እኛ እነማን ነን?

የ2016-2017
የተማሪዎች ኣይነተ
ብዙሀነት

የት/ቤት ስርኣታችን

ሂስፓኒክ/ላቲኖ

30%
ነጭ

ኤሌሜንታሪ
ት/ቤቶች

የመካከለኛ
ደረጃ ት/ቤቶች

የስራና የቴክኖሎጂ
ማእከል

ተለዋጭ የትምህርት
ፕሮግራም

ልዩ ት/ቤቶች

በምዝገባ

ሁለተኛ ደረጃ
ት/ቤቶች

ኣውቶቡሶች

+21,265

በቀን 100,000 ማይሎች
= 4 ጊዜ በኤኩዌተር ዙርያ በ
/ 1,200 ኣውቶቡሶች

2016: 159,010
2007: 137,745

የ2015 የምረቃ መጠኖች
95%

እሲያኖች

86.8%
ኣፍሪካን
ኣሜሪካን

79.6%

የ2016-2017
ኣገልግሎቶች
14.2%
በEnglish for
Speakers of Other
Languages/እንግሊዘኛ
ለሌች ቋንቋዎች
ተናጋሪዎች (ESOL)
ተሳታፊዎች ናቸው

ነጭ

34.5%

ኣሜሪካዊ ህንዳዊ
ወይም የኣላስካ ተወላጅ
ሁለት ወይ ከዚያ በላይ ዘሮች

ምግብ

15 ሚልዮን

በየኣመቱ የተመጣጠኑ፣ የተሟሉ
ምግቦች ለተማሪዎች ይቀርባሉ

14%
እሲያዊ

ጥቁር
ወይም
ኣፍሪካዊ
ኣሜሪካዊ

አገልግሎቶች

25 ሚልዮን

የሚጸዱና የሚጠገኑ የት/ቤትና
የጽ/ቤት ወለሎች ጫማ ካሬ

92.9%

2 ወይም
ከዚያ በላይ

43.3%

11.7%
የልዩ ትምህርት
ኣገልግሎቶች
ይቀበላሉ

የሃዋይ ተወላጅ
ወይም የፓሲፊክ
ደሴት ተቀማጭ

22%

የኛ የስራ ሃይል
94.9%

ሂስፓኒክ

29%

ነጻና የቅናሽ - ዋጋ
ምግቦች ስርኣት
(FARMS)
ይሳተፋሉ

FARMS
ተቀብለው
ኣያውቁም

ድጋፍ ሰጭ ኣገልግሎቶች
9,441
የኣገልግሎት
ሰራተኞች
719
የቢዝነስ ግብረቶች/
ኣስተዳደራዊ
93
ባለ ሙያ
(መምህራንን ጨምሮ)
13,094

በበላይ ተቆጣጣሪ የቀረበ
የ2018 በኣ የስራ ማስኬጃ በጀት

ስልታዊ ተቀዳሚዎች
ስልታዊ የድርጊት ኣጣዳፊ

ማስተማርንና መማርን ማሻሻል $3.56 ሚልዮን

ወጭዎች
የ2017 በኣ በጀት

2.45 ቢልዮን

የ2018 በኣ በጀት

2.51 ቢልዮን

ልዩነት

62,374,251

የጭማሪ መቶኛ

2.5%

»»ተማሪዎች በጠንካራ የኮርስ ስራ፣ ፕሮግራሞች፣ እና የSTEM መስኮችን
ጨምሮ ከስርኣተ ትምህርት ጋር በተያያዙ እንቅስቃሴዎች እንዲሳተፉ
እድሎችን መጨመር
»»በመካከለኛ ደረጃ ት/ቤቶች በግኝት-ያተኮሩ የትምህርት ውጭ
ፕሮግራሞችን ማስፋፋት
»»በቤት-ት/ቤት ሞዴል የልዩ ትምህርት ፕሮግራሞችን ማስፋፋት
»»በጠንካራ ቁሳቁሶች፣ ትኩረት ያለው ድጋፍ፣ እና ለፕሮግራም ዝግጅት
ኣቅርቦቶች ኣማካይነት ውጤታማ የሂሳብ ትምህርትን ማረጋገጥ

ስልታዊ ኣጣዳፊዎች

በመማር፣ ተጠያቂነት፣ እና በውጤታዎች ትኩረት
ማድረግ $2.48 ሚልዮን

የ2018 የበኣ ለውጦች/ማስተካከያዎች
ጠቅላላ ለውጦች/ማስተካከያዎች

(24,678,901)

የ2018 በኣ የጭመሪ ብዛት

ስልታዊ ኣጣዳፊዎች

ምዝገባ/እድገት

17.63

ኣዲስ ት/ቤት/ኣዲስ ክፍል

5.24

የስራተኛ ጥቅማጥቅሞችና መድህን

16.65

ስልታዊ ፍጥነት ሰጪዎች

10.21

ግሽበት/ሌላ

4.41

ቀጣይ ባለደሞዝ ቦታ ያዥ ከ/እልፋትና
መለዋወ/መተካካት ጋር

32.20

በሰበኣዊ ካፒታል ትኩረት ማድረግ $1.27 ሚልዮን
»»ለመምህራንና ለረዳት መምህራን/paraeducators ተፈላጊ ሞያዊ
ትምህርት ሲተገባር ባህላዊ ችሎታ፣ ግልጽ እድልዎ፣ እና መልሶ ገንቢ
ልምድን ማካተት
»»ስለ ውጤታማ ልምዶችና የይዘት እውቀት ለመምህራን ትኩረት ያለው
ስልጠና መስጠት
»»መምህራን ለመሆን ለሚፈልጉ ኣገልግሎት ሰጪ ሰራተኞች ሁለገብ ጎዳና
ፕሮግራሞች ማዳበር
»»ፍትሃዊና የላቁ የሰራተኛ ኣቀጣጠር ጥረቶችን ማስፋፋት

ስልታዊ የድርጊት ኣጣዳፊ

ለውጦች/ማስተካከያዎች

(24.68)

የማይደጋገሙ ወጭዎች

(1.45)

የገንዘብ ስጦታዎች/ድርጅት/ሌሎች ለውጦች
ጠቅላላ የበጀት ጭማሪ

»»የኣሃዞችን ግንዛቤ በሁለገብ የኣሃዞች ስርኣቶች ትግባሬ ኣማካይነት
ማሻሻል፣
»»SAT፣ ACT፣ ወይም የስራ የምስክር ወረቀት ግምገማዎች ለመውሰድ
ለሚፈልጉ ተማሪዎች የግምገማ እድሎች ማቅረብ
»»የእየር ጠባይ ቅየሳዎችን ለሰራተኞችና ለተማሪዎች መተግበር
»»በሁለገብ ስርኣት ኣዘል የኮሌጅ/ስራ ፕላን የመድረግ ጥረቶች የሚያፈሩ
ስርኣቶች መተግበር

2.16
62.37 Millions

ለተጨማሪ መረጃ፣ የሚከተለውንም የበጀት ድር ገጽ ጎብኙ፦
www.montgomeryschoolsmd.org/departments/budget/
እናም የMCPSን በጀት 101 የድር ገጽ በ፦
www.montgomeryschoolsmd.org/budget-101/
ስለቀረበው የስራ ማስኬጃ በጀት ረቂቅ ኣስተያየታችሁን የምትሰጡት
በዚህ፦ www.MCPSBudgetFeedback.org
የMCPS የመገናኛዎች ጽ/ቤት—2016

በማህበረሰብ ሽርክናዎችና ተስትፎ ትኩረት ማድረግ
$1.25 ሚልዮን
»»ለወላጆች እና ሽርኮች ስለሚገኙ እድሎች ለመስጠትና ለተማሪዎች
ውጤቶችን ለማሻሻል መገልገያዎችንና ቁሳቁሶችን ማዳበርና ማስተላለፍ
»»በኪነጥበባት፣ ሳይንስ፣ እና በሂሳብ ፕሮግራሞች ተሳትፎና እድሎችን
ለማሻሻል ከኤሌሜንታሪ ት/ቤቶች ጀምሮ መተላለፊያዎች መገንባት
»»በACES ፕሮግራም ውስጥ የት/ቤቶችን ቁጥር ለመጨመር ከMontgomery College ጋር ሽርክና ማስፋፋት

ስልታዊ ኣጣዳፊዎች

በግብረታዊ ልቀት ትኩረት ማድረግ $1.66 ሚልዮን
»»የቢዝነስ ስርኣቶችን በማሻሻልና በማበልጸግ ቅልጥፍናዎችን መፍጠርና
ውጤታማ ግብረቶችን ማረጋገጥ
»»የኣየር ጥራት ማበልጸግ፣ የጥገና ድጋፍ፣ እና የመከላከያ ፕሮግራሞች

ጠቅላላ 410.2 ሚልዮን

