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ከባለ 2 ገጾች 1ኛ 

የኢንተርን ተማሪ ስም _________________________________________ የሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ስም _________________________

የኢንተርንሺፕ ድርጅት ስም ________________________________________________________________________________

የኢንተርንሺፕ ድርጅት ኣድራሻ ______________________________________________________________________________

የኢንተርንሺፕ ቦታ የተቆጣጣሪ ስም __________________________________________ የሥራ ኃላፊነት  ______________________

የኢንተርን ተማሪው የሚከተሉትን የኢንተርንሽፕ ፕሮግራም ግዴታዎች የማክበር ግዴታ ኣለው

ጊዜ በኢንተርንሺፕ ፕሮግራም ሙሉ ሴሜስተር ወይም የትምህርት ኣመት መሳተፍ፣ ቦታው ላይ ከኢንተርንሺፕ ድርጅት ጋር፣ እና ከት/ቤቱ 
የኢንተርንሺፕ ኣስተባባሪና ከተማሪ ኢንተርን ጓዶች ጋር በተመደቡ የቡደን ሴሚናሮች መሳተፍ።

ትራንስፖርት ወደ እና ከኢንተርንሺፕ ድርጅት ቦታ መመላለሻችሁን በግላችሁ ማደራጀት።

የመግቢያ ሰኣቶች እና ሌሎች የአ
ካባቢ ት/ቤት ሃላፊነቶች 

የሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት የኢንተርንሺፕ ፕሮግራም ተሳትፎ የምዝገባ ሰኣቶች ሂደት ማክበር እና በየወቅቱ ስለነሱ ዘገባ ማቅረብ። የኢንተርን ተማሪ 
ስለሚኖረው/ራት ሌሎች ሃላፊነቶች ለማወቅ ከኣካባቢ ት/ቤት ጋር ግንኙነት መቀጠል፣ እናም ከፕሮግራም ጋር ስለተያያዙ ቅሬታዎች የት/ቤቱ 
የኢንተርንሺፕ ኣስተባባሪ ጋር መወያየት።  

ስብሰባዎች በኢንተንሺፕ ድርጅት ቦታ የሚካሄዱ ስብሰባዎችን መከታተል፣ እና ስለ ኣጀንዳ፣ ተሳታፊዎች፣ እና በስብሰባዎች ተማሪ ኢኢንተርኑ/ኗ ስለሚኖረው/
ራት ሚና እስቀድሞ መረጃ መፈለግ። 

የስራ ልምዶች መልካም ክትትል፣ ትክክለኛነት፣ ስርኣት ኣጥባቂነት፣ ወቅታዊነት፣ ብስለት፣ ተገቢ ኣለባበስ፣ ተገቢ የቢዚነስ ሰነ-ስርኣት/etiquette፣ እና 
ባለሙያነት ማሳየት።

ተነሳሺነት የመማር ተሞክሮን ለማበልፀግ በኢንተርሺፕ ድርጅት ውስጥ ተጨማሪ ሃላፊነቶች መሻት።

የኢንተርሺፕ ድርጅት ስብሰባዎች የመማር ተሞክሮዎችን ለመገምገም፣ ስለ ፈታኞች ምክር ለመጠየቅ፣ እና ስለስራ ትእዛዞች ማብራርያ ከኢንተርንሺፕ ቦታ ተቆጣጣሪ ወይም ተጠሪው 
ጋር በየወቅቱ መገናኘት።

ዘገባዎች በግላዊ ግብረመልስ ለኢንተርንሺፕ ተሞክሮዎች ላይ በማተኮር እና የተገኙ እውቀቶችና ክሂሎቶችን በመሰነድ የኢንተርንሺፕ ፕሮግራም እንቅስቃሴዎች የየእለት 
ትንታኔ የተሞላ ዘገባ መፃፍ። ዘገባውን በየሳምንቱ ለት/ቤቱ የኢንተርንሺፕ ኣስተባባሪ ገቢ ማድረግ። 

ሴሚናሮች በፕሮግራም የተያዙ ሴሚናሮች መከታተል፡

የስራ ትእዛዞችና ፕሮጀክቶች በት/ቤቱ የኢንተርንሺፕ ኣስተባባሪ የሚሰጡ ሁሉንም የስራ ትእዛዞችና ፕሮጀክቶችን መፈፀም። በኢንተርንሺፕ ፕሮግራም መጨረሻ ላይ የስራ 
ትዛዞችና ፕሮጀክቶች በቦታው የኢንተርንሺፕ ተቆጣጣሪ ድህረእይታ ሊደረግባቸው ይችላል።

የኢንተርንሺፕ ድርጅቱ የሚከተሉትን ሃላፊነቶች ማሟላት ይኖርበታል

የኢንተርንሺፕ ፕላን ግላዊ የኢንተርንሺፕ ፕሮግራም ለማዘጋጀት ከት/ቤቱ የኢንተርንሺፕ ኣስተባባሪ ጋር ኣብሮ መስራት።  

ቁጥጥር ይህን ስምምነት ለማሟላት ኣስፈላጊ የሆኑ ሁሉንም ተገቢ ፈቃዶች መንከባከብ፣ እናም ይህን ስምምነት ለመፈረም ስልጣን የሚሰጠው እና ለኢንተርን 
ተማሪ በቀጥታ ወይም በእግባቡ ስልጣን በተሰጠው/በተሰጣቸው ተወካይ/ዮች ኣማካይነት፣ የቦታው ኢንተርንሺፕ ተቆጣጣሪ ለማንኛውም የዚህ ኣይነት 
ተወካይ/ዮች መገናኛ መረጃ ለት/ቤቱ ኢንተርንሺፕ ኣስተባባሪ በቅድሚያ እስከሰጠው ድረስ፣ ቀጣይ ቁጥጥር የሚሰጥ የኢንተርንሺፕ ቦታ ተቆጣጣሪ 
መሰየም። 

ክፍል ውስጥ መገኘት የኢንተርን ተማሪ ክትትል ማረጋገጥ፣ እና ያለ ተቀዳሚ ፈቃድ ወይም በሌላ ትኩረት በሚያስፈልገው ሁኔታ የኢንተርን ተማሪው/ዋ ሲቀር/ስትቀር 
ለት/ቤቱ የኢንተርንሺፕ ኣስተባባሪ ማስታወቅ። 

ግምግማ በያንዳንዱ የ9-ሳምንት ተርም መጨረሻ የኢንተርን ተማሪን ለመገምገም ግዜ መስጠት።

የኢንተርንሺፕ ተሞክሮ ማጠቃለያ በኢንተርን ተማሪ የኢንተርንሺፕ ተሞክሮ ማጠቃላያ ላይ ድህረእይታ ማድረግና ዘግቶ መውጣት።

ገብረገባዊ ስነምግባር ከተማሪ
ዎች ጋር 

መማርን እና የባለሙያ ልምድን መመዘኛዎች ለመደገፍ ኢንተርን ተማሪ ጋር ኣወንታዊ ግንኙነቶች መገንባት፣ የMCPS ሰራተኛ የስነምግባር ኮድ 
ክፍል 2ን፣ በሱ ሳይወሰን፣ ግን ጨምሮ፣ የሚገኘውም፡- www.montgomeryschoolsmd.org/. 

የሰራተኛ መካካሻና መድህን የሜሪላንድ ህግ የኢንተርሺፕ ድርጅቶች የኢንተርን ተማሪዎችን የመሸፈን ኣላማዎች በስቴት የሰራተኛ ማካካሻ ህጎች እንዲያካትቱ ይጠይቃል። 
MCPS የዚህ ኣይነት ሽፋን ኣያቀርብም። የኢንተርሺፕ ድርጅቱ ኣጠቃላይ ሁለገብ ተጠያቂ መድህንን ጨምሮ፣ ነገር ግን በዚያ ሳይወሰን፣ ሌሎች 
ተገቢ መድህን የመንከባከብ ብቸኛ ሃላፊነት ኣለበት። 

ተጠያቂነት በኢንተርንሺፕ ድርጅት ቦታ የኢንተርን ተማሪ ስፖንሶር ሲደረግ ሊደርሱ ለሚችሉ ሁሉም ይገባኛሎች፣ ትግባሬዎች፣ ጉዳቶች፣ ተጠያቂነት፣ 
እና ወጪ፣ በኢንተርንሺፕ ድርጅት ቸልተኝነት ወይም ወይም የተገቢ ህጋዊ ተፈላጊ ግድፈት ምክንያት ሊደርሱ የሚችሉትን ጨምሮ፣ ሃላፊነት 
መውሰድ። የኢንተርን ተማሪ በኢንተርንሺፕ ድርጅት ቦታ በመመደቡ/ቧ ሊደርሱ ለሚችሉ ሁሉም ይገባኛሎች፣ ትግባሬዎች፣ ጉዳቶች፣ ተጠያቂነት፣ 
እና ወጪ፣ በኢንተርንሺፕ ድርጅት ቸልተኝነት ወይም የተገቢ ህጋዊ ተፈላጊ ግድፈት ምክንያት ሊደርሱ የሚችሉትን ጨምሮ፣ MCPS ሃላፊነት 
አይወስድም። ይህን ኣንቀጽ በሚመለከት፣ MCPS የትምህርት ቦርድን፣ እና ባለስልጣኖቹን፣ ሃላፊዎችን፣ ወኪሎቹን፣ ሰራተኞቹን፣ እና ተማሪዎቹን 
ያካትታል። በዚህ ውስጥ ወይም በዚህ ስምምነት ሌላ ይዞታ የሚገኝ የሜሪላንድን ህግ ይሽራል፣ ያበላሻል፣ ወይም ማንኛውንም መከላከያ፣ 
ተጠያቂነት፣ ወይም የግዳጅ ወሰኖችን፣ ወይም የMCPS መንግስታዊ መድህንን ያስወግዳል፣ ወይም በኣንፃሩ መወሰድ የለበትም። 



የፆታ ኣጥቂዎች የኢንተርን ተማሪ በተመደበበት ቦታ የተመሰከረለት የፆታ ኣጥቂን እያወቀ ኣይቀጥርም።

የሚመለከታቸውን ህጎች ማክበር የFair Labor Standards Act, 29 U.S.C. ምእራፍ 8ን ጨምሮ የሰራተኛ ህጎችን ማክበር፤ Family Educational Rights and Privacy 
Act/የቤተሰብ ትምህርት መብቶችና የብህታዊነት ኣዋጅ (“FERPA”), 20 U.S.C. § 1232g የሚያካትት የተማሪ ብህታዊነት መከላኪያዎች፣ 
እና ሌሎች የሚመለከታቸው የፌደራል፣ ስቴት፣ እና የኣካባቢ ህጎችና ደንቦች። የኢንተርሺፕ ቦታ ተቆጣጣሪ የሚከተሉትን የትምህርት ቦርድ 
መምርያዎችና የMCPS ደንቦችን የመገምገምና መከበራቸውን የማረጋገጥ ሃላፊነት ኣለበት፣ እነዚህም የሚገኙት በMCPS ድርጣቢያ በwww.
montgomeryschoolsmd.org/departments/policy/:የትምህርት ቦርድ መመርያ ACA፣ Nondiscrimination/ፀረ-ኣድልዎ፣ ፍትህ፣ እና 
ባህላዊ ብቃት፤ የትምህርት ቦርድ መመርያ ACF፣ ፆታዊ ወከባ፤ የትምህርት ቦርድ መመርያ JHC፣ ልጅ ማጎሳቆልና ቸልተኝነት (የኢንተገርንሺፕ 
ድርጅቶች ስለ ልጅ ማጎሳቆልና ቸልተኝነት ማወቅና ዘገባ ኣቀራረብ መመርያ ላይ የሚገኘውን ስልጠና እንዲፈፅሙ ይበረታታሉ፣ ይህም የሚገኘው 
እዚህ ነው፡- www.montgomeryschoolsmd.org/childabuseandneglect/) 

የኢንተርን ተማሪ ወላጅ/ኣሳዳጊ የሚከተሉትን ሃላፊነቶች ማሟላት ይኖርባቸዋል

ፈቃድ (ስልጣን ስለመስጠት) የኢንተርን ተማሪው/ዋን በኢንተርንሺፕ ፕሮግራም ተሳትፎ መፍቀድ እና በኢንተርን ተማሪው/ዋን በኢንተርንሺፕ ፕሮግራም ተሳትፎ ሊደርስ 
የሚችል ጉዳት ኣደጋ መቀበል።  

የስራ ልምዶች ለመልካም ክትትል እና ለጥሩ የስራ ልምዶች እድገት ፍላጎትን ማጠናከር።

ትራንስፖርት የኢንተርን ተማሪው/ዋ ወደ እና ከኢንተርንሺፕ ድርጅት ቦታ መመላለሻ ማግኘቱ(ቷ)ን ማረጋገጥ።

ድጋፍ ማበረታታትና ማጠናከር።

መገናኛ ከፕሮግራም-ጋር-ስለተያያዙ ቅሬታዎች ከት/ቤቱ ኢንተርንሺፕ ኣስተባባሪ ጋር ግንኙነት መንከባከብ።

የት/ቤቱ ኢንተርንሺፕ ኣስተባባሪ የሚከተሉትን ሃላፊነቶች ያሟላል።

ኣካዴሚያዊ ግስጋሴ የኢንተርን ተማሪን ኣካዴሚያዊ ግስጋሴ ለመቆጣጠር ከኢንተርን ተማሪና ከኢንተርንሺፕ ቦታ ተቆጣጣሪ ጋር ኣብሮ መስራት።

ኣላማዎች የኢንተርን ተማሪው/ዋ የተቀመጡ ግቦችን መምታቱ(ቷ)ን ለማረጋገጥ የኢንተርን ተማሪው(ዋ)ን በየቀኑ ማስተባበርና መቆጣጠር። 

መመርያዎች በሰሜስተሩ መጀመርያ ላይ፣ የኢንተርን ተማሪን፣ የኢንተርንሺፕ ቦታ ተቆጣጣሪን፣ እና ወላጅ/ኣሳዳጊን ስለ ኢንተርንሺፕ ፕሮግራም ኣላማዎችና 
ህጎች፣ እንዲሁም ስለ MCPS መመርያዎችና ደንቦች እና የልጅን ማጎሳቆልና ቸልተኝነትን ስለ ማሳወቅ ማስገንዘብ።

የቦታ ጉብኝቶች የኢንተርንሺፕን ጥራት እና የኢንተርን ተማሪን እድገት በኢንተርንሺፕ ፕሮግራም ከኢንተርንሺፕ ቦታ ተቆጣጣሪ ጋር በየወቅቱ በመገናኘት 
መገምገም፣ በአቅርቦት ኣስፈላጊ የለውጦች ሃሳብ ማቅረብ፣ እና የሚቀርቡ ምክሮችን መከታተል። እነዚህ ግንኙነቶች በኤሌክትሮኒክ ኢሜይል፣ 
በቦታዉ ላይና ከቦታው ውጭ ግብኝቶች፣ ወይም በቴሌ-ስብሰባዎች ሊከናወኑ ይችላሉ። በየአካዳሚያዊ ሴሜስተር (18 ሳምንቶች) ኣንድ የቦታ ጉብኝት 
በግድ መፈፀም።

የተማሪ ምደባ በመጀመርያው ሩብ ኣመት መጨረሻ ላይ ከተለየ መረጃ ለMCPS Career and Postsecondary Partnerships/ስራና ድረ-ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት 
ሽርክናዎች ፅ/ቤት የኢንተርን ተማሪ ምደባ መንከባከብ፣ ወቅታዊ ማድረግ፣ እና ገቢ ማድረግ።

እንቅስቃሴዎችን ማገናኘት፡- የኢንተርን ተማሪ፣ የኢንተርንሺፕ ድርጅት፣ ኣስተባባሪ

የኢንተርንሺፕ ፕላን ኣዳዲስ ኪሂሎቶች እየተማረ/ች የኢንተርን ተማሪ ኣስቀድሞ በነበረው/ራት ኣካዴሚያዊ ክሂሎቶች የኢንተርን ተማሪ የሚ(ምት)ጠቀምበትና 
የሚሻሻልበት የኢንተርንሺፕ ፕላን ኣብሮ ማዘጋጀት።

ድርጅታዊ እጭር መግለጫ የኢንተርንሺፕ ድርጅት ለኢንተርን ተማሪ የኢንተርንሺፕ ድርጅት ኣጠቃላይ ገፅታ እና በሚናዎች፣ ሃላፊነቶች፣ እና በኢንተርንሺፕ ድርጅት ያተኮሩ 
እንቅስቃሴዎች ማቅረብ። የኢንተርን ተማሪው/ዋ እነዚህን እንቅቃሴዎች በመፈፀም እንድ ስራኣስኪያጅ ተግባሩን ለመፈፀም የሚያግዙትን ጠባዮች፣ 
ክሂሎቶች፣ እና እውቀት ላይ ጥልቀት ያለው ግንዛቤ ይፈልጋል/ትፈልጋለች።

የስራ ትእዛዞች የኢንተርንሺፕ ፕሮግራም የትምህርት ኣላማዎችን ለመምታት ልዩ የስራ ትእዛዞች ለኢንተርን ተማሪ እብሮ መወሰን።

የኣካዴሚያዊ ክረዲት መመርያ

የኢንተርንሺፕ ፕሮግራም የትንተና ክሂሎቶችና የበሰለ ዳኝነት፣ በነፃ የመስራት ችሎታ፣ የፅሁፍና የቃል መገናኛ ክሂሎቶች፣ የውስብስብ ኣስተዳደር ንጥረነገሮች ግንዛቤ፣ እና የኣዲስ 
እውቀት ማስተዋልን የሚጠይቅ ፈታኝ ተሞክሮ ነው። የኢንተርንሺፕ ፕሮግራም ቢያንስ ኣንድ ሰሜስተር (18 ሳምንቶች) ይወስዳል እናም ኣንድ ተማሪ በመማርያ ክፍል በዘልምድ 
ከሚያጠፋው ጊዜ የሚረዝሙ ሰኣቶች ሊጠይቅ ይችላል።

ጠቅላላ ስምምነት

ይህ ስምምነት በወገኖች መካከል ምንም የጋራ ድርጅት፣ ሽርክና፣ ወይም ውክልና ኣይፈጥርም። ይህ ስምምነት በኢንተርንሺፕ ድርጅት እና በሌሎች ተዋዋዮች መካከል፣ የፅሁፍም ሆነ 
የቃል፣ በተገቡ ሌሎች ኣረፍተሃሳቦች፣ መግባባቶች፣ እና ውሎች፣ የኢንተርንሺፕ ፕሮግራም ኣካል ሆነው የተገቡ የወገኖቹ ግዴታዎችን በሚመለከት የበላይነት አለው፣ ይተካቸዋልም፣ 
ከሚከተሉት በስተቀር፡- (ሀ) እላይ የተገለፀው የኢንተርንሺፕ ፕላን፤ እና (ለ) በMCPS Department of Career Readiness and Innovative Programs/የስራ ዝግጁነትና 
የተነሳሽነት ፕሮግራሞች መምርያ በፅሁፍ የፀደቀ ሌላ ተጨማሪ ሰነድ። 

የኢንተርን ተማሪ ፊርማ __________________________________________________________________  እለት____/____/______

የት/ቤት ኢንተርንሺፕ ኣስተባባሪ ፊርማ ________________________________________________________  እለት____/____/______

ወላጅ/አሳዳጊ ፊርማ ______________________________________________________________________ ቀን____/____/______

የኢንተርንሺፕ ቦታ ተቆጣጣሪ ፊርማ __________________________________________________________  እለት____/____/______

የMCPS ቅጽ 280-77
ከባለ 2 ገጾች 2ኛ 


