
 

ጃኑዋሪ 14/2020 QuickNotes 

 
ጃኑዋሪ 21 የሳይንስ ምሽት "Science Night" ይካሄዳል  
 
የሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ክሱልስ (MCPS) እና የሞንትጎመሪ ካውንቲ PTAs (MCCPTA) ካውንስል 
ማክሰኞ፣ ጃኑወሪ 21 ከ 6:30–8:30 p.m. በጌትስበርግ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት/Gaithersburg High 
School የሳይንስ ምሽት ያካሄዳሉ። (በረዶ ከጣለ፦ ጃኑወሪ 28) 
 
በሁነቱ ላይ፣ ሳይንስ ስለደረሰበት ደረጃ እና ልጆቻቸው በክፍል ውስጥ እንዲማሩ ምን መጠበቅ እንደሚችሉ 
ወላጆች ከሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ (MCPS) መምህራን ያዳምጣሉ። ክፍለጊዜዎቹ የሚያተኩሩት 
በኤለመንተሪ እና በመካከለኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ተማሪዎች ያሏቸው ወላጆች ላይ ነው። 
የልጆች እንክብካቤ እና የትርጉም አገልግሎት ይኖራል።  
 
የጌትስበርግ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት በሚከተለው አድራሻ ይገኛል፦ Gaithersburg High School is 
located at 101 Education Blvd in Gaithersburg.  
 
ዝግጅቱ ላይ ለመሣተፍ ይመዝገቡ።  
 
በ 2020 የማርቲን ሉተር ኪንግ ጁንየር "Martin Luther King Jr" ቀን ጃኑዋሪ 20 ይከበራል  
 
አመታዊው የዶ/ር ማርቲን ሉተር ኪንግ ጁንየር የተወለደበት ቀን መታሰቢያ ሰኞ፣ ጃኑዋሪ 20 ከ 4–6:30 p.m. 
በሥትራትሞር የሙዚቃ ማዕከል "Strathmore Music Center" ይካሄዳል። 
 
ሁነቱ ስለ ዶ/ር ማርቲን ሉተር ኪንግ የህይወት ጉዞ ዘገባ በማቅረብ እና በሙዚቃ እንዲሁም ተውኔቶችን በማቅረብ 
ይከበራል። “Children of the Dream” የተሰኘ በሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ (MCPS) ተማሪዎች 
አማካይነት የተዘጋጁ የስነጥበብ ስራዎች በአውደርእዩ ላይ ይቀርባሉ። በ፦ Dem Raider Boyz Step Squad፣ the 
Akhmedova Ballet Academy፣ Kevin Dukes፣ እና ልዩ ትእይንት በ፦ Ronnie Diamond Hoard – የ Ohio 
Players የቀድሞ መሪ የሙዚቃ አቀንቃኝ በመሣሠሉት የሚቀርቡ ትእይንቶች አሉ። የዶ/ር ማርቲን ሉተር ኪንግ 
ጁንየር መካከለኛ ደረጃ ት/ቤት እና በአካባቢው አርቲስት Vohn Higgonbotham አማካይነት የሚመራ ሰፊ 
በቡድን የሚዘመሩ የሙዚቃ ዝማሬዎች ይቀርባሉ። 
 
ይህ ቤተሰብ-አቀፍ የሆነው ትእይንት ለህዝብ ክፍት የተደረገው በነፃ ነው። ቲኬት የሚገኘው በዓሉ በሚከበርበት 
ቀን ጃኑዋሪ 20 ሰኞ ከ 3:00 p.m. ጀምሮ በሙዚቃ ማዕከል መግቢያ ላይ ብቻ ይሆናል። በአጠቃላይ መቀመጫ 
ለማግኘት ለአንድ ሰው አንድ ቲኬት ይሰጣል። በ 3:30 p.m. መቀመጫ ማስያዝ ይጀመራል፣ የበለጠ መረጃ 
ለማግኘት ይህንን አውታረ-መረብ ይጎብኙ፦ የስትራትሞር ድረ-ገጽ/Strathmore website ወይም የሞንትጎመሪ 
ካውንቲ የስብአዊ መብቶች ጽ/ቤት ድረ-ገጽ - Montgomery County Office of Human Rights website። 
በ ስትራትሞር (Strathmore) የሙዚቃ ማዕከሉ የሚገኘው፣ 5301 Tuckerman Lane, North Bethesda ነው። 

https://mcpsweb.wufoo.com/forms/high-school-science-curriculum-night-jan-21/
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__gcc01.safelinks.protection.outlook.com_-3Furl-3Dhttps-253A-252F-252Fwww.strathmore.org-252Fevents-2Dand-2Dtickets-252Fmlk-2Dtribute-26data-3D02-257C01-257CJames.Stowe-2540montgomerycountymd.gov-257Cacf7a5cf636e4ec410d008d7831d83b8-257C6e01b1f9b1e54073ac97778069a0ad64-257C0-257C0-257C637122035825138307-26sdata-3D0WewuhEm7zV0ofhQUK5vvNDbVxYnXtfSHxQMdqllPKg-253D-26reserved-3D0&d=DwMFaQ&c=fgAH0TEak9hSJygxoVsafg&r=DIcOoOXEvfHi6VS2kfSCMpRQOIeGnWzvvQXx6FPM324&m=dN1K5FNHzWhRfj5wpPfUiE5sAP9TdAprTda9_A5_R8E&s=2K8OKs_rZSYmVDQ0n0giYLeU9LeNuSdrNnooPbbg97I&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__gcc01.safelinks.protection.outlook.com_-3Furl-3Dhttp-253A-252F-252Fwww.montgomerycountymd.gov-252Fhumanrights-26data-3D02-257C01-257CJames.Stowe-2540montgomerycountymd.gov-257Cacf7a5cf636e4ec410d008d7831d83b8-257C6e01b1f9b1e54073ac97778069a0ad64-257C0-257C0-257C637122035825138307-26sdata-3DQC-252FG-252BNimBQC2FJpgXg4qed3ZwQNPFdFhgJNMcccYplQ-253D-26reserved-3D0&d=DwMFaQ&c=fgAH0TEak9hSJygxoVsafg&r=DIcOoOXEvfHi6VS2kfSCMpRQOIeGnWzvvQXx6FPM324&m=dN1K5FNHzWhRfj5wpPfUiE5sAP9TdAprTda9_A5_R8E&s=vga-Yu2GHp_v3rZB2TdyzdEgGIGtDjxYDUFLNBdliAY&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__gcc01.safelinks.protection.outlook.com_-3Furl-3Dhttp-253A-252F-252Fwww.montgomerycountymd.gov-252Fhumanrights-26data-3D02-257C01-257CJames.Stowe-2540montgomerycountymd.gov-257Cacf7a5cf636e4ec410d008d7831d83b8-257C6e01b1f9b1e54073ac97778069a0ad64-257C0-257C0-257C637122035825138307-26sdata-3DQC-252FG-252BNimBQC2FJpgXg4qed3ZwQNPFdFhgJNMcccYplQ-253D-26reserved-3D0&d=DwMFaQ&c=fgAH0TEak9hSJygxoVsafg&r=DIcOoOXEvfHi6VS2kfSCMpRQOIeGnWzvvQXx6FPM324&m=dN1K5FNHzWhRfj5wpPfUiE5sAP9TdAprTda9_A5_R8E&s=vga-Yu2GHp_v3rZB2TdyzdEgGIGtDjxYDUFLNBdliAY&e=


 
ለ፦ "Alert MCPS/Alert Montgomery System" ተጠቃሚዎች መልእክት 
 
የሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ (MCPS) በጣም አስፈላጊ ሲስተም አቀፍ መልእክቶችን ለማህበረሰቡ 
በስፋት ለማድረስ የ "the Alert MCPS system" አጠቃቀምን እያስፋፋ ይገኛል። ለተጠቃሚዎች መድረስ 
ያለባቸው አስቸኳይ የት/ቤት መዘጋቶች እና የት/ቤት ዘግይቶ ሥራ የመጀመር መልእክቶች በ "Alert MCPS 
system" አማካይነት መላካችን ይቀጥላል። እንዲሁም በማስፋፋቱ ሂደት፣ ጉልህ የሆኑ በ MCPS-የተደገፉ 
የማህበረሰብ ስብሰባዎችና ሁነቶችን፣ እና ስለትምህርት ቦርድ ሥራ ማስታወቂያዎችና ማሳሰቢያዎች 
ለተጠቃሚዎች ይደርሳቸዋል። የ Alert MCPS መልእክቶች የሚላኩት ተጠቃሚዎች ከ MCPS ወይም 
ከልጆቻቸው ትምህርት ቤት ከሚደርሳቸው መልእክት በተጨማሪ ነው። መልእክቶች እና ማሳሰቢያዎች 
የሚመጡት በ Alert MCPS ኢ-ሜይሎች እና በቴክስት ጭምር ይላካሉ። 
 
ሠራተኞች እና ወላጆች አሁን ያላቸውን ሰብስክራይብ የሚያደርጉትን ምርጫቸውን ለመገምገም እና ወቅታዊ 
ለማድረግ "Alert MCPS/Alert Montgomery"ን እንዲጎበኙ እናበረታታለን። አንድ ጊዜ አካውንትዎን ከከፈቱ 
በኋላ፣ የእርስዎ ልጅ(ልጆች) የሚማርበትን-የምትማርበትን-የሚማሩባቸውን ትምህርት ቤት(ት/ቤቶች)፣ ወይም 
እርስዎ የሚፈልጉትን መምረጥ፣ እንዲሁም  “All School-Wide System Alerts.” የተሰኘው ቅድመ-
ማስጠንቀቂያ እንዲደርስዎት የሚፈልጉ ከሆነ ያሳዉቁ። ምርጫዎን በጥንቃቄ ይገምግሙ። የሞንትጎመሪ ካውንቲ 
ፐብሊክ ስኩልስ ከፍተኛውን ደረጃ መርጠው ከሆነ፣ ወደተለዩ ትምህርት ቤቶች የሚላኩ ምናልባት እርስዎን 
የማይመለከት አይነት መረጃ ይደርስዎት ይሆናል። 
 
የእርስዎን Alert MCPS ሁኔታ እዚህ ይመልከቱ።  
 
የ HBCU አውደርእይ ጃኑዋሪ 24 ይካሄዳል 
 
በታሪክ የጥቁሮች ኮሌጆች እና ዩንቨርስቲዎች (HBCU) 12ኛው ዓመታዊ አውደርእይ ዓርብ፣ ጃኑዋሪ 24 ሮክቪል 
በሚገኘው "Universities at Shady Grove, Building III, 9640 Gudelsky Dr. in Rockville"፣ ከ 6-8 p.m. 
ይካሄዳል። 3:30–8 p.m. በስፍራው ላይ ምዝገባ ይካሄዳል። 
 
ይህ በነፃ የሚታደሙበት ሁነት ከ8ኛ እስከ 12ኛ ክፍል ተማሪዎች ከ60 በላይ በታሪክ የጥቁር ኮሌጆች እና 
ዩንቨርስቲዎች (HBCUs) ተወካዮችን ለመገናኘት እድል ይሰጣቸዋል። የ HBCU ተወካዮች በርካታ 
መረጃዎችን/ኢንፎርሜሽን የሚያቀርቡ ሲሆን ከተማሪዎች እና ከወላጆች ለሚቀርቡ ጥያቄዎችም መልስ ይሰጣሉ። 
በሁነቱ ላይ ለሚድል ስኩል ተማሪዎች እና ለወላጆች ስለኮሌጅ ዝግጅት አውደጥናት፣ ስለኮሌጅ የህይወት ተሞክሮ 
የሚደረግ የቡድን ውይይት፣ ስለ FAFSA አሞላል ድጋፍ፣ ስለስኮላርሽፕ መረጃ-ኢንፎርሜሽን እና ሌሎችንም 
ያካትታል። 
 
በርካታ የ HBCU ተወካዮች ከ12ኛ ክፍል ተማሪዎች ጋር በሥፍራው ቃለመጠይቅ ያደርጋሉ። 
ቃለመጠይቅ/ኢንተርቪው በሚደረግበት ወቅት ተማሪዎች የማመልከቻ/አፕሊኬሽን ክፍያ ሊሰረዝላቸው ይችላል፣ 
ስኮላርሽፕ የማግኘት እና እዚያው ምደባ የማግኘት እድል ይኖራል።  
 
በድረ-ገጽ ላይ ምዝገባ ማድረግ ያስፈልጋል። ስለ አውደርእዩ እና ስለምዝገባ መረጃ/ኢንፎርሜሽን እዚህ ይገኛል። 
 
ሁነቱ ስፖንሰር የሚደረገው በ "MCPS፣ Montgomery County Branch of the NAACP፣ እና Washington 
Inter-Alumni Council of the United Negro College Fund" አማካይነት ነው። 
 
የዶ/ር ኪንግን ህይወት (Dr. King’s Life) ለእርስዎ ማህበረሰብ አገልግሎት በመስጠት ያክብሩ 
 

https://member.everbridge.net/index/1332612387832009#/faq
https://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/familysupport/hbcu/


ስለ ዶ/ር ማርቲን ሉተር ኪንግ ጁንየር የህይወት ታሪክ እና ትምህርቶቹን መታሰቢያ ለማክበር በሞንትጎመሪ 
ካውንቲ የበጎፈቃደኞች ማዕከል የ 2020 የማርቲን ሉተር ኪንግ ቀን በ Bethesda North Marriott and 
Conference Center ከ 1-3 pm. በሚሰጠው አገልግሎት ሰኞ፣ ጃኑዋሪ 20 በሺዎች የሚቆጠሩ የሞንትጎመሪ 
ካውንቲ ተማሪዎች እና ቤተሰቦች ጋር ይሣተፉ።  
 
ተሳታፊዎች ለሁሉም የዕድሜ ክልል ተስማሚ የሆኑ በርካታ በሆኑ የአገልግሎት ፕሮጀክቶች ላይ የመሣተፍ እድል 
ይኖራቸዋል፣ እና ተማሪዎች የተማሪ አገልግሎት ትምህርት (SSL) ሠዓቶችን ያገኛሉ። ትግባሬዎቹ የሚያካትቱት 
ለተራቡት ምግብ ማደራጀት፣ በማረፊያ ሥፍራ ለሚገኙ ህሙማን ያንገት ፎጣዎችን መሥራት፣ ለአረጋውያን 
የቫለንታይን ካርዶችን ንድፍ መሥራት፣ እና ጃኬት-ኮት ለሚሰበስቡ እርዳታ መስጠት። በተጨማሪ፦ አውደ ርእዩ 
ዓመቱን በሙሉ አብሮ የማገልገል እድል የሚሰጡ የተለያዩ የመንግስት ኤጀንሲዎችን እና የመንግስት ያልሆኑ 
ድርጅቶችን የመተዋወቅ እድል ይሰጣል።  
 
ይህ ዝግጅት የሚካሄደው በነፃ ሲሆን፣ ነገር ግን ያለው ቦታ ውሱን በመሆኑ በቅድሚያ መመዝገብ አስፈላጊ ነው። 
እዚህ ይመዝገቡ። 
 
በእለቱ በ "Gaithersburg, Germantown, Olney, Rockville, Silver Spring እና Bethesda" የሚካሄዱ 
አነስተኛ ደረጃ የበርካታ-ፕሮጀክት አገልግሎቶች ይኖራሉ። ለዝርዝር መረጃ እና ለመመዝገብ የማርቲን ሉተር 
ኪንግ ቀን የበጎፈቃደኝነት አገልግሎት ድረ-ገጽ/Volunteer Center’s MLK Day web page ይጎብኙ። 
 
 
"Keeping it Safe " የተሰኘ (በዐሥራ ሶስትና በዐሥራ ዘጠኝ ዓመት መሀከል ያሉ ወጣቶች) የአልኮል አጠቃቀምን 
ለመከላከል የቪድኦ ዝግጅት ውድድር ድጋፍ መስጠት 

ከ21 ዓመት እድሜ በታች የሆኑ ወጣቶች አልኮል መጠቀምን አደገኛነት የሚገልጽ ለህብረተሰብ አገልግሎት 
የሚውል የ30 ሴኮንድ የቪድኦ መልእክት የመፍጠር ዓመታዊ ውድድር "The Keeping it SAFE Coalition" 
የተሰኘ ጣምራ ህብረት ድጋፍ ይሰጣል። 

ውድድሩ የተዘጋጀው ሁለት ወይም ከዚያ በላይ ሆነው ለሚወዳደሩ የሞንጎመሪ ካውንቲ የመካከለኛ እና ሁለተኛ 
ደረጃ ተማሪዎች ነው። ለአሸናፊ ቡድኖች ከ $100 እስከ $1,000 ሽልማት ተዘጋጅቶላቸዋል። የመወዳደሪያ ግብአት 
መቅረብ ያለበት እስከ ፌብሩዋሪ 28 4 p.m. ነው። 
 
የ "The Keeping it Safe Coalition" ማለት በዝቅተኛ እድሜ የሚገኙ ወጣቶችን የአልኮል አጠቃቀም 
መከላከልን፣ ለወጣቶች የአልኮል ተደራሽነትን መቀነስ እና ከ21 ዓመት እድሜ በታች የሆኑ ወጣቶች የአልኮል 
መጠቀም የሚያስከትለውን ተጽእኖ መቀነስን ዋናው ዓላማ አድርጎ የሚንቀሳቀስ ባለብዙ-ኤጀንሲ የግል ህዝባዊ 
ትብብር ነው። 
 
የበለጠ መረጃ ለማግኘት እና ስለ ውድድሩ ይፋ ህጎችን/ደንቦችን ለማወቅ ይህንን ድረ-ገጽ ይጎብኙ። 
 
"መከባበር ይመረጣል" Video PSA የተወዳዳሪዎች ምዝገባ እየተካሄደ ነው 
 
ዘጠነኛው ዓመታዊ “መከባበር ይመረጣል ሞንትጎመሪ ቪዲዮ PSA” /11th Annual Choose Respect 
Montgomery video PSA ውድድር አሁን ተወዳዳሪዎችን ለመቀበል ክፍት ነው። ይህ ውድድር በአስሮቹ እድሜ 
ዉስጥ ባሉ ወጣቶች መካከል በመወዳጀት ላይ ተገቢ ያልሆነ አድራጎት (dating abuse) እና የቤት ውስጥ ግጭት 
ግንዛቤን ከፍ ለማድረግ የመካከለኛ እና የሁለተኛ ደረጃ ተማሪዎች ለህዝባዊ አገልግሎት ጠቀሜታ የሚውል የ60 
ሴኮንዶች ኦርጅናል ቪድኦ ማስታወቂያ እንዲፈጥሩ የሚያተጋ ውድድር ነው። በውድድሩ ላይ ለመሳተፍ 
የሚችሉት ከ6ኛ-12ኛ ክፍል ያሉ ተማሪዎች ሲሆኑ በየግላቸው ወይም በቡድን ሆነው ለመወዳደር ይችላሉ። 
ከፍተኛ ውጤት ያገኙት ሦስት ቪድኦች የገንዘብ ሽልማት ያሸንፋሉ (አንደኛው አሸናፊ $1,000) ያገኛል-ታገኛለች። 

https://montgomerycountymd.galaxydigital.com/need/detail/?need_id=475003
https://www.montgomerycountymd.gov/volunteercenter/volunteers/MLK.html
https://www.montgomerycountymd.gov/volunteercenter/volunteers/MLK.html
http://www.montgomerycountymd.gov/dlc/education/kis/coalition/


 
የማቅረቢያው ቀነገደብ ዓርብ፣ ፌብሩዋሪ 28 ይጠናቀቃል። 
 
ተጨማሪ መረጃዎች እዚህ ይገኛሉ። 
 
አሸናፊዎቹ የሚገለጹት በመከባበርን መምረጥ ጤናማ የለጋ ወጣቶች መወዳጀት ኮንፈረንስ እሑድ፣ ማርች 29 ከ 
1–4 p.m. በዊተን የማህበረሰብ መዝናኛ ማዕከል ነው (Wheaton Community Recreation Center)። 
 
የካውንስል አባል የሆኑት "Rice" ስለ ሞንትጎመሪ ካውንቲ የትምህርት አኳኋን/State of Education in 
Montgomery County የውይይት መድረክ ያዘጋጃሉ  
 
ስለ ሞንትጎመሪ ካውንቲ የትምህርት አኳኋን/State of Education in Montgomery County የሞንትጎመሪ 
ካውንቲ ነዋሪዎች በመጪዎቹ ሁለት የውይይት ስብሰባዎች እንዲሳተፉ ተጋብዘዋል። በካውንስል አባል ክሬይግ 
ራይስ (Councilmember Craig Rice) የሚመሯቸው የውይይት መድረኮች፣ ተማሪዎቻችንን ከቅድመ 
ሙዋእለህፃናት እስከ ሥራ መስክ ስለሚወስዷቸው አካደሚያዊ ዝግጁነት፣ የሙያ ሥራ ፈለጎች እና ከሥራ ጋር 
የተገናኙ የመማር እድሎችን በሚመለከት የማህበረሰብ አባላት ግንዛቤ እንዲያገኙ እድል ይሰጣል። ስብሰባዎቹ 
የሚካሄዱት ጃኑዋሪ 28 ጀርመንታወን በሚገኘው የሞንትጎመሪ ኮሌጅ ካምፓስ (Montgomery College 
Germantown campus) እና ማርች 4 በኖርዝውድ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት (Northwood High School) 
ይሆናል። የሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ ሱፐርኢንተንደንት ጃክ ስሚዝ (MCPS Superintendent Jack 
Smith)፣ የሞንትጎመሪ ኮሌጅ ፕሬዚደንት ዶ/ር ደሪኦኔ ፖላርድ (Montgomery College President Dr. 
DeRionne Pollard)፣ እና ዶ/ር ስተዋርት ኤደልስቴይን- የዩንቨርስቲስ ኦቭ ሼዲ ግሮቭ ዋና ዳይሬክተር (Dr. 
Stewart Edelstein, executive director of the Universities of Shady Grove) በውይይት ላይ ይሳተፋሉ።  
 
ለተማሪ የቦርድ አባልነት የመወዳደር ፍላጎት አለዎት?  
 
በ SMOB ጥቆማ የማቅረብ ሒደት/"SMOB nomination filing process" ለትምህርት ቦርድ ተማሪ የቦርድ 
አባል የመምረጥ ሂደት ተጀምሯል። በሞንትጎመሪ ካውንቲ ነዋሪ የሆኑ እና በዚህ ወቅት MCPS ትምህርት ቤት 
10ኛ ወይም 11ኛ ክፍል እየተማሩ የሚገኙ ተማሪዎች የመወዳደር ብቃት ስላላቸው የጥቆማ ቅጽ እስከ ጃኑዋሪ 
24/2020 5 p.mድረስ ማቅረብ ይችላሉ።  
 
የጥቆማ ቅጽ በ SMOB election protocols ገጽ 26-27 ላይ ይገኛል። ፕሮቶኮሎቹ፣ ለአይነተኛ ተወዳዳሪዎች 
የጊዜ ገደብ እና አጠቃላይ ሒደቱ የሚጠናቀቅበት የጊዜ ገደብ ጭምር በMCPS SMOB Election webpage-
ድረገጽ ላይ ተገልጿል  
 

https://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/student-leadership/choose-respect.aspx
https://www.montgomerycountymd.gov/fjc/chooserespect/RespectFest.html
https://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/student-leadership/smob/election-process.aspx%20.
https://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/student-leadership/smob/election-process.aspx%20.

