
ነፃ የሰመር ፕሮግራም  
ለደስታና ለትምህርት 

በ4 የተመረጡ Title I ት/ቤቶች ከሙዓለ 

ህፃናት እስከ ሁለተኛ ክፍል ለሚገቡ ተማሪዎች

ROCKVILLE, MARYLAND

ለዚህ የተራዘመ የትምህርት እድል ገንዘብ የሚገኘው፥ ሰመር አድቨንቼር የትምህርት ፕሮግራም (ELO SAIL) የሚገኘው በTitle I እያንዳ
ንዳንዱ ተማሪ ስኬታማ እንዲሆን በወጣው የ20015 አዋጅ መሠረት ነው።

ይህ ሰነድ፣ ከተፈለገ፣ በሌላ ቅርፀት በAmericans with Disabilities Act/ስንክልና ያላቸው አሜሪካኖች አዋጅ{15}፣ የሞንጎመሪ 
ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ (MCPS)ን በደብዳቤ ወይም በስልክ በመጠየቅ ይገኛል፡- 301-279-3391 እና TTD በ301-279-3323።
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በሰመር ትምህርት የሚ
ቀዳጇቸው ጀብዱዎች/
Summer Adventures in Learning  
(ELO SAIL)

ስለ 2018 የተራዘሙ የመማር እድሎች  
በእናንተ በኩል ለቀረቡ ጥያቄዎች የተዘጋጁ መልሶች



በ2018 የተራዘሙ የትምህርት ዕድሎች
በሰመር ትምህርት የሚቀዳጇቸው ጀብዱዎች 
(ELO SAIL)

ተማሪዎች በምንባብ፣ በስነጽሑፍ፣ እና በሒሳብ ችሎታቸውን 
እንዲያዳብሩ የልጅዎ ት/ቤት በዚህ ሰመር ልዩ የሆነ ዕድል ይሰጣል  
እና እግረመንገዳቸውንም ደስታና ትምህርታዊ ጨዋታ ይኖራቸዋል።

•መቼ፦  ከጁላይ 9 እስከ ኦገስት 10/2018 ለኣራት ሰዓት በእያንዳንዱ የስራ ቀን 
ከሠዓት በፊት።

•ማን፦ ሴፕቴምበር 2018 ላይ ከአፀደ ህፃናት እስከ 2ኛ ክፍል ለሚገቡ ተማሪዎች።

•ምን፦ ልጅዎ በትምህርት ቤት ስኬታማ እንዲሆን/እንድትሆን የሚረዳ የደስታ 
የጨዋታ - እና ነፃ - የሰመር ፕሮግራም 
የአውቶቡስ አገልግሎት ይቀርባል
ቁርስና ምሳ ይቀርባል 

•ይመዝገቡ ለELO SAILበልጅዎ ት/ቤት።

ስለ ፕሮግራሙ ጥያቄ ካለዎት ወደ 
301-230-0660 ይደውሉ።

አሁኑኑ በልጅዎ ት/ቤት ይመዝገቡ።

የሚሳተፉት 4 ኤለመንተሪ ት/ቤቶች፦

• ቤል ፕሪ/Bel Pre
• ካፒቴን ጄምስ ኢ. ዳሊይ/Captain James E. Daly
• ሮሊንግ ተሬስ/Rolling Terrace
• ትዊንብሩክ/Twinbrook

በ2018 የተራዘሙ የትምህርት ዕድሎች
በሰመር ትምህርት የሚቀዳጇቸው ጀብዱዎች 
(ELO SAIL)

ዘወትር ስለሚቀርቡት ጥያቄዎች መልሶቹ ከዚህ ይገኛሉ፦ 
የተራዘመ የመማር እድል ሰመር ላይ በመማር የሚጎናፀፏቸው 
እድሎች (ELO SAIL) {45}፣በሞንጎመሪ ካውንቲ በዚህ ዓመት ከአፀደ 
ህፃናት እስከ 2ኛ ክፍል ለሚገቡ ተማሪዎች በ 4 የተመረጡ ኤለመንተሪ ት/
ቤቶች ነፃ የሰመር ፕሮግራም ይሰጣል። 

1. ፕሮግራሙ ምንድን ነው? 
በሰመር ወቅት በተራዘመ ፕሮግራም 
የመማር እድሎች የሚቀዳጁት 
ጀብዱ/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 4 Title I ላይ የሚሳተፉ 
በሴፕቴምበር 2018 ላይ ከአፀደ ህፃናት 
እስከ ሁለተኛ ክፍል የሚገቡ ተማሪዎች 
መግባት ይችላሉ።

3. ልጄ በዚህ ሰመር የግድ 
መከታተል ኣለበ(ባ)ት ወይ? 
ፕሮግራሙ ተጨማሪ 25 የማስተማር ቀናት 
ከሚኖረውም በላይ በብዙዎች እንደሚታየው 
እንደመጀመሪያ የትምህርት ዓመትም 
ይቆጠራል። ለለጆቹ የሚኖረው ጠቀሜታ 
የሚያካትተው በሰመር ወቅት በምንባብ እና 
በሂሳብ ችሎታቸውን እንዲያሻሽሉ እና 
የልጆችዎን በራስ የመተማመን እና 
የትምህርት ፍላጎታቸውን ለማዳበር 
ይጠቅማል። ተማሪዎች ለሚመጣው ክፍል 
በቅድሚያ ማየትና እንደየዝንባሌአቸው 
በሙያዎቹ መስራት ይጠመዳሉ። ትናንሽ 
ልጆች ከትምህርታቸውና ከት/ቤቱ አሰራር 

ጋር የመተዋወቅ/የመላመድ ዕድል 
ይኖራቸዋል። ብቁ የሆነ ሁሉ መመዝገብ 
እንዳለበት እምነታችን ነው። 

4. መቼ ነው የሚሰጠው? 
ፕሮግራሙ ከጁላይ 9 እስከ ኦገስት 
10/2018 ድረስ ለአምስት ሳምንቶች 
በእያንዳንዱ የስራ ቀን ለአራት ሰዓት ነው።

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

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

7. ልጄን ለበሰመር ለሚቀዳጇቸው 
ትምህርት እንዴት ማስመዝገብ 
እችላለሁ?
በልጅዎ ት/ቤት ማስመዝገብ አለብዎት።


