
 

ሴፕቴምበር 24/2019 QuickNotes 

 
ስለ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ፕሮግራሚንግ አማራጮች/Programming Options መግለጫ የሚሰጥባቸው 
ምሽቶች 

የሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ (MCPS) ለሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ፕሮግራሚንግ የረዥም ጊዜ 
ስትራቴጂያዊ እቅድ አዘጋጅቷል። እቅዱ በፎል 2020 ወደ ዘጠነኛ ክፍል ለሚገቡ ተማሪዎች በአዳዲስ ፕሮግራሞች 
ተጀምሮ በቀጣዮቹ ስድስት ዓመታት ደረጃ በደረጃ ተግባራዊ ይደረጋል። ስለ እነዚህ አማራጮች ከተማሪዎች እና 
ከቤተሰቦቻቸው ጋር ውይይት ለማድረግ የሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ (MCPS) አራት የመግለጫ 
ምሽቶችን/preview nights ያስተናግዳል።  

የመግለጫ ምሽቶቹ/preview nights የሚካሄዱት፦ 
 
 ረቡእ፣ ሴፕቴምበር 25 በ ዋትኪንስ ሚል ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት/Watkins Mill High School, 10301 

Apple Ridge Road in Gaithersburg 
 ሐሙስ፣ ሴፕቴምበር 26 በ ጆን ኤፍ ኬኔዲ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት/John F. Kennedy High School, 

1901 Randolph Road in Silver Spring (ይህንን መግለጫ የሚሳተፉ ወላጆች እና ተማሪዎች ስለ 
ዳወንካውንቲ ኮንሰርሽየም የምርጫ ሂደት ጭምር/Downcounty Consortium Choice process መረጃ 
ያገኛሉ።)  

 ረቡእ፣ ኦክቶበር 2 በጄምስ ሁበርት ብሌክ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት/James Hubert Blake High 
School, 300 Norwood Road in Silver Spring (ይህንን መግለጫ የሚሳተፉ ወላጆች እና ተማሪዎች ስለ 
ኖርዝኢስት ኮንሰርሽየም የምርጫ ሂደት/Northeast Consortium Choice process  ጭምር መረጃ ያገኛሉ።
)  
 

እያንዳንዱ መግለጫ የሚቀርብበት ምሽት ዲዛይን የተደረገው ለሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ምድቦች/specific 
high school clusters በተለየ ሁኔታ ነው። መግለጫ የሚሰጥባቸው ምሽቶች በሙሉ የሚጀምሩት በ 6:30 p.m. 
ሲሆን በ MCPS ድረ-ገጽ ላይ በቀጥታ ይተላለፋል። 
 
የበለጠ መረጃ እዚህ ወይም በአማራጮች ድረ-ገጽ/Options webpage ይገኛል። 
 
የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ፕሮግራሚንግ መግለጫ የሚሰጥባቸው ምሽቶች 

  

  

https://www.montgomeryschoolsmd.org/index.aspx
https://www.montgomeryschoolsmd.org/career-readiness/options.aspx#high
https://www.montgomeryschoolsmd.org/career-readiness/options.aspx
https://news.montgomeryschoolsmd.org/wp-content/uploads/2019/09/High-School-Programming-Preview-Nights.pdf


ለፓረንት አካደሚ አውደጥና/ዎርክሾፕ ምዝገባ ሴፕቴምበር 25 ክፍት ይሆናል 
ፎል ላይ የሚካሄደው የሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ ፓረንት አካደሚ/MCPS Parent Academy 
ሴፕቴምበር 26 ይጀመራል። ልጅዎ በትምህርት ቤት ውስጥ ስኬታማ እንዲሆን/እንድትሆን የሚረዱ መረጃዎች፣ 
ሪሶርሶች፣ መገልገያዎች፣ እና ምክሮችን በሚሰጡ በእነዚህ ነፃ አውደ ጥናቶች ላይ እንዲሳተፉ ወላጆች እና 
የህብረተሰቡ አባላት ተጋብዘዋል። ስለ ሙያዊ ሥራ እቅድ፣ የአእምሮ ጤንነት፣ ሳይበርሰኩሪቲ እና የማህበራዊ 
ሚድያ፣ በንቃት ማሳደግ/active parenting፣ እና መልካም ግንኙነት/positive communication የመሣሠሉ ልዩ 
ልዩ ርእሶች ላይ ጥናቶች የሚቀርቡ ስለሆነ እነዚህ አውደጥናቶች አያምልጥዎት።  
 
የወላጅ ኣካዴሚ ዎርክሾፖች ነፃ ናቸው። ጥያቄ ከቀረበ/አስፈላጊ ከሆነ የህፃናት/ልጆች እንክብካቤ እና የትርጉም 
አገልግሎት ይሰጣል። ሙሉ የኮርሶች ዝርዝር ፓረንት አካደሚ ድረ-ገጽ ላይ/Parent Academy website 
በመጪዎቹ ሣምንታት ዉስጥ ፖስት ይደረጋል።  
 
እንዲሁም... 
 
ስለ ኮሌጅ እና እንዴት እንደሚከፈል ማገናዘብ ጀምራችሁ ከሆነ፣ በፎል ወራት በሙሉ በMCPS ሁለተኛ ደረጃ 
ት/ቤቶች በሚካሄደው ነፃ የፋይናንስ እርዳታ ዎርክሾፖች ተገኝታችሁ ተማሩ። በነዚህ ክፍለጊዜያት፣ ወላጆችና 
ተማሪዎች የፋይናንስ እርዳታ ምን እንደሆነ፣ ምን ምን ኣይነት የፈይናንስ እርዳታ እንደሚገኝ እና ተማሪዎች 
የፋይናንስ እርዳታ ለማግኘት እንዴት ማመልከት እንደሚችሉ ይማራሉ። ለተጨማሪ መረጃ ከልጅዎ ት/ቤት ጋር 
ይገናኙ።  

ለትርፍ ያልተቋቋሙ ድርጅቶች፦ በተማሪዎች ጥገና ተደርጎላቸው የሚያገለግሉ ኮምፒውተሮችን ለማግኘት አሁን 
ማመልከት ይችላሉ 

የሞንትጎመሪ ካውንቲ ተማሪዎች ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ፋውንዴሽን "Montgomery County Students 
Information Technology Foundation, Inc. (ITF)" ጥገና ተደርጎ የተዘጋጀ የኮምፒውተር ላብ ለሞንትጎመሪ 
ካውንቲ ለትርፍ ያልተቋቋመ ድርጅት/Montgomery County (501)(c)(3) nonprofit organization 
ይሸልማል። የኮምፒውተር ላቡ ስድስት ተጠግነው የተዘጋጁ ኮምፒውተሮችን ከ operating systems፣ flat panel 
LCD monitors፣ keyboards፣ mice፣ እና አንድ printer አለው። 

ማመልከቻዎች በዚህ ድረ-ገጽ ላይ ይገኛሉ ITF webpage። 
 
ፍላጎት ያላቸው ክፍሎች ለማናቸውም ጥያቄ ወይም ማመልከቻ Kelly Johnson በኢ-ሜይል ወይም በስልክ 
ቁጥር፦ 240-740-2051 ማግኘት ይችላሉ። የተሞሉ ማመልከቻዎች ዓርብ ኦክቶበር 4 መድረስ አለባቸው። 
የስጦታ ፕሮግራሙ ሐሙስ ኖቬምበር 21 በክላርክስበርግ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት/Clarksburg High 
School ይካሄዳል። 
2019 Computer Gifting Application/የኮምፒውተር ስጦታ ማመልከቻ 
 
 ITF በሞንትጎመሪ ካውንቲ የቢዝነስ ፕሮፌሽን ማህበረሰብ እና በሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ (MCPS) 
አማካይነት በሞንትጎመሪ ካውንቲ የተመሠረተ ለትርፍ ያልተቋቋመ ድርጅት ነው። ፋውንዴሽኑ የኮምፒውተር 
ስጦታዎችን ተማሪዎች እንዴት በኮምፒውተር እንደሚሠሩ እና የኮምፒውተር ሲስተሞችን እንዴት ለመጠገን 
እንደሚችሉ ለማስተማር ይጠቀማል። ተማሪዎች ለትምህርታዊ እድሎች የሚያዘጋጃቸው ወይም ወደ 
ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ሥራ በቀጥታ ለመግባት የሚያስችላቸው ጠቃሚ የኮምፒውተር ሠርተፊኬት ያገኛሉ። 
 
  

https://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/parentacademy/
http://www.montgomeryschoolsmd.org/curriculum/careercenter/financialaid/workshops.aspx
https://www.montgomeryschoolsmd.org/curriculum/foundations/information-technology/news/index.aspx?id=648255
mailto:Kelly_R_Johnson@mcpsmd.org
https://news.montgomeryschoolsmd.org/wp-content/uploads/2019/09/2019-Computer-Gifting-Application_final.pdf


የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ፕሮግራሞች ማመልከቻ ከኦክቶበር መግቢያ ጀምሮ በፓረንት ፖርታል/Parent 
Portal ላይ ይገኛል 

 
ለሚቀጥለው የትምህርት ዓመት ወላጆች የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተማሪዎቻቸውን አማራጭ (አማራጮች) 
ግምት ውስጥ እንዲያስገቡ MCPS የተመቻቸ መንገድ አዘጋጅቷል።  
 
በሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ከሚገኙት የስርወ ቃል/መልእክት አዘል፣ የበለፀገ/የዳበረ እና የሚያፋጥኑ ኮርሶች 
እና ስፔሻል ፕሮግራሞች በተጨማሪ ከ8ኛ እስከ 11ኛ ክፍል የሚገኙ ተማሪዎች ለሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት 
አፕሊኬሽን ፕሮግራሞች ብቁ ሊሆኑ ይችላሉ።  
 
ኦክቶበር መጀመሪያ ላይ፣ ወላጆች እና ተማሪዎች ለሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት አፕሊኬሽን ፕሮግራሞች 
የብቁነት ማጣሪያ ሪፖርት በ..myMCPS parent እና student portal በዶኩመንት ላይብረሪ ላይ ለማግኘት 
ይችላሉ።  
 
ተማሪዎች፣ ወላጆች እና ሞግዚቶች ፖርታል ላይ ለመመዝገብ፣ ወደ ዶኩመንት ላይብራሪ በመሄድ (በስተግራ 
በኩል) እና “My Student’s High School Application Program Options for 2020-2021” የሚለውን 
ሪፖርት ያንብቡ። እያንዳንዱ ፕሮግራም ከብቁነት መስፈርት ጋር አጭር መግለጫ ይኖረዋል። የእርስዎ ልጅ 
አድራሻ፣ የክፍል ደረጃ፣ እና አሁን በሚማርበት/በምትማርበት ት/ቤት ብቁ መሆን/ያለመሆንን ሁኔታ ይወስን 
ይሆናል፤ ስለዚህ የእርስዎ ት/ቤት ወቅታዊ አድራሻዎ እንዳለው እርግጠኛ መሆን አለብዎት። የወል የሆነዉ 
አፕሊኬሽን ሊንክ ብቁ ለሆነ(ች) ተማሪ ግላዊ ነው።  
 
የማመልከቻው ቀነ ገደብ ዓርብ፣ ኖቬምበር 1 ነው።  
 
ፓረንት ፖርታል ለማግኘት እርዳታ ካስፈለገዎት፣ የእርስዎ ልጅ አሁን በሚማርበት/በምትማርበት ትምህርት ቤት 
የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ስፔሻሊስት-IT systems specialist ይጠይቁ።  
 
ተጨማሪ መረጃ  
 

 

https://portal.mcpsmd.org/public/home.html
https://www.montgomeryschoolsmd.org/curriculum/specialprograms/high/

