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MONTGOMERY COUNTY PUBLIC SCHOOLS

* ይፋ የመግቢያ ጊዜ (ዲሴምበር

የእኛ የትምህርት ቤት ሥርዓት

በዩናይትድ ስቴትስ 14ኛው ትልቁ የት
ምህርት ሥርዓት

የተማሪዎች ስብጥር
White

27.7%

21.6%
14.3%

Black or
African American

Asian

= ከ4 ጊዜ በላይ በምድር ወገብ
ዙርያ (1,307 አውቶቡሶች)

31.3%
Hispanic/Latino

2008: 139,276
ለ2018፦ 163,123

Two or more races 4.9%
American Indian or Alaskan Native 0.2%
Native Hawaiian or Paciﬁc Islander 0.1%

2018 MCPS የተመራቂዎች ብዛት
ከአጠቃላይ 89.5%

የተሰጡ ስኮላርሽፖች

ለ 2018 ክፍሎች

የ MCPS አጠቃላይ የተመራቂዎች ብዛት ከስቴት እና ከፌደራል አማካይ
ውጤት በላይ ነው {17}።

አገልግሎቶች
17.5%

11.7%

33.3%

ለ 2020 የበጀት ዓመት ከሱፐር ኢንተንደንት የቀረበ የሥራ ማስኬጃ በጀት- በጨረፍታ
— ለሁሉም ተማሪዎች የተደራሽነት እድል መኖሩን ለማረጋገጥ የሚያስችል ቀጣይ ኢንቨስትመንት —

መማር፣ ተጠያቂነት-ኃላፊነት እና ውጤቶች

$5,845,116

»»በሁለት የአንደኛ ደረጃ ት/ቤቶች የተራዛሚ ዓመት ፕርግራም ተግባራዊ ይደረጋል
»»የቅድመ ሙዓለህፃናት ፕሮግራሞችን ማስፋፋት
»»ከፍተኛ ተጽእኖ ባለቸው የአንደኛ ደረጃ ት/ቤቶች ትኩረት በሆኑ ነገሮች ላይ መምህራንን
መጨመር
»»ለአንደኛ ደረጃ ት/ቤቶች የስነ-ጥበብ ተነሣሽነት ፕሮግራም ማስፋፋት
»»ለተማሪ የአካል፣ ማህበራዊ እና ስነልቦናዊ ደህንነት ፕሮግራሞችን እና ድጋፍ ሰጪ ሠራተኞችን
መጨመር
»»የትምህርት አመራርን ይበልጥ ለማጎልበት ረዳት ርእሰመምህራንን መጨመር
»»በትምህርት ቤት ሁለንተና እና ባህል ትኩረት መጨመር
»»ከፍተኛ ተፅእኖ ያደረባቸው የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶችን ረዳት አስተዳዳሪዎችን ወደ
ረዳት ርእሰመምህርነት መቀየር
»»በአንደኛ ደረጃ ት/ቤቶች በበጎፈቃድኞች፣ በድረ-ገጽ መገልገያዎች እና ከትምህርት ሠዓት
ውጭ ፕሮግራሞች አማካይነት የዓለም ቋንቋዎችን ልምድ ማስፋት/መጨመር

የ2020 በጀት ዓመት የስራ
ማስኬጃ በጀት
ወጭዎች

የበጀት ዓመት 2019 በጀት

$2.60 ቢልዮን

የ 2020 በጀት

$2.65 ቢልዮን

ይለውጡ

$55.2 ሚልዮን

ጭማሪ በመቶኛ

የ 2020 የወጪዎች ማጠቃለያ ከባጀት
ዓመት 2019 ያሉት ለውጦች
ምዝገባ/እድገት

የማህበረሰብ አጋርነት እና ተሳትፎ		

$435,000

»»በሦስቱም የሞንትጎመሪ ኮሌጅ በሙሉ የሁለትዮሽ/ጥንድ የምዝገባ እድሎችን ማስፋት
»»የተሻሻለ የአካላዊ፣ ማህበራዊ እና ስነልቦናዊ ድጋፍ ማእቀፍ አገልግሎቶች እና መረጃ/
ኢንፎርሜሽን ልእመደገፍ አዲስ መድረክ ተግባራዊ ማድረግ
»»ኖርዝዌስት (Northwest) እና ኖርዝውድ (Northwood) ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ላይ
ከትምህርት ቤቶቹ የአገልግሎት ክልል ውጭ ነዋሪዎች ለሆኑ ተማሪዎች የመካከለኛ ደረጃ ኮሌጅ
ፕሮግራሞችን ማስፋፋት
»»ለተማሪዎች ሠመር R.I.S.E., የሰመር የሥራ ዳሰሣ ፕሮግራም ማስፋት

ሰብአዊ ካፒታል/እሴት		

$458,286

»»የሠራተኞችን የበፊት ማንነትን ማጣሪያ በማድረግ (background checks) የትምህርት ቤት
ሠላምና የተማሪን ደህንነት ማጠናከር
»»በከፍተኛ ደረጃ የሠለጠኑ እና ልዩ ልዩ ሙያዎችን በእያንዳንዱ የሥራ መደብ ለማረጋገጥ የሥራ
ፈለጎችን እና ሙያዊ እድሎችን ለሁሉም ሠራተኞች ማስፋት

የሥራ/የአፈጻጸም/የሥራ ክንውን ጥራት

2.1%

አዲስ ትምህርት ቤት/ተጨማሪ
ቦታ
የሰራተኛ ጥቅማጥቅሞች እና
መድህን
ቁልፍ የሥራ አካላት/ባለቤቶች

$12,052,871
3,023,501
(8,939,564)
9,327,447

ግሽበት/ሌላ

9,427,316

የደሞዝ ማስተካከያዎች

23,160,545

የብቃት/ቅልጥፍና መቀነስ

(1,831,688)

በተደጋጋሚ የሚከሰቱ ወጪዎች

(898,967)

የገንዘብ ስጦታዎች/ድርጅት/
ሌሎች ለውጦች

9,834,148

ጠቅላላ የባጀት ለውጥ

$55,155,609

$2,589,045

»»በትምህርት ቤቶች ለጤንነት/ለደህንነት አደገኛ ስለሆኑ ነገሮችን፣ ሙቀት፣ አየር-ማናፈስ፣ እና
የአየር ሙቀት/ቅዝቃዜ ሁኔታን መቆጣጠር እና የወለል ምንጣፎችን መተካት እና ማሻሻል
»»በትምህርት ቤቶች የሙያ ማሻሻያዎችን እድገትና እድገት መድረኮችን ለመደገፍ የተሻሻሉ
ቴክኖሎጂዎችን መጨመር

የባጀት ዓመት
2019

የባጀት ዓመት
2020

ስለተማሪ መማር ቀጣይነት ያላቸው ተነሳሽነቶች

Access to early learning though prekindergarten programs * Language exposure and experience at all levels
* Extended learning time * Increased access for all students to rigorous coursework and college assessments * Robust student
learning and school accountability tools * Updated curricular instructional materials aligned with State standards and best
practices * Increased support for student physical, social and psychological well-being * Increased access to enriched and
accelerated learning opportunities for elementary and secondary students * A commitment to a diverse, culturally competent
workforce * Restorative justice programs that promote positive discipline in schools * Strengthened and expanded college and career
pathway programs * Support for alternative pathways * Targeted professional development for staff
* Access to dual enrollment opportunities that enable students to earn both a high school diploma and an associate degree

የበለጠ መረጃ/ኢንፎርሜሽን ለማግኘት እና ግብረመልስ ለመስጠት የ MCPS Budget Information webpage/ድረ-ገጽ ይጎብኙ፦
www.montgomeryschoolsmd.org/departments/budget/
ጁን 2018 ተሻሽሏል

