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ወላጅ የትምህርትሥርዓት መ ምሪያ

   

ክፍል



“እያንዳንዱ ወላጅ ስለልጃቸው የትምህርት ው ጤ ት በጥልቀት እንደሚ ያስቡ 
እናውቃለን።ከቤተሰቦች ጋር በቅርበት የምንሰራው ም ለዚሁ ነው፤ምክንያቱም የእነርሱ 
ተሳትፎ ለልጆቻችን እና ለትምህርት ቤቶቻችን በጣ ም አስፈላጊ እንደሆነእናውቃለን”

- ፕሬዘዳንት ካያሔ ንዴርሰን

የወላጆች የትምህርት ሥ ርዓት መ ምሪያን እንዴ ት ይጠቀማሉ፡

በዚህ መ ምሪያ ልጅዎትን በቤት ለመ ርዳት የሚ ያስፈልግዎትን መ ሳሪያዎችን ይሰጥ ዎታል። በዚህ 
መ ጽሔ ት ውስጥ፣ልጅ ዎት ትም ህርቱን ወይም በትም ህርቷ ግብ ላይ እንዲደርስ ለመ ርዳት 
በDCPS የትም ህርት ሥ ርዓት ላይ መ ሠ ረት ያደረገን ስልቶች ያገኛሉ። ልጅ ዎ ት በትም ህርት ቤት 
ም ን እየተማ ሪ እንደሆ ነ እና እርስዎ ም በቤት ው ስጥ በተጨ ማ ሪ እንዴ ት መ ማ ሪ እንደሚ ችሉ 
የተሻለ ግንዛቤ ይኖሮታል።

በተጨ ማ ሪም፣ ይህ መ ም ሪያ ዋና ዋና ለሆኑ የቤት ሥ ራዎቻችን በቤት ው ስጥ ተግባራዊ ለማ 
ድረግ ግልጽ የሆነ ስልቶችን ይሰጣል።ዋና ዋና የቤት ሥ ራዎች ከፍተኛ ጥራት ያላቸው፣በእያንዳንዱ 
የጥናት ክፍለ ጊዜ ሁሉ የዲሲ የሕዝብ ትምህርት ቤቶች ተማሪዎች የሚ ሳተፉበት በግዛቱ በሙ 
ሉ ጥልቀት ያለው እንቅስቃሴዎ ች የሚ ቀርቡበት ናቸው ። ልጅዎት የሚ ገጥመ ው ን ከጉርሻ እና 
እግረመ ንገድዎት በቤት እንዲረዱ ት የሚ ያግዛትዎችን ሀሳቦችን የያዘ አራት የዋና ዋና የቤት ሥ 
ራዎችን ናሙ ና አቅርበንሎታል።

ስለ ዋናዋናዎቹ ለበለጠ መ ረጃ bit.ly/DCPSCornerstonesVid የሚ ለው ን ድ ኅረገጽ ይጎብኙ

ም ንማ ድረግ ይችላሉ፡

የልጅዎን አስተማ ሪ የሚ ጠ ይቋቸው ጥያቄዎች፡

ከ ል ጅ ዎ ት ጋ ር ይ ነጋ ገሩ፡

በልጅ ዎ ት የትም ህርት ች ሎ ታ ላይ በጣ ም አስፈላጊ የሆ ነ ሚ ና ይጫ ወታሉ ። በቤት ውስጥ ትምህርት ን 
ለማ ገዝ ሊያደርጉት የሚ ችሉት ነገሮች እነዚ ህ ናቸው፡

 ► ትም ህርት የስኬት መ ሰረት መ ሆኑን ልጅዎት ይወቅ።
 ► ልጅዎ በ5ኛ ክፍል ውስጥ ም ን ለመ ማ ር እንደሚ ጠ ብቅ ይወቁ።
 ► ልጅ ዎት ከፍተኛ የሆነየአጭ ር ጊዜ እና የረጅም ጊዜ የትም ህርት ግቦች እንዲኖረው ይርዱት።
 ► የቤት ሥራውን ለመ ጨ ረስ በቂ የሆነጊዜ እና ቦታ ይስጧቸው።
 ► በትም ህርት ቤ ት ው ስጥ ምን እየተከሰተ እንደሆ ነከልጅ ዎ ት ጋ ር ይ ነጋ ገሩ እንዲ ሁ ም በ ቋሚነት 

መ ሻሻሎ ቹ ን ይከታተሉ።
 ► ለጅ ዎ ይናገሩ።
 ► የልጅ ዎትን ጥንካሬዎች ከልጅ ዎት አስተማ ሪጋር ይነጋሩት።

ስለትምህርቱ መ ሻሻል ከልጅ ዎ አስተማ ሪ ጋር በም ነጋገሩበት ጊዜ፣ ሊጠ ይቁ የሚ ፈልጉ ጥ ቅት ጥ ያቄዎች 
እነዚህ ናቸው፡

 ► የትም ህርት ግቦች ምን ናቸው? የትም ህርት ግቦችን የሚ ያማ ላ የተማ ሪን ሥ ራ ለም ሳሌ ያህል 
ሊያሳዩን ይችላሉ?

 ► የልጄን ሥ ራ እንደ ም ሳሌ ማ የት እችላለሁ? ይህን የትም ህርት ግቦች መ ምታት የሚ ቻለው ወ ይ ም 
የማ ይቻለው እንዴ ት ነው ?

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

 ► በቤት ጥቅ ም ላይ መ ዋል የሚ ችለው ም ንም ን የክፍል ልም ም ዶች አሉዋችሁ?
 ► ልጄን በየቀኑ ስለትም ህርትቤታችሁ ም ን ዓይነት ጥያቄዎችን መ ጠ የቅ እችላለሁ?

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

 ► በቀን ው ስጥ በጣ ም ጥሩ ጊዜ ነው የም ትለው ን ንገረኝ።
 ► ዛሬ መ ስራት የሚ ገባህ የነበረው ከባድ ነገር ም ንነበር?
 ► ዛሬ የተማ ርከው ን ነገር ሊ ታሳየኝ ትችላለህ?
 ► ትም ህርት ቤት ው ስጥ ም ን ም ን መ ጻሕፍትን አነበብ ክ? የም ትወደው ን ገጸባህሪ ግለጽልኝ? ያንን 

ገጸባህሪ የወ ደድከው ለም ንድን ነው?
 ► በትምህርት ቤት በበለጠ ማ ድ ረግ አለብኝ ብለህ የምታስበው ነገር ም ንድን ነው? ከምታደርጋቸው 

ነገሮች መ ቀነ ስ አለብኝ ብለህ የምታስበው ነገር ም ንድን ነው ? ለም ን?
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የእንግሊዝኛ ቋንቋ ጽሑፍ ሒ ሳብ

ኦገስት – 
ኦክቶበር ተማ ሪዎች ስለፈጠራ እና ፈጠራ 

ስለሰሩ የተጻፉ ታሪኮችን በማ ንበብ እና 
በማ ነጻጸር የግኝት ሂደትን ይ ማ ራሉ።

ተማ ሪዎች ስለቦታ ዋጋ፣ቁጥሮችን በኃለ 
ቁጥር ወይም በ 10 በሚ ያባዙበት እና በሚ 

ያካፍሉበት ጊዜ ዴ ሲ ማ ሎ ች እንዴት 
እንደሚ ንቀሳቀስ፣እና ዴ ሲማ ሎች ን እንዴት 
እንደሚ ያወዳድሩ እና እንደሚ ከቡ ይማራሉ።

ኦክቶበር – 
ዴሴምቤር

ተማ ሪዎች በተለያዩ ቡድኖች ላይ 
በምዕራብ በኩል የአሜ ሪካ መ ስፋፋት 

ያመ ጣ ው ን ተጽእኖ በሚ ያነቡ በ 
ት ጊዜ ስለታሪክ የተጻፉ ጽሑ ፎችን 
ይመረምራሉ፤በተለይም ደግሞ፣ተማ 
ሪዎች ወደ ምዕራብ የተደረገው ን መ 
ስፋ ፋ ት መ ነሻ ሀሳቦችን እና ተያያዥ 
ጥቅማ ጥቅሞ ችን እና ተግዳሮቶችን 

ይመ ረም ራሉ።

ተማ ሪዎች ዴ ሲማ ሎችን መ ደመ ር፣መ 
ቀነስ፣እና ማ ባዛትን ይማ ራሉ ።

ዴሲምቤር – 
ፌብሩዋሪ

ተማ ሪዎች ጸሐፊዎች እንዴት ሳይንስ 
እና ሳይንሳዊ ልበወለድን በፈጠራ መ 
ልኩ እንዴት እንደተጠ ቀሙ ይማ 

ራሉ። ጸሐ ፊ በበርካታ ጽሑ ፎች ው 
ስጥ እንዴት ሳይንስን እንደተጠ ቀመ 
በማ ነጻጸሪ እና በማ ቃራን ታሪክን መ 

ናገር ያስችላል።

ተማ ሪዎች የባለ 3 አቅጣ ጫ ቅርጾችን መ ጠ 
ነ እንዴት እንደሚ ያገኑ ይማራሉ። የኩቦችን 
መ ለኪያ ወይም ፎርሙ ላ (መ ጠ ን= ርዝመ 

ት x ስፋት x ከፍታ) በመ ጠ ቀም እና የተለያየ 
አካፋይ ያላቸውን ክፍልፋዮችን እኩል የሆኑ 

ክፍልፋዮችን በመ ፍጠ ርደምሩ።

ፌብሩዋሪ – 
ኤፕሪል

ተማ ሪዎች የአመ ለካከት መ ረጃን በመ 
ጻፊ የሲቪል ጦርነት እና እንደገና ስለማ 

ደራጀት የተጻፉትን መረጃዎች በማ 
ወዳደር እና በማቃ ረን ስለጸሐፊው 

አስተሳሰብ ተጽእኖ ይማራሉ።

ተማ ሪዎች ክፍልፋዮችን እንዴት እንደሚ 
ያባዙ እና እንደሚ ያካፍሉ እንዲሁም ሁሉንም 
ቁጥሮች በዴ ሲማ ል እንደሚ ያባዙ ይማ ራሉ።

አፕሪል –  
ጁን

ተማ ሪዎች የሲቪል መብቶች 
እንቅስቃሴን እና በአስገዳጅ ሁኔታዎች 
ው ስጥ ግለሰቦች እንደሚ ችሉ በሚ 
ያጠኑበት ጊዜ ስለታሪካዊ ጽሑ ፎች 

ይማ ራሉ።

ተማ ሪዎች ነጥቦችን እንዴት እንደሚ ያመለክቱ 
እና የግራፍ መል መ ጃዎችን እንደሚሰሩ፣ “x”ን 
ለማ ግ ኘት የአልጀብራ ገለጻዎችን ለመ ጻፍ እና 
በባህርያቸው ላይ መ ሰረት በማ ድረግ የሁለት 
አቅጣ ጫ ቅርጽ ያላቸው ን እንዴት እንደም 

ከፍሉ ይማራሉ።

የአም ስተኛ ክፍል ተማ ሪዬ ም ን እየተማ ረነው

ሳይንስእናየማኅበረሰብጥናቶች

ተማ ሪዎች በጠ ፈር ው ስጥ ስላሉት 
የተለያዩነገሮች፣በሶላስ ሲስተም ው ስጥ የእኛን 

ቦታ፣እና ስለም ንኖርባት ፕላኔት ባሕርያቶች ይማ 
ራሉ።

ተማ ሪዎች በዩናይትድ ስቴት ው ስጥ ስላሉት 
የክልሎ ች ጂኦግራፍን በማ ጥ ናት እና በጂኦግራፍ 
ልዩነቶች ሕ ይወት እንዴ ት እንደም ትቀረጽ በማ 

ገናዘብ ስለቦታ እና አቀማ መ ጥ ያማ ራሉ።

ተማ ሪዎች በጣ ም ትንንሽ ስለሆኑነገሮች፣በቁሶች 
እና በው ዕደታቸው ላይ ትኩ ረት በማ ድረግ ይማ 

ራሉ።

ተማ ሪዎች በዩናይትድ ስቴት ው ስጥ ሰፋሪዎች 
ከ1780 እስከ 1850 ድረስ ወደ ምዕራብ ስላደረጉት 
እንቅስቃሴ አውዱን እና ም ክንያቶችን ማ ገናብ ዘን 

ይማራሉ።

ተማ ሪዎ ች ኃይል እና ቁ ስ በተፈጥ ሮ ሥ ርዓት ው ስጥ እንዴት በም ግብ ሰንሰለት እና በም ግብ ትስስሮች ው 
ስጥ እንደሚ ንቀሳቀስ እና አከባቢ የሚ ጠ በቅባቸው ን መ ንገዶች ይማራሉ።

ተማ ሪዎች በሲቪል ጦርነት እና በእንደገና መ ልሶ ማ ዋቀር ጊዜ በ1820-1876 ላይ ትኩረት በማ ድረግ ወ ደ 
ግጭ ት ያመ ራው ን ሁኔታዎች ይመረምራሉ።

ተማ ሪዎች የሓርሌም ህዳሴ፣የታላቁን ጫ ና፣ሁለተኛየዓለም ጦርነት፣እና የሲቪል መብቶች እንቅስቃሴን 
በሚ ያጠ ኑበት ጊዜ ስለቀጠሉት እና በዘሮች ግንኙነቶች መ ካከል በጊዜ ው ስጥ ስለመ ጣው ለው ጥች እና 

ከ1920ዎቹ እስከ1970 ዎቹ ድረስ ስለኢኮኖሚ ሽክርክርቶች ይማራሉ።
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ልጅዎትንእንዴት መ ርዳት ይችላሉ፡

 ► ልጅዎት ሥ ራውን እንዲያሳይ የግድ ይበሉት።ሥ ራዎችን መ ጻፍ ው ስብ ስብ የሆኑጥያቄዎችን 
ለመ ስራት፣እናሥ ርዓትን በተከተለ መ ልኩ በትንንሹ እና በየደረጃው ለመ በታተን ይረዳሃል። ይህ 
በግደለሽነት ስህተት መ ቆራረጡ፣በቴስት ላይ የሚ ገኙ ነጥቦችን እና ው ጤት ን ሊያሻሽል ይችላል። 
ጥያቄዎችን ለመ ስራት ደረጃ በደረጃ መ ጻፍ መ ቻ ል ልጅዎት እንዲረዳው እገዛን ሊ ጨ ም ር ይችላል። 
“ይህን ጥያቄ ለመ ስራት ያልዎትን መ ንገዶችአሳየኝ” ወይም “ይህን ጥያቄ ለመ መ ለስ የወሰድካቸውን 
እያንዳንዱን ደረጃ አብራራልኝ?” በማ ለት ልጅዎትን ይጠይቁ።

 ► በKhanAcademy.org ላይ አድራሻ ይፍጠሩ።ልጅዎት ወደሚ ከተው ድኅረገጽ እንዲሄድና  
bit.ly/1NHVOhO በክፍላዮች እናበዴሲማ ሎች ላይ ቅድመ ዕው ቀት እንዲያገኝ ያበረታቱት።

በዚህ የማ ዕዘን ድንጋይ ው ስጥ፣ተማ ሪዎች በክፍልፋዮች እና በዲሴማ ሎች መ ካከል ያለው ን ግንኙ ነት፣እና 
የዲጂቶችን ዋጋዎች ስላላቸው መ ረዳታቸው ን ለማ ገዝ የአስር ቤት፣የመ ቶ ቤት፣እና የሺ ቤት ክፍሎችን 
ይጠቀማሉ።ተማ ሪዎች የአስር ቤት፣የመ ቶ ቤት፣እና የሺቤ ት ክፍሎችን ቅርጾችን ወይም ዲዛዬኖችን ይፈጥሩ 
እና የተቀቡ እና ያልተቀቡ ክፍሎችን እንደክፍልፋዮች እና ዴ ሲማ ሎች ይለያሉ።ለበለጠ መ ረጃ ከዚህ ይህን 
ድኅረ ገጽ ይጎብኙ bit.ly/DCPSLearnZillionGrids5 

የሒ ሳብ የማ ዕዘን ድንጋይ

 ► ልጅ ዎት ፈጠ ራቸው ን ለማ ወቅ የተጠ ቀሙ በትን ሂደት እንዲያጋሪዎት ልጅ ዎትን ይጠ ይቁ።

 ► መ ጽሐፍ ለማ ው ጣ ት ከልጅዎት ጋር ወደቤተመ ጽሐፍት ይሂዱ፣የተሰሩ ስህተቶች የሚ ለው ን 
በቻርሎቴጆንስ የተጻፈው ን መ ጽሐፍ ይው ሰዱ ። ይህ መ ጽሐፍ ብ ዙ የተለመ ዱ ጥቅም ላይ የዋሉ 
ፈጠ ራዎች መ ፈጠ ር በስተጀርባ ያሉ አሳታፊ ታሪኮችን ይሰጣል።

 ► ከልጅዎ ት ጋር ሶል ፓንኬክ፣ “ልጅ ፕሬዘዳንት - እንዴ ት ፈጣ ሪ መ ሆን ይ ቻ ላል !” የሙ ሉትን በዚህ 
ድኅረገጽ ላይ ይመ ልከቱ። www.youtube.com/watch?v=75okexRzWMk. በዚህ ቪዲዮ 
ልጅፕሬዘዳንት የፈጠ ራ ሥራ ፈጣ ሪ መ ሆን ይሞ ክራሉ፤ደግሞ ም አንዳንድ ጉርሻዎችን ለማ ግኘት 
ወደዋና ጸሐ ፊ ውይሄድና ከባለሙ ያዎች ም ክርን ለማ ግኘት ይሄዳል። ቪዲዮው የተፈጠ ሩት ነገሮች 
ከጽንሰ ሀሳብ የተፈጠ ሩበትን ሂደት፣ከተያዙ ወይም ተስፋ ከቆረጥ ምንማ ድረግ እንዳለብ ዎት ላይ 
ትኩረት ያደርጋል።

ልጅዎትን እንዴት መ ርዳት ይችላሉ፡

በዚህ የማ ዕዘን ድንጋይ ው ስጥ፣ተማ ሪዎች ተግባራዊ የሆነው ን ችግር የሚ ፈታ ፈጠ ራን ለማ ቅረብ የም ርም 
ር ዕቅድን ይሠራሉ። ተማ ሪዎች በቃል በሚ ያቀርቡበት ጊዜ እንዲረዳቸው በሰዎች ፊት የሚ ቀርብ ቦርድን 
ወይም ም ስል ያቅዳሉ፤ይቀርጻሉ፤እናም ይሠራሉ።

ዕድሜልክጉርሻሰጪዎች፡
 ► ልጅዎት ለእርዳታ ስጠ ይቅዎት፣አቅጣ ጫ አሳዩት፣መ ልሶችን ግን አትስጡ ት።ልጅዎትንበሚ ረዱበት 

ጊዜ፣የሚ መ ሩ ጥያቄዎችን ይጠ ይቁ፣ማ ለትም “ከየት ነው የምትጀምረው ?”፣ያንለማ ግኘት ም ን ማ 
ደረግ አለብ ህ?፣ወይም “መ ሱን እንዴት እንዳገኘ ትጽፈህ ልታሳየኝ ትችላለህ?” 

 ► ልጅዎት እያንዳንዱን ጥያቄ ድምጹን አውጥቶ በዝግታ እና በጥንቃቄ ያንብብ፤ከዚያም ጥያቄውን መ 
ስማ ት እና ም ን እንደተጠየቀ ማሰብ ይችላል ወይም ትችላለች። ይህም ልጅዎት ጥያቄው ን እንዲሠራ 
እናጥያቄ መ ላሽ በሆኑ ስልቶች ጋር እንዲመ ጣ ይረዳዋል።

 ► ልጅዎት ስለአነበቡአቸው መ ጽሐፍት መ ነጋገር ቀጥሉበት።የአስተሳሰብ ሂደትን በአርአያነት በሚ 
ያነቡበት ጊዜ መረዳትን ለመ ገንባት እንዲቀጥ ሉ ልጅዎትን ይርዱ። “እኔእተነቢያለሁ... ቀጥሎ ም 
ንይከሰታል ብለህ ትተነቢያለህ?” ወይም “ይገርመ ኛል ... ም ንይገርም ሃል?” ወይም “ይህንበማ ነብበት 
ጊዜ፣እኔ እስላለሁ... ም ን እየሳላችሁ ነው?”
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የእንግልዝኛ ቋንቋ ጽሑ ፎች 
የማዕዘን ድንጋይ



 ► ተማ ሪዎችን ስለተለዋወጡት ክፍሎች እና ስለዚያ ከተማ፣አገር፣እና ባህል ም ን እንደተማ ሩ ጠ 
ይቋቸው።

 ► የተማ ሪዎችን ባሕል፣ማ ኅበረሰብ፣እና ክፍል ስለመ ለዋወጥ ጥያቄዎችን እዲያነሱ እርዷቸው።

 ► ተማ ሪዎች ስለራሳቸው ባሕል፣ማ ኅበረሰብ፣እና ክፍል ምን መረጃዎችን መ ጋራት እንዳለባቸው እንዲለዩ 
እርዷቸው፣እና ከተቀባይ ቋንቋም መ ረጃን እንዲጋሩ ጋብዟቸው።

በዚህ የማ ዕዘን ድንጋይ ው ስጥ፣ተማ ሪዎች ከዓለም አቀፍ ክፍሎች ጋር መረጃዎችን እንዲለዋወጡ እና 
የተቀባይ ቋንቋን (ስፓንሽ፣ፈረንሳይኛ፣ማ ንድሪን የቻይ ናቋንቋን ወይም ላቲንን) እንዲለማ መ ዱ በኢንቴርኔት 
ቀጥታ መ ስመ ር ላይ በማ ገኘት ከሌሎች አገሮች ጓደኞች ጋር እው ነተኛ የሆነዓለም አቀፍ ግንኙ ነቶችን 
ማዳበር ይጀምራሉ።

የዓለም ቋንቋዎች የማ ዕዘን ድንጋይ

ልጅዎትን እንዴት መ ርዳት ይችላሉ፡

ዕድሜልክጉርሻሰጪዎች፡
 ► ልጅዎለማጥናትጸጥታያለውእናበደንብብርሃንያለውቦታእንዳለውያረጋግጡ።የተከፈተቴሌቪዥንእናሌሎ

ችየሚረብሹነገሮችንያስወግዱ።

 ► ልጅዎትበመደበኛነትከጥናትእረፍትእንዲወስድፍቀዱለት።ተማሪዎች 45 ደቃቃካጠኑበኋላየ10 
ደቂቃእረፍትልወስዱይገባቸዋል።

 ► ልጅዎትእንዲጽፉያበረታቱት።ማስታወሻወይምስለሀሳቦቻቸውወይምስለሚወዱትሰው፣ቦታወይምነገርሊ
ጽፉበትየዕለትገጠመኝመመዝገቢያይስጣቸው።

የሚ መ ከሩ ንባቦች

8

አባቷከሞተበኋላ፣ኩይርክይጊልዳጆይስ የራስዎን የስነልቦና ክህሎቶችዋ ን የሳሉለ ማ ድረግ ጤንክራ እየሰራች 
ነው። ከሌላ ጎን መ ንፈስን ለማ ገናነት ቁርጠኛ የነበረች እና የስፖ ኪይ ጠንካራ መ ርማ ሪ፣ም ስጢ ሮችን 
ሁሉ የሚ ትለው ጥ ሆ ነች። በሳንፍራንሲስኮ እንዲትጎበኝ ግብ ዣ ካ ገኘትች በኋላ፣ጊልዳጉዳቷን፣የማ 
ይናገረውን አጎቷን እና እንግዳ የሆነውን፣ የተሰጠችው ልጅ ቤታቸውን እየበጠ በጠ ያለው ን የአጋንንት 
ግልጠትን አሰቃቂ የሆነው ን የቤተሰብ ም ስጥር ለመ ግለጥ የእርስዎን እርዳት እንደም ትፈልግ ብትረዳለች።

ጊልዳጆይስ፣ሳይክክኢንቬስቲጌቶርየሚለውንበጄኒፌርአሊሶንየተጻፈውን

በድ፣በድይያልሆነ በክርስቶፈርኩርቲስየተጻፈ
በፍሊንት፣ሚሽንጋን፣ 1936 ነበር። የአስር ዓመት ዕድሜ ያለው በድ እናት የሌለው የሚ ሮጥ ልጅ ይመ 
ስላል፤ነገርግን በተልዕኮ ላይ ነበር።እናቱ አባቱ ማ ን እንደነበረ ነግራው አታውቅም ፤ነገርግን ምልክት 
ትታለታለች፤ የሄርማን ኢ. ካሎዋይ እና የእርሱ ታዋቂ ባንድ፣የዱስክይዴቫስታቶርስ ኦፍ ዲፕሬሽን 
ፖስተሮች። ባድም እነዚያ ፖስተሮች ወደ አባቱ ሊመ ሩት እንደም ችሉ ሀሳብ አግኝቷል።አንድ ጊዜ መ ንገዱን 
ለመያዝ እናይህን ሚ ስጥራዊ ሰው ለማግኘት ከወሰነ፣ምን ሊያቆመ ው አይችልም።

አንድመጥፎምሽት፣የሜግአባትኢንክሄርትየተባለውንመጽሐፍድምጹከፍአድርጎአነበበ- እናክፉአለቃየልበወለ
ድድንበሮችንበማለፍእናበመኖሪያክፍሎቻቸውውስጥአረፈ።በድንገት፣ሜግአዲቬንቸበሚመስለውመካከልተዘ
ፈቀችእናበመጽሐፉውስጥብቻአነበበች።ማግይህንየሌሊትቅዠትየሚፈውሰውንምትሃትለማድረግመለማመድ
አለባት።ሕይወቷንለዘላለምየለወጠውንየታሪክክፍሎችንመለውጥሲትችልብቻነው።ይህኢንክሄርት--ስለመጽ
ሐፍት፣ስለአስተሳሰብ፣ስለሕይወትየጊዜወሰንየሌለውልበወለድነው።ድምጽከፍአድርጎለማንበብመድፈር።

ኢንክሄርትቾርኔሊኣፉንኬ

 12 ዓመት ሳይሞ ላህ በፊት ፓለኔትን ለማ ዳን መ ርዳት የምትችልባቸው 101 መ ንገዶችአሉ!, 
በጆአኔኦሱሊቫንየተጻፈ፣አረንጓደመሆንቀላልነው! ልጆች ለውጥን ለማ ምጣት በርካታ አቅም 
አላቸው፤ስለሆነምይህብርሃንሰጪ መጽሐፍ በዓለም ላይ ለውጥ ለማ ም ጣት የልጆችንየተፈጥሮ 
ኃይል፣ተነሳሽነት፣ብሩህነትንእና ውስጣዊ ተነሳሽነትን ይቀሰቅሳል።ወጣት የተፈጥሮ ሥርዓት ተቆርቋርዎች 
ቀላል የሆኑ ነገሮች መ ስራት ሲጀምሩ ማ ለትም እንደየውኃ አጠቃቀም የሆኑ ነገሮች ሲቆራርጡ 
፣የቆሻሻ መ ጣያ ቆርቆር ሲጀምሩ እና ከጉዳት ነጻ የሆኑ ፈጠራዎችን በማ ስተዋወቅ ይበረታታሉ። 
ከእነዚህ እንቅስቃሴዎች ትልልቅ የሆኑ አሳሳቢ ለሆኑ ነገሮች እንዴት እነርሱ፣ ወላጆቻቸው፣ ትም ርህት 
ቤቶቻቸው፣እና ጎሮቤቶቻቸው በፖላነታችን ላይ አዎንታዊ ተጽእኖ ሊያመጡ የሚ ችሉ ነገሮች ያድጋሉ።

ሒሳብ ይራገማ ል በጆንሲስዝካ የተጻፈ
ከእንቅልፍ ከተነሱበትጊዜ ጀም ሮ ሁሉም ነገሮች ውስብስብ የሆኑባቸው ቀናቶች አጋጥሟችሁ ያውቃል? 
10 የሚሆኑ ነገሮችን መ ስራት አለባቸው ፤ነገርግን አውቶቡሱ ከ30 ደቂቃ በኋላ ያመ ልጦታል። በቂ ጊዜ 
አለ? 3 ሸሚ ዞች እና 2 ጥንድ ቁምጣዎች አላችሁ። 1 ጥሩ የሚ መ ጥን ማ ድረግ ይችላሉ? ከዚያም መ 
ገረም ይጀምራሉ፤ለም ንድነው ሁሉም ነገርእንደዚህ ችግር የሚ ሆነው? ለም ን? ምክንያቱም እርስዎ በሒሳብ 
እርግማ ን ተጠቂ ስለሆኑ ነው ።ለዚያ ነው ።ነገርግን ተስፋ አትቁረጥ። ይህያእርግማ ን እንዴት ሊሰበር 
እንደሚ ችልየ ሚ ያሳይ የአንድ ልጃገረድ ታሪክ ነው።



ኦገስት –  
ኦክቶበር

ኦክቶበር – 
ዲሴምበር

ዲሴምበር – 
ፌብሩዋሪ

ፌብሩዋሪ –  
አፕሪል

አፕሪል –  
ጁን

የእንግሊዝኛ ቋንቋ ጽሑ ፎች የማብቃት እንቅስቃሴ

ዴሲማልንለመወከልአራትየመጫወቻ 
ካርዶችን (ከቁጥር 2-9) ያሉትንእና
ሳንቲምይጣሉ።ሳንቲሙንወደግራወ
ይምወደቀኝያንቀሳቅሱእናከእያንዳን
ዱእንቅስቃሴጋርያለውንየቁጥርዋጋ 

ላይተወያዩ።

የናሽናልቼሪይብሎሶምበዓልንበ 
bit.ly/DCPSCherry 
ድኅረገጽላይይጎብኙ።

በፌብሩዋሪ፣የልብጤናወራትውስ
ጥገመድመዝለልንይለማመዱ!ልብ
ዎምንያህልጠንካራሆኖእየሠራመ
ሆኑንለማየትከልምምዱበፊትእና
በኋላየልብምትዎንይለኩ።የበለጠ
ለማወቅ bit.ly/ DCPSPulse 
የሚለውንድኅረገጽይጎብኙ።

ዛሬምየሲቪልመብትእንቅስቃሴ
ዎጠቃሚመሆናቸውንየሚያሳዩ
አንዳንድምሳሌዎችምንድናቸው? 

በዚህላይንግግርጻፉናከጓደኞቻችሁ 
ወይም ቤተሰባችሁ ጋር ተጋሩት።

ኢንቴርኔትያለውንኮምፕተርበ 
መጠቀም፣ “ጎስትግሎቪ” የተባለው
ንሙከራለሟሟላትእናእውነተኛየ

ኬምካሌውዕድንለመመከትበኪድስ
ናሽናልጂኦግራፍየኢንተርነትቀጥታ
መስመርበ bit.ly/GhostGlove 

ድኅረገጽላይይግብኙ።

በፈጠራሊፈቱትየሚችሉትንች 
ግርይለዩ! ሀሳብዎትንበማስታወሻላይ
ይጻፉከዚያምየሚወዱትንነገርይሳሉ።
እርስዎበራስዎትይህንማደረግየሚችል

ይይመስልዎታል?

ውኃንለመጠበቅስለምትችልባቸው
መንገዶችተነጋገሩ፤ከዚያምለበለጠ

ታላቅሀሳቦች bit.ly/DCPSwater 
የተባለውንድኅረገጽይጎብኙ!

የካርታካርዶችንበመጠቀም፣ሁለትካር
ዶችንበላዩላይበመለጠፍከዚያአባዙ።
ሌላካርድበራሱላይመለጠፍእናበአዲ
ሱካርድላይያሉትንቁጥሮችበመጠቀም 

አጠቃላዩንአባዙድገሙት!

በ bit.ly/TypingFun ድኅረገጽላይ
በኮምፕውተርየመጻፍክህሎቶትንበ
ጫወታጌሞችእናእንቅስቃሴዎችያፋ 
ጥኑ። ሁሉንምጫወታዎችበሙሉማ 

ሸነፍይችላሉ?!

የኬኒልዎርትህፓሪክንእናየአኳቲ
ክየአትክልትቦታየሆነውንየውሃሊ
ልእናሎቱስፈስትቫልንይጎብኙ።

ይህን nps.gov/keaq ድኅረገጽ 
ለበለጠመረጃይጎብኙ

ከአስተኛ ክፍልተማ ሪዬ እንቅስቃሴ መ ለማ መ ድ 
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ደቂ
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ል
በጋ

ራ
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ብ
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።

ሳይንስሒ ሳብ የማኅበረሰብጥናቶች

ሰዎችበመጀመሪያወደምዕራብበተ
ጓዙበትጊዜያልነበረውንዘመናዊም
ቾቶችንበመዘርዘርአእምሮንአነሳሳ
።አሁንወደምዕራብመጓዝእንዴት
የተለየነው? በዘመናዊውሕይወት 

ቀላልነውወይስየበለጠከባድ?

በናሽናልየአየርእናየጠፈርሙ
ዚዬምየፓላኔቶችንማሳያይፈ
ልጉወይምኢምክስ/IMAX 

ቲያትርንጋርአንድቀንያሳልፉ። 
airandspace.si.edu 

የተባለውንድኅረገጽ 
ለበለጠመረጃይጎብኙ

በቅርብጊዜበቴሌቪዥንላይየታየውን
ወይምበፊልምያየኸውንየሳይንስልብ
ወለድንአስብ።ይህንመርኃግብርየሳይ
ንስልበወለድአስቂኝቡራቡሬስዕልንለ
መፍጠርእንደመነሻተጠቀሙበት።

ባለፉት 10 ዓመታትውስጥየተጓዙትን
አምስትሰዎችንቃለመጠይቅያድርጉ።
ለምንድነውየተንቀሳቀሱት? በእነርሱእ
ናበምዕራብበኩልበሰፈሩትመካከልያለ

ውየታሪክመመሳሰልምንድናቸው?

በእያንዳንድወርበመጀመሪያውቅዳሜ፣የ
አፍሪካአሜሪካየሲቪልጦርነትሙዚዬም
ንየዪናይትድስቴትቀለማማውሠራዊት
ሲወርድስዋረድየመጣውንየቤተሰብታ
ሪክእናእውነታንየሚጋሩበትቦታንይጎብ
ኙ።ለበለጠመረጃ afroamcivilwar.

org የተባለውንድኅረገጽይጎብኙ።

ግራፍንለመለማመድይህን  
bit.ly/DCPSgraphing,  

bit.ly/DCPSgraphing2, or  
bit.ly/DCPSgraphing3 

የተባለውንድኅረገጽበ 
ኮምፕተርላይይጎብኙ።

በየቀኑምንያህልጊዜበንባብእንዳሳለፍ
ክበማስታወሻላይያዘው።ከእያንዳንዱ
ታሪክውስጥእርስዎየሚወዱትንገጸባ

ሕርያትንይመዝግቡእናበታሪኩውስጥ
ገጸባሕርይውእርስዎየሚያደንቁትንብ

ቃትያሳየበትንቦታይለዩ።

ስሚዝሶኒያንየተፈጥሮየፓቪሊዮንየቢ
ራቢሮታሪክሙዚዬምይጎብኙ።ይህን 

www.mnh.si.edu ድኅረገጽ
ለበለጠመረጃይጎብኙ

ክፍልፋዮችንማባዛትእናማካፈልንተለ
ማመዱ።በኢንቴርኔትላይለሚገኙበቤ
ትውስጥወይምበአከባቢዎለሚገኑቤተ

መጽሐፍምንጮለማግኘት  
bit.ly/DCPSmultiply or  

bit.ly/DCPSdivide ይጎብኙ።

የክረምት/ሳመርእቅዶችንም 
ንድናቸው? በክረምቱ/ሳመርላይእየተ
ማረእንዲያሳልፍለማድረግበአንድላይ
መስራትየምትችሉትንአምስትየአእም
ሮማነቃቂያእንቅስቃሴዎችንያካሂዱ።

በክልሉውስጥየቤተሰብአባላትዎየተ
ጓዙበትንወይምየጎበኙዋአውንጠቃ
ሚቦታዎችን የሚያሳይካርታሳሉ።ቤ
ተሰብዎንሊገልጽየሚችሉቦታዎችንለ
መጎብኘትየሚያስችልየመንገድጉዞዕ

ቅድያቅዱ።

ከላይእሰከታችድረስበውኃየተሞላክፍ
ልንአስቡ።በክፍሉመጠንላይመሠረት
በማድረግ፣በግምትክፍሉንለመሙላት

ምንያህልጋሎንውኃያስፈልጋል?

ሦስትአዳዲስመጽሐፍትንለማየትበ
አከባቢዎየሚገኙትንቤተመጽሐፍት
ይጎብኙ! በአከባቢዎየሚገኘውንቤተ 

መጽሐፍትቅርንጫፍለማግኘት bit.ly/
FindMyLibrary የሚለውንጽኅረገጽይጎብ
ኙ።አዲስያነበቡአቸውንመጽሐፍትበንባብ
ማስታወሻዎውስጥማካተትንእንዳይረሱእር

ግጠኛይሁኑ።

ጦርነትእናግጭትበሕይወትውስጥያ
ሉትንሰዎችእንዴትተጽእኖስለሚኖረ
ውተወያዩ።እነዚያንያገለገሉትንእንዴ
ትሊናከብራቸውእንችላለን? bit.ly/

WriteOurTroops የሚለውንድኅረገ
ጽይጎብኙእናለወታደሮቻንወይምአርበኞ
ቻችንደብዳቤ (ወይምኢሜል) ይላኩ።

ከአብዮቱጊዜጀምሮእስከዛሬድረስየ
ግልትረካዎችንለመከተል በአፍሪካአ
ሜሪካሌንስማሳያበኩልየአሜሪካታሪ
ክሙዚዬምንይጎብኙ።ለበለጠመረጃ 

nmaahc.si.edu ይጎብኙ
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