የሕዝብ ት/ቤት ሎተሪ

2018 -19
ለDCPS እና ለቻርተር
ትምህርት ቤቶች የዲሲ መደበኛ
ማመልከቻ እና ሎተሪ

MySchoolDC.org
202.888.6336
info.myschooldc@dc.gov

MY SCHOOL DC የሚያስፈልገው ማን ነው?
ልጅዎ በ፡ አዲስ ተማሪ የሚሆን ከሆነ የMy School DC ማመልከቻ ያስገቡ።
•

ከPK3 እስከ 12ኛ ክፍል ባለው ደረጃ ለሚያስተምሩ ትምህርት ቤቶች፤ ከተማ አቀፍ የሆኑ የ ትምህርት ቤቶችን ጨምሮ

•

ከዲሲ ወጣ ብለው በአካባቢው ለሚገኙ ከPK3 አስከ 12ኛ ክፍል ባለው ደረጃ ለሚያስተምሩ ትምህርት ቤቶች፤ ከተማ አቀፍ
የDCPS ትምህርት ቤቶችን ጨምሮ።

•

በማንኛውም DCPS ትምህርት ቤት (በወሰንዎ ውስጥ ያለውን ትምህርት
ቤት ጨምሮ) የሚሰጡ የPK3 ወይም በPK4 ደረጃ ፕሮግራሞች፤

•

DCPS ተመራጭ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት (9-12)

የሚከተሉት ምክንያቶች ከተከሰቱ ማመልከት አያስፈልግዎትም፤
•

ልጅዎ አሁን በሚማርበት ትምህርት ቤት ውስጥ ትምህርቱን
የሚቀጥል ከሆነ፤

•

ልጅዎ የDCPS ከK-12ኛ ባለው የትምህርት ክልል ውስጥ ለመማር
የሚያዘጋጅ ልዩ ትምህርት እያተከታተለ ከሆነ፤

ጥያቄ አለዎት? የተማሪ
ማመልከቻውን ለማዘጋጀት እርዳታ
ያስፈልግዎታል? በ MY SCHOOL
DC የእርዳታ መስመር
በ202-888-6336 በመደወል
በሚፈልጉት ዕርዳታ ቋንቋ መጠይቅ
ይችላሉ፣ ወይም በኢሜል info.
myschooldc@dc.gov በመጠየቅ
እርዳታ ማግኘት ይችላሉ።

የ My School DC ማመልከቻን መቀበል ዲሴምበር 11፣ 2017 ይጀመራል።
የበለጠ ለማወቅ እና ማመልከቻ ለማስገባት MySchoolDC.org ን ይጎብኙ። ማመልከቻው በእንግሊዝኛና በስፓኒሽኛ ቋንቋ ይገኛል።
የማመልከቻ መመሪያዎች በአማርኛ፣ በቻይንኛ፣ በቬትናሚኛ፣ እና በፈረንሳይኛ MySchoolDC.org ላይ ለማውረድ ሊገኙ ይችላሉ።
ማመልከቻ ማስገባት ላይ በቋንቋዎ እርዳታ ለማግኘት ወደ My School DC ነጻ የስልክ መሥመር በስልክ ቊጥር 202-888-6336
ይደውሉ።
ፌብሩዋሪ 1፣ 2018 | ከ9ኛ አስከ 12ኛ ክፍል ባለው የትምህርት ደረጃ ውስጥ ለመግባት ለሚፈልጉ ተማሪዎች የመጨረሻው የማመልከቻ ማስገቢያ ቀን፤
ማርች 1፣ 2018 | ከPK3 - 8ኛ ክፍል የማመልከቻ የመጨረሻ ቀን፤

oየሎተሪ ውጤቶች በ My School DC የቤተሰብ መለያ (አካውንት) ላይ መሥመር ላይ (ኦንላይን) ማርች 30፣ 2018. ላይ ሊገኙ ይችላሉ።

1

ጥያቄ አለዎት? የተማሪ ማመልከቻውን ለማዘጋጀት እርዳታ ያስፈልግዎታል? በ MY SCHOOL DC የእርዳታ
መስመር በ202-888-6336 በመደወል በሚፈልጉት ዕርዳታ ቋንቋ መጠይቅ ይችላሉ፣ ወይም በኢሜል
info.myschooldc@dc.gov በመጠየቅ እርዳታ ማግኘት ይችላሉ።

ይማሩ
ስለ የህዝብ ትምህርት ቤት ምርጫዎ ለመማር በርካታ መንገዶች አሉ።
•

MySchoolDC.org ድህረ ገጽ ይጎብኙ።
ͧͧ

በአድራሻ ለመፈልግ እና በእርስዎ DCPS የድንበር ውስጥ ትምህርት ቤቶች ጨምሮ በእርስዎ አቅራቢያ ያለ DCPS እና
የሕዝብ ኪራይ ትምህርት ቤቶችን ለማግኘት የትምህርት ቤት ማግኛውን ይጠቀሙ።

ͧͧ

በፕሮግራሙ ስለሚካፈሉ ትምህርት ቤቶች ለማወቅ እና የመመዝገቢያ ሰሌዳዎቻቸውን ለማየት የMy School DC
ገጽታዎችን ይመልከቱ።

•

ስለ ትምህርት ቤቶች ፕሮግራሞች ጥያቄ ካለዎት ትምህርት ቤቶቹን በቀጥታ ይጎብኙ ወይም ስልክ ይደውሉ።

•

የሚፈልጉት ትምህርት ቤት የሚማሩ ልጆች ያላቸው ጎረቤቶች ወይም ጓደኞች ጋር ይነጋገሩ እና የትምህርት
ቤቶች ዝግጅቶች ላይ ይካፈሉ።

•

በሚቀጥለው ገጽ ላይ ያለውን ቅጽ ተጠቅመው የሚያመለክቱባቸውን ትምህርት ቤቶች ዝርዝር ያውጡ።
በMy School DC ማመልከቻ እስከ 12 ትምህርት ቤቶች መምረጥ እና በሚፈልጉት ቅደም ተከተል (1ኛ ምርጫ፣
2ኛ ምርጫ፣ ወዘተ...) ማስቀመጥ ይችላሉ፡

ለእርስዎ እና ለልጅዎ የበለጠ ጠቃሚ የሚሆነውን ያስቡ።
•

የትምህርት ቤት ቅርበት ምን ያህል አስፈላጊ ነው እና ልጄን እንዴት አድርጌ ትምህርት ቤት አደርሰዋለሁ?

•

ከትምህርት ቤት በፊት እና ከትምህርት በኋላ ትምህርት ለልጄ ምን ያህል አስፈላጊ ነው?

•

ለልጄ ምን ዓይነት የትምህርት አካባቢ የተሻለ ነው?

•

ለልጄ ምን ዓይነት የትምህርት አሰጣጥ የተሻለ ነው?

•

ለልጄ ምን ዓይነት ከትምህርት ውጭ የሚሰጡ ሥርዓተ ትምህርቶች የተሻሉ ናቸው?

በMy School DC የሚካፈሉ ትምህርት ቤቶችን እና ገጽታዎቻቸውን ሙሉ ዝርዝር ለማግኘት MySchoolDC.org ድህረ ገጽን
ይጐብኙ ወይም በትምህርት ቤት ወይም በቤተ መጻህፍት የሚገኘውን የMy School DC School ማውጫ ይመልከቱ።

ፌብሩዋሪ 1፣ 2018 | ከ9ኛ አስከ 12ኛ ክፍል ባለው የትምህርት ደረጃ ውስጥ ለመግባት ለሚፈልጉ ተማሪዎች 		
የመጨረሻው የማመልከቻ ማስገቢያ ቀን፤
ማርች 1፣ 2018 | ከPK3 - 8ኛ ክፍል የማመልከቻ የመጨረሻ ቀን፤

2

ይማሩ
ከታች በሚገኘው ሰንጠረዥ ማወቅ የሚፈልጓቸውን ትምህርት ቤቶች ዝርዝር ይጻፉ። ምርጫዎን ከጨረሱ በኋላ በሚፈልጉት ተራ
ተከተል (1ኛ ምርጫዎ፣ 2ኛ ምርጫዎ፣ ወዘተ...) ያስቀምጡ።

3

የትምህርት ቤት ስም

የትምህርት
ቤት ጉብኝት
ቀን

ለምሳሌ፣:
ትምህርት ቤት ሀለሐ

ጥር 9 ቀን
2018 ዓ.ም.

ማስታዎሻዎች
ለእርስዎ እና ለልጅዎ በትምህርት ቤት ውስጥ የበለጠ አስፈላጊ ነገር
ምንድነው? የትኛዎቹ ትምህርት ቤቶች ይስማሙዎታል?
ትምህርት ቤቱ በሳይንስ እና ሂሳብ ላይ ስለሚያተኩር ለልጄ ተስማሚ
ነው፤ ሆኖም ትምህርት ቤቱ ከምንኖርበት 3 ማይል ይርቃል (የመጓጓዣ
አማራጮች መፈለግ አለብኝ)

ደረጃ

3

ጥያቄ አለዎት? የተማሪ ማመልከቻውን ለማዘጋጀት እርዳታ ያስፈልግዎታል? በ MY SCHOOL DC የእርዳታ
መስመር በ202-888-6336 በመደወል በሚፈልጉት ዕርዳታ ቋንቋ መጠይቅ ይችላሉ፣ ወይም በኢሜል
info.myschooldc@dc.gov በመጠየቅ እርዳታ ማግኘት ይችላሉ።

ያመልክቱ
ለማመልከት ምን ያስፈልግዎታል?
oo መጀመሪያ፣ My School DC Family አካውንት በ MySchoolDC.org ድህረ
ገጽ ይፍጠሩ።
አንድ የቤተሰብ መለያ (አካውንት) ይፍጠሩ። በዚያ የቤተሰብ መለያ
(አካውንት
ለአዲስ ትምህርት ቤት ለሚያመለክት ለእያንዳንዱ ልጅ የ My School
DC ሎተሪን ማመልከቻ ይሙሉ።
ኢሜይል አድራሻ መስጠት ወይም የተጠቃሚ ስም መፍጠር እና የይለፍ ቃል
ማቀናበር ይኖርብዎታል። ያንኑ ኢሜይል አድራሻ ወይም የተጠቃሚ ስም
በየዓመቱ መጠቀም ይችላሉ።
oo ቀጥሎም፣ የMy School DC ሎተሪ ማመልከቻውን ይጀምሩ።
MY SCHOOL DC ማመልከቻ ቅጽ በተሟላ መልኩ አስተካክለው ይቀርቡ
ዘንድ የሚመለከቱትን ነጥቦች አሟልተው መቅረብ ይኖርብዎታል።

• ስለ እያንዳንዱ ልጅ የተሟላ ገለጻ ማድረግ፤
oo ስም፤የተወለደበት ቀን እና ዓ፡ም፤የትምህርት ደረጃው፤ -አዲስ
የተጨመረ! የልጅዎ የተማሪነት መታወቂያ ቁጥር፤በአሁኑ ወቅት
የሚማርበት
ትምህርት ቤት፤
oo የተማሪነት መታወቂያን አስመልክቶ ከሚከተሉት ሶስት አይነቶች
አንዱን ከመለሱ በቂ ነው።

ጥቆማ:
የልጆችዎ ማመልከቻዎች በሙሉ በአንድ
የቤተሰብ አካውንት ውስጥ መሆኑን ያረጋግጡ።
የተማሪ መታወቂያ ቁጥር መሙላት
የሚያስፈልገው ልጅዎ በአሁኑ ወቅት የዲሲ
የህዝብ ትምህርት ቤት ወይም ደግሞ በዲሲ
የቻርተር ትምህርት ቤት ውስጥ የሚማር ከሆነ
ብቻ ነው። የልጅዎን የተማሪ መታወቂያ ቁጥር
ካለወቁ ለህዝብ ክፍት ሆኖ የዚሁኑ ጉዳይ
አገልግሎት በሚሰጠው የስልክ መሰመር፤ 202888-6336 ደውለው መረዳት ይችላሉ።
ምርጫዎችዎን በሚፈልጉት ቅደም ተከተል
ማስቀመጥ ጠቃሚ ነው። ያስታውሱ: ልጅዎን
መስደድ የሚፈልጉባቸውን ትምህርት ቤቶች ብቻ
ይዘርዝሩ።

•

ሀ. ልጅዎ የዲሲ የህዝብ ትምህርት ቤት DC Public
Schools (DCPS) ተማሪ ከሆነ ይህንኑ የሚያስርዳ
መታወቂያ፤

•

ለ. ልጅዎ በህዝብ የሚተዳደር ትምህርት ቤት ተማሪ ከሆነ ይህንኑ የሚያስረዳ ልዩ የተማሪነት መለዮ ያለው
መታወቂያ፤

•

ሐ. ሁለቱም የለዎትም? የDC One Card ቁጥርዎን ይጠቀሙ ወይም በስልክ ቁጥር (202) 888-6336
ይደውሉ።

• ስለቤተሰብዎ መሠረታዊ መረጃ
oo የአሳዳጊ ስም (የመጀመሪያ እና የመጨረሻ)
oo አድራሻ መረጃ፣ የአሳዳጊ የመኖሪያ አድራሻዎን ጨምሮ

• የትምህርት ቤት ምርጫዎች
oo እስከ 12 ትምህርት ቤቶች መምረጥ ይችላሉ።
oo የመጀመሪያ ምርጫዎን ይግለጹ (በበለጠ የሚፈልጉትን ትምህርት ቤት)፣ ቀጥሎ ሁለተኛ ምርጫዎን፣ ወዘተ...
ምርጫዎችዎ በሚፈሉጉት ቅደም ተከተል መዘርዘራቸውን ያረጋግጡ። ተማሪዎች ለአንድ ትምህርት ቤት ብቻ መመደብ እና
ከተመደቡበት ወይም ከተመዘገቡበት ትምህርት ቤት በላይ ክፍተኛ ውጤት ላገኙበት ትምህርት ቤት በመጠባበቅ ላይ ይሆናሉ።
በማመልከቻው ላይ ማንኛውንም እርማት እስከ ማብቂያው ቀን ድረስ ማድረግ ይችላሉ፡፡

ፌብሩዋሪ 1፣ 2018 | ከ9ኛ አስከ 12ኛ ክፍል ባለው የትምህርት ደረጃ ውስጥ ለመግባት ለሚፈልጉ ተማሪዎች 		
የመጨረሻው የማመልከቻ ማስገቢያ ቀን፤
ማርች 1፣ 2018 | ከPK3 - 8ኛ ክፍል የማመልከቻ የመጨረሻ ቀን፤
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ያመልክቱ
ወደ DCPS ተመራጭ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ማመልከቻ ማስገባት
የእርስዎ ወንድ ልጅ ወይም ሴት ልጅ ወደ የዲሲ የህዝብ ትምህርት ቤቶች (DC Public
Schools (DCPS)) ስድስት ተመራጭ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች መካከል ወደ
አንዱ ማመልከት ይፈልጋሉን? እነዚህ ትምህርት ቤቶች ተጨማሪ መስፈርቶች እንዲሟሉ
ይጠይቃሉ። በማመልከቻው ላይ የሚከተለውን መረጃ ማቅረብ ያስፈልግዎታል፦
• PARCC ውጤቶች በሂሳብ እና በእንግሊዝኛ ቋንቋ ኪነ ጥበብ (ELA)
• የ2016–17 ትምህርት ዘመን የመጨረሻ ሪፖርት ካርድ
• የ2017–18 ትምህርት ዘመን ወቅታዊ ሪፖርት ካርድ
• ድርስት( በአንዳንድ ትምህርት ቤቶች የሚፈልግ)፤
• አስተያየቶች (ለአንዳንድ ትምህርት ቤቶች) ለሚሰጥ አስተዳዳሪ፣ አስተማሪ፣ እና አማካሪ
የኢሜል አድራሻ
ከእያንዳንዱ ተመራጭ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የምርጫ መስፈርት ጋር ራስዎትን
ለማስተዋወቅ ከዚህ በታች ያለውን ቻርት እባክዎ ይመልከቱ እና አዳዲስ ተማሪዎችን
የሚቀበሉ ክፍሎችን ጨምሮ ለተጨማሪ መረጃ MySchoolDC.org ላይ “አመልክት”
የሚለውን ይጎብኙ።.

ጥቆማ
ጠቃሚ ምክር፦ ተማሪዎች፦ የፊደላት ግድፈትን
እና የቃላት ብዛትን በመጀመሪያ ለመፈተሽ
እንድትችሉ ጽሑፋችሁን በ Word ሰነድ ላይ
ጻፉት። አንዳንድ ትምህርት ቤቶች የቃላት
እና የቁምፊ (ቁጥር፣ ምልክት፣ ፊደል) ገደብን
ያስቀምጣሉ። ጽሑፋችሁን አስቀምጡት እና
በመቀጠል ዝግጁ ስትሆኑ ወደ ማመልከቻው
ቀድታችሁ ለጥፉት።

የጽሁፍ ደብዳቤዎችን
አስመልክቶ የሚጽፉት
አስተያየቶች የሚከተሉት
ይሆናሉ፤የተማሪው፤

ዝቅተኛ GPA / ዝቅተኛ ውስን የፈተና አስፈላጊ ነገሮች

ድርሰት**

አንድን ተማሪ ለመቀበል
የሚደረጉ ቅድመ ዝግጅቶች፤

ዝቅተኛው 3.0 GPA
“በቂ”ወይም “ከሚፈለገው በላይ” ውጤት በሂሳብ እና ንባብ በማንኛውም
የተወሰነ ፈተና

አዎ
ያስፈልጋል፤

የቀረቡ ማመልከቻዎችን
መገምገም፤; የተማሪውን የቤተሰብ አቅም
መገምገም፤

የእንግሊዘኛ መምህር፤; የሂሳብ መምህር፤;
የተማሪዎች ጉዳይ አማካሪ፤; የትምህርት
ቤቱ ዋና ድሬክተር (ርእሰ)፤

ምንም የለም፤

አያስፈልግም፤*

የማመልከቻ ግምገማ; ነፍስ ወከፍ ቃለ
መጠይቅ

የእንግሊዘኛ መምህር፤; የሂሳብ መምህር፤;
የተማሪዎች ጉዳይ አማካሪ፤

Ellington

ምንም የለም፤

አዎ
ያስፈልጋል፤

የቀረቡ የተማሪ ማመልከቻዎችን
መገምገም፤; ማምልከቻዎቹ በአጣሪ አካል
እንዲታዩ ማድረግ፤; የመግቢያ ፈተና
መስጠት፤; ለተማሪው ቤተሰብ የሚደረግ
ቃለ መጠይቅ፤

የእንግሊዘኛ መምህር፤; የሂሳብ መምህር፤;
የኪነጥበብ መምህር፤

McKinley

ዝቅተኛ 2.75 GPA በ 4 ዋና ክፍሎች (እንግሊዝኛ፣ ሁሳብ፣ ሥነ ፍጥረት፣
ማህበራዊ ተማሪዎች); 3.0 ተመራጭ “በቂ” ወይም “ከሚፈለገው በላይ”
ውጤት በሂሳብ እና ንባብ በማንኛውም የተወሰነ ፈተና

አዎ
ያስፈልጋል፤

የቀረቡ የተማሪ ማመልከቻዎችን
መገምገም፤; በቡደን ቃለ መጠይቅ

የእንግሊዘኛ መምህር፤; የሂሳብ መምህር፤;
የተማሪዎች ጉዳይ አማካሪ፤

ዝቅተኛ 2.4 GPA
“በቂ”ወይም “ከሚፈለገው በላይ” ውጤት በሂሳብ እና ንባብ በማንኛውም
የተወሰነ ፈተና 95% ወይም በላይ የክፍል ተሳትፎ”

አዎ
ያስፈልጋል፤

የተማሪ ማመልከቻዎችን መገምገም፤;
የተማሪ ቤተሰቦችን ለቃለመጠይቅ
ማቅረብ፤

የእንግሊዘኛ መምህር፤; የሂሳብ መምህር፤;
የተማሪዎች ጉዳይ አማካሪ፤; የትምህርት
ቤቱ ዋና ድሬክተር (ርእሰ)፤

በዋና ትምህርቶች ቢያንስ 3.0 GPA ማግኘት፤

አያስፈልግም፤

የተማሪውን ማመልከቻዎች
መገምገም፤; የተማሪ የመግቢያ ፈተና
መስጠት፤;የተማሪው እና የቤተሰብ ለቃለ
መጠይቅ”

ምንም የለም፤

Banneker
CHEC

Phelps
School Without Walls

*የተማሪ ዝንባሌ ዳሰሳ ጥናትን ማድረግ ያስፈልጋል
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** የጽሑፍ ጥያቄዎች እና መሟላት ያለባቸው መስፈርቶች MySchoolDC.org ላይ ሊገኙ ይችላሉ

ጥያቄ አለዎት? የተማሪ ማመልከቻውን ለማዘጋጀት እርዳታ ያስፈልግዎታል? በ MY SCHOOL DC የእርዳታ
መስመር በ202-888-6336 በመደወል በሚፈልጉት ዕርዳታ ቋንቋ መጠይቅ ይችላሉ፣ ወይም በኢሜል
info.myschooldc@dc.gov በመጠየቅ እርዳታ ማግኘት ይችላሉ።

ይመዝገቡ
ከሜይ 1፣ 2018 በፊት ተመዝገቡ።

ውጤትዎን ሲያገኙ ምን ያደርጋሉ?
የሎተሪ ውጤቶች በማርች 30፣ 2018 ይለቀቃሉ። የሎተሪ ውጤቶችዎን እና የመጠባበቂያ ዝርዝር ላይ ያለዎትን ውጤቶች ለማየት በ
MySchoolDC.org ድህረ ገጽ ይመልከቱ።
በሎተሪው አማካይነት ከአንድ ትምህርት ቤት ጋር እንዲገናኙ ከተደረጉ በዚያ ትምህርት ቤት ማመልከቻ ለማስገባትና ለመመዝገብ እስከ
ሜይ 1፣ 2018 ድረስ ጊዜ ይኖርዎታል። የእያንዳንዱ ወላጅ ወይም ሕጋዊ ሞግዚት በተገናኘው ትምህርት ቤት በአካል በመገኘት ልጁን
ማስመዝገብ ይኖርበታል። በተገናኙት ትምህርት ቤት ማስመዝገብ ከሌሎች ትምህርት ቤቶች የተጠባባቂ ዝርዝሮች ላይ እንዲሰረዙ
አያስደርግዎትም።

ለመመዝገብ የሚከተሉትን ማድረግ አለብዎት፣
•

የዲሲ ኗሪ መሆንዎን ማረጋገጥ። የቤትዎን አድራሻ ለማረጋገጥ የሚጠቀሙባቸውን ሰነዶች ዝርዝር
በMySchoolDC.org ድህረ ገጽ ይመልከቱ፡፡

•

የትምህርት ቤትዎን ተጨማሪ መመዝገቢያ ጥያቄዎች ይከታተሉ።

•

የ My School DC ቦታ ማግኛ ቅጽን ያስገቡ። ቅጹን ከ MySchoolDC.org ያውርዱ።

በማብቂያው ቀን ያልተመዘገቡ ቤተሰቦች ከትምህርት ቤቱ ቦታቸውን ያጣሉ።
የሎተሪ ውጤቶችን እና የመጠባበቂያው ዝርዝር እንዴት እንደሚሠራ መረጃ ለማግኘት ወደ MySchoolDC.org ድህረ ገጽ ይሂዱ።

ፌብሩዋሪ 1፣ 2018 | ከ9ኛ አስከ 12ኛ ክፍል ባለው የትምህርት ደረጃ ውስጥ ለመግባት ለሚፈልጉ ተማሪዎች 		
የመጨረሻው የማመልከቻ ማስገቢያ ቀን፤
ማርች 1፣ 2018 | ከPK3 - 8ኛ ክፍል የማመልከቻ የመጨረሻ ቀን፤
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የሕዝብ ትምህርት ቤት ሎተሪ

መስተዋል ያለባቸው ቀናት
ዲሴምበር 9፣ 2017 | EdFEST – ዓመታዊው የሕዝብ ትምህርት ቤት ባዛር
ዲሴምበር 11፣ 2017 | የMy School DC ማመልከቻ ይጀምራል
ፌብሩዋሪ 1፣ 2018 | ከ9ኛ አስከ 12ኛ ክፍል ባለው የትምህርት ደረጃ ውስጥ ለመግባት ለሚፈልጉ
		
ተማሪዎች የመጨረሻው የማመልከቻ ማስገቢያ ቀን፤
ማርች 1፣ 2018 | ከPK3 - 8ኛ ክፍል የማመልከቻ የመጨረሻ ቀን፤
ማርች 30፣ 2018 | የሎተሪ ውጤቶች ይፋ ይሆናሉ
ሜይ 1፣ 2018 | የምዝገባ የመጨረሻ ቀን

ጥያቄዎች አሉዎት? እርዳታ ይፈልጋሉ?
MySchoolDC.org
202.888.6336
info.myschooldc@dc.gov
@MySchoolDC
/MySchoolDC
@MySchoolDC

