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ደንብ 
MONTGOMERY COUNTY 
PUBLIC SCHOOLS  
(የሞንጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ) 

 
ተዛማጅ መረጃዎች፦  IKA, IKA-RA, IKB-RA, IOE-RA, JFA-RA, JGA-RB  
ኃላፊነት የሚመለከተው ጽ/ቤት፡-  ዋና የአካደሚ መኰንን 

ሃላፊነትን መጋራት 
 
 

የተማሪ ክትትል 
 
 
I. ዓላማ 

 
ከትምህርት ስለ መቅረት፣በምክንያት መቅረትን ስለ መመዝገብ፣ ኃላፊነትን መመስረት፣ከተማሪዎች እና 
ከወላጆች/ሞግዚቶች ጋር መቅረትን መቆጣጠርና የሚሻሻልበትን ሥርዓት መከታተል አስፈላጊነቱ (COMAR) ደንብ 
ላይ እንደተገለጸው Code of Maryland Regulations (COMAR)። 

 
II. ቅደም-ተከተሎች/ሂደቶች 

 
A.   ሁሉም ት/ቤቶች 

 
1.  ቀሪዎችን መመዝገብ  

 
a) አስተማሪው(ዋ) ተማሪ በትምህርት ክፍል ውስጥ መገኘቱን የመቆጣጠር ሃላፊነት 

አለበት/አለባት። የተማሪን ከትምህርት መቅረት ለመመዝገብ መምህሩ(ሯ) 
የሚከተለው/የምትከተለው ሂደት ዋናው የመረጃ ምንጭ/ሥርዓት ነው። 

 
(1)  የአንደኛ ደረጃ ት/ቤት (ኤለመንተሪ ስኩል) የመረጃ/ሥርዓት ምንጭ 

 
እያንዳንዱ(ዷ) መምህር(ት) ተማሪዎች በክፍል ውስጥ መገኘታቸውን 
የመመዝገብ ኃላፊነት አለበት(አለባት) መምህራን የተማሪዎችን 
መገኘት/አለመገኘት በቀጥታ በአውታረ መረብ የመቆጣጠሪያ ዘይቤ 
ይመዘግባሉ። አሠራሩ የተመዘገበበትን ቀን፣ ሠዓት፣ እና መረጃ መዝጋቢውን 
ሰው ይገልጻል። 

 
(2)  የመካከለኛ ደረጃ (ሚድል ስኩል) እና የሁለተኛ ደረጃ የመረጃ/ሲስተም 

ምንጭ 
 

እያንዳንዱ(ዷ) መምህር(ት) ተማሪዎች በክፍል ውስጥ መገኘታቸውን 
የመመዝገብ ኃላፊነት አለበት(አለባት) መምህራን የተማሪዎችን 
መገኘት/አለመገኘት በቀጥታ በአውታረ መረብ ክፍለጊዜ የመቆጣጠሪያ ዘይቤ 
ይመዘግባሉ። አሠራሩ የተመዘገበበትን ቀን፣ ሠዓት፣ እና መረጃ መዝጋቢውን 
ሰው ይገልጻል። 
 

b)  የኤሌክትሮኒክስ ሲስተም ለመጠቀም በማይቻልበት ሁኔታ፣ የወረቀት ሮስተር/መዝገብ 
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መጠቀም ይቻላል። እነኚህ መረጃዎች/ዶኩሜንቶች የትምህርት ዓመቱ እስከሚያልቅ 
በት/ቤት ውስጥ ይቀመጣሉ። የትምህርት ወቅቱ ሲጠናቀቅ፣ በመዝገብ ያሉት 
መረጃዎች/ዶኩመንቶች ወደ ማእከላዊ መዝገብ ቤት ተልከው ኦዲት ለማድረግ ካስፈለገ 
በተጨማሪ ለሦስት ዓመት ይቀመጣሉ።  

 
c)  በየቀኑ የተማሪ ትምህርት ላይ መገኘት/አለመገኘት በኤሌክትሮኒክስ እየተመዘገበ 

በቴክኖሎጂ ዋና መኰንን ጽ/ቤት (Office of the Chief Technology Officer) 
ይቀመጣል። የተማሪ ትምህርት የመከታተል ሁኔታ በየእለቱ ያለው ሪኮርድ የአመቱ 
ተጠራቅሞ በቋሚ መዝገብ ላይ ማዕከላዊ የተማሪ መረጃ ቋት ላይ ለሦስት ዓመት 
ይቀመጣል። 

 
2.  ከት/ቤት መቅረት ጋር የተያያዙ መንስኤዎችን ማረጋገጥ 

 
a)  ለሪፖርት አቀራረብ እንዲያመች፣ የሞንጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ (MCPS) 

በሜሪላንድ የተማሪ ሪኮርድ ሲስተም መምሪያ ትምህርት ላይ አለመገኘትን “የቀረባቸው 
/የቀረችባቸው ቀኖች" በማለት ይገለጻል። 

 
b)  የሜሬላንድ የተማሪ ሪኮርድ አያያዝ መምሪያ በማጣቀሻነት ከዚህ ጋር አባሪ ተደርጓል። 

 
3.  ከትምህርት የቀረ(ች)በት ሁኔታ ህጋዊ መሆኑንና ህጋዊ አለመሆኑን ማረጋገጥ  

 
a)  ተማሪው/ተማሪዋ ወደ ትምህርት ቤት በተመለሰ/በተመለሰች በሦስት ቀን ውስጥ 

ስለእያንዳንዱ ከትምህርት የመቅረት ሁኔታ ከወላጅ/ከሞግዚት ምክንያት የሚገልጽ 
ጽሑፍ እንዲቀርብ ያስፈልጋል። 

 
b)  አርፍዶ ስለመምጣት ወይም ቀደም ብሎ የመውጣት ፈቃድ ለመጠየቅ በወላጅ/ሞግዚት 

መረጋገጥ አለበት። 
 

c)  ብቃት ያለው/ያላት ተማሪ ማለት እድሜው(ዋ) 18 ዓመት የሞላው/የሞላት ተማሪ 
ወይም 18 ዓመት እድሜ ሳይሞላው/ሳይሞላት በራሱ/በራሷ ስለመቅረት ማስታወሻ 
መጻፍም ሆነ አርፍዶ ስለመግባት እና ቀድሞ ስለመውጣት ኃላፊነት ያለው/ያላት ተማሪ 
ነው/ናት። ርእሰ መምህር/ተወካይ ብቁ ስለሆነ/ስለሆነች ተማሪ የሚከተለውን በጽሑፍ 
ለወላጅ/አሳዳጊ የመግለጽ ኃላፊነት አለበት/አለባት። 

 
(1)  ብቃት ያላቸው ተማሪዎች የቀሩበትን ምክንያት ራሳቸው በጽሑፍ ለማቅረብ 

ይችላሉ። 
 
(2)  እድሜው/እድሜዋ የሚፈቅድ ተማሪም ላይ ከትምህርት የመቅረት ሕገ-ወጥ 

ሁኔታን አስተዳደራዊ ክትትል ይደረጋል። ያ/ያቺ ተማሪ ከወላጅ/ሞግዚት ጋር 
በጥገኝነት የሚኖር/የምትኖር ልጅ ከሆነ/ከሆነች ሳይፈቀድ 
የመቅረቱን/የመቅረቷን ሁኔታ በተጨማሪ ለወላጅ/ለአሳዳጊ ይላካል።  

 
d)  በወቅቱ በሞንጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ የሚማሩ ተማሪዎች ከእለቱ/ከቀኑ ምንም 

ያክል ጊዜ ቢሆን በህጋዊነት የቀሩት፣ በሚከተሉት ሁኔታዎች ብቻ በህጋዊ ፈቃድ 
እንደቀሩ ይቆጠራል1 

                                            
1 ህጋዊ መቅረት በፈቃድ እንደመቅረት ይቆጠራል። 
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(1)  በት/ቤት፣ በአካባቢ የትምህርት ሥርዓት፣ ወይም በሜሪላንድ ስቴት 

የትምህርት መምሪያ፣ ተማሪዎችን ከትምህርት ሊያስቀራቸው የሚችል 
መሆኑን በአካባቢ የት/ቤቶች የበላይ ተቆጣጣሪ ወይም በት/ቤት ርእሰ 
መምህር/ተወካይ ተቀባይነት ያለው የጸደቀ ወይም የተፈቀደ ሥራ። ርእሰ 
መምህር/ተወካይ ለምን ያክል ጊዜ እንደሆነ የእንቅስቃሴ ቁጥር ወይም የሥራ 
ሁኔታዎችን ህጋዊ አድርጎ መቀበል ያለበት ተማሪው/ተማሪዋ 
ወላጅ/ሞግዚት/ብቃት ያለው ተማሪ የሚቀርበትን/የምትቀርበትን ምክንያት 
ከአምስት የትምህርት ቀናት በማስቀደም በጽሑፍ ከተጠየቀ እንደሚከተለው 
ይሆናል።  

 
(a)  ኮሌጅ ለመጎብኘት እና በኮሌጅ የማስተዋወቂያ ፕሮግራሞች 

ለመሳተፍ (ለምን ያህል ጊዜ እንደሚፈቀድ ከአካባቢ የተማሪ 
መመሪያ መጽሔት ይመልከቱ) 

 
(b)  ከወደፊት ቀጣሪዎች ጋር ለቃለመጠይቅ የተያዘ ቀጠሮ  

 
(c)  በቅንጅት የመማር ፕሮግራም ያልተመዘገቡና ለአጭር-ጊዜ ሙሉ-

ሠዓት ሥራ ለተመደቡ ተማሪዎች  
 

(2)  የቅርብ ቤተሰብ መሞት 
 

(3)  የተማሪ መታመም  
 

ተማሪው(ዋ) ስር የሰደደ በሽታ ካለበት/ካለባት ወይም በህመም ምክንያት 
ለተራዘመ ጊዜ የሚቀር/የምትቀር ከሆነ ወይም በእርግዝና-ወይም ከወሊድ ጋር 
በተገናኘ ሁኔታ ከዚህ በታች እንደተገለጸው ርእሰ መምህር ከተማሪው(ዋ) 
ወላጅ/ሞግዚት ወይም ብቁ የሆነ ተማሪ፣ እንክብካቤ ከሚያደርግለ(ላ)ት 
የጤና ባለሙያ ማስረጃ ለመጠየቅ ይችላል/ትችላለች። 

 
(4)  እርግዝና - ወይም ከወሊድ/ከወላጅነት ጋር የሚገናኙ ሁኔታዎች 
 

(a) ት/ቤቶች የተማሪን መቅረት ምክንያታዊ እንደሆነ የሚቀበሉት፦ 
በእርግዝና ምክንያት ወይም ከወሊድ-ጋር በተያያዙ ምክንያቶች 
(ምጥ፣ ውልጃ፣ አራስነት፣ እና ከወሊድ በፊት እና ከወሊድ በኋላ 
ለህክምና ቀጠሮዎች፣ በተጨማሪም ት/ቤቶች የተማሪን መቅረት 
ምክንያታዊ እንደሆነ ይቀበላሉ 
 

(i) ተማሪ ልጅ ከወለደች በኋላ ቢያንስ ለ 10 ቀናት የመቅረት 
የወሊድ ፈቃድ ይኖራታል፣  
 

(ii) ከወሊድ ጋር የተገናኘ መቅረት፣ በህመም ወይም 
በተማሪው ህፃን የህክምና ቀጠሮ፣ በአንድ የትምህርት 
ዓመት ት/ቤት የሃኪም ማስረጃ እንዲቀርብ 
የማይጠይቅበትን አራት ቀናትን ጨምሮ፣ እና  

 
(iii) በእርግዝና ወይም በወላጅነት ምክንያት ወይም ከቤተሰብ 
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ህግጋት ጋር የሚገናኝ፣ ጉዲፈቻን ጨምሮ፣ የልጅ 
አሳዳጊነት እና ጉብኝት ማናቸውም ህጋዊነት ባለው ቀጠሮ 
ምክንያት መቅረት  

 
(b) ተማሪ በእርግዝና ወይም በወሊድ ምክንያት ሆስፒታል ከተኛች 

ት/ቤቶች ከተማሪው(ዋ) የህክምና ማስረጃ መጠየቅ ያለባቸው በሌላ 
ምክንያት ሆስፒታል የተኙ ተማሪዎችም የሚጠየቁ ከሆነ ብቻ ነው። 

 
(5)  ከፍርድ ቤት የመጥሪያ ትዕዛዞች 

 
(6)  ወደ ትምህርት ቤት እና ከትምህርት ቤት መልስ ሲጓጓዝ/ስትጓጓዝ የጤንነት 

አደጋ ሊያስከትል ይችላል ተብሎ የሚታሰብ ዓይነት ከባድ የአየር 
ጠባይ/ሁኔታ  

 
 ኃይማኖታዊ ክብረ በዓል ለማክበር 

 
(8)  ድንገተኛ ሁኔታ 

 
(9)  መባረር/መታገድ 

 
(10)  በት/ቤቶች የበላይ ተቆጣጣሪ/ተወካይ ግምት ከትምህርት ቤት ለመቅረት 

በቂ/አሳማኝ ይሆናሉ ተብለው የሚገመቱ ሌሎች አስቸኳይ/አጣዳፊ 
ምክንያቶችና ሁኔታዎች 

 
(11)  የመጓጓዣ አገልግሎት እንዲሰጣቸው የተፈቀዳላቸውን ተማሪዎች ከ MCPS 

የትራንስፖርት አገልግሎት እንዳይሰጥ የሚያግዱ/የሚከለክሉ ሁኔታዎች 
በዲስፕሊን ቅጣት ምክንያት ከ MCPS የመጓጓዣ አገልግሎት መታገድን 
አይጨምርም 

 
 

e)  ማናቸውም ከዚህ በላይ ከተዘረዘሩት ውጪ በሆኑ ምክንያቶች መቅረት በርእሰ 
መምህር/ተወካይ ህጋዊ ሊሆን ወይም ህጋዊ እንዳልሆነ ተደርጎ ሊቆጠር ይችላል። እላይ 
ከተጠቀሱት ምክንያቶች ውጪ የሆኑትን መቅረቶች እንደ ህጋዊ አድርጎ የመቀበል 
ስልጣን የተፈቀደ ነው። እንደአግባቡ፣ የቤተሰብ ጉዞ እንደህጋዊ መቅረት አይቆጠርም። 

 
በርእሰመምህር/ተወካይ ውሳኔ የተማሪ መቅረት ህጋዊ ተደርጎ ሊቆጠር የሚችለው 
በሚከተሉት ምክንያቶች ተመስርቶ መሆን አለበት።  

 
(1)  በተማሪው/በተማሪዋ መቅረት ምክንያት በትምህርቱ/በትምህርቷ ግስጋሴ ላይ 

የሚያስከትለውን ተጽኖ ለመቀነስ የማካካሻ ሥራ ሊኖር እንደሚችል የተማሪን 
የመቅረት ውሳኔ ከመሰጠቱ በፊት ከተማሪው/ ከተማሪዋ መምህር/መምህራን 
አስተያየት ከተሰጠ  

 
(2)  በተማሪው/በተማሪውዋ ላይ እስከዛሬ የተጠራቀመ ህጋዊ የሆኑና ህጋዊ 

ያልሆኑ በቀሪነት የተመዘገቡ ቀኖች ቁጥር 
 

(3)  መቅረት ያስፈለገበት ዓላማ ወይም ልዩ ምክንያት 
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(4)  የቀረበት/የቀረችበት ጊዜ ብዛት 

 
f)  አስፈቅዶ ለመቅረት ውሳኔ ከመሰጠቱ በፊት ከት/ቤት ስለመቅረት ጥያቄ ማቅረቢያ 

ማስታወሻ መቅረብ ይኖርበታል። 
 

g)  ተማሪ በአካል መማሪያ ክፍል በማይገኝበት/በማትገኝበት ጊዜ፣ ነገር ግን በ MCPS 
ቀጥታ ቁጥጥር ውስጥ እስካለ/እስካለች ድረስ በስቴት እና በአካባቢ ሪፖርት በማድረግ 
ዓላማ ተማሪዎች እንደሚገኙ ተደርጎ ይቆጠራል፣ ቢሆንም ግን በመማሪያ ክፍል ውስጥ 
አለመገኘታቸውን ለማረጋገጥ በመምህር አማካይነት ቀሪ ተብሎ ይመዘገባል። በስቴት 
እና በአካባቢ ሪፖርቶች ላይ በትክክል መመዝገቡን ለማረጋገጥ እንዲረዳ የቀሪ 
ተቆጣጣሪ ጸሐፊ ተግባራዊ የሆነ መለያ ኮድ ይመድባል/ትመድባለች። ይህን የመሳሰለ 
የመቅረት ምሳሌዎች (ነገር ግን በዚህ ብቻ አይወሰንም)፦ 

 
(1)  በ MCPS የመስክ ትምህርት ፕሮግራሞች በበጎ ፈቃደኝነት አገልግሎት 

ለመስጠት 
 

(2)  በስፖርት ለመሳተፍ 
 

(3)  የተማሪ አስተዳደር 
 

(4)  የመስክ ጉዞ 
 

(5)  የጤና አገልግሎት ክፍል ለመጎብኘት 
 

(6)  መካከለኛ/መሸጋገሪያ የትምህርት አገልግሎቶች 
 
(7)  በት/ቤት ውስጥ መታገድ 

 
h)  በረዥም ጊዜ ጉዞ ምክንያት ወይም ምክንያቱ ሳይገለጽ ከ 15 ተከታታይ የትምህርት 

ቀናት በላይ በወላጅ/ሞግዚት አማካይነት ከት/ቤት የቀሩ ተማሪዎች ከት/ቤት መልቀቅ 
ይኖርባቸዋል፣ እና ተማሪው/ተማሪዋ ከት/ቤት መልቀቅ እንዳለበት/እንዳለባት 
ለወላጅ/ሞግዚት ይገለጻል። MCPS የሚገምተው ወላጅ/ሞግዚት ተማሪውን/ተማሪዋን 
ከደረሰበት ደረጃ ትምህርት የማስቀጠል ኃላፊነታቸውን እንደሚያሟሉ ተደርጎ 
ይታሰባል፡፡ 

 
i)  ለተሟላ የትምህርት መከታተል ት/ቤት ሽልማት ለመስጠት ከፈለገ፣ በኃይማኖታዊ 

ምክንያት ከት/ቤት እንዲቀሩ የተፈቀደላቸውን ተማሪዎች ከተሸላሚነት አያግድም። 
 

4.   ከትምህርት መቅረትን መቆጣጠር 
 

a)  የተማሪዎች ከትምህርት ቤት መቅረት ለወላጆች/ሞግዚቶች በሪፖርት ካርድ ላይ 
ይገለጻል። 

 
b)  ርእሰ መምህር/ተወካይ ከት/ቤት ባልደረቦች ጋር በመተባበር፣ ከት/ቤት ስለመቅረት 

ለመከታተል የሚያስችል ሥርዓት በመመስረት በየዓመቱ ጁላይ 1 ላይ እንዲጸድቅ 
ለሚመለከተው የት/ቤቶች ተባባሪ የበላይ ተቆጣጣሪ ያቀርባል፣ እና 
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ለወላጆች/ሞግዚቶች እና ለተማሪዎች በእያንዳንዱ የትምህርት ዓመት መጀመሪያ ላይ 
የጸደቀውን የመቆጣጠሪያ ሥርአት ይሰጣቸዋል። 

 
c)  የተማሪ እና ቤተሰብ ድጋፍና ተሳትፎ ጽ/ቤት ከሌሎች የ MCPS ጽ/ቤቶች እና የውጭ 

ኤጀንሲዎች ጋር በመተባበር መደበኛ የትምህርት ክትትል ሳይጓደል ለመከታተል 
የሚያስችል ጣልቃገብነት ስልት በማዳበር ተግባራዊ ያደርጋል። 

 
d)  እያንዳንዱ ት/ቤት የራሱን የቀሪ መቆጣጠሪያ ስልት ያበጃል። ይህም ስልት መረጃዎችን 

ይቆጣጠራል፣ የትኩረት ጣልቃገብነትን ያመለክታል፣ እና ማበረታቻዎችን ያካትታል። 
 

B.  አንደኛ ደረጃ ት/ቤቶች (ሙዓለ ህጻናትን ይጨምራል) 
 

1.  በትምህርት ዓመት መጀመሪያ ላይ የኤለመንተሪ ትምህርት ቤት ርእሰመምህራን/ተወካዮች 
ልጃቸው በማንኛውም ቀን በምንም ምክንያት ከት/ቤት የሚቀር/የምትቀር ከሆነ ለት/ቤት 
እንዲያሳውቁ ወላጆችን/ተወካዮችን ይጠይቃል/ተጠይቃለች። 

 
2.  እስከተቻለ ድረስ፣ በኤለመንተሪ ትምህርት ቤት እድሜ ክልል የሚገኙ ተማሪዎች 

ወላጆች/ሞግዚቶች ልጃቸው ከት/ቤት እንደሚቀሩ አስቀድመው ካላሳወቁ በስተቀር በ 12፡00 
ሠዓት እኩለ ቀን ላይ በእያንዳንዱ መጀመሪያ በሚቀሩበት ቀን ይነገራቸዋል። 

 
3.  በህጋዊም ሆነ ህጋዊ ባልሆነ ምክንያት ከመጠን በላይ መቅረት የሚያበዙ የኤለመንተሪ ት/ቤት 

ተማሪዎችን እና/ወይም አርፋጆችን አግባብነት ወዳለው ጣልቃገብ እርምጃ ማስተላለፍ ይቻላል። 
በርእሰመምህሩ/በርእሰመምህሯ ወይም በእርሱ/በእርሷ ተወካይ ፈቃድ፣ ደጋግሞ የመቅረት 
አዝማሚያ ያሳዩ ተማሪዎች በት/ቤት በመደበኛነት መገኘትን ለመጨመር የተቀረጹ ከበድ ያለ 
የጣልቃ-ገብነት አገልግሎቶች እንዲያገኙ ለማድረግ ወደ ተገቢው ሠራተኛ ወይም ከት/ቤት ውጭ 
ወደ ሚገኙ ሌላ ኤጀንሲዎች ሊላኩ ይችላሉ። 

 
C.  መካከለኛ ደረጃ ት/ቤቶች 

 
በህጋዊም ሆነ ህጋዊ ባልሆነ ምክንያት ከመጠን በላይ መቅረት የሚያበዙ የመካከለኛ ደረጃ ት/ቤት 
ተማሪዎችን እና/ወይም አርፋጆችን አግባብነት ወዳለው ጣልቃገብ ማስተላለፍ ይቻላል። 
በርእሰመምህሩ/በርእሰመምህሯ ወይም በእርሱ/በእርሷ ተወካይ ፈቃድ፣ ደጋግሞ የመቅረት አዝማሚያ ያሳዩ 
ተማሪዎች በት/ቤት በመደበኛነት መገኘትን ለመጨመር የተቀረጹ ከበድ ያለ የጣልቃ-ገብነት አገልግሎቶች 
እንዲያገኙ ለማድረግ ወደ ተገቢው ሠራተኛ ወይም ከት/ቤት ውጭ ወደሚገኙ ሌላ ኤጀንሲዎች ሊላኩ 
ይችላሉ። አምስት ቀኖች ወይም ከዚያ በላይ ከት/ቤት ያለፈቃድ የቀሩ ተማሪዎች ከት/ቤት ቀሪ መሆናቸውን 
የሚገልጽ ደብዳቤ ይሰጣቸዋል።  

 
D.  ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤቶች 

 
 

1. ህገወጥ በሆነ ምክንያት ሦስት ጊዜ ከት/ቤት የሚቀሩ ተማሪዎች ለመውደቅ እንደሚችሉ 
ማስጠንቀቂያ ይሰጣቸዋል እና ወደ ት/ቤት ካውንስለር እና ወደ አስተዳዳሪ ይላካሉ። ተማሪዎች 
ያለበቂ ምክንያት የሚያረፍዱ ከሆነ እየተመዘገበ ሦስት ጊዜ ያለምክንያት ካረፈዱ አንድ ቀን 
ያለፈቃድ እንደቀሩ ተደርጎ ይወሰዳል። የት/ቤት ካውንስለር ተማሪው የቀረበትን ምክንያት 
ለማረጋገጥ እና ተገቢ የሆነ ጣልቃገብ እርምጃ ለመወሰን ከተማሪው(ዋ) እና ከወላጆች/ሞግዚቶች 
ጋር ምክክር ያደርጋል/ታደርጋለች። 
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2. አምስት ቀን ያለፈቃድ ከክፍል ትምህርት የቀሩ ተማሪዎች እነርሱ ወይም 
ወላጆቻቸው/ሞግዚቶቻቸው ተማሪዎቹ መቅረታቸውን በትክክል አልተመዘገበም ብለው 
የሚጠራጠሩ ከሆነ ይግባኝ ለመጠየቅ እንዲችሉ በቀጥታ ይገለጽላቸዋል፣ ወይም ከት/ቤት 
ካውንስለሮች/አስተዳዳሪዎች ጋር ት/ቤት የመከታተል እቅድ ጣልቃ ገብ እቅድ ያዘጋጃሉ። 

 
a) ይግባኝ መጠየቅ እና/ወይም የት/ቤት ክትትል ጣልቃ ገብ እቅድ በተማሪው፣ 

በወላጅ/ሞግዚት፣ ወይም በት/ቤት ካውንስለር/አስተዳዳር ቡድን የ MCPS ቅጽ 560-
26A, ለሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ተማሪዎች ብቻ ስለ ት/ቤት ክትትል ሪኮርድ ይግባኝ 
መጠየቂያ (Appeal of Attendance Recording, High School Students Only) 
በመሙላት ለመጠየቅ ይቻላል። 

 
b) የት/ቤት ካውንስለር/አስተዳደር ቡድን ስለ ማካካሻ ሥራ አስፈላጊነት ከመምህሩ(ሯ) 

ጋር በመነጋገር ኢንፎርሜሽኑን ለተማሪ እና ለተማሪ ወላጅ/ሞግዚት ይነገራል።  
 

c) ትምህርት ላይ መገኘት/መቅረት የተመለከተ የይግባኝና የጣልቃ-ገብነት/እርምጃዎች 
እቅድ ቅጾች በምክር አገልግሎትና በአስተዳደር ጽ/ቤቶች እንዲሁም በት/ቤቱ ድረ-ገጽ 
ላይ ይገኛል።  

 
d) አስተዳዳሪው/አስተዳዳሪዋ የጣልቃ-ገብ እቅዱን ከመረመሩ በኋላ (በፊርማቸው) 

ያጸድቁታል።  
 

e) ተማሪው/ተማሪዋ ወይም በትምህርት ገበታ ላይ መገኘትንና አለመገኘትን በተመዘገበበት 
ሁኔታ ላይ ይግባኝ መጠየቂያ ቅጽ ወይም በትምህርት ገበታ ላይ መገኘትን የማሻሻያ 
የጣልቃ-ገብ/ርምጃ ሳያሟላ/ሳታሟላ እና/ወይም ከህግ ውጭ በመቅረቱ የበለጠ 
ከቀጠለ/ከቀጠለች፣ ተማሪው/ተማሪዋ በዛ ኮርስ/ትምሀርት የመውደቅ አደጋ ላይ 
እንደሆነ/ እንደሆች ተደርጎ ይወሰዳል። 

 
 
ተዛማጅነት ያላቸው መረጃዎች፦ Annotated Code of Maryland, Education Article, §7-301.1; Code of 

Maryland Regulations 13A.08.01.01–07 
 
 
ስለ ደንቡ ታሪክ፦ ቀደም ሲል ደንቡ ይጠራ የነበረው Regulation No 515-1፣ ሴፕቴምበር 12/1980 (directory information updated/ተሻሽሏል)፣ ዲሴምበር 
1986 ተሻሻለ፣ ኦክቶበር 28/1993 ተሻሻለ፣ ኦገስት 19/1997 ተሻሻለ፣ ኖቬምበር 3/2005 ተሻሻለ፣ ሜይ 12/2010 ተሻሻለ፣ 7/2013 ተሻሻለ፣ ፌብሯሪ 4/2014 ተሻሻለ፣ 
ሴፕቴምበር11/2014 ተሻሻለ፣ ኦገስት 6/2015 ተሻሻለ፣ ፌብሯሪ 9/2018 ተሻሻለ። 


