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የተማሪዎች ድልድል እና የዲ.ሲ. የሕዝብ ትምህርት ቤት ወሰኖች ግምገማ ሂደትን የተመለከተ 
የማህበረሰብ ስብሰባዎች 

በውይይቱ ይሳተፉ.

የማህበረሰብ ስብሰባዎች

የትምህርት ምክትል ከንቲባ ስለ ኮሎምብያ ዲስትሪክት የተማሪ ድልድል እና የትምህርት ቤት ምርጫ መመሪያ እና የትምህርት ቤት ወሰኖችን 
አስመልክቶ ስለሚደረገው ግምገማ የበለጠ ግንዛቤ እንዲኖርዎት ጋብዞዎታል።  

የዲ.ሲ አማካሪ ኮሚቴ የተማሪዎች ድልድልን አስመልክቶ በሰጠው የመጀመሪያ የመመሪያ አስተያየት በትምህርት ቤቶቻችን እና በህበረተሰቡ 
ላይ መመሪያዎችን በማሳወቅ ረገድ ወደፊት ሊያስከትሉ የሚችሉትን ውጤት ለማወቅ የእርስዎን አስተያየት እንፈልጋለን። 

የነባር እና ወደፊት የዲሲ የሕዝብ ትምህርት ቤቶች እና የዲ.ሲ. ቻርተር ትምህርት ቤቶች ተማሪዎች ወላጆች እና ሌሎች የማህበረሰብ ዓባላትን 
ጨምሮ ሁሉም የኮሎምብያ ዲስትሪክት ኗሪዎች ተጋብዘዋል። ስብሰባው ለሁሉም ክፍት ነው።  በእያንዳንዱ ስብሰባ ላይ በሂደቱ እንዲሳተፉ 
የሚያስችሉዎት ሶስት መንገዶች አሉ፦  

• የበለጠ ይወቁ፡ ለተማሪዎች ድልድል መመሪያ ውሳኔዎች፣ ለከተማ ሕዝብ እና አወቃቀሮች፣ ለትምህርት ቤት ፕሮግራሞች፣ ለአካባቢ እድገት 
እና ለማጓጓዣ በጣም አስፈላጊ ሁኔታዎችን በተመለከተ የሚያብራሩ ዝግጅቶች ያሉበት የመረጃ ትርእይት ይኖራል።  የማህበረሰብ ዓባላቶች 
የመመሪያ ማሻሻያዎች ላይ ተጽዕኖ ሊያደርሱ በሚችሉ ጉዳዮች ላይ ቀድመው ለመረዳት የሚያስችል እድል ይኖራቸዋል።  

• የእርስዎን አስተያየት ይስጡ: ጥያቄ እና መልስ ባለበት መድረክ DME  እና የተማሪ ድልድል አማካሪ ኮሚቴ ተወካዮች የተማሪ ድልድል 
መመሪያ አማራጮችን አስተያየት እንዲሰጡበት ያቀርቡልዎታል።   

• ከማህበረሰብ ዓባላቶች ጋር ይሥሩ:  የተማሪ ድልድል መመሪያ በትምህርት ቤቶች፣ በፕሮግራም አቅርቦቶች እና በማህበረሰቦች ላይ 
የሚያመጣውን ተጸዕኖ ጥናት የሚያደርግ እና ያሉት አማራጮች እንዲለወጡ ወይም እንዲጨመርባቸው ሀሳብ የሚያቀርብ የሥራ ቡድን 
ተስታፊ በመሆንዎ የተማሪዎች ድልድል መመሪያውን በተመለከተ የበለጠ ጥልቀት ባለውና ቲክኒካዊ በሆነ መልኩ ይረዳሉ። 

በእያንዳንዱ ስብሰባ የሚደረጉት የመረጃ ትርእይቶች እና ገለጻዎች አንድ ዓይነት ሲሆኑ፣ የሥራ ቡድኖች በትምሀርት ቤቶች እና ስብሰባው 
በሚካሄድበት የከተማው አካባቢ በሚገኙ ማህበረሰቦች ማለትም የላይኛው ሰሜን/ምዕራብ እና ሰሜን/ምሥራቅ፣ መሀል ከተማ ወይም ምሥራቅ 
መጨረሻ (ከወንዙ በሰት ምሥራቅ) ላይ ያተኩራሉ።  የሥራ ቡድኖች ከሁለት ክፍለ ጊዜዎች በላይ ይሰበሰባሉ።  

http://www.engagedc.org
http://dme.dc.gov/boundaries


መሀል ከተማ የማህበረስብ ስብሰባ #1

ቅዳሜ፣ ሚያዝያ 5

ደንባር ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት  – ካፊቴሪያ

101 N St. NW

የመረጃ ትርእይት: 9 a.m. – 9:45 a.m.
ገለጻ: 9:45 a.m. – 10:30 a.m.
የሥራ ቡድን: 10:30 a.m. – 12 p.m.

ምሥራቅ መጨረሻ ስብሰባ #1 

ቅዳሜ፣ ሚያዝያ 5

አናኮስትያ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት – ካፊቴርያ

1601 16th St. SE

የመረጃ ትርኢት: 3 p.m. – 3:45 p.m.
ገለጻ: 3:45 p.m. – 4:30 p.m.
የሥራ ቡድን: 4:30 p.m. – 6 p.m.

የላይኛው ድቡብ ምእራብ እና ደቡብ ምሥራቅ የማህበረስብ 
ስብሰባ #1 

ማክሰኞ, ሚያዝያ 8

ኩሊጅ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት – አርሞሪ

6315 5th St. NW

የመረጃ ትርእይት: 5:30 p.m. – 6:15 p.m.
ገለጻ:: 6:15 p.m. – 7 p.m.
የሥራ ቡድን: 7 p.m. – 8:30 p.m.

 መሀል ከተማ የማህበረስብ ስብሰባ #2 

ቅዳምቅ፣ ሚያዝያ 26

ደንባር ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት  – ካፊቴሪያ

101 N St. NW

የመረጃ ትርእይት: 9 a.m. – 9:45 a.m.
ገለጻ: 9:45 a.m. – 10:30 a.m.
የሥራ ቡድን: 10:30 a.m. – 12 p.m.

ምሥራቅ መጨረሻ ስብሰባ #2 

ቅዳሜ, ሚያዝያ 26

አናኮስትያ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት – ካፊቴርያ

1601 16th St. SE

የመረጃ ትርእይት: 3 p.m. – 3:45 p.m.
ገለጻ: 3:45 p.m. – 4:30 p.m.
የሥራ ቡድን: 4:30 p.m. – 6 p.m.

የላይኛው ድቡብ ምእራብ እና ደቡብ ምሥራቅ የማህበረስብ  
ስብሰባ #2 

ሀሙስ, ሚያዝያ 24

ኩሊጅ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት – አርሞሪ

6315 5th St. NW

የመረጃ ትርእይት: 5:30 p.m. – 6:15 p.m.
ገለጻ:: 6:15 p.m. – 7 p.m.
የሥራ ቡድን: 7 p.m. – 8:30 p.m.

የማህበረሰብ የትግበራ ቡድን ክፍለ ጊዜ

ስለ ተማሪ ድልድል እና ስለ የዲ.ሲ. የሕዝብ ትምህርት ቤቶች ወሰን ግምገማ ሂደት የበለጠ ለማወቅ 
እና በፕላኑ ጥረቶች ለመካፈል፡ 
• በDME የኦንላይን መድረክ በwww.engagedc.org ይካፈሉ።

• በሚቀጥለው የማህበረሰብ ስብሰባዎች ተወካይ እንዲላክልዎ በdme.studentassignment@dc.gov ይጠይቁ።

• DMEን በትዊተር በ@DMEforDC ወይም DCPS በ ፌስቡክ www.facebook.com/DCPublicSchools ወይም በትዊተር  
በ@dcpublicschools ይከታተሉ።

• http://dme.dc.gov/boundariesን ይጎብኙ።

ተጨማሪ የግንቦት እና የሰኔ የስብሰባ ቀኖች በቅርብ ይነገራሉ።  ለሥራ ቡድኖች አሁኑኑ በdme.dc.gov/boundaries ወይም በስልክ 
በ202.478.5738 ይመዝገቡ።  የልጆች እንክብካቤ እና መክሰስ ይኖራል። የማስተርጎም አገልግሎት በጥያቄ በስልክ ቁጥር 202.478.5738 
በመደወል ይኖራል።

www.engagedc.orgdme.dc.gov/boundaries
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