
QuickNotes – ኦክቶበር 20/2021  

 

ኖቬምበር 8-13 የአዕምሮ ጤንነት ግንዛቤ ሳምንት አያምልጥዎት  
 
MCPS እና የሞንትጎመሪ ካውንቲ ትምህርት ቤቶች የሳይኮሎጂስቶች ማህበር (MCSPA) ወጣቶች እና ቤተሰቦች ለእነርሱ 
አስፈላጊ በሆኑ ጉዳዮች ላይ ከአእምሮ ጤና ባለሙያዎች እንዲሰሙ እድል ለመስጠት ከኖቬምበር 8-13 ባለው ሳምንት ነፃ 
ቨርቹወል ዝግጅቶችን ያስተናግዳሉ። ይህ ለአንድ ሳምንት የሚዘልቀው ኤግዚቢሽን ዕለታዊ ፍሬሃሳቦችን፣ አዲስ ጭብጥ 
የሚያፈልቁ ተናጋሪዎች እና የአነስተኛ ቡድን ውይይት ክፍለ ጊዜዎችን፣ እንዲሁም ሶስት የቀጥታ ሥርጭቶችን ያቀርባል፦ 
Waymaking Special ስለ ተማሪ የአእምሮ ጤንነት፣ የአእምሮ ጤና ሥራ ሙያ የመረጃ ልውውጥ ክፍለ ጊዜ፣ እና ቅዳሜ፣ 
ኖቬምበር 13 የሪሶርስ ትርኢት እና የጥያቄና መልስ ክፍለ ጊዜ ይኖራል። 
በፕሮግራሞቹ የሚካሄዱት ክፍለጊዜዎች በተለያዩ ቋንቋዎች ይገኛሉ። 
 
ስለ ዕለታዊ ርዕሶች፣ ስለ ተናጋሪዎች፣ ስለ ሪሶርሶች እና እንዴት ከእኛ ጋር መሆን እንደሚችሉ ዝርዝሮችን እና 
ማስታወቂያዎችን ይመልከቱ። 
 
ስለ አእምሮ ጤንነት የግንዛቤ ሣምንት  
 

የኮቪድ -19 ምርመራ ተማሪዎችን በኳራንቲን ማቆየት ለመቀነስ እና የተማሪዎችንና የሰራተኞችን ደህንነት ለመጠበቅ ይረዳል 

በዚህ ፎል ወረርሽኙ እንዳይስፋፋ MCPS እየተጠቀመበት ያለው አንዱ ጉልህ ዘዴ በሁሉም ደረጃዎች በዘፈቀደ የ ኮቪድ-19 
የማጣሪያ ምርመራ እና ፈጣን ምርመራ ማድረግን ነው። ድስትሪክቱ ከሜሪላንድ የጤና መምሪያ ጋር በመተባበር 
ለተማሪዎች የኮቪድ ማጣሪያ ምርመራዎችን ያለምንም ወጪ ያከናውናል። ምርመራዉ የወላጅ ፈቃድን ይፈልጋል ስለዚህም 
MCPS ወላጆች “ለምርመራዉ አዎ እንዲሉ” ይጠይቃል። 
 
MCPS በሁሉም ትምህርት ቤቶች የኮቪድ -19 ፈጣን ምርመራ ማድረግ የተማሪዎች ማግለልን (ኳራንቲን) ለመቀነስ ይረዳል 
ብሎ ያምናል። እነዚህን ፈጣን (antigen)/(አንቲጀን) ምርመራዎች መጠቀም ከሌሎች የደህንነት እርምጃዎች ጋር 
በመቀናጀት፣ በርካታ ተማሪዎችን በትምህርት ቤት ውስጥ ለማቆየት ይረዳል። 
 
የማጣሪያ ምርመራ— የበሽታ ቁጥጥር እና መከላከያ ማዕከል (CDC)፣ የሚታዩ ምልክቶች ባይኖሩም እንኳ የቫይረሱን 
ስርጭት ለመከላከል እና ለመገደብ ስለሚችል የዘፈቀደ (asymptomatic) የ ኮቪድ-19 ምርመራ እንዲደረግ ይመክራል። 
የዘፈቀደ የማጣሪያ ምርመራ መርሃ ግብር ለላቦራቶሪ ምርመራ የ PCR ምርመራዎችን የሚጠቀም ሲሆን በተለይ ውጤቶቹ 
ከ24-48 ሰዓታት ውስጥ ይደርሳሉ። 
 
ፈጣን ምርመራ — አንድ ተማሪ የ ኮቪድ-19 ሊሆን ከሚችል ምልክቶች ጋር ወደ ጤና ክፍል ሲቀርብ/ስትቀርብ፣ የ ኮቪድ-
19 ፈጣን ምርመራ መደረግ እንዳለበት እና እንደሌለበት የጤና እና የሰብአዊ አገልግሎቶች መምሪያ (DHHS) ሠራተኞች 
ይወስናሉ። እነዚህ አንቲጀን/antigen ምርመራዎች አፍንጫ ዉስጥ በመጥረግ/በመጎርጎር የሚከናወን ሲሆን ውጤቶቹ በ15-
20 ደቂቃዎች ውስጥ ይደርሳሉ። 
ቤተሰቦች/አሳዳጊዎች ለኮቪድ-19 የማጣሪያ ምርመራዎች የስምምነት ቅጽ አስቀድመው አስገብተዉ ከሆነ፣ ተጨማሪ እርምጃ 
አያስፈልግም። MCPS ለማጣራት ምርመራ ፕሮግራም የተቀበሉትን የፈቃድ ቅጾች እንደ ፈጣን ምርመራ ፈቃድ ይቀበላል። 

https://www.montgomeryschoolsmd.org/mental-health/fair/index.aspx
https://www.montgomeryschoolsmd.org/mental-health/fair/index.aspx
https://news.montgomeryschoolsmd.org/wp-content/uploads/2021/10/Mental-Health-Awareness-Week.pdf


ሁለቱም የዘፈቀደ የማጣሪያ ምርመራ መርሃ ግብር እና ፈጣን ምርመራ በአንድ ቅጽ ተጣምረዋል። ለእያንዳንዱ ልጅ ለየብቻ 
ቅጽ መሞላት አለበት። ተሳትፎ በፈቃደኝነት ነው። 
የስምምነት ቅጹን ይሙሉ። 
 

የትምህርት ቦርድ ለዲስትሪክት 3 ክፍት ቦታ አመልካቾችን ይፈልጋል 

በሞንትጎመሪ ካውንቲ የትምህርት ዲስትሪክት 3 የሚኖሩ ግለሰቦች በወ/ሮ ፓትሪሺያ ኦኔል (Mrs. Patricia O’Neill) ከዚህ 
ዓለም በሞት በመለየታቸው ምክኛት ለተፈጠረው ክፍት ቦታ እንዲያመለክቱ ተጋብዘዋል። 

የዚህን ዓመት ቀሪ ጊዜ ለማጠናቀቅ የግለሰብ ምደባ በትምህርት ቦርድ ይከናወናል። የምደባው ሂደት የቀረቡ 
ማመልከቻዎችን መገምገም፣ የተናጠል ቃለ -መጠይቆች፣ የመራጮች ምዝገባ ማረጋገጫ እና የዲስትሪክት ነዋሪነት 
ማረጋገጥን ያካትታል። ቦርዱ የተመረጡትን እጩዎች ማክሰኞ፣ ኖቨምበር 30 ፣ 2021፣ አካባቢ ቃለ መጠይቅ ለማድረግ እና 
ከዚያ በኋላ ብዙም ሳይቆይ የቀጠሮውን ሂደት ለማጠናቀቅ አስቧል። 

በሕጉ መሠረት፣ የሚመረጠው ወይም የምትመረጠው ግለሰብ በሞንጎመሪ ካውንቲ የተመዘገበ(ች) እና የቤቴስዳን፣ 
የቼቪቼስ፣ የኬንሲንግተን እና የፖቶማክን አካባቢዎች በሚያካትተው የትምህርት ዲስትሪክት 3 ነዋሪ መሆን አለበ(ባ)ት። 
ዲስትሪክቱን ያካተቱ የተወሰኑ አከባቢዎች በሜሪላንድ የተብራራ ሕግ የትምህርት አንቀጽ 3-901 (f)(3)(vii) ውስጥ 
ይገኛሉ። የዲስትሪክት ክልሎች ለምርጫ ቦርድ በ 240-770-8500 በመደወል ሊታወቁ ይችላሉ። ለትምህርት ቦርድ 
ሥልጣንና ሃላፊነት ተገዢ የሆነ(ች) ግለሰብ፣ ለምሳሌ የትምህርት ሥርዓት አቀፍ ሠራተኛ፣ የቦርድ አባል ሆኖ ሊያገለግል 
አይችልም/አትችልም። 

ማመልከቻዎች ዓርብ፣ ኖቨምበር 5 ቀን 2021 ዓ.ም.እስከ 5 p.m. መድረስ አለባቸው። ስለ ክፍት ቦታው ተጨማሪ መረጃ 
ካስፈለገዎት፣ እባክዎን ለትምህርት ቦርድ የሥራ ባልደረባ ወ/ሮ ሎሪ-ክሪስቲና ዌብ በ 240-740-3030 ይደውሉ። ግለሰቦች 
ሰነዶችን ለትምህርት ቦርድ በፖስታ መላክ፣ በእጅ ማድረስ ወይም በኢሜል ማስተላለፍ አለባቸው። 
የፖስታ አድራሻ፦ 850 Hungerford Dr., Room 123, Rockville, Maryland 20850  
በኢሜይል የሚላኩ ማመልከቻዎች በ District3Vacancy@mcpsmd.org መቅረብ አለባቸው። የሁሉም አመልካቾች 
ስሞች እና ደብዳቤዎች ለሕዝብ ምልከታ ይፋ ይደረጋሉ። 

ምደባ የሚፈልጉ ግለሰቦች የሚከተሉትን ማቅረብ አለባቸው፦ 

1. አመልካች ኖቬምበር 2022 እስከሚያበቃ ድረስ በትምህርት ቦርድ ላይ እንደ ዲስትሪክት 3 ተወካይ 
ሆኖ(ና) ለማገልገል ፈቃደኛነቱ(ቷ)ን የሚገልጽ የተፈረመ ደብዳቤ፣ እና አመልካቹ(ቿ) ለከፍተኛ የሥራ 
ጫና እና ጊዜ ለመስጠት ያለውን/ያላትን ቁርጠኝነት ግንዛቤ የሚገልጽ መግለጫ፤ 

2. የአመልካቹ(ቿ) የግል ታሪክ እና አግባብነት ያለው ሲቪክ፣ ሙያዊ እና ሌሎች ልምዶች አጭር መግለጫ 
(ከሬዙሜ ጋር አባሪ ሆኖ መቅረብ አለበት); 
 

3. አመልካቹ(ቿ) በሞንትጎመሪ ካውንቲ የተመዘገበ(ች) እና በዲስትሪክት 3 ውስጥ የሚኖር/የምትኖር 
መሆኑን የሚያረጋግጥ መግለጫ። እና 
 

4. አመልካቹ(ቿ)ን ለማግኘት የሚቻልበት የኢሜል አድራሻ እና የስልክ ቁጥሮችን ጭምር የሚገልጽ መረጃ። 

በሌሎች ቋንቋዎች፦ English/español/français/Português/한국어/tiếng Việt/中文/አማርኛ 

 
ተማሪዎች በየዓመቱ የይለፍ ቃል (Passwords) መቀየር አለባቸው 
 
ከዚህኛው የትምህርት ዓመት ጀምሮ፣ በ 3ኛ ክፍል እና ከዚያ በላይ ያሉ የ MCPS ተማሪዎች የይለፍ ቃሎቻቸውን በየዓመቱ 
የመቀየር ኃላፊነት አለባቸው። ተማሪዎች እስከ ቅዳሜ ኖቬምበር 9 የይለፍ ቃሎቻቸውን ለመቀየር ጊዜ ይኖራቸዋል። እስከ 
ኖቬምበር 9 ድረስ ለማይቀይሩ ተማሪዎች፣ የይለፍ ቃሎች በሲስተሙ አሰራር ይለወጣሉ፣ እና ተማሪዎች አዲሱን የይለፍ 

https://www.cognitoforms.com/CIANDiagnostics1/MCPSMarylandDepartmentOfHealthCIANDiagnosticsIndividualCOVID19TestingConsentOptInForm2
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.montgomeryschoolsmd.org%2Fboe%2Fvacancy%2F&data=04%7C01%7CEleni_O_Kretikos%40mcpsmd.org%7C7272d3f731a845758aa708d98a69058f%7Cddf755e9bcd64a5ea4727c378a78c6c7%7C1%7C0%7C637693005969608976%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=WAoMTOxf7f70Zi%2BgD%2B60gLPc0e6sMNvLXV7h%2FrUbpKI%3D&reserved=0
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.montgomeryschoolsmd.org%2Fboe%2Fvacancy%2Findex-sp.aspx&data=04%7C01%7CEleni_O_Kretikos%40mcpsmd.org%7C7272d3f731a845758aa708d98a69058f%7Cddf755e9bcd64a5ea4727c378a78c6c7%7C1%7C0%7C637693005969608976%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=VhlGvD%2BRcnnoqYvpcuGdC9udScRdg20xpo9Yxsu96k8%3D&reserved=0
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.montgomeryschoolsmd.org%2Fboe%2Fvacancy%2Findex-fr.aspx&data=04%7C01%7CEleni_O_Kretikos%40mcpsmd.org%7C7272d3f731a845758aa708d98a69058f%7Cddf755e9bcd64a5ea4727c378a78c6c7%7C1%7C0%7C637693005969618963%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=k5rMu2E5Hu%2FyHpPZHVZmCb5aw7RgtdyEqUaLzqBDUlE%3D&reserved=0
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.montgomeryschoolsmd.org%2Fboe%2Fvacancy%2Findex-port.aspx&data=04%7C01%7CEleni_O_Kretikos%40mcpsmd.org%7C7272d3f731a845758aa708d98a69058f%7Cddf755e9bcd64a5ea4727c378a78c6c7%7C1%7C0%7C637693005969628961%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=xNJWdsmTyG1frMBZZHx1JW8E6qxcj5d%2BSXKJ4CTVeyA%3D&reserved=0
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.montgomeryschoolsmd.org%2Fboe%2Fvacancy%2Findex-ko.aspx&data=04%7C01%7CEleni_O_Kretikos%40mcpsmd.org%7C7272d3f731a845758aa708d98a69058f%7Cddf755e9bcd64a5ea4727c378a78c6c7%7C1%7C0%7C637693005969628961%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=oQdHLMHGrSAGAZHkyU2WCZxjJPk97GvAWfeCPhOv48o%3D&reserved=0
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.montgomeryschoolsmd.org%2Fboe%2Fvacancy%2Findex-vi.aspx&data=04%7C01%7CEleni_O_Kretikos%40mcpsmd.org%7C7272d3f731a845758aa708d98a69058f%7Cddf755e9bcd64a5ea4727c378a78c6c7%7C1%7C0%7C637693005969638959%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=v33ztrylrtLzLt5prKvKtDPgPf3i5kv19Ck%2Ftp3B4%2B8%3D&reserved=0
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.montgomeryschoolsmd.org%2Fboe%2Fvacancy%2Findex-ch.aspx&data=04%7C01%7CEleni_O_Kretikos%40mcpsmd.org%7C7272d3f731a845758aa708d98a69058f%7Cddf755e9bcd64a5ea4727c378a78c6c7%7C1%7C0%7C637693005969638959%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=qoVhBLLM29n6UcbofAjy5nDqQbUHEhYLp9ruktsajME%3D&reserved=0
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.montgomeryschoolsmd.org%2Fboe%2Fvacancy%2Findex-am.aspx&data=04%7C01%7CEleni_O_Kretikos%40mcpsmd.org%7C7272d3f731a845758aa708d98a69058f%7Cddf755e9bcd64a5ea4727c378a78c6c7%7C1%7C0%7C637693005969648949%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Y%2FSZfGG3lvwcUD6MNgmLxUHNowXEvsAzshBY8EQftl0%3D&reserved=0


ቃሎቻቸውን ከሆምስኩል አስተማሪ ማግኘት አለባቸው። ነጠላ የይለፍ ቃል ለውጥ ሲደረግ የተማሪዎችን mcpsmd.org 
እና mcpsmd.net አካውንታቸውን ወቅታዊ ያደርጋል። 
ተማሪዎች የይለፍ ቃል (password) እንዴት እንደሚቀይሩ እነሆ ፦ 

• SPM.mcpsmd.org ይቃኙ 
• አሁን ባለው የተጠቃሚ መታወቂያ እና የይለፍ ቃል SPM ይክፈቱ 
• አዲስ የይለፍ ቃል ያስገቡ 

ለቴክኒክ ድጋፍ፣ ተማሪዎች የትምህርት ቤታቸውን የአይቲ ሲስተም ባለሙያ (ITSS)፣ የማህበረሰብ እገዛ ዴስክ በ 240-
740-7020 ማነጋገር ወይም እዚህ ኢሜል መላክ ይችላሉ። 
የተማሪ የይለፍ ቃሎች ቢያንስ በዓመት አንድ ጊዜ መቀየር አለባቸው። ተማሪዎች ይህን ስለማድረግ በ Google .net 
አካውንቶቻቸው በኩል ብዙ ማሳወቂያዎችን ያገኛሉ። 
ለተማሪዎች ድጋፍ መመሪያ እዚህ ይገኛል። 
 
 
ኦክቶበር የቤት ውስጥ ሁከትና ግጭትን በሚመለከት የግንዛቤ ወር ነው 
 
የሞንጎመሪ ካውንቲ የቤት ውስጥ ሁከትና ግጭት ማስወገጃ አስተባባሪ ካውንስል በኦክቶበር ወር በሞንትጎመሪ ካውንቲ 
የቤት ውስጥ ሁከትና ብጥብጥ ጥቃት ሠለባ ለሆኑ ሰዎች ግንዛቤን እና ድጋፍን ለማሳደግ በርካታ ዝግጅቶችን ያስተናግዳል። 
የቤት ውስጥ ሁከትና ብጥብጥን በሚመለከት የግንዛቤ መስጫ እንቅስቃሴ (DVAM) በየዓመቱ በጥቅምት ወር የቤት ውስጥ 
ጥቃትን ለማስቆም በሚደረጉት ጥረቶች በመላ አገሪቱ የሚያቀነቅኑትን በአንድነት በማስተባበር ይካሄዳል። 
 
ለተጨማሪ መረጃ ወይም ሁነቶቹ የሚካሄዱበትን የጊዜ ሠሌዳ ለመመልከት ይህንን በይነመረብ ይጎብኙ፦ 
https://www.montgomerycountymd.gov/fjc/dvcc/dvam.html  
 
የዊንተር ስፖርት ምዝገባ ኦክቶበር 18 ይጀምራል። ለመሣተፍ የኮቪድ -19 ክትባት መውሰድ ያስፈልጋል 
 
ከኦክቶበር 18 ጀምሮ ወላጆች/አሳዳጊዎች ተማሪዎቻቸውን-አትሌቶቻቸውን ለዊንተር አትሌቲክስ መመዝገብ ወይም 
ማስመዝገብ የሚችሉት ParentVue በመጠቀም ነው። ኖቬምበር 15/2021 የፎል ወቅት እንቅስቃሴዎች ከመጀመራቸው 
በፊት ተማሪ-አትሌቶች አካላዊ ግምገማ ማረጋገጥ አለባቸው። በኦንላይን ምዝገባ ወላጆችን/አሳዳጊዎችን የሚረዱ ሪሶርሶች በ 
MCPS አትሌቲክስ ድረገጽ ላይ ይገኛሉ። 
 
ከሰኞ ኖቨምበር 15 የዊንተር ስፖርት ወቅት መጀመሪያ አንስቶ፣ ሁሉም የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት እና ብቁ የመካከለኛ 
ደረጃ ትምህርት ቤት ተማሪ-አትሌቶች ከመሳተፋቸው በፊት የተሟላ የኮቪድ-19 ክትባት ማስረጃ ማቅረብ ይጠበቅባቸዋል።
ይህ መስፈርት በዊንተር እና በስፕሪንግ የስፖርት ወቅቶች፣ እንዲሁም በ MCPS አትሌቲክስ አማካይነት የሚከናወኑትን 
የወቅቱን ሁሉንም እንቅስቃሴዎች ይመለከታል። ስለ ክትባት አስፈላጊነት መረጃ እና በተደጋጋሚ ለሚነሱ ጥያቄዎች መልስ 
በሚከተለው በይነመረብ ላይ ይገኛል፦ Vaccination Requirements, Frequently Asked Questions - Vaccination 
Requirements 
 
MoCo PRIDE ኦክቶበር 21 ቨርቹወል ስብሰባ ያካሄዳል 
 
"MoCo PRIDE Youth" የኦክቶበር ወር ስብሰባቸውን ሐሙስ፣ ኦክቶበር 21 ከ 6-8 p.m. ያካሄዳሉ። ይህ ሁነት ለድርጅቱ 
ከልብ መሥራት ለሚፈልጉ ተማሪዎች ነው። የበለጠ ለማወቅ ግንኙነትዎን ይቀጥሉ እና በሚቀጥሉት ስብሰባዎች ላይ 
ወቅታዊ መረጃዎችን ያግኙ፣ እዚህ ይመልከቱ፦ https://linktr.ee/mocopride። 
 
"MoCo PRIDE Youth" በሞንትጎመሪ ካውንቲ ከሚገኙ ትምህርት ቤቶች የመጡ የሁለተኛ ደረጃ እና የመካከለኛ ደረጃ 
ተማሪዎች ቡድን በ 2019 የተመሠረተ እና ለ LGBTQ+ የተማሪ ማህበረሰብ ግንኙነት፣ትምህርት እና ድጋፍ በማቀንቀን 
ያገለግላል። 
 
 
 
MoCo EmpowHER፤ ስለ ከፍተኛ ትምህርት ዝግጅት እና ስለ አነስተኛ ንግድ ትርኢት ያስተናግዳሉ 
 

https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vTaYQTei5g5bjw0xtavqM8Lk9hVhyau3xv7zZu_GIIxTFVzfdj0ihaZLM5UOL48RJqWfYMeHQkFL4Yk/pub
https://www.montgomerycountymd.gov/fjc/dvcc/dvam.html
https://md-mcps-psv.edupoint.com/PXP2_Login.aspx
https://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/athletics/
https://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/athletics/
https://www.montgomeryschoolsmd.org/uploadedFiles/departments/athletics/covid/Return%20to%20RAISE%20-%209.10.21.pdf
https://www.montgomeryschoolsmd.org/uploadedFiles/departments/athletics/covid/Vaccination%20Requirement%20FAQs.pdf
https://www.montgomeryschoolsmd.org/uploadedFiles/departments/athletics/covid/Vaccination%20Requirement%20FAQs.pdf
https://linktr.ee/mocopride


ማክሰኞ፣ ኦክቶበር 19 ከ 6-7: 30 p.m. የሚካሄደውን "ሴቶች በከፍተኛ ትምህርት" የተሰኘ የ MoCo EmpowHER 
ዝግጅት ይሳተፉ። በዚህ ቨርቹወል ዝግጅት በከፍተኛ ትምህርት ሴቶች ላይ ያተኮረ የፓናል ተሳታፊዎች ይገኙበታል። ይህ 
ክስተት ከተመረቁ ተማሪዎች፣ ፕሮፌሰሮች፣ የፕሮግራም አስተዳዳሪዎች፣ እና ለኮሌጅ ማመልከቻዎች ምክር እና መመሪያ 
ለማግኘት ለሚፈልጉ ለሁሉም የ MCPS ተማሪዎች ነፃ ነው! 
በዚህ ዝግጅት ለመገኘት ይመዝገቡ። 
የ MoCo EmpowHER የዓመቱን የዝግጅት መርሃ ግብር ይመልከቱ። 
 
MoCo EmpowHER በሴት እና ወንድ ባልሆኑ የ MCPS ተማሪዎች ወይም የቅርብ ጊዜ ተመራቂዎች የሚተዳደሩ አነስተኛ 
ንግዶችን ይፈልጋል። ቢዝነሶች በ MoCo EmpowHER ኖቬምበር 16 አነስተኛ የንግድ ትርኢት ላይ እንዲያስተዋውቁ ዕድል 
ይሰጣቸዋል። የበለጠ መረጃ ለማግኘት moco empowher@gmail.com ኢሜል ያድርጉ። ተጨማሪ ዝርዝሮችን በ 
Instagram @mocoempowher ወይም በ www.mocoempowher.org ላይ ያገኛሉ። 
 
MoCo EmpowHER ለ MCPS የመካከለኛና የሁለተኛ ደረጃ ተማሪዎች ሙሉ እምቅ ችሎታቸውን ለመክፈት ለወጣት 
ሴቶች ደህንነቱ የተጠበቀ፣ ቀልጣፋ እና የተቀራረበ ማህበረሰብ ለመመስረት የሚሰራ የአመራር ድርጅት ነው። MoCo 
EmpowHER ስለሴቶች ጉዳይ ግልጽ ውይይት ለማድረግ ደህንነቱ የተጠበቀ ቦታ ይሰጣል፣ በአመራር ኢንስቲትዩታችን 
ውስጥ ለወጣት ሴቶች የአመራር ክህሎት እድገትን ይሰጣል፣ እና ሴት መሪዎች በወርሃዊ የሥራ ተኮር ስብሰባዎቻችን ውስጥ 
የተለያዩ የሙያ አማራጮችን እንዲያስሱ ያስችላቸዋል። 
 
ከአዲሱ የ MCPS ESOL ዳይሬክተር ጋር ይተዋወቁ 
 
"Identity and the Black and Brown Coalition for Educational Equity and Excellence" የማንነት እና የጥቁርና 
ጠይም ጥምረት ለትምህርት ፍትሃዊነትና ልቀት ማክሰኞ፣ ኦክቶበር 19 ከ 5:00 እስከ 6:00 p.m. ከአዲሷ የ MCPS ESOL 
ዳይሬክተር ዶ/ር ጄኒፈር ኖርተን (Dr. Jennifer Norton) ጋር የሰላምታና ትውውቅ ክፍለ ጊዜ ያስተናግዳሉ። በስፓኒሽኛ 
ብቻ። ይህ ክፍለ ጊዜ ከዶ/ር ኖርተን ጋር ለመተዋወቅ እና ስለ ESOL ያላቸውን ራዕይ ለመስማት እና ጥያቄዎችን ለመጠየቅ 
እድል ይሰጣል። ይህ ቨርቹወል የሚካሄድ ዝግጅት በመሆኑ በ Zoom: የስብሰባ መታወቂያ 83632812013 እና የይለፍ ኮድ 
383222 መሳተፍ ይቻላል። 
 
"Identity" በሞንትጎመሪ ካውንቲ አካባቢዎች በከፍተኛ ድህነት የሚኖሩ እና ለድሃ አካዴሚያዊ እና ኢኮኖሚያዊ ኑሮ 
በጣም የተጋለጡ ከ 3,000 በላይ በት/ቤት እና ከትምህርት ቤት ውጭ ያሉ ወጣቶችን እና ቤተሰቦቻቸውን ይረዳል። የ " 
Black and Brown Coalition for Education Equity and Excellence" ለትምህርት እኩልነት እና ልህቀት በጥቁር፣ 
ጠይም እና ዝቅተኛ ገቢ ላላቸው ልጆች በት/ቤቶች ውስጥ ፍትሃዊነትን ለማሳደግ ቁርጠኛ የሆኑ ከ 25 በላይ ድርጅቶችን 
ያቀፈ ነው። 
 

የሜሪላንድ STEM ፌስቲቫል የ 2021 የስነ ጥበብ ውድድር ያስተናግዳል  
 
የሜሪላንድ STEM ፌስቲቫል በዚህ ዓመት ከኦክቶበር 15 እስከ ኖቬምበር 14 ድረስ የሚካሄድ የሳይንስ፣ የቴክኖሎጂ፣ 
የምህንድስና እና የሂሳብ ልህቀትን ለማበረታታት ለአንድ ወር የሚቆይ ስቴት አቀፍ በዓል ነው። የዚህ ዓመት የፌስቲቫል 
መሪ ሃሳብ ስለ ጤና እና ደህንነት ነው። ፌስቲቫሉ በሜሪላንድ ውስጥ ሳይንስ የሚያሳድረውን የትምህርት፣ የባህል እና 
የፋይናንስ ተፅእኖን ያጎላል። በዓሉ በእጅ በሚሠሩ እንቅስቃሴዎች፣ ንግግሮች፣ የላቦራቶሪ ጉብኝቶች፣ ተፈጥሮን መቃኘት፣ 
ተጋላጭ፣ ኤግዚቢሽኖች እና ትርኢቶች አማካኝነት የወደፊቱን ትውልድ በሚያነቃቃበት ጊዜ በርካታ የማህበረሰብ 
ታዳሚዎችን ያሳትፋል። ለተጨማሪ መረጃ ይህንን በይነመረብ ይጎብኙ  
https://marylandstemfestival.org/ 
 
የ 2021 የሜሪላንድ STEM የስነጥበብ ውድድር አሁን ከመዋእለ ህጻናት እስከ አሥራ ሁለተኛ (K-12) ክፍሎች ክፍት ነው። 
መወዳደሪያዎቹ እስከ ኦክቶበር 31 መድረስ አለባቸው እና አሸናፊዎች ኖቬምበር 14 የቀጥታ ስርጭት ላይ ይገለፃሉ። ስለ 
መስፈርቶቹ እና መወዳደሪያዎቹን እንዴት ማቅረብ እንደሚቻል የበለጠ መረጃ ለማግኘት ይህንን በይነመረብ ይጎብኙ፦ 
https://marylandstemfestival.org/art-contest/art-contests-2021 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjHz0hSabsT8S4FboIoeF46K8MhjCKW-w7N9GmYS-49_bG5Q/viewform
https://www.mocoempowher.org/events
mailto:empowher@gmail.com
https://marylandstemfestival.org/
https://marylandstemfestival.org/art-contest/art-contests-2021
https://marylandstemfestival.org/art-contest/art-contests-2021

