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የአስተዳደራዊ ግምገማ ጥያቄ ስለማቅረብ
የልዩ ትምህርት እና የተማሪዎች ኣገልግሎቶች ጽ/ቤት  

Office of Special Education and Student Services
Resolution and Compliance Unit (የውሳኔ እና (ህግ/መመሪያ) አስከባሪ ክፍል)

MONTGOMERY COUNTY PUBLIC SCHOOLS
Rockville፣ Maryland  20850

መመሪያዎች፡- በወላጅ/አሳዳጊ/በሚያሟላ/የምታሟላ ተማሪ የሚሞላ። የሚከተሉትን የሚመለከት አስተዳደራዊ ግምገማ ለማነሳሳት/ለማስጀመር ይህንን ቅጽ 
ማስገባት/ማቅረብ ያስፈልጋል፡- (1) የተማሪው/ዋ ግምገማ፤ (2) የተማሪው/ዋ መለያ/መታወቂያ፤ (3) የተማሪው/ዋ የትምህርት ምደባ፤ ወይም (4) ለተማሪው/ዋ 
ነጻ ተገቢ የሕዝብ ትምህርት አቅርቦት። ሂደቱ ሙሉ በሙሉ በፍቃደኝነት ላይ የተመሠረተ ነው። የፈትህ ሂደት ችሎት ማመልከቻ በአስተዳደራዊ ግምገማ 
ምትክ፣ በግምገማው ሂደት ወይም በኋላ ሊሞላ ይችላል። እባክዎን የMontgomery County የትምህርት ቦርድ ፖሊሲ BLC፣ የልዩ ትምህርት አለመግባባቶች 
መገምገሚያ እና መፍቻ አካሄዶችን (Review and Resolution of Special Education Disputes) ይመልከቱ። የተሞላውን ማመለክቻ ለሚከተለው 
ይመልሱ፡- Resolution and Compliance Unit፣ Montgomery County Public Schools (MCPS)፣ 850 Hungerford Drive፣ Room 
208፣ Rockville፣ MD 20850። ይህንን ቅጽ መሙላትን በሚመለከት ማንኛውም ጥያቄ ቢኖርዎ፣ እባክዎ በሚከተለው ይደውሉ:- (301) 517-5864። 

ክፍል ሀ፡- በዚህ ክፍል የሚገኙ ሁሉንም ባዶ ቦታዎች ይሙሉ

የተማሪው/ዋ ስም፡- የትውልድ ቀን፦ / /
 የመጨረሻ (የአያት) የመጀመርያ (መጠሪያ) የመካከለኛ (የአባት) መ. ፊ.

 አሁን የሚገኝበት/የምትገኝበት ት/ቤት:-  __________________________________________________ የትምህርት ዓመት:- -

 የመጨረሻ ት/ቤት፡- ______________________________________________________________ የትምህርት ዓመት:- -

የወላጅ/ አሳዳጊ ስም፦  _________________________________________________________________________________
 የመጨረሻ (የአያት) የመጀመርያ (መጠሪያ) የመካከለኛ (የአባት) መ. ፊ.

 ኣድራሻ፦  ________________________________________________________________________________________
 መንገድ ከተማ ስቴት ዚፕ 

 የቤት ስልክ _____-______-______ የሥራ ስልክ _____-______-______ የእጅ ስልክ _____-______-______ 

ክፍል ለ፡- የአስተዳደራዊ ግምገማ የጠየቁበትን/ያቀረቡበት የተማሪው/ዋን መለያ፣ ግምገማ፣ የተማሪው/ዋን ትምህርታዊ ምደባ፣ ወይም ለተማሪው/ዋ የነጻ 
ተገቢ የሕዝብ ትምህርት አቅርቦትን በተመለከተ ከMCPS ጋር ያልተስማሙበት(ባቸውን) ይግለጹ። ከአስፈለገ ተጨማሪ ሉክ (ገጽ) ይጠቀሙ። የአስተዳደራዊ 
ግምገማው የተሟላ ማመልከቻው በቀረበ በ20 የቀን መቁጠሪያ ቀን ጊዜ ውስጥ ይጠናቀቃል።

ክፍል ሐ:- በተማሪው/ዋ መዝገቦች የማይገኙ ጥያቄዎን የሚደግፍልዎ ማናቸውንም ሰነዶች ያካቱ (ያያይዙ)።

እኔ/እኛ በማንኛውም ጊዜ፣ በአስተዳደራዊ ግምገማው ሂደት ወቅት ወይም በኋላ ግልግል እና/ወይም የፍትህ ሂደት ችሎት (due process) ሊጠየቅ እንደሚችል እረዳለሁ/
እንረዳለን።

ፊርማ(ዎች)፡-  ቀን፡- / /
 ወላጅ/አሳዳጊ/የሚያሟላ/የምታሟላ ተማሪ 

 ቀን፡- / /
 ወላጅ/አሳዳጊ

PART D: For MCPS Only

 / /  / /   
 Case No. App. Rec’d. 20 days Case Manager Phone

http://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/policy/detail.aspx?recID=28&policyID=BLC&sectionID=2
http://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/policy/detail.aspx?recID=28&policyID=BLC&sectionID=2

