
2020 የበጋ ት/ቤት ቦታ እና ሰዓት 
ከፍተኛ ት/ቤት(ለበለጠ መረጃ የኮርስ ዝርዝሩን ይመልከቱ) 

ቦታ መርሃ ግብር ቀን ሰዓት የተሳትፎ ኩነት  

ዋሽንግጸን-ሊብሪቲ በእንግሊዝኛ፣ ሂሳብ እና 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 – 10:45 
ኤ.ኤምበ 2: 11:15 ኤ.ኤም – 2:15 
ፒ.ኤም 

ተዛማጅ የሆነውን SOL ፈተና በመውደቃቸው ምክንያት ኮርሱ 
ዳግም መውሰድ የሚፈልጉትን ጨምሮ ክሬዲት ያለው የተመዘገበ 
የከፍተኛ ትምህርት ቤት ኮርስ ዳግም መውሰድ ለሚፈልጉ የ8, 9, 
10, 11, ወይም 12ኛክፍል ተማሪዎች  

ዋሽንግጸን-ሊብሪቲ Writing SOL course 7/6 – 7/10 7:45 ኤ.ኤም – 2:15 ፒ.ኤም የ 11 ከፍል እንግሊዝኛ ያለፉ ነገር ግን የSOL የጹሁፍ ፈተና የወደቁ  
የ11 ወይም 12ኛ ከፍል ተማሪዎች  

ዋሽንግጸን-ሊብሪቲ ክሬዲት ያለው አገር አቀፍ ኒው ወርክ  7/6 – 8/7 7:45 ኤ.ኤም – 2:15 ፒ.ኤም በልዩ ኮርስ የከፍተኛ ትምህርት ክሬዲት ማግኘት የሚፈልጉ የ 9-12 
ክፍል ተማሪዎች ፣ልዩ ብቁነት በተናጥል የኮርስ መመዘኛ መስፈርት 
ላይ የተመሰረተ ይሆናል፡፡ ወቅታዊ የትምህርት አስተማሪው ፊርማ 
እና የትምህርት ቤት አማካሪ ፊርማ በማመልከቻ 
ይጠየቃል/ይፈለጋል፡፡  

 ድብልቅ ኮርሶች  7/6 – 8/7 M, W, F 7:45 ኤ.ኤም – 2:15 
ፒ.ኤም 

 ቨርችዋል ኮርሶች 7/6 – 8/7 T, TH 7:45 ኤ.ኤም – 2:15 
ፒ.ኤም Open Lab 

ዋሽንግጸን-ሊብሪቲ ተግባራዊ የህይወት ክህሎት  7/6 – 8/7 7:45 ኤ.ኤም – 11:45 ኤ.ኤም የሀገር አቀፍ ተማሪዎች የተገለጸ ልዩ ትምህርት 

ዋሽንግጸን-ሊብሪቲ MIPA 7/6 – 8/7 7:45 ኤ.ኤም – 11:45 ኤ.ኤም የሀገር አቀፍ ተማሪዎች የተገለጸ ልዩ ትምህርት 

ዋሽንግጸን-ሊብሪቲ PEP 7/6 – 8/7 7:45 ኤ.ኤም – 11:45 ኤ.ኤም የሀገር አቀፍ ተማሪዎች የተገለጸ ልዩ ትምህርት 

The Heights Shriver ፕሮግራም 7/6 – 8/7 8:00 ኤ.ኤም – 12:00 ፒ.ኤም የሀገር አቀፍ ተማሪዎች የተገለጸ ልዩ ትምህርት 

የአርሊግተን ማህበረሰብ 
ከፍተኛ ትምህርት ቤት  

የቀጥታ መስፈር ኮርስ  7/6 – 8/7 ይለያያል (የኮርስ ዝረዝሩን 
ይመልከቱ) 

በዚህ ወቅት በአርሊግተን የማህበረሰብ ከፍተኛ ትምህርት ቤት 
የሚማሩ ተማሪዎች ብቻ፤ ለተጨማሪ መረጃ ከትምህርት ቤት 
ሰራተኞች ጋር ይገናኙ  

የቀን ፈረቃ  (EL) እንግሊዝኛ 
ተማሪዎች 

7/6 – 8/7 በ 1: 7:30 ኤ.ኤም – 10:00 
ኤ.ኤምበ 2: 10:10 ኤ.ኤም–12:40 
ፒ.ኤም 

የማታ ፈረቃ  (EL) እንግሊዝኛ 
ተማሪዎች 

7/6 – 8/6 M-TH 6:30 ፒ.ኤም – 9:30 
ፒ.ኤም 

አዳዲስ አቅጣጫዎች ባለ ክሬዲት ኒው ወርክ  7/6 – 8/7 7:45 ኤ.ኤም – 2:15 ፒ.ኤም በዚህ ወቅት በኒው ዳሬክሽንስ  የሚማሩ ተማሪዎች ብቻ፤ 
ለተጨማሪ መረጃ ከትምህርት ቤት ሰራተኞች ጋር ይገናኙ   

ተጨማሪ እና የማጠናከሪያ ትምህርት  7/6 – 8/7 በ 1: 7:45 ኤ.ኤም – 10:45 
ኤ.ኤምበ 2: 11:15 ኤ.ኤም – 2:15 
ፒ.ኤም 

ዌክፊልድ AP የበጋትምህርት  TBD 8:00 ኤ.ኤም – 1:00 ፒ.ኤም በ2020-21የAP ኮርሶች የሚወስዱ የዌክፊልድ ተማሪዎች ብቻ፤ 
በመረሃ ግብር ቀን መጋቢ ወር ከዌክ ፊልዲ አማካሪ ቢሮ ጋር 
መገናኘት  

ዌክፊልድ ከፍተኛ/ሁለተኛ አመት ፕሮጀክት  6/22 – 7/2 9:00 ኤ.ኤም – 3:00 ፒ.ኤም የመመረቂያ መስፈርትን ለማሟላት የከፍተኛ/ሁለተኛ አመት 
ፕሮጀክት ያላጠናቀቁ በዌክ ፊልድ የ12ኛ ክፍል ተማሪዎች 
ለተጨማሪ መረጃ ከትምህርት ቤቱ ሰራተኞች ጋር መገኛኘት 
አለባቸው፡፡ 

ዋሽንግጸን-ሊብሪቲ የከፍተኛ ኮርስ መግቢያ  8/17 – 8/25 9:00 ኤ.ኤም – 12:00 ፒ.ኤም በበጋ ወቅት ከፍተኛ የትምህርት መስክ የሚከታተሉ በዚህ ወቅት9-
12ኛ ክፍል ተማሪዎችበዋሽግተን -ሊበርቲ  

  




