አውቶቡሱን አክብሩ! የካሜራ አስገዳጅ ፕሮግራም ተጀመረ
የቆሙ አውቶቡሶችን በሚያልፉ መኪና ነጅዎችን ኢላማ ያደረገ አዲስ የማስገደጃ
ፕሮግራም ከጃንዩ. 2 ጀምሮ ተግባራዊ ሆነ። ቆመው ተማሪዎችን የሚያሳፍሩና የሚያወርዱ
አውቶቡሶችን የሚያልፉ ተሽከርካሪዎች ምስሎችን የሚያነሱ አውቶማቲክ ካሜራዎች
በርካታ የMCPS አውቶቡሶች ተገጥሞላቸዋል። ካሜራው አንድ ጥሰት እንደለየ፣ እናም
በፖሊስ ከተረጋገጠ፣ የ$125 የመቅጫ ቲኬት ለተሽከርካሪው ባለንብረት ይላካል።
ካሜራዎቹ የካውንቲውን ማንኛውንም ክፍል በሚያገለግሉ አውቶቡሶች ላይ ተገጥመዋል።
ቃሉን በማሰራጨት ተባበሩ። አብረን፣ በMCPS አውቶቡሶች የሚጓዙ የሁሉንም ልጆች
ደህንነት ማረጋገጥ እንችላለን።
ቅድመ-ሙአለ ህፃናት/ሄድ ስታርት ምዝገባ (Head Start Registration) ማርች 3
ይጀምራል
ልጃቸውን በቅድመ-ሙአለህጻናት ወይም ሄድ ስታርት ለ2014‐2015 የትምህርት ዘመን
ማስመዝገብ የሚፈልጉ ወላጆች ሰኞ፣ ማርች 3 ጀምረው ማስመዝገብ ይችላሉ። የልጆች
እድሜ ከሴፕተምበር 1 2014 በፊት 4 አመት መሙላት አለበት፣ ወላጆችም የገቢ
መስፈርት ማሟላት ይኖርባቸዋል።
ስለ ብቃት መመርያዎች፣ የማህበረሰብ ምዝገባዎች ቦታና ጊዚያቶች ወይም ምዝገባ
ለማሟላት ስለሚያስፈለጉ ሰነዶች ተጨማሪ መረጃዎች፣ 301‐230‐0676 ይደውሉ ወይም
የMCPS ድርጣብያ ይጎብኙ።
ቅድመ-ሙአለ ህፃናት/ሄድ ስታርት ምዝገባ ፕሮግራም
የበላይ ተቆጣጣሪ የመፅሀፍ ክበብ ክውነት ለፌብሩ. 19 ተመደበ
Superintendent Joshua Starr የመፅሀፍ ክበቡን የትምህርት ዘመኑን የመጀመርያ
ውይይት ረቡእ፣ ፌብሩ. 19 በ7 p.m. በCarver Educational Services Center, 850
Hungerford Dr., Rockville አዳራሽ ያስተናግዳል።

የመፅሀፍ

ክበቡ

የሚወያይበት

Making

Hope

Happen

(ተስፋን

ማስፈፀም)

በDr. Shane Lopez (ዶ/ር ሼን ሎፔዝ፣ በGallup ድርጅት ከፍተኛ ሳይንቲስት፣ ነው።
መፅሀፉ አንባቢዎችን ከተስፋ ሳይንሳዊ ጥናት፣ እንዴት እንደሚፈጠር እና ሌሎች እንዴት
ይበልጥ

የሚያስደስት፣

ይበልጥ

ስኬታማ

ህይወቶች

መምራት

እንደምታስተምር

ያስተዋውቃል። ዶ/ር ሎፔዝ ከፍተኛ ተስፋ ተጎናፅፈው ህይወታቸውን የመሩ በርካታ
አብነት በመሆን ሌሎችን የሚያነሳሱ እውነተኛ ሰዎችን ያቀርባል።
የዚህ መድረካዊ አዳራሽ ነፃ ክውነት ተካፋይ መሆን የሚሹ ወላጆች፣ ተማሪዎች እና
የማህበረሰብ አባላት በpio@mcpsmd.org RSVP መልስ እንዲሰጡ ይጠየቃሉ። ዶ/ር
ሎፔዝ Dr. Starrን በማጀብ ስለመፅሀፉ መግለጫ ይሰጣሉ ከአዳማጮች ጥያቄዎችንና
መልሶችንም ይቀበላሉ። በቀጥታ መስመር ላይ (online) ወይም በMCPS ቴሌቪዥን
(Comcast Channel 34) የሚከታተሉ ግለሰቦች በትዊተር (hashtag #mcpsbookclub
አድራሻ) አማካይነት ወይም ኢሜይል ወደ ask@mcpsbookclub.org በመላክ መሳተፍ
ይችላሉ።
ለተጨማሪ መረጃ የBook Club (የመፅሀፍ ክበብ) ድርጣብያ ይጎብኙ።
Cybercivility (የኮምፒውተር ግብረገብ)፡ ግልፅ ደብዳቤ ከSuperintendent Joshua
Starr
ማህበራዊ ሚድያ ለመገናኛና ግንኙነትን ለመጠበቅ ታላቅ ዘዴ ቢሆንም፣ በሰላማዊና
በመከባበር መያዙ እጅግ አስፈላጊ ነው። በዲሴምበር ወር Superintendent Joshua Star
መስመር ላይ ሰላማዊና ስርአት አክባሪ እንዲሆኑ ልጆቻችንን እንዴት እንደምናስተምር
ማህበረሰብ-አቀፍ ውይይት ስለማስፈለጉ ለMCPS ወላጆች አንድ ግልፅ ደብዳቤ ፅፎ ነበር።
Dr. Starr የMCPS ሰራተኞች ት/ቤቶችንና ቤተሰቦችን መስመር ላይ ምን ተገቢ እንደሆነና
እንዳልሆነ ውይይቶች እንዴት እንደሚያካሂዱ ቁሳቁሶችንና ዘዴዎችን እንዲያዘጋጁ
ጠይቋቸዋል።

ደብዳቤው በተላያዩ ሰባት ቋንቋዎች በMCPS ድርጣብያ ለወላጆችና ለማህበረሰብ አባሎች
ጠቃሚ ከሆኑ ሌሎች መገልገያ መገናኛዎች ጋር አብረው ተለጥፈዋል። የዚህ ማህበረሰብአቀፍ ውይይት አካል ለመሆን ፍላጎት ካላችሁ፣ ስማችሁንና መረጃዎቻችሁን እንዴት
እንደምትሰጡን በሚመጡት ሳምንቶች መርጃዎች cybercivility ድር ጣብያ ላይ ይኖራሉ።
Cybercivility
ለህዝባዊ ትምህርት አስተዋፅኦ የሚያደርግ ሰይሙ
በMontgomery County ለህዝባዊ ትምህርት የላቀ አስተውፅኦ ያደረጉ ግለሰቦች፣
(ተማሪዎችን

ጨምሮ)፣

ቡድኖች፣

እና

ድርጅቶች

ታውቃላችሁን?

ይህ

ከሆነ፣

ለDistinguished Service to Public Education Award (ለህዝባዊ ትምህርት የላቀ
አገልግሎት ሽልማት) እነሱን ለመሰየም አስቡበት! ዛሬ 17ኛ አመቱን የያዘውን፣
የMontgomery County የትምህርት ቦርድ ያቋቋመው ሽልማት ለህዝባዊ ትምህርትና
ለMCPS አብነታዊ አስተዋፅኦ እውቅናና አድናቆት ለመስጠት ነው። የመሰየምያ ፎርሞች
በትምህርት ቦርድ ድርጣብያ ማግኘት ይቻላል። የተሞሉ ፎርሞች ገቢ መሆን ያለባቸው
ከ5 p.m. ማክሰኞ፣ ፌብሩወሪ 11፡ 2014 በፊት ነው።
የትም/ቤት ዝውውር ማመልከቻዎች ከፌብሩ. 3 እስከ ኤፕሪል 1 ይገኛሉ
ከአካባቢያቸው ከሚገኘው ት/ቤት ልጃቸውን ለማዘዋወር የሚፈልጉ ወላጆች Change of
School Assignment (የት/ቤት ምደባ ለውጥ) (COSA) ሂደቱን ሰኞ፣ ፌብሩ. 3 መጀመር
ይችላሉ። የዝውውር ሂደቱ የሚጀምረው፣ ወላጆችና አሳዳጊዎች የCOSA ፎርም የያዘ፣
ሂደቱን

የሚገልፅ፣

እና

ጠቃሚ

መረጃ

የሚያቀርበው

የመረጃ

መፅሄት

ሊወስዱ

ከሚችሉበት፣ ያካባቢ ት/ቤት ነው። የCOSA መፅሄት በት/ቤቶችና መስመር ላይ ይገኛል።
ስለ የኤሌሜንታሪ የቋንቋ immersion (መነከር) ፕሮግራሞች፣ ወላጆች ዝርዝሮችና
ፎርሞች

በሁሉም

የኤሌሜንታሪ

ት/ቤቶች

እና

መስመር

ላይ

ማግኘት

ይችላሉ።

በNortheast Consortium (NEC)፣ Downcounty Consortium (DCC)፣ ወይም በMiddle

School Magnet Consortium አካባቢዎች ለሚኖሩ ተማሪዎች ስለሚሰጡ ስራዎች መረጃ
የሚፈልጉ፣ Division of Consortia Choice and Application Program Services (የኮንሶርሺያ
ምርጫና ማመልከቻ ፕሮግራም አገልግሎቶች ክፍል) (MSMC) በ301‐592‐2040 መገናኘት
ወይም ድርጣብያውን ይጎብኙ።
ስለ ዝውውር ሂደት ተጨማሪ ጥያቄዎች ያሏቸው ወላጆች የአካባቢያቸውን ት/ቤት ርእሰ
መምህር እንዲያገኙት እናበረታታለን። ASK MCPSን በ301‐309‐MCPS (6277) በመደወል
እንግሊዝኛ መናገር የማይችሉ ወላጆችና አሳዳጊዎች ቋንቋ እርዳታ ማግኘት ይችላሉ።
የት/ቤት ዝውውሮች
የሰመር ካምፕ ምዝገባ ጃንዩ. 21 ይጀምራል።
ለMontgomery County የመዝናኛ መምርያ የሰመር ካምፖች ምዝገባ ማክሰኞ፣ ጃንዩ. 21
ይከፈታል። የመዝናኛ መምርያው እድሜአቸው ከ2 እስከ 18፣ እስከ 21 አመት ለህክምና
መዝናኛ ተሳታፊዎች፣ አንድ ሙሉ ቀን ተኩል ካምፖችና ፕሮግራሞች ያበረክታል።
ሰመር ካምፖቹና ፕሮግራሞቹ በአመቺ መንገድ በMontgomery County ተበትነው
ይገኛሉ። ተወዳጅ ፕሮግራሞች ወድያውኑ ይሞላሉ፣ ስለዚህ አስቀድማችሁ ተመዝገቡ!
የመዝናኛ መምርያ

