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ራእይ

ለእያንዳንዱና ለማንኛውም 

ተማሪ እጅግ የላቀውን ህዝባዊ 

ትምህርት በማቅረብ ትምህርት 

እንዲሰርፅ እናደርጋለን።

ተልእኮ

እያንዳንዱ ተማሪ በኮሌጅም 

ሆነ በስራ ስኬታማ እንዲሆን 

አካዴሚያዊ፣ የችግር አፈታት 

ፈጠራ፣ እና የማህበራዊ ስሜት 

ችሎታዎች ይኖሩታል።

የአላማ ፍሬ ነገር

ሁሉም ተማሪዎች በወደፊት 

ኑሮአቸው እንዲለሙ/እንዲበለ

ፅጉ ማዘጋጀት።

አይነተኛ እሴቶች

ትምህርት

ግንኙነቶች/ዝምድናዎች

ክብር

ልቀት

ፍትህ

የትምህርት ቦርድ 

Mrs. Patricia B. O’Neill (ወ/ሮ ፓትሪሽያ ቢ. ኦ'ኔይል)
ፕሬዚደንት

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

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

Dr. Judith R. Docca (ዶ/ር ጆዲት ዶካ)

Mr. Philip Kauffman (ሚ/ር ፊሊፕ ካውፍማን)

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

Mrs. Rebecca Smondrowski (ወ/ሮ ሬቤካ ስሞንድሮውስኪ)

Ms. Dahlia Huh (ወ/ይ ዳህሊያ ሁህ)
ተማሪ አባል

የት/ቤት አስተዳደር

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

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

Dr. Maria V. Navarro (ዶ/ር ማሪያ ናቫሮ)
የአካዴሚ ዋና መኮነን

Dr. Andrew M. Zuckerman (ዶ/ር አንድርው ኤም. ዙከርማን)
ተጣባባቂ ዋና የስራ መኮንን

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



 www .m o n t g om e r y s c h o o l s m d . o r g   |  2 0 1 4  A NNUA L  R E P O R T  |  1

ስልታዊ የፕላን መዋቅራችን ስራችንን 
የሚመራበት መንገድ

ስልታዊው የፕላን መዋቅር—የወደፊታችንን አብረን መገንባት፡

- ተማሪዎች፣ ሰራተኞች፣ እና ማህበረሰብ—የግኝት ክፍተትን 

ለማጥበብና ለወደፊታቸው እንዲዘጋጁ በማገልገል ረገድ ት/

ቤቶቻችን ፈጠራዊና ሃሳቢዎች እንዲሆኑ እየፈቀድን፣ መዋቅሩ 

የተተለመው ግልፅ ተጠባቂዎችን ለሁሉም ት/ቤቶች ለማስቀመጥ 

ነው።

መዋቅሩ የተገነባው አምስት ዋነኛ ተፈላጊ እሴቶች ላይ ነው፣ 

እነዚህም በMontgomery County የትምህርት ቦርድ የፀደቁ 

ህዝባዊ የትምህርት ስርአት ምን ማለት እንደሆነ የሚገልፁ፡

- ትምህርት፣ ዝምድናዎች/ግንኙነቶች፣ መከባበር፣ ልቀት፣ እና 

ፍትሀዊነት። ለ21ኛው ክፍለ-ዘመን ስኬት መዋቅሩ ተማሪዎች 

ያሚያስፈልጓቸውን 3 ችሎታዎችን ይለያል—አካዴሚያዊ 

ልቀት፣ ፈጠራዊ ፕሮብሌም አፈታት፣ እና ማህበራዊ ስሜታዊ 

ትምህርት—አናም በነዚህ መስኮች ተማሪዎች እንዲያውቁና 

ማድረግ እንዲችሉ በተለይ የሚጠበቅባቸውን ይሰጣል/ያቀርባል። 

እነዚያን  ተፈለጊዎች ለማግኘት ተማሪዎችን ለማገዝ የMCPS 

ሰራተኞች ሊያደርጉ የሚገባቸውንም ያስቀምጣል።   መዋቅሩ 

በተጨማሪም  የዲስትሪክቱን  ለአሰራር ልቀት የተያያዘውን 

ግዴታ  ያረጋግጣል።

በአንድ ተማሪ የትምህርት ጉዞ መረጃ በአምስት ምእራፎች 

ቁጥጥር ይደረግበታል—3ኛ፣ 5ኛ፣ 8ኛ፣ 9ኛ ክፍሎች እና 

ምረቃ። ሁሉም ት/ቤቶቻችን የማሻሻያ ፕላኖቻቸውን ከስልታዊ 

የፕላን መዋቅር ራእይ፣ ተልእኮ፣ እና ሁነኛ ተፈላጊ ዋጋዎች 

ጋር አቀናጅተዋል። 

መዋቅሩ የተገነባው ተማሪዎች በ21ኛው ክፍለ ዘመን ለማበብ በሚያስፈልጓቸው 
ችሎታዎች ዙርያ ነው።

—— መግቢያ ——

አመታዊ ራፖር ለማህበረሰብ

Montgomery County Public Schools (MCPS) ከት/ቤት ስርአት በላይ ነው፣ አንድ ማህበረሰብ ነው። 

ተማሪዎቻችንን ዛሬ፣ ነገ፣ እና ለሚመጡት አመታት ለስኬታማነት የሚያዘጋጃቸውን ትምህርት ለመስጠት አብሮ 

የሚሰራ የህዝብ ማህበረሰብ ነው። ያ ነው ዋናው አላማችን፡- ሁሉንም ተማሪዎች በወደፊታቸው እንዲያብቡ ማዘጋጀት።

የ2013–2014 የትምህርት ዘመን አመታዊ የማህበረሰብ ራፖር የMCPSን ታሪክ ይነግራል—በዲስትሪክታችን ለውጥን 

የሚነዱ ታሳቢዎች፤ የግኝትን ክፍተትን ለመዝጋት እና ተማሪዎቻችንን ለ21ኛው ክፍለ ዘመን ስኬት ለማዝጋጀት 

የምንጠቀንባቸው ስልቶች፤ ግስጋሴአችንን ለመቆጣጠር የምንጠቀምባቸው የግብረቶችና የተማሪ አፈፃፀም አሀዞች።  

እግረመንገዳችሁን፣ MCPS የዛሬውንና ወደፊት የሚሆነውን ከሚሰሩት ከላቁ ተማሪዎቻችንና ሰራተኞቻችን ጥቂቶቹን 

ትገናኛላችሁ።

ይህ ሰነድ ለማህበረሰቡ የ2014 ዓመታዊ ራፖር ማጠቃለያ ነው። ሙሉው ራፖር መስመር ላይ ይገኛል፣ እናም እንደ የአሀዝ ግራፎችና 
በርካታ ሚድያ የመሳሰሉ ተጨማሪ ይዘቶችም አሉት። በዚህ የታተመ ራፖር በሞላ፣ በስማርትፎን ወይም በሌላ ሞባይል መሳርያ  ስካን 

የሚደረጉ ወደ አመታዊው ራፖር ድርጣብያ የተለያዩ ይዘቶች የሚወስዱ የQR ኮዶች አሉ። የ2014 አመታዊ የማህበረሰብ ራፖር 
ሙሉውን ለማየት፣ ወደ www.montgomeryschoolsmd.org and search “annual report” ይሂዱ።

http://www.montgomeryschoolsmd.org/
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ለውጥን የሚያራምዱ ሀይሎች

እድገት
ባባለፉት ስድስት አመታት የተማርዎች ምዝገባ መጠን በMCPS  

ከ14,000 በላይ አድጓል—ከ18 በላይ የኤሌሜንታሪ ት/

ቤቶችን ከመጠን በላይ ለመሙላት የሚያስችል ነው። ይህን 

ያህል በርካታ ሰዎች ልጆቻቸውን ወደ ዲስትሪክታችን ት/ቤቶች 

መላክ መፈለጋቸው ያስደሰተን ቢሆንም፣ ይህ የቦታና የመገልገያ 

ፈተናዎችን ይፈጥራል። የምዝገባ እድገት በሚመጡት አመታት 

እንደሚቀጥል ይጠበቃል።

ተጨማሪ ፍላጎቶች 
ስኬታቸውን ለማረጋገጥ ተጨማሪ አገልግሎቶችና ድጋፍ 

የሚፈልጉ ተጨማሪ ተማሪዎች ወደ MCPS እየመጡ ነው። 

ለምሳሌ፣ ባለፉት ስድስት አመቶች፣ ነፃና የቅናሽ ዋጋ ምግቦች/

free and reduced-price meals/ (FARMS) እና እንግሊዘኛ 

ለሌሎች ቋንቋዎች ተናጋሪዎች/English for Speakers 

of Other Languages/ (ESOL) አገልግሎቶች የሚወስዱ 

ተማሪዎች ቁጥር ከመጠን በላይ አድጓል። MCPS ለሁሉም 

ተማሪዎች የላቀ ትምህርት ለመስጠት ግዴታ ገብቷል እናም 

ከሚለዋወጠው ብሄሮች/demographics ሂደት ጋር ለመቋቋም 

መገልገያዎች ያስፈልጉናል። 

ክፍተቱን መዝጋት
ባጠቃላይ፣ የMCPS ተማሪዎች በከፍተኛ ደረጃ ውጤት 

ያሳያሉ በስቴትና በሃገር ባሻገርም ከሚገኙ እኩዮቻቸው 

ባፈፃጸም አልፈዋቸው ይገኛሉ። በተወሰኑ መስኮች ግስጋሴ 

የተደረገ ቢሆንም፣ የግኝትና የእድል ክፍተቶች በት/ቤቶቻችን 

አዘውትረው ይገኛሉ። ሁሉም ተማሪዎች ለኮሌጅ- እና ለስራ-

ዝግጁ እንዲሆኑ MCPS  እና የትምህርት ቦርድ ክፍተቶቹን 

ለመዝጋት ቆርጠዋል።

 ለወደፊት ዝግጅት/መዘጋጀት 
የሰራተኛ ሀይል ፍላጎቶች ተለውጠዋል፣ ይህም፣ እኛም መለወጥ 

አለብን ማለት ነው። ተማሪዎቻችን ሀይለኛ አካዴሚያዊ እውቀት 

ያስፈልጋቸዋል፣ ነገር ግን በፈጠራዊነት ማሰብ መቻል፣ 

በትብብር መስራት፣ እና ተጨባጭ ፕሮብሌሞችን መፍታት 

በተጨማሪ ያስፈልጋቸዋል። በወደፊታቸው እንዲያብቡ እና 

ለማህበረሰብ ማበርከት የሚያስችሏቸው  ማህበራዊ ስሜታዊ 

ክሂሎቶች እንዳሏቸው በተጨማሪ ማረጋገጥ አለብን። 

አካዴሚያዊ ስኬት በዘር፣ በትውልድ፣ በፆታ፣ በማህበራዊ-ኤኮኖሚያዊ ተቋም፣ የቋንቋ ብቃት፣ ወይም በስንክልና 

የሚተነበይ አለመሆኑን ለተማሪዎቻችን ማስተማር አለብን።

— የስልታዊ ፕላን መዋቅር —
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41,464

17,669

44,231

18,735

47,365

19,078 19,846

51,842

19,938

54,099

21,463

49,344

የምዝገባ  እድገት
ለሰባት ተከታታይ አመታት በየአመቱ ከ2 , 000  በላይ ተማሪዎች መጨመር

* የታቀደ

የ የድህ ነት እድገት እና የቋንቋ ፍላጎቶች
የFARMS እና የESOL አገልግሎቶች የሚቀበሉ ተማሪዎች

የትምህርት ዓመት

የ
ተ
ማ

ሪ
ዎ
ች
 
ቁ
ጥ
ር

ESOL FARMS
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ትኩረት
—————ê—————

የጋራ ዋነኛ የስቴት መመዘኛዎች እና 
PARCC

የጋራ ዋነኛ የስቴት መመዘኛዎች/Common Core State 

Standards/ (CCSS) ተማሪዎች በሂሳብና በእንግሊዘኛ 

ማወቅና ማድረግ ስለየሚያስፈልጓቸው በአለምአቀፍ ደረጃ 

የተመዘኑ የማወዳደርያ ተጠባቂ ክምችት ናቸው። CCSS 

ትኩረት የሚያደርገው በነዚህ ዋነኛ የይዘት መስኮች ነው፣ 

እናም መመዘኛዎቹ ከከፍተኛ ትምህርትና ከስራ ቦታ 

ተጠባቂዎች ጋር ተቀናጅተዋል።

MCPS፣ ልክ እንደ በስቴትና በሃገር የሚገኙ የት/ቤት 

ዲስትሪክቶች፣ ባለፉት ጥቂት አመታት ስርአተትምህርቱን 

ከCCSS ጋር እያቀንጀ እና መምህራኑ ትምህርቱን እንዴት 

አድርገው በውጤታመነት እንደሚሰጡ ያሰለጥን ነበር። 

የMCPS ስርእተትምህርት 2.0 ከCCSS ጋር ሙሉ 

በሙሉ ተቀናጅቷል። የCCSS እና የስርአተትምህርት 2.0 

መዘርጋት በሙያ ልማትና በአስተማሪ ስልጠና ትርጉም ያዘለ 

ሙአለንዋይ እየጠየቀ ነው።

ከስፕሪንግ 2015 ጀምሮ፣ የሜሪላንድ ህዝባዊ ት/ቤት 

ተማሪዎች አዳዲስ፣ ከየጋራ ዋነኛ ጋር የተቀናጁ የስቴት 

ግምገማዎች ይወስዳሉ። ለኮሌጅና ለስራ ዝግጁነት ግምገማ 

ሽርክና/Partnership for Assessment of Readiness 

for College and Careers/ (PARCC) ከ3ኛ እስከ 8ኛ 

ክፍሎች በሂሳብና በእንግሊዘኛ ይሰጣሉ እናም አልጄብራ 

1፣ አልጄብራ 2፣ እና እንግሊዘኛ 10 ለሚወስዱ 

ተማሪዎችም ይሰጣል።

ለተጨማሪ መረጃ
የጋራ ዋነኛ የስቴት መመዘኛዎች፡-  
www.corestandards.org/

የMCPS ስርአተትምህርት 2.0
www.montgomeryschoolsmd.org/
curriculum/2.0/

የMCPS PARCC ድርጣብያ፡-
www.montgomeryschoolsmd.org/curriculum/
parcc/

ሁለት የPARCC ምሽቶች ከ900 በላይ በሚሆኑ ወላጆች 
ክትትል አግኝተው ነበር።

ትኩረት
—————ê————— 

ስቲቨን ካዝ/STEVEN KATZ

መምህር፣ Westland Middle School

"የጋራ ዋንኛ (Common Core) ሂሳብ ተማሪዎችን 

የሂሳብ ፅንሰሀሳቦች ጥልቅ ግንዛቤ እንዲያዳብሩ 

ያበረታታቸዋል።

የMCPS ስርአተትምህርት 2.0 ተማሪዎችን 
በትምህርት እንዴት እንደሚጠምዳቸው 
ስቲቭነ ካዝን ሲወያይ አዳምጡት።

http://www.montgomeryschoolsmd.org/
http://www.corestandards.org/
http://www.montgomeryschoolsmd.org/curriculum/parcc/
http://www.montgomeryschoolsmd.org/curriculum/parcc/
http://montgomeryschoolsmd.org/info/annualreport/#qr-katz
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ክፍተትን መዝጋት

የትግባሬ አስቸኳይነት
ምናልባት በሀገር ደረጃ የግኝት ክፍተትን ለመዝጋት 

ከMontgomery County Public Schools የበለጠ 

ቆራጥነት ያሳየ የት/ቤት ዲስትሪክት አይኖርም። ይህ ቆራጥነት/

መስዋዕትነት ውጤቶችን ወልዷል። በዘር ንኡሳን ቡድኖች 

መካከል በአፈፃፀም ክፍተት በተለያዩ መስኮች አንደ የምረቃ 

መጠን፣ ትምህርት የማቋረጥ መጠን፣ እና ወደ ከፍተኛ ክፍሎች 

(AP እና IB) መሸጋገርን በመሳሰሉ እየቀነሰ/እየጠበበ መጥቷል። 

ነገር ግን በሌሎች መስኮች፣ እነዚህ ክፍተቶች ቀጥለዋል፣ 

አልፎአልፎም፣ አድገዋል። 

ፍትህ በጣም አስፈላጊ ከሆኑት ዋነኛ ተፈላጊ እሴቶች 

አንዱ ነው። MCPS የተማሪ ውጤቶች በዘር፣ በትውልድ፣ 

በማህበረሰባዊ-ኤኮኖሚያዊ ተቋም፣ ወይም በትምህርት ፍላጎት 

የማይተነበዩ መሆናቸውን ለማረጋገጥ ግዴታ ገብቷል። ክፍተቱን 

ለመዝጋት የአስችኳይነት ስሜት አለ ይህም አስቸኳይነት MCPS 

ይበልጥ ባለበርካታ ብሄሮች የትምህርት ዲስትሪክት እየሆነ ሲመጣ 

ያ አስቸኳይነት ይበልጥ ግዙፍ ይሆናል።

ክፍተቱን ለመዝጋት አንድ መፍትሄ ብቻ አይደለም ያለው። 

ይልቁንስ፣ እጅጉን በርትቶ ማስተማርና መማር እንዲሁም ት/

ቤቶች የተማሪዎችን ግላዊ ፍላጎቶች የመለየት እና ለማሟላት 

የሚያስችሉ ሁለገብ የድጋፎች ስርአት ይጠይቃል። MCPS 

ዲስትሪክት እንደመሆኑ የት/ቤት መሻሻል ጥረቶችን ለመደገፍ 

እና የዲስትሪክቱን ስራ ከስልታዊ የፕላን መዋቅር ጋር 

ለማቀናጀት አምስት ስልቶችን አገልግሎት ላይ እያዋለ ነው።

ዋነኛ ስልት 1

አካዴሚያዊ ፍፁምነት/ጥንካሬ እና በባህል 
የላቀ ትምህርት—ፍፁምና/ጠንካራና በባህል የላቀ 

ስርአተትምህርት እና የማስተማር ፕሮግራም መተለምና 

መተግበር። 

ዋነኛ ስልት 2

ፍትሀዊ የገንዘብ አወጣጣና ድጋፍ—ይበልጥ ፍላጎት 

ላላቸው ት/ቤቶች ይበልጥ የመገልገያዎችና የድጋፍ 

ሙአለንዋይ ፈሰስ ማድረግ። 

ዋነኛ ስልት 3

የሰው ካፒታል ማስተዳደር—በህዝባዊ ትምህርት ውስጥ 

የላቁትን ሰራተኞች መቅጠር፣ መያዝ፣ እና ማዳበር።

ዋነኛ ስልት 4

የማህበረሰብ ተሳትፎ—የተማሪን ስኬትና ግኝት 

ለመደገፍ ከማህበረሰብ ሽርኮች ጋር መስራት እና 

ወላጆችን ማሳተፍ።

ዋነኛ ስልት 5

የአስራር ልቀትና ቀጣይ መሻሻል—የአለም ደረጃን 

የጠበቀ አገልግሎቶች ለተማሪዎች መስጠት እና ለቀጣይ 

መሻሻል እጅጉን ቆራጥ ሆኖ መቀፀል። 

እያንዳንዱ ተማሪ በኮሌጅም ሆነ በስራ ስኬታማ እንዲሆን አካዴሚያዊ፣ የችግር አፈታት ፈጠራ፣ እና የማህበራዊ 

ስሜት ችሎታዎች ይኖሩታል።

— ስልታዊ የፕላን መዋቅር —
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33,031

21,832

43,761125,313

94,318

የተለያዩ ብሄረስቦች ስብጥር መለዋወጥ

28% ሂስፓኒክ/ላቲኖ

14% እሲያዊ

22% ጥቁር ወይም አፍሪካን አሜሪካን

31% ነጭ

የ
ተ
ማ

ሪ
 
ም

ዝ
ገ
ባ

*  የአዲስ ዘር  ፈርጅ—ሁለት ወይም ከዚያ በላይ ዘሮች 4 . 7% ( 7 , 202 )
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ትኩረት
—————ê————— 

የማህበረሰብ ተሳትፎ እና ሽርክናዎች

MCPS ብቻውን የተማሪዎቻችንና የቤተሰቦቻቸውን ፍላጎቶች ሊያሟላ አይችልም። 

ስለዚህም ነው ከሌሎች የመንግስት ወኪል ድርጅቶች፣ ለትርፍ ያልቆሙ ድርጅቶች፣ 

እና የማህበረሰብ ድርጅቶች ጋር በመሆን የልጆቻችንን ስኬትና ደህንነት ለመደገፍ 

ግላዊ/ሁለንተናዊ አገልግሎቶች (wraparound services) የምናቀርበው። አንድ 

አስፈላጊ፣ በመካሄድ ላይ የሚገኝ ሽርክና Excel Beyond the Bell/ከደወል ባሻገር 

ልቀት/ (EBB) ነው። ከMontgomery County የመዝናኛ መምርያና ከሌሎች 

ድርጅቶች ጋር በመሻረክ፣ EBB አስተማማኝ፣ ከፍተኛ ጥራት፣ ዝቅተኛ ዋጋ፣ ድህረ 

ትምህርት ፕሮግራሞች ያቀርባል።

MCPS ወላጆች ልጆቻቸውን እንዲዳግፉና እንዲቆሙላቸው ለማሳተፍና ተደማጭነት 

ለመስጠት በተጨማሪ ግዴታ ገብቷል። በሜይ 2014፣ MCPS የመጀመርያውን 

የልዩ ትምህርት ጉባኤ አስተናገደ። ክውነቱ ልዩ ፍላጎት ላላቸው ተማሪዎች ወላጆች 

መገልገያ፣ መረጃ፣ እና ከባለሙያ እውቀት ጋር አስተዋወቃቸው። 

ሞኒካ ኮልበርት/MONICA COLBERT
የሂሳብ ትኩረት መምህር

Forest Oak Middle School

የForest Oak Middle School መምህር 

ሞኒካ ኮልበርት ተማሪዎች ለሂሳብ ጉጉት 

እንዲኖራቸው እና በስራቸው እንዲጠመዱ 

የማታደርገው የላትም። በMCPS ከዳር እስከዳር 

በሚገኙ የመካከለኛና የሁለተኛ ደረጃ ት/ቤቶች 

ተማሪዎችን በማገልገል ላይ ከሚገኙት ከ50 

በላይ ከሚሆኑት መምህራን አንዷ ናት።

ሳንድራ ሮግሪጌ ኬሊ/ 
SANDRA RODRIGUEZ KELLEY

የወላጅ መምህር
Capt. James Daly Elementary School

ከ15 አመታት በላይ፣ MCPS ከሁሉም 

በይበልጥ በድህነት ለተጠቁ የኤሌሜንታሪ ት/

ቤቶች ተጨማሪ ገንዘቦች አበርክቷል። በካፒቴን 

ጄምስ ዳሊ ኢኤስ./Capt. James Daly ES፣ 

ርእሰመምህር ኖራ ዲየዝ/Nora Dietz እና 

ሰራተኞቿ የወላጅ ተሳትፎ በት/ቤታቸው ውስጥ 

ታላቅ ፈታኝ እንደነበር አወቁ፣ ስለሆነም ዲየዝ 

የወላጅ መምህር ለመቅጠር ከተጨማሪው ገንዘብ 

በጥቂቱ ተገለገለች።

ስለ የMCPS የማህበረሰብ ተሳትፎ ጥረቶች ይበልጥ ለመማር ከመምህራን 
ሳንድራ ሮድሪጌ ኬሊ እና ሞኒካ ኮልበርት እና ከማህበረሰብ አስተባባሪ ሳኢዳ 
ሄንታቲ አዳምጡ።

          ትኩረት
—————ê————— 

ሳኢዳ ሄንታቲ/SAIDA HENTATI
ወላጅ የማህበረሰብ አስተባባሪ

በት/ቤት፣ በስራ ቦታ፣ እና ከዚያም 

ባሻገር ስኬታማ ለመሆን አስፈላጊ 

የሆነውን በአካዴሚያዊ እንግሊዝኛ 

ብቃት ለማዳበር ተማሪዎችን በሚያግዘው 

በEnglish for Speakers of Other 

Languages/እንግሊዘኛ ለሌሎች ቋንቋዎች 

ተናጋሪዎች/ (ESOL) ፕሮግራም አማካይነት 

MCPS ከ20,000 በላይ የሚሆኑ ተማሪዎችን 

ይደግፋል። የእንግሊዘኛ አጥኚ ተማሪዎች ትምህርት በESOL 

መምህር፣ በመማርያ ክፍል መምህር፣ የESOL አማካሪዎች፣ እና የወላጅ ማህበረሰብ 

አስተባባሪዎች፣ እንዲሁም የሌሎች የMCPS ሰራተኞ የትብብሮሽ ጥረት ነው።

ሳኢዳ ሄንታቲን የመሳሰሉ የወላጅ ማህበረሰብ አስተባባሪዎች የESOL ተማሪዎች ወላጆችን፣ 

የተማሪን ግኝት የማሻሻል ግብ በማድረግ፣ በልጆቻቸው ትምህርት ተሳታፊ እንዲሆኑ 

ተሰሚነት እንዲኖራቸው ይሰራሉ።

http://www.montgomeryschoolsmd.org/
http://montgomeryschoolsmd.org/info/annualreport/#qr-excel
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የ21ኛው ክፍለዘመን ክሂሎቶችና እውቀት
አጭር እይታ

—————ê—————

አለም እየተለዋወጠ ነው ከልጆቻችንም ብዙ እየጠየቀ ነው። ይህም 

እኛም፣ በበኩላችን፣ መለወጥ አለብን እናም ከት/ቤቶቻችን 

ይበልጥ መጠየቅ አለብን። አካዴሚያዊ እውቀት አሁንም 

በየእለታዊ ስራችን ወሳኝ ቦታ አለው፣ ቢሆንም ተማሪዎቻችን 

ከዚያ በላይ ያስፈልጋቸዋል። የሚማሩትን ተግባር ላይ ማዋል 

ያስፈልጋቸዋል፤ ከሌሎች ጋር በትብብሮሽ፣ በመካባበር መስራት 

መቻል ያስፈልጋቸዋል፣ እናም ለተጨባጩ አለም ፕሮብሌሞች 

መረጃዎችን ተንትነው መፍትሄ ማዳበር መቻል ያስፈልጋቸዋል። 

ለዚህም ነው ስልታዊ የፕላን መዋቅር ተማሪዎቻችን 

ለወደፊታቸው ለመግፋት በሚያስፈልጓቸው በሶስት ዋነኛ 

ችሎታዎች አካባቢ የተገነባው።

አካዴሚያዊ ታላቅነት/ልቀት
ተማሪዎቻች ከሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ሲመረቁ ለስኬት ዝግጁ 

መሆናቸውን ማረጋገጥ እንዳለብን አስገዳጅ ነው። ያም ማለት 

በፈታኝ ይዘት መያዝ እና ብርቱ የመማር ክፍሎች መዳረሻ 

መሰጠት አለባቸው፤ ስነፅሁፍና ሂሳብ የመሳሰሉ ዋነኛ መስኮች 

ጥልቅ ግንዛቤ እዲኖራቸው እና ያንን እውቀት በተለያዩ 

መገዶች ተግባራዊ ማድረግ መቻል፤ እናም የሚስቧቸውን 

መስኮች ለመዳሰስና ለስራ-ዝግጁ ክሂሎቶች ለማዳበር እድሎች 

እንዲኖሯቸው ያስፈልጋል። ሰራተኞቻችን ለሁሉም ተማሪዎች 

ከፍተኛ ተስፋዎች እንዲኖራቸው ያስፈልጋል፣ ይዘትን በበህላዊ 

ተገቢ ስርአት ማስተላለፍ፣ እናም ተማሪዎች የት እንደደረሱ 

ለመገምገም ትርጉም ባላቸው አሀዞችና መረጃዎች መጠቀምና 

እና የሚያስፈልጓቸውን ልዩነትና ድጋፍ ማቅረብ።

ፈጠራዊ ፕሮብሌም አፈታት
በ21ኛው ክፍለዘመን ውስጥ አስፈላጊው ክሂሎት ውስብስብና 

ያልተለምዱ ፕሮብሌሞችን በሂሳዊነትና በፈጠራዊነት መፍታት 

ነው። ተማሪዎቻችን የተጨባጩን የአለም ፕሮብሌሞች 

ለመፍታት በመማር ላይ የሚገኙትን ተግባራዊ ከማድረግ 

ችሎታ ጋር መመረቅ አለባቸው፤ መረጃዎችን ለመተንተንና 

ሀሳቦቻቸውንና አስተያዮቶቻቸውን በተለያዩ መንገዶች 

መግለፅ መቻል አለባቸው፤ ቴክኖሎጂን ፈጠራዊነታቸውን 

የሚከፍትና ከመምህራኖቻቸውና ከእኩዮቻቸው ጋር ለመተባበር 

የሚያስችላቸው ሀይለኛ መሳርያ አድርገው መጠቀም መቻል 

አለባቸው። MCPS ለተማሪዎች ትምህርታቸውን በቁጥጥራቸው 

ስር ለማዋል የሚያስችላቸው ፈጠራዊ የፕሮብለም አፈታት 

ክሂሎቶች ለማዳበር እድሎች እንዲያቀርብላቸው አሳፈላጊ ነው።

ማህበራዊ ስሜታዊ ትምህርት
የተማሪዎቻችንን ጤናና ደህንነት ማረጋገጥ ለ21ኛው ክፍለዘመን 

ትምህርት አሰጣጥ ቁልፍ አካል ነው። ተማሪዎቻችን 

የሚዘረጋጉና ራሳቸውን የሚያውቁ፤ ለልዩነት ዋጋ የሚሰጡና 

ያሚያከብሩ፤ ጥሩ ሰዎችና ጥሩ ዜጎች እንዲሆኑ የሚያስችሏቸው 

ገንቢ፣ ጤናማ ውሳኔዎች ማድረግ አለባቸው። ልጆቻችን በት/

ቤታቸው ውስጥ እነሱን ለማገዝና ለመደገፍ የቆመ ቢያንስ አንድ 

ሰው እንዳለ እንዲያውቁ፣ የMCPS ሰራተኞች ከተማሪዎቻችን 

ጋር ግንኙነቶች እየገነቡ መሆናቸውን ማረጋገጥ አለባቸው። 

በተማሪዎቻችን ውስጥ ማየት የምንፈልገውን መዘረጋጋት፣ 

መፅናት፣ እና ለሎችን ማክበር ሞዴል ማድረግም አለብን።
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ትኩረት
—————ê————— 

የ21ኛው ክፍለዘመን የመማር ህዋዎች (LEARNING 
SPACES) ለመገንባት በቴክኖሎጂ መጠቀም

የMCPS ቴክኖሎጂ አነሳሺነት መሳርያዎችን መማርያ ክፍል ውስጥ ዝምብሎ 

ከማስቀመጥ በላይ ነው። አንድ ተማሪ መዳሰስ፣ ከሌሎች ጋር ሆኖ መስራት፣ 

እና በሰፊ የመማር እድሎች ዝርጋታ መሳተፍ ስለሚችልበት አካባቢ ስለ መፍጠር 

ነው። በ2013–2014 የትምህርት አመት፣ MCPS የት/በቶቹን የቴክኖሎጂ 

ታህታይ መዋቅር፣ በየህንፃው የሽቦ አልባ አውደመረብ ግንባታን ጨምሮ፣ ማሳደግ 

ፈፅሟል። ይህን መሰረት በማድረግ፣ MCPS የ21ኛው ክፍለዘመን የመማር 

ህዋዎች (Learning Spaces) ቴክኖሎጂ አንሳሺነት በ2014 ጀመረ።

እድሎች አካዴሚያዊ ተሰጥኦ ላላቸው ተማሪዎች 

MCPS ተማሪዎችን እውቀቶቻቸውንና ክሂሎቶቻቸውን ለማበልፀግ የተለያዩ 

እድሎችና አማራጮች ያቀርብላቸዋል። 

ይዤን ዣንግ/Yizhen Zhang፣ 

በRichard Montgomery High 

School የአለም-አቀፍ ባካሎርያ/

International Baccalaureate/ 

የማግኔት ፕሮግራም በመከታተል ላይ 

የምትገኝ፣ የስመጥሩው በእንቴል ሳይንስ 

ችሎታ ፍለጋ/Intel Science Talent 

Search/ ሁለት የMCPS የመጨረሻ 

ተወዳዳሪዎች መካከል አንዷ ናት።

ሀሊ ሞሬኖ/HALLY MORENO
12ኛ ክፍል፣ John F. Kennedy High Schoo

የChildren’s Defense Fund/የተማሪዎች መከላከያ 
ገንዘብ አሽናፊ

የስኮላርሺፕ ሽልማት

ሞኒካ ቺካ/MONICA CHICA
12ኛ ክፍል፣ Springbrook High School

የChildren’s Defense Fund/የተማሪዎች መከላከያ 
ገንዘብ አሽናፊ

የስኮላርሺፕ ሽልማት

የተማሪን ስኬት መደገፍ
ባለፈው አመት፣ Children’s Defense 

Fund/የልጆች መከላከያ ገንዘብ/ እጅግ 

በጣም አስቸጋሪ ሁኔታዎች ታግለው ያሳለፉና 

ወደ ስኬታማ ወደፊት በማምራት የሚገኙ 

ሁለት የMCPS ተማሪዎችን እውቅና ሰጠ። 

ለሁለቱም ተማሪዎች፣ ት/ቤት የአካዴሚያዊ 

ስኬታማነታቸውና የማህበራዊ ስሜታዊ 

እድገታቸው አይነተኛ አካል ነበር።

ይዤን ዣንግ/YIZHEN ZHANG፣ 12ኛ ክፍል፣ Richard Montgomery High School

ስለ 21ኛው ክፍለዘመን የመማር 
ህዋዎች/Learning Spaces 
ቴክኖሎጂ አነሳሽነት ተማሩ 
እናም የነዚህን የMCPS 
ተማሪዎች ታሪኮች በቪድዮ 
ተመልከቱ።

http://www.montgomeryschoolsmd.org/
http://montgomeryschoolsmd.org/info/annualreport/#qr-technology
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ድርጅታዊ ውጤታማነት
አጭር እይታ

—————ê—————

MONTGOMERY COUNTY PUBLIC SCHOOLS ለተማሪዎች 

በሚያከናውናቸው የላቁ አሰራሮችና አገልግሎቶች በሀገር ደረጃ 

እውቅና አግኝቷል። እኛ በአለም ደረጃውን የጠበቀ ትምህርት 

ለሁሉም ተማሪዎች ማበርከት የምንችለው በመማርያ ክፍል፣ 

በመጋዘን፣ ወይም በት/ቤቱ የፊት ለፊት ቢሮ የትም ሆነው 

ይስሩ፣ በድጋፍ ባለሙያዎቻችን የላቀ ችሎታና ለአላማ መቆም 

አማካይነት ነው።

ለአሰራር ብቃት ያለን ግዴታ እስከ 100,000 የሚሆኑ 

ተማሪዎችን ጥዋት ጥዋት ከ እና ወደ ት/ቤት ማመላለስ፤ 

በየሳምንቱ ለተማሪዎች 470,000 ጤናማ ቁርሶች፣ ምሳዎች፣ 

እና እራቶች ማቅረብ፤ 202 ት/ቤቶችን ማፅዳትና መንከባከብ፤ 

እና መምህራኖቻችንን የሚያስፈልጓቸው ቁሳቁሶችና አቅርቦቶች 

ማግኘታቸውን ማረጋገጥ አስችሎናል።

ባለፉት 10 አመታት፣ MCPS 100 የሚጠጉ የህንፃ 

ፕሮጀክቶች ፈፅሟል፣ በጣም ተፈላጊ የሆኑ የመማርያ ክፍሎችን 

በዲስትሪክቱ በሞላ በመጨመር። እነዚህ ፕሮጀክቶች በወቅቱና 

በተተለመላቸው በጀት ደርሰዋል። የኛ ረዳት ባለሙያዎች 

አብዛኛዎቹ ስንክልና ላላቸው ተማሪዎች ወይም እንግሊዘኛ 

መማር ለሚፈልጉ ተማሪዎች ትምህርትና ወሳኝ አገልግሎቶች 

ለመስጠት ከመምህራንና ከሰራተኞች ጋር በቀጥታ ይሰራሉ። 

ድርጅታዊ ውጤታማነት በMCPS የላቀ ብቃት መሰረት ነው።

MCPS በየሳምንቱ ለተማሪዎች 470,000 ጤናማ ቁርሶች፣ ምሳዎች፣ እና 
እራቶች ያቀርባል።

ጆርጅ ኬሊ/GEORGE KELLY

"ስራየን አፈቅረዋለሁ። እንድቆም የምደረግባቸውን ሁሉ 

አፈቅራለሁ። ለማየው ሰው ሁሉ የማበረታቻና ማነሳሻ 

ቃል መሰንዘር አለብኝ።"

ትኩረት
—————ê————— 

ጆርጅ ኬሊ/ORGE KELLY የWOW 
የጭነት መኪና አሽከርካሪ

MCPS ሁሉም ት/ቤቶቻችንና የመማርያ ክፍሎች 

ተማሪዎችን ለማገልገል የሚያስፈልጓቸው ቁሳቁሶች 

እንዳላቸው ለማረጋገጥ ይሞክራል። ነገር ግን፣ አንዳንዴ፣ 

ያልታሰበ ነገር ብቅ ይላል። ያኔ ነው ጆርጅ ኬሊ አቅሮቦቶች 

በጭነት መኪናው ዘፈን ደሞ በልቡ ይዞ ከተፍ የሚለው። 

ሚ/ር ኬሊ የWarehouse on Wheels/ባለመንኮራኩር 

መጋዘን/—ወይም WOW—የጭነት መኪና አሽከርካሪ ነው።
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ትኩረት
—————ê————— 

የአካባቢ ሞግዚትነት/ተንከባካቢነት

ከእያንዳንዱ የMCPS ተማሪ የምንጠይቀው አካባቢን 

እንዲያከብርና ዋጋ እንዲሰጥ። የምናስተምረውንም በተግባር 

እናውላለን። MCPS የአካባቢ መልካም ሞግዚት/ተንከባካቢ 

ለመሆንና የካርቦን ኮቴአችንን ለመቀነስ ቃል ገብቷል። 

ይህንን በተለያዩ መንገዶች ነው የምንተገብረው።

ሁሉም የህንፃ ፕሮጀክቶቻችን የተተለሙት በአካባቢ 

ላይ የሚኖሩ ተፅእኖዎች መቀነስና በ"አረንጓዴ" የህንፃ 

መሳርያዎችና ልምዶች መገልገል፣ ይህም—

 ¡ አትክልታዊ ጣርያዎች የዝናብ ጎርፍ የሚቀንሱ፤

 ¡ የሀይል አጠቃቀም ለመቀነስ ጂዮቴርማል 
ማሞቂያና ማቀዝቀዢያ ስርአቶች፤ እና፣

 ¡ የተፈጥሮ ብርሃን አጠቃቀም የሚጨምሩ ትላልቅ 
መስኮቶች።

ከ2003 ጀምሮ በMCPS ባጠቃላይ የቁጠባ ጥረቶች የሃይል 

አጠቃቀምን በ12 በመቶ ቀንሰዋል። እናም ለመቀነስ፣ 

ዳግም ለመጠቀም፣ እና ሪሳይክል ለማድረግ በዲስትሪክት 

አቀፍ የተደረጉ ጥረቶች በMCPS የ11 በመቶ የጥጥር 

ቆሻሻ መቀነስ አስከትለዋል።

ከትእይንቶች በስተኋላ

MCPS በየእለቱ የሚያገልግላቸው የተማሪዎች ቁጥር 

ከሮክቪልና ጌተርስበርግ ከተሞች ህዝቦች—ተደምረው—

በላይ ነው።  ይህን ያህል ብዛት ላላቸው ተማሪዎች 

በአለም ደረጃውን የጠበቀ ትምህርት ማቅረብ 

የሚጠይቃቸው እጅግ ቀልጣፋ የሆነ የትራንስፖርት 

ስርአትና የአለም-ደረጃ የምግብ አገልግሎት አሰራር፤ 

በኪነጥበብ የላቁ ህንፃዎች መገንባትና በፅዳትና 

በእንክብካቤ መያዝ፤ እና ተማሪዎቻችንና ሰራተኞቻችን 

የሚያስፈልጋቸው ቁሳቁሶችና አገልግሎቶች ማግኘታቸውን 

ማረጋገጥ ናቸው።

በየእለቱ፣ የMCPS ሰራተኞች ቡድን—ብዙዎች 

ከትርእይቶች በስተኋላ የሚሰሩ—ስለልጆቻችን ደከመኝ 

ሰለቸኝ ሳይሉ ይሰራሉ ዋነኛ አላማችንንም ይደግፋሉ፡

- ሁሉም ተማሪዎቻችን ለወደፊታቸው ለማበብ/ለመዳበር 

ማገዝ። 

MCPS የካርቦን ኮቴውን/
carbon footprint እንዴት 
እንደሚቀንስና እና በMCPS 
የትርእይቶች በስተኋላ 
ተመልከቱ።

http://www.montgomeryschoolsmd.org/
http://montgomeryschoolsmd.org/info/annualreport/#qr-environment
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ቀጣይ መሻሻል
አጭር እይታ

—————ê—————

MCPS ለቀጣይ መሻሻል ቃል ገብቷል። በጠንካራ የአሀዞችና 

የመረጃዎች ክምችት በመገልገል፣ ምን በመስራት ላይ 

እንደሚገኝ ምን ደግሞ በየደረጃው ለውጥ የት እንደሚያስፈልግ 

በተከታታይ እየገመገምን ነው።

በሙያዊ እድገት ስርአቶች/Professional Growth Systems 

በመገልገል፣ የሰራተኞቻችንን እድገት እንቆጣጠራለን እንዲሻሻሉ 

ለማገዝም ኢላማ ያለው ድጋፍ እንሰጣለን። በጠንካራ የአሀዞች 

ስርአት በመገልገል፣ የት/ቤቶቻችንና የዲስትሪክታችንን ጤንነት 

እንቆጣጠራለን ለውጤቶችም ራሳችንን ተጠያቂ እናደርጋለን። 

ግቡ አንድን ታላቅ የት/ቤት ስርአት አሁንም የተሻለ ለማድረግ 

ነው። 

የት/ቤት ድጋፍና መሻሻል መዋቅር
ት/ቤቶቻችን ስኬታማ እንዲሆኑ፣ ስኬት ምን እነደሚመስል 

ማወቅ አለብን ከዚያም አነሱን ከነዚያ ከሚጠበቁት አንፃር 

መለካት። ያ ነው ከSchool Support and Improvement 

Framework/የት/ቤት ድጋፍና መሻሻል መዋቅር (SSIF) 

በስተጀርባ ያለው ሀሳብ። SSIF በአራት ቁልፍ መስኮች—

አመራር፣ ትግባሬ፣ አመለካከት፣ እና የተማሪ ውጤቶች—

አካባቢ የስኬት ቅድመ-ሁኔታዎችን የሚለይ መሳርያ ነው።

በነዚህ መስኮች በያንዳንዳቸው ውስጥ በአሀዞችና በመረጃዎች 

በመገልገል እያንዳንዱ ት/ቤት በየት በኩል ጥሩ እንደሚካሄድ 

በየት በኩል መሻሻያ ቦታ እንዳለ ይወሰናል። አጥጋቢ የአሀዞችና 

የመረጃዎች ክምችት የማእከላይ ፅ/ቤት እና በት/ቤት የሚገኝ 

አመራር አብሮ እንዲሰሩና ለየሁኔታው እንዲስማሙ የተደረጉ 

የድጋፍና የማሻሻያ ፕላኖችን ለማዳበር ያስችላል።

የት/ቤት ድጋፍና መሻሻል መዋቅርን ዳስሱ  
www.montgomeryschoolsmd.org/info/ssif/

OpenDataMCPS 
MCPS ለግልፅነትን እና ክፍት መሆን ግዴታ የገባ ነው እና 

በOpenDataMCPS ደጃፉ ስለ አፈፃፀም፣ በጀት፣ እና 

መገልገያዎች አሀዞችን ይጋራል፡-

https://data.montgomeryschoolsmd.org/

ትኩረት
—————ê————— 

አመራርና ሙያዊ እድገት በMCPS

ሙያዊ እድገት የቀጣይ መሻሻል ቁልፍ አካል ነው። 

ለተማሪዎቻችን ከአዳዲስ መመዘኛዎችና ግምገማዎች 

እንዲሁም ተጨማሪ ተፈላጊዎች/ተጠባቂዎች ፣ 

መምህራኖቻችን እንዲማሩና ክሂሎታቸውን እንዲስሉ 

እዽድሎች ያስፈልጓቸዋል። የሙያዊ ትምህርት እድሎች 

አመቱን በሙሉ በት/ቤቶችና በዲስትሪክት ደረጃዎች 

ይቀርባሉ።

እጅጉን የጠጠረና ውጤታማ ሙያዊ እድገት የሚካሄደው 

በሰመር ወራት ነው። በጁላይ 2014፣ 900 የሚገመቱ 

የMCPS ሰራተኞች አስተምህሮን የሚያቀርቡበትንና በሁሉም 

የይዘት መስኮች ማንበብና መፃፍን የሚያቀናጁበትን መንገድ 

ለማሻሻል ተሰበሰቡ።

ስለ ት/ቤት ድጋፍና መሻሻል መዋቅር/
Improvement Framework እና MCPS 
በሙያዊ ስልጠና እንዴት መዋእለንዋይ ፈሰስ 
እንደሚያደርግ ተማሩ።

http://www.montgomeryschoolsmd.org/info/ssif/
http://montgomeryschoolsmd.org/info/annualreport/#qr-ssif
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የበርካታ አመት በጀት ዝግጅት ስልት

በጀት ከዶላሮችና ከሳንቲሞች በላይ ነው—የተፈላጊ እሴቶቻችንና 

የቅድሚያ ምርጫዎቻችን ነፀብራቅ ነው። ባለፉት ሶስት 

አመቶች፣ MCPS ባለበርካታ አመት በጀት ስልት ተግብሯል 

ይህም ዲስትሪክቱን የሚከተሉትን እንዲፈፅም አስችሎታል፡-

 ¡ ቀጥዩን የምዝገባ እድገት ለማስተዳደርና የተማሪዎችን 
ታዳጊ ፍላጎቶች ለማሟላት፤

 ¡ የግኝት ክፍተትን ለማጥበብ፣ ብሎም ለመዝጋት፣ 
በቁልፍ መስኮች የሙአለንዋይ ፈሰስ ማድረግ፤ እና፣

 ¡ ተማሪዎችን ለ21ኛው ክፍለዘመን ስኬት ማዘጋጀት።

በMCPS በጀት ውስጥ ከያንዳንዱ ዶላር ከ80 በመቶ በላይ 

በመማርያ ክፍል ትምህርት ላይ ይውላል እናም ሌላ 14 በመቶ 

ደግሞ የተማሪዎቻችን ፍላጎቶች መሟላታቸውን ለሚያረጋግጡት 

ት/ቤቶች ድጋፍ አገልግሎቶች ላይ ይውላል። ሰራተኞቻችን 

ሀይላችን ናቸው ስለዚህም ነው በMCPS በጀት ውስጥ 

ከያንዳንዱ ዶላር 90 ሳንቲም በኛ በላቁ መምህራን፣ የድጋፍ 

ሰራተኞች፣ እና አስተዳዳሪዎች ላይ የሚውለው።

በMontgomery County ህዝባዊ ትምህርት ቀድምትነት አለው 

ት/ቤቶቻችንም የህዝባዊ  ኩራት ምንጭ ናቸው። ያም ዜጎቻችን 

ባለፉት አመታት—በአስቸጋሪ የኤኮኖሚ ጊዚያትም ይሁን—በት/

ቤቶቻችን ባዋሉት መዋእለነዋይ ፈሰስ ተንፀባርቋል። ጠንካራ 

የትምህርት ስርአት የMontgomery Countyን የወደፊት 

ለማረጋገጥ ቁልፍ መሆኑን ማህበረሰባችን ያውቃል። ለዚህም ነው 

የበለጠ ችግር ባላቸው ት/ቤቶች በተጨማሪ ሙአለንዋይ ፈሰስ 

ማድረግ የምንፈልገው።

ባለፈው ሶስት አመቶች አብዛኛዎች የበጀት ጭማሪዎቻችን 

MCPSን እድገቱን ለመቋቋምና የመደበኛ ስራ ለማንቀሳቀስ 

ብቻ ነው ያስቻለው። ቢሆንም፣ ባለበርካታ አመት የበጀት 

ስልታችን ክፍተቱን ለመዝጋት በሚያጣድፉ እና ተማሪዎች 

የ21ኛው ክፍለዘመን ስራ ቦታ አዳዲስ ተፈላጊዎች እንዲያሟሉ 

በሚያግዟቸው ቁልፍ መስኮች ላይ አዳዲስ የሙአለንዋይ 

ፈሰሶችን ያካትታል።

ባለፉት ሶስት አመታት ሙአለንዋይ ፈሰስ ካደረግንባቸው 

መስኮች የሚከተሉት ይገኙበታል፡-

 ሂሳብና ማንበብና መፃፍ
በትግል ላይ ለሚገኙ ተማሪዎች ይበልጥ ትኩረት ያለው 

ትምህርት ለመስጠት 50 መምህራንን ከፍተኛ-ፍላጎት ላላቸው 

የሁለተኛ ደረጃ ት/ቤቶች መጨመር።

 የእንግሊዘኛ ቋንቋ ተማሪዎች
እንግሊዘኛ እንደ ሁለተኛ ቋንቋ ለሚማሩ ተማሪዎቻችን ይበልጥ 

ለማገልገል መምህራን፣ ስልጠና፣ እና ድጋፍ መጨማር።

  የልዩ ትምህርት አገልግሎቶች/Special 
Education Services

በግላዊ ትምህርት ፕሮግራሞች/Individualized Education 

Programs ተማሪዎች የተለያዩ ፍላጎቶችን ለማሟላት 

በሚያስችሉን ሰራተኞች፣ ስልጠና እና ውጤታማ ፕሮግራሞች 

ላይ የሙአለንዋይ ፈሰስ ማድረግ።

 የተማሪ ድጋፍ አገልግሎቶች
የተማሪዎችን አካዴሚያዊና ማህበራዊ ስሜታዊ ፍላጎቶች 

ይበልጥ ለማርካት ባለፉት ሶስት አመቶች አማካሪዎች፣ የት/

ቤት ሳይኮሎጂስቶች፣ እና ፒውፒል ፔርሶኔል ሰራተኞች/pupil 

personnel workers መጨመር።

 የመምህር አመራር
የመምህር መሪዎቻችንን ለአስተማሪዎችና ለት/ቤት ሰራተኞቻችን 

ሙያዊ እድገት፣ ስልጠና፣ እና ቁጥጥር እንዲያቀርቡ ተጨማሪ 

እድሎች ማስገኘት።

ስለ MCPS የስራ ማስኬጃ በጀት በይበልጥ ተማሩ፡-  
www.montgomeryschoolsmd.org/departments/budget/

የስራ ማስኬጃ በጀት

http://www.montgomeryschoolsmd.org/
http://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/budget/
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በ ጀት  ቀጣይ

ካፒታል በጀት
—————ê————— 

የካፒታል ማሻሽያዎች ፕሮግራም

ልጆቻችን የሚገባቸውን የመማርያ ክፍሎች መስራት
Montgomery County Public Schools በሜሪላንድ 

ስቴትና በሀገር ደረጃ እጀግ በጣም ፈጥነው ከሚገሰግሱት የት/

ቤት ዲስትሪክቶች አንዱ ነው። ከዚህ እድገት ጋር በርትቶ 

መጓዝ ማለት ዛሬ እዚህ ላሉትና ለወደፊት ለሚመጡት ልጆች 

የመማርያ ክፍል ቦታዎች መጨመር ማለት ነው። ባለፉት 

አስር አመታት፣ MCPS ባጣም ተፈላጊ ቦታ የጨማሩ 11 

አዳዲስ ት/ቤቶችና በደርዘኖች የሚቆጠሩ የመቀጠያና የማደሻ/

ማስፋፍያ ፕሮጅክቶችን ከፍቷል። እነዚህ ፕሮጀክቶች በወቅቱና 

በበጀታቸው ተከፍተዋል።

ያሁኑ የ$1.53 ቢልዮን  የስድስት-አመት የካፒታል ማሻሻያ 

ፕሮግራም በ2020-21 የትምህርት ዘመን የሚፈፀሙ ከ35 

በላይ የህንፃ ፕሮጀክቶች ያካትታል እና ለበርካታ ሌሎች 

ፕሮጀክቶችም የፕላን ሂደት ይጀምራል።

ስለ 

ካፒታል ማሻሻያ ፕሮግራም በተጨማሪ ተማሩ፡- www.
montgomeryschoolsmd.org/፣ 
 
 “CIP”ን ፈልጉ

Wilson Wims Elementary School በግንባታ ላይ

የገንዘቡ ምንጭ የ2014 የበጀት ዘመን የስራ ማስኬጃ በጀት 
ጠቅላላ ገቢ = $2,225,421,052  
(ካርታው ላይ በሚሊዮን ዶላሮች) 

የድርጅት/ኢንተርፕራይዝ ገንዘቦች,
$60.4    3%

MCPS ገንዘብ/ፈንድ ከወጪ-ቀሪ,
$26.9   1%

ሌላ,  $12.2    1%

ፌደራላዊ,  $72.7   3%

ስቴት ,
$605.0    27%

ያካባቢ,
$1,448.2    65%

የገንዘቡ ምን ላይ እንደዋለ የ2014 የበጀት ዘመን የስራ ማስኬጃ በጀት 
ጠቅላላ ወጪ = $2,225,421,052  
(ካርታው ላይ በሚሊዮን ዶላሮች) 

የራስ መደገፊያ የድርጅት ገንዘቦች ,
$60.4    3%

መላ-ስርአት ድጋፍ ,
$50.5   2%

የት/ቤት ድጋፍ አገልግሎቶች ,
$304.5   14%

ትምህርት አሰጣጥ ,
$1,810.0    81%

http://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/planning/cipmaster.aspx
http://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/planning/cipmaster.aspx
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ስኬታችንን መለካት
—————ê————— 

አምስት ዲስትሪክት አቀፍ ምእራፎች

MCPS በአንድ ተማሪ የትምህርት ጉዞ አሀዞችን በአምስት 

አስፈላጊ ምእራፎች—3ኛ፣ 5ኛ፣ 8ኛ፣ 9ኛ ክፍሎች፣ እና 

በምረቃ—ይቆጣጠራል።  የተማሪ ግኝት ለማሻሻል የስራ 

ፕሮግራሞች በማደራጀት ረገድ ት/ቤቶችንና የስራ ክፍሎችን 

ለመምራት ለነዚህ ምእራፎችና የተያያዙ መረጃ አመልካቾች 

የአፈፃጸም ግቦች ተደራጅተው ይገኛሉ።

የአካዴሚያዊ ግስጋሴ መለኪያዎች/
MEASURES OF ACADEMIC 
PROGRESS (MAP)

ንባብ ለ3ኛ፣ 5ኛ፣ 8ኛ እና ሂሳብ ለ5ኛ ክፍሎች

ከMaryland School Assessments/የሜሪላንድ የት/ቤት 

ግምገማዎች/ (MSAs) ወደ Partnership for Assessment 

of Readiness for College and Careers/ለኮለጅና ለስራ 

ዝግጁነት ግምገማ ሽርክና/ (PARCC) ግምገማዎች ሽግግር 

ምክንያት፣ Montgomery County Public Schools 

የMeasures of Academic Progress/የአዴሚያዊ ግስጋሴ 

መለኪያዎች/ (MAP)ን በመቆጣጠርያ ስርአት አፈፃፀም 

ለማጠናከር መረጠ። የMAP ግምገማዎች በኮምፒውተር ላይ 

የተመሰረቱ፣ ከተፈታኙ አቅም መሰረት የሚስተካከሉ ፈተናዎች/

adaptive tests በሂሳብና በንባብ ቀጣይ/continuum ክሂሎቶች 

አካባቢ የተተለሙ ናቸው። MCPS የMAPን ግምገማዎች ለበርካታ 

አመታት አስተዳድሯል አሀዞቹንም ትምህርትን ለማስታወቅና 

ጣልቃገብነትን በምርመራ ውጤት ለመወሰን ተጠቅሞባቸዋል። 

በ2013-14፣ MCPS ለዲስትሪክቱ ማመሳከርያ/baseline 

መሰረተ ምክንያቱም ከጋራ ዋንኛ የስቴት መመዘኛዎች/Common 

Core State Standards ጋር የተቀናጀ የነዚህ ፈተናዎች አዲስ 

እትም/version ተግባራዊ ስለተደረገ። በተጨማሪ፣ በንባብና 

በሂሳብ ቀልጣፋና ከፍተኛ ማጣቀሻዎች/benchmarks የመስረተ 

ምርምር ተደርጓል። የሚከተሉት ሰንጠረዦች በ3ኛ፣ 5ኛ፣ እና 

8ኛ ክፍሎች ለንባብ እና ለ5ኛ ክፍል ለሂሳብ ማመሳከርያ አሀዞች 

ይሰጣሉ። 

ባጠቃላይ የንባብ አፈፃፀም በ2014 የሚያመለክተው በ3ኛ፣ 

5ኛእና 8ኛ ክፍሎች የሚገኙ ተማሪዎች የአመቱን ማመሳከርያዎች 

እንዳሟሉ ወይም እንዳለፉት (75.2 በመቶ እስከ 85.5 በመቶ) 

አፈፃፀም

2013–2014
የ3ኛ ክፍል ንባብ በብቃት ደረጃዎች

ተጨማሪ አሀዞችና ካርታዎች በመስመር ላይ አመታዊ 
ራፖር መታየት ይችላሉ።

l ጠቅላላ l ወንድ l ሴት l ህንዳዊ አሜሪካዊ l እሲያዊ l ጥቁር l ሂስፓኒክ l ነጭ l ሁለት ወይም ከዚያ በላይ  l FARMS l LEP l ልዩ ትምህርት 特特特特l ጠቅላላ l ወንድ l ሴት l ህንዳዊ አሜሪካዊ l እሲያዊ l ጥቁር l ሂስፓኒክ l  ነጭ l ሁለት ወይም ከዚያ በላይ l FARMS l LEP l ልዩ ትምህርት

http://www.montgomeryschoolsmd.org/
http://montgomeryschoolsmd.org/info/annualreport/#qr-data
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ነው። በየደረጃው ከዘር/ትውልድ ፈርጆች፣ እንዲሁም ልዩ 

አግልግሎት ከሚቀበሉ ተማሪዎች፣ ጋር የተያያዘ መለዋወጥ 

በየደረጃው ነበር። ለ3ኛ ክፍል፣ የብቃት መጠን ልዩነት ከ89.4 

በመቶ ለነጭ ተማርዎች ወደ 56.3% ለሂስፓኒክ ተማሪዎች 

ደርሷል። በተጨማሪ፣ ነፃና ቅናሽ-ዋጋ ምግብ የተቀበሉ ተማሪዎች 

55.5 በመቶ፣ ልዩ የትምህርት አገልግሎቶች የተቀበሉ ተማሪዎች 

38.5 በመቶ፣ እና የተወሰነ የእንግሊዘኛ ችሎታ አንዳላቸው የተለዩ 

ተማሪዎች 56.5 በመቶ የተመደቡትን ማመሳከርያዎች አሟልተው 

ወይም አልፈው ነበር። በ5ኛ እና 8ኛ ክፍሎች፣ የአመት መጨረሻ 

ማመሳከርያዎችን ያሟሉ ወይም ያለፉ መቶኛ በአጣቃላይ ከፍተኛና 

ለአብዛኛው የተማሪ ቡድንም እንዲሁ ነው። 

አ ፈ ፃ ፀም  ቀጣይ

የጋሉፕ/GALLUP ተሳትፎ የዳሰሳ ጥናት፣ በፎል 2014

 Montgomery County Public Schools የሰራተኛና የተማሪ ተሳትፎ/ግንኙነት ለመለካትና በውጤቶቹ የት/ቤት ስርአት 

ማሻሻያ ጥረቶችን ለመምራት ለመጠቀም በ2012 ከጋሉፕ ጋር ሽርክና ጀመረ።

የMCPS ተማሪዎች፡-

53%

ባለተስፋ
ለወደፊት ያሉን ሀሳቦችና ሃይል 
ጥረቶችን፣ አካዴሚያዊ ግኝትን፣ 
የተገኙ ክሬዲቶችን፣ እና በሁሉም 
እድሜ የሚገኙ ተማሪዎች መያዝን 

ያራምዳሉ።

51%

ተሳትፎ
በት/ቤት ተሳትፎና ጉጉት ተማሪዎች ምን ይህል 

የታወቁ እንደሆኑና ምን ያህል ጊዜ ይበልጥ 
የሚችሉትን እንደሚያገኙ ያንፀባርቃል። 

65%

መዳበር/ማበብ
ስለ ህይወታችን እንዴት እንደምናስብና 

አኗኗራችን ተማሪዎች ዛሬ እንዴት እንደሆኑ 
እና የወደፊታቸውን ስኬት ይተነብያል።

2013–2014
የ3ኛ ክፍል ንባብ በከፍተኛ ደረጃዎች

ስለ ጋሉፕ ዳሰሳ ጥናት ተጨማሪ ተማሩ እናም ዲስትሪክት አቀፍ የት/ቤቶችን ውጤቶች 
ተመልከቱ።

l ጠቅላላ l ወንድ l ሴት l ህንዳዊ አሜሪካዊ l እሲያዊ l ጥቁር l ሂስፓኒክ l  ነጭ l ሁለት ወይም ከዚያ በላይ l FARMS l LEP l ልዩ ትምህርት

http://www.montgomeryschoolsmd.org/info/gallup/#qr-gallup
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2013–2014
የ5ኛ ክፍል ሂሳብ በብቃት ደረጃዎች

2013–2014
የ5ኛ ክፍል ንባብ በብቃት ደረጃዎች

2013–2014
የ5ኛ  ክፍል ንባብ በከፍተኛ ደረጃዎች

l ጠቅላላ l ወንድ l ሴት l ህንዳዊ አሜሪካዊ l እሲያዊ l ጥቁር l ሂስፓኒክ l  ነጭ l ሁለት ወይም ከዚያ በላይ l FARMS l LEP l ልዩ ትምህርት

l ጠቅላላ l ወንድ l ሴት l ህንዳዊ አሜሪካዊ l እሲያዊ l ጥቁር l ሂስፓኒክ l  ነጭ l ሁለት ወይም ከዚያ በላይ l FARMS l LEP l ልዩ ትምህርት

l ጠቅላላ l ወንድ l ሴት l ህንዳዊ አሜሪካዊ l እሲያዊ l ጥቁር l ሂስፓኒክ l  ነጭ l ሁለት ወይም ከዚያ በላይ l FARMS l LEP l ልዩ ትምህርት

http://www.montgomeryschoolsmd.org/
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አ ፈ ፃ ፀም  ቀጣይ

2013–2014
8ኛ ክፍል ንባብ በከፍተኛ ደረጃዎች

2013–2014
5ኛ ክፍል ሂሳብ በከፍተኛ ደረጃዎች

2013–2014
8ኛ ክፍል ንባብ በብቃት ደረጃዎች

l ጠቅላላ l ወንድ l ሴት l ህንዳዊ አሜሪካዊ l እሲያዊ l ጥቁር l ሂስፓኒክ l  ነጭ l ሁለት ወይም ከዚያ በላይ l FARMS l LEP l ልዩ ትምህርት

l ጠቅላላ l ወንድ l ሴት l ህንዳዊ አሜሪካዊ l እሲያዊ l ጥቁር l ሂስፓኒክ l  ነጭ l ሁለት ወይም ከዚያ በላይ l FARMS l LEP l ልዩ ትምህርት

l ጠቅላላ l ወንድ l ሴት l ህንዳዊ አሜሪካዊ l እሲያዊ l ጥቁር l ሂስፓኒክ l  ነጭ l ሁለት ወይም ከዚያ በላይ l FARMS l LEP l ልዩ ትምህርት
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አልጄብራ 1 በ8ኛ ክፍል

የአልጄብራ 1 ምእራፍ በ8ኛ ክፍል መጨረሻ ላይ የC ውጤት ወይም ከዚያ በላይ ስኬታማ አፈፃፀም ላይ የተመሰረተ ነው።
አልጄብራ ወደ ኮሌጅና ስራ ስኬት የሚመሩ የከፍተኛ ደረጃ ሂሳብ መግቢያ ተብሎ ይታሰባል። በተጨማሪ፣ በከፍተኛ የሁለተኛ ደረጃ 
ት/ቤቶች አመታት ወደ ከፍተኛ ደረጃ የሂሳብ ኮርሶች ማምራትን የሚያካትት ከሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት በፊት የአልጄብራ ኮርስ የሚወስዱ 
የ8ኛ ክፍል ተማሪዎች የረጅም ጊዜ ጥቅሞች እንዳሏቸው ምርምር ያመለክታል።   ተማሪዎችን ለ21ኛው ክፍለዘመን ትምህርት 
ከማዘጋጀት ፍላጎት ጋር፣ MCPS ሁሉም ተማሪዎች ከፍተኛ-ደረጃ ሂሳብ ኮርሶች እንዲወስዱ ያበረታታል።  

የ9ኛ ክፍል እንግሊዘኛ

የ9ኛ ክፍል እንግሊዘኛ ምእራፍ የተመሰረተው የC ወይም ከዚያ በላይ ውጤት ጋር የእንግሊዘኛ ኮርስ ስኬታማ አፈፃፀም ላይ 
ነው።

9ኛ ክፍል የሚገቡ ተማሪዎች አስፈላጊ የአካዴሚያዊና ማህበራዊ ሽግግር ይጀምራሉ። ሽግግሩ ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤትን ለመፈፀም አልሚ 
ወይም አጥፊ ዓመት ሊሆን ይችላል። ለመጀመርያ ጊዜ፣ ተማሪዎች ለምረቃ ተፈላጊ በሆኑ ዋናኛ ኮርሶች የማለፍያ ውጤቶች እንዲያገኙ 
ይፈለግባቸዋል። የMCPS ምረቃ ተፈላጊዎች በእንግሊዘኛ 4 ክሬዲቶች ማግኘትን ያካትታሉ። ተማሪዎችን ለኮሌጅና ለስራ ዝግጁ 
እንዲሆኑ ለማዘጋጀት በእንግሊዘኛ ስርአተትምህርት ክርሶቹ ብርቱ ናቸው። 

2013–2014
አልጀብራ 1 ከC ወይም ከዚያ በላይ በ8ኛ ክፍል

2013–2014
9ኛ ክፍል እንግሊዘኛ ከC ወይም ከዚያ በላይ

l ጠቅላላ l ወንድ l ሴት l ህንዳዊ አሜሪካዊ l እሲያዊ l ጥቁር l ሂስፓኒክ l  ነጭ l ሁለት ወይም ከዚያ በላይ l FARMS l LEP l ልዩ ትምህርት

l ጠቅላላ l ወንድ l ሴት l ህንዳዊ አሜሪካዊ l እሲያዊ l ጥቁር l ሂስፓኒክ l  ነጭ l ሁለት ወይም ከዚያ በላይ l FARMS l LEP l ልዩ ትምህርት

http://www.montgomeryschoolsmd.org/
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የ9ኛ ክፍል ሂሳብ

የ9ኛ ክፍል ሂሳብ ምእራፍ የተመሰረተው የC ወይም ከዚያ በላይ ውጤት ጋር የሂሳብ ኮርስ ስኬታማ አፈፃፀም ላይ ነው።

በ9ኛ ክፍል ስኬት ወይም መውደቅ ተማሪ ከሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት በወቅቱ የመመረቅ ጉዳይ ላይ ተፅእኖ እንዳለው በተከታታይ 
ዘገባ ተደርጎበታል። የ9ኛ ክፍል ተማሪዎች ወደ 10ኛ ክፍል ለማለፍ የተወሰኑ ክሬዲቶች ማግኘት አለባቸው። የMCPS ተማሪዎች 
በአለምአቀፍ ኤኮኦኖሚ ተወዳዳሪ እንዲሆኑ የህዝብ ትኩረት ሂሳብ ወሳኝ ንጥረነገር የመሆኑ አስፈላጊነት ላይ አተኩሯል። 

የ9ኛ ክፍል ብቃት/ተመራጭነት

የ9ኛ ክፍል ተመራጭነት/ብቃት ምእራፍ የሚያተኩረው በአንድ የትምህርት አመት የ9ኛ ክፍል ተማሪዎች በሁለት ወይም 
ከዚያ በላይ የማርክ መስጫ ወቅቶች ብቁ የሚሆኑበት መቶኛ ነው።

ለተወሰኑ ተማሪዎች ወደ ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት መሸጋገር ፈታኝ ሊሆን ይችላል። ተማሪዎች የተጠመዱ መሆናቸውና ሁለገብ ትምህርት 
እንዳላቸው ለማረጋገጥ አንድ መንገድ ከትምህርት ጊዜ ውጭ እንቅስቃሴ የሚያካትት ውጤታማ የትምህርት ፕሮግራም ማቅረብ እንደሆነ 
MCPS ያምናል። የሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ተማሪዎች በተለያዩ አቴሊቲካዊና አትሌቲክ ያልሆኑ ከትምህርት ግዜ ውጭ እንቅስቃሴዎች 
እንዲሳተፉ እድሎች እንዲኖራቸው ተደርጓል። የተወሰኑ ከትምህርት ግዜ ውጭ እንቅስቃሴዎች ለተሳትፎ አካዴሚያዊ ብቃት 
ይጠይቃሉ—ተማሪዎች በማርክ መስጫ ወቅት አማካይ 2.0 ወይም ከዚያ በላይ እንዲይዙ ወይም በአንድ ማርክ መስጫ ወቅት ከአንድ 
ኮርስ በላይ መውደቅ የለባቸውም። 

2013–2014
የ9ኛ ክፍል ብቃት

2013–2014
9ኛ ክፍል ሂሳብ ከC ወይም ከዚያ በላይ

l ጠቅላላ l ወንድ l ሴት l ህንዳዊ አሜሪካዊ l እሲያዊ l ጥቁር l ሂስፓኒክ l  ነጭ l ሁለት ወይም ከዚያ በላይ l FARMS l LEP l ልዩ ትምህርት

l ጠቅላላ l ወንድ l ሴት l ህንዳዊ አሜሪካዊ l እሲያዊ l ጥቁር l ሂስፓኒክ l  ነጭ l ሁለት ወይም ከዚያ በላይ l FARMS l LEP l ልዩ ትምህርት
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አልጄብራ 2 በ11ኛ ክፍል

የአልጄብራ 2 ምእራፍ የተመሰረተው በ11ኛ ክፍል መጨረሻ ላይ የC ወይም ከዚያ በላይ ውጤት ጋር የኮርስ ስኬታማ 
አፈፃፀም ላይ ነው።

ምርምር፣ በሀገር ደረጃና በMCPS፣ አልጄብራ 2ን በስኬት የሚፈፅሙ የሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ተማሪዎች ኮሌጅ ሲገቡ ማስተካከያ 
ፕሮግራም ላያስፈልጋቸው ይችላል እና ኮሌጅም ባብዛኛው ይመዘገባሉ፣ ኮሌጅ ይቆያሉ፣ የባቸለር ዲግሪ እንደሚያገኙም ያመለክታል። 
በተጨማሪ፣ የምርምር ጥናቶች በአልጄብራ 2 ይዘት እውቀትና በSAT ሂሳብ ክፍል ዝምድና እንዳለ አሳይተዋል። በሜሪላንድ ዩኒቨርሲቲ 
ስርአትና ሌሎች ኮሌጆች ለመግባት የአልጄብራ 2 ከሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት አስፈላጊ ኮርሶች አንዱ ነው። 

የAP እና IB ፕሮግራሞች

የዲስትሪክቱ ምእራፍ የሚያተኩረው የAP ፈተና ውጤቶች 3ና ከዚያ በላይ ወይም የIB ፈተና ውጤቶች 4 እና ከዚያ በላይ 
በሚያገኙ ተመራቂዎች ላይ ነው።

MCPS ወደ የተሻለ ምደባ/Advanced Placement (AP) እና ወደ አለምአቀፍ ባካሎርያ/International Baccalaureate (IB) 
በቀላሉ መድረስን ለማረጋገጥ እና አፈጻጸም በIB ወይም በAP ክፍሎች ላላቸው ተጨማሪ ድጋፍ በመስጠት ለኮሌጅ እና ለስራ 
ለማዘጋጀት ግዴታ ገብቷል። የAP እና የIB ፈተናዎች የተማሪን ለኮሌጅ ደረጃ ስራ ዝግጁነት ለመለካት የሚጠቅሙ አመልካቾች ናቸው 
እና በኮሌጆች ለኮርስ ክረዲትና ለተሻለ ምደባ ሊጠቀሙባቸው የሚችሉ ናቸው። 

2013–2014
አልጀብራ 2 ከC ወይም ከዚያ በላይ በ11ኛ ክፍል

2013–2014
AP 3 ወይም ከዚያ በላይ/IB 4 ወይም ከዚያ በላይ

l ጠቅላላ l ወንድ l ሴት l ህንዳዊ አሜሪካዊ l እሲያዊ l ጥቁር l ሂስፓኒክ l  ነጭ l ሁለት ወይም ከዚያ በላይ l FARMS l LEP l ልዩ ትምህርት

l ጠቅላላ l ወንድ l ሴት l ህንዳዊ አሜሪካዊ l እሲያዊ l ጥቁር l ሂስፓኒክ l  ነጭ l ሁለት ወይም ከዚያ በላይ l FARMS l LEP l ልዩ ትምህርት

http://www.montgomeryschoolsmd.org/


2 0  |  MON TGOMER Y  C OUN T Y  P U B L I C  S C HOO L S

የSAT/ACT አፈፃፀም

የዲስትሪክቱ ምእራፍ የሚያተኩረው የተዳመረ ውጤት በSAT 1650 ወይም የተዳመረ ውጤት በACT 24 ወይም ከዚያ 
በላይ ያገኙ ተመራቂዎች መቶኛ ላይ ነው።

MCPS ከሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት በኋላ አካዴሚያዊ ክትትልን ለማበልፀግ በሁሉም ተማሪዎች በSAT እና/ወይም በACT ስኬታማ 
አፈፃጸምን እንደመዳረሻ ለማድረግ ግዴታ ገብቷል። SAT እና ACT የተማሪን ለኮሌጅ ደረጃ ስራ ዝግጁነት መለኪያዎች ናቸው። ይህ 
ምእራፍ የሚያጎላው በSAT ሶስት መለስተኛ ፈተናዎች—ሂሳዊ ንባብ፣ ሂሳብ፣ እና መፃፍ—ሊገኝ ከሚችል 2400 ነጥቦች ውስጥ 1650 
ወይም ከዚያ በላይ የተዳመረ ውጤት—ወይም በACT አራት መለስተኛ ፈታናዎች—እንግሊዘኛ፣ ሂሳብ፣ ንባብ፣ እና ሳይንስ—ሊገኝ 
ከሚችሉ 32 ነጥቦች ውስጥ 24 ወይም ከዚያ በላይ የተዳመረ ውጤት—ያገኙ የተመራቂ ፈተና ወሳጆች መቶኛ ላይ ነው። 

የአራት አመት የምረቃ መጠን

የዲስትሪክቱ ምእራፍ በአራት አመት ውስጥ ከሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት የተመረቁ ተማሪዎች ቁጥር ላይ ያተኩራል።

ለአንድ የት/ቤት 
ዲስትሪክት፣ የምረቃ 
መጠን ለሁሉም ት/ቤቶች 
አስፈላጊ መለኪያ ነው። 
የሚነግረን የሁለተኛ ደረጃ 
ት/ቤቶቻችን ተማሪዎችን 
ለኮሌጅና ለስራ እንዴት 
በጥሩ ሁኔታ 
እንዳዘጋጇቸው ብቻ 
ሳይሆን፣ ተማሪዎቻችን 
በተቀዳሚ ክፍሎቻቸው 
ለስኬት እንዴት በጥሩ 
ሁኔታ እንደተዘጋጁም 
ጭምር ያመለክታል። ይህ 
የአሀዝ ነጥብ የተመሰረተው 
በአራት-አመት የጋራ 
ዝግጅት/cohort ምረቃ 
መጠን በሜሪላንድ ስቴት 
የትምህርት መምርያ 
የሚገለገልበት ስሌት ነው። 

አ ፈ ፃ ፀም  ቀጣይ

2013–2014
SAT 1650 ወይም ከዚያ በላይ/ACT 24 ወይም ከዚያ በላይ
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FARMS

2013–2014 የአራት አመት የCohort ምረቃ መጠን
2013 Cohort 2014 Cohort

l ጠቅላላ l ወንድ l ሴት l እሲያዊ l ጥቁር l ሂስፓኒክ l  ነጭ l ሁለት ወይም ከዚያ በላይ l FARMS l LEP l ልዩ ትምህርት
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ድርጅታዊ ውጤታማነት

ለአሰራር ከፍተኛነት/ልቀት የገባነው ግዴታ
በMontgomery County Public Schools ድርጅታዊ 

ውጤታማነት በተላያዩ መንገዶች ይከሰታል/ይታያል። ለት/

ቤቶችና ለተማሪዎች በምናደርገው ቀጥታዊ አገልግሎታችን 

አማካይነት ይታያል፤ ጥንቃቄ ለተሞላቸው የፋይናንስ ልምዶች 

ያለን ጥብቅ ክትትል፤ ለካባቢያዊ ጠባቂነት የገባነው ግዴታ፤ 

እና በህዝባዊ ትምህርት እጅጉን የላቁ ሰራተኞች በመቅጠር፣ 

በመያዝ፣ እና በማዳበር። በነዚህ ቁልፍ መስኮች ስኬታችንን 

መለካት የተማሪዎቻችንን ስኬት ለመደገፍ የቀጣዩ ጥረታችን እና 

ለቀጣይ መሻሻል ያለን የፅኑ አደራ አስፈላጊ አካል ነው። 

የሚከተሉት ካርታዎች ከአንድ የስራ መስክ—አካባቢያዊ ቀጣይነት/
ተደጋፊነት/Sustainability— አሀዞችን ይሰጣሉ።  ሁሉንም 
የድርጅታዊ ውጤታማነት አሀዞች ለማየት፣ መስመር ላይ አመታዊ 
ራፖር ይጎብኙ።

አካባቢያዊ ቀጣይነት/ተደጋፊነት/Sustainability 
መለኪያዎች 
 ¡ እንደገና ጥቅም ላይ የዋለ/recycled ቆሻሻ፣ ተፈላጊና 
በበጎ ፈቃድ

MCPS የጠጠረ-ቆሻሻዎቹ ክፍሎችን እንደገና ስራ ላይ ለማዋል/
recycling እና የነዚህን ጥረቶች አፈፃፀም መከታተል ታላቅ 
ግዴታ ገብቷል። Montgomery County አራት የቁሳቁስ 
ፈርጆች፡- ወረቀት/ካርቶን፣ ጠርሙሶች/ጣሳዎች፣ የቀዬ ቆሻሻ፣ 
እና የተጣለ ብረት እንደገና ስራ ላይ እንዲውሉ ይጠይቃል። 
በተጨማሪ፣ MCPS  ከትናንሽ መጠጫ ከረጢት ከመሳሰሉ 
ነገሮች እስከ ከፍተኛ የህንፃ ፍርስራሾች 20 የተለያዩ ነገሮችን 
እንደገና ይጠቀምባቸዋል/recycle። እነዚ ተጨማሪ ቁሳቁሶች 
የሚለኩት "በጎ ፈቃድ" በሚባለው ፈርጅ ነው፣ ከነዚህም 
አብዛኛው ክብደት ደሞ የህንፃ ስብርባሪ ነው። በ2014 የበጀት 
ዘመን፣ በMCPS ከአፈለቀው የቆሻሻ ፈሰስ 80 በመቶው 
ተመልሶ ተመርቶ/recycled ነበር፣ ተፈላጊ ፈርጅ እና በጎ 
ፈቃድ ፈርጅ ሁለቱንም ጨምሮ። 

 ¡ የተገለሉ መካነ-አትክልት/greenhouse ፍልቀቶች/
emissions

የመካነ-አትክልት/greenhouse የጋዝ/ጢስ ፍልቀቶች በተላያዩ 
የጥበቃ/sustainability ፕሮግራሞችና የሙአለንዋይ ፈሰሶች 

ይቀነሳሉ። የአፈፃፀም መለኪያ እንዚህን መቀነሶች/reductions 
በአምስት ፈርጆች ይከታተላቸዋል፡- የሀይል ተቀጥያዎች/retrofits፣ 
የነፋስ ሀይል ግዥዎች፣ መልሶ ማምረት/recycling፣ የት/ቤት ሀይል 
እና መልሶ ማምረት ፕሮግራም/School Energy and Recycling 
Program ቅነሳዎች፣ እና የሀይል ቅልጥፍና መሻሻሎች በግንባታ/
construction ፕሮግራም። ከ2003 ጀምሮ፣ MCPS የመካነ-
አትክልት ጋዝ ፍልቀቶችን/greenhouse gas emissions ከ70,000 
ሜትሪክ ቶን የካርቦን ዳዮክሳይድ ተመጣጣኝ፣ ወይም MTCO2e፣ 
ቀንሷል። ይህ ከ2003 ጀምሮ በMCPS የካርቦን ኮቴ/carbon 
footprint 28 በመቶ ቅነሳ ይወክላል። በ2014 በጀት ዘመን፣ የፀሀይ 
ብርሀን ምንጮች/Solar photovoltaics (PV) እና መልሶ ማምረት/
recycling የጠቅላላው የMTCO2e ቅነሳ ከሶስት በመቶ ያነሰ ቅነሳን 
ይወክላሉ። ከፀሃይ PV የሀይል ተሀድሶ ክሬዲቶች የሶስተኛ ወገን 
ንብረት ናቸው እዚህ እንዲታዩ የተደረገበትም ለመካነ አትክልት 
የጋዝ ፍልቀቶች/greenhouse gas emissions ከሚያበረክቱ ሌሎች 

ፕሮግራሞች ጋር ተዛማች ብዛቱን ለማሳየት ብቻ ነው።

 ¡ የህንፃ ሀይል አጠቃቀም መጣቀሻ 
የህንፃ ሀይል አጠቃቀም መጣቀሻ (EUI) አንድ ህንፃ ሀይልን 
እንዴት በቅልጥፍና እንደሚጠቀምበት ያሳያል። በተጨማሪም ዘላቂና 
ያልተስተካከሉ  የአየር የሙቀት/ቅዝቃዜ ወቅቶች በህንፃ ሀይል 
ፍጆታ ላይ ከፍተኛ ተጽእኖ ሊያደርጉ ይችላሉ።  የ2012 በጀት 
ዘመን ከተለመደው ውጭ የሞቀ ዊንተር ነበረው፣ የ2014 በጀት 
ዘመን ደም ከተለመደው ውጭ ቀዝቃዝ ዊንተር ነበር። የ2015 
የሚጠበቀው አፈፃጸም ከዝቅተኛ ወደ 50ዎች አጋማሽ kBTU በካሬ 
ጫማ/square foot ነው፣ ይህም በት/ቤቶቻችን ውስጥ በጣም 
የተቀላጠፈ የሀይል አጠቃቀም በህንፃዎች ስርአት ደሞ ከፍተኛ 
የሀይል አፈፃፀም ነው። ከ2003 ጀምሮ፣ በMCPS በሀይል ፍጆታ 
የ12 በመቶ ቅናሽ ነበር።
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መልሶ የተመረተ/Recycled ቆሻሽ መቶኛ
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  ተፈላጊ መልሶ ማምረት/Recycling   ተፈላጊ እና በጎ ፈቃድ

 የፀሀይ PV*

 አዲስ የህንፃ 
ስራ

 SERT 
የኤለክትሪክ 
ቅነሳዎች

 መልሶ ማምረት/
Recycling

 የነፋስ ሀይል 
ግዢ

 የሀይል ተቀጥያ/
retrofit

የተገለሉ የመካነ አትክልት/Greenhouse ጋዝ/ጢስ ፍልቀቶች

የፀሀይ CO2e ክሬዲቶች የሚሸጡት በSun Edison ነው (የታዩት ለማወዳደር ተብሎ ነው)
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