ስለ ኮምፒውተር ግብረገብ ውይይት (Conversation on Cybercivility) MCPSን ይቀላቀሉ
የኮምፒውተር ግብረገብ መድረክ (Cybercivility Forum) ለመከታተል ሀሙስ፣ ኤፕረል 24፣ ከ7
እስከ 8:30 p.m. በRichard Montgomery High School, 250 Richard Montgomery Drive
in Rockville አዳራሽ ተጋብዘዋል። የእንግዳ ተነጋሪ Andrea Weckerle (አንድሬያ ወከርሌ)፣
የCivility in the Digital Age (ግብረገብ በዲጂታል ዘመን) ደራሲና የCiviliNation ፕሬዚደንት፣
የሚያተኩረውም በግለሰቦች በcyberspace (የኮምፒውተር አለም) ሃላፊነትና ተጠያቂነት በሚሰማቸው
ሁኔታ የመገናኘትና የመጋጠም ችሎታው ግንባታ ላይ ነው። በመድረኩ፣ የMCPS ማህበረሰብ አባላት
በተነሳሽነቱ ለመሳተፍና አስተያየት ለመስጠት ስለሚችሉባቸው የተለያዩ መንገዶች ውይይት ይኖራል።
ለተጨማሪ መረጃዎችና መልስ ለመስጠት/ቦታ ለመያዝ Cybercivility webpageን ይጎብኙ።
ለ5ኛ ክፍል ፈታኝ ሁኔታ ዝግጁ ነዎት ወይ?
The Montgomery County Public Schools (MCPS) Educational Foundation (የትምህርት
በጎ አድራጎት) የአካባቢ ታላላቅ ሰዎችና ከማህበረሰብ መሪዎች ጋር የደስታና ከሶስቱ በአንዱ “Are You
Up to the 5th Grade Challenge?” (ለ5ኛ ክፍል ፈታኝ ሁኔታ ዝግጁ ነዎት ወይ?) ምሽት በሜይ
እንዲቀላቀሉ ይጋብዝዎታል። ክውነቶቹ የአካባቢ ዝነኛ ተወዳዳሪዎችን ስለ 5ኛ ክፍል ሀቆች ስላላቸው
እውቀት ይፈትኗቸዋል። በደርዘኖች የሚቆጠሩ የMCPS ኤሌሜንታሪ ት/ቤቶች ተማሪዎች በክውነቶቹ
ይሳተፋሉ። ገቢዎቹ፣ የMCPS ተማሪዎችን የትምህርት እድሎች ለሚያራምዱ የገንዘብ እርዳታ፣
ፕሮግራሞችና ስኮላርሺፖች የሚሰጠውን፣ የMCPS Foundation (በጎአድራጎት)ን በቀጥታ ይደግፋሉ።
"የ5ኛ ክፍል ፈታኝ ሁኔታ" ክውነቶች የሚካሄዱባቸው፡


ማክሰኞ፣ ሜይ 6፣ በ7 p.m.፣ በBlackRock Center For the Arts, 12901 Town
Commons Drive in Germantown



ማክሰኞ፣ ሜይ 13፣ በ7 p.m.፣ በAFI Silver Theater and Cultural Center, 8633
Colesville Road in Silver Spring



ሮብ፣ ሜይ 21፣ በ7 p.m.፣ በF. Scott Fitzgerald Theater, 603 Edmonston Drive
in Rockville

ለተጨማሪ መረጃዎችና ስለ ቲኬት መረጃ ይህን ድርጣብያ ይጎብኙ

ለESOL መምህር፣ ርእሰመምህር ሽልማቶች የእጩዎች መሰየም ክፍት ነው
ለEnglish for Speakers of Other Languages (እንግሊዝኛ ለሌሎች ቋንቋዎች ተናጋሪዎች)
(ESOL) መምህርና ርእሰመምህር ሽልማቶች እጩዎች የመሰየም ሂደት ክፍት ነው። ESOL/Bilingual
Advisory Committee (ESOL/ባለሁለት ቋንቋ አማካሪ ኮሚቴ) (EBAC) አምስት ሽልማቶች
ይሰጣል—


ለሶስት የESOL መምህራን (አንዳንድ በኤሌሜንታሪ፣ በመካከለኛ ደረጃ እና በ2ኛ ደረጃ)
የሚሰጠው፣ እጅግ በጣም ጎበዝ አስተማሪዎች ብቻ ሳይሆን በተጨማሪ ተማሪዎች በዩ.ኤስ.
ራሳቸውን ለማስተካከል ላገዙ የሚሰጥ የላቀ መምህር ሽልማት።
የመሰየሚያ ፎርም



በት/ቤታቸው ለESOL ፕሮግራም የላቀ ድጋፍ ለሰጠ ርእሰመምህር የሚሰጥ የአመቱ ርእሰመምህር
ሽልማት
የመሰየሚያ ፎርም



የESOL ተማሪዎችን እንግሊዝኛ ለመማርና ራሳቸውን ለዩ.ኤስ. ኑሮ ለማስተካከል በማገዝ እጅግ
መልካም የማስተማርና የአመራር ጠባይ ላሳየ አንድ መምህር የሚሰጥ ለማህበረሰብ አገልግሎት
የCarol Chen የላቀ መምህር ሽልማት (Carol Chen Outstanding Teacher Award for
Community Service)።
የመሰየሚያ ፎርም

ሁሉም ስያሜዎች በመስመር ላይ ከሮብ፣ ኤፕረል 30 በፊት መድረስ አለባቸው። ለተጨማሪ መረጃ፣
Sonja M. Bloetner (ሶንያ ኤም ብሎትነር)ን በ301-230-0670 ይደውሉላት።
የMCPS የማህበረሰብ ቀን ከSuperintendent Starr ጋር
Superintendent Joshua Starr የራሱን የመጨረሻ የአመቱ የማህበረሰብ ቀን ሰኞ፣ ኤፕረል 28፣
በNortheast Consortium፣ Col Zadok Magruder እና በSherwood ክላስተሮች ያከብራል። Dr.
Starr፣ በPaint Branch High School, 14121 Old Columbia Pike in Burtonsville፣
ትም/ቤቶችን ይጎበኛል፣ ከሰራተኞች ጋር ይገናኛል የታውንሆል ስብሰባም ከ7:30 – 9 p.m.
ያከናውናል። ወላጆችና የማህበረሰብ አባላት መጥተው ጥያቄዎች እንዲያቀርቡና ሀሳቦች እንዲጋሩ
ተጋብዘዋል። ነፃ የልጆች እንክብካቤና የትርጉም አገልግሎቶች ይኖራሉ።
የማህበረሰብ ቀን ድርጣብያ

የMCPS ት/ቤቶች በብሄራዊ ውድድሮች ኮከቦች እየሆኑ ነው
እንደ የWashington Post በኤፕረል 7 2014 ህትመቱ ባወጣው የ2014 High School Challenge
(የ2014 የ2ኛ ደረጃ ት/ቤት ፈታኝ ወቅት)፣ ከሀገሪቱ የላቁት 200 የ2ኛ ደረጃ ት/ቤቶች ስምንቱ
የMontgomery County Public Schools (MCPS) ናቸው። የMCPS ሁሉም 25 የ2ኛ ደረጃ
ት/ቤቶች፣ የሀገሪቱን 9 በመቶ የላቁ ት/ቤቶች የሚያንፀባርቀው፣ ከ2,000 በላይ ህዝባዊና የግል ት/ቤቶች
ዝርዝር ውስጥ መገኘት ችለዋል።
ሁለት የMCPS 2ኛ ደረጃ ት/ቤቶች — Poolesville እና Richard Montgomery — Advanced
Placement (አስቀድሞ ምደባ) (AP) እና International Baccalaureate (አለመቀፍ ባካሎርያ) (IB)
በማካተት፣ ተማሪዎችን ለከባድ ትምህርቶች በማቅረብ መሰረት ሚዝን ከተሰጣቸው 100ዎቹ የላቁ High
School Challenge (የ2ኛ ደረጃ ት/ቤት ፈታኝ ወቅት) ብለው ከታወቁት ውስጥ ነበሩ።
በ200ቹ የHigh School Challenge ዝርዝር ውስጥ የሚገኙት ስምንቱ የ2ኛ ደረጃ ት/ቤቶች
Poolesville (68)፣ Richard Montgomery (92)፣ Winston Churchill (116)፣ BethesdaChevy Chase (139)፣ Walt Whitman (149)፣ Walter Johnson (158)፣ Thomas S.
Wootton (162)፣ እና Quince Orchard (164) ናቸው። ባጠቃላይ፣ ከድስትሪክቱ 25 የ2ኛ ደረጃ
ት/ቤቶች 22ቱ፣ 2,025 2ኛ ደረጃ ት/ቤቶች ከሚያካትተው፣ ከላይኛው የዝርዝር አጋማሽ ውስጥ ነበሩ።
የጋዜጣውን መግለጫ ያንብቡ
MCPS Performance on the High School Challenge (የMCPS አፈፃፀም በHigh School
Challenge (2ኛ ደረጃ ት/ቤት ፈታኝ ወቅት))
የማህበረሰብ መሪዎችና ፈቃደኛ አገልጋዮች በMontgomery Serves Awards (የሽልማት ስጦታ)
ኤፕረል 28 ይሞገሳሉ/ይከበራሉ።
ሶስተኛው አመታዊ የMontgomery Serves Awards (የMontgomery ሽልማት ስጦታ) ስነስርአት
ሰኞ፣ ኤፕረል 28፣ በቤተስዳ Imagination Stage ይከናወናል። Montgomery Serves Awards
የላቀ ፈቃደኛ አገልግሎት ላቀረቡ ግለሰቦች፣ ቡድኖች እና ድርጅቶች እውቅና ይሰጣል።
ለዘጠኝ ክብርና ላላቸው ሽልማቱ ይሰጣል። Jason Amboo (ጄሶን አምቡ)፣ የEastern Middle
School ተማሪ፣ በMontgomery Housing Partnerships (የቤት ስራ ሽርክናዎች) ስላሳየው ስራ
የMontgomery Serves Award ሽልማት በYouth Category (የወጣት ጎራ) ይቀበላል። Jason፣

በMontgomery Housing Partnerships ከሁሉም በላይ የሆነውን የፈቃደኛ አገልግሎቶች 400
ሰአቶች አገልግሏል።
ክውነቱ ነፃ ነው፣ ቢሆንም፣ የቦታ እጥረት ስላለ አስቀድሞ መመዝገብ ያስፈልጋል። ለተጨማሪ መረጃ
www.montgomeryserves.org ይጎብኙ።
የMCPS ወጣቶች ለMoCo’s Got Talent Show (የሞንትጎመሪ ካውንቲ የተስጥኦ አለው ትርእይት)
እጩነት እንዲወዳደሩ ተጋብዘዋል
ተሰጥኦ ላላቸው ለሁሉም ወጣቶች ጥሪ! ልጅዎ መጨፈር፣ መዝፈን ወይም ግጥም መፃፍና ማንበብ
ይወዳል/ትወዳለች ወይ? ሁሉም የMCPS መካከለኛና 2ኛ ደረጃ ት/ቤት ተማሪዎች፣ እሁድ፣ ሜይ 18
በሲልቨር ስፕሪንግ በሚገኘው The Fillmore በሚካሄደው የMoCo’s Got Talent (የሞንትጎመሪ
ካውንቲ የተስጥኦ አለው) ትርእይት መጥተው እንዲወዳደሩ ተጋብዘዋል። ቀርበው ለመወዳደር ወይም
የኪነት ስራ ለማቅረብ ፍላጎት ያላቸው ተማሪዎች Montgomery County Youth Advisory
Committee (ወጣት አማካሪ ኮሚቴ)ን እስከ ሀሙስ፣ ኤፕረል 24፣ ድረስ በ301-655-9679 ወይም
እዚህ በኢሜይል መገናኘት አለባቸው።

