
መመሪያዎች፡- ስለተማሪው(ዋ) ኃላፊነት ያለበት ሰው (ወላጅ/ሞግዚት/በፍርድ ቤት ጉዲፈቻ የፀደቀለ(ላ)ት ወይም ሌላ ጎልማሳ/ብቁ ተማሪ/የስቴት ውጪ የሆነ 
የማህበራዊ አገልግሎት ኤጀንሲ) ክፍል አንድ እና ሁለት-"Parts I and II" ይሞላሉ ሞልተው ከአስፈላጊ ዶኩመንቶች ጋር ለ "International Admissions and 
Enrollment (IAE)" ያቀርባሉ። ቤታልባ ካልሆነ(ች) በስተቀር በሞንትጎመሪ ካውንቲ ህጋዊ ነዋሪነት ያለው ሰው ከሚከተሉት አንዱን አይነት ዶኩመንት ማካተት 
አለበ(ባ)ት፦ የቤት ባለቤት ከሆነ(ች)፤ ወቅታዊ የባለንብረት ታክስ ክፍያ ሠነድ፣ ወይም ተከራይ ከሆነ(ች)፤ ወቅታዊ የኪራይ ውል ማቅረብ ያስፈልጋል (ዋናው 
የመጀመሪያው የኪራይ ተከራይ ውል ጊዜው ያለፈበት ከሆነ የሊዙን-የውሉን ቅጂ እና ዩትሊቲ የተከፈለበት ቢል)፣ ወይም ከቤት ባለቤት ጋር ወይም በሞንትጎመሪ 
ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ (MCPS) አካባቢ ህጋዊ ነዋሪነት ካለው/ካላት ተከራይ ጋር በደባልነት-የጋራ መኖሪያ ቤት ከሆነ ኖቶራይዝ (የሠነድ ማረጋገጫ ማህተምና 
ፊርማ የተደረገበት) MCPS Form 335-74፣Shared Housing Disclosure-የጋራ መኖሪያ ቤት ማስረጃ መሞላት ይኖርበታል። 

ክፍል I፡- የተማሪ መረጃ

የተማሪ ስም (የመጨረሻ፣ የመጀመሪያ፣ መካከለኛ) ___________________________ የተማሪ መታወቂያ ቁጥር-Student ID #_______________

ምዝገባ የተጠየቀበት የ MCPS ት/ቤት _________________________________________________________________ ክፍል 

የግል ሁኔታን መሠረት ያደረገ የትምህርት ፕሮግራም (Individualized Education Program (IEP) ነው ወይ? o አዎ o አይደለም የሰክሽን 504 ፕላን 
(Section 504 Plan) ነው ወይ?  o አዎ o አይደለም

ስለ ተማሪው(ዋ) ኃላፊነት ያለው/ያላት ሰው ስም  የዝምድና-ግንኙነት ሁኔታ  ______
                                         የመጨረሻ      የመጀመርያ               የመካከለኛ መነሻ ፊደል

ተማሪው/ዋ የሚኖርበት-የምትኖርበት የሞንትጎመሪ ካውንቲ አድራሻ

_________________________________________________________________________________________________
Street City State  ZIP Code

Email Address: የኢሜይል አድራሻ፡- _______________________________________________________________________

የተዛወረ(ች)በት ካውንቲ  ስቴት  አገር 

በመጨረሻ የተከታተለ(ች)በት ትምህርት ቤት ስም __________________________ የትምህርት ቤት ስልክ ቁጥር - -

ክፍል II፡- ማመልከቻ የቀረበበት ምክንያት (በአንዱ ላይ ምልክት ያድርጉ)

 o ተማሪው(ዋ) ከወላጅ(ጆች)/ሞግዚት(ቶች) ጋር በጊዜያዊ መኖሪያ ቤት የሚኖር-የምትኖር ሲሆን በ60 ቀኖች ውስጥ በሞንትጎመሪ ካውንቲ ቋሚ መኖሪያ 
ለመመስረት እየተጠባበቀ(ች) ነው። የተማሪ እድሜ ማረጋገጫ፣ የተማሪ መታወቂያ ማስረጃ፣ እና ተማሪው(ዋ)ን የሚያስመዘግብ አዋቂ ሰው ማንነት ፎተግራፍ 
ያለበት ማረጋገጫ እና ሃላፊነት ያለው ሰው ዝምድና-ግንኙነት ማስረጃ ጭምር MCPS Form 560-24B, Quick Guide to Enrollment፣ እና በሞንትጎመሪ 
ካውንቲ የጊዜያዊ መኖሪያ ዶኩመንት ይመልከቱ። 

 o ተማሪው(ዋ) በሞንትጎመሪ ካውንቲ የሚኖረው-የምትኖረው ዝምድና የሌለው/የሌላት በፍርድ ቤት ከተመደበ(ች) ሞግዚት እንክብካቤ ጋር፣ እና ወላጆች/አሳዳጊዎቹ(ቿ) 
በሞንትጎመሪ ካውንቲ ውስጥ ነዋሪነት የሌላቸው። IAE እያንዳንዱን በካውንቲ ነዋሪ ያልሆነ(ች) ተማሪ በአንዳንድ ከባድ ሁኔታ/ቀውስ መፈጠሩን የሚያረጋግጥ ደጋፊ 
የጽሑፍ ማስረጃ ሲቀርብ የክፍያ መስፈርት እንዲሠረዝ ይወስናል። በ IAE የሚሰጡት ድንጋጌዎች በየዓመቱ ወይም እንደየአስፈላጊነቱ እንደገና ይገመገማል። የበለጠ 
መረጃ ለማግኘት የ MCPS Regulation JEA-RE, Tuition-based Enrollment/ክፍያን መሠረት ያደረገ ምዝገባ ይመልከቱ። 
 o ተማሪው(ዋ) (ለምሳሌ፦ በአሳዲጊ፣ በቡድን መኖሪያ ቤት) በማህበራዊ አገልግሎት ኤጀንሲ አማካይነት በሞንትጎመሪ ካውንቲ የሚኖር/የምትኖር ከሆነ፤  

የኤጀንሲው ስም________________________________________________________ ስቴት

ሃላፊነት ያለው-ያላት ወይም አገናኝ ሰው _______________________________________ስልክ ቁጥር - -

ስለ ተማሪው(ዋ) ኃላፊነት እንዳለብኝ እና በዚህ ቅጽ ላይ እና አብሮ በቀረቡት ዶኩመንቶች ላይ የተገለጸው መረጃ የተሟላ፣ በሙሉ ትክክል፣ እና እውነት መሆኑን አረጋግጣለሁ። 
መረጃው ትክክል ካልሆነ እና የትምህርት ክፍያ እንዲሠረዝ ካልተፈቀደ፣ ስለ ክፍያው እና ተማሪው(ዋ) ነዋሪ ያልነበረ(ች)በት ያለፈ ክፍያም ቢኖር ተስተካክሎ እንደሚከፈል 
ተጠያቂ እንደምሆን የተገነዘብኩ መሆኔን አረጋግጣለሁ። 

 ____________________________________________________________________________ / / /
ፊርማ፦ ወላጅ/ሞግዚት/በፍርድ ቤት ጉዲፈቻ የፀደቀ/ብቁ ተማሪ/ከስቴት ውጪ የሆነ የማህበራዊ አገልግሎት ተወካይ                               ቀን

የነዋሪነት እና የትምህርት ክፍያ አቋም-ሁኔታ አወሳሳን
Office of Student and Family Support and Engagement 

 International Admissions and Enrollment (IAE) 
MONTGOMERY COUNTY PUBLIC SCHOOLS

Rockville, Maryland 20850

የበለጠ መረጃ ለማግኘት የትምህርት ቦርድ ፖሊሲ Policy JEA፣ነዋሪነት፣ የትምህርት ክፍያ፣ እና ምዝገባ-Residency, Tuition, and Enrollment፣ እና MCPS 
Regulations JEA-RE፣ የትምህርት ክፍያን መሠረት ያደረገ ምዝገባ-Tuition Based EnrollmentእናJEA-RB፣ስለ ተማሪዎች ምዝገባ-Enrollment of Students ይመልከቱ።

MCPS ቅጽ 335-73
ሜይ 2020

ከ2 ገጽ 1ኛው 



PART III: Determination (to be completed by residency specialist, IAE)

o Parent/guardian/eligible student is a nonresident and tuition is waived:  o for 60 days;  o until the end of the 1st semester;  
o until the end of the school year. 

o Resident/Agency responsible for the student is granted a waiver of tuition for the nonresident student based on a documented 
qualifying crisis: o for 60 days;  o until the end of the 1st semester;  o until the end of the school year. 

o Parent/guardian/eligible student is a nonresident and subject to tuition requirements.

o An out-of-state social services agency is granted a waiver of tuition for the nonresident student based on the student’s placement 
for the purposes of adoption.

o Student is being placed in Montgomery County (e.g. foster, group home) by an out-of-state social services agency and the social 
services agency is required to pay tuition for a nonresident student.

Comments

 / /
 ፊርማ፣ ሱፐርቫይዘር፣ IAE ቀን

የዶኩመንት ቅጂዎች ስርጭት፡-  ORIGINAL/Student Cumulative Folder;  COPY 1/International Admissions and Enrollment; COPY 2/Parent/Guardian/Eligible 
Student/Responsible Adult; COPY 3/Approved School (if applicable) ኦርጅናል-ዋናው ኮፒ/ለተማሪ ፋይል፣ ቅጅ 1/ ለኢንተርናሽናል የምዝገባ 
እና ምደባ መሥሪያ ቤት፣ ቅጅ 2/ለወላጅ/ሞግዚት/ብቁ ተማሪ/ኃላፊነት ላለው ጎልማሳ፣ ቅጅ 3/ለተመደበ(ች)በት ትምህርት ቤት (ተግባራዊ ከሆነ)

MCPS ቅጽ 335-73
ከባለ 2 ገጾች 2ኛው 


