
የ2023-2024 የትምህርት ዘመን ካሌንደር (ቀን መቁጠሪያ)
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ሙያዊ የመማር ሂደት ቀን የመካ. ደ. ት/ቤት/የሁለተኛ ደ. ት/ቤት የእገረ-መንገድ ምዝገባ (MS/HS WALK-IN )የሴሜስተር ቀናት

በትምህርት ቤት የሚወሰን እና የሚነገር 1 ኦገስት 21 ይጀምራል

የእቅድ ዝግጅት ቀን ዲሴምበር 15 ያበቃል

የአዲስ ተማሪ አቀባበል 2 ጃንዋሪ 3 ይጀምራል

የቤተሰብ የኮንፍረንስ ቀን ጁን 5 ያበቃል

እረፍት/ትምህርት የለም

በጊዜ የሚለቀቁበት ቀን የተማሪ መገኛ (ሪፖርት ማድረጊያ) ቀናት

ከትምህርት በጁን 5 በግዜ ይለቀቃሉ፤ 5 የእቅድ ዝግጅት ቀን እረፍት/ትምህርት የለም 174.5 ድምር ቀናት

የላብ አደሮች ቀን - ሴፕቴ. 4 መምህራን ሪፖርት የሚያደርጉባቸው ቀናት

የምስጋና ቀን - ኖቬ. 23 186.0 ድምር ቀናት

የዘመን መለወጫ ቀን - ጃንዋሪ 1

የዶር. ማርቲን ሉተር ኪንግ ጁኒየር ቀን - ጃንዋሪ 15

የፕሬዝዳንት ቀን - ፌብሩዋሪ 19

የሴዛር ቻቬዝ ቀን - ማርች 31

የመታሰቢያ ቀን - ሜይ 27

ጁንቲንዝ - ጁን 19

በዓላት እና ታስበው የሚውሉ ቀናት

ቀናት ተሰምሮባቸዋል፦ ሙሉ ዝርዝር እዚህ ይገኛል

https://drive.google.com/file/d/1E13D0OmcRyhbLNxMafeDTTVn7jPujQ81/view?usp=sharing


በዓል/ታስቦ የሚውል ቀን (ከCELT በሃይማኖት በዓላት ላይ መመሪያዎች) የተወሰደ ሃይማኖት/እምነት SY22-23 ቀናት SY23-24 ቀናት SY24-25 ቀናት
ኢድ አል-አድሐ **
የመስዋእት በዓል። የአረፋት ቀን የሐጅ ፍጻሜን ያመለክታል። እስላም ከጁላይ 8-9፣ 2022 ከጁን 28-29፣ 2023 ከጁን 16-17፣ 2024
አሹራ
በዚህ ቀን ላይ አማራጭ የሆነ ጾም አለ። የሺዓ ታስቦ የሚውል ቀን በ683/684 ዓ.ም ከካርባላ ጦርነት 
በኋላ የነቢዩ ሙሐመድ የልጅ ልጅ ሁሴን መሰዋቱ ላይ የተመሰረተ ነው። የሱኒ ታስቦ የሚውል ቀን ከብዙ 
መጽሐፍ ቅዱሳዊ እና ቁርኣናዊ ክስተቶች ጋር የተያያዘ ነው። እስላም ኦገስት 8፣ 2022 ጁላይ 19፣ 2023 ጁላይ 8፣ 2024
ክሪሽና ጃንማሽታሚ
የክርሽና ልደት መታሰቢያ፣ የቪሽኑ አምላክ ስምንተኛው መገለጥ። ሂንዱ ኦገስት 18 -19፣ 2022 ሴፕቴም. 6 - 7፣ 2023 ኦገስት 25 - 26፣ 2024
ሮሽ ሃሻናህ #
የአይሁድ አዲስ ዓመት። የማሰላሰል፣ የመታቀብ እና የጸሎት ጊዜ። አይሁድ ሴፕቴም. 25 - 27፣ 2022 ሴፕቴምበር 15 - 17፣ 2023 ኦክቶበር 2 - 4፣ 2024
የጎዶልያስ ጾም
የገዶልያስ ጾም በይሁዳ የሚኖሩትን የአይሁድ ሕዝብ በበላይነት በመቆጣጠር የተከሰሰውን የጎዶልያስን 
መገደል ለማሰብ የሚውል የጾም ቀን ነው። አይሁድ ሴፕቴምበር 28፣ 2022 ሴፕቴምበር 18፣ 2023 ኦክቶበር 6፣ 2024
ዮም ኪፑር (የቤዛ ቀን) #
አይሁዶች አንድ ቀን በጾም እና በጸሎት የሚያሳልፉበት የአመቱ እጅግ ክቡር እና የተቀደሰ ቀን። አይሁድ ኦክቶበር 4-5፣ 2022 ሴፕቴምበር 24 - 25፣ 2023 ኦክቶበር 11 - 12፣ 2024
ማቦን/ የመኸር እኩል ቀን**
 ማቦን የመኸር መምጣት እና እሱ በመምጣቱ የመኸር ማጨድ ነው። የተትረፈረፈ፣ በዓመቱ የዋለው 
የጉልበት ፍሬ እና በቅርቡ የክረምት ጊዜ ስለሚመጣ ዝግጅቶችን ያመላክታል። ፓጋን-ዊክካን ሴፕቴምበር 23፣ 2022 ሴፕቴምበር 23፣ 2023 ሴፕቴምበር 22፣ 2024
ሱኮት #
 እንዲሁም የዳስ በዓል በመባል ይታወቃል – የእስራኤል ህዝብ በድንኳን ውስጥ እየኖሩ በምድረ በዳ 
ሲንከራተቱ ሳለ የመኸር ጊዜን እና  መጠበቃቸውን ያከብራል። አይሁድ ኦክቶበር 9-16፣ 2022 ኦክቶበር 9 - 11፣ 2023 ከሴፕቴምበር 29 - ኦክቶበር 1፣ 2024
ሺሚኒ አትዝሬት / ሲምሃት ቶራ #
የቶራን ንባብ አመታዊ ዑደትን ማጠናቀቅ። አይሁድ ኦክቶበር 17፣ 2022 ኦክቶበር 16 - 18፣ 2023 ኦክቶበር 6 - 8፣ 2024
መውሊድ-አል-ነቢ / የነቢዩ ሙሐመድ ልደት**
በ570 ዓም የእስልምና መስራች የሆነው የነቢዩ ሙሐመድ ልደት መታሰቢያ በአለም አቀፍ ደረጃ ታስቦ 
አይውልም። እስላም ኦክቶበር 8፣ 2022 ሴፕቴምበር 28፣ 2023 ሴፕቴምበር 16፣ 2024
ሳምሄይን**
ሳምሄይን በዓመቱ ውስጥ በጣም አስፈላጊ ከሆኑት በዓላት አንዱ ነው። በጣም ኃይለኛ ጊዜ እንደሆነ 
ይታሰባል እና መመሪያን፣ እርዳታን፣ አሉታዊነትን በማስወገድ እና በአዲሱ አመት በአዎንታዊ ብርሃን 
ለመጀመር በጣም ጥሩ ነው። ፓጋን-ዊክካን ኦክቶበር 31 – ኖቬምበር 1 2022

ኦክቶበር 31 – ኖቬምበር 1 
2023 ኦክቶበር 31 – ኖቬምበር 1 2024

ባንዲ ቾር ዲቫስ
በ1612 አካባቢ ከጉሩ ሃርጎቢንድ እስር ቤት መውጣቱን የሚያስታውስ «የነፃነት ቀን» በመባል ታስቦ 
ይውላል። ሲክ ኦክቶበር 24፣ 2022 ኦክቶበር 12፣ 2023 ኖቬምበር 1፣ 2024
ዲዋሊ***
የሰው ልጅ ወደ ብርሃን እንዲሄድ የሚገፋፋውን የሚያመለክት የብርሃን በዓል። ሂንዱ ኦክቶበር 24፣ 2022 ኖቬምበር 12፣ 2023 ኦክቶበር 31፣ 2024
የባብ ልደት #
በ1819 በሲይድ የተወለደችበትን አመታዊ በዓል ባሃኢ አከባበር፣ “ባቢ”፣ የባሃኢ እምነት ነቢይ-አዋጅ፣ 
በሺራዝ፣ ፋርስ። ባሃይ ኦክቶበር 25-26፣ 2022 ኦክቶበር 16፣ 2023 ኖቬምበር 2፣ 2024
የባሃዩላህ ልደት #
በኑር ፋርስ የባሃይ እምነት ነብይ-መስራች የነበረው ባሃዩላህ በ1817 የመወለዱ ክብረ በዓል። ባሃይ ኦክቶበር 26-27፣ 2022 ኦክቶበር 17፣ 2023 ኖቬምበር 3፣ 2024
የጉሩ ናናክ መወለድ
በ1469 አካባቢ የሲክሂዝም መስራች የሆነው ጉሩ ናናክ በህዳር ወር ሙሉ ጨረቃ በሚሆንበት ቀን 
የልደት ቀኑ ይከበራል። ሲክ ኖቬምበር 30፣ 2022 ኖቬምበር 27፣ 2023 ኖቬምበር 15፣ 2024
የአብዱል ባሃ ማረግ
 የአብዱል-ባሃ ማረግ በኖቬምበር 28፣ 1921 ሞትን– እና ወደ ኋላ መለስ ብሎ የአብዱል-ባሃን– ህይወት 
ያስታውሳል። ባሃይ ከኖቬምበር 27-28፣ 2022 ኖቬምበር 28፣ 2023 ኖቬምበር 28፣ 2024
ሃኑካህ (ቻኑካህ)
 የመካቢያን በሴሉሲድ ግዛት ላይ ባመጹበት ወቅት በኢየሩሳሌም የሚገኘው ሁለተኛው ቤተመቅደስ 
እንደገና መመረቁን የሚያስታውስ የአይሁድ በዓል። እንዲሁም የብርሃን በዓል በመባል ይታወቃል። አይሁድ ከዲሴምበር 19-26፣ 2022

ከታህሳስ 7 - 15 ቀን 2023 
ዓ.ም

ከዲሴምበር 25፣ 2024 - ጃንዋሪ 2፣ 
2025

https://celt.dpsk12.org/resources/religious-holidays/


በዓል/ታስቦ የሚውል ቀን (ከCELT በሃይማኖት በዓላት ላይ መመሪያዎች) የተወሰደ ሃይማኖት/እምነት SY22-23 ቀናት SY23-24 ቀናት SY24-25 ቀናት
ዩል / የክረምት እኩል ቀን
ዩል የሚካሄደው ቀናቶች አጭር በሚሆኑበት ጊዜ የክረምት እኩል ቀን ወቅት ላይ ነው። ለመጪዎቹ 
የቅዝቃዜ ወራት የመጨረሻ ዝግጅቶች የሚደረጉበት ጊዜ ነው። እንዲሁም የፀሐይን ወይም የእሳትን 
ሙቀት እና ሕይወት ሰጪ ምንጭ መሆኑን ራሳችንን የምናስታውስበት ጊዜ ነው። ፓጋን-ዊክካን ዲሴምበር 21፣ 2022 ዲሴምበር 21፣ 2023 ዲሴምበር 21፣ 2024
ገና #
ክርስቲያናዊ የኢየሱስ ክርስቶስ ልደት በዓል አከባበር። በጸሎቶች፣ በስጦታ መለዋወጥ እና በቤተሰብ 
ድግሶች (በግሪጎሪያን የቀን መቁጠሪያ መሰረት) ታስቦ የሚውል። ክርስቲያን ዲሴምበር 25፣ 2022 ዲሴምበር 25፣ 2023 ዲሴምበር 25፣ 2024
ኩዋንዛ
በአፍሪካ-አሜሪካዊ ባህል ውስጥ የአፍሪካን ቅርስ የሚያከብር ለሳምንት የሚቆይ አከባበር።

በሃይማኖቶች መካከል 
/ አፍሪካ-አሜሪካዊ ከዲሴምበር 26 - ጃንዋሪ 1፣ 2023

ከዲሴምበር 26፣ 2023 - 
ጃንዋሪ 1፣ 2024

ከዲሴምበር 26፣ 2024 - ጃንዋሪ 1፣ 
2025

የጥምቀት በዓል
 የእግዚአብሔርን እንደ ኢየሱስ ክርስቶስ መገለጥ ያከብራል። ክርስትያን ጃንዋሪ 6፣ 2023 ጃንዋሪ 6፣ 2024 ጃንዋሪ 6፣ 2025
የምስራቅ ኦርቶዶክስ ገና 
የከርስትያን የእየሱስ ክርስቶስ ልደት አከባበር። በጸሎቶች፣ በስጦታ መለዋወጥ እና በቤተሰብ ድግሶች 
(በጁልያን የቀን መቁጠሪያ መሰረት) ታስቦ የሚውል። ኦርቶዶክስ ክርስቲያን ጃንዋሪ 7፣ 2023 ጃንዋሪ 7፣ 2024 ጃንዋሪ 7፣ 2025
የጨረቃ አዲስ ዓመት
የጨረቃ አዲስ ዓመት ለጨረቃ አቆጣጠር የዘመን መለወጫ መጀመሪያ ነው። ከተለያዩ ባህሎች 
የተወጣጡ ሰዎች ለአዲሱ ዓመት ዕድልን፣ ሀብትን እና ብልጽግናን ወደራሳቸው ለማምጣት ትልልቅ 
ክብረ-በዓላትን ያዘጋጃሉ። በዓላቱ እስከ አንድ ወር ድረስ ሊቆዩ ይችላሉ። ቤተሰቦች እና ጓደኞች የቀድሞ 
አባቶቻቸውን ለማመስገን እና ለማክበር ይሰባሰባሉ። 

ኮንፊሺያኒዝም/
ታኦይዝም/
ቡዲዝም ጃንዋሪ 22፣ 2023 ፌብሯሪ 10፣ 2024 ጃንዋሪ 29፣ 2025

ኢምቦልክ / የፀደይ ተስፋ
አስደሳች ጊዜ፣ የፀደይ ወቅት የመመለሱን ተስፋን ያመለክታል። ይህ ጊዜ ሰብሎችም ሆኑ እንስሳት 
የተትረፈረፈ አመትን ለማረጋገጥ የተባረኩበት ጊዜ ነው፣ ሁሉም ጤናማ ይሆናሉ እና አዲስ ህይወት አሁን 
ይበቅላል። ፓጋን-ዊክካን ፌብሯሪ 1፣ 2023 ፌብሯሪ 1፣ 2024 ፌብሯሪ 1፣ 2025
አሽ ረዕቡ / የዐበይ ጾም
የዐበይ ጾም የጀመረው በምዕራብ ክርስትና ነው። ክርስቲያን ፌብሯሪ 22፣ 2023 ፌብሯሪ 14፣ 2024 ማርች 5፣ 2025
የምስራቅ ኦርቶዶክስ የዐብይ ጾም መጀመሪያ
 የዐቢይ ጾም የአርባ ቀናት የመጀመሪያ ቀን፣ ከንፁህ ሰኞ ጀምሮ፣ የተለያዩ የጾም ወቅቶች፣ አልዓዛር ቅዳሜ 
እና የዘንባባ እሑድ ተከትሎ፣ በቅዱስ ሳምንት ይጠናቀቃል። ኦርቶዶክስ ክርስቲያን ፌብሯሪ 27፣ 2023 March 18, 2024 March 3, 2025
የአስቴር ጾም፣ ፉሪም።
 በፑሪም ታሪክ ውስጥ በአይሁድ ህዝቦች የተጾመውን ጾም ማክበር። አይሁድ ማርች 6-7፣ 2023 ከማርች 23--24፣ 2024 ከማርች 13--14፣ 2025
ሆላ ሞሃላ
በቼት የጨረቃ ወር መጀመሪያ ላይ የሚካሄደው የሶስት ቀን የሲክ ፌስቲቫል ይጀምራል። ሲክ ማርች 8-10፣ 2023 ከማርች 25--27፣ 2024 ከማርች 14--16፣ 2025
ኑሩዝ #
የአዲሱን ዓመት የመጀመሪያ ቀን ማክበር፣ ይህ ሥራ ከማይሰራባቸው ዘጠኝ የባሃይ ቅዱስ ቀናት መካካል 
አንዱ ነው። በአጠቃላይ ለጸሎት እና ለበዓል በሚደረግ ስብሰባ ታስቦ ይውላል። ባሃይ / ዞራስትራኒዝም ማርች 21-22፣ 2023 ማርች 21-22፣ 2024 ማርች 21-22፣ 2025
ኦስታራ / የጸደይ እኩል ቀን
የፀደይ እና አዲስ ህይወት መምጣትን ማክበር። ፓጋን-ዊክካን ማርች 20፣ 2023 ማርች 20፣ 2024 ማርች 20፣ 2025
ረመዳን
ነቢዩ ሙሐመድ የቁርአንን መለኮታዊ መገለጥ መቀበላቸውን የሚያስታውስ የእስልምና አመት እጅግ 
የተቀደሰ ወቅት። ከንጋት ጀምሮ ጀንበር እስክትጠልቅ ድረስ የመመርመር፣ የጸሎት እና የጾም ወር። ሆን 
ብሎ መጠጥን፣ ምግብን ወይም ማንኛውንም የምግብ ጥቅም ያለውን መርፌ መጠቀም የተከለከለ ነው። እስላም ከማርች 22– ኤፕሪል 21፣ 2023

ከማርች 10 - ኤፕሪል 8፣ 
2024 ከፌብሩዋሪ 28 - ማርች 29፣ 2025

ባይሳኪ (ቫይሳኪ)
የካልሳ ወንድማማችነት መወለድ፣ የሲክሂዚም እምነት እንደ የጋራ እምነት የተወለደበትን ዓመት 
የሚያስታውስ የሲክ አዲስ ዓመት በዓል። ሲክ ኤፕሪል 14፣ 2023 ኤፕሪል 13፣ 2024 ኤፕሪል 14፣ 2025
ስቅለት
የኢየሱስ ክርስቶስን ስቅለት እና በቀራንዮ መሞቱን ያስታውሳል። ክርስቲያን ኤፕሪል 7፣ 2023 ማርች 29፣ 2024 ኤፕሪል 18፣ 2025
የቤኮሮት ጾም
የአይሁድ የበኩር ልጆችን ከቸነፈር ያዳነበትን ተአምር ያስታውሳል። አይሁድ ኤፕሪል 5፣ 2023 ኤፕሪል 22፣ 2024 ኤፕሪል 10፣ 2025

https://celt.dpsk12.org/resources/religious-holidays/


በዓል/ታስቦ የሚውል ቀን (ከCELT በሃይማኖት በዓላት ላይ መመሪያዎች) የተወሰደ ሃይማኖት/እምነት SY22-23 ቀናት SY23-24 ቀናት SY24-25 ቀናት
ፋሲካ (ፔሳች) #
የአይሁድ ሕዝብ ከነጻነት ባርነት ነፃ የወጣበት በዓል። አይሁድ ከኤፕሪል 5- ኤፕሪል 13፣ 2023 ኤፕሪል 22 - 30 ቀን 2024 ኤፕሪል 12 - 20 ቀን 2025
ፋሲካ
የክርስቲያን የተቀደሱ ቀናት። ዕለቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመስቀል ሞቱ የተነሳበትን መታሰቢያ ነው። ክርስቲያን ኤፕሪል 9፣ 2023 ማርች 31፣ 2024 ኤፕሪል 20፣ 2025
ሪድቫን #
ነብይ መስራች ባሃዩላህ ሪድቫን (ገነት) በምትባል የአትክልት ስፍራ ውስጥ ተቀምጦ ለዚህ ዘመን 
የእግዚአብሔር መልእክተኛ ሆኖ ተልእኮውን በይፋ ያወጀበትን አስራ ሁለቱን ቀናት ያስታውሳል። ባሃይ 
ሥራን ሲያግድ የመጀመሪያው፣ ዘጠነኛው እና አስራ ሁለተኛው ቀን እንደ ቅዱስ ቀናት ይከበራሉ። ባሃይ ከኤፕሪል 20-ሜይ 2፣ 2023 ከኤፕሪል 20-ሜይ 2፣ 2024 ከኤፕሪል 20-ሜይ 2፣ 2025
የምስራቅ ኦርቶዶክስ ስቅለት
የኢየሱስ ስቅለት እና ተያያዥ ጉዳዮች ክርስቲያናዊ ትውስታ። ኦርቶዶክስ ክርስቲያን ኤፕሪል 14፣ 2023 ሜይ 3፣ 2024 ኤፕሪል 18፣ 2025
ምሥራቃዊ  ኦርቶዶክስ ፋሲካ
የክርስቲያን የተቀደሱ ቀናት። ዕለቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመስቀል ሞቱ የተነሳበትን መታሰቢያ ነው። ኦርቶዶክስ ክርስቲያን ኤፕሪል 16፣ 2023 ሜይ 5፣ 2024 ኤፕሪል 20፣ 2025
ላይላት አል ቃድር**
ይህ የድል ወይም የኃይል ምሽት ነው። ቁርኣን ለነቢዩ መሐመድ መገለጡን ያመለክታል። እስላም ኤፕሪል 18፣ 2023 ኤፕሪል 6፣ 2024 ማርች 27፣ 2025
የሪድቫን 9ኛ ቀን #
የቤተሰብ ትስስር እንደገና መገናኘቱንና ጥንካሬውን እንዲሁም መላ የሰው ቤተሰብ አንድነትን ያሳያል። ባሃይ ከኤፕሪል 28--29 2023 ኤፕሪል 29፣ 2024 ኤፕሪል 29፣ 2025
ቤልታን / የእሳት በዓል፣ ሜይዴይ
ቤልታን በፀደይ እና በበጋ መካከል ያለው አጋማሽ ነው። ለፀደይ ለምነት ምስጋና እና አክብሮት 
የሚቀርብበት ጊዜ ነው፣ በዓላት በሜይ 1 ዋዜማ ይጀምራሉ። ፓጋን-ዊክካን ኤፕሪል 30፣ 2023 ሜይ 1፣ 2024 ሜይ 1፣ 2025
የሪድቫን 12ኛ ቀን #
ባሃዩላህ ከባግዳድ የወጣበትን ዋዜማ ያስታውሳል። ባሃይ ሜይ 2፣ 2023 ሜይ 2፣ 2024 ሜይ 2፣ 2025
ኢድ አል-ፈጥር (ቀኑ በአንድ ቀን ሊለያይ ይችላል)
የረመዳን መጨረሻን ያመለክታል። ለእግዚአብሔር ምስጋና የሚሰጥበት በዓል ነው። እስላም ከኤፕሪል 21-22 2023 ኤፕሪል 10፣ 2024 ማርች 31፣ 2025
ቬሳክ (ቪዛካ ፑጃ) - የቡድሃ ቀን # **
የጌታ ቡድሃ ልደት፣ መገለጥ እና ሞት (የኒርቫናን መዳረሻ) ያመለክታል። ቡዲዝም ሜይ 5፣ 2023 ሜይ 23፣ 2024 ሜይ 12፣ 2025
የባብ መግለጫ ***
የሜይ 23፣ 1844 ማስታወሻ ፤ የባሃይ እምነት ነቢይ የሆነው ባብ አዲሱ የእግዚአብሔር መልእክተኛ 
መሆኑን ያበሰረበት ጊዜ። ባሃይ ሜይ -24/2023 ሜይ 23፣ 2024 ሜይ 23፣ 2025
የዕርገት ቀን
የኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ሰማይ ማረጉን የሚያስታውስ የፋሲካ አርባኛ ቀን። ክርስቲያን ሜይ 18፣ 2023 ሜይ 9፣ 2024 ሜይ 29፣ 2025
የባሃዩላህ ዕርገት**
የባሃይ እምነት ነብይ-መስራች የሆነው ባሃዩላህ በግዞት የሞተበትን አመታዊ ክብረ በዓል። ባሃይ ሜይ 28-29 2023 ሜይ 29፣ 2024 ሜይ 29፣ 2025
ሻቩት #
የቶራ መስጠትን ከሚያስታውሱ ከሦስቱ የሐጅ በዓላት አንዱ ነው (5ቱ የሙሴ መጻሕፍት)። አይሁድ ከሜይ 25-27፣ 2023 ጁን 11 - 13፣ 2024 ጁን 1 - 3፣ 2025
በዓለ ሃምሳ
እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ በእሳት ልሳን እና በሚነፍስ ነፋስ ወደ ደቀ መዛሙርቱ የመጣበት ቀን 
ክርስቲያናዊ ምልከታ። የጥምቀት በዓል እና የአዳዲስ ክርስቲያኖች ማረጋገጫ ባህላዊ ቀን ነው።

ክርስትና
(RC፣ P፣ O) ሜይ 28፣ 2023 ሜይ 19፣ 2024 ሜይ 8፣ 2025

ሊታ / የበጋ ረጅም ቀን
ሊታ የዓመቱ ረጅሙ ቀን የማክበር በዓል ነው። ፓጋን-ዊክካን ጁን 21፣ 2023 ጁን 20፣ 2024 ጁን 20፣ 2025
ሉናሳድ / የመጀመሪያ መኸር
በበጋ እና በመኸር መካከል ያለው መካከለኛ ነጥብ፣ የመጀመሪያው የእህል እና የፍራፍሬ መኸር ነው። 
ለአዲሱ የዳቦ እና የትኩስ ፍራፍሬዎች መኸር ምስጋና ይሰጣል እንዲሁም ያከብራል። ፓጋን-ዊክካን ኦገስት 1፣ 2023 ኦገስት 1፣ 2024 ኦገስት 1፣ 2024

https://celt.dpsk12.org/resources/religious-holidays/
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