
 

ጃኑዋሪ 29/2019 

 
"United We Learn" በተሰኘ ውድድር ተማሪዎች የሚያልሙትን አይነት የመማሪያ ክፍል ንድፍ ለማዘጋጀት 
ይችላሉ።  
 

የሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ (MCPS) የሦስተኛውን ዓመት "United We Learn" የተሰኘ የተማሪዎች 
ውድድር እየጀመረ ነው። "United We Learn" - የዚህ ዓመት ውድድር፥ ስለ መጪዎቹ ዘመናት ትምህርት 
ቤቶች/Schools of the Future፣ተማሪዎች የራሳቸውን ተስማሚ የሆነ የመማሪያ ቦታ እንዲነድፉ የማስቻል እና 
ነባራዊ ሁኔታ/አካባቢ በመማር ችሎታቸው ላይ እንዴት ተጽእኖ እንደሚያደርግ በአንክሮ እንዲያስቡ 
ያደርጋቸዋል። 

ውድድሩ የሚካሄደው ተማሪዎች እና ሠራተኞች በትምህርት ቤታቸው የመማሪያ ቦታዎችን እንዴት 
እንደሚጠቀሙ እና የወደፊት መማሪያ ክፍሎቻቸውና ትምህርት ቤቶች ምን መምሰል እንዳለባቸው የተጠየቁበትን 
የኖቬምበር 2018 የዳሰሳ ጥናት ተከትሎ ነው። በዳሰሳ ጥናቱ ግብረ መልስ ላይ በተደጋጋሚ የተጠቀሱ መሠረታዊ 
ነገሮች፤ ስለ ከለር/ቀለም፣ ብርሃን፣ አስፈላጊ መሣሪያዎች/እቃዎች/furniture፣ ቴክኖሎጂ እና ደህንነት/security 
ከግምት ዉስጥ ተካተዋል። የትምህርት ተቋማቶቻችንን ቀጣይነት ባለው መልኩ ለማሻሻል/ለማዳበር ግብረመልሱ 
ይጠቅማል። ውድድሩ ተማሪዎች የወደፊት መማሪያ ቦታቸው ምን መምሰል እንዳለበት ራዕያቸዉን ሲነድፉ 
እነዚህን ተመሳሳይ ነገሮች ግንዛቤ ዉስጥ እንዲያስገቡ ያደርጋቸዋል። ተማሪዎች በዚህ ውድድር ላይ በመሣተፍ 
ለወደፊት የተሻለ ንድፍ እንዲኖር ተጽእኖ የማድረግ ችሎታ ሊኖራቸው ይችላል።  

ለመወዳደሪያ የሚቀርቡ ነገሮች በሙሉ መቅረብ ያለባቸው በ ድረ-ገጽ ማርች 15/2019 5 p.m. ነው። 

የበለጠ ዝርዝር መረጃ በውድድሩ ድረ-ገጽ ላይ ይገኛል።  

የበለጠ መረጃ ለማግኘት ይህንን ቪድዮ ይመልከቱ። 
 
 
 
ለልዩ ትምህርት የተደረገ አስተዋፅኦ ማክበር 
 
ልዩ ትምህርት የሚያስፈልጋቸው ተማሪዎች ተቀባይነት እንዲኖራቸው ለስኬታማነት አስተዋጽኦ ያበረከቱ ግለሰቦች 
እውቅና እንዲያገኙ ወላጆች እና ተማሪዎች ጥቆማዎችን እንዲያቀርቡ ይበረታታሉ። 
 
እውቅናዎቹ የሚሰጡት በ Montgomery County Council of PTAs (PTA ምክር ቤት) (MCCPTA) የልዩ 
ትምህርት ኮሚቴ ነው። ሜይ 16 የሚካሄደው እውቅና የሚሰጥበት በዓል፣ በአካለስንኩላን ተማሪዎች ፕሮግራሞች 
ላይ የሚደረገውን ኢንቨስትመንት እውቅና ይሰጣል፣ እንዲሁም የልዩ ፍላጎት ተማሪዎችን ስኬታማ እንዲሆኑ 
የረዱትን አክብሮት ይሰጣል።  

https://mcpsweb.wufoo.com/forms/q18pyyvm0ealiu4/
https://montgomeryschoolsmd.org/events/unitedwelearn/
https://www.youtube.com/watch?v=gEPBLZIXbEU&feature=youtu.be


 
ጥቆማዎች መቅረብ ያለባቸው በአራት ፈርጆች ነው፡- የት/ቤት ሰራተኞች፣ ፕሮግራሞች፣ ወላጆች እና ተማሪዎች። 
ጥቆማዎቹ በኤሌክትሮኒክስ እንዲቀርቡ ይበልጥ ይመረጣል።  
 
የማመልከቻዎች የጊዜ ገደብ አርብ፣ ማርች 22 ነው። የእጩዎች ጥቆማ በሥራ ባልደረቦች፣ በወላጆች ወይም 
በተማሪዎች ሊቀርብ ይችላል። ጥቆማ በኢ-ሜይል ወይም ከኢ-ሜይል ጋር አባሪ ተደርጎ እዚህ ሊቀርብ ይችላል ።  
 
በኤሌክትሮኒክስ ጥቆማ ለማቅረብ ካልቻሉ፣ የጥቆማ ቅጽ ሞልተው ከጥቆማ የድጋፍ መግለጫ ጋር ለ፦ 
MCCPTA office: Montgomery County Council of PTAs, P.O. Box 10754, Rockville, MD 20849 
መላክ ይችላሉ። 
 
ለተጨማሪ መረጃ፣ እዚህ ኢ-ሜይል ይላኩ ። 
 
የጥቆማ ፎርም 
 
 
የፍትኃዊ ተሐድሶ አውደጥናት ፌብሩዋሪ 5 እና ኤፕሪል 2 ይካሄዳል 
 
ስለ ዲስትሪክቱ ፍትሐዊ ማህበራዊ ተሃድሶ ራዕይ እና ይህ ፍትሃዊ - ማህበራዊ ውጥን/መድረክ እንዴት ተማሪዎች 
በአካላዊ፣ በስነ-ልቦና፣ በማህበራዊ፣ በህይወታቸዉ እና በአጠቃላይ በማህበረሰቡ ላይ ተፅእኖ የሚያደርጉ 
የዲሲፕሊን ጉዳዮች ላይ በንቃት እንደሚሳተፉ እና ችግሮችን መፍታት እንደሚያስችላቸዉ ለመማር ወላጆች፣ 
ሞግዚቶች እና የማህበረሰብ አባላት ፌብሩዋሪ 5 በጁልየስ ዌስት መካከለኛ ደረጃ ትምህርት ቤት/Julius West 
Middle School፣ እና ማክሰኞ ኤፕሪል 2 በ ኤ. ማሪዮ ሉደርማን መካከለኛ ደረጃ ትምህርት ቤት/A. Mario 
Loiederman Middle School ከ 6:30–8 p.m. በሚካሄዱ አውደጥናቶች ላይ እንዲሳተፉ ተጋብዘዋል። 
 
ጁልየስ ዌስት/Julius West የሚገኝበት አድራሻ፦ 651 Great Falls Road, Rockville  
 
ሎይደርማን/Loiederman የሚገኝበት አድራሻ፦ 12701 Goodhill Road, Silver Spring 
 
እዚህ ይመዝገቡ/RSVP here። የበለጠ መረጃ ለማግኘት የስልክ ቁጥር፦ 240-740-3951 ይደውሉ። 
 
ስለ ወደፊት የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ፕሮግራሞች በሚደረጉ የማህበረሰብ ውይይቶች ከእኛ ጋር ይሳተፉ 
 
የወደፊት ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ፕሮግራሞችን በሚመለከት በሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ 
(MCPS) ዋና የአካደሚክ ኃላፊ ማሪያ ናቫሮ/Chief Academic Officer Maria Navarro አማካይነት ተከታታይ 
የማህበረሰብ ውይይቶች ያካሄዳሉ።  
 
ለኮሌጅ እና የሥራ ሙያ ዝግጁነት ምርጥ ድጋፍ ለመስጠት ለወደፊት MCPS ምን ዓይነት የሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት 
ፕሮግራሞችን መስጠት እንዳለበት በሁነቶቹ ላይ ውይይት ይደረጋል። በሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ምን 
ዓይነት ፕሮግራሞችን ማየት እንደሚፈልጉ ሠራተኞች፣ ተማሪዎች፣ ወላጆች እና የማህበረሰብ አባላት በውይይቶቹ 
ላይ እንዲሳተፉ እና ግብረመልስ እንዲሰጡ ተጋብዘዋል። 
 
ተከታታይ ውይይቶች የሚደረጉባቸው ቀናት፦ 
 

 ሰኞ፣ ፌብሩዋሪ 11 በክላርክስበርግ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት/Clarksburg High School 6:30–8:30 
p.m. 

mailto:SpecialEd@mccpta.org
mailto:SpecialEd@mccpta.org
https://news.montgomeryschoolsmd.org/wp-content/uploads/2019/01/MCCPTA-2018-2019-Special-Education-Award-Nomination-Form.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1WfjOKCki49fhD4z5Vg9Pkb0noUO4-fYnq9UG7RZY0SU/edit


 ሰኞ፣ ኤፕሪል 8 በሪቻርድ ሞንትጎመሪ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት/Richard Montgomery High 
School 6:30–8:30 p.m. 

 
እዚህ ይመዝገቡ። 
 
 
ስለ ትምህርት ቦርድ ፖሊሲ/Board of Education Policy KBA የእርስዎን ሃሳብ ይስጡ 
 
የሞንትጎመሪ ካውንቲ የትምህርት ቦርድ በ Policy KBA በቀረበው የክለሳ/የማሻሻያ ሃሳብ ላይ የማህበረሰብ 
አስተያየት ለመስማት ይፈልጋል ለህዝብ የሚተላለፍ መረጃ-ኢንፎርሜሽን ፖሊሲ/Policy on Public 
Information። ማሻሻያ/ክለሳ የተደረገበት ፖሊሲ የተለያዩ አሁን በሥራ ላይ ያሉት እና አዲስ የሚፈጠሩ የሚድያ 
እና የኮሙኒኬሽን ቻናሎች ከሞንትጎመሪ ካውንቲ ማህበረሰብ ጋር ውጤታማ ግንኙነት የማድረግ አስፈላጊነትን 
ያብራራል። ማሻሻያ/ክለሳ የተደረገበት ፖሊሲ በተጨማሪም የተማሪ እና የሠራተኛ መረጃዎችን አግባብ ባለው 
መልኩ ማሳየት/መግለጥ እና ጥበቃን አስመልክቶ፣ የትምህርት ቦርድ ሁሉንም ህጋዊ ግዴታዎች ለመከተል ያለዉን 
ቁርጠኝነት ያረጋግጣል። እስከ ማርች 3/2019 አስተያየት ለመስጠት ይችላሉ። የበለጠ መረጃ ለማግኘት እና 
የእርስዎን አስተያየት ለማቅረብ ይህንን ድረ-ገጽ ይጎብኙ።  
 
 
"መከባበር ይመረጣል" Video PSA የተወዳዳሪዎች ምዝገባ እየተካሄደ ነው 
 
“ዘጠነኛው ዓመታዊ መከባበር ይመረጣል ሞንትጎመሪ” ቪዲዮ PSA/10th Annual Choose Respect 
Montgomery video PSA ውድድር አሁን ተወዳዳሪዎችን ለመቀበል ክፍት ነው። በዚህ ውድድር ላይ በወጣቶች 
መካከል ስለ ፍቅር-ጓደኝነት፣ ጥቃት፣ እና ስለ ቤት ውስጥ ረብሻ፣ ጠብ፣ግጭት ግንዛቤ ለማስጨበጥ ኦርጅናል 
የሆነ የ 60 ሴኮንድ የህዝብ አገልግሎት ማስታወቂያ ቪድዮ የማዘጋጀት የፈጠራ ችሎታ ይጠይቃል። በውድድሩ 
ላይ ለመሳተፍ የሚችሉት ከ6ኛ-12ኛ ክፍል ያሉ ተማሪዎች ሲሆኑ በየግላቸው ወይም በቡድን ሆነው ለመወዳደር 
ይችላሉ። ከፍተኛዎቹ አምስት ቪድዎች የጥሬ ገንዘብ ሽልማት አሸናፊ ይሆናሉ (አንደኛ የወጣ(ች)ው $1,000 
ሽልማት ያገኛል/ታገኛለች)  
 
የማቅረቢያ ጊዜ ገደብ ዓርብ፣ ማርች 8 ነው።  
 
ተጨማሪ መረጃዎች እዚህ ያገኛሉ።  
 
አሸናፊዎቹ እሑድ፣ ኤፕሪል 7 በሪቻርድ ሞንትጎመሪ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት/Richard Montgomery 
High School በሚካሄደው "Choose Respect healthy teen dating conference" ላይ ይገለጻሉ።  
 
መከባበርን ይምረጡ 
 

https://mcpsweb.wufoo.com/forms/community-conversation/
https://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/policy/policy-for-public-comment.aspx
https://www.montgomerycountymd.gov/fjc/chooserespect/psa.html
https://www.montgomerycountymd.gov/fjc/chooserespect/psa.html

