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ተመራጭ (Selective) ከፍተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ማመልከቻ - ለትምህርት ዓመት 2023-2024፣ አዲስና ማሻሻያ 

(UPDATE) የተደረገ   
  

የዲሲ የሕዝብ ትምህርት ቤቶች (DCPS) ምርጥ ሆኖ ለመገኘት፣ ከፍተኛ ደረጃን መስጠቱን እንደጠበቀ ሆኖ፣ በየዓመቱ፤ የመግቢያ (admissions) ፖሊሲዎቻችን ላይ አዲስና ማሻሻያ 

(update) ማድረግን እና በዲስትሪክቱ የሚገኙ ሁሉም ተማሪዎች በእኩልነት በተመራጭ የከፍተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች (selective high schools)/ፕሮግራሞችን፣ ማግኘት እንዲችሉ 

ዓላማ በማድረግ ይሠራል። ዲስትሪክታችን ቃል ገብቶ በትጋት ከሚከተለው፣ ከእኩልነትና ከግልፅነት ጋር ጎን ለጎን በመሆን፣ በSY23-24 ተመራጭ የከፍተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት 

የመግቢያ ( ፕሮግራሙ admissions) መስፈርት እና ፈርጆችን ላይ፣ DCPS አስደሳች መረጃዎችን ያካፍላችኋል። SY23-24 የተደረጉት ለውጦች፣ በSY22-23 ከተደረጉት-ለውጦች ጋር 

ተመሳሳይ-ናቸው:     
    

• የPARCC/ደረጃውን የጠበቀ (Standardized) የፈተና ውጤት (Test Score) መስፈርቶችን ከቁጥር እንዳይገባ ማድረግ: አሁንም እንደገና፣ DCPS፤ ‘PARCC’ን ወይም 

ሌላ የ‘standardized test’ ውጤቶችን - እንደ የSY23-24 መግቢያዎች እና በቅርብ-ጊዜ ለሚከሰቱ-ሁኔታዎች አድርጎ አይሰበስብም። 

• የደረጃ አሰጣጦች እና በትምህርት ገበታ ላይ መገኘትና አለመገኘት (Attendance) እነዚህን መስፈርት ለሚጠቀሙ ትምህርት ቤቶች፣ አስፈላጊ በሆኑ ሰነዶች ዙሪያ፣ 

ለቤተሠቦች ወጥነት ባለው ሁኔታ ለማቅረብ፤ ሁሉም ትምህርት ቤቶች፣ ሁለቱንም - የSY21-22 መጨረሻ ፈተና (Final)ን እና የSY22-23 የመጀመሪያ አጋማሽ (First Quarter) 

ሪፖርት ካርዶችን፤ ይሰበስባሉ።    

• ምናባዊ (Virtual) የመግቢያ (Admissions)ን፣ ከግምት ውስጥ ማስገባት: በጤና መመሪያ እና በቤተሰብ ሁኔታዎች፣ የመግቢያ (Admissions) ክፍሎቹ ላይ መሠረት 

ባደረገ-መልኩ፤ ለSY23-24 እንደየአስፈላጊነቱ እና በሁኔታዎች-አመላካችነት ላይ መሠረት በማድረግ፣ በርቀት (virtually) የሚሆንበት ሁኔታ ሊኖር ይችል-ይሆናል። የጤና 

መመሪያን በመከተል እና በመቆጣጠር ላይ፣ ቁርጠኛ ሆኖ መስራቱን - DCPS ይቀጥልበታል። ስለእያንዳንዱ ትምህርት ቤቶች ውስጥ ስለሚሰጠው የምናባዊ (virtual) የአሰራር 

አቅርቦቶች በቅርብ ጊዜ የወጣውን መረጃዎች ለማግኘት፣ እባክዎን የእያንዳንዱን ትምህርት ቤት ድህረ-ገጾች ይጎብኙ። 
 

ከላይ ከተገለጸው አዲስና ማሻሻያ (update) በተጨማሪ፣ ከየግል የትምህርት ዕቅዶች (Individualized Education Plans (IEPs) እና የእንግሊዘኛ ቋንቋን የሚማሩ (ELL) አገልግሎቶች ጋር፣ 

በመካከለኛ (middle) ትምህርት ቤት በተለምዶ የስምንተኛ ክፍል ተማሪዎችን የከፍተኛ ደረጃ ማመልከቻዎችን ከሚረዱ ሠራተኞች ጋር በመሆን፤ DCPS፣ ሁሉን የማዳረሻ (outreach) 

አገልግሎትንና ሁሉን ማሳተፊያዎቻችንን ተጠቅሞ በማስፋፋት፣ ግልፅነትን እና በእኩልነት ለሁሉም አገልግሎት መስጠት በቁርጠኝነት መስራቱን በማበረታታት ይቀጥላል።  
 

በተጨማሪም፤ እያንዳንዱ ትምህርት ቤት እንዴት አስፈላጊ የሆኑ መስፈርቶች ላይ ግምገማ እንደሚያደርግ በግልጽ-ለመግለጽ፣ ለዚህ በልግ (fall) ወቅት ላይ ሁሉም ትምህርት ቤቶች 

የ‘rubrics’ ብቁነትን - እንደገና እንዲጭኑ (post እንዲደርጉ) ያደርጋሉ። እነዚህ ‘rubrics’፣ እያንዳንዱ መስፈትን እንዴት እንደሚመዘኑ እና የተማሪን ብቁነት እንዴት እንደሚወስኑ 

የሚያሳዩ መረጃዎችንም ያካትታሉ።    

    

http://www.k12.dc.us/
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ልጃቸው ለኮሌጅ እና ለስራ መስክ ዝግጁ መሆኑን በማረጋገጥ ላይ ትኩረት ስላለው፤ እዚያው በአጎራባችነት በሚገኙት እጅግ በጣም ግሩም ስለሆኑት ትምህርት ቤቶቻችው ቤተሰቦች 

እንዲያውቁም እንፈልጋለን። እያንዳንዱ የDCPS የስምንተኛ ክፍል ተማሪ፣  በክልል ወሰናቸው ውስጥ (in-boundary) የሚገኝ ትምህርት ቤት እና በዲስትሪክቱ ዙሪያ የሚገኙ የDCPS 

ከፍተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ውስጥ የሚገኘውን፤ የ‘Academy programming’ን አጉልቶ-የሚያሳየውን - ወደ ከፍተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የኮሌጅ እና የስራ-መስክ አካዳሚዎች 

የሚመራ-መምሪያን ያገኛሉ። መመሪያው (The Guide ፟)፣ በብቸኝነት-የሚያካትተው፣ የDCPS ከፍተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶችን ከኮሌጅ & የስራ-መስክ አካዳሚዎች ጋር፤ የአጎራባች 

የከፍተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች እና ማመልከቻቸ ትምህርት ቤቶች ከአካዳሚዎች ጋር የሆኑትን (McKinley, Phelps እና CHEC)ን ያካተተ-ነው። በእያንዳንዱ አጎራባች ውስጥ፣ 

እያንዳንዱን ደረጃ ከፍተኛ-ጥራት ባለው ከተማ-አቀፍ አማራጮች የታገዘውን፤ ታላቅ የሆነው ትምህርት ቤት ላይ ያለንን ራዕይ ተፈፃሚ ለማድረግ፣ DCPS ከቤተሠቦች ጋር በመሆን 

በመስራቱ ደስታ ይሠማዋል። በክልል-ወሰን ውስጥ (in-boundary) የሚገኘውን ትምህርት ቤትዎን ፈልገው ያግኙ: https://enrolldcps.dc.gov/node/41.  

  

http://www.k12.dc.us/
https://enrolldcps.dc.gov/node/41
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ትምህርት ቤት  

የማመልከቻ አካሎች (COMPONENTS)1 

የመግቢያ ሂደት (ADMISSIONS PROCESS)2 

(በመጀመሪያ፣ የኦንላይን ማመልከቻው ላይ ምልከታ-ይደረጋል። ትምህርት ቤቶች ስለ ቀጣይ-

እርምጃዎች - ከዚህ-በታች ባሉት መሠረት - ያነጋግራሉ)   

ሪፖርት ካርድ  

ጽሁፍ (Essay)  

የተሰጡ አስተያየቶች 
(RECOMMENDATIONS)  

(በ‘My School DC’ ማመልከቻ 

አማካኝነት - በኦንላይን ተሞቶ-

አጠናቅቆ ማስገባት)  

የጊዜው ወቅት  
የGPA ሃሳብ-

የቀረበበት 
(Recommendation)  

በትምህርት-

ገበታ የመገኘት 
(Attendance) 

መስፈርት  

#  ዓይነት  

ባርድ ከፍተኛ 

ደረጃ ትምህርት 

ቤት ቅድመ 

ኮሌጅ  (Bard 
High School 

Early College)  

የSY21-22 

መጨረሻ 

(Final)፣ እና 

የSY22-23 

የመጀመሪያ 

አጋማሽ (First 

Quarter)፣ ለ11ኛ 

ክፍል ተማሪዎች 

ብቻ 

የሚያስፈልግ  

የ2.0 ነጥብ GPA፣ 

ወይም ከዚያ በላይ 

እንዲገኝ ይመከራል  

ምንም-የለም  አዎን/Yes3 2  
እንግሊዘኛ አስተማሪ  

ሂሳብ አስተማሪ  
ለየብቻ የሚደረግ (Individual) ቃለ-መጠይቅ  

ቤንጃሚን 

ባነከር 
(Benjamin 
Banneker) 

ከፍተኛ ደረጃ 

ትምህርት ቤት  

የSY21-22 

መጨረሻ 

(Final)፣ እና 

የSY22-23 

የመጀመሪያ 

አጋማሽ (First 
Quarter)  

ምንም-የለም  ምንም-የለም  አዎን/Yes  3  

እንግሊዘኛ አስተማሪ  

የሂሳብ/Math አስተማሪ  
ካውንስለር ወይም 

አስተዳዳሪ  

 የቤተሰብ ቃለ-መጠይቅ  

ኮሎምብያ 

ሃይትስ 

የትምህርት 

ካምፓስ 
(Columbia 

Heights 

Education 
Campus)  

የSY21-22 

መጨረሻ 

(Final)፣ እና 

የSY22-23 

የመጀመሪያ 

አጋማሽ (First 
Quarter)  

ምንም-የለም  

በትምህርት 

ገበታ-ላይ 

መገኘት 

(Attendance) 

በሪፖርት ካርዱ 

ላይ መካተት 

አለበት  

የለም/No4 2  
እንግሊዘኛ አስተማሪ  

ሂሳብ አስተማሪ  
ለየብቻ የሚደረግ (Individual) ቃለ-መጠይቅ  

ዱክ ኤሊንግተን 
(Duke 

Ellington) 

የስነጥበባት 

የSY21-22 

መጨረሻ 

(Final)፣ እና 

የSY22-23 

ምንም-የለም  ምንም-የለም  አዎን/Yes5 3  

ሂሳብ አስተማሪ  

የአርት (Art) አስተማሪ 

(ወይም ሌላ)  

ለመደመጥ-የሚቀርብ ዝግጅት (Audition)    

የቤተሰብ ቃለ-መጠይቅ  

http://www.k12.dc.us/
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(Arts) 

ትምህርት ቤት  

የመጀመሪያ 

አጋማሽ (First 
Quarter)  

ካውንስለር ወይም 

አስተዳዳሪ  

Early College 

Academy 
@Coolidge  

የSY21-22 

መጨረሻ 

(Final)፣ እና 

የSY22-23 

የመጀመሪያ 

አጋማሽ (First 
Quarter)  

ምንም-የለም  ምንም-የለም  አዎን/Yes  2  
እንግሊዘኛ አስተማሪ  

ሂሳብ አስተማሪ  
የቤተሰብ ቃለ-መጠይቅ  

መኪንሊ 

ቴክኖሎጂ 
(McKinley 

Technology) 

ከፍተኛ ደረጃ 

ትምህርት ቤት  

የSY21-22 

መጨረሻ 

(Final)፣ እና 

የSY22-23 

የመጀመሪያ 

አጋማሽ (First 
Quarter)  

የ3.0 ነጥብ GPA፣ 

ወይም ከዚያ በላይ 

እንዲገኝ ይመከራል  

ምንም-የለም  የለም/No6  3  

እንግሊዘኛ አስተማሪ  

የሂሳብ/Math አስተማሪ  
ካውንስለር ወይም 

አስተዳዳሪ  

ለየብቻ የሚደረግ (Individual) ቃለ-መጠይቅ   

(በቃለ-መጠይቁ ውስጥ - የጽሁፍ ናሙና (Writing Sample) የተካተተ-ነው)  

የ‘Phelps 

የምህንድስና 

(Architecture)፣ 

የግንባታ እና 

የኢንጂነሪንግ 
(Construction, 

and 

Engineering) 

ከፍተኛ ደረጃ 

ትምህርት ቤት  

የSY21-22 

መጨረሻ 

(Final)፣ እና 

የSY22-23 

የመጀመሪያ 

አጋማሽ (First 
Quarter)  

ምንም-የለም  

በትምህርት 

ገበታ-ላይ 

መገኘት 

(Attendance) 

በሪፖርት ካርዱ 

ላይ መካተት 

አለበት  

አዎን  2  
እንግሊዘኛ አስተማሪ  
ሂሳብ አስተማሪ  

የቤተሰብ ቃለ-መጠይቅ  

‘School 

Without Walls’ 

ከፍተኛ ደረጃ 

ትምህርት ቤት  

የSY21-22 

መጨረሻ 

(Final)፣ እና 

የSY22-23 

የመጀመሪያ 

አጋማሽ (First 
Quarter)  

የ3.0 ነጥብ GPA፣ 

ወይም ከዚያ በላይ 

እንዲገኝ ይመከራል  

ምንም-የለም  የለም/No  0  ምንም-የለም  የተማሪ & የወላጅ ቃለ-መጠይቅ  

 

1. ለSY2023-24 እንደ የመግቢያነት (admissions) አካል ሆኖ፣ የ‘PARCC’ የውጤት ደረጃዎች የሚያስፈልግ አይሆንም።   

2. የበለጠ ዝርዝር የሆኑ መረጃዎችን ለማግኘት፣ የMySchoolDC.org መጎብኘት፤ በጤና / የ‘COVID’ ሁኔታዎችን ከግምት-ውስጥ በማስገባት - ሁሉም የመግቢያ ሂደቶች (admissions processes) እና 

መስፈርቱ ሊቀየር-የሚችልበት ሁኔታ አለ።   

http://www.k12.dc.us/
https://www.myschooldc.org/
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3. በ‘Bard DC’ የበልግ (Fall) 2022 - ለሁሉም ክፍት የሆነ ዝግጅቶች (open houses) በአንደኛው ዝግጅት ላይ - የጽሁፍ ናሙና (writing sample)ን አቅርበው የነበሩ ተማሪዎች፤ በማመልከቻቸው ጊዜ፣ 

ጽሁፍ (essay) ማቅረብ አያስፈልጋቸውም።   

4. የ‘Columbia Heights Education Campus (CHEC)’ አመልካቾች፤ የተማሪ ፍላጎት የዳሰሳ ጥናትን (student interest survey)፤ በ‘My School DC’ አማካኝነት ሞልተው ማጠናቀቅ ያስፈልጋቸዋል።   

5. በ‘Duke Ellington School of the Arts (Ellington)’ ውስጥ -ሁለት ፕሮግራሞች፣ ተጨማሪ መረጃዎች እንዲቀርቡ ይጠይቃሉ። ተጨማሪ መረጃዎችን፣ በMySchoolDC.org ላይ እባካችሁ ጎብኙ።    

6. የ‘McKinley Technology’ ከፍተኛ-ደረጃ ትምህርት ቤት አመልካቾች፤ የዳሰሳ-ጥናቱን ሞልተው-ያጠናቅቃሉ። 

http://www.k12.dc.us/
https://www.myschooldc.org/

