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 ደንብ MONTGOMERY COUNTY PUBLIC SCHOOLS 

 
የሚዛመዱ ርእሶች፡- ABA, ABC, ACD, CFA, DNA, FAA, FKB, JEE, JEE-RA 
ሃላፊነት ያለው ፅ/ቤት፡- ዋና ኣስፈፃሚ መኮንን 

 
 

የትምህርት መገልገያዎች የረጅም ጊዜ ፕላን ዝግጅት 
 
 

I. ኣላማ 
 

የMontgomery County የትምህርት ቦርድ (ቦርድ) መመርያ FAA፣ የትምህርት መገልገያዎች የረጅም ጊዜ ፕላን 
ዝግጅትን፣ በሚገባ ጥቅም ላይ የሚውሉ፣ የሚሰሩ ዘመናዊ መገልገያዎች በማቅረብ ተለዋዋጭ የምዝገባ ቅጦችን 
በመከታተል እና ከፍተኛ ደረጃ ጥራት ያላቸው የትምህርት ፕሮግራሞች ተግባራዊ ማድረግ   

 

II. የበስተኋላ መነሻ 
 

በየጊዜው እየተለዋወጠ ከሚሄድ ምዝገባ ጋር፣ Montgomery County Public Schools (MCPS) በሀገሪቱ 
ከሚገኙ ትላልቅ የትምህርት ሥስርዓኣቶች አንዱ ነው።  Montgomery County በየጊዜው ብዙህነት እያሳየ ነው፣ 
የተለያዩ ትምህርታዊ ፍላጎቶች ያለው የተማሪ ህዝብ እየፈጠረ።  የMCPS ስኬት በከፊል የሚተማመነው በኣግባቡ 
ጥቅም ላይ በዋሉ፣ የሚሰሩ፣ ዘመናዊ መገልገያዎች፣ እንዲሁም፣ ከሁሉም በላይ የሆኑ የትምህርት ልምዶችን፣ 
የማህበረሰቡን ተለዋዋጭ ፍላጎቶች፣ እና ፋይናንሳዊ ሃቆችን እሳቤ ውስጥ በሚያገባ፣ ለላቀ ትምህርታዊ ስርኣት 
ኣስፈላጊ ፊዚካዊ የመማር ኣካል ለማምረት በብርቱ ትንተናዎች የተመሰረተ፣ የመገልገያ ፕላን የማድረግ ሂደት 
ነው።እንዲሁም፣ በብርቱ ትንተናዎች የተመሰረት፣ ከሁሉም በላይ የሆኑ የትምህርት ልምዶችን፣ የማህበረሰቡን 
ተለዋዋጭ ፍላጎቶች፣ እና ፋይናንሳዊ ሃቆችን እሳቤ ውስጥ የሚያገባ፣ ለላቀ ትምህርታዊ ስርኣት ኣስፈላጊ ፊዚካዊ 
የመማር ኣካል ለማምረት በመገልገያ ፕላን የማድረግ ሂደት ነው። 
 
የትምህርታዊ መገልገያዎች የረጂም-ጊዜ ፕላን ክፍለ ኣካላት የሚከተሉትን ያካትታሉ፡- የመገልገያዎች ፕላን 
መመርያዎች፤ የመገልገያ ፕላን ሂደት፤ Capital Improvements Program/የካፒታል መሻሻሎች ፕሮግራም 
(CIP)፣ እና የትምህርታዊ መገልገያዎች መሰረታዊ ፕላን (Master Plan)፤ የማህበረሰብ ተሳትፎ ሂደቶች፤ እና 
ለመገልገያዎች ፕላን እንቅስቃሴዎች የቀን መቁጠርያ። 

 
 
 

III. ፍቺዎች 
 

A. የካፒታል በጀት በካፒታል ፕሮጀክቶች ምደባዎች ተቀባይነት ያገኘው ኣመታዊ በጀት ነው። 
 
B. Capital Improvements Program/የካፒታል መሻሻሎች ፕሮግራም (CIP) ለካፒታል መሻሻሎች 

የስድስት-ኣመት ሁለገብ የወጪ ፕላን ነው።  CIPው የህዝባዊ ት/ቤት መገልገያዎች በማግኘት/በግዥ፣ 
በመገንባት፣ ዳግመ-ህይወት-መስጠት/ማስፋፋት፣ እና እድሳት/ጥገና ላይ ያተኩራል።  CIPው በያንዳንዱ 
የጎደሎ ቁጥር ኣመት የሚጀምር ለስድስት ኣመት እድሜ የሚያገለግል ሆኖ በየሁለት-ኣመት ሂደት 
ኣማካይነት ተገምግሞ ይፀድቃል፡  ለባለሙሉ ቁጥር ፋይናንሳዊ ኣመቶች፣ በፀደቀው CIP ተፈላጊ ለውጦች 
ለባለ-ስድስት-ኣመት የCIP ወቅት መሻሻያ ለውጦች በሁለተኛው ኣመት ግንዛቤ ይደረግባቸዋል።  
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C. ሲቪል ቡድኖች ህዝባዊ፣ የቤት ባለቤት፣ ጎረቤት፣ ወይም በMaryland-National Capital Park and 

Planning Commission/በሜሪላን-ብሄራዊ ካፒታል ፓርክና የፕላ ኮሚስዮን (M-NCPPC) ወይም 
በሞንጎመሪ የኣካባቢ ኣገልግሎት ማእከሎች የተመዘገቡ የዜጋ ማህበሮች ናቸው። 

 
D. Cluster/ክላስተር/ስብስብ ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት እና የኤሌሜንታሪና የመካከለኛ ት/ቤቶች ተማሪዎችን 

ወደዚያ ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት የሚልኩ ያሉበት በኣንድ የተወሰነ የመከታተያ መስክ ውስጥ የት/ቤቶች 
ጂዮግራፊካዊ ቡድን ክምችት ነው። 

 
E. የማህበረሰብ ተሳትፎ፣ ለቦርድ መመርያ FAA፣ የትምህርት መገልገያዎች የረጅም ጊዜ ፕላን ዝግጅት፣ 

ኣላማዎች እና ለዚህ ደንብ፣ የሚመለከተው ሰፊ የተለያዩ ይመለከተናል ባዮችን በማሳተፍ ኣስተያይቶችን 
ለማግኘት እና ከህዝብና ከኣስፈላጊ የሰራተኛ ኣባሎች የኣስተያየት እድሎችን በመጠቀም በቦርድ መመርያ 
ABA፣ የማህበረሰብ ተሳትፎ ጥቅም ላይ የማዋል ሂደቶችን ነው። 

 
F. Consortium/ኮንሰርሸም ተማሪዎች በልዩ የትምህርት ፕሮግራም ወይም ኣፅንኦት በመመስረት ከት/ቤቶቹ 

ኣንዱን ለክትትል ለመምረጥ እድል የሚሰጣቸው እርስ በራሳቸው የተቀራረቡ የሁለተኛ ደረጃ ወይም 
የመካከለኛ ደረጃ ት/ቤቶች ቡድን ነው። 

 
G. Facility Design/የመገልገያ ንድፍ ወደ ት/ቤት መገልገያ ግንባታ የሚያመሩትን ሁሉንም ፕላንና ንድፍ 

ቅደም-ተከተሎችን የሚያመሩትን ያጠቃልላል።  በክውነቶች ቅደም-ተከተል፣ የመገልገያ ንድፍ ዋና ዋና 
ምእራፎች የሚከተሉት ናቸው፡- 

 

1. ትምህርታዊ ዝርዝር ደንቦች—የትምህርታዊ ፕሮግራምን ለመደገፍ እና በህንፃ ኣቀማመጥና 
ንድፍ መዳበር ላይ ኣርኪቴክቱን የሚመራ የተፈላጊ ቦታዎች መግለጫ። 

 
2. Feasibility study/የተግባራዊነት ጥናት—የኣንድ ፕሮጀክት ስፋትና የዋጋ ግምት ይወስናል፣ 

ነገር ግን የመገልገያውን ዝርዝር ንድፍ ኣያዳብርም። 
 
3. Schematic design/የመንደርደርያ ንድፍ—ለት/ቤቱ የመመርያ ነድፍ ፅንሰሃሳቦችን 

የሚገመግምና የሚያዳብር የመነሻ ደረጃ ንድፍ።  እንዳለቀ፣ እንዲፀድቅ ለቦርድ ይቀርባል። 
 
4. የንድፍ እድገት—የንድፍ ይህኛው ክፍል ስነ-ህንፃውን/architecture ኣጣርቶ የፕሮጀክቱን 

ትህተቅርፅ፣ መካከኒካል፣ ኤሌክትሪካል፣ እና የቧምቧ ስርኣቶችን ጨምሮ፣ ያዳብራል። 
 
5. የህንፃ ስራ ሰነዶች—መገልገያውን ለመገንባት እንደ የውል ሰነዶች የሚያገለግሉ ስእሎችና 

ዝርዝር ደንቦች ውስጥ የሚወሃዱ የህንፃ ስራ ዝርዝሮች የሚያቀርብ ነዉ።  
 

H. የተማሪ ምደባ ምርጫ ጂዮግራፊካዊ ፕላኖች፣ ከፕሮግራም ኣቅርቦቶች ወይም ኣፅንኦቶች በመነሳት፣ 
ተማሪዎች ለት/ቤት ምደባ ምርጫቸውን ሊገልፁ የሚችሉበት ጂዮግራፊካዊ መስክ/ኮችን መለየት። እነዚህ 
ጂዮግራፊካዊ መስኮች፣ በተወሰኑ መስፈርቶች ተማሪዎች በት/ቤቱ ለመቀበል ዋስትና ሊያገኙ 
የሚችሉባቸው “base areas/መስረታዊ ቦታዎች” ተብለው የሚጠሩ መስኮች ሊያካትቱ ይችላሉ፤ ወይም 
መስኩ  ለግላዊ ት/ቤቶች መሰረታዊ ቦታዎች የሌለው ኣንድ ነጠላ ቦታ ሊሆን ይችላል። 

 
I. Parent Teacher (Student) Associations/የወላጅ መምህር (ተማሪ) ማህበሮች (PT(S)As) 

የMontgomery County Council of Parent Teacher Associations, Inc./የወላጅ መምህር 
ማህበሮች፣ ድርጅት (MCCPTA) ኣባል ቡድኖች ናቸው።  በተጨማሪ፣ PT(S)A በሌለበት፣ በPT(S)A 
ፈንታ በት/ቤት ውስጥ የሚሰራ የወላጅ/ኣሳዳጊ፣ መምህራን እና የተማሪዎች ድርጅት። 
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IV. የመገልገያዎች ፕላን ዝግጅት መመርያዎች 
 

የሚከተሉት ስሌቶችና ትንተናዎች የመገልገያዎች ፕላን ዝግጅት ሂደት ኣካል ሆነው ዳብረዋል። 
 
A. የምዝገባ ትንበያዎች የት/ቤት ቦታ ፍላጎቶች መገምገሚያ እና የፕላን ዝግጅት እንቅስቃሴዎች መጀመርያ 

መሰረት ናቸው። 
 

1. የምዝገባ ትንበያዎች የሚዳብሩት ከMontgomery County የካውንቲ ህዝብ ብዛት ትንበያ እና 
ከሌሎች ኣሳፈላጊ የፕላን ምንጮች የፕላን ዝግጅት መምርያ ጋር በማቀነባበር ነው። 

 
2. በያንዳንዱ የፎል ወራት፣ ለያንዳንዱ ት/ቤት የምዝገባ ትንበያዎች የሚዳብሩት ለስድት-ኣመት 

ወቅት ነው።  የረጅም ጊዜ ትንበያዎች ምዝገባን ለቀጣዮቹ 10ኛ እና 15ኛ ኣመት ይተነብያሉ። 
የረጅም-ጊዜ ትንበያዎች መተንተያ ኣሃዶች የሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ደረጃ፣ እና የክላስተር ወይም 
የኮንሰርሸም ደረጃ ለኤሌሜንታሪ ት/ቤቶች ናቸው። 

 
3.  ማርች 1 ላይ ወይም ወደዚያ ኣካባቢ፣ የሚመጣው ኣመት የት/ቤት ምዝገባ ትንበያን ለማጣራት 

እና በኣገልግሎት መስኮች ወይም ፕሮግራሞች ለውጦችን ለማንፀባረቅ ድህረ እየታዎች 
ይደረጋሉ። 

 
4. ኣገልግሎት ላይ የዋለው የምዝገባ ትንበያ ዘዴ በCIP እና በMaster Plan ሰነዶች በተቀጥላ  

ውስጥ ቀርበዋል። 
 

B. የምዝገባ ተመራጭ ብዛት መጠን ለት/ቤቶች ት/ቤት የሚከታተሉትን ሁሉንም ተማሪዎች ያካትታል። 
 
1. ለትቤቶች የምዝገባ ተመራጭ የብዛት መጠኖች የሚከተሉት ናቸው፡- 
 

a) ከ450 እስከ 750 ተማሪዎች በኤሌሜንታሪ ት/ቤቶች ውስጥ፣ 
 

b) ከ750 እስከ 1,200 ተማሪዎች በመካከለኛ ደረጃ ት/ቤቶች ውስጥ፣ እና 
 

c) ከ1,600 እስከ 2,400 ተማሪዎች በሁለተኛ ደረጃ ት/ቤቶች ውስጥ። 
 

d) በልዩ እና ኣማራጭ ፕሮግራም ማእከሎች ምዝገባ ከላይኞቹ መጠን ሊለይ ይችላል 
በኣጠላቃይም ዝቅ ያለ ነው። 

 
2. ኣዲስ ት/ቤቶች ፕላን ሲደረጉ ወይም ለነባር ት/ቤቶች ለውጦች ሲደረጉ የምዝገባ ተመራጭ 

የብዛት መጠን ግንዛቤ ውስጥ ይገባል።  ሁኔታዎች ካስገደዱ ከተመራጭ የብዛት መጠን መለየት 
ሊኖር ይችላል።  

 
 

C. የት/ቤት የስነ ህዝብ መገለጫ/ገፅታ እና የመገልገያ ገፅታ 
 

1. የት/ቤት የስነ ህዝብ መግለጫ/ገፅታ የኣንድ ት/ቤትን የተማሪ ህዝብ የዘር/ብሄር ይዞታ፣ በFree 
and Reduced-price Meals System/ነፃና ቅናሽ-ዋጋ የምግብ ስርኣት (FARMS) እና 
በEnglish for Speakers of Other Languages/እንግሊዘኛ ለሌላ ቋንቋዎች ተናጋሪዎች 
(ESOL) ፕሮግራሞች የሚሳተፉ ተማሪዎች መቶኛን፣ እና በት/ቤት የመንቀሳቀስ መጠኖችን 
ያካትታል። 
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2. የመገልገያ ገፅታ የጫማ ካሬ፣ የቦታ ስፋት፣ የሚ(ተ)ከፈተበት ኣመት፣ ለመናፈሻ ቦታዎች ያለው 

ቅርበት፣ እና ሊዛወሩ የሚችሉ የመማርያ ክፍሎች ቁጥር የመሳሰሉ የክፍል ኣጠቃቀም 
በፕሮግራምንና በየመገልገያ ጠባዮችን ያካትታል። 

 
D. የፕሮግራም ስፋት የሚያመለክተው በኣንድ መገልገያ ውስጥ የትምህርት ፕሮግራሞች መሰረት 

በመገልገያው ሊስተናገዱ የሚችሉ የተማሪዎችን ቁጥርን ነው።  የMCPS የፕሮግራም ስፋት 
(ኣቅም/የመያዝ ችሎታ) የሚሰላው በኣንድ ት/ቤት ውስጥ የሚገኙ የትምህርት ጣቢያዎችን በያንዳንዱ 
የመመርያ ክፍል በተማሪ-ለ-መማርያ ክፍል እና ፕሮግራም ንጥጥር በማባዛት ውጤት ነው።  

 
E. የፕሮግራም ስፋት (ኣቅም/የመያዝ ችሎታ) እና የመገልገያ ኣጠቃቀም እንደሚከተለው ይሰላሉ፡- 

 
1.  በቦርድ ከሚደረግ የተለየ ውሳኤኔ በስተቀር፣ የኣንድ መገልገያ ፕሮግራም ኣቅም የሚወሰነው 

በመገልገያ ውስጥ የትምህርት ፕሮግራሞች የቦታ ፍላጎቶች እና የተማሪ-ልለ-መማርያ ክፍል 
ንፅፅሮች ነው።  እነዚህ ንፅፅሮች በኣመታዊው የስራ ማስኬጃ በጀት ሂደት ከሚወሰኑት የሰራተኛ 
ንፅፅር ጋር መምታታት የለባቸውም።   
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የንፅፅር መመርያዎች 

ደረጃ የተማሪ-ለ-መማርያ ክፍል ንፅፅሮች  
ሄድ ስታርትና ቅድመ-ሙኣለህፃናት 40:1 (2 ክፍለ-ጊዜዎች በቀን) 

ሄድ ስታርትና ቅድመ-ሙኣለህፃናት 20:1 (1 ክፍለ-ጊዜ በቀን) 

K ክፍል/ሙአለህጻፃናት  22:1  

Kኛ ክፍል-የተቀነሰ የክፍል መጠን  18:1 

1-2ኛ ክፍሎች—የተቀነሰ የክፍል መጠን 18:1 

ከ1-5ኛ ክፍሎች ኤሌሜንታሪ 23:1 

ከ6-12ኛ ክፍሎች ሁለተኛ ደረጃ 
ከ6-8ኛ ክፍሎች መካከለኛ ደረጃ ት/ቤት 
ከ9-12ኛ ክፍሎች፡- ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት 

 
25:1a 

25:1b 
ልዩ ትምህርት፣ ESOL፣ ኣማራጭ ፕሮግራሞች ከዚህ በታች “c”ን ተመልከቱ 

 

a) የፕሮግራም ኣአቅም በመካከለኛ ደረጃ ት/ቤት ደረጃ የፕሮግራም ኣአቅም እንቅፋቶችን 
ለመወጣት ይስተካከላል።  25 የመያዝ ኣአቅም ያለው መደበኛው የመማርያ ክፍል 
እጅጉን ተመራጭ የሆነውን የመካከለኛ ደረጃ ት/ቤት መገልገያ ለማንፀባረቅ በ.85 
ይባዛል (ከ21.25 ተማሪዎች በመማርያ ክፍል ጋር ተመጣጣኝ)። 

 
b) የፕሮግራም ኣቅም በሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ደረጃ የፕሮግራም እንቅፋቶችን ለመወጣት 

ይስተካከላል።  25 የመያዝ አቅም ያለው መደበኛው የመማርያ ክፍል እጅጉን 
ተመራጭ የሆነውን የሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት መገልገያ ለማንፀባረቅ በ.90 ይባዛል 
(ከ22.5 ተማሪዎች በመማርያ ክፍል ጋር ተመጣጣኝ)። 

 
c) ልዩ ትምህርት፣ ESOL፣ ኣማራጭ ፕሮግራሞች፣ እና ሌሎች ልዩ ፕሮግራሞች 

ከተዘረዘሩት የተለዩ የመማርያ ክፍል ንጽጽፅፅሮች ሊያስፈልጋቸው ይችላል። 
 
2. በቦርዱ እርምጃ በግልጽፅ ካልተገለጸፀ በስተቀር፣ ኤሌሜንታሪ፣ መካከለኛ፣ እና ሁለተኛ ደረጃ 

ት/ቤቶች በፕሮግራም ኣቅም ከ80 እስከ 100 መቶኛ መጠን ውስጥ በስኬታማነት መስራት 
ኣለባቸው።  ኣንድ ት/ቤት ከኣቅሙ በታች (ከ80 በመቶ በታች) ወይም ከኣቅሙ በላይ (100 
መቶኛ በላይ) ኣገልግሎት ላይ የሚውል ከሆነ፣ የክልል ጥናት፣ ካፒታል ያልሆነ እርምጃ፣ ወይም 
የካፒታል በጀት ሊገናዘቡ ይችላሉ።  ኣንድ ት/ቤት የተመረጠለትን የምዝገባ መጠን በማሟላት 
ላይ ይገኝ እንደሆነም ይገናዘባል።  ከመጠን በላይ የኣጠቃቀም ሁኔታ ጉዳይ ከሆነ፣ ኣዲስ ህንፃ 
የመገንባት ፕላን ከመደረጉ በፊት የረጅም-ጊዜ ቀዋሚ ቦታ ተፈላጊነትን ለመፍረድ ጥረት 
ይደረጋል። የመገልገያዎች ከኣቅም በታች ኣገልግሎት ላይ መዋልም በረጅም-ጊዜ የምዝገባ 
ትንበያዎች እኣውደ ንባብ ውስጥ ይገመገማል። 

 
3. ተዘዋዋሪ የመማርያ ክፍሎች ቀዋሚ ስፋ ያለው ኣማራጭ እስከሚገኝ ለምዝገባ እድገት 

የፕሮግራም ቦታ እንዲሰጡ በጊዜያዊነት ኣገልግሎት ላይ ሊውሉ ይችላሉ።  ተዘዋዋሪ የመማርያ 
ክፍሎች በተጨማሪ የልጆች እንክብካቤ ፕሮግራሞች በት/ቤት እንዲካሄድ ለማስቻል ሊያገለግሉ 
ይችላሉ፣ እና ሌሎች ማሟያ ጥቅሞች ሊያስተናግዱም ይችላሉ።  ተዘዋዋሪ የመማርያ ክፍሎች 
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ከሌሎች የMCPS መማርያ ክፍሎች ጋር ተመጣጣኝ የሆኑ የጤና ደህንነት ደረጃዎች 
እንዲኖራቸው ያስፈልጋል።  

F. የት/ቤት ቦታ መጠን እንደሚከተለው የትምህርት ፕሮግራሙን ሙሉ በሙሉ ለማስተናገድ ኣነስተኛው 
የተፈላጊ ቦታ ስፋት ነው፡- 
 
1. የኤሌሜንታሪ ት/ቤቶች——የትምህርታዊ ፕሮግራሞችን ማሟላት የሚችለው ኣነስተኛ 

ኣገልግሎት ላይ የሚውል የቦታ መጠን 7.5 ኤክሮች፣ የክፍት ቦታ ተፈላጊዎችን ጨምሮ።  7.5 
ኤክሮች የተመሰረተው በጣም ጥሩ ሜዳማ ቦታ ላይ ነው፣ መጠኑ እንደ የቦታው ቅርፆጾች እና 
በአከባቢው የጣቢያ ገደቦች ላይ በመመርኮዝ ሊለያይ ይችላል። 

 
2. የመካከለኛ ደረጃ ት/ቤቶች——የትምህርታዊ ፕሮግራሞችን ማሟላት የሚችለው ኣነስተኛ 

ኣገልግሎት ላይ የሚውል የቦታ መጠን 15.5 ኤክሮች፣ የክፍት ቦታ ተፈላጊዎችን ጨምሮ።  15.5 
ኤክሮች የተመሰረተው በጣም ጥሩ ሜዳማ ቦታ ላይ ነው፣ መጠኑ እንደ የቦታው ቅርጾች እና 
በአከባቢው የጣቢያ ገደቦች ላይ በመመርኮዝ ሊለያይ ይችላል። 

 
3. High schoolsሁለተኛ ደረጃ ት/ቤቶች——የትምህርታዊ ፕሮግራሞችን ማሟላት የሚችለው 

ኣነስተኛ ኣገልግሎት ላይ የሚውል የቦታ መጠን 35 ኤክሮች፣ የክፍት ቦታ ተፈላጊዎችን 
ጨምሮ።  35 ኤክሮች የተመሰረተው በጣም ጥሩ ሜዳማ ቦታ ላይ ነው፣ መጠኑ እንደ የቦታው 
ቅርጾች እና በአከባቢው የጣቢያ ገደቦች ላይ በመመርኮዝ ሊለያይ ይችላል። 

 
G. State-rated Capacity/በስቴት-የተመዘነ ስፋት (SRC) በስቴት-የተወሰነ የተማሪ-ለ-መማርያ ክፍል 

ንጥጥፅፅር እና በኣንድ ት/ቤት ውስጥ የሚገኙ የማስተማርያ ጣቢያዎች የመባዛት ውጤት በመመስረት፣ 
በኣንድ ት/ቤት ሊስተናገዱ የሚችሉ የተማሪዎች ቁጥር ተብሎ በሜሪላንድ ስቴት ፍጪቺ የተሰጠው ነው።  
SRC በInteragency Committee for Public School Construction/የወኪል ድርጅቶች የጋራ ኮሚቴ 
ለህዝባዊ ት/ቤት ህንፃ/ግንባታ ስር የሚተዳደረው በህዝባዊ ት/ቤት ግንባታ ፕሮግራም ኣማካይነት 
ለካፒታል ፕሮጀችቶች ከስቴት በጀት ገንዘብ እንዲያገኙ ብቃታቸውን ለመወሰን ስቴቱ ይጠቀምበታል።  
SRC የCIP እና የMaster Plan ተቀጥያ ሆነው ለት/ቤቶች ቀርበዋል። 

 

V. የመገልገያ ፕላን ዝግጅት መመርያዎች፡- የመገልገያዎች ኣጠቃቀም ግምገማ 
 

A.  በያንዳንዱ ኣመት ኖቨምበር 1 ላይ፣ ኣዳዲስ የምዝገባ ትንበያዎች ከዳበሩ በኋላ፣ የተተነበዩት የሁሉም 
መገልገያዎች የኣጠቃቀም ደረጃዎች ተገምግመው ወደ ት/ቤቶች የበላይ ተቆጣጣሪ የCIP የውሳኔ ሃሳቦች 
ይጨመራሉ።  የክፍል ስፋት ለውጦችና የሌሎች ኣስፈላጊ ታሳቢዎች፣ እንደ የትምህርት ፕሮግራም ለውጥ 
የቀረቡ ሃሳቦች፣ የቅድመ-ሙኣለህፃናት ፕሮግራሞችን ጨምሮ፣ የልዩ ትምህርት ፕሮግራሞች፣ የESOL 
ፕሮግራሞች፣ ወይም የክፍል ደረጃ ዳግመ-ኣደረጃጀቶች የመሳሰሉ ውጤቶች ይገመገማሉ።  ጥበት፣ 
ከመጠን በላይ ስፋት፣ ወይም ሌሎች የመገልገያ ጉዳዮች ይኖሯቸዋል ተብሎ ለሚተነበይላቸው ት/ቤቶች፣ 
የት/ቤቶች የበላይ ተቆጣጣሪ የሚከተሉትን ለውሳኔ ማቅረብ ይችላል— 

 
1. ኣንድ የካፒታል ፕሮጀክት፣  
 
2. የክብ ጠረጴዛ የውይይት ቡድን መምራት፣ የክልል ለውጥ፣ ጂዮግራፊካዊ የተማሪ ምርጫ 

ኣመዳደብ ፕላን፣ ት/ቤት ማጣመር፣ መገልገያ መጋራት፣ መዝጋት/ማጠናከር፣ ወይም ሌላ 
ተመሳሳይ ትግባሬ የመሳሰሉ ካፒታል ያልሆኑ ትግባሬዎች፣  

 
3. ምንም ትግባሬ ኣለመኖር፣ ወይም  
 
 ተጨማሪ የምዝገባ ወይም የሌሎች ታሳቢ ጥናቶች እስኪከናወኑ ማዘግየት/ማሸጋገር። 
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B. በት/ቤቶች የበላይ ተቆጣጣሪ የተደረጉ የመገልገያ የውሳኔ ሃሳቦች የትምህርታዊ ፕሮግራም ተፅእኖዎችን 

ግንዛቤ ያካትታሉ።  የመገልገያዎች ፕላኖች ማዳበር ሂደት ኣካል በመሆን፣ የMCPS ሰራተኛ ኣባሎቸ 
ለመገልገያ ፕላኖች የፕሮግራም ተፈላጊዎችን ለመለየት ኣግባብነት ካላቸው የፕሮግራም ሰራተኛ ኣባሎች 
ጋር በቅርብ ኣብረው ይሰራሉ።  ለመገልገያ የሚደረጉ መሻሻሎች የስንክልና ያላቸው ኣሜሪካኖች ኣዋጅ 
ተፈላጊዎችን በጥብቅ ይከተላሉ። 

 

VI. የካፒታል መሻሻሎች ፕሮግራም እና የትምህርታዊ መገልገያዎች MASTER PLAN 
 

A. CIP 
 

1. በያንዳንዱ ኣመት ኖቨምበር 1 ወይም በዚያ ኣካባቢ፣ በት/ቤቶች የበላይ ተቆጣጣሪ ለኣመታዊ 
ካፒታል በጀት እና የCIP ስድስት-ኣመት ወይም ኣስቀድሞ ለፀደቀ CIP ማሻሽያዎች የውሳኔ 
ሃሳቦች ይቀርባል።  የክልል ለውጥ ወይም ጂዮግራፊካዊ የተማሪ ምርጭጫ፡አ የምደባ ፕላን 
የውሳኔ ሃሳቦች፣ ወይም ሌሎች በት/ቤቶች የበላይ ተቆጣጣሪ ለህዝባዊ ድህረ እይታ ተጨማሪ 
ጊዜ እንደሚያስፈልጋቸው የተለዩ የመገልገያ ፕላን የውሳኔ ሃሳቦች፣ ኦክቶበር-ኣጋማሽ ላይ ይፋ 
ይደረጋሉ። 

 
  2. የስድስት-ኣመቱ CIP የሚከተሉትን ያካትታል፡- 
 

a) ለቦርድ ድህረ እይታ እና ትግባሬ መመዘኛዎች፡- 
 

(1) የት/ቤት ምዝገባዎች ተመራጭ የብዛት መጠን 
 
(2) የፕሮግራም የመያዝ አቅም/ስፋትና የመገልገያ ኣጠቃቀም ስሌቶች  
 
(3) የት/ቤት ሰፈር/ቦታ መጠን 

 
b) የበስተኋላ መረጂያዎች ስለ ምዝገባ ትንበያ ዘዴ 

 
c) ወቅታዊ የምዝገባ ቁጥሮች፣ የት/ቤት የህዝብ ኣይነት ገፅታዎች፣ እና የመገልገያ ገፅታዎች  
 
d) የት/ቤት ምዝገባ ትንበያዎች ለያንዳንዳቸው ለሚቀጥሉት ስድስት ኣመቶች እና 

የረጅም-ጊዜ ትንበያዎች ለ10ኛውና ለ15ኛው ኣመት 
 
e) ለውጦች በት/ቤት ስፋቶች፣ ኣዳዲስ ት/ቤቶች፣ ዳግመ-ግንባታዎች/መስፋፋቶች፣ 

የፕሮግራም ቦታዎች፣ እና/ወይም የት/ቤቶቹ የኣገልግሎት መስክ የመሳሰሉ የቀረቡ 
ትግባሬዎች ዝርዝር።  በት/ቤቶች የበላይ ተቆጣጣሪ ያስፈልጋሉ ተብለዉለው ከታመኑ 
በጉዳዮች ላይ ተጨማሪ መረጃዎች ለማቅረብ ለCIPው ማሟያዎች ሊገለፁ ይችላሉ። 

 
f) የት/ቤቶች የበላይ ተቆጣጣሪ የካፒታል በጀት  አኣጠቃቀምን በተመለከተ የመስመር 

ንጥል ማጠቃለያ የውሳኔ ሃሳቦች። 
 
 

3. በት/ቤቶች የበላይ ተቆጣጣሪ የቀረበው CIP በMCPS የድርጣቢያ ላይ ይለጠፋል።  የሰነዱ 
ቅጂዎች ለቦርድ ኣባሎችና ለቦርድ ሰራተኞች፣ ለMCPS ስራ ኣስፈፃሚ ሰራተኞች፣ እና 
ለMCCPTA ፕሬዚደንት፣ ለMCCPTA የኣአካባቢ ምክትል ፕሬዚደንቶች፣ እና ለክላስተር 
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ኣስተባባሪዎች ይቀርባል።  በተጨማሪ፣ የCIP ህትመት እና መስመር ላይ መገኘት ማስታወቂያ  
ለርእሰመምህራን፣ የPT(S)A ኣመራር፣ ማዘጋጃ ቤቶች፣ እና ለሲቪል ቡድኖች ይላካል።  ይህ 
ማስታወቂያ የቦርዱን የስራ ክፍለጊዜዎች፣ ህዝባዊ ችሎቶች፣ እና CIP ላይ ተግባሬን ያካትታል።  

 
 
4. የቦሩዱ የጊዜ መስመር/ፕሮግራም የCIP ድህረ እይታና ትግባሬ በየኣመቱ ኣንድ ወይም ከዚያ 

በላይ የስራ ክፍለጊዜዎች እና ኣንድ ወይም ከዚያ በላይ ችሎቶች ከመጀመርያ እስከ ኖቨምበር 
ኣጋማሽ፣ እና ትግባሬ ከኣጋማሽ እስከ ኖቨምበር መጨረሻ ያጠቃልላል።  (ለህዝባዊ ችሎት ሂደት 
ክፍል IX.E.ን እና ለኣመታዊ የቀን መቁጣርያ ክፍል Xን ተመልከቱ።) 

 
5. በት/ቤቶች የበላይ ተቆጣጣሪ ማንኛቸውም የተሸጋገሩ የፕላን ጉዳዮች እና/ወይም የCIP ማሻሽያ 

የቀረቡ ሃሳቦች የሚከናወኑት በፌብሩወሪ ኣማካይ ላይ ነው።  የቦርዱ የጊዜ መስመር ለነዚህ 
ጉዳዮች ኣንድ ወይም ከዚያ በለይ የስራ ክፍለ ጊዜዎች እና ኣንድ ወይም ከዚያ በላይ ህዝባዊ 
ችሎቶች ከፌብሩወሪ መጨረሻ እስከ ማርች-ኣጋማሽ፣ እና ትግባሬ በማርች መጨረሻ ላይ 
ያካትታል።  ካስፈለገ፣ የተሸጋጋሩ የፕላን ጉዳዮች የጊዜ መስመር በት/ቤቶች የበላይ ተቆጣጣሪ 
ለማህበረሰብ ኣስተያየት ኣግብኦስተያየት ተጨማሪ ጊዜ ለመስጠት ሊሻሻል ይችላል። 

 
6. ቦርዱ ያልተመደ ሁኔታ ኣለ ብሎ በሚወስንባቸው ጉዳዮች ላይ፣ የት/ቤቶች የበላይ ተቆጣጣሪ 

ስለCIP፣ የመገልገያዎች ፕላን እንቅስቃሴዎች፣ የት/ቤት ክልል ለውጦች፣ ወይም ጂዮግራፊካዊ 
የተማሪ ምርጫ ምደባ ፕላኖች በሚመለከት የውሳኔ ሃሳቦች ለመስጠት ኣአንድ ኣማራጭ የጊዜ 
ፕሮግራም ሊያዳብር ይችላል። 

 
7. ከግምገማና የቦርድ ትግባሬ በኋላ፣ ቦርድ የጠየቀው CIP—ለሁሉም የተጠየቁ ፕሮጀክቶች 

ኦፊሲየላዊ Project Description Forms/የፕሮጀክት መግለጫ ፎርሞች (PDFs)ን 
ጨምሮ—ለካውንቲ ምክር ቤትና ለካውንቲ ስራ ኣስፈፃሚ ለግምገማቸውና ለካውንቲ ምክር 
ቤት እርምጃ ገቢ ይደረጋል።  በቦርድ-የተጠየቀው CIP ለመረጃ ያህል ለM-NCPPC፣ 
ለሜሪላንድ ስቴት የትምህርት መምርያ፣ እና የስቴት ወኪል ድርጅቶች ኣስተባባሪ ኮሚቴ 
ይላካል። 

 
 
8. የካውንቲው ስራ ኣስፈፃሚ የውሳኔ ሃሳቦች በካውንቲው ኣጠቃላይ CIP እንዲካተት በጃንዩወሪ-

ኣማካይ ለካውንቲው ምክር ቤት ይላካሉ።  የካውንቲው ምክር ቤት በቦርድ-በተጠየቀው CIP 
ለግምገማና ለውሳኔ እርምጃ የጊዜ መስመር ከፌብሩወሪ እስከ ሜይ ድረስ ነው። 

 
9. የካውንቲው ምክር ቤት የየሁለት ኣመቱን የስድስት ኣመት CIP፣ እና የCIPውን ማሻሻያዎች፣ 

በሜይ መጨረሻ ላይ ያፀድቃል። 
 

B. Master Plan/ዋና ዕቅድ 
 

በእያንዳንዱ ኣአመት ጁን 30 ላይ፣ የካውንቲ ምክር ቤት-ያፀደቃቸው ካፒታል እና ቦርድ-ያፀደቃቸው 
ካፒታል-ያልሆኑ የመገልገያ ትግባሬዎች ማጠቃለያ በት/ቤቶች የበላይ ተቆጣጣሪ ታትሞ ይወጣል።  ይህ 

ሰነድ፣ የትምህርታዊ መገልገያዎች Master Plan/መሰረተ ፕላን፣  በስቴት ህዝባዊ የህንፃ ስራ ፕሮግራም 
ህጎችና ደንቦች መሰረት ኣስፈላጊ ነው። 

 

1. Master Planኑ በካውንቲ ምክር ቤት የገንዘብ ወጪ የተፈቀደላቸውን የሁሉን ካፒታል 
ፕሮጀክቶች የተተነበየ ተፅእኖ እና ማናቸውንም በቦርድ የተፈቀዱ ካፒታል ያልሆኑ የመገልገያ 
ተግባሮች የካትታል። 
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2. ልክ እንደ CIP፣ Master Plan የሚከተሉትን ያካትታል፡- 
 

a)  የሚከተሉት መመዘኛዎች፡- 
 

(1)  ተመራጭ የት/ቤት ምዝገባዎች መጠን 
 

(2) የፕሮግራም የማስተናገድ አቅም/ስፋትና የመገልገያ ኣጠቃቀም ስሌቶች  
 

(3) የት/ቤት ሰፈር/ቦታ ስፋት 
 

b) በምዝገባ ትንበያ ዘዴ ላይ የበስተኋላ መረጃዎች 
 
c) ወቅታዊ የምዝገባ ቁጥሮች፣ የት/ቤት ህዝባዊ ኣይነተ-ብዙህነት ገፅታ፣ እና የመገልገያ 

ገፅታዎች 
 

d) የፕሮግራም የማስተናገድ ኣአቅም/ስፋትና የመገልገያ ኣጠቃቀም ስሌቶች 
 
e) የት/ቤት ምዝገባ ትንበያዎች ለያንዳንዱ የሚቀጥሉት ስድስት ኣመታት፣ እና የረጅም-

ጊዜ ትንበያዎች ለ10ኛና ለ15ኛ ኣመቶች።  መረጃው የሚያንፀባርቀው በስፕሪንግ 
ከተደረገ የኣንድ ኣመት መሻሻል ጋር ባለፈው ፎል የተደረጉ ትንበያዎች፣ እና በክልል 
ለውጦች፣ ጂዮግራፊካዊ የተማሪ ምርጫ የምደባ ፕላኖች፣ ወይም ሌሎች በቦርድ 
የፀደቁ ለውጦች ምክንያት የተደረጉ ማንኛዎቹም ለውጦችን ነው  

 
f) በካውንቲ ምክር ቤት-የፅደቁ PDFፎች ለሁሉም ካፒታል ፕሮጀክቶች ከፕሮግራሞች፣ 

የተገመቱ ዋጋዎች፣ እና የገንዘብ ምንጮች 
 

VII. የማህበረሰብ ተሳትፎ ሂደቶች 
 

A. የማህበረሰብ ተሳትፎ 
 

በMCPS የመገልገያ ፕላን ዝግጅት የት/ቤት እና የማህበረሰብ ተሳትፎ ለፕላኖች ስኬት ኣስፈላጊ ነው።  
ይመለከተናል ባዮች እና ፍላጎት ያላቸው የማህበረሰቡ ኣባሎች ከቦርድ መመርያ ABA፣ የማህበርሰብ 
ተሳትፎ ጋር ስሙሙ በሆኑ ሂደቶች ኣማካይነት በመገልገያዎች ፕላን ዝግጅት ኣስተያየቶቻቸውን 
ለመስጠት በርካታ እድሎች ኣሏቸው።  
 
1. ወላጆች/ኣሳዳጊዎች፣ ሰራተኞች፣ እና ተማሪዎች በፕላን ዝግጅት ሂደት ውስጥ ተቀዳሚዎቹ 

ባለጉዳዮች ናቸው።  MCCPTA፣ የኣካባቢ PT(S)Aዎች፣ ወይም ሌሎች የወላጅ/ኣሳዳጊ ወይም 
የተማሪ ተወካዮች ኣግባብ ካላቸው የMCPS ሰራተኞች ጋር ከዚህ በሚቀጥሉት የፕላን ዝግጅት 
ሂደቶች ተሳትፈዋል፡-  

 
a)  የቦታ ምርጫ ለኣዳዲስ ት/ቤቶች  
 
b) የመገልገያ ንድፍ (የኣርኪቴክት ምርጫ እና የኣርኪቴክት ንድፍ) ለኣዳዲስ ት/ቤቶች፣ 

ተቀጥያዎች፣ ወይም ዳገመ-ቅስቀሳ/መስፋፋቶች ለነባር ት/ቤቶች 
 
c) የት/ቤት ክልል ለውጦች እና ጂዮግራፊካዊ የተማሪ ምደባ ምርጫ ፕላኖች 
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d) ከመገልገያ-ጋር-የተያያዙ የትኩረት ቡድኖች፣ ግብረ ሃይሎች፣ የስራ ቡድኖች፣ ኣማካሪ 

ኮሚቴዎች፣ እና የክብ ጠረጴዛ ዙርያ የውይይት ቡድኖች 
 

e) የት/ቤት መዘጋቶች እና ማጠንከሪያዎች  
 

2. በተጨማሪ፣ የMCPS ሰራተኞች፣ ማዘጋጃ ቤቶች፣ የኣካባቢ የመንግስት ወኪል ድርጅቶች፣ 
ሲቪል ቡድኖች፣ እና ካውንቲ-ኣቀፍ ድርጅቶች ለፕላን ዝግጅት ሂደት ማበርከት ይችላሉ። 

 
B. የክላስተር ኣስተያየቶች 

 
1. በጁን ወር፣ የክላስተር ተወካዮች ለት/ቤቶች የበላይ ተቆጣጣሪ ማንኛውንም በመገልገያ-

የተመሰረቱ ቅሬታ ዎች፣ ተቀዳሚዎች፣ ወይም ከኣካባቢው የPT(S)A ኣመራር፣ ርእሰመምህራን፣ 
እና ማህበረሰቡ ጋር በመመካከር ለት/ቤቶቻቸው የየለዩዋቸውን ሃሳቦች/ፕሮግራሞች ሊያቀርቡ 
ይችላሉ።   

 
2. የክላስተር ኣስተያየቶች የት/ቤቶች የበላይ ተቆጣጣሪ በCIP ውስጥ ካቀረባቸው የመገልገያ 

መዳበር የውሳኔ ሃሳብ ውስጥ ይገናዘባሉ። 
 

C. የማህበረሰብ ተሳትፎ ዘዴዎች 
 

የት/ቤቶች የበላይ ተቆጣጣሪ ከትምህርት ቤት መገልገያ-ጋር-የተያያዙ ጉዳዮች፣ የክልል ለውጦችን እና 
ጂዮግራፊካዊ የተማሪ ምርጫ ምደባ ፕላኖችን ጨምሮ በማናቸውም እነዚህን ወይም ከሚከተሉት 
ዘዴዎች ውስጥ የማኅበረሰብ ኣስተያየት ማሰባሰብ ያስፈልገዋል፦ የትኩረት ቡድኖች፣ ግብረ ሃይሎች፣ 
የስራ ሃይሎች፣ የስራ ቡድኖች፣ ኣማካሪ ኮሚቴዎች፣ የክብ ጠረጴዛ ዙርያ ውይይት ቡድኖች፣ ህዝባዊ 
መድረኮች፣ ቅኝቶች፣ እና ወይም በቴክኖሎጂ የታገዙ መገናኛዎች። 

 
1. የትኩረት ቡድኖች፣ ግብረ ሃይሎች፣ የስራ ቡድኖች፣ ኣማካሪ ኮሚቴዎች (ኮሚቴዎች) ወይም 

የክብ ጠረጴዛ ውይይት ቡድኖች (ክብ ጠረጴዛዎች)፡-  
 

a) a) የት/ቤቶች የበላይ ተቆጣጣሪ ለትኩረት ቡድን፣ ለግብረ ሃይል፣ የስራ ቡድን፣ 

ኣማካሪ ኮሚቴ፣ ወይም የክብ ጠረጴዛ እንዲከታተሉት ፈተና/ትእዛዝ ያዳብራል/ታዳብራለች፡- 

 

 
(2)(1) ከመገልገያ-ጋር-የተያያዘው ጉዳይ የክልል ለውጥ ወይም ጂዮግራፊካዊ 

የተማሪ ምርጫ ምደባ ፕላን የሚያካትት ከሆነ፣ የት/ቤቶች የበላይ ተቆጣጣሪ 
ተፅእኖ እንዲደርስባቸው እምቅ ሁኔታ ያላቸው ኣካባቢዎች በማንኛውም 
የትኩረት ቡድን፣ ግብረ ሃይል፣ የስራ ቡድን፣ ኣማካሪ ኮሚቴ፣ ወይም የክብ 
ጠረጴዛ መወካልላቸውን እና በቡድኑ ውስጥ የዘር፣ የብሄር፣ እና የማህበራዊ-
ኤኮኖሚያዊ ህብረ-ብዙህነት እንዲኖር የሚያራምዱ የመድረስ ጥረቶች 
መኖራቸውን ያረጋግጣል። 
 

(3)(2) ከመገልገያ-ጋር-የተያያዘው ጉዳይ ለኣዲስ ት/ቤት ቦታ መምረጥን 
የሚመለከት ከሆነ የት/ቤቶች የበላይ ተቆጣጣሪው በኣካባቢያቸው ተወዳዳሪ  
ቦታዎች ያሏቸው የሲቪል ቡድኖች እና ኣግባብ ያላቸው ማዘጋጃ ቤቶች፣ 
የካውንቲ ኣስተዳደር፣ እና የMontgomery County የፕላን መምርያ፣ እና 
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የMontgomery County የመናፈሻ መምርያ ሰራተኞች ለመሳተፍ እድል 
እንዲኖራቸው ያረጋግጣል። 

b) በዚህ ውስጥ በሌላ መልኩ ካልተቀመጠ በስተቀር፣ የትኩረት ቡድን፣ የስራ ሃይል፣ 
የስራ ቡድን፣ የኣማካሪ ኮሚቴ፣ ወይም የክብ ጠረጴዛ ኣባሎች ከመገልገያ-ጋር-
የተያያዘውን ጉዳይ ለመያያዝ ኣቅርቦቶችን ለማዳበር ሰራተኞች ለማገዝ መስፈርቶችን 
ይለያሉ። የት/ቤቶች የበላይ ተቆጣጣሪ እና ቦርዱ ከመገልገያ-ጋር-የተያያዘ ጉዳይን 
ለመፍታት እኣቅርቦቶችን ሲገመግሙ እንዚህን መስፈርቶች ያገናዝቧቸዋል። 

 
c) የMCPS ሰራተኛ ኣባላት ለትኩረት ቡድን፣ ግብረ ሃይል፣ የስራ ቡድን፣ የኣማካሪ 

ኮሚቴ፣ ወይም የክብ ጠረጴዛ የተለያዩ ኣቅርቦቶችን ያዳብሩላቸዋል፣ የኣቅርቦቶች 
ቁጥር ከመገልገያ-ጋር-የተያያዘ ጉዳይ ገፀባህርይ ጋር በተያያዘ መንገድ። የሆነ ሆኖ፣ 
ለቡድኑ የሚዳብረው ጠቅላላ የኣቅርቦቶች ቁጥር ከ10 በላይ ኣይሆንም።  

 
d) በትኩረት ቡድን፣ ግብረ ሃይል፣ የስራ ቡድን፣ የኣማካሪ ኮሚቴ፣ ወይም የክብ ጠረጴዛ 

እና እነሱ በሚወክሉት ማህበረሰብ መካከል ኣገናኝ የሆኑት ተወካዮች በPT(S)A 
ስብሰባዎች፣ እና፣ የሲቪል ቡድን ስብሰባዎች የመሳሰሉ ሌሎች መድረኮች ጋር ኣስፈላጊ 
መረጃዎች ይጋራሉ።  ከዚያም ከማህበረሰብ የተገኘ ኣስተያየት በወኪሎቹ እኣማካይነት 
በተከታታይ ስብሰባዎች ይቀርባል።  የማህበረሰብ ኣስተያየት በተጨማሪ በተወካዮች 
እና በPT(S)A ኣማራጭ ወይም የክላስተሮች የእቋም ሰነዶች ወደ ኣቅርቦቶች 
ግምገማዎች ይታሰባል። 

 
e) የትኩረት ቡድኑ፣ የግብረ ሃይል፣ የስራ ቡድን፣ የኣማካሪ ኮሚቴ፣ ወይም የክብ 

ጠረጴዛው ለት/ቤቶች የበላይ ተቆጣጣሪ የኣቅርቦቶች ግምገማዎች በኣባላት 
የሚያካትት ዘገባ ያዳብርለታል።  ለኣዲስ ት/ቤት ቦታ ምርጫ፣ ኣባሎች በግምገማ 
መስፈርቶች ላይ በመመስረት ከሁሉም በላይ የኣድናቆት ውጤት ያገኘውን ቦታ እና 
በሁለተኛ ደረጃ ኣድናቆታዊ ውጤት ያገኘውን ቦታ ይለያሉ።  በተጨማሪ፣ እንደ 
ኣግባቡ፣ የት/ቤቶች የበላይ ተቆጣጣሪ የማንኛውንም ግላዊ የPT(S)A ወይም 
የክላስተር የእኣቋም ወረቀቶችን/ሰነዶችን ያገናዝባል።  በዚህ ወስጥ በተለየ ሁኔታ 
ካልቀረበ በስተቀር፣ በሂደቱ መጀመርያ ላይ የዳበሩት መስፈርቶች የኣቅርቦቶቹ ግምገማ 
መሰረት ናቸው።   

 
2. የህዝባዊ መድረኮች፣ ቅየሳዎች፣ እና በቴክኖሎጂ የተቀናጁ መገናኛዎች፡- 
 

a) በሂደቱ ውስጥ በማንኛውም ወቅት የት/ቤቶች የበላይ ተቆጣጣሪ የMCPS ሰራተኞችን 
እና/ወይም ማንኛቸውንም ከመገልገያ-ጋር-የትኩረት ቡድኖች፣ ግብረ ሃይል፣ የስራ 
ቡድኖች፣ ኣማካሪ ኮሚቴዎች፣ እና የክብ ጠረጴዛን ከሌሎች የማህበረሰብ ኣስተያየት 
ማግኛ ዘዴዎች ጋር በማያያዝ ወይም በነሱ ፋንታ በህዝባዊ መድረክ፣ ቅየሳ፣ ወይም 
በቴክኖሎጂ በተቀናጁ መገናኛዎች የማህበረሰብ ኣስተያየት እንዲያገኙ መመርያ 
ሊ(ልት)ሰጣቸው ይችላል/ትችላለች። 
 

b) ከመገልገያ-ጋር-የተያያዘው ጉዳይ የት/ቤት ክልል ለውጦች እና ጂዮግራፊካዊ የተማሪ 
ምርጫ ምደባ ፕላኖች የሚያካትት ከሆነ፣ የት/ቤቶች የበላይ ተቆጣጣሪ እምቅ ተፅእኖ 
የሚደረስባቸው መስኮች ስለ ህዝባዊ መድረክ፣ ቅየሳ፣ ወይም በቴክኖሎጂ የተቀናጀ 
መገናኛ ማስታወቂያ እንደሚደርሳቸውና የመሳተፍ እድል እንደሚኖራቸው 
ያረጋግጥላቸዋል/ታረጋግጥላቸዋለች። 
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c) ከመገልገያ-ጋር-የተያያዘው ጉዳይ ለኣዲስ ት/ቤት ቦታ መምረጥን የሚያካትት ከሆነ፣ 
የት/ቤቶች የበላይ ተቆጣጣሪ በኣካባቢያቸው ተወዳዳሪ ቦታዎች ያሏቸውን የሲቪል 
ቡድኖች ያስታውቃቸዋል/ታስታውቃቸዋለች፤ እናም ኣግባብ ያላቸው ማዘጋጃ ቤቶች፣ 
የካውንቲ ኣስተዳደር፤ እና የMontgomery County የፕላን መምርያ እና 
የMontgomery County የመናፈሻዎች መምርያ እና ለመሳተፍ እድል ይሰጣቸዋል። 

VIII. ልዩ የግምገማ መስፈርቶች 
 

A. የት/ቤት ክልል ለውጦች እና ጂዮግራፊካዊ የተማሪ ምርጫ ምደባ ፕላኖች 
 

የት/ቤት ክልሎች ለውጦች እና ጂዮግራፊካዊ የተማሪ ምርጫ ምደባ ፕላኖች ግምገማ ሲደረግባቸው 
የሚከተሉት ታሳቢዎች ግንዛቤ ወስጥ ይገባሉ፡-   
 

1. የመገልገያ ኣጠቃቀም 
 

a) የት/ቤት ክልል ለውጦች እና ጂዮግራፊካዊ የተማሪ ምርጫ ምደባ ፕላኖች በመገልገያ 
ኣጠቃቀሞች በተቻለ መጠን ከ80 በመቶ እስከ 100 በመቶ የብቃት ክልል ውስጥ 
መገኘት ኣለባቸው። 

 
b) ፕላኖች የሚያዋጡ መሆናቸው ከታወቀ፣ የካፒታልና የስራ ማስኬጃ ወጭዎች 

ለመቀነስ ፋይናንሳዊ ሃላፊነት እንዲኖራቸው ያስፈልጋል።  የጥናቶቹ ጂዮግራፊካዊ 
ስፋት በወጪዎች ላይ ኢኮኖሚያዊ ጉዳዮችን ለመገንዘብ እና የፕሮጀክቱን ጉዳዮች 
ለመተግበር የረጅም ጊዜ እቅዶችን ለማቅረብ እንዲቻል በት/ቤት ምደባ የተቻለውን 
ያህል የተረጋጋ እንዲሆን ማድረግ አለበት። 

 
c) በኣንዳንድ ጉዳዮች የኣንድ መገልገያ የጋርዮሽ ኣጠቃቀም ከአኣንድ ክላስተር በላይ 

ቢሆን ከሁሉም በበለጠ የሚሳካ የመገልገያ ፕላን ሊሆን ይችላል።  በእነዚህ ጉዳዮች 

ውስጥ፣ የኣርቲኩሌትድ/ማጣርያ ምዝገባ 25 በመቶ ወይም ከዚያ በላይ ወደ 
ተመደቡበት ከፍተኛ-ደረጃ ት/ቤቶች እንዲቀጥሉ ተፈላጊ ነው።  

 
2. የተማሪዎች ስነ ህዝብ ባህሪያት 

 
a) የት/ቤት ክልል ለውጦች እና ጂዮግራፊካዊ የተማሪ ምርጫ ምደባ ፕላኖች የተለያዩ 

ኣማራጮችን ተፅእኖ በሚመለከታቸው ት/ቤቶች እኣጠቃላይ ህዝቦች ላይ ግንዛቤ 
ውስጥ ማስገባት ኣለባቸው።  የኣንድ ት/ቤት ህዝብ ከኣንድ የተለየ ጂዮግራፊካዊ 
የክትትል መስክ የተመደቡ ተማሪዎችን የሚያጠቃልል ነው።  

 
b) የሚገባ መስሎ ከታየ፣ የት/ቤት ክልሎች ወይም ጂዮግራፊካዊ የተማሪ ምርጫ ምደባ 

ፕላኖች በያንዳንዱ የሚመላከታቸው ት/ቤቶች ህብረ-ብዙህ የተማሪ ኣካል እንዲፈጠር 
ማራመድ ኣለባቸው።  የተለያዩ ኣምማራጮች ተጽፅእኖ የሚያሳዩ መረጃዎች 
የሚከተሉትን ያካትታል፦  

 
(1) የህዝበ-ተማሪ የዘር/የጎሳ ይዞታ 

 

(2) በፌደራል የFARMS ፕሮግራም ተሳትፎ መለኪያ መሰረት የተማሪ ህዝብ 

የማህበራዊ-ኤኮኖሚያዊ ይዞታ   
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(3) በESOL ፕሮግራም ምዝገባ መሰረት የእንግሊዘኛ ቋንቋ ተማሪዎች ደረጃ  

 

(4) ሌሎች ኣስተማማኝ ህዝብ-ነክ ኣመልካቾች፣ የነጠላ ቤተሰብና የበርካታ 

ቤተሰብ መኖርያዎች መደበላለቅ የመሳሰሉ፣ የተማሪ እንቅስቃሴ መጠኖች፣ 

እና ኣግባብ ካለና ተገቢ ሆኖ ከታየ የልዩ ትምህርት ተሳትፎም በተጨማሪ 

ሊገናዘብ ይችላል።   

 
3. የማህበረሰቦች ጂዮግራፊካዊ ቅርበት ለት/ቤቶች 

 
a) ኣብዛኛውን ጊዜ፣ የኤሌሜንታሪ ት/ቤትና የመካከለኛ ደረጃ ት/ቤት ጂዮግራፊካዊ 

ክልል የት/ቤት ክልል ለውጦች እና ጂዮግራፊካዊ የተማሪ ምርጫ ምደባ ፕላን ጥናቶች 
በሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ክላስተር አኣካባቢ/መስክ መወሰን ኣለባቸው።  ለሁለተኛ 
ደረጃ ት/ቤቶች፣ ከኣንድ የሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት በላይ ሊጠና ይችላል።  

 
b)  የማህበረሰብ በት/ቤቶች ተሳትፎ ኣስመልክቶ MCPS ባለው ትኩረት መሰረት፣ ወሰን 

እና የተማሪ ምርጫ ፕላኖች በትምህርት ቤቱ ዙሪያ ተያያዥ ማህበረሰቦች የተዋቀሩ 
የኣካባቢያዊ የኣገልግሎት አኣካባቢዎችን ለመፍጠር ግምት ውስጥ መግባት ኣለባቸው።  
ሌሎች ታሳቢዎች እስካላስገደዱ ድረስ፣ ወደ ት/ቤት የእግር መዳረሻ መብዛት እና 
የትራንስፖርት ርቀቶች መቀነስ ይኖርባቸዋል። 
 

4. የት/ቤት ምደባዎች ከጊዜ ጋር መረጋጋት 
 

a) ክልሎች እና የተማሪዎች ምርጫ የምድብ እቅድ በተቻለ መጠን ለረዥም 
ጊዜ የሚቆዩ ቋሚ ውጤቶች እንዲፈጠሩ ማድረግ ያስፈልጋል። 

 
b) የተማሪ ዳግመ-ምደባዎች የቅርብ ጊዜ የወሰን ለውጦች እና ጂዮግራፊካዊ 

የተማሪ ምርጫ ምደባ ፕላን ለውጦች፣ እና/ወይም የት/ቤት መዘጋቶች እና 
ማዋሃድ በተመሳሳይ ተማሪዎች ላይ ሊያሳርፉ የሚችሉ ተጽፅዕኖዎች 
መገናዘብ ኣለባቸው። 

 
B. የቦታዎች ምርጫ ለአኣዳዲስ ት/ቤቶች 

 
የMCPS ትንበያዎች በስድስት-ኣመቱ CIP ኣንድ ኣዲስ ት/ቤት ማስፈለጉን ሲያመለክቱ፣ በስጦታ ወይም 
በግዢ የተገኙና በቦርዱ ዝርዝር ውስጥ የገቡትን ጨምሮ፣ ተስፋ ያላቸው ኣዳዲስ ቦታዎች ሲገመገሙ 
የሚከተሉት ታሳቢዎች ግንዛቤ ውስጥ ይገባሉ፡- 

 
1. ጂዮግራፊካዊ ስፍራ ከነባር ወይም የወደፊት የተማሪ ህዝቦችና ነባር ት/ቤቶች ሲዛመድ 

 
2. ስፋት በኤክር ሲለካ 

 
3. የመሬት ኣቀማመጥ እና ሌሎች ኣካባቢያዊ ጠባዮች 

 
4. የመገልገያዎች (ውሃ፣ ኤሌክትሪክ፣ ወዘተ.) መገኘት/መኖር 

 
5. ፊዚካል/ኣካላዊ ሁኔታ 

 
6. የቦታ መኖር እና ለመረከብ የሚወስደው ጊዜ 
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7. የማግኘት ዋጋ የግል ንብረት ከሆነ 

 
C. የኣርኪቴክት ምርጫ እና የመገልገያ ንድፍ 

 
ለመማርያ ክፍሎች መስፋፋት፣ ለነባር ት/ቤቶች ዳግመ-እደሳ/መስፋፋት፣ እና ለኣዲስ ት/ቤት ህንፃ ስራ 
ኣርኪቴክት ሲመረጥና እና የመገልገያ ንድፍ ሲገመገም የሚከተሉት ታሳቢዎች ይገናዘባሉ፡- 

 
1. ትምህርታዊ ዝርዝር ደንቦች ለት/ቤት ህንፃዎች ከትምህርታዊ ፕሮግራም ሰራተኞችና በት/ቤት-

ከተመደቡ ኣስተዳዳሪዎች ጋር በመመካከር በMCPS ሰራተኛ ኣባሎች እንደዳበሩ 
 

2. በኣርኪቴክት ኣመራረጥ ለይ የት/ቤት ኣስተዳዳሪዎች፣ የት/ቤት ሰራተኞች፣ እና የPT(S)A 
ተወካዮች ኣስተያየት  

 
3. ከኩታ-ገጠም ባለነብረቶች፣ ካሉ፣ ኣስተያየት 

 
D. የት/ቤት መዘጋቶችና መጠናከሮች 

 
በት/ቤት መዘጋቶችና ማጠናከሪያዎችን ሲገመገሙ የሜሪላንድ ህግ ግዴታዎች ይከበራሉ።  

 

IX. የት/ቤቶች የበላይ ተቆጣጣሪ የውሳኔ ሃሳብ እና የቦርድ እርምጃ 
 

A. የት/ቤቶች የበላይ ተቆጣጣሪ የሰራተኞችን ምክር፣ ማንኛቸውንም ኣስተያየት ከPT(S)A ክላስተር የኣቋም 
ሰነዶች ወይም ኣስተያየቶች፣ ግብረ ሃይሎች፣ የስራ ቡድኖች፣ ኣማካሪ ኮሞቴዎች፣ የክብ ጠረጴዛ ዘገባዎች፣ 
የኣምማራጭ ወይም የኣቅርቦት ግምገማዎች፣ ህዝባዊ ችሎቶች፣ ቅየሳዎች፣ እና/ወይም በማሀበረሰብ 
ኣስተያየት ጎዳናዎች ኣማካይነት ከሌሎች ድርጅቶችና ግለሰቦች ኣስተያየት ካገናዘበ/ች በኋላ ስለ የድስቱ-
ኣመት CIP የውሳኔ ሃሳቦች ያዳብራል/ታዳብራለች።  

 
B. የት/ቤቶች የበላይ ተቆጣጣሪ የውሳኔ ሃሳቦች፣ በመገልገያ ጉዳዮች ገፅታ መሰረት፣ ከኖቨምበር 1 ሳይዘገይ 

ይታተማሉ።  ካስፈለገ በመገልገያ ጉዳዮች ገፅታ መሰረት የተውሰኑ ሃሳቦች በኦክቶበር-ኣማካይ ወይም 
በፌብሩወሪ-ኣማካይ ሊታተሙ ይችላሉ።  በተጨማሪ፣ ቦርዱ ለውሳኔ ሃሳቦችና ለቦርድ ግምገማና እርምጃ 
ኣጠር ያለ ፕሮግራም የሚጠይቅ ያልተለመደ ሁኔታ ኣለ በሎ ከወሰነ የውሳኔ ሃሳቦቹ በኣመቱ ውስጥ 
በሌሎች ወቅቶች ሊደረጉ ይችላሉ። 

 
C. የት/ቤቶች የበላይ ተቆጣጣሪ የውሳኔ ሃሳቦች በMCPS ድርጣቢያ ይለጠፋሉ፣ እናም የሚመለከታቸው 

የት/ቤት ርእሰመምህራን እና PT(S)Aዎች ስለነሱ እና የቦርዱ ግምገማና እርምጃ ሂደት እንዲያውቁት 
ይደረጋል። 

 
D. ቦርዱ የት/ቤቶች የበላይ ተቆጣጣሪን የውሳኔ ሃሳቦች ለመገምገም ኣንድ ወይም ሁለት የስራ ክፍለግዜዎች 

ያካሂዳል።  የክልል ለውጦች፣ ጂዮግራፊካዊ የተማሪ ምርጫ ምደባ ፕላኖች፣ ወይም የት/ቤት መዘጋቶችና 
ማጠናከርያዎችን የሚመለከቱ የበላይ ተቆጣጣሪ የውሳኔ ሃሳብ ለቦርዱ ግንዛቤ ኣማራጮች እዲዳብሩ 
ቦርዱ በከፍተኛ ድምፅ መጠየቅ ይችላል።  በት/ቤቶች የበላይ ተቆጣጣሪ የውሳኔ ሃሳብ ላይ የሚደረግ 
ማንኛውም ትርጉም ያዘለ ማሻሻያ በቦርዱ ኣባላት በብዛት የሚደገፍ ኣማራጭ ያስፈልገዋል።  በት/ቤቶች 
የበላይ ተቆጣጣሪ የውሳኔ ሃሳብ ቀደም ብሎ ያልተካተተ በማንም ወይም በኣንድ ት/ቤት ማህበረሰብ 
በሞላ ተፅእኖ የሚያደርግ ማንኛውም ማሻሸያ ትርጉም ያዘለ ማሻሸያ ተብሎ መታሰብ ኣለበት።  
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1. የት/ቤቶች የበላይ ተቆጣጣሪ የውሳኔ ሃሳቦች እና በቦርድ-የሚጠየቁ ኣማርራጮች በቦርዱ 
የመጨረሻ እርምጃ ከመወሰዱ በፊርት ለህዝባዊ ችሎት መቅረብ ኣለባቸው።  በማንኛውም የስራ 
ክፍለጊዜ ኣንድ ኣማራጭ በቦርዱ ከተለየ፣ በኣማራጩ የህዝብ ኣስተያየትን መቀበል እንዲቻል 
ከዚያ ክፍለጊዜ በማከታተል ህዝባዊ ችሎት መካሄድ ኣለበት። 

 
2. ይህ ትግባሬ የህዝብ ኣስተያየት ባገኘ ፕላን ላይ ትርጉም ያዘለ ተፅእኖ የማያደርግ ከሆነ 

በት/ቤቶች የበላይ ተቆጣጣሪ የውሳኔ ሃሳብ ወይም በቦርድ-በተጠየቀ/ቁ ኣማራጭ/ጮች ቦርዱ 
መጠነኛ ማሻሺያዎች የማድረግ ነፃነት ኣለው።  ያለ በቂ ማስታወቂያ እና በሚመለከታቸው 
ማህበረሰቦች ለኣስተያየት እድል ሳይኖር ኣማራጮች ከቦርድ የስራ ክፍለጊዜ በኋላ ግንዛቤ 
ኣይደረግባቸውም። 

 
E. የቦርድ ህዝባዊ ችሎት ሂደት 
 

1. ህዝባዊ ችሎቶች በየኣመቱ ከት/ቤቶች የበላይ ተቆጣጣሪ የCIP የውሳኔ ሃሳቦች ህትመት በኋላ 
ነው የሚካሄዱት።  በተጨማሪ፣ ህዝባዊ ችሎቶች የሚካሄዱት በት/ቤት ክልሎች፣ 
በጂዮግራፊካዊ የተማሪ ምርጫ የምደባ ፕላኖች፣ እና በት/ቤቶች መዘጋት ወይም መጠናከር ላይ 
ተፅእኖ ከሚያደርጉ ተግባሮች በፊት ነው።  

 
a) ህዝባዊ ችሎቶች በኖቨምበር ከት/ቤቶች የበላይ ተቆጣጣሪ የካፒታል በጀት እና 

የስድስት-ኣመት CIP የውሳኔ ሃሳቦች ህትመት በኋላ ነው የሚካሄዱት። 
 
b) ህዝባዊ ችሎቶች በተጨማሪ ቀደም ብለው ለህዝባዊ ችሎቶች ላልቀረቡ 

ለማንኛቸውም የት/ቤቶች የበላይ ተቆጣጣሪ የውሳኔ ሃሳቦች በማርች ወር ሊካሄዱ 
ይችላሉ። 

 
c) ቦርዱ ያልተለመደ ሁኔታ መኖሩን ከወሰነ እና የት/ቤቶች የበላይ ተቆጣጣሪ የተለየ 

እና/ወይም የውሳኔ ሃሳብ ለማዘጋጀት ኣጠር ያለ ጊዜ ካዳበረ ህዝባዊ ችሎቶች 
በተጨማሪ በኣመቱ ውስጥ በሌሎች ወቅቶች በተጨማሪ ሊካሄድ ይችላል። 

 
d) የPT(S)A ክላስተር ኣስተባባሪዎች እና/ወይም የPT(S)A የኣካባቢ ምክትል 

ፕሬዚደንቶች ከPT(S)A ፕሬዚደንቶች ጋር በመተባበር የክላስተር ት/ቤቶችን 
በመወከል የምስካርነት ቃል በችሎቱ ካስተባበሩ እናም ምስክርነት ፕሮግራም ሲያደርጉ 
የተለያዩ ኣስተያየቶችን እንዲያቀርቡ ይበረታታሉ።  የምስክርነት ወቅት ለያንዳንዱ 
ክላስተር ፕሮግራም የሚደረገውና የሚደራጀው በተቻለ መጠን በPT(S)Aዎቹ 
ድርጅታዊ ኣሃዱዎች (“quad-clusters”) እና/ወይም በኮንሶርሸም ነው። 
 
 

e) ህዝባዊ ቡድኖች፣ ማዘጋጃ ቤቶች፣ እና ካውንቲ-ኣቀፍ ድርጅቶችም በተጨማሪ 
በህዝባዊ ችሎቶች ቃላቸውን ሊሰጡ/ሊመሰክሩ ይችላሉ። 

 
f) ግለሰቦችም ለቦርዱ ህዝባዊ ኣስተያየቶች በተጨማሪ ማቅረብ ይችላሉ። 

 
g) በህዝባዊ ችሎቶች ቃላቸውን መስጠት ለሚፈልጉ የቦርዱ ፅ/ቤት ፕሮግራም የማድረግ 

ሃላፊነት ኣለው። 
 

2. ከሌሎች የኣስተያየት መንገዶች በተጨማሪ፣ የማህበረሰብ ኣባላት ለት/ቤቶች የበላይ ተቆጣጣሪ 
እና ለቦርዱ በፅሁፍ መልእክቶችና በህዝባዊ ቃል ምስክርነት ኣማካይነት ኣስተያየት የመስጠት 
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እድሎች ኣሏቸው።  የፅሁፍ አስተያየቶች ከማህበረሰቡ በማንኛውም ወቅት ተቀበይነት ያገኛሉ 
ነገር ግን፣ ህሳቤ ውስጥ እንዲገቡ፣ ኣስተያየቶች ትግባሬ በቦርዱ ፕሮግራም ከመደረጉ በፊት 
ቢያንስ ክ48 ሰኣቶች በፊት ቦርዱ ጋ መድረስ ኣለባቸው። 

 

X. የቀን መቁጠርያ 
 

የረጅም-ጊዜ መገልገያዎች ፕላን ዝግጅት ሂደት የሚከናወነው በካውንቲው የየሁለት ኣመት የCIP ሂደት መሰረት 
ነው ሲሆን በኣላት እና ሌሎች ያልተለመዱ ነገሮች ህሳቤ ውስጥ ለማስገባት በተከታዩ የቀን መቁጠርያ ኣመታዊ 
ማስተካከያ በማድረግ ይከታተላል። 

 
 

የMCPS የሰራተኛ ኣባሎች ስለፀደቀው CIP መረጃዎች ለመለዋወጥ እና ስለሚመጣው CIP 

ወይም የCIP መሻሺያዎች ጉዳዮችን ለማገናዘብ ከMCCPTA፣ የኣካባቢ ምክትል ፕሬዚደንቶች፣ 
የክላስተር ኣስተባባሪዎች፣ እና የPT(S)A ተወካዮች ጋር ይገናኛሉ።   

 
ሰመር 

የMCPS የሰራተኛ ኣባላት የምዝገባ ኣዝማሚያዎችንና የፕላን ዝግጅት ጉዳዮችን ለቦርዱ 
ያቀርባሉ።  

የኦክቶበር-ኣጋማሽ 

የካውንቲ ምክር ቤት ለኣዲሱ የCIP ዙር፣ በእዳ መክፈል አኣቅም ላይ ተመስርቶ፣ Spending 
Affordability Guidelines/የወጪ ኣቅም-መመዘኛ መምርያዎች ያፀድቃል። 

የባለጎደሎ ቁጥር 
የፋይናንስ ኣመቶች 
የኦክቶበር-መባቻ 

የት/ቤቶች የበላይ ተቆጣጣሪ ለክልል ለውጦች፣ ጂዮግራፊካዊ የተማሪ ምርጫ ምደባ ፕላኖች፣ 
ወይም ለህዝባዊ ግምገማ ረዘም ያለ ጊዜ የሚጠይቁ ሌሎች ከመገልገያ-ጋር-የተያያዙ ጉዳዮችን 
የሚመለከቱ ማናቸውንም የውሳኔ ሃሳቦች ኣትሞ ለቦርዱ ይልካል/ትልካለች።  

 
የኦክቶበር-ኣጋማሽ 

የት/ቤቶች የበላይ ተቆጣጣሪ የኣመታዊ ካፒታል በጀትን እና የስድስት-ኣመቱን CIP ወይም የCIP 
ማሻሺያዎች የውሳኔ ሃሳቦች ኣትሞ ለ ቦርድ ያቀርባል/ታቀርባለች። ከዝዚህ ኣቅርቦት ጋር 
በማያያዝ የቦርድ ኣባሎች ኣማራጮች ሊያቀርቡ የሚችሉበት ቦርዱ ኣንድ የስራ ክፍለጊዜ 
ሊያካሂድ ይችላል። 

እስከ ኖቨምበር 1 

ስለ CIP እና በት/ቤቶች የበላይ ተቆጣጣሪ ስለ ት/ቤት ክልል ለውጦች፣ በጂዮግራፊካዊ የተማሪ 
ምርጫ የምደባ ፕላኖች፣ ወይም ስለ ሌሎች ከመገልገያዎች-ጋር-የተያያዙ ጉዳዮች የቀረቡ የውሳኔ 
ሃሳቦች ኣማራጮችን ለማገናዘብ ቦርዱ ኣንድ ወይም ከዚያ በላይ የስራ ክፍለጊዜዎች ያካሂዳል።  

 
ከመጀመርያ- እስከ 
ኖቨምበር-ኣጋማሽ 

ስለቀረበው CIP እና ክልል፣ የጂዮግራፊካዊ የተማሪ ምርጫ የምደባ ፕላኖች፣ እና ስለ ሌሎች 
ከመገልገያዎች-ጋር-የተያያዙ ጉዳዮች የቀረቡ የውሳኔ ሃሳቦች ቦርዱ ኣንድ ወይም ከዚያ በላይ 
ህዝባዊ ችሎቶች ያካሂዳል።  በኣንድ የስራ ክፍለ ጊዜ ኣንድ ኣማራጭ በቦርዱ ሲለይ፣ በኣማራጩ 
ላይ ህዝባዊ ኣስተያየት ለመቀበል ከዚያ የስራ ክፍለ ጊዜ በኋላ ህዝባዊ ችሎት መካሄድ ኣለበት።  

 
የኖቨምበር-ኣጋማሽ 

ቦርዱ በካፒታል በጀት፣ CIP፣ ማሻሺያዎች፣ እና በክልል ለውጦች፣ ጂዮግራፊካዊ የተማሪ ምርጫ 
ምደባ ፕላኖች፣ ወይም በሌሎች ከመገልገያ-ጋር-በተያያዙ ጉዳዮች ላይ እርምጃዎች ይወዳል።  

 
ኖቨምበር ማጨረሻ ላይ 

የካውንቲ ስራ ኣስፈፃሚ እና የካውንቲ ምክር ቤት በቦርድ የተጠየቁ ካፒታል በጀትና CIP ለድህረ 
እይታ ይቀበላሉ። 

ዲሰምበር 1 

የካውንቲ ስራ ኣስፈፃሚ የካፒታል በጀት እና CIP ወይም ማሻሺያዎች የውሳኔ ሃሳቦች ለካውንቲ 
ምክር ቤት ያስተላልፋል። 

ጃንዋሪ 15 

የካውንቲ ምክር ቤት በCIP ላይ ህዝባዊ ችሎት ያካሂዳል። ፌብሩወሪ - ማርች 
የካውንቲ ምክር ቤት በቦርድ የተጠየቁትንና በካውንቲ ስራ ኣስፈፃሚ የቀረቡትን ካፒታል በጀትና 
CIP ይገመግማል። 

ማርች - ኤፕረል 

ካስፈለገ፣ ስለ ማናቸውም የተሸጋገሩ የፕላን ዝግጅት ጉዳዮች፣ የክልል ለውጥጦች፣ ጂዮግራፊካዊ 
የተማሪ ምርጫ የምደባ ፕላኖች፣ እና ሌሎች ከመገልገያ-ጋር-የተያያዙ ጉዳዮች፣ እና/ወይም በCIP 
ላይ ስለቀረበ/ቡ ማሻሺያ/ዎች የት/ቤቶች የበላይ ተቆጣጣሪ የውሳኔ ሃሳቦች ለቦርድ ድህረ እይታ 
ይታተማሉ። 

 
ፌብሩወሪ-ኣጋማሽ* 



FAA-RA 
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ካስፈለገ፣ ቦርድ ስለ የክልል ለውጥች፣ ወይም ጂዮግራፊካዊ የተማሪ ምርጫ የምደባ ፕላኖች፣ 
ወይም ሌሎች ከመገልገያ-ጋር-የተያያዙ የውሳኔ ሃሳቦች ኣንድ ወይም ከዚያ በላይ የስራ ክፍለ 
ጊዜዎች ኣካሂዶ ማናቸውንም ኣማራጮች ይለያል። 

ፌብሩወሪ-መጨረሻ/ 
ከማርች-መጀመርያ 

እስከ -ኣጋማሽ* 
ኣስፈላጊ ከሆነ እና በቦርዱ ማንኛቸውንም ኣማራጮች ከለየ ቦርዱ ኣንድ ወይም ሁለት ህዝባዊ 
ችሎቶች ያካሂዳል።  

ፌብሩወሪ-መጨረሻ/ 
ከማርች-መጀመርያ 

እስከ -ኣጋማሽ* 
ካስፈለገ፣ ቦርዱ በተሸጋገሩ የCIP ውሳኔ ሃሳቦች እና/ወይም የክልል ለውጥጦች፣ ጂዮግራፊካዊ 
የተማሪ ምርጫ የምደባ ፕላኖች ወይም ሌሎች ከመገልገያ-ጋር-የተያያዙ ጉዳዮች ላይ እርምጃ 
ይወስዳል። 

 
ማርች-መጨረሻ* 

የካውንቲ ምክር ቤት የስድስት-ኣመት ካፒታል በጀት እና CIP ያፀድቃል።  ሜይ-መጨረሻ 

የክላስተር PT(S)A ተወካዮች የሚመጣው CIP ወይም የCIP ማሻሺያዎች በት/ቤቶቻቸው ላይ 
ስለሚያደርሷቸው ተፅእኖዎች ኣስተያየቶችን ለት/ቤቶች የበላይ ተቆጣጣሪ ገቢ ያደርጋሉ።  

ጁን  

የት/ቤቶች የበላይ ተቆጣጣሪ ት/ቤቶች ላይን ተፅእኖ የሚያደርሱ የሁሉም ተግባሮች 

(የትምህርታዊ መገልገያዎች Master Plan) ማጠቃለያ ያትማል/ታትማለች የወደፊት 
ተፈላጊዎችን ይለያይያል/ትለያያለች። 

 
እስከ ጁን 30 ድረስ 

 
*ካስፈለገ ለማህበረሰብ ኣስተያየት ሂደቶች ተጨማሪ ጊዜ ለመስጠት የፕላን ዝግጅት ጉዳዮች የጊዜ-መስመር ሊሸጋገር 
ይችላል። 
 
 
የተዛመደ ምንጭ፡- የሜሪላንድ ደንቦች ኮድ 13A.02.09.01 
 
 
የደንብ ታሪክ፡- የመካከል ጊዜ ደንብ፣ ጁን 1፣ 2005፤ ማርች 21፣ 2006 የተከለሰ፤ ኦክቶበር 17፣ 2006 የተከለሰ፤ ጁን 8፣ 2008 የተከለሰ፤ ጁን 6፣ 2015 የተከለሰ፤ 
ኦክቶበር 11፣ 2017 የተከለሰ። 


