
 

ውድ የሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ (MCPS) ቤተሰቦች 

 

በሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ ውስጥ ያሉትን የዘር እና ስርአት-አቀፍ መሰናክሎችን ለመፍታት ትምህርት ቤቶቻች እና የትምህርት 

ድስትሪክቱ እንዴት እየሰሩ እንደሆነ በተሻለ ሁኔታ መረዳት የቀጣይ ስራችን አካል በመሆኑ የእርስዎን እርዳታ እንፈልጋለን።  

 

ይህንን የዳሰሳ ጥናት ከማርች 31 በፊት እንዲሞሉ እናበረታታዎታለን። ሞባይል ወይም ኮምፒውተር መጠቀም ይችላሉ። የዳሰሳ ጥናቱ 

የሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ (MCPS) የፀረ-ዘረኝነት ስርዓት-አቀፍ ኦዲት የተባለ የትልቅ ሂደት አካል ነው። እዚህ ስለ ኦዲቱ የበለጠ 

ማወቅ ይችላሉ። 

 

ይህ የመልስ ሰጪዎችን ማንነት ይፋ የማይደረግ በሰባት ቋንቋዎች የተዘጋጀ የዳሰሳ ጥናት፥ ቤተሰብዎ ከልጅዎ ትምህርት ቤት እና ከሞንትጎመሪ 

ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ (MCPS) ጋር ስላላችሁ ተሞክሮ/ልምድ ይጠይቅዎታል። 

የዳሰሳ ጥናቱ ግብ፦ ዘረኝነት እንዴት በማስተማርና፣ በመማር እና በወላጆች ተሳትፎ ላይ ተፅእኖ እንደሚያደርግና እንደሚጎዳ የበለጠ ለማወቅ 

ነው።  

 

ከ 4ኛ እስከ 12ኛ ክፍል ያሉ ተማሪዎች ከማርች 1 እስከ ማርች 31 ባለው ጊዜ ውስጥ በክፍል ውስጥ ከእድሜአቸው ጋር የሚስማማ ስማቸው-

በማይገለጽ የዳሰሳ ጥናት ላይ ይሳተፋሉ። 

እያንዳንዱ ትምህርት ቤት የዳሰሳ ጥናቱ የሚወሰድበትን ቀን ይወስናል። 

 

ስለ ዳሰሳ ጥናት እና ኦዲት ቁልፍ መረጃ፦ 

● ወላጆች፣ ተማሪዎች እና ሰራተኞች እነዚህ ድርጅቶች በዳሰሳ ጥናቱ ጥያቄዎች ላይ ግብአት እና ግብረ መልስ በመስጠት ንቁ ተሳትፎ 

አድርገዋል። የናሙና ጥያቄዎችን እና ስለ ዳሰሳ ጥናቶች ተጨማሪ መረጃ እዚህ ያገኛሉ። 

● ጁን መጨረሻ ላይ ለሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ (MCPS) ሪፖርት ይላካል። ለሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ 

(MCPS) በአጠቃላይ እና ለእያንዳንዱ ትምህርት ቤት በሪፖርቱ ላይ የጥናት ውጤቶቹ ያቀርባሉ። 

● የሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ (MCPS) የሪፖርቱን ግኝቶች ለማህበረሰቡ ያስተላልፋል። 

● በዚህ ድረገጽ ላይ ወቅታዊ መረጃዎች ይቀርባሉ። 

● ለጥያቄዎችዎ ተጨማሪ መልሶችን እዚህ ማግኘት ይችላሉ። 

 
Staff message 

 

የተወደዳችሁ ሠራተኞች፦ 

 

በሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ ውስጥ ያሉትን የዘር እና የስርዓት-አቀፍ እንቅፋቶችን መፍታት ቀጣይ የስራችን አካል በመሆኑ 

ትምህርት ቤቶቻችን እና የትምህርት ዲስትሪክቱ እንዴት እየሰሩ እንደሆነ በተሻለ ሁኔታ ለመረዳት የእርስዎን እርዳታ እንፈልጋለን። እባክዎ 

ከማርች 31 በፊት ይህን የዳሰሳ ጥናት ይሙሉ። ሞባይል ስልክ ወይም ኮምፒውተር መጠቀም ይችላሉ። 

ይህንን የዳሰሳ ጥናት ለማጠናቀቅ 10 ደቂቃ ያህል ሊወስድ ይችላል። 

 

https://maec.iad1.qualtrics.com/jfe/form/SV_bdUgwBrm5eGbtNc
https://www.montgomeryschoolsmd.org/antiracist/
https://www.montgomeryschoolsmd.org/antiracist/
https://docs.google.com/document/d/1PwCa36-0zoNv-0lSpycM1jn_SPEsBarSHdunzNQsf0A/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1QL-k14Wk52UJnrnD4NsEAVm3tkgbrQGQSM-W7F2zc2g/edit?usp=sharing
https://www.montgomeryschoolsmd.org/antiracist/action.aspx
https://docs.google.com/document/d/1TfSuM4deCRuCNsyoj2f1qqpRgrpOzxFUMfYEmW8Zlzg/edit?usp=sharing
https://maec.iad1.qualtrics.com/jfe/form/SV_25dnQaIUH3onVt4


 

የእርስዎን ማንነት የማይገልፅ እና በሰባት ቋንቋዎች ተዘጋጅቶ የቀረበው ይህ የዳሰሳ ጥናት በሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ (MCPS) 

ውስጥ እርስዎ ስላጋጠመዎት ልምድ/ተሞክሮ ይጠይቅዎታል። 

የዳሰሳ ጥናቱ ግብ፦ በሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ (MCPS) ውስጥ ያለው ዘረኝነት በስራ ህይወትዎ፣ በሚገኙት እድሎች እና 

ማህበራዊ ስሜታዊ ደህንነትዎ ላይ እንዴት ተጽእኖ እንደሚፈጥር በተሻለ ሁኔታ ለመገንዘብ እንዲረዳን ነው። የዳሰሳ ጥናቱ በሞንትጎመሪ 

ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ (MCPS) ፀረ-ዘረኝነት ስርዓት-አቀፍ ኦዲት የሚባል የትልቅ ሂደት አካል ነው። እዚህ ስለ ኦዲቱ የበለጠ ለማወቅ 

ይችላሉ። 

 

ስለ ዳሰሳ ጥናት እና ኦዲት ቁልፍ መረጃ፦ 

● የ SEIU፣ MCEA እና MCAAP ሰራተኞች በዳሰሳ ጥናቱ ላይ ግብአት እና ግብረ መልስ በመስጠት ተሳትፈዋል። የናሙና ጥያቄዎች 

እና ስለ ዳሰሳ ጥናቶቹ ተጨማሪ መረጃ እዚህ ይገኛል።  

ግብዓት ያቀረቡ ድርጅቶችን ዝርዝር ለማግኘት እባክዎን እዚህ ጠቅ ያድርጉ። 

● ጁን መጨረሻ ላይ ለሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ (MCPS) ሪፖርት ይላካል። በሪፖርቱ ላይ ለሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ 

ስኩልስ (MCPS) በአጠቃላይ እና ለእያንዳንዱ ትምህርት ቤት የዳሰሳ ጥናት ውጤቶቹ ያቀርባሉ። 

● የሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ (MCPS) ሁሉንም የሪፖርት ግኝቶችን ለመረዳት እና በሪፖርቱ ውስጥ የተገለጹትን ጉዳዮች 

ለመፍታት እቅድ በማውጣት ረገድ ሰራተኞችን እና ማህበረሰቡን ያሳትፋል። 

● በዚህ ድረገጽ ላይ ወቅታዊ መረጃዎች ይቀርባሉ። 

● ለጥያቄዎችዎ ተጨማሪ መልሶችን እዚህ ማግኘት ይችላሉ። 

 
 

https://www.montgomeryschoolsmd.org/antiracist/
https://docs.google.com/document/d/1QL-k14Wk52UJnrnD4NsEAVm3tkgbrQGQSM-W7F2zc2g/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1PwCa36-0zoNv-0lSpycM1jn_SPEsBarSHdunzNQsf0A/edit?usp=sharing
https://www.montgomeryschoolsmd.org/antiracist/action.aspx
https://docs.google.com/document/d/1TfSuM4deCRuCNsyoj2f1qqpRgrpOzxFUMfYEmW8Zlzg/edit?usp=sharing

