
2023-24

ለሁለተኛ ደረጃ ትምህርት 
ምዝገባ የመግብያ መረጃ

የሲያትል መንግስት ት/ቤቶች ለሁለተኛ ደረጃ ት/
ቤቶች መመርያን እያቀዱ ናቸው

የሲያትል መንግስት ት/ቤቶ(Seattle Public Schools)  •  2445 3rd Ave S, Seattle, WA 98134  •  206-252-0000  •  www.seattleschools.org



ለሁለተኛ ደረጃ ትምህርት 2023– 24 ምዝገባ የመግብያ መረጃየሲያትል የመንግስት ት/ቤቶች 1

የይዘቶቹ ሰንጠረዥ

ከአካዳሚክስ(ትምህርቱ) ምክትል  
ተቆጣጣሪ የተላለፈ መልክት  2

የሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት የእውቅያ መረጃ ..........................................2

የመመረቅያው መስፈርቶች  3

የ2026 የትምህርት ዘመን ተመራቂዎች ......................................3

የ2026 የመመረቅያ መንገዶች .................................................4

ከ 2021 እስከ 2025 ድረስ ያሉ ተመራቂ ክፍሎች .........................5

ከ 2021 እስከ 2025 ድረስ ያለ የመመረቅያ መመርያ መንገዶች .........6

አገልግሎትን መማር ..............................................................7

ከሁለተኛ ደረጃ እና ከዝያ በላይ እቅድ ማውጣት ...............................7

ለግል የተበጀው ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት እና ከዕቅድ ውጪ .............8

ባለ ሁለት ክሬዲት እድሎች  ......................................................9

የሙያ ብቃት ሉህ(ዎርክሺት) .....................................................10

የኮሌጅ ብቃት ሉህ(ዎርክሺት) ...................................................11

ለሁለተኛ ደረጃ የሚሆን ክሬዲት የመካከለኛው ት/ቤት ትምህርቶች ..........12

የዓለም የቋንቋ ብቃት ክሬዲት ....................................................12

የምናባዊ ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ኮርስ አማራጮች ..............................12

የሚመከሩ ኮርስ ቀደም  
ተከተሎች በይዘት  12

ሞያ(ሥራ) እና ቴክኒካዊ ትምህርት(Career and Technical Education, 
CTE) ............................................................................13

የእንግሊዘኛ ቋንቋ አርቶች ........................................................14

ጤና ...............................................................................15

ሂሳብ ...............................................................................16

የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ትምህርት( physical Education) .........17

ሳይንስ .............................................................................18

ማሕበራዊ ጥናቶች ...............................................................19

የእይታ እና የትወና አርቶች ........................................................20

የዓለም ቋንቋዎች .................................................................21



ለሁለተኛ ደረጃ ትምህርት 2023– 24 ምዝገባ የመግብያ መረጃ የሲያትል የመንግስት ት/ቤቶች 2

ከአካዳሚክስ(ትምህርቱ) ምክትል ተቆጣጣሪ የተላለፈ መልክት 

ውድ የወደፊት የሲያትል የሕዝብ ት/ቤት ተመራቂዎች፣

ከዚህ ቀጥሎ ያለው ለ2023-24 የትምህርት ዘመን የሲያትል የሕዝብ ትምህርት ቤቶች የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት 
ቤት ኮርስ ምዝገባ ሂደት መግቢያ ነው። ለወደፊትዎ ለመዘጋጀት እና ከሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤትዎ የሚቀበሉትን 
መረጃ ለማሟላት፣ በመረጃ ላይ የተመሰረተ፣ ትምህርታዊ ውሳኔዎችን ለማድረግ እንዲረዳዎ ታስቦ የተዘጋጀ ነው።

አስተማሪዎቻችን እና ሰራተኞቻችን ተማሪዎችን ለድህረ-ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት አማራጮች የሚያዘጋጁ ክህሎቶችን 
በማስተማር ለእያንዳንዱ ተማሪ ፈታኝ እና ትርጉም ያለው ተሞክሮ ለማቅረብ ጠንክረው ይሰራሉ። በዚህ መግብያ 
ውስጥ ያለው መመርያ ለእርስዎ በደምብ የሚሆነውን የአራት ዓመት ፕሮግራምን ለመፍጠር እንዲችሉ ያደርግዎታል። 
ለሚቀጥለው የትምህርት ዓመት እና ከዝያ በላይ ላለው ሲዘጋጁ ይህንን መመርያ ቀጣይነት እንዳለው ሪሶርስ(ሃብት) 
ይጠቀሙት።

የአካዳሚክ እቅድዎ እና የሚመርጡት የትምህት ክፍሎች በጣም አስፈላጊ ናቸው። ምርጫዎችዎን በደምብ 
የሚያስቡበት ሰዓት። በእውቀት የሚፈትኑዎትን ኮርሶች መውሰድዎን እና አዳዲስ ክህሎቶችን እና ችሎታዎችን 
እንዲያውቁ እንደሚያስችሎት እርግጠኛ ይሁኑ። 

የሲያትል የህዝብ ትምህርት ቤቶች ሁሉም ተማሪዎች ለድህረ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ተዘጋጅተው እንዲመረቁ 
ጥብቅ ኮርሶችን በተለይም ከፍተኛ ኮርሶችን እንዲያገኙ እና እንዲሳካላቸው ይፈልጋል። ኮርሶች የላቀ ምደባ፣ 
ኢንተርናሽናል ባካሎሬት፣ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ኮሌጅ እና ባለሁለት ክሬዲት ፕሮግራሞችን ያካትታሉ። 
ዲስትሪክቱ በተለይ ከትምህርታዊ ፍትህ ርቀው ላሉ ተማሪዎች እነዚህን ፕሮግራሞች ተደራሽ ለማድረግ ቁርጠኛ ነው።

ይህ ሰነድ በሲያትል የሕዝብ ትምህርት ቤቶች ውስጥ ስላለው ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት አጠቃላይ መመሪያ 
ለመስጠት እንደሚረዳዎት ተስፋ እናደርጋለን። ይህም የምረቃ መስፈርቶች ማጠቃለያ፣ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት 
እና ባሻገር እቅድ፣ እንዲሁም የሚመከሩ የኮርስ ቅደም ተከተሎችን በይዘት አካባቢ በውስጡ ያካትታል።

ስለ ልዩ ኮርስ ወይም ስለ አራት ዓመት እቅድ ጥያቄ ካልዎት፣ እባክዎን በትምህርት ቤትዎ ውስጥ ያለውን 
አስተማሪን፣ አማካሪን፣ ወይም አስተዳደሩን ይጠይቁ። እነሱ የእርስዎን ጥያቄ ለመመለስ ሁሉም አሉልዎት። 
በሲያትል የህዝብ ትምህርት ቤቶች ለሚቀጥሉት ጥቂት አመታት እቅድ ለማውጣት ስትዘጋጁ፣ የሚከተሉትን 
ነጥቦች ከግምት ውስጥ እንዲያስገቡ እናበረታታዎታለን፦

 J የኮሌጅ እና የሙያ(ሥራ) ዝግጅት የሚጀምረው በቅድመ መዋዕለ ሕፃናት (PreK) ሲሆን እስከ ሁለተኛ 
ደረጃ ትምህርት ቤት ድረስ ይቀጥላል እና 9 ኛ ክፍል በተለይ አስፈላጊ ዓመት ነው።

 J ለኮሌጅ ውስጥ ስኬት ምርጡ ትንበያ ጥብቅ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ሥርዓተ ትምህርት  
ማጠናቀቅ ነው።

 J መስራት የሚፈልጉትን ሥራ የገምግሙ፣ ከዝያ እነዛን ግቦች ለማሳካት እቅድ ይጻፉ።

 J ለአንድ ኮሌጅ ወይም ሙያ(ሥራ) የመግቢያ ደረጃ መስፈርቶችን ለመወሰን እና ለመመርመር አስቀድመው 
ይጀምሩ።

 J ሲኒየር በሚሆኑበት ጊዜ እርስዎን ለመጋፈጥ እቅድ ያውጡ።

 J ይህንን ሂደት ከቤተሰብዎ ጋር ይወያዩበት እንዲሁም የሁለተኛ ደረጃ ፕሮግራም ግቦችዎን ያካፍሉ። 
የቤተሰብዎ አባላት የሁለተኛ ደረጃ እና ከዝያ ባሻገር ያለውን እቅድ በማበልጽግ ውስጥ አስፈላጊ አጋሮች 
ናቸው።

በSeattle Public Schools(ሲያትል የህዝብ ትምህርት ቤቶች) ያሉትን እድሎች በሚገባ በመጠቀምዎ 
እንዲሳካላችሁ እንመኛለን።

በአክብርዎት፣

Dr. Keisha Scarlett 
የአካዳሚክሱ ረዳት ተቆጣጣሪ

ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤትዎች

ለበለጠ መረጃ እባክዎን ይህንን የጎብኙ 
www.seattleschools.org/schools/

Alan T. Sugiyama High 
School
8601 Rainier Ave. S 
Seattle, WA 98118 
ዋና መስርያ ቤት፦  206-252-6600

Ballard High School
1418 NW 65th St. 
Seattle, WA 98117 
ዋና መስርያ ቤት፦ 206-252-1000

Chief Sealth 
International High 
School
2600 SW Thistle St.  
Seattle, WA 98126 
Main Office: 206-252-8550

Cleveland High School
5511 15th ጎዳና። S 
Seattle, WA 98108 
Waajira isa olaanaa: 
206-252-7800

Franklin High School
3013 SW Thistle St.  
Seattle, WA 98144 
Main Office: 206-252-6150

Garfield High School
400 23rd ጎዳና። 
Seattle, WA 98122 
ዋና መስርያ ቤት፦ 206-252-2270

Ingraham High School
1819 N 135th St. 
Seattle, WA 98133 
ዋና መስርያ ቤት፦ 206-252-3880

Interagency Academy
3528 SW Thistle St.  
Seattle, WA 98118 
ዋና መስርያ ቤት፦ 206-743-3930

Lincoln High School
4400 Interlake Ave. N 
Seattle, WA 98103 
ዋና መስርያ ቤት፦ 206-413-2500

Middle College
901 12TH Ave  
Seattle 98122 
ዋና መስርያ ቤት፦ 206-252-9900 

Nathan Hale High 
School
10750 30th ጎዳና። NE 
Seattle, WA 98125 
ዋና መስርያ ቤት፦  206-252-3680

Nova
2410 E Cherry St.  
Seattle, WA 98122 
ዋና መስርያ ቤት፦  206-252-3500

Rainier Beach High 
School
8815 Seward Park Ave. S 
Seattle, WA 98118 
ዋና መስርያ ቤት፦  206-252-6350

Roosevelt High School
1410 NE 66th St. 
Seattle, WA 98115 
ዋና መስርያ ቤት፦ 206-252-4810

Seattle World School
1700 E Union St.  
Seattle, WA 98122 
ዋና መስርያ ቤት፦ 206-252-2200

የክህሎት ማዕከል
2445 3rd ጎዳና። S. 
Seattle, WA 98134 
ዋና መስርያ ቤት፦ 206-252-0730

The Center School
305 Harrison St. 
Seattle, WA 98109 
ዋና መስርያ ቤት፦ 206-252-9850

West Seattle High 
School
3000 California Ave. SW 
Seattle, WA 98116 
ዋና መስርያ ቤት፦  206-252-8800

http://www.seattleschools.org/schools/
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የመመረቅያ መስፈርቶች
የ2021 እና ከዝያ በላይ የሆኑ ተማሪዎች ለመመረቅ የግድ 24 ክሬዲቶችን ማግኘት አለባቸው። አዲሱ የመመረቅያ መስፈርቶች በ Washington State Board of 
Education(በዋሽንግተን ስቴት የትምህርት ቦርድ) የታዘዙ ናቸው። ቦርዱ አዲሶቹን መስፈርቶች ጥብቅ እና ተለዋዋጭ እንዲሆኑ ለማድረግ እንዲሁም ሁሉንም ተማሪዎች ለኮሌጅ፣ ለስራ እና 
ለህይወት የሚያዘጋጅ የትምህርት ስርዓትን ራዕይ ለመደገፍ ቀርጿል።

የ2026 የትምህርት ዘመን ተመራቂዎችa

የ24 ክሪዲት ኮርስ መስፈርቶች

እንግሊዘኛ፦  4 ክሬዲቶች

 J የስነ-ጽሁፍ እና የቅንብር መግቢያ 9፣ LGBTQIA የስነ-ጽሁፍ እና ቅንብር መግቢያ

 J የዓለም ሥነ ጽሑፍ እና ቅንብር 10

 J የአሜሪካ ስነ-ጽሁፍ እና ቅንብር 11፣ የብሔረሰብ ጥናቶች ወይም LGBTQIA 
ሥነ ጽሑፍ እና ቅንብር 11፣ አፍሪካዊ፣ እስያ፣ ላቲንክስ፣ ወይም የአሜሪካ ተወላጅ 
ስነ-ጽሁፍ እና ቅንብር 11፣ AP ቋንቋ፣ IB ቋንቋ እና ስነ ጽሑፍ 11፣ ወይም በሁለተኛ 
ደረጃ ት/ቤት ዉስጥ ኮሌጅን(College in the High School፣ CIHS) 
በእንግሊዘኛ መጀመር

 J የንጽጽር ስነ-ጽሁፍ እና ቅንብር 12፣ AP ቋንቋ እና ቅንብር ወይም AP ስነ ጽሑፍ እና 
ቅንብር፣ ለ 12ኛ ክፍል IB ቋንቋ እና ስነ ጽሑፍ ወይም የሩጫ ጅምር/ኮሌጅ በሁለተኛ 
ደረጃ ትምህርት ቤት (CIHS) እንግሊዝኛ

ማሕበራዊ ጥናቶች፦ 3 ክሬዲቶች

 J የዓለም ታሪክ 1

 J የዓለም ታሪክ 2፣ የዘር ጥናት የዓለም ታሪክ 2 AP፣ የዓለም ታሪክ 1፣ ወይም የAP 
የሰው ጂኦግራፊ A

 J የዓለም ታሪክ 3፣ AP የዓለም ታሪክ 2፣ ወይም የAP የሰው ጂኦግራፊ B

 J የUS ታሪክ፣ ወይም የአሜሪካ ታሪክ የዘር ጥናቶች፣ IB የአሜሪካ ታሪክ፣ የ AP US 
ታሪክ፣ CIHS የአሜሪካ የዘር ጥናት 151፣ ወይም CIHS 147 እና 148፣ የዓለም 
ታሪክ የጥቁሮች ጥናቶች 3፣ የLGBTQIA የዓለም ታሪክ 3፣ የጥቁሮች ጥናቶች፣ 
ፊሊፒንክስ፣ የላቲንክስ እና የUS ታሪክ

 J የአሜሪካ መንግስት፣ IB 20ኛው ክፍለ ዘመን፣ ወይም AP US መንግስት እና 
ፖሎቲካ

 J የዋሽንግተን ግዛት ታሪክ 

ሂሳብ፦ 3 ክሬዲቶች

 J አልጄብራ 1

 J ጂኦሜትሪ

	J አልጄብራ	2፣	IB	የሂሳብ	SL 1	ኛ	ዓመት፣	ፋይናንሻል	አልጄብራ፣	CIHS 
Bus 130፣	ዓለማችንን	ሞዴል	ማድረግ(Modelling our World)፣	
ወይም	የበለጠ	የላቀ	ኮርስ	በቅደም	ተከተል	ወይም	ተቀባይነት	ያለው	የCTE 
የሂሳብ	ኮርስ።

ሳይንስ፦ 3 ክሬዲቶች

 J ፊዚክስ A/ኬሚስትሪ A

 J ባዮሎጂ

 J ፊዚክስ B/ኬሚስትሪ B ወይም ከፀደቁ የዋና ኮርስ አቅርቦቶች ወይም በOSPI 
ከተፈቀደው ተመጣጣኝ የሙያ እና የቴክኒክ ትምህርት (CTE) ኮርሶችን ይምረጡ።

ከሥራ ጋር የተገናኘ ትምህርት(Career Connected 
Learning, CTE):- 1 ክሬዲት

 J ከሚሰጡ የተረጋገጡ ኮርሶች የተመረጠ።

ጤና፦ 0.5 ክሬዲት

 J 0.5 ጤና ወይም የቤተሰብ ጤና

የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ትምህርት(Physical 
Education):- 1.5 ክሬዲቶች

 J የሰውነት የአካል ብቃት(personal fitness)

 J ከሚሰጡ የተረጋገጡ ኮርሶች የተመረጠ

የእይታ እና የትወና አርቶች፦ ከ 1እስከ 2 ክሬዲቶች

 J ከሚሰጡ የተረጋገጡ ኮርሶች የተመረጠ።

ለግል የተበጁ የፓዝዌይ(የመንገድ) ኮርሶች(የዓለም ቋንቋ፣ አርት፣ 
ሳይንስ፣ ወዘተ)፦ ከ 2እስከ 3 ክሬዲቶች

 J ከሚሰጡ የተረጋገጡ ኮርሶች የተመረጠ።

ተመራጮች፦ 4 ክሬዲቶች

 J ከዚህ በላይ ከተጠቀሱት ኮርሶች ውጪ ያሉ ማንኛውም ኮርሶች።

ጠቅላላ፦ 24 ክሬዲቶች
a ለ 2027 ክፍል የምረቃ መስፈርቶች አሁንም በመጠናቀቅ ላይ መሆናቸውን እባክዎ ልብ ይበሉ፣ ነገር ግን ከ2026 
ክፍል ጋር በጣም ተመሳሳይ ይሆናሉ ተብሎ ይጠበቃል። ስለ SPS የምረቃ መስፈርቶች የቅርብ ጊዜ መረጃ እና ዝርዝሮች 
ለማግኘት እባክዎን ወደሚከተለው ይሂዱ፦ https://www.seattleschools.org/academics/high-
school-college-career/graduation-requirements

https://www.seattleschools.org/academics/high-school-college-career/graduation-requirements
https://www.seattleschools.org/academics/high-school-college-career/graduation-requirements
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ለ 2026 የትምህርት ዘመን ተመራቂዎች የምርቃት መንገድ(Graduation Pathways)b

ተማሪዎች ቢያንስ አንድ የምረቃ መንገድ(Graduation Pathways) ማጠናቀቅ አለባቸው ነገር ግን ብዙዎቹን ከስራ እና ከትምህርታዊ ግቦቻቸው ጋር እንዲጣጣሙ ይበረታታሉ።

ELA + የሂሳብ ፓዝዌይ 

ከነዛ ከተዘረዘሩ ምርጫዎች ቢያንስ የአንድ ELA እና የሂሳብ 
ምርጫዎችን ጥምር ያሟሉ።

የእንግሊዘኛ ምርጫዎች

SBA ELA(2548) ወይም WA-AIM(104) ወይም SAT(410) 
ወይም ACT (14) ነጥብ ወይም

የሩጫ ጅመራ – እንግሊዘኛ ወይም CIHS – እንግሊዘኛ ወይም 
ለኮሌጅ እንግሊዘኛ ድልድይ የሚሆነውን በ D ወይም ከዝያ በላይ 
ወይም

ከሚከተሉት ውስጥ ማንኛውም 1 ክሬዲት፦  
AP ቋንቋ እና ቅንብር
AP ኢኮኖሚክስ 
AP ሳይኮሎጂ 
AP የአሜሪካ ታሪክ
AP የዓለም ታሪክ
AP የአሜሪካ መንግስት እና ፖሎቲካ
AP ንፅፅር መንግስት እና ፖለቲካ ወይም 
IB ግለሰቦች እና ማህበራት ወይም
IB የእንግሊዝኛ ቋንቋ/ሥነ ጽሑፍ ኮርሶች ከ C+ ወይም ከዚያ 
በላይ(ወይም ብቁ በሆነ የ AP/IB ፈተና ነጥብ) 

የሂሳብ አማራጮች

SBA ሂሳብ(2595) ወይም WA-AIM(103) ወይም SAT(430) 
ወይም ACT (16) ነጥብ ወይም

የሩጫ ጅመራ – ሂሳብ ወይም CIHS – ሂሳብ ወይም ለኮሌጅ ሂሳብ 
ድልድይ የሚሆነውን በ D ወይም ከዝያ በላይ ወይም

ከሚከተሉት ውስጥ ማንኛውም የ1.0 ክሬዲት፦  
AP እስታቲስቲክስ
AP የኮምፒዩተር ሳይንስ A
AP የኮምፒዩተር ሳይንስ ፕሪንሲፕሎች AP ካልኩላስ
ማንኛውም የIB ሂሳብ ኮርስ ከ C+ ወይም ከዚያ በላይ(ወይም ብቁ 
በሆነ የ AP/IB ፈተና ነጥብ)

የሙያ እና ቴክኒካዊ 
መንገድ

በአንድ CTE ፕሮግራም አካባቢ ውስጥ 
2.0 ክሬዲቶች

ግብርና ሳይንስ፣ ቢዝነስ እና ግብይት፣ 
ቤተሰብ እና የሸማቾች ሳይንሶች፣ የጤና 
ሳይንስ፣ የሰለጠነ እና ቴክኒካል ሳይንሶች፣ 
STEM

የታጠቁ አገልግሎቶች 
የሙያ የአይምሮ ብቃት 
ባትሪ(Armed Services  
Vocational Aptitude 
Battery፣ ASVAB) 
መንገድ(Pathway)

የArmed Services(የትጥቅ 
አገልግሎቶችን) የሙያ ብቃት ባትሪን በ31 
እና ከዚያ በላይ ነጥብ ይውሰዱ

b ለ 2027 ክፍል የምረቃ መስፈርቶች አሁንም በመጠናቀቅ ላይ መሆናቸውን እባክዎ ልብ ይበሉ፣ ነገር ግን ከ2026 ክፍል ጋር በጣም ተመሳሳይ ይሆናሉ ተብሎ ይጠበቃል።  ስለ SPS የምረቃ መስፈርቶች የቅርብ ጊዜ መረጃ እና ዝርዝሮች 
ለማግኘት እባክዎን ወደሚከተለው ይሂዱ፦ https://www.seattleschools.org/academics/high-school-college-career/graduation-requirements

ቁልፍ፦

 J SBA = Smarter Balanced Assesment 
(እስማርት ሚዛናዊ ግምገማ)(የዓመቱ መጨረሻ ፈተና በሂሳብ 
እና በእንግሊዝኛ ቋንቋ ጥበባት በዋሽንግተን ግዛት ያስፈልጋል)

 J WA-AIM = የዋሽንግተን የመመሪያ እና የመለኪያ ተደራሽነት 
(ከፍተኛ የግንዛቤ ችግር ላለባቸው ተማሪዎች ከጋራ ኮር ስቴት 
መመዘኛዎች ጋር በተጣጣመ በተለዋጭ የስኬት ደረጃዎች ላይ 
የተመሰረተ ተለዋጭ ግምገማ)

 J SAT ከዚህ ቀደም ለ “Scholastic Aptitude 
Test”(የተማሪውን ማንበብና መጻፍ፣ ሂሳብ እና የመፃፍ 
ችሎታን የሚለካ ደረጃውን የጠበቀ የኮሌጅ መግቢያ ፈተና) 
ቆሞ ነበር

 J AP = Advanced Placement(የላቀ ምደባ)

 J IB = ዓለም አቀፍ ባካሎሬት( International 
Baccalaureate)

 J CIHS = በሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ያለ ኮሌጅ

 J STEM = ሳይንስ፣ ቴክኖሎጂ፣ ኢንጂኔሪንግ፣ ሂሳብ

https://www.seattleschools.org/academics/high-school-college-career/graduation-requirements
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ከ 2021 እስከ 2025 ድረስ ያሉ ተመራቂ ክፍሎች

የ24 ክሪዲት ኮርስ መስፈርቶች

እንግሊዘኛ፦ 4 ክሬዲቶች

 J የስነ-ጽሁፍ እና የቅንብር መግቢያ 9፣ LGBTQIA የስነ-ጽሁፍ እና ቅንብር መግቢያ

 J የዓለም ሥነ ጽሑፍ እና ቅንብር 10

 J የአሜሪካ ስነ-ጽሁፍ እና ቅንብር 11፣ የብሔረሰብ ጥናቶች ወይም LGBTQIA 
ሥነ ጽሑፍ እና ቅንብር 11፣ አፍሪካዊ፣ እስያ፣ ላቲንክስ፣ ወይም የአሜሪካ ተወላጅ 
ስነ-ጽሁፍ እና ቅንብር 11፣ AP ቋንቋ፣ IB ቋንቋ እና ስነ ጽሑፍ 11፣ ወይም በሁለተኛ 
ደረጃ ት/ቤት ዉስጥ ኮሌጅን(College in the High School፣ CIHS) 
በእንግሊዘኛ መጀመር

 J የንጽጽር ስነ-ጽሁፍ እና ቅንብር 12፣ AP ቋንቋ እና ቅንብር ወይም AP ስነ ጽሑፍ እና 
ቅንብር፣ ለ 12ኛ ክፍል IB ቋንቋ እና ስነ ጽሑፍ ወይም የሩጫ ጅምር/ኮሌጅ በሁለተኛ 
ደረጃ ትምህርት ቤት (CIHS) እንግሊዝኛ

ማሕበራዊ ጥናቶች፦ 3 ክሬዲቶች

 J የዓለም ታሪክ 1

 J የዓለም ታሪክ 2፣ የዘር ጥናት የዓለም ታሪክ 2 AP፣ የዓለም ታሪክ 1፣ ወይም የAP 
የሰው ጂኦግራፊ A

 J የዓለም ታሪክ 3፣ AP የዓለም ታሪክ 2፣ ወይም የAP የሰው ጂኦግራፊ B

 J የUS ታሪክ፣ ወይም የአሜሪካ ታሪክ የዘር ጥናቶች፣ IB የአሜሪካ ታሪክ፣ የ AP 
US ታሪክ፣ CIHS AES 151፣ ወይም CIHS 147 እና 148፣ የዓለም ታሪክ 
የጥቁሮች ጥናቶች 3፣ የLGBTQIA የዓለም ታሪክ 3፣ የጥቁሮች ጥናቶች፣ 
ፊሊፒንክስ፣ የላቲንክስ እና የUS ታሪክ

 J የአሜሪካ መንግስት፣ IB 20ኛው ክፍለ ዘመን፣ ወይም AP US መንግስት እና 
ፖሎቲካ

 J የዋሽንግተን ግዛት ታሪክ 

ሂሳብ፦ 3 ክሬዲቶች

 J አልጄብራ 1

 J ጂኦሜትሪ

	J አልጄብራ	2፣	IB	ሂሳብ	SL 1	ኛ	ዓመት፣	ፋይናንሻል	አልጄብራ፣	CIHS	
Bus 130፣	ዓለማችንን	ሞዴል	ማድረግ(Modelling our World)፣	
ወይም	የበለጠ	የላቀ	ኮርስ	በቅደም	ተከተል	ወይም	ተቀባይነት	ባለው	የCTE	
የሂሳብ	ኮርስ።

ሳይንስ፦ 3 ክሬዲቶች

 J ፊዚክስ A/ኬሚስትሪ A

 J ባዮሎጂ

 J ፊዚክስ B/ኬሚስትሪ B ወይም ከፀደቁ የዋና ኮርስ አቅርቦቶች ወይም በOSPI 
ከተፈቀደው ተመጣጣኝ የሙያ እና የቴክኒክ ትምህርት (CTE) ኮርሶችን ይምረጡ።

ከሥራ ጋር የተገናኘ ትምህርት(Career Connected 
Learning, CTE):- 1 ክሬዲት

 J ከሚሰጡ የተረጋገጡ ኮርሶች የተመረጠ።

ጤና፦ 0.5 ክሬዲት

 J 0.5 ጤና ወይም የቤተሰብ ጤና

የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ትምህርት(Physical 
Education)፦ 1.5 ክሬዲቶች

 J ከሚሰጡ የተረጋገጡ ኮርሶች የተመረጠ

የእይታ እና የትወና አርቶች፦ ከ 1እስከ 2 ክሬዲቶች

 J ከሚሰጡ የተረጋገጡ ኮርሶች የተመረጠ።

ለግል የተበጁ የፓዝዌይ(የመንገድ) ኮርሶች(የዓለም ቋንቋ፣ አርት፣ 
ሳይንስ፣ ወዘተ)፦ ከ 2እስከ 3 ክሬዲቶች

 J ከሚሰጡ የተረጋገጡ ኮርሶች የተመረጠ።

ተመራጮች፦ 4 ክሬዲቶች

 J ከዚህ በላይ ከተጠቀሱት ኮርሶች ውጪ ያሉ ማንኛውም ኮርሶች።

ጠቅላላ፦ 24 ክሬዲቶች
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ለ 2021 እስከ 2025 የትምህርት ዘመን ተመራቂዎች የምርቃት መንገድ(Graduation Pathways)

ተማሪዎች ቢያንስ አንድ የምረቃ መንገድ(Graduation Pathways) ማጠናቀቅ አለባቸው ነገር ግን ብዙዎቹን ከስራ እና ከትምህርታዊ ግቦቻቸው ጋር እንዲጣጣሙ ይበረታታሉ።

ELA + የሂሳብ ፓዝዌይ 

ከነዛ ከተዘረዘሩ ምርጫዎች ቢያንስ የአንድ ELA እና የሂሳብ 
ምርጫዎችን ጥምር ያሟሉ።

የእንግሊዘኛ ምርጫዎች

SBA ELA(2548) ወይም WA-AIM(104) ወይም SAT(410) 
ወይም ACT (14) ነጥብ ወይም

የሩጫ ጅመራ – እንግሊዘኛ ወይም CIHS – እንግሊዘኛ ወይም 
ለኮሌጅ እንግሊዘኛ ድልድይ የሚሆነውን በ D ወይም ከዝያ በላይ 
ወይም

ከሚከተሉት ውስጥ ማንኛውም 1 ክሬዲት፦  
AP ቋንቋ እና ቅንብር
AP ኢኮኖሚክስ 
AP ሳይኮሎጂ 
AP የአሜሪካ ታሪክ
AP የዓለም ታሪክ
AP የአሜሪካ መንግስት እና ፖሎቲካ
AP ንፅፅር መንግስት እና ፖለቲካ ወይም 
IB ግለሰቦች እና ማህበራት ወይም
IB የእንግሊዝኛ ቋንቋ/ሥነ ጽሑፍ ኮርሶች ከ C+ ወይም ከዚያ 
በላይ(ወይም ብቁ በሆነ የ AP/IB ፈተና ነጥብ)

የሂሳብ አማራጮች

SBA ሂሳብ(2595) ወይም WA-AIM(103) ወይም SAT(430) 
ወይም ACT (16) ነጥብ ወይም

የሩጫ ጅመራ – ሂሳብ ወይም CIHS –ሂሳብ ወይም ለኮሌጅ ሂሳብ 
ድልድይ የሚሆነውን በ D ወይም ከዝያ በላይ ወይም

ከሚከተሉት ውስጥ ማንኛውም የ1.0 ክሬዲት፦  
AP እስታቲስቲክስ
AP የኮምፒዩተር ሳይንስ A
AP የኮምፒዩተር ሳይንስ ፕሪንሲፕሎች 
AP ካልኩላስ
ማንኛውም የIB ሂሳብ ኮርስ ከ C+ ወይም ከዚያ በላይ(ወይም ብቁ 
በሆነ የ AP/IB ፈተና ነጥብ)

በ2021 ክፍል ውስጥ ያሉ ተማሪዎች የግለሰብ ስኬት ሰርተፍኬት 
ለELA/Math አማራጭ የሚጠቀሙ የመጨረሻ ክፍል ናቸው።

የሙያ እና ቴክኒካዊ 
መንገድ

በአንድ CTE ፕሮግራም አካባቢ ውስጥ 
2.0 ክሬዲቶች

ግብርና ሳይንስ፣ ቢዝነስ እና ግብይት፣ 
ቤተሰብ እና የሸማቾች ሳይንሶች፣ የጤና 
ሳይንስ፣ የሰለጠነ እና ቴክኒካል ሳይንሶች፣ 
STEM

የታጠቁ አገልግሎቶች 
የሙያ የአይምሮ ብቃት 
ባትሪ(Armed Services  
Vocational Aptitude 
Battery፣ ASVAB) 
መንገድ(Pathway)

የArmed Services(የትጥቅ 
አገልግሎቶችን) የሙያ ብቃት ባትሪን በ31 
እና ከዚያ በላይ ነጥብ ይውሰዱ

ቁልፍ፦

 J SBA = Smarter Balanced Assesment 
(እስማርት ሚዛናዊ ግምገማ)(የዓመቱ መጨረሻ ፈተና በሂሳብ 
እና በእንግሊዝኛ ቋንቋ ጥበባት በዋሽንግተን ግዛት ያስፈልጋል)

 J WA-AIM = የዋሽንግተን የመመሪያ እና የመለኪያ ተደራሽነት 
(ከፍተኛ የግንዛቤ ችግር ላለባቸው ተማሪዎች ከጋራ ኮር ስቴት 
መመዘኛዎች ጋር በተጣጣመ በተለዋጭ የስኬት ደረጃዎች ላይ 
የተመሰረተ ተለዋጭ ግምገማ)

 J SAT ከዚህ ቀደም ለ “Scholastic Aptitude 
Test”(የተማሪውን ማንበብና መጻፍ፣ ሂሳብ እና የመፃፍ 
ችሎታን የሚለካ ደረጃውን የጠበቀ የኮሌጅ መግቢያ ፈተና) 
ቆሞ ነበር 

 J AP = Advanced Placement(የላቀ ምደባ)

 J IB = ዓለም አቀፍ ባካሎሬት( International 
Baccalaureate)

 J CIHS = በሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ያለ ኮሌጅ

 J STEM = ሳይንስ፣ ቴክኖሎጂ፣ ኢንጂኔሪንግ፣ ሂሳብ 
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አገልግሎትን መማር

የሲያትል የመንግስት ት/ቤቶች ተማሪዎች ከመመረቃቸው በፊት የ60 ሰአታት የአገልግሎት 
ትምህርት እንዲያጠናቅቁ ይጠይቃል። 

በአገልግሎት ትምህርት በኩል፣ ተማሪዎች የአካዳሚክ ችሎታቸውን እና እውቀታቸውን 
በእውነተኛ ህይወት ውስጥ ይተገብራሉ። ለተለየ መረጃ የግለሰብ ትምህርት ቤቶችን ያነጋግሩ። 

ከሁለተኛ ደረጃ እና ከዝያ በላይ እቅድ ማውጣት 

ሙያ ማግኘት መድረሻ አይደለም፣ የሚናደርገው ጉዞ ነው እንጂ። 

ይህ ጉዞ በአካዳሚክ(በትምህርታዊ) እና የህይወት ክህሎቶችን በሚገነቡበት ጊዜ ህይወትን 
ለመምራት እና በመረጃ ላይ የተመሰረተ ውሳኔ ለማድረግ በሚረዱ ክህሎቶች ላይ  
የተመሰረተ ነው። 

የሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት እና ከዝያ በላይ ያለው እቅድዎች የወደፊት ጉዞዎ እቅድ ካርታ ነው። ይህ 
የእቅድ መመሪያ ስለወደፊትዎ ውሳኔ ለማድረግ የሚሄዱትን ሁሉንም የተለያዩ ክፍሎች ትርጉም 
ስለ መስጠት ነው። እቅድዎን ለመፍጠር እና ለማዘመን እርስዎን ለመርዳት የተዋቀረ ነው። 
Navianceን በመጠቀም በክፍል ውስጥ ከሚቀበሏቸው ትምህርቶች ጋር  
የተስተካከለ ነው። 

ለኮሌጅ እና ለስራ ዝግጁነት ባህል ስለራስ እውቀት፣ የስራ ፍለጋ፣ የክህሎት እድገት እና የስራ 
እቅድን በውስጡ ያካትታል።

1) ራስን ማወቅ 

መጀመርያ፦ እራስዎን፣ ፍላጎትዎን እና ጥንካሬዎችዎን ይወቁ። 

የማህበረሰብዎን እና የቤተሰብዎን፣ የጋራ ጥንካሬዎችዎን፣ እና የጋራ እውቀትዎችዎን ይፈልጉ። 
የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት እና ከፕላን ባሻገር እነዚያን ነገሮች ከሙያ ጋር የሚያመሳስሉ 
መሳሪያዎችን ይጠቀማሉ። ያልተጠበቀ ነገር ሊያገኙ ይችላሉ።

2) የሙያ አሰሳ 

በመረጃ ላይ የተመሰረተ ውሳኔ ለማድረግ ስለተለያዩ ሙያዎች መማር እና መለማመድ ጠቃሚ 
ነው። አድስ ነገርን ማሰስ የተለያዩ ፍላጎቶችን፣ ችሎታዎችን እና እሴቶችን በብዙ አማራጮች 
ውስጥ ማየት ነው። 

ፍላጎቶችዎ እና ስራዎ ከኛ ኮርስ አማራጮች ጋር እንዴት ይገናኛሉ? ሰዎች በተለያዩ ሙያዎች 
ውስጥ ለመቀጠር ምን ዓይነት ሙያዎች ያስፈልጋቸዋል? ወደ እነዚያ ሙያዎች ለመድረስ 
የሚያስፈልገውን ስልጠና እንዴት መለየት ይችላሉ?

3) ክህሎትን ማጎልበት 

እቅድ ማስቀመጥ፣ ችግሮችን መፍታት፣ ዉሳኔ መስጠት፣ እና መቻል ለክፍል፣ ለስራ እና 
ለህይወት ስኬት የሚያስፈልጉ ክህሎቶች ምሳሌዎች ናቸው። የሁለተኛ ደረጃ እና ከዝያ በላይ 
እቅድ ተማሪዎች እነዚህን ክህሎቶች እንዲያዳብሩ ይረዳቸዋል። እንዲሁም ተማሪዎች በስራው 
አለም ስኬታማ እንዲሆኑ ለመርዳት ከቆመበት ቀጥል ሙያ እና ሌሎችንም ይማራሉ።

4) የሥራ(ሞያ) እቅድ 

ስራዎችን ለመፈለግ፣ ከቆመበት መገንባት፣ የኮሌጅ እቅድ ማውጣት፣ የኮሌጅ ወጪ እቅድ 
ማውጣት (የፋይናንስ እርዳታ)፣ የኮሌጅ እና የስራ ብቃት፣ እና ሌሎችም ማስተዋልን እንዲሁም 
ክህሎቶችን ያዳብራሉ።

ለኮሌጅ እና ለስራ ዝግጁ መሆን በትምህርታዊ(አካዴሚያዊ)፣ ማህበራዊ ስሜታዊ እና የስራ 
ችሎታዎችን በህይወት እና በስራ አለም ላይ ተግባራዊ ማድረግ ናቸው። እንዲሁም ስለ የስራ 
ልምዶች፣ የአገልግሎት ትምህርት እና የስራ እድገት ሂደትዎች መማር ይችላሉ።

ኮሌጅ ለመማር ዝግጁ መሆን ለብዙ ሙያዎች ለሙያ ዝግጁ የሆነ ሂደት አንድ እርምጃ ነው። 

እቅድህ የስራ ግቦችህን ለመወሰን እንዲሁም በመረጃ ላይ የተመሰረተ ውሳኔ ለማድረግ 
የምትጠቀመው መሳሪያ እና ሂደት ነው። 

ሂደቱ ግቦችዎን ለመፍጠር ፍላጎቶችዎን እና ጥንካሬዎችዎን መመርመር ነው። ከዚያን በኋላ 
ስለራስዎ እና ስለስራዎ አማራጮች የበለጠ ሲማሩ እንደገና ይገመግማሉ። 

ይህ እርስዎን; ቤተሰብዎ እና ታላላቅዎችዎን; በጉዞዎ ውስጥ ሲንቀሳቀሱ ግቦችዎን በመግለፅ 
እና በማሳደግ ስለመደገፍ ነው። 

ይህ የእቅድ መመርያ በሶስት ክፍሎች የተከፈለ ነው፦ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት እና ከዕቅድ 
ባሻገር፣ የኮርስ አቅርቦቶች፣ እና ከሙያ ጋር የተያያዘ ትምህርት።

ከሁለተኛ ደረጃ እና ከዝያ በላይ እቅድ ማውጣት 

በ6-12ኛ ክፍል ውስጥ፣ ግቦችን በማውጣት፣ ፍላጎትን እና የስራ ፈጠራዎችን በመውሰድ፣ 
የ4-አመት ኮርስ እና የተለየ የድህረ-ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት እቅድ በማዘጋጀት የሁለተኛ ደረጃ 
ትምህርት ቤት እና ከዛ በላይ እቅድ በማዘጋጀት ይሳተፋሉ። 

በእያንዳንዱ የትምህርት አመት፣ የክፍል ትምህርቶችን ይከታተላሉ፣ Navianceን 
ይጠቀማሉ፣ ዝግጅቶችን ይሳተፋሉ፣ እና እቅዶችዎን ለመንደፍ እና ለማዘመን ከትምህርት 
ቤት አማካሪዎች፣ አማካሪዎች፣ ተንከባካቢዎች፣ ሽማግሌዎች ወይም ታማኝ አዋቂዎች ጋር 
ይገናኛሉ።

የሚሰጡ የትምህርት ኮርሶች 

የሲያትል የሕዝብ ትምህርት ቤቶች ብዙ ኮርሶችን ይሰጣል። ይህ መመሪያ ከምረቃ መስፈርቶች 
ጋር የሚጣጣሙ ነገር ግን ሁሉንም የ SPS ኮርሶችን ባያካትቱ በምንሰጣቸው ዋና-ዋና 
ኮርሶች ላይ መረጃ ይሰጣል። 

እያንዳንዱ ኮርሶች መግለጫ እና ቅድመ ሁኔታዎች፣ የሚያገኙት የክሬዲት ብዛት፣ እና ኮርሶች 
ለድርብ ክሬዲት ወይም ለመመረቂያ መንገድ መስፈርት የሚቆጠር ማስታወሻ ይኖረዋል።
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ከስራ ጋር የተያያዘ ትምህርት ሂደት 

ከስራ ጋር የተያያዘ ትምህርት የስራውን አለም ከክፍል ጋር ያገናኛል። 

የስራ ቦታ ጉብኝቶች፣ የስራ እንግዳ ተናጋሪዎች፣ የስራ አማካሪዎች፣ ልምምዶች፣ ልምምዶች፣ 
የጤና እንክብካቤ ክሊኒኮች፣ በትምህርት ቤት መደብር ውስጥ የሚሰሩ እና ከኮርስ 
ጋር የተያያዙ የአገልግሎት ፕሮጀክቶች ምሳሌዎች ናቸው። በእነዚህ እድሎች አማካኝነት 
ከባለሙያዎች ጋር በስራ ቦታ ሁኔታ ውስጥ መገናኘት ይችላሉ። ከጥንካሬዎ እና ከፍላጎቶችዎ 
ጋር ለሚዛመድ ሙያ በማሰስ እንዲያውቁ እና እንዲዘጋጁ ሊረዱዎት ይችላሉ።

ይዘቶችን ያቅዱ

 J የሥራ እቅድዎችን ይለዩ

 − የፍላጎት እና የክህሎት ግምገማ

 J ትምህርት እና የስራ ግቦችን ይለዩ

 − የስራ ግቦችን እና እዛ ለመድረስ በሚያስፈልጉት ነገሮች ላይ ምርመራ ያድርጉ

 − የፕሮፌሽናል/የቴክኒክ ፕሮግራም አማራጮች፣ የ 2 ዓመት ዲግሪ አማራጮች፣ የ 
4 ዓመት ዲግሪ አማራጮች፣ በሥራ ላይ ስልጠና ፣ 
የሙያ ስልጠናዎች፣ ወታደራዊ ወይም ሌላ የትምህርት ስልጠና

 − የስራ ግብዎን ለመድረስ የድህረ-ሁለተኛ ደረጃ መርሃ ግብር ትክክለኛ ብቃትን 
ይወስኑ

 − ፕሮግራሙ የሚያስፈልጉትን ኮርሶች፣ የምስክር ወረቀቶች ወይም ዲግሪዎችን 
ይሰጣል? ሌሎችን ከግምት ውስጥ በማስገባት መካከል።

 J በያንዳንዱ ዓመታት መሻሻል የሚችሉ የ4 ኮርስ እቅድዎችን ይወስኑ

 − የምረቃ መስፈርቶችን እና የድህረ-ሁለተኛ ደረጃ መግቢያ መስፈርቶችን 
ይቀርፋል

 − በሥራ ላይ የተመሰረተ ትምህርት፣ የሥራ ጥላ፣ ልምምድ፣ የአገልግሎት ት/ት

 J ማስቀጠል ወይም የእንቅስቃሴ መዝገብ

 J የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት መልቀቂያ መስፈርቶችን ገና ያላሟሉ ተማሪዎች፣ ያሉትን 
ጣልቃገብነቶች፣ የአካዳሚክ ድጋፎችን እና ኮርሶችን ይለዩ 

ለግል የተበጀው ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት  
እና ከዝያ በላይ ያለው ዕቅድ

እቅድዎ የእርስዎን ግብ ማንጸባረቅ አለበት። 

እቅድዎን የማውጣት ሂደት በኮርሶች ላይ፣ በወደፊት ግቦች ላይ፣ በሥራ ላይ ላይ፣ እናም 
ሌሎች ነገሮች ላይ በሚፈልጉት በማንኛውም ጊዜ ለውጥ ለማድረግ ሲፈልጉ ሊጠቀሙባቸው 
የሚችሏቸውን ክህሎቶች እንዲያሳድጉ ይረዳዎታል። 

ሥራን መምረጥ ሁሉም ነገር አይደለም፣ የወደፊትዎ አንድ ክፍል ብቻ ነው። ሁሌም በጎ 
ፈቃደኞች፣ ሃይማኖታዊ፣ ማህበረሰብ፣ አፈጻጸም እና ሌሎች እድሎች አሉ። የዚህ እቅድ ትኩረት 
የሙያ ግብ እንዲያደርጉ መርዳት ነው፣ ነገር ግን፣ ፍላጎቶችዎን የሚያገኙበት ብዙ መንገዶች 
እንዳሉ፣ እና ከስራው አለም ውጪ ማህበረሰብዎን የሚደግፉበት እና የሚያከብሩበት መንገዶች 

እንዳሉ መርሳት ወይም ቸል ማለት አንፈልግም። 

ከሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት በኋላ ውሳኔዎችን እንዲወስኑ ለማገዝ፣ በሚከተሉት ክፍሎች 
ላይ እናተኩራለን፡-

ራስን ማወቅ 

 J ምንድን ነው የምወደው? 

 J ምንድን ነው እኔን የሚያስደስተኝ? 

 J ጥንካሬዎቼ ምንድን ናቸው? 

ምን ያስፈልገኛል? 

 J የትኞቹ ክፍሎች የምርቃት መስፈርቶችን እና የኔን የስራ ግቦች ያሟላሉ? 

 J ምን አይነት ስራ ላይ ነው እኔ ፍላጎት ያለኝ? 

 J የመንገዴ ኮርሶች እንዴት እንዲሆኑ ፍልጋለው?

 J የራሴን የሥራ ግቦች ለማድረስ ምን አይነት ዲግሪ ወይም ሴርቲፊኬት ያስፈልገኛል?

እንዴት ነው እዛ መድረስ የምችለው? 

 J እኔ የምፈልገው ፕሮግራም ያላቸው የትኞቹ ኮሌጆች ወይም የሙያ ስልጠናዎች ናቸው?

 J ለኔ የሚሆነው ትክክለኛው ምርጫ ነው? ተለቅ ያለ ወይስ አነስ ያለ ት/ቤት ነው?

 J ለቤት ቅርብ ነው ወይስ እሩቅ ነው? ለከተማው ቅርብ ነው ወይስ እሩቅ ነው?

 J ለመግባት ምን አይነት ክፍሎች መማር አለብኝ

 J ከሥራ ጋር የተገናኘ ወይም ከአገልግሎት ጋር የተያያዘ ምን ዓይነት ተሞክሮዎች 
የሚያስፈልገኝን ችሎታ ይሰጡኛል?

 J ምን ምስክርነቶች ያስፈልጉኛል?

 J ምን ያህል ያስከፍለኛል?

 J ለፋይናንስ ድጋፉ ብቁ መሆን እችላለሁ? የሜሪት እስኮላርሺፕስ?

 J የተማሪዎቻችንን ብድር መውሰድ ይኖርብኛል?

ማስተካከያዎችን ማድረግ 

 J በህይወታችን ውስጥ አንዳንድ ጊዜ ስለራሳችን፣ ስራችን ወይም እቅዶቻችን አዳዲስ 
ነገሮችን ስንማር ለውጦችን ማድረግ አለብን። በየአመቱ በእቅድዎ ላይ ሲሰሩ ሁልጊዜ 
ለውጦችን ማሳየት ይችላሉ። 

 J መንገድዎን ወይም የ 4 ዓመት የኮርስ እቅድዎን ያዘምኑ  

 J የግል ግቦችዎን ይቀይሩ

 J ከወላጅ/ተንከባካቢ/ታላላቆቻችሁ ወይም ከ ት/ት ቤትዎ አማካሪ ድጋፍ እና ሃሳብ 
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ያግኙ

የድርብ ክሬዲት እድሎች 

ተማሪዎች የሁለተኛ ደረጃ እና የኮሌጅ ክሬዲቶችን በአንድ ጊዜ ለማግኘት የተለያዩ መንገዶች 
አላቸው። ተማሪዎች በCTE ድርብ ክሬዲት(CTE Dual Credit)፣ በሁለተኛ ደረጃ 
ትምህርት ቤት ኮሌጅ(College in the High School)፣ የሩጫ ጀምር(Running 
Start)፣ Advanced Placement®(የላቀ ምደባ)ወይም International 
Baccalaureate ኮርሶች ላይ መመዝገብ ይችላሉ።

ቤተሰቦች ኮሌጆች እና ዩኒቨርሲቲዎች እያንዳንዱን የጥምር ክሬዲት እድሎች በውስጣቸው 
መመሪያ ላይ በመመስረት እንደሚገመግሙ እና እንደሚያስተናግዱ ማወቅ አለባቸው። 
Dual Creadit(ድርብ ክሬዲት) ስለማስተላለፍ ጥያቄዎች እባክዎ የሚፈልጉትን ኮሌጅ 
ወይም ዩኒቨርሲቲ ያነጋግሩ።

ጥናቶች እንደሚያሳዩት ቢያንስ አንድ ባለሁለት ክሬዲት ኮርስ የሚወስዱ ተማሪዎች የ4-ዓመት 
ዲግሪያቸውን በፍጥነት የማጠናቀቅ እድላቸው ሰፊ ነው፤ እንዲሁም በኮሌጅ ኮርሶች “B” 
ወይም ከዚያ በላይ የማግኘት ዕድላቸው እና የበለጠ ከፍተኛ የኮሌጅ መግቢያ የፈተና ውጤቶች 
የማግኘት ዕድላቸው ከፍተኛ ነው። 

እያንዳንዱ የሲያትል የሕዝብ ት/ት ቤቶች ቢያንስ አንድ ድርብ ክሬዲት(Dual Creadit) 
አላቸው።

የላቀ ምደባ(Advanced Placement) 

በኮርሱ መጨረሻ ላይ ለAP ፈተና ለመዘጋጀት ይዘት፣ ፍጥነት እና ውጤቶች በኮሌጅ ቦርድ 
ተዘጋጅተዋል። የኮሌጅ ክሬዲት ለማግኘት ተማሪዎች ፈተናውን በተወሰነ ነጥብ ማጠናቀቅ 
አለባቸው፣ እናም የውጤት መቀበል የሚወሰነው በእያንዳንዱ ኮሌጅ ወይም ዩኒቨርሲቲ 
ነው። አንዳንድ ኮሌጆች እና ዩኒቨርሲቲዎች በሚወስዱት የAP ክሬዲቶች ቁጥር ላይ ገደብ 
ሊኖራቸው ይችላል። ለፈተና ክፍያዎች አሉ፣ ሆኖም ግን ለነጻ ወይም ለተቀነሰ ምሳ ብቁ የሆኑ 
ተማሪዎች የፈተና ክፍያዎችን ለመተው ብቁ ሊሆኑ ይችላሉ። ለበለጠ መረጀ የትምህርት 
ቤትዎን የፈተና አስተባባሪ ይጠይቁ።

ዓለም አቀፍ ባካሎሬት 

የIB ኮርስ ፍሬምዎርኮች(ማዕቀፎች) የሚዘጋጁት በአለም አቀፍ ባካሎሬት (International 
Baccalaureate, IB) ነው። 

የ IB ዲፕሎማ ወይም IB የሙያ ሰርተፍኬት ለማግኘት፣ የ IB ኮርሶች ለኮሌጅ ክሬዲት የኮርስ 
የመጨረሻ ፈተናን በማለፍ ሊወሰዱ ይችላሉ ወይም ኮርሶች በጥምረት ሊወሰዱ ይችላሉ። 
የኮሌጅ ክሬዲት በኮሌጅ ወይም በዩኒቨርሲቲ ይመደባል። 

የ IB ዲፕሎማን ማጠናቀቅ ተማሪዎችን ብዙ የኮሌጅ ክሬዲቶችን ሊያስገኝ ይችላል። አንዳንድ 
ኮሌጆች በሚቀበሏቸው የክሬዲት ብዛት ላይ ገደብ ሊኖራቸው ይችላል። ለፈተና ክፍያዎች አሉ፣ 
ሆኖም ግን ለነጻ ወይም ለተቀነሰ ምሳ ብቁ የሆኑ ተማሪዎች የፈተና ክፍያዎችን ለመተው ብቁ 

ሊሆኑ ይችላሉ። ለበለጠ መረጀ የትምህርት ቤትዎን የፈተና አስተባባሪ ይጠይቁ።

በሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ውስጥ ያለ ኮሌጅ 

የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ኮሌጅ (CIHS) የዋሽንግተን ስቴት ፕሮግራም ሲሆን 
ትምህርት ቤቶች ከአካባቢ ኮሌጆች ጋር በሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የኮሌጅ ኮርሶችን 
እንዲሰጡ ያስችላቸዋል። 

ኮርሶቹ ሁሉቱንም የሁለተኛ ደረጃ እና የኮሌጅ ክሬዲት ያገኛሉ። ተማሪዎች ሁለት ትራንስክሪፕት 
ይኖራቸዋል፣ አንድ ከኮሌጁ አንድ ከሁለተኛ ደረጀ ት/ቤት። የኮሌጅ ክፍያ ተግባራዊ ይሆናል፣ 
የኮሌጅ ክሬዲት ለመጠየቅ ተማሪዎች ለኮሌጅ ክሬዲቶች መክፈል አለባቸው። ክፍያዎች 
እንደየኮሌጁ አጋር አካላት ይለያያሉ። 

ት/ቤቶች ትምህርቱን ለመከታተል ቢያንስ ለክሬዲት የሚከፍሉ ተማሪዎች ሊኖራቸው ይገባል።  
ትምህርቱን የወሰዱ እና ለኮሌጁ ክሬዲት የማይከፍሉ ተማሪዎች አሁንም የኮሌጁን የሁለተኛ 
ደረጃ ትምህርት ቤት ማስታወሻ በእጃቸው ላይ ይቀበላሉ።

የCTE ድርብ ክሬዲት  

በሚሳተፉ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች፣ ተማሪዎች የሙያ እና የቴክኒክ ትምህርት (CTE) 
ኮርሶችን በማጠናቀቅ የኮሌጅ ክሬዲት ማግኘት ይችላሉ። 

በቴክኖሎጂ በሚለወጥ ማህበረሰብ ውስጥ፣ CTE Dual Credit የዕድሜ ልክ 
ትምህርት ለመከታተል የተዘጋጀ ከፍተኛ ብቃት ያለው እና ተነሳሽነት ያለው የሰው ኃይል 
ይሰጣል። የCTE ድርብ ክሬዲት ተማሪዎችን አስፈላጊ የሥራ ቦታ ክህሎቶችን የሚያዘጋጅ 
አስፈላጊ አካዴሚያዊ እና ቴክኒካል መሠረቶችን የሚያቀርብ ጥብቅ እና ትኩረት ያለው የጥናት 
ኮርስ ያካትታል።

የሩጫ ጅመራ 

ለሁሉም የዋሽንግተን ስቴት ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ጁኒየር እና አዛውንቶች የሚኖ 
የግዛት(ስቴት) አቀፍ ዕድል። ተማሪዎች በአካባቢው ኮሌጅ ውስጥ ኮርሶችን ይመዘገባሉ እና 
ሁለቱንም የሁለተኛ ደረጃ እና የኮሌጅ ክሬዲቶችን ያገኛሉ።

ተማሪዎች ትምህርት ቤትን በኮሌጅ ዉስጥ ነው የሚማሩት። 

ተማሪው ለFree or Reduced Lunch(ነጻ ወይም ለተቀነሰ ምሳ) ብቁ ካልሆነ 
በስተቀር ተማሪዎች እና ቤተሰቦች ለመጽሃፍቶች እና ክፍያዎች ሃላፊነት አለባቸው። ተማሪዎች 
ሁለት ትራንስክሪፕት ይኖራቸዋል፣ አንድ ከኮሌጁ አንድ ከሁለተኛ ደረጀ ት/ቤት። ጥያቄ 
በመጠየቅ የኮሌጁን አማካሪ ቢሮ ለማግኘት የኮሌጅ ክሬዲቶች ተቀባዩ ኮሌጅ ወይም 
ዩኒቨርሲቲ ሲወስኑ ተግባራዊ ይሆናሉ። ለበለጠ መረጃ የት/ት ቤትዎን አማካሪ ይመልከቱ።
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እነዚህ የስራ ሉሆች የተነደፉት የሙያ ፍላጎቶችዎን እና እነሱን ለማሳካት የሚረዱዎትን የድህረ ሁለተኛ ደረጃ አማራጮችን ለመለየት እንዲረዳዎት ነው። ይህ ደግሞ በሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ምን 
ዓይነት ኮርሶች መውሰድ እንደሚፈልጉ ለመወሰን ይረዳዎታል።

የሙያ ብቃት ዎርክሺት(ሉህ) 

ስለ ሙያዎ እና ከሁለተኛ ደረጃ ትምህርትዎ በኋላ በመረጃ ላይ የተመሰረተ ውሳኔ ለማድረግ፣ አንዳንድ መረጃዎችን እንሰብስብ። ለበለጠ መረጃ ወደ Naviance ይሂዱ።

ሞያ(ሥራ) 1

የሞያው/ሥራው ርዕስ፦

ምን አይነት የድህረ ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ስልጠና 
ወይም ትምህርት ነው የሚያስፈልገው?፦

ዋጋ፦

የሲያትል ዓመታዊ የጀማሪ ደረጃ የደሞዝ ፦

ለሲያትል አመታዊ የኑሮ ደሞዝ፡  
(ለሙሉ ጊዜ ሥራ በሳምንት ሰዓታዊ ደሞዝ X 37.5 ሰዓታት X 52 
ሳምንታት በዓመት)

ሞያ(ሥራ) 2

የሞያው/ሥራው ርዕስ፦

ምን አይነት የድህረ ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ስልጠና 
ወይም ትምህርት ነው የሚያስፈልገው?፦

ዋጋ፦

የሲያትል ዓመታዊ የጀማሪ ደረጃ የደሞዝ ፦

ለሲያትል አመታዊ የኑሮ ደሞዝ፡  
(ለሙሉ ጊዜ ሥራ በሳምንት ሰዓታዊ ደሞዝ X 37.5 ሰዓታት X 52 
ሳምንታት በዓመት) 

ሞያ(ሥራ) 3

የሞያው/ሥራው ርዕስ፦

ምን አይነት የድህረ ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ስልጠና 
ወይም ትምህርት ነው የሚያስፈልገው?፦

ዋጋ፦

የሲያትል ዓመታዊ የጀማሪ ደረጃ የደሞዝ ፦

ለሲያትል አመታዊ የኑሮ ደሞዝ፡  
(ለሙሉ ጊዜ ሥራ በሳምንት ሰዓታዊ ደሞዝ X 37.5 ሰዓታት X 52 
ሳምንታት በዓመት)

ከግምት ውስጥ ማስገባት ያሉብን ጥያቄዎች

በሥራ ውስጥ ለእርስዎ በጣም አስፈላጊ የሆነው ነገር ምንድን ነው? 

እያሰቡት ያለው ሞያ/ሥራ ለእርስዎ በጣም አስፈላጊ የሆነውን ነገር በውስጡ አለው? 

ካልሆነ፣ በዛ ደስተኛ ኖት? 

በፈቃደኝነት ወይም ፍላጎቶችዎን በሌሎች መንገዶች ማካተት ይችላሉ?  

የሥልጠና ወጪ ከመረጡት ሥራ ደመወዝ ዋጋ ያለው እንደሆነ ያስባሉ?
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የኮሌጅ ብቃት ሉህ(ዎርክሺት) 

ለእርስዎ ስኬት በጣም አስፈላጊ ናቸው ብለው የሚያስቧቸው ነገሮች ምንድን ናቸው? የፋይናንስ ድጋፍዎ ሁሉንም የኮሌጅ ክፍያዎች ይሸፍናል?  ለበለጠ መረጃ በNaviance ውስጥ ወደ 
SuperMatch® ይሂዱ። ይህንን ከሁለተኛ ደረጃ ት/ቤትዎ እና ከፕላን ባሻገር ባሉት ትምህርቶች በአንዱ ላይ የበለጠ ይወያያሉ።

ኮሌጅ 1

ስም (ኮሌጅ/ዩኒቨርሲቲ)፦

ዋና ኮርስ(እኔ የምፈልገው)፦

ቦታ(ከተማ ወይም ከተማ/ገጠር)፦

መጠን(አብዛኛዎቹ ወይም የተወሰኑ ተማሪዎች)፦

የግል ወይም የመንግስት፦

ሃይማኖታዊ ወይም ሴኩላር፣ የጋር የሆነ ወይም 
ያልሆነ፦

በካምፓስ ወይም ከካምፓስ ዉጪ ያሉ መኖርያ 
ቤቶች፦

የሥራ ምደባ መጠን፦

አጠቃላይ ዋጋ፦

የፋይናንስ ድጋፍ ፓኬጅ መጠን፦

ኮሌጅ 2

ስም (ኮሌጅ/ዩኒቨርሲቲ)፦

ዋና ኮርስ(እኔ የምፈልገው)፦

ቦታ(ከተማ ወይም ከተማ/ገጠር)፦

መጠን(አብዛኛዎቹ ወይም የተወሰኑ ተማሪዎች)፦

የግል ወይም የመንግስት፦

ሃይማኖታዊ ወይም ሴኩላር፣ የጋር የሆነ ወይም 
ያልሆነ፦

በካምፓስ ወይም ከካምፓስ ዉጪ ያሉ መኖርያ 
ቤቶች፦

የሥራ ምደባ መጠን፦

አጠቃላይ ዋጋ፦

የፋይናንስ ድጋፍ ፓኬጅ መጠን፦

ኮሌጅ 3

ስም (ኮሌጅ/ዩኒቨርሲቲ)፦

ዋና ኮርስ(እኔ የምፈልገው)፦

ቦታ(ከተማ ወይም ከተማ/ገጠር)፦

መጠን(አብዛኛዎቹ ወይም የተወሰኑ ተማሪዎች)፦

የግል ወይም የመንግስት፦

ሃይማኖታዊ ወይም ሴኩላር፣ የጋር የሆነ ወይም 
ያልሆነ፦

በካምፓስ ወይም ከካምፓስ ዉጪ ያሉ መኖርያ 
ቤቶች፦

የሥራ ምደባ መጠን፦

አጠቃላይ ዋጋ፦

የፋይናንስ ድጋፍ ፓኬጅ መጠን፦



ለሁለተኛ ደረጃ ትምህርት 2023– 24 ምዝገባ የመግብያ መረጃ የሲያትል የመንግስት ት/ቤቶች 12

የመካከለኛው ት/ቤት ትምህርቶች                                
ለሁለተኛ ደረጃ የሚሆን ክሬዲት

የሲያትል የመንግስት ት/ቤቶች ተማሪዎች ለተወሰኑ ልዩ የማከከለኛ ደረጀ ትምህርት ቤት 
ኮርሶች የሁለተኛ ደረጃ ክሬዲት ሊወስዱ ይችላሉ። 

ለ 2024 እና ከዚያ በላይ ላለው ክፍል፣ ተማሪው ሰባተኛ ወይም ስምንተኛ ክፍል እያለ 
የሚያገኘው ክሬዲት በተማሪው እና በተማሪው ቤተሰብ ካልተጠየቀ በስተቀር በሁለተኛ ደረጃ 
ት/ቤት ግልባጭ ላይ ይካተታል። 

ከ2024 በፊት በተመረቁ ክፍሎች ላሉ ተማሪዎች፣ ተማሪው ሰባተኛ ወይም ስምንተኛ ክፍል 
እያለ ያገኛቸው ክሬዲቶች በተማሪው እና በተማሪው ቤተሰብ ጥያቄ መሰረት በሁለተኛ ደረጃ 
ት/ቤት ግልባጭ ላይ ይካተታሉ።

በሌላ ትምህርት ቤት ዲስትሪክት መለስተኛ ደረጃ ትምህርታቸውን ሲከታተሉ የሁለተኛ ደረጃ 
ክሬዲት አከባበር ኮርስ ያጠናቀቁ ተማሪዎች በሲያትል የህዝብ ትምህርት ቤቶች ሁለተኛ ደረጃ 
ትምህርት ቤት ርእሰ መምህር እንዲፀድቁ፣ ኮርሱ ለትምህርቱ ከተወሰደበት የትምህርት ቤት 
ዲስትሪክት ግልባጭ ማቅረብ አለበት። 

የዓለም የቋንቋ ብቃት ክሬዲት 

በሲያትል የህዝብ ትምህርት ቤቶች ውስጥ ያሉ ተማሪዎች ከእንግሊዘኛ ውጭ በሌላ ቋንቋ 
ብቁነታቸውን በማሳየት በአለም ቋንቋ ክሬዲት ሊያገኙ ይችላሉ። ግምገማዎች በሁሉም 
ቋንቋዎች ወጥነት እንዲኖረው ከAmerican Council on the Teaching of 
Foreign Languages(አሜሪካ ምክር ቤት የውጭ ቋንቋዎች ትምህርት፣ ACTFL) 
የብቃት መመሪያዎች ጋር ይጣጣማሉ።

ለበለጠ መረጃ፣ የትምህርት ቤትዎን አማካሪ ይጎብኙ ወይም የዓለም ቋንቋዎች ግምገማዎችን 
ገጽ በዚህ ይመልከቱwww.seattleschools.org/world-languages 

ምናባዊ የሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ኮርስ አማራጮች

ተማሪዎች የኦንላይን(የመስመር ላይ) ትምህርቶችን እንዲወስዱ አምስት አማራጮች አሉ፦

1.  በካስኬድ የወላጅ ሽርክና ውስጥ በምናባዊው አማራጭ ይመዝገቡ።

2.  በInteragency Academy ይመዝገቡ እና የቨርቹዋል ኮርሶችን ይውሰዱ።

3.  ከዲስትሪክት አቀፍ የአሜሪካ ህንድ ጥናቶች፣ ጥቁር ጥናቶች፣ የዘር ጥናቶች፣ 
ወይም የአለም ቋንቋ ምናባዊ ኮርስ አቅርቦቶች በአንዱ ይመዝገቡ።

4.  ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤትዎ በሚጠቀምባቸው ሻጮች በኩል ለክሬዲት መልሶ 
ማግኛ የመስመር ላይ ኮርሶችን ይውሰዱ።

5.  የ2024 ፖሊሲ እና አሰራርን ይከተሉ እና ከዲስትሪክት ውጭ ክሬዲቶችን 
ለመውሰድ አማራጭ ይጠይቁ።

የሚመከሩ የኮርስ ቀደም ተከተሎች በይዘት 

የሚከተሉት ገፆች የሚመከሩትን የኮርስ ቅደም ተከተሎች እና አንዳንድ የኮርስ አማራጮችን፣ መንገዶችን ወይም ምሳሌዎችን በእያንዳንዱ አስፈላጊ የይዘት አካባቢ ይገኛሉ።

የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤትዎ የትኞቹን ልዩ አማራጮች እንደሚሰጥ ለማወቅ፣ እባክዎ ስለተዘረዘሩት ኮርሶች መግለጫ ትምህርት ቤትዎን ያነጋግሩ። ተጫማሪ አስፈላጊ መረጃዎች እያንዳንዱ 
ትምህርት ቤትዎች በሚገነቡት የምዝገባ መሳርያዎች ሊገኙ ይችላሉ።

አንድ ላይ ጥቅም ላይ ሲውል፣ ይህ የምረቃ መስፈርቶችን የሚያሟላ እና ለድህረ-ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት እቅዶችዎ ለማዘጋጀት የሚረዳ የትምህርት እቅድ ለመንደፍ ይረዳዎታል። ይህ እቅድ 
ትርጉም ያለው፣ ተዛማጅነት ያለው እና ግላዊ የሆኑ የትምህርት ልምዶችን በሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ውስጥ ለማቅረብ የታለመ ነው።

www.seattleschools.org/world-languages
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ሞያ(ሥራ) እና ቴክኒካዊ 
ትምህርት(CTE)

ለ 6-12 ክፍል ተማሪዎች የሚመከሩ የኮርሶች ቀደም ተከተል እና መንገድዎች

የ7 CTE ፓዝዌይስ(መንገዶች)፦

1.  አርቶች፣ ዲዛይን እና ግራፊክስ

2.  ንግድ እና ማርኬቲንግ

3.  የምግብ አሰራር እና መስተንግዶ

4.  ትምህርት እና የሰው አገልግሎቶች

5.  ጤና እና ሜዲካል

6.  ችሎታ ያላቸው ግብይቶች

7. STEM

ክፍል 

7 CTE(አንድ ሴሚስቴር) 

ክፍል 

8 CTE(አንድ ሴሚስቴር) 

ክፍል 

9
በሙያ መንገድ እና/ወይም የሙያ ግንኙነት ኮርስ፣ የመግቢያ ወይም የላቀ ኮርስ የሲያትል ክህሎቶች ማዕከል(Seattle Skills 

Center) ኮርሶች ሊገኙ ይችላሉ። (1 ክሬዲት ከተገኘ በኋላ ሁሉም ኮርሶች እንደ አማራጭ የሚወሰዱ ናቸው)

ክፍል 

10
በሙያ መንገድ እና/ወይም የሙያ ግንኙነት ኮርስ፣ የመግቢያ ወይም የላቀ ኮርስ የሲያትል ክህሎቶች ማዕከል(Seattle Skills 

Center) ኮርሶች ሊገኙ ይችላሉ። (1 ክሬዲት ከተገኘ በኋላ ሁሉም ኮርሶች እንደ አማራጭ የሚወሰዱ ናቸው)

ክፍል 

11
በሙያ መንገድ እና/ወይም የሙያ ግንኙነት ኮርስ፣ የመግቢያ ወይም የላቀ ኮርስ Internship Worksite Learning እና 
Seattle Skills Center ኮርሶች ይገኛሉ. (1 ክሬዲት ከተገኘ በኋላ ሁሉም ኮርሶች እንደ አማራጭ የሚወሰዱ ናቸው)

ክፍል 

12
በሙያ መንገድ እና/ወይም የሙያ ግንኙነት ኮርስ፣ የመግቢያ ወይም የላቀ ኮርስ Internship Worksite Learning እና 
Seattle Skills Center ኮርሶች ይገኛሉ. (1 ክሬዲት ከተገኘ በኋላ ሁሉም ኮርሶች እንደ አማራጭ የሚወሰዱ ናቸው).
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የእንግሊዘኛ ቋንቋ አርቶች

ለ 6-12 ክፍል ተማሪዎች የሚመከሩ የኮርሶች ቀደም ተከተል እና አማራጮች

ክፍል 

6 የቋንቋ አርቶች(Language Arts) 6

ክፍል 

7 የቋንቋ አርቶች(Language Arts) 7

ክፍል 

8 የቋንቋ አርቶች(Language Arts) 8

ክፍል 

9 የስነ-ጽሁፍ እና ቅንብር መግቢያ 9፣ LGBTQIA የስነፅሁፍ እና ቅንብር መግቢያ (9ኛ ክፍል)

ክፍል 

10 የዓለም ሥነ ጽሑፍ እና ቅንብር -ወይም- የዓለም ሥነ ጽሑፍ እና ቅንብር ክብር

ክፍል 

11
የአሜሪካ ስነ-ጽሁፍ እና ቅንብር 11 -ወይ- የብሔረሰብ ጥናት ሥነ ጽሑፍ እና ቅንብር 11፣ አፍሪካዊ ወይም እስያ፣ ላቲንክስ -ወይ- 
የአሜሪካ ተወላጅ ስነ-ጽሁፍ እና ቅንብር 11-ወይም- AP ቋንቋ፣ IB ቋንቋ እና ስነ-ጽሁፍ 11 -ወይም- የሩጫ ጅምር/ኮሌጅ በሁለተኛ 

ደረጃ ትምህርት ቤት እንግሊዘኛ-ወይም-LGBTQIA የአሜሪካ ስነ-ጽሁፍ እና ቅንብር (11ኛ ክፍል)

ክፍል 

12 ንጽጽር ስነ-ጽሁፍ እና ቅንብር 12 -ወይም- AP ሥነ ጽሑፍ እና ቅንብር ለ12ኛ ክፍል -ወይም- IB Lang እና ሥነ ጽሑፍ ለ12ኛ ክፍል 
-ወይም- የሩጫ ጅምር/ኮሌጅ በሁለተኛ ደረጃ እንግሊዝኛ
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ጤና

ለ 6-12 ክፍል ተማሪዎች የሚመከር ቀደም ተከተል 

ክፍል 

6 ሳይንስ 6(አስፈላጊ የሆኑትን አጠቃላይ የወሲብ ጤና ትምህርት 
ትምህርቶችን ለማካተት)

ክፍል 

7 ሳይንስ 7(አስፈላጊ የሆኑትን አጠቃላይ የወሲብ ጤና  
ትምህርት ትምህርቶችን ለማካተት)

ክፍል 

8 ሳይንስ 8(አስፈላጊ የሆኑትን አጠቃላይ የወሲብ ጤና ትምህርት 
ትምህርቶችን ለማካተት)

ክፍል 

9 የቤተሰብ ጤና የጤና ትምህርት 
(0.5 ክሬዲት/1 ሴሚስቴር)

ክፍል 

10 በአንድ ተጨማሪ አስፈላጊ ኮርስ ውስጥ የተካተተ አጠቃላይ 
የወሲብ ጤና ትምህርት ይዘት(Comprehensive Sexual 

Health Education Content ) ክፍል

ክፍል 

11 በአንድ ተጨማሪ አስፈላጊ ኮርስ ውስጥ የተካተተ አጠቃላይ 
የወሲብ ጤና ትምህርት ይዘት(Comprehensive Sexual 

Health Education Content ) ክፍል

ክፍል 

12 በአንድ ተጨማሪ አስፈላጊ ኮርስ ውስጥ የተካተተ አጠቃላይ 
የወሲብ ጤና ትምህርት ይዘት(Comprehensive Sexual 

Health Education Content ) ክፍል
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ሂሳብ

ለ 6-12 ክፍል ተማሪዎች የሚመከሩ የኮርሶች ቀደም ተከተል እና አማራጮች

ክፍል 

6 ሂሳብ 6 

ክፍል 

7 ሂሳብ 7 

ክፍል 

8 ሂሳብ 8 

ክፍል 

9 አልጄብራ 1

ክፍል 

10 ጂኦሜትሪ

ክፍል 

11
የግል መንገድን ለማሟላት 
አልጄብራ 2፣ ዓለማአቀፋዊ 

ባክሎሬት ሂሳብ SL - ወይም- 
ተጨማሪ የሂሳብ ኮርስ

ክፍል 

12
የግል መንገድን ለማሟላት፣ 

ቅድመ ካልኩለስ፣ ዓለማአቀፋዊ 
ባክሎሬት ሂሳብ SL፣ እስታትክስ 
-ወይም- ተጨማሪ የሂሳብ ኮርስ

አልጄብራ 1 እና ጂኦሜትሪ

ሂሳብ 7 እና 8 አንድ ላይ የተያያዘ

አልጄብራ 1

ጂኦሜትሪ

አልጄብራ 2 ወይም 
ዓለማአቀፋዊ ባክሎሬት የሂሳብ 

SL ኮርሶች

የቅድመ ካልኩለስ፣ ዓለማ አቀፍ 
ባካሎሬት SL፣ አለም አቀፍ 

ባካሎሬት ሂሳብ HL ፟-ወይም- 
እስታቲስቲክስ

ካልኩለስ፣ ዓለማአቀፋዊ 
ባክሎሬት ሂሳብ HL -ወይም- 

እስታትስቲክስ
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የአካል ብቃት እንቅስቃሴ 
ትምህርት

ለ 6-12 ክፍል ተማሪዎች የሚመከሩ የኮርሶች ቀደም ተከተል እና አማራጮች

ክፍል 

6
ክፍል 

7
ክፍል 

8
በክፍል የአንድ ሴሚስቴር የአካል ብቃት 

እንቅስቃሴ ትምህርት 
(Physical Education)

ክፍል 

9

ክፍል 

10

ክፍል 

11

ክፍል 

12

አማራጭ 1

የግል የአካል ብቃት(Personal Fitness)
(0.5 ክሬዲቶች) 

•  መሰረታዊ ኮርስ 
•  በተረጋገጠ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ 

ባለሞያ ቁጥጥር ተደርጎበታል

SPS PE ኮርስ (0.5 ክሬዲቶች) 

•  የቡድን እስፖርት 1
•  የቡድን እስፖርት 2
•  የእድሜ ልክ እንቅስቃሴዎች 1
•  የእድሜ ልክ እንቅስቃሴዎች 2
•  የግል/የድርብ እስፖርት 1
•  የግል/የድርብ እስፖርት 2
•  የክብደት ስልጠና/ማመቻቻ 1 
•  የክብደት ስልጠና/ማመቻቻ 2
•  ዋና 1
•  ዋና 2
•  ሪይትም/ዳንስ 1
•  ሪይትም/ዳንስ 2

SPS PE ኮርስ (0.5 ክሬዲቶች) 

(የኮርስ ምርጫ - ከዚህ በላይ ይመልከቱ)

አማራጭ 2

የግል የአካል ብቃት(Personal Fitness)
(0.5 ክሬዲቶች)

•  መሰረታዊ ኮርስ 
•  በተረጋገጠ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ 

ባለሞያ ቁጥጥር ተደርጎበታል

የዲጂታል ትምህርት(0.5 ክሬዲቶች) 

•  ዶኩሜንቴሽን 80 የአካላቂ እንቅስቃሴ 
ሰዓታት

•  በተረጋገጡ ሰራተኞች ቁጥጥር 
የተደረገበት

የዲጂታል ትምህርት(0.5 ክሬዲቶች) 

•  ዶኩሜንቴሽን 80 የአካላቂ 
እንቅስቃሴ ሰዓታት

•  በተረጋገጡ ሰራተኞች ቁጥጥር 
የተደረገበት
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ሳይንስ

ለ 6-12 ክፍል ተማሪዎች የሚመከሩ የኮርሶች ቀደም ተከተል

ክፍል 

6 ሳይንስ 6  

ክፍል 

7 ሳይንስ 7 

ክፍል 

8 ሳይንስ 8 

ክፍል 

9 ፊዚክስ A እና ኬሚስትሪ A  

ክፍል 

10 ባዮሎጂ A እና ባዮሎጂ B 

ክፍል 

11 ኬሚስትሪ B እና ፊዚክስ B  

ክፍል 

12
ማንኛውም የተረጋገጠ የሳይንስ 

ትምህርት(አማራጭ) 
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ማሕበራዊ ጥናቶች 

ለ 6-12 ክፍል ተማሪዎች የሚመከሩ የኮርሶች ቀደም ተከተል እና አማራጮች

ክፍል 

6 የዓለም ታሪክ 6 

ክፍል 

7 የWA(ዋሽንግተን) ግዛት ታሪክ 7

ክፍል 

8 የUS(አሜሪካ) ታሪክ 8

ክፍል 

9  የአለም ታሪክ 1 - ወይም- የአለም ታሪክ 2 - ወይም- የዘር ጥናቶች WH 2 - ወይም- AP የዓለም ታሪክ 1 -ወይም- AP የሰው ጂኦግራፊ A 

ክፍል 

10
የአለም ታሪክ 3 -ወይም- የአለም ታሪክ የዘር ጥናት 3 -ወይም- AP የዓለም ታሪክ 2 -ወይም- AP የሰው ጂኦግራፊ B -ወይም- የጥቁሮች 
የአለም ጥናት 3 -ወይም- የLGBTQIA የዓለም ታሪክ 3 ለ 10 ኛ ክፍል ተማሪዎች -ወይም- የLGBTQIA US ታሪክ የጥቁሮች ጥናት ለ  

10 ኛ ክፍል ተማሪዎች -ወይም- የU.S ታሪክ የጥቁሮች ጥናት ለ 11 ኛ ክፍል ተማሪዎች

ክፍል 

11 የ U.S. ታሪክ -ወይም- የU.S. ታሪክ ዘር ጥናት -ወይም- IB የአሜሪካኖች ታሪክ -ወይም- AP የUS ታሪክ -ወይም- CIHS AES 151 
-ወይም- CIHS 147 & 148 -ወይም- ይጥቁሮች ጥናት -ወይም- የፍሊፒኒክስ እና ላቲኒክስ የUS ታሪክ

ክፍል 

12 Am Govt Civics Econ -ወይም- IB 20ኛ ክፍለ ዘመን-ወይም- AP US መንግስት & ፖሎቲካ-ወይም- የዋሽንግተን ግዛት ታሪክ
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የእይታ እና የትወና አርቶች

ከ6-12ኛ ክፍል የኮርሱ ቅደም ተከተል እና ምሳሌዎች

ምሳሌዎች

ልዩ የሆነ የሥነ ጥበብ ዲሲፕሊን መከተል ለሚፈልግ ተማሪ 
(የሙዚቃ ምሳሌ)፦

 J 6ኛ ክፍል፦ የመግብያ ኦርኬስትራ

 J 7ኛ ክፍል፦ መካከለኛ ኦርኬስትራ

 J 8ኛ ክፍል፦ ኮንሰርት ኦርኬስትራ

 J 9ኛ ክፍል፦ የክር ኦርኬስትራ

 J 10ኛ ክፍል፦ ኮንሰርት ኦርኬስትራ

 J 11ኛ ክፍል፦ ሲይምፎኒ ኦርኬስትራ

 J 12ኛ ክፍል፦ የቻምበር ኦርኬስትራ 

በርካታ የጥበብ ዘርፎችን ለማወቅ ለሚፈልግ ተማሪ፡-

 J 6ኛ ክፍል፦ የእይታ አርቶች መጀመርያ

 J 7ኛ ክፍል፦ ሙዚቃን መለማመድ

 J 8ኛ ክፍል፦ የትያትር መጀመርያ

 J 9ኛ ክፍል፦ መሳል እና ስዕል መጀመር

 J 10ኛ ክፍል፦ ትያትር የመጀመርያ/የላቀ

 J 11ኛ ክፍል፦ የጊታር ላቦራቶሪ 1 

 J 12ኛ ክፍል፦ ፎቶርግራፊ ለጀማሪ 

ክፍል 

6

ክፍል 

7

ክፍል 

8

በያንዳንዱ ዓመታት ከ6-8ኛ ክፍል ውስጥ አንድ 
ሰሚስተር የእይታ ጥበባት፣ የኪነጥበብ ስራዎች 

ወይም የሚዲያ ጥበባት።

ክፍል 

9

ክፍል 

10

ክፍል 

11

ክፍል 

12

የ 2 ክሬዲት የእይታ እና የትወና አርቶች 
(Visual & Performing Arts)፣  

አንደኛው ወደ ተማሪው መሄድ ይችላል። 
ለግል የተበጁ መንገድዎች c። 

በትንሹ፣ አንድ ተማሪ በአርትዎች ውስጥ  
1 ክሬዲት ያስፈልገዋል።

C ለግል የተስተካከሉ ዱካዎች መግለጫ፣ እባክዎ የስቴት ምረቃ መስፈርቶችን በስቴት 
የትምህርት ቦርድ ድህረ ገጽ ላይ ይመልከቱ፡- https://www.sbe.wa.gov/ 
our-work/graduation-requirements

https://www.sbe.wa.gov/our-work/graduation-requirements
https://www.sbe.wa.gov/our-work/graduation-requirements
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የዓለም ቋንቋዎች

ለ 6-12 ክፍል ተማሪዎች የሚመከሩ የኮርሶች ቀደም ተከተል

ክፍል 

6

ክፍል 

7

ክፍል 

8

የዓለም ቋንቋዎች 1A እና 1B
የዓለም ቋንቋዎች 2A እና 2B

ክፍል 

9

ክፍል 

10

ክፍል 

11

ክፍል 

12

የዓለም ቋንቋ 1A እና 1B
የዓለም ቋንቋ 2A እና 2B

የዓለም ቋንቋ 3A እና 3B(አማራጭ)
የዓለም ቋንቋ 4A& 4B(አማራጭ)

IB የዓለም ቋንቋ 4A እና 4B (አማራጭ)
IB የዓለም ቋንቋ 5A እና 5B (አማራጭ)
AP የዓለም ቋንቋ 5A እና 5B (አማራጭ)

AP የእስፓኒሽ ቋንቋ ሥነ ጽሑፍ (አማራጭ)



አኩል የትምህርት እና የሥራ ቅጥር እድሎች የሲያትል የሕዝብ ትምህርት ቤቶች (SPS) የሥርዓተ-ፆታ አገላለጽ ወይም ማንነት፣ እርግዝና፣ የጋብቻ ሁኔታ፣ የአካል መልክ፣ ማንኛውም የስሜት ህዋሳት መኖር፣ 
የአዕምሮ ወይም የአካል ጉድለት፣ በክብር የተሰናበቱ አርበኛ ወይም ወታደራዊ ደረጃ፣ ወይም የሰለጠነ የውሻ መመሪያ ወይም አገልግሎት እንስሳን ጨምሮ፣ እኩል የትምህርት እድሎች እና እኩል የሥራ ዕድሎችን 
ያቀርባል እና በፆታ፣ በዘር፣ በሃይማኖት፣ በቀለም፣ በሃይማኖት፣ በትውልድ፣ በትውልድ፣ በትውልድ፣ በእድሜ፣ በኢኮኖሚ ደረጃ፣ በጾታ ዝንባሌ ላይ በመመስረት በማንኛውም ፕሮግራሞች ወይም እንቅስቃሴዎች 
አድልዎ አያደርግም። እንዲሁም SPS ለBoy Scouts እና ለሌሎች የተመደቡ የወጣት ቡድኖች እኩል ተደራሽነትn ይሰጣል።

SPS የሚከተሉትን ጨምሮ ሁሉንም የሚመለከታቸው የስቴት እና የፌደራል ህጎችን እና ደንቦችን ያከብራል:- የ 1972 የትምህርት ማሻሻያ ርዕስ IX; የ 1964 የሲቪል መብቶች ህግ ርዕስ VI; የ 1973 የመልሶ 
ማቋቋሚያ ህግ ክፍል 504; የ 1990 የአሜሪካ የአካል ጉዳተኞች ህግ (ADA) እና የ ADA ማሻሻያ ህግ የ 2008; እንዲሁም የዋሽንግተን የጸረ መድልዎ ላይ ህግ RCW 49.60። የ SPS ተገዢነት 
ሁሉንም የዲስትሪክት ፕሮግራሞችን፣ ኮርሶችን እና እንቅስቃሴዎችን፣ ከስርአተ ትምህርት ውጭ እንቅስቃሴዎችን፣ አገልግሎቶችን፣ እና መገልገያዎችን ማግኘትን ያካትታል፣ ግን በዚህ ብቻ አይወሰንም።

የሲያትል መንግስት ት/ቤቶ(Seattle Public Schools)  •  2445 3rd Ave S, Seattle, WA 98134  •  206-252-0000  •  www.seattleschools.org
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