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UW በበ 
ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤትሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት 
የ UW ውጤቶችዎን ያግኙ እና 
የ UW ክሬዲትዎን ያስተላልፉ

እንኳን ደስ አልዎት!እንኳን ደስ አልዎት!
አሁን UW in the High School (UWHS፣ የዋሺንግተን ዩኒቨርሲቲ በሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ውስጥ) በኩል የ UW 
ትምህርትን አጠናቅቀዋል፣ ወይም ሊያጠናቅቁ ተቃርበዋል፣ ውጤቶችዎን እንዴት እንደሚያገኙ አስቀድመው ያቅዱ፣ በኮሌጅ 
ማመልከቻዎችዎ ላይ ስለ ትምህርትዎ መረጃ ያጋሩ እና የ UW ክሬዲትዎን ወደ ሌላ ኮሌጅ ወይም ዩኒቨርሲቲ ያስተላልፉ።

የመጨረሻ የየመጨረሻ የ UW ኮርስዎን ውጤት ይዩ።ኮርስዎን ውጤት ይዩ።

አንዴ የ UW ትምህርትዎ ከተጠናቀቀ በኋላ ዋና ያልሆነ የትምህርት ማስረጃዎን (ወይም የአካዳሚ መዝገብዎን) በመስመር ላይ በማየት የመጨረሻውን የ UW ውጤትዎን 

ያግኙ። አስተማሪዎ ለ UW እስኪያስገባ ድረስ የመጨረሻ ውጤትዎ በ UW የትምህርት ማስረጃዎ ላይ አልተመዘገበም። እስከዚያ ጊዜ ድረስ፣ የእርስዎ የትምህርት ማስረጃ 

ለመጨረሻው የትምህርት ውጤት “X” ን ያሳያል፣ ይህም የመጨረሻው ውጤት እስኪመዘገብ ድረስ ቦታ ያዥ ብቻ ነው።

ተመርቀው በሚቀጥለው ዓመትተመርቀው በሚቀጥለው ዓመት UW  ይገባሉ?ይገባሉ?

ዝግጅቱ ተጠናቋል! በ UWHS በኩል የእርስዎ የ UW ትምህርት ቀድሞውኑ የእርስዎ የ UW መዝገብ አካል ነው። የእርስዎ ውጤት እና ክሬዲቶች በእርስዎ የ UW የትምህርት 

ማስረጃ ላይ ይገኛሉ እና ለ UW የምረቃ መስፈርቶች ይቆጠራሉ።

ተመርቀው በሚቀጥለው ዓመት ሌላ ኮሌጅ ወይም ዩኒቨርሲቲ ይገባሉ?ተመርቀው በሚቀጥለው ዓመት ሌላ ኮሌጅ ወይም ዩኒቨርሲቲ ይገባሉ?

የ UW ክሬዲቶችዎን ለኮሌጅዎ ወይም ለዩኒቨርሲቲዎ እንዲተላለፍ መጠየቅ ያስፈልግዎታል።   ይህ ዋናው የ UW የትምህርት ማስረጃ እንዲላክ ይጠይቅዎታል። ዋና የትምህርት 

ማስረጃዎች መታዘዝ የሚችሉት በመስመር ላይ (ኦንላይን) ብቻ ነው። የትምህርት ማስረጃዎን ከመጠየቅዎ በፊት የ UW ውጤትዎ መለጠፉን እርግጠኛ ይሁኑ።

ወደፊት ኮሌጅ ለመግባት ማመልከት?ወደፊት ኮሌጅ ለመግባት ማመልከት?

የ UW ትምህርት መረጃዎን ይከታተሉ። የትኛውን የ UW ትምህርቶች እንዳጠናቀቁ እና የመጨረሻዎቹ የ UW ወጤቶችዎን ማወቅ የኮሌጅ ማመልከቻዎችን ማጠናቀቅ ቀላል 

ያደርገዋል፣ ይህም ብዙውን ጊዜ የቀደሙ የኮሌጅ ትምህርቶችን መዘርዘር ያስፈልግዎታል።

የየ UW ውጤትዎ ዝቅተኛ ቢሆንስ? ውጤትዎ ዝቅተኛ ቢሆንስ? 

በ UW ትምህርትዎ ዝቅተኛ ውጤት ስለማግኘት የሚያሳስብዎት ከሆነ ትምህርቱን የማቋረጥ አማራጭ ሊኖርዎት ይችላል፣ ይህም ማለት ከእንግዲህ በትምህርቱ ውስጥ 

አይመዘገቡም ማለት ነው። በእርስዎ የ UW ትምህርት ማስረጃ ላይ ምንም ውጤት ወይም ክሬዲቶች አይታዩም። ከትምህርቱ ሲወጡ ተመላሽ የሚሆን ገንዘብ የለም። የ UW 
ክፍልዎን ከቁጥር ወደ አጥጋቢ የመቀየር አማራጭ ሊኖርዎት ይችላል፣ ይህም በ UW ውጤት ነጥብ አማካይዎ ውስጥ አይቆጠርም። 

በትምህርት ማስረጃዎች፣ ክሬዲት በማስተላለፍ፣ በትምህርት ማቋረጥ እና በክፍል ፖሊሲዎች ላይ የበለጠ መረጃ ለማግኘት ይህንን በትምህርት ማስረጃዎች፣ ክሬዲት በማስተላለፍ፣ በትምህርት ማቋረጥ እና በክፍል ፖሊሲዎች ላይ የበለጠ መረጃ ለማግኘት ይህንን ድር ጣቢያ ያስሱድር ጣቢያ ያስሱ ወይም ለቢሯችን በ  ወይም ለቢሯችን በ 
uwhs@uw.edu ኢሜይል ያድርጉ።ኢሜይል ያድርጉ።
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