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ክፍል I፦ ስለ ተማሪው(ዋ) መረጃ/ኢንፎርሜሽን

የተማሪው/ዋ ስም ______________________________________________ የ MCPS 6 አኃዝ የመታወቂያ ቁጥር___ ___ ___ ___ ___ ___

ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ክፍል _______________________________________________________________________________

የቀዳሚ ኮሌጅ ዲግሪ ፕሮግራም ______________________________________________________________________________

ክፍል II፡- ፈቃድ (ስልጣን ስለመስጠት)

በ MCPS ተመዝግበዉ እያሉ፣ ከዚህ በታች በተቀመጡት መሰረት የተካተቱትን የቀዳሚ ኮሌጅ ፕሮግራም ውሎችና ቅድመ ሁኔታዎች በዚህ ብቻ ባይወሰንም 
ለማክበር በመስማማት፣ ተማሪው/ዋ የቀዳሚ ኮሌጅ መርሃ-ግብር ውስጥ በሁሉም ክፍሎች እንዲ(ድት)ሳተፍ ፈቃድ መሰጠቱን ለማሳየት እያንዳንዱ ተማሪ እና 
የተማሪ ወላጅ/አሳዳጊ ከዚህ በታች የሚገኘውን በማንበብ መፈረም ይኖርባቸዋል። ቅጹ ተሞልቶ ተገቢዉ ፊርማ ካረፈበት በኋላ በካውንስለር ወይም በ Dual 
Enrollment Program Assistant (DEPA) አማካይነት ለ https://tinyurl.com/mcps-EC-App መቅረብ አለበት።

ተማሪ እንዲሳተፍ/እንድትሳተፍ ለመጋበዝ የሚቻለው የቀዳሚ ኮሌጅ ፕሮግራም መስፈርቶችን በሙሉ ማሟላት እንዳለበ/ባት፣ እና የተማሪ በቀጣይነት መሳተፍ እነዚያን መስ
ፈርቶች እና ሌሎችንም በሞንትጎመሪ ኮሌጅ (MC) የተደነገጉ መስፈርቶችን የሚያካትቱ፣ ነገርግን በዚህ ብቻ ሳይወሰኑ በቀጣይነት ማሟላት፦  በሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ 
ስኩልስ (MCPS) ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት 10ኛ ክፍል በማጠናቀቅ ሂደት ላይ ያለ(ች)፤ በ 10ኛ ክፍል መጨረሻ ላይ ሒሳብ እና እንግሊዝኛ የስቴት ፈተናዎችን 
ማለፍ፤ በጠቅላላ በ10ኛ ክፍል ውስጥ እና በቀዳሚ የኮሌጅ ፕሮግራም ውስጥ እያለ(ች) ያልተመዘነ/unweighted GPA 2.75 ወይም የበለጠ ነጥብ መያዝ፤ በ10ኛ ክፍል 
መጨረሻ ላይ ተፈላጊውን የተማሪ የአገልግሎት ትምህርት (SSL) ሠዓቶችን ማሟላት ወይም የተቃረበ/ች እንደሚሆን እንረዳለን። (እባክዎ ያስታውሱ፦ ለዲግሪ ፕሮግራም 
ተጨማሪ መስፈርቶች ይለያያሉ)

ተማሪው/ዋ ከሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት 11ኛ እና 12ኛ ክፍልን ሲያጠናቀቅ/ስታጠናቅቅ በአንድ ጊዜ/በተመሳሳይ ጊዜ የመጀመሪያዎቹን ሁለቱን የኮሌጅ ዓመታት እንደ
ሚያጠናቅቅ/እንደምታጠናቅቅ ተገንዝበናል። 

ተማሪው(ዋ) ምናልባት ከተጋበዘ(ች) ሞንትጎመሪ ኮሌጅ (MC) ሙሉ ጊዜ እንደሚከታተል/እንደምትከታተል እና በተማሪው(ዋ) ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ትምህርት 
ክፍል አይከታተልም/አትከታተልም። በተጨማሪም፣ ተማሪው(ዋ) የሚያጠናቅቃቸው/የምታጠናቅቃቸው ሁሉም የኮሌጅ ደረጃ ኮርሶች እንደ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት 
ማጠናቀቂያ ማሟያ ይቆጠራል፣ እና ሁሉም በኮሌጅ ኮርሶች የተገኙ ውጤቶች በተማሪው(ዋ) የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ትራንስክሪፕት ላይ እንደሚመዘገቡ እንገነዘባለን።

በቀዳሚ ኮሌጅ ፕሮግራም በመሣተፍ ምክንያት ለፋይናንሻል ድጋፍ ብቁ ካልሆነ በስተቀር ምናልባት ተጨማሪ ወጪ ሊያስከትል እንደሚችል እንገነዘባለን።

ግንዛቤ ወስደናል፦ ተማሪው(ዋ) አንድ ጊዜ የቀዳሚ ኮሌጅ ፕሮግራም ከጀመረ(ች) በኋላ፣ ምናልባት ተማሪው(ዋ) ለመቀጠል ካልፈለገ(ች) ወይም በ MCPS እና/ወይም የሞ
ንትጎመሪ ኮሌጅ (MC) ባስቀመጠው የቀዳሚ ኮሌጅ ፕሮግራም መስፈርት መሰረት ውጤታማ ለመሆን ካልቻለ(ች)፣ተማሪው(ዋ) ወደ MCPS ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት 
በመመለስ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተፈላጊ ኮርሶችን መስፈርቶች ያሟላል/ታሟላለች። 

በቀዳሚ ኮሌጅ ፕሮግራም ለመሣተፍ ተፈላጊ የሚሆነው መስፈርት እንዲሁ በሰመር የሽግግር ፕሮግራም (ቀኑ በማስታወቂያ ይገለጻል) በሞንትጎመሪ ኮሌጅ ካምፓስ/MC 
campus ለመሣተፍም የሚያገለግል መሆኑን እንገነዘባለን። 

በእያንዳንዱ ፕሮግራም የተወሰኑ መቀመጫዎች ብቻ እንደሚገኙ እና የአመልካቾች ቁጥር ካሉት መቀመጫዎች የሚበልጥ ከሆነ MCPS የዕጣ ሥርዓት ያከናዉናል። ካልተጋ
በዘ(ች)፣ በተጠባባቂ ሊስት/ዝርዝር ላይ ይቆያል/ትቆያለች። ከመጀመሪያዉ ግብዣ በኋላ የፕሮግራም ክፍት ቦታ ከተገኘ፣ በተጠባባቂ ዝርዝር ላይ በተመዘገበው ቅደምተከተል 
መሠረት ለወላጆች/ሞግዚቶች ይነገራቸዋል፣ እና አመልካቾቹ በቀዳሚ የኮሌጅ ፕሮግራም ቦታ የማግኘት እድል እንዲቀበሉ የሚደረግ መሆኑን ተረድተናል።

የልዩ ትምህርት አገልግሎቶች፣ አስፈላጊ ከሆነ፣ በ MC’S OFFICE OF DISABILITY SERVICES አማካይነት ይሠጣቸዋል እና እኛ ከ MCPS የተማ
ሪው(ዋ) ግላዊ የትምህርት ፕሮግራም (IEP) እና/ወይም SECTION 504 ፕላን ለተማሪው(ዋ) የሚያስፈልጉ ነገሮችን ለማሟላት ለ MC ኮፒ እናቀርባለን 
ወይም እንዲሰጥ የምንጠይቅ መሆኑን እንገነዘባለን። 

MCPS ከተለያዩ ጣቢያዎች ወደ ሪቻርድ ሞንትጎመሪ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት (Richard Montgomery High School) እና ከዚያም እስከ ሮክቪል ሞንትጎመሪ 
ኮሌጅ ካምፓስ ድረስ (Rockville MC campus) መጓጓዣ ይሰጣል። ተማሪዎች የ Ride-On bus ስርዓትን መጠቀም ይችላሉ፣ ወይም የ MC የተማሪዎች ጥቅማጥቅም፣ 
በካምፓሶች መካከል የMC shuttle bus ሊጠቀሙ ይችላሉ። ተማሪዎች እንዲሁም የራሳቸውን መጓጓዣ ማቅረብ የሚችሉ መሆናቸውን እንገነዘባለን።

ተማሪ በጠቅላላ የትምህርት ቦርድ ፖሊሲዎችን፣ የ MCPS ደንቦች እና መመሪያዎችን፣ እና የMCPS የተማሪ ስነ-ምግባር መርሆችን፣ እንዲሁም በቀዳሚ ኮሌጅ ፕሮግራም 
ላይ እስካለ(ች) ድረስ መጠበቅ ያለበ(ባ)ትን የተማሪ ባህሪያትን በተመለከተ በጠቅላላ የ MC ፖሊሲዎችን ማክበር አለበ(ባ)ት። ከተቋሙ ፖሊሲዎች ጋር የማይጣጣም 
የአካደሚያዊ ድክመት/ውድቀት ወይም የስነምግባር ችግር ከቀዳሚ የኮሌጅ ፕሮግራም ለመሰናበት ምክንያቶች ሊሆን እንደሚችል እንገነዘባለን።

እንገነዘባለን፦ ተማሪው(ዋ) ወይም ወላጅ/ሞግዚት ስለተማሪ ጤንነት/ደህንነት ስጋት ካለባቸው ወዲያዉኑ MC ወይም MCPS ሠራተኛን ማነጋገር አለባቸው። በተጨማሪ፣ ማና
ቸውም በቀዳሚ ኮሎጅ ፕሮግራም የሚሳተፉ የ MCPS ተማሪዎች የአካደሚ፣ ስነ-ምግባር፣ወይም በማህበራዊ-ስሜት የሚያሰጉ ነገሮች ካሉ MC የሚመለከታቸውን የ MCPS 
ሠራተኞች ያማክራል። በ MC ካምፓስ ውስጥ ተማሪን ያካተተ ድንገተኛ አደጋ ወይም ክስተት ሲኖር፣ የ MC ሃላፊዎች ለ MCPS ወዲያውኑ ያሳውቃሉ። ስለ ተጠቀሰው 
ክስተት ወይም አደጋ ማናቸውም ምርመራ ሲደረግ MC እና MCPS ትብብር ያደርጋሉ።

የተማሪው(ዋ) የቀዳሚ ኮሌጅ ፕሮግራም የአካደሚክ መርሃግብር ቅድሚያ የሚሰጠው ካልሆነ በስተቀር ተማሪው(ዋ) በፍላጎት እና በትምህርታቸዉ መርሃግብር መሰረት በአካ
ባቢ የ MCPS ትምህርት ቤት ተግባራት እንደ አትሌቲክስ፣ ሌሎች ተጨማሪ ከሪኩለም እንቅስቃሴዎች፣ እና ማህበራዊ ሁነቶች በመሳሰሉት መሳተፍ የሚችሉ ሲሆን፣ ማናቸ
ውም የሚጋጭ ሁኔታ ቢኖር በ MCPS እና MC አማካይነት ጉዳዩ ደረጃ በደረጃ እየታየ የሚፈታ መሆኑን እንገነዘባለን። 

ሥልጣን ሰጥተናል/ፈቅደናል/ተስማምተናል፦ ከ MCPS የትምህርት ሪኮርዶች የተማሪን ግላዊ መረጃ/ኢንፎርሜሽን MCPS እንዲያጋራ፣ እና MC እንደዚሁ የተማሪን የ MC 
ትምህርት ሪኮርዶች ግላዊ መረጃ/ኢንፎርሜሽን፣እንዲሁም በቀዳሚ የኮሌጅ ፕሮግራም የተገኙ ሪከርዶችን፣ የቀዳሚ የኮሌጅ ፕሮግራም ለማስተዳደር እና ለመተግበር፣ እንዲ
ሁም የቀዳሚ ኮሌጅ ፕሮግራምን ዉጤታማነት ለመመርመር እና ለመገምገም፣ ዓላማ ብቻ ተብሎ  ከ MCPS ጋር ይጋራል፣ ከዚህ ስምምነት ጋር ወጥነት ባለዉ፣ እና የተማ
ሪን ግላዊነት የመጠበቅ ደንብ ጋር በሚጣጣም ረገድ እና የቤተሰብ የትምህርት መብት እና ግላዊነት ደንብ ግን በዚህ ብቻ ሳይወሰን የ/Family Educational Rights and 
Privacy Act 20 U.S.C. 1232g እና የአፈጻጸም ደንብ/regulations, 34 C.F.R. part 99 (“FERPA) ያካትታል። በ MCPS እና MC መካከል መለዋወጥ የሚያስፈ
ልግ ተለይቶ የሚታወቅ የተማሪ ግላዊ መረጃ ዝርዝር ለማወቅ ገጽ 2 ይመልከቱ።



የ MCPS ቅጽ 280-94
ከባለ 2 ገጾች 2ኛው 

ክፍል III፦ ፊርማዎች

ተማሪ ፊርማ _________________________________________________________________________ ቀን_____/_____/______

ወላጅ/አሳዳጊ ፊርማ ____________________________________________________________________ ቀን_____/_____/______

ከዚህ በታች MCPS ን በመወከል የፈረመ(ች) ካውንስለር እና ርእሰመምህር የሚያረጋግጡት፦ (a) MCPS ተማሪ ወደ ቀዳሚ ኮሌጅ እንዲገባ/እንድትገባ 
የሚያፀድቀው፣ በተማሪው(ዋ) የተረጋገጠ ፕላን እና የኮሌጅ ኮርስ ምርጫዎች መሠረት ነው፤(b) ስለ ቀዳሚ ኮሌጅ ዲግሪ ፕሮግራም ምርጫ ከእያንዳንዱ ተቋም 
ጋር በተደረገው ስምምነት መሠረት ተማሪው(ዋ) እያንዳንዱን የብቃት መስፈርቶችን ማሟላቱን/ማሟላቷን፣ እና (c) በተማሪ የተመረጡት ኮርሶች በተማሪው(ዋ) 
የተረጋገጠ የትምህርት እቅድ እና በ MCPS በፀደቀዉ መሰረት መሆኑን ያረጋግጣሉ።

የካውንስለር ስም በጽሑፍ __________________________________________________________________________________

የካውንስለር ፊርማ _____________________________________________________________________ ቀን_____/_____/______

የርእሰመምህር/ተወካይ ስም በጽሑፍ  __________________________________________________________________________

ርእሰመምህር/ተወካይ ፊርማ _______________________________________________________________ ቀን_____/_____/______

ካውንስለር ወይም DEPA አቅጣጫዎች፡- MCPS Google account ከፍተው መመሪያዎቹን በዚህ ድረ-ገጽ ላይ ይመልከቱ https://tinyurl.com/mcps-EC-App.

በ MCPS እና MC መካከል ለመለዋወጥ የሚያስፈልግ የተማሪ ግላዊ መረጃ ዝርዝር

በ MC አማካይነት ለ MCPS የሚተላለፍ፦ውጤቶች እና ጠቅላላ የተገኙት ክሬዲቶች፣ የትምህርት ክትትል፣ የማህበራዊ-ስሜት ደህንነት ጉዳዮች፣ የስነ-ምግባር ችግር 
መረጃ/ኢንፎርሜሽን፣ ከ MC ወይም ከ MC ኮርሶች ማቋረጥ፣ የ MC ኢ-ሜይል አድራሻ፣ የአመልካቾች ስሞች፣ የመታወቂያ ቁጥሮች፣ የትውልድ ቀን፣ በግል ሪፖርት 
የተደረገ የ MCPS ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ምዝገባ፣ የ MC ማመልከቻ የተጠናቀቀበት ቀን፣ በግል ሪፖርት የተደረገ መመረቂያ ቀን፣ በግል ሪፖርት የተደረገ 
የመመረቂያ ዓመት፣ የ MC ACCUPLACER ውጤት ወይም ለፕሮግራም ዝግጁነትን ለመገምገም ተግባር ላይ የሚውሉ ሌሎች የፈተና/ቴስት ውጤቶች።

በ MCPS አማካይነት ለ MC የሚተላለፍ፦ ከ MCPS ስለማቋረጥ፣ ስሞች፣ የመታወቂያ ቁጥሮች፣ የ ACCUPLACER ውጤት ወይም ሌላ ስምምነትን መሠረት ያደረገ 
የምዘና ውጤት፣ የተወለደ(ች)በት ቀን፣ ለፕሮግራሙ ባመለከተ(ች)በት ወቅት የክፍል ውጤት አማካይ ነጥብ (GPA)፣ የመገናኛ መረጃዎች/ኢንፎርሜሽን አድራሻ እና 
የስልክ ቁጥር(ሮች)ን ጨምሮ፣ ሌላም በቀዳሚ ኮሌጅ ፕሮግራም ማመልከቻ ቅጽ ላይ በግል ሪፖርት የተደረገ የተማሪ ኢንፎርሜሽን፣ የ MCPS ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት 
ቤት ትራንስክሪፕት መረጃ/ዳታ።   


