
መመሪያ

ክፍል አንድ-Section I በደባልነት-በጋራ የመኖሪያ ቤት የሚኖሩ ከሆነ በወላጅ/በሞግዚት/ብቁ በሆነ(ች) ተማሪ አማካይነት የሚሞላ።
ክፍል ሁለት-Section II የወላጅ/ሞግዚት/ብቁ ተማሪ እና የቤቱ ባለቤት ወይም ተከራይ ሰው አማካይነት በሠነድ ማረጋገጫ ፊት ተፈርሞ መቅረብ አለበት። 

ክፍል አንድ-SECTION I

በ MCPS ትምህርት ቤት ክልል በህጋዊነት ነዋሪዎች የሆኑ ከቤት ባለቤት ወይም ከተከራይ ጋር በደባልነት የሚኖሩ ወላጅ/ሞግዚት/ብቁ ተማሪ ወደ ሞንትጎመሪ ካውንቲ 
ፐብሊክ ስኩልስ (MCPS) ለመግባት ሲፈልጉ ይህንን ቅጽ መሙላት ይኖርባቸዋል።  

የ ወላጅ/ሞግዚት/ብቁ ተማሪ ስም _______________________________________________________________________________

የወላጅ/አሳዳጊ ስም________________________________________________________________________________________

የተማሪ(ዎች) ስም

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

የተወለደ(ች)በት ቀን

____/____/_____

____/____/_____

____/____/_____

ክፍል

 ______

 ______

 ______

Street Address _________________________________________________________________________________________

City _________________________________________________________________ State _______  Zip Code  _________

 ከዚህ በላይ በተገለጸው አድራሻ ተማሪው(ዋ)/ወላጅ/ሞግዚት እውነተኛ፣ ትክክለኛ ወይም ህጋዊ ነዋሪዎች እስከሆኑ ድረስ ከዚህ በላይ ስሙ(ሟ)-ስማቸው የተጠቀሰ ተማሪ(ዎች) ወደ ሞንትጎመሪ ካውንቲ 
ፐብሊክ ስኩልስ (MCPS) ለመግባት እንደሚፈቀድ የታወቀ ነው የነዋሪነት ማስረጃ-evidence of residency (MCPS form 560-24B ይመልከቱ፣ ስለምዝገባ ፈጣን መመሪያ-Quick Guide to 

Enrollment ስለ መኖሪያ በምሳሌነት የተሰጡ ማስረጃዎች። ስለ መኖሪያ ቤት ደባልነት፣ ወላጅ/ሞግዚት/ብቁ ተማሪ በሚገልጹት አድራሻ ነዋሪ ስለመሆናቸው ሦስት ማረጋገጫ 
ማስረጃዎችን ማቅረብ አለባቸው። ይህ የተሞላ እና በሠነድ ማረጋገጫ የታተመ ቅጽ-notarized form ከሦስቱ ሠነዶች እንደ አንዱ ሊቆጠር ይችላል። በህጋዊነት የሚኖሩበት ቤት አድራሻ-bona fide 
residence ከተለወጠ፣ ወላጅ/ሞግዚት/ብቁ ተማሪ፣ እና የቤት ባለቤት/ተከራይ በፍጥነት ለትምህርት ቤት የማሳወቅ ሃላፊነት አለባቸው።

በፈራሚው(ዋ) አማካይነት ከዚህ በታች የቀረበው መረጃ ትክክለኛነቱ ግልጽ ነው። ሀሰተኛ መረጃ ማቅረብ ማጭበርበር ሲሆን ተማሪውን/ዎችን (ከትምህርት ቤት) ማስወጣት ያስከትላል፣ እንዲሁም በ 
(MCPS) በሀሰት ተመዝግበው ለተገኙት ለእያንዳንዱ/ቸው ተማሪ(ዎች) ተገቢ የትምህርት ክፍያ ለውጥ ይደረጋል።

ክፍል II 

ከዚህ በላይ የተገለጸው ቤት አፓርትመንት ባለቤት ወይም ተከራይ እንደመሆኔ መጠን፣ ከዚህ በላይ ስማቸው የተገለጸ ወላጅ(ጆች)/ሞግዚት(ቶች) እና እድሜአቸው ለትምህርት 
የደረሰ ልጆቻቸው፣ ወይም ብቁ ተማሪ-ተማሪዎች ከእኔ ጋር እንደሚኖሩ እና በሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ ትምህርት ቤት ለመግባት ያህል ብቻ ሣይሆን እንዲሁም 
የትምህርት ቤት ክፍያ ለማስወገድ ብቻ አለመሆኑን በእውነተኛነት-በሃቅ አረጋግጣለሁ። የነዋሪነት ማስረጃ ለመስጠት ተስማምቻለሁ (የቤት ባለቤት ከሆነ(ች)፣ ተቀባይነት ያለው 
ሠነድ ወቅታዊ የታክስ ቢል፣ ወይም ተከራይ ከሆነ(ች)፣ ወቅታዊ የአከራይ-ተከራይ ስምምነት ውል-rental lease ነው። ዋናው የአከራይ-ተከራይ ውል ቀኑ ያለፈበት ከሆነ፣ 
ወቅታዊ ዩቲሊቲ ቢል ወይም የኪራይ ውል የተራዘመበት ማስረጃ መቅረብ አለበት)።  

እኔ ከዚህ በታች የፈረምኩት የተጠቀሱት መግለጫዎች ትክክለኛ መሆናቸውን አረጋግጣለሁ እና ይህንን ቅጽ በኤሌክትሮኒክ ፎርም ሳቀርብ እና የእኔ የኤሌክትሮኒክ ፊርማ በግሌ 
የምፈርመው የተለመደ ፊርማዬ ጋር የሚመሳሰል-የሚስተካከል-አቻነት ያለው መሆኑን ተገንዝቤአለሁ።

ፊርማ፦ የቤት ባለቤት/ተከራይ _______________________________________________________________________ Date ____/____/_____

ስም ይጻፉ __________________________________________________________________________________ስልክ _____-_____-______

እኔ ከዚህ በታች የፈረምኩት የተጠቀሱት መግለጫዎች ትክክለኛ መሆናቸውን አረጋግጣለሁ እና ይህንን ቅጽ በኤሌክትሮኒክ ፎርም ሳቀርብ እና የእኔ የኤሌክትሮኒክ ፊርማ በግሌ 
የምፈርመው የተለመደ ፊርማዬ ጋር የሚመሳሰል-የሚስተካከል-አቻነት ያለው መሆኑን ተገንዝቤአለሁ።

ፊርማ፦ ወላጅ/ሞግዚት/ብቁ ተማሪ ____________________________________________________________________ Date ____/____/_____

ስም ይጻፉ __________________________________________________________________________________ስልክ _____-_____-______

በዛሬው እለት፣_____20 ከላይ የተጠቀሱት ግለሰቦች በእኔ ፊት ቀርበው ባላቸው ግንዛቤ ደረጃ እውነተኛ መረጃ እና እምነታቸው መሆኑን በህጉ መሠረት በቃለመሃላ ያጸኑ 
መሆናቸውን አረጋግጣለሁ።

My Commission Expires  ____/____/_____ Notary Public ______________________________________________________________

TO BE COMPLETED BY SCHOOL PERSONNEL በትምህርት ቤት ባልደረቦች የሚሞላ

School Name __________________________________________________________________________________________ Date ____/____/_____

Principal/Designee ______________________________________________________________________________Telephone _____-_____-______

Pupil Personnel Worker __________________________________________________________________________Telephone _____-_____-______

ስርጭት፦ 1/ወላጅ-Parent/ሞግዚት-Guardian/ብቁ ተማሪ-Eligible Student; COPY 2/ለተማሪ ፋይል-Student(s) Cumulative Folder(s);  
COPY 3/ተማሪን ለሚረዳ ሠራተኛ-Pupil Personnel Worker ግልባጭ ይሰጣል።

ደባልነት ወይም የጋራ መኖሪያ ቤት መግለጫ
Office of Student and Family Support and Engagement

International Admissions and Enrollment
MONTGOMERY COUNTY PUBLIC SCHOOLS

Rockville, Maryland 20850
የሚከተሉትን ደንቦችና-መመሪያዎችን ይመልከቱ፦ Board of Education Policy JEA, Residency, Tuition, and Enrollment, and MCPS 

Regulations JEA-RE, Tuition-based Enrollment, and JEA-RB, Enrollment of Students for more information{6}።

የ MCPS ቅጽ 335-74
ኤፕረል 2020


