ለትምህርት መገናኛዎች

አገልግሎቶች

ማህበራዊ አገልግሎቶች

• የቤተሰብ ፍላጎቶች ግምገማዎች
• የማህበረሰብ መገልገያዎች (ምግብ፣ መኖርያ ቤት፣ የጤና
መድህን፣ የገቢ ድጋፍ፣ የቤት እቃ፣ ልብስ) የማግኘት
እርዳታ
• በህግ/ስደት፣ ህክምና/የጥርስ እንክብካቤ፣ እና የስራ
ፍላጎት እርዳታ
• የቃል/የጽሁፍ ትርጉም እና የአስችኳይ መጓጓዣ እርዳታ
• ከትምህርት ሰአት በኋላ እና የሰመር መዝናኛ ሰፈር
ፕሮግራሞች የልጅ እንክብካቤ የማግኘት እርዳታ
• ከቤት የመወገድ/ውሀ፣ ኤሌክትሪክና ጋዝ መቋረጥ
መከላከያ

የማህበረሰብ ትምህርትና ብልፅግና/እድገት

• የአዋቂዎች የትምህርት ክፍሎች (ለምሳሌ፣ ልጅ
አስተዳደግ፣ መሰረተ ትምህርት፣ እንግሊዘኛ፣
ኮምፒውተር፣ የሙያ ክሂሎቶች)
• አወንታዊ የልጅ/ወጣት አስተዳደግ (ከትምህርት ሰአት
በኋላ እንቅስቃሴዎች)
• የወላጅ ግንኙነቶችና የቤተሰብ እንቅስቃሴዎች
• ወላጅ/ወጣት የአመራር እድሎች
• ማህበረሰብ-አቀፍ ክውነቶች (ምግብ/ልብስ/መጫወቻ/
የመጽሃፍ ምንባብ ግፊት፣ የጤና በአሎች፣ ወዘተ.)

የስነምግባር ጤና አገልግሎቶች

• የምርመራ ግምገማዎች
• የክሂሎት ብልፅግና እና የተማሪ ድጋፍ ቡድኖች
• ለሳይካትሪክ እንክብካቤ/የህክምና/መድሀኒት አስተዳደር
መዳረሻ
• የልጅ፣ ቤተሰብ እና/ወይም የቡድን ቴራፒ/ህክምና
• የመማርያ ክፍል ትዝብቶች እና የመምህር ምክክር

• ወላጅ/ሰራተኛ ስለ የስነምግባራዊ ጤና ጉዳዮች ዎርክሾፖች
• በአስጊ ሁኔታ ጣልቃገብነት/መረጋጋት

በት/ቤት የሚገኙ የተስፋፉ የጤና አገልግሎቶች
የተመደቡ የጤና ማእከሎች
• የአካል ምርመራዎች
• ክትባቶች
• ፅኑና ስር የሰደዱ ህመሞች ያሏቸው ልጆች ምርመራ፣
ህክምና፣ መተላለፍ እና የባለጉዳይ አስተዳደር/case
management
• የአነስተኛ ጉዳቶች ህክምና
• የመድሀኒቶች ትእዛዝ/Prescription እና ስርጭት/
dispensation

ለትምህርት ግንኙነቶች
Arcola ES
Eastern MS
Forest Oak MS
Fox Chapel ES
Gaithersburg ES*
Gaithersburg MS
Georgian Forest ES
Greencastle ES
Highland ES*
Harmony Hills ES*
JoAnn Leleck ES*
Kemp Mill ES
Loiederman MS
Maryvale ES
Montgomery Knolls ES

ጣቢያዎች

New Hampshire Estates ES*
Oak View ES
Parkland MS
Pine Crest ES
Rolling Terrace ES*
Rosemont ES
Sargent Shriver ES
Silver Spring International
MS
South Lake ES
Summit Hall ES*
Viers Mill ES*
Washington Grove ES
Weller Road ES*
Wheaton Woods ES
*በት/ቤት የተመሰረቱ የጤና
ማእከሎችን ያመለክታል

Linkages to Learning

ተቀዳሚ የአገልግሎት
ሽርኮች

Montgomery County, Maryland

• Montgomery County የጤና እና የሰብኣዊ
አገልግሎቶች መምርያ
• Montgomery County Public Schools
• የሮክቪል ከተማ
• Family Services, Inc./የቤተሰብ
አገልግሎቶች ኩባንያ
• የአእምሮ ጤንነት ማህበር
• የወወክማ የወጣትና የቤተሰብ አገልግሎቶች
በተጨማሪ፣ የLinkages to Learning ጣቢያ
ለት/ቤት ማህበረሰብ ተፈላጊ መገልገያዎችን
ለማምጣት ከአካባቢ የሀይማኖት ድርጅቶች፣
ቢዚነሶች፣ የፖሊስና የመዝናኛ መምርያዎች፣
የበጎ-ፈቃደኛ ፕሮግራሞች፣ ትርፍ-የለሾች፣
የአገልግሎት ድርጅቶች፣ ቤተመፃህፍት፣ እና
የኪነትና የመሰረተ ትምህርት ምክርቤቶች ጋር
ሽርክናዎች መስርቷል።

ለልጆቻችን አብሮ
መስራት
ለተጨማሪ መረጃ

Linkages to Learning
www.montgomeryschoolsmd.org/ltl
240-777-1731 ድምፅ
240-777-1111 ፋክስ
LinkagestoLearning@
montgomerycountymd.gov
አማራጭ ቅርጸቶች በመጠየቅ ሊገኙ ይችላ።

Linkages to
Learning/
የመማር
መገናኛዎች
የተማሪ ትምህርት ጠንካራ ቤተሰቦች እና
ጤናማ ማህበረሰቦች ለመደገፍ የማህበረሰብ
ት/ቤት ሽርክና ከትኩረት ጋር በጤና፣
ማህበራዊ አገልግሎትች፣ የማህበረሰብ
እድገት እና ተሳትፎ

ተልእኮ፡- ስኬት በቤት፣ በት/ቤት እና በማህበረሰብ
የሚደግፉ ሁለገብ በት/ቤት-የተመሰረቱ አገልግሎቶች
የትብብሮሽ አቅርቦት አማካይነት የMontgomery
County ልጆችንና ቤተሰቦችን ጤንነት ማሻሻል።
የአገልግሎት ሞዴል፡- የተማሪን ትምህርት፣ ጠንካራ
ቤተሰቦችን እና ጤናማ ማህበረሰቦችን ለመደገፍ
በጤና፣ ማህበራዊ አገልግሎቶች፣ የማህበረሰብ እድገት
እና ግንኙነት ላይ የተቀናጀ ትኩረት ጋር የማህበረሰብ
ት/ቤት ሽርክና። Linkages to Learning በአመት
ከ5,400 ግለሰቦች በላይ ያገለግላል። ከነዚህ ውስጥ
3,700ዎቹ የድህነትን ተጽእኖዎች ለማሻሻል እና
አካዴሚያዊ ያልሆኑ የመማር ገደቦችን ለመቀነስ
ኣጠቃላይ ስነምግባራዊ ጤንነት ወይም ማህበራዊ
ጥቅል አገልግሎቶች (wraparound services)
ይቀበላሉ።

ቪል
ቡድና የጎ
ኖች ረቤት

ል ጆች
የአካባቢ
ትርፍ-የለሽ
ድርጅቶች

ሰቦ ች

HS

ጠንካራ ቤተሰቦችና
ጤናማ ማህበረሰቦች

ኖት
ማ ች
ይ
የሀ ድኖ
ቡ

&

ቤተ

ዩኒቨርሲቲዎች

H
CD
M

አገልግሎቶች:- ስነምግባራዊ ጤንነት፣ ማህበራዊ
አገልግሎቶች፣ የተለያዩ የማህበረሰብ የትምህርትና
የእድገት አገልግሎቶች እንዲገኙ የተደረጉት
አካዴሚያዊ-ያልሆኑ የመማር ገደቦችን ጥያቄ
ለመፍታት ነው። እያንዳንዱ የLinkages to
Learning ጣብያ በያንዳንዱ የት/ቤት ማህበረሰብ
ንብረቶች፣ መገልገያዎችና ፍላጎቶች የተመስረተ
ልዩ የአንቅስቃሴዎች ቅንብር ለማዳበር አመታዊ
የማህበረሰብ ፍላጎቶች ግምገማዎች ያካሂዳል።
ወላጆችና ወጣቶች ከLinkages ሰራተኞች ጋር
በያንዳንዱ ጣብያ ስለ ማህበረሰብ ቅደም-ተከተሎች
እና ፕሮግራም ትግባሬ ውሳኔዎች ለማድረግ በአማከሪ
ቡድኖች አብረው ይሰራሉ።

የሲ

ሎ
ች

የልጆቻችንን እና
የቤተሰቦቻቸውን ችግሮች
መገንዘብ

ሆስ
ፒታ

ምላሽ ለሚያድግ ፍላጎት፡- Linkages to
Learning/የመማር መገናኛዎች በMontgomery
County Department of Health and Human
Services/የጤና እና የሰብኣዊ አገልግሎቶች መምርያ
(MCDHHS)፣ በMontgomery County Public
Schools (MCPS) እና በትርፍ-የለሽ የማህበረሰብ
አቅራቢዎች መካከል የቆመ ትብብሮሽ ነው።
በ1990ዎቹ መጀመርያ ላይ ዳብሮ፣ Linkages to
Learning የሚያተኩረው በውስብስብ ማህበራዊ፣
ስነምግባራዊ ጤና፣ እና የማህበረሰብ ፍላጎቶች በ29
ት/ቤቶች በMontgomery County፣ ሜሪላንድ፣
ላይ ነው።

የገንዘብ ምንጮች፡- MCDHHS የዚህ ፕሮግራም
ዋና ገንዘብ አቅራቢ ነው። ሌሎች የገንዘብ ምንጮች
Montgomery Coalition for Adult English
Literacy/የሞንጎመርይ ግንባር ለአዋቂዎች የእንግሊዘኛ
መሰረተ ትምህርት፣ የአገልግሎት ክፍያዎች፣ ስጦታዎች፣
እንደ ቢዚነሶች፣ የሃይማኖት ቡድኖች፣ ት/ቤቶች፣ ሲቪል
ድርጅቶች፣ እና ግለሰብን ከመሳሰሉ የግላዊ ምንጮች
ስጦታዎችን ያጠቃልላል።

MCPS

መገናኛዎች

አካዴሚያዊ-ያልሆኑ የመማር
ገደቦች መፍታት

የአካባቢ
ቢዚነሶች

Linkages to Learning/የመማር

