
ስለ መሠረታዊ ትምህርት እና በዚህ ዓመት ውስጥ ተማሪዎቻችሁ ስለሚማሩዋቸው ሌሎች ትምህርቶችን 
ይበልጥ ለማወቅ፣ እና ተማሪዎቻችሁ በቤት ውስጥ እንዴት ሊትረዱዋቸው እንደምትችሉ ለማወቅ፣ ይህን 
ድኅረገጽ http://dcps.dc.gov/page/ensuring-student-success ይጎብኙ። 

ልጅዎት ስለ መዋዕለ ሕጻናት ማስታወሻ  
ይኖረዋል?

መሠረታዊ ትምህርቶች እንደ የኮሎምቢያ ግዛት የሕዝብ ትምህርት ቤቶች ሥርዓተ ትምህርት አካል ሆነው - ተማሪዎች ከብዙ ዓመታት በኋላ 
ሊያስታውሱት የሚችሉት ትምህርቶች ሆነው ጉልበት ያላቸው በክፍል ውስጥ የሚሰጡ ትምህርቶች ናቸው። በእያንዳንዱ ክፍል ውስጥ 
ያሉት እያንዳንዱ ተማሪዎች፣ በዲሲ አከባቢ ያሉት እያንዳንዱ ግዛት በአርት፣ በጤና፣ በሂሳብ፣ በሙዚቃ፣ በሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት፣ 
በንባብ፣ በሳይንስ፣ በማኅበረሰብ ጥናቶች፣ እና በዓለም አቀፍ ቋንቋዎች ውስጥ መሠረታዊ ትምህርቶችን ይለማመዳሉ። መሠረታዊ ትምህርቶች 
በእጃቸው ተግባር እና በሀሳብ ተሳትፎ ከእውነታው ዓለም ጋር ግንኙነት እንዲያደርጉ ተማሪዎችን ያግዛሉ።

የኮሎምቢያ ግዛት ትምህርት ቤቶች መዋዕለ ሕጻናት በዚህ ዓመት ከሚለማመዷቸው መሠረታዊ ትምህርቶች 
ጥቅቶቹ እነዚህ ናቸው።

“የአትክልት ሾርባን ማለማመድ”
ተማሪዎች ምግቦችን በየዓይነታቸው እና አመጣጣቸው እንዴት መለየት እንደሚቻል በሚማሩበት ጊዜ፣ አዳዲስ 
ፍራፍሬዎችን እና አትክልቶችን ይቀምሳሉ። ያስደሰታቸውን የምግብ ዓይነት ሥዕል ይስሉና  እያንዳንዱ ፍራፍሬ 
ይሁን ወይም አትክልት መሆኑን ይለያሉ።

“የማኅበረሰብ ሠራተኞች”
ተማሪዎች በማኅበረሰባቸዉ መካከል ያሉትን ባለሙያዎችን ይፈልጉና ቃለ መጠይቅ ያደርጉላቸዋል። የቃለ 
መጠይቅ ጥያቄዎችን መጠየቅ እና ማስታወሻዎችን መጻፍ የሚለማመዱ ሲሆን፣ ስለሠራተኛው የተማሩትን ለሌሎች 
ያካፍላሉ።

“በሳጥን ውስጥ ያለውን ማሰብ" የዕጽዋትን መያዣ መቅረጽ”
ተማሪዎች፣ የፋዲል ስጦታን፣ በዮርዳኖስ ውስጥ ስለሚገኙ ለታላቁ እህታቸው ከጓሮአቸዉ እንደ ሰርግ ስጦታ 
ዕጽዋትን ለመስጠት ስለፈለጉት ሁለት ልጆች የሚያወራውን  የተረት መጽሐፍ ያነባሉ። ከዚያም ስለዕጽዋት ያላቸውን 
ዕውቀታቸውን፣ ችግር ፈቺ ክህሎታቸውን፣ እና ዕጽዋቶች ለብዙ ቀናት ሕይወት ያላቸው ሆነው እንዲቆዩ እና ጤናማ 
እንዲሆኑ ሊያደርጋቸው የሚችለውን ማሸጊያ ንድፍ የማውጣት ፈጠራን ተግባራዊ ያደርጋሉ። 

“የሃውልቶችን ንድፍ መስራት”
ተማሪዎች በብሔራዊ አዳራሽ ውስጥ ሃውልቶችን ይመረምራሉ፤  መሠረታዊ የሆኑ ቅርጾችን በመጠቀም የራሳቸው 
ልዩ የሆኑ ሃውልቶችን ይሠራሉ፤ የክፍል ጎደኞቻቸው ቅርጾችን ተጠቅመው የሠሩዋቸውን ሃውልቶችን የፈጠራ 
መንገድ ይመለከታሉ።



ስለ መሠረታዊ ትምህርት እና በዚህ ዓመት ውስጥ ተማሪዎቻችሁ ስለሚማሩዋቸው ሌሎች ትምህርቶችን 
ይበልጥ ለማወቅ፣ እና ተማሪዎቻችሁ በቤት ውስጥ እንዴት ሊትረዱዋቸው እንደምትችሉ ለማወቅ፣ ይህን 
ድኅረገጽ http://dcps.dc.gov/page/ensuring-student-success ይጎብኙ። 

ልጅዎት ስለ1ኛ ክፍል የሚያስታውሰው ነገር 
ምንድ ነው?

መሠረታዊ ትምህርቶች እንደ የኮሎምቢያ ግዛት የሕዝብ ትምህርት ቤቶች ሥርዓተ ትምህርት አካል ሆነው - ተማሪዎች ከብዙ ዓመታት በኋላ 
ሊያስታውሱት የሚችሉት ትምህርቶች ሆነው ጉልበት ያላቸው በክፍል ውስጥ የሚሰጡ ትምህርቶች ናቸው። በእያንዳንዱ ክፍል ውስጥ 
ያሉት እያንዳንዱ ተማሪዎች፣ በዲሲ አከባቢ ያሉት እያንዳንዱ ግዛት በአርት፣ በጤና፣ በሂሳብ፣ በሙዚቃ፣ በሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት፣ 
በንባብ፣ በሳይንስ፣ በማኅበረሰብ ጥናቶች፣ እና በዓለም አቀፍ ቋንቋዎች ውስጥ መሠረታዊ ትምህርቶችን ይለማመዳሉ። መሠረታዊ ትምህርቶች 
በእጃቸው ተግባር እና በሀሳብ ተሳትፎ ከእውነታው ዓለም ጋር ግንኙነት እንዲያደርጉ ተማሪዎችን ያግዛሉ። 

በዚህ ዓመት ውስጥ የኮሎምቢያ ግዛት የሕዝብ ትምህርት ቤት የ1ኛ ክፍል ተማሪ  የሚለማመዳቸው 
የመሠረታዊ ትምህርቶች ማሳያ ይህ ነው፡

“በውስጡ ለማለፍ፡ የመምብሬን ሞዴልን ንድፍ መቅረጽ”
ተማሪዎች መምብሬን እንዴት እንደሚሠራ ይማሩና ለእንቁራሪት ትክክለኛውን የውኃ መጠን የሚሰጠውን 
የሞዴል መምብሬንን ለመቅረጽ ሕይወት ስላላቸው ነገሮችን መሠረታዊ ፍላጎቶችን የሚለውን ዕውቀታቸውን 
ይጠቀማሉ።

“የእጅ ጌጥ ሰንሰለት”
ተማሪዎች የእጅ ጌጥ ሰንሰለትን ለመቅረጽ ሒሳብን ይጠቀማሉ። ከጌጥ መያዣ ውስጥ የጠፋውን የአንዱን የሰንሰለቱን 
ክፍል የሚስጥር ቁጥር ለማግኘት መቀነስን ይጠቀማሉ፤ ከዚያም ከእጅ ሰንሰለት ጌጥ በስተጀርባ ያለውን የሂሳብ 
ቀመር ሚስጥር ለመተንተን እነዚያን ቁጥሮች ይጠቀማሉ።

“ሰዎችን ማነሳሳት”
ተማሪዎች የካርቶን ምስሎችን የሚሰሩትን  የታሪኩን በጣም አስፈላጊ የሆነውን ክፍል እንዴት እንደሚያሳዩ ከተማሩ 
በኃላ  የካርቶን ታሪኮችን ይሰራሉ። ስለ መጽናት የትረካ ታሪክ ይጽፋሉ፤ መጀመሪያውን፣ መካከለኛውን፣ እና 
መጨረሻውን ይለዩ፤ እነዚህን  ዋናውን የታሪኩን ክፍሎች በመቅረጽ አስቂኝ ራቁትነትን ይሰራሉ።

“የማኅበረሰቤ ካርታ”
ተማሪዎች ሰዎች ወደማያውቋቸው ቦታዎች ላይ በሚጓዙበት ጊዜ ካርታዎች እንዴት እንደሚረዳቸው ያላቸውን 
መረዳት ለማሳየት ለጎብኝዎች የራሳቸውን ማኅበረሰብ ካርታ ይሰራሉ። በማኅበረሰባቸው ውስጥ የሚገኙትን አስፈላጊ 
የሆኑትን ቦታዎች ለጎብኝዎች ለማስተዋወቅ የጉዞ ዝርዝር መመሪያ ያዘጋጃሉ።



ስለ መሠረታዊ ትምህርት እና በዚህ ዓመት ውስጥ ተማሪዎቻችሁ ስለሚማሩዋቸው ሌሎች ትምህርቶችን 
ይበልጥ ለማወቅ፣ እና ተማሪዎቻችሁ በቤት ውስጥ እንዴት ሊትረዱዋቸው እንደምትችሉ ለማወቅ፣ ይህን 
ድኅረገጽ http://dcps.dc.gov/page/ensuring-student-success ይጎብኙ። 

ልጅዎት ስለ2ኛ ክፍል የሚያስታውሰው ነገር 
ምንድ ነው?

መሠረታዊ ትምህርቶች እንደ የኮሎምቢያ ግዛት የሕዝብ ትምህርት ቤቶች ሥርዓተ ትምህርት አካል ሆነው - ተማሪዎች ከብዙ ዓመታት በኋላ 
ሊያስታውሱት የሚችሉት ትምህርቶች ሆነው ጉልበት ያላቸው በክፍል ውስጥ የሚሰጡ ትምህርቶች ናቸው። በእያንዳንዱ ክፍል ውስጥ 
ያሉት እያንዳንዱ ተማሪዎች፣ በዲሲ አከባቢ ያሉት እያንዳንዱ ግዛት በአርት፣ በጤና፣ በሂሳብ፣ በሙዚቃ፣ በሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት፣ 
በንባብ፣ በሳይንስ፣ በማኅበረሰብ ጥናቶች፣ እና በዓለም አቀፍ ቋንቋዎች ውስጥ መሠረታዊ ትምህርቶችን ይለማመዳሉ። መሠረታዊ ትምህርቶች 
በእጃቸው ተግባር እና በሀሳብ ተሳትፎ ከእውነታው ዓለም ጋር ግንኙነት እንዲያደርጉ ተማሪዎችን ያግዛሉ።

በዚህ ዓመት ውስጥ የኮሎምቢያ ግዛት የሕዝብ ትምህርት ቤት የ2ኛ ክፍል ተማሪ  የሚለማመዳቸው 
የመሠረታዊ ትምህርቶች ማሳያ ይህ ነው፡

“ምርጥ የሆኑ ነፍሳት፡ በእጅ የዘር መራባትን መንደፍ”
ተማሪዎች የነፍሳትን የሕይወት ውዕዶች፣ መራባቶችን፣ እና የዕድዋትን ዘር በእጅ ለማሰራጨት የራሳቸውን 
ስልቶችን ለመንደፍ ተፈጥሮአዊ ሥርዓቶችን ያላቸውን ዕውቀትን በሥራ ላይ በሚያውሉበት ጊዜ የግብርና 
መኃንዲስ ይሆናሉ።

“በመናፈሻ ውስጥ ብስክሌት መንዳት”
ተማሪዎች ብስክሌት እንዴት እንደሚነዱ የሚማሩ ሲሆን፤  በመናፈሻ ውስጥ በቡድን ሆነው በሚነዱበት ጊዜ 
ክህሎታቸውን ይለማመዳሉ። ለዝግጅት፣ መሠረታዊ የሆነ ብስክሌት አነዳድ ድኅንነት፣ የራስ ቁራቸውን በትክክል 
ማድረግን፣ ደረጃውን የጠበቀ የብስክሌት ፍተሻ ማድረግን፣ የእጅ ምልክቶችን መጠቀምን፣ እና የመንገድ ላይ 
ምልክቶችን መለየትን አጠቃሎ ይማራሉ።

“አሁን እና ከዚያ”
ተማሪዎች  ማሳያዎችን ይፈጥሩ እና በትምህርት ቤት አቀፍ “ቴክኖሎጂ ትርፍ ጊዜ” ሙዚየም ውስጥ እንደ አስጎብኝ 
ሆነው ያገለግላሉ። ተማሪዎች በዓመታት መካከል በቴክኖሎጂ ውስጥ ያለውን ለውጦች የሚያሳየውን የጊዜ ሰሌዳ 
ይፈጥራሉ።

“መስተንግዶ ማዘጋጀት”
ተማሪዎች የዝግጅት አዘጋጆች መስተንግዶን ለማዘጋጀት ሂሳብን የሚጠቀሙበትን መንገድ ይለማመዳሉ። 
ለመስተንግዶው ዕቃዎችን በሚመርጡበት ጊዜ በተመደበው የገንዘብ መጠን የሚጠቀሙ ሲሆን፣ ወጪዎችን 
ለማሳየት የሂሳብ ክህሎታቸውን ይጠቀማሉ።



ስለ መሠረታዊ ትምህርት እና በዚህ ዓመት ውስጥ ተማሪዎቻችሁ ስለሚማሩዋቸው ሌሎች ትምህርቶችን 
ይበልጥ ለማወቅ፣ እና ተማሪዎቻችሁ በቤት ውስጥ እንዴት ሊትረዱዋቸው እንደምትችሉ ለማወቅ፣ ይህን 
ድኅረገጽ http://dcps.dc.gov/page/ensuring-student-success ይጎብኙ። 

ልጅዎት ስለ 3ኛ ክፍል የሚያስታውሰው ነገር 
ምንድ ነው?

መሠረታዊ ትምህርቶች እንደ የኮሎምቢያ ግዛት የሕዝብ ትምህርት ቤቶች ሥርዓተ ትምህርት አካል ሆነው - ተማሪዎች ከብዙ ዓመታት በኋላ 
ሊያስታውሱት የሚችሉት ትምህርቶች ሆነው ጉልበት ያላቸው በክፍል ውስጥ የሚሰጡ ትምህርቶች ናቸው። በእያንዳንዱ ክፍል ውስጥ 
ያሉት እያንዳንዱ ተማሪዎች፣ በዲሲ አከባቢ ያሉት እያንዳንዱ ግዛት በአርት፣ በጤና፣ በሂሳብ፣ በሙዚቃ፣ በሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት፣ 
በንባብ፣ በሳይንስ፣ በማኅበረሰብ ጥናቶች፣ እና በዓለም አቀፍ ቋንቋዎች ውስጥ መሠረታዊ ትምህርቶችን ይለማመዳሉ። መሠረታዊ ትምህርቶች 
በእጃቸው ተግባር እና በሀሳብ ተሳትፎ ከእውነታው ዓለም ጋር ግንኙነት እንዲያደርጉ ተማሪዎችን ያግዛሉ። 

በዚህ ዓመት ውስጥ የኮሎምቢያ ግዛት የሕዝብ ትምህርት ቤት የ3ኛ ክፍል ተማሪ  የሚለማመዳቸው 
የመሠረታዊ ትምህርቶች ማሳያ ይህ ነው፡

“መብት ወይም ኃላፊነት”
ተማሪዎች ድምጽ መስጠት እንደ ዜጎች መብት እና ግደታ መሆኑን፣ እንዲሁም ያለፈው እና የአሁን ጊዜ ድምጽ 
ለመስጠት እንቅፋት የሚሆኑንት ነገሮች ያውቃሉ። አዋቂዎች ድምጽ በመስጠት  በመንግሥታቸው ውስጥ የነቃ 
ተሳትፎ እንዲያደርጉ ለማበረታታት ስብሰባዎችን ይፈጥራሉ።

“እንጬት በጭቃ ውስጥ፡ የመሬት አቀማመጥን መገምገም”
ተማሪዎች የጂኦቴክኒካል ምኅንድስና፣ ደኅንነቱ የተጠበቀ፣ ከጎርፍ የተጠበቀ፣ እና ለአዲሱ ታርፑል (በኔፓል ጥቅም 
ላይ የዋለ በሽቦ የተሰራ ድልድይ ዓይነት) ከመሬት መሸርሸር የነጻ ቦታን በመምረጥ፣ ይቆፍራሉ። በሰርቶ ማሳያ 
የወንዝ ዳር ላይ በመስራት፣ የአፈር ጠባዮችን አጥንተዋል፤ የመሬት መሸርሸርን ሊያስከትሉ የሚችሉትን ቦታዎች 
ለማወቅ ካርታዎችን ፈትሸዋል፤ ደግሞም ለታርፑል ቦታዎች የነዋሪዎቹን ምርጫዎችን ግንዛቤ ውስጥ ይፈትሻሉ።

“የትረካ ውቅር”
ተማሪዎች ሙዚቃ ታሪክን እንዴት መናገር እንደሚችል ይማሩ እና ለውጥ የሚፈጥረውን የልጅ ታሪክ ለመናገር  
ዜማ እና ሙዚቃ ያቀናብራሉ። ተማሪዎች እንደ መሠረታዊ ትምህርታቸው አካል አድርገውማቀናበርን ይሰራሉ።

“የአርክቴክቶች ስፋት”
ተማሪዎች የአርክቴክትን ሚና ያስቡ እና የብሔራዊ እና የዓለም አቀፋዊ የመልክዓ ምድር ውስጠኛውን መልሰው 
ንድፈ ሀሳብ ይሰሩበታል። የነባሩን የወለል ፕላን እንደገና ያገናዝቡ፣ እና ከዚያም “ለደንበኛው” ጥያቄ የአጠቃላዩን 
የሕንጻውን የወለሉ ስፋት በተመሳሳይ አድርገው እንደገና የክፍሉን መጠን ንድፈ ሀሳብ በመቅረጽ ምላሽ ይሰጣሉ።



ስለ መሠረታዊ ትምህርት እና በዚህ ዓመት ውስጥ ተማሪዎቻችሁ ስለሚማሩዋቸው ሌሎች ትምህርቶችን 
ይበልጥ ለማወቅ፣ እና ተማሪዎቻችሁ በቤት ውስጥ እንዴት ሊትረዱዋቸው እንደምትችሉ ለማወቅ፣ ይህን 
ድኅረገጽ http://dcps.dc.gov/page/ensuring-student-success ይጎብኙ። 

ልጅዎት ስለ 4ኛ ክፍል የሚያስታውሰው ነገር 
ምንድ ነው?

መሠረታዊ ትምህርቶች እንደ የኮሎምቢያ ግዛት የሕዝብ ትምህርት ቤቶች ሥርዓተ ትምህርት አካል ሆነው - ተማሪዎች ከብዙ ዓመታት በኋላ 
ሊያስታውሱት የሚችሉት ትምህርቶች ሆነው ጉልበት ያላቸው በክፍል ውስጥ የሚሰጡ ትምህርቶች ናቸው። በእያንዳንዱ ክፍል ውስጥ 
ያሉት እያንዳንዱ ተማሪዎች፣ በዲሲ አከባቢ ያሉት እያንዳንዱ ግዛት በአርት፣ በጤና፣ በሂሳብ፣ በሙዚቃ፣ በሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት፣ 
በንባብ፣ በሳይንስ፣ በማኅበረሰብ ጥናቶች፣ እና በዓለም አቀፍ ቋንቋዎች ውስጥ መሠረታዊ ትምህርቶችን ይለማመዳሉ። መሠረታዊ ትምህርቶች 
በእጃቸው ተግባር እና በሀሳብ ተሳትፎ ከእውነታው ዓለም ጋር ግንኙነት እንዲያደርጉ ተማሪዎችን ያግዛሉ።

በዚህ ዓመት ውስጥ የኮሎምቢያ ግዛት የሕዝብ ትምህርት ቤት የ4ኛ ክፍል ተማሪ  የሚለማመዳቸው 
የመሠረታዊ ትምህርቶች ማሳያ ይህ ነው፡

“የቲያትር መቀመጫ”
ተማሪዎች የቲያትር ፊልም፣  በምርጥ ሁኔታ ለማየት የሚያስችሉ 100 መቀመጫ ያለውን እንዴት እንደሚዘጋጅ 
በማገናዘብ ንድፈ ሀሳብ ይሰራሉ።  ተማሪዎች ሁሉንም የመቀመጫ አዘገጃጀት አማራጮችን ለመወሰን ሁኔታዎች፣ 
ብዜቶችን እና ማካፈልን ይጠቀማሉ፤ ከዚያም  የመቀመጫውን አዘገጃጀትን መምረጥ፣ ሞዴል መስራት፣ እና 
ምርጫቸውን  ለከተማው መማክሪት ደብዳቤ በመጻፍ ያረጋግጣሉ።

“አብዮት እና ነጻነት”
ተማሪዎች ስለ አሜሪካን አብዮት የተለያዩ እሳቤዎችን ከተማሩ በኋላ አስገራሚ የሆነ ትርጓሜን ይሰራሉ። አስገራሚ 
የሆነ የግጥም ትርጉም ወይም ከአጭር ታሪክ ውስጥ ምንባብን መምረጥ፣ ልበ ወለድ ያልሆነ መልእክት፣ ወይም 
የአሜሪካን አብዮት አስተሳሰብ የያዘ ፊልም የሚሠሩ ሲሆን፣ ሊሰሩት ስለመረጡት ስለ ንባባቸው ጠቀሜታ 
ለታዳሚያቸው ማሳያ ጽሑፍ ጽፈዋል።

“የቡድን ዳንስ መፍጠር”
ተማሪዎች የተለያዩ እንቅስቃሴዎችን እና አሰላለፎችን በማቀናበር፣ እና አንዳንድ ዳንሶችን ራሳቸው በመለማመድ 
ስለተለያዩ የቡድን ዳንሶች ይማራሉ። ተማሪዎች የራሳቸው የሆነ ትንንሽ የቡድን ዳንስ መስርተው ለክፍል ተማሪዎች 
ያሳያሉ።

“በንፋስ የሚሰራ ወፍጮን ንድፍ መቅረጽ”
ተማሪዎች በንፋስ የሚሰራው ኃይል ማመንጫ የታሪክ መጽሐፍን፣ ሌኢፍ ካችስ ዘ ዊንድ የሚለውን ካነበቡ በኋላ 
እንዴት ታዳሽ ኃይል እንደሚያመነጭ ይማራሉ።  ተማሪዎች እንዴት የተለመዱ ማሽኖች ማለትም እንደ የእርሳስ 
መቅረጫ ማሽን እና የእንቁላል መምቻ ሥራ ያጠኑ ሲሆን፣ ንፋስ የሚይዝ ጀልባ እና በንፋስ የሚሰራ ወፍጮን ንድፈ 
ሀሳብ ለመቅረጽ የሜካኒካል እንጂነርንግ ክህሎታቸውን ይጠቀማሉ።



ስለ መሠረታዊ ትምህርት እና በዚህ ዓመት ውስጥ ተማሪዎቻችሁ ስለሚማሩዋቸው ሌሎች ትምህርቶችን 
ይበልጥ ለማወቅ፣ እና ተማሪዎቻችሁ በቤት ውስጥ እንዴት ሊትረዱዋቸው እንደምትችሉ ለማወቅ፣ ይህን 
ድኅረገጽ http://dcps.dc.gov/page/ensuring-student-success ይጎብኙ። 

ልጅዎት ስለ 5ኛ ክፍል ምን ያስታውሳል?

መሠረታዊ ትምህርቶች እንደ የኮሎምቢያ ግዛት የሕዝብ ትምህርት ቤቶች ሥርዓተ ትምህርት አካል ሆነው - ተማሪዎች ከብዙ ዓመታት በኋላ 
ሊያስታውሱት የሚችሉት ትምህርቶች ሆነው ጉልበት ያላቸው በክፍል ውስጥ የሚሰጡ ትምህርቶች ናቸው። በእያንዳንዱ ክፍል ውስጥ 
ያሉት እያንዳንዱ ተማሪዎች፣ በዲሲ አከባቢ ያሉት እያንዳንዱ ግዛት በአርት፣ በጤና፣ በሂሳብ፣ በሙዚቃ፣ በሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት፣ 
በንባብ፣ በሳይንስ፣ በማኅበረሰብ ጥናቶች፣ እና በዓለም አቀፍ ቋንቋዎች ውስጥ መሠረታዊ ትምህርቶችን ይለማመዳሉ። መሠረታዊ ትምህርቶች 
በእጃቸው ተግባር እና በሀሳብ ተሳትፎ ከእውነታው ዓለም ጋር ግንኙነት እንዲያደርጉ ተማሪዎችን ያግዛሉ።

በዚህ ዓመት ውስጥ የኮሎምቢያ ግዛት የሕዝብ ትምህርት ቤት የ5ኛ ክፍል ተማሪ  የሚለማመዳቸው 
የመሠረታዊ ትምህርቶች ማሳያ ይህ ነው፡

“ህልምን እውን የማድረጊያ ቦታ”
ተማሪዎች ለትምህርት ቤቱ በከፍተኛ ደረጃ የሚሰራ የቴክኖሎጂ ቦታን ንድፈ ሀሳብ ይሰራሉ። ቴክኖሎጂዎችን፣ 
መሳሪያዎችን፣ ህልመኞች የሚሰሩበትን ዕቃዎች ይመርጡ እና፣ አጠቃላይ ዋጋውን ለማስላት የማባዛት ክህሎታቸውን 
ይጠቀማሉ። የ3ዲ ፕሪንተሮችን፣ ሮቦቶችን፣ የኤልክትሪክ መያዣዎችን መረጣ ላይ ሀሳብ እንዲሰጡ የሚደረግ 
ሲሆን፣  በተጨማሪም የህልመኞችን ቦታ የባጀት አጠቃቀምን  ለመስራት ሀሳብ ይሰጣሉ።

“የቴይሃ የአበባ የወንዴው ዘር መሰራጨት”
ተማሪዎች በሰሜናዊ ምዕራብ ፓስፊክ በሚገኘው በኤልዋሓ ወንዝ ላይ በታሪክ መጽሐፍ  የቴይሃ የአበባ የወንዴው 
ዘር መሰራጨት በሚለው ውስጥ ስለመሰራጨት ይማራሉ። የኢኮሲስቴም እና የምግብ መረቦችን ዕውቀታቸውን 
ተግባራዊ በማድረግ፣ ተማሪዎች የዘይት ፍሳሽን የማጽዳት ሂደትን ንፍደ ሀሳብ ለመቅረጽ የተለያዩ ቅባት መጣጭ 
የሆኑ ነገሮችን ባሕርያቶች ያማክራሉ።

“ፈጠራዎች እና የግኝት ሂደት”
ተማሪዎች  ፈጠራው የሚፈታውን ችግር ከለዩ በኋላ ፈጠራውን ያቆማሉ። ችግር ፈቺ የሆነውን ፈጠራ ለመንደፍ 
ምርምር እና ማስረጃዎችን ይጠቀማሉ። ሻርክ ታንክ በተባለው በታዋቂው የቴለቪዥን ሾው ተነሳነት፣ ተማሪዎች 
የፈጠራ ሞዴልን የሚሠሩ ሲሆን ፈጠራውን ለኢንቨስተር ለማቅረብ የሚቀርብ ጽሑፍ ያቀርባሉ።

“የቤተሰቤ የእረፍት ጊዜ!”
ተማሪዎች የቤተሰብ የእረፍት ጊዜ ዕቅድ ያወጡ እና የጥናቱ ቋንቋ የሚነገርበትን አገር ይመርጣሉ። ቤተሰቦች 
የሚደሰቱበትን የሚስባቸውን ነገሮች ያገኙ እና በተቀባዩ ቋንቋ የጉዞውን ዝርዝር መምሪያ በአንድ ላይ 
ያስቀምጣሉ። 



ስለ መሠረታዊ ትምህርት እና በዚህ ዓመት ውስጥ ተማሪዎቻችሁ ስለሚማሩዋቸው ሌሎች ትምህርቶችን 
ይበልጥ ለማወቅ፣ እና ተማሪዎቻችሁ በቤት ውስጥ እንዴት ሊትረዱዋቸው እንደምትችሉ ለማወቅ፣ ይህን 
ድኅረገጽ http://dcps.dc.gov/page/ensuring-student-success ይጎብኙ። 

ልጅዎት ስለ 6ኛ ክፍል ምን ያስታውሳል?

መሠረታዊ ትምህርቶች እንደ የኮሎምቢያ ግዛት የሕዝብ ትምህርት ቤቶች ሥርዓተ ትምህርት አካል ሆነው - ተማሪዎች ከብዙ ዓመታት በኋላ 
ሊያስታውሱት የሚችሉት ትምህርቶች ሆነው ጉልበት ያላቸው በክፍል ውስጥ የሚሰጡ ትምህርቶች ናቸው። በእያንዳንዱ ክፍል ውስጥ 
ያሉት እያንዳንዱ ተማሪዎች፣ በዲሲ አከባቢ ያሉት እያንዳንዱ ግዛት በአርት፣ በጤና፣ በሂሳብ፣ በሙዚቃ፣ በሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት፣ 
በንባብ፣ በሳይንስ፣ በማኅበረሰብ ጥናቶች፣ እና በዓለም አቀፍ ቋንቋዎች ውስጥ መሠረታዊ ትምህርቶችን ይለማመዳሉ። መሠረታዊ ትምህርቶች 
በእጃቸው ተግባር እና በሀሳብ ተሳትፎ ከእውነታው ዓለም ጋር ግንኙነት እንዲያደርጉ ተማሪዎችን ያግዛሉ።

በዚህ ዓመት ውስጥ የኮሎምቢያ ግዛት የሕዝብ ትምህርት ቤት የ6ኛ ክፍል ተማሪ  የሚለማመዳቸው 
የመሠረታዊ ትምህርቶች ማሳያ ይህ ነው፡

“ከጭራቅ ዓይኖች”
ተማሪዎች ጭራቅን የሚገልጸውን የቆየ ታሪክ፣ በተለይም ጭራቁ በታሪክ ውስጥ እንዴት እንደሚመልስ እና 
እንደሚለወጥ ላይ የተለየ ትኩረት በማድረግ መርጠው ያነባሉ። ተማሪዎች የታሪኩን ገጸባሕርያትን፣ መቼት፣ እና 
ከጭራቁ ጽንሰ ሀሳብ በመነሳት የቆየውን ተረት እንደገና ለመጻፍ ያለውን እይታ ያገናዝባሉ። ተማሪዎች ከታሪኩ 
በስተጀርባ ያለውን የማኅበረሰብ ታሪክ እና በተለያዩ ባሕሎች ያሉትን የታሪኩን ቅጂዎች ይመረምራሉ።

“ስዕሎች”
ተማሪዎች ኮምፓስን እንዴት እንደሚጠቀሙ እና  እንዴት ካርታን እንደሚያነቡ እና እንደሚሰሩ ይማራሉ። ኮምፓስ 
ብቻ በመጠቀም በመስክ ጉዞ ከተማን በመፈለግ ያንን ዕውቀት ተግባራዊ ያደርጋሉ። በጉዞው ወቅት፣ ተማሪዎች 
የተለያዩ መረጃዎችን፣ እርከኖችን፣ የግለሰብ አካላዊ ምላሽን፣ ጊዜውን፣ መንገዱን፣ እና የሚታዩ ምልከታዎችን አካቶ 
ይመዘግባሉ።

“የተባበሩት መንግሥታት ተምሳሌት”
ተማሪዎች የ2013 የትይፎን ሓያን በፊሊፕንስ ላይ ያመጣውን ተጽእኖ በመመርመር፣ እና የተባበሩት መንግሥታት 
እንዴት ለተፈጥሮ ጉዳት ምላሽ እንደሚሰጥ ለማስመሰል  የጽሑፍ እና የመናገር ልምምድን ላይ በመጠመድ  
በተባበሩት መንግሥታት ተምሳሌት ውስጥ ይሳተፋሉ።

“የእርስዎን መጠጥ እንደገና ማሰብ”
ተማሪዎች በምግብ ደረጃ ጠባቂዎች መመዘኞች እና የአገልግሎት መጠኖችን በማወዳደር፣ እና የስኳር መጠንን 
ለማወዳደር  ሬሾን በመጠቀም መጠጡ እንደሚመስለው ጤነኛ መሆኑን ይውስናሉ። ለሌሎች ተማሪ ጎደኞቻቸው 
ለመንገር እና ስለመጠጣቸው እንደገና እንዲያስቡ ለማበረታታት የሕዝብ ማስታወቂያ ይሰራሉ።



ስለ መሠረታዊ ትምህርት እና በዚህ ዓመት ውስጥ ተማሪዎቻችሁ ስለሚማሩዋቸው ሌሎች ትምህርቶችን 
ይበልጥ ለማወቅ፣ እና ተማሪዎቻችሁ በቤት ውስጥ እንዴት ሊትረዱዋቸው እንደምትችሉ ለማወቅ፣ ይህን 
ድኅረገጽ http://dcps.dc.gov/page/ensuring-student-success ይጎብኙ። 

ልጅዎት ስለ 7ኛ ክፍል ምን ያስታውሳል?

መሠረታዊ ትምህርቶች እንደ የኮሎምቢያ ግዛት የሕዝብ ትምህርት ቤቶች ሥርዓተ ትምህርት አካል ሆነው - ተማሪዎች ከብዙ ዓመታት በኋላ 
ሊያስታውሱት የሚችሉት ትምህርቶች ሆነው ጉልበት ያላቸው በክፍል ውስጥ የሚሰጡ ትምህርቶች ናቸው። በእያንዳንዱ ክፍል ውስጥ 
ያሉት እያንዳንዱ ተማሪዎች፣ በዲሲ አከባቢ ያሉት እያንዳንዱ ግዛት በአርት፣ በጤና፣ በሂሳብ፣ በሙዚቃ፣ በሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት፣ 
በንባብ፣ በሳይንስ፣ በማኅበረሰብ ጥናቶች፣ እና በዓለም አቀፍ ቋንቋዎች ውስጥ መሠረታዊ ትምህርቶችን ይለማመዳሉ። መሠረታዊ ትምህርቶች 
በእጃቸው ተግባር እና በሀሳብ ተሳትፎ ከእውነታው ዓለም ጋር ግንኙነት እንዲያደርጉ ተማሪዎችን ያግዛሉ።

በዚህ ዓመት ውስጥ የኮሎምቢያ ግዛት የሕዝብ ትምህርት ቤት የ7ኛ ክፍል ተማሪ  የሚለማመዳቸው 
የመሠረታዊ ትምህርቶች ማሳያ ይህ ነው፡

“የእኔ ሙሉ ሕይወት”
ተማሪዎች የሮላንድዳህልን ጽሑፍ ካጠኑ በኋላ ሙሉ እና አስገዳጅ ትረካዎችን ይጽፋሉ። ውይይቶችን እና ገለጻዎችን 
ወደ መጠቀም የሚዘሉ ሲሆን፣ ለአንባቢዎች ሙሉውን ምስሎችን ለመሳል ትረካዎችን ይጽፋሉ።

“ከልኬት በላይ የሆነ ኃይል”
ተማሪዎች  ኃይለኛ በሆነው የራስን ምስል መስራት፣ በተለያዩ ባሕሎች እና ጊዜያቶች ውስጥ የቀረበውን ኃይለኛ የሆኑ 
ነገሮችን በመመርመር ውስጥ የሚታዩ ቃላትን ማልማትን ይሰራሉ።  አማራጭ የመዋቅሮች ኃይል እንዲፈጠር ይህን 
መዝገበ ቃላት የመሩትን የቅርብ ጊዜ አርቲስቶችን ያነቡ፣ እና  በፎቶ አነሳስ፣ ዝብዘባ፣ እና ሚዲያዎችን በመቀየጥ  
በኃይል ሚና ላይ ራሳቸው የሚታይ ማሳያዎችን ለመፍጠር የተማሩትን ጥቅም ላይ ያውላሉ።

“የድንገተኛ አደጋ ጊዜ ዝግጁነት እና ሲፕአር/CPR”
ተማሪዎች ስለ ሲፕአር/CPR የሚማሩ ሲሆን የቤተሰብ የድንገተኛ  የአደጋ ጊዜ ዕቅድን ይሰራሉ። የአሜሪካ የልብ 
ማኅበር ፣ የሆምላንድ የደኅንነት መምሪያ ክፍል፣ እና ሌሎች የመንግሥት ኤጄንሲዎችን መረጃዎች በመጠቀም፣ 
ተማሪዎች ደኅንነቱ የተጠበቀ መውጫ፣ የስብሰባ ቦታዎች፣ እና ራሳቸውን ያልቻሉትን የቤተሰብ አባላት እንክብካቤ 
ዕቅድ ለማውጣት፣ የቤት እና የቤተሰብ ፍላጎቶችን ጥናት ያደርጋሉ።

“ዋይ-ፋይ?”
ተማሪዎች ለከተማ አቀፍ የዋይ-ፋይ ሆትስፖት ዕቅድ ይነድፋሉ። 3-D ፕሪንተሮችን የሚጠቀሙ ሲሆን  የዋይ-
ፋይ ሆትስፖትን  ምትክ የሚሆን ሞዴልን በመሳል ደረጃ የሚሰጡ ሲሆን፣ በከተማው ውስጥ ለምትካቸው ሀሳብ 
ይሰጣሉ። ተማሪዎች እውነታን እና የሞዴሎችን ጠቀሜታ የተሰጡ ሀሳቦችን ለመከላከል ተመጣጣኝነት ያላቸውን 
ግንኙነቶችን፣ የዲሲማል ውድድሮችን፣ እና ስፋትን በመጠቀም ምክንያትን ይጽፋሉ።



ስለ መሠረታዊ ትምህርት እና በዚህ ዓመት ውስጥ ተማሪዎቻችሁ ስለሚማሩዋቸው ሌሎች ትምህርቶችን 
ይበልጥ ለማወቅ፣ እና ተማሪዎቻችሁ በቤት ውስጥ እንዴት ሊትረዱዋቸው እንደምትችሉ ለማወቅ፣ ይህን 
ድኅረገጽ http://dcps.dc.gov/page/ensuring-student-success ይጎብኙ። 

ልጅዎት ስለ 8ኛ ክፍል ምን ያስባል?

መሠረታዊ ትምህርቶች እንደ የኮሎምቢያ ግዛት የሕዝብ ትምህርት ቤቶች ሥርዓተ ትምህርት አካል ሆነው - ተማሪዎች ከብዙ ዓመታት በኋላ 
ሊያስታውሱት የሚችሉት ትምህርቶች ሆነው ጉልበት ያላቸው በክፍል ውስጥ የሚሰጡ ትምህርቶች ናቸው። በእያንዳንዱ ክፍል ውስጥ 
ያሉት እያንዳንዱ ተማሪዎች፣ በዲሲ አከባቢ ያሉት እያንዳንዱ ግዛት በአርት፣ በጤና፣ በሂሳብ፣ በሙዚቃ፣ በሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት፣ 
በንባብ፣ በሳይንስ፣ በማኅበረሰብ ጥናቶች፣ እና በዓለም አቀፍ ቋንቋዎች ውስጥ መሠረታዊ ትምህርቶችን ይለማመዳሉ። መሠረታዊ ትምህርቶች 
በእጃቸው ተግባር እና በሀሳብ ተሳትፎ ከእውነታው ዓለም ጋር ግንኙነት እንዲያደርጉ ተማሪዎችን ያግዛሉ። 

በዚህ ዓመት ውስጥ የኮሎምቢያ ግዛት የሕዝብ ትምህርት ቤት የ8ኛ ክፍል ተማሪ  የሚለማመዳቸው 
የመሠረታዊ ትምህርቶች ማሳያ ይህ ነው፡

“ቦታ ልዩነት ያመጣል”
ተማሪዎች የአከባቢ ግንባታ እንዴት በግለሰቦች እና በማኅበረሰብ ጤና ላይ ተጽእኖ እንደሚያመጣ ይመረምራሉ። 
በተለያዩ የጤና ምንጮች መካከል  ያለውን ግንኙነት እና በማኅበረሰቡ ውስጥ የሚገኙ በካዮችን እና የአባላቱን ጤና 
ግንዛቤ ውስጥ ያስገባሉ። ከዚያም በኋላ ተማሪዎች በማኅበረሰባቸው ውስጥ ያለውን የአከባቢ ጉዳዮች ላይ ጥናታዊ 
ጽሑፎችን አዘጋጅተው መፍትሔውንም ይጠቁማሉ።

“አስገራሚ የአየር ላይ መሽከሪከሪያ እይታ”
ተማሪዎች የአየር ላይ መሽከሪከሪያ፣ በጎ ተጽእኖ የሚያሳድሩ የእቃ ዓይነቶችን፣ የአሽከሪካሪዎችን መጠን፣ እና 
የተሽከሪካሪውን ከፍታ እና ቅርጽን በመፈለግ ንድፍ ያወጡ እና ይሠራሉ።  በፖቴኒሽያል እነርጂ፣ ኪኔቲክ እኒኤርጂ፣ 
ክብደት፣ እና ፍጥነት መካከል ያለውን ግንኙነት በመፈለግ የአየር ላይ መሽከሪከሪያን ፊዚክስ ለመረዳት ቴክኖሎጂን 
እና በተመሳሳይ ኢንቴርኔትን ይጠቀማሉ።

“በአሜሪካ ውስጥ ማለም”
ተማሪዎች “የአሜሪካን ህልም ምንድነው እና ለሁሉም አሜሪካዊያን እንዴት ማሳካት ይችላል”? የሚለውን ጥያቄ 
በመመለስ የቴዲቶክ ወይም የቃላት- ንግግር ችሎታን ይለማመዳሉ ደግሞም ይፈጽማሉ። ተማሪዎች  በቴዲ ኃይል 
ተናጋሪዎች የቋንቋን አወቃቀር እና ስልቶችን በመተንተን፣ ስለውጤታማ ትረካ የሚያጠኑ ሲሆን፣ ንግግራቸውንም 
ለጓደኞቻቸው እና ለማኅበረሰባቸው ያቀርባሉ።

“ደረጃውን የጠበቀ የአርማ አርት”
ተማሪዎች የግል አርማ በመስራት እና ከዚያም መጠኑን ለመቀነስ እና ለማሳደግ እንዲሁም የራሱን ቅርጽ ለመጠበቅ 
በሚያደርጉበት ጊዜ ዕቃዎች ላይ እንዲገጥም ለማድረግ ለማዘዋወር የተሃድሶ ሒሳብን በመጠቀም የአርማ ንድፈ 
ሀሳብ አርቃቂዎች ይሆናሉ።


