ኢስተርን መካከለኛ ደረጃ ት/ቤት
Eastern Middle School

የስነ-ሰው (Humanities )
እና የኮሙዩኒኬሽኖች ማግኔት/
Magnet ፕሮግራም
ከ6ኛ እስከ 8ኛ ክፍል ለሚገኙ

ኢስተርን መካከለኛ ደረጃ ት/ቤት (Eastern Middle School)
300 University Boulevard, East
Silver Spring, MD 20901

Rockville, Maryland

ፕሮግራም
የስነ-ሰው (Humanities) እና የኮሙዩኒኬሽን የማግኔት/Magnet ፕሮግራም ለስድስተኛ፣ ሰባተኛ፣
እና ስምንተኛ ክፍል ተማሪዎች በሦስት አመት ፕሮግራም የተለየ እና ተፈታታኝ የሆነ የመማር
እድሎችን ይሰጣል። በጠንካራ ሁለገብ የስነ-ሰው (humanities) ፕሮግራም ዙሪያ የተቀረጸው ይህ
ማእከል፣ የትምህርታዊ ምርምር ውጤቶቻቸውን ለማቅረብ ቋንቋን እና ሚዲያን በተሳካ ሁኔታ
የመጠቀም የተማሪዎች ችሎታን በማሳደግ ላይ ያተኩራል።

★★ጽሑፍ
ፕሮግራሙ ለተማሪዎች ጥንቁቅ/ጥብቅ የመጻፍ ኮርሶች ይሰጣል እንዲሁም ምርጥ የሆኑ
የጽሁፍ ውጤቶቻቸው እንዲታተሙ ወይም እንዲሰራጩ እድል ይሰጣል። ተማሪዎች
የአቋም መግለጫ ጽሁፎች፣ ጨዋታዎች (plays)፣ ለማስታወቂያና ለመሳሰሉት
የሚጠቅሙ አነስተኛ ጽሑፎች/brochures፣ ለመጽሄት የሚቀርቡ ጽሁፎች፣
እና የአካዳሚያዊ የምርምር ወረቀቶችን የመሳሰሉ ጽሁፎችን ለማዘጋጀት የጽሁፍ
ክህሎቶቻቸውን በሌሎች ክፍሎች ከተማሯቸው ክህሎቶች ጋር ያካትታሉ/ያቀናጃሉ።
★★የአለም ጥናቶች
ተማሪዎች የእውነተኛ የአለም ጉዳዮችን በተመለከተ እስከ ችግር የመፍታት ተግባራት
ድረስ የሚመሩ የታሪካዊ ከስተቶችን መረዳት ለማስፋፋት፣ እንደ ቡድን አካል በመስራት
የተለያዩ ተያያዥ ግኑኝነቶች ያደርጋሉ።
★★የሚዲያ ውጤት
ተማሪዎች በተለያዩ የሚዲያ ፐሮጀክቶች ውስጥ የዝግጅት ቡድኖች አባላት ሆነው
የመስራት የተግባር (በተግባር የመሳተፍ) እድል አላቸው። ተማሪዎች እንደ ትእይንት
አቅራቢዎች፣ ሲኒማቶግራፈሮች፣ አዘጋጆች፣ ዳይረክተሮች፣ አውዲዮ ኢንጅነሮች እና
የግራፊክ አርቲስቶች ክህሎቶች ያገኛሉ። ተማሪዎች ከቴሌቪዥን፣ ከፊልም፣ ከራዲዮ፣
እና ከኮምፕዩተር ቴክኖሎጂ ጋር ይሰራሉ።

የሚቀርቡ ኮርሶች
የኢስተርን ፕሮግራም የሚከተሉትን ያቀርባል፡-

★★ስለ ስነ-ሰው ዘርፈ ብዙ ጥናት/ትምህርት
ተማሪዎች በተለያዩ ኮርሶች ከሚቀርብላቸው የትምህርት አስተሳሰቦች ጋር ራሳቸውን
እንዲያገናኙ፣ የተመረጡ ርእሶች ላይ ጥልቅ ጥናት እንዲያደርጉ፣ እና ሂስ እና የፈጠራ
አስተሳሰብ እንዲያዳብሩ ይደፋፈራሉ።
★★የፈጠራ እና ቴክኒካዊ ጽሑፍ
ተማሪዎች በተመረጡ ትምህርቶች ዙርያ የሚጽፏቸው ጽሑፎች (ጽሕፈት፣
ምርምር፣ ታሪካዊ ልቦለድ፣ ድርሰቶችን) ለሕትመት እና ለስርጭት ተደጋጋሚ እድል
ይኖራቸዋል። ተማሪዎች ክህሎቶችን ያሳድጋሉ ለ—
• ከተለያዩ ምንጮች መረጃ ለማግኘት፣
• መረጃ ለመተንተን እና ለመገምገም፣
• አመለካከት ወይም አስተሳሰብ ለማሳደግ፣
• ይ
 ህንን ሃሳብ ለሚመለከታቸው በጣም በተሳካ ሁኔታ ለማስተላለፍ የመገናኛ አውታር/ሚዲያ
መምረጥ፣ እና
• ያንን አስተሳሰብ በግልጽ እና በተሳካ ሁኔታ ለማቅረብ።

በተጨማሪ፣ ኢስተርን ት/ቤት፣ የሚከተሉትን የሚያካትቱ፣ ስፋት ያላቸው በርካታ ኮርሶችን ያቀርባል፡★★የሳይንስ፣ ሂሳብ፣ እና የውጪ ቋንቋ ከፍ ያሉ ክፍሎች (Accelerated classes)።
★★በመሳሪያ እና የመዝሙር ሙዚቃ፣ በድራማ፣ በስእል፣ እና በሌሎች ኪነጥበብ ስራዎች ጠንካራ
የሆነ የምስል እና የትእይንት/ስነ-ጥበብ ክፍሎች።
★★የምርጫ ኮርሶች (ፍላጎት ላላቸው ለሁሉም ተማሪዎች ክፍት የሆኑ) የህትመት እና የትይንት
ሚዲያ፣ የህግ፣ እና የሌሎች ባህሎች ጥናት።

ልዩ እድሎች
የኢስተርን መካከለኛ ደረጃ ት/ቤት በስነ-ሰው (humanities) ልዩ እድሎችን ያቀርባል። ተማሪዎች
ከመጋረጃ ጀርባ በዋሽንግተን፣ ዲ.ሲ፣ አካባቢ በሚገኙ ሙዚየሞች፣ ጋለሪዎች፣ እና ሌሎች ተቋማት
ጉብኝቶች ያደርጋሉ። እንዲሁም በኒውዮርክ ከተማ የአምስት ቀን ፕሮግራምን ጨምሮ በህትመት እና
የስርጭት እንቅስቃሴዎች/ተግባራት ይሳተፋሉ።

ማጓጓዥያ
ወደ ኢስተርን መካከለኛ ደረጃ ት/ቤት መሄጃ እና መመለሻ ማጓጓዥያ የሚቀርበው ከ6ኛ -8ኛ ክፍል
ለሚማሩ ተማሪዎች ነው። በአሁኑ ጊዜ፣ ተማሪዎች በመላው ሞንጎመሪ ካውንቲ ከተወሰኑ ቦታዎች
እየተወሰዱ ይገኛሉ። በተለያየ እንቅስቃሴ ለሚሳተፉት፤ አውቶብሶች ማክሰኞ፣ እሮብ፣ እና ሀሙስ
ከመደበኛው (የተማሪዎች) ማሰናበቻ ስዓት ከአንድ ስአት በኋላ ይቀርባሉ።

የኢስተርን መካከለኛ ደረጃ ት/ቤት አቅጣጫ
የመንገዱ ፈለግ፦ 495 ወደ ዩኒቨርስቲ ቡሉቫርድ (ላንግሊ ፓርክ)፣ በዩኒቨርስቲ ቡሉቫርድ ቀጥታ
ፍራንክሊን ጎዳና ላይ ሲደርሱ ወደ ግራ መታጠፍ፣ ከዛ ወደ ቀኝ ወደ ትምህርት ቤቱ።
★★ ለሚከተሉት ይደውሉ ወይም ይጻፉ
ማቲው ከርዊን
ማግኔት አስተባባሪ
Matthew Kerwin፣ Magnet Coordinator
ለስሊ ጎልድስቴይን የማግኔት ጸሐፊ
Leslie Goldstein, Magnet Secretary
Eastern Middle School Magnet Program
300 University Boulevard, East
Silver Spring, MD 20901
ስልክ፡- 301-650-6654

የመግቢያ ሂደት
ስለ ስብሰባዎች፣ ስለመግቢያ፣ እና ስለፈተና መረጃዎችን ለማግኘት እባክዎ ድረ-ገጾቻችንን ይጎብኙ፦
www.montgomeryschoolsmd.org/curriculum/specialprograms/
www.montgomeryschoolsmd.org/schools/easternms/
የስነ-ሰው/የሰብአዊና ኮሙኒኬሽንስ (Humanities and Communications) ፕሮግራም መግቢያ
በጠንካራ ውድድር 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። ለኢስተርን ፕሮግራም የሚመለመሉት ከሚከተሉት የሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት
ምድቦች/ክለስተሮች ነው። ቤተስዳ-ቼቪ ቼዝ (Bethesda-Chevy Chase)፣ ቸርቺል (Churchill)፣
የዳዎንካውንቲ ኮንሰርሽየም (the Downcounty Consortium)፣ የኖርዝኢስት ኮንሰርሽየም (the
Northeast Consortium)፣ ዋልተር ጆንሰን (Walter Johnson)፣ ሪቻርድ ሞንትጎመሪ (Richard
Montgomery)፣ ሮክቪል (Rockville)፣ ሼርውድ (Sherwood)፣ ዊትማን ወይም ውተን
(Whitman or Wootton)።

የጊዜ ሠሌዳ
የመረጃ ስብሰባ
ኦክቶበር

ሴንትራል የስብሰባ ቦታ

ፈተና

ኖቬምበር ለፕሮግራሙ	ፎል ላይ ስለሚካሄደው ምልመላ ለ5ኛ ክፍል
ተማሪዎች ወላጆች ኢንፎርሜሽን ያገኛሉ። በአካባቢ
የአንደኛ ደረጃ ት/ቤት ኖቬምበር ላይ ቴስት/ፈተና
ይሰጣል።

ማስታወቂያ
ጃኑወሪ

የምልመላው ውጤት በኢ-ሜይል ለቤተሰቦች ይገለጻል።

የሞንጎመሪ ካውንቲ የሕዝብ ት/ቤቶች (MCPS) የፀረ-መድሎ መግለጫ
MCPS Nondiscrimination Statement
የሞንጎሞሪ ካውንቲ የሕዝብ ት/ቤቶች (MCPS) ዘርን፣ ጎሳ፣ ቀለም፣ የዘር ሃረግ፣ የብሔር ማንነት፣ ኃይማኖት፣ የስደተኝነት ሁኔታ፣
ጾታ፣ ስነ-ጾታ፣ የጾታ ማንነት (gender identity)፣ የጾታ አገላለጽ (gender expression)፣ የጾታዊ ግንኙነት ዝንባሌ/ምርጫ (sexual
orientation)፣ የቤተሰብ/የወላጆች የኑሮ ደረጃ/አቋም/ሁኔታ፣ የጋብቻ ሁኔታ፣ እድሜ፣ ድህነት፣ እና የማህበራዊ ኤኮኖሚያዊ አቋም፣
ቋንቋ፣ የአካል ወይም የአእምሮ ጉዳተኝነት፣ በህገመንግስት ጥበቃ የተደረገላቸው ሁኔታዎችን ባህሪያትን ወይም ተዛማጅነት ያላቸውን
(affiliations) መሠረት ያደረገ ሕገ-ወጥ አድሎ/መድሎ ይከለክላል። መድሎ ወይም አድሎአዊነት፤ በሕብረተሰባችን ለረዥም ጊዜ
እኩልነትን፣ ፍትሕ፣ አብሮነት፣ሁሉን አቀፍነትን፣ ለመፍጠርና ለማሳደግ/ለመንከባከብ፣ ሲደረግ የቆየ ትጋትን ይሸረሽራል/ያበላሻል።
አድልዎ የሚከተሉትን የተወሰኑ ምሳሌዎችን ያካትታል፦ጥላቻ፣ ሁከት፣ ደንታቢስነት፣ ወከባ፣ ማስፈራራት፣ ማሸማቀቅ፣ ንቀት፣ ወይም
ማጥቃት። የበለጠ መረጃ ለማግኘት፣ እባክዎ የሞንጎመሪ ካውንቲ የትምህርት ቦርድ ደምብ/Policy ACA ስለ ጸረ-መድሎ፣ ፍትህ፣ የዳበረ
ባህል ይመርምሩ። ይህ መመርያ እያንዳንዱ ተማሪ አስፈላጊ/ተፈላጊ መሆኑ(ኗ)ን፣ በተለይም የትምህርት ውጤቶች የሚረጋገጡት በምንም
ዓይነት ግለሰብ ባለበት(ባለባት) ምክንያት ወይም ይሆናል ተብሎ የሚገመት ግላዊ ጠባዮች የሚተነበዩ አለመሆናቸውን የቦርዱን እምነት
ያረጋግጣል። ፖሊሲው በቅድሚያ መወሰድ ስላለባቸው የፍትህ እርምጃዎች የተዛባ አመለካከትን፣ ማረጋገጫ የሌላቸው የማዳላት/ልዩነት
አፈጻጸሞችን የሚያስከትሉትን አሉታዊነት፣ የትምህርት እና የሥራ መቀጠር እኩልነትን የሚያሰናክሉ መዋቅራዊ እና ድርጅታዊ አሠራር
ደንቃራዎችን በተለይ ያስገነዝባል።
በMCPS ሰራተኛ* ላይ ስለደረሰ መድሎዎ ጥያቄዎች ወይም
ቅሬታዎች ለማቅረብ

በMCPS ተማሪዎች ላይ የአድልዎ ጥያቄዎች ወይም ቅሬታዎች
ካላችሁ*

የሰራተኛ ተሳትፎ እና የሥራ ግንኙነት ጽ/ቤት
የአፈጻጸም እና የክትትል/የምርመራ መምሪያ
Department of Compliance and Investigations
850 Hungerford Drive, Room 55
Rockville, MD 20850
240-740-2888
OCOO-EmployeeEngagement@mcpsmd.org

የት/ቤት አስተዳደር ጽ/ቤት የአፈጻጸም ክፍል
Office of School Administration Compliance Unit
850 Hungerford Drive, Room 162
Rockville, MD 20850
240-740-2540
COS-SchoolAdministration@mcpsmd.org

* ክትትል፣ ቅሬታ/ስሞታ፣ ወይም ስንክልና ላለባቸው ተማሪዎች አመቺ ስፍራ ለመጠየቅ፤ ወደ ልዩ ትምህርት ተቆጣጣሪ ጽ/ቤት፣ የቅሬታ
ሰሚና መፍትሔ ሰጪ ን/ክፍል በ ስልክ ቁጥር 240-740-3230 ሊቀርብ/ሊመራ ይችላል። ለሰራተኞች መገልገያዎች ወይም ማሻሻያዎች
በሚመለከት የሚቀርቡ ጥያቄዎች ወደ Office of Employee Engagement and Labor Relations, Department of Compliance
and Investigations/ የሰራተኛ ተሳትፎ እና የስራ ግንኙነት የአፈጻጸም እና የክትትል (የምርመራዎች) መምርያ፣ ስልክ፦ 240-740-2888
ሊመሩ ይችላሉ። በተጨማሪ፣ አድሎአዊነት ቅሬታዎች ለሌሎች ኤጀንሲዎችም ፋይል ሊደረጉ ይቻላል። እነርሱም፦ the U.S. Equal
Employment Opportunity Commission, Baltimore Field Office, City Crescent Bldg, 10 S. Howard Street, Third
Floor, Baltimore, MD 21201, 1-800-669-4000, 1-800-669-6820 (TTY); ወይም U.S. Department of Education, Office
for Civil Rights, Lyndon Baines Johnson Dept of Education Bldg., 400 Maryland Avenue, SW, Washington, DC
20202-1100, 1-800-421-3481, 1-800-877-8339 (TDD), OCR@ed.gov, ወይም www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/
complaintintro.html.
ይህ ሠነድ ካስፈለገ በሚያቀርቡት ጥያቄ መሠረት ከእንግሊዝኛ በሌሎች ቋንቋዎችና በሌላ አማራጭ ቅርፀት ሊገኝ ይችላል። በአካል
ጉዳተኝነት ስለሚኖሩ አሜሪካውያን ደንብ የሞንጎመሪ ካውንቲ የሕዝብ ት/ቤቶች የህዝብ ኢንፎርሜሽን እና የድረ-ገጽ አገልግሎት ክፍልን
በስልክ ቁጥር፦ 240-740-2837, 1-800-735-2258 (ሜሪላንድ ማዞሪያ), ወይም PIO@mcpsmd.org. የምልክት ቋንቋ ትርጉም
የሚፈልጉ ግለሰቦች ወይም የንግግር ትርጉም/ምልክት አገልግሎት ለማግኘት የሞንጎመሪ ካውንቲ የህዝብ ት/ቤቶች የትርጉም አገልግሎት
ጽ/ቤት በስልክ ቁጥር፦ 240-740-1800, 301-637-2958 (VP) ወይም MCPSInterpretingServices@mcpsmd.org መገናኘት
ይችላሉ። የሞንጎመሪ ካውንቲ የሕዝብ ት/ቤቶች (MCPS)፤ ወጣት ስካውቶችን (ወንድ/ሴት) እና ሌሎችም የሚመለከታቸውን ወጣት
ቡድኖችን በእኩል ያስተናግዳቸዋል።
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በመገልገያ እቃዎች/ቁሳቁሶች አስተዳደር መምሪያ የኮንሶርሽያ ን/ክፍል የዝንባሌ ምርጫና ማመልከቻ ፕሮግራም አገልግሎት ታተመ።
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ትርጉም፦ የቋንቋዎች ትርጉም አገልግሎት ክፍል
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