ሮቤርቶ ክለሜንቴ መካከለኛ ደረጃ ት/ቤት
(Roberto Clemente Middle School)

የላይኛው ካውንቲ ማእከል የከፍተኛተሰጥዖ/ችሎታ ፕሮግራም
ሂሳብ፣ ሳይንስ፣ እና ኮምፕዩተር ሳይንስ

ለ 6ኛ፣ 7ኛ እና 8ኛ ክፍሎች

ሮቤርቶ ክለመንቴ መካከለኛ ደረጃ ት/ቤት
(Roberto Clemente Middle School)
ኢንተርናሽናል ባሰሎሬት የመካከለኛ ዓመታት ፕሮግራም ትምህርት ቤት/
International Baccalaureate Middle Years Programme School
አድራሻ፡ 18808 Waring Station Road
Germantown, MD 20874
301-284-4744

የእኛ ፕሮግራም
የላይኛው ካውንቲ ማእከል መርሐ ግብር ከፍተኛ ተሰጥኦ ላላቸው ተማሪዎች በላይኛዉ
የሞንትጎመሪ ካዉንቲ ክፍል ጠንካራ/ጥብቅ የሆነ የአካደሚክ ጥናት ፕሮግራም ይሰጣል።
ፕሮግራሙ የሚያካትተው በብዙ የትምህርት ዘርፎች ፈርጀ ብዙ የትምህርት ዓይነት
ጥናቶችን ነው።

የሂሳብ ትምህርት
ተማሪዎች በሂሳብ ከፍተኛ እና የላቀ ደረጃ (accelerated and enriched)
ትምህርት ይማራሉ። የሂሳብ ኮርሶቹ ቅድመ-አልጀብራ፣ አልጀብራ፣ እና ጅኦሜትሪ/
አልጀብራ 2 ያካትታሉ። ተቀዳሚ ትኩረቱ በችግር መፍታት እና የሂሳብ ትምህርትን
እንደ መገናኛ/የኮሙዩኒኬሽን መሳሪያነት መጠቀም ላይ ይሆናል።

ሳይንስ
የሳይንስ ስርአተ ትምህርት በሦስት አመት ጊዜ ውስጥ በተለያዩ የስነ-ሕይወት
ሳይንስ (life science ) ሳይንስ፣ የምድር (earth science) ሳይንስ፣ እና የአካላዊ
ሳይንስ (physical science) ገጽታዎች ላይ ያተኩራል። የሂሳብ ጽንሰ-ሀሳቦችን
ለማጎልበት የተወሰኑ ርእሶች ይመረጣሉ። ሁለገብ ንዑስ ክፍሎች እና ከፍተኛ ደረጃ
የደረሱ እንቅስቃሴዎች የሂሳብ እና የሳይንስ ትምህርት/ሙያ ዘርፎች የተቆላለፈ
ባህሪያትን የበለጠ ያሳያሉ። ተማሪዎች ብትን-መረጃ /ዳታ/ ለመሰብሰብ፣ ለመተግበር/
ለማስኬድ(processing)፣ ለመተንተን፣ እና ለማቅረብ የተለያዩ ቴክኒኮች ይማራሉ።

የኮምፒውተር ሳይንስ
የኮምፕዩተር ሳይንስ ኮርሶች የሚያተኩሩት ኮምፕዩተርን በሌላ የትምህርት
አይነቶች እንደ የችግር/ፕሮብሌም መፍቻ መሳሪያ በመጠቀም ላይ ነው። ተማሪዎች
ኮምፕዩተርን በመጠቀም ብትን-መረጃዎችን /ዳታ/ መሰብሰብ፣ መቆጣጠር፣ በግራፍ
ማስቀመጥ፣ እና መተንተን ይማራሉ። ስልተ-ቀመር (አልጎሪዝም) ይሰራሉ/ያዘጋጃሉ፣
በተለያዩ ቅርጽ ባላቸው የፕሮግራም መስሪያ ቋንቋዎች ፐሮግራሞችን ይጽፋሉ፣ እና
ችግሮችን ለመፍታት የንግድ ሶፍትዌር ይጠቀማሉ።

የቀለም ትምህርት እድሎች
የላይኛው ካውንቲ ሴንተር ፕሮግራም፦ በሦስት የትምህርት ዘርፎች ሂሳብ
(mathematics)፣ ሳይንስ (science)፣ እና የኮምፒውተር ሳይንስ (computer
science) ልዩ የሆነ አዳጋችነት ያለው/ጥረት የሚጠይቅ የትምህርት ዕድል ይሰጣል።
ተማሪዎች በፕሮብሌም-አፈታት ዘዴ በይዘት መስኮች መካከል ግንኙነቶች እንዲሰሩ
ይደፋፈራሉ። ተማሪዎች የተለያየ ዓይነት በርካታ ስፔሻል አካደሚክ ልምምዶችን
ለምሳሌ፦ ከሳይንስቲስቶች ጋር፣ ከሂሳብ ሊቃውንት ጋር፣ አብሮ መሥራት፣
በአካደሚ ውድድሮች መሣተፍ፣ እና የኮምፒውተር ፕሮግራሞችን መጻፍ ልምድ
አላቸው።

የተማሪ ክህሎት
የላይኛው ካውንቲ ማእከል ፐሮገራም የተቀረጸው በትምህርት የበለጠ እንዲፈተኑ
ለሚፈልጉ እና ከምሁር የእድሜ እኩዮቻቸው ጋር በራሳቸው የመማር ሂደት
ለመሳተፍ በጣም ለተዘጋጁ ከፍተኛ ችሎታ ለተካኑ ተማሪዎች ነው። ተማሪዎች
ከፍተኛ የመመራመር፣ የትንታኔ አስተሳሰብ እና በምናብ መፍጠር ክህሎት
ይኖራቸዋል/ያሳያሉ።

ፋኩልቲ
በላይኛው ማእከል ፕሮግራም አስተማሪዎች በጠንካራ አካዳሚያዊ መሠረታቸው፣
በላቀ የማስተማር ክህሎታቸው፣ እና ከባለ ከፍተኛ ችሎታ ተማሪዎች ጋር ለመስራት
ባላቸው ፍላጎት እና ቁርጠኝነት የተመረጡ ናቸው።

ወደ ማእከሉ ለመግባት
ወደ አፕካውንቲ ማዕከል ፕሮግራም ለመግባት ውድድሩ ጠንካራ ነው።
ተወዳዳሪዎችን ለመገምገም የሚያስፈልግ መስፈርት የሚያካትተው፡- የተወዳዳሪዎች/
የአመልካቾች የጽሑፍ መግለጫዎች፣ የቀድሞ የክፍል ደረጃ ውጤት፣ የኮርስ
ስራዎች፣ እና የቴስት ሪኮርዶች/ውጤቶች። ተማሪዎች ተከታታይ ቴስቶችን/
ፈተናዎችን ኖቬምበር ላይ ያጠናቅቃሉ። ለአፕካውንቲ ማእከል ፕሮግራም በሮቤርቶ
ክለመንቴ መካከለኛ ደረጃ ት/ቤት (Roberto Clemente Middle School)
በሚደረገው ማጣሪያ ከሚከተሉት የሁለተኛ ደረጃ ት/ቤቶች ምድብ (high school
clusters) ይመለመላሉ።
• ክላርክበርግ (Clarksburg)
• ዳማስከስ (Damascus)
• ጌትርስበርግ (Gaithersburg)
• ማግሩደር (Magruder)
• ኖርዝዌስት (Northwest)
• ፑልስቪል (Poolesville)
• ኩዊንስ ኦርቻርድ (Quince Orchard)
• ሴኔካ ቫሊ (Seneca Valley)
• ዋትኪንስ ሚል (Watkins Mill)

መጓጓዣ/ትራንስፖርት
ወደ ሮቤርቶ ክለመንቴ መካከለኛ ደረጃ ት/ቤት (Roberto Clemente Middle
School) የሚወስድና የሚመልስ የመጓጓዣ አገልግሎት በመላው ካውንቲ ከማዕከል
ቦታዎች ይሰጣል/ይቀርባል። ለትግበራ እንቅስቃሴ አውቶብሶች ከሰኞ እስከ ሀሙስ
ድረስ ይቀርባሉ።

ወደ RCMS የሚወስድ አቅጣጫ
•

ከአውራ መንገድ ቁጥር I-270፣ በስተ ሰሜን፡- በ Middlebrook መንገድ
ወደ ምእራብ በኩል መውጣት። Waring Station Road/ዋሪንግ ስቴሽን
መንገድ ላይ ሲደርሱ ወደ ግራ ታጥፈው በስተቀኝ የሚገኘውን ት/ቤት አቅጣጫ
ይከተሉ።

•

ከአውራ መንገድ ቁጥር I-270፣ በስተደቡብ፡- ጀርመንታዎን መንገድ
Germantown Road (Rte 118) ላይ በስተምዕራብ ይወጡና
(Middlebrook Road) ላይ ወደ ግራ ይታጠፉ። ዋሪንግ ስቴሽን መንገድ
(Waring Station Road) ላይ ወደ ቀኝ ይታጠፉ እና በቀኝዎ ወደ ትምህርት
ቤቱ መንገዱን ይከተሉ።

የበለጠ መረጃ/ኢንፎርሜሽን
ፎል ላይ በሴንትራል ሎኬሽን/በማዕከል ቦታዎች የወላጅ ስብሰባ ይካሄዳል።
ስለ ስብሰባው ወቅቱን ጠብቆ እንደሚካሄድ፣ የመግቢያ አፈጻጸም፣ እና ስለ
ፈተና/ቴስት የበለጠ መረጃ ለማግኘት እባክዎ ከዚህ ቀጥሎ ያለውን ድረ-ገጽ
ይጎብኙ፦
www.montgomeryschoolsmd.org/schools/clementems
ወይም
www.montgomeryschoolsmd.org/curriculum/specialprograms
በሮቤርቶ ክለመንቴ መካከለኛ ደረጃ ት/ቤት (Roberto Clemente
Middle School) ስለ አፕካውንቲ ሴንተር ፕሮግራም የበለጠ መረጃ/
ኢንፎርሜሽን ለማግኘት የሚፈልግ ማንም ሰው Steve Orders ጋር
እንዲገናኝ እናበረታታለን።
Steve Orders, Upcounty Center Coordinator
Karen Rosemier, Upcounty Center Secretary
Roberto Clemente Middle School
18808 Waring Station Road
Germantown, MD 20874
ስልክ፡- 301-284-4744
የስነ ሰው ፕሮግራም ወደ ማርቲን ሉተር ኪንግ ጁንየር መካከለኛ ደረጃ ት/
ቤት (Martin Luther King, Jr. Middle School) ተዛውሯል።
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