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850 Hungerford Drive, Rockville, Maryland 20850
የሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ 

MONTGOMERY COUNTY PUBLIC SCHOOLS

የ MCPS ደንብ JEA-RA፣ የተማሪ ትምህርት ክትትል

MCPS ቅጽ 560-26A
ሴፕቴምበር 2018

የት/ቤት ስም _________________________________________________________________________________________

የተማሪ ስም ________________________________________________ የ MCPS መታወቂያ #__ __ __ __ __ ክፍል_____

ክፍል I ፡- ያለምክንያት የቀረ(ች)ባቸው ቀኖች

ቀን(ቀኖች) ምክንያት
አባሪ የተደረገ ማስታወሻ/

ማስታወሻዎች

o አዎ o አይደለም

ያለህጋዊ ፈቃድ አምስት ቀን ከክፍል የቀሩ ተማሪዎች የቀሩበትን የተመዘገበባቸውን ጊዜያት እነርሱ ወይም ወላጆቻቸው/ሞግዚቶቻቸው ማናቸውም የቀሩበት 
ቀን ያለአግባብ እንደተመዘገበባቸው የሚያምኑ ከሆነ ከካውንስለሮቻቸው/አስተዳዳሪዎቻቸው ጋር ወይም ክፍል ስለመገኘት/ስለመከታተል ጣልቃ ገብነት ፕላን 
ይግባኝ እንዲያቀርቡ አውቶማቲክ/ወዲያውኑ ይገለጽላቸዋል። MCPS ቅጽ 560-26B ክፍል የመከታተል/ያለመቅረት ጣልቃገብነት እቅድ ይመለከቱ፦

a. ይግባኙ እና/ወይም ትምህርት የመከታተል ጣልቃ ገብ እቅድ በተማሪ፣ በወላጅ/ሞግዚት፣ ወይም በካውንስለር/በአስተዳደር ቡድን ሊቀርብ ይችላል። 

b.  ካውንስለር/የአስተዳደር ቡድን ስለማካካሻ ስራ አስፈላጊ ነገሮችን በሚመለከት ከመምህር ጋር በመመካከር ለተማሪው/ዋ እና ለተማሪው/ዋ ወላጆች/ሞግዚት 
ያሳውቃሉ።

c.  የክትትል ይግባኝ እና የጣልቃ ገብነት እቅድ ቅጾች በካውንስሊንግ እና በአስተዳደር ጽ/ቤቶች እና በሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ (MCPS) ድረ-ገጽ ላይ 
ይገኛል። 

d. አስተዳዳሪው/ዋ የጣልቃ ገብነት እቅዱን ከገመገመ/ች በኋላ ይፈርምበታል/ትፈርምበታለች። 

e.  ተማሪው/ዋ ትምህርት ላይ መገኘት/መሣተፍ ሪኮርድ የተያዘበትን ይግባኝ ወይም የአተንዳንስ ጣልቃ ገብነት እቅድ ካልሞላ/ካልሞላች እና/ወይም ህጋዊ በማይሆን 
መቅረት ከቀጠለ/ች፣ተማሪው/ዋ በኮርሱ የመውደቂያ ዉጤት የማግኘት አደጋ ላይ እንደሆነ/ች ተደርጎ ይቆጠራል። 

ክፍል II፡- ወላጅ ኣሳዳጊ/ብቃት ያለው/ያላት ተማሪ፡- እባክዎ አግባብነት ካላቸው ሁሉንም ተዛማጅ ሰነዶችን አንድ ላይ ያያይዙ።  
(ዶክተር/የህክምና ወረቀት ማስታወሻዎች፣ ወ.ዘ.ተ) 

ወላጅ/ሞግዚት/ብቁ ተማሪ _______________________________________________________________ቀን ____/____/_____

መገናኛ ቁጥር(ቁጥሮች) ____-____-_____ ____-____-_____ ____-____-_____ ____-____-_____

ክፍል III፡- የመገኘት/ተሳታፊ ፀሐፊ ግምገማ  

 ❑ የሚዛመዱ ሠነዶች በሙሉ አባሪ ተደርጓል።

በትምህርት ላይ የመገኘት ፀሐፊ ፊርማ ________________________________________________________ቀን  ____/____/_____

ክፍል 4፡- የካውንስለር ግምገማ 

እባክዎን በአንዱ ላይ ምልክት ያድርጉ፦

 ❑ ይግባኙ ፀድቋል 

 ❑ ይግባኙ ተቀባይነት አላገኘም

 ❑ በትምህርት ላይ የመገኘት ጣልቃ ገብ እቅድ፣ የተሞላ MCPS ቅጽ 560-26B፣ በትምህርት ላይ የመገኘት ጣልቃ ገብ እቅድ፣ ያስፈልጋል

 ❑ ሌሎች ተፈጻሚ የሚደረጉ ሁነቶች _________________________________________________________________________

የካውንስለር ፊርማ ___________________________________________________________________ ቀን  ____/____/_____

ክፍል 5፡- የአስተዳዳሪ ፈቃድ/APPROVAL

ርእሰ መምህር/ተወካይ ፊርማ ______________________________________________________________ቀን ____/____/_____

http://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/policy/detail.aspx?recID=258&policyID=JEA-RA&sectionID=10

