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የተማሪ የአገልግሎት ትምሀርት (SSL) የግል ጥያቄ

በተማሪ እና የቤተሰብ ድጋፍ እና ተሳትፎ ጽ/ቤት የተማሪ አመራር ቢሮ የሜሪላንድ ተማሪ የአገልግሎት ትምህርት መመሪያ
MONTGOMERY COUNTY PUBLIC SCHOOLS
Rockville, Maryland 20850
http://marylandpublicschools.org/programs/pages/service-learning/index.aspx
የተማሪ መመሪያዎች፦ ይህ ቅጽ የተዘጋጀው ተማሪዎች በሞንትጎመሪ ካውንቲ የበጎፈቃድ ማዕከል (MCVC) ድረ-ገጽ ላይ ያልተገለጸ የተማሪ የአገልግሎት ትምህርት (SSL)
እድል እንዲከታተሉ ነው። ለ SSL-ከ MCPS መመሪያዎች ጋር የሚጣጣም ምዝገባ ያረጋገጡ ለትርፍ ያልተቋቋሙ ድርጅቶች ስም ዝርዝር በ www.montgomeryserves.
org ላይ ይገኛሉ። ተማሪዎች ስለ ሰባቱ ምርጥ የተማሪ አገልግሎት ትምህርት ተሞክሮ ማወቅ ያለባቸው፦ www.montgomeryschoolsmd.org/departments/ssl/pages/
bestpractices.aspx ተማሪዎች ይህንን በኮምፒዉተር መሙላት የሚቻል ቅጽ/ፎርም ታይፕ በማድረግ፣ ተነባቢ በሆነ ሰማያዊ ወይም ጥቁር ቀለም በመሙላት፣ የወላጅ/ሞግዚት
ፈቃድ ማግኘት እና ለት/ቤታቸው የተማሪ አገልግሎት ትምህርት አስተባባሪ "SSL coordinator" የ SSL ሥራ ከመጀመራቸው ቢያስን 2 ሣምንት በፊት ማቅረብ አለባቸው።
ለተማሪ ክትትል (ለ SSL ተግባር የ MCPS መመሪያ የሚያሟላ መሆኑን በ MCPS SSL አስተባባሪ ይገመገማል፤ -የ MCPS መመሪያ በ www.mcps-ssl.org) ይመልከቱ። ለት/
ቤት የ SSL አስተባባሪ የሚቀርቡ የሁሉም አገልግሎት ሠነዶች በ MCPS Form 560-51 የተማሪ የአገልግሎት ትምህርት ሥራ ማረጋገጫ ቅጽ "Student Service Learning
Activity Verification Form" ላይ መሞላት አለባቸው። ከዚህ በታች በተገለጹት እንዲቀርቡ በሚያስፈልጉበት ቀናት፦ (እባክዎን ያስተውሉ የ SSL ሰዓቶች በሙሉ በት/ቤት የ
SSL አስተባባሪ ከተረጋገጡ በኋላ በ StudentVUE ፖርታል ላይ ይገኛሉ። የ SSL ሰዓቶች በተማሪው(ዋ) ሪፖርት ካርድ ላይ እንዲንጸባረቁ፥ ከዚህ በታች ባሉት ጊዜያት ተሟልተው
መቅረብ አለባቸው።) 
በሰመር ወቅት የተጠናቀቀ አገልግሎት መስከረም የመጨረሻው ዓርብ ቢሆን ይመከራል
በሰመር ወቅት እና በ1ኛ ሴሚስተር ላይ የተጠናቀቀ አገልግሎት— ጃንወሪ የመጀመሪያው ዓርብ ቢሆን ይመከራል
በሠመር ወቅት፣ በ 1ኛ ሴሚስተር እና በ 2ኛ ሴሚስተር የተጠናቀቀ አገልግሎት ለሚያስመሰግን አገልግሎት ሰርቲፊኬት (ለሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ሲንየሮች) ወይም
ለሱፐርኢንተንደንት የ SSL ሽልማት (መካከለኛ ደረጃ ት/ቤት) — ኤፕሪል የመጀመሪያው ዓርብ መቅረብ አለበት።
በሠመር ወቅት የተጠናቀቀ አገልግሎት፣ 1ኛ ሴሚስተር፣ እና 2ኛ ሴሚስተር— ጁን የመጀመሪያው አርብ ላይ እንዲሆን ያስፈልጋል
የ SSL ቅጾች በሙሉ ከዚህኛው የትምህርት ዓመት በፊት ያለውን ሰመር ጨምሮ በዚህ የትምህርት ዓመት የተጠናቀቀ አገልግሎት፣ የሚፈለገዉለት/ቤት የ SSL አስተባባሪ ከጁን
የመጀመሪያው ዓርብ በፊት መቅረብ ይኖርበታል።
ስለተማሪ መረጃ/ኢንፎርሜሽን—የበጎ ፈቃደኝነት አገልግሎት ከመጀመሩ ቢያንስ 2 ሳምንት በፊት በተማሪዉ/ዋ የሚሞላ።
የተማሪ ስም (አያት፣ መጠሪያ፣ አባት)________________________________________________ የተማሪ መታወቂያ ID _________ ክፍል_____
ት/ቤት________________________________________ የመጀመሪያው ክፍለጊዜ መምህር_____________________________________________
ኢ-ሜይል_________________________________________________________________________________________________
የወላጅ/የሞግዚት ስም______________________________________ ስልክ፦ የቤት ወይም ሞባይል _____-_____-______ ሌላ_____-_____-______
በ MCVC ድረ-ገጽ ላይ በ MCPS SSL ዝርዝር ውስጥ ያልተጠቀሱ (ለትርፍ ያልተቋቋሙ ድርጅቶች ስም (ስለ SSL የ MCPS መመሪያ ማሟላታቸውን ያረጋገጡ
ለትርፍ ያልተቋቋሙ ድርጅቶች) ስም እና ከእነዚህ በአንዱ አገልግሎት ለመስጠት የሚጠይቅ ተማሪ፦________________________________________
አትራፊ ያልሆነ ድርጅት ሱፐርቫይዘር ስም፦________________________________________________________________________
የሚከናወኑት አገልግሎቶች ማካተት ያለባቸው (እባክዎ ከዚህ ድርጅት ጋር የሚያከናውኑትን የበጎፈቃድ አገልግሎት ዝርዝር መግለጫ ይስጡ)፦

አገልግሎት ለመስጠት የተያዙ/የታቀዱ ቀኖች፦ ከ____/____/_____ እስከ____/____/_____ . (ከፍተኛ 1 የትምህርት ዓመት)
ተማሪ ፊርማ________________________________________________________________________________ ቀን____/____/_____
የተማሪ የአገልግሎት ትምህርት (SSL) መመሪያ
ተማሪው(ዋ) SSL ሠአቶች ያስፈለገበትን የበጎፈቃድ አገልግሎት እድል በወቅቱ የ MCPS የ SSL መስፈርት የሚያሟሉ ሠርተፊኬት ያላቸው አትራፊ ያልሆኑ የተለዩ ድርጅቶች ዝርዝር
ላይ ያልተጠቀሰ ድርጅት ጋር አገልግሎት ከመጀመሩ(ሯ) በፊት ይህ ቅጽ ተሞልቶ ለት/ቤት SSL አስተባባሪ መቅረብ አለበት። ይህ ዝርዝር በ MCVC ድረ-ገጽ
www.montgomeryserves.org ላይ ይገኛል። የ SSL አስተባባሪው(ዋ) ሠነዶቹን እስኪገመግም/እስክትገመግም የ2 ሣምንት ጊዜ መስጠት ያስፈልጋል። በዚህ ቅጽ ላይ የተጠቀሰ(ች)ው
ተማሪ በ SSL ተግባር ለመሳተፍ እንዲችል-እንድትችል በዚህ ቅጽ ላይ በተጠቀሰው ፈቃድ ያለው ለትርፍ ያልተቋቋመ ድርጅት አማካይነት የሚከተሉት መመሪያዎች መሟላት አለባቸው።
ቁጥጥር

ለሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ (MCPS) ተማሪ በቀጥታም ሆነ ወይም አግባብ ባለው ተወካይ/ዮች አማካይነት ተከታታይ ክትትል/ቁጥጥር/ሱፐርቪዥን መስጠት።

የሚጠበቁ ሁነቶች

በዚህ አገልግሎት ምላሽ የሚያገኙ ፍላጎቶች፣ በአጠቃላይ የሚጠበቅባቸውን እና ስለ ደህንነት መረጃዎች ምክር ለተማሪዎች መስጠት።

የሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ
ስኩልስ (MCPS) ተማሪዎች የ
SSL ሠዓቶች የማያገኙባቸው
እንቅስቃሴዎች

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ማናቸውም ቤት-ለ-ቤት የሚሠራጩ ወይም መንደር-ለ-መንደር የሚደረጉ ማናቸውም ዓይነት ቅስቀሳዎች፤
በወላጅ ወይም በዘመድ ቁጥጥር/ሱፐርቫይዝ የሚደረግ አገልግሎት፤
ፈቃድ ባለው የተመዘገበ ለትርፍ ያልተቋቋመ ድርጅት ስፖንሰር ያልተደረገ አገልግሎት፤
ዋና ዓላማው የሌሎችን ሃይማኖት ለማስቀየር የሚደረግ ኃይማኖታዊ፣ መንፈሳዊ አመለካከት እና/ወይም የሌሎችን ሃይማኖታዊነት መንፈሳዊ እና/ወይም አመለካከት
የሚያንቋሽሽ ይዘት ያለው የተለየ አገልግሎት።
የአገልግሎቱ ዋነኛ ዓላማ ሃይማኖታዊ ይዘት ኖሮት በሃይማኖታዊ እንቅስቃሴ ተግባር ላይ ለመሳተፍ እና/ወይም ኃይማኖታዊ የትምህርት ዝግጀት መርዳት።
እድሜው/ዋ ከ18 ዓመት በታች በሆነ ግለሰብ ሱፐርቫይዝ የተደረገ አገልግሎት፤
በግል ንብረት ላይ ወይም የግል መኖሪያ/ቤት ውስጥ የተሰጠ አገልግሎት (በ MCPS SSL አስተባባሪ በተለይ ካልተፈቀደ በስተቀር)፤
የተሳታፊውን አጄንሲ በክፍያ የሚሠራ ሠራተኛን የሚተካ አገልግሎት።
በገንዘብ ወይም በሌላ የሚካካስ አገልግሎት።

ስርጭት፡- ቅጂ 1/ ለት/ቤት የተማሪ አገልግሎት ትምህርት አስተባባሪ፤ ቅጂ 2/ ለተማሪ

የ MCPS ቅጽ 560-50
ከባለ 2 ገጾች 2ኛው
የተማሪ አገልግሎት ትምህርት (SSL) መመሪያ (የቀጠለ)
ተጠያቂነት

የ MCPS በጎፈቃድ ተማሪዎችን የሚሸፍን አጠቃላይ ሊያቢሊቲ ኢንሹራንስ ያለው።

ስለ አገልግሎት ትምህርት
ሰባት የሜሪላንድ ምርጥ
ተሞክሮዎችን ማሟላት

•
•
•
•
•
•
•

Logs

በፕሮግራም የጊዜ ሠሌዳ መሠረት የተማሪ አገልግሎት log በማድረግ በ MCPS Form 560-51 ላይ የተማሪ አገልግሎት ትምህርት እንቅስቃሴ ማረጋገጫ "Student Service
Learning Activity Verification" ይሙሉ።

የሠዓት አሰጣጥ

ለአንድ (1) የተማሪ የአገልግሎት ትምህርት (SSL) ሠዓት ለእያንዳንዱ የአገልግሎት ሠዓት በ 24-ሠዓት ጊዜ ከስምንት (8) ሠዓት የማይበልጥ መስጠት።

ስነምግባር ከተማሪዎች ጋር

በ MCPS ድረ-ገጽ ላይ ከሚገኘዉ የ MCPS የሰራተኛ ስነ-ምግባር ደንብ ክፍል 2 ጨምሮ፣ ነገር ግን በዚህ ብቻ ያልተገደበ የሙያ ደረጃዎችን በማክበር ትምህርትን ለመደገፍ
ከ MCPS ተማሪዎች ጋር መልካም ግንኙነቶችን ይገንቡ፦ www.montgomeryschoolsmd.org.

የጾታ አጥቂዎች
የሚመለከታቸውን ህጎች
ማክበር

በማህበረሰቡ ዘንድ ተቀባይነት ያላቸው ፍላጎቶች ማሟላት።
በአገልግሎት ትምህርት አማካይነት የሥርዓተትምህርት/ካሪኩላር አላማ ግብ ይመታል።
በአገልግሎት-ትምህርት ተሞክሮ አማካይነት ይገለጻል።
የተማሪ ሃላፊነትን ያዳብራል።
የማህበረሰብ ወዳጅነትን ይመሠረታል።
ለአገልግሎት ትምህርት በቅድሚያ ማቀድ።
ተማሪዎችን ለአገልግሎት በሚያስፈልጋቸው ዕውቀትና ክህሎቶች ያስታጥቃል።

ጾታዊ ጥቃት የፈጸመ ሰው እየታወቀ የሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ (MCPS) ተማሪ ባለበት ስፍራ አይመደብም።
ሚዛናዊና መደበኛ የሆነ የሥራ መመሪያን ጨምሮ የሠራተኛ ህግ "labor laws including the Fair Labor Standards Act, 29 U.S.C. Chapter 8" እና ሌሎችም ተፈጻሚ
የፌደራል፣ የስቴት፣ እና የአካባቢ ህጎችና ደንቦችን ማክበር። የድርጅቱ ሱፐርቫይዘር በ MCPS ድረ-ገጽ ላይ የሚገኙ የሚከተሉትን የትምህርት ቦርድ ፖሊሲዎችን እና የሞንትጎመሪ
ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ (MCPS) ፖሊሲዎችን እና ደንቦች መከበራችውን የማረጋገጥ ኃላፊነት አለበ(ባ)ት www.montgomeryschoolsmd.org/departments/policy/:
የቦርድ ፖሊሲ ACA፣ አድሎአዊነት የሌለበት፣ ፍትሃዊነት እና ባህላዊ ብቃት፣ የ MCPS ደንብ ACA-RA፣ ሰብአዊ ግንኙነት፣ የቦርድ ፖሊሲ ACF፣ ወሲባዊ ትንኮሳ፣ የቦርድ
ፖሊሲ JHC፣ የሕፃናት በደል እና ቸልተኝነት፣ እና MCPS Regulation JHC-RA፣ የህጻናትን በደል እና ችላ ማለትን ሪፖርት ስለማድረግ እና ምርመራ፥ መድልዎን፣ በቃላት
ንግግር ማጥቃትን፣ ማስፈራሪያዎችን፣ አካላዊ ጥቃቶችን፣ ወይም በሌሎች ላይ የተቃጣ ጾታዊ ትንኮሳን ይጨምራል።
(ድርጅቶች በድረ-ገጽ ላይ የሚገኘውን ስለ ህፃናት ልጆች መጎሳቆል እና ችላ የተባሉትን መገንዘብ እና ሪፖርት ስለማድረግ ስልጠና እንዲወስዱና እንዲያጠናቅቁ እናበረታታለን፦
www.montgomeryschoolsmd.org/childabuseandneglect/)

ለትርፍ ያልተቋቋመ ድርጅት መረጃ እና ሠርተፊኬት ማረጋገጫ — በሱፐርቫይዘር የሚሞላ
የድርጅቱ ስም__________________________________________________የፌዴራል አሠሪ ድርጅት መለያ #__ __ - __ __ __ __ __ __ __
አድራሻ መንገድ_ ____________________________________ ከተማ_______________________ ስቴት ____ ዚፕ ኮድ _______________
ስልክ _____-_____-______ ፋክስ _____-_____-______ ኢሜል__________________________________________________________
ዓለማዊ እንቅስቃሴዎች (ኃይማኖታዊ ወይም መንፈሳዊ ይዘት/መሠረት የሌላቸው)በተማሪው/ዋ የሚከናወኑ የሚያካትቱት (እባክዎ ተማሪው/ዋ እንዲያከናውን/
እንድታከናውን ስለሚጠበቅበ(ባ)ት አገልግሎቶች/ተግባሮች በዝርዝር ይግለጹ)፦

ከዚህ በታች ያለው ፊርማዬ እንደሚያረጋግጠው፦
• እኔ 18 ዓመት ወይም ከዚያ በላይ እድሜ አለኝ።
• እኔ ከላይ በተገለጸው የሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ የተማሪ አገልግሎት ትምህርት መመሪያ/MCPS Guidelines for SSL እስማማለሁ።
• እኔ በማህበራዊ ቦታዎች ላይ ተማሪው(ዋ)ን ከላይ በተጠቀሱት የተለያዩ እንቅስቃሴዎች ለመቆጣጠር ተስማምቻለሁ።
ስም (ይጻፉ)________________________________________________ኃላፊነት/የሥራ ድርሻ______________________________________
ፊርማ_____________________________________________________________________________________ ቀን____/____/_____
የወላጅ/የሞግዚት ፈቃድ፦ ከዚህ በታች ያለው ፊርማዬ ያረጋግጣል፦
• ልጄ በዚህ ድርጅት የተማሪ አገልግሎት ትምህርት (SSL) እድል መሳተፉ(ፏ)ን ፈቅጃለሁ እና ሙሉ ኃላፊነትም እወስዳለሁ።
• የእኔ ልጅ አገልግሎት ከመጀመሩ/ሯ በፊት ይህ ጥያቄ ለ MCPS SSL አስተባባሪ ቀርቦ መገምገም እንዳለበት አውቃለሁ።
• የእኔ ልጅ በበጎፈቃደኝነት የሚሳተፍበት/የምትሣተፍበት ድርጅት በ MCVC ድረ-ገጽ ላይ ያልተመዘገበ መሆኑን ተረድቻለሁ፣ ነገር ግን የተማሪ የአገልግሎት
ትምህርትን (SSL) በሚመለከት የሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ (MCPS) መመሪያ እንደሚያከብር አረጋግጧል።
ወላጅ/ሞግዚት ስም ይጻፉ______________________________________ ፊርማ_______________________________ቀን____/____/_____
APPLICATION REVIEW BY SSL COORDINATOR
 Organization has certified compliance with MCPS SSL Guidelines as detailed above
o
o Organization has not certified compliance with MCPS Guidelines for SSL
o Other (explain) _______________________________________________________________________________________________________
Signature, Coordinator, Student Leadership and Volunteers___________________________________________________ Date ____/____/_____

