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ደንብ ሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ MONTGOMERY 
COUNTY PUBLIC SCHOOLS 

 
ተዛማጅ ፅሁፎች፦  IEA, IEB, IED, IFB-RA, IKA-RA, IOA 
ሀላፊነት የተሰጠው ቢሮ፦ የትምህርት እና ፕሮግራም ልማት 

 
 

የባለተሰጥኦና የላቀ ችሎታ ትምህርት 
 
 

I. ዓላማ 
 

የተሰጥኦ እና የላቀ ችሎታ ትምህርት ፖሊሲ ተግባራዊ ለማድረግ የአሰራር ሂደቶችን ለማስቀመጥ 
 

II. ቅደም-ተከተሎች/ሂደቶች 
 

በ MCPS ውስጥ ሰራተኞች ሁሉን አቀፍ የተሰጥኦ እና የላቀ ችሎታ ፕሮግራምን ማቅረብ እንዲችሉ፣ የሚከተሉት 
ቅደም ተከተሎች/አሰራሮች ተግባራዊ ይሆናሉ። 

 
A. ፕሮግራም 

 
1. MCPS የተለያዩ የትምህርታዊ ፕሮግራሞችን የሚያቀርብ የሚሆነው ተሰጥኦ እና የላቀ ችሎታ 

ያላቸውን ተማሪዎች ሙሉ ደረጃ/አቅም ለማሟላት ነው።  እነዚህ ፕሮግራሞች የሚያካትቱትም 
ት/ቤት መሰረት ያደረጉ ፕሮግራሞችን፣ ከፍተኛ ተሰጥኦ ላላቸው ማዕከላትን፣ እና ልዩ እና 
የሚስቡ/ማግኔት ፕሮግራሞችን ነው። 

 
a) የበለጸገ እና የፈጠራ ትምህርት ክፍል ለርዕሰ መምህራን የሚያሰራጨው አነስተኛ 

የይዘት ክፍሎችን ሲሆን እነዚህም በውጤታማነት የሚያካትቱት የተሰጥኦ እና የላቀ 
ችሎታ ትምህርትን ለአንደኛ ደረጃ እና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ነው። የይዘት 
ክፍሎቹ በቂ አገልግሎት ካላገኙ እና በቂ ውክልና ካልተሰጣቸው ቡድኖች ለመጡ 
ተማሪዎች ልዩ ፍላጎቶች የተለየ ትኩረትን የሚያሳዩ ናቸው። 

 
b) እያንዳንዱ ተማሪ ግልፅ በሆነ ፅሁፍ የሚያዳብረው እና የሚያብራራው፣ በግልፅ 

የሚታዩ ፕሮግራሞችን የሚከተሉትን በማካተት ነው፦ 
 

(1) በእያንዳንዱ የትምህርት አይነት እና የክፍል ደረጃ፣ ከኬጂ-12፣ ውስጥ ተሰጥኦ 
እና የላቀ ችሎታ ላላቸው ተማሪዎች የተፋጠነ እና የበለጸገ ትምህርት 
መስጠት፣ ይሄም በክፍል D (ሥርዓተ-ትምህርት) ከተገለጹት ዓላማዎች ጋር 
የሚስማማ፣ የተሰጥኦ እና የላቀ ችሎታ ትምህርት ላይ ካለው ፖሊሲ ፍልስፍና 
ጋር የሚስማማ፣ እና የተሰጥኦ እና የላቀ ችሎታ ትምርት አሰጣጥን ውጤታማ 
በሆነ መንገድ የሚያካትቱ አነስተኛ የይዘት ክፍሎችን በሙሉ የሚያካትት ነው 

(2) የምደባ እና የጊዜ ሰሌዳ አወጣጥ ድንጋጌዎች የፕሮግራም አቅርቦትን 
የሚያመቻቹ መሆናቸውን እና በከፍተኛ ደረጃ ውጤት የሚያስመዘግቡ 
ተማሪዎችን መገለል የሚያስቀሩ መሆኑን ማረጋገጥ 
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(3) የተሰጥኦ እና የላቀ ችሎታ ያላቸው ተማሪዎችን ፕሮግራም ማቀድ እና 
ማዘጋጀት ላይ ወላጆችን ማሳተፍ፣ ይሄም ከት/ቤት ማሻሻያ አስተዳደር ዕቅድ 
ሂደት ጋር ተስማሚ በሆነ መንገድ ነው 

 
(4) ምደባን፣ የትምህርት አሰጣጥ ፍጥነትን፣ እና ተገቢ አቅርቦቶችን ለመወሰን 

ጥቅም ላይ የሚውሉ የፕሮግራም እና የአላማ ይዘቶች እና ተጨባጭ 
መስፈርቶች ላይ ከወላጆች ጋር ስኬታማ ግንኙነት ማድረግ  

 
c) የትምህርታዊ ፕሮግራሞች ክፍል እና ት/ቤቶች በንቃት አጋርነቶችን እና ትብብሮችን 

የሚፈልጉ የሚሆነውም ከቢዝነሶች/ንግድ ተቋማት፣ ከመንግስት ኤጀንሲዎች፣ 
ከኮሌጆች እና ዩኒቨርሲቲዎች፣ እና ተሰጥኦ እና የላቀ ችሎታ ላላቸው ተማሪዎች 
ተሞክሮዎችን ከሚያቀርቡ ሌላ የማህበረሰብ ቡድኖች ጋር ነው፤ እና እነዚህን 
ተሞክሮዎች በተማሪ ሙሉ የትምህርታዊ ፕሮግራም ላይ ለማካተት ይሰራል። 

 
2. ከፍተኛ ተሰጥኦ ላላቸው ማዕከላት የት/ቤቶች ዳይሬክተሮች እና ልዩ ፕሮግራም ላላቸው ት/ቤቶች 

ዳይሬክተሮች እና አስተባባሪዎች ከት/ቤት አስተዳደር ፅ/ቤት እና ከትምህርታዊ ፕሮግራሞች 
ክፍል ጋር በመተባበር ፕሮግራሞቻቸውን በየአመቱ ይገመግማሉ እና ቀጣይነት ካለው ማሻሻያ 
ግብ ጋር ተስማሚ በሆነ መንገድ የእነዚህን ፕሮግራሞች ጥራት ያሳድጋሉ።  

 
3. ዳይሬክተሮች የአካባቢያቸውን የተሰጥኦ እና የላቀ ችሎታ ፕሮግራም የት/ቤት ማሻሻያ አስተዳደር 

ዕቅድን በመጠቀም በየአመቱ ይገመግማሉ እና ቀጣይነት ካለው ማሻሻያ ግብ ጋር ተስማሚ በሆነ 
መንገድ የእነዚህን ፕሮግራሞች ጥራት ያሳድጋሉ። 

 
4. የበለጸገ እና የፈጠራ ትምህርት ክፍል ከሰራተኞች አገልግሎት ቢሮ ጋር በመተባበር የማጣሪያ 

መስፈርትን ለመተግበር ይሰራል እና የሰራተኞችን መረጣ ጥራት ለማረጋገጥ የአስተማሪዎች 
መረጣ ላይ እና በልዩ ፕሮግራሞች ውስጥ የሰራተኞችን ምዘና ላይ እገዛ ያደርጋል። 

 
B. መለያ 

 
1. የበለጸገ እና የፈጠራ ትምህርት ክፍል ተሰጥኦ እና የላቀ ችሎታ ያላቸውን ተማሪዎች መለያ 

የሚሆኑ መስፈርቶችን እና መመሪያዎችን የማዘጋጀት እና ይሄንን አሰራር ሂደት ት/ቤቶች 
እንዲተገብሩ የማገዝ ሀላፊነት አለበት።  የሚሰራውም፦ 

 
a) ተሰጥኦ እና የላቀ ችሎታ ያላቸውን ተማሪዎች ኢ-መደበኛ በሆነ መንገድ ለመለየት 

በቅድመ-ኬጂ፣ 1፣ እና 2 ክፍሎች ለሚገኙ አስተማሪዎች የተዘጋጁ መመሪያዎችን 
ለሁሉም የአንደኛ ደረጃ ት/ቤቶች ማሰራጨት። 

 
b) ሰፊ-መሰረት ያለው በክፍል 2 የሚገኙ ሁሉንም ተማሪዎች መጣሪያ ላይ እና በኋለኛው 

የአንደኛ ደረጃ ክፍል ያሉ ተማሪዎችን አመታዊ ዳግም ማጣሪያ ላይ የሚውሉ ሂደቶችን 
ለሁሉም የአንደኛ ደረጃ ት/ቤቶች ማሰራጨት። 

 
c) ተሰጥኦ እና የላቀ ችሎታ ያላቸውን ተማሪዎች ምደባ የመለየት እና የመግለፅ ሂደቶችን 

ለሁሉም የመካከለኛ ደረጃ ት/ቤቶች ማሰራጨት። 
 

d) ተማሪዎችን በልህቀት (Honors) ክፍሎች ውስጥ ለመመደብ የመምረጫ ሂደቶችን 
ለሁሉም ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤቶች ማሰራጨት።  
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e) አካል ጉዳተኝነታቸው በማንኛውም የክፍል ደረጃ ሊታይ የሚችሉ የተሰጥኦ ትምህርት 
ጉዳተኝነት/እክል ያለባቸውን ተማሪዎች፤ እና የ MCPS ተሰጥኦ እና የላቀ ችሎታ 
የመኖርን ትርጓሜ የሚያሟሉ ዝቅተኛ ውክልና የተሰጣቸው ተማሪዎችን፣ ወይም 
በእድሜያቸው፣ በተሞክሯቸው ወይም በሚገኙበት አካባቢ ከሚገኙ እና በሌላ መንገድ 
ሊለዩ የማይችሉ ሆነው ከሌሎች ጋር ሲነፃፀሩ ከፍተኛ ውጤት ደረጃዎችን የማስመዝገብ 
አሰራርን አቅም የሚያሳዩትን ተማሪዎች ለመለየት መመሪያዎችን ለሁሉም ት/ቤቶች 
ማሰራጨት። 

 
f) የመለየት አሰራር ሂደቶችን በየጊዜው ይከልሱ 

 
2. ርዕሰ መምህራን የሚያደርጉትም፦  

 
a) የመለየት ሂደትን በየአመቱ መተግበር፣ ይሄም አሁን ላይ የተደነገጉ መመሪያዎችን 

በመጠቀም ሲሆን፣ ጥቅም ላይ የሚውሉት ነገሮች የሚያካትቱትም  
 

(1) በርካታ መስፈርቶችን፣ መደበኛ ፈተናዎችን የሚያካትት የመመዘኛ ስልቶችን፣ 
የአስተማሪዎችን ምልከታዎች እና ማስታወሻዎች፣ የተማሪ ፖርትፎሊዮዎች፣ 
ማረጋገጫዎች እና እቃ ዝርዝሮች፣ ክፍት የሆኑ ጥያቄዎች ያሉዋቸው 
ፈተናዎች፣ እና የተማሪን እድገት የሚያሳዩ ምርቶችን ጨምሮ  

 
(2) በመለየት አሰራር ሂደቶች ውስጥ በተገለፁት መሰረት የማጣሪያ ኮሚቴ 

ሂደቶች 
 
b) የዚህ አይነቱ ፕሮግራም የሚያቀርበውን ፈታኝ ሁኔታ ለመቀበል ብቃቱ ወይም መነሳሳቱ 

ወይም አቅሙ ያላቸው ሁሉም ተማሪዎች ይሄንን ለማድረግ አጋጣሚ 
እንደተፈጠረላቸው ማረጋገጥ 

 
c) የተማሪ ምደባዎች እና የትምህርት አሰጣጥ ፍጥነት ከማደጋቸው እድገታቸው እና 

ከመጎልበታቸው ጋር ተመጣጣኝ እንደሆነ ማረጋገጥ 
 

C. የተራዘመ ተደራሽነት እና ማሳደግ ለዝቅተኛ ውክልና እና ከሚገባቸው በታች ላገኙ ተማሪዎች 
 

1. የበለጸገ እና የፈጠራ ትምህርት ክፍል፣ ከሌላ የትምህርት ፕሮግራሞች ዲፓርትመንት ክፍሎች 
ጋር በመተባበር የሚያደርገው፦  

 
a) ባህላዊ በሆነው መንገድ ከሚገባቸው በታች ለአገኙ እና ከሚገባቸው በታች ውክልና 

በተሰጣቸው ማህበተሰቦች ውስጥ የሚገኙ ተማሪዎችን በተሰጥኦ እና የላቀ ብቃት 
ፕሮግራሞች ውስጥ የማበረታቻ ድጋፍን እና የተሰጥኦ እና የላቀ ብቃት ምደባን 
ለማረጋገጥ የአሰራር ሂደቶችን አፈፃፀም ማሰራጨት እና መቆጣጠር 

 
b) እንደ PADI ወይም የ Javits Multiple Intelligence ፕሮጀክት አይነት የረጅም-ጊዜ 

ተደራሽነት እና የማሳደግ ፕሮግራሞችን ማቅረብ 
 

c) የተደራሽነት እና የማሳደግ ስልቶችን ሀገር-አቀፍ በሆነ መንገድ ለሁሉም ተማሪዎች፣ 
ከኬጂ-12 ድረስ ማሰራጨት 
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d) በ8ተኛ ክፍል አልጄብራ ላይ ተሳትፎን ለማሳደግ የአንደኛ ደረጃ እና የመካከለኛ ደረጃ 
ት/ቤት ማስተካከያዎችን/ ጣልቃ ገብነቶችን መተግበር 

 
2. ርዕሰ መምህራን የተደራሽነት እና የማሳደግ ስልቶች ከተማሪዎች ጋር ጥቅም ላይ እንደሚውሉ 

ያረጋግጣሉ፣ በተለይም ባህላዊ በሆነው መንገድ ከሚገባቸው በታች ለአገኙ እና ከሚገባቸው 
በታች ውክልና በተሰጣቸው ማህበተሰቦች ለመጡት 

 
D. ስርዓተ ትምህርት 

 
1. የትምህርት ፕሮግራሞች ክፍል ለተሰጥኦ እና ለላቀ ብቃት ትምህርት ተገቢ የሆነ ስርዓተ 

ትምህርትን የማቅረብ ሀላፊነት አለበት እና የሚከተሉትን ያደርጋል፦  
 

a) ለተሰጥኦ እና ለላቀ ብቃት ተማሪዎች ተገቢ የኦኑ መመሪያዎችን፣ ስልቶችን እና ይዘቶችን 
የሚያብራሩ የስርዓተ ትምህርት ሰነዶችን/ዶክመንቶችን ማዕቀድ ለሁሉም ሰራተኞች 
ማሰራጨት  

 
b) የአላማዎችን እና የተግባራትን ስፋት እና ቅደም ተከተል እንዲሁም የቅድመ-ኬጂ-9ተኛ 

ክፍል በሁሉም የትምህርት መስኮች መደበኛ ስርዓተ ትምህርትን የሚያሳልጡ እና 
የሚያበለስጉ ግብዓቶችን ማካተት፤ ይሄማ ማለት፣ ለአንድ የክፍል ደረጃ የተመደቡ ዋና 
መፅሀፍት ቀደም ብለው ለተሰጦኦ እና ለላቀ ብቃት ተማሪዎች ጥቅም ላይ ሊውሉ 
ይችላሉ 

 
c) ተሰጦኦ እና የላቀ ብቃት ሊኖራቸው ለሚችሉ ተማሪዎች የሚሰጥ ትምህርትን ለማሳለጥ 

እና ለማበልፀግ ከቅድመ-ኬጂ-3ተኛ ክፍል ተገቢ የሆኑ የቅድመ ልጅነት የስርዓተ 
ትምህርት አቀራረቦችን ማካተት 

 
d) በሁሉም የስርዓተ ትምህርት መስኮች ውስጥ ማሳለጥን፣ ማበልፀግን፣ ተገቢ ምደባን እና 

ትምህርታዊ ፍጥነትን የሚያመቻቹ ቅድመ-ምዘናን ሂደቶችን መተግበር 
 

e) ተሰጦኦ እና የላቀ ብቃት ላላቸው ተማሪዎች የትምህርት አሰጣጥን ፍጥነት ለማሻሻል 
ጥቅም ላይ የሚውሉ ተጨባጭ እና ግላዊ መስፈርቶችን ለሁሉም አንደኛ ደረጃ 
ት/ቤቶች ማሰራጨት 

 
f) ተሰጦኦ እና የላቀ ብቃት ላላቸው ተማሪዎች የትምህርት አሰጣጥን ፍጥነት ለማሻሻል 

ጥቅም ላይ የሚውሉ ተጨባጭ እና ግላዊ መስፈርቶችን ለሁሉም መካከለኛ ደረጃ 
ት/ቤቶች ማሰራጨት 

 
g) ፖሊሲን ለመተግበር የሚያስፈልጉ የስርዓተ ትምህርት ሰነዶች እና ሌላ 

ግብዓቶች/ቁሳቁሶች መከለሳቸውን፣ መመዘናቸውን እና በሚያስፈልግ ጊዜ ለእያንዳንዱ 
አስተማሪ በርዕሰ መምህሩ በኩል የሚገኙ መሆኑን ማረጋገጥ 

 
h) በእያንዳንዱ ት/ቤት ስርዓተ ትምህርትን ለማሳለጥ እና ለማበልፅግ የተቀመጡ አላማዎች 

ማሳካታቸውን ለመጠቆም የምዘና ሂደቶችን መተግበት፤ እነዚህ ሂደቶች የሚያካትቱት፣ 
ምንም እንኳን በዚህ ብቻ የተገደቡ ባይሆኑም፣ የአስተማሪዎችን ምልከታዎች እና 
ማስታወሻዎች፣ የተማሪ ፖርትፎሊዮዎች፣ የማረጋገጫዎች እና እቃ ዝርዝሮች፣ ክፍት 
የሆኑ ጥያቄዎች ያሉዋቸው ፈተናዎች፣ እና የተማሪን እድገት የሚያሳዩ ምርቶችን ጨምሮ  
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i) የተሰጥኦ የመማር ጉዳተኝነት እና ከሚገባቸው በታች ተደራሽ ለሆኑ ማህበረሰቦች 
የሚውሉ ስርዓተ ትምህርቶችን እና የትምህርት አሰጣጥ ማመቻቸቶችን በሚመለከት 
ለት/ቤቶች፣ አስተማሪዎች እና ወላጆች አስተያየቶችን/ምክረ ሀሳቦችን ማሰራጨት 

  
2. ርዕሰ መምህራን በየአንዳንዱ የክፍል ደረጃ ከቅድመ-ኬጂ-12 ድረስ ሙሉ በሙሉ የተፋጠነ እና 

የበለፀገ ትምህርትን ይተገብራሉ። 
 

3. እነዚህ የትምህርት ግብዓቶች በመደበኛነት የሚጠቀሟቸውን ተገቢ የሆኑ የስርዓተ ትምህርት 
ግብዓት እና የሚጠበቁ ነገሮች ተደራሽነትን በሚመለከት እያንዳንዱ አስተማሪ ሙሉ በሙሉ 
እንደተገነዘቡ ርዕሰ መምህራን ያረጋግጣሉ። የእነዚህ አይነት የትምህርት ግብዓቶች 
የሚያካትቱትም የትምህርት ፕሮግራሞች ክፍል ስርዓተ ትምህርት ማዕቀፍ፣ የአላማዎችን እና 
የተግባራትን ስፋት እና ቅደም ተከተል እንዲሁም በሁሉም የትምህርት መስኮች መደበኛ ስርዓተ 
ትምህርትን የሚያሳልጡ እና የሚያበለስጉ ግብዓቶችን ነው።  

 
 

E. ግንኙነት  
 

1. የበለጸገ እና የፈጠራ ትምህርት ክፍል ከት/ቤቶች እና ለማህበረሰቡ የተሻሻለ/የዘመነ መረጃን አሁን 
ላይ ያለውን የጥናታዊ ፅሁፍ አሰራር መንገዶች፣ ውጤታማ የሆነ የተሰጥኦ እና የላቀ ችሎታ 
ትምህርት አሰጣጥን የሚካትቱ ግብዓቶችን/ይዘቶችን፣ እና የተሰጥኦ እና የላቀ ችሎታ ትምህርትን 
በሚመለከት እድሎችን ያቀርባሉ።  

 
2. ርዕሰ መምህራን የሚያደርጉትም፦   

  
a) የተሰጥኦ እና የላቀ ችሎታ ፕሮግራምን ግቦች እና አላማዎች እና የስኬት ማሳያ 

መለኪያዎችን ለወላጆች በግልፅ ማስረዳት 
 

b) ከሚገባቸው በታች ለአገኙ እና ከሚገባቸው በታች ውክልና ከተሰጣቸው ማህበተሰቦች 
ለመጡ ወላጆች የተደራሽነት ስልቶችን ማዘጋጀት እና መተግበር  

 
c) ከወላጆች ግብዓት የሚያመጡ ስልቶችን እና የልጆቻቸውን የትምህርት አሰጣጥ 

ፕሮግራም የሚደግፉ እድሎችን ማቅረብ 
 

d) በመደበኛነት የተማሪዎችን እድገት ሪፖርት ማድረግ ይሄም ከደንብ IKA-RA፣ ውጤት 
አሰጣጥ እና ሪፖርት ማደረግተስማሚነት ባለው መንገድ ሲሆን፣ ይሄም የተፋጠነ እና 
የበለፀገ ትምህርት ለመጠቆም ነው 

 
e) የተማሪ መለየትን፣ ፕሮግራም፣ ወይም የትምህርት አሰጣጥ ፍጥነት በሚመለከት እንደ 

ከአስተማሪ ወይም ርዕሰ መምህር ጋር ኮንፈረንስ ማድረግ አይነት ኢ-መደበኛ 
መንገዶችን በመጠቀም ማንኛውንም አሳሳቢ ነገር በፍጥነት መፍታት፤ እና መፍትሄ 
በአካባቢ ት/ቤት ማግኘት ካልተቻለ፣ ለወላጆች ተጨማሪ ኢ-መደበኛ መንገዶችን 
በፍጥነት ማሳወቅ፣ እነዚህም የሚያካትቱት የት/ቤት አስተዳደር ፅ/ቤት ወይም የበለጸገ 
እና የፈጠራ ትምህርት ክፍል ጋር መገናኘትን ነው።  

 
f) አሳሳቢ ነገሮች ኢ-መደበኛ በሆኑ መንገድ ካልተፈቱ፣ ለወላጆች ሌላ ጥቅም ላይ ሊውሉ 

የሚችሉ አስተዳደራዊ መፍትሄዎችን በፍጥነት ማሳወቅ  
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F. ስልጠና  
 

1. የትምህርት ፕሮግራሞች ክፍል ከት/ቤት አስተዳደር ፅ/ቤት፣ ከት/ቤት መሻሻል ስልጠና ቡድን፣ 
እና ስርዓት-አቀድ ስልጠና ቡድን ጋር በመተባበር የሚሰራውም፦  

 
a) ለተሰጥኦ እና ለላቀ ችሎታ ተማሪዎች ልዩ በሆነ መልኩ የአስተሳሰብ፣ የስሜት እና 

የማህበራዊ እድገት መሰረታዊ ክፍሎች ላይ መፍትሄዎች ለመስጠት የሚያስፈልግ 
ፕሮግራምን ለርዕሰ መምህራን እና ለአስተማሪዎች የሙያ ማጎልበት (ኮርሶችን እና 
በአገልግሎት-ውስጥ ተግባራትን በመጠቀም) ተደራሽ ማድረግ። በዚህ ብቻ ባይወሰኑም 
ርዕሶች የሚያካትቱት፦ 

 
(1) የተሰጥኦ ተማሪዎች መገለጫዎች 

 
(2) ማፋጠን እና ማበልፀግ 

 
(3) ቅድመ-ምዘባ እና የስርዓተ ትምህርት መደበኛ ደረጃዎች 

 
(4) ሁሉንም ተማሪዎች፣ የተሰጥኦ ትምህርት አክል/ጉዳተኝነት እና ከሚገባቸው 

በታች ለአገኙ እና ከሚገባቸው በታች ውክልና በተሰጣቸው ማህበተሰቦች 
ውስጥ የሚገኙን ጨምሮ፣ መለየት፣ የተደራሽነት ስልቶች እና እንክብካቤ 

 
(5) የተማሪን ትምህርታዊ ደረጃ እና ተገቢ ምደባ ለመወሰን ቀጣይነት ያለው 

መደበኛ እና ኢ-መደበኛ የመማሪያ ክፍል ምዘና 
 

b) ኢላማ በተደረጉ ፍላጎቶች ዙሪያ የስልጠና እድሎችን ማዘጋጀት 
 

c) የትምህርት ፕሮግራሞች ክፍል ስርዓተ ትምህርት ማዕቀፍን ለመደገፍ የስልጠና ዑደትን 
ማቅረብ፣ ይሄም የሚያካትተው በተዛማጅ-ትምህርቶች እና በትምህርት አይነት ላይ 
ትምህርት አሰጣጥን የማፋጠኛ እና የማበልፀጊያ መንገዶችን ነው 

 
d) የተፋጠነ እና የበለፀገ ትምህርትን ለመስጠት ፕሮግራሞችን መገንባት ላይ ያተኮረ 

የድጋፍ ሰራተኛ ቡድን ስልጠናን ለት/ቤቶች ማቅረብ 
 

e) እንደ የተሰጥኦ ትምህርት እክል አይነት ስለሆኑ ልዩ ቡድኖች ስልጠናን መስጠት እና 
ማበረታታት  

 
2. ርዕሰ መምህራን የሚያደርጉትም፦  

 
a) የት/ቤት ማሻሻያ አስተዳደር ዕቅድ ሂደትን በመጠቀም በየአመቱ የስልጠና ፍላጎቶችን 

መለየት  
 

b) የተሰጥኦ እና የላቀ ችሎታ ተማሪዎች ያሏቸውን አስተማሪዎች ተገቢ ስልጠና ላይ 
ተጠቃሚ እንዲሆኑ ማበረታታት 
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G. ተጠያቂነት  
 

1. የትምህርት ፕሮግራሞች ክፍል፣ ከትምህርት ተጠያቂነት ክፍል እና ተገቢ ከሆኑ የማህበረሰብ 
ቡድኖች ጋር በመተባበር፣ የዚህን ፖሊሲ ተፈፃሚነት ለመገምገም የአሰራር ሂደቶችን 
ያስቀምጣል፣ የሚያካትተውም፦  

 
a) በየአመቱ የተሰጥኦ እና የላቀ ችሎታ ፖሊሲን የአሰራር ጊዜ ቅደም ተከተል  

ማሻሻል/ማዘመን 
 

b) የስርዓተ ትምህርት እና የምዘና አሰራሮች የተሰጥኦ እና የላቀ ችሎታ ያላቸው ተማሪዎችን 
የሚፈትኑ እንደሆነ ለማረጋገጥ ለፕሮግራሙ ትምህርታዊ መስፈርቶችን እና ትክክለኛ 
ምዘናዎችን ማዘጋጀት 

 
c) እያንዳንዱ ት/ቤት ይሄንን ፖሊሲ በምን ደረጃ እንደሚተገብረው ለመገምገም በከፍተኛ 

አስተማማኝ ደረጃ ላይ የሚገኙ መለኪያዎችን ማዘጋጀት፤ እና በተመረጡ መለኪያዎች 
ላይ ሀገር አቀፍ መረጃን ሪፖርት ማድረግ፣ ለምሳሌ የአልጄብራ 1 መጨረስን እና የላቀ 
ምደባ ውጤቶች  

 
2. በእያንዳንዱ ት/ቤት ውስጥ ያለው የተሰጥኦ እና የላቀ ችሎታ ፕሮግራም ጥራት በቋሚነት ክትትል 

ይደረግበታል፣ ይሄም ፖሊሲውን ሙሉ በሙሉ ተግባራዊ ለማድረግ አላማ ነው።  የት/ቤት 
አስተዳደር ፅ/ቤት የሚያደርገውም፦  

 
a) የፖሊሲውን አፈፃፀም በየወቅቱ በመደበኛነት ማረጋገጥ፣ የሚያካትተውም የተማሪ 

መለየት ሂደት፣ የፕሮግራም አቅርቦት፣ የትምህርት አሰጣጥ ስልቶች እና ፍጥነት፣ 
ከትምህርታዊ ስኬት ጋር የሚዛመዱ መረጃዎችን፣ እና ከሚገባቸው በታች ለአገኙ እና 
ከሚገባቸው በታች ውክልና በተሰጣቸው ውስጥ ለሚገኙ የተማሪ ማህበተሰቦች 
ተደራሽነት እና የፕሮግራም አካታችነትን ማቅረብ 

 
b) የተማሪ እድገት መተግበሩን የሚገልፁ የሚያካትቱት የአስተማሪዎችን ምልከታዎች እና 

ማስታወሻዎች፣ የተማሪ ፖርትፎሊዮዎች፣ የማረጋገጫዎች እና እቃ ዝርዝሮች፣ ክፍት 
የሆኑ ጥያቄዎች ያሉዋቸው ፈተናዎች፣ ምርቶች እና ሌላ ጠቋሚዎች የምዘና ስልቶች 
ለማረገጥ በየወቅቱ በመደበኛነት ት/ቤቶች መቆጣጠር 

 
c) በት/ቤት ማሻሻያ አስተዳደር ዕቅድ ሂደት በኩል በተሰጥኦ እና በላቀ ችሎታ ፕሮግራም 

ላይ ያለውን የርዕሰ መምህር ክትትል እና አስተዳደር በየአመቱ መከታተል፣ ይሄም 
የሚደረገው ለተግዳሮቶች የተለዩ አቅርቦቶችን ለማቅረብ፣ ለትምህርት ተማሪዎች 
መቦደን/ክፍለ ጊዜ ማስያዝ፣ እና ለወላጆች ፕሮግራሙ መገለፁን በሚመለከት 
ፕሮግራሙ ላይ በግልፅ ትርጓሜ መቀመጡን ለማረጋገጥ እና ቀጣይነት ያለው 
የፕሮግራም አቅርቦትን ለማረጋገጥ ነው 

 
d) በየወቅቱ በመደበኛነት ኢ-መደበኛ ወይም መደበኛ በሆነ መንገድ ማስተካከያ/ጣልቃ 

ግብነት በማድረግ በትግበራ ላይ ችግር በተለየበት ጊዜ በማንኛውም ት/ቤት የፖሊሲ 
እና የደንብ ፈጣን እና አጠቃላይ ትግበራን ማረጋገጥ 

 
e) ለትምህርት እና የፕሮግራም ዝግጅት ፅ/ቤት መረጃዎችን ማቅረብ፣ ይሄም በፕሮግራም 

ዝግጅት የድጋፍ አስፈላጊነት ከሚያብራሩ ደጋፊ/ማብራሪያ ሰነዶች ጋር ነው  
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f) ለት/ቤቶች ትግበራ ከተገቢ ፅ/ቤቶች እና ክፍሎች የፕሮግራም ዝግጅትን ለመደገፍ 
የሚያስፈልግ ግብረ መልስን ማቅረብ  

 
3. የበለጸገ እና የፈጠራ ትምህርት ክፍል ከልዩ ፕሮግራሞች አስተባባሪዎች እና ከከፍተኛ ተሰጥኦ 

ማዕከላት ጋር ከሚገኙ ት/ቤቶች ርዕሰ መምህራን ጋር በትብብር የሚሰራው ፕሮግራሞቻቸውን 
ለመመዘን ነው። 

 
4. ቢያንስ በየሦስት አመታት ሁሉም የተሰጥኦ እና የላቀ ችሎታ ፕሮግራሞች ላይ መደበኛ ግምገማ 

ይደረጋል።  
 

5. የተማሪን እድገት በሚገመገምበት ወቅት፣ ት/ቤቶች የተለያዩ አይነት መሳሪያዎችን፣ አሰራር 
ሂደቶችን እና የመረጃ ምንጮችን (ተማሪዎችን እና ወላጆችን ጨምሮ) ይጠቀማሉ እና 
የሚከተሉትን ያካትታሉ፦  

 
a) ይዘትን በደንብ ማወቅ፣ እንደ በአመት ሁለቴ የሚሰራጭ የ MCPS ተማሪ መረጃ በሂሳብ 

አይነት ሪፖርቶችን በመጠቀም 
 

b) የከፍተኛ-ደረጃ አስተሳሰብ ክህሎቶችን መግለፅ 
 

c) በተወሰኑ የፕሮግራም ክፍሎች ላይ ስኬት   
 

 
የደንብ ታሪክ፦ አዲስ ደንብ፣ ኖቬምበር 2፣ 1995።  



የሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ (MCPS) የፀረ-መድሎአዊነት መግለጫ

የሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ (MCPS) በዘር ሐረግ፣ በጎሣ፣ በቀለም፣ በትውልድ ሐረግ፣ በዜግነት፣ በሃይማኖት፣ በስደት ሁኔታ፣ በጾታ፣ በጾታ 
መገለጫ፣ በጾታ ማንነት፣በጾታዊ ዝንባሌ፣በቤተሰብ መዋቅር/የወላጅነት ሁኔታ፣ በትዳር ሁኔታ ላይ የተመሰረተ ሕገወጥ አድልዎ ይከለክላል። ዕድሜ፣ 
ችሎታ (የግንዛቤ፣ ማህበራዊ/ስሜታዊ እና አካላዊ)፣ ድህነት እና ማህበራዊ-ኢኮኖሚያዊ ደረጃ፣ ቋንቋ፣ ወይም ሌላ በህግ ወይም በህገ-መንግሥት ጥበቃ 
የተደረገላቸው ወይም ትስስር ያላቸው ባህሪያት ላይ የሚደረግ ማናቸውንም ሕገወጥ አድልዎ ይከለክላል። መድሎ ወይም አድሎአዊነት፤ ሕብረተሰባችን 
ለረዥም ጊዜ እኩልነት፣ ፍትሕ፣ አብሮነት፣ ሁሉን አቀፍነትን፣ ለመፍጠርና ለማሳደግ/ለመንከባከብ ሲደረግ የቆየ ጥረትን  ይሸረሽራል/ያበላሻል። ቦርዱ 
ጥላቻን የሚያራምዱ ቋንቋን እና/ወይም ምስሎችን እንዲሁም ምልክቶችን መጠቀምን ይከለክላል፥ በተለይም በትምህርት ቤት ወይም በዲስትሪክት ሥራ 
ወይም እንቅስቃሴ ላይ ከፍተኛ ማደናቀፍ ሊያስከትል የሚችል ድርጊት-እንቅስቃሴ የተከለከለ ነው። የበለጠ መረጃ ለማግኘት፣ እባክዎ የሞንትጎመሪ ካውንቲ 
የትምህርት ቦርድ ፖሊሲ "Montgomery County Board of Education Policy ACA" ይመልከቱ፦ ከአድሎአዊነት ነጻ የሆነ ፍትሃዊነት፥ ሚዛናዊነት፥ 
እና የዳበረ ባህል "Nondiscrimination, Equity, and Cultural Proficiency"። ይህ መመርያ እያንዳንዱ ተማሪ ትኩረት የሚሻ መሆኑ(ኗ)ን  እና 
በተለይም የትምህርት ውጤቶች በምንም አይነት በግለሰብ ትክክለኛ ወይም ይሆናል ተብሎ በሚገመት ግላዊ ባህርያት የሚተነበይ እንደማይሆን የቦርዱን 
እምነት ያረጋግጣል። ፖሊሲው በተጨማሪም ፍትህ/እኩልነትን/ሚዛናዊነትን የሚያዛቡ ነገሮችን ለይቶ በማወቅ በቅድሚያ መወሰድ ያለባቸው እርምጃዎችን፥ 
የተዛባ ስውር አመለካከትን፣ ጭፍን/መሠረተ-ቢስ ልዩነት ማድረግን፣ በተቋማት የሚፈጸሙ መዋቅራዊ መሰናክሎችን፣ በትምህርት እና በሥራ ላይ እኩልነት 
እንዳይኖር ተፅእኖ የሚያደርጉ አሠራሮችን የሚገታ/የሚፃረር መሆኑን ያስገነዝባል። MCPS ለወንድ/ሴት ልጅ ስካውት እና ለሌሎች የወጣት ቡድኖች እኩል 
ተደራሽነት ይሰጣል።**

MCPS ተማሪዎች ላይ አድልዎ ሲፈጸም ጥያቄ ወይም ቅሬታ ለማቅረብ* MCPS ሰራተኛ ላይ መድሎዎ ሲፈፀም ጥያቄ ወይም ቅሬታ ለማቅረብ* 

Director of Student Welfare and Compliance
Office of District Operations
Student Welfare and Compliance
850 Hungerford Drive, Room 55, Rockville, MD 20850
240-740-3215
SWC@mcpsmd.org

Human Resource Compliance Officer
Office of Human Resources and Development 
Department of Compliance and Investigations
45 West Gude Drive, Suite 2500, Rockville, MD 20850 
240-740-2888
DCI@mcpsmd.org

በ1973 የተሃድሶ ህግ ሰክሽን 504 መሠረት ለተማሪ የአኮሞዴሽን/
መገልገያ ጥያቄ 

በአካል ጉዳተኛ አሜሪካውያን ህግ መሠረት ለሰራተኞች የአኮሞዴሽን/
መገልገያ ጥያቄ

Section 504 Coordinator 
Office of Academic Officer
Resolution and Compliance Unit 
850 Hungerford Drive, Room 208, Rockville, MD 20850
240-740-3230
RACU@mcpsmd.org

ADA Compliance Coordinator
Office of Human Resources and Development 
Department of Compliance and Investigations
45 West Gude Drive, Suite 2500, Rockville, MD 20850 
240-740-2888
DCI@mcpsmd.org

 "Title IX" ድንጋጌ መሠረት፥ ስለ ጾታዊ መድሎአዊነት በተማሪዎች ወይም በሠራተኞች* ላይ ስለሚፈጸምባቸው ጾታዊ ጥቃቶች ጭምር ለሚቀርቡ ጥያቄዎች 
ወይም ቅሬታዎች 

Title IX Coordinator
Office of District Operations
Student Welfare and Compliance
850 Hungerford Drive, Room 55, Rockville, MD 20850
240-740-3215
TitleIX@mcpsmd.org

* ስለ መድሎአዊነት ቅሬታ/አቤቱታ ከዚህ ቀጥሎ ለተዘረዘሩት ሌሎች ኤጀንሲዎችም ማቅረብ ይቻላል፦  U.S. Equal Employment Opportunity Commission
(EEOC), Baltimore Field Office, GH Fallon Federal Building, 31 Hopkins Plaza, Suite 1432, Baltimore, MD 21201, 1-800-669-4000,
1-800-669-6820 (TTY);  Maryland Commission on Civil Rights (MCCR), William Donald Schaefer Tower, 6 Saint Paul Street, Suite 900,
Baltimore, MD 21202, 410-767-8600, 1-800-637-6247, mccr@maryland.gov; or U.S. Department of Education, Office for Civil Rights
(OCR), The Wanamaker Building, 100 Penn Square East, Suite 515, Philadelphia, PA 19107, 1-800-421-3481, 1-800-877-8339 (TDD),
OCR@ed.gov, or www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/complaintintro.html.

**ይህ ማስታወቂያ ከተሻሻለው የፌደራል የመጀመሪያ ደረጃ እና የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ህግ ጋር የተሳለጠ ነው።

ይህንን ሠነድ ከእንግሊዝኛ ቋንቋ በተጨማሪ  በአማራጭ ቅርጸት ለማግኘት ከተጠየቀ፥ በ "Americans with Disabilities Act" ድንጋጌ መሠረት፣ MCPS Office 
of Communications በስልክ ቁጥር፦ 240-740-2837፣ 1-800-735-2258 (Maryland Relay)፣ ወይም PIO@mcpsmd.orgበመጠየቅ ማግኘት ይቻላል። 
የምልክት ቋንቋ ወይም ንግግር ትርጉም የሚያስፈልጋቸው ግለሰቦች  የሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ የትርጉም አገልግሎት ጽ/ቤት በዚህ ኤሜይል ወይም 
ስልክ መጠየቅ ይችላሉ። MCPS Office of Interpreting Services at 240-740-1800, 301-637-2958 (VP) mcpsinterpretingservices@mcpsmd.
org, or MCPSInterpretingServices@mcpsmd.org  
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