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APS የመጀመሪያ ዯረጃ ትምህርት ቤቶች 

አቢንግድን • አቢንግድን.apsva.us 
ዳቪዴ ሆራክ፣ ርዕሰ መምህር 
3035 S. አቢንግድን Street, 22206 

703-228-6650 

አርሉንግተን ሳይንስ ትኩረት • asfs.apsva.us 
ሜሪ ኢ.በግላይ፣ ርዕሰ መምህር 
1501 N. Lincoln Street, 22201 

703-228-7670 

አርሉንግተን ትራዱሽናሌ • ats.apsva.us 
ሆሉ ሃውቶርን፣ ርዕሰ መምህር 
1030 N. McKinley Road, 22205 

703-228-6290 

አሽሊውን • አሽሊውን.apsva.us  
ብሬና ባሌልስ፣ ርዕሰ መምህር  
5950 8th Road North, 22205 

703-228-5270 

ባርኮፍት • ባርኮፍት.apsva.us  
ጁዱ አፖስቶሉኮ-ባክ፣ ርዕሰ መምህር  
625 S. Wakefield Street, 22204 

703-228-5838 

ባሬት • ባሬት.apsva.us 
ካትሪን ሃን፣ ርዕሰ መምህር 
4401 N. Henderson Road, 22203 

703-228-6288 

ካምፕቤሌ • ካምፕቤሌ.apsva.us  
ሞሪን ኔሴሌሮዴ፣ ርዕሰ መምህር  
737 S. ካርሉን ስፕሪንግስ Road, 22204 

703-228-6770 

ካርዱናሌ • ካርዱናሌ.apsva.us 
ኮሉን ብራውን፣ ርዕሰ መምህር 
1644 N. McKinley Road, 22205 

703-228-5280 

ካርሉን ስፕሪንግስ • carlinsprings.apsva.us 
ድክተር ሜሊኒ ማኪን፣ ርዕሰ መምህር 
5995 5th Road South, 22204 

703-228-6645 

ክሊርሞንት •  ክሊርሞንት.apsva.us 
ድክተር ጄሲካ ፓንፊሌ፣ ርዕሰ መምህር 
4700 S. Chesterfield Road, 22206 

703-228-2500 

ዱስከቨሪ • ዱስከቨሪ.apsva.us 
ድክተር ኤሪን ሩሶ፣ ርዕሰ መምህር 
5241 36th Street North, 22207 

703-228-2685 

ድክተር ቻርሌስ አር. ዴሬው • drew.apsva.us 
ትሬሲ ጋይተር፣ ርዕሰ መምህር 
3500 23rd Street South, 22206 

703-228-5825 

እስኩዌሊ ኪይ አንዯኛ ዯረጃ • key.apsva.us 
ማርላኒ ፔርድሞ፣ ርዕሰ መምህር 
855 N. Edison Street, 22205 

703-228-4210 

 

 

 

ግሉብ • ግሉብ.apsva.us  
ጄሚ ኤሌ. ቦርግ፣ ርዕሰ መምህር 
1770 N. ግሉብ Road, 22207 

703-228-6280 

አሉስ ዌስት ፍሉት • fleet.apsva.us 

TBA, ርዕሰ መምህር 
115 South Old ግሉብ Road, 22204 

703-228-5820 

ሆፍማን-ቦስተን • hoffmanboston.apsva.us 

ሃይዱ ስሚዜ፣ ርዕሰ መምህር 
1415 S. Queen Street, 22204 

703-228-5845 

ኢኖቬሽን • ኢኖቬሽን.apsva.us 
ክላር ፒተርስ፣ ርዕሰ መምህር 
2300 Key Boulevard, 22201 

703-228-2700 

ጀምስስቶን • ጀምስስቶን.apsva.us 
ሚሼሌ ማካርቲ፣ ርዕሰ መምህር 
3700 N. Delaware Street, 22207 

703-228-5275 

ልንግ ብራንች • longbranch.apsva.us 
ጄሲካ ዲሲሌቫ፣ ርዕሰ መምህር 
33 N. Fillmore Street, 22201 

703-228-4220 

በአርሉንግተን ሞንቴሶሪ የህዜብ ትምህርት ቤት • 

montessori.apsva.us   
ካትሪን ጄኖቭ፣ ርዕሰ መምህር  
701 S. Highland Street, 22204 

703-228-8871 

ኖቲንግሃም • ኖቲንግሃም.apsva.us 
ድክተር ኢሉን ጋርዴነር፣ ርዕሰ መምህር 
5900 Little Falls Road, 22207 

703-228-5290 

ኦክብሪጅ • ኦክብሪጅ.apsva.us ድክተር 

ሉን ራይት፣ ርዕሰ መምህር 1414 24th 

Street South, 22202 

703-228-5840 

ራንድሌፍ • ራንድሌፍ.apsva.us 
ካርልስ ራሚሬዜ፣ ርዕሰ መምህር 
1306 S. Quincy Street, 22204 

703-228-5830 

ቴይሇር • ቴይሇር.apsva.us ኢሉያና 

ጎንዚላዜ፣ ርዕሰ መምህር  
2600 N. Stuart Street, 22207 

703-228-6275 

ታካሆ • ቱካሆኢ.apsva.us 
TBA, ርዕሰ መምህር 
6550 26th Street North, 22213 

703-228-5288 
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ውዴ ወሊጆች፣  

2110 Washington Blvd. 

Arlington, Virginia 22204 

 

 

ጥር 2022 

ወዯ አርሉንግተን የህዜብ ትምህርት ቤቶች አንኳን ዯና መጡ - እዙህ ስሇሆናችሁ በጣም ዯስ ብልናሌ! በበሌግ ወቅት ሌጅዎ ወዯ ቅዴመ መዋሇ ህጻናት 

ፕሮግራም፣ መዋሇ ህጻናት ወይም አንዯኛ ዯረጃ ትምህርት ሉገባ ስሇሚችሌ፣ የሌጅዎ ሽግግር መሌካም መሆኑን ማረጋገጥ እንፈሌጋሇን፡፡ አርሉግተን ውስጥ፣ 
ከበርካታ የካውንቲ አቀፍ አማራጮች ጋር፣ የሚያሳትፍ የማስተማር እና የማህበራዊ ዴጋፍ አጎራባች አንዯኛ ዯረጃ ትምህርት ቤት ስሊሇን እዴሇኞች ነን። 

ይህ መመሪያ ሇሌጅዎ ስሇሚገኙ አማራጮች እና ምርጫዎች፣ ስሇ ካውንቲ አቀፍ የምዜገባ ሂዯት፣ እና የማመሌከቻ የጊዛ ገዯብ ሇእርስዎ መረጃ 
በመስጠት ሇመጪዎቹ ወራት እርስዎን ሇመርዲት የተጋጀ ነው። የትምህርት ቤት አማራጮችን ሲያጠኑ፣ የእርስዎን ሌጅ ሌዩ ባህሪዎች ያስቡ፡፡ ይህንን 

ማዴረግ ሌጅዎ በግሌ ያሇውን ችልታዎች፣ ፍሊጎቶች እና ችግሮች እንዱሁም የወዯፊት ስኬቱን በተሻሇ ሁኔታ የሚያሟሊ ትምህርት ቤት እና ፕሮግራም 

እንዱያገኙያግዜዎታሌ፡፡  

በእያንዲንደ የአንዯኛ ዯረጃ ትምህርት ቤቶቻችን ውስጥ ባለ በሁለም ፕሮግራሞች እንኮራሇን፡፡ እነዙህ ፕሮግራሞች በአጠቃሊይ የሌጅን ፍሊጎቶች 

ሇማሟሊት የተጋጁ ናቸው። የእኛ ተሌዕኮ ሁለም ተማሪዎች ዯህንነቱን በተጠበቀ፣ በጤናማ እና በዯጋፊ የትምህርት አካባቢ መማራቸውን እና ማዯጋቸውን 

ማረጋገጥ ነው፡፡ ተሌዕኮአችንን ሇማሳካት፣ APS  ሁለንም ቤተሰቦች ወዯ ትምህርት ቤቱ ማህበረሰብ በዯስታ ይቀበሊሌ፣ ውጤታማ በሆነ መንገዴ 
ይነጋገራሌ፣ የተማሪን ስኬቶች ይዯግፋሌ፣ ሇእያንዲንደ ተማሪ ይሟገታሌ፣ ከሰራተኞች እና ከቤተሰቦች ጋር ሃሊፊነትን ይጋራሌ፣ እናም ከማህበረሰቡ ጋር 
በመተባበር ይሰራሌ። 

እንዱሁም ይህን አጋጣሚ በመጠቀም አሁን ስሇ ሌጅዎ የመካከሇኛ ዯረጃ ትምህርት እና ከዙያም በኋሊ ስሊሇው የጥናት ኮርሶች ማሰብ እንዱጀምሩ 
ሊበረታታዎት እወዲሇሁ። ይህ ሩቅ ሉሆን ቢችሌም፣ ምርምር እንዯሚያሳያው በአንዯኛ ዯረጃ ትምህርት ሊይ የሚወሰኑ ውሳኔዎች የዴህረ ሁሇተኛ ዯረጃ 
ትምህርትን እና ስራን ጨምሮ የወዯፊት እዴልች ሊይ ተጽዕኖ ይኖረዋሌ።በትክክሇኛ አቅጣጫ አነስተኛ ጅማሪዎችን ማዴረግ ከፍተኛ ፍሊጎቶችን በማበሌጸግ 

የእርስዎን ሌጅ ወዯ እሱ/እሷዋ ሙለ አቅም እንዱርሱ ሇመምራት ያግዚሌ፡፡ እባክዎን ዚሬ መሌካም አጋጣሚዎችን ሇመፈተሽ የእኛን የአካዲሚክ እቅዴ 

ዴረገጽ www.apsva.academicplanning ይጎብኙ፡፡ 

ከሌጅዎ ጋር አዱስ ትምህርት ቤትን ሲሞክሩ፣ ቤተሰቦች ስሇ ሌጅዎ የወዯፊት ሃሳቦች እና ፍሊጎቶች ከትምህርት ቤት ርዕሰ መምህሮች እና ከመምህራን 

ጋር እንዱመካከሩ በእፍተኛ ዯረጃ አበረታታሇሁ። የትምህርት ቤቱ አማካሪ ሇሌጅዎ አካዲሚክ ፍሊጎቶች ፍተሻ ሇመጀመር ተመራጭ ግሰሇብ ነው፡፡ የእኛ 

ትምህርት ቤት ሰራተኞች የሌጅዎን ትምህርት እና እዴገት ሇመዯገፍ ከእርስዎ ጋር ሇመስራት ዜግጁ ናቸው፡፡ 

በ http://www.apsva.us ወይም በማህበራዊ ሚዱያ ቻናልቻችን የቅርብ ጊዛ የAPS ዛናዎችን ይከታተለ። ”ከAPS ጋር ይሳተፉ” የሚሇው የዴህረ ገጹ 

ክፍሌ ስሇ ቅርብ ጊዛ ማህበሰረብ ተሳትፎ መሌካም አጋጣሚዎች መረጃ ሇማግኘት እና አስተያየት ሇመስጠት ቀሊለ መንገዴ ነው፡፡ የማህበረሰብ ግብኣት እና 

የተቀናጀ ትብብር APS ማዯጉን ሲቀጥሌ ሊሇው ሂዯት ወሳኝ አካሌ ሲሆን የእኛን ተማሪዎች የወዯፊት ሕይወት በበጎ መሌኩ ሇመቅረጽ ውሳኔዎችን 

ሇመስጠት ያስችሊሌ፡፡ ሌጅዎ APS ውስጥ ያሇው የትምህርት ቤት ሌምዴ አበሌጻጊ እና ስኬታማ መሆኑን ሇማረጋገጥ ከእርስዎ ጋር አብረን ሇመስራት 

እንጠብቃሇን፡፡  

 

 

ከሰሊምታ ጋር፣ 

 

ፍራንሲስኮ ደራን፣ Ed.D. 

ዋና ተቆጣጣሪ 

http://www.apsva.academicplanning/
http://www.apsva.us/
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የመዋሇ ህጻናት ፕሮግራም 
 

 

የአርሉንግተን የሕዜብ ትምህርት ቤቶች (APS) ከፍተኛ ጥራት ያሇው፣ ሇእዴገት 

ተስማሚ የሆነ የመዋሇ ሕጻናት ፕሮግራም  ያቀርባሌ፡፡ ይህ የሙለ ቀን ፕሮግራም 

የሌጆችን የስሜት፣ ማህበራዊ፣ አካሊዊ እና አካዲሚክ ፍሊጎቶች ሇመሟሊት 

የተጋጀ ሲሆን መሰረት ያዯረገውም የቨርጂያ ስቴት ዯረጃዎችን፣ የAPS ስርአተ 

ትምህርትን፣ እና የAPS ምርጥ ሌምምድችን ነው። የሚከተለት ወሊጆች እና 

ማህበሰረሰቡ ከAPS የመዋሇ ህጻናት ፕሮግራም ምን እንዯሚጠብቁ ይረዜራለ፡፡ 

መምህራንና ተማሪዎች 
• እውቅና የተሰጣቸው መምህራን እና ቀጣይ የሆነ የፕሮፌሽናሌ እዴገት 

የሚያገኙ ፓራፕሮፌሽናልች ይለባቸው የመማሪያ ክፍልችየሚኖሩባቸው 

የትምህርት ክፍልች  

• ሇሌጆች እና ሰራተኞች በጎ፣ እና በቋንቋ የበሇጸጉ ግንኙነቶች 

• በትምህርት ክፍሌ ውስጥ የማህበሰረብ እዴገትን የሚዯግፉ 
ሌምድች 

የክፍሌ ስርአት ትምህርት 

• የሌጆችን ፍሊጎቶች እና የሚያስፈሌጓቸውን ነገሮች ሇማሟሊት የተጋጁ 

የአጠቃሊይ ቡዴን፣ የአነስተኛ ቡዴን፣ እና የግሌ ትምህርቶች እና ተግባራት 

ሚዚናዊነት 

• የማንበብ እና የመጻፍ (የህትመት፣ የዴምጽ፣ የፊዯሊት - ዴምጾች ጽንሰ ሃሳብ)፣ 

የሂሳብ፣ የማህበራዊ ጥናቶች፣ የሳይንስ፣ እና የጤና መመሪያዎች 

• በሙዙቃ፣ በአካሌ ብቃት እንቅስቃሴ ትምህርት፣ በስነጥበብ እና በቤተ 

መጽሀፍት ስፔሻሉስቶች መመሪያዎች 

• የቋንቋን እና የመዜገበ ቃሊትን እዴገት የሚዯግፉ ሌምድች፣ ቁሳቁሶች፣ ንግግር 

እና ተግባራት 

• ሌጆች የሂሳብ ጽንሰ ሀሳቦች ከላልች ጽንሰ ሀሳቦች (ሇምሳላ፣ መሇካት እና 

ክብዯትን መሇካት)ጋር እንዳት እንዯሚነጻጸሩ የሚሇዩበት ሌምድች ሌጆች 

በፊዯሊት፣ በሙዙቃ፣ በግጥሞች እና በታሪኮች የሚሰሩባቸው እዴልች 

• የተጋሩ፣ የተመሩ፣ እና ራሳቸውን የቻለ የማንበብ እና የመጻፍ 

እዴልች  

• አስተማሪዎች በየቀኑ ከተሇያዩ መጽሃፎች ሊይ ጮክ ብሇው ማንበብሌጆች 

እንዱቆጥሩ፣ እንዱመዴቡ፣ ቅዴም ተከተሌ እንዱሰጡ፣ እንዯሇዩ፣እንዱያዚምደ 

እና እንዱሞክሩ መሌካም አጋጣሚዎች  

• ክፍት ጥያቁዎች አንዱመሌሱ እና ሰፋ ሊሇ አስተሳሰብ መሌካም አጋጣሚዎች  

• የመስማት እና የሰውነት እንቅስቃሴ ክህልቶች የሚያዲብሩ ሌምድች (ውስንና 

አጠቃሊይ) 

• አንዯ ገና ማስታወስ/እርፍት 

ተግባቦት 

• በትምህርት ቤት፣ በትምህርት ክፍሌ እና በመኖሪያ ቤት መካከሌ ቀጣይ የሆነ 
ተግባቦት  

የትምህር ክፍሌ አካባቢ 

• በህትመት የበሇጸገ፣ ጥያቄን እና ምርመራን ሇመዯገፍ የተጋጀ በአስፈሊጊ 

ቁሳቁሶች የተሞሊ መማሪያ ክፍሌ  

• ባህሌን፣ ቋንቋን፣ ብሔርን፣ ቤተሰብን እና የእያንዲንደ ሌጅ ችልታ ማክበር  

• ዯህንቱ የተጠበቀ አካባቢ 

የእርስዎን ሌጅ ሇመዋሇ ህጻናት 
ማጋጀት 

 
 

የሌጅዎ የመጀመሪያ የአንዯኛ ዯረጃ ትምህርት ቤት አመት ሲቃረብ ወዯ መዋሇ ህጻናት 

የሚሸጋገርበትን መንገዴ ቀሊሌ የሚያዯርጉባቸው በርካታ ክህልቶች አለ፡፡ 

በየቀኑ ሇሌጅዎ ያንብቡ። ሇሌጅዎ ዴምጽን ጮክ አዴርጎ ማንበብ ሇትምህርት 
ቤት ስኬት አስፈሊጊ የሆኑትን ቋንቋን፣ መዜገበ ቃሊትንና የግንዚቤ እውቀትን 
ይገነባሌ፡፡ 

 

ABC ዎችን ይማሩ፡፡ የተሇያዩ “የፊዯሌ ገበታ መዜሙሮችን” ይምሩ፡፡ 
በፊዯሌ ገበታ እንቆቅሌሾችን እና በማግኔት በሚጣበቁ ፊዯሊት ይጫወቱ፡፡ 
የፊዯሌ ገበታ መጽሏፍትን ያንብቡ፡፡ በአንዴ የተወሰነ ፊዯሌ የሚጀምሩ 

እቃዎችን በቤት ውስጥ ይፈሌጉ፡፡ 

ከሌጅዎ ጋር ስሇ አካባቢያቸው እና እንቅስቃሴዎቻቸው ይነጋገሩ። እርስዎ ሌጅ 

አንዲንዴ የታወቁ እቃዎችን ስሞች ማወቅ እና ስሇ እነርሱ ከእርስዎ ጋር መነጋገር 
መቻሌ አሇበት፡፡ 

ሌጅዎን ያዲምጡ፡፡ ሌጅዎ ሀሳቦቹን በግሌጽ መግሇጽ እና አንዴን ሁኔታ 
በትክክሇኛው ቅዯም ተከተሌ እንዯገና መናገር መቻሌ አሇበት። 

መዜሙሮች ይምሩ እና በአንዴነት የመዋሇ ህጻናት መዜሙሮችን ያስታውሱ፡ 

ሁለንም ነገር ይቁጠሩ፡፡ አሻንጉሉቶችን፣ የእቃ ቤት ቁሳቁሶችን፣ ሌብሶች 
ከማዴረቂያ ሲወጡ ይቁጠሩ።  እያንዲንደን ቁጥር ጮክ ብሇው ሲናገሩ ሌጅዎ 
እቃዎችን በጣቱ በመጠቆም ወይም በማንቀሳቅስ እንዱቆጥር ያግዘ። ከተሇያዩ 

መነሻዎች ወዯ ፊት እና ወዯ ኃሊ ይቁጠሩ፡፡ 

የቤት እቃዎችን ይዯርዴሩ፡፡ ሌጅዎ አሻንጉሉቶችን ወይም ሌብሶችን ሲያስተካክሌ፣ 
የትኞቹ እቃዎች አብረው እንዯሚሄደ እና ሇምን እንዯሆነ ይወያዩ። ሌጅዎ 
ላልች የቤት እቃዎችን - መጻፊያ ከሇሮችን በቀሇማቸው፣ መቁረጫዎችን 
በአይነታቸው ወይም በቅርጻቸው፣ ሳንቲሞችን በመጠናቸው እንዱሇይ 
ያበረታቱት።የአርስዎ ሌጅ ላሊ  

ቅርጾች እና መጠኖችን ይሇዩ፡፡ ከሌጅዎ ጋር ሲጫወቱ፣ ነገሮችን በቅርጻቸው እና 

በመጠናቸው ይሇዩ፡ “አንዴ ስኳር ኪዩብ ስጠኝ፡፡” "ትሌቁን የሲሪያሌ ሳጥን 
ከቁም ሳጥን ውስጥ አውጣ፡፡ 

መሳያ ዯብተር ያጋጁ፡፡ ሌጅዎ ከእርስዎ ጋር በጋራ ያጋጠሙትን ተግባራት 
ምስልችን እና ምሌክቶችን እንዱሰበስብ ያዴርጉ፡፡ ሌጅዎ እርስዎን እንዲዎት 
ስሇ እንቅስቃሴው ይጻፉ፡፡ አብራችሁ አንብቡት፡፡ 

ሌጅዎ በተሇያዩ ቁሳቁሶች ሊይ መቀስ እንዱጠቀም ይፍቀደሇት፡፡ ሇሌጅዎ መቀስ 

የሚይዜበት እና የሚጠቀምበትን ትክክሇኛ መንገዴ ያሳዩ፡፡ 

ሇሌጅዎ በሚከተለት እንቅስቃሴዎች መማር እንዯሚያስዯስት ያሳዩት፡ 

• የቤት ውስጥ ቁሳቁሶች ማስተካከሌ  
• ስናክ እና ምግቦችን ማጋጀት  

• እጽዋት መትከሌ፣ እና  
• በቃሊት፣ ቁጥሮች እና ቀሇማት ጨዋታ መጫወት 

ሌጅዎ የሚከተለትን ጠቃሚ ሌማድችን እንዱያዯርግ ማበረታታት፡  

• ነገሮችን ማስቀመጥ፣ 

• መመሪያዎችን መከተሌ፣ 

• ቀሊሌ መዜሙሮችን መመር፣ 

• ከእኩዮች ጋር በመተባበር መስራትና መጫወት፣  

• እቅድችን መከተሌ፣ እና  

• ያገሇ እገዚ ሌብስ መሌበስ፡፡ 

ሌጅዎ ትምህርት ቤት ስሇመጀመሩ ሉያሳስባቸው የሚችሇውን ማንኛውንም ነገር ተወያዩ፡፡ 
አንዲንዴ ስጋቶች መኖራቸው ተፈጥሯዊ ነው ነገር ግን ሁለም ነገር መሌካም እንዯሚሆን 
ሇሌጅዎ ያረጋግጡሇት፡፡ ችግሮች ከቀጠለ የሌጅዎን ስጋት ሇሌጅዎ መምህር ያካፍለ፡፡ 

 



 
 

ሌጅዎን በአርሉንግተን የሕዜብ ትምህርት ቤቶች ማስመዜገብ 
 

የእዴሜ መስፍርቶች 

መስከረም 30 ወይም ከዚ በፊት አምስት አመት እዴሜ  ሊይ የዯረሱ ሌጆች መዋሇ 

ህጻናት ሉገቡ ይችሊለ፡፡ ሇቀጣዩ የትምህርት ቤት አመት ምዜገባ የካቲት 1 

ይጀምራሌ፡፡ ሇምዜገባ ቀነ ገዯብ የሇውም። ሆኖም፣ ወሊጆች ቀዯም አዴርገው 

እንዱያስመግቡ ይበረታታለ፡፡ አንዴ ተማሪ ተቀባይነት እንዱኖረው ሁለም ምዜገባዎች 

እና የጤና መስፍርቶች መሟሊት ይኖርባቸዋሌ፡፡ መዋሇ ህጻናት የሚመከር ቢሆንም፣ 
በህጉ አስፈሊጊ አይዯሇም፡፡ ሆኖም፣ ሌጅዎን ሊሇማስመዜገብ ከወሰኑ ሇትምህርት ቤቱ 

ስርዏት  በጽሁፍ ማሳወቅ ይኖርብዎታሌ። ሌጅዎ መስከረም 30 ሊይ ስዴስት አመት 

የሚሆነው ከሆነ፣ የቨርጂኒያ ህግ ሌጅዎን ትምህርት ቤት እንዱያስመግቡ 
ያስገዴዴዎታሌ። 

የቅዴመ መዋሇ ህጻናት ፕሮግራም አማራጮች ሇብቁነት በገጽ 12 ሊይ የእዴሜ 

መስፈርቶችን እና የማመሌከቻ ሂዯትን ይመሌከቱ፡ 

የት ያስመግባለ 

• በመስመር ሊይ apsva.us/register 
• በእርስዎ አጎራባች አንዯኛ ዯረጃ ትምህርት ቤት ወይም የእርስዎ ሌጅ የሚገባበት 

ትምህርት ቤት። 

• በAPS አንግዲ መቀበያ ማዕከሌ፣ ቀጠሮ ሇማስያዜ ከሰኞ እስከ አርብ በ 8 
ኤ.ኤም እስከ 3 ፒ.ኤም ሰአት ዴረስ በ 703-228-8000 ይዯውለ ወይም  
በschooloptions@apsva.us ኢሜሌ ይሊኩ፡፡ 

 

የእርስዎን ሌጅ ሇማስመዜገብ የሚያስፈሌጉ ሰነድች 
• የሌጁ ዕዴሜ እና ህጋዊ ስም ማረጋገጫ - የተረጋገጠ የሌዯት ምስክርነት ወረቀት 

ግሌባጭ፡፡ ወሊጅ/ሞግዙት የተረጋገጠ የሌዯት ምሰክርነት ወረቀት ግሌባጭ 

ማቅረብ ካሌቻሇ፣ ቃሇ መሃሊ መሞሊት አሇበት፡፡ የAPS የቃሇመሃሊ ግሌባጩን 
ወዯ ሕግ አስፈጻሚ ኤጀንሲው የመሊክ መብት አሇው፡፡ 

• የተማሪው ወሊጅ ወይም ህጋዊ አሳዲጊ በአርሉንግተን ካውንቲ ውስጥ እንዯሚኖር 
ማረጋገጫ - የሉዜ ወይም የቤት ግዢ ሰነድች 

• የሚመሇከተው  እና የሚገኝ ከሆነ፣ ከላሊ የትምህርት ቤት ስርአት ወይም ሀገር 
ይፋዊ የትምህርት መገቦች 

• የቀብ ጊዛ የክትባት መዜገቦችን፣ ትምህርት ቤት ከመግባታቸው በበፊት ባለት 12 
ወራት ውስጥ የተዯረገ የአካሊዊ ምርመራ መዜገብ፣ እና ትምህርት ቤት 
ከመግባታቸው በፊት ባለት 12 ቀናት ውስጥ የተዯረገ የሳንባ ነቀርሳ ማጣሪያ 
ምርመራ የሚያካትት የህክምና መረጃ ሇቅዴመ መዋሇ ህጻናት ተማሪዎች፣ የመዋሇ 
ህጻናት፣ ተማሪዎች እንዱሁም ከ1ኛ - 5ኛ ክፍሌ አዲዱስ ተማሪዎች ማቅረብ 
ያስፈሌጋቸዋሌ። ከላሊው የቨርጂኒያ የህዜብ ትምህርት ቤት ስርአት ወዯ APS 
የሚዋወሩ ተማሪዎች እነዙህን ዯረጃዎች መዴገም ሊያስፈሌጋቸው ይችሊሌ፡፡ 
ከትምህርት ቤቱ ሬጅስትራሌ ጋር ይወያዩበት፡፡ የቅዴመ ትምህርትን በአርሉንግተን 
የህዜብ ትምህርት ቤት ስርአትየሚከታተለ ሌጆች አሁንም መዋዕሇ ህጻናትን 
ከጀመሩ ጀምሮ በ12 ወራት ውስጥ የተከናወኑ የአካሊዊ ምርመራ እና የሳምባ ነቀርሳ 
ስጋት ምርመራ ውጤት ማቅረብ ይጠበቅባቸዋሌ፡፡ ሌጆች ሇትምህርት ቤት 
መግቢያ የጤና መመኛ መስፈርቶችን እስኪያሟለ ዴረስ ትምህርት እንዱጀምሩ 
አይፈቀዴሊቸውም፡፡ (ከታች የጤና መመኛ መስፈርቱን ይመሌከቱ) 

• የተማሪ የምዜገባ ቅጽ መሞሊት አሇበት፡፡ ይህ ቅጽ በማንኛውም የአርሉንግተን 
ትምህርት ቤት ወይም በAPS ዴረገጽ apsva.us/register “የምዜገባ” ክፍሌ ሊይ 
ይገኛሌ፡፡ 

የጤና መስፈርቶች 
1. የተማሪው የህክምና መረጃ (የምርመራ፣ የክትባት እና የሳምባ ነቀርሳ ምርመራ) 

በማንኛውም የአርሉንግተን ትምህርት ቤት በሚገኝ የቨርጂኒያ ኮመንዌሌዜ 

የትምህርት ቤት መግቢያ የጤና ቅጽ፣ በAPS ዴረገጽ ክፍሌ apsva. 
us/register የቀጥታ መስመር “ምዜገባ” ወይም የAPS የእንግዲ መቀበያ 
ማዕከሌ በ703-228-8000 በመዯወሌ መቅረብ አሇበት፡፡ ፈቃዴ ባሇው የጤና 
ሀኪም፣ የነርስ ባሇሙያ፣ ወይም አግባቡ ቁጥጥር በሚዯረግሇት ረዲትሏኪም  
አማካኝነት የሚከናወን አካሊዊ ምርመራ ትምህርት ቤት ከመግባታቸው አስቀዴሞ 
ባለት 12 ወራት ውስጥ መከናወን አሇበት፡፡ የክትባት መዜገብ የእያንዲንደን 
ክትባት ወር፣ ቀንና አመት የሚረዜር መሆን አሇበት፡፡ 

 

2. የትምህርት ቤት መግቢያ የክትባት መመኛ መስፈርቶች በዴረገጽ ww.vdh.vir
ginia.gov/immunization/requirements  ሊይ ሉገኝ ይችሊሌ፡፡ ክትባት 
ሳይወስደ ወዯኋሊ የቀሩ ተማሪዎች አነስተኛ መስፈርቶችን 
(ሇመዋሇ ህጻናት የሚያስፈሌግ የ DTaP/DTP አንዴ ድዜ፣ Hib፣ ሄፒታይተስ 
ቢ፣ MMR  [2 ድዜ እና ሇመዋሇ ህጻናት የሚያስፈሌግ]፣ PCV፣ IPV እና 
የፈንጣጣ ክትባት [2 ድዜ እና ሇመዋሇ ህጻናት የሚያስፈሌግ]) ሲያሟለ 
ትምህርት መጀመር ይችሊለ፡፡ እነዙህን መመኛ መስፈርቶች የሚያሟለ 
ተማሪዎች በቅዴመ ሁኔታዎች ውስጥ ይመገባለ እናም በመከታተያው መርሃ 
ግብር መሰረት ሙለ መመኛ መስፈርቱን ማሟሊት አሇባቸው፡፡ 

 

3. የሳምባ ነቀርሳ (TB)  ምርመራ ባሇፉት ጊዙያት በተጠናቀቀባቸው ከላሊው 
የቨርጅኒያ የህዜብ/ ትምህርት ቤት ስርአት በሚዋወርበት ጊዛ ካሌሆነ በቀር፣ 
ትምህርት ቤት ከመገባቱ አስቀዴሞ ባለት 12 ወራት ውስጥ የተከናወነ የሳምባ 
ነቀርሳ(ቲቪ) የምርመራ ውጤት ሰነዴ ያስፈሌጋሌ፡፡ የቲቢ ምርመራ እና/ወይም 
ፍተሻ በዩናትዴ ስቴት ወይም በU.S ኢንስታላሽን መጠናቀቅ እና ፈቃዴ ባሇው 
የጤና ባሇሙያ (ሏኪም፣ ነርስ ባሇሙያ፣ የተመገበ ነርስ ወይም ረዲት ሏኪም) 
አማካኝነት መፈረም አሇበት፡፡ ምርመራው የምሌክቶችን ግምገማ፣ የስጋት 
ምርመራን፣ እና ከተገሇጸ፣ የቲቪ የቆዲ ምርመራ ወይም የቲቪ የዯም ምርመራን 

(በጋራ“IGRA” ተብሇው የሚጠቀሱ) ውጤቶችን ማካተት አሇበት፡፡ 
 

ጥያቄዎች በእያንዲንደ የአርሉግተን ትምህርት ቤት በሚገኙ ነርስ፣ በ703-228-

1651 ሉመሇሱ ይችሊለ፣ ወይም የትምህርት ቤቱን የጤና ጽ/ቤት ዴረገጽ 

apsva.us/schoolhealth መጎብኘት ይችሊለ ፡፡ ሇተጨማሪ መረጃ እና 

ሇምዜገባ የሚያስፈሌጉ ቅጾች በሙለ በAPS ዴረገጽ apsva.us/register 

በሚገኘው የቀጥታ መስመር የ“ምዜገባ” ክፍሌ ሊይ ማግኘት ይችሊለ፡፡ 
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የመጀመሪያ ዯረጃ ትምህርት ቤት አማራጮች  
 
ሁለም ተማሪዎች በተወሰነ የሚኖሩበት አካባቢ/ ወሰን ዝን በተመዯበሊቸው 

የአጎራባች ትምህርት ቤቶች የመግባት መብት አሊቸው። የሌጅዎ የአጎራባች 

ትምህርት ቤቱን ሇመወሰን፣ በጀርባ ሽፋን የሚገኘውን የመጀመሪያ ዯረጃ ትምርት 

ቤት መገኛ ቦታ እና ወሰኖች ካርታን መመሌከት፤ እንዱሁም የ 
apsva.us/boundaries ዴረገጽን መጎብኘት፤ ወይም በ703-228-8000 

መወዯሌ ይችሊለ፡፡ ተማሪዎች የበሊይ ተቆጣጣሪው በትምህርት ቤቱ ሊይ 
በሚያዯርገው አመታዊ ማመን መሰረት ሇአማራጭ ትምህርት ቤት ወይም 

ዜውውሮችን ወዯሚቀበለ አጎራባች ትምህርት ቤቶች ዜውውርን መጠየቅ ይችሊለ። 

 

አማራጭ ትምህርት ቤቶች 
በካውንቲው የሚገኙ ሁለም ተማሪዎች በአርሉግተን ባህሊዊ ትምህርት ቤት 

(ATS) ሇማመሌከት ብቁ ናቸው፡፡ በተጨማሪም ሁለም ተማሪዎች በካምፕቤሌ 

የመጀመሪያ ዯረጃ ትምህርት ቤት ወይም በአርሉግተን የሞንቲሶሪ የህዜብ ትምህርት 

ቤት ፕሮጀክትን መሰረት ባዯረገ Expeditionary Learning 

Education ፕሮግራምማመሌከት ይችሊለ፡፡ የ2022-23 የትምህርት መን 
የቀጥታ መስመር አማራጭ ትምህርት ቤቶች ማመሌከቻ ከሊይ ሇተረሩት 

ሇማናቸውም ትምህርት ቤቶች ወይም ፕሮግራሞች መቅረብ አሇበት፡፡ 
በተጨማሪም ተማሪዎች በአካባቢው በተመዯበሊቸው የአጎራባቸው ትምህርት 

ቤቶች መሰረት  በክላርሞንት እና እስኩዌሊ ኪይ በሚገኙ የሁሇት ቋንቋ ኢሜርሽን 

(ስፓንሽ እና ኢንግሉዜኛ) ፕሮግራም ሇአንደ ማመሌከት ይችሊለ፡፡ ሇተጨማሪ 

መረጃ በ703-228-8000 መዯወሌ ወይም apsva.us/school- options 
ዴረገጽን መጎብኘት ይችሊለ፡፡ 

በማናቸውም አማራጭ ትምህርት ቤቶች ወይም ፕሮግራሞች የተመገቡ እና 

ከአንዴ ማይሌ በሊይ ርቀው ሇሚኖሩ ብቁ ተማሪዎች የአውቶብስ ማጓጓዣ 

ይቀርብሊቸዋሌ፡፡  

የ2022-23 የትምህርት መን የመጀመሪያ ዯረጃ ትምህርት ቤት አማራጭ 

እና የማመሌከቻ ሂዯት ሊይ የበሇጠ መረጃ ሇማግኘት በ703-228-8000 

መዯወሌ ወይም apsva.us/school-options ዴረገጽን መጎብኘት ይችሊለ፡፡ 

 

ወዯ አጎራባች ትምህርት ቤቶች ዜውውር 
በትምህርት ቤት ቦርዴ ፖሉሲ J-5.3.31 መሰረት፣ የአጎራባች ትምህርት ቤቶች 
በፋይናንስ እጥረትና የአቅም ውስንነት ሳቢያ እስከ ተቻሇ ዴረስ ዜውውሮቹን 
ይቀበሊለ፡፡ ሇ 2022-23 የትምህርት መን ዜውውሮችን ስሇሚቀበለ የአካባቢው 
አንዯኛ ዯረጃ ትምህርት ቤቶች ሇበሇጠ መረጃ በ 703-228-8000 ይዯውለ 
ወይም ወዯ APS ዴህረ ገጽ apsva.us/school-options "አማራጮች እና 
ዜውውሮች" ክፍሌ ይሂደ፡፡ 

የትምህርት ቤት እና የዜውውር ሂዯት የመረጃ 
ክፍሇ ጊዛ 

በ2022-23 የትምህርት መን የመዋሇ ህጻናት ክፍሌ 5 አማራጭ ትምህርት ቤት 
ወይም አጎራባች ዜውውር የሚያመሇክቱበት ጊዛ የጊዛ ገዯብ ከየካቲት 1፣ 4 ፒ.ኤም 
ጀምሮ እስከ ሚያዙያ 15/2022፣ 4 ፒ.ኤም ዴረስ ነው፡፡ 

    የአማራጭ ትምህርት ቤቶች ማመሌከቻ እና/ወይም የአጎራባች የዜውውር 
ማመሌከቻ በሚያዙያ 15/2022፣ 4 ፒ.ኤም በመስመር የማመሌከቻ መቀበያ 
አማካኝነት መሞሊት አሇበት፡፡ የአማራጭ ትምህርት ቤቶች እና የአጎራባች 

የዜውውር ማመሌከቻዎች በእንግሉዜኛ እና በስፓኒሽ ቀርበዋሌ እናም በ APS 

የአማራጭ ትምህርት ቤት ዴረገጽ apsva.us/school-options በ”አማራጮችና 
ዜውውሮች” ክፍሌ በቀጥታ መስመር ይገኛለ፡፡ የቀጥታ መስመር ማመሌከቻ 
ሇማጠናቀቅ እርዲታ ሇማግኘት የእንግዲ መቀበያ ማዕከሌን በ703-228-8000 
በመዯወሌ ማግኘት ይቻሊሌ፡፡ 

 

ሇቅዴመ መዋሇ ህጻናት (Pre-K) መርሃ ግብር አማራጭ -ገጽ 13ን ይመሌከቱ፡፡ 

የመረጃ ክፍሇ ከጊዛ 

    ወሊጆች ማመሌከቻው በሚቀርብበት በአጎራባች ትምህርት ቤቶች እና/ወይም 

በአማራጭ ትምህርት ቤት ወይም ፕሮግራም በሚከናወነው የትምህርት ቤት 

መረጃ ክፍሇ ጊዛ ሊይ እንዱገኙ ይበረታታለ፡፡ 

     በኮቪዯ 19 ወረርሽኝ ምክንያት፣ ሁለም ትምህርት ቤቶች ቨርቹዋሌ የመረጃ ክፍሇ 

ከጊዛ ያስተናግዲለ፡፡ እነዙህ ሁለ ክፍሇ ጊዛዎች በapsva.us/school-options/ 

elementary-school-choices/elementary-school-info-sessions/ 

ተመዜግበው ይገኛለ። 

file:///C:/Users/Owner/Downloads/Telegram%20Desktop/apsva.us/school-options
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የተራመ የቀን መርሃ ግብር  
የአርሉንግተን የህዜብ ትምህርት ቤቶች የተራመ የቀን ፕሮግራም በትምህርት 

ቤት ተቀጥረው የሚሰሩ ወይም አቅም የላሊቸው ወሊጆች ሊሎቸው የመጀመሪያ ዯረጃ 

ትምህርት ቤት ተማሪዎች የታቀዯ የዴህረ -እና -ቅዴመ ትምህርት ቤት ፕሮግራምር 

ሇቤተሰቦች የሚሰጥ አገሌግልት ነው፡፡ የተራመ ቀን ፕሮግራም የእያንዲንደን ሌጅ 

ፍሊጎትና ጥቅም ሇማሟሊት የተጋጀ ዯህንነቱ የተጠበቀ፣ ቁጥጥር የሚዯረግበት፣ 

ንብረትን የሚገነቡ ተግባራትን ያቀርባሌ። ፕሮግራሙ በAPS ሰራተኞች የተሞሊ 

ሲሆን በእያንዲንደ የመጀመሪያ ዯረጃ ትምህርት ቤት ይገኛሌ፡፡ 
የተራመ የቀን ፕሮግራሞች የሚሰሩት በመዯበኛነት በተጋጁ ክፍሇ ጊዛ 

የትምህርት ቤት ቀኖች ሁለ ከበጋ ትምህርት ቤት (በተወሰነ የበጋ ትምህርት ቤት 

ጣቢያዎች) ጋር በመቀናጀት ነው። ፕሮግራሞቹ የሚከፈቱት በ 7 ኤ.ኤም ሲሆን 
የእሇቱ የትምህርት ቤት ትምህርት እስከሚጀመርበት ሰአት ዴረስ ይሰራለ፡፡ 
ፕሮግራሞቹ ትምህርት ሲያሌቅ እንዯገና ይከፈታለ እናም እስከ 6 ፒ.ኤም. ዴረስ 
ይሰራለ። ትምህርት ቤቶች በመዯበኛነት ከተቀጠረሊቸው ቀናት አስቀዴመው 

(ሇምሳላ፣ ከባዴ የአር ጸባይ ምክንያት) የሚጉ ከሆነ፣ የተራመው ቀን ፕሮግራሞች 

በ 4 ፒ.ኤም. ሊይ ይጋለ፡፡ 

ብቁነት 
መስከረም 30 ሊይ ተማሪዎች በአርሉንግተን የሕዜብ ትምህርት ቤቶች ሊይ 

መመዜገብ እና የትምህርት ቤት-እዴሜ የብቁነት መመኛ መስፈርቱን ማሟሊት 

አሇባቸው፡፡ ወሊጆች/ሞግዙቶች፣ ወይም ብቸኛ -ወሊጅ ቤተሰብ ወሊጅ/ሞግዙት 

በትምህርት ቤት መቀጠር ወይም አቅም የላሊቸው መሆን አሇባቸው፡፡ አንዴ 

ወሊጅ የግሌ ሥራ የሚሰራ ከሆነ፣ የሰነዴ ማስረጃ ማቅረብ አሇበት፡፡ የተራመ 

ቀን የምዜገባ መረጃ አንዴ ሌጅ የተራመ ቀን ፕሮግራሙ ውስጥ ከመግባቱ 

በፊት በየአመቱ መጠናቀቅ እና መጽዯቅ አሇበት፡፡ 

የምዜገባ ሂዯት 
ምዜገባ በ2022 ጸዯይ ይጀምራሌ። ማስታወቂያዎች እና መረጃ በAPS እና 

የተራመ ቀን ዴረገጾች እንዱሁም በላሊ የAPS የመገናኛ  ፕሊትፎርሞች 

(apsva.us/extday) አማካኝነት የሚሰራጭ ይሆናሌ፡፡ 

የተራመ ቀን ማእከሊዊ ጽ/ቤት Syphax Education Center, 

Sequoia Plaza 2, 2110 Washington Boulevard, 

Arlington, VA 22204 ይገኛሌ፡፡ ሇተጨማሪ መረጃ ወይም ጥያቄዎች፣ 

እባክዎን ሇተራመ ቀን ማዕከሊዊ ጽህፈት ቤት በ703-228-8000 

በመወዯወሌ ወይም በ በextended.day@apsva.us ኢሜሌ በማዴረግ 
ያግኙ። 

የAPS የመጀመሪያ ዯረጃ ትምህርት ቤት 
አቢንግዯን የመጀመሪያ ዯረጃ ትምህርት ቤት፡፡ 

 

አቢንግድን የመጀመሪያ ዯረጃ ትምህርት ቤት 
የአብነት አፈጻጸም ሽሌማት 2019 
የፕሮጀክት GIFT - በኪነጥበብ እና በቴክኖልጂ ትምህርት ማግኘት 
ዳቪዴ ሆራክ፣ ርዕሰ መምህር  

703-228-6650 

 

አቢንግዯን የመጀመሪያ ዯረጃ 
ትምህርት ቤት በማስተማሪያ 
ፕሮግራሞቹ የሊቀ የአስተሳሰብ 
ዯረጃን፣ መማር ማስተማርን 
ማበረታታት፣ 
የስነጥበብ ጥምረት ቅንጅት 
አጠቃቀም ሊይ፣ እና የፈጠራ 
የመማር ማስተማር ስሌቶች 
ሊይ አጽንዖት ይሰጣሌ። እንዯ 
ኬኔዱ ማእከሌ CETA 
(በስነጥበበት 

አማካኝነት ትምህርትን መቀየር) ትምህርት ቤት፣ የስነ ጥበብ ጥምረቱን በመማር 
ማስተማር ሂዯት ሊይ በመቀየጥ የስነ ጥበብ ጥምረቱ የመማር ማስተማር ፕሮግራሙ 
ማራኪ እንዱሆን ያዯርጋሌ፡፡ ተማሪዎች በስርዏተ ትምህርቱ ሊይ ስነ-ጥበብና 
ቴክኖልጂን በማዋሀዴ እውቀትና ግንዚቤን ሇመገንባት ፈጠራዊ ሂዯትን ይጠቀማለ፡፡ 
አቢንግዯን በህይወት ታሪኮች፣ የሳይንስ ቤተ ሙከራ፣ እና በቲያትር ጥበባት ሌዩ 
ትምህርቶችን በመስጠት የስነ-ጥበብና የቴክኖልጂ ውህዯትን ያሻሽሊሌ፡፡ የ GIFT 
ፕሮጀክት የተጨባጩ አሇም አሳሳቢ ጉዲዮችን ሇመፍታት ርፈ ብዘ ትምህርታዊ 
ስሌቶችን እንዱጠቀሙ ይፈትናቸዋሌ፡፡  

አቢንግዯን የመጀመሪያ ዯረጃ ትምህርት ቤት በበርካታ ትምህርት ቤት -አቀፍ 
ተግባራት ሊይ ስፔሻሊይዜ አዴርጓሌ፡፡ ቤተሰቦች እያንዲንደ ሌጅ የእዴሜ ሌክ ተማሪ 
እንዱሆን በሚያበረታታው መጠነ ሰፊ አሊማ የታነጸ የመማር ማስተማር ተሞክሮን 
ሇማሳዯግ በሌጆቻቸው ትምህርት ሊይ ንቁ ተሳታፊ እንዱሆኑ ይበረታታለ። 
 

 

የአርሉንግተን ሳይንስ የትኩረት ትምህርት ቤት 
የምርመራ ጣቢያ መስተጋብራዊ ሊብ 

የአብነት አፈጻጸም ሽሌማት 2019 
የትምህርት ቦርዴ የሌህቀት ሽሌማት 2013-19 
የትምህርት ቦርዴ ከፍተኛ ስኬት ሽሌማት 2020  
ብሔራዊ ኢንቴሌ የሌህቀት ትምህርት ቤት 

ሜሪ ኢ.በግላይ፣ ርዕሰ መምህር  

703-228-7670 
 

የትንታኔ፣ የአገሊሇጽ፣ 
የችግር አፈታት እና ነገሮችን 
አቅርቦ የመግሇጽ 
ክህልቶቻቸውን ሇማዲበር 
ጥቅም ሊይ የሚውሌ 
ተፈጥሮአዊ የጥያቄ ስሌት 
እንዯመሆኑ ሁለንም ስርአተ 
ትምህርት  ይውሊሌ፡፡ 
በተጨማሪም ሳይንስ፣ 
ቴክኖልጂ፣ ኢንጂነሪንግ እና 
ማቲማቲክስ (ስቴም) 

ሁለንም ትምህርት ሇመስጠት ተዋህዶሌ፡፡ ተማሪዎች ውስብስብ ችግሮችን 
ሇመቋቋም በርካታ እስትራቴጂዎችን ስሌቶችን እንዱጠቀሙ ይበረታታለ፡፡ 
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ሇማስተማር እንዯ ማፋጠኛ ያገሇግሊሌ።በተጨማሪም፣ ሳይንስ፣ ቴክኖልጂ፣ 
ኢንጂነሪንግ እና ሂሳብ (STEM)  ሁለንም ትምህርት ሇመስጠት ተዋህዶሌ፡፡ 
ተማሪዎች ውስብስብ ችግሮችን ሇመፍታት በርካታ  ስሌቶችን እንዱጠቀሙ 
ይበረታታለ፡፡ የ ASFS ፍሌስፍና ብዜኃነትንና ሌዩነትን ያከብራሌ፡፡ የGardner 
Nine Multiple Intelligences  Theory  በመማሪያ ክፍልች ውስጥ ሲተገበር፣ 
አሊማው  በማህበረሰቡና አብዚኛው ህብረተሰብ ንዴ ዋጋ የሚሰጣቸውን ክህልቶች 
ማሳዯግ ነው። ይህ አቀራረብ ተማሪዎች ሇራሳቸው ትምህርት ቀስ በቀስ ኃሊፊነትን 
እንዱወስደ ያስችሊቸዋሌ፡፡  

 ASFS በበርካታ ፈታኝ ተሞክሮዎች የበሇጸገን ጠንካራ አካዲሚክ ፕሮግራም 
ይሰጣሌ፡፡ ይህንን በማዴረግ፣ ተማሪዎቹ የወዯፊቱን የሚገነቡ እውነተኛ ሳይንስቶች 
ናቸው፡፡ 

 

 

አርሉንግተን ትራዴሽናሌ ትምህርት 
ናሽናሌ ብለ ሪባን ትምህርት ቤት 2004, 2012፣ 2019 
#1 በቨርጂኒያ የሕዜብ አንዯኛ ዯረጃ ትምህርት ቤት በዩኤስ ኒውስ እና ዓሇም 
ሪፖርትና ኒች 2021 
ሇትምህርት ሌህቀት የአስተዲዯር ሽሌማት 2008-12 
የትምህርት ቦርዴ የክብር ስኬት ሽሌማት 2016, 2019  
የትምህርት ቦርዴ ከፍተኛ ስኬት ሽሌማት 2020 

ሆሉ ሃውቶርን፣ ርዕሰ መምህር  

702-228-6290 

 

በ1978 የተቋቋመው ATS፣ ከ 25 
ሀገሮች በሊይ ከሚወክለ 
የአርሉንግተን አጎራባቾች በሙለ 
የሚመጡ ተማሪዎች ብዜኃነትን 
የሚያረጋግጥ በብሔራዊ ዯረጃ 
እውቅና የተሰጠው ካውንቲ 
አቀፍ የመጀመሪያ ዯረጃ 
ትምህርት ቤት ነው፡፡የATS 
ስኬት 

መሰረት ያዯረገው በABC ስኬት 

ሊይ ባተኮረ ባህሊዊ የትምህርት  

አቀራረብ ነው፦ አካዲሚክ፣ ባህሪይ፣ ጸባይ፤ ራሳቸውን በቻለ የመማሪያ ክፍሌ 

ውስጥ ሁለንም ዋና የትምህርት አይነቶች የሚያስተምሩ የመማሪያ ክፍሌ 

አስተማሪዎች፤ በሁለም የክፍሌ ዯረጃዎች ሊለ ተማሪዎች መዯበኛ የቤት ሥራ እና 

ሳምንታዊ የተማሪዎች የትምህርት ሂዯት ማጠቃሇያ ሇወሊጆች፤በክፍሌ ዯረጃ ችልታ 

ሊይ የተመሰረተ እዴገት፤ የባህሪይ እና የአሇባበስ መስፈርቶች፤ እና ሳምንታዊ 

ትምህርት ቤት አቀፍ ጉባኤዎች። ሁለም ATS ተማሪዎች በኬሪዮግራፍዴ ቲያቲሪካሌ 

ፕሮዲክሽንስ፣ በሙዙቃ ትምህርት (ዛማ፣ ባንዴ፣ ኦርክስትራ)፣ የዯህንነት ጠባቂዎች፣ 

የበጋ የንባብ ፈተና፣ እና የንባብ ክብረ በዏሌ ቀን አስፈሊጊ ተሳትፎ አማካኝነት 

ኃሊፊነትን እና አመራርን ሲማሩ ምሊሽ ሰጪ የመማሪያ ክፍሌ እና ማህበራዊ ስሜታዊ 

የመማር ሂዯት ይዯግፏቸዋሌ። ሰሚያዊና ወርቃማ የትምህርት ቤቱ ቀሇሞች፣ 

የግሇሰብን ስኬት እና የወርቃማውን መመሪያ ጠቃሚነትን ያመሊክታለ፡፡ 

ATS ተማሪዎች፣ ቤተሰቦች፣ እና ማህበረሰቡ ከባህልች ጋር በምቹ መዋቅር 

በተያው ምህዲር ውስጥ እንዱማሩና መሌካም ባህሪን እንዱያዲብሩ ቁርጠኝነትን 

ይሰጣሌ፡፡ የATS ግብ ሁለንም ተማሪዎች ስኬታማ እንዱሆኑ ማሳተፍ፣ ማስተማር፣ 

እና ማበረታታት ነው። 

 

አሽሊውን የመጀመሪያ ዯረጃ ትምህርት 
ዓሇም አቀፍ የዛግነት ፕሮጀክት 

የትምህርት ቦርዴ የሌህቀት ሽሌማት 2010-14፣ 2017-18 

የትምህርት ቦርዴ የክብር ስኬት ሽሌማት 2016 

ብሬና ባሌልስ፣ ርዕሰ መምህር  

703-228-5270 

 

አሽሊውን የመጀመሪያ ዯረጃ 

ጠንካራ የማህበረሰብ 
መንፈስ ያሇው ሁለንም 
ተቀባይ ትምህርት ቤት 

ነው። ሰራተኞች፣ተማሪዎች፣ 
እና ወሊጆች በጋራ 

የ”አሽሊውን ኩራት” ስሜትን 
ይፈጥራለ። አሽሊውን 

ወዲጃዊ፣ አካታችና 

ተንከባካቢ የሆነ ማህበረሰብ  

መሌካም ዜና ያሇው በቅርብ ርቀት የሚገኝ አጎራባች ትምህርት ቤት ነው፡፡ 

የተሇያየ የተማሪው ብዜኃነት ከ30 በሊይ የተሇያዩ ሀገሮች እና ባህልችን 

በመወከሌ የአርሉንግተንን የስነ- ሕዜብ ስብጥር ያንጸባርቃሌ፡፡ ይህም ሇአሇም 

ባህልች እንዱሁም የግሇሰብ ሌዩነቶች አዴናቆትን የሚያሰፍን እና ከአሇም አቀፍ 

የዛጎች ፕሮጀክት ጋር የሚጣጣም ነው፡፡ አሽሊውን አጠቃሊይ ሌጅ ሊይ ትኩረት 
የሚያዯርግ አካባቢ ነው። አሽሊውን ሁለንም ሰው የሚቀበለ፣ ሇሰሊም የሚሰሩ፣ 
የተቸገሩን የሚረደ፣ እና አካባቢያቸውን የሚጠብቁ አሇማቀፋዊ ዛጎችን 

ሇመፍጠር ይፈሌጋሌ፡፡ ተማሪዎቻችንን ሇመርዲት አሽሊውን ከወሊጆችና 

ማህበረሰቡ ጋር በአጋርነት ይሰራሌ። እንዯ የቤተሰብ የዲንስ ላሉቶች፣ የበጋ 

የቤተመጽሀፍ ላሉቶች እና ወዯ ትምህርት ቤት መዜናኛ መመሇስ በመሳሰለ 

ተሞክሮዎች አማካኝነት ማህበረሰቡን መገንባት እንፈሌጋሇን። 

 

 

ባርክሮፍት የመጀመሪያ ዯረጃ ትምህርት 

የ2019 የአመቱ ርዕሰ መምህር 

ጁዱ አፖስቶሉኮ-ባክ፣ ርዕሰ መምህር  

703-228-5838 

 

ባርክሮፍት የመጀመሪያ ዯረጃ 
ትምህርት ከዯማቁ የኮልምቢያ 
ፓይክ ኮሪዯር ቀጥል የሚገኝ 
አጎራባች ትምህርት ቤት ነው፡፡ 
ባርክሮፍት በዙህ ወቅት 
ከመሊው አሇም 24 ሀገሮችን 
የሚወክለ ባህሊዊ እና 
ሌሳናዊ ብዜኃነት ያሇው 
ማህበረሰብ በማስፋፋት ሊይ 
ነው፡፡የትምህርት ቤታችን መሪ 
ቃሌ “ጠንክረው ይስሩ፣ ብሌህ  

ይሁኑ፣ ዯስተኛ ይሁኑ፣ ዯግ ይሁኑ” የሚሌ ነው። እያንዲንደ ሌጅ የትምህርት ቤቱ 
ማህበረሰብ በጣም ጠቃሚ አባሌ መሆኑን እና የእያንዲንደ ሌጅ አካዲሚካዊ እና 
ማህበራዊ-ስነሌቦናዊ ፍሊጎቶች መሟሊታቸውን መምህራን እና ሰራተኞች 
የሚያረጋግጡት በምሊሽ ሰጪ የመማሪያ ክፍሌ ስሌት ነው። ተጨማሪ መርጃዎች 
የአነስተኛ ቡዴን መመሪያ ሇግሌ የተጋጁ እና ሌዩ የሆኑ የተማሪ ትምህርት ዋና 
ነጥቦች እንዱሆኑ ያስችሊቸዋሌ።ግሇሰባዊ እና ሌዩ የሆነ የተማሪ የመማር ማስተማር 
ዋና ሂዯት እንዱሆን ተጨማሪ ምንጮች የአነስተኛ ቡዴን መማሪያ እንዱኖር 
ያስችሊቸዋሌ፡፡ የትምህርት ቤታችን አንዲንዴ ባህልች ወርሃዊ የባርክሮፍ ንባብ፣ 
አሇማቀፍ ላሉት፣ አካዲሚካዊ ወሊጅ መምህር ቡዴን ላሉቶች፣ STEAM እና 
የትምህርት ላሉቶችን ያካትታለ፡፡ በጠንካራ እና ንቁ PTA እና በትምህርት ቤት 
ኔትዎርክ ውስጥ ባሇው የማህበረሰብ ዴጋፍ እንመካሇን እንዱሁም እርስ በርስ 
ሇመረዲዲት ዜግጁ በመሆን አንዴ የባርክሮፍት ቤተሰብ በመሆን እንኮራሇን። በ2021-
22 ባርክሮፍት ወዯ ባህሊዊ የትምህርት ቤት የቀን መቁጠሪያ ይሸጋገራሌ፡፡ 
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ባሬት የመጀመሪያ ዯረጃ ትምህርት ቤት  
የቀዴሞ የናሳ አሳሽ ትምህርት ቤት 

የትምህርት ቦርዴ ተከታታይ ማሻሻያ ሽሌማት 2020 

ካትሪን ሃን፣ ርዕሰ መምህር  

703-228-6288 

 

 ኬት ዋሇር ባሬት 

የመጀመሪያ ዯረጃ 

ትምህርት ቤት በማእከሊዊ 

አርሉንግተን አጎራባች 

በፍጥነት በማዯግ ሊይ 

ያሇው የሌጆችን 

ትምህርታዊ ፍሊጎት 

ሇማሟሊት በ1939 

በሮቹን ክፍት አዴርጓሌ፡፡ 

የባሬት መምህራን ወቅታዊ 

ፍሊጎት ሊይ ሇማተኮር እና የሚቀጥሇው ዯረጃ ሊይ ሇመዴረስ እርምጃ ሇመውሰዴ፣ 
የሁለም ተማሪዎች ተሰጧዊ እዴገት ሊይ የሚያተኩር የወርክሾፕ አቀራረብን 

ይጠቀማለ፡፡ ሰራተኞች የመሊው ሌጅ ፍሊጎትን ሇማሟሊት የምሊሽ ሰጪ መማሪያ 

ክፍሌ የማህበረሰብ ግንባታ ስሌቶችን እና የአእምሮ እዴገት መርሆችን ያካትታለ፡፡ 
የባሬት ሌዩ የፕሮጀክት ግኝት እና ፕሮጀክት ግንኙነት በየቀን ህይወት ሊይ የሳይንስን 
እና የሂሳብን ግንዚቤን፣ የቴክኖልጂካሌ እቃዎችን አጠቃቀም ክህልቶችን፣ እና 
ጠንካራ አስተሳሰብን እና ግሌጽ አገሊሇጽን የሚያሳዴግ ጠንካራ የስነ ጥበብ 
ተግባቦትን ሇማሳዯግ ሙለ ትምህርት ቤቱን በተቀናጀ ፕሮግራም ውስጥ ያያይዚሌ። 

ሌክ እንዯ አለምኒ የናሳ ተመራማሪ ትምህርት ቤት፣ የባሬት ሰራተኞችም 

እንዱሁ የፈጠራ ስሌቶችን፣ ምንጮችን፣ እና የቴክኖልጂ መሳሪያዎችን ወዯ ሒሳብና 

ሳይንስ መማሪያ ትምህርት ሇማዋህዴ ከናሳ የትምህርት ስፖሻሉስቶች፣ የሒሳብ 

አዋቂዎች፣ እና ሳይንቲስቶች ጋር ይሰራለ፡፡ 

 

 

ካምፕቤሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ትምህርት ቤት 
የ EL ትምህርት ቤት (በቀዴሞው የመቻ ትምህርት በመባሌ ይታወቃሌ) 
የትምህርት ቦርዴ ብቃት የሊቀ ሽሌማት 2011  

የትምህርት ቦርዴ የክብር ርእስ I የትምህርት ቤት ሽሌማት 2011  
ሞሪን ኔሴሌሮዴ፣ ርዕሰ መምህር 

703-228-6770 

ካምፕቤሌ የ EL ትምህርት 
ብሔራዊ ዴርጅት አባሌ ነው፡፡ 

በ EL ትምህርት ቤቶች 
ውስጥ፣ የተረጋገጠ የመማር 
ማስተማር ሂዯት፣ ጠንካራ 
አካዲሚ እንዱሁም ዯጋፊ 
የትምህርት ቤት ባህሌ ሊይ 
ትኩረት ያዯርጋሌ፡፡ 
የካምፕቤሌ ተማሪዎች 
በኢንተር ዱስፒነሪ  

 ክፍልች “የመማር ማስተማር ማፋጠኛዎች” ሊይ ይሳተፋሌ። ይቶች የባህሪ 
እዴገትን፣ ከፍተኛ ግምቶችን እና ፍትሃዊነትን የሚያሳዴግ ትርጉም ወዯ አሇው 
የተጨባጭ ህይወት ተሞክሮ ያቀናጃሌ፡፡ ተማሪዎች በፕሮጀክት ተሞክሮ እና ወሊጅ 
ፕሬዛንቴሽን አማካኝነት ያሊቸውን ትምህርት ያሳያሌ፡፡ እንዱሁም ካምፕቤሌ 
አትክሌቶችን በመትከሌ፣ ተፈጥሮአዊ ምግቦችን በማጋጀትና ተፈጥሮን በመመሌከት 
ሂዯት አማካኝነት በመመሌከት ተማሪዎች የሚማሩበትን ከክፍሌ ውጭ መማርና 
ማስተማር ሊይ ትኩረት ያዯርጋሌ፡፡ 

ተማሪዎች በካምፕቤሌ ውስጥ ከመምህሮቻቸው ጋር ሇሁሇት አመት ያህሌ 
ይቆያለ፣ ይህም ከመምህሮቻቸው እና አቻዎቻው ጋር ያሇን የረጅም ጊዛ ግንኙነት 
ያሳዴጋሌ። የካምፕቤሌ አማራጭ የሪፖርት ካርዴ የተማሪውን የአካዲሚክ እዴገት፣ 
እንዯ ተማሪ ሌማድችን፣ እና ማህበራዊ/ግሇሰባዊ ኃሊፊነቶቹን ያመሊክታሌ፡፡ 
የተማሪ- መር የወሊጅ ጉባኤዎች ተማሪዎች የመማር ማስተማር ሌምዲቸውን 
እንዱያጋሩ ያስችሊቸዋሌ፡፡ ምሊሽ ሰጪ የመማሪያ ስሌቶች እና እሇታዊ የማሇዲ 
ስብሰባ ምቹ እና ዯጋፊ አካባቢን ያሳዴጋሌ፡፡ ካምፕቤሌ ሇመማር ተፈጥሮአዊ ቦታ 
ነው፡፡  

 

ካርዱናሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ትምህርት ቤት 
መማር ጥበብ ነው 
ሇትምህርት ሌህቀት የአስተዲዯር ሽሌማት 2008-10፣ 2012፣ 2017 
የትምህርት ቦርዴ የሌህቀት ሽሌማት 2011፣ 2013–16፣ 2018-19 

PTA 100% የአባሌነት ሽሌማት 2017 

የአርሉንግተን ትራንስፖርት አጋሮች፣ የብር ዯረጃ 2017 

ኮሉን ብራውን፣ ርዕሰ መምህር 
703-228-5280 

 

ካርዱናሌ የመጀመሪያ ዯረጃ 
ትምህርት ቤት ሰራተኞች፣ 
ቤተሰቦች፣ እና የማህበረሰቡ 
ስራ አባሊት ሇተማሪዎቻቸው 
የበሇጸገ ትምህርታዊ 
ተሞክሮን ሇመስጠት 
ተባብረው የሚሰሩበት 
አጎራባች ትምህርት ቤት 
ነው፡፡ የተሇያዩ በጥናት 
የተዯገፉ ስሌቶችን  
የሚያጠቃሌሇው የትምህርት 

ቤቱ የማስተማር አቀራረብ ከፍተኛ ስኬታማ ተማሪዎችን ሉያፈራ ችሎሌ። 
ሰራተኞቹ የእውቀት ፍሊጎትን የሚያነቃቃ፣ ጥሌቅ እና ፈጠራዊ አስተሳሰብን 
የሚያበረታታ፣ እና በአካዲሚክ ስኬት የዲበረ ተንከባካቢ፣ ነገር ግን የሚፈትን 
ሌምዴ ሇእያንዲንደ ተማሪ ሇመስጠት ይጥራለ። 

ካሉድስኮፕ የተሰኘው በአርአያነት የሚጠቀሰው ፕሮጀክቱ በስርዏተ 
ትምህርቱ ውስጥ ስነ -ጥበብን ሇማቀናጀት ያተኮረ ነው፡፡ በተጨማሪም፣ የሌጆች 
ቲያትርን፣ ከትምህርትበኋሊ የማሳዯጊያ ትምህርቶችን፣ እና የሊቀ እውቅና ያሇው 
የሳይንስ ትርዒቶችን ያካትታሌ። ካርዱናሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ትምህርት ቤት 
ተማሪዎች የነገው አሇም ዛጎች እንዱሆኑ በመማር እና ዜግጅት ሌህቀትን ሇመስጠት 
ሲተጋ ቆይቷሌ፡፡ በካርዱናሌ፣ "መማር ጥበብ መሆኑን" ሁለም ያምናሌ፡፡ 



9 
 

ካሪሉን ስፕሪንግስ የመጀመሪያ ዯረጃ ትምህርት ቤት 
ብሔራዊ ሽሌማት አሸናፊ የማህበረሰብ ትምህርት ቤት 2016 
ሃይ ፍሊይ ትምህርት ቤት ተሸሊሚ 
ድክተር ሜሊኒ ማኪን፣ ርዕሰ መምህር  

703-228-6645 

 

ካሪሉን ስፕሪንግስ የመጀመሪያ 
ዯረጃ ትምህርት ቤት ከቅዴመ 
መዋሇ ህጻናት እስከ 5ኛ ክፍሌ 
አሇም አቀፍ የሌጆች 
ማህበረሰቦችን ያስተናግዲሌ፡፡ 
የትምህርት ቤቱ ዋነኛው አሊማ 
ተማሪዎች የእዴሜ ሌክ 
ተማሪዎች እንዱሆኑ ማስተማርና 
አቅማቸውን ማዲበር ነው፡፡ 
የብሔራዊ ሽሌማት አሸናፊ 
የማህበረሰብ ትምህርት 

ቤት እንዯመሆኑ፣ የካሪሉን ስፕሪንግስ የትምርት ቤት ተቋም ከ30 በሊይ የንግዴና 
የማህበረሰብ አጋሮች ዴጋፍ ጋር ተማሪዎችና ቤተሰቦቻቸውን ሇመርዲት እንዯ 
መቀመጫ ይጠቀምበታሌ፡፡  

ካሪሉን ስፕሪንግስ የማስተማሪያ ፕሮግራም ፈታኝ እና የሚያሳዴግ ነው፡፡ የተሇያየ 
ማስተማሪያ መምህራን ሇዜግጁነታቸው፣ ፍሊጎታቸው እና የማስተማር ስርአታቸው 
ምሊሽ ሰጪ የሆነን መማሪያ በማጋጀት የተማሪዎች የተሇያዩ ፍሊጎቶችን ሇማሟሊት 
ያስችሊቸዋሌ፡፡ ንቁ የስነ ትምህርት ክህልትና የአእምሮ ብሌሃት ጅማሬዎች ስሌት ምቹ 
አካባቢን በማሳዯግ ጥበባዊ ውሳኔዎችን ያበረታታለ። ጠንካራ የሳይንስ ፕሮግራም 

ሇሁለም ተማሪዎች የ STEM ተግባራትን እንዱሁም በርካታ የሚያስተሳስሩ እና 
ፈጠራዊ የማስተማር አማራጮችን ያካትታሌ፡፡ የመማሪያ ክፍሌ መጠን ዴርሻ አነስተኛ 
ሲሆን የማስተማር ሂዯቱ ከሃያ አምስት በሊይ ከትምህርት ቤት በኋሊ አበሌጻጊ ክበቦች 
እና የተጨማሪ ትምህርት መማሪያ ክፍልች ዴረስ የተስፋፋ ነው፡፡ የትምህርት ቤቱ 
ሇአሳዲጊዎች ተሳትፎ መጠነ ሰፊ ሌዩ አማራጭ ይሰጣሌ፡፡ 

 

ክላርሞንት ኢመርሽን — 

እስኩዌሊ ዱ ኢሜርሽን ክላርሞንት 
አሇምአቀፍ የስፓኒሽ አካዲሚ 2010–11 የአመቱ ምርጥ ትምህርት ቤት 

ድክተር ጄሲካ ፓንፊሌ፣ ርዕሰ መምህር 

703-228-2500 

ክላርሞንት ኢመርሽን 
የመጀመሪያ ዯረጃ ትምህርት 
ቤት ተማሪዎች በኢንግሉኛ 
እና በስፓንሽ ቋንቋን 
የሚያዋህደበት የመማር 
ማስተማር ማህበረሰብ ነው፡፡ 
ክላርሞንት ኢመርሽን 
ከመዋእሇ ህጻናት እስከ 
አምስተኛ ክፍሌ የባሇ ሁሇት 
ቋንቋ ውህዯት ፕሮግራም 
ተማሪዎች በእሇት ተእሇት  

ጭውውት እና የይት ትምህርታዊ መማሪያ አማካኝት ሁሇተኛ ቋንቋቸውን 
በተፈጥሮአዊ መንገዴ የይማራለ፡፡ ተማሪዎች በመማሪያ ክፍሌ ውስጥ ሂሳብ፣ 
ስፓኒሽ ማንበብ/መጻፍ፣ ሳይንስ እና ሙዙቃ ወይም ስነ-ጥበብ በስፓኒሽ ቋንቋ 
እየተማሩ ግማሽ ቀን ያህሌ ሲያሳሌፉ ከፊሌ ግማሽ ቀናቸው ዯግሞ የእንግሉዜኛ 
ንባብ፣ አጻጻፍ፣ ማህበራዊ ጥናት የሰውነት ማጎሌመሻ ሙዙቃ እና/ወይም ስነ-ጥበብ 
እየተማሩ ያሳሌፋለ፡፡ ይህ የመማር ማስተማር  አካባቢን በሁሇቱም ቋንቋዎች እና 
ሌሳን እንዱካኑ፣ በተዚማጅ ባህሊዊ ግንኙነት ጥንቃቄን መከባበርን እና መዯጋገፍን 
እንዱያሳዴጉ ይረዲቸዋሌ፡፡ 

የክላርሞንት አርአያ ተነሳሽነት “SPARK” ትምህርት ሇስፓኒሽ ቋንቋ እና 
ሇባሇብዘ ባህሊዊ ሌምድች በተሇዩ ሌዩ የጥበቦች የተማሪን የመማር ስርዏት ያነቃቃሌ።  

የክላርሞንት ኢመርሽን ተማሪዎች የሁሇት ቋንቋ ሌሳን ተናጋሪዎች፣ የአሇምአቀፍ 

ዛጎች፣ ተንከባካቢ እና ሩህሩህ የቡዴን ተጫዎቾች፣ ፈጣን ተግባቢዎች፣ ራሳቸውን 
ችሇው ችግር የሚፈቱ እና ሊቂ፣ የእዴሜ ሌክ ተማሪዎች ናቸው፡፡ ተማሪዎቻችንን 
በሁሇት ቋንቋዎች በማስተማራችን እንኮራሇን፡፡ 

ዱስከቨሪ የመጀመሪያ ዯረጃ ትምህርት ቤት 

የትምህርት ቦርዴ የሌህቀት ሽሌማት 2017-19 
የዩኤስ አረንጓዳ ህንጻ ካውንስሌ አረንጓዳ አፕሌ ሽሌማት 2016 
የአርሉንግተን ትራንስፖርት አጋሮች የወርቅ ዯረጃ ሻምፒዮን ሽሌማት 2016 
የትምህርት ቦርዴ ተከታታይ ማሻሻያ ሽሌማት 2020 

ድክተር ኤሪን ሩሶ፣ ርዕሰ መምህር 

703-228-2685 

ዱስክቨሪ የመጀመሪያ ዯረጃ 
ትምህርት ቤት ተማሪዎች 
በሊቂነት ሌምምድች ውስጥ 
የሚሳተፉበት እና የአካባቢ 
አስተዲዲሪዎች በመሆን 
የሚያገሇግለበት የአጎራባች 
ትምህርት ቤት ነው። ዱስከቨር 
በአንዴ አመት ውስጥ 
የሚጠቀምበት ጠቅሊሊ የኢነርጂ 
መጠን በግምት በአመቱ ውስጥ 
ከሚፈጠረው ታጋሽ የኃይሌ 
ምንጭ መጠን እኩሌ 

የሆነበት የተጣራ ዛሮ ያህሌ ምንጭ ተምሳላት የሆነ ትምህርት ቤት ነው፡፡ እንዯ 
አትክሌት እንዲሇበት ህንጻ፣ ዱስከቨሪ በአገሌግልት እና በአመራር አማካኝነት ተማሪዎች 
እንዯ አስተዲዲሪ በመሆን አካባቢውን እንዱያገሇግለ በማዴረግ የማስተማር ሂዯቱን 
ይዯግፋሌ።በመማር ማስተማር ተሞክሮን ያበረታታሌ፡፡ ጆን ግላም በአጎራባች ቦታ 
የሚኖር ሲሆን ከሌጆቹ ጋር በትምህርት ቤቱ ጣቢያ ውስጥ የመሽከርከር ባህሌን 
አውትሯሌ፡፡ ዱስከቨሪ የተሰኘው ስም ሇግላን አውንታን መስጠት ብቻ ሳይሆን 
የመማር ማስተማር መንፈስን የሚያሰፍን፡፡ 

 

እንዯ ባሇሙያ የመማር ማስተማር ማህበረሰብ፣ የዱስከቨሪ መምህራን ሇማቀዴ እና 
አሳታፊ እና አገናኝ ትምህርቶችን ሇመስጠት እና የተማሪን ትምህርት በተቀመጠው 
መመኛ መስፈርት ሊይ የተመሰረተ ዯረጃ ሇማውጣት ይተባበራለ። በተጨማሪም፣ 
መምራኖች የተማሪዎችን አካዲሚካዊ፣ ማህበራዊ እንዱሁም ስነ-ሌቦናዊ እዴገታቸውን 
የሚዯግፍ የምሊሽ ሰጪ ትምህርትን ይተገብራለ፡፡ 
 
የዱስከቨሪ ራዕይ፡ በማህበረሰባችን ውስጥ አውንታዊ ተጽእኖ እየፈጠርን እንዯ አንዴ 
ቡዴን በጋራ መማርና ሇአዱስ ነገር ፍሇጋ፣ ህሌም እና ግኚት እርስ በእርሳችን 
እንበረታታሇን፡፡  
 
የዱስከቨሪ ተሌእኮ፡ በአእምሮአችን አሇማችንን በመያዜ ማወቅን፣ መተባበርና ፈጠራ 
ማዲበርን ነው፡፡
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ድክተር ቻርሇስ አር ዴሪው የመጀሪያ ዯረጃ ትምህርት ቤት 
የትምህርት ቦርዴ ተከታታይ ማሻሻያ ሽሌማት 2020  
የአርሉንግተን የሕዜብ ትምህርት ቤቶች የ2018 የዓመቱ ርዕሰ መምህር 

ትሬሲ ጋይተር፣ ርዕሰ መምህር  

703-228-5825 

ድክተር ቻርሇስ አር ዴሪው 
የመጀሪያ ዯረጃ ትምህርት 
ቤት የተሇያየ እና የበሇጸገ 
የተማሪዎች ማህበረሰብ  
ያለበት አጎራባች 
የመጀመሪያ ዯረጃ ትምህርት 
ቤት ነው፡፡ ዴሪው በ 
STEAM (የሳይንስ፣ 
ቴክኖልጂ፣ ኢንጂነሪንግ፣ ጥበብ 
እና ሒሳብ ጥምረት) ሊይ 
አጽንዖት በሚሰጥ ዋና  

የማስተማሪያ ክፍልች ሊይ ትኩረት የሚታዯርግ አስተማማኝ፣ ጥያቄን መሰረት 
ያዯረግ የመማር ማስተማር ተሞክሮን ሇተማሪዎች ይሰጣሌ፡፡ ተማሪዎች የመማር 
ማስተማር ሂዯቱን፣ የጥሌቅ አሳቢነትን የችግር መፍታት ክህልቶችን፣ እና የአጠቃሊይ 
ሌጅ እዴገትን ሇማሳዯግ በፈጠራዊ እና የተሇየ የመማር ማስተማር ተሞክሮዎች ሊይ 
ይሳተፋለ። በዴሪው፣ የተማሪዎች አካዲሚካዊ፣ ማህበራዊ እና ስነ-ሌቦናዊ ስኬትን 
ሇማረጋገጥ ሁለም አባሊት በንቃት መሳተፋቸውን፣ መቆራኘታቸውን እና ዋጋ 
የተሰጣቸው መሆኑን ሇማረጋገጥ ከሰራተኞች፣ ከቤተሰቦች እና ከማህበረሰብ አባሊት 
ጋር ሇመገናኘት አጋርነቶች ተጋጅተዋሌ። ዴሪው ወዯ ትምህርታቸውን በተመሇከተ 
በተማሪዎች መካከሌ ምርጫንና ኃሊፊነትን እንዯሚያሰፍን ያምናለ፡፡ 

 

 

አሉስ ዌስት ፊሉት የመጀመሪያ ዯረጃ ትምህርት ቤት 

ናሽናሌ ብለ ሪባን ትምህርት ቤት 2016 
የትምህርት ቦርዴ የክብር ስኬት ሽሌማት 2016  

የትምህርት ቦርዴ ከፍተኛ የክብር ርዕስ I ትምህርት ቤት 2014  

ርእሰ መምህር TBA 

703-228-5820 

አሉስ ዌስት ፊሉት 
የመጀመሪያ ዯረጃ 
ትምህርት ቤት 
በመስከረም 2019 በሮቹን 
በመክፈት በአካባቢ 
ሊቂነት እና ጥበቃ ሊይ 
በማተኮር በአርሉንግተን 
ካውንቲ ሁሇተኛ የተጣራ 
ዛሮ ኢነርጂ ትምህርት 
ቤት ሇመሆን በቅቷሌ፡፡ 
ፊሉት ከቅዯመ-መዋእሇ ህጻናት 

ጀምሮ እስከ አምስተኛ ክፍሌ ዴረስ ያለ ተማሪዎችን የሚያስተምር አጎራባች 
ትምህርት ቤት ነው፡፡ የፊሉት ተማሪዎች እና መምህራን/ሰራተኞች “ምንም እና 
ማንም እንዱያስቆምህ አታዴርግ” በሚሌ የትምህርት ቤቱ መሪ ቃሌ ይመራለ፡፡ ይህ 
በAPS የመጀመሪያዋ ጥቁር አፍሪካዊት -አሜሪካዊት አሉስ ዌስት ፊሉት የተሰኘ 
ስያሜያችንን ያስታውሳሌ፡፡ ተማሪዎች ሇህብረተሰቡ የመመሇስን አስፈሊጊነት በፍሉት 
አርአያነት ያሇው ፕሮጀክት፣ አጋዥ እጆች: የማህበረሰብ ግንኙነቶችን መፍጠር፣ 
ይህም የአገሌግልት ትምህርትን በአሳታፊ እና በይነተገናኝ የመማር ዳን ከስርአተ 
ትምህርቱ ጋር በማዋሃዴ ይማራለ። ፍሉት የሁሇት ካውንቲ አቀፍ ፕሮግራሞች 
መኖሪያ ነው፡ መስማት የተሳናቸው/የመስማት እና መግባባት ማስቸገር ፕሮግራሞች።  

የፍሉቱ ማህበረሰብ ሇሁለም ተማሪዎች ከፍተኛ የሚጠበቁ ነገሮችን የሚያስቀምጥ እና 
እያንዲንደ ተማሪ አቅማቸውን ሇማሳካት የሚያስፈሌገውን ዴጋፍ ያዯርጋሌ። 

 

 

ግላብ የመጀመሪያ ዯረጃ ትምህርት ቤት 

የትምህርት ቦርዴ የሌህቀት ሽሌማት 2015፣ 2017 
የትምህርት ቦርዴ ብቃት የሊቀ ሽሌማት  
NFL Play60 ሱፐር ትምህርት ቤት 
የአርሉንግተን የሕዜብ ትምህርት ቤቶች የ 2014 የአመቱ ርዕሰ መምህር 

ጄሚ ኤሌ. ቦርግ፣ ርዕሰ መምህር 

703-228-6280 

 

ግላብ ሇአርሉንግተን የሕዜብ 
ትምህርት ቤትን የውጭ ቋንቋ 
የመጀመሪያ ዯረጃ ትምርት ቤት 

ፕሮግራም (FLES) ይሰጣሌ፡፡ 
መሊው የግላብ ትምህርት ቤት 
ተማሪዎች በሳምንት የ90 ዯቂቃ 
የስፓኒሽ ቋንቋ ትምህርት 
ይከታተሊለ፡፡ የስፓኒሽ 

ቋንቋ በቃሌ እና በጹሁፍ 
ከመማራቸው በተጨማሪ፣  

 
ተማሪዎች የስፓኒሽ ቋንቋ ተናጋሪ ሀገራት ባህሌና ስነ-ጥበብ ይማራለ፡፡ በግላብ 

ያለ ተማሪዎችና ቤተሰቦቻቸው S.MArt Project ተብል በሚጠራው 

የግላብ ተምሳላታዊ ፕሮጀክት ሊይ ይሳተፋለ፡፡ S.MArt -ሳይንስ፣ ሂሳብ፣ 
አርት እና ቴክኖልጂ የሚለትን ይወክሊሌ፡፡ ከዙሁ ፕሮጀክት ቁሌፍ ጽንሰ ሀሳብ 
ጀርባ ከመናዊ የጥበብ ይት፣ የትእይንት ጥበብ ዲንስ፣ ሙዙቃ ወይም 
ቲያትር ውስጥ በመሳተፍ እና በማዋሃዴ አማካኝነት የተማሪዎችን የማትስና 
የሳይንስ ስርዏተ ትምህርት ገጽታዎችን ማስተማርን ነው፡፡ 

ግላብ የመጀመሪያ ዯረጃ ትምህርት ቤት፣ ከማህበረሰቡ ጋር ባሇው 
አጋርነት፣ ተማሪዎች ሀሳባዊ ወይም አሌቆ አስትዋይ፣ በጥሌቀት የሚያስተነትኑ፣ 
ማህበራዊ ኃሊፊነት የሚሰማቸው ዛጎች፣ የእዴሜ ሌክ ተማሪዎች እንዱሁም 
ባህሊዊ ግሌሳቤ ያሊቸው ግሇሰቦች የሚሆኑበትን ፈታኝ እና አሊማ ያሇው 
የመማሪያ ሂዯት ውስጥ እንዱሳተፉ አውንታዊ አካባቢን ሇመፍጠርና ሇመጠበቅ 
እየሰራ ነው፡፡ 

 

 

ሆፍማን-ቦስተን የመጀመሪያ ዯረጃ ትምህርት ቤት 

የአብነት አፈጻጸም ሽሌማት 2019 
STEM (ሳይንስ፣ ቴክኖልጂ፣ ምህንዴስና፣ ሂሳብ) የስርአተ ትምህርት ትኩረት 
ከ 2001 ጀምሮ የፕሮጀክት ኤዱሰን ጥበባት እና ቴክኖልጂ ትኩረት ትምህርት ቤት 
የትምህርት ቦርዴ የክብር ስኬት ሽሌማት 2017  
ሃይዱ ስሚዜ፣ ርዕሰ መምህር 

703-228-5845 

ሆፍማን-ቦስተን የመጀመሪያ 
ዯረጃ ትምህርት ቤት 
ብዜኃነትን እና  የበሇጸገ 
የተማሪዎች እና የቤተሰቦች 
ስብጥር ህዜብን 
የሚያገሇግሌ የሁለም 
ኮከቦች-የአሇም አቀፍ 
ማህበረሰብቤት ነው፡፡ 
ሆፍማን-ቦስተን የመጀመሪያ 
ዯረጃ ትምህርት ቤት 
ተማሪዎችን እንዱተባበሩ፣ 

እንዱሞክሩ እና የተጨባጩ 

አሇም እውነተኛ ችግሮችን እንዱመረምሩና መፍትሄ እንዱሰጡ የሚያበረታታ 
እውነተኛ፣ ጥያቄን መሰረት ያዯረገ የመማር ማስተማር ተሞክሮዎችን ሇመስጠት 
ይተጋሌ፡፡ የትምህርት ቤቱ አርአያ የሆኑፕሮግራሞች
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በቴክኖጂ እና የስነጥበበብ ጥምረት አማካኝነት የተግባቦት ክህልትን ማሻሻሌ ሊይ 

ትኩረት ያዯረገ በ STEM (ሳይንስ፣ ቴክኖልጂ፣ እንዱጀነሪንግ፣ እና ሂሳብ) 
ትምርቶችና ፕሮጀክቶች ሊይ ትኩረት ማዴረግን ያካትታሌ፡፡ የእዴሜ ሌክ መማርን 
ሇማሻሻሌ የፈጠራ ስሌቶች እና ቴክኖልጂ ከመማሪያ ፕሮግራም ጋር ተሰባጥረዋሌ፡፡ 
ሰራተኞቹ ጥሌቅ አስተሳሰብን የሚያሳዴግ፣ የተሇያየ ብዜኃነት የመማር ማስተማር 
ዛይቤን የሚያካትት እንዱሁም ተማሪዎች ሇአሇም አቀፍ ማህበረሰብ የበኩሊቸውን 
አስተዋጽኦ ሇማበርከት ስኬታማና እና ተወዲዲሪ አባሊት ሇመሆን የሚያጋጃቸውን 
የተሇየ የመማር ማስተማር ተሞክሮን ይጠቀማለ፡፡ እነዙህ በሆፍማን -ቦስተን መማሪያ 
አካባቢ የሚሰሩ፣ ሇሁለም ተማሪዎች ጠንካራ እሴትና ባህሌ ሇመገንባት በመትጋት 
መከባበርን፣ አንዴነትና መቻቻሌን ያሳያለ፡፡ 

 

 

ኢኖቬሽን የመጀመሪያ ዯረጃ ትምህርት ቤት 

ክላር ፒተርስ፣ ርዕሰ መምህር  
703-228-2700 

ኢኖቬሽን የመጀመሪያ ዯረጃ 

ትምህርት ቤት የሮዙሉን-ኮርት 

ሀዋውስ ኮሪዯርን የሚያገሇግሌ 

አጎራባች ትምህርት ቤት 

በመሆን በ2021 የተከፈተ 

ነው፡፡ የአርሉንግተን አዱስ 

የመጀሪያ ዯረጃ ትምህርት ቤት 

እንዯሆኑ የጠንካራ፣ የተሇያየ 
የቤተሰብ ማህበረሰብ ምሊሽ 

ሇመስጠት ትምህርት ቤታችንን 

 

እና ባህሊችንን ማሳዯግን ቀጥሇናሌ፡፡ ግባችን በፈጠራ የተካኑ፣ ተባባሪ እና ጥሌቅ 

አሳቢ የሆኑ ተማሪዎችን ማጋጀት ነው፡፡ የሊቀ ጥራት ባሇው ስርአተ ትምህርት 

በኩሌ ተማሪዎች ሇራሳቸው ትምህርት የባሇቤትነት መንፈስ እንዱያሳዴሩ 

የተማሪዎችን ስንተጋ ባሇሙያዎች የመማር ማስተማር ማህበረሰባችን ማህበራዊና 

ስነ-ሌቦናዊ እዴገትን በማገዜ የምሊሽ ሰጪ የመማሪያ ክፍሌ ፍሌስፍናን ይጠቀማሌ፡፡ 
የተማሪ ምርጫ እና ኤጀንሲ በመማር ማስተማር የሊቀ ዯረጃ እንዲሇው እና 

በአንጻሩም የተማሪን ክንውን እንዯሚያሳዴግእናምናሇን፡፡ 
      በግንኙነቶች ሊይ የሊቀ ዋጋን እንሰጣሇን፡፡ ሇሁለም ተባባሪ እና ሁለም 

ተቀባይ የሆነን ማህበረሰብ ሇመፍጠር ተማሪዎቻችን፣ ቤሰቦቻቸው እና እርስ 

በእራሳችን መተዋወቁ ጠቃሚ ነው፡፡ 

ጀምስ ታውን የመጀመሪያ ዯረጃ ትምህርት ቤት 
ሇትምህርት ሌህቀት የአስተዲዯር ሽሌማት 2008, 2012፣  2017-19  

የትምህርት ቦርዴ የሌህቀት ሽሌማት 2009፣ 2014-15  

አፕሌ የተከበረ ትምህርት ቤት 2013-15፣ 2016-17 

የትምህርት ቦርዴ ተከታታይ ማሻሻያ ሽሌማት 2020 
ሚሼሌ ማካርቲ፣ ርዕሰ መምህር  

703-228-5275 

 

በጀምስታውን፣ ተሌእኳችን 
ሇሁለም መተሳሰብ፣ ርህራሄንና 
እዴገትን ማጠናከር ነው፡፡ 
አስተማሪዎችና ሰራተኞች 
በአሇም አቀፍ ማህበረሰብ ውስጥ 
ሇስኬታቸው እንዱጋጁ የሊቀ 
የመማር ማስተማር 

አካባቢ ውስጥ ሌጆችን 
ሇማስተማር ይተጋለ፡፡ 
አስተማሪዎች የበሇጸገ፣ ጠንካራ 
እና የተሇየ ስርአተ ትምህርት  

ይተገብራለ፡፡ የተሇያየ ቴክኖልጂዎችን መጠቀም ተማሪዎች የፈጠራ አሳቢዎች፣ 
ችግር ፈቺዎች እና ውጤታማ ተግባቢዎች እንዱሆኑ የሚያበረታታ ፈጠራዊ  
ትምህርታዊ ተግባራትን ይዯግፋሌ፡፡ በተፈጥሮ ውስጥ መሆን ትሌቅ ጠቀሜታ 
እንዲሇው በማመናችን ከክፈሌ ውጪ ያሇንን ቦታ ወዯ “መማሪያ ክፍሌ” ሇማሳዯግ 
እንቀጥሊሇን፡፡ ከመማሪያ ክፍሌ ውጭ የሚሰጥ ትምህርት ጥያቄን መሰረት 
የሚያዯርግ የሳይንስ ትምህርቶች ቁሌፍ አካሌና ተግዲሮትን መሰረት ያዯረገ ፈተና 
ተኮር የመማር ማስተማር ተነሳሽነት አስፈሊጊ ነው፡፡ 

በባሇሙያዎች የመማር ማስተማር ማህበረሰብ (PLC) ውስጥ መተባበር፣ 
አስተማሪዎች የተማሪዎችን በርካታ እውቀቶችና የተሇያዩ የመማር ማስተማር 
ዳዎችን በመዲሰስ የተሇያየ የአካዲሚክ ፕሮግራም ማስተማሪያ ስርአትን 
ሇመተግበር ያቅዲለ፡፡ ምሊሽ ሰጪ የመማሪያ ክፍሌ አቀራረብ ተግባራዊ  የሚሆነው 
የተማሪዎችን ማህበራዊ እና አካዲሚክ ትምህርት ሙለ ቀኑን በማዋሃዴ 
የተማሪዎችን ማህበራዊ እና ስሜታዊ ፍሊጎቶች ሇማሟሊት ነው።፡ 

 

 

እስኩዌሊ ኪ የመጀመሪያ ዯረጃ ትምህርት ቤት 

ባሇሁሇት ቋንቋ ችልታ የመጀመሪያ ዯረጃ ትምህርት ቤት 
“Colegio del Año 2012,” የትምህርት ሚኒስቴር - የስፔን ኤምባሲ  
ዓሇም አቀፍ የስፔን አካዲሚ 
የትምህርት ቦርዴ ተከታታይ ማሻሻያ ሽሌማት 2020 
ማርላኒ ፔርድሞ፣ ርዕሰ መምህር  

703-228-4210 
 

 

እስኩዌሊ ኪ የመጀመሪያ ዯረጃ 
ትምህርት ቤት በአርሉንግተን 
የሕዜብ ትምህርት ቤት ውስጥ 
ባሇሁሇት ኢመርሽን 35ኛ 
አመቱን በማክበሩ ኩራት 
ይሰማዋሌ፡፡ እስኩዌሊ ኪ ከስፔን 
የትምህርት ሚስቴር ጋር 
በአጋርነት ከ2008 ጀምሮ 
ኢንተርናሽናሌ ስፓኒሽ  

አካዲሚ (ISA) ነው፡፡ 
በትምህርት ቤታችን የሚገኙ እያንዲንደ ተማሪ ሌጆችን በተፈጥሮአዊ መንገዴ 
የአሇምን ቋንቋ ሇማስተማር በአሇም አቀፍ ዯረጃ እውቅና ባሇው እና በታቀዯው 
ፕሮግራም ሙለ በሙለ ይሳተፋሌ፡፡ 
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ተማሪዎች የአርሉንግተን ስርአተ ትምህርት እየተማሩ እያንዲንዲቸው ቋንቋን ሞዳሌ 
ሇማዴረግ ሁለም በሁሇት ቋንቋዎችን ማዲመጥን፣ ንግግርን፣ ማንበብንና መጻፍን 
የመሳሰለ ክህልቶች ያሳዴጋለ፡፡ በእስኩዌሊ ኪ የእዴሜ ሌክ የመማር ፍቅርን 
በማጠናከራችን ብዜኃነታችን በማክበር ሇአካዲሚክ ሌህቀት እንተጋሇን፡፡ ሌጆች 
ራሳቸውን እና ላልችን ማክበር እንዱማሩ፣ እንዱሁም ሇቋንቋዎች፣ ባህልች 
እንዱሁም ሇአሇም አቀፉ ማህበረሰብ ያሊቸውን አዴናቆት እንዱያዲብሩ ይዯገፋለ። 
የኤስኩዌሊ ኪ ራዕይ ተማሪዎች ርህራሄ ያሊቸው፣ የተከበሩ፣ ኃሊፊነት የሚሰማቸው፣ 
እምነት የሚጣሌባቸው እንዱሁም ዯግ የቁሌፍ ትምህርት ቤት አባሊት፣ 
የአርሉንግተን ማህበረሰባቸው እና የአሇም አባሊት እንዱሆኑ ማስቻሌ ነው። 

 

ልንግ ብራንች ሁሇተኛ ዯረጃ ትምህርት ቤት 

የትምህርት ቦርዴ የክብር ስኬት ሽሌማት 2014, 2015፣ 2016፣ 2019 
የትምህርት ቦርዴ ተከታታይ ማሻሻያ ሽሌማት 2020 
ጄሲካ ዲሲሌቫ፣ ርዕሰ መምህር  

703-228-4220 

 

ልንግ ብራንች ከ1973 ጀምሮ 
አጎራባች ትምህርት ቤት የነበረ 
ሲሆን ከቅዴመ መዋእሇ 
ህጻናት እስከ አምስተኛ ክፍሌ 
የሚማሩ ተማሪዎቹ 
የአርሉንግተን የተሇያየ እና 
ተሇዋዋጭ 

ህብረተሰብን ያንጸባርቃሌ፡፡ 
ልንግ ብራንች ሁለም ሌጆች 
የመሊው የትምህርት ቤት 
ቀኖች ማህበራዊ እና 

አካዲሚካዊ መማር ማስተማር ሂዯት ሙለ በሙለ የሚዋህደበት የተንከባካቢ 
ማህበረሰብ አንዴ አካሌ እንዱሆኑ የሚያስችሊቸውን ጥንካሬዎችን በማስፋፋትና 
ፍሊጎታቸውን ሇማሟሊት ሇሁለም ተማሪዎች እኩሌ እዴልችን ይሰጣሌ፡፡ የልንግ 
ብራች ሰራተኞች እያንዲንደ ተማሪ እንዯ ግሇሰብ ሇማወቅ እና ሁለም ተማሪዎች 
ንቁ ተሳታፊዎች የሆኑበትን እና ሊቂ የሆነ እዴገትን የሚያሳዩበት አዎንታዊ፣ 
አሳታፊ፣ እና የሚያሳዴግ አካባቢን ሇመፍጠር ይተጋለ። 

የልንግ ብራች ስኬቶች በትኩረት የሚሰሩ፣ ጠንካራ ሰራተኞች፣ ትኩረት 
የሚሰጡና ትጉ የተማሪ ቡዴኖች፣ እንዱሁም ሇትምህርት ዋጋ የሚሰጡ እና 
የትምህርት ቤቱን ፕሮግራም የሚዯግፉ ወሊጅ ማህበረሰብ  ውጤቶች ናቸው፡፡ 
የትምህርት ቤቱ ስነ-ጥበብና የትወና ስነ ጥበብ ፕሮግራሞች ወይም መርሃ ግብሮች 
በአርሉንግተን ውስጥ ካለት በጣም ተሇዋዋጭ ከሆኑት የትምህርት ቤቱ ጥበባት እና 
የኪነጥበብ ፕሮግራሞች መካከሌ ናቸው፡፡

በአርሉንግተን የሞንቲ ሶሪ የሕዜብ ትምህርት ቤት 
የሃገር አቀፍ ትምህርት ቤት 

ካትሪን ጄኖቭ፣ ርዕሰ መምህር  

703-228-8871 

 

የሞንቲሶሪ ፕሮግራም ሶስት 
የክፍሌ ዯረጃዎች - የመጀመሪያ 

ዯረጃ (ከ3 አመት እስከ መዋእሇ 

ህጻናት)፣ መሇስተኛ የመጀመሪያ 

ዯረጃ ትምህርት (ከ1-3 ክፍሌ) 

እንዱሁም ከፍተኛ የመጀመሪያ 

ዯረጃ ትምህርት ቤት (4ኛ እና 

5ኛ ክፍሌ) ያለት ካውንቲ 

አቀፍ የመጀመሪያ ዯረጃ 

ሞንቲሶሪ ፕሮግራም ነው፡፡ 
የሞንቲ ሶሪ ፕሮግራም የድክተር ማሪያ ሞንቲሶሪ ተምሳላታዊ አስተምህሮዎችን 
በመከተሌ ሁሇንተናዊ፣ በግኝት ሊይ የተመሰረተ አቀራረብ ያሇው የመማር ማስተማር 

ስርአትን ያቀርባሌ፡፡ ፕሮግራሙ ሌጆች ተፈጥሮአዊ ተማሪዎች መሆናቸውን እና 

መማር በሂዯት፣ የተባባሪነት ጥያቄን በሚያሳዴግ በተጋጀ አካባቢን የሚመጣ ነው 
በሚሌ ፍሌስፍና ሊይ የተመሰረተ ነው። ከዙሁ ፍሌስፍና ተነስቶ ያዯገው የማስተማር 

ስሌት በሌጆች የዯህንነት፣ በራስ የመተማመን እና ራስን የመቻሌነ ስሜትን 

የሚያጠነክር ሲሆን ይህም ሇራሳቸው፣ እንዱሁም ሇላልች፣ ሇአካባቢ እና ሇመሊው 

ህይወት ክብር የሚሰጡ ሰዎች ሆነ እንዱያዴጉ የሚያስችሌ ነው፡፡ 

በ MPSA ያለ ሁለም አስተማሪዎች ከVA ፈቃዲቸው በተጨማሪ 
የሞንቲ ሶሪ የትምህርት ማረጋገጫ ሰነዴ አሊቸው፡፡ የማስተማሪያ ረዲቶች፣ ዯጋፊ 
ሰራተኞችን እና ስፔሻሉስቶቻችን የሞንቲሶሪ ስሌጠና ያሊቸው ወይም የሞንቲሶሪ 
ትምህርትን የሚዯግፉ ናቸው፡፡ ርዕሰ መምህር ወይሮ ካትሪና ጄኖቭም ሆኑ ረዲት 
ርዕሰ መምህር ወይሮ ዮሊንዲ ነሺዴ  የሞንቲሶሪ የትምህርት ማስረጃ አሊቸው፡፡ 
የሞንቲሶሪ ፕሮግራም ሁለንም ቤተሰብ የሚያካትትና ሇመማር ምቹ የሆነ አካባቢን 
ሇመፍጠር በአስተማሪዎች፣ በቤተሰቦች እና በተማሪዎች መካከሌ ያሇን ግንኙነትን 
በማበረታታት ያጠናክራሌ፡፡ 

 

ኖቲንግሀም የመጀመሪያ ዯረጃ ትምህርት ቤት 
ዯህንነቱ የተጠበቀ፣ ተቆርቋሪ እና አክባሪ የመማሪያ ማህበረሰብ 
ሇትምህርት ሌህቀት የአስተዲዯር ሽሌማት 2008፣ 2011-2012፣ 2017 
የትምህርት ቦርዴ የሌህቀት ሽሌማት 2009, 2010፣ 2013-16፣ 2018-19  

የትምህርት ቦርዴ ተከታታይ ማሻሻያ ሽሌማት 2020  
ድክተር ኢሉን ጋርዴነር፣ ርዕሰ መምህር 

703-228-5290 

 
በኖቲንግሀም፣ ሁለም 
የማህበረሰቡ ባሇዴርሻዎች 
በትብብር ጠብቀው እንዱሰሩ 
በሚያዯርግ ተንከባካቢ 
የትምህርት አካባቢ የአካዲሚክ 
ሌቀት እያዯገ ነው።   
የበሊዮቻችን የአእምሮ 

የትምህርት እውቀትን 
የሚያነቃቃ እና ጥሌቀት ያሇው 
እና ጠንካራ አስተሳሰብን  

እንዱያበረታታ የተጋጀ ፈታኝ የትምህርት ሌምዴን ያገኛለ። ወይም የሚፈጥን 
የትምህርት ተሞክሮውን ወይም ሌምዴን ያገኛሌ፡፡ የማስተማሪያ ሰራተኞች ሁለንም 
የመማር ማስተማር ዛይቤዎች፣ ችልታዎች እና ፍሊጎቶች የሚያሟሊ የትምህርት 
እቅዴ ያጋጃለ፡፡ 
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የተሇየ የመማሪያ ቋንቋ ወዯ እዴሜ ሌክ ትምህርት የሚያመራ አሇማቀፋዊ ግንዚቤ 

ሊይ አስተዋጽኦ ይኖረዋሌ፡፡ ImagiLab Makerspace and Knights 

S.T.E.A.M.ing የእውነተኛ ህይወት ችግሮችን የሚያሳይ ትክክሇኛ ጥያቄ 
መሰረት ያዯረገ የመማር ማስተማር ተሞክሮዎችን ይሰጣሌ፡፡ የሁሇተኛ ዯረጃ እና 
ምሊሽ ሰጪ የመማሪያ ክፍሌ አካዲሚክስን እንዱሁም ማህበራዊ-ስነ-ሌቦናዊ 
ትምህርቶችን ሇማስተማር ያገሇግሊለ፡፡ በኖቲንግሀም ያለ የማህበረሰባችን 
ተማሪዎች ሇሌጆቻቸው ትምህርት አጋር በመሆናቸው ወሊጆችን/ሞግዙቶችን 
ያመሰግናሌ፡፡ የወዯፊቱን መሪዎች የሚያስተምር አሇማቀፋዊ ስሌትን መሰረት ባዯረገ 
አርአያነታችን እንኮራሇን፡፡  

 

ኦክሪጅ የመጀመሪያ ዯረጃ ትምህርት ቤት 
የሃሊፊው በጎ ፈቃዯኝነት እና የማህበረሰብ አገሌግልት ሽሌማት፣ 2018 
የሃሊፊው ሽሌማት ሇሊቀ ዯረጃ እና የፈጠራ በትምህርት፡ ሞዚይክ ፕሮግራም፣ 2017 
የአርሉንግተን ትራንስፖርት አጋሮች፣ የፕሊቲነም ዯረጃ 2015-201 
ድክተር ሉን ራይት፣ ርዕሰ መምህር  

703-228-5840 

 

ኦክሪጅ የመጀመሪያ ዯረጃ 
ትምህርት ቤት ተማሪዎቹ 
ከ50 በሊይ ሀገራትን 
የሚወክለ አሇም አቀፍ 
አጎራባች ትምህርት ቤት 
ነው፡፡ ሁለም ሰራተኞች 
ሌጆች የተማሩ፣ በራሳቸው 
የሚተማመኑ፣ ርፈ ብዘ 

ግንዚቤ ያሊቸው እና ሃሊፊነት 
የሚሰማቸው የአሇም አቀፍ 
ዛጎች እንዱሆኑ የሚያስችሌ 

የማህበረሰብ ተማሪዎችን ሇማፍራት ይተጋለ፡፡ የትምህርት ቤቱ አርአያ የሆነው 

ፕሮጀክት— MOSAIC— የተሰኘ ፕሮጀክት የተማሪዎችን የማንበብ ክህልት 
የሚያጠናክር ስሌትን በመተግበር እና መማርና ዲሰሳን የሚያቃቃ ተማሪዎችን 
ከአሇም ባህሌ ጋር የሚያስተዋውቅ አሇም አቀፍ ስነ-ጹሁፍን በመጠቀም ብዜኃነትና 
ተሌእኮን መፈጸምን ያበረታታሌ፡፡ 

የኦክሪጅ ትምህርት ቤት ትምህርት በትምህርት ቤት፣ ቤት ውስጥ እና 
ማህበረሰብ የሚከሰት የእዴሜ ሌክ የእዴገት እንዯሆነ ሇሚገሌጸው እምነቱ ቁርጠኛ 
ነው፡፡ ንቁ የኦክሪጅ PTA፣ ቤተሰቦቹ፣ እንዱሁም ጠንካራ የማህበረሰብ አጋሮች እና 
በጎ ፍቃዯኞች የተማሪዎችን ሌምዴ እዴገት፣ አእምሮአዊ አካሊዊ፣ ስነ ውበታዊ እና 
ማህበራዊ ዯህንነትን የሚያሳዴግ ዜንባላ እና ግንዚቤን የሚያጠናክር ሌዩ 
ትብብር/ጥምረት ይጋራሌ። ተማሪዎች ሇተግባሮቻቸው ኃሊፊነት እንዱወስደ 
እንዱሁም ሇራሳቸው አውንታዊ አመሇካከት ማሳዯግን ይማራለ፡፡ 

ራንድሌፍ የመጀመሪያ ዯረጃ ትምህርት ቤት 
የአሇም አቀፍ ባካልሬት የመጀመሪያ አመት ፕሮግራም 

ካርልስ ራሚሬዜ፣ ርዕሰ መምህር  

703-228-5830 

 

ራንድሌፍ የመጀመሪያ ዯረጃ 

ትምህርት ቤት አሇም አቀፍ 

የባካልሬት (IB) የመጀመሪያ 

ፕሮግራም ነው፡፡ የትውሌዴ 

ሀገሮችና የአፍ መፍቻ ቋንቋን 

የምንወክሌ የበርካታ 
ማህበረሰብ ተማሪዎች ነን። 

ተማሪዎቻችን በሁሇንተናዊ 
የጥናት ክፍልች በኩሌ 
የሚማሩበትን ጠንካራ 
የአስተሳሰብ ክህልትን 

በሚያጎሊ በጥያቄ ሊይ የተመሰረተ ትምህርት ሊይ ይሳተፋለ።እሇታዊ ትምህርት የIB 
ተማሪ መገሇጫዎችን ከቨርጂኒያ የትምህርት መስፈርቶች ጋር በማስማማት 
ያቀናጃሌ። 

በራንድሌፍ ያሇው የIB ፕሮግራም ላልችን ማክበር ራስን ችል 

ማጥናትና መመራመርን የሚያስችሌ፣ እና አገሌገልት ማጠናከር ሊይ የሚያተኩር 

በመሆኑ ሇተማሪዎችን አሇማቀፋዊ እይታን ያስተምራሌ፡፡ በማህበረሰብ ተሳትፎ 
እና በአገሌገልት ፕሮጀክቶች አማካኝነት፣ የራንድሌፍ ተማሪዎች በአሇም ሊይ 
አዎንታዊ ሇውጥን ሇማምጣት እርምጃ እንዳት እንዯሚወሰዴ ይማራለ። 

ያስተምራሌ፡፡ ተማሪዎች ከበርካታ የማህበረሰብ ዴርጅቶች ጋር አጋርነት በመፍጠር 

ትጉም ባሇው የአገሌግልት ፕሮጀክት ይሳተፋለ፡፡ 
ጠንካራ የአካዲሚክ ፕሮግራማችን በቤተሰብ እና ማህብረሰብ ተሳትፎ 

የተዯገፈ እና በባህሊዊ፣ ስነ-ጥበባዊ፣ ስፖርታዊ ርፎች ጋር ተጣምሮ የመሊው 

ሌጆች እዴገትን ይከታተሊሌ፡፡ ራንድሌፍ ትምህርት ሇእያንዲንደ ተማሪ የወዯፊት 

ህይወት መሸጋገሪያ እንዯሆነ ያምናሌ፡፡ 

 

 

ቴይሇር የመጀመሪያ ዯረጃ ትምህርት ቤት 

ሇትምህርት ሌህቀት የአስተዲዯር ሽሌማት 2009, 2017 የትምህርት ቦርዴ 
የሌህቀት ሽሌማት 2010-16, 2018-19 ኢሉያና  

ጎንዚላዜ፣ ርዕሰ መምህር 

703-228-6275 

ቴይሇር ሌጆችን የሚያሳዴግ 
አነቃቂና ማራኪ ትምህርት 
ቤት ነው፡፡ ሰራተኞቹ፣ 
ውጤታማ የመማር 
ማስተማር ሂዯትን ያከብራሌ 
እናም ተማሪዎች ከላልች 
ጋራ በመተባበር ችግሮችን 
በስሌትና ፈጠራ በታከሇበት 
መንገዴ ሇመፍታት 
የሚያስችሊቸውን እውቀት 
ሇመስጠት ይተጋሌ፡፡ 

የቴይሇር ትምህርት ቤት በሳይንስ፣ በቴክኖልጂ፣ በኢንጂነሪግ፣ በስነ ጥበብ እና 
በሂሳብ የተቀናጀ የማስተማር ስሌት አማካኝነት ጠንካራ የማህበረሰብ ስሜትን 
የማያጠናቅር የSTEAM ትምርት ቤት ነው፡፡ ታሇይሇር በጠንካራ ሉቨራሌ የስነ-ጥበብ 
ፕሮግራሙ በመሊው ሰሜን ወይም ቨርጂኒያ መሌካም ስም አሇው፡፡ 

ከ500 በሊይ ገዯማ የሚሆን ምዜገባው፣ ተማሪዎች በክፍሌ ዯረጃቸው የመማር 
ማስተማር ማህበረሰብ ውስጥ ጊዛያቸውን ያሳሌፋለ፡፡ አስተማሪዎች እያንዲንደን 
ተማሪ በፍጥነት የሚያውቁ ሲሆን የተማሪውን ማህበራዊ-ስነ-ሌቦናዊ ፍሊጎቶቹን  
ሇማሟሊት ምሊሽ ሰጪ የመማሪያ ክፍሌ ስሌቶችን ይጠቀማለ፡፡
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ወሊጆች በሌጆቻቸውን የትምህርት እዴገት ሊይ ጥሌቅ ፍሊጎት እንዲሊቸው፣ 
እና ተከታታይ ግንኙነቶች ወሊጆች መረጃ እንዱኖራቸውና ተሳታፊ ሆነው 
እንዱቀጥለ እንዯሚያስችሌ ቴይሇር ያምናሌ፡፡ በየአመቱ፣ የታይሇር ወሊጆች 
በቀጥታ ሇትምህርት ቤቱ ስኬት አስተዋጽኦ የሚያበከርት በሽዎች የሚቆጠሩ 
ሰአታት የበጎ ፈቃዴ አገሌግልት ይሰጣሌ፡፡ 

 

ታካሆ የመጀመሪያ ዯረጃ ትምህርት ቤት 
የዱስከሪ ትምህርት ባክያርዴ ፕሮግራም መነሻ  
የአብነት አፈጻጸም ሽሌማት 2019 
ሇትምህርት ሌህቀት የአስተዲዯር ሽሌማት 2009፣ 2016  
የትምህርት ቦርዴ የሌህቀት ሽሌማት 2010-15, 2018 
የትምህርት ቦርዴ የክብር ስኬት ሽሌማት 2017፣ 2019  
የትምህርት ቦርዴ ተከታታይ ማሻሻያ ሽሌማት 2020  

TBA ርእሰ መምህር 

703-228-5288 

ጠንካራ መጠይቅን መሰርት 
ባዯረገ የመማር አቀራረብ፣ 
የታካሆ ተማሪዎች 
ሇእያንዲንደ ሌጅ ከፍተኛ 
የሚጠበቁትን ነገሮች እና 
ዯረጃዎችን በሚያስጠብቅ 
አካባቢ ይማራለ። አስተማሪ 
ሰራተኞችን የአካዲሚክ  
ሌህቀትና ስኬትን ሇማረጋገጥ 
ምርጥ የማስተማር ሌምድችን፣ 
ከፍተኛ የአስተሳሰብ ክህልቶችን 

እና ችግር ፈቺ ስሌቶችን ይጠቀማለ። አስተማሪዎች መጠነ ሰፊ የማስተማር 
ዛይቤዎችን፣ ችልታዎችን፣ ፍሊጎቶችን እና በርካታ እውቀቶችን የሚዲስስ የትምህርት 
እቅዴ ያጋጃለ፡፡ ማስተማር እና መማርና የየማስተማሪያ ሂዯትን በቴክኖልጂ እና 
በርፈ ብዘ የቁጥጥር ፕሮግራም የትምህርት አሰጣጥ ሂዯት ይፋጠናሌ። የአካዲሚክ 
ትምህርቶች፣ ተግባራት እና ፕሮጀክቶች በተጨማሪ የሚያዴጉት እና የሚነቃቁት 
የአካባቢ መኖሪያ ቤቶች ሊይ ትኩረት ባዯረገ የትምህርት ቤት ገጽታ ሊይ ነው። 

የታካሆ ዴስከቨሪ እስኩሌ ያርዴ ፕሮግራም የAPSን ስርዏተ ትምህርት 
ሇማጠናከር እና ተዚማጅ የክፍሌ ተሞክሮዎችን ሇማቅረብ የትምህርት ቤቱን ያርዴ 
እንዯ አውዴ በመጠቀም የሁለንም ሌጅ ፍሊጎት ሇማሟሊት ፈጠራን እና አዱስ 
መንገዴን ያቀርባሌ። 

አስተማሪዎች የተማሪዎችን የአካዲሚክ፣ የማህበራዊ፣ እና የስነ-ሌቦናዊ እዴገትን 
ሇመዯገፍ የመሌስ ሰጪ የመማሪያ ክፍሌ አቀራረብ እና አውንታዊ ፕሮጀክት 
ይተገብራሌ፡፡  

የቅዴመ መዋእሇ ህጻናት ፕሮግራም አማራጮች 
 

 
የአርሉንግተን የሕዜብ ትምህርት ቤት ሇቅዴመ መዋእሇ ህጻናት እዴሜ ሊይ የሚገኙ 
ሌጆች በርካታ ፕሮግራሞችን ይሰጣሌ፡፡ ፕሮግራሞቹ፣ አገሌግልት የሚሰጡበት 
እዴሜ፣ የብቁነት መመኛ መስፈርቶች እና የትምህርት ቤቱ መገኛ ቦታ ከዙህ በታች 
በዜርዜር ተገሌጸዋሌ፡፡ ሇ2022-23 የትምህርት መን የAPS ቅዴመ መዋእሇ ህጻናት 
ፕሮግራም ማመሌከቻዎች ከየካቲት 01/2022 ጀምሮ ይገኛለ፡፡ ሇሁለም ልተሪዎች 
ከግምት ሇመግባት፣ ወሊጆች ማመሌከቻቸውን በየካቲት 1 እና በሚያዙያ 15፣ በ 4 
ፒ.ኤም. መካከሌ በቀጥታ መስመር ማቅረብ አሇባቸው፡፡ ሇቨርጂኒያ የቅዴመ ትምህርት 
ቤት ኢንሸቲቭ ፕሮግራም (VPI) እና ሇማህበረሰብ አቻ ፕሮግራም (CPP)፣ ቤተሰቦች  
ማምሌከቻ በሚቀርብበት ጊዛ ውስጥ የገቢ ማረጋገጫ፣ የመኖሪያ እና የሌዯት ማስረጃ 
ማቅረብ ያስፈሌጋቸዋሌ፡፡ ከሚያዙያ 15 በኋሊ ተቀባይነት ያገኙ ማመሌከቻዎች 
በመጠባበቂያ ዜርዜር ግርጌ ሊይ ይቀመጣለ፡፡ እንዳ ተቀባይነት ካገኙ፣ ወሊጆች 
ሌጃቸውን ሇአንዯኛ ዯረጃ ተማሪዎች ተመሳሳይ የምዜገባ ስርአትን በመጠቀም በAPS 
የእንግዲ ተቀባይ ማዕከሌ ማስዜመዜገብ አሇባቸው፡፡ ሇምዜገባ ስሇሚያስፈሌጉ ሰነድች 
እና የጤና መመኛ መስፈርቶች ዜርዜር መረጃ ሇማግኘት ገጽ 4ን ይመሇክቱ፡፡  

 
ሇበሇጠ መረጃ በ703-228-8632 ወይም በ apsva.us/earlychildhood ዴረገጽ 

ኤሪሌ ቻይሌዴ ኦፊስ ጋር ይገናኙ፡፡ 

የ APS ሞንቲሶሪ ፕሮግራም 
APS ከሶስት አመት እስከ አምስት አመት እዴሜ ሊይ ሇሚገኙ ሌጆች የሞንቲሶሪ 
ፕሮግራም የሙለ ቀን ፕሮግራም ይሰጣሌ፡፡ ወዯ ሞንቲሶሪ ፕሮግራም ሇመግባት፣ 
ሌጆች በመስከረም 30 እዴሜያቸው ሶስት አመት የሞሊ እና መጸዲጃ ቤት አጠቃቀምን 
የሚያውቁ መሆን አሇባቸው፡፡ የሶስት እና አራት አመት እዴሜ ሊሊቸው ሌጆች 
የትምህርት ክፍያው በቤተሰቡ ገቢ መሰረት በሚሇዋወጥ የክፍያ መርሃ ግብር የሚከፈሌ 
ይሆናሌ፡፡ ሇመዋእሇ ህጻናት፣ የመጀመሪያ ዯረጃ እና መካከሇኛ ትምህርት አመታት 
በፕሮግራሙ ሇሚቀጥለ ሌጆች የትምህርት ክፍያ አይኖርም፡፡ 

የመጀመሪያ ዯረጃ ትምህርት እዴሜ ሊይ ሊለ ሌጆች ሞንቲሶሪ በአርሉንግተን 
የሞንቲሶሪ የህዜብ ትምህርት ቤት የሚሰጥ ይሆናሌ፡፡ የሞንቲሶሪ ከፍልች በሚገኙበት 
የትምህርት ቤቱን ከሰኞ - ዯአርብ የጊዛ ሰላዲን ይከተሊሌ፡፡ ማጓጓዣ አገሌግልት 
የሚሰጠው እዴሜያቸው አራት እና ከዙያ በሊይ ሇሆኑ እና በአንዯኛ ዯረጃ ትምህርት 
ቤት አካባቢ ባሇ ዝን ውስጥ ሇሚኖሩ ሌጆች ነው። ይህ ካሌሆነ፣ የማጓጓዜ ኃሊፊነት 
የወሊጆች ነው፡፡ የተራመው ቀን የቅዴመ መዋእሇ ህጸናት በሚሰጥባቸው ትምህርት 
ቤቶች ውስጥ አራት አመት ሇሆኑ ሌጆች ይገኛሌ፡፡ 

የሞንቴሶሪ መማሪያ ክፍልች ከዙህ በታች በተረሩት የመጀመሪያ ዯረጃ 
ትምህርት ቤቶች ውስጥ ይገኛለ፡፡ ሇበሇጠ መረጃ በ703-228-8632 ወይም በ 

apsva.us/ earlychildhood ዴረገጽ ኤሪሌ ቻይሌዴ ኦፊስ ጋር ይገናኙ፡፡ 

 

• ባሬት 

• ካርሉን ስፕሪንግስ 
• ዱስከቨሪ 
• አሉስ ዌስት ፍሉት 

• ጀምስታውን 

• የአርሉንግተን ሞንቴሶሪ የህዜብ ትምህርት ቤት 

• ኦክሪጅ 

 

 

ቨርጂኒያ የቅዴመ ትምህርት ቤት ኢንሸቲቭ (VPI) እና 
የቅዴመ መዋእሇ ህጻናት ፕሮግራም 
       የቨርጂኒያ የቅዴመ ትምህርት ቤት ኢንሸቲቭ (VPI) ፕሮግራም የአራት አመት 

እዴሜ ሊሊቸው ሌጆች የሊቀ ጥራት ያሇው የቅዴመ  መዋእሇ ህጻናት ፕሮግራም ሲሆን 

ብቁ ሇሆኑ ሁለም ተማሪዎች ነጻ ነው፡፡ ተማሪዎች መዋዕሇ ህጻናት ሇመግባት 

ሲጋጁ፣ አበሌጻጊ በሆኑ ትምህርታዊ ተሞክሮዎች ሊይ ይሳተፋለ፣ የመማሪያ 

ግብዏቶችን እንዱሁም አዱስ ሃሳቦችን ያውቃለ፣ እና ክህልቶቻቸውን ይገነባለ። 

የቅዴመ መዋእሇ ህጻናት ስርአተ ትምህርት በጥናት ሊይ የተመሰረተ፣ ማንበብ እና 

መጻፍ እና የሂሳብ ክህልቶችን ማዲበር እና የህይወት መን ትምህርት ማህበራዊ 

ስሜታዊ መሰረትን የሚገነባ ነው። እያንዲንደ ክፍሌ 18 ተማሪዎች እና ብቃት ያሇው 

አስተማሪ አስተማሪዎች እና የሙለ ጊዛ የማስተማር ረዲትን ይይዚሌ። 



 
 

ፕሮግራሙ ከሰኞ እስከ አርብ የመጀመሪያ ዯረጃ ትምህርት መርሃ ግብርን ይከተሊሌ። 
ቤተሰቦች ሇዙህ ፕሮግራም ብቁ ሇመሆን የገቢ መመሪያውን ማሟሊት አሇባቸው፡፡ 
       ሇ2022-23 የትምህርት መን ማመሌከቻዎች የካቲት 1 እስከ 4 ፒ.ኤም. ጀምሮ 
የሚቀበሌ ሲሆን፣ ሚያዙያ 15/2022 በ 4 ፒ.ኤም. ሊይ ያበቃሌ፡፡ 

ሇበሇጠ መረጃ የቅዴመ ሌጅነት ቢሮን በበ703-228-8632 ወይም በ apsva.us/ 
earlychildhood ያግኙ። 
 
የ VPI ክፍልች በሚከተለት አማራጭ ትምህርት ቤቶች ይገኛለ:  

• የአርሉንግተን ባህሊዊ ትምህርት ቤት (ATS) 

• ካምቤሌ 

• ክሊሬሞንት 

• የኤስኩዌሊ ኪይ 
        እና የሚከተለት የሰፈር አንዯኛ ዯረጃ ትምህርት ቤቶች፡- 

• አቢንግድን 

• አሽሊውን 

• ባርክሮፍት 

• ባሬት 

• ካርሉን ስፕሪንግስ 

• ድክተር ቻርሌስ አር. ዴሪው 

• አሉስ ዌስት ፍሉት 

• ሆፍማን-ቦስተን 

• ኢኖቬሽን 

• ልንግ ብራንች 

• ኦክሪጅ 

• ራንድሌፍ 

 

ሇVPI ብቁ የሆኑ የአርሉንግተን ሳይንስ ፎከስ፣ ካርዱናሌ፣ ዱሰከቨሪ፣ ግላብ፣ 
ጀምስታውን፣ ኖቲንግሃም፣ ቴይሇር፣ እና ታክዌ ቤሰቦች ሆፍማን-ቦስተን ውስጥ 
መግባት ይችሊለ።  

የማህበረሰብ አቻ የቅዴመ መዋዕሇ ህጻናት ፕሮግራም (CPP) 
የአርሉንግተን የሕዜብ ትምህርት ቤቶች (APS) የ2-፣ 3-፣ እና 4 ዓመት 

ዕዴሜ ያሊቸውን የአካሌ ጉዲተኛ ሌጆችን በቅዴመ-መዋዕሇ ሕፃናት ሌዩ 

ትምህርት አገሌግልቶች ያሟሊሌ፡፡ ተሇይተው የታወቁ የአካሌ ጉዲት የላሊቸው 
የቅዴመ መዋዕሇ ሕፃናት ሌጆች የማህበረሰብ አቻ ቅዴመ-መዋሇ ህፃናት 

ፕሮግራም (CPP) በኩሌ በአንዲንዴ የሕፃናት ፕሮግራሞች (መስከረም 30 ሊይ 
ዕዴሜያቸው 2 ዓመት ከ6 ወራት የሆናቸው)፣ ወይም ከ3-5 ዓመት ፕሮግራሞች 
(መስከረም 30 ሊይ እዴሜያቸው ከ 3 ዓመት ከ6 ወር እስከ 4 ዓመት 
የሆናቸው)፣  ሊይ መሳተፍ ይችሊለ፡፡ የሶስት እና የአራት አመት ህፃናት 
የትምህርት ቤት ክፍያ የሚከፈሇው የቤተሰብን ገቢ መሰረት በማዴረግ 
ነው።በፕሮግራሙ ውስጥ ቅዴሚያ ግምት ውስጥ መግባት እና መመዜገብ 
በአጎራባች ዝን ሇሚገኙ ሌጆች፣ በአርሉንግተን ውስጥ ከ80% መካከሇኛ ገቢ 

በታች ሊለ ቤተሰቦች፣ እና የአሁን የAPS ሰራተኞች ሌጆች ተሰጥቷሌ። የ CPP 
ክፍልች የሚገኙት በ፡ 

• ባርክሮፍት 

• ካርሉን ስፕሪንግስ 

• ድክተር ቻርሌስ አር. ዴሪው 

• አሉስ ዌስት ፍሉት 

• ገሌቤ 

• ሆፍማን-ቦስተን 

• ኢኖቬሽን 

• ጀምስታውን 

• ኖቲንግሃም 

• ቴይሇር 

• ታካሆይ 

 

 

ጠቃሚ የዴረገጽ ማስፈንጠሪያዎች  

www.apsva.us 

የሚከተለትን ጨምሮ ሇተሇያዩ ርዕሰ ጉዲዮች የ “ቤተሰቦች” ክፍሌን ይጎብኙ፡ 

• APS ዲሽቦርዴ 

• APS ፈጣን እውነታዎች 

• FACE (የቤተሰብ እና የማህበረሰብ ተሳትፎ) 

• የወሊጅ አካዲሚ (ሇወሊጆች ነጻ ኮርሶች) 

• የትምህርት መን መረጃ 

• VDOE የስቴ ሪፖርት ካርድች 

 

ሇሚከተሇው መረጃ “ፕሮግራሞች እና አገሌግልቶች” የሚሇውን ክፍሌ ይጎብኙ፡ 

• Aspire2Excellence-Academic እቅዴ ማውጣት 

• የተራመ ቀን 

• የምግብ እና የአመጋገብ አገሌግልቶች 

• የወሊጅ መገሌገያ ማእከሌ (PRC) 

• የትምህርት ቤት የጤና አገሌግልቶች 

 

 

 

 

 

http://www.apsva.us/


 

ሉፈሇግ የሚችሌ የዴንበር አመሌካች በመጠቀም የአጎራባች ትምህርት ቤትዎን ሇማወቅ፣ ወዯ APS ዴረገጽ “ምዜገባ” ክፍሌ በ www.apsva.us/boundaries ይሂደ። ሇበሇጠ መረጃ የትምህርት 

ቤት እና የማህበረሰብ ግንኙነትን በ703-228-6005 ያግኙ። 

እባክዎን የትምህርት ቤቱን እና የማህበረሰብ ግንኙነቶችን በማንኛውም ጥያቄ በ 703-228-6005 ያግኙ 

 
ማሳሰቢያ፡ 

- ይህ ካርታ በታሕሳስ 3/2020 በትምህርት ቤቱ ቦርዴ የተቀበሇውን የመገኘት ዝን ወሰኖችን ያንጸባርቃሌ። 

ሇበሇጠ መረጃ፡ https://www.apsva.us/engage/fall2020elementaryboundaries/ ይጎብኙ። 

የመጀመሪያ ዯረጃ ትምህርት ቤት  
ቦታዎች እና ወሰኖች  

Arlington County, Virginia 

 

 

 

 

 

 

http://www.apsva.us/boundaries

