
 
እንኳን በደህና መጡ  



 
 

100 1:18 
 

ባለፈው አመት ውስጥ ተማሪዎቻችን የተዘዋወሩባቸው 
በዩናይትድ ስቴትስና በፖርቶ ሪኮ የሚገኙ የአራት-አመት 

ኮሌጆች እና ዩኒቨርሲቲዎች 411 
ዲግሪዎችና 
ሰርተፊኬቶች 

ሰራተኛ 
ለተማሪ 
ሬሽዎ 

 
 

የሞያ 
ማጠናከር 

 
 

እንደ አስፈላጊነቱ 
የሚቀያየር የኮርስ 
አቀራረብ 

 
 

ከአሁን በፊት 
ለተማሩት 
ትምህርት 
ክሬዲት 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25+ አገሮች 
ከአገር ውጪ ሊያጠኑባቸው 

የሚችሉ አገሮች 
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160 
አገራት በተማሪዎቻችን 
የሚወከሉ ሲሆን ይህም 

Montgomery College 
በሜሪላንድ ውስጥ ከሚገኙ 
ኮሌጆች በሙሉ በርካታ ባህሎች 

የሚገኙበት ያደርገዋል

 
ባለፉት 12 አመታት 

ውስጥ የ MC ፕሮፌሰር የአመቱ 
ምርጥ ፕሮፌሰር በመባል ተመርጧል 

 

ተወዳዳሪ የማዕረግ 
(honors) 
ፕሮግራሞች 

 
 

 
9 በኮሌጆች መካከል የሚደረጉ 

ስፖርቶች—ብዙዎቹ በአገር አቀፍ ደረጃ 
የተሰጣቸው ናቸው 
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  ልዩ ፕሮግራሞች  
 
 

በሃይ ስኩል እያሉ 
ኮሌጅ ይጀምሩ 

ከአሁን በፊት ለተማሩት 
ትምህርት ክሬዲት

እራስዎን በክፍል ውስጥ ይፈትኑ 

የMontgomery College’s Dual 
Enrollment ፕሮግራም የሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት 
ጁኒየሮችና ሲኒየሮች በኮሌጅ-ደረጃ ክሬዲት ያላቸውን 
ኮርሶች እንዲወስዱ ይፈቅዳል። 

እነዚህን ክሬዲቶች በ Montgomery College 
ወደሚሰጥ የዲግሪ ፕሮግራም ሊቀይሯቸው—ወይም 
ወደሌላ ተቋም ሊያስተላልፏቸው ይችላሉ። እንደ 

Dual Enrollment ተማሪነትዎ የእያንዳንዱን ኮርስ 
የምዘና ደረጃና ቅድመ መስፈርቶች እስካሟሉ ድረስ 
በኮሌጁ ውስጥ የተለያዩ ኮርሶችን መውሰድ ይችላሉ። 
 

montgomerycollege.edu/dep 
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ትምህርትዎን በተፋጠነ ሁኔታ መቀጠል ሊፈልጉ ይችላሉ። 

በMontgomery College በኮሌጅ ውስጥ ከሚሰጠው 
ትምህርት ጋር ተመጣጣኝ የሆነ እውቀትና ክህሎት እንዳለዎት 
በማሳየት ይህንን ሂደት ማፋጠን ይችላሉ። ይህንን ማድረግ 

ከሚችሉባቸው መንገዶች ለምሳሌ ያህል እንደ College 
Level Equivalence Program (CLEP) የመሳሰሉ 

ፈተናዎችን መውሰድ፣ ለ AP ኮርሶች ክሬዲት መቀበል ወጥም 

እዚሁ በ Montgomery College በሚሰጥ ፈተና 
ክሬዲት ማግኘትን ይጨምራል። በተጨማሪም በአሰሪ 
ስፖንሰር የተደረገ የስልጠና ፕሮግራም ላይ ከተሳተፉ የ 
American Council on Education (ACE) 
ስልጠናውን እንደገመገመውና የኮሌጅ ክሬዲት እንደሰጠው 
ማጣራት ይኖርብዎታል። አብዛኛዎቹ ከአሁን በፊት 
የጨረሷቸው የኮሌጅ ክሬዲቶች “ጊዜያቸው የሚያልፍበት” 
ቀን ስለሌላቸው ወደ ፕሮግራምዎ ላይ መጠቀም ይችሉ 
ይሆናል። 

montgomerycollege.edu/priorlearning 
 

በሃይ ስኩልና በኮሌጅ መካከል 
ያለውን ክፍተት ይሙሉ 
የ FYE Summer Bridge Program ከፎል ወቅት 
በፊት ኮሌጅ ምን እንደሚመስል ለማየት የሚረዳዎ ባለ 
አንድ ክሬዲት ኮርስን ያካትታል። ኮርሱን መማር 
በሚፈልጉበት ካምፓስ መውሰድ አለብዎ። በተጨማሪም የ 
First Year Seminar ከወሰዱበት ሴሚስተር ቀጥሎ 

ባለው ፎል ሴሚስተር Montgomery College 
ትምህርት ለመጀመር መስማማት አለብዎ። 

montgomerycollege.edu/fye 

የማዕረግ (Honors) ፕሮግራሞች 

• Renaissance Scholars የተሰኘው 
የተመረጡ ተማሪዎች የሚሳተፉበት የማዕረግ 

(honors) ፕሮግራም ከባድ የሆነ የትምህርት 
አሰጣጥ፣ የስኮላርሺፕ ድጋፍ፣ ልዩ የምክር 
አገልግሎት፣ በኮንፍረንሶች ላይ የማቅረብ እድሎችን 
እንዲሁም ለሰመር የትምህርት/የጉዞ ተሞክሮዎች 
ክሬዲት የሚሰጥበት ፕረሮግራም ነው። 

• Montgomery Scholars በየአመቱ 25 ከፍተኛ 
ውጤት ያላቸውን የሃይ ስኩል ተመራቂዎች 
ይሳተፉበታል። ይህ ከባድ የትምህርት ፕሮግራም 
የማዕረግ ኮርሶችን፣ ልዩ የማማከር አገልግሎቶቸችን፣ 
የማዕረግ ማጠናቀቂያ የጥናት ፕሮጀክትን ያካተተ 
ነው። 

• Macklin Business Institute (MBI) 
Honors Program በኢኮኖሚክስ፣ 
በስታቲስቲክስ እና በሌሎች ዋና ዋና የቢዝነስ ኮርሶች 
በተግባር የታገዘ ትምህርትና ኢንተርንሺፕ በማካተት 
ገኙ የድርጅት ስራ አስፈጻሚዎች ጋር ግንኙነት 
እንዲመሰርቱ የሚያግዝ ነው። 

The Scholars Circle የማዕረግ ትምህርት 
የሚወስዱ ተማሪዎች የትምህርትና የስኮላርሺፕ 
የማማከር አገልግሎት፣ በኮንፍረንሶች የማቅረብ 15 

የማዕረግ ክሬዲቶች ያሉት የ Honors Program 
ትራንስክሪፕት ማስታወሻ ይሰጣል። 

montgomerycollege.edu/honors 

ልዩ ፕሮግራሞች 

Montgomery College የትምህርት ተሞክሮዎን የላቀ 
የሚያደርጉና ለባችለር ዲግሪዎ የተሻለ የሚያዘጋጁዎ 
ፕሮግራሞች አሉት። 

• Achieving Collegiate Excellence 
and Success (ACES) 

• American English Language Program 

• Combat2College 

• Culturally Responsive Educators 
Aspiring for Teaching Excellence 
(CREATE) 

• Disability Support Services 

• Global Humanities Institute 

• Graduate and Transfer Science, 
Technology, Engineering, and Math 
Talent Expansion Program (GT STEP) 

• Gudelsky Institute for Technical Education 

• Health Sciences Institute 

• Hillman Entrepreneurs Program 

• International Education and 
Study Abroad Program 

• Paul Peck Humanities Institute 

• Phi Theta Kappa 

• School of Art + Design 

montgomerycollege.edu/specialprograms 

 
 

 
 



ወደፈለጉት ቦታ ይዘዋወሩ ለተማሪዎች የሚሰጡ አገልግሎቶች 
 
 

በዚሁ አካባቢ ይቆዩ 
የጁኒየር እና የሲኒየር ኮርሶችዎን በሴዲ ግሩቭ 
በሚገኙት ዩኒቨርሲቲዎች መውሰድ ይችለሉ።  
ዘጠኝ የሜሪላንድ የመንግስት ትምህርት ተቋማት 
በራክቪል ሜሪላንድ ከሼዲ ግሩቭ ሮድ ወጣ 
ብለው ተወዳጅና ታዋቂ ፕሮግራሞችን ይሰጣሉ። 

shadygrove.umd.edu 
 

MC በተጨማሪም ከትልልቆቹ የዝውውር 

አጋሮቻችን ማለትም—UMD, UMUC, 
UMBC, Towson, Salisbury, 
University of Baltimore and UMES— 
ጋር አብሮ ስለሚሰራ የዝውውር ሂደቱን ቀላል 
ያደርገዋል። ይህህ የትምህርት ክፍያ ቅናሾችን፣ 
ሁለቱም ቦታ ተቀባይነት ማግኘትን፣ በቀጥታ 
መዘዋወር መቻል፣ የቅድመ ዝውውር የምክር 
አገልግት፣ እና ሌሎችም። 

ለእነዚህ አአጋርነቶች በሙሉ፣ ሁሉንም 
የዝውውር ስምምነቶቻችንን፣ ለመዘዋወር እንዴት 
መዘጋጀት እንደሚያስፈልግዎ የሚገልጽ መረጃ፣ 
እንዲሁም ሌሎችንም ለማግኘት የሚከተለውን 
ይጎብኙ: 

montgomerycollege.edu/transfer 
 

ተማሪዎቻችን ወደነዚህ 
ትምህርት ቤቶች—እንዲሁም 
ወደ ሌሎች ተዘዋውረዋል: 

American University 

Boston University 

Bowie State University 

Catholic University 

Cornell University 

Dickinson College 

Drexel University 

Frostburg State University 

George Mason University 

Georgetown University 

Hampton University 

Hood College 

Howard University 
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Johns Hopkins University 

Morgan State University 

Mount Holyoke College 

Pennsylvania State University 

Salisbury University 

St. John’s University 

St. Mary’s College of Maryland 

Smith College 

Temple University 

Towson University 

University of Baltimore 

University of Maryland, Baltimore County 

University of Maryland, College Park 

University of Maryland Eastern Shore 

University of Maryland University College 

University of Michigan 

University of North Carolina, Chapel Hill 

University of Southern California 

University of Virginia 

Washington Adventist University 

West Virginia University 

ጎልማሳ (Adult) ተማሪዎች 
ፍላጎትዎ ኮሌጅ መጀመር፣ ዲግሪዎን ማጠናቀቅ፣ 

ወይም ሙያዎን መቀየር እድሜያቸው ከ 25 እስከ 
95 የሆኑ በሺዎች የሚቆጠሩ ጎልማሳ ተማሪዎችን 
ከካምፓሶቻችን በአንዱ ማግኘት ይችላሉ።  ከኑሮ 
ሁኔታዎ ጋር እንዲያመችዎ የቀን፣ የማታ፣ የኦምላየን፣ 
የቅዳሜና እሁድ እንዲሁም የተፋጠኑ ፕሮግራሞችን 
እናቀርባለን። አዋቂ ተማሪዎችን አላማ ያደረገ የምክር 
እና የማማከር ክፍለ ጊዜዎችን፣ የማስጠናት 
አገልግሎቶችን እንዲሁም ልዩ የኦረንቲዬሽን ክፍለ 
ጊዜዎችን እንሰጣለን 

montgomerycollege.edu/adultlearner 
 
የቀድሞ እና በማገልገል ላይ 
ያሉ/ተጠባባቂ ወታደር 
ተማሪዎች 
የእኛ Combat2College (C2C) ፕሮግራም 
የትምህርትና ማህበራዊ እድሎችን በተጨማሪም 
የድጋፍ አገልግሎቶችን ለቀድሞ ወታደሮች 
(veterans) እና አሁን በማገልግል ላይ ላሉ 

/ለተጠባባቂ ወታደሮች (active/ reserve 
service members) ይሰጣል።. C2C የትምህርት 
ምክሮችን፣ አክቲቪቲዎችን እና ዝግጅቶቸችን እንዲሁም 
ከ Department of Veterans Affairs ጋር 
የሪፈራል/የማስቀናጀት ስራ ይሰራል። 

montgomerycollege.edu/combat2college 

አካል ጉዳት ያለባቸው 
ተማሪዎች 
ኮሌጁ አካል ጉዳት ላለባቸው ብቁ ተማሪዎች 
የተመቻቹ ሁኔታዎችን፣ ወደ ፋሲሊቲዎች፣ 
ፕሮግራሞች፣ አክቲቪቲዎች እና አገልግሎቶች መዳረሻን 

ያቀርባል። እነዚህን አገልግሎቶች Americans 
with Disabilities Act of 1990 እና 
Rehabilitation Act of 1973 ክፍል 504 
ድንጋጌዎች መሰረት ነው። 

montgomerycollege.edu/dss 
 

ቅጥር፣ ኢንተርንሺፕ 
እና የሞያ ድጋፍ 
አገልግሎት 
በኮሌጁ የሚገኙት የሞያ ድጋፍ አገልግሎት 
መስጫዎች የሞያ እቅድ አወጣጥ ሂደትን ለመደገፍ 
ለምሩቃን እና ለተማሪዎች የተለያዩ 
አገልግሎቶቸችን ይሰጣሉ። ይህም ለሞያ ነክ 
ዝርዝር መረጃዎች ፍለጋ፣ ለተግባራዊ ልምድ ማግኛ 
እድሎች እንዲሁም ለስራ ፍለጋ ሂደት ድጋፍን 
ይጨምራል። ሰራተኞቻችን የትምሀርትና የስራ ልምድ 
ማስረጃቸችሁን በማስተካከል፣ ለቃለ መጠይቆች 
በማዘጋጀት እንዲሁም የሚፈልጓቸውን 
የኢንተርንሺፕና የስራ እድሎች እንዲያገኙ በማገዝ 
ከእርስዎ ጋር ይሰራሉ። 

montgomerycollege.edu/careerservices 

 
 



 

 
 

  የተማሪዎች ህይወት 
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ይሳተፉ 
በክለቦች፣ በቡድኖች፣ በተማሪ ማህበራት፣ በተማሪ 
አስተዳደሮችና በሞያ ነክ ድርጅቶች፣ በጋዜጣዎች 
እና በመጽኄቶች እንዲሁም በትወና ጥበቦች 
መሳተፍ ይችላሉ። እነዚህ ቡድኖች የአመራርና 

የበጎ ፈቃደኝነት እድሎችን ይሰጣሉ—እንዲሁም 
በትምህርትና የስራ ልምድ ማስረጃ ላይ ሲሰፍሩ 

ጥሩ ነው። ከ 100-በላይ አባላት ያሏቸው 

ክለቦቻችን የተወሰኑ ምሳሌዎች የሚከተሉት ናቸው: 

• African Student Association 

• Best Buddies Citizens 

• Debate Club 

• Free2B  (Gay/Straight Alliance) 

• Gaming Club 

• Latino Student Union 

• Organization of Arab Culture 

• Student Construction Association 

• Student Senate 

• Women in Science Engineering 
and Technology 

montgomerycollege.edu/studentlife 

                    

 
 

 
 

 
 



 
 

  አትሌቲክስ  
 
 

በጨዋታው ውስጥ ይቆዩ 
የወንዶችና የሴቶች አትሌቲክስ ፕሮግራሞቻችን 
በርካታ ዜግነት ያላቸው ቡድኖችን፣ በአካባቢው 
ከፍተኛ ደረጃ የተሰጣቸውን፣  ፕላስ ክለቦችን፣ 
የውስጥ ስፖርቶችን እንዲሁም ድጋፍ አሰጣጥን 

(cheerleading) ጨምሮ የመዝናኛ ብቻ 
ስፖርቶችንም ያካትታል። 

እንደ National Junior College Athletic 
Association (NJCAA) እና Maryland 
Junior College Athletic Conference 
(MDJUCO) አባልነታችን ቡድኖቻችን 
ከሜሪላንድና ከኢስት ኮስት የሁለት መት ኮሌጆች 
እንዲሁም በሶስተኛ ዲቪዚዮን ውስጥ ካሉ ሌሎች 

ተቋማት in Division III (ስከፐላርሺፕ ያልሆኑ) 
ጋር ይወዳደራሉ። ሞንትጎመሪ ኮሌጅ በኮሌጆች 
መካከል በሚደረጉ ስፖርቶች ውስጥ ዘጠኝ 
ቡድኖችንና ውድድር በሌባቸው የድጋፍ አሰጣጥ 
ላይ ያሳትፋል። 

በሴቶች 
• ቅርጫት ኳስ 
• የውጪ ትራክ እና ፊልድ 
• እግር ኳስ 
• ሶፍት ቦል 
• መረብ ኳስ 

በወንዶች 
• ቤዝቦል 
• ቅርጫት ኳስ 
• የውጪ ትራክ እና ፊልደድ 
• እግር ኳስ 

montgomerycollege.edu/athletics 
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  ፋይናንሻል ኤይድ  
 
 

ፋይናንሻል ኤይድ እንዴት 
ማግኘት እንደሚቻል 
የገንዘብ እጥረት ሞንትጎመሪ ኮሌጅ ትምህርትዎን 
ከመከታተል እንዲከለክልዎ አያድርጉ። ባለፈው አመት 

$72.7 ሚሊዮን ዶላር ለ 18,628 ተማሪዎች 
በፋይናንሻል ኤይድ ለግሰናል። ሞንትጎመሪ ኮሌጅ 
ለትምህርትዎ መክፈል እንዲችሉ በርካታ አይነት 
የፋይናንሺያል ኤይድ መንገዶችን ያቀርባል። 

ግራንቶች (Grants)—የስጦታ እገዛ (የማይመለስ 
ገንዘብ) በማስረጃ መደገፍ በሚችል የገንዘብ 
ፋላጎት 

ስኮላርሺፖች (Scholarships)—ባሳዩት ወይም 
ማሳየት በሚችሉት የትምህርት ብቃት 

ተማሪን መቅጠር (student employment)—
በየሁለት ሳምንቱ ክፍያ የሚፈጸምባቸውና 
ተማሪዎች ከትምህርት ጋር ተዛማጅ የሆኑ 
ወጪዎቻቸውን እንዲሸፍኑ የሚያግዟቸው 
በካምፓስ ውስጥ ወይም ከዚያ ውጪ ያሉ 
ስራዎች 
 

ብድሮች (loans)—ከፌዴራል መንግስት ወይም 
ከባንኮች የሚሰጥ ሆኖ ኮሌጅ እስኪጨርሱ 
መክፈል የማይጠበቅብዎ ብድሮች 

ማስታወስ የሚገባዎ 
ጠቃሚ የፋይናንሻል 
ኤይድ ቀናት 
ለ Federal Student Aid (FAFSA) ነጻ 
ማመልከቻ fafsa.ed.gov ይጎብኙ። 

ኦክቶበር 1 
የ Federal Student Aid (FAFSA) ነጻ 
ማመልከቻን ለሚቀጥለው የትምህርት አመት 
ለማመልከት። 

ማርች 1 
Maryland State Office of Financial Aid 
ለፎል ሴሚስተር ቅድሚያ የሚሰጥበት ማብቂያ ቀን 
(priority deadline) 

ማርች 1 
የሞንትጎመሪ ኮሌጅ ቅድሚያ የሚሰጥበት የፎል ማብቂያ ቀን 

ጁላይ 31 
MC Foundation Scholarship ማመልከቻ 
ቅድሚያ የሚሰጥበት ማብቂያ ቀን 

ኖቬምበር 1 
በፎል ሴሚስተር ካላመለከቱ ለስፕሪንግ 
ሴተሚስተር በሞንትጎመሪ ኮሌጅ ቅድሚያ 
የሚሰጥበት ማብቂያ ቀን 

ዲሴምበር 31 
MC Foundation Scholarship ማመልከቻ 
ለማስገባት የሞንትጎመሪ ኮሌጅ ቅድሚያ የሚሰጥበት ማብቂያ 
ቀን 

montgomerycollege.edu/finaid 
 

ተሸላሚ ፋካልቲ 
የላቀ ዲግሪ ያላቸው ፕሮፌሰሮቻችን እዚህ ያሉት እናንተን ለማስተማር፣ 

ለማሰልጠንና ለመደገፍ ነው። የፋካልቲ አባሎቻችን ወደ ክፍሉ ውስጥ የእውነተኛ 
አለም ተሞክሮዎችን የሚያመጡ ሲሆን—ከሪሰርች ይልቅ ማስተማር ላይ ያተኩራሉ። 
በእርግጥም ባለፉት 12 አመታት ውስጥ ከነበሩት የሜሪላንድ የአመቱ ምርጥ 

ፕሮፌሰሮች መካከል ዘጠኙ የሞንትጎመሪ ኮሌጅ ፕሮፌሰሮች ናቸው። 
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ደረጃቸውን የጠበቁ ፋሲሊቲዎች 
ባለ መልቲ ሊዲያ መማሪያ ክፍሎቻችን፣ ስቱዲዮዎቻችን እና ላብራቶሪዎቻችን 
ከአራት አመት ትምህርት ቤቶች እኩል የሆኑ ብሎም የሚበልጡ ናቸው። 

 
 

በኮሌጅ የትምህርት 
ክፍያ ገንዘብ 
ይቆጥቡ 
የሞንትጎመሪ ካውንቲ ነዋሪ ከሆኑ የሞንትጎመሪ 
ኮሌጅ የትምህርት ክፍያዎ ከመንግስት ባለ 
አራት-አመት ኮሌጆችና ዩኒቨርሲቲዎች በግማሽ 
ይቀንሳል። 

 

$4,902* 
Montgomery College 

( የካውንቲው ነዋሪዎች የሚከፍሉት ክፍያ) 
 
 

 

$8,849 
የሜሪላንድ ባለ አራት 
አመት ት/ቤቶች 

የሚያስከፍሉት ክፍያ 
(ለስቴቱ ነዋሪዎች) 

 

 

$36,686 
የሜሪላንድ ባለ አራት 

አመት የግል 
የትምህርት ተቋማት  

 
(*ለሙሉ ጊዜ ተማሪዎች በአመት 30 ክሬዲት ላይ 

ተመስርቶ፣ 2015-2016) 
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  ትምህርት ለመጀመር መከተል ያለብዎ ቅደም ተከተሎች  
 
 
 

ለአድሚሽን ያመልክቱ። 

montgomerycollege.edu/apply 

የፋይናንሻል ኤይድ እና ስኮላርሺፕ አማራጮችዎን ይመልከቱ። 

montgomerycollege.edu/finaid 

የ SAT፣ ACT ወይም TOEFL ፈተና ውጤቶችን ያስገቡ ወይም የ MCን 
ACCUPLACER ወይም ESL ACCUPLACER ይውሰዱ።  
montgomerycollege.edu/accuplacer 

የ Montgomery Academic Orientation Program (MAP) በካምፓስ ወይም ኦንላየን  
(eMAP) ይውሰዱ። እንግሊዘኛ ቋንቋ የመጀመሪያቸው ያልሆነ ተማሪዎች IMAP ይከታተላሉ። 
montgomerycollege.edu/academic_orientation 

የNew Student Orientation (NSO) ፎርም በካምፓስ ወይም ኦንላየን ይሙሉ። 
montgomerycollege.edu/orientation 

 
የማማከር መጠይቁን ለመሙላት ከ r MyMC አካውንትዎ ጋር ይገናኙና አማካሪዎን ለማግኘት በ 

Starfish አማካኝነት ቀጠሮ ይያዙ። 

ማንኛውንም የፋይናንሻል ኤይድ ፎርሞች ለማስገባት የ MyMC አካውንትዎን ያገናኙ። 

የ  Maryland Dream Act ፎርሞችን ያስገቡ (ብቁ ከሆኑ)። 
montgomerycollege.edu/marylanddream 

የአካል ጉዳተኛ ድጋፍ አገልግሎቶቸችን ይጎብኙ (አካል ጉዳት ያለብዎ ተማሪ ከሆኑ)። 
montgomerycollege.edu/dss 

ለትምህርት በወቅቱ ይመዝገቡ (የ First Year Seminar ኮርስን መውሰድን ያስቡበት: 
STSU 100 or STSU 101). montgomerycollege.edu/register 

የትምህርት ክፍያ ይክፈሉ። 

montgomerycollege.edu/payment 

አስፈላጊዎቹን የመማሪያ መጽሃፍት ይግዙ፣ መታወቂያ ካርድና የመኪና ማቆሚያ ፈቃድ ይቀበሉ። 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20  |  montgomerycollege.edu Montgomery College   | 21 



ሞንትጎመሪ ኮሌጅን ይጎብኙ 
 
 

ለመረጃ 
መልማይ ለማግኘት፣ ስለ ዝግጅቶች መረጃ ለማግኘትና ተጨማሪ መረጃዎችን ለመጠየቅ በ 
montgomerycollege.edu/futurestudents የወደፊት ተማሪዎች ገጽን ይጎብኙ። 

የእንኳን ደህና መጡ ማዕከል 
የእንኳን ደህና መጡ ማዕከሎቻችንን (በየካምፓሱ ይገኛሉ) በመጎብኘት  ስለ ሞንትጎመሪ ኮሌጅ 
ላለዎት ጥያቄዎች ምላሽ ያግኙ። ስለ አድሚሽንና የፋይናንሻል ኤይድ ሂደት፣ የምደባ ፈተና፣ 
የማማከር አገልግሎት፣ የተማሪዎች ድጋፍ አገልግሎት፣ እንዲሁም ሌሎች  መረጃ ያግኙ። ወደ 
እንኳን ደህና ማዕከል የሚያደርጉትን ጉብኝት ከካምፓስ ጉብኝት ጋር ማጣመር ከፈለጉ እባክዎ  

montgomerycollege.edu/tours.  montgomerycollege.edu/welcomecenter ይጎብኙ። 
 

የማህበረሰብ ተሳትፎ ማዕከል 
ለእርስዎ አመቺ ከሆነ ከማህበረሰብ ተሳትፎ ማዕከሎቻችን ወደ አንዱ ጎራ ይበሉ 
(በGaithersburg Library እና በ East County Regional Service Center 
ይገኛሉ)። በእነዚህ ማዕላት ለጥያቄዎችዎ መልስ ማግኘት ብቻ ሳይሆን ክሬዲት የማይሰጣቸው 
ኮርሶችንም መውሰድ ይችላሉ 
montgomerycollege.edu/communityengagement 

 
የትምህርት እድል ማዕከል (Educational Opportunity 
Center (EOC)) 
ከሁለተኛ ደረጃ ትምህርት በኋላ ተከታታይ ትምህርት ለመጀመር ወይም ለመቀጠል የሚፈልጉና 
መስፈርቱን የሚያሟሉ ጎልማሳ ከሆኑ የትምህርት እድል ማዕላችን እገዛ ያደርግልዎታል። EOC 
የኮሌጅ ቅበላን የሚመለከቱ መረጃዎችና የማማከር እገዛ ይሰጣል።  

montgomerycollege.edu/eoc 

 

ለሞንትጎመሪ ኮሌጅ የመረጃ መስጫ ማዕከል (Response Center) በስልክ ቁጥር  240-564-
5000 መደወልና አስፈላጊ ከሆነ አስተርጓሚ መጠየቅ ይችላሉ። 
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montgomerycollege.edu | 240-567-5000 

Para español, presione el 2  
(ለሌሎች ቋንቋዎች አስተርጓሚ ማግኘት ይቻላል) 

 
ሶስት አመቺ መገኛዎች: 

Germantown Campus 
Rockville Campus 

Takoma Park/Silver Spring Campus 
 

ስለ የሰው ሃይል ልማትና ተከታታይ ትምህርት ማዕከላት  
(Workforce Development & Continuing Education centers) 

መረጃ ለማግኘት:  
montgomerycollege.edu/wdce 

montgomerycollege.edu/adultlearner 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ሞንትጎመሪ ኮሌጅ እኩል እድልን ለመፍጠር የሚሰራ የትምህርት ተቋም ነው። 

በኮሚዩኒኬሽንስ ጽቤት የተዘጋጀ 02/2017 

 
 


	ባለፈው አመት ውስጥ ተማሪዎቻችን የተዘዋወሩባቸው በዩናይትድ ስቴትስና በፖርቶ ሪኮ የሚገኙ የአራት-አመት ኮሌጆች እና ዩኒቨርሲቲዎች
	ሰራተኛ ለተማሪ ሬሽዎ
	የሞያ ማጠናከር
	ከአገር ውጪ ሊያጠኑባቸው የሚችሉ አገሮች
	አገራት በተማሪዎቻችን የሚወከሉ ሲሆን ይህም Montgomery College በሜሪላንድ ውስጥ ከሚገኙ ኮሌጆች በሙሉ በርካታ ባህሎች የሚገኙበት ያደርገዋል


	ልዩ ፕሮግራሞች
	በሃይ ስኩል እያሉ ኮሌጅ ይጀምሩ
	በሃይ ስኩልና በኮሌጅ መካከል ያለውን ክፍተት ይሙሉ
	የማዕረግ (Honors) ፕሮግራሞች
	ልዩ ፕሮግራሞች


	ወደፈለጉት ቦታ ይዘዋወሩ ለተማሪዎች የሚሰጡ አገልግሎቶች
	በዚሁ አካባቢ ይቆዩ
	ተማሪዎቻችን ወደነዚህ ትምህርት ቤቶች—እንዲሁም ወደ ሌሎች ተዘዋውረዋል:

	ጎልማሳ (Adult) ተማሪዎች
	የቀድሞ እና በማገልገል ላይ ያሉ/ተጠባባቂ ወታደር ተማሪዎች
	አካል ጉዳት ያለባቸው ተማሪዎች
	ቅጥር፣ ኢንተርንሺፕ እና የሞያ ድጋፍ አገልግሎት

	የተማሪዎች ህይወት
	ይሳተፉ

	አትሌቲክስ
	በጨዋታው ውስጥ ይቆዩ
	በሴቶች
	በወንዶች


	ፋይናንሻል ኤይድ
	ፋይናንሻል ኤይድ እንዴት ማግኘት እንደሚቻል
	ማስታወስ የሚገባዎ ጠቃሚ የፋይናንሻል ኤይድ ቀናት
	ኦክቶበር 1
	ማርች 1
	ማርች 1
	ጁላይ 31
	ኖቬምበር 1
	ዲሴምበር 31
	የላቀ ዲግሪ ያላቸው ፕሮፌሰሮቻችን እዚህ ያሉት እናንተን ለማስተማር፣ ለማሰልጠንና ለመደገፍ ነው። የፋካልቲ አባሎቻችን ወደ ክፍሉ ውስጥ የእውነተኛ አለም ተሞክሮዎችን የሚያመጡ ሲሆን—ከሪሰርች ይልቅ ማስተማር ላይ ያተኩራሉ። በእርግጥም ባለፉት 12 አመታት ውስጥ ከነበሩት የሜሪላንድ የአመቱ ምርጥ ፕሮፌሰሮች መካከል ዘጠኙ የሞንትጎመሪ ኮሌጅ ፕሮፌሰሮች ናቸው።



	ደረጃቸውን የጠበቁ ፋሲሊቲዎች
	ባለ መልቲ ሊዲያ መማሪያ ክፍሎቻችን፣ ስቱዲዮዎቻችን እና ላብራቶሪዎቻችን ከአራት አመት ትምህርት ቤቶች እኩል የሆኑ ብሎም የሚበልጡ ናቸው።
	Montgomery College

	$8,849
	$36,686
	የሜሪላንድ ባለ አራት አመት የግል የትምህርት ተቋማት


	ትምህርት ለመጀመር መከተል ያለብዎ ቅደም ተከተሎች
	ሞንትጎመሪ ኮሌጅን ይጎብኙ
	ለመረጃ
	የእንኳን ደህና መጡ ማዕከል
	የማህበረሰብ ተሳትፎ ማዕከል
	የትምህርት እድል ማዕከል (Educational Opportunity Center (EOC))


