
2016 የአካባቢ የኤሌሜንታሪ  
የሰመር ት/ቤት

ማክዘኞ፣ ጁላይ 5፣ 2016 እስከ አርብ፣ ጁላይ 29፣ 2016
8:10 a.m.–11:40 a.m.

ምዝገባ የሚጀመረው፡- ሜይ 4፣ 2016

የምዝገባ የጊዜ ገደብ፡- ጁን 20፣ 2016

Candlewood Elementary School
7210 Osprey Drive

Rockville, Maryland  20855

Cannon Road Elementary School
901 Cannon Road

Silver Spring, Maryland  20904

የምዝገባ ፎርሞች  
www.montgomeryschoolsmd.org/departments/extendedhours/summerschool/ 

እና በአካባቢዎ የኤሌሜንታሪ ት/ቤቶች ዋና ጽ/ቤት ውስጥ ይገኛሉ።
የአካባቢ ሰመር ት/ቤት ፅ/ቤት
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850 Hungerford Drive, Room 254

Rockville, MD 20850-1718 
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ራእይ
ለእያንዳንዱና ለማንኛውም ተማሪ እጅግ 
የላቀውን ህዝባዊ ትምህርት በማቅረብ 
ትምህርት እንዲሰርፅ እናደርጋለን።

ተልእኮ
እያንዳንዱዷ ተማሪ በኮሌጅም ሆነ በስራ 
ስኬታማ እንዲ(ድት)ሆን አካዴሚያዊ፣ 
ፈጠራዊ የችግር አፈታት፣ እና የማህበ
ራዊ ስሜት ክሂሎቶች ይኖሩ(ሯ)ታል።

ዋነኛ አላማ
ሁሉም ተማሪዎች በወደፊት ኑሮአቸው 
እንዲለሙ/እንዲበለፅጉ ማዘጋጀት።

ዋነኛ እሴቶች
ትምህርት
ግንኙነቶች/ዝምድናዎች
ክብር
ልቀት
ፍትህ

የትምህርት ቦርድ

Mr. Michael A. Durso (ሚ/ር ማይክል ኤ. ዱርሶ)
ፕሬዚደንት

Dr. Judith R. Docca (ዶ/ር ጆዲት ዶካ) 
ም/ፕረዚደንት

Mr. Christopher S. Barclay (ሚ/ር ክሪስቶፈር ኤስ 
ባርክሌይ)

Mr. Philip Kauffman (ሚ/ር ፊሊፕ ካውፍማን)

Mrs. Patricia B. O’Neill (ው/ሮ ፓትሪሻ ቢ ኦኔይል)

Ms. Jill Ortman-Fouse (ወ/ይ ጂል ኦርትማን-ፋውዝ)

Mrs. Rebecca Smondrowski  
(ወ/ሮ ሬቤካ ስሞንድሮውስኪ)

Mr. Eric Guerci (ሚ/ር ኤሪክ ጌርሲ)
ተማሪ አባል

የት/ቤት አስተዳደር

Mr. Larry A. Bowers (ሚ/ር ላሪ ኤ. ባወርስ)
ተጠባባቂ የት/ቤቶች የበላይ ተቆጣጣሪ

Dr. Maria V. Navarro/ዶ/ር ማሪያ ናቫሮ
የስርአተ ትምህርት ዋና መኮንን 

Dr. Kimberly A. Statham  
(ዶ/ር ኪምበርሊ ኤ. ስታታም)
የት/ቤት ድጋፍና መሻሻል ም/የበላይ ተቆጣጣሪ

Dr. Andrew M. Zuckerman  
(ዶ/ር አንድርው ኤም. ዙከርማን)
Chief Operating Officer (ዋና የኦፕሬሽን መኮንን)

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

www.montgomeryschoolsmd.org/departments/extendedhours/summerschool/
www.montgomeryschoolsmd.org


ESOL
ለESOL ደረጃዎች 1 ወይም 2 ተመዝግበው የሚገኙ ተማሪዎች የESOL ኮርሱን እና አንድ የምንባብ ወይም 
የሂሳብ ኮርስ መምረጥ አለባቸው።

የኮርሱ ስም ቦታ ዋጋ

ESOL
ንባብ K–1
ሂሳብ K–1

Candlewood ES
Cannon Road ES

$140 ለአንድ 
የESOL ኮርስ 

እና አንድ የንባብ 
ወይም የሂሳብ 
ኮርስ በዚያው 

ክፍል

ESOL
ንባብ 2-3
ሂሳብ 2-3

ESOL
ንባብ 4-5
ሂሳብ 4-5

ግላዊ ትምህርት/TUITION ማስወገጃ ፎርሙ (www.montgomeryschoolsmd.org/

departments/extendedhours/summerschool/) ላይ ይገኛል
• ተማሪዎች ለቅናሽ ክፍያ ብቃት ሊኖራቸው ይችላል። 

•  ለማመልከት፣ የMCPSን ፎርም 325-4 ሞልተው ያያይዙ፡- የሰመር ት/ቤት ክፍያ በከፊል ወይም 
በሙሉ ማስወገጃ ማመልከቻ፣ እና የድጋፍ ሰነዶች። 

የገንዘብ መልሶች፡-  (ፎርሙ www.montgomeryschoolsmd.org/departments/
extendedhours/summerschool/ ላይ ይገኛል)

•  በቂ ምዝገባ ባለመኖሩ የትምህርት ክፍል ከተዘጋ ክፍያዎች ሙሉ በሙሉ ይመለሳሉ።

•  ምንም ትምህርት ላልተከታተሉ ተማሪዎች ክፍያዎች ሙሉ በሙሉ ይመለሳሉ።

•  ለመጀመርያው ሳምንት ወይም ከዚያ ላንሰ ለተከታተሉ ተማሪዎች ክፍያዎች በከፊል ይመለሳሉ። በህመም 
ምክንያት ሆስፒታል በመግባታቸው ወይም ቤት በመዋላቸው ምክንያት ካንድ ሳምንት በታች ለተከታተሉ 
ተማሪዎች ልዩ አስተያየት ይደረግላቸዋል።

•  ከመጀመርያው ሳምንት በተጨማሪ ለተማሩ ተማሪዎች ምንም ግንዘብ አይመለስም።

• አንድ ተማሪ ከሰመር ት/ቤት ከታገደ/ች ወይም ከተሰናበተ/ች ምንም ገንዘብ አይመለስም።

•  የተመላሽ ገንዘብ መጠየቂያ የጊዜ ገደብ ጁላይ 8፣ 2016 ነው።

•  የገንዘብ መመለስ እስከ ስምንት ሳምንቶች ጊዜ ሊወስድ ይችላል።

ሪፖርት ካርድ
በመጨረሻው የትምህርት ቀን ተማሪዎች የፅሁፍ ዘገባ ይቀበላሉ።

ልዩ ፍላጎቶች
እበክዎን፣ አግባብ ካለው፣ በተማሪው Individualized Education Program (ልዩ የትምህርት 
ፕሮግራም) ወይም 504 Plan የተካተቱትን የመገልገያዎች ቅጂ ለሰመር ት/ቤት የጣብያ አስተዳዳሪ 
ያቅርቡ።

ትራንስፖርት
ትራንስፖርት አይቀርብም።

PROJECT DISCOVERY (ጁላይ 5-29፣ 2016 በEARLE B. WOOD MS)
የአካል ስንክልና ላላቸው ተማሪዎች (እድሜአቸው ከ4-18) ፕሮግራም።  ወንድሞች/እህቶች 
(እድሜአቸው ከ4-18)፣ ቦታ ካለ፣ በተጨማሪ መከታተል ይችላሉ።  ለተጨማሪ መረጃ MS. 
JANE M. JULIANO/ወይ. ጄይን ኤም. ጁልያኖን በ301-657-4959 መገናኘት ይችላሉ። 
የምዝገባ ፎርም ገቢ የማድረጊያ የጊዜ ገደብ አርብ፣ ሜይ 20፣ 2016 ነው።

አጭር እይታ
The Montgomery County Public Schools (MCPS) Regional Elementary Summer School 
Programs/የአካባቢ የኤሌሜንታሪ ት/ቤት የሰመር ትምህርት ፕሮግራሞች በወቅቱ ላሉ የኤሌሜታሪ ት/ቤት 
ተማሪዎች የብልፅግናና የማጠናከርያ እንቅስቃሴዎች ያቀርባሉ። ተማሪዎች በክፍላቸው ደረጃ ለ2015-2016 
መመዝገብ አለባቸው።

ብቃት
•  ለ2015-2016 የትምህርት ዘመን ከK እስከ 5ኛ ክፍል አሁን የተመዘገቡ ተማሪዎች ብቻ።

•  በሚመጣው የፎል ወራት ሙአለህፃናት የሚገቡ ተማሪዎች ብቃት የላቸውም።

ምዝገባ  (ቅፅ/ፎርም በwww.montgomeryschoolsmd.org/departments/extendedhours/
summerschool/ ይገኛል)

•  ከታችኛው ዝርዝር ሁለት ኮርሶች ይምረጡ እና እነዚያን በምዝገባ ፎርም ላይ ያሳዩ።

•  የተሞሉ የምዝገባ ፎርሞች እና ተገቢ ክፍያ (ቼክና መኒ ኦርደሮች፣ መያያዝ አለባቸው) በሚቀጥለው 
አድራሻ ላኩ፡-

Regional Elementary Summer School Office
Montgomery County Public Schools
850 Hungerford Drive, Room 254
Rockville, Maryland 20850-1718

•  ቼኮች ወይም መኒ ኦርደሮች በMCPS ስም መሆን አለባቸው። ቼኮች ስምና አድራሻ አስቀድሞ 
የታተመባቸው መሆን አለባቸው አለዚያ ይመለሳሉ። የልጁን ስምና MCPS ID ቁጥር ይጨምሩበት። 
በውጭ እገር ባንኮች የሚመነዘሩ ቼኮች ተቀባይነት የላቸውም።

•  ከጁን 20 2016 በኋላ ምዝገባ ተቀባይነት አይኖረውም።

• የፖስታ መላኪያ የጊዜ ገደብ፡- የፖስታ ቴምብር የሚለጠፍበት ጁን 17፣ 2016.

•  የማረጋገጫ መልስ በፖታ አይላክም። ትምህርት ከተሰረዘ ብቻ ነው ግንኙነት የሚደረግልዎት።

•  የዴቢት/ክሬዲት ካርድ ክፍያዎች (VISA ወይም MasterCard ብቻ) በመስመር ላይ በhttp://osp.
osmsinc.com/MontgomeryMD/ ብቻ ይከናወናሉ። ምዝገባ ፎርሙ ላይ አስተማማኝ የኢሜይል 
አድራሻ መታከል አለበት። ማመልከቻው እንደደረሰ፣ እንዴት መስመር ላይ እንደሚከፈል የሚገልፅ 
የኢሜይል መልእክት ይላካል። ክፍያው አንዴ ከደረሰ፣ ተማሪው ለሰመር ትምህርት ይመዘገባል። 
ለማህደራችሁ እንዲሆን እባካችሁን ደረሰኙን አትሙት።

ኮርሶች(ቁጥር ሁለትይምረጡ)

ክፍል ደረጃ 
2015–2016

የኮርሱ ስም ቦታ ዋጋ

K–1 K–1 ንባብ Candlewood ES
Cannon Road ES

$335 ለነዋሪ*

$375 ነዋሪ 
ላልሆነ

K–1 ሂሳብ K–1

K–2 የኮምፒውተሮች መግቢያ K–2

2–3 ንባብ 2-3

2–3 ሂሳብ 2-3

4–5 ንባብ 4-5

4–5 ሂሳብ 4-5

3–5 የኮምፒውተር ትግባሬዎች 3-5

* አመቱን በሙሉ የMontgomery County ነዋሪ የሆነ/ች ተማሪ፣ ወይም ወላጁ/ጇ ወይም 
አሳዳጊው/ዋ የካውንቲው ነዋሪ የሆኑ።
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