በሰመር የትምህርት ልዩ ጉዞ
በረጅሙ የሰመር እረፍት ልጅዎ ተጠምዶ እየተማረ እንዲቆይ መንገድ ይፈልጋሉ ወይ?
እንግዲያስ የሰመር ትምህርታዊ ልዩ ጉዞ ፕሮግራምን ግንዛቤ ውስጥ ያስገቡ! በኤሌሜንታሪ
ት/ቤት ከሙአለህፃናት እስከ ሁለተኛ ክፍል የሚገኙ የTitle I ተማሪዎች ይህን ነፃ አራትሳምንት የሚፈጅ ፕሮግራም ከጁላይ 8 እስከ ኦገስት 1 መከታተል ይችላሉ። ፕሮግራሙ
የምንባብ፣ የቋንቋ ስነጥበባት እና የሂስብ የአራት-ሰአት የትምህርት ፕሮግራም ያካትታል።
ልጅዎ በትምህርት አመቱ በሞላ የተማረ(ች)ውን ለማጠናከር እና ለሚመጣውም
መንደርደርያ ለማቅረብ የተተለመ ነው። የአውቶቡስ አገልግሎትና ነፃ ቁርስ እንዲሁም
ምሳ ይቀርባል። በልጅዎ ትምህርት ቤት ለፕሮግራሙ ይመዝገቡ።
ለመካከለኛ ደረጃ ት/ቤት ተማሪዎችም ተመሳሳይ ፕሮግራም በጁላይ ወር ይቀርባል።
ፍላጎት ያላቸው ወላጆች የመካከለኛ ደረጃ ት/ቤት የተራዘመ አመት አስተባባሪን (Middle
School Extended Year Coordinator) ለተጨማሪ መረጃዎች በአካባቢያቸው ት/ቤት
መገናኘት ይችላሉ።
የተራዘሙ የመማርያ እድሎች
ስለ2015 የበጀት ዘመን የስራ ማስኬጃ በጀት ማስታወሻ
ባለፈው ሳምንት የMontgomery County ምክር ቤት፣ የሚመጣውን የትምህርት አመት
የሚያካትተውን፣ የ2015 በጀት ዘመን የስራማስኬጃ በጀት ለMCPS በ4 በመቶ
ለመጨመር ተስማምቷል። ሜይ 22 በሚጠበቀው ድምፅ አስጣጥ፣ ምክር ቤቱ
የትምህርት ቦርድ ላቀረበው የ$2.3 ቢልዮን የበጀት ጥያቄ አወንታዊ ድጋፍ እንደሚሰጠው
ይጠበቃል። ይህ በጀት የግኝት ክፍተትን በሚያጠቡ ስልቶች ሙአለንዋይ ፈሰስ እያደረገ
እና ተማሪዎቻችንን ለአዳዲስ ማመዛዘኛዎችና በከፍተኛ ደረጃ ለሚጠበቁ ተስፋዎች
እያዘጋጀ MCPS ቀጣይ የምዝገባ እድገቱን እንዲያስተዳደር ያስችለዋል። ይህ በጀት
ከሚያስችላቸው ሙአለንዋዮች መካከል፡


2,500 ተጨማሪ ተማሪዎችን ለማገልገል መምህራንና ሰራተኞች፤



ቁልፍ በሆኑ የሂሳብና የእንግሊዘኛ መስኮች የተማሪ ቁጥር በክፍል ውስጥ ለመቀነስ
ከሁሉም በላይ ክፍተቶች ባሏቸው ት/ቤቶች ተጨማሪ የ2ኛ ደረጃ ት/ቤት
መምህራን፤



በተለይም በመካከለኛ ደረጃት/ቤቶች፣ እያደገ የሚመጣውን የእንግሊዘኛ ቋንቋ
ተማሪዎች ህዝብ ብዛት ለመደገፍ ተጨማሪ ሰራተኛ



ከፍተኛ ችግሮች ባሏቸው ት/ቤቶቻችን ውስጥ በአመራር ሚናዎች በጣም ውጤታማ
መምህራን የሚያስቀምጠው “Career Lattice”፤



ተጨማሪ አማካሪዎች፣ የት/ቤት ሳይኮሎጂስቶች፣ እና የተማሪ ረዳት ሰራተኞች
(pupil personnel workers)፤ እና



የወላጅ እና የህብረተሰብን ተሳትፎ ለማሳደግ ያሚያስችል ገንዘብ።

ባንድ በኩል ለጤና ጥቅሞቻቸው ተጨማሪ መዋጮ እንዲያደርጉ እየጠየቀ፣ በጀቱ ተገቢ
የሆነ ለየMCPS ሰራተኞች ክፍያ ጭማሪን በተጨማሪ ያካትታል። የሁሉንም ተማሪዎች
ፍላጎት ለማሟላት MCPS በሚመጡት አመቶች የሚያስፈልጉትን መገልገያዎች ለማቅረብ
የካውንቲ ስራ አስፈፃሚ Isiah Leggett (አይዛያህ ለጌት)፣ የምክርቤት ፕሬዘደንት Rice
(ራይስ) እና ሌሎች የምክርቤት አባላት ከትምህርት ቦርድ ጋር ለመስራት በይፋ ቃል
ገብተዋል።
ተጨማሪ ስለ MCPS የስራማስኬጃ በጀት
ከትምህርት ቦርድ ፕሬዚደንት Phil Kauffman (ፊል ካውፍማን) እና
ከSuperintendent Joshua P. Starr መልእክት አንብቡ
ለአቅርቦቶች ዘመቻ (Drive for Supplies) መዋጮ ለግሱ
ተማሪዎች ሳጥኖቻቸውን፣ የመፅሀፍ ቦርሳዎች፣ ዴስኮችና ቁምሳጥኖች እንዲያፀዱ እና
እንደገና ጥቅም ላይ ሊውሉ የሚችሉ ቈሳቁሶችን ችግር ላላቸው ቤተሰቦች በአመታዊው
በአቅርቦቶች ዘመቻ (Drive for Supplies) አማካይነት እንዲሰጡ አበረታቷቸው።
የአቅርቦቶች ዘመቻ (Drive for Supplies) በተጨማሪ ተማሪዎችን ስለ እደሳ

(recycling) ማስተማርያ እድል ነው። የተሰበሰቡት ቁሳቁሶች ለMCPS ት/ቤቶች፣ እና
ለአካባቢና ለአለምአቀፍ በጎ አድራጎት ቡድኖች ይሰጣሉ።
ት/ቤቱ ይሳተፍ እንደሆነ ለማወቅ የልጅዎን ት/ቤት ይገናኙ። ለተጨማሪ መረጃዎች፣
የተማሪ ጉዳዮች ፅ/ቤትን በ301-444-8620 ይደውሉለት ወይም Drive for Supplies
website (የአቅርቦቶች ዘመቻ ድርጣብያ) ይጎብኙ።
ምረቃዎች ሜይ 23 ይጀምራሉ
የ2014 የ2ኛ ደረጃ ት/ቤቶች የምረቃ ወራት አርብ፣ ሜይ 23 ይጀምርና፣ ሀሙስ፣ ጁን
12 ያልቃል። DAR Constitution Hall የሚከናወኑ ምረቃዎች፣ በDAR አማካይነት
በDAR’s website (ድርጣብያ) በቀጥታ ይተላለፋሉ።
MCPS ወላጆች የሚወዷቸውን የምረቃ ፎቶግራፎች ገቢ እንዲያደርጉ ይጋብዛል። ወላጆች
የልጃቸውን/የልጆቻቸውን የላቁ የምረቃ ፎቶግራፎች መምረጥ እና ወደ
pio@mcpsmd.org ኢሜይል ማድረግ አለባቸው። ከነዚህ ፎቶግራፎች ብዙዎቹ
በMCPS ድርጣብያ ይለጠፋሉ። ወላጆችና ተማሪዎች ፎቶግራፎች በትዊተርም መላክ
ይችላሉ (በhashtag #mcpsgrad14 በመጠቀም)። የተወሰኑ ፎቶግራፎችንም ወደ
MCPS ትዊተር ጣብያ መልሰን ትዊት እናደርጋለን።
ፎቶግራፎችን ኢሜይል ለማድረግ፣ የሚከተሉትን ቀላል እርምጃዎች ተከተሉ፡
ከሁሉ የላቀውን አግዳሚ ፎቶ ይምረጡ
ፎቶውን በjpeg ፋይል መልክ (ከ4 MB ያልበለጠ) በኢሜይል ወደ pio@mcpsmd.org
ይላኩ።
የልጅዎን የመጀመርያ (መጠርያ) ስም እና የት/ቤት ስም አካትቱ። (የመጨረሻ ስም
አናትምም።)

ፎቶውን በመስጠት፣ በMCPS ድረገፅ እንዲታተም ወላጆች ተስማምተዋል ማለት ነው።
ጥያቄዎች ካለዎት፣ Department of Public Information and Web Services
(የህዝብ ማስታወቂያና የኢንተርኔት አገልግሎቶች መምርያ) በ301-279-3853 ይደውሉ
ወይም በpio@mcpsmd.org ኢሜይል ያድርጉልን።
የምረቃ ቀኖችና ቦታዎች
የ2014 የሰመር ወጣት ፕሮግራሞች
የMontgomery College በሶስቱም ካምፐሶች (Rockville፣ Germantown and
Takoma Park/Silver Spring) ከሙአለህፃናት እስከ 12ኛ ክፍል ለሚገኙ ወጣቶች
ከ200 በላይ ፕሮግራሞች ያቀርባል። የክፍል ትምሀርቶች Crime Scene (ወንጀል
የተፈፀመበት ቦታ) እና ኬሚስትሪ፣ Eureka-The Inventors Camp (ተገኘ-የፈጣሪዎች
ሰፈር)፣ Mock Congress (የውሸት ኮንግሬስ) እና Digital Media Arts (ዲጂታል
የሚድያ ኪነጥበባት)ን ያካትታሉ።
የሰመር ፕሮግራም ከጁን 16 እስከ ኦገስት 8 ይካሄዳል። የወላጆችን ምቹ ሰአቶች
ለማስተናገድ ቅድመ- እና ድህረ-እንክብካቤ ይቀርባል። የነፃ እና የቅናሽ ምግቦች መስፈርት
ለሚያሟሉ ቤተሰቦች የተወሰነ የፋይናንስ እርዳታ ይኖራል። የገንዘብ እርዳታ ማመልከቻ
የጊዜ ገደብ ሜይ 23 ነው።
መስመር ላይ ተመዝገቡ
የሰመር የወጣት ፕሮግራሞች መፅሄት
የላቀ የጥበቃ ሰራተኞች አባል ለሽልማት ሰይሙ
የት/ቤት የደህንነትና ፀጥታ መምርያ (Department of School Safety and
Security)፣ ከSEIU Local 500 ጋር በመሆን፣ ለት/ቤት የጥበቃ አባላት የሰራተኛ
የተቀጣሪ እውቅና ፕሮግራም ጀምሯል። በያንዳንዱ ሴመስተር፣ የተማሪዎችንና
የሰራተኞችን ደህንነት ለማራመድ ከተመደቡላቸው ተግባሮች በላይና ባሻገር በመሄድ
አመራር ላሳዩ የት/ቤት የጥበቃ ሰራተኛ አባላት ፕሮግራሙ ያከብራል።

ስያሜዎች ገቢ መሆን ያለባቸው እስከ ሀሙስ፣ ጁን 5 ነው። አስተዳዳሪዎች፣ ሰራተኞች፣
ተማሪዎች ወይም ወላጆች፣ የጥበቃ ሰራተኞች አባል ወይም የጥበቃ ቡድን አመራር
አሳይቷል የሚባልበት ምክንያት ዝርዝር ያካተተ፣ የመሰየሚያ ደብዳቤ ማስገባት ይችላሉ።
የመሰየሚያ ደብዳቤዎችን ለRobert B. Hellmuth (ሮበርት ቢ ሄልሙት)፣ የት/ቤት
የደህንነትና ፀጥታ መምርያ (Department of School Safety and Security) ስራ
አስኪያጅ በኢሜይል ወይም በፖስታ ወደ Educational Services Center, 850
Hungerford Drive, Room 131, Rockville MD 20850 ይላኩ።
ሰመር ለተማሪ የሰመር አገልግሎት ትምህርት ታላቅ ጊዜ ነው
ሰመር ለተማሪዎች በአገልግሎት-ላይ-ትምህርት ፕሮጀክት የሚሳተፉበት እና Student
Service Learning (የተማሪ የሰመር አገልግሎት ትምህርት) (SSL) ሰአቶች የሚያገኙበት
ታላቅ ጊዜ ነው። ለMCPS SSL ሰአቶች የጸደቁ ድርጅቶችንና እድሎችን ፈላልጉ።
ለማስታወስ ያህል፣ የሜሪላንድ ስቴት ተማሪዎች ለመመረቅ 75 የSSL ሰአቶች እንዲያገኙ
ይጠይቃል/ያስገድዳል። ተማሪዎች ከ6ኛ ክፍል አስቀድሞ ከሚገኘ ሰመር ጀምረው
እነዚያን ሰአቶች ማሰባሰብ መጀመር ይችላሉ።
SSL
ተማሪዎች በአመራር ቦታዎችም እንዲያገለግሉ በርካታ እድሎችም አሉ—በካውንቲና
በስቴት በሁለቱም ደረጃዎች። ለተሟላ የእድሎች ዝርዝር፣ ተማሪዎች Student Affairs
website (የተማሪ ጉዳዮች ድርጣብያ) እንዲጎበኙ ይበረታታሉ።

