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ከባለ 2 ገጾች 1ኛ 

መመሪያዎች

በMontgomery County Public Schools (MCPS) ለተራዘመ የትምህርት አመት የበጎ ፈቃድ አገልጋይ/ሠራተኛ መሆን ከፈለጉ እባክዎን ይህንን 
ቅጽ ይሙሉ። የMCPS ደንብ IRB-RA፣የት/ቤቶች የበጎ ፈቃደኛ ሠራተኞችን ይመልከቱ። በትምህርታቸው ጥሩ አቋም ያላቸው/ያሳዩ እና ሌሎችን 
በመርዳት ጠንካራ ቁርጠኝነት ያሏቸው የመካከለኛ እና የሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ተማሪዎች ሊያመለክቱ ይችላሉ።

ስም __________________________________________________________________________ ቀን_____/_____/______

አድራሻ _________________________________________________________________________________________

ስልክ     የቀን_____-_____-______ የምሽት_____-_____-______ የእጅ_____-_____-______ 

የኢ-ሜይል አድራሻ _________________________________________________________________________________

የአደጋ ጊዜ ተጠሪ  ሥም ____________________________________________________________ ሰልክ_____-_____-______ 

እባክዎን የሚያገለግል ባለፎቶ መታወቂያ ቅጂ/ኮፒ ያያይዙ።
o የመንጃ ፈቃድ  o የስቴት መታወቂያ  o የተማሪ መታወቂያ ካርድ  o ሌላ(ይግለጹ) ______________________________________

በተወሰኑ/በተመደቡ የት/ቤት ሰአቶች፣ ሁሉም ጎብኝዎች፣ የበጎ ፈቃድ አገልጋዮችን ጨምሮ፣ ወደ ት/ቤቶች ሲመጡ የMCPS Visitor Management 
System (VMS)ን በመጠቀም መፈረም እንዳለባቸው እባክዎን ያስተውሉ። VMS ከስቴቱ የፆታ/የወሲብ ጥቃት ፈጻሚዎች መዝገብ ጋር የጎብኝው/
ዋን መንጃ ፈቃድ ወይም ስቴት የሰጠውን/የሰጣትን መታወቂያ ስካን በማድረግ ያተያያል። VMS በተጨማሪ በት/ቤቱ ህንፃ ሁልጊዜ መደረግ ያለበትን 
የሚለጠፍ የስም ባጅ ያዘጋጃልል።

ምን ቋንቋ(ዎች)ን ይናገራሉ/ያነባሉ? (እባክዎን ይግለጹ) ___________________________________________________________

የMCPS ተማሪ ነዎት?  o አዎ  o አይደለሁም አዎ ከሆነ፣ የMCPS የተማሪ መታወቂያ #________

አዎ ከሆነ፣ የት ት/ቤት ይማራሉ? __________________________________________________________________________

የESY የበጎ ፈቃድ አገልግሎት በማጠናቀቅ ጊዜ፣ ተማሪዎች የMCPS ቅጽ 560-51የተማሪዎች የአገልግሎት ትምህርት (SSL) ተግባራት/እንቅስቃሴዎች 
ማረጋገጫ፣ መሙላት እና ለልዩ ትምህርት ክላስተር ተቆጣጣሪ ወይም ለESY ሳይት አስተባባሪ ማቅረብ አለባቸው።

ሁሉም የበጎ ፈቃድ አገልጋዮች በመደበኝነት ት/ቤቶችን እና ተማሪዎችን የሚያግዙ ለበጎ ፈቃድ አገልጋዮች የሚሰጠውን የልጅ ጥቃት እና ቸልተኝነትን 
የተመለከተውን ስልጠና ማጠናቀቅ አለባቸው። ይህ እንዲወሰድ የሚጠየቅ (መመዘኛ የሆነ) ስልጠና በት/ቤት በሚደገፉ እንቅስቃሴዎች በመደበኝነት የበጎ ፈቃድ 
አገልግሎት የሚሰጡ የበጎ ፈቃድ አገልግሎት ሰጪዎችንም ይመለከታል (የትምህርት ቦርድ ፖሊሲ JHC፣ የልጅ ጥቃት እና ቸልተኝነት፣ እና የMCPS 
ደንብ JHC-RA፣የልጅ ጥቃት እና ቸልተኝነት ሪፖርት ስለማድረግ እና ስለመመርመር/ስለማጣራት።) የልጅ በደል/ጥቃት የተመለከተ ስልጠና ኦንላይን 
በ www.montgomeryschoolsmd.org/childabuseandneglect ላይ ይገኛል። የኦንላይን ስልጠናው በእንግሊዘኛ፣ እስፓንኛ፣ ፈረንሳይኛ፣ ኮሪያኛ፣ 
ቻይንኛ፣ ቬትናምኛ፣ እና በአማርኛ ይገኛል። የESY የበጎ ፈቃድ አገልግሎት ሰጭ በስልጠና ስፍራ በአካል ተገኝቶ/ታ ፊት ለፊት መወሰድ ያለበትን በልዩ 
የትምህርት ክላስተር ተቆጣጣሪ ወይም በESY ሳይት አስተባባሪ የተያዘለትን/ላትን የስልጠና ክፍል ጊዜ ማጠናቀቅ አለበት/አለባት። (የMCPS የበጎ ፈቃድ 
አገልግሎት ሰጭ በተደጋጋሚ የሚነሱ ጥያቄዎችን (Volunteer Frequently Asked Questions) ይመልከቱ። 

የሚገኙበት/ባቸው ቀን/ናቶች

ሰኞ ማክሰኞ ሮብ ሀሙስ አርብ

ጥዋት
(እባክዎን ሰአት ይግለጹ)

በሚመለከተው ሁሉ ላይ ምልክት ያድርጉ 
 

  o የክፍል ውስጥ እገዛ/እርዳታ

  o በዋና ጽ/ቤት መርዳት

  o በቁርስ/ምሳ (ጊዜ) ማገዝ/መርዳት

  o ሌላ (ይግለጹ) ________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________

የቦታ ምርጫ

1. 2. 3.



MCPS ቅጽ 336-48
ከባለ 2 ገጾች 2ኛ 

ስለቁርጠኝነትዎ መግለጫ

የበጎ ፈቃድ አገልግሎት ሰጭ ሆኜ በMCPS እንደመስራቴ፣ በሚከተሉት እስማማለሁ— 

• የበጎ ፈቃድ አገልግሎት እንዲሰጡ በተመደቡበት ቦታ የሚሰጠውን በበጎ ፈቃድ አገልግሎት ሰጭ የስልጠና ክፍለጊዜ መካፈል። 

• አግባብነት ያላቸውን የMontgomery County የትምህርት ቦርድ ፖሊሲዎችን እና የMCPS ደንቦች እና መመሪያዎች መከተል።

• የበጎ ፈቃድ አገልግሎት የመስጠት ቁርጠኝነትን በተመደቡበት ጊዜ በመገኘት ማክበር።

• በት/ቤቱ ዋና ጽ/ቤት ሲገቡ እና ሲዎጡ መፈረም።

• የት/ቤት እና የተማሪዎችን መረጃ በምስጢር መያዝ።

• ከት/ቤት መቅረት የግድ ከሆነ ት/ቤቱን አስቀድሞ ማሳወቅ።

የMCPSን የልጅ ጥቃት እና ቸልተኝነት የበጎ አገልግሎት ሰጭ የኦንላይን ላይ ስልጠና አጠናቅቂየለሁ። እባክዎን ስልጠናዎን እንደጨረሱ 
የሚያረጋግጠውን የእርስዎን የኢ-ሜይል ማረጋገጫ ስካን የተደረገ ቅጅ ያያይዙ። 

የበጎ ፈቃድ ሰጭው/ዋ ፊርማ ___________________________________________________________ቀን _____/_____/______  

የወላጅ/አሳዳጊ ፊርማ (የበጎ ፈቃድ አገልግሎት ሰጭው/ዋ እድሜ ከ18 አመት በታች ከሆነ) ____________________ቀን _____/_____/______  

የተሟላ ማመልከቻ ለሚከተለው ይላኩ፡-
የልዩ ትምህርት አገልግሎቶች መምርያ

850 Hungerford Drive, Room 230
Rockville፣ Maryland  20850

ፋክስ፡- 301-279-3801


