Office of Shared Accountability
MONTGOMERY COUNTY PUBLIC SCHOOLS
Rockville፣ Maryland 20850

የደባል መኖሪያ ቤት ማሳወቂያ/መግለጫ
(SHARED HOUSING DISCLOSURE)

መመሪያዎች፡ክፍል I – በደባል ቤት ሁኔታ በሚኖርበት ጊዜ በወላጅ/አሳዳጊ የሚሞላ።
ክፍል II – ውሎችን ለማረጋገጥ ፈቃድ ባለው ሰው ፊት የተፈረሙ የወላጅ/አሳዳጊ እና የቤቱ ባለቤት ወይም የተከራየ/ችው ሰው ፊርማዎች መቅረብ አለበት።
ክፍል I
ይህ እታች በሚገኘው ተመሳሳይ አድራሻ የሚኖሩት የሚከተሉት እድሜያቸው ለትምህርት የደረሱ ልጆች በMontgomery County Public Schools
እንዲገቡ እንዲፈቀድላቸው ለመጠየቅ ነው።
የወላጅ/አሳዳጊ ስም_________________________________________________________________________________
የወላጅ/አሳዳጊ ስም_________________________________________________________________________________
የተማሪ(ዎች) ስም(ሞች)

የልደት ቀን
/

/

/

/

/

/

ክፍል

የመንገድ ስም
ከተማ________________________________________________________ስቴት

ዚፕ ኮድ

እላይ ስሙ/ሟ(ማቸው) የተገለጸው ተማሪ(ዎች) በMontgomery County Public Schools እንዲማሩ የሚፈቀድላቸው እላይ የተገለጸው አድራሻ የተማሪው/ዋ(ዎች)
እና የወላጅ(ጆች)/ህጋዊ አሳዳጊ(ዎች) እውነተኛ ህጋዊ መኖሪያቸው እስከሆነ ድረስ እና የንዋሪነት ማረጋገጫ (3 ደጋፊ ማስረጃዎች) እስከቀረቡ ድረስ ብቻ እንደሆነ ግልጽ
ነው። በእውነተኛው ህጋዊ መኖሪያ ቤት ላይ ለውጥ ቢኖር፣ ወዲያውኑ ትምህርት ቤቱ(ቶች)ን ማሳወቅ የወላጅ(ጆች)/ህጋዊ አሳዳጊ(ዎች) እና የቤቱ ባለቤት ሃላፊነት ነው።
ፊርማው/ዋን እታች ባስቀመጠው/ችው የቀረበው መረጃ ትክክለኛ እንደሆነ እሙን/የተረጋገጠ ነው። ሀሰተኛ መረጃ ማቅረብ ማጭበርበር ሲሆን የተማሪውን/ዎችን
(ከትምህርት ቤት) መባረር ያስከትላል፣ እንዲሁም በMontgomery County Public Schools በሀሰት ተመዝግቦ/ባ(ው) ለተገኘው/ችው(ኙት) ለእያንዳንዱ/ዷቻው
ተማሪ(ዎች) ተጻራሪ/ተገቢ የትምህርት ክፍያ ይጣልባቸዋል/ይወሰናል።
ክፍል I
እላይ በተዘረዘረው አድራሻ የሚገኘው ቤት ወይም አፓርትመንት ባለቤት(ቶች) ወይም ተከራይ/ዮች እንደመሆኔ/ናችን፣ እላይ በስም የተጠቀሰው/ችው ግለሰብ
እና ለትምህርት የደረሰ/ች ልጃቸው በቅን ልቦና ከእኔ/እኛ ጋር እንደሚኖሩ እና በMontgomery County የሕዝብ ትምህርት ቤት ለመግባት እና ነዋሪ
ላልሆኑ (ሰዎች) የሚጣለውን የትምህርት ወጭ ክፍያን ላለመክፈል እንዳልሆነ አሳውቃለሁ። የቅርብ ጊዜ የንብረት ቀረጥ ሂሳብ/ቢል ቅጅ፣ ወቅታዊ የኪራይ
ሊዝ ወይም የኪራይ ሊዙ ከአንድ አመት እድሜ በላይ ከሆነው፣ የኪራይ ሊዝ እና የቅርብ ጊዜ የፍጆታ (የውሃ፣ ኤሌክትሪክ ወ.ዘ.ተ) ሂሳብ የተከፈለበት
(ቢል) ለማቅረብ እስማማለሁ።
እዚህ ላይ ፊርማው/ዋን እታች ያሰፈረው/ችው የእነኝህን መግለጫዎች ትክክለኛነት ያረጋግጣል/ታረጋግጣለች፡ፊርማ፣ የቤት ባለቤት/ተከራይ

ስም ይጻፍ

ፊርማ፣ ወላጅ(ጆች)/ህጋዊ አሳዳጊ

ስም ይጻፍ

-

ስልክ
ስልክ

-

እኔ በዚህ ሰነድ በዚህ ቀን
በ
ወር 20
፣ እላይ የተጠቀሱት ደንበኞች በአካል በእኔ ፊት ቀርበው እና ህጉ
በሚያዘው መሠረት ከዚህ ቀደም ብሎ የተገለጹት መረጃዎች አስከሚያወቁት ድረስ፣ ባላቸው መረጃ እና እምነት መሰረት እውነት መሆናቸውን በሃሰት
ምስክር መቀጫ መሠረት ማህላ ማድረጋቸውን አረጋግጣለሁ።
አገልግሎቴ የሚያበቃው በ

/

/

ኖተሪ ፐብሊክ

በትምህርት ቤት ፐርሶኔል የሚሞላ
የትምህርት ቤት ስም

ቀን

/

/

ርእሰ መምህር/የእርሱ/ሷ ተወካይ_______________________________________________ስልክ ቁ.

-

-

ፕዩፕል ፐርሶኔል ሠራተኛ___________________________________________________ስልክ ቁ.

-

-

የMCPS ቅጽ 335-74፣ ሜይ 2014 የተከለሰ

ስርጭት፡- ቅጅ 1/ለወላጅ፣ ቅጅ 2/ለተማሪ መዝገብ፣ ቅጅ 3/ለፕዩፕል ፐርሶኔል ሠራተኛ

