የነዋሪነት እና የትምህርት ክፍያ ደረጃ አወሳሳን

MCPS ቅጽ 335-73
ጃንዩወሪ 2016

የልዩ ትምህርት እና የተማሪ አገልግሎቶች ፅ/ቤት Office of Special Education and Student Services
MONTGOMERY COUNTY PUBLIC SCHOOLS • Rockville, Maryland 20850

መመሪያዎች፡- ለተማሪው/ዋ ኃላፊነት ያለበት/ባት ወይም የሚያሟላ/የምታሟላ ተማሪ ክፍል I እና IIን ይሞላል/ትሞላለች፣ ከዛ ከሚጠየቁ ሰነዶች ጋር በተማሪዎች
አገልግሎት መምሪያ፣ ለነዋሪነት እና የመማሪያ ክፍያ አስተዳዳሪ ያስረክባል/ታስረክባለች። የMCPS Regulation JED-RA:- ነዋሪነት እና የትምህርት ክፍያ ይመልከቱ።
ክፍል 1፡- የተማሪ መረጃ

የተማሪ የመታወቂያ #

ተማሪ________________________________________________________________ የትውልድ ቀን

/

/

እድሜ

የተማሪ ጎሳ____________________________________________ ዘር_____________________________________________
ተማሪው/ተማሪዋ የሚገባበት/የምትገባበት ትምህርት ቤት_______________

ልዩ ትምህርት □ አዎ □ አይደለም 504 □ አዎ □ አይደለም
ለተማሪው/ዋ ኃላፊነት ያለበት ሰው_____________________________________________ ዝምድና _________________________
የመጨረሻ (የአያት ስም)

የመጀመርያ

የመካከለኛ መነሻ ፊደል

ተማሪው/ዋ ሊኖርበት/ልትኖርበት የታሰበው የMontgomery County አድራሻ ________________________________________________
መንገድ

ስልክ ቁጥር፡- የቤት

-

-

የሥራ

-

ከተማ

ስቴት

ዚፕ ኮድ

-

ዝውውር ከ፡- ካውንቲ_______________________ ስቴት________________________ ሀገር______________________________
መጨረሻ ትምህርት የተካፈለበት/የተካፈለችበት ትምህርት ቤት ሥም_ _________________________ የትምህርት ቤት ስልክ ____-____-_____
ክፍል II፡- ማመልከቻ የማቅረብ ምክንያት (በአንዱ ላይ ምልክት ያድርጉ)
ተቀባይነት ያላው ማስረጃ ምሳሌዎች፡- ወቅታዊ የሆነ የMontgomery County የንብረት የግብር መክፈያ ቢል ወቅታዊ የኪራይ ሊዝ። አንዲሁም ስም እና አድራሻ የሚያሳይ
የቅርብ ጊዜ የውሃ፣ የመብራት ፍጆታ ክፍያ ማስረጃ (ቢል) ያቅርቡ።

□

ተማሪው/ዋ በአሁኑ ጊዜ በMontgomery County ካለወላጅ/አሳዳጊ የሚኖር/የምትኖር እና የትምህርት ክፍያ ላለመክፈል የጠየቀ/ች። ተማሪው/ዋ አብሮ/አብራ የሚኖርበት/
የምትኖርበት ሰው የነዋሪነት ማረጋገጫ፤ የጥያቄውን/የማልከቻውን ምክንያት የሚያብራራ ጽሁፍ (ህጋዊ የተደረገ)፤ እና የወላጅ(ጆች)/አሳዳጊ(ዎች)ን ፈቃድ የሚገልጽ
ደብዳቤ (ህጋዊ የተደረገ) ማቅረብ። እንደዚሁም የትምህርት ክፍያን ላለመክፈል የከባድ ችግር ማሳመኛ ሰነድም ያቅርቡ። (በነዋሪነት እና አለምአቀፍ ቅበላ (Residency and
International Admissions) ሳይጸድቅ ተማሪውን/ዋን አይቀበሉ/አይመዝግቡ)።

□

የማሳደግ ኃላፊነት የሌለበት ወላጅ። የማሳደግ ኃላፊነት ከወሰደ ወላጅ/አሳዳጊ የስምምነት መግለጫ ደብዳቤ፣ የልደት ምስክር ወረቀት ከሁለቱ ወላጆች/አሳዳጊዎች ስሞች
ጋር፣ የማሳደግ ኃላፊነት ያልተሰጠው ወላጅ/አሳዳጊ መኖሪያ ማረጋገጫ ያቅርቡ።

□

ተማሪው/ዋ 18 አመት ወይም ከዛ በላይ ነው/ናት፣ (የሚያሟላ/የምታሟላ ተማሪ)፣ ወይም ከወላጅ/አሳዳጊ ቁጥጥር ነጻ የወጣ/ች፣ እና እራሱን/ራሷን የሚረዳ/የምትረዳ።
የአሁን የሥራ ቅጥር ማስረጃ (የቀጣሪ ሁሉም ደብዳቤዎች በህግ የተረጋገጡ መሆን አለባቸው)፣ የነዋሪነት ማረጋገጫ፣ እና የእድሜ ማረጋገጫ ያቅርቡ። (በመኖሪያ እና አለም
አቀፍ ቅበላዎች ሳይጸድቅ ተማሪውን/ዋን አይቀበሉ/አይመዝግቡ)።

□

ተማሪው/ዋ ከወላጅ(ጆች)/አሳዳጊ(ዎች) ጋር ይኖራል/ትኖራለች እና በ60 ቀን ውስጥ የዘላቂ/ቋሚ ቤት ማለቅ/መያዝን በመጠባበቅ ላይ ይገኛል/ትገኛለች። የሽያጭ ኮንትራት፣
ወይም የስምምነት ማስረጃዎች፣ ወይም የኪራይ ሊዝ ያቅርቡ። በነዋሪነት እና አለምአቀፍ ቅበላዎች ሳይጸድቅ ተማሪውን/ዋን አይቀበሉ/አይመዝግቡ)።
የአሁን አድራሻ

□	ተማሪው/ዋ

በMontgomery County (ምሳሌ፣ በማሳደጊያ፣ የቡድን ቤት) ውስጥ በወጣቶች (ታዳጊ) ወይም በማህበራዊ አገልግሎቶች ድርጅት እንዲገባ/እንድትገባ ተደ
ርጓል/ተደርጋለች።
(የጠባቂ የነዋሪነት ማረጋገጫ፣ የምደባ ማዘዣ፣ እና፣ ድርጅቱ ከስቴት ውጭ ከሆነ፣ የትምህርት ክፍያ እንዲከፈል ፈቃድ የተሰጠበትን በተጨማሪ ያቅርቡ።
(በትምህርት ቤት ካውንስሊንግ፣ በነዋሪነት እና የአለም አቀፍ ቅበላዎች ሳይጸድቅ ተማሪውን/ዋን አይቀበሉ/አይመዝግቡ)።

የድርጅቱ ስም_________________________________________ተጠሪ ሰው _________________________________________________
ስልክ

□

-

-

ከሜሪላንድ ውጭ ከሆነ ስቴት ይግለጹ _______________________________ (ማስረጃዎች ተያይዘዋል)

ነዋሪነትን ማረጋገጥ

እኔ ለተማሪው/ዋ ተጠያቂ እንደምሆን እና በዚህ ማመልከቻ ላይ እና በማናቸውም አባሪዎች የሚገኝ መረጃ እስከማውቀው ድረስ ትክክል፣ የተሟላ፣ እና አውነት መሆኑን አረጋግጣለሁ።
በተጨማሪም መረጃው ትክክል ባይሆን ወይም ለትምህርት ክፍያ የአለመክፈል ማመልከቻ ባይፈቀድ፣ ተማሪው/ዋ በሚመለከተው የማህበራዊ ወይም የወጣት/ታዳጊ አገልግሎቶች ድርጅት
ካልተመደበ/ች (ካልገባ/ካልገባች) በስተቀር፣ ለትምህርት ክፍያ እና/ወይም ተማሪው ነዋሪ ላልሆነበት ማንኛውም ወቅቶች የክፍያ ማስተካከያ ተጠያቂ እንደምሆን እረዳለሁ።

/

ፊርማ፣		ወላጅ/አሳዳጊ፣ ወይም የሚያሟላ ተማሪ

ቀን

/

ክፍል III፡- በዳሬይክተር፣ በትምህርት ቤት ካውንስሊንግ ክፍል፣ በነዋሪነት፣ እና አለም አቀፍ ቅበላዎች (SCRIA) የሚሞላ

□

ተማሪው/ዋ የMontgomery County ነዋሪ እና ለመመዝገብ ያሟላል/ታሟላለች። መረጃዎች
ተያይዟል።

□

ተማሪው/ዋ ያለ የትምህርት ክፍያ እንዲመዘገብ/እንድትመዘገብ ጸድቆለታል/ላታል።
ተማሪው/ዋ በከባድ ችግር ውስጥ ነው/ናት ወይም በሜሪላንድ የማህበራዊ አገልግሎቶች
ድርጅት የተመደበ/ች እና ለአሁኑ የትምህርት አመት ብቻ እንደ ነዋሪ የተወሰደ/ች።

□
□
□

ተማሪው/ዋ ነዋሪ አይደለም/አይደለችም እና ለ

አስተያየቶች፡-

ቀናት የትምህርት ክፍያ እንዳይከፍል/እንዳትከፍል ሆኗል።

ተማሪው/ዋ ነዋሪ አይደለም/አይደለችም ስለሆነም የትምህርት ክፍያ እንዲከፍል/እንድትከፍል ይገባዋል/ይገባታል።
ተማሪው/ዋ ነዋሪ አይደለም/አይደለችም እና ክፍያውን የሜሪላንድ የማህበራዊ አገልግሎቶች
ደርጅት ያልሆነ መከፈል ይገባዋል።

ፊርማ፣ ዳሬይክተር፣ የSCRIA

/

ቀን

/

