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ሱፐር ኢንተንዳንቱ ለ2019 የበጀት ዓመት የሥራ ማስኬጃ ባጀት ዝርዝር ስለሚያቀርቡ ከእኛ ጋር
ይሳተፉ።
<Summary:> Dr. Smith ዲሴምበር 19 በሮክቪል ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ውስጥ (Rockville High
School) በሚካሄድ ዝግጅት ላይ ራእያቸውንና አስተያየቶቻቸውን/ሃሳባቸውን ያካፍላሉ/ያቀርባሉ።
ለምዝገባ ገልጠው ይመልከቱ /Look inside to RSVP
ለበጀት ዓመት 2019 Superintendent Jack Smith ስለ ሥራ ማስኬጃ በጀት ዝርዝር ማክሰኞ
ዲሴምበር 19 በ7 p.m በሚያቀርቡት ዝግጀት ላይ በ Rockville High School, 2100 Baltimore
Road in Rockville ወላጆች እንዲገኙ ተጋብዘዋል።
የትርጉም አገልግሎቶች ይሰጣሉ።
የበለጠ መረጃ ለማግኘት እና ለምዝገባ RSVP፣ ይህንን ድረ-ገጽ ይመልከቱ፦
http://montgomeryschoolsmd.org/departments/publicinfo/budget2018/Dec19Operating-Budget-Presentation.html
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የኮሌጅ እና የሥራ ዝግጁነት ምሽት ጃኑዋሪ 11 ይካሄዳል።
<Summary:> ይህ ዝግጅት የሚመለከታቸው ከ6ኛ እስከ 12ኛ ክፍል ተማሪዎችንና ወላጆቻቸውን ሲሆን
የሚካሄደው በጌትስበርግ ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት (Gaithersburg High School) ነው።

ከ6ኛ ክፍል እስከ 12ኛ ክፍል ተማሪዎች እና ወላጆቻቸው "ስለ ኮሌጅ እና የሥራ ዝግጁነት ምሽትለስኬታማነት አስቀድሞ ማቀድ" ፕሮግራም እንዲካፈሉ ተጋብዘዋል። ፕሮግራሙ የተዘጋጀው በሞንጎመሪ
ካውንቲ የህዝብ ት/ቤቶች (MCPS) እና በሞንጎመሪ ካውንቲ የ PTAs ካውንስል ትብብር ሲሆን ለኮሌጅ
እና ለሥራ እንዴት የተሟላ ዝግጅት ለማድረግ እንደሚቻል ለመማር እድል ይሰጣል። MCPS
የሚሰጣቸውን እድሎች/resources መዳሰስ እና ወቅቶችን ለይቶ ማወቅ፣ከMCPS የቀድሞ ምሩቃን
ያላቸውን ልምዶች/ገፅታ ማዳመጥና ሌሎችም
ዝግጅቱ የሚካሄደው ከ 6:30–8:45 p.m. ጃኑዋሪ 11 በጌትስበርግ ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት
(Gaithersburg High School)፣101 Education Blvd in Gaithersburg ነው። የበረዶ ቀን
ጃኑዋሪ 17 (Snow date is Jan. 17)።
ለምዝገባ (RSVP here) ይህንን ድረ-ገጽ ይመልከቱ፦
http://www.montgomeryschoolsmd.org/events/CCReadinessNight/

የትምህርት ቦርድ አዳዲስ የሥራ ኃላፊዎችን መርጧል።
<Summary:> ማይክል ዱርሶ/Michael Durso የተመረጡት በፕሬዚደንትነት ለሦስተኛ ጊዜ
እንዲያገለግሉ እና Shebra Evans የተመረጡት በምክትል ፕሬዚደንትነት እንዲያገለግሉ ነው። ሁለቱም
ለአንድ-ዓመት ጊዜ ያገለግላሉ።
ማይክል ዱርሶ/Michael Durso በባልደረቦቻቸው የተመረጡት ማክሰኞ፣ ዲሴምበር 5 በሞንጎመሪ
ካውንቲ የትምህርት ቦርድ ለሦስተኛ ጊዜ በፕሬዚደንትነት እንዲያገለግሉ ነው። ሼብራ ኢቫንስ/Shebra
Evans የተመረጡት በምክትል ፕሬዘደንትነት ነው። ሁለቱም ሹማምንት ለአንድ አመት ጊዜ ያገለግላሉ።
ሚር. ዱርሶ/Mr. Durso የመጀመርያውን የአራት-አመት ወቅት በ2010 የተመረጡት በጁን 2009
ያላለቀ ወቅት ለመፈፀም ወደ ቦርዱ ከተሾሙ በኋላ ነው። ለሁለተኛ የአራት-አመት የስራ ጊዜ
የተመረጡት በኖቨምበር 2014 ነበር። በቦርዱ ውስጥ የ "Special Populations" ኮሚቴ አባል ናቸው።
ነዋሪነታቸው በ Silver Spring የሆነ ሚ/ር ዱርሶ/Mr. Durso በጡረታ ያሉ የትምህርት ሰው ሲሆኑ፣
የ44 ዓመት አገልግሎታቸው በ MCPS የስፕሪንግ ብሩክ ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት
ሪዕሰመምህርነት/Springbrook High School (1996 to 2009) 13 ዓመት ያገለገሉትን ያካትታል።
በተጨማሪም በቨርጂንያ አርሊንግተን፣ የዮርክታወን ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ርእሰመምህርነት/Yorktown
High School in Arlington, Va., እና በውድሮው ዊልሰን ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት
ርእሰመምህርነት/Woodrow Wilson High School እና በዋሽንግተን ዲ.ሲ. የሊንከን ጁኒየር ሁለተኛ
ደረጃ ት/ቤት/Lincoln Junior High School in Washington, D.C. አገልግለዋል። ሥራቸውን
የጀመሩት በህብረተሰብ ትምህርት መምህርነት ነው።

ሚ/ር ዱርሶ/Mr. Durso በአሜሪካን ታሪክ እና የትምህርት ፊሎሶፊ ጥናት ከአሜሪካን የካቶሊክ
ዩንቨርስቲ ዲግሪ እና በትምህርት አስተዳደር የማስተርስ ዲግሪ ከአሜሪካን ዩንቨርስቲ አግኝተዋል፣
ባለትዳርና ከ MCPS የተመረቁ የአራት ልጆች አባት ናቸው።
ወ/ሮ ኢቫንስ/Mrs. Evans ለመጀመሪያው የአራት-ዓመት ጊዜ የተመረጡት ኖቬምበር 8, 2016 ነው።
በቦርዱ ውስጥ የፋይናንስ ማኔጅመንት ኮሚቴ አባል ናቸው። ወ/ሮ ኢቫንስ/Mrs. Evans በበጎ
ፈቃደኝነት በርካታ አገልግሎቶችን ሰጥተዋል። በሞንጎመሪ ካውንቲ ካውንስል (MCCPTA)
Montgomery County Council of PTAs የትምህርት ጉዳዮች ምክትል ፕሬዚደንት፣የፕሮግራሞች
ምክትል ፕሬዚደንት፣ የተወካዩች ጉባኤ-ጸሐፊ፣ እና የዊተን ክለስተር አስተባባሪ/Wheaton Cluster
Coordinator በመሆን በርካታ የመሪነት አገልግሎቶችን ሰጥተዋል።
ወ/ሮ ኢቫንስ/Mrs. Evans ከ1996 ጀምሮ በኬብል እና ኢነርጂ ኢንዱስትሪ የፋይናንስ ትንታኔ ላይ
ሰርተዋል። ከቴነሲ ስቴት ዩንቨርስቲ (Tennessee State University) በኤኮኖሚክስ እና ፋይናንስ
ዲግሪ አግኝተዋል። በሞንጎመሪ ካውንቲ የህዝብ ት/ቤቶች (MCPS) ውስጥ የተማሩ ሁለት ልጆች
አሏቸው።

የላቀ አገልግሎት የሰጡ ከፍተኛ መምህራንን እና ርእሰመምህራንን ይጠቁሙ።
<Summary:> በትምህርትና በአስተዳደር አገልግሎታቸው የላቀ ሥራ ለሚሰሩ ሽልማት ለመስጠት ጥቆማ
የሚያበቃበት ጊዜ በፍጥነት ተቃርቧል። ዛሬውኑ ይጠቁሙ! የጥቆማ ማብቂያ ቀኖች ዲሴምበር/Dec.
21፣ ጃኑዋሪ/Jan. 5 እና ጃኑዋሪ/Jan. 12፣ መዘግየት የለብዎትም፤ዛሬውኑ ይጠቁሙ!
ሽልማቶች የሚሰጡበት ወቅት ደርሷል! የላቀ/ምርጥ መምህራን እና ርእሰ መምህራን ለበርካታ ሽልማት
ለመወዳደር እንዲታጩ ጥቆማ ለማቅረብ አሁን ክፍት ነው። እነዚህም የሚከተሉት ናቸው—
የ 2018 የዓመቱ ድጋፍ ሰጪ ሠራተኛ/2018 Supporting Services Employee of the Year፦
ይህ ሽልማት ለ MCPS የላቀ አስተዋጽኦ ላበረከተ/ች የድጋፍ ሰጪ አገልግሎት ሠራተኛ የሚሰጥ ነው።
ይህን ሽልማት የመሰረቱት SEIU Local 500 እና Montgomery Business Roundtable for
Education/የቢዝነስ ክብ ጠረጴዛ ለትምህርት (MCBRE) ናቸው። አሸናፊ ሰራተኛ "Education
Works Because We Do (እኛ ስለምንሰራ ትምህርት ይሰራል)" የሚለውን መፈክር በተግባር ማሳየት
አለበት/ባት። ተሰያሚዎች ቋሚ ሰራተኞች መሆን አለባቸው በ MCPS የሶስት አመት አገልግሎት
እንዲኖራቸው ያስፈልጋል። ስለ ተሰያሚዎቹ በበርካታ የመመዘኛ መስፈርት ማጣሪያ ይደረጋል።
የሚያካትተውም፦ ተነሳሽነት/ትጋት፣ የፈጠራ ችሎታ፣ ጥበብ እና የዓላማ ፅናት፣ ለተማሪዎች፣
ለሠራተኞቸ እና/ወይም ለአጠቃላይ ማህበረሰቡ ያደረገው/ያደረገችው አስተዋጽኦ፣ አክብሮት እና
አድናቆት፣ የአመራር ብቃት፣ እና ከሰዎች ጋር አብሮ የመስራት ጥበብ። ተቀባዩ/ይዋ የ$1,000 ጥሬ
ገንዘብ ሽልማት ያገኛል/ታገኛለች። የመጠቆሚያ ቅጽ እዚህ ይገኛል። ጥቆማዎች መላክ ያለባቸው
አድራሻ፦ Ruth Musicante, SEIU Local 500, 901 Russell Avenue, Suite 300,
Gaithersburg, MD, 20879።የጊዜ ገደብ/Deadline: 5 p.m. ሐሙስ፣ ዲሴምበር/Dec. 21

የዋሽንግተን ፖስት/The Washington Post የዓመቱ መምህር ሽልማት/Teacher of the Year
Award: የዋሽንግተን ፖስት/The Washington Post የዓመቱ መምህር ሽልማት እውቅና የሚሰጠው
ከቅድመ ምዋእለ ህፃናት እስከ 12ኛ ክፍል ሙሉ ጊዜ የሚሰሩና በተማሪዎች አእምሮ ከፍተኛ
የትምህርትና የስኬታማነት ፍላጎት እንዲያድርባቸው የሚቀርጹትን ነው።/Teacher of the Year
Award recognizes a full-time teacher in prekindergarten through Grade 12 who
instills in students a desire to learn and achieve. እያንዳንዱ/ዷ ተሰያሚ ቢያንስ የአምስት
አመት የማስተማር ተሞክሮ እንዲኖረው ያስፈልጋል፣ ከነዚህም ሶስቱ MCPS ውስጥ መሆን አለባቸው።
መምህሩ/ሯ የተማሪዎች ግላዊ ፍላጎቶች መገንዘብ፣ ችሎታዎቻቸውን ማበረታታትና የግል ክብራቸውን
መንከባከብ በተጨማሪ ይገባዋል/ታል። እሱ ወይም እሷ የርእሰ ነገሩ ጥልቅ እውቀት እንዲያ(ድታ)ሳይ
እና ከተማሪዎች ጋር በውጤታማነት የመጋራት ችሎታ ይኖረዋ(ራታ)ል። ተሰያሚው/ዋ ከስራ ጓዶቹ/ቿ
እና ከህብረተሰቡ ጋር የትብብር ግንኙነት ይንከባከባል/ትንከባከባለች እናም የላቀ የአመራር ችሎታ
ያሳያል/ታሳያለች። አሸናፊው/ዋ ዋንጫ፣ $7,500 የገንዘብ ሽልማት እና ታሪካቸው በዋሽንግተን
ፖስት/The Washington Post ላይ ይወጣል። የጊዜ ገደብ፡- 4 p.m. ዓርብ፣ ጃኑዋሪ. 5፣ 2018

የዋሽንግተን ፖስት/Washington Post የዓመቱ ርእሰ መምህር/ት ሽልማት፡ይህ ሽልማት እለት ተእለት
ካለባቸው የስራ ኃላፊነት መወጣት አልፈው "ልዩ የትምህርት አካባቢ" ለሚፈጥሩ ርእሰ መምህራን
እውቅና ይሰጣል። እነዚህን ሽልማቶች ሲያበረክት፣ የዋሽንግተን ፖስት/The Washington Post
Company Educational Foundation/የትምህርት መሠረት በት/ቤት የአመራር/አስተዳደራዊ ጥበብን
ለማበረታታት እና በዋሺንግተን ሜትሮፖሊታን አካባቢ ለትምህርት መሻሻል በሰፊው ለማበርከት ተስፋ
ያደርጋል። ጥቆማዎች በመምህራን፣ በተማሪዎች፣ በቀድሞ ተማሪዎች፣ በወላጆች፣ በአስተዳዳሪዎች፣
ወይም በሰፊው ማህበረሰብ ሊቀርቡ ይችላሉ። አሸናፊው/ዋ ዋንጫ፣ $7,500 የገንዘብ ሽልማት እና
ታሪካቸው በዋሽንግተን ፖስት/The Washington Post ላይ ይወጣል። የጊዜ ገደብ፡- 4 p.m. ዓርብ፣
ጃኑዋሪ. 5፣ 2018
The Shirley J. Lowrie Thank You for Teaching Award የሽርሊ ጄይ. ላውሪ
ስለማስተማርህ/ሽ የምስጋና ሽልማት፡- The Shirley J. Lowrie “Thank You for Teaching”
Award ለትምህርት ሞያ ጥልቅ ግዴታ ያላቸውን የኤሌሜንታሪ ት/ቤት የሚደነቁ መምህራንን
ያከብራል። እነዚህ የኤሌመንታሪ ት/ቤት መምህራን፣ ከቅድመ-ሙዋእለ ህፃናት እስከ 5ኛ ክፍል፣
በየእለቱ ከተማሪዎች ጋር በመማርያ ክፍል አብረው መስራት አለባቸው፣ በትምህርቱ ርእስ ሰፊ እውቀት
እንዳላቸው ያሳያሉ፣ እና ያንን የትምህርት ርእስ በሚያመረቃ ሁኔታ ለተማሪዎች ማስተላለፍ አለባቸው።
ተጠቋሚው/ዋ፣ ተማሪዎች ስኬታማ ለመሆን የሚያስፈልጋቸውን ድጋፍ ማግኘታቸውን ለማረጋገጥ፣
ተጨማሪ ጥረት የሚያ(ምታ)ደርግ መምህር መሆን አለበ(ባ)ት። የጊዜ ገደብ፡- 4 p.m. ዓርብ፣ ጃኑዋሪ
5፣ 2018
The Superintendent’s Annual Mark Mann Excellence and Harmony Award
(የሱፐርኢንተንደንት ዓመታዊ የማርክ ማን የልቀት እና የስምምነት ሽልማት)፡- በ1991 የተቋቋመ ሆኖ፣
ይህ ሽልማት አካዴሚያዊ ልቀትን በማራመድ ከፍተኛ፣ አወንታዊ የሰብአዊ ግንኙነቶች እና የማህበረሰብ
ተደራሽነትን የሚያራምዱ የMCPS ርእሰመምህራንን ያከብራል።። እንደነዚህ ዓይነት ልዩ ጥራት/ብቃት፣
በ1988 ባረፈው፣ በማርክ ማን/Mark Mann፣ የፓርክላንድ ጁኒየር ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት/Parkland

Junior High School ርእሰመምህር፣ በአርአያነት የታዩ ነበሩ። ባለፉት አመታት የተደረጉ ጥቆማዎች
መደገም ይችላሉ። የጊዜ ገደብ፡- 4 p.m. ዓርብ፣ ጃኑዋሪ 5፣ 2018
ማሪያን ግሪንብላት በማስተማር ክህሎት የላቀ የመምህር ሽልማት/"The Marian Greenblatt
Excellence in Education Master Teacher Award" ከምዋእለ ህፃናት እስከ 12ኛ ክፍል ድረስ
ከሚያስተምሩ የሙሉ-ጊዜ መምህራን ውስጥ የተማሪዎችን የክንዋኔ ክፍተት በማጥበብ ለስኬት እንዲበቁ
በማስቻል ወደር የሌለው ውጤት ያስመዘገቡ ለሦስት መምህራን ሽልማት ይሰጣል። ከዋነኞቹ የ "Master
Teacher Award" ተሸላሚ መምህራን አንደኛው የ MCPS የአመቱ መምህር በመሆን ተመርጦ/ጣ
ለሜሪላንድ ስቴት "የዓመቱ መምህር" ሽልማት ለመወዳደር ይቀርባል/ትቀርባለች እና በአገር አቀፍ
ደረጃ የዓመቱ መምህር/ት ለመሆንም ይችል/ትችል ይሆናል። ለያንዳንዱ ደረጃ፦ ለኤሌሜንታሪ፣
ለመካከለኛ እና ለሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት አንድ የሽልማት አሸናፊ ይኖራል። እያንዳንዳቸው የ$2,000
የገንዘብ ሽልማት ይቀበላሉ። ተጨማሪ መረጃ እዚህ ይገኛል። የጊዜ ገደብ፡- 4 p.m. ዓርብ፣ ጃኑዋሪ.
12፣ 2018
The Marian Greenblatt Excellence in Education Rising Star Teacher Award/በምጥቀት
ላይ የሚ(ምት)ገኝ ኮከብ መምህር ሽልማት ክእምዋእለ ህፃናት እስከ 12ኛ ክፍል የተማሪ ስኬት
በማራመድ ከፍተኛ ውጤት ላስመዘገበ/ች የአንደኛ-፣ ሁለተኛ-፣ ሶስተኛ- ወይም ለአራተኛ ዓመት ቋሚ
መምህር እውቅና ይሰጣል። መምህሩ/ሯ ለተማሪዎች፣ ሰራተኞች፣ ለወላጆች እና ለማህበረሰብ
ፕሮፌሽናል የትምህርት ማህበረሰብ አስተዋፅኦ ያደርጋል/ታደርጋለች። አሸናፊው/ዋ $1,000 የገንዘብ
ሽልማት ያገኛል/ታገኛለች። ተጨማሪ መረጃ እዚህ ይገኛል። የጊዜ ገደብ፡- 4 p.m. አርብ፣ ጃኑ. 12፣
2018

ስለማርቲን ሉተር ኪንግ /MLK Day of Service/የአገልግሎት ቀን ያስታውሱ
<Summary:> የማርቲን ሉተር ኪንግ ቀን የሚከበረው ሰኞ፣ ጃኑዋሪ 15 ሲሆን ተማሪዎች ጠቃሚ በሆነ
የማህበረሰብ አገልግሎት ሥራ ላይ በመሳተፍ "የተማሪ አገልግሎት ትምህርት ሰዓት" ለማግኘት ትልቅ
እድል ይኖራቸዋል። በድረ-ገጽ/online ላይ ይመዝገቡ!
ሰኞ ጃኑዋሪ 15፣ በሞንጎመሪ ካውንቲ የዶክተር ማርቲን ሉተር ኪንግ ጁኒየር (Dr. Martin Luther
King, Jr) ይከበራል። የአገልግሎት ቀን በአገር አቀፍ ደረጃ የዶክተር ኪንግን ህይወትና ተግባር
የሚዘክረው ብሄራዊ በአልን ለማክበር ማህበረሰባቸውን የሚያገለግሉትን በሺዎች የሚቆጠሩ አሜሪካውያንን
ተቀላቀሉ።
ከቤተሰብና ጓደኞች ጋር በመሆን ዋጋ/ክብር ባላቸው እንቅስቃሴዎች እየተሳተፉ የተማሪ አገልግሎት
ትምህርት ሰአቶች ማግኘት ይህ ለተማሪዎች ከፍተኛ እድል ነው።
ለ 2018 ፕሮጀክቶቹ የሚገኙባቸው ቦታዎች የሚያካትቱት፦ North Bethesda Marriott
Conference Center (1–3 p.m.)፣ Silver Spring Civic Building (10 a.m.–noon) እና

Seneca Creek Community Church (9–11 a.m.) ስለሆኑ ከነዚህ በአንድኛው ቦታ ለማገልገል
የምትፈልጉ ግለሰቦች በቅድሚያ መመዝገብ ይኖርባችኋል።
እርስዎ ወይም አንድ ቡድን በበጎ ፈቃድ መቅረብ ከፈለጋችሁ፣ አሁኑኑ መመዝገብ ትችላላችሁ! ሁሉም
ፕሮጀችቶች ለተማሪ የአገልግሎት ትምህርት ሰአቶች ፀድቀዋል።
ለመመዝገብ እና የበለጠ መረጃ ለማግኘት የሞንጎመሪ አገልግሎቶችን ድረ-ገጽ ይጎብኙ።
http://www.montgomerycountymd.gov/volunteercenter/volunteers/MLK.html

ስለ ህፃናት ትምህርት እና የኤለመንተሪ ትምህርት የህዝብ አስተያየት ይፈለጋል
<Summary:> ፖሊሲው እስከ ማርች 6፣ 2018 ለህዝብ ክፍት ይሆናል። The policy is open for
public comment until March 6, 2018.
ዲሴምበር 5, 2017 የሞንጎመሪ ካውንቲ የትምህርት ቦርድ ተሻሽሎ የቀረበውን የቦርድ ፖሊሲ Board
Policy IEA በጊዜያዊነት አጽድቆታል የህፃናት/ኤርሊ ቻይልድ ትምህርት እና የአንደኛ ደረጃ ትምህርት
ማዕቀፍ እና አወቃቀር። የተሻሻለው ፖሊሲ የሚያካትተው አሁን በሥራ ላይ ያለውን የቦርድ
ፖሊሲ/Board Policy IEF ቅድሚያ ትኩረት የተሰጠባቸውን ፅንሰሃሳቦች እና ቋንቋዎችን የሚያንፀባርቁ
ስለ ህፃናት ትምህርት/ኤርሊ ቻይልድ በተሻሻለው የቦርድ ፖሊሲ ክለሳ/Board Policy IEA
በሚጸድቀዉ መሰረት የሻራሉ። በቦርድ ፖሊሲ/Board Policy IEA ላይ የቀረቡት የማሻሻያ
አስተያየቶች የሚያረጋግጡት ህፃናት በቀዳሚ የትምህርት ዓመታት አእምሯዊ፣ ማህበራዊ፣ ስሜታዊ፣
አካላዊ፣ እድገት/ለውጦችን ለማሳደግ/ለማስፋፋት፣ የሚገዳደሩና አጠቃላይ ሁኔታዎችን የሚያቅፍ
ከእድገታቸው ጋር የሚመጥን ቀደምት የህፃናት እና የኤለመንተሪ ፕሮግራሞችን ለማስፋፋት ቦርዱ
ያለውን ቁርጠኛነት ነው። እያንዳንዱ ተማሪ በሚማሩባቸው ተከታታይ ክፍሎች ሁሉ ከኤለመንታሪ
ክፍሎች ወደ መካከለኛ ደረጃ እና ሁለተኛ ደረጃ፣ ከዚያም ለህይወት ዘመን የሚሆን አካደሚያዊ እና
ግላዊ ስኬት እንዲኖረው/እንዲኖራት ቁልፍ የሆኑ ትምህርታዊና አእምሯዊ እድገት አቢይ እመርታ
እንደሚያገኝ/እንደምታገኝ የሞንጎመሪ ካውንቲ የህዝብ ት/ቤቶች (MCPS) ተማሪዎች ከሪኩለሙ ጋር
በቀጥታ እንደሚዋሃዱ በተሻሻለው ፖሊሲ ላይ ተጠቅሷል። ይህ አቀራረብ በቅድመ ምዋእለ ህፃናት/(preK) እና በአንደኛ ደረጃ/ኤለመንተሪ የትምህርት ዓመታት ልጆች የሚኖራቸውን ተፈጥሮአዊ የእድገት
ልዩነት ግንዛቤ ይኖረዋል።
ለወጣት ልጆችና ለቤተሰቦቻቸው ተፈላጊ የሆኑ አገልግሎቶችን ለመቀጠል ከማህበረሰቡ አጋሮች ጋር
በመተባበር የካውንቲውን፣ የስቴት እና የፌደራል መጠቀሚያዎችን/resources ውጤታማ በሆነ መልኩ
ለመጠቀም የተከለሰዉፖሊሲ የቦርዱን የአፈጻጸም ቁርጠኝነት ያጠናክራል። የተሻሻለው ስነ-ቃል
የሞንጎመሪ ካውንቲ የህዝብ ት/ቤቶች (MCPS) ሚና የተማሪን እድገት፣ ሽግግር፣ የምደባና ፕሮግራም
ቀጣይነት በእያንዳንዱ የልጅ እድገት ደረጃ ከቤት፣ የህፃናት እንክብካቤ ወይም ቅድመ ት/ቤት፣ ወደ
ቀደምት ምዋእለ ህፃናት፣ እንደአስፈላጊነቱ፣ እና ከአንድ የኤለመንተሪ ት/ቤት ወደ ሌላኛው አገልግሎት
የሚያስፈልጋቸውን ልጆች ለይቶ ማወቅና ማመቻቸትን ያንፀባርቃል። የተሻሻለው ፖሊሲ/Revised
Policy IEA፣ ቅድሚያ ትኩረት የተሰጣቸውን ወቅታዊ ጽንሰሃሳቦች ቋንቋ/ትርጉም/ፍቺ ያካትታል።

በሁለቱ ፖሊሲዎች መካከል ያለው መሻገሪያ የሚያሳየዉ ከፖሊሲ/Policy IEF ወደ ፖሊሲ/IEA
ተወስዶ የተካተተን ቋንቋ ነዉ። ቦርዱ በተሻሻለው ፖሊሲ IEA የመጨረሻ ውሳኔ በሚሰጥበት ጊዜ፣
ቀደም ያለው ፖሊሲ/Policy IEF እንደሚሰረዝም አስተያየት ቀርቧል።
የቦርድ ፖሊሲ IEA የህዝብ አስተያየት ለመሰብሰብ እስከ ማክሰኞ፣ ማርች 6, 2018 ድረስ ክፍት
ይሆናል።
የቦርድ ፖሊሲ/Board Policy IEA, በጊዜያዊነት የፀደቀውን ማሻሻያ ያንብቡት፣ህፃንነት/ጨቅላ ልጅነት

እና የአንደኛ ደረጃ/የኤለመንተሪ ትምህርት ማዕቀፍ እና መዋቅር፦
Board Policy IEA እና Board Policy IEF በሁለቱም መካከል ያሉትን አገናኝ ቁምነገሮች
ይመልከቱ።
አስተያየትዎን እዚህ ይስጡ።

ለተመራቂ ሲንየሮች LEAPP ስኮላርሽፕ ይሰጣል።
<Summary:> ድርጅቱ የ$2,000 ስኮላርሽፕ የሚሰጠው የሞንጎመሪ ካውንቲ የህዝብ ት/ቤቶች (MCPS)
ተማሪዎች ለሆኑ፣ የኤሽያ አሜሪካውያን ክለብ አባላት፣ እና/ወይም የተማሪ አገልግሎት ትምህርት
ሠዓቶችን ለኤሽያ አሜሪካውያን ድርጅቶች በመደገፍ/በመስራት ላስመዘገቡ ተማሪዎች ነው።
የኤሽያን አሜሪካውያን የትምህርት ግስጋሴ ሊግ (The League of Educators for Asian American
Progress (LEAPP)) የ$2,000 ስኮላርሽፕ የሚሰጠው ከ (MCPS) የሁለተኛ ደረጃ ት/ቤቶች ለሚመረቁ
ሲንየሮች ነው። ማመልከቻ ለማቅረብ ያለው የጊዜ ገደብ ረቡዕ፣ ጃኑዋሪ 31, 2018 ነው።
አመልካቾች የሚመረቁ ሲንየሮች እና ትምህርት (education) እንደዋና ጥናት ለሚማሩ የኤሽያን
አሜሪካን ክለብ አባላት፣ እና/ወይም የተማሪ አገልግሎት ትምህርት ሠዓቶችን ለኤሽያ አሜሪካውያን
ድርጅቶች በመደገፍ/በመስራት ላስመዘገቡ ተማሪዎች ነው። ስኮላርሽፑ ለተፈቀደላቸው የሽልማት
ስነሥርዓት ሜይ 8, 2018 ይደረጋል።
LINK TO PDF APPLICATION

የሪቻርድ ሞንጎመሪ መዘምራን/የሙዚቃ ባንድ በሬድዮ ጣቢያ ውድድር $5,000 አሸነፈ።
<Summary:> ከ39 ተወዳዳሪ ቡድኖች ውስጥ፣ የ MCPS ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት "Holly Jolly
Christmas" የሚለውን ዝማሬ/ዜማ በማቅረብ ለሙዚቃ ፕሮግራሙ የ$5,000 ሽልማት አግኝቷል።

የሪቻርድ ሞንጎመርይ ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ማድሪጋልስ (Madrigals) በአካባቢ ሬድዮ ጣቢያ ውድድር
$5,000 አሸንፏል። Mix107.3 ምርጥ ዝማሬ ለሚያቀርቡ የሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት መዘምራን የ
$5,000 ውድድር አካሄዷል። ከአካባቢው ሠላሣ-ዘጠኝ የሁለተኛ ደረጃ ት/ቤቶች ጣእመዜማዎችን
አቅርበዋል፣ እና የሪቻርድ ሞንጎመሪ ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት (Richard Montgomery High School)
ያቀረበው ዝማሬ አብዛኛውን ድምፅ ያገኘው "Holly Jolly Christmas" በተባለው መዝሙር ነው።
የሙዚቃ ባንዱ/መዘምራኑ ዓርብ ዲሴምበር 15፣ 7 a.m ላይ ዝማሬ ለማስተላለፍ እና ለቃለ መጠይቅ
ይቀርባሉ። በተጨማሪ፣Wisconsin Place in Chevy Chase የገበያ ቦታዎች ላይ ቅዳሜ ዲሴምበር 16
ለሙዚቃ ፕሮግራማቸው የ$5,000 ቼክ በሚቀበሉበት ቦታ ዝግጀት ያቀርባሉ። ዝግጅቱ የሚካሄደው ከ
2–4 p.m ሲሆን ለሪቻርድ ሞንጎመሪ (Richard Montgomery) የተያዘው ሠዓት በ 3:15 p.m
ለማቅረብ ነው። ካሪእይለር /Carrie Eyler የት/ቤቱ የሙዚቃ ዳይረክተር ነው።
የሚቀርቡትን ዝግጅቶች ከዚህ ለማዳመጥ ይችላሉ።
http://www.mix1073.com/choir/

