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ከባለ 2 ገጾች 1ኛ 

የግል/የቤተ ክህነት ተማሪ የልዩ የትምህርት  
አገልግሎቶች እንዲያገኝ/እንድታገኝ የሚሰጥ ምሪት 

የልዩ ትምህርት ጽ/ቤት 
Office of Special Education

የቢዝነስ፣ የበጀት እና የመረጃ አገልግሎቶች ክፍል
MONTGOMERY COUNTY PUBLIC SCHOOLS (MCPS)

850 Hungerford Drive, Room 225, Rockville, Maryland 20850

መመሪያዎች

ለልዩ ትምህርት አገልግሎቶች የMontgomery County Public Schools (MCPS)ን ግምገማ የሚፈልግ/የምትፈልግ የግል/የቤተ ክህነት (የቤተክርስቲያን) 
ት/ቤት ተማሪ ወላጆች/አሳዳጊዎች ይህን ቅጽ መሙላት እና የልደት የምስክር ወረቀት ቅጅ ወይም እታች እንደተጠቀሰው ሌላ የልደት ማስረጃ ማቅረብ 
አለባቸው። በዚህ ቅጽ ሁለተኛ ገጽ ላይ፣ እንደ አጠቃላይ የምሪት ጥቅል (ማእቀፍ) አካል እንዲሞሉ ከሚጠየቁ ከሌሎች የMCPS ቅጾች ጋር የሚያገናኙ 
አያያዦች (ሊንኮች) ይገኛሉ። ወላጅ(ጆች)/አሳዳጊ(ዎች) የግላዊ ትምህርት ፕሮግራም ቡድን (IEP) የግምገማ ውጤቶችን እንዲያገናዝብ ከፈለጉ ከተሞላው 
የምሪት ጥቅል (ማእቀፍ) ጋር ማንኛቸውንም የግል ግምገማዎች እንዲያቀርቡ እንጠይቃለን።  

እባክዎን የተጠየቁትን/የሚፈለጉትን ሁሉን ቅጾች እና ማናቸውንም ተጨማሪ ሰነዶች እንደተሟላ ጥቅል (ማእቀፍ) በኤሌክትሮኒክ በኢ-ሜይል ወይም በፖስታ 
ለሚከተለው ይላኩ፡- MCPS, Private/Parochial Office, 850 Hungerford Drive, Room 225, Rockville, MD 20850።

የተማሪ መረጃ

ስም ከልደት የምስክር ወረቀት ወይም ከሌላ የልደት ማስረጃ፣ ይሄውም፣ ፓስፖርት/ቪዛ፣ የሃኪም የምስክር ወረቀት፣ የጥምቀት ወይም የቤተክርስቲያን የምስክር 
ወረቀት፣ የሆስፒታል የምስክር ወረቀት፣ የወላጅ ህጋዊ መሀላ፣ የልደት መዝገብ፣ ወይም ሌላ ህጋዊ፣ በህግ የተረጋገጠ መታወቂያ ጋር መመሳሰል ይገባዋል። ሰነድ 
መያያዝ ይገባዋል።

የአያት ስም ___________________________ የመጀመሪያ ስም _____________________ የአባት ስም __________________________

የትውልድ ቀን _____/_____/______  o  ወንድ  o  ሴት      ክፍል_____

የወላጅ/አሳዳጊ ስም(ሞች) ______________________________________________________________________________________

አድራሻ _________________________________________________________________________________________________

የቤት ስልክ  ______-______-_______  የእጅ ስልክ  ______-______-_______  የሥራ ስልክ  ______-______-_______  

በቤት የሚነገር(ሩ) ቋንቋ(ዎች) ___________________________________________________________________________________

ለፅሁፍ ግንኙነት የሚውል ቋንቋ

o አማርኛ  o ቻይኒኛ  o እንግሊዘኛ  o ፈረንሳይኛ  o ኮሪያኛ  o እስፓንኛ  o ቬትናምኛ  o ሌላ ________________________

ዘር/ትውልድ

1. የዘር/ጎሳ መደብ። የሚከተሉትን ትርጉሞች/መግለጫዎች ያንብቡ እና የተማሪውን/ዋን ትውልድ በሚገልጸው ላይ ምልክት ያድርጉ።

 ይህ/ች ተማሪ ሂስፓኒክ ወይስ ላቲኖ ነው/ናት? (አንድ መልስ ይምረጡ።) o አዎ o አይደለም/አይደለችም

የኩባ፣ የሜክሲኮ፣ የፑዌርቶ ሪኮ፣ የደቡብ ወይም የመካከለኛ አሜሪካ ተወላጆች፣ ወይም ሌላ የእስፓንኛ ባህል ወይም ምንጭ ያላቸው፣ ዘራቸው 
የፈለገውን ይሁን፣ ሂስፓኒክ ወይም ላቲኖ ተብለው ይወሰዳሉ።

2. የዘር መደብ። የሚከተሉትን መግለጫዎች ያንብቡ እና የዚህን/ችን ተማሪ ዘር በሚያመለክተው ሳጥን ላይ ምልክት ያድርጉ። የፈለገው ጎሳ ይሁን፣ ቢያንስ 
አንድ ዘር መምረጥ አለብዎት። ከአንድ በላይ መምረጥ ይቻላል።

የዚህ(ች)ን ተማሪ ዘር ያመልክቱ። (የሚመለከተውን ሁሉ ይምረጡ።)

o  አሜሪካዊ ህንዳዊ ወይም የኣላስካ ተወላጅ:- ዘሩ/ሯ ከማናቸውም የመጀመሪያዎቹ የሰሜን እና የደቡብ አሜሪካ (የመካከለኛ አሜሪካን ጨምሮ) ህዝቦች 
የሆነ፣ እና የጎሳ ግኑኝነቱ/ቷን ወይም የማህበረሰብ ትስስሩን/ሯን የጠበቀ/ች።   

o  ኤሲያዊ፡- ዘሩ/ሯ ከማናቸውም የመጀመሪያዎቹ የሩቅ ምስራቅ፣ ደቡብ ምስራቅ እሲያ፣ ወይም ካምቦዲያ፣ ህንድ፣ ጃፓን፣ ኮሪያ፣ ማሊዢያ፣ 
ፓኪስታን፣ የፊሊፕን ደሴቶች፣ ታይላንድ፣ ወይም ቬትናምን ጨምሮ የህንድ ንኡስ አህጉር ህዝቦች የሆነ/ች።  

o ጥቁር ወይም አፍሪካዊ አሜሪካዊ:- ዘሩ/ሯ ከማናቸውም የአፍሪካ የጥቁር የዘር ቡድኖች የሆነ።

o የሃዋይ ተወላጅ ወይም ሌላ የፓሲፊክ ደሴት ተወላጅ:- ዘሩ/ሯ ከማናቸውም የሃዋይ፣ ጉዋም፣ ሳሞአ፣ ወይም ፓሲፊክ ደሴቶች የመጀመሪያ ህዝቦች የሆነ።

o ነጭ፡- ዘሩ/ሯ ከማናቸውም የአውሮፓ፣ የመካከለኛው ምሥራቅ፣ ወይም የሰሜን አፍሪካ የመጀመሪያ ህዝቦች የሆነ/ች።

ክትባቶች

የክትባት ማረጋገጫ (የማቅረብ) ግዴታን መወጣት—የMCPS ደንብ (Regulation) JEA-RB:- የተማሪዎች ምዝገባ፣ ከሚከተሉት የአንዱን ቅጅ ማቅረብን 

ይፈልጋል/ይጠይቃል፡-

o የMaryland የጤና እና የአእምሮ ደህንነት ክትባት የምስክር ወረቀት (Health and Mental Hygiene Immunization Certificate) መምሪያ 896

o ከዶክተር ፅ/ቤት በኮምፒውተር ተዘጋጅቶ የታተመ ጽሁፍ

o ሌላ (ከልጅዎ የግል/የቤተ-ክህነት ት/ቤት መገኘት አለበት) _________________________________________________________



የት/ቤት መረጃ

የግል/የቤተ-ክህነት ት/ቤት ______________________________________________________________________________

አድራሻ __________________________________________________________________________________________

የግል/የቤተ-ክህነት ት/ቤት ________________________________________________ መገኛ የት/ቤት ስልክ  ______-______-_______

የመጣበት/የመጣችበት (የአካባቢ) የMCPS  ት/ቤት ___________________________________________________________________

ተማሪው/ዋ በMCPS ገብቶ/ቷ/ተምሮ/ተምራ ያውቃል/ታውቃለች?  o አዎን  o አያውቅም/አታውቅም 
 ገብቶ/ታ ከነበረ፣ ለመጨረሻ ጊዜ ት/ቤት የተካፈለበት/የተካፈለችበት ___________________________________________________

ለምሪቱ ምክንያት

የወላጅ/አሳዳጊ ጥያቄ/ፍላጎት ______________________________________________የት/ቤት ጥያቄ/ፍላጎት _________________

_______________________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________  

ተጨማሪ መረጃ

ተጨማሪ መረጃ ከሚከተሉት የሚጠየቁ/የሚፈለጉ ቅጾች ጋር ሊካተት ይችላል፡-

 o የMCPS ቅጽ 272-10፣ የጣልቃ ገብ (ተግባራት)ን በሰነድ ስለመያዝ—በግል/የቤተ-ክህነት ት/ቤት የሠራተኛ አባል(ሎች) የሚሞላ

 o የMCPS ቅጽ 272-9፣ የአስተማሪ ምሪት (ሪፈራል) (የአስተማሪ ፊርማ ያስፈልጋል) —በግል/የቤተ-ክህነት ት/ቤት የሠራተኛ አባል(ላት) የሚሞላ

 o የMCPS ቅጽ 336-22፣ የብቃት መለያ የወላጅ ቃለመጠይቅ/የዳሰሳ መጠይቅ—በወላጅ(ጆች)/አሳዳጊ(ዎች) የሚሞላ

 o የMCPS ቅጽ 336-21፣ የክፍል ውስጥ ምልከታ—በግል/የቤተ-ክህነት ት/ቤት የሠራተኛ አባል(ላት) የሚሞላ

 o የMCPS ቅጽ 336-20፣ የትምህርት ታሪክ—በግል/ቤተ-ክህነት ት/ቤት ሠራተኛ አባል(ሎች) ከወላጅ(ጆች)/አሳዳጊ(ዎች) ጋር በመተባበር የሚሞላ

 o የMCPS ቅጽ 336-32፣ ምስጥራዊ መረጃ የመልቀቅ/የመስጠት ፈቃድ—(የወላጅ/አሳዳጊ ፊርማ ያስፈልጋል) በወላጅ(ጆች)/አሳዳጊ(ዎች)የሚሞላ

ይህንን ማመልከቻ እና የተካተተውን መረጃ በመመልከት በግላዊ ትምህርት ፕሮግራም (IEP) አካሄድ ለልዩ ትምህርት አገልግሎቶች የልጄን ብቁነት 
ለመወሰን አገልግሎት/ጥቅም መረጃዎቹ ለMontgomery County Public Schools መሰጠታቸውን/መለቀቃቸውን ፈቅጃለሁ። 

የወላጅ/አሳዳጊ ፊርማ _________________________________________________________________ቀን _____/_____/______

MCPS ቅጽ 336-13
ከባለ 2 ገጾች 2ኛ 


