
 

ኖቬምበር 5/2019 QuickNotes 

 በመካሄድ/በሂደት ላይ ያለዉ ዲስትሪክት አቀፍ ት/ቤት የማካለል ትንተና የመጀመሪያዉ ምዕራፍ 
 
 የሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ (MCPS) ክልሎችን አጠቃላይ ግምገማ ለማቅረብ የተነደፈዉ ሀሳብ 
ጅማሮ የሆነዉን የዲስትሪክት አቀፍ የአከላለል ትንተና፣ የሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ/MCPS ን 
በመወከል እየሰሩ ያሉ፣ ከ WXY የመጡ የውጭ አማካሪዎች የመጀመሪያዉን ምእራፍ አቅርበዋል። WXY እንደ 
የትምህርት ቤት መገልገያ/ፋስሊቲ አጠቃቀምና የመያዝ አቅም፣ የተማሪ ስብጥር/ሕዝበ ጽንፍ፣ የትምህርት ቤት 
ምደባ እና የጉዞ ዘይቤ/ቅጥ የመሳሰሉ የተለያዩ የመረጃ ነጥቦችን ይተነትናል። 

አስፈላጊ ማስታወሻ ፦ የዚህ ተነሳሽነት ዉጤት የሚያስከትለዉ የትንታኔ ግምገማ እና የማህበረሰቡ ተሳትፎ ሂደት 
ማጠቃለያን ነዉ። ሊሆኑ በሚችሉ የአከላለል ክለሳዎች ላይ አስተያየት አያቀርብም/አይሰጥም።  

ዲስትሪክት አቀፍ የወሰን ትንተና ድረ ገጽን ይጎብኙ 

በዚህ ተነሳሽነት ምዕራፍ አንድ ዉስጥ የሚካተቱት የመረጃ ትንተና እና የህብረተሰቡ ተሳትፎ እንቅስቃሴዎች 
ናቸዉ። በኖቬምበር አጋማሽ የሚጀመረዉ የተሳትፎ/የተደራሽነት እንቅስቃሴዎች፣ ዒላማ የሚያደርጉት አሁን 
በሥራ ላይ የሚገኙት የወሰን ክልሎች ያላቸውን ቁልፍ እድሎችን እና ስለ አዳጋች ሁኔታዎችን ግንዛቤ ለማሳደግ 
እና የውይይት መድረክ ለመፍጠር ነው።  

የዚህ ምእራፍ የመጀመሪያው የህብረተሰብ ተሳትፎ እንቅስቃሴ ሰኞ ኖቨምበር 18 የሚካሄደዉ የትምህርት ቦርድ 
ህዝባዊ ችሎት ይሆናል። ችሎቱ በ Carver Educational Services Center, 850፣ በ 6 p.m. ይጀመራል። 
ከማህበረሰብ አባላት በችሎቱ ላይ ሃሳባቸውን ለመመስከር የሚፈልጉ በድረ-ገጽ ላይ እንዲመዘገቡ ተጠይቋል። 

ከዲሴምበር 4 ጀምሮ እስከ ጃንወሪ አጋማሽ ድረስ የሚዘልቅ የሪጅን ስብሰባዎች ይካሄዳሉ። ስለ ቀናት እና 
ሥፍራዎች/ቦታዎች ተጨማሪ ዝርዝሮች በዲስትሪክት አቀፍ የክልል ትንተና በሚመጡት ቀናት ውስጥ በድረ-ገጽ 
ላይ ይገኛሉ። 

 
 
ዳራ 

ባለፉት ሃያ ዓመታት፣ በሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ (MCPS) የተማሪዎች ምዝገባ በ 30,000 
ተማሪዎች ጨምሯል። ይህ እድገት የሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ (MCPS) በአገር አቀፍ ደረጃ ብዝሃነት 
ያለዉ እና ከከፍተኛዎቹ አንዱ እንዲሆን እንዲመጥቅ አድርጎታል። ያለመታደል ሆኖ፣ የፋሲሊቲ ግንባታው ይህንን 
ከፍተኛ እድገት በሚመጥን ደረጃ አልሆነም። ከአቅማቸው በላይ የተሸከሙ በርካታ ትምህርት ቤቶች፣ 
ከሚዛናዊነት እና የላቀ ችሎታ ዘላቂ ትኩረት ጋር ተዳምሮ፣ MCPS ስለ ትምህርት፣ ግንኙነት፣ መከባበር፣ 
በትምህርት ምጡቅነት፣ እና ሚዛናዊነትን የመሣሰሉ የ MCPS ዋና እሴቶችን ለማጠንከር የሚያስችሉ ከፍተኛ-
ጥራት ያላቸው ፋሲሊቲዎችን ማቅረብ መቻሉን ለማረጋገጥ በወቅቱ የትምህርት ቤት ወሰኖች ላይ የትምህርት 
ቦርድ ዳሰሳ እንዲያካሄድ አነሳስቷል። 
 

https://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/publicinfo/boundary-analysis/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3Cq6C9c08s8sup_gZCRDx2kRGOTF1XNk7SErCmUb1SYygEg/viewform
https://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/publicinfo/boundary-analysis/
https://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/publicinfo/boundary-analysis/
https://www.boarddocs.com/mabe/mcpsmd/Board.nsf/files/B8C2XD77A17C/$file/20190108%20ADOPTED%20Rev%20Boundary%20Assessment%20Study-FAA.pdf
https://www.boarddocs.com/mabe/mcpsmd/Board.nsf/files/B8C2XD77A17C/$file/20190108%20ADOPTED%20Rev%20Boundary%20Assessment%20Study-FAA.pdf


ርዕሰ አንቀጽ፦ በ CIP እና በትምህርት ቤቶች ክልል ጥናቶች ላይ የትምህርት ቦርድ ህዝባዊ ችሎቶች ያካሂዳል 
 
የሞንትጎመሪ ካውንቲ የትምህርት ቦርድ በባጀት ዓመት (FY) 2021 የካፒታል በጀት እና በባጀት ዓመት (FY) 
2021-2026 የካፒታል ማሻሻያዎች ፕሮግራም (CIP) እና የወሰን ጥናቶችን አስመልክቶ በኖቨምበር ዉስጥ በርካታ 
ሕዝባዊ ችሎቶችን ያካሂዳል። ሁሉም ችሎቶች የሚካሄዱት በ Carver Educational Services Center, 850 
Hungerford Drive, Rockville ነው።  
 
ሱፐርኢንተንደንት ጃክ አር. ስሚዝ/Superintendent Jack R. Smith በአክቶበር 25 ለባጀት ዓመት (FY) 2021 
የካፒታል በጀት እና ለባጀት ዓመት (FY) 2021-2026 የካፒታል ማሻሻያዎች ፕሮግራም የ $1.82 ቢሊዮን ዶላር 
ምክረሀሳብ አቅርበዋል። 
 
የሕዝብ ስብሰባዎች-ችሎቶች የሚከናወኑት በሚከተለው መርሃግብር መሠረት ነው፦ (እባክዎን ያስተውሉ፦ 
በመጥፎ የአየር ሁኔታ ምክንያት ይህ መርሃግብር ሊለወጥ ይችላል። እባክዎን ስለወቅታዊ መረጃ የትምህርት ቦርድ 
ድረ-ገጽን ዘወትር ይከታተሉ። 
 

 ማክሰኞ፣ ኖቨምበር 5 በ 6 p.m ፣ ከ CIP ጋር የተያያዘ አጠቃላይ ሃሳብ-ምስክርነት 
 

 ሐሙስ፣ ኖቨምበር 7 በ 6 p.m፣ ከ CIP ጋር የተያያዘ አጠቃላይ ሃሳብ-ምስክርነት ለመስጠት እና ስለ 
Forest Knolls ፣ Montgomery Knolls፣ Pine Crest የት/ቤት ክልል ጥናት 

 

 ረቡዕ፣ ኖቨምበር 13 በ 6 p.m፣ ስለ Clarksburg፣ Northwest እና Seneca Valley መገልገያዎች እና 
ከት/ቤት ክልል-ወሰን ጥናት ጋር የተያያዘ ምስክርነት ብቻ  

  
ግባት/አስተያየት መስጠት የሚፈልጉ ሰዎች በ 240-740-3030 ወደ ቦርዱ ጽ/ቤት በመደወል እና እንዲሁም 
የቦርዱን ድረ-ገጽ በመጎብኘት መመዝገብ ይችላሉ።  
 
 ሰኞ ኖቨምበር 4፣ በ10 a.m፣ እና ማክሰኞ ኖቨምበር 19፣ በ 2 p.m የትምህርት ቦርድ CIP ን አስመልክቶ የሥራ 
ክፍለ ጊዜዎችን ያካሂዳል። የታቀደው CIP ተቀባይነት እንዲያገኝ ለማክሰኞ ኖቨምበር 26፣ በጊዚያዊነት የጊዜ 
ሰሌዳ ተቀምጧል። 
 
የድጋፍ አገልግሎቶችን ለሚሰጡ የሽልማት ስያሜዎች አሁን ክፍት ናቸው 
 
ለኣመቱ የድጋፍ ኣገልግሎቶች ሰራተኛ ሽልማት ስያሜዎች አሁን ክፍት ናቸው። ይህ ሽልማት እውቅና የሚሰጠዉ 
ከሚጠበቅበ(ባ)ት ከራሱ/ራሷ መደበኛ ተግባራት ባሻገር መከወን እና የተማሪን ትምህርት በማሻሻል፣ መልካም 
ግንኙነቶችን በመፍጠር፣ እና ትምህርት ቤት ወይም ቢሮን የተሻለ ቦታ እንዲሆን በማድረግ ለተማሪዎች እና 
ለት/ቤቱ ማህበረሰብ የሚያበረክት/የምታበረክት የድጋፍ ሰጪ አገልግሎቶች ሠራተኛን ነዉ። 
 
ተሰያሚዎች ቋሚ የድጋፍ ባለሙያዎች መሆን ሲኖርባቸዉ በትንሹ በ MCPS የሶስት አመት አገልግሎት 
እንዲኖራቸው ያስፈልጋል። ወላጆች፣ ተማሪዎች፣ ሰራተኛ እና የማህበረሰብ አባለት ሊሰይሙ ይችላሉ። 
አሸናፊው(ዋ) የ$1,000 ጥሬ ገንዘብ ሽልማት ይቀባላል/ትቀበላለች። የጊዜ ገደብ፦ ዲሰምበር 19፣ 4 p.m ። 
 
እዚህ ይጠቁሙ/ይምረጡ። 
 
ለመጀመሪያ ጊዜ በተካሄደው የጥቁር እና ቡናማ መድረክ/Black and Brown Forum እጅግ በጣም ብዙ ሰዎች 
ተሳታፊ ሆኑ  
 

http://gis.mcpsmd.org/cipmasterpdfs/CIP21_EntireBook.pdf
http://gis.mcpsmd.org/cipmasterpdfs/CIP21_EntireBook.pdf
http://gis.mcpsmd.org/cipmasterpdfs/CIP21_EntireBook.pdf
https://www.montgomeryschoolsmd.org/boe/meetings/
https://www.montgomeryschoolsmd.org/boe/community/participation.aspx
https://www.seiu500.org/mcps-employee-of-the-year


The NAACP Parents’ Council and Identity, Inc፣ ለትምህርታዊ ሚዛናዊነት እና ምጡቅነት የ "Black and 
Brown Forum" መድረክ ማክሰኞ፣ ኦክቶበር 15 በ Gaithersburg High School ተካሂዷል። መድረኩ ስለ 
"Black and Brown Educational Equity Coalition" የሚያቀነቅኑ እና የሚደግፉ አጋሮችን፣ እና ሌሎች 
የማህበረሰብ መሪዎች ለ Black እና Brown ተማሪዎች የተሻለ የትምህርት ውጤቶችን ለመፍጠር ውይይት እና 
መፍትሔዎችን ለመሻት የሞንትጎመሪ ካውንቲ የትምህርት ባለድርሻ አካላትን አንድ ላይ አገናኝቷል። ትኩረት የ 
Black and Brown Forum ን ጎብኝተዋል።  
 
 
 
 
 
ተማሪዎች ኖቨምበር 13 ለሚካሄደው የወጣቶች ታወን ሆል/Town Hall ተጋብዘዋል 
 
ተጽእኖ ስለሚያደርሱባቸዉ ጉዳዮች የበለጠ ለማወቅ እንዲችሉ የሞንትጎመሪ ካውንቲ ምክር ቤት ኖቨምበር 13 በ 
Wheaton High School ለሚካሄደዉ የወጣቶች ታወን ሆል/Town Hall ተማሪዎችን ጋብዟል።  
 
በአዳራሹ ውስጥ የሚደረገው ስብሰባ ከ 7 እስከ 8 30 p.m. ይሆናል። የካውንስል አባላት ከተማሪዎች እና 
ከቤተሰባቸው አባላት ጋር አብረው በሚጎበኙበት ወቅት፣ ለቅድመ-ስብሰባ የፒዛ መስተንግዶ፣ በሮች በ 6 p.m 
ይከፈታሉ።  
 
የወጣት ታወን ሆል/Town Hall እና የቅድመ-ስብሰባ መስተንግዶ ተማሪዎች የአካባቢያቸውን ተወካዮች 
እንዲያገኙ እና ጥያቄዎችን እንዲጠይቁ እና ለእነሱ አስፈላጊ የሚሆኑ ጉዳዮችን በተመለከተ መረጃ እንዲያገኙ 
እድል ይሰጣቸዋል። በቅድመ ስብሰባው መስተንግዶ ላይ፣ የካውንስል አባላት ከተማሪዎች እና ከቤተሰባቸው 
አባላት ጋር ይጎበኛሉ። 
በማንኛውም ትምህርታቸውን በሚመለከት ጉዳይ፣ ተማሪዎች ላይ ተጽእኖ የሚያሳድሩ ፕሮግራሞች ወይም በዕለት 
ተዕለት ኑሯቸው ላይ ተጽዕኖ በሚያሳድሩ የህዝብ ፖሊሲ ጉዳዮች ላይ አመለካከታቸውን እንዲገልጹ 
ይበረታታሉ። እንዲሁም ጥያቄዎችን እንዲጠይቁ ይበረታታሉ። ከዚህ በተጨማሪ፣ ተማሪዎች በመከታተላቸዉ 
የተማሪ አገልግሎት ትምህርት ሰዓታት ማግኘት ይችላሉ። 
 
ስብሰባዉ በ County Cable Montgomery (CCM—cable Channel 996 on Comcast, Channel 1056 on 
RCN and Channel 30 on Verizon) በቀጥታ ይተላለፋል። እንዲሁም በ Facebook Live and YouTube 
(FB.com/CountyCableMoco and YouTube.com/CountyCableMoCo) ስብሰባዉ በቀጥታ ይተላለፋል። 
በሶሻል ሚዲያ #MoCoYouth በመጠቀም ተማሪዎች ሊሳተፉ ይችላሉ። 
 
ለተጨማሪ መረጃ በስልክ ቁጥር፦ 240-777-7931 ይደውሉ። 
 

https://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/itv/mcpsspotlight/

