የሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ (MCPS)
ጠንካራ የአካደሚያዊ እና የተጨባጩ-ዓለም ሙያዊ ልምምዶች
ተማሪዎች የራሳቸውን መፃዒ እድል ለመተለም እና ከምርጦቹ
መካከል አንዱ እንዲሆኑ።
የሙያ እና የሥራ ዝግጁነት ፕሮግራሞች ምንድናቸው?
የሙያ/የሥራ ዝግጁነት ፕሮግራሞች ጠንካራ አካደሚን ከቴክኒክ ክህሎቶች ጋር እና ከተጨባጭ-ዓለም ሙያዊ ልምዶች
ጋር በማጣመር ተማሪዎች ለኮሌጅ እና የእድሜ ልክ ሙያ ስኬታማነት ተወዳዳሪ የመሆን እድል ያጎናጽፋቸዋል።
የሥራ/የሙያ ዝግጁነት ፕሮግራሞች የሚያጣምሩት

የኮሌጅ ክሬዲት

የኢንዱስትሪ ሠርተፊኬት

ሁለት-ዓመት ኢንተርንሽፕ

አሶሽዬት ዲግሪ

እያንዳንዱ የሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ (MCPS) ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተማሪዎች
ፍላጎታቸውን የሚዳስሱበት እና የሙያና እና የኮሌጅ ግቦቻቸዉ ላይ ለመድረስ በቅድሚያ እንዲጀምሩ
ጥብቅ ፕሮግራሞችን ይሰጣሉ። የሁሉንም ፕሮግራሞች ዝርዝር ለማየት ይህንን ድረ-ገጽ ይጎብኙ፦
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የሥራ/የሙያ ዝግጁነት ለምን?
ኤኮኖሚው፣ የኮሌጅ ወጪ፣ እና የሙያ/ሥራ ገበያው እየተለወጠ ስለሚሄድ፣ እያንዳንዱ ተመራቂ ለሚቀጥለው ደረጃ ዝግጁ
መሆናቸውን ለማረጋገጥ በሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ይበልጥ ሁለገብ አቀራረብ እንደሚያስፈልግ MCPS ይገነዘባል።
የሙያ/የሥራ ዝግጁነት ፕሮግራሞች ተማሪዎች የራሳቸውን መፃዒ እድል ለማቀድ ይረዳቸዋል

• የኮሌጅ-ደረጃ እና የሙያ/ሥራ ዝግጁነት ኮርሶችን አጣምሮ መስጠት
• ተማሪዎች በሥራ ቀጣሪዎች ዘንድ ተፈላጊነት እንዲኖራቸው የሚያስችል ክህሎቶችን የሚማሩበት ግንኙነት ያላቸው፣
የሚቀራረቡ፣ አብረው የሚሄዱ ልምዶችን እና ኢንተርንሽፕስ መስጠት

ተማሪዎች የሁለተኛ ደረጃ ት/ቤትን ሲለቁ የሚከተሉትን የሚያካትት የሚያጋጥማቸውን ለውጦች ለመዳሰስ በርካታ
አማራጮች እና በተሻለ ሁኔታ ዝግጅት ይኖራቸዋል

• በኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ/IT፣ በምህንድስና/engineering፣ በንግድ አመራር/business management፣ በጤና
እንክብካቤ/health care፣ በስነ-ህይወት ሳይንስ/biosciences፣ በመስተንግዶ ሥራ/hospitality፣ በህዝባዊ
አገልግሎት/public service፣ እና ሌሎች ከፍተኛ ተፈላጊነት ባላቸው ኢንዱስትሪዎች እድገት
• የተወሰነ ደረጃ የድህረ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ላላቸው የሙያ ቴክኒክ ሠራተኞች ይበልጥ የሥራ እድሎች
• ከፍተኛ የኮሌጅ ወጪዎች እና ከተኛ የተማሪ እዳ

በራሳቸው ቃላት
ከ MCPS የሥራ ዝግጁነት ክሬዲት ፕሮግራሞች ከስኬቶቻቸዉ ጋር የተመረቁ።
ንደማንኛውም AP ኮርሶችን ወስጃለሁ፣ ነገር ግን እየተከፈለኝ ያሳለፍኩት የኢንተርንሽፕ ልምድ በኮሌጅ
“እማመልከቻዎች
ከጥቅል በማውጣት አቁሞኝ ወደ ኮሌጅ እንድደርስ፣ በቢዝነስ ትምህርት ቤት፣ እና በፋይናንስ
ባለሙያነቴ ከጫፍ እንድደርስ ረድቶኛል።
”

ከፍተኛ
ፕሮግራሚንግ መማሬ ብቻ ሳይሆን፣ እንዴት በቡድን ተባብሮ መሥራትንም ተምሬአለሁ። Amazon ላይ
“የሶፍትዌር ኢንጂነር ስለሆንኩ በሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የተማርኩትን በየቀኑ በሥራ ላይ አውላለሁ።
”
ከኮሌጅ በምመረቅበት ጊዜ፣ በሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት የነበረኝን NIH internship ጨምሮ በ bioscience
“የስድስት ዓመት ልምድ ነበረኝ። ይህም ለሥራ ቃለመጠይቅ በቀረብንበት ጊዜ ከኮሌጅ ጓደኞቼ ይልቅ ለኔ የተሻለ
እድል ሰጥቶኛል።
”
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