
የወላጅ ዳሰሳውን እስከ ዲሰምበር 3 ያጠናቁ 

ተማሪዎች ከጃኑወሪ መባቻ 2021 ጀምሮ በአካል ለመማር ስለሚመለሱበት ሁኔታ የሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ 

ስኩልስ (MCPS) ኖቨምበር 12 ቨርቹወል ውይይት አድርጓል። ውይይቱን ሳይከታተሉ አምልጥዎት ከሆነ፥ እዚህ 

መመልከት ይችላሉ። ከሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ (MCPS) መሪዎች ስለ እቅድ ለተነሱ ጥያቄዎች እና 

የወላጅ ቀዳሚ ምርጫ ዳሰሳን በተመለከተ መልች ተሰጥተዋል። 

የወላጅ ቀዳሚ ምርጫ ዳሰሳ የተጀመረው ኖቨምበር 11 ሲሆን የሚሰጡት መልሶች ተማሪዎች ስለሚመለሱበት 

ሁኔታ ወሳኝ የእቅዳችን አካል ይሆናል። 

ትኩረት የሚሰጣቸው ጉዳዮች፦ 

● በአካል ከመመለስ እቅዳችን ጋር ወደፊት መቀጠል የምንችለው የጤና አጠባበቅ ጥንቃቄ ሜትሪክስ 

ከተሟላ ብቻ ነው። 

● በአካል መማር-ማስተማር ምን ሊያስከትል እንደሚችል ዝርዝር ሁኔታው ገና ወደፊት የሚታይ ስለሆነ፥ 

ይኼን ለመወሰን ከባድ እንደሚሆን እንገነዘባለን። ወላጆች አሁን ምርጫ እንዲያደርጉ እየጠየቅን ያለነው፥ 

በዳሰሳ ጥናቱ አማካኝነት የሚሰበሰቡት መረጃዎች የሚጠቅሙት፤ መመለስ የሚፈልጉ ተማሪዎችን ቁጥር 

ለማወቅ፣ በአካል የማስተማሪያ ሞዴል ዝግጅት ለማድረግ፣ እንዲሁም ልንከፍትና ፕሮግራም 

ልናወጣላቸው የምንችላቸውን የትምህርት ቤት ሕንፃዎች ብዛት ለማወቅ ስለሚረዳን ነው።  

ይህ አንድ-ገጽ መመሪያ የተዘጋጀው ወላጆች የቤተሰባቸውን ሁኔታ ግምት ውስጥ በማስገባት ለእነርሱ 

የሚሻለው የትኛው አማራጭ እንደሆነ መወሰን እንዲችሉ ለመርዳት ነው። 

● እቅዳችንን በቂ ሠራተኛ የመገኘት ሁኔታ ጭምር ይወስነዋል። ሠራተኞች የጤንነት ስጋት ካላቸው ወይም 

የእነርሱን ድጋፍ የሚሻ ሰው ካለ የእረፍት ጥያቄ እንዲያቀርቡ ተጠይቀዋል። የሠራተኛ ቁጥር በአካል 

የማስተማር አኳኋን እንዴት ሊሆን እንደሚችል ተጽእኖ የሚያሳድር ሲሆን ከትምህርት ቤት ወደ 

ትምህርት ቤትም ሊለያይ ይችላል። ለምሣሌ፥ ለእርስዎ ልጅ የተመደበ(ች) አስተማሪ ወደ ትምህርት ቤት 

ህንፃ መመለስ ባይችል/ባትችልና፣ ነገር ግን ቨርቹወል ማስተማር የመቻል ሁኔታ ሊኖር ይችላል። የእርስዎ 

ልጅ ወደ ትምህርት ቤት እንዲመለስ/እንድትመለስ የመረጣችሁ ቢሆንና ነገር ግን በት/ቤት ህንፃ ውስጥ 

ለእነርሱ የተመደበ(ች) አስተማሪ ላይኖር ይችላል። 

● ኖቨምበር 6 እንደገለጽነው፥ ቤተሰቦች በአካል ት/ቤት ተገኝቶ ለመማር የመረጡ (ቢሆንም አንዳንዱ 

ትምህርት ቨርቹወል ይጨምራል) በማንኛውም ጊዜ ወደ ቨርቹወል ብቻ ሞዴል ለመቀየር ይችላሉ። 

ሁሉንም ቨርቹወል ብቻ የመረጡ ቤተሰቦች ምርጫቸውን ለመቀየር የሚችሉት ቦታ እንደመገኘቱ መጠን 

እና በልዩ ሁኔታ ላይ ብቻ በመመርኮዝ ይሆናል። 

● ከምንም በላይ ቅድሚያ የምንሰጠው ለተማሪዎቻችንና ለሠራተኞች ደህንነት ነው። በትምህርት ቤት ህንጻ 

የሚገኙ ተማሪዎች እና ሠራተኞች በሙሉ የኮቪድ-19 የጥንቃቄ ፕሮቶኮሎችን እንዲከተሉ 

ይጠበቅባቸዋል። ይኼውም የሚያካትተው፥ በዚህ ብቻ የሚወሰን ባይሆንም፣ የፊት መሸፈኛ ጭምብል 

መጠቀም፣ የክፍል ውስጥ መቀመጫና ጠረጴዛዎችን ማራራቅ፣ እጅ መታጠበብና በጀርም መከላከያ 

ማፅዳት፣ እና እንደአስፈላጊነቱ የጤና ምርመራ ፕሮቶኮሎችን እና የ HVAC ሲስተሞችን ማሻሻል ነው። 

● ቤተሰቦች ጃኑወሪ ላይ የትምህርት ቤታቸውን ዝርዝር እቅድ በሚመለከት የበለጠ መረጃ ማግኘት 

ይችላሉ። 

● በትምህርት ቤት አውቶቡሶች ላይ የሚገኙ መቀመጫዎች ከጥንቃቄ ፕሮቶኮሎች ጋር በተያያዘ የሚገደቡ 

ስለሚሆኑ ይህንን ለሚጠይቁ ቤተሰቦች በሙሉ የትራንስፖርት አገልግሎት መስጠት አንችልም ይሆናል። 

https://www.youtube.com/watch?v=FSYSyXB5BMg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=FSYSyXB5BMg&feature=youtu.be


ይህንን አንድ ገጽ መመሪያ አንብበው ከሆነና ስለ ዳሰሳው ግልጽ ያልሆኑ ጥያቄዎች ካሉዎት ምላሽ ከመስጠትዎ 

በፊት፥ እባክዎን “Survey” በሚል ርእስ በዚህ ኢሜይል mcpsinfo@mcpsmd.net ያቅርቡ እና ጥያቄዎን 

ለመመለስ የተቻለንን ጥረት እናደርጋለን። እባካክዎ፣ በአካል ተገኝቶ መማር ለእርስዎ ልጅ ምን ሊመስል 

እንደሚችል አሁኑኑ ቀጥተኛ መልስ ለመስጠት እንደማንችል ልብ ይበሉ። ይኼ ሊሆን የሚችለው ከሁሉም 

ወላጆች ምላሽ ካገኘን በኋላ ብቻ ነው። 

ለሁለተኛ ደረጃ ተማሪዎች ስለ መከባበር ባህል የግዴታ መውሰድ ያለባቸው ስልጠና  

የሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ (MCPS) ተማሪዎች ስለጉልበተኝነት፣ የሳይበር ጥቃት፣ ትንኮሳ (ወሲባዊ 

ጥቃትን ጨምሮ)፣ የጥላቻ ስነ-ልቦናዊ ክስተቶች፣ አስጊና አስፈሪ የተማሪ ባህርዮችን ለመገንዘብ መቻላቸውን 

ለማረጋገጥ በቁርጠኝነት ይሠራል። 

ከ 6ኛ እስከ 12ኛ ክፍል ለሚገኙ ተማሪዎች የ ኦንላይን ትምህርት ስልጠና ተዘጋጅቷል።  

የመከባበር ባህል የኦንላይን ትምህርት ስልጠና፤ ተማሪዎች አግባብነት የሌላቸው ባህርዮችን፣ ተጠርጣሪ/አስጊ 

ሁኔታዎችን በተለያዩ መንገዶች ሪፖርት ስለማድረግ ጨምሮ የተሻለ ግንዛቤ እንዲኖራቸው ለመርዳት ወሳኝ የሆኑ 

መረጃዎችን ይሰጣል። ሥልጠናው የትምህርት ቤት መሪዎችን በትምህርት ቤታቸው ያለውን የመከባበር ባህልና 

የአክብሮት ሁኔታ ለመመዘንና ማሻሻያዎችን ለማድረግ የሚረዱ ቀጣይ እርምጃዎችን ለመወሰን የሚያስችል የዳሰሳ 

ጥናትን ያካትታል። 

ስልጠናውን ለማጠናቀቅ እስከ 30 ደቂቃ የሚወስድ ሲሆን ከዲሰምበር 1/2020 ጀምሮ ተማሪዎች "myMCPS 

Classroom" ዋናው ገጽ ላይ ማግኘት ይችላሉ። ተማሪዎች ስልጠናውን እስከ ጃኑወሪ 29/2021 ማጠናቀቅ 

ይጠበቅባቸዋል። 

ተማሪዎች ሥልጠናውን ሲጨርሱ የተማሪ አገልግሎት ትምህርት ሁለት ሰዓት ያገኛሉ። 

የሚያስፈልጋቸውን ቤተሰቦች ለመርዳት የስጦታ ካርድ የማሰባሰብ ዘመቻ 

የኮቪድ-19 ወረርሽኝ በሞንትጎመሪ ካውንቲ በሚገኙ በርካታ ቤተሰቦች ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ አሳድሯል። 

የሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ የትምህርት ፋውንዴሽን፥ የሞንትጎመሪ ካውንቲ PTAs’ ካውንስል 

የበጎፈቃድ ሥራ አውታረ መረብ፥ እና የሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ (MCPS Educational 

Foundation፥ Montgomery County Council of PTAs’ volunteer network፥ MCPS) በመተባበር 

የቤተሰብ እርዳታ ለማሰባሰብ እየተንቀሳቀሱ ለሚገኙ ቤተሰቦች ማህበረሰቡ ድጋፍ እንዲያደርግላቸው ጠይቀዋል። 

የግሮሰሪ የስጦታ ካርዶች ለ "MCPS Educational Foundation Crisis Relief Fund—COVID-19" በእርዳታ 

ከሚገኘው ፈንድ ይገዛል። 

እርዳታ እንዴት መስጠት እንዳለብዎት እዚህ ማወቅ ይችላሉ። 

ለ MCPS ተማሪዎች በፍትሃዊነትና በሚዛናዊነት ላይ የሚያጠነጥን ሁነት ተጀምሯል 

የ "Children’s Opportunity Fund፥ እና Black and Brown Coalition for Educational Equity and 

Excellence" በካውንቲው ፋሲሊቲዎች ለሚገኙ የ MCPS ተማሪዎች የርቀት ትምህርት እና በዝቅተኛ ገቢ 

ለሚኖሩ ልጆች ድጋፍ ለመሰብሰብ በማስተባበር ላይ ይገኛሉ። ቅድሚያ የሚሰጠው ዝቅተኛ ገቢ ላላቸው፣ 

ከመዋእለ ህፃናት እስከ 5ኛ ክፍል ለሚገኙ ተማሪዎች እና በቨርቹወል ትምህርት ይበልጥ እገዛ ለሚያስፈልጋቸው 

ተማሪዎች ነው። የበለጠ ለማወቅ፦ EquityHubs.org ወይም በስልክ ቁጥር 240-200-4999 ይጠይቁ። 

https://www.mcpsfoundation.org/covid-19-gift-card-campaign?fbclid=IwAR3P9jUVXvo2LowDaA9TUkLjV740n0WSrXTk-oF6dZCJ6tXPOKbStb1oE4s
http://equityhubs.org/


በብዙ ቋንቋዎች የሚካሄድ ቨርቹወል የ ወላጅ-አስተማሪ ኮንፈረንሶች ውይይት ዝግጀት እየተደረገ ነው 

ማክሰኞ፣ ኖቨምበር 17 በ 6 p.m. የ MCPS ፓረንት አካዳሚ ስለ ወላጅ-አስተማሪ ኮንፈረንሶች ዝግጅት 

በሚመለከት ቨርቹወል ውይይት ያካሄዳል። ዝግጅቱ በእንግሊዝኛ፣ ስፓንሽኛ፣ አማርኛ፣ ፈረንሳይኛ፣ ቬትናምኛ፣ 

በቻይንኛ እና በኮርያንኛ ይቀርባል።  

በወላጆች እና በአስተማሪዎች መካከል የሚደረግ መደበኛ ግንኙነት ለእያንዳንዱ ተማሪ የቤተሰብ ተሳትፎ፣ 

በተለይም በኮቪድ-19 ምክንያት ትምህርት ኦንላይን በሚሰጥበት ወቅት በጣም አስፈላጊ የሆነ ትምህርትን የማስረፅ 

አካል ነው። የወላጅ-መምህር ኮንፈረንስ ቤተሰቦችና አስተማሪዎች ስለተማሪዎቻቸው የትምህርት እድገት፣ 

በኢንተርኔት አማካኝነት ስለሚማሩት ትምህርት ተሞክሮ ውጤታማ እንዲሆኑ ለመርዳት ስለሚጠቀሙባቸው 

ስልቶች በቂ ግንዛቤ እንዲያዳብሩ እድል ይሰጣል።  

ለቨርቹወል የወላጅ-አስተማሪ ኮንፈረንስ በጥሩ ሁኔታ ራስዎን ለማዘጋጀት እና ስብሰባው ውጤታማ እንዲሆን 

ፍንጮችን ለማግኘት በዚህ አውደጥናት ላይ ይሳተፉ። በተለያዩ ቋንቋዎች በዙም የሚደረጉ የውይይት 

ክፍለጊዜዎች ይኖራሉ። በቅድሚያ መመዝገብ አስፈላጊ ስለሆነ በ፦ www.mcpsparentacademy.org 

ይመዝገቡ። ሁነቱ ከመካሄዱ በፊት ሊንኩ ለተሳታፊዎች በኢሜይል ይደርሳቸዋል። 

 

ሊ መካከለኛ ደረጃ ት/ቤትን (Lee MS) በአዲስ ስያሜ ኦዴሳ ሻነን መካከለኛ ደረጃ ትምህርት ቤት (Odessa 

Shannon Middle School) ተብሎ እንዲጠራ የትምህርት ቦርድ (BOE) ወስኗል። 

ኖቨምበር 10 በተደረገው የሥራ ስብሰባ፥ የትምህርት ቦርድ ኮ/ል ኢ. ብሩክ ሊ መካከለኛ ደረጃ ት/ቤትን (Col. E. 

Brooke Lee Middle School በአዲስ ስያሜ ኦዴሳ ሻነን መካከለኛ ደረጃ ት/ቤት (Odessa Shannon Middle 

School) ተብሎ እንዲጠራ ወስኗል። 

በ 2018፥ ቦርዱ ለሻነን (Shannon) ታዋቂ/ዝነኛ የህዝብ ትምህርት አገልግሎት የክብር ሽልማት ሰጥቷታል። ከ40 

ዓመታት በላይ ተማሪዎችን ባገለገለችባቸው ዘመናት፥ በተለይም ከለር (color) ተማሪዎች የትምህርት እድሎችን 

በእኩልነትና በፍትኃዊነት ማግኘት እንዲችሉ ሳትታክት ሠርታለች። በአስተማሪነት ህዝብን የማገልገል ሙያዋን 

የጀመረችው በባልቲሞር የህዝብ ትምህርት ቤቶች ነው። በኋላም፣ ለፌደራል መንግስት እየሠራች በእኩልነት 

አገልግሎት የማግኘት ብሔራዊ የፕሮግራም ዳይሬክተር "national program director for the Equal 

Opportunity Commission" ለመሆን በቅታለች። በተጨማሪ፥ የሞንትጎመሪ ካውንቲ የቤተሰብ ጥናትና ምርምር 

መምሪያ ምክትል ዳይረክተር፣ እና የሞንትጎመሪ ካውንቲ የሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ዋና ዳይረክተር በመሆን 

አገልግላለች። 

በቦርድ አባልነት የተመረጠችው በ 1982 ነው። ምንም እንኳ በ1984 ከቦርድ አባልነት የለቀቀች ብትሆንም፥ 

በህዝብ የትምህርት ጉዳዮች እና በ MCPS ተሳትፎዋ እንደቀጠለ ቆይቷል። ከዚህ በታች የተዘረዘሩ ሽልማቶችን 

ተቀዳጅታለች፦ "NAACP (Washington Committee) Legal Defense and Educational Award for 

Exceptional Achievement in Advancing the Rights of Minorities and Women, and Maryland’s 

Hornbook Award for Outstanding Service to Education" ከዚህ በላይ የተዘረዘሩትን ጨምሮ 

ላበረከተቻቸው ከፍተኛ አገልግሎቶች በርካታ ሽልማቶችን አግኝታለች። 

ተጨማሪ ግንዛቤ ለማግኘት፦ 

https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.mcpsparentacademy.org%2F&data=04%7C01%7CGboyinde_Onijala%40mcpsmd.org%7Ccdcb112de6b64432592a08d88668a97b%7Cddf755e9bcd64a5ea4727c378a78c6c7%7C1%7C0%7C637407131368314419%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=jJv4YTnjAVe6fvYk%2FAWnOyG7hT6gmtibkfnjpzS2W%2BI%3D&reserved=0
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.mcpsparentacademy.org%2F&data=04%7C01%7CGboyinde_Onijala%40mcpsmd.org%7Ccdcb112de6b64432592a08d88668a97b%7Cddf755e9bcd64a5ea4727c378a78c6c7%7C1%7C0%7C637407131368314419%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=jJv4YTnjAVe6fvYk%2FAWnOyG7hT6gmtibkfnjpzS2W%2BI%3D&reserved=0


 


