
ከመደበኛ ትምህርት ውጭ እንቅስቃሴ (ECA) ክፍያ 

የትምህርት ዓመት 2013-2014 
 

ለመካክለኛና ከፍተኛ ትም/ቤት (Middle and High School) 

ተማሪዎች እና ወላጆች/አሳዳጊዎች ጠቅላላ መረጃ 
 

ከመደበኛ ትምህርት ውጭ እንቅስቃሴ ክፍያ ምንድን ነው? 

የሚገኘው ገቢ ለመደበኛ ትምህርት ውጭ ለሚከናወኑ አንቅስቃሴዎች የሚያስፈልገዉን ወጪ ለመቀነስ የሚያግዝ ነው። 

የMontgomery County Public Schools (MCPS)ን ለመደበኛ ትምህርት ውጭ አንቅስቃሴ ፕሮግራሞችን 

በመካከለኛና ከፍተኛ ትም/ቤቶች (middle and high schools) ለማስፋፋት እያስቻለው ነው። 

 

ክፍያው ምን ይህል ነው? 
ዓመታዊ ክፍያው $30.00 ነው።  የቤተሰብን የገቢ አቅም መሰረት በማድረግ ቅናሽ ክፍያ የሚክፈልበት ሁኔታ አለ። 

የቤተሰብ ዓመታዊ ገቢ $35,000 ወይም ከዚያ በላይ ከሆነ ክፍያው $30.00 ነው። 

 

እኔ የሥርዐተ ትምህርት ተጨማሪ ተግባር (ECA) ቅናሽ ክፍያ ለመክፈል ብቁ ነኝ ወይ? 
የቤተሰብዎ ጠቅላላ ዓመታዊ ገቢ ከ$35,000 ያነሰ ከሆነ ቅናሽ ክፍያ የሆነውን $15.00 ሊከፍሉ ይችላሉ።  ቅናሽ 

ክፍያውን ለመክፈል ብቁ ከሆኑ ከክፍያው ጋር በፅሁፍ የሆነ የገቢ ማረጋገጫ አንደ የቅርብ ጊዜ የታክስ ክፍያ ሰነድ፣ 

ሁለት ወቅታዊ የስራ ክፍያ ሰነድ ወይም ቤተሰብዎን ከሚረዳ ድርጅት የተፃፈ ደብዳቤ የመሳሰሉ ሰነድ ከክፍያው ጋር 

አብረው መላክ ይኖርበዎታል።  MCPS በሰነዶች ካልተደገፉ በስተቀር ቅናሽ ክፍያ አይቀበልም።  ሰነዶች 

ስለማይመለሱ ዋና/ኦሪጅናል ሰነዶችን አይላኩ። 

 

ከመደበኛ ትምህርት ውጭ እንቅስቃሴ (ECA) ክፍያ እንዴት አከፍላለሁ? 
በቼክ ወይም የገንዘብ ማዘዣ (money order)—ክፍያዉን ለMCPS—ያድርጉት እና በቀጥታ በሚከተለው አድራሻ 

ይላኩት።  ECA office, Division of Controller, 45 West Gude Drive, Suite 3201, Rockville, MD 

20850 ተመላሽ የሚሆኑ ቼኮች $25 ያስቀጣሉ።  ለትም/ቤት ክፍያ አይላኩ። 

 

በVisa ወይም MasterCard Credit Card በሚከተለው ድህረ-ገፅ (website) ክፍያ መክፈል ይቻላል። 

http://www.montgomeryschoolsmd.org/activityfee ይህ አስተማማኝ ድህረ-ገፅ ነው።  ወላጆች በኢሜል  

(e-mail) ደረሰኝ ይላክላቸዋል።  ቅናሽ የሥርዐተ ትምህርት ተጨማሪ ተግባር (ECA) ክፍያዎችን ክሬዲት ካርድ 

ተጠቅሞ በድህረ-ገፅ መክፈል ስለማይቻል ካስፈላጊ ሰነዶች ወይም የገቢ ማረጋገጫዎች ጋር የግድ በቼክ መከፈል 

አለባቸው። 

 

ጥሬ ገንዘብ (cash) በአካል ተገኝቶ መክፈል ግዴታ ነው።  እባክዎ ትክክለኛው የገንዘብ መጠን ይኑርዎ። 

 

ሁሉም የመካከለኛና የከፍተኛ ትም/ቤት ተማሪዎች መክፈል አለባቸው? 

አይደለም። ከመደበኛ ትምህርት ውጭ አንቅስቃሴዎች በፈቃደኝነት የሚደረጉ ናቸው። በማንኛውም ከመደበኛ 

ትምህርት ውጭ እንቅስቃሴዎች  የማይሳተፉ ተማሪዎች ክፍያ አይከፍሉም። በስፖርት፣ ትም/ቤት ውስጥ በሚካሄድ 

አካላዊ ተሳትፎ/ውድድር (intramural) እና ክለቦች የመሳሰሉ በትም/ቤት ተቆጣጣሪነት (school-sponsored)  

የሚካሄዱ ከመደበኛ ትምህርት ውጭ እንቅስቃሴዎች የሚሳተፉ ተማሪዎች ብቻ ከትምህርት ቀን ውጭ በዕድሜው 

አዋቂ የሆነ ተማሪዎችን በሚቅጣጠርበት ወቅት ክፍያ ይከፍላሉ። 
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የመደበኛ ትምህርት ውጭ እንቅስቃሴ (ECA) ክፍያ የማያስጠይቁ በመደበኛ ትምህርት ውጭ የሆኑ 

እንቅስቃሴዎች ውስጥ አሉ ወይ? 

አዎን።  የኮርስ ክሬዲት ለማግኘት እንዲቻል አንደ ክፍል የሚቆጠር ኮንሰርቶች ወይም ትያትሮች/ትርኢቶች በመሳሰሉ 

ከትምህርት በኃላ በሚደረግ እንቅስቃሴ የሚሳተፉ ተማሪዎች የECA ክፍያ መክፈል አያስፈልጋቸውም።  እባክዎን ምን 

ተግባራት በመደበኛ ትምህርት ውጭ እንቅስቃሴዎች ዝርዝር አንደተካተቱ ለማወቅ የትም/ቤት አስተዳደርን በመጠየቅ 

ያረጋግጡ። 

 

የECA ክፍያን የምልከው የት ነው? 
ክፍያዎችና የመላኪያ ቅፆች በሚከተለው መልክ በቀጥታ ለMontgomery County Public Schools መላክ 

አለባቸው።  Attn: MCPS-ECA office, Division of Controller, 45 West Gude Drive, Suite 3201, 

Rockville, MD 20850 ክፍያና የመክፈያ ቅፆችን ለትም/ቤቶች አይላኩ።  

 

በምን ያህል የጊዜ ገደብ ውስጥ ክፍያው መከፈል አለበት? 

ተማሪዎች ክፍያ ከመክፈላቸው በፊት የስፖርት ቡድኖችንና ሌሎች እንቅስቃሴዎችን መሞከር ይችላሉ።  አንዴ 

ተማሬው/ዋ ለአንድ ቡድን ወይም ተግባር መመረጡን/ጥዋን ከተነገረው/ራት ክፍያውን መክፈል ግዴታ ነው። 

 

አንድ አዲስ ተማሪ ወደ ትም/ቤት ሥርዐት ሲመጣ ክፍያውን በሴምስተር መልክ ወይም ከጀመረበት 

ጊዜ ታስቦ መክፈል ይቻላል? 
አይቻልም።  ይህ ዓመታዊ ክፍያ $30.00 ነው።  በተሳትፎ ወቅት ሙሉ ክፍያው መከፈል አለበት። 

 

አንድ ተማሪ እስከ ስፕሪንግ ሴሚስተር ድረስ በመደበኛ ትምህርት ውጭ እንቅስቃሴ ባይሳተፍ 

ክፍያው በፎል መከፈል አለበት? 

አይደለም።  በስፕሪንግ ክፍያ መክፈል ይቻላል፤ ነገር ግን ተማሪው/ዋ ለአንድ ቡድን ወይም ተግባር መመረጡን/ጥዋን 

ከተነገረው/ራት መክፈል ግዴታ ነው። 

 

የECA ክፍያ መላኪያ ቅፅ ከMCPS በፖስታ ያልደረሰው ተማሪ ምን ማድረግ አለበት? 

ሶስት አማራጮች አሉ።  አካባቢዎ ወደሚገኘው የልጅዎ ትም/ቤት ይሂዱ፣ ቅፅ እንዲላክልዎ ለECA ቢሮ በስልክ 

ቁጥር 301-517-5000 ይደዉሉ፣ ወይም በሚከተለው ድህረ-ገፅ (website) ከፍያ መክፈል ይቻላል።  

http://www.montgomeryschoolsmd.org/activityfee ይህ አስተማማኝ ድህረ-ገፅ ነው። (ቅናሽ የመደበኛ 

ትምህርት ውጭ እንቅስቃሴ (Reduced ECA) ክፍያዎችን ክሬዲት ካርድ በመጠቀም በድህረ-ገፅ ለመክፈል 

ስለማይቻል ከገቢ ማረጋገጫ ሰነድ ጋር በቼክ መክፈል ግዴታ ነው።) 

 

ተማሪዎች ያለፈዉን ዓመት ቅፅ መጠቀም ይችላሉ? 

አይቻልም።  አባክዎ አስቀድሞ የታተመውን የ2013-2014 የECA ቅፅ ይጠቀሙ።  ምንም እንኳ አዲሱ ቅፅ ካለፈው 

ዓመት ቅፅ ጋር የሚመሳሰል ቢመስልም የተለየ ነው። 

 

ልጄ 6ኛ ክፍል ነው/ናት እናም ይህን ክፍያ ከዚህ በፊት በፍፁም አልሰማሁም? 

ይህ ክፍያ በፍቃደኝነት ነው እናም የ6ኛ ክፍል ተማሪዎች ወላጆች ትምህርት ቤቱ "የወደ ትም/ቤት መመለሻ ምሽት 

(Back to School Night)" ዝግጅት አስከሚያቀርብ ቢቆዩ የመደበኛ ትምህርት ውጭ እንቅስቃሴዎችን በተመለከተ 

በርካታ መረጃ ለማግኘት ያስችላቸዋል የሚል አስተያየት አለን።  እያንዳንዱ ትም/ቤት የራሱ እንቅስቃሴዎች ስላሉት 

እባክዎ ትምህርት ቤትዎን ያነጋግሩ። 


