
 

ሜይ 29/2019 QuickNotes 

 
 
የተለያዩ ቁሳቁሶችን እርዳታ ለማሰባሰብ በሚደረገው ዘመቻ (Drive for Supplies) እርዳታ ይለግሱ 

ልጆችዎን ሎከሮቻቸውን፣ የመጻህፍት ቦርሳዎቻቸውን፣ ዴስኮቻቸውን እና ክሎዜቶቻቸውን ሲያጸዱ ዳግመኛ 
ለመጠቀም የሚያስችሉ የትምህርት ቁሳቁሶችን ለሚያስፈልጋቸው ቤተሰቦች በዓመታዊ የ “Drive for Supplies 
campaign” አማካይነት እርዳታ እንዲሰጡ ያበረታቷቸው። ቁሳቁሶችን ለመሰብሰብ የሚደረገው ዘመቻ (Drive 
for Supplies) በተጨማሪ ተማሪዎችን ስለ ዳግመ ኡደት (recycling) ማስተማርያ እድል ነው። የተሰበሰቡት 
ቁሳቁሶች ለሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ (MCPS) ት/ቤቶችና ለኣካባቢና ለኣለም-ኣቀፍ በጎ-አድራጎት 
ድርጅቶች ይሰጣሉ። 

የበለጠ መረጃ/ኢንፎርሜሽን ለማግኘት፦ የተማሪ መሪነት ጽ/ቤት (Student Leadership office) በስልክ ቁጥር:- 
240-740-4692 ይደውሉ። 
 

በ MCPS"Be Well 365" የተሰኘ ፕሮግራም ተጀምሯል 

በ MCPS የተማሪዎቻችንን የአካል፣ ማህበራዊ እና ስነልቦናዊ ደህንነት የሚያጎለብት "Be Well 365" የተሰኘ አዲስ 
እንቅስቃሴ ተጀምሯል። ተማሪዎች የአካል፣ የአእምሮ እና የመንፈስ ጤንነት ሲኖራቸው በትምህርት የተሻለ 
ለመስራት ይችላሉ። 
 
"Be Well 365" ተማሪዎች ለት/ቤት እና በአጠቃላይ ለማህበረሰቡ አዎንታዊ አመለካከት ያላቸው አባላት 
እንዲሆኑ፣ ስሜታቸውን ለመቆጣጠር እንዲችሉ፣ አካደሚያዊ እና ማህበራዊ የመቋቋም ችሎታ/አይበገሬነትን-
እንዲገነቡ፣ ለራሳቸው ወይም ለጓደኞቻቸው የሚያስፈልጋቸውን ድጋፍ መለየት እና ለማግኘት እንዲችሉ፣ 
ግጭቶችን በሠላማዊ መንገድ ለመፍታት እንዲችሉ፣ እና አዎንታዊ ውሳኔዎችን ለመወሰን የሚያስችላቸው አስፈላጊ 
ክህሎት እንዳላቸው ለማረጋገጥ ይሠራል።  
 

ዲስትሪክቱ የዚህን እንቅስቃሴ የተለያዩ ክፍሎች በሚመለከት የበለጠ መረጃ ለመስጠት ድረ-ገጽ ተዘጋጅቷል። የ 
2019–2020 የትምህርት ዓመት እየተቃረበ ሲመጣ ስለ "Be Well 365" ይበልጥ ይሰማሉ። 
 
የትምህርት ቦርድ የተማሪ ደህንነት እና የትምህርት ቤት ሠላምን በተመለከተ በተዘጋጀ ፖሊሲ ላይ የማህበረሰብ 
ግብረመልስ አስተያየት እንዲሰጥበት ይፈልጋል 
የትምህርት ቦርድ የተማሪ ደህንነት እና የትምህርት ቤት ሠላምን በተመለከተ በተዘጋጀ አዲስ ፖሊሲ ላይ ከወላጆች 
እና ከማህበረሰብ አባላት ግብረመልስ አስተያየት እንዲሰጥበት ይፈልጋል። ረቂቅ ፖሊሲ COA፣ ስለ ተማሪ 
ደህንነት እና የትምህርት ቤት ሠላም/Student Well-being and School Safety የዲስትሪክቱ ፖሊሲ በደህንነት፣ 
አካላዊ እና ጤናማ ስነአመጋገብ፣ እና በ Be Well 365 ላይ በሚሰራዉ ስራ፦ የሁሉንም ተማሪዎች አካላዊ፣ 
ማህበራዊ እና ስነልቦናዊ ደህንነት ለመደገፍ የሚያስችል ማእቀፍጅማሮን/አነሳሽነትን አንድ ላይ 

http://www.montgomeryschoolsmd.org/bewell365


ያስተሳስራል/ያጣምራል። የፖሊሲው ረቂቅ አመቺ የሆነ የትምህርት ቤት ድባብን ስለመፍጠር፣ ስለ ደህንነት፣ 
ለሁሉም ኃላፊነትና ተጠያቂነት፣ የባህርይ ስጋቶችን መፈተሽ፣ መገልገያዎች/ፋሲሊቲዎች፣ የጥበቃ ሠራተኞች እና 
ቴክኖሎጂ፣ የጤና እና የህግ አስከባሪ ኤጀንሲዎች፣ ከአስቸኳይ እቅድ እና ዝግጁነትን ጨምሮ ከካውንቲ አጋሮች 
ጋር ስለመተባበር ይገልጻል። ረቂቅ ፖሊሲ COA በተጨማሪም በ Maryland Safe to Learn Act of 2018 
የተገለጹ ቁልፍ መስፈርቶችን ያካትታል። ስለ ረቂቅ ፖሊሲው የበለጠ ለማወቅ እና አስተያየት ለመስጠት ይህንን 
ድረ-ገጽ ይጎብኙ https://mcpsweb.wufoo.com/forms/q353v381lr2l51/። የህዝብ አስተያየቶች መቅረብ 
ያለበት እስከ ረቡዕ፣ ጁን 5 ድረስ ነው። 
 
ፕሮፌሽናል አልባሳትን በመለገስ የ MCPS ተማሪዎችን ይርዱ 
MCPS ለ Summer RISE ተማሪዎችን የሚያሳትፍ የስራ አልባሳትን በስፋት የማሰባሰብ ፕሮግራም ያካሄዳል። 
እቃዎቹ የሚሰበሰቡት፣ ሜይ 29 ከ 8:00 a.m.– 6:00 p.m. በ flagpole፣ Carver Educational Services 
Center, 850 Hungerford Dr. in Rockville ነው። Summer RISE ለታዳጊ የ MCPS ጁንየሮች እና ሲንየሮች 
የሦስት-ሣምንት፣ ሙያ-ነክ የትምህርት ልምድ ይሰጣል እና ለተማሪዎች ከፍላጎቶቻቸው/ከዝንባሌዎቻቸው ጋር 
የሚጣጣሙ ሙያዊ አማራጮችን ያስተዋውቃል።  
የስራ አልባሳት ዝርዝር የሚከተሉትን ያካትታል፦ 
 

 የሴቶች የሥራ ልብሶች- ቀሚሶች፣ ሙሉ ልብሶች 

 የወንድ ሙሉ ልብሶች እና የደንብ ጃኬቶች (የስፖርት፣ የትምህርት ቤት ወዘተ ዩኒፎርም) 

 የወንድ ጫማ እና ቀበቶዎች 

 የወንዶች አዲስ አላባሽ ካልሲዎች 

 የወንዶች ቀበቶዎች፣ ክራባቶች እና የእጅጌ ቁልፎች/ማሰሪያ 

 ቦርሳዎች እና ሻንጣዎችን (ሰነድ፣ መጽሐፍ መያዣ) 

 መለዋወጫዎች —ሻርፕ/የአንገት ፎጣዎች እና ጌጣጌጦች 
 

ስለ "drive" ማናቸውም ጥያቄዎች ካሉ Elaine Chang-Baxter ን ያነጋግሩ ወይም በስልክ ቁጥር፦ 240-740-
5599 የትብብር ክፍልን ያነጋግሩ።  
 
በአካባቢ ፖለቲካ ፍላጎት አለህ/ሽ? "Councilmember for a Day" አባል ለመሆን አመልክት/ቺ ለአንድ ቀን 
የምክር ቤት አባል ለመሆን ያመልክቱ 
የፖለቲካ ዝንባሌ ያላቸው እና የ Montgomery County Councilmember/የምክርቤት ኣባል ሆነው ማገልገል 
የሚፈልጉ የ8ኛ፣ 9ኛ፣ 10ኛና 11ኛ ክፍል ተማሪዎች ማመልከቻቸውን ለምክርቤት ኣባል Craig Rice’s 
“Councilmember for a Day/የምክርቤት ኣባል ለኣንድ ቀን” ፈተና/Challenge እንዲያቀርቡ ተጋብዘዋል። 
ለመግባት፣ ተማሪዎች በሚከተሉት ጥያቄዎች ላይ YouTube video (ሁለት ደቂቃ ወይም ያነሰ) ወይም የድርሰት 
ጽሑፍ (500 ቃላት ወይም ያነሰ) ለማቅረብ ይችላሉ፦ 

 ወጣቶችን የሚያጋጥማቸው ከሁሉም በላይ ኣሳሳቢ ህዝባዊ የፖሊቲካ ጉዳይ ምንድን ነው? 
 ይህን ጉዳይ ለመፍታት ያንተ/ያንቺ ሃሳብ ምንድን ነው? 
 እነዚህ ጉዳዮች እንዴት መፈታት እንዳለባቸው ለአገር አቀፍ፣ ለስቴት፣ እና/ወይም ለአካባቢ መሪዎች ምን 

አስተያየት ይኖርሃል/ይኖርሻል? 

አንድ ተማሪ የክብር የካውንስል አባል በመሆን ይመረጣል/ትመረጣለች እና የካውንስል አባል Rice ጋር በመሆን 
ቀኑን በሙሉ በካውንስል ስብሰባው ላይ ይሳተፋል/ትሳተፋለች። ለአሸናፊው/ዋ ተማሪ በካውንስሉ ስለ እርሱ 
ወይም ስለ እርስዋ ክብር የሚዘጋጅ የቁርስ ግብዣ ይደረግለ(ላ)ታል፣ በካውንስል ስብሰባ ላይ ይፋ 
ይደረጋል/ይታወጃል፣ እና የ $500 ስጦታ ካርድ ይሰጣል። 
 

https://mcpsweb.wufoo.com/forms/q353v381lr2l51/
mailto:Elaine_L_Chang-Baxter@mcpsmd.org


የማቅረቢያ ቀነ ገደብ ጁን 5፣ ረቡዕ 5 p.m. ነው። ኣሸናፊው/ዋ ተማሪ፣ የምክር ቤት የትምህርት ኮሚቴ 
ሊቀመንበር ሆና ከምታገለግለው፣ የምክር ቤት ኣባል Craig Rice/ክሬግ ራይስ ጋር ይገናኛሉ። 
 
በዚህ ድረ-ገጽ ላይ መመዝገብ ይቻላል https://tinyurl.com/CM4aday2019። 
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