
የትምህርት ዘመኑ የጊዜ ሰሌዳ

የኮሎምቢያ ግዛት

የሕዝብ ትምህርት ቤቶች



የተወደዳችሁ ወዳጆች

የመማሪያ ክፍሎች ተዘጋጅተዋል፤ ቦርሳዎች ሞልተዋል፤ እናም አስተማሪዎች፣ ርዕሰ 
መምህራን፣ እና ሠራተኞች ለመጀመሩ እያኮበኮቡ ናቸው! የተለየ ዓመታችን እንደሚሆን 
ወደ ማውቃው፣ ወደ ኮሎምቢያ ግዛት የሕዝብ ትምህርት ቤቶች አዲሱ የትምህርት ዘመን 
እንኳን ደህና መጡ።

እንደ ቻንስሌር ሆኜ ወደ አምስተኛ ዓመት በሚገባበት ጊዜ፣ በአንድ ላይ ሆነን 
ስላከናወነው ሥራ እኮራለሁ። የኮሎምቢያ ግዛት የሕዝብ ትምህርት ቤት በአገሪቱ ግዛት 
ውስጥ በፍጥነት እያደገ ያለ የከተማ ትምህርት ቤት ነው። አብዛኛው የኮሎምቢያ ግዛት 
የሕዝብ ትምህርት ቤት የመማሪያ ክፍሎች በከፍተኛ ደረጃ ውጤታማ በሆኑ መምህራን 
የሚመራ ሲሆን፣ የተመራቂ ሥራዎች፣ የተሳታፊ፣ የተማሪ እርካታ፣ እና አዲስ 
ተመዝጋቢዎች ሁሉም እየጨመሩ ናቸው። 

ከታላላቅ ምሁራን፣ ደረጃውን ከጠበቀ የትምህርት ደረጃ፣ እና የተማሪዎች እና የቤተሰቦች 
ተሳትፎዎች ጋር፣  ተግዳሮቶችን እና የሚያሰናክሉ እንቅፋቶችን አልፈናል። በርካታ 
የሚናከብራቸው ነገሮች ያሉን ሲሆን፣ በዚህ ዓመት ደግሞ የበለጡ ነገሮችን እናሳካለን። 

እንድሚታውቀው፣ በዚህ የትምህርት ዘመን ሦስት ቁልፍ በሆኑ ጉዳዮች ላይ ቅድሚያ 
በመስጠት መዋዕለ ነዋያችንን አፍስሰናል፤ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶቻንን ማሻሻል፣ 
የተለያዩ የቆዳ ቀለም ያላቸውን ወንዶች ማብቃት፣ እና በእያንዳንዱ ክፍል እኩልነትን እና 
ቁርጠኝነትን ማረጋገጥ ናቸው። እነዚህ ሁሉ የመዋዕለ ንዋይ ማፍሰስ ትልቁ ቅድሚያ 
ለሚሰጠው አካል ናቸው፤ ትምህርት ቤቱ ተማሪዎችን የሚያሰራ እና ሁሉንም 
ተማሪዎቻችንን የሚያሳትፊ እንዲሆን እንፈልጋለን።  

በዚህ የጊዜ ሰሌዳ ውስጥ፣ በልጅዎ የትምህርት ዘመን ውስጥ፣ ለተማሪዎቻችን የቀረቡ 
አንዳንድ አስገራሚ የሆኑ ዕድሎችን እንዲመለከቱ እንፈልጋለን። ከዓለም አቀፍ ጉዞ ጀምሮ 
እስከ ኮምፒዩተር ፕሮግራም ማድረግ ድረስ፣ ከውጪ ቋንቋዎች ጀምሮስ እሰክ አዲሱ 
ሁለተኛ ደረጃ ምርጫዎች ድረስ፣ እያንዳንዱ ተማሪ አዳዲስ መስኮችን በማግኘት እና 
አዳዲስ እውቀቶችን ከማግኘት የሚመታውን ደስታ እንዲለማመዱ እንፈልጋለን። 
 

 ትምህርት ቤቶቻችን እና ምሁራኖቻችን በዚህ ዓመት ለልጅዎ አስገራሚ የሆኑ 
ተሞክሮዎችን ለመስጠት ተዘጋጅተዋል። ወጣቱ ሕዝባችን ምን ማሳካት እንደምችል 
በማየት እኔ እንደተደሰትኩ እናንተም ትደሰታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። 

እኛ የኮሎምቢያ ግዛት የሕዝብ ትምህርት ቤቶች 

ስለሆንን ይህን ማድረግ እንችላለን! 

ከሰላምታ ጋር

ካያ ሔንዴርሶን 
ቻንስሌር



.የትምርህት ቤትዎን የወላጅ አደረጃጀትን
ወይም የአገሩን የትምርህት ቤት
አማካሪ ቡድንን ይቀላቀሉ።

በትምህርት ጊዜ ወይም በኋላ
ከተማሪዎች ጋር ይንብቡ።

የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት 
በሥራዎ ቦታ የተግባር ልምምድ
እንዲያደርጉ ግንኙነት
ይፍጠሩ።

ከትምህርት ቤት ጋር ከሠሩ በአከባቢ
ከሚገኙ ድርጅቶች ጋር የበጎ ፈቃደኝነት
አገልግሎት ይስጡብ - ሁሉንም
ክህሎቶች እንቀበላለን!

ስለ ትምርህት ቤት በመጠየቅ
ልጅዎ በቤት ውስጥ በትምህርት
ይርዱት።

ተማሪን በማማከሪ ጥበብዎን
እና ልምዶትን ያጋሩት።

መጽሐፍትን ለትምህርት ቤቱ
ቤተመጽሐፍት ወይም ለመማሪያ
ክፍል ይስጡ (ነገር ግን
መጀመሪያ ይጠይቁ!)።

 ለበለጠ መረጃ  dcps.dc.gov/page/
volunteer-our-schools
የሚለውን ድኅረገጽ ይጎብኙ።

በዚህ ዓመት ከትምህርት ቤትዎ ጋር በቅርበት መስራት ይፈልጋሉ።? እንዴት መስራት 
እንዳለብዎ እዚህ ጋር ይመልከቱ!

www.dcps.dc.gov@dcpublicschools /dcpublicschools@dcpublicschools 202.442.5885

አሁኑኑ ይሳተፉ! እዚህ እንገኛለን

በኢንቴርኔት መረጃ መረብ 
አስፈላጊ ለሆኑ መረጃዎች እና ለተማሪ ታሪኮች dcps.dc.gov ላይ ያቁሙት

የኮሎምቢያ ግዛት የሕዝብ ትምህርት ቤትን ሕይወት ለመመልከት በTwitter እና 
Instagram ላይ: @dcpublicschools ላይ ይከተሉን። 

በፌስ ቡክ : facebook.com/dcpublicschools ላይ ላይክ ያድርጉን

በስልክ
ጥያቄዎች? በኮሎምቢያ የሕዝብ ትምህርት ቤት ማዕከላው ቢሮ 

በ202.442.5885  ላይ ይደውሉ።

በማኅበረሰብ ውስጥ
ለኮሎምቢያ የሕዝብ ትምርህት ቤቶች መርኃግብሮች እና 
ተግባሮች ግብዓት ለመስጠት በዓመቱ ውስጥ ለሚደረጉት 

የማኅበረስብ ስብሰብባዎች ጆሮዎትን ይስጡ።

በትምህርት ቤት
መረጃ፣ ጥያቄዎችን ለመመለስ፣ የትምህርት ቤት ውስጥ 

ጉብኝትን ለመስጠት፣ እና ለችግሮች መፍትሔ ለመስጠት 
ሁል ጊዜ ሠራተኛ የተዘጋጀ ነው።



ፎቶው የተነሳው በማርሻል ሞያ ዲዛዬን ነው

የማዕዘን ድንጋዮች
 የማዕዘን ድንጋዮች  ከፍተኛ  ጥራት፣  ጥረት፣  እና  ለሁሉም   ተማሪዎች  የጋራ  የሆነ  ዋና ዋና ነገሮ   ጋር የሚሄዱ ትምህርቶች  ናቸው።  እነዚህ ትምህርቶች በየክፍሉ ደረጃዎች እና የትምርህት ይዘት አከባቢ፣ 
የእንግሊዝኛ ቋንቋ ጽሑፎችን፣ ሂሳብን፣ ሳይንስን፣ አርትን፣ የጤና እና የሰውነት ማጎልመሻ ትምህርትን፣ የማኅበረሰብ ትምርህትን፣ እና የዓለም ቋንቋዎችን አጠቃሎ ይስጣሉ።  በኮሎምቢያ ግዛት የህዝብ 
ትምህርት ቤቶች አስተማሪዎች የተሰራው፣ የማዕዘን ድንጋዮች አስተማሪዎች ይበልጥ ውጤታማ ለመሆን የሚያስፈልጋቸውን እና ሁሉም ተማሪዎች ተመሳሳይ የትምህርት ጥራት መግኘታቸውን ማረጋገጥ 
የሚያስችላቸውን መሳሪያዎችን ይሰጣቸዋል። 



የልጅነት የሽግግር ሳምንት
ECTW ከኦገስት 24-26 የቤት ለቤት ጉብኝቶችን ይጀምራል።
• የመጨረሻ/የአያታቸው ስም ከ A-K  የሚጀምሩ ልጆች ሐሙስ፣ እገስት 27 ላይ ትምህርት ይጀምራሉ።
• የመጨረሻ/የአያታቸው ስም ከ L-Z የሚጀምሩ ልጆች ዓርብ፣ እገስት 28 ላይ ትምህርት ይጀምራሉ።
• ሁሉም የቅድመ መዋዕለ ሕጻናት 3 እና 4 ተማሪዎች በአንድ ላይ ሰኞ፣ ኦገስት 31 ይጀምራሉ። 
• ልጅዎ በሞንቴሶሪ መርኃግብር ተሳትፎ ከሆነ፣ እባክዎትን ስልጅዎ የሽግግር እቅድ ከትምህርት ቤቱ ጋር ይገኛኑ።

የአስተማሪ ቀኖች: 11 |  የተማሪ ቀኖች: 6 ማክሰኞ

ኦገስት
ሰኞ ማክሰኞ ረቡዕ ሐሙስ አርብ ቅዳሜእሁድ

www.dcps.dc.gov@dcpublicschools /dcpublicschools@dcpublicschools 202.442.5885
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የሙያ የእድገት ቀን 
ተማሪዎች ትምርህት
እይኖራቸውም

ለተማሪዎች
የመጀመሪያ የትምርህት ቀን
 የ1ኛ ተርም መጀመሪያ

ለአዲስ አስተማሪ 
መመሪያ መስጠት

ለአዲስ አስተማሪ  
መመሪያመስጠት

የሙያ የእድገት ቀን 
ተማሪዎች ትምርህት 
እይኖራቸውም

የሙያ የእድገት ቀን 
ተማሪዎች ትምርህት 
እይኖራቸውም

የሙያ የእድገት ቀን 
ተማሪዎች ትምርህት
እይኖራቸውም

የሙያ የእድገት ቀን 
ተማሪዎች ትምርህት
እይኖራቸውም

ሴ
ፕ

ቴ
ም

ቤ
ር

2
0
1
5

የኮሎምቢያ ግዛት

የሕዝብ ትምህርት ቤቶች

ቅዳሜዓርብረቡእሁድ ሐሙ



ፎቶው በማርሻል ሞያ ዲዛዬን

የሥራ ማግኛ ትምህርት
ለከፍተኛ ዕድገት፣ ለከፍተኛ ደሞዝ ላለው ሥራ ተመራቂዎቻችን ዝግጁ መሆናቸውን ለማረጋገጥ፣ የኮሎምቢያ የሕዝብ ትምርህት ቤት ከፍተኛ የሆነ የሥራ ማግኛ ትምህርት መርኃግብር ይሰጣል። የሥራ ማግኛ 
ትምህርቶች በኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ፣ ኢንጂነርንግ፣ መስተንግዶ እና ሌሎችም አንዱ ምሳሌ ነው። ተማሪዎች ወደ ስኬታማነት የሚወስደው ምን እንደሆነ በመጀመሪያ ደረጃ ከኢንዳስትሪ መሪዎች የሚማሩ 
ሲሆን፣ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ከመጨረሳቸው በፊት - በሥራ ቦታ ላይ ዋጋ ያለው ተሞክሮ ያገኛሉ።



• በትምህርት ገበታ ላይ ስለመገኘት የማንቂያ ወር
• የሂስፓኒክ አገር ዝርያ ያላቸው ወር (ሴፕቴምቤር 15 –ኦክቶበር 15)
• የቤተ መጽሐፍት ካርድ መመዝገቢያ ወር  (dclibrary.org)
• ወደ ትምህርት ቤት የመመለሻ ምሽቶች በሴምፕቴምቤር እና በኦክቶቤር መጀመሪያ በእያንዳንዱ ትምህርት ቤት ጊዜ ይያዛል።

ሴፕቴምቤር
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የሠርቶ አደር ቀን
ለተማሪዎች፣ ለአስተማሪዎች፣ እና 
ለሠራተኞች ትምህርት አይኖርም

የተርም 1 ግማሽ ነጥብ የመሻሻያ 
ሪፖርት ይላካል

የሂስፓኒክ ዝርያ ያላቸው የወር 
አቆጣጠር ይጀምራል

ዮም ኩፑር ይጀምራል

የአያቶች ቀን

ሮሽ ሃሻናህ ይጅምራል

የሴፕቴምቤር አዋጅ ሙከራ ቀን

ኦክ
ቶ

በር

2
0
1
5የአስተማሪ ቀን: 21 |  የተማሪ ቀን: 21

ሰኞ ማክሰኞ ረቡዕ ሐሙስ አርብ ቅዳሜእሁድ

የኮሎምቢያ ግዛት

የሕዝብ ትምህርት ቤቶች

ማክሰኞ ቅዳሜዓርብረቡእሁድ ሐሙ



ፎቶው በአንዲ ሌ

አትሌቲክስ
የኮሎምቢያ ግዛት የሕዝብ ትምህርት ቤቶች አትሌቶች በሜዳ ላይ እና በአደባባይ ላይ ይለፋሉ፤ ነገር ግን በይበልጥ በመማሪያ ክፍላችን ውስጥ እንደ አርአያ ለለመሆን ይጥራሉ። የኮሎምቢያ ግዛት የሕዝብ 
ትምህርት ቤት ሰፊ የሆኑ የተለያዩ እና በትምህርት ቤቱ ውስጥ ያሉት ብቻ የሚሳተፉበት ከመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት እስከ ሁለተኛ ደረጃ ያሉት ተማሪዎች ፍላጎታቸውን እንዲፈልጉ፣ ነጻ የትምህርት ዕድል 
እንዲፈልጉ፣ እና በጨዋታዎች ውስጥ፣ እና የጤና እንቅስቃሴዎች ውስጥ እንዲሳተፉ ዕድሎችን የሚሰጣቸውን ያቀርባል።



ኦክቶበር
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• ስለኮሌጅ የማንቂያ ወር
• የሂስፓኒክ ዝርያ ያላቸው አገር ውር (ሴፕቴምቤር  15 –ኦክቶቤር 15)
• አገር አቀፍ የመጽሐፍ ወር
• አገር አቀፍ የመድልዎ መከላከል ወር
• የርዕሰ መምህር የአድናቆት ወር

የአስተማሪ ቀኖች: 21 |  የተማሪ ቀኖች: 18.5

27 28 29 30 01 02

04 05 06 07 08 09

11 12 13 14 15 16

18 19 20 21 22 23

25 26 27 28 29 30

03

10

17

24

31

የኦክቶበር የሳት የሙከራ ፈተና ቀን

የኦክቶቤር የሙከራ አዋጅ ቀን

ሓሎዌንየተርም 1 የግማሽ ቴርም/ የዋና ፈተና 
መጀመሪያ

የተርም 1 የግማሽ ቴርም/ የዋና ፈተና 
ማብቂያ

የካርድ ቀን
ተርም 1 ያበቃል
ተማሪዎች በ12:15 p.m ላይ 
ይለቀቃሉ።

የሂስፓኒክ ዝርያ ያላቸው ወር 
ያልቃል

የሙያ ዕድገት ቀን
 ለተማሪዎች ትምህርት አይኖርም

የኮሎምቦስ ቀን
ለተማሪዎች፣ ለአስተማሪዎች፣ እና 
ለሠራተኞች ትምህርት አይኖርም

ይወላጅ - እአተማሪ የስብሰባ ቀን
 ለተማሪዎች ትምርህት አይኖርም

ኖ
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ር

2
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ሰኞ ማክሰኞ ረቡዕ ሐሙስ አርብ ቅዳሜእሁድ

የኮሎምቢያ ግዛት

የሕዝብ ትምህርት ቤቶች

ማክሰኞ ቅዳሜዓርብረቡእሁድ ሐሙ



 ፎቶ በማርሻሃል ምያ ዲዛዬን

የልጅነት ጊዜ
የኮሎምቢያ ግዛት የሕዝብ ትምህርት ቤት የልጅነት የትምህርት መርኃግብር የቅድመ መዋዕለ ሕጻናት 3 እና የቅድመ መዋዕለ ሕጻናት 4 ልጆች በጤና፣ በደስታ በማደግ እንዲረዱ ሲሆን፣  በስኬታማ ሁኔታ ወደ 
መዋዕለ ሕጻናት የተዘዋወሩትን ተማሪዎች የሚያሳትፍ እና በትምህርት ቤቱ ውስጥ የረጅም ጊዜ ስኬት የሚለማመዱንት ለማረጋገጥ ነው። የኮሎምቢያ ግዛት የሕዝብ ትምርህት ቤት የተለያዩ መርኃግብርን 
ለቅድመ መዋዕለ ሕጻናት ተማሪዎች  ሁለቱንም የእንግልዝኛ ቋንቋ የሚማሩትን፣ የተለየ ፍላጎት ትምርህት፥ እና የ
STEM ትምህርት፣ እና  የአርት ቅይጥን አካቶ ይሰጣል። 
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የደይላይት የቁጠባዎች ጊዜ 
ማብቂያ

2ኛ ተርም ይጀምራል አስተማሪዎች የተርም 1 ውጤቶች 
የማስረከቢያ ቀን

የተርም 1 የሪፖርት ካርዶች ወደ ቤት 
ይላካሉ

ለተማሪዎች፣ ለእስተማሪዎች፣ እና 
ለሠራተኞች ትምህርት ቤት 
አይኖርም።

የተርኪይ ሳህን የእግር ኳስ 
ሻምፕዮንሽፕ
የምስጋና ቀን 
ለተማሪዎች፣ ለእስተማሪዎች፣ እና 
ለሠራተኞች ትምህርት አይኖርም።

የምስጋ ቀን እረፍት 
 ለተማሪዎች ትምህርት አይኖርም, 
ለተማሪዎች፣ ለእስተማሪዎች፣ እና 
ለሠራተኞች ትምህርት አይኖርም።

የኖቬምቤር የሳት ሙከራ ቀን

ኖቬምበር
ሰኞ ማክሰኞ ረቡዕ ሐሙስ አርብ ቅዳሜእሁድ
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• አገር አቀፋዊ የአሜሪካ ሕንጽ እና የአላስካ ቋንቋ ተናጋሪ ዝርያዎች ወር

የአስተማሪ ቀኖች: : 18 |  የተማሪ ቀኖች : 18
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የኮሎምቢያ ግዛት

የሕዝብ ትምህርት ቤቶች

ማክሰኞ ቅዳሜዓርብረቡእሁድ ሐሙ



የሚታዩ ሥዕሎች
የኮሎምቢያ ግዛት የአርት መርኃግብሮች ለተማሪዎች ከቅድመ መዋዕለ ሕጻናት ጀምሮ እስከ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ድረስ በፈጠራ ሂደት ውስጥ እንዲሳተፉ ዕድሎችን ይሰጣል። ተማሪዎች በሚታዩ 
ሥዕሎች ሌንስ በኩል የራሳቸውን ተሞክሮ ሲያዩ፣ በአርት መልክ ያሉትን ሰፊ ሥራዎች እንደ ሚዲያ አርት፣ መሳል እና መቀባት፣ እና ሴራሚክስ ሥራዎ ይመረምራሉ፤ ያገኛሉ፣ ደግሞም ይፈጥራሉ።

ፎቶ በማርሻሃል ምያ ዲዛዬን 



የአስተማሪ ቀኖች: : 14 |  የተማሪ ቀኖች : 13

ዲሴምቤር
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የሙያ ዕድገት ቀን 
ለተማሪዎች ትምርህት አይኖርም

የዲሴምቤር የሳት ሙከራ ቀን

የዲሴምቤር እክት ሙከራ ቀን

የዲሲ የትምህርት በዓል

ሐኑካህ ይጀምራል የተርም 2 ግማሽ ነጥብ የመሻሻያ 
ሪፖርት ይላካል

የክረምት እረፍት
ለተማሪዎች፣ ለአስተማሪዎች፣ እና 
ለሠራተኞች ትምህርት አይኖርም።

የክረምት እረፍት
ለተማሪዎች፣ ለአስተማሪዎች፣ እና 
ለሠራተኞች ትምህርት አይኖርም።

የክረምት እረፍት
ለተማሪዎች፣ ለአስተማሪዎች፣ እና 
ለሠራተኞች ትምህርት አይኖርም።

የክረምት እረፍት
ለተማሪዎች፣ ለአስተማሪዎች፣ እና 
ለሠራተኞች ትምህርት አይኖርም።

የክረምት እረፍት
ለተማሪዎች፣ ለአስተማሪዎች፣ እና 
ለሠራተኞች ትምህርት አይኖርም።

የክረምት እረፍት
ለተማሪዎች፣ ለአስተማሪዎች፣ እና 
ለሠራተኞች ትምህርት አይኖርም።

የክረምት እረፍት
ለተማሪዎች፣ ለአስተማሪዎች፣ እና 
ለሠራተኞች ትምህርት አይኖርም።

የክረምት እረፍት
ለተማሪዎች፣ ለአስተማሪዎች፣ እና 
ለሠራተኞች ትምህርት አይኖርም።

የክረምት እረፍት
ለተማሪዎች፣ ለአስተማሪዎች፣ እና 
ለሠራተኞች ትምህርት አይኖርም።

የአዲስ ዓመት በዓል ቀን

ኩዋንዛ ይጀምራል

የክረምት እረፍት
ለተማሪዎች፣ ለአስተማሪዎች፣ እና 
ለሠራተኞች ትምህርት አይኖርም።

የገና በዓል ቀን

ጃ
ንዋ

ሪ

2
0
1
6

ሰኞ ማክሰኞ ረቡዕ ሐሙስ አርብ ቅዳሜእሁድ

የኮሎምቢያ ግዛት

የሕዝብ ትምህርት ቤቶች

ማክሰኞ ቅዳሜዓርብረቡእሁድ ሐሙ



የተለያየ የቆዳ ቀለም ያላቸውን ወንዶች ማብቃት
የተለያየ የቆዳ ቀለም ያላቸውን ወንዶች በማብቃት ውስጥ፣ የኮሎምቢያ ግዛት የሕዝብ ትምሕርት ቤት በጥቁር እና በላቲን ወንዶች ላይ በአሁኑ ጊዜ ያለውን ተግዳሮቶች እና ስኬቶችን  ይመረምራል።  በፈጠራ እና 
በእኩልነት ላይ ትኩረት ያደረገው አካሄድ፣ የኮሎምቢያ ግዛት የሕዝብ ትምህርት ቤት የተማሪዎችን የሥራ ልምድ ለማብቃት፣ ስኬትን ለመጨመር፣ እና የተለያየ የቆዳ ቀለም ያላቸውን ወንዶች ተማሪዎቻችንን 
ለኮሌጅ፣ ለሥራዎች፣ እና ከኮሎምቢያ ግዛት የሕዝግብ ትምህርት ቤት በኋላ ላለው ሕይወት ለማዘጋጀት ከትምህርት ቤቶች እና ከማኅበረሰብ ጋር ትብብር ይፈጥራል። 

ፎቶ በማርሻሃል ምያ ዲዛዬን 
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የማርቲን ሉተር ክንግ ቀን

ለተማሪዎች፣ ለአስተማሪዎች፣ 
ለሠራተኞች ሥራ አይኖርም።

የምዝገባ ቀን
 ተርም 2 ያበቃል።
. ተማሪዎች በ12:15 p.m ልኣይ 
ይለቀቃሉ።

ተርም 3 ይጀምራል አስተማሪዎች የተርም 2ን  የፈተና 
ውጤት ያስረክባሉ

የክረምት እረፍት
ለተማሪዎች፣ ለአስተማሪዎች፣ እና 
ለሠራተኞች ትምህርት አይኖርም።

የአዲስ ዓመት በዓል ቀን

የተርም 2 የግማሽ አጋማሽ/ ዋና 
ፈተና ይጀምራል

የጃንዋሪ የሳት ሙከራ ቀንየተርም 2 የግማሽ አጋማሽ/ ዋና 
ፈተና ያበቃል

31

• አገር አቀፍ የቁጥጥር ቀን

ጃንዋሪ
ሰኞ ማክሰኞ ረቡዕ ሐሙስ አርብ ቅዳሜእሁድ
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6የአስተማሪ ቀኖች: : 19 |  የተማሪ ቀኖች : 18.5

የኮሎምቢያ ግዛት

የሕዝብ ትምህርት ቤቶች

ማክሰኞ ቅዳሜዓርብረቡእሁድ ሐሙ



ቴክኖሎጂ
በዲሲ የሕዝብ ትምህርት ቤቶች ያሉ ተማሪዎች ከትምህርት ይዘታቸው ጋር በጥልቀት እንዲቆራኙ፣ በዓለም ዙሪያ ካሉት ተማሪዎች ጋር ትብብር እንዲያደርጉ፣ እና አዳዲስ ፈጠራን ለማነሳሳት ፈጠራን 
ለማበረታታት ቴክኖሎጂን ይጠቀማሉ።  በመማሪያ ክፍል ውስጥ ቴክኖሎጂን በመጠቀም፣ የተለመደውን በክፍል ውስጥ የሚሰጠውን የትምህርት ግድግዳዎች በማስወገድ እና ትምህርታቸውን ወደሚቀጥለው 
ደረጃ በመውሰድ ተማሪዎች ራሳቸውን ለኮሌጅ እና ለሥራ ይዘጋጃሉ።  

ፎቶ በማርሻሃል ምያ ዲዛዬን 



• የጥቁሮች ታሪክ ወር

• የአሜሪካ ታሪክ ወር

የአስተማሪ ቀኖች: : 20 |  የተማሪ ቀኖች : 18

ፌብሩዋሪ
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የተርም 2 የሪፖርት ካሮዶች ወደ 
ቤት ይላካሉ

የሙያ ዕድገት ቀን 
ለተማሪዎች ትምህርት አይኖርም።

የፕሬዘዳንት ቀን
ለተማሪዎች፣ ለአስተማሪዎች፣ እና 
ለሠራተኞች ትምህርት አይኖርም።

የወላጅ - አስተማሪ የስብስባ ቀን
 ለተማሪዎች ትምህርት አይኖርም

የፌብሩዋሪ አክት የሙከራ ቀን

ማ
ርች

2
0
1
6

ሰኞ ማክሰኞ ረቡዕ ሐሙስ አርብ ቅዳሜ

የኮሎምቢያ ግዛት

የሕዝብ ትምህርት ቤቶች

እሁድ

ማክሰኞ ቅዳሜዓርብረቡእሁድ ሐሙ



ፎቶ በአንዲ ሌ

የሙዚቃ ትምህርት
በዓለማችን ታዋቂ የማርሽ ባንድ እና የኮንሰርት ባንድ ከመሆን በተጨማሪ፣ የኮሎቢያ ግዛት የሕዝብ ትምህርት ቤት በሁሉም ክፍል ላሉት ተማሪዎች በሙሉ ክህሎቶቻቸውን እና ተማሪዎች ወደ ኮሌጅ፣ ሥራ ቦታቸው 
እና ከዚያ በላይ የሚወስዷቸውን ባሕርያት የሚገነቡ የመስሪያ እና የድምጽ ሙዚቃ ትምህርት ይሰጣል። ከታወቁት እና ክተከበሩ የዋሽንግተን ዲሲ የሙዚቃ ድርጅቶች ጋር ያለን አጋርነት የተማሪዎችን እድገት የሚረዳ 
እና ወጣት ልጆቻን በአገር አቀፍ ደረጃ ችሎታቸውን እንዲያሳዩ ዕድሎችን ይሰጣቸዋል።



• አገር አቀፍ የሴቶች ታሪክ ወር

• አገር አቀፍ የንባብ ማንቂያ ወር

• በትምህርት ቤቶቻችን የሙዚቃ ወር

የአስተማሪ ቀኖች: : 19 |  የተማሪ ቀኖች : 19

ማርች
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ስለ አሜሪካ ቀን ማንበብ

የተርም 3 የግማሽ ነጥብ መሻሻል 
ሪፖርቶች ይላካሉ

የደይላይት የቁጠባዎች ጊዜ 
ይጀምራል

የቅዱስ ፕትሪክ ቀን

ትንሳኤ የጥቢ እረፍት
ለተማሪዎች፣ ለአስተማሪዎች፣ እና 
ለሠራተኞች ትምህርት አይኖርም።

የጥቢ እረፍት
ለተማሪዎች፣ ለአስተማሪዎች፣ እና 
ለሠራተኞች ትምህርት አይኖርም።

የጥቢ እረፍት
ለተማሪዎች፣ ለአስተማሪዎች፣ እና 
ለሠራተኞች ትምህርት አይኖርም።

የጥቢ እረፍት
ለተማሪዎች፣ ለአስተማሪዎች፣ እና 
ለሠራተኞች ትምህርት አይኖርም።

የጥቢ እረፍት
ለተማሪዎች፣ ለአስተማሪዎች፣ እና 
ለሠራተኞች ትምህርት አይኖርም።

ሰኞ ማክሰኞ ረቡዕ ሐሙስ አርብ ቅዳሜእሁድ

የኮሎምቢያ ግዛት

የሕዝብ ትምህርት ቤቶች

ማክሰኞ ቅዳሜዓርብረቡእሁድ ሐሙ



ፎቶ በአንዲ ሌ

የማኅበረሰብ ተሳትፎ
. የቤተሰብ ተሳትፎ ትብብር፣  ዓመቱን ሙሉ ከአስተማሪዎች ጋር ህብረት ማድረግ፣ ለአስተማሪዎች ከተማሪዎቻቸው ቤተሰቦች ጋር የመተማመን ግንኙነት ለመፍጠር እና ጠንካራ የቤተሰብ ተሳትፎ ክህሎቶችን 
ወደ መማሪያ ክፍሎቻቸው ለማመጣት ዕድል ይሰጣቸዋል። በዚህ አስደሳች መርኃግብር ውስጥ፣ አስተማሪዎች ተማሪዎችን እና ቤተሰቦችን ቤት ለቤት ይጎበኙ እና ትልቅ የወላጅ - አስተማሪ ስብሰባ እንዴት 
እንደምመራ፣ ከቤተሰቦች ጋር እንዴት አዎንታዊ ግንኙነት ማዳበር እንደሚቻል፣ እና በቤት ውስጥ መማሪን እንዲረዱ ወላጆችን እንዴት ማብቃት እንደሚቻልን አካቶ ስለተለያዩ የቤተሰብ ተሳትፎ ርዕሶችን  
ለመማር በዓመት ስድስት ጊዜ ይገናኛሉ።



• አገር አቀፍ  የአእምሮ ዘገምተኝነት ማንቂያ ወር
• እገር አቀፍ የገንዘብ ለትምህርት ወር 
• አገር አቀፍ የሂሳብ ትምርህት ወር
• የግጥም ወር
• የትምህርት ቤት ቤተ መጽሐፍት ወር

የአስተማሪ ቀኖች: : 19 |  የተማሪ ቀኖች : 18.5

አፕሪል

www.dcps.dc.gov@dcpublicschools /dcpublicschools@dcpublicschools 202.442.5885

ሜ
ይ

2
0
1
6

27 28 29 30 31 01

03 04 05 06 07 08

10 11 12 13 14 15

17 18 19 20 21 22

24 25 26 27 28 29

02

09

16

23

30

የ3ኛ ተርም አጋማሽ ዋና ፈተና 
ይጀምራል

4ኛ ተርም ይጀምራል

አስተማሪዎች የ3ኛ ተርም 
ውጤቶችን ያስረክባሉ።

የመሬት ቀን

የ3ኛ ተርም የሪፖርት ካርዶች 
ይላካሉ

የምዝገባ ቀን 
.
የ 3ኛ ተርም  ያበቃል  
ተማሪዎች  12:15 p.m ይለቀቃሉ

የጥቢ እረፍት
ለተማሪዎች፣ ለአስተማሪዎች፣ እና 
ለሠራተኞች ትምህርት አይኖርም።

የነጻነት ቀን 
(ይከበራል)
 ለተማሪዎች፣ ለአስተምሪዎች፣ እና 
ለሠራተኞች ትምህርት አይኖርም,

የ3ኛ ተርም አጋማሽ ዋና ፈተና 
ያልቃል

የአፕሪል አክት ሙከራ ቀን

ሰኞ ማክሰኞ ረቡዕ ሐሙስ አርብ ቅዳሜእሁድ

የኮሎምቢያ ግዛት

የሕዝብ ትምህርት ቤቶች

ማክሰኞ ቅዳሜዓርብረቡእሁድ ሐሙ



ዓለም አቀፍ ትምህርት
የኮሎምቢያ ግዛት የሕዝብ ትምህርት ቤት ዓለም አቀፍ የትምርህት መርኃግብሮች ተማሪዎችን ምንጮች እንዲጠቀሙ እና የመሳተፍ ዕድሎች እንዲያገኙ፣ ስለ ዓለም ዘጎች ግንዛብ እንዲኖራቸው ይረዳቸዋል። 
በኢምባስ የማደጎ መርኃግብር በኩል፣ የዓለም ቋንቋ ክፍሎች፣ ትንሹ የተባበሩት ዓለም አቀፍ አገሮች፣ እና ባሕርን የማዋሄድ መርኃግብር በኩል፣ የኮሎምቢያ ግዛት የሕዝብ ትምርህት ቤት ለተማሪዎች እውነተኛ 
የሆነ ዓለም አቀፍ ትምርህትን፣ በዓለም አቀፍ ከተማ ና እየጨመረ ባለወ የዓለም ትስስር ውስጥ ስኬታማ እንዲሆኑ የሚያዘጋጃቸውን ትምህርት  ይሰጣል።
 

ፎቶ በአንዲ ሌ
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የ4ኛ ተርም አጋማሽ የማሻሻያ 
ሪፖርቶች ይላካሉ

የአስተማሪ የአድናቆት
 ሳምንት

የአስተማሪ የአድናቆት
 ሳምንት

የሜይ የሳት የሙከራ ቀን

የእናቶች ቀን

የአስተማሪ የአድናቆት
 ሳምንት

የአስተማሪ የአድናቆት
 ሳምንት

የአስተማሪ የአድናቆት
 ሳምንት
የሙያ እድገት ቀን
 ለተማሪዎች ትምህርት አይኖርም

የወላጅ - አስተማሪ የስብስባ ቀን  
ለተማሪዎች ትምህርት አይኖርም

የአንጋፋዎች ተመራቂ የዋና ፈተና 
ይጀምራል

የመታሰቢያ ቀን
ለተማሪዎች፣ ለአስተማሪዎች፣ እና 
ለሠራተኞች ትምህርት አይኖርም።

የአንጋፋዎች ተመራቂ የዋና ፈተና 
ማብቂያ

• የኤስያ- ፓሲፊክ ዝርያ ያላቸው ወር
• የሰውነት ማብቃት እና የስፖርቶች ወር
• አገር አቀፍ የሳይንስ ወር
• ከታዳግዎች የእርግዝና የመከላከያ ወር

የአስተማሪ ቀኖች: : 21 |  የተማሪ ቀኖች : 19

ሜይ
ሰኞ ማክሰኞ ረቡዕ ሐሙስ አርብ ቅዳሜእሁድ
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የኮሎምቢያ ግዛት

የሕዝብ ትምህርት ቤቶች

ማክሰኞ ቅዳሜዓርብረቡእሁድ ሐሙ



ለኮሌጅ ዝግጁ መሆን
የኮሎምቢያ ግዛት የሕዝብ ትምህርት ቤት የሁለትዮሽ - ተመዝጋቢ እና የኮሌጅ ዝግጅት ኮርሶች የኮሌጅ ትምህርትን ትጋት ለመለማመድ እና  በሁለተኛ ደረጃ እያሉ የኮሌጅ ውጤት ለማግኘት ለተማሪዎች 
በትምህርት የተሻለ እድል ይሰጣቸዋል።  . በአከባቢው ከሚገኙ ታዋቂ ኮሌጆች እና ዩንቨርሲቲዎች ጋር ባለን አጋርነት፣ የኮሎምቢያ ግዛት የህዝብ ትምህርት ቤት ተማሪዎች እና ቤተሰቦች በተሻለ ሁኔታ ለኮሌጅ እና 
ምርጫቸው ለሆነ ሥራ የተዘጋጁ እንዲሆኑ ለመርዳት መርኃግብሩን ቀርጾታል።

ፎቶ በማርሻሃል ምያ ዲዛዬን 



• የጌይ እና የሌዚቢያን ወር

• የተማሪ ደህንነት የሚጠበቅበት ወር

*በረዶዋማ የሆነ ቀንን ምክንያት በማድረግ ሊለወጥ ይችላል

የአስተማሪ ቀኖች: : 13 |  የተማሪ ቀኖች : 11.5
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የጁን የሳት የሙከራ ቀን

የረመዳን ጾም ይጀምራል

የአባቶች ቀን የ4ኛ ተርም የሪፖርት ካርድ ይላካል

የበጋ ትምህርት ይጀምራል

የ4ኛ ተርም ዋና ፈተኛ ይጀምራል*

የሙያ ዕድገት ቀን  ለተማሪዎች 
ትምህርት አይኖርም

የ4ኛ ተርም ዋና ፈተና ያበቃል* የምዝገባ ቀን
 4ኛ ተርም ያበቃል
ተማሪዎች በ12:15 p.m. የለቀቃሉ።
አስተማሪዎች የ4ኛ ተርም ውጤት 
ያስረክባሉ

የጁን የአክት የሙከራ ቀን
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ሰኞ ማክሰኞ ረቡዕ ሐሙስ አርብ ቅዳሜእሁድ

የኮሎምቢያ ግዛት

የሕዝብ ትምህርት ቤቶች

ማክሰኞ ቅዳሜዓርብረቡእሁድ ሐሙ



የበጋ ትምህርት 
የትምህርት ዘመኑ በሚያበቃበት ጊዜ፣ ተማሪዎችን በሚረዳ እና በትምህርታቸው እንዲሻሻሉ በሚያደርጉ በተለያዩ ከፍተኛ ጥራት ባላቸው የበጋ መርኃግብሮች ትምህርት ይቀጣላል።  የኮሎምቢያ ግዛት የሕዝብ ትምህርት ቤት 
ከመዋዕለ ሕጻናት እስከ ሁለተኛ ደረጃ ላሉት ተማሪዎች፣ እንዲሁም ለኮሌጅ ዝግጅት እና  የሥራ ኮርሶችን፣ እና ስጦታ ያላቸው እና ችሎታ ያላቸው መርኃግብርን፣ እና የዲሲ ሚቲስ ዋሽንግተን የተባለውን እና የበጋ የማብቃ 
መርኃግብሮችን በበጋ ትምህርት ይሰጣል።   

ፎቶ በማርሻሃል ምያ ዲዛዬን 



26 27 28 29 30 01

03 04 05 06 07 08

10 11 12 13 14 15

17 18 19 20 21 22

24 25 26 27 28 29

02

09

16

23

30

የነጻነት ቀን 
ለተማሪዎች፣ ለአስተማሪዎች፣ እና 
ለሠራተኞች ትምህርት አይኖርም።

የበጋ ትምህርት ያበቃል

31

የአስተማሪ ቀኖች: : N/A |  የተማሪ ቀኖች: N/A

ጁላይ
ሰኞ ማክሰኞ ረቡዕ ሐሙስ አርብ ቅዳሜእሁድ
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ኦገ

ስት

2
0
1
6

የኮሎምቢያ ግዛት

የሕዝብ ትምህርት ቤቶች

ማክሰኞ ቅዳሜዓርብረቡእሁድ ሐሙ



202.442.5885

202.442.5885

202.673.4488

202.442.5002

202.724.7938

202.729.3288

202.442.5450

202.671.0750

202.727.8648

202.805.2885

202.719.6613

202.724.7938

202.671.2273

202.698.1033

202.698.8037

202.478.5738

202.719.6613

202.442.5112

202.299.2115

202.576.9502

202.442.4090

202.442.4993

202.671.0750

202.442.5103

202.719.6613

202.645.4040

202.748.5738

202.442.5002

202.478.5738

202.442.4800

202.939.2004

202.442.5002

202.442.5047

202.442.6025

202.724.8600

202.442.5447

ዲሲ ጤናማ ቤተሰቦች
(ነጻ የጤና መድኅን)

202.639.4030

የስነልቦና የጤና ክፍል

1.888.793.4357

የዲሲ ግዛት የትምህርት ቦርድ

202.741.0888

የከተማ ጉባኤ

202.724.8000

አላግባቢ መንገላታትን ማሳወቅ 

202.671.SAFE

ተጨማሪ አገልግሎቶች:
የዲሲ መንግሥት

የግዛቱ ቢሮ እና
የበላይ ኃላፊ (OSSE)

202.727.6436

የካንቲባው የጥሪ ማዕከል

311

የድንገተኛ አደጋ ምላሽ

911

የጤና ክፍል

202.442.5955

የልጅ እና የቤተሰብ አገልግሎቶች
አስተዳደር (CFSA)

202.442.6100

profiles.dcps.dc.gov/

202.939.3506

የሰዎች ሀብት አስተዳደር

ዓለም አቀፋዊ ተቀባይነት ያለው ጥናት

የቋንቋ ፈተና

የLGBTQ  የተማሪ አገዛ

የአከባቢው የትምህርት ቤት አማካሪ ቡድን

አዲስ ከፍታ የታዳጊ ወላጅ መርኃግብር

የትምህርት ቤቴ የዲሲ ሎተሪ

ከትምህርት ሰዓት ውጪ ያሉት መርኃግቦርች

የነዋሪነት ማረጋገጫ

ትምህርት ቤቶች

ልዩ ፍላጎት ትምህርት

የተማሪ ሽግግር

የበጋ ትምህርት (ከቅድመ መዋዕለ ሕጻናት-8)

የበጋ ትምህርት (9-12)

ማዕረግ  I

ትራንስፖርት (የወላጅ ጥሪ ማዕከል
የOSSE ልዩ የትምህርት ፍላጎት፣  
የትራንስፖርት ክፍፍል)

የቤት/የሆስፒታል መመሪያ መርኃግብር (ቀዳሚ የጉብኝት 

ትምህርታዊ አገልግሎቶች)

በጎ ፈቃደኞች

የኮሎምቢያ ግዛት የህዝብ ትምህርት ቤት ማዕከላዊ ቢሮ 

የዋና ኃላፊ ቢሮ

የትምህርት አገልግሎቶች

ከትምህርት በኋላ ያሉ መርኃግብሮች

ምዘናዎች

አትሌቲክስ

የክፍል ተሳትፎ

የሁለት ቋንቋ ትምህርት

የኮልጄ እና  የሥራ ዝግጁነት  

ግንኙነቶች

የማኅበረሰብ አጋርነቶች

መረጃ እና ተጠያቂነት

የዲሲ አንድ ካርድ

የልጅነት ትምህርት

የልጅነት ጊዜያቶች

ምዝገባ

የቤተሰብ እና የሕዝብ ተሳትፎ

የምግብ አገልግሎት

ለምረቃ የሚያስፈልጉ ነገሮች

ቤት የሌለው ወጣት

የአገልግሎቶቹ መሪ 
ለወላጆች እና ለተማሪዎች



በጊዜ ሰሌዳ ላይ ቁልፍ የሆኑ ቀኖች
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በዓላት

የተርሞች ቀናት

የሰርቶ አደር ቀን   ሴፕቴምቤር 7, 2015

የኮሎምቦስ ቀን ኦክቶበር 12, 2015

የነጻ መውጣት ቀን ኖቬምቤር  11, 2015

የምስጋ መስጠት እረፍት  ኖቬምቤርv 26-27, 2015

የክረምት እረፍት   ዲሴምቤር 21, 2015 - ጃንዋሪ 1, 2016

የገና በዓል  ዲሴምቤር  25, 2015

አዲሱ ዓመት  ጃንዋሪ 1, 2016

የማርቲን ሉተር ቀን  ጃንዋሪ  18, 2016

የፕሬዘዳንት ቀን  ፌብሩዋሪ  15, 2016

ትንሳዔ  ማርች  27, 2016

የጥቢ እረፍት  ማርች  28-አፕሪል  1, 2016

የነጻነት ቀን  (ይከበራል)   አፕሪል  15, 2016

የመታሰቢያ ቀን   ሜይ  30, 2016

የነጻነት ቀን  ጁላይ  4, 2016

1ኛ ተርም

መጀመሪያ

አጋማሽ  (የመሻሻያ ሪፖርት ይላካል)

የተርም አጋማሽ/ዋና ፈተናዎች   

ፍጻሜ

አሰተማሪዎች ውጤት ያስገባሉ

የሪፖርት ካርድ ይላካል

መጀመሪያ

አጋማሽ  (የመሻሻያ ሪፖርት ይላካል)

የተርም አጋማሽ/ዋና ፈተናዎች   

ፍጻሜ

አሰተማሪዎች ውጤት ያስገባሉ

የሪፖርት ካርድ ይላካል

መጀመሪያ

አጋማሽ  (የመሻሻያ ሪፖርት ይላካል)

የተርም አጋማሽ/ዋና ፈተናዎች   

ፍጻሜ

አሰተማሪዎች ውጤት ያስገባሉ

የሪፖርት ካርድ ይላካል

ኦገስት  24, 2015

ሴፕቴምቤር 25, 2015

ኦክቶበር  26-29, 2015

ኦክቶበር 30, 2015  

ኖቬምቤር 6, 2015  

ኖቬምቤር  13, 2015

2ኛ ተርም

ኖቬምቤር  2, 2015

ዲሴምቤር  9, 2015

ጃንዋሪ  15-21, 2016

ጃንዋሪ  22, 2016

ጃንዋሪ  29, 2016

ፌብሩዋሪ  5, 2016

3ኛ ተርም

ጃንዋሪ  25, 2016

ማርች  2, 2016

አፕሪል  4-7, 2016

አፕሪል  8, 2016

አፕሪል 18, 2016

አፕሪል 22, 2016

4ኛ ተርም

መጀመሪያ

አጋማሽ  (የመሻሻያ ሪፖርት ይላካል)

ለአንጋፋ ተመራዊዎች ዋና ፈተና

አስተማሪዎች ለተመራቂ ተማሪዎች ውጤት የሚያስገቡበት ቀን 

የተርም አጋማሽ/ዋና ፈተናዎች

ፍጻሜ

አሰተማሪዎች ውጤት ያስገባሉ

የሪፖርት ካርድ ይላካል

አፕሪል  11, 2016

ሜይ 13, 2016

ሜይ 23-ሜይ27, 2016

ጁን  1, 2016

ጁን 9-ጁን 15, 2016

Jጁን16, 2016

ጁን 16, 2016

ጁን23, 2016

የበጋ ትምርህት  ያበቃል ጁላይ  29, 2016የበጋ ትምርህት ይጀምራል ጁን  27, 2016



የማዕዘን ድንጋይ
የሥራ ትምህርት አትሌቲክስ
ሙዚቃ

የማኅበረሰብ ተሳትፎ

አለም አቀፍ ትምህርት

የተለያየ የቆዳ ቀለም ያላቸው ወንዶችን
ማብቃት

የክረምት ትምህርት

የልጅነት ጊዜ
የሚታዩ ስዕሎች

የትምህርት ቴክኖሎጂ

የኮሌጅ ዝግጅት


