
የተማሪ መረጃ

የተማሪው/ዋ ስም፦ __________________________________________________________ የተማሪ MCPS መታወቂያ፦ _______

አድራሻ፦ ______________________________________________________________ የተማሪ የልደት ቀን፦ ____/____/_____

የት/ቤት ስም፡- ____________________________________________________________________________ ክፍል፦  ____

ከላይ የተጠቀሰው ንብረት የወታደር ወይም የፌደራል የመኖሪያ ቤቶች ፕሮጀክት ነው?  < >አዎ   < >አዎ ከሆነ የንብረቱን ስም ያስገቡ __________

ስለ ወላጅ/ሞግዚት መረጃ

1. የመለዩ ለባሽ 
አገልግሎቶች ወላጅ/
ሞግዚት ኦክቶበር 
5/2022 በመለዮ 
ለባሽ አገልግሎት ላይ 
ተሳታፊ ነበር/ነበረች?
o  አዎ፣ በዚህ ክፍል 

ያለውን መረጃ 
ሞልተው ፊርማ 
እና ቀን ይጻፉ።

o   አይደለም፣ ወደ 
ክፍል 2 ይሻገሩ።

የዩናይትድ ስቴትስ ጦር ኃይል

የወላጅ/ሞግዚት ስም (የመጨረሻ/አያት፣ መጠሪያ፣ የአባት ስም የመጀመሪያ ፊደል) ______________________________

ወታደራዊ ማዕረግ/ደረጃ ___________________________________________________________________

አገልግሎት የሚሰጡበት ክፍል፦ o አየር ኃይል o የጦር ኃይል o የጠረፍ ጥበቃ o የባሕር ኃይል ጓድ o የባሕር ኃይል o NOAA Corps o USPHS
o የጠፈር ኃይል o ናሽናል ጋርድ፣ እባክዎ "Title 10 USC activation orders" ቅጂውን አያይዙ o ተጠባባቂ ኃይል፣ እባክዎ "Title 10 USC activation orders" ቅጂውን አያይዙ

የውጭ ወታደራዊ መኮንን

በዳሰሳ ጥናቱ ጊዜ ከሁለት አንዳቸው የውጭ ወታደራዊ መኮንን ከሆነ(ች) ወላጅ/አሳዳጊን በሚመለከት በዚህ ክፍል ውስጥ መረጃ ያስገቡ። 

የወላጅ/ሞግዚት ስም (የአያት፣ መጠሪያ፣ የአባት ስም የመጀመሪያ ፊደል) ____________________________________

ወታደራዊ ማዕረግ/ደረጃ ___________________________ የውጪ አገር/መንግስት ስም ______________________

አገልግሎት የሚሰጡበት ቅርንጫፍ፦ o አየር ኃይል o ጦርሠራዊት o የባሕር ኃይል ጓድ o ባህር ኃይል o ሌላ ______

2. በሲቪል የፌደራል 
ንብረት ላይ ይሠራል/
ትሠራለች
ተማሪው(ዋ) 
አብሯቸው የሚኖር 
ወላጅ ወይም ሞግዚት 
ኦክቶበር 5/2022 
በሜሪላንድ የፌደራል 
ንብረት ውስጥ 
ይሠራ-ትሠራ ነበር? 
ይህ በቴሌዎርክ 
የሚሰሩ ሰራተኞችን 
ይጨምራል።

o  አዎ፣ በዚህ ክፍል 
ያለውን መረጃ 
ሞልተው ፊርማ 
እና ቀን ይጻፉ።

o   አይደለም፣ ፊርማ 
እና ቀን።

የፌደራል ንብረት

የወላጅ/ሞግዚት ስም (አያት፣ መጠሪያ፣ የአባት ስም የመጀመሪያ ፊደል) _____________________________________

የቀጣሪ/አሠሪ  ስም _______________________________________________________________________________

ከዚህ በታች የፌደራል ንብረቶችን ምልክት ያድርጉ፦

 o Andrews AFB—5550 Dower House Rd, Upper Marlboro, MD 20772
 o Army Research Lab— 2800 Powder Mill Rd, Adelphi, MD 20783
 o Centers for Medicare & Medicaid Svcs—7500 Security Blvd, 
Baltimore, MD 21244

 o Dept of Energy—19901 Germantown Rd, Germantown, MD 20874
 o DoD Unif Serv University of Health—4301 Jones Bridge Rd, 
Bethesda, MD 20814

 o Food & Drug Admin—10903 New Hampshire Ave, Silver Spring, MD 
20993

 o Food & Drug Admin—5001 Campus Drive, College Park, MD 20740
 o Fort Detrick—Frederick, MD 21702
 o Fort Meade—Fort Meade, MD 20755
 o ICC-B—4600 Sangamore Rd, Bethesda, MD 20816
 o  Internal Revenue Service—5000 Elin Rd, Lanham, MD 20706
 o Joint Base Andrews—1500 W. Perimeter Rd, Andrews AFB, MD 20762
 o NASA—8800 Greenbelt Rd, Greenbelt, MD 20771
 o Nat’l Archives at College Park—8601 Adelphi Rd, College Park, MD 
20740

 o Nat’l Institute of Standards & Tech—100 Bureau Dr, Gaithersburg, 
MD 20899

 o Nat’l Institutes of Health—9000 Wisconsin Ave/Rockville Pk, 
Bethesda, MD 20892

 o Nat’l Library of Med—8600 Wisconsin Ave/Rockville Pk, Bethesda, 
MD 20894

 o Naval Medical Research Ctr—503 Robert Grant Ave, Silver Spring, 
MD 20910

 o Naval Surface Warfare Ctr—9500 MacArthur Blvd, Bethesda, MD 
20817

 o NOAA—1335 East West Highway, Silver Spring, MD 20910
 o Nuclear Reg Commission—11555 Rockville Pk, Rockville, MD 20852
 o Social Security Admin—6401 Security Blvd, Baltimore, MD 21235
 o Walter Reed Nat’l Mil Med Ctr—8901 Wisconsin Ave, Bethesda, 
MD 20889

 o US Census Bureau—4600 Silver Hill Rd, Suitland, MD 20746
 o US Dept of Agriculture—10300 Baltimore Ave, Beltsville, MD 20705 
5601 Sunnyside Ave., Beltsville, MD 20740 
4700 River Road, Riverdale, MD  20737

 o US Naval Academy—121 Blake Rd, Annapolis, MD 21420

 o ሌላ የፌዴራል ንብረት (እባክዎ አድራሻ ይግለጹ) ______________  

 _____________________________________________  

 _____________________________________________

ይህ መረጃ በ "Impact Aid Program (Title VII of the Elementary and Secondary Act)" ድንጋጌ መሠረት ለሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ (MCPS) የፌደራል ፈንድ ክፍያ 
ለማግኘት አስፈላጊና መሠረታዊ በመሆኑ የእርስዎ ትምህርት ቤት የክፍያ ማመልከቻ ኦዲት በሚደረግበት ወቅት ለዩናይትድ ስቴትስ የትምህርት ዲፓርትመንት ይሰጣል። በዚህ መረጃ መሠረት MCPS 
ፈንድ ለማግኘት ይህ ቅጽ መፈረም እና ቀን መጻፍ አለበት።

ይህንን ቅጽ በመፈረም ዳሰሳ በተደረገበት ቀን በዚህ ቅጽ ላይ ታይፕ የተደረጉት እና የተጻፉት መረጃዎች በሙሉ ትክክለኛ እና የተሟሉ መሆናቸውን አረጋግጣለሁ። 

የወላጅ/የሞግዚት ፊርማ ___________________________________________________________________________ቀን _____/_____/______

ተመላሽ የሚደረግ መረጃ፦  የተሞላው መረጃ ለተማሪዉ(ዋ) ት/ቤት በፋክስ 301-279-3031፣ ኢ-ሜይል impactaid@mcpsmd.org  ይላኩ፤ ወይም ለ፦ MCPS Division of Controller, 45 W. 
Gude Drive, Suite 3201, Rockville, MD  20850 በፖስታ ይላኩ።

የፌዴራል ኢምፓክት ኤይድ ዳሰሳ
ኦክቶበር 5/2022

Division of Controller
MONTGOMERY COUNTY PUBLIC SCHOOLS 

45 W. Gude Drive, Rockville, Maryland 20850 301-279-3039

 MCPS ቅጽ 280-4 
ኦክቶበር 2022



ኦክቶበር 27፣ 2022

ውድ ወላጅ ወይም አሳዳጊ

በየአመቱ የሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ (MCPS) ለ "Federal Impact Aid grant funds" ማመል
ከት ይችላል። "Impact Aid" ማለት ከፌደራል ግራንት ጋር-የሚገናኙ ተማሪዎች የተመዘገቡባቸውን የአካባቢ ት/
ቤቶች ዲስትሪክቶችን በባጀት ለማገዝ የተነደፈ የፌደራል የገንዘብ ድጋፍ ቀመር ነው። ከፌዴራል ጋር የሚገናኙ 
ተማሪዎች ማለት፦ በመለዮ ለባሽነት አገልግሎት ላይ የሚገኙ ወላጆች ልጆቻቸው፣ በፌዴራል ንብረት ላይ የሚኖሩ 
ወይም ከፌዴራል ድጎማ በሚደረግባቸው የመኖሪያ ቤቶች የሚኖሩ ልጆች እና ወላጆቻቸው/አሳዳጊዎቻቸው በሜሪላ
ንድ ስቴት የፌደራል ንብረቶች ላይ ተቀጥረው የሚሠሩ ልጆች ተብለው ይገለፃሉ። ይህ በፌዴራል የተያዙ ቦታዎች 
ላይ የሚሰሩ ተቋራጮችን እና በመደበኛነት ያልተመደበ ፈንድ (NAF) ሰራተኞችን ይጨምራል።

የሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ (MCPS) የሚያገኘው የበጀት ድጋፍ ገንዘብ (ፈንድ) ለትምህርት ስርአቱ 
አጠቃላይ የስራ ማስኬጃ በጀት ወሳኝ አካል በመሆኑ ሁሉንም ተማሪዎች ለመርዳት ወሳኝነት አለው። በዚህ አመት 
ከአካባቢያችን የፌደራል አጋሮች ጋር እየሰራን በመሆኑ MCPS ከዚህ ፕሮግራም የበኩሉን ድርሻ ማግኘት እንዲ
ችል ከፌደራል፣ወታደራዊ እና ዲፕሎማሲያዊ አገልግሎቶች ጋር ግንኙነት ያላቸውን ተማሪዎች ለመለየት የእር
ስዎን እገዛ እንፈልጋለን። የእርስዎ ልጅ ከፌደራል ጋር ግንኙነት አለው/አላት ብለው የሚያምኑ ከሆነ፣ እባክዎ  
"Federal Impact Aid" የተማሪ-ወላጅ የዳሰሳ ጥናት ቅጽ በዚህ ደብዳቤ በስተጀርባ የሚገኝ ስለሆነ በቤተሰብዎ 
የትምህርት እድሜ ላይ ለሚገኙ ተማሪዎች ለእያንዳንዳቸው ይሙሉ። እባክዎ ቅጹን ይፈርሙ እና ቀን ይጻፉበት፣ 
የዳሰሳ ጥናቱን አንድ ጊዜ በግማሽ ታጥፎ በስቴፕለር ወይም በማጣበቂያ አሽገው ከዓርብ ዲሴምበር 9/2022 በፊት 
ልጆችዎ ወደሚማሩበት ት/ቤት ይመልሱ። የቀረቡት መረጃዎች በሙሉ በሚስጥር ይጠበቃሉ።

ስለ ፌደራል ኢምፓክት የገንዘብ ድጋፍ እና የወላጆችና ተማሪዎች የዳሰሳ ጥናት የበለጠ መረጃ ከዚህ ቀጥሎ ባለው 
MCPS በይነ-መረብ ላይ ይገኛል። https://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/forms/
detail.aspx?formID=103&formNumber=280-4&catID=2&subCatId=0.

ለዚህ ጉዳይ ትኩረት በመስጠትዎ አመሰግናለሁ።

ከአክብሮት ጋር

Monifa B. McKnight, Ed.D. 
Superintendent of Schools

MBM:MBH:SBC:jmt

የትምህርት ቤቶች ሱፐርኢንተንደንት ጽ/ቤት 
OFFICE OF THE SUPERINTENDENT OF  SCHOOLS

850 Hungerford Drive     Room 122     Rockville, Maryland 20850    240-740-3020     montgomeryschoolsmd.org


