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የስልጠና እና የሙያ እድገት አቅርቦቶች የበጀት ዓመት ፳፪፪ (2022) በአካል እና በመስመር /በምናብ ላይ 
 
የዲሲ የሕፃናት እንክብካቤ ግንኙነቶች (ዲሲ ሲሲሲ) የዲስትሪክቱ የሕፃናት እንክብካቤ መርጃ እና ሪፈራል (CCR&R) ፕሮግራም ነው። ዲሲ ሲሲሲ የቅድመ ትምህርት፤ ትምህርት ባለሙያዎችን ከተከታታይ የሥልጠና እና የሙያ እድገት ዕድሎች ጋር ያገናኛል። እስከ መስከረም 
፳፪፪ (2022) ድረስ የሥልጠና እና የሙያ እድገት ክፍለ ጊዜዎች በዚህ ሠንጠረዥ ውስጥ ይገኛሉ። በ ፳፪፪ (2022) የበጀት ዓመት አዲስ ሥልጠና እና የሙያ እድገት ሲታከል ፣ ክፍለ -ጊዜዎቹ ወደ ሙያዊ ልማት መረጃ ስርዓት (PDIS) ይታከላሉ። በጣም ወቅታዊ የሆነውን 
የሥልጠና እና የሙያ ስልጠና ክፍለ ጊዜ መረጃን ለመመዝገብ እና ለማየት PDIS በ dcpdis.org በኩል ማግኘት ይቻላል። የፒዲአይኤስ ምዝገባን በተመለከተ ለሚነሱ ጥያቄዎች እባክዎን በሚከተለው ኢሜል አድራሻ ጥያቄዎትን ይላኩ DCPDIS@dc.gov ወይም ለግዛቱ 
ትምህርት ተቆጣጣሪ ጽ / ቤት (OSSE) የቅድመ-ሕጻናት ትምህርት (ECE) የእርዳታ መስመር በ (202) 478-5903 ይደውሉ። በዲሲ የቅድመ እንክብካቤ እና የትምህርት ማዕከሎች ውስጥ በቅጥር በኩል ለሚያገለግሉ ግለሰቦች ነፃ ሥልጠና እና የሙያ ስልጠና እንዲሁ 
በመስመር ላይ ይሰጣል። 
 
ምልዓተ ጉባኤውን በ quorumlearning.com በኩል ማግኘት ይችላሉ። ተሻሽሎ 13 ታህሳስ 2015 1 ቀረበ። 
 
ስልጠና በአማረኛ 

ጥልቅ የእዉቀት 
ዘርፍ ምአራፍ፩ ርእስ ፭ ዲሲ ኤም አር መስፈርት 

፴ ቀን 
ጤና 
እና 
ደህንነ
ት 

፺ ቀን 
ጤና 
እና 
ደህንነ
ት 

አመታ
ዊ ጤና 
እና 
ደህንነ
ት 

አመታ
ዊ 

ሙያዊ 
እድገት 

ቀጣይነት ያለው የጥራት ማሻሻያ 
እቅድ (CQIP) 
ጥምረት/ስምምነት 

Quorum 
ኮርሶች የሚመከሩ የ ፒ ዲ አይ ኤስ ኮርሶች ድግግሞሽ 

ስፖንሰር እና 
/ዎይም 
ኮንትራክተር 

በ፳፪፪ ያሉ ቀናት 
ቦታ (ከምዝገባ 
በኋላ ክፍል 
ወይም አገናኝ) 

የልጆች እድገት እና 
አስተዳደግ (Child 
Growth and 
Development) 

ለሕጻናት፣ በጋሪ ለሚገፉ፣ ትምህርት ቤት ላልገቡ፣ 
እና/ወይም ለትምህርት የደረሱ ሕጻናት፣ ተገቢነት 
ካለው ለእድገት ተገቢ የሆኑ ፕሮግራሞች ላይ፤ 
(Developmentally appropriate 
programming for infants, toddlers, 
preschool and/or school-age children, as 
applicable) 
 
5A DCMR, Chapter 1, § 139.3 (a) and 
139.8 (a) 

 አዎ 
(Yes) 

 አዎ 
(Yes) 

አመላካች 1. የሥርዓተ ትምህርት 
ትግበራ ከዲሲ የቅድመ ትምህርት 
ደረጃዎች ጋር የተስተካከለ ነው። 
(Indicator 1. Curriculum 
and instruction are 
aligned to DC ELS) 

• አይተገበር
ም 
(N/A) 

• ለጨቅላ ህጻናት፣ ታዳጊዎች እና 
ሁለት አመት ህጻናት የፈጠራ ስርአተ 
ትምህርት፡ የዕለት ተዕለት ተግባራት 
እና ልምዶች (The Creative 
Curriculum for Infants, 
Toddlers and Twos: 
Routines and Experiences) 

ዓመታዊ 
(Annually) 

Hurley and 
Associates, 
LLC (H&A) 

• 10 ታህሳስ 
2015 (Dec. 
19, 2022) 

ዌብናር 
(በምናብ 
የሚተላለፍ) 
(Webinar) 

 
1 Dates in the Amharic text are per the Ethiopian calendar. 

https://dcpdis.org/
mailto:DCPDIS@dc.gov
https://www.quorumlearning.com/


በጣም ወቅታዊ የሆነውን የሥልጠና እና የሙያ ስልጠና ክፍለ ጊዜ መረጃ ለማየት PDIS በ https://dcpdis.org/ በኩል ይመልከቱ። የፒዲአይኤስ ምዝገባን በተመለከተ ለሚነሱ ጥያቄዎች ፣ እባክዎን በሚከተለው ኢሜል አድራሻ ጥያቄዎትን ይላኩ DCPDIS@dc.gov ወይም ለግዛቱ ትምህርት 
ተቆጣጣሪ ጽ / ቤት (OSSE) የቅድመ-ሕጻናት ትምህርት (ECE) የእርዳታ መስመር በ (202) 478-5903 ይደውሉ። ምልዓተ ጉባኤውን በ https://www.quorumlearning.com/ በኩል ማግኘት ይችላሉ። ተሻሽሎ 13 ታህሳስ 2015 ቀረበ ። 
 

ስልጠና በአማረኛ 
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ጥልቅ የእዉቀት 
ዘርፍ ምአራፍ፩ ርእስ ፭ ዲሲ ኤም አር መስፈርት 

፴ ቀን 
ጤና 
እና 
ደህንነ
ት 

፺ ቀን 
ጤና 
እና 
ደህንነ
ት 

አመታ
ዊ ጤና 
እና 
ደህንነ
ት 

አመታ
ዊ 

ሙያዊ 
እድገት 

ቀጣይነት ያለው የጥራት ማሻሻያ 
እቅድ (CQIP) 
ጥምረት/ስምምነት 

Quorum 
ኮርሶች የሚመከሩ የ ፒ ዲ አይ ኤስ ኮርሶች ድግግሞሽ 

ስፖንሰር እና 
/ዎይም 
ኮንትራክተር 

በ፳፪፪ ያሉ ቀናት 
ቦታ (ከምዝገባ 
በኋላ ክፍል 
ወይም አገናኝ) 

የልጆች እድገት እና 
አስተዳደግ (Child 
Growth and 
Development) 

ለሕጻናት፣ በጋሪ ለሚገፉ፣ ትምህርት ቤት ላልገቡ፣ 
እና/ወይም ለትምህርት የደረሱ ሕጻናት፣ ተገቢነት 
ካለው ለእድገት ተገቢ የሆኑ ፕሮግራሞች ላይ፤ 
(Developmentally appropriate 
programming for infants, toddlers, 
preschool and/or school-age children, as 
applicable) 
 
5A DCMR, Chapter 1, § 139.3 (a) and 
139.8 (a) 

 አዎ 
(Yes) 

 አዎ 
(Yes) 

አመላካች 1. የሥርዓተ ትምህርት 
ትግበራ ከዲሲ የቅድመ ትምህርት 
ደረጃዎች ጋር የተስተካከለ ነው። 
(Indicator 1. Curriculum 
and instruction are 
aligned to DC ELS) 

• አይተገበር
ም 
(N/A) 

• የመዋለ ሕጻናት ልጆች የፈጠራ 
ሥርዓተ ትምህርት፡ የዕለት ተዕለት 
ተግባራት እና ልምዶች (The 
Creative Curriculum for 
Preschool: Routines and 
Experiences) 

ዓመታዊ 
(Annually) 

H&A • 7 የካቲት 
2015 (Feb. 
14, 2023) 

ዌብናር 
(በምናብ 
የሚተላለፍ) 
(Webinar) 

ትንንሽ ልጆችን እና 
ቤተሰቦችን መደገፍ 
፣ መመዝገብ እና 
መገምገም 
(Observing, 
Documenting 
and Assessing 
to Support 
Young Children 
and Families) 

ለልጆች እና ለቤተሰቦች ለእድሜ ተስማሚ የሆነ 
መርሃግብሮች እና እንቅስቃሴዎች  ማቀድ (Planning 
developmentally appropriate programs 
and activities for children and families) 
 
5A DCMR, Chapter 1, § 139.8 (f) 

   አዎ 
(Yes) 

አመላካች 3 - መደበኛ እና 
መደበኛ ያልሆኑ ግምገማዎች 
ይተገበራሉ። (Indicator 3. 
Formal and informal 
assessments are 
implemented) 
 
አመላካች 8 - የእድገት ማጣሪያ 
ምርመራዎች  ይተገበራሉ። 
(Indicator 7. 
Developmental 
screenings are 
implemented) 

• አይተገበር
ም 
(N/A) 

Classroom Assessment Scoring System (CLASS) 
   • ፕሪ-፡ኬ ክላስ፡ ክፍል ድርጅት፡ 

የባህሪ አስተዳደር፣ ምርታማነት 
(Pre-K CLASS: Classroom 
Organization – Behavior 
Management and 
Productivity) 

ዓመታዊ 
(Annually) 

H&A • 4 ጥር 2015 
(Jan. 12, 
2023) 

ዌብናር 
(በምናብ 
የሚተላለፍ) 
(Webinar) 

      • ፕሪ-፡ኬ ክላስ፡ ክፍል ድርጅት፡ 
የመማሪያ ፎርማቶች (Pre-K 
CLASS: Classroom 
Organization – Instructional 
Learning Formats) 

ዓመታዊ 
(Annually) 

H&A • 2 የካቲት 
2015 (Feb. 
9, 2023) 

ዌብናር 
(በምናብ 
የሚተላለፍ) 
(Webinar) 

       •  የቅድመ ትምህርት ክፍል ምዘና 
ስርዓት ስሜታዊ ድጋፍ፡ አዎንታዊ 
ሁኔታ እናአሉታዊ ሁኔታ (Pre-K 
CLASS: Emotional Support –
Positive and Negative 
Climate) 

ዓመታዊ 
(Annually) 

H&A • 3 ጥቅምት 
2015 (Oct. 
13, 2022) 

ዌብናር 
(በምናብ 
የሚተላለፍ) 
(Webinar) 

https://dcpdis.org/
mailto:DCPDIS@dc.gov
https://www.quorumlearning.com/


በጣም ወቅታዊ የሆነውን የሥልጠና እና የሙያ ስልጠና ክፍለ ጊዜ መረጃ ለማየት PDIS በ https://dcpdis.org/ በኩል ይመልከቱ። የፒዲአይኤስ ምዝገባን በተመለከተ ለሚነሱ ጥያቄዎች ፣ እባክዎን በሚከተለው ኢሜል አድራሻ ጥያቄዎትን ይላኩ DCPDIS@dc.gov ወይም ለግዛቱ ትምህርት 
ተቆጣጣሪ ጽ / ቤት (OSSE) የቅድመ-ሕጻናት ትምህርት (ECE) የእርዳታ መስመር በ (202) 478-5903 ይደውሉ። ምልዓተ ጉባኤውን በ https://www.quorumlearning.com/ በኩል ማግኘት ይችላሉ። ተሻሽሎ 13 ታህሳስ 2015 ቀረበ ። 
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ጥልቅ የእዉቀት 
ዘርፍ ምአራፍ፩ ርእስ ፭ ዲሲ ኤም አር መስፈርት 

፴ ቀን 
ጤና 
እና 
ደህንነ
ት 

፺ ቀን 
ጤና 
እና 
ደህንነ
ት 

አመታ
ዊ ጤና 
እና 
ደህንነ
ት 

አመታ
ዊ 

ሙያዊ 
እድገት 

ቀጣይነት ያለው የጥራት ማሻሻያ 
እቅድ (CQIP) 
ጥምረት/ስምምነት 

Quorum 
ኮርሶች የሚመከሩ የ ፒ ዲ አይ ኤስ ኮርሶች ድግግሞሽ 

ስፖንሰር እና 
/ዎይም 
ኮንትራክተር 

በ፳፪፪ ያሉ ቀናት 
ቦታ (ከምዝገባ 
በኋላ ክፍል 
ወይም አገናኝ) 

ትንንሽ ልጆችን እና 
ቤተሰቦችን መደገፍ 
፣ መመዝገብ እና 
መገምገም 
(Observing, 
Documenting 
and Assessing 
to Support 
Young Children 
and Families) 

ለልጆች እና ለቤተሰቦች ለእድሜ ተስማሚ የሆነ 
መርሃግብሮች እና እንቅስቃሴዎች  ማቀድ (Planning 
developmentally appropriate programs 
and activities for children and families) 
 
5A DCMR, Chapter 1, § 139.8 (f) 

   አዎ 
(Yes) 

አመላካች 3 - መደበኛ እና 
መደበኛ ያልሆኑ ግምገማዎች 
ይተገበራሉ። (Indicator 3. 
Formal and informal 
assessments are 
implemented) 
 
አመላካች 8 - የእድገት ማጣሪያ 
ምርመራዎች  ይተገበራሉ። 
(Indicator 7. 
Developmental 
screenings are 
implemented) 

• አይተገበር
ም 
(N/A) 

• የቅድመ ትምህርት ክፍል ምዘና 
ስርዓት ስሜታዊ ድጋፍ፡ አዎንታዊ 
ሁኔታ እና አሉታዊ ሁኔታ (Pre-K 
CLASS: Emotional Support – 
Teacher Sensitivity and 
Regard for Student 
Perspectives) 

ዓመታዊ 
(Annually) 

H&A • 1 ኅዳር 2015 
(Nov. 10, 
2022) 

ዌብናር 
(በምናብ 
የሚተላለፍ) 
(Webinar) 

      • ፕሪ-፡ኬ ክላስ፡ የትምህርት ድጋፍ፡ 
የፅንሰ-ሀሳብ እድገት (Pre-K 
CLASS: Instructional 
Support – Concept 
Development) 

ዓመታዊ 
(Annually) 

H&A • 30 የካቲት 
2015 
(March 9, 
2023) 

ዌብናር 
(በምናብ 
የሚተላለፍ) 
(Webinar) 

       • ፕሪ-፡ኬ ክላስ፡ የትምህርት ድጋፍ፡ 
የሞዴል ቋንቋ (Pre-K CLASS: 
Instructional Support – 
Language Modeling) 

ዓመታዊ 
(Annually) 

H&A • 3 ግንቦት 
2015 (May 
11, 2023) 

ዌብናር 
(በምናብ 
የሚተላለፍ) 
(Webinar) 

        • ፕሪ-፡ኬ ክላስ፡ የትምህርት ድጋፍ፡ 
የግብረመልስ ጥራት (Pre-K 
CLASS: Instructional 
Support – Quality of 
Feedback) 

ዓመታዊ 
(Annually) 

H&A • 5 ሚያዝያ 
2015 (April 
13, 2023) 

ዌብናር 
(በምናብ 
የሚተላለፍ) 
(Webinar) 

        • ከመዋዕለ ሕፃናት እስከ 3ኛ ክፍል፡ 
የክፍል አደረጃጀት፡ የባህሪ 
አስተዳደር፣ ምርታማነት (K-3 
CLASS: Classroom 
Organization – Behavior 
Management and 
Productivity) 

ዓመታዊ 
(Annually) 

H&A • 18 ጥር 
2015 (Jan. 
26, 2023) 

ዌብናር 
(በምናብ 
የሚተላለፍ) 
(Webinar) 

https://dcpdis.org/
mailto:DCPDIS@dc.gov
https://www.quorumlearning.com/


በጣም ወቅታዊ የሆነውን የሥልጠና እና የሙያ ስልጠና ክፍለ ጊዜ መረጃ ለማየት PDIS በ https://dcpdis.org/ በኩል ይመልከቱ። የፒዲአይኤስ ምዝገባን በተመለከተ ለሚነሱ ጥያቄዎች ፣ እባክዎን በሚከተለው ኢሜል አድራሻ ጥያቄዎትን ይላኩ DCPDIS@dc.gov ወይም ለግዛቱ ትምህርት 
ተቆጣጣሪ ጽ / ቤት (OSSE) የቅድመ-ሕጻናት ትምህርት (ECE) የእርዳታ መስመር በ (202) 478-5903 ይደውሉ። ምልዓተ ጉባኤውን በ https://www.quorumlearning.com/ በኩል ማግኘት ይችላሉ። ተሻሽሎ 13 ታህሳስ 2015 ቀረበ ። 
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ጥልቅ የእዉቀት 
ዘርፍ ምአራፍ፩ ርእስ ፭ ዲሲ ኤም አር መስፈርት 

፴ ቀን 
ጤና 
እና 
ደህንነ
ት 

፺ ቀን 
ጤና 
እና 
ደህንነ
ት 

አመታ
ዊ ጤና 
እና 
ደህንነ
ት 

አመታ
ዊ 

ሙያዊ 
እድገት 

ቀጣይነት ያለው የጥራት ማሻሻያ 
እቅድ (CQIP) 
ጥምረት/ስምምነት 

Quorum 
ኮርሶች የሚመከሩ የ ፒ ዲ አይ ኤስ ኮርሶች ድግግሞሽ 

ስፖንሰር እና 
/ዎይም 
ኮንትራክተር 

በ፳፪፪ ያሉ ቀናት 
ቦታ (ከምዝገባ 
በኋላ ክፍል 
ወይም አገናኝ) 

ትንንሽ ልጆችን እና 
ቤተሰቦችን መደገፍ 
፣ መመዝገብ እና 
መገምገም 
(Observing, 
Documenting 
and Assessing 
to Support 
Young Children 
and Families) 

ለልጆች እና ለቤተሰቦች ለእድሜ ተስማሚ የሆነ 
መርሃግብሮች እና እንቅስቃሴዎች  ማቀድ (Planning 
developmentally appropriate programs 
and activities for children and families) 
 
5A DCMR, Chapter 1, § 139.8 (f) 

   አዎ 
(Yes) 

አመላካች 3 - መደበኛ እና 
መደበኛ ያልሆኑ ግምገማዎች 
ይተገበራሉ። (Indicator 3. 
Formal and informal 
assessments are 
implemented) 
 
አመላካች 8 - የእድገት ማጣሪያ 
ምርመራዎች  ይተገበራሉ። 
(Indicator 7. 
Developmental 
screenings are 
implemented) 

• አይተገበር
ም 
(N/A) 

• ከመዋዕለ ሕፃናት እስከ 3ኛ 
ክፍል:የክፍሉ አደረጃጀት፡ የመማሪያ 
ስልታዊ ቅርጸቶች (K-3 CLASS: 
Classroom Organization – 
Instructional Learning 
Formats) 

ዓመታዊ 
(Annually) 

H&A • 16 የካቲት 
2015 (Feb. 
23, 2023) 

ዌብናር 
(በምናብ 
የሚተላለፍ) 
(Webinar) 

      • ከመዋዕለ ሕፃናት እስከ 3 ኛ ክፍል 
CLASS: ስሜታዊ ድጋፍ: አዎንታዊ 
የአየር ንብረት / አሉታዊ የአየር 
ንብረት (K-3 CLASS: Emotional 
Support – Positive and 
Negative Climate) 

ዓመታዊ 
(Annually) 

H&A • የሚዎሰን (To 
be deter-
mined 
(TBD)) 

ዌብናር 
(በምናብ 
የሚተላለፍ) 
(Webinar) 

       • ከመዋዕለ ሕፃናት እስከ 3ኛ ክፍል: 
ስሜታዊ ድጋፍ: የአስተማሪ ትብነት, 
የተማሪን አመለካከት ግምት ውስጥ 
ማስገባት (K-3 CLASS: 
Emotional Support –
Teacher Sensitivity and 
Regard for Student 
Perspectives) 

ዓመታዊ 
(Annually) 

H&A • የሚዎሰን 
(TBD) 

ዌብናር 
(በምናብ 
የሚተላለፍ) 
(Webinar) 

        • ከመዋዕለ ሕፃናት እስከ 3ኛ 
ክፍል:የማስተማሪያ ድጋፍ፡ የቋንቋ 
ሞዴሊንግ) (K-3 CLASS: 
Instructional Support – 
Language Modeling) 

ዓመታዊ 
(Annually) 

H&A • 17 ግንቦት 
2015 (May 
25, 2023) 

ዌብናር 
(በምናብ 
የሚተላለፍ) 
(Webinar) 

https://dcpdis.org/
mailto:DCPDIS@dc.gov
https://www.quorumlearning.com/


በጣም ወቅታዊ የሆነውን የሥልጠና እና የሙያ ስልጠና ክፍለ ጊዜ መረጃ ለማየት PDIS በ https://dcpdis.org/ በኩል ይመልከቱ። የፒዲአይኤስ ምዝገባን በተመለከተ ለሚነሱ ጥያቄዎች ፣ እባክዎን በሚከተለው ኢሜል አድራሻ ጥያቄዎትን ይላኩ DCPDIS@dc.gov ወይም ለግዛቱ ትምህርት 
ተቆጣጣሪ ጽ / ቤት (OSSE) የቅድመ-ሕጻናት ትምህርት (ECE) የእርዳታ መስመር በ (202) 478-5903 ይደውሉ። ምልዓተ ጉባኤውን በ https://www.quorumlearning.com/ በኩል ማግኘት ይችላሉ። ተሻሽሎ 13 ታህሳስ 2015 ቀረበ ። 
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ጥልቅ የእዉቀት 
ዘርፍ ምአራፍ፩ ርእስ ፭ ዲሲ ኤም አር መስፈርት 

፴ ቀን 
ጤና 
እና 
ደህንነ
ት 

፺ ቀን 
ጤና 
እና 
ደህንነ
ት 

አመታ
ዊ ጤና 
እና 
ደህንነ
ት 

አመታ
ዊ 

ሙያዊ 
እድገት 

ቀጣይነት ያለው የጥራት ማሻሻያ 
እቅድ (CQIP) 
ጥምረት/ስምምነት 

Quorum 
ኮርሶች የሚመከሩ የ ፒ ዲ አይ ኤስ ኮርሶች ድግግሞሽ 

ስፖንሰር እና 
/ዎይም 
ኮንትራክተር 

በ፳፪፪ ያሉ ቀናት 
ቦታ (ከምዝገባ 
በኋላ ክፍል 
ወይም አገናኝ) 

ትንንሽ ልጆችን እና 
ቤተሰቦችን መደገፍ 
፣ መመዝገብ እና 
መገምገም 
(Observing, 
Documenting 
and Assessing 
to Support 
Young Children 
and Families) 

ለልጆች እና ለቤተሰቦች ለእድሜ ተስማሚ የሆነ 
መርሃግብሮች እና እንቅስቃሴዎች  ማቀድ (Planning 
developmentally appropriate programs 
and activities for children and families) 
 
5A DCMR, Chapter 1, § 139.8 (f) 

   አዎ 
(Yes) 

አመላካች 3 - መደበኛ እና 
መደበኛ ያልሆኑ ግምገማዎች 
ይተገበራሉ። (Indicator 3. 
Formal and informal 
assessments are 
implemented) 
 
አመላካች 8 - የእድገት ማጣሪያ 
ምርመራዎች  ይተገበራሉ። 
(Indicator 7. 
Developmental 
screenings are 
implemented) 

• አይተገበር
ም 
(N/A) 

•  ከመዋዕለ ሕፃናት እስከ 3ኛ ክፍል 
የማስተማሪያ ድጋፍ፡ የግብረመልስ 
ጥራት (K-3 CLASS: 
Instructional Support – 
Quality of Feedback) 

ዓመታዊ 
(Annually) 

H&A • 19 ሚያዝያ 
2015 (April 
27, 2023) 

ዌብናር 
(በምናብ 
የሚተላለፍ) 
(Webinar) 

ሥርዓተ -ትምህርት 
(Curriculum) 

ለሕጻናት፣ በጋሪ ለሚገፉ፣ ትምህርት ቤት ላልገቡ፣ 
እና/ወይም ለትምህርት የደረሱ ሕጻናት፣ ተገቢነት 
ካለው ለእድገት ተገቢ የሆኑ ፕሮግራሞች ላይ፤ 
(Developmentally appropriate 
programming for infants, toddlers, 
preschool and/or school-age children, as 
applicable) 
 
5A DCMR, Chapter 1, § 139.3 (a) and 
139.8 (a) 

   አዎ 
(Yes) 

አመላካች 1. የሥርዓተ ትምህርት 
ትግበራ ከዲሲ የቅድመ ትምህርት 
ደረጃዎች ጋር የተስተካከለ ነው። 
(Indicator 1. Curriculum 
and instruction are 
aligned to DC ELS) 

• አይተገበር
ም 
(N/A) 

የፈጠራ ሥርዓተ-ትምህርት (The Creative Curriculum) 
   • የክሪየቲቭ ክሪክለም አጠቃላይ 

እይታ ለጨቅላ ህጻናት እና 
ታዳጊዎች (The Creative 
Curriculum for Infants, 
Toddlers and Twos: 
Overview) 

ዓመታዊ 
(Annually) 

H&A • 24 መስከረም 
2015 (Oct. 
4, 2022) 

ዌብናር 
(በምናብ 
የሚተላለፍ) 
(Webinar) 

       • ለጨቅላ ህጻናት፣ ታዳጊዎች እና 
ሁለት አመት ህጻናት የፈጠራ ስርአተ 
ትምህርት፡ የክፍል ዲዛይን እና 
አደረጃጀት (The Creative 
Curriculum for Infants, 
Toddlers and Twos: 
Classroom Design and 
Organization) 

በዓመት 
ሁለት ጊዜ 
(Twice 
annually) 

H&A • 6 ኅዳር 2015 
(Nov. 15, 
2022) 

• የሚዎሰን 
(TBD) 

ዌብናር 
(በምናብ 
የሚተላለፍ) 
(Webinar) 

https://dcpdis.org/
mailto:DCPDIS@dc.gov
https://www.quorumlearning.com/


በጣም ወቅታዊ የሆነውን የሥልጠና እና የሙያ ስልጠና ክፍለ ጊዜ መረጃ ለማየት PDIS በ https://dcpdis.org/ በኩል ይመልከቱ። የፒዲአይኤስ ምዝገባን በተመለከተ ለሚነሱ ጥያቄዎች ፣ እባክዎን በሚከተለው ኢሜል አድራሻ ጥያቄዎትን ይላኩ DCPDIS@dc.gov ወይም ለግዛቱ ትምህርት 
ተቆጣጣሪ ጽ / ቤት (OSSE) የቅድመ-ሕጻናት ትምህርት (ECE) የእርዳታ መስመር በ (202) 478-5903 ይደውሉ። ምልዓተ ጉባኤውን በ https://www.quorumlearning.com/ በኩል ማግኘት ይችላሉ። ተሻሽሎ 13 ታህሳስ 2015 ቀረበ ። 
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ጥልቅ የእዉቀት 
ዘርፍ ምአራፍ፩ ርእስ ፭ ዲሲ ኤም አር መስፈርት 

፴ ቀን 
ጤና 
እና 
ደህንነ
ት 

፺ ቀን 
ጤና 
እና 
ደህንነ
ት 

አመታ
ዊ ጤና 
እና 
ደህንነ
ት 

አመታ
ዊ 

ሙያዊ 
እድገት 

ቀጣይነት ያለው የጥራት ማሻሻያ 
እቅድ (CQIP) 
ጥምረት/ስምምነት 

Quorum 
ኮርሶች የሚመከሩ የ ፒ ዲ አይ ኤስ ኮርሶች ድግግሞሽ 

ስፖንሰር እና 
/ዎይም 
ኮንትራክተር 

በ፳፪፪ ያሉ ቀናት 
ቦታ (ከምዝገባ 
በኋላ ክፍል 
ወይም አገናኝ) 

ሥርዓተ -ትምህርት 
(Curriculum) 

ለሕጻናት፣ በጋሪ ለሚገፉ፣ ትምህርት ቤት ላልገቡ፣ 
እና/ወይም ለትምህርት የደረሱ ሕጻናት፣ ተገቢነት 
ካለው ለእድገት ተገቢ የሆኑ ፕሮግራሞች ላይ፤ 
(Developmentally appropriate 
programming for infants, toddlers, 
preschool and/or school-age children, as 
applicable) 
 
5A DCMR, Chapter 1, § 139.3 (a) and 
139.8 (a) 

   አዎ 
(Yes) 

አመላካች 1. የሥርዓተ ትምህርት 
ትግበራ ከዲሲ የቅድመ ትምህርት 
ደረጃዎች ጋር የተስተካከለ ነው። 
(Indicator 1. Curriculum 
and instruction are 
aligned to DC ELS) 

• አይተገበር
ም 
(N/A) 

• ለጨቅላ ህጻናት፣ ታዳጊዎች እና 
ሁለት አመት ህጻናት የፈጠራ ስርአተ 
ትምህርት፡ የዕለት ተዕለት ተግባራት 
እና ልምዶች (The Creative 
Curriculum for Infants, 
Toddlers and Twos: 
Routines and Experiences) 

ዓመታዊ 
(Annually) 

H&A • 10 ታህሳስ 
2015 (Dec. 
19, 2022) 

ዌብናር 
(በምናብ 
የሚተላለፍ) 
(Webinar) 

       • ለአራስ ሕፃናት፣ ታዳጊዎች እና 
የሁለት አመት ህጻናት የፈጠራ 
ስርአተ ትምህርት (The Creative 
Curriculum for Infants, 
Toddlers and Twos – 
additional interest areas 
TBD) 

ወርሃዊ 
(Monthly) 

H&A • 2 ጥር 2015 
(Jan.10, 
2023) 

• 30 ጥር 2015 
(Feb. 7, 
2023) 

• 28 የካቲት 
2015 
(March 7, 
2023) 

• 26 መጋቢት 
2015 (April 
4, 2023) 

• 24 ሚያዝያ 
2015 (May 
2, 2023) 

ዌብናር 
(በምናብ 
የሚተላለፍ) 
(Webinar) 

        • ለቅድመ ትምህርት ቤት ተማሪዎች 
የፈጠራ ስርአተ ትምህርት፡ 
አጠቃላይ እይታ (The Creative 
Curriculum for Preschool: 
Overview) 

ዓመታዊ 
(Annually) 

H&A • 13 ኅዳር 
2015 (Nov. 
22, 2022) 

ዌብናር 
(በምናብ 
የሚተላለፍ) 
(Webinar) 

https://dcpdis.org/
mailto:DCPDIS@dc.gov
https://www.quorumlearning.com/


በጣም ወቅታዊ የሆነውን የሥልጠና እና የሙያ ስልጠና ክፍለ ጊዜ መረጃ ለማየት PDIS በ https://dcpdis.org/ በኩል ይመልከቱ። የፒዲአይኤስ ምዝገባን በተመለከተ ለሚነሱ ጥያቄዎች ፣ እባክዎን በሚከተለው ኢሜል አድራሻ ጥያቄዎትን ይላኩ DCPDIS@dc.gov ወይም ለግዛቱ ትምህርት 
ተቆጣጣሪ ጽ / ቤት (OSSE) የቅድመ-ሕጻናት ትምህርት (ECE) የእርዳታ መስመር በ (202) 478-5903 ይደውሉ። ምልዓተ ጉባኤውን በ https://www.quorumlearning.com/ በኩል ማግኘት ይችላሉ። ተሻሽሎ 13 ታህሳስ 2015 ቀረበ ። 
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ጥልቅ የእዉቀት 
ዘርፍ ምአራፍ፩ ርእስ ፭ ዲሲ ኤም አር መስፈርት 

፴ ቀን 
ጤና 
እና 
ደህንነ
ት 

፺ ቀን 
ጤና 
እና 
ደህንነ
ት 

አመታ
ዊ ጤና 
እና 
ደህንነ
ት 

አመታ
ዊ 

ሙያዊ 
እድገት 

ቀጣይነት ያለው የጥራት ማሻሻያ 
እቅድ (CQIP) 
ጥምረት/ስምምነት 

Quorum 
ኮርሶች የሚመከሩ የ ፒ ዲ አይ ኤስ ኮርሶች ድግግሞሽ 

ስፖንሰር እና 
/ዎይም 
ኮንትራክተር 

በ፳፪፪ ያሉ ቀናት 
ቦታ (ከምዝገባ 
በኋላ ክፍል 
ወይም አገናኝ) 

ሥርዓተ -ትምህርት 
(Curriculum) 

ለሕጻናት፣ በጋሪ ለሚገፉ፣ ትምህርት ቤት ላልገቡ፣ 
እና/ወይም ለትምህርት የደረሱ ሕጻናት፣ ተገቢነት 
ካለው ለእድገት ተገቢ የሆኑ ፕሮግራሞች ላይ፤ 
(Developmentally appropriate 
programming for infants, toddlers, 
preschool and/or school-age children, as 
applicable) 
 
5A DCMR, Chapter 1, § 139.3 (a) and 
139.8 (a) 

   አዎ 
(Yes) 

አመላካች 1. የሥርዓተ ትምህርት 
ትግበራ ከዲሲ የቅድመ ትምህርት 
ደረጃዎች ጋር የተስተካከለ ነው። 
(Indicator 1. Curriculum 
and instruction are 
aligned to DC ELS) 

• አይተገበር
ም 
(N/A) 

• ለቅድመ ትምህርት ቤት ተማሪዎች 
የፈጠራ ስርአተ ትምህርት፡ የክፍል 
ዲዛይን እና አደረጃጀት (The 
Creative Curriculum for 
Preschool: Classroom 
Design and Organization) 

ዓመታዊ 
(Annually) 

H&A • 9 ጥር 2015 
(Jan. 17, 
2023) 

ዌብናር 
(በምናብ 
የሚተላለፍ) 
(Webinar) 

       • ለቅድመ ትምህርት ቤት ተማሪዎች 
የፈጠራ ሥርዓተ-ትምህርት (The 
Creative Curriculum for 
Preschool – additional 
interest area TBD) 

ዓመታዊ 
(Annually) 

H&A • 3 ሚያዝያ 
2015 (April 
11, 2023) 

ዌብናር 
(በምናብ 
የሚተላለፍ) 
(Webinar) 

የመማሪያ 
አካባቢዎች 
(Learning 
Environments) 

ለሕጻናት፣ በጋሪ ለሚገፉ፣ ትምህርት ቤት ላልገቡ፣ 
እና/ወይም ለትምህርት የደረሱ ሕጻናት፣ ተገቢነት 
ካለው ለእድገት ተገቢ የሆኑ ፕሮግራሞች ላይ፤ 
(Developmentally appropriate 
programming for infants, toddlers, 
preschool and/or school-age children, as 
applicable) 
 
5A DCMR, Chapter 1, § 139.3 (a) and 
139.8 (a) 

   አዎ 
(Yes) 

አመላካች 4 - መደበኛ እና 
መደበኛ ያልሆኑ ግምገማዎች 
ይተገበራሉ። (Indicator 4. 
Data are used to inform 
instructional and 
professional practices) 

• አይተገበር
ም 
(N/A) 

• ለጨቅላ ህጻናት፣ ታዳጊዎች እና 
ሁለት አመት ህጻናት የፈጠራ ስርአተ 
ትምህርት፡ የክፍል ዲዛይን እና 
አደረጃጀት (The Creative 
Curriculum for Infants, 
Toddlers and Twos: 
Classroom Design and 
Organization) 

በዓመት 
ሁለት ጊዜ 
(Twice 
annually) 

H&A • 6 ኅዳር 2015 
(Nov. 15, 
2022) 

• የሚዎሰን 
(TBD) 

ዌብናር 
(በምናብ 
የሚተላለፍ) 
(Webinar) 

       • ለቅድመ ትምህርት ቤት ተማሪዎች 
የፈጠራ ስርአተ ትምህርት፡ የክፍል 
ዲዛይን እና አደረጃጀት (The 
Creative Curriculum for 
Preschool: Classroom 
Design and Organization) 

ዓመታዊ 
(Annually) 

H&A • 9 ጥር 2015 
(Jan. 17, 
2023) 

ዌብናር 
(በምናብ 
የሚተላለፍ) 
(Webinar) 

https://dcpdis.org/
mailto:DCPDIS@dc.gov
https://www.quorumlearning.com/


በጣም ወቅታዊ የሆነውን የሥልጠና እና የሙያ ስልጠና ክፍለ ጊዜ መረጃ ለማየት PDIS በ https://dcpdis.org/ በኩል ይመልከቱ። የፒዲአይኤስ ምዝገባን በተመለከተ ለሚነሱ ጥያቄዎች ፣ እባክዎን በሚከተለው ኢሜል አድራሻ ጥያቄዎትን ይላኩ DCPDIS@dc.gov ወይም ለግዛቱ ትምህርት 
ተቆጣጣሪ ጽ / ቤት (OSSE) የቅድመ-ሕጻናት ትምህርት (ECE) የእርዳታ መስመር በ (202) 478-5903 ይደውሉ። ምልዓተ ጉባኤውን በ https://www.quorumlearning.com/ በኩል ማግኘት ይችላሉ። ተሻሽሎ 13 ታህሳስ 2015 ቀረበ ። 
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ጥልቅ የእዉቀት 
ዘርፍ ምአራፍ፩ ርእስ ፭ ዲሲ ኤም አር መስፈርት 

፴ ቀን 
ጤና 
እና 
ደህንነ
ት 

፺ ቀን 
ጤና 
እና 
ደህንነ
ት 

አመታ
ዊ ጤና 
እና 
ደህንነ
ት 

አመታ
ዊ 

ሙያዊ 
እድገት 

ቀጣይነት ያለው የጥራት ማሻሻያ 
እቅድ (CQIP) 
ጥምረት/ስምምነት 

Quorum 
ኮርሶች የሚመከሩ የ ፒ ዲ አይ ኤስ ኮርሶች ድግግሞሽ 

ስፖንሰር እና 
/ዎይም 
ኮንትራክተር 

በ፳፪፪ ያሉ ቀናት 
ቦታ (ከምዝገባ 
በኋላ ክፍል 
ወይም አገናኝ) 

የመማሪያ 
አካባቢዎች 
(Learning 
Environments) 

ለሕጻናት፣ በጋሪ ለሚገፉ፣ ትምህርት ቤት ላልገቡ፣ 
እና/ወይም ለትምህርት የደረሱ ሕጻናት፣ ተገቢነት 
ካለው ለእድገት ተገቢ የሆኑ ፕሮግራሞች ላይ፤ 
(Developmentally appropriate 
programming for infants, toddlers, 
preschool and/or school-age children, as 
applicable) 
 
5A DCMR, Chapter 1, § 139.3 (a) and 
139.8 (a) 

   አዎ 
(Yes) 

አመላካች 4 - መደበኛ እና 
መደበኛ ያልሆኑ ግምገማዎች 
ይተገበራሉ። (Indicator 4. 
Data are used to inform 
instructional and 
professional practices) 

• አይተገበር
ም 
(N/A) 

• ፕሪ-፡ኬ ክላስ፡ ክፍል ድርጅት፡ 
የባህሪ አስተዳደር፣ ምርታማነት 
(Pre-K CLASS: Classroom 
Organization – Behavior 
Management and 
Productivity) 

ዓመታዊ 
(Annually) 

H&A • 4 ጥር 2015 
(Jan. 12, 
2023) 

ዌብናር 
(በምናብ 
የሚተላለፍ) 
(Webinar) 

       • ከመዋዕለ ሕፃናት እስከ 3ኛ ክፍል፡ 
የክፍል አደረጃጀት፡ የባህሪ 
አስተዳደር፣ ምርታማነት (K-3 
CLASS: Classroom 
Organization – Behavior 
Management and 
Productivity) 

ዓመታዊ 
(Annually) 

H&A • 18 ጥር 
2015 (Jan. 
26, 2023) 

ዌብናር 
(በምናብ 
የሚተላለፍ) 
(Webinar) 

        • የጨቅላ ሕፃናት እና ታዳጊዎች 
አካባቢ ደረጃ አሰጣጥ ልኬት-
ሦስተኛ እትም፡ ንዑስ ደረጃዎች 
(Infant/Toddler 
Environment Rating Scale-
Third Edition (ITERS-3): 
Subscales) 

ወርሃዊ 
(Monthly) 
 

H&A and 
Environ-
ment 
Rating 
Scales 
Institute 
(ERSI) 

• 30 ጥቅምት 
2015 (Nov. 
9, 2022) 

• 12 ታህሳስ 
2015 (Dec. 
21, 2022) 

• 3 ጥር 2015 
(Jan. 11, 
2023) 

• 1 የካቲት 
2015 (Feb. 
8, 2023) 

• 29 የካቲት 
2015 
(March 8, 
2023) 

ዌብናር 
(በምናብ 
የሚተላለፍ) 
(Webinar) 

https://dcpdis.org/
mailto:DCPDIS@dc.gov
https://www.quorumlearning.com/


በጣም ወቅታዊ የሆነውን የሥልጠና እና የሙያ ስልጠና ክፍለ ጊዜ መረጃ ለማየት PDIS በ https://dcpdis.org/ በኩል ይመልከቱ። የፒዲአይኤስ ምዝገባን በተመለከተ ለሚነሱ ጥያቄዎች ፣ እባክዎን በሚከተለው ኢሜል አድራሻ ጥያቄዎትን ይላኩ DCPDIS@dc.gov ወይም ለግዛቱ ትምህርት 
ተቆጣጣሪ ጽ / ቤት (OSSE) የቅድመ-ሕጻናት ትምህርት (ECE) የእርዳታ መስመር በ (202) 478-5903 ይደውሉ። ምልዓተ ጉባኤውን በ https://www.quorumlearning.com/ በኩል ማግኘት ይችላሉ። ተሻሽሎ 13 ታህሳስ 2015 ቀረበ ። 
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ጥልቅ የእዉቀት 
ዘርፍ ምአራፍ፩ ርእስ ፭ ዲሲ ኤም አር መስፈርት 

፴ ቀን 
ጤና 
እና 
ደህንነ
ት 

፺ ቀን 
ጤና 
እና 
ደህንነ
ት 

አመታ
ዊ ጤና 
እና 
ደህንነ
ት 

አመታ
ዊ 

ሙያዊ 
እድገት 

ቀጣይነት ያለው የጥራት ማሻሻያ 
እቅድ (CQIP) 
ጥምረት/ስምምነት 

Quorum 
ኮርሶች የሚመከሩ የ ፒ ዲ አይ ኤስ ኮርሶች ድግግሞሽ 

ስፖንሰር እና 
/ዎይም 
ኮንትራክተር 

በ፳፪፪ ያሉ ቀናት 
ቦታ (ከምዝገባ 
በኋላ ክፍል 
ወይም አገናኝ) 

           • 4 ሚያዝያ 
2015 (April 
12, 2023) 

• 2 ግንቦት 
2015 (May 
10, 2023) 

 

ማህበራዊ - ስሜታዊ 
እድገት እና የአእምሮ 
ጤና (Social-
Emotional 
Development 
and Mental 
Health) 

በ 2001 የአእምሮ ጤና ማሻሻያ ሕግ ክፍል፩፩፭ b 
(115 b) መሰረት የስነልቦና ጭንቀት ምልክቶችን 
የሚያሳዩ ተማሪዎችን መለየት እና ፣ተገቢዉን ድጋፍ 
ወደሚያገኙበት የድጋፍ አገልግሎት ቦታዎች ማቂረብ 
እና ማመልከት። (Identifying, approaching 
and referring students showing signs of 
psychological distress to appropriate 
support services pursuant to Section 
115b of the Department of Mental 
Health Establishment Amendment Act of 
2001) 
 
5A DCMR, Chapter 1, § 139.7 (k) 

  አዎ 
(Yes) 

 አመላካች 6 - የማካተት ልምዶች 
ይተገበራሉ። (Indicator 6. 
Inclusion practices are 
implemented) 

• አይተገበር
ም 
(N/A) 

•  የቅድመ ትምህርት ክፍል ምዘና 
ስርዓት ስሜታዊ ድጋፍ፡ አዎንታዊ 
ሁኔታ እናአሉታዊ ሁኔታ (Pre-K 
CLASS: Emotional Support –
Positive and Negative 
Climate) 

ዓመታዊ 
(Annually) 

H&A • 3 ጥቅምት 
2015 (Oct. 
13, 2022) 

ዌብናር 
(በምናብ 
የሚተላለፍ) 
(Webinar) 

      • የቅድመ ትምህርት ክፍል ምዘና 
ስርዓት ስሜታዊ ድጋፍ፡ አዎንታዊ 
ሁኔታ እና አሉታዊ ሁኔታ (Pre-K 
CLASS: Emotional Support – 
Teacher Sensitivity and 
Regard for Student 
Perspectives) 

ዓመታዊ 
(Annually) 

H&A • 1 ኅዳር 2015 
(Nov. 10, 
2022) 

ዌብናር 
(በምናብ 
የሚተላለፍ) 
(Webinar) 

        • ከመዋዕለ ሕፃናት እስከ 3 ኛ ክፍል 
CLASS: ስሜታዊ ድጋፍ: አዎንታዊ 
የአየር ንብረት / አሉታዊ የአየር 
ንብረት (K-3 CLASS: Emotional 
Support – Positive and 
Negative Climate) 

ዓመታዊ 
(Annually) 

H&A • የሚዎሰን 
(TBD) 

ዌብናር 
(በምናብ 
የሚተላለፍ) 
(Webinar) 

https://dcpdis.org/
mailto:DCPDIS@dc.gov
https://www.quorumlearning.com/


በጣም ወቅታዊ የሆነውን የሥልጠና እና የሙያ ስልጠና ክፍለ ጊዜ መረጃ ለማየት PDIS በ https://dcpdis.org/ በኩል ይመልከቱ። የፒዲአይኤስ ምዝገባን በተመለከተ ለሚነሱ ጥያቄዎች ፣ እባክዎን በሚከተለው ኢሜል አድራሻ ጥያቄዎትን ይላኩ DCPDIS@dc.gov ወይም ለግዛቱ ትምህርት 
ተቆጣጣሪ ጽ / ቤት (OSSE) የቅድመ-ሕጻናት ትምህርት (ECE) የእርዳታ መስመር በ (202) 478-5903 ይደውሉ። ምልዓተ ጉባኤውን በ https://www.quorumlearning.com/ በኩል ማግኘት ይችላሉ። ተሻሽሎ 13 ታህሳስ 2015 ቀረበ ። 
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ጥልቅ የእዉቀት 
ዘርፍ ምአራፍ፩ ርእስ ፭ ዲሲ ኤም አር መስፈርት 

፴ ቀን 
ጤና 
እና 
ደህንነ
ት 

፺ ቀን 
ጤና 
እና 
ደህንነ
ት 

አመታ
ዊ ጤና 
እና 
ደህንነ
ት 

አመታ
ዊ 

ሙያዊ 
እድገት 

ቀጣይነት ያለው የጥራት ማሻሻያ 
እቅድ (CQIP) 
ጥምረት/ስምምነት 

Quorum 
ኮርሶች የሚመከሩ የ ፒ ዲ አይ ኤስ ኮርሶች ድግግሞሽ 

ስፖንሰር እና 
/ዎይም 
ኮንትራክተር 

በ፳፪፪ ያሉ ቀናት 
ቦታ (ከምዝገባ 
በኋላ ክፍል 
ወይም አገናኝ) 

ማህበራዊ - ስሜታዊ 
እድገት እና የአእምሮ 
ጤና (Social-
Emotional 
Development 
and Mental 
Health) 

በ 2001 የአእምሮ ጤና ማሻሻያ ሕግ ክፍል፩፩፭ b 
(115 b) መሰረት የስነልቦና ጭንቀት ምልክቶችን 
የሚያሳዩ ተማሪዎችን መለየት እና ፣ተገቢዉን ድጋፍ 
ወደሚያገኙበት የድጋፍ አገልግሎት ቦታዎች ማቂረብ 
እና ማመልከት። (Identifying, approaching 
and referring students showing signs of 
psychological distress to appropriate 
support services pursuant to Section 
115b of the Department of Mental 
Health Establishment Amendment Act of 
2001) 
 
5A DCMR, Chapter 1, § 139.7 (k) 

  አዎ 
(Yes) 

 አመላካች 6 - የማካተት ልምዶች 
ይተገበራሉ። (Indicator 6. 
Inclusion practices are 
implemented) 

• አይተገበር
ም 
(N/A) 

• ከመዋዕለ ሕፃናት እስከ 3ኛ ክፍል: 
ስሜታዊ ድጋፍ: የአስተማሪ ትብነት, 
የተማሪን አመለካከት ግምት ውስጥ 
ማስገባት (K-3 CLASS: 
Emotional Support –
Teacher Sensitivity and 
Regard for Student 
Perspectives) 

ዓመታዊ 
(Annually) 

H&A • የሚዎሰን 
(TBD) 

ዌብናር 
(በምናብ 
የሚተላለፍ) 
(Webinar) 

 

https://dcpdis.org/
mailto:DCPDIS@dc.gov
https://www.quorumlearning.com/

