
ዲስትሪክቱ ከ30 በላይ ለሚሆኑ የህዝብ እና የህዝብ ቻርተር ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች (ከ9-12ኛ ክፍል) መኖሪያ ነው። ተማሪዎች 
በMy School DC ማመልከቻ እስከ 12 የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ማመልከት ይችላሉ። እንዲሁም በቀጥታ በDCPS የአካባቢ ሁለተኛ 
ደረጃ ትምህርት ቤት፣ በመጋቢ ትምህርት ቤታቸው፣ በቀጥታ የመመዝገብ ወይም በMy School DC ውስጥ በማይሳተፍ ትምህርት ቤት 
የማመልከት አማራጭ አላቸው።

ፌብሩዋሪ 1፣ 2023 ያመልክቱ  
• የቤተሰብ መለያያዘጋጁ።

ለተማሪዎች ጠቃሚ ምክር፦ በግል የኢሜይል አድራሻዎ የቤተሰብ መለያ ከፈጠሩ፣ በማመልከቻው ደረጃ 2 ላይ የአሳዳጊዎን ኢሜይል 
አድራሻ ማካተትዎን ያረጋግጡ።

• My School DC ማመልከቻዎን ለማጠናቀቅ የሚያስፈልግዎትን መረጃ ሁሉ ይሰብስቡ።
ያስታውሱ፣ ልዩ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች እና ፕሮግራሞች በእኔ የትምህርት ቤት DC ማመልከቻ ላይ ተጨማሪ መረጃ 
ያስፈልጋቸዋል። ከማመልከቻ ቀነ ገደቡ ፌብሩዋሪ 1 በፊት እነርሱን ለመሰብሰብ በቂ ጊዜ እንዲያገኙ ማድረግዎን ያረጋግጡ። ሁሉም 
የሚያስፈልጉት መረጃዎች ከሌሉዎት ማመልከቻውን ማስገባት አይችሉም። ልዩ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት መስፈርቶችን 
ማስፈንጠሪያ ለማግኘት የQR ኮዱን ይቃኙ

• በMy School DC ማመልከቻዎ ላይ ትምህርት ቤቶችን ያክሉ እና እርስዎ በሚፈልጉት ቅደም ተከተል ደረጃ ይስጧቸው።
ለትምህርት ቤቶችዎ የሚሰጡት የደረጃ ቅደም ተከተል መዛመድ የሚፈልጉባቸው ትምህርት ቤቶች ቅደም ተከተል የትኞቹ እንደሆኑ 
ያሳውቀናል፤ በልዩ ትምህርት ቤት የመቀበል እድሎችዎ ላይ ተጽዕኖ የለውም ወይም እንደ ወንድም እና እህት ወይም የዝውውር 
ምርጫዎች ብቁ ሊሆኑ የሚችሉበትን የትኛውንም ምርጫዎችዎ ላይ ተጽዕኖ አይኖረውም።

• ማመልከቻዎን በፌብሩዋሪ 1 ያስገቡ።
ከፌብሩዋሪ 1 በፊት በማንኛውም ጊዜ ባቀረቡት ማመልከቻ ላይ ማስተካከያዎች እንዲኖሩ ማድረግ ይችላሉ። የትምህርት ቤት ደረጃዎችዎን 
እስከ ማርች 15 ድረስ ማዘመን ይችላሉ።

ከማመልከትዎ በፊት
• ዝርዝር ያዉጡ።

School Finder (http://find.myschooldc.org) ተጠቅመው ትምህርት ቤቶችን በአድራሻ፣ 
በክፍል እና በፕሮግራም አይነት (ለምሳሌ ሁለት ወይም ከዚያ በላይ በሆኑ ትምህርት ቤቶች መካከል 
የሚደረጉ ስፖርቶች፣ STEM፣ የAP ክፍሎች፣ እና ሌሎችም)። እንዲሁም በዚህ መሳሪያ ወደ ትምህርት 
ቤት የመጓዝ እድልዎን ማሳየት ይችላሉ። ማስታወሻ፦ በተመለከቷቸው ትምህርት ቤቶች የእጣ ውድድር 
ወይም የመጠበቂያ ዝርዝር አቅርቦት ላይ ምንም አይነት ዋስትና ስለሌለ ሊከታተሏቸው በሚፈልጉት 
ሚፈልጓቸው ትምህርት ቤቶች ሁሉ ያመልክቱ። እስከ 12 ማመልከት ይችላሉ!

• የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶችን የትምህርት ቤት መለያዎችንይመልከቱ።
የትምህርት ቤት መለያዎች ስለ እያንዳንዱ ትምህርት ቤት መሰረታዊ መረጃን ያሳያሉ እናም እርስዎ 
የክፍት ቤት መርሃ ግብራቸውን ማየት ይችላሉ። ማመልከቻ የወሰዱበትን ውጤቶች፣ እንዲሁም በአንድ 
ክፍል ውስጥ የሚገኙትን መቀመጫዎች ብዛት ያለፉ የእጣ መረጃዎችን፣ በውጤቶች ጊዜ የተጠባባቂ 
ዝርዝሩን ርዝመት እና የመጠበቂያ ዝርዝሩን እንቅስቃሴ የሚያሳይ ማስታወሻ ይያዙ። የዚህን መረጃ 
ማስፈንጠሪያ ለማግኘት የQR ኮዱን ይቃኙ።

@MySchoolDCMySchoolDC.org/am  (202) 888-6336

በወረቀት ላይ ማንበብ ይፈልጋሉ?
ሁሉንም የተጠቀሱ ማስፈንጠሪያ
ዎች ለማግኘት እዚህ ይቃኙ

ለሁለተኛ ደረጃ ለሁለተኛ ደረጃ 
ትምህርት ቤትትምህርት ቤት  
ማመልከትማመልከት
የትምህርት ዘመን 
2023-24



• ልዩ የትምህርት ቤት መስፈርቶችን ይፈልጉ።
አንዳንድ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ተማሪዎችን የሚቀበሉበት የእድሜ ማብቂያ አላቸው። ሌሎች ትምህርት ቤቶች እርስዎ 
የሚያመለክቱበት ክፍል ላይ ለማሻሻል፣ የተገኙ የውጤቶች ግልባጭ ግምገማዎችን ይፈልጋሉ። (ለምሳሌ፣ አንዳንድ ትምህርት ቤቶች 
በክፍል ውስጥ “D” ለሚያስገኙ ውጤቶች ምንም ውጤት አይሰጡም።) በመስፈርቶች ላይ መመሪያ ለማግኘት ከመካከለኛ ደረጃ 
ትምህርት ቤት አማካሪዎ ጋር ይስሩ።

• በEdFEST፣ የትምህርት ቤት ዝግጅቶች፣ እና ክፍት ቤቶች ላይ ይሳተፉ።
የጠቃሚ ጥያቄዎችን ዝርዝር ለማግኘት የQR ኮዱን ይቃኙ እና ምርጫዎችዎን ለማጥበብ እንዲያግዝዎ የሚፈልጓቸውን ትምህርት ቤቶች 
በቀጥታ ይጠይቋቸው።

• አውታረ መረቦችዎን ይጠቀሙ።
እርስዎ ስለሚያመለክቱባቸው ትምህርት ቤቶች እውቀት ካላቸው ሰዎች (ለምሳሌ፦ ጎረቤቶች፣ ጓደኞች፣ የትምህርት ቤት አማካሪዎች) 
ጋር መነጋገር ጠቃሚ ነገር ነው።

• የደረጃ አሰጣጥዎን ይወስኑ።
የመጨረሻውን የትምህርት ቤቶች ዝርዝርዎን እርስዎ በመረጡት ቅደም ተከተል ያስቀምጣሉ። ዝርዝርዎን በዚህ ቅደም ተከተል ደረጃ 
መስጠት አስፈላጊ ነው።  የእርስዎ ተዛማጅ ትምህርት ቤት ከላይ ባስቀመጡት ትምህርት ቤቶች የተጠባባቂ ዝርዝር ላይ ብቻ ያገኛሉ።

የህዝብ ትምህርት ቤቶች አይነቶች
• DCPS የአካባቢ ትምህርት ቤቶች፦ የMy School DC ማመልከቻ አስፈላጊ አይደለም።
• DCPS እና የቻርተር መጋቢ ትምህርት ቤቶች፦ የMy School DC ማመልከቻ አስፈላጊ አይደለም። ከመጋቢ ንድፍ ውጪ በሆነ

ትምህርት ቤት ቦታ ከተቀበሉ፣ የዚያን መጋቢ ንድፍ መብት ሊያጡ ይችላሉ። ለበለጠ መረጃ እባክዎ ከትምህርት ቤትዎ ጋር ያረጋግጡ
ወይም ወደ My School DC የስልክ መስመር በ (202) 888-6336 ይደውሉ።

• DCPS ከአካባቢ ውጪ  የሆኑ ትምህርት ቤቶች፦ የMy School DC ማመልከቻ አስፈላጊ ነው።
• DCPS የከተማ አቀፍ ትምህርት ቤቶች፦ የMy School DC ማመልከቻ አስፈላጊ ነው።
• DCPS ልዩ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች እና ፕሮግራሞች፦ የMy School DC ማመልከቻ አስፈላጊ ነው። ልዩ የሁለተኛ ደረጃ

ትምህርት ቤቶች የሪፖርት ካርድ፣ ምዘና እና የሰራተኞች ምክሮች ሊያስፈልጋቸው ስለሚችል የተማሪዎች ፕሮግራም የMy School DC
ማመልከቻ ተጨማሪ ክፍልን መሙላት አለባቸው። የመግቢያ ሂደቶችን እና መስፈርትን ከዚህ በታች ይመልከቱ።

• የህዝብ ቻርተር ትምህርት ቤቶች፦ የMy School DC ማመልከቻ አስፈላጊ ነው።
• የአዋቂ ወይም አማራጭ ትምህርት ምርጫዎች፦ አማራጭ ፕሮግራምን የሚሰጡ እና በ My School DC የሎተሪ ፕሮግራም

የማይሳተፉ የህዝብ እና የህዝብ ቻርተር ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች አሉ። እንዲሁም ዲስትሪክቱ በአሁኑ ጊዜ ትምህርት ቤት ውስጥ
ላልሆኑ እና የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ዲፕሎማ ወይም GED ለሌላቸው የዲስትሪክቱ ወጣቶች (እድሜያቸው16-24 የሆኑ)
ከትምህርት አማራጮች እና ሌሎች ወሳኝ አገልግሎቶች ጋር እንደገና እንዲያገኙ ለማገዝ የተለያዩ አገልግሎቶችን የሚሰጥ የዳግም ተሳትፎ
ማዕከል አለው። የበለጠ ለማወቅ  https://backontrack.dc.gov ይጎብኙ።

DCPS ልዩ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ውስጥ ለመግባት የሚያስፈልጉ መስፈርቶች
ከዚህ በታች ካሉት ከእያንዳንዱ ልዩ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት እና የፕሮግራም ማመልከቻ መስፈርቶች እና የምርጫ መስፈርቶች ጋር 
ራስዎን ያስተዋውቁ። እባክዎ፣ ወደ ልዩ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ወይም ፕሮግራም መግባት የሚወሰነው ተማሪዎች የተወሰኑ መስፈርቶችን 
በማሟላታቸው እንጂ፣ በዘፈቀደ እጣ አለመሆኑን ልብ ይበሉ።

@MySchoolDCMySchoolDC.org/am (202) 888-6336

ለሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት (ከ9-12 ክፍሎች) እያመለከቱ ነው? 
ከታች ያሉ ጥያቄዎችን ለመጠየቅ ያስቡ፦

• ልጄ በትምህርቱ/በትምህርቷ አማካኝነት የኮሌጅ የትምህርት ሰዓትን መውሰድ
ይችላል/ትችላለች?

• አንድ አማካሪ ልጄን በኮሌጅ ማመልከቻዎች መርዳት ይችላል? የውትድርና ወይም
የሙያ ዝግጅትስ?

• ምን አይነት ከመደበኛ ትምህርት ውጭ ያሉ ተግባራትን፣ ልዩ ፕሮግራሞችን፣ እና
የጉዞ እድሎች ይሰጣሉ?


