
በት/ቤቶቻችን ዳግመ-ሙአለንዋይ ፈሰስ ማድረግ ጊዜው አሁን ነው።

አዳጊ ፍላጎቶች/አናሳ ሀብት
ገንዘብ መመደብ 

ለወደፊታችን

ምዝገባ ተመነጠቀ የሰራተኛ አቅርቦት አብሮ መራመድ አልቻለም

• MCPS በሜሪላንድ ውስጥ 
ከሁሉም በላይ በፍጥነት-አዳጊ 
የትምህርት ስርአት ነው 

• ከ2009 ጀምሮ ምዝገባ በ17,171 
አድጓል 

• ከ2009 ጀምሮ1,800 የስራ 
ቦታዎች ተሰርዘዋል።

የተማሪ ፍላጎቶች ከምንጊዜም በላይ ተመንጥቀዋል

• ለነፃና ለቅናሽዋጋ ምግቦች 
(FARMS) በ16,407 ተማሪዎች 
አድጓል 

• ለEnglish for Speakers of 
Other Languages/እንግሊዘኛ 
ለሌሎች ቋንቋዎች ተናጋሪዎች 
(ESOL) ምዝገባ በ 5,213 
አድጓል 

ከፍተኛ ፈተናዎች ነገር ግን ተማሪዎች አነስተኛ ድጋፎች በማግኘት ላይ

• የMontgomery County 
አስተዳደር በአንድ ተማሪ 
የሚያደርገው አማካይ ወጭ 
ከ2009 ጀምሮ ለMCPS 
በ$1,200 ቀንሷል

• የመምህራን ቁጥር በ400 ዝቅ 
ስላለ፣ የክፍል ተማሪዎች ብዛት 
ቁጥር መጨመር አስከትሏል 

ማህበረሰባችን በትምህርት ዳግመ-ሙአለንዋይ ፈሰስ ማድረግ መጀመርና ባለፉት ስምንት አመታት ለMontgomery County Public 

Schools (MCPS) በጀት የነበረውን የገንዘብ አመዳደብ መለወጥ አለበት። አብረን፣ እያንዳንዱ ልጅ ለስኬት እድል እንዲኖረው 

ለማረጋገጥ ለበጀቱ ሙሉ በሙሉ ገንዘብ ምድባ ማግኘት አለብን። የ2017 በ.ዘ. የስራ ማስኬጃ በጀት ከ2,500 በላይ ተጨማሪ ተማሪዎችን 

የሚያገልግሉ፤ የክፍል ተማሪዎች ቁጥር ብዛትን የሚቀንሱ፤  የግኝት ክፍተትን የሚዘጉ፣ የተማሪዎችን የመሰረተ ትምህርትና የሂሳብ 

ክሂሎቶችን የሚያሻሽሉ፣ እና የሰራተኞችን ባህላዊ ብቃት የሚገነቡ መገልገያዎችን ያካትታል።

FARMS
FY 2015 54,099

+44%
FY 2009 37,692

የሰራተኛ ጭማሪ

 +3%

የተማሪ ምዝገባ

+12%

ለወደፊታችን ገንዘብ እንመድብ • ድምፃችሁን አሰሙ

ወጪ

  –$1,200

Español

tiếng Việt

አማርኛ
한국어

漢語
Français

ESOL
 21,463

+32%
 16,250



ለወደፊታችን ገንዘብ ማውጣት አለብን። ያኔ ነው እናንተ የምትደርሱት። 

የናንተ ድምፅ አስፈላጊ ነው። 

የተመረጡ መሪዎቻችን ት/ቤት በልጆቻችሁ ህይወቶች ስለሚጫወተው አቢይ ሚና እና ለኮሌጅና ለስራ ዝግጁ እንዲሆኑ ወደሚያስፈልጓቸው 
እድሎችና መገልገያዎች መድረሻ የመስጠትን አስፈላጊነት ከናንተ መስማት ወሳኝ ነው። ድምፃችሁ እንዲሰማ የሚያደርጉ ሶስት መንገዶች 
እነዚህ ናቸው፡-

1ኛ እርምጃ፡-  በካውንቲ የበጀት ስብሰባዎች መገኘትና መከራከር

• በMONTGOMERY COUNTY ምክር ቤት ህዝባዊ ችሎቶች ተገኝቶ በ2017 በ.ዘ. የስራ ማስኬጃ በጀት የምስክርነት ቃል መስጠት። 
ለመመዝገብ፣ ከማርች 17 ጀምራችሁ፣ 240-777-7803 ደውሉ። 

ኤፕረል 5 7:00 p.m.

ኤፕረል 6 1:30 p.m. እና 7:00 p.m.

ኤፕረል 7 1:30 p.m. እና 7:00 p.m.

• በተጨማሪ፣ የMontgomery County ምክር ቤት የትምህርት ኮሚቲ ሊቀ መንበር Craig Rice/ክሬግ ራይስ፣ ከMCPS እና 
ከሞንጎመሪ ኮሌጅ ጋር በመሻረክ፣ የትምህርት ገንዘብ አመዳደብን በሚመለከት በካውንቲው ከዳር እስከ ዳር ስብሰባ በማካሄድ ለይ 
ይገኛል።  ተሳትፋችሁ በህብረተሰባችን ለትምህርት ገንዘብ እንዴት እንደሚመደብለት ሀሳባችሁን ማጋራት ትችላላችሁ። ለመመዝገብ፣ 
ከማርች 17 ጀምራችሁ፣ 240-777-7803 ደውሉ ወይም www.montgomerycountymd.gov/COUNCIL/PHSignUp.htmlን 
ጎብኙ።

ማርች 9  6:30 p.m. በGaithersburg High School

ማርች 16 6:30 p.m. በCol. Zadok Magruder High School

ማርች 23 6:30 p.m. በThomas S. Wootton High School

2ኛ እርምጃ፡-  የተመረጡ የካውንቲ ሹማምንቶቻችሁን አግኟቸው 

• የተመረጡ ሹማምንቶቻችሁን በጀታችንን ሙሉ በሙሉ ገንዘብ ለምን እንደሚመድቡለት ኢሜይል፣ ትውቶች፣ ደብዳቤዎች፣ 
አጫጭር ቪድዮዎች፣ እና የምስክርና ቃሎችን በመላክ አስታውቋቸው።  ከዚህ በታች በሚገኘው የመረጃ መገናኛ ሀሳቦቻችሁንና 
አስተያየቶቻችሁን ከቁልፍ ወሳኞች ጋር ተጋሩ። በሀሽታግ #MCPSFundOurFuture መገልገልን አትርሱ። 

የካውንቲ ስራ አስፈፃሚ Isiah Leggett/አይዛያህ ሌጌት ocemail@montgomerycountymd.gov 

የምክር ቤት አባል Roger Berliner/ሮጀር በርሊነር Councilmember.Berliner@montgomerycountymd.gov / @RogerBerliner

የምክር ቤት አባል Marc Elrich/ማርክ ኤርሊኽ  Councilmember.Elrich@montgomerycountymd.gov / @marc_b_elrich

የምክር ቤት አባል Nancy Floreen/ናንሲ ፍሎሪን Councilmember.Floreen@montgomerycountymd.gov / @nfloreen 

የምክር ቤት አባል Tom Hucker/ቶም ሀከር Councilmember.Hucker@montgomerycountymd.gov / @tomhucker

የምክር ቤት አባል Sidney Katzሲድነይ ካዝ Councilmember.Katz@montgomerycountymd.gov / @MC_Council_Katz

የምክር ቤት አባል George Leventhal/ጆርጅ ለቬንታል Councilmember.Leventhal@montgomerycountymd.gov / @georgeleventhal

የምክር ቤት አባል Nancy Navarro/ናንሲ ናቫሮ Councilmember.Navarro@montgomerycountymd.gov / @nancy_navarro

የምክር ቤት አባልr Craig Rice/ክሬግ ራይስ Councilmember.Rice@montgomerycountymd.gov / @RicePolitics

የምክር ቤት አባል Hans Riemer/ሀንስ ራይመር Councilmember.Riemer@montgomerycountymd.gov / @hansriemer

3ኛ እርምጃ፡-  ማህበረሰባችሁን በእውቀት አስታጥቁት

• MCPS መገልገያዎች ፈጥሯል እናንተና የእናንተ ማህበረሰብ በጀቱን እንዲገነዘብ። ሌሎች ከናንተ ጋር እንዲከራከሩ ለመከራከርና 
ለማበረታታት በነዚህ መሳርያዎች ተጠቀሙ። ተጨማሪ የበጀት መረጃ እባካችሁ እዚህ አግኙ www.montgomeryschoolsmd.org/
budget17

የ2017 በ.ዘ. የስራ ማስኬጃ በጀት ረቂቅ 

የበጀት ፈጣን ሀቆች የ2017 በ.ዘ. በጀት ረቂቅ አጭር ማጠቃለያ

በጀት 101፡- የMCPS በጀት ሲብራራ  

ጎረቤት-ለ-ጎረቤት ስለ በጀት በአነስተኛ ቡድን ውይይቶች መሳርያ 

የበጀት የጊዜ መስመር 

• ማርች 15፣ 2016 የካውንቲ ስራ አስፈፃሚ ለጌት/Leggett የበጀት ረቂቅ አቀረበ

• ኤፕረል/ሜይ 2016 የካውንቲ ምክር ቤት ህዝባዊ ችሎት ያካሂዳል፤ የመጨረሻው የካውንቲ ምክር ቤት ውሳኔ ሜይ 19

• ሰኔ 14፣ 2016 የትምህርት ቦርድ ስለ በጀት የመጨረሻው እርምጃ 
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