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የኮሎምቢያ ግዛት የህዝብ ትምህርት ቤቶች (DCPS) ምዝገባ እና ሎተሪ የመምርያ 
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የመንገድ ካርታ 
የመመርያ መጽሀፉ ስለ DCPS ምዝገባ እና ሎተሪ ስነስርአቶች እና መስፈርቶች ጠለቅ ያለ እና አጠቃላይ ገለጻ ይሰጣል።በዚህ 
የመመርያ መጽሀፍ ላይ ያሉ መመርያዎች እና ስነስርአቶች ከ2017-2018 የትምህርት አመት ጀምሮ ተግባራዊ ይሆናሉ እና በ2016-17 
የምዝገባ የመመርያ መጽሀፍ ላይ ያሉትን ድንጋጌዎች ይተካሉ። ከዋና ቃላቶች ዝርዝር በኋላ፡የዚህ የመምርያ መጽሀፍ የመጀመርያ 
ክፍል በኮሎምቢያ ግዛት የሚኖሩ ተማሪዎች በክልል ወሰን ውስጥ ያሉ ትምህርት ቤቶች ላይ እንዴት እንደሚመዘገቡ እና ትምህርት 
እንደሚከታተሉ ይገልጻል። የዚህ ሰነድ ሁለተኛ ክፍል ስለ ማይ ስኩል ዲሲ (My School DC) ማመልከቻ እና የሎተሪ ሂደት 
አጠቃላይ መግለጫ ይሰጣል። ሶስተኛ እና አራተኛ ክፍሎች ስለ ሎተሪ ምርጫ እና ስለ ሎተሪ ውጤቶች በቅደም ተከተል ይገልጻሉ። 
እነዚህ ክፍሎች ተማሪዎች እና ቤተሰቦቻቸው እንዴት ማይ ስኩል ዲሲ (My School DC) ማመልከቻ እና የሎተሪ ስነስርአቶች እና 
ውጤቶችን እንደሚዳስሱ ጠለቅ ያለ ገለጻ ይሰጣሉ። የዚህ የመመርያ መጽሀፍ አምስተኛው ክፍል ማይ ስኩል ዲሲ ሎተሪ（My 
School DC Lottery）ተጠባባቂ ቤተሰቦች ምርጫዎቻቸው እንዴት እንደሚከበር ይገልጻል። ስድስተኛው እና ሰባተኛው ክፍሎች ስለ 
መደበኛው እና ልዩ ሁኔታዎች የምዝገባ ስነስርአቶች በቅደም ተከተል ይገልጻል። እነዚህ ክፍሎች ማይ ስኩል ዲሲ（My School DC）
ሎተሪ ሂደቶችን አጠናቀው ወደተመደቡበት ትምህርት ቤት መመዝገብ ለሚፈልጉ ተማሪዎች መስፈርቶችን እና ስነስርአቶቹን 
ይገልጻል። ስምንተኛው ክፍል የ DCPS በትምህርት ገበታ ላይ የመገኘት ፓሊሲዎችን በተመለከተ ይገልጻል። ዘጠነኛው ክፍል የ 
DCPS ተማሪ ምደባ እና የትምህርት ቤት ወሰን ፖሊሲዎችን በተመለከተ እንዲሁም ከ SY15-16 እስከ SY18-19 ያሉትን መስፈርቶች 
ይገልጻል። በመጨረሻ፡ይህ የመምርያ መጽሀፍ ካርታ፡የመጋቢ ንድፍ፡የተቀባይነት መስፈርቶች እና ቤተሰቦች እና ተማሪዎች በ DCPS 
ትምህርት ቤት ለማመልከት እና ለመመዝገብ የሚያስልጋቸው ሌላ አስፈላጊ መረጃዎችን ይሰጣል። 
 
              
 

አጠቃላይ የምዝገባ ጥያቄዎች 
የምዝገባ ቡድኑን ያነጋግሩ 
enroll@dc.gov ወይም (202) 478-
5738 

mailto:enroll@dc.gov
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ዋናዋና የቃላት ፍቺ 
 
ከተማ አቀፍ ትምህርት ቤት፡ ወሰን የሌለው ትምህርት ቤት ሆኖ በክልል ወሰን ውስጥ ያለ ትምህርት ቤት ሊባል የማይችል። ከተማ 
አቀፍ ትምህርት ቤቶች ሊገኙ የሚችሉት በሎተሪ ብቻ ሲሆን አስተማማኝ ምዝገባ ለማንኛውም ተማሪ/ወላጅ ሊሰጥ አይችልም። 
በኮሎምቢያ ግዛት ውስጥ ያሉ ተማሪዎች ለመማር ማይ ስኩል ዲሲ （My School DC） ሎተሪ ማመልከቻ ማስገባት አለባቸው። 
የከተማ አቀፍ ትምህርት ቤቶች ዝርዝር፣ ገጽ 37 ይመልከቱ። 
 
አስገዳጅ የትምህርት ደረጃ（ዎች）፡ የትምህርት ደረጃ（ዎች） ተማሪዎች እንዲማሩ በህግ የሚገደዱት። በኮሎምቢያ ግዛት ውስጥ፡ 
ተማሪዎች ከ5 እስከ 18 እድሜያቸው ድረስ እንዲማሩ በህግ ይገደዳሉ ይህም ከመዋእለ ህጻናት እስከ 12 ክፍል ይሆናል ማለት ነው። 
 
ባለ ሁለት ቋንቋ ትምህርት ቤት/መርሀ ግብር፡ ጥቂት ወይም ሁሉም ትምህርቶቹ ከእንግሊዘኛ ውጭ በሌላ ቋንቋ የሚሰጥ ትምህርት 
ቤት/መርሀግብር። 
 
የኧርሊ አክሽን（Early Action) ቅድመ መዋእለ ህጻናት ትምህርት ቤቶች፡ የኧርሊ አክሽን（Early Action) ቅድመ መዋእለ ህጻናት(Pre-
K) ለሁሉም ቤተሰቦች በከተማ ክልል ወሰን ውስጥ ለቅድመትምህርት ቤት（PK3） እና ለቅድመ መዋእለ ህጻናት（PK4） ተዳራሽ 
መሆኑን ዋስትና ይሰጣል። የኧርሊ አክሽን（Early Action) ቅድመ መዋእለ ህጻናት ውስጥ ቦታ ለመያዝ፡ በክልል ወሰን ውስጥ ያሉ 
ወላጆች ማይ ስኩል ዲሲ (My School DC) ማመልከቻ በራሳቸው ክልል ወሰን ውስጥ በተመደቡ ትምህርት ቤት እስከ ሀሙስ፣ ማርች 
1፣ 11፡59ፒኤም ድረስ ማስገባት አለባቸው።ወላጆች ከሌላ ማንኛውም ትምህርት ቤት ጋር ካልተዛመዱ የኧርሊ አክሽን ቅድመ መዋእለ 
ህጻናት መተማመኛ አላችው። 

• SY18-19 ኧርሊ አክሽን ቅድመ መዋእለ ህጻናት (Early Action Pre-K) ትምህርት ቤቶችን በገጽ 8 ላይ ይመልከቱ። 
 
መጋቢ ንድፍ ትምህርት ቤት (በተጨማሪ መድረሻ ትምህርት ቤት)፤ የአሁን ጊዜ የተማሪውን/ዋን ትምህርት ቤት መሰረት በማድረግ 
አንድ ተማሪ ሊማርበት መብት ያለው ትምህርት ቤት።ይህ ምደባ የሚደረገው ተማሪው ከመጀመርያ ደረጃ ወደ መካከለኛ ደረጃ 
ትምህርት ቤት ወይም ከመካከለኛ ደረጃ ወደ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት በሚሸጋገሩበት ወቅት ነው።  

• SY18-19  መጋቢ ንድፎችን ከገጽ 33 ጀምሮ ይመልከቱ። 
 
አሳዳጊነት፡ ስልጣን ባለው ፍርድ ቤት የተማሪ ህጋዊ አሳዳጊ ሆኖ በ5-A DCMR § 5099 እንደተገለጸው የተሾመ ሰው። 
 
በክልል ወሰን ውስጥ ምርጫ፡ የሎተሪ ምርጫ በዞን ት/ቤቶች የሚገኙ የ DCPS ቅድመ ትምህርት ቤት(PK3) እና ቅድመ መዋእለ 
ህጻናት(PK4) ትምህርት ቤቶች ላይ ብቻ ተፈጻሚነት ያለው ነው። የዞን ትምህርት ቤቶች ከከተማ አቀፍ ትምህርት ቤቶች እና 
የተመረጡ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች በስተቀር  ሁሉንም የ DCPS ት/ቤቶች ያካትታሉ። የ PK3 እና PK4 አመልካቾች በክልል 
ወሰን ውስጥ የሚገኙ የ DCPS ትምህርትቤታቸው የሎተሪ ምርጫ ያገኛሉ። 
 
በክልል ወሰን ውስጥ ትምህርት ቤት（በተጨማሪ አቅራቢያ ትምህርት ቤት：  ወላጅ ወይም አሳዳጊ በሚኖርበት አካባቢ መሰረት ተማሪ 
ሊማርበት መብት ያለው ትምህርት ቤት።  

• በክልል ወሰን ውስጥ የሚገኝ ትምህርት ቤት ለመለየት http://dcatlas.dcgis.dc.gov/schools/ ይመልከቱ፡፡   
• ለSY18-19 የትምህርት ቤት ወሰን፣ በትምህርት ደረጃ ካርታ ለማየት ገጽ 30-32 ይመልከቱ። 

 
ውስን ወይም የተቋረጠ መደበኛ ትምህርት ያላቸው ተማሪዎች(SLIFE): በእንግሊዝኛ የሚማሩ ተማሪዎች በትውልድ አገራቸው ውስጥ 
ከተከታታይ የትምህርት ቤት ወይም የአካዳሚ መርሀግብር ተደራሽነት እጦት የተነሳ የተቋረጠ ወይም በጣም ውሱን ትምህርት ያገኙ 
ተማሪዎች። 
 
ማይ ስኩል ዲሲ （My School DC) ማመልከቻ፡ የህዝብ ቻርተር ትምህርት ቤቶች (PK3–12)፣ የ DCPS ከክልል ወሰን ውጭ 
ትምህርት ቤቶች(K-12)፣ ሁሉም የDCPS የቅድመ ትምህርት ቤት(PK3) እንዲሁም የቅድመ መዋእለ ህጻናት (PK4) መርሀግብር፣ 
የDCPS ምርጫ ያላቸው ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች(9-12) እና የ DCPS ከተማ አቀፍ ትምህርት ቤቶች(PK3-10) ለመግባት 
ቤተሰቦች ኦንላይን ማመልከቻ የሚያስገቡበት ነው።  
 
ማይ ስኩል ዲሲ ሎተሪ፡ ነጠላ፣ የዘፈቀደ አዲስ ተማሪዎች ከሁሉም የማይ ስኩል ዲሲ(My School DC) ሎተሪ ትምህርት ቤቶች 
የሚመደቡበትን የሚወስን። 
 
ማይ ስኩል ዲሲ ከሎተሪ በኋላ ማመልከቻ፡ ቤተሰብ የሎተሪ ማመልከቻ ቀን ካለፈው  ወይም ለተጨማሪ ትምህርት ቤቶች ማመልከት 
ከፈለገ ለተሳታፊ ትምህርት ቤቶች የሚያመለክትበት። 
 

http://dcatlas.dcgis.dc.gov/schools/
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ሌሎች የመጀመርያ እንክብካቤ ሰጭዎች፡ አንድ ግለሰብ (ወላጅን ወይም ህጋዊ ሞግዚት/አሳዳጊ የማያካትት) አብሮት ለሚኖር ልጅ 
የመጀመርያ የእንክብካቤ/ድጋፍ የሚሰጥ፡፡ በነዚህ ሁኔታዎች የልጁ ቤተሰብ፣ ሞግዚት ወይም አሳዳጊ ሊንከባከበው ወይም ሊደግፈው 
አይችልም። 
 
ከክልል ወሰን ውጭ ትምህርት ቤት፡ ከተማሪው የክልል ወሰን ውስጥ ትምህርት ቤት ወይም መጋቢ ንድፍ ትምህርት ቤት ሌላ። 
 
ተሳታፊ ትምህርት ቤት፡ ማንኛውም ትምህርት ቤት(የዲሲፒሲ (DCPS)ወይም ቻርተር ትምህርት ቤት) የማይስኩል ዲሲ መደበኛ 
ሎተሪ አካል ለመሆን የተስማማ። አብዛኛው የ DCPS እና ዲሲ（DC）የህዝብ ቻርተር ትምህርት ቤቶች ተሳታፊ ትምህርት ቤቶች። 
 
PK3 በተጨማሪ ቅድመ ትምህርት ቤት፡ በተመዘገቡበት የትምህርት አመት ሴፕተምበር 30 ቢያንስ ሶስት አመት የሞላቸው 
ተማሪዎችን የሚያገለግል ቀደም ያለ የህጻንነት መርሀግብር። 
 
PK4 በተጨማሪ ቅድመመዋእለ ህጻናት፡ በተመዘገቡበት የትምህርት አመት ሴፕተምበር 30 ቢያንስ አራት አመት የሞላቸው 
ተማሪዎችን የሚያገለግል ቀደም ያለ የህጻንነት መርሀግብር። 
 
ምርጫ፡ ቤተሰቦችን አቅራቢያቸው ከሆነ ትምህርት ቤት ለማዛመድ እና ወንድማማቶችን/እህትማማቶችን ባንድ ላይ ለማቆየት ለሎተሪ 
አመልካቾች የሚሰጥ ልዩ ቦታ። DCPS የሎተሪ ምርጫን ይመድባል እና የተገኙትን ቦታዎች ምርጫቸው አንደኛ ለሆነ ይሰጣል። 
የDCPS ምርጫ አይነቶችን በገጽ 11 ይመልከቱ። 
 
የቅርበት ምርጫ፡ ከዞናቸው የDCPS የመጀመርያ ደረጃ ትምህርት ቤት ከግማሽ ማይል በላይ የእግር መንገድ ርቀት ላይ ለሚኖሩ እና 
ከቤታቸው የግማሽ ማይል ወይም ያነሰ የእግር መንገድ ርቀት ወደ ሆነ ከክልል ወሰን ውጭ የሚገኝ ት/ቤት ለመማር ያመለከቱ 
ትምህርት ቤት ለሚማሩ ተማሪዎች የተሰጠ የሎተሪ ምርጫ ነው። ይህ ምርጫ ተግባራዊ የሚሆነው ከ PK3 እስከ 5 ክፍል ላሉ 
ተማሪዎች ብቻ ነው። 
 
የነዋሪነት ማረጋገጫ፡ ወላጆች ወይም አሳዳጊዎች በኮሎምቢያ ዲስትሪክት ውስጥ የሚኖሩ መሆናቸውን ማስረጃ እንዲያቀርቡ 
የሚጠይቅ የምዝገባ ሂደቱ ክፍል።  

• ኗሪነትን እንዴት እንደሚያረጋግጡ ይማሩ፡http://dcps.dc.gov/enroll፡፡ 
 
ትምህርት የመማር መብት፡ የ DCPS ትምህርት ቤት ተማሪዎች ከ K-12 ድረስ በማንኛውም ጊዜ ሊመዘገቡ የሚችሉበት። ለDCPS የ 
K-12 ተማሪዎች ሁለት አይነት የመማር መብቶች አልዋቸው፡ በክልል ወሰን ውስጥ የሚገኙ ትምህርት ቤቶች እና መጋቢ ንድፍ 
ትምህርት ቤቶች። ተማሪዎች ከK-12 ክፍል የመማር መብታቸው አያመለክቱም። ትምህርት ቤት የመግባት መብታቸውን ለመመዝገብ፡
ተማሪዎች በአካል እዚያው ትምህርት ቤት መመዝገብ አለባቸው። 
 
ወንድም/እህት፡ የDCPS（DCPS）ተማሪ ጋር ቢያንስ የጋራ አንድ ወላጅ ወይም አሳዳጊ የሚጋሩ እና ከተማሪው ጋር ባንድ ቤት 
የሚኖር፡በ5-E DCMR § 2199 እንደተገለጸው። 
 
የወንድም/እህት ምርጫ፤ ወንድም ወይም እህታቸው በትምህርት ቤቱ ውስጥ በተመዘገቡበት ወቅት በትምህርት ላይ ካለ እዚያ 
ትምህርት ቤት እንዲመደብ ለተማሪ የተሰጠ የሎተሪ ምርጫ። ለበለጠ መረጃ ገጽ 11 ይመልከቱ። 
ማሳሰቢያ፡ ለሁለት ቋንቋ ትምህርት ቤቶች እና መርሀ ግብሮች፡የወንድም/እህት ምርጫ ከክልል ወሰን ምርጫ ይልቅ ክብደት 
የሚሰጠው ነው። በተጨማሪ በክልል ወሰን ውስጥ ትምህርት ቤት ለመማር መብት አላቸው።  
እባክዎ በዚህ የመምርያ መጽሀፍ ላይ ያሉ ደንቦች እና ስነስርአቶች ተፈጻሚ የሚሆኑት ከ2017 -18 ትምህርት ዘመን ጀምሮ ሲሆን 
ከ2016- 17 ያለውን የምዝገባ የመምርያ መጽሀፍን ተክተዋል።  
 
አንዳንድ የትምህርት ቤት መከታተያ ወሰኖች እና የመጋቢ ንድፎች ከ SY14-15 ጀምሮ ተለውጠዋል። ባሁን ጊዜ ያሉ ወሰኖች እና 
የመጋቢ ንድፎች በDCPS ድህረገጽ አማካይነት ሊገኙ ይችላሉ።1 የመጋቢ ንድፎች በየአመቱ ይቀየራሉ። 
 
 ላሁን DCPS ተማሪዎች የትምህርት ቤት ወሰን እና የደረጃ ፖሊሲዎች መመርመር በገጽ 28 ላይ። 
 የSY18-19 የመጋቢ ንድፎችን እንዲሁም የቀደሙ አመታት የመጋቢ ንድፎችን መመርመር በገጽ 33 ላይ። 

 

                                                           
1 http://dcps.dc.gov/page/school-boundaries-final-implementation-plan 

http://dcps.dc.gov/enroll
http://dcps.dc.gov/page/school-boundaries-final-implementation-plan
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ከራስ የክልል ወሰን ትምህርት ቤት ውጭ ሌሎች ትምህርት ቤቶች ውስጥ መማር 
 ከ K-12 ክፍል ለመመዝገብ ብቁ የሆኑ ተማሪዎች ከክልል ወሰን ውጭ ትምህርት ቤት መማር እንዲችሉ፡ቤተሰቦች በማይ ስኩል 
ዲሲ（My School DC)ሎተሪ አማካኝነት ማመልከት ይገባቸዋል። 
 
አንድ ተማሪ በክልል ወሰን ውስጥ ትምህርቱን ሲከታተል ቆይቶ በትምህርት አመት ጊዜ ከክልል ወሰን ውጭ ቢወጣ（አድራሻን 
በመቀየር የተነሳ ዝውውር）፤2 የተዛወረው ተማሪ በአዲሱ መኖርያ ቤቱ አካባቢ ባለ ትምህርት ቤት ይማራል። ነገር ግን፡ አዲሱ የክልል 
ውስጥ ትምህርት ቤት ርእሰመምህር በትምህርት ዓመቱ መጨረሻ ተማሪው በቀድሞ ትምህርትቤቱ እንዲማር ስልጣኑን በመጠቀም 
ሊፈቅድ ይችላል። ተማሪው ከክልል ወሰን ውጭ ከተዛወረ በኋላ በትውልድ ትምህርት ቤቱ መማር እንዲቀጥል፡ተማሪው ከክልል 
ውጭ የትምህርት መሄዱን ለመቀጠል፡ተማሪው ከክልል ወሰን ውጭ የትምህርት ጊዜ መቆጣጠርያ ፓሊሲውን ማክበር አለበት። 
የከተማ ክልል ወሰን ውጭ ፓሊሲ የትምህርት ጊዜ የመቆጣጠርያ ፖሊሲውን እዚህ ይመልከቱ https://dcps.dc.gov/node/1207627. 
              

ስለ ማይ ስኩል ዲሲ ሎተሪ [My School DC Lottery] 
የክልሉ የትምህርት ሱፐርኢንተንደንት ቢሮ ከትምህርት ምክትል ከንቲባ ቢሮ፡ DCPS፡ የህዝብ ትምህርት ቤት ቻርተር ቢሮ እና 
ተሳታፊ ቻርተር ትምህርት ቤቶች ጋር በመተባበር የማይ ስኩልዲሲ ሎተሪን ይከታተላል። ማይስኩል ዲሲ (My School 
DC）የሚተዳደረው ኮመን ሎተሪ ቦርድ （Common Lottery Board） ተብሎ በሚጠራ እና ከሁለቱም ከ DCPS እና ተሳታፊ የህዝብ 
ትምህርት ቤት ቻርተሮች ተወካዮች ባሉበት ነው። ማይስኩል ዲሲ (My School DC）በሁሉም ተሳታፊ ትምህርት ቤቶች ያሉ አዲስ 
ተማሪዎች ምደባን የሚወስን ነጠላ፡የዘፈቀደ ሎተሪ ነው። ቤተሰቦች ለአንድ ተማሪ 
ባንድ ማመልከቻ ላይ እስከ 12 የሚደርሱ ትምህርት ቤቶችን በተራ በማስቀመጥ 
ማመልከት ይችላሉ። 
 
የሎተሪ ማመልከቻ የሚያስፈልገው ለ፡ 

• እንደ አዲስ የቅድመ ትምህርት ቤት (PK3) ወይም ቅድመ መዋለ ሕጻናት 
(PK4) ተማሪ ለመማር ሲያመክቱ። 

• ከK-12 ክፍል አሁን ከሚማሩበት ውጭ ከክልል ወሰን ውጭ DCPS 
ትምህርት ቤት ለመማር ሲያመክቱ። 

• አሁን ከሚማሩበት ውጭ የDCPS ከተማ አቀፍ ትምህርት ቤት ለመማር ሲያመለክቱ። 
• አሁን ከሚማሩበት ውጭ የDCPS መራጭ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ለመማር ሲያመክቱ። 
• አሁን ከሚማሩበት ውጭ ባለሁለት ቋንቋ ትምህር ቤት ወይም መርሀ ግብች ለመማር ሲያመለክቱ። 

 
የማይ ስኩል ሎተሪ ዲሲ(My School Lottery DC) ማመልከቻ ለዚህ አይፈለግም፡ 

• ከK-12 ክፍል በክልል ወሰን ውስጥ ወይም መጋቢ DCPS ትምህርት ቤት ሲመዘገቡ። 
 

• አሁን ባሉበት ከክልል ወሰን ውጭ ወይም መጋቢ DCPS ትምህርት ቤት በድጋሚ ሲመዘገቡ። 
 
የሎተሪ ማመልከቻዎች ኦንላይን በዚህ አድራሻ ሊገባ ይችላል www.myschooldc.org:: የሎተሪ ማመልከቻዎች በስልክ ማይ ስኩል 
ዲሲ（My School DC)ሆትላይን ጋር በመደወል ማጠናቀቅ ይቻላል በ (202) 888-6336 
 
 SY18-19 ማይ ስኩል ዲሲ ሎተሪ（My School DC Lottery) ማመልከቻ የጊዜ ዝርዝር  
ሰኞ፡ ዲሴምበር 11፡2017 የማይ ስኩል ዲሲ(My School DC) ማመልከቻ 

የሚጀመረው 
ሐሙስ፡ፌብሩዋሪ 1፡ 2018፡ 11:59 የማመልከቻ ቀነ ገደብ (ከ 9 ኛ -12 ኛ ክፍል) 
ሐሙስ፡ ማርች 1፡ 2018፡11:59 የማመልከቻ ቀነ ገደብ (ክፍሎች PK3-8) 
አርብ፡ማርች 30፡2018 የሎተሪ ውጤት ይለቀቃል 
ማክሰኞ፡ሜይ 1፡ 2018 የመመዝገቢያ ቀነገደብ 

                                                           
2 5-E DCMR 2105 

ስለ ማይ ስኩል ዲሲ (My School DC) 
የበለጠ ለማወቅ 
 ይጎብኙ፡www.myschooldc.org 
የምዝገባ ቡዱኑን እዚህ ያግኙ 
enroll@dc.gov ወይም (202) 478-
5738 

https://dcps.dc.gov/node/1207627
http://www.myschooldc.org/
http://www.myschooldc.org/
mailto:enroll@dc.gov
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የDCPS ምዝገባ እና ሎተሪ መመሪያ 

 

ቅድመ ትምህርት(PK3) ቤት እና ቅድመ መዋእለ ህጻናት(PK4) 
DCPS በቀዳሚ የህጻንነት ጊዜ ትምህርት ላይ ጠንካራ ዋጋ ያለው ሲሆን በነዚህ ክፍሎች ቦታዎች ፍትሀዊ በሆነ መክኩ ለብዙ ህጻናት 
እንዲኖር ጥረት ያደርጋል። ነገር ግን፡ ተማሪዎች ቅድመ ትምህርት ቤት （PK3）እንዲማሩ ስለማይገደዱ3 ወይም ቅድመ መዋእለ 
ህጻናት（PK4)፡ ተማሪዎች ባስገዳጅ ክፍሎች （K-12) ብቻ ቦታ ተመቻችቶላቸዋል፡፡  
 
የ3 እና የ4 አመት እድሜ ያላቸውን ተማሪዎች ትምህርት ቤት ለማስመዝገብ፡ቤተሰቦች በማይ ስኩል ዲሲ（My School DC) ሎተሪ 
አማካኝነት ማመልከት አለባቸው። በSeptember 30 ቤተሰቦች ልጆቻቸውን ልጁ እድሜው ቢያንስ 3 አመት ከሆነ በPK3 እና ልጁ 
ቢያንስ 4 ከሆነ በ PK4 በቅደም ተከተል ማስመዝገብ ይችላሉ።4 
 
 
Early Action PreK (ቅድመ መዋዕለ ህጻናት የቅድሚያ እርምጃ) 
Early Action PreK በከተማው ውስጥ ዋስትና ያለው ብቸኛ ቅድመ መዋዕለ ህጻናት ነው። Early Action PreK ለሁሉም በEarly 
Action PreK ትምህርት ቤቶች ለተመደቡ ተማሪዎች በPK3 እና PK4 መርሀግብሮች ተደራሽነት ዋስትና ይሰጣል። Early Action 
PreK ቅደመ መዋዕለ ህጻናት ቦታ ለማግኘት ደህንነት እንዲሆናቸው፡የክልል ወሰን ውስጥ ቤተሰቦች  የማይ ስኩል ዲሲ（My School 
DC)ሎተሪ ማመልከቻቸውን በተወሰነው የጊዜ ገደብ ማርች 1፡11፡59 ላይ ማስገባት አለባቸው። የEarly Action PreK ትምህርት ቤት 
በማመልከቻው ላይ እንደ ምርጫ ሊካተት እና ትምህርት ቤቱ በማመልከቻው በማንኛውም ቦታ ላይ ደረጃ ሊሰጠው ይችላል። 
ቤተሰቦች በማይ ስኩል ሎተሪ（My School Lottery)ማመልከቻቸው ላይ ከፍ ያለ ደረጃ ከተሰጠው ትምህርት ቤት ጋር ካልተዛመዱ 
የኧርሊ አክሽን ተዛማጅ ይሰጣቸዋል። 
 
ህጻኑ ከክልል ወሰን ውስጥ ትምህርት ቤት ጋር ከተዛመደ፡ቤተሰቡ በሎተሪ ምዝገባ የመጨረሻው ቀነ ገደብ（ማክሰኞ፡ሜይ 1፡
2018）ማስመዝገብ አለባቸው። ተማሪው ከክልል ወሰን ውስጥ ትምህርት ቤት ከፍ ያለ ደረጃ ባለው የPK3 ወይም PK4 ትምህርት ቤት 
ከተዛመደ፡ተማሪው በክልል ወሰን ውስጥ ትምህርት ቤት ባለ ኧርሊ አክሽን ቅድመ መዋዕ ህጻናት ተቀባይነት አይኖረውም። 
 
SY18-19 ኧርሊ አክሽን ቅድመ መዋዕ ህጻናት በክልል ወሰን ውስጥ ላሉ ቤተሰቦች በPK3 እና PK4 በሚከተሉት ትምህርት ቤቶች 
ይገኛሉ፡ 
 

1. Aiton የመጀመርያ ደረጃ ትምህርት ቤት(ዞን 7） 
2. Amidon-Bowen የመጀመርያ ደረጃ ትምህርት ቤት (ዞን 6） 
3. Browne የትምህርት ቤት ካምፓስ(ዞን 5） 
4. Bunker Hill የመጀመርያ ደረጃ ትምህርት ቤት(ዞን 5）  
5. Drew Elementary የመጀመርያ ደረጃ ትምህርት ቤት(ዞን 5） 
6. Drew የመጀመርያ ደረጃ ትምህርት ቤት(ዞን 7） 
7. King የመጀመርያ ደረጃ ትምህርት ቤት(ዞን 8） 
8. Langdon የመጀመርያ ደረጃ ትምህርት ቤት(ዞን 5） 
9. Langley የመጀመርያ ደረጃ ትምህርት ቤት(ዞን 5） 
10. Miner የመጀመርያ ደረጃ ትምህርት ቤት(ዞን 6） 
11. Moten የመጀመርያ ደረጃ ትምህርት ቤት(ዞን 8） 
12. Noyes የመጀመርያ ደረጃ ትምህርት ቤት（ዞን 5） 
13. Payne የመጀመርያ ደረጃ ትምህርት ቤት(ዞን 6） 
14. Stanton የመጀመርያ ደረጃ ትምህርት ቤት(ዞን 8） 
15. Takoma የትምህርት ቤት ካምፓስ(ዞን 4) 
16. Thomson የመጀመርያ ደረጃ ትምህርት ቤት(ዞን 2） 
17. Truesdell የመጀመርያ ደረጃ ትምህርት ቤት(ዞን 4） 
18. Turner የመጀመርያ ደረጃ ትምህርት ቤት(ዞን 8） 
19. Wheatley የመጀመርያ ደረጃ ትምህርት ቤት（ዞን 5） 

                                                           
3 ዲሲ ኦፊሺያል ኮድ § 38-202. 
4 D.C. Official Code § 38-271.01 

ስለኧርሊ አክሽን ፕሪኬጂ የበለጠ  ይማሩ 
የምዝገባ ቡድኑን ያግኙ enroll@dc.gov 
ወይም (202) 478-5738 

mailto:enroll@dc.gov
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የDCPS ምዝገባ እና ሎተሪ መመሪያ 

 
ከክልል ወሰን ውጭ ትምህርት ቤቶች 
ከክልል ወሰን ውጭ የሆነ ትምህርት ቤት መግባት የሚፈልጉ ከK-12 ክፍል ለሆኑ 
ብቁ ተማሪዎች፡ቤተሰቦች በማይስኩል ዲሲ（My School DC) ሎተሪ አማካኝነት 
ማመልከት ይችላሉ። 
 
ከተማ አቀፍ ትምህርት ቤቶች  
ከተማ አቀፍ ትምህርት ቤት ማለት ወሰን የሌለው ትምህርት ቤት ማለት ሲሆን በክልል ወሰን ውስጥ ትምህርት ቤት ተብሎ ሊጠራ 
አይችልም። ተማሪዎች ከተማ አቀፍ ትምህርት ቤት ለመማር እንዲችሉ በማይስኩል ዲሲ（My School DC) ማመልከቻ ማስገባት 
አለባቸው።  SY18-19 DCPS ከተማ አቀፍ ትምህርት ቤቶችን በገጽ 37 ይመልከቱ። 
 
የተመረጡ የሁለተኛ ደረጃ ት/ቤቶች 
DCPS በተወሰነ መስፈርት ወይም የብቃት መስፈርቶች ተማሪዎችን የሚቀበሉ ስድስት የተመረጡ ትምህርት ቤቶች አላቸው። ወደ 
ተመረጠ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተቀባይነት ለማግኘት፡የማይ ስኩል ዲሲ ሎተሪ ማመልከቻ መግባት አለበት፡ነገር ግን ወደ 
ተመረጠ ትምህርት ቤት ተቀባይነት ለማግኘት ተማሪው የትምህርት ቤቱ የብቃት መስፈርቶችን በማሟላት ላይ የተመሰረተ ነው። 
ተማሪዎች ወደ ተመረጠ ትምህርት ቤት የሚዛመዱት በሎተሪ ውጤት አይደለም። 
 
ወደ ተመረጠ ትምህርት ቤት የሚገባ ማመልከቻ ተጨማሪ ሁኔታዎችን（በትምህርት ቤቱ የሚተዳደር）ሊጠይቅ ይችላል፡ ይህም 
የሚከተውን ያያካትታል፤ ግን በዚህ የተወሰነ አይደለም ነው፡ 

• ያሁን ጊዜ እና የቀድሞ ሪፖርት ካርድ 
• የክልል መስፈርት ያለው የፈተና ውጤት 
• ከንባብ የሚመለስ ጥያቄ 
• የድጋፍ ደብዳቤ 
• የመቀበያ ፈተና 
• የግለሰብ፡የቡድን ወይም የቤተሰብ ቃለመጠይቅ（ቆች） 
• የድምጽ ፈተና 

 
 
 የስድስቱን DCPS የተመረጡ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች እና ተዛማጅ የመቀበያ ሂደቶችን በገጽ 37 ይመልከቱ። 

ስለ DCPS የትምህርት ቤት ምርጫ ይማሩ 
ይጎብኙ፡http://profiles.dcps.dc.gov/ 
የምዝገባ ቡዱኑን ያግኙenroll@dc.gov 
ወይም(202) 478-5738 

http://profiles.dcps.dc.gov/
mailto:enroll@dc.gov
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የDCPS ምዝገባ እና ሎተሪ መመሪያ 

የሎተሪ ምርጫ 
ተማሪዎች በአንድ ወይም ከዚያ የበለጠ ትምህርት ቤቶች የሎተሪ ምርጫ ሊኖራቸው ይችላል። ባንድ በተለየ ትምህርት ቤት ምርጫ 
ያላቸው ተማሪዎች ምርጫ ከሌላቸው ሌሎች ትምህርት ቤት አስቀድሞ ቦታ ይሰጣቸዋል፡ወይም ምርጫ ከሌላቸው ተማሪዎች የበለጠ 
በተጠባባቂ ዝርዝር ላይ ከፍተኛ ቦታ ይሰጣቸዋል። 
 
የ DCPS ተማሪዎች አቅራቢያቸው ካለ ትምህርት ቤት ጋር ለማዛመድ እና ወንድም/እህት አንድ ላይ ለማድረግ የሎተሪ ምርጫዎችን 
ይሰራል። የሚከተሉት ምርጫዎች ለDCPS ሎተሪ አመልካቾች ለ SY18-19 የሚሰጡ ናቸው፡የሚከተሉትን ልዩ መስፈርቶች ካሟሉ፡ 
 

1. በክልል ወሰን ውስጥ ምርጫ（PK3/PK4 አመልካቾች 
ብቻ） 

2. የወንድም/እህት ምርጫ 
3. የአቅራቢያ ምርጫ 
 

ማሳሰቢያ፡ምርጫዎች ለተመረጡ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት 
የመቀበያ ሂደት አይሰሩም።   
 

1. በክልል ወሰን ውስጥ ምርጫ（PK3/PK4 አመልካቾች ብቻ） 
ቤተሰቦች በPK3 እና PK4 ቦታ በክልል ውስጥ ትምህርት ቤት የማግኘት 
እድላቸው እንዲጨምር፡ወደ PK3 እና PK4 ቦታ የሚያመለክቱ ቤተሰቦች 
በማይ ስሉል ዲሲ ሎተሪ አማካኝነት የክልል ወሰን ውስጥ ምርጫ 
ይሰጣቸዋል።  
 
ማሳሰቢያ፡ የክልል ወሰን ውስጥ ምርጫ በሎጋን በሚገኘው Capitol Hill 
Montessori ፤ School-Within-School @ Goding እና Dorothy 
Height የከተማ አቀፍ PK3/PK4 አይሰራም።ኧርሊ አክሽን ቅድመ መዋዕለ ህጻናት ምዝገባ ለሚሰጥ ትምህርት ቤት በወሰን ክልል 
ውስጥ ያሉ ቤተሰቦች በኧርሊ ኧክሽን ቅድመ መዋዕለ ህጻናት ክፍል በገጽ 8 ላይ የተጠቀሱትን መመርያዎች ካሟሉ በክልል ወሰን 
ውስጥ ባለው ትምህርት ቤት ቦታ የማግኘት ዋስትና አላቸው። 
 
እንዴት እንደሚጠይቁ፡ ምንም ድርጊት አያስፈልግም። ይህ ምርጫ በቤት አድራሻ ላይ ተመስርቶ በራስ-ሰር ወደ ማይ ስኩል ዲሲ 
ሎተሪ በቀጥታ ይተገበራል። የአንድ ቤተሰብ የክልል ወሰን ውስጥ የመኖሪያ ቤት አድራሻ በትምህርት ቤት ደረጃ በምዝገባ ወቅት በዲሲ 
ነዋሪነት ማረጋገጫ ሂደቱ አካል ሆኖ ይረጋገጣል፡፡ በምዝገባ ወቅት በትምህርትቤቱ ወሰን የዲሲ ኗሪነታቸውን ማረጋገጥ ያልቻሉ 
ምርጫቸውን ይተዋሉ። 
 
2. የወንድም/እህት ምርጫ 
ወንድሞችንና እህቶችን አንድ ላይ በትምህርት ቤት ውስጥ መመዝገብ ለተማሪዎች፡ለቤተሰቦች እና ለትምህርት ቤቶች ጠቃሚ ነው። 
ስለዚህ፡DCPS የወንድም/እህት ምርጫ በማይ ስኩል ዲሲ ሎተሪ አማካኝነት ይሰጣል። የወንድም/እህት ምርጫ የሚሰጠው፡በDCPS 
ትምህርት ቤት ውስጥ ባሁን ጊዜ የሚማር ወንድም/እህት ላለው ተማሪ፡ ለቀጣዩ የትምህርት ዓመት ትምህርት ቤት የሚማር፡ ወይም 
በተጨማሪ ለተመሳሳይ ትምህርት ቤት ተዛማጅ ላገኘ ብቻ ነው። ከታች እንደተገለጸው ሁለት አይነት የወንድም/እህት ምርጫ አለ። 
 
የሚማረው-ወንድም/እህት ምርጫ 
የሚማር-ወንድም/እህት ምርጫ የሚሰጠው በምዝገባ ወቅት፡በማይ ስኩል ዲሲ ማመልከቻ ላይ በተዘረዘረው የDCPS ትምህርት ቤት 
የሚማር ወንድም/እህት ያለው እና አመልካቹ ለሚያመለክትበት ጊዜም መማሩን ለሚቀጥል ተማሪ ብቻ ነው። የዚህ ምርጫ አላማ 
ተማሪዎችን ባንድ ህንጻ ማቆየት ነው። ስለዚህ፡ተማሪው በሚመዘገብበት ጊዜ የሚማረው ተማሪ በመጨረሻው የትምህርት ክፍል ሊሆን 
አይችልም። በመጪው አመት በአስገዳጅ ክፍል ተማሪ የሚያስመዘግቡ ቤተሰቦች የሚማር-ወንድም/እህት ምርጫን አስገዳጅ ባልሆነ 
የትምህርት ክፍል ለሚያመለክተው ተማሪ ማመልከት  ይችላሉ（PK3 ወይም PK4）። 

ምሳሌ 1： ጆን በ Patterson ES 3ኛ ክፍል ባሁኑ ጊዜ ተመዝግቧል እና 4ኛ ክፍል እዚያው ትምህርት ቤት ለመመለስ 
አቅዷል፡ ስለዚህ ወንድም/እህቱ በ Patterson ES በቀጣይ አመት በሎተሪ አማካኝነት የሚማር-ወንድም/እህት ምርጫ 
ለማግኘት ብቁ ነው። 
 
ምሳሌ 2፡ ጆን በPatterson ES ለመማር መብት ያለው ተማሪ ከሆነ ለአስገዳጅ ክፍል በክልል ውስጥ የሚኖር በመሆኑ 
ምክንያት፡ከዚያ የPK3/PK4 ወንድም/እህቱ ወንድም/እህቱ በ Patterson ES በቀጣይ አመት በሎተሪ አማካኝነት የሚማር-
ወንድም/እህት ምርጫ ለማግኘት ብቁ ነው። 

 

ስለ ሎተሪ አልጎሪዝም ይመልከቱ 
ይህ ቪዲዮአልጎሪዝም እንዴት እንደሚሰራ ይገልጻል። 
ማይ ስኩል ዲሲ ያነጋግሩ 
info.myschooldc@dc.govወይም (202) 888-6336 
የምዝገባ ቡድን ያነጋግሩ 
enroll@dc.gov ወይም (202) 478-5738 

የአንድን የወሰን ውስጥ  ትምህርት ቤት ለማወቅ 
http://dcatlas.dcgis.dc.gov/schools/ 
የምዝገባ ቡድን አግኝ enroll@dc.gov ወይም 
(202) 478-5738 

https://youtu.be/ZPFEGpx2Wng
mailto:info.myschooldc@dc.gov
mailto:enroll@dc.gov
http://dcatlas.dcgis.dc.gov/schools/
mailto:enroll@dc.gov
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የDCPS ምዝገባ እና ሎተሪ መመሪያ 

 
እንዴት እንደሚጠይቁ: ተማሪው ለሚማርበት ትምህርት ቤት“የሚማር ወንድም/እህት” የሚለውን በማይስኩል ዲሲ ሎተሪ ማመልከቻ 
ላይ ያለውን ምርጫ ምረጥ። ላሉ ተማሪዎች፡የወንድም/እህት DCPS የተማሪ መታወቂያ ቁጥር በተጨማሪ መሰጠት አለበት። ተማሪው 
የሚማር ከሆነ እና በአሁኑ ወቅት የተማሪ መታወቂያ ቁጥር የሌለው 
ከሆነ "0000000" (ሰባት 0's) እንደ የተማሪ መታወቂያ ቁጥር 
አስቀምጥ። ይህ ምርጫ ከሎተሪው በፊት መተግበሩን በትምህርት ቤቱ 
ሬጅስትራር ጋር ያረጋግጡ።ከሎተሪው በኋላ፡ እነዚህ ምርጫዎች 
የሚተገበረው ትልቁ ወንድም/እህት ከተመዘገበ በኋላ ነው። 
 
ወንድም/እህት-የተጠራ 
ወንድም/እህት-የተጠራ የሚሰጠው በማይ ስኩል ዲሲ ሎተሪ 
አማካኝነት ወንድማቸው/እህታቸው ከትምህርት ቤት ጋር ለተዛመዱ 
ተማሪዎች ነው። ነገር ግን፡ወንድም/እህት-የተጠራ ምርጫ የሎተሪ 
መዛመድ ዋስትና ሁል ጊዜ አይሰጥም። 
 

ምሳሌ፡ ጆን እና ወንድም/እህቱ ለተመሳሳይ ትምህርት ቤቶች የማይ ስኩል ዲሲ ማመልከቻ ካስገቡ እና ጆን በማይ 
ስኩል ዲሲ ሎተሪ አማካኝነት ከተዛመደ፡ወንድም/እህት የተጠራ ምርጫ ለወንድሙ/እህቱ ማይ ስኩል ዲሲ 
ማመልከቻ አውቶማቲክ በሆነ መልኩ ይተገበራል።  

 
እንዴት እንደሚጠይቁ: የወንድም/እህት የማይ ስኩል ዲሲ ማመልከቻዎች የገቡት በማይ ስኩል ዲሲ ተጠቃሚ አካውንት 
እስከሆነ ድረስ ምንም ድርጊት አያስፈልግም። ይህ ምርጫ በማይ ስኩል ዲሲ ሎተሪ የማዛመድ ሂደት ውስጥ አውቶማቲክ 
በሆነ መንገድ ይተገበራል። ቦታ የተሰጠው ወንድም/እህት በትምህርት ቤቱ ባይመዘገብ፡ “ወንድም/እህት-የተጠራ” ምርጫ 
ወደተመሳሳይ ትምህርት ቤት ላመለከቱ ወንድም/እህት ይሰረዛል። ይህ ወንድም/እህት ተዛማጃቸውን የማጣት፡ወይም 
በትምህርት ቤቱ የተጠባባቂ ዝርዝር ወደታች መውረድን ሊያስከትል ይችላል።ወንድሞች/እህቶች በትምህርት ቤቱ 
የተጠባባቂ ዝርዝር ላይ ሊቆዩ ይችላሉ ነገር ግን በዘፈቀድ የሎተሪ ቁጥራቸው እና ሌላ ማናቸውም ብቁ ለሚሆኑበት ምርጫ 
መሰረት አዲስ የተጠባባቂ ቦታ ይሰጣቸዋል። 

 
የወንድም/ እህት ምርጫ ልዩ ማመልከቻ 
የካፒቶል ሂል ምድብ ትምህርት ቤቶች（Capitol Hill Cluster Schools） (Peabody ES፣ Watkins ES እና Stuart-
Hobson MS) 

• ለሎተሪ ዓላማዎች የካፒቶል ሂል ክላስተር ምድብ ትምህርት ቤቶች እንደ አንድ ትምህርት ቤት ይቆጠራሉ። 
በዚህ መሠረት፡በክልል ውስጥ መብት መሰረት በማንኛውም የካፒቶል ሂል ምድብ ትምህርት ቤቶች ውስጥ 
ለመማር ብቁ የሆነ ወንድም ወይም እህት ያለው ልጅ፡በምድቡ ሌሎች ማንኛውም ትምህርት ቤቶች ውስጥ 
የወንድም/እህት -ተመዝጋቢ ምርጫ ብቁ ነው። 
 

ባለ ሁለት ቋንቋ ትምህርት ቤቶች እና መርሀ ግብሮች 
ባለ ሁለት ቋንቋ ትምህርት ቤቶች / መርሀ ግብሮች ቋንቋ ለማግኘት የቤት ውስጥ ተጋላጭነት ባለው እሴት ምክንያት ስለ 
ወንድም ወይም እህት ምርጫ ተጨማሪ አፅንዖት ይሰጣሉ ስለዚህ፡ በ PK3 / PK4 አመልካቾች ረገድ በእነዚህ ትምህርት 
ቤቶች/መርሀግብሮች  የወንድም / እህት ምርጫ ከክልል ውስጥ ምርጫ የበለጠ ክብደት አለው።  

o ስለ ባለ ሁለት ቋንቋ ትምህርት ቤቶች እና መርሀግብሮች ዝርዝር ገጽ 37 ይመልከቱ። 
o ስለ ባለ ሁለት ቋንቋ ትምህርት ቤቶች / መርሀ ግብሮች የመጠባበቂያ ንድፍ ገጽ 16 ይመልከቱ። 

 
ሞንተሶሪ መርሀግብሮች 

• በካፒቶል ሂል ሞንተስሪ ለተመዘገቡ ተማሪዎች፡ ወንድም/ እህት በመማር ላይ ያለ እህት/ ወንድም ምርጫ 
ለማግኘት ብቁ ነው። 

• በሞንተሶሪ መርሀግብር መሰረት በትምህርት ቤት የተመዘገቡ ተማሪዎች፡ወንድም/እህት በባህላዊ ወይም ሞንተሶሪ 
መርሀግብር በሁለቱም ወይም ባንዱ ለመመዝገብ በመማር ላይ ያለ እህት/ ወንድም ምርጫ ለማግኘት ብቁ ነው።   

o ለሞንተሶሪ ትምህርት ቤቶች እና መርሀግብሮች  ዝርዝሩ ገጽ 37 ይመልከቱ። 
 
 

የተማሪ መታወቂያ ቁጥር ማግኘት 
ያነጋግሩ: የወንድም እህት ትምህርት ቤት። 
የምዝገባ ቡዱኑን ያነጋግሩenroll@dc.gov ወይም (202) 
478-5738 
ማይ ስኩል ዲሲ ያነጋግሩ 
በስልክ ቁጥር (202) 888-6336 ወይም 
info.myschooldc@dc.gov  

mailto:enroll@dc.gov
mailto:info.myschooldc@dc.gov
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የDCPS ምዝገባ እና ሎተሪ መመሪያ 

የተመረጡ የሁለተኛ ደረጃ ት/ቤቶች 
• የወንድም / እህት ምርጫ በተመረጡ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ተቀባይነት የለውም። 
• የእህት ወይም ወንድም ምርጫ፡ ምርጫ በሌላቸው ትምህርት ቤቶች እና ተያያዥ የሆኑ ምርጫ ያላቸው ሁለተኛ ደረጃ 

ትምህርት ቤቶች ማለትም ኮሎምቢያ ሃይትስ የትምህርት ካምፓስ፡ማክኒሊ ቴክኖሎጂ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት እና 
ስኩል ዊዝአውት ዎልስ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተቀባይነት የለውም። ለምሳሌ፡ አንድ ተማሪ በማክኒሊ ሁለተኛ ደረጃ 
ትምህርት ቤት ሲማር፡ ወንድም/እህት ለማክኒሊ አማካይ ትምህርት ቤት（ተያያዥ ትምህርት ቤት）የሎተሪ ምርጫ ለማግኘት 
ብቁ አይደለም። 

o ምርጫ ላላቸው የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ዝርዝር ገጽ 36 ይመልከቱ. 
 
የወንድም /እህት ምርጫ ማረጋገጫ 
የእህት/ወንድም ምርጫ ህጋዊነት በDCPS ከትምህርት ቤቶች ጋር 
በመተባበር ይረጋገጣል። 
 
የማይ ስኩል ዲሲ(My School DC） ሎተሪ ውጤት ከመውጣቱ በፊት 
የእህት/ወንድም ምርጫ ህጋዊ አለመሆኑ ከታወቀ፡ምርጫው ከሎተሪ 
ማመልከቻ ይወገዳል። የማይ ስኩል ዲሲ(My School DC） ሎተሪ 
ውጤት ከወጣ በኋላ የእህት/ወንድም ምርጫ ህጋዊ አለመሆኑ ከታወቀ፡ተማሪው ከእህት/ወንድም ምርጫ ውጭ በተጠባባቂ ዝርዝር 
ላይ ይቀመጣል። ወንድም/እህት ለሌላኛው ተማሪ በሎተሪ ወይም በተጠባባቂ ዝርዝር መሰረት ቦታ ሳይሰጠው በፊት ትምህርት ቤቱን 
ቢለቅ፡ትምህርት ቤቱ የሌላኛውን ተማሪ የወንድም/እህት ምርጫ እንዲያከብር አይገደድም። 

 
3. የቅርበት ምርጫ 
ቤተሰቦች ወደ ትምህርት ቤት ጉዞ ያላቸውን ዘክም ለመቀነስ፡DCPS 
በማይስኩል ዲሲ (My School DC） ሎተሪ አማካኝነት የቅርበት 
ምርጫን ያቀርባል። ከቤታቸው እስከ ትምህርት ቤት ድረስ ከግማሽ 
ማይል በላይ የእግር መንገድ የሆነ  ከPK3-5ኛ ክፍል ያሉ የDCPS 
ትምህርት ቤት የተመደቡ ልጆች ያላቸው ቤተሰቦች ለዚህ ምርጫ ብቁ ናቸው። እነዚህ ቤተሰቦች ከቤታቸው ከግማሽ ማይል ያነሰ 
የእግር መንገድ ርቀት ባላቸው በሁሉም የDCPS የመጀመርያ  ደረጃ ትምህርት ቤቶች ውስጥ የቅርበት ምርጫ ይሰጣቸዋል። 
 
እንዴት እንደሚጠይቁ፤ ምንም ድርጊት አያስፈልግም። ይህ ምርጫ በመኖርያ ቤት አድራሻ እና በክፍል ደረጃ (PK3 -5 ኛ ክፍል) 
መሰረት ወደ ማይስኩል ዲሲ（My School DC）ሎተሪ በራስ ሰር ይተገበራል። ለቅርበት ምርጫ ብቁነት የሚለካው በቺፍ ቴክኖሎጂ 
ኦፊስ (OCTO) አማካይነት የ GIS ቴክኖሎጂን በመጠቀም ሲሆን ይህም የሚሰላው በአካባቢው ላሉ ትምህርት ቤቶች ከገቡት የእግር 
ርቀት ነው። የጂአይኤስ ቴክኖሎጂ አንዳንድ ጊዜ ከ Google ካርታዎች  እንደሚለይ ልብ ይበሉ። 
 
ከተማ አቀፍ ትምህርት ቤቶች 
በቅርብ ርቀት ምርጫ ለDCPS ከተማ አቀፍ ት/ቤቶች ማለትም ካፒቶል ሂል ሞንቴሶሪ @ ሎገን፣ ትምህርት ቤት ውስጥ ትምህርት ቤት 
@ Goding እና Dorothy Height Elementary School አይተገበርም። 
 
የምርጫ ለውጥ 
ለምርጫ አዲስ ብቁ የሆኑ ቤተሰቦች ወይም በማይ ስኩል ዲሲ ማመልከቻቸው ላይ ብቁ ምርጫ ማካተት ያልቻሉ የሎተሪ ውጤቱ 
ከተገለጸ በኋላም ምርጫቸውን መጠየቅ ይችላሉ። ምርጫው የተጠየቀበት ጊዜ መሰረት በማድረግ ይህ ቦታ ላይሰጥ ይችላል።  
 
እንዴት እንደሚጠይቁ፤ የምርጫ ለውጥን ለትምህርት ቤቱ ለማሳወቅ ቤተሰብ ሰነድ ሊሰጥ ይገባል።  አንዴ ከተረጋገጠ በኋላ፡ 
ትምህርት ቤቱ ምርጫውን ወደሎተሪ ማመከቻ ለማስገባት ከDCPS ማእከላዊ ቢሮ እና ማይ ስኩል ዲሲ ጋር አብሮ ይሰራል። ማይ 
ስኩል ዲሲ አመልካቹን በተጠባባቂው ዝርዝር ላይ በዘፈቀድ የሎተሪ ቁጥር እና በተጨመረው ምርጫ መሰረት በተገቢው ቦታ 
ያስቀምጠዋል። 
 

             

የወንድም/እህት ምርጫ አረጋግጥ 
የምዝገባ ቡድን ያነጋግሩ 
enroll@dc.gov ወይም (202) 478-5738 
ማይ ስኩል ዲሲ ያነጋግሩ 
info.myschooldc@dc.gov ወይም (202) 888-6336 

የቅርበት ምርጫ ብቁነትን ወስን 
የምዝገባ ቡድን ያነጋግሩ 
enroll@dc.gov ወይም (202) 478-5738 

mailto:enroll@dc.gov
mailto:info.myschooldc@dc.gov
mailto:enroll@dc.gov
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የDCPS ምዝገባ እና ሎተሪ መመሪያ 

የሎተሪ ውጤቶች 
ማይ ስኩል ዲሲ ሎተሪ ነጠላ፡የዘፈቀድ ሎተሪ ነው ተማሪዎች በጣም ከተመረጠ ትምህርት ቤቶች ጋር የሎተሪ ምርጫዎችን ግምት 
ውስጥ በማካተት ለማዛመድ የሚጥር ነው። ቤተሰቦች እስከ 12 ትምህርት ቤቶች ድረስ ማመልከት እና ደረጃ ሊሰጣቸው ቢችልም፡
ሎተሪው ተማሪዎችን ከአንድ በላይ ትምህርት ቤት ውጭ ላያዛምድ ይችላል።   
 
አርብ፡ማርች 30፡2018፡ ማይ ስኩል ዲሲ ሎተሪ ውጤቶች ይፋ ይሆናሉ። ቤተሰቦች የሎተሪ ውጤታቸውን በማይ ስኩል ዲሲ 
የቤተሰብ አካውንት ውስጥ በመግባት ሊያገኙ ይችላሉ። ቤተሰቦች የሎተሪ ውጤታቸውን በኢሜል እና ከማይ ስኩል ዲሲ ደብዳቤ ላይ 
በማመልከቻው ላይ በተጠቀሰው አድራሻ ይላክላቸዋል። ለእያንዳንዱ ልጅ ማመልከቻ የተለየ ደብዳቤ ለማግኘት ይጠበቁ። ቤተሰቦች 
ወደማይ ስኩል ዲሲ ሆትላይን በ(202) 888-6336 ከሰኞ እስከ ዓርብ ከ 9፡00እስከ 5፡00፤ ከማርች 30፡2018 በመደወል ውጤቶችን 
ማወቅ ይችላሉ። 
 
ማይ ስኩል ዲሲ ሎተሪ ውጤቶች ሶስት ውጤቶች ይኖሯቸዋል፡ 

1. አንደኛ ተራ ላይ ካለው ትምህርት ቤት ጋር የተዛመደ፡በሌሎች ተራ በተሰጣቸው ትምህርት ቤቶች ተጠባባቂ ያልሆነ። 
2. አንደኛ ተራ ካልሆነው ትምህርት ቤት ጋር የተዛመደ፡ ከተዛመደው ትምህርት ቤት በላይ ባሉ ትምህርት ቤቶች በተጠባባቂ 

ዝርዝር ላይ የሆነ። 
3. ተዛማጅ የለም፡ ተራ በተሰጣቸው ሁሉም ትምህርት ቤቶች በተጠባባቂ ዝርዝር ላይ። 

 

ባንደኛ ተራ ላይ ከተቀመጠው ትምህርት ቤት ጋር የተዛመዱ ተማሪዎች 
አንደኛ ተራ ላይ ካለ ትምህርት ቤት ጋር የተዛመዱ ተማሪዎች፡በሌሎች ተራ በተሰጣቸው ትምህርት ቤቶች ተጠባባቂ አይሆኑም። 
ቤተሰቦቻቸው ሎተሪ መቀመጫቸውን ለማስጠበቅ በማርኬቲንግ የመመዝገቢያ ማክሰኞ ሜይ 1፣ 2018 ባለው ጊዜ ውስጥ 
ተማሪዎቻቸውን በተመዘገቡበት ትምህርት ቤት ማስመዝገብ አለባቸው። 
 
ማሳሰቢያ፡ አንድ ተማሪ የሚዛመድ ከሆነ እና በተዛመደው ትምህርት ቤት በመመዝገቢያው የመጨረሻ የጊዜ ገደብ ማክሰኞ፤ ሜይ 1፡ 
2018 ካልተመዘገበ፡ ትምህርት ቤቱ ቦታውን ለተማሪው ለመስጠት አይገደድም።   
 
ከሎተሪ-በኋላ ማመልከቻዎች 
ተማሪው በሎተሪ-ከተዛመደው በመጀመርያ-ተራ ትምህርት ቤት ላይ ያለውን ቦታ ከተወ፡በአስገዳጅ ክፍሎች（K-12) በDCPS የክልል 
ውስጥ ትምህርት ቤታቸው መመዝገብ ይችላሉ። ቤተሰቦች ከሎተሪ-በኋላ ማመልከቻ መሙላት ይችላሉ። ከሎተሪ-በኋላ 
ማመልከቻዎች ማስገባት የሚቻለው ቤተሰቦች ወይም ተማሪዎች የሎተሪ ማመልከቻ የጊዜ ገደቡን ካሳለፉ ወይም ለተጨማሪ 
ትምህርት ቤቶች ማመልከት ከፈለጉ ነው።  
 
አንደኛ ተራ ካልሆነው ትምህርት ቤት ጋር የተዛመዱ ተማሪዎች 
አንደኛ ተራ ካልሆነው ትምህርት ቤት ጋር የተዛመዱ ተማሪዎች ከተዛማጅ ትምህርት ቤታቸው በላይ በሆኑ ትምህርት ቤቶች ሁሉም 
ተጠባባቂ ይሆናሉ። ተማሪዎች ከተዛመደው ትምህርት ቤት በታች ተራ ባለው ትምህርት ቤት ተጠባባቂ አይሆኑም። 
 
ማሳሰቢያ፡ ይህ ለተመረጡ ተማሪዎች ተግባራዊ አይሆንም። 
 
የተዛመዱ ቤተሰቦች በተዛመዱት ትምህርት ቤት ውስጥ በተሰጠው የምዝገባ የመጨረሻ ቀነገደብ ማክሰኞ፡ሜይ 1፡2018 ድረስ 
እንዲመዘገቡ ይመከራሉ፡የመጀመርያ ምርጫቸው ባይሆንም፡ቦታውን ላለማጣት። በተዛመደው ትምህርት ቤት መመዝገብ በሌሎች 
ትምህርት ቤቶች ያላቸውን ተጠባባቂነት አያስቀርም። ቤተሰቦች ከተዛመደው ትምህርት ቤት ከተመዘገቡ በኋላ፡ ከተጠባባቂ ዝርዝር 
ውስጥ ከተጠሩ በሌላ ትምህርት ቤት ውስጥ ሊመዘገቡ ይችላሉ፡ይህ አሁን ከተመዘገቡበት ትምህርት ቤት እንዲወገዱ ያደርጋል። 
 
ት/ቤት ያላገኙ ተማሪዎች 
ት/ቤት ያላገኙ ተማሪዎች አሁን ባሉበት ት/ቤት የመቆየት ወይም በአካባቢያቸው የሚገኝ ት/ቤት/መጋቢ ት/ቤት የመግባት መብት 
አላቸው ፡፡ ት/ቤት ያላገኙ ተማሪዎች በእጣ ማመልከቻቸው ላይ በተዘረዘሩ ት/ቤቶች ሁሉ ተጠባባቂ ይሆናሉ፡፡ በተጨማሪ የእጣ 
ውጤቱ አርብ፣ ማርች 30/2018 ከተገለጸ በኋላ በት/ቤቴ የ DC የድህረ-እጣ ማመልከቻ ተጨማሪ ት/ቤቶች ጋር የማመለክት ምርጫ 
ይኖራቸዋል፡ ttp://www.myschooldc.org/postlotto. 
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የተመረጡ ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤቶች የሎተሪ ውጤት 
የተመረጡ ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤቶች ለመግባት የት/ቤቴ የ DC የድህረ-እጣ ማመልከቻ መግባት አለበት ሆኖም የሚቀበሉት ተማሪው 
የተለየ መስፈርት ካሟላ ነው እንጂ በዘፈቀደ እጣ አይደለም፡፡ ተማሪ የተመረጡ ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤቶች ብቁነት መስፈርት ካላሟላ 
ተማሪው እዛ ት/ቤት አይገባም እንዲሁም ተጠባባቂም አይሆንም፡፡ 
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የተጠባባቂ ዝርዝር 
የተጠባባቂ ዝርዝር ት/ቤት ውስጥ ቦታ ከተገኘ ተማሪዎች የሚገቡበትን ተራ የሚያሳይ ነው፡፡ በ DCPS ት/ቤቶች የተጠባባቂ ዝርዝር 
ተራ የሚለየው በሎተሪ ምርጫ፣ የማመልከቻ ወቅት (ሎተሪ ወይም ድህረ-ሎተሪ) እና በዘፈቀደ ሎተሪ ቁጥር ነው፡፡ 
 
ምርጫን ለማክበር፣ ወንድም እና እህቶችን አብሮ ለማድረግ እና ቤተሰቦች በአካባቢያቸው ያለ ት/ቤት እንዲዛመዱ ለማድረግ ሲባል በ 
DCPS ት/ቤቶች ተጠባባቂ ተማሪዎች በምርጫ ተቦድነዋል፡ 
 

• በአንድ የምርጫ ቡድን ውስጥ ያሉ ተማሪዎች ባመለከቱበት ወቅት ተራ ይጠብቃሉ (ማለትም በእጣ ወይም ድህረ-እጣ)፡፡ 
• በእጣው ላይ ያመለከቱ በአንድ የምርጫ ቡድን ውስጥ ያሉ ተማሪዎች በዘፈቀደ የእጣ ቁጥራቸው ተራ ይጠብቃሉ፡፡ 
• በድህረ-እጣው ላይ ያመለከቱ (ለ9-12 ክፍል ከሀሙስ፣ ፌብሩዋሪ 1/2018 በኋላ እና ለ PK3-8 ክፍል ከሀሙስ፣ ማርች 

1/2018 በኋላ) ተማሪዎች ማመልከቻ ባስገቡበት ሰአት እና ቀን ተራ መሰረት በተገቢው የምርጫ ቡድን መጨረሻ ላይ 
ይካተታሉ፡፡ 

 
እንዴት እንደሚጠይቁ፤ ቦታ ካለ የት/ቤት ሰራተኛ ተጠባባቂ ዝርዝር ላይ ያሉ ቤተሰቦችን በኢሜል ወይም በስልክ ያነጋግራል። 
ማመልከቻቸው ላይ የኢሚል አድራሻ ሰጥተው ከነበረ አውቶማቲክ የኢሜል ማስታወቂያ ከት/ቤቴ DC ያገኛሉ፡፡ የእጣ ቦታቸውን 
ለማግኘት የመመዝገቢያው ማብቂያ ጊዜ ለቤተሰብ ይገለጻል፡፡ በተገለጸው የጊዜ ገደብ ቤተሰብ ምላሽ ካልሰጠ ወይም የምዝገባ ሂደቱን 
ካልሞላ የእጣ ቦታው ሊሰረዝ እና ት/ቤቱ በተጠባበቂ ዝርዝር ላይ ቀጣይ ላለውን ተማሪ ቦታው ሊሰጥ ይችላል፡፡ከተጠባበቂ ዝርዝር 
ላይ ስማቸው እንዲወጣ የሚፈልጉ ቤተሰቦች የት/ቤቴ DC ማመልከቻቸው ላይ የሰጡት መገኛ አድራሻቸው ትክክል መሆኑን ማረጋገጥ 
አለባቸው፤ ት/ቤቱ የሚደውለው በዚህ አድራሻ ስለሆነ፡፡ 
 
የእጣ ቦታ ለመቀበል ቤተሰብ የምዝገባ ሰነዶችን ት/ቤት ማስገባት አለበት፤ የ DC የመኖሪያ ማረጋገጫን ጨምሮ፡፡ ሁሉም የ DCPS 
የምዝገባ ሰነዶች በቀጥታ ለት/ቤቱ መሰጠት አለባቸው፡፡ ቤተሰብ የምዝገባ ሰነዶችን፣ የ DC የመኖሪያ ማረጋገጫን ጨምሮ ካላስገባ 
ከተገለጸው የጊዜ ገደብ በኋላ ት/ቤቱ ልጁን የማስገባት ግዴታ የለበትም እንዲሁም በተጠባባቂ ዝርዝር ላይ ያለው ቀጣይ ተማሪ 
መመዝገብ ይችላል፡፡ 
 
ተማሪ ከተጠባበቂ ዝርዝር መቀበያ መደበኛ የጊዜ ገደብ አምስት የስራ ቀናት ነው፡ ቀናቶቹ ሊቀነሱ እና ሊጨመሩ ስለሚችሉ የጊዜ 
ገደቡ ተለዋዋጭ ነው እንዲሁም የቅርቡን/የዘመነውን የጊዜ ገደብ ቀናት ቁጥር ለማወቅ ወላጆች ት/ቤቱን በቀጥታ ማነጋገር አለባቸው፡፡ 
ቤተሰብ የተጠባባቂ ዝርዝር እንዲቀበሉ የ24 ሰአት ማስታወቂያ ከተሰጠው (በጣም አልፎ-አልፎ የሚያጋጥም ነው) ኢሜል እና የስልክ 
ጥሪ ከት/ቤት ያገኛሉ፡፡ 
 

ባለሁለትዮሽ ቋንቋ ላልሆኑ ት/ቤቶች እና መርሀግብሮች የተጠባባቂ ዝርዝር ተራ በምርጫ 
 

1. እጣ፡ የሚማር ወንድም/እህት ያለው የአካባቢው (IB) አመልካች 
2. ድህረ-እጣ የሚማር ወንድም/እህት ያለው IB አመልካች 

3.  እጣ፡ እድል ያገኘ ወንድም/እህት ያለው IB አመልካች 
4. ድህረ-እጣ፡ እድል ያገኘ ወንድም/እህት ያለው IB አመልካች 

5. እጣ፡ IB አመልካች (ወንድም/እህት ሌለው) 
6. ድህረ-እጣ፡ IB አመልካች (ወንድም/እህት ሌለው) 

7. እጣ፡ የሚማር ወንድም/እህት ያለው ከአካባቢው ውጪ የሆነ (OOB) አመልካች 
8. ድህረ-እጣ፡ የሚማር ወንድም/እህት ያለው OOB አመልካች 

9. እጣ፡ እድል ያገኘ ወንድም/እህት ያለው OOB አመልካች 
10. ድህረ-እጣ፡ እድል ያገኘ ወንድም/እህት ያለው OOB አመልካች 

11. እጣ፡ የቅርበት ምርጫ 
12. ድህረ-እጣ፡ የቅርበት ምርጫ 

13. እጣ፡ OOB አመልካች (ምርጫ የሌለው) 
14. ድህረ-እጣ፡ OOB አመልካች (ምርጫ የሌለው) 
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ባለሁለትዮሽ ቋንቋ ለሆኑ ት/ቤቶች እና መርሀግብሮች የተጠባባቂ ዝርዝር ተራ 
ባለሁለትዮሽ ቋንቋ ለሆኑ ት/ቤቶች/መርሀግብሮች የ PK3 እና PK4 ምርጫዎች ተራ የሚይዙት በተለየ ነው፤ ማለትም የወንድም/እህት 
ምርጫ ከአካባቢ ምርጫ የበለጠ ቅድሚያ ይሰጠዋል፡፡ 

1.  እጣ፡ የሚማር ወንድም/እህት ያለው የአካባቢው (IB) አመልካች 
2. ድህረ-እጣ፡ የሚማር ወንድም/እህት ያለው IB አመልካች 

3.  እጣ፡ እድል ያገኘ ወንድም/እህት ያለው IB አመልካች 
4. ድህረ-እጣ፡ እድል ያገኘ ወንድም/እህት ያለው IB አመልካች 

5.  እጣ፡ የሚማር ወንድም/እህት ያለው ከአካባቢው ውጪ የሆነ (OOB) አመልካች 
6. ድህረ-እጣ፡ የሚማር ወንድም/እህት ያለው OOB አመልካች 

7.  እጣ፡ እድል ያገኘ ወንድም/እህት ያለው OOB አመልካች 
8. ድህረ-እጣ፡ እድል ያገኘ ወንድም/እህት ያለው OOB አመልካች 

9.  እጣ፡ IB አመልካች (ወንድም/እህት ሌለው) 
10. ድህረ-እጣ፡ IB አመልካች (ወንድም/እህት ሌለው)  

11.  እጣ፡ የቅርበት ምርጫ 
12. ድህረ-እጣ፡ የቅርበት ምርጫ 

13.  እጣ፡ OOB አመልካች (ምርጫ የሌለው) 
14. ድህረ-እጣ፡ OOB አመልካች (ምርጫ የሌለው) 

 
              
 



 

 
የኮሎምቢያ ግዛት የህዝብ ትምህርትቤቶች |ዲሴምበር 2017            ገጽ17 ከ 40 

የDCPS ምዝገባ እና ሎተሪ መመሪያ 

የመመዝገቢያ ቅጽ 
የ DC ህግ እድሜያቸው በ5 እና 18 መካከል የሚገኙ ልጆች ት/ቤት እንዲገቡ ያስገድዳል፤ ይህ ማለት ከመዋዕለ ህጻናት እስከ 12 ክፍል 
ማለት ነው፡፡5 
 
በአካባቢው ያለ የት/ቤት ምዝገባ ለመሙላት የተሞላ ምዝገባ እሽግ ቤተሰብ ለት/ቤት በማስገባት ምዝገባ የሚያስፈልገው ተማሪ 
ሁሉንም የብቃት መስፈርት ማሟላቱን፣ የ DC መኖሪያን ጨምሮ ማሳየት አለበት፡፡ በአካባቢው ያለ የት/ቤት ምዝገባ ሌላ መስፈርት 
የለውም፡፡6 የ DC መኖሪያ ማረጋገጫ መምሪያዎች በኋላ እዚህ ሰነድ ላይ ይገለጻሉ፡፡ 
 የ DCPS ምዝገባ እሽግን ያውርዱ: http://dcps.dc.gov/enroll 

 
የሎተሪ ምዝገባ 
በእጣ ት/ቤት ለመግባት ቤተሰብ እስከ ምዝገባ ማብቂያ ቀን ድረስ (ማክሰኞ፣ ሜይ 1/2018) አስፈላጊውን የምዝገባ ቅጽ ማስገባት እና የ 
DC ነዋሪነትን ማረጋገጥ አለበት፡፡ ከእጣ ምዝገባ ማብቂያ ቀን በኋላ ት/ቤቶች የእጣ ተማሪዎችን ለመመዝገብ አይገደዱም፤ ለተጠባባቂ 
ተማሪዎች ቦታ መስጠት ይጀምራሉ፡፡ 
 
በእጣ ቦታ ያገኘ ተማሪ ከምዝገባ ሰነድ ባሻገር ት/ቤቴ የ DC እጣ ምዝገባ ቅጽ ለአዲሱ ት/ቤት መስጠት አለበት፡፡ ይህን ቅጽ በመፈረም 
እና/ወይም የእጣ ት/ቤት በመመዝገብ ለመጪው የትምህርት አመት እንዲሁም ተማሪው አሁን ያለበት ት/ቤት በአካባቢው ካልሆነ 
አሁን ያለበት ት/ቤት የመመጋገብ ሁኔታ የተማሪውን መብት አሁን ላለበት ት/ቤት መስጠታቸውን ቤተሰብ ያረጋግጣል፡፡ ግን ተማሪ 
በማንኛውም ጊዜ ከመዋዕለህጻናት እስከ 12 ክፍል በአካባቢ ት/ቤት የመማር መብት አለው፡፡   
 
የ DC ነዋሪነትን ማረጋገጫ መምሪያዎች 
የምዝገባ ሂደት አካል ስለሆነ ሁሉም ቤተሰብ የ DC ነዋሪነትን በየአመቱ ማረጋገጥ አለበት፡፡7 በእጣ ቦታ ያገኙ ቤተሰቦች ለመግባት 
የምዝገባ ሂደቱን በሙሉ ማጠናቀቅ አባቸው፤ የ DC ነዋሪነትን ማረጋገጫ ሂደትን ጨምሮ፡፡ 
 
ተጠባባቂ የነበሩ ቤተሰቦች ከተጠሩ እስከተወሰነ የምዝገባ ማብቂያ ወቅት ድረስ የ DC ነዋሪነት ማረጋገጥ አለባቸው፡፡ እስከተወሰነ 
የምዝገባ ማብቂያ ወቅት ድረስ የ DC ነዋሪነት ማረጋገጥ የማይችሉ አዲስ ወይም የተዛወሩ ቤተሰቦች ያገኙትን ት/ቤት ወይም የምዝገባ 
ቡድኑን በ(202) 478-5738 ወይም enroll@dc.gov ማነጋገር አለባቸው፡፡ 
 
በ D.C. Official Code § 38-309 መሰረት የ DC ነዋሪነትን ለማረጋገጥ ቤተሰብ፣ በወላጅ፣ አሳዳጊ ወይም ሌላ ተማሪውን 
የሚያስመዘግበው እንክብካቤ ሰጪ ስም ከሚከተሉት ሰነዶች አንዱን ማቅረብ አለበት፡ 
 

ሰነድ፡ ሰነዱ ማሳየት ያለበት፡ 

1. የተከፈለበት ቴምብር A. ባለፉት 45 ቀናት ውስጥ የተሰጠበት ቀን፡ 
B. ተማሪውን የሚያስገባው ሰው ስም 
C. አሁን ያለበት የ DC ቤት አድራሻ እና 
D. ለአሁኑ የግብር አመት የ DC ዊዝሆልዲንግ ግብር የተከፈለበት 

2. ከ DC መንግስት የገንዘብ እርዳታ ማስረጃ፡ 
A. የገቢ ማስታወቂያ TANF ማረጋገጫ ወይም 

የጸደቀበት ደብዳቤ ድጋሚ ምስክር ወረቀት 
B. የሜዲኬይድ ማረጋገጫ ወይም የቅርብ ጊዜ 

ደብዳቤ 
C. ከመጠለያ የቤት ድጋፍ ደብዳቤ ወይም ከቤቶች 

ባለስልጣን ደብዳቤ 
D. ከሌላ የ DC የመንግስት መርሀግብር የገንዘብ 

ድጋፍ የመቀበያ ማስረጃ 

A. ባለፉት 12 ወራት ውስጥ የተሰጠበት ቀን፡ 
B. ተማሪውን የሚያስገባው ሰው ስም እና 
C. አሁን ያለበት የ DC ቤት አድራሻ 

3. ተጨማሪ የዋስትና ገቢ(SSI) አመታዊ ጥቅማ-ጥቅም 
ማስታወቂያ 

A. ባለፉት 12 ወራት ውስጥ የተሰጠበት ቀን፡ 
B. ተማሪውን የሚያስገባው ሰው ስም እና 
C. አሁን ያለበት የ DC ቤት አድራሻ 

                                                           
5 D.C. Official Code § 38-202(a). 
6 5-E DCMR § 2000.1. 
7 D.C. Official Code § 38-306. 

http://dcps.dc.gov/enroll
mailto:enroll@dc.gov
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የDCPS ምዝገባ እና ሎተሪ መመሪያ 

4. የመንግስት የልጅ የጤና መድህን መርሀግብር አመታዊ 
ጥቅማ-ጥቅም ማስታወቂያ 

A. ባለፉት 12 ወራት ውስጥ የተሰጠበት ቀን፡ 
B. ተማሪውን የሚያስገባው ሰው ስም እና 
C. አሁን ያለበት የ DC ቤት አድራሻ 

5. የ DC የገቢ ግብር ክፍያ ማስረጃ A. በጣም የቅርብ የግብር ወቅት ላይ ግብር የተከፈለበት 
B. ተማሪውን የሚያስገባው ሰው ስም 

6. ማረጋገጫ ደብዳቤ እና የወታደር የቤት ትዕዛዞች 
ወይም የDEERS መግለጫ 

ሀ. ተማሪውን የሚያስገባው ሰው እና የተማሪው ስም እንዲሁም 
ለ. አሁን ያለበት የ DC ቤት አድራሻ 

7. የኤምባሲ ደብዳቤ A. ባሁኑ አመት ከአፕሪል 1 በኋላ የተሰጠበት ቀን፡ 
B. ተማሪውን የሚያስገባው ሰው ስም እና 
C. ህጋዊ ማህተም 
D. ተማሪውን የሚያስገባው ሰው DC ውስጥ በ DC አድራሻ 

እንደሚኖር የሚገልጽ ደብዳቤ፡፡ 
 
ወይም ተማሪውን በሚያስገባው ወላጅ፣ አሳዳጊ ወይም ሌላ እንክብካቤ ሰጪ ሰው ስም የሚከተሉትን ሁለት ሰነዶች፡  
 

ሰነድ፡ ሰነዱ ማሳየት ያለበት፡ 

1. ጊዜው ያላለፈበት የዲሲ የሞተር ተሽከርካሪ ምዝገባ A. ተማሪውን የሚያስመዘግበው ሰው ስም፤ እና 
B. ወቅታዊ የዲሲ መኖሪያ ቤት አድራሻ። 

2. ጊዜው ያላለፈበት የኪራይ ወይም የኪራይ ውል A. ተማሪውን የሚያስመዘግበው ሰው ስም፤ 
B. አሁን ያለበት የ DC ቤት አድራሻ እና 
C. ባለፉት 2 ወራት ውስጥ የኪራይ ጭማሪን የሚያሳይ የክፍያ 

ደረሰኝ ወይም የተሰረዘ ቼክ 

3. ጊዜው ያላለፈበት የዲ.ሲ የሞተር ተሽከርካሪ 
መለማመጃ ፈቃድ ወይም ሌላ ህጋዊ ዲሲ የመንጃ ፍቃድ 
ያልሆነ መታወቂያ 

A. ተማሪውን የሚያስመዘግበው ሰው ስም፤ እና 
B. ወቅታዊ የዲሲ መኖሪያ ቤት አድራሻ። 

4. አንድ የፍጆታ ሂሳብ (የጋዝ፣ የኤሌክትሪክ እና የውሃ 
ሂሳብ ብቻ ጥቅም ላይ ሊውል ይችላል) 

A. ተማሪውን የሚያስመዘግበው ሰው ስም፤  
B. አሁን ያለበት የ DC ቤት አድራሻ እና 
C. ባለፉት ሁለት ወራት ውስጥ የፍጆታ መክፈያ ክፍያን 

የሚመለከቱ ልዩ ደረሰኝ ወይም የተሰረዙ ቼኮች 

 
ቤት የሌላቸው ወይም ከሥራ የተፈናቀሉ ቤተሰቦች በ 2001 የተደረገው የ McKinney-Vento ሕገ ደንብ ከተዘረዘሩት አንዳንድ ቅድመ-
ሁኔታዎች ሊገለሉ ይችላሉ።8 ቤት የሌላቸው ቤተሰቦች ሲመዘገቡ ከትምህርት ቤቱ የጎልማሳ ማቅረቢያ ፎርም መጠየቅ ይችላሉ። 
የዲስትሪክቱ ወረዳዎች የሆኑና በማደጎ ወይም ሌሎች በድስትሪክቱ የተመደቡ ተማሪዎች ትምህርት ቤት የዲሲ ነዋሪነት ማረጋገጫ 
ወረቀት ለዲሲ ነዋሪነት ማረጋገጫ ደብዳቤ መስጠት አለባቸው። 
 
በዲስትሪክት ኦፍ ኮሎምቢያ ነዋሪ መሆንን ማረጋገጥ በዲስትሪክቱ የህዝብ ትምህርት ቤት ሥርዓት ውስጥ ያለ ክፍያ አለማቀፍ ቅድመ 
ሁኔታ ነው። አንድ ተማሪ በቂ የዲሲ ነዋሪ መሆን አለመኖሩን ለመወሰን DCPS ከፍተኛ ብቃት አለው። ተማሪ በዲስትሪክት ኦፍ 
ኮሎምቢያ ነዋሪነት በቂ ማስረጃ ማቅረብ እንደማይችል ከወሰደ፣ ዲሲፒኤስ ከዲሲፒኤስ ትምህርት-ቤት ነጻ እንዳይሆን ይወሰዳል. 
ከነዋሪነት ማረጋገጫው በኋላ ተማሪው የመኖሪያ ፈቃድን ለማረጋገጥ እድል ከተሰጠው፣ የመነሻው ውሳኔ እንደገና እንዲታሰብ ሊጠይቅ 
ይችላል፣ ነገር ግን እስከ አመቱ አጋማሽ ድረስ መመዝገብ አይፈቀድለትም፡፡ ሆኖም ግን፣ ዲሲፒኤስ ለተማሪው የተለየ ሁኔታ (እንደ 
ዲሲፒኤስ ለተማሪው የተለየ የትምህርት አገልግሎት የመስጠት ግዴታ ቢፈቀድም) በወቅታዊ ሴሚስተር (ቻርተር) መመዝገብን 
ያስቅድበታል፡፡ በተጨማሪ፣ አንድ ተማሪ በዲስትሪክቱ ነዋሪነት በቂ ያልሆነ ማረጋገጫ መሰረት ከዲሲፒኤስ የተወገደ/ች ከሆነ፣ 

                                                           
8 McKinney-Vento መኖሪያ ቤት አልባነት ያላቸው ልጆች ያላቸው የትምህርት መብቶች, ወይም በማደጎው ውስጥ ለመመዝገብ, ለመጠባበቂያነት 
ዋስትና ይሰጣሉ. 42 U.S.C. § 11301 et.seq. ይመልከቱ 
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የDCPS ምዝገባ እና ሎተሪ መመሪያ 

የዲስትሪክቱ ነዋሪነት መጓዙን ለማረጋገጥ የቤት ጉብኝት መቅረብ አለበት፡፡ በተጨማሪም ዲሲፒኤስ ማንኛውም የነዋሪነት ጉዳይ ወደ 
OSSE ኗሪ ማጭበርበር ምርመራ ክፍል ሊያስተላልፍ ይችላል፡፡ 
 በ ገጽ 26 ላይ ዲ.ሲ. ያልሆኑ የሕዝብ ትምህርት ቤቶች ስለመሳተፍ ተጨማሪ ይወቁ። 

 
የምርመራ እና የኗሪነት ማጭበርበር 
ከጁን 1፣ 2017 ጀምሮ ሁሉም የዲሲፒኤስ የነዋሪዎች ማጭበርበር ምርመራዎች በዲሲ የሚገኘው የዲስትሪክት ኦፍ ኮሎምቢያ ነዋሪነት 
ማጭበርበርን በተመለከተ ጠቃሚ ምክሮችን እና መረጃዎችን ለመቀበል በዲሲ ግዛት የትምህርት ጠቅላይ ሥራ አስኪያጅ ጽ / ቤት 
(OSSE) ይሆናል. መረጃ)፡፡ 
  
የኗሪነት ማጭበርበርን አስመልክቶ በ OSSE ላይ ሪፖርት ለማድረግ እና የነዋሪነት ምርመራ እንዲደረግ፡ 

• ለተማሪዎች የነዋሪነት ማጭበርበር መከላከያ መስመር በስልክ ቁጥር (202) 719-6500 ይደውሉ; ወይም 
• Submit student residency fraud tips online. 

 
የትምህርት ቤት ጤና መስፈርቶች 
በሁሉም የክፍል ደረጃ ተማሪዎች የሁለንተናዊ የጤና ምስክር ወረቀት እና የአፍ ውስጥ ጤንነት ምርመራ በየዓመቱ እንዲያቀርቡ 
ይፈለጋል። የሁለንተናዊ የጤና ማስረጃ የምስክር ወረቀት የተማሪውን ሀኪም ወይም ነርስ በልዩ ሁኔታ በክትባቶች እና አስፈላጊ 
ክትባቶች እና በትምህርት ቤት በ 365 ቀናት ውስጥ አካላዊ ምርመራ ማካሄድ አለበት. የተማሪው የጥርስ ህክምናን በቅርብ ጊዜ 
በቅርብ ጊዜ ለመከታተል እና ተማሪው የሚያስፈልገው ተጨማሪ የአፍ ውስጥ የጤና አገልግሎቶችን ለመለየት የተማሪው የጥርስ 
ምርመራ ማጠናቀቅ አለበት። እነዚህ ቅጾች ወቅታዊ ቅጾች (ማለትም፣ ከመጪው የትምህርት አመት መጀምርያ በ 365 ቀናት ውስጥ 
የተደረጉ ጉብኝቶችን ከማመሳጠር በስተቀር) ከተማሪው ትምህርት ቤት ጋር ካልሆነ በስተቀር መመዝገብ አለባቸው። ሁለ አቀፍ የጤና 
የምስክር ወረቀት እና የአፍ ውስጥ ጤንነት ምርመራ ቅጾች በDCPS የምዝገባ ጥቅል ውስጥ http://dcps.dc.gov/enroll ላይ 
ተካትተዋል ወይም ከትምህርት ቤቱ ነርስ ሊወሰዱ ይችላሉ።  
 
ለመመዝገብ የማይፈለግ ቢሆንም፣ ተማሪዎች በትምህርት ቤት በሚገኙበት ጊዜ መድኃኒቶች፣ የሕክምና ሕክምናዎች፣ ወይም ተጨማሪ 
እንክብካቤ የሚያስፈልጋቸው ከሆነ ተጨማሪ ቤተሰቦች ወደ ተጨማሪ የወረቀት ሥራዎች መመለስ አለባቸው. ተጨማሪ መረጃ   
https://dcps.dc.gov/node/1003562 ወይም ከትምህርት ቤቱ ነርስ ይገኛል።  
 
ስለ ትምህርት ቤት የጤና መመዘኛዎች ወይም ስለ ት / ቤት የተማሪ ጤና ችግሮችን በተመለከተ ጥያቄዎች ካለዎት፣ እባክዎን (202) 
719-6555 ወይም healthservices.dcps@dc.gov፣ ይደውሉ፣ ወይም የትምህርት ቤት ነርስ ያነጋግሩ፡፡ 

 
ምግብ እና የተስተካከለ የአመጋገብ ስርዓት 
ቁርስ፣ አዲስ ፍራፍሬ እና የአትክልት ፕሮግራም (FFVP)፣ ከትምህርት 
በኋላ መቆያ እና እራት ለፕሮግራሞች ተግባራዊ የሚሆን ለዲሲፒኤስ 
ተማሪዎች በከፊል ነፃ ናቸው፡፡ ለምሳ፣ ነጻ እና የተቀነሰ ሁኔታን ለመወሰን፣ 
እባክዎ በ https://dcps.dc.gov/page/meal-prices-and-payment 
ይጎብኙ፡፡ የትምህርት ቤት መጋቢ ሜኑዎች በ 
https://dcps.dc.gov/node/1183204 ላይ ይገኛሉ። 
 

የሁለት ቋንቋ ትምህርት ቤት / ፕሮግራም ምዝገባ መመዘኛዎች 
በብዙ ት / ቤቶች PK3-1 በሁለት ቋንቋ መማር ለመደገፍ ብዙ ትምህርት ቤቶች በቋንቋ የተመጣጠኑ ክፍሎችን ለመፍጠር ይጥራሉ. 
ስለዚህ፣ ት / ቤቶች አመልካቾች በእንግሊዝ ዕጣቸው ላይ "እንግሊዝኛ-ተቆጣጣጣይ" ወይም "ስፓኒሽ-ተቆጣጣጣይነት" እንዲለዩ 
ይጠይቃሉ. የሎተሪ ውጤቶች ከተለቀቁ በኋላ እና ከመመዝገብዎ በፊት ትምህርት ቤቶች የስፓንኛ-ተኮር ተማሪዎችን የቋንቋ ችሎታ 
ደረጃውን ይገምታሉ.አንድ ተማሪ ስፓንኛ በተደጋጋሚ በሚነገርበት ቤት ውስጥ የሚኖር ከሆነ፣ በ PK3-1 ኛ ክፍል ያሉ ተማሪዎች 
ግምገማውን ያልፉታል. ተማሪው ምዘናውን ካላለፈ፣ እሱ ወይም እሷ በትም / ቤት ሁለት ቋንቋ ፕሮግራም እንዲመዘገቡ 
አይፈቀድላቸውም.ያ ተማሪ በክልላቸው ውስጥ በሚገኝ ትምህርት ቤት ይሳተፋል። 
 
በ 2 ኛ -12 ኛ ክፍል፣ የሁለት ቋንቋ ትምህርት ቤቶች / ፕሮግራሞች የሚማሩ ተማሪዎች በስፓንኛ የክፍል ደረጃ ይዘት እንዲማሩ 
ይጠበቅባቸዋል.ይህን ከተሰጠ፣ የሎተሪ ዕጣ ፈላጊዎችበአሁኑ ጊዜ በዲሲፒኤስ ወይም በዲሲ ቻርተር ሁለት ቋንቋ ትምህርት ቤት 
ፕሮግራም ካልገቡ፣ ከ My School DC ሎተሪ ተዛማጅ ሂደቶች በፊት ስፔን ያለው የብቃት ፈተና እንዲወስዱ ይጠየቁ። የሎተሪው 

የትምህርት ቤት መጋቢ እና የተመጣጠነ መጋቢ 
ጥያቄዎች 
(202) 299-2159 ወይም 
food.dcps@dc.gov 

https://osse.dc.gov/service/investigation-and-residency-fraud
http://dcps.dc.gov/enroll
https://dcps.dc.gov/node/1003562
https://dcps.dc.gov/node/1003562
mailto:healthservices.dcps@dc.gov
https://dcps.dc.gov/page/meal-prices-and-payment
https://dcps.dc.gov/node/1183204
mailto:food.dcps@dc.gov
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አመልካች የስፔን-የብቃት ፈተናን ካልወሰድ እና / ወይም ሳይወስድ፣ አመልካቹ ወደ የዲሲፒኤስ የሁለት ቋንቋ ትምህርት ቤት 
ፕሮግራም ለመመዝገብ ብቁ አይሆንም::ተማሪው የሚፈልገውን የሁለት ቋንቋ በሚማርበት ትምህርት ቤት ይወስዳል። 
 
ባለሁለት ቋንቋ ያልሆነ አማራጭ 
በርካታ የዲግሪ መርሃ-ግብሮች ያላቸው ት/ቤቶችም በት/ቤት ውስጥ የእንግሊዝኛ መርሃ-ግብር ብቻ ሳይሆን እንደ ባለሁለት ቋንቋ 
አማራጭ (ለምሳሌ፣ Roosevelt ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት) ሆነው ሊያገለግሉ ይችላሉ፡፡ በክልል ውስጥ በሚገኙ ትምህርት ቤቶች 
ውስጥ የሁለት ቋንቋ ተናጋሪ ትምህርት ቤት የሌላቸው እና በግማሽ ቋንቋ መርሃግብር ውስጥ ለመሳተፍ የማይፈልጉ ከሆነ፣ ወይም 
ተማሪው በሁለተኛው ቋንቋ ብቃት የለውም፣ ዲሲፒኤስ ለምዝገባ አማራጭ ያቀርባል፡- 
 

የሁለት ቋንቋ ቋንቋ ትምህርት / ፕሮግራም ሁለተኛ ቋንቋ ያልሆነ አማራጭ 
Bancroft Elementary School (PK3-5) Tubman Elementary School (PK3-5) 
Bruce-Monroe Elementary School (PK3-5) Raymond Education Campus (PK3-8) 
Columbia Heights Education Campus (6-8)  Cardozo Education Campus (6-8)  
Houston አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት (PK3-K፣ የሁለት-
ቋንቋ ፕሮገራም እድገት በደረጃ) 

ለመወሰን 

Oyster-Adams Bilingual School (PK4-8) School without Walls at Francis-Stevens (PK4-8) 
Powell A ንደኛ ደረጃ ት / ቤት (PK3-1፣ የ E ንግሊዝኛ 
ብቻ ፕሮግራም በደረጃ ክፍልን በማጥፋት) 

ለመወሰን 

• የሁለት ቋንቋዎች ትምህርት ቤቶች እና ፕሮግራሞች ዝርዝር ሙሉ ገጽ 39 ይመልከቱ። 
 
 የክልል ነዋሪ ቁጥር ከ 2 ኛ E ስከ 5 ኛ የስፓንኛ ስፓንኛ ብቃት 
የሌለው ከሆነና ቤተሰቡን በሁለት ቋንቋ ትምህርት / መርሃግብር 
ለማስመዝገብ መምረጥና የዲግሪ ያልሆነ ትምህርት ቤት አማራጭ 
አማራጭን ቢተወው ወላጅ ስምምነቱን መፈረም አለበት. እና 
የልጆቻቸውን በሁለት ቋንቋ ት / ቤት / ፕሮግራሞች 
ሳያስፈልጋቸው አስፈላጊ የስፓንኛ ቋንቋ ችሎታ እና ይህንን 
ሊያመጣ የሚችል አካዴሚያዊ ስጋቶች እንዳሉ እውቅና ይሰጣሉ:: 
ማሳሰቢያ፡ አንድ ትምህርት ቤት ተማሪው የቋንቋ መስፈርቶችን የማያሟላ ሆኖ ካገኘ፣ ለሁለቱም የቋንቋ መርሃግብሮች ተገቢነት 
አይኖራቸውም:: 
 
ባለሁለት ቋንቋ ያልሆነ አማራጭ ለ PK3 እና PK4  
የሁለተኛ ቋንቋ ትምህርት ቤት ወይም ፕሮግራም በክልል ውስጥ ያለ ተማሪ በ PK3-PK4 ደረጃ ሲመዘገብ፣ ተማሪው ባለሁለት 
ቋንቋዎች በተለዋጭ ትምህርት ቤት በ My School DC Lottery በኩል ቦታ ለማግኘት ማመልከት አለበት::  ተማሪዎች በተመዘገቡበት 
ጊዜ ባልተጠቃሚው ትምህርት ቤትውስጥ ወንድም ወይም እህት የሚኖራቸው ከሆነ የወንድም የእህት ምርጫን መጠየቅ ይችሉ 
ይሆናል።     
 
ከክልል ወሰን ውጪ ተማሪዎች  
በእንግሊዝኛ ቋንቋ ብቻ ያልተመረጡ የሁለት ቋንቋዎች ትምህርት ቤት ውስጥ ለመመዝገብ ለቤተሰቦች እና ቤተሰቦች በሁለት 
ቋንቋዎች መርሃግብር ለመሳተፍ ካልፈለጉ ወይም ተማሪው በሁለተኛ ቋንቋ ብቃት የለውም፣ ተማሪው፣ በክልላቸው ውስጥ በሚገኙ 
ትምህርት ቤታቸው ትምህርት ቤት ተመዝግቦ መገኘት ወይም ለሌላ ትምህርት ቤቶች My School DC Lottery ማመልከት 
ይኖርበታል::  የሁለት ቋንቋ ተናጋሪ ትምህርት ቤት (ለምሳሌ ሮዝቬለሽ ሁለተኛ ደረጃ) ትምህርት ቤት ውስጥ የተመዘገቡ ከክልል 
ውጪ የሆኑ ተማሪዎች የዲግሪ ቋንቋ መርሃ ግብር ላለመከታተል ከፈለጉ በሁለት ቋንቋ ዱካ ውስጥ መመዝገብ ይችላሉ። 
 

የ Montessori ትምህርት ቤት ምዝገባ መመዘኛዎች  
ካፒቶል ሂል ሞንቴሶሪ @ ሎገን፣ የዲሲፒኤስ 'ከተማ ብቻ በሞንተሶሶሪ ትምህርት ቤት ብቻ፣ አዲሱ የ PK3 እና የ PK4 ተማሪዎች 
ቀደም ብሎ የሞንተሶሶ ልምድ እንዲያገኙ ያበረታታል:: በ K-8 ክፍሎች ውስጥ፣ ትምህርት ቤቱ ተማሪዎች አዲስና ቀጣዩን የሞንተረስ 
ልምድ እንዲኖራቸው ይጠይቃል. በእነዚህ ክፍሎች ውስጥ ተመዝግበው እና ተመዝግበው የሚገቡ ቤተሰቦች ግን ቀደም ሲል የ 
Montessori ልምድ ያልነበራቸው ቤተሰቦች በዚህ ልዩ ፕሮግራም ውስጥ የተመዘገቡትን መመዘኛዎች ለመወሰን በትምህርት 
ቤትጉብኝት እና ቃለ መጠይቅ ላይ እንዲሳተፉ ይጠበቃል። ተማሪው ለመመዝገብ ብቁ እንዳልሆነ ከተወሰነ፣ ቤተሰቡ የመመዝገቢያ 
ቡድን በ (202) 478-5738  ወይም  enroll@dc.gov  ለእገዛ፡፡ 

• የ Montessori ትምህርት ቤቶች እና ፕሮግራሞች ዝርዝር ገፅ 42 ይመልከቱ። 
 

የተማሪ ምደባ ቢሮ 
3535 V Street, NE 
Washington, DC 20018 
በስልክ ቁጥር (202) 939-2004 ወይም 
student.placement@dc.gov 

mailto:enroll@dc.gov
mailto:student.placement@dc.gov
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የአትሌት ተማሪ ምዝገባ 
በDCPS የተማሪ ስፖርቶች መሳተፍ ወደ የDCPS ትምህርት ቤት/መርሃግብር በተሳካ ሁኔታ መመዝገብ ላይ ያተኮረ ነው። ተማሪው 
ወደ ትምህርት ቤትእስኪጨርስ ድረስ፣ ተማሪው በትምህርት ቤትየአትሌትክስ ፕሮግራሞች ላይ መሳተፍ አይችልም፡፡ 
 
መቋረጥ 
ተማሪዎች አስገቢው ወላጅ / አሳዳጊ ባቀረቡት ጥያቄ መሰረት ተማሪዎች ከDCPS ሊወጡ ይችላሉ። ተማሪዎች ወደ ሌላ ትምህርት 
ቤት ለመመዝገብ ማረጋገጫ ማቅረብ አለባቸው።  በተጨማሪ፣ ለማካካሻ የሚፈለጉ ሰነዶች እስከሚጠናቀቅ ድረስ የተማሪ መረጃ ወደ 
ተቀባዩ ትምህርት ቤት ወይም ያልተፈቀደላቸው ግለሰቦች አይሰጥም:: ስለ ትምህርት ማቋረጥ በተመለከተ ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት 
በ Admission Retraction Policy መመሪያ በ ASPEN ውስጥ ይመልከቱ ወይም ትምህርት ማቋረጥ ቡድን 
(dcps.withdraw@dc.gov) ያነጋግሩ:: 
              

mailto:dcps.withdraw@dc.gov)
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ልዩ የምዝገባ ሁኔታዎች ያላቸው ተማሪዎች 

ልዩ ትምህርት  
My School DC ሎተሪ ሂደቱ ለሁሉም የዲሲ ነዋሪዎች ይቀርባል። 
 
በልጁ የግል የትምህርት መርሃ ግብር (IEP) ላይ በተገለጸው መሠረት 
ከ 20 ሰዓት ልዩ ትምህርት ውጪ ልዩ ትምህርት የሚያስፈልገው 
ልጅ፣ ሁሉም DCPS ትምህርት ቤቶች የልጁን IEP ግቦች እና 
ማረፊያዎች ማሟላት ይችላሉ፡፡ የልጅዎ IEP ከሎተሪ-ተዛማጅ 
ትምህርት ቤት የልጆችን IEP ማሟላቱን ለማረጋገጥ የልጃቸው IEP የ 
20 ወይም ከዚያ በላይ ሰዓቶች የልዩ ትምህርት ትምህርትን 
ከትምህርት አጠቃላይ ሁኔታ ውጭ ማሳወቅ ይችላሉ። በሎተሪ ሂደቱ መካከል በሚመረጡት ት / ቤቶች ውስጥ ለመመዝገብ የልዩ 
ትምህርት ክፍል ይደረጋል። የልዩ ትምህርት መምሪያ በMy School DC ሎተሪ ውስጥ ለመሳተፍ ለሚመርጡ ተማሪዎች በዲስትሪክቱ 
ውስጥ በያንዳንዱ ፕሮግራም መማሪያ ክፍል ውስጥ አንድ መቀመጫ አላቸው። ሆኖም ግን፣ እያንዳንዱ ትምህርት ቤት ሁሉም ዓይነት 
ፕሮግራሞች እንደሌላቸው ማስተዋል አስፈላጊ ነው፡፡ ስለሆነም፣ የሎተሪ ውጤት፣ ለተማሪው፣ ከ አጠቃላይ የትምህርት አካባቢ ውጪ 
የ 20 ወይም ከዚያ በላይ ሰዓቶች ልዩ ትምህርት የሚያስፈልገው ተማሪ ቦታ መያዝ አ ይችልም፡፡ የተመዘገበው ትምህርት ቤት IEP ን 
መተግበር የማይችል ከሆነ፣ ልዩ ትምህርት ቢሮ (IEP) ተማሪው IEP ን ሊተገብረው የሚችል / የሚማርበት ትምህርት ቤት ለወላጅ 
ማሳወቅ ይኖርበታል፡፡ 
 
አዲስ-ብቁ የሆኑ PK3 እና PK4 ተማሪዎች 
አዲስ ትምህርት ቤት ለመግባት ብቁ ሆነው የተገኙ እና አዲስ የተሻሻለ የ IEP ፕሮግራም ያላቸው / ያዳበሩ ልጆች፣ (1) ቀድሞውኑ 
ተመዝግበው አልመገቡም ወይም (2) አሁን ያሉት የዲሲፒኤስ ትምህርት ቤቶች IEP ን መተግበር አይችሉም፡፡ በተቻለ መጠን፣ 
የተሰጠው ወንበር በአካባቢው ት / ቤት ውስጥ ይሆናል። ቦታው በአካባቢው ትምህርት ቤት የማይገኝ ከሆነ፣ የተሰጠው መቀመጫ፣ 
IEP ሊተገበር ከሚችለው የቤተሰቡ ቤት አጠገብ ከሚገኝ ትምህርት ቤት አጠገብ ይሆናል፡፡ 
 

የትምህርት ቤት የአእምሮ ጤና ድጋፍ 
የትምህርት ቤት የአእምሮ ጤና ቡድን ለሁሉም ተማሪዎች የላቀ የትምህርት 
ዕድገት እንቅፋቶችን ይጠቅማል። ጤናማ ግንኙነቶችን ለማፍራት፣ 
ትክክለኛ ውሳኔ መስጠትን፣ እና ስሜትን እና ባህሪን የሚደግፉ ከፍተኛ 
ጥራት ያላቸውን አገልግሎቶች ያቀርባሉ፡፡ እያንዳንዱ ትምህርት ቤት 
ማህበራዊ ሰራተኞችን እና የሥነ ልቦና ባለሙያዎችን የሚያካትት የአይምሮ 
ጤንነት ቡድን አለው እናም አገልግሎቶቹም በሁለቱም አጠቃላይ እና ልዩ 
የትምህርት ፕሮግራሞች ላይ ለተማሪዎች ይሰጣል፡፡ 
 
የትምህርት ቤት የአእምሮ ጤና ቡድን ይህንን ስራ በ፤ 

• በትምህርት ላይ ወሳኝ የሆኑ አሳሳቢ ጉዳዮች ላይ ግምገማ ማድረግ፣ እና 
• የሚመለከታቸው አካላትን በማስተማር ተማሪዎችን እና ሰራተኞችን መደገፍ። 

 
ስለ የአእምሮ ጤንነት አገልግሎቶች ተጨማሪ መረጃ፣ እባክዎን ይህንን ይጎብኙ: https://dcps.dc.gov/service/student-mental-
health-support. 

 

የልዩ ትምህርት ጥያቄዎች 
የልዩ ትምህርት መምሪያን (202) 442-9929 ወይም 
dcps.specialed@dc.govያነጋግሩ።  

የትምህርት ቤት አእምሮ ጤና ጥያቄዎች 
የተማሪን ጤና ክፍል (202) 442-5471 ወይም 
schoolmentalhealth@dc.govያነጋግሩ። 

የልዩ ትምህርት ጥያቄዎች 
ልዩ የትምህርት መመሪያን (202) 442-9929 ወይም 
dcps.specialed@dc.gov ያነጋግሩ።  

https://dcps.dc.gov/service/student-mental-health-support
https://dcps.dc.gov/service/student-mental-health-support
mailto:dcps.specialed@dc.gov
mailto:schoolmentalhealth@dc.gov
mailto:dcps.specialed@dc.gov
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የDCPS ምዝገባ እና ሎተሪ መመሪያ 

ክፍል 504 ፕሮግራም 
ክፍል 504 በአገልግሎቶች፣ ፕሮግራሞች፣ እና 
የፌዴራል የገንዘብ ድጎማዎችን ለሚቀበሉ 
ተግባሮች በአካል ጉዳት ከደረሰባቸው አካል 
ጉዳተኞች መድልዎ ለመከልከል የተፈጠረ በ 
1973 የፌደራል የተሃድሶ ሕግ ክፍል ነው፡፡ 
የሴክሽን 504 እቅዶች፣ ለአጠቃላይ ትምህርት ስርዓተ ትምህርት፣ ለትምህርት ዕድሎች፣ እና ለትምህርት ቤት ክንውኖች እንደ አካል 
ጉዳት የሌለባቸው እኩያዎቻቸው ጋር ተመሳሳይ በሆነ መልኩ ማግኘት እንዲችሉ የአካል ጉዳት ላላቸው ብቁ ለሆኑ ብቁ ለሆኑ 
ተማሪዎች ማመቻቸት እና ተዛማጅ አገልግሎቶች ይሰጣል፡፡ 
 
እያንዳንዱ የዲሲፒኤስ ትምህርት ቤት፣ በትምህርት ቤቱ ርእሰ-መምህር የተወከለ የክፍል 504 አስተባባሪ አለው፡፡ የሴክሽን 504 
አስተባባሪ በሴክሽን 504 ሥር ስለ ማረፊያ እና አገልግሎቶች በተመለከተ የተማሪ፣ የወላጆች፣ እና የትምህርት ቤት ሰራተኞች 
ለጥያቄዎች ያቀርባል፡፡ በዲሲፒኤስ ትምህርት ቤት ሲመዘገብ፣ ቤተሰቦች በክፍል 504 እቅድ መሰረት አገልግሎቶችን ለመቀበል ብቁ 
ሊሆኑ ይችላሉ ብለው ካመኑ ቤተሰቦች ወደ ትምህርት ቤቱ ክፍል 504 አስተባባሪ መድረስ አለባቸው፡፡ 
 

የቤት እጦት 
ልክ እንደ ሁሉም የዲሲፒኤስ ተማሪዎች፣ ቤት የሌላቸው ተማሪዎች በልጁ በጣም አስተማማኝ አድራሻ ላይ በመመስረት በክልላቸው 
ውስጥ በሚገኙ ትምህርት ቤቶቻቸው የመሳተፍ መብት አላቸው፡፡  የልጁ እጅግ የተስተካከለ አድራሻ የሚወሰነው በአሳዳጊው እና ቤት 
አልባ በሆነው ተቆራኝ ቡድን（Division of Youth Engagement）ነው። በተጨማሪም፣ ቤት የሌላቸው ተማሪዎች ትምህርት 
ቤታቸው ቋሚ በሆነ ቦታ ሲገኝ፣ በዚያ ትምህርት ቤት መገኘቱን የቀጠለ፣ በዚያ ትምህርት ቤት ለተማሪው በጣም የተረጋጋ አድራሻ፣ 
የተማሪው ቤት አልባነት ጊዜ፡፡ 
 
ለቅድመ ትምህርት (PK3) እና ለቅድመ መዋለ ሕጻናት (PK4) ምዝገባ፣ ቤት አልባ ሁኔታ ያላቸው ቤተሰቦች በ My School DC 
lottery በኩል ማመልከት አለባቸው፣ እንዲሁም ከክልል ውስጥ ምርጫ ባለው ክልል ውስጥ ወደሚገኙ በጣም አስተማማኝ 
አድራሻዎች ከክልል ምርጫ ምርጫ ተጠቃሚ ይሆናሉ። ከ K-12 በኃላ፣ ቤት አልባ የሆነ ተማሪ ከቤተሰቡ በጣም የተጣራ አድራሻ 
ወይም ከትምህርት ቤቱ ውጪ ትምህርት ቤት መሄድ ከፈለገ፣ የኔ ት / ቤት የዲሲ ሎተሪ ማመልከቻ መሰጠት አለበት፡፡ 
 
ቤት የሌላቸው ቤተሰቦች የሆስለ ሕፃናትን እና የወጣት ፕሮግራም ስፔሻሊስት በ (202) 442-4404 ወይም (202) 329-2049 እና 
የተማሪ ምደባ ቡድን በ (202) 939-2004 ወይም student.placement@dc.gov  የእኔ ትምህርት ቤት DC ማመልከቻ ከማስገባት 
በፊት።  
 
 ለተጨማሪ መረጃዎች፡ http://dcps.dc.gov/service/homeless-children-and-youth-services-dcps 

 

የትምህርት እድል 
የትምህርት እድል ድስትሪክቱ ውስጥ ያሉ ሁሉም ተማሪዎች ለድህረ ሁለተኛ ደረጃ 
ስኬታማ ጎዳና አዎንታዊ ጎዳና እንዳላቸው ለማረጋገጥ ነው። በአሁኑ የሁለተኛ 
ደረጃ ትምህርት ቤት የቀለም ትምህርት ተሳታፊ ያልሆኑ ተማሪዎች ወደ 
የትምህርት እድል (Washington Metropolitan፣ Luke C. Moore፣ Roosevelt 
STAY ወይም Ballou STAY) እንዲዛወሩ ይላካሉ፡፡ የማዛወር ቅድሚያ 
የሚሰጠው የሚወሰነው ተማሪው/ዋ ከመጀመሪያው ዘጠነኛ አመት ምድብ አንጻር ምን ያህል ክሬዲቶች እንዳገኘና፣ አሁን ባለፈው 
የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የተካሄዱትን ጣልቃገብነቶች እና የተማሪ እና የወላጅ / ሞግዚት የመተላለፊያ ምርጫን መሰረት 
በማድረግ ነው፡፡ ለሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ያላስተማሩ የመካከለኛ ትምህርት ቤትተማሪዎች በዋሽንግተን ሜትሮፖሊታን 
የስምንተኛ ክፍል ፕሮግራም ይመደባሉ። ተማሪው በአካል ጉዳተኞች አካዴሚያዊ ትምህርት ቤት በቀጥታ መመዝገብ ይችላል፣ እና 
ክፍት ቦታ ላይ በመገኘቱ መመዝገብ ይችላል። 
 

የትምህረት እድል  ጥያቄዎች 
የምዝገባውን ቡድን 
ያነጋግሩenroll@dc.gov 
ወይም(202)478-5738 

ክፍል 504 ጥያቄዎች 
የክፍል 504 እና የተማሪ አመቻቺ ቡድኖችን ያነጋግሩ 
（202) 442-5471 ወይም 504@dc.gov  
ይጎብኙ፡https://dcps.dc.gov/page/section-504  

mailto:student.placement@dc.gov
http://dcps.dc.gov/service/homeless-children-and-youth-services-dcps
mailto:enroll@dc.gov
mailto:504@dc.gov
https://dcps.dc.gov/page/section-504
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የDCPS ምዝገባ እና ሎተሪ መመሪያ 

ያልተለመደው እና የተላለፈ የተማሪ ምደባ 
የDCPS የተማሪ ምደባ ቢሮ ለ ኛ ደረጃ ትምህርት ቤትያቋረጡ፣ 
ለወደፊቱ አደጋ የመጋለጥ አደጋ ሊገጥማቸው፣ ለዲስትሪክት ኦፍ 
ኮሎምቢያ አዲስ መሆንን፣ ከወጣቶች ማገገሚያ አገልግሎቶች 
ወይም ደግሞ ያለአንዳች ተማሪ ደረጃ ያለፈቃዴ ተማሪዎችን 
ወይም ተጠቂዎች በDCPS ውስጥ ወደ ሌላ ትምህርት ቤት 
እንዲተላለፉ ይደረጋል. 
 
የተማሪ ምደባ ቢሮ ከ 3 ኛ -12 ኛ ክፍል ለሚገኙ ተማሪዎች 
አገልግሎት ለሚሰጡ ተማሪዎች ያቀርባል፡ 

• 15-22 ዓመት እድሜ 
• ለመመረቅ ክሬዲታቸው አይሞላም 
• በአስራዎቹ ያሉ ወላጆች 
• በወታደራዊ ቤተሰቦች 
• አሁን ባለው ትምህርት ቤት ውስጥ ስኬት ሳያገኝ 
• በህይወት ኡደት ምክንያት ከረጅም ጊዜያት ወደ ትምህርት ቤት መመለስ 
• ከትምህርት ቤት የመባረር አደጋ ሲያጋጥም ወይንም ሦስት ወር ወይም ከዚያ በላይ ትምህርት ቤት ውስጥ የተቋረጠ ነው 
• በቋሚ የመገለል ወይም ያለበቂ ምክንያት መቅረት ከፍተኛ ትግል 
• ከታሰረ ወይም ከታሰረ መርሃግብር መቀየር 
• አዲስ የዲስትሪክት ኦፍ ኮሎምቢያ ነዋሪዎች 

 
 የተጎጂዎች ዝውውርን የሚያስፈልጋቸው ዝቅተኛ ክፍል ተማሪዎች በአንድ ጉዳይ ላይ በመደገፍ ይደገፋሉ። የትምህርት አሰጣጡ 
የበላይ ተቆጣጣሪ በሁሉም ማስተላለፎች ላይ የመጨረሻ ፍቃድ ይኖረዋል። 
 
የምደባ አልግሎቶች የሚያካትቱት: 

• የትምህርት ቤት ምርጫ አማራጮች 
• የሙያ ፍላጎቶች መገለጫ 
• ትራንስክሪፕት ግምገማ (ይህ አገልግሎት ለተማሪዎች እና ለወላጆች ይቀርባል፣ ይህም በዲሲ ውስጥ ስለ ምረቃ የ Carnegie 

Unit መስፈርቶች አጠቃላይ ግንዛቤ ሊኖራቸው ይችላል) 
• የምዝገባ መረጃ እና እሽጎች 
• የDCPS የጤና እና የጤና ጥበቃ መረጃ 
• የDCPS የአእምሮ ጤና መረጃ 
• ጎብኝዎች የእንክብካቤ አገልግሎቶች (በአካል ወይም በስነ-ልቦናዊ ሁኔታ የሚታወቁ ተብለው ለተመረጡ ተማሪዎች 

በህክምና ዶክተር ጭምር) 
• በድጋሚ የመደገፍ ድጋፍ በትምህርት ቤት ውስጥ ስኬትን የሚከለክቱ እንቅፋቶችን ለማስወገድ ድጋፍ - ከድርጅታዊ፣ 

ማህበረሰብ-ተኮር እና የትምህርት ቤት ግንኙነቶች አስፈላጊነቱ 
• ከማህበረሰብ-የተመሰረቱ ሀብቶች ጋር ግንኙነቶች 
• የተማሪ ስኬት ክትትል-የትምህርት ክትትል፣ አካዴሚያዊ ዕድገትና የግለሰብ ምረቃ ዕቅድ እና የጠባይ ማረም 

 

ወታደራዊ ቤተሰቦች 
ወታደራዊ ቤተሰቦች ውስጥ ለትምህርት የደረሱ ህጻናት ለትምህርት ዕድገት እንቅፋቶች እንደሚገጥሟቸው፣ DCPS እንደ ተለዋዋጭ 
ጉዞዎች እና ከአንድ ወይም ከሁለት በላይ ከወላጆቻቸው ጋር መተባበር እንዳላቸው እውቅና ይሰጣል. እነዚህን መሰናክሎች ለማለፍ 
እና የዲስትሪክት ኦፍ ኮሎምቢያ ካውንሎሪ (ኮሎምቢያ ዲስትሪክት) የህፃናት ልጆች ሕጻናት ማቋቋሚያ አዋጅ ለጦር ኃይሎች ልጆች 
የትምህርት ዕድል የ 2012 ("እምቅ") 9የትም / ቤት ዲሲፒኤስ የቻንስለሩ መመሪያ የሰጠዉ። ይህ መመሪያ በክልሉ ውስጥ በኮሎምቢያ 
ዲስትሪክት ውስጥ በወታደራዊ ተቋማት ውስጥ የሚኖሩ የጦር ወታደሮች ቤተሰቦች እንዲኖሩ ያደርጋል፣ የሚጠሩትም Joint Base 
Anacostia-Bolling፣ Fort McNair፣ and the Marine Barracks Washington DC በመረጡት የDCPS ትምህርት ቤት ለመማር፣ 
በትምህርት ዓመቱ ውስጥ በማንኛውም ጊዜ፣ በመማሪያ ክፍል ውስጥ እና / ወይም ለፕሮግራም ተገኝነት። 

                                                           
9 D.C. Official Code § 49-1101 et. seq. 

የተማሪ ምደባ ቢሮ 
3535 V Street, NE 
Washington, DC 20018 
በስልክ ቁጥር (202) 939-2004 ወይም 
student.placement@dc.gov 

mailto:student.placement@dc.gov
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የDCPS ምዝገባ እና ሎተሪ መመሪያ 

 
 ወታደራዊ ቤተሰቦች ምዝገባ እና ምደባ ላይ የቻንሰለር መመሪያን ያንብቡ፡http://dcps.dc.gov/page/enrollment-

students-military-families  
 
ከዚህ በላይ በተጠቀሱት ወታደራዊ ተቋማት ውስጥ ከሚገኙ ተማሪዎች በተጨማሪ፣ DCPS ከቅጅና የትምህርት ቤት ቦታ ውሳኔዎች 
ጋር በማያያዝ የታወጡት ወታደራዊ ቤተሰቦችን በሙሉ ይረዳል በDCPS ለመመዝገብ እርዳታ የሚያስፈልጋቸው ወታደራዊ ቤተሰቦች፣ 
እባክዎን የተማሪ ቦታ ማስፋፊያ ቢሮ (202) 939-2004 ወይም student.placement@dc.gov:: 

 
በመግባባት ላይ የተመሰረተ ከክልል ወሰን ውጪ የማዛወር ፖሊሲ 
ይህ ፖሊሲ፣ የDCPS ቻንስለር የእርሱን የእሱ ወይም የእሱ ውሱን ስልጣን በተወሰነው መሰረት፣ ለተወሰኑ ተማሪዎች ከክልል ወሰን 
ውጪ በሚደረግ ውክልና ምክንያት 5-E DCMR § 2106.6። ተጨማሪ ለማወቅ በ https://dcps.dc.gov/node/1253426። 
 

የስቴት ዲፓርትመንት ቤተሰቦች 
የዲሲ ስቴት ዲፓርትመንት ቤተሰቦች በክልላቸው ውስጥ ለመመዝገብ መብት አላቸው። አንድ ቤተሰብ ከክልላቸው ውጪ ትምህርት 
ቤት ለመመዝገብ ከመረጠ፣ ማመልከቻዬን በ My School DC ሎተሪ እና በ My School DC ሎተሪ የዕጣ እና የጊዜ መስመር ላይ 
ማመልከቻ ማስገባት አለባቸው። በገጽ 7 ላይ የሚገኘውን የ SY18-19 My School DC ሎተሪ መርሃ ግብርን ይመልከቱ። 
 

የኤምባሲ ቤተሰቦች 
በአሁኑ ጊዜ በዲሲ የሚኖሩ የውጭ አገር ባለስልጣናት በክልላቸው 
ውስጥ ልጆቻቸውን የማስመዝገብ መብት አላቸው። ቤተሰቦች በዲሲ 
ውስጥ ኤምባሲ በሚያስተዳድረው ቤት ውስጥ የሚኖሩ ከሆኑ፣ ኤምባሲ 
ደብዳቤውን ከዲሲ ነዋሪነት ማረጋገጫ ጋር በማያያዝ ይህን የሚገልጽ 
ደብዳቤ ማቅረብ አለባቸው። 
 

አለም አቀፍ ቤተሰቦች 
ከዓለም አቀፍ ተቋማት ለሚመጡ ተማሪዎች የምዝገባ ሂደት በቋንቋ ማግኛ ክፍል (LAD) ይደገፋል።  በዲስትሪክቱ ውስጥ የእንኳን 
ደህና መጡ ማዕከላት My School DC ማመልከቻ ወይም ወደ የተማሪው የክልል ውስጥ ትምህርት ቤትምዝገባ ቋንቋ ማግኛ ክፍል 
(LAD) ያመቻቻል። የእንኳን ደህና መጡ ማዕከላት ተማሪዎች የእንግሊዝኛን እንደ ሁለተኛ ቋንቋ (ESL) ብቁነት እና ምደባ፣ ለቋንቋና 
ባህል ባህል ለብዙ ቤተሰቦች የተዘጋጀውን ገለፃ ይሰጣል፣ ማህበረሰብን መሠረት ያደረጉ ሀብቶች ማጣቀሻዎች ይሰጣል እና የሁለተኛ 
ደረጃ ትምህርት ቤት ክሬዲቶችን ለማመልከት የውጭ ትራንስክሪፕቶችን ይገመግማል:: 
 
የውጭ ትራንስክሪፕት ግምገማ 
የውጭ ትራንስፖርት ግምገማ በDCPS ለመመረቅ ተመሳሳይ ተመጣጣኝ ጥቅማጥቅሞችን ለማግኘት ከአሜሪካ ውጪ ሁለተኛ ደረጃ 
ኮርሶችን ያጠናቀቁ ተማሪዎች።ክሬዲት እንዲያዝላቸው የሚፈልጉ የብቃት ማረጋገጫ ያላቸው ተማሪዎች ቀጠሮ ለመያዝ ወደ  LAD 
እንክዋን ደህና መጡ ማዕከል ማነጋገር አለባቸው።ተማሪዎች ለእያንዳንዱ የተጠናቀቁት የክፍል ደረጃዎች ኦሪጅናል ትራንስክሪፕቶች 
እና / ወይም የሪፖርት ካርዶችን እና ኦፊሴላዊ ትርጉሞችን ማቅረብ ይኖርባቸዋል። ለተጨማሪ መረጃ Ivy Chaine በ 
ivy.chaine@dc.gov  ወይም (202) 671-0750 ያግኙ 
 
የውጭ ልውውጥ ተማሪዎች የቪዛ ድጋፍን ለሚፈልጉ 
የዲሲ የሕዝብ ትምህርት ቤቶች የቪዛ ድጋፍን የሚሹ የውጭ ልውውጥ ተማሪዎች ድጋፍ የለውም። ለተጨማሪ መረጃ እባክዎን የአገር 
ውስጥ ደህንነት ክፍል ድህረገፅ የሚከተለውን አገናኝ ይጎብኙ: 
https://studyinthestates.dhs.gov/school-
search?field_school_name_value=&field_location_city_value=&field_location_state_value=54&field_education_level_value
=2  
 
የክፍል ምደባ፡ 
የ LAD የእንኳን ደህና መጣችሁ ማዕከል በተማሪው እድሜ እና የመጨረሻው የክፍል ደረጃ ላይ በመመስረት ከዚህ በፊት ከአሜሪካ 
ውጪ ትምህርት ቤት ለተከታተሉ ተማሪዎች የምደባ አቀማመጥ ምክሮችን ያቀርባል።በመመዝገቢያ ሂደት ውስጥ፣ የቀድሞ ተማሪዎች 
ትምህርት ታሪክ እንደ የተለየ ሁኔታን ለመለየት ይረዳል እንደ የተወሰነ ወይም የተቋረጠ መደበኛ ትምህርት፣ ይህም የታለመ 
ትምህርታዊ ድጋፍ ሊፈልጉ ይችላሉየዕድሜ ደረጃዎች ተገቢ ምደባ በማገናዘብ የተማሪውን የትምህርት ፍላጎቶች በተሻለ ሁኔታ 

የአንድን የወሰን ውስጥ ትምህርት ቤት ለይ 
ይጎብኙ፡
http://dcatlas.dcgis.dc.gov/schools/ 
የምዝገባውን ቡድን ያነጋግሩ enroll@dc.gov 
ወይም (202) 478-5738 

http://dcps.dc.gov/page/enrollment-students-military-families
http://dcps.dc.gov/page/enrollment-students-military-families
mailto:student.placement@dc.gov
https://dcps.dc.gov/node/1253426
mailto:ivy.chaine@dc.gov
https://studyinthestates.dhs.gov/school-search?field_school_name_value=&field_location_city_value=&field_location_state_value=54&field_education_level_value=2
https://studyinthestates.dhs.gov/school-search?field_school_name_value=&field_location_city_value=&field_location_state_value=54&field_education_level_value=2
https://studyinthestates.dhs.gov/school-search?field_school_name_value=&field_location_city_value=&field_location_state_value=54&field_education_level_value=2
http://dcatlas.dcgis.dc.gov/schools/
mailto:enroll@dc.gov
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የሚያሟሉ የክፍል ደረጃ እና ፕሮግራም ምክሮችን ያቀርባል።ርእሰመምህሩ ወይም የተመደበው ተወካይ የመጪው ተማሪ የክፍል ደረጃ 
ምደባ የመወሰን መብት ይኖረዋል።10 
 

የዓመቱ አጋማሽ ማመልከቻ ሂደት 
በ My School DC፣ የተመራ የዓመቱ ማመልከቻ ሂደት ወደ ዲስትሪክቱ የሚገቡ ወይም ከአሁን ትምህርት ቤታቸው ወደ ሌላ የዲሲ 
የሕዝብ ትምህርት ቤት ለመዛወር የሚሄዱትን የክፍል PK3-12 ክፍሎች ለሆኑ ተማሪዎች ማመልከቻ ነው. በ SY17-18፣ ይህ ጊዜ 
ከኦክቶበር 6፣ 2017 እስከ ማርች 26 ቀን 2018 ይዘልቃል. ሁሉም ተማሪዎች የመካከለኛ ዓመት አተገባበር ማመልከቻ ማጠናቀቅ 
አለባቸው፣ እናም ማመልከቻዎች ወደ My School DC መደበኛ ስልክ በመደወል ሊጨርሱ ይችላሉ (202) 888-6336። 
 
 ለተጨማሪ መረጃዎች፡ http://www.myschooldc.org/faq/faqs#midyear   

 

የዲሲ ነዋሪዎች ያልሆኑ 
ነዋሪዎች ያልሆኑ ቤተሰቦች ለDCPS ትምህርት ቤት የ My School DC ሎተሪ 
ማመልከቻ ማስገባት አለባቸው። ምንም እንኳን በጣም አነስተኛ ቢሆኑም እንኳ፣ 
ነዋሪ ያልሆኑ ተማሪዎችን ወደ DCPS መመዝገብ ይፈቀድላቸዋል. ነዋሪ ያልሆኑ 
ቤተሰቦች እና ተማሪዎች ትምህርት ቤቱ ተጠባባቂ ዝርዝር ውስጥ የዲሲ ነዋሪ ከሌለ 
በስተቀር መቀመጫው የሚሰጠው ብቻ እንደሆነ መዘንጋት የለባቸውም። 
 
በተጨማሪም፣ ነዋሪ ያልሆኑ ሰፋሪዎች ቤተሰቦች ለመሳተፍ መክፈል አለባቸው11 OSSE የሌለበትን የመማሪያ ክፍያ ሂደት 
ይቆጣጠራል።የትምህርት ክፍያ ዋጋ ለአንድ የትምህርት ደረጃ በየዓመቱ $ 11፣000 በየዓመቱ (በየዓመቱ ሊለወጥ ቢችልም) በዓመት 
አንድ ዩኒፎርፍ በተፈጥሮ ገንዘብ ድጋፍ ድጎማ (UPSFF) ዋጋ ላይ የተመሰረተ ነውተጨማሪ ወጪዎች በተማሪው የትምህርት ፍላጎቶች 
ላይ ሊከሰት ይችላል። በአካባቢው ነዋሪ ላልሆኑ ተማሪዎች ምንም ቅናሽ፣ መሰረዝ፣ ወይም የነጻ የትምህርት እድል አይገኙም። 
 
 ስለ OSSE የትምህርት ክፍያ ክምችት መረጃን በተመለከተ: http://osse.dc.gov/publication/tuition-collection 

 
              
 
 
 

                                                           
10 5-E DCMR § 2002.25. 
11 5-E DCMR § 2006.7 

ለነዋሪ ላልሆኑ ጥያቄዎች 
የምዝገባ ቡድን አግኝ 
(202) 478-5738  ወይም 
enroll@dc.gov   

http://www.myschooldc.org/faq/faqs#midyear
http://osse.dc.gov/publication/tuition-collection
mailto:enroll@dc.gov
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የመቆጣጠሪያ ፖሊሲዎች 
በDCPS ተመዝግበው የተማሩ ተማሪዎች በተመዘገቡበት ትምህርት ቤት በመደበኛነት እንዲከታተሉ ይጠበቅባቸዋል።12 ለአካዳሚክ 
ትምህርት ስኬታማነት መደበኛ ትምህርት ቤት መገኘት ወሳኝ ነው። ግባችን እያንዳንዱ ተማሪ በመደበኛው እና በሰዓቱ መገኘቱን 
ለማረጋገጥ ነው። በትምህርት ቤት ውስጥ በየቀኑ መገኘት ከመዋዕለ ሕጻናት ጀምረው እና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤትበመከታተል 
በተማሪው አካዴሚያዊ ስኬት ላይ ትልቅ ተፅእኖ አለው:: 
 
 ስለ DCPS ክትትል ፖሊሲዎች እና ፕሮቶኮል ተጨማሪ ይወቁ፡ http://dcps.dc.gov/attendance  

 

የሎተሪ ተማሪዎችን የመገኘት ፖሊሲዎች 
የቅድመ ትምህርት (PK3) እና ቅድመ መዋለ ሕጻናት (PK4) ተማሪዎች  
ምንም እንኳን PK3 E ና PK4 ግዴታ A ስፈላጊ ቢሆንም DCPS ለ K-12 ተማሪዎች ለመደበኛ የትምህርት ክትትል እጅግ ልክ 
እንደመሆኑ በጣም ያምናሉ::   
 
የDCPS መደበኛ የትምህርት ክትትል ችግርን የሚመለከቱ የ PK3 እና የ PK4 ቤተሰቦች ጋር በመተባበር የፅሁፍ ተሳትፎ ጣልቃ ጣልቃ 
ገብነት ዕቅድ ለማዘጋጀት ይረዳል።  የጣልቃ ገብነት ዕቅድን ቢያካሂዱም እንኳ ከ PK3 ወይም ከ PK4 መርሃግብር ሊሰናበቱ ይችላሉ። 
በተጨማሪም፣ እንደነዚህ ዓይነቶቹ ተማሪዎች በትምህርት ገበታቸው ላይ የሚገኙትን የDCPS ፖሊሲዎች በወቅቱ መከተላቸውን ካሳዩ 
የትምህርት ቤትሰራተኞች የተከተሉትን የዲሲፒሊን ፖሊሲዎች በሙሉ ተከትሎ ለቀጣይ የትምህርት አመት ውስጥ በድጋሚ 
ለመመዝገብ ሊከለከሉ ይችላሉ:: 
 
K-12 ከክልል ወሰን ውጪ ተማሪዎች  
ከመኖሪያቸው ውጭ ትምህርት ቤቶች የሚማሩ ተማሪዎች በሚቀጥለው ዓመት በዚያ ትምህርት ቤት ውስጥ ያለው መቀመጫ በቀጣዩ 
ቦታ መገኘቱን መከታተል አለባቸው። ይህ ፖሊሲ ከክልል ውጪ ለሚገኙ ተማሪዎች ያለበቂ ምክንያት መቅረትን ለመቀነስ እና 
እንዲሁም ከመኖሪያ ክልል ውጪ ለሚገኙ ተማሪዎች ከክትትል ማሻሻያ ጣልቃ መግባቶች ጋር ምላሽ የማይሰጡ እጅግ ከፍተኛውን 
የመጠባበቂያ ጥያቄዎች ያቀርባል:: 
 
የDCPS ከክልል ወሰን ውጪ የመመደቢያ ፓሊሲ የ K-12 ከመኖሪያ ክልል ወሰን ውጪ የሆኑ ተማሪዎች ከ 10 በላይ ያለፈቃድ 
መቅረቶች ወይም 20 ያለፈቃድ መዘግየት በትምህርት አመቱ መጨረሻ ላይ ወደተገኙ ትምህርት ቤቶቻቸው እንዲመለሱ ሊጠየቁ 
እንደሚችሉ ይገልጻል፣ ከመኖሪያ ክልል ውጪ በሚገኙ ትምህርት ቤቶች ሁሉ የሚያስፈልገውን የDCPS የክትትል ጣልቃ ገብነት በስራ 
ላይ እንደዋለ እና በሂደቱ ውስጥ የሰፈሩ ከሆነ ምንም ዓይነት ተማሪን ማይልን እንዲሸጋገር ሊጠየቅ አይችልም፣ ነገር ግን ተማሪው 
በDCPS ከክልል ወሰን ውጪ የመገኘት ፖሊሲን የማያሟላ ከሆነ፣ በሚቀጥለው የትምህርት አመት በትምህርት ቤት ውስጥ በድጋሜ 
መመዝገብ ምክንያት ሊከለከል ይችላል:: 
 
የትምህርት ቤት ርእሰ መምህር ይህንን ፖሊሲ ተግባራዊ ለማድረግ ስልጣን ይኖረዋል፡፡ ርእሰ መምህሩ/ሯ የተማሪው ወደ ትምህርት 
ቤት የመምጣት ችግር ከሚጓዘው ርቀት የተነሳ መሆኑን ትከተላለች። 
 
 ከክልል ወሰን ውጪ የመገኘት ፖሊሲን ያንብቡ: http://dcps.dc.gov/page/dcps-policies 
 ስለ የDCPS በትምህርት ገበታ ላይ የመገኘት ፖሊሲዎች እና ፕሮቶኮል ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት: 

http://dcps.dc.gov/attendance 
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የDCPS ምዝገባ እና ሎተሪ መመሪያ 

አዲስ የተማሪዎች ምደባ እና የትምህርት ቤት ወሰን ፖሊሲዎች 
የትምህርት ቤት ድንበሮች ደረጃ መምሪያዎች 
በ 2014፣ አውራጃው ከሶስት አስርተ ዓመታት በላይ ለመጀመሪያ ጊዜ ለመጀመሪያ ጊዜ የተማሪ የምደባ መመሪያዎችን፣ የትምህርት ቤት 
የመገኘት ወሰንን እና የዝውውር ምደባዎችን አጠቃላይ ግምገማ አካሂዷል፡፡ አዲሶቹ ፖሊሲዎች በ SY15-16 ውስጥ ሥራ ላይ የዋሉ 
ሲሆን ይህም በፖሊሲው ውስጥ የፓርኪንግ ፓሊሲዎችን እና አያያዦችን ያካትታል፡፡ የሽግግር እና የዝውውር ለውጦች ለቤተሰቦች እና 
ለትምህርት ቤቶች በሁለቱም የመላኪያ ሽግግር ተረጋግጠዋል። ይህ ክፍል በ SY15-16 ተግባራዊ ሊሆኑ የሚችሉ ፖሊሲዎችን እና ለ 
SY18-19 ያላቸውን ግንዛቤ ይገልጻል። 
 
የትምህርት ቤቱ ወሰኖች ደረጃ በደረጃዎች ፖሊሲዎች መሰረት፣ ለ SY14-15 የትምህርት ዓመት በክልላቸው ውስጥ በክልላቸው ውስጥ 
ትምህርት ቤት የተከታተሉ ተማሪዎች በአካባቢያቸው በሚገኙ ትምህርት ቤታቸው SY14-15 ወይም በአዲሱ የዞን ትምህርት ቤታቸው 
የመቀጠል መብት አላቸው. በ My School DC ሎተሪ በኩል ለሚገኙ ትምህርት ቤቶች:: 
 
ከ SY15-16 ጀምሮ:  

• በክልላቸው በ SY14-15 የክልል ውስጥ ትምህርት ቤትውስጥ 
የተመዘገቡ ቢሆንም ወደ ሌላ ትምህርት ቤት እንደገና 
ተመድበው የተመዘገቡ ተማሪዎች በክልል SY14-15 የክልል 
ትምህርት ቤትውስጥ የጡረተኛውን የክፍል ደረጃ 
እስኪጨርሱ ድረስ የመኖሪያ ክልል ውስጥ መብት አላቸው    

• ከላይ ከተገለጹት ከተማሪዎቹ እህቶች ወንድምና 
እህትማማቾች SY14-15 የክልል ትምህርት ቤት መግባታቸው በዚያ ትምህርት ቤት በሚገቡበት ግዜ ከደረሱ የሴክሲዮ SY14-
15 ን የመኖሪያ መብቶች መብቶቻቸውን ጠብቀዋል. ይህ ፖሊሲ ለወንድሞች እና እህቶች ትምህርት ቤት ተማሪዎች ብቻ 
አይደለም. ወንድም ወይም እህት ተማሪው በሚገባበት ግዜ መገኘት አለበት. 

• ለ SY14-15 የትምህርት ዓመት በክልላቸው ውስጥ በክልላቸው ውስጥ የተሳተፉ እና ወደ ሌላ ትምህርት ቤት ዳግም 
የተደባለቁ ተማሪዎች በአዲስ ክልል ውስጥ ገብተው የመማር መብት አላቸው. 

• በ SY15-16 ጀምሮ ወይም ከዚያ በኋላ ጀምሮ በDCPS ተመዝግበው የሚማሩ አዳዲስ ተማሪዎች ወደ አዲሱ ክልላዊ 
ትምህርት ቤት ይመደባሉ. አዳዲስ ተማሪዎች እንደሚከተለው ተተርጉመዋል- 

o ወደ ሌላ ትምህርት ቤት የተመደቡበት አካባቢ ውስጥ የተዘዋወሩ ተማሪዎች፤ 
o የቻርተር ትምህርት ቤት ተማሪዎች ወይም ከመኖሪያ ክልል ውጪ የDCPS ተማሪዎች ከቻርተር ትምህርት 

ቤታቸው ወይም ከመኖሪያ ክልል ውጪ የDCPS ትምህርት ቤት ወደ DCPS ትምህርት ቤቶች ለመመለስ ከፈለጉ; 
ወይም 

o ለመጀመሪያ ጊዜ ትምህርት ቤት ውስጥ የሚማሩ ተማሪዎች (ለምሳሌ፣ በመግቢያ ደረጃ)፣ ዳግመኛ በተመሰረተበት 
አካባቢ እና በአሁኑ ወቅት በተመደቡበት ትምህርት ቤት ውስጥ ወንድም ወይም እህት የሌላቸው. 

 
 ግምገማዎች SY18-19። የትምህርት ቤት ወሰን ደረጃዎች በትምህርት ቤት ደረጃ በገጽ 30-33 ላይ ይመልከቱ፤ 

 

የትምህርት ቤት የመጋቢ ንድፍ የፖሊሲ ምዕራፍ 
የDCPS የማስተዋወቂያ ንድፍ ተሻሽሎ ለተዘጋጁ ተማሪዎች የፕሮፓጋንሲ የየራሳቸውን ፖሊሲዎች ተግባራዊ አድርጓል። በ SY2015-16 
ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ በተተገበሩበት የ "ደረጃ-ግቤት ድንጋጌዎች" ዝርዝር መግለጫ ከዚህ በታች ይመልከቱ። 
 

• በአንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት፣ በ 5 ኛ ክፍል በመደበኛ ትምህርት ቤት በማርች 31፣ 2017 ተመዝግበው ለነበረው SY-16-17 
የተመዘገቡ እና ወደ አዲሱ መምጣጠሚያ መምህራን ትምህርት ቤት ለመቀጠል የመቀጠል መብት አላቸው። ይህ የፕሮጀክቱ 
የመጨረሻ ዓመት ነበር. ሁሉም ከ 5 ኛ እስከ 6 ኛ ክፍል የሚሸጋገሩ ተማሪዎች አሁን ለአንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የአሁኑ 
የመማሪያ ትምህርት ቤትየማመላከት መብት አላቸው። 

• በ 8 ኛ ክፍል በማርች 31፣ 2017 ለ SY16-17 ትምህርት ቤት ለተመዘገቡ ተማሪዎች በከፍተኛ ትምህርት ቤት የሚሰጠውን 
የመቀበያ ትምህርት ቤት ወይም አዲስ የመጠለያ ትምህርት ቤት የመቀጠል መብት ያላቸው የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት 
ዝውውር ተለውጧል:: SY16-17 ይህ የፕሮጀክቱ የመጨረሻ ዓመት ነበር፤ ሁሉም ከ 8 ተኛ እስከ 9 ተኛ ክፍል የሚዘዋወሩ 
ተማሪዎች አሁን ለመለስተኛ ደረጃ ትምህርት ቤትዎየመድረሻ ትምህርት ቤት የመመቻቸት መብት አላቸው። 

• አዲስ ትምህርት ቤት በአዲስ ትምህርት ቤት መክፈቻ ላይ የሚያተኩራቸው ተማሪዎች አዲሱ ትምህርት ቤት ክፍት 
እስኪሆንላቸው ድረስ የ SY14-15 DCPS መመገቢያ ስርዓታቸው እና የጂኦግራፊያዊ መብቶቻቸው ተጠብቆ ይቆያል።  
 

 አሁን ያሉት የ SY18-19 ትምህርት ቤት መጋቢ ንድፎች በገጽ 36 ላይ ተጣርተዋል። 
 

የአንድ SY18-19 የክልል ውስጥ ትምህርት ቤት መለየት 
ይጎብኙ፡http://dcatlas.dcgis.dc.gov/schools/ 
የምዝገባውን ቡድን ያነጋግሩenroll@dc.gov 
ወይም(202) 478-5738 

http://dcatlas.dcgis.dc.gov/schools/
mailto:enroll@dc.gov
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የDCPS ምዝገባ እና ሎተሪ መመሪያ 

 

MacFarland መካከለኛ ደረጃ ትምህርት ቤት በደረጃ መክፈቻ  
MacFarland መካከለኛ ትምህርት ቤት የDCPS የመካከለኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ሲሆን የሁለት ቋንቋ እና አጠቃላይ ፕሮግራሞች 
ናቸው።  ሁለቱም ፕሮግራሞች ደረጃ በደረጃ በደረጃ ጊዜ ይከፈታሉ: 
 
የአጠቃላይ መካከለኛ ደረጃዎች ፕሮግራም 
የ MacFarland መካከለኛ ደረጃ ትምህርት ቤት SY18-19 ከ 6 ኛ ክፍል ጀምሮ እስከ ድንበር ሙሉ መካከለኛ ደረጃ ትምህርት ቤት 
ይከፍታል።  የ 6 ኛ ክፍል ተማሪዎች የክልል ነዋሪ ተማሪዎች MacFarland ውስጥ SY18-19ውስጥ ለመሳተፍ መብት አላቸው።   
በመኖሪያ ክልል የሚገኙ 7 ኛ ወይም 8 ኛ ክፍል ተማሪዎች የሚማሩበት ትምህርት ቤት ውስጥ ለSY18-19 የትምህርት ዓመት የክልል 
የትምህርት ማሰልጠኛ ተቋማት መብት ያገኛሉ።   
 
በ SY18-19 MacFarland መካከለኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ለ Barnard፣ ለ Bruce-Monroe፣ ለ Dorothy Height እና ለ Powell A 
ንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች፣ ለ Truesdell፣ ለ Raymond እና ለዌልስ ትምህርት ማሰልጠኛ ተቋማት ለሚሰሩ 6 ኛ ክፍል ተማሪዎች 
በመደመር በቀኝ በኩል የጂኦግራፊ መግብ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ሆነው ያገለግላል፡፡  በSY18-1919፣ እነዚህ ትምህርት 
ማሰልጠኛ ተቋማት መካከለኛ ደረጃቸውን ያቋርጣሉ፡፡  በ SY18-19 ውስጥ ለ PK3-5 እና ለ 7-8 ክፍሎች ያገለግላሉ።   
 
የ MacFarland መካከለኛ ትምህርት ቤት ጎን ለጎን መካከለኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ፕሮግራም በ19-20 እና በ SY20-21 እስከ ክፍል 6-
8 ድረስ እስከ ክፍል ድረስ ደረጃ በደረጃ ያሳድጋል። ይህ ፕሮግራም የ 6 ኛ ክፍል ለ SY18-19 ነው። 
 
ባለሁለት ቋንቋ 
MacFarland መካከለኛ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የሁለት ቋንቋ ፕሮግራም በ SY2016-17 ውስጥ 6 ኛ ክፍል ተከፍቷል፡፡
ፕሮግራሙ በ 7 ኛ ክፍል በ20SY17-18 ላይ የተጨመረ ሲሆን 8 ኛ ክፍል ደግሞ በ SY20SY18-19 ላይ ይጨምራል፡፡ ስለ 
MacFarland መካከለኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የሁለት ቋንቋ ፕሮግራም የምዝገባ መረጃን በተመለከተ ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት ገጽ 
36 ን ይመልከቱ። 
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SY18-19 የትምህርት ቤት ወሰን ካርታዎች 
SY18-19 የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት ድንበር ካርታ 
የአንድ የተወሰነ SY18-19 በመኖሪያ ክልል አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ለመለየት፣ http://dcatlas.dcgis.dc.gov/schools/ ን ይጎብኙ። 

* 

*በ Burleith አካባቢ ውስጥ የሚኖሩ ቤተሰቦች የጆይዳ-አዱስ ኢዲሲ 
ዘመናዊነት እስከሚጠናቅቁ ድረስ እስከ ስቶደርደር አንደኛ ደረጃ ድረስ 
ቁጥራቸው ይቀጥላል 

http://dcatlas.dcgis.dc.gov/schools/
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የDCPS ምዝገባ እና ሎተሪ መመሪያ 

SY18-19 መካከለኛ ትምህርት ቤት ድንበር ካርታ 
የአንድ የተወሰነ SY18-19 መለስተኛ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ለመለየት http://dcatlas.dcgis.dc.gov/schools/ ይጎብኙ። 

*የከንቲባው የተማሪዎች ድልድል እና የትምህርት ቤት ወሰን 
ትግበራ ዕቅድ፥ ይህ ትምህርት ቤት በ19-20 ውስጥ 
ለመክፈት ታቅዷል። 

* 
**MacFarland MS 6ተኛ ክፍልን ያስተምራል SY18-
19። በመኖሪያ ክልል 7 ኛ እና 8 ኛ ክፍል ያሉ ተማሪዎች በ 
SY18-19 ውስጥ ባለው የክልል ውስጥ የትምህርት ካምፓስ 
ውስጥ መብት አላቸው። ** 

***Shaw MS: የከንቲባው የተማሪዎች ድልድል እና 
የትምህርት ቤት ወሰን ትግበራ ዕቅድ፣ ይህ ትምህርት ቤት 
ወደፊት እንዲከፈት የታቀደ ነው። በ SY18-19 ውስጥ፣
የክልል ተማሪዎች በካርድዶኦ የትምህርት ምድረ ግቢ (6-
12) የመሳተፍ መብት አላቸው። 

*** 

http://dcatlas.dcgis.dc.gov/schools/
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የDCPS ምዝገባ እና ሎተሪ መመሪያ 

SY18-19 የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ድንበር 
የአንድ የተወሰነ SY18-19 ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ለመለየት http://dcatlas.dcgis.dc.gov/schools/ ይጎብኙ። 

http://dcatlas.dcgis.dc.gov/schools/
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የDCPS ምዝገባ እና ሎተሪ መመሪያ 

SY18-19 የትምህርት ቤት መጋቢ ንድፍ 
ማሳሰቢያ፡ መጋቢ ንድፎች እንደ አዲስ የተማሪዎች ድልድል ወሰን ውስጥ ያሉ ፖሊሲዎች እና አያያዦች አንቀጾች ተግባራዊ ይሆናሉ። 
ከዚህ በታች የተንጸባረቀው የዝውውር አቀራረቦች በ SY17-18 እና SY18-19 መካከል ያለውን ውጤት ከሚሸፍኑት ተማሪዎች ጋር ንቁ 
ናቸው። ስለ MacFarland መካከለኛ ትምህርት ቤት እና የሁለት-ቋንቋ ትምህርት ቤት እና የፕሮግራም መጋቢ ንድፎችን በተመለከተ 
ገጽ 36 ይመልከቱ። 
 

የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት መካከለኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት 
Ketcham ES (PK3-5) 

Kramer MS (6-8) 

Anacostia HS (9-12) 

Moten ES (PK3-5) 
Orr ES (PK3-5) 
Savoy ES (PK3-5) 
Stanton ES (PK3-5) 
Beers ES (PK3-5) 

Sousa MS (6-8) Kimball ES (PK3-5) 
Plummer ES (PK3-5) 
Randle Highlands ES (PK3-5) 

 
Hendley ES (PK3-5) 

Hart MS (6-8) 

Ballou HS (9-12) 

King ES (PK3-5) 
Patterson (PK3-5) 
Simon ES (PK3-5) 
Garfield ES (PK3-5) 

Johnson MS (6-8) Malcolm X ES (PK3-5) 
Turner ES (PK3-5) 
Leckie EC (PK3-8) 
 
Cleveland ES (PK3-5) 
(እንዲሁም DL programmatic feeder ወደ 
MacFarland MS እና CHEC MS) 

Cardozo EC (6-12) Garrison ES (PK3-5) 
Ross ES (PK3-5) 
(እንዲሁም feeds into SWW @ Francis 
Stevens 6-8) 
Seaton ES (PK3-5) 
H.D. Cooke ES (PK3-5) 

Columbia Heights Education 
Campus (6-8) Cardozo EC (6-12) 

Marie Reed ES (PK3-5) 
(እንዲሁም DL programmatic feeder ወደ 
MacFarland MS) 
Tubman ES (PK3-5) 
School Without Walls @ Francis Stevens (PK3-8) 
 
Brightwood EC (PK3-8) 

Coolidge HS (9-12) LaSalle-Backus EC (PK3-8) 
Takoma EC (PK3-8) 
Whittier EC (PK3-8) 
 
Bunker Hill ES (PK3-5) 

Brookland MS (6-8) 

Dunbar HS (9-12) 

Burroughs ES (PK3-5) 
Noyes ES (PK3-5) 
Langdon ES (PK3-5)  McKinley MS (6-8) 

(እንዲሁም፣ STEM programmatic 
feeder ወደ Woodson HS) 

Langley ES (PK3-5) 

Walker Jones EC (PK3-8) 
Wheatley EC (PK3-8) 
 
 
Maury ES (PK3-5) 

Eliot-Hine MS (6-8) Eastern HS (9-12) Miner ES (PK3-5) 
Payne ES (PK3-5) 
School-Within-School @ Goding (PK3-5) 
(citywide school with no boundary)   
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Capitol Hill Montessori @ Logan (PK3-8) 
(citywide school with no boundary) 
Browne EC (PK3-8) 
Amidon-Bowen ES (PK3-5) 

Jefferson MS Academy (6-8) 

Brent ES (PK3-5) 
Thomson ES (PK3-5) 
(እንዲሁም feeds into SWW @ Francis 
Stevens 6-8) 
Tyler ES (PK3-5) 
(እንዲሁም DL programmatic feeder ወደ 
MacFarland MS እና CHEC MS) 
Van Ness ES (PK3-3) 
ለ SY18-19፣ በክልል ውስጥ ለVan Ness ES  
ክፍል 4-5 ውስጥ Amidon-Bowen ES 
ይከታተላሉ 
J.O. Wilson ES (PK3-5) 

Stuart-Hobson MS (6-8) Ludlow-Taylor ES (PK3-5) 
Peabody (PK3-K)/Watkins ES (1-5) 
 
Barnard ES (PK3-5) 

MacFarland MS (በ SY18-19 የተከፈተ 
እና 6 ኛ ክፍል የተጠናከረ ፕሮግራም 
ጋር; ከ7-8 ያሉ የመኖሪያ ክልል ውስጥ 

ያሉ ተማሪዎች በክልላቸው ውስጥ 
በሚገኙ ትምህርት ካምፓስ መካከለኛ ገቢ 

ያላቸው) 

Roosevelt (9-12) 

Bruce-Monroe @ Park View ES (PK3-5) 
(እንዲሁም DL programmatic feeder ወደ 
CHEC MS) 
Dorothy Height ES (PK3-5) 
(citywide school with no boundary) 
Raymond EC (PK3-5 7-8) 
Powell ES (PK3-5) 
(እንዲሁም DL programmatic feeder ወደ 
CHEC MS) 
Truesdell EC (PK3-5 7-8) 
West EC (PK3-5 7-8) 
 
Bancroft ES (PK3-5) 
(እንዲሁም DL programmatic feeder ወደ 
MacFarland MS እና CHEC MS) 

Deal MS (6-8) 

Wilson HS (9-12) 

Hearst ES (PK4-5) 
Janney ES (PK4-5) 
Lafayette ES (PK4-5) 
Murch ES (PK4-5) 
Shepherd ES (PK3-5) 
Eaton ES (PK4-5) 

Hardy MS (6-8) 
Hyde Addison ES (PK3-5)  
Key ES (PK4-5) 
Mann ES (PK4-5) 
Stoddert ES (PK4-5) 
Oyster-Adams EC (PK4-8) 
 
Aiton ES (PK3-5) 

Kelly Miller MS (6-8) 
(እንዲሁም feeds ወደ Eastern HS) Woodson HS (9-12) 

Burrville ES (PK3-5) 
C.W. Harris ES (PK3-5) 
Drew ES (PK3-5) 
Houston ES (PK3-5) 
Nalle ES (PK3-5) 
Smothers ES (PK3-5)  
Thomas ES (PK3-5) 

ከተማ አቀፍ ትምህርት ቤቶች 
ካፒቶል ሂል ሞንቴሶሪ @Logan (PK3-8)፣ ከተማ አቀፍ ሙሉ የ Montessori መርሃግብር የሌለው ወሰን; የምዕራባው ገበያ መጋቢ 
ዶረቲ ሃይት አንደኛ ደረጃ ት / ቤት (PK3-5)፣ ከተማ አቀፍ የኤሌሜንታሪ ትምህርት ቤት ምንም ወሰን የሌለው፡ ለ MacFarland MS መጋቢ 
ትምህርት-ውስጥ-በትምህርት-ውስጥ @Goding (PK3-5)፣ ከተማ አቀፍ ኤሌሜንታሪ ትምህርት ቤት ምንም ወሰን የሌለው; ኤሊዮት-ሀይን ኤምኤፍ 
ይመገባል 
Ballou STAY ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት (9-12 / Adult)፣ ከተማ አቀፍ Opportunity Academy አካባቢያዊ ወሰን የሌለው 
Benjamin Banneker High School (9-12)፣ ጠንቃቃ የሁለተኛ ደረጃ ት / ቤት በማመልከቻ ሂደት ውስጥ  
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የኮሎምቢያ ሃይትስ ትምህርት ምድረ ግቢ (9-12)፣ የማሳያ ሂደቶች ጋር በመለስተኛ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት  
የዲክ ሉሊንግተን የኪነ-ጥበብ ትምህርት ቤት (9-12)፣ የማመልከቻ ሂደትን በመጠቀም መምረጥ ያለባቸው የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት  
የሉሲ ማይዝ HS (9-12)፣ ከተማ አቀፍ Opportunity Academy አካባቢያዊ ወሰን የሌለው  
McKinley Technology ሁለተኛ ደረጃ ት / ቤት (9-12)፣ የማሳያ ሂደትን በመረጠው የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት 
Phelps Architecture፣ Construction፣ and Engineering (ACE) ሁለተኛ ደረጃ ት / ቤት (9-12)፣ ከፍተኛ ጠቀሜታ ያለው የሁለተኛ ደረጃ ት / 
ቤት ማመልከቻ ሂደት  
School Without Walls ሁ / ደ ት / ቤት (9012)፣ የማሳያ የሁለተኛ ደረጃ ት / ቤት በማመልከቻ ሂደት ውስጥ 
Ron Brown College Preparatory HS (9-11)፣ ምንም ዓይነት ድንበር የሌለው ከተማ አቀፍ ትምህርት ቤት 
Roosevelt STAY ሁለተኛ ደረጃ ት / ቤት (9-12 / Adult)፣ ምንም ዓይነት ወሰን የሌለው የከተማል 
Opportunity Academy ዋሽንግተን ሜትሮላይ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት (8-12)፣ ከተማ አቀፍ Opportunity Academy አካባቢያዊ ወሰን 
የሌለው 

 
 
ማጣቀሻ፣ ከታች ከታች የማዘወሪያ ቅጦች ናቸው። 
 SY17-18 School Feeder Patterns 
 SY16-17 School Feeder Patterns 
 SY15-16 School Feeder Patterns 
 SY14-15 School Feeder Patterns 

https://dcps.dc.gov/publication/sy17-18-school-feeder-patterns
http://dcps.dc.gov/publication/sy16-17-school-feeder-patterns
http://dcps.dc.gov/publication/sy15-16-school-feeder-patterns
http://dcps.dc.gov/publication/sy14-15-school-feeder-patterns
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የሁለት ቋንቋ መርሃግብር እና መጋቢ ንድፎች 
ለሁለተኛ ደረጃ እስከ መካከለኛ ደረጃዎች የሁለት ቋንቋ የመጋቢ አሰጣጥ ንድፍ 
DCPS የሁለት ቋንቋ ተናጋሪ ትምህርት ቤቶች / ፕሮግራሞች የሚከተሉት ናቸው: Bancroft ES፣ Bruce-Monroe ES፣ Cleveland 
DL፣ Marie Reed DL፣ Powell DL እና Tyler DL። በእነዚህ ትምህርት ቤቶች / ፕሮግራሞች የሚማሩ ተማሪዎች በ MacFarland 
MS DL ፕሮግራም (በ 18-19 እስከ 6 ኛ -8 ኛ ክፍል እያደጉ) ወይም በ CHEC መካከለኛ ትምህርት ቤት በዲኤልኤ ውስጥ ለመቀጠል 
መብት አላቸው። 

 

ሁሉም የDCPS DL 5 ኛ ክፍል ተማሪዎች በ CHEC MS እና / ወይም በ 6 ኛ ክፍል በ MacFarland MS DL መርሀ ግብር 
ለመመዝገብ የፕሮግራም የመጋቢ አዘጋጁ አላቸው። ከእነዚህ ትምህርት ቤቶች አምስተኛ ተማሪዎች በ 6 ኛ ክፍል በ Oyster-Adams 
ላይ ማመልከት ይችላሉ ነገር ግን የተረጋገጠ የመግባት መብት አይኖራቸውም። Oyster-Adams Bilingual School የ PK4-8 DL 
ትምህርት ቤት ነው። 

 

የመካከለኛ እስከ ከፍተኛ ክፍል ደረጃዎች የሁለት ቋንቋ መጋቢ ቅጦች 

የDCPS መካከለኛ ደረጃ ፕሮግራሞች MacFarland MS DL (በSY18-19እስከ 6 ኛ -8 ኛ ክፍል እያደገ)፣ የቼክ ኮምፕዩተር (6 ኛ -8 
ኛ ክፍል) እና የ Oyster-Adams EC መካከለኛ ደረጃ (6 ኛ -8 ኛ ክፍል) ናቸው። በእነዚህ ትምህርት ቤቶች ውስጥ የ 8 ኛ ክፍል 
ተማሪዎች በ "ሎተሪፍ" HS DL ፕሮግራም በሎተሪ ዕጣ አማካይነት ለ "የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት" በ "ሮዝቬልት" ሁለተኛ ደረጃ 
ትምህርት ቤትውስጥ ለመቀጠል "የተረጋገጠ መብት" ይቀበላሉ። CHEC EC ከ 9 ኛ እስከ 12 ኛ ክፍል DL ፕሮግራማ ያቀርባል። 
CHEC ሁሉም ተማሪዎች በ My School DC ሎተሪ በኩል ለመግባት ማመልከቻ ማስገባት የሚችሉበት የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት 
ነው። 

 

ማሳሰቢያ፡ ይህ ትረካ የፕሮግራም የዲኤልኤ መጋቢ አማራጮችን ብቻ ያብራራል፡፡ እነዚህ ት/ቤቶች ተጨማሪ የጂኦግራፊ፣ የሌለ-
ዲኤልሰተር መጋቢ አማራጮች ይኖሯቸዋል፡፡  

 

 ከታች የ SY18-19 የሁለት ቋንቋ መርሃግብር መጋቢ ንድፍ ናቸው። ለ SY18-19 የባለሁለት ቋንቋ ትምህርት ቤቶች/ፕሮግራሞች ዝርዝር 
ገጽ 39 ይመልከቱ።  ለተጨማሪ ሁለት ቋንቋ ያልሆኑ አማራጮች ገጽ 20 ይመልከቱ፡፡ 

አንደኛ ደረጃ ውጤቶች መካከለኛ ደረጃዎች ሁለተኛ ደረጃ ት / ቤቶች 
Oyster-Adams EC (W)  

Roosevelt ሁለተኛ ደረጃ 
የሁለት ቋንቋ መርሃ ግብር 
(S) - ይረጋገጣል፤ CHEC 
ትምህርት ቤት አማራጭ (S)፣ 
ዋስትና የሌለው። 

Bancroft ES (W) 

MacFarland MS (S) ወይም 
CHEC 6th-8th (W) 

Bruce Monroe ES (W) 
Cleveland ES DL Program (S) 
Marie Reed ES DL Program (S) 
Powell ES DL Program (S) 
Tyler ES DL Program (S) 
ማሳሰቢያ፡ ሁሉም የDCPS DL 8 ኛ ክፍል ተማሪዎች ለ "ለሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት" በዚህ የዲ.ሲ (DL) ፕሮግራም 
ለመግባት "የተረጋገጠ መብት" ለመቀበል ለ "Roosevelt HS DL" በሎተሪ ዕጣ አማካይነት ማመልከቻ ማስገባት 
አለባቸው። CHEC EC ከ 9 ኛ እስከ 12 ኛ ክፍል DL ፕሮግራማ ያቀርባል። CHEC EC ሁሉም ትምህርት ቤቶች ለዚህ 
ትምህርት ቤት በሎተሪ ዕጣ አማካይነት ለመግባት ማመልከት አለባቸው። 

   

ቁልፍ 

W = Whole school model 
S = Strand program within the school 
G = Geographic feeder  
P = Programmatic feeder 
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የDCPS ምዝገባ እና ሎተሪ መመሪያ 

DCPS የተመረጡ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የመቀበያ መስፈርቶች እና ሂደቶች 
ከታች በአጠቃላይ ለእያንዳንዱ የተመረጠ የDCPS ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ማመልከቻ እና የመመዝገብ መስፈርቶች 
አሉ።የተዘረዘሩት መስፈርቶች እንደ ሁለቴ ሊወሰዱ አይገባም፣ ቤተሰቦችም ለሁሉም መስፈርቶች በቀጥታ ትምህርት ቤቶችን 
መጠየቅ አለባቸው።በርካታ የተመረጡ የሁለተኛ ደረጃ ትግበራዎች የጊዜ ሰሌዳዎች ከአጠቃላይ የ My School DC አተገባበር 
የጊዜ ሰሌዳው በላይ ተጨማሪ ክፍሎች አሏቸው። ጥያቄዎች ካለዎት የምዝገባ ቡድን በ enroll@dc.gov ወይም (202) 478-
5738 ያነጋግሩ። 
 
1. Benjamin Banneker Academic High School: http://www.benjaminbanneker.org/  
2. Columbia Heights Education Campus (CHEC): http://checdc.org/  
3. Duke Ellington School of the Arts: http://www.ellingtonschool.org/  
4. McKinley Technology High School: http://mckinleytech.org/  
5. Phelps Architecture፣ Construction and Engineering High School: http://www.phelpshsdc.org/  
6. School Without Walls High School: http://www.swwhs.org/  
 

 

SY18-19 የተመረጡ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት መግቢያ መማሪያዎች እና ሂደቶች 

Banneker CHEC Ellington McKinley Phelps 
Walls የሌላቸው 

ት/ቤቶች 
 

የአመልካቾች 
ክፍሎች 9-10. 9-12. 9-12. 9-11. 9-11. 9-12. 

አመልካቾች 
ዝቅተኛ 

መስፈርቶች 

• ዝቅተኛ 3.0 
GPA 

• በማንኛውም 
ልኬት ላይ 
"Met" ወይም 
"Exceeded 
Expectations
" 

የለም የለም • ዝቅተኛ 2.75 
GPA በ ዋና 
ትምህርቶች 

• በማንኛውም 
ልኬት ላይ 
"Met" ወይም 
"Exceeded 
Expectations" 

• ዝቅተኛ 2.75 
GPA 

• በማንኛውም 
ልኬት ላይ 
"Met" ወይም 
"Approached
”" 

• ዝቅተኛ 3.0 
GPA በ ዋና 
ትምህርቶች 
 

የድጋፍ 
ደብዳቤዎች 

• ለእንግሊዘኛ 
• ሂሳብ 
• አማካሪ 
• ዋና 

• ለእንግሊዘ
ኛ 

• ሂሳብ 
• አማካሪ 

• ለእንግሊዘኛ 
• ሂሳብ 
• ሥነ ጥበብ 

(ወይም ሌላ) 

• ለእንግሊዘኛ 
• ሂሳብ 
• አማካሪ 

 

• ለእንግሊዘኛ 
• ሂሳብ 

 

የለም 

ድርሰት 

አዎ 
 
በ Benjamin 
Banneker 
Academic 
ሁለተኛ ደረጃ 
ትምህርት ቤት 
ለመሳተፍ ለምን 
እንደሚፈልጉ 
ተወያዩ። 

አይ 
 
CHEC 
ትምህርት 
ቤት 
ተማሪዎች 
የተማሪ 
ፍላጎት ጥናት 
እንዲያጠናቅ
ቁ 
ይጠይቃል። 

አዎ 
 
ይህ ስነ-ጥበብ 
(በመተግበሪያው 
ውስጥ 
ከተመረጠ) 
ለእርስዎ አስፈላጊ 
እንደሆነ 
የሚገልጽ አንቀፅ 
ይጻፉ። 
 
አብዛኛዎቹ 
አመልካቾች 
ለአንድ ነጠላ 
ቅኝት ክፍል 
የሙዚቃ ክርክር 
ቢሆንም፣ ለ 2 ኛ 
የኪነጥበብ ቦታም 
ለመመርመርም 
መጠየቅ ይችላሉ. 
ይህ ስነ-ጥበብ 
(በመተግበሪያው 
ውስጥ 
ከተመረጠ) 
ለእርስዎ አስፈላጊ 
እንደሆነ 

አዎ 
 
መሰናክል 
የተወጡበትን ጊዜ 
ያብራሩ። 
እንቅፋቶች ምንድን 
ነበሩ እናስ 
ለማስወገድ ምን 
ዓይነት እርምጃዎች 
ወሰዱ? እዚህ 
McKinley ይህን 
ማበረታቻ ለማቅረብ 
ምን ታስባላችሁ? 

አዎ 
 
በ Phelps ውስጥ 
ባለው የትምህርት 
ፍላጎቶችዎ ላይ 
ተጽዕኖ ያሳደረውን 
አንድ ተሞክሮ 
ያብራሩ እና 
ይገምግሙ። 

አይ 

mailto:enroll@dc.gov
http://www.benjaminbanneker.org/
http://checdc.org/
http://www.ellingtonschool.org/
http://mckinleytech.org/
http://www.phelpshsdc.org/
http://www.swwhs.org/
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የDCPS ምዝገባ እና ሎተሪ መመሪያ 

የሚገልጽ አንቀፅ 
ይጻፉ። 

የመግቢያ ሂደት 

• የመተግበሪያ 
ግምገማ 

• የቤተሰብ 
ቃለመጠይቅ 

• የመተግበሪያ 
ግምገማ 

• የቡድን 
ቃለመጠይቅ 

• የመተግበሪያ 
ግምገማ 

• ድምፃዊ 
• የአስፈፃሚዎ

ች ፈተና 
• የቤተሰብ 

ቃለመጠይቅ 

• የመተግበሪያ 
ግምገማ 

• ቃለመጠይቅ 
(ግብዣ ብቻ) 

• የመተግበሪያ 
ግምገማ 

• የቤተሰብ 
ቃለመጠይቅ 
 

• የመተግበሪያ 
ግምገማ 

• የአስፈፃሚዎ
ች ፈተና 

• የተማሪ / 
የወላጅ 
ቃለመጠይቅ 
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የDCPS ምዝገባ እና ሎተሪ መመሪያ 

ከተማ አቀፍ፣ የሁለት ቋንቋ፣ ሞንተሰሪ እና የተራዘመ ት/ቤቶችና ፕሮግራሞች 
 
ከተማ አቀፍ ትምህርት ቤቶች 

1. Capitol Hill Montessori @ Logan (PK3-8) 
2. Dorothy Height Elementary School (PK3-5) 
3. School-Within-School @ Goding (PK3-5) 
4. Ron Brown College Preparatory High School (9-11 ብቻ) 

 
ሁለት ቋንቋ ሙሉ የት/ቤት መርሀግብር 

1. Bancroft Elementary School (PK3-5) 
2. Bruce-Monroe Elementary School (PK3-5) 
3. Columbia Heights Education Campus (6-8) 
4. Houston Elementary School (PK3-PK4 በ SY18-19፣ወደ PK3-K በ SY18-19 የሚቀጥል) 
5. Oyster-Adams Bilingual School (PK4-8) 
6. MacFarland Middle School (6-8) 
 

ሁለት ቋንቋ የሌላቸው መርሀግብሮች (እንግሊዝኛ ብቻ አማራጭ ያላቸው) 
1. Cleveland Elementary School (PK3-5) 
2. Marie Reed Elementary School (PK3-5) 
3. Powell Elementary School (PK3-5) 
4. Tyler Elementary School (PK3-5) 
5. Roosevelt High School (9-11) 

 
Montessori ት/ቤት 

1.     Capitol Hill Montessori @ Logan (PK3-8) 
 
የ Montessori መርሀግብር ያላቸው ት/ቤቶች 

1.    Langdon Elementary School (PK3-K only) 
2.    Nalle Elementary School (PK3-5) 

 
የተራዘመ የትምህርት አመት 
ለ SY18-19 የሚከተሉት የዲሲፒኤስ ትምህርት ቤቶች ለተራዘመ የትምህርት አመት ተደጋጋሚ የእረፍት ጊዜ ያለው የተራዘመ የዓመቱን 
የቀን መቁጠሪያ ይከተላሉ። 

1. Garfield Elementary School (PK3-5) 
2. H.D. Cooke Elementary School (PK3-5) 
3. Hart Middle School (6-8) 
4. Hendley Elementary School (PK3-5) 
5. Johnson Middle School (6-8) 
6. Kelly Miller Middle School (6-8) 
7. Luke C. Moore Opportunity Academy (9-12) 
8. M.L. King Elementary School (PK3-5) 
9. Randle Highlands Elementary School (PK3-5) 
10. Raymond Education Campus (PK3-8) 
11. Roosevelt STAY Opportunity Academy (9-12) 
12. Thomas Elementary School (PK3-5) 
13. Turner Elementary School (PK3-5) 
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የDCPS ምዝገባ እና ሎተሪ መመሪያ 

 
ለረጅም ዓመት ትምህርት ቤት ስለ ልጅዎ ምዝገባ ጥያቄዎች 
በተመለከተ፣ እባክዎን የተማሪ ቦታ ምደባ ቢሮን ያነጋግሩ። 
 
ማሳሰቢያ፡ ይህ ዝርዝር ሐሙስ ፣ ጃንዩወሪ 4 ቀን 2018 9:10:44 
ጡዋት ሆኖ እና አዲስ ትምህርት ቤቶች ሲጨመሩ ሊቀየሩ 
ይችላሉ። ከማንኛውም ጥያቄዎች የመመዝገቢያ ቡድን በ (202) 
478-5738 ወይም enroll@dc.gov ያግኙን። 
 
አንድ ተማሪ በተራዘመ የትምህርት ዓመት በክልል ውስጥ ትምህርት ቤት ከሆነና በፕሮግራሙ ለመመዝገብ የማይፈልግ ከሆነ፣ ወላጅ 
የDCPS የተማሪ ምደባ ቡድን ጋር መነጋገር ይኖርበታል። 
 
ከክልል ውጪ ተማሪዎች  
በተራ የረጅም አመት ትምህርት ቤት ከክልል ውጪ ለሚመዘግቡ ቤተሰቦች እና ቤተሰቦች በተራቀቀው አመት ውስጥ ለመሳተፍ 
የማይፈልጉ ከሆነ፣ ተማሪው በክልላቸው ውስጥ ትምህርት ቤት መመዝገብ ወይም በ My School DC Lottery ለሌሎች ትምህርት 
ቤቶች መመዝገብ ይኖርበታል። 
 
              
 

ቅሬታን ሪፖርት ያድርጉ 
ቅሬታ ማንኛውም ተገቢ ያልሆነ አያያዝ ለመዘገብ የቀረበ አቤቱታ ነው። ያልተገባ አያያዝ እንደ ፆታ፣ አካል ጉዳተኝነት፣ ዘር፣ ሃይማኖት 
ወይም ዜግነት ባሉ የተለያዩ ሁኔታዎች ላይ ሊመሠረት ይችላል።  ከትምህርት ቤት ሰራተኞች፣ ተማሪ ወይም ሶስተኛ ወገን ተገቢ 
ያልሆነ ህክምና ሊመጣ ይችላል. DCPS ግለሰቦች በአክብሮት እና በአክብሮት እንዲታሰሩ ለማረጋገጥ ነው። አቤቱታን ሪፖርት 
ለማድረግ፣ ከሚከተሉት መንገዶች ውስጥ አንዱን ይጠቀሙ። 

 
1. Online Referral Form ይሙሉ 
2. ስጋትዎን በኢሜይል ወደ dcps.grievance@dc.gov ይላኩ 
3. በስልክ ቁጥር (202) 442-5405 ይደወሉ፡፡ 

 
ስለ የተማሪ / የወላጅ / የጎብኚ ቅሬታ ፖሊሲ እና ሂደት የበለጠ ለማወቅ፣ ይህንን ይጎብኙ: 
http://dcps.dc.gov/page/studentparentvisitor-grievance-process 
 
              

የተማሪ ምደባ ቢሮ 
3535 V Street, NE 
Washington, DC 20018 
(202) 939-2004 ወይም 
student.placement@dc.gov 
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