ዲሲፒኤስ የተማሪው የምረቃ፣ የሙያ፣ እና የኮሌጅ መመሪያ
ተዘውትረው የሚነሡ ጥያቄዎች
(DCPS Student’s Guide to Graduation, Career, and College
Frequently Asked Questions)
*ይህ ሪሶርስ፣ ከሌሎች ጋር ለመመሪያ፣ https://dcpsgoestocollege.org/guide-resources/ ላይ ከፍቶ ማግኘት ይቻላል።

የትምህርት ውጤት ማስረጃ እና የምረቃ ገጽ ተዘውትረው
የሚነሡ ጥያቄዎች (TRANSCRIPT AND GRADUATION
PAGE FAQS)

አጠቃላይ ተዘውትረው የሚነሡ ጥያቄዎች (GENERAL FAQS)
መረጃው የሚያንጸባርቀው የትኛውን ቀን ነው?
መስከረም (September) 17, 2020 ነው። ከዚህ ቀን በኋላ የግምገማ
ሥልት ውጤቶች መረጃዎችን ጨምሮ በዚህ መመሪያ ውስጥ አይንጸ
ባረቁም።

በመመሪያው ውስጥ የሚገኝው የትምህርት ውጤት ማስረጃ ኦፊሴሊያዊ
ነው ወይ? አይደለም። ኦፊሴአሊያዊ የትምህርት ውጤት ማስረጃ በትም
ህርት ቤት ኃላፊ (አስተዳዳሪ ወይንም በተማሪዎች ትምህርት) አማካሪ
መፈረም አለበት። አብዛኛዎቹ ተቀባይ ተቋማት፣ የትምህርት ውጤት
ማስረጃው ኦፊሲየላዊ ሆኖ እንዲቆጠር የታሽገ እንዲሆን ይጠብቃሉ።

በመመሪያ ውስጥ የተማሪው መረጃ የተገኘው ከየት ነው?
መረጃዎቹ የታከሉት ከኤሌክትሮኒክስ ቅጂ (populated) ከ Aspen,
Naviance, እና ከሁለተኛ ደረጃ ትምህርት አሰሳ መጠይቅቆች ነው።
የመመሪያውን የዲጂታል ግልባጭ ቅጂ ከየት ነው የማገኘው?
የዲጂታ ግልባጭ ቅጂዎች በ አስፒን (Aspen) ላይን ላይ ነው የሚገ
ኙት። ወላጆች እና ቤተሰቦች የ አስፒን የወላጅ ፖርታልን (Parent
Portal) በ www.bit.ly/ParentPortalDCPS ላይ መቃኘት
ይችላሉ።

በመመሪያው ውስጥ የትምህርት ውጤት ማስረጃ ከሌለስ?
በመመሪያቸው ውስጥ የትምህርት ውጤት ማስረጃ መረጃ የሌላቸው
ተማሪዎች በመስከረም (September) 17, 2020 መረጃ በተወሰደበት
ጊዜ የትምህርት ውጤት ማረጋገጫ በፋይል ያልነበረራቸው ተማሪዎች
መረጃ የላቸውም ማለት ነው። እነዚህ ተማሪዎች ከትምህርት ቤት የተማ
ሪዎች የትምህርት አማካሪያቸው ጋር መገናኝት አለባቸው።

በየስንት ጊዜው ነው መመሪያውን የማገኘው?
መመሪያው ለተቀዳሚ ተማሪዎች በመጸው የሚገኝ ሲሆን ከ 9 -11 ክፍል
ተማሪዎች ደግሞ በፀደይ ሰሜስተር የሚገኙ ይሆናል።

በተመረቂዎች ገጽ ላይ በትክክለኛው የስኬት ጉዞ ላይ/ከስኬት ጉዞ ውጪ
ደረጃዬ የመወሰነው እንዴት ነው?
ይህ ደረጃ የሜሰነው ተማሪው በስዓቱ ለመመረቅ የሚጠበቀውን ማለፊያ
ነጥብ አሟልቶ የሚገኝ ወይንም በአሁኑ ሰዓት ቁልፍ በሆኑ የትምህርት
ዐይነቶች ተመዝግቦ እንደሆነ ነው። ተማሪው አስፈላጊ በሆነ መሟላት
በሚገባው ትምህርት ያላለፈ ከሆነ ወይንም መሟላት በሚጠይቅ የትምህ
ርት ዐይነት የተማረ ሆኖ ካልተገኘ ”ከመስመር ውጪ” ሊሆን ይችላል።

በምን ቋንቋዎች ነው መመሪያው የሚገኘው?
መመሪያው በአማርኛ፣ በቻይኒስ ቋንቋ፣ በእንጊሊዘኛ፣ በፈረንሣይኝ፣ በስ
ፓኒሽኛ፣ እና በቪየትናምኛ ቋንቋዎች ነው ያለው። በተጨማሪ እያንዳንዱ
ወላጅ የእንጊሊዘኛ ግልባጭ እንዲደርሰው ይደረጋል።
በመመረያዬ ላይ የተዛባ መረጃ ቢኖር ማድረግ ያለብኝ ምንድን ነው?
እባክዎን ለDCPSguide@k12.dc.gov ኢሜይል ያድርጉ እና የተማሪ
የትምህርት አማካሪዎን ያነጋግሩ። የትምህርት አማካሪዎ እጅግ ወቅቱን
የተከተለ መረጃዎ ይኖረዋል።

እያንዳንዱ footprint ምን ያህል የትምህርት ክሬዲቶችን ነው
የሚወክሉት?
እያንዳንዱ footprint .5 ክሬዲቶችን ነው የሚወክለው።

መመሪያየን ማየት የሚችለው ማን ነው? የተማሪ ትምህርት አማካሪዎች፣
የኮሌጅ እና የሙያ አስተባባሪዎች፣ መምህራን፣ እና የትምሀርት ቤት አስተ
ዳዳሪዎች። በተጨማሪም፣ መሠረታቸው በትምህርት ቤት የሆኑ እና የዲሲ
ፒኤስ ተማሪዎችን የሚያገለግሉና የመረጃዎች ጥበቃ ዋስትና ቃል ኪዳን
የፈረሙ የሚያገለግሏቸውን የተወሰኑ ተማሪዎችን መረጃዎችን የማግኘት
እድል ይኖራቸዋል።

የክፍል ደረጃዬ የሚወሰነው እንዴት ነው?
የክፍል ደረጃ ቀጥታ የሚወሰደው ከ Aspen ሲሆን፣ ከመስከረም
(September) 17, 2020 ጀምሮ ያለውን የክፍል ደረጃ ያንፀባርቃል።
በተጨማሪም የተማርካቸውን የክሬዲቶች ብዛት እና ያለፍክባቸውን ዋና
ቁልፍ የሆኑ እንደ እንጊሊዘኛ ወይንም ሂሳብ የመሳሰሉ ትምህርቶችን
ያንጸባርቃል።
የትምህርት ውጤት መረጃዬ ወይንም የክፍል ደረጃዬ የተዛባ ከሆነ?
በመጀመሪያ ከትምህርት ቤትህ የተማሪዎች የትምህርት አማካሪህ ጋር
መነጋገር ይኖርብኻል። በተጨማሪ ለ DCPSguide@k12.dc.gov.
እባክህን ኢሜይል አድርግ።
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የአበል እና የደሞዝ መረጃዎች የተወሰዱት ለዲሲ ክልል ከሠራተኛ እና
ስታቲስቲክስ (Bureau of Labor and Statistics (BLS)) ጽሕፈት
ቤት ነው።

የመጸው የትምህርት ውጤቶች በትምህርት ውጤት ማስረጃው ላይ
እንዲቀመጡ ይደረጋል ወይ? የትምህርቱ ዐይነት ስም እና የኮርሱ ኮድ
ቁጥር በትምህርት ውጤት ማስረጃው ላይ የሚሰፍሩ ሲሆን፣ ኮርሱ ተጠ
ናቆ እስካላበቃ ድረስ የትምህርት ውጤት ነጥቦች እንዲወጡ የማይደረግ
ሲሆን፣ ይህም 0.5 (የግማሽ ዓመት ኮርሶችን) ያካትታል።

ስለ ተጨማሪ ሙያዎች እና ኮሌጆች መማር የምችለው የት ነው?
የበለጠ በስፋት ስለኮሌጆች እና ሙያዎች ለማወቅ ናቪያንስ (Naviance) አንዱ ትልቁ ቦታ ነው፡፡ የትምህርት ቤትህን ናቪያንስ (Navi ance) ገጽ በ https://connection.naviance.com/auth/
fclookup ላይ መቃኘት ትችላለህ።

የኮሌጅ ገጽ ተዘውትረው የሚነሡ ጥያቄዎች (COLLEGE PAGE FAQS)
በእያንዳንዱ ኮሌጅ የኣአቀባበል ሁኔታ የሚደነገገው በምንን ሁኔታዎች
ላይ ተመሥርቶ ነው፣ ይህስ መለወጥ ይችላል ወይ?
ተቀባይነት የማግኘት ሁኔታ በተማሪው ጠቅላላ የትምህርት ውጤቶች
ጭማቂ (GPA) ነጥቦች እና በ (P)SAT ውጤት ነጥቦች ከ ኖቪያንስ
(Naviance) ከቀድሞ የዲሲፒኤስ የተማሪ ማመልከቻ መረጃ ጋር በማ
ወዳደር ነው። በርካታ ነገሮች ለአቀባበል የሚያዙ ሲሆን፣ የአ ቀባበል
ተወዳዳሪነትን እጅግ ከፍ ለማድረግ ጊዜ እንዳለ ልብ በል!

የተግባር እርምጃዎች ተዘውትረው የሚቀርቡ ጥያቄዎች
(ACTION STEP PAGE FAQS)
የተማሪው ድኅረ ሁለተኛ ደረጃ ጥርጊያ ጎዳናው ግብ (post secondary pathway) የሚወሰነው እንዴት ነበር?
የድኅረ ሁለተኛ ደረጃ ትምሀርት ቤት የመሸጋገሪያ ጥርጊያ ጉዳና ግብ
ተወሰኖ የነበረው ለሁለተኛ ደረጃ አሰሳ መጠይቅ በሰጡት ምላሽ ነው።
ልብ በል። የድኅረ ሁለተኛ ደረጃ አሰሳ መጠይቅ ያላጠናቀቁ ተማሪዎች
ተዘርዝሮ የተቀመጠ የሽግግር ግቦች (pathway goal) የሌላቸው
ናቸው።

ኮሌጆቹ ተመርጠው የነበሩት እንዴት ነበር?
በዲሲ ክልል የሚገኙ ሁሉም 7 ኮሌጆች በሙሉ ተዘርዝረው የተቀመጡ
ናቸው። ቀሪዎች ኮሌጆች በዲሲፒኤስ ተማሪዎች ለኮሌጆቻቸው የተመ
ረጡ እና እንዲሁም የተማሪን ስኬታማነት ሲያራምዱ የነበረሩ ኮሌጆች
ናቸው.።
*ልብ በል፣ ጎልተው እንዲታዩ የተደረጉት ለማንም የሆነ ተማሪ ጥቅላላ
የተሟሉ የአማራጭ ስፋቶችን አያንጸባርቁም።

ለምንድን ነው ሁሉንም የሽግግር መንገዶች እና (pathways and
steps) እርምጃዎችን እንዳይ የተደረገው?
እያንዳንዱ ተማሪ ከምረቃ በኋላ እንዲዘጋጅ ለቀጣዮቹ የምረቃ እርም
ጃዎች እንዲዜጋጅ እንፈልጋለን። በ ተግባር እርምጃ ገጹ ላይ፥ እያንዳንዱ
ተማሪ መቀጠል በሚፈልግባቸው በማናቸውም የሽግግር ጥርጊያ የእንቅስ
ቃሴ እርምጃዎች እንዲደርሳቸው ይደረጋል። እርምጃዎቹ ለተቀዳሚ ተማ
ሪዎች (seniors) እንዲስማሙ ተደርገው የተዘጋጁ ናቸው።

በሙያ ገጽ ላይ ጎልተው እንዲታዩ የተደረጉ ኮሌጆች እና ፕሮግራሞች
ብቻ ናቸው ወይ ለእኔ ሊገኙልኝ የቻሉ?
አይደለም። በሙያ ገጽ ላይ ጎልተው እንዲታዩ የተደረጉ ኮሌጆች ከሙያ
ስብስቦቹ ጋር የተገናኙ ናቸው። እነዚህ አቅርቦቶች ናሙናዎች ሲሆኑ፣
ጠቅላላውን የሙያ ስፋት እማራጮችን አያንጸባርቁም።

ተዘውትረው ሰለሚነሱ ጥያቄዎች ቀጣይ እርምጃዎች
(NEXT STEPS FAQS)

የ Naviance ገጼን መክፍት የምችለው የት ነው?
ተማሪዎች፣ የ የትምህርት ቤታቸውን የ Naviance ገጽ በ
https://connection.naviance.com/auth/fclookup. ላይ
መቃኘት ይችላሉ።

መመሪያው ከደረሰኝ በኃላ የተማሪውን የእድገት እርምጃ መከታተል
የምችለው እንዴት ነው?
ለተማሪዎች፤ ወደ አስፒን እና ናቪያንስ ፖርታል(Aspen and
Naviance portal) በመሄድ እጅግ ወቅቱን የተጠበቀ መረጃ ማግኘት
ይችላል። በተጨማሪም ከተማሪ ትምህርት አማካሪህ ጋር መነጋገር
ይቻላል።

የእኔ የተማሪ Naviance መክፈቻ መረጃየ ምንድነው?
Username: studentIDnumber@students.k12.dc.us
Password (የተማሪው የልደት ቀን): ወርቀንዓመት:(mm/dd/yyyy)

ለወላጆች፤ አስፒንን (Aspen) Parent Portal ን በ
www.bit.ly/ParentPortalDCPS ላይ መቃኘት ይችላሉ።

ተዘውትረው የሚነሡ የሙያ ግጽ ጥያቄዎች (CAREER PAGE FAQS)
የሙያ ስብስብ ቡድኖቼ የተመረጡት እንዴት ነበር?
የሙያ ስብስብ ቡድኖቹ የተመሠረቱት በተማሪው ለድኅረ ሁለተኛ ደረጃ
አሰሳ መጠይቆች በሰጣቸው መልሶች ላይ በመንተራስ ነው። ተማሪው
የአሰሳ መጠይቁን ካልሞላ፣ 3 የዲሲ ክልል ከፍተኛ አባል/ከፍተኛ የሙያ
ዕውቀት የሚጠይቁ የሙያ ስብስብ ቡድኖች ቢዝነስ አድሚንስትሬሽን፣
የመረጃ ቴክኖሎጂ (IT)፣ እና የጤና ሣይንሶች ፖፑሌትድ (populated)
ተደርገው ነበር።

ለመመሪያው ተጨማሪ ሪሶርሶችን ማግኘት የምችለው ከየት ነው?
ለተጨማሪ ሪሶርሶች፣ እባክህን https://dcpsgoestocollege.
org/guide-resources/ ቃኝ።
ሰለ መመሪያው ወይንም ከሁለተኛ ደረጃ ትምህርት በኋላ ስላለው የሽግግር
ጎዳና ተጨማሪ ጥያቂዎች ካሉኝ ማንን ነው ማነጋገር ያለብኝI?
በመጀመሪያ በመመሪያው መግቢያ ገጽ ላይ ለሰፈሩት ለተማሪ ትምህርት
አማካሪው ወይንም ለየኮሊጅ እና የሙያ አስተባባሪውን ማነጋገር አለብህ።
ስለ መምሪያው አጠቃላይ ጥያቄዎች ለ DCPSguide@k12.dc.gov.
መቅረብ ይቻላል።

ስለ አበል እና ደሞዝ መረጃዎች የሚወሰኑት እንዴት ነው?
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ዲሲፒኤስ የተማሪ ለመመረቂያ፣ ለሙያ፣ እና ለኮሌጅ መመሪያ
ለምስክር ወረቀት መከታተያ ቅጽ ተዘውትረው የሚቀርቡ ጥያቄዎች
(DCPS Student’s Guide to Graduation, Career, and College
Frequently Asked Questions for Certificate Track Version)
*ይህ ሪሶርስ፣ ከሌሎች ጋር ለመመሪያ፣ https://dcpsgoestocollege.org/guide-resources/ ላይ ከፍቶ ማግኘት ይቻላል።
በተቀመጠው መሠረት የተማሪው ከም ረቃ በኋላ ለመጀመሪያ ዲግሪ እና
ለማስተርስ ትምህርት ክህሎቶችን፣ ዕውቀትን፣ ችሎታን ለማዳበር
የሚረዱ ትምህርቶችን ያንፀባርቃል።

ተደጋግመው የሚነሡ ጥያቄዎች (GENERAL FAQS)
መረጃው የሚያንጸባርቀው የትኛውን ቀን ነው?
መስከረም (September) 17, 2020። ከዚህ ቀን በኋላ የግምገማ
ሥልት ውጤቶች መረጃዎችን ጨምሮ በዚህ መመሪያ ውስጥ አይንጸ
ባረቁም።

ድኅረ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ትምህርት ተዘውትረው የሚነሡ
ጥያቄዎች (POSTSECONDARY EDUCATION FAQS}
የድኅረ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ትምህርት ፕሮግራሞች ተመርጠው
የነበሩት እንዴት ነው?
የተዘረዘሩት ፕሮግራሞች ሁሉ የክልል ሲሆኑ እና የአእምሮአዊ እና
የመዳበር እክል (intellectual and developmental disabilities)
ላለባቸው ተማሪዎች የቁሙ ናቸው። የፕሮጀችት ሰርች (Project SEARCH) እና የሪቨር ቴሬስ የሥራ ግበር ኃይል ማዳበሪያ ማዕከል (the
River Terrace: Workforce Development Center) ለዲሲፒ
ኤስ አመልካች ስለ እንግዳ አቀባበል፣ ስለ ጤና ሣይ ንስ፣ እና ስለ ጓሮ
አትክልት አያይዝ ልዩ የሙያ ሥልጠና ብቻ የሚሰጡ ናቸው።

በመመሪያ ውስጥ የተማሪው የተገኘው ከየት ነው?
መረጃዎቹ የታከሉት ከኤሌክትሮኒክስ ቅጂ (populated) ከ Aspen,
Naviance, እና ከልዩ ትምህርት መረጃ ሥልት (SEDS) ነው።
የመመሪያውን የዲጂታል ግልባጭ ቅጂ ከየተ ነው የማገኘው?
የዲጂታ ግልባጭ ቅጂዎች በ አስፒን (Aspen) ላይን ላይ ነው የሚገ
ኙት። ወላጆች እና ቤተሰቦች የ አስፒን የወላጅ ፖርታልን (Parent
Portal) በ www.bit.ly/ParentPortalDCPS ላይ መቃኘት
ይችላሉ።
በየስን ጊዜው ነው መመሪያውን የማገኘው?
መመሪያው ለ C4 pathway ተማሪዎች በመጸው የሚገኝ ሲሆን የ C1C3 pathways ተማሪዎች ደግሞ በፀደይ ሰሜስተር የሚገኙ ይሆናል።

የ (Naviance) ገጼን መክፍት የምችለው የት ነው?
ተማሪዎች፣ የ የትምህርት ቤታቸውን የ Naviance ገጽ በ
https://connection.naviance.com/auth/fclookup. ላይ
መቃኘት ይችላሉ።

በምን ቋንቋዎች ነው መመሪያው ሊገኝ የሚችለው?
መመሪያው በአማርኛ፣ በቻይኒስ ቋንቋ፣ በእንጊሊዘኛ፣ በፈረንሣይኝ፣ በስ
ፓኒሽኛ፣ እና በቪየትናምኛ ቋንቋዎች ነው። በተጨማሪ እያንዳንዱ ወላጅ
የእንጊሊዘኛ ግልባጭ እንዲደርሰው ይደረጋል።

የእኔ የተማሪ Naviance መክፈቻ መረጃ ያለው የት ነው?
Username: studentIDnumber@students.k12.dc.us
Password (የተማሪው የልደት ቀን): ወርቀንዓመት

በመረጃዬ ላይ የተዛባ መረጃ ካለ ምንድን ነው ማድረግ የሚገባኝ?
እባክዎን ለ DCPSguide@k12.dc.gov ኢሜይል ያድ ርጉ እና
የተማሪ የትምህርት አማካሪዎን ያነጋግሩ። የትምህርት አማካሪዎ እጅግ
ወቅቱን የተከተለ መረጃዎ ይኖረዋል።

ወደ የሥራ ግብረ ኃይል እና/ወይንም ወደ ድኅረ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት
ቤት ሥልጠና ለመግባት ተጨማሪ ድጋፎች ከየት ነው የማገኘው?
መልሶ የማቋቋም አገልግሎቶች አስተዳደር (RSA)፣ እክል ላለባቸው ጎል
ማሶች የሙያ ዝግጁነት ድጋፍ የሚሰጥ ወኪላዊ ድርጅት ነው። ተማሪዎች
ከ RSA አገልግሎቶች ጉዳይ ድጋፍ እንዲያገኙ ለመፈረም ከግል የትምህ
ርት እቅድ (IEP) ጉዳይ ማኔጀር ጋር ግኑኘት ማድረግ አለባቸው።

መመሪያየን ማየት የሚችለው ማን ነው? የተማሪ ትምህርት አማካሪዎች፣
የኮሌጅ እና የሙያ አስተባባሪዎች፣ መምህራን፣ የገል እንዲሆኑ የተደረጉ
የትምሀርት ፕሮግራም (IEP) ጉዳይ አስተዳዳሪዎች፣ እና ትምህርት መረ
አስተዳዳሪዎች። በተጨማሪም፣ መሠረታቸው በትምህርት ቤት የሆኑ እና
የዲሲፒኤስ ተማሪዎችን የሚያገለግሉና የመረጃዎች ጥበቃ ዋስትና ቃል
ኪዳን የፈረሙ የወላጅ ድርጅቶች፣ የሚያገለግሏቸውን የተወውሰኑ ተማ
ሪዎችን መረጃዎችን ብቻ የማግኘት እድል ይኖራቸዋል።

ተዘውትረው የሚጠይቁ ቀጣይ እርምጃዎች (NEXT STEPS FAQS)
ሰለ መመሪያው ወይንም ከሁለተኛ ደረጃ ትምህርት በኋላ ስላለው
የሽግግር ጎዳና ተጨማሪ ጥያቂዎች ካሉኝ ማንን ነው ማነጋገር ያለብኝI?
በመጀመሪያ በመመሪያው መግቢያ ገጽ ላይ ለሰፈሩት ለተማሪው የት
ምህርት አማካሪ፣ የግል የትምህርት እቅድ ጉዳይ ማኔጀር (IEP case
manager) ወይንም የኮሊጅ እና የሙያ አስተባባሪውን ማነጋገር
አለብዎት። ስለ መምሪያው አጠቃላይ ጥያቄዎች ለ DCPSguide
@k12.dc.gov. ሊቀርቡ ይችላሉ።

የክፍል ደረጃዬ የሚወሰነው እንዴት ነው?
የክፍል ደረጃ ቀጥታ የሚወሰደው ከ Aspen ሲሆን፣ ከመስከረም
(September) 17, 2020 ጀምሮ ያለውን ያንፀባርቃል። በተጨማሪም
በተማሪው የግል የትምህርት ፕሮግራም (Individualized Education
Program (IEP)) በ ልዩ የትምህርት መረጃዎች ሥልት (SEDS) ላይ
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