
MCPS ለኤለመንተሪ፥ ለመካከለኛ 

ደረጃ፥ እና ለከፍተኛ ሁለተኛ ደረጃ 

ት/ቤት ተማሪዎች በርካታ የሠመር 

ፕሮግራሞችን ይሰጣል። ፕሮግራሞቹ 

የሚያተኩሩት ከዚህ በፊት ባልታየ 

የትምህርት ዓመት ያልተጠናቀቁ 

ትምህርቶች ላይ ተማሪዎችን በመርዳት፥ 

በተለይም በሒሳብ፣ ሊተርሲ፣ ግንዛቤን 

በማሳደግ፥ እና ተማሪዎችን ለሚቀጥለው 

የክፍል ደረጃ በማዘጋጀት ላይ ይሆናል።

ፕሮግራሞቹ የሚሰጡት፦
•  ለሁሉም ተማሪዎች ያለምንም ክፍያ ሲሆን መጓጓዣ ይኖራል

• በሁሉም የአካባቢ ት/ቤቶችና ክለስተሮች

•  በጠቅላላ-ቨርቹወል እና/ወይም በአካል ተገኝቶ የመማር አማራጮች ይኖራሉ*

* ቨርቹወል ፕሮግራሞች በሙሉ ከማእከል የሚሰጡ ሲሆን ከበርካታ ት/ቤቶች ተማሪዎች 

ይሳተፋሉ። የአካባቢ ት/ቤት ፕሮግራሞች በአካል ያስተምራሉ።

• ምዝገባ ሜይ 3/2021 ይጀመራል

•  በሣምንት 5 ቀን (ከጁላይ 5 በስተቀር) በግምት በቀን 4.5 ሠዓት ይካሄዳል 

(የኤለመንተሪ እና የመካከለኛ ደረጃ ፕሮግራሞች)

•  የከፍተኛ ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ክሬዲት ኮርሶች፦ ሁለት ባለ 3-ሣምንት 

ክፍለጊዜዎች፥ ጁን 28 ይጀመራል

•  የኤለመንተሪ እና የመካከለኛ ደረጃ ት/ቤት ፕሮግራሞች፦ ከጁላይ 6 - 30 እና Title I 

Schools፦ ጁላይ 6–ኦገስት 6

ት/ቤቶች ስለሚሰቷቸው ፕሮግራሞች ቤተሰቦች በቀጥታ ከት/ቤታቸው ይሰማሉ።

MCPS የሠመር ት/ቤት ፕሮግራሞች 2021

የከፍተኛ ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ክሬዲት ኮርሶች፦ ሁለት ባለ ሦስት-ሣምንት ክፍለጊዜዎች ጁን 
28 ይጀምራል

የኤለመንተሪ እና የመካከለኛ ደረጃ ት/ቤት ፕሮግራሞች፦ ጁላይ 6 - 30 

Title I Schools: ጁላይ 6 እስከ ኦገስት 6

ሜይ 3/2021 ምዝገባ ይጀመራል 



ፕሮግራም መግለጫ ንድፍ-ፎርማት ርዝመት ምዝገባ ያግኙ

የአካባቢ ት/ቤት ሠመር 
ፕሮግራም (Non-Title I 
& Non-Summer UP)

ሒሳብን፥ ሊተርሲን፥ እና ስፔሻል/
enrichment ያካተቱ በትምህርት ቤት 
የተመሠረቱ ፕሮግራሞች

እንደአስፈላጊነቱ በምዝገባ ላይ የተመሠረተ 
በአካል የፈረቃ ሞዴሎች

ELO-SAIL የሚሰጡ ት/ቤቶች የቤተሰብን 
ምርጫ-ፍላጎት በመመርኮዝ በሁሉም 
የኤለመንተሪ እና የመካከለኛ ደረጃ ት/
ቤቶች በየቀኑ 4.5 ሠዓት በአካል እና 
ቨርቹወል ትምህርት የሚሰጥ ስለሆነ 
ተማሪዎች በአካባቢያቸው ት/ቤት እንዲማሩ 
እናበረታታለን።

4 ሣምንቶች፦
ጁላይ 6 - 30;

ከጁላይ 6 እስከ 
ኦገስት 6 በ TItle I 
ትምህርት ቤቶች

በአካባቢ ት/
ቤት ኤሌክትሮኒክ 
ምዝገባ ይሰጣል

የአካባቢ ት/ቤት ይጠይቁ

Summer UP ከአካባቢ ት/ቤት የሠመር ፕሮግራሞች ጋር 
ተመሣሣይ የሆነ የዳበረ-የበለጸገ ፕሮግራም 
በስድስት የኤለመንተሪ ት/ቤቶች (Fox 
Chapel, Highland View, Oakland 
Terrace, Pine Crest, Rock View, 
Stedwick) እና  አራት የመካከለኛ ደረጃ ት/
ቤቶች (A. Mario Loiederman, Argyle, 
Gaithersburg, Neelsville) ይሰጣል።

እንደአስፈላጊነቱ በምዝገባ ላይ የተመሠረተ 
በአካል የፈረቃ ሞዴሎች

3-4 ሣምንቶች፦
ጁላይ 6-30 ያለ 

ክፍተት

በአካባቢ ት/
ቤት ኤሌክትሮኒክ 
ምዝገባ ይሰጣል

የአካባቢዎን ት/ቤት ይጠይቁ

የተራዘሙ የመማር 
እድሎች (ELO) SAIL

ከዚህ በላይ እንደተገለጸው በ Title I ት/
ቤቶች የዳበረ ፕሮግራም ጋር ተመሣሣይ ነው

በቤተሰብ ፍላጎት/ምርጫ ላይ በመመርኮዝ 
በአካል ወይም ቨርቹወል

5 ሣምንቶች፦
ጁላይ 6-ኦገስት 6

ምዝገባ በ 
ParentVue

የአካባቢዎን ት/ቤት ይጠይቁ

አዲስ! MCPS ቨርቹወል 
የሠመር ት/ቤት

ሁሉም ቨርቹወል ሴንትራል ፕሮግራሞች 
ሒሳብ፥ ሊተርሲ፥ እና ስፔሻልስ/ግንዛቤን 
ማበልፀግ

በሙሉ ቨርቹወል 4 ሣምንቶች፦
ከጁላይ 6 እስከ 

ጁላይ 30

ምዝገባ በ 
ParentVue

መካከለኛ፡-  
CentralSummerMS@

mcpsmd.org 

የአንደኛ ደረጃ፦ 
CentralSummerES@

mcpsmd.org

የተራዘመ የትምህርት 
ዓመት (ESY)

መስፈርት ለሚያሟሉ ተማሪዎች ልዩ 
ትምህርት

በቤተሰብ ፍላጎት/ምርጫ ላይ በመመርኮዝ 
በአካል ወይም ቨርቹወል

4 ወይም 5 
ሣምንቶች፦

ከጁላይ 6 ጀምሮ

ESYservices@mcpsmd.org

ከፍተኛ ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት 
ፕሮግራም መግለጫ ንድፍ-ፎርማት ርዝመት ምዝገባ ያነጋግሩ

ሴንትራል ሁለተኛ ደረጃ 
ት/ቤት የሠመር ፕሮግራም

በሁሉም ይዘት ለመመረቂያ የሚያስፈልጉ 
ክሬዲት ያላቸው የሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት 
ኮርሶች 

በቀዳሚነት ቨርቹወል፥ በሁለት ሪጅናል 
ቦታዎች (Clarksburg HS and Einstein 
HS) ጥቂት በአካል የሚሰጡ ድጋፎች ይኖራሉ

ከሠዓት በፊት እና ከሠዓት በኋላ/ምሽት 
አማራጮች

ባለ 3-ሣምንት 
ክፍለጊዜዎች፦

ጁን 28 - ኦገስት 6

በ ParentVue CentralSummerHS@
mcpsmd.org

የአካባቢ የሠመር ት/ቤት 
ፕሮግራሞች

ክሬዲት ማሻሻያ፥ ባለክሬዲት-እና-ክሬዲት 
የሌላቸው የሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ኮርሶች 
እና ፕሮግራሞች

በት/ቤት-የሚሰጥ፥ በአካል የሚሰጥ፣ 
እንደፕሮግራሙ እና እንደ ት/ቤቱ ሁኔታ 
ጥቂት ቨርቹወል የሚሰጥ በሁሉም ሁለተኛ 
ደረጃ ት/ቤቶች ይገኛል

በአካል የሚሰጥ የፈረቃ ሞዴል 
እንደአስፈላጊነቱ በምዝገባ ሁኔታ ላይ 
የተመሠረቱ ኮርሶች የሚሰጡት በዚህ ወቅት 
CTE ፕሮግራሞችን ለሚማሩ ተማሪዎች ነው

እንደፕሮግራሙ 
ሁኔታ 1-3 
ሣምንቶች

በአካባቢ ት/
ቤት ኤሌክትሮኒክ 
ምዝገባ ይሰጣል

የአካባቢ ት/ቤት ይጠይቁ

የሙያ እና የቴክኒክ 
ትምህርት፥ ልዩ 
ፕሮግራሞች

በተመረጡ ፕሮግራሞች የክሬዲት፥ ግንዛቤ 
ማዳበር፥ እና ሠርተፊኬት የሚያስገኙ 
ፕሮግራሞች

በት/ቤት-የሚሰጥ፥ በአካል የሚሰጥ፣ 
እንደፕሮግራሙ እና እንደ ት/ቤቱ ሁኔታ 
ጥቂት ቨርቹወል የሚሰጥ በሁሉም ሁለተኛ 
ደረጃ ት/ቤቶች ይገኛል

በአካል የሚሰጥ የፈረቃ ሞዴል 
እንደአስፈላጊነቱ በምዝገባ ሁኔታ ላይ 
የተመሠረቱ ኮርሶች የሚሰጡት በዚህ ወቅት 
CTE ፕሮግራሞችን ለሚማሩ ተማሪዎች ነው

እንደፕሮግራሙ 
ሁኔታ 1-3 
ሣምንቶች

በ ParentVue CentralSummerHS@
mcpsmd.org

የተራዘመ የትምህርት 
አመት (ESY)

መስፈርት ለሚያሟሉ ተማሪዎች ልዩ 
ትምህርት

በአካል ወይም ቨርቹወል 4 ወይም 5 
ሣምንቶች

ጁላይ 6 ይጀመራል

ESYservices@mcpsmd.org

ኤለመንተሪ እና ሚድል ስኩል

የበለጠ ግንዛቤ ለማግኘት፦ www.montgomeryschoolsmd.org/coronavirus/summer-programs.aspx


