
የቤተሰብና የማሕበረሰብ ተሳትፎ ማዕከሌ 

ውድ ወሊጆች፣አሳዲጊዎችና ቤተሰቦች፤ 

ስሜ ተስፋዬ አምበርብር ነው። ተወሌጄ ያዯኩት አዱስ አበባ ከተማ ኢትዮጵያ ውስጥ     

ሲሆን አማርኛ ዋና ቋንቋዬ ነው።  

የአላክሳንዯሪያ የሕዝብ ትምህርት ቤቶች ጣምራ-ሌሳን የቤተሰብ አገሌግልት ኃሊፊ እንዯመሆኔ 

መጠን ዋናው ተግባሬ ወሊጆችና አሳዲጊዎች የትምህርት ቤቶችን አሰራሮች በሚገባ 

እንዱያውቁት ሇመርዲትና በሌጆቻቸው ትምህርት ሊይ ሇሚያዯርጉት ጥረት  ድጋፍ ሇመስጠት 

ነው። ከትምህርት ቤት በእንግሉዝኛ ቋንቋ ወዯ ቤት የሚሊኩትን የተሇያዩ በራሪ ወረቀቶችን፣ 

ማስታወቂያዎችን፣ የፈተና ውጤት ሪፖርቶችና ላልችንም ጽሁፎች ወሊጆች በትክክሌ ሇመረዲት 

ይችለ ዘንድ ወዯ አማርና ቋንቋ እንዱተረጎምሊቸው አዯርጋሇሁ። ቤተሰቦችን ከጠቃሚ 

መረጃዎችና መገሌገያዎች ጋር እንዱገናኙ አዯርጋሇሁ። ከመምህራንና ከቢሮ ሰራተኞች ጋር 

ወሊጆች ችግሮችና አሇመግባባቶች በሚፈጠሩባቸው ጊዜ እንዱሁም ሌጆቻቸው በትምህርት ቤት 

ውስጥ  የዯረሰባቸው ተግዲሮቶችም ሆነ ቅሬታዎች ካለ መፍትሄው የሚገኝበትን መንገድ 

እፈሌጋሇሁ። ወሊጆች በትምህርት ቤት ውስጥ በሚካሄደ አስፈሊጊ ዝግጅቶችና ተግባሮች ሊይ 

ተሳትፎ እንዱያዯርጉ ስሌክ እየዯወሌኩኝ፣ የቴክስትና የኢሜሌ  መሌዕክቶችን እየሊኩኝ አስታውሳቸዋሇሁ። 

ወሊጆችና አሳዲጊዎች በሚከተሇው የጊዜ ሰላዲ መሠረት ከሰኞ እስከ አርብ ከጠዋቱ  9:00 a.m. እስከ እኩሇ ቀን 1:00 p.m. ድረስ ባሇው ሰዓት ውስጥ 

መጥተው  ሉያነጋግሩኝ ይችሊለ። ከዚህም በተጨማሪ በዚህ ኢሜሌ ይጻፉሌኝ tesfaye.amberber@acps.k12.va.us                                    

ወይም በዚህ ስሌክ ቁጥር  703-927-6866 ይዯውለሌኝ። 

 

ከምስጋና ጋር፣ 

ተስፋዬ  አምበርብር 

አገሌግልት የምሰጥባቸው ትምህርት ቤቶች ዝርዝር 

ሰኞ ፍራንሲስ ሐመንድ መካከሇኛ ትምህርት ቤት 

ማክሰኞ ጆን አዲምስ አንዯኛ ዯረጃ ትምህርት ቤት 

ሮብ ዋናው ቢሮ 1340 Braddock Place (22314) 

ሐሙስ ዊሉያም  ራምዚ አንዯኛ ዯረጃ ትምህርት ቤት* 

ሳሙዔሌ  ታከር አንዯኛ ዯረጃ ትምህርት ቤት* 

አርብ ፓትሪክ  ሄንሪ አንዯኛ ዯረጃ ትምህርት ቤት 

የስራ ሰዓት ከጠዋቱ  9:00 am  እስከ እኩሇ ቀን 1:00 pm  * በየሁሇት ሳምንቱ 

ተስፋዬ አምበርብር፣ የወሊጆች አገሌግልት ኃሊፊ 

አስቀድሜ ሌባዊ ሰሊምታዬን በትህትና አቀርባሇሁ 



Family and Community Engagement Center (FACE)Family and Community Engagement Center (FACE)  

Hello parents, 

My name is Tesfaye Amberber.  I am originally from                

Ethiopia and Amharic is my primary language.  

As a Bilingual Parent Liaison for Alexandria City Public Schools 

(ACPS), I am here to help you to navigate the school system 

and to support your child’s education. I will connect you to 

helpful information, tools and resources and invite you to     

important school activities and events. 

Please feel free to visit me anytime between                             

9:00 a.m.—1:00 p.m at the scheduled locations below.  I can also be reached via email at 

tesfaye.amberber@acps.k12.va.us or by phone at (703-927-6866).  Thank you! 

 

Sincerely, 

Tesfaye Amberber 

 

SCHEDULED LOCATION 

Monday Francis C. Hammond Middle School 

Tuesday John Adams Elementary School 

Wednesday FACE Office—1340 Braddock Place (22314) 

Thursday  William Ramsay Elementary  School * 

Samuel W. Tucker Elementary School * 

Friday Patrick Henry Elementary School 

Office Hours: 9:00am - 1:00pm daily     *every other week 

Greetings from Tesfaye Amberber,  

Bilingual Parent Liaison 


