
ዲሴምበር 17/2018 QuickNotes  

 

 

የ2020 የሥራ ማስኬጃ ባጀት ዝግጅት ዲሴምበር 18 ይቀርባል  
 

የትምህርት ቤቶች ዋና ተቆጣጣሪ Jack R. Smith ማክሰኞ ዲሴምበር 18 በ 6:30 p.m. የ2020 የሥራ 

ማስኬጃ ባጀታቸዉን የማህበረሰብ ውይይት እንዲደረግበት ያቀርባሉ። የዉይይቱ አካል በማድረግም Dr. Smith 

እና የ MCPS ሠራተኞች ከማህበረሰቡ ጥያቄዎችን እየተቀበሉ በቀጥታ ስርጭት መልስ ይሰጣሉ። ጥያቄዎችን 

በድረ-ገጽ ወይም በቁጥር፦ 724-990-8433 በቴክስት ለማቅረብ ይቻላል። በቀጥታ ሥርጭት የሚቀርበውን 

የባጀት ጥያቄና መልስ ውይይትን Comcast Channel 34፣ Verizon FIOS Channel 36፣ እና RCN 

Channel 88 እንዲሁም ደግሞ በ MCPS ድረ-ገጽ 

https://montgomeryschoolsmd.org/departments/budget/fy2018/live.aspx  

መከታተል/መመልከት ይቻላል። 
 

ዲሴምበር 4 Dr. Smith የ2020 የሥራ ማስኬጃ ባጀት ሃሳቦችና መርሆዎችን መዋቅር ለትምህርት ቦርድ 
አቅርበዋል። የባጀቱ ዋና ዋና ሃሳቦች መግለጫ ከዚህ የሚከተሉትን ቁልፍ የሥራ ዘርፎችን/አካላትን ጨምሮ 
በተማሪዎች የመማሪያ ክፍል እና በትምህርት ቤቶች ላይ አፅንዖት ሰጥቷል፦ ፕሮግራሞችን ማሻሻል፣ ለጠንካራ 
የአካዳሚክ እና የሥራ እድሎች ተደራሽነትን ማስፋት፣ ትምህርትን ማስፋት፣ የቋንቋ ትምህርት እድሎችን 
መስጠት፣ በአካላዊ፣ ማህበራዊ፣ እና ስነልቦናዊ ደህንነት ላይ ማተኮር፣ ውጤታማ እና ብዙሃነት ያለው የሥራ 
ግብረኃይል መቅጠር እና በስራ ላይ ይዞ ማቆየት፣ እና ጥራት ያለው የሥራ አፈጻጸም ትግበራን ማጠናከር።  

 

የቀረበው የባጀት ዕቅድ በመማር፣ ሃላፊነት/ተጠያቂነት እና ውጤታማነት፣ ሰብአዊ ካፒታል፣ ጥራት ያለው የሥራ 
ትግበራ፣ የማህበረሰብ አጋርነት እና ተሳትፎ፣ እና መማር ማስተማርን በማሻሻል ዙሪያ የተጠናቀረ ነዉ።  
 

የ 2020 የሥራ ማስኬጃ ባጀት የጊዜ ቀመር እንደሚከተለው ነው፦  

 

ዲሴምበር 18/2018፦ የትምህርት ቤቶች ዋና የበላይ ተቆጣጣሪ የ2020 የሥራ ማስኬጃ ባጀት ዝግጅት 
አቀራረብ፦ 

ዲሴምበር - አጋማሽ 2018 እስከ ጃኑወሪ 2019 የመጀመሪያ ሳምንታት የማህበረሰብ አባላት ስለሚቀርበው ባጀት 
ለማዳመጥ መመዝገብ ይችላሉ፣  

https://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/budget/fy2020/fy2020-operating-budget-presentation.aspx
https://montgomeryschoolsmd.org/departments/budget/fy2018/live.aspx
https://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/budget/


ጃኑወሪ 9 እና ጃኑወሪ 14/2019 የሥራ ማስኬጃ ባጀት ውይይቶች፣ 

ጃኑወሪ 17 እና 24/2019 የቦርድ የሥራ ክፍለጊዜ - ስለ ሥራ ማስኬጃ ባጀት፣ እና 

ፌብሯሪ 12/2019 በቀረበው የሥራ ማስኬጃ ባጀት ላይ ቦርድ ውሳኔ ይሰጣል። 

 

ስለ ሥራ ማስኬጃ ባጀት ሂደት መረጃ/ኢንፎርሜሽን እና የማህበረሰብ ተሳትፎ የባጀት ዓመት 2020 የሥራ 
ማስኬጃ ባጀት መመሪያ ያንብቡ። 
 
 

በዊንተር እረፍት የተማሪ የአገልግሎት ትምህርት ሰአታትን ያጠራቅሙ 

የዊንተር እረፍት ተማሪዎች በአገልግሎት እንቅስቃሴዎች እንዲሳተፉና የተማሪ አገልግሎት ትምህርት (SSL) 

ሰአቶችን ለማጠራቀም በጣም ጥሩ ጊዜ ነው። ተማሪዎች በተለያዩ እንቅስቃሴዎች መሳተፍ ይችላሉ፡— ሾርባ 

በሚዘጋጅባቸው የምግብ ዝግጀት (ለድሆች በነፃ ምግብ የሚሰጥበት) ለመስራት፣ ያካባቢ መናፈሻ ቦታ ማፅዳት፣ 

ወይም ለችሮታ ልብስ ወይም ምግብ ማሰባሰብ። ሁሉም የ MCPS ተማሪዎች ከ2ኛ ደረጃ ት/ቤት ለመመረቅ 75 

የ SSL ሰአቶችን ማሟላት ይጠበቅባቸዋል።  

ስለ ተማሪ የአገልግሎት ትምህርት (SSL) ሰአቶች ተቀባይነት ያላቸው ድርጅቶችንና እድሎችን ፈልጋችሁ አግኙ። 
እንዲሁም፣በመጀመሪያው ሴሚስተር የሚከናወኑ የተማሪ የአገልግሎት ትምህርት ሠዓቶች ለትምህርት ቤት 

የተማሪ አገልግሎት ትምህርት አስተባባሪ ዓርብ፣ ጃኑወሪ 4/2019 ሪፖርት መደረግ እንዳለበት አይርሱ።  

የተማሪ አገልግሎት ትምህርት 

 

 

“MCPS Critical Impact Aid Grants” የእርዳታ ስጦታዎችን እንዲያገኝ አግዙ 

 

የ Impact Aid ፕሮግራሞችና ስጦታዎች የተተለሙት ፌዴራላዊ ግንኙነት ያላቸው ተማሪዎችን የሚቀበሉ 

የአካባቢ ት/ቤት ዲስትሪክቶችን ለመርዳት ነው። ከነዚህ ፕሮግራሞች የሚመጡት የገንዘብ ድጋፎች የ MCPS 

አጠቃላይ የስራ ማስኬጃ በጀት አካል በመሆን የትምህርት እንቅስቃሴዎችን ይደግፋሉ። ለImpact Aid የባጀት 

ድጋፍ ለማግኘት ብቃት እንዲኖር፣MCPS ከወላጆቹ/አሳዳጊዎቹ ምን ያህሎቹ ዩኒፎርም ለባሽ አገልግሎቶች ጋር 
በገቢር ስራ ላይ እንዳሉ፣ በፌደራል ንብረት ላይ እንደተቀጠሩ፣ በፌደራል ወይም በህዝባዊ ህንፃ እንደሚኖሩ፣ 

እና/ወይም የውጭ መንግስት የጦር ሰራዊት መኮንኖች እንደሆኑ መወሰን አለበት። MCPS ይህን መረጃ 

ለመሰብሰብ ለሁሉም ቤተሰቦች የሚሰራጭ የፌደራል የ Impact Aid ዳሰሳን ይጠቀማል። በእርስዎ ቤት የሚኖሩ 
እድሜአቸው ለትምህርት የደረሱ ልጆች ለእያንዳንዳቸው እባክዎ በተቻለ ፍጥነት የዳሰሳ ጥናቱን ሞልተው 

ይመልሱ። ይህ ዳሰሳ በ MCPS ድረ-ገጽ ላይ ይገኛል። MCPS ከፌደራል Impact Aid ባጀት መደጎሚያ 

ርትአዊ ድርሻውን አግኝቶ ሁሉም የ MCPS ተማሪዎች የላቀ ትምህርት ማግኘታቸውን ለማረጋገጥ የእናንተ 

ተሳትፎ ወሳኝ ነው። ጥያቄ ካላችሁ፣ MCPS Division of the Controller በስልክ ቁጥር፦ 301-279-

3230 ያግኙ። 

 

https://montgomeryschoolsmd.org/departments/budget/fy2018/live.aspx
https://montgomeryschoolsmd.org/departments/budget/fy2018/live.aspx
https://montgomeryschoolsmd.org/departments/budget/fy2018/live.aspx
http://www.montgomeryserves.org/volunteers/student-service-learning-ssl
http://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/ssl/
http://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/forms/detail.aspx?formID=103&formNumber=280-4&catID=2&subCatId=0
http://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/forms/detail.aspx?formID=103&formNumber=280-4&catID=2&subCatId=0


 

ለሁለተኛ ደረጃ ተማሪዎች "Junior Achievement Essay" ለድርሰት ውድድር ክፍት ተደርጓል። 

የ 2019 Junior Achievement Essay ለውድድር ማመልከቻ የሚከፈተው ዲሴምበር 17 ነው። የሁለተኛ 

ደረጃ ት/ቤት ተማሪዎች ማመልከቻዎቻቸውን እና 1,000-1,500 ቃላት የድርሰት ጽሑፍ እስከ ፌብሯሪ 

15/2019 ማቅረብ አለባቸው።  

የዚህ ዓመት የውድድር ርዕስ “What would make your high school experience more relevant to 

your future?” የሚል ነው።  

ድርሰቶቹ የሚገመገሙት በፈጠራ ችሎታ እና ኦርጅናል መሆናቸው፣ አሳማኝ፣ ሰዋሰው እና የፊደላት አጠባበቅ፣ 

ቁምነገሩን የመረዳት/የመገንዘብ ብቃት፣ እና ለቀረበው ጥያቄ ተገቢ ምላሽ መስጠቱ ላይ ነው። በዋነኛነት አሸናፊ 

የሆነ/ች $20,000 ይሸለማል/ትሸለማለች፣ አንደኛ፣ ሁለተኛ፣ እና ሦስተኛ ደረጃ አሸናፊ ለሆኑት $10,000 

ሽልማት ይሰጣል።  

ተጨማሪ መረጃ  

 

https://www.myja.org/programs/essay/

