
የ DCPS
ህ ል ሞ ች
2 0 1 8 - 2 0 1 9  |  የ ት ም ህ ር ት  የ መ ት  ቀ ን  መ ቁ ጠ ሪ ያ



እዚህ ላይ እንገኛለን፡

የሽፋን ፎቶ፡ Walker-Jones የትምህርት ጊቢ (ቀጠና 6)
ፎቶ በ DCPS

የመጀመሪያ የውስጥ ገጽ፡ Johnson መካከለኛ ደረጃ ት/ቤት (ቀጠና 8)
ፎቶ በ DCPS

በት/ቤት
መረጃ ለመስጠት፣ ጥያቄዎች ለመመለስ፣ ትምህርት ቤቱን 
ለማስጎብኘት እና ችግሮችን ለመፍታት ሁሌም ዝግጁ ነን፡፡

ኦንላይን
• አስፈላጊ አዳዲስ መረጃዎችን እና የተማሪ ታሪኮችን 

ለማግኘት dcps.dc.gov ይመልከቱ፡፡
• በ Twitter እና Instagram ይከተሉን:
 @dcpublicschools.
•  በ Facebook ላይ ልክ እንደኛ:
 facebook.com/dcpublicschools.

በስልክ
ጥያቄዎች አሉዎት? ለ DCPS ማዕከላዊ ጽ/ቤት በ 
202.442.5885 ይደውሉ፡፡

በማኅበረሰብ ውስጥ
በ DCPS መርሀ ግብሮች እና ውጥን ሀሳቦች ላይ 
ግብዐት ለማድረግ ዓመቱን በሙሉ የማኅበረሰብ 
ስብሰባዎችን ይጠባበቁ፡፡



መደበኛ እና የተራዘመው የትምህርት ዓመት

በ2018-2019 የትምህርት ዓመት 13 የ DCPS ት/ቤቶች የተራዘመ የትምህርት ዓመት ይኖራቸዋል፡፡ 13ቱ የተራዘሙ የትምህርት ዓመታት፡
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የቀሩት ሌሎች የ DCPS ት/ቤቶች በመደበኛው በ 180 ቀናት ይቆያሉ፡፡

በዚህ የጊዜ መቁጠሪያ እያንዳንዱ ወር የቀለም መለያ ይኖረዋል፤ የ DCPS ተማሪዎች እና ቤተሰቦች ለት/ቤታቸው ተገቢውን መረጃ መለየታቸውን ለማረጋገጥ  
የተለመዱ የትምህርት ዓመት ቀናት, የተራዘሙ የትምህርት ዓመት ቀናት እና የጋራ ቀናት ይጠቁማል፡፡

•  Garfield አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት    ..............................................................................   ቀጠና 8

•  H.D. Cooke አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት    .............................................................   ቀጠና 1

•  Hart መካከለኛ ደረጃ ት/ቤት    .....................................................................................................................   ቀጠና 8

•  Hendley አንደኛ ደረጃ ት/ቤት    ........................................................................................................   ቀጠና 8

•  Johnson መካከለኛ ደረጃ ት/ቤት   .............................................................................................   ቀጠና 8

•  Kelly Miller መካከለኛ ደረጃ ት/ቤት    ..............................................................................   ቀጠና 7

•  King አንደኛ ደረጃ ት/ቤት    ............................................................................................................................   ቀጠና 8

•  Luke C. Moore ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት    ...................................................................   ቀጠና 5

•  Randle Highlands አንደኛ ደረጃ ት/ቤት    .....................................................   ቀጠና 7

•  Raymond Education Campus    ....................................................................   ቀጠና 4

•  Roosevelt STAY ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት    .............................................................   ቀጠና 4

•  Thomas አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት    ................................................................................   ቀጠና 7

•  Turner አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት    ........................................................................................   ቀጠና 8

የተለመዱ የትምህርት ዓመት ቀናት የተራዘሙ የትምህርት ዓመት ቀናት የጋራ ቀናትT E S



 ስለ ዐረፍተ ነገሮች ብዙ ዐውቃለሁ! ቃላት ለመፍጠር ሆህያት 
ይቀናጃሉ፤ ዐረፍ ተነገር ለመመሥረት ቃላት ይቀነባበራሉ፡፡  
እኔም ማንበብ እወዳለሁ፡፡ በዓለም ላይ በርካታ መጻሕፍት 
አሉ፡፡ 100 መጻሕፍት ማንበብ የምፈልግ ይመስለኛል፡፡”

–  Kingston, መዋዕለ ህጻናት, 
Savoy እንደኛ ደረጃ ት/ቤት



የነጻነት ቀን
ለተማሪዎች፣ ለመምህራን 
እና ሠራተኞች ትምህርት 
አይኖርም።

S

የተራዘመ ዓመት 
የትምህርት ቤቱ ዕረፍት
ተማሪዎች እና መምህራን 
ትምህርት አይኖራቸውም

E

የተራዘመ ዓመት 
የትምህርት ቤቱ ዕረፍት
ተማሪዎች እና መምህራን 
ትምህርት አይኖራቸውም

E

ተርም 4 የፈተናዎች 
መጨረሻ 

E
ተርም 4 ማብቂያ
ግማሽ ቀን
መረጃዎች ማጠናቀሪያ 
ቀን ለመምህራን ተማሪዎች በ 
12:15 ፒኤም ላይ. ይለቀቃሉ
ተርም 4 ማብቂያ፣ ተማሪዎች 
ግማሽ ቀን ተለቀው የመምህራን በ 
Aspen መረጃዎች ማጠናቀሪያ

E

የተራዘመ ዓመት 
የበጋ ዕረፍት
ተማሪዎች እና መምህራን 
ትምህርት አይኖራቸውም

E

የተራዘመ ዓመት 
የበጋ ዕረፍት
ተማሪዎች እና መምህራን 
ትምህርት አይኖራቸውም

E

ተርም 4 የመጨረሻ 
ፈተናዎች ይጀመራሉ

E

የተራዘመ ዓመት 
የበጋ ዕረፍት
ተማሪዎች እና መምህራን 
ትምህርት አይኖራቸውም

E

የተራዘመ ዓመት 
የበጋ ዕረፍት
ተማሪዎች እና መምህራን 
ትምህርት አይኖራቸውም

E

የተራዘመ ዓመት 
የበጋ ዕረፍት
ተማሪዎች እና መምህራን 
ትምህርት አይኖራቸውም

E

የተራዘመ ዓመት 
የበጋ ዕረፍት
ተማሪዎች እና መምህራን 
ትምህርት አይኖራቸውም

E

የተራዘመ ዓመት 
የበጋ ዕረፍት
ተማሪዎች እና መምህራን 
ትምህርት አይኖራቸውም
የበጋ ትምህርት ማብቂያ

E

የተራዘመ ዓመት 
የበጋ ዕረፍት
ተማሪዎች እና መምህራን 
ትምህርት አይኖራቸውም

E

የተራዘመ ዓመት 
የበጋ ዕረፍት
ተማሪዎች እና መምህራን 
ትምህርት አይኖራቸውም

E

የተራዘመ ዓመት 
የበጋ ዕረፍት
ተማሪዎች እና መምህራን 
ትምህርት አይኖራቸውም

E

የሙያ ማዳበሪያ ቀን
ተማሪዎች ትምህርት 
አይኖራቸውም

E
የሙያ ማዳበሪያ ቀን
ተማሪዎች ትምህርት አይኖራቸውም
የሬንቦ ምርቃት (የየትምህርት 
ቤቶቻቸውን ልይ ልዩ መለያ 
ቀለማት ጋውን የለበሱ 
ተማሪዎች ትምህርት 
የማጠናቀቂያ ምርቃት በዓል)

የሙያ ማዳበሪያ ቀን
ተማሪዎች ትምህርት 
አይኖራቸውም

E

የሙያ ማዳበሪያ ቀን
ተማሪዎች ትምህርት 
እይኖራቸውም

E

የሙያ ማዳበሪያ ቀን
ተማሪዎች ትምህርት 
አይኖራቸውም

E

T

E T

ሐምሌ

ነሐ
ሴ

313028282726

242322212019 25

171615141312 18

1098765 11

321 4

Savoy አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት

ፎቶ በ DCPS

8

የመናፈሻዎች እና የመዝናኛዎች ወር

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

ዓርብሐሙስእሮብማክሰኞሰኞእሁድ ቅዳሜ

የቀለም መለያ የተለመዱ የትምህርት ዓመት ቀናትT የተራዘሙ የትምህርት ዓመት ቀናትE የጋራ ቀናትS

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

እሁድ ሰኞ ማክሰኞ ዕሮብ ሐሙስ ዓርብ ቅዳሜ



 

ት/ቤታችን የ Kaiን ፍላጎት በተለያዩ መንገዶች ለማሟላት እየሞከረ በመሆኑ ደስተኛ ነን፡፡ በልጄ ትምህርት ቀጥታ ተሳታፊ እንደሆንኩ 
ይሰማኛል፡፡ በዚህ ዓመት ትልቅ ለውጥ እያመጣ መሆኑ እንደተጠበቀ ሆኖ የተለያዩ ነገሮችን እንደሚሞክር እና ከዚህ የበለጠ ከፍ ያለ ጥረት 
እንዲያደርግ ተስፋ እናደርጋለን፡፡ ሣይንቲስት ወይም ኬክ ሰሪ ቢሆንም እንኳን በሥራው ደስተኛ እንዲሆን ብቻ ነው የምንፈልገው፡፡”

– Ayako Sato (በስተግራ)፣ የ Thomson አንደኛ ደረጃ ት/ቤት ወላጅ፣ Kai የሚባል ልጅ (1ኛ ክፍል) እና Tony Hoang የሚባል ባለቤት ያላት



የሙያ እድገት ቀን
ተማሪዎች ትምህርት 
አይኖራቸውም 

E

የሙያ ማዳበሪያ ቀን
ተማሪዎች ትምህርት 
አይኖራቸውም
የሬንቦ ምርቃት 
(የየትምህርት ቤቶቻቸውን 
ልይ ልዩ መለያ ቀለማት 
ጋውን የለበሱ ተማሪዎች 
ትምህርት የማጠናቀቂያ 
ምርቃት በዓል)

የሙያ ማዳበሪያ ቀን
ተማሪዎች ትምህርት 
አይኖራቸውም

E

የሙያ ማዳበሪያ ቀን
ተማሪዎች ትምህርት 
አይኖራቸውም

E

የሙያ ማዳበሪያ ቀን
ተማሪዎች ትምህርት 
አይኖራቸውም

E E T

የሙያ ማዳበሪያ ቀን
ተማሪዎች ትምህርት 
አይኖራቸውም

E

የሙያ ማዳበሪያ ቀን
ትምህርት አይኖርም
ለተማሪዎች

የሙያ ማዳበሪያ ቀን
ተማሪዎች ትምህርት 
አይኖራቸውም

E

የሙያ ማዳበሪያ ቀን
ተማሪዎች ትምህርት 
አይኖራቸውም

E

አዲስ መምህር መግለጫ 
የሙያ ማዳበሪያ ቀን
ተማሪዎች ትምህርት 
አይኖራቸውም

E E

የሙያ ማዳበሪያ ቀን
ተማሪዎች ትምህርት 
አይኖራቸውም

የሙያ ማዳበሪያ ቀን
ትምህርት
ለተማሪዎች

የት/ቤት የመጀመሪያ 
ቀን ለተማሪዎች
ተርም 1 መጀመሪያ
የሙያ ማዳበሪያ ቀን
ተማሪዎች ትምህርት 
አይኖራቸውም

የሙያ ማዳበሪያ ቀን
ተማሪዎች ትምህርት 
አይኖራቸውም

የሙያ ማዳበሪያ ቀን
ተማሪዎች ትምህርት 
አይኖራቸውም

T

የተማሪዎች ትምህርት 
መጀመሪያ ቀን
ተርም 1 የሚጀምረው 
ኢድ አል-አድሀ 

S

E T TTT

T S
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12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31 01

ሁሉም የ PK3 እና PK4 ተማሪዎች ትምህርት መጀመሪያ ቀን ከየትምህርት ቤቶቻቸው ያረጋገግጡ፡፡

ነሀሴ
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ም
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212019181716 22

14131211109 15

765432 8

1

Thomson አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት

ፎቶ በ DCPS
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የቀለም መለያ የተለመዱ የትምህርት ዓመት ቀናትT የተራዘሙ የትምህርት ዓመት ቀናትE የጋራ ቀናትS
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እሁድ ሰኞ ማክሰኞ ዕሮብ ሐሙስ ዓርብ ቅዳሜ



 ተማሪዎቼ የሚያውቁ እና ኃላፊነት የሚሰማቸው እንዲሆኑ 
እፈልጋለሁ፡፡ ለችግሮች አስቸኳይ መፍትሄ የሚሰጡ እና 
የማሰብ ችሎታ ያላቸው እዲሆኑ እፈልጋለሁ፡፡ እንዴት 
ትክክለኛ መልስ ከማግኘት ይልቅ እንዴት እንደሚያስቡ 
ማወቁ ይበልጥ ይስበኛል በየጊዜው ከማላገኛቸው በ 1ኛ እና 
3ኛ ክፍል ከሚያስተምሩ፣ የሥራ-ባልደረቦቼ ጋር በ LEAP 
አማካይነት የሙያ ማዳበሪያ እድገት ልምዶችን እቀስማለሁ፡
፡ በየሣምንቱ ተማሪዎች ወደ እኔ ክፍል ከመምጣታቸው 
በፊት ምን እና እንዴት እንደሚማሩ እንዲሁም ተማሪዎቼን 
ለሚቀጥለው የትምህርት ዓመት ለማዘጋጀት ምን ማድረግ 
እንዳለብኝ አውቃለሁ፡፡”

–  Brian O’Beirne, 2ኛ ክፍል መምህር፣    
Stoddert አንደኛ ደረጃ ት/ቤት 



የወዝ አደሮች ቀን
ተማሪዎች፣ መምህራን 
እና ሠራተኞች ትምህርት 
አይኖራቸውም።

S

የ ACT የፈተና ቀን

S

ብሄራዊ የሂስፓኒክ የባህል 
ቅርስ ወር ይጀመራል

S

የአያቶች ቀን
Rosh Hashanah
የሚጀምረው

S

Yom Kippur ይጀመራል

S

SAT ፈተና ቀን

S

የተርም 1 የእድገት 
እንቅስቃሴ ሪፖርቲች 
የሚያበቁት በ Aspen

S

የተርም 1 አጋማሽ
እድገት ሪፖርቶች ተልከዋል

S

26 27 28 29 30 31 01

10

17

01

24

የቀሪ መቆጣጠሪያ ግንዛቤ ወር  |  ብሄራዊ ሂስፓኒክ የባህል ወር (ሴፕቴምበር 15 - ኦክቶበር 15)  |  የቤተ-መጻሕፍት ካርድ መመዝገቢያ ወር (dclibrary.org)  |   
ወደ ት/ቤት መመለሻ ምሽቶች ፕሮግራም የሚያዙት በሴፕቴምበር እና ኦክቶበር በእንዳንዱ ት/ቤት ነው፡፡
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ይህ ዓመት ለኔ ግብ የምቀይስበት ዓመት ነው፡፡ በኮምፒተር ሣይንስ፣ ታሪክ በመጻፍ እና ጥሩ ስሜት በማሳደር የተሻለ መሆን እፈልጋለሁ፡ 
ስሜታችንን ለማገዝ ሁለተኛ ደረጃ ሁለተኛ ክፍል ላይ ተምረናል፡፡ ማኅበራዊ ስሜታዊ ትምህርት ይባላል፡፡ ጥሩ ስሜት ከሌለዎት ወይም 
ከተናደዱ ወይም ካዘኑ የሆድ ትንፋሾችን መውሰድ ይችላሉ፡፡ ስሜቴን እና ስጋቶቼን የተሻለ እንድረዳ እና እንድረጋጋ ይረዳኛል፡፡”

– Kennedy (በስተቀኝ)፣ 3ኛ ክፍል Nalle መጀመሪያ ደረጃ ት/ቤት፣ Skyler የሚባል የክፍል ጓደኛ ያለው



በትምህርት ቤት PSAT 
እና SAT ቀን

S

የ SAT የፈተና ቀን

S

የኮሎምበስ ቀን
ትምህርት አይኖርም ተማሪዎት፣ 
መምህራን እና ሠራተኞች

S

ብሄራዊ የሂስፓኒክ ባህል 
የቅርስ ወር ማብቂያ

S

ተርም 1 ያበቃል
ግማሽ ቀን የሙያ ማዳበሪያ 
እና ግማሽ ቀን የመረጃዎች 
ማጠናቀሪያ ቀን ለሠራተኞች
ተማሪዎች ትምህርት 
አይኖራቸውም

S

የ ACT የፈተና ቀን

S

SAT የፈተና ቀን

S

ሀለዊን

S

የሙያ ማዳበሪያ ቀን
ተማሪዎች ትምህርት 
እይኖራቸውም

S

የ ተርም 2 መጀምረያ

S

ተርም 1 ማርክስ
ዘገባዎች በአስፒን 
የማጠናቀሪያ ማብቂያ ቀን

S
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የኮሌጅ ግንዛቤ ወር  |  ብሄራዊ የሂስፓኒክ ባህል ወር (ሴፕቴምበር 15 - ኦክቶበር 15)  |  ብሄራዊ የመጻሕፍት ወር  | 
ብሄራዊ የማስፈራራት ወር  |  ለርዕሰ መምህር ተገቢ ግምት የመስጫ ወር 
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 ለ4ኛ ክፍሎች ትልቁ ተስፋዬ እነሱ ያላቸውን ታላቅነት  
መረዳት መቻል ነው፡፡ ከአካባቢውያቸው ውጪ የበለጠ  
ባወጣናቸው ቁጥር የበለጠ ትልቅ ለመሆን ይፈልጋሉ፡፡  
ዲሲ ውስጥ ቤተ-መዘክር ወይም ከክልል ውጪ የመንሸራተቻ  
ጉዞ ሲወስዷቸው ፊታቸውን በማየት ማወቅ ይቻላል፡፡  
መጽሕፍት አሉን ግን ዕውቀት ከሂሳብ እና ንባብ በላይ ነው፡፡  
ወደ ሌላ ደረጃ ሊያደርሳቸው የሚችል ምን ተሞክሮ እያሳለፉ ነው?”

–  Bernard Terry፣ የመርሀ ግብር አስተባባሪ  
Garfield አንደኛ ደረጃ ት/ቤት



ዴይ ላይት ሴቪንግ 
የጊዜው ማብቂያ  

S

የምርጫ ቀን
የወላጅ-መምህር 
የስብሰባ ቀን
ተማሪዎች ትምህርት 
አይኖራቸውም

S

የአባት አርበኞች ቀን
(ታስቦ፥ ተክብሮ ውሏል)
ትምህርት አይኖርም ቤት 
ለተማሪዎት፣ ለመምህራን 
እና ሠራተኞች

S

የአባት አርበኞች ቀን

S

የታንክስ ጊቪንግ ዴይ ዕረፍት
ተማሪዎች እና መምህራን 
ትምህርት አኖራቸውም

S S S

SAT የፈተና ቀን

S

ታንክስጊቪንግ ዴይ 
ተማሪዎች፣ መምህራን 
እና ሠራተኞች ትምህርት 
አይኖራቸውም።
የ Turkey Bowl 
የእግር ኳስ ውድድር

የታንክስጊቪንግ ዕረፍት
ተማሪዎች እና መምህራን 
ትምህርት አይኖራቸውም

የ SAT የፈተና ቀን

S

ሃሊውን

S

ተርም 2 የሚጀምረው

S

የተርም 1 ትምህርት 
ውጤት ነጥቦች በአስፒን 
እንዲጠናቀር የታቀደ

S

ተርም 1 ሪፖርት ካርዶች 
ለተማሪዎች ወላጆች በፖስታ 
ቤት በኩል ይላካሉ

S

የተርም 2 እድገት ዘገባዎች 
በአስፒን የማጠናቀሪያ 
ማብቂያ ቀን

S
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Garfield አደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት

ፎቶ በ DCPS
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ዓርብሐሙስእሮብማክሰኞሰኞእሁድ ቅዳሜ

የቀለም መለያ የተለመዱ የትምህርት ዓመት ቀናትT የተራዘሙ የትምህርት ዓመት ቀናትE የጋራ ቀናትS
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እሁድ ሰኞ ማክሰኞ ዕሮብ ሐሙስ ዓርብ ቅዳሜ



 በህይወት ውስጥ ጠቃሚ ሰው መሆን እፈልጋለሁ፡፡ ለቤተሰቤ ጥሩ  
ህይወት እመኛለሁ፤ ልጠብቃቸው እና ውለታቸውን ልከፍል እፈልጋለሁ፡፡  
ሁለቱን ታናናሽ ወንድሞቼን የእኔን ድጋፍ እንደሚፈልጉ ስለማቅ በቅርበት 
ስለምይዛቸው፣ ምንም ነገር ይሁን ዘወትር ለእነሱ እንደምቆምላቸው 
ስለሚያውቁ ነው፡፡ ተስፋ እንዲቆርጡ በፍጹም አልፈልግም፣ ሁሌ 
እንዲሞክሩ እና በህይወት ውስጥ ሰው እንዲሆኑ እፈልጋለሁ፡፡”

–  Juan, 5ኛ ክፍል, 

Dorothy I. Height አንደኛ ደረጃ ት/ቤት

I want to be an important person 
in life. I want a good life for my 
family, and to protect them and 
give back to them. I keep my two 
younger brothers close because 
I know they look up to me, and 
they know I’ll be there for them 
no matter what. I want them to 
never give up, to always try, and 
learn to be someone in life.”

–  Juan, 5th grade, 
Dorothy I. Height Elementary School



የ SAT የፈተና ቀን

S

የእያንዳንዱ የዲሲ የሕዝብ 
እና ቻርተር ትምህርት ቤቶች 
ከተማ አቀፍ ዝግጅት በዓል 
የ ACT የፈተና ቀን

S

የክረምት ዕረፍት
ተማሪዎች እና መምህራን 
ትምህርት አይኖራቸውም

S S S S S

S S

የገና በዐል
ተማሪዎች፣ መምህራን 
እና ሠራተኞች ትምህርት 
አይኖራቸውም።

የክረምት ዕረፍት
ተማሪዎች እና መምህራን 
ትምህርት አይኖራቸውም

የክረምት ዕረፍት
ተማሪዎች እና መምህራን 
ትምህርት አይኖራቸውም

የክረምት ዕረፍት
ተማሪዎች እና መምህራን 
ትምህርት አይኖራቸውም

የክረምት ዕረፍት
ተማሪዎች እና መምህራን 
ትምህርት አይኖራቸውም

የዘመን መለወጫ ዓመት በዐል
ለተማሪዎች፣ መምህራን 
እና ሠራተኞች ትምህርት 
አይኖራቸውም።

የተርም 2 የትምህርት እድገት
ሪፖርቶች በ አስፒን 
እንዲጠናቀቁ የታቀደ

S

ተርም 2 አጋማሽ
እድገት የተማሪዎች 
የትምሀር ውጤት ነጥቦች 
ለወላጆች ተልከዋል

የት/ቤቴ የ DC እጣ 
ማመልከቻ ለ2019-2020 
የትምህርተ ዓመት መክፈቻ፡፡

S

S

የ Hanukkah በዓል 
የሚጀመርበት

S
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Dorothy I. Height
አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት

ፎቶ በ John Keith

4
1

ዓርብሐሙስእሮብማክሰኞሰኞእሁድ ቅዳሜ

የቀለም መለያ የተለመዱ የትምህርት ዓመት ቀናትT የተራዘሙ የትምህርት ዓመት ቀናትE የጋራ ቀናትS
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እሁድ ሰኞ ማክሰኞ ዕሮብ ሐሙስ ዓርብ ቅዳሜ



 ሦስት ዓመት እዚህ በማሳለፋቸው ምክንያት የተነሣ 
የ 6ኛ ክፍል ተማሪዎቻችን ሁሉ የሁለተኛ ደረጃ 
ትምህርቶቻቸው ስኬታማ እንዲሆን እንፈልጋለን፡፡ 
በእያንዳንዱ ቀን፣ በጠዋት ዙሪያውን ክብ ሠርተን 
በመቆም፣ ከፍ ያለ የአድናቆት እና የማበረታቻ  
ድምፅ በማስተጋባት፣ ማስታወቂያዎች በማሰማት  
ስለ ዕለቱ ባሉን ትኩረቶች ላይ እንነጋገራለን፡፡  
ስለ ትምህርቶቻቸው፣ ስለ ትምህርት ቁሳቁሶቻቸው 
መቆለፊያ ሳጥኖች አጠባበቅ፣ ስለሚ ሰጣቸው 
የክፍል እና የቤት ሥራዎች፣ ስለመሳሰሉ 
ጉዳዮች፣ ከወላጆቻቸው ጋር እንዲነጋገሩ እና ስለ 
ለትምህርቶቻቸውም ኃላፊነት እንዲወስዱ እንፈልጋለን። 
ወጣት ዐዋቂዎች እንዲሆኑ፣ እንረዳቸዋልን፡፡

–  Kortni Stafford፣ ርዕሰ መምህር 

Kelly Miller መካከለኛ ደረጃ ት/ቤት



የክረምት ዕረፍት
ተማሪዎች እና መምህራን 
ትምህርት እይኖራቸውም

S

የዘመን መለወጫ ቀን
ተማሪዎች፣ መምህራ 
እና ሠራተኞች ትምህርት 
አኖራቸውም።

S

የማርቲን ሉትር ኪንግ ጄር ቀን
ለተማሪዎች፣ መምህራን እና 
ሠራተኞች ትምህርት አይኖርም።

S

የተርም 2 ማብቂያ
ግማሽ ቀን የሙያ ማዳበሪያ 
እና ግማሽ ቀን
የሠራተኞች መረጃዎች 
የማጠናቀሪያ ቀን ለሠራተኞች 
ተማሪዎች ትምህርት አይኖቸውም

S

የሙያ ማዳበሪያ ቀን
ተማሪዎች ትምህርት 
አይኖራቸውም

S

የተርም 2 አጋማሽ/ 
የመጨረሻ ፈተናዎች መስጫ

S

ተርም 2 የተርም አጋማሽ/ 
የመጨረሻ ፈተናዎች ማብቂያ

S

የተርም 3 መጀመሪያ 

S

የተርም 2 የትምህርት 
ውጤቶ ዘገባዎች በአስፒን 
የማጠናቀሪያ ማብቂያ ቀን

S

የት/ቤቴ የ ዲሲ 
ማመልከቻ ማብቂያ ወቅት 
ከ 9-12 ክፍሎች

S
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Kelly Miller  
መለስተኛ ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት

ፎቶ በ DCPS

7

ዓርብሐሙስእሮብማክሰኞሰኞእሁድ ቅዳሜ

የቀለም መለያ የተለመዱ የትምህርት ዓመት ቀናትT የተራዘሙ የትምህርት ዓመት ቀናትE የጋራ ቀናትS
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እሁድ ሰኞ ማክሰኞ ዕሮብ ሐሙስ ዓርብ ቅዳሜ



 በመለስተኛ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ላይ በርካታ 
እድሎች ይገጥሙኻል፣ ለሁለተኛ ደረጃ ትምህርት 
ለሚያዘጋጁህ ለምሳሌ ለበጎ አድራጎት ተግባራት 
መሰለፍ እና ክበቦች ውስጥ መሳተፍ የመሳሰሉት፡፡ 
የመገናኛ ብዙኅን ስርጭት መርሀ ግብር ለእኔ ጥሩ 
እድል የሚሰጥ ነው፥ ምክንያቱም በጋዜ ጤኛነት 
ሙያ ለመሰፍለፍ ሀሳብ ስላለኝ ነው፡፡ የ NAACP 
ሽልማትን ለመከታተል Los Angeles ሄጄ ነበር፤ 
ይህ ለእኔ በጣም ልዩ ነበር ምክንያቱም የተለየ ዘር፣ 
ቀለም ያላቸውን ሰዎች ስለሚሸልሙ፡፡ ወደ ሁለተኛ 
ደረጃ ትምህርት ቤት ከመግባቴ በፊት ስለራሴ እና ስለ 
ዝንባሌዎቼ ነገር የበለጠ ለማውቅ ተስፋ አደርጋለሁ፡፡”

–  Alejandra Jimenez, 7ተኛ ክፍል 
Eliot-Hine መለስተኛ ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት



የ ACT የፈተና ቀን

S

የፕሬዚዳንት ቀን
ለተማሪዎች፣ ለመምህራን 
እና ሠራተኞች ትምህርት 
አይኖራቸውም።

S

የፌብሩዋሪ ዕረፍት
ተማሪዎች እና መምህራን 
ትምህርት አይኖራቸውም

S

የፌብሩዋሪ ዐረፍት
ተማሪዎች እና መምህራን 
ትምህርት አይኖራቸውም

S

የፌብሩዋሪ ዕረፍት
ተማሪዎች እና መምህራን 
ትምህርት አይኖራቸውም

S

የፌብሩዋሪ እረፍት
ተማሪዎች እና መምህራን 
ትምህርት አይኖራቸውም

S

ሙሉውን ማንበብ 
የአሜሪካ ቀን

S

የተርም 2 የትምህርት 
ውጤቶች ዘገባዎች በአስፒን 
የማጠናቀሪያ ማብቂያ ቀን

የት/ቤቴ የ ዲሺ ማመልከቻ 
ማቅረቢያ ማብቂያ ወቅት 
ለ9-12 ክፍሎች

S S

ተርም 2 ሪፖርት ካርዶች 
በፖስት ቤት ይላካሉ

S

ተርም 3 የተማሪዎች 
የትምህርት እንቅስቃሴ ሂደት 
ዘገባ ዘገባዎች በአስፒን 
የማጠናቀሪያ ማብቂያ ቀን

S S

DC ትምህርት ቤቴ የመጨረሻ 
ማመልከቻ ማስገቢያ ቀን 
ለ PK3-8 ክፍሎች

ተርም 3 አጋማሽ
የእድገት እርምጃ ሪፖርቶች 
በፖስታ ቤት በኩል ተልከዋል
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የጥቁር ሕዝብ ታሪክ ወር

የካቲት (FEBRUARY)
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Eliot-Hine  
መለለተኛ ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት
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እሁድ ሰኞ ማክሰኞ ዕሮብ ሐሙስ ዓርብ ቅዳሜ



 

ዓለማቀፋዊ ትምህርት ከአንተ ስለተለዩ ሌሎች ሰዎች እንድታውቅ ይረዳኻል፣ እንዲሁም የተለየ ተሞክሮዎች ይሰጡኽል፡፡ Brookland 
አዲስ አመለካከት በመስጠት ዓለማችንን በተሻለ እንድረዳው ይረዳኛል፡፡ ስለሰብአዊነት፣ ጥበብ እና ቋንቋ የመሳሰሉ ትምህርቶችን መማር 
ይኖርብናል፤ ይህ አዕምሮን ይከፍታል፡፡ ከ6ኛ ክፍል ጀምሮ ቻይንኛ ተምሬያለሁ፣ እንዲሁም ስለቻይናዎች ባህል ብዙ ተምሬያለሁ፡፡ 
ወደ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ከገባሁ በኋላም Brookland እያደገና እየተስፋፋ እንደሚቀጥል ተስፋ አደርጋለሁ፡፡”

– Segen (በስተቀኝ)፣ 8ኛ ክፍል፣ Brookland መለስተለኛ ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት፣ Graciela የምትባል የክፍለ ጓደኛ ያለው



ሙሉውን ማንበብ
የአሜሪካ ቀን

S

የ SAT የፈተና ቀን

S

የወላጅ-መምህር 
የስብሰባ ቀን
ተማሪዎች ትምህርት 
አይኖራቸውም

የት/ቤት SAT ቀን
አሽ Ash ዕሮብ

SS

ዴይ ላይት ሴቪንግ
የጊዜው መጀመረያ

S

የቅዱስ ፓትሪክ መታሰቢያ 
(St. Patrick) ዕለት

S

ተርም 3 ያበቃል
ግማሽ ቀን የሙያ ማዳበሪያ 
ቀን እና ግማሽ ቀን
የመዛግቦቶች ማጠናቀሪያ 
ቀን ለሠራተኞች ተማሪዎች 
ትምህርት አይኖራቸውም

የት/ቤቴ ዲሲ እጣ 
ውጤቶች የሚነገርበት

S

S

የሙያ የሙያ ማዳበሪያ ቀን
ተማሪዎች ትምህርት 
አይኖራቸውም

S

S

ተርም 3 የተማሪዎች 
የትምህርት እንቅስቃሴ ሂደት 
ዘገባ ዘገባዎች በአስፒን 
የማጠናቀሪያ ማብቂያ ቀን

S
ዲሲ ትምህርት ቤቴ  
ማመልከቻ ማብቂያ ጊዜ 
ለ PK3-8 ክፍሎች

ተርም 3 አጋማሽ 
የኣድገት እርምጃ ሪፖርቶች 
በፖስታ ቤት በኩል ተልከዋል

በት/ቤታችን፣ ብሄራዊ የሴቶች ታሪክ ወር  |  ብሄራዊ የንባብ ግንዛቤ ወር  |  የሙዚቃ ወር
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Brookland መለስተኛ 

ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት

ፎቶ በ DCPS
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የቀለም መለያ የተለመዱ የትምህርት ዓመት ቀናትT የተራዘሙ የትምህርት ዓመት ቀናትE የጋራ ቀናትS
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እሁድ ሰኞ ማክሰኞ ዕሮብ ሐሙስ ዓርብ ቅዳሜ



 በ9ኛ ክፍል ትምህርት፣ ተማሪዎቻችን ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት 
ሲጀምሩ በሚያስፈልጓቸው መሣሪያዎች፣ በየዕለት የአሠራር 
ተግባሮች ልምዶች እንዲጎለብቱ እናደርጋለን፡፡ በእነዚህ ክህሎቶች 
ላይ ትኩረት በማድረግ በመለስተኛ እና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት 
ቤቶች መካከል ያለው የትምህርት መማር ክፍተት እንዲቀነስ እና 
በአዲስ ሁኔታ ውስጥ የተመቻቹ እንዲሆኑ መርዳት እንችላለን፡፡ 
ከክፍል ጓደኞቻቸው እና መምህራኖቻቸው ጋር ጥሩ ግንኙነት 
እንዲያዳብሩ፣ እርዳታ ሲፈ ልጉ ማን ጋር መሄድ እዳለባቸው 
እንዲያውቁ እና ከትምህርት በኋላ በሚካሄዱ እንቅስቃ ሴዎች 
ውስጥ የትምህርት ደረጃቸውን እና የሥራ ልምዳቸውን ለሥራ 
መፈለጊያ ማስረጃ ዎች መገንባት እንዲጀምሩ እንፈልጋለን፡፡ 
ተስፋችን በእኛ የ9ኛ ክፍል ትምህርት ያለፈ ማንኛውም ልጅ 
ስኬታማ እንዲሆን ነው፡፡”

–  Tereasa Sowers, 9ኛ ክፍል መምህርት 
Anacostia ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት 



የ ACT የፈተና ቀን

S

ሙያ የሙያ ማዳበሪያ ቀን
ተማሪዎች ትምህርት 
አይኖራቸውም

S

ተርም 3 ያበቃል
ግማሽ ቀን የሙያ ማዳበሪያ 
እና ግማሽ ቀን
የመረጃዎች ማጠናቀሪያ 
ቀን  ለመምህራን ተማሪዎች 
ትምህርት አይኖራቸውም

S
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ፋሲካ

S

የመሬት ቀን

S

SAT የፈተና ቀን

S

የጸደይ ዕረፍት
ተማሪዎች እና መምህራን 
ትምህርት አይኖራቸውም

ጥቁሮች ከአጉል አገዛዝ ነጻ 
የወጡብት መታሰቢያ ቀን
ለተማሪዎች፣ መምህራ እና 
ሠራተኞች ትምህርት አይኖራቸም።

የጸደይ ዕረፍት
ተማሪዎች እና መምህራን 
ትምህርት አይኖራቸውም

የፀደይ ዕረፍት
ተማሪዎች እና መምህራን 
ትምህርት አይኖራቸውም

የፀደይ ዕረፍት
ተማሪዎች እና መምህራን 
ትምህርት አይኖራቸውም
ስቅለት
Passover በመባል 
የሚታወቀው የአይሁዳውያን 
በዓል መጀመሪያ

ተርም 4 የሚጀመርበት

S

የተርም 3 የትምህርት 
ውጤቶች
ዘገባዎች በአስፒን 
የማጠናቀሪያ ማብቂያ ቀን

S

ተርም 3 የትምህርት ውጤት 
መስጫ የትምህርት ውጤት 
ካርዶች በፖስታ ይላካሉ

S

S

የአመልካቾች እና 
የትምህርት ምርጫዎች 
ቅንጅት ተዛማጅነት ያላቸው 
ተማሪዎች የት/ቤቴ ዲሲ 
የመጨረሻ የምዝገባ ቀን
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Anacostia ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት
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በአበረታች ደጋፊ ቡድን ውስጥ መሳተፍ የቡድን ሥራ አስፈላጊነትን አጠንክሮታል፡፡ ቡድናችን በሁለት ውድድሮች ከተሸነፈ በኋላ  
በጣም ጥንክሮ በመሥራት እና በመተባበር የ DCIAA የደጋፊዎች ውድድር በማሸነፍ እጅግ በጣም አስደሳች እንዲሆን አድርጎታል፡፡  
ወደ ወታድራዊ የጦር ኃይል አካዳሚ የመግባት እቅድ ስላለኝ፣ የአቴሌቲክ ነጻ የትምህርት እድል ለማግኘት አላማ አድርጌያለሁ፡፡”

– Beckham ከ፣ 10ኛ ክፍል፣ Banneker ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት፣ ከደጋፊ ቡድን Franklin ጋር (አብሮ ከትምህርት ቤት ለቋል)
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S
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የስብሰባ ቀን
ተማሪዎች ትምህርት 
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S

SAT የፈተና ቀን

S

መምህር መምህራን 
ለሚያበረክቱት አስተዋጽዖ 
ግምት የመስጫ እና ምሥጋና 
የማቅረቢያ ሣምንት

መምህር መምህራን 
ለሚያበረክቱት አስተዋጽዖ 
ግምት የመስጫ እና ምሥጋና 
የማቅረቢያ ሣምንት
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ቅንጅት ተዛማጅነት 
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የማቅረቢያ ሣምንት

መምህር መምህራን 
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ግምት የመስጫ እና ምሥጋና 
የማቅረቢያ ሣምንት
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በፖስታ ቤት በኩ፡ል ተልከዋል
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ግንቦት (MAY) 

ሰ
ኔ Banneker ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት

ፎቶ በ DCPS

1

30

212019181716 22

14131211109 15

765432 8

1

2827262523 2924

ዓርብሐሙስእሮብማክሰኞሰኞእሁድ ቅዳሜ

የቀለም መለያ የተለመዱ የትምህርት ዓመት ቀናትT የተራዘሙ የትምህርት ዓመት ቀናትE የጋራ ቀናትS

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

እሁድ ሰኞ ማክሰኞ ዕሮብ ሐሙስ ዓርብ ቅዳሜ



 

ወደ ኮሌጅ የመግቢ ጉዞ ላይ ነን፤ በ Coolidge የተደረጉ ለኮሌጅ ዝግጁነትን የሚያስጨብጡ ክንውኖች ልጄን እና ጓደኞቹ ምን እንዳሉ 
ለማወቅ ችለዋል፡፡ ባሽር፣ ማድረግ በሚፈልገው ነገር ሁሉ ስኬታማ እንዲሆን እፈልጋለሁ፡፡ ህለሜ ስብዕናውን ጠብቆ በታማኝነት እዲኖር 
እና የቤተሰቡ አርአያ እንዲሆን እና የማኅበረሰብን መልካምነት እንዲያሳይ ነው፡፡ ህልሙን ዕውን ለማድረግ በትጋት እንደሚሠራ እና 
በመጨረሻም ባደረገው ጥረት እንደሚኮራ ተስፋ አደርጋለሁ፡፡”

– ሀሊማ ግርሀም፣ Coolidge ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት፣ ወላጅ ከልጁ ባሽር (11ኛ ክፍል) ጋር (ትክክል)
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የጦር አርበኞች መታሰቢያ ቀን
ተማሪዎች፣ መምህራን 
እና ሠራተኞች ትምህርት 
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ተርም 4 የመጨረሻ 
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E
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የነጻነት ቀን
ተማሪዎች፣ መምህራን 
እና ሠራተኞች ትምህርት 
አይኖራቸውም።

ተርም 4 የመጠናቀቂያ 
ፈተናዎች ይጀምራሉ
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ተርም 4 የመጨረሻ 
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ተርም 4 ሪፖርት
ካርዶች በፖስታ ቤት 
በኩል ይላካሉ

E

S

ኢድ አል-ፈጥር ይጀምራል

ለተማሪዎች የመጨረሻ 
የትምህርት ቀን*

T

* በረዷማ በሚሆንባቸው ቀናት ሊለወጥ የሚችል፡፡ 
የበረዷማ ቀናት ማካካሻ ቀናት የታቀደው ጁን 17 – 21 ነው፡፡

ተርም 4 ማብቂያ
ተርም 4 ውጤቶች የሚያበቃው በ 
3:15 ፒኤም ላይ የአስፒን ማጠናቀቂያ 
ግማሽ ቀን PD እና ግማሽ ቀን
የመረጃዎች ማጠናቀሪያ ቀን ለሠራተኞች 
ተማሪዎች ትምህርት አዮራቸውም*
ተርም 4 የመጨረሻ 
ፈተናዎች ይጀምራሉ

በጋ ትምህርት መጀመሪያ  
ተርም 4 ማብቂያ
ግማሽ ቀን የሙያ ማዳበሪያ እና ግማሽ ቀን
የመረጃዎች ቀን ለሠራተኞች 
ተማሪዎች ትምህርት አይኖራቸውም
የተርም 4 ውጤቶች ማብቂያ 
አስፒን በ 3:15 ፒኤም ላይ
ተርም 4 ሪፖርት ካርዶችን 
በፖስት ቤት በኩል መላክ*

ለተማሪዎች የመጨረሻ 
የትምህርት ቀን

E

የ ሊዝቢያን፣ የጌይ፣ የባሴክሽዋል፣ ትራንስ ጀንደር (LGBT) ክብረ በዓል ወር  |  የተማሪ ዎች ደህንነት ወር

26 27 28 29 30 31 01

10

17

01

24

03

09

16

30

23

02

11

18

02

25

04

12

19

03

26

05

13

20

04

27

06

14

21

05

28

07

15

22

06

29

08

ሰኔ (JUNE)

ሀ
ም

ሌ
 

(J
U

LY
)

Coolidge ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት

ፎቶ በ DCPS

4

302928

262524232221 27

191817161514 20

121110987 13

543 621

31

ዓርብሐሙስእሮብማክሰኞሰኞእሁድ ቅዳሜ

የቀለም መለያ የተለመዱ የትምህርት ዓመት ቀናትT የተራዘሙ የትምህርት ዓመት ቀናትE የጋራ ቀናትS

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

እሁድ ሰኞ ማክሰኞ ዕሮብ ሐሙስ ዓርብ ቅዳሜ



 ከኮሌጅ መመረቅ እፈልጋሁ፡፡ ትልቁ ህልሜ ያ ነው፡፡  
በአርክቴክቸር በዲግሪ መመረቅ እፈልጋለሁ፡፡  
Phelps በትምህርት ብቻ ሳይሆን እንዴት መሪ መሆን 
እንደሚቻል በማስተማርም እንድዘጋጅ ረድቶኛል፡፡  
መሪ ማለት ተከታይ ያለው ማለት ይመስለኝ ነበር፣ 
ነገር ግን ችግር የሚፈታ ማለት ነው፣ − ሌሎችም መሪ 
እንዲሆኑ ከፍ ማድረግ የሚችል ማለት ነው፡፡”

–  LeNia, 12ኛ ክፍል, 

Phelps ACE ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት
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ዓርብሐሙስእሮብማክሰኞሰኞእሁድ ቅዳሜ

የቀለም መለያ የተለመዱ የትምህርት ዓመት ቀናትT የተራዘሙ የትምህርት ዓመት ቀናትE የጋራ ቀናትS

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

እሁድ ሰኞ ማክሰኞ ዕሮብ ሐሙስ ዓርብ ቅዳሜ



ተጨማሪ አገልግሎቶች፡ የ ዲሲ አስተዳደር

የክልሉ የትምህርት ጠቅላይ ሥራ አስኪያጅ ዋና ቆጣሪ ጽ/ቤት (OSSE)
202.727.6436

የ ዲሲ ክልል የትምህርት ቦርድ
202.741.0888

ለሕዝብ አገልግሎት ጉዳይ የከንቲባው የስልክ መጥሪያ ማዕከል
311

የከተማ አስተዳደር መማክርት
202.724.8000

ለድንገተኛ ጊዜ ደራሽ
911

ዲሲ ጤናማ ቤተሰብ (ነጻ የጤና መድህን)
202.639.4030

የጤና መምሪያ
202.442.5955

የባህሪይ ጤንነት መምሪያ
1.888.793.4357

የልጅ እና የወላጅ አገልግሎቶች አስተዳደር (CFSA)
202.442.6100

አቢዩዝን (Abuse) ሪፖርት ማድረግ
202.671.SAFE

የአገልግሎቶች ዝርዝሮች ማውጫ ለወላጆች እና ለተማሪዎች

Excel Academy (ቀጠና 8)
ፎቶ በ Excel Academy

ዲሲፒኤስ ዋናው ጽ/ቤት 202.442.5885 ቤት የለሽ ወጣት 202.576.9502

የቻንስለሩ ጽ/ቤት 202.442.5885 የሰው ኃይል ሪሶርስ 202.442.4090

የአካዳሚክ አገልግሎቶች 202.673.4488 ዓለም አቀፋዊ ባክሎሪየት 202.673.4488

ከትምህርት በኋላ መርሀ ግብሮች 202.442.5002 የቋንቋ ፈተና 202.671.0750

ግምገማዎች 202.724.7938
ሊዝቢያን፣ ጌይ፣ ባይሴክሽዋል፣ ትራንስጀንደር፣ ኩዌር 
(LGBTQ) የተማሪ ድጋፍ

202.442.5103

ስፖርት 202.729.3288 የክልል ትምህርት ቤት አማካሪ ቡድን 202.719.6613

ከትምህርት ገበታ ላይ መገኘት 202.727.0488 የትምህርት ቤቴ ዲሲ ሎተሪ 202.888.6336

የሁለት ቋንቋዎች ትምህርት 202.671.0750 ከትምህርት ሰዓት ውጪ የሚካሄዱ መርሀ ግብሮች 202.442.5002

የኮሌጅ እና የሙያ ዝጁነት 202.442.5415 የነዋሪነት ማረጋገጫ 202.478.5738

መገናኛዎች 202.478.6002 ትምህርት ቤቶች profiles.dcps.dc.gov

የት/ቤት ተጓዳኞች 202.719.6613 ልዩ ትምህርት 202.673.4488

መረጃ እና ሥልት 202.698.1186 የተማሪ ምደባ 202.939.2004

DC One Card 202.727.6030 የበጋ ትምህርት (K-8) 202.442.5002

የለጋ የልጅነት ጊዜ ትምህርት 202.698.1033 የበጋ ትምህርት ቤት (9-12) 202.299.2115

የለጋ የልጅነት ጊዜ ትምህርት ደረጃ 202.698.8037 ርዕስ I 202.442.5149

ምዝገባ 202.478.5738 ለምርቃ መሟት የሚገባቸው መስፈርቶች 202.442.5047

የቤተሰብ እና የህዝብ ተሳትፎ 202.719.6613 በጎ ፈቃደኛነት 202.442.4090

የምግብ አገልግሎቶች 202.299.2159
የቤት/ሆስፒታል ትምህርት መርሀግብር
(ቀደም ብሎ ትምህርታዊ አገልግሎቶችን መጎብኘት)

202.939.3506
መጓጓዣ [የወላጅ የስልክ መጥሪያ ማዕከል፣ OSSE ልዩ 
ትምህርት፣ የመጓጓዣ መምሪያ (DOT)]/

202.724.8600



የጋራ በአላት

የነጻነት ቀን ሀምሌ (Jul) 4/2018 Martin Luther King, Jr. ቀን ጥር (Jan) 21/2019

የወዝ አደሮች ቀን መስከርም (Sep) 3/2018 የፕሬዚዳንቶች ቀን የካቲት (Feb) 18/2019

የኮሎምበስ መታሰቢያ ቀን ጥቅምት (Oct) 8/2018 የየካቲት (February) እረፍት የካቲት (Feb) 19 – 22/2019

የአርበኞች ቀን (ታስቦ የሚውል) ኅዳር (Nov) 12, 2018 የፀደይ እረፍት ሚያዚያ (Apr)15 - 19, 2019

ታንክስ ጊቪንግ ዴይ ኅዳር (Nov) 22, 2018 የጥቁሮች አርነት ቀን ሚያዚያ (Apr) 16/2019

የክረምት ዕረፍት ዲሴምበር 24/2018 - ጃንዋሪ 1/2019 የአርበኞች ቀን ግንቦት (May) 27/2019

የገና በዓል ታኅሣስ (Dec) 25/ 2018
የነጻነት ቀን ጁላይ 4/2019

የዘመን መለወጫ ጥር (Jan) 1/2019

የተለመደ የቀን መቁጠሪያ

አንደኛ ተርም ሦስተኛ ተርም

ተርም 1 የሚጀምረው  ነሀሴ (Aug) 20/2018
ተርም 3 ለውጥ
ዘገባዎች በአስፒን የማጠናቀሪያ ማብቂያ ቀን

የካቲት (Feb) 27/2019

የተርም 1 የትምህርት እድገት 
ዘገባዎች በአስፒን የማጠናቀሪያ ማብቂያ ቀን

 መስከርም (Sep) 21/2018
ተርም 3 አጋማሽ/የትምህርት እድገት
ሪፖርቶች ተልከዋል

 መጋቢት (Mar) 1/2019

ተርም 1 አጋማሽ/ለውጥ
ሪፖርቶች በፖስታ ቤት በኩል ተልከዋል

 መስከርም (Sep) 24/2018 ተርም 3 ማብቂያ  ሚያዚያ (Apr) 5/2019

ተርም 1 ያበቃል  ጥቅምት (Oct) 26/2018 ተርም 3 ውጤቶች የሚያበቃው በ Aspen  ሚያዚያ (Apr) 10/2019

ተርም 1 ውጤቶች የሚያበቃው በ Aspen  ኅዳር (Nov) 2/2018 ተርም 3 ሪፖርት ካርዶች ተልኳል  ሚያዚያ (Apr) 12/2019

ተርም 1 ሪፖርት ካርዶች ተልኳል  ኅዳር (Nov) 9/2018 አራተኛ ተርም

ሁለተኛ ተርም የተርም 4 መጀመሪያ  ሚያዚያ (Apr) 8/2019

የተርም 2 መጀመሪያ  ጥቅምት (Oct) 29/2018
ተርም 4 የትምህርት እድገት
ዘገባዎች በአስፒን የማጠናቀሪያ ማብቂያ ቀን

 ግንቦት (May) 13/2019

ተርም 2 የትምህርት እድገት
ዘገባዎች በአስፒን የማጠናቀሪያ ማብቂያ ቀን

 ኅዳር (Nov) 30/2018
ተርም 4 አጋማሽ/ለውጥ
ሪፖርቶች በፖስትስ ቤት በኩል ተልከዋል

 ግንቦት (May) 15/2019

ተርም 2 አጋማሽ/የትምህርት እድገት
ሪፖርቶች በፖስታ ቤት በኩል ተልከዋል

 ታኅሣስ (Dec) 3/2018 ተርም 4 የመጨረሻ ፈተና መጀመሪያ*  ሰኔ (Jun) 10/2019

ተርም 2 የተርም አጋማሽ/ የመጨረሻ ፈተናዎች 
ይጀምራሉ

 ጥር (Jan) 14/2019 ተርም 4 የመጨረሻ ፈተና ያበቃል*  ሰኔ (Jun) 13/2019

ተርም 2 የተርም አጋማሽ/ የመጨረሻ ፈተናዎች 
ይጀምራሉ

 ጥር (Jan)18/2019 የተርም 4 ማብቂያ* ሰኔ (Jun) 17/2019

የተርም 2 ማብቂያ  ጥር (Jan) 22/2019
የተርም 4 ውጤቶች ማብቂያ
በ አስፒን በ3:15 ፒኤም*

 ሰኔ (Jun) 17/2019

የተርም 2 ውጤቶች በአስፒን ተጠናቅሮ 
የሚያበቃበት ቀን

 ጥር (Jan) 29/2019
ተርም 4 የተማሪዎች የትምህርት ውጤት ማመልከቻ 
ካርዶች ለወላጆች በፖስታ ቤት ተልከዋል*

 ሰኔ (Jun) 24/2019

ተርም 2 ሪፖርት ካርዶች ተልኳል  የካቲት (Feb)5/2019 የበጋ ትምህርት

ሦስተኛ ተርም የበጋ ትምህርት መጀመሪያ  ሰኔ (Jun) 24/2019

ተርም 3መጀመሪያ  ጥር (Jan) 24/2019 የበጋ ትምህርት ማብቂያ  ሀምሌ (Jul) 26/2019

የተራዘመ ዓመት የቀን መቁጠሪያ

አንደኛ ተርም ሦስተኛ ተርም

ተርም 1 መጀመሪያ  ነሀሴ (Aug) 13/2018
ተርም 3 የትምህርት ውጤጥ እድገት
ዘገባዎች በአስፒን የማጠናቀሪያ ማብቂያ ቀን

 የካቲት (Feb) 27/2019

ተርም 1 ለውጥ
ዘገባዎች በአስፒን የማጠናቀሪያ ማብቂያ ቀን

 መስከርም (Sep) 21/2018
ተርም 3 አጋማሽ/የትምህርት ውጤት እድገት
ሪፖርቶች በፖስታ ቤት ተልከዋል

 መጋቢት(Mar) 1/2019

ተርም 1 አጋማሽ/የትምህርት ውጤት 
እድገት ሪፖርቶች ተ በፖስትስ ተልከዋል

 መስከረም (Sep) 24/2018 ተርም 3 ማብቂያ  ሚያዚያ (Apr) 5/2019

ተርም 1 ማብቂያ ጥቅምት (October) 26/2018
ተርም 3 ውጤቶች በ አስፒን የሚጠናቀቅበት 
ማብቂያ

 ሚያዚያ (Apr) 10/2019

የተርም 1 ውጤቶች በአስፒን ተጠናቅረው 
የሚያበቁበት

 ኅዳር (Nov) 2/2018 ተርም 3 ሪፖርት ካርዶች በፖስታ ቤት ተልከዋል  ሚያዚያ (Apr) 12/2019

ተርም 1 ሪፖርት ካርዶች በፖስታቤት ተልከዋል  ኅዳር (Nov) 9/2018 አራተኛ ተርም

ሁለተኛ ተርም ተርም 4 መጀመሪያ  ሚያዚያ (Apr) 8/2019

ተርም 2 መጀመሪያ  ጥቅምት (Oct) 29/2018
ተርም 4 የትምህርት እድገት ውጤት
ሪፖርቲች የሚያበቁት በ Aspen

 ግንቦት (May) 13/2019

ተርም 2 ለውጥ ሪፖርቲች በአስፒን ተጠናቀረው 
የሚያበቁበት ቀን

 ኅዳር (Nov) 30/2019
ተርም 4 አጋማሽ/የትምህርት እድገት ውጤት
ሪፖርቶች በፖስታ ቤት ተልከዋል

 ግንቦት (May) 15/2019

ተርም 2 አጋማሽ/የትምህርት እድገት ውጤት
ሪፖርቶች በፖስታ ቤት ተልከዋል

 ታኅሣስ (Dec) 3/2018 ተርም 4 የመጨረሻ ፈተናዎች ይጀምራሉ ሰኔ (Jun) 17/2019

ተርም 2 የተርም አጋማሽ/ የመጨረሻ ፈተናዎች 
ይጀምራሉ

 ጥር (Jan)14/2019 ተርም 4 የመጨረሻ ፈተናዎች ያበቃሉ  ሰኔ (Jun) 20/2019

ተርም 2 የተርም አጋማሽ/ የመጨረሻ ፈተናዎች 
ይጀምራሉ

 ጥር (Jan)18/2019 ተርም 4 ማብቂያ  ሰኔ (Jun) 24/2019

ተርም 2 ማብቂያ  ጥር (Jan) 22/2019
ተርም 4 ውጤት በ አስፒን ተጠናቅሮ 
የሚያበቃበት በ3:15 ፒኤም

 ሰኔ (Jun) 24/2019

ተርም 2 ውጤቶች በአስፒን ማጠናቀሪያ 
ማብቂያ ቀን

 ጥር (Jan) 29/2019 ተርም 4 ሪፖርት ካርዶች በፖስታ ቤት ተልከዋል ሰኔ (Jun) 28/2019

ተርም 2 ሪፖርት ካርዶች በፖስትስ ቤት ተልከዋል  የካቲት (Feb) 5/2019 የበጋ ትምህርት

ሦስተኛ ተርም የበጋ ትምህርት መጀመሪያ ሰኔ (June) 24/2019

ተርም 3 መጀመሪያ  ጃንዋሪ (Jan) 24/2019 የበጋ ትምህርት ማብቂያ ሀምሌ (Jul) 26/2019

የጀርባ ሽፋን ፎቶ፡ West የመጀመርያ ደረጃ ትምህርት ቤት (ቀጠና 4)
ፎቶ በ DCPS

*በረዷማ ቀናት ሁኔታዎች ሊለወጡ ይችላሉ፡፡
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