
ማሳሰቢያ፡-  ይህኛው የቡድን ካውንስሊንግ በ "IEP ወይም 504 ፕላን" ወይም በሌላ OSFSE ፀድቆ ከሆነ ይሄን ቅጽ መሙላት አያስፈልግም።

የተማሪው/ዋ ስም ____________________________________________ የትውልድ ቀን_____/_____/______ የMCPS መለያ #__________

የት/ቤት ስም ____________________________________________________________________________  የክፍል ደረጃ  _______

የወላጅ/አሳዳጊ ስም__________________________________________________________ የሚገኙበት ስልክ ቁጥር ______-______-_______

የቡድኑ ስም ______________________________________________________________________________________________

ቡድኑ የቆየበት ጊዜ ________________________________________________ የእያንዳንዱ ክፍለ ጊዜ ርዝመት _____________________

የትምህርት ቤት ካውንስለር፣ ሳይኮሎጂስት፣ ወይም ሶሻል ዎርከር በወላጅ (ወላጆች) ወይም በሞግዚት (በሞግዚቶች) ፈቃድ ለተማሪዎች በቡድን የካውንስሊንግ አገልግሎት መስጠት 
ይችላሉ። እነዚህ የምክር አገልግሎት ክፍለ ጊዜዎች የተቀረጹት ተማሪዎች  በአካዳሚያዊ/በትምህርታቸው እና በማህበራዊ አካባቢያቸው የበለጠ ስኬታማ እንዲሆኑ የሚረዱ ክህሎቶችን 
ለማስተማር ነው። ብዙ ተማሪዎች በቡድን የምክር አገልግሎት ክፍለ ጊዜዎች በመሳተፍ የት/ቤት ውጤታቸውን፣ ት/ቤት የመከታተላቸውን ሁኔታ፣ እና ስለ ት/ቤት ያላቸውን አመለካከት 
ሊያሻሽሉ ይችላሉ። በእነዚህ የካውንስሊንግ ቡድኖች የሚዳብረው ራስን የመርዳት ጉዳይ፦ አስቸጋሪ ሁኔታዎችን መቋቋም የሚያስችሉ ስትራቴጂዎችን፣ ጭንቀትን/ውጥረትን መቋቋም፣ 
ችግር መፍታት፣ እና ማህበራዊ ክህሎቶችን ያዳብራል። እነዚህ ክፍለ ጊዜዎች እርስዎ ለተማሪው(ዋ) ከት/ቤት ውጪ ሊያዘጋጁ የሚችሉትን የምክር አገልግሎት ለመተካት የታሰቡ 
አይደሉም። 

ተማሪዎች በክፍለ ጊዚዎቹ በሌሎች የተነገረውን መረጃ በምስጢር እንዲጠብቁ በጥበቅ ይመከራሉ። በቡድን ክፍለ ጊዜ ተማሪዎች የሚገልጿቸው መረጃዎች በአንዳንድ ልዩ ሁኔታዎች 
(ለምሣሌ፦ ተማሪው(ዋ) ለራሱ(ሷ) ወይም ለሌሎችና ለንብረት የሚያሰጋ ካልሆነ በስተቀር) በቡድን መሪው አማካይነት ለማንም ይፋ አይደረጉም። እንደአስፈላጊነቱ የተማሪን ደህንነት 
እና ስኬታማነት ለመደገፍ በመሪው በኩል ለ MCPS አስተዳደርም ሆነ ለ MCPS ሠራተኞች የሚሰጠው መረጃ ውስን ይሆናል። ከዚህ በተጨማሪ፥ በህግ ከተጠየቀ መረጃ ይሰጣል።  
ካልሆነ ግን፣ ውይይት የተደረገባቸው ጉዳዮችና ቁሳቁሶች በሙሉ በምስጢር ይቀመጣሉ።

እባክዎ ከፈረሙበት በኋላ የእርስዎ ልጅ ይህንን የስምምነት ቅጽ እንዲመልስ/እንድትመልስ ያድርጉ። ይህ የቡድን የምክር አገልግሎት ስምምነት መግለጫ ቅጽ ለአንድ የትምህርት አመት 
ያገለግላል። የተማሪ በካውንስሊንግ አገልግሎት መሣተፍ በራስ ፈቃደኝነት ላይ የተመሠረተ ከመሆኑም በላይ በተማሪው(ዋ) ወላጅ(ጆች)/ሞግዚት(ቶች) ወይም ብቁ ተማሪ አማካይነት 
በማንኛውም ጊዜ ስምምነቱን ማቋረጥ ይቻላል። ወላጆች ስለ ልጃቸው መሻሻል ሁኔታ እንዲገለጽላቸው የትምህርት ቤትን ካውንስለር፣ ሳይኮሎጅስት፣ ወይም ሶሻል ዎርከር እንዲያነጋግሩ 
ይበረታታሉ።

የእርስዎ ልጅ በትምህርት ቤት ስኬታማ እንዲሆን-እንድትሆን ድጋፍ ስለሚሰጡ እናመሰግናለን።

□  እኔ ለ ______________________________________________________ የቡድን ካውንስሊንግ አገልግሎት እንዲያገኝ/እንድታገኝ ፈቅጃለሁ 
 (የተማሪው/ዋ ስም)

□  እኔ ለ ___________________________________________________በቡድን የካውንስሊንግ አገልግሎት እንዲያገኝ/እንድታገኝ አልፈቅድም። 
 (የተማሪው/ዋ ስም)

የተማሪ (ፊርማ) ___________________________________________________________________________ ቀን_____/_____/______

የተማሪ ስም (ይጻፉ) _________________________________________________________________________________________

የወላጅ/አሳዳጊ (ፊርማ) ______________________________________________________________________ ቀን_____/_____/______

የወላጅ/ሞግዚት ስም (ይጻፉ) ____________________________________________________________________________________

የ MCPS ካውንስሊንግ አገልግሎት ሰጪ (ፊርማ) ______________________________________________________ ቀን_____/_____/______

የ MCPS ካውንስሊንግ አገልግሎት ሰጪ ስም  (ይጻፉ) ____________________________________________________________________

የ MCPS ካውንስሊንግ አገልግሎት ሰጪ ኢሜይል ___________________________________________________ ስልክ______-______-_______

ማንኛውም ጥያቄ ካለዎት እባክዎ ለ-Office of Student and Family Support and Engagement (OSFSE)፣ በስልክ ቁጥር 240-740-5630 ይደውሉ። 
የእርስዎ ልጅ በትምህርት ቤት ስኬታማ እንዲሆን-እንድትሆን ድጋፍ ስለሚሰጡ እናመሰግናለን።

የቅጅዎች ስርጭት፡- ለአገልግሎት ሰጪ፣ ለተማሪ ፋይል፣ ለወላጅ/ለሞግዚት

ለቡድን የምክር አገልግሎት ስምምነት መግለጫ
Office of Student and Family Support and Engagement

MONTGOMERY COUNTY PUBLIC SCHOOLS
Rockville, Maryland 20850
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