
ነፃ የሰመር ፕሮግራም 
ለመዝናናት እና ለትምህርት 

በ 8 የተመረጡ Title I ት/ቤቶች 

ከሙአለህፃናት እስከ ሁለተኛ ክፍል ለሚገቡ 

ተማሪዎች

R

R

ROCKVILLE, MARYLAND

ለዚህ የተራዘመ የትምህርት እድል "ሰመር አድቨንቼር የትምህርት ፕሮግራም (ELO SAIL)" ገንዘብ የሚገኘው በ Title I 
እያንዳንዳንዱ ተማሪ ስኬታማ እንዲሆን በወጣው የ 20015 ደንብ መሠረት ነው። 

ከሜሪላንድ ስቴት የትምህርት ዲፓርትመንት (MSDE) የተገኘ ተጨማሪ LEAP Grant-ባጀት
ይህ ሰነድ ከተፈለገ በሌላ ቅርፀት በ Americans with Disabilities Act/ስንክልና ያላቸው አሜሪካኖች ደንብ፣ የሞንትጎመሪ ካውንቲ 
ፐብሊክ ስኩልስ (MCPS)ን በደብዳቤ ወይም በስልክ በመጠየቅ ይገኛል፡- 301-279-3391 እና TTD በ 301-279-3323 ይደውሉ።

Montgomery County Public Schools, 850 Hungerford Drive, Rockville, Maryland 20850-1744

ህትመት፡- Department of Materials Management for the Division of Title I Programs
ትርጉም፦ የቁንቋዎች ትርጉም አገልግሎት ክፍል

Language Assistance Services Unit • Department of Communications
1020.19ct • EDITORIAL GRAPHICS & PUBLISHING SERVICES • 3.18 • 80

በሠመር 
የመማር ጅብድ
(ELO SAIL LEAP)

ስለ 2019 የተራዘሙ የመማር እድሎች በእናንተ በኩል 
ለቀረቡ ጥያቄዎች የተዘጋጁ መልሶች



በ 2019 የተራዘሙ የትምህርት ዕድሎች 
በሰመር ትምህርት የሚቀዳጁት ጀብድ 
(ELO SAIL)
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የእርስዎ ልጅ ት/ቤት በዚህ ሠመር ለተማሪዎች የንባብ፣ የጽሑፍ፣ 
እና የሒሳብ ችሎታቸውን እንዲያሻሽሉ —እና የሚያዝናናቸው ልዩ 
እድል ሰጣል።

መቼ፦ K–1ኛ ክፍሎች፦ ከ ጁላይ 1 እስከ ኦገስት 2/2019 በየቀኑ አራት 
ሠዓት።
2ኛ ክፍል ብቻ፦ ጁን 28 - ኦገስት 9/2019

ማን፦ ሴፕቴምበር 2019 ላይ ከአፀደ ህፃናት እስከ 2ኛ ክፍል ለሚገቡ ተማሪዎች።

ምን ፦ ልጅዎን በት/ቤት ውጤታማ እንዲሆን(እንድትሆን) የሚረዳ 
የሚያዝናና— እና ነፃ —የሠመር ፕሮግራም
የአውቶቡስ አገልግሎት ይሰጣል
ቁርስና ምሳ ይቀርባል 

ምዝገባ፦ ለ ELO SAIL በእርስዎ ልጅ ት/ቤት ያስመዝግቡ

ስለ ፕሮግራሙ ጥያቄ ካለዎት 
በስልክ ቁጥር፦ 240-740-4600 ይደውሉ።

አሁኑኑ በልጅዎ ት/ቤት ያስመዝግቡ።

የሚሳተፉት 8 ኤለመንተሪ ት/ቤቶች፦

• Gaithersburg ጌትርስበርግ 
• Harmony Hills ሃርሞኒ ሂልስ
• Highland @ Weller Road
• JoAnn Leleck Broad Acres ጆ አን ለለክ ብሮድ አከርስ
• New Hampshire Estates ኒው ሃምፕሻየር ኢስቴትስ
• Sargent Shriver ሳርጀንት ሽራይቨር
• South Lake ሳውዝ ሌክ
• Wheaton Woods ዊተን ውድስ

በ 2019 የተራዘሙ የትምህርት ዕድሎች 
በሰመር ትምህርት የሚቀዳጁት ጀብድ 
(ELO SAIL)

ዘወትር ስለሚቀርቡት ጥያቄዎች መልሶቹ ከዚህ ይገኛሉ፦ 
የተራዘመ የመማር እድል ሰመር ላይ በመማር የሚጎናፀፏቸው 
እድሎች (ELO SAIL)፣ በሞንትጎመሪ ካውንቲ በዚህ ዓመት 
ከአፀደ ህፃናት እስከ 2ኛ ክፍል ለሚገቡ ተማሪዎች በ 8 የተመረጡ 
ኤለመንተሪ ት/ቤቶች ነፃ የሰመር ፕሮግራም ይሰጣል። 

1.  ምንድን ነው? በሰመር ወቅት 
በተራዘመ ፕሮግራም የመማር እድሎች 
የሚቀዳጁት ጀብድ/Extended 
Learning Opportunities Summer 
Adventures in Learning(ELO 
SAIL) program? 
ELO SAIL ለልጆች የመማር እና 
የሂሳብ ችሎታቸውን ለማሻሻል ልዩ 
እድል ነው። ይህ ፕሮግራም ለሚመጣው 
የትምህርት ኣመት የመንደርደርያ 
ትምህርት ያቀርባል።

2. ይህን ፕሮግራም ለመከታተል ብቁ 
የሚሆነው ማን ነው? 
በማናቸውም 8 Title I ላይ የሚሳተፉ 
ሴፕቴምበር 2019 ላይ ከአፀደ ህፃናት 
እስከ ሁለተኛ ክፍል የሚገቡ ተማሪዎች 
መግባት ይችላሉ።

3. ልጄ በዚህ ሰመር የግድ መከታተል 
ኣለበ(ባ)ት ወይ? 
ፕሮግራሙ 24 ቀኖች (K–1 ክፍሎች) 
ወይም 30 (2ኛ ክፍል) ተጨማሪ ቀኖች 
ትምህርት ይሰጣል እና በብዙዎች ዘንድ 
እንደመጀመሪያ የትምህርት ዓመት 
ቀኖች ተደርገው ይታያሉ። ለለጆቹ 
የሚኖረው ጠቀሜታ የሚያካትተው፦ 
በሰመር ወቅት በምንባብ እና በሂሳብ 
ችሎታቸውን እንዲያሻሽሉ እና 
የልጆችዎን በራስ የመተማመን እና 
የትምህርት ፍላጎት ለማዳበር 
ይጠቅማል። ተማሪዎች መጪውን ክፍል 

በቅድሚያ ማየት እና እንደየዝንባሌአቸው 
በየሙያዎቹ በሥራ ይጠመዳሉ። ትናንሽ 
ልጆች ከትምህርታቸውና ከት/ቤቱ 
አሰራር ጋር የመተዋወቅ/የመላመድ 
ዕድል ይኖራቸዋል። ብቁ የሆነ ሁሉ 
መመዝገብ እንዳለበት እምነታችን ነው። 

4. መቼ ነው የሚሰጠው? 
ፕሮግራሙ ከ ጁላይ 1 እስከ ኦገስት 
2/2019 እያንዳንዱን ቀን 6.5 ሠዓት 
ለአምስት ሣምንት ይካሄዳል።

5. ልጄ ወደ ፕሮግራም እንዴት 
ይሄዳል/ትሄዳለች እንዴትስ ይመለሳል/
ትመለሳለች? 
የሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ 
(MCPS) ነፃ የአውቶቡስ ትራንስፖርት 
እስከ መደበኛ የኣካባቢ ኣውቶቡስ 
ማቆሚያዎች ያቀርባል።

6. ምግብ ከፕሮግራሙ ጋር ተያይዞ 
ይቀርባል ወይ? 
ያለምንም ክፍያ ለእያንዳንዱ ልጅ ቁርስ 
እና ምሳ ይሰጣል።

7. ልጄን በሰመር ለሚቀዳጃቸው 
ትምህርት እንዴት ማስመዝገብ 
እችላለሁ?
በልጅዎ ት/ቤት ማስመዝገብ 
አለብዎት።2ኛ ክፍሎች ብቻ

ወደ 2ኛ ክፍል ለሚሻገሩት በ MSDE LEAP grant አማካይነት 
ተጨማሪ 5 ፕሮግራሚንግ/programming ቀኖችን ያገኛሉ። 

ፕሮግራሙ ከ ጁን 28 - ኦገስት 9 ይካሄዳል።


