የሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ ሪጅናል እና ካውንቲ አቀፍ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት መደበኛ
ማመልከቻ - ለ8ኛ ክፍል ተማሪዎች (MCPS Regional and Countywide High School Common
Application (for Grade 8 students)
ከዚህ ቀጥሎ myMCPS Parent and Student Portal ላይ በተዘረዘረው የሪጅናል/ካውንቲ አቀፍ
ፕሮግራሞች ውስጥ እባክዎ እርስዎ የሚፈልጉትን መርጠው ይግለጹ።
ተማሪ በመጠሪያነት የሚመርጠው/የምትመርጠው ስም፦
የተማሪ የመጠርያ ስም
የተማሪ የአያት ስም (መጨረሻ) ስም፡የተማሪ መታወቂያ ID፡ወላጅ/ሞግዚት የመጠሪያ ስም፦
ወላጅ/ሞግዚት የአያት (የመጨረሻ) ስም፦
ወላጅ/ሞግዚት የኢ-ሜይል አድራሻ፦
አካባቢ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት፦
ለወቅቱ 8ኛ ክፍል ተማሪዎች በፍላጎት ላይ የተመሠረተ የሚመርጡት ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት
የሚፈልጓቸው ፕሮግራሞች
ከሚከተሉት ፍላጎትን መሰረት ያደረጉ ፕሮግራሞች የእርስዎን ፍላጎት ያመልክቱ። ከዚህ በታች ከተዘረዘሩት
ፕሮግራሞች ውስጥ የትኛውም ላይ ፍላጎት ከሌለዎት ይህንን ክፍል/ሰክሽን ክፍት ይተውት-ይዘለሉት።
የሚከተለውን ይገንዘቡ፦ ከእነዚህ ፕሮግራሞች ወደማናቸውም ለመቀበል የሚቻለው በሎተሪ/በዕጣ ነው።
ተጨማሪ መረጃ ማቅረብ አስፈላጊ አይሆንም። ለማናቸውም ፕሮግራሞች የመቀበል እና የምደባ ሁኔታ
የሚወሰነው ተማሪው(ዋ) ለፕሮግራሙ በሚኖረው/በሚኖራት ብቃት ላይ ተመስርቶ ይሆናል።
ለ9ኛ ክፍል የትምህርት ዓመት ለመግባት የምትፈልጋቸውን/የምትፈልጊያችውን ፕሮግራሞች በሙሉ
ምረጥ/ጪ።
 የጤና እንክብካቤ ሙያዎች-የስነህይወት ሳይንስ አካደሚ በዊተን/ኤዲስን ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት
(በዕጣ)/Biosciences Academy at Wheaton/Edison HS (Lottery)
 የመስተንግዶ እና የቱሪዝም ማኔጅመንት-ግሎባል ስተዲስ አካደሚ በዊተን/ኤዲስን ሁለተኛ ደረጃ
ት/ቤት (በዕጣ)/Global Studies Academy at Wheaton/Edison HS (Lottery)
 የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ እና ሳይበር ሰኩሪቲ-አካደሚ ኦቭ ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ በዊተን/ኤዲስን
ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት (በዕጣ)/Academy of Information Technology at Wheaton/Edison
HS (Lottery)
 የኮንስትራክሽን ማኔጅመንት እና ምህንድስና-አካደሚ ኦቭ ኢንጅነሪንግ በዊተን/ኤዲስን ሁለተኛ ደረጃ
ት/ቤት (በዕጣ)/Academy of Engineering at Wheaton/Edison HS (Lottery)
 መካከለኛ ኮሌጅ በሞንትጎመሪ ኮሌጅ (MC2) በኖርዝዌስት ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት የሚሰጥ ፕሮግራም
(በዕጣ) Middle College @Montgomery College (MC2) Program at Northwood HS
(Lottery)
 የ IB ሙያ ፕሮግራም PLTW ባዮሜዲካል ሳይንሶች በሮክቪል ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት (በዕጣ)/IB
Career Program PLTW Biomedical Sciences at Rockville HS (Lottery)
 የ IB ሙያ ፕሮግራም PLTW ኢንጅነሪንግ ፕሮግራም በሮክቪል ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት (በእጣ) IB
Career Program PLTW Engineering at Rockville HS (Lottery)
 የ IB ሙያ ፕሮግራም የመስተንግዶ ማኔጅመትን ፕሮግራም በሮክቪል ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት
(በዕጣ)/IB Career Program Hospitality Management program at Rockville HS
(Lottery)
 የ IB ሙያ ፕሮግራም Code.org የኮምፒውተር ሳይንስ በሮክቪል ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት (በዕጣ)/IB
Career Program Code.org Computer Science at Rockville HS (Lottery)



የጤና እንክብካቤ ሙያዎች በሴኔካ ቫሊ ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት (በዕጣ)/Healthcare Professions at
Seneca Valley HS (Lottery)
 የመስተንግዶ እና የቱሪዝም ማኔጅመንት በሴኔካ ቫሊ ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት (በዕጣ)/Hospitality and
Tourism Management at Seneca Valley HS (Lottery)
 የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ እና ሳይበር ሰኩሪቲ በሴኔካ ቫሊ ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት
(በዕጣ)/Information Technology & Cyber Security at Seneca Valley HS (Lottery)
 የኮንስትራክሽን ማኔጅመንት እና አርኪቴክቸር በሴኔካ ቫሊ ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት
(በዕጣ)/Construction Management and Architecture at Seneca Valley HS (Lottery)
 ፕሮጀክት ሊድ ዘ ዌይ ኢንጅነሪንግ በሴኔካ ቫሊ ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት (በዕጣ)/Project Lead the
Way Engineering at Seneca Valley HS (Lottery)
 ሚድል ኮሌጅ @ሞንትጎመሪ ኮሌጅ (MC2) ፕሮግራም በኖርዝዌስት ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት (በዕጣ)
 PLTW ባዮሜዲካል ሳይንሶች በጌትስበርግ ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት (በዕጣ)/PLTW Biomedical
Sciences at Gaithersburg HS (Lottery)
 የአውታረመረብ ኦፐሬሽን እና ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ (P-Tech) በክላርክስበርግ ሁለተኛ ደረጃ
ትምህርት ቤት (በዕጣ)/Network Operations & Information Technology (P-Tech) at
Clarksburg HS (Lottery)
 የበረራ ትምህርት ጥበብ እና ኤሮስፔስ በመግሩደር ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት (በዕጣ)/Aviation
and Aerospace at Magruder HS (Lottery)
ለወቅቱ የ8ኛ ክፍል ተማሪዎች መመዘኛ መስፈርትን መሠረት ያደረጉ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት
አማራጮች
የመመዘኛ መስፈርትን መሠረት ያደረጉ ፕሮግራሞች
በማናቸውም የመመዘኛ መስፈርትን መሠረት ያደረጉ ፕሮግራሞች ፍላጎትህ(ሽ)ን ግለጽ/ጪ ከዚህ በታች
ከተዘረዘሩት ፕሮግራሞች ውስጥ የትኛውም ላይ ፍላጎት ከሌለዎት ይህንን ክፍል/ሰክሽን ክፍት ይተውትይዘለሉት። ከዚህ በታች ካሉት የትኛውም ፕሮግራም ከተመረጠ፣ ከኖቬምበር 1/2019 በፊት ተሞልቶ
የሚቀርብ ተጨማሪ ማመልከቻ መጠየቅ ይኖርብሃ(ሻ)ል። ከዚህ የሚገከተለውን ግንዛቤ ይውሰዱ፦ ፕሮግራሞቹ
ዲሴምበር 7/2019 ላይ ተግባራዊ የሚደረግ የሪፖርት ካርድ ውጤቶችን፣ የመምህር አስተያየት፣ እንዲሁም
የውጭ ግምገማ የመሣሰሉትን በርካታ መለኪያዎች/መስፈርቶችን ይወስዳሉ። ለማናቸውም ፕሮግራሞች
የሚቀርቡትን ማመልከቻዎች የመቀበል እና የምደባ ሁኔታ የሚወሰነው ተማሪው(ዋ) ለፕሮግራሙ በሚኖረውበሚኖራት ብቃት ተመስርቶ ይሆናል።
ከዚህ በታች ከሚገኙት ውስጥ ለ9ኛ ክፍል የትምህርት ዓመት ለማመልከት
የምትፈልጋቸውን/የምትፈልጊያቸውን መመዘኛ መስፈርትን መሠረት ያደረጉ ፕሮግራሞችን በሙሉ ምረጥ/ጪ።
 የመገናኛ ስነጥበብ ፕሮግራም በብሌር ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት (በመመዘኛ)/Communication
Arts Program at Blair HS (Criteria)
 ግሎባል ኢኮሎጂ በፑልስቪል ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት (በመመዘኛ)/Global Ecology at
Poolesville HS (Criteria)
 ሪጅናል ኢንተርናሽናል ባከሎሬት ዲፕሎማ ፕሮግራም በ ኬኔዲ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት
(በመመዘኛ)/Regional International Baccalaureate Diploma Program at Kennedy HS
(Criteria)
 ሪጅናል ኢንተርናሽናል ባከሎሬት ዲፕሎማ ፕሮግራም በስፕሪንግብሩክ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት
(በመመዘኛ)/Regional International Baccalaureate Diploma Program at Springbrook
HS (Criteria)
 ሪጅናል ኢንተርናሽናል ባከሎሬት ዲፕሎማ ፕሮግራም በዋትኪንስ ሚል ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት
(በመመዘኛ)/Regional International Baccalaureate Diploma Program at Watkins Mill
HS (Criteria)



ካውንቲአቀፍ ኢንተርናሽናል ባከሎሬት ዲፕሎማ ፕሮግራም በሪቻርድ ሞንትጎመሪ ሁለተኛ ደረጃ
ትምህርት ቤት (በመመዘኛ)/Countywide International Baccalaureate Diploma Program
at Richard Montgomery HS (Criteria)
 የመሪነት ስልጠና ተቋም በኬኔዲ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች (በመመዘኛ)/Leadership Training
Institute at Kennedy HS (Criteria)
 ሂሳብ፣ ሣይንስ፣ የኮምፒውተር ሳይንስ ፕሮግራም በብሌር ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት
(በመመዘኛ)/Math•Science•Computer Science Program at Blair HS (Criteria)
 PLTW ኢንጅነሪንግ ፕሮግራም በዊተን ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት (በመመዘኛ)/PLTW
Engineering Program at Wheaton HS (Criteria)
 PLTW ባዮሜዲካል ፕሮግራም በዊተን ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት (በመመዘኛ)/PLTW
Biomedical Program at Wheaton HS (Criteria)
 የቪዧል አርት ማዕከል በአልበርት አንስታይን ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት (በመመዘኛ)/Visual Art
Center at Albert Einstein HS (Criteria)
 ሰብአዊ ፍጡር በፑልስቪል ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት (በመመዘኛ)/Humanities at Poolesville
HS (Criteria)
 ሂሳብ፣ ሳይንስ፣ የኮምፒውተር ሳይንስ ፕሮግራም በፑልስቪል ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት
(በመመዘኛ)/Math•Science•Computer Science Program at Poolesville HS (Criteria)
DCC አካባቢ ነዋሪ የሆኑ የ 8ኛ ክፍል ተማሪዎች (አልበርት አንስታይን (Albert Einstein)፣ ጆን ኤፍ. ኬኔዲ
(John F. Kennedy)፣ ሞንትጎመሪ ብሌር (Montgomery Blair)፣ ኖርዝውድ (Northwood)፣ እና ዊተን
(Wheaton) የ DCC ምርጫ የዕጣ ሂደት ማሟላት አለባቸው።
NEC አካባቢ ነዋሪ የሆኑ የ 8ኛ ክፍል ተማሪዎች (ጄምስ ሁበርት ብሌክ (James Hubert Blake)፣ ፔይንት
ብራንች (Paint Branch)፣ እና ስብሪንግብሩክ (Springbrook)፣ የ NEC ምርጫ የዕጣ ሂደት ማሟላት
አለባቸው።
የመግለጫ ቃል/Disclaimers
ብቁ ለሆንኩባቸው ፕሮግራሞች ብቻ ማመልከት እንዳለብኝ ተገንዝቤአለሁ።
የእኔ ብቁ የመሆን/ያለመሆን ሪፖርት በፓረንት እና ስቱደንት ፖርታል "parent and student portal"
የሚገኝ መሆኑን እገነዘባለሁ።
በሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ (MCPS) ሲሰተም ላይ በሚገኘው የመኖሪያ አድራሻዬ እና የወቅቱ
የመካከለኛ ደረጃ/ሚድል ስኩል ትምህርት ቤት ምደባ መሠረት እንደሚሆን እገነዘባለሁ።
ብቁ ለማልሆንበት ፕሮግራም ካመለከትኩ ማመልከቻዬ ተቀባይነት እንደማይኖረው ተገንዝቤአለሁ።
ማናቸውንም መመዘኛን መሠረት ያደረጉ ፕሮግራሞችን የዚህ ቅጽ አካል በማድረግ መርጬ ከሆነ፣ ተጨማሪ
ማቴሪያሎችን ማቅረብ የራሴ ኃላፊነት መሆኑን ተረድቻለሁ።
የዚህ ማመልከቻ አካል በማድረግ የቀረቡት የመምህር አስተያየቶች/ሪኮመንዴሽኖች፣ መመዘኛ መስፈርትን
መሠረት ያደረገ ማመልከቻ፣ በሚስጥር የሚያዙ እና አስተያየቶቹ ይፋ የማይደረጉ መሆናቸውን የእኔ
ወላጅ/ሞግዚት እና እኔ ተገንዝበናል።
በትምህርት ቤቶች ዋና የበላይ ተቆጣጣሪ ውሳኔ በማናቸውም ጊዜ ፕሮግራሞች ሊቀየሩ እንደሚችሉ
ተረድቻለሁ።
ከዚህ በላይ ስሙ/ስሟ የተገለጸው ተማሪ ወላጅ/ሞግዚት መሆኔን አረጋግጣለሁ። በኤሌክትሮኒክስ ሞልቼና ፈርሜ
ያቀረብኩት ይህ ቅጽ በግሌ በአካል ቀርቤ እንደመፈረም የሚቆጠር እኩል ዋጋ/ ማረጋገጫ መሆኑን ይገባኛል።

