
መመሪያዎች

ይህ ቅጽ የሞንትጎመሪ ካውንቲ የህዝብ ት/ቤቶች ኔትወርክ አካውንት እና የኢ-ሜይል አድራሻ ለማግኘት ወይም ለማደስ ይጠቅማል MCPS STUDENTS: ለሞንትጎመሪ ካውንቲ 
ፐብሊክ ስኩልስ ተማሪዎች፦ ክፍል I፣ III፣ እና IV ይሞላሉ። ሁሉም ሌሎች አመልካቾች በሙሉ/ALL OTHER APPLICANTS፦ ክፍል I፣ II፣ እና IV ይሞላሉ። 
ርእሰመምህር/ዳይሬክተር ክፍል V ን ይሙሉ። የተሞላውን ቅፅ ከሚከተሉት በአንዱ ያስገቡ፦ ተሞልቶ የተጠናቀቀ እና የተፈረመበትን ቅጽ ስካን አድርገው በ UserAccount@
mcpsmd.org በኢ-ሜል ይላኩ፣ 2) በ 301-279-3311 ፋክስ ያድርጉ፣ ወይም 3) በፈጣን መልክት ወደ 45 W. Gude Drive, Room LL200 መድረስ አለበት።

ክፍል I፡- ያመልካቾች መረጃ (ሁሉም አመልካቾች)

እባክዎን በአንዱ ላይ ምልክት ያድርጉ፦ o የ MCPS ሰራተኛ ላልሆነ ሰው አዲስ አካውንት o የ MCPS ሰራተኛ ያልሆነ ሰው የሚታደስ አካውንት o የ 
MCPS ተማሪ አካውንት

የአያት ስም _____________________________________ መጠሪያ ሰም _____________________________ የአባት ስም____

(የ MCPS ተማሪ አመልካቾች ወደ ክፍል III ይለፉ)

የቀን ስልክ ቁጥር ____-____-_____ የግል/የውጭ የኢ-ሜል አድራሻ  __________________________________________________

የሶሻል ሰኩሪቲ አራት የመጨረሻ ቁጥር፦ ____-____-_____ የትውልድ ቀን (ወር/ቀን/አመተ ምህረት)፦_____/_____/_______

ክፍል II፡- የ MCPS የሥራ ድርሻ እና የቦታ ምደባ (የ MCPS አመልካች ላልሆኑ)

የትምህርት ቤት/የዲፓርትመንት ስም __________________________________________ሥፍራ/የትምህርት ቤት ኮድ፦___ ___ ___ ___ ___

አግባብነት ያላቸው አሠራሮች እንዲኖሩ ለማድረግ እባክዎን የሚሰሩበትን ሙያ/ሚና ይጥቀሱ-

o  የ ACES አካዳሚክ አሰልጣኝ
o  የአትሌቲክስ አሰልጣኝ
o  አቃቤ ህግ/Attorney
o  የከተማ/ካውንቲ ፖሊስ ዲፓርትመንት እባክዎን ይግለጹ 

 ___________________________________________
o  ቀጣይነት ያለው ሙያዊ እድገት(CPD)፣ የክፍል ተሳታፊ
o  ኮንትራክተር፣ ኩባንያውን ይጥቀሱ  ______________________
______________________________________________
o  አማካሪ/ካውንስለር ኢንተርን
o  የእሳት አደጋ መከላከል
o  የ George B Thomas Learning Academy/የመማሪያ ማእከል
o  የ Head Start ሰራተኛ
o  የ ICB ትምህርት ቤቶች የማህበረሰብ አጠቃቀም
o  መምህር እባክዎን ይግለጹ፦

o  በ MCPS የክፍል መምህር(ጎብኝ መምህር)
o  ቀጣይ የሙያ እድገት(የ CPD መምህር)
o  መምህር፣ ሌላ ድርጅት፦ ___________________________

o  ትምህርት ማገናኛዎች-እባክዎን ከሚከተሉት ውስጥ አንዱን በመፈተሽ 
ከድርጅቱ ጋር ያለዎትን ሚና ይጥቀሱ፦
o  የልጆች እና የቤተሰብ ቴራፒስት
o  የቤተሰብ ጉዳይ ተከታታይ-ኬዝ ማናጀር
o  ነርስ
o  የጣቢያ የማህበረሰብ አስተባባሪ
o  የማህበረሰብ አገልግሎት ረዳት
o  የቢሮ ሰራተኛ
o  ዋና ሃላፊ/ተቆጣጣሪ
o  ሌላ፣ እባክዎን ይጥቀሱ _____________________________

o  MCAAP
o  MCBOA

o  MCDHHS—የጤና ቴክንሻን
o  MCDHHS—ነርስ 
o  MCEA 
o  MCITP—የህፃናት እና ታዳጊዎች ፕሮግራም። 

እባክዎን የትኛው ቢሮ እንደሆነ ይጥቀሱ ___________________
o  MSDE Auditor/ኦዲተር
o  ሕዝባዊ ያልሆነ ሥርዓተ ትምህርት ተደራሽነት። እባክዎን የትምህርት 

ቤቱን ስም ይጥቀሱ
______________________________________________
o  ማተሚያ ሱቅ
o  የሙያ (ፕሮፌሽናል) ቤተ መጻሕፍት
o  የትምህርት ቤት ሪሶርስ ሃላፊ (ተደራሽነት የሚፈለግባቸው ትምህርት 

ቤቶች ሁሉ መገለጻቸውን ያረጋግጡ) _____________________
______________________________________________
o  SEIU
o  የንግግር እና የቋንቋ አገልግሎቶች
o  የተማሪ መምህር 
o  የጤንነት ማዕከል — እባክዎን ከሚከተሉት ውስጥ አንዱን በመፈተሽ 

ከድርጅቱ ጋር ሚና ይጥቀሱ፡
o  የሕፃናት እና የቤተሰብ ቴራፒስት
o  የቤተሰብ ጉዳይ ሃላፊ
o  ነርስ
o  የማህበረሰብ ጣቢያ አስተባባሪ
o  የማህበረሰብ አገልግሎት ረዳት
o  የቢሮ ሰራተኛ
o  ርእሰመምህር/ተቆጣጣሪ
o  ሌላ፣ እባክዎን ይጥቀሱ _____________________________ 

o  ሌላ፣ እባክዎን ይጥቀሱ _____________________________

______________________________________________

ለ MCPS የኔትወርክ አካውንት መጠየቂያ
Office of the Chief Technology Officer

MONTGOMERY COUNTY PUBLIC SCHOOLS  
Rockville, Maryland 20850

MCPS ቅጽ 271-4A
ኖቬምበር 2019
ከ2 ገጽ 1ኛው 



ክፍል III፡- የ MCPS ተማሪ ቁጥር እና የትምህርት ቤት ስም (ለ MCPS አመልካች ተማሪዎች)

የ MCPS ተማሪ ቁጥር ___ ___ ___ ___ ___ ___ የተማሪው ትምህርት ቤት ስም ______________________________________________

የተማሪው መድረሻ ምክንያት (አንዱ ላይ ምልክት ያድርጉ)  o SGA o MCJC o የተማሪ Webmaster 
o  ሌላ፣ እባክዎን ይጥቀሱ____________________  ______________________

ለ MCPS ተማሪዎች የወላጅ/አሳዳጊ ማረጋገጫ ያስፈልጋል (ተማሪው ብቁ ካልሆነ በስተቀር) MCPS Regulation፣ JEA-RB ይመልከቱ፣ የተማሪዎች 
ምዝገባ።

የዚህ-የዚች ተማሪ ወላጅ/አሳዳጊ ወይም ብቁ ተማሪ ወላጅ እንደመሆኔ መጠን፣ የ MCPS ን Regulation IGT-RA ን አንብቤያለሁ፣የተጠቃሚዎች ኃላፊነቶች 
ለኮምፒተር ስርዓቶች፣ ለኤሌክትሮኒክስ መረጃዎች እና ለኔትወርክ ደህንነት። የዚህ የ MCPS አካውንት እና የ MCPS ኢ-ሜይል አድራሻ ተያያዥነት ያለው 
ለትምህርታዊ ዓላማ ብቻ መሆኑን ተረድቻለሁ። በተጨማሪም፣ መለያው በትምህርት ቤት ውስጥ በማይሆንበት ጊዜ አጠቃቀሙን የመጠቀም ሙሉ ሀላፊነት 
እቀበላለሁ።

ስም (ወላጅ/አሳዳጊ ወይም ብቁ ተማሪ) _________________________________________________________________________

 ፊርማ (ወላጅ/አሳዳጊ ወይም ብቁ ተማሪ) _____________________________________________________ ቀን_____/_____/_______

ማሳሰቢያ፡- ከዚህ በላይ እንደተጠቀሰው አንድ ተማሪ በድረ-ገጽ ኢ-ሜይል የመላክ እና የመቀበል የመቻል ፍላጎት ሊኖረው/ሊኖራት ይችላል። የድረ-ገጽ 
ኢ-ሜይል አስፈላጊ ከሆነ፣ እባክዎ ያንብቡ እና ከዚህ በታች ይፈርሙ። 

የድረ-ገጽ ኢ-ሜሎችን ለመላክ እና ለመቀበል ወደ ኢ-ሜል አካውንት እንድገባ ፈቃድ እጠይቃለሁ።

ፊርማ (ወላጅ/አሳዳጊ ወይም ብቁ ተማሪ) ______________________________________________________ ቀን_____/_____/_______

ክፍል 4፡- በአግባብ ስለመጠቀም የተደረገ ስምምነት (ሁሉም አመልካቾች)

የ MCPS ን Regulation IGT-RA "User Responsibilities for Computer Systems, Electronic Information, and Network Security" 
አንብቤያለሁ እና ይዘቱን ተረድቻለሁ። ደንቡን መጣስ ሥነ ምግባር የጎደለው እና የወንጀል ጥፋት ሊሆን እንደሚችል ተረድቻለሁ። ማንኛውንም ጥሰት 
ብፈጽም፣ የመጠቀም መብቶቼ ሊሻሩ፣ የስነምግባር እርምጃ ሊወሰድ ይችላል፣ እና/ወይም ተገቢ የሆነ ህጋዊ እርምጃ ይወሰዳል።

ፊርማ (አመልካች) ____________________________________________________________________ ቀን_____/_____/_______

እባክዎ ያስታውሱ፡- ለአዲስ አካውንት የመግቢያ መረጃ አካውንቱን ለሚያካሂደው ዳይሬክተር ወይም ርእሰመምህር ይላካል። ተቀጣሪ ላልሆኑ አካውንቶች 
በሙሉ ከተማሪ መምህር አካውንቶች በስተቀር በትምህርት ዓመቱ መጨረሻ ላይ ሰኔ 30 ይጠናቀቃል። የ MCPS ሠራተኛ ላልሆኑ በዓመታዊ የአካውንት ማደስ 
ሂደት ወቅት በክፍል V ውስጥ የተጠቀሰው የአካውንት ስፖንሰር ለሚቀጥለው የትምህርት ዓመት አስፈላጊ የሆነውን የ MCPS ሠራተኛ ላልሆኑ አካውንት 
የማደስ እድል ይኖራል።

ማሳሰቢያ ለተማሪ መምህራን፦ የሥራ ልምምድ/internship የመጨረሻ ቀን ከመጀመሩ በፊት የተማሪ አስተማሪዎች ሰኞ ሰኔ 15 እንደሚያልቅ እና 
መረጃዎቻቸው የማይገኙ ስለሆነ ሊያስቀምጡዋቸው የሚፈልጓቸውን ማንኛውንም ሜይል ወይም ፋይል ማከማቸት ወይም ማስተላለፍ አለባቸው። የ MCPS 
ሰራተኛ ያልሆነው አካውንት ጊዜ ስለሚያልፍበት ለ MCPS ስራ ለማመልከት አይጠቀሙ።

ክፍል 5፡- ማረጋገጫ (ርእሰመምህር/ዳይሬክተር)

የአካውንት ጥያቄው በ MCPS ስፖንሰር የተደረገ ፕሮግራም ወይም ፕሮጀክት አንድ አካል መሆኑን ለማረጋገጥ እና በዚህ ጥያቄ ውስጥ ለተጠቀሰው ሚና 
የሚሆን ግለሰብ ማንነት ለማረጋገጥ ይፈርሙበት።

ስም (ርእሰ መምህር/ዳይሬክተር) ______________________________________________________________________________

ፊርማ (ርእሰ መምህር/ዳይሬክተር) __________________________________________________________ ቀን_____/_____/_______

እባክዎ ያስታውሱ፡- የአዲስ ተጠቃሚ የመግቢያ መረጃ አካውንቱን ለሚያስተዳድረው ርዕሰ መምህር ወይም ዳይሬክተር ይላካል።

MCPS ቅጽ 271-4A
ከባለ 2 ገጾች 2ኛው 


