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በተመረጡ 22 የTitle I ት/ቤቶች ከሙኣለህፃ

ናት እስከ ሁለተኛ ክፍል ለሚገቡ ተማሪዎች

ROCKVILLE, MARYLAND

ገንዘብ ለExtended Learning Opportunities Summer Adventures in Learning/የተራዘሙ የመማር እድሎች በሰመር የትምህርት ጀብዱዎች (ELO 
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Summer 
Adventures in 
Learning/በትምህ
ርት የሰመር ጀብዱ
ዎች (ELO SAIL)

ስለ 2017 የተራዘሙ የመማር እድሎች 
በናንተ ለቀረቡ ጥያቄዎች መልሶች



የተራዘሙ የመማርያ እድሎች በ2017
የሰመር የትምህርት ጀብዱዎች 
(ELO SAIL)

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

•መቸ •  ከጁላይ 10 እስከ ኦገስት 11፣ 2017፣ ለኣራት ሰኣቶች በእያንዳንዱ 
የስራ ቀን።

•ማን  •  በሴፕተምበር 2017 ከሙኣለህፃናት እስከ ሁለተኛ ክፍል ለሚገቡ 
ተማሪዎች።

•ምን  •  ጨዋታ—እና ነፃ—ልጅዎ በት/ቤት ስኬታማ እንዲሆን የሚያግዝ የሰመር 
ወቅት ፕሮግራም።

 •  የኣውቶቡስ ኣገልግሎት ይቀርባል
 •  ቁርስና ምሳ ይቀርባል 

•ተመዝገቡ  •  ለExtended Learning Opportunities Summer Adventures 
in Learning/የተራዘሙ የመማር እድሎች በሰመር የትምህርት 
ጀብዱዎች (ELO SAIL) በልጅዎ ት/ቤት።

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

ኣሁኑኑ በልጅዎ ት/ቤት ይመዝገቡ።

ተሳታፊ ኤሌሜንታሪ ት/ቤቶች።
• Arcola
• Bel Pre
• Brookhaven
• Brown Station በClopper Mill
• Capt. James E. Daly
• Gaithersburg
• Georgian Forest በBel Preሪ
• Harmony Hills
• Highland በRock View
• Jackson Road በBurnt Mills
• JoAnn Leleck ES በBroad 
Acres በRoscoe R. Nix

• Kemp Mill በArcola
• New Hampshire Estates በOak 
View

• Rolling Terrace
• Roscoe R. Nix
• Sargent Shriver በRock View
• South Lake በStedwick
• Summit Hall
• Washington Grove
• Watkins Mill በStedwick
• Weller Road
• Wheaton Woods በBrookhaven

የተራዘሙ የመማርያ እድሎች በ2017
የሰመር የትምህርት ጀብዱዎች 
(ELO SAIL)

የተራዘሙ የመማር እድሎች በሰመር የመማር ጀብዱዎች (ELO 
SAIL)፣ በMontgomery County ውስጥ በተመረጡ 22 የኤሌሜንታሪ ት/
ቤቶች ከሙኣለህፃናት እስከ ሁለተኛ ክፍል ለሚገቡ ተማሪዎች በነፃ የሚሰጥ 
የሰመር ፕሮግራምን በሚመለከት በዘልምድ ለሚቀርቡ ጥያቄዎች መልሶች 
እነሆ። 

1. Extended Learning 
Opportunities Summer 
Adventures in Learning/የተራዘሙ 
የመማር እድሎች በትምህርት የሰመር 
ጅውብዱዎች (ELO SAIL) ምንድን 
ነው? 
ELO SAIL ንባብና ሂሳብ ሙያዎች 
ለማሻሻል ለልጅዎ ልዩ እድል ነው። 
ይህ ፕሮግራም ለሚመጣው የትምህርት 
ኣመት የመንደርደርያ ትምህርት 
ያቀርባል።

2. ይህን ፕሮግራም ለመከታተል ብቁ 
የሚሆነው ማን ነው? 
በ22ቱ ተሳታፊ የTitle I ት/ቤቶች 
ከሙኣለህፃናት እስከ ሁለተኛ ክፍል 
የሚገቡ ተማሪዎች መከታተል ይችላሉ።

3. ልጄ በዚህ ሰመር የግድ መከታተል 
ኣለበ(ባ)ት ወይ? 
ፕሮግራሙ 25 ግማሽ የትምህርት ቀኖች 
ይሰጣል ይህም በብዙዎች እንደ 
የትምህርት ኣመቱ የመጀመርያ ቀኖች 
ሆኖ ይታያል። የተማሪዎቹ ጥቅሞች 
የሚያካትቱት፣ ልጆች ችሎታቸውን 
የመዘንጋት ኣዝማሚያ በሚያሳዩበት 
በሰመር ወራት፣ የንባብና የሂሳብ 
ችሎታዎችን መንከባከብና መሻሻልን 
ያካትታል። ተማሪዎች ለሚመጣው 
ክፍል በቅድሚያ ማየትና በሙያዎቹ 
መስራት ይጠመዳሉ። ትናንሽ ልጆች 
ከትምህርታቸውና ከት/ቤቱ አሰራር ጋር 

የመተዋወቅ/የመላመድ ዕድል 
ይኖራቸዋል። ብቁ የሆነ ሁሉ መመዝገብ 
እንዳለበት እምነታችን ነው። 

4. መቼ ይቀርባል? 
ፕሮግራሙ፣ ክጁላይ 10 እስከ ኦገስት 
11፣ 2017 ድረስ፣ ለኣምስት ሳምንቶች 
በያንዳንዱ የስራ ቀን ለኣራት ሰኣቶች 
ነው።

5. ልጄ ወደ ፕሮግራም እንዴት 
ይሄዳል/ትሄዳለች እንዴትስ ይመለሳል/
ትመለሳለች? 
Montgomery County Public 
Schools ነፃ የኣውቶቡስ ትራንስፖርት 
ከ እስከ ፕሮግራሙ ከመደበኛ የኣካባቢ 
ኣውቶቡስ ማቆሚያዎች ያቀርባል።

6. ምግብ ከፕሮግራሙ ጋር ተያይዞ 
ይቀርባል ወይ? 
ለእያንዳንዱ/ዷ ልጅ ቁርስና ምሳ 
ይቀርብለ(ላ)ታል።

7. ልጄን ለሰመር የትምህርት ጀብዱዎች 
እንዴት ኣድርጌ ማስመዝገብ እችላለሁ?
በልጅዎ ት/ቤት ማስመዝገብ አለብዎት።


