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የቁልፍ ቀናት

MY SCHOOL DC ምንድን ነው?

ታህሳስ 11፣ 2021
EdFEST –አመታዊው የህዝብ ትምህርት ቤት ዝግጅት
ታህሳስ 13፣ 2021
የሎተሪ ማመልከቻ ይከፈታል
ፌብሩዋሪ 1፣2022፣
የማመልከቻ የመጨረሻ ቀን (ክፍሎች 9-12)
ማርች 1፣ 2022፣
የማመልከቻ የመጨረሻ ቀን (ቅድመ መዋእለህጻናት3 –
ክፍል 8)
ሚያዚያ 1፣ 2022፣
የሎተሪ ውጤቶች ይገኛሉ

My School DC ለDC የህዝብ ትምህርት ቤቶች (DCPS) እና
ለአብዛኛው የDC የህዝብ ቻርተር ትምህርት ቤቶች የተለመደው
ማመልከቻ እና የህዝብ ትምህርት ቤት ሎተሪ ነው (ቅድመ
መዋእለ ህጻናት3-ክፍል 12)። ቤተሰቦች ባንድ ማመልከቻ እስከ
12 ትምህርትቤቶች ላይ ማመልከት እና በነጠላ፣ ነሲባዊ ሎተሪ
መሳተፍ ይችላሉ።

እንዴት አመለክታለሁ?

በሎተሪ ማመልከቻ ቀነ ገደቦች በኢንተርኔት በ
MySchoolDC.org/am ያመልክቱ። ጥያቄዎች ካሉዎት ወይም
እርዳታ ካስፈለገዎ፣የ My School DC ነጻ የስልክ መስመር
ይገኛል ሰኞ – ዓርብ፣ 8ጧት – 5ከሰዓት በ 202.888.6336
ወይም በ info.myschooldc@dc.gov ኢሜይል በመላክ።

ማን ማመልከት ይችላል?
የMy School DC ማመልከቻ ያስገቡ የእርስዎ ልጅ አዲስ ተማሪ
የሚሆን ከሆነ በ፣

ሜይ 2፣ 2022፣
ለሚያሟሉ ተማሪዎች የምዝገባ የመጨረሻ ቀን
*በዚህ ዓመት የያውቁ ዝግጅት ቅርጸት ውስጥ ይቆዩ
ለአስታዋሾች በ MySchoolDC.org/am በመመዝገብ!

•

የመዋእለህጻናት 3 ወይም መዋእለ ህጻናት 4 በማንኛውም
DCPS ትምህርት ቤት፣ በወሰንዎ ውስጥ ያለውን ትምህርት
ቤት ጨምሮ

•

በማንኛውም የDCPS የወሰን-ውስጥ ትምህርት ቤት
(ቅድመመዋዕለህጻናት3 – ክፍል 5) ጥምር-ቋንቋ ክር

•

ከወሰንዎ ውጭ የDCPS ትምህርት ቤት ወይም የትምህርት
ቤት ቅደም ተከተል፣ በመላው ከተማ ባሉ ትምህርት ቤቶች
ያሉ DCPS ጨምሮ (ቅድመ መዋእለ ህጻናት3-ክፍል 12)

•

DCPS መራጭ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ወይም
ፕሮግራም(ከ9-12 ክፍሎች)

•

ተሳታፊ የህዝብ ቻርተር ትምህርት ቤት (ቅድመ መዋእለ
ህጻናት3-ክፍል 12)

ስካን ያድርጉኝ

በስልክ መሳሪያዎ ላይ
ያለውን ካሜራ ወደ
የትምህርት ቤትዎን ፍለጋ
ለመጀመር እና ማመልከት
ወደምለው ያዞሩ።

/MySchoolDC

@MySchoolDC

@MySchoolDC

ማመልከት የሌለበት ማን ነው?
My School DC ማመልከቻን ማስገባት አያስፈልግዎትም
ልጅዎ ከሆነ፥
•

አሁን ያለው ትምህርት ቤታቸው ውስጥ የሚቆዩ ከሆነ።
ለመመዝገብዝም ብለው ትምህርት ቤትዎን ያነጋግሩ።

•

የነሱን የDCPS በወሰን ውስጥ ወይም በቅደም ተከተል
ባለ ትምህርት ቤት ውስጥ ይመዝገቡ (መዋዕለህጻናት-12
ክፍሎች)

•

በህዝብ ቻርተር ቅደም-ተከተል ትምህርት ቤታቸው
ይመዝገቡ

@MySchoolDC

