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2017-2018 የትምህርት ዓመት እስከ ጁን 15 ተራዝሟል።
በቅርቡ የተከሰተው የአየር ሁኔታ የሞንጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ (MCPS) በአምስት ቀናት
(ጃኑወሪ 4፣ ጃኑወሪ 17፣ ፌብሩወሪ 7፣ ማርች 2 እና ማርች 21) እንዲዘጋ አስገድዷል። በ
2017-2018 የ MCPS ትምህርት ካላንደር የሚያካትተው 182 የትምህርት ቀናት፣ በሜሪላንድ
ስቴት ቢያንስ ከሚጠበቀው ገደብ በሁለት ቀናት የበለጠ ነው። በነዚህ የመዝጋት ውጤት
ምክንያት፣ ከስቴት የሚጠበቅብንን የትምህርት ቀናት ለማሟላት MCPS በመጠባበቂያነት
ከተያዙት ሦስቱን ቀኖች ለመጠቀም ይፈልጋል። የትምህርት ዓመቱ አሁን እስከ ጁን 15/2018
ይራዘማል። የመጨረሻው የትምህርት ቀን ለሁሉም ተማሪዎች ቀድመው የሚለቀቁበት ቀን
ይሆናል።
ስለ MCPS የትምህርት ካላንደር የበለጠ መረጃ/ኢንፎርሜሽን ለማግኘት ይህንን ድረገጽ
ይመልከቱ፦ http://www.montgomeryschoolsmd.org

ለ5ኛ ክፍል ዕውቀት ፉክክር ዝግጁ ነዎት?
ይህ ሳቅና ጨዋታ የተሞላበት ነፃ ዝግጅት በአካባቢ ታዋቂና ዝነኛ የሆኑ ሰዎችን እና የማህበረሰብ
መሪዎችን ይፈትናል።
የ MCPS ኢጁኬሽናል ፋውንዴሽን (MCPS Educational Foundation) በአካባቢው
የታወቁ/ዝነኛ ግለሰቦች እና የማህበረሰብ መሪዎች ጋር በመሆን “Are You Up to the 5th
Grade Challenge?” በተሰኘው ዓመታዊ ዝግጅት ሳቅና ጨዋታ የተሞላበት ምሽት

እንዲያሳልፉ ይጋብዛል። ዝግጅቱ የሚካሄደው ሰኞ፣ ኤፕረል 16 ነው። ዝግጅቱ የሚካሄደዉ በ
AFI Silver Theatre and Cultural Center, 8633 Colesville Road, Silver Spring ከ
6 p.m ጀምሮ ነዉ።
ዝግጅቱ የአካባቢውን ታዋቂ ተወዳዳሪዎች ስለ 5ኛ ክፍል እውነታዎች እውቀታቸውን ይፈትናል።
ከበርካታ የሞንጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ (MCPS) የአንደኛ ደረጃ ት/ቤት ተማሪዎች
በዝግጅቱ ላይ ይሳተፋሉ።
ክውነቱ ለህዝብ ነጻና ክፍት ነው። መከታተል የሚፈልጉ እዚህ እንዲመዘገቡ ይጠየቃሉ፡የሞንጎመሪ ካውንቲ ናሽናል ኮሌጅ ትርኢት (Montgomery County National College Fair)
ኤፕሪል 10 እና 11 ይካሄዳል።

ዓመታዊው የሞንጎመሪ ካውንቲ ናሽናል ኮሌጅ ትርኢት (Montgomery County National
College Fair) ማክሰኞ፣ ኤፕሪል 10 እና ረቡዕ፣ ኤፕሪል 11 በ Agricultural Center, 501
Perry Parkway in Gaithersburg ይካሄዳል። ይህ ነፃ ክውነት የበርካታ ኮሌጆችና
ዩኒቨርሲቲዎች ተወካዮች ተገኝተው ለተማሪዎችና ለወላጆቻቸው የኮሌጅ መግቢያዎች ሂደት
እንዲያስሱ መገልገያዎችን ያቀርባሉ። ትርኢቱ ሁለቱንም ቀኖች ከ9:45 a.m እስከ 12:45 p.m
ይካሄዳል እናም ከት/ቤቶቻቸው ጋር ለሚከታተሉ የ11ኛ ክፍል ተማሪዎች ክፍት ነው። ትርኢቱ
ማክሰኞ ከ 6:30 p.m እስከ 8:30 p.m እንደገና የሚካሄድ ሲሆን በጠቅላላ ከ 8ኛ - 12ኛ ክፍል
ተማሪዎች
እና
ለወላጆቻቸው
ክፍት
ይሆናል።
ይህንን
ድረገጽ
ይጎብኙ፦
https://www.nacacfairs.org/attend/national-college-fairs/montgomery-countycollege-fair/
የልዩ ትምህርት ጉባዔ ለኤፕሪል 28 ታቅዷል።
የሞንጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ (MCPS) ወላጆች፣ ሠራተኞች፣ እና የማህበረሰብ አባላት
ለአምስተኛው ዓመታዊ የስፔሻል ኢጁኬሽን ጉባኤ/Special Education Summit “ለነገው
የተሻለ ወዳጅነት፣ ዛሬ መንገዱን መምራት” (Leading the Way Today, Partnering for
a Better Tomorrow) ተጋብዘዋል። ጉባኤው ከ 8:15 a.m.–1 p.m ቅዳሜ፣ ኤፕሪል 28
በጌትስበርግ የኩዊንስ ኦርቻርድ ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት (Quince Orchard High School,
15800 Quince Orchard Road in Gaithersburg) ይካሄዳል።
የሚቀርቡት ቁልፍ ተናጋሪዎች በ MCPS ወላጆች የሆኑ Robin Williams Evans እና
Wayne Evans፣ በልዩ ሁኔታ ውስጥ ካለ(ች) ልጅ ጋር ደስተኛ ህይወት ስለመኖር፣ ከወላጅነት
አስተሳሰብ የመነጨ “Living a Happy Life with a Special Needs Child: A Parent’s
Perspective.” በሚል ርእስ ለጉባኤው ትምህርታዊ ንግግር ያቀርባሉ። ቤተሰቦችም እንደዚሁ
በ30 የቡድን ከፍለጊዜያት ወላጅነትን በሚመለከቱ በተለያዩ ርእሶች ላይ የመሣተፍ እድል

ይኖራቸዋል። ተሳታፊዎቹ ከማህበረሰብ አጋሮች እና ከካውንቲ ኤጀንሲዎች ተወካዮች ጋር
የመገናኘት እድልም ይኖራቸዋል።
ለጉባኤው ለመመዝገብ ወይም የበለጠ መረጃ ለማግኘት፣ ይህንን ድረገፅ ይጎብኙ ስፔሻል
ኢጁኬሽን ድረገፅ ወይም በስልክ ቁጥር፦ 240-314-4860 ይደውሉ። ጉባዔውን በነፃ ለመሳተፍ
ይችላሉ። ቀላል ቁርስ ይስተናገዳል። የትርጉም አገልግሎት ይሰጣል፣ እና በተወሰነ ደረጃ የህፃናት
ጥበቃ/እንክብካቤ ይኖራል።
ርእሰዜና፦ የፓረንት አካደሚ አዳዲስ አውደጥናቶችን ይሰጣል።
የሞንጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩል (MCPS) የስፕሪንግ የወላጆች አካደሚ (Parent Academy)
ረቡዕ፣ ኤፕሪል 11 ይጀመራል። የወላጆች አካደሚ (Parent Academy) ወላጆች ልጆቻቸው
እንዴት ስኬታማ ሊሆኑ እንደሚችሉ ለመርዳት በሚያስፈልጋቸው እውቀትና መገልገያ (tips
and tools) በማስታጠቅ ይረዳቸዋል። አውደጥናቶቹ ሁሉም በነፃ የሚሰጡ ሲሆን በጠቅላላ
በካውንቲው ውስጥ በት/ቤቶች እና ሌሎች ጣቢያዎች ይካሄዳሉ። በስፕሪንግ የሚካሄዱት
አውደጥናቶች የሚያካትቱት፤ የፍትሕ ተኃድሶ፣ ውጤታማ የወላጅነት ስልቶች/ዘዴዎች፣
ጥንቃቄ/ንቁነት/አስተዋይነት፣ ከሁለተኛ ደረጃ እስከ ኮሌጅ የስኬት መንገድ ፈጠራ፣ እና
ሌሎችም በርካታ ርእሶች ይገኙበታል። በሁሉም ክፍለጊዜያት የህፃናት እንክብካቤ እና የትርጉም
አገልግሎቶች ይሰጣሉ። የአውደጥናቶቹ መርሃግብሮች በዚህ ድረገፅ ላይ ይገኛሉ፦
www.montgomeryschoolsmd.org/departments/parentacademy/workshops.aspx

