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ጥር (January) 13, 2016

ውድ የዲሲፒኤስ ወላጆች፣

የክረምቱን ወራት እየተቃረብን ስንመጣ፣ ለአስከፊ አየር ንብረት ማቀድ ጀምረናል። ሁል ጊዜም በየዓመቱ ዋሽንግተንን፣ ትምህርት 
ቤቶች መዝጋት ወይንም ዘግይተው እንዲከፈቱ የሚያስደርጉ የጥቂ ቀናት በጣም ቀዝቃዛ፣ በጣም በርዷማ ወይንም በረዷማ አየር 
ንብረት ያጋጥማታል። ቀላል የአየር ንብርት እንደሚያጋጥመን ተስፋ የምናደርግ ሲሆን፣ ይህ የማይሆን ከሆነ ግን ቀደም ብላችሁ 
ከወዲሁ እንድትዘጋጁ እንፈልጋለን።   

ትምህርት ቤት ለመዝጋት የምንወስነው እንዴት ነው?
ትምህርት ቤት ዘግይቶ ለመከፈትም ይሁን ለመዝጋት፣ የቅዝቃዜ፣ የሙቀት መጠኑን፣ የንፋስ ቅዝቃዜውን፣ የበረዶ መጠኑን፣ የመንገዶች 
ሁኔታን፣ የሕዝብ መጓጓዣ አገልግሎት መኖርን፣ እና እነዚህ ሁኔታዎችም በዚያ ቀን ውስጥ እየጨመሩ መሄድ አለመሄዳቸውን ለማወቅ 
በሚደርግ ትንበያ ጭምር ባጠቃላይ እነዚህን በመሳሰሉ በርካታ ጉዳዮች ላይ በመንተራስ የሚደረግ ጥንቃቄ የተሞላበት ትንበያ ነው። 
ትምህርት ቤቶች ክፍት ሆነው ይውሉ፣ ዘግይተው ይከፈቱ ወይንም ይዘጉ እንደሆነ፣ እስከ ወቅቱ ድረስ ያለውን መረጃ በመገምግም 
በመጨረሻ የሚወስኑት ከንቲባይቱ ናቸው። ዐይነተኛው ውሳኔ የሚደርግበት ጊዜም ትምህርት ቤቱ ዘግይቶ በሚከፈትበትም  ይሁን 
ወይንም በሚዘጋበት ቀን ጠዋት በ 4:00-5:00 ኤኤም ባለው ጊዜ መካከል ነው። 

ሕዝቡ ስለ ትምህርት ቤቶች መዘጋት እንዲያውቅ የሚደረገው እንዴት ነው?
እጅግ በጣም ጥሩው የመረጃ ምንጭ የዲሲፒኤስ ቲዊተር (twitter account) አካውንት (@dcpublicschools)ነው። በተጨማ 
ሪም በዲሲፒኤስ ድረ ገጽ ላይ (dcps.dc.gov) በዲሲፒኤስ ማኅበራዊ ሚዲያ አካውንቶች ላይ እና በክልል የቴሌቪዥን እና የሬዲዮ 
ጣቢያዎች ላይ እንዲወጣ ነው የሚደረገው።   

2-ሰዓት ዘግይቶ መከፈት ማለት ምን ማከት ነው?
መዘግየት፣ ትምህርት ቤቶች ከተለመደው የትምህርት መጀመሪያ ሰዕት ጊዜ ሁለት ሰዓት ዘግይተው እንዲከፈቱ የሚያደርግ ነው። የትም 
ህርት ቤት ዘግይቶ መከፈት እንደ በረዶ ቀን የማይቆጠር እና በኋላም በትምህርት ዓመቱ ውስጥ ማካካሻን የማይጠይቅ ነው።
ማናቸውም የትምህርት ፕሮግራም ከመጀመሩ በፊት የሚካሄዱ እንደ የሕጻናት መዋያ አገልግሎቶች እንዲሰረዙ ይደረጋል። ትምህርት 
ቤቶች በየግል የደወል ሰዓቶቻቸውን ለቀኑ እንዴት አድርገው እንደሚለውጡ እና ቁርስም ያቀርቡ እንደሆነ ይወስናሉ። በአየር ንብረት 
መዛባት ምክንያት የትምህርት ቤት መከፈቻው ሰዓት በሚዘገይበት ጊዜ፣ ከትምህርት በኋላ ፕሮግራሞች በተመደበላቸው ሰዓት 
ይካሄዳሉ።      

በትምህርት ቀን አስከፊ የአየር ንብረት ሁኔታ ቢፈጠርስ?
ሙሉ የትምህርት ቀን ክፍት አድርገን ለመዋል ባለን ምኞት መሠረት ትምህረት ቤትን ክፍት እናደርጋለን። ቀደም ብሎ ተማሪዎች እንዲ 
ለቀቁ የሚደረገው እጅግ አስከፊ የአየር ንብርት መዛባት ሁኔታዎች ሲጋጥም ብቻ ነው። የተራዘመ ማናቸውም የትምህርት ቀን፣ ከትምህ 
ርት በኋላ ፕሮግራም፣ ወይንም የስፖርት ሁኔታዎች ክንውንን ለመዝጋት የሚደርጉ ውሳኔዎች በቻንስለሯ ይሰጣሉ። በእንደዚህ ባሉት 
ጊዚያትም፣ ከትምህርት በኋላ ፕሮግራሞች እንደተሰረዙ ዲሲፒኤስ ለትምህርት ቤቶች እና ለወላጆች ያሳውቃል። ቀደም ብለን መዝጋት 
ካስፈለገን፣ ተማሪዎች ከመለቀቃቸው በፊት ምሳ እንዲቀርብላቸው ይደረጋል።

ለባከነው ጊዜ ማሟያ የሚደረገው መቼ ነው  ?
የስቴቱ ሕግ ቢያንስ 180 የትምህርት ቀናት እንዲኖሩን ያዛል። እነዚህን የሚፈለጉ ሁኔታዎች ለማሟላት በዓመቱ ማብቂያ ላይ ጥቂት 
የበረዶ ማካካሻ ቀናት እንዲካሄዱ ይደረጋል። 

 1 የበረዶ ቀን ካለን፣ በዓመቱ የትምህርት ቀናት ላይ ምንም ለውጥ አይደረግም።  
 2 የበረዶ ቀናት፣ ካሉን ሰኔ (June) 16  ሙሉ ቀን፣ ሰኔ (June) 17 ቀን ደግሞ ግማሽ ቀን ይሆንና 12:15 ፒኤም ላይ ተማ 

ሪዎች ከትምህርት ቤት ይለቀቃሉ። የመምህራን የሙያ ማዳበሪያ ቀን ሌላ ቀን ኣንዲያዝለት አይደረግም።
 3 የበረዶ ቀናት፣, ካሉን ግንቦት (May) 23 እና ሰኔ (June) 16 ሙሉ ቀናት ይሆኑና ሰኔ (June) 17 ግማሽ ቀን በመሆን 

ተማሪዎች በ12:15 ፒኤም ላይ ይለቀቃሉ። በዚህም መሠረት የመምህራን የሙያ ማዳብሪያ ቀን ይሁን ወይም የወላጅ   
መምህር ስብሰባ ቀን፣ ሌላ ጊዜያት አይያዝላቸውም። 

ከልባዊ ሠላምታ ጋር፣ 

John Davis, Chief of Schools

Letter to DCPS Families – Snow Day Policy (Amharic)
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ማስታወሻ፤ ይህን ደብዳቤ ያለቀለም በጥቁር እና በነጭ የደረስዎት ከሆነ፣ ቀለም ያለው ቅጂ በ 
dcps.dc.gov/page/dcps

ትምህርት ቤት ለ 0 ቀናት ከተዘጋ፣

ግንቦት (MAY) 2016

ሰ ማ

2 3

9 10 11

16 17 18

*23* 24 25

30 31

ትምህርት ቤት ለ 2 ቀናት ከተዘጋ፣

ግንቦት (MAY) 2016

ሰ ማ

2 3

9 10 11

16 17 18

*23* 24 25

30 31

ትምህርት ቤት ለ 3 ቀናት ከተዘጋ፣

ግንቦት (MAY) 2016

ሰ ማ

2 3

9 10 11

16 17 18

23 24 25

30 31

የተማሪ ቀናት

ለተማሪዎች
አይኖርም
ለአዲስ መምህራን

xx የተርሙ ማብቂያ

* * የወላጆች ስብሰባ

የመምህራን
ቀን/ተማሪዎች
የበጋ የመጀመሪያው
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ማስታወሻ፤ ይህን ደብዳቤ ያለቀለም በጥቁር እና በነጭ የደረስዎት ከሆነ፣ ቀለም ያለው ቅጂ በ 
/page/dcps-calendars ኦን ላይን ላይ ይገኛል። 

ከተዘጋ፣ አዲሱ የትምህርት ሰዓት የሚከተለው ይሆናል፤

(MAY) 2016 ሰኔ (JUNE) 2016

ዕ ሐ ዓ ሰ ማ ዕ ሐ

4 5 6 1 2

11 12 13 6 7 8 9

18 19 20 13 14 15 16

25 26 27  20 21 22 23

27 28 29 30

ከተዘጋ፣ አዲሱ የትምህርት ሰዓት የሚከተለው ይሆናል፤

(MAY) 2016 ሰኔ (JUNE) 2016

ዕ ሐ ዓ ሰ ማ ዕ ሐ

4 5 6 1 2

11 12 13 6 7 8 9

18 19 20 13 14 15 16

25 26 27  20 21 22 23

27 28 29 30

ከተዘጋ፣ አዲሱ የትምህርት ሰዓት የሚከተለው ይሆናል፤

(MAY) 2016 ሰኔ (JUNE) 2016

ዕ ሐ ዓ ሰ ማ ዕ ሐ

4 5 6 1 2

11 12 13 6 7 8 9

18 19 20 13 14 15 16

25 26 27  20 21 22 23

27 28 29 30

ቀናት

ለተማሪዎች እና ለመምህራን ትምህርት

መምህራን መተዋወቂያ

ማብቂያ/የመምህራን የትምህርት መረጃዎች ማጠናቀሪያ ቀን/ተማሪዎች

ስብሰባ ቀን/ ተማሪዎች ትምህርት አይኖራቸውም

የመምህራን የሙያ ማዳበሪያ
ተማሪዎች ትምህርት አይኖራቸውም
የመጀመሪያው የትምህርት ቀን
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ማስታወሻ፤ ይህን ደብዳቤ ያለቀለም በጥቁር እና በነጭ የደረስዎት ከሆነ፣ ቀለም ያለው ቅጂ በ 
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በ 12:15 ላይ ይለቀቃሉ።


