2018 የሰመር ት/ቤት ፕሮግራሞች
የክልል 2ኛ ደረጃ ት/ቤት (Regional High School)
1ኛ ክፍለ ጊዜ፡- ጁን 25–ጁላይ 13
2ኛ ክፍለ ጊዜ፡- ጁላይ 17–ኦገስት 3

• ጆ
 ን ኤፍ ኬኔዲ ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት
(John F. Kennedy High School)
• ሪቻርድ ሞንትጎመሪ ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት
(Richard Montgomery High School)
• ኖርዝዌስት ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት
(Northwest High School)
ዋልት ዊትማን ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት
• Walt Whitman High School
የተለመዱት መደበኛ ኮርሶች እና ስብጥር/ከመረጃ መረብ የተገ
ናኙ ኮርሶች ይገኛሉ።

የተማሪ በኤሌክትሮኒክስ ሚዲያ (በኢንተርኔት) መማር
eLearning
በርካታ ክፍለ ጊዜያት ጁን 23 - ኦገስት 6

• ጤና
• የኮምፒውተር ሳይንስ መሠረታዊ ትም/ኮርስ/መርህ
• የቴክኖሎጂ መሠረታዊ ኮርስ/መርህ

ከአውታረ መረብ የተገናኘ የሰመር መመረቂያ
መንገድ
ኮርሶች የሚሰጡት ከጁን 25 - ኦገስት 9

በሰመር ምረቃ ሥነስርአት ላይ ለመሳተፍ ለሚፈልጉ ሲኒየሮች
የመጨረሻው ቀን ኦገስት 2 ነው።
ክልላዊ የሰመር ት/ቤት ጽ/ቤት (REGIONAL SUMMER SCHOOL OFFICE) 301-279-3202
በክልላዊ የሰመር ትምህርት ፕሮግራም የሚደረጉ ለውጦች በሞላ በሚከተለው ድረገጽ ላይ ይለጠፋሉ፡-

www.montgomeryschoolsmd.org/departments/extendedhours/summerschool
የተማሪ በኤሌክትሮኒክ ሚዲያ/ኢንተርኔት መማር/ELEARNING ጽ/ቤት እና ሰመር ለመመረቂያ ከመረጃ መረብ የተገናኘ (ኦንላይን) መንገድ
STUDENT ELEARNING OFFICE AND SUMMER ONLINE PATHWAY TO GRADUATION) • 301-517-5921

ማናቸውም የተማሪ በኤሌክትሮኒክ ሚዲያ/ኢንተርኔት መማር/eLearning እና ሰመር ለመመረቂያ ከመረጃ መረብ የተገናኘ (ኦንላይን) መንገድ ፕሮግራሞች ለውጦች
ሲኖሩ ከዚህ ቀጥሎ ባለው ድረገጽ ላይ ይለጠፋል።

www.montgomeryschoolsmd.org/departments/onlinelearning

የትምህርት ቦርድ
Mr. Michael A. Durso
President ሚ/ር ማይክል ኤ. ዱርሶ ፕሬዚደንት
Mrs. Shebra L. Evans ወ/ሮ ሼብራ ኤል.ኢቫንስ
Vice President ም/ፕረዚደንት

Ms. Jeanette E. Dixon ወ/ሮ. ዣኔት ኢ. ዲክሰን

ራዕይ
ለእያንዳንዱና ለማንኛውም
ተማሪ እጅግ የላቀውን የህዝብ
ትምህርት በማቅረብ ትምህርት
እንዲሰርፅ እናደርጋለን።

ተልእኮ
እያንዳንዱ/እያንዳንዷ
ተማሪ በኮሌጅም ሆነ በስራ
ስኬታማ እንዲሆን/እንድትሆን
ኣካዴሚያዊ፣ ፈጠራዊ የችግር
አፈታት፣ እና የማህበራዊ
ስሜታዊ ክህሎቶች ይኖሩታል/
ይኖሯታል።

ዋነኛ አላማ
ሁሉም ተማሪዎች በወደፊት
ኑሮኣቸው የዳበረ ህይወት
እንዲኖራቸው ማዘጋጀት።

ዋነኛ እሴቶች
ትምህርት
ግንኙነቶች
መከባበር
ልቀት
ፍትህ/ሚዛናዊነት

Dr. Judith R. Docca ዶ/ር ጁዲዝ አር. ዶካ
Mrs. Patricia B. O’Neill ወ/ሮ. ፓትሪሻ ቢ ኦኔይል
Ms. Jill Ortman-Fouse ወ/ት. ጂል ኦርትማን-ፋውዝ
Mrs. Rebecca K. Smondrowski
ወ/ሮ. ሬቤካ ኬይ. ስሞንድሮውስኪ
Mr. Matthew Post ሚ/ር ማቲው ፖስት
Student Member የተማሪ ኣባል

የት/ቤት አስተዳደር
Jack R. Smith, Ph.D. ዶ/ር ጃክ ኣር. ስሚት

Superintendent of Schools የት/ቤቶች የበላይ ተቆጣጣሪ

Maria V. Navarro Ed.D. ዶ/ር.ማሪያ ቪ. ናቫሮ
Chief Academic Officer የኣካዴሚ ዋና መኮንን

Kimberly A. Statham, Ph.D. ዶር. ኪምበርሊ ኤ. ስታታም
Deputy Superintendent of School Support and Improvement
የት/ቤት ድጋፍና መሻሻል ም/የበላይ ተቆጣጣሪ

Andrew M. Zuckerman, Ed.D
ዶ/ር ኣንድሩ ኤም. ዙከርማን

Chief Operating Officer ዋና የሥራ ሀላፊ

850 Hungerford Drive
Rockville, Maryland 20850
www.montgomeryschoolsmd.org

2018
ክልላዊ/Regional 2ኛ ደረጃ ት/ቤት የሰመር ትምህርት ፕሮግራም
(Regional High School Summer School Program)
8:10 a.m.–1:00 p.m.
1ኛ ክፍለ ጊዜ፡- ጁን 25 - ጁላይ 13/2018
2ኛ ክፍለ ጊዜ፡- ጁላይ 17– ኦገስት 3/2018
የጊዜ ሠሌዳ
ሜይ 9. . . . . . . ለ1ኛ ክፍለ ጊዜ እና ለ2ኛ ክፍለ ጊዜ ምዝገባ
ይጀመራል
ጁን 5 . . . . . . . እኩለ ቀን ላይ (12:00 noon) በት/ቤት
ለተገኙ (የMCPS ተማሪዎች) ለ1ኛ ክፍለ
ጊዜ ለመመዝገብ የመጨረሻው ቀን
ጁን 8 - 11 . . . . 1ኛ ክፍለ ጊዜ ዘግይተው ለሚመዘገቡ በ
CESC መተላለፊያ/Lobby የኮንፈረንስ
ክፍል ውስጥ (CESC Lobby Conference
Room) ቦታ ከተገኘ ብቻ፣ ገንዘብ አስቀድሞ
የተከፈለበት የገንዘብ ማዘዣ/መክፈያ ብቻ
(money order only) ጁን 8—1:00–
5:00 p.m ጁን 11—7:30 a.m.–1:00
p.m
ጁን 22. . . . . . . ለ2ኛ ክፍለጊዜ ለመመዝገብ የመጨረሻ ቀን
12:00 እኩለቀን በት/ቤት ውስጥ
(ለ MCPS ተማሪዎች)
ጁን 25. . . . . . . 1ኛ ክፍለጊዜ የመጀመሪያ ቀን
ጁን 29. . . . . . . የ1ኛ ክፍለጊዜ ተመላሽ ክፍያ ለመጠየቅ
የመጨረሻ ቀን
ጁላይ 3. . . . . . . የInterims/በመካከል የሚላኩ ዘገባዎች
ስርጭት
ጁላይ 4. . . . . . . የበዓል ቀን—ትምህርት አይኖርም
ጁላይ 11 - 12. . . 2ኛ ክፍለጊዜ - ዘግይተው ለሚመዘገቡ፣
CESC መተላለፊያ የኮንፈረንስ ክፍል (CESC
Lobby Conference Room) ቦታ ከተገኘ
ብቻ፣ ገንዘብ አስቀድሞ የተከፈለበት የገንዘብ
ማዘዣ/መክፈያ ብቻ (money order only)
ጁላይ 11 1:00–5:00 p.m ጁላይ 12፣
7:30 a.m.–1:00 p.m
ጁላይ 13. . . . . . የ1ኛ ክፍለጊዜ የመጨረሻ ቀን
ጁላይ 17. . . . . . የ2ኛ ክፍለጊዜ የመጀመርያ ቀን
ጁላይ 18. . . . . . ሪፖርት ካርዶች በፖስታ ይላካሉ
ጁላይ 23. . . . . . ለ2ኛ ክፍለጊዜ የተከፈለ ገንዘብ ተመላሽ
ለመጠየቅ የመጨረሻ ቀን
ጁላይ 25. . . . . . የInterims/በመካከል የሚላኩ ዘገባዎች
ስርጭት

ጁላይ 26. . . . . . የተማሪ የመመረቂያ ፓኬቶች ለሰመር ስኩል
ጸሐፊ የሚቀርብበት ቀን
ኦገስት 3. . . . . . የ2ኛ ክፍለጊዜ የመጨረሻ ቀን
ኦገስት 7. . . . . . በሪቻርድ ሞንትጎመሪ ሁለተኛ ደረጃ ት/
ቤት ኦዲቶሪየም (Richard Montgomery
High School Auditorium) 2:00
p.m ላይ የመመረቂያ ሥነስርአት ልምምድ
ይካሄዳል።
ኦገስት 8. . . . . . ሪፖርት ካርዶች በፖስታ ይላካሉ
ኦገስት 9. . . . . . በሪቻርድ ሞንትጎመሪ ሁለተኛ ደረጃ ት/
ቤት ኦዲቶሪየም (Richard Montgomery
High School Auditorium) 11:00 a.m
ላይ የምረቃ ሥነስርአት ይካሄዳል።

ቦታዎች
ጆን ኤፍ ኬኔዲ ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት
(John F. Kennedy High School)
1901 Randolph Road
Silver Spring, Maryland 20902
ሪቻርድ ሞንትጎመሪ ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት
(Richard Montgomery High School)
250 Richard Montgomery Drive
Rockville, Maryland 20850
ኖርዝዌስት ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት
(Northwest High School) አድራሻ፦
13501 Richter Farm Road
Germantown, Maryland 20874
Walt Whitman High School
7100 Whittier Boulevard
Bethesda, Maryland 20817

2018 Regional High School Summer School Program

1

የMCPS ተማሪ ምዝገባ ሂደት
የምዝገባ ቦታ የተወሰነ ስለሆነ እንደየኣመጣጡ መጀመርያ የመጣ በመጀመርያ እየተመዘገቡ ክፍሎች ይሞላሉ።
የ1ኛ ክፍለ ጊዜ የጊዜ ገደብ፡የ2ኛ ክፍለ ጊዜ የጊዜ ገደብ፡-

ጁን 5/2018 እስከ 12:00 እኩለ ቀን ጁን 22/2018 እስከ 12:00 እኩለ ቀን
ድረስ በት/ቤት
ድረስ በት/ቤት
ለ1ኛ ክፍለጊዜ እና ለ2ኛ ክፍለጊዜ ዘግይተው ለሚመጡ ምዝገባ
(ቦታ ከተገኘ ብቻ)
በ CESC መተላለፊያ የኮንፈረንስ ክፍል ላይ (CESC, 850 Hungerford Drive, Lobby Conference Room)
በቅድሚያ የተከፈለበት የገንዘብ ማዘዣ/መክፈያ ብቻ (MONEY ORDERS ONLY)

ክፍለጊዜ 1—ጁን 8፣ 1:00–5:00 p.m. ጁን 11፣ 7:30 a.m.–1:00 p.m.
ክፍለጊዜ 2—ጁላይ 11፣ 1:00–5:00 p.m. ጁላይ 12፣ 7:30 a.m.–1:00 p.m.
ሁሉም የምዝገባ ፎርሞች ተሞልተው በት/ቤት ሰራተኛ መፈረም አለባቸው።

1. ተማሪ መውሰድ ስለሚፈልገው/ስለምትፈልገው ኮርስ ከካውንስለር ጋር ለመነጋገር ቀጠሮ መያዝ ያስፍስፈልጋል፣ እና ትክክለኛውን ክፍለጊዜ በሚከተለው
ድረገጽ Google registration form መሙላት/መመዝገብ ያስፈልጋልwww.montgomeryschoolsmd.org/departments/extendedhours/
summerschool/{28}። የተሞላበት ቅጽ/ፎርም ከቀረበ/ገቢ ከሆነ በኋላ፣ ወላጅ/ሞግዚት እና ተማሪው(ዋ) ሁለቱም ወገን የተሞላውን ቅጽ/ፎርም
በኢ-ሜይል ያገኙታል እና በወረቀት አትመው የሚፈለገውን ፊርማ ማግኘት አለባቸው።
2. ካውንስለሩ(ሯ) ከተማሪው(ዋ) ጋር በመገናኘት የተማሪው(ዋ) የኮርስ ፍላጎት ያጣራል/ታጣራለች፣ የተመረጡ ኮርሶችን ይገመግማል/ትገመግማለች፣
የምዝገባ ቅጽ/ፎርም ላይ በመፈረም ተማሪው(ዋ)ን በ OASIS ላይ ይመዘግባል/ትመዘግባለች።
3. ካውንስለሩ(ሯ) የክፍያ ጉዳይን በተመለከተ ለተማሪዉ/ዋ በጥሬ ገንዘብ፣ በቼክ፣ አስቀድሞ በተከፈለበት የገንዘብ ማዘዣ/መክፈያ/money order፣
ወይም በክሬዲት ካርድ ለት/ቤት የፋይናንስ ባለሙያ የሚከፈልበትን ሁኔታ መመሪያ ይሰጣል/ትሰጣለች፣ እናም በወላጅ/ሞግዚት መፈረም ያለበትን
እና ክፍያ ሊሠረዝ የሚያስችሉ አማራጮችንም ለተማሪዉ/ዋ ያሳውቃል/ታሳውቃለች።
4. ተማሪው(ዋ) የተፈረመበት የምዝገባ ቅጽ/ፎርም፣ * የክፍያ እና ክፍያ ማስወገጃ ቅጽ (ተግባራዊ የሚሆን ከሆነ)/(payment, and waiver form)
ለት/ቤት የፋይናንስ ባለሙያ መውሰድ አለበት/አለባት። እያንዳንዱ ተማሪ ስለኮርሱ ምዝገባ ማረጋገጫ የሚሆን የክፍያ ደረሰኝ ያገኛል/ታገኛለች።
5. ክፍያዎች፡• ቼኮች/መኒኦርደሮች፡- ቼኩ ለ MCPS ይከፈል ተብሎ ይጻፍ እና የተማሪው(ዋ) የመታወቂያ ቁጥር/ID number መጨመር አለበት። በቼኩ
ላይ ስምና አድራሻ የታተመበት መሆን አለበት፣ ካልሆነ ቼኩ ተቀባይነት አይኖረውም።
• ክሬዲት/ዴቢት ካርዶች (Visa/MasterCard ብቻ)፡- በመስመር ላይ የት/ቤት ክፍያዎች በመገልገል በhttp://osp.osmsinc.com/MontgomeryMD/
ድርጣቢያ ክፈሉ። በስተግራ ካለው ዝርዝር REGIONAL SUMMER SCHOOL FEES የሚለውን ይምረጡ። ከዚያም የRegional Summer
Fees (HS)ን ኣገናኝ ይምረጡ። ክፍያዎች ሊፈጸሙ የሚችሉት ምዝገባ በተደረገበት ቀን ከ 6 p.m በኋላ ብቻ ነው። እባክዎ ለፋይል የሚሆን
አንድ ደረሰኝ አትመው ያስቀምጡ።
• የተማሪዎች ምዝገባ ሊጠናቀቅ የሚችለው ክፍያ ከደረሰ በኋላ ብቻ ነው።
6. የመምህር ምደባዎች የመጨረሻ ናቸው። የልዩ መምህራን ምርጫ ጥያቄዎች ተቀባይነት ኣይኖራቸውም።
7. በዝቅተኛ ምዝገባ ምክንያት የትምህርት ክፍል ከተዘጋ ብቻ ተማሪዎች እንዲያውቁ ይደረጋል።

የMCPS-ያልሆነ-ተማሪ ምዝገባ ሂደት
ምዝገባ የተወሰነ ነው እናም ቦታዎች እንዳመጣጥ መጀመርያ-የመጣ መጀመርያ-ይገልገል በሚለው መሰረት ይሞላሉ።

የፖስታ ገቢ ለ1ኛ ክፍለ ጊዜ የጊዜ ገደብ፡-

ጁን 4/ 2018 ፖስታ ቤት ገቢ የሆነ

የፖስታ ገቢ ለ2ኛ ክፍለ ጊዜ የግዜ ገደብ፡-

ጁን 20/2018 ፖስታ ቤት ገቢ የሆነ

1. በዚህ ድረገጽ ላይ ጉግል ቅጽ - Google form ይሙሉ፦www.montgomeryschoolsmd.org/departments/
extendedhours/ እና የሚያስፈልጉ ፊርማዎች በሙሉ ተፈርመውበት ከክፍያ ጋር ለ ..በፖስታ ይላኩ፦ Regional Summer
School Office 850 Hungerford Drive, Room 257, Rockville, Maryland 20850
2. ክፍያዎች፡- ከላይ #5 ላይ የተገለጸውን ይመልከቱ።
3. የማረጋገጫ ዝርዝር በፖስታ ከመላክዎ በፊት o የምዝገባ ፎርም o የአማካሪ*/ወላጅ ፊርማዎች
			
o ክፍያ
o የመማሪያ ክፍያ መሠረዣ ቅጽ/ፎርም ተግባራዊ የሚሆን ከሆነ
(ለሞንጎመሪ ካውንቲ ነዋሪዎች ብቻ/Montgomery County residents only)
4. ቅይጥ/የመረጃ መረብ/ኦንላይን ኮርሶችን አይጨምርም።

*9ኛ ክፍል በመግባት ላይ ያሉ ተማሪዎች ምዝገባቸው በመካከለኛ ት/ቤት አማካሪያቸውና በ2ኛ ደረጃ ት/ቤት ርእሰ መምህር ወይም
ተወካይ መፅደቅ አለበት።
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አጠቃላይ መረጃ
ዝግጅቶች

በመጀምርያው የትምህርት ቀን፣ ወላጆች እና/ወይም ህጋዊ ሞግዚቶች
ለሰመር ት/ቤት ግቢ ኣስተዳዳሪ ከተማሪው Individualized
Education Program (IEP) ወይም 504 Plan (ኣግባብ ካለው)
የተዘረዘሩ ዝግጅቶች ቅጂ መስጠት ኣለባቸው። ልዩ መምሀር ቦታው
ላይ ይኖራል/ትኖራለች።

በክፍል ውስጥ ተማሪው/ዋ መገኘቱ/ትዋን መቆጣጠሪያ

በከፍተኛ ደረጃ ተጨምቀው በ2ኛ ደረጃ ት/ቤት የሚቀርቡ የሰመር
ትምህርት ፕሮግራሞች ሙሉውን ጊዜ መከታተል ኣስፈላጊ ያደርጉታል።
ለሚቀሩ እና ለሚያረፍዱ ተማሪዎች ምክንያታቸውን የሚያስረዳ ደብዳቤ
ከወላጆቻቸው ማቅረብ ያስፈልጋል፣ እና ሁሉም ጉዳይ በሰመር ት/ቤት
ጽ/ቤት በኩል ማጣራት ይደረጋል። ከሁለት መቅረቶች ወይም ስድስት
መዘግየቶች በላይ ያላቸው ተማሪዎች ይወገዳሉ ምንም ክሬዲት፣ ምንም
ማርክ እና ምንም የገንዘብ ምላሽ ኣይደረግላቸውም።

የኮርሶች መሰረዝ

የምዝገባ ቅድመ-ሁኔታዎች ያላሟሉ የመማርያ ክፍሎች ይሰረዛሉ።
ክፍላቸው ከተሰረዘ ተማሪዎች እንዲያውቁት ይደረጋል እናም ወደሌላ
ክፍል እና/ወይም ቦታ እንዲዛወሩ ወይም ገንዘባቸው እንዲመለስ
እንዲጠይቁ እድል ይሰጣቸዋል።

ማጣርያ

ሁሉም ክፍያዎች መፈፀም አለባቸው እናም ለተማሪዎች በተውሶ
ተሰጥተው የነበሩ ሁሉም መፃህፍት እና ቁሳቁሶች ለሚመለከታችው
መምህራን መመለስ እለባቸው።

ዲሲፕሊን

ተማሪዎች ሁሉንም የMCPSና የሰመር ት/ቤት ግቢ ህጎችና ደንቦች
ማክበር ኣለባቸው። ከሁለት ቀኖች በላይ የታገደ/ች ተማሪ ከፕሮግራሙ
ይወገዳል/ትወገዳለች። የሰመር ት/ቤት ፕሮግራም የተፋጠነ ነው እናም
ከሁለት ቀናት በላይ የሚ(ምት)ስት ተማሪ በትምህርቱ/ቷ ላይ ተፅእኖ
ያደርግበ(ባ)ታል ክፍሉን የማለፍ ችግርም ይገጥመዋል/ማታል።

ብቁ ተማሪ

የሁለተኛ ደረጃ የሰመር ትምህርት በወቅቱ ከ 9ኛ - 12ኛ ክፍል በመማር
ላይ ለሚገኙ ተማሪዎች ብቻ ነው። 8ኛ ክፍል የፈፀሙ ተማሪዎች
በነበሩበት ት/ቤት ርእሰ መምህር (ወይም ተወካይ) ድጋፍና የተቀባይ
2ኛ ደረጃ ት/ቤት ርእሰ መምህር (ወይም ተወካይ) ካፀደቀ የነጥብ
ኮርስ መውሰድ ይችላሉ። ለ2ኛ ደረጃ ት/ቤት ፕሮግራም በጥንቃቄ
ፕላን ማድረግ ወሳኝ ነው።

INTERIMS/በመካከል የሚላኩ ዘገባዎች

በመካከል የሚላኩ ዘገባዎች ለሁሉም ተማሪዎች ይታደላሉ፡
1ኛ ክፍለ ጊዜ—ጁላይ 3/2018
2ኛ ክፍለ ጊዜ—ጁላይ 25/2018

የምረቃ መረጃዎች

ፎርሞችን ጨምሮ፣ የምረቃ መረጃዎች ከሰመር ት/ቤት ግቢ ፀሃፊ
ይገኛሉ። በስኬታማነት የሰመር ት/ቤት ጨርሰው ለመመረቅ የሚፈልጉ
የMCPS ተማሪዎች የተመረጡ ፎርሞችን ለሰመር ት/ቤት ግቢ ፀሃፊ
ከሀሙስ ጁላይ 26/2018 በፊት ማስረከብ አለባቸው{53}።
• አስገዳጅ ልምምድ፡- ማክሰኞ፣ ኦገስት 7/2018 በ Richard
Montgomery High School ኣዳራሽ፣ 11:00 a.m.
• ምረቃ:- ሐሙስ፣ ኦገስት 9/2018፣ በ Richard
Montgomery High School ኣዳራሽ፣ 11:00 a.m.

መጥፎ የኣየር ሁኔታ

ት/ቤት የሚያዘጋ መጥፎ የአየር ሁኔታ ከተፈጠረ፣ የትምህርት ቀን
እስከ 1.5 ሰአት ሊራዘም ይችላል።
ከድንገተኛ አስቸኳይ የአየር ሁኔታ ጋር የተገኛኙ መልእክቶች (ልክ
በትምህርት ዓመቱ እንደሚደረገው) በቴሌቪዥን፣ በሬዲዮ ጣቢያዎች
እና በ MCPS ድረገጽ ላይ ማስታወቂያ ይነገራል። የተቀረፀ የኣስቸኳይ
ሁኔታ መረጃ 301-279-3673 በመደወል ሊደረስበት ይቻላል።

የህክምና መረጃ

አባካችሁ ኣስተውሉ፡- ማንኛውንም ከተማሪ ጋር የሚገናኝ የጤንነት
መረጃ/ኢንፎርሜሽን ሰመር ስኩል ለሚካሄድበት ጣቢያ/summer
school site ማሳወቅ ያስፈልጋል።

የግስጋሴ ማረጋገጫ

በ MCPS የተፈቀደ የግስጋሴ ማረጋገጫ በእያንዳንዱ ክፍለጊዜ በተወሰኑ
ጊዜያት ይካሄዳል።

ተመላሽ ገንዘብ

ተመላሽ ክፍያ መጠየቂያ የጊዜ ገደብ
• 1ኛ ክፍለ ጊዜ፡- ዓርብ፣ ጁን 29/2018
• 2ኛ ክፍለ ጊዜ፡- ሰኞ፣ ጁላይ 23/2018
ክፍያ ተመላሽ የሚደረግበት መመሪያ፦
• በቂ ምዝገባ ባለመኖሩ የትምህርት ክፍል ከተዘጋ ክፍያዎች ሙሉ
በሙሉ ይመለሳሉ።
• የአንድ ክፍለጊዜ የመጀመሪያውን አምስት ቀናት ወይም ከዚያ
ያነሰ የተከታተሉ ተማሪዎች ሙሉ በሙሉ ወይም በከፊል የከፈሉት
ገንዘብ ተመላሽ ሊደረግ ይችላል። ወላጅ/አሳዳጊ ስለ ተመላሽ
ገንዘብ ከቀነ ገደቡ በፊት መጠየቅ አለባቸው።
• ሙሉ በሙሉ ወይም በከፊል ገንዘብ ተመላሽ የሜደረገው በህክምና
ምክንያት ሆስፒታል ከገባ(ች) ወይም በማስረጃ የተደገፈ የግል
ህመም ካለ ነው። ወላጅ/አሳዳጊ ስለ ተመላሽ ገንዘብ ከቀነ ገደቡ
በፊት መጠየቅ አለባቸው።
• በመቅረቶች ምክንያት አንድ ተማሪ ከሰመር ት/ቤት ከተወገደ/ች
ምንም ገንዘብ ተመላሽ ኣይደረግም።
• ኣንድ ተማሪ ከሰመር ት/ቤት ከታገደ/ች ወይም ከተሰናበተ/ች
ምንም ገንዘብ ኣይመለስም።
የተመላሽ ክፍያ አፈጻጸም እስከ ስምንት ሣምንት ሊወስድ ይችላል፣
እና ተመላሽ (ቀደም ሲል በክሬዲት ካርዶች የተከፈሉ የመማሪያ
ክፍያዎችን ጨምሮ) ክፍያ የሚፈጸመው በቼክ ነው።
(ፎርሙ የሚገኝበት፡- www.montgomeryschoolsmd.org/
departments/extendedhours/summerschool)
በሚቀጥለው ገጽ ይቀጥላል
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ምዝገባ

እንዴት መመዝገብ እንደሚችሉ መመሪያ ለማግኘት የመመሪያዎችን
ገጽ 2 ይመልከቱ። ከመረጃ መረብ የተገናኘ የመመዝገቢያ ቅጽ/ፎርም
በዚህ ድረገጽ ላይ ይገኛል www.montgomeryschoolsmd.org/
departments/extendedhours/summerschool

ሪፖርት ካርዶች

በኮርሱ መጨረሻ ላይ ሪፖርት ካርዶች ወደ ተማሪዎች መኖሪያ ቤታቸው
በፖስታ ይላካል። የMCPS ተማሪዎች ላልሆኑ፣ የሪፖርት ካርዱ ቅጂ
ለተማሪው የአካባቢ ት/ቤትና ወደ መኖርያ ቤት በፖስታ ይላካል።

ነዋሪ/ነዋሪ-ያልሆኑ ተማሪዎች

• ነዋሪ—ኣመቱን በሞላ በMontgomery County የሚኖር/
የምትኖር ተማሪ፣ ወይም ወላጁ/ጇ ወይም ህጋዊ ኣሳዳጊው/ዋ
የካውንቲ ነዋሪ የሆነ/ች።
• ነዋሪ ያልሆነ—የመኖርያ አካባቢ ትም/ቤት እና ወላጅ ወይም
ህጋዊ ሞግዚት ከMontgomery County ውጭ የሆኑ።
• የኣለም ኣቀፍ ተማሪዎች የዩ.ኤስ. ያልሆኑ ት/ቤቶች የሚከታተሉ
እናም ከMCPS School Counseling, Residency, and
International Admissions Office (የት/ቤት ምክር፣
ነዋሪነት እና የኣለም ኣቀፍ መቀበያ ፅ/ቤት) ጋር ያልተመዘገቡ
በፕሮግራሙ ለመመዝገብ ብቃት የላቸውም።

ትራንስክሪፕት

የMCPS ተማሪዎች—ለወቅታዊ ትራንስክሪፕት የት/ቤት ኣማካሪያችሁን
ጠይቁ።
የMCPS- ተማሪዎች ያልሆኑ የሰመር ት/ቤት ትራንስክሪፕት
ኣይሰጣቸውም።

ትራንስፖርት

ለተማሪዎቻቸው ወደ ሰመር ት/ቤት ትራንስፖርት ማቅረብ የወላጆች
ሃላፊነት ነው። ስለ የ Ride On የሰመር የወጣቶች ማለፍያ/Pass
መረጃ ($18 ሰመሩን በሞላ ለመሳፈር) እና የወጣት መንሸራሸርያ/
Cruiser SmarTrip® ካርድ ($2) www.youthcruiser.comን
ጎብኙ ወይም 311 ደውሉ።
Ride On የአውቶቡስ አገልግሎቶች፦
ጆን ኤፍ ኬነዲ ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት
(John F. Kennedy HS)
1901 Randolph Road, Silver Spring, MD
Metro መስመር C8 እና Ride On መስመር 10 ሙሉውን
ቀን ይሠራሉ።
ሪቻርድ ሞንትጎመሪ ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት
(Richard Montgomery HS)
250 Richard Montgomery Drive, Rockville, MD
Ride On መስመር 46 (ሙሉ ቀን ይሠራል) እና 81
(በጥድፊያ ሠዓት ብቻ) Rockville Pike ይገኛሉ። ከዚህ
በታች ያሉት የራይድ ኦን (Ride On) መስመሮች ለሮክቪል
ሜትሮስቴሽን (Rockville Metro Station) አገልግሎት
ይሰጣሉ፦ 44፣ 52፣ እና 101 በጥድፊያ ሠዓት ብቻ፣ 45፣
47፣ 48፣ 49፣ 54፣ 55፣ 56፣ 59፣ 63፣ 301 ሙሉ ቀን
ይሠራሉ። ከሮክቪል ሜትሮ (Rockville Metro) የሜትሮባስ
መስመሮች/አውቶቡሶች (Metrobus routes) ይኖራሉ።
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ኖርዝዌስት ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት
(Northwest HS)
13501 Richter Farm Road፣ Germantown፣ MD
Ride On 74 ቁጥር ሙሉ ቀን ይሠራል።
ዋልት ዋይትማን ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት
(Walt Whitman HS)
7100 Whittier Boulevard, Bethesda, MD
RideOn የ 29 ቁጥር መስመር ሙሉ ቀን ይሠራል።

ክፍያ

ለሁሉም ተማሪዎች የምዝገባ ሂደትን ለማጠናቀቅ እና መማሪያ ክፍል
ቦታ መገኘቱን እርግጠኛ ለመሆን ሙሉውን የመማሪያ ክፍያ ማጠናቀቅ
ያስፈልጋል። ክፍያዎችን በት/ቤትዎ ለመክፈል ይችላሉ ወይም በክሬዲት
ካርድ ከመረጃ መረብ የተገናኘ ክፍያ ለማድረግ ይችላሉ።
• የሚከፍሉት በቼክ ወይም ሞኒኦርደር ከሆነ ለ MCPS የሚከፈል
ብለው ይግለጹ።
• ቼኩ በቅድሚያ ስምና አድራሻ የታተመበት መሆን አለበት፣
ካልሆነ ቼኩ ተመላሽ ይሆናል።
• ከኣድራሻው በታች የተማሪውን ስምና የMCPS ID መታወቂያ
ቁጥር ያስፍሩ።
• የMCPS ተማሪዎች ላልሆኑ፣ ከኣድራሻው በታች የቴሌፎን
ቁጥር ይጨምሩበት።
• ለተመላሽ ቼኮች $25 የቅጣት ክፍያ ይኖራል።
• በክሬዲት/ዴቢት ካርድ ለመክፈል (VISA ወይም MasterCard
ብቻ)፣ መስመር ላይ በ http//osp.osmsinc.com/
MontgomeryMD/ ክፈሉ። በስተግራ ከሚገኘው ምናሌ፣
REGIONAL SUMMER SCHOOL FEES ን ምረጡ። ከዚያም
የ“Regional Summer Fees (HS)” አገናኝ ምልክቱ ላይ ጠቅ
ያድርጉ። ክፍያዎች ሊደረጉ የሚችሉት ምዝገባ በተካሄደበት ቀን
ከ 6 p.m ጀምሮ ብቻ ነው። እባክዎ ለፋይልዎ የሚሆን አንድ
ደረሰኝ አትመው ያስቀምጡ።

ማስወገጃ

ለተማሪዎች በመማሪያ ክፍያ ማስወገጃ ሂደት የክፍያ ቅነሣ ሊኖር
ይችላል። ያመሳክሩ ለሰመርስኩል በሙሉ ወይም በከፊል የትምህርት
ክፍያ ማስወገጃ ማመልከቻ MCPS ቅጽ 325-4 ከእርስዎ ት/ቤት ይገኛል
ወይም ከዚህ ቀጥሎ ባለው የመረጃ መረብ ለማግኘት ይችላሉ www.
montgomeryschoolsmd.org/departments/extendedhours/
summerschool

የሞንጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ የሰመር ት/
ቤት (MCPS Regional Summer School)
1ኛ ክፍለጊዜ መደበኛ የክፍል ትምህርት ኮርሶች
ጁን 25–ጁላይ 13
• የክፍል ትምህርት የሚካሄደው ከ 8:10 a.m. እስከ 1:00 p.m
• ለአንድ ክፍለጊዜ 14 ቀናት የክፍል ትምህርት ይሠጣል
ስለ ኮርሱ መግለጫ፣ http://coursebulletin.montgomeryschoolsmd.orgን ይጎብኙ።
ኮርስ

የኮርስ ቁ.

ቅድመ ሁኔታ

ክሬዲት

ዋጋ

የሚሰጥበት ቦታ

እንግሊዘኛ
እንግሊዘኛ 9A

1311

የእንግሊዘኛ 8 ውጤቶች
ግኝት

0.5

$300 ነዋሪ
$340 ነዋሪ ያልሆነ

John F. Kennedy HS
Richard Montgomery HS
Northwest HS
Walt Whitman HS

እንግሊዘኛ 10A

1321

የእንግሊዘኛ 9 ውጤቶች
ግኝት

0.5

$300 ነዋሪ
$340 ነዋሪ ያልሆነ

John F. Kennedy HS
Richard Montgomery HS
Northwest HS
Walt Whitman HS

እንግሊዘኛ 11A

1331

የእንግሊዘኛ 10 ውጤቶች
አገኛኘት

0.5

$300 ነዋሪ
$340 ነዋሪ ያልሆነ

John F. Kennedy HS
Richard Montgomery HS
Northwest HS
Walt Whitman HS

እንግሊዘኛ 12A

1341

የእንግሊዘኛ 11 ውጤቶች
ግኝት

0.5

$300 ነዋሪ
$340 ነዋሪ ያልሆነ

John F. Kennedy HS
Richard Montgomery HS
Northwest HS

7835

10ኛ ክፍል ወይም ከዚያ
በላይ ለሚገቡ ተማሪዎች
ብቻ

0.5

$300 ነዋሪ
$340 ነዋሪ ያልሆነ

John F. Kennedy HS
Richard Montgomery HS
Northwest HS
Walt Whitman HS

ኣልጄብራ 1A

3111

ከ9ኛ እስከ 12ኛ ክፍል

0.5

$300 ነዋሪ
$340 ነዋሪ ያልሆነ

John F. Kennedy HS
Richard Montgomery HS
Northwest HS
Walt Whitman HS

ኣልጄብራ 2A

3301

የኣልጄብራ 1 እና
የጂዮሜትሪ ውጤቶች
ኣገኛኘት

0.5

$300 ነዋሪ
$340 ነዋሪ ያልሆነ

John F. Kennedy HS
Richard Montgomery HS
Northwest HS
Walt Whitman HS

መሸጋገርያ ወደ ኣልጄብራ
2A

3053

የኣልጄብራ 1 እና
የጂዮሜትሪ ውጤቶች
አገኛኘት

0.5

$300 ነዋሪ
$340 ነዋሪ ያልሆነ

John F. Kennedy HS
Richard Montgomery HS
Northwest HS
Walt Whitman HS

ጂዮሜትሪ A

3201

አልጄብራ 1A እና 1B
ውጤቶች አገኛኘት

0.5

$300 ነዋሪ
$340 ነዋሪ ያልሆነ

John F. Kennedy HS
Richard Montgomery HS
Northwest HS
Walt Whitman HS

Precalculus A

3489

የአልጄብራ 2A እና 2B
ውጤቶች እገኛኘት

0.5

$300 ነዋሪ
$340 ነዋሪ ያልሆነ

John F. Kennedy HS
Richard Montgomery HS
Northwest HS
Walt Whitman HS

ጤና
ኣጠቃላይ የጤና ትምህርት

የሂሳብ ትምህርት

2018 Regional High School Summer School Program

5

ሞንጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ ክልላዊ የሰመር ት/
ቤት (MCPS Regional Summer School)
ክፍለጊዜ 1 መደበኛ የክፍል ትም/ኮርሶች (ይቀጥላል)
ጁን 25–ጁላይ 13
• የክፍል ትምህርት የሚካሄደው ከ 8:10 a.m. እስከ 1:00 p.m
• ለአንድ ክፍለጊዜ 14 የክፍል ትምህርት ይሰጣል
ስለ ኮርሱ መግለጫ፣ http://coursebulletin.montgomeryschoolsmd.orgን ይጎብኙ።
ኮርስ

የኮርስ ቁ.

ቅድመ ሁኔታ

ክሬዲት

ዋጋ

የሚሰጥበት ቦታ

ሳይንስ
ባዮሎጂ A

3631

ከ 9ኛ እስከ 12ኛ

0.5

$300 ነዋሪ
$340 ነዋሪ ያልሆነ

John F. Kennedy HS
Richard Montgomery HS
Northwest HS
Walt Whitman HS

ኬሚስትሪ A

3721

የጂዮሜትሪ A እና B
ውጤቶች እገኛኘት

0.5

$300 ነዋሪ
$340 ነዋሪ ያልሆነ

John F. Kennedy HS
Richard Montgomery HS

ዘመናዊ የአለም ታሪክ A

2221

11 - 12ኛ ክፍሎች

0.5

$300 ነዋሪ
$340 ነዋሪ ያልሆነ

John F. Kennedy HS
Richard Montgomery HS
Northwest HS

ብሄራዊ፣ የስቴት፣ እና
የኣካባቢ ኣስተዳደር A

2107

10ኛ ክፍል

0.5

$300 ነዋሪ
$340 ነዋሪ ያልሆነ

John F. Kennedy HS
Richard Montgomery HS
Northwest HS
Walt Whitman HS

የዩናይትድ ስቴትስ ታሪክ A

2110

9ኛ ክፍል

0.5

$300 ነዋሪ
$340 ነዋሪ ያልሆነ

John F. Kennedy HS
Richard Montgomery HS
Northwest HS
Walt Whitman HS

5161

ከ9ኛ - 12ኛ ክፍሎች

0.5

$300 ነዋሪ
$340 ነዋሪ ያልሆነ

John F. Kennedy HS
Richard Montgomery HS
Northwest HS
Walt Whitman HS

የሕብረተሰብ ጥናቶች

የቴክኖሎጂ ትምህርት
የቴክኖሎጂ መሰረቶች A
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2018 Regional High School Summer School Program

የሞንጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ ክልላዊ የሰመር ስኩል
(MCPS Regional Summer School)
ክፍል 1 ስብጥር/ከመረጃ መረብ የሚገናኙ የመማሪያ ክፍል ኮርሶች
ጁን 25–ጁላይ 13
በወቅቱ የ MCPS ተማሪዎች ለሆኑ ብቻ ይገኛል።
የሚከተሉት ስብጥር/ከመረጃ መረብ የተገናኙ ኮርሶች ትምህርት የሚሰጠው በመማሪያ ክፍል እና ከመረጃ መረብ የተገናኘ ማስተማር
ጭምር ነው።

• በስብጥር/ከመረጃ መረብ የተገናኙ ኮርሶች ላይ የሚሳተፉ ተማሪዎች ለአንድ ክፍለጊዜ ፊት-ለፊት በአካል በመገኘት ስምንት ቀናት ኮርሶችን ይወስዳሉ
• በአንድ ክፍለጊዜ ለስድስት ቀናት በአውታረ መረብ-ኮንፈረንስ ትምህርት ይሰጣል። ከመረጃ መረብ ጋር የተገናኘ ትምህርት/web-conferencing
በሚሰጥባቸው በአንድኛው ቀን በግል ለመርዳት መምህራን ሰመርስኩል በቦታው በመገኘት ለተማሪዎች እርዳታ ይሰጣሉ።
• ከመረጃ መረብ የተገናኘ የኮርስ ሥራ ለማጠናቀቅ ተማሪዎች በየግላቸው ይሠራሉ።

ተፈላጊ መስፈርቶች፦

• ተማሪዎች በየቀኑ የሚፈተሽ/የሚታይ የ MCPS Gmail account እንዲኖራቸው ያስፈልጋል። የሞንጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ ተማሪዎች
ያልሆኑ/ Non-MCPS ለስብጥር/ከመረጃ መረብ የተገናኙ ኮርሶች መመዝገብ አይችሉም።
• ተማሪዎች desktop, laptop computer, ወይም Chromebook with the Google Chrome browser እና ኢንተርኔት ማግኘት መቻል
አለባቸው። የአውታረ መረብ/ኢንተርኔት አገልግሎት በሁሉም የMontgomery County ህዝባዊ ቤተመፃህፍት ቅርንጫፎች እና የMCPS የሰመር
ት/ቤት ቦታዎች ነፃ ነው።
• ተማሪዎች በቅናሽ ዋጋ የተሟሉ/refurbished ኮምፒውተሮችን ከፕሮጀክት መልሶ ማቋቋም/ Project Reboot ለማግኘት ይችሉ ይሆናል። የት/
ቤት ኣማካሪዎች፣ ርእሰመምህራን፣ እና የLinkages to Learning ሰራተኛ አባሎች ለተማሪዎችና ለቤተሰቦች ተፈላጊ የ Project Reboot
የምሪት/referral ፎርም እና ለዚህ ፕሮግራም እንዴት ማመልከቻ እንደሚደረግ ትምህርቶች መስጠት ይችላሉ። ስለፕሮጀክት ተጠግኖ እንደገና
እንዲሠራ ስለማድረግ ተጨማሪ መረጃ/ኢንፎርሜሽን በዚህ ድረገጽ ይገኛል፦http://www.projectreboot.org/index.html
ኮርስ

የኮርስ ቁ.

ቅድመ ሁኔታ

ክሬዲት

ዋጋ

የሚሰጥበት ቦታ

እንግሊዝኛ 9A
ስብጥር/ከመረጃ መረብ የተገናኘ

1311

የእንግሊዝኛ 8 ውጤቶች
ግኝት

0.5

$300 ነዋሪ
$340 ነዋሪ ያልሆነ

John F. Kennedy HS
Northwest HS

ኣልጄብራ 1A
ስብጥር/ከመረጃ መረብ የተገናኘ

3111

ከ9ኛ እስከ 12ኛ ክፍል

0.5

$300 ነዋሪ
$340 ነዋሪ ያልሆነ

John F. Kennedy HS
Northwest HS

ኣልጄብራ 2A
ስብጥር/ከመረጃ መረብ የተገናኘ

3301

የኣልጄብራ 1 እና
የጂዮሜትሪ ውጤቶች
ኣገኛኘት

0.5

$300 ነዋሪ
$340 ነዋሪ ያልሆነ

John F. Kennedy HS
Northwest HS

ጂዮሜትሪ A
ስብጥር/ከመረጃ መረብ የተገናኘ

3201

አልጄብራ 1A እና 1B
ውጤቶች አገኛኘት

0.5

$300 ነዋሪ
$340 ነዋሪ ያልሆነ

John F. Kennedy HS
Northwest HS

ባዮሎጂ A
ስብጥር/ከመረጃ መረብ የተገናኘ

3631

ከ 9ኛ እስከ 12ኛ

0.5

$300 ነዋሪ
$340 ነዋሪ ያልሆነ

John F. Kennedy HS
Northwest HS

የዩናይትድ ስቴትስ ታሪክ A
ስብጥር/ከመረጃ መረብ የተገናኘ

2110

9ኛ ክፍል

0.5

$300 ነዋሪ
$340 ነዋሪ ያልሆነ

John F. Kennedy HS
Northwest HS

የስብጥር/ከመረጃ መረብ የተገናኘ ትምህርት የክፍለጊዜ 1 መርኃ ግብር
ጁን 25
መማሪያ ክፍል
8:10 a.m.–1:00 p.m.

ጁን 26
ከመረጃ መረብ የተገናኘ
እና/ወይም በት/ቤት
የመምህር ድጋፍ ይሰጣል

ጁን 27
መማሪያ ክፍል
8:10 a.m.–1:00 p.m.

ጁን 28
ከመረጃ መረብ የተገናኘ
እና/ወይም በት/ቤት
የመምህር ድጋፍ ይሰጣል

ጁን 29
መማሪያ ክፍል
8:10 a.m.–1:00 p.m

ጁላይ 2
መማሪያ ክፍል
8:10 a.m.–1:00 p.m

ጁላይ 3
ከመረጃ መረብ የተገናኘ
እና/ወይም በት/ቤት
የመምህር ድጋፍ ይሰጣል

ጁላይ 4
ትምህርት ቤት አይኖርም

ጁላይ 5
መማሪያ ክፍል
8:10 a.m.–1:00 p.m

ጁላይ 6
ከመረጃ መረብ የተገናኘ
እና/ወይም በት/ቤት
የመምህር ድጋፍ ይሰጣል

ጁላይ 9
መማሪያ ክፍል
8:10 a.m.–1:00 p.m

ጁላይ 10
ከመረጃ መረብ የተገናኘ
እና/ወይም በት/ቤት
የመምህር ድጋፍ ይሰጣል

ጁላይ 11
መማሪያ ክፍል
8:10 a.m.–1:00 p.m

ጁላይ 12
ከመረጃ መረብ የተገናኘ
እና/ወይም በት/ቤት
የመምህር ድጋፍ ይሰጣል

ጁላይ 13
መማሪያ ክፍል
8:10 a.m.–10:40 a.m
የሪፖርት ካርድ ዝግጅት

2018 Regional High School Summer School Program
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የሞንጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ ክልላዊ የሰመር ት/
ቤት (MCPS Regional Summer School)
ክፍለጊዜ 2 መደበኛ የክፍል ትምህርት ኮርሶች
ጁላይ 17–ኦገስት 3
• የክፍል ትምህርት ከ 8:10 a.m. እስከ 1:00 p.m ይካሄዳል።
• ለአንድ ክፍለጊዜ 14 ቀናት የክፍል ትምህርት ይሠጣል
ስለ ኮርሱ መግለጫ፣ http://coursebulletin.montgomeryschoolsmd.org ይጎብኙ።
ኮርስ

የኮርስ ቁ.

ቅድመ ሁኔታ

ክሬዲት

ዋጋ

የሚሰጥበት ቦታ

እንግሊዘኛ
እንግሊዘኛ 9B

1312

የእንግሊዘኛ 8 ውጤቶች
ግኝት

0.5

$300 ነዋሪ
$340 ነዋሪ ያልሆነ

John F. Kennedy HS
Richard Montgomery HS
Northwest HS
Walt Whitman HS

እንግሊዘኛ 10B

1322

የእንግሊዝኛ 9 ውጤቶች
ግኝት

0.5

$300 ነዋሪ
$340 ነዋሪ ያልሆነ

John F. Kennedy HS
Richard Montgomery HS
Northwest HS
Walt Whitman HS

እንግሊዘኛ 11B

1332

የእንግሊዘኛ 10 ውጤቶች
ግኝት

0.5

$300 ነዋሪ
$340 ነዋሪ ያልሆነ

John F. Kennedy HS
Richard Montgomery HS
Northwest HS
Walt Whitman HS

እንግሊዘኛ 12B

1342

የእንግሊዘኛ 11 ውጤቶች
ግኝት

0.5

$300 ነዋሪ
$340 ነዋሪ ያልሆነ

John F. Kennedy HS
Richard Montgomery HS
Northwest HS
Walt Whitman HS

7835S2

10ኛ ክፍል ወይም ከዚያ
በላይ የሚገቡ ተማሪዎች
መሆን ኣለባቸው

0.5

$300 ነዋሪ
$340 ነዋሪ ያልሆነ

John F. Kennedy HS
Richard Montgomery HS
Northwest HS
Walt Whitman HS

ጤና
ኣጠቃላይ የጤና ትምህርት

የሂሳብ ትምህርት
ኣልጄብራ 1B

3112

ከ9ኛ እስከ 12ኛ ክፍል

0.5

$300 ነዋሪ
$340 ነዋሪ ያልሆነ

John F. Kennedy HS
Richard Montgomery HS
Northwest HS
Walt Whitman HS

ኣልጄብራ 2B

3302

የኣልጄብራ 1 እና
የጂኦሜትሪ ውጤቶች ግኝት

0.5

$300 ነዋሪ
$340 ነዋሪ ያልሆነ

John F. Kennedy HS
Richard Montgomery HS
Northwest HS
Walt Whitman HS

ወደ ኣልጄብራ 2B
መሸጋገርያ

3054

የኣልጄብራ 1 እና
የጂዮሜትሪ ውጤቶች ግኝት

0.5

$300 ነዋሪ
$340 ነዋሪ ያልሆነ

John F. Kennedy HS
Richard Montgomery HS
Northwest HS
Walt Whitman HS

ጂዮሜትሪ B

3202

የኣልጄብራ 1A እና 1B
ውጤቶች ግኝት

0.5

$300 ነዋሪ
$340 ነዋሪ ያልሆነ

John F. Kennedy HS
Richard Montgomery HS
Northwest HS
Walt Whitman HS

ቅድመ-ካልኩለስ B

3490

የኣልጄብራ 2A እና 2B
ውጤቶች ግኝት

0.5

$300 ነዋሪ
$340 ነዋሪ ያልሆነ

John F. Kennedy HS
Richard Montgomery HS
Northwest HS
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የሞንጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ ክልላዊ የሰመር ት/
ቤት (MCPS Regional Summer School)
ክፍለጊዜ 2 መደበኛ የክፍል ትምህርት ኮርሶች (ይቀጥላል)
ጁላይ 17–ኦገስት 3
• የክፍል ትምህርት ከ 8:10 a.m. እስከ 1:00 p.m ይካሄዳል።
• ለአንድ ክፍለጊዜ 14 የክፍል ትምህርት ይሰጣል
ስለ ኮርሱ መግለጫ፣ http://coursebulletin.montgomeryschoolsmd.org ይጎብኙ።
ኮርስ

የኮርስ ቁ.

ቅድመ ሁኔታ

ክሬዲት

ዋጋ

የሚሰጥበት ቦታ

ሳይንስ
ባዮሎጂ B

3632

ከ9ኛ እስከ 12ኛ ክፍል

0.5

$300 ነዋሪ
$340 ነዋሪ ያልሆነ

John F. Kennedy HS
Richard Montgomery HS
Northwest HS
Walt Whitman HS

Chemistry B

3722

የጂኦሜትሪ A እና B
ውጤቶች ግኝት

0.5

$300 ነዋሪ
$340 ነዋሪ ያልሆነ

John F. Kennedy HS
Richard Montgomery HS

ዘመናዊ የዓለም ታሪክ B

2222

ከ11ኛ እስከ 12ኛ ክፍል

0.5

$300 ነዋሪ
$340 ነዋሪ ያልሆነ

John F. Kennedy HS
Richard Montgomery HS
Northwest HS

የብሄራዊ፣ የስቴት፣ እና
የኣካባቢ ኣስተዳደር B

2108

10ኛ ክፍል

0.5

$300 ነዋሪ
$340 ነዋሪ ያልሆነ

John F. Kennedy HS
Richard Montgomery HS
Northwest HS

የዩናይትድ ስቴትስ ታሪክ
B

2112

9ኛ ክፍል

0.5

$300 ነዋሪ
$340 ነዋሪ ያልሆነ

John F. Kennedy HS
Richard Montgomery HS
Northwest HS
Walt Whitman HS

5162

ከ9ኛ እስከ 12ኛ ክፍል

0.5

$300 ነዋሪ
$340 ነዋሪ ያልሆነ

John F. Kennedy HS
Richard Montgomery HS
Northwest HS
Walt Whitman HS

የህብረተሰብ ጥናቶች

የቴክኖሎጂ ትምህርት
የቴክኖሎጂ መሰረቶች B
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9

የሞንጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ ክልላዊ የሰመር ት/
ቤት (MCPS Regional Summer School)
2ኛ ክፍለጊዜ ስብጥር/ከመረጃ መረብ ጋር የተገናኙ የክፍል ኮርሶች/
Session 2 Blended/Online Classroom Courses
ጁላይ 17–ኦገስት 3
በወቅቱ የ MCPS ተማሪዎች ለሆኑ ብቻ ይሰጣል።
የሚከተሉት ስብጥር/ከመረጃ መረብ የተገናኙ ኮርሶች ትምህርት የሚሰጠው በመማሪያ ክፍል እና ከመረጃ መረብ የተገናኘ ማስተማር
ጭምር ነው።

• በተደባለቁ/ከመረጃ መረብ የተገናኙ ኮርሶች ላይ የሚሳተፉ ተማሪዎች ለአንድ ክፍለጊዜ ፊት-ለፊት በአካል በመገኘት ስምንት ቀናት ኮርሶችን ይወስዳሉ
• በአንድ ክፍለጊዜ ለስድስት ቀናት በአውታረ መረብ-ኮንፈረንስ ትምህርት ይሰጣል። በአውታረ መረብ - ኮንፈረንስ ትምህርት ከሚሰጡባቸው ቀኖች
በአንዱ ተማሪዎችን በግል ለመርዳት መምህራን በሰመርስኩል ትምህርት መስጫ ጣቢያ በቦታው ተገኝተው ይሠራሉ።
• በአውታረ መረብ የሚሰጡ ኮርሶችን ተማሪዎች በግላቸው ሰርተው ያጠናቅቃሉ።

ተፈላጊ መስፈርቶች፦

• ተማሪዎች በየቀኑ የሚፈተሽ/የሚታይ የ MCPS Gmail account እንዲኖራቸው ያስፈልጋል። የሞንጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ ተማሪዎች
ያልሆኑ/ Non-MCPS ለተደባለቀ/ከመረጃ መረብ የተገናኙ ኮርሶች መመዝገብ አይችሉም።
• ተማሪዎች desktop, laptop computer, ወይም Chromebook with the Google Chrome browser እና ኢንተርኔት ማግኘት መቻል
አለባቸው። የበይነ መረብ መዳረሻ በሁሉም የMontgomery County ህዝባዊ ቤተመፃህፍት ቅርንጫፎች እና የMCPS የሰመር ት/ቤት ቦታዎች ነፃ ነው።
• ተማሪዎች በቅናሽ ዋጋ የተሟሉ/refurbished ኮምፒውተሮችን ከፕሮጀክት መልሶ ማቋቋም/Project Reboot ለማግኘት ይችሉ ይሆናል። የት/
ቤት ኣማካሪዎች፣ ርእሰመምህራን፣ እና የLinkages to Learning ሰራተኛ አባሎች ለተማሪዎችና ለቤተሰቦች ተፈላጊ የ Project Reboot
ወደሚመለከተው መምራት/referral ፎርም እና ለዚህ ፕሮግራም እንዴት ማመልከቻ እንደሚደረግ ትምህርቶች መስጠት ይችላሉ። ስለፕሮጀክት
ተጠግኖ እንደገና እንዲሠራ ስለማድረግ ተጨማሪ መረጃ/ኢንፎርሜሽን በዚህ ድረገጽ ይገኛል፦http://www.projectreboot.org/index.html
ኮርስ

የኮርስ ቁ.

እንግሊዘኛ 9B
ስብጥር/ከመረጃ መረብ የተገናኘ

1312

የእንግሊዘኛ 8 ውጤቶች ግኝት

ቅድመ ሁኔታ

ክሬዲት
0.5

$300 ነዋሪ
$340 ነዋሪ ያልሆነ

ዋጋ

John F. Kennedy
HS Northwest HS

የሚሰጥበት ቦታ

ኣልጄብራ 1B
ስብጥር/ከመረጃ መረብ የተገናኘ

3112

ከ9ኛ እስከ 12ኛ ክፍል

0.5

$300 ነዋሪ
$340 ነዋሪ ያልሆነ

John F. Kennedy
HS Northwest HS

ኣልጄብራ 2B
ስብጥር/ከመረጃ መረብ የተገናኘ

3302

የኣልጄብራ 1 እና የጂኦሜትሪ
ውጤቶች ግኝት

0.5

$300 ነዋሪ
$340 ነዋሪ ያልሆነ

John F. Kennedy
HS Northwest HS

ጂዮሜትሪ B
ስብጥር/ከመረጃ መረብ የተገናኘ

3202

የኣልጄብራ 1A እና 1B ውጤቶች
ግኝት

0.5

$300 ነዋሪ
$340 ነዋሪ ያልሆነ

John F. Kennedy
HS Northwest HS

ባዮሎጂ B
ስብጥር/ከመረጃ መረብ የተገናኘ

3632

ከ9ኛ እስከ 12ኛ ክፍል

0.5

$300 ነዋሪ
$340 ነዋሪ ያልሆነ

John F. Kennedy
HS Northwest HS

የዩናይትድ ስቴትስ ታሪክ B
ስብጥር/ከመረጃ መረብ የተገናኘ

2112

9ኛ ክፍል

0.5

$300 ነዋሪ
$340 ነዋሪ ያልሆነ

John F. Kennedy
HS Northwest HS

ስብጥር/ከመረጃ መረብ የተገናኘ ትምህርት የ2ኛ ክፍለ ጊዜ መርሃግብር
ጁላይ 16

ጁላይ 17
መማሪያ ክፍል
8:10 a.m.–1:00 p.m

ጁላይ 18
ከመረጃ መረብ የተገናኘ
እና/ወይም በት/ቤት
የመምህር ድጋፍ ይሰጣል

ጁላይ 19
መማሪያ ክፍል
8:10 a.m.–1:00 p.m

ጁላይ 20
ከመረጃ መረብ የተገናኘ
እና/ወይም በት/ቤት
የመምህር ድጋፍ ይሰጣል

ጁላይ 23
መማሪያ ክፍል
8:10 a.m.–1:00 p.m.

ጁላይ 24
ከመረጃ መረብ የተገናኘ
እና/ወይም በት/ቤት
የመምህር ድጋፍ ይሰጣል

ጁላይ 25
መማሪያ ክፍል
8:10 a.m.–1:00 p.m.

ጁላይ 26
ከመረጃ መረብ የተገናኘ
እና/ወይም በት/ቤት
የመምህር ድጋፍ ይሰጣል

ጁላይ 27
መማሪያ ክፍል
8:10 a.m.–1:00 p.m.

ጁላይ 30
መማሪያ ክፍል
8:10 a.m.–1:00 p.m.

ጁላይ 31
ከመረጃ መረብ የተገናኘ
እና/ወይም በት/ቤት
የመምህር ድጋፍ ይሰጣል

ኦገስት 1
መማሪያ ክፍል
8:10 a.m.–1:00 p.m

August 2
ከመረጃ መረብ የተገናኘ
እና/ወይም በት/ቤት
የመምህር ድጋፍ ይሰጣል

ኦገስት 3
መማሪያ ክፍል
8:10 a.m.–10:40 a.m
የሪፖርት ካርድ ዝግጅት

ት/ቤት አይኖርም
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እንግሊዝኛ ለሌሎች ቋንቋዎች ተናጋሪዎች የሰመር ት/ቤት ምዝገባ
ለሰመር ትምህርት ለመመዝገብ የሚፈልጉ እንግሊዝኛ
ለሌሎች ቋንቋዎች ተናጋሪዎች (ESOL) ከደረጃ 1 - 3
ያሉ ተማሪዎች፣ ተገቢውን ኮርስ እና ክፍለጊዜ ለማግኘት
በ Google የምዝገባ ቅጽ መሙላት አለባቸው። የክፍያ
ማስወገጃ ቅጽ በመሙላት የመማሪያ ክፍያ በከፊል የሚወገድ
ይኖራል። የESOL resource teachers (የመገልገያ
መምህራን) (RT)፣ ት/ቤትን መሰረት ያደረጉ የESOL
አማካሪዎች፣ እና የተማሪ አማካሪዎች ተማሪዎችን በምዝገባ
ለማገዝ ቦታው ላይ ይገኛሉ።
እንግሊዝኛ ለሌሎች ቋንቋዎች ተናጋሪዎች (ESOL) ከደረጃ
1 - 3 የሚማሩ ተማሪዎች፣ በእንግሊዝኛ የመስማት፣
የመናገር፣ የማንበብ እና የመጻፍ ችሎታቸውን ለማዳበር
ከአቢይ እመርታ ፕሮግራም/Milestones program
የመማሪያ ጽሑፎችን እና ልዩ ልዩ ቁሳቁሶችን ይጠቀማሉ።
በ Enrichment ESOL Lab ኮርሶች ውስጥ ያሉ ተማሪዎች
በእንግሊዝኛ ቋንቋ የአካዴሚያዊ ቋንቋቸውን ለማዳበር እና
የESOL ደረጃቸውን መሠረት በማድረግ በተስተካከለ አካሄድ
ለ Edge ፕሮግራም የመዳረሻ እድሉ ይኖራቸዋል። ለ

ESOL ተማሪዎች የ ESOL Lab ኮርሶች አማራጭ ሃሳብ በቅርብ በሁለተኛ ሴሚስተር
ወደ ሞንጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ (MCPS) የመጡ እና ወደሚቀጥለው የ
ESOL ደረጃ ለመሻገር ላልተዘጋጁ እንዲሁም ያለፈውን የ ESOL-ደረጃ ኮርሶች
ለማያስፈልጋቸው ነው።
በዚህ ፕሮግራም ለመሳተፍ ኣንድ የሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ተማሪ የሚያስፈልገው—
• በኣሁኑ ወቅት በESOL የተመዘገበ የMCPS ተማሪ መሆን፤
• ፊርማው በተማሪው መመዝገቢያ ቅፅ ላይ መታየት ያለበት በESOL RT መደገፍ፤ እና
• በዚህ ወቅት ለሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ESOL Levels 1–3 ኮርሶች የተመዘገበ(ች)
በዚህ ፕሮግራም ለመመዝገብ፣ እንደ 9ኛ ክፍል አዲስ ገቢ፣ ተማሪው(ዋ) የግዴታ
• በኣሁኑ ወቅት በESOL የተመዘገበ የMCPS የመካከለኛ ደረጃ ት/ቤት ተማሪ መሆን፤
• ከመካከለኛ ደረጃ ት/ቤት የESOL መምህር ድጋፍ ማግኘት፤
• ከምዝገባ በፊት ከሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ርእሰመምህር ወይም ተወካይ ፈቃድ
ማግኘት፤ እና
• ለ lab ኮርሶች 1206 እና 1216 ብቻ መመዝገብ{115}።

ESOL 1ኛ ክፍለ ጊዜ
ኮርስ

የኮርስ
ቁ.

ESOL ደረጃ 1A

1201

ESOL ደረጃ 2A

1202

ESOL ደረጃ 3A

1203

ESOL Lab
(ላብ) A

1206

ቅድመ ሁኔታ
የመጀመርያ ወይም ማስተካከያ የእንግሊዘኛ ክሬዲት
ለሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት (HS) ተማሪዎች ብቻ
የመጀመርያ ወይም ማስተካከያ የእንግሊዘኛ ክሬዲት
የሁለተኛ ደረጃ (HS) ተማሪዎች ብቻ
የመጀመርያ ወይም የማስተካከያ እንግሊዘኛ ክሬዲት
የሁለተኛ ደረጃ (HS) ተማሪዎች ብቻ
ለESOL 1 እና ለESOL 2 የብልፅግና ኣማራጭ
ሁለተኛ ደረጃ (HS) እና የዘጠነኛ ክፍል ጀማሪ
ተማሪዎች
ለMCPS ሴመስተር 2፣ 2018 ኣዳዲስ ተማሪዎች
የሚመከር

ክሬዲት

ዋጋ

የሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ጣቢያ

English
(እንግሊዘኛ)

$140

Northwest HS
John F. Kennedy HS

እንግሊዘኛ

$140

Northwest HS
John F. Kennedy HS

እንግሊዘኛ

$140

John F. Kennedy HS

በምርጫ
የሚወሰድ
ኮርስ

$140

Northwest HS
John F. Kennedy HS

ESOL 2ኛ ክፍለ ጊዜ
ኮርስ

የኮርስ
ቁ.

ESOL ደረጃ 1B

1211

ESOL ደረጃ 2B

1212

ESOL ደረጃ 3B

1213

ESOL Lab
(ላብ) B

1216

ቅድመ ሁኔታ
የመጀመርያ ወይም የማስተካከያ እንግሊዘኛ ክሬዲት
የሁለተኛ ደረጃ (HS) ተማሪዎች ብቻ
የመጀመርያ ወይም የማስተካከያ እንግሊዘኛ ክሬዲት
የሁለተኛ ደረጃ (HS) ተማሪዎች ብቻ
የመጀመርያ ወይም የማስተካከያ እንግሊዘኛ ክሬዲት
የሁለተኛ ደረጃ (HS) ተማሪዎች ብቻ
ለESOL 1 እና ለESOL 2 የብልፅግና ኣማራጭ
ሁለተኛ ደረጃ (HS) እና የዘጠነኛ ክፍል ጀማሪ
ተማሪዎች
ለMCPS ሴመስተር 2፣ 2018 ኣዳዲስ ተማሪዎች
የሚመከር

ክሬዲት

ዋጋ

የሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ጣቢያ

እንግሊዘኛ

$140

እንግሊዘኛ

$140

እንግሊዘኛ

$140

John F. Kennedy HS

በምርጫ
የሚወሰድ
ኮርስ

$140

Northwest HS
John F. Kennedy HS

Northwest HS
John F. Kennedy HS
Northwest HS
John F. Kennedy HS
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ለተማሪዎች የ eLearning ኮርሶች
የ eLearning ኮርሶችን ለመምረጥ ---

•
•
•
•
•

እንደሁኔታው የሚለዋወጥ መርሃግብር የምትፈልግ(ጊ) ከሆነ
በቅዳሜ ቀን ወይም ሰኞ ቀን የክፍል ትምርት የሚፈልግ/የምትፈልግ ተማሪ
አስተማማኝ የኢንተርኔት ግንኙነት እና ኮምፒውተር ካለ
በጽሑፍ የመገናኘት/የመጻጻፍ ችግር የማይኖርበት/የማይኖርባት
የራስ ተነሳሽነት እና ራስን-በስነስርአት የሚመራ/የምትመራ

ምዝገባ ለማጠናቀቅ፣ የኢ-ሜይል አድራሻ፣ የተማሪ መታወቂያ፣ እና የካውንስለርህ(ሽ) ኢ-ሜይል አድራሻ ያስፈልጋል። የምዝገባው
ቅጽ/ፎርም ተፈላጊ ፊርማዎች (የተማሪው/ዋ፣ የወላጅ እና የካውንስለር) በሙሉ ከተፈረሙበት በኋላ ለተማሪ eLearning ጽ/ቤት
ይመለሳል። የምዝገባው ሂደት የሚጀምረው ይህ ቅጽ/ፎርም ወደ ተማሪ eLearning ጽ/ቤት ከደረሰ በኋላ ነው።
በዚህ ድረገጽ ላይ የመዝገቡ፦www.montgomeryschoolsmd.org/departments/onlinelearning/registration/index.aspx
አጠቃላይ የጤና (ኮርስ 7835) ዋጋ፦
ቅድመሁኔታ፦ 10ኛ ክፍል ወይም ከዚያ በላይ የሚገቡ ተማሪዎች መሆን ኣለባቸው

ለነዋሪ $300 ለ 0.5 ክሬዲት

ስለ አእምሮ ጤንነት፣ ትምባሆ፣ አልኮል፣ እና ሌሎችም መዳኒቶች የግልና የተጠቃሚን ጤንነት በሚመለከት፣ እና ሌሎችም ጠቃሚ/
አስፈላጊ ርእሶች ላይ ተማሪዎች ትክክለኛውን መረጃ/ኢንፎርሜሽን በማወቅ ለህይወት ዘመናቸው የሚጠቅም እውቀት ያዳብራሉ። ምንም
እንኳለመመረቂያ ይህኛው ኮርስ፣ ወይም በት/ቤት የተመሠረተ ተመጣጣኝነት ያለው ኮርስ አስፈላጊ ቢሆንምበአንዳንድ ዓይነት የኮርስ ይዘት
ላይ ለመሳተፍ የወላጅ ፈቃድ ማግኘት አስፈላጊ ይሆናል።
ፊት-ለ-ፊት በአካል በመገኘት*

ትምህርቱ የሚሰጥበት/
የሚቆይበት ጊዜ
(3 ሣምንት)

ቀኖቹ

ጊዜ

የቴክኖሎጂ ፈጠራ ማዕከል (The Center for
Technology Innovation)

6/23/18–7/14/18

6/23/18 & 7/14/18

8:00 a.m.–12:00 p.m.

የቴክኖሎጂ ፈጠራ ማዕከል (The Center for
Technology Innovation)

6/23/18–7/14/18

6/23/18 & 7/14/18

12:30–4:30 p.m

ጌትስበርግ ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት
(Gaithersburg HS)

6/25/18–7/16/18

6/25/18 & 7/16/18

11:30 a.m.–3:30 p.m

ጌትስበርግ ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት
(Gaithersburg HS)

6/25/18–7/16/18

6/25/18 & 7/16/18

4:00–8:00 p.m

የቴክኖሎጂ ፈጠራ ማዕከል

6/30/18–7/21/18

6/30/18 & 7/21/18

8:00 a.m.–12:00 p.m.

የቴክኖሎጂ ፈጠራ ማዕከል

6/30/18–7/21/18

6/30/18 & 7/21/18

12:30–4:30 p.m

የቴክኖሎጂ ፈጠራ ማዕከል

7/7/18–7/28/18

7/7/18 & 7/28/18

8:00 a.m.–12:00 p.m.

የቴክኖሎጂ ፈጠራ ማዕከል

7/7/18–7/28/18

7/7/18 & 7/28/18

12:30–4:30 p.m

ጌትስበርግ ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት
(Gaithersburg HS)

7/9/18–7/30/18

7/9/18 & 7/30/18

11:30 a.m.–3:30 p.m

ጌትስበርግ ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት
(Gaithersburg HS)

7/9/18–7/30/18

7/9/18 & 7/30/18

4:00–8:00 p.m

ቦታ

* የግዴታ አስፈላጊ ነው ፊት-ለ-ፊት በአካል መገኘትትምህርት በሚጀመርበት የመጀመሪያ እና የመጨረሻ ቀናት
ይደረጋል።
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ስለኮምፒውተር ሳይንስ መሠረታዊ ነገሮች A/B (Course 2922/2923) ዋጋ፦
ለነዋሪ $300 ለ 0.5 ክሬዲት
ይህ ኮርስ በቀጥታ በማሳተፍ ስለኮምፒውተር ጽንሰሃሳቦችን ያስተዋውቃል። ኮርሱ የሚያተኩረው ተማሪዎች ለምን የኮምፒውተር መሣሪያዎችና
ቋንቋዎች ፕሮብሌም ለመፍታት እንደሚጠቅሙ ሰዎች ከኮምፒተር ጋር ያላቸውን ግንኙነት በማጥናት፣ ፕሮብሌም መፍታት፣ የድረገጽ
ንድፍ፣ ፕሮግራሚንግ፣ የመረጃ ትንታኔ፣ እና ሮቦቲክስ የኮምፒውተር ጽንሰ ሃሳቦች ላይ ነው። ይህ ኮርስ ለመመረቅ የሚያስፈልገውን
የቴክኖሎጂ ትምህርት መስፈርት ያሟሏል።

ቦታ

ትምህርቱ የሚቆይበት ጊዜ *
(3 ሣምንት)

ሴሚስተር

ቀኖቹ

ጊዜ

ጌትስበርግ ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት
(Gaithersburg HS)

1ኛ ግማሽ ዓመት

6/24/18–7/15/18

9:00 a.m.–1:00 p.m.

ጌትስበርግ ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት
(Gaithersburg HS)

2ኛ ግማሽ አመት

7/15/18–8/4/18

9:00 a.m.–1:00 p.m

የቴክኖሎጂ መሠረት A/B (Foundations of Technology A/B)( Course 5161/5162) ዋጋ፦
ለነዋሪ $300 ለ 0.5 ክሬዲት
ከቴክኖሎጂ እና ሌሎች የጥናት መስኮች መካከል ካለው ግንኙነት አንፃር ስለቴክኖሎጂ ባይርይ፣ መጠንና ስፋት በታሪክ ያለውንም ተጽእኖ
በመዳሰስ ተማሪዎች ጥልቅ ግንዛቤ ያገኛሉ። የቴክኖሎጂ ፕሮብሌሞችን ለመፍታት የዲዛይን/ንድፍ ሂደትን በመጠቀም ተማሪዎች ስለ ዲዛይን/
ንድፈሃሳብ ባህሪይ፣ ጠባይና መለያ እውቀትና ግንዛቤ ያዳብራሉ። ይህ ኮርስ ስለቴክኖሎጂ ትምህርት የመመረቂያ መስፈርትን ያሟላል።

ቦታ

ኮርስ

ትምህርቱ የሚቆይበት ጊዜ *
(3 ሣምንት)
ቀኖቹ

ጊዜ

ጌትስበርግ ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት
(Gaithersburg HS)

የቴክኖሎጂ መሰረቶች A

6/23/18–7/14/18

8:30 a.m.–12:30 p.m

ጌትስበርግ ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት
(Gaithersburg HS)

የቴክኖሎጂ መሰረቶች B

7/14/18–8/4/18

8:30 a.m.–12:30 p.m

ጌትስበርግ ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት
(Gaithersburg HS)

የቴክኖሎጂ መሰረቶች A

6/23/18–7/14/18

1:00–5:00 p.m

ጌትስበርግ ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት
(Gaithersburg HS)

የቴክኖሎጂ መሰረቶች B

7/14/18–8/4/18

1:00–5:00 p.m

ጌትስበርግ ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት
(Gaithersburg HS)

የቴክኖሎጂ መሰረቶች A

6/25/18–7/16/18

8:30 a.m.–12:30 p.m

ጌትስበርግ ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት
(Gaithersburg HS)

የቴክኖሎጂ መሰረቶች B

7/16/18–8/6/18

8:30 a.m.–12:30 p.m

ጌትስበርግ ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት
(Gaithersburg HS)

የቴክኖሎጂ መሰረቶች A

6/25/18–7/16/18

1:00–5:00 p.m

ጌትስበርግ ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት
(Gaithersburg HS)

የቴክኖሎጂ መሰረቶች B

7/16/18–8/6/18

1:00–5:00 p.m

* የግዴታ አስፈላጊ የሆነ ፊት-ለ-ፊት በአካል መገኘት የክፍል ትምህርት በሚጀመርበት የመጀመሪያዎቹ እና
የመጨረሻዎቹ ቀናት ይሆናል።
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ከመረጃ መረብ የተገናኘ መመረቂያ መንገድ
ሰመር/Summer ምረጥ/ምረጪ ከመረጃ መረብ የተገናኘ መመረቂያ መንገድ አንተ/አንቺ -- ከሆነ
•
•
•
•
•
•

በማታ የክፍል ትምህርት ከመረጥክ/ከመረጥሽ
አስተማማኝ የኢንተርኔት ግንኙነት እና ኮምፒውተር ካለ
ያለመምህር እርዳታ/ድጋፍ ቀነገደቦችን እና መቅረብ ያለባቸውን ቀናት ለመጠበቅ የምትችል/የምትችይ ከሆነ
እንደሁኔታው የሚለዋወጥ መርሃግብር የምትፈልግ(ጊ) ከሆነ
በመጻጻፍ ለመገናኘት የሚመችህ/ሽ ከሆነ
የራስ ተነሳሽነት እና ራስን የመግዛት ባርይ ካለ

የሰመር መረጃ መረብ መመረቂያ መንገድ Summer Online Pathway to Graduation (SOPTG) የሁለተኛ ደረጃ ተማሪዎች
በሰመር ክፍል እንደገና በመዉሰድ ወቅታዊ የመመረቂያ ጊዜ ላይ ለመመረቅ የሚያስችላቸውን እድል ይሰጣቸዋል። ተማሪዎች
እስከ አራት ኮርሶች/ክላስስ (2 ክሬዲቶች) መመዝገብ ይችላሉ። በሰመር ለመመረቅ እየሠሩ ያሉ የመጨረሻ ዓመት ተማሪዎች
ከ (World Languages) በስተቀር ለኦሪጅናል ክሬዲት ኮርሶችን ለመውሰድ ይችላሉ።
ለምዝገባ የሚያስፈልጉ ነገሮች፦
•
•
•
•

በየዕለቱ የሚከፈት ኢ-ሜይል አካውንት
አስተማማኝ የሆነ የኢንተርኔት አገልግሎት እና ዴስክቶፕ ወይም ላፕቶፕ ኮምፒውተር
በ 39 ቀናት ውስጥ የሴሚስተሩን ኮርስ ለማጠናቀቅ የሚያስችል የጊዜ እቅድ/መሰናዶ
በየሣምንቱ ለአንዳንድ ሠዓት በተመደበ(ች)በት የድጋፍ ማዕከል ሳይዛነፍ ለመገኘት ውሳኔ

ምዝገባ: የሚፈልጉትን ኮርስ ለማረጋገጥ ከት/ቤት ካውንስለር ጋር ለመነጋገር ተማሪዎች ቀጠሮ መያዝ አለባቸው። ከዚህ ቀጥሎ
ባለው ድረገጽ ላይ የመመዝገቢያ ቅጽ/ፎርም ሙላ/ሙይ https://tinyurl.com/ydanu92w
የመመዝገቢያ ቅጽ/ፎርሙን ለማጠናቀቅ ኢ-ሜይል አድራሻ፣ የተማሪ መታወቂያ እና የካውንስለር ኢ-ሜይል አድራሻ እንዲኖርህ/ሽ
ያስፈልጋል። ቅጹ/ፎርም አባሪ የተደረገበት ኢ-ሜይል ይደርስሃል/ይደርስሻል። ይህ የመመዝገቢያ ቅጽ/ፎርም በተፈላጊ ፊርማዎች
(ተማሪ፣ ወላጅ፣ እና ካውንስለር) ከተፈረመበት በኋላ ወደ Student eLearning office መመለስ አለበት።
የመመዝገቢያው ሂደት የሚጀመረው ይህ ቅጽ/ፎርም ወደ Student eLearning office ከደረሰ በኋላ ብቻ ነው።
የፕሮግራሙ ክፍያ፦ $300፣ በእያንዳንዱ ኮርስ ሌላ ክፍያ አይኖርም።
መስፈርት ለሚያሟሉ ተማሪዎች የትምህርት ክፍያ በከፊል ማስወገጃ ይኖራል።
የፕሮግራም ቀኖች፦ ከጁን 25–ኦገስት 9*
*ኦገስት 2 በሰመር የምረቃ ሥነሥርዓት ላይ ለመሳተፍ ለሚፈልጉ የመጨረሻ ዓመት ተማሪዎች
የማዕከሉ ሠዓቶች፦

ከሰኞ—ሐሙስ 5:00 እስከ 7:00 p.m

የተማሪዎች ማዕከል የሚገኘው በቴክኖሎጂ ፈጠራ ማዕከል እና በአይንስትይን ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት (Center for
Technology Innovation and Einstein HS) ነው። ተማሪዎች በምዝገባ ወቅት የሚማሩበትን ማዕከል ይመርጣሉ።
ኮርሶች
አልጄብራ I A/B Algebra I A/B

ፕሪካልኩለስ A/B Precalculus A/B

እንግሊዝኛ I0 A/B
English I0 A/B

አልጄብራ II A/B Algebra II A/B

ኳንቲቴቲቭ ሊተራሲ A/B
Quantitative Literacy
A/B

እንግሊዝኛ 11 A/B ባዮሎጂ A/B English 11 A/B Biology A/B

ስፓኒሽ 2 A/B Spanish 2 A/B

እንግሊዝኛ 12 A/B ኧርዝ ሳይንስ A/B English 12 A/B Earth Science A/B

ፈረንሳይኛ 1 A/B
French 1 A/B

2ኛ ዓመት አልጄብራ II
ስታትስቲክስ A - Statistics
A/B/C/D - 2 yr Algebra A
II A/B/C/D
ጂኦሜትሪ A/B Geometry A/B
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እንግሊዝኛ 9 A/B - English የዩ ኤስ ታሪክ A/B
9 A/B
U.S. History
A/B
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የዓለም ታሪክ A/B World History A/B

ፊዚካል ሳይንስ A/B
Physical Science
A/B

ስፓኒሽ 1 A/B Spanish 1 A/B

Project Discovery/የፕሮጀክት ግኝት
Project Discovery/የፕሮጀክት ግኝት፦ የኣካል ስናክልና ላላቸው
ከK እስከ 12 ክፍሎች

0435

ፕሮጀክት ግኝትን በመተባበር ስፖንሰር የሚያደርጉት የሞንጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ እና የሞንጎመሪ ካውንቲ
የመዝናኛ ዲፖርትመንት ናቸው (MCPS and the Montgomery County Recreation Department (MCRD)
ይህ ፕሮግራም የአካል ስንክልና ላለባቸው (ዕድሜአቸው 4–18) መካከለኛ መረዳት ለሚችሉ ተማሪዎች ነው።
ወንድሞች/እህቶች (እድሜ 4-18)፣ ቦታ ካለ መከታተል ይችላሉ። ፕሮግራሙ የፈጠራ ኪነ ጥበባት፣ ሙዚቃ፣ እና
የኣካል እንቅስቃሴ (መዋኘትን ጨምሮ) የመሳሰሉትን እንቅስቃሴዎች ያካትታል።
ኦኮፔሽናል እና ፊዚካል ቴራፒስቶች/Occupational and physical therapists፣ የት/ቤት የጤና ፕሮግራም
ሠራተኞች፣ እና ከ MCRD በጎፈቃደኞች ለፕሮግራሙ ድጋፍ ይሰጣሉ። የፕሮግራሙ የማስተናገድ ችሎታ 30
ተማሪዎች ነው።
ቦታ፡ቀኖች፡ሰኣቶች፡ክፍያ፡-

ሮክቪል ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት
ጁላይ 6–ኦገስት 3፣ 2018
9:40 a.m.–1:10 p.m
MCPS $140 እና MCRD $200

ስለ ፕሮጀክት ዲስከቨሪ እና ለዚህ ፕሮግራም ስለምዝገባ ቅጽ/ፎርም Jane Juliano ን በስልክ ቁጥር፦ 301-6574959 ያነጋግሩ። ከተሞላ ምዝገባ ጋር ኣባሪ ሆኖ $140 በMCPS ፣ እና $200 ደግሞ በMCRD ስም ቼክ ወይም
መኒኦርደር መላክ ኣለበት።
የምዝገባ ፎርሞች ገቢ ማድረጊያ የጊዜ ገደብ ኣርብ፣ ሜይ 11፣ 2018 ነው።
የተሞላውን ምዝገባ በዚህ አድራሻ ይላኩት፦ Jane Juliano, Physical Disabilities Program, 8001 Lynnbrook
Drive, Bethesda, MD 20814.
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የሞንጎመሪ ካውንቲ የሕዝብ ት/ቤቶች (MCPS) የፀረ-መድሎ መግለጫ
MCPS Nondiscrimination Statement
የሞንጎሞሪ ካውንቲ የሕዝብ ት/ቤቶች (MCPS) ዘርን፣ ጎሳ፣ ቀለም፣ የዘር ሃረግ፣ የብሔር ማንነት፣ ኃይማኖት፣ የስደተኝነት ሁኔታ፣
ጾታ፣ ስነ-ጾታ፣ የጾታ ማንነት (gender identity)፣ የጾታ አገላለጽ (gender expression)፣ የጾታዊ ግንኙነት ዝንባሌ/ምርጫ (sexual
orientation)፣ የቤተሰብ/የወላጆች የኑሮ ደረጃ/አቋም/ሁኔታ፣ የጋብቻ ሁኔታ፣ እድሜ፣ ድህነት፣ እና የማህበራዊ ኤኮኖሚያዊ አቋም፣
ቋንቋ፣ የአካል ወይም የአእምሮ ጉዳተኝነት፣ በህገመንግስት ጥበቃ የተደረገላቸው ሁኔታዎችን ባህሪያትን ወይም ተዛማጅነት ያላቸውን
(affiliations) መሠረት ያደረገ ሕገ-ወጥ አድሎ/መድሎ ይከለክላል። መድሎ ወይም አድሎአዊነት፤ በሕብረተሰባችን ለረዥም ጊዜ
እኩልነትን፣ ፍትሕ፣ አብሮነት፣ሁሉን አቀፍነትን፣ ለመፍጠርና ለማሳደግ/ለመንከባከብ፣ ሲደረግ የቆየ ትጋትን ይሸረሽራል/ያበላሻል።
አድልዎ የሚከተሉትን የተወሰኑ ምሳሌዎችን ያካትታል፦ጥላቻ፣ ሁከት፣ ደንታቢስነት፣ ወከባ፣ ማስፈራራት፣ ማሸማቀቅ፣ ንቀት፣ ወይም
ማጥቃት። የበለጠ መረጃ ለማግኘት፣ እባክዎ የሞንጎመሪ ካውንቲ የትምህርት ቦርድ ደምብ/Policy ACA ስለ ጸረ-መድሎ፣ ፍትህ፣ የዳበረ
ባህል ይመርምሩ። ይህ መመርያ እያንዳንዱ ተማሪ አስፈላጊ/ተፈላጊ መሆኑ(ኗ)ን፣ በተለይም የትምህርት ውጤቶች የሚረጋገጡት በምንም
ዓይነት ግለሰብ ባለበት(ባለባት) ምክንያት ወይም ይሆናል ተብሎ የሚገመት ግላዊ ጠባዮች የሚተነበዩ አለመሆናቸውን የቦርዱን እምነት
ያረጋግጣል። ፖሊሲው በቅድሚያ መወሰድ ስላለባቸው የፍትህ እርምጃዎች የተዛባ አመለካከትን፣ ማረጋገጫ የሌላቸው የማዳላት/ልዩነት
አፈጻጸሞችን የሚያስከትሉትን አሉታዊነት፣ የትምህርት እና የሥራ መቀጠር እኩልነትን የሚያሰናክሉ መዋቅራዊ እና ድርጅታዊ አሠራር
ደንቃራዎችን በተለይ ያስገነዝባል።
በMCPS ሰራተኛ* ላይ ስለደረሰ መድሎዎ ጥያቄዎች ወይም
ቅሬታዎች ለማቅረብ

በMCPS ተማሪዎች ላይ የአድልዎ ጥያቄዎች ወይም ቅሬታዎች
ካላችሁ*

የሰራተኛ ተሳትፎ እና የሥራ ግንኙነት ጽ/ቤት
የአፈጻጸም እና የክትትል/የምርመራ መምሪያ Department of
Compliance and Investigations
850 Hungerford Drive, Room 55
Rockville, MD 20850
240-740-2888
OCOO-EmployeeEngagement@mcpsmd.org

ት/ቤት አስተዳደር ጽ/ቤት Office of School
Administration
የት/ቤት አስተዳደር ጽ/ቤት የአፈጻጸም ክፍል Office of
School Administration Compliance Unit
850 Hungerford Drive, Room 162
Rockville, MD 20850
301-279-3444
OSSI-SchoolAdministration@mcpsmd.org

* ክትትል፣ ቅሬታ/ስሞታ፣ ወይም ስንክልና ላለባቸው ተማሪዎች አመቺ ስፍራ ለመጠየቅ፤ ወደ ልዩ ትምህርት ተቆጣጣሪ ጽ/ቤት፣ የቅሬታ
ሰሚና መፍትሔ ሰጪ ን/ክፍል በ ስልክ ቁጥር 301-517-5864 ሊቀርብ/ሊመራ ይችላል። ለሰራተኞች መገልገያዎች ወይም ማሻሻያዎች
በሚመለከት የሚቀርቡ ጥያቄዎች ወደ Office of Employee Engagement and Labor Relations, Department of Compliance
and Investigations/ የሰራተኛ ተሳትፎ እና የስራ ግንኙነት የአፈጻጸም እና የክትትል (የምርመራዎች) መምርያ፣ ስልክ፦ 240-740-2888
ሊመሩ ይችላሉ። በተጨማሪ፣ አድሎአዊነት ቅሬታዎች ለሌሎች ኤጀንሲዎችም ፋይል ሊደረጉ ይቻላል። እነርሱም፦ the U.S. Equal
Employment Opportunity Commission, Baltimore Field Office, City Crescent Bldg, 10 S. Howard Street, Third
Floor, Baltimore, MD 21201, 1-800-669-4000, 1-800-669-6820 (TTY); ወይም U.S. Department of Education, Office
for Civil Rights, Lyndon Baines Johnson Dept of Education Bldg., 400 Maryland Avenue, SW, Washington, DC
20202-1100, 1-800-421-3481, 1-800-877-8339 (TDD), OCR@ed.gov, ወይም www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/
complaintintro.html.
ይህ ሠነድ ካስፈለገ በሚያቀርቡት ጥያቄ መሠረት ከእንግሊዝኛ በሌሎች ቋንቋዎችና በሌላ አማራጭ ቅርፀት ሊገኝ ይችላል። በአካል
ጉዳተኝነት ስለሚኖሩ አሜሪካውያን ደንብ የሞንጎመሪ ካውንቲ የሕዝብ ት/ቤቶች የህዝብ ኢንፎርሜሽን እና የድረ-ገጽ አገልግሎት ክፍልን
በስልክ ቁጥር፦ 240-740-2837, 1-800-735-2258 (ሜሪላንድ ማዞሪያ), ወይም PIO@mcpsmd.org. የምልክት ቋንቋ ትርጉም
የሚፈልጉ ግለሰቦች ወይም የንግግር ትርጉም/ምልክት አገልግሎት ለማግኘት የሞንጎመሪ ካውንቲ የህዝብ ት/ቤቶች የትርጉም አገልግሎት
ጽ/ቤት በስልክ ቁጥር፦ 240-740-1800, 301-637-2958 (VP) ወይም Interpreting_Services@mcpsmd.org መገናኘት ይችላሉ።
የሞንጎመሪ ካውንቲ የሕዝብ ት/ቤቶች (MCPS)፤ ወጣት ስካውቶችን (ወንድ/ሴት) እና ሌሎችም የሚመለከታቸውን ወጣት ቡድኖችን
በእኩል ያስተናግዳቸዋል።

ክልላዊ የሰመር ት/ቤት ማዕከላት
ጆን ኤፍ ኬኔዲ ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት
(John F. Kennedy HS)

ሪቻርድ ሞንትጎመሪ ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት
(Richard Montgomery HS)

1901 Randolph Road
Silver Spring, Maryland 20902
ስልክ፡- 240-740-0100
ፋክስ፡- 301-929-2240
www.montgomeryschoolsmd.org/schools/kennedyhs/

250 Richard Montgomery Drive
Rockville, Maryland 20852
ቴሌፎን፡- 301-610-8000
ፋክስ፡- 301-279-8428
www.montgomeryschoolsmd.org/schools/rmhs/

ኖርዝዌስት ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት
(Northwest HS)

ዋልት ዊትማን ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት
(Walt Whitman HS)

13501 Richter Farm Road
Germantown, Maryland 20874
ስልክ፡- 301-601-4660
ፋክስ፡- 301-601-4662
www.montgomeryschoolsmd.org/schools/northwesths/

7100 Whittier Boulevard
Bethesda, Maryland 20817
ስልክ፡- 301-320-6600
ፋክስ፡- 301-320-6594
www.montgomeryschoolsmd.org/schools/whitmanhs/

የተማሪ eLearning ማዕከሎች - Student eLearning Sites
የቴክኖሎጂ ግኝት/ፈጠራ ማዕከል አድራሻ፦ ጌትስበርግ ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት
(Gaithersburg High School)

በመረጃ መረብ የተገናኘ የሰመር መመረቂያ መንገድ
የቴክኖሎጂ ግኝት/ፈጠራ ማዕከል
አልበርት ኤይንስታይን ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት/Albert Einstein High School
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