አዲስ የስቴት ግምገማ ወደ MCPS በመግባባት ላይ ይገኛል
Maryland School Assessment (የሜሪላንድ የት/ቤት ግምገማ) (MSA) በMontgomery
County Public Schools ተግባራዊ የሚሆንበት ይህ የመጨረሻው አመት ነው። ከ2014‐2015
ጀምሮ፣ ከ3ኛ እስከ 8ኛ ክፍል የሚገኙ ሁሉም ተማሪዎች አዲሱን Partnership for Assessment
of Readiness for College and Careers (ለኮሌጅና ለስራ ዝግጁነት ግምገማ ሽርክነት)
(PARCC) በንባብ/እንግሊዘኛ ቋንቋ ኪነጥበባት (ELA) እና በሂሳብ ይወስዳሉ። የPARCC
ግምገማዎች ከCommon Core State Standards (የጋራ ዋነኛ የስቴት መመዘኛዎች) (CCSS) ጋር
የተሳሰሩ ናቸው እናም ተማሪዎች በኮሌጅና በስራ ስኬታማ እንዲሆኑ የሚያስፈልጓቸውን
መሰረታዊ ሂሳዊ አስተሳሰብና የፕሮብሌም-አፈታት ክህለቶች ይለካሉ። በዚህ የሽግግር አመት፣
አብዛኛዎቹ ተማሪዎች MSAን የሚወስዱት በማርች ወር ከ3 እስከ 12 ባለው የፈተና
መስኮት/ወቅት ነው። ቢሆንም፣ ከሞላ ጎደል በማንኛውም የMCPS ት/ቤት የሚገኙ የተወሰኑ
ተማሪዎች የPARCCን የመስክ ፈተና በዚህ አመት ይወስዳሉ። እነዚህ የመስክ ፈተናዎች መደበኛ
ፈተናዎች አይደሉም እና የተማሪዎች መልሶች የፈተናውን ጥያቄዎች ጥራት ለመገምገም
አገልግሎት ላይ ይውላሉ እናም ውጤት አይሰጣቸውም ወይም አይዘገቡም። ልጃቸው በPARCC
የመስክ ፈተና የሚሳተፍ ከሆነ ወላጆች እንዲያውቁት ይደረጋል።
በተጨማሪ ይማሩ

የትምህርት ቦርድ የሚመጣውን የትምህርት አመት የበጀት ጥያቄ አፀደቀ።
የMontgomery County የትምሀርት ቦርድ የMontgomery County Public Schools የ2015
የበጀት ዘመን የ$2.32 ቢልዮን የስራ ማስኬጃ በጀት አፀደቀ። በጄቱ ከተያያዝነው በጀት በ4
በመቶ እድገት ያሳያል የስቴት ህግ ከሚጠይቀ የታችኛው የገንዘብ ገደብ እርከኖች በ2.3 በመቶ
ይበልጣል።
በጀቱ የሚያተኩረው በሶስት ቁልፍ መስኮች ነው—የዲስትሪክቱን ቀጣይ እድገት ማስተዳደር፣
የግኝት ክፍተቶችን ማጥበብ፣ እና ለወደፊት መዘጋጀት። የቦርዱ የበጀት ጥያቄ ከተያዘው የ2014
በጀት ዘመን በጀት የ$51.7 ሚልዮን ጭማሪ ነው፣ እናም የጭማሪው አብዛኛው MCPSን እያደገ
በመምጣት ላለው የተማሪዎች ቁጥር ተመጣጣኝ አገልግሎት እንዲያቀርብ ያስችለዋል ተጨማሪ

የመካካሻ ወጭዎችንም ይሸፍናል። በጀቱ በተጨማሪ $12.4 ሚልዮን የተማሪ አገልግሎቶች
ለማሻሻል፣ ቴክኖሎጂ ማስፋፊያ፣ የማህበረሰብ ተሳትፎ ለማሳደግ፣ እና የመምህር አመራር
ማዳበርያ የሚውሉ ገንዘቦች የሚያካትቱ ስልታዊ ማሻሻዎች ይዟል።
ቦርዱ የበጀት ጥያቄውን ለMontgomery County Executive and the County Council
(የካውንቲ ስራ አስፈፃሚና የካውንቲ ምክር ቤት) ያቀርባል። የካውንቲው ዋና ስራ አስፈፃሚ
Leggett (ለጌት) የ2015 በጀት ዘመን ስራ ማስኬጃ በጀቱን በማርች አጋማሽ ላይ ይፋ
ያደርጋል። የካውንቲው ምክር ቤት የመጨረሻውን የMCPSን በጀት በግንቦት ወር ከማፅደቁ
በፊት የህዝብ አስተያየቶች የሚሰማበት ስብሰባ ያካሂዳል።
ስለ በጀቱ በMCPS Budget Website (በጀት ድርጣብያ) አማካይነት ይከታተሉ።
ስለ በጀቱ ጋዜጣዊ መግለጫ
የላቀ መሪ ለሽልማት ይሰይሙ።
የላቁ መምህራን፣ ርእሰመምህራን፣ ወላጆች እና ፕሮግራሞችን ለማክበር ለበርካታ ውድድሮች
ስያሜ አሁን ክፍት ናቸው። እነዚህም የሚከተሉት ናቸው—

የMCPS ት/ቤት አማካሪ የአመቱ ሽልማት (MCPS School Counselor of the Year Award)
የልጅዎን ት/ቤት አማካሪ ለMCPS ት/ቤት አማካሪ የአመቱ ሽልማት በመሰየም አክብሩት።
ሽልማቱ ለአንድ የላቀ አማካሪ ከኤሌሜንታሪ፣ ከመካከለኛ እና ከ2ኛ ደረጃ ት/ቤት እውቅና
ይሰጣል። የስያሜ ማስገቢያ የግዜ ገደብ አርብ፣ ማርች 14 ነው። አማካሪዎች በት/ቤት
አስተዳዳሪዎች፣ ሰራተኞች፣ ወላጆች እና ተማሪዎች መሰየም ይችላሉ። መስፈርቶችና የስያሜ
ጥቅል በSchool Counseling Services Website (የት/ቤት የምክር አገልግሎቶች ድርገፅ) ሊገኙ
ይችላሉ።

የልዩ ትምህርት እውቅና ስነስርአት (Special Education Recognition Ceremony)
የት/ቤት ሰራተኞች፣ ተማሪዎችና ወላጆች ልዩ ፍላጎት ላላቸው ተማሪዎች ስኬትና ተቀባይነት
አስተዋፅኦ ላደረጉ ግላሰቦችንና ፕሮግራሞችን ለማሳወቅ ስያሜ ገቢ እንዲያደርጉ ይደፋፈራሉ።

እውቅናዎቹ የሚሰጡት በMontgomery County Council of PTAs (የPTAዎች ምክር ቤት)
(MCCPTA) ልዩ የትምህርት ኮሚቴ ነው። ስነ ስርአቱ ሰኞ፣ ሜይ 12 በ7 p.m. Rockville High
School ነው።
ስያሜዎች መቅረብ ያለባቸው በአራት ፈርጆች ነው፡- የት/ቤት ሰራተኞች፣ ፕሮግራሞች፣
ወላጆች እና ተማሪዎች። ማመልከቻዎች መግባት ያለባቸው ማርች 9 ነው፣ መላክ ያለባቸው
በኤሌክትሮኒካዊ ዘዴ ለMCCPTA Special Education Committee Chair (የልዩ ትምህርት ኮሚቴ
ሊቀመንበር) ነው።
ስለ ሽልማቶችና የስያሜ ማመልከቻ ተጨማሪ መረጃ እዚህ ጠቅ ያድርጉ።
የኮሌጅ ዝግጅት በአል ሜይ 10 ይከናወናል
ነፃ የኮሌጅ ዝግጅትና የስኮላርሺፕ በአል ቅዳሜ፣ ሜይ 10 ከ1 እስከ 4 p.m. በShady Grove
ዩኒቨርሲቲ፣ 9630 Gudelsky Drive in Rockville ይከናወናል። በአሉ ኢላማ የሚያደርገው ከ6ኛ
እስከ 10ኛ ክፍል የሚገኙ ተማሪዎችንና ወላጆቻቸውን ነው። ተሳታፊዎች የተለያዩ ኮሌጆችና
ዩኒቨርሲቲዎች ለማግኘት፣ ስለ የፋይናንስ እርዳታና ስስኮላርሺፖች እድሎች እና መረጂያዊ
የእረፍት ስብሰባዎች ለመከታተል እድል ይኖራቸዋል። የUSG ካምፐስ/ግቢ ጉብኝትም ይኖራል።
መመዝገብ ይመረጣል ይህም በMCPS Parent Academy website (የወላጅ አካዴሚ ድርገፅ)
አማካይነት መፈፀም ይቻላል። ለተጨማሪ መረጃ የህብረተሰብ ግንኙነትና ሽርክናዎች ፅ/ቤት
(Office of Community Engagement and Partnerships) በ301‐279‐3100 ይገናኙ።
የክብር ስራ አፈፃፀም አመራር ፕሮግራም (Honors Executive Leadership Program)
አመልካቾች ይፈልጋል።
3.2ና ከዚያ በላይ መካከልኛ ነጥብ ያላቸው በማደግ ላይ የሚገኙ ሁሉም የ12ኛ ክፍል
ተማሪዎችን፣ ለኮሌጅና ለስራ ለማዘጋጀት ወደሚያግዘው የክብርና የአመራር እና የስራ ማዳበርያ
ፕሮግራም፣ ለክብር ስራ አፈፃፀም አመራር ፕሮግራም (Honors Executive Leadership
Program) እንዲያመለክቱ ተጋብዘዋል።
የማመልከቻ የግዜ ገደብ ቅዳሜ፣ ማርች 1 ነው። በፕሮግራሙ ተቀባይነት ያገኙ ተማሪዎች
በስራ ልምምድ፣ ሰሚናሮች፣ የማህበረሰብ አገልግሎት እንቅስቃሴዎች እና ከአካባቢ መሪዎች
ጋር ስብስሰባዎች ይሳተፋሉ። በየሰሜስቴሩ ተማሪዎች ሁለት ክሬዲቶች ያተርፋሉ።

ለተጨማሪ መረጃና ለአንድ ማመልከቻ ድረገፅ ጎብኙ።
የ2014 የወጣት ማህበረሰብ አመራር ሽልማቶች
የወጣት ማህበረሰብ አመራር ሽልማቶች ከ2ኛ ደረጃ ተማሪዎች የላቁ የማህበረሰብ አገልግሎቶ
ጥረቶች እና የአመራር ክስተቶችን ይለያሉ፣ ይሸልማሉ ያበረታታሉም። በ11ኛ ክፍል
የመጨረሻው ሴሜስተር መጨረሻ ላይ ቢያንስ 260 የማህበረሰብ አገልግሎት ሰአት ለፈፀሙ
የ12ኛ ክፍል የMCPS ተማሪዎች አምስት የ$1,000 ስኮላርሺፖች ተዘጋጅተውላቸዋል።
የማመልከቻ የግዜ ገደብ አርብ፣ ማርች 14 ነው።
አሁኑኑ አመልክቱ

የካውንቲ መዝናኛ በ ፌብሩ. 22 “Virtual Outreach Blitz” በአል ያከብራል
በMontgomery County የመዝናኛ መምርያ ስለሚቀርቡ ፕሮግራሞችና እንቅስቃሴዎች
ጥያቄዎች አሉዎት ወይ? ወይስ የምዝገባውን ሂደት አፈፃፀም ላይ እርዳታ ያስፈልግዎታል?
ቅዳሜ፣ ፌብሩ. 22፣ ከ9 a.m. እስከ እኩለቀን፣ በ“virtual outreach blitz” ወቅት ጥያቄዎች
ለማቅረብ እድል ይኖርዎታል የመዝናኛ መምርያ ሰራተኞች የደንበኛ አገልግሎት ሳጥንን
ይቆጣጠሩታል በነዚያ ሰአቶችም ለትዊተርና ለፌስቡክ መልእክቶች መልስ ይሰጣሉ።
በተጨማሪ፣ ቤተሰቦች 240‐777‐6800 መደወል ይችላሉ ወይም ሲልቨርስፕሪንግ 4010
Randolph Road የሚገኙትን የአስተዳደር ፅ/ቤቶች መጎብኘት ይችላሉ።
የመዝናኛ መምርያ ጋር በሚከተሉት መንገዶች መገናኘት ይችላሉ፡





ኢሜይል፡Recreation.CustomerService@montgomerycountymd.gov
ክትትል በTwitter
በFacebook ጓደኛ መሆን
240‐777‐6800 መደወል።

