
የDCPS ዝና/መልካም ስም
የትምህርት አመት አቆጣጠር/ካላንደር

2020 – 2021 ዓ.ም



ውድ የDCPS ማህበረሰብ፡

የዲሲ የሕዝብ ትምህርት ቤቶች/DC Public Schools (DCPS) 
አስተዳዳሪ እንደመሆኔ በየዕለቱ ከተማሪዎች፣ ሰራተኞች፣ ቤተሰቦች፣ 
የማህበረሰብ ጠበቆች እና የደዲስትሪክቱ መሪዎች ጋር መገናኘት 
ያስደስተኛል። ሁልጊዜም የ DCPS ማህበረሰብ አባላት የሚጋሩት ጥልቅ 
ኩራት አቅም ይፈጥርልኛል። የ COVID-19 ወረርሽኝ ያመጣብንን 
ፈተናዎች ተቋቁመን እንድናልፍ እያደረገን ያለው ይህ ኩራት ነው። 
ቤተሰቦች እና አስተማሪዎች ወደ DCPS እንዲሳቡ እያደረገ 

ያለው እና ከሀገሪቱ በፍጥነት እየተሻሻሉ የመጡ የከተማ 

ትምህርት ቤት ዲስትሪክቶች አንዱ ለመሆን ያስቻለንን እድገት 

እያመጣ የሚገኘው ይህ ኩራት ነው። 

በ2019-2020 ዓ.ም የትምህርት አመት DCPS ከ2006 ዓ.ምe ጀምሮ 
ለመጀመሪያ ጊዜ ከ50,000 በላይ ተማሪዎችን ተቀብሏል። ብዙ ቤተሰቦች 
DCPS ለልጆቻቸው ጠንካራና አስደሳች የትምህርት ተሞክሮዎች 
እንደሚያቀርብ እምነት በመጣላቸው እጅግ ደስ ይለኛል። በዲስትሪክቱ 
በሞላ የምናገለግላቸው በእኛ የተማሩ ምሁራንን እያሰብን ባለንበት 
ወቅት በእኛ የመማሪያ ክፍሎች የተማሩ፣ ትምህርታቸውን 

የባንከር ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት/
Banneker High School, ዋርድ 1 ፎቶ 
በካሊድ ናጂ-አላህ/Khalid Naji-Allah

በትምህርት ቤቶቻችን ያጠኑ እና የመመረቂያ ደረጃዎቻችንን 

ያለፉ ተማሪዎች፣ ቤተሰቦች እና አስተማሪዎቻችንን በክብር 

እንዘክራቸዋለን።  

የDCPS ዝና/መልካም ስማችን መሰረቱ የትምህርት ቤታችን 

ማህበረሰቦች ያልተቋረጡ ጥረቶች፣ በተማሪዎቻችን ችሎታ ላይ 

ያለን ዘላቂ እምነት እና የማይታመነው የዲስትሪክታችን አቅም 
ነው። በቀጣይ ትውልዶች ላይ መነሳሳትን ከፈጠሩት የኮሎምቢያ ሄይትስ 
የትምህርት ካምፓስ/Columbia Heights Education Campus 
(ዋርድ 1) መስራች ከሆኑት ከርዕሰ መምህር ቱኬቫ/Tukeva/አንስቶ 
እስከ የሶስተኛው ትውልድ የኔል አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት/Nalle 
Elementary School (ዋርድ 7) ተማሪ እና የወደፊት መሪ እስከሆነው 
ሳሚያ/Samiyah/ድረስ የDCPS ማህበረሰብ አባል የሆነ እያንዳንዱ ሰው 
ዲስትሪክቱን ወደተሻለ ደረጃ የሚያሸጋግር አሻራ ጥሎ ያልፋል። 
 
አዲሱን የትምህርት አመት ለመጀመር እየተንደረደርን የምንገኝ 
እንደመሆኑ የመጀመሪያው ከተማ አቀፍ እራሱን ችሎ የሚንቀሳቀስ የ 

Pre-K3 እና Pre-K4 የትምህርት ማዕከል፣ እንዲሁም የህጻናት እና 
እድሜያቸው ከ0-3 አመት የሆኑ ጨቅላ ህጻናት የእንክብካቤ ማዕከል 
የሆነውን የስቴቨንስ የቅድመ ትምህርት ማዕከል/Stevens Early 
Learning Center (ዋርድ 2) በማስመረቅ እና የዲጂታል መሰናክልን 
ዘግተን በከንቲባው የኢንተርኔት ማውጫ በሚመራው የሶስት አመታት 
የቴክኖሎጂ ኢንቨስትመንት በሆነው በ Empowered Learner’s 
Initiative (ELi) በመተካት የ DCPS ዝና/መልካም ስም በኩራት 
እናስቀጥላለን። ተማሪዎቻችንን፣ ሰራተኞቻችንን፣ ቤተሰቦቻችንን፣ 
የማህበረሰብ ጠበቆችን እና የዲስትሪክቱን መሪዎች — ላልተቋረጠ 
ድጋፋችሁ፣ ኩራታችሁ እና እምነታችሁ ላመሰግናችሁ እወዳለሁ። ቀጣዩ 
አመት እጅግ ጥሩ የትምህርት አመት ይሆናል። 

ከሌዊስ ዲ. ፌሬቢ/Lewis D. Ferebee, Ed.D. 
የዲሲ የህዝብ ትምህርት ቤቶች/DC Public Schools 
አስተዳዳሪ 

ጋር በመተባበር



እዚህ ላይ ያግኙን:

የሽፋን ገጽ ፎቶዎች:

• የፒቦይ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት፣ ዋርድ 6/Peabody Elementary School, Ward 6 ፎቶ በ DCPS
• የአሚዶን ቦወን አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት፣ ዋርድ 6/Amidon-Bowen Elementary School, Ward 6,
 ፎቶ በጄሴ አንደርሰን/Jesse Anderson, CoPhoto
• የባንክሮፍት አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት፣ ዋርድ 1/Bancroft Elementary School, Ward 1,
 ፎቶ በጄሴ አንደርሰን/Jesse Anderson, CoPhoto
• የሀይድ አዲሰን አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት፣ ዋርድ 2/Hyde-Addison Elementary School, Ward 2,
 ፎቶ በጄሴ አንደርሰን/Jesse Anderson, CoPhoto
• የሮን ብራውን ኮሌጅ የመሰናዶ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት፣ ዋርድ 7/Ron Brown College Preparatory  

High School, Ward 7, ፎቶ በጄሴ አንደርሰን/Jesse Anderson, CoPhoto

የጀርባ ገጽ: 

• የሀይድ አዲሰን አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት፣ ዋርድ 2/Hyde-Addison Elementary School, Ward 2
 ፎቶ በጄሴ አንደርሰን/Jesse Anderson, CoPhoto 

በትምህርት ቤት
ሁልጊዜም ለእናንተ መረጃ ለማቅረብ፣ ለጥያቄዎቻችሁ 
መልስ ለመስጠት፣ እናንተን ለመጎብኘት እና 
ለችግሮቻችሁ መፍትሄ ለመስጠት ዝግጁ ነን።

በኦንላይን
• ጠቃሚ ወቅታዊ መረጃዎችን እና የተማሪዎች 

ታሪኮችን ለማግኘት dcps.dc.gov ን ይጎብኙ።
• በትዊተር እና ኢንስታግራም ላይ ይከተሉን :  

@dcpublicschools.
• በፌስ ቡክ ላይ ላይክ ያድርጉን:
 facebook.com/dcpublicschools.

በስልክ
ለጥያቄዎች? በስልክ ቁጥር 202.442.5885  
ለDCPS ማዕከላዊ ቢሮ ይደውሉ።

በማህበረሰቡ ውስጥ
ለ DCPS ፕሮግራሞች እና ኢኒሺየቲቮች ግብአት 
ለመስጠት አመቱን በሙሉ የሚካሄዱ የማህበረሰብ 
ስብሰባዎችን በንቃት ይከታተሉ።



ፎቶ በጄሴ አንደርሰን/Jesse Anderson, CoPhoto 

/dcpublicschools

 

“የሮን ብራውን/Ron Brown [ሰራተኛ] 
የተለያዩ ብዝሀነቶችን እንዳይ ስልገፋፋኝ 

እና ቀደም ሲል እሄድባቸዋለሁ 
ብዬ ወደማላስበባቸው ቦታዎች 

ስለወሰደኝ ሮን ብራውን/Ron Brown 
ማለት ለእኔ ብዙ ነገር ነው።”

- RaShawn፣ Demonte፣ እና Mamut 
የሮን ብራውን/Ron Brown የ2020 ዓ.ም 

ትምህርት ዘመን፣ የሮን ብራውን/
Ron Brown የመጀመሪያ ተመራቂዎች 

ትምህርት ክፍል አባላት ናቸው።
የሮን ብራውን/Ron Brown ኮሌጁ 

የመሰናዶ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት

7

የፓርኮችና መዝናኛ ወር

04 የነጻነት ቀን

30 የኢድ አል አድሀ መጀመር

ልዩ ቀናት

03 የነጻነት ቀን (ተከብሯል)

24 የበጋ ወቅት የትምህርት ቤቶች መዝጊያ

31 የሬይንቦው ምርቃት/Rainbow Graduation

03 የነጻነት ቀን (ተከብሯል)

ተማሪዎች

መምህራን

ዋና ዋና ቀናት

2020

ጁላይ



እሁድ ሰኞ ማክሰኞ ረቡዕ ሀሙስ አርብ ቅዳሜ

የነጻነት ቀን (ተከብሯል)
ለተማሪዎች፣ መምህራን እና 
ሰራተኞች ትምህርት አይኖርም

የነጻነት ቀን

የኢድ አል አድሀ 
መጀመር

የሬይንቦው ምርቃት/
Rainbow Graduation

የበጋ ወቅት የትምህርት 
ቤቶች መዝጊያ

28 29 30 01 02 03 04

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 30 31 01



ፎቶ በጄሴ አንደርሰን/Jesse Anderson, CoPhoto 

/dcpublicschools

የአሚዶን ቦወን አንደኛ ደረጃ 

ተምህርት ቤት/Amidon-Bowen 
Elementary School የሲቪክ መሪ 

የሆኑት አንቶኒ ቦወን/Anthony Bowen 
እና መምህርት ማርጋሬት ሚልበርን 

አሚዶን/Margaret Milburn Amidon 
ከቅድመ አፀደ ህጻናት-5ኛ ክፍል ድረስ 

ለሆኑ ከ350 ለሚበልጡ የወደፊት 
መሪዎችን በኩራት ያገለግላሉ። 

6

የአሚዶን ቦወን አንደኛ ደረጃ 
ተምህርት ቤት/Amidon-Bowen 

Elementary School 

20 ሙሀራም/Muharram ይጀምራል

28 አሹራ/Ashura ይጀምራል

ልዩ ቀናት

10-13
17-20

ሰመር ብሪጅ/Summer Bridge

31 ከአፀደ ህጻናት-12 ተማሪዎች የትምህርት 
መጀመሪያ ቀን
መንፈቅ አመት 1 ይጀምራል

19 አዲስ የአስተማሪ ገለጻ/ማብራሪያ

24-28 የቅድመ አገልግሎት ሳምንት

31 መንፈቅ አመት 1 ይጀምራል

ተማሪዎች

መምህራን

ወደ ትምህርት ቤት መመለሻ ወር 

ዋና ዋና ቀናት

2020

ኦገስት



እሁድ ሰኞ ማክሰኞ ረቡዕ ሀሙስ አርብ ቅዳሜ

አዲስ የአስተማሪ ገለጻ/ 
ማብራሪያ

ሰመር ብሪጅ/
Summer Bridge

ሰመር ብሪጅ/
Summer Bridge

ሰመር ብሪጅ/
Summer Bridge

ሰመር ብሪጅ/
Summer Bridge

ሰመር ብሪጅ/
Summer Bridge

ሰመር ብሪጅ/
Summer Bridge

ሙሀራም/Muharram 
ይጀምራል

ሰመር ብሪጅ/
Summer Bridge

ሰመር ብሪጅ/
Summer Bridge

የቅድመ አገልግሎት 
ሳምንት ይጀምራል

አሹራ/Ashura 
ይጀምራል

ከአፀደ ህጻናት-12 ተማሪዎች 
የትምህርት መጀመሪያ ቀን

መንፈቅ አመት 1 ይጀምራል

የቅድመ አፀደ ህጻናት 
ተማሪዎች የትምህርት 
መጀመሪያ ቀን

የኢድ አል አድሀ 
መጀመር

የሬይንቦው ምርቃት/
Rainbow Graduation
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ፎቶ በጄሴ አንደርሰን/Jesse Anderson, CoPhoto 

/dcpublicschools

“ከአንደኛ ክፍል ጀምሮ ከወንድሞቼና 

እህቶቼ ጋር ትምህርቴን የተከታተልኩት 

በኔል/Nalle ነው። ልጆቼ ትምህርታቸውን 
የተከታተሉት በኔል/Nalle ሲሆን አሁን 

የእነርሱ ልጆችም እዚሁ ትምህርታቸውን 
እየተከታተሉ ይገኛሉ። ትምህርት ቤቱ 

የቤተሰብ ትምህርት ቤት ሆኖ ይቀጥላል።”

- አኒታ ኤሊስ/Anita Ellis፣  
የኔል የመልሶ ግንባታ የፍትህ ባለሙያ/ 

Nalle Restorative Justice Specialist 
እና ሴት የልጅ ልጃቸው ሳሚያ/Samiyah

7

ኔል አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት/
Nalle Elementary School 

07 የሰራተኞች ቀን

13 የአያቶች ቀን

15 የሂስፓኒክ ቅርስ ወር ይጀምራል

18 ሮሽ ሀሻናህ/Rosh Hashanah ይጀምራል

27 ዮም ኪፑር/Yom Kippur ይጀምራል

ልዩ ቀናት

03 የቅድመ አፀደ ህጻናት ተማሪዎች የትምህርት 
መጀመሪያ ቀን

07 የሰራተኞች ቀን

07 የሰራተኞች ቀን

ተማሪዎች

መምህራን

የሰአት ቁጥጥር ግንዛቤ መስጫ ወር፣ የሂስፓኒክ ቅርስ ወር  
(መስከረም 15-ጥቅምት 15)፣  

የቤተ መጻህፍት ካርድ መፈረሚያ ወር (dclibrary.org)

ዋና ዋና ቀናት

2020

ሴፕቴምበር



እሁድ ሰኞ ማክሰኞ ረቡዕ ሀሙስ አርብ ቅዳሜ

የቅድመ አፀደ ህጻናት 
ተማሪዎች የትምህርት 
መጀመሪያ ቀን

የሰራተኞች ቀን
ለተማሪዎች፣ መምህራን 
እና ሰራተኞች ትምህርት 
አይኖርም

ሮሽ ሀሻናህ/Rosh 
Hashanah ይጀምራል

ዮም ኪፑር/Yom Kippur 
ይጀምራል

ከአፀደ ህጻናት-12 ተማሪዎች 
የትምህርት መጀመሪያ ቀን

መንፈቅ አመት 1 ይጀምራል

የአያቶች ቀን የሂስፓኒክ ቅርስ ወር 
ይጀምራል
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ፎቶ በጄሴ አንደርሰን/Jesse Anderson, CoPhoto 

/dcpublicschools

“እዚህ የተገኘሁት በDCPS የሚገኝ 
እያንዳንዱ ህጻን ምን ማድረግ እንደሚቻል 
እንዲያውቅ ማድረግ ስለምፈልግ ነው።”

– የDCPS ተመራቂዎች፣ ወደ DCPS ርዕሰ 
መምህራንነት የተቀየሩ: ዊሊያም ሀይዝ፣ 

ቴኒያ ፕሪትቻርድ፣ ደዌይት ዴቪስ፣ ዴይድሬ 
ኒል እና ማሲ ፕሬስተን/William Haith, 

Tenia Pritchard, Dwight Davis, 
Diedre Neal, እና Masi Preston

አናኮስቲያ ኤችኤስ/Anacostia HS፣ ኤክሴል 
አካዳሚ/Excel Academy፣ ብራውን ኢሲ/

Browne EC፣ ዲል ኤምኤስ/Deal MS,  
ዶሮቲ አይ. ሄይትስ ኢኤስ/Dorothy I. Height ES

8

5

4

3

02 ሱኮት/Sukkot ይጀምራል

12 የነባር ሕዝቦች ቀን

15 የሂስፓኒክ ቅርስ ወር ያበቃል

31 ሀሎዊን/Halloween

ልዩ ቀናት

09 የወላጅ-መምህር ኮንፍረንስ ቀን

12 የነባር ሕዝቦች ቀን 

14 የትምህርት ቤት ውስጥ PSAT እና SAT ቀን

07 የመንፈቅአመት 1 በአስፐን የመሻሻል  
ሪፖርቶች ይረከባሉ

09 የወላጅ-መምህር ኮንፍረንስ ቀን

12 የነባር ሕዝቦች ቀን 

ተማሪዎች

መምህራን

ዋና ዋና ቀናት

2020

የኮሌጅ የግንዛቤ ፈጠራ ወር፣ የሂስፓኒክ ቅርስ ወር  
(መስከረም 15-ጥቅምት 15)፣ የመጽሀፍ ወር፣  

ጥቃትን የመከላከያ ወር፣ የርእሰ መምህር አድናቆት መስጫ ወር

ኦክቶበር



እሁድ ሰኞ ማክሰኞ ረቡዕ ሀሙስ አርብ ቅዳሜ

የወላጅ-መምህር  
ኮንፍረንስ ቀን
ለተማሪዎች ትምህርት አይኖርም

የመንፈቅ አመት 1 አጋማሽ  
የመሻሻልሪፖርቶችይላካሉ

የነባር ሕዝቦች ቀን
ለተማሪዎች፣ መምህራን 
እና ሰራተኞች ትምህርት 
አይኖርም።

ሀሎዊን/Halloween

ዮም ኪፑር/Yom Kippur 
ይጀምራል

የሂስፓኒክ ቅርስ ወር 
ያበቃል

ሱኮት/Sukkot ይጀምራል

መንፈቅ አመት 1 የመሻሻል 
ሪፖርቶች ይረከባሉ 
በአስፐን ይረከባሉ

የትምህርት ቤት ውስጥ 
PSAT እና SAT Day
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በትሮይ ስቲዋርት ፎቶግራፊ/Troy Stewart Photography የተወሰደ ፎቶ

/dcpublicschools

በ 2017-2018 ዓ.ም የትምህርት አመት 
DCPS አሳታፊ የአትሌቲክስ ውድድርን ወደ 
ዲስትሪክቱ ለማምጣት የውህደትና መላመድ 

ስፖርት ፕሮግራምን ተግባራዊ አድርጓል። 
አካል ጉዳተኛ ተማሪዎች እና አካል ጉዳተኛ 
ያልሆኑ ተማሪዎች ስልጠናና ውድድር ላይ 
ይሳተፋሉ፣ የአቅም ማጎልበትን ያሳድጋሉ፣ 

ማህበራዊ አሳታፊነት እና የእርስ በርስ 
መከባበርን ያጎለብታሉ። የላሳሊ ባከስ የትምህርት ካምፓስ/

LaSalle-Backus  
Education Campus 

4

01 የዴይልላይት ቁጠባዎች/Daylight Savings ጊዜ ያበቃል

03 የምርጫ ቀን

11 የዘማቾች ቀን

26 የምስጋና መለዋወጫ ቀን

ልዩ ቀናት

03 የምርጫ ቀን

06 የሰራተኞች መዝገብ ቀን

09 መንፈቅ አመት 2 ይጀምራል

11 የዘማቾች ቀን

25-27 የምስጋና መለዋወጫ እረፍት

03 የምርጫ ቀን

06 የሰራተኞች መዝገብ ቀን

09 መንፈቅ አመት 2 ይጀምራል

11 የዘማቾች ቀን

13 መንፈቅ አመት 1 ውጤቶች በአስፐን ይረከባሉ

16 መንፈቅ አመት 1 የሪፖርት ካርዶች ይላካሉ

25-27 የምስጋና መለዋወጫ እረፍት

ተማሪዎች

መምህራን

ዋና ዋና ቀናት

2020

የአሜሪካዊ ህንዳውያን እና የአላስካ ነባር ህዝቦች የቅርስ ወር
የትምህርት እድል/Scholarship ወር

ኖቬምበር



እሁድ ሰኞ ማክሰኞ ረቡዕ ሀሙስ አርብ ቅዳሜ

የዴይልላይት ቁጠባዎች/
Daylight Savings ጊዜ 
ያበቃል

የምርጫ ቀን
ለተማሪዎች እና መምህራን 
ትምህርት አይኖርም

የሰራተኞች መዝገብ ቀን
ለተማሪዎች ትምህርት አይኖርም

መንፈቅ አመት 1 ያበቃል
ለሰራተኞች የግማሽ ቀን PD

የዘማቾች ቀን
ለተማሪዎች፣ መምህራን እና 
ሰራተኞች ትምህርት አይኖርም

የምስጋና መለዋወጫ 
እረፍት
ለተማሪዎች እና መምህራን 
ትምህርት አይኖርም

የምስጋና መለዋወጫ ቀን
ለተማሪዎች፣ መምህራን እና 
ሰራተኞች ትምህርት አይኖርም

የምስጋና መለዋወጫ 
እረፍት
ለተማሪዎች እና መምህራን 
ትምህርት አይኖርም

መንፈቅ አመት 2 
ይጀምራል

መንፈቅ አመት 1 
ውጤቶች በአስፐን 
ይረከባሉ

መንፈቅ አመት 1 
የሪፖርት ካርዶች 
ይላካሉ

01 02 03 04 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 30 01 02 03 04 05



ፎቶ በጄሴ አንደርሰን/Jesse Anderson, CoPhoto 
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አሚና/Amina ለመምህራኗ እና ጓደኞቿ 
ከኢተን አንደኛ ደረጃ ትምህርት 

ቤት/Eaton Elementary School 
ወደ ዲል ሚድል ትምህርት ቤት/

Deal Middle School እንድትሸጋገር 
ስለረዷት ምስጋና ታቀርባለች።

ዲል ሚድል ትምህርት ቤት/ 
Deal Middle School 

3

10 ሀንኩሪያ/Hanukkah ይጀምራል

12 EdFEST

14 የትምህርት አመት 21-22 የትምህርት ቤቴ ዲሲ 
ሎተሪ/My School DC Lottery ይከፈታል

25 የገና በአል

26 ክዋንዛ/Kwanzaa ይጀምራል

ልዩ ቀናት

23-31 የክረምት እረፍት

16 የመንፈቅአመት 2 በአስፐን የመሻሻል ሪፖርቶች 
ይረከባሉ

18 የመንፈቅ አመት 2 አጋማሽ 
የመሻሻልሪፖርቶችይላካሉ

23-31 የክረምት እረፍት

ተማሪዎች

መምህራን

ዋና ዋና ቀናት

2020

አዲስ መጽሀፍ የማንበቢያ ወር

ዲሴምበር



እሁድ ሰኞ ማክሰኞ ረቡዕ ሀሙስ አርብ ቅዳሜ

ሀንኩሪያ/Hanukkah 
ይጀምራል

የትምህርት ቤቴ ዲሲ 
ሎተሪ/My School DC 
Lottery ይከፈታል

EdFEST

ክዋንዛ/Kwanzaa 
ይጀምራል

የክረምት እረፍት
ለተማሪዎች እና መምህራን 
ትምህርት አይኖርም

የክረምት እረፍት
ለተማሪዎች እና መምህራን 
ትምህርት አይኖርም

የገና በአል
ለተማሪዎች፣ መምህራን እና 
ሰራተኞች ትምህርት አይኖርም

የክረምት እረፍት
ለተማሪዎች እና መምህራን 
ትምህርት አይኖርም

የክረምት እረፍት
ለተማሪዎች እና መምህራን 
ትምህርት አይኖርም

የክረምት እረፍት
ለተማሪዎች እና መምህራን 
ትምህርት አይኖርም

የክረምት እረፍት
ለተማሪዎች እና መምህራን 
ትምህርት አይኖርም

የአዲስ አመት በአል ቀን
ለተማሪዎች፣ መምህራን እና 
ሰራተኞች ትምህርት አይኖርም

መንፈቅ አመት 2 የመሻሻል 
ሪፖርቶች ይረከባሉ 
በአስፐን ይረከባሉ

የመንፈቅ አመት 2 አጋማሽ 
የመሻሻልሪፖርቶችይላካሉ
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“ሬይሞንድ/Raymond ከሌሎች ሰዎቸ 
አመለካከቶች ልንማር የምንችልበት 
የተለያዩ ባህሎችን ያቀፈ ትምህርት 
ቤት ነው። እህቶቼን በሬይሞንድ/

Raymond ማግኘቴ አብረውኝ እንዲሆኑ 
ስለሚያስችለኝ ያስደስተኛል።”

- ጃኒታ/Juanita እና እህቶቿ አሪዮና/
Ariyonna፣ ናታሊ/Natalie፣ ሴረኒቲ/

Serenity፣ እና ኢሚሊ/Emilee

4

ሬይሞንድ/Raymond የትምህርት 
ካምፓስ/Education Campus 

01 የአዲስ አመት በአል ቀን

18 የማርቲን ሉተር ኪንግ ጄአር. ቀን/ 
Martin Luther King, Jr. Day

ልዩ ቀናት

01 የአዲስ አመት በአል ቀን

18 የማርቲን ሉተር ኪንግ ጄአር. ቀን/ 
Martin Luther King, Jr. Day

19 ለተማሪዎች እና መምህራን ትምህርት አይኖርም

20 የምረቃ/የመክፈቻ ቀን

21-28 የግማሽ አመት/የአመቱ መጨረሻ

29 የሰራተኞች መዝገብ ቀን

ተማሪዎች

01 የአዲስ አመት በአል ቀን

18 የማርቲን ሉተር ኪንግ ጄአር. ቀን/
Martin Luther King, Jr. Day

19 ለተማሪዎች እና መምህራን ትምህርት አይኖርም

20 የምረቃ/የመክፈቻ ቀን

21-28 የግማሽ አመት/የአመቱ መጨረሻ

29 የሰራተኞች መዝገብ ቀን

መምህራን

ዋና ዋና ቀናት

2021

የማሰልጠኛ ወር

ጃንዋሪ



እሁድ ሰኞ ማክሰኞ ረቡዕ ሀሙስ አርብ ቅዳሜ

የአዲስ አመት በአል ቀን
ለተማሪዎች፣ መምህራን እና 
ሰራተኞች ትምህርት አይኖርም

የማርቲን ሉተር ኪንግ/
Martin Luther King,
ጄአር. ቀን/Jr. Day
ለተማሪዎች፣ መምህራን እና 
ሰራተኞች ትምህርት አይኖርም

ለተማሪዎች እና 
መምህራን ትምህርት 
አይኖርም

የሰራተኞች መዝገብ ቀን  
ለተማሪዎች ትምህርት አይኖርም

መንፈቅ አመት 2 ያበቃል
ለሰራተኞች የግማሽ ቀን PD

የክረምት እረፍት
ለተማሪዎች እና መምህራን 
ትምህርት አይኖርም

የክረምት እረፍት
ለተማሪዎች እና መምህራን 
ትምህርት አይኖርም

የክረምት እረፍት
ለተማሪዎች እና መምህራን 
ትምህርት አይኖርም

የክረምት እረፍት
ለተማሪዎች እና መምህራን 
ትምህርት አይኖርም

የግማሽ አመት/
የአመቱ መጨረሻ ፈተና 
ይጀምራል

ግማሽ አመት/የአመቱ 
መጨረሻ ያበቃል

መንፈቅ አመት 3 
ይጀምራል

መንፈቅ አመት 2 ውጤቶች 
በአስፐን ይረከባሉ

የምረቃ/የመክፈቻ ቀን
ለተማሪዎች፣ መምህራን እና 
ሰራተኞች ትምህርት አይኖርም
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ማይክል ሀዋርድ/Michael Howard 
ለተማሪዎች ጤና፣ ደህንነትና የትምህርት 

ስኬታማነት ድጋፍ ለማድረግ ለ17 
አመታት ያህል የጥራት ደረጃቸውን 

የጠበቁ የምግብ እና የተመጣጠነ ምግብ 
አገልግሎቶች እያቀረበ ይገኛል።

ባንክሮፍት/Bancroft
አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት 

1

01 የ9-12ኛ ክፍል የትምህርት ቤቴ ዲሲ/ 
My School DC ማመልከቻ ማብቂያ ጊዜ

12 የሉናር አዲስ አመት

14 የፍቅረኞች ቀን

15 የፕሬዝዳንቶች ቀን

17 አሽ ዌንስዴይ/Ash Wednesday

ልዩ ቀናት

01 መንፈቅ አመት 3 ይጀምራል

15 የፕሬዝዳንቶች ቀን

01 መንፈቅ አመት 3 ይጀምራል

05 መንፈቅ አመት 2 ውጤቶች በአስፐን ይረከባሉ

08 መንፈቅ አመት 2 የሪፖርት ካርዶች ይላካሉ

15 የፕሬዝዳንቶች ቀን

ተማሪዎች

መምህራን

ዋና ዋና ቀናት

2021

የጥቁሮች ታሪክ ቀን
የሙያና የቴክኒክ ትምህርት ቀን

ፊፌብሯሪ



እሁድ ሰኞ ማክሰኞ ረቡዕ ሀሙስ አርብ ቅዳሜ

የሉናር አዲስ አመት

የፕሬዝዳንቶች ቀን
ለተማሪዎች፣ መምህራን 
እና ሰራተኞች ትምህርት 
አይኖርም

የመላው አሜሪካ የንባብ 
ቀን/Read Across 
America Day

የወላጅ-መምህር 
ኮንፍረንስ ቀን
ለተማሪዎች ትምህርት 
አይኖርም

መንፈቅ አመት 3 ይጀምራል

የ9-12ኛ ክፍል የትምህርት 
ቤቴ ዲሲ/My School DC 
ማመልከቻ ማብቂያ ጊዜ

መንፈቅ አመት 2 ውጤቶች 
በአስፐን ይረከባሉ

መንፈቅ አመት 2 የሪፖርት 
ካርዶች ይላካሉ

የፍቅረኞች ቀን አሽ ዌንስዴይ/ 
Ash Wednesday
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“እኔም የዚህ ትምህርት ቤት ፍሬ ነኝ” 

በUnited Planning Organization’s 
Foster Grandparent Program 

አማካኝነት የቀድሞ የ DCPS 
ተማሪ የሆነችው ሳንድራ ዉድ/

Sandra Wood ለተማሪዎች ለአስር 
አመታት የሚያገለግላቸው 

ማስታወሻና መመሪያ ትሰጣለች።

7

ቢርስ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት/
Beers Elementary School 

01 የቅድመ አጸደ ህጻናት3 -8ኛ ክፍል የትምህርት ቤቴ 
ዲሲ /My School DC ማመልከቻ ማብቂያ ጊዜ

02 የመላው አሜሪካ የንባብ ቀን/Read Across 
America Day

14 የዴይላይት/Daylight የቁጠባዎች ጊዜ ይጀምራል

17 የቅዱሰ ፓትሪክ ቀን/St. Patrick’s Day

27 ፓስኦቨር/Passover ይጀምራል

ልዩ ቀናት

05 የወላጅ-መምህር ኮንፍረንስ ቀን

05 የወላጅ-መምህር ኮንፍረንስ ቀን

10 የመንፈቅአመት 3 በአስፐን የመሻሻል  
ሪፖርቶች ይረከባሉ

12 የመንፈቅ አመት 3 አጋማሽ 
የመሻሻልሪፖርቶችይላካሉ

ተማሪዎች

መምህራን

ዋና ዋና ቀናት

2021

የሴቶች ታሪክ ቀን፣ የንባብ ግንዛቤ ፈጠራ ወር
የትምህርት ቤቶቻችን የሙዚቃ ወር፣ የጾታ እኩልነት ወር

ማርች



እሁድ ሰኞ ማክሰኞ ረቡዕ ሀሙስ አርብ ቅዳሜ

የመላው አሜሪካ የንባብ 
ቀን/Read Across 
America Day

የቅድመ አጸደ ህጻናት 
3-8ኛ ክፍል የትምህርት 
ቤቴ ዲሲ/My School DC 
ማመልከቻ ማብቂያ ጊዜ

የወላጅ-መምህር 
ኮንፍረንስ ቀን
ለተማሪዎች ትምህርት 
አይኖርም

የቅዱሰ ፓትሪክ ቀን/
St. Patrick’s Day

የዴይላይት/Daylight 
የቁጠባዎች ጊዜ 
ይጀምራል

ፓስኦቨር/Passover 
ይጀምራል

የስቅለት በአል

የመንፈቅአመት 3 በአስፐን 
የመሻሻል ሪፖርቶች 
ይረከባሉ

የመንፈቅ አመት 3 አጋማሽ 
የመሻሻልሪፖርቶችይላካሉ

28 01 02 03 04 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 30 31 01 02 03



በ DCPS የተወሰደ ፎቶ

/dcpublicschools

ሶንዳ ኬሊ/Sonda Kelley ስራዋን 
ለመስራት የተነሳሳችው ልዩ ፍላጎቶች 
ያሏቸው ተማሪዎችን ለማስተዋወቅ 

ባላት ጉጉት ነው። በ1998 ዓ.ም 
በልዩ ትምህርት የሁለተኛ ዲግሪዋን 
ለመማር ወደ DCPS ከተቀላቀለች 
ጀምሮ በ2012 ዓ.ም የ Malcolm X 
ማህበረሰብን እስከተቀላቀለችበት 
ጊዜ ድረስ በታማኝነት አገልግሎት 

በማቅረብ ቁርጠኝነቷ ቀጥላበታለች። ማልኮም X/Malcolm X
አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት 

8

02 የስቅለት በአል

02 የትምህርት ቤቴ ዲሲ ሎተሪ/My School DC Lottery 
ውጤቶች ይገለጻሉ

04 የፋሲካ/ትንሳኤ በአል

12 ረመዳን ይጀምራል

16 የነጻ መውጣት ቀን

22 የመሬት ቀን

ልዩ ቀናት

12 የሰራተኞች መዝገብ ቀን

13 መንፈቅ አመት 4 ይጀምራል

13-15 የፀደይ ወቅት እረፍት

16 የነጻ መውጣት ቀን

12 የሰራተኞች መዝገብ ቀን

13 መንፈቅ አመት 4 ይጀምራል

13-15 የፀደይ ወቅት እረፍት

16 የነጻ መውጣት ቀን

23 መንፈቅ አመት 3 ውጤቶች በአስፐን ይረከባሉ

26 መንፈቅ አመት 3 የሪፖርት ካርዶች ይላካሉ

ተማሪዎች

መምህራን

ዋና ዋና ቀናት

2021

የአእምሮ ዝግመት ግንዛቤ ፈጠራ ወር፣ የገንዘብ አጠቃቀም እውቀት መስጫ ወር፣ 
የሂሳብ ትምህርት ወር፣ የግጥም ወር፣ የትምህርት ቤት ቤተ መጻህፍት ወር 

ኤፕሪል



እሁድ ሰኞ ማክሰኞ ረቡዕ ሀሙስ አርብ ቅዳሜ

የስቅለት በአል

የትምህርት ቤቴ ዲሲ ሎተሪ/
My School DC Lottery 
ውጤቶች ይገለጻሉ

የፋሲካ/ትንሳኤ በአል

የነጻ መውጣት ቀን
ለተማሪዎች፣ መምህራን እና 
ሰራተኞች ትምህርት አይኖርም

የፀደይ ወቅት እረፍት 
ለተማሪዎች እና መምህራን 
ትምህርት አይኖርም

የፀደይ ወቅት እረፍት 
ለተማሪዎች እና መምህራን 
ትምህርት አይኖርም

የፀደይ ወቅት እረፍት 
ለተማሪዎች እና መምህራን 
ትምህርት አይኖርም

መንፈቅ አመት 4 ይጀምራል

ረመዳን ይጀምራል

የሰራተኞች መዝገብ ቀን  
ለተማሪዎች ትምህርት አይኖርም

መንፈቅ አመት 3 ያበቃል
ለሰራተኞች የግማሽ ቀን PD

የመሬት ቀን መንፈቅ አመት 3 ውጤቶች 
በአስፐን ይረከባሉ

መንፈቅ አመት 3 የሪፖርት 
ካርዶች ይላካሉ

28 29 30 31 01 02 03
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11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 01



በ DCPS የተወሰደ ፎቶ

/dcpublicschools

ኖህ/Noah ከእናቱ ጋር በተመሳሳይ 
አዳራሽ ያልፋል፣ አኒታ/Anita 

በክሌቭላንድ አንደኛ ደረጃ ትምህርት 
ቤት/Cleveland Elementary School 
ተማሪነት አልፋለች። ከዚህ ጊዜ ጀምሮ 
እስከ አሁን ድረስ አኒታ/Anita ኩሩ

የክሌቭላንድ ትምህርት ቤት/
member of the Cleveland School 

ማህበረሰብ አባል ሆና ቀጥላለች። ክሌቭላንድ አንደኛ ደረጃ 
ትምህርት ቤት/Cleveland 

Elementary School

1

03 ተቀባይነት ያገኙ ተማሪዎች የትምህርት ቤቴ 
ዲሲ ምዝገባ/My School DC Enrollment 
ማብቂያ ጊዜ

09 የእናቶች ቀን

12 ኢድ አል ፈጥር ይጀምራል

31 የመታሰቢያ ቀን

ልዩ ቀናት

31 የመታሰቢያ ቀን

ተማሪዎች

03 የመምህር ምስጋና/አድናቆት መስጫ ሳምንት

19 የመንፈቅአመት 4 በአስፐን የመሻሻል  
ሪፖርቶች ይረከባሉ

21 የመንፈቅ አመት 4 አጋማሽ 
የመሻሻልሪፖርቶችይላካሉ

31 የመታሰቢያ ቀን

መምህራን

ዋና ዋና ቀናት

2021

የእሲያ-ፓሲፊክ አሜሪካውያን ቅርስ ወር፣ የአካል ብቃትና 
ፖርቶች ወር፣ የሳይንስ ወር፣ የህጻናት ህክምናን መከላከል 

ወር፣ የአእምሮ ጤና ግንዛቤ ፈጠራ ወር

ሜይ



እሁድ ሰኞ ማክሰኞ ረቡዕ ሀሙስ አርብ ቅዳሜ

የእናቶች ቀን ኢድ አል ፈጥር ይጀምራል

የመታሰቢያ ቀን
ለተማሪዎች፣ መምህራን እና 
ሰራተኞች ትምህርት አይኖርም

የመምህር ምስጋና/አድናቆት 
መስጫ ሳምንት

ተቀባይነት ያገኙ ተማሪዎች 
የትምህርት ቤቴ ዲሲ ምዝገባ/
My School DC Enrollment 
ማብቂያ ጊዜ

የመንፈቅአመት 4 በአስፐን 
የመሻሻል ሪፖርቶች 
ይረከባሉ

የመንፈቅ አመት 4 አጋማሽ 
የመሻሻልሪፖርቶችይላካሉ

የመመረቂያ የመጨረሻ 
ፈተናዎች ይጀምራሉ

መንፈቅ አመት 3 የሪፖርት 
ካርዶች ይላካሉ

25 26 27 28 29 30 01

02 03 04 05 06 07 08

09 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23

30

24

31

25

01

26

02

27

03

28

04

29

05



በ DCPS የተወሰደ ፎቶ

/dcpublicschools

“DCPS ከመጀመሪያ አመት ተማሪነቴ ጀምሮ 
የተለያዩ አይነት ፕሮግራሞችን እንዳገኝ 
አስችሎኛል። የመጣሁት ከኢትዮጵያ 
ሲሆን የሁለቲዮሽ ምዝገባ ፕሮግራም/

Dual Enrollment program የኮሌጅ ሁኔታ 
ምን እንደሚመስል አሳይቶኛል። ፕሮግራሙ 
እንድዘጋጅ ያደረገኝ ከመሆኑም በተጨማሪ 
ጆርጅታውን ዩኒቨርሲቲን/Georgetown 
University እንድመርጥ አስችሎኛል።”

- ቤተልሄም/Betelhem፣ የኩሊጅ 
ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት/

Coolidge High School የ2019 ዓ.ም ተማሪ 
ኩሊጅ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት/ 

Coolidge High School 

4

03-10 የመመረቂያ የመጨረሻ ፈተናዎች

16-24 የመንፈቅ አመት 4 የመጨረሻ ፈተናዎች

19 የምርቃት ሥነ ሥርአቶች ይጀምራሉ

24 የትምህርት ቤት የመጨረሻ ቀን

25 የሰራተኞች መዝገብ ቀን

ተማሪዎች

ዋና ዋና ቀናት

2021

03-10 የመመረቂያ የመጨረሻ ፈተናዎች

16-24 የመንፈቅ አመት 4 የመጨረሻ ፈተናዎች

19 የምርቃት ሥነ ሥርአቶች ይጀምራሉ

24 የትምህርት ቤት የመጨረሻ ቀን

25 የሰራተኞች መዝገብ ቀን

28 መንፈቅ አመት 4 የሪፖርት ካርዶች ይላካሉ

19 ሰኔ አሰር

20 የአባቶች ቀን

መምህራን

ልዩ ቀናት

የLGBT Pride ወር፣ የተማሪዎች ደህንነት ወር

ጁን



እሁድ ሰኞ ማክሰኞ ረቡዕ ሀሙስ አርብ ቅዳሜ

የሰራተኞች መዝገብ ቀን  
ለተማሪዎች ትምህርት አይኖርም

መንፈቅ አመት 4 ያበቃል 
ለሰራተኞች የግማሽ ቀን PD

የመንፈቅ አመት 4 ውጤቶች 
በአስፐን ይረከባሉ

የመታሰቢያ ቀን
ለተማሪዎች፣ መምህራን እና 
ሰራተኞች ትምህርት አይኖርም

የመመረቂያ የመጨረሻ 
ፈተናዎች ይጀምራሉ

የመመረቂያ የመጨረሻ 
ፈተናዎች ያበቃሉ

የመጨረሻ ፈተናዎች 
ይጀምራሉ

የምርቃት ሥነ ሥርአቶች 
ይጀምራሉ

ሰኔ አሰር

የትምህርት ቤት 
የመጨረሻ ቀን

የመጨረሻ ፈተናዎች 
ማብቂያ

የአባቶች ቀን

መንፈቅ አመት 4 የሪፖርት 
ካርዶች ይላካሉ

30 31 01 02 03 04 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 30 01 02 03



ፎቶ በጄሴ አንደርሰን/Jesse Anderson, CoPhoto 

/dcpublicschools

በ 1979 ዓ.ም ርዕሰ መምህር ማሪያ ቱኬቫ/
Maria Tukeva በኋላ ላይ የኮሎምቢያ 
ሀይትስ የትምህርት ካምፓስ/Columbia 
Heights Education Campus (CHEC) 

የሆነውን ትምህርት ቤት በመመስረት 
እዚህ ደረጃ ላይ አድርሰዋል። በርዕሰ 

መምህሯ አመራርነት ስር እነዚህ 
የCHEC አሉሚኒ ለቀጣዩ ትውልድ 

እነሱ በተማሪነታቸው ያገኟቸውን ድጋፍ 
እና እድሎች ለመስጠት በአስተማሪነት 

ተመልሰው ማገልገል ጀምረዋል።

የኮሎምቢያ ሀይትስ የትምህርት 
ካምፓስ/Columbia Heights 

Education Campus 

1

04 የነጻነት ቀን

19 የኢድ አል አድሀ መጀመር

ልዩ ቀናት

05 የነጻነት ቀን (ተከብሯል)

06 የበጋ ወቅት ትምህርት ይጀምራል

05 የነጻነት ቀን (ተከብሯል)

06 የበጋ ወቅት ትምህርት ይጀምራል

ተማሪዎች

መምህራን

ዋና ዋና ቀናት

2021

የፓርኮችና መዝናኛ ወር

ጁላይ



እሁድ ሰኞ ማክሰኞ ረቡዕ ሀሙስ አርብ ቅዳሜ

የነጻነት ቀን የነጻነት ቀን (ተከብሯል)
ለተማሪዎች፣ መምህራን እና 
ሰራተኞች ትምህርት አይኖርም

የበጋ ወቅት
ትምህርት ይጀምራል

የኢድ አል አድሀ 
መጀመር

27 28 29 30 01 02 03

04 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 30 31



ተጨማሪ አገልግሎቶች: የዲሲ አስተዳደር/ 
DC GOVERNMENT

የግዛቱ ዋና የትምህርት ተቆጣጣሪ ጽህፈት ቤት/ 
Office of the State Superintendent of Education (OSSE)

202.727.6436

የDC ግዛት ትምህርት ቦርድ
202.741.0888

የከንቲባው የጥሪ ማዕከል
311

የከተማ ካውንስል
202.724.8000

የአስቸኳይ ጊዜ ምላሽ
911

የDC ጤናማ ቤተሰቦች (ነጻ የጤና መድን ዋስትና)
202.639.4030

የጤና መምሪያ
202.442.5955

የባህሪ ጤና መምሪያ
1.888.793.4357

የህጻናትና ቤተሰብ አገልግሎቶች አስተዳደር (CFSA)
202.442.6100

የጥቃት ሪፖርት
202.671.SAFE

ለቤተሰቦችና 
ተማሪዎች የቀረበ 
የአገልግሎቶች 
ማውጫ

ከትምህርት ሰአት በኋላ ፕሮግራሞች 202.442.5002

ምዘናዎች 202.724.7938

አትሌቲክስ 202.729.3288

የሰአት ቁጥጥር 202.727.0488

የአስተዳዳሪ ጽ/ቤት 202.442.5885

የኮሌጅና ሙያ ዝግጁነት 202.442.5415

ግንኙነቶች 202.719.6613

ማዕከላዊ ጽህፈት ቤት 202.442.5885

የአንድነት ጽ/ቤት 202.939.4913

የዲሲ አንድ ካርድ/DC One Card 202.727.6030

የቅድመ ህጻንነት ትምህርት 202.698.1033

ቅድመ ደረጃዎች 202.698.8037

ምዝገባ/ቅበላ 202.478.5738

የቤተሰብና ማህበረሰብ ተሳትፎ 202.719.6613

የምግብ አገልግሎቶች 202.299.2159

የመመረቂያ መስፈርቶች 202.442.5047

መኖሪያ ቤት አልባ ወጣቶች 202.576.9502

የቤት ውስጥ/ሆስፒታል መመሪያ አሰጣጥ ፕሮግራም 202.939.3506

የሰው ሀብት 202.442.4090

አለም አቀፍ ባካሎሪያ 202.673.4488

የቋንቋ ትምሀህርት ክፍል 202.671.0750

የቋንቋ ፈተና 202.671.0750

የLGBTQ የተማሪ ድጋፍ 202.442.5103

የአካባቢ የትምህርት ቤት አማካሪ ቡድን 202.719.6613

የትምህርት ቤቴ የዲሲ ሎተሪ/My School DC Lottery 202.888.6336

ከትምህርት ቤት ውጭ ጊዜ ፕሮግራሞች 202.442.5002

የነዋሪነት ማረጋገጫ 202.478.5738

ትምህርት ቤቶች profiles.dcps.dc.gov

የትምህርት ቤቶች ሽርክናዎች/አጋርነቶች 202.285.9700

ልዩ ትምህርት 202.673.4488

የተማሪ ምደባ 202.939.2004

የበጋ ወቅት ትምህርት (K-8) 202.442.5002

የበጋ ወቅት ትምህርት (9-12) 202.299.2115

ርዕስ I 202.442.5149

የትራንስፖርት አገልግሎት [የወላጅ 
የጥሪ ማዕከል፣ የOSSE ልዩ ትምህርት፣ 
የትራንስፖርት አገልግሎት ክፍል (DOT)]

202.724.8600

በጎ ፍቃደኞች 202.442.4090

ኤይተን አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት፣ ዋርድ 7/ 
Aiton Elementary School, Ward 7

በ DCPS የተወሰደ ፎቶ



*በበረዶ ቀናት ላይ ተመስርቶ ለውጥ ሊደረግበት ይችላል

የጀርባ ገጽ የሽፋን ፎቶ: ደንባር ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት፣ 
ዋርድ 5/Dunbar High School, Ward 5

በ DCPS የተወሰደ ፎቶ

የትምህርት ቤት የበዐል ቀናት

የነጻነት ቀን (ተከብሯል) ሐምሌ 3, 2020 ዓ.ም ትምህርት አይኖርም ጥር 19, 2021 ዓ.ም

የሰራተኞች ቀን መስከረም 7, 2020 ዓ.ም የምረቃ/የመክፈቻ ቀን ጥር 20, 2021 ዓ.ም

የወላጅ-መምህር ኮንፍረንስ ቀን ጥቅምት 9, 2020 ዓ.ም የመዝገቦች ቀን ጥር 29, 2021 ዓ.ም

የነባር ሕዝቦች ቀን ጥቅምት 12, 2020 ዓ.ም የፕሬዝዳንቶች ቀን የካቲት 15, 2021 ዓ.ም

የምርጫ ቀን ሕዳር 3, 2020 ዓ.ም የወላጅ-መምህር ኮንፍረንስ ቀን መጋቢት 5, 2021 ዓ.ም

የመዝገቦች ቀን ሕዳር 6, 2020 ዓ.ም የመዝገቦች ቀን ሚያዚያ 12, 2021 ዓ.ም

የዘማቾች ቀን ሕዳር 11, 2020 ዓ.ም የፀደይ ወቅት እረፍት ሚያዚያ 13 - 15, 2021

የምስጋና መለዋወጫ እረፍት ሕዳር 25-27, 2020 ዓ.ም የነጻ መውጣት ቀን ሚያዚያ 16, 2021 ዓ.ም

የክረምት እረፍት ታህሳስ 23-31, 2020 ዓ.ም የመታሰቢያ ቀን ግንቦት 31, 2021 ዓ.ም

የአዲስ አመት በአል ቀን ጥር 1, 2021 ዓ.ም የነጻነት ቀን (ተከብሯል) ሐምሌ 5, 2021 ዓ.ም

የማርቲን ሉተር ኪንግ ጄአር. ቀን/Martin Luther King, Jr. Day ጥር 18, 2021 ዓ.ም

የመንፈቅ አመት ቀናት

መንፈቅ አመት 1 ይጀምራል  ነሐሴ 31, 2020 ዓ.ም የመንፈቅአመት 3 በአስፐን የመሻሻል ሪፖርቶች ይረከባሉ  መጋቢት 10, 2021 ዓ.ም

የመንፈቅአመት 1 በአስፐን የመሻሻል ሪፖርቶች ይረከባሉ  ጥቅምት 7, 2020 ዓ.ም የመንፈቅ አመት 3 አጋማሽ የመሻሻልሪፖርቶችይላካሉ  መጋቢት 12, 2021 ዓ.ም

የመንፈቅ አመት 1 አጋማሽ የመሻሻልሪፖርቶችይላካሉ  ጥቅምት 9, 2020 ዓ.ም መንፈቅ አመት 3 ያበቃል  ሚያዚያ 12, 2021 ዓ.ም

መንፈቅ አመት 1 ያበቃል ሕዳር 6, 2020 ዓ.ም መንፈቅ አመት 3 ውጤቶች በአስፐን ይረከባሉ  ሚያዚያ 23, 2021 ዓ.ም

መንፈቅ አመት 1 ውጤቶች በአስፐን ይረከባሉ  ሕዳር 13, 2020 ዓ.ም መንፈቅ አመት 3 የሪፖርት ካርዶች ይላካሉ  ሚያዚያ 26, 2021 ዓ.ም

መንፈቅ አመት 1 የሪፖርት ካርዶች ይላካሉ  ሕዳር 16, 2020 ዓ.ም መንፈቅ አመት 4 ይጀምራል  ሚያዚያ 13, 2021 ዓ.ም

መንፈቅ አመት 2 ይጀምራል  ሕዳር 9, 2020 ዓ.ም የመንፈቅአመት 4 በአስፐን የመሻሻል ሪፖርቶች ይረከባሉ  ግንቦት 19, 2021 ዓ.ም

የመንፈቅአመት 2 በአስፐን የመሻሻል ሪፖርቶች ይረከባሉ  ታህሳስ 16, 2020 ዓ.ም የመንፈቅ አመት 4 አጋማሽ የመሻሻልሪፖርቶችይላካሉ  ግንቦት 21, 2021 ዓ.ም

የመንፈቅ አመት 2 አጋማሽ የመሻሻልሪፖርቶችይላካሉ  ታህሳስ 18, 2020 ዓ.ም የመንፈቅ አመት 4 የመጨረሻ ፈተናዎች ይጀምራሉ*  ሰኔ 16, 2021 ዓ.ም

የ2ኛ ተርም አጋማሽ/የመጨረሻ ፈተናዎች ይጀምራሉ  ጥር 21, 2021 ዓ.ም የ4ኛ ተርም የመጨረሻ ፈተናዎች ያበቃሉ*  ሰኔ 24, 2021 ዓ.ም

የ2ኛ ተርም አጋማሽ/የመጨረሻ ፈተናዎች ያበቃሉ  ጥር 28, 2021 ዓ.ም የ4ኛ ተርም ውጤቶች በአስፐን ይረከባሉ*  ሰኔ 24, 2021 ዓ.ም

መንፈቅ አመት 2 ያበቃል  ጥር 29, 2021 ዓ.ም 4ኛ ተርም ያበቃል* ሰኔ 25, 2021 ዓ.ም

መንፈቅ አመት 2 ውጤቶች በአስፐን ይረከባሉ  የካቲት 5, 2021 ዓ.ም የ4ኛ ተርም የሪፖርት ካርዶች ይላካሉ*  ሰኔ 28, 2021 ዓ.ም

መንፈቅ አመት 2 የሪፖርት ካርዶች ይላካሉ  የካቲት 8, 2021 ዓ.ም የበጋ ወቅት ትምህርት ይጀምራል  ሐምሌ 6, 2021 ዓ.ም

መንፈቅ አመት 3 ይጀምራል  የካቲት 1, 2021 ዓ.ም የበጋ ወቅት ትምህርት ያበቃል  ነሐሴ 5, 2021 ዓ.ም

ዋና ዋና የካላንደር ቀናት
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ደንባር/DUNBAR ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት/HIGH SCHOOL
ለማህበረሰቡ አገልግሎት መስጠት የጀመረበትን 150ኛ አመት ያከብራል


