ከምድብ ትምህርት ቤት ዝውውር ስለመጠየቅ
(Change of School Assignment (COSA))

MCPS ቅጽ 335-45
ዲሴምበር 2018

የሞንጎመሪ ካውንቲ የህዝብ ት/ቤቶች (MCPS)
Rockville፣ Maryland 20850

መመሪያዎች፡- ወላጅ/አሳዳጊ የቅጹን ክፍል 1 በመሙላት ከኤፕሪል 2019 የመጀመሪያ የትምህርት ቀን በፊት ቅጹን ለአካባቢ ትምህርት ቤት ርእሰ መምህር ማስረከብ
ይኖርባቸዋል። ቅጹን ከመሙላትዎ በፊት ከምድብ ትምህርት ቤት ዝውውር (Change of School Assignment (COSA)) የመረጃ መጽሔት ዉስጥ የሚገኘውን መረጃ
በጥንቃቄ ያንብቡ። የትምህርት ቦርድ ፓሊሲ JEE ን፣ የተማሪ ዝዉዉሮች፣ እና የ MCPS ደንብ JEE-RA፣ የተማሪ ዝዉዉሮች እና አስተዳደራዊ ምደባዎችን ይመልከቱ።
ክፍል I:- የምድብ ትምህርት ቤት ዝውውር ጥያቄ ማመልከቻ። በወላጅ/አሳዳጊ የሚሞላ። (እባክዎን በባለቀለም ብእር/በታይፕ ይጻፉ)
ተማሪ______________________________________________________________________ የትውልድ ቀን
የመጨረሻ

የመጠርያ/መጀመሪያ

የልዩ ትምህርት አገልግሎቶች በማግኘት ላይ (ነውን/ናትን?)

አዎ □

/

የመ.ፊ

/

አይደለም □

አሁን ያለ(ች)በት ትምህርት ቤትየሚገባበት/የምትገባበት ክፍል__________________________________________ በሰፕቴምበር 2019________
የአካባቢ ት/ቤትየተጠየቀዉ______________________ ት/ቤትተግባራዊ የሚሆንበት__________________________ ቀን

/

/

ወላጅ/አሳዳጊ፦__________________________________________________________________________________________
አድራሻ፦_ __________________________________________________________________ የቤት ስልክ፡-

-

-

____________________________________________________________________ የስራ ስልክ፡-

-

-

-

-

መንገድ

	 ከተማ

ስቴት

ዚፕ ኮድ

የኢ-ሜይል አድራሻ፡-____________________________________________________________የእጅ ስልክ፦

በቤት ውስጥ የሚነገር ቋንቋ________________________________________________________________________ የሚፈለግ TTY□
ጥያቄ የቀረበበት ምክንያት፡□ የተለየ አስቸጋሪ ሁኔታ- እባክዎ በዝርዝር ይግለጹ፦ የማረጋገጫ ሰነድ/ማስረጃ ከዚህ ቅጽ ጋር አባሪ መሆን አለበት።
□ የቤተሰብ ዝውውር—በቤተሰብ ዝውውር ምክንያት ይህንን የትምህርት ዓመት ለማጠናቀቅ ብቻ ነው።
□ ወንድም ወይም እህት— በተጠየቀው ት/ቤት ታላቅ ወንድም/እህት በ ... ክፍል ይማራል/ትማራለች፣ የወንድም/እህት ስም _________________
□ ለተጣመሩ ኤሌሜንታሪ ት/ቤቶች በመጋቢ ቅጥ/ስርዓት ለመቀጠል የታሰበ (የ COSA ቅጽ እንደቀረበ ወዲያዉ የሚፈቀድ)
□ ከመካከለኛ ት/ቤት ወደ ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት በመጋቢ ቅጥ/ስርዓት ለመቀጠል የታሰበ፣ከወሰን ለዉጥ በስተቀር፣ቀደም ብሎ ለተፈቀደ የመካከለኛ ደረጃ
ትምህርት ቤት COSA። (ቀደም ሲል የፀደቀ የ COSA ቅጽ/ፎርም ከቀረበ ወዲያውኑ ሊጸድቅ ይችላል)
□ 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።
ለ 2019-2020 የትምህርት አመት፣ የመጠየቂያ ፎርሞች በ2019 ፌብርዋሪ ዉስጥ ከመጀመሪያው የትምህርት ቀን በኋላ፣ እና በኤፕሪል 2019
ከመጀመሪያዉ የትምህርት ቀን በፊት ገቢ መሆን 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። (የ MCPS ደንብ JEE-RA ን ይመልከቱ)።
በዚህ ቅጽ እና በማናቸውም አባሪዎች ላይ የቀረቡት መረጃዎች እኔ እስከማውቀው ድረስ ትክክለኛ፣ የተሟሉ እና እውነት ናቸው። ገቢ በተደረገ ማንኛዉንም መረጃ/ኢንፎርሜሽን
ማጭበርበር ለ COSA ውድቅ መሆን ምክንያት እንደሚሆን ተረድቻለሁ።
ፊርማ፣ ወላጅ/አሳዳጊ/እድሜ የሚያሟላ/የምታሟላ ተማሪ

/

ቀን

/

ክፍል II፡- የትምህርት ቤት ግምገማ። በተማሪው/ዋ የአካባቢ ት/ቤት ርእሰ መምህር የሚሞላ።
Residency Verification has been completed

Date

I have discussed this request with the parent/guardian

Yes □

/

/

No □

MCPS Student ID #
School #
/

Signature, Principal (Signature does not constitute agreement/disagreement with
the request but does verify that residency has been validated.)

Date

/

FORWARD TO: Director, Division of Pupil Personnel and Attendance Services (DPPAS), 850 Hungerford Drive, Room 211, Rockville, MD 20850
ክፍል III፡- DPPAS ACTION/እርምጃ። በ DPPAS አማካይነት የሚሞላ።
Forwarded to: Consortium Office □
DPPAS Decision:
□ Approved

Special Education □

□ Approved, to the end of school year

Date

/

/

□ Denied–No unique hardship documented

Comments:
Signature, Director or Coordinator, DPPAS

/

Date

/

ይግባኞች፡- በ DPPAS ከተከለከለ፣ ይግባኙ (እባክዎ ምክንያቱን እና ማንኛዉንም ተጨማሪ መረጃ ይግለጹ) ይህ ውሳኔ ከተሰጠበት ቀን ጀምሮ በ 15 የካላንደር ቀናት ውስጥ በፅሁፍ መቅረብ አለበት
ለ፦ አድራሻ፦ Office of the Chief Operating Officer, Montgomery County Public Schools, 850 Hungerford Drive, Room 43, Rockville, Maryland 20850.

