
አዱሱ የትምህርት አመት በታሊቅ አጀማመር ሊይ ይገኛሌ 

MCPS ሰኞ ኦገስት 26 ከዚህ ቀዯም ታይቶ ሇማይታወቅ የተማሪዎች ቁጥር በሮችን ሲከፌት፣ የ2013-2014 የትምህርት 

አመት በታሊቅ አጀማመር ይገኛሌ።  በዚህ አመት የዱስትሪክቱ 202 ትም/ቤቶች ከ151, 000 በሊይ ተማሪዎች 

እንዯሚያስተናግደ ይጠበቃሌ፣ ይህም ከ2012-2013 የትምህርት ዘመን የተማሪዎች ቁጥር በ2,300 አካባቢ ከፌ ብሎሌ 

ማሇት ነው።  ባሇፈት አምስት አመታት የተማሪዎች ምዝገባ ከ10,000 በሊይ አዴጓሌ እናም በ2018-2019 የተማርዎች 

ቁጥር 159,000 እንዯሚያሌፌ ይጠበቃሌ።  MCPS አዱሱን አመት ከ38 አዱስ ርእሰ መምህራን እና ከ800 በሊይ የሚሆኑ 

አዱስ አስተማሪዎች ጋር እየጀመረው ነው።  

ዱስትሪክቱ እያተኮረ ያሇው ሇ21ኛው ክፌሇ ዘመን ስኬታማነት የሚያስፇሌጓቸውን እውቀትና ሞያዎች ሇተማሪዎች 

ማስታጠቅ ሊይ ነው እናም የዚህ አመት ትኩረት ስራውን ከአዱሱ ስሌታዊ የፕሊን መዋቅር—የወዯፉታችንን አብረን እንገንባ 

ከሚሇው መርህ ጋር ማስተካከሌ ነው። 

ወሊጆችና ተማሪዎች የሚወዶቸውን ፍቶግራፍች የትምህርት መጀመሪያ ቀን ሰኞ እንዱያስገቡ ተጋብዘው ነበር።  MCPS 

ከ100 በሊይ ተቀብሎሌ፣ እነዚህን የመጀመርያ ቀን ፍቶዎች መዯርዯርያ ሇማየት እዚህ ይችሊለ። 

ሰኞ ትምህርት ከመጀመሩ በፉት፣ ክ7,000 በሊይ የሚሆኑ ተማሪዎችና ቤተሰቦቻቸው ሇMCPS የትምህርት መጀመርያ 

አመታዊ በአሌ ኦገስት 24 ሮክቪሌ በሚገኘው የካርቨር የትምህርት አገሌግልት ማእከሌ ግቢውን ሞሌተውት ነበር።  

ወሊጆች ከMCPS ሰራተኞች ሇመገናኘት፣ ስሇ ትም/ቤቱ  ስርአት ፕሮግራሞችና ግብረቶች ሇመማር፣ እና ስሇ ማህበረሰቡ 

መገሌገያዎች መረጃ ሇመቅሰም እዴሌ ነበራቸው። በዚህ በአሌ ጎሌተው የሚታዩ የተማሪዎችና የማህበረሰቡ ቡዴኖች 

ትርእይቶች፣ ነፃ የጤና ምርመራ፣ እና የሌጆች ማዝናኛዎችና ግጥሚያዎችን ያካትታለ።  

MCPS Momentን በትምህርት መጀማርያ በአሌ ይመሌከቱ  

 

አምስት ጥያቄዎች ... ሇሜሪ ሃውኪንስ-ጆንስ፣ በአሜሪካ እጅጉን የሊቀች ባሇተስፊ መምህር 

ሜሪ ሃውኪንስ-ጆንስ፣ በዌስትኦቨር ኤላሜንታሪ ትም/ቤት የአምስተኛ ክፌሌ አስተማሪ በጋለፕ ኢንክ. እና አትርያ መፃህፌት 

በአሜሪካ እጅጉን የሊቀች ባሇተስፊ መምህር ተብሊ ተሰይማሇች።  የMCPS QuickNotes ስሇ ማስተማር ያሊት ተመስጦና 

ስሇ ተስፊ ሃይሌ ከሜሪ ሃውኪንስ-ጆንስ ጋር ሇማውራት እዴሌ ነበረው። 

አስተማሪ ሇመሆን ፌሊጎት እንዲሇሽ መቸ ተገሇፀሌሽ? 

የ12 አመት አካባቢ ሌጅ ሳሇሁ። እናቴ የሰዎችን ቤቶች ታፀዲ ነበር።  በሰመር ወራት ከሷ ጋር ሇመስራት እሄዴ ነበር።  ከሴት 

ወይዘሮዎቹ አንዶ ሱዚ የምትባሌ የ2 ወይም የ3 አመት ሌጅ ነበራት።  እመቤትዋ ፉዯሌ፣ ቁጥሮችና ቀሇሞችን ሊስተምራት 

እችሌ እንዯሆን ጠየቀየችኝ።  ስራዬ ከሱዚ ጋር መጫወትና መሰረታዊ ነገሮችን ማስተማር ነበር።  ከአንዴ ሁሇት አመት በኋሊ 

http://www.flickr.com/photos/96892114@N05/sets/72157635184939543/
http://www.montgomeryschoolsmd.org/mainstory/story.aspx?id=317633


እናቴ ቤተክርስቲያን ውስጥ የሰንበት ትምህርት ሇሌጆች ማስተማር እፇሌግ እንዯሆን ጠየቀችኝ።  ስሇሱዚም አስታውሳ ጥሩ 

ስራ እንዯሰራሁ ነገረችኝ። ያ ነው አንጎላ ውስጥ እንዯገዯሌ ማሚቶ የተንፀባረቀው። 

እኔ ቤተሰብ ውስጥ፣ ሇማዴረግ የፇሇግነውን ሁለ፣ ወሊጆቼ ያበረታታለ።  ፕሊን እንዴናወጣና እሱን ተግባራዊ እንዴናዯርግ 

በቀጥታ ይነግሩን ነበር። ገዯቦች አለ ብሇው ምንግዜም ነግረውን አያውቁም። 

በስራሽ ከሁለም ይበሌጥ የሚያረካሽ ምንዴን ነው? 

ከሁለም የሚበሌጠው ሽሌማት የወዯፉቱን ማየት ነው።  ተማሪዎቸን የማስተምቸራው ባሁኑ ወቅት እንኳን ሇላለ የስራ 

አይነቶች ነው።  ተስፊ ሌሰጣቸው ከቻሌኩና ግንኙነቶችን እንዳት እንዯሚያዯርጉ ሊስተምራቸው ከቻሌኩ፣ መማር 

የሚያዛቸውና ሇነሱም የሚጨበጥ ሃቅ ከሆናቸው፣ ስሇወዯፉት ምንም ያሚያሳስበኝ አይኖርም።  ታሊቅ ይሆናሌ።  በአመቱ 

መጨረሻ፣ የወዯፉቴን ማየት እችሊሇሁ ፇገግታም ይሰማኛሌ። 

ተስፊ ሇምንዴነው ያን ያክሌ መሳጭ የሚሆነው፣ በትምህርትስ ምን ሚና አሇው? 

ያሇኝን ሁለ ስሰጥ ያን ግዜ አውቀዋሇሁ፣ ሇወዯፉት መሌሰው ይሰጡኛሌ።  በማስተምርበት የመጀምርያ አመቴ፣ ክሪስቲና 

ኡሌሪክን (በ2012 የMCPS የአመቱ አስተማሪ) በሊንግላይ ፓርክ ማክርሚክ ኤላሜንትሪ ትም/ቤት (ፕሪንስ ጆርጅ 

ካውንቲ) አስተምሪያታሇሁ።  ክሪስቲና በጣም ጎበዝ መምህር ናት።  በሷ ወዯፉት ትንሽ ሚና እንዯተጫወትኩ ማወቄን 

እወዯዋሇሁ።  አሁን ዯግሞ፣ እሷ ሇተማሪዎቿ ያንኑ እያዯረገች ነው እናም ምንም እንኳን ተማሪዎቿን ባሊውቃቸውም፣ 

በህይወታቸው ዴርሻየን እየተጫወትኩ ነው።  ስሇዚህ ቀጣይ የሆነ ተፅእኖ በወዯፉት አሇኝ።  ይህ ያ ትንሹ የተስፊ ሞገዴ 

ነው። 

ወሊጆች በሌጆቻቸው ተስፊ ሇማስረፅ ምን ማዴረግ ይችሊለ? 

ሞዳሌ/አረአያ መሆንና ሌምምዴ የተስፊ ማስረፅያ ቁሌፍች ናቸው።  ሌጆቻቸውን ሇማጎሌበትና ሇማንኛውም ችግር ከአንዴ 

በሊይ መፌትሄ እንዲሇው እንዱያምኑ ወሊጆች ተስፊን ሇሌጆቻቸው ሞዳሌ ማዴረግ ያስፇሌጋቸዋሌ።  ሌጆችዎን ስሇወዯፉት 

ያነጋግሯቸው።  ስሇ ግቦቻቸውና ስሇ ህሌሞቻቻአው ጠይቋቸው፣ እነሱንም ተግባራዊ ሇማዴረግ ከነሱ ጋር አብረው ይስሩ። 

ወሊጆቼ ትምህርትን ከፌተኛ ዋጋ ይሰጡት ነበር።  ትምህርት ሇተስፊዎቼና ሇህሌሞቼ ቁሌፌ መሆናቸውን አስተማሩኝ። 

ሇተማሪዎችሽ ተስፊሽ ምንዴን ነው? 

ሁለም ተማሪዎች በራስ መተማመንና በራስ ተነሳሽነት ሁለንም ጥረቶች እንዱጋፇጡ የኔ ተስፊ ነው። 

 

MCPS Momentን በሜሪ ሃኪንስ-ጆንስ ይመሌከቱ 

 

የትም/ቤቶቻችንን ዯህንነት መጠበቅ ሊይ ያግዙን 

ዯህናና ጤናማ የትም/ቤት አካባቢ ሊይ ማንም ሰው አስተዋፅኦ ማዴረግ ይችሊሌ።  አብዛኛውን ግዜ፣ የወሊጆችና የተማሪዎች 

ጥቆማዎች የወጣቶች ሁከት፣ የእፅና ያሌኮሌ ብሌሹና፣ የወንበዳ ተሳትፍ እና ከላልች የተማሪዎች ዯህንነት አዯጋዎች 

ሇመከሊከሌ ያስችሊለ።  MCPS ዛቻዎች፣ ወይም የዯህንነትና የፀጥታ ሁከቶች ማመሌከቻ ምስጢራዊ Safe Schools 

Hotline (አስተማማኝ ትም/ቤቶች ሌዩ መስመር) መገናኛ አለት።  301-517-5995 በቀን 24 ሰአት/በሳምንት ሰባት ቀኖች 

መዯወሌ ይችሊለ።  አንዴ አጠራጣሪ ነገር አይተው እና/ወይም ሰምተው ሇማሳወቅ የሚፇሌጉ ተማሪዎች በ274637 

(CRIMES) የጥቆማ ቴክስት Text-a-Tip ማዴረግ ይችሊለ። 

http://bulletin.montgomeryschoolsmd.org/tv/westover-es-educator-is-the-most-hopeful-teacher-in-america/


ወሊጆች ስሇMCPS የዯህንነት ቅዯም ተከተልች በSafety and Security ዴረገፅ በመጎብኘት እንዱማሩ እናሳስባሇን። 

በቦታው የሚገኙ ቪዴዮዎች በlockdown (ዝጋ)፣ shelter in place (መጠሇያ ቦታ) እና evacuation (ሇቀህ ውጣ) 

የሚያካትቱ ስሇ ትም/ቤት ፀጥታ ሂዯቶችና ፕሮቶኮልች ያብራራለ።  ስሇ ኮምፒውተር ዯህንነት፣ ሊስቸኳይ ሁኔታ ዝግጁነት 

እና ላሊም ላሊም ተጨማሪ መረጃዎች አለ። 

በትም/ቤት ንብረት ውስጥ፣ በትም/ቤት አውቶብስ፣ ወይም ትም/ቤት ስፖንሶር በሚያዯርገው እንቅስቃሴ የሚዯርሱ 

የቡሉዪንግ (አቅመቢስ ሊይ መዯንፊት)፣ ማስጨነቅ እና የማስፇራራት ተግባሮች ተማሪዎችና ወሊጆች እንዱያሳውቁት 

MCPS ያበረታታሌ።  ቡሉንግ የቃሌ፣ አካሊዊ፣ ወይም የፅሁፌ (ኤላክትሮኒክን ጨምሮ) እናም በተማሪዎች፣ በወሊጆች፣ 

በቅርብ አዋቂ ዘመድች እና በትም/ቤት መምህራን/ሰራተኛ አባሊት ሉመሇከት ይችሊሌ።  ሇርእሰ መምህሩ/ሯ ገቢ የሚዯረጉት 

ዘገባዎች በBullying, Harassment or Intimidation Reporting Form በኩሌ ሉመሇከቱ ይቻሊሌ። 

 

የተማሪ አመራርና አገሌግልት እዴልች 

የMCPS የስርአተ ትምህርት አማካሪ ቡዴን እና የሜሪሊንዴ የተማሪ ገፅ ፕሮግራም (Maryland Student Page 

Program) ማመሌከቻዎችን አሁን እየተቀበለ ነው።  ሇተሟሊ የእዴልች ዝርዝር፣ ተማሪዎች Student Affairs ዴረገፅ 

እንዱጎበኙ ይበረታታለ። 

የMCPS ስርአተ ትምህርት አማካሪ ቡዴን 

በየአመቱ፣ የተማሪ ጉዲዮች መምርያ በAssociate Superintendent’s Curriculum Advisory Assembly (የበሊይ 

ተቆጣጣሪ ተባባሪ የስርአተ ትምህርት አማካሪ ቡዴን) የተማሪ ክፌት ቦታዎች ሇመሙሊት ፇቃዯኛ የሆኑ እጅጉን የሊቁ 

ተማሪዎች ስሞች ይሰበስባሌ። በዚህ አመት፣ በ 7ኛና በ10ኛ ክፌልች ሇሚገኝ ተማሪ አንዴ ክፌት ቦታ አሇ። 

የስርአተ ትምህርት አማካሪ ቡዴን ግቦች የሚከተለት ናቸው፡- 

 ስርአት ትምህርትን፣ ትምህርት አሰጣጥን፣ ግምገማዎችን፣ እና ፕሮግራሞችን በሚመሇከት ከአባሊት አስተዋፅኦና 
አስተያየት ማግኘት። 

 

 ስርአተ ትምህርትን፣ ትምህርት አስጣጥንና ግምገማን ስሇሚመሇከት ከስቴትና ፋዯራሌ ዯንቦች፣ እና ስርአት አቀፌ 
ተቀዲሚ ጉዲዮች አባልችን ወቅታዊ መረጃ መስጠት። 

 

ከተመረጡ፣ ተማሪዎች ምንግዜም ማስታወስ ያሇባቸው፣ ቦታውን መቀበሌ ማሇት ሁለንም ስብሰባዎች የመከታተሌ ግዳታ 

ማካተቱን ነው።  ተማሪዎች ሇሁለም ስብሰባዎች መዴረሻና መመሇሻ የራሳቸውን ማጓጓዣ ማቅረብ አሇባቸው። 

በአማካሪ ቡዴኑ ሇቀረቡት አገሌግልት ተማሪዎች Student Service Learning (የተማሪ አገሌልት ትምህርት) ሰአታት 

ያተርፊለ።  ሇተጨማሪ መረጃና ሇማመሌከት፣ እዚህ ጠቅ ያዴርጉ 

የሜሪሊንዴ Student Page (የስቴት እንግዲ ተቀባይ) ፕሮግራም ማመሌከቻዎች አቀባበሌ 

የሜሪሊንዴ Student Page (የስቴት እንግዲ ተቀባይ) የ2ኛ ዯረጃ ትም/ቤት የመጨረሻ ክፌሌ ተማሪዎች ሇ2014 የሜሪሊንዴ 

ጠቅሊሊ ጉባኤ ስብሰባ ይፇሌጋሌ።  ቢያንስ 16 አመት የሞሊቸው የሜሪሊንዴ የከፌተኛ ክፌሌ ተማሪዎች ሇማመሌከት ብቁ 

ናቸው።  እንግዲ ተቀባዮች በስኔት ወይም በሃውስ ኦፌ ዯሇጌትስ ሇ13 ሳምንቶች ይመዯባለ ሇያንዲንደ ያገሇገለበት ቀን $55 

http://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/security/
http://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/forms/230-35.shtm
http://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/studentaffairs/sao/opportunities/#curad
http://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/studentaffairs/sao/opportunities/#curad


የኪስ ገንዘብ ይሰጣቸዋሌ።  የማመሌከቻ የግዜ ገዯብ፣ አርብ ኦክቶፕበር 25 4 p.m. ነው።  ማመሌከቻ ቅፆችMCPS 

Office of Student Affairs ዴረገፅ ይገኛለ። 

የተሞለ ማመሌከቻዎች ወዯ Karen Crawford, 12900 Middlebrook Road, Germantown, MD 20874 

መሊክ አሇባቸው።  ተጨመሪ መረጃ እዚህ ይገኛሌ። 

 

Consortia News 

The Northeast (NEC) and Downcounty (DCC) consortia (የተወሰኑ 2ኛ ዯረጃ ትም/ቤቶች ጥቅሌ ስም) የ2ኛ 

ዯረጃ ማመሌከቻ ፕሮግራሞች በሴፕቴምበርና በኦክቶበር የመረጃ ስብሰባዎች ያካሂዲሌ።  NEC ወይም DCC የሚኖሩ 

ተማሪዎች ስሇ 2ኛ ዯረጃ ትም/ቤቶች አማራጮች፣ ኮንሶርሲያ ትም/ቤቶች፡ የChoice ሂዯትና ሌዩ የማመሌከቻ ፕሮግራሞች 

መረጃ ያገኛለ።  ማመሌከቻዎች በሰፕቴምበር መጨርሻ ሊይ በትም/ቤቶችና በMCPS ዴረገፅ ይገኛለ። 

በኤላሜንታሪ የከፌተኛ ተስጥኦ ማእከልች ሇመማር የሚፇሌጉ የ3ኛ ክፌሌ ተማሪ ቤተሰቦች በኦክቶበር ወር የመረጃ 

ስብሰባዎች ተዘጋጅተዋሌ። ማመሌከቻዎች ወዯየቤታችሁ በሰፕቴምበር ወር በፖስታ ይሊካለ በዴረ ገፁም እንዱገኙ 

ይዯረጋሌ።  በመካከሇኛ ትም/ቤት ማግኔት ኮንሶርቲየምና የመካከሇኛ ትም/ቤት ማመሌከቻ ፕሮግራሞች ሇመማር ፌሊጎት 

ሊሊቸው የ5ኛ ክፌሌ ተማሪዎችና ወሊጆቻቸው የሚ ሆኑ የመግሇጫ ስብሰባዎች በሴፕቴምበርና በኦክቶበር በፕሮግራም 

ተይዘዋሌ። ማመሌከቻዎች በሴፕቴምበር መጨርሻ ሊይ በትም/ቤቶችና በMCPS ዴረገፅይገኛለ። 

 

በኮምቲውተር ያሇንን የፇተና መዘጋጃ (Online Test Prep) ተጠቀሙበት 

ሇሚመጡት PSAT፣ SAT ወይም ACT ሇመዘጋጀት ተማሪዎች ኮምፒውተር ሊይ በነፃ በሚገኙት መሳርያዎች መጠቀም 

ይችሊለ።  ስሇፇተናዎቹ በተጨማሪ ሇማወቅ፣ የተወሰኑ ሞያዎችን ዴህረ እይታ ሇማዴረግ፣ የመሇማመጃ ጥያቄዎች 

ሇሚወስደና ግስጋሴአቸውን ሇመከታተሌ የሚፇሌጉ ተማሪዎች እነዚህን መሳሪያዎች በማንኛውም ጊዜ ሉጠቀሙባቸው 

ይችሊለ። 

የPSAT ፇተና ዝግጅት 

የSAT ፇተና ዝግጅት 

የACT ፇተና ዝግጅት 

የፍሌ ወራት የፇተና ቀኖች የሚከተለት ናቸው፡- 

SAT 

 ኦክተበር 5 

 ኖቨምበር 2 

 ዱሰምበር 7 

 

ACT 

http://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/studentaffairs/sao/page/
http://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/studentaffairs/sao/page/
http://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/studentaffairs/sao/page/
http://www.montgomeryschoolsmd.org/curriculum/specialprograms/
http://www.montgomeryschoolsmd.org/curriculum/specialprograms/
http://www.collegeboard.com/student/testing/psat/prep.html
http://sat.collegeboard.org/practice/
http://www.actstudent.org/testprep/
http://sat.collegeboard.org/register/sat-us-dates;jsessionid=XLLsScSZhthdgGy1HTYHgTn7btHGKzDSH9jsbtmJsLsXpGLlKz5W!-918036226!-1357764535
http://www.actstudent.org/regist/dates.html#second


 ሴፕተምበር 21 

 ኦክተበር 26 

 ዱሰምበር 14 

 

PSAT 

 ኦክተበር 16 

 ኦክተበር 19 

 

 

የቤተመፅሃፌ ካርዴ ማውጫ ማንኛውም ግዜ ትክክሇኛው ግዜ ነው። 

ሴፕተምበር የቤተመፅሃፌ ካርዴ ተመዝግቦ የሚወሰዴበት ወር ነው፣ የህንንም በመዘከር Montgomery County የህዝባዊ 

ቤተመፅሃፌቶች (MCPL) በማንኛውም የእዴሜ ዯረጃ የሚገኙ ነዋሪዎችን የቤተመፃህፌት ካርዴ ከሁለም የሊቀች ካርዴ 

ቦርሳ ውስጥ፣ የጀርባ ቦርሳዎ፣ የቁሌፌ ማያዣዎ ወዘተ ካለት በሊይ መሆኗን ያስታውሳሌ - ሇዛውም በነፃ! 

የቤተመፃህፌት ካርዴ ሇብዙ ተሞክሮዎች ቁሌፌ ናት—የምትወዶቸውን መፃህፌት ሇማንበብ፣ ሇመቁጠር በሚያዲግቱ ብዙ 

ርእሶች ምርምር ሇማካሄዴ፣ ሙዚቃ ሇመስማት፣ አዱስ ቋንቋ ሇመማር፣ እና አዲዱስ ሙያዎች ሇመሌመዴ ታገሇግሊሇች። 

ዝርዝሮችን በwww.montgomerycountymd.gov/library ይመሌከቱ እና ወዯ አካባቢዎ ቅርንጫፌ ሄዯው 

ይመዝገቡ።  ሊዱስ ካርዴ ሴፕቴምበር ሲመዘገቡ ሌዩ "እናመሰግናሇን" ይቀበሊለ። 

 

Race for Every Child (እሽቅዴዴም ሇያንዲንደ ሌጅ) 

The Race for Every Child (እሽቅዴዴም ሇያንዲንደ ሌጅ) በዋሺንግተን አካባቢ ሌጆችንና ቤተሰቦችን ሇመዯገፌ ተብል 

የሚከናወን መዝናኛ ነው።  ዴርጊቱ ሇሌዩ የህክምና እንክብካቤ፣ ሇህፃናት በሽታዎች ምርምር፣ እና Children’s National 

Medical Center (የሌጆች ብሄራዊ የጤና ማእከሌ) አማካኝነት ሁለንም ሌጆች ጤና ሇመጠበቅ አስፇሊጊ የሆኑ የጤንነትና 

የመከሊከያ አገሌግልቶች የገቢ ምንጭ ነው። 

ሩጫው፣ መራመዴና Kids’ Dash ቅዲሜ ኦክቶበር 5 2013 በዋሺንግተን ዱ.ሲ. ፌሪዯም ፕሊዛ (Freedom Plaza in 

Washington, D.C.) ይከናወናሌ።  ዴርጊቱ የሚጀምረው በ7 a.m. የሚያሌቀውም በ1 p.m. ነው። 

ተሳታፉዎች፣ ስፖንሰሮች፣ እና ተባባሪዎች የታወቁ የህፃናት ሃኪሞችን ሇመገናኘትና በብሄራዊ የሌጆች ጤና ማእከሌ ህክምና 

ያገኙ ሌጆች እንዳት በመፊፊት ሊይ ስሇመሆናቸው ቀስቃሽ የሆኑ ታርሪኮች ሇመስማት እዴሌ ይኖራቸዋሌ።። 

ሇተጨማሪ መረጃ Race for Every Child ዴረገፅ ይጎብኙ። 

 

 

Montgomery County መዝናኛ የሚገኙ የፍሌ ወራት ፕሮግራሞች 

http://www.collegeboard.com/student/testing/psat/about.html
http://www.montgomerycountymd.gov/library
http://childrensnational.donordrive.com/index.cfm?fuseaction=donorDrive.event&eventID=502


የMontgomery County Guide for Recreation and Parks Programs (የመዝናኛና የመናፇሻ መመርያ) የፍሌ 

ህትመት አሁን ማግኘት ይቻሊሌ። ብዙ ፕሮግራሞች ቶል ስሇሚሞለ የMontgomery County ነዋሪዎች ቶል 

እንዱመዘገቡ እናዯፊፌራሇን። መመርያው በመቶዎች የሚቆጠሩ ሇቤተሰብ በሙለ የሚሆኑ ፕሮግራሞችና እንቅስቃሴዎች 

ይዘረዝራሌ። የውሃ ስፖርት፣ የፇጠራና የሚታዩ ኪነ ጥበባት፣ እና ስፖርቶች ከወጣቶች አማራጮች ጥቂቶቹ ናቸው። 

 

መመርያውን በኮምፒውተር ሇማየት Department of Recreation ዴረገፅ ይጎብኙ።  የታተሙ ቅጂዎች በመዝናኛ 

ማእከልች፣ በመናፇሻ መገሌገያዎች፣ በመንግስታዊ ህንፃዎችና ቤተመፃህፌት ይገኛለ። ሇተጨማሪ መረጃ፣ 240-777-6840 

ይዯውለ። 

 ጌተርስበርግና የሮክቪሌ ከተሞች ሇሌጆችና ሇአዋቂዎች ብዙ መዝናኛዎች አሎቸው። ሇተጨማሪ መረጃ ፡- 

 Gaithersburg መናፇሻዎች፣ መዝናኛ፣ እና ባህሌ 

 Rockville መዝናኛዎችና መናፇሻዎች 

 

 

http://www6.montgomerycountymd.gov/rectmpl.asp?url=/content/rec/index.asp
http://www.gaithersburgmd.gov/poi/default.asp?POI_ID=84&TOC=107;84;
http://www.rockvillemd.gov/index.aspx?nid=346

