
መመሪያ፡- ወላጅ/አሳዳጊ የቅጹን ክፍል 1 በመሙላት ከኤፕሪል 2023 የመጀመሪያ የትምህርት ቀን በፊት ቅጹን ለአካባቢ ትምህርት ቤት ርእሰ መምህር ማስረከብ አለባቸው። ቅጹን ከመሙላትዎ 
በፊት በተመደቡበት ትምህርት ቤት ስለ ዝውውር (Change of School Assignment (COSA)) የመረጃ ቡክሌት ላይ የሚገኘውን መረጃ በጥንቃቄ ያንብቡ። የትምህርት ቦርድ ፓሊሲ JEE፣ስለ 
ተማሪ ዝዉዉር፣ እና MCPS ደንብ JEE-RA፣ የተማሪ ዝዉዉር እና አስተዳደራዊ ምደባዎች ይመልከቱ።

የተማሪ ስም __________________________________________________________________________________ የልደት ቀን_____/_____/______
 የመጨረሻ ስም የመጀመሪያ ስም የአባት ስም መነሻ ፊደል 

የልዩ ትምህርት አገልግሎቶች ያገኛል?/ታገኛለች? አዎ o አይደለም o 

አሁን የሚማርበት/የምትማርበት ትምህርት ቤት ___________________________________________________________ ኦገስት 2023 የሚገባበት ክፍል____

የአካባቢ ት/ቤት _________________________________ የተጠየቀው ት/ቤት ________________________________ የሚከናወንበት ቀን ____/____/_____

ወላጅ/አሳዳጊ፦ ______________________________________________________________________________________________________

አድራሻ፦ _________________________________________________________________________________________________________
  Street City State Zip Code

የቤት ስልክ_____-_____-______ የስራ ስልክ_____-_____-______ ሞባይል ስልክ_____-_____-______

የኢ-ሜይል አድራሻ  ___________________________________________________________________________________________________

በቤት ውስጥ የሚነገር ቋንቋ ___________________________________________________________________________________ የሚፈለግ TTY o 

ጥያቄ የቀረበበት ምክንያት፡-
 o የተለየ አስቸጋሪ ሁኔታ- እባክዎ በዝርዝር ይግለጹ፦ የማረጋገጫ ሰነድ/ማስረጃ ከዚህ ቅጽ ጋር አባሪ መሆን አለበት።

 o የቤተሰብ ዝውውር—በቤተሰብ ዝውውር ምክንያት ይህንን የትምህርት ዓመት ለማጠናቀቅ ብቻ ነው።

 o ወንድም/እህት — በተጠየቀው ትምህርት ቤት በ ______________ ክፍል የሚማር/የምትማር እህት ወይም ወንድም፣ የወንድም(ሞች)/እህት(ቶች) የ MCPS መታወቂያ 
ቁጥር  ________________________________________

 o ለቤል ፕሪ፣ ሞንትጎመሪ ኖልስ፣ ኒው ሃምፕሻየር እስቴትስ፣ ሮስኮ አር.ኒክስ፣ ሮዝሜሪ ሂልስ እና ታኮማ ፓርክ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ከ3ኛ—5ኛ ክፍል ጥምር 
የአንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች የመቀጠል ፍላጎት። (Bel Pre, Montgomery Knolls, New Hampshire Estates, Roscoe R. Nix, Rosemary Hills, and 
Takoma Park Elementary Schools) (ቀደም ሲል የፀደቀ የ COSA ቅጽ/ፎርም ከቀረበ ወዲያውኑ ሊጸድቅ ይችላል)

 o ከመካከለኛ ደረጃ መጋቢ ት/ቤት ወደ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የመቀጠል ፍላጎት፣ ከድንበር ወሰን ለውጥ በስተቀር ቀደም ሲል ለተፈቀደ COSA መካከለኛ ደረጃ ት/
ቤት (የ COSA ቅጽ ሲቀርብ ወዲያውኑ እንደሚጸድቅ) እባክዎ ልብ ይበሉ፡ ይህ ቀነገደብ የሚያበቃው፦

 (a) ለ 2021–2022 የትምህርት ዓመት 6ኛ ክፍል ለገቡ ተማሪዎች። 
 (b) ለ 2021–2022 የትምህርት ዓመት ለኢመርሰን (immersion) ፕሮግራም 3ኛ ክፍል ለገቡ ተማሪዎች።

 o በፑልስቪል ኤለመንተሪ ት/ቤት-Poolesville Elementary School የተመደበ/ች ተማሪ በሞኖካሲ ኤለመንተሪ ት/ቤት-Monocacy Elementary School ለመማር የሚፈልግ/
የምትፈልግ ከሆነና COSA ቅጽ ካቀረበ/ች ወዲያውኑ ሊፀድቅ/ተቀባይነት ማግኘት ይቻላል። 

 o የ MCPS ስራ ባልደረባ Title I ትምህርት ቤት፣ በኢኖቬቲቭ የትምህርት ካላንደር ትምህርት ቤት፣ ወይም የልዩ ትኩረት ትምህርት ቤት፣ የራሷ(ሱ) ልጅ በሚሠራበት/
በምትሠራበት ትምህርት ቤት ተዛውሮ(ራ) እንዲማር ወይም እንድትማር ስለመጠየቅ። የተቀጠሩበት/የሚሠሩበት ትምህርት ቤት ስም።  ________________________

 o ለአካዳሚክ ውጤት ማዛወር (ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ብቻ) የፕሮግራሙን ስም ይግለጹ። የግምገማው ሒደት በተጠየቀው ትምህርት ቤት የቦታ እና በተማሪው(ዋ) የአካባቢ ት/ቤት 
የፕሮግራም መገኘት-አለመገኘትን ግምት ውስጥ ያስገባል። ይበልጥ መረጃ ለማግኘት፣ ይጎብኙ፦ https://www.montgomeryschoolsmd.org/info/transfers/

ለ 2022-2023 የትምህርት አመት፣ የመጠየቂያ ቅጾች በ 2022 ፌብርዋሪ ከመጀመሪያው የትምህርት ቀን በኋላ፣ እና ኤፕሪል 2022 ከመጀመሪያዉ የትምህርት ቀን በፊት 
መቅረብ አለባቸው። ያልታሰቡ/ልዩ ሁኔታዎች ካላጋጠሙ በስተቀር፣ ዘግይተው የደረሱ ማመልከቻዎች ተቀባይነት አይኖራቸውም።

 በሌላ ሁኔታ ካልተገለጸ በስተቀር፤ ጥያቄው ተቀባይነት ካገኘ የተፈቀደዉ ትምህርት ቤት ከተማሪው/ዋ የመጋቢ ቅጥ/ስርዓት ውጭ መሆኑ ይገባኛል፦ 1) ትራንስፖርት በ MCPS 
እንደማይቀርብ፤ 2) ተማሪው/ዋ በሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ከሆነ/ች፣ በአትሌቲክስ ውስጥ ለመሳተፍ ብቁ ከመሆን በፊት በአዲሱ ትምህርት ቤት አንድ አመት መከታተል 
አለበት/ባት (እንዲቀር/ዌይቨር ካልተፈቀደ በስተቀር)፣ እና 3) የተፈቀደዉ ትምህርት ቤት ርእሰ መምህር/ት የተማሪው/ዋ COSA በተገቢ ምክንያት እንዲሰረዝ ሊጠይቅ/ልትጠይቅ 
ይችላል/ትችላለች። (MCPS ደንብ JEE-RA ይመልከቱ)።

በዚህ ቅጽ እና በማናቸውም አባሪዎች ላይ የቀረቡት መረጃዎች እኔ እስከማውቀው ድረስ ትክክለኛ፣ የተሟሉ እና እውነት ናቸው። የቀረበው ማንኛዉም መረጃ ትክክል ካልሆነ COSA 
ውድቅ እንደሚሆን ተረድቻለሁ።

ፊርማ፣ ወላጅ/አሳዳጊ/እድሜ የሚያሟላ/የምታሟላ ተማ ____________________________________________________________ ቀን_____/_____/______

ክፍል II፡- የትምህርት ቤት ግምገማ። በተማሪው/ዋ የአካባቢ ት/ቤት ርእሰ መምህር የሚሞላ።

የነዋሪነት ማረጋገጫ ተሟልቷል/Residency Verification has been completed ቀን/Date _____/_____/______	 MCPS የተማሪ መታወቂያ ቁጥር/MCPS Student ID # 

ጉዳዩን ከወላጅ/አሳዳጊ ጋር ተነጋግረናል/I have discussed this request with the parent/guardian        አዎ/Yes o አይደለም/No o	 የት/ቤት ቁጥር/School # 

Signature, Principal Date _____/_____/______
(Signature does not constitute agreement/disagreement with the request but does verify that residency has been validated.) FORWARD TO: Director, Division of Pupil 
Personnel and Attendance Services (DPPAS), 850 Hungerford Drive, Room 211, Rockville, MD 20850

ክፍል III፡- DPPAS ACTION/የተወሰደ እርምጃ በ DPPAS አማካይነት የሚሞላ።

Forwarded to: ወደ ኮንሰርትየም ቢሮ ተላልፏል/Consortium Office o ወደ ልዩ ትምህርት ተላልፏል/Special Education o ቀን/Date _____/_____/______ 
የ DPPAS ውሳኔ/DPPAS Decision:
	o ጸድቋል/Approved o የትምህርት ዓመቱ እስኪጠናቀቅ ፀድቋል/Approved, to the end of school year __________________ o ተቀባይነት አላገኘም/Denied–Does 

መስፈርት አላሟላም/not meet criteria
አስተያየት/Comments: ____________________________________________________________________________________________________________________
Signature, Director or Coordinator, DPPAS _______________________________________________________________________ ቀን/Date _____/_____/______

ይግባኝ፡- ይግባኙ DPPAS ተቀባይነት ካላገኘ፣ (እባክዎ ምክንያቱን እና ማንኛዉንም ተጨማሪ መረጃ ይግለጹ) ይህ ውሳኔ ከተሰጠበት ቀን ጀምሮ በ 15 የካላንደር ቀናት ውስጥ ለ Chief of Finance and 
Operations, Montgomery County Public Schools፣ 850 Hungerford Drive፣ Room 43፣ Rockville፣ Maryland 20850፣ AppealsTransferTeam@mcpsmd.org በጽሑፍ መቅረብ አለበት

ከተመደቡበት ትምህርት ቤት ዝውውር ስለመጠየቅ (Change of School Assignment (COSA)
MONTGOMERY COUNTY PUBLIC SCHOOLS (MCPS)

Rockville፣ Maryland  20850

MCPS ቅጽ 335-45
ጃንዋሪ 2023

http://www.montgomeryschoolsmd.org/info/transfers/
http://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/policy/detail.aspx?recID=270&policyID=JEE&sectionID=10
http://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/policy/detail.aspx?recID=270&policyID=JEE&sectionID=10
http://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/policy/detail.aspx?recID=271&policyID=JEE-RA&sectionID=10
https://www.montgomeryschoolsmd.org/info/transfers/

