MCPS ቅጽ 335-9E
ጃኑወሪ 2021

Prekindergarten/Head Start Programs
የቅድመ መዋእለ ህፃናት/ሄድ ስታርት ፕሮግራሞች
የማመልከቻዎች ማጣሪያ ቅጽ

Rocking Horse Road Center, 4910 Macon Road, Room 141, Rockville, Maryland 20852
የተማሪ ስም__________________________________________________________ የማመልከቻ ቁጥር___ ___-___ ___ ___ ___ ___ ___
ለምዝገባ ብቁ ለመሆን በምዝገባ ወቅት አስፈላጊ የሆኑ የምዝገባ ሠነዶች፦
❏❏ MCPS Form 335-8, Prekindergarten/Head Start Application-የቅድመ ምዋእለ ህፃናት/ሄድስታርት ማመልከቻ (Green Card-ግሪን ካርድ)
❏❏ MCPS Form 335-83, History of Early Intervention Services-የቅድመ ጣልቃገብ ታሪክ
❏❏ የMCPS ፎርም 560-24፣ የኣዲስ ተማሪ መረጃ
❏❏ የ MCPS Form 565-1፣ ለአደጋ፣ ለድንገተኛ ጊዜ የሚሆን የተማሪ መረጃ
❏❏ MCPS Form 335-84, Parent/Guardian Notification-የወላጅ/ሞግዚት ማሳወቂያ (Permission for PK-ለቅድመ ምዋእለ ህፃናት ፈቃድ መጠየቂያ)
❏❏ MCPS Form 335-9D, Prekindergarten/Head Start Parent/Guardian Volunteer Form-የቅድመ ምዋእለ ህፃናት/ሄድስታርት የወላጅ/ሞግዚት
የበጎፈቃደኝነት ቅጽ
❏❏ MCPS Form 335-92, Customer Satisfaction Survey-ስለ ደንበኞች እርካታ የዳሰሳ ጥናት
❏❏ MCPS Form 335-82, Request for Transportation-ስለ መጓጓዣ ጥያቄ
ማረጋገጫ ሠነዶች፦
❏❏የተማሪ የእድሜ እና የማንነት ማረጋገጫ
ከዚህ በታች ከተጠቀሱት ሠነዶች አንዱን፦
❏❏ የልደት ሠርተፊኬት
❏❏ ፓስፖርት
❏❏ የሃኪም ሠርተፊኬት
❏❏ የጥምቀት ወይም የቤተክርስቲያን ሠርተፊኬት
❏❏ የሆስፒታል ሠርተፊኬት
❏❏ የሠነድ ማረጋገጫ/ኖቶራይዝ የተደረገ የወላጅ ቃለመኃላ/affidavit
❏❏ የልደት ምዝገባ ሠርተፊኬት፣ ወይም
❏❏ ሌሎች ህጋዊ የሆኑ ወይም የሠነድ ማረጋገጫ/ኖቶራይዝ የተደረጉ የልጆች መታወቂያ እና የልደት ቀን ማረጋገጫ።
❏❏ተማሪው(ዋ)ን ወደ ትምህርት ቤት የሚያስገባው/የምታስገባው ሰው መታወቂያ እና ከተማሪው(ዋ) ጋር ያለ ግንኙነት—
❏❏ ፎተግራፍ ያለባቸው ማንነትን የሚያረጋግጡ ሠነዶች ምሳሌዎች፦
❏❏ የመንጃ ፈቃድ
❏❏ ፓስፖርት
❏❏ ከሞተር ተሽከርካሪ የሚሰጥ መለያ/መታወቂያ ካርድ
❏❏ ሌላ
❏❏ ከተማሪ ጋር ያለ ግንኙነት ማረጋገጫ ምሳሌዎች የሚያካትተው—
❏❏ የልጅ የልደት ሠርተፊኬት
❏❏ የፍርድ ቤት ትዕዛዝ
❏❏ የመለያየት ስምምነት ወይም የጋብቻ ፍቺ ሠነድ፣ ወይም ሌላ ህጋዊ የመለያ ሠነድ
❏❏የቤተሰብ የገቢ ማረጋገጫ (የሁሉም ጎልማሳ የቤተሰብ አባል)—
የእርስዎን ሁኔታ የሚመለከቱ ሠነዶች በጠቅላላ ከዚህ በታች ተዘርዝረዋል።
❏❏ Tax return—1040, W2s, Schedule C/1099
❏❏ ሦስት ወቅታዊ የደሞዝ (ዌጅ) ክፍያ ሠነዶች/pay stubs
❏❏ የሥራ ቅጥር ደብዳቤዎች
❏❏ ስለ ልጅ ማሳደጊያ ድጋፍ የፍርድ ቤት ትዕዛዝ ወይም ደብዳቤ
❏❏ የዶላር መጠን የሚያሳይ የፋይናንስ እርዳታ ደብዳቤ
❏❏ የ Temporary Cash Assistance (ጊዜያዊ የጥሬ ገንዘብ ድጎማ) (TCA) ክፍያዎች
❏❏ የኪራይ ገቢ ደብዳቤዎች
❏❏ የሥራ አጥነት፣ የአካል ስንክልና ገቢ፣ ወዘተ
❏❏ወቅታዊ የሞንትጎመሪ ካውንቲ ነዋሪነት ማስረጃ
❏❏ የራስዎ ቤት ያለዎት ከሆነ—ወቅታዊ የንብረት ታክስ ቢል
❏❏ ቤት ተከራይተው የሚኖሩ ከሆነ— ወቅታዊ የሊዝ ወረቀት* (HOC፣ የኪራይ ወይም ዩቲሊቲ እርዳታ የሚያገኙ ከሆነ ይጨምሩ)
*ኦርጅናል የሊዝ ወቅት አልፎ ከሆነ፣ ወቅታዊ የዩቲሊቲ ቢል ወይም ሊዝ የተራዘመበት ሠነድ መቅረብ አለበት
❏❏ በደባልነት የሚኖሩ ከሆነ—MCPS Form 335-74 እና ወቅታዊ የንብረት ባለቤትነት ታክስ ቢል ቅጂ፣ ወይም የተከራዩበት ሊዝ ቅጂ (ሊዝ ወቅቱ
ያለፈ ከሆነ፣ ወቅታዊ ዩቲሊቲ ቢል ወይም ሊዝ የተራዘመበት ሠነድ መቅረብ አለበት)፤ እና ወላጅ/ሞግዚት በተጠቀሰው አድራሻ ስለመኖሩ ማረጋገጫ
ሦስት ሠነዶችን ያቅርቡ። MCPS form 335-74 ቅጽ ተሞልቶ ከቀረበ ከሦስቱ ሠነዶች እንደ አንድ ዶኩመንት ይቆጠራል። MCPS Form 335-74
ሠነድ በኮቪድ-19 ወቅት የሰነድ ማረጋገጫ ማህተም (ኖቶራይዝ) መደረግ የለበትም።
❏❏አግባብነት ካለው፦
❏❏ የልጁ-የልጅቱ የህክምና ኢንሹራንስ ካርድ
❏❏ WIC Folder
❏❏ የምግብ ድጎማ ፕሮግራም/Food Supplement Program (FSP) ደብዳቤ (ቀደም ሲል ፉድ ስታም ይባል ነበር) (የሚመለከትዎ ከሆነ)
❏❏ የልጅ ማሳደጊያ ድጋፍ ቫውቸር
❏❏ የልጅ ተንከባካቢ ስም እና አድራሻ
❏❏ በልጁ/በልጅቱ ግላዊ ሁኔታ ላይ የተመሠረተ የትምህርት ፕሮግራም - Individualized Education Program (IEP)
❏❏ የሞግዚትነት/የማደጎ አሳዳጊነት/ጉዲፈቻ ማረጋገጫ
❏❏ የልጁ-የልጅቱ ሶሻል ሰኩሪቲ ካርድ የሚያስፈልገው ለ Maryland Children’s Health Program (MCHP) የሚያመለክቱ ከሆነ ብቻ ነው

