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ጁላይ 2019

ከ2 ገጽ 1ኛው 

ዓላማ:- ይህ ቅጽ በሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ (MCPS) ኣገልግሎት ላይ የሚውለው በስቴት የትምህርት ቦርድ ደንብ Title 13A, Subtitle 10, 
Home Instruction/የቤት ውስጥ ትምህርት፣ ምእራፍ 1፣ ኣጠቃላይ ደንቦች መሰረት ነው። እነዚህ ደንቦች ኣንድ ተማሪ በቤት የትምህርት ፕሮግራም ውስጥ 
መደበኛ፣ ወጥ የሆነ ትምህርት በትምህርቱ ኣመት እየተቀበለ/ች በመሳተፍ መገኘቱን(ቷን) ለመወሰን ቅደም ተከተሎችን ያስቀምጣል።  የሞንጎሞሪ ካውንቲ 
ፐብሊክ ስኩልስ-MCPS Regulation JEG-RA  የቤት ትምህርት መመሪያ ይመልከቱ፦

መመሪያ፡- እባክዎ ለእያንዳንዱ ልጅ ቅጽ ሞልተው በዚህ አድራሻ ይላኩ፦ Office of Curriculum and Instructional Programs, 850 Hungerford 
Drive, Home Instruction, Room 248, Rockville, Maryland 20850

ይህ ቅጽ ከቤት የሚሰጥ ትምህርት ከመጀመርዎ ቢያንስ 15 ቀን አስቀድሞ መላክ እንዳለበት ስቴቱ ይደነግጋል።

እባክዎን በትልቁ ፊደል ይጻፉ:- በቅጹ ላይ ያለው ሁሉም ክፍሎች በወላጅ/በአሳዳጊ መሞላት አለበት።

ክፍል I

የተማሪ ስም (የመጨረሻ፣ የመጀመሪያ፣ የመካከለኛ መጀመሪያ ፊደል)

ሙሉ አድራሻ፦ (Street, City/Town, MD, Zip Code)

ጾታ o ወንድ o ሴት የተወለደ(ች)በት ቀን 

በተማሪው/ዋ አድራሻ የሚኖር/የምትኖር ወላጅ/አሳዳጊ

_____________________________________________

ዝምድና (ግኑኝነት) o እናት o አባት o አሳዳጊ

 o ሌላ ________________________________________

የኢ-ሜይል አድራሻ (ቢፈልጉ የሚሞሉት)
______________________________________________

ስልክ ቁጥር #1 _____-_____-______ ስልክ ቁጥር #2 _____-_____-______ 

ስልክ ቁጥር #3_____-_____-______

በተማሪው/ዋ አድራሻ የሚኖር/የምትኖር ወላጅ/አሳዳጊ

_____________________________________________

ዝምድና (ግኑኝነት) o እናት o አባት o አሳዳጊ

 o ሌላ ________________________________________

የኢ-ሜይል አድራሻ (ቢፈልጉ የሚሞሉት)
______________________________________________

ስልክ ቁጥር #1 _____-_____-______ ስልክ ቁጥር #2 _____-_____-______ 

ስልክ ቁጥር #3_____-_____-______

ቀደምት የት/ቤት ተሞክሮ

ተማሪው/ዋ ከዚህ ቀደም በሞንትጎመሪ ካውንቲ የሕዝብ ት/ቤት (Montgomery County Public School) ተምሮ/ራ ያውቃል/ታውቃለች? 
 o አዎ o አይደለም

አዎ ከሆነ፡- በመጨረሻ የተከታተለ(ች)በት የሞንትጎመሪ ካውንቲ ት/ቤት ________________________________________________

የተከታተለ(ች)በት ቀናት/ጊዜ ከ _____/_____/______እስከ _____/_____/______የመጨረሻ ክፍል_____

ብሔር እና ዘር (ከፈለጉ የሚሞሎት)

1. የዘር  መደብ። የሚከተሉትን ትርጉሞች/መግለጫዎች ያንብቡ እና የተማሪውን/የተማሪዋን የትውልድ ሃረግ በሚገልጸው ላይ ምልክት ያድርጉ።

 ይህ/ይህች ተማሪ ሂስፓኒክ ወይስ ላቲኖ ነው/ናት? (አንድ መልስ ይምረጡ።) o ኣዎን o ኣይደለም

የኩባ፣ የሜክሲኮ፣ የፖርቶሪኮ፣ ከደቡብ ወይም መካከለኛ አሜሪካ፣ ወይም ሌላ የእስፓንሽ ባህል ወይም ዝርያ ያላቸው፣ ዘራቸው ከየትኛውም ቢሆን 
ሂስፓኒክ ወይም ላቲኖ ተብለው ይወሰዳሉ።

2. የዘር ሃረግ። የሚከተሉትን መግለጫዎች ያንብቡ እና የዚህን/ችን ተማሪ የዘር ሃረግ በሚያመለክተው ሳጥን ላይ ምልክት ያድርጉ። ማንኛውም 
ዝርያ ቢሆን ቢያንስ አንድ ዘር መምረጥ አለብዎት። ከአንድ በላይ መምረጥ ይቻላል።

የዚህ(የዚህች)ን ተማሪ ዘር/ዝርያ ያመልክቱ። (የሚመለከተውን ሁሉ ምረጡ።)

o  አሜሪካዊ ኢንዲያን ወይስ አላስካዊ:- ዘሩ/ሯ ከማናቸውም የመጀመሪያዎቹ የሰሜን እና የደቡብ አሜሪካ (የመካከለኛ አሜሪካን ጨምሮ) 
ህዝቦች የሆነ፣ እና የጎሳ ግኑኝነት ወይም የማህበረሰብ ትስስራቸውን የጠበቁ።   

o  እሲያዊ: ዘሩ/ሯ ከማናቸውም የመጀመሪያዎቹ የሩቅ ምስራቅ፣ ደቡብ ምስራቅ እሲያ፣ ወይም ካምቦዲያ፣ ህንድ፣ ጃፓን፣ ኮሪያ፣ ማሊዢያ፣ 
ፓኪስታን፣ የፊሊፕን ደሴቶች፣ ታይላንድ፣ ወይም ቬትናምን ጨምሮ የህንድ ንኡስ አህጉር ህዝቦች የሆነ/ች።  

o  ጥቁር ወይ አፍሪካ-አሜሪካዊ:- ዘሩ/ሯ ከማናቸውም የአፍሪካ የጥቁር ዘር የሆነ።

o  ትውልደ ሃዋይ /ተወላጅ ወይም ሌላ የፓሲፊክ ደሴት ተወላጅ:- ዘሩ/ሯ ከማናቸውም የሀዋይ፣ ጉዋም፣ ሳሞአ፣ ወይም ፓሲፊክ ደሴቶች 
የመጀመሪያ ህዝቦች የሆነ።

o  ነጭ:- የዘሩ/ሯ ሃረግ አመጣጥ ከማናቸውም የአውሮፓ፣ የመካከለኛው ምሥራቅ፣ ወይም የሰሜን አፍሪካ ህዝቦች የሆነ/ች።

MCPS Use Only

Student ID# 

Program Type 

/ /  Enrollment date

/ /  Withdrawal date



ስለ ቤት ትምህርት መመሪያ (ይፋ ያልሆነ) ከሁለት ገጾች ሁለተኛው  የሞንጎሞሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ MCPS Form 270-34

ክፍል  II

1. o  በቤት ውስጥ ስለሚሰጥ ትምህርት መስፈርቶችን በ "COMAR 13A.10.01.01-05, Home Instruction Program" ላይ አንብቤ የተገነዘብኩ 
መሆኔን አረጋግጣለሁ።

2. o  a. የእኔ ልጅ መደበኛ ደረጃ የጠበቀ የምዘና ፕሮግራም* እንዲሳተፍ/እንድትሳተፍ እፈልጋለሁ፣ ወይም 

  o  b. የእኔ ልጅ በመደበኛ ደረጃ የጠበቀ የምዘና ፕሮግራም እንዲሳተፍ/እንድትሳተፍ እኔ አልፈልግም።

*ልጅዎ ደረጃ የጠበቀ ምዘና ላይ እንዲሳተፍ ከፈለጉ እባክዎ በአካባቢዎ የሚገኝ የሞንጎሞሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩል ያነጋግሩ።

ክፍል III

ወላጆች/አሳዳጊዎች ከዚህ በታች ከተገለጸው ከ A ወይም B መምረጥ አለባቸው። 
COMAR 13A.10.01 ፕሮግራም ልጆቻቸው ከቤት ሆነው እንዲማሩ በወላጆች የሚሰጠውን የትምህርት አሰጣጥ በተመለከተ ቁጥጥር/ክትትል ያደርጋል። ወላጆች 
ከሚከተሉት ከቤት የትምህርት አሰጣጥ ክትትል/ቁጥጥር ፕሮግራም መምረጥ አለባቸው። 

የፕሮግራም ምርጫ ዓይነት ሀ "Program Choice Type A"

o  MCPS— ወላጆች/ሞግዚቶች የስቴት ደንብ "COMAR 13A.10.01.01C, .01D, እና .01E" እንደሚያከብሩ እና  በተከታታይ ትምህርት መሰጠቱን 
የሚያረጋግጥ የትምህርት ማቴሪያሎችን ዝርዝር እንደሚጠብቁ ተስማምተዋል።  ድርጊቶቹም አመቺ በሆነ ጊዜና ቦታ ቢያንስ በዓመት ሁለት ጊዜ በአካ
ባቢ በሚገኝ የትምህርት ባልደረባ አማካይነት ግምገማ ይደረጋል። 

ወይም

ለፕሮግራም ለ "Choice Type B" የሚመረጥ

o  በሜሪላንድ የትምህርት ዲፓርትመንት የተመዘገበ እቤት ውስጥ የሚሰጥ ትምህርትን ለመቆጣጠር — ወላጆች/ሞግዚቶች በስቴት የትምህርት ቦርድ የጸደቀ 
እና ፐብሊክ ስኩል ባልሆነ ሠርተፊኬት ያለው የትምህርት ተቋም ቁጥጥር ወይም  በ COMAR 13A.10.01.05 ድንጋጌ መሠረት ህጋዊነት ያለው ትም
ህርት የሚሰጥ የቤተክርስቲያን ድርጅት ት/ቤት "bonafide church organization" ቁጥጥር የተልእኮ ትምህርት ኮርሶችን እንደሚጠቀሙ ማረጋገጫ 
ይሰጣሉ። የሞንጎሞሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ ይህንን መረጃ ያጣራል/ያረጋግጣል።

በሜሪላንድ ስቴት የትምህርት መምሪያ የተመዘገበ ክትትል የሚያደርገው አካል/ፕሮግራም ስም 

አድራሻ 

   
 ከተማ ስቴት ዚፕ ኮድ

ክፍል IV
ሀ (A) የተማሪው ወላጅ/አሳዳጊ ልጃቸው ከቤት ሆኖ/ሆና የልዩ ትምህርት አገልግሎቶችን ለማግኘት ይችል/ትችል እንደሆነ ግምገማ እንዲደረግለ(ላ)ት የቻይ
ልድ ፋይንድ/"ልጅ ማግኘት" አካል እንደመሆኑ የአካል ጉዳተኞች የትምህርት ደምብ (IDEA) አሠራር። 

1.  በዚህ ወቅት የእርስዎ ልጅ በግላዊ ሁኔታ ላይ የተመሠረተ ትምህርት ፕሮግራም–Individualized Education Program (IEP)* አለው/አላት?  
o አዎ o አይደለም/አይደለችም አዎ ከሆነ፣ እባክዎ የልጅዎን የ MCPS ት/ቤት ያነጋግሩ።

2. ልጅዎ ለልዩ ትምህርት አገልግሎት ምልመላ እንዲገመገም/እንድትገመገም ይፈልጋሉ? o አዎ o አይደለም

አዎ ከሆነ፣ እባክዎ የሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ የልዩ ትምህርት ጽ/ቤትን በዚህ አድራሻ ያግኙ፦ MCPS Department of Special 
Education Services Office በስልክ ቁጥር፦ 240-740-3042 

_________________________________________________________________________ _____/_____/______
  ፊርማ፣ ወላጅ/አሳዳጊ ቀን

እባክዎ ይህንን ቅጽ ከዚህ ቀጥሎ ባለው አድራሻ ይመልሱ፦

Office of Curriculum and Instructional Programs, Home Instruction
Montgomery County Public Schools  
850 Hungerford Drive, Room 248
Rockville, Maryland 20850
ለጥያቄዎች እና እርዳታ ለመጠየቅ፣ እባክዎ በዚህ ስልክ ቁጥር ይደውሉ፦ 240-740-4042

MCPS USE ONLY

_______________ _________________________________________________________________________ _____/_____/______
 Student's MCPS ID# Signature, MCPS Staff Receiving Form Date

Verified Program B is registered with MSDE _____/_____/______ _____
 Date Initials


