
 

ዲሴምበር 4/2018 QuickNotes 

 
 
ት/ቤትዎ ለወደፊት ምን ይመስላል? 
 
አካላዊ የመማሪያ ክፍል እና የት/ቤት አካባቢ በማስተማር እና የመማር ሂደት ላይ ተጽእኖ ያሣድራል፣ እና 
ተማሪዎች በየቀኑ እነዚህን ቦታዎች እንዴት እንደሚጠቀሙ MCPS ማወቅ ይፈልጋል። የራሳቸውን 
አስተያየት/ግብረመልስ እንዲያካፍሉ በሁሉም የክፍል ደረጃ የሚገኙ ተማሪዎች በዳሰሳ/ጥናት ላይ እንዲሳተፉ 
ተጋብዘዋል። 
 
የአንደኛ ደረጃ ተማሪዎች ወላጆች ስለመማሪያ አካባቢዎች ከልጆቻቸው ጋር እየተነጋገሩ ይህንን ጥናት/ዳሰሳ 
በመሙላት እንዲረዷቸው ይበረታታሉ። የመካከለኛ እና የሁለተኛ ደረጃ ተማሪዎች የራሳቸውን ግብረመልስ እዚህ 
ሊያካፍሉ ይችላሉ። 
 
MCPS በጃኑወሪ መጀመሪያ አካባቢ ላይ የዳሰሳ/ጥናት ውጤቶችን ይሰበስብና መረጃው የትምህርት 
ተቋሞችን/መገልገያዎችን በቀጣይ ለማሻሻል ጥቅም ላይ ይውላል። ውጤቶቹ ከተሰባሰቡ በኋላ፣ ወደፊት ትምህት 
ቤቶች ምን ሊመስሉ እንደሚችሉ እና ስለ ወደፊት ንድፍ /ዲዛይን ተፅእኖ እንደሚኖራቸው ተማሪዎች በምናባቸው 
የማየት/የመገመት ፉክክር ላይ የመሳተፍ እድል ይኖራቸዋል።  
 
ስለፉክክሩ የበለጠ መረጃ/ኢንፎርሜሽን በመጪዎቹ ሣምንታት ይለቀቃል። 
 
 
ፍትኃዊ የተሐድሶ አውደጥናት ለዲሴምበር 4 ታቅዷል። 
ስለ ዲስትሪክቱ ፍትሐዊ የተሐድሶ ራእይ እና ይህ የማህበራዊ ፍትህ የመወያያ መድረክ ተማሪዎች በእነርሱ 
ህይወት እና በአጠቃላይ በማህበረሰቡ ላይ ተጽእኖ ስለሚያደርጉ አካላዊ፣ ስነልቦናዊ፣ ማህበራዊ እና የስነምግባር 
ጉዳዮችን ችግር ለመፍታት በንቃት እንዲሳተፉ በይበልጥ ለመማር፣ በኒልስቪል መካከለኛ ደረጃ ት/ቤት 
(Neelsville Middle School) ማክሰኞ ዲሴምበር 4 ከ6:30–8:30 p.m በሚካሄድ አውደጥናት ላይ ወላጆች፣ 
ሞግዚቶች እና የማህበረሰብ አባላት እንዲገኙ ተጋብዘዋል።  
 
በዚህ የትምህርት ዓመት ስለሚካሄዱት ሦስት የወላጅ አውደጥናቶች የበለጠ መረጃ ለማግኘት እባክዎ በስልክ 
ቁጥር፦ 240-740-3951 ይደውሉ። ኒልስቪል መካከለኛ ደረጃ ትምህርት ቤት በሚከተለው አድራሻ ይገኛል፦  
Neelsville MS, 11700 Neelsville Church Road, Germantown።  
 
 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSerCMOXTGuVCeThRki6Dz7I4m2eVha_A5Ba_MSNmiurPUkv-w/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAH--vClE-36XnLccMmss3MaB0GPtMRF1u3nBujsxaewr4Dg/viewform?usp=sf_link


ለወላጆች የልዩ ትምህርት አውደ ጥናቶች ለዲሴምበር 5 ተዘጋጅተዋል። 
 
ወላጆች እና ሞግዚቶች ስለ ግላዊ የትምህርት ፕሮግራም/Individualized Education Program (IEP) 
ሠነዶች/ዶኩሜንቶች እና ሂደት የበለጠ ለመማር እንዲችሉ MCPS የልዩ ትምህርት አውደጥናቶችን/ዎርክሾፖችን 
ያካሄዳል።  
 
አውደጥናቶቹ ረቡዕ፣ ዲሴምበር 5፣ ከ 7–8:30 p.m በሦስት ቦታዎች ይካሄዳሉ— 

 Gaithersburg High School, 101 Education Blvd., Gaithersburg  

 Northwood High School, 919 University Blvd West, Silver Spring  

 Paint Branch High School, 14121 Old Columbia Pike, Burtonsville  
 
ጥያቄ ከቀረበ የትርጉም አገልግሎት ይሰጣል። ለተጨማሪ መረጃ በስልክ ቁጥር፦ 240-740-3884 ይደውሉ።  
 
 
በአራት የትምህርት ቦርድ ፖሊሲዎች ላይ አስተያየት እንዲሰጥባቸው ይፈልጋል  
የሞንትጎመሪ ካውንቲ የትምህርት ቦርድ በአራት ፖሊሲዎች ላይ አስተያየት ይፈልጋል—Policy BBB, Ethics; 
Policy BFA, Policysetting; Policy IGK, Career and Technology Education; and Policy KEA, Political 
Campaigns and Political Materials። 

ረቂቅ ፖሊሲዎችን ለማንበብ እና አስተያየት ለመስጠት ይህንን ድረ-ገጽ ይጎብኙ፦ 

በ KEA ፖሊሲ ላይ ከማህበረሰብ የሚሰጡ አስተያየቶች፣ Political Campaigns and Political Materials  
እስከ እሁድ ዲሴምበር 16 መቅረብ አለባቸው። በ Policy BBB፣ Ethics፤ Policy BFA፣ Policysetting፤ እና 

Policy IGK፣ Career and Technology Education ላይ የሚሰጥ አስተያየት እስከ ጃኑወሪ 13/2019 መቅረብ 
አለበት። 

የ MCPS ተማሪዎች ያገለገሉ አውቶሞቢሎችና፣ የኮምፒውተሮች ሽያጭ ያከናውናሉ 
በሞንትጎመሪ ካውንቲ የአውቶሞቲቭ ትሬድስ ፋውንዴሽን (ATF) እና የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ፋውንዴሽን 
(ITF) ተማሪዎች በርካታ ያገለገሉ አውቶሞቢሎችን እና ኮምፒውተርቾችን ጠግነው/አስተካክለው ቅዳሜ 
ዲሴምበር 8 በጌትስበርግ ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት (Gaithersburg HS) ከ 9–11 a.m ለሽያጭ ያቀርባሉ። 
የጌትስበርግ ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት የሚገኘው 101 Education Blvd in Gaithersburg. ነው። ለግዢ የተዘጋጁ 
ተሽከርካሪዎች ዝርዝር እዚህ ይገኛል። ለሽያጭ ስለሚቀርቡት ኮምፒውተሮች የበለጠ መረጃ ለማግኘት፦ በስልክ 
ቁጥር 240-740-2050 ደውለው ለመጠየቅ ይችላሉ። 
 
መኪናዎቹ እና ኮምፒዩተሮቹ የክፍል ውስጥ እና የላቦራቶሪ ጥናታቸዉ አካል በመሆን በተማሪዎች የታደሱ እና 
የተስተካከሉ ናቸው። ሽያጮቹ ለተማሪዎች ስለሽያጭ/sales skills/ ችሎታና ልምድ እንዲቀስሙ እድል 
ይሰጣቸዋል፣ የተማሪ አገልግሎት ትምህርት ሠዓት ያስገኝላቸዋል፣ ስለ ማህበረሰብ ተሳትፎ ጠለቅ ያለ አድናቆት 
እንዲኖራቸው እድል ይሰጣቸዋል። 
 
የማህበረሰብ አባላት ለፕሮግራሙ ተሽከርካሪዎችን እንዲለግሱ ይበረታታሉ። ተሽከርካሪዎችን 
የአውቶሞቴቭ/automotive ፕሮግራም ባላቸው በደማስከስ (Damascus)፣ በጌትስበርግ (Gaithersburg)፣ ሴኔካ 
ቫሊ (Seneca Valley) ወይም ቶማስ ኤዲስን (Thomas Edison) 2ኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች በልግስና መስጠት 
ይቻላል። ስጦታዎቹ ታክስ የሚያስቀንሱ ይሆናሉ። 
 
የኣውቶሞቢሎች ንግድ ስራ ፋውንዴሽን (Automotive Trades Foundation) 
የመረጃ ቴክኖሎጂ ፋውንዴሽን (Information Technology Foundation) 

https://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/policy/policy-for-public-comment.aspx
http://www.cars2purchase.org/
http://www.cars2purchase.org/
http://www.itfcareers.org/

