ዊንተር 2020

የአውደ ጥናቶች (ዎር
ክሾፖች) የጊዜ ሰሌዳ
ቀኖቹን ይመዝግቡ

ታሪካዊ የጥቁር ኮሌጆች እና
ዩኒቨርሲቲዎች ትርኢት
ዓርብ፣ ጃኑዋሪ 24/2020
6:15 p.m.–8:15 p.m.

በ 3:30 p.m. በሥፍራው ቃለመጠይቅ ይጀመራል

Universities at Shady Grove
የሼዲግሮቭ ዩንቨርስቲዎች
Building 2
የህንፃ ቁጥር 2
9640 Gudelsky Drive, Rockville, MD 20850

የሰመር እድሎች
የሚቀርቡበት ትርኢት

መዋእለህፃናት እስከ 12ኛ ክፍል ለሚገኙ
ልጆችዎ በሠመር ወቅት ያሉትን እድሎች ይቃኙ

እሮብ ፌብሯሪ 26/2020
7:30 p.m.–8:00 p.m.

Carver Educational Services Center
በ ካርቨር የትምህርት አገልግሎት ማእከል
ኦዲቶሪየም/Auditorium
850 Hungerford Drive
Rockville, MD 20850

ለአውደ ጥናቶቹ ዛሬውኑ
ይመዝገቡ!

ለመመዝገብ 2 ቀላል መንገዶች አሉ ...

የሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ (MCPS)
የወላጅ አካደሚ አውደጥናቶች/MCPS Parent
Academy workshops ለቤተሰቦች ጠቃሚ
መረጃዎችን፣ ሪሶርሶችን-መገልገያዎችን፣
መሣሪያዎችን እና ለልጆቻቸው የትምህርት
ስኬታማነት እና ስነልቦናዊ ደህንነት የሚረዱ
የተለያዩ ርእሶች ላይ ፍንጮችን ይሰጣል።
የወላጅ አካደሚ አውደጥናቶች በሙሉ በነፃ
የሚሰጡ ከመሆናቸውም በላይ በትምህርት ቤቶች
እና የተለያዩ ስፍራዎች በካውንቲው በጠቅላላ
ይካሄዳሉ።
• የልጆች እንክብካቤ ( እድሜአቸው ከ 4-12 ልጆች) እና ጥያቄ
ከቀረበ የማስተርጎም አገልግሎቶች ይሰጣሉ።
• ስለ አውደጥናቱ ገለጻዎች እና ስለ ምዝገባ መረጃ
ለማግኘት፣ እባክዎ የወላጅ አካደሚ ድረ-ገጽ/PARENT
ACADEMY WEBSITE የሚለውን ይጎብኙ www.
mcpsparentacademy.org ወይም ተማሪ፣ ቤተሰብ፣ እና
ትምህርት ቤት አገልግሎት ክፍል/Division of Student,
Family, and School Services በስልክ ቁጥር፦ 240-7404620 ይደውሉ።
ስለ ወላጅ አካደሚ ሰዎች ምን እንደሚሉ ...
“እጅግ በጣም ጥሩ ፕሮግራም። እውቀት/መረጃ ይሰጣል/ኣስተማሪ።
አበረታች። ራስን ያስችላል!"

ከአርግየል መካከለኛ ደረጃ ትምህርት ቤት/Argyle Middle School —ወላጅ

“ሁለት ልጆቼን ይዤ ለመምጣት እና ኣውደ ጥናቱን ለመከታተል
እድል በማግኘቴ በጣም ተደስቻለሁ። ብዙ መወያየት ያለብንን ነገሮች
ማሰብ እንዳለብን ቀስመን ወጥተናል። ጓደኞቼ በሚቀጥለው እንዲሳተፉ
በማያወላውል ሁኔታ እነግራቸዋለሁ!"

ከማርቲን ሉተር ኪንግ ጁንየር መካከለኛ ደረጃ ትምህርት ቤት እና ከሴኔካ ቫሊ ሁለተኛ ደረጃ
ትምህርት ቤት/Martin Luther King, Jr. Middle School and Seneca Valley High
School — ወላጅ

"በልጆቻችን እድገት ስለደገፋችሁን እናመሰግናለን።"

ወላጅ — ከክላርክስበርግ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት/Parent, Clarksburg High School

ድረ-ገጽ ላይ፡-

www.mcpsparentacademy.org

በስልክ
240-740-4620

በተማሪ፣ ቤተሰብ እና ት/ቤት
አገልግሎቶች ክፍል አስተባባሪነት

0890.20

ቀን

እለት

ሰዓት

አውደ ጥናት

ቦታ

ጃኑወሪ 2020
ሮብ

15

6:15-8:55 pm

የወጣቶች የአእምሮ ጤንነት የመጀመሪያ እርዳታ
ክፍለጊዜ 1 - 3 (ለ 30 ተሳታፊዎች ብቻ የተወሰነ)

ጁሊየስ ዌስት መካከለኛ ደረጃ ት/ቤት

ሮብ

22

6:15-8:55 pm

የወጣቶች የአእምሮ ጤንነት የመጀመሪያ እርዳታ
ክፍለጊዜ 1 - 3 (ለ 30 ተሳታፊዎች ብቻ የተወሰነ)

ጁሊየስ ዌስት መካከለኛ ደረጃ ት/ቤት

ሮብ

29

6:15-8:55 pm

የወጣቶች የአእምሮ ጤንነት የመጀመሪያ እርዳታ
ክፍለጊዜ 1 - 3 (ለ 30 ተሳታፊዎች ብቻ የተወሰነ)

ጁሊየስ ዌስት መካከለኛ ደረጃ ት/ቤት

ሐሙስ

30

7:00-8:30 p.m

የቤት ሥራዎችን እንዴት መጋፈጥ እንደሚቻል

ሲልቨር ስፕሪንግ ኢንተርናሽናል መካከለኛ ደረጃ ት/ቤት

651 Great Falls Road, Rockville, MD 20850
651 Great Falls Road, Rockville, MD 20850
651 Great Falls Road፣ Rockville፣ MD 20850
313 Wayne Avenue, Silver Spring, MD 20910

ፌብሩወሪ 2020
ሮብ

5

7:00-8:30 p.m

የ LGBTQ ወጣቶችን መደገፍ

ቤተዝዳ-ቼቪ ቼዝ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት

ሐሙስ

6

7:00-8:30 p.m

ወደ ሁለተኛ ደረጃ ሽግግር የመግቢያ-ማስተዋወቂያ
ኣገልግሎቶች

አርገይል መካለኛ ደረጃ ትምህርት ቤት

ሰኞ

10

7:00-8:30 p.m

ስለ ናቪያንስ የተማሪ ፕሮግራም - "Naviance
Student Program" ግንዛቤ ለማግኘት

ዊተን ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት

ረቡዕ

12

7:00-8:30 p.m

የኮምፒውተር ደህንነትና ማህበራዊ መገናኛዎች
Cybersafety and Social Media

ፍራንሲስ ስኮት ኪይ መካከለኛ ደረጃ ት/ቤት

ሐሙስ

13

7:00-8:30 p.m

ሰዓቱ ጊዜ እየቆጠረ ነው... ከሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት
ወደ ኮሌጅ ውጤታማ መንገድ መፍጠር

ዋልተር ጆንሰን ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት

ሮብ

19

7:00-8:30 p.m

ስለ ለጋ ወጣቶች ጭንቀት እና ሀዘን፣ መከፋት፣
ድብርት መገንዘብ ቤተሰቦች ምን ማወቅ እንዳለባቸው

ፓርክላንድ መካከለኛ ደረጃ ት/ቤት

ሐሙስ

20

6:30-8:30 p.m

ቀልጣፋ ወላጅነት ኣሁን (የ6 ክፍሎች 1ኛው)

ሼዲ ግሮቭ መካከለኛ ደረጃ ት/ቤት

ሰኞ

24

7:00-8:30 p.m

ከወላጅ ጋር መጣበቅ፦ በዘመነ ዲጅታል፣ የህፃናትን
ደህንነት፣ ደስታ እና ጤናቸውን መጠበቅ

ሞንትጎመሪ ብሌር ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት

ሮብ

26

7:00-8:30 p.m

የሰመር እድሎች አውደርእይ፦

ካርቨር የትምህርታዊ አገልግሎቶች ማእከል አዳራሽ

ሐሙስ

27

6:30-8:30 p.m

ንቁ-ቀልጣፋ ወላጅነት (ከ6ቱ ክፍሎች 2ኛው)

ሼዲ ግሮቭ መካከለኛ ደረጃ ት/ቤት

4301 East-West Highway, Bethesda, MD 20814
2400 Bel Pre Road, Silver Spring, MD 20906

12401 Dalewood Drive, Silver Spring, MD 20906
910 Schindler Drive, Silver Spring, MD 20903
6400 Rock Spring Drive, Bethesda, MD 20814
4610 West Frankfort Drive, Rockville, MD 20853
8100 Midcounty Highway, Gaithersburg, MD 20877
51 University Blvd., East, Silver Spring, MD 20901
850 Hungerford Drive, Rockville, MD 20850

8100 Midcounty Highway, Gaithersburg, MD 20877

ማርች 2020
ሰኞ

2

7:00-8:30 p.m

የፈጠራ ችሎታ ያላቸው ተማሪዎች እና የኮሌጅ
ብሪግስ ቼኒ መካከኛ ደረጃ ት/ቤት
ማመልከቻ ሂደት፦ ቤተሰቦች ምን ማወቅ እንዳለባቸው 1901 Rainbow Drive፣ Silver Spring፣ MD 20905

ሐሙስ

5

6:30-8:30 p.m

ንቁ-ቀልጣፋ ወላጅነት (ከ6ቱ ክፍሎች 3ኛው)

ሼዲ ግሮቭ መካከለኛ ደረጃ ት/ቤት

ሰኞ

9

7:00-8:30 pm

ኮሌጅ መዳረሻ፡- ወደ ኮሌጅ ሽግግር

ሮበርት ፍሮስት መካከለኛ ደረጃ ት/ቤት

ሐሙስ

12

6:30-8:30 p.m

ንቁ - ቀልጣፋ ወላጅነት (ከ6ቱ ክፍሎች 4ኛው)

ሼዲ ግሮቭ መካከለኛ ደረጃ ት/ቤት

ሰኞ

16

7:00-8:30 p.m

SAT vs. ACT፦ የተረጋገጠ ሃቅ ወይስ መላምት

ጌትስበርግ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት

ረቡዕ

18

7:00-8:30 p.m

ለተማሪ መልካም ውጤት የሚያበቃ ስብዕና/ግለሰባዊ
ማንነት/መለያ ባህርይ

ፔይንት ብራንች ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት

ሐሙስ

19

6:30-8:30 p.m

ንቁ - ቀልጣፋ ወላጅነት (ከ6ቱ ክፍሎች 5ኛው)

ሼዲግሮቭ መካከለኛ ደረጃ ትምህርት ቤት

ሰኞ

23

7:00-8:30 p.m

ያለማስፈራራት እና በጉቦ ሳይደልሉ መቅጣት

ግሪንካስል አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት

ሐሙስ

26

6:30-8:30 p.m

ንቁ - ቀልጣፋ ወላጅነት (ከ6 ክፍሎች 6ኛው)

ሼዲ ግሮቭ መካከለኛ ደረጃ ት/ቤት

8100 Midcounty Highway, Gaithersburg, MD 20877
9201 Scott Drive, Rockville, MD 20850

8100 Midcounty Highway, Gaithersburg, MD 20877
101 Education Boulevard, Gaithersburg, MD 20877
14121 Old Columbia Pike, Burtonsville, MD 20866

8100 Midcounty Highway, Gaithersburg, MD 20877
13611 Robey Road, Silver Spring, MD 20904
8100 Midcounty Highway, Gaithersburg, MD 20877

