
ክፍል 1፡- በወላጅ/አሳዳጊ የሚሞላ። እባክዎን ሁሉን መረጃ በባለቀለም አስክርቢቶ ይጻፉ።

የተማሪ የMCPS መታወቂያ ቁጥር የትዉልድ ቀን

እድሜ    የአሁን የክፍል ደረጃ / /

የተማሪ የመጨረሻ ስም የመጀመሪያ (የመጠሪያ) ስም የመካከለኛ ስም 
መነሻ ፊደል

የወላጅ/የአሳዳጊ የመጨረሻ ሥም የመጀመሪያ (የመጠሪያ) ስም የመካከለኛ ስም 
መነሻ ፊደል

የቤት ስልክ ሞባይል/የእጅ ስልክ የስራ ቦታ ስልክ

- - - - - -

ተቀዳሚ (ዋና) ኢ-ሜይል ______________________________________________________________________________________

አማራጭ ኢ-ሜይል __________________________________________________________________________________________

አድራሻ __________________________________________________________________________________________________
 መንገድ ከተማ ስቴት ዚፕ ኮድ

ለአስቸኳይ ሁኔታ ተጠሪ:- ስም ______________________________________________________ስልክ፡- - -

አሁን የምትማርበት/የሚማርበት የአንደኛ ደረጃ ት/ቤት  __________________________________________________________________

የሳመር ስኩል ቦታ/ሳይት ስለመጠየቅ _______________________________________________________________________________

ክፍል II፡-  ምዝገባ—ስለምዝገባ መረጃ ለማግኘት የMCPS Regional Elementary Summer School ብሮሸር ይመልከቱ። 

የአንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ምዝገባ—ልጅዎ አሁን ባለበት/ባለችበት የክፍል ደረጃ ሁለት ኮርሶችን ይመረጡ።

ኮርስ #1 ስም ______________________________    ኮርስ #2 ስም  ________________________________________________

የESOL ምዝገባ—እላይ ስሙ/ስሟ የተገለጠው ተማሪ በአሁኑ ጊዜ በቀን በደረጃ 1 ወይም 2 የESOL ፕሮግራም ተመዝግቧል/ተመዝግባለች። የESOL ኮርስ እና 
አንድ የንባብ ወይም የሒሳብ ኮርስ ይምረጡ።

ኮርስ #1 ESOL     ኮርስ #2 ስም ____________________________________________________________________________

ክፍል III፡- የትምህርት ክፍያ—ለሚፈለገው የትምህርት ክፍያ መጠን ቼክ፣ ሞኒ ኦርደር፣ ወይም የተሟላ የክሬዲት ካርድ መረጃ ያያይዙ።

• ለቅናሽ የትምህርት ክፍያ ለሟሟላት፣ እባክዎን የMCPS ቅጽ 325-4:- ይሙሉ እና ያያይዙ ለተወሰነ ወይም ሙሉ የሳመር ስኩል ትምህርት ክፍያ ያለመክፈል 
ማመልከቻ እና ደጋፊ ሰነዶች።

የክፍያ መንገድ

q በጥሬ ገንዘብ (ካሽ) $     q ቼክ#    q ሞኒ ኦርደር #    መጠን $

ቼኮችን ለMCPS ተከፋይ ያድርጉ{50}። ለተመላሽ ቼኮች የ$25.00 ክፍያ ይቀረጣል። 

q  የሚከፈል $  * የምዝገባ ቅጹ በአካባቢያዊ የሳመር ስኩል ጽ/ቤት ከተገኘ በኋላ በኦን ላይን እንዴት መክፈል እንደሚቻል ዝርዝር 
መመሪያዎች በዋና የኢሜይል አድራሻ የኢሜይል መልእክት ይላካል። 

ክፍል 4፡- የወላጅ/የአሳዳጊ ፊርማ—የወላጅ/የአሳዳጊ ፊርማ የሚያረጋግጠው፡-

• ተማሪው/ዋ ሁሉንም አስፈላጊ ክትባት አሟልቷል/አሟልታለች።
• ወላጅ/አሳዳጊ በተማሪው/ዋ ግላዊ የትምህርት ፕሮግራም (IEP) ወይም 504 ፕላን ውስጥ የተካተተውን ለተማሪው/ዋ የሚመቻችለት/ላትን ነገሮች ለሳመር ስኩል 

ሳይት አስተዳዳሪ ያቀርባሉ።

 / /
 ፊርማ፣ ወላጅ/አሳዳጊ ቀን

የአንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የሳመር ስኩል ምዝገባ
አካባቢያዊ የሳመር ስኩል ፕሮግራም 
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