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አስፈላጊ ቀናትና የግዜ ገደቦች  
ሐሙስ፣ መጋቢት 5 
ምዝገባው ለሁሉም የ APS የበጋ ፕሮግራሞች ክፍት ይሆናል  

 

አርብ፣ ሚያዚያ 3 
ለአንደኛና መለስተኛ ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ከክፍል ውጭ የላብራቶሪ ፕሮግራሞች ምዝገባ የመጨረሻ ቀን  

 

አርብ፣ ግንቦት 1  
የምግዘባ የመጨረሻ ቀን ለ፡ 
የመጀመሪ ደረጃ የማጠናከሪያ ፕሮግራሞች (ከክፍል ውጭ ላብራቶሪና ሳይጨምር) 

መለስተኛና ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት የማጠናከሪያ ኮርሶች (ከክፍል ውጭ ላብራቶሪን ሳይጨምር) 

ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ኒው ዮርክ ክሬዲት ኮርሶች (የተቀላቀለና ምናባዊ ኮርሶችን ጨምሮ)  

 

አርብ፣ ሰኔ 5 
የምዝገባ የመጨረሻ ቀን ለ፡ 
የመለስተኛ ደረጃ ት/ቤት የማካካሻ ፕሮግራምና የማጠናከሪያ ኮርሶች   
የከፍተኛ ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት የማካካሻ ፕሮግራምና የማጠናከሪያ ኮርሶች    
ሸርቨር ፕሮግራም 

 

ሰኞ፣ ሰኔ 22 
በሲፋክስ የትምህርት ማእከል የሚኖር የ APS ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ምዝገባ ከ 8:00 ኤ.ኤምእስከ 7:00 ፒ.ኤም ነው፡፡ 

 

ሰኞ፣ ሐምሌ 6  
የበጋ ት/ቤት የመጀመሪያ ቀን  
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ስልክ ቁጥሮች 
 

አርሊንግተን የማህበረሰብ ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት 703-228-5350  
አርሊንግተን ካውንቲ ፓርኮችና መዝናኛ 703-228-4747 
ቅድመ ልጅነት 703-228-8632  
እንግሊዘኛ ቋንቋ ጥበባት 703-228-8045   
ጤና 703-228-6167 
ሒሳበ 703-228-6135 
አዲስ አቅጣጫዎች 703-228-2117 
የእንግሊዘኛ ተማሪዎች ጽ/ቤት 703-228-6095 
ከክፍል ውጭ ላብራቶር/ሳይንስ 703-228-6166  
ሸርቨር ፕሮግራ 703-228-6440  
ማህበራዊጥናት/ታሪክ/ኢኮኖሚክስ 703-228-6140 
ልዩ ትምህርት703-228-6040 
የበጋ የተራዘመ ቀን703-228-6069  
መጓጓዣ 703-228-8670 
ዋክፊልድ AP የበጋ ድልድይ 703-228-6700  
ዋክፊልድ የአዋቂ ፕሮጀክት 703-228-6666  
ዋሽንግተን-ሊብሪቲ የከፍተኛ ኮርሶች መግቢያ 703-228-6250 
የአለም ቋንቋዎች - 703-228-6096 
 

  



አጠቃላይመረጃ 
ምዝገባ  
የምዝገባ ቅጾች በዚሁ ጥራዝ ላ የተካተቱ ሲሆን በቀጥታ መስመር www.apsva.usይገኛሉ፡፡ የAPS ተማሪዎች በ2019-20 የትምህርት አመት ትምህርታቸውን በሚከታተሉበት ትምህርት 

ቤት ውስጥ መመዝገብ አለባቸው፡፡በመለስተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የበጋ/በጋ መርሀ ግብር ትምህርት በወቅቱAPS ውስን ሲሆን በመታደም ብቻ የሚሰጥ ነው፡፡ የመለስተኛ ደረጃ ትምህርት 
ቤት የተማሪዎች የመቀበያ ደብዳቤ፣የአውቶቢስ ማቆሚያ እንዲሁም ሌሎች መረጃዎች በጁን 29 የሚላኩ ይሆናል፡፡ 

የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የተማሪዎች የመቀበያ ደብዳቤ፣የጊዜ ሰሌዳ ወይም መርህ ግብር እንዲሁም የአውቶብስ የደርሶ መልስ ጉዞ መስመር መረጃዎች ከጁን 30, 2020 ጀምሮ 
በፓረንት/ወላጆች  VUE በኤሌትሮንኪስ ያገኙታል፡፡ በዚሁ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የምዝገባ ቅጽ ተለይቶ ካልተጠቀሰ በስተቀር እነዚህ ማቴሪሎች/ግብአቶች የማይላኩ እና በቀጥታ 
መስመር ብቻ የሚገኙ ናቸው፡፡ 

ዘግይተው የሚመዘገቡ የAPS ሁለተኛ ደረጃ ተማሪዎች በጁን 22 ከጠዋቱ 8:00 እስከ ቀኑ 7:00 ድረስ በሲፋክስ የትምህርት ማዕከል ይከናወናል፡፡አንድም ኮርስ ለመድገም የሚፈልጉየAPS 
መካከለኛ እና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተማሪዎች ብቻ በዚህ ወቅት መመዝገብ ይችላሉ፡፡ 

 
በዚህ ወቅትበAPSላልተመዘገቡ ተማሪዎች የወጣ ደንብ  

የAPS ያልሆኑ ተማሪዎች የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት መርሀ ግብር ለመከታተል ብቁ አይደሉም፡፡በአርሊንግተን ነዋሪ የሆኑ የAPS ያልሆኑ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተማሪዎችተገቢ 
የምዝገባ መመዘኛ መስፈርቶችን በሙሉ ማሟላት እና በአጎራባች የ APS ትምህርት ቤቶች በአካ ቀርበው መመዝገብ አለባቸው፡፡ በአርግሊተን ነዋሪ ያልሆኑ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት 
ተማሪዎች በክረምት/በጋ/በጋ የትምህርት ጽፈት ቤት መመዝገብ ያለባቸው ሲሆን  ለዚሁ የበጋ ትምህርት በአርግሊተን ከወላጆቻቸው ወይም ህጋዊ ሞግዚቶቻው ጋር ነዋሪ ካልሆኑ በስተቀር 
ነዋሪ ላልሆኑ ክፍያ እንዲከፍሉ የሚጠየቁ ይሆናል፡፡ 

ሁሉም የAPS ያልሆኑ ተማሪዎች (ሁለቱም በአርሊንግተን ካውንቲ ውስጥ እና ውጪ ነዋሪ የሆኑ) ከተሟላው የምዝገባ ቅጾቸው እና ክፍያ የሚከተሉትን ሰነዶችአንድ ላይ ማቅረብ አለባቸው፡ 
የቆዳ በሽታ የምርመራ ውጤት ወይም የTB የስጋት ምርመራ ከ2020 የተሟላ የክትባት መዝገብ በኃላ ይከናወናል 
የተሟሉ የክትባት መዝገቦች 
የነዋሪነት ሁኔታ የሊዝ ወይም የባለቤትነትማረጋገጫ ቅጂ በማቅረብ ወይም የAPS A እና B ቅጾችን (ከAPS የመቀበያ ማዕከል 2110 Washington Blvd, 22204 ወይምበapsva.us/student 

ቀጥታ መስመር services/residency/) በማጠናቀቅየሚረጋገጥ ነው፡፡እንደዚሁም የሞግዚትነት ማርጋገጫም ሊያስፈልግ ይችላል፡፡ 
 
የጊዜ ገደብ  

የምዝገባ የጊዜ ገደብ ጥብቅ ነው፡፡ ኦዲት አይፈቀድም፡፡ በበጋ ወቅት 2020 የAPS ቅድመ-Kለመማር አስቀድሞ የተመዘገቡ አዲስ ተማሪዎች የበጋ ትምህርት ለመከታተል ብቁ አይሆኑም፡፡ 
 
ክፍያ እና ተመላሽ የሂሳብ  
 ሙሉ ክፍያ በምዝገባ ወቅት መከፈል አለበት፡፡ የቼክ ወይም የገንዘብ ትዕዛዝ ክፍያ በአርሊንግተን የህዝብ ትምህረት ቤት መፈጸም አለበት፡፡ የጥሬ ገንዘብ እና ክሬዲት ካርድ ተቀባይነት 

የላቸውም፡፡ 
በትምህርት አመቱ ባለ ክሬዲት ኮርስ ወስደው ያለፉና ይህንን ክላስ በክረምት/በጋ ወቅት ፈጽም መውሰድ ለማይፈልጉ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤትተማሪዎች ካልሆኑ በስተቀር 

የማጠናከሪያ ኮርሶች ክፍያ ተመላሽ አይሆንም፡፡ 
(ተመላሽ ገንዘብ የመሰረዝ/ስረዛ ክፍያ ተቀንሶ) ለሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ማጠናከሪያ እንዲሁም ለአዲስ የስራ ትምህርቶች/ኒው-ወርክ-ክላስ ሊመለስ የሚችል እና ነገር ግን እንደሚከተለው 

ከሆነ፣ 
ተማሪው ስር የሰደደ ወይም የተራዘመ በሽታ ካለበት (የሀኪም ምስክር ወረቀት ጋር)፣ 
በቅርብ የቤተሰቡ አባል ሞት የደረሰ እንደሆነ፣ ወይም  
ከአርሊንግተንካውንቲ ውጪ የመኖሪያ ስፍራ ለውጥ ካለ ብቻ እስከ ጁን 26 ድረስሊሆን ይችላል፡፡ 

ተመላሽ ገንዘብ የሚጠየቅበት የመጨረሻው ቀን ጁን 26 2020 ነው፡፡ ጥያቄዎች ዋናውን ማመልከቻ ለሚወስደው በቀጥታ ለሬጅስትራሉ በቀጥታ መቅረብ አለባቸው፡፡ ዘግይተው የሚመጡ 
ጥያቄዎች አይስተናገዱም፡፡ 
 
የክፍያ ቅናሽ እና እስኮላርሽፕ 
በዚህ ወቅት በአርሊንግተን ነዋሪ ለሆኑ እና በትምህርት አመቱ በቅናሽ ዋጋ ወይም በነጻ የምግብ አገልግሎት ለሚገኙ ተማሪዎች  ብቻ የሚሰጥ ይሆናል፡፡ እባክዎን ተማሪው ብቁ መሆን 
አለመሆኑን በምዝገባ ቅጹ ላይ ያመላክቱ፡፡ 
እስኮላር ሽፕ በእያዳንዱ የትምህርት ቤት ዳሬክተር በኩል በሚቀርብ ውስን መርሀ ግብር ላይ የተመሰረተ ነው፤ እባክዎን የተሻለ መረጃ ወይም ማብራሪያ መስጠት እንዲችሉ የምዝገባ ቅጹን 
ከማስገባታችሁ በፈት ከተማሪው እርሰ መምህር ጋር ስለ ግለሰባዊ ፍላት ወይም ምርጫ ይወያዩ፡፡ 
 
በትምህርት ቦታ እና ሰዓት የመገኘት ደንብ 
በበጋ ትምህረት ወጥነት ተከታታነት ያለው በትምህርት ሰዓት መገኘት በሁሉም የክፍል ደረጃዎች ወሳኝ ነው፡፡ ተማሪው ከሶስት ጊዜ በላይ በሚቀረበት በማንኛውም የክፍል ደረጃ ላይ ውጤት 
ወይም ክሬዲት የሚሰጠው የትምህርት አይነት (ክሬዲትላላቸው ትምህርቶች በኒው ወርክ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ከትምህርት መቅረት ከፍተኛውን ሁለት ጊዜ ብቻ የሚፈቀድበት) 
በመካከለኛ እና መለስተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት እና የሁለተኛ ደረጃ የትምህርት መርሀ ግብር ላይ ውጤት ይሁን ክሬዲት አይሰጥም፡፡ ተማሪው ለሶስት ጊዜ ያህል የዘገየ እንደሆነ ተቀደሞሮ 
አንድ ቀን እንደቀረ ይቆጠራል፡፡ትምህርት ከተጀመረ በኃላ ከ20 ደቂቃ በላይ ዘግይተው የሚገቡ እና የተጀመረው ትምህርት ከመጠናቀቁ ከ20 ደቂቃ በፊት አስቀድመው ክፍሉ ለቀው የሚወጡ 
ተማሪዎች እንደቀሩ ይቆጠራል፡፡ 
   በበጋ ትምህርት ቤት ፍርድ ቤት የሚቀርቡበት ጉዳይ ይሁን ወይም የቅርብ ቤተሰብ ሞት የሚያጋጥምበት ጊዜም ቢሆን ከትምህርት መቅረት በይቅርታ የሚታለፍ አይሆንም፡፡ 
 
  

http://www.apsva.us/


ከሶስት ጊዜ በላይ ከትምህርት የቀሩ (በኒው ወርክ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ሁለት ጊዜ ለሚቀሩ)ተማሪዎች በጋ መርሀ ግብር መቀጠል ለማይችሉ በመሆኑ የግድ ትምህርታቸውን ማቆም 
አለባቸው፡፡ 
 
ማጓጓዣ  

ለመለስተኛ እና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች(የትምህርት መርሀ ግብር) በእለቱ እረፋድ እና መጨረሻ ላይ ብቻ የአውቶቢስ አገልግሎት ይኖራቸዋል፡፡ የማጓጓዣአገልግሎት ለማግኘት 
ብቁ መሆን ይችሉ ዘንድ የበጋትምህርት ከሚሰጥበት ትምህርት ቤት ከሚገኝበት ቦታ የአንደኛ ደረጃ ተማሪዎች እና የሁለተኛ ደረጃ ተማሪዎች መኖሪያ ቤታቸው ቢያንስ ከአንድ ማይል እንዲሁም 
ግማሽ ማይል ድረስ በቅደም ተከተል እርቆ በሚገኝ ሰፈር ነዋሪ መሆን አለባቸው፡፡ስለ አውቶብስ የሚያነሱ ጥያቄዎች ትራንስፖርት አገልግሎት ጽ/ቤት በ703-228-8670መመራት አለባቸው፡፡ 
የጥሪ ማዕከሉን ከማለዳው 6:00 እስከ ቀትር 6:00 ድረስ ክፍት ነው፡፡ ክረምት/በጋ 
 
መርሀ ግብር እና የአውቶብስ መግቢያ ወረቀት 

የመቀበያ ደብዳቤ እንዲሁም መርሀ ግብር፣የአውቶብስ ማቆሚ ቦታ እና ተጨማሪ የትራንስፖርት አገልግሎት መረጃ ለአንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት (እና በተለየ ሀርድ ኮፒ ለሚጠይቁ 
የሁለተኛ ደረጃ ተማሪዎች)በU.S ፖስታ መልክት በጁን 29, 2020 ይላክላቸዋል፡፡ወላጆች ህጻናት ልጆችን ከእና ወደ አውቶብስ ማቆሚያ ቦታ የሚሸኙበትን ሁኔታ ማመቻቸት አለባቸው፡፡ 
 
የምግብ አገልግሎት  

የምግብ አገልግሎት አስመልክቶ በበልግ ወቅት መጨረሻ ላይ apsva.us/food-and-nutrition-services ድረ ገጽ ላይ መረጃውን ያገኛሉ፡፡ 
  



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

ቦታ መርሃ ግብር ቀን ሰዓት የተሳትፎ ኩነት  

አሽላውን ቅድመ-K, SEED K-5, እና በአንድ 
አስተማሪ የሚሰጥ ልዩ ትምህርት  

7/6 – 7/31 8:30 ኤ.ኤም – 12:30 
ፒ.ኤም 

በጥሪ ብቻ፤ በቅድመ-K እና K-5 የ አሽላውን, Discovery, Glebe, 
Jamestown, McKinley, Nottingham, Taylor, እና Tuckahoe 
የማጠናከሪያ ትምህርት የሚያስፈልጋቸው ተማሪዎች፡፡  

አሽላውን የንባብ ካምፕ/ጎራ 7/6 – 7/31 8:30 ኤ.ኤም – 12:30 
ፒ.ኤም 

በክፍል K-5 በአገር አቀፍ ልዩ ትምህርት የተለዩ ተማሪዎች  

አሽላውን የአካል ጉዳተኛ ለሆኑ ተማሪዎች 
የማህበራዊ ክህሎት መርሃ ግብር 

7/6 – 7/31 8:30 ኤ.ኤም – 12:30 
ፒ.ኤም 

በክፍል K-5 በአገር አቀፍ ልዩ ትምህርት የተለዩ ተማሪዎች 

ባሬት ቅድመ-K, SEED K-5, እና በአንድ 
አስተማሪ የሚሰጥ ልዩ ትምህርት  

7/6 – 7/31 8:30 ኤ.ኤም – 12:30 
ፒ.ኤም 

በጥሪ ብቻ በክፍል ቅድመ-K እና K-5 የባሬት, ASFS, እና Long Branch 
የማጠናከሪያ ትምህርት የሚያስፈልጋቸው ተማሪዎች፡፡ 

ባሬት ተግባራዊ የህይወት ክህሎት  7/6 – 7/31 8:30 ኤ.ኤም – 12:30 
ፒ.ኤም 

በክፍል K-5 በአገር አቀፍ ልዩ ትምህርት የተለዩ ተማሪዎች 

ባሬት MIPA 7/6 – 7/31 8:30 ኤ.ኤም – 12:30 
ፒ.ኤም 

በክፍል K-5 በአገር አቀፍ ልዩ ትምህርት የተለዩ ተማሪዎች 

ካርሊንግ ስፕሪንግስ ቅድመ-K, SEED K-5, እና በአንድ 
አስተማሪ የሚሰጥ ልዩ ትምህርት   
 

7/6 – 7/31 8:30 ኤ.ኤም – 12:30 
ፒ.ኤም 

በጥሪ ብቻ ቅድመ-K እና K-5 የ ካሊንሊን ስፕሪንግስ እና Campbell 
የማጠናከሪያ ትምህርት የሚያስፈልጋቸው ተማሪዎች፡፡ 

ካርሊንግ ስፕሪንግስ የቆይታ ጊዜ 7/6 – 7/31 8:30 ኤ.ኤም – 12:30 
ፒ.ኤም 

በክፍል K-5 በአገር አቀፍ ልዩ ትምህርት የተለዩ ተማሪዎች 

ካርሊንግ ስፕሪንግስ ቅድመ-K እድገት 7/6 – 7/31 8:30 ኤ.ኤም – 12:30 
ፒ.ኤም 

ተማሪዎች የAPS ቅድመ-K ልዩ የትምህርት መማርያ ክፍል ተገኝቶ 
መማር እና ከምዝገባው አስቀድሞ ለተራዘመ የትምህርት አመት (ESY) 
ብቁ ሆነው መገኘት አለባቸው፡፡ እንዲሁም ተማሪዎቹ እድሜያቸው 2 
(በ 9/30/19) እስከ 5 አመት ድረስ መሆን አለባቸው፡፡ 

ድሪው  ቅድመ-K, SEED K-5, እና በአንድ 
አስተማሪ የሚሰጥ ልዩ ትምህርት  

7/6 – 7/31 9:00 ኤ.ኤም – 1:00 
ፒ.ኤም 

በጥሪ ብቻ፤ በክፍል ቅድመ-K እና K-5 የFleet, Abingdon, Barcroft, 
ድሪው, Hoffman-Boston, Oakridge, እና Randolph የማጠናከሪያ 
ትምህርት የሚያስፈልጋቸው ተማሪዎች፡፡ 

ድሪው ተግባቦት/ግንኙነት 7/6 – 7/31 9:00 ኤ.ኤም – 1:00 
ፒ.ኤም 

በክፍል K-5 በአገር አቀፍ ልዩ ትምህርት የተለዩ ተማሪዎች 

ድሪው ፍጹም የማያዳምጥ እና መስማት 
የተሳነው 

7/6 – 7/31 9:00 ኤ.ኤም – 1:00 
ፒ.ኤም 

በክፍል K-5 በአገር አቀፍ ልዩ ትምህርት የተለዩ ተማሪዎች 

የተመላላሽ 
ቤተሙከራ 

የተመላላሽ ቤተሙከራ ክፍለጊዜሀ 
የተመላላሽ ቤተሙከራ ክፍለጊዜሐ 

6/22 – 6/26 
7/20 – 7/24 

ሰኞ ጠዋት—አርብ 
ከሰዓት በኋላ  

የአርሊንግተን ተማሪዎች ብቻ ክፍል 4 ወይም 5ያጠናቀቁ አገር አቀፍ 
ተማሪዎች፡፡ 

 

  



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 

 

  



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  

  



2020 የበጋ ትምህርት ክፍያ  
የመጀሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት  

መርሃ ግብር  ሙሉ ከፍያ  የቀነሰ ክፍያ (ነጻ ወይመ የቀነሰ ክፍያ 
ምግብ የሚያገኙ የአርሊንግተን  ነዋሪ 
ተማሪዎች ብቻ) 

ነዋሪ ላልሆኑ ክፍያ  

ቅድመ-K እና SEED K-5 $150 $56 አስቀድሞ ፍቃድ ያላቸው የAPS ተማሪዎች 
ብቻ  

ልዩ ትምህርት መርሃ ግብር የተግባቦት፣ መስማት የተሳናቸው እንዲሁም 
ተግባራዊ የሕወት ክህሎት MIPA, ቅድም Kእድገት እንዲሁም የንባብ 
ካምፕን የሚያካትት፣(የ ESY አገልግሎት የሚያገኙ ተማሪዎች ከክፍያ ነጻ 
መማር ይችላሉ ነገር ግን በግንቦት 1የምዝገባ ቅጽ ማቅረብ አለባቸው) 

$150 $56 በ2019-20 የሙሉ ጊዜ ትምህርት ላይ የነበሩ 
እና ልዩ የትምህርት አገልግሎት ያገኙየAPS  
ተማሪዎች ብቻ  

የተመላላሽ ቤተ ሙከራ ክፍል  A 6/22/20 – 6/26/20  የተመላሽ ቤተ 
ሙከራ ክፍል ጊዜ  C 7/20/20 – 7/24/20 

$684 $113 የአርሊንግተን ነዋሪዎች ብቻ  

 
 

 

 

 

መለስተኛ ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት 
 

መርሃ ግብር  ሙሉ ከፍያ  የቀነሰ ክፍያ (ነጻ ወይመ የቀነሰ 
ክፍያ ምግብ የሚያገኙ 
የአርሊንግተን  ነዋሪ ተማሪዎች 
ብቻ) 

ነዋሪ ላልሆኑ ክፍያ  

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

$150 $56 $926 

ልዩ ትምህርት መርሃ ግብር የተግባቦት፣ መስማት የተሳናቸው እንዲሁም ተግባራዊ 
የሕወት ክህሎት MIPA, ቅድም K እድገት እንዲሁም የንባብ ካምፕን የሚያካትት፣
(የ ESY አገልግሎት የሚያገኙ ተማሪዎች ከክፍያ ነጻ መማር ይችላሉ ነገር ግን 
በግንቦት  1የምዝገባ ቅጽ ማቅረብ አለባቸው) 

$150 $56 በ2019-20 የሙሉ ጊዜ ትምህርት ላይ የነበሩ 
እና ልዩ የትምህርት አገልግሎት ያገኙ የAPS  
ተማሪዎች ብቻ  

የክህሎት ማዳበሪያ ኮርሶች  $380 $77 የአርሊንግተን ነዋሪዎች ብቻ 

የተመላላሸ ቤተ ሙከራ ክፍል B 7/6/19 – 7/10/20 $684 $113 የአርሊንግተን ነዋሪዎች ብቻ 

የ Shriver መርሀግብር በሀየትስ   $150 $56 የAPS ተማሪዎች ብቻ 

 

ዘግይተው የሚመጡ ምዝገባ ኮርሱን ለመድገም የሚፈልጉ በዚህ ወቅትየAPS ሁለተኛ ደረጃ ተማሪዎች ለሆኑት ብቻ ክፍት ይሆናል፡፡ የመዘግየት ምዝገባው በSyphax Education 
Centerበሰኔ 22 ከጠዋቱ 
8:00 እስከ ቀኑ 7:00 ድረስ ክፍት ይሆናል፡፡የ APSነዋሪ ያልሆኑ ተማሪዎች ከሰኔ 5 በኋላ እንዲመዘገቡ አይፈቀድላቸውም፡፡ 
 

 

 

 

  



ከፍተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት 

 

መርሃ ግብር  ሙሉ ከፍያ  የቀነሰ ክፍያ (ነጻ ወይመ የቀነሰ 
ክፍያ ምግብ የሚያገኙ 
የአርሊንግተን  ነዋሪ ተማሪዎች 
ብቻ) 

ነዋሪ ላልሆኑ ክፍያ  

ተጨማሪ ትምህርት እና የማጠናከሪያ ኮርስ (በሁሉም የትምህርት አይነት  $150 $56 $1,353 

ልዩ የትምህርት መርሃ ግብር በሂሳብ ፣ እንግሊዝኛ ፣ ተግባራዊ የህይወት 
ክህሎትMIPA PEP ኮርሶችን ጨምሮ (የESY አገልግሎት የሚያገኙ ተማሪዎች 
ከክፍያ ነጻ መከታተል ይችላሉ ነገር ግን በሰኔ 5 የምዝገባ ቅጽ ማቅረብ አለባቸው)  

$150 $56 በ2019-20 የሙሉ ጊዜ ትምህርት ላይ የነበሩ 
እና ልዩ የትምህርት አገልግሎት ያገኙ የAPS  
ተማሪዎች ብቻ 

ጤና I $150 $56 $677 

የአጻጸፍ ትምህርት ኮርስ ስታንዳርድ  $150 $56 የአርሊንግተን ነዋሪዎች ብቻ 

የክሬዲት ኮርሶች ለኒው ዎርክ  $300 $87 $2,794 

Shriver መርሀግብር በአየትስ $150 $56 የAPS  ተማሪዎች ብቻ 

 

ዘግይተው የሚመጡ ምዝገባ ኮርሱን ለመድገም የሚፈልጉ በዚህ ወቅትየAPS ሁለተኛ ደረጃ ተማሪዎች ለሆኑት ብቻ ክፍት ይሆናል፡፡ የመዘግየት ምዝገባው በSyphax Education Center 
በሰኔ 22 ከጠዋቱ 8:00 እስከ ቀኑ 7:00 ድረስ ክፍት ይሆናል፡፡የ APS ነዋሪ ያልሆኑ ተማሪዎች ከሰኔ 5 በኋላ እንዲመዘገቡ አይፈቀድላቸውም፡፡  
  



2020 የአርሊንግተን የህዝብ ት/ቤት(APS) የአንደኛ ደረጃ የበጋ ትምህርት ምዝገባ ቅጽ  
 
 

በምዝገባ ወቅት ሙሉ ክፍያ መፈጸም አለበት፤ ለአርሊንግተን የህዝብ ት/ቤት የሚከፈል የገንዘብ መጠን ይመልከቱ 
በማጠናከሪያ መርሃ ግብር ትምህርት መከታተል ለAPS ተማሪዎች ብቻ የተወሰነ እና በመጋበዝ ነው፡፡ 
 
ክፍል 1: በወላጅ/ሞግዚት መጠናቀቅ ያለበት(እባክዎን ፕሪንት ያድርጉ) 
በትምህርት አመት ለነጻ/ ቅናሽ የምግብ ዋጋ ብቁ የሚሆኑ የAPS ተማሪዎች የበጋ/ክረምት ትምህርት ቅናሽ ክፍያ ለመፈጸም ብቁ ይሆናሉ፡፡ ልጅዎ ለነጻ/ ቅናሽ የምግብ ወጪ ብቁ 
ነው?አዎአይ 
(የቅጹ ሂደት በሚጀምርበት ወቅት የደረጃውን ማጣሪያ/ማረጋገጫ ያጋጥምዎታል) 
ስኮላርሺፕ በተወሰኑ ሂደቶች ይገኛል፤ የምዝገባ ቅጹን ከማቅረብዎ በፊት ለበለጠ መረጃ ከት/ቤቱ ርዕሰ መምህር ጋር ይገናኙ፡፡  
APS ተማሪ መታወቂያ #       
የተማሪ የአያት ስም    የመጀመሪያ ስም     
የትምህርት አመት 2019-20     ክፍል 2019-20 
እድሜ  የትውልድ ዘመን       /       /            
የቤት ቋንቋ   ተማሪው እንግሊዝኛን አጥርቶ ይናገራል? አዎየለም 
አድራሻ        ዚፕ 
ወላጅ/ሞግዚት         
ኢሜይል      ስልክ   
በድንገተኛ ጊዜ ተጠሪ     ስልክ   
የጤና ችግር       
የበጋ ት/ቤት ሳይት    የመርሀ ግብር ቀናት   
የኮርስ ስያሜ     ኮድ#   $ 

ለተመላላሽ ቤተ ሙከራ የሚመዘገብ ከሆነ መጠናቀቅ ያለበት: 
ምርጫውን ያሳዩ:  ክፍለ ጊዜሀ (6/22-26) ክፍለ ጊዜሐ (7/20-24) 
የመጀመሪያው ምርጫ የማይገኝ ከሆነ ሌላኛውን ክፍለ ጊዜ የምትቀበለው ይመስልሃል? አዎአይ 
ለተመላላሽ የቤተ ሙከራ ተመዝጋቢዎች የተጠናቀቀ የምዝገባ ቅጽ ማቅረብ እናበ2110 Washington Blvd, Arlington VA 22204የAPS ሳይንስ ጽ/ቤት እንዲረጋገጥ ማድረግ፡፡ ለእያንዳንዱ 
ወንድማማች/ እህትማማች የተለያየ ማጣሪያ ያስፈልገዋል፡፡ ከተመላላሽ ቤተሙከራ ክትትል ይልቅ በሌላኛው ወይም በሁለተኛ ክፍል የሚያመለክቱ ከሆነየተለያየ ቅጽ በማጠናቀቅ እና ዳግም 
በማጣራት በተገቢ የጊዜ ገደብ ውስጥ በልጅዎ ት/ቤት ለሚገኙ ሬጅስትራሮች ያቀርቡ፡፡ 

ለማጠናከሪያ መርሃ ግብር የተከፈለ የገንዘብ መጠን በማንኛውም ምክንያት ሊመለስ እንደማይችል ነገር ግን ልጄ በታመመ ጊዜ  (የሀኪም ማረጋገጫ) ለተመላላሽ የቤተ ሙከራ ተማሪ ወይም 
የቅርብ ቤተሰቡ በሞት የተለየ እንደሆነ ወይም ከአርሊንግተን ውጪ የመኖሪያ አድራሻ ከቀየረ ብቻ ከፊሉ ሊመለስ እንደሚችል ተገንዝቤያለሁ፡፡ እንዲሁም ለተመላላሽ የቤተሙከራ ተማሪዎች 
የከፈሉት እንዲመለስላቸው የሚቀርብ ጥያቄ ከሰኔ 26 ሳያልፍ ለAPS ሳይንስ ጽ/ቤት በቀጥታ መቅረብ አለበት፡፡ 
 
የወላጅ/ሞግዚት ፊርማ     ቀን  
 
ክፍል 2: የሚመለከተው ከሆነ በወቅታዊ አስተማሪ ወይም የጉዳይ ተንከባካቢ መሟላት ወይም መጠናቀቅ አለበት(እባክሆን ያትሙት) 
የአስተማሪው ስም     የመምህሩ ስልክ ቁ.   

ተማሪው የኮርሱን የብቁነት መመዘኛ መስፈርት ያሟላል? አዎየለም 
ተማሪው የ504 አለው?አዎአይ 
ተማሪው የIEP አለው?አዎአይ 
ተማሪው ለተራዘመ የትምህርት አመት (ESY) አገልግሎት ብቁ ነውን?አዎአይ 

የአስተማሪው ፊርማ     ቀን  
የትምህርት ቤት አስተዳደር ፊርማ   ቀን  
(ለሁሉም ተማሪዎች የሚጠየቅ/የሚፈለግ) 
በክረምት/በጋ ት/ቤት ሬጅስትራር እና ስኮላርሺፕ ሰጭ የሚሞላ  
(ሁሉም ቅጾች የተወከለው ማክኬኒ-ቬንቶ ወይም ዋናው ስኮላሺፕ ጠያቂ ወይም የESY አገልግሎት ያለው ተማሪ ካልሆነ በስተቀር ከክፍያ ጋር መቅረብ አለበት) 
የምዝገባ ቦታ        
የምዝገባ ቅጹ የሚቀርብበት ቀን       /       /  
የበጋ ት/ቤት ሳይት        
በወላጅ የተከፈለ ድምር        
የስኮላርሺፕ ምንጭ እና መጠን       
ስኮላርሺፑን የፈቀደው         



2020 አርሊንግተን የህዝብ ት/ቤት(APS) የአንደኛ ደረጃ የበጋ ትምህርት ምዝገባ ቅጽ 
በምዝገባ ወቅት ሙሉ ክፍያ መፈጸም አለበት፤ ለአርሊንግተን የህዝብ ት/ቤት የሚከፈል የገንዘብ መጠን ይመልከቱ 

 
ክፍል 1: በወላጅ/ሞግዚት መጠናቀቅ ያለበት(እባክዎን ፕሪንት ያድርጉ) 
በትምህርት አመት ለነጻ/ ቅናሽ የምግብ ዋጋ ብቁ የሚሆኑ የ APS ተማሪዎች የበጋ/ክረምት ትምህርት ቅናሽ ክፍያ ለመፈጸም ብቁ ይሆናሉ፡፡ ልጅዎ ለነጻ/ ቅናሽ የምግብ ወጪ ብቁ 
ነው?አዎአይ 
(የቅጹ ሂደት በሚጀምርበት ወቅት የደረጃውን ማጣሪያ/ማረጋገጫ ያጋጥምዎታል) 
ስኮላርሺፕ በተወሰኑ ሂደቶች ይገኛል፤ የምዝገባ ቅጹን ከማቅረብዎ በፊት ለበለጠ መረጃ ከት/ቤቱ ርዕሰ መምህር ጋር ይገናኙ፡፡  
APS ተማሪ መታወቂያ #       
የተማሪ የአያት ስም    የመጀመሪያ ስም     
የትምህርት አመት 2019-20     ክፍል 2019-20 
እድሜ  የትውልድ ዘመን       /       /            
የቤት ቋንቋ   ተማሪው እንግሊዝኛን አጥርቶ ይናገራል? አዎየለም 
አድራሻ        ዚፕ 
ወላጅ/ሞግዚት         
ኢሜይል      ስልክ   
በድንገተኛ ጊዜ ተጠሪ     ስልክ   
የጤና ችግር       
ተማሪዎች ከፍተኛውን የአንድ አዲስ/ኒው ወርክ ኮርስ ወይም ሁለት ተጨማሪ ክፍለ ጊዜ/ሜካፕ እና የማጠናከሪያ ኮርሶችን መመዝገብ የሚችሉ ሲሆን እነዚህን ኮርሶች በክረምት/በጋ የትምህርት 
ወቅት እንዲከታተሉ የሚፈቀድላቸው ባለፈው የ8ኛ እንግሊዝኛ፣ የ8ኛ ሂሳብ ወይም አካላዊ ሳይንስ 8ኛ ያላለፉ ወይም የወደቁ ተማሪዎች ብቻ ናቸው፡፡ለተመላላይ የቤተሙከራ ተማሪዎች 
የምዝገባ ቅጽ እና ማጣሪያ በAPS 2110 Washington Blvd, Arlington, VA 22204 ሳየንስ ጽ/ቤት ማቅረብ አለባቸው፡፡ እባክዎን የእህትማማች/ ወንድማማች ክፍያን አንድ ላይ አያጣምሩ፡፡ 
ከዚሁ የተመላላሽ ቤተ ሙከራ በተጨማሪ ሁለተኛ ኮርስ መውሰድ የሚፈልጉ ተማሪዎች ካሉ በተገቢው የጊዜ ገደብ ውስጥ የተለያየ የምዝገባ ቅጽ በት/ቤታቸው ሬጅስትራር ማቅረብ እና 
ማጣራት አለባቸው፡፡  
የአውቶብስ አገልግሎት ከመጀመሪያው የትምህርት ክፍለ ጊዜ እና ከሁለተኛው ክፍለ ጊዜ ብቻ ይሰጣል፡፡  

የኮርስ ስም #1     ቀጥታ መስመር:አዎአይ 
የኮርስ ኮድ   $ ቦታ     
የተመረጠው ክፍለ ጊዜ    (ሊያስተማምን አይችልም) 

የኮርስ ስም #2     ቀጥታ መስመር:አዎአይ 
የኮርስ ኮድ   $ ቦታ     
የተመረጠው ክፍለ ጊዜ    (ሊያስተማምን አይችልም) 
 
ልጄ ከት/ቤት የሚቀርበት ጊዜ እስከ ሶስት ድረስ (ለኒው ወርክ ክፍል ሁለት ጊዜ) ብቻ ሊፈቀድለት እንደሚችል እና ይህንን ተከትሎ ከቀረ ትምህርቱን ሊያቋርጥ እንደሚችል እገነዘባለሁ፡፡ እንዲሁም 
ልጄ ባለፈው የትምህርት አይነት ለተማረበት ክሬዲት/ ውጤት የሚያስመዘግብ ኮርስ የተመዘገበ ከሆነ ወይም ልጄ ትምህርቱን ለማዳበር የተመዘገበ ወይም በአዲሱ የትምህርት አይነት/ኮርስ ከተመዘገበ 
እና ወደ ማጠናከሪያ ኮርስ መለወጥ የፈለገ እንደሆነ ብቻ ካልሆነ በስተቀር ለማጠናከሪያ መርሃ ግብር የተከፈለ ገንዘብ እንደሚመለስ እገነዘባለሁ፡፡ ከዚህ በተጨማሪ የተማሪው የተራዘመ በሽታ/ህመም 
(የሀኪም ማስረጃ ሲቀርብ)የቅርብ ቤተሰብበሚሞትበት ጊዜ ከአርሊንግተን ወጪ በሚዘዋወሩበት ጊዜ በአዲሱ የስራ ኮርስ ከፊል ተመላሽ ክፍያ ሊኖር እንደሚችል እገነዘባለሁ፡፡ በተጨማሪም 
የተመላሽ ገንዘብ ጥያቄ በሰኔ 26 ዋናውን ቅጽ እና ክፍያ ለሚቀበለው ሬጅስትራር መቅረብ አለበት፡፡  
ሁለተኛው የመቀበያ ደብዳቤ፣ መርሃ ግብር እንዲሁም የአውቶብስ የደርሶ መልስ ጉዞ መረጃ ከሐምሌ 2, 2020 ጀምሮ በወላጅ TUV ኤሌክትሮኒክ ማግኘት ይችላሉ፡፡  
ሃርድ ኮፒ እንዲላክልዎ የሚፈልጉ ከሆነ ብቻ ይህንን ይመልከቱ: 
የወላጅ/ሞግዚት ፊርማ     ቀን  
 
ክፍል 2: የሚመለከተው ከሆነ በወቅታዊ አስተማሪ ወይም የጉዳይ ተንከባካቢ መሟላት ወይም መጠናቀቅ አለበት(እባክሆን ያትሙት) 
የአስተማሪው ስም     የመምህሩ ስልክ ቁ.   

ተማሪው የኮርሱን የብቁነት መመዘኛ መስፈርት ያሟላል? አዎአይ 
ተማሪው የ504 አለው?አዎአይ 
ተማሪው የIEP አለው?አዎአይ 
ተማሪው ለተራዘመ የትምህርት አመት (ESY) አገልግሎት ብቁ ነውን?አዎአይ 

ምክረ ሀሳቡን የሚሰጥ አስተማሪ ፊርማ(ከተመላላሽ የላብራቶሪ ትምህርት በስተቀር ለሁሉም ኮርሶች የሚያስፈልግ እና በነዚህ መርሃ ግብሮች ለሚሳተፉ ተማሪዎች በELD ወይም SPED አስተማሪ 
መፈረም አለባቸው): 
        ቀን  
የአማካሪ ፊርማ(ለአዲስ የስራ ኮርስ የሚጠየቅ/የሚፈለግ): 
        ቀን  
በክረምት/በጋ ት/ቤት ሬጅስትራር እና ስኮላርሺፕ ሰጭ የሚሞላ  
  



(ሁሉም ቅጾች የተወከለው ማክኬኒ-ቬንቶ ወይም ዋናው ስኮላሺፕ ጠያቂ ወይም የESY አገልግሎት ያለው ተማሪ ካልሆነ በስተቀር ከክፍያ ጋር መቅረብ አለበት) 
የምዝገባ ቦታ        
የምዝገባ ቅጹ የሚቀርብበት ቀን       /       /  
የበጋ ት/ቤት ሳይት        
በወላጅ የተከፈለ ድምር        
የስኮላርሺፕ ምንጭ እና መጠን       
ስኮላርሺፑን የፈቀደው በ       
  



የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት መርሃ ግብር 
የ APS የመጀመሪያ ደረጃ የበጋ የማጠናከሪያ መርሃ ግብር ለክፍሉ ደረጃ መስፈርት መሊያ/ ስታንዳርድአስፈላጊ ጊዜ እና ትውውቅ የሚያስፈልጋቸው እንደመሆኑ በትምህርት የመማር እና 
ማስተማር መምሪያ ተለይተው ለታወቁየAPS ወቅታዊ ተማሪዎች ብቻ የተወሰነ ነው፡፡ ይህንን ልዩ መመዘኛ መስፈርት የሚያሟሉ የAPS ተማሪዎች ብቻ እነዚህን ኮርሶች ለመማር ብቁ ይሆናሉ፡
፡  

የመርሃ ግብሩ ቦታ፣ ጊዜ እና ቀን ከዚህ በታች እንደተዘረዘረው ነው፡፡ የማጠናከሪያ ክላስ/ትምህርት የምዝገባ ቅጾች በተማሪው አስተማሪ፣ የት/ቤቱ አስተዳደር መፈረም ያለባቸው ሲሆን 
በተገቢው የጊዜ ገደብ ውስጥ ለክረምት/በጋ ት/ቤት ሬጅስትራር መመለስ አለባቸው፡፡ 

በትምህርት አመቱ ውስጥ ካሉበት ወሰን ውጪ ትምህርታቸውን የሚከታተሉ እና የበጋ የማጠናከሪያ ትምህርት ለመከታተል እቅድ ያላቸው ተማሪዎች (አገር አቀፍ ልዩ የትምህርት መርሃ 
ግብርን ሳያካትት) ለትራንስፖርት አገልግሎት ብቁ መሆን ይችሉ ዘንድ በአጎራባች ት/ቤቶች መመዝገብ አለባቸው፡፡አውቶብስን በተመለከተ ማንኛውም ጥያቄ ካለ ለማጓጓዣ የጥሪ ማዕከል፡ 
703-228-8670 መመራት አለበት፡፡

የሁሉም የማጠናከሪያ መርሃ ግብር ክፍያ ተመላሽ አይሆንም፡፡

ተማሪዎች የመጡበት ቦታ የሚማሩበት ቦታ አዓት/ጊዜ  ቀን 

አቢንግደን ድሪው 9:00 ኤ.ኤም – 1:00 ፒ.ኤም 7/6/20 – 7/31/20 

የአርሊንግተን ሳይንስ ትኩረት 
ትምህርት ቤት 

ባሬት 8:30 ኤ.ኤም – 12:30 ፒ.ኤም 7/6/20 – 7/31/20 

የአርሊንግተን ባህላዊ ትምህርት ቤት የቤት ውስጥ የመማሪያ ድንበር ትምህርት ቤት ይለያያል 7/6/20 – 7/31/20 

አሽላወን አሽላውን 8:30 ኤ.ኤም – 12:30 ፒ.ኤም 7/6/20 – 7/31/20 

ባርክሮፍት ድሪው 9:00 ኤ.ኤም – 1:00 ፒ.ኤም 7/6/20 – 7/31/20 

ባሬት ባሬት 8:30 ኤ.ኤም – 12:30 ፒ.ኤም 7/6/20 – 7/31/20 

ካምቤል ካሊንሊን ስፕሪንግስ 8:30 ኤ.ኤም – 12:30 ፒ.ኤም 7/6/20 – 7/31/20 

ካሊንሊን ስፕሪንግስ ካሊንሊን ስፕሪንግስ 8:30 ኤ.ኤም – 12:30 ፒ.ኤም 7/6/20 – 7/31/20 

ክላርሞንት የቤት ውስጥ የመማሪያ ድንበር ትምህርት ቤት ይለያያል 7/6/20 – 7/31/20 

ግኝት አሽላውን 8:30 ኤ.ኤም – 12:30 ፒ.ኤም 7/6/20 – 7/31/20 

ድሪው ድሪው 9:00 ኤ.ኤም – 1:00 ፒ.ኤም 7/6/20 – 7/31/20 

ፍሊት ድሪው 9:00 ኤ.ኤም – 1:00 ፒ.ኤም 7/6/20 – 7/31/20 

ግሌብ 7/6/20 – 7/31/20 

ሆፍማን-ቦስተን ድሪው 9:00 ኤ.ኤም – 1:00 ፒ.ኤም 7/6/20 – 7/31/20 

ጀምስታውን አሽላውን 8:30 ኤ.ኤም – 12:30 ፒ.ኤም 7/6/20 – 7/31/20 

ኪይ የቤት ውስጥ የመማሪያ ድንበር ትምህርት ቤት ይለያያል 7/6/20 – 7/31/20 

ሎንግ ብራንች ባሬት 8:30 ኤ.ኤም – 12:30 ፒ.ኤም 7/6/20 – 7/31/20 

ማኪንሌይ አሽላውን 8:30 ኤ.ኤም – 12:30 ፒ.ኤም 7/6/20 – 7/31/20 

ሞንቴሴሶሪ የህዝብ ት / ቤት የቤት ውስጥ የመማሪያ ድንበር ትምህርት ቤት ይለያያል 7/6/20 – 7/31/20 

ኖቲንግም አሽላውን 8:30 ኤ.ኤም – 12:30 ፒ.ኤም 7/6/20 – 7/31/20 

ኦክብሪጅ ድሪው 9:00 ኤ.ኤም – 1:00 ፒ.ኤም 7/6/20 – 7/31/20 

አሽላውን 8:30 ኤ.ኤም – 12:30 ፒ.ኤም 



ተማሪዎች የመጡበት ቦታ የሚማሩበት ቦታ አዓት/ጊዜ  ቀን 

ራንዶልፍ ድሪው 9:00 ኤ.ኤም – 1:00 ፒ.ኤም 7/6/20 – 7/31/20 

ቴይለር አሽላውን 8:30 ኤ.ኤም – 12:30 ፒ.ኤም 7/6/20 – 7/31/20 

ቱክካሆ አሽላውን 8:30 ኤ.ኤም – 12:30 ፒ.ኤም 7/6/20 – 7/31/20 

I. የማጠናከሪያ ትምህርት፡ ቅድመ -መዋእለ ህጻናት
የኮርስ ኮድ CODE: 00901 
የምዝገባ መዝጊያ ቀን: 5/1/20 
ብቁነትበAPS ትምህርት ቤት በበልግ 2020 ለመማር በመዋእለ ህጻናት አስቀድመው የተመዘገቡ የአርሊንግተን ኑዋሪዎች ብቻ ለተሳትፎ ብቁ ተብለው በመማርና ማስተማር መምሪያ የተገለጹ 
ናቸው፡፡  
ሐምሌ 6 – ሐምሌ 31 
$150/$56 
የቦታና ጊዜ ዝርዝር በገጽ 3 ይመልከቱ  
ይህ የቅድመ K APS የተሳተፉ የቅድመ APSK ተሞክሮ ወይም ወቅታዊ ተሳትፎ ለሌላቸው ነገር ግን በመማርና ማስተማሪ መምሪያ በወጣ መመዘኛ መስፈርት መሰረት ለተሳትፎ ብቁ 
ተብለውለተገለጹ የተዘጋጀ ኮርስ ነው፡፡ የጥሪ ደብዳቤ የሚያገኙ ተማሪዎች ብቻ የመማር የሚፈቀድላቸው ይሆናል፡ ደብዳቤዎቹ በወላጅ - አስተማሪው ጉባኤ/ኮንፈረንስ በቀነ ገደብ (መጋቢት 
5-6) ለወላጆች/ሞግዚቶች የሚሰጥ ይሆናል፡፡

II. የማጠናከሪያ ትምህርት: K-5 መርሃ ግብር
በምህንድስና እና ንድፍ የሚሰማሩ ተማሪዎች(SEED) 
የመዋእለ ህጻናት ኮርስ ኮድ: 00990 
ክፍል 1 ኮርስኮድ: 00991 
ክፍል2 ኮርስኮድ: 00992 
ክፍል3 ኮርስኮድ: 00993 
ክፍል4 ኮርስኮድ: 00994 
ክፍል5 ኮርስኮድ: 00995 
የምዝገባ መዝጊያ ቀን: 5/1/20 
ብቁነት/ ኩነታዊ:በዚህ ወቅትበK-5 ክፍል የAPS ተማሪዎች በመማር እና ማስተማር መምሪያ በወጣው መመዘኛ መስፈርት መሰረት ለመሳተፍ የተለዩ ናቸው፡፡ (መጋቢት 5–6) 
ሐምሌ 6 – ሐምሌ 31 
$150/$56 
የቦታና ጊዜ ዝርዝር በገጽ 3 ይመልከቱ  
ይህ የቅድመ K APS የተሳተፉ የቅድመ APSK ተሞክሮ ወይም ወቅታዊ ተሳትፎ ለሌላቸው ነገር ግን በመማርና ማስተማሪ መምሪያ በወጣመመዘኛ መስፈርት መሰረት ለተሳትፎ ብቁ ተብለው 
ለተገለጹ የተዘጋጀ ኮርስ ነው፡፡ የጥሪ ደብዳቤ የሚያገኙ ተማሪዎች ብቻ የመማር የሚፈቀድላቸው ይሆናል፡ ደብዳቤዎቹ በወላጅ - አስተማሪው ጉባኤ/ኮንፈረንስ በቀነ ገደብ (መጋቢት 5-6) 
ለወላጆች/ሞግዚቶች የሚሰጥ ይሆናል፡፡ 
ይህ መርሃ ግብር SEED መርሃ ግብር በመማር እና ማስተማር ዙሪያ በተሰጠው ምክረ ሀሳብ በንብባብ እና የሂሳብ ትምህርት ላይ ማጠናከሪያ ለሚያስፈልጋቸው የAPS ተማሪዎች 

የተዘጋጀ ነው፡፡ 



III. የማጠናከሪያ ትምህርት: የልዩ ትምህርት መርሃ ግብር 
ልዩ የትምህርት አገልግሎት የሚያገኙ ተማሪዎች የበጋትምህርት ተሞክሮ ወይም ልምድ እስከ ክፍል 5 ድረስ የቅድመ መዋእለ ህጻናት በቅደም ተከተል እንዲያገኙ አስችሏቸዋል፡፡ በ2019-

20 የትምህርት አመት በAPS የሙሉ ጊዜ ተማሪ ለነበሩት ተማሪዎች ብቻ የተወሰነ መዝገብ ነው፡፡ የበጋት/ቤት የልዩ ትምህርት መርሃ ግብር የመደበኛ የትምህርት አመት መርሃ ግብር እንዲባዛ 
የተዘጋጀ አልነበረም፡፡ የተራዘመ የትምህርት አመት አገልግሎት (ESY) የነበራቸው ተማሪዎች የምዝገባ ክፍያ ባይከፍሉም ተገቢነት ባለው የጊዜ ገደብ ውስጥ የምዝገባ ቅጽ ማቅረብ አለባቸው፡
፡  

በእያንዳንዱ የአንደኛ ደረጃ ት/ቤት መገኛ ቦታ በትምህርት አመቱ ይህንን መሰል ድጋፍ ለሚያገኙ ተማሪዎች የሀብት ወይም ምንጭ አገልግሎት እንዲያገኙ ያስችላል፡፡ የበጋ ት/ቤቶች 
ሀብት እንደ አስፈላጊነቱ ተመሳሳይ ድጋፍ እና ማሻሻያዎች በተገቢው ቦታ መሆናቸውን እና በቀጥታ/በቡድን መመሪያ መቅረቡን የሚያረጋግጡት አስተማሪዎች ይሆናሉ፡፡  

 
ሁሉንም የትምህርት አይነት ያካተተ የልዩ ትምህርት መርሃ ግብር  
ክፍል K-1, ኮርስኮድ: 00915 
ክፍል2-3, ኮርስኮድ: 00916 
ክፍል4-5, ኮርስኮድ: 00917 
የምዝገባ መዝጊያ ቀን: 5/1/20 
ብቁነት: በ2019-20 የትምህርት አመት ሁሉንም የትምህርት አይነት ያካተተ የአገልግሎት ደረጃ IEP የተገለጸው የAPS ተማሪዎች ናቸው፡፡ ይህ መርሃ ግብርበመላው ካውንቲ መርሃ ግብር 
የሚሰጥ ለምሳሌ የትምህርት እና መዝናኛ፣ የህይወት ክህሎት፣MIPAእና የተግባቦት ክፍለ ጊዜ የመሳሰሉት የተሻለ ገዳቢ ምደባ ለሚያስፈልጋቸው ተማሪዎች የተዘጋጀ አይደለም፡፡  
ሐምሌ 6 - ሐምሌ 31 
$150 
የቦታና ጊዜ ዝርዝር በገጽ 3 ይመልከቱ  
 

የልዩ ትምህርት ተግባቦት  

መርሃ ግብር 
ክፍል K-2 ኮርስኮድ: 00920  
ክፍል3-5 ኮርስኮድ: 00921  
የምዝገባ ማብቂያ ጊዜ: 5/1/20 
ብቁነት: በ2019-20 የትምህርት አመት የAPS ተግባቦት/ግንኙነት ትምህርት ላይ የተሳተፉ ተማሪዎች  
ሐምሌ 6 – ሐምሌ 31; 9:00 ኤ.ኤም – 1:00 ፒ.ኤም 
$150/$56 
ቦታ: ድሪው 
 
መስማት የተሳናቸው ወይም ፍጹም የማያዳምጡ ተማሪዎች የልዩ ትምህርት መርሃ ግብር  
ኮርስ ኮድ: 00919  
የምዝገባ መዝጊያ ቀን: 5/1/20 
ብቁነት: በ2019-20 የትምህርት አመት መስማት የተሳናቸው የAPS መስማት የተሳናቸው ልዩ መርሃ ግብር እንዲሁም በሌሎች የAPS ት/ቤቶች የሚገኙ መስማት የተሳናቸው ተሳታፊ 
ተማሪዎች  
ሐምሌ 6 – ሐምሌ 31; 9:00 ኤ.ኤም – 1:00 ፒ.ኤም 
$150/$56 
ቦታ: ድሪው 
 
የማገናኛ ልዩ የትምህርት መርሃ ግብር  
ኮርስ ኮድ: 00937  
የምዝገባ መዝጊያ ቀን: 5/1/20 
ብቁነት: 2019-20 የትምህርት አመት የAPS መገናኛ ትምህርት የተሳተፉ ተማሪዎች፡፡ 
ሐምሌ 6 – ሐምሌ 31; 8:30 ኤ.ኤም – 12:30 ፒ.ኤም 
$150/$56 
ቦታ: ካርሊን ስፕሪንግ  
 
  



የህይወት ክህሎት ልዩ የትምህርት መርሃ ግብር (FLS) 
ኮርስ ኮድ: 00912  
የምዝገባ መዝጊያ ቀን: 5/1/20 
ብቁነት: 2019-20 የትምህርት አመት የAPS FLS መርሃ ግብር ተሳታፊ የነበሩ ተማሪዎችወይምለሚቀጥለው የትምህርት አመት ወደ FLS የሚሸጋገሩ ተማሪዎች፡፡የFLS IEP/Shriver IEP 
የፈረሙ ተማሪዎች ለመጪው በጋ መመዝገብ የሚችሉ ለShriver ተማሪዎች ብቻ፤  
ሐምሌ 6 – ሐምሌ 31; 8:30 ኤ.ኤም – 12:30 ፒ.ኤም 
$150/$56 
ቦታ: ባሬት  
 
የኦቲዝም ላለባቸው ተማሪዎች ሁሉን አካታች የልዩ ትምህርት ክትትል መርሃ ግብር 
ክፍል ቅድመ-K ኮርስ ኮድ: 00900  
ክፍል K-5 ኮርስ ኮድ: 00980 
የምዝገባ መዝጊያ ቀን: 5/1/20 
ብቁነት: 2019-20 የትምህርት አመት የAPS MIPA መርሃ ግብር ላይ የተሳተፉ ተማሪዎች  
ሐምሌ 6 – ሐምሌ 31; 8:30 ኤ.ኤም – 12:30 ፒ.ኤም 
$150/$56 
ቦታ: ባሬት 
 
የቅድመ-K የእድገት ደረጃ ልዩ ትምህርት መርሃ ግብር  
ኮርስ ኮድ: 00910  
የምዝገባ መዝጊያ ቀን: 5/1/20 
ብቁነት:ተማሪዎች የAPS ቅድመ-K የልዩ ትምህርት ክፍል መከታተል የጊዜ ገደቡ ከማብቃቱ በፊት ለተራዘመ የትምህርት አመት(ESY) ብቁ ሆነው መገኘት አለባቸው፡፡ እንዲሁም ተማሪዎቹ 
እድሜያቸው  (በ 9/30/19) ከ2-5 መሆን አለባቸው፡፡ 
ሐምሌ 6 – ሐምሌ 31; 8:30 ኤ.ኤም – 12:30 ፒ.ኤም 
$150/$56 
ቦታ: ካርሊንግ ስፕሪንግ  

ይህ መርሃ ግብር ለቅድመ ትምህርት የልዩ ትምህርት መርሃ ግብር ተማሪዎች በተግባቦት/የግንኙነት ዘዴ፣በሃሪያዊ፣ ማህበራዊ እድገትዘላቂ እና በታለመው የመማሪያ ቋንቋ የትምህርት 
እድል እንዲያገኙ ይረዳቸዋል፡፡ ተማሪዎቹበአጭሩ በተቀመጡ የቅድመ ትምህርት ቤት መርሃ ግብር ውስጥ ከሚገኙት ከእድሜያቸው ጋር ተመጣጣኝ ከሆኑት በርካታ ተግባሮች ጋር 
እንዲተዋወቁ ያደርጋል፡፡  

 
የልዩ ትምህርት የንባብ ካምፕ 
ኮርስ ኮድ: 00918 
የምዝገባ መዝጊያ ቀን:  5/1/20 
ብቁነት:በIEP’s የንባብ ግብ እና አገልግሎት ያላቸው እንዲሁም ከሚማሩበት የክፍል ደረጃ ቢያንስ ሁለት አመት ያህል በንባብ ላይ ያሉ የክፍል K-5 ተማሪዎች፡፡ 
ሐምሌ 6 – ሐምሌ 31; 8:30 ኤ.ኤም – 12:30 ፒ.ኤም 
$150/$56 
ቦታ: አሽላዋን 

 
 

የአካል ጉዳተኛ ተማሪዎች የማህበራዊ ክህሎት መርሃ ግብር  
ክፍል K-2 ኮርስ ኮድ: 00935 
ክፍል 3-5 ኮርስ ኮድ: 00936 
የምዝገባ መዝጊያ ቀን:  5/1/20 
ብቁነት:የልዩ ትምህርት አገልግሎት የሚያገኙ የAPS ተማሪዎች 
ሐምሌ 6 – ሐምሌ 31; 8:30 ኤ.ኤም – 12:30 ፒ.ኤም 
$150/$56 
ቦታ: አሽላዋን 

ይህ መርሃ ግብር በማህበራዊ ክህሎት እና ባህሪያዊ ድጋፍ ዙሪያ ስልጠና ይሰጣል፡፡ ይህም በመለስተኛ ቡድኖች ውስጥ በርካታ ስትራቴጂዎች/ዘዴዎችን በመጠቀም መጠነ ሰፊ 
የማስተማር ዘዴ ለሚያስፈልጋቸው ተማሪዎች የተዘጋጀ ነው፡፡ በመርሃ ግብሩ የሚሳተፉ ተማሪዎች በቡድኑ ውስጥ ራሳቸውን ችለው መንቀሳቀስ መቻል አለባቸው፡፡  
 
  



IV. የክህሎት ማዳበሪያ/ማበልጸጊያ መርሃ ግብር 
 

የተመላላሽ ቤተሙከራ  
ክፍለ ጊዜ Aኮርስ ኮድ: 00970  
ክፍለ ጊዜ C ኮርስ ኮድ: 00971  
የምዝገባ መዝጊያ ቀን: 4/3/20 
የተመላላሽ ቤተሙከራ የምዝገባ ቅጽ በ 2110 Washington Blvd, Arlington, VA 22204በAPS የሳይንስ ቢሮ ማቅረብ እና ማረጋገጥ፤ እባክዎን የወንድማማች/እህትማማች ክፍያ አያቀናጁ 
ከተመላላሽ የቤተ ሙከራ በተጨማሪ ለሌላ ትምህርት/ክፍል የሚያመለክቱ ከሆነ የተለየ ቅጽ እና ቼክ በተማሪ ትምህርት ቤት ለሚገኝ ሬጅስትራር ማቅረብ አለበት፡፡  
ብቁነት: ክፍል 4 ወይም 5 ያጠናቀቁ የአርሊንግተን ነዋሪዎች  
ክፍለ ጊዜ A: ሰኔ 22 – ሰኔ 26  
ክፍለ ጊዜ C: ሐምሌ 20 – ሐምሌ 24 
$684/$113 (ተራነሰፖረት፣ ክፍል እና ቦርድ የሚያካትት) 
ቦታ: PHOEBE HALL-KNIPLING የተመላላሽ ቤተሙከራ 
ቅልቅል ባህላዊ የካምፕ ተግባራት (ተራራ ላይ መውጣት፣በምሽት/ለሊት እሳት የማንደድ፣ የበረዶ ሸርተቴ ወዘተ) እንዲሁም የተፈጥሮ አካባቢን መዳሰስ እና መልክአ ምድራዊ አቀማመጥን 

በመጎብኘት አካላዊ እና አእምሮአዊ መነነቃቃትን የሚፈጥሩክንዋኔዎች እና መሰል ተግባራት መርሃ ግብሩን የበለጠ ማራኪ እና መረጃ ሰጭ ያደርገዋል፡፡ ከቤት ውጭ/የተመላላሽ/ ቤተ- ሙከራ 
የክረምት/ በጋ ካምፕተማሪዎች በራሳቸው ጥረት ተፈጥሮአዊውን አለም የመዳሰስ እና የመመልከት እድል ይሰጣቸዋል፡፡ ከፍተኛ የትምህርት ዝግጅት እና ብቃት ያለው ሰራተኛ የውሃማ አካላት 
ጥናት፣ የተፈጥሮ ታሪክ እንዲሁም የተፈጥሮ የላቀ ገጽታ የመሳሰሉትን ሊያካትት የሚችል በካምፕ ላይ ቆይታ ለሚያደርጉ ተማሪዎች የበርካታ ተግባራትን በመስጠጥ ሂደት ደህንነቱን በጠበቀ መልኩ 
ማከናወን ይችላሉ፡፡ ይህ ምሽት የሌሊት መርሃ ግብር በቨርጂኒያ ከዋሬንግተን አቅራቢያ በሚገኘው Phoebe Hall-Knipling የተመላላሽ/ ከቤት ውጭ ቤተ ሙከራ የሚከናወን ይሆናል፡፡ መሬት 
ላይ የሚተከሉ ድንኳን/ዳስ፣ የተለያዩ ምግቦች እና መጠጦች ይቀርባሉ፡፡ በድንኳን አብሮ የሚኖር ሰው በካንፑ አስተዳደር/ዳይሬክተር ይመደባል፡፡ ለተጨማሪ መረጃ በ703-228-6166 ይደውሉ፡፡ 
ምዝገባው ከመርሃ ግብሩ አቅም በላይ ካለፈተሳትፎን ለመወሰን የዕጣ አወጣጥ ዘዴ ወይም ስርአት በመጠቀም የሚመረጥ ይሆናል፡፡ ተማሪዎች በማመልከቻቸው ሁኔታ ሚያዚያ 14 (ኢሜይል 
ያልደረሳቸው እንደሆነ ከሳይንስ ቢሮ ወይም USPS) በኩልበፖስታ መልእክት እንደያውቁ ይደረጋል፡፡ የመክፈቻ ጊዜው ከምዝገባ ቀነ ገደብ በኋላ የሚውል ከሆነ ማመልከቻው ቀድሞ የመጣ ቅድሚያ 
ይስተናገዳል በሚል መርህ ይከናወናል፡፡ በቦታው ሁኔታ የሚወሰን ከአርሊንግተን ውጪ ነዋሪ በሆኑ ተማሪዎች ከሐምሌ1 በኋላ የሚቀርብ ማመልከቻ ተቀባይነት ሊኖረው ይችላል፡፡ ለበለጠ መረጃ 
እባክዎን በ703-228-6166 ከሳይንስ ቢሮ ጋር ይገናኙ፡፡ 

 
V. በክረምት የተራዘመ ቀን  

በክረምት የተራዘመ ቀን መርሃ ግብር ከልጆች እድሜ ተገቢ የሆኑትን እና የሚፈልጉትን ወይም የሚሹትን ነገር ለማሟላት የተዘጋጀ ጥብቅ ክትትል የሚደረግበት ጥራት ያለው ትምህርት 
የሚሰጥበት ነው፡፡ መርሃ ግብሩ የስነ ጥበብ፣ የእጅ ስራ ውጤቶች፣ ስፖርት፣ ጌም፣ ድራማ፣ ዋና፣ ሳይነስ እንዲሁም ሌሎች የትምህርት አይነቶችን ያካትታል፡፡በኬንሞር STARTALK ለሚማሩ 
ተማሪዎች የተራዘመ የቀን አማራጭ አይኖራቸውም፡ ለተራዘመ ቀን ብቁ ለመሆን፣ 

መጀመሪያ ተማሪውከዚህ በታች ዝርዝራቸው በተመለከቱት የበጋ የትምህርት መርሃ ግብር መመዝገብ አለበት፡፡ተማሪው በቀን 5 መስከረም 30, 2020 እድሜው 5 አመት በመሆን አለበት፤
ወላጅ ወይም የበላይ ጠባቂ ሞግዚት ስራ ያለው ወይም ስራን በትጋት እያፈላለገ ወይም ትምህርት ላይ የሚገኝ ወይም አቅም የሌለው ከሆነ የተራዘመ የቀን ሁኔታው ወቅታዊ መሆን አለበት፡፡ 

አሽላውን 7/6 – 7/31 
ባሬት 7/6 – 7/31 
ካርሊን ስፖሪንግ 7/6 – 7/31 
ድሪን 7/6 – 7/31 
 

ስለምዝገባ ቀን መረጃ በapsva.us/extended-dayበበልግ ወቅት መጀመሪያ ላይ ይገለጻል፡፡ለበለጠ መረጃ እባክዎን በ 703-228-6069 ይደውሉ፣ኢሜልextended.day@ apsva.us, or 
visit apsva.us/extended-dayይላኩ፡፡ 

 

የተራዘመ ቀን የምዝገባ ሂደቱን በተመለከተ ከክረምት/በጋ ትምህርት የተለየ መሆኑን ልብ ይበሉ፡፡የሁለቱም መርሃ ግብሮች ማመልከቻ ዎች ተሟልቶ በተገቢው ጊዜ መቅረብ አለባቸው፡፡ 
 
  



የመለስተኛ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት መርሃ ግብር  
ማስታወሻ፡ ከቅጣት ጋር ትምህርቱን ያሚያቆሙበት የመጨረሻው ቀነ ጁላይ 31 ነው፡፡ 
APS በየእየ አመቱ ካውንቲ-አቀፍ የበጋ የትምህርት መርሃ ግብር ይሰጣል በ2020 መርሃ ግብሩ በኬን ሞር የሚካሄድ ይሆናል፡፡ይህ መርሃ ግብርየሚከተሉትን በርካታ አማራጮች 
ለተማሪዎቹይሰጣል፡ 
በመደበኛ የትምህርት አመት የተጨማሪ ትምህርት ወይም የማጠናከሪያ ኮርስ ወርክ ይሰጣል 
አካዳሚካዊ የትምርት ዝግጁነት ክህሎቶችን ማሻሻል  
በማንበብ፣ መጻፍ፣ማዳመጥ እና መነጋገር/ንግግር ልምድ የእንግሊዘኛ ቋንቋ አቅም እና ማሻሻል 
በመደበኛው የትምህርት አመት በደንብ ያልገባቸውን የSOLአቅም እና ክህሎት ማጠናከር  
በሂሳብ፣እንግሊዘኛ ቋንቋ እንግሊዘኛ ጥበብ እና ሳይንስ የተገኘን ክህሎት እና የስራ ልምድ መጠበቅ  
 
የመለስተኛ/መካከለኛ ትምህርት ቤት ተማሪዎች የኮርስ ቀን፤ሰዓት እና ዝርዝር መግለጫ ይከተላል፡፡ ተማሪዎች እና ወላጆች ትምህርታውን መከታተል የሚችሉበት ቦታ መወያየት እና 
ከአስተማሪዎች እና አማካሪዎች ጋር መመካከር እንዲሁም በማብቂያው ቀን አምስት ሰኔ የኮርስ ምርጨ ማድረግ አለባቸው፡፡ እንዚህን መርሀ ግብሮች አስመልክቶ ለጠቅላላ መረጃ በገጽ 1 
የተዘረዘረውን ስልክ መጠቀም ወይም የትምህርት ቤቱ ጋይዳንስ-አማካሪ ጋር ይደውሉ፡፡ ለሁሉም ኮርሶች የአስተማሪው ፊርማ ያስፈልጋል፡፡ 

 
I. ተጨማሪ የማጠናከሪያ ትምህርት  
ሂሳብ፣እንግሊዘኛ እና ሳይንስ  
ማስታወሻ፡ በዚህ ወቅት የ6 ወይም 7ኛ ክፍል ተማሪ ለሆኑት ተጨማሪ የማጠናከሪያ ትምህርቶች እነዚህ ብቻ ናቸው፡፡ 
ሂሳብ 
ሂሳብ 6፡የኮርስ ኮድ: 13110 
ሂሳብ 7፡ የኮርስ ኮድ: 13111  

የእንግሊዘኛ ቋንቋ ጥበብ 
ክፍል 6 እንግሊዘኛ፡የኮርስ ኮድ: 11109 
ክፍል 7 እንግሊዘኛ፡የኮርስ ኮድ: 11110 

ሳይንስ  
ክፍል 7 የሂወት ሳይንስ የኮርስ ኮድ: 14115 
 
የምዝገባ መዝጊያ ቀነ 6/5/20 
ብቁነት: ከዚህ በታች ይመልከቱ  
ሀምሌ6 – ነሀሴ 7 
ክፍለ ጊዜ 1: 7:45 ኤ.ኤም – 9:55 ኤ.ኤም 
ክፍለ ጊዜ 2: 10:05 ኤ.ኤም – 12:15 ፒ.ኤም 

$150/$56 
ተማሪዎች በመደበኛ የትምህርት አመት በአንዱ ኮርስ ከወደቁ፣የSOL ፈተና ከወደቁ ወይም ኮርሱን በC ወይም ከዚህ በታች በሆነ ውጤት ካለፉ እና ለሚቀጥለው ደረጃ ስኬታማ መሆን 

እንዲችሉ ተጨማሪ ትምህርት የሚያስፈልጋቸው ከሆነ በሂሳብ፣እንግሊዘኛ ወይም ሳይንስ ተጨማሪ የማጠናከሪያ ትምህርት ወይም ኮርስ መውሰድ አለባቸው፡፡ተማሪዎች ባለፈው ወቅት ኮርሱን 
ተከታትለው የነበሩ ከሆነ ብቻ ለተጨማሪ ወይም ሜካብ ኮርስ መመዝገብ ይችላሉ፡፡የስምንተኛ ክፍል ተማሪዎች በዋሽንግጸን-ሊብሪቲ (ካውንቲ አቀፍ የበጋ ከፍተኛ ትምህርት ቤት 
ሳይት)የተጨማሪ ማጠናከሪያ ትምህርቱን ይወስዳሉ፡፡ እንክዎን የ8ኛ ክፍል (11120) እንግሊዘኛ፣የ8ኛ ክፍል (13112)ቅድም-አልጀብራ፣የ8ኛ ክፍል 1 (23130) አልጀብራ እናየ8ኛ ክፍል(14125) 
አካላዊ ሳይንስ በHIGH SCHOOL PROGRAMS ስር ተዘርዝርዋል፡፡ 

 
LABማንበብ እና መጻፍ  
ክፍል 6, የኮርስ ኮድ: 11001 
ክፍል 7, የኮርስ ኮድ: 11002 
የምዝገባ መዝጊያ ቀን: 6/5/20 
ብቁነት: 6 ወይም 7ኛ ክፍል ያጠናቀቁ ተማሪዎች  
ሀምሌ 6 – ነሀሴ 7 
ክፍለ ጊዜ 1: 7:45 ኤ.ኤም – 9:55 ኤ.ኤም 
ክፍለ ጊዜ 2: 10:05 ኤ.ኤም – 12:15 ፒ.ኤም 
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 ይህ LABየ5ኛ ክፍል እንግሊዘኛ SOL ፈተና፣የ 6ኛ ንባብ SOL ፈተና፣እና/ወይም 7ኛ ንባብ SOL ፈተና ላለፉ ተማሪዎች የሚጣጣምትምህርት ነው፡፡ የ6 እና 7ኛ ክፍል ትምህርት ደረጃውን 

የጠበቀ የመማር ማስተማር ሂደት ላይ ልዮ ትኩረት ተሰጥቶታል፡፡ ይህ ትምህርት በክፍል-ደረጃ የእንግሊዘኛ ትምህርቱን ለወደቁ ተማሪዎች የተዘጋጀ አይደለም፡፡ እነኚህ ተማሪዎች በመደበኛው 
ማለትም የ6 ወይም የ7ኛ ክፍል ተጨማሪ የእንግሊዘኛ የማጠናከሪያ ኮርስ መከታተል/መውሰድ አለባቸው፡፡ 

 
  



የእንግሊዘኛ ቋንቋን ማሳደግ (ELD) 
የምዝገባ መዝጊያ ቀን: 6/5/20 
ብቁነት: በ 6-7ኛ ክፍል የእንግሊዘኛ (EL) ተማሪዎች  
ሀምሌ 6 – ነሀሴ 7 
ክፍለ ጊዜ 1: 7:45 ኤ.ኤም – 9:55 ኤ.ኤም 
ክፍለ ጊዜ 2: 10:05 ኤ.ኤም – 12:15 ፒ.ኤም 
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COURSE GRADE CODE 

ELD 1 እግሊዘኛ  6-7 10786 

ELD 2 እንግሊዘኛ 6-7 10790 

ELD 3 እግሊዘኛ 6-7 10796 

ELD 4 እንግሊዘኛ 6-7 10799 

 እንዲሁም የ6 ወይም 7ኛ ክፍል የELተማሪዎች በክረምት/በጋ 6 ወይም 7ኛ የንባብ እና መጻፍ የሚከታተሉ/የሚማሩ (የኮርስ ኮድ: 11001ወይም 11002)  በEL አስተማሪ ምክረ ሀሳብ መሰረት  
 

EL ሂሳብ - 10880: ይህ ኮርስ ከክፍ ደረጃ በታች የሆነ የሂሳብ ችሎታ ላሳዩ እና በጀማሪ የሂሳብ ጽንሰ ሀሳብ ትምህርት ለሚያስፈልጋቸው የELD 1 ተማሪዎች የተዘጋጀ ነው፡፡ 
 
EL ሂሳብ 7ዝግጁነት- 10886: ይህ ኮርስ ለሚቀጥለው የትምህርት አመት የ7ኛ ክፍል ሂሳብ ለሚከታተሉ/ለሚማሩ የELD 1 እና 2 ሁለት ተማሪዎች የተዘጋጀ ነው፡፡ይህ ኮርስ ለስኬታቸው አስፈላጊ 
የሆኑ የሂሳብ ጽንሰ ሀሳብ የቋንቋ ክህሎት ማጠናከር ላይ ትኩረት ያደርጋል፡፡ 

 
ለ8ኛ ክፍል ተማሪዎች የEL የቅድመ-አልጀብራ  ዝግጁነት 13100: ይህ ኮርስ ለሚቀጥለው የትምህርት አመት  የ8ኛ ክፍል ሂሳብ ለሚከታተሉ/ለሚማሩ የELD 1 እና 2 ሁለት ተማሪዎች የተዘጋጀ ነው፡፡ 
ይህ ኮርስ ለስኬታቸው አስፈላጊ የሆኑ የሂሳብ ጽንሰ ሀሳብ የቋንቋ ክህሎት ማጠናከር ላይ ትኩረት ያደርጋል፡፡ 
 
ልዮ ትምህርት መርሃ ግብር  

ከዚህ በታች የተዘረዘሩት ኮርሶች መውሰድ/መከታተል እነዚህን ልዮ የትምህርት አገልግሎት/መርሃ ግብር 2019-20 የትምህርት አመት ተደራሽት ለነበራቸው የAPS መለስተኛ/መካከለኛ ትምህርት 
ቤት ተማሪዎች የተወሰ ነው፡፡ 

 
የ6-7ኛ ክፍል ሂሳብ እና እንግሊዘኛ   
ሂሳብ 6, ኮርስ ኮድ: 10046 
ሂሳበ 7, ኮርስ ኮድ: 10033 
እንግሊዘኛ 6, ኮርስ ኮድ: 10045 
እንግሊዘኘ 7፡ኮርስ ኮድ: 10029 
የምዝገባ መዝጊያ ቀን: 6/5/20 

ብቁነት:በ2019-20 የትምህርት አመት ሁሉን አካታች- ልዮ የትምህርት አገልግሎት ላገኙት  የAPSየሙሉ ጊዜ ትምህርት-ተማሪዎች፤ 
ሀምሌ 6 – ነሀሴ 7 
ክፍለ ጊዜ 1: 7:45 ኤ.ኤም – 9:55 ኤ.ኤም 
ክፍለ ጊዜ 2: 10:05 ኤ.ኤም – 12:15 ፒ.ኤም 
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የ8 ኛ ክፍል ሂሳብ እና እንግሊዘኛ    
እንግሊዘኛ8, ኮርስ ኮድ: 10031 

የ8ኛ ክፍል ቅድመ አልጀብራ-የኮርስ ኮድ: 10034 
የምዝገባ መዝጊያ ቀን: 6/5/20 
ብቁነት:በ2019-20 የትምህርት አመት ሁሉን አካታች- ልዮ የትምህርት አገልግሎት ላገኙት የAPSየሙሉ ጊዜ ትምህርት-ተማሪዎች፤ 
ሀምሌ 6 – ነሀሴ 7 
ክፍለ ጊዜ 1: 7:45 ኤ.ኤም – 9:55 ኤ.ኤም 
ክፍለ ጊዜ 2: 10:05 ኤ.ኤም – 12:15 ፒ.ኤም 
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ቦታ: ዋሽንግጸን-ሊብሪቲ 
 
  



የ6-8ኛ ክፍል የእረፍት ጊዜ ንባብ  
ክፍል 6, የኮርስ ኮድ: 10056 
ክፍል 7, የኮርስ ኮድ: 10057 
ክፍል 8, የኮርስ ኮድ: 10058 
የምዝገባ መዝጊያ ቀን: 6/5/20 
ብቁነት:በ2019-20 የትምህርት አመት የAPS መካከለኛ/መለስተኛ ትምህርት ቤት የእረፍት ጊዜ የንባብ ትምህርት -ተማሪዎች፤ 
ሀምሌ 6 –ነሀሴ7; 7:45 ኤ.ኤም –12:15 ፒ.ኤም 
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ተግባዊ የሂወት ክህሎት መርሃ ግብር  
ኮርስ ኮድ: 10971  
የምዝገባ መዝጊያ ቀን: 6/5/20 
ብቁነት:በ2019-20 የትምህርት አመት የAPS መካከለኛ/መለስተኛ ትምህርት ቤት ተግባራዊ የህይወት ክህሎት መርሃ ግብር የተከታተሉ/የወሰዱ-ተማሪዎች፤ 
ሀምሌ 6ነሀሴ 7; 7:45 ኤ.ኤም –12:15 ፒ.ኤም 
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የኦቲዝምላለባቸው ተማሪዎች ሁሉን አካታች የክትትል መርሃ ግብር (MIPA) 
ኮርስ ኮድ: 10914  
የምዝገባ መዝጊያ ቀን:6/5/20 
ብቁነት:በ2019-20 የትምህርት አመት በAPSሙሉ ጊዜ MIPA የተከታተሉ/የወሰዱ -ተማሪዎች፡፡ 
ሀምሌ 6–ነሀሴ7; 7:45 ኤ.ኤም –12:15 ፒ.ኤም 
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SHRIVER መርሀ ግብር  
ኮርስ ኮድ: 20980  
የምዝገባ መዝጊያ ቀን: 6/5/20 
ብቁነት:በ2019-20 የትምህርት አመት በAPS ሙሉ ጊዜ SHRIVER መርሃ ግብር የተከታተሉ/የወሰዱ -ተማሪዎች፡፡ 

ሀምሌ 6 –ነሀሴ 7፣ 8:00 ኤ.ኤም–12:00 ፒ.ኤም 
$150/$56 
ቦታ: ዘ ሀይትስ 

የShriver የክረምት/መርሃ ግብር ከባድ የአይምሮ ጉዳት ወይም ዘገምተኝነት ላለባቸው አካል ጉዳተኛ ተማሪዎች እራስን ችሎ መኖር፣ሙያ፣ቴክኒክ እና አካዲሚያዊ ክህሎት ዙሪያ ድጋፍ 
በሚሰጡት የትምህርት መስኮች ዘላቂ ትምህርት ለመስጠት የታቀደ ነው፡፡ ዋናው ትኩረቱ ባለፈው የትምርት አመት እንዲሁም በታየው እነ በተገኘው መጠነኛ ለውጥ ክህሎቱ በማስቀጠል ላይ 
ይሆናል፡፡ የትራንስፖርት አገልግሎት በክረምት/በጋ ከትምህርት ሰዓታት በፊት እና በኃላ ብቻ የሚሰጥ ይሆናል፡፡ የተራዘመ የትምህርት አመት (ESY) አገልግሎት የሌላቸው የShriver ተማሪዎች 
ከመመዝገባቸው አስቀድመው ከትምህርት ቤቱ ጋር መገናኘት አለባቸው፡፡ ለበለጠ መረጃ በ 703-228-6440 ላይ ይደውሉ፡፡ 

 
 
II. የክህሎት ማዳበር/ኮርስ 

 
አልጀብራን መጀመር (ወቅታዊየ6ኛ ክፍል ብቻ) 
ኮርስ ኮድ: 10958  
የምዝገባ መዝጊያ ቀን: 5/1/20 
ብቁነት:የ6ኛክፍል ሂሳብ ውጤትBወይም ከዛ በላይ ያጠናቀቁ እና የSOL ፈተና ያለፉ ተማሪዎች 

ሀምሌ 6 – ነሀሴ 7 
ክፍለ ጊዜ 1: 7:45 ኤ.ኤም – 9:55 ኤ.ኤም 
ክፍለ ጊዜ 2: 10:05 ኤ.ኤም – 12:15 ፒ.ኤም 
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ይህ ኮርስ አልጀብራI ወይም አልጀብራ Iበ8ኛ ክፍል የሚቀላቀለውን ለመውሰድ ፍላጎት ያላቸው የ6ኛ ከፍል ሂሳብ በስኬት ላጠናቀቁ ተማሪዎች የተዘጋጀ ነው፡፡ይህ ኮርስ ተማሪዎች 

በሁለቱም በ8ኛ ክፍል አልጀብራ እንዲሁም የ7ኛ ከፍል የቅድመ አልጀብራ ትምህርት ላይ እውቀታቸውን ለማስፋት ዝግኑ መሆን እንዲችሉየ7ኘ ክፍል ተማሪዎች የቅድመ አልጀብራ 
የትምህርት ይዘት አጭር መግለጫ ይሰጣል፡፡ በትምህርት አሰጣጡ ሂደት የተጨባጩ አለም ተምሳሌት በሆኑት የተግባቦት እና ግንኑኘት ጉዳዮች ላይ ልዮ ትኩረት ይሰጥበታል፡፡ 
  



የአልጀብራ ትምህርት መግቢያ (ወቅታዊ የ7ኛክፍል ብቻ)  
ኮርስ ኮድ: 13102  
የምዝገባ መዝጊያ ቀን: 5/1/20 
ብቁነት: የ7ኘ ሂሳብ በB ወይም ከዛ በላይ ውጤት ያጠናቀቁ እና የSOL ፈተና ያለፉ ተማሪዎች፤ወይም የ7ኛ ቅድመ-አልጀብራ በB ወይም ከዛ በላይ ውጤት ያጠናቀቁ እና የSOL ፈተና ያለፉ 
አልጀብራ Iከመውሰዳቸው አስቀድሞ ተጨማሪ ድጋፍ እንደሚያስፈልጋቸው የሚያስቡ ተማሪዎች፡፡  
ሀምሌ 6 – ነሀሴ 7 
ክፍለ ጊዜ1: 7:45 ኤ.ኤም – 9:55 ኤ.ኤም 
ክፍለ ጊዜ 2: 10:05 ኤ.ኤም – 12:15 ፒ.ኤም 
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ይህ ኮርስ የ7ኛ ክፍል ሂሳብ ወይም ቅድመ አልጀብራ በስኬት ላጠናቀቁ እና በ8ኛ ክፍል የሚቀላቀልውን የአልጀብራI ወይም አልጀብራ I መውሰድ ለሚፈልጉ ተማሪዎች የተዘጋጀ ነው፡፡ ይህ 

ኮርስ በሚቀጥለው የትምህርት አመት ተማሪዎች በአልጀብራI ግንዛቤያቸውን በማስፋት ዝግጁ እንዲሆኑ የበኩሉን አስተዋጽኦ በሚደርግ የቅድመ አልጀብራ ክህሎት እና ግንዛቤን የሚያጠናክር 
ነው፡፡ ችግር ፈቺነት እና የተግባቦት ዘዴዎች ልዮ ትኩረት የሚሰጥባቸው የትምህርቱ ዋነኛ አካላት ናቸው፡፡ 

 
ጎግል ሊትትሪፕስ – መልክእ ምድራዊ ካርታ፣ ታሪካዊ ልቦለድ 
ኮርስ ኮድ: GOOGLELIT67  
የምዝገባ መዝጊያ ቀን: 5/1/20 
ብቁነት: 6፣7ኛወይም 8ኛ ክፍል ያጠናቀቁ ተማሪዎች  
ሀምሌ 6 – ነሀሴ 7 
ክፍለ ጊዜ 1: 7:45 ኤ.ኤም – 9:55 ኤ.ኤም 
ክፍለ ጊዜ 2: 10:05 ኤ.ኤም – 12:15 ፒ.ኤም 
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ተማሪዎች ታሪካዊ-ረጅም ልቦለድ ታሪክ በማንበብ የጉጉል ቴክኖሎጂ በመጠቀመ በጉዞው ሂደት አካባቢያቸውን ማሰስብ ያስችላቸዋል፡፡በጉጉል ቴክሎጂ የታገዘ ጉዞ የማንበብ ተሞክሮን 

ከለት ተለት ሂይወት ጋር አንባቢዎች ከጉዞው ጎን ለጎን ከገጸ ባህርያቱ ጋር በመተዋወቅ የታሪኩ አንድ አካል እንዲሆኑ ያዛቸዋል፡፡ጉዞ በሚያደርጉበት እያዳንዱ አንቅስቃሴ  ስለ ታሪካዊ ክስተት 
የበለጠ እንዲያውቁ እና አንድ ጉዳይ በጥልቀት በመመርመር እና በማሰብ ተግባራት እንዲሰማሩ የሚያግዛቸውን ከረጅም ልቦለድ ታሪክ ውጪ የሆኑትን ፎቶ ግራፍ፣ምስል፣ተንቀሳቃሽ ምስሎች 
እና ክሊፖችን የመመልከት እንዲሁም ቀዳ መረጃዎችን እና ድረሳናት የመመረመር እድል ያገኛቸዋል፡፡ 
 

በአለማቀፍ ጉዳዮች ላይ የአመራር አካዳሚ  
ኮርስ ኮድ: LEADACADGI 
የምዝገባ መዝጊያ ቀን: 5/1/20 
ብቁነት: የ 6, 7 ወይም 8 ክፍል ያጠናቀቁ ተማሪዎች፡፡ 
ሀምሌ 6–ነሀሴ17; 7:45 ኤ.ኤም – 12:15 ፒ.ኤም 
$380/$77 
በሚያልፈው እያንዳንዱ ቀን የበለጠ እያነሰ የሚሄድ በሚመስል እጅግ የተቀራረበ አለም ላይ እንኖራለን፡፡ በመሆኑም በየ12 ክፍል አለማቱ የሚገኝ የተለያየ መሀንነት እና ብዝሃነትን ለመገንዘብ 
የተለያዩ የዳሰሳ እና ጥናት ተግባራት ለማከናወን የሚያስፈልጉ ክህሎቶች ቢኖሩም ጠቀሜታው የጎላ ይሆናል፡፡ በ21ኛ ክፍለ ዘመን ስኬታማ ለመሆን የሚያስፈልጉ የተለያዩ የውጭ አገር 
ፖሊሲዎችን፣ ባለሙያዎችን በመጋበት በሚካሄደው ሙግትና ክርክር ወይም ውይይት ተሳታፊ ለመሆን ተማሪዎች አለማቀፋዊ ግንዛቤያቸውን ለማዳበር ያስችላቸዋል፡፡  
እነዚህ ተግባራት የሚያካትቱት  
አለማቀፋዊ ጉዳዮችን ለምሳሌ ሰብአዊ መብቶች እና ዲሞክራሲያዊ ግንባታ ወዘተ  
ለአለማቀፍ ጉዳዮች ሁሉንም የትምህርት ፈተና 
ከውጭ ፖሊሲ አርቃቂ ባለሙያዎች ጋር መገናኘት እና  
የራስን ሚና መወጣት እና በተማሪ የተመራ ጥናታዊ ጽሁፍ ሂደቶች  
በአለማቀፋዊ ጉዳዮች የምርምር አማራጮች ናቸው፡፡  
  



ዲሞክራሲ በተግባር 
ኮርስ ኮድ: DEMINACTION 
Rየምዝገባ መዝጊያ ቀን: 5/1/20 
ብቁነት:  6፣ 7 ወይም 8 ከፍልን ያጠናቀቀ ተማሪ 
ሐምሌ 20 – ሐምሌ 31; 7:45 ኤ.ኤም – 12:15 ፒ.ኤም 
$380/$77 

በዜጎች መብት፣ ድምጽ አሰጣጥ፣ ስደት በመሳሰሉ ጉዳዮች ላይ የሚሰጡት አስተያየት አለ?  በማህበረሰብዎ ውስጥ ለውጥ ለማምጣት ተጽእኖ ማሳደር የሚችል ስልጣን አለኝ ብለው 
ያምናሉ? በመሰል ዲሞክራሲያዊ ተቋማት ውስጥ ተሳትፎ መኖር እነዚህን ጉዳዮች ለመፍታት እድል ይሰጣል፡፡ የተለያዩ ክንውኖች የመስክ ላይ ጥናት፣ ሙግት እና ውይይት መጠቀም ተማሪዎች 
በጽንሰ ሀሳብ ደረጃ የተገነዘቡትን የኋላ ታሪካችንን አመጣጥ እና የመንግስት ምስረታ ሂደቶችን በመገንዘብ በማህበረሰባችንም ሆነ በህዝቦች መካከል ንቁ ተሳትፎ እንዲኖረን ይረዳናል፡፡  
ክንዋኔዎቹ የሚያካትቱት  
አለማቀፋዊ ጉዳዮችን ለምሳሌ ሰብአዊ መብቶች እና ዲሞክራሲያዊ ግንባታ ወዘተ  
ለአለማቀፍ ጉዳዮች ሁሉንም የትምህርት ፈተና 
ከውጭ ፖሊሲ አርቃቂ ባለሙያዎች ጋር መገናኘት እና  
የራስን ሚና መወጣት እና በተማሪ የተመራ ጥናታዊ ጽሁፍ ሂደቶች  
በአለማቀፋዊ ጉዳዮች የምርምር አማራጮች ናቸው፡፡ 
 

የበጋ ትምህርትአካዳሚ 
ኮርስ ኮድ: LITACAD7  
የምዝገባ መዝጊያ ቀን: 5/1/20 
ብቁነት: በጥሪ ብቻየ 6, 7 ወይም 8 ክፍል ያጠናቀቁ ተማሪዎች፡፡ 
ሐምሌ 6 – ነሐሴ 7; 7:45 ኤ.ኤም – 12:15 ፒ.ኤም 
$380/$77 

በክረምት የቀለም ትምህርት የተማሪዎች ፍላጎት እና ምርጫ ያካተተ ለምህንድስና እና ለንድፍ እንደ ዘዴ መጠቀም የሚችሉበትን ከትምህርት ደረጃቸው እኩል ወይም በላይ የሆነ የማህበብ 
እና የመጻፍ ተግባራትን በተለየ ፍቅር እና ትጋት እንዲያከናውኑ የሚያስችል ተማሪዎችን የሚከታተል የትምህርት አሰጣጥ አንዱ ዘዴ ነው፡፡ ብቁ ከሆኑ ተማሪዎች ተጠናቆ የሚላከው የምዝገባ ቅጽ 
እና ቼክ Schirley Soto Cubillos ፍትሃዊነት እና ልህቀት ቢሮ  2110 Washington Blvd., Arlington, VA 22204 ከግንቦት 1 በፊት በቀጥታ መላክ አለበት፡፡  
 

ከክፍል ውጭ የላቦራቶሪ ክፍለ ጊዜ B 
ኮርስ ኮድ: 10970 
የምዝገባ መዝጊያ ጊዜ: 4/3/20 
ከቤት ውጭ ጨቤተሙከራ የምዝገባ ቅጽ እና ቼክ በ2110 Washington Blvd, Arlington, VA 22204 ለሚገኘው የAPS ሳይንስ ቢሮ ያቅርቡ፡፡ እባክዎን የወንድማማቾች ክፍያ አንድ ላይ 
አያቅርቡ፡፡ከዚሁ ተመላላሽ/ ከቤት ውጪ ላብራቶሪ በተጨማሪ ለሌላ ትምህርት እያመለከቱ ከሆነ በተማሪ ትምህርት ቤት በሚገኘው ሬጅስትራር የተለየ ቅጽ እና ቼክ ያቅርቡ፡፡  
ብቁነት: የ 6, 7 ወይም 8 ክፍል ያጠናቀቁ የአርሊንግተን ነዋሪዎች  
ክፍለ ጊዜ B: ሐምሌ 6 – ሐምሌ 10 
$684/$113 (ማጓጓዣ፣ ክፍል እና ቦርድ ያካትታል) 
ቦታ: PHOEBE HALL-KNIPLING ከቤት ውጭ ላብራቶሪ 

በርካታ ባህላዊ ክንዋኔዎች የተካተቱበት (ተራራ ላይ መውጣት፣ በምሽት/ለሊት እሳት ማንደድ፣ የእጅ ስራ ውጤቶች፣ የበረዶ ሸርተቴ እና ወዘተ) እንዲሁም ከተፈጥሮ የሚመነጭ 
አስደሳች ትእይንት ሲታከልበት መርሃ ግብሩን አስደሳች እና መረጃ ሰጭ ያደርገዋል፡፡ ይህ መርሃ ግብር ከቤት ጭ የላቦራቶሪ የክረምት/ በጋ የአንደኛ ደረጃ የካምፕ ላይ ትምህርት ቅጥያ ሲሆን 
ነገር ግን ከዚህ የተሻለ ወይም በከፍተኛ ደረጃ የተፈጥሮ አካባቢውን ማሰስ እና የተለያዩ ተግባራት ማከናወን፣ ካምፕ ላይ ያረፉ ተማሪዎች የተለየ ተሞክሮ እንዲኖራቸው ነው፡፡ ይህ አስደሳች 
እና ማራኪ የበጋ ተማሪዎች ካምፕ በPhoebe Hall-Knipling ከቤት ውጭ ቤተ ሙከራ ከሚገኝበት ቨርጂኒያ አጠገብ ይሆናል፡፡ተማሪዎች በራሳቸው ጊዜ በመረጧቸው ተግባራት እንዲሁም 
ራሳቸውን በሚመሩበት የነጻ ጊዜ ክንውን በከባቢያቸው የሚገኘውን ተፈጥሮአዊ አለም ለመዳሰስ እና ለማሰስ እድል ይሰጣቸዋል፡፡ይህ ከቤት ውጭ የሚከናወን የቤተ ሙከራ ተግባራት 
በዋሪንግተን ቨርጂኒያ አጠገብ ከሚገኘው Phoebe Hall-Knipling አዳራሽ ውስጥ ይሆናል፡፡ ተማሪዎች ሰኞ ጠዋት ወደ ቤተ ሙከራው የሚወሰዱ ሲሆን በተመሳሳይ ሳምንት አርብ ቀን 
ከሰኣት በኋላ ወደ አርሊንግተን ይመለሳሉ፡፡  

መሬት ላይ የሚተከሉ ድንኳን/ዳስ፣ የተለያዩ ምግቦች እና መጠጦች ይቀርባሉ፡፡ በድንኳን አብሮ የሚኖር ሰው በካንፑ አስተዳደር/ዳይሬክተር ይመደባል፡፡ ለተጨማሪ መረጃ በ703-228-
6166 ይደውሉ፡፡ ምዝገባው ከመርሃ ግብሩ አቅም በላይ ካለፈተሳትፎን ለመወሰን የዕጣ አወጣጥ ዘዴ ወይም ስርአት በመጠቀም የሚመረጥ ይሆናል፡፡ ተማሪዎች በማመልከቻቸው ሁኔታ ሚያዚያ 14 
(ኢሜይል ያልደረሳቸው እንደሆነ ከሳይንስ ቢሮ ወይም USPS) በኩልበፖስታ መልእክት እንደያውቁ ይደረጋል፡፡ የመክፈቻ ጊዜው ከምዝገባ ቀነ ገደብ በኋላ የሚውል ከሆነ ማመልከቻው ቀድሞ 
የመጣ ቅድሚያ ይስተናገዳል በሚል መርህ ይከናወናል፡፡ በቦታው ሁኔታ የሚወሰን ከአርሊንግተን ውጪ ነዋሪ በሆኑ ተማሪዎች ከሐምሌ1 በኋላ የሚቀርብ ማመልከቻ ተቀባይነት ሊኖረው ይችላል፡፡ 
ለበለጠ መረጃ እባክዎን በ703-228-6166 ከሳይንስ ቢሮ ጋር ይገናኙ፡፡ 

 
 
 
 
 

የከፍተኛ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት መርሃ ግብር  
ማስታወሻ: ካለቅጣት ትምህርቱን ማቆም የሚችሉበት የመጨረሻ ቀን ሐምሌ 31 ነው፡፡ 
የ2020 ከፍተኛ ት/ቤት መርሃ ግብር በዋሽንግጸን-ሊብሪቲ High School ይከናወናል፡፡ ይህ መርሃ ግብር ተማሪዎች የሚከተሉትን ለማድረግ የሚያስችላቸው በርካታ አማራጮችን 

ይሰጣሉ፡፡  
የተጨማሪ ኮርስ  
የአካዳሚካዊ ብቃትን ማጠናከር 
የተወዳዳሪነት ክህሎትን ማሳዳግ  
በማንበብ፣ መጻፍ፣ መናገር እና ማድመጥ የእንግሊዝኛ ቋንቋ ጥራትና ብቃትን ማሳደግ   
የወደቁበትን SOL ፈተና በመውሰድ መዘጋጀት  
ባለ ክሬዲት ሃወር አዲስ ኮርስ መውሰድ  
ተማሪዎች እና ወላጆች ስለሚማሩት የትምህርት አይነት ከትምህርት ቤቱ አስተማሪ እና አማካሪ ጋር በመመካከር በምዝገባ ማብቂያ ቀን ሰኔ 5 የኮርስ ምርጫውን ማከናወን፡፡ ይህንን 

መርሃ ግብር አስመልክቶ ለበለጠ መረጃ በዚህ ገጽ 1 የተዘረዘሩትን ስልክ ቁጥሮች ወይም ከት/ቤቱ ጋይዳንስ/አማካሪ ጋር መገናኘት/ ስልክ ቁጥሮች መደወል፡፡ 
ማስታወሻ: የሁሉም ኮርስ የምዝገባ ቅጽ ላይ ተማሪዎቹን በተመለከተ ምክረ ሀሳብ የሰጠ አስተማሪ ፊርማ መኖር አለበት፡፡  

I. ተጨማሪ የማጠናከሪያ ትምህርት 
እንግሊዝኛ፣ ማህበራዊ ጥናት፣ሂሳብ፣ ሳይንስ/ሰውነት ማጎልመሻ I 

ብቁነት: በሶስቱም የትምህርት ምድቦች ተጨማሪ የማጠናከሪያ የወሰዱ ተማሪዎች ይሆናል 

ባለፈው ኮርስ የወደቁ 

ኮርሱን ያለፉ ነገር ግን የSOL ፈተና የወደቁ 



ፈተናውን ያለፉ ነገር ግን (የ8ኛ ክፍል ቅድመ አልጄብራ፣ የ8ኛ ክፍል እንግሊዝኛ እና ሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት ለሚወስዱ እና ባለፈው ትምህርት በሶስት ኮርስ የወደቁ ተማሪዎች ብቻ 
ለምዝገባ ብቁ የሚሆኑበት)ውጤታቸውን ለማሻሻል የሚፈልጉ ተማሪዎች፡፡  

ለሙሉ ክሬዲት ብቁ ሆነው የሚገኙት ተማሪዎች ሁሉንም የ25 ቀናት ትምህርት መከታተል እንዲሁም በክላስ የመገኘት መመዘኛ መስፈርቱን ማሟላት እና የማለፊያ ነጥቡን ማግኘት 
አለባቸው፡፡ የSOL ፈተና በክረምት/በጋ ትምህርት መጨረሻ ላይ ተገቢነት ባላቸው ዋነኛ ትምህርቶች ላይ የሚሰጥ ይሆናል፡፡ ቆጠራ ማከናወን አይፈቀድም፡፡ ተማሪዎች ለሶስት ጊዜ ያህል 
ቢቀሩ የሚፈቀድላቸው ቢሆንም ነገር ግን (ለኒውወርክ ክፍለ ትምህርት እስከ ሁለት ጊዜ መቅረት የሚፈቀድ) ቢሆንም በአራተኛው ላይ ትምህርታቸውን እንዲያቆሙ ይገደዳሉ፡፡ የ8ኛ ክፍል 
ቅድመ አልጄብራ፣ የ8ኛ ክፍል የሰውነት ማጎልመሻ ትምህርቶች የመለስተኛ/መካከለኛ ት/ቤት ኮርሶች ናቸው፡፡ከነዚህ ኮርሶች የሚገኝ ክሬዲት አይኖርም፡፡ በክረምት/በጋ ት/ቤት ኮርሶች 
የተሰጠ ውጤት/ግሬድ በተቀላቀሉ ኮርሶች ላይ የሚገኝን ውጤት/ግሬድ መተካት አይችልም፡፡  
የምዝገባ የሚዘጋበት ቀን: 6/5/20 
ብቁነት: ባለፈው ኮርሱን የተከታተሉ እና የአስተማሪ ምክረ ሀሳብ  
ሐምሌ 6 – ነሐሴ 7 
የትምህርት ጊዜ 1: 7:45 ኤ.ኤም – 10:45 ኤ.ኤም 
የትምህርት ጊዜ 2: 11:15 ኤ.ኤም – 2:15 ፒ.ኤም 

$150/$56 

Course  Code 

እንግሊዘኛ 8* 11120 

እንግሊዝኛ 9 21130 

እንግሊዘኛ 10 21140 

እንግሊዝኛ 11 21150 

እንግሊዘኛ 12 21160 

ኢኮኖሚክስ ኤንድ ፐርሰናል ፋይናንስ 22212 

የአለም ጂኦግራፊ 22210 

ከ1500 ዓዓ ጀምሮ የአለም ሂስትሪ-ጆግራፊ  22215 

የአለም ታሪክ ጂኦግራፊ፡ 1500 ዓዓ እስከ አሁን  22216 

VA/U.S. ሂስትሪ 22360 

VA/U.S. መንግስት 22440 

የ8ኛ ክፍል ቅድመ አልጄብራ ውጤት ያገኙ  13112 

አልጀብራ I** 23130 

አልጄብራ I, ክፍል I 23131 

አልጀብራ II 23135 

አልጄብራ፣ ፈንክሽን ኤንድ ዳታ አናሊስስ 23145 

ጂኦሜትሪ 23143 

አካላዊ ሳይንስ/ የሰውነት ማጎልመሻ 8* 14125 

የመሬት ሳይንስ 24210 

ባዮሎጂ I 24310 

ኬሚስትሪ  24410 

ጤና ሳይንስ I (በ-7/6 -7/24 ክሬዲት 5 ያስገኛል) 27320 

 
*የስምንተኛ ክፍል ኮርሶች ክሬዲት አያስገኙም  
** በአልጄብራ I፣ክፍል II ተጨማሪ ማጠናከሪያ የሚፈልጉ ተማሪዎች አልጄብራ I 

 መከታተል አለባቸው፡፡ 
  



የSOL አጻጻፍ ኮርስ  
እንግሊዝኛ 11 የአጻጻፍ ኮርስ ኮድ: 20966  
ምዝገባ የሚዘጋበት ቀን: 6/5/20 
ብቁነት: ይህ ኮርስ የ11ኛ ክፍል እንግሊዝኛ ላለፉ ነገር ግን የSOL የጽሁፍ ፈተና ለወደቁ ተማሪዎች ክፍት ነው፡፡ለኮርሱ የሚሰጥ ክሬዲት የለም፡፡ ተማሪዎች የመልስ-መልስ ወይም የቅሬታ 
ክርክር እንዲሁም የሰዋሰው መሰረታዊ ነጥቦች ዳሰሳ እና የምርምር እና ጥናት ውጤት የአጻጻፍ መዋቅር ምልከታን ጨምሮ ለቀጣይ የEOC SOL የጽሁፍ ፈተና ዝግጅት የሚመለከቷቸው 
ይሆናል፡፡  
ሐምሌ 6 – ሐምሌ 10 (ፈተናሐምሌ 13-17)፣ 7:45ኤ.ኤም – 2:15 ፒ.ኤም 
$150/$56 
 
የእንግሊዝኛ ቋንቋ እድገት (ELD) 

በዚህ ወቅት የ9-12 ክፍል ኮርሱን እየደገሙ የሚገኙና በትምህርት አመቱ ለኮርሱ ክሬዲት/ውጤት ላላገኙ ተማሪዎች ላለፉበት የትምህርት ኮርስ ክሬዲት/ውጤት ያገኛሉ፡፡  
 

የእንግሊዘኛ ኮርሶች  
የምዝገባ መዝጊያ ቀን: 6/5/20 

ብቁነት: ከአስተማሪ ምክረ ሀሳብ በጋራ የ9-12 ክፍል EL ተማሪዎች  
ሐምሌ 6 – ነሐሴ 7 

7:45 ኤ.ኤም – 10:45 ኤ.ኤም 
11:15 ኤ.ኤም – 2:15 ፒ.ኤም 

$150/$56 
የሚከተለው የእንግሊዝኛ ኮርስ የ ELD ደረጃውን እየደገሙ ላሉት እና በትምህርት አመቱ ለኮርሱ ውጤት ላላገኙ ተማሪዎች ይሰጣል፡፡ ለማለፊያ ግሬድ የእንግሊዝኛ አንድ ክሬዲት 

ይሰጣል፡፡  

COURSE    GRADE   CODE  

ELD 1 እንግሊዝኛ 9-12 20786 

ELD 2 እንግሊዘኛ 9-12 20790 

ELD 3 እንግሊዝኛ 9-12 20796 

ELD 4 እንግሊዘኛ 9-12 20799 

 
የሚከተለው የእንግሊዝኛ ኮርስ በክረምት/በቃ ወቅት ደረጃውን ለመጀመሪያ ጊዜ እየወሰዱ ላሉ ተማሪዎች የሚሰጥ ይሆናል፡፡  

COURSE    GRADE   CODE  

ELD 1 እንግሊዝኛ (BP) 9-12 20881 

ELD 2 እንግሊዘኛ (BP) 9-12 20882 

ELD 3 እንግሊዝኛ (BP) 9-12 20883 

ELD 4 እንግሊዘኛ (BP) 9-12 20884 

 
BP=ለደረጃው አዲስ የሆኑ ተማሪዎች የጀማሪዎች ጥራት/ክህሎት  
 

 
የሚከተሉት የእንግሊዝኛ ኮርሶች በወቅቱ የ8ኛ ክፍል ትምህርት እየተከታተሉ ለሚገኙና ለኮርሶቹ በሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ውጤት ላላገኙ ተማሪዎች የሚሰጥ ነው፡፡   

COURSE    GRADE   CODE  

ELD 1 እግንሊዝኛ 8 10786 

ELD 2 እንግሊዘኛ 8 10790 

ELD 3 እንግሊዝኛ 8 10796 

ELD 4 እንግሊዘኛ 8 10799 

 
 
 

  



የሂሳብ ኮርስ  
አልጄብራ I፣ክፍል I ወይም ከዛ በላይ የወሰዱ ተማሪዎች ለነዚህ ኮርሶች ብቁ አይደሉም፡፡ በነዚህ ኮርሶች ተገቢነት ያለው የመጨረሻ ምደባ በቅድመ ምዘና ወይም ጥናት የሚወሰድ 

ይሆናል፡፡ 
 

የሂሳብ መሰረቶች 
የኮርስ ኮድ: 23116  
የምዝገባ መዝጊያ ቀን: 6/5/20 
ብቁነት: የ8-12 ክፍል EL ተማሪዎች 
ሐምሌ 6 – ነሐሴ 7 
የትምህርት ጊዜ 1: 7:45 ኤ.ኤም – 10:45 ኤ.ኤም 
የትምህርት ጊዜ 2: 11:15 ኤ.ኤም – 2:15 ፒ.ኤም 

$150/$56 
ይህ ኮርስ በ8-12 ክፍል EL ላሉት እና በእንግሊዝኛ የቋንቋ ክህሎት ውስንነት ላለባቸው እና ትምህርታቸውን ላቋረጡ ተማሪዎች እንዲሰጥ የተመከረ ነው፡፡ተመሪዎች ሁሉንም ቁጥሮች፣ 

ክፍልፋዮች/ ፍራክሽን፣ ዴሲማል እንዲሁም የመቶኛ ስሌት እና ግምት ግንዛቤያቸውን ያዳብራሉ፡፡ እነዚህ ጽንሰ ሀሳቦች በልኬት፣ በይሆናል ሳይንሳዊ ግምት፣ ስታትስቲክስ እና ጂኦሜትሪ 
የትምህርት መስኮች የሚያጋጥሙ ችግሮችን መፍታት በተግባር እንዲሁም ይረዳል፡፡ ተማሪዎች ለዚህ ኮርስ የከፍተኛ ትምህርት ክሬዲት አያስገኝላቸውም፡፡  

 
ELD ቅድመ-አልጀብራ 
የኮርስ ኮድ: 23100  
የምዝገባ ማዝጊያ ጊዜ: 6/5/20  
ሐምሌ 6 – ነሐሴ 7 
የትምህርት ጊዜ 1: 7:45 ኤ.ኤም – 10:45 ኤ.ኤም 
የትምህርት ጊዜ 2: 11:15 ኤ.ኤም – 2:15 ፒ.ኤም 

$150/$56 
ይህ ኮርስ የ8-12 ክፍል EL ተማሪዎች በቅድመ አልጄብራ ርእሶች፣ ራሽናል ነምበር፣ ሬሾ እና ፕሮፖርሽን፣ ኢንቲጀር፣ ቫርያብል እና ኤክስፕረሽን እንዲሁም ኢኩዌዥን እና ግራፊንግ 

ጨምሮ የልዩ ማጠናከሪያ ትምህር ለሚፈልጉ ተማሪዎች ይመከታል፡፡ ተማሪዎች ለነዚህ ኮርሶች የከፍተኛ ትምህርት ክሬዲት አያገኙም፡፡  
 

ልዩ የትምህርት መርሃ ግብር  
ከዚህ በታች የተዘረዘሩ ኮርሶች መከታተል፣ መማር በ2019-20 የትምህርት አመት እነዚህን ልዩ የትምህርት አገልግሎት/መርሃ ግብ ተደራሽ ለነበሩ የAPS የአካል ጉዳተኛ ተማሪዎች ብቻ 

የተወሰነ ነው፡፡  
በዚህ ክፍል ያሉ ሁሉም ኮርሶች: $150/$56 
 
እንሊዝኛ 8 &ሂሳብ 8 
እንግሊዝኛ 8፣የኮርስ ኮድ: 10031 
ሂሳብ 8፣የኮርስ ኮድ: 10034 
የምዝገባ መዝጊያ ቀን: 6/5/20 
ብቁነት: በ 2019-20 የልዩ ትምህርት አገልግሎት ያገኙ የ8ኛ ክፍል ትምህርት ለሚያጠናቅቁ APS ተማሪዎች  
ሐምሌ 6 – ነሐሴ 7 
የትምህርት ጊዜ 1: 7:45 ኤ.ኤም – 10:45 ኤ.ኤም 
የትምህርት ጊዜ 2: 11:15 ኤ.ኤም – 2:15 ፒ.ኤም 

 
  



እንግሊዝኛ 9 
የኮርስ ኮድ: 20001 
የምዝገባ መዝጊያ ቀን: 6/5/20 
ብቁነት: በ 2019-20 የልዩ ትምህርት አገልግሎት ያገኙ የ9ኛ ክፍል ትምህርት ለሚያጠናቅቁ APS ተማሪዎች  
ሐምሌ 6 – ነሐሴ 7 
የትምህርት ጊዜ 1: 7:45 ኤ.ኤም – 10:45 ኤ.ኤም 
የትምህርት ጊዜ 2: 11:15 ኤ.ኤም – 2:15 ፒ.ኤም 

 

ተግባራዊ የህይወት ክህሎት 
የኮርስ ኮድ: 20001 
የምዝገባ መዝጊያ ቀን: 6/5/20 
ብቁነት: በ 2019-20 የተግባራዊ ህይወት ክህሎት መርሃ ግብር ላይ የተሳተፉ እና በAPS የሙሉ ጊዜ ተማሪዎች  
ሐምሌ 6 – ነሐሴ 7 
 

የኦቲዝም ላለባቸው ተማሪዎች ሁሉን አካታች የክትትል መርሃ ግብር (MIPA) 
ኮርስ ኮድ: 20914  
የምዝገባ መዝጊያ ቀን: 6/5/20 
ብቁነት: በ2019-20 የMIPA የተከታተሉ በAPS የሙሉ ጊዜ ተማሪዎች  
ሐምሌ 6 – ነሐሴ 7; 7:45 ኤ.ኤም – 11:45 ኤ.ኤም 
 
የስራ ቅጥር ዝግጁነት መርሃ ግብር (PEP) 
ኮርስ ኮድ: 29085  
የምዝገባ መዝጊያ ቀን: 6/5/20 
ብቁነት: በ2019-20 PEP መርሃ ግብር የተከታተሉ/የተማሩ ወይም መርሃ ግብሩን በ2020-21 ለሚከታተሉ (18-22 እድሜ) የ APS ተማሪዎች 
ሐምሌ 6 – ነሐሴ 7; 7:45 ኤ.ኤም – 11:45 ኤ.ኤም 
 
SHRIVER መርሃ ግብር 
ኮርስ ኮድ: 20980  
የምዝገባ መዝጊያ ቀን: 6/5/20 
ብቁነት: በ2019-20 የትምህርት አመትመርሃ ግብሩን የተከታተሉ በAPS የሙሉ ጊዜ ተማሪዎች 
ሐምሌ 6 – ነሐሴ 7; 8:00 ኤ.ኤም–12:00 ፒ.ኤም 
ቦታ:  ዘ ሀይትስ 

የShriver የበታ መርሃ ግብር ራስን ችሎ በመኖር፣ ሙያዊና ቴክኒካዊ እንዲሁም ድጋፍ ሰጭ አካዳሚካዊ ክህሎቶች በመሳሰሉት መስኮች ከባድ የአይምሮ ጉዳት እና/ወይም ዘገምተኝነት ላለባቸው 
ተማሪዎች ተከታታይ እና ዘላቂ ትምህርት ለመስጠት ታስቦ የተዘጋጀ ነው፡፡  ባለፈው የትምርት አመት ወቅት ያዳበሩትን ክህሎት/እውቀት እንዲሁም የታየውን ለውጥ ባለበት እንዲቀጥል መሰታዊ 
ክህሎቶችን መስጠት ዋነኛ ትኩረት ያደረገ  ነው፡፡ የትራንስፖርት አገልግሎት በክረምት/በጋ ከትምህርት ሰዓታት በፊት እና በኃላ ብቻ የሚሰጥ ይሆናል፡፡ የተራዘመ የትምህርት አመት (ESY) 
አገልግሎት የሌላቸው የShriver ተማሪዎች ከመመዝገባቸው አስቀድመው ከትምህርት ቤቱ ጋር መገናኘት አለባቸው፡፡ ለበለጠ መረጃ 703-228-6440 ይደውሉ 
 
II. ኒው ዎርክ ለክሬዲት ኮርሶች 

ለሙሉ ክሬዲት ብቁ ለመሆን ተማሪዎች ሁሉንም 25 ቀናት መከታተል፣ ትምህርት በሚሰጥበት ሰዓት የመገኘት መመዘኛ መስፈርት ማሟላት እና የማለፊያ ውጤ ማግኘት ወይም 
ማስመዝገብ አለባቸው፡፡ ተማሪዎች ተገቢነት ባለው የትምህርት አይነት በጋራ በምዝገባ ቅጻቸው የአማካሪውን እና የአስተማሪያቸውን ፊርማ ማስፈረም መቻል አለባቸው፡፡ እነዚህ ኮርሶች 
በከፍተኛ ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት የከፍተኛ ትምህርት መርሃ ግብር እንደተዘረዘረው ተገቢነት ያለው ቅድመ መጠይቆች እና መስፈርቶች ለሚያሟሉ ተማሪዎች ክፍት ነው፡፡ አንድ ተማሪ ባለፉት 
ጊዜያት ኮርሱን እየተከታተለ ከነበረ ለዚሁ ኒው ወርክ ወይም ባለክሬዲት ተመሳሳይ ኮርስ ለመውሰድ ብቁ አይሆንም፡፡  

የምዝገባ መዝጊያ ቀን: 5/1/20 
ሐምሌ 6 – ነሐሴ 7; 7:45 ኤ.ኤም – 2:15 ፒ.ኤም 
$300/$87 (1.0 ክሬዲት) 
 

COURSE               CODE 

እንግሊዘኛ 10 21140N 

እንግሊዝኛ 11 21150N 

እንግሊዘኛ 12 21160N 

አልጄብራ I* 23130N 

አልጀብራ I, ክፍል II 23132N 

አልጀብራ II **የተያያዘ 23135NB 

ኬሚስትሪ 23143N 

ኬሚስትሪ 24410N 

የመሬት ሳይንስ ***የተያያዘ 24210NB 

የአካባቢ ሳይንስ 24361N 

ጤና I ** 27320NV 

ኢኮኖሚክስና ሶናል ፋይናንስ**የተቀላቀለ 22212NB 



COURSE               CODE 

ኢኮኖሚክስና የግል ፋይናንስ ***ቨርቹዋል   22212NV 

VA/US ታሪክ ***የተቀላቀለ 22360NB 

VA/US ታሪክ ****ፈርቹዋል 22360NV 

VA/US መንግስት ***የተቀላቀለ 22440NB 

VA/US መንግስት ****ቨርቹዋል 22440NV 

 
 *አልጀብራ I ለአሁኑ ሁለተኛ መንፈቅ ተማሪዎች፣ ጀማሪዎችና የቆዩ ብቻ፡፡  
**አልጀብራ II የተያያዘና ጠና I ለአሁን የመጀመሪያ አመት ተማሪዎችና ሁለተኛ መንፈቅ ተማሪዎችና ጀማሪዎች ብቻ፡፡ ለ አልጀብራ II የተያያዘ ተጨማሪ ኮርስ መስፈርቶች ከታች 
ይመልከቱ፡፡   
***የተያያዙ ኮርሶች፡ ተማሪዎች ሰኞ፣ እሮብና አርብ በክፍል መገኘት አለባቸው፡፡ ቨርችዋል ምዘናዎች ማክሰኞና ሀሙስ በየሳምንቱ የሚካሄዱ ይሆናል፡፡   
****ቨርቹዋል ኮርሶች፡ ተማሪዎች በ Canvas በኩል የመስመር ላይ ኮርስ ማጠናቀቀወ አለባቸው፡፡ ክፍት የላብ ሰአታት ማክሰኞና ሀሙስ በበጋ ት/ቤት ቦታዎች ይገኛሉ፡፡ ቨርቹዋል 

መመሪን ይመልከቱ፡፡  
 

III. APS ቨርችዋል መመሪያ 

(ባለ ክሬዲት ኮርስ በኒው ወርክ የኮርስ አማራጭ ይመልከቱ፡፡)  
ቨርጅዋል ኮረስ ተማሪዎች በክረምት ወራት ከምንም አይነት ጫና ነጻ ሆነው ኒው ወርክ ኮርስ ለመውሰድ እንዲችሉ ታስቦ የተዘጋጀ ነው፡፡ 
በቨርችዋል ኮርስ ተሳትፎ ተማሪዎች በክረምት/በጋ የትምህርት አመት ቆይታቸው የኮርሱን እርሶች በሙሉ ለመሸፈን እራሳቸውን ችለው ጠንክረው የሚያጠኑበት እንደመሆኑ ያላቸውን 

ጊዜ በአግባቡ መጠቀም ያስፈልጋቸዋል ተማሪዎች የኮርሱን ርዕሶች የተከታተሉ መጠነኛ ለውጥ እንዲያሳዮ ይጠበቃል፡፡ የእየንዳንዱ ኮርስ የጊዜ ገደብ በኢንስትራክተር ይወጣል፡፡ የቨርችዋል 
ኮርስ ወርክ ግምት ውስጥ ያስገባቸው ጠቃሚ ነጥቦች የሚከተሉትን ያካትታል፡፡ 

የሶሻል እስተዲስ ቨርችዋ ኮርስ(በካንቫስ የቀጥታ መስመር)ማብራሪያ የሚሰጥበትን ክፍለ ጊዜ ማጠናቀቅ ያስፈልጋል፡፡ተማሪዎች ከምዝገባ ጊዜ ገደብ ማብቂያ በኃላ ስለ ኮርስ ማብራያ 
በምን መልኩ ሊገኝ እንደሚችል መረጃ ያገኛሉ፡፡ 
ኮርሱን በስኬት ለማጠናቀቅ ተማሪዎች ኮርሱን በሚወስዱበት ጊዜ ሁሉ በሳምንቱ መጨረሻ ቀናት ለ6 ሰዓታት ያህል ማጥናት ይጠበቅባቸዋል፡፡ 
በቨርችዋል ኮርስ የሚሳተፉ ተማሪዎች በየጊዜው ተደራሽ ወይም ክፍት የሚሆን ህጋዊ የኢሜል አድራሻ ሊኖራው ይገባል፡፡ 
በሶሻል እስተዲስ ቨርችዋ ኮርስ ድጋፍ የሚስፈልጋቸው ተማሪዎች የበጋ ትምህርት መስጫ ሳይት በየሳምንቱ ማክሰኞ እና ሀሙስ ክፍት የሆነውን ቤተ ሙከራ/ላብራቶሪ የመሳተፍ አማራጭ 
አላቸው፡፡  

 
ከሚከተሉት በስተቀር ምዘና/ፈተና ይከናወናል፤ 
ኢኮኖሚክስ እና ፐርሰናል ፋይናስ-ተማሪዎች ለፋይናሳዊ ትምህርት ጥብቅ ክትትል የሚደረግበትን የብልህሆች ፈተና እንዲሳተፉ በጥብቅ ይበረታታሉ፡፡ 
የፈተና ቀናቸው ተለያይቶ የሚሰጥ ይሆናል 
ስለ ሶሻል እስተዲ ቨርችዋል ኢንስትራክሽ ተጨማሪ መረጃ ካስፈለገዎ እባክዎን በkerri.hirsch@apsva.us.ከSocial Studies Suበvisor, Kerri Hirsch ጋር ይገናኙ፡፡ 
ስለ ህልዝ ቨርችዋል ኢንስትራክሽ ተጨማሪ መረጃ ካስፈለገዎ እባክዎን በdeborah.defranco@apsva.us. 
ከቤቢስ ዲፍራንኮ ጋር ይገናኙ፡፡ 

 

ቨርቹዋል ቨርጂኒያ  
ቨርችዋል ቨርጂንያ የAPS ቨርችዋል እና የተቀላቀለ/የተዋሀሀደ መርሀ ግብር መከታል ያልቻሉ ወይንም የጊዜ ገደቡ ያለመለጣቸው  ተማዎች ተጨማሪ የቀጥታ መስመር አማራጭ ያስገኝላቸዋል፡፡ 

እነዚህ ኮርሶች የኮርሱን ቅድመ መስፈርት ያሟሉ እና በመማር እና ማስተማር ትምህርት መምሪያየሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ዳሬክተር ቅድመ ፈቃድ ያላቸው በመለስተኛ/መካከለኛ እነ ከፍተኛ 
ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ላሉት ተማሪዎች በአለም ቋንቋ፣ተመራጭ እና ሌሎች ወሳኝ የትምህርት አይነቶች ይኖራሉ፡፡ 

ለበለጠ መረጃ በvirtualvirginia.org/programs/summer,መመልከት እና/ ወይም ከትምህርት ቤቱ አማካሪ ጋር ይገናኙ፡፡ 
 
IV. የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት አማራጭ እና ግለሰባዊ መርሀ ግብር  
 
የአርሊንግተን የህዝብ ከፍተኘ ትምህርት ቤት  
የምዝገባ መዝጊያ ቀን: 6/5/20 (5/1/20 የኒው ወርክ) 
ብቁነት: ለሁሉም ትምህርቶችበወቅቱ የአርሊንግተን ከፍተኛ ትምህርት ቤት ተማሪዎች ብቻ$300/$87ለባለ ክሬዲት ኒው ወርክ በየኮርስ፣  
$150/$56 በየ ኮርሱ ተጨማሪ ማጠናከሪያ ትምህርት  

I የእንግሊዝኛ ቋንቋ እድገት (ELD) 
የመማሪያ ከፍል መሰረት ያደረገ ELD የቀን ወይም የማታ የእንግሊዘኘ ከፍለ ጊዜ (ሁሉም ደረጃዎች) በሚከተለው ፎርማት ብቻ  
የቀን መማሪያ ክፍል  
ሀምሌ 6 – ነሀሴ 7 
ሰኞ-አርብ 
ክፍለ ጊዜ 1: 7:30 ኤ.ኤም – 10:00 ኤ.ኤም 
ክፍለ ጊዜ 2: 10:10 ኤ.ኤም – 12:40 ፒ.ኤም 

የማታ መማሪያ ክፍል:  ሐምሌ 6 – ነሐሴ 6 
ሰኞ-ሀሙስ 6:30 ፒ.ኤም – 9:30 ፒ.ኤም 

II የቀጥታ መስመር ኮርሶች እና የቀጠሉ ኮርሶች  
የአስተማሪ የቀጥታ መስመር ድጋፍ እና እለታዊ የላብ ድጋፍ ለ 
*በብቃት ፎርማታ በተጨማሪ የትምህርት ማጠናከሪያ መልኩ ለሚሰጥ ኮርስ ወይም በወቅቱ የቀጠለ ማንኛውም ኮርስ  
* ኒው ወርክ ኮርስበእንግሊዘኛ የ9 10 11 እና 12, VA/US መንግስት፣የአለም ጂኦግራፊ፣ሒሳብ (አልጀብራ I እና II, ጂኦሜትሪ፣ AFDA፣ ፊዚክስ፣ የአካባቢ ሳይንስ 
ሀምሌ 6 – ነሀሴ 7 
አስገዳጅ ማብራሪያ/ገለጻ: ሀምሌ 6 
 

mailto:kerri.hirsch@apsva.us


ለመለጠ መረጃ በ703-228- 5350 ላይዶክተር ባርባራ ቶም ሰን ጋር ይገናኙ፡፡ የትምህርት የተጨማሪ ማብራሪያ ገለጻ ክፍለ ጊዜው በ800 S. Walter Reed Dr. Arlington, VA 
22204 በሚገኘው የአርሊንግተን የህዝብ ከፍተኛ ትምህርት ቤት ውስጥ ይካሄዳል፡፡ 
  



አዳዲስ አቅጣጫዎች 
የምዝገባ መዝጊያ ቀን: 6/5/20 (5/1/20 የኒው ወርክ) 
ብቁነት: የወቅቱ የአዲስ መመሪያ/ ኒው ዳይሬክሽንስ ተማሪዎች ብቻ  
ሀምሉ 6 – ነሀሴ 7 
ኒው ወርክ:  

7:45 ኤ.ኤም – 2:15 ፒ.ኤም 
ተጨማሪ የማጠናከሪያ ትምህርት: 

ክፍለ ጊዜ 1: 7:45 ኤ.ኤም – 10:45 ኤ.ኤም 
ክፍለ ጊዜ 11:15 ኤ.ኤም 2:15 ፒ.ኤም 

$300/$87 በየኮርሱ ለባለ ክሬዲት ኒው ወርክ 
$150/$56 በየ ኮርሱ ለተጨማሪ የማጠናከሪያ ትምህርት 

 
የአዲስ መመሪያ/ ኒው ዳይሬክሽንስ ክሬዲት ላላቸው ኮርሶች የተመረጡየተጨማሪ ማጠናከሪያ ትምህርት ይሰጣል፡፡ ለበለጠ መረጃ ከፊሊፕ ቦናርበ703-228-2117 ይገናኙ፡፡ 
 

ዌክ ፊልድ AP የበጋ መርሃ ግብር 
ኮርስ ኮድ: 20192  

የምዝገባ መዝጊያ ቀን: 6/5/20  
ብቁነት:በ2020-21 በዌክ ፊልድ የAP ኮርሶችን ለሚወስዱ የዌክ ፊልድ ተማሪዎች ብቻ  
ለ2020 የመርሃ ግብሩ ቀናት ከመጋት 1 በኃላ ከዌክ ፊልድ ጋር ይገናኙ 
8:00 ኤ.ኤም – 1:00 ፒ.ኤም 
$175/$56 
ቦታ: ዌክ ፊልድ  

ተማሪዎች በሚከተሉት ነጥቦች ላይ መመሪያ/ትምህርት ያገኛሉ፡፡ 
የAP የኮርስ ይዘት  
የጊዜ አያያዥ እና የአደረጃጀት ክህሎት  
 
ትምህርታዊ/ስነ ምግባር እና ደንብ 
የማስታወሻ አወሳሰድ/አያያዥ እና የንባብ ክህሎት  
የትምህርት ጥናት ክህሎት እና የመማር ዘይቤ  
የኮሌጅ የእቅድ እና ፋናስ ድጋፍ 
ለበለጠ መረጃ እባክዎን ከKatie.Naylor@apsva.usወይም 703-228-6700 መገናኘት፡፡ የመርሃ ግብር ቀናት ከመጋቢት 1 2020 በኃላ ይገኛል፡፡ 

 

  



ከፍተኛ ፕሮጀክት 
ኮርስ ኮድ: 20191  
የምዝገባ መዝጊያ ቀን: 6/5/20  
ብቁነት: በትምህርት አመቱ ከፍተኛ ፕሮጀክታቸውን ያላጠናቀቁ ተማሪዎች ብቻ  
ሀምሌ 22 – ነሀሴ 2; 9:00 ኤ.ኤም – 3:00 ፒ.ኤም 
$150/$56 
ቦታ: ዌክፊልድ 

በትምህርት አመቱ ከፍተኛ ፕሮጀክታቸውን ያላጠናቀቁ የዌክ ፊልድ ተማሪዎች ተማሪዎች የከፍተኛ ፕሮጀክት አስተባባሪ ከሆኑበ703-228-6666 Lisa.Labella መገናኘት ወይም 
lisa.labella@apsva.usመጎብኘት 

 
W-L የከፍተኛ ኮርስ መግቢያ 
ኮርስ ኮድ: 20193  
የምዝገባ መዝጊያ ቀን: 6/5/20  
ብቁነት:በዚህ ወቅት የ9-12ኛ ከፍል ትምህርት የሚከታተሉ እና ባለፈው አመት በከፍተኘ ኮርስ ላይ ያልተሳተፉ የዋሽንግጸን-ሊብሪቲተማሪዎች፤ሁሉም ተማሪዎች በሰኔ 5 መመዝገብ 
አለባቸው፡፡ የዘገየ ምዝገባ ተቀባይነት አይኖረውም  
ነሀሴ17 – ነሀሴ25; 9:00 ኤ.ኤም – 12:00 ፒ.ኤም 
$175/$56 
ቦታ: ዋሽንግጸን-ሊብሪቲ 

ይህ ኮርስ በአካዳሚካዊ አስትራቴጂዎች እና ቴክኒኮች ዙሪያ የተማሪዎችን ክህሎት ለማሻሻል እና ለማጠናር ብሎም በተዋሀሀዱ/የተቀላቀሉ የAP/IB የመማሪያ ክፍሎች እንደሚገጥማቸው 
የሚጠብቁትን እንዲያነሱ/እንዲገልጹየታቀደ ነው፡፡ ይህ ኮርስ የከፍተኘ ደረጃ ኮርስ ፈጽሞ ወስደው ለማያውቁ ተማሪዎች ይመከራል፡፡ ለበለጠ መረጃ በ703-228-6250 W-L የአማካሪ 
ጽህፈት ቤት  
  



ቅጥያ፡የበጋት/ቤትኮርስዝርዝር 
(በተመሳሳይ የክፍል ደረጃ የተመዘገቡ ተማሪዎች በ 2019-20 የትምህርት ዘመን ያሉ ናቸው) 

የመጀመሪያ ደረጃ ት/ቤት ኮርስ 

ኮርስኮድ የኮርስርእስ የምዝገባማብቂያግዜ 

00920 የኮምኒኬሽን ክፍል፣ K–2 5/1/20 

00921 የኮምኒኬሽን ክፍል፣3–5 5/1/20 

00919 መስማት የተሳናቸውና የመስማት ችግር፣ ቅድመ-K–5 5/1/20 

00937 የመጀመሪያ ደረጃ ቆይታ ግዜ፣ K–5 5/1/20 

00912 ተግባራዊየሕይወትችሎታዎች፣ K-5 5/1/20 

00900 ኦቲዝም ላለባቸው ተማሪዎቸ ብዝሀ ጣልቃገብነት መርሀግበር (MIPA)፣ቅድመ-K 5/1/20 

00980 የኦቲዝም ላለባቸው ተማሪዎች ሁሉን አካታች የክትትል መርሃግብር (MIPA), K-5 5/1/20 

00970 ከክፍል ውጭ ቤተሙከራ 4-5 ክፍል ሀ 4/3/20 

00971 ከክፍል ውጭ ቤተሙከራ Lab 4-5 ክፍል ሐ 4/3/20 

00901 ቅድመ-መዋእለ ህጻናት 5/1/20 

00910 ቅድመ-Kየእድገት መርሀግብር (SPED) 5/1/20 

00918 የአካል ጉዳት ላለባቸው ተማሪዎች የንባብ ካምፕ፣ K-5 5/1/20 

00990 SEED፣መዋእለ ህጻናት 5/1/20 

00991 SEED፣ ክፍል 1 5/1/20 

00992 SEED፣ ክፍል 2 5/1/20 

00993 SEED፣ ክፍል 3 5/1/20 

00994 SEED፣ ክፍል4 5/1/20 

00995 SEED፣ ክፍል5 5/1/20 

00915 ራሱን የቻለ፣ ክፍል K-1 5/1/20 

00916 ራሱን የቻለ፣ ክፍል2-3 5/1/20 

00917 ራሱን የቻለ፣ ክፍል4-5 5/1/20 

00935 የአካልጉዳትላለባቸውተማሪዎችየማህበራዊክህሎቶችመርሀግብር፣ K-2 5/1/20 

00936 የአካልጉዳትላለባቸውተማሪዎችየማህበራዊክህሎቶችመርሀግብር፣3-5 5/1/20 

 



 

 

የመለስተኛ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት መርሃ ግብር 

ኮርስኮድ የኮርስርእስ የምዝገባማብቂያግዜ 

DEMINACTION ዲሞክራሲ በተግባር 5/1/20 

10786 ELD 1 እንግሊዘኛ 6/5/20 

10790 ELD 2 እንግሊዘኛ 6/5/20 

10796 ELD 3 እንግሊዘኛ 6/5/20 

10799 ELD 4 እንግሊዘኛ 6/5/20 

10886 ELD ሒሳብ 7 ዝግጅት 6/5/20 

13100 ELD ቅድመ አልጀብራ ለ 8ኛ ክፍል ዝግጅት  6/5/20 

10880 ELD ሒሳብ 6/5/20 

10045 እንግሊዘኛ 6 (SPED) 6/5/20 

10029 እንግሊዘኛ 7 (SPED) 6/5/20 

10031 እንግሊዘኛ 8 (SPED) 6/5/20 

10971 ተግባራዊየህይወትክህሎት 6-8 6/5/20 

GOOGLELIT67 ጎግል ሊት ትሪፕስ 5/1/20 

11109 ክፍል 6 እንግሊዘኛ 6/5/20 

11110 ክፍል7 እንግሊዘኛ 6/5/20 

11120 ክፍል8 እንግሊዘኛ 6/5/20 

14115 7 ክፍል የህይወት ሳይንስ 6/5/20 

14125 8 ክፍል አካላዊ ሳይንስ  6/5/20 

10056 የቆይታጊዜ6 6/5/20 

10057 የቆይታጊዜ7 6/5/20 

10058 የቆይታጊዜ8 6/5/20 

13102 አልጀብራ መግቢያ 5/1/20 

10958 አልጀብራ መጀመሪያ 5/1/20 

LEADACADGI በአለማቀፍጉዳዮችላይየአመራርአካዳሚ 5/1/20 



ኮርስኮድ የኮርስርእስ የምዝገባማብቂያግዜ 

13110 ሒሳብ 6 6/5/20 

10046 ሒሳብ6 (SPED) 6/5/20 

13111 ሒሳብ7 6/5/20 

10033 ሒሳብ7 (SPED) 6/5/20 

10914 የኦቲዝም ላለባቸው ተማሪዎች ሁሉን አካታች የክትትል መርሃግብር (MIPA) 6-8 6/5/20 

10970 የክፍል ውጭ ላብራቶር 6-8 ክፍል B 4/3/20 

13112 ቅድመ-አልጀብራ ለ 8ኛ ክፍል 6/5/20 

10034 ቅድመ-አልጀብራ ለ 8ኛ ክፍል(SPED) 6/5/20 

11001 የማንበብና መጻፍ ላብራቶር 6 6/5/20 

11002 የማንበብና መጻፍ ላብራቶር 7 6/5/20 

20980 Shriver መርሀግብር 6/5/20 

LITACAD7 የበጋየንባብትምህርትአካዳሚ 5/1/20 

 
 

 

የሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ኮርሶች  

ኮርስኮድ የኮርስርእስ የምዝገባማብቂያግዜ 

23130 አልጀብራ I 6/5/20 

23130N አልጀብራI N/W 5/1/20 

23131 አልጀብራI, ክፍል I 6/5/20 

23132N አልጀብራI, ክፍል II N/W 5/1/20 

23135 አልጀብራII 6/5/20 

23135NB አልጀብራII የተጣመረ N/W 5/1/20 

23145 አልጀብራ፣ ፋክሽንና ዳታ ትንተና 6/5/20 

24310 ባይሎጂ I 6/5/20 

24410 ኬሚስትሪ 6/5/20 

24410N ኬሚስትሪ N/W 5/1/20 



ኮርስኮድ የኮርስርእስ የምዝገባማብቂያግዜ 

24210 የመሬት ሳይንስ 6/5/20 

24210NB የመሬት ሳ N/W 5/1/20 

22212 ምጣኔ ሀብታዊ እና ግለሰባዊ ፋይናንስ  6/5/20 

22212NB የተቀናጀ ምጣኔ ሀብታዊ እና ግለሰባዊ ፋይናንስ  N/W 5/1/20 

22212NV መሰረታዊ ምጣኔ ሀብታዊ እና ግለሰባዊ ፋይናንስ  N/W 5/1/20 

10786 ELD 1 እንግሊዘኛ 8 6/5/20 

20786 ELD 1 እንግሊዘኛ 9-12 6/5/20 

20881 ELD 1 እንግሊዘኛ (BP) 9-12 6/5/20 

10790 ELD 2 እንግሊዘኛ 8 6/5/20 

20790 ELD 2 እንግሊዘኛ 9-12 6/5/20 

20882 ELD 2 እንግሊዘኛ (BP) 9-12 6/5/20 

10796 ELD 3 እንግሊዘኛ 8 6/5/20 

20796 ELD 3 እንግሊዘኛ 9-12 6/5/20 

20883 ELD 3 እንግሊዘኛ (BP) 9-12 6/5/20 

10799 ELD 4 እንግሊዘኛ 8 6/5/20 

20799 ELD 4 እንግሊዘኛ 9-12 6/5/20 

20884 ELD 4 እንግሊዘኛ (BP) 9-12 6/5/20 

23100 ELD Pre-Algebra/ቅድመ-አላጀብራ 6/5/20 

21130 እንግሊዘኛ 9 6/5/20 

20001 እንግሊዘኛ 9 (SPED) 6/5/20 

21140 እንግሊዘኛ 10 6/5/20 

21140N እንግሊዘኛ 10 N/W 5/1/20 

21150 እንግሊዘኛ 11 6/5/20 

20966 እንግሊዘኛ 11 (ጽሁፍ) SOL ማጠናከሪያ 6/5/20 

21150N እንግሊዘኛ 11 N/W 5/1/20 

21160 እንግሊዘኛ 12 6/5/20 

21160N እንግሊዘኛ 12 N/W 5/1/20 

24361N የአካባቢ ሳይንስ N/W 5/1/20 



ኮርስኮድ የኮርስርእስ የምዝገባማብቂያግዜ 

20971 ተግባራዊ የህይወት ክህሎት 9-12 6/5/20 

23143 ጂኦሜትሪ 6/5/20 

23143N ጂኦሜትሪ N/W 5/1/20 

27320 ጤና I 6/5/20 

27320NV ጤና I N/W 5/1/20 

20914 የኦቲዝምላለባቸውተማሪዎችሁሉንአካታችየክትትልመርሃግብር (MIPA) 9-12 6/5/20 

29085 የስራ ቅጥር ዝግጅት መርሃ-ግብር  6/5/20 

20191 ከፍተኛ ፕሮጀክት 6/5/20 

20980 Shriver መርሀግብር 6/5/20 

22440 VA/US መንግስት 6/5/20 

22440NB VA/USመንግስት/የተቀናጀ  N/W 5/1/20 

22440NV VA/US መንግስት/መሰረታዊ N/W 5/1/20 

22360 VA/US  ታሪክ 6/5/20 

22360NB VA/US  የተቀናጀ ታሪክ N/W 5/1/20 

22360NV VA/US መሰረታዊታሪክ  N/W 5/1/20 

20192 ዌክፊልድ  AP የበጋ መሸጋገሪያ መርሃ-ግብር 6/5/20 

20193 W-L Iየከፍተኛ ትምህርት ኮርስ መግቢያ 6/5/20 

22210 የዓለም መልክዓ ምድር 6/5/20 

22216 የዓለም ታሪክ እና መልክዓ ምድር፡ 1500 ዓዓ እስከ አሁን 6/5/20 

22215 የዓለም ታሪክ እና መልክዓ ምድር፡ ከጅምሩ እስከ  1500 ዓዓ 6/5/20 

 

 




