
 

ኖቬምበር 20/2019 QuickNotes 

 

ስለ አዲሱ ከሪኩለም ለወላጆች መረጃ የሚሰጥባቸው ምሽቶች ተመድበዋል። 
 
ለወላጆች መረጃ የሚተላለፍባቸው ሁለት ምሽቶች እነሆ። የሚመጣው አዲስ ከሪኩለም ለሦስት ዓመት 
ስለተዘረጋው አዲስ ሥርአተ ትምህርት እና የማስተማሪያ ቁሳቁሶች፣ ለኤለመንተሪ እና ለመካከለኛ ደረጃ 
የእንግሊዘኛ ቋንቋ ስነጥበብ እና ሒሳብ ወላጆች/ሞግዚቶች እና የማህበረሰብ አባላት ተገኝተው ከ MCPS 
የትምህርት ባለሙያዎች ግንዛቤ እንዲያገኙ ይበረታታሉ። 
 
ስለ ኤለመንተሪ ትምህርት ቤት ስርዓተ ትምህርት ለወላጆች ኢንፎርሜሽን የሚሰጥበት ምሽት ሰኞ፣ ኖቬምበር 18 
7 p.m ላይ በሲልቨርስፕሪንግ፣ ጆን ኤፍ ኬኔዲ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት/John F. Kennedy High School፣ 
1901 Randolph Road in Silver Spring ይካሄዳል። 
 
የመካከለኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ለወላጆች ኢንፎርሜሽን የሚቀርብበት ምሽት ሐሙስ፣ ኖቬምበር 21፣ 7 p.m. 
ላይ በኖርዝውድ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት/Northwood High School, 919 University Blvd፣ 
በስተምዕራብ ሲልቨርስፕሪንግ/West in Silver Spring ይደረጋል። 
 
4 ዓመት እና ከዚያ በላይ እድሜ ያላቸው ልጆች እንክብካቤ ይደረጋል።  
 
የእርስዎ ትምህርት ቤት አዲሱን ስርአተ ትምህርት በመጀመሪያ ተግባራዊ ከሚያደርጉት ት/ቤቶች አንዱ እንደሆነ 
ለማወቅ የከሪኩለም ኢምፕለመንቴሽን ድረ-ገጽ ይጎብኙ፦ Curriculum Implementation webpage 
 

የዊንተር አየር፡- ከMCPS ጋር ሁልጊዜ ይገናኙ 

የዊንተር አየር እየተቃረበ ነው። በአደገኛ አየር ሁኔታ ምክንያት ት/ቤት ስለመዝጋት፣ ዘግይቶ መክፈት እና 
ተማሪዎች አስቀድመው ስለሚለቀቁበት ሁኔታ ወላጆች ግንዛቤ እንዲኖራቸው MCPS በተለያዩ መንገዶች 
ይገልጻል/ያሳውቃል። 

 የ MCPS-ማስጠንቀቂያ (AlertMCPS) 

ከመጥፎ የአየር-ሁኔታ ጋር-የተያያዙ የአስቸኳይ ሁኔታዎች እና በት/ቤት አሠራር ተፅእኖ በሚያደርጉ ሌሎች 
አሳሳቢ ወቅቶች የቴክስት መልእክቶችን ወይም ኢ-ሜይሎችን ከ MCPS ያግኙ። ወላጆች በተለይ የልጆቻቸውን 
ት/ቤቶች የሚመለከቱ ማስጠንቀቂያዎችን/ማሳሰቢያዎችን ለማግኘት በኮምፒውተር መመዝገብ ይችላሉ። 

AlertMCPS ይመዝገቡ 

https://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/publicinfo/community/school-year-2019-2020/parent-info-nights/2019-11-18-ES-Parent-Info-Night.html
https://www.montgomeryschoolsmd.org/curriculum/curriculum-implementation.aspx
http://www.montgomeryschoolsmd.org/emergency/alertmcps.aspx


 MCPS መነሻ ድረ-ገፅ 

www.montgomeryschoolsmd.org 

 የ MCPS ኬብል (ቲቪ) ቻነሎች 

Comcast 34፣ Verizon 36 ወይም RCN 89 

 የተቀዳ/የተቀረጸ መረጃ 

በስልክ ቁጥር፦ 301-279-3673 

 MCPS ን ይጠይቁ 

ከሰኞ እስከ ዓርብ፣ ከ 7:30 a.m. እስከ 5 p.m. በእንግሊዝኛ እና በስፓንሽ ቋንቋ ሠራተኞች 240-740-3000. 
የስልክ ጥሪዎችን ይቀበላሉ። 

 Twitter 

http://twitter.com/mcps 

 ያካባቢ ሬድዮና ቲቪ ጣብያዎች 

 

የአስቸኳይ ጊዜ መገናኛ መረጃዎችን በልጅዎ ት/ቤት ፋይል ላይ ወቅታዊ መሆኑን እባክዎ ያረጋግጡ። 

የ MCPS አስቸኳይ ሁኔታ የመረጃ አቀባበል 

 
የዊንተር ኮት/ካፖርት የማሰባሰብ ዘመቻ ተጀምሯል 
 
የሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ (MCPS) ቅድመ ምዋእለህጻናት/ሄድስታርት ፕሮግራሞች 
(Prekindergarten/Head Start Programs) ለተማሪዎች አዳዲስ የዊንተር/የክረምት ጃኬቶችን እየሰበሰቡ 
ናቸው። ለወንዶች ልጆች እና ለሴቶች ልጆች ልካቸው 5፣ 6፣ 6X፣ 7 እና 8 የሚሆኑ ጃኬቶችን ከሌሎች 
ኮፍያዎችን እና የእጅ ጓንቶችን የመሣሰሉ ለክረምት የሚሆኑ አልባሳት ጋር እርዳታ ይፈልጋሉ። እርዳታው 
የሚላከው በሚከተለው አድራሻ ነው፦ Rocking Horse Road Center, 4910 Macon Road, Room 141, 
Rockville, MD 20852. ለተጨማሪ መረጃ Lisa Conlon (ሊዛ ኮንሎን) በስልክ ቁጥር፦ 240-740-4530 
መጠየቅ ይችላሉ። 
 
 
ከሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ የቤተሰብ ተሳትፎ አማካሪ ቡድን ጋር "MCPS Family Engagement 
Advisory Team" ይቀላቀሉ። 
 

http://www.montgomeryschoolsmd.org/
http://twitter.com/mcps
http://www.montgomeryschoolsmd.org/emergency/sources.aspx
mailto:Lisa_W_Conlon@mcpsmd.org


ወላጆች፣ ሞግዚቶች እና የማህበረሰብ አባላት አዲስ በተመሠረተው የሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ 
የቤተሰብ ተሳትፎ አማካሪ ቡድን "MCPS Family Engagement Advisory Team" አካል ለመሆን 
እንዲያመለክቱ ተጋብዘዋል። የቤተሰብ ተሳትፎ አማካሪ ቡድን አላማ፣ ለ MCPS ቤተሰቦች ስለ ስለዲስትሪክቱ 
የተለያዩ ፕሮግራሞች እና initiatives ግንዛቤ እንዲኖራቸው፣ አስተዋጽኦ ማድረግ እንዲችሉ እና 
ግብረመልስ/አስተያየት የመስጠት እድሎችን ለማቅረብ ነው።  
 
የሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ (MCPS) የተማሪዎችን የትምህርት ቤት ህይወት-ልምድ እና አካደሚያዊ 
ስኬት ለማሻሻል እና በውሣኔ ሰጭነት እና ፕሮግራም ግምገማ ላይ ቤተሰቦችን በማሳተፍ ፍትኃዊ/ሚዛናዊ 
የትምህርት እድሎችን ለማረጋገጥ ቁርጠኛ ነው። የቤተሰብ ተሳትፎ አማካሪ ቡድን በትምህርት ዓመቱ ውስጥ 
ቢያንስ ሰባት ጊዜ ስብሰባ የሚያደርግ ሲሆን አባሎቹም ለሁለት አመት ተርም ማገልገል ይጠበቅባቸዋል። 
 
የማመልከቻዎች ማቅረቢያ ቀነገደብ ዲሴምበር 13 ያበቃል። በእያንዳንዱ ትምህርት ቤት፣ የተማሪ፣ የቤተሰብ እና 
የትምህርት ቤት አገልግሎት ዲቪዥን "Division of Student, Family and School Services" በስልክ ቁጥር፦ 
240-740-4620 በመደወል፣ ወይም በድረ-ገጽ ላይ ማመልከቻዎች ይገኛሉ። 
 
የበለጠ መረጃ (LINK TO PAGE OR APP) 
 
ሪፖርት ካርዶች ኖቨ. 20 ይሰራጫሉ 

ወላጆች፣ የልጃችሁ የመጀመሪያ ሪፖርት ካርድ ወደ ቤት የሚላክበት ጊዜ እሮብ፣ ኖቬምበር 20 ከመደበኛ 
ትምህርት ቤቶች በሚከተሉት ቀኖች ሪፖርት ካርዶች ወደቤት ይላካሉ፦ 

 ፌብሩወሪ 4 

 ኤፕረል 15 

 ጁን 17 

በመካከለኛ እና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ልጆች ያሏቸው ወላጆች የልጆቻቸውን ውጤቶች ዓመቱን በሙሉ በ 
myMCPS parent portal መከታተል ይችላሉ። የ1ኛ ደረጃ ተማሪዎች ያሏቸው ቤተሰቦች የልጆቻቸውን ሪፖርት 
ካርድ ውጤት እና ትምህርት የተከታተሉበትን ሁኔታ ለማየት ይችላሉ። 

ሪፖርት ካርዶች 
MyMCPS 
 
ኖቬምበር 23 የሞንትጎመሪ ካውንቲ የታንክስጊቪንግ የሠልፍ ትእይንት "Thanksgiving Parade" ይካሄዳል። 
 
የሠልፍ ትእይንትን "Parade" የማይወድ ማነው? 
 
ዓመታዊ የሞንትጎመሪ ካውንቲ የታንክስጊቪንግ የሠልፍ ትእይንት "Thanksgiving Parade" ቅዳሜ፣ ኖቬምበር 
23 ከ 10 a.m.–noon/ እስከ እኩለ ቀን ድረስ ይካሄዳል። በአካባቢው ብቸኛው የሠልፍ ትእይንት 
"Thanksgiving Parade"፣ ከ100 በላይ የሠልፍ ትእይንት አቅራቢዎች እና የሙዚቃ ቡድኖች፣ አየር የተሞላባቸው 
የፕላስቲክ ምስሎች/floats and inflatables ሁሉ ይኖራሉ። መስመሩ የሚነሳው ከ Ellsworth Drive እና 
Fenton Street, Silver Spring, downtown south በ Georgia Avenue እስከ Silver Spring Avenue 
ይሄዳል። 
 
የሠልፍ ትእይንቱ "Parade" የኮሌጅ እና የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የሠልፍ ትእይንት ቡድኖችን፣ 
የሚያንጸባርቁ/የሚያብለጨልጩ የታንክስጊቪንግ እና የክሪስትመስ ትእይንት ጭኖ ከሰልፈኞች ጋር የሚጓዝ ዝርግ 
የጭነት መኪና፣ የቲአትር አውደርእዮችን፣ የሙዚቃ ቡድኖችን፣መብረር የማይችል የወፍ አይነት (penguins)፣ 

https://news.montgomeryschoolsmd.org/wp-content/uploads/2019/11/FINAL-Family-Engagement-Advisory-Team-Application-AMH.pdf
https://www.montgomeryschoolsmd.org/info/grading/report-cards.aspx
https://www.montgomeryschoolsmd.org/mymcps-classroom/


የግዙፍ ተሳቢ እንስሳ ምስል (dinosaurs)፣ ተርኪ (ግዙፍና ከአንገቱ በላይ በላባ ያልተሸፈነ የዶሮ ዝርያ እና 
አጋዘን/turkeys and reindeer፣ ሞተር ብስክሌቶች እና በተንቆጠቆጡ ፈረሶች የተቀመጡ ፖሊሶች፣ በቁንጅና 
የተዋቡ ልዕልቶች፣ የእሳት አደጋ ኢንጅኖች፣ ጥንታዊ በመሆናቸው ተወዳጅ የሆኑ/ታሪካዊ) መኪናዎች፣ እና በነፍስ 
አድን ሥራ ላይ የተሰማሩ እንስሳት ሁሉ በትእይንት ላይ ይቀርባሉ። ዘወትር እንደሚደረገው፣ ትርኢቱ ሲጠናቀቅ 
Santa’s ለበዓሉ የተዘጋጀ ሙዚቃ ይጫወታል፣ እና በትእይንት ተሳታፊ (ኢልቭስ)/featuring elves 
ለእድምተኞች በሙሉ እሽግ ከረሜላዎች ይበተናል። 
 
ዝናብ ቢኖርም ባይኖርም ሰልፉ ይቀጥላል። የበለጠ መረጃ ለማግኘት በስልክ ቁጥር፦ 240-777-0311 ይደውሉ 
ወይም ይህንን ድህረ-ገጽ ይመልከቱ፦ 
https://www.silverspringdowntown.com/montgomery-county-thanksgiving-parade 
 
በጎ-ፈቃደኝነት 
 
የሞንትጎመሪ ካውንቲ የታንክስጊቪንግ ሰልፍ ትርኢት ሁልጊዜም እንደሚደረገው elves እና pilgrims, reindeer 
እና penguins በመሆን የሚሳተፉ በጎ ፈቃደኞችን ይፈልጋል። በሰልፍ ትርኢት ያሸበረቁ ልብሶችን ለብሰው 
የአሃድ መሪ በመሆን እና የተነፋፉ ባሉኖችን የሚይዙ እድሜአቸው ከ13 ዓመት በላይ የሆኑ በጎ ፈቃደኛ 
ተሳታፊዎች ያስፈልጋሉ። በጎፈቃደኞቹ የሚያገለግሉበት ሠአት፦ 7:30 a.m. እስከ 1:30 p.m. (በጎፈቃደኞች 
ስድስቱን ሠዓት በሙሉ መገኘት አለባቸው። ፍላጎት ያላቸው ሁሉ "parade site" በሚለው ላይ ለመመዝገብ 
ይችላሉ። 
 
 
ቀኑን ያስታውሱ፦ ያገለገሉ መኪናዎች እና ኮምፒውተሮች ዓመታዊ ሽያጭ በመጪው ዲሴምበር 7 ይካሄዳል። 
 
ስለመጪው የመኪናዎች እና የኮምፒውተሮች ሽያጭ የቀን መቁጠሪያ ማስታወሻዎ ላይ ምልክት ያድርጉ! 
 
በሞንትጎመሪ ካውንቲ የአውቶሞቲቭ ትሬድስ ፋውንዴሽን (ATF) እና የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ፋውንዴሽን 
(ITF) ተማሪዎች በርካታ ያገለገሉ አውቶሞቢሎችን እና ኮምፒውተሮችን ጠግነው/አስተካክለው ቅዳሜ ዲሴምበር 
7 በጌትስበርግ ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ከ 9–11 a.m ለሽያጭ ያቀርባሉ። የጌትስበርግ ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት 
የሚገኘው በሚከተለው አድራሻ ነው፦ 101 Education Blvd in Gaithersburg. 
 
መኪናዎቹ እና ኮምፒዩተሮቹ የክፍል ውስጥ እና የላቦራቶሪ ጥናታቸዉ አካል በመሆን በተማሪዎች የታደሱ እና 
የተስተካከሉ ናቸው። ሽያጮቹ ለተማሪዎች ስለሽያጭ/sales skills/ ችሎታና ልምድ እንዲቀስሙ እድል 
ይሰጣቸዋል፣ የተማሪ አገልግሎት ትምህርት ሠዓት ያስገኝላቸዋል፣ ስለ ማህበረሰብ ተሳትፎ ጠለቅ ያለ ግንዛቤ 
እንዲኖራቸው እድል ይሰጣቸዋል። ለግዢ የተዘጋጁ መኪናዎች ዝርዝር ኖቬምበር-አጋማሽ ላይ እዚህ ይገለጻል።  
 
የኣውቶሞቢሎች ንግድ ስራ ፋውንዴሽን  (Automotive Trades Foundation) 
 
የመረጃ ቴክኖሎጂ ፋውንዴሽን (Information Technology Foundation) 
 
ወደር የለሽ መምህር(ት)፣ ድጋፍ ሰጪ ሠራተኛ ወይም ርእሰመምህር ያውቃሉ? 

ሽልማቶች የሚሰጡበት ወቅት ደርሷል! ወደር ለሌላቸው መምህራን፣ ድጋፍ ሰጪ ሠራተኞች እና ለርእሰመምህራን 
እውቅና እንዲሰጣቸው የሚታጩበት በርካታ ውድድሮች ክፍት ናቸው። እነዚህም የሚከተሉት ናቸው— 

ማሪን ግሪንብላት በማስተማር ክህሎት የላቀ የመምህር ሽልማት/"The Marian Greenblatt Excellence in 
Education Master Teacher Award" ከሙዋዕለህፃናት እስከ 12ኛ ክፍል ድረስ ከሚያስተምሩ የሙሉ-ጊዜ 
መምህራን ውስጥ የተማሪዎችን የክንዋኔ ክፍተት በማጥበብ ለስኬት እንዲበቁ በማስቻል ወደር የሌለው ውጤት 

https://www.silverspringdowntown.com/montgomery-county-thanksgiving-parade
https://www.silverspringdowntown.com/montgomery-county-thanksgiving-parade/Volunteering
https://www.silverspringdowntown.com/montgomery-county-thanksgiving-parade/Volunteering
http://www.cars2purchase.org/
http://www.cars2purchase.org/
https://www.montgomeryschoolsmd.org/curriculum/foundations/information-technology/news/index.aspx?id=615095


ያስመዘገቡ ለሦስት መምህራን ሽልማት ይሰጣል። ከዋነኞቹ የ "Master Teacher Award" ተሸላሚ መምህራን 
አንደኛው/ዋ የ MCPS የአመቱ መምህር በመሆን ተመርጦ/ጣ የትምህርት ቤቶች ዲስትሪክቱን በመወከል 
ለሜሪላንድ ስቴት "የዓመቱ መምህር" ሽልማት ለመወዳደር ይቀርባል/ትቀርባለች እና በአገር አቀፍ ደረጃ የዓመቱ 
መምህር/ት ለመሆንም ይችል/ትችል ይሆናል። ለያንዳንዱ ደረጃ- ለኤሌሜንተሪ፣ ለመካከለኛ እና ለሁለተኛ ደረጃ 
ት/ቤት - አንዳንድ የሽልማት አሸናፊ ይኖራል። እያንዳንዳቸው $2,000 የገንዘብ ሽልማት ይቀበላሉ። ተጨማሪ 
መረጃ እዚህ ይገኛል። ቀነ ገደቡ፦ ዓርብ፣ ጃኑዋሪ 10/2020 ያበቃል። 
 
The Marian Greenblatt Excellence in Education Rising Star Teacher Award/በምጥቀት ላይ 
የሚ(ምት)ገኝ ኮከብ መምህር ሽልማት ከምዋእለ ህፃናት እስከ 12ኛ ክፍል የተማሪዎችን ስኬት በማራመድ ከፍተኛ 
ውጤት ላስመዘገበ/ች የአንደኛ፣ ሁለተኛ፣ ሶስተኛ- ወይም ለአራተኛ ዓመት ቋሚ መምህር እውቅና ይሰጣል። 
መምህሩ/ሯ ለተማሪዎች፣ ሰራተኞች፣ ለወላጆች እና ለማህበረሰብ ፕሮፌሽናል የትምህርት ማህበረሰብ አስተዋፅኦ 
ያደርጋል/ታደርጋለች። አሸናፊው/ዋ $1,000 የገንዘብ ሽልማት ያገኛል/ታገኛለች። የበለጠ መረጃ/ኢንፎርሜሽን 
እዚህ። ይገኛል። ቀነ ገደቡ፦ ዓርብ፣ ጃኑዋሪ 10/2020 ያበቃል። 
 
የዋሽንግተን ፖስት/The Washington Post የዓመቱ መምህር(ት) ሽልማት/Teacher of the Year Award 
(ከዚህ በፊት አግነስ መየር የላቀ መምህር ሽልማት/formerly the Agnes Meyer Outstanding Teacher 
Award) ፦የዋሽንግተን ፖስት/The Washington Postየዓመቱ መምህር(ት) ሽልማት እውቅና የሚሰጠው 
ከቅድመ መዋለ ህፃናት እስከ 12ኛ ክፍል የተማሪዎችን የመማር ፍላጎታቸውን በማጎልበት ለስኬታማነት 
ለሚያዘጋጁ የሙሉ-ጊዜ መምህር(ት) ነው። እያንዳንዱ/ዷ ተጠቋሚ ቢያንስ የአምስት አመት የማስተማር ተሞክሮ 
እንዲኖረው/እንዲኖራት ያስፈልጋል፣ ከነዚህም ሶስቱ MCPS ውስጥ መሆን አለባቸው። መምህሩ/ሯ በተጨማሪ 
የተማሪዎችን ግላዊ ፍላጎቶች መገንዘብ፣ ችሎታዎቻቸውን ማበረታታትና የግል ክብራቸውን መንከባከብ 
ይገባዋል/ታል። እሱ ወይም እሷ የርእሰ ነገሩ ጥልቅ እውቀት እንዲያ(ድታ)ሳይ እና ከተማሪዎች ጋር በውጤታማነት 
የመጋራት ችሎታ ይኖረዋ(ራታ)ል። ተጠቋሚው/ዋ ከስራ ጓዶቹ/ቿ እና ከህብረተሰቡ ጋር የትብብር ግንኙነት 
ያደርጋል/ታደርጋለች እናም የላቀ የአመራር ችሎታ ያሳያል/ታሳያለች። አሸናፊው/ዋ ዋንጫ፣ $7,500  የገንዘብ 
ሽልማት እና ታሪካቸው በዋሽንግተን ፖስት/The Washington Post ላይ ይወጣል።  ቀነ ገደቡ፦ ዓርብ፣ ጃኑዋሪ 
3/2020 ያበቃል። 
 
The Washington Post Principal of the Year Award/የአመቱ ርእሰመምህር ሽልማት (ቀድሞ Distinguished 
Educational Leadership Award ተብሎ የሚታወቅ)፡- ይህ ሽልማት ወደር የሌለው የትምህርት አካባቢ 
ለመፍጠር ከቀን-ወደ-ቀን የስራ ገበታቸው ከሚጠይቀው በላይ ተሻግረው ለሚሠሩ ርእሰመምህራን እውቅና 
ይሰጣል። እነዚህን ሽልማቶች ሲያበረክት፣ የዋሽንግተን ፖስት/The Washington Post Company Educational 
Foundation/የትምህርት መሠረት በት/ቤት የአመራር/አስተዳደራዊ ጥበብን ለማበረታታት እና በዋሺንግተን 
ሜትሮፖሊታን አካባቢ ስለትምህርት መሻሻል በሰፊው ለማበርከት ተስፋ ያደርጋል። ጥቆማዎች በመምህራን፣ 
በተማሪዎች፣ በቀድሞ ተማሪዎች፣ በወላጆች፣ በአስተዳዳሪዎች፣ ወይም በሰፊው ማህበረሰብ ሊቀርቡ ይችላሉ። 
አሸናፊው/ዋ ዋንጫ፣ $7,500 የገንዘብ ሽልማት እና ታሪካቸው በዋሽንግተን ፖስት/The Washington Post ላይ 
ይወጣል።  ቀነ ገደቡ፦ ዓርብ፣ ጃኑዋሪ 3/2020 ያበቃል። 
 
The Shirley J. Lowrie Thank You for Teaching Award፡-የ The Shirley J. Lowrie “Thank You for 
Teaching” ሽልማት ለማስተማር ሙያ ጥልቅ ቁርጠኛነት ያላቸው የአንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት መምህራንን 
አክብሮት/እውቅና ይሰጣል። እነዚህ የኤሌመንታሪ ት/ቤት መምህራን፣ ከቅድመ-ሙዋእለ ህፃናት እስከ 5ኛ ክፍል፣ 
በየእለቱ ከተማሪዎች ጋር በመማርያ ክፍል አብረው መስራት አለባቸው፣ በትምህርቱ ርእስ ሰፊ እውቀት 
እንዳላቸው ያሳያሉ፣ እና ያንን የትምህርት ርእስ በሚያመረቃ ሁኔታ ለተማሪዎች ማስተላለፍ አለባቸው። 
ተጠቋሚው/ዋ፣ ተማሪዎች ስኬታማ ለመሆን የሚያስፈልጋቸውን ድጋፍ ማግኘታቸውን ለማረጋገጥ፣ ተጨማሪ 
ጥረት የሚያ(ምታ)ደርግ መምህር መሆን አለበ(ባ)ት። ቀነ ገደቡ፦ ዓርብ፣ ጃኑዋሪ 3/2020 ያበቃል። 
 
The Superintendent’s Annual Mark Mann Excellence and Harmony Award፡-የተመሠረተው በ 1991 
ሲሆን፣ ይህ ሽልማት የላቀ ጥራት ያለው አካዴሚያዊ ልዕልናን፣ አዎንታዊውን የሰው ልጅ ግንኙነት እና 

https://www.greenblatteducationfund.org/nominationinfo
https://www.greenblatteducationfund.org/nominationinfo
http://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/personnel/awards/Washington-Post-Teacher-of-the-Year-Award/
http://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/personnel/awards/Washington-Post-Teacher-of-the-Year-Award/
http://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/clusteradmin/schoolperformance/washingtonpostaward/
http://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/clusteradmin/schoolperformance/washingtonpostaward/
http://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/personnel/awards/award-shirley-lowrie.aspx
http://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/personnel/awards/mannaward/


የማህበረሰብ ግንኙነትን ላዳበሩ የ MCPS ርእሰመምህራን እውቅና/ሽልማት ይሰጣል። እንደነዚህ ዓይነት ልዩ 
ብቃት፣ በ1988 ባረፈው፣ በማርክ ማን/Mark Mann፣ የፓርክላንድ ጁኒየር ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት/Parkland 
Junior High School ርእሰመምህር፣ በአርአያነት የታዩ ነበሩ። ባለፉት አመታት የተደረጉ ጥቆማዎች መደገም 
ይችላሉ። ቀነ ገደቡ፦ ዓርብ፣ ጃኑዋሪ 3/2020 ያበቃል። 
 
ድጋፍ ሰጪ አገልግሎቶች የዓመቱ ሠራተኛ  
ለ MCPS ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደረጉ የድጋፍ አገልግሎት ሠራተኞች ለ 2019 የዓመቱ ሠራተኛ የእጩዎች ጥቆማ 
እየተቀበልን ነው። 
 
አሸናፊ ሰራተኛ "Education Works Because We Do (ትምህርት የሚሠራው እኛ ስለምንሰራ ነው)" የሚለውን 
መፈክር በተግባር ማሳየት አለበ(ባ)ት። ሽልማቱ የሚሰጠው በ SEIU Local 500 ነው። 
 
ተጠቋሚዎች ቋሚ ሰራተኞች መሆን አለባቸው በ MCPS የሶስት አመት አገልግሎት እንዲኖራቸው ያስፈልጋል። 
ስለ ዕጩዎቹ በተለያዩ መስፈርቶች ማጣሪያ ይደረጋል፣ የሚያካትተውም፦ ተነሳሽነት/ትጋት፣ የፈጠራ ችሎታ፣ 
ጥበብ እና የዓላማ ፅናት፣ ለተማሪዎች፣ ለሠራተኞቸ እና/ወይም ለአጠቃላይ ማህበረሰቡ ያደረገው/ያደረገችው 
አስተዋጽኦ፣ አክብሮት እና አድናቆት፣ የአመራር ብቃት፣ እና ከሰዎች ጋር አብሮ የመስራት ጥበብ/ክህሎት። 
 
አሸናፊው/ዋ የ$1,000 ጥሬ ገንዘብ ሽልማት ይቀባላል/ትቀበላለች። ሽልማቱ በሚያዝያ ወር የልጆች ሻምፒዮና 
ክብረ በዓል ላይ ይሰጣል። 
 
ጥቆማ ለማቅረብ የጊዜ ገደቡ ሀሙስ፣ ዲሰ.19 በ4 p.m. ያበቃል። የመጠቆሚያ ቅጽ እዚህ ይገኛል። 
 

https://www.seiu500.org/mcps-employee-of-the-year

