
[school_name] 
[school_address] 
[School_address] 
Phone: [school_phone] 
[create_date] 
 
ለተማሪ [student name] ወላጆች/ሞግዚቶች፦ 
 
እርስዎ እና የእርስዎ ልጅ [student first name] ስለ አካደሚያዊ መረጃ/ኢንፎርሜሽን እና የትምህርት ክትትል ሁኔታ በ myMCPS Parent እና Student Portal 
በተጨማሪም myMCPS Mobile App አማካይነት ለማየት የምትችሉ መሆኑን በሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ (MCPS) የ [school name] አስተዳደር በደስታ 
ይገልጻል። በትምህርት ዓመት መጀመሪያ ላይ ለእርስዎ ልጅ ከተሰጠው/ከተሰጣት "Access ID እና Access Password" በተለይ የሚሰጠውን/የሚሰጣትን የተጠቃሚ 
ስም/username እና ይለፍ ቃል/password በመጠቀም የራስዎን አካውንት ይፈጥራሉ። 
 
የእርስዎ የመክፈቻ ቁጥር/Access ID እና የመግቢያ ይለፍ ቃል/Access Password እንደሚከተለው ነው 

የመክፈቻ መለያ/Access ID፦[access_ID] የመክፈቻ ይለፍ ቃል/Access Password፦ [access_password] 

በቅድሚያ የከፈቱት አካውንት ካለዎት፦ 
1. የኢንተርኔት መዳሳሽ/መመርመሪያ ይክፈቱ  

(ክሮም ቢጠቀሙ ይመረጣል-ነገር ግን የግዴታ 
አይደለም/Chrome is recommended but not 
required)። 

2. https://portal.mcpsmd.org/ address bar የሚለው 
ላይ ያስገቡ 

3. ስምዎን ለማስመዝገብ የራስዎን የተጠቃሚ ስም/username 
እና ይለፍቃል/password ይጻፉ 

4. በስተግራ የሚገኘውን አገናኝ አሳሽ ምልክት በሚመርጡት 
አካውንት ላይ ጠቅ በማድረግ 

5. ተማሪ ህብረማውጫ (tab) ይጫኑት/ጠቅ ያድርጉ 
6. ከላይ የተማሪዎን የመግቢያ ቁጥር Access ID እና 

ይለፍቃል/Password ያስገቡ እና ምልክቱን ይጫኑት/ጠቅ 
ያድርጉት  

ከዚህ በፊት አካውንት ያልከፈቱ ከሆነ 
1. የኢንተርኔት መዳሰሻ/መመርመሪያ ይክፈቱ  

(ክሮም ይመረጣል-ነገር ግን የግዴታ አይደለም/Chrome is recommended but 
not required)። 

2. https://portal.mcpsmd.org/ address bar የሚለው ላይ ያስገቡ 
3. አካውንት ለመፍጠር/Create Account/ በ MCPS በተፈቀደ የአጠቃቀም መርህ 

እስማማለሁ የሚለውን ይምረጡ 
4. የተሰጠዎትን* የመግቢያ መለያ Access ID እና የመግቢያ ይለፍቃል Access 

Password በመጠቀም በኢንተርኔት የሚሞሉትን ቅጽ/ፎርም አጠናቀው ይሙሉ 
5. * የተማሪ [student first name] ወላጆች/ሞግዚቶች ለተማሪ [student first 

name] የትምህርት ውጤቶች እና የትምህርት ክትትል ተጨማሪ አካውንት 
ለመፍጠር የሚፈልጉ ከሆነ የራሳቸውን Access ID እና Access Password 
ለመጠቀም ይችላሉ። 

6. የራስዎን አካውንት ለመፍጠር ያስገቡትን/የጻፉትን መረጃ በድጋሚ ይመልከቱትና 
ይጫኑ/ያስገቡ  

 
እርስዎና ልጅዎ ሁለታችሁም የአካደሚ ግስጋሴውን/ግስጋሴዋን የኢንተርኔት አገልግሎት በሚገኝበት በማናቸውም ቦታ መከታተል ይችላሉ ማሳሰቢያ፦ እባክዎን የራስዎን 
ይለፍቃል መጠቀም ያለብዎት ለእርስዎ ብቻ ስለሆነ ለሌላ ሰው እንዳይተላለፍ በሚስጥር ይጠብቁት። በሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ (MCPS) ስል ልጅ 
መቆጎሳቆል እና ቸልተኝነት መገንዘብ እና ሪፖርት አቀራረብ በጎ ፈቃደኛ የሚሆኑ ከሆነ ስልጠና ለማግኘት የእርስዎን "Parent Portal" አካውንት መክፈት እንዳለብዎት 
ይገንዘቡ። 
 
myMCPS Parent and Student Portal አጠቃቀምን በሚመለከት ጥያቄዎች ካሉዎት እባክዎን MCPS ድጋፍ የሚሰጥበት ድረ-ገፅ 
https://montgomeryschoolsmd.org/mymcps-classroom ወይም በ [school number] የት/ቤት ጽ/ቤትን ያግኙ። 
 
 [School name] 

https://portal.mcpsmd.org/
https://portal.mcpsmd.org/
https://montgomeryschoolsmd.org/mymcps-classroom

