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ከመደበኛ ትምህርት ውጭ ለሆነ እንቅስቃሴ ክፍያ መላኪያ ቅፅ 
የMontgomery County የትምህርት ቦርድ ለመካከለኛ ወይም 
ለሁለተኛ ደረጃ ተማሪዎች በሚመጣው አመት ከመደበኛ የትምህርት ጊዜ 
ውጭ እንቅስቃሴ እንዲሳተፉ የExtracurricular Activity/ከመደበኛ 
የትምህርት ጊዜ ውጭ እንቅስቃሴ (ECA) ክፍያ እንዲከፍሉ ይጠይቃል። 
 

ከመደበኛ ትምህርት ውጭ እንቅስቃሴ (ECA) ክፍያ ምንድን ነው? 

የ$32.50 አመታዊ ክፍያ በአዋቂ የሚመሩ ከመደበኛ የትምህርት ጊዜ 
ውጭ እንቅስቃሴዎች፣ እንደ ስፖርቶችና ክበቦች፣ ለመካከለኛና ለሁለተኛ 
ደረጃ ት/ቤት ተማሪዎች ይደግፋል።  ክፍያዉን የሚከፍሉ ተማሪዎች 
በዓመቱ ውስጥ በሚኖሩ በአንድና ከዚያም ባላይ በሆኑ ፕሮግራሞች 
መሳተፍ ይችላሉ።  ምንም እንኳን ተማሪዎች ከት/ቤት በኃላ በሚደረጉ 
ተግባራት መሳተፋቸው እንደሚጠቅማቸው የትምህርት ቦርድ ጠንካራ 
እምነት ቢኖረውም እነዚህ እንቅስቃሴዎች በፈቃደኝነት የሚደረጉ ናችው። 
 

የመደበኛ ትምህርት ውጭ እንቅስቃሴ (ECA) ክፍያን ማን 
ይከፍላል? 

በስፖርት እና ክለቦች በፈቃደኛነት የሚሳተፉ ሁሉም የመካከለኛና 
ከፍተኛ ት/ቤት ተማሪዎች ለመደበኛ ትምህርት ውጭ እንቅስቃሴ 
(ECA) ክፍያ ይከፍላሉ።  የመደበኛ ትምህርት ውጭ እንቅስቃሴ 
(ECA) ክፍያ የሚመለከታቸውን ሌሎች ተግባራትን ለመረዳት የት/ቤት 
አስተዳደሩን መጠየቅ ያስፈልጋል። 
 

ማሳሰቢያ፡- ተማሪዎች ክፍያውን ከማከናወናቸው በፊት በስፖርት 
ቡድኖች ሙከራ ማድረግ ይችላሉ።  ይሁን እንጂ አንዴ ለአንድ ቡድን 
ወይም ተግባር ከተመረጡ ክፍያዉ መከፈል አለበት ወይም ምርጫው 
ይስረዛል።  ክፍያውን መክፈል አንድን ተማሪ ለአንድ ቡድን ወይም 
ተግባር እንዲመረጥ ዋስትና የማይሰጥ ሲሆን ለትምህርት ምዝገባ 
የሚያስፈልጉ ብቃትንም የሚሽር አይደለም። 
 

ከመደበኛ ትምህርት ውጭ አንቅስቃሴ (ECA) ክፍያ የሚተው ማን 
ነው? 

በመደበኛ ትምህርት ውጭ እንቅስቃሴ ዉስጥ የማይሳተፉ ተማሪዎች ክፍያ 
አይከፍሉም።  አንደ ኮንሰርት ዝግጅት የመሳሰሉ ከመደበኛ ትምህርት ውጭ 
እንቅስቃሴውች አንዲሳተፉ የሚያስገድድ ትምህርት/ኮርስ/የሚወስዱ 
ተማሪዎች ክፍያ አይከፍሉም። አንድ ተግባር ከክፍያ ነፃ ስለመሆኑ 
እርግጠኛ ያልሆነ ሰው የት/ቤት አስተዳደሩን መጠየቅ ይችላል። 
 

ቅናሽ የመደበኛ ትምህርት ውጭ እንቅስቃሴ (ECA) ክፍያ ለመክፈል 
ብቁ ነኝ? 

ጠቅላላ የቤተሰብ ገቢ ከ$35,000 ያነሰ ከሆነ ቅናሽ የሆነዉን $15.00 
ለመክፈል ብቁ መሆን ይቻላል።  ቅናሽ ክፍያ ለመክፈል ብቁ ከሆንክ/ሽ 
ከክፍያው ጋር በፅሁፍ የሆነ የገቢ ማረጋገጫ አንተ/ቺ ግዴታ መላክ 
የሚያስፈልግህ/ሽ ሲሆን የገቢ ማረጋገጫዉም በቅርቡ የተፈፀመ የታክስ ሰነድ፣ 
የአሁን ጊዜ የሥራ ክፍያ ሰነድ ወይም ቤተሰብን ከሚረዳ ድርጅት የተፃፈ 
ደብዳቤ የመሳሰለ ሊሆን ይችላል።  MCPS ካለማረጋገጫ ሰነዶች ቅናሽ ክፍያ 
ፈፅሞ አይቀበልም።  የገቢ ማረጋገጫ ሰነዶችን መልሰን ስለማንልካቸው 
ዋና/ኦርጅናል ሰነዶች አይላኩ። 
 

ከመደበኛ ትምህርት ውጭ እንቅስቃሴ (ECA) ክፍያ እንዴት እከፍላለሁ? 
 

ክፍያ ወደ ት/ቤትዎ አይላኩ። 
 

የክሬዲት ካርድ – በዚህ መስመርላይ ተቀባይነት አላቸው፡

http://montgomeryschoolsmd.org/activityfee  

ይህ አስተማማኝ ድህረ-ገፅ (website) ነው። በድህረ-ገፅ ክፍያ ሲከፍሉ 
በኢሜል (e-mail) ደረሰኝ ይላክለዎታል።  ቅናሽ የመደበኛ ትምህርት ውጭ 
አንቅስቃሴ (ECA) ክፍያ የሚከፍሉ ክሬዲት ካርድ በመጠቀም በድህረ-ገፅ 
ለመክፈል ስለማይፈቀድላቸው በቼክ የመክፈል ግዴታ አለባቸው። 
 

ቼክ-ክፍያውን ለMCPS ያድርጉት እና የተማሪውን መታወቂያ ቁጥር 
(student ID#) በቼኩ ወይም በክፍያ ማዘዣው (money order) ላይ 
ይፃፉ።  ክፍያውን በቀጥታ በሚከተለው አድራሻ መላክ ይቻላል- MCPS, 

ECA Office, 45 west Gude Drive, Suite 3201, 

Rockville, MD 20850። ተመላሽ የሚሆን ቼክ $25 ክፍያ ያስቀጣል። 
 

ጥሬ ገንዝብ/ካሽ -በኣካል በመገኘት በሚከተለው አድራሻ ክፍያ መፈፀም 
ይቻላል - ECA Office, 45 West Gude Drive, Suite 3201, 

Rockville, MD 20850። ማንኛውም ዐይነት ጥያቄ ካለዎት እባክዎ 
301-517-5000 ይደዉሉ። 

ከአክብሮት ጋር 
 

Susanne G. DeGraba (ሱሳኔ ጂ. ዲግራባ) 
Chief Financial Officer (ዋና ፈይናንስ መኮንን) 

 

ቅፁን ለብቻ ይለዩትና ክፍያዉን ከታች በተጠቀሰው አድራሻ ይላኩት።  በቀጥታ ለት/ቤት ክፍያ አይክፈሉ።
 

ለእርስዎ አመቺ እንዲሆንልዎ በሚከተለው ድሁረ-ገፅ ይክፈሉ፡- http://montgomeryschoolsmd.or/activityfee 
 

2015-2016 ከሥርዐተ ትምህርት ተጨማሪ ለሆነ ተግባር ክፍያ መላኪያ ቅፅ 

በሚከተለው አድራሻ መልሰው ይላኩት፡- MCPS, ECA Office, 45 West Gude Drive, Suite 3201, Rockville, MD 20850 
 

የተማሪ ስም፡  የተማሪ መታወቂያ ቁጥር (Student ID#)፡  
   

መንገድ (Street)፡  ትምህርት ቤት፡  
  

ከተማ፣ ዚፕ ቁጥር (City, Zip)፡  የክፍል ደረጃ፡  
 

የወላጅ/አሳዳጊ ስም (እባክዎ ስመዎን ይፃፉ)፡  
  

የቼኩን ተከፉይ ለMCPS ያድርጉ።  ቅፁን አይጠፉት ወይም በስቴፕለር አያያይዙት። ለጽ/ቤት አገልግሎት ብቻ 

 
$32.50 ጠቅላላ የቤተሰብ ገቢ መጠን ከ$35,000 በላይ ለሆነ 

ቸክ መኒ ኦርደር ጥሬ ገንዘብ 

 

 $15  አጠቃላይ የቤተሰብ ገቢ ከ$35,000 በታች ከሆነ።  (የገቢ ማስረጃ ማያያዝ 
አለባችሁ።) 

# 

 

 


