
 

የቅዳሜ ት/ቤት የዳበረ እና የበለጸገ እውቀት ሠርተፊኬት ባላቸው መምህራን አማካይነት 

ተማሪዎችን በግል-ለብቻ የማስተማርና-የመርዳት ትምህርት ይሰጣል። 

■ ቅዳሜ ጠዋት ከ 8:30 እስከ 11:00 a.m. 

 በ 8:00 a.m. ሁሉም ጣቢያዎች ላይ ቁርስ ይሰጣል 

■ ከ K እስከ 12ኛ ክፍል የሞንትጎመሪ ካውንቲ ተማሪዎች 

■ ከሪኩለሙ ከሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ ጋር የተጣጣመ ነው 

 ከ K እስከ 8ኛ ክፍሎች በምንባብ፣ በቋንቋ ስነጥበብ እና በሂሳብ ላይ ያተኩራሉ 

 ከ 9ኛ እስከ 12ኛ ክፍሎች (እንግሊዝኛ እና ሒሳብ) በመሣሰሉት ዋና ትምህርቶች 

ያተኩራሉ፣ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ምዘና ድጋፍ፣ እንዲሁም SAT/ACT ድጋፍ 

ላይ ያተኩራሉ 

■ ስለ ኮሌጅ እና የሥራ ዝግጁነት አፅኖት ይሰጣል 
   

ምዝገባው ቀላል ነው! 
በ www.saturdayschool.orgድረ-ገጽ ላይ ወይም በማናቸውም 12ቱ የ "Saturday School" 

ማእከሎች ይመዝገቡ። ሴፕቴምበር 21 ምዝገባ ይካሄዳል፣ ነገር ግን፣ ተማሪዎች በማናቸውም 

"Saturday School" በሚካሄደበት ቀን ሊመዘገቡ ይችላሉ።  

ሴፕተምበር 21 
የመክፈቻ ሥነ-ሥርዓቶች/ለወላጆች እና ለተማሪዎች 

ምዝገባ እና መግለጫ ይሰጣል 
በሁሉም የቅዳሜ ት/ቤቶች ማዕከላት  

ከ 8:30 እስከ 11:00 a.m. 

ነፃ እና በቅናሽ ዋጋ ምግብ ለሚያገኙ (FARMS) ተማሪዎች $40 እና  (FARMS) ያልሆኑ ተማሪዎች $85 

የምዝገባ ክፍያ ያስፈልጋል። አስፈላጊ ከሆነ በምዝገባ ወቅት ወላጆች የክፍያ ፕላን ለመጠየቅ ይችላሉ። 

በማእከሎቹ ለመመዝገብ፣ በጥሬ ገንዘብ/ካሽ፣ ቼክ፣ ወይም በክፍያ ማዘዣ/cash, checks ወይም money 

orders/ ተቀባይነት አለው። በድረ-ገጽ ለመመዝገብ፦ PayPal፣ Visa እና MasterCard ተቀባይነት 

አላቸው። 
 

12 ጣቢያዎች 
■ ብሌር ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት Blair 

HS 

■ ክላርክስበርግ ሁለተኛ ደረጃ 
ትምህርት ቤት Clarksburg HS 

■ እንስቴይን ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት 
Einstein HS 

■ ጌትስበርግ ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት 
Gaithersburg HS 

■ ማግሩደር ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት 
Magruder HS 

■ ኖርዝዌስት ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት 
Northwest HS 

■ ፔይንት ብራንች ሁለተኛ ደረጃ 
ት/ቤት Paint Branch HS 

■ ሮክቪል ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት  
Rockville HS 

■ ስፕሪንግብሩክ ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት
Springbrook HS 

■ ስትራትሞር አንደኛ ደረጃ ት/ቤት 
Strathmore ES 

■ ዋትኪንስ ሚል ሁለተኛ ደረጃ 
ት/ቤት Watkins Mill HS 

■ ዊተን ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት  
Wheaton HS 
 

በ፦ ብሌር፣ ክላርክስበርግ፣ ጌትስበርግ፣ 

ማግሩደር፣ ስፕሪንግብሩክ፣ ስትራትሞር፣

እና ዊተን ማእከሎች 

(Blair, Clarksburg, Gaithersburg, 

Magruder, Springbrook, 

Strathmore and Wheaton 

Centers) ትራንስፖርት ይሰጣል 

ሙዓለህፃናት/KINDERGARTEN፦ ዋትኪንስ ሚል (Watkins Mill)፣ ዊተን (Wheaton)፣

ፔይንት ብራንች (Paint Branch) 

ቅድመ-ሙዓለህፃናት ፕሮግራም/RISING STARS PRE-K PROGRAM፦ሞንትጎመሪ 

ብሌር(Montgomery Blair) 

SAT/ACT PREP፡-ማግሩደር (Magruder)፣ ፔይንት ብራንች (Paint Branch)፣ 

ሞንትጎመሪ ብሌር (Montgomery Blair)፣ ይንስቲን (Einstein)፣ ስፕሪንግብሩክ 

(Springbrook)፣ ጌትስበርግ (Gaithersburg) 

STEM Curiosity Academy፡-ማግሩደር (Magruder)፣ ኖርዝዌስት (Northwest)፣ 

ሮክቪል (Rockville)  

CODING፡- እይንስቲን (Einstein) 

AP SUPPORT፡-ፔይንት ብራንች (Paint Branch)፣ ዊተን (Wheaton) 

(ባዮሎጂ/Biology፣ ፊዚክስ/Physics፣ ኬሚስትሪ/Chemistry)፣ ስፕሪንግብሩክ 

(Springbrook) (እንግሊዝኛ/English) 

AP BOOT CAMP፡-ስፕሪንግብሩክ (Springbrook) 

ADULT LITERACY፡-ሞንትጎመሪ ብሌር (Montgomery Blair)፣ 

ማግሩደር (Magruder) 

ARISTOTLE CIRCLE፦ በሁሉም የ "All Saturday School Centers" 

ማዕከሎች 

ROBOTICS፡- ሞንትጎመሪ ብሌር (Montgomery Blair)፣ ፔይንት 

ብራንች (Paint Branch) 

ACES፦ ከኖርዝዌስት በስተቀር በሁሉም የ "Saturday School" 

ማዕከሎች  

BRIDGE፦ ማግሩደር (Magruder)፣ ፔይንት ብራንች (Paint 

Branch)፣ ስፕሪንግብሩክ (Springbrook)፣ እይንስታይን (Einstein) 

CREDIT RECOVERY፡- ማግሩደር (Magruder)፣ ፔይን ብራንች (Paint 

Branch) 

ከዚህ በታች በተዘረዘሩት የ "Saturday School" ማዕከሎች የሚከተሉት ልዩ ፕሮግራሞች ይሠጣሉ። ስለ ፕሮግራሞቹ ዝርዝር ለማወቅ እባክዎ

በቀጥታ ከማዕከሎቹ ጋር ይገናኙ ወይም ይህንን ድረ-ገጽ www.saturdayschool.org ይመልከቱ።

www.saturdayschool.org

የበለጠ መረጃ ለማግኘት፦ በስልክ ቁጥር 301-287-8980 ይደውሉ ወይም የሚከተለውን ድረ-ገጽ ይመልከቱ፦ www.saturdayschool.org 


