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መመሪያዎች፡- ይህ ቅጽ በወላጅ/አሳዳጊ ወይም ቅጹን ለመሙላት በሚያሟላ/በምታሟላ ተማሪ የሚሞላ ነው። ለአዲስ ወይም ተመልሰው ወደ MCPS ለሚገቡ ተማሪዎች በሙሉ፣ የሚከተሉት
ማረጋገጫዎች በምዝገባ ወቀት መቅረብ አለባቸው፡- ቤት አልባ ካልሆኑ በስተቀር፣ የሞንትጎመሪ ካውንቲ ነዋሪነት፣ የዕድሜ እና የክትባቶች ማረጋገጫዎች።
የተማሪ መረጃ
ከልደት የምስክር ወረቀት ወይም ከሌላ የልደት ማስረጃ ጋር መስማማት (አንድ አይነት መሆን) አለበት
ህጋዊ የአያት ስም____________________________________________________ህጋዊ የራስ ስም____________________ ህጋዊ የአባት ስም____________________

ተማሪ የሚታወቅበት-የምትታወቅበት የመጀመሪያ ስም______________________________________________________________________
የተወለደ(ች)በት ቀን

ጾታ_____/_____/______ o ወ (ወንድ) o ሴ (ሴት) o X (ጾታ ተለይቶ ያልተገለጸ)

የት/ቤት ስም__________________________________________________________________ የ MCPS መታወቂያ#__________________ ክፍል_____

ሜሪላንድ የቤት ቋንቋ አጠቃቀም ቅኝት
በፌደራል እና በስቴት አስፈላጊ እንደመሆኑ መጠን፣ የቤት ቋንቋ ጥናት-ግምገማ በሁሉም ተማሪዎች ላይ ይደረጋል እናም ጠቀሜታው ምናልባት ተማሪ የእንግሊዝኛ ቋንቋ ድጋፍ ያስፈልገው(ያስፈልጋት)
እንደሆነ ለመወሰን ነው። እና ለስደተኝነት ጉዳይ ወይም ለስደት ጉዳይ ሃላፊዎች ሪፖርት የማድረግ ጥቅም ላይ አይውልም።
ከዚህ በታች ባሉት ሦስት ጥያቄዎች ሁለቱ ከእንግሊዝኛ ቋንቋ ሌላ ተጠቅሶ ከሆነ፣ ተማሪው(ዋ) የእንግሊዝኛ ቋንቋ ድጋፍ አገልግሎቶች ያስፈልጉ እንደሆነ ግምገማ-ቅኝት ይደረጋል። ለፈተና
ተጨማሪ መመዘኛ ሊታሰብ (ግንዛቤ ውስጥ ሊወሰድ) ይችላል።
ምን ቋንቋ/ቋንቋዎችን ነው ተማሪው(ዋ)በመጀመሪያ ለመናገር የተማረ(ች)ው ?____________________________________________________________________
ምን ቋንቋ ነውተማሪው(ዋ)በአብዛኛው ለግንኙነት የሚጠቀመው/የምትጠቀመው?___________________________________________________________________
በቤትዎ ውስጥ ምን ቋንቋ(ዎች) ይነገራል(ሉ) ?_ _____________________________________________________________________________________

የእድሜ ማረጋገጫ — (የልደት ማስረጃ) የትኛው ሰነድ እንደቀረበ ያመላክቱ/ያሳዩ
o የልደት ሠርተፊኬት o ፓስፖርት/ቪዛ o የሐኪም ሠርተፊኬት o የጥምቀት ወይም የቤተክርስቲያን ሠርተፊኬት o የሆስፒታል ሠርተፊኬት o የወላጆች ቃለመሃላ ማስረጃ o የልደት
ሠርተፊኬት o ሌላ ሕጋዊ ወይም በቃለ መሀላ የተደገፈ መለያ/የሠነድ ማረጋገጫ (በግልጽ ይፃፍ) __________________________________________________________

መኖሪያ
የመንገድ አድራሻ_________________________________________________________________________ ከተማ_________________________
ስቴት____ ዚፕ________ የኢ-ሜይል አድራሻ____________________________________________________________________________________
ተቀዳሚ የቤት ወይም የእጅ ስልክ ቁጥር_______________________________
ሁኔታዎች (የሚመለከተው/ታት ከሆነ)_____ - _____ - ______
o ቤት አልባ ልጅ/ብቻው(ዋ)ን የሆነ(ች) ወጣት (MCPS Form 335-77፣ የቤት አልባነት መግለጫ ይሙሉ)
o ይፋ ያልተደረገ የዘመድ እንክብካቤ (MCPS ቅጽ 334-17 ይሙሉ፥ ቃለመሃላ፦ መደበኛ ያልሆነ ከዘመድ ጋር በመጠጋት እንክብካቤ የሚያገኙ ልጆች)
o የሜሪላንድ ስቴት ቁጥጥር የሚያደርግበት እንክብካቤ (Maryland State Supervised Care) (MCPS ቅጽ 560-35 ይሞላ፥ በሜሪላንድ ስቴት ክትትል የሚደረግበት እንክብካቤ
(Maryland State Supervised Care) የልጅ ምዝገባ እና የትምህርት መረጃ/ሪኮርድ ማስተላለፊያ)

የመኖሪያ ማረጋገጫ —MCPS Regulation JEA-RB, Enrollment of Students-ስለ ተማሪዎች ምዝገባ፣ ስለነዋሪነት ማረጋገጫ መቅረብ ያለባቸው ማስረጃዎችን
በሚመለከት ከዚህ የሚከተሉት ተቀባይነት ያላቸው ሠነዶችን ይዘረዝራል (ቤታልባ ካልሆነ(ች) በስተቀር፦
o ወቅታዊ የንብረት ታክስ ቢል o ወቅታዊ የሊዝ ኪራይ ውል o ዋናው የመጀመሪያው የሊዝ ኪራይ ውል ጊዜው ያለፈ ከሆነ፣ የወቅቱን ዩቲሊቲ ቢል
ወይም የሊዝ ኪራይ የተራዘመበት ሠነድ
o ቤት በጋራ/ደባልነት ከሆነ የማሳወቂያ ቅጽ (MCPS ቅጽ 335-74)
ለጽሑፍ ግንኙነት /መግባቢያ/ የሚጠቀምበት-የምትጠቀምበት ቋንቋ
o አማርኛ (Amharic) o ቻይንኛ (Chinese)

o እንግሊዝኛ (English) o ፈረንሳይኛ (French)

o ኮርያንኛ (Korean) o ስፓኒሽ (Spanish)

o ቬትናምኛ (Vietnamese)

የስደተኛ አገልግሎቶች እና የተወሰኑ ፈተናዎችን/ቴስቶችን ማስቀረት/IMMIGRANT SERVICES AND EXEMPTIONS FROM CERTAIN TESTS
ለስደተኛ አገልግሎቶች ለማግኘት ብቁ መሆንን እና/ወይም ከተወሰኑ ፈተናዎች ነፃ መሆንን ለመወሰን እንዲያግዝ፣ እባክዎ የሚከተሉትን መረጃዎች ያቅርቡ፡ተማሪው/ዋ የተወለደው/ችው ከዩናይትድ ስቴትስ ውጭ ነው?
o አዎ o አይደለም አዎ ከሆነ፡- ተማሪው(ዋ) በ U.S. K–12 ትምህርት ቤቶች የቆየ(ች)ው ለስንት ወር ነው?
ተማሪው(ዋ) ወደ U.S. K–12 የገባ(ች)በት ቀን ትምህርት ቤትለመጀመሪያ ጊዜ_____/_____/______

ክትባቶች
ክትባቶችን የወሰደ(ች)በት ማረጋገጫ —MCPS Regulation JEA-RB፣ ስለተማሪዎች ምዝገባ፣ ከዚህ ቀጥሎ ያሉትን ተቀባይነት ያላቸው ሠነዶችን
ይዘረዝራል፦
o የሜሪላንድ የጤና መምሪያ የክትባት ሰርትፊኬት/Maryland Department of Health Immunization Certificate 896
o በሃኪም አማካይነት ወይም በጤና ክሊኒክ የተዘጋጀ የኮምፒውተር ቅጽ-ፎርም o ሌላ______________________________________________
የዘር ሃረግ
ክትባት ማጠናቀቁ(ቋ)ን ማረጋገጫ —MCPS ደንብ JEA-RB, የተማሪዎች ምዝገባ, ከሚከተሉት የአንዱ ኮፒ/ቅጂ ያስፈልጋል፦
o የሜሪላንድ የጤና መምሪያ የክትባት ሰርትፊኬት/Maryland Department of Health Immunization Certificate 896
o ከዶክተር ፅ/ቤት በኮምፒውተር የተዘጋጀ ህትመት o ሌላ__________________________________________________________________________

የበፊተኛው (የቀድሞ) ት/ቤት ተሞክሮ
ተማሪው/ዋ ከዚህ ቀደም በሞንትጎመሪ ካውንቲ የሕዝብ ት/ቤት (Montgomery County Public School) ተምሮ/ራ ያውቃል/ታውቃለች? o ኣዎን o ኣይደለም
አዎ ከሆነ፡- በመጨረሻ የተከታተለበት/ችበት የሞንትጎመሪ ካውንቲ የህዝብ ት/ቤት (MCPS)__________________________________________
የተከታተለበት/ችበት ቀናት _____/_____/______ እስከ _____/_____/______ የመጨረሻ ክፍል_____
መጨረሻ የተማረበት/የተማረችበት ት/ቤት ስምና አድራሻ
___________________________________________________________________________________________________
የለቀቀበት/ችበት ቀን _____/_____/______ የመጨረሻው ክፍል_____

o የህዝብ ት/ቤት

o የግል ት/ቤት

ለተማሪው(ዋ) ሃላፊነት ያላቸው ወላጆች/ሞግዚቶች*
ተማሪው(ዋ) በተመዘገበ(ች)በት አድራሻ ነዋሪ የሆነ(ች) ሃላፊነት ያለው-ያላት ወላጅ/ሞግዚት ስም፦
_________________________________________________

ተማሪው(ዋ) በተመዘገበ(ች)በት አድራሻ ነዋሪ የሆነ(ች) ሃላፊነት ያለው-ያላት ወላጅ/ሞግዚት ስም፦
_________________________________________________

ዝምድና (ግኑኝነት)፡-

ዝምድና (ግኑኝነት)፡-

o እናት

o አባት

o ሞግዚት

o እናት

o አባት

o ሞግዚት

o ሌላ____________________________________________

o ሌላ____________________________________________

ቀጣሪ______________________________________________

ቀጣሪ______________________________________________

ስልክ ቁጥር #1 _____-_____-______ ስልክ ቁጥር #2 _____-_____-______ ስልክ ቁጥር #1 _____-_____-______ ስልክ ቁጥር #2 _____-_____-______
ስልክ ቁጥር #3_____-_____-______

ስልክ ቁጥር #3_____-_____-______

የወላጅ/የሞግዚት ስም (ከዚህ በላይ ከተገለጸው ወላጅ/ሞግዚት የተለየ ከሆነ)፦
_________________________________________________

የወላጅ/የሞግዚት ስም (ከዚህ በላይ ከተገለጸው ወላጅ/ሞግዚት የተለየ ከሆነ)፦
_________________________________________________

ዝምድና (ግኑኝነት)፡-

ዝምድና (ግኑኝነት)፡-

o እናት

o አባት

o ሞግዚት

o እናት

o አባት

o ሞግዚት

o ሌላ____________________________________________

o ሌላ____________________________________________

አድራሻ_____________________________________________

አድራሻ_____________________________________________

ስልክ_____-_____-______

ስልክ_____-_____-______

*o ኃላፊነት ያለው አዋቂ ሰው ህጋዊ መታወቂያ (ፎተግራፍ ያለበት) እና ከተማሪው(ዋ) ጋር ያለ ዝምድና/ግንኙነት ማረጋገጫ (ይገለጽ)
ተማሪው(ዋ) በአገልግሎት ላይ የሚገኝ-የምትገኝ የጦር ክፍሎች (ሙሉ ጊዜ) የጦር ኃይል፣ ባህር ኃይል፣ አየር ኃይል፣ የህዋ ኃይል፣ የባህር ሠርጓጅ መርከበኛ ኃይል፣ የጠረፍ ጥበቃ ኃይል፣ ብሔራዊ
የመከላከያ ሠራዊት፣ ወይም ተጠባባቂ የጦር ሃይል (ጦር ሠራዊት፣ የዩ ኤስ ብሔራዊ የጥበቃ ኃይል፣ ባህር ኃይል፣ አየር ኃይል፣ የህዋ ኃይል፣ የባህር ሠርጓጅ መርከበኛ ኃይል፣ የዩ ኤስ የአየር መከላከያ
ሃይል ወይም የጠረፍ ጥበቃ ኃይል) ጥገኛ ነው/ናት? o አዎን o አይደለም
የወንድም/እህት (ስም)

የትውልድ ቀን

____________________________________________________

አሁን የሚገኝበት/የምትገኝበት ት/ቤት

_____/_____/______

____________________________________________________

____________________________________________________

_____/_____/______

____________________________________________________

____________________________________________________

_____/_____/______

____________________________________________________

ህጋዊ ውክልና የሌለው/ላት ወላጅ (ተግባራዊ ከሆነ)
ስም_________________________________________________________________________________________________
አድራሻ_______________________________________________________________________________________________
አሳዳጊን/ተንከባካቢ የሚመለከቱ ጉዳዮች?

o አዎ

o አይደሉም አዎ ከሆነ፣ ት/ቤቱን ያነጋግሩ።

ሌላ መረጃ
ተማሪው(ዋ) ግላዊ የትምህርት ፕሮግራም (IEP) አለው?/አላት?

o አዎን

o አይደለም

ተማሪው(ዋ) Section 504 plan አለው?/አላት?

o አዎን

o የለውም/ላትም

ተማሪው/ዋ በዩ.ኤ.ስ ት/ቤት በቋንቋ ትምህርት የትምህርት ፕሮግራም (Language Instruction Educational Program) (LIEP) የESOL/
ESL/ENL* አገልግሎቶች የሚያገኝ/የምታገኝ የእንግሊዘኛ ቋንቋ ተማሪ ነው/ናትን? አዎ ከሆነ፣ ወደ U.S. ትምህርት ቤት ESOL/ESL/ENL/LIEP
መጀመሪያ የገባ(ች)በት ቀን_____/_____/______
የለቀቀ(ች) ከሆነ፣ የለቀቀ(ች)በት ቀን መቼ ነበር?_____/_____/______
*ESOL— እንግሊዘኛ ለሌላ ቋንቋ ተናጋሪዎች/ESL—እንግሊዘኛ እንደ ሁለተኛ ቋንቋ/ENL—እንግሊዘኛ እንደ አዲስ ቋንቋ

o አዎን

o ኣይደለም/ችም

ተማሪው/ዋ ከት/ቤት ታግዶ/ዳ ያውቃል/ ታውቃለች?
አዎ ከሆነ፣ ተማሪው(ዋ) በዚህ ወቅት ታግዷል?/ታግዳለች?

o አዎን
o አዎን

o አልታገደም/ችም
o አልታገደም/ችም

ተማሪው/ዋ ከት/ቤት ተባሮ/ራ ያውቃል/ታውቃለች?
አዎን ከሆነ፣ ተማሪው(ዋ) በዚህ ወቅት ከትምህርት ቤት ተባሯል?/ተባራለች?

o አዎን
o አዎን

o አልታገደም/ችም
o አልታገደም/ችም

የትምህርት አመት ከተጀመረ በኋላ ምዝገባ የሚያደረጉ ከሆነ፣ የማውጫ/መሪ መረጃ እንዲያዝ/እንዲዘገይ ይፈልጋሉ?
አዎን ከሆነ፣ MCPS Form 281-13፣ Annual Notice for Directory Information and Student Privacy ይሙሉ።

o አዎን

አልፈልግም

በዚህ ቅጽ እና በማናቸውም አባሪዎች ላይ የቀረቡት መረጃዎች እኔ እስከማውቀው ድረስ ትክክለኛ፣ የተሟሉ እና እውነት ናቸው። እዚህ በቀረበው ማናቸውም መረጃ ላይ ሀሰት ቢገኝበት
ላለመቀበል/መከልከል ምክንያት እንደሚሆን እገነዘባለሁ። በተጨማሪ፣ ተማሪው/ተማሪዋ የዚህ ካውንቲ ነዋሪ መሆን ካቆመ/ ካቆመች ለት/ቤቱ ርእሰ መምህር የማሳወቅ ኃላፊነት እንዳለብኝ
እና፣ ቤት የለሽ ካልሆነ/ካልሆነች በስተቀር፣ በካውንቲው ውስጥ ነዋሪ ላልሆነባቸው/ላልሆነችባቸው ለማንኛውም ጊዜያት ላለው የትምህርት ክፍያ ተጠያቂ እንደምሆን እገነዘባለሁ። ተማሪው/
ተማሪዋ IEP ካለው/ካላት፣ የIEP ቡድን የተማሪውን/የተማሪዋን ምደባ መወሰን እንዳለበት እረዳለሁ።
በኤሌክትሮኒክስ ሞልቼና ፈርሜ ያቀረብኩት ይህ ቅጽ በግሌ በአካል ቀርቤ እንደመፈረም የሚቆጠር እኩል ዋጋ ያለው መሆኑን ገብቶኛል-ተገንዝቤአለሁ።

______________________________________________
ፊርማ፦ ወላጅ/ሞግዚት ወይም ብቃት ያለው-ያላት ተማሪ

___________
ቀን

