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የመርሃ ግብር መመሪያ-ፖሊሲ የሞንትጎመሪ ካውንቲ የትምህርት ቦርድ  

BOARD OF EDUCATION OF 
MONTGOMERY COUNTY 

 

ተዛማጅ ግብአቶች፡-   CGA-RA, JEA-RA 
ሃላፊነት ያለው ጽ/ቤት፡-  ዋና የሥራ ኃላፊ 
 
 
 

የትምህርት ዓመት ካላንደር 
 
 
 
A. ዓላማ 

 
ለሞንትጎመሪ ካውንቲ የትምህርት ቦርድ እያንዳንዱ የትምህርት አመት ከመጀመሩ አስቀድሞ የሞንትጎመሪ ካውንቲ 
ፐብሊክ ስኩልስ (MCPS) ን የትምህርት ፍላጎት እና የአሰራር ፍላጎቶችን የሚያሰፋ የትምህርት ዓመት ካላንደር 
ለማዘጋጀት፣ ስራ ላይ ለማዋል፣ እና ለማሠራጨት የሚያስችል ሂደቶችን ለማደርጀት። 

 
B. ጉዳዩ 

 
ማዘጋጀት እና ማሠራጨት የትምህርት ዓመት ካላንደርተከታታይነት ያለው እና ውጤታማ የሆነ የማስተማር 
ፕሮግራምን ለማስተላለፍ ይረዳል። ለሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ (MCPS) ተማሪዎች፣ 
ወላጆች/ሞግዚቶች፣ የሥራ ባልደረቦች፣ እና ሌሎች የማህበረሰብ አባላት ውጤታማ የሆነ ተሳትፎ በማድረግ 
የትምህርት ቤት ስራዎችን እንቅስቃሴዎች ለመደገፍ የሚያስፈልግ ቁሳቁሳዊ ዝግጅቶችን የማሰናዳትና የማቅረብ እቅድ 
ተደራሽነት ይሰጣል። የትምህርት ዓመት ካለንደር የማዘጋጀት ሂደት ከተለያዩ የሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ 
(MCPS) ባለድርሻ አካላት ግብረመልሶችን ያካትታል።  
 
የትምህርት ዓመት ካለንደር በዲስትሪክቱ ጠቅላላ ትምህርት ቤቶች የሚከፈቱበትን እና የሚዘጉበትን ይደነግጋል። 
በትምህርት ቤቶች ሱፐርኢንተንደንት/ተወካይ አማካይነት ከተዘጋጀ በኋላ በቦርድ ፀድቋል፣ እና የትምህርት ዓመት 
ከመጀመሩ በፊት ለ MCPS ማህበረሰብ እና ለአጠቃላይ ህብረተሰብ ተሠራጭቷል። 

 
 
C.  አቋም 

 
አስተያየት የተሰጠበትን የትምህርት ዓመት ካለንደር በቦርድ እንዲፀድቅ በማቀናበር፣ በትምህርት ቤቶች ሱፐር 
ኢንተንደንት/ተወካይ አማካይነት በነዚህ ብቻ ባይገደብም ለሚከተሉት በርካታ የ MCPS ትምህርታዊ ፍላጎቶች እና 
የሥራ አፈጻጸም ፍላጎቶች ተገቢ ግንዛቤ መሰጠት አለበት፦ 

 
1.  አነስተኛዉን የማስተማሪያ ቀናት እና የክሬዲት ሠአቶች መስፈርቶችን አክባሪነት 
 

የሜሪላንድ ህግ ቢያንስ 180 የማስተማሪያ ቀኖች፣ እንዲሁም ለሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ተማሪዎች 1170 
የክሬዲት ሠዓቶች፣ እና ለኤለመንተሪ ትምህርት ቤት እና ለመካከለኛ ደረጃ ት/ቤት (ሚድል ስኩል) 
ተማሪዎች 1080 የክሬዲት ሠዓቶች እንዲኖሩ ይጠይቃል/ይፈልጋል። 
 

2. ለመጥፎ የአየር ሁኔታ እና ሌሎች ድንገተኛ ሁኔታዎች መጠባበቂያ  
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የትምህርት ዓመት ካለንደርለ--ጊዜ ምናልባት ትምህርት ቤቶችን ለመዝጋት የሚያስገድድ አስቸጋሪ-ከባድ 
የአየር ሁኔታ ወይም ሌላ ዲስትሪክት አቀፍ አስቸኳይ/ድንገተኛ ክስተት ቢፈጠር በሜሪላንድ ህግ 
ከተደነገገው አነስተኛ ቀን የበለጠ በቂ ቀኖችን መጨመር አለበት።  
 

3.  የሠራተኞች ፕሮፌሽናል ቀኖች እና ቀደም ብሎ የሚለቀቁበት ቀኖች 
 

የትምህርት ዓመት ካለንደር ቀኖች የተመደቡት ትምህርት ቤቶች መቼ እንደሚዘጉ፣ ለትምህርት ቤት 
ሠራተኞች ክፍት የሚሆኑባቸውን ቀኖች፣ ነገር ግን ለተማሪዎች ክፍት የማይሆኑባቸውን ቀኖች፣ ወይም 
ከዚህ ቀጥሎ ባሉት ምክንያቶችን ተማሪዎች ቀደም ብለው የሚለቀቁባቸውን ቀኖች ነው፦  

 
a) የተመደቡት የፕሮፌሽናል ቀኖች ለመምህራን እና ትምህርት ቤትን መሠረት ያደረጉ ሌሎች 

ሠራተኞ ጠቃሚ እድሎችን ይሠጣቸዋል— 
 
(1)  የፕሮፌሽናል ትምህርት ማህበረሰብን --ተግባራዊ ለማድረግ፤ 
 
(2)  ምርጥ ተሞክሮዎችን እና የማስተማር ስትራቴጂዎችን-ስልቶችን ለማገናዘብ 
 
(3)  ከተማሪዎቻቸው ስኬታማነት ጋር በቀጥታ የሚያያዙ ልዩ ጉዳዮች እና በማስተማር እና 

በመማር ሂደት ላይ በማተኮር የተማሪ መረጃ-ዳታ መገምገም፣ እና 
 
(4)  የማስተማር ትግበራዎችን ማቀድ እና ሪፖርት ካርዶችን ማዘጋጀት። 

 
b) በቅድሚያ የሚለቀቁባቸው ቀኖች በጊዜያዊነት ሊመደቡ ይችላል በትምህርት ዓመት ካለንደር 

ላይለመካከለኛ ጊዜ የውጤት ሪፖርቶች እና እቅድ ለማዘጋጀት፣ ወይም በኤለመንተሪ እና 
በመካከለኛ ደረጃ (ሚድል ስኩል) ትምህርት ቤቶች የወላጅ/ሞግዚት ኮንፈረንሶችን ለማካሄድ። 
እነዚህ ቀኖች ላይ ለውጥ ማድረግ ካስፈለገ የትምህርት ቦርድ ለትምህርት ቤቶች 
ሱፐርኢንተንደንት ስልጣን ሰጥቷል።  

 
4.  ከምዘና የጊዜ ሠሌዳዎች ጋር ማጣጣም 

 
የትምህርት ዓመት ካለንደር ከፌደራል፣ ስቴት፣ MCPS፣ እና ሌሎች መመዘኛዎች የጊዜ ሠሌዳዎች ጋር 
ይጣጣማሉ። 
 

5.  ትምህርት ቤት ዝግ እንዲሆን በስቴት ህግ የተደነገጉ ቀኖች 
 
በሜሪላንድ ህግ መሠረት፣ ከዚህ ቀጥሎ ባሉት ቀኖች ትምህርት ቤቶች ለተማሪዎች የትምህርት 
ፕሮግራሞችን አይሰጡም፦  
 
a)  የታንክስ ጊቪንግ ቀን እና በማግስቱ/Thanksgiving Day and the day after፣ 

 
b)  የክርስትመስ ዋዜማ እና ከዚያም እስከ ጃኑዋሪ 1/Christmas Eve and from then through 

January 1፤  
 
c)  የማርቲን ሉተር ኪንግ ጁንየር ቀን-Martin Luther King, Jr Day፤ 
 
d)  የፕሬዚደንት ቀን/Presidents’ Day፣ 
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e)  ከኢስተር ዋዜማ ዓርብ ጀምሮ እስከ ኢስተር በኋላ ያለው ሰኞ/ the Friday before Easter and 

from then through the Monday after Easter፤ 
 
f)  ሜሞሪያል ዴይ/Memorial Day፣ እና 

 
g)  ፕራይመሪ እና ጀነራል የምርጫ ቀኖች/Primary and general election days። 

 
 
 

6.  የስፕሪንግ እረፍት፣ የዊንተር እረፍት 
 
የትምህርት ዓመት ካለንደር በተለይም ተማሪዎች እና ቤተሰቦቻቸው ከትምህርት ጊዜ በኋላ የእረፍት ጊዜ 
እንዲኖራቸው ለመፍቀድ ከዲሴምበር መገባደጃ -እስከ- ጃኑወሪ መግቢያ እና ማርች ወይም ኤፕሪል 
በርካታ የእረፍት-ቀኖች ያሏቸውን ጊዜያት ያካትታል። እነዚህ ከሌሎች የመዝጋት ሁኔታዎች ጋር ሊቀናጁ 
ይችላሉ። 

 
7.  የመመረቂያ ቀን/Inauguration Day 
 

የፕሬዚደንት መመረቂያ ስነስርአት በትምህርት ቀን የሚውል ከሆነ፣ ያ ቀን የ MCPS የበዓል ቀን ተደርጎ 
ይመደባል በትምህርት ዓመቱ ውስጥ በፕሬዚደንት መመረቂያ ስነስርአት ቀን፣ የትምህርት መጀመሪያ ቀን 
እና ት/ቤት የሚዘጋበትን ቀን የመሣሠሉ ሌሎች የትምህርት ካለንደርን የሚነኩ ምክንያቶችን፣ የምረቃ 
ሣምንቱ የሚውልበትን ቀን፣ እና ሌሎች በትምህርት ዓመቱ የተፈቀዱ የበዓል ቀኖች ግምት ውስጥ ይገባሉ።  

 
8.  ሌሎች ተልዕኮን-አገልግሎትን ለማሳካት አስፈላጊ ነገሮች እና ትምህርታዊ ፍላጎቶች  

 
ሌሎች ትምህርታዊ ፍላጎቶችን እና ለሥራ አስፈላጊ ነገሮችን ለማስኬድ ትምህርት ቤቶች በሌሎች ጊዜያት 
እንዲዘጉ ቦርድ መወሰን ይችላል፦ 

 
a) ለምሳሌ፦ እያንዳንዱን ጉዳይ ለየብቻው መገምገም እንዳለ ሆኖ፣ በዲስትሪክት አቀፍ ወይም 

በአብዛኛዎቹ ትምህርት ቤቶች በማንኛውም ቀን በርካታ ሠራተኞችን ወይም ተማሪዎችን 
የሚያስቀር ሁኔታ ቢፈጠር የትምህርት መገልገያዎችን ደህንነት ለመጠበቅ፣ የትምህርት ቤቶችን 
አካባቢ ደህንነት ለመጠበቅ እንዲሁም ተተኪ መምህራንን በበቂ ሁኔታ ለማግኘት እና ተቆጣጥሮ 
ለማሠራት አመቺ በማይሆንበት ጊዜ እና/ወይም ትርጉም ያለው የትምህርት አሰጣጥ ሳይደናቀፍ 
ለማስኬድ የማይቻልበትን ሁኔታ ለማስወገድ ሲባል ሁሉንም ትምህርት ቤቶች መዝጋት የግድ 
ሊሆን ይችላል።  

 
b)  በሜሪላንድ ህግ ከተደነገገው ውጪ ዲስትሪክ አቀፍ ትምህርት ቤቶችን በማናቸውም ቀን 

ለመዝጋት ዲስትሪክቱ ከዚህ በላይ በተዘረዘሩት እውነተኛ ሳይንሳዊ የሆነ ዓላማ/ምክንያቶች ላይ 
መመስረት አለበት። በኃይማኖታዊ ክብረበአል ምክንያት ተማሪ ከቀረ(ች) በሜሪላንድ ህግ 
መሠረት ህጋዊ ነው። 
 
 
 
 

D. ተፈላጊ ውጤት 

 



IDA 
 

 
4 የ 5 

የሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ (MCPS) የሚሰጠው የትምህርት ዓመት ካለንደር ለማስተማር እና ለመማር፣ 
ሙያን የማዳበር እድሎችን፣ እና በተማሪ ስኬት ላይ የሚያተኩር የማስተማር ስትራቴጂዎችን ለማቀድ ውጤታማ 
የሆነ የጊዜ አጠቃቀምን የሚፈቅድ ደረጃውን የጠበቀ ካለንደር ነው። 

 
E. የተግባር ስልቶች 

 
1.  በሥራ ላይ ማዋልየትምህርት ዓመት ካለንደር 
 

በሚከተሉት የጊዜ ሠሌዳ፣ በቦርድ ፈቃድ ልዩ ግምት ስለሚሰጣቸው የመቅረት ሁኔታዎች፣ እና ማሻሻያ 
መሠረት የትምህርት ቤቶች ሱፐርኢንተንደንት ስለቀጣዩ የትምህርት ዓመት ካለንደር በትምህርት ቦርድ 
ታይቶ በሥራ ላይ እንዲውል በቀረበው የካለንደር ሃሳብ ላይ አስተያየት ይሰጣል/ትሰጣለች። 

 
a) በእያንዳንዱ ዓመት፣ የትምህርት ቤቶች ሱፐርኢንተንደንት/ተወካይ በትምህርት ዓመት ካለንደር-

School Year Calendar ላይ ስለ ቀጣዩ የትምህርት ዓመት ታሳቢ የተደረጉትን አላማዎች-
ተግባሮችን ይቆጣጠራል። ከተለያዩ ባለድርሻ አካላት እና ከአጎራባች የትምህርት ዲስትሪክቶች 
በሠራተኞች አማካይነት ግብረመልሶችን ሊጠይቁ ይችላሉ። 
 

b)  ፎል መግቢያ ላይ ሳይዘገይ፣ የትምህርት ዓመት ካለንደር ለቀጣዩ የትምህርት ዓመት የተዘጋጀው 
ካለንደር የቦርዱ የፖሊሲ ማኔጅመንት ኮሚቴ እንዲመለከተው ይቀርባል። 
 

c)  ዲሴምበር ከማለቁ በፊት፣ ቦርዱ የትምህርት ዓመት ካለንደር ለቀጣዩ የትምህርት ዓመት በሥራ 
ላይ እንዲውል ያደርጋል።  

 
d)  የትምህርት ዓመት ካላንደር በሥራ ላይ ከዋለ በኋላ እንደአስፈላጊነቱ ሊሻሻል ይችላል። 

 
2.  መጠባበቂያ የትምህርት ዓመት ካለንደር ቀኖችን በሥራ ላይ ማዋል 

 
ከመጽደቁ በተጨማሪ የትምህርት ዓመት ካለንደር በየዓመቱ፣ ከዚህ በላይ እንደተገለጸው በስቴት 
ከተደነገገው ለመጥፎ የአየር ሁኔታ እና ሌሎች ድንገተኛ ሁኔታዎች ከተያዙት ቀናት ይበልጥ ትምህርት 
ቤቶች የሚዘጉ ከሆነ ቦርዱ ትምህርት የሚሰጥባቸው ተጨማሪ የመጠባበቂያ ቀኖችን የሚገልጽ ካለንደር 
በሥራ ላይ ያውላል። 
 

3.  የትምህርት ዓመት ካላንደር ስለ ማሠራጨት 
 
ቦርድ ካፀደቀ በኋላ የትምህርት ቤት ካለንደር፣የመጠባበቂያ የትምህርት ቤት ካለንደር ጭምር፣ የትምህርት 
ቤቶች ሱፐርኢንተንደንት/ተወካይ ለተጠቃሚዎች በሚያመች ሁኔታ በተለያዩ ዘዴዎች በ MCPS ድረ-ገጽ 
ጭምር ተደራሽ ያደርጋል። የትምህርት ዓመት ካለንደር ለሠራተኞች፣ ለተማሪዎች፣ ለወላጆች/ሞግዚቶች፣ 
እና ለማህበረሰብ አባላት ሌሎች የትምህርት ቤት እና የማህበረሰብ ጊዜ ሠሌዳን መረጃ በሚያካትት መልኩ 
መቅረብ ይኖርበታል። ለምሳሌ፦ በሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ (MCPS) ድረ-ገጽ ላይ ለማግኘት 
እንደሚቻል የትምህርት ዓመት ካለንደር ከ..ጋር በማገናኘት የመታሰቢያ ቀኖችን በሞንትጎመሪ ካውንቲ 
የሃይማኖት ተቋማት ማህበረሰብ የሥራ አስፈጻሚ ቡድኖች አማካይነት ተዘጋጅቶ የሚቀርበውን 
የሞንትጎሞሪ ካውንቲ ነዋሪዎችን ኃይማኖታዊ፣ የህዝብ፣ እና ባህላዊ  የመሳሰሉ አንዳንድ ክብረበአላትን 
ማሳየት።  

 
4.  ትምህርት ቤትን መሠረት ያደረጉ ካለንደሮች 

 



IDA 
 

 
5 የ 5 

የሚጣጣም እስከሆነ ድረስ እያንዳንዱ ትምህርት ቤት በተለይ የራሱን ማህበረሰብ የሚመለከት፣ እንደ 
የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የምረቃ ስነ-ስርአቶች የሚካሄዱባቸው ቀኖች የመሣሠሉትን እና ሌሎችም 
ልዩ ሁነቶችን በማካተት የራሱን የትምህርት ዓመት ካለንደር ማዘጋጀት ይችላል። 

 
F. ግምገማ እና ዘገባ 

 
ይህ ደንብ በቦርድ ድህረ ምልከታ መመርያ መሰረት ይገመገማል። 
 
 

ተዛማጅ ምንጮች፦  Annotated Code of Maryland, Education Article, §7-103; Code of Maryland 
Regulations, §13A.02.01.04; Montgomery County Public Schools Guidelines for 
Respecting Religious Diversity።  

 
 
 

ስለ ፖሊሲው ታሪክ፦  አዲስ ፖሊሲ በሥራ ላይ እንዲውል የተደረገው በውሳኔ ቁጥር-Resolution No.472-15 ሲሆን ኦክቶበር 26/2015፤ በውሣኔ ቁጥር--
ተሻሽሏል- Resolution No. 560-19፣ ኖቬምበር 12/2019። 


