
 

 

   የሃይላንድ አጠቃላይ እይታ ትምህርት 
ቤት 

የወላጅ መምህራን ማህበር 
በፈተና ስብሰባ ላይ ማስታወሻዎች 

 
ረቡዕ መጋቢት 4 ቀን 2020 ዓ.ም. 

ሄቪስ ሜዲካል ሴንተር 
 

ማን: - የ ‹ኤም.ሲ.ሲ.) የመገልገያዎች አስተዳደር ዲት አዳምስስ የ‹ ሃይላንድ 

ቪሌሜንታሪ ት / ቤት ›(ኤች.አይ.ቪ) ን የማስፋፋት አዲስ ሀሳብ በተመለከተ 

ከወላጆች ጋር ተነጋገረ ፡፡ ይህ ዕቅድ በሐሙስ መጋቢት 5 ኛ የትምህርት ቦርድ 

ስብሰባ (ውይይት) ላይ ይወያያል ፡፡ 
 

የውይይቱ ዋና ዋና ዜናዎች 

 

ዳራ 
 

● ለአምስት ዓመታት ያህል ከሲሊጎ ክሪክ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት 
(ኤስ.ኤስ.አይ.) ጋር በአንድ ህንፃ ውስጥ በሚተዳደር ሲልቨር ስፕሪንግ 
ኢንተርናሽናል መካከለኛ ደረጃ ት / ቤት (ኤስ.አይ.ኤስ) ኤምሲኤስ በ SSIMS 
ማሻሻያ መጀመሩ እና SCES ን ለማደስ አማራጮችን እየመረመረ እንደመሆኑ 
፣ MCPS በፕሮጀክቱ እንደገና እንዲገመገም ያደረጉ የሎጂስቲክ ተግዳሮቶችን 
አግኝተዋል እናም ኤስ.ኤም.ኤስ.ሲ አጠቃላይ ህንፃውን እንዲይዙ ያስባሉ፡፡  

● MCPS የተወሰኑትን የ “SCES” ተማሪዎች በተስፋፋው ኤች.አይ.ቪ. ፣ እና 
አንዳንዶቹ በድጋሜ በተከፈተው ፓርክside Elementary ፣ ማለትም በሰሜን 
ሂልስ ሰፈር እና በአሁኑ የ SCES የመሰብሰቢያ ቦታ ውስጥ ለማስተናገድ 
እያቀረብ ነው። በ 1980 ዎቹ ውስጥ ኤምሲፒኤስ ፓርኪንግተን እንደ አንደኛ 
ደረጃ ትምህርት ቤት ዘግቷል ፣ እና ከዚያ ጊዜ ጀምሮ የካውንቲ ፓርኮች 
ሰራተኞች ህንፃውን ተቆጣጥረዋል ፡፡ የካውንቲ ፓርኮች ሰራተኞች ወደ 



Wheaton ወደ አዲስ ተቋም እየሄዱ ናቸው ስለሆነም ህንፃው አሁን እንደ 
ትምህርት ቤት እንደገና ለመጠቀም ዝግጁ ነው፡፡  

● በፓርኪንግ ጣቢያው ውስንነት ምክንያት ሁሉንም ወቅታዊ የ SCES 
ተማሪዎች ጉልህ አካባቢያዊ ተፅእኖዎችን ለማስተናገድ ለማስተካከል 
አይቻልም ፡፡ ስለሆነም ፣ MCPS በአጠገብ ያሉ ት / ቤቶችን ይመለከታል 
እናም በ HVES ፍላጎቶች መሠረት እነዚህን ፕሮጀክቶች ለማሰባሰብ እና 
በተመሳሳይ ጊዜ በርካታ ፍላጎቶችን ለማሟላት አንድ ልዩ አጋጣሚ እንደነበረ 
ተገነዘበ፡፡ 

● ኤስ.ኤስ.አይ.ዎች የ SSIMS ህንፃ አካል ሆነው የሚቀጥሉ ከሆነ ፣ ሦስቱን ት / 
ቤቶችን በሙሉ በዚህ መንገድ የማደስ / ወጪ ዋጋ ከኤስኤስኤምኤስ / 
ኤስ.ኤስ. በዚህ ምክንያት የተጠየቀው የ FY21-26 የካፒታል ማሻሻያዎች 
መርሃግብር (ሲአይፒ) ማሻሻያ የተደረገበት ሲሆን ለኤስኤስአይኤስ / 
ኤስአይኤስ / የፕሮጀክቱ ወሰን እና በጀት ከኤች.አይ.ቪ / ኤድስ በተጨማሪ 
ገንዘብ ማካተት አለበት፡፡  

● ኤች.አይ.ቪ ለአስር ዓመታት ያህል እንዲሻሻል በዝግጅት ላይ ነው ፡፡ እሱ 
በመጀመሪያ የተገነባው ለ 288 ተማሪዎች እንደ ትምህርት ቤት ነው ፣ ግን 
ቦታውን አድጓል እናም አሁን ከ 400 በላይ ተማሪዎች አሉት። በሞንጎመሪ 
ካውንቲ የመጀመሪያ ደረጃ ት / ቤቶች በአሁኑ ጊዜ ለ 740 ተማሪዎች መደበኛ 
የምዝገባ ትንታኔ መሠረት የተገነቡ ናቸው፡፡ 

 

የጊዜ መስመር 
● የ BOE የሕዝብ ችሎት ማርች 5 በዚህ ማሻሻያ ዙሪያ የቀረበ ነው ፣ እንዲሁም 
በካውንቲው ውስጥ በሌሎች በርካታ የካፒታል ፕሮጀክቶች ላይ ውይይት 
አካቷል ፡፡ 

● የ BOE የኤች.አይ.ቪ / ኤስኤስአስ መስፋፋትን እና የ SCES ን መስፋፋት ወደ 
ፓርክside አካባቢ ለማዛወር የ SSIMS / SCES ፕሮጄክት ወሰን ለመቀየር 
ወይ ምርጫ ድምጽ ይሰጣል  

● ቦኦ ውሳኔውን ከወሰነ በኋላ በሂደቱ ውስጥ ቀጣዩ እርምጃ ለሞንትጎመሪ 
ካውንቲ ምክር ቤት በኤፕሪል ውስጥ እንደየ CIP ማፅደቂያቸው ማፅደቅ ነው ፡፡ 

● ከካውንቲ ካውንስል ከፀደቀ በኋላ ዲዛይኑ ወዲያውኑ ይጀምራል እና 
አጠቃላይው ፕሮጀክት በ 2023 ይጠናቀቃል ፡፡ የፕሮጀክቱ ዲዛይን 18 ወራት 
ይወስዳል እና የፕሮጀክቱ የግንባታ ግንባታ ደግሞ 18 ወራትን ይወስዳል ፡፡ 



● በ SSIMS ግንባታ አንድ ዓመት መዘግየት አለ ፣ ግን መዘግየቱ እዚህ ካለው 
ውይይት ጋር የተገናኘ አይደለም 

 

ሎጅስቲክስ 
● ግማሹ ኤስ.ኤስ. የፈረንሳይ የመጥመቅ ፕሮግራም ሲሆን ሌላኛው ደግሞ 

ከመሠረታዊ አገልግሎት መስጫ ክልል የመጡ ተማሪዎች ናቸው። 

● የትኞቹ ተማሪዎች SCES እና የተስፋፋ ኤች.አይ.ቪ. ላይ እንደሚገኙ 

ለማወቅ የድንበር ጥናት ሊኖር ይችላል ወይም ሁሉም ወይም የፈረንሣይ 

የመጥመቅ ፕሮግራም ወደ HVES ሊመጣ ይችላል ፣ ወይም የሁለቱ 

ድብልቅ። ባኦ ይህንን ነገ አይወስንም ፡፡ ይህ ከስርአተ ትምህርት ባለሙያዎች 

እና ከዲሞግራፊ ባለሙያዎች ጋር ምክክር ከተደረገ በኋላ ባለው ቀን በኋላ 

ይወሰዳል። 

● የሁለቱም ትምህርት ቤቶች የስነ ሕዝብ አወቃቀር መረጃ ተመሳሳይ መሆኑን 
አንዳንድ ተማሪዎች ከ SCES ወደ ኤች.አይ.ቪ ወደ HVES መለወጥ 

በቀጥታ ወደ የ MCPS የት / ቤት ሁኔታ እንዳያጡ ያደርጋቸዋል ፡፡ ሆኖም 

የትኩረት የት / ቤት ሁኔታ በተለያዩ ምክንያቶች ላይ በመመርኮዝ ሁል ጊዜ 

ሊቀየር እንደሚችል አስገንዝበዋል ፡፡ ትልልቅ ት / ቤቶች ከትላልቅ የክፍል 

መጠኖች ጋር የማይመሳሰሉ መሆናቸውን እና ትልልቅ ት / ቤቶችም 

ከትናንሽ ት / ቤቶች የበለጠ ሀብትን እንደሚቀበሉ አስታውቀዋል ፡፡ 
● ወይዘሮ አዳምስ በበኩላቸው ከመማሪያ ክፍሎች በተጨማሪ ዋና ዋና ቦታዎች 

በኤች.አይ.ቪ.ኤስ መስፋፋት ላይ እንደሚስተዋሉና የደህንነት ማሻሻያዎችም 

“ቀዳሚ ይሆናሉ” ብለዋል ፡፡ 
● የ PTA ፕሬዝዳንት ቴይለር ግራንጋር ተጨማሪ ትምህርት ቤቶችን ብቻ 

ሳይሆን ትምህርት ቤቶችን ለማስፋት ብቻ ሳይሆን ተጨማሪ መገልገያዎችን 
ዘመናዊ ማድረግ እና የጣቢያውን ውቅር ጥልቅ ግምገማ ማካተት እንዳለበት 

አስረድተዋል ፡፡ 
● ሚስተር አዳምስ በግንባታው ወቅት የተማሪዎችን ከከተማ ውጭ 

ለማንቀሳቀስ አይፈልጉም ብለዋል ፣ በኋላ ላይ ይህ የማይሰራ እንደሆነ 
ካልተገነዘቡ ወይም ወላጆች እና የትምህርት ቤቱ ሰራተኞች ለእንደዚህ 

ዓይነቱ እንቅስቃሴ የሚከራከሩ ከሆነ ፡፡ 
● የወለል ማጠፊያ መንገዶች የሌላቸውን ጠባብ ጎዳናዎችን ጨምሮ የወቅቱ 

የአከባቢ አደረጃጀት ከግምት ውስጥ መግባት እንዳለበት ወላጆች በተከታታይ 



በተዘረዘሩት የኤች.አይ.ቪ. ተሽከርካሪዎች እና በተሽከርካሪዎች ላይ 

የሚደረገውን ትራፊክ ለማስተናገድ የወሰዱትን የእግረኛ መሄጃዎች እና 
ሌሎች እርምጃዎችን በጥልቀት መመርመር እንዳለበት አሳስበዋል ፡፡ 

 

የማህበረሰብ ተሳትፎ / ሌላ 
● ብዙ ወላጆች እና የ PTA አመራር ይህ ዕቅድ እና የውሳኔ ጊዜ በአጭር ጊዜ 
ስለመጣ የህብረተሰቡ ተሳትፎ አስፈላጊ መሆኑን ጠበቅ አድርገው ገልፀዋል ፡፡ 

● ከሐሙስ በኋላ እና በዲዛይንና በግንባታው ሂደት ሁሉ ለህብረተሰቡ ግብዓት 
የሚሆንበት ጊዜ እንደሚኖር ሚስተር አዳምስ ተናግረዋል ፡፡ የማህበረሰብ 
ተሳትፎ ከውሳኔዎች ጋር እየተገናኘ መሆኑን ወላጅ የጊዜ መስመር ጠይቋል። 

● ለሂላንድላንድ አዲስ የ HVAC ስርዓት አሁንም ለክረምቱ ታቅ isል ፡፡ 
● በተገደበው የሞንትጎመሪ ካውንቲ በጀት ምክንያት ሌሎች ትልልቅ የግንባታ 
ፕሮጀክቶች ሊዘገዩ ይችላሉ ፣ ይህ ደግሞ ለረጅም ጊዜ ሲጠበቅ የነበረው 
የሰሜንwood የሁለተኛ ደረጃ ት / ቤት ፕሮጀክት ያካትታል ፡፡ 

 

ግብዓቶች 
 የቦኦ ስብሰባዎች እዚህ በቀጥታ ሊታዩ ይችላሉ- 

https://www.montgomeryschoolsmd.org/boe/meetings/live.aspx 

 

SSIMS / SCES የግንባታ መረጃ እዚህ ይገኛል: 

https://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/facilities/construction

/project/ssims.aspx 

https://www.montgomeryschoolsmd.org/boe/meetings/live.aspx
https://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/facilities/construction/project/ssims.aspx
https://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/facilities/construction/project/ssims.aspx

