
2020 የበጋ ት/ቤት ቦታ እና ሰዓት 

መለስተኛ ት/ቤት(ለበለጠ መረጃየኮርስ ዝርዝሩን ይመልከቱ) 

ቦታ መርሃ ግብር ቀን ሰዓት የተሳትፎ ኩነት  

ኬንሞር በእንግሊዝኛ፣ ሂሳብእና ሳይንስ፣ የንባብ እና 
መጻፍ፣ ላብ፣ ጨምሮ የእንግሊዝኛ ቋንቋ የእድገት- 
(ELD) ኮርሶችን የመስጠት አገራቀፍ ተጨማሪ 
የማጠናከሪያ ትምህርትን የሚሰጥ 

7/6 – 8/7 በ 1: 7:45 ኤ.ኤም – 9:55 
ኤ.ኤምበ 2: 10:05 ኤ.ኤም 
– 12:15 ፒ.ኤም 

ከትምህርት ይዘቱ ጋር ተጨማሪ ጊዜ እና ትውውቅ እንዲኖራቸው 
የሚፈልጉ የ 6ኛ ወይም 7ኛ ክፍል ተማሪዎች፤ ማመልከቻ 
በማቅረብ የአስተማሪ ፊርማ ያስፈልጋል፡፡ 

ኬንሞር ዲሞክራሲ በተግባር 7/20 – 7/31 7:45 ኤ.ኤም – 12:15 
ፒ.ኤም 

የአርሊንግተን ተማሪዎ ብቻ፤ የ6ኛ, 7ኛ, ወይም 8ኛ ክፍል ያጠናቀቁ 
አገር አቀፍ ተማሪዎች  

ኬንሞር ጎግል ሊት ትሪፕስ 7/6 – 8/7 በ 1: 7:45 ኤ.ኤም – 9:55 
ኤ.ኤምበ 2: 10:05 ኤ.ኤም 
– 12:15 ፒ.ኤም 

የአርሊንግተን ተማሪዎ ብቻ፤ የ6ኛ, 7ኛ, ወይም 8ኛ ክፍል ያጠናቀቁ 
አገርአቀፍ ተማሪዎች 

ኬንሞር የቆይታ ጊዜ 7/6 – 8/7 7:45 ኤ.ኤም – 12:15 
ፒ.ኤም 

የሀገር አቀፍ ተማሪዎች የተገለጸ ልዩ ትምህርት  

ኬንሞር የልጀብራ መቅድም/መግቢያ 7/6 – 8/7 በ 1: 7:45 – 9:55 ኤ.ኤም 
በ 2: 10:05 ኤ.ኤም – 
12:15 ፒ.ኤም 

ውጤታቸው B ወይም ከዚያ በላይ ለሆኑ የ7ኛክፍል ሂሳብ 
ያጠናቀቁ እና SOLያለፉ ሀገር አቀፍ ተማሪዎች  

ኬንሞር አልጀብራ መጀመሪያ 7/6 – 8/7 በ 1: 7:45 ኤ.ኤም – 9:55 
ኤ.ኤምበ 2: 10:05 ኤ.ኤም 
– 12:15 ፒ.ኤም 

ውጤታቸው  B ወይም ከዚያ በላይ ለሆኑ የ6ኛ ክፍልሂሳብ 
ያጠናቀቁ እና SOL ያለፉ ሀገር አቀፍ ተማሪዎች 

ኬንሞር በአለም አቀፍ ጉዳዮች የሥራ አመራር አካዳሚ  7/6 – 7/17 7:45 ኤ.ኤም – 12:15 
ፒ.ኤም 

የአርሊንግተን ተማሪዎ ብቻ፤ የ6ኛ, 7ኛ, ወይም 8ኛ ክፍል ያጠናቀቁ 
አገር አቀፍ ተማሪዎች 

ኬንሞር ተግባራዊ የህይወት ክህሎት  7/6 – 7/17 7:45 ኤ.ኤም – 
12:15ፒ.ኤም 

በክፍል K-5 በአገር አቀፍ ልዩ ትምህርት የተለዩ ተማሪዎች 

ኬንሞር MIPA 7/6 – 8/7 7:45 ኤ.ኤም – 12:15 
ፒ.ኤም 

የሀገር አቀፍ ተማሪዎች የተገለጸ ልዩ ትምህርት 

ኬንሞ የክርምት/በጋ መማሪያ አካዳሚ  7/6 – 8/7 7:45 ኤ.ኤም – 12:15 
ፒ.ኤም 

ከፍታሃዊነት እና ልህቀት ጽ/ቤት ፈቃድ ያላቸው አገር አቀፍ 
ተማሪዎች  

የተመላላሽ 
ተማሪ ቤተ 
ሙከራ  

የተመላላሽ ተማሪ ቤተ ሙከራ ክፍለ ጊዜ B: 7/6 – 7/10 ሰኞ ጠዋት –አርብ 
ከሰዓትበኋላ  

የአርሊንግተን ተማሪዎ ብቻ፤ የ6ኛ, 7ኛ, ወይም 8ኛ ክፍል ያጠናቀቁ 
አገር አቀፍ ተማሪዎች 

ዘሃይትስ  Shriver መርሀግብር  7/6 – 8/7 8:00 ኤ.ኤም – 12:00 
ፒ.ኤም 

የሀገር አቀፍ ተማሪዎች የተገለጸ ልዩ ትምህርት 

 

  




