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ከ 6ኛ - 12 ኛ ክፍሎች የሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ (MCPS) የተማሪዎች የረዥም-ጊዜ ግቦችን ከአካደሚ ክንውን ጋር ለማገናኘት የሚረዱ 
ዘርፈ ብዙ የከሪኩለም ፕሮግራሞችን በማስፋፋት ለኮሌጅ እና ለሥራ ዝግጁነትን ያበረታታል። ከ6ኛ ክፍል ጀምሮ፣ እያንዳንዱ ተማሪ ከመካከለኛ 
ደረጃ እስከ ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ድረስ እየተጣራ የሚሄድ የግል የኮሌጅ እና የሥራ ዝግጁነት እቅድ/ፕላን ማዘጋጀት እንደሚያስፈልግ በ MCPS 
ይጠበቃል። ተማሪዎችን ኮሌጅ እና የሥራ መንገዶችን በማፈላለግ ረገድ የ MCPS ሠራተኞች ተማሪዎች ስለወደፊት ሙያቸው/ሥራቸው የየራሳቸውን 
ጥንካሬዎች፣ ግቦች፣ ክህሎቶች፣ እውቀት፣ እሴቶች፣ እና ፍላጎቶችን በማጤን የተሻለ አካደሚያዊ ውሳኔዎችን እንዲያደርጉ ይረዷቸዋል። ለኮሌጅ 
እና ለሥራ ዝግጁነት የ MCPS አቀራረብ በሁሉም የተማሪ ስኬታማነት ላይ ያተኮረ ደንብ/Every Student Succeeds Act (ESSA)፣ የሞንትጎመሪ 
ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ ስትራተጂክ እቅድ/MCPS strategic plan፣ እና የ ሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ የትምህርት ቤት ካውንስሊንግ 
መመዘኛ /MCPS School Counseling Student Standards መርሆችን ያማከለ ነው።

ለ MCPS የኮሌጅ እና የሥራ ዝግጁነት እቅድ እጅግ አስፈላጊ/ጠቀሜታ ያለው መገልገያ "Naviance College and Career Readiness 
online platform"/ናቪያንስ የኮሌጅ እና የሥራ ዝግጁነት አውታረ-መረብ፤ ሥራዎችን ለማፈላለግ እና የኮሌጆችንም ፍለጋ እና የማመልከቻ ሂደት 
ለማመቻቸት ለተማሪዎች በርካታ መንገዶችን ይሰጣል። የ MCPS ተማሪዎች ከ6ኛ - 12ኛ በክፍል ትምህርት ተካተው በ MCPS የካውንስሊንግ 
ሠራተኞች የሚሰጡትን የ Naviance መገልገያዎች መጠቀም ይጠበቅባቸዋል። 
 
MCPS ለእያንዳንዱ ተማሪ አስተማማኝ አካውንት ልዩ ከሆነ የመግቢያ መለያ/ log-in ክሪዴንሻል ጋር ይሰጣል። ወላጆች/ሞግዚቶች ከልጃቸው 
አካውንት ጋር በተገናኘ የራሳቸው የወላጅ/ሞግዚት አካውንት አማካይነት ልጃቸውን ለመቆጣጠር ይችላሉ። የሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ 
(MCPS) ለመረጃ ግላዊነት እና ደህንነት ጠንካራ ጥበቃዎችን ከሚያቀርብ Naviance ጋር የመረጃ-መጋራት ስምምነት አለው። 

ተማሪዎች ከመካከለኛ ደረጃ ጀምሮ እስከ ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት የግል ሥራዎቻቸውን ታሪክ/ፕሮፋይል ለማከማቸት እና ለመገንባት በእነዚህ 
አካውንቶች መጠቀም ከፍተኛ የሆኑ ጠቀሜታዎች አሉት። ቢሆንም ግን፣ MCPS ወላጆችን/ሞግዚቶችን ወይም ብቃት የሚኖረውን/የሚኖራትን ተማሪ 
(የሚሆን ከሆነ) የተማሪው(ዋ) ማንነት የማይታወቅ አካውንት እንዲኖረው/እንዲኖራት ምርጫ ይሰጣል።

የተማሪው(ዋ) ማንነት-ሳይታወቅ አካውንት እንዲኖረው/እንዲኖራት ከመረጡ፦

1.  ተማሪ "Naviance online platform" በሚጠቀም የክፍል ትምህርት መሳተፍን ይቀጥላል/ትቀጥላለች። የተማሪው(ዋ)ን መለያ 
ኢንፎርሜሽን፣ የተማሪ ስም ወይም የተማሪው(ዋ) የ MCPS መታወቂያ ቁጥር፣ እና የተመረጠው የአካደሚ ክፍሎች Naviance 
ሲስተም ላይ አይጫንም። ተማሪ በትምህርት ዓመት መጨረሻ ላይ የሚሠረዝ ማንነትን የማይገልጽ አካውንት ይሰጠዋል/ይሰጣታል። 

2.  ማንነትን የማይገልጽ አካውንት ሂደት ለተጠየቀው የትምህርት ዓመት ብቻ መሥራቱን ይቀጥላል። በሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ 
(MCPS) የተመዘገበ(ች) ተማሪ ለቀጣዮቹ ዓመታት ሌላ ጥያቄ ማቅረብ ይጠበቅበ(ባ)ታል። 

ተማሪው(ዋ) ማንነቱ(ቷ) ሳይገለጽ አካውንት እንዲኖረው/እንዲኖራት ከፈለጉ እባክዎ ይህንን ቅጽ/ፎርም ፈርመው ለተማሪው(ዋ) ት/ቤት ካውንስሊንግ 
ጽ/ቤት ይመልሱ። ተማሪው(ዋ) እንዳይጠቀም/እንዳትጠቀም መወሰንዎ የተማሪው(ዋ)ን ትምህርታዊ መረጃዎችን እና እድሎችን የመጠቀም ችሎታ 
በከፍተኛ ደረጃ ተጽእኖ እንደሚያደርግበ(ባ)ት መገንዘብ አስፈላጊ ነው። ለምሣሌ፦ ማንነት ያልተገለጸበት አካውንት በሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ተማሪዎች 
ለድህረ-ሁለተኛ ደረጃ ሥራ/ሙያ እንዲሁም ትምህርታዊ እና ተስፋ ሰጪ የስኮላርሽፕ እድሎችን ተማሪው(ዋ) የሥራ መንገዶችን ለመምረጥ ጠቃሚ 
የሆኑ መረጃዎችን/ኢንፎርሜሽን የማግኘት/የመጠቀም ችሎታ ላይ ተጽእኖ ሊያደርግ ይችላል። 

Naviance በሚመለከት የበለጠ መረጃ ለማግኘት፣ በ MCPS ድረ-ገጽ ላይ "MCPS Naviance Student page" ይመልከቱ፦
www.montgomeryschoolsmd.org/career-readiness/naviance-family-connection.aspx

የ MCPS ተማሪ ማንነት በማይታወቅ ሁኔታ የሚጠየቅ የ NAVIANCE አካውንት 
REQUEST FOR A DE-IDENTIFIED MCPS STUDENT NAVIANCE ACCOUNT

የተማሪ ስም (እባክዎ ይጻፉ) ________________________________________________MCPS የተማሪ መታወቂያ ቁጥር ___________

የት/ቤት ስም __________________________________________________________________________________________

የተማሪው(ዋ) ወላጅ ወይም ሞግዚት (ወይም ብቃት ያለው/ያላት ተማሪ የሚሠራ ከሆነ) በመሆን ከላይ ስሜ የተጠቀሰው፣ እኔ የተሰጠውን ኢንፎርሜሽን 
በጥንቃቄ አንብቤዋለሁ ሆኖም እኔ የምጠይቀው ተማሪው(ዋ) de-identified Naviance የተማሪ አካውንት እንዲኖረው/እንዲኖራት ነው።

እንዲሁም ይህ ማለት ተማሪው(ዋ) የተሟላ ዘርፈ ብዙ ትምህርታዊ ሪሶርስስ/መገልገያዎች እና የ MCPS ኮሌጅ እና የሥራ ዝግጁነት ፕሮግራም ማድረጊያ ጋር 
የተገናኙ እድሎች እንደማይኖሩት/እንደማይኖሯት ገብቶኛል።

ወላጅ/ሞግዚት/ብቃት ያለው-ያላት ተማሪ ስም (እባክዎ ይጻፉ) ___________________________________________________________

የወላጅ/አሳዳጊ፣ የሚያሟላ/የምታሟላ ተማሪ ፊርማ _________________________________________________ቀን _____/_____/______

www.montgomeryschoolsmd.org/career-readiness/naviance-family-connection.aspx

