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በ24 የተመረጡ Title I ት/ቤቶች 

ከሙአለህፃናት እስከ ሁለተኛ ክፍል ለሚገቡ 
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ለExtended Learning Opportunities Summer Adventures in Learning program  
(የለሙ የመማርያ እድሎች የሰመር የትምህርት ጀብዱዎች)(ELO SAIL) ፋይናንስ የሚቀርበው  

ከTitle I of the Elementary and Secondary Education Act (የኤሌሜንታሪና የ2ኛ ደርጃ ትምህርት አዋጅ Title 1) ነው። 
ይህ ሰነድ፣ ከተጠየቀ፣ በሌላ መልኩ በAmericans with Disabilities Act (የስንኩላን አሜሪካኖች አዋጅ) መስረት  
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Summer 
Adventures in 
Learning (ሰመር 
የትምህርት ጀብዱዎች) 
(ELO SAIL)

ስለ 2015 የተራዘሙ የመማር እድሎች 
መልሶች ለናንተ ጥያቄዎች



ስለExtended Learning Opportunities Summer Adventures 
in Learning (በሰመር የትምህርት ጀብዱዎች የተራዘሙ የመማር 

እድሎች) (ELO SAIL)፣ በMontgomery County በ24 ምርጥ 
የኤሌሜንታሪ ት/ቤቶች ከሙአለህፃናት እስከ ሁለተኛ ክፍል ለሚገኙ 
ተማሪዎች የሚቀርብ ነፃ የሰመር ፕሮግራም፣ በዘልምድ ለሚቀርቡ 
ጥያቄዎች መልሶች እዚህ ናቸው።

ማየትና በሙያዎቹ መስራት 
ይጠመዳሉ። ትናንሽ ልጆች 
ከትምህርታቸውና ከትም/ቤቱ አሰራር 
ጋር ይተዋወቃሉ/ይለማመዳሉ። ብቁ 
የሆነ ሁሉ መመዝገብ እንዳለበት 
እምነታችን ነው። 

4. መቼ ይቀርባል?
ይህ ፕሮግራም ከጁላይ 7 እስከ ከጁላይ 
31 2015 በስራ ቀን ጠዋት ለ4 ሰአት 
ላራት ሳምንቶች የሚሰጥ ነው።

5. ልጄ ወደ ፕሮግራም እንዴት 
ይሄዳል/ትሄዳለች እንዴትስ ይመለሳል/
ትመለሳለች?
Montgomery County Public 
Schools ነፃ ያውቶቡስ ትራንስፖርት ከ 
እስከ ፕሮግራሙ ከታወቁ የአካባቢ 
አውቶቡስ ማቆሚያዎች ያቀርባል።

6. ምግብ እንደፕሮግራሙ አካል ሆኖ 
ይቀርባል ወይ?  
ለያንዳንዱ ልጅ ቁርስና ምሳ 
ይቀርብለታል።

7. ልጄን ለሰመር የትምህርት 
ጀብዱዎች እንዴት አድርጌ 
አስመዘግበዋለሁ?
በልጅዎ ትም/ቤት መመዝገብ 
አለብዎት።

1. Extended Learning 
Opportunities Summer 
Adventures in Learning 
(የተራዘሙ የሰመር ጅውብዱዎች 
የመማር እድሎች) (ELO SAIL) 
ምንድን ነው? 
ELO SAIL ንባብና ሂሳብ ሙያዎች 
ለማሻሻል ለልጅዎ ልዩ እድል ነው። 
ይህ ፕሮግራም ልጅዎ እስካሁን 
የተማረውን ያጠናክረዋል ለሚመጣው 
የትምህርት አመት ለሚማረውም ጥሩ 
መነሻ ይሆነዋል።

2. ይህን ፕሮግራም ለመከታተል ብቁ 
የሚሆነው ማን ነው? 
በኦገስት 2015 በማናቸውም 24ቱ 
በTitle I ተሳታፊ ት/ቤቶች 
ከሙአለህፃናት እስከ ሁለተኛ ክፍል 
የሚገቡ ተማሪዎች መከታተል ይችላሉ።

3. ልጄ በዚህ ሰመር የግድ መከታተል 
አለበት ወይ? 
ፕሮግራሙ 19 ተጨማሪ የግማሽ ቀኖች 
ትምህርት ያቀርባል ይህም በበርካታ 
ሰዎች የትምህርቱ አመት 
የመጀመርያዎቹ ቀናት ሆነው ይታያሉ። 
የተማሪዎቹ ጥቅሞች የሚያካትቱት፣ 
ልጆች ችሎታቸውን የመዘንጋት 
አዝማሚያ በሚያሳዩበት በሰመር 
ወራት፣ የንባብና የሂሳብ ችሎታዎችን 
መንከባከብና መሻሻልን ያካትታል። 
ተማሪዎች ለሚመጣው ክፍል በቅድሚያ 

የተራዘሙ የመማርያ እድሎች በ2015
የሰመር የትምህርት ጀብዱዎች 
(ELO SAIL)

የልጅዎ ትም/ቤት በዚህ ሰመር ለተማሪዎች የንባብ፣ የፅሁፍ፣ እና 
የሂሳብ ችሎታዎቻቸውን እንዲያሻሽሉ ልዩ እድሎችን እያቀረበ 

ነው። 

• መቼ ከጁላይ 7 እስከ ከጁላይ 31 2015፣ ለአራት ሰአት በያንዳንዱ የስራ 
ቀን።

• ማን  ከሙአለህፃናት እስከ ሁለተኛ ክፍል ለሚገቡ ተማሪዎች በኦጉስት 2015።

• ምን  ጨዋታ - እና ነፃ - ልጅዎን በትምህርት ስኬታማ እንዲሆን የሚያግዝ 
የሰመር ግዜ ፕሮግራም።
ያውቶቡስ አገልግሎት ይቀርባል
ቁርስና ምሳ ይሰጣል 

• ተመዝገቡ  ለExtended Learning Opportunities Summer Adventures 
in Learning (የተራዘሙ የመማርያ እድሎች የሰመር የትምህርት 
ጀብዱዎች) (ELO SAIL) በልጅዎ ትም/ቤት።

ስለ ፕሮግራሙ ጥያቄ ካለዎት፣ 
301-230-0660 ይደውሉ።  

አሁኑኑ በልጅዎ ት/ቤት ይመዝገቡ።

ተሳታፊ ኤሌሜንታሪ ትም/ቤቶች
• Arcola
• Bel Pre
• Brookhaven
• Brown Station
• Burnt Mills
• Clopper Mill በሚገኘው በBrown Station
• Capt. James Daly
• Gaithersburg
• Georgian Forest በሚገኘው በBel Pre
• Harmony Hills
• Highland በሚገኘው በWeller Road
• Jackson Road
• JoAnn Leleck በሚገኘው በBroad Acres

• Kemp Mill
• New Hampshire Estates
• Sligo Creek በሚገኘው  
 በRolling Terrace 

• Roscoe R. Nix
• Sargent Shriver
• South Lake
• Rosemont በሚገኘው  
 በSummit Hall

• Washington Grove
• Watkins Mill
• Weller Road
• Wheaton Woods 

የተራዘሙ የመማርያ እድሎች በ2015
የሰመር የትምህርት ጀብዱዎች 
(ELO SAIL)


