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የሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ (MCPS) በ 2020–2021 የትምህርት ዓመት ካለንደር ዝግጅቶች/ወደፊት 
ሊተገበር በሚገባዉ ካለንደር ላይ ግብረመልስ ይፈልጋል 

የትምህርት ቦርድ ኦክቶበር 8 ባካሄደው መደበኛ ስብሰባ፣ የ 2020–2021 የትምህርት ዓመት ካለንደር 
ዝግጅቶች/ወደፊት ሊተገበር የሚገባዉን ካለንደር ተመልክቷል። ባለፈው ስፕሪንግ በተካሄደው የሜሪላንድ ጠቅላላ 
ጉባኤ ህግ የማውጣት እርምጃ ውጤት መሠረት፣ በሜሪላንድ የትምህርት ቤት ዲስትሪክቶች ከሌበር ዴይ 
አስቀድመው ትምህርት ቤት የመጀመር እና የትምህርት ዓመቱን ከጁን 15 በኋላ ለማጠናቀቅ እንደገና ስልጣን 
ተሰጥቷቸዋል። በውጤቱም መሠረት፣ የሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ (MCPS) ለ 2020-2021 
የትምህርት ዓመት የተለያዩ የትምህርት ዓመት መጀመሪያ እና የሚያበቃበት ሦስት የካለንደር የወደፊት 
ሁኔታዎችን/scenarios አዘጋጅቷል። የካለንደር የወደፊት ሁኔታዎችን ረቂቅ/scenarios ለማየት እባክዎ እዚህ 
ክሊክ ያድርጉ። 

የካለንደር የወደፊት ሁኔታዎች/scenarios ረቂቆች በሙሉ የሚከተሉትን ያካትታሉ፦ 

 182 ተማሪዎችን የማስተማሪያ ቀኖች 

 ሙሉ የስፕሪንግ እረፍት 

 በ1ኛ፣ 2ኛ፣ እና 3ኛ ሩብ ዓመት የማርክ ውጤት ለመስጠት እና እቅድ ለማዘጋጀት የተመደበ ሙሉ 
የፕሮፌሽናል ቀኖች 

 በትምህርት ዓመቱ እና የትምህርት ዓመት ቢራዘም ለማካካሻ የተያዙ ቀኖች 

በዚህ ድረ-ገጽ ላይ የአስተያየት መስጫ ሣጥኑ ላይ ቦርዱ ስለ ካላንደር አማራጮቹ ግብረመልስ ይፈልጋል። ቦርዱ 
የማጠቃለያውን የትምህርት ቤት ካላንደር ለመቀበል በዚህ ዓመት መገባደጃ ላይ መርኃ ግብር ተይዟል። 

 

ኖቬምበር 9 የሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ (MCPS) ስለ አእምሮ ጤንነት ትእይንት ሊያዘጋጅ ስለሆነ 
ቀኑን ይጠባበቁ 
 
እለቱን ያስታውሱ! ቅዳሜ፣ ኖቬምበር 9 ከ 10 a.m. እስከ 2 p.m. በጌትስበርግ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት 
ቤት/Gaithersburg High School የሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ (MCPS) ስለ አእምሮ ጤንነት 
ትእይንት ያዘጋጃል። ተማሪዎች፣ የሥራ ባልደረቦች እና ማህበረሰቡ የተማሪዎችን የአካል፣ ማህበራዊ እና 
ስነልቡናዊ ደህንነትን ለመርዳት ተዘጋጅተው ስለሚገኙ የማህበረሰብ እና የትምህርት ቤት ሪሶርሶች ይማራሉ። 

https://www.montgomeryschoolsmd.org/calendar/proposed-calendar-2020-21.aspx
https://news.montgomeryschoolsmd.org/author/ekretikos/
https://news.montgomeryschoolsmd.org/author/ekretikos/


 
በሀዋርድ ዩኒቨርሲቲ ረዳት/ተባባሪ ፕሮፈሰር እና የት/ቤቱ ሳይኮሎጂ ፕሮግራም አስተባባሪ የሆኑት፣Celeste 
Malone፣ ዋና መልክት አቅራቢ ናቸው። ንግግር የሚያደርጉበት አርእስት፣ የወጣት አእምሮ ጤንነትን 
ለመንከባከብ እንቅፋት የሆኑ ነገሮችን መስበር/Breaking Barriers to Access Youth Mental Health Care። 
 
ሁነቱ ስፖንሰር የሚደረገው በተማሪ እና ቤተሰብ ድጋፍና ተሳትፎ እና በሞንትጎመሪ ካውንቲ የስነልቦና 
ባለሙያዎች ማህበር/"Office of Student and Family Support and Engagement and the Montgomery 
County Psychologists’ Association" አማካይነት ነው።  
የጌትስበርግ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የሚገኘው/Gaithersburg High School is located at 101 
Education Blvd. በጌትስበርግ አካባቢ ነው/in Gaithersburg። 
 

አዲሱ ትምህርት ቤት በርካታ ፕሮግራሞችን እና እድሎችን ያቀርባል 
 
ይህንን አውቀዋል? በ 2020-2021 የትምህርት ዓመት በክላክርክስበርግ እና ኖርዝዌስት ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት 
ቤቶች/Clarksburg and Northwest high schools ያለውን መጨናነቅ ለማቃለል የሴኔካ ቫሊ ሁለተኛ ደረጃ 
ትምህርት ቤት (Seneca Valley High School) ሰፋ ያለ ትምህርት ቤት ይከፍታል። የትምህርት ቦርድ ስለ ወሰን 
ክልል ወደ ኖቬምበር 2019 መገባደጃ ላይ ውሳኔ ይሰጣል። በጊዜ ሠሌዳ መደራረብ ምክንያት፣ በ "Seneca 
Valley’s application-based programs" ፍላጎት ያላቸው ተማሪዎች በሙሉ ዓርብ ኖቬምበር አንድ/Friday, 
Nov. 1 ማመልከት አለባቸው፣ በወቅቱ የትምህርት ቤት ክልል ውስጥ ቢሆኑም ወይም ከክልሉ ውጪ ቢሆኑም። 
 
አዲስ ትምህርት ቤት ማለት ለተማሪዎች ከሁለተኛ ደረጃ ትምህርት በኋላ ይበልጥ ተፈላጊነት ያላቸው የሙያ 
መንገዶችን ቅድመ ዝግጅት ለመስጠት፣ እንዲሁም በጠንካራ አካደሚያዊ፣ ስነጥበብ፣ ኤክስትራካሪኩላር 
ፕሮግራሞች፣ በአትሌቲክስ፣ እና በበርካታ አካታች ባህሉን የሴኔካ ቫሊን (Seneca Valley) ልምምድ እንዲጠበቁ 
ማድረግ ነው።  
 
አዳዲሶቹ የአፕሊኬሽን ፕሮግራሞች ከትምህርት ቤቱ ወሰን ውጪ ሰፊ ክልል የሚኖሩ ተማሪዎች ከአምስት 
ተመራጭ  ፕሮግራሞች በአንዱ እንዲያመለክቱ እድል የሚሰጡ ናቸው። 
 

 የኮንስትራክሽን ማኔጅመንት እና አርኪቴክቸር/Construction Management and Architecture 

 የጤና እንክብካቤ ሙያዎች 

 የመስተንግዶ እና የቱሪዝም/ጎብኚዎች ማኔጅመንት 

 የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ እና ሳይበርሰኩሪቲ 

 መንገድ የሚመራ ፕሮጀክት/Project Lead the Way 
 
ስለ ሴኔካ ቫሊ ፕሮግራሞች የበለጠ ግንዛቤ ያግኙ። 
 
ስለ ክልል-ወሰን ጥናት የበለጠ ግንዛቤ ያግኙ። 
 

ኖቬምበር 2 የሚካሄደውን "STEM Festival" ለመከታተል ቀኑን ያስታውሱ  
  
የሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ (MCPS) እና የትምህርት አጋሮች በመተባበር ስለ STEM Festival 
አውደርእይ ከ10 a.m.–1 p.m. ቅዳሜ፣ ኖቬምበር 2 በኖርዝውድ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት/Northwood 
High School ያካሄዳሉ። 
  

https://www.montgomeryschoolsmd.org/schools/senecavalleyhs/boundarystudy.aspx
https://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/planning/upcountyhsboundarystudy.aspx


የሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ (MCPS) እና የትምህርት አጋሮች የኤለመንተሪ፣ ሚድል ስኩል እና 
የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ሳይንስ፣ ቴክኖሎጂ፣ ምህንድስና እና የሒሳብ እድሎችን በእጅ ሥራ በማሳተፍ እና 
አዳዲስ ሃሳብ የማፍለቅ ሰርቶ ማሣያ አውደ ርእይ ያቀርባሉ። ይህ ቤተሰብ-አቀፍ የሆነው ትእይንት ለህዝብ ክፍት 
የተደረገው በነፃ ነው። 
  
Dr. Sara Faggi, an astrobiologist at NASA and American University፣ ዋና የመልእክቱ አቅራቢ 
ይሆናሉ። 
 
አውደርእዩ እስካሁን ከፕሮግራሞች፣ ከክለቦች ad ከሪኩለም-ጋር የተገናኙ ፕሮጀክቶች የ STEM እድሎችን 
ይፈልጋል። ፍላጎት ያላቸው ቡድኖች ይህንን ቅጽ መሙላት አለባቸው።  
  
የሁነቱ አካል በመሆን፣ የሳይበር ሰኩሪቲ ውድድር/Cybersecurity Competition ከእኩለ ቀን እስከ 4 p.m. 
ድረስ ይካሄዳል። ውድድሩ የሚያተኩረው በሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተማሪዎች ላይ ሲሆን መሠረታዊ 
የአውታረመረብ እና የኮምፒውተር ክህሎት ያላቸው አሸናፊዎች በ National Cryptologic Museum ኖቬምበር 
5 የጥሬ ገንዘብ ሽልማቶችን እና በሽልማት አሰጣጥ ሥነስርአት እውቅና ያገኛሉ። ተጨማሪ መረጃ እዚህ ይገኛል። 
 
የሜሪላንድ የ 2019 ይፋ STEM Festival ሁነት እንደመሆኑ መጠን፣ የ "MCPS STEM Festival" ሁነት 
አውደርእይ ስለ STEM አክቲቪቲዎች ለሜሪላንድ ነዋሪዎች ካሳዩት በመቶዎች ከሚቆጠሩ ማህበረሰብን-መሠረት 
ያደረጉ አውደርእዮች አንዱ ነው። ተልእኮው ስለ STEM እና ከ STEM ጋር የሚገናኙ ሙያዎች ላይ ከፍ ያለ 
ፍላጎት እንዲኖራቸው ተማሪዎችን ለማበረታታት ነው። 
  
የኖርዝውድ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት/Northwood High School የሚገኘው 919 University Blvd ላይ 
በስተም ዕራብ ሲልቨርስፕሪንግ/West in Silver Spring ነው። 
 
የ "NAACP Parents’ Council Kickoff ስብሰባ ኖቬምበር 19 ይካሄዳል። 

የ "NAACP Parents’ Council Kickoff" ስብሰባ ማክሰኞ፣ ኖቬምበር 19 ከ 5–9 p.m. በኖርዝዌስት ሁለተኛ 
ደረጃ ትምህርት ቤት/Northwest High School ይካሄዳል። ይህ ክዉነት ወላጆችን፣ የሞንትጎመሪ ካውንቲ 
ፐብሊክ ስኩልስ (MCPS) መምህራንን፣ ርእሰመምህራን እና አስተዳዳሪዎችን በትምህርት ዘርፍ ፍትኃዊነትን እና 
ምጡቅነትን ስለማስፈን ሃሳብ እንዲለዋወጡ በጋራ ያሰባስባል። ተሳታፊዎቹ የሪሶርሶችን ትርኢት ለመመልከት እና 
በርካታ የውይይት ክፍለጊዜዎች ይኖራቸዋል። የቀድሞው የዩ.ኤስ የትምህርት ሚኒስትር ጆን ቢ. ኪንግ 
ጁንየር/John B. King Jr., former U.S. Secretary of Education ዋና ንግግር አድራጊ ናቸው። 
 

ዝግጅቱ ላይ ለመሣተፍ ይመዝገቡ 

 
አገራዊ የሂስፓኒክ ኮሌጅ ትርኢት ቀን ኖቬምበር 19 ይደረጋል።  
National Hispanic College Fair (NHCF) - ማክሰኞ፣ ኖቬምበር 19/2019፣ በጌትስበርግ የቦህረር አክቲቪቲ 
ማዕከል/"Bohrer Activity Center in Gaithersburg" ይካሄዳል። ይህ ለጁኒየሮች እና ለሲንየሮች በ (NHCF) 
እና በ (MCPS) ስፖንሰር የተደረገ አመታዊው ከዉነት/ዝግጅት ለተማሪዎች ነፃ ነው። ዝግጅቱ ላይ ለሁሉም 
ተማሪዎች ሰፊ የተደራሽነት እድል ለመስጠት ውዴታ የገቡ ከ40 የሚበልጡ ኮሌጆች፣ ዩንቨርሲቲዎች እና 
ኣገልግሎት ሰጪ ድርጅቶች ይቀርባሉ። 
 
የ MCPS ተማሪዎች የሚሳተፉት ከትምህርት ቤታቸዉ ጋር በመነጋገር ነው፤ ይህ ክውነት የሚካሄደውም 
በትምህርት ቀን ስለሆነ ለህዝብ ክፍት ኣይደለም። ለዚህ ኩነት የምዝገባ እና የፈቃድ ቅጾች በእርስዎ ልጅ 
ትምህርት ቤት የኮሌጅ እና የሥራ-ሙያ አስተባባሪ ዘንድ ይገኛል። 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_p-OTbQl8Xy3eBl-s7ApPI96rLEFMjD80yOA3qCxTGG8B1Q/viewform
https://www.nsa.gov/about/cryptologic-heritage/museum/
https://marylandstemfestival.org/events/virtual-hs-cybersecurity-competition
https://www.eventbrite.com/e/2019-2020-naacp-parents-councilmcps-kick-off-tickets-75534215873?aff=erelexpmlt


 
የበለጠ መረጃ ለማግኘት፦ NHCF Coordinators Patty Maloney at Patricia_A_Maloney@mcpsmd.org, 
Lindsay Cao at Lindsay_Cao@mcpsmd.org, or Maria Garcia at  Maria_S_Garcia@mcpsmd.org 
ያግኙ።  
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