
 

ሜይ 2018 QuickNotes ቁ. 2 

 

 

የሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ (MCPS) የአደንዛዥ እፅ ሠለባ የሆኑ ተማሪዎችን የመልሶ 

ማቋቋም ፕሮግራም በመስጠት Family Services, Inc. የተሰኘ የቤተሰብ አገልግሎት ድርጅት 

ጋር ይተባበራል። 

 

ሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ (MCPS)፣ የስቴት የሥራ ኃላፊዎች፣ እና የቤተሰብ 

አገልግሎት ድርጅት (Family Services, Inc.) ተወካዮች የመልሶ ማቋቋም አካደሚክ 

ፕሮግራም በይፋ መከፈቱን ያሳወቁት ሜይ 15 ነው። ፕሮግራሙ የMCPS አካደሚክ ሥራዎችን 

በመልሶ የማቋቋም/የማገገሚያ ሂደት ወጣቶችን ለመርዳት የሚንቀሳቀሰው የ Sheppard Pratt 

የጤና ፕሮግራም አካል እና የቤተሰብ አገልግሎቶች ፕሮግራም ከሆነዉ ከጅምሩ የመልሶ ማቋቋም 

የድጋፍ አገልግሎቶች ከሚሰጠዉ ጋር በማጣመር ነው። 

የመልሶ ማቋቋምና የአካደሚክ ፕሮግራሙን እንዲከናወን ያስቻለው በከፊል ከሜሪላንድ ስቴት 

በተገኘ የ $200,000 የገንዘብ ድጋፍ ነው። ይህ ፕሮግራም heroin እና opioid የተባሉ 

አደንዛዥ እፅ ሰለባ የሆኑትን ለመታደግ ታስቦ ገቨርነር ላሪይ ሆጋን/Governor Larry Hogan 

$50 ሚሊዮን እንዲመደብ ያሳዩት ጥረት አካል ነው። ይህ የመልሶ ማቋቋምና የአካደሚክ 

ፕሮግራም በዚህ ፎል ላይ የመጀመሪያዎቹን ተማሪዎች ይቀበላል። 

ተጨማሪ መረጃ 

የ2018 Give BACKpacks ዘመቻን ይደግፉ 

 

የሞንጎሞሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ (MCPS) ለሚያስፈልጋቸው ተማሪዎች በጀርባ በሚያዝ 

ቦርሳ ታጭቆ የሚሰጥ የትምህርት ቁሳቁስ ለመግዛት ገንዘብ ለማሰባሰብ የእርስዎን እርዳታ 



ይፈልጋል። የፓርትነርሽፕስ ዩኒት ከሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ ኢጁኬሽናል 

ፋውንዴሽን (Partnerships Unit in collaboration with the MCPS Educational 

Foundation). ጋር በመተባበር "Give BACKpacks" የተሰኘው ፕሮግራም ሲካሄድ ይህ 

ስድስተኛው ዓመት ነው።  ለ 2017-2018 የትምህርት ዓመት በተካሄደው የእርዳታ ማሰባሰቢያ 

ዘመቻ 18,534 backpacks ተሰስቦ ለ 82 የተለያዩ ት/ቤቶች እና ለዓለም አቀፍ ምዝገባና 

ምደባ ጽ/ቤት International Admissions and Enrollment Office ታድሏል። 

 

የ$10 ልገሳ ኣንድ ተማሪ ለትምህርት ቤት የሚያስፈልገዉ/የሚያስፈልጋት ቁሳቁስ የተሞላ አዲስ 

የጀርባ ቦርሳ እንዲኖረው/እንዲኖራት ያደርጋል። የበለጠ በርካታ ተማሪዎችን ለመድረስ እንዲቻል 

ከሚከተሉት የስጦታ መስጫ ደረጃዎች አንዱን ይወስኑ፦ $300, $1,500, $6,500, $25,000 

ወይም$50,000።. በእርዳታ ማሰባሰቢያው ወቅት የሚያደርጉትን ልገሳ ወደ ምርጫዎ ትምህርት 

ቤት መምራት ይችላሉ። ስጦታ ለመለገስ ወይም ስለ ዘመቻው የበለጠ ለማወቅ 

www.mcpsgivebackpacks.org ይጎብኙ፦ ጥያቄዎች? እባክዎ የሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ 

ስኩልስ ፓርትነርሽፕስ ዩኒት (MCPS Partnerships Unit) በስልክ ቁጥር 301-217-5370 

ያግኙ። 

 

የተለያዩ ቁሳቁሶችን እርዳታ ለማሰባሰብ በሚደረገው ዘመቻ (Drive for Supplies) እርዳታ 

ይለግሱ። 

 

ልጆችዎ ሎከሮቻቸውን፣ የመጻህፍት ቦርሳዎቻቸውን፣ ዴስኮቻቸውን እና ክሎዜቶቻቸውን 

ሲያጸዱ ዳግመኛ ለመጠቀም የሚያስችሉ የትምህርት ቁሳቁሶችን ለሚያስፈልጋቸው ቤተሰቦች 

በዓመታዊ የ Drive for Supplies campaign አማካይነት እርዳታ እንዲሰጡ ያበረታቷቸው። 

ቁሳቁሶችን ለመሰብሰብ የሚደረገው ዘመቻ (Drive for Supplies) በተጨማሪ ተማሪዎችን ስለ 

ዳግመ ኡደት (recycling) ማስተማርያ እድል ነው። የተሰበሰቡት ቁሳቁሶች ለሞንትጎመሪ 

ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ (MCPS) ት/ቤቶችና ለኣካባቢና ለኣለም-ኣቀፍ በጎ-አድራጎት 

ድርጅቶች ይሰጣሉ። 

 

ት/ቤቱ ይሳተፍ እንደሆነ ለማወቅ የልጅዎን ት/ቤት ማግኘት አለብዎት። የበለጠ 

መረጃ/ኢንፎርሜሽን ለማግኘት፦ ለተማሪ መሪነት ጽ/ቤት (Student Leadership office) 

በስልክ ቁጥር 240-314-1039 ይደውሉ። 

 

 

 

 



የ Stedwick ተማሪዎች በኬኔዲ ማዕከል (Kennedy Center) ኦፕራ/Opera ትዕይንት 

ያቀርባሉ። 

የስቴድዊክ አንደኛ ደረጃ ት/ቤት (Stedwick Elementary School) "Let It Out Kids 

Opera Company" የተሰኘ ፕሮግራም ኦርጅናል ኦፕራ (original opera) በኬኔዲ ማዕከል 

ሚሊየንየም መድረክ ላይ (Kennedy Center’s Millennium Stage) ማክሰኞ ሜይ 29  በ 6 

p.m ያቀርባሉ። 

ትዕይንቱ፣ The Other Side of the Canvas/የካንቫሱ ሌላኛው ገጽታ የተሰኘዉ፣በ 

Stedwick ኤለመንተሪ ት/ቤት በMary Ruth McGinn’s ክፍል የሦስተኛ ክፍል ተማሪዎች 

የተጻፈ፣ የተዘጋጀ፣ እና ለትዕይንት የሚቀርብ opera ነው። 

በትምህርት ዓመቱ ውስጥ ተማሪዎቹ ስለ opera ፈጠራ ለመማር በርካታ የመስክ ጉዞዎችን 

አድርገዋል። በአካል ተገኝተው Aida ለመመልከት የኬኔዲ ማዕከል (Kennedy Center) እና 

የኋላ መድረክም ጎብኝተዋል። ስለ ንድፍ/ዲዛይን አዘገጃጀት ሃሳቦችን ለማግኘት ብሔራዊ የሥዕል 

ቤተመዘክር ጎብኝተዋል፣ እናም ወደ ዋሽንግተን ብሔራዊ Opera ተጉዘው የአልባሳት ስቱዲዮ 

ተመልክተዋል። ስለ ዘፈን ግጥም አፃፃፍ፣ በህብረተውኔት እና በሙዚቃ ስራ ተማሪዎችን 

ለመርዳት ተጋባዥ ተናጋሪዎች ወደ ት/ቤት መጥተዋል።  

ትርዒቱ ነጻ እና ለሕዝብ ክፍት ነው። 

የ Let It Out Kids Opera Company የሚደገፈው/የሚረዳው በዋሽንግተን ብሔራዊ ኦፕራ 

(Washington National Opera)፣ ሙዚቃን ከትምህርት ጋር ለማስፋፋት በተቋቋመ ድርጅት 

እና በሞንጎመሪ ካውንቲ ሚዲያ (Montgomery County Media) አማካይነት ነው። 

ለካውንቲ መዝናኛና በሞንትጎመሪ የመዝናኛ ፓርኮች ለሚካሄዱ የሰመር ፕሮግራሞች እና 

እንቅስቃሴዎች ምዝገባ ተጀምሯል።  

የሞንትጎመሪ ካውንቲ መዝናኛ እና የሞንትጎመሪ ፓርኮች በዚህ ሰመር ወቅት ንቁ እና ጤናማ 

የኑሮ ዘይቤዎች የሚያስተምሩ በመቶዎች የሚቆጠሩ አስደሳች/የሚያጓጉ ፕሮግራሞች ይቀርባሉ። 

ActiveMONTGOMERY.org ላይ ለሰመር ፕሮግራም ምዝገባ ለማድረግ ክፍት ነው። 

ፕሮግራሞችና እንቅስቃሴዎች ለበርካታ ዓይነት ፍላጎትን የሚያሟሉ፣ በእውቀት/ችሎታ 

የሚመጥኑ እና የዕድሜ ደረጃን በሚጠብቁ ሁኔታ የተዘጋጁ ናቸው። የሰመር ፕሮግራሞቹ የውኃ 

ውስጥ እንቅስቃሴዎች (aquatics)፣ ስነጥበብ አርት (arts)፣ ተፈጥሮን መዳሰስ (nature 

exploration)፣ የምግብ ዝግጅት/ማብሰል (cooking)፣ ስፖርት (sports)፣ ቴኒስ (tennis)፣ 

የቀስት ጨዋታዎች (archery)፣ የበረዶ ሸርተቴ (ice skating) እና በርካታ ሌሎች 

እንቅስቃሴዎችን ያካትታል። 

 



መመሪያውን ለመመልከት እና በድረገጽ ለመመዝገብ ActiveMONTGOMERY ወደሚለው 

ይሂዱ፦ በማህበረሰብ የመዝናኛ ስፍራዎች፣ በፓርክ ቦታዎች፣ በውኃ ዋና ቦታዎች፣ በአዛውንቶች 

ማዕከላት እና በህዝብ ቤተመጻህፍት የህትመት ኮፒዎች ይኖራሉ። 

በሚፈልጉት ዓይነት የተለያዩ እንቅስቃሴዎችን፣ ቀን፣ ዕድሜ፣ ቦታ፣ ዋጋ በተለያየ መልክ 

ከድረገጽ ላይ መዳሰስ ይችላሉ።  

 

ለምዝገባው በፖስታ መልክት፣ በፋክስ ቁጥር፦ 240-777-6818 ወይም በአብዛኛዎቹ መዝናኛ 

ዎች እና ፓርኮች ላይ በአካል ተገኝቶ ምዝገባ ማድረግ ይቻላል። 

 


