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የቀዳሚ ኮሌጅ ፕሮግራም መልቀቂያ ቅጽ
የስርአተ ትምህርትና የትምህርት ፕሮግራሞች ጽ/ቤት

ሞንትጎመሪ ካውንቲ የሕዝብ ት/ቤቶች  
MONTGOMERY COUNTY PUBLIC SCHOOLS

850 Hungerford Drive, Rockville, Maryland 20850

መመሪያዎች:-  ልጃቸውን ከሞንትጎመሪ ኮሌጅ/Montgomery College (MC) ቀዳሚ የኮሌጅ ፕሮግራም/Early College (EC) Program ለማስወጣት 
የሚፈልጉ ወላጅ/ሞግዚት እና የተማሪው(ዋ)ን ከፕሮግራሙ መልቀቅ የሚያከናውኑ የሞንትጎመሪ ኮሌጅ ድሬክተር/MC Director ይህን ቅጽ መጠቀም አለባቸው። 
ቅጹ በትክክል/በአግባቡ ተሞልቶ ከዚህ በታች በተገለጸው መመሪያ መሠረት መቅረብ አለበት። 

ክፍል I፦ ስለ ተማሪው/ዋ መረጃ/ኢንፎርሜሽን

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

የሞንትጎመሪ ኮሌጅ መታወቂያ ቁጥር/Montgomery College ID # M ______________________________ የዛሬው ቀን_____/_____/______

አንዱን ምልክት ያድርጉ፦ o ወላጅ/ሞግዚት መልቀቂያ (ክፍል II ይሙሉ) o የተቋሙ መልቀቂያ (ክፍል III ይሙሉ)

ክፍል II፡- ወላጅ/ሞግዚት  መልቀቂያ

እኔ ስሙ(ሟ) ከላይ የተገለጸው ተማሪ ወላጅ/ሞግዚት የሆንኩ፣ የተጠቀሰ(ች)ውን ተማሪ ከ MC EC ፕሮግራም አስወጥቻለሁ። የእኔ ተማሪ ቀድሞ  ወደነበረ(ች)
በት _______________________________________________ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት በአስቸኳይ መመለስ እንዳለበ(ባ)ት ተረድቻለሁ። 

ተማሪዬን የማስወጣው በሚከተለው ምክንያት/በሚከተሉት ምክንያቶች ነው፦ [በሚመለከተው ሁሉ ላይ ምልክት ያድርጉ]

 o ተማሪው(ዋ) የሚጠበቀውን ያክል አልሠራ(ች)ም

 o ተማሪው(ዋ) የኮርስ ስራዎችን ወይም ለዲግሪ የሚጠበቅበ(ባ)ትን ለመሥራት አካደሚያዊ ዝግጅት አላደረገ(ች)ም

 o ወደ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ማእቀፍ ለመመለስ ይፈልጋል/ትፈልጋለች

 o ከዲስትሪክት/ስቴት/አገር ወደ ሌላ ቦታ ዝውውር

 o የሚያስፈልገው ጊዜ በጣም ከፍተኛ ነው

 o ሌላ፡-  ________________________________________________________

በቀዳሚ ኮሌጅ ፕሮግራም/EC program ላይ የተገኘው ውጤት በትራንስክሪፕት ላይ እንደሚታይ እና የእኔ ተማሪ ለሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ማጠናቀቂያ 
አስፈላጊ የሆኑ ተጨማሪ ኮርሶችን ማሟላት እንዳለበ(ባ)ት ተገንዝቤአለሁ። ይህ ቅጽ ከተሞላ በኋላ ቀጥሎ ባለው መደበኛ የትምህርት ቀን ተማሪው(ዋ) ወደ ት/
ቤት መሄድ እንደሚኖርበ(ባ)ት በተጨማሪ ተገንዝቤአለሁ። ይህንን ውሳኔ በሞንትጎመሪ ኮሌጅ/Montgomery College ለቀዳሚ ኮሌጅ ፕሮግራም ድሬክተር/
EC program director፣ ለሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ካውንስለር፣ እና ለ _________________________________________________ 
ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ርእሰመምህር ሁሉም እንዲያውቁት ገልጬላቸዋለሁ።

ተጨማሪ መረጃ/ኢንፎርሜሽን ለማግኘት ከፈለጉ እባክዎ ከዚህ በታች በተጠቀሰው የስልክ ቁጥር ወይም ኢ-ሜይል ያግኙኝ።

የወላጅ/ሞግዚት ስም ይጻፉ፦ ___________________________________________________ወላጅ/አሳዳጊ ስልክ፦_____-_____-______

የወላጅ/ሞግዚት ኢ-ሜይል አድራሻ፦ __________________________________________________________________________

የወላጅ/አሳዳጊ ፊርማ፦ ___________________________________________________________________________________

የተማሪው(ዋ) ፊርማ፦ ____________________________________________________________________________________

ክፍል III፦ የተቋም መልቀቂያ

እኔ በሞንትጎመሪ ኮሌጅ/MC የቀዳሚ ኮሌጅ ፕሮግራም ድሬክተር፣ ስለ ቀዳሚ ኮሌጅ ፕሮግራም ውሳኔ የሚያስከትለውን ውጤት በሚመለከት ለተማሪው(ዋ) እና 
ለወላጅ(ወላጆች)/ሞግዚት(ሞግዚቶች) አሳውቄአቸዋለሁ። ከዚህ በታች በተገለጹት ምክንያቶች፣ በዚህ ሠነድ ላይ ከተገለጸው ቀን ጀምሮ ተማሪው(ዋ) ከቀዳሚ 
ኮሌጅ ፕሮግራም ይለቃል/ትለቃለች እና በቀጣዩ መደበኛ የትምህርት ቀን ቀድሞ ወደነበረ(ች)በት ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት መመለስ ይኖርበ(ባ)ታል።

የመልቀቂያ ምክንያት/ምክንያቶች፦ [የሚመለከተውን በሙሉ ምልክት ያድርጉ]። ዝርዝር መረጃ/ኢንፎርሜሽን በዚህ ቅጽ ግርጌ ላይ ተገልጿል።

 o ተማሪው(ዋ) የሚጠበቅበ(ባ)ትን ያክል አይሠራም/አትሠራም

 o ተማሪው(ዋ) የኮርስ ሥራ ወይም ለዲግሪ የሚጠበቅበ(ባ)ትን ለማሟላት አካደሚያዊ ዝግጅት አላደረገ(ች)ም

 o ተማሪው(ዋ) ከዚህ በታች እንደተገለጸው የ MCPS ን እና/ወይም ____የሞንትጎመሪ ኮሌጅን የተማሪ ስነ-ምግባር ደንብ/ ____MC Student Code of 
Conduct ተላልፏል/ተላልፋለች።

 o ሌላ፡- ___________________________________________________________________________________________

የዚህን ቅጽ ቅጂ ለሚመለከተው/ለሚመለከታት የትምህርት ቤት ሠራተኛ እንዲሰጡ ለወላጅ/ሞግዚት እና ለሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ (MCPS) 
ሱፐርቫይዘር ሰጥቻለሁ።

ተጨማሪ መረጃ/ኢንፎርሜሽን ከፈለጉ እባክዎ ከዚህ በታች ባለው ስልክ ቁጥር ወይም ኢ-ሜይል ያግኙኝ።

የሞንትጎመሪ ኮሌጅ ድሬክተር ስም ይጻፉ፦ ________________________________  የሞንትጎመሪ ኮሌጅ ድሬክተር ስልክ፦_____-_____-______

የሞንትጎመሪ ኮሌጅ ድሬክተር ኢ-ሜይል አድራሻ፦ __________________________________________________________________

የሞንትጎመሪ ኮሌጅ ድሬክተር ፊርማ፦ __________________________________________________________________________

ተማሪው(ዋ) ከ MC EC ፕሮግራም መልቀቅ ጋር የተገናኙ ተጨማሪ ምክንያቶችን እባክዎ በሚከተለው ቦታ ላይ በዝርዝር  ይግለጹ።


