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“እያንዳንዱ ወላጅ ስለልጃቸው የትምህርት ው ጤ ት በጥልቀት እንደሚ ያስቡ እናው 
ቃለን።ከቤተሰቦች ጋር በቅርበት የም ንሰራው ም ለዚሁ ነው ፤ም ክንያቱም የእነርሱ 

ተሳትፎ ለልጆቻችን እና ለትም ህርት ቤቶቻችን በጣ ም አስፈላጊ እንደሆነእናውቃለን”
- ፕሬዘዳንት ካያ ሔንዴርሰን

የወላጆች የትምህርት ሥርዓት መ ምሪያን እንዴት ይጠቀማ ሉ፡

በዚህ መ ም ሪያ ልጅዎትን በቤት ለመ ርዳት የሚ ያስፈልግዎትን መ ሳሪያዎችን ይሰጥ ዎታል።በዚህ 
መ ጽሔ ት ው ስጥ፣ልጅዎት በትም ህርቱን ወይም በትም ህርቷ ግብ ላይ እንዲደርስ ለመ ርዳት 
በDCPS የትም ህርት ሥ ርዓት ላይ መ ሠረት ያደረገን ስልቶች ያገኛሉ።ልጅዎት በትም ህርት ቤት 
ም ን እየተማ ሪ እንደሆነእና እርስዎ ም በቤት ው ስጥ በተጨ ማ ሪ እንዴት መ ማ ሪ እንደሚ ችሉ 
የተሻለ ግንዛቤ ይኖሮታል።

በተጨ ማ ሪም ፣ይህ መ ም ሪያ ዋና ዋና ለሆኑ የቤት ሥራዎቻችን በቤት ው ስጥ ተግባራዊ ለማ 
ድረግ ግልጽ የሆነስልቶችን ይሰጣል።ዋና ዋና የቤት ሥራዎች ከፍተኛ ጥራት ያላቸው ፣በእያንዳንዱ 
የጥ ናት ክፍለብ ጊዜ ሁሉ የዲሲ የሕዝብ ትምህርት ቤቶች ተማ ሪዎች የሚ ሳተፉበት በግዛቱ 
በሙ ሉ ጥልቀት ያለው እንቅስቃሴዎች የሚ ቀርቡበት ናቸው ።ልጅዎት የሚገጥ መ ው ን ከጉርሻ 
እና እግረ መ ንገድዎት በቤት እንዲረዱት የሚ ያግዛትዎችን ሀሳቦችን የያዘ አራት የዋና ዋና የቤት 
ሥራዎችንና ሙ ና አቅርበንሎታል።

ስለዋና ዋናዎቹ ለበለጠ መ ረጃ bit.ly/DCPSCornerstonesVid የሚ ለው ን ድኅረገጽ ይጎብኙ

ም ንማ ድረግይችላሉ፡

የልጅዎን አስተማ ሪ የሚ ጠይቋቸው ጥያቄዎች፡

ከልጅ ዎ ት ጋር ይነጋገሩ፡

በልጅ ዎ ት የትም ህርት ችሎ ታ ላይ በጣ ም አስፈላጊየሆነሚ ና ይ ጫ ወ ታሉ ። በ ቤት ው ስጥ ትም ህርትን 
ለማ ገዝ ሊያደርጉት የሚ ችሉት ነገሮች እነዚህ ናቸ ው ፡

 ► ትም ህርት የስኬት መ ሰረት መ ሆኑን ልጅዎት ይወቅ።
 ► ልጅዎ በ4ኛ ክፍል ው ስጥ ም ን ለመ ማ ር እንደሚ ጠ ብ ቅ ይወቁ።
 ► ልጅዎ ት ከፍተኛ የሆነየአጭ ር ጊዜ እና የረጅም ጊዜ የትም ህርት ግቦች እንዲኖረው ይርዱት።
 ► የቤት ሥራ ው ን ለመ ጨ ረስ በቂ የሆነጊዜ እና ቦታ ይስጧ ቸው ።
 ► በትም ህርት ቤት ው ስጥ ም ን እየተከሰተ እንደሆነ ከልጅ ዎ ት ጋር ይ ነጋገሩ እንዲ ሁ ም በቋሚ ነት መ 

ሻሻሎ ቹን ይ ከታተሉ ።
 ► ለልጅዎ ይናገሩ።
 ► የልጅዎትን ጥንካሬዎች ከልጅዎት አስተማ ሪ ጋር ይጋሩት።

ስለትም ህርቱ መ ሻሻል ከልጅዎ አስተማ ሪ ጋር በሚ ነጋገሩበት ጊዜ፣ሊጠ ይቁ የሚ ፈልጉ ጥቅት ጥያቄዎች 
እነዚህ ናቸው ፡

 ► የትም ህርት ግቦች ም ን ናቸው? የትም ህርት ግቦችን የሚ ያማ ላ የተማ ሪን ሥራ ለም ሳሌ ያህል 
ሊያሳዩን ይችላሉ?

 ► የልጄን ሥራ እንደም ሳሌ ማ የት እችላለሁ? ይህን የትም ህርት ግቦች መ ምታት የሚ ቻለው ወይም የማ 
ይቻለው እንዴት ነው?

 ► ልጄ ከፍሉ ደረጃ እኩል ወይስ በላይ ነው ፤ተጨ ማ ሪ መ ርጃ የቀረበለት ም ንድነው? ቤት ም ን መ 
ስራት እላለሁ?

 ► በቤት ጥ ቅም ላይ መ ዋል የሚ ችለው ም ን ም ን የክፍል ልም ም ዶች አሉዋችሁ?
 ► ልጄን በየቀኑ ስለትም ህርት ቤታችሁ ም ን ዓይነት ጥያቄዎችን መ ጠ የቅ እችላለሁ?

መ ልካም ው ይይቶች ልጆቻችን በሕይወታቸው ው ስጥ ፍላጎቶች እንዳሉን እንዲያዩ ይረዳቸዋል። ለው ይይት 
መ ጀመ ሪያ ለመ ጠ የቅ የሚ ፈልጓቸው ጥቅት ነገሮች እነዚህ ናቸው ፡

 ► በቀን ው ስ ጥ በጣ ም ጥ ሩ ጊዜ ነው የም ትለ ው ን ንገረኝ።
 ► ዛሬ መ ስራት የሚገስገባህ የነበረው ከባድ ነገር ም ንነበር?
 ► ዛሬ የተማ ርከውን ነገር ሊታሳየኝ ትችላለህ?
 ► ትም ህርት ቤት ው ስጥ ም ን ም ን መ ጻሕፍትን አነበብ ክ? የም ትወደውን ገጸባህሪ ግለጽልኝ? ያንን 

ገጸባህሪይ የወደድከው ለም ንድን ነው?
 ► በትም ህርት ቤት በበለጠ ማ ድረግ አለብኝ ብ ለህ የምታስበው ነገር ም ንድን ነው? ከምታደርጋቸው 

ነገሮች መ ቀነስ አለብኝ ብለህ የም ታስበው ነገር ም ንድን ነው? ለም ን?
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የእንግሊዝኛቋንቋጽሑፍ ሒሳ

ኦገስት –  
ኦክቶበር

ተማ ሪዎች በመ ካከለኛው ዘመ ን ስለነበሩት 
አፈታሪኮችን እና በዚያን ጊዜ ስለነበሩ 

ጀግኖች በሚ ያነቡበት ጊዜ ገጸባሕርያትን 
ለመ ተንተን ይማ ራሉ።በተለይም ፣ተማ 

ሪዎች ተከብረው እንደነበር እና እንዳልነበር 
ለማ ወቅ በመ ካከለኛው ዘመ ን የነበሩ 

የጀግኖች እንክብካቤ አፈታሪኮችን 
ይተነትናሉ።

ተማ ሪዎች ለማ ንበብ ፣ለመ ጻፍ፣ለማ 
ነጻጸር፣እና በርካታ - ዲጂት ሙ ሉ ቁጥሮችን 
ማ ክበብ፣እንዲሁ ም በርካታ ደረጃ ያላቸው 
የቃላት መ ልመ ጃዎችን ከረጃጅም ፣በርካታ-
ዲጂታል ቁጥሮችን በማ ስተባበር ለመ ስራት 

ይማ ራሉ።

ኦክቶበር – 
ዴሴምቤር

ተማ ሪዎች ከበርካታ ም ንጮ ች መ 
ረጃዎችን መ ሰብሰብ፣የማ ስታወሻ አወ 

ሳሰድ ክህሎትን ማ ዳበር፣እናስለቅድመ ኮሎ 
ም ቢያ አሜ ሪካ፣ግኝት፣እና አው ሮፓው 
ያን እዚያ መ ድረስ እንዴት አሜ ሪካን 

እንደቀየረ ለመ ግለጽ ቀደም ብሎ የነበረው 
ን የዩናይትድ ስቴት አስፋፈርን በማ ንበብ ም 
ንጮ ችን አንድ ላይ ማ ድረግን ይማ ራሉ።

ተማ ሪዎች ስለሁኔታዎች፣የቁጥርብ 
ዜቶች፣እናእኩልየሆኑክፍልፋዮች፣እና ከተለዩ 

አካፍዮች እና ተካፈዮች ክፍልፋዮችን ማ ነጻጸር 
ይማ ራሉ።

ዴሴምቤር – 
ፌብሩዋሪ

ተማ ሪዎች ስለአሜ ሪካ አብ ዮት እናአሜ 
ሪካ ነጻነት በሚ ያነቡበት ጊዜ እንዴት
አስተሳሰቦችእናንጽረተዓለም እንዴት 
ታሪክእንደሚ ነገርላይተጽእኖእንደሚ 

ያደርግ ይማ ራሉ።

ተማ ሪዎች ክፍልፋዮችን መ ደመ ር፣መ 
ቀነስ፣እና ማ ባዛትን ይማ ራሉ።

ፌብሩዋሪ – 
ኤፕሪል

ተማ ሪዎች ስለመ ሬት፣ስለጸሓይ፣ስለጨ 
ረቃ፣ስለከዋክብት፣እና ስለሌሎች ፕላኔቶች 
በሚ ያነቡበት ጊዜ በንባብ ው ስጥ ዋናው 
ሀሳብ እንዴት በዝርዝር እንደተደገ ፈ ይማ 

ራሉ።

ተማ ሪዎች እንዴት ዴሲማ ል እና ክፍልፋዮች 
እርስ በርሳቸው እንደሚ ያያዙ፥ ዴሲማ ሎችን 
ለማ ወዳደር፣እናዴሲማ ሎችን ያካተተ የቃላት 

መ ልመ ጃዎችን መ ስራት ይማ ራሉ።

አፕሪል –  
ጁን

ተማ ሪዎች እነዚህ ልይነቶች እንዴት የሰዎችን 
እም ነት እንደም ቀርጽ በሚ ያነቡበት ጊዜ 
ጂኦግራፍ፣የሕይወት ተሞ ክሮ፣ እናዘሩ 
በሰው ዬው ጽሑፍ ላይ እንዴት ተጽእኖ 
እንደሚ ያደርግበት ለማ ወቅ የተለያዩ ም 

ንጮ ችን መ ጠ ቀም ይማ ራሉ።

ተማ ሪዎች መ ስመ ር መ ሳልን፣ው ስን መ ስመ 
ሮችን፣ጨ ረሮችን፣አንግሎችን፣ትይዩ መ ስመ 
ሮችን እናየማ ዕዘን መ ስመ ሮችን እንዲሁም 

አንግልንመ ለካት ይማ ራሉ።

የአራተኛ ክ ፍል ጓደኛየ ም ን እየተማ ረነው 

 ሳይንስእናየማኅበረሰብጥናቶች

ተማ ሪዎች ከአው ሮፓው ያን ግኝት እና ሰሜ ናዊ 
አሜ ሪካ ከመ ገኘቱ በፊት ስለአሜ ሪካ ሕንድ ባሕል 

እናወ ጎች ይማ ራሉ።

ተማ ሪዎች የመ ሬትን ለው ጦ ች እና ነፋስ፣ወ 
ኃ፣እና የአየር ጠ ባይ ለው ጦች አለቶች ላይ እንዴት 
ተጽእኖ እንደሚ ያመ ጡ እና የመ ሬት አካላዊ አቀማ 
መ ጥ ዘገም ተኛ ለው ጥን መ ገም ም ን ይፈልጋሉ።

ተማ ሪዎች የ13 ቅኝ ግዛቶች አፈጣጠር፣የም ስራቃዊ አሜ ሪካ ቅኝግዛት፣እናአስተዋጽኦ ስላደረጉት ግለሰቦች 
እናቡድኖች ይማ ራሉ።

ተማ ሪዎች የአሜ ሪካ የአብ ዮት ጊዜ፣በ1763-1783 ላይ ትኩረት በማ ድረግ ለመ መ ርመ ር ስለ ቀደሙ ት 
የአሜ ሪካ ሰፋሪዎች ይማ ራሉ።

ተማ ሪዎች በሰው እናበአከባቢ ፍጥረታት መ ካከል 
ስላለው ግንኙነት፣ሰው መ ሬትን እንዴት እንደሚ 
ረዳ እና እንደሚ ጎዳ፣እናበሜ ሬት ላይ የሚ ከሰቱ 

ለው ጦች በሰው ሕይወት ላይ ተጽእኖ እንደሚ ያመ 
ጡ ይማ ራሉ።

ተማ  ሪዎች  ስለፖለቲካዊ፣ኢኮኖሚ ክስ፣እናወደ 
ዩናይትድ ስቴት ሕገመ ንግሥ ት አመ ሠ ራረት የመ 
ራው  ን የአሜ ሪካ አብዮት የማ ኅበራዊ ለው ጦችን 

ይማ ራሉ

ተማ ሪዎች ድም ጽ እንዴት በዌቭ ው ስጥ እንደሚ ጓዝ እና እጽዋት እና እንሰሳት እንዴት እንደሚ ሰሩ ለማ የት 
ሕይወት ያላቸውን ሥ ርዓቶች መ መ ርመ ር ይ ማ ራሉ።
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ልጅዎትን እንዴት መ ርዳት ይችላሉ ፡

 ► ፔርስይጃክሴን እና መ ብ ረቅ ሌባን በሪኪሪዮርዴን የተጻፈው ን ከልጅዎት ጋር ያንብ ቡ አንድ ላይ 
ሲታነቡ፣እነዚህን የመ ሳሰሉትን ጥያቄዎች “ፔርሲይጃክሰንን ጀግና ያደረገው ም ንድ ነው?” ወይም 
ልጅዎትን ጠ ቃ ሚ የሆኑ ጥያቄዎችን እናመ ልሶችን ለመ ጠ የቅ ይህን visit bit.ly/DCPSPercy 
ድኅረገጽ ይጎብኙ።

 ► ልጅዎት ለጥያቅዎች ም ላሽ ሲሰጥ ፣ቀጣ ይ ጥያቄዎችን እንደ “ለም ን” የሚ ሉትን ይጠይቁ? ይህ 
የልጅዎትን አመ ለካከቱን/ አመ ለካከቷን ከም ክንያት እናከእው ነታ ጋር ለመ ርዳት ይረዳዎታል።

በዚህ የማ ዕዘን ድንጋይ ው ስጥ ፣ተማ ሪዎች የጀግኖች ጽሑ ፍ እና ጀግና መ ሆን ማ ለት ደግሞ ማ ለት 
እንደሆ ያጠ ናሉ።ተማ ሪዎች የይዘት ዕው ቀትን፣ጥ ልቅ አስተሳሰብ ፣የንግግር እና የማ ዳ መ ጥ ክህሎ ቶችን 
በቡድን ው ይይት ስለጀግኖች ይገልጻሉ።

{0} የእንግሊዝኛ ቋንቋ ጽሑ ፍ ዋና 
ዋናማ ዕዘን

 ► የሚ ከተሉትን መ ጽሐፍት ለማ ው ጣ ት ቤተ መ ጽሐፍትን በመ ጎብኘት ቀደም ስላሉት ስለአሜ 
ሪካውያን ተወላጆች ቅድመ ታሪካቸውን ዕው ቀት ለማ ግኘት ለልጅዎት ዕድል ይስጡ:

ልጅዎትን እንዴት መ ርዳት ይችላሉ ፡

በዚህ የማ ኅዘን ድንጋይ ው ስጥ ፣ተማ ሪዎች ስለቀድሞ አሜ ሪካ የነበራቸውን ዕው ቀታቸውን ተግባቢ ግንኙነት 
ለማ ሳየት የቀደመ ውን የአሜ ሪካኖች ቡድኖች (የአሜ ሪካ ተወላጅ ዘሮች ወይም ቀድሞ ሰፋሪዎች) የዕለት ዕለት 
ሕይወት ጽሑ ፍን፣ም ስሎችን፣መ ገናኛ ብ ዙኃንን መ ጠ ቀም ን ጥ ቅም ላይ ያው ላሉ።

ዕድሜ ልክ ጉርሻ ሰጪ ዎ ች፡

 ► ልጅዎት በመ ደበኛነት ከጥናት እረፍት እንዲወስድ ፍቀዱለት።ተማ ሪዎች 45 ደቃቃ ካጠ ኑ በኋላ የ10 
ደቂቃ እረፍት  ልወስዱ  ይገባቸዋል።

 ► ልጅዎት ለእርዳታ ስጠ ይቅዎት፣አቅጣ ጫ አሳዩት፣መ ልሶችን ግን አትስጡ ት።ልጅዎትንበሚ ረዱበት 
ጊዜ፣የሚ መ ሩ ጥያቄዎችንይጠ ይቁ፣ ማ ለትም “ ከየት ነው የም ትጀምረው?”፣ያን ለማ ግኘት ም ን ማ 
ደረግ አለብ ህ?፣ወይም “መ ልሱን እንዴት እንዳገኘት ጽፈህ ልታሳየኝ ትችላለህ?” 

 ► የቃላት ጫ ወታን ይጫ ወቱ።የልጅዎትን የቃላት ችሎታ ለማ ስፋት መ ጫ ወ ቻ ያዘጋጁ። ልጅዎት 
በየሳም ናቱ እንዲማ ር እና በቤተሰብ ው ስጥ ያለ እያንዳንዱ ሰው እነዚያን ቃላት በየዕለት ኑሮአቸው 
እንዴት መ ጠ ቀም እንደሚ ችሉ እንዲያይ አም ስት አዳዲስ ቃላትን ይምረጡ ለት።ይህ የ4ኛ ክፍል ተማ 
ሪዎትን የቃላት፣የአጠቃላይ ንባብ፣እና የመ ናገር ክህሎቶችን ለማ ሻሻል ይረዳል።
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የእንግልዝኛ ቋንቋ ጽሑ ፎች የማ ዕዘን 
ድንጋይ

• ከኮሎ ም ቦስ በፊት: የ1491 አሜ ሪካ በቻልስ ማ ን የተጻፈ፣አው ሮፓው ያ ን ግንኙነት ከመ ጀመ 
ራቸው በፊት አሜ ሪካን ምን ትመ ስ እንደነበረ ላይ ትኩረት የሚ ያደርግ።

• የአሜ ሪካ ተወ ላጅ መ ሣሪያዎች እና የጦ ር መ ሳሪያዎች በሮብ ስታ ኤጌር የተጻፈ፣በክላሉ የአሜ 
ሪካ ተወላጆች መ ሳሪያዎች እና የጦ ር መ ሳሪያን ላይ የሚ ዳስስ፣የተለያዩ ጥቅሞቹ ላይ፣ከአምልኮት 
ጀም ሮ እሰከ ማ ብ ሰያ ላይ ትኩረት ያደርጋል።

• የረዥም ቤት ልጆች በጆሴፍ ብሩቻክ የተጻፈ፣በ1400ኛ ው ስጥ ስለኖረው ሞ ሃው ክስ ለተባለው 
ወጣት ልጅ የተጻፈ ከፍተኛ ም  ርም ር የተደረገበት ታሪካዊ የልበወለድ መ  ጽሔ ት ነው ።ይህ ጥ 
ሩ እና ሳቢ የሆነው አፈታሪክ ስለሞ ሃው ክ ሕይወት ግልጽ ያልሆነ መ ረጃ ይሰጣል።



ዕድሜ ልክ ጉርሻ ሰጪ ዎች፡
 ► ልጅዎት እያንዳንዱ ጥያቄ ቀስ ብ ለው በጥንቃቄ ድም ጽ አው ጥተው እንዲያነቡ ያድርጉ፤እርሱ 

ወይም እርሷ ጥያቄውን መ ስማ ት እና ም ን እንደተጠ የቀ ማ ሰብ ይችላል።ይህም ልጅዎት ጥያቄውን 
እንዲሠራ እና ጥያቄ መ ላሽ በሆኑ ስልቶች ጋር እንዲመ ጣ ይረዳዋል።

 ► ልጅዎት እንዲጽፉ ያበረታቱት።ማ ስታወሻ ወይም ስለሀሳቦቻቸው ወይም ስለሚ ወዱት ሰው፣ቦታ 
ወይም ነገር ሊጽፉበት የዕለት ገጠ መ ኝ መ መ ዝ ገቢያ ይስጣ ቸው ።

 ► ልጅዎት ስለአነበቡአቸው መ ጽሐፍት መ ነጋገር ቀጥሉበት።የአስተሳሰብ ሂደትን በአርአያነት በሚ 
ያነቡበት ጊዜ መ ረዳትን ለመገንባት እንዲቀጥሉ ልጅዎትን ይርዱ ። “እኔ እተነቢያለሁ... ቀጥሎ ም 
ንይከሰታል ብለህ ትተነቢያለህ?” ወይም “ይገርመ ኛል ... ም ንይገርም ሃል?” ወይም “ይህን በማ ነብ 
በት ጊዜ፣እኔ እስላለሁ... ም ን እየሳላችሁ ነው?”

ልጅዎትን እንዴት መ ርዳት ይችላሉ ፡

 ► ወደ ናሽናል ጋላሪ አርት ጉዞ ያድርጉ። አንድ በዚያ በ ቤተሰብ ጎዞ፣የተለያዩ በርካታ የትው ልድ መ 
ርኅግብ ር ሊያዩ በሚ ችሉ በት ቦታ እና ልጅ ዎችን እና አዋ ቂዎ ችን በንቃ ት አርትን ለማ የት የሚ 
ሳተፉበትን ሀብ ቶችን የሚ ያገኙ በትን ተሳትፎ ያደርጋሉ ።በጉዞው ላይ የበለጠ መ ረጃ ለማ ግኘት 
ከታች ያለው ን ድኅረገጽ ይጎብኙ http://bit.ly/DCPSnga.

 ► የማ ስታወሻ ማ ቴሪያሎች እንዲሁም የው ስብ ስብ ም ስሎች/ አከባቢያው የሆነም ስሎች በም ልከታ 
ጊዜ ው ይይት የተደረገ በት ከተማ ሪዎች ጋር፣ከተዘረዘሩት አስፈላጊ ከሆኑት ጥያቄዎች በተጨ ማ ሪ፣ 
ቪዲዮ ከያዘ ዌብ ሳት ገጽ ጋራ፣እና ከትም ህርቱ የተነሳ የተፈጠ ረ ማ ንኛው ንም የአርት ሥራ፣ለማ የት 
እና ከቤተሰብ ጋር ተጨ ማ ሪ ው ይይት እንዲያደርጉበት ከተማ ሪው ጋር ወደ ቤት ሊላክ ይችላል።ው 
ይይት የተደረገቸው ምንጮ ች ከዚህ በታች ሊገኙ ይችላሉ።

የአርትየማዕዘንድንጋይ
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 ► ቤተሰቦች ማ ታ ማ ታ ይስሩ ወይም አንድ ላይ ስፖርቶችን ይጫ ወቱ።ተማ ሪዎቻቸው በቀን ው ስጥ 
የ60 ደቂቃ የሰው ነት እንቅስቃሴ ማ ግ ኘታቸውን ለማ ረጋገጥ እንዲረዳቸው በዕለት ተዕለት ተግባራችን 
ላይ የሰው ነት እንቅስቃሴን ይጨ ም ሩ።

በዚህ ማ ዕዘን ድንጋይ ው ስጥ፣ ተማ ሪዎች ስለዋና ጡ ንቻዎች፣እና በሰው ነታቸው ው ስጥ ስለሚ ገኙ 
አጥንቶች እና ስለተለያዩ የሰው ነት እንቅስቃሴዎች ይማ ራሉ ።የአንድ ሳም ንት የቤት ሥ ራን ይጨ ርሱ 
እናከጤ ና ጋር የተያያዙትን ጥ ቅማ ጥ ቅሞ ች፣ጡ ንቻዎች፣ እና በተለያዩ ዓይነት እንቅስቃሴዎች ው ስጥ 
ስለሚ ሳተፉ አጥንቶች ይገልጻሉ።

የሰው ነት እንቅስቃሴ የማ ዕዘን ድንጋይ

ልጅዎትን እንዴት መ ርዳት ይችላሉ ፡

• ሜ ም ፊስሳኒተሽን ሠራተኞች ስትራይክን በዚህ ያገኛሉ bit.ly/DCPSSanStrike
• ግሪንስቦሮሲት-ኢንስ እዚህ ያገኛሉ bit.ly/DCPSSitIn
• የፍሬዲግራይፕሮ ቴስት ቪድዮን እዚህ ያገኛሉ bit.ly/DCPSFreddie

በዚህ የማ ዕዘን ድንጋይ ው ስጥ፣ተማ ሪዎች ስለሰዎች የነበራቸውን ግም ቶች ከእነርሱ ጋር ተመ ሳሳይ 
የሆኑትንም ሆነ የሚ ለዩትን የሚ ያስገርማ ቸውን ወይም የሚ ገዳደራቸውን ተከታታይነት ያላቸውን ው ስብ 
ስብ ም ስሎችን ይመ ረምራሉ ።እክሎች የሚ ገጥማ ቸውን ወይም በግለሰብ ወይም በማ ኅበረሰባችው ዕድገት 
ው ስጥ ማ ስተዋወቅን የሚ ሠሩ የእነዚህ ም ስሎች ርዕሶች ላይ ትኩረት እንዲያደርጉ ይጠ የቃሉ።ተማ ሪዎች 
የመ ሆን ርዕሰ ጉዳይ ጋር የሚ ያያዙትን ሀሳቦች እናእመ ለካከት ለማ ስተዋወቅ የፈጠ ራ እና በጥልቅ የማ ሰብ 
ክህሎታቸውን ይጠ ቀማ ሉ።
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ኦገስት –  
ኦክቶበር

ኦክቶበር – 
ዲሴምበር

ዲሴምበር – 
ፌብሩዋሪ

ፌብሩዋሪ –  
አፕሪል

አፕሪል –  
ጁን

ሁሉንም 10 እና የካርታ መ ጫ ወ ቻ 
ካርዶችን ፊት ይሸፍኑ፤ከዚያም በለ3-
ዲጂት ቁጥሮችን ለመ ፍጠር ትእዛዝ 

ለቦታው ያዥ ጋር በሚ ዛመ ድበት አልፎ 
አልፎ ካርዶችን ይሳቡ ። የ3-ዲጅት ቁጥ 

ሮትን በ4ኛው ካርድ ያባዙት!

ሰዎችአከባቢንየረዱበትወይምየጎዱበትን
ስለቅርብጊዜክስተትያውሩ።ባሕርይሰዎች
ንወደፊትእንዴትተጽእኖእንደሚያደርግበ

ትተወያዩ።

በጎረቤትዎወይምበቤትዎለሃያአንግሎ
ችይመልከቱ።ከትንሽእሰከ ትልቅ ደረስ 

እያንዳንዱ ይለኩ እና ይዘዙአቸው 
።ሁለቱ አንግል እኩል የሆነ፣ሦስቱም 
አንግል እኩል የሆነ ወይም ሦስቱም 

አንግል እኩል ያልሆነናቸው?

ለነጻው ም ሽቶች፣የጨ ረቃን እና የኮከብን 
ቅርጾች ለማ የት የም ሽቱን ሰማ ይ ለ15 
ደቂቃ ይመ ልከቱ። ከዚያም ፣የራስህን 
የከዋክብቶችን መ ሳል እና ስማ ቸው ን 

እንዴት እንዳገኙ ታሪክ ይጻፉ።

የናሽናል ቼሪ ብሎ ሶም ፌስቲቫል 
ይጎብኙ። bit.ly/DCPSCherry የተባለ 

ድኅረገጽ ይጎብኙ

የኬኒልዎርትህፓሪክንእናየአኳቲክየአትክልት
ቦታንይጎብኙ።በእያንዳንዱየሳምንቱመጨረሻ 
/እሁድላይበ 10 a.m የሚ ሰጠ ውን፣የኵሬ 
ላይ ጉዞ በሚ ያደርጉበት ጊዜ እንቁራሪቶችን 
ይመልከቱ ለበለጠ መረጃ nps. gov/keaq 

የተባለውንድኅረገጽ ይጎብኙ።

ከአራተኛክፍልተማ ሪዬ ጋር እንቅስቃሴ ለመ ለማ መ ድ
ሁ

ሌ
በየ

ቀኑ
ለ2

0 
ደቂ

ቃ
ያክ

ል
በጋ

ራ
አን

ብ
ቡ

።

ከዲሲዳይኖሰርጉየ፣ፒተርክራንዝ ጋር 
ወደ የዳይኖሰር ዲግ ይሂዱ።ለበለጠ 

መረጃ bit.ly/DCPSdino የተባለውን 
ድኅረገጽ ይጎብኙ።

እያንዳንዱሥራየሚወስደውንጊዜመ
ሠረትበማድረግሥራዎቹንበመከፋፈ

ልቤተሰብየሚሳተፍበትንሥራቀጠሮበ
ማስያዝበየሳምንቱይፍጠሩ።ከዚያም
በእያንዳንዱቀንየተሠራውንሥራዎችን
በክፍልፋዮችለማወቅየየዕለቱየሥራዝ

ርዝርይሥሩ።

እያንዳንዱ ሰው ታሪክ 
አለው።በምታረጅበት ጊዜ የእርስዎ 
ም ን እንደሚ ሆን ይፈልጋሉ? አዋቂ 

ሰው ሆነ ውሳለ ይሆናል ብለው 
እንደሳቡት የራስዎትን ታሪክ ይናገሩ።

በየቀኑ ም ን ያህል ጊዜ በንባብ 
እንዳሳለፍክ በማ ስታወ ሻ ላይ 

ያዘው።ከእያንዳንዱ ታሪክ ው ስጥ 
እርስዎ የሚ ወ ዱትን ገጸባሕርያትን 
ይ መ ዝግቡ እና በታሪኩ ው ስጥ 

ገጸባሕርይው እርስዎ የሚ ያደንቁትን 
ብቃት ያሳየበትን ቦታ ይለዩ።

የመብቶችንክፍያዎችለማየትናሽናልየ
ክምችትክፍልይጎብኙ። በዚህዶክመን
ትውስጥየሚገነውንሀሳቦችለማስተዋወ
ቅበሁለትምበአሜሪካእናበታላቋቢሪ
ታኒያምንተፈጥፎእንደነበረተወያዩ።

የክረምት/ሳመ ር እቅዶችን ም 
ንድናቸው? በክረም ቱ/ሳመ ር ላይ 
እየተማረ እንዲያሳልፍ ለማ ድረግበ 
አንድ ላይ መ ስራት የምትችሉትን 

አምስትየአእም ሮማ ነቃቂያ 
እንቅስቃሴዎችንያካሂዱ።

የአሜ ሪካ ተወላጆች ኤግዚብሽን 
ተፈጥሮአዊ ታሪክ ሙ ዚ ዬምን 

ይጎብኙ።በአከባቢዎ የሚ ገኘውን 
ቤተመ ጽሐፍትን ከመ መ ረመ ሩ 

በኋላ በጉብኝትዎ ጊዜ የነበረብዎትን 
ጥያቄዎች ይጻፉ! ለበለጠ መረጃ mnh.

si.edu ይጎብኙ

ናሽናል ዙንይጎብኙ! የሚ 
ወዱትን የእንሰሳት ምልከታዎችን 
(እንደቀለም፣ቅርጽ፣እናመ ጠን) 

ይቅረጹ።የእርስዎን ምልከታዎችን 
በተቻለ መ ጠን ይጠ ብቁት።ለም 

ሳሌ፦ “አንበሳ ብራውን ቀለም ያለው 
እናጠንካራ ነው።” 

ስለጀግኖቻቸውጓደኞችንእናቤተሰብ
ንቃለመጠይቅማድረግጀግኖቻችሁ

እናንተንእንዴትእንደሚያነሳሱአችሁ
ወይምውጤታማእንዲትሆንእንዴት
እንደረዱአችሁበአንድላይሆናችሁተ

ወያዩበት።

የፕላስቲክኩባያዎችንእናገመዶችንበ
መጠቀምስልክመስራት።የድም ጽ ሞ 
ገድ እንዴት በሽቦ መ ካከል እንደሚ 
ጓዝ እና በሌላኛው መስ መ ር ያለው 
ሰው እንዴት ሊሰማ እንደ ሚ ችል 

ተውያዩ።

በbit.ly/TypingFun ድኅረገጽ ላይ 
በኮምፕውተር የመ ጻፍ ክህሎቶትን በጫ 
ወታ ጌሞ ች እና እንቅስቃሴዎች ያፋጥ 
ኑ።ሁሉንም ጫ ወታዎች በሙ ሉ ማ 

ሸነፍ ይችላሉ?!

የአሜ ሪካ ታሪክ ጉንቦአት ሙ ዚዬም 
ን፣ፊላደልፊያ እግዚብሽንን ይጎብኙ 
ፊላደልፊያን ያሰመ ጣትን ው ጊያ 

የራስህን ሥ ዕል ሳል።ለበለጠ መ ረጃ 
americanhistory.si.edu የተባለውን 

ድኅረገጽ ይጎብኙ።

በኢንቴርኔት በ bit.ly/
CompareFractions ድኅረገጽ ላይ 
ለመ ጎብኘት የክፍልፋዮችን መ ጠን 
በሚ ያነጻጽሩበት ጊዜ ፊኛዎችን ለመ 
ን ፋት ኮም ፕውተርይጠቀሙ ።ስንት 

ፊኛዎችን መ ንፋት ይችላሉ!”

{0} ሦስት አዳዲስ መ ጽሐፍትን ለማ የት 
በአከባቢዎ የሚ ገኙትን ቤተመ ጽሐፍት 
ይጎብኙ! በአከባቢዎ የሚ ገኘውን ቤተመ 
ጽሐፍት ቅርንጫ ፍ ለማ ግኘት bit.ly/
findmylibrary የተባለውን ድኅረገጽ 

ይጎብኙ።

ከመ ጀመ ሪያ 13 ቀኝ ግዢዎች 
የነበሩትን በካርታ ላይ ለያቸው።ልብ
አድርጉግማሽየሆነቅኝግዢዎችብቻተ
ፈጥረውቢሆንኖሮታሪክ እንዴትይቀ
የርእንደነበርእስቲአስቡ።የትኞቹቀኝ
ግዢዎችአንድላይተመስርተዋልብለህ

ታስባለህለምን?

በአሜ ሪካውያን እና በአው ሮፓው ና 
ሰፋሪዎች ላይ ሦስት የተለያዩ መ ጽሐፍት 

ለማ ግኘት በአከባቢዎ የሚ ገኘውን ቤተመ 
ጽሐፍት ይጎብኙ ይህንየመ ጽሐፍ ም 

ንጮ ችን ተመ ልከት እና ስለእያንዳንዱ 
ም ንጮ ች ም ን ተመ ሳሳይ ወይም 
የተለየእንደሆነማ ስታወሻ ው ሰድ።

ማ ክሰኞ ማ ክሰኞ ከክፍያ ነጻ የሆነውን 
የብራቢሮ ፓቪሊዮን ተፈጥሮአ ዊ 

ታሪክ የሆነውን የስሚዝሶ ኒያ ንሙ ዚየ 
ምንይጎብኙ።ለበለጠመረጃ

mnh.si.edu ድኅረገጽይ ጎብኙ

ጳው ሎ ስሬቬሬ እንግሊዛዊያን 
በፈረስ ላይ ሆነው ስለመ ም ጣት 

አስጠንቅቋል።ልክ እንደ ጳው ሎ ስ 
ሬቬሬየ ማ ስጠንቀቂያ መ ልእክት 

ጻፍ፣ነገር ግን ለፌስቡክ፣ለአጭ ር የስልክ 
ጽሑፍ መ ልክእት ፣ለቲዊተር ወይም 
ለኢንስታግራም መሆንአለበት።ይህ 

እንዴት ይለያል

በሚ   ያብስሉበትጊዜ፣በደረሰኞቹውስጥ
የሚገኙትንክፍልፋዮችንይመለከት።ቅልቅ

ሉንእጥፍወይምሦስትእጥፍቢያደርጉ
ምንያህልመቀላቀሎችአስፈላጊእንደሆኑ 

ተወያዩ

የእንግሊዝኛ ቋንቋ ጽሑፎች የማ ብ ቃት እንቅስቃሴ ሳይንስሒ ሳብ የማ ኅበረሰብ ጥናቶች


