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ውድ የDCPS ማኅበረሰብ፣

በዲሲ የሕዝብ ት/ቤቶች (DCPS) ቻንስለርነት የመጀመሪያ 
100 ቀኖቼን ከሁሉም ከስምንቱ የአስተዳደር ወረዳዎች 
(wards) ማኅበረሰቦች ጋር በመገናኘት አሳልፊያለሁ። በት/ቤት 
ጉብኝት፣ በማኅበረሰብ መድረኮች፣ በመንደር ጉብኝቶች እና በ 
“Ferebee አርብ” ግንኙነቶች ጊዜ ስኬቶቻችን ለማድነቅና 
እድሎችን ለመፈተሽ ከተዘጋጁ ተማሪዎች፣ መምህራን፣ ቤተሰቦች 
እና ደጋፊዎች ጋር ተገናኝቻለሁ። በእነዚህ ግንኙነቶች ጊዜ 
በጣም ካስደሰቱኝ ነገሮች አንዱ በት/ቤቶቻችን እና በዲስትሪክቱ 
በአጠቃላይ ያለው የብዙሃነት ሀብት ነው። 

DCPS ተማሪዎቻችን፣ ቤተሰቦቻችን፣ አስተማሪዎቻችን 

እና ሠራተኞቻችን ላላቸው ልዩ ማንነቶችና ተሞክሮዎች ዋጋ 

ይሰጣል። የ2019-2020 ትምህርት ዘመን ቀን መቁጠሪያ ጭብጥ 
ወይም መሪ ቃል “DCPS አንድነት” መሆኑ ያስደሰተኝ ለዚያ 
ነው። በአንድነት ላይ ትኩረት በማድረግ እያንዳንዱን ተማሪ በኮሌጅ፣ 
በሥራ እና በሕይወት ስኬታማ እንዲሆን ለማዘጋጀት እንችል ዘንድ 
ጠንካራ እና አካታች የትምህርት ቤቶች ዲስትሪክት እንድንሆን በብዙ 
መንገዶች የሚያደርገንን ብዝሃነታችን እናከብራለን።

እንደቻንስለርነቴ ራሴን የDCPS ዋና አቀንቃኝ አድርጌ 

እቆጥራለሁ እናም በየመንደሩ እና በየክፍል ደረጃው 

ከፍተኛ ጥራት ያለው ት/ቤት መኖሩን ለማረጋገጥ 

ለእናንተ ጋር በአጋርነት ለመሥራት ቁርጠኛ ነኝ። 
በ2019-2020 የትምህርት ዘመን፣ የኬችሃም ቅድመ-መደበኛ 
ማእከልን (Ward 8) በማቋቋም፣ እንደ ባርድ /Bard/ ቅድመ-
ኮሌጅ የሁለተኛ ደረጃ ት/ቤትን (Ward 7) ያሉ ሞዴል 
ት/ቤቶችን በመፈተሽ፣ እና እንደ ኢዳ ቢ. ዌልስ /Ida B. Wells/ 

dcps.dc.gov

ማኅበረሰቦችን - ሁላችንም የሚጠይቅ ነው። ሁሉም ተማሪ የተወደደ፣ 
የተበረታታ እና እያደገች ባለች ከተማችን ውስጥ ያለ የእድገትና እድል 
አጋጣሚዎችን ለመጠቀም የተዘጋጀ ሆኖ እንዲሰማው ለማረጋገጥ 
በዚህ የትምህርት ዘመንም አብረውን እንደሚሠሩ እጠብቃለሁ። 

ስለትብብር፣

ዶ/ር ሌዊስ ዲ. ፈረቢ (Dr. Lewis D. Ferebee)
ቻንስለር
የዲሲ የሕዝብ ት/ቤቶች

የመካከለኛ ደረጃ ት/ቤት (Ward 4) ያሉ ዘመናዊ ተቋማትን 
በመክፈት የቅድመ-መደበኛ ትምህርት እድሎችን በማስፋት ላይ ነን። 
ለተማሪዎቻችና ቤተሰቦቻችን የቤት-አልባ ወይም የበረንዳ አዳሪ 
ተማሪዎች፣ የማገገሚያ ወይም የማስተካከያ እገዛዎችን እና የወጣት 
ጥቁር ወንዶችና ሴቶች ፕሮግራሞችን ጨምሮ ለተማሪዎቻችን እና 
ቤተሰቦቻችን ወሳኝ ግብዓቶችን/ድጋፎችን እናቀርባለን።

ለሁሉም ተማሪዎች እጅግ የላቀ ትምህርትን ለማቅረብ የDCPS 
አጋር ስለሆኑ እናመሰግናለን። ቀጣዩ የልህቀት ደረጃ ላይ ለመድረስ 
ተማሪዎችን፣ ቤተሰቦችን፣ አስተማሪዎችን፣ ሠራተኞችን፣ አጋሮችን እና 



እዚህ ያግኙን፦

የሽፋን ፎቶ፦
ቱብማን የመጀመሪያ ደረጃ ት/ቤት (Ward 1) ፎቶ በDCPS
ላንግሊ የመጀመሪያ ደረጃ ት/ቤት (Ward 5) ፎቶ በጆን ኬዝ /John Keith/
ኮሉምቢያ ሃይትስ የሥነ-ትምህርት ካምፓስ (Ward 1) ፎቶ በDCPS
ስቴንተን የመጀመሪያ ደረጃ ትቢቤት (Ward 8) ፎቶ በDCPS
ስቷርት-ሆብሰን የመካከለኛ ደረጃ ት/ቤት (Ward 6) ፎቶ በDCPS
ላፋየት የመጀመሪያ ደረጃ (Ward 4) ፎቶ በDCPS
ክሬመር የመካከለኛ ደረጃ ትቢቤት (Ward 8) ፎቶ በDCPS
ምዕራብ የትምህርት ካምፓስ (Ward 4) ፎቶ በDCPS

የቻንስለሩ ደብዳቤ፦
ሂውስተን የመጀመሪያ ደረጃ ት/ቤት (Ward 7)  
ፎቶ በካሊድ ናጂ-አላህ /Khalid Naji-Allah/

የፊት ለፊት የውስጥ ገጽ፦
ቱብማን የመጀመሪያ ደረጃ ት/ቤት (Ward 1) ፎቶ በDCPS

በት/ቤት
መረጃ ለመስጠት፣ ጥያቄዎችን ለመመለስ፣  
ለማስጎብኘት እና አድራሻዎችን ለማሳወቅ  
ሁሌም ዝግጁዎች ነን።

ኦንላይን (መስመር-ላይ)
• ለወሳኝ ዝመናዎች እና ለተማሪ ታሪኮች  

dcps.dc.gov ን ይጎብኙ።
• በትዊተር እና ኢንስታግራም ይከተሉን፦ 

@dcpublicschools.
• በፌስቡክ “ላይክ” ያድርጉን (ይውደዱን)፦ 

facebook.com/dcpublicschools.

በስልክ
ጥያቄዎች አሉዎ? ለDCPS ማዕከላዊ ጽ/ቤት በ 
202.442.5885 ይደውሉ፡፡

በማኅበረሰብ ውስጥ
በDCPS ፕሮግራሞችና ውጥኖች ላይ ግብዐት  
ለመስጠት ዓመቱን በሙሉ የማኅበረሰብ ስብሰባዎችን 
በንቃት ተከታትለው ይሳተፉ።



 
በኬችሃም የመጀመሪያ ደረጃ ት/ቤት 
የሚገኘው አዲሱ የቅድመ-መደበኛ ማእከል 
እንደ አሚራ ሙር ቤተሰብ ላሉ ቤስሰቦች 
ቀላል ጎዳናን ይፈጥራል - ማለትም፣ ተማሪዎች 
ከመዋዕለ ሕፃናት እስከ አምስተኛ ክፍል 
ድረስ በአንድ ት/ቤት እንዲቆዩ ያስችላል።



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

እሁድ ሰኞ ማክሰኞ ረቡዕ ሐሙስ ዓርብ ቅዳሜ

የነፃነት ቀን

የበጋ (ሳመር) ትምህርት 
ማብቂያ

የሬንቦው ምርቃት (የተለያየ 
የፆታ ምርጫዎች ያሏቸው 
ተማሪዎች ትምህርት 
የማጠናቀቂያ ምርቃት በዓል)
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ት

ኬችማን የመጀመሪያ ደረጃ ት/ቤት
ፎቶ በDCPSኦ
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ብሔራዊ የፓርኮችና የመዝናናት ወር  



 
የሜሪ ጄን ፓተርሰን ፌሎውሽፕ (Mary Jane 
Patterson Fellowship) እና በጆርጅታውን 
ዩኒቨርሲቲ የሥራ አስፈጻሚዎች ማስተርስ ፕሮግራም 
በአመራር ርዕሰ መምህር ጄን ጂኦፍሮይ ቶማስ 
(Jen Geoffroy Thomas) ለኸረስት አንደኛ 
ደረጃ ት/ቤት ማኅበረሰብ አሁንም የተሻለ መሪ 
መሆኛ መንገዱን እንዲስሉ ረድቷቸዋል።



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

እሁድ ሰኞ ማክሰኞ ረቡዕ ሐሙስ ዓርብ ቅዳሜ

የሬንቦው ምርቃት

ለኬጂ-12ኛ ክፍል 
ተማሪዎች የትምህርት 
መጀመሪያ ቀን

ተርም 1 መጀመሪያ

ለሁሉም ቅድመ-ኬጂ 
ተማሪዎች የትምህርት 
መምመሪያ ቀን

የሙያ ልማት ቀን የሙያ ልማት ቀን የሙያ ልማት ቀን

የአዳዲስ አስተማሪዎች 
ማስተዋወቂያ (ኦሬንቴሽን)

የኢድ አል-አድሃ 
መጀመሪያ

የሙያ ልማት ቀን የሙያ ልማት ቀን

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 31

ኦ
ገስ

ት
ዓርብሐሙስረቡዕማክሰኞሰኞእሁድ ቅዳሜ

ኸረስት አንደኛ ደረጃ ት/ቤት
ፎቶ በDCPSሴ

ፕ
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ብሔራዊ ወደ ት/ቤት የመመለሻ ወር



 

ናታይያ ኒኔላ (Nathalia Gianella) በቋንቋ ትምህርት ክፍል 
(LAD) የእንግዳ መቀበያ ማእከል የሥራ ባልደረባ አባል ሲሆኑ በDCPS 
ውስጥ አዲስ የተመዘገቡ የእንግሊዝኛ ተማሪዎችን በት/ቤታቸው እና 
በማኅበረሰባቸው ውስጥ ወዳሉ አቅርቦቶች/ግብዓቶች በመምራት ይደግፋሉ።
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እሁድ ሰኞ ማክሰኞ ረቡዕ ሐሙስ ዓርብ ቅዳሜ

የሠራተኞች ቀን
ለተማሪዎች፣ መምህራን እና 
ሠራተኞች ት/ቤት ዝግ ይሆናል

የአያቶች ቀን

ብሔራዊ የሂስፓኒክ ባህል 
(Hispanic Heritage) 
ወር መጀመሪያ ቀን

የሮሽ ሃሻናህ (Rosh 
Hashanah) መጀመሪያ ቀን

የተርም 1 አጋማሽ
የግስጋሴ/እድገት ሪፖርቶች ይላካሉ

የተርም 1 የግስጋሴ ደረጃ 
ሪፖርቶች ወደ አስፐን 
(Aspen) ገቢ ይሆናሉ

የአሹራ መጀመሪያ ቀን

01 02 03 04 05 06 07

09 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

30 01 02 03 04 05

08

29

ሴ
ፕ

ቴ
ም

በ
ር

ዓርብሐሙስረቡዕማክሰኞሰኞእሁድ ቅዳሜ

የLAD መቀበያ ማእከል
ፎቶ በጆን ኬዝ (John Keith)ኦ

ክ
ቶ

በ
ር

3130292827

252423222120 26
181716151413 19

11109876 12

4321 5

4

የአቴንዳንስ እውቀት ወር | ብሔውዊ የሂስፓኒክ ባሕል ወር 

(ሴፕቴምበር 15 – ኦክቶበር 15) | የቤተ መጽሐፍት ካርድ 

መውሰጃ ወር (dclibrary.org)



 
በጀፈርሰን የመካከለኛ ደረጃ ት/ቤት 

አካዳሚእንደ ሳራ ጋርነር (Sarah Garner) 
ያሉ የሥራ ባልደረቦች የተማሪዎች ትምህርት 

ተሞክሮዎች በአክብሮት፣ ስለራስ-መከራከር እና 
ማንነት ያካተቱ እንዲሆኑ እማረጋገጥ ይሠራሉ።
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እሁድ ሰኞ ማክሰኞ ረቡዕ ሐሙስ ዓርብ ቅዳሜ

የወላጅ - መምህራን 
ኮንፈረንስ ቀን 
ተማሪዎች ትምህርት አይኖቸውም

የዮም ኪፑር (Yom Kippur) 
መጀመሪያ ቀን

የኮሎምበስ ቀን 
ለተማሪዎች፣ መምህራን እና 
ሠራተኞች ት/ቤት ዝግ ይሆናል

ብሔራዊ የሂስፓኒክ ባሕል 
ወር ማብቂያ

በት/ቤት ውስጥ የPSAT 
እና የSAT ቀን

የSAT ማካካሻ ቀን 
ለአዛውንቶች

ሀሎዊን

የሮሽ ሃሻናህ (Rosh 
Hashanah) መጀመሪያ ቀን

የተርም 1 አጋማሽ
የግስጋሴ/እድገት ሪፖርቶች ይላካሉ

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

ኦ
ክ

ቶ
በ

ር
ዓርብሐሙስረቡዕማክሰኞሰኞእሁድ ቅዳሜ

ጀፈርሰን የመካከለኛ ደረጃ  
ት/ቤት አካዳሚ

ፎቶ በDCPSኖ
ቬ

ም
በ

ር

29 302827262524

222120191817 23
151413121110 16

876543 9

1 2

6

ስለኮሌጅ የማወቂያ ወር | ብሔራዊ የሂስፓኒክ ባሕል ወር 

(ሴፕቴምበር 15 – ኦክቶበር 15) | ብሔራዊ የመጽሐፍት ወር |  
ብሔራዊ ብሽሽቅን የመከላከል ወር | ርዕሰ-መምህራንን 

የማድነቂያ ወር



 
ዳሪየስ ት/ቤቱን ይወዳል። አመራሮች ት/ቤታቸውን 

በድፍረት እንደገና እንዲያዋቅሩ በሚረዳቸው 
በዲዛን ቤተሙከራ (Design Lab) 

አማካኝነት፣ የላንግሊ የመጀመሪያ ደረጃ 
ት/ቤትአስተማሪዎች የስሜታዊ ፕሮግራሞችና በልዩ 

ፍላጎት ትምህርት አማካኝነት ለተማሪዎች የሚሰጡ 
ድጋፎችን በድጋሜ ለማሰብ ጉልበትን ያገኛሉ።
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እሁድ ሰኞ ማክሰኞ ረቡዕ ሐሙስ ዓርብ ቅዳሜ

የተርም 1 ማብቂያ
ግማሽ ቀን PD እና ግማሽ ቀን 

ለሠራተኞች የምዝገባ ቀን 
ተማሪዎች ትምህርት አይኖራቸውም

ዴይላይት ሴቪንግ ሰዓት ማብቂያ የምርጫ ቀን

የሙያ ልማት ቀን
ተማሪዎች ትምህርት አይኖራቸውም

ተርም 2 መጀመሪያ

የአርበኞች ቀን 
ለተማሪዎች፣ መምህራን እና 
ሠራተኞች ት/ቤት ዝግ ይሆናል

የተርም 1 ውጤቶች ወደ 
Aspen ገቢ ይደረጋሉ

የተርም 1 ሪፖርት ካርዶች 
በፖስታቤት ይላካሉ

የምስጋና ቀን እረፍት 
ለተማሪዎች እና መምህራን ት/ቤት 
ዝግ ይሆናል

የምስጋና ቀን 
ለተማሪዎች፣ መምህራን እና 
ሠራተኞች ት/ቤት ዝግ ይሆናል

የተርኪ ቦውል (Turkey Bowl) 
የእግር ኳስ ውድድር

የምስጋና ቀን እረፍት 
ለተማሪዎች እና መምህራን ት/ቤት 
ዝግ ይሆናል

የSAT ማካካሻ ቀን 
ለአዛውንቶች

ሀሎዊን

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

ኖ
ቬ

ም
በ

ር
ዓርብሐሙስረቡዕማክሰኞሰኞእሁድ ቅዳሜ

ላንግሊ የመጀመሪያ ደረጃ ት/ቤት
ፎቶ በጆን ኬዝ (John Keith)ዲ

ሴ
ም

በ
ር

313029

272625242322 28
201918171615 21

1312111098 14

654321 7 5ብሔራዊ የአሜሪካዊ ህንዳዊ እና አላስካ ተወላጆች የባህል ወር



 

በክራሜር የመካከለኛ ደረጃ ት/ቤትተማሪዎች 
የሆኑት ሲድኒ እና ኪያራህ ዲስትሪክቱ የት/ቤቶች ውስጥ 

ማኅበረሰቦች (CIS) ጋር በመተባበር የሚሰጣቸውን ምክር 
(ሜንተሪንግ) አካዳሚክ ማስጠናት አገልግሎቶች ያገኛሉ።
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እሁድ ሰኞ ማክሰኞ ረቡዕ ሐሙስ ዓርብ ቅዳሜ

የክረምት እረፍት 
ለተማሪዎች እና መምህራን ት/ቤት 
ዝግ ይሆናል

የሃኑካህ (Hanukkah) 
መጀመሪያ

የት/ቤቴ የDC እጣ 
ማመልከቻዎች ለ2020-2021 
የትምህርተ ዘመን ክፍት ይሆናሉ

የተርም 2 የግስጋሴ/እድገት 
ሪፖርቶች በ Aspen ገቢ ይሆናሉ

የተርም 2 አጋማሽ
የግስጋሴ/እድገት ሪፖርቶች ይላካሉ

የክረምት እረፍት 
ለተማሪዎች እና መምህራን ት/ቤት 
ዝግ ይሆናል

የገና በዓል 
ለተማሪዎች፣ መምህራን እና 
ሠራተኞች ት/ቤት ዝግ ይሆናል

የክረምት እረፍት 
ለተማሪዎች እና መምህራን ት/ቤት 
ዝግ ነው

የክረምት እረፍት 
ለተማሪዎች እና መምህራን ት/ቤት 
ዝግ ነው

EdFEST

የክረምት እረፍት 
ለተማሪዎች እና መምህራን ት/ቤት 
ዝግ ይሆናል

የክረምት እረፍት 
ለተማሪዎች እና መምህራን ት/ቤት 
ዝግ ይሆናል

የዘመን መለወጫ 
ለተማሪዎች፣ መምህራን እና 
ሠራተኞች ት/ቤት ዝግ ይሆናል

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

ዲ
ሴ

ም
በ

ር
ዓርብሐሙስረቡዕማክሰኞሰኞእሁድ ቅዳሜ

ክራመር መለስተኛ ደረጃ ት/ቤት
ፎቶ በDCPSጃ

ን
ዋ

ሪ

313029282726

242322212019 25
171615141312 18

1098765 11

321 4

8

አንድ አዲስ መጽሐፍን የማንበቢያ ወር



 
ልክ እንደ ሌንግደን የመጀመሪያ ደረጃ ት/ቤቱ  
ብሪጀት ጀምስ (Brigitte James) ያሉ 
የቤት-አልባዎች አገናኞች በፍቅር፣ ትዕግስትና 
ግላንነትን ወይም የመረጃ ምስጢራዊነት ላይ 
በማተኮር የተማሪዎች ትምህርትን ሊያደናቅፉ 
የሚችሉ እንቅፋቶችን ለማስወገድ ይሠራሉ።
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እሁድ ሰኞ ማክሰኞ ረቡዕ ሐሙስ ዓርብ ቅዳሜ

የክረምት እረፍት 
ለተማሪዎች እና መምህራን ት/ቤት 
ዝግ ነው

የዘመን መለወጫ 
ለተማሪዎች፣ መምህራን እና 
ሠራተኞች ት/ቤት ዝግ ይሆናል

የወላጅ - መምህራን  
ኮንፈረንስ ቀን
ተማሪዎች ትምህርት አይኖራቸውም

የማርቲን ሉተር ኪንግ ጁኔር ቀን
ለተማሪዎች፣ መምህራን እና 
ሠራተኞች ት/ቤት ዝግ ይሆናል

ተርም 2 የተርም አጋማሽ/
የማጠቃለያ ፈተናዎች 
ይጀምራሉ

የተርም 2 የተርም አጋማሽ/
የመጨረሻ ፈተናዎች ያበቃሉ

የሙያ ልማት ቀን
ተማሪዎች ትምህርት አይኖራቸውም

የተርም 3 መጀመሪያ

የተርም 2 ማብቂያ 
ግማሽ ቀን PD እና ግማሽ ቀን 

ለሠራተኞች የምዝገባ ቀን
ተማሪዎች ትምህርት አይኖራቸውም

ለ9ኛ-12ኛ ክፍሎች የት/ቤቴ 
ዲሲ ማመልከቻ ማብቂያ ቀን

የክረምት እረፍት 
ለተማሪዎች እና መምህራን ት/ቤት 
ዝግ ነው

የጨረቃ (Lunar) አዲስ ዓመት

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 31 01

ጃ
ን
ዋ

ሪ
ዓርብሐሙስረቡዕማክሰኞሰኞእሁድ ቅዳሜ

ሌንግደን አንደኛ ደረጃ ት/ቤት
ፎቶ በDCPSጃ

ን
ዋ

ሪ

28 292726252423

212019181716 22
14131211109 15

765432 8

1 5
ብሄራዊ የምክርና ክትትል (ሜንቶሪንግ) ወር



 
“ሰላም፣ ንጉስ።” ኪየራን (Kieran) እና ዣ(ሃ)ቪየር 
(Xavier) በስታንተን አንደኛ ደረጃ ት/ቤት  
የትምህርት፣ የግል እና የጋራ ደህንነትን የሚያበረታቱ 
ተሞክሮዎችን የሚያቀርበው እና በተማሪ 
የሚመራው የፈጠራ ት/ቤት አባላት ናቸው።
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እሁድ ሰኞ ማክሰኞ ረቡዕ ሐሙስ ዓርብ ቅዳሜ

የሙያ ልማት ቀን
ተማሪዎች ትምህርት አይኖራቸውም

የተርም 3 መጀመሪያ

የተርም 2 ማብቂያ 
ግማሽ ቀን PD እና ግማሽ ቀን 

ለሠራተኞች የምዝገባ ቀን
ተማሪዎች ትምህርት አይኖራቸውም

የፕሬዚዳንቶች ቀን
ለተማሪዎች፣ መምህራን እና 
ሠራተኞች ት/ቤት ዝግ ይሆናል

የተርም 2 ውጤቶች 
ተጠናክረው ወደ Aspen 
የሚገቡ ይሆናል

የተርም 2 ሪፖርት ካርዶች 
በፖስትስቤት ይላካሉ

የፌብሯሪ እረፍት 
ለተማሪዎች እና መምህራን ት/
ቤት ዝግ ነው

የፌብሯሪ እረፍት 
ለተማሪዎች እና መምህራን 
ትምህርት ዝግ ይሆናል

“አሽ ረቡዕ”  
(Ash Wednesday)

የፌብሯሪ እረፍት 
ለተማሪዎች እና መምህራን ት/
ቤት ዝግ ነው

የፌብሯሪ እረፍት 
ለተማሪዎች እና መምህራን ት/
ቤት ዝግ ነው

ለ9ኛ-12ኛ ክፍሎች የት/ቤቴ 
ዲሲ ማመልከቻ ማብቂያ ቀን

26 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

ፊ
ፌ

ብ
ሯ

ሪ
ዓርብሐሙስረቡዕማክሰኞሰኞእሁድ ቅዳሜ

ስቴንተን የመጀመሪያ ደረጃ ት/ቤት
ፎቶ በDCPSማ

ር
ች

313029

272625242322 28
201918171615 21

1312111098 14

63 52 41 7

8

የጥቁር ሕዝብ ታሪክ ወር



 

በግዛት ውስጥ፦ በስቱዋርት-ሆብሰን መካከለኛ 
ደረጃ ት/ቤት ወጣት ሴቶችን እንደ መሪዎች ውጥን 

በማጎልበት፣ ጆርዳን ፣ ሰይዳ እና ዲኒ በማጎልበት፣ 
ራስን በማፍቀር፣ ጤናማ አኗኗር ላይ ያተኩራል።
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እሁድ ሰኞ ማክሰኞ ረቡዕ ሐሙስ ዓርብ ቅዳሜ

የሙያ ልማት ቀን 
ተማሪዎች ትምህርት እይኖራቸውም

የቅዱስ ፓትሪክ መታሰቢያ ቀን

ሙሉውን ያንብቡ 
የአሜሪካ ቀን

ለጁኔሮች የትቢቤት ውስጥ SAT

የተርም 3 ግስጋሴ/እድገት 
ሪፖርቶች ወደ Aspen ገቢ 
ይደረጋሉ

የተርም 3 አጋማሽ
የግስጋሴ/እድገት ሪፖርቶች ይላካሉ

የዴይላይት ሴቪንግ ሰዓት 
ይጀምራል

ለቅድመ-ኬጂ-8ኛ ክፍሎች 
የት/ቤቴ ዲሲ ማመልከቻ 
ማብቂያ ቀን

የት/ቤቴ ዲሲ ሎተሪ ውጤቶች 
ማውጫ ቀን

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

ማ
ር

ች
ዓርብሐሙስረቡዕማክሰኞሰኞእሁድ ቅዳሜ

ስቱዋርት-ሆብሰን  
መካከለኛ ደረጃ ት/ቤት

ፎቶ በDCPSኤ
ፕ

ሪ
ል

3029282726

242322212019 25
171615141312 18

1098765 11

321 4

6

ሲሴቶች ታሪክ ወር | ብሔራዊ የንባብ ማሳደጊያ ወር



 
ሬይመንድ ከሚንግስ (Raymond 
Cummings) በህግ ጥላ ውስጥ የተያዙበት 
የDCPS ትምህርታቸውን የሚከታተሉበት 
የበወጣቶች የማነቃቂያ ፕሮግራም /
Inspiring Youth Program/ ረዳት 
ርዕሰ መምህር ነው። ተማሪዎቹን ጎበዝ፣ ተጫዋች፣ 
አስታዋይ እና ለመማር የሚጓጉ ሲል ይገልጻቸዋል።
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እሁድ ሰኞ ማክሰኞ ረቡዕ ሐሙስ ዓርብ ቅዳሜ

የፀደይ እረፍት 
ለተማሪዎች እና መምህራን ት/ቤት 
ዝግ ይሆናል

የተርም 3 ሪፖርት ካርዶች 
በፖስታቤት ይላካሉ

ት/ቤቴ ዲሲ ምዝገባ ማብቂያ 
ለተዛመዱ ተማሪዎች

የፀደይ እረፍት 
ለተማሪዎች እና መምህራን ት/ቤት 
ዝግ ይሆናል

የመሬት ቀን

የተርም 3 ውጤቶች ወደ 
Aspen ገቢ ይደረጋሉ

ፓስኦቨር (Passover) በመባል 
የሚታወቀው የአይሁዳውያን 
በዓል መጀመሪያ

የተርም 3 ማብቂያ  
ግማሽ ቀን PD እና ግማሽ ቀን 

ለሠራተኞች የምዝገባ ቀን  
ተማሪዎች ትምህርት አይኖራቸውም

የተርም 4 መጀመሪያ የስቅለት በዓል

የፀደይ እረፍት 
ለተማሪዎች እና መምህራን ት/ቤት 
ዝግ ይሆናል

የፀደይ እረፍት 
ለተማሪዎች እና መምህራን ት/ቤት 
ዝግ ይሆናል

ፋሲካ የአርነት ቀን 
ለተማሪዎች፣ መምህራን እና 
ሠራተኞች ት/ቤት ዝግ ይሆናል

የረማዳን መጀመሪያ የምዝገባ 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

ኤ
ፕ

ሪ
ል

ዓርብሐሙስረቡዕማክሰኞሰኞእሁድ ቅዳሜ

ቀስቃሽ የወጣቶች ፕሮግራም
ፎቶ በDCPSሜ

ይ

7

ብሔራዊ የኦቲዝም ግንዛቤ መፍጠሪያ ወር | ብሔራዊ የፋናንስ 

እውቀት ማሳደጊያ ወር | ብሔራዊ የሒሳብ ትምህርት ወር |  
የሥነ-ግጥም ወር | የት/ቤት ቤተመጽሐፍት ወር

31

1

29 302827262524
222120191817 23
151413121110 16
876543 9

2



በላፋየት የመጀመሪያ ደረጃ ት/ቤት የሰላም ትምህርት ክፍለ-ጊዜ /
Peace Class/ ተማሪዎች አስተዋይነትን፣ የሂደት ስሜቶችን እና ግጭት 
የመፍታት ስልቶችን እንዲማሩ አመቺና ሰላማዊ ቦታን ያቀርብላቸዋል።
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እሁድ ሰኞ ማክሰኞ ረቡዕ ሐሙስ ዓርብ ቅዳሜ

የወላጅ - መምህራን 
ኮንፈረንስ ቀን
ተማሪዎች ትምህርት 
አይኖራቸውም

 የኢድ አል-ፈጥር መጀመሪያየተርም 4 አጋማሽ የግስጋሴ/
እድገት ሪፖርቶች ይላካሉ

የተርም 4 ግስጋሴ ሪፖርቶች 
ተጠናቅረው ወደ Aspen ገቢ 
ይደረጋሉ

የእናቶች ቀን

መምህራንን የማድነቂያ ሳምንት መምህራንን የማድነቂያ ሳምንት መምህራንን የማድነቂያ ሳምንት መምህራንን የማድነቂያ ሳምንት መምህራንን የማድነቂያ ሳምንት

የሰማዕታት ቀን
ለተማሪዎች፣ መምህራን እና 
ሠራተኞች ት/ቤት ዝግ ይሆናል

ት/ቤቴ ዲሲ ምዝገባ ማብቂያ 
ለተዛመዱ ተማሪዎች

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

ሜ
ይ

302928

262524232221 27
191817161514 20

121110987 13

54321 6

4
የኢሲያዊ-ፓስፊክ የባህል ወር | የአካል ብቃትና የስፖርቶች ወር | 
ብሔራዊ የሳይንስ ወር | የወጣትነት ርግዝናን የመከላከል ወር | 
ስለአዕምሮ ጤና ግንዛቤ ማስጨበጫ ወር 

ዓርብሐሙስረቡዕማክሰኞሰኞእሁድ ቅዳሜ

ጁ
ን ላፋየት የመጀመሪያ ደረጃ ት/ቤት

ፎቶ በDCPS



 
በSchool Without 
Walls ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት 
የ Gender Sexuality 
Alliance ሁሉም ፆታዎችና 
የፆታ ዝንባሌ ያላቸውን ሰዎች ሁሉ 
በማኅበረሰቡ ውስጥ ስላሉ ጉዳዮች 
እንዲያውቁና እንዲወያዩ የሚያቅፍ 
አመቺና አካታች ሁኔታን ያዳብራል።
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እሁድ ሰኞ ማክሰኞ ረቡዕ ሐሙስ ዓርብ ቅዳሜ

ለተማሪዎች የመጨረሻ 
የትምህርት ቀን

የተርም 4 የማጠቃለያ 
ፈተናዎች ያበቃሉ

የተርም 4 የማጠቃለያ 
ፈተናዎች ይጀምራሉ

የተርም 4 ማብቂያ  
ግማሽ ቀን PD እና ግማሽ ቀን

ለሠራተኞች የምዝገባ ቀን  
ተማሪዎች ትምህርት አይኖራቸውም

የተርም 4 ውጤቶች ተጠናክረው 
ወደ Aspen ገቢ ይደረጋሉ።

የአባቲች ቀን የተርም 4 ሪፖርት ካርዶች 
በፖስታቤት ይላካሉ።

የነፃነት ቀንየበጋ (ሰመር) ትምህርት 
መጀመሪያ

የነፃነት ቀን (ታስቦ ይውላል)
ለተማሪዎች፣ መምህራን እና 
ሠራተኞች ት/ቤት ዝግ ይሆናል

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 03 04

ጁ
ን

ዓርብሐሙስረቡዕማክሰኞሰኞእሁድ ቅዳሜ

የ School Without Walls  
ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት

ፎቶ በDCPSጁ
ላ

ይ

313029282726

242322212019 25
171615141312 18

1098765 11

321 4
2የለዝቢያን፣ የጌይ፣ የባሴክሽዋል፣ ትራንስ ጀንደር (LGBT) 

ኩራት ወር | የተማሪዎች ደህንነት ወር



 
በኮሎምቢያ ሃይትስ ትምህርት 

ካምፓስየመስተንግዶ እና የቱሪዝም አካዳሚ 
(AOHT) አማካኝነት ማሪያ ካራንዛ (Maria 
Carranza) ከምረቃ በኋላ የዋተር ጌት ሆቴል 

ለመሆን የሚያበቃትን አስልላጊውን ስልጠና 
በመመረቂያ ዓመቷ ውስጥ አግኝታለች።
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እሁድ ሰኞ ማክሰኞ ረቡዕ ሐሙስ ዓርብ ቅዳሜ

የነፃነት ቀን

የበጋ (ሳመር) ትምህርት 
ማብቂያ

የነፃነት ቀን (ታስቦ ይውላል)
ለተማሪዎች፣ መምህራን እና 
ሠራተኞች ት/ቤት ዝግ ይሆናል

የኢድ አል-አድሃ መጀመሪያ

የበጋ (ሰመር) ትምህርት 
መጀመሪያ

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

ጁ
ላ

ይ
ዓርብሐሙስረቡዕማክሰኞሰኞእሁድ ቅዳሜ

ኮሎምቢያ ሃይትስ  
የትምህርት ካምፓስ

ፎቶ በDCPSኦ
ገስ

ት

30 31
28 292726252423
212019181716 22
14131211109 15
765432 8

1 1ብሔራዊ የፓርኮችና የመዝናናት ወር



የአገልግሎት ክፍሎች ማውጫ ለወላጆች እና ለተማሪዎች

ተጨማሪ አገልግሎቶች፦ የዲሲ አስተዳደር

የስቴቱ የትምህርት ዲፓርትመንት ዋና ሥራ አስኪያጅ ጽ/ቤት (OSSE)
202.727.6436

የዲሲ ስቴት የትምህርት ቦርድ
202.741.0888

የከንቲባው የሕዝብ ስልክ ጥሪ ማዕከል
311

የከተማ አስተዳደር መማክርት
202.724.8000

የድንገተኛ ጊዜ ጥሪዎችን መቀበያ
911

የዲሲ ጤናማ ቤተሰቦች (ነጻ የጤና መድህን)
202.639.4030

የጤና ዲፓርትመንት
202.442.5955

የባህሪይ ጤንነት ዲፓርትመንት
1.888.793.4357

የልጆች እና የቤተሰብ አገልግሎቶች አስተዳደር (CFSA)
202.442.6100

ተገቢ ያልሆኑ ባህሪዎችን ወይም ተግባሮችን /Abuse/ ሪፖርት ማድረጊያ
202.671.SAFE

ኪምቦል የመጀመሪያ ደረጃ ት/ቤት (Ward 7)
ፎቶ በDCPS

የአካዳሚክ አገልግሎቶች 202.673.4488

ድህረ-መደበኛ ትምህርት ፕሮግራሞች 202.442.5002

ምዘናዎች 202.724.7938

አትሌቲክስ 202.729.3288

ከትምህርት ገበታ ላይ መገኘት (አቴንዳንስ) 202.727.0488

የቻንስለር ጽ/ቤት 202.442.5885

የኮሌጅ እና የሙያ ዝጁነት 202.442.5415

መገናኛዋች 202.478.6002

መረጃ እና ሥልት 202.698.1186

DCPS ማእከላዊ ጽ/ቤት 202.442.5885

DCPS ቅሬታ ተቀባይ (ኦምዱስማን) 202.939.4913

ዲሲ አንድ ካርድ (DC One Card) 202.727.6030

ቅድመ መደበኛ የሕፃናት ትምህርት 202.698.1033

የቅድመ መደበኛ ደረጃዎች 202.698.8037

ምዝገባ 202.478.5738

የቤተሰብ እና የህዝብ ተሳትፎ 202.719.6613

የምግብ አገልግሎቶች 202.299.2159

የምርቃ መስፈርቶች ክፍል 202.442.5047

የቤት-አልባ ወጣቶች ዲፓርትመንት 202.576.9502

የቤት/ሆስፒታል ትምህርት ፕሮግራም (ቀደም ብሎ 
የጉብኝት ትምህርታዊ አገልግሎቶች በመባል ይታወቅ ነበር)

202.939.3506

የሰው ኃይል አገልግሎት ክፍል 202.442.4090

ዓለም-አቀፍ ባካሎሪየት 202.673.4488

የቋንቋ ትምህርት ክፍል 202.671.0750

የቋንቋ ፈተና/ምዘና 202.671.0750

የሌዝቢያን፣ ጌይ፣ ባይሴክሽዋል፣ ትራንስጀንደር፣ ኩዌር (LGBTQ) ተማሪ ድጋፍ 202.442.5103

የአካባቢ ት/ቤት አማካሪ ቡድን 202.719.6613

የት/ቤቴ ዲሲ ሎተሪ 202.888.6336

የድህረ መደበኛ ትምህርት ፕሮግራሞች 202.442.5002

የነዋሪነት ማረጋገጫ 202.478.5738

ትምህርት ቤቶች profiles.dcps.dc.gov

የት/ቤት አጋሮች 202.719.6613

የልዩ ፍላጎት ትምህርት 202.673.4488

የተማሪ ምደባ 202.939.2004

የበጋ (የሰመር) ትምህርት (ኬጂ-8ኛ) 202.442.5002

የበጋ (ሰመር) ትምህርት ቤት (9ኛ-12ኛ) 202.299.2115

 ታይትል I 202.442.5149

የትራንስፖርት አገልግሎት [የወላጅ የስልክ ጥሪ ማዕከል፣ OSSE የልዩ 
ፍላጎት ትምህርት፣ የትራንስፖርት አገልግሎት ክፍል (DOT)]

202.724.8600

የበጎ ፈቃደኞች አገልግሎት ክፍል 202.442.4090



የሕዝብ በዓላት

የነፃነት ቀን ጁላይ 4/2019 የማርቲን ሉተር ኪንግ ጁኔር ቀን ጃንዋሪ 20/2020

የሠራተኞች ቀን ሴፕቴምበር 2/2019 የፕሬዚዳንቶች ቀን ፌብሯሪ 17/2020

የኮሎምበስ ቀን ኦክቶበር 14/2019 የፌብሯሪ እረፍት ፌብሯሪ 18 – 21/2020

የአርበኞች ቀን ኖቬምበር 11/2019 የፀደይ እረፍት ኤፕሪል 13 – 17፣ 2020

የምስጋና ቀን ኖቬምበር 28፣ 2019 የአርነት ቀን ኤፕሪል 16፣ 2020

የገና በዓል ዲሴምበር 25፣ 2019 የሰማዕታት ቀን ሜይ 25፣ 2020

የዘመን መለወጫ ጃንዋሪ 1፣ 2020 የነፃነት ቀን ጁላይ 4፣ 2020

የተርም ቀናት

አንደኛ ተርም ሦስተኛ ተርም

ተርም 1  ኦገስት 26/2019 የተርም 3 ግስጋሴ/እድገት ሪፖርቶች ወደ Aspen ገቢ ይደረጋሉ ማርች 4/2020

የተርም 1 የግስጋሴ ደረጃ ሪፖርቶች ወደ አስፐን (Aspen) ገቢ ይሆናሉ  ሴፕቴ 27/2019 የተርም 3 አጋማሽ ግስጋሴ/እድገት ሪፖርቶች በፖስታቤት ይላካሉ  ማርች 6/2020

የተርም 1 አጋማሽ ግስጋሴ/እድገት ሪፖርቶች በፖስታቤት ይላካሉ  ሴፕቴምበር 30/2019 የተርም 3 ማብቂያ  ኤፕሪል 8/2020

የተርም 1 ማብቂያ ኖቬምበር 4/2019 የተርም 3 ውጤቶች ወደ Aspen ገቢ ይደረጋሉ  ኤፕሪል 22/2020

የተርም 1 ውጤቶች ወደ Aspen ገቢ ይደረጋሉ  ኖቬምበር 12/2019 የተርም 3 ሪፖርት ካርዶች በፖስታቤት ይላካሉ  ኤፕሪል 24/2020

የተርም 1 ሪፖርት ካርዶች በፖስታቤት ይላካሉ  ኖቬምበር 14/2019 አራተኛ ተርም

ሁለተኛ ተርም የተርም 4 መጀመሪያ  ኤፕሪል 9/2020

ተርም 2 መጀመሪያ  ኖቬምበር 5/2019 የተርም 4 ግስጋሴ ሪፖርቶች ተጠናቅረው ወደ Aspen ገቢ ይደረጋሉ  ሜይ 15/2020

የተርም 2 የግስጋሴ/እድገት ሪፖርቶች በ Aspen ገቢ ይሆናሉ  ዲሴምበር 10/2019 የተርም 4 አጋማሽ ግስጋሴ/እድገት ሪፖርቶች በፖስታቤት ይላካሉ  ሜይ 18/2020

የተርም 2 አጋማሽ ግስጋሴ/እድገት ሪፖርቶች በፖስታቤት ይላካሉ  ዲሴምበር 13/2019 የተርም 4 የማጠቃለያ ፈተናዎች መጀመሪያ*  ጁን 15/2020

ተርም 2 የተርም አጋማሽ/የማጠቃለያ ፈተናዎች ይጀምራሉ  ጃንዋሪ 21/2020 የተርም 4 የማጠቃለያ ፈተናዎች ያበቃል*  ጁን 19/2020

የተርም 2 የተርም አጋማሽ/የመጨረሻ ፈተናዎች ያበቃሉ  ጃንዋሪ 24/2020 የተርም 4 ማብቂያ* ጁን 22/2020

የተርም 2 ማብቂያ  ጃንዋሪ 27/2020 የተርም 4 ውጤቶች ወደ Aspen ገቢ ይደረጋሉ*  ጁን 22/2020

የተርም 2 ውጤቶች ተጠናክረው ወደ Aspen የሚገቡ ይሆናል  ፌብሯሪ 3/2020 የተርም 4 ሪፖርት ካርዶች በፖስታቤት ይላካሉ*  ጁን 24/2020

የተርም 2 ሪፖርት ካርዶች በፖስትስቤት ይላካሉ  ፌብሯሪ 5/2020 የበጋ (ሰመር) ትምህርት ቤት

ሦስተኛ ተርም የበጋ (ሰመር) ትምህርት መጀመሪያ  ጁን 29/2020

የተርም 3 መጀመሪያ  ጃን 28/2020 የበጋ (ሳመር) ትምህርት ማብቂያ  ጁላይ 31/2020

የጀርባ ሽፋን ፎቶ፦ ዊልሰን /Wilson/ ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት (Ward 3)
ፎቶ በDCPS

*በረዷማ ቀናት ሁኔታዎች ሊለወጡ ይችላሉ፡፡

ቁልፍ የቀን መቁጠሪያው (ካላንደር) ቀናት
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