ሜይ 14/2019 QuickNotes

የሰመር ት/ቤት ምዝገባ ሜይ 8 ይጀመራል
ለሪጅናል ሠመር ስኩል ፕሮግራም የሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ምዝገባ እየተካሄደ ነው። ለሞንትጎመሪ ካውንቲ ነዋሪ
ተማሪዎች በሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ (MCPS) የተመዘገቡ ቢሆኑም/ባይሆኑም ለሁሉም ተማሪዎች
የሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ፕሮግራም ክፍት ነው። የሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ፕሮግራም በአራት ጣቢያዎች ይሰጣል፦
ጄምስ ሁበርት ብሌክ (James Hubert Blake)፣ ዊንስተን ቸርችል (Winston Churchill)፣ ጌትስበርግ
(Gaithersburg)፣ እና ኖርዝውድ (Northwood) ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤቶች። የመጀመሪያው ክፍለጊዜ የሚካሄደው
ከጁን 24 - ጁላይ 12 ሲሆን፣ ሁለተኛው ክፍለጊዜ ከጁላይ 16 - ኦገስት 1 ድረስ ይካሄዳል።
ልጆቻቸው በሚማሩበት ት/ቤት ስለ መካከለኛ ደረጃ ት/ቤት ፕሮግራም ወላጆች የሰመር ስኩል አስተባባሪ
ማነጋገር አለባቸው።
የሰመር ት/ቤት

ለ 2019 የሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት የሙያ ሥራ ዝግጁነት ሠመር ካምፕ ምዝገባ ክፍት ተደርጓል
በ MCPS የ 8ኛ ክፍል ተማሪዎች በዚህ ዓመት በሚካሄደው የሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት የሥራ ሙያ ዝግጁነት የሠመር
ካምፖች እንዲሣተፉ ተጋብዘዋል። ተማሪዎች በክህሎት እና በሙያዊ ዕውቀት ስለሚከናወኑ ሥራዎች ልምድ
የመቅሰም እና ከዝንባሌያቸው እና ግቦቻቸው ጋር ተስማሚ የሆኑ በ MCPS የሚሠጡ አካደሚዊያ የሁለተኛ ደረጃ
ፕሮግራሞችን የመዳሰስ እድል ይኖራቸዋል። ካምፑ ከንድፍ ሥራ እና ከኦቶሞቲቭ (architecture and automotive
) እስከ ሳይበር ሰኩሪቲ፣ spa አገልግሎቶችን፣ የግንባታ መሠረት ሥራዎች እና ኮምፒውተሮችን መሥራት እና
መጠገን ጨምሮ ስድስት ፕሮግራሞችን ይሰጣል። ካምፖቹ የሚካሄዱት ከ 8:15 a.m.–1:00 p.m. በቶማስ ኤድስን
የቴክኖሎጂ ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት (Thomas Edison High School of Technology) ከጁላይ 15/2019 እስከ
ኦገስት 2/2019 ይሆናል። የበለጠ መረጃ ለማግኘት እና ለመመዝገብ ይህንን ድረ-ገጽ ይጎብኙ።
የሠመር ዝግጁነት ካምፓች/Summer Readiness Camps
በ MCPS “Circles” ለተሰኘ ፊልም የግል ምልመላ/ማጣሪያ ሜይ 28 ይካሄዳል
የ MCPS ተማሪዎች፣ ቤተሰቦች፣ እና የሥራ ባልደረቦች “Circles” በተሰኘው የግል ፊልም ምልመላ ላይ በነጻ
እንዲካፈሉ ተጋብዘዋል። “Circles” የሚያተኩረው Eric Butler የተባለ ከ Hurricane Katrina የተረፈ እና ስለ
ፍትኃዊ ተሐድሶ ተሟጋች የሆነ ግለሰብ የህይወት ተሞክሮ ላይ ነው። በሁለት ዓመት ውስት የተቀናበረው ፊልም
የሚያተኩረው ተገቢ አገልግሎት ያልደረሳቸውን ወጣቶች በትምህርት ቤት ለማቆየት፣ የዘረኝነት መድሎአዊነትን
በመዋጋት፣ በችኮላ/ሳይጣራ የሚደረጉ እገዳዎችን እና ማባረር/ማስወገድን በቆራጥነት እና በወዳጅነት ስሜት
የተቋቋመውን የጋለ፣ ወኔ የተሞላበት የ Butler ትጋት የህይወት ተሞክሮ ላይ ነው። ሁነቱ በሚካሄድበት ወቅት፣

የፊልሙ ኮከብ ተዋናይ ከሆነው Mr. Eric Butler ሙያዊ እና በግሉ ስለ ፍትኃዊ ተኃድሶ አተገባበር እንዴት
ለማሣካት እንደቻለ ከራሱ አንደበት ለመስማት እንግዶች የተለየ እድል ይኖራቸዋል። ምልመላ የሚካሄደው
ማክሰኞ፣ ሜይ 28 6 p.m. በ AFI Silver Theatre & Cultural Center ሲልቨርስፕሪንግ/Silver Spring ነው።
መግቢያ በነፃ ቢሆንም ቴኬቶችን ግን ለማቆየት በድረገጽ ላይ መመዝገብ ያስፈልጋል።

ለካውንቲ የመዝናኛ ስፍራዎች እና ለሞንትጎመሪ ፓርኮች፣ የሠመር ፕሮግራሞች እና እንቅስቃሴዎች ምዝገባ ሜይ
13 ይጀመራል
የሞንትጎመሪ ካውንቲ መዝናኛ እና የሞንትጎመሪ ፓርኮች በዚህ ሰመር ወቅት ንቁ እና ጤናማ የኑሮ ዘይቤዎች
የሚያስተምሩ በመቶዎች የሚቆጠሩ አስደሳች/የሚያጓጉ ፕሮግራሞች ይቀርባሉ። ለሠመር ምዝገባ የሚጀመረው
ሜይ 13 በ ActiveMONTGOMERY.org ላይ ነው።
ፕሮግራሞችና እንቅስቃሴዎች ለበርካታ ዓይነት ፍላጎትን የሚያሟሉ፣ ለእውቀት/ችሎታ የሚመጥኑ እና የዕድሜ
ደረጃን በሚጠብቁ ሁኔታ የተዘጋጁ ናቸው። የሰመር ፕሮግራሞቹ የውኃ ውስጥ እንቅስቃሴዎች (aquatics)፣
ስነጥበብ አርት (arts)፣ ተፈጥሮን መዳሰስ (nature exploration)፣ የምግብ ዝግጅት/ማብሰል (cooking)፣
ስፖርት (sports)፣ ቴኒስ (tennis)፣ የቀስት ጨዋታዎች (archery)፣ የበረዶ ሸርተቴ (ice skating) እና በርካታ
ሌሎች እንቅስቃሴዎችን ያካትታል።
መመሪያውን ለመመልከት እና በድረገጽ ለመመዝገብ ActiveMONTGOMERY ወደሚለው ይሂዱ። በማህበረሰብ
የመዝናኛ ስፍራዎች፣ በፓርክ ቦታዎች፣ በውኃ ዋና ቦታዎች፣ በአዛውንቶች ማዕከላት እና በህዝብ ቤተመጻህፍት
የህትመት ኮፒዎች ይኖራሉ። የተለያዩ እንቅስቃሴዎችን በፍላጎት፣ ቀን፣ በዕድሜ፣ ቦታ፣ ዋጋ እና በተለያየ መልክ
ከድረ-ገጽ ላይ ማሰስ/መዳሰስ ይችላሉ።
ለምዝገባው በፖስታ መልክት፣ በፋክስ ቁጥር፦ 240-777-6818 ወይም በአብዛኛዎቹ መዝናኛዎች እና ፓርኮች
ላይ በአካል ተገኝቶ ምዝገባ ማድረግ ይቻላል።
ሞንትጎመሪ ኮሌጅ ለወጣቶች የሠመር ፕሮግራሞችን ይሰጣል
የሞንጎመሪ ኮሌጅ በሶስቱም ካምፐሶቹ (ሮክቪል፣ ጀርመንታውን፣ እና ታኮማ ፓርክ/ሲልቨር ስፕሪንግ)
ከሙአለህፃናት አስከ 12ኛ ክፍል ለሚገኙ ወጣቶች ከ200 ፕሮግራሞች በላይ ያቀርባል። የሚሰጡት ትምህርቶች፦
Black Rocket Computer Skills and Programming camps፣ Circus camp፣ FutureMakers Design and
Build camps፣ እና Marriott Hospitality Kids’ Kitchen ያካትታሉ። የሠመር ፕሮግራም የሚጀምረው ሰኞ፣
ጁን 17 በሚውልበት ሣምንት ነው። ለወላጅ የጊዜ ሠሌዳ ለማመቻቸት በሮክቪል ካምፓስ ቀዳሚ እና ድህረ
እንክብካቤ ይሰጣል።
በድረ-ገጽ ላይ ይመዝገቡ
Summer Youth Programs brochure

