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UW አብ UW አብ 
ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ 
ናይ UW ውጽኢታትኩም ርኸቡ ከምኡ’ውን 
ናይ UW ክረዲታትኩም ኣመሓላልፉ

እንኳዕ ደስ በለካትኩም!እንኳዕ ደስ በለካትኩም!
ብ UW in the High School (UWHS, UW አብ ካልአይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ) ኣቢልኩም ናይ UW ኮርስ ሕጂ ዛዚምኩም 
ወይከዓ ጥቓ ምዝዛም ስለዝበጻሕኩም፣ ውጽኢታትኩም ብኸመይ ከምትረኽቡ፣ ኣብ ናይ ኮሌጅ መመልከቲታት ሓበሬታ 
ስራሕቲ ኮርስኩም ከመይ ከምተካፍሉን ናይ UW ክረዲታትኩም ንካልእ ኮሌጅ ወይከዓ ዩኒቨርሲቲ ከመይ ከምተመሓላልፉን 
ኣቐዲምኩም መደብ ኣዳልዉ።

ናይ መወዳእታ ናይ UW ኮርስ ውጽኢትኩም ረኣዩ።ናይ መወዳእታ ናይ UW ኮርስ ውጽኢትኩም ረኣዩ።

ሓንሳብ ናይ UW ኮርስኩም ምስ ተዛዘመ፣ ወግዓዊ ዘይኮነ ትራንስክሪፕት (ወይ ትምህርታዊ መዝገብ) ኣብ መስመር ብምርኣይ ናይ መወዳእታ ናይ UW ውጽኢትኩም ርኸቡ። 

ናይ መወዳእታ ውጽኢትኩም መምህርኩም ክሳብ ን UW ዘረክቦ፣ ኣብ ናይ UW ትራንስክሪፕትታኩም ኣይምዝገብን። ክሳብ ሽዑ፣ ክሳብ እቲ ናይ መወዳእታ ውጽኢት ዝምዝገብ 

ትራንስክሪፕትኹም፣ ከም መትሓዚ ቦታ ነቲ ናይ መወዳእታ ናይ ኮርስ ውጽኢት “X” ከርእይ እዩ።

ምምራቕን ኣብ ዝቕጽል ዓመት ኣብ UW ምስታፍን?ምምራቕን ኣብ ዝቕጽል ዓመት ኣብ UW ምስታፍን?

ኩሉ ምድላዋት ዛዚምኩም ኣለኹም! ናይ UW ስራሕቲ ኮርስኩም ብ UWHS ኣቐዲሙ ኣካል ናይ UW መዝገብኩም እዩ። ውጽኢታትኩምን ክረዲታትኩምን ኣብ ናይ UW 

ትራንስክሪፕትኹም ኣለዉ ከምኡውን ምስ ረቑሓታት ናይ UW ምረቓኹም ክቑጸሩ እዮም።

ምምራቕን ኣብ ዝቕጽል ዓመት ኣብ ካልእ ኮሌጅ ወይከዓ ዩኒቨርሲቲ ምስታፍን?ምምራቕን ኣብ ዝቕጽል ዓመት ኣብ ካልእ ኮሌጅ ወይከዓ ዩኒቨርሲቲ ምስታፍን?

ናይ UW ክረዲታትኩም ናብ ኮሌጅኩም ወይከዓ ዩኒቨርሲቲኹም ክመሓላለፈልኩም ምሕታት ከድልየኩም እዩ። እዚ ወግዓዊ ናይ UW ትራንስክሪፕት ክለኣኸልኩም ምግባር 

ክሓተኩም እዩ። ወግዓዊ ትራንስክሪፕትታት ኣብ መስመር ጥራይ እዮም ክጥለቡ ዝኽእሉ። ቅድሚ ትራንስክሪፕት ምሕታትኩም ናይ UW ነጥብኹም ከም ዝተለጠፈ ኣረጋግጹ።

ኣብ መጻኢ ግዜ ናብ ኮሌጅ ንምእታዉ ንምምልካት?ኣብ መጻኢ ግዜ ናብ ኮሌጅ ንምእታዉ ንምምልካት?

ናይ UW ኮርስ ሓበሬታታት ተኸታተሉ። ኣየኖት ኮርሳት ናይ UW ምዝዛምኩምን ናይ መወዳእታ ናይ UW ውጽኢታትኩምን  ምፍላጥ መብዛሕትኡ እዋን   ስራሕቲ ኮርስ 

ኮሌጅኩም ንክትዝርዝሩ ንዝሓቱ፣ ናይ ኮሌጅ መመልከቲት ኣብ ምምላእ ክቐለኩም ይገብሩ።

ናይ UWውጽኢትኩም ትሑት ምስዝኸዉን'ከ? ናይ UWውጽኢትኩም ትሑት ምስዝኸዉን'ከ? 

ኣብ ናይ UW ኮርስኩም ዝተሓተ ውጽኢት ከይተምጽኡ እንተድኣ ዘተሓሳስበኩም ኮይኑ፣ ድሕሪ ሕጂ ነቲ ኮርስ ንዘይምውሳድ ካብቲ ኮርስ ከተንሳሕቡ ኣማራጺ ክህልወኩም 

ይኽእል እዩ። ኣብ ናይ UW ትራንስክሪፕትኹም ውጽኢት ወይከዓ ክረዲታት ኣይርኣዩን እዮም። ካብ ኮርስ ንምንስሓብ ተመላሲ ዝኸውን ገንዘብ የለን። ኣብ ናይ UW ደረጃ 

ማእከላይ ውጽኢት ብዘይቁጸር፣ ናይ UW ነጥብኹም ካብ ናይ ቁጽሪ ናብ ኣዕጋቢ ናይ ምቕያር ኣማራጺ'ዉን ኣሎኩም።

ብዛዕባ ትራንስክሪፕትታት፣ ምምሕልላፍ ክረዲት፣ ምንስሓብን ፖሊሲታት ውጽኢትን ተወሳኺ ሓበሬታ ንምርካብ እዚ መርበብ ሓበሬታ ተወከሱ ወይከዓ ኣብ uwhs@uw.edu 
ናብ ቤት ጽሕፈትና ኢሜይል ግበሩ።
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