
 

ሴፕቴምበር 21/2021  

 

የኮቪድ ወረርሽኝን ይበልጥ ለመቀነስ ጊዜያዊ ሱፐር ኢንተንደንት ባለ አምስት ነጥብ ዕቅድ 
ይፋ አድርገዋል 

 

ለ MCPS ከፍተኛ ቅድሚያ የሚሰጠው የተማሪዎቻችንን እና የሰራተኞቻችንን ደህንነት በማረጋገጥ ትምህርት ቤቶችን 

ክፍት ማድረግ ነው። MCPS የኮቪድ-19 ስርጭትን ለመገደብ በትምህርት ቤት ሕንፃዎች ውስጥ በርካታ ማሻሻያዎችን 

ከማከናወኑም በላይ የደህንነት እና የጤና አጠባበቅ መመሪያዎችን አስቀምጧል። ሴፕቴምበር 9፣ የሞንትጎመሪ ካውንቲ 

የትምህርት ቦርድ ሁሉም ሠራተኞች እስከ ጥቅምት 29 ቀን 2021 ሙሉ በሙሉ ክትባት መውሰድ እንዳለባቸው ወስኗል። 

ይህ አስፈላጊ እርምጃ በት/ቤቶች እና በማህበረሰቡ ውስጥ የቫይረሱን ስርጭት ለመቀነስ ይረዳል። 

የመጀመሪያዎቹን ሁለት ሳምንታት ትምህርት ቤቶችን ከገመገሙ እና ወላጆችን እና ሌሎች ባለድርሻ አካላትን ካዳመጡ 

በኋላ፣ ጊዜያዊ ሱፐርኢንተንደንት ሞኒፋ ማክኬሊት (Interim Superintendent Monifa McKnight) በኮቪድ-

19 ወረርሽኝ ወቅት የተማሪዎችን እና የሠራተኞችን ጤንነትና ደህንነት ለመጠበቅ ቀደም ሲል የነበሩትን ወረርሽኝ የመቀነስ 

ስትራቴጂዎችን የሚያዳብር እና የሚያጠናክር ባለአምስት ነጥብ ዕቅድ አዘጋጅተዋል። ይህ ዕቅድ የጤና/የህክምና ባለሙያ 

መቅጠርን፣ የኮቪ ክወናዎች አማካሪ ኮሚቴ ማቋቋምን፤ በእያንዳንዱ ትምህርት ቤት የ COVID-19 መረጃ ዳሽቦርድ 

መፍጠር፣ ወላጆች/አሳዳጊዎች ለልጆቻቸው ለ COVID-19 ምርመራ እንዲስማሙ ለማበረታታት እና ለት/ቤቶች የበለጠ 

ድጋፍ ለመስጠት “ለምርመራው አዎ ይበሉ” የተሰኘ አዲስ ቅስቀሳ መጀመር የመሳሰሉትን ያጠቃልላል። 

 የጤና/የህክምና ባለሙያ መሰየም/መሾም 

ይህ ሃላፊነት የትምህርት ቤት ዲስትሪክት የጤና/የህክምና ባለሙያ ሆኖ የሚያገለግል ሲሆን ከሞንትጎመሪ ካውንቲ የጤና እና 

የሰብአዊ አገልግሎቶች መምሪያ (DHHS)፣ ከሜሪላንድ የጤና መምሪያ እና ከሌሎች የጤና ኤጀንሲዎች ጋር ዋና አገናኝ 

ይሆናል። በዚህ ሚና ያለ ሰው ከ DHHS ጋር በመተባበር የ MCPS ን ኮቪድ-19 ምላሽ ያስተባብራል። አንዳንድ የዚህ 

የሥራ ኃላፊነቶች የሚከተሉትን ያካትታሉ፦ 

 ከፌዴራል፣ ከክልል እና ከአከባቢ ጤና ኤጀንሲዎች የተሰጡ መመሪያችን መገምገም 



 የሚወጡትን የኮቪድ-19 መረጃዎች መመርመር  

 የ MCPS የኮቪድ-19 መረጃዎችን መፈተሽ 

 ንብርብር የመከላከያ ስትራቴጂዎችን በተመለከተ መመሪያ መስጠት  

 ማግለልን፣ ኳራንቲን እና የንክኪ ተጋላጮችን ፍለጋ በተመለከተ ተግባራዊ መደረግ ያለባቸው አስተያየቶችን 
መስጠት 

 የኮቪድ-19 የሥራ አማካሪ ኮሚቴ ማቋቋም 

ኮሚቴው ከ MCPS ሰራተኞች እና ተማሪዎች፣ ከሠራተኛ ማህበራት ተወካዮች፣ ከ MCCPTA እና ከማህበረሰብ 

ድርጅቶች የተውጣጣ ይሆናል። የ DHHS ተወካይ በኮሚቴው ውስጥ እንዲያገለግል እንጠይቃለን። ከኮሚቴው 

የሚሰጠው ግብረመልስ ዓመቱን ሙሉ የኮቪድ-19 ወረርሽኝን በመከላከልና ምላሽ በመስጠት የዲስትሪክቱን ሥራ 

ለመምራት ይረዳል።  

 የኮቪድ -19 ዳሽቦርድ ይፍጠሩ 

ዳሽቦርዱ ስለ ተማሪዎች እና ሠራተኞች የኮቪድ-19 ጉዳዮችን፣ እንዲሁም ተገልለው በኳራንቲን ያሉ ተማሪዎችን ብዛት 

በተመለከተ የእያንዳንዱን ትምህርት ቤት እና የዲስትሪክት አቀፍ መረጃዎችን ይሰጣል። 

 ለኮቪድ -19 የሚመረመሩ ተማሪዎችን ቁጥር ለማሳደግ የቅስቀሳ ዘመቻ ማድረግ 

ለክትባት ብቁ ላልሆኑ በተለይም እድሜአቸው ከ 12 ዓመት በታች የሆኑ ተማሪዎችን ከኮቪድ ወረርሽኝ ለመካከል ምርመራ 

አስፈላጊ የመከላከያ ዘዴ ነው። MCPS በሚቀጥሉት ሳምንታት በሁሉም ክፍሎች የማስፋፋት ዕቅድ በመያዝ ከPreK-6ኛ 

ተማሪዎች ነፃ የኮቪድ ማጣሪያ ምርመራ ያደርጋል። በወላጅ ፈቃድ የዘፈቀደ የተማሪዎች ናሙና ምርመራ በየሳምንቱ 

ይደረጋል። ኮቪድን በመከላከል ረገድ የ MCPS ን ግብ ላይ ለመድረስ “ስለ ምርመራው አዎ ይበሉ” የተሰኘ የዘፈቀደ 

ናሙና ምርመራ እና ለማጣሪያ ፈጣን ምረመራ እያንዳንዱ ቤተሰብ ፈቃዳቸውን እንዲሰጡ ለማሳወቅ የሚደረግ ቅስቀሳ 
ወሳኝ ይሆናል። የሚታዩ ምልክቶች ባይኖሩም እንኳ የማጣሪያ ምርመራ የቫይረሱን ስርጭት ሊገድብ ይችላል። በተጨማሪ፣ 

አንድ ተማሪ የኮቪድ-19 ምልክቶች ሲኖሩት አሁን በሁሉም የጤና ክፍሎች ያሉት አዳዲስ ምርመራዎች ጥቅም ላይ 

ይውላሉ። እነዚህ ፈጣን ምርመራዎች ኳራንቲን የሚቆዩ ተማሪዎችን ቁጥር ለመቀነስ ይረዳሉ። MCPS ይህን ቅስቀሳ 

ለማስፋት ከማህበረሰብ አጋሮች ጋር ይሠራል። 

 የኮቪድ-19 ን ስርጭት ለመግታት ት/ቤቶች በሚያደርጓቸው ጥረቶች ላይ ለማገዝ ተጨማሪ ድጋፍ ይስጡ 

በትምህርት ቤቶች የመማር ማስተማርን መስተጓጎል ለመቀነስ ከኮቪድ ጋር በተያያዙ ጉዳዮች ላይ ለማገዝ የታለመ ድጋፍ 
ይደረጋል። 

 

 

https://www.cognitoforms.com/CIANDiagnostics1/MCPSMarylandDepartmentOfHealthCIANDiagnosticsIndividualCOVID19TestingConsentOptInForm2


 

ስለ ወ/ሮ ፓትሪሺያ ኦኔል (Mrs. Patricia O'Neill) ህልፈት ከትምህርት ቦርድ የተላለፈ 

መልእክት 

 

የቦርድ አባል ፓትሪሺያ ኦኔልን (Patricia O’Neill) መሞታቸውን ለማሳወቅ ማክሰኞ፣ መስከረም 14 ቀን የሚከተለው 

መልእክት ተላልፏል።  

 

የትምህርት ቦርድ አባል የሆኑት ወይዘሮ ፓትሪሺያ ኦኔል (Mrs. Patricia O’Neill) መስከረም 14 ቀን 2021 ከዚህ 

ኣለም በሞት መለየታቸውን የሞንትጎመሪ ካውንቲ የትምህርት ቦርድ በከፍተኛ ሃዘን ይገልፃል። ወይዘሮ ኦኔል (Mrs. 

O’Neill) በቦርዱ ውስጥ ከሃያ ዓመታት በላይ ያገለገሉ ሲሆን ጥበበኝነታቸው፣ ማህበረሰብን የማገልገል ፍላጎታቸው እና 

ቁርጠኝነታቸው በሞንጎመሪ ካውንቲ ማህበረሰብ ውስጥ ለረጅም ጊዜ ይታወሳል። በወ/ሮ ኦኔል (Mrs. O’Neill) ሞት 

እጅግ አዝነናል እናም ለኦኔል (O’Neill) ቤተሰብ የተሰማንን ጥልቅ ሀዘናችንን እንገልፃለን። 

 

የትምህርት ቦርድ ፕሬዝዳንት ብሬንዳ ዎልፍ (Board of Education President Brenda Wolff) እንዳስረዱት 

“ፓት (Pat) የብዙ ዓመታት የተቋማዊ ዕውቀት እና ለሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ ጥልቅ ቁርጠኝነት ነበራቸው” 

ብለዋል። “ለልጆች፣ ለተማሪዎች እና ለማህበረሰባችን ጥልቅ ስሜት የነበራቸው ደጋፊና ተሟጋች ጠበቃ አጥተናል። ወይዘሮ 

ኦኔል (Mrs. O’Neill) ለቀጣዮቹ ኣመታት ሥራዎቻችንን ለመምራት የሚረዳ የላቀ እውቀትና ቅርስ ትተውልን አልፈዋል። 

 

ጊዜያዊ ሱፐርኢንተንደንት ዶ/ር ሞኒፋ ማክኬሊት (interim superintendent Dr. Monifa McKnight) ስለ 

“ፓት ኦኔል (Pat O'Neill) ሲያስረዱ፦ ለሠራተኞች፣ ለተማሪዎች እና ለቤተሰቦች ከባድ ሻምፒዮን እንደነበሩ እና 

የሥራቸው ውጤት እስከ ትውልድ ድረስ ይኖራል” ብለዋል።  "ለአገልግሎታቸው፣ ለአመራራቸው እና ለሰጡን መመሪያ 

ሁሉ አመስጋኝ ነኝ እናም ጥበባቸውንና አጋርነታቸውን አጣለሁ።"  

 

ወ/ሮ ኦኔል (Mrs. O'Neill) ለመጀመሪያ ጊዜ ለትምህርት ቦርድ የተመረጡት በ1998 ሲሆን በሞንጎመሪ ካውንቲ 

ፐብሊክ ስኩልስ ታሪክ ለረዥ ጊዜ ያገለገሉ የቦርድ አባል ናቸው። ወይዘሮ ኦኔል (Mrs. O'Neill) በአሁኑ ወቅት 

ስድስተኛውን የአራት ዓመት የሥራ ጊዜያቸውን በቦርዱ ውስጥ ሲያገለግሉ ነበር። እርሳቸው አምስት ጊዜ በፕሬዝዳንነት እና 

ስድስት ጊዜ በምክትል ፕሬዝዳንነትት አገልግለዋል። ወይዘሮ ኦኔል (Mrs. O’Neill) በቅርቡ የትምህርት ቦርድ የፖሊሲ 

ማኔጅመንት ኮሚቴ ሰብሳቢ ሆነው ሲያገለግሉ የነበረ ሲሆን የፊስካል ማኔጅመንት ኮሚቴ አባል ነበሩ።  

 

ወይዘሮ ኦኔል (Mrs. O’Neill) የሜሪላንድ የትምህርት ቦርዶች ማህበር (MABE) ፕሬዝዳንት እና የዋሽንግተን አካባቢ 

የትምህርት ቦርዶች የቀድሞ ሊቀመንበር ነበሩ። በትምህርት ነክ ጉዳዮች ላይ በብዙ አማካሪ ኮሚቴዎች ውስጥ አገልግለዋል፣ 

የሜሪላንድ ብሉ ሪባን ፓነል በአሥራዎቹ ዕድሜ እርግዝና እና በሜሪላንድ ተነፃፃሪ የ HSA ግብረ ኃይል አገልግለዋል። በ 



2006 በወቅቱ ገቨርነር ሮበርት ኤርሊች (Governor Robert Ehrlich) አማካይነት ስለ ትምህርት ቤቶች ደህንነት የ 

MABE ግብረ ኃይልን በመወከል ተሰይመዋል። ወይዘሮ ኦኔል (Mrs. O’Neill) ቦርዱን ከመቀላቀላቸው በፊት በዋልት 

ዊትማን ክላስተር (Walt Whitman cluster) ለረጅም ጊዜ የ PTA አቀንቃኝ ተሟጋች በመሆን በተለያዩ የበጎ 

ፈቃደኝነት እና የአመራር ሚናዎች አገልግለዋል። ለሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ የትምህርት ፋውንዴሽን ምክትል 
ሊቀመንበር በመሆን አገልግለዋል እናም የፋውንዴሽኑ ግራንት ኮሚቴ አባል ነበሩ። 

 

በ 2015 ወይዘሮ ኦኔል (Mrs. O’Neill) በዋሽንግቶንያን መጽሔት ከ 100 ስመጥር ሴቶች አንዷ ሆነዋል። ወይዘሮ ኦኔል 

(Mrs. O’Neill) የዋልተር ጆንሰን ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት (Walter Johnson High School) ተመራቂ 

ሲሆኑ ከሳውዘርን ሜቶዲስት ዩኒቨርሲቲ (Southern Methodist University) በሶሻል ሳይንስ ዲግሪ አግኝተዋል። 

ባለቤታቸው ሪክ (Rick)፣ ጄኒ እና መሊሳ (Jenny and Melissa) የተባሉ ከ MCPS የተመረቁ ሁለት ሴት ልጆች 

እንዲሁም ሁለት የልጅ ልጆች እና እህት አሏቸው።  

 

የኦኔልን (O’Neill) ቤተሰብ ቅዳሜ ሴፕቴምበር 18 4-7 p.m., በ ሮበርት ፓምፍሪ የለቅሶ ቤት/Robert Pumphrey 

Funeral Home፣ 7557 Wisconsin Avenue, Bethesda, Md. ጉብኝት ይደረጋል። 

አበባ ከማበርከት ይልቅ፣ በእርሳቸው መታሰቢያነት ለ MCPS የትምህርት ፋውንዴሽን አስተዋፅኦ እንዲደርግ ቤተሰብ 

ይጠቁማል። 

ስለ "Homecoming" ክብረ በዓላት የሚደረጉ ለውጦች ይኖራሉ 

 

በሁሉም የ MCPS ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች "Homecoming " በዓላት የሚጀምሩት በሴፕቴምበር ወር 

መጨረሻ ሲሆን እስከ ኦክቶበር መጨረሻ ድረስ ይቀጥላል። የትምህርት ቤት ማህበረሰቦቻችን የተማሪዎችን የትምህርት 
እንቅስቃሴ መንፈስ ለማዳበር እና ቡድኖቻቸውን እና ክለቦቻቸውን ለማሞገስ አስደሳች እንቅስቃሴዎችን በሚያሳዩ የበለፀጉ 

ወጎች ውስጥ ይሳተፋሉ። በዚህ ዓመትም እነዚህ homecoming ወጎች እና ክብረ በዓላት ይቀጥላሉ፣ ነገር ግን በጊዜው 

ባለው የ ኮቪድ-19 ወረርሽኝ ሰበብ የተማሪዎቻችንን፣ የሠራተኞቻችንን እና የቤተሰባችንን ጤና እና ደህንነት ለማረጋገጥ 

ለውጦች ይደረጋሉ።  

 

በኦገስት ወር፣ የሁለተኛ ደረጃ ተማሪዎችን፣ ሠራተኞችን እና መሪዎችን ያቀፈ "Homecoming Innovation 

Committee" ኮሚቴ ሀሳቦችን ለማመንጨት እና ለማዳበር ስብሰባ አድርጓል። በተጨማሪም ኮሚቴው መመሪያና ድጋፍ 

ለማግኘት ከሞንትጎመሪ ካውንቲ የጤና እና የሰብአዊ አገልግሎቶች መምሪያ ተወካይ አሳትፏል። በዚህ የትብብር ሥራ 

ምክንያት፣ MCPS በሁሉም የ "homecoming" በዓላት አከባበር ላይ የሚከተሉትን ማሻሻያዎች ታሳቢ በማድረግ 

ይቀጥላል። 

 

https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.pumphreyfuneralhome.com%2F&data=04%7C01%7CSandra_L_Napoli%40mcpsmd.org%7Ca4a951f3e9624388e6ac08d978712e44%7Cddf755e9bcd64a5ea4727c378a78c6c7%7C1%7C0%7C637673249762986955%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=PWY0VynAx9wMhuMlKB4gcQQvd3109jSKC%2BW3EuhWYAU%3D&reserved=0
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.pumphreyfuneralhome.com%2F&data=04%7C01%7CSandra_L_Napoli%40mcpsmd.org%7Ca4a951f3e9624388e6ac08d978712e44%7Cddf755e9bcd64a5ea4727c378a78c6c7%7C1%7C0%7C637673249762986955%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=PWY0VynAx9wMhuMlKB4gcQQvd3109jSKC%2BW3EuhWYAU%3D&reserved=0
https://www.mcpsfoundation.org/


 ተማሪዎች እና ሠራተኞች በቤት ውስጥ በሚከናወኑ እንቅስቃሴዎች፣ በየእለቱ በሚካሄዱ የመማሪያ ክፍል 

ትምህርቶች፣ እና (ለምሳሌ፦ የኮሪደር ማስጌጫዎችን ለማዘጋጀት) በሚሳተፉበት ጊዜ ጭምብል እንዲለብሱ 

ይጠበቅባቸዋል። 

 የመተላለፊያ መንገድ/ተንሳፋፊ ማስጌጫዎች፣ የፔፕ (pep) ረድፎች እና ሌሎች "homecoming" ሥራዎች 

በተያዘላቸው መርሃ ግብር መሠረት ይካሄዳሉ። በተቻለ መጠን እንቅስቃሴዎች ከቤት ውጭ ይከናወናሉ። 

 "Homecoming" ጭፈራዎች በሚከተሉት ማሻሻያዎች ይካሄዳሉ 

o ምንም ሙዚቃ ወይም ጭፈራ በቤት ውስጥ አይደረግም። ትምህርት ቤቶች ለሙዚቃ እና ለዳንስ ከቤት 
ውጭ ያለውን ቦታ ያዘጋጃሉ። ስታዲየሞች ወይም አደባባዮች ሊሆኑ የሚችሉ አማራጮች ናቸው። 

o የ "Homecoming Innovation Committee" ለአማራጭ እንቅስቃሴዎች ሀሳቦችን ፈጥሮ 

ለት/ቤቶች አጋርቷል። ት/ቤቶች በአማራጭ እንቅስቃሴዎች ላይ ከተማሪ እና ከወላጅ ድርጅቶች ጋር 

እንዲተባበሩ እናበረታታለን። 

o ትምህርት ቤቶች "homecoming" ጭፈራዎችን የቀን ብርሃን ለመጠቀም ቀደም ብሎ መጀመር እና 

በጊዜ ማጠናቀቅ እንዳለባቸው ግምት ውስጥ ማስገባት አለባቸው። 

o ትምህርት ቤቶች ለ " homecoming" ዳንስ “የዝናብ ቀን” አለመሆኑን እንዲለዩ ይበረታታሉ። 

o ትምህርት ቤቶች ድንኳኖችን ከመግዛት ወይም እንቅስቃሴዎችን ለማከናወን ከኩባንያዎች ጋር ከመዋዋል 
መቆጠብ አለባቸው። 

o ትምህርት ቤቶች እንግዶች ወደ "homecoming" እንዲመጡ ለመፍቀድ ነባር ልምዶችን መከተል 

አለባቸው። እንግዶች በአሁኑ ጊዜ ለተመዘገቡ የ MCPS ተማሪዎች ብቻ መገደብ አለባቸው።  

 

 

የፎል የወላጅ አካዳሚ መርሃ ግብር የጊዜ ሠሌዳ አሁን ይገኛል 
 

MCPS ወረርሽኙ ባለበትም ወቅት በትምህርት ዓመቱ ውስጥ ቤተሰቦች እና ተማሪዎች በተከታታይ ከወላጅ አካዳሚ ጋር 

ያላቸውን ተሳትፎ እንዲቀጥሉ ለማስቻል “TO GO” የተሰኘ ተከታታይ ቨርቹወል ዌብናሮችን በቤት ውስጥ ለመመልከት 

እንዲችሉ ጥረት ማድረጉን ቀጥሏላ። 
የሴፕቴምበር፣ ኦክቶበር እና ኖቨምበር ዌብናሮች ከዚህ በታች ተዘርዝረዋል፤ እንዲሁም በ የወላጅ አካዳሚ አውታረመረብ 
ላይ ይገኛሉ። ለመመዝገብ እዚህ ይክፈቱ። 

 

ሴፕቴምበር 

 Supporting Your Child’s Social Emotional Learning Through Leader in Me በእኔ 

ውስጥ ባለው መሪነት የልጅዎን ማህበራዊ ስሜታዊ ትምህርት መደገፍ 

ረቡዕ፣ ሴፕቴምበር 22፣ 6-7 p.m. 

 የትምህርት ቤት የካውንስሊንግ አገልግሎት አጠቃላይ እይታ 

ሐሙስ፣ ሴፕቴምበር 23, 6-7 p.m. 

 የትምህርት ቤት ካውንስሊንግ አጠቃላይ እይታ en español 

ረቡዕ፣ሴፕቴምበር 29, 6-7 p.m.  

https://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/parentacademy/
https://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/parentacademy/
https://mcpsweb.wufoo.com/forms/wpepp071alwtvc/
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ሐሙስ፣ ሴፕቴምበር 30፣ 6-7 p.m. 

ኦክቶበር 

 ወላጅነት-ደስታዎቹ፣ ተግዳሮቶቹ እና ከዚያ ባሻገር Parenting: The Joys, The Challenges and 

Beyond 

ረቡዕ፣ ኦክቶበር 6፣ 6-7 p.m. 

 ከ ACES ጋር የኮሌጅ ልምድን መዳሰስ Navigating the College Experience with ACES 

ሐሙድ፣ ኦክቶበር 7፣ 6-7 p.m. 

 ጥንቁቅነት፦ በከባድና አስቸጋሪ ጊዜዎች ውጥረትን/ጭንቀትን መቆጣጠር 

ረቡዕ፣ ኦክቶበር 13፣ ከ6-7 p.m. 

 ከ ACES en español ጋር የኮሌጅ ልምድን ማሰስ 

ሐሙስ፣ ኦክቶበር 14፣ ከ6-7 p.m. 

 ናቪያንስ፦ የኮሌጅ እና የሙያ ዕቅድ ሪሶርስ Naviance: A College and Career Planning 

Resource 

ሰኞ፣ ኦክቶበር 18፣ 6-7 p.m. 

 መልካም ግንኙነት/ኮሙዩኒኬሽን Positive Communication  

ሐሙስ፣ ኦክቶበር 28፣ ከ6-7 p.m. 

ኖቨምበር 

 የአሁን ተግባራዊ ወላጅነት!  Active Parenting Now! ክፍል 1 – ክፍል 4 

 ይህ ተከታታይ ባለ አራት ክፍል ነው። በአራቱም ወርክሾፖች ላይ መገኘት ይበረታታል። 

 ክፍል 1፦ ሰኞ፣ ኖቨምበር 1፣ 5:30-7:30 p.m. 

ክፍል 2፦ ሰኞ፣ ኖቨምበር 8፣ 5:30-7:30 p.m. 

ክፍል 3፦ ሰኞ፣ ኖቨምበር 15፣ 5:30-7:30 p.m. 

ክፍል 4፦ ሰኞ፣ ኖቨምበር 22፣ 5:30-7:30 p.m. 

 PSAT vs. ACT … The Facts vs. The Hype 

ሐሙስ፣ ኖቨምበር 4፣ 6-7 p.m. 

 የ LGBTQ ወጣቶችን መደገፍ 

ረቡዕ፣ ኖቬምበር 10፣ 6-7 p.m. 

 ከወጣቶች ጋር ግንኙነት 

ረቡዕ፣ ኖቨምበር 17፣ 6-7 p.m. 

 

የሂስፓኒክ ቅርስ የሚከበርበት ወር 



 

የትምህርት ቦርድ ከሴፕቴምበር 15 እስከ ኦክቶበር 15 የሂስፓኒክ ቅርስ ወር እንዲሆን ደንግጓል። ወሩን በሙሉ የ 

MCPS ት/ቤቶች በሰሜን አሜሪካ፣ በሴንትራል አሜሪካ፣ በደቡብ አሜሪካ እና በካሪቢያን የሚገኙትን የስፔን እና ሌሎች 

የስፓኒሽ ተናጋሪ አገሮችን የሚከተሉ ተማሪዎች፣ መምህራን፣ ሠራተኞች እና የማህበረሰብ አባላት ልዩ ባህሎችን እና ወጎችን 
ያከብራሉ። 

 

ሂስፓኒኮች እና ላቲኖዎች በ MCPS ውስጥ ከተማሪው ሕብረተሰብ 32.4 በመቶ የሚሆነውን እና 21 የስፔን ተናጋሪ 

አገሮችን የሚወክሉ ትልቁ የጎሳ ቡድን ናቸው። 

 

ብሔራዊ የሂስፓኒክ ቅርስ ወር በዩናይትድ ስቴትስ የላቲኖ አሜሪካውያንን ታሪክ እና አስተዋፅኦ ያከብራል። ይህ ወርሃዊ 

ክብረ በዓል በ 1968 በፕሬዚዳንት ሊንዶን ጆንሰን ጊሼ እንደ እስፓኒክ ቅርስ ሳምንት የተጀመረ ሲሆን በፕሬዚዳንት 

ሮናልድ ሬጋን ጊዜ በመስፋፋት ከኦገስት 17 ቀን 1988 ዓ.ም ወዲህ ከሴፕቴምበር 15 ጀምሮ እስከ ጥቅምት 15 ድረስ የ 

30 ቀናት ጊዜ እንዲሸፍን ተደርጓል።  

 

ስለ መጪዎቹ ሁነቶች መረጃ ለማግኘት እባክዎን የልጅዎን ትምህርት ቤት ያነጋግሩ። 
ስለ ሂስፓኒክ ቅርስ ወር ጭምር የአካባቢያዊ ዝግጅቶችን እና የትምህርት ሪሶርሶችን ዝርዝር እዚህ   ተጨማሪ መረጃ 
ማግኘት ይችላሉ። 

 

MCPS ሶስት ቨርቹወል ውይይቶችን በስፓኒሽኛ ያስተናግዳል 

 

MCPS በመጪ ጊዜያት በሂስፓኒክ እና በስፓኒሽ ተናጋሪ ቤተሰቦች ላይ ያተኮሩ ሶስት ቨርቹወል ውይይቶችን 

ያስተናግዳል። እነዚህ ሁነቶች ስለ ላቲኖ ቤተሰቦች አካዴሚያዊ፣ የጤና እና የማህበረሰብ ድጋፍ መረጃ እና በቤት ውስጥ 
ተማሪዎችን እንዴት መርዳት እንደሚችሉ ጠቃሚ ምክሮችን ያካፍላሉ። 

 

ውይይቶች እንደሚከተለው በጊዜ ሠሌዳ ተይዘዋል፦  

 

 ዓርብ፣ ሴፕቴምበር 17- በአንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ለሚገኙ ተማሪዎች ወላጆች ውይይት ያካሄዳል  

 አርብ፣ ሴፕቴምበር 24 በመካከለኛ ደረጃ ት/ቤት ለሚገኙ ተማሪዎች ወላጆች ውይይት ይደረጋል 

 አርብ፣ ኦክቶበር 1 ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ከሚገኙ ተማሪዎች ወላጆች ጋር ውይይት ይካሄዳል 

 

ዝግጅቱ 7 p.m. MCPS en Español Facebook እና በቀጣዩ ሳምንት በ MCPSTV en Español 

YouTube channel እና Condado TV (Comcast 33, Verizon 35 and RCN 88) በቀጥታ ስርጭት 

ይተላለፋል። 

 

https://www.montgomeryschoolsmd.org/curriculum/socialstudies/features/hispanic-heritage.aspx
https://www.facebook.com/mcpsespanol
https://www.youtube.com/channel/UCC0f3mD-_Duk5o7tiwo7F9A
https://www.youtube.com/channel/UCC0f3mD-_Duk5o7tiwo7F9A


እንግዶች የትምህርት ቤት አስተዳዳሪዎችን፣ የወላጅ ማህበረሰብ አስተባባሪዎችን፣ ካውንስለሮች እና ወላጆችን ያጠቃልላል 

ወላጆች እና አሳዳጊዎች/ሞግዚቶች በዝግጅቱ ላይ እንዲመለሱላቸው የሚፈልጉትን ጥያቄዎች ወይም አስተያየታቸውን እዚህ 

መላክ ይችላሉ  

የሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ (MCPS) “Belonging Begins With US” 

በተሰኘ ርእስ የእንኳን ደህና መጣችሁ ሣምንት ያከብራል 

 

MCPS፣ የሞንትጎመሪ ካውንቲ ሥራ አስፈፃሚ Marc Elrich እና የሞንትጎመሪ ካውንቲ ካውንስል በ 2021 

ሴፕቴምበር 10–19 "የእንኳን ደህና መጣችሁ ሣምንት" ለማክበር ከአካባቢ ማህበረሰብ ድርጅቶች ጋር ይተባበራሉ   

 

ከ 2012 ጀምሮ የእንኳን ደህና መጣችሁ ሣምንት በ "Welcoming America" የሚመራ አውደ ርእይ አዲስ 

መጤዎችን ጭምር ለሁሉም ማህበረሰብ ምቹ እንዲሆን እየተደረገ ያለው ከፍተኛ ጥረትና እንቅስቃሴ አመታዊ ቅስቀሳ 
ይካሄዳል  

 

“Belonging Begins With US,” የተሰኘ ጭብጥ ወይም ዋና ሃሳብ ስር MCPS እና አጋር ድርጅቶች በሚከተሉት 

ሁነቶች ላይ በጋራ ይሳተፋሉ  

 

 ሐሙስ፣ ሴፕቴምበር 16፣ 1-2 p.m., የትዊተር ውይይት @MCAEL ቡድን ነዋሪዎችን ወደ 

"Montgomery County home" እንዲደውሉ እንዴት እንደሚረዱ ከተሳታፊ ድርጅቶች ጋር ይወያዩ።  

 አርብ፣ ሴፕቴምበር 17፣ ከ 4-6 p.m., Caroline Freeland Urban Park, 7200 Arlington 

Road, Bethesda, Md., English Now Community Service Fair and Ice Cream 

Social 

 

የእንኳን ደህና መጣችሁ ሳምንት በማክበር ረገድ MCPS ከሚከተሉት ድርጅቶች ጋር ትብብር ያደርጋል፦ 

Montgomery College, the Montgomery Coalition for Adult English Literacy (MCAEL), the 

Gilchrist Immigrant Resource Center, Community Reach of Montgomery County, 

Identity, English Now!, the Washington Center for International Education (WCIE) and 

Community Health and Empowerment through Education and Research (CHEER)  

 

Trades Foundation የመኪና ስጦታዎችን ይፈልጋል 

 

የሞንትጎመሪ ካውንቲ ተማሪዎች አውቶሞቲቭ ትሬድስ ፋውንዴሽን (ATF) የመኪና ልገሳዎችን ይፈልጋል። ልገሳው ከ 

400 በላይ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተማሪዎች ያገለገሉ መኪናዎችን እንዴት መፈተሽ፣ መጠገን እና ማደስ 

https://fb.me/e/1MKAd9Bpm
https://fb.me/e/1MKAd9Bpm


እንደሚችሉ እንዲማሩ ይረዳቸዋል። ATF ለተማሪዎች የእንክብካቤ፣ የጥገና፣ የሽያጭና የግብይት ተግባራዊ ስልጠና 

በመስጠት የኦቶሞቢል (automotive) ትምህርት የሚሰጥ በጎ አድራጎት ድርጅት ነው። 

 

ATF ዓመቱን ሙሉ ከሰኞ እስከ ዓርብ ከ 8 a.m.–3 p.m. ቀጥሎ በተጠቀሱት ቦታዎች ስጦታዎችን ይቀበላል። 

Damascus, Gaithersburg and Seneca Valley high schools, at Thomas Edison High 

School of Technology and at the Shady Grove Bus Depot. ስጦታዎቹ ታክስ የሚያስቀንሱ ይሆናሉ። 

 

የ MCPS ተማሪዎች ያገለገሉ ኦቶሞቢሎችን ለማደስ በተግባራዊ ትምህርት ላይ ይሳተፋሉ። የአውቶሞቲቭ መርሃግብሩ 

አካል እንደመሆኑ መጠን ተማሪዎች በትምህርት ዓመቱ በሙሉ መኪናዎቹን በሶስት ዙር ይሸጣሉ 

(www.cars2purchase.org)። የዚህ ዓመት ሽያጭ ተቃርቧል፦  

 

 ቅዳሜ፣ ዲሴምበር 11፣ 9–11 a.m., Gaithersburg High School, 101 Education Blvd., 

Gaithersburg 

 ቅዳሜ፣ ፌብሩዋሪ 12፣ 2022፣ 9–11 a.m., Damascus High School, 25921 Ridge Road, 

Damascus 

 ቅዳሜ፣ ግንቦት 14፣ 2022፣ ከ9-11 a.m., Thomas Edison High School of Technology, 

12501 Dalewood Dr., Silver Spring 

 

ተጨማሪ መረጃ እዚህ እና እዚህ ይገኛል። 

 

ስለ አውቶሞቲቭ ፕሮግራም ጥያቄዎች ካሉዎት፦ Kelly Johnson በ 240-740-2051 ያነጋግሩ። መኪና ለመለገስ 

ቀጠሮ ለማስያዝ፣ Michael Snyder በ 240-740-2050 ያነጋግሩ።  

 

ለትርፍ ያልተቋቋሙ፦ በተማሪዎች የሚጠገኑ የኮምፒተር ላብራቶሪ አሁን ያመልክቱ 

 

የሞንትጎመሪ ካውንቲ ተማሪዎች ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ፋውንዴሽን ድርጅት "Montgomery County Students 

Information Technology Foundation, Inc. (ITF)" ለሞንትጎመሪ ካውንቲ ለትርፍ ያልተቋቋመ 

ድርጅት/Montgomery County (501)(c)(3) nonprofit organization የኮምፒውተር ላብ ጥገና ተደርጎ 

የተዘጋጀ ኮምፒውተር ይሰጣል/ይሸልማል። ላቦራቶሪው የሚንቀሳቀሰው ጥገና በተደረገላቸው ስድስት operating 

systems, flat panel LCD monitors, keyboards, mice and one printer ነው። 

 

http://www.cars2donate.org/
https://www2.montgomeryschoolsmd.org/schools/automotive/
mailto:Kelly_R_Johnson@mcpsmd.org
mailto:Michael_C_Snyder@mcpsmd.org
https://news.montgomeryschoolsmd.org/author/gonijala/
https://news.montgomeryschoolsmd.org/author/gonijala/


ማመልከቻዎች በሚከተለው ድረ-ገጽ ላይ ይገኛሉ ITF webpage።  

 

ፍላጎት ያላቸው ወገኖች ለጥያቄ ወይም ለትግበራ Kelly Johnson በ ኢሜይል ወይም 240-740-2051 ማነጋገር 

ይችላሉ። የተሞሉ ማመልከቻዎች እስከ ዓርብ፣ ኦክቶበር 1 ድረስ መቅረብ አለባቸው። ሐሙስ፣ ኖቬምበር 18 በ 

"Foundations Office/Thomas Edison High School of Technology" የስጦታ ሥነ ሥርዓቱ 

ይከናወናል። 

 

2021 Computer Gifting Application/የኮምፒውተር ስጦታ ማመልከቻ 

PDF ጋር ያገናኙ። 

 

 ITF በሞንትጎመሪ ካውንቲ የቢዝነስ ፕሮፌሽን ማህበረሰብ እና በሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ (MCPS) 

አማካይነት በሞንትጎመሪ ካውንቲ የተመሠረተ ለትርፍ ያልተቋቋመ ድርጅት ነው። ፋውንዴሽኑ የኮምፒውተር ስጦታዎችን 
ተማሪዎች እንዴት በኮምፒውተር እንደሚሠሩ እና የኮምፒውተር ሲስተሞችን እንዴት ለመጠገን እንደሚችሉ ለማስተማር 
ይጠቀማል። ተማሪዎች ለትምህርታዊ እድሎች የሚያዘጋጃቸው ወይም ወደ ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ሥራ በቀጥታ መግባት 
የሚያስችላቸው ጠቃሚ የኮምፒውተር ሠርተፊኬት ያገኛሉ። 

http://www.itfcareers.org/
mailto:Kelly_R_Johnson@mcpsmd.org
mailto:Kelly_R_Johnson@mcpsmd.org
https://news.montgomeryschoolsmd.org/wp-content/uploads/2019/09/2019-Computer-Gifting-Application_final.pdf

