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የትምህርት ቦርድ ለ2019 የበጀት ዓመት $2.59 ቢሊዮን ዶላር የስራ ማስኬጃ በጀት ኣፀደቀ 

ለMCPS የበጀት ዓመት 2019 የሞንጎመሪ ካውንቲ የትምህርት ቦርድ $2.59 ቢሊዮን ዶላር 

የሥራ ማስኬጃ በጀት ፌብሯሪ 26 አጽድቋል። አሁን እየተሰራበት ካለው በጀት የ$72.9 

ሚሊዮን ጭማሪ እንዳለው የሚያመለክት ሲሆን፣ ይኼውም በዲስትሪክቱ እያደገ የሚሄደውን 

የተማሪዎች ቁጥር ለማስተናገድና ሁሉም የ MCPS ተማሪዎች እኩል ወደ ላቀ ደረጃ 

እንዲራመዱ ለማስቻል የሚረዱ የታቀዱ ኢንቨስትመንቶችን መሠረት ለማዋቀር ይረዳል። 

አብዛኛው የ $72.96 ሚሊዮን ዶላር የተጨመረ በጀት እያደገ ለመጣው የተማሪዎች ቁጥር 

ተመሣሣይ ደረጃ ላይ አገልግሎት ለመስጠት ይውላል። የተያዘው እቅድ የሚያተኩረው 

የዲስትሪክቱን የአሁን እና የወደፊት አቅጣጫ ጠቋሚ በሆኑ ቁልፍ የሥራ ጥረቶች ላይ ነው። 

ስልታዊ ማፋጠኛዎችን ለማስፋፋት እና ተግባራዊ ለማድረግ $16.12 ሚሊዮን ዶላር 

ይጨምራል/ያካትታል። ይህ የሚያካትተው፦ 

 

 አዳዲስ የሥራ/የሙያ ዝግጁነት አቅጣጫዎችን ማስተዋወቅ/ማመቻቸት፣ ስለ በረራ 

እና የበረራ ምህዳር፣ ሳይበርሰኩሪቲ፣ ስለ እሳት አደጋ ደህንነት እና 

መከላከል/መታደግ፣ ህግ ማስከበርና አመራር፣ እና ሌሎችም 

 መድብለ-ቋንቋ/language immersion የኤለመንተሪ ቋንቋ ኢመርዥን ፕሮግራሞችን 

መጨመር 

 በኮምፒውተር ሳይንስ፣ ኮዲንግ እና ሮቦቲክስ ፕሮግራሞችን ማስፋፋት 
 ጁላይ 2019 መጀመሪያ ላይ የተራዘመ የትምህርት ዓመት ፕሮግራሞችን በሁለት 

የኤለመንተሪ ት/ቤቶች ተግባራዊ ማድረግ 



 የተሐድሶ ትምህርት ፕሮግራም ማስጀመር 

 የኮሌጅ እሽቅድምድሞችን/ዱካዎችን/መንገዶችን እና የኮሌጅ የከፍተኛ ጥራት እና 

ስኬት (ACES) ፕሮግራሞችን ማስፋፋት 

 የመካከለኛ እና ቀዳሚ የኮሌጅ ፕሮግራሞችን ማስፋፋት 

 

የቦርዱ በጀት ጥያቄ ለMontgomery County ስራ ኣስፈፃሚና ለካውንቲው ምክር ቤት 

ይቀርባል። የካውንቲው ስራ ኣስፈፃሚ የ2019 በጀት ዓመት የስራ ማስኬጃ በጀት ረቂቁን እስከ 

ማርች 15 ድረስ እንደሚያሳውቅ ይጠበቃል። የMontgomery County ምክር ቤት የካውንቲ 

በጀቱን ኣስመልክቶ የመጨረሻዉን የበጀት ዉሳኔ በሜይ ከማሳለፉ ኣስቀድሞ በኤፕረል ወር 

ህዝባዊ ሸንጎ ያካሂዳል። ስለ ቦርዱ በጀት ጥያቄ እውቅና እና ተሳትፎ እንዲኖራችሁ MCPS 

Operating Budget website/የስራ ማስኬጃ በጀት ድር ጣብያ ላይ ተከታተሉ። 

ማሳሰቢያ፦  የላቀ አገልግሎት ላበረከቱት ሽልማት እንዲያገኙ መጠቆሚያው ጊዜ ማርች 1 ነው። 

የሞንጎመሪ ካውንቲ የትምህርት ቦርድ በ2017–2018 ህዝባዊ ትምህርት የላቀ/ልዩ አገልግሎት 

ላበረከቱ ለተሸላሚነት ጥቆማዎችን እየተቀበለ ነው። ሽልማቶቹ በቦርድ ስፖንሰር የተደረጉት 

ተማሪዎችን፣ ቡድኖችን እና ድርጅቶችን ጨምሮ በህዝባዊ ትምህርት ምሳሌነት ያለው አስተዋጽኦ 

ላበረከቱ አድናቆትን ለማሳየት ነው። 

ጥቆማዎች በሚከተሉት ዘርፎች ተቀባይነት ይኖራቸዋል፡- 

 የማህበረሰብ ግለሰብ 

 የማህበረሰብ ቡድን 

 ቢዝነስ 

 የሞንጎመሪ ካውንቲ የህዝብ ት/ቤቶች ሠራተኞች 

 የት/ቤት አገልግሎት በጎ ፍቃደኛ 

 በፈርቀዳጅነት የሚጠቀስ/የምትጠቀስ ግለሰብ  

ለ "ፈርቀዳጅ ግለሰብ" ሽልማት የሚጠቆሙ ግለሰቦች አሁን በሥራው ላይ የሚገኙ ባይሆኑም፣ 

ነገር ግን ባለፉት ጊዜያት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደረጉ ሊሆኑ ይችላሉ። የተጠቋሚዎቹ አስተዋጽኦ 

ለረዥም ጊዜ በትምህርት ሥርዓቱ ላይ አዎንታዊ ተጽኖ ያሳደረ መሆን አለበት። 

በሌሎቹ ዘርፎች የሚደረጉ ጥቆማዎች ባለፉት ሦስት ዓመታት ለህዝባዊ የትምህርት ሥርዓት 

በቁርጠኝነት ያገለገሉ እና የሚደግፉ ግለሰቦችን፣ (የ MCPS ተማሪዎችን ጨምሮ) ቡድን፣ ወይም 

ድርጅቶች እንደሚከተለው የሚገለጽ፡- 

 ለMCPS ፕሮግራሞች የተደረገ ወደርየለሽ የጊዜና የሙያ አስተዋፅኦ  



 በተምሳሌነት የሚጠቀስ ፕሮግራም ወይም ፕሮጀክት መፍጠር ማሳደግ እና/ወይም 

ተግባራዊ ማድረግ፣ ወይም 

 አጠቃላይ የትምህርት ሥርዓቱን የሚጠቅም አስተዋጽኦ  

የጥቆማ ቅጾቹን በስድስት ቋንቋዎች በትምህርት ቦርድ ድረ-ገጽ ላይ ማግኘት ይቻላል። የጥቆማ 

ቅጽ በፖስታ እንዲደርስዎ ከፈለጉ በስልክ ቁጥር፦ 301-279-3617 ይደውሉ። 

ጥቆማ የተጻፈበት ቅጽ ወደ ቦርዱ ጽ/ቤት እስከ ማርች 1 ሐሙስ፣ ከ 5 p.m በፊት መድረስ 

አለበት። ቅጾቹን ሞልተው በአውታረ-መረብ/online፣በፖስታ ቤት፣ በኢ-ሜይል ወይም በፋክስ 

ለ Montgomery County Board of Education, 850 Hungerford Dr., Room 123, 

Rockville, MD, 20850; በፋክስ/ fax ቁጥር 301-279-3860, ወይም email ለ Becky 

Gibson ይላኩ።  

የመጠቆሚያ ቅጾች እዚህ ይገኛሉ። 

 

በመጪዎቹ የካውንቲው የትምህርት በጀት ስብሰባዎች ላይ ያለዎትን ሃሳብ ያካፍሉ። 

ወላጆች እና የማህበረሰብ አባላት የሞንጎመሪ ካውንቲ ካውንስል አባል Craig Rice፣ የትምህርት 

ቤቶች ዋና የበላይ ተቆጣጣሪ Jack R. Smith፣ እና  የሞንጎመሪ ኮሌጅ ፕሬዚደንት 

DeRionne P. Pollardን ፌብሯሪ እና ማርች ላይ በሚካሄዱት በቀጣዮቹ ሦስት የትምህርት 

በጀት ጉዳይ ስብሰባዎች ላይ እንድታገኟቸው ተጋብዛችኋል። በተከታታይ የበጀት ውሳኔዎች 

እንዴት እንደሚወሰዱ፣ ለFY 2019 እና ከዚያ ባሻገር ዝግጅት ካውንቲው ምን ማድረግ ላይ 

እንደሚገኝ፣ እና በበጀት ውሳኔዎች ላይ ተፅእኖ ለማድረግ ነዋሪዎች ያሏቸው እድሎችን ማወቅ 

ይችላሉ። 

ስብሰባዎቹ በሚከተሉት ቦታዎች ከ6:30 እስከ 8:30 p.m ይካሄዳሉ። 

 ማርች 7 John F. Kennedy High School, 1901 Randolph Road, Silver 

Spring 

 ማርች 14 Robert Frost Middle School, 9201 Scott Dr., Rockville 

 ማርች 19 White Oak Middle School, 12201 New Hampshire Avenue, 

Silver Spring 

ማርች ላይ የካውንቲው ዋና ኃላፊ ለ2019 የተያዘውን የበጀት እቅድ ያሳውቃል። በኤፕረል ወር፣ 

የ County ምክር ቤት ህዝባዊ ሸንጎዎችን ያካሄድና የስራ ማስኬጃ በጀቱን በሜይ ወር መጨረሻ 

ያፀድቃል። 

 



 

ቅድመ-ሙአለህፃናት/ሄድ ስታርት ምዝገባ (Head Start Registration) ማርች 5 ይጀምራል 

ለ2018-2019 የትምህርት አመት ልጆቻቸውን ለMCPS ቅድመ-ሙአለህፃናት ወይም ሄድ 

ስታርት ክፍል ማስመዝገብ የሚፈልጉ ከሰኞ፣ ማርች 5 ጀምረው ማስመዝገብ ይችላሉ። የልጆች 

እድሜ ከሴፕተምበር 1/2018 በፊት 4 አመት መሙላት አለበት፣ ወላጆችም የገቢ መስፈርት 

ማሟላት ይኖርባቸዋል። 

ስለብቃት መመርያዎች፣ የማህበረሰብ ምዝገባዎች ቦታ እና ጊዜ ወይም ማመልከቻውን 

ለመሙላት ስለ ተፈላጊ ሰነዶች ተጨማሪ መረጃዎች፣በስልክ ቁጥር፦ 301-230-0676 ይደውሉ 

ወይም የሚከተለውን የ MCPS ድረገጽ ይጎብኙ። 

ቅድመ-ሙአለ ህፃናት/ሄድ ስታርት ምዝገባ ፕሮግራም 

 

Naviance፦ ለኮሌጅ እና ለሥራ የመዘጋጀት እቅድ  

 

የ MCPS ፓረንት አካዳሚ “Understanding Naviance Family Connection,” 

አውደጥናት ረቡዕ ማርች 7 በ 6፡00 PM ላይ በአልበርት አንስታይን ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት 

ቤት/Albert Einstein High School ያካሄዳል። 

Naviance ማለት ተማሪዎች የኮሌጅ እና የስራ እቅዳቸዉን በማሰስ የራሳቸዉን ዕቅድ ለማውጣት 

እንዲችሉ፣ ወላጆችም በዚያ እቅድ ውስጥ እንዲሳተፉ ለማገዝ የራስ-ግኝት እንቅስቃሴዎችን እና 

ትምህርቶችን የሚያቀርብ በድረ-ገጽ ላይ የተመሠረተ መሳሪያ ነው። 

 

ተማሪዎች የየራሳቸውን ጥንካሬ እና እውቀታቸውን ለማሰስ እንዲችሉ፣ እና የሥራ እና የኮሌጅ 

አማራጮችን እንዲያመዛዝኑ፣ እንዲሁም ደግሞ ካሰቡት ግብ ለመድረስ የሚረዳቸውን የሁለተኛ 

ደረጃ ት/ቤት ኮርሶችን ለመዳሰስ ይረዳል።  

 

የ MCPS የመካከለኛ ደረጃ እና የሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ተማሪዎች በየሩብ ዓመቱ ስለ 

Naviance ትምህርት ያገኛሉ። የበለጠ መረጃ ለማግኘት፦ የት/ቤትዎን ካውንስሊንግ ጽ/ቤት 

ወይም የኮሌጅ እና የሥራ ኢንፎርሜሽን አስተባባሪ ያነጋግሩ። 

 

Naviance 

 


