
የኮሎምቢያ ዲስትሪክት

የሕዝብ ትምህርት ቤቶች 

የትምህርት ዓመት የቀን መቁጠሪያ
— ግዛት የሕዝብ ትምህርት ቤት የውሎ ሕይወት —
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የተወደዱ ወዳጆቻችን

በዚህ ዓመት ለ2016-2017 የትምህርት ዘመን የጊዜ ሰሌዳችንን በትንሹ ቀደም ብለን ለማሰራጨት 

በመወሰናችን በጣም ተደስተናል። እንደ ተማሪዎች፣ ቤተሰቦች፣ እና የትምህርት ባለሙያዎች 

ለበጋ እረፍት በጋራ በመሰብሰብ፣ በኮሎምቢያ ግዛት የሕዝብ ትምህርት ቤቶች/DCPS ውስጥ 

በሚኖርዎት ጊዜ በዚህ ማሳያ እንደሚደሰቱ ተስፋ እናደርጋለን!

ከበርካታ ምክንያቶች የተነሳ የሚቀጥለው ዓመት ለግዛታችን አስደሳች የሚሆን ዓመት ነው።

በዚህ የጊዜ ሰሌዳ ላይ እንደሚመለከቱት፣ በተራዘመ- የዓመት የትምህርት ቀጠሮ በ2016-2017፣ 

ለተማሪዎች ብዙ የመማሪያ ጊዜ እንዲኖራቸው እና ለወደቁት ተማሪዎች በክረምት መማሪን 

ለማስወገድ የሚያስችል የሚሰሩ 11 ትምህርት ቤቶች አሉን። እያንዳንዱ ወር እያንዳንዱን ቤተሰብ 

ለተማሪዎቻቸው ትክክለኛውን ቀናት እንዲያገኙ እንዲያስችላቸው ለማረጋገጥ በቀለማት የተቀቡ 

ሲሆን፣ የነበሩን ከተራዘመው-ዓመት የጊዜ ሰሌዳዎች ጋር በማስተያየት ከዚህ በታች ባለው ክፍል 

ውስጥ የበለጠውን ማንበብ ይችላሉ።

በ2016-2017 ውስጥ አዳዲስ ትምህርት ቤቶችን እና ፕሮግራሞችን እየከፈትን ነው።

አዲሱ ስመ ጥር የሮን ብራውን የኮሌጅ መሰናዶ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ሁሉም የወንዶች 

ትምህርት ቤት ተደርገው ይከፈታሉ። ማክፋርላንድ ሚድል ትምህርት ቤት በሁለት ቋንቋ 

መርኃግብር በስፓንሽ እና በእንግሊዝኛ ቋንቋዎች ይከፈታል። የሮስቬልት ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት 

ቤት ለእነርሱ የዓለም አቀፍ ጥናቶችን የሚኖሩት ሲሆን፣ ተማሪዎችን ለዓለም አቀፍ ማኅበረሰብ 

እና የሥራ ኃይል አድርጎ ያዘጋጃቸዋል። ከአናኮስቲያ ወንዝ ስተምስራቅ በሚገኘው በሃውስቴን 

መለስተኛ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ውስጥ የመጀመሪያ የስፓንሽ-እንግሊዝኛ መድብል ቋንቋ 

መርኃግብር እንከፍታለን። የኤሊዮት-ሂኔ ሚድል ትምህርት ቤት እንደ ዓለም አቀፍ ባካላኡሬኤት/

የሃይማኖት ሥርዓት ትምርህት ቤት ጥብቅ የሆነ የትምህርት ሥርዓትን ይሰጣል።

ከኮሎምብያ ግዛት የሕዝብ ትምህርት ቤት በኋላ ለሥራ የሚዘጋጁ ተማሪዎችን ለመርዳት፣ 

ታሪካዊ የኤች.ዲ./H.D. የዎድሰን ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ሁለት አዳዲስ የሥራ 

ትምህርቶችን በአይቲ/IT እና ልዩ ትኩረቱን በዘላቂ እድገት ላይ ትኩረት በማድረግ በእንጂነሪንግ 

ላይ ያተኮሩትን ይከፍታል። በተጨማሪም፣ የአናኮስቲያ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተማሪዎች 

አዳሲ የሕዝብ ደኅንነት መጠበቂያ እና የሳይቤር የደኅንነት መቆጣጠሪያ ፕሮግራምን ከከተማዋ 

የፖሊስ መምሪያ ክፍል ጋር በመሆን ይከፍታሉ።

በሚቀጥለው ዓመት አብዛኛው የምናፈሰው መዋዕለ ነዋይ አዳዲሶች ስለሆኑ፣ ደግሞም 

ተማሪዎቻችን በኮሎምብያ ግዛት የሕዝብ ትምህርት ቤቶች/DCPS ውስጥ እና ከዚያም በዘለለ 

መልኩ ስኬታማ እንዲሆኑ እንደሚረዳቸው የምናውቃቸውን መርኃግብሮች ላይ ይበልጥ 

መዋዕለ ነዋያችንን እያፈሰስን ነው። እንደ ሙዚቃ፣ አርት፣ የዓለም ቋንቋዎች፣ አማራጮች፣ 

አትሌቲክስ፣ ዓለም አቀፍ ጉዞ፣ እና ላቅ ያሉ ተተኪ ትምህርቶችን የመሳሰሉ ፕሮግራሞች 

የኮሎምቢያ ግዛት የሕዝብ ትምህርት ቤቶች/DCPS በሙሉ የተሞክሮ ክፍሎች ናቸው፤ በተቻለ 

መጠን እነዚያን ሁሉ ተሞክሮዎቻችንን ወጣቶቻች እንዲያውቁ እንፈለጋለን።

የክረምት እረፍትዎን እንደሚያጣጥሙት ተስፋ እናደርጋለን። በንባብ መቀጠል፤ በመማር 

መቀጠል፣ እና በኦገስት ውስጥ የኮሎምቢያ ግዛት ትምህርት ቤቶችን በማንሳት ለመቀጠል 

እናዮታለን።

ከሰላምታ ጋር

ካያ ሄንዴርሶን

ቻንሴሌር/መሪ
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የሽፋን ፎቶ፡
አናኮስቲያ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት፣ ዋርድ 8

ልማዳዊ ጋር።
የዓመቱ ትምህርት ቤቶች

በ2016-2017 የትምህርት ዘመን፣ 11 የኮሎምቢያ ግዛት የሕዝብ ትምህርት/DCPS ትምህርት  

ቤቶች የዓመቱ ሙሉ የጊዜ ሰሌዳ ይኖራቸዋል። ዓመቱን ሙሉ የሚባለው ተጨማሪ

የትምህርት ወራት፣ በዓመቱ ውስጥ ትምህርት ቤቱ 200 የትምህርት ቀናትን

ያጠቃልላል። 11 አንዱ የተራዘመ የዓመቱ ትምህርት ቤቶች የሚባሉት፡

•  የጋርፊልድ መለስተኛ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት (ዋርድ 8)

•  ኤች.ዲ./H.D. የኮኬ መለስተኛ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት (ዋርድ 1)

•  ሃርት ሚድል ትምህርት ቤት (ዋርድ 8)

•  ሄንድሌይ መለስተኛ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት (ዋርድ 8)

•  ጆንሰን ሚድል ትምህርት ቤት (ዋርድ 8)

•  ኬልይ ሚሌር ሚድል ትምህርት ቤት (ዋርድ 7)

•  ኪንግ መለስተኛ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት (ዋርድ 8)

•  ራንድሌ ሃይላንድ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት (ዋርድ 7)

•  ራይሞንድ የትምርህት ካምፓስ (ዋርድ 4)

•  ቶማስ መለስተኛ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት (ዋርድ 7)

•  ተርኔር መለስተኛ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት (ዋርድ 8)
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ሌሎች ሁሉ የኮሎምቢያ ግዛት የሕዝብ ትምህርት ቤቶች አሁንም
በልማዳዊ ላይ ይቀራሉ። 180- ቀናት የጊዜ ሰሌዳ

በዚህ የጊዜ ሰሌዳ ውስጥ እያንዳንዱ ወር  ቁልፍ ቃላት የልማዳዊውን የዓመቱ 

የትምህርት ቤት ቀናት  የሚያመለክቱትን የተራዘመው የዓመቱ የትምህርት 

ቤት ቀናት, እና የሚጋሩ ቀናትየኮሎምብያ ግዛት የሕዝብ ትምህርት ቤቶች 

ተማሪዎችን እና ቤተሰቦች ለትምህርት ቤታቸው ተገቢ የሆነውን መረጃ ማወቅ 

እንዲችሉ የሚያረጋግጡትን ይይዛል።

ልማዳዊው የዓመቱ የትምህርት ቤት ቀናት

የተራዘመው የዓመቱ የትምህርት ቤት ቀናት

የተጋሩ ቀናት

እዚህ ያግኙን፡

በትምህርት ቤት ይሆናል
ሠራተኞች መረጃ ለመስጠት፣ ጥያቄዎችን ለመመለስ፣ የትምህርት ቤት ጉብኝት 

ለመስጠት፣ እና ለሚያሰጉ ነገሮች መፍትሔ ለመስጠት ሁሉ ጊዜ የተዘጋጁ 

ናቸው።

 በእንተርኔት ቀጥታ መሰመር ላይ 
አስፈላጊ ለሆኑ መረጃዎች እና ለተማሪ ታሪኮች በ dcps.dc.gov ያቁሙ።

የኮሎምቢያ ግዛት የሕዝብ ትምህርት ቤቶችን የትምህርት ቤት ሕይወትን  

ፎቶ ግራፍ ለማግኘት በቲዊቴር/Twitter እና ኢንስታግራም/Instagram  

ላይ ይከታተሉን፡ @በዲሲ የሕዝብ ትምህርት ቤቶች።

በፌስቡክ ላይ ላይክ ያድርጉን፡  facebook.com/dcpublicschools.

በስልክ
 ጥያቄዎች? ወደ ኮሎምብያ ግዛት የሕዝብ ትምህርት ቤት  

ማዕከላዊ ቢሮ በ202.442.5885. ላይ ይደውሉ።

በማኅበረሰብ ውስጥ
 ዓመቱን በሙሉ በኮሎምብያ ግዛት የሕዝብ ትም

ህርት ቤቶች ፕሮግራሞች እና የወሰዳቸው ተግባ

ሮች ላይ ግብዓት ለመስጠት በማኅበረሰብ ስብሰባ

ዎች ጆሮ ይስጣል። T

E

S
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የማክኪንሌይ የቴክኖሎጂ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት
ፎቶ በኮሎምብያ ግዛት የሕዝብ ትምህርት ቤቶች

የ ማክኪንሌይ ቴክኖሎጂ ሁለተኛ ደረጃ ትምርህት ቤት ተማሪው ለትምህርት ቀን 
ከፍተኛ የሆነ ጥረቱን ለማየት ይዘጋጃል። 7:00 AM
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የቀለም ቁልፍ የተለመደው የትምህርት ዘመን ቀናት የተራዘመው የትምህርት ዘመን ቀናት የተጋሩት ቀናትT E S

@ዲሲ የሕዝብ ትምህርት ቤቶች @ዲሲ የሕዝብ ትምህርት ቤቶች /ዲሲ የሕዝብ ትምህርት ቤቶች 202.442.5885

ጁላይ

የአትክልት ቦታዎች እና የመዝናኛ ወራት
ለተራዘመው የትምህርት ዓመት ለአዲስ አስተማሪ መመሪያ ለመስጠት ጁላይ ውስጥ ተቀጥሯል

7 8 9 10 11 12 13

3 4 5 6

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

ኦገስት 2016

እሁድ ሰኞ ማክሰኞ ረቡዕ ሐሙስ ዓርብ ቅዳሜ

26 27 28 29 30 01 02

03 04

የነጻነት ቀን
ለተማሪዎች፣ ለአስተማሪዎች፣ እና ለሠራተ
ኞች ትምህርት አይኖርም

05 06 07 08 09

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29

የበጋ ትምህርት ቤት ማብቂያ

30

31 01 02 03 04 05 06

1 2

T

T

እሁ ሰኞ ማክ ረቡ ሐሙ ዓርብ ቅዳ
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C.W. ሃሪይስ መለስተኛ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት
ፎቶ በማርሻል ሞያ ዲዛይን

C.W. የሃሪስ መለስተኛ አንደኛ ደረጃና ትምህርት ቤት የርዕሰ መምህር አለባበስ
ሄይርስቶን ተማሪዎች እና ቤተሰቦች ወደ ትምህርት ቤቱ ሲደርሱ
ሰላምታ ይሰጣቸዋል።

8:00 AM
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የቀለም ቁልፍ የተለመደው የትምህርት ዘመን ቀናት የተራዘመው የትምህርት ዘመን ቀናት የተጋሩት ቀናትT E S

@ዲሲ የሕዝብ ትምህርት ቤቶች @ዲሲ የሕዝብ ትምህርት ቤቶች /ዲሲ የሕዝብ ትምህርት ቤቶች 202.442.5885

ኦገስት 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28

ሴፕቴምቤር 2016

እሁድ ሰኞ ማክሰኞ ረቡዕ ሐሙስ ዓርብ ቅዳሜ

31 01

ባለሙያ
የዕድገት ቀን
ለተማሪዎች ትምህርት አይኖርም

02

ባለሙያ
የዕድገት ቀን
ለተማሪዎች ትምህርት አይኖርም

03

ባለሙያ
የዕድገት ቀን
ለተማሪዎች ትምህርት አይኖርም

04

ባለሙያ
የዕድገት ቀን
ለተማሪዎች ትምህርት አይኖርም

05

ባለሙያ
የዕድገት ቀን
ለተማሪዎች ትምህርት አይኖርም
የቀስተደመና/ሬይንቦ ምርቃት

06

07 08

የትምህርት መጀመሪያ ቀን
ለተማሪዎች 
ተርም 1 ይጀምራል

09 10

ለአዳዲስ አስተማሪዎች መምሪያ መስጠት

11

ለአዳዲስ አስተማሪዎች መምሪያ መስጠት

12 13

14 15

ባለሙያ
የዕድገት ቀን
ለተማሪዎች ትምህርት አይኖርም

16

ባለሙያ
የዕድገት ቀን
ለተማሪዎች ትምህርት አይኖርም

17

ባለሙያ
የዕድገት ቀን
ለተማሪዎች ትምህርት አይኖርም

18

ባለሙያ
የዕድገት ቀን
ለተማሪዎች ትምህርት አይኖርም

19

ባለሙያ
የዕድገት ቀን
ለተማሪዎች ትምህርት አይኖርም

20

21 22

የትምህርት መጀመሪያ ቀን
ለተማሪዎች 
ተርም 1 ይጀምራል

23 24 25 26 27

28 29 30 31 01 02 03

3029

E E E E E

E T T

T T T T T

T

T

ሁሉም የPK3 እና PK4 ተማሪዎች ትምህርት የሚጀመርበትን ቀን ለማወቅ ከትምህርት ቤቶቻቸውን ማረጋገጥ አለባቸው

እሁ ሰኞ ማክ ረቡ ሐሙ ዓርብ ቅዳ
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ባንክሮፍት መለስተኛ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት
ፎቶ በማርሻል ሞያ ዲዛይን

በመድብለ ቋንቋ የሦስተኛ ክፍል ተማሪዎች 
በባንክሮፍት መለስተኛ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት በስፓንሽ ቋንቋ የሚሰጠውን የሒሳብ ትም
ህርት በሚሰጥበት ጊዜ ሙሉ በሙሉ ትኩረት ያደርጋል

9:00 AM
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የቀለም ቁልፍ የተለመደው የትምህርት ዘመን ቀናት የተራዘመው የትምህርት ዘመን ቀናት የተጋሩት ቀናትT E S

@ዲሲ የሕዝብ ትምህርት ቤቶች @ዲሲ የሕዝብ ትምህርት ቤቶች /ዲሲ የሕዝብ ትምህርት ቤቶች 202.442.5885

ሴፕቴምቤር

የተሳታፊዎችን የማንቃት ወር/ የሂስፓኒክ ዝርያ ያላቸው ዓመታዊ በዓል (ከሴፕቴምቤር 15--ኦክቶቤር) \ የላይብራሪ ካርድ መመዝገቢያ
ወር (dclibrary.org) | ወደ ትምህርት ቤት መመለስ  
ማታዎቹ በሴፕቴምቤር እና በኦክቶቤር መጀመሪያ ጊዜያት በእያንዳንዱ ትምህርት ቤት ቀጠሮ ተይዞባቸዋል።

2 3 4 5 6 7 8

1

9 10 11 12 13 14 15

ኦክቶበር 2016

እሁድ ሰኞ ማክሰኞ ረቡዕ ሐሙስ ዓርብ ቅዳሜ

28 29 30 31 01 02 03

04 05

የላብ አደሮች ቀን
ለተማሪዎች፣ ለአስተማሪዎች፣ እና ለሠራተ
ኞች ትምህርት አይኖርም

06 07 08 09

የቴርም 1 የመካከለኛ ፈተና
የመሻሻያ ሪፖርቶች ይላካሉ

10

የአክት/ACT የፈተና ቀን

11

የአያቶች ቀን

12 13 14 15

የሂስፓንክ ዝርያ ያላቸው ወር ይጀምራል

16 17

18 19 20 21 22 23

የቴርም 1 የመካከለኛ ፈተና
የመሻሻያ ሪፖርቶች ይላካሉ

24

25 26 27 28 29 30 

ባለሙያ
የዕድገት ቀን
ለተማሪዎች ትምህርት አይኖርም

01

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

T

S

S S

S

E T

እሁ ሰኞ ማክ ረቡ ሐሙ ዓርብ ቅዳ
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ኦይስቴር-አዳምስ ቢሊንጉአል ትምህርት ቤት
ፎቶ በኮሎምብያ ግዛት የሕዝብ ትምህርት ቤቶች

የመዋዕለ ሕጻናት ተማሪ በ በኦይስቴር-አዳምስ ቢሊንጉላ ትምህርት ቤት በአርት ክፍለ 
ጊዜ የሚያምር የሰው ፊት ይስላል። 10:00 AM
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የቀለም ቁልፍ የተለመደው የትምህርት ዘመን ቀናት የተራዘመው የትምህርት ዘመን ቀናት የተጋሩት ቀናትT E S

@ዲሲ የሕዝብ ትምህርት ቤቶች @ዲሲ የሕዝብ ትምህርት ቤቶች /ዲሲ የሕዝብ ትምህርት ቤቶች 202.442.5885

ኦቶበር 6 7 8 9 10 11 12

3 4 5

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

ኖቬምቤር 2016

1 2

እሁድ ሰኞ ማክሰኞ ረቡዕ ሐሙስ ዓርብ ቅዳሜ

25 26 27 28 29 30 01

የሳት/SAT ፈተና ቀን

02

ሮሽ ሓሻናህ ይጀምራል

03 04 05 06 07 08

09 10

የኮሎምቦስ ቀን
ለተማሪዎች፣ ለአስተማሪዎች፣ እና ለሠራተ
ኞች ትምህርት አይኖርም

11

የጸደይ እረፍት | ለተማሪዎች እና ለአስተማ
ሪዎች ትምህርት አይኖርም 
ዮም ኪፑር ይጀምራል

12

የጸደይ እረፍት | ለተማሪዎች እና ለአስተማ
ሪዎች ትምህርት አይኖርም 

13

የጸደይ እረፍት | ለተማሪዎች እና ለአስተማ
ሪዎች ትምህርት አይኖርም 

14

የጸደይ እረፍት | ለተማሪዎች እና ለአስተማ
ሪዎች ትምህርት አይኖርም 

15

የሂስፓንክ ዝርያ ያላቸው ወር ያበቃል

16 17
የቴርም 1 የመካከለኛ ፈተና/
ዋና ፈተና ይጀምራል

18 19
በትምህርት ቤት ውስጥ የSAT እና PSAT

20
የቴርም 1 የመካከለኛ ፈተና/
ዋና ፈተና ያበቃል

21
መዝገባዎች ቀን
1ኛ ቴርም ያበቃል
ለተማርዎች ትምህርት አይኖርም
ለአስተማሪዎች የግማሽ ቀን ፒዲ/PD

22
የአክት/ACT የፈተና ቀን

23 24
የቴርም 1 የመካከለኛ ፈተና/
ዋና ፈተና ይጀምራል
ቴርም 2 ይጀምራል

25 26 27
የቴርም 1 የመካከለኛ ፈተና/
ዋና ፈተና ያበቃል

28
የምዝገባ ቀን/ ቴርም 1 ያበቃል
ለተማርዎች ትምህርት አይኖርም
ለአስተማሪዎች የግማሽ ቀን ፒዲ/PD
የቴርም 1 ውጤቶች በአስፔን ውስጥ ይሰጣል

29

30 31

ቴርም 2 ይጀምራል
ሐሎዌን

01 02 03 04 05

የተሳታፊዎችን የማንቃት ወር/ የሂስፓኒክ ዝርያ ያላቸው ዓመታዊ በዓል (ከሴፕቴምቤር 15--ኦክቶቤር) \ አገር አቀፍ የላይብራሪ ወር
አገር አቀፍ የአመጽ መከላከያ ወር / ለርዕሰ መምህር አድናቆት የሚሰጥበት ወር

S

S
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S

S
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T
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ካርዶዞ የትምህርት ማዕከል
ፎቶ በኮሎምብያ ግዛት የሕዝብ ትምህርት ቤቶች

ተማሪዎች በ በካርዶዞ የትምህርት ማዕከል በአዲሱ ስም ጥር ሙያቸው፣ በመንግ
ሥት የአርት አቬሽን ላቢራቶሪ የቴክኒክ እና የእንጂኔርንግ ክህሎታቸውን ያሳያሉ 11:00 AM

DCPS Calendar 2016_Amharic.indd   12 5/17/16   5:29 PM



www.dcps.dc.gov

የቀለም ቁልፍ የተለመደው የትምህርት ዘመን ቀናት የተራዘመው የትምህርት ዘመን ቀናት የተጋሩት ቀናትT E S

@ዲሲ የሕዝብ ትምህርት ቤቶች @ዲሲ የሕዝብ ትምህርት ቤቶች /ዲሲ የሕዝብ ትምህርት ቤቶች 202.442.5885

ኖቬምቤር

አገር አቀፍ አሜሪካን ሕንዳዊያን እና የአላስካ ተወልጅ ዝርያ ያላቸው ወር

4 5 6 7 8 9 10

1 2 3

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28

ዲሴምበር 2016

እሁድ ሰኞ ማክሰኞ ረቡዕ ሐሙስ ዓርብ ቅዳሜ

30 31 01 02 03 04
የቴርም 1 ውጤቶች በአስፔን ውስጥ 
ይሰጣል
የቴርም 1 የሪፖርት ካዶች ይላካሉ
የወላጆች-አስተማሪዎች ቀን የስብሰባ ቀን
ለተማሪዎች ትምህርት አይኖርም

05
የሳት/SAT ፈተና ቀን

06

የዴይላይት የጊዜ ቁጠባ ይጀምራል

07 08 09 10 11

የጡረተኞች ቀን
ለተማሪዎች፣ ለአስተማሪዎች፣ እና ለሠራተ
ኞች ትምህርት አይኖርም

12

13 14

የቴርም 1 የሪፖርት ካዶች ይላካሉ

15 16 17 18 19

20 21 22 23 24

የምስጋ ማቅረብያ ቀን
ለተማሪዎች፣ ለአስተማሪዎች፣ እና ለሠራተ
ኞች ትምህርት አይኖርም
የተርክይ ቦውል እግር ኳስ
ሻምፕዮንሽፕ

25

የምስጋ ማቅረብያ እረፍት
ለተማሪዎች ትምህርት አይኖርም
እና አስተማሪዎች

26

27 28 29 30

የቴርም 2 የመካከለኛ ፈተና
የመሻሻያ ሪፖርቶች ይላካሉ

01 02 03

3029 31

T E S

SS

T

SS

E

T

እሁ ሰኞ ማክ ረቡ ሐሙ ዓርብ ቅዳ

DCPS Calendar 2016_Amharic.indd   13 5/17/16   5:29 PM



4

3
1

2

5

6

8

7

ሃርድይ ሚድል ትምህርት ቤት 
ፎቶ በኮሎምብያ ግዛት የሕዝብ ትምህርት ቤቶች

የሃርድይ ሚድል ትምህርት ቤት ተማሪዎች በቱሪክ የምግብ ቀን ላይ፣ በዓመቱ 
ውስጥ ከሚከበረው ከአራቱ የዓለም አቀፍ የምግብ ቀን አንዱ በሆነ ቀን
ጤናማ እና ጣፋጭ የሆነውን ምሳ ይመገባሉ።

12:00 PM
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ዲሴምበር - 8 9 10 11 12 13 14

5 6 7

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

ጃንዋሪ 2017

እሁድ ሰኞ ማክሰኞ ረቡዕ ሐሙስ ዓርብ ቅዳሜ

27 28 29 30 01 02

ባለሙያ
የዕድገት ቀን
ለተማሪዎች ትምህርት አይኖርም

03

የሳት/SAT ፈተና ቀን

04 05 06 07

የቴርም 2 የመካከለኛ ፈተና
የመሻሻያ ሪፖርቶች ይላካሉ

08 09 10

የአክት/ACT የፈተና ቀን
EdFEST

11 12

የትምህርት ቤት የዲሲ ሎተሪ
ለ2017-2018 የትምህርት ዘመን ማመል
ከቻ ይከፈታል

13 14 15 16 17

18 19 20 21 22

የክረምት እረፍት
ለተማሪዎች ትምህርት አይኖርም
እና አስተማሪዎች

23

የክረምት እረፍት
ለተማሪዎች ትምህርት አይኖርም
እና አስተማሪዎች

24

ሓኑካህ ይጀምራል

25

የገና ቀን

26

የገና እረፍት
ለተማሪዎች፣ ለአስተማሪዎች፣ እና ለሠራተ
ኞች ትምህርት አይኖርም
ክዋንዛ ይጀምራል

27

የክረምት እረፍት
ለተማሪዎች ትምህርት አይኖርም
እና አስተማሪዎች

28

የክረምት እረፍት
ለተማሪዎች ትምህርት አይኖርም
እና አስተማሪዎች

29

የክረምት እረፍት
ለተማሪዎች ትምህርት አይኖርም
እና አስተማሪዎች

30

የክረምት እረፍት
ለተማሪዎች ትምህርት አይኖርም
እና አስተማሪዎች

31

1 2 3 4
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አናኮስቲያ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት
ፎቶ በማርሻል ሞያ ዲዛይን

የአናኮስቲያ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተማሪዎች እንደ አንዱ አማራጭ ኮርሳቸ
ውበዳንስ ክፍል ውስጥ ይሳተፋሉ።
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1:00 PM
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ጃንዋሪ

አገር አቀፍ የቁጥጥር ወር

5 6 7 8 9 10 11

2 3 4

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28

ፌብሩዋሪ

እሁድ ሰኞ ማክሰኞ ረቡዕ ሐሙስ ዓርብ ቅዳሜ

01

አዲስ ዓመት
የFAFSA ማመልከቻ በእንቴርኔት ቀጥታ 
መስመር ላይ ይገኛል

02

የአዲሱ ዓመት እረፍት
ለተማሪዎች፣ ለአስተማሪዎች፣ እና ለሠራተ
ኞች ትምህርት አይኖርም

03

የምልጃ ቀን

04

የምልጃ ቀን

05

የምልጃ ቀን

06

የምልጃ ቀን

07

08 09 10 11

የቴርም 2 የግማሽ ዓመት ፈተና/
ዋና ፈተና ይጀምራል

12 13 14

15 16

ማርቲን ሉተር ክንግ ቀን
ለተማሪዎች፣ ለአስተማሪዎች፣ እና ለሠራተ
ኞች ትምህርት አይኖርም

17 18

የቴርም 2 የግማሽ ዓመት ፈተና/
ዋና ፈተና ያበቃል

19

መዝገባዎች ቀን
2ኛ ቴርም ያበቃል
ለተማርዎች ትምህርት አይኖርም
ለአስተማሪዎች የግማሽ ቀን ፒዲ/PD

20

የምርቃት ቀን
ለተማሪዎች፣ ለአስተማሪዎች፣ እና ለሠራተ
ኞች ትምህርት አይኖርም

21

የሳት/SAT ፈተና ቀን

22 23

ቴርም 3 ይጀምራል 
የቴርም 2 የግማሽ ዓመት ፈተና/
ዋና ፈተና ይጀምራል

24 25 26

የቴርም 2 የግማሽ ዓመት ፈተና/
ዋና ፈተና ያበቃል

27

መዝገባዎች ቀን
2ኛ ቴርም ያበቃል
ለተማርዎች ትምህርት አይኖርም
ለአስተማሪዎች የግማሽ ቀን ፒዲ/PD
የቴርም 2 ውጤቶች በአስፔን ውስጥ ይሰጣል

28

29 30

ቴርም 3 ይጀምራል

31 01 02 03 04

1
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T

T T S
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ድሬው መለስተኛ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት

ፎቶ በማርሻል ሞያ ዲዛይን

የድሬው መለስተኛ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ሯጮች በግዛቱ ሁሉ ካሉት ተማ
ሪዎች በሩጫ መወዳደሪያ ላይ ይወዳደራሉ። 2:00 PM
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የቀለም ቁልፍ የተለመደው የትምህርት ዘመን ቀናት የተራዘመው የትምህርት ዘመን ቀናት የተጋሩት ቀናትT E S

@ዲሲ የሕዝብ ትምህርት ቤቶች @ዲሲ የሕዝብ ትምህርት ቤቶች /ዲሲ የሕዝብ ትምህርት ቤቶች 202.442.5885

ፌብሩዋሪ

የጥቁሮች የታሪክ ወር | የአሜሪካውያን የታሪክ ወር

5 6 7 8 9 10 11

1 2 3 4

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

ማርች 2017

እሁድ ሰኞ ማክሰኞ ረቡዕ ሐሙስ ዓርብ ቅዳሜ

29 30 31 01

ከ9-12ኛ ክፍል ላሉት የትምህርት ቤቴ 
የዲሲ የማመልከቻ የማብቂያ ቀን

02 03

የቴርም 2 የሪፖርት ካዶች ይላካሉ
የቴርም 2 ውጤቶች በአስፔን ውስጥ 
ይሰጣል

04

05 06 07 08 09 10

የቴርም 2 የሪፖርት ካዶች ይላካሉ

11

የአክት/ACT የፈተና ቀን

12 13 14 15 16 17

ባለሙያ
የዕድገት ቀን
ለተማሪዎች ትምህርት አይኖርም

18

19 20

የፕሬዘዳንቶች ቀን
ለተማሪዎች፣ ለአስተማሪዎች፣ እና ለሠራተ
ኞች ትምህርት አይኖርም

21 22 23 24

የቴርም 3 የመካከለኛ ፈተና
የመሻሻያ ሪፖርቶች ይላካሉ

25

26 27 28 01 02 03 04

T

T
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ተርኔር መለስተኛ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት
ፎቶ በኮሎምብያ ግዛት የሕዝብ ትምህርት ቤቶች

ወጣት የሙዚያ ተጫዋቾች በ ተርኔር መለስተኛ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤትከት
ምህርት ቤት ትምህርት በኋላ ከዲሲ ወጣት የኦኬስትራ መርኃግብር ጋር የሙዚቃ 
ክህሎቶቻቸውን በተግባር ይለማመዳሉ።

3:00 PM
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የቀለም ቁልፍ የተለመደው የትምህርት ዘመን ቀናት የተራዘመው የትምህርት ዘመን ቀናት የተጋሩት ቀናትT E S

@ዲሲ የሕዝብ ትምህርት ቤቶች @ዲሲ የሕዝብ ትምህርት ቤቶች /ዲሲ የሕዝብ ትምህርት ቤቶች 202.442.5885

ማርች 2 3 4 5 6 7 8

1

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23

አፕሪል 2017

እሁድ ሰኞ ማክሰኞ ረቡዕ ሐሙስ ዓርብ ቅዳሜ

26 27 28 01

ከPK3-8ኛ ክፍል ላሉት የትምህርት ቤቴ 
የዲሲ የማመልከቻ የማብቂያ ቀን

02

የአሜሪካን ቀን ንባብ

03

የወላጆች-አስተማሪዎች ቀን
የስብሰባ ቀን
ለተማሪዎች ትምህርት አይኖርም

04

05 06 07 08

የቴርም 3 የመካከለኛ ፈተና
የመሻሻያ ሪፖርቶች ይላካሉ

09 10 11

የሳት/SAT ፈተና ቀን

12 13 14 15 16 17

የቅዱስ ፓትሪክ ቀን

18

19 20 21 22 23 24

የተርም 3 የግማሽ ዓመት ፈተና/
ዋና ፈተና ይጀምራል

25

26 27 28 29 30
የተርም 3 የግማሽ ዓመት ፈተና/
ዋና ፈተና ያበቃል

31
የምዝገባ ቀን/ ተርም 3 ያበቃል
ለተማርዎች ትምህርት አይኖርም
ለአስተማሪዎች የግማሽ ቀን ፒዲ/PD
የትምህርት ቤቴ የዲሲ ሎተሪ ውጤቶች 
የሚለቀቁበት ቀን

01

24 25 26 27 28 29

30

አገር አቀፍ የሴቶች ታሪክ ወር | የአገር አቀፍ የንባብ ማንቂያ ወር |
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ፖዌል መለስተኛ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት
ፎቶ በማርሻል ሞያ ዲዛይን

የፖዌል መለስተኛ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ርዕሰ መምህር ኦኪያህ ልዮን-
ሉካስ ከአመራር ሠራተኞቿ ጋር በትምህርት ማቢቂያው ላይ ስብሰባ ትካሄዳለች። 4:00 PM
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የቀለም ቁልፍ የተለመደው የትምህርት ዘመን ቀናት የተራዘመው የትምህርት ዘመን ቀናት የተጋሩት ቀናትT E S

@ዲሲ የሕዝብ ትምህርት ቤቶች @ዲሲ የሕዝብ ትምህርት ቤቶች /ዲሲ የሕዝብ ትምህርት ቤቶች 202.442.5885

አፕሪል 7 8 9 10 11 12 13

4 5 6

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

ሜይ 2017

1 2 3

እሁድ ሰኞ ማክሰኞ ረቡዕ ሐሙስ ዓርብ ቅዳሜ

26 27 28 29 30 31 01

02 03

ተርም 4 ይጀምራል

04 05 06 07

የተርም 3 ውጤቶች በአስፔን ውስጥ 
ይሰጣል

08

የአክት/ACT የፈተና ቀን

09 10

ፋስካ ይጀምራል

11

የምልጃ ቀን

12

የምልጃ ቀን

13

የምልጃ ቀን

14

የምልጃ ቀን 
የተርም 3 የሪፖርት ካርዶች ይላካሉ 

15

16
ፋስካ

17
የጥቢ እረፍት
የነጻነት ቀን (የሚከበርበት)
ለተማሪዎች፣ ለአስተማሪዎች፣ እና ለሠራተ
ኞች ትምህርት አይኖርም

18
የጥቢ እረፍት
ለተማሪዎች ትምህርት አይኖርም 
እና አስተማሪዎች

19
የጥቢ እረፍት
ለተማሪዎች ትምህርት አይኖርም 
እና አስተማሪዎች

20
የጥቢ እረፍት
ለተማሪዎች ትምህርት አይኖርም 
እና አስተማሪዎች

21
የጥቢ እረፍት
ለተማሪዎች ትምህርት አይኖርም 
እና አስተማሪዎች

22
የመሬት ቀን

23 24
የተርም 3 የግማሽ ዓመት ፈተና/
ዋና ፈተና ይጀምራል

25 26 27
የተርም 3 የግማሽ ዓመት ፈተና/
ዋና ፈተና ያበቃል

28
መዝገባዎች ቀን
3ኛ ተርም ያበቃል
ለተማርዎች ትምህርት አይኖርም
ለአስተማሪዎች የግማሽ ቀን ፒዲ/PD

29

30 01 02 03 04 05 06

አገር አቀፍ የአእምሮ ዘገምተኘት የማንቃት ወር | አገር አቀፍ የገንዘብ የማሳወቅያ ወር | አገር አቀፍ የሒሳብ ትምህርት ወር
የግጥም ወር | የትምህርት ቤት የቤተ መጽሐፍት ወር

T T

E E E E T
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ዱንባር ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት
ፎቶ በማርሻል ሞያ ዲዛይን

የ ዱንባር ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ዋናተኞች
ለከተማ አቀፍ ዋና ለመገናኘት ይዘጋጃሉ። 5:00 PM
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@ዲሲ የሕዝብ ትምህርት ቤቶች @ዲሲ የሕዝብ ትምህርት ቤቶች /ዲሲ የሕዝብ ትምህርት ቤቶች 202.442.5885

ሜይ 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28

ጁን 2017

እሁድ ሰኞ ማክሰኞ ረቡዕ ሐሙስ ዓርብ ቅዳሜ

30 01

የአስተማሪዎች የአድናቆት ሳምንት
የዲሲ ትምህርት ቤቴን መግባት
ብቁ ለሚሆኑ ተማሪዎች የማብቂያ ቀን
ተርም 4 ይጀምራል

02

የአስተማሪዎች የአድናቆት ሳምንት

03

የአስተማሪዎች የአድናቆት ሳምንት

04

የአስተማሪዎች የአድናቆት ሳምንት

05

የአስተማሪዎች የአድናቆት ሳምንት
የተርም 3 ውጤቶች በአስፔን ውስጥ 
ይሰጣል

06

የሳት/SAT ፈተና ቀን

07 08 09 10 11 12

የተርም 4 የመካከለኛ ፈተና
የመሻሻያ ሪፖርቶች ይላካሉ
የተርም 3 የሪፖርት ካዶች ይላካሉ

13

14

የእናቶች ቀን

15 16 17 18

ባለሙያ
የዕድገት ቀን
ተማሪዎች የሚለቀቁት በ
12:15 p.m. ነው

19

የወላጆች-አስተማሪዎች ቀን
የስብሰባ ቀን
ለተማሪዎች ትምህርት አይኖርም

20

21 22 23 24

የመመረቂያ ዋና ፈተና
አንጋፋዎች ይጀምራሉ

25 26 27

ራማዳን ይጀምራል

28 29 

የመታሰቢያ ቀን
ለተማሪዎች፣ ለአስተማሪዎች፣ እና ለሠራተ
ኞች ትምህርት አይኖርም

30

የመመረቂያ ዋና ፈተና
አንጋፋዎች ያበቃል

31

ለአንጋፋ ተመራቂዎች ለ4ኛ ተርም 
ውጤት የመጨረሻ ቀን

01 02 03

3029

የኤሽያ - ፓስፊክ ዝርያ ያላቸው ወር | የሰውነት ብቃት እና የስፖርት ወር | አገር አቀፍ የሳይንስ ወር
የታዳጊዎች እርግዝና የመከላከያ ወር

S S S S SE E

S S S

ET

ST

TTS
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ኤች.ዲ./H.D. ዎድሰን ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት
ፎቶ በኮሎምብያ ግዛት የሕዝብ ትምህርት ቤቶች

ኤች.ዲ./H.D. የዎድሰን ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤትተማሪዎች ስለ ፔን ግዛት ዩን
ቨርሲቲ የበለጠ መረጃ ከትምህርት ቤታቸው ኮሌጅ እና የሥራ ፍትሃዊነት የበለጠ 
መረጃ ለመውሰድ ተመዝግበዋል።

6:00 PM
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የቀለም ቁልፍ የተለመደው የትምህርት ዘመን ቀናት የተራዘመው የትምህርት ዘመን ቀናት የተጋሩት ቀናትT E S

@ዲሲ የሕዝብ ትምህርት ቤቶች @ዲሲ የሕዝብ ትምህርት ቤቶች /ዲሲ የሕዝብ ትምህርት ቤቶች 202.442.5885

ጁን

ጌይ እና ሌዝቢያን በኩራት የሚወጡበት ወር | የተማሪው የደኅንነት ጥበቃ ወር
*የበረዶ ቀናትን ምክንያት በማድረግ መለወጥ የሚችል

2 3 4 5 6 7 8

1

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

ጁላይ 2017

እሁድ ሰኞ ማክሰኞ ረቡዕ ሐሙስ ዓርብ ቅዳሜ

28 29 30 31 01 02 03

የሳት/SAT ፈተና ቀን

04 05

የተርም 4 የግማሽ ዓመት ፈተና/
ዋና ፈተና ይጀምራል*

06 07

የተርም 4 የመካከለኛ ፈተና
የመሻሻያ ሪፖርቶች ይላካሉ

08 09 10

የአክት/ACT የፈተና ቀን

11 12 13

የተርም 4 የግማሽ ዓመት ፈተና/
ዋና ፈተና ያበቃል*

14

መዝገባዎች ቀን
4ኛ ተርም ያበቃል
የተርም 4 ውጤቶች በአስፔን ውስጥ ይሰጣል
ተማሪዎች የሚለቀቁት በ12:15 p.m ነው

15 16 17

18

የአባቶች ቀን

19

የተራዘመው ዓመት 
የካምፓስ እረፍት
ለተማርዎች ትምህርት አይኖርም
እና አስተማሪዎች

20 21

የተርም 4 የሪፖርት ካርዶች ይላካሉ

22 23 24

25 26

የበጋ ትምህርት ቤት ይጀምራል

27 28 29 30 01

23 24 25 26 27 28 29

30 31

T

T
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E
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T
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ሴአቶን መለስተኛ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት
ፎቶ በኮሎምብያ ግዛት የሕዝብ ትምህርት ቤቶች

ወላጆች እና አስተማሪዎች በሴአቶን መለስተኛ አንደኛ ደረጃ ትምርህት ቤት
በወላጆች-አስተማሪዎች የትምህርት ቡድን ስብሰባ ውስጥ
የተማሪን መሻሻል እና እንዴት ወላጆች በቤት ትምህርት
ማገዝ እንደሚችሉ ለመወያየት  ይሳተፋሉ።

7:00 PM
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የቀለም ቁልፍ የተለመደው የትምህርት ዘመን ቀናት የተራዘመው የትምህርት ዘመን ቀናት የተጋሩት ቀናትT E S

@ዲሲ የሕዝብ ትምህርት ቤቶች @ዲሲ የሕዝብ ትምህርት ቤቶች /ዲሲ የሕዝብ ትምህርት ቤቶች 202.442.5885

ጁላይ 6 7 8 9 10 11 12

3 4 5

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

ኦገስት 2017

31

1 2

እሁድ ሰኞ ማክሰኞ ረቡዕ ሐሙስ ዓርብ ቅዳሜ

25 26 27 28 29 30 01

02 03

የተራዘመው ዓመት የካምፓስ እረፍት
ለተማሪዎች እና ለአስተማሪዎች ትምህ
ርት አይኖርም 

04

የነጻነት ቀን
ለተማሪዎች፣ ለአስተማሪዎች፣ እና ለሠራተ
ኞች ትምህርት አይኖርም

05 06

የተርም 4 የግማሽ ዓመት ፈተና/
ዋና ፈተና ይጀምራል

07 08

09 10 11 12
የተርም 4 የግማሽ ዓመት ፈተና/
ዋና ፈተና ያበቃል

13
መዝገባዎች ቀን
የተርም 4 ውጤቶች በአስፔን ውስጥ 
ይሰጣል
ተማሪዎች የሚለቀቁት በ12:15 p.m ነው
4ኛ ተርም ያበቃል

14
የተራዘመው ዓመት የበጋ እረፍት
ለተማሪዎች እና ለአስተማሪዎች ትምህ
ርት አይኖርም 

15

16 17
የተራዘመው ዓመት የበጋ እረፍት
ለተማሪዎች እና ለአስተማሪዎች ትምህ
ርት አይኖርም 

18
የተራዘመው ዓመት የበጋ እረፍት
ለተማሪዎች እና ለአስተማሪዎች ትምህ
ርት አይኖርም 

19
የተራዘመው ዓመት የበጋ እረፍት
ለተማሪዎች እና ለአስተማሪዎች ትምህ
ርት አይኖርም 

20
የተራዘመው ዓመት የበጋ እረፍት
ለተማሪዎች እና ለአስተማሪዎች ትምህ
ርት አይኖርም
የተርም 4 የሪፖርት ካርዶች ይላካሉ

21
የተራዘመው ዓመት የበጋ እረፍት
ለተማሪዎች እና ለአስተማሪዎች ትምህ
ርት አይኖርም 

22

23 24
የተራዘመው ዓመት የበጋ እረፍት
ለተማሪዎች እና ለአስተማሪዎች ትምህ
ርት አይኖርም 

25
የተራዘመው ዓመት የበጋ እረፍት
ለተማሪዎች እና ለአስተማሪዎች ትምህ
ርት አይኖርም 

26
የተራዘመው ዓመት የበጋ እረፍት
ለተማሪዎች እና ለአስተማሪዎች ትምህ
ርት አይኖርም 

27
የተራዘመው ዓመት የበጋ እረፍት
ለተማሪዎች እና ለአስተማሪዎች ትምህ
ርት አይኖርም 

28
የተራዘመው ዓመት የበጋ እረፍት
ለተማሪዎች እና ለአስተማሪዎች ትምህ
ርት አይኖርም 
የበጋ ትምህርት ቤት ማብቂያ 

29

30 31 01 02 03 04 05

የአትክልት ቦታዎች እና የመዝናኛ ወራት

E E EE E

E E E

E E EE E
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ወደ ኮሎምብያ ግዛት የሕዝብ ትምህርት ቤት 

ማዕከላዊ ቢሮ
202.442.5885 ቤት አልባ ወጣቶች 202.576.9502

የቻንሲለር/ፕሬዘዳናት ቢሮ 202.442.5885 የሰው ሀብት 202.442.4090

የትምህርት አገልግሎቶች 202.673.4488 ዓለም አቀፍ ባካላኡሬኤት/ሃይማኖታዊ ሥርዓት ቀን 202.442.4993

ከትምህርት በኋላ ያሉ መርኃግብሮች 202.442.5002 የቋንቋ ፈተና 202.671.0750

ዳሰሳዎች 202.724.7938 የLGBTQ የተማሪው እርዳታ 202.442.5103

አቲሌትክስ 202.729.3288 የአከባቢ ትምህርት ቤት አማካሪ ቡድን 202.719.6613

ተሳታፊ 202.727.0488 አዲስ ከፍታዎች የታዳጊዎች ወላጅ መርኃግብር 202.442.5040

ባይሊንጉአል/መድብለ ቋንቋ ትምህርት 202.671.0750 የትምህርት ቤት የዲሲ ሎተሪ 202.888.6336

የኮሌጅ እና የሥራ ዝግጅነት 202.645.6114 ከትምህርት ቤት ውጪ የሆኑ መርኃግብሮች 202.442.5002

ተግባቦቶች 202.805.2885 የመኖሪያ ማረጋገጫ 202.478.5738

የማኅበረሰብ አጋርነት 202.719.6613 ትምህርት ቤቶች ግለታሪክ.dcps.dc.gov/

መረጃ እና ስልት 202.698.1186 ልዩ ትምህርት 202.673.4488

የዲሲ አንድ ካርድ 202.727.6030 የተማሪው ዝውውር 202.939.2004

የልጅነት ጊዜ ትምህርት 202.698.1033 የበጋ ትምህርት ቤት (K-7) 202.442.5002

በልጅነት ጊዜያቶች 202.698.8037 የበጋ ትምህርት (8-12) 202.442.5047

ምዝገባ 202.478.5738 ማዕረግ 1 202.442.5149

የቤተሰብ እና የሕዝብ ተሳትፎ 202.719.6613 ለምርቃት የሚያስፈልጉ 202.299.2115

የምግብ አገልግሎቶች 202.299.2159 ፈቃደኞች 202.442.5447

ትራንስፖርት [የወላጆች የጥሪ ማዕከል፣ OSSEልዩ 

ትምህርት፥ የትራንስፖርት ክፍፍል (DOT)]
202.724.8600

የቤት/የሆስፒታል ትምህርት መርኃግብር (አስቀድሞ 

የጉብኝት ትምህርታዊ አገልግሎቶች)
202.939.3506

ለቤተሰቦች እና ለተማሪዎች

የአቅጣጫ ማሳያ አገልግልቶች

ተጨማሪ አገልግሎቶች፡
የዲሲ መንግሥት

የግዛቱ ቢሮ እና
ተቆጣጣሪ (OSSE)

202.727.6436

የዲሲ ግዛት የቦርድ ትምህርት

202.741.0888

የካንቲባው የጥሪ ማዕከል

311

የከተማው መማክሪት

202.724.8000

የአደጋ ጊዜ ምላሽ

911

የዲሲ ጤናማ ቤተሰቦች
(ነጻ የጤና መድኅን ዋስትና)

202.639.4030

የጤና ክፍል

202.442.5955

የሥነ ልቦና መምሪያ ክፍል

1.888.793.4357

የልጅ እና የቤተሰብ አገልግሎቶች
አስተዳደር (CFSA)

202.442.6100

መመናጨቅን ሪፖርት ማድረግ

202.671.SAFE
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የጀርባ ፎቶ፡ ፖዌል መለስተኛ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት፣ ዋርድ 4

የመካፈል የበዓላት ቀን

የነጻነት ቀን ጁላይ 4, 2016 ማርቲን ሉተር ክንግ ቀን ጃንዋሪ 16, 2017

የላብ አደሮች ቀን ሴፕቴምቤር 5, 2016 የምርቃት ቀን ጃንዋሪ 20, 2017

የኮሎምቦስ ቀን ኦክቶቤር 10, 2016 የፕሬዘዳንቶች ቀን ፌብሩዋሪ 20, 2017

የጡረተኞች ቀን ኖቬምቤር 11, 2016 የጥቢ እረፍት ኤፕሪል 17 - 21, 2017

የምስጋ ማቅረብያ ቀን ኖቬምበር 24, 2016 የነጻነት ቀን (የሚከበርበት) ኤፕሪል 17, 2017

የክረምት እረፍት ዲሴምቤር 22, 2016 - Jan 2, 2017 የመታሰቢያ ቀን ሜይ 29, 2017

የገና እረፍት ዲሴምቤር 26, 2016 የነጻነት ቀን ጁላይ 4, 2017

የአዲሱ ዓመት እረፍት ጃንዋሪ 2, 2017

ለልማዳዊው ትምህርት ቤቶች የስምምነት ቀናት ዓመቱ ለተራዘመ የትምህርት ቤቶች የስምምነት ቀናት

ለአዳዲስ አስተማሪዎች መምሪያ መስጠት  ኦገስት 10 - 11, 2016
የቴርም 3 የመካከለኛ ፈተና
የመሻሻያ ሪፖርቶች ይላካሉ

 ፌብሩዋሪ 24, 2017
ለተማሪዎች የመጀመሪያ የትምህርት ቀን
ተርም 1 ይጀምራል

 ኦገስት 8, 2016
የቴርም 3 የመካከለኛ ፈተና
የመሻሻያ ሪፖርቶች ይላካሉ

 ማርች 8, 2017

የባለሙያ ልማት ቀን  ኦገስት 15 - 19, 2016 የተርም 3 የመካከለኛ ፈተና/ ዋና ፈተና ይጀምራል  ማርች 24, 2017
የቴርም 1 የመካከለኛ ፈተና
የመሻሻያ ሪፖርቶች ይላካሉ

 ሴፕቴምቤር 9, 2016 የምልጃ ቀን  ኤፕሪል 11 - 14, 2017

ለተማሪዎች የመጀመሪያ የትምህርት ቀን
ተርም 1 ይጀምራል

 ኦገስት 22, 2016 የተርም 3 የመካከለኛ ፈተና/ ዋና ፈተና ያበቃል  ማርች 30, 2017 የጸደይ እረፍት
 ኦክቶቤር 10 - 14, 

2016
የተርም 3 የመካከለኛ ፈተና/ ዋና ፈተና ይጀምራል  ኤፕሪል 24, 2017

የቴርም 1 የመካከለኛ ፈተና
የመሻሻያ ሪፖርቶች ይላካሉ

 ሴፕቴምቤር 23, 2016 የምዝገባ ቀን/ ተርም 3 ያበቃል  ማርች 31, 2017 የተርም 1 የመካከለኛ ፈተና/ ዋና ፈተና ይጀምራል  ኦክቶቤር 17, 2016 የተርም 3 የመካከለኛ ፈተና/ ዋና ፈተና ያበቃል  ኤፕሪል 27, 2017

የተርም 1 የመካከለኛ ፈተና/ ዋና ፈተና ይጀምራል  ኦክቶቤር 24, 2016 ተርም 4 ይጀምራል  ኤፕሪል 3, 2017 የተርም 1 የመካከለኛ ፈተና/ ዋና ፈተና ያበቃል  ኦክቶቤር 20, 2016 የምዝገባ ቀን/ ተርም 3 ያበቃል  ኤፕሪል 28, 2017

የተርም 1 የመካከለኛ ፈተና/ ዋና ፈተና ያበቃል  ኦክቶቤር 27, 2016 የተርም 3 ውጤቶች በአስፔን ውስጥ ይሰጣል  ኤፕሪል 7, 2017 የምዝገባ ቀን/ ተርም 1 ያበቃል  ኦክቶቤር 21, 2016 ተርም 4 ይጀምራል  ሜይ 1, 2017

የምዝገባ ቀን/ ቴርም 1 ያበቃል  ኦክቶቤር 28, 2016 የተርም 3 የሪፖርት ካዶች ይላካሉ  ኤፕሪል 14, 2017 ቴርም 2 ይጀምራል  ኦክቶቤር 24, 2016 የተርም 3 ውጤቶች በአስፔን ውስጥ ይሰጣል  ሜይ 5, 2017

ቴርም 2 ይጀምራል  ኦክቶቤር 31, 2016
የተርም 4 የመካከለኛ ፈተና
የመሻሻያ ሪፖርቶች ይላካሉ

 ሜይ 12, 2017 የቴርም 1 ውጤቶች በአስፔን ውስጥ ይሰጣል  ኦክቶቤር 28, 2016 የተርም 3 የሪፖርት ካዶች ይላካሉ  ሜይ 12, 2017

የቴርም 1 ውጤቶች በአስፔን ውስጥ ይሰጣል  ኖቬምቤር 4, 2016
የመመረቂያ ዋና ፈተና
አንጋፋዎች ይጀምራሉ

 ሜይ 24, 2017 የቴርም 1 የሪፖርት ካዶች ይላካሉ  ኖቬምቤር 4, 2016
የተርም 4 የመካከለኛ ፈተና
የመሻሻያ ሪፖርቶች ይላካሉ

 ጁን 7, 2017

የቴርም 1 የሪፖርት ካዶች ይላካሉ  ኖቬምቤር 14, 2016
የመመረቂያ ዋና ፈተና
አንጋፋዎች ያበቃል

 ሜይ 30, 2017
የቴርም 2 የመካከለኛ ፈተና
የመሻሻያ ሪፖርቶች ይላካሉ

 ኖቬምቤር 30, 2016 የተራዘመው ዓመት የካምፓስ እረፍት  ጁን 19, 2017

የቴርም 2 የመካከለኛ ፈተና
የመሻሻያ ሪፖርቶች ይላካሉ

 ዲሴምቤር 7- 2016
ለተርም 4 ማርክ የመጨረሻ ቀን
ለአንጋፋዎቹ ተመራቂዎች

 ሜይ 31, 2017 የምልጃ ቀን  ጃንዋሪ 3- 6, 2017 የተራዘመው ዓመት የካምፓስ እረፍት  ጁላይ 3, 2017

የተርም 2 የመካከለኛ ፈተና/ ዋና ፈተና ይጀምራል  ጃንዋሪ 11, 2017 የተርም 4 የመካከለኛ ፈተና/ ዋና ፈተና ይጀምራል  ጁን 5, 2017 የተርም 2 የመካከለኛ ፈተና/ ዋና ፈተና ይጀምራል  ጃንዋሪ 23- 2017 የተርም 4 የመካከለኛ ፈተና/ ዋና ፈተና ይጀምራል  ጁላይ 6, 2017

የተርም 2 የመካከለኛ ፈተና/ ዋና ፈተና ያበቃል  ጃንዋሪ 18, 2017 የተርም 4 የመካከለኛ ፈተና/ ዋና ፈተና ያበቃል  ጁን 13, 2017 የተርም 2 የመካከለኛ ፈተና/ ዋና ፈተና ያበቃል  ጃንዋሪ 26, 2017 የተርም 4 የመካከለኛ ፈተና/ ዋና ፈተና ያበቃል  ጁላይ 12, 2017

የምዝገባ ቀን/ ተርም 2 ያበቃል  ጃንዋሪ 19, 2017
የምዝገባ ቀን/ ተርም 4 ያበቃል
የተርም 4 ውጤቶች በአስፔን ውስጥ ይሰጣል

 ጁን 14, 2017 የምዝገባ ቀን/ ተርም 2 ያበቃል  ጃንዋሪ 27, 2017 የምዝገባ ቀን/ ተርም 4 ያበቃል  ጁላይ 13, 2017

ቴርም 3 ይጀምራል  ጃንዋሪ 23- 2017 የተርም 4 የሪፖርት ካርዶች ይላካሉ  ጁን 21, 2017 ቴርም 3 ይጀምራል  ጃንዋሪ 30, 2017 የተራዘመው ዓመት የበጋ እረፍት  ጁላይ 14- 28, 2017

የቴርም 2 ውጤቶች በአስፔን ውስጥ ይሰጣል  ጃንዋሪ 27, 2017 የበጋ ትምህርት ቤት ይጀምራል  ጁን 26, 2017 የቴርም 2 ውጤቶች በአስፔን ውስጥ ይሰጣል  ፌብሩዋሪ 3, 2017 የተርም 4 የሪፖርት ካርዶች ይላካሉ ጁላይ 20, 2017

የቴርም 2 የሪፖርት ካዶች ይላካሉ  ፌብሩዋሪ 3, 2017 የበጋ ትምህርት ቤት ማብቂያ ጁላይ 28, 2017 የቴርም 2 የሪፖርት ካዶች ይላካሉ  ፌብሩዋሪ 10, 2017

@ዲሲ የሕዝብ ትምህርት ቤቶች @ዲሲ የሕዝብ ትምህርት ቤቶች /ዲሲ የሕዝብ ትምህርት ቤቶች 202.442.5885
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