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ውድ ወዳጆቼ፤
በዲሲ የሕዝብ ትምህርት ቤቶች ኃላፊ ሆኜ ስሥራ ይህ የመጀመሪያ ዓመቴ ነው፤ ነገር ግን በመላው ዲስትሪክቱ ውስጥ 
ባሉ ትምህርት ቤቶች ውስጥ በርካታ አስገራሚ ነገሮች ሲከናወኑ ተመልክቻለሁ (እንዲሁም በመጀመሪያዎቹ ስድስት 
ወራት ውስጥ 115 የሚሆኑትን ጎብኝቼያለሁ)! በእኛ ተማሪዎች ላይ የተመለከትኩት የተሰጥዎ ደረጃ DCPSን በዚህ ጊዜ 
ለመምራት በመቻሌ ኩራት እንዲሰማኝ አድርጎኛል። 

DCPS በበርካታ ምክንያቶች እያደገ ነው። ተማሪዎቻችንን የሚስተምሩ እና በእያንዳንዷ ቀን ትምህርት ቤቶቻችንን 
የሚመሩ ድንቅ የሆኑ መምህራን አሉን። ከመማሪያ ክፍሎች ውጪ ተማሪዎቻችንን የሚያግዙ ሥራቸውን አክባሪና 
ወዳጅ የሆኑ ሠራተኞች አሉን። ትምህርት ቤቶቻቸውን የሚደግፉ እና ተማሪዎች በቤት ውስጥ መማራቸውን እንዲቀጥሉ 
የሚያደርጉ ወላጆች አሉን። DCPS በሁሉም ነገር እንዲያድግ ከእኛ ጋር አብረውን የሚሠሩ ንቁ እና የተለያዩ ማኅበረሰቦች 
እና ወላጆች  አሉን፦
ከተማሪዎች የምርቃት ብዛት መጠን እስከ ለመማር የሚመዘገበው ተማሪ ተማሪዎች እርካታ ድረስ። በአንድነት 
በምንሠራበት ጊዜ ሁሉም በዲሲ የሚገኝ ተማሪ የላቀ ትምህርት ማግኘት መቻሉን እናረጋግጣለን።

DCPS እጅግ በጣም ጥሩ የሚባል ትምህርት መሰጠቱን ከሚያረጋግጥባቸው ዋንኛ መንገዶች አንዱ ለተማሪዎቻችን 
በምንሰጣቸው ዕድሎች አማካይነት ነው። ዕድሎቹ የሁለተኛ ደረጃ ተማሪዎች ከመመረቃቸው በፊት የእውነተኛውን ዓለም 
ልምድ የሚያገኙበት ለሙያ ዝግጁ የሚያደርጉ እንደ የመስክ ልምምዶች የመሳሰሉ ናቸው፤ ዕድሎቹ ተማሪዎች እንደ 
ሒሳብ እና ሳይንስ የመሳሰሉ ማእከላዊ የሆነ ትምህርቶች ሲማሩ የሁለተኛ ቋንቋ ብቃታቸውን የሚያዳብሩበት የሁለት 
ቋንቋ ፕሮግራም ነው።  
ዕድሎቹ በመቶዎች የሚቆጠሩ የ8ኛ እና የ11ኛ ክፍል ተማሪዎችን ለዓለም አቀፋዊ ጉዞ ያለ ምንም ወጪ እንደሚልከው 
የዓለም አቀፍ ፕሮግራማችን የመሳሰሉ ናቸው፤ እንዲሁም ዕድሎቹ ለተማሪዎቻችን የራሳቸውን ፍላጎት እንዲያገኙ 
የሚያስችሉ ለምሳሌ እንደ አትሌቲክስ፤ ሥነ ሮቦት፤ የበጎ ሥራ አራማጅነት እና ሥነ ጥበባት የመሳሰሉ ተጨማሪ 
እንቅስቃሴዎችን ያካትታሉ። በሁሉም ዲስትሪክት ማዕዘን ላይ ያሉ ተማሪዎች እነዚህን እና ተጨማሪ በርካታ ዕድሎችን፤ 
የዚፕ ኮድ ወይም የበስተጀርባ ታሪክ ከግምት ሳይገባ ለወጣቶቻችንን ርትዓዊ የሆነ ዕድል መሰጠቱን ያረጋግጣሉ።

በዚህ ቀን መቁጠሪያ ውስጥ፤ ተማሪዎቻችን ዕድሎችን በDCPS የሚከታተሉባቸውን ጥቂት ምሳሌችን እርስዎ መመልከት 
ይችላሉ። በሚመጣው ዓመት፤ ብዙ ተማሪዎቻችን የዕውቀት አድማሳቸውን እያሰፉ፤ የራሳቸውን ሳይሆን በዙሪያቸው 
ያለውን ዓለም በጥልቀት እየተረዱ እንደማይ ከወዲሁ ስለማውቅ ከፍተኛ ደስታ ይሰማኛል።

2017-2018 የትምህርት ዘመን ለDCPS ታላቅ ዓመት ይሆናል። በርትዓዊነትን ማረጋገጥ እና ልህቀትን ፍለጋችን በኩል 
ተማሪዎቻችን፣ ወላጆቻችን፣ አስተማሪዎቻችን፣ እና
ማኅበረሰቦቻችንን DCPSን ሲያሳድጉ ለማየት ጓጉቻለሁ!

ከሰላምታ ጋር፣

አንተዋን ዊልሰን (Antwan Wilson)
ዋና አስተዳዳሪ

ዊልሰን ከፍተኛ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት-ዋርድ 3



የተለመዱእና የተራዘሙ የትምህርት 
ዘመን ትምህርት ቤቶች ሲነጻጸሩ
በ2017-2018 የትምህርት ዘመን፤ 11 የDCPS ትምህርት ቤቶች ተጨማሪ የትምህርት ወርን የሚያካትት 

የተራዘመ-ዓመት የቀን መቁጠሪያ ይኖራቸዋል።

11 የተራዘመ የትምህርት ዘመን ያላቸው ትምህርት ቤቶች እነዚህ ናቸው፦

• ጋርፊልድ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት(ዋርድ 8)

•  ኤች.ዲ. ኩክ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት(ዋርድ 1)

•  ሃርት መካከለኛ ደረጃ ትምህርት ቤት(ዋርድ 8)

•  ሄንድሌይ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት (ዋርድ 8)

•  ጆንሰን መካከለኛ ደረጃ ትምህርት ቤት (ክፍል 8)

•  ኬሊ ሚለር መካከለኛ ደረጃ ትምህርት ቤት(ዋርድ 7)

•  ኪንግ መካከለኛ ደረጃ ትምህርት ቤት (ዋርድ 8)

•  ራንድል ሃይላንድስ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት(ዋርድ 7)

•  ራይሞንድ የትምህርት ካምፓስ (ዋርድ 4)

•  ቶማስ መለስተኛ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት (ዋርድ 7)

•  ተርነር መለስተኛ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት (ዋርድ 8)
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ሌሎች ሁሉም የ DCPS ትምህርት ቤቶች ባሉበት
የተለመደው 180-ቀን መቁጠሪያ ይቀጥላሉ

በየወሩ በዚህ የቀን መቁጠሪያ ውስጥ የተለመደው የትምህርት ዘመን ቀናት  የሚጠቁመው 1>የቀለም 

መፍቻ ቁልፍ ተካቷልየተራዘመ የትምህርት ዘመን ቀናት፣ እና የተጋሩ ቀናት DCPS ተማሪዎች እና 

ቤተሰቦች ስለትምህርት ቤታቸው ትክክለኛውን መረጃ መለየት እንዲችሉ ለማረጋገጥ ነው።
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የተለመዱ የትምህርት ዘመን ቀናት

የተራዘሙ የትምህርት ዘመን ቀናት

የተጋሩ ቀናት

እዚህ ላይ እኛን ያግኙን፦

የሽፋን ፎቶ፦

ሄንድሌይ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት – ዋርድ 8

በትምህርት ቤት
ሠራተኞች ሁልጊዜ መረጃን ለመስጠት፣ ጥያቄዎችን ለመመለስ፣

የትምህርት ቤት ጉብኝት ለማስደረግ እና ለሚያሳስቡ ጉዳዮች መፍትሔ ለመስጠት 

ዝግጁ ናቸው።

በኢንተርኔት
•  አስፈላጊ ለሆነ አዲስ መረጃ እና

 የተማሪ ታሪኮችን dcps.dc.gov ላይ ይጎብኙ።

•  በ Twitter፣ Instagram እና Snapchat ላይ ይከታተሉን፦

 @dcpublicschools።

•  በ Facebook፦ facebook.com/dcpublicschools ላይክ ያድርጉን።

በስልክ
ጥያቄዎች አልዎት? DCPS ማእከላዊ ቢሮ በስልክ ቁጥር 202.442.5885 ይደው

ሉልን።

በማኅበረሰብ ውስጥ
 ለDCPS ፕሮግራሞች እና መነሳሻዎች ግብዓት ለመስጠት በዓመት ውስጥ ለሚሰናዳው 

የማኅበረሰብ ስብሰባ በተመለከተ ለመስማት ጆሮዎትን ከፍተው ይጠባበቁ።



በከተማ ውስጥ ካሉ ከሁሉም የDCPS ከፍተኛ ሁለተኛ ደረጃ ትምርት ቤቶች የመጡ 
የ11ኛ ክፍል ተማሪዎች በሊማ፣ ፔሩ በሚገኘው በፕላዛ ዴ አርማስ ቶሎ ፎቶ ይነሣሉ። 
እነዚህ ተማሪዎች በበጋው 2016 ላይ 400 የሚጠጉ የDCPS የ8ኛ እና የ11ኛ ክፍል 
ተማሪዎች በፔሩ በተዘጋጀው ከ18ቱ አንዱ በሆነው ከአገር ውጪ ጉዞ ትምህርት ላይ 
ሥነ ጥበብ፣ ባሕል እና አገልግሎት አጥንተዋል።

ፎቶ በ DCPS



የቀለም መፍቻ ቁልፍ፦ T E Sየተለመዱ የትምህርት ዘመን ቀናት የተራዘሙ የትምህርት ዘመን ቀናት የተጋሩ ቀናት

ጁላይ እሁድ ሰኞ ማክሰኞ ረቡዕ ሐሙስ ዓርብ ቅዳሜ

6 7 8 9 10 11 12

2 3 4 5

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 28 30

ኦገስት 2017

1

31

4

3
1

2

5

6

8

7

ልዩ ልዩ ከፍተኛ ሁለተኛ ደረጃ ትም
ህርት ቤቶች

እሁድ ሰኞ ማክሰኞ ረቡዕ ሐሙስ ዓርብ ቅዳሜ

25 26 27 28 29 30 01

02 03 04 05 06 07 08

09 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31 01 02 03 04 05

የነጻነት ቀን
ለተማሪዎች፣ አስተማሪዎች እና ሠራተኞች 
ትምህርት ቤት ዝግ ነው

የአዲስ አስተማሪ ቅበላና ግንዛቤ ማስጨበጫ

S

የመናፈሻ ቦታዎች እና መዝናኛ ወር

የተራዘመ ዓመት የካምፓስ ዕረፍት
ለተማሪዎች እና ለአስተማሪዎች
ትምህርት ቤት አይኖርም

የ4 የመንፈቅ አጋማሽ ጊዜ/
የመጨረሻ ፈተና መስጫ መጀመሪያ

የ4 የመንፈቅ አጋማሽ ጊዜ/
የመጨረሻ ፈተና መስጫ ማብቂያ

4ኛው ትምህርት ጊዜ ያበቃል 
ግማሽ-ቀን የምዝገባዎች ቀን ለሠራተኞች
በ12:15 p.m. ቀትር በኋላ የተሰረዙ ተማሪዎች። 
የመንፈቁ 4 ምልክቶች በአስፔን

የተራዘመ ዓመት የበጋ ዕረፍት
ለተማሪዎች እና ለአስተማሪዎች
ትምህርት ቤት አይኖርም

E E

E E E

የተራዘመ ዓመት የበጋ ዕረፍት
ለተማሪዎች እና ለአስተማሪዎች
ትምህርት ቤት አይኖርም

የተራዘመ ዓመት የበጋ ዕረፍት
ለተማሪዎች እና ለአስተማሪዎች
ትምህርት ቤት አይኖርም

የተራዘመ ዓመት የበጋ ዕረፍት
ለተማሪዎች ትምህርት ቤት ዝግ ነው
ትምህርት ቤት አይኖርም

የተራዘመ ዓመት የበጋ ዕረፍት
ለተማሪዎች እና ለአስተማሪዎች
ትምህርት ቤት አይኖርም

የተራዘመ ዓመት የበጋ ዕረፍት
ለተማሪዎች እና ለአስተማሪዎች
ትምህርት ቤት አይኖርም

የተራዘመ ዓመት የበጋ ዕረፍት
ለተማሪዎች እና ለአስተማሪዎች
ትምህርት ቤት አይኖርም

የተራዘመ ዓመት የበጋ ዕረፍት
ለተማሪዎች እና ለአስተማሪዎች
እና ለአስተማሪዎች
የመንፈቅ 4 ሪፖርት ካርዶች ተልከዋል

የተራዘመ ዓመት የበጋ ዕረፍት
ለተማሪዎች እና ለአስተማሪዎች
ትምህርት ቤት አይኖርም

የተራዘመ ዓመት የበጋ ዕረፍት
ለተማሪዎች እና ለአስተማሪዎች
ትምህርት ቤት አይኖርም

የተራዘመ ዓመት የበጋ ዕረፍት
ለተማሪዎች እና ለአስተማሪዎች
እና ለአስተማሪዎች
የበጋ ትምህርት ማብቂያ

E

E

E

E

E

E

E

E

E

TE

S
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6ኛክፍል ተማሪዎች በአዲስ መልክ፣ በሁለት ቋንቋ
ማክፋርላንድ መካከለኛ ደረጃ ትምህርት ቤት፣

ድምፅ፣ ዜማ እና ሙዚቃ በእንግሊዝኛ
ቋንቋ የሥነ ጥበብ ክፍላቸው ይማራሉ። 

ፎቶ በማርሻል ሞያ



የቀለም መፍቻ ቁልፍ፦ T E Sየተለመዱ የትምህርት ዘመን ቀናት የተራዘሙ የትምህርት ዘመን ቀናት የተጋሩ ቀናት

ኦገስት
3 4 5 6 7 8 9

1 2

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27

ሴፕቴምበር 2017

28

4

3
1

2

5

6

8

7

ማክፋርላንድ
መካከለኛ ደረጃ ትምህርት ቤት

እሁድ ሰኞ ማክሰኞ ረቡዕ ሐሙስ ዓርብ ቅዳሜ

30 31 01 02 03 04 05

06 07 08 09 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31 01 02

29 30

ፕሮፌሽናል
የዕድገት ቀን
ለተማሪዎች ትምህርት አይኖርም

E

ፕሮፌሽናል
የዕድገት ቀን
ለተማሪዎች ትምህርት አይኖርም

E

ፕሮፌሽናል
የዕድገት ቀን
ለተማሪዎች ትምህርት አይኖርም

E

ፕሮፌሽናል
የዕድገት ቀን
ለተማሪዎች እና ለአስተማሪዎች
ሬንቦው መመመረቂያ

E

ፕሮፌሽናል
የዕድገት ቀን
ለተማሪዎች ትምህርት አይኖርም

E

T

ፕሮፌሽናል
የዕድገት ቀን
ለተማሪዎች ትምህርት አይኖርም

E

ለተማሪዎች የመጀመሪያ የትምህርት ቀን
 መንፈቅ አንድ ይጀምራል
ፕሮፌሽናል
የዕድገት ቀን
ለተማሪዎች ትምህርት አይኖርም

ፕሮፌሽናል
የዕድገት ቀን
ለተማሪዎች ትምህርት አይኖርም

T

ፕሮፌሽናል
የዕድገት ቀን
ለተማሪዎች ትምህርት አይኖርም

T

ፕሮፌሽናል
የዕድገት ቀን
ለተማሪዎች ትምህርት አይኖርም

T

ፕሮፌሽናል
የዕድገት ቀን
ለተማሪዎች ትምህርት አይኖርም

T

ለተማሪዎች የመጀመሪያ የትምህርት ቀን
መንፈቅ አንድ ይጀምራል

T

በPK3 እና PK4 ያሉ ተማሪዎች ሁሉ የሚጀመርበትን ቀናት ከትምህርት ቤታቸው ጋር ማረጋገጥ አለባቸው።

የ SAT የመፈተኛ ቀን 

S

E T

ፕሮፌሽናል
የዕድገት ቀን
ለተማሪዎች ትምህርት አይኖርም

E

ፕሮፌሽናል
የዕድገት ቀን
ለተማሪዎች ትምህርት አይኖርም

E

ፕሮፌሽናል
የዕድገት ቀን
ለተማሪዎች ትምህርት አይኖርም

E

እሁድ ሰኞ ማክሰኞ ረቡዕ ሐሙስ ዓርብ ቅዳሜ
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በሄንድሌይ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት
የፕሪ ኬጂ ትምህርት ቤት ተማሪዎች በክፍሎቻቸው ውስጥ በተለያየ የመማሪያ

ጣቢያ የመገናኘት ዕድሎችን በሚያገኙበት በ“ምርጫ ማድረጊያ ጊዜ”
ጊዜ ይገነባሉ።

ፎቶ በDCPS



የቀለም መፍቻ ቁልፍ፦ T E Sየተለመዱ የትምህርት ዘመን ቀናት የተራዘሙ የትምህርት ዘመን ቀናት የተጋሩ ቀናት

ሴፕቴምበር
8 9 10 11 12 13 14

4 5 6 7

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

ኦክቶበር 2017

3

4

3
1

2

5

6

8

7

ሄንድሌይ የመጀመሪያ ደረጃ
ትምህርት ቤት

እሁድ ሰኞ ማክሰኞ ረቡዕ ሐሙስ ዓርብ ቅዳሜ

27 28 29 30 31 01 02

03 04 05 06 07 08 09

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

1 2

የሠራተኛ ቀን
ለተማሪዎች፣ አስተማሪዎች እና ሠራተኞች 
ትምህርት ቤት ዝግ ነው

S

የአያቶች ቀን

S

መንፈቅ 1 አጋማሽ ነጥብ 
የግስጋሴ ደረጃ ውጤት ሪፖርቶች በፖስታ 
ቤት ተልከዋል 
የሂስፓኒክ ቅርስ ጥበቃ ወር ይጀምራል

S

ሮሽ ሃሻና ይጀምራል

S

መንፈቅ 1 አጋማሽ ነጥብ
የግስጋሴ ደረጃ ውጤት ሪፖርቶች በፖስታ 
ቤት ተልከዋል 
ፕሮፌሽናል
የልማት ቀን 
ለተማሪዎች ትምህርት አይኖርም

S

ዮም ኪፑር ይጀምል

S

በክፍል የመገኘት ግንዛቤ ማስጨበጫ ወር|ብሔራዊ የስፓኒሽ ተናጋሪ ቅርስ ጥበቃ ወር (ሴፕቴምበር 15 - ኦክቶበር 
15) |የቤተመጽሐፍት ካርድ መመዝገቢያ ወር (dclibrary.org) |በሴፕቴምበር እና በኦክቶበር ወር መጀመሪያ ላይ ወደ 
በእያንዳንዱ ትምህርት ቤት ወደ ትምህርት ቤት የመመለሻ ቀን ቀነ ቀጠሮ ተይዞለታል።

የአክት (ACT) የፈተና ቀን 

S

E

T

እሁድ ሰኞ ማክሰኞ ረቡዕ ሐሙስ ዓርብ ቅዳሜ
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Brightwood Education Campus  የንባብ አስተማሪ
ሚስተር ማቴውስ (Mr. Mathews) በትምህርት ቤት መመለሻ ምሽቱ ላይ አስፈ
ላጊ የሆነውን የኮርሱን መረጃ ከወላጆች እና ተማሪዎች ጋር ሆኖ ይገመግማል። 

ፎቶ በDCPS



የቀለም መፍቻ ቁልፍ፦ T E Sየተለመዱ የትምህርት ዘመን ቀናት የተራዘሙ የትምህርት ዘመን ቀናት የተጋሩ ቀናት

ኦክቶበር
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Brightwood Education Campus

እሁድ ሰኞ ማክሰኞ ረቡዕ ሐሙስ ዓርብ ቅዳሜ

01 02 03 04 05 06 07

08 09 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 01 02 03 04

የኮሎምብስ ቀን
ለተማሪዎች፣ አስተማሪዎች እና ሠራተኞች 
ትምህርት ቤት ዝግ ነው

S

የበልግ ዕረፍት
ለተማሪዎች እና ለአስተማሪዎች
ትምህርት ቤት አይኖርም

E

የበልግ ዕረፍት
ለተማሪዎች እና ለአስተማሪዎች
እና ለአስተማሪዎች
PSAT እና SAT በትምህርት ቤት ውስጥ

E

የበልግ ዕረፍት
ለተማሪዎች እና ለአስተማሪዎች
ትምህርት ቤት አይኖርም

E

የበልግ ዕረፍት
ለተማሪዎች እና ለአስተማሪዎች
ትምህርት ቤት አይኖርም

E

የሂስፓኒክ ቅርስ ጥበቃ
ወር ያበቃል 

S

መንፈቅ 1 ያበቃል
ግማሽ ቀን PD እና ግማሽ ቀን የምዝገባ ቀን 
ለሠራተኞች። ለተማሪዎች ትምህርት አይኖርም
 መንፈቅ 1 ያበቃል
ግማሽ ቀን PD እና ግማሽ ቀን የምዝገባ ቀን 
ለሠራተኞች። ለተማሪዎች ትምህርት አይኖርም

ሃሎዊንመንፈቅ 2 ይጀምራል
መንፈቅ 2 ይጀምራል

S

የኮሌጅ ግንዛቤ ማስጨበጫ ወር|ብሔራዊ የስፓኒሽ ተናጋሪ ቅርስ ጥበቃ ወር (ሴፕቴምበር 15 - ኦክቶበር 15) | ብሔራዊ 
የመጽሐፍ ወር|ብሔራዊ ጥቃትን የመከላከል ወር| 
ለአለቃ ዕውቅና የመስጠት ወር

የ SAT የመፈተኛ ቀን 

T

የአክት (ACT) የፈተና ቀን 

S

S

T

መንፈቅ 1 የመንፈቁ አጋማሽ/የመጨረሻ ፈተና 
ይጀምራል
መንፈቅ 1 የመንፈቁ አጋማሽ/የመጨረሻ ፈተና 
ይጀምራል

መንፈቅ 1 የመንፈቁ አጋማሽ/የመጨረሻ 
ፈተና ያበቃል
መንፈቅ 1 የመንፈቁ አጋማሽ/የመጨረሻ 
ፈተና ያበቃል

E T E T

E T

E T

እሁድ ሰኞ ማክሰኞ ረቡዕ ሐሙስ ዓርብ ቅዳሜ
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ኢስተርን ከፍተኛ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የመዝሙር 
ጓድ በዓመታዊው
“ስቴት ኦፍ ስኩልስ” ዝግጅት ማቅረቢያ ቀን መሰብሰቢያ አድ
ራሹን ሞቅ ያደርገዋል። 

ፎቶ በDCPS



የቀለም መፍቻ ቁልፍ፦ T E Sየተለመዱ የትምህርት ዘመን ቀናት የተራዘሙ የትምህርት ዘመን ቀናት የተጋሩ ቀናት

ኖቨምበር
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ዲሴምበር 2017
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ኢስተርን ከፍተኛ ሁለተኛ ደረጃ 
ትምህርት ቤት

እሁድ ሰኞ ማክሰኞ ረቡዕ ሐሙስ ዓርብ ቅዳሜ

29 30 31 01 02 03 04

05 06 07 08 09 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 01 02

29 30

31

መንፈቅ 1 ምልክቶች በአስፔን 
መንፈቅ 1 ምልክቶች በአስፔን የወላጅ-
መምህር
የውይይት ቀን
ለተማሪዎች ትምህርት አይኖርም

S

የደይላይት የጊዜ ቁጠባ ያበቃል 

S

የጦር ጀግኖች ቀን (ታስቦ የሚውል)
ለተማሪዎች፣ አስተማሪዎች እና ሠራተኞች 
ትምህርት ቤት ዝግ ነው

የጦር ጀግኖች ቀን

የምስጋና ቀን
ለተማሪዎች፣ አስተማሪዎች እና ሠራተኞች 
ትምህርት ቤት ዝግ ነው
ተርኪ ቦል እግር ኳስ ግጥሚያ 

S

የምስጋና ቀን ዕረፍት
ለተማሪዎች እና ለአስተማሪዎች
ትምህርት ቤት አይኖርም

S

ብሔራዊ የአሜሪካን ህንዳውያን እና አላስካ ተወላጅ ቅርስ ጥበቃ ወር

የ SAT የመፈተኛ ቀን 

S

S

E T

የመንፈቅ 1 ሪፖርት ካርዶች ተልከዋል 
የመንፈቅ 1 ሪፖርት ካርዶች ተልከዋል

E T

S

እሁድ ሰኞ ማክሰኞ ረቡዕ ሐሙስ ዓርብ ቅዳሜ
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የ 6ኛ የክፍል ተማሪ በበፍራንሲስ-ሰቴቭንስ ትምህርት ቤት ያለ ግድግዳዎች
የpH በቤተ ሙከራ የሚሰጥ ተግባራዊ ሥልጠና፣ በፊዚካል እና በኬሚካል ለውጦች 

መካከል
ያለውን ልዩነት ለመረዳት

የሚመለከተውን የትምህርቱን ክፍል ይመለከታል።

ፎቶ በማርሻል ሞያ (Marshall Moya) 



የቀለም መፍቻ ቁልፍ፦ T E Sየተለመዱ የትምህርት ዘመን ቀናት የተራዘሙ የትምህርት ዘመን ቀናት የተጋሩ ቀናት
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ጃንዋሪ 2018
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ትምህርት ቤት ያለ ግድግዳዎች 
በበፍራንሲስ-ሰቴቭንስ

እሁድ ሰኞ ማክሰኞ ረቡዕ ሐሙስ ዓርብ ቅዳሜ

26 27 28 29 30 01 02

03 04 05 06 07 08 09

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31 01 02 03 04 05 06

1

ፕሮፌሽናል
የልማት ቀን
ለተማሪዎች ትምህርት አይኖርም

S

ሃንኩ ይጀምራል የትምህርት ቤቴ የዲሲ ሎተሪ ማመልከቻ 
ለ2018 – 2019 የትምህርት ዓመት 
ተከፍቷል

SS

የክረምት ዕረፍት
ለተማሪዎች እና ለአስተማሪዎች
ትምህርት ቤት አይኖርም

S

የገና ቀን
ለተማሪዎች፣ አስተማሪዎች እና ሠራተኞች 
ትምህርት ቤት ዝግ ነው

S

የክረምት ዕረፍት 
ለተማሪዎች እና ለአስተማሪዎች 
እና ለአስተማሪዎች
ዋንዛ ይጀምራል

S

የክረምት ዕረፍት
ለተማሪዎች እና ለአስተማሪዎች
ትምህርት ቤት አይኖርም

S

የክረምት ዕረፍት
ለተማሪዎች እና ለአስተማሪዎች
ትምህርት ቤት አይኖርም

S

የክረምት ዕረፍት
ለተማሪዎች እና ለአስተማሪዎች
ትምህርት ቤት አይኖርም

S

የ SAT የመፈተኛ ቀን 

S

የአክት (ACT) የፈተና ቀን
ኤዲፌስት

የመንፈቅ 2 አጋማሽ ነጥብ
የግስጋሴ ደረጃ ውጤት ሪፖርቶች በፖስታ 
ቤት ተልከዋል
የመንፈቅ 2 አጋማሽ ነጥብ
የውጤት ሪፖርቶች ተልከዋል

E T S

እሁድ ሰኞ ማክሰኞ ረቡዕ ሐሙስ ዓርብ ቅዳሜ
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አስተዳዳሪ አንቷን ዊልሰን በማኅበራዊ ጥናት ክፍል ውስጥ ባሉ ከፍተኛ 
ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት

ከተማሪዎች ጋር ትምህርት ቤታቸው ትምህርታቸውን እንዴት እንደሚደግፍ 
እና ስኬታማ እንዲሆኑ

የሚያደርጋቸውን ሌሎች ስለሚያስፈልጓቸው ነገሮች ይነጋገራሉ። 

ፎቶ በDCPS



የቀለም መፍቻ ቁልፍ፦ T E Sየተለመዱ የትምህርት ዘመን ቀናት የተራዘሙ የትምህርት ዘመን ቀናት የተጋሩ ቀናት

ጃንዋሪ
4 5 6 7 8 9 10

1 2 3

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28

ፌብሩዋሪ 2018
4

3
1

2

5

6

8

7

ባሉ ከፍተኛ ሁለተኛ ደረጃ 
ትምህርት ቤት

እሁድ ሰኞ ማክሰኞ ረቡዕ ሐሙስ ዓርብ ቅዳሜ

31 01 02 03 04 05 06

07 08 09 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 01 02 03

የአዲስ ዓመት በዓል ቀን
ለተማሪዎች፣ አስተማሪዎች እና ሠራተኞች 
ትምህርት ቤት ዝግ ነው

S

የክረምት ዕረፍት
ለተማሪዎች እና ለአስተማሪዎች
ትምህርት ቤት አይኖርም

S

ማርቲን ሉተር ኪንግ ጁኒየር ቀን ቀን
ለተማሪዎች፣ ለአስተማሪዎች እና ሠራተኞች 
ትምህርት ቤት የለም 

S

መንፈቅ 2 ምልክቶች በአስፔን
መንፈቅ 2 ምልክቶች በአስፔን

ብሔራዊ የቁጥጥር ወር

የመንፈቅ 2 የትምህርት መንፈቁ አጋማሽ/
የመጨረሻ ፈተና ያበቃል
የመንፈቅ 2 የትምህርት መንፈቁ አጋማሽ/
የመጨረሻ ፈተና ያበቃል

መንፈቅ 3 ይጀምራል
መንፈቅ 3 ይጀምራል

መንፈቅ 2 የመንፈቁ አጋማሽ/የመጨረሻ 
ፈተና ይጀምራል
መንፈቅ 2 የመንፈቁ አጋማሽ/የመጨረሻ 
ፈተና ይጀምራል

E T

E T

E T E T

የመንፈቅ 2 ያበቃል
ግማሽ ቀን PD እና ግማሽ ቀን የምዝገባ ቀን 
ለሠራተኞች። ለተማሪዎች ትምህርት አይኖርም
መንፈቅ 2 ያበቃል
ግማሽ ቀን PD እና ግማሽ ቀን የምዝገባ ቀን 
ለሠራተኞች። ለተማሪዎች ትምህርት አይኖርም

E T

እሁድ ሰኞ ማክሰኞ ረቡዕ ሐሙስ ዓርብ ቅዳሜ
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ለ13ኛ ዓመት በረድፍ፣ ዋት ኪንስ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት 5th የክፍል ተማሪዎች 
“ህልም አለኝ” የሚለውን የማርቲን ሉተር ኪንግ ጁንየር ንግግር በሊንከን መታሰቢያ ላይ 
ያነበንባሉ።

ፎቶ በማርሻል ሎያ (Marshall Moya)



የቀለም መፍቻ ቁልፍ፦ T E Sየተለመዱ የትምህርት ዘመን ቀናት የተራዘሙ የትምህርት ዘመን ቀናት የተጋሩ ቀናት

ፌብሩዋሪ
4 5 6 7 8 9 10

1 2 3

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28

ማርች 2018

29

4

3
1

2

5

6

8

7

ዋትኪንስ አንደኛ ደረጃ ትም
ህርት ቤት

እሁድ ሰኞ ማክሰኞ ረቡዕ ሐሙስ ዓርብ ቅዳሜ

28 29 30 31 01 02 03

04 05 06 07 08 09 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 01 02 03

30 31

ፕሮፌሽናል
የልማት ቀን
ለተማሪዎች ትምህርት አይኖርም

ከ9-12ኛ ክፍል የትምህርት ቤቴ ዲሲ 
ማመልከቻ መቀበያ የሚያበቃበት ቀን

S

S

የፕሬዝዳንቶች ቀን
ለተማሪዎች፣ ለአስተማሪዎች እና ሠራተኞች 
ትምህርት ቤት የለም 

S

የጥቁር ታሪክ ወር|የአሜሪካን ታሪክ ወር

የአክት (ACT) የፈተና ቀን

S

መንፈቅ 2 የሪፖርት ካርድ ተልኳል
መንፈቅ 2 የሪፖርት ካርድ ተልኳል

የምልጃ ቀን

E

የምልጃ ቀን

E

የምልጃ ቀን

E

የምልጃ ቀን

E

E T

እሁድ ሰኞ ማክሰኞ ረቡዕ ሐሙስ ዓርብ ቅዳሜ
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ዋትኪንስ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት 1ኛ የክፍል ተማሪዋ በትምህርት ቤቷ የአ
ትክልት ስፍራ ትምህርት ቤቱ ለምግብነት የሚያበስለውን አትክልት ያድግ ዘንድ 

ዘሮችን በመዝራት ላይ።

ፎቶ በDCPS



የቀለም መፍቻ ቁልፍ፦ T E Sየተለመዱ የትምህርት ዘመን ቀናት የተራዘሙ የትምህርት ዘመን ቀናት የተጋሩ ቀናት

ማርች
8 9 10 11 12 13 14

4 5 6 7

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30

ኤፕሪል 2018

3

እሁድ ሰኞ ማክሰኞ ረቡዕ ሐሙስ ዓርብ ቅዳሜ

25 26 27 28 01 02 03

04 05 06 07 08 09 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

1 2

መንፈቅ 3 አጋማሽ ነጥብ 
የግስጋሴ ውጤት ሪፖርት ተልኳል 
ወላጅ-አስተማሪ
የውይይት ቀን
ለተማሪዎች ትምህርት የለም
የመላዋ አሜሪካ ታንብብ ቀን 

S

ደይላይት ጊዜ መቆጠቢያ ይጀምራል 

S

የቅዱስ ፓትሪክ ቀን

S

የጸደይ ዕረፍት
ለተማሪዎች እና ለአስተማሪዎች
ትምህርት ቤት አይኖርም

S

የጸደይ ዕረፍት
ለተማሪዎች እና ለአስተማሪዎች
ትምህርት ቤት አይኖርም

S

የጸደይ ዕረፍት
ለተማሪዎች እና ለአስተማሪዎች
ትምህርት ቤት አይኖርም

S

የጸደይ ዕረፍት
ለተማሪዎች እና ለአስተማሪዎች
ትምህርት ቤት አይኖርም

S

የጸደይ ዕረፍት
ለተማሪዎች እና ለአስተማሪዎች
እና ለአስተማሪዎች
ፋሲካ ይጀምራል
የትምህርት ቤቴ ዲሲ ሎተሪ ውጤት ይለቀቃል

S

ብሔራዊ የሴቶች ታሪክ ወር | ብሔራዊ የንባብ ግንዛቤ የማስጨበጫ ወር | 
ሙዚቃ በትምህርት ቤታችን ውስጥ ወር

የ SAT የመፈተኛ ቀን 

S

4

3
1

2

5

6

8

7

ኪምባል አንደኛ ደረጃ ትም
ህርት ቤት

መንፈቅ 3 አጋማሽ ነጥብ 
የግስጋሴ ውጤት ሪፖርት ተልኳል

E

ለ PK3-8 ክፍል የትምህርት ቤቴ ዲሲ 
ማመልከቻ መቀበያ ማብቂያ ቀን

S T

በትምህርት ቤት ውስጥ የSAT የፈተና ቀን

S

እሁድ ሰኞ ማክሰኞ ረቡዕ ሐሙስ ዓርብ ቅዳሜ
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9ኛ ክፍል ተማሪዎች በአዲስ ምልክት፣
ሁሉም የሮን ብራውን ኮሌጅ ፕሪፓራቶሪ ከፍተኛ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት 
ቤት ወንዶች ከትምህርት በኋላ ሞቅ ያለውን የቼዝ ጨዋታ ያቀላቀላሉ። 

ፎቶ በማርሻል ማዮ (Marshall Moya)



የቀለም መፍቻ ቁልፍ፦ T E Sየተለመዱ የትምህርት ዘመን ቀናት የተራዘሙ የትምህርት ዘመን ቀናት የተጋሩ ቀናት

ኤፕሪል
6 7 8 9 10 11 12

2 3 4 5

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 28 30

ሜይ 2018

1

31

እሁድ ሰኞ ማክሰኞ ረቡዕ ሐሙስ ዓርብ ቅዳሜ

01 02 03 04 05 06 07

08 09 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 01 02 03 04 05

ፋሲካ

S

የምድር ቀን 

S

የምልጃ ቀን 
መንፈቅ 3
አጋማሽ ነጥብ /የመጨረሻ ፈተና ይጀምራል

E

የምልጃ ቀን 

E

የምልጃ ቀን 

E

የምልጃ ቀን 
መንፈቅ 3
አጋማሽ ነጥብ /የመጨረሻ ፈተና ይጀምራል

E

የምልጃ ቀን 
መንፈቅ 3 ያበቃል
ግማሽ ቀን የምዝገባ ቀን በ12:15 p.m. ቀትር 
በኋላ ለተሰረዙ ሠራተኛ ተማሪዎች።

E Tb

የነፃነት ቀን
ለተማሪዎች፣ አስተማሪዎች እና ሠራተኞች 
ትምህርት ቤት ዝግ ነው

S

መንፈቅ 3 ያበቃል
ግማሽ-ቀን PD እና ግማሽ-ቀንየምዝገባ ቀን 
ለሠራተኞች
ለተማሪዎች ትምህርት አይኖርም
ግማሽ-ቀን PD ለሠራተኞች
ለተማሪዎች ትምህርት አይኖርም

E T

ብሔራዊ የኦቲዝም ግንዛቤ ማስጨበጫ ወር|ብሔራዊ የገንዘብ ትምህርት ወር
ብሔራዊ የሒሳብ ትምህርት ወር|የግጥም ወር|የትምህርት ቤት ቤተ መጽሐፍት ወር  

የአክት (ACT) የፈተና ቀን 

S

4

3
1

2

5

6

8

7

ሮን ብራውን ኮሌጅ
የፕሪፓራቶሪ ከፍተኛ ሁለተኛ ደረጃ ትምህ

ርት ቤት

መንፈቅ 3 የሪፖርት ካርድ ተልኳል

T T

መንፈቅ 3 ምልክቶች በአስፔን

T

መንፈቅ 4 ይጀምራል

T

መንፈቅ 3 አጋማሽ ፈተና/
የመጨረሻ ፈተና መስጫ መጀመሪያ

E

መንፈቅ 3 አጋማሽ ፈተና/
የመጨረሻ ፈተና መስጫ ማብቂያ

E

መንፈቅ 4 ይጀምራል

E

T

እሁድ ሰኞ ማክሰኞ ረቡዕ ሐሙስ ዓርብ ቅዳሜ
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የ12ኛ የክፍል ተማሪው በሉክ ሲ ሙር ከፍተኛ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ከታሪክ እና 
መንግሥት ክፍል በምርጫ ቀን የዳሰሳ ጥናት ሥራ ላይ ሠራተኛ ሆኖ እንደ በጎ ፈቃደኛ 

ሆኖ በመሥራት ልምድ በማግኘቱ ተደስቷል። 

ፎቶ በDCPS



የቀለም መፍቻ ቁልፍ፦ T E Sየተለመዱ የትምህርት ዘመን ቀናት የተራዘሙ የትምህርት ዘመን ቀናት የተጋሩ ቀናት

ሜይ
3 4 5 6 7 8 9

1 2

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27

ጁን 2018

28

4

3
1

2

5

6

8

7

ሉክ ሲ ሙር
ከፍተኛ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት

እሁድ ሰኞ ማክሰኞ ረቡዕ ሐሙስ ዓርብ ቅዳሜ

29 30 01 02 03 04 05

06 07 08 09 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31 01 02

29 30

የአስተማሪ ማመስገኛ ሳምንት 

S

የአስተማሪ ማመስገኛ ሳምንት 

የትምህርት ቤቴ ዲሲ የተማሪ ምዝገባ 
ማብቂያ ቀን ለተወዳደሩ ተማሪዎች

S

S

የአስተማሪ ማመስገኛ ሳምንት 

S

የአስተማሪ ማመስገኛ ሳምንት 

S

አስተማሪን የማመስገኛ ሳምንት 
የመንፈቅ 3 የሪፖርት ካርድ ተልኳል 
የመንፈቅ 4 አጋማሽ ነጥብ 
የግስጋሴ ውጤት ሪፖርት ተልኳል

S

የእናቶች ቀን

S

ረመዳን ይጀምራል 

S

ወላጅ-አስተማሪ
የውይይት ቀን
ለተማሪዎች ትምህርት አይኖርም

S

ግማሽ ቀን PD ለሠራተኞች
ለተማሪዎች ትምህርት የለም 

S

የመታሰቢያ ቀን
ለተማሪዎች፣ አስተማሪዎች እና ሠራተኞች 
ትምህርት ቤት ዝግ ነው

S

የእስያ-ፓሲፊክ ቅርስ ጥበቃ ወር|የአካል ብቃት እና ስፖርት ወር 
ብሔራዊ የሳይንስ ወር | ለአቅመ ሔዋን ያልደረሱ ሴቶች እርግዝና የመከላከል ወር

የ SAT የመፈተኛ ቀን

S

T

ለመመረቅ የመጨረሻዎቹ ፈተናዎች
ተመራቂዎች ያበቃሉ

T

E

መንፈቅ 3 ምልክቶች በአስፔን

E

ለመመረቅ የመጨረሻዎቹ ፈተናዎች
ተመራቂዎች ይጀምራሉ

T

ለመንፈቅ 4 ምልክቶች የመጨረሻው ቀን
ለተመራቂዎች

T

እሁድ ሰኞ ማክሰኞ ረቡዕ ሐሙስ ዓርብ ቅዳሜ
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A ዊልሰን ከፍተኛ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተማሪዋ ከቤተሰቧ ጋር ከ2016 ትም
ህርት በኋላ ምርቃት ቀንን እያከበረች 

ፎቶ በ Imagine Photography



የቀለም መፍቻ ቁልፍ፦ T E Sየተለመዱ የትምህርት ዘመን ቀናት የተራዘሙ የትምህርት ዘመን ቀናት የተጋሩ ቀናት

ጁን
8 9 10 11 12 13 14

4 5 6 7

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

ጁላይ 2018

3

4

3
1

2

5

6

8

7

ዊልሰን ከፍተኛ ሁለተኛ ደረጃ 
ትምህርት ቤት

እሁድ ሰኞ ማክሰኞ ረቡዕ ሐሙስ ዓርብ ቅዳሜ

27 28 29 30 31 01 02

03 04 05 06 07 08 09

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

1 2

መንፈቅ 4 ያበቃል*
ግማሽ-ቀን የምዝገባ ቀን  ለሠራተኞች    
ተማሪዎች የሚለቀቁት በ12:15 p.m ላይ ነው
የመንፈቁ 4 ምልክቶች በአስፔን

T

የበጋ ትምህርት ይጀምራል 

T

የአባቶች ቀን 

S

የግብረሰዶማውያን ወንዶች እና ሴቶች ኩራት ወር | የተማሪ የምቾት ወር

*በበረዶ ቀናት መሠረት ለመቀየር መዘጋጀት

የ SAT የመፈተኛ ቀን 

S

የአክት (ACT) የፈተና ቀን 

S

መንፈቅ 4 ሪፖርት ካርድ ተልኳል

T

መንፈቅ 4 አጋማሽ ነጥብ
የግስጋሴ ውጤት ሪፖርት ተልኳል

E

የተራዘመ ዓመት
የካምፓስ ዕረፍት
ለተማሪዎች እና ለአስተማሪዎች
ትምህርት ቤት አይኖርም

E

የተራዘመ ዓመት
የካምፓስ ዕረፍት
ለተማሪዎች እና ለአስተማሪዎች
ትምህርት ቤት አይኖርም

E

የ4 የመንፈቅ አጋማሽ ጊዜ/
የመጨረሻ ፈተና ይጀምራል*

T

የ4 የመንፈቅ አጋማሽ ጊዜ/
የመጨረሻ ፈተና ያበቃል*

T

እሁድ ሰኞ ማክሰኞ ረቡዕ ሐሙስ ዓርብ ቅዳሜ
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እህቶች በ 2ኛ  እና3ኛ ክፍል በተራዘመው ዓመት ኤች.ዲ. ኩክ አንደኛ 
ደረጃ ትምህርት ቤት ምርጥ ልብሳቸውን ለማሳየት ዕረፍት ሲወስዱ።

ፎቶ በ DCPS



የቀለም መፍቻ ቁልፍ፦ T E Sየተለመዱ የትምህርት ዘመን ቀናት የተራዘሙ የትምህርት ዘመን ቀናት የተጋሩ ቀናት

ጁላይ
5 6 7 8 9 10 11

1 2 3 4

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29

ኦገስት 2018

30

4

3
1

2

5

6

8

7

ኤች.ዲ. ኩክ
አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት

እሁድ ሰኞ ማክሰኞ ረቡዕ ሐሙስ ዓርብ ቅዳሜ

01 02 03 04 05 06 07

08 09 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 01 02 03 04

31

የነጻነት ቀን
ለተማሪዎች፣ ለአስተማሪዎች እና ሠራተኞች 
ትምህርት ቤት የለም 

S

የተራዘመ ዓመት
የካምፓስ ዕረፍት
ለተማሪዎች እና ለአስተማሪዎች
ትምህርት ቤት አይኖርም

E

የተራዘመ ዓመት
የካምፓስ ዕረፍት
ለተማሪዎች እና ለአስተማሪዎች
ትምህርት ቤት አይኖርም

E

4ኛው ትምህርት ጊዜ ያበቃል 
ግማሽ-ቀን የምዝገባዎች ቀን ለሠራተኞች
በ12:15 p.m. ቀትር በኋላ የተሰረዙ ተማሪዎች። 
የመንፈቁ 4 ምልክቶች በአስፔን

E

የተራዘመ ዓመት
የበጋ ዕረፍት
ለተማሪዎች እና ለአስተማሪዎች
ትምህርት ቤት አይኖርም

E

የተራዘመ ዓመት
የበጋ ዕረፍት
ለተማሪዎች እና ለአስተማሪዎች
ትምህርት ቤት አይኖርም

E

የተራዘመ ዓመት
የበጋ ዕረፍት
ለተማሪዎች እና ለአስተማሪዎች
ትምህርት ቤት አይኖርም

E

የተራዘመ ዓመት
የበጋ ዕረፍት
ለተማሪዎች እና ለአስተማሪዎች
ትምህርት ቤት አይኖርም

E

የተራዘመ ዓመት
የበጋ ዕረፍት
ለተማሪዎች እና ለአስተማሪዎች
እና ለአስተማሪዎች
የመንፈቅ 4 ሪፖርት ካርዶች ተልከዋል

E

የተራዘመ ዓመት
የበጋ ዕረፍት
ለተማሪዎች እና ለአስተማሪዎች
ትምህርት ቤት አይኖርም

E

የተራዘመ ዓመት
የበጋ ዕረፍት
ለተማሪዎች እና ለአስተማሪዎች
ትምህርት ቤት አይኖርም

E

የተራዘመ ዓመት
የበጋ ዕረፍት
ለተማሪዎች እና ለአስተማሪዎች
ትምህርት ቤት አይኖርም

E

የተራዘመ ዓመት
የበጋ ዕረፍት
ለተማሪዎች እና ለአስተማሪዎች
ትምህርት ቤት አይኖርም

E

የተራዘመ ዓመት
የበጋ ዕረፍት
ለተማሪዎች እና ለአስተማሪዎች
እና ለአስተማሪዎች
የበጋ ትምህርት ማብቂያ

E T

የመናፈሻ ቦታዎች እና መዝናኛ ወር

የ4 የመንፈቅ አጋማሽ ጊዜ/
የመጨረሻ ፈተና መስጫ መጀመሪያ

E

የ4 የመንፈቅ አጋማሽ ጊዜ/
የመጨረሻ ፈተና መስጫ ማብቂያ

E

እሁድ ሰኞ ማክሰኞ ረቡዕ ሐሙስ ዓርብ ቅዳሜ
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DCPS ማእከላዊ ቢሮ 202.442.5885 ቤት አልባ ወጣቶች 202.576.9502

የቻንስለር/ዋና አስተዳዳሪ ቢሮ 202.442.5885 የሰው ሀብት 202.442.4090

የትምህርት አገልግሎቶች 202.673.4488 ዓለም አቀፍ ባካሎሪያ 202.442.4993

ከትምህርት በኋላ ያሉ መርሐ ግብሮች 202.442.5002 የቋንቋ ፈተና 202.671.0750

ምርመራዎች 202.724.7938 የLGBTQ የተማሪ እርዳታ 202.442.5103

አትሌቲክስ 202.729.3288 የአካባቢ ትምህርት ቤት አማካሪ ቡድን 202.719.6613

በትምህርት ገበታ መገኘት/መቅረት 202.727.0488 አዲስ ከፍታዎች የታዳጊ ወጣቶች ወላጅ መርሐ ግብር 202.442.5040

የክላዔ ቋንቋ ትምህርት 202.671.0750 የትምህርት ቤቴ ዲሲ ሎተሪ 202.888.6336

የኮሌጅ እና የሥራ ዝግጁነት 202.645.6114 ከትምህርት ቤት ውጪ የሆኑ መርሐ ግብሮች 202.442.5002

ተግባብቶቶች 202.805.2885 የመኖሪያ ማረጋገጫ 202.478.5738

የማኅበረሰብ አጋርነት 202.719.6613 ትምህርት ቤቶች profiles.dcps.dc.gov/

መረጃ እና ስልት 202.698.1186 ልዩ ትምህርት 202.673.4488

DC One Card 202.727.6030 የተማሪው ምደባ 202.939.2004

የአፍላ ልጅነት ጊዜ ትምህርት 202.698.1033 የበጋ ትምህርት (K-8) 202.698.2036

የመጀመሪያ ደረጃዎች 202.698.8037 የበጋ ትምህርት (9-12) 202.442.5047

ምዝገባ 202.478.5738 ማዕረግ 1 202.442.5149

የቤተሰብ እና የሕዝብ ተሳትፎ 202.719.6613 ለምርቃት የሚያስፈልጉ 202.299.2115

የምግብ አገልግሎቶች 202.299.2159 በጎ ፈቃደኞች 202.442.4090

መጓጓዣ [የወላጆች መደወያ ማእከል፣ OSSE ልዩ ትምህርት፣ 
የትራንስፖርት 
ዲቪዝዮን (DOT)]

202.724.8600
የቤት/የሆስፒታል ትምህርት መርሐ ግብር (አስቀድሞ የጉብኝት 
ትምህርታዊ አገልግሎቶች በመባል ይታወቅ የነበረው)

202.939.3506

የአገልግሎቶች ማውጫ
ለቤተሰቦች እና ለተማሪዎች

ተጨማሪ አገልግሎቶች፦ የዲሲ መንግሥት

የግዛቱ የትምህርት የበላይ ተቆጣጣሪ ቢሮ (OSSE)
202.727.6436

የዲሲ ግዛት የትምህርት ቦርድ
202.741.0888

የከንቲባው የጥሪ ማእከል
311

የከተማው መማክርት ጉባኤ
202.724.8000

የአደጋ ጊዜ ምላሽ
911

ዲሲ ጤናማ ቤተሰቦች (ነጻ የጤና መድህን)
202.639.4030

የጤና መምሪያ
202.442.5955

የሥነ ልቦና ጤና መምሪያ ክፍል
1.888.793.4357

የሕፃናት እና ቤተሰብ አገልግሎቶች አስተዳደር(CFSA)
202.442.6100

በደልን ሪፖርት ማድረግ
202.671.ኤስኤፍኢ
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የተጋሩ ዓመት በዓላት

የነጻነት ቀን ጁላይ 4፣ 2017 ማርቲን ሉተር ኪንግ ጁኒየር ቀን ቀን ጃንዋሪ 15፣ 2018

የሠራተኛ ቀን ሴፕቴምበር 4፣ 2017 የፕሬዝዳንቶች ቀን ፌብሩዋሪ 19፣ 2018

የኮሎምብስ ቀን ኦክቶበር 9፣ 2017 የጸደይ ዕረፍት ማርች 26 - 30፣ 2018

የጦር ጀግኖች ቀን (ታስቦ የሚውል) ኖቨምበር 10፣ 2017 የነፃነት ቀን ኤፕሪል 16፣ 2018

የምስጋና ቀን ኖቨምበር 23፣ 2017 የመታሰቢያ ቀን ሜይ 28፣ 2018

የክረምት ዕረፍት ዲሴምበር 22፣ 2017-ጃንዋሪ 2፣ 2018 የነጻነት ቀን ጁላይ 4፣ 2018

የገና ቀን ዲሴምበር 25፣ 2017

የአዲስ ዓመት በዓል ቀን ጃንዋሪ 1፣2018

የተለመደው የቀን መቁጠሪያ

የመጀመሪያ መንፈቅ
መንፈቅ 3 አጋማሽ ነጥብ
የግስጋሴ ውጤት ሪፖርት ተልኳል

 ማርች 2፣ 2018

መንፈቅ 1 ይጀምራል  ኦገስት 21፣ 2017 መንፈቅ 3 አጋማሽ መንፈቅ/የመጨረሻ ፈተና ይጀምራል  ኤፕሪል 2፣ 2018

መንፈቅ 1 ያበቃል  ኦክቶበር 27፣ 2017 መንፈቅ 3 አጋማሽ መንፈቅ/የመጨረሻ ፈተና ያበቃል  ኤፕሪል 5፣ 2018

መንፈቅ 1 አጋማሽ ነጥብ
የግስጋሴ ውጤት ሪፖርት ተልኳል

 ሴፕቴምበር 22፣ 2017 መንፈቅ 3 ምልክቶች በአስፔን  ኤፕሪል 13፣ 2018

መንፈቅ 1 የመንፈቁ አጋማሽ/የመጨረሻ ፈተና ይጀ
ምራል

 ኦክቶበር 23፣ 2017 መንፈቅ 3 የሪፖርት ካርድ ተልኳል  ኤፕሪል 20፣ 2018

መንፈቅ 1 የመንፈቁ አጋማሽ/የመጨረሻ ፈተና ያበቃል  ኦክቶበር 26፣ 2017 አራተኛው መንፈቅ

መንፈቅ 1 ምልክቶች በአስፔን  ኖቨምበር 3፣ 2017 መንፈቅ 4 ይጀምራል  ኤፕሪል 9፣ 2018

የመንፈቅ 1 ሪፖርት ካርዶች ተልከዋል  ኖቨምበር 13፣ 2017 4ኛው ትምህርት ጊዜ ያበቃል  ጁን 13፣ 2018

ሁለተኛ መንፈቅ
መንፈቅ 4 አጋማሽ ነጥብ
የግስጋሴ ውጤት ሪፖርት ተልኳል

 ሜይ 11፣ 2018

መንፈቅ 2 ይጀምራል  ኖቨምበር 30፣ 2017 የተመራቂዎች የመጨረሻዎቹ ፈተና ይጀምራል  ሜይ 21፣ 2018

የመንፈቅ 2 ያበቃል  ጃንዋሪ 19፣ 2018 የተመራቂዎች የመጨረሻዎቹ ፈተና ያበቃል  ሜይ 30፣ 2018

የመንፈቅ 2 አጋማሽ ነጥብ
የግስጋሴ ውጤት ሪፖርት ተልኳል

 ዲሴምበር 8፣ 2017
የመንፈቅ 4 የመጨረሻ ቀን
የተመራቂዎች ምልክቶች

 ሜይ 31፣ 2018

መንፈቅ 2 የመንፈቁ አጋማሽ/የመጨረሻ ፈተና ይጀ
ምራል

 ጃንዋሪ 12፣ 2018 መንፈቅ 4 አጋማሽ መንፈቅ/የመጨረሻው ይጀምራል ጁን 4፣ 2018

የመንፈቅ 2 የትምህርት መንፈቁ አጋማሽ/የመጨረሻ 
ፈተና ያበቃል

 ጃንዋሪ 18፣ 2018 መንፈቅ 4 አጋማሽ መንፈቅ/የመጨረሻው ያበቃል  ጁን 12፣ 2018

መንፈቅ 2 ምልክቶች በአስፔን  ጃንዋሪ 26፣ 2018 መንፈቅ 4 ምልክቶች በአስፔን  ጁን 13፣ 2018

መንፈቅ 2 የሪፖርት ካርድ ተልኳል  ፌብሩዋሪ 2፣ 2018 መንፈቅ 4 ሪፖርት ካርድ ተልኳል  ጁን 20፣ 2018

ሦስተኛው መንፈቅ የበጋ ትምህርት ቤት

መንፈቅ 3 ይጀምራል  ጃንዋሪ 22፣ 2018 የበጋ ትምህርት ይጀምራል  ጁን 25፣ 2018

መንፈቅ 3 ያበቃል ኤፕሪል 6፣ 2018 የበጋ ትምህርት ቤት ያበቃል  ጁላይ 27፣ 2018

የተራዘመ ዓመት የቀን መቁጠሪያ

የመጀመሪያ መንፈቅ ሦስተኛው መንፈቅ

መንፈቅ 1 ይጀምራል  ኦገስት 14፣ 2017 መንፈቅ 3 ይጀምራል  ጃንዋሪ 22፣ 2018

መንፈቅ 1 ያበቃል  ኦክቶበር 27፣ 2017 መንፈቅ 3 ያበቃል  ኤፕሪል 27፣ 2018

መንፈቅ 1 አጋማሽ ነጥብ
የግስጋሴ ውጤት ሪፖርት ተልኳል

 ሴፕቴምበር 15፣ 2017
መንፈቅ 3 አጋማሽ ነጥብ
የግስጋሴ ውጤት ሪፖርት ተልኳል

 ማርች 9፣ 2018

መንፈቅ 1 የመንፈቁ አጋማሽ/የመጨረሻ ፈተና ይጀ
ምራል

 ኦክቶበር 23፣ 2017 መንፈቅ 3 አጋማሽ መንፈቅ/የመጨረሻ ፈተና ይጀምራል  ኤፕሪል 23፣ 2018

መንፈቅ 1 የመንፈቁ አጋማሽ/የመጨረሻ ፈተና ያበቃል  ኦክቶበር 26፣ 2017 መንፈቅ 3 አጋማሽ መንፈቅ/የመጨረሻ ፈተና ያበቃል  ኤፕሪል 26፣ 2018

መንፈቅ 1 ምልክቶች በአስፔን  ኖቨምበር 3፣ 2017 መንፈቅ 3 ምልክቶች በአስፔን  ሜይ 4፣ 2018

የመንፈቅ 1 ሪፖርት ካርዶች ተልከዋል  ኖቨምበር 13፣ 2017 መንፈቅ 3 የሪፖርት ካርድ ተልኳል  ሜይ 11፣ 2018

ሁለተኛ መንፈቅ አራተኛው መንፈቅ

መንፈቅ 2 ይጀምራል  ኖቨምበር 30፣ 2017 መንፈቅ 4 ይጀምራል  ኤፕሪል 30፣ 2018

የመንፈቅ 2 ያበቃል  ጃንዋሪ 19፣ 2018 4ኛው ትምህርት ጊዜ ያበቃል  ጁላይ 13፣ 2018

የመንፈቅ 2 አጋማሽ ነጥብ
የግስጋሴ ውጤት ሪፖርት ተልኳል

 ዲሴምበር 8፣ 2017
መንፈቅ 4 አጋማሽ ነጥብ
የግስጋሴ ውጤት ሪፖርት ተልኳል

 ጁን 8፣ 2018

መንፈቅ 2 የመንፈቁ አጋማሽ/የመጨረሻ ፈተና ይጀ
ምራል

 ጃንዋሪ 12፣ 2018 መንፈቅ 4 አጋማሽ መንፈቅ/የመጨረሻው ይጀምራል ጁላይ 9፣ 2018

የመንፈቅ 2 የትምህርት መንፈቁ አጋማሽ/የመጨረሻ 
ፈተና ያበቃል

 ጃንዋሪ 18፣ 2018 መንፈቅ 4 አጋማሽ መንፈቅ/የመጨረሻው ያበቃል  ጁላይ 12፣ 2018

መንፈቅ 2 ምልክቶች በአስፔን  ጃንዋሪ 26፣ 2018 መንፈቅ 4 ምልክቶች በአስፔን  ጁላይ 13፣ 2018

መንፈቅ 2 የሪፖርት ካርድ ተልኳል  ፌብሩዋሪ 2፣ 2018 መንፈቅ 4 ሪፖርት ካርድ ተልኳል  ጁላይ 20፣ 2018
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የኮሎምቢያ ወረዳ

የህዝብ ትምህርት ቤቶች


