
ስለ ተመላሽ ገንዘብ ፖሊሲ

• በቂ ምዝገባ ባለመኖሩ የትምህርት ክፍል ከተዘጋ ክፍያዎች ሙሉ በሙሉ ይመለሳሉ።

• ሙሉ በሙሉ ወይም በከፊል ገንዘብ ሊመለስ የሚችለው ለመጀመሪያው 5 ቀኖች ወይም ከዚያ በታች የክፍል ትምህርት ለተከታተሉ 
ተማሪዎች ነው። ወላጅ/አሳዳጊ ስለ ተመላሽ ገንዘብ ከቀነ ገደቡ በፊት መጠየቅ አለባቸው።

• ሙሉ በሙሉ ወይም በከፊል ገንዘብ ተመላሽ የሜደረገው በህክምና ምክንያት ሆስፒታል ከገባ(ች) ወይም በማስረጃ የተደገፈ የግል ህመም ካለ 
ነው። ወላጅ/አሳዳጊ ስለ ተመላሽ ገንዘብ ከቀነ ገደቡ በፊት መጠየቅ አለባቸው።

• በመቅረቶች ምክንያት አንድ ተማሪ ከሰመር ት/ቤት ከተወገደ/ች ምንም ገንዘብ ተመላሽ ኣይደረግም።

• ኣንድ ተማሪ ከሰመር ት/ቤት ከታገደ/ች ወይም ከተሰናበተ/ች ምንም ገንዘብ ኣይመለስም።

• ተመላሽ ገንዘብ መጠየቂያ የጊዜ ገደብ እንደሚከተለው ነው።

• የሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት የጊዜ ገደብ 1፦ ጁን 26/2020

• የሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት የጊዜ ገደብ 2፦ ጁላይ 17/2020

ማሳሰቢያ፡-  የተመላሽ ገንዘብ አከፋፈል እስከ 8 ሣምንት ሊወስድ ይችላል፣ እናም አከፋፈሉም በቼክ ይሆናል። (ቀድሞ በክሬዲት ካርድ 
የተከፈሉ የትምህርት ክፍያዎችን ጨምሮ)

እባክዎ ቅጹን ሞልተው በፖስታ ቤት ወይም  
በፋክስ ወደሚከተለው አድራሻ ይላኩ። Montgomery County Public Schools 
 School and Financial Operations Team
 850 Hungerford Drive, Room 170
 Rockville, MD 20850
 Fax # 301-279-3747

ስለተማሪ መረጃ

የ MCPS ተማሪ መታወቂያ ቁጥር  ______

የተማሪው ስም (የአያት ስም፣ መጠሪያ ስም፣ የአባት ስም)፦ __________________________________________________

የኮርስ ቁጥር/Course(s) #: ______________________  የኮርስ ስም/Course(s) Name: ___________________________

በመጀመሪያ ክፍያ የተፈጸመበት ሁኔታ፦  o  ቼክ/Check $______ o ጥሬ ገንዘብ ወይም የገንዘብ ክፍያ ማዘዣ/Cash or Money 

Order $______ o ክሬዲት ካርድ/Credit Card $______

የወላጅ/አሳዳጊ ስም፦ የአያት ስም __________________ መጠሪያ ስም_________________የአባት ስም የመጀመሪያ ፊደል____

የመኖርያ ቤት አድራሻ፡-

Home Address House # _____ Street __________________________________________________Apt _____

City ___________________________________________________________ State _____  Zip Code _______

የስልክ ቁጥር፦ የቤት_____-_____-______ የሥራ_____-_____-______ ሞባይል_____-_____-______ 

የኢሜይል አድራሻ፡- __________________________________________________________________________

ገንዘብ ተመላሽ እንዲደረግ የጠየቁበት ምክንያት፦ _________________________________________________________

የወላጅ/አሳዳጊ ፊርማ: _________________________________________________________ ቀን / /

For Summer School Office Use Only:

Date Refund Processed ____/____/_____ Amount of Refund $________________

ለሪጅናል የሠመር ትምህርት ቤት ኮርሶች ተመላሽ የሚደረግ ክፍያ መጠየቂያ ቅጽ 
"Regional Summer School Courses" 

Office of the Chief Financial Officer
MONTGOMERY COUNTY PUBLIC SCHOOLS 

ዋና የፋይናንስ ኃላፊ ጽ/ቤት - የሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ

የ MCPS ቅጽ 325-7
ፌብሩዋሪ 2020


