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መመሪያ የMONTGOMERY COUNTY የትምህርት 
ቦርድ 

 

ከዚህ ጋር የተዛመዱ ርእሶች፡- JEE‑RA, KLA, KLA-RA 
ኃላፊነት ያለው ቢሮ፡- ዋና ኣስፈፃሚ መኮንን 
 
 

የተማሪ ዝውውሮች 
 
 
A. ኣላማ 
 

Change of School Assignment/የት/ቤት ምደባ ለውጥ (COSA) ተብሎ የሚጠራ፣ ተማሪዎች ከኣካባቢያቸው 
ት/ቤት ወይም ከIndividualized Education Program/ግላዊ ትምህርት ፕሮግራማቸው (IEP) ውጭ ሌላ ት/ቤት 
እንዲከታተሉ ዝውውር ሊሰጣቸው የሚችሉባቸውን የተወሰኑ ሁኔታዎች ለማብራራት 

 
B. ጉዳዩ 
 

ተማሪዎች በሚኖሩበት በታወቀ ኣካባቢ (የኣካባቢ ት/ቤት)፟ ወይም በIEPያቸው መሰረት በተመደበላቸው ት/ቤት 
እንዲከታተሉ ይጠበቅባቸዋል።  በሰነድ የተደገፈ ልዩ ችግር ካለ፣ በMontgomery County ካውንቲ ውስጥ ኣንድ 
ቤተሰብ በቅርብ ጊዜ መኖርያውን ከቀየረ፣ እናም በኣንዳንድ ሁኔታዎች ታናሽ ወንድም/እህት ከታላቅ ወንድም/እሀት 
ጋር ተመሳሳይ ት/ቤት እንዲ(ድት)ከታተል ከተፈለገ፣ ከኣካበቢ ት/ቤት ወይም በIEP ሂደት ከተመደቡበት እንዲዛወሩ 
ተማሪዎች ለCOSAዎች ማመልከት ይችላሉ። 

 
C. ኣቋም 
 

1. ኣንድ/ዲት ተማሪ በሚከተሉት መስፈርቶች በመመስረት ለCOSA ማመልከት ይችላል/ትላለች፡- 
 

a) የተሰነደ ልዩ ችግር ሲቀርብ።  በርካታ ቁጥር ላላቸዉ ቤተሰቦች የጋራ የሆኑ ችግሮች እንደ ልዩ 
ችግር ኣይታሰቡም። 

 
b) ኣንድ ቤተሰብ በMontgomery County ውስጥ ኣድራሻ ሲለውጥ፣ በመጀመርያው ት/ቤት 

የመቆየት ምርጫ ግንዛቤ የሚያገኘው ወቅታዊውን የትምህርት ኣመት ለመፈፀም ብቻ ነው። 
 

c) ታላቅ ወንድም/እህት በመደበኛ/ኣጠቃላይ ት/ቤት ወይም የልዩ ትምህርት ፕሮግራም 
በሚመዘገብበት ት/ቤት፣ ታናሽ ወንድም/እህት መመዝገብ የሚ(ምት) ፈልግበት ኣመት ወቅት 
ለመከታተል ሲ(ስት)ፈልግ።   

 
d) ታላቅ ወንድም/እህት ማግኔት፣ የቋንቋ ኢመርሽን፣ ወይም ሌላ የመተግበርያ ፕሮግራም 

ሲ(ስት)ከታተል፣ ኣንድ-በ-ኣንድ እታየ ለታናሽ ወንድሞች/እህቶች ለመደበኛ የት/ቤት ፕሮግራም 
COSA ሊፈቀድ ይችላል።  የዚህ ኣይነት ፈቃድ በመማርያ ክፍል ቦታ የመኖር፣ የክፍል-ደረጃ 
ምዝገባ፣ የሰራተኛ ኣመዳደብ፣ ወይም በሚመለከታቸው ት/ቤቶች ላይ ተፅእኖ የሚያሳድሩ ሌሎች 
ታሳቢዎች ግንዛቤ ዉስጥ መግባት ኣለባቸው። 
 

e) እላይ የሚገኙት የc) እና የd) ክፍሎች የወሰን ለውጥ ከተደረገ ተግባራዊ ኣይሆኑም። 
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2. COSAዎች የሚከተሉትን ሂደቶች ማሟላት ይኖርባቸዋል፡- 

 
a) የCOSA ማመልከቻዎች ዝውውሩ ከሚፈለግበት የትምህርት ኣመት ኣስቀድሞ በፌብሩወሪ 1 እና 

በኤፕረል 1 መካከል በሚገኘው ጊዜ ውስጥ ገቢ መደረግ ኣለባቸው።  የCOSA ጥያቄያቸውን 
የሚመለከት ውሳኔ ወላጆችን/ኣሳዳጊዎችን እና ተማሪዎችን ከሜይ 31 በፊት ለማስታወቅ 
ኣስፈላጊው ጥረት ሁሉ ይደረጋል። ከኤፕረል 1 በኋላ የሚቀርቡ የCOSA ጥያቄዎች ተማሪው/ዋ 
የMontgomery County ኣዲስ ነዋሪ ካልሆነ/ች ወይም ከኤፕረል 1 በፊት ሊታይ/ሊገመት 
የማይቻል ቀና ኣስቸኳይ ሁኔታ ወይም ክውነት ከሌለ በስተቀር ተቀባይነት ኣይኖራቸውም። ይህን 
ሁኔታ የሚደግፍ ስነዳ መቅረብ ኣለበት። 

 
b) ከወቅታዊው መጋቢ ቅርፀታቸው ውጪ የተፈቀደ COSA የሚቀበሉ ተማሪዎች በኣትሌቲክስ 

ለመሳተፍ ብቃት እንዲኖራቸው ኣዲሱን ት/ቤት ለኣንድ ሙሉ ኣመት መከታተል ኣለባቸው።  
ለዚህ ገደብ ማስወገጃ መጠየቅ ማመልከት ይቻላል። 

 
c) COSAን የሚቀበሉ ወላጆች/ኣሳዳጊዎች የትራንስፖርት ሃላፊነት ይኖርባቸዋል፣ እናም የተማሪ 

የመኪና ማቆሚያ ደንብ እንደየት/ቤቱ እንደሚለያይ ማወቅ ይኖርባቸዋል። 
 
d) የሎተሪ ምደባዎች ከተከናወኑ በኋላ ከኣንድ ኮንሰርሸም ት/ቤት ወደ ሌላ ዝውውሮች የሚመሩት፣ 

በልዩ ችግር በመመስረት፣ በኮንሶርሻ ምርጫና ትግባሬ ፕሮግራም ኣገልግሎቶች ክፍል ኣማካይነት 
ነው። 

 
3. ኣንድ ተማሪ ከኣካባቢው ት/ቤት ሌላ ት/ቤት ለመከታተል በሚከተሉት ሁኔታዎች COSAዎች 

ኣያስፈልጉም፡-   
 

a) በCOSA የመካከለኛ ደረጃ ት/ቤት የሚ(ምት)ከታተል ተማሪ በዚያ መካከለኛ ደረጃ ት/ቤት 
መጋቢ ቅርፀት ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት መከታተል የሚ(ምት)ፈልግ። 
 

b) በካውንቲ-ኣቀፍ ፕሮግራሞች፣ የኣካባቢ ፕሮግራሞች፣ ወይም ወደነዚህ ፕሮግራሞች ፍትሃዊ 
መዳረሻ ለማራመድ በት/ቤቶች የበላይ ተቆጣጣሪ ተለይተው በህትመት በየኣመቱ የሚወጡና 
በሚሰራጩ ፕሮግራሞች የተመዘገቡ ተማሪዎች።  በፕሮግራሙ መሳተፍ ካቋረጡ ተማሪዎች ወደ 
ኣካባቢያቸው ት/ቤት እንዲመለሱ ለማስገደድ የMCPS መብቱ የተጠበቀ ነው። 

 
c) በኣሁኑ ወቅት በቋንቋ ኢመርሽን ፕሮግራም የተመዘገበ እና ታናሽ ወንድሙ/ሟ/እህቱ/ቷ 

ለመመዝገብ በሚ(ምት)ፈልግበት ኣመት በዚያው የቋንቋ ኢመርሽን ፕሮግራም መመዝገብ 
የሚ(ምት)ቀጥል ታላቅ ወንድም/እህት ያለው/ያላት ማንኛው(ዋ)ም ልጅ፣ በቋንቋ ኢመርሽኑ 
ፕሮግራም ውስጥ ለመግባት በት/ቤቶች የበላይ ተቆጣጣሪ በተመሰረተው ሎተሪ መሳተፍ 
ይችላል/ትችላለች።  የዚህ ኣይንቱ ሎተሪ የእነዚህን ታሳቢዎች ግንዛቤ የሚያካትት የመመዘኛ 
ሂደት ያካትታል፡- (ሀ) በኣሁኑ ወቅት በቋንቋ ኢመርሽን ፕሮግራም የተመዘገበ እና ታናሽ 
ወንድሙ/ሟ/እህቱ/ቷ ለመመዝገብ በሚ(ምት)ፈልግበት ኣመት በዚያው የቋንቋ ኢመርሽን 
ፕሮግራም መመዝገብ የሚ(ምት)ቀጥል ታላቅ ወንድም/እህት ያላቸው ተማሪዎች፤ (ለ) 
ማህበራዊ-ኤኮኖሚያዊ ይዘት እና ድህነት፤ እና፣ (መ) በተለዩ ሁኔታዎች፣ 
የማጠራቀሚያ/catchment መስክ፣ የመሳሰሉ፣ በት/ቤቶች የበላይ ተቆጣጣሪ የተለዩ ሌሎች 
ታሳቢዎች። በ2017-2018 የትምህርት ኣመት በቋንቋ ኢመርሽን ፕሮግራም የተመዘገበ እና ታናሽ 
ወንድሙ/ሟ/እህቱ/ቷ ለመመዝገብ በሚ(ምት)ፈልግበት ኣመት በዚያው የቋንቋ ኢመርሽን 
ፕሮግራም መመዝገብ የሚ(ምት)ቅጥል ታላቅ ወንድም/እህት ያለው/ያላት ማንኛው(ዋ)ም ልጅ፣ 
በዚያ ፕሮግራም ውስጥ ለመግባት በሚካሄደው ሎተሪ መሳተፍ ሳያስፈልግ በቋንቋ ኢመርሽኑ 
ፕሮግራም መመዝገብ ይችላል/ትላለች። 
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D. የተፈለጉ ውጤቶች 
 

1. የኣካባቢ ት/ቤት ክትትልን በማራመድ እና የቦታዎች ተፈላጊነትን ወይም ጥበትን እና የየራስ ት/ቤቶችን 
የሰራተኛ ምደባ በማክበር የት/ቤት ክትትል ወሰኖችን ማረጋጋት መንከባከብ/መጠበቅ። 
 

2. የተሰነደ ልዩ ችግር፣ በቅርብ ጊዜ የቤተሰብ መኖርያ ኣድራሻ ለውጥ በMontgomery County ውስጥ፣ 
ወይም ታንሽ ወንድም/እህት ከታላቅ ወንድም/እህት ጋር ተመሳሳይ ት/ቤት እንዲከታተል እንዲፈቀድ ልዩ 
ሁኔታ የሚመለከቱ ሁኔታዎች ሲያጋጥሙ ተማሪዎች COSA የሚቀበሉበት ሂደት ማቅረብ። 

 
3. በCOSAው ሂደትና በካውንቲ-ኣቀፍ ፕሮግራሞች መካከል ላለው ግንኙነት ማብራርያ ማቅረብ። 

 
E. የትግባሬ ስልቶች 
 

ይህ መመርያ ተግባራዊ የሚሆነው በኣስተዳደር ደንብ ኣማካይነት ነው። 
 
F. ግምገማ እና ዘገባ 
 

ይህ መመርያ የሚገመገመው በትምህርት ቦርድ የግምገማ  ሂደት መመርያ መሰረት ነው። 
 

 
 
 
የመመርያ ታሪክ፡-  ውሳኔ ቁ. 288‑72፣ ኤፕረል 11፣ 1972፣ የተሻሻለው በውሳኔ ቁ.  825‑72፣ ዲሰምበር 12፣ 1972 ዳግመ ቅርፀር በውሳኔ ቁ.... መሰረት  333‑86፣ 

ጁን 12፣ 1986 እና ውሳኔ ቁ.  458‑86፣ ኦገስት 12፣ 1986፣ የፀደቀው በውሳኔ ቁ. 517‑86፣ ሴፕተምበር 22፣ 1986፤ የተገመገመበት ፌብሩወሪ 1995፤ የተሻሻለው 
በውሳኔ ቁ. 92-02፣ ማርች 12፣ 2002፤ ቀላል መሻሻል፣ ኖቨምበር 16፣ 2006፤  የተሻሻለው በውሳኔ ቁ. 124-17፣ ማርች 17፣ 2017። 
 


