ውድ የካርሊትን ወላጆች እና ቤተሰቦች፣
ወደ ካርሊተን ማህበረሰብ በደህና መጡ! አባል እንደመሆንዎ መጠን ወሳኝ ሚና ይጫወታሉ እና የእርስዎን
ተማሪ ወደ ኖርዝፊልድ ሽግግር እንደ ከእርስዎ ጋር ለመስራት በጉጉት እንፈልጋለን። ይህ የደብዳቤ መላኪያ
በዚህ በጋ መቀበል ከነበረብዎት የመጨረሻው ወረቀት ነው።
አዲስ የተማሪዎች ሳምንት (አቀማመጥ) ሴፕቲምበር 9፣ 2021 ሊጀመር ተይዞለታል። የወላጅ ዝንባሌ
መርሃ-ግብር ለማግኘት go.carleton.edu/newparents ን በዚህ ክረምት መጨረሻ ላይ ይመልከቱ።
በተጨማሪም በተመሳሳይ ድረ-ገጽ ላይ የተለጠፈውን ከወላጆች አማካሪ ምክር ቤታችን ጋር በመሆን
ያዘጋጀነውን የቤተሰብ መመሪያ እንድትገመግሙ አሳስባለሁ። ይህ መመሪያ ለወላጆች እና ለቤተሰቦች ብዙ
ጊዜ አዲስ የሆነ ጠቃሚ መረጃ ይዟል፣ ይህም የተማሪ ግላዊነት መብቶችን፣ የወላጅ ማሳወቂያ እና የኮሌጅ
ፖሊሲዎችን ጨምሮ ነው። በካርሊተ ከተማሪዎች ጋር እንደ ጎልማሳ እንሰራለን፣ እና ተማሪዎ ወደ
ማህበረሰባችን ሲሸጋገር ምን እንደሚጠብቁ እንዲያውቁ ልንረዳዎ እንፈልጋለን።
ለአዳዲስ ወላጆች እና ቤተሰቦች ከራሴ ጋር እና Art Rodriguez ’96, VP እና Dean of Admissions
እና Financial Aid ጋር የ ‹Zoom webinar› ን እንዲቀላቀሉ መጋበዝ እፈልጋለሁ፣ ለጁን 14፣ 2021፣ በ
6 pm CDT (7pm EDT/4pm PDT) ይህም ስለ ካርሊተን፣ የተማሪ ተሞክሮ እና የኮሌጁ የ COVID-19
ወረርሽኝ በሽታን ለመቆጣጠር እና ለማስተናገድ ለሚሰጡት ማናቸውም ጥያቄዎች መረጃ ለማጋራት እና
መልስ ለመስጠት ነው። በግንቦት መጨረሻ ላይ ለዚህ ዌብናር የኢሜል ግብዣ ይደርስዎታል፣ ይህም
ለመመዝገብ ማስፈንጠሪያ ያጠቃልላል (የእውቂያ መረጃዎን በ go.carleton.edu/newparents ላይ
ማረጋገጥዎን ያስታውሱ!)።
እኔና ባልደረቦቼ በሚቀጥሉት አራት ዓመታት ውስጥ ተማሪዎ እንዲዳብር እና እንዲያድግ ለማገዝ በጉጉት
እንጠብቃለን። ይህን እንድናደርግ ስለተማመኑብን እናመሰግናለን። አንድ ስጋት ላይ ለመወያየት በኮሌጁ
ውስጥ ያለ ሰው መደወል አለመሆኑን እርግጠኛ ካልሆኑ፣ እባክዎ ስልኩን ከማንሳት አያመንቱ።
እነዚህን ቀጣይ አራት ዓመታት በእውነት ትራንስፎርሜሽንን ለማድረግ አብረን እንቀላቀል!
ሁሉም ምርጥ ለእርስዎ፣

Carolyn H. Livingston፣ Ph.D.
የተማሪዎች ህይወት ምክትል ፕሬዝዳንት እና የተማሪዎች ዲን

ውድ የካርሊተን ኮሌጅ ወላጆች፣
እርስዎ እና ተማሪዎ ወደ ካርሊተን ኮሌጅ የ 2025 የትምህርት ክፍል በደስታ እንቀበላለን። እኛ እየጻፍንልዎ ያለነው፣
እራሳችንን ለማስተዋወቅ እና ከካርሊተን ኮሌጅ ማህበረሰብ ጋር መገናኘት የሚችሉባቸውን ጥቂት መንገዶች ለማጋራት
ነው። እኛ የወላጆች አማካሪ ምክር ቤት ቼሮች ሊቀመንበሮች እነዚህም ጊዜያቸውን በፈቃደኝነት ለኮሌጁ ለመምከርና
ለሌሎች ወላጆች እንደ ሀብታም ሆነው የሚያገለግሉ የወላጆች ቡድን። ብዙዎቻችሁ የመጎብኘት እድል ባላገኙባቸው
በእነዚህ ያልተለመዱ ሁኔታዎች ውስጥ ካርሊተንን ለመረጣችሁ ለእናንተ እና ለተማሪዎችዎ ምን ያህል የእምነት ተስፋ
እንደሆነ እናውቃለን። ለመገናኘት እና የሚፈልጉትን መረጃ ለማግኘት በተቻለ መጠን ቀላል እናደርግልዎታለን ብለን ተስፋ
እናደርጋለን
በመጀመሪያ፣ በ go.carleton.edu/parents ላይ ከወላጅ/ቤተሰብ ጌትዌይ ጋር እራስዎን በማስተዋወቅ እንደሚጀምሩ
ተስፋ እናደርጋለን። ጌትዌይ እርስዎ ወይም ተማሪዎ ከሚፈልጓቸው ብዙ ቁልፍ የካምፓስ ቢሮዎች ጋር አገናኞችን
የሚያካትት በመሆኑ ጥያቄዎች በሚኖሩበት ጊዜ ለመጀመር ጥሩ ቦታ ነው። እንዲሁም ወደ አስፈላጊ የካምፓስ ዝመናዎች
እና የቀን መቁጠሪያዎች፣ የወላጅ ጋዜጣዎች፣ ድረገፆች እና ሌሎችም ማስፈንጠሪያዎች አሉ።
በጌትዌይ ላይ “መረጃ እና ፖሊሲዎች” በሚለው ስር ወደ የቤተሰብ መመሪያ የሚወስድ አገናኝ ያያሉ። የኮሌጅ ተማሪዎች
ለመጀመሪያ ጊዜ ወላጆች/አሳዳጊዎች ይህንን መመሪያ እንዲመለከቱ እናበረታታዎታለን፣ በተለይም “ምክር ለወላጆች”
የሚል ስያሜ የተሰጠው ክፍል ተማሪዎ በካርሊተን ውስጥ እያደገ ሲሄድ በእድገቱ ሂደት ምን እንደሚጠብቁ የሚረዱ
ምክሮችን ማግኘት ይችላሉ። እባክዎ ለተማሪ የግላዊነት መብቶች እና ለወላጆች ማሳወቂያ ክፍል ልዩ ትኩረት ይስጡ።
ኮሌጁ ስለ ተማሪዎቻቸው ከወላጆች እና ቤተሰቦች ጋር ሊጋራ በሚችለው ነገር ውስን ነው፣ ስለዚህ እርስዎን የግንኙነት
የጋራ ግምትን ከግምት ውስጥ በማስገባት እና እንዴት እየሰሩ እንዳሉ የሚያመላክቱ ዝመናዎችን በተመለከት ከተማሪዎ ጋር
ጥልቅ ውይይቶችን እንዲያደርጉ እናበረታታዎታለን።
በጌትዌይ በኩልም እንዲሁ፣ የቤተሰብ ማውጫ (“በወላጅ አገልግሎቶች” ስር) ማግኘት የሚችሉ ሲሆን፣ ይህም
የወላጆች/አሳዳጊዎች ጂኦግራፊያዊ ዝርዝር፣ የተማሪዎቻቸው ስሞች እና ክፍሎች እና የእውቂያ መረጃን ያካትታል።
በአካባቢዎ ያሉ ሌሎች መረጃዎችን፣ ግንዛቤዎችን እና ፍላጎቶችን ሊያጋሩዋቸው የሚችሉትን ሌሎች የካርሊተን ቤተሰቦችን
ለመለየት ይህ መረጃ ጠቃሚ ሆኖ እንደሚያገኙት ተስፋ እናደርጋለን። የዘመነው ማውጫ ከጁላይ 1 በኋላ በተጠቃሚ ስም
parents እና በይለፍ ቃል knights2021 መድረስ ይቻላል።
ምንም እንኳን ስለ ወላጆች ማውጫ መረጃ በካርሊተን ማህበረሰብ ውስጥ እንደ “ይፋዊ መረጃ” ቢቆጠርም፣ የሁሉም ሰው
የግላዊነት ፍላጎትን እናከብራለን። መረጃዎን ከመስመር ላይ ማውጫ ውስጥ ማዘመን እና ወይም ማግለል ከፈለጉ፣ እባክዎ
ወደሚከተለው ይሂዱ: apps.carleton.edu/parents/update።
ከሌሎች ወላጆች/አሳዳጊዎች ጋር በኢሜል ወይም በኦንላይን ላይ መገናኘት ከፈለጉ፥
● በapps.carleton.edu/parents/list ላይ ከወላጅ-ወደ-ወላጅ የኢሜል ቡድንን ይቀላቀሉ
● የግል እና ኦፊሴላዊ ያልሆነ የካርሊተን ኮሌጅ የወላጆች ቡድን በፌስቡክ ለመቀላቀል ይጠይቁ
ካርሊተን ለተማሪዎ አካዳሚካሊ ጥብቅ እና ደጋፊ አካባቢ ሆኖ እንደሚያገኙት እርግጠኞች ነን። ማንኛውም ጥያቄዎች
ወይም ሥጋቶች ካለዎት፣ እባክዎ የተማሪዎችን ዲን ቢሮ በ (507) 222-4075 ያነጋግሩ ወይም ለመጀመሪያ ዓመት
ተማሪዎች የክፍል ዲን Joe Baggot በ jbaggot@carleton.edu ያነጋግሩ።
ከሰላምታ ጋር፣
Karen Handelman እና Marc Hirshman፣ Co-Chairs
የካርሊተን ኮሌጅ ወላጆች አማካሪ ምክር ቤት
የ Abby Hirshman ’20 እና Emily Hirshman ‘23 ወላጆች

