2017 የኣካባቢ 2ኛ ደረጃ ት/ቤት

የሰመር
ትምህርት ቤት
ፕሮግራም
1ኛ ክፍለ ጊዜ፡2ኛ ክፍለ ጊዜ፡-

ጁን 26–ጁላይ 14
ጁላይ 18–ኦገስት 3
8:10 a.m.–1:55 p.m.

Northwood High School
Walter Johnson High School
Watkins Mill High School

የተወሃሃደ የመስመር ላይ መማርያ ጣቢያ

Thomas S. Wootton High School

8:10 a.m.–11:30 a.m.

ተጨማሪ የድር ስብሰባ ኣስፈላጊ ነው

REGIONAL SUMMER SCHOOL OFFICE (የኣካባቢ ሰመር ት/ቤት ፅ/ቤት) • 301-279-3202
በኣካባቢ የሰመር ትምህርት ፕሮግራም የሚደረጉ ማናቸውም ለውጦች በሚከተሉት ድርጣብያዎች ይለጠፋሉ፡www.montgomeryschoolsmd.org/departments/extendedhours/summerschool

የትምህርት ቦርድ
Mr. Michael A. Durso
ሚር. ማይክል ኤ. ዱርሶ
ፕሬዚደንት

Dr. Judith R. Docca
ዶር. ጆዲት ኣር. ዶካ
ም/ፕረዚደንት

ራእይ
ለእያንዳንዱና ለማንኛውም
ተማሪ እጅግ የላቀውን ህዝባዊ
ትምህርት በማቅረብ ትምህርት
እንዲሰርፅ እናደርጋለን።

ተልእኮ

Ms. Jeanette E. Dixon
ወይ. ዣኔት ኢ. ዲክሰን
Mrs. Shebra L. Evans
ወሮ. ሼብራ ኤል. ኢቫንስ
Mrs. Patricia B. O’Neill
ወሮ. ፓትሪሻ ቢ ኦኔይል
Ms. Jill Ortman-Fouse
ወይ. ጂል ኦርትማን-ፋውዝ

እያንዳንዱ/ዷ ተማሪ በኮሌጅም
ሆነ በስራ ስኬታማ እንዲ(ድት)
ሆን ኣካዴሚያዊ፣ ፈጠራዊ
የችግር ኣፈታት፣ እና የማህበ
ራዊ ስሜት ክሂሎቶች ይኖሩ
(ሯ)ታል።

Mrs. Rebecca K. Smondrowski
ወሮ. ሬቤካ ኬይ. ስሞንድሮውስኪ

ዋነኛ ኣላማ

የት/ቤት ኣስተዳደር

ሁሉም ተማሪዎች በወደፊት
ኑሮኣቸው እንዲለሙ/እንዲበለ
ፅጉ ማዘጋጀት።

Jack R. Smith, Ph.D.
ዶር. ጃክ ኣር. ስሚት

ዋነኛ እሴቶች
ትምህርት
ግንኙነቶች/ዝምድናዎች
ክብር
ልቀት
ፍትህ

Mr. Eric L. Guerci
ሚር. ኤሪክ ኢል. ጌርቺ
ተማሪ ኣባል

የት/ቤቶች የበላይ ተቆጣጣሪ

Maria V. Navarro, Ed.D.
ዶር. ማሪያ ቪ. ኛቫሮ
የኣካዴሚ ዋና መኮነን

Kimberly A. Statham, Ph.D.
ዶር. ኪምበርሊ ኤ. ስታታም

የት/ቤት ድጋፍና መሻሻል ም/የበላይ ተቆጣጣሪ

Andrew M. Zuckerman, Ed.D.
ዶር. ኣንድሩ ኤም. ዙከርማን
ዋና የኦፕሬሽን መኮንን

850 Hungerford Drive
Rockville, Maryland 20850
www.montgomeryschoolsmd.org

2017
Regional High School Summer School Program
(የኣካባቢ 2ኛ ደረጃ ት/ቤት የሰመር ትምህርት ፕሮግራም)
8:10 a.m.—1:55 p.m.
1ኛ ክፍለ ጊዜ፡- ጁን 26–ጁላይ 14፣ 2017
2ኛ ክፍለ ጊዜ፡- ጁላይ 18–ኦገስት 3፣ 2017
የቀን መቁጠሪያ
ቦታዎች
ሜይ 3. . . . .  ለ
 1ኛ ክፍለ ጊዜ እና ለ2ኛ ክፍለ ጊዜ ምዝገባ
ይጀመራል
ጁን 16. . . . .  ለ1ኛ ክፍለ ጊዜ መመዝገቢያ የመጨረሻ ቀን
በ12:00 እኩለ ቀን ት/ቤት ውስጥ (የMCPS
ተማሪዎች)
ጁን 26. . . . .  የ1ኛ ክፍለ ጊዜ የመጀመርያ ቀን
ጁን 28. . . . .  ለ2ኛ ክፍለ ጊዜ መመዝገቢያ የመጨረሻ ቀን
በ12:00 እኩለ ቀን ት/ቤት ውስጥ (የMCPS
ተማሪዎች)
ጁን 30. . . . .  ለ1ኛ ክፍለ ጊዜ ክፍያ እንዲመለስ መጠየቂያ
የመጨረሻ ቀን
ጁን 3 . . . . .  ት/ቤት የሚዘጋበት
ጁላይ 4. . . . .  በኣል—ትምህርት የለም
ጁላይ 6 . . . .  የInterims/በመካከል የሚላኩ ዘገባዎች ስርጭት
ጁላይ 12–13. .  2ኛ ክፍለ ጊዜ—ዘግይቶ ምዝገባ፣ CESC Cafeteria
ቦት ካለ ብቻ፣ መኒ ኦርደር ብቻ ጁላይ 12—1:00–
5:00 p.m.
ጁላይ 13—7:30 a.m.–1:00 p.m
ጁላይ 14. . . .  የ1ኛ ክፍለ ጊዜ የመጨረሻ ቀን
ጁላይ 18. . . .  የ2ኛ ክፍለ ጊዜ የመጀመርያ ቀን
ጁላይ 19. . . .  ሪፖርት ካርዶች በፖስታ ይላካሉ
ጁላይ 24. . . .  ለ2ኛ ክፍለ ጊዜ የገንዘብ ተመላሽ መጠየቂያ
የመጨረሻ ቀን
ጁላይ 26. . . .  የInterims/በመካከል የሚላኩ ዘገባዎች ስርጭት
ጁላይ 27. . . .  የተማሪ የምረቃ ጥቅሎች ለሰመር ት/ቤት ፀሃፊ ገቢ
የሚሆኑበት
ኦገስት 3. . . .  የ2ኛ ክፍለ ጊዜ የመጨረሻ ቀን
ኦገስት 8. . . .  የምረቃ ልምምድ በ2:00 p.m. Richard
Montgomery High School ኣዳራሽ
ኦገስት 8. . . .  ሪፖርት ካርዶች በፖስታ ይላካሉ
ኦገስት 10 . . .  ምረቃ በ11:00 a.m. Richard Montgomery
High School ኣዳራሽ

Northwood High School
919 University Blvd., West
Silver Spring, Maryland 20901
Thomas S. Wootton High School
የተወሃሃደ የመስመር ላይ መማርያ ጣቢያ
2100 Wootton Parkway
Rockville፣ Maryland 20850
Walter Johnson High School
6400 Rock Spring Drive
Bethesda, Maryland 20814
Watkins Mill High School
10301 Apple Ridge Road
Gaithersburg, Maryland 20879

2017 Regional High School Summer School Program

1

የMCPS ተማሪ ምዝገባ ሂደት
ምዝገባ የተወሰነ ነው እናም ክፍሎች እንደኣመጣጡ መጀመርያ የመጣ፣ መጀመርያ መሰረት ይመዘገባሉ።
የ1ኛ ክፍለ ጊዜ የጊዜ ገደብ፡የ2ኛ ክፍለ ጊዜ የጊዜ ገደብ፡-

ጁን 16፣ 2017
እስከ 12:00 እኩለ ቀን ድረስ በት/ቤት

ጁን 28፣ 2017፣
እስከ 12:00 እኩለ ቀን ድረስ በት/ቤት

የዘገየ ምዝገባ ለ2ኛ ክፍለ ጊዜ (ቦታ ካለ ብቻ)
CESC, 850 Hungerford Drive፣ ካፊቴርያ፣ መኒኦርደሮች ብቻ

ጁላይ 12—1:00–5:00 p.m.

ጁላይ 13—7:30 a.m.–1:00 p.m.

ሁሉም የምዝገባ ፎርሞች ተሞልተው በት/ቤት ሰራተኛ መፈረም አለባቸው።

1. ተማሪው የኮርስ ፍላጎቶችን ለማረጋገጥ ከተማሪው ኣማካሪ ጋር ለመገናኘት ቀጠሮ ይይዛል፣ እናም የGoogleን የምዝገባ ፎርም በhttp://www.montgomeryschoolsmd.
org/departments/extendedhours/summerschool/ ለተገቢው ክፍለ ጊዜ ይሞላሉ። ፎርሙ ኣንዴ ገቢ ከተደረገ በኋላ፣ ወላጅ/ኣሳዳጊ እና ተማሪ ሁለቱም
የተሞላ ፎርም በኢሜይል ኣማካይነት ይቀበላሉ ከዚያም ፎርሙን ማተም እና ተፈላጊ ፊርማዎችን ማግኘት ኣለባቸው።
ሁለተኛው ኣማራጭ የመመዝገቢያ ፎርሙን የPDF ኣግኝቶ ማተም ነው፣ እሱም በዚያው ድርጣቢያ ይገኛል። ተማሪው/ዋ ስለ ኮርሶች ከኣማካሪው/ዋ ጋር
ከመገናኘቱ/ቷ በፊት የተማሪ መረጃ ክፍሉን መሙላት ኣለበት/ባት።
2. ኣማካሪ ከተማሪ ጋር በመገናኘት የኮርስ ፍላጎት ኣይነትን ያረጋግጣል፣ የተመረጠ ኮርስን ያመለክታል፣ የምዝገባ ፎርም ላይ ይፈርማል፣ እናም ተማሪን OASIS
ላይ ይመዘግባል።
3. ኣማካሪ ተማሪን ለት/ቤቱ የፋይናንስ ባለሙያ ክፍያ በጥሬው፣ በቼክ፡ በመኒኦርደር፣ ወይም በክሬዲት ካርድ ስለሚያከናውንበት ያስተምረዋል እንዲሁም ማን
ደንብ ማስነሻ/ማስወገጃ ፎርም እንደሚያረጋግጥ፣ የማስወገጃ ኣማራጮች፣ እናም በወላጅ ስለሚፈለግ ስነዳ ያስታውቃል።
• ተማሪው የማስወገጃ ፎርም ካለው፣ ተማሪው ተገቢ ሰነዶችን ለማረጋገጫ ለሚመለከተው ለሰራተኛ ኣባል ይወስዳል። የሰራተኛ ኣበሉ ፎርሙ ላይ ፊርማውን ኣስፍሮ ለተማሪው
ይመልሰዋል።
4. ተማሪው የተፈረመውን የምዝገባ ፎርም፣* ክፍያ፣ እና የማስወገጃ መረጃ (የሚመለከተው ከሆነ) ለት/ቤቱ የፍይናንስ ባለሙያ መውሰድ ኣለበት። እያንዳንዱ ተማሪ
ለክፍያው ደረሰኝ ይሰጠዋል፣ ይህም በኮርሱ ስለ መመዝገብ እንደ ማረጋገጫ ሆኖ ያገለግላል።
5. ክፍያዎች፡• ቼኮች/መኒኦርደሮች፡- ቼኮች ለMCPS እንዲከፈሉ ኣድርጉ እናም የተማሪ ID ቁጥርንም ጨምሩ። ቼኮች ስምና ኣድራሻ ኣስቀድሞ የታተመባቸው መሆን
ኣለባቸው ኣለዚያ ቼኮች ተቀባይነት ኣይኖራቸውም።
• ክሬዲት/ዴቢት ካርዶች (Visa/MasterCard ብቻ)፡- በመስመር ላይ የት/ቤት ክፍያዎች በመገልገል በhttp://osp.osmsinc.com/MontgomeryMD/
ድርጣቢያ ክፈሉ። ከበስተግራ ምናሌ REGIONAL SUMMER SCHOOL FEES ይምረጡ። ከዚያም የRegional Summer Fees (HS)ን ኣገናኝ ይምረጡ።
ክፍያዎች ምዝገባው በሚገባደድበት ቀን ከ6 p.m. በኋላ መከናወን ይችላሉ። ለማህደራችሁ የሚሆን እባካችሁን ደረሰኙን ኣትሙት።
• ክፍያ እስካልተፈፀመ ድረስ ተማሪዎች ኣይመዘገቡም።
6. የመምህር ምደባዎች የመጨረሻ ናቸው። የልዩ መምህራን ምርጫ ጥያቄዎች ተቀባይነት ኣይኖራቸውም።

7. በዝቅተኛ ምዝገባ ምክንያት የትምህርት ክፍል ከተዘጋ ብቻ ተማሪዎች እንዲያውቁ ይደረጋል።

የMCPS-ያልሆነ-ተማሪ ምዝገባ ሂደት

ምዝገባ የተወሰነ ነው እናም ቦታዎች እንዳመጣጥ መጀመርያ-የመጣ መጀመርያ-ይገልገል በሚለው
መሰረት ይሞላሉ።

የፖስታ ገቢ ለ1ኛ ክፍለ ጊዜ የግዜ ገደብ፡-

ጁን 12፣ 2017 በፖስታ የተላከ

የፖስታ ገቢ ለ2ኛ ክፍለ ጊዜ የግዜ ገደብ፡-

ጁን 21፣ 2017 በፖስታ የተላከ

1. የGoogleን ፎርም ወይም የPDF የምዝገባ ህትመትን ከሁለቱ እንዱን ሙሉ፣ ሁሉንም የሚያስፈልጉ ፊርማዎች ኣግኙ፣ እና በፖስታ
ወደዚህ ኣድራሻ ላኩ፡Regional Summer School Office
			
850 Hungerford Drive, Room 254, Rockville, Maryland 20850
2. ክፍያዎች፡- ቁጥር 5ን እላይ ተመልከቱ።
3. በፖስታ ከመላክ በፊት ቁጥጥር የሚደረግባቸው፡o የምዝገባ ፎርም
o የኣማካሪ*/ወላጅ ፊርማዎች
		
o የክፍያ ማስወገጃ ፎርም ከተገቢ ስነዳ ጋር
o (የሚመለከተው ከሆነ) (የMontgomery County ነዋሪዎች ብቻ)

*9ኛ ክፍል በመግባት ላይ ያሉ ተማሪዎች ምዝገባቸው በመካከለኛ ት/ቤት ኣማካሪያቸውና በ2ኛ ደረጃ ት/ቤት ርእሰ
መምህር ወይም ተወካይ መፅደቅ ኣለበት።
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ኣጠቃላይ መረጃ
ዝግጅቶች

• በመቅረቶች ምክንያት አንድ ተማሪ ከሰመር ት/ቤት ከተወገደ/ች ምንም ገንዘብ
ተመላሽ ኣይደረግም።
• ኣንድ ተማሪ ከሰመር ት/ቤት ከታገደ/ች ወይም ከተሰናበተ/ች ምንም ገንዘብ
ኣይመለስም።
የገንዘብ መመለስ እስከ ስምንት ሳምንቶች ጊዜ ሊወስድ ይችላል።

በክፍል ውስጥ ተማሪው/ዋ መገኘቱ/ትዋን መቆጣጠሪያ

(ፎርሙ የሚገኝበት፡- www.montgomeryschoolsmd.org/departments/
extendedhours/summerschool)

በመጀምርያው የትምህርት ቀን፣ ወላጆች እና/ወይም ህጋዊ ሞግዚቶች ለሰመር ት/
ቤት ግቢ ኣስተዳዳሪ ከተማሪው Individualized Education Program (IEP)
ወይም 504 Plan (ኣግባብ ካለው) የተዘረዘሩ ዝግጅቶች ቅጂ መስጠት ኣለባቸው።
ልዩ መምህር ቦታው ላይ ይኖራል/ትኖራለች።
በከፍተኛ ደረጃ ተጨምቀው በ2ኛ ደረጃ ት/ቤት የሚቀርቡ የሰመር ትምህርት ፕሮግራሞች
ሙሉውን ጊዜ መከታተል ኣስፈላጊ ያደርጉታል። ለቀሪዎችና መዘግየቶች ወላጆች
መግለጫ ማስታወሻዎች ይፈለግባቸዋል፣ እናም ሁሉም ጉዳዮች በሰመር ት/ቤት ግቢ
ኣስተዳዳሪ ቁጥጥር/ማመሳከር ይደረግባቸዋል። ከሁለት መቅረቶች ወይም ስድስት
መዘግየቶች በላይ ያላቸው ተማሪዎች ይወገዳሉ ምንም ክሬዲት፣ ምንም ማርክ እና
ምንም የገንዘብ ምላሽ ኣይደረግላቸውም።

የኮርሶች መሰረዝ

የምዝገባ ቅድመ-ሁኔታዎች ያላሟሉ የመማርያ ክፍሎች ይሰረዛሉ። ክፍላቸው ከተሰረዘ
ተማሪዎች እንዲያውቁት ይደረጋል እናም ወደሌላ ክፍል እና/ወይም ቦታ እንዲዛወሩ
ወይም ገንዘባቸው እንዲመለስ እንዲጠይቁ እድል ይሰጣቸዋል።

ማጣርያ

ሁሉም ክፍያዎች መፈፀም ኣለባቸው እናም ለተማሪዎች በተውሶ ተሰጥተው የነበሩ
ሁሉም መፃህፍት እና ቁሳቁሶች ለሚመለከታችው መምህራን መመለስ ኣለባቸው።
ክሮምቡኮች ወደ ተማሪው/ዋ የኣካባቢ ት/ቤት መመለስ ኣለባቸው።

ዲሲፕሊን

ተማሪዎች ሁሉንም የMCPSና የሰመር ት/ቤት ግቢ ህጎችና ደንቦች ማክበር ኣለባቸው።
ከሁለት ቀኖች በላይ የታገደ/ች ተማሪ ከፕሮግራሙ ይወገዳል/ትወገዳለች። የሰመር
ት/ቤት ፕሮግራም የተፋጠነ ነው እናም ከሁለት ቀናት በላይ የሚ(ምት)ስት ተማሪ
በትምህርቱ/ቷ ላይ ተፅእኖ ያደርግበ(ባ)ታል ክፍሉን የማለፍ ችግርም ይገጥመዋል/ማታል።

ብቁ ተማሪ

የ2ኛ ደረጃ ት/ቤት ሰመር ት/ቤት የተተለመው ኣሁን ከ9ኛ እስከ 12ኛ ለተመዘገቡ
ተማሪዎች ነው። 8ኛ ክፍል የፈፀሙ ተማሪዎች በነበሩበት ት/ቤት ርእሰ መምህር
(ወይም ተወካይ) ድጋፍና የተቀባይ 2ኛ ደረጃ ት/ቤት ርእሰ መምህር (ወይም ተወካይ)
ካፀደቀ የነጥብ ኮርስ መውሰድ ይችላሉ። የ2ኛ ደረጃ ት/ቤት ፕሮግራም በጥንቃቄ
ፕላን ማድረግ ወሳኝ ነው።

INTERIMS/በመካከል የሚላኩ ዘገባዎች

በመካከል የሚላኩ ዘገባዎች ለሁሉም ተማሪዎች ይታደላሉ፡
1ኛ ክፍለ ጊዜ—July 6, 2017
2ኛ ክፍለ ጊዜ—ጁላይ 26፣ 2017

የምረቃ መረጃዎች

ፎርሞችን ጨምሮ፣ የምረቃ መረጃዎች ከሰመር ት/ቤት ግቢ ፀሃፊ ይገኛሉ። በስኬታማነት
የሰመር ት/ቤት ጨርሰው ለመመረቅ የሚፈልጉ የMCPS ተማሪዎች የተመረጡ ፎርሞችን
ለሰመር ት/ቤት ግቢ ፀሃፊ ከሀሙስ ጁላይ 27፣ 2017 በፊት ማስረከብ አለባቸው
• አስገዳጅ ልምምድ፡- ማክሰኞ፣ ኦገስት 8፣ 2017፣ በRichard
Montgomery High School ኣዳራሽ፣ 11:00 a.m.
• ምረቃ:- ሃሙስ፣ ኦገስት 10፣ 2017፣ በRichard Montgomery High
School ኣዳራሽ፣ 11:00 a.m.

መጥፎ የኣየር ጠባይ

ት/ቤት የሚያዘጋ መጥፎ የአየር ሁኔታ ከተፈጠረ፣ የትምህርት ቀን እስከ 1.5 ስአት
ሊራዘም ይችላል።
በመደበኛው የትምህርት ዘመን እንደሚደረገው ሁሉ ኣስቸኳይ የኣየር ጠባይ ነክ
መልእክቶች፣ በቴሌቪዥንና ሬድዮ እንዲሁም በMCPS ድረ-ገፅ ይነገራሉ። የተቀረፀ
የኣስቸኳይ ሁኔታ መረጃ 301-279-3673 በመደወል ሊደረስበት ይቻላል።

የህክምና መረጃ

አባካችሁ ኣስተውሉ፡- ተማሪው ላይ ሊደርስ ስለሚችል ማንኛውም ኣስፈላጊ የጤና
ሁኔታ የሰመር ት/ቤቱን ኣስታውቁ።

ተመላሽ ገንዘብ

የተመላሽ ገንዘብ ጥያቄ የጊዜ ገደቦች የሚከተሉት ናቸው።
• 1ኛ ክፍለ ጊዜ፡- ኣርብ፣ ጁን 30፣ 2017
• 2ኛ ክፍለ ጊዜ፡- ሰኞ፣ ጁላይ 24፣ 2017
የገንዘብ ተመላሽ መመርያዎች የሚከተሉት ናቸው፡• በቂ ምዝገባ ባለመኖሩ የትምህርት ክፍል ከተዘጋ ክፍያዎች ሙሉ በሙሉ ይመለሳሉ።
• ምንም ትምህርት ላልተከታተሉ ተማሪዎች ክፍያዎች ሙሉ በሙሉ ይመለሳሉ።
• እንደተጠየቀ፣ በመጀመርያው ሳምንት ወይም ከዚያ ባነሰ ጊዜ ለተከታተሉ
ተማሪዎች ገንዘብ በከፊል ሊመለስላቸው ይችላል። በህመም ምክንያት ሆስፒታል
በመግባታቸው ወይም ቤት በመዋላቸው ምክንያት ካንድ ሳምንት በታች ለተከታተሉ
ተማሪዎች ልዩ ኣስተያየት ይደረግላቸዋል።
• ከመጀመርያው ሳምንት በተጨማሪ ትምህርት ለተከታተሉ ተማሪዎች ምንም
ገንዘብ ኣይመለስም።

ምዝገባ

እንዴት ስለመመዝገብ የምዝገባ መመሪያዎችን በገፅ 2 ተመልከቱ።
የመስመር
ላይ መመዝገቢያ ፎርም እና የPDF መመዝገቢያ ፎርም በዚህ ይገኛሉ፦ www.
montgomeryschoolsmd.org/departments/extendedhours/summerschool

ሪፖርት ካርዶች

ሪፖርት ካርዶች በኮርሱ መጨረሻ ወደ ተማሪ መኖርያ ቤቶች በፖስታ ይላካሉ።
የMCPS ተማሪዎች ላልሆኑ፣ የሪፖርት ካርዱ ቅጂ ለተማሪው የኣካባቢ ት/ቤትና ወደ
መኖርያ ቤት በፖስታ ይላካል።

REQUIRED QUARTERLY ASSESSMENTS/ኣስገዳጅ የሩብ
ኣመት ግምገማዎች (RQA)
RQAዎች በየክፍለ ጊዜው ኣስቀድመው በተመደቡ ወቅቶች ይካሄዳሉ።

ነዋሪ/ነዋሪ-ያልሆኑ ተማሪዎች

• ነዋሪ—አመቱን በሞላ በMontgomery County የሚ(ምት)ኖር፣ ወይም
ወላጁ/ጇ ወይም ህጋዊ አሳዳጊው/ዋ የካውንቲ ነዋሪ የሆነ/ች።
• ነዋሪ ያልሆነ—የመኖርያ አካባቢ ት/ቤት እና ወላጅ ወይም ህጋዊ ሞግዚት
ከMontgomery County ውጭ የሆኑ።
• የኣለም ኣቀፍ ተማሪዎች የዩ.ኤስ. ያልሆኑ ት/ቤቶች የሚከታተሉ እናም ከMCPS
School Counseling, Residency, and International Admissions Office
(የት/ቤት ምክር፣ ነዋሪነት እና የኣለም ኣቀፍ መቀበያ ፅ/ቤት) ጋር ያልተመዘገቡ
በፕሮግራሙ ለመመዝገብ ብቃት የላቸውም።

ትራንስክሪፕት

የMCPS ተማሪዎች—ለወቅታዊ ትራንስክሪፕት የት/ቤት ኣማካሪያችሁን ጠይቁ።
የMCPS- ተማሪዎች ያልሆኑ የሰመር ት/ቤት ትራንስክሪፕት ኣይሰጣቸውም።

ትራንስፖርት

ለተማሪዎቻቸው ወደ ሰመር ት/ቤት ትራንስፖርት ማቅረብ የወላጆች ሃላፊነት ነው። ስለ
የRide On የሰመር የወጣቶች ማለፍያ/Pass መረጃ ($18 ሰመሩን በሞላ ለመሳፈር)
እና የወጣት መንሸራሸርያ/Cruiser SmarTrip® ካርድ ($2) www.youthcruiser.
comን ጎብኙ ወይም 311 ደውሉ።
RideOn የኣውቶቡስ ኣገልግሎቶች፡Northwood HS	Ride on መስመሮች 8 እና 9 ሙሉውን ቀን
ይንቀሳቀሳሉ፤ Metrobus C2 እና C4 ሙሉውን
ቀን ይንቀሳቀሳል
Thomas S. Wootton HS Ride On መስመር 56 ሙሉውን ቀን ይንቀሳቀሳል
Walter Johnson HS	Ride On መስመሮች 6፣ 26፣ 47፣ 96 ሙሉውን
ቀን ይንቀሳቀሳሉ፤ Metrobus J3 በረሽ ኣወር
ሰኣት ብቻ
Watkins Mill HS
Ride On 64 ሙሉውን ቀን ይንቀሳቀሳል

ክፍያ

የምዝገባውን ሂደት ለማጠናቀቅ እና በመማርያ ክፍል መቀመጫ ለማረጋገጥ ለሁሉም
ተማሪዎች ሙሉ ክፍያ መፈፀም ያስፈልጋል። ክፍያዎች በኣካባቢ ት/ቤት ወይም
መስመር ላይ በክሬዲት ካርድ ይከናወናሉ።
• ቼኮችና መኒኦርደሮች በMCPS ስም መሆን ኣላባቸው።
• ቼኮች ስምና ኣድራሻ የታተመባቸው መሆን ኣለባቸው፣ ኣለዝያ ይመለሳሉ።
• ከኣድራሻው በታች የተማሪውን ስምና የMCPS ID መታወቂያ ቁጥር ያስፍሩ።
• የMCPS ተማሪዎች ላልሆኑ፣ ከኣድራሻው በታች የቴሌፎን ቁጥር ይጨምሩበት።
• ለተመላሽ ቼኮች $25 የቅጣት ክፍያ ይኖራል።
• በክሬዲት/ዴቢት ካርድ ለመክፈል (VISA ወይም MasterCard ብቻ)፣
መስመር ላይ በhttp//osp.osmsinc.com/MontgomeryMD/ ክፈሉ።
በስተግራ ከሚገኘው ምናሌ፣ REGIONAL SUMMER SCHOOL FEESን
ምረጡ። ከዚያም የ“Regional Summer Fees (HS)” ኣገናኝ ይምረጡ።
ክፍያዎች ምዝገባ በሚከናወንበት እለት ከ6-p.m. ጅምሮ መከናወን ይችላል።
ለማህደራችሁ የሚሆን ኣንድ ደረሰኝ እባካችሁን አትሙ።

ማስወገጃ

የቤተሰብ ገቢ ማረጋገጫ የሚሰጠው ታይቶ፣ በክፍያ ደንብ ማስነሻ መሰረት የክፍያ
ቅናሽ ሊደረግ ይችላል። በት/ቤትዎ ወይም መስመር ላይ በሚገኘው Application
for Partial or Full Waiver for Summer School Tuition (ለሰመር ት/ቤት
ክፍያ በከፊል ወይም ሙሉ በሙሉ ደምብ ማስወገጃ ማመልከቻ) (MCPS Form
325-4) ይገልገሉ። (ፎርሙ የሚገኝበት፡- www.montgomeryschoolsmd.
org/departments/extendedhours/summerschool)
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1ኛ ክፍለ ጊዜ ኮርሶች (ጁን 26 እስከ ጁላይ 14)
ስለ ኮርሱ መግለጫ፣ http://coursebulletin.montgomeryschoolsmd.orgን ጎብኙ።
ኮርስ

ኮርስ ቁ.

ቅድመ ሁኔታ

ክሬዲት

ዋጋ

የሚሰጥበት ቦታ

እንግሊዘኛ
እንግሊዘኛ 9A

1311

የእንግሊዘኛ 8 ውጤቶች
ኣገኛኘት

0.5

$300 ነዋሪ
$340 ነዋሪ ያልሆነ

Northwood HS
Walter Johnson HS
Watkins Mill HS

እንግሊዘኛ 10A

1321

የእንግሊዘኛ 9 ውጤቶች
ኣገኛኘት

0.5

$300 ነዋሪ
$340 ነዋሪ ያልሆነ

Northwood HS
Walter Johnson HS
Watkins Mill HS

እንግሊዘኛ 11A

1331

የእንግሊዘኛ 10 ውጤቶች
አገኛኘት

0.5

$300 ነዋሪ
$340 ነዋሪ ያልሆነ

Northwood HS
Walter Johnson HS
Watkins Mill HS

እንግሊዘኛ 12A

1341

የእንግሊዘኛ 11 ውጤቶች
ኣገኛኘት

0.5

$300 ነዋሪ
$340 ነዋሪ ያልሆነ

Northwood HS
Walter Johnson HS
Watkins Mill HS

7835

10ኛ ክፍል ወይም ከዚያ
በላይ ለሚገቡ ተማሪዎች
ብቻ

0.5

$300 ነዋሪ
$340 ነዋሪ ያልሆነ

Northwood HS
Walter Johnson HS
Watkins Mill HS

ኣልጄብራ 1A

3111

ከ9ኛ እስከ 12ኛ ክፍል

0.5

$300 ነዋሪ
$340 ነዋሪ ያልሆነ

Northwood HS
Walter Johnson HS
Watkins Mill HS

ኣልጄብራ 2A

3301

የኣልጄብራ 1 እና
የጂዮሜትሪ ውጤቶች
ኣገኛኘት

0.5

$300 ነዋሪ
$340 ነዋሪ ያልሆነ

Northwood HS
Walter Johnson HS
Watkins Mill HS

መሸጋገርያ ወደ ኣልጄብራ
2A

3053

የኣልጄብራ 1 እና
የጂዮሜትሪ ውጤቶች
አገኛኘት

0.5

$300 ነዋሪ
$340 ነዋሪ ያልሆነ

Northwood HS
Walter Johnson HS
Watkins Mill HS

ጂዮሜትሪ A

3201

ኣልጄብራ 1A እና 1B
ውጤቶች ኣገኛኘት

0.5

$300 ነዋሪ
$340 ነዋሪ ያልሆነ

Northwood HS
Walter Johnson HS
Watkins Mill HS

ቅድመ-ካልኩለስ A

3489

የኣልጄብራ 2A እና 2B
ውጤቶች ኣገኛኘት

0.5

$300 ነዋሪ
$340 ነዋሪ ያልሆነ

Northwood HS
Watkins Mill HS

ባዮሎጂ A

3631

ከ 9ኛ እስከ 12ኛ

0.5

$300 ነዋሪ
$340 ነዋሪ ያልሆነ

Northwood HS
Walter Johnson HS
Watkins Mill HS

ኬሚስትሪ A

3721

ውጤቶች ኣገኛኘት
የጂዮሜትሪ A እና B

0.5

$300 ነዋሪ
$340 ነዋሪ ያልሆነ

Northwood HS
Watkins Mill HS

Matter and Energy A
(ንጥረ-ነገርና ሃይል A)

3749

ከ9ኛ እስከ 12ኛ ክፍል

0.5

$300 ነዋሪ
$340 ነዋሪ ያልሆነ

Northwood HS
Watkins Mill HS

ጤና
ኣጠቃላይ የጤና ትምህርት

የሂሳብ ትምህርት

ሳይንስ
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የ1ኛ ክፍለ ጊዜ ኮርሶች (ይቀፅላል)
ስለ ኮርሱ መግለጫ፣ http://coursebulletin.montgomeryschoolsmd.orgን ጎብኙ።
ኮርስ

ኮርስ ቁ.

ቅድመ ሁኔታ

ክሬዲት

ዋጋ

የሚሰጥበት ቦታ

የህብረተሰብ ጥናቶች
ዘመናዊ የአለም ታሪክ A

2221

11ኛና 12ኛ ክፍሎች

0.5

$300 ነዋሪ
$340 ነዋሪ ያልሆነ

Northwood HS
Watkins Mill HS

ብሄራዊ፣ የስቴት፣ እና
የኣካባቢ ኣስተዳደር ታሪክ
A

2107

10ኛ ክፍል

0.5

$300 ነዋሪ
$340 ነዋሪ ያልሆነ

Northwood HS
Walter Johnson HS
Watkins Mill HS

የዩናይትድ ስቴትስ ታሪክ
A

2110

9ኛ ክፍል

0.5

$300 ነዋሪ
$340 ነዋሪ ያልሆነ

Northwood HS
Walter Johnson HS
Watkins Mill HS

5161

ከ9ኛ እስከ 12ኛ ክፍሎች

0.5

$300 ነዋሪ
$340 ነዋሪ ያልሆነ

Northwood HS
Walter Johnson HS
Watkins Mill HS

የቴክኖሎጂ ትምህርት
የቴክኖሎጂ መሰረቶች A

Thomas S. Wootton High School—
የተወሃሃደ መስመር ላይ የመማርያ ጣቢያ
በWootton High School ሁሉም የሰመር ት/ቤት ኮርሶች ትምህርት የሚሰጠው የመማርያ ክፍልና የመስመር ላይ ትምህርት ጥምር ነው።
በነዚህ የተወሃሃዱ የመስመር ላይ ትምህርት ኮርሶች የሚሳተፉ ተማሪዎች በተወሰኑ ቀኖች ከ8:30 እስከ 11:30 a.m. ፊት-ለፊት ትምህርት፣
እንዲሁም የድር ስብሰባ/ውይይት ትምህርት በሌሎች ቀኖች ይኖሯቸዋል። ተማሪዎች የኮርስ ስራ መስመር ላይ ለመፈፀም ብቻቸውን በነፃ እንዲሰሩ
ይፈለግባቸዋል። የተማሪ ፕሮግራሞች በመጀመርያው የመማርያ ክፍል ስብሰባ ወቅት ይሰጣሉ።
ሁሉም ተማሪዎች በየቀኑ ቁጥጥር የሚደረግበት የኢሜይል ኣድራሻ፣ የGoogle Chrome ኣሳሽ ወደ ተጫነበት ዴስክቶፕ ወይም ላፕቶፕ
መዳረሻ፣ እና የበይነ መረብ መዳረሻ እንዲኖራቸው ይፈለግባቸዋል። የበይነ መረብ መዳረሻ በሁሉም የMontgomery County ህዝባዊ
ቤተመፃህፍት ቅርንጫፎች እና የMCPS የሰመር ት/ቤት ቦታዎች ነፃ ነው።
በቅናሽ ዋጋ፣ የታደሱ ኮምፒውተሮች ለሁሉም ብቃት ላላቸው ተማሪዎች ከProject Reboot ሊገኝላቸው ይቻል ይሆናል። የት/ቤት ኣማካሪዎች፣
ርእሰመምህራን እና የLinkages to Learning ሰራተኛ ኣባሎች ለተማሪዎችና ለቤተሰቦች ተፈላጊ የProject Reboot የምሪት ፎርም እና ለዚህ
ፕሮግራም እንዴት ማመልከቻ እንደሚደረግ ትምህርቶች መስጠት ይችላሉ።
ስለ Project Reboot ተጨማሪ መረጃ በhttp://reboot.cpcug.org/index.html ሊገኝ ይችላል።
ኮርስ

ኮርስ ቁ.

ቅድመ ሁኔታ

ክሬዲት

ዋጋ

የሚሰጥበት ቦታ

እንግሊዘኛ 9A

1311

የእንግሊዘኛ 8 ውጤቶች
ኣገኛኘት

0.5

$300 ነዋሪ
$340 ነዋሪ ያልሆነ

Thomas S. Wootton

ኣልጄብራ 1A

3111

ከ9ኛ እስከ 12ኛ ክፍል

0.5

$300 ነዋሪ
$340 ነዋሪ ያልሆነ

Thomas S. Wootton

ኣልጄብራ 2A

3301

የኣልጄብራ 1 እና
የጂዮሜትሪ ውጤቶች
ኣገኛኘት

0.5

$300 ነዋሪ
$340 ነዋሪ ያልሆነ

Thomas S. Wootton

ጂዮሜትሪ A

3201

ኣልጄብራ 1A እና 1B
ውጤቶች ኣገኛኘት

0.5

$300 ነዋሪ
$340 ነዋሪ ያልሆነ

Thomas S. Wootton

ባዮሎጂ A

3631

ከ9ኛ እስከ 12ኛ

0.5

$300 ነዋሪ
$340 ነዋሪ ያልሆነ

Thomas S. Wootton

የዩናይትድ ስቴትስ ታሪክ
A

2110

9ኛ ክፍል

0.5

$300 ነዋሪ
$340 ነዋሪ ያልሆነ

Thomas S. Wootton
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የ2ኛ ክፍለ ጊዜ ኮርሶች (ከጁላይ 18 እስከ ኦገስት 3)
ስለ ኮርሱ መግለጫ፣ http://coursebulletin.montgomeryschoolsmd.orgን ጎብኙ።
ኮርስ

ኮርስ ቁ.

ቅድመ ሁኔታ

ክሬዲት

ዋጋ

የሚሰጥበት ቦታ

እንግሊዘኛ
እንግሊዘኛ 9B

1312

የእንግሊዘኛ 8 ውጤቶች
ኣገኛኘት

0.5

$300 ነዋሪ
$340 ነዋሪ ያልሆነ

Northwood HS
Walter Johnson HS
Watkins Mill HS

እንግሊዘኛ 10B

1322

የእንግሊዘኛ 9 ውጤቶች
ኣገኛኘት

0.5

$300 ነዋሪ
$340 ነዋሪ ያልሆነ

Northwood HS
Walter Johnson HS
Watkins Mill HS

እንግሊዘኛ 11B

1332

የእንግሊዘኛ 10 ውጤቶች
ኣገኛኘት

0.5

$300 ነዋሪ
$340 ነዋሪ ያልሆነ

Northwood HS
Walter Johnson HS
Watkins Mill HS

እንግሊዘኛ 12B

1342

የእንግሊዘኛ 11 ውጤቶች
ኣገኛኘት

0.5

$300 ነዋሪ
$340 ነዋሪ ያልሆነ

Northwood HS
Walter Johnson HS
Watkins Mill HS

7835S2

10ኛ ክፍል ወይም ከዚያ
በላይ የሚገቡ ተማሪዎች
መሆን ኣለባቸው

0.5

$300 ነዋሪ
$340 ነዋሪ ያልሆነ

Northwood HS
Walter Johnson HS
Watkins Mill HS

ጤና
ኣጠቃላይ የጤና ትምህርት

የሂሳብ ትምህርት
ኣልጄብራ 1B

3112

ከ9ኛ እስከ 12ኛ ክፍል

0.5

$300 ነዋሪ
$340 ነዋሪ ያልሆነ

Northwood HS
Walter Johnson HS
Watkins Mill HS

ኣልጄብራ 2B

3302

የኣልጄብራ 1 እና
የጂዮሜትሪ ውጤቶች
ኣገኛኘት

0.5

$300 ነዋሪ
$340 ነዋሪ ያልሆነ

Northwood HS
Walter Johnson HS
Watkins Mill HS

ወደ ኣልጄብራ 2B
መሸጋገርያ

3054

የኣልጄብራ 1 እና
የጂዮሜትሪ ውጤቶች
ኣገኛኘት

0.5

$300 ነዋሪ
$340 ነዋሪ ያልሆነ

Northwood HS
Walter Johnson HS
Watkins Mill HS

ጂዮሜትሪ B

3202

የኣልጄብራ 1A እና 1B
ውጤቶች ኣገኛኘት

0.5

$300 ነዋሪ
$340 ነዋሪ ያልሆነ

Northwood HS
Walter Johnson HS
Watkins Mill HS

ቅድመ-ካልኩለስ B

3490

የኣልጄብራ 2A እና 2B
ውጤቶች ኣገኛኘት

0.5

$300 ነዋሪ
$340 ነዋሪ ያልሆነ

Northwood HS
Watkins Mill HS

ባዮሎጂ B

3632

ከ9ኛ እስከ 12ኛ ክፍል

0.5

$300 ነዋሪ
$340 ነዋሪ ያልሆነ

Northwood HS
Walter Johnson HS
Watkins Mill HS

ኬሚስትሪ B

3722

ውጤቶች አገኛኘት
የጂዮሜትሪ A እና B

0.5

$300 ነዋሪ
$340 ነዋሪ ያልሆነ

Northwood HS
Watkins Mill HS

Matter and Energy/
ቁሳቁስ እና ሃይል B

3750

ከ9ኛ እስከ 12ኛ ክፍል

0.5

$300 ነዋሪ
$340 ነዋሪ ያልሆነ

Northwood HS
Watkins Mill HS

ሳይንስ
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የ2ኛ ክፍለ ጊዜ ኮርሶች (ይቀጥላል)
ስለ ኮርሱ መግለጫ፣ http://coursebulletin.montgomeryschoolsmd.orgን ጎብኙ።
ኮርስ

ኮርስ ቁ.

ቅድመ ሁኔታ

ክሬዲት

ዋጋ

የሚሰጥበት ቦታ

የህብረተሰብ ጥናቶች
ዘመናዊ የእለም ታሪክ B

2222

ከ11ኛ እስከ 12ኛ ክፍል

0.5

$300 ነዋሪ
$340 ነዋሪ ያልሆነ

Northwood HS
Watkins Mill HS

የብሄራዊ፣ የስቴት፣ እና
የኣካባቢ ኣስተዳደር B

2108

10ኛ ክፍል

0.5

$300 ነዋሪ
$340 ነዋሪ ያልሆነ

Northwood HS
Walter Johnson HS
Watkins Mill HS

የዩናይትድ ስቴትስ ታሪክ
B

2112

9ኛ ክፍል

0.5

$300 ነዋሪ
$340 ነዋሪ ያልሆነ

Northwood HS
Walter Johnson HS
Watkins Mill HS

5162

ከ9ኛ እስከ 12ኛ ክፍል

0.5

$300 ነዋሪ
$340 ነዋሪ ያልሆነ

Northwood HS
Walter Johnson HS
Watkins Mill HS

የቴክኖሎጂ ትምህርት
የቴክኖሎጂ መሰረቶች B

Thomas S. Wootton High School—
የተወሃሃደ መስመር ላይ የመማርያ ጣቢያ
በWootton High School ሁሉም የሰመር ት/ቤት ኮርሶች ትምህርት የሚሰጠው የመማርያ ክፍልና የመስመር ላይ ትምህርት ጥምር ነው።
በነዚህ የተወሃሃዱ የመስመር ላይ ትምህርት ኮርሶች የሚሳተፉ ተማሪዎች በተወሰኑ ቀኖች ከ8:30 እስከ 11:30 a.m. ፊት-ለፊት ትምህርት፣
እንዲሁም የድር ስብሰባ/ውይይት ትምህርት በሌሎች ቀኖች ይኖሯቸዋል። ተማሪዎች የኮርስ ስራ መስመር ላይ ለመፈፀም ብቻቸውን በነፃ እንዲሰሩ
ይፈለግባቸዋል። የተማሪ ፕሮግራሞች በመጀምርያው የመማርያ ክፍል ስብሰባ ወቅት ይሰጣሉ።
ሁሉም ተማሪዎች በየቀኑ ቁጥጥር የሚደረግበት የኢሜይል ኣድራሻ፣ የGoogle Chrome ኣሳሽ ወደ ተጫነበት ዴስክቶፕ ወይም ላፕቶፕ
መዳረሻ፣ እና የበይነ መረብ መዳረሻ እንዲኖራቸው ይፈለግባቸዋል። የበይነ መረብ መዳረሻ በሁሉም የMontgomery County ህዝባዊ
ቤተመፃህፍት ቅርንጫፎች እና የMCPS የሰመር ት/ቤት ቦታዎች ነፃ ነው።
በቅናሽ ዋጋ፣ የታደሱ ኮምፒውተሮች ለሁሉም ብቃት ላላቸው ተማሪዎች ከProject Reboot ሊገኝላቸው ይቻል ይሆናል። የት/ቤት ኣማካሪዎች፣
ርእሰመምህራን እና የLinkages to Learning ሰራተኛ ኣባሎች ርእሰመምህራን ለቤተሰቦች ተፈላጊ የProject Reboot የምሪት/referral ፎርም
እና ለዚህ ፕሮግራም እንዴት ማመልከቻ እንደሚደረግ ትምህርቶች መስጠት ይችላሉ።
ስለ Project Reboot ተጨማሪ መረጃ በhttp://reboot.cpcug.org/index.html ሊገኝ ይችላል።
ኮርስ

ኮርስ ቁ.

ቅድመ ሁኔታ

ክሬዲት

ዋጋ

የሚሰጥበት ቦታ

እንግሊዘኛ 9B

1312

የእንግሊዘኛ 8 ውጤቶች
ኣገኛኘት

0.5

$300 ነዋሪ
$340 ነዋሪ ያልሆነ

Thomas S. Wootton

ኣልጄብራ 1B

3112

ከ9ኛ እስከ 12ኛ ክፍል

0.5

$300 ነዋሪ
$340 ነዋሪ ያልሆነ

Thomas S. Wootton

ኣልጄብራ 2B

3302

የኣልጄብራ 1 እና
የጂዮሜትሪ ውጤቶች
ኣገኛኘት

0.5

$300 ነዋሪ
$340 ነዋሪ ያልሆነ

Thomas S. Wootton

ጂዮሜትሪ B

3202

የኣልጄብራ 1A እና 1B
ውጤቶች ኣገኛኘት

0.5

$300 ነዋሪ
$340 ነዋሪ ያልሆነ

Thomas S. Wootton

ባዮሎጂ B

3632

ከ9ኛ እስከ 12ኛ ክፍል

0.5

$300 ነዋሪ
$340 ነዋሪ ያልሆነ

Thomas S. Wootton

የዩናይትድ ስቴትስ ታሪክ
B

2112

9ኛ ክፍል

0.5

$300 ነዋሪ
$340 ነዋሪ ያልሆነ

Thomas S. Wootton
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እንግሊዘኛ ለሌሎች ቋንቋዎች ተናጋሪዎች የሰመር ት/ቤት ምዝገባ
የEnglish for Speakers of Other Languages/እንግሊዘኛ
ለሌሎች ቋንቋዎች ተናጋሪዎች (ESOL) በደረጃ 1 እና 2 ለሚገኙ
ተማሪዎች፣ ለሰመር ት/ቤት መመዝገብ የሚፈልጉ የምዝገባና
የማስወገጃ ፎርሞች ለማግኘት ት/ቤቱን መገናኘት ኣለባቸው።
የESOL Resource Teachers/ልዩ መምህራን (RT)፣ በት/ቤት
የተመሰረቱ የESOL ኣማካሪዎች፣ እና የተማሪዎች ኣማካሪዎች
ተማሪዎችን በምዝገባ ለማገዝ ይገኛሉ።
የመስማት ችሎታን፣ ንግግር፣ ንባብ፣ እና በእንግሊዝኛ የመፃፍ
ችሎታ ለማዳበር የESOL ደረጃ 1 እና 2 ተማሪዎች ፅሁፎችና
ቁሳቁሶች የሚጠቀሙት ከMilestonesፕሮግራም ነው። በESOL
የብልፅግና ላብ/Enrichment Lab ኮርሶች የሚገኙ ተማሪዎች
በእንግሊዘኛ ኣካዴሚያዊ ቋንቋቸውን በተጨማሪ ለማዳበር እና፣
የEdge ፕሮግራም፣ ከESOL ደረጃቸው ጋር ኣብሮ የሚራመድ፣
ለመድረስ እድል ይኖራቸዋል።

በዚህ ፕሮግራም ለመሳተፍ ኣንድ የሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ተማሪ የሚያስፈልገው—
• በኣሁኑ ወቅት በESOL የተመዘገበ የMCPS ተማሪ መሆን፤
• ፊርማው በተማሪው የምዝገባ ፎርም ላይ ተፈላጊ በሚሆን፣ በESOL RT የተደገፈ፤
• ለESOL ደረጃዎች 1 እና 2 የሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ኮርሶች በኣሁን ወቅት የተመዘገበ፤
እንደ የዘጠነኛ ክፍል ጀማሪ ሆኖ በዚህ ፕሮግራም ለመመዝገብ፣ ተማሪው የሚያስፈልገው፡• በኣሁኑ ወቅት በESOL የተመዘገበ የMCPS የመካከለኛ ደረጃ ት/ቤት ተማሪ መሆን፤
• ከመካከለኛ ደረጃ ት/ቤት የESOL መምህር ድጋፍ ማግኘት፤
• ከምዝገባ በፊት ከሁለተኛ ደረጃ ት/ቢት ርእሰመምህር ወይም ተወካይ ፈቃድ ማግኘት፤ እና
• ለላብ ኮርሶች 1206 እና 1216 ብቻ መመዝገብ።

ESOL 1ኛ ክፍለ ጊዜ
ኮርስ

ኮርስ ቁ.

ESOL ደረጃ 1A

1201

ESOL ደረጃ 2A

1202

ESOL Lab
(ላብ) A

1206

ቅድመ ሁኔታ
የመጀመርያ ወይም ማስተካከያ የእንግሊዘኛ ክሬዲት
ለሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት (HS) ተማሪዎች ብቻ
የመጀመርያ ወይም ማስተካከያ የእንግሊዘኛ ክሬዲት
የHS ተማሪዎች ብቻ
ለESOL 1 እና ለESOL 2 የብልፅግና ኣማራጭ
HS እና የዘጠነኛ ክፍል ጀማሪ ተማሪዎች
ለMCPS ሴመስተር 2፣ 2017 ኣዳዲስ ተማሪዎች
የሚመከር

ክሬዲት

ዋጋ

English
(እንግሊዘኛ)

$140

እንግሊዘኛ

$140

በምርጫ
የሚወሰድ ኮርስ

$140

ክሬዲት

ዋጋ

እንግሊዘኛ

$140

እንግሊዘኛ

$140

በምርጫ
የሚወሰድ ኮርስ

$140

የሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት
ጣቢያ
Northwood HS
Watkins Mill HS
Northwood HS
Watkins Mill HS
Northwood HS
Watkins Mill HS

ESOL 2ኛ ክፍለ ጊዜ
ኮርስ

ኮርስ ቁ.

ESOL ደረጃ 1B

1211

ESOL ደረጃ 2B

1212

ESOL Lab
(ላብ) B

1216
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ቅድመ ሁኔታ
የመጀመርያ ወይም የማስተካከያ እንግሊዘኛ ክሬዲት
የHS ተማሪዎች ብቻ
የመጀመርያ ወይም የማስተካከያ እንግሊዘኛ ክሬዲት
የHS ተማሪዎች ብቻ
ለESOL 1 እና ለESOL 2 የብልፅግና ኣማራጭ
HS እና የዘጠነኛ ክፍል ጀማሪ ተማሪዎች
ለMCPS ሴመስተር 2፣ 2017 ኣዳዲስ ተማሪዎች
የሚመከር
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የሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት
ጣቢያ
Northwood HS
Watkins Mill HS
Northwood HS
Watkins Mill HS
Northwood HS
Watkins Mill HS

Project Discovery/
የፕሮጀክት ኣገኛኘት

የተማሪ eLearning–
የመስመር ላይ ኮርሶች

Project Discovery/የፕሮጀክት ኣገኛኘት፡- የኣካል ስናክልና ላላቸው
0435
ከK እስከ 12 ክፍሎች
Project Discovery ስፖንሰር የሚሆነው በMCPS እና በMontgomery
County የመዝናኛ መምርያ (MCRD) ነው። ይህ ፕሮግራም በኣጠቃላይ
መካከለኛ የማወቅ ችሎታ (cognitive ability) ላላቸው የኣካል ስንክልና
ላላቸው ተማሪዎች (እድሜ ከ4-18) ነው። ወንድሞች/እህቶች (እድሜ
4-18)፣ ቦታ ካለ መከታተል ይችላሉ። ፕሮግራሙ የፈጠራ ኪነ ጥበባት፣
ሙዚቃ፣ እና የኣካል እንቅስቃሴ (መዋኘትን ጨምሮ) የመሳሰሉትን
እንቅስቃሴዎች ያካትታል።

የStudent eLearning ፕሮግራም ተማሪዎች የ2ኛ ደረጃ ት/ቤት
ክሬዲት በመስመር ላይ ኮርሶች እንዲያገኙ እድል ይሰጣል። እነዚህን
ኮርሶች የሚያስተምሩ የመማርያ ክፍሎችን በመምራት፣ የቤት ስራዎችን
በመስጠት፣ ጥያቄዎችን በመመለስ፣ ውይይቶችን በመምራት፣ ማርኮችን
በመመዝገብ፣ እና የኮርስ ይዘትና የተማሪዎችን ግስጋሴ ለቤተስቦች
በመንገር ከፍተኛ ጥራት ያላቸው የMCPS መምህራን ናቸው። መምህራኑ
ለእያንዳዱ ተማሪ ስኬታማ የመስመር ላይ ተሞክሮ ለመስጠት ቃል
የገቡ ናቸው።

የስራና የኣካል ቴራፒስቶች/ሃኪሞች፣ ነርስ፣ እና ከMCRD በጎ ፈቃደኞች
ፕሮግራሙን ይደግፉታል። የፕሮግራሙ የማስተናገድ ችሎታ 30 ተማሪዎች
ነው።
ቦታ፡- Earle B. Wood MS
ቀኖች፡- ጁላይ 10–ኦገስት 4፣ 2017
ሰኣቶች፡- 9:40 a.m.–1:10 p.m.
ክፍያ፡- MCPS $140 እና MCRD $275
ስለ Project Discovery ተጨማሪ መረጃ እና ለዚህ ፕሮግራም የምዝገባ
ፎርሞች Ms. Jane M. Juliano/ወይ. ጄይን ኤም. ጁልያኖን በ301657-4959 ተገናኙ። ከተሞላ ምዝገባ ጋር ኣባሪ ሆኖ $140 በMCPS ፣
እና $275 ደግሞ በMCRD ስም ቼክ ወይም መኒኦርደር መላክ ኣለበት።
የምዝገባ ፎርሞች ገቢ ማድረጊያ የጊዜ ገደብ ኣርብ፣ ሜይ 15፣ 2017
ነው። እባካችሁ የተሞላውን ምዝገባ ወደ Ms. Jane M. Juliano,
Physical Disabilities Program, 8001 Lynnbrook Drive,
Bethesda, MD 20814 ላኩ።

እያንዳንዱ የመስመርላይ የMCPS ኮርስ፣ በኮርሱ ተማሪዎች ክረዲት
ማግኘት ይችሉ ዘንድ መከታተል ያለባቸው፣ የተወሰኑ የፊት ለፊት
ክፍለ ጊዜዎች ይጠይቃል። እጅጉን የተነሳሱ፣ ጊዜ የማስተዳደር ችሎታ
ያላቸው፣ እና በነፃ መስራት የሚችሉ ተማሪዎች በመስመር ላይ በሚሰጡ
ኮርሶች በኣብዛኛው እጅግ የላቀ ስኬት የማግኘት ተሞክሮ ኣላቸው።
በሰመር ኮርስ፣ ያው በስሜስተር የሚሰጠው ስርኣተ ትምህርት ተጨምቆ
ነው በ3-ሳምንት ውስጥ የሚሰጠው። የኮርሱን የቤት ስራዎች ለማከናወን
ተማሪዎች በቀን ከ4 እስከ 5 ስአት እንደሚያጠፉ መገመት ኣለባቸው።
Comprehensive Health Education/ኣጠቃላይ የጤና ትምህርት፣
Foundations of Technolog/የቴክኖሎጂ መሰረቶች፣ Foundations
of Computer Science/የኮምፒውተር ሳይንስ መሰረቶች፣ እና የፀደቁ
AP ኮርሶች በዚህ ሰመር በመቅረብ ላይ ናቸው። ስለ eLearning ተጨማሪ
መረጃ ወይም ለኮርስ ለመመዝገብ፣ የeLearningን ድርጣብያ በwww.
montgomeryschoolsmd.org/departments/onlinelearning
ተመልከቱ። ወይም በተጨማሪ ጥያቄዎቻችሁን ለBrian Anders/ብራያን
አንደርስ፣ መስመር ላይ መዝጋቢ፣ በBrian_T_Anders@mcpsmd.
org ወይም 301-279-3466 በመደወል ማቅረብ ትችላላችሁ።
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Northwood HS

Thomas S. Wootton HS

919 University Blvd., West
Silver Spring, Maryland 20901
ስልክ፡- 301-649-8088
ፋክስ፡- 301-649-8285
www.montgomeryschoolsmd.org/
schools/northwoodhs/

የተወሃሃደ የመስመር ላይ መማርያ ጣቢያ
2100 Wootton Parkway
Rockville፣ Maryland 20850
ስልክ፡- 301-279-8550
ፋክስ፡- 301-279-8569
www.montgomeryschoolsmd.org/
schools/woottonhs/

Walter Johnson HS
6400 Rock Spring Drive
Bethesda, Maryland 20814
ስልክ፡- 301-803-7100
ፋክስ፡- 301-571-6986
www.montgomeryschoolsmd.org/
schools/wjhs/

Watkins Mill HS
10301 Apple Ridge Road
Gaithersburg, Maryland 20879
ስልክ፡- 301-284-4400
ፋክስ፡- 301-840-3980
www.montgomeryschoolsmd.org/
schools/watkinsmillhs

በየ1990 ስንክልና ያላቸው ኣሜሪካኖች ህግ (Americans with Disabilities Act of 1990) መሰረት
ይህ ስነድ፣ በጥየቃ፣ በኣማራጭ/በተለየ ቅርጽ፣ የDepartment of Public Information and Web
Servicesን በ850 Hungerford Drive፣ የክፍል ቁጥር 112, Rockville, MD 20850 ወይም በስልክ
ቁጥር 301-279-3391 ወይም በMaryland Relay ቁ 1-800-735-2258 በማግኘት/በማናገር ይገኛል።
ከMontgomery County Public Schools (MCPS) ጋር ለመገናኘት የምልክት ቋንቋ ወይም ድምፅን
መሰረት ያደረገ የእይታ ኮሙዩኒኬሽን (cued speech transliteration) የሚጠይቁ (የሚፈልጉ)
ግለሰቦች በ240-740-1800 or 301-637-2958VP ወይም የኢሜይል መልእክቶች በinterpreting_
services@mcpsmd.org የOffice of Interpreting Services in the Deaf and Hard of
Hearing Programን ማግኘት ይችላሉ።
MCPS ዘርን፣ ቀለምን፣ የትውልድ ዜግነትን፣ ሃይማኖትን፣ በቤተሰብ ወይም የጎሳ ትውልድን
(ancestry)፣ ፆታን፣ ዕድሜን፣ የጋብቻ ሁኔታን፣ የማህበራዊ-ኢኮኖሚያዊ ደረጃን፣ የፆታ ግኑኝነት
(የወሲብ) ዝንባሌን፣ የፆታ ማንነትን፣ የኣካል ባህሪያቶችን፣ ወይም የኣካል ጉዳትን መሠረት ያደረገ
ኣድልዎ ይከለክላል። የኣድልዎ ቅሬታ በማመልከት ላይ የሚገኙ ተማሪዎች Ms. Lori-Christina
Webb, Executive Director to the Chief Academic Officer, Carver Educational
Services Center, 850 Hungerford Drive, Room 129, Rockville, Maryland 20850,
301-279-3128፣ ማግኘት ወይም የተማሪ ኣመራር ፅ/ቤት፣ በ240-314-4824 እርዳታ መጠየቅ
ይችላሉ።
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