
ስለ ቅጹ ገጽ 2 ላይ ያለውን መመሪያ ይመልከቱ፦

የተማሪው/ዋ ስም ______________________________________________________________________

የትዉልድ ቀን_____/_____/______

አድራሻ ____________________________________________________________________________

የአካባቢ ት/ቤት _______________________________________________________________________

አሁን የሚማርበት/የምትማርበት ት/ቤት (አስፈላጊ ከሆነ) ______________________________________________

የMCPS መታወቂያ(ለዕጣ ግዴታ ያልሆነ)

ስለሚቀጥለው ዓመት የክፍል ደረጃ 
በሚለው ላይ ምልክት ያድርጉ፡-
2019–2020 የትምህርት ዓመት
o K o 1 o 2 o 3 o 4 o 5

ደረጃ 1፡- እባክዎን ልጅዎ እንዲሳተፍ/እንድትሳተፍ በሚፈልጉበት እያንዳንዱ ፕሮግራም ላይ ምልክት ያድርጉ። 

ምርጫዎ ላይ 
ምልክት ያድርጉ ቋንቋ የአንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ብቁነት

(የሞንጎመሪ ካውንቲ/Montgomery County ነዋሪ መሆን አለበት/ባት)

o ቻይንኛ ባያርድ ረስትን/Bayard Rustin ካውንቲ-አቀፍ

o ቻይንኛ ፖቶማክ (Potomac) የአካባቢ፣ ከዚያም  ካውንቲ-አቀፍ

o ፈረንሳይኛ ሜሪቬል (Maryvale) ክልላዊ (ሪጅናል)*

o ፈረንሳይኛ ስላይጎ ክሪክ (Sligo Creek) ክልላዊ (ሪጅናል)**

o ስፓንሽኛ በርንት ሚልስ (Burnt Mills) 
አካባቢ፣ ከዚያም ወደ ፍራንሲስ ስኮት ኪ (Francis Scott Key) የመካከለኛ ደረጃ ት/ቤት ተማሪዎችን የሚልኩ 
(መጋቢ) የአንደኛ ደረጃ ት/ቤቶች፣ ከዚያም ካውንቲ-አቀፍ

o ስፓንሽኛ ሮክ ክሪክ/Rock Creek Forest ካውንቲ-አቀፍ

o ስፓንሽኛ ዊሊያም ታይለር ፔጅ  
(William Tyler Page)

አካባቢ፣ ከዚያም ካውንቲ አቀፍ ከሙዓለ ህፃናት እስከ ሦስተኛ ክፍል (K-3) ለስፓኒሽኛ እንደ አዲስ የሁለትዮሽ ቋንቋ 
ትምህርት ፕሮግራም ተቀባይ (ቀደም ሲል በሮሊንግ ተሬስ አንደኛ ደረጃ ት/ቤት Rolling Terrace ES ይካሄድ የነበረ)

* Winston Churchill, Clarksburg, Damascus, Gaithersburg, Col Zadok Magruder, Richard Montgomery, Northwest, Poolesville, Rockville, Quince Orchard, Seneca Valley, Sherwood, Watkins 
Mill, Wheaton, Thomas S. Wootton, and Northeast Consortium—(ከ Fairland  እና Randolph Roads በስተ ሰሜን ላሉ መኖሪያ አካባቢዎች) 

** ቤተዝዳ-ቼቪ ቼዝ፣ ሞንጎመሪ ብሌር፣ አልበርት አንስታይን፣ ዋልተር ጆንሰን፣ ጆን ኤፍ. ኬኔዲ፣ ኖርዝውድ፣ ዋልት ዊትመን፣ ኖርዝኢስት ኮንሰርሽዬም — (ከፌሪላንድ እና ራንዶልፍ መንገዶች በስተደቡብ የሚገኝ መኖሪያ አካባቢ)

ደረጃ 2፡- አግባብነት ካለው፣ በኤለመንተሪ ኢመርዥን ፕሮግራም ቀደም ብለው የገቡ እና በ 2019–2020 የትምህርት ዓመት በኢለመንተሪ ኢመርዥን ፕሮግራም የሚቀጥሉ 
ታላላቅ ወድሞች/እህቶች ካሉ ስም/ስማቸውን ጻፍ/ፊ። እርምጃ 2 በገጽ 2 ላይ የዚህ ቅጽ መመሪያ እና የትምህርት ቦርድ ፖሊሲ Board of Education Policy 
JEE ስለ ተማሪ ዝውውር ተጨማሪ ዝርዝር መረጃዎችን ይመልከቱ።  

የእህት ወይም የወንድም ስም ______________________________________________ የMCPS መታወቂያ ቁጥር (ያስፈልጋል) 

አንደኛ ደረጃ ት/ቤት ___________________________________________ አሁን የሚማርበት/የምትማርበት ክፍል -------- የተወለደ(ች)በት ቀን____/____/_____

ደረጃ 3፡- አስፈላጊ ከሆነ፦ ይህ(ች) ልጅ ለመግባት ወደሚያመለክትበት/ወደምታመለክትበት የመድብለ ቋንቋ ፕሮግራም/ፕሮግራሞች ለመግባት የሚያመለክቱ ወንድም/እህት ካሉ 
ስማቸው ይገለጽ፡፡ ማስታወሻ፡- ለእያንዳንዱ/ዷ ልጅ በተናጠል Immersion program ቅጽ መቅረብ አለበት።

ስም _____________________________________________________የ MCPS መታወቂያ ቁጥር (ዕጣ ለማውጣት ካስፈለገ) 

ስም _____________________________________________________የ MCPS መታወቂያ ቁጥር (ዕጣ ለማውጣት ካስፈለገ) 

ደረጃ 4፡- እያንዳንዱን ከዚህ በታች ያለውን መግለጫ ማንበብዎን እና መረዳትዎን ለማረጋገጥ በእያንዳንዱ ክብ ላይ ምልክት ያድርጉ

o ልጄ በመድብለ ቋንቋ ትምህርት የሚሰጥበት ፕሮግራም/immersion program እንዲገባ/እንድትገባ መጋበዙ(ዟ)ን ከደረሰኝ በኋላ ጥሪውን ለመቀበል አምስት (5) ቀናት ብቻ እንዳሉኝ ተረድቻለሁ።
o  ልጄ በ MCPS መመዝገብ እንዳለበት/ባት እና የ MCPS የተማሪ መታወቂያ ቁጥር እንዲኖረው/እንዲኖራት ለመድብለ ቋንቋ ፕሮግራም/immersion seat invitation የመጀመሪያውን ጥሪ በአምስት (5) ቀናት ውስጥ መቀበል/

መመለስ እንዳለብኝ ተረድቻለሁ።  
o  በፕሮግራሙ ቦታ ስቀበል፣ የልጄ ስም ከሌሎች በመድብለ ቋንቋ ትምህርት ከሚሰጥባቸው/immersion program ፕሮግራሞች የተጠባባቂነት ዝርዝር ሁሉ ላይ እንደሚሰረዝ/እንደምትሰረዝ እረዳለሁ።    
o  ወደ ፕሮግራሙ የተጋበዙ ከ 2ኛ - 5ኛ ክፍል የሚገቡ ተማሪዎች በተጋበዙበት ሁለት ሣምንት ውስጥ የቋንቋ ብቃት/ዝግጅት ግምገማ ማለፍ እንዳለባቸው ይገባኛል።^
o  መጓጓዥያ በፕሮግራም እንደሚለያይ እና ለማጓጓዝ ኃላፊነት ልወስድ እንደምችል እረዳለሁ።
o  ስለ መድብለ ቋንቋ ፕሮግራም ዕጣ አወጣጥ ሂደት/Immersion Program Lottery Process በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (FAQs)፣ በድረገጽ ላይ እና በ MCPS አንደኛ ደረጃ ት/ቤቶች ስለሚገኙ አንብቤአለሁ ተረድቻለሁ። 

ደረጃ 5:-  የሚከተለውን መረጃ በግልጽ ይሙሉ

የወላጅ/አሳዳጊን ስም _____________________________________________________________________ እና የቤት ስልክ ይጻፉ_____-_____-______
በኤሌክትሮኒክስ ሞልቼና ፈርሜ ያቀረብኩት ይህ ቅጽ በግሌ በአካል ቀርቤ እንደመፈረም የሚቆጠር እኩል ዋጋ እንዳለው ማረጋገጫ መሆኑን ይገባኛል።

ወላጅ/አሳዳጊ __________________________________________________________ ፊርማ ቀን____/____/_____የሥራ ቦታ ስልክ_____-_____-______

የወላጅ/አሳዳጊ ኢ-ሜይል _________________________________________________________________________የእጅ ስልክ_____-_____-______

በመድብለ ቋንቋ ስለሚሰጥ ትምህርት/immersion program እንዴት ሰሙ? _________________________________________________________________

እርምጃ 6:- ይህንን ቅጽ ይመልሱበተሰጠው የጊዜ ገደብ፣ኤፕሪል 26/2019

በዩ.ኤስ ፖስታ ቤት ወይም በእጅ መልእክት ለ DCCAPS እንዲደርስ 11721 Kemp Mill Road, Silver Spring, Maryland 20902፣ ወይም e-scanned to DCCAPS@mcpsmd.org  ስለዚህ 
ቅጽ ጥያቄ ቢኖርዎት፣ እባክዎን በስልክ ቁጥር፦ 240-740-2540 ይደውሉ።

# ከ 09/01/19 በኋላ እድሜ ቸው ወደ 5 ዓመት የሚሻገር ተማሪዎች በ MCPS የአካባቢ አንደኛ ደረጃ ት/ቤት ለሙዓለ ህፃናት ቅድመ ምደባ (EEK) ለመግባት ፍቃድ ማግኘት አለባቸው። 
^ ለኢመርዥን ፕሮግራም ከ2ኛ እስከ 5ኛ ክፍሎች የሚገቡ ተማሪዎች ምርጫ በሚኖረን ቦታ መጠን እና በተማሪው/ዋ ዝግጁነት ላይ የተመሠረተ ነው። ወደ 2ኛ እስከ 5ኛ ክፍሎች  የሚገቡ ተማሪዎች በዕጣ ሂደት ሊሳተፉ ይችላሉ።  በግል 
ሁኔታ ላይ ተመስርቶ የተዘጋጀ ትምህርት ፕሮግራም/Individualized Education Program (IEP) ላላቸዉ ተማሪዎች፣ የዓመታዊ ግምገማ ውሳኔዎች የሁለትዮሽ ቋንቋ ትምህርት በሂደት የት/ቤት ምደባዎችን ይተካ ይሆናል። በት/ቤቶች 
ልዩ ፕሮግራሞች የሚከፈቱት በት/ቤቱ አሰራር ተፈላጊ ከሆነ ነው እናም በማናቸውም ጊዜ በት/ቤቶች የበላይ ተቆጣጣሪ ወደሌላ ት/ቤት እንዲዛወር ሊደረግ ይችላል። 

የአንደኛ ደረጃ ት/ቤት በመድብለ ቋንቋ ትምህርት የመማር/immersion program ፍላጎት መግለጫ ቅጽ 
የትምህርት ዓመት 2019-2020

የስርአተ ትምህርት እና የትምህርት ፕሮግራሞች ጽ/ቤት
የከንሰርሽዬም ምርጫ እና ማመልከቻ ፕሮግራም አገልግሎቶች ክፍል 

Division of Consortia Choice and Application Program Services (DCCAPS)
MONTGOMERY COUNTY PUBLIC SCHOOLS (MCPS)

Rockville፣ Maryland 20852

MCPS ቅጽ 306-1
ፌብሯሪ 2019

ከ2 ገጾች የመጀመርያው
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የ MCPS ቅጽ 306-1፣ ለአንደኛ ደረጃ በመድብለ ቋንቋ የሚሰጥ ትምህርት/ 
Elementary Immersion የፍላጎት መግለጫ ቅጽ፦
ብቁነት፡-  ከመዋለ ህጻናት እስከ 5ኛ ክፍል የሚገቡ የMontgomery County ተማሪዎች ብቻ ለኢመርዥን ፕሮግራም 

ለመጋበዝ በሚካሄድ ሎተሪ ሊሳተፉ ይችላሉ። ልጆቻቸውን ወደ ቀዳሚ መዋእለህፃናት (EEK) ለማስገባት 
የሚፈልጉ ወላጆች/ሞግዚቶች ለኢመርዥን ፕሮግራም ሊያመለክቱ እና በእጣ/ሎተሪ ለመሣተፍ ይችላሉ። ነገር 
ግን  በሚደረግለ(ላ)ት ማጣሪያ ውጤት መሠረት ወደ EEK ለመግባት ከልጁ/ልጅቱ የአካባቢ ትምህርት ቤት 
DCCAPS በጽሑፍ ድጋፍ እስከሚያገኝ ድረስ አይመዘገብም/አትመዘገብም።

ደረጃ

1
የምዝገባ ፕሮግራም 
ልጅዎን ወደ አካባቢ ትምህርት ቤት ለማስገባት ወላጆች/ሞግዚቶች ከኤፕሪል 26, 2019 አስቀድሞ ቀጠሮ እንዲይዙ ይመከራል። 
በኢመርዥን እጣ/ሎተሪ ለመሣተፍ የተማሪው(ዋ) MCPS መታወቂያ/ID አስፈላጊ ነው።

ወደ MCPS ስለመግባት/ስለመመዝገብ የበለጠ መረጃ ለማግኘት፣ከሚከተለው የ MCPS ድረገጽ ያጣሩ፦ http://www.
montgomeryschoolsmd.org/info/enroll/index.aspx  

ደረጃ

2

የአንደኛ ደረጃ ት/ቤት በሌላ ቋንቋ የመማር (የኢመርዥን) ፍላጎት (መግለጫ) ቅጽ
ይህንን አገናኝ መረብ በመጫን ቅጹን በድረ-ገጽ ላይ መሙላት ይችላሉ፦ http://bit.ly/MCPS2019Immersion, or by completing 
this form.  የእርስዎ ልጅ በእጣ እንዲሳተፍ/እንድትሳተፍ የሚፈልጉትን የኢመርዥን ፕሮግራም በሙሉ ያመላክቱ።  

አመልካቹ/ቿ በወቅቱ በአንደኛ ደረጃ በኢመርዥን ፕሮግራም/elementary immersion program የገባ(ች) ታላቅ ወንድም/እህት 
ካለዉ/ካላት
በኣሁኑ ወቅት በቋንቋ ኢመርዥን ፕሮግራም የተመዘገበ/ች እና ታናሽ ወንድሙ/ሟ/እህቱ/ቷ ለመመዝገብ በሚ(ምት)ፈልግበት 
ኣመት በዚያው የቋንቋ ኢመርዥን ፕሮግራም መመዝገብ የሚ(ምት)ቅጥል ታላቅ ወንድም/እህት ያለው/ያላት ማንኛው(ዋ)ም ልጅ፣ 
በቋንቋ ኢመርዥን ፕሮግራም ውስጥ ለመግባት በት/ቤቶች የበላይ ተቆጣጣሪ በተመሰረተው ሎተሪ መሳተፍ ይችላል/ትችላለች። 
የዚህ ዓይነት ዕጣ/ሎተሪ ከዚህ በታች ያሉትን እውነታዎች ግምት ውስጥ ማስገባት አስፈላጊ ሊሆን ይችላል፦ (a)ታላቅ ወንድም/
እህት በወቅቱ በኢመርዥን ቋንቋ ትምህርት ፕሮግራም ውስጥ ካሉ እና ታናሽ ወንድም/እህት ለመግባት በሚያመለክትበት/
በምታመለክትበት ወቅት በፕሮግራሙ የሚቀጥሉ ከሆነ (b)የማህበራዊ-ኤኮኖሚያዊ አቋም እና ድህነት፣ እና (c) ሌሎች በት/ቤቶች 
ዋና የበላይ ተቆጣጣሪ ተለይተው የሚታወቁ ልዩ ሁኔታዎች፣ለምሳሌ፣በተወሰኑ ሁኔታዎች፣ የተፋሰሱ/የቦታ አካባቢ።

በ 2017–2018 የትምህርት ዓመት ታላቅ ወንድም/እህት በኢመርዥን ቋንቋ ትምህርት ፕሮግራም በመማር ላይ ያለ(ች) ማንኛውም 
ተማሪ እና ታናሽየው(ዋ) በሚያመለክትበት/በምታመለክትበት ዓመት በቋንቋ ኢመርዥን ፕሮግራም/language immersion 
program የሚ(ምት) ቀጥል ከሆነ ለምደባ/ለመግቢያ የሚደረገው የዕጣ/ሎተሪ ሳያስፈልግ ለመግባት ይችላል/ትችላለች። የሆነ ሆኖ፣ 
የአንደኛ ደረጃ ኢመርዥን ፕሮግራም/elementary immersion ቅጽ በተሰጠው የጊዜ ገደብ መቅረብ አለበት።

ደረጃ

3
የወላጅ/አሳዳጊ መረጃ
ቅጾቹ ለ፦ Division of Consortia Choice and Application Program Services (DCCAPS) መድረስ ያለባቸው በፖስታ ቤት 
በኩል/U.S. mail፣ ወይም በእጅ መሰጠት አለበት 
DCCAPS, Spring Mill Field Office, 11721 Kemp Mill Road, Silver Spring, MD  20902 ወይም በ፦ DCCAPS@
mcpsmd.org እስከ ኤፕሪል/April 26፥ 2019 e-scanned ተደርጎ መድረስ አለበት።

ተጨማሪ ጠቃሚ መረጃ

የ MCPS ተማሪ መታወቂያ ቁጥር
ኢመርዥን እንደሚፈልጉ የሚገልጽ ቅጽ ለማቅረብ የተማሪው(ዋ) የሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ መታወቂያ  

MCPS - ID ያስፈልጋል።  

ስለ ኢመርዥን የቋንቋ ትምህርት ፕሮግራም የማስታወቂያ ደብዳቤ
የኢመርዥን ፕሮግራም ማስታወቂያ ደብዳቤ/immersion program notification letter በዚህ ቅጽ ላይ ከወላጅ/ሞግዚት በገጽ 
1 ደረጃ 5 ላይ ለ DCCAPS በተጻፈ ኢ-ሜይል አድራሻ ይላካል ሜይ 2019 ለፕሮግራሙ ቦታ እንዲይዙ ከተጠሩ፣ ወላጆች/

ሞግዚቶች እና ተማሪዎች ለመቀበል/አለመቀበል አምስት የካላንደር ቀኖች ይኖሯቸዋል።

ጥያቄዎች አሉዎት?
በኢመርዥን ቋንቋ ስለሚሰጥ ትምህርት የማመልከቻ ሂደት እና/ወይም ስለእያንዳንዱ ፕሮግራም ተጨማሪ መረጃ 

ካስፈለገ፦ እባክዎን የእያንዳንዱን ት/ቤት ድረ-ገጽ ይጐብኙ። በድረ-ገጽ መረጃ/ኢንፎርሜሽን ለማግኘት፦ www.
montgomeryschoolsmd.org/curriculum/specialprograms እና/ወይም DCCAPS በስልክ ቁጥር፦ 240-740-2540 

ይደውሉ።

የመጨረሻ ቀን፡- ኤፕሪል 26/2019

http://www.montgomeryschoolsmd.org/info/enroll/index.aspx
http://www.montgomeryschoolsmd.org/info/enroll/index.aspx

