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የወላጅ ስርዓተ ትም ህርት መምሪያ

የክፍል ደረጃ

www.dcps.dc.gov
ጥያቄዎች አሉዎት? በቀጣዩ አድራሻ ያግኙን 

(202) 719-6613 or ofpe.info@dc.gov.
1200 First Street NE, Washington, DC 20002



የወላጅ ስርዓተ ትምህርት መምሪያየወላጅ ስርዓተ ትምህርት መምሪያ
የአጠቃቀም መንገድ፡የአጠቃቀም መንገድ፡

ይህ መምሪያ ልጅዎን በቤት ውስ ጥ ለማገዝ የሚያስፈልጉዎትን መሳሪያዎች ይሰ ጥዎታል። 
በዚህ የመረጃ ጥራዝ ውስጥ፣ ልጅዎ የትምህርት ግቦቹን እንዲያሳካ ለማገዝ እንዲችሉ በ 
DCPS ስርዓተ ትምህርት ላይ የተመሰረቱ ስትራቴጂዎችን ያገኛሉ። ልጅዎ በት/ቤት ውስጥ 
የሚማረውን ትምህርት እና በተጨማሪም በቤት ውስጥ እንዴት ማስተማር እንደሚቻል ጥሩ 
ግንዛቤ ይጨብጣሉ/ያገኛሉ፡፡

እርስዎ ማድረግ የሚችሉት፡እርስዎ ማድረግ የሚችሉት፡

የልጅዎን መምህር መጠየቅ የሚያስፈልጉ ጥያቄዎች፡የልጅዎን መምህር መጠየቅ የሚያስፈልጉ ጥያቄዎች፡

ከልጅዎ ጋር መነጋገር፡ከልጅዎ ጋር መነጋገር፡

በልጅዎ አካዳሚክ ብቃት ላይ እርስዎ ወሳኝ ሚና ይጫዎታሉ። በቤት ውስጥ ጥሩ ትምህርት እንዲያገኙ 
ለማድረግ እነዚህ የተወሰኑ አስፈላጊ ነጥቦች ናቸው፡

 X ትምህርት የስኬት መሰረት መሆኑን ልጅዎ እንዲያውቅ ያድርጉ።

 X ልጅዎ 5ኛ ክፍል ውስጥ ምን ይማራል ተብሎ እንደሚጠበቅ ይወቁ።

 X ልጅዎ ከፍተኛ የሆኑ የአጭር ጊዜና የረዥም ጊዜ አካዳሚያዊ ግቦችን እንዲያሰቀምጭ ያግዙት።

 X የቤት ስራ በተገቢው ሰአት እና በአግባቡ እንዲያጠናቅቅ በቂ ጊዜ ይስጡ፡፡

 X በት/ቤት ውስጥ ምን እየተካሄደ እንደሆነ ከልጅዎ ጋር በመነጋገር ሒደታዊ ለውጦችን ያለማቋረጥ 
ይከታተሉ።

 X ለልጅዎ ይሟገቱ።

 X የልጅዎን ጥንካሬ ከመምህሩ ጋር ይጋሩ፡፡

ከልጅዎ መምህር ጋር በሚወያዩበት ጊዜ ስለ ልጅዎ የትምህርት አቀባል እና ሁኔታ ላይ ትኩረት እያደረጉ ቀጥሎ 
የተመለከቱትን ጥያቄዎች ከግምት ውስጥ ማስገባት አስፈላጊ ነው፡

 X የመማር ግቦች ምንድን ናቸው? የመማር ግብ አስመልክቶ ስኬታማ የሆኑ ተማሪዎች እንደ ምሳሌ ሊነግሩኝ 
ይችላሉ?

 X የልጄን ስራ እንደ ምሳሌ ማየት እችላለሁ? እነዚህን የመማር ግቦች የሚያሳካው ወይም የማያሳካው 
እንዴት ነው?

 X ልጄ በትምህርቱ እያለ/ ከሆነ ደረጃ በላይ ሲዘልቅ ሌላ ተጨማሪ ድጋፍ ማድረግ የሚገባኝ ምንድናቸው? 
ቤት ውስጥ ምን ማድረግ እችላሁ?

 X ቤት ውስጥም መተግበር ያለባቸው የመማሪያ ክፍል ውስጥ መደበኛ ተግባራት ምንድን ናቸው?

 X የእርስዎን ክፍለ ጊዜ በተመለከተ ለልጄ በየቀኑ ማቅረብ ያለብኝ ጥያቄዎች ምን ዓይነት ናቸው?

ጥሩ ጭውውቶች ልጆቻችን በሕይወታቸው ውስጥ እኛ እንደሚያገባን እንዲያዩ ያግዛሉ። እነዚህ ከልጆችዎ ጋር 
መልካም ውይይት በሚያደርጉበት ጊዜ በቅድሚያ መጠየቅ የሚያስፈልጉ ጥያቄዎች፡

 X እስኪ በቀንህ ውስጥ ምርጥ ስለምትለው ጊዜ አውራኝ።

 X በውሎህ ውስጥ ያጋጠመህ እጅግ በጣም ፈታኝ ነገር ምንድነው?

 X ዛሬ ከተማራችሁት ውስጥ አንድ ነገር ልታሳየኝ ትችላለህ?

 X ት/ቤት ውስጥ የምታነቡት መፅሐፍ ምንድን ነው? የምትወደውን መገለጫ ባህርይ ብትነግረኝ? ይህን 
መገለጫ ባህርይ የምትወደው ለምንድን ነው?

 X በት/ቤት ውስጥ ከዚህ በላይ መስራት አለብኝ የምትላቸው ነገሮች ምንድናቸው? በአነስተኛ መጠን 
ማድረግ አለብኝ ብለህ የምታስበውስ ምንድን ነው? ለምን?
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 የአምስተኛ ክፍል ተማሪዬ እየተማረ ያለው ነገር

የእንግሊዝኛ ቋንቋ ጥበባት ሒሳብ ሳይን ማህበራዊ ሳይንስ

 የበልግ

ተማሪዎች ስለ አሜሪካ መስፋፋት ይማራሉ ፣ ስለ የተለያዩ 
የሰዎች ቡድኖች ልምዶች በማንበብ ፣ የእነሱን ተነሳሽነት 
፣ እና በመጀመሪያ አሜሪካውያን ፣ በአውሮፓውያን እና 

በአፍሪካ አሜሪካውያን ላይ የሚያሳድረውን ተጽዕኖ ማሰስ። 
● ● ●

ተማሪዎች ስለ የእርስ በእርስ ጦርነት እና ስለ ቀጣዩ የመልሶ 
ግንባታ ጊዜ ይማራሉ። ተማሪዎች የእርስ በእርስ ጦርነት 
በዩናይትድ ስቴትስ ላይ ያሳደረውን ተፅእኖ ይተነትናሉ ፣ 

በዚህ ጊዜ ውስጥ አገሪቱ ለምን እንደተከፋፈለች በመመርመር 
ስለ ግጭቶች የተለያዩ ዘገባዎችን በማንበብ ፣ በትርጓሜ 
ጽሑፎች ውስጥ ያካተቱትን አመለካከት በማወዳደር። 

ተማሪዎች የአስርዮሽ ቁጥሮችን ወደ ሺዎች ለማወዳደር ፣ 
ለማዘዝ ፣ ለማከል እና ለመቀነስ የቦታ ዋጋን ይገነዘባሉ።

● ● ●
ተማሪዎች በቅንፍ እና ቅንፎች አማካኝነት ቀላል አገላለጾችን 

ይጽፋሉ እና ይፈታሉ። ተማሪዎች ይባዛሉ ፣ እና ባለብዙ አሃዝ 
ሙሉ ቁጥሮችን ይከፋፈላሉ።

ተማሪዎች በቦታ ውስጥ ያሉ ነገሮች እንዴት እንደሚታዩ እና እንዴት 
እንደሚገናኙ ይመረምራሉ።

● ● ●
ተማሪዎች የነገሮችን ባህሪዎች እና ከሌሎች ጉዳዮች ጋር ያለውን 

መስተጋብር ይመረምራሉ።

እድገት ሁሉንም ይረዳል? ተማሪዎች በአሜሪካ ውስጥ ጂኦግራፊያዊ 
ክልሎችን ይለያሉ እና በዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ ከ 1780 ዎቹ 
እስከ 1850 ዎቹ ምዕራባዊያን የሰፋሪዎች እንቅስቃሴ አውድ እና 
መንስኤዎችን ይተነትናሉ። ለክፍላቸው አስፈላጊው የሥርዓተ 

ትምህርት ሥራ መጨረሻ ፣ ተማሪዎች ረቂቅ ፣ አርትዕ እና ማተም ሀ 
3-4 የአንቀጽ አስተያየት ድርሰት በምላሹ የአሃዱ ጥያቄ ጥያቄ። 

ክረምት 
● ● ●

ተሃድሶ በሂደት ላይ ያለ ሥራ ነው? ተማሪዎች ባርነት ዲሲን እንዴት 
እንደቀረፀ እና በእርስ በርስ ጦርነት እና በመልሶ ግንባታው ወቅት 

ለግጭት ምክንያት የሆኑትን ሁኔታዎች ይመረምራሉ። ለክፍል 
ተፈላጊ የሥርዓተ ትምህርት ተግባር መጨረሻ ፣ ተማሪዎች አሁንም 
በሂደት ላይ ያለ ዓለም አቀፍ ፣ ብሔራዊ ወይም አካባቢያዊ ጉዳይ 

በተመለከተ መረጃ ሰጭ ድርሰት ይጽፋሉ። 

ክረምት

ተማሪዎች በመተንተን ስለ ሶላር ሲስተም እና ስለ ሁሉም 
አካላት ይማራሉ -የፀሐይ ተፅእኖ/ተፅእኖ እና የትልቁ ፍንዳታ 
ውጤት እና ጋላክሲዎችን እና የእኛን የፀሐይ ስርዓት እንዴት 
እንደፈጠረ። በእውቀት እና በዝርዝሮች የተደገፈ በማስረጃ 

ላይ የተመሠረተ ፣ መረጃ ሰጭ ጽሑፍን ለመፍጠር ተማሪዎች 
ቴክኖሎጂን እና ጽሑፎችን እንዴት እንደሚጠቀሙ 

ይማራሉ።
● ● ●

ተማሪዎች በግኝቶች ሂደት ፣ እንዲሁም የፈጠራ አሳቢዎች 
፣ ፈጣሪዎች እና ሳይንቲስቶች ለማህበረሰቡ ያበረከቱትን 

አስተዋፅኦ በመረዳት ስለ ግኝት ሂደት ግንዛቤን ያዳብራሉ። 
ተማሪዎች ወደ ግኝቶቻቸው ያመራቸውን ከፈጣሪዎች 

ሕይወት ቁልፍ ማስረጃዎችን ይጠቅሳሉ ፣ ሁለት ፈጣሪዎች 
ያወዳድሩ እና የመረጃ ክፍል ይጽፋሉ።

ተማሪዎች ክፍልፋዮችን እና የአስርዮሽ ክፍልፋዮችን 
ይጨምራሉ ፣ ይቀንሳሉ ፣ ያባዛሉ እና ይከፋፈላሉ።

● ● ●
ተማሪዎች የድምፅን መጠን ተረድተው ከመደመር እና 

ከመቀነስ ጋር ያዛምዱትታል።

ተማሪዎች በስነ -ምህዳሮች ውስጥ የነገሮችን እና የኃይል ፍሰትን 
ይመረምራሉ።

● ● ●
ተማሪዎች በምድራችን ላይ ውሃን እና የምድርን የተፈጥሮ ሀብቶች 

እና አከባቢዎች ጥበቃን ይመረምራሉ።

“በዓለም ዙሪያ እና በቤት ውስጥ ለሚደረጉ ለውጦች አሜሪካ 
እንዴት ምላሽ ትሰጣለች? ተማሪዎች በመገናኛ ብዙኃን እና 

በአሜሪካውያን መካከል ያለው ግንኙነት ለዩኤስ ዓለም አቀፍ 
ጦርነቶች ተሳትፎ እንዴት አስተዋፅኦ እንዳደረገ ይመረምራሉ። 
ተማሪዎች ወደ ታላቁ ፍልሰት እና የሃርለም ህዳሴ ያመራቸውን 
የተለያዩ ማህበራዊ እና ኢኮኖሚያዊ ሁኔታዎችን ይመረምራሉ። 
ተማሪዎች ስለ አሜሪካ ሲቪል መብቶች ንቅናቄ ይማራሉ እና 
ድርጊቶቻቸው የሰዎችን እምነት ፣ አመለካከት እና አመለካከት 

እንዴት እንደለወጡ እና ለአስቸጋሪ ሁኔታዎች ምላሽ የሰጡበትን 
ሁኔታ በመመርመር የሲቪል መብቶች ተሟጋቾችን ተሞክሮ 

ያጠናሉ። “

ጽደይ
እነሱ ገጸ -ባህሪያትን እንዴት እንደሚመረመሩ ፣ ገጸ 

-ባህሪያትን እና ክስተቶችን በጽሑፎች ላይ ማወዳደር እና 
ማገናኘት እና የመረጃ ቁራጭ መጻፍ ይማራሉ። ለክፍል 

ተፈላጊ የሥርዓተ ትምህርት ተግባር መጨረሻ ፣ ተማሪዎች 
ለጥያቄው አርክ ጥያቄ መልስ የሚሰጥ የቪዲዮ ወይም የኦዲዮ 

ቅጂ ይፈጥራሉ። 

ተማሪዎች በአስተባባሪ አውሮፕላን ችግሮችን ይፈታሉ።

ያለፉት ውሳኔዎች የአሁኑን ተግዳሮቶች ለማብራራት የሚረዱት እንዴት ነው? በታላቁ የኢኮኖሚ ድቀት ፣ በሁለተኛው የዓለም ጦርነት እና 
በሲቪል መብቶች እንቅስቃሴ ወቅት በዩናይትድ ስቴትስ እና በዓለም መሪዎች የተደረጉ ውሳኔዎች የአሁኑን የሕብረተሰብ ገጽታ እንዴት 
እንደቀረጹ ተማሪዎች ይመረምራሉ። ለክፍል ተፈላጊ የሥርዓተ ትምህርት ተግባር መጨረሻ ፣ ተማሪዎች ለጥያቄው አርክ ጥያቄ መልስ 

የሚሰጥ ባለ 5 አንቀጽ ጽሑፍ ይጽፋሉ። 
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ከአምስተኛ ክፍል ተማሪዬ ጋር የምለማመዳቸው ተግባራት
በየ

ቀኑ
 ለ

20
 ደ

ቂቃ
 ያ

ህለ
 አ

ብ
ራ

ች
ሁ

 አ
ንብ

ቡ
።

ጸደይ

በልግ

ጸደይ

የእንግሊዝኛ ቋንቋ ጥበባት ሒሳብ ሳይንስ ማህበራዊ ሳይንስ የማበልጸጊያ እንቅስቃሴ

ሰዎች መጀመሪያ ወደ ምዕራብ ሲጓዙ የማይገኙትን 
ዘመናዊ መገልገያዎችን ዝርዝር ያስቡ። አሁን ወደ 
ምዕራብ መንቀሳቀስ እንዴት ይለያል? ዘመናዊው 

ሕይወት ቀላል ወይም የበለጠ ከባድ ነው?
● ● ●

በሕይወትዎ ውስጥ ጦርነት እና ግጭት በሰዎች ላይ ምን 
ያህል ተጽዕኖ እንዳሳደሩ ይወያዩ። እንዴት ይችላል 
ያገለገሉትን እናከብራለን? bit.ly/WriteOurTroops 
ን ይጎብኙ እና ለወታደሮቻችን ወይም ለአርበኞችዎ 

ደብዳቤ (ወይም ኢሜል) ይላኩ።

ከልጅዎ ጋር በመለኪያ ኦሎምፒክ ውስጥ ይወዳደሩ።  
በሩጫ ውስጥ የኳስ መወርወርን ወይም ፍጥነቶችን 

ይለኩ እና ከዚያ ልጅዎ እንዲታዘዝ ያድርጉ እና ርቀቶችን 
እና ጊዜዎችን ያወዳድሩ።

● ● ●
ልጅዎ ትርን እንዲያሰላ ያድርጉ የተለያዩ የግብይት 

ጉዞዎች። 

በስሚዝሶኒያን ብሔራዊ አየር እና የጠፈር 
ሙዚየም ወደ አልበርት አንስታይን 

ፕላኔታሪየም ጉብኝት ልጅዎን ይውሰዱ።

● ● ●
ውሃ ፣ ዘይት እና ውጤታማ የሆነ ጡባዊ 

በመጠቀም የላቫ መብራት ይፍጠሩ።  
ልጅዎ በክፍል ውስጥ በተማሩት መሠረት 
፣ ይህ መፍትሔ ከሆነ ወይም እንዳልሆነ 

እንዲነግርዎት ይጠይቁት።

ልጅዎ በራሳቸው ማህበረሰብ ውስጥ የለውጥ 
አካባቢዎችን እንዲለይ እና እንዲያብራራ 
ይጠይቁት። ለውጦቹ ለአንዳንድ ሰዎች 

እንዴት ጥሩ ሊሆኑ እንደሚችሉ ይወያዩ ፣ 
ግን ለሌሎች ሰዎች ላይሆን ይችላል። 

● ● ●
ልጅዎ በቤተሰቦቻቸው ታዳሚዎች ፊት 

ለፎርድ ኦሬተራል ፌስቲቫል ንግግራቸውን 
እንዲለማመድ ያድርጉ። የአፍሪካ አሜሪካ 
የእርስ በርስ ጦርነት ሙዚየምን ይጎብኙ 

(ነፃ)።

በየቀኑ ለማንበብ ምን ያህል ጊዜ 
እንደሚያሳልፉ መጽሔት ያስቀምጡ! 
ከእያንዳንዱ ታሪክ የሚወዷቸውን ገጸ 
-ባህሪዎች ይዘርዝሩ እና ገጸ -ባህሪው 

የሚያደንቁትን ጥራት በሚያሳይበት በታሪኩ 
ውስጥ አንድ ቦታ ይለዩ።

● ● ●
በአካባቢዎ ያለውን ቤተመጽሐፍት ይጎብኙ 

ሶስት አዳዲስ መጽሐፍትን ይመልከቱ!  
የአከባቢዎን ቤተመፃሕፍት ቅርንጫፍ 
ለማግኘት bit.ly/FindMyLibrary ን 

ይጎብኙ። ያነበቧቸውን አዳዲስ መጽሐፍት 
ወደ የንባብ መጽሔትዎ ማከልዎን ያረጋግጡ!

ሰው ወደ ጨረቃ ተጓዘ ፣ ግን ገና ማርስ አይደለም። እኛ 
አልሞከርንም ማለት አይደለም!  በይነመረቡን በመጠቀም 

ወደ ማርስ ለመድረስ የሚሞክሩ ሁለት የተለያዩ 
ፕሮጄክቶችን ወይም ተነሳሽነቶችን ይመርምሩ።  በማርስ 
ላይ እንዳናርፍ የሚያግዱን ተግዳሮቶች ምንድን ናቸው? 
  ሳይንቲስቶች እነዚያን ተግዳሮቶች ለመፍታት እንዴት 

እየሞከሩ ነው?  

ክፍልፋዮችን በማባዛት እና በመከፋፈል ይቅረቡ።  
bit.ly/DCPSmultiply ይጎብኙ ወም 

bit.ly/DCPSFractionWPs  
በቤት ውስጥ ለመጎብኘት የመስመር ላይ ሀብት 

ወይም በአከባቢዎ ቤተ -መጽሐፍት ውስጥ!

የአሜሪካን የእፅዋት መናፈሻ ቦታዎችን 
ይጎብኙ እና የብዙ ኤግዚቢሽኖችን እና 

የእፅዋት ስብስቦችን ነፃ ጉብኝት ያድርጉ።  
በተቻለ መጠን ብዙ የእፅዋት እና የእንስሳት 
ግንኙነቶች ምሳሌዎችን እንዲለይ ልጅዎን 

ይፈትኑት።

የጃኮብ ሎውረንስን Great Migration 
ተከታታይ ፊልሞችን (ነፃ ፣ ማክሰኞ-ቅዳሜ 

፣ በ 1600 21st Street St NW) የሚገኘውን 
የፊሊፕስ የስብስብ ኤግዚቢሽን ይጎብኙ። 
phillipscollection.org/visit ን ይጎብኙ 

ለተጨማሪ ዝርዝሮች።

ጋር የመተየብ ችሎታዎን ያፋጥኑ 
አስደሳች ጨዋታዎች እና እንቅስቃሴዎች በ 

bit.ly/TypingFun።  
ሁሉንም ጨዋታዎች ማሸነፍ ይችላሉ?

● ● ●
ማክሰኞ ማክሰኞ በነጻ የስሚዝሰንያን 

ሙዚየም የተፈጥሮ ታሪክ ቢራቢሮ ፓቪዮን 
ይጎብኙ። www.mnh.si.edu ን ይጎብኙ 

ለበለጠ መረጃ።

በአንድ ፈጠራ ሊፈቱት የሚችለውን ችግር ይለዩ! 
ሀሳቦችዎን በመጽሔት ውስጥ ይፃፉ እና ከዚያ 

የሚወዱትን ንድፍ ይሳሉ። ይህንን በራስዎ መገንባት 
የሚችሉ ይመስልዎታል?

● ● ●
የሲቪል መብቶች ንቅናቄ ዛሬም ጠቀሜታ አለው? 
በዚህ ርዕስ ላይ ንግግር ይጻፉ እና ለጓደኞችዎ እና 

ለቤተሰብዎ ያጋሩ። በሊጎስ ወይም በሌላ ኩብ ብሎኮች 
አራት ማዕዘን ቅርጾችን በመገንባት የድምፅ መጠንን 

ያስሱ።

እያንዳንዱን ብሎክ ሳይቆጥሩ ብሎኮችን ለመቁጠር 
መንገዶች ይወያዩ። እያንዳንዱን ብሎክ ሳይቆጥሩ 

ብሎኮችን ለመቁጠር መንገዶች ይወያዩ። 
● ● ●

ከልጅዎ ጋር የጦር መርከብ ጨዋታ ይጫወቱ።  

ብሔራዊ የቼሪ አበባ አበባ ፌስቲቫልን ይጎብኙ 
bit.ly/DCPSCherry።

● ● ●
የ Kenilworth Park እና የAquatic 

Gardens’ Water Lily and Lotu ፌስቲቫልን 
ይጎብኙ። ለተጨማሪ መረጃ bit.ly/

DCPSKen ን ይጎብኙ።
● ● ●

የበጋ ዕቅዶችዎ ምንድናቸው? በበጋ 
ወቅት ትምህርቱን ለመቀጠል አብረው 
ሊያከናውኗቸው የሚችሏቸው አምስት 

እንቅስቃሴዎችን ያስቡ።

የስሚዝሶኒያንን የአፍሪካ አሜሪካ ታሪክ ብሔራዊ ሙዚየም ይጎብኙ 
እና ባህል (ነፃ) እና ከረጅም ጊዜ ጋር የሚዛመዱ ስብስቦቻቸውን ያስሱ 

የሲቪል መብቶች ንቅናቄ። 
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