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የዲካልብ ካውንቲ ትምህርት ጽሕፈት ቤት 
 

 

የተማሪዎች የሥነሥነ-ሥርዓት ደንብ፤ 

የተማሪዎች መብቶች እና ኃላፊነቶች እንዲሁም ባህሪይ ማጎልበቻ 
መመሪያ 

 
 

2016-2017 
የመጀመሪያ ደረጃ ት/ቤት 

የመካከለኛ ደረጃ ት/ቤት 

የሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት 

 
 
 
 

ምስጋና ለዲካልብ ዓለምዓቀፍ ዌልካም ማዕከል ይሁንና የዲካልብ ካውንቲ ትምህርት ጽሕፈት ቤት የተማሪዎች 
የሥነሥነ-ሥርዓት መመሪያ፤ የተማሪዎች መብቶች እና ኃላፊነቶች እንዲሁም ባህሪይ ማጎልበቻ መመሪያ ትርጉም 
በልዩልዩ ቋንቋዎች አዘጋጅቶ ያቀርችብላችኋል። የትርጉሙን ቅጅ ለማግኘነት ለትምህርት ቤቱ ርእሰ መምህር ጥያቄ 

በማቅረብ ወይም ከድረገጽwww.dekalb.k12.ga.us/student‐relations ማግኘት ይቻላል። 

 

የእንግሊዝኛው እትም ከሌሎች ትርጉሞች ይልቅ ትክክል እንደሆነ ተደርጎ መቆጠር ይኖርበታል። 
 

የትርጉሞች አለመስማማት ወይም አለመጣጣም በሚከሰትበት ወቅት የእንግሊዝኛው እትም የበላይነት ኖሮት ተቀባይነት 
ያለው ይሆናል። 

AMHARIC



French 
Déclaration sur la Disponibilité de Traduction/Interprétation 
 
Le District Scolaire du Comté de DeKalb assurera que les parents et les élèves auront accès aux informations essentielles concernant leurs droits et responsabilités dans une langue qu’ils peuvent 
comprendre. Une copie imprimée de la traduction du Code de Conduite des Élèves ~ Droits et Responsabilités des Élèves et Manuel de Développement du Caractère ou autres documents, ainsi que les 
services d’interprétation, peuvent être obtenus de l’administration de l’école. Une version électronique du Code de Conduite des Élèves ~ Droits et Responsabilités des Élèves et Manuel de 
Développement du Caractère est disponible à www.dekalb.k12.ga.us/student‐relations. 
 
Somali                                                                                                
 Warbixinta HelitaankaTutjumaadda/Fasiraadda 
Dugsiga Degmadda DeKalb waxa uu hubin doonaa in dhammaan waalidka iyo ardayda ay ku helaan xogta lamahuraanka ah ee ku saabsan xuquuqdooda iyo waajibaadkooda luqadda ay fahmi karaan. 
Codsiyadda nuqulo daabacan oo ah Xeerka Dhaqanka Ardayga ~Xuquuqda Ardayaga iyo Waajibaadka Buug yaraha Horumarinta Dabeecadda ama warqaddo xogeed oo kale iyo codsiga adeegyadda 
turjumaadda af celinta ah ayaa loo samayn karaa maamulka dugsiga.Qaab elektarooni ah oo ah Xeerka Dhaqanka Ardayga ~Xuquuqda Ardayaga iyo Waajibaadka Buug yaraha Horumarinta  
Dabeecadda ayaa laga heli karaa www.dekalb.k12.ga.us/student‐relations. 
 
Chinese 

 
Bengali 

aনুবাদ/ভাষাnরেসবা পাoয়ার বববৃিব 
ে◌ব মা বাবা eবং ছাtছাtীরা যািস ি◌◌াসদর পেস ববাধগময ভাষায় s s aবধকার eবং দাবয়t িবর ববষসয় pসয়াজনীয় ি◌থয্ বপিস পাসরন িবকযাl কাuিব sুি◌ িবিবk ি◌◌া ে◌◌ুবনিবি◌ করসব| sুি◌ pশাে◌সনর কাসছ ভাষাnর 
পবরসষবার aনুসরাধ eবং 
 ছাtছাtীসদর আচরণ ে◌◌ংিবি◌◌া‐ছাtছাtীসদর aবধকার eবং দাবয়েtমূি◌ eবং চবরt ববকাশ পুিবকা বা aনযানয দিবিসর aনুবাবিদ ি◌◌াি◌ড কবপর aনসুরাধ করা যায়| www.dekalb.k12.ga.us/student‐relations  
‐e ছাtছাtীসদর আচরণ ে◌◌ংিবি◌◌া‐ছাtছাtীসদর aবধকার eবং দাবয়েtমূি◌ eবং চবরt ববকাশ পুিবকার eকিট iিসkবনক ে◌◌ংsরণ পাoয়া যাসব| 
 
Amharic 
የጽሑፍ ወይም የቃል ትርጉም አገልግሎት መግለጫ  
የዲካልብ ካውንቲ የትምህርት ሚኒስቴር ሁሉም ወላጆች ሊያውቁት የሚገባ አስፈላጊ መረጃዎችን እና መብት እና ኃላፊነታቸውን የሚገልጹ መረጃዎችን ለማግኘት የሚችሉ መሆናቸውን እና በሚገባቸው ቋንቋ የሚያቀርብ መሆኑን ይገልጻል። ተተርጉሞ የቀረበውን 
የተማሪ የሥነ ሥርአት መመሪያ እና የተማሪ መብት እና ኃላፊነትን የሚገልጽ ጽሑፍ እንዲሁም የጠባይን እድገት ሁኔታ የሚያስረዳ መጽሄት እና ሌሎች የማስረጃ ጽሑፎችን እና የትርጉም አገልግሎት ጥያቄዎችን ለትምህርት ቤት አስተዳዳሪ ማቅረብ ይቻላል። የተማሪ 
የሥነ ሥርአት መመሪያ እና የተማሪ መብት እና ኃላፊነትን እና የጠባይን እድገት ሁኔታን የሚገልጹ ጽሑፎች በኤሌክትሮኒክ መስመር በኩል ማግኘት ይቻላል። አድራሻ፡ www.dekalb.k12.ga.us/student-relations. 
 
Spanish                                                                                                 

Declaración de disponibilidad de traducción/interpretación                                                            
El distrito escolar del condado de DeKalb se asegurará que todos los padres y alumnos tengan acceso a la información esencial relacionada a sus derechos y responsabilidades en un idioma que puedan 
entender. La solicitud de una copia traducida del Manual del Código de Conducta Estudiantil~Derechos y Responsabilidades del Alumno y Desarrollo del Carácter u otros documentos, como también la 
solicitud para los servicios de un intérprete se pueden hacer a la administración de la escuela. Una versión electrónica del Manual del Código de Conducta Estudiantil ~Derechos y Responsabilidades del 
Alumno y Desarrollo del Carácter está disponible en www.dekalb.k12.ga.us/student‐relations. 
 
Arabic 

  الترجمة الشفھية و الكتابيةبيان لتوفير 
االھل . يفھمھا ان يستطيع التي اللغة او العربية باللغة الواجبات و بالحقوق يتعلق فيما االساسية المعلومات توفر تضمن سوف والطالب لالھالي ديكالب منطقة في التعليم ھيئة ان  

الحقوق و الواجبات و كتيب بناء  –الطالب الحقوق و الواجبات و كتيب بناء الشخصية و اوراق اخرى تحتاج الى ترجمة من ادارة المدرسة .و كذلك تتوفر نسخة الكترونية لمدونة سلوك  –تطلب نسخة مطبوعة عن مدونة سلوك الطالب 
 .www.dekalb.k12.ga.us/student.relationsالشخصية علي الرايط التالي:                                         
Vietnamese 
Tuyên Bố về Dịch Vụ Phiên Dịch/Thông Dịch 
 
Hệ Thống Trường Học Quận DeKalb bảo đảm tất cả các cha mẹ và học sinh sẽ được quyền xem các thông tin liên quan đến quyền lợi và trách nhiệm của họ bằng ngôn ngữ mà họ hiểu được.  
Họ có thể yêu cầu ban quản trị của trường cấp cho những bản dịch thuật in ra của Bộ Kỷ Luật Học Sinh – Quyền Lợi và Trách Nhiệm của Học Sinh và Cẩm Nang Phát Triển Tính Tình, hoặc những  
tài liệu khác, và yêu cầu những dịch vụ thông dịch. Có thể thấy bản văn điện tử của Bộ Kỷ Luật Học Sinh – Quyền Lợi và Trách Nhiệm của Học Sinh và Cẩm Nang Phát Triển Tính Tình ở trang mạng 
www.dekalb.k12.ga.us/student‐relations.                                                                                                                                    
 
Burmese  

 
pum;jyefESifh bmomjyefqdkr_rsm; toifh&&SdEdkifa=umif; a=unmcsuf 

rdbrsm;ESifh ausmif;om;rsm;taejzifh 4if;wdk h. tcGifhta&;rsm;/ wm0efrsm;ESifh ywfoufaom ta&;}uD;onfh tcsuftvufrsm;udk 4if;wdk hem;vnfEdkifaom bmompum;jzifh tvG,fwul &&SdEdkif&ef DeKalb c&dkifausmif; 
rsm;rS yHhydk;ay;rnfjzpfonf? bmomjyefvkyfief;rsm; tygt0if/ ausmif;om;usifh0wfpnf;urf;-ausmif;om;{?f tcGifhta&;rsm;/ wm0efrsm;ESifh tusifhpm&dwWzHG h+zdK;r_ vrf;!$efpmtkyf. yHkEdSyfrdwWL odk hr[kwf tjcm;bmomjyefxm; 

aom pm&Gufpmwrf;rsm;. yHkEdSyfrdwWL rsm;udk ausmif;tkyfcsKyfa&;xHrSwpfqifh &&SdEdkifonf? tifwmeufrSwpfqifhvnf; www.dekalb.k12.ga.us/student.relations  wGif ausmif;om;usifh0wfpnf;urf;-ausmif;om;{?f 
tcGifhta&; 

rsm;/ wm0efrsm;ESifh tusifhpm&dwWzHG h+zdK;r_ vrf;!$efpmtkyf. tDvufx&Gef;epf rluGJudk &&SdEdkifonf? 
                                                                                                                                        

Nepali                                                                                                                                   
                 

  



 

1  

የወላጅ /የአሳዳጊ ፊርማ ገጽ 

ይህን ገጽ በሦስት (3) ቀናት ውስጥ ወደ የእርስዎ ትምህርት ቤት ይመልሱት። 
  

ወላጅ /አሳዳጊ  

ሰነዱን ስለ መቀበል የተሰጠ ማረጋገጫ 

 
ይህንን የተማሪዎች የሥነሥነ-ሥርዓት መመሪያ፤ የተማሪዎች መብቶች እና ኃላፊነቶች እንዲሁም ባህሪይ ማጎልበቻ መመሪያ ከልጅዎ ጋር በመሆን ያንብቡትና 

በትምህርት ቤቱ ሰላምና ፀጥታ መስፈን ልጅዎን ያለውን ሚና አጽዕኖት ሰጥተው ያሳዩ። በተጨማሪም ይህ መመሪያ ስለ ተማሪው የትምህርት ውጤት መረጃ፤ 

ስለቤተሰብ የትምህርት መብትና የግል መረጃ አጠባበቅ ደንብ /ቤትመግመአደ/ ጠቃሚ መረጃ ይዝዋል። ይህንን መመሪያ መቀበልዎን ለማረጋገጥ ከዚህ በታች 

ፊርማዎን እንዲያስቀምጡልን እናሳስባለን። ከዚያ በኋላ በነጠብጣብ መስመር ላይ በመቅደድ ለትምህርት ቤቱ ይመልሱልን። ስለአጋርነትዎ እናመሰግናለን። 

 
የክረምት ትምህርት/ፕሮግራሞች ኃላፊነቶች 

በዚህ 2015-2016 የተማሪዎች የሥነሥነ-ሥርዓት መመሪያ፤ የተማሪዎች መብቶች እና ኃላፊነቶች እንዲሁም ባህሪይ ማጎልበቻ መመሪያ የሚገኙትን ሁሉንም 

የአካባቢ የክልልና የፌደራል ፖሊሲዎች፤ ሕጎችሕጎች፤ ደንቦች፤ ድንጋጌዎችና መመሪያዎች ከ2015-2016 ቀጥሎ በሚመጣው የክረምት ትምህርት ፕሮግራም 

ተግባራዊ ለማድረግ መስማማቴን አረጋግጣለሁ። በተጨማሪም በ 2015-2016 የዲካልብ ካውንቲ የ ክረምት የትምህርት ፕሮግራም ወቅት መመሪያውን ብተላለፍ 

በዚህ 2015-2016 የተማሪዎች የሥነሥነ-ሥርዓት መመሪያ፤ የተማሪዎች መብቶች እና ኃላፊነቶች እንዲሁም ባህሪይ ማጎልበቻ መመሪያ የተጠቀሱትን ርምጃዎች 

በጥንቃቄ መረዳቴን አረጋግጣለሁ። 

 

በልዩ ልዩ ጥናቶች የተማሪ ተሳትፎ ስምምነት 

የጆርጅያ ስቴት የትምህርት ቢሮ በየዓመቱ ከ 6ኛ እስከ 12ኛ ክፍል ያሉትን ተማሪዎች በልዩ ልዩ ጥናቶች ያሳትፋል። ጥናቶቹ ስለ አደንዛዥ ዕፅ፤ ድብድብ፤ 

የአእምሮ ጤንነት፤ የአሽከርካሪነት፤ የአካል ብቃት አንቅስቃሴና አመጋገብን ይመለከታል። ጥናቶቹ የግለሰብን ማንነት ይፋ አያደርጉም። ጥናቶቹ የትምህርት ቢሮው 

በፍላጎት ላይ የተመሰረቱ ፕሮግራሞችን ለመንደፍና ለመገምገም ያስችሉታል። የተማሪ ተሳትፎ በፈቃደኝነት ላይ የተመሠረተ ነው። በተጨማሪ ተማሪ መብት 

የተሻሻለውን በገጽ 50 የመልከቱ። ይህ ጥናት ሁሉም ተማሪዎች እንዲሳተፉ ከሚጠበቅባቸው የትምህርት ቢሮው የደህንነት ኦዲት የተለየ ነው። 

 

_________ የእኔ ልጅ በጆርጂያ የትምህርት መምሪያ የጆርጂያ ተማሪ የጤና ዳሰሳ ጥናት ላይ እንዲሳተፍ (እንድትሳተፍ) አልፈቅድም። 

 

_________ የእኔ ልጅ በጆርጂያ የትምህርት መምሪያ የጆርጂያ ተማሪ የጤና ዳሰሳ ጥናት ላይ እንዲሳተፍ (እንድትሳተፍ) ፈቅጄያለሁ። 

 

የዲካልብ ካውንቲ የሰላማዊ ትምህርት ቤት ቃል ኪዳን 

የእኔ የግል ምርጫዎችና ተግባሮች በድካልብ ካውንቲ ከሚገኙ ሌሎች ተማሪዎች ምርጫዎችና ተግባሮች ጋር ተዳምረው ልዩነትን ያመጣሉ። ይህንን ቃል ኪዳን 

በማክበር ሰላማዊና ስኬታማ ትምህርት ቤት ለመፍጠር የበኩሌን ድርሻ አበረክታለሁ። ጥሩ ተማሪ መሆን እንደምችል አምናለሁ።  

 

የመልካም ባህሪይ ባለቤት መሆን እንደምችል አምናለሁ። ጠንክሬ ብሠራ እንደሚሳካልኝ አምናለሁ። ስለዚህ ጠንክሬ እሠራለሁ። መማር እችላለሁ። ስለዚህ 

እማራለሁ። የትምህርት ቤቴን ደህንነት ለመጠበቅ በየተማሪዎች የሥነሥነ-ሥርዓት መመሪያ፤ የተማሪዎች መብቶች እና ኃላፊነቶች እንዲሁም ባህሪይ ማጎልበቻ 

መመሪያ የተደነገጉትን ደንቦችና መመሪያዎች ለማክበር ቃል እገባለሁ። የትምህርት ቤቱን ሕጎች መተላለፍ ጉዳዩ በዲሲፕሊን ከታዬ በኋላ እስከ 10 ቀን የሚደርስ 

ከትምህርት ቤት መገለል እንደሚያስከትል ተረድቻለሁ። እንደ ጥፋቴም ክብደት ታይቶ ከትምህርት ቤት እስከ መታገድና ሌላ አማራጭ ትምህርት ቤት 

እስከመመደብ እንደሚያደርስ በሚገባ ተረድቻለሁ። 

 

የትምህርት ግዴታ 

የትምህርት ግዴታን የተማሪ በትምህርት ገበታ ላይ የተማሪ ዲሲፕሊን የሆነውን መገኘት/ሥነምግባርን በተመለከተ የጆርጂያ ስቴት የትምህርት ቢሮ ሕጎችን 

አክብሮ አለመገኘት የሚያስከትለውን መዘዝና ቅጣት መረዳቴን አረጋግጣለሁ። (ለተጨማሪ መረጃ ገጽ 35-36 እና 38 ይመልከቱ)። 
 

 

  

 ቀን

የወላጅ/ የኣሳዳጊ ፊርማ

እባክዎ ይፈርሙበትና ቀንና ዓመተ ምህረቱን ሞልተው ለክፍሉ መምህር አምጥተው ይስጡልን። 

ቀን

አስተያየት:- 

የተማሪው ስም_______________________________________________________________________________________________________________ 
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ይህ ገጽ ባዶ የተተወው ሆን ተብሎ ነው። 
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የአርዕስት ማውጫ 
 

የትርጉም አገልግሎት መኖሩን የሚመለከት መግለጫ ገጽ የውስጥ ሽፋን

  ወላጅ/የአሳዳጊ መፈረሚያ ገጽ ገጽ 1

የፖሊሲ መግለጫ  ገጽ 4

የተማሪዎች የሥነሥነ-ሥርዓት መመሪያ ዓላማ ገጽ 4

መማርና የተማሪዎች የሥነሥነ-ሥርዓት መመሪያን ስለማክበር ገጽ 5

ፍትሐዊ የትምህርት ዕድል  ገጽ 5

በተማሪዎች ላይ የዲሲፕሊን መመሪያው ተፈጻሚነት  ገጽ 6

የዲሲፕሊን ጉድለት የማጣራት ሂደት  ገጽ 6

የሕግ መተላለፍ ድርጊት አመላካቾች  ገጽ 7-9 

ባህሪይ ዝንባሌዎች  ገጽ 10-11 

የሕግ መተላለፍና የዲሲፕሊን ርምጃዎች (አርቲአይ) ገጽ 12-13 

አዎንታዊ የባህሪ ልዩ እገዛዎች እና ድጋፎች (ፒቢአይኤስ) ገጽ 13 

 የቀደመውን መልካም ባሕሪ የማስመለስ ተግባራት ገጽ 14 

የባህሪ ስትራቴጂዎች፣ የዲሲፕሊን አማራጮችና ቅጣቶች ገጽ 15-19 

የሕግ መተላለፍና የዲሲፕሊን ርምጃዎች ልኬት ደረጃ (ማትሪክስ) ገጽ 20-23 

የሕግ ጥስት የሚያስከትለው መዘዝ ገጽ 24-44 

የአውቶቡስ ፌርማታ ሕጎች ገጽ 45-46 

የሥነሥነ-ባህሪይ ስትራቴጂዎች፣ የዲሲፕሊን አማራጮች እና የሚያስከትሉዋቸው ቅጣቶች ገጽ 47-48 

የዲሲፕሊን ርምጃዎች ዓይነት ትርጉም ገጽ 49-50 

በመፀዳጃ ቤት በሎከር የሚጠብቅ አጠቃቀም ሥርዓት ገጽ 50 

የተማሪ ዲሲፕሊን አፈጻጸም/ይግባኝ  ገጽ 50-52 

አማራጭ የተማሪ ምደባ  ገጽ 53-54 

ፍተሻ ገጽ 54-55 

መሣሪያ ከት/ቤት ውጭ ማራቅ  ገጽ 56-57 

የተማሪ መብትና ግዼታ ገጽ 58-60 

የተማሪ ቅሬታ ስለመስማት  ገጽ 61-62 

ኢንተርኔትና ቴክኖሎጂ አጠቃቀም ገጽ 63-64 

ተጨማሪ የደህንነትና የዲሲፕሊን መረጃ  ገጽ 65-75 

መገለልና መታገድ ገጽ 76-77 

ክፍል 504 ሥር ለተማሪዎችና ለወላጆች መብት ስለማሳወቅ ገጽ 78-79 

ክፍል 504 በአካሄድ ላይ የሚወሰዱ ጥንቃቄዎች ገጽ 80-81

ልዩ ትምህርት፡- መብት እና ግዴታዎችን ለመገንዘብ የወላጅ መመሪያ ገጽ 82-83

 ተጨማሪ/አፔንዴክስ  ገጽ 84
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የማወቅ መብት፤ የመምህራን የሙያ ብቃት  ገጽ 85 

የዲሲፕሊን ሂደት ስዕላዊ መግለጫ  ገጽ 86 

ማስፈራራት/ ወከባ/ አስገድዶ ተከታይ ማድረግ ስዕላዊ መግለጫ ገጽ 87 

ማስፈራራት/ ወከባ/ አስገድዶ ተከታይ ማድረግ የሪፖርት ማድረጊያ ቅጽ ገጽ 88 
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የተማሪዎች የሥነሥነ-ሥርዓት መመሪያ፤ 

የተማሪዎች መብቶች እና ኃላፊነቶች እንዲሁም ባህሪይ ማጎልበቻ መመሪያ የፖሊሲ  

 

መግለጫ 

 
የዲካልብ ካውንቲ የትምህርት ቦርድ በትምህርት ገበታ ላይ ለሚገኙ ተማሪዎች ጥራትና ብቃት ያለው ትምህርት ለማዳረስ ያለውን ቁርጠኝነት 

ለመግለጽ እንወዳለን። ዓላማውን ለማሳካት ምርጥ ኮርሶች፤ የሰለጠኑ መምህራን ና የተሟላ ግብዓት ብቻ ሳይሆን ለተማሪዎች፤ ለወላጆች፤ 

ለሠራተኞች፤ለባለድርሻ አካላትና በአጠቃላይ ለማሕበረሰቡ ምቹና ደህንነቱ የተጠበቀ አካባቢ ያስፈልጋል። የትምህርት ቦርዱ የመማር ማስተማር 

ሂደቱን ለማሳለጥ ከሁሉም ተማሪዎች ሕግ አክባሪነትንና መልካም ጠባይን ይጠብቃል።  

 

የተማሪዎች የሥነሥነ-ሥርዓት መመሪያ፤ የተማሪዎች መብቶች እና ኃላፊነቶች እንዲሁም ባህሪይ ማጎልበቻ መመሪያ ተማሪዎች ሊከተሉአቸውና 

ሊጠብቁአቸው የሚገቡ መርሆዎችንና እነዚህ መርሆዎች ሲጣሱ ሊወሰዱ የሚችሉትን ርምጃዎች ለይቶ ያስቀምጣል። የዲሲፕሊን ርምጃዎች መወሰድ 

ሲገባቸው እነዚህ ርምጃዎች ፍትሐዊና የሁሉን ተማሪዎችና የትምህርት ቀጠናውን ፍላጎት መሠረት ያደረጉ ይሆናል።  

 

በአጠቃላይ፣ ሥነሥርሥርዓት/ዲስፕሊን ተማሪውን ከጥፋት ለማረምና የትምህርት ቤቱ ማህበረስብ መልካም ዜጋ እንዲሆን ለማበረታታት የተቀየሰ 

ነው። የዲሲፕሊን ርምጃዎች በሚወሰዱበት ወቅት የጥፋቱ ደረጃ፤ በትምህርት ቤቱ ላይ ያለው አሉታዊ ተፅዕኖ፤ የተማሪው ዕድሜና የክፍል ደረጃው፤ 

የተማሪው የቀደመ የዲሲፕሊን ታሪክና ሌሎች አግባብ ያላቸው ጉዳዮች በግንዛቤ ውስጥ ይገባሉ።  

 

የሚወሰዱት የዲሲፕሊን ርምጃዎች ሁኔታ ሲታይ በትምህርት ጽሕፈት ቤቱ ወይም በኅብረተሰብ አገልግሎት ድርጅቶች ለተማሪው ድጋፍ መስጠትን 

ሊያካትት ይችላል።በጆርጂያ ስቴት ሕግ እንደተደነገገው የትምህርት ቦርዱ በዲሲፕሊን ተጠያቂ ተማሪዎችን ከትምህርት ቤቱ ከማግለልና ከማገድ 

ይልቅ አማራጭ ትምህርት ቤት አፈላልጎ መመደብን ይመርጣል። ወላጆች ስለተማሪዎቻቸው የዲሲፕሊን ሁኔታ አስቀድመው እንዲያውቁ ማድረግና 

ለእርምት በሚደረገው ጥረት እንዲሳተፉ ማድረግ ተማሪውን ወደ መላካም ባህሪይ ለማቅናት አስፈላጊ ነገሮች ናቸው።የተማሪዎች የሥነሥነ-ሥርዓት 

መመሪያ፤ የተማሪዎች መብቶች እና ኃላፊነቶች እንዲሁም ባህሪይ ማጎልበቻ መመሪያ ውጤታማ ሊሆን የሚችለው ወላጆና አሳዳጊዎች፤ መምህራንና 

የትምህርት አስተዳዳሮች የተማሪዎችን መልካ ሥነምግባርና የትምህርት ጥራትን ለማሻሻል በጋራ መሥራት ሲችሉ ብቻ ነው።  

 

ወላጆች፤የትምህርት ባለሙያዎችና መላው ማኅበረሰብ የተማሪዎችን ሥነምግባርና የዲሲፕሊን ርምጃዎችን አወሳሰድ አስመልክቶ ያላቸውን ቅሬታና 

ጥያቄ ለትምህርት ቤቱ ርእሰ መምህር ወይም የሰላማዊ ትምህርት ቤትና የተማሪዎች ግንኙነት ክፍል ማቀረብ ይችላሉ። 

 

 

የተማሪዎች የሥነሥነ-ሥርዓት መመሪያ፤ የተማሪዎች መብቶች እና ኃላፊነቶች እንዲሁም ባህሪይ ማጎልበቻ መመሪያ በትምህርት ቦርዱ የሙሉ 

ተፈፃሚነት ሥልጣን ተሰጥቶታል / Board Policy JCD/። 

 
የተማሪዎች የሥነሥነ-ሥርዓት መመሪያ፤ 

የተማሪዎች መብቶች እና ኃላፊነቶች እንዲሁም ባህሪይ ማጎልበቻ መመሪያ 

ዓላማ 

የተማሪዎች የሥነሥነ-ሥርዓት መመሪያ፤ የተማሪዎች መብቶች እና ኃላፊነቶች እንዲሁም ባህሪይ ማጎልበቻ መመሪያ ከመዋዕለ ሕፃናት እስከ 12ኛ ድረስ 

ለሚገኙ ተማሪዎች ተቀባይነት ስለሌላቸው ሥነምግባሮች ግንዛቤ ለማስጨብጥ ታስቦ የተጋጀ ነው። ሁሉንም ዓይነት የተከለከለ ሥነምግባር በዝርዝር 

ያካተተ መመርያ ማዘጋጀት የማይታሰብ ነው። ስለሆነም ተማሪዎች ማነኛውም ዓይነት የመማር ማስተማር ሂደቱን የሚያስተጓጉል ድርጊት በተማሪዎች 
የሥነሥነ-ሥርዓት መመሪያ፤ የተማሪዎች መብቶች እና ኃላፊነቶች እንዲሁም ባህሪይ ማጎልበቻ መመሪያ ተጠቅሶ ቢገኝም ባይገኝም የዲሲፕሊን ርምጃ 

ሊያስከትል እንደሚችል ማወቅና መገንዘብ ይገባቸዋል። 

 

በተማሪዎች የሥነሥነ-ሥርዓት መመሪያ፤ የተማሪዎች መብቶች እና ኃላፊነቶች እንዲሁም ባህሪይ ማጎልበቻ መመሪያ ከተጠቀመጡት በተጨማሪ 

እያንዳንዱ ትምህርት ቤትና የክፍል መምህር የክፍሉን ወይም የካምፓሱን ሕግ ተግባራዊ ለማድረግ ይችላሉ። እነዚህ ተጨማሪ ሕጎች በመምህሩ 

ሊገለፁ፤ በክፍል ግድግዳ ሊለጠፉ ወይም ታትመው ለተማሪዎች ሊሠራጬ ይችላሉ። እነዚህን ሕጎች መተላለፍ የተማሪዎች የሥነሥነ-ሥርዓት 
መመሪያ፤ የተማሪዎች መብቶች እና ኃላፊነቶች እንዲሁም ባህሪይ ማጎልበቻ መመሪያ ጥሰትን ሊያካትቱ ወይም ላያካትቱ ይችላሉ። ተማሪው የተማሪ 

ሕግ መመሪያውን መተላለፉን የሚወሰነው በሚቀርበው መረጃ መሠረት ነው። በሌላ ቃላት፣ በሚቀርበው ማስረጃ መሠረት እውነት ካለ መሆኑ ይልቅ 

እውነት መሆኑ የሚያመዝን፣ በመረጃ መሠረት ተማሪው ሕግ ተላልፏል ወይስ አልተላለፈም? 
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የተማሪዎች የሥነሥነ-ሥርዓት መመሪያ፤ 

የተማሪዎች መብቶች እና ኃላፊነቶች እንዲሁም ባህሪይ ማጎልበቻ መመሪያ መማርና የተማሪዎች 

የሥነሥነ-ሥርዓት መመሪያን  

 

ስለማክበር 
የክፍል ደረጃና እድሜ ሳይወስነው ሁሉም ተማሪዎች የተማሪዎች የሥነሥነ-ሥርዓት መመሪያ፤ የተማሪዎች መብቶች እና ኃላፊነቶች እንዲሁም ባህሪይ 
ማጎልበቻ መመሪያንና ሌሎች ትምህርት ቤቱ ወይም በትምህርት ጽሕፈት ቤቱ የሚወጡት ሕጎችን ማወቅና ማክበር ይጠበቅባቸዋል። 

 

የተማሪዎች የሥነሥነ-ሥርዓት መመሪያ፤ የተማሪዎች መብቶች እና ኃላፊነቶች እንዲሁም ባህሪይ ማጎልበቻ መመሪያ ለሁሉም ትምህርት ቤቶችና 

ማዕከላት ይሠራጫል። ገና ትምህርት ከመጀመሩ እና ተማሪዎች ወደ ትምህርት ቤት ከመምጣታቸው በፊት የተማሪዎች የሥነሥነ-ሥርዓት መመሪያ፤ 
የተማሪዎች መብቶች እና ኃላፊነቶች እንዲሁም ባህሪይ ማጎልበቻ መመሪያው ከመሠራጨቱ በፊት ተማሪዎች ለረዱት እንዲችሉ በመምህራንና 

በሠራተኞች ክለሳ ይደረጋል። 

 

ስለ የተማሪዎች የሥነሥነ-ሥርዓት መመሪያ፤ የተማሪዎች መብቶች እና ኃላፊነቶች እንዲሁም ባህሪይ ማጎልበቻ መመሪያ በመጀመሪያው ሳምንት 

ትምህርት ይሰጣል። በገጽ 3 የሚገኘው ወላጅ ወይም አሳዳጊ የፈረመበት ቅፅ ተማሪዎች ወይም ወላጆች/ አሳዳጊዎች ይዘው እንዲመጡ ይጠበቃል። 

ትምህርት ከተጀመረ በመጀመሪያው ሁለት ሳምንታት በተማሪዎች የሥነሥነ-ሥርዓት መመሪያ፤ የተማሪዎች መብቶች እና ኃላፊነቶች እንዲሁም ባህሪይ 

ማጎልበቻ መመሪያ ላይ ወረዳ-አቀፍ ፈተና ይሰጣል። የተማሪዎችም የፈተና ውጤት ተመዝግቦ ይያዛል። በመጀመሪያዎቹ ሦስት ሳምንታትም 

ለዲሲፕሊንና የዲሲፕሊን ርምጃዎች አስመልክቶ በክፍል ውስጥ ውይይት ይደረጋል።  

 

በትምህርት ዘመኑ ትምህርት የሚጀምሩ ተማሪዎች ሁሉ የተማሪዎች የሥነሥነ-ሥርዓት መመሪያ፤ የተማሪዎች መብቶች እና ኃላፊነቶች እንዲሁም ባህሪይ 
ማጎልበቻ መመሪያ እንዲደርሳቸው ይደረጋል፥ በይዘቱ ላይም ፈተና ይፈተናሉ። 

 

 

በዲሲፕሊን ጉድለት ከትምህርት የተገለሉ ተማሪዎች የተማሪዎች መብቶች እና ኃላፊነቶች እንዲሁም ባህሪይ ማጎልበቻ መመሪያውን እንደገና 

እንዲማሩና ፈተናም እንደገና እንዲፈተኑ ይደረጋል። መምህራን ከመዋዕለ ሕፃናት እስከ 3ኛ ክፍል ለሚገኙ ለጋ ወጣቶች፤ ልዩ ፍላጎት ላላቸው 

ተማሪዎችና የአፍ ምፍቻ ቋንቋቸው እንግሊዝኛ ላልሆነ ተማሪዎች በቂ ትኩረት በመስጠት እንዲወያዩ ይጠበቃል። ተማሪዎች  

 

በተማሪዎች የሥነ ሥርዓት መመሪያ፤ የተማሪዎች መብቶች እና ኃላፊነቶች እንዲሁም ባህሪይ ማጎልበቻ መመሪያ ላይ ያልገባቸውን ነገር መምህራንንና 

ሠራተኞችን እንዲጠይቁ ይበረታታሉ። 
 
 

ፍትሐዊ የትምህርት ዕድል 

 
የዲካልብ ካውንቲ የትምህርት ጽህፈት ቤት ዘር ፤ቀለም፤ሃይማኖት፤ብሔር፤ ጾታ፤ አካል ጉዳት፤ዕድሜ፤ ወሲባዊ ዝንባሌን ሳይለይ ለሁሉም ተማሪዎች 

እኩልና ፍትሐዊ የትምህርት ዕድል ይሰጣል። ማንኛውም ተማሪ ክዘር ፤ቀለም፤ሃይማኖት፤ ብሔር፤ ጾታ፤ አካል ጉዳት፤ዕድሜ፤ ወሲባዊ ዝንባሌ የተነሳ 

በማናቸውም የትምህርት ፕሮግራሞችና የተግባር እንቅስቃሴዎች፣ የተማሪዎች የሥነሥነ-ሥርዓት መመሪያ፤ የተማሪዎች መብቶች እና ኃላፊነቶች 
እንዲሁም ባህሪይ ማጎልበቻ መመሪያ አፈጻጸምን ጨምሮ መድሎና መገለል ለደረግበት አይችልም።  

 

የትምህርት ጽሕፈት ቤቱ፤ ፍትሐዊ ቀልጣፋና በሥርሥርዓት የሚመራ የመድሎና የመገለል ቅሬታ ሰሚ ተግባራዊ ያደርጋል። 

 

 

በተማሪዎች ላይ የዲሲፕሊን መመሪያው ተፈጻሚነት 

የዲካልብ ካውንቲ ትምህርት ጽ/ቤት የመማር ማስተማር ሂደቱን በበላይነት የሚመራ እንደመሆኑ መጠን በተማሪዎች ሥነምግባርና የዲሲፕሊን ጉዳይ 

ላይ ሥልጣን አለው። ስለሆነም የተማሪዎች የሥነሥነ-ሥርዓት መመሪያ፤ የተማሪዎች መብቶች እና ኃላፊነቶች እንዲሁም ባህሪይ ማጎልበቻ መመሪያ 

በሚከተሉት ቦታዎች፤ ጊዜዎች ተግባራዊ ይሆናል። 

 በትምህርት ቤት ግቢ በማናቸውም ጊዜ፤ 

 ከትምህርት ቤት ግቢ ውጭ በማንኛውም የአውቶቡስ ማቆሚያ፤ የትምህርት ቤት ዝግጅት ወይም ሥራ ቦታ፤ 

 ተማሪው በትምህርት ቤት አውቶቡስ ወይም የትምህርት ጽሕፈትቤቱ ባዘጋጀው ትራንስፖርት ላይ፤ 



 

7  

 የዲሲፕሊን ጉድለት ያደረሰው ተማሪ ወይም ተጠቂው ከቤት ወደ ትምህርት ቤት ወይም ከትምህርት ቤት ወደ ቤት ሲሄዱ ወይም 

የትምህርት ቤት ዝግጅት ጉዞ ላይ ከሆነ፤ 

 ከትምህርት ቤት ግቢ ውጭ ተማሪው በትምህርት ቤት የተዘጋጀ ኮንፈረንስ፤ የመስክ ጉዞ፤ ስፖርታዊ ዝግጅት ላይ ሳለ፤ 

 ከትምህርት ቤት ግቢ ውጭ ተማሪው በጆርጂያ ትምህርት ቤቶች ባንዱ ትምህርት ቤት የተዘጋጀ ተልዕኮ ላይ ሳለ፤ 

 ከትምህርት ቤት ግቢ ውጭ ተማሪው በወንጀል ሲክሰስና የተማሪው በትምህርት ቤት ግቢ መገኘት በመማር ማስተማር ሂደት ላይ 

አደጋ ሲኖረው (O.C.G.A. § 20-2-751.5(c)) ፤ 
 ከትምህርት ቤት ግቢ ውጭ የተማሪው ሌሎች ተማሪዎችን ወይም በፈቃደኝነት ሥራ ላይ ያሉትን የትምህርት ቤቱ ሰዎች የሚጎዳ 

ተግባር ሲፈጽም፤ 

 ከትምህርት ቤት ግቢ ውጭ የተማሪው ያለ ትምህርት ቤቱ ፈቃድ በትምህርት ገበታ ላይ ሳይገኝ ለሚያደርሰው ጥፋት፤ 

 ከትምህርት ቤት ግቢ ውጭ ተማሪው ትምህርት ቤቱንና የትምህርት ቤቱን ማኅበረሰብ ጸጥታና ሰላም ሲነሳ፤ 

 ከትምህርት ቤት ግቢ ውጭ ተማሪው አግባብ ያልሆነ ወይም የማስፈራረት ጽሑፍየጽሑፍ መልእክት ወይም ቅጽበታዊ መልእክት ሲላክ፣ 

 በትምህርት ቤትና ከትምህርት ቤት ግቢ ውጭ በኮምፒውተር በመጠቀም፣ አደገኛና ተደጋጋሚ ጉዳት እንዲሁም በዲጂታል ቴክኖሎጂ ሰውን 

መተናኮስ ይህም በኢሜል፣ ጡመራዎች፣ ማኅበራዊ ኔትዎርክ ድረ ገጾች (ለምሳሌ- ፌስቡክ፣ ትዊተር፣ ኢንስታግራም፣ ኪኪ፣ ወዘተ)፣ መነጋገሪያ 

ክፍል፣ ጽሑፎችና ቅጽበታዊ መልእክት ያልተገደበ፣ እና 

 በትምህርት ቤትና ከትምህርት ቤት ግቢ ውጭ ኮምፒውተር በመጠቀም ወይም የመገናኛ መንገድ በመጠቀም፣ ወይም በመነጋገር፣ በቃላት፣ 

በሥዕል ወይም በኤሌክትሮኖኒክ ኢሜይል ወይም በኤሌክትኖኒክ ግንኙነት ያለ ቋንቋ፣ በቀጥታ ወይም የተወሰነ ሰው ላይ የሥነልቦና ጉዳት በተጎጂው 

ላይ ማድረስ። 

 

የዲሲፕሊን ጉድለት የማጣራት ሂደት 

 
የትምህርት ቤቱ ሕግ መጣሱ ሲታወቅ ወይ ሲጠረጠር ርእሰ መምህሩ ወይም ተወካዩ የሚመለከታቸው ባለሙያዎች የማጣራት ሂደቱን እንዲጀምሩ 

ይደረጋል። ምርመራው ወቅታዊና ሁሉንም ተጠያቂዎች፤ ተጠቂዎች፤ የዓይን ምስክሮች፤ ጠቃሚ መረጃ ሊሰጡ የሚችሉትን ሁሉ መምህራንንና 

ሠራተኞችን ያካተተ መሆን አለበት። ቃለመጠይቅ የተደረገላቸው ሰዎች የሰጡት መረጃ በሙሉ በጽሑፍ ሰፍሮ መያዝ አለበት። 

የቪድዮ መረጃ ካለ መታየትና በጥንቃቄ መጠበቅ አለበት። የትምህርት አስተዳደሩ ጉዳዩ በዲሲፕሊን ሰሚ አካል መታየት አለበት ብሎ ካመነበት 

የተማሪውን የዲሲፕሊን ጉድለት የሚያሳየው ቪድዮ መረጃው በጥንቃቄ መያዝ አለበት። ማናቸውም መረጃና ማስረጃ መያዝና መጠበቅ አለበት። 

እንዳስፈላጊነቱ የትምህርት ቤቱ ካውንስለር፤ ሶሻል ወርከርና ፖሊስ የሙያ ድጋፍ ያስፈልጋል። ወላጆች ወይም አሳዳጊዎች በተገቢው ጊዜ 

ምርመራው ካበቃ በኋላ እንዲያውቁት ይደረጋል። ነገር ግን ችግሩ የአካል ጉዳትን ያስከተለና ሕክምና የሚያስፈልገው ከሆነ ወላጆች ወዲያውኑ 

እንዲያውቁት ይደረጋል። አስፈላጊው ሕክምናም እንዲሰጥ ይደረጋል። 

ተማሪው የተማሪዎች የሥነሥነ-ሥርዓት መመሪያ፤ የተማሪዎች መብቶች እና ኃላፊነቶች እንዲሁም ባህሪይ ማጎልበቻ መመሪያ መተላለፉ የሚወሰነው 

በበቂ መረጃ ላይ ተሥርመሥርቶ ይሆናል። ይህም ማለት ተማሪው የዲሲፕሊን ጥፋት ማድረሱ ከሐሰትነቱ ይልቅ እውነትነቱ ያመዝናል? ተማሪው 

በጥፋተኝነት ውሳኔው ካልተስማማ ውሳኔ በተቀበለ በአንድ (1) ቀን ውስጥ ለርእሰ መምህሩ አቤቱታ ማቅረብ ይችላል። ተማሪው በርዕስ 

መምህሩ ውሳኔው ካልተስማማ በጽሑፍ ለትምህርት ቢሮ ኃላፊው 

/ሱፐሪንተንደንት/ ይግባኝ ማቅረብ ይችላል። የአውራጃውን/ዲስትሪክቱን የሥነ-ሥርዓት/ዲሲፕሊን ሥርዓተ-ሂደት በተመለከተ፣ እባክዎ ስለተማሪ ሥነ-

ምግባር - የተማሪ መብቶች እና ግዴታዎች እና የባህሪ መሻሻል መመሪያው ውስጥ በገጽ 86 ላይ የተመለከተውን የዲሲፕሊን ሰሚ አካል ሰንጠረዥ 

ይመልከቱ።  
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የሕግ መተላለፍ ድርጊት አመላካቾች 

 
አልኮል መጠጥ /መጠጣትና ይዞ መገኘት/ ገጽ 27-29 

ዛቻና ማስፈራራት/በስለት ወይም በጦር መሣሪያ/ ገጽ 
32 

አካል ጉዳት ማድረስ ውይም (የ)መግደል (ሙከራ) ገጽ 
32 

ጠባጫሪነት/ከመምህራን፤ከሠራተኞና ከጎብኚዎች ጋር/ ገጽ 
30 

በክፍል ስለመገኘት/ መቅረት፤ መዘግየት/ በፈቃድ/ ያለፈቃድ/ ገጽ 
35-36, 38 

ለራስ ኤፒኔፍሪን መርፌ መውጋት ገጽ 
29 

አካል ጉዳት ማድረስ ገጽ 
31 

መልዕክት መላክ/መቀበል ገጽ 
24 

መናከስ ገጽ 
31 

በርግዶ መግባት ገጽ 
29, 41-42 

መጨቆን ገጽ 
33-35, 65-68, 

87-88 

መዝረፍ ገጽ 
29 

ባስ ማትሪክስ ገጽ 
46 

መረበሽ ገጽ 
39, 45-46 

ጥልን ቆሞ ማደፋፈር ገጽ 
32 

ሞባይል መጠቀም ገጽ 
24 

 

ኮምፒተር ያለ ፈቃድ መጠቀም የይለፍ ቃል መስበር 

ገጽ 

33-35, 42 

ከትምህርት ቤት ግቢ ውጭ ሥነምግባር ገጽ 
39-40 

ሐሰተኛ ገንዘብ ቸክ የይባንክ ካርድ ማተም መያዝ ገጽ 
29-30 

በኢንተርኔት ማሳቀቅ ገጽ 
33-35, 65-68 

በንብረት ላይ ጉዳት ማድረስ ገጽ 
29 

ሰላም መንሳት መለፍለፍ ገጽ 
35 

በክፍል መበጥበጥ ገጽ 
37-38 

የአለባበስ ሥርሥርዓት ገጽ 
43-44, 74 

አደንዛዥ ዕፅ ገጽ 
27-29 

አደንዛዥ ዕፅ ማስታወቂያዎች መያዝ ገጽ 
28-29 

ኤሌክትሮኒክ መገናኛ መጠቀም ገጽ 
24, 33 

መቀማት ገጽ 
29, 33 
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የዲሲፕሊን ርምጃን አለመቀበል ገጽ 38

በሐሰት የድንገተኛ አደጋ ጥሪ ማድረግ ገጽ 37

ድብድብ ገጽ 31

እሳት መለኮስ ገጽ 29

ሀሰተኛ ሰነድ ገጽ 42

ቁማር ገጽ 40

አደገኛ ቦዘኔነት ገጽ 37, 69

ጠብመንጃ ሽጉጥ መያዝ ገጽ 25

ማሳጣት በዘር በጎሳ በዕምነት ወዘተ 
ገጽ 33-35, 65-68

ለጥፋት መመልመል ገጽ 33-35, 65-68

መማታት መምህር ሠራተኛ ጎብኝ ገጽ 26-27

መታወቂያ ካርድ ገጽ 43

ወሲባዊ ትንኮሳ ገጽ 
42-43 

እርቃን መገላልጥ ገጽ 
42-43 

በአፍንጫ የሚሳቡ ገጽ 
27-29 

ንቀት አለመታዘዝ ገጽ 
35 

አደንዛዥ ዕፅ መሸጥ ገጽ 
27 

ከሠራተኛ ጋር ሆን ብሎ መነካካት ገጽ 
26 

ለመጉዳት ከሠራተኛ ጋር ሆን ብሎ መነካካት ገጽ 
26-27 

ኢንተርኔት መጠቀም 
ገጽ 

24, 33-35 

ማሽማቀቅ ገጽ 
33, 37 

መራገጥ ገጽ 
31 

ምላጭ ምሰንጢ ስለት መያዝ ገጽ 
25 

ሎተሪ ማጫወት ገጽ 
41-42 

ማሪሁአና ገጽ 
27-29 

መድሃኒት ገጽ 
28-29 

ማጭበርበር መዋሸት ገጽ 
42 

ኬሚካል አላግባብ መጠቀም ገጽ 
28 

ፀያፍ ነገሮች ወይም ድርጊት ገጽ 
37-38 

በካምፓስ መኪና ማቆም ገጽ 
20 

ፖርኖግራፊ ገጽ 
37-38 
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አደንዛዥ ዕፅ መያዝ ገጽ 
27-28 

የተሰረቀ ንብረት መያዝ ገጽ 
29-30 

ፌዝ ገጽ 
37 

የቁም እስረኛነት ገጽ 
40-41 

ስድብ ፀያፍ ንግግር ገጽ 
37 

አደገኛ አሽከርካሪነት ገጽ 
41 

ከአስተዳደር/ፋክልቲ/ሠራተኛ የሚሰጥ መመሪያን አለመከተል ገጽ 
35 

ተደጋጋሚ የሥነምግባር ጉድለት ገጽ 
40 

ዐመፅ ገጽ 
37 

ዝርፊያ ገጽ 
29-30 

ባለጌነት ገጽ 
35 

ወሲባዊ መልዕክት ምስል መላክ ገጽ 24, 33

ወሲባዊ ትንኮሳ ማባባል ገጽ 42-43

መገፍተር ገጽ 
31 

መጣላት ገጽ 
31 

መፎረፍ ገጽ 36

መትፋት ገጽ 
37 

ፎቶ ቪዲዮ ማንሳት ገጽ 
24, 33, 70 

አሸባሪነት ዛቻ ገጽ 
37 

ሥርቆት ገጽ 
29 

ማስፈራራት ገጽ 
30, 33-35 

ዕቃ መወርወር ገጽ 
44 

ሲጋራ ማጨስ ማኘክ ኢሲጋሬት መጠቀም ገጽ 24

መመሪያ መጣስ ገጽ 
41-42 

አደገኛ ድርጊት ገጽ 
44 

አደገኛ ዕፅ መጠቀም ገጽ 
27-28 

ሆን ብሎ ንብረት ማውደም ገጽ 
29 

መጨቃጨቅ 
ገጽ 

30-31 

መሣሪያዎች 
ገጽ 

25-26 



10

 

 

የዲካልብ ካውንቲ ትምህርት ጽሕፈት ቤት 

2016-2017 ባህሪይ ዝንባሌዎች 

‘’የመልካም ባህሪይ ግንባታ መጨረሻው በባለቤቱ እጅ ነው።’’ 

-አን ፍራንክ 

ባህሪይ ለውጥ ትምህርት ሰዎች መሠረታዊ የሥነ ምግባር እሴቶችን/ መርሆዎችን እንዲረዱ እንዲጠብቁና እንዲኖሩበት ለመርዳት ታቅዶ የሚሠራ ነው። 

በዕቅድ የሚመራ ጠቅላላ ባህሪይ ለውጥ ትምህርት ትምህርት ቤቶችን የመልካም ሥነምግባር ማጎልበቻ ማዕከላት ያደርጋቸዋል። 

ባህሪይ ለውጥ ትምህርት ጥቅሞች በትምህርት ካሪኩለም ውስጥ የሥነ ምግባር ጉዳዮችን መፈተሽ በማስቻል መልካም 

ባህሪይን ያጎለብታል። 

 

 ተማሪዎች፤ መምህራን፤ ሠራተኞች፤ ወላጆችና መላው ኅብረተሰብ የሚሳተፍበት አዎንታዊ ክባቢን ይፈጥራል።። 

 ቅሬታዎችን በፍትሐዊነት ለምፍታት የሚያስችል ከሁከትና ከማንኛውም የፀጥታ ችግር ነጻ የሆነ ሰላም የሰፈነበት ለመማር ለማስተማር 

ምቹ የሆነ ትምህርት ቤት ለመፍጠር ያስችላል። 

 ባህሪይ መለያዎች ተማሪዎችን ለትልቅ ዓላማ ያዘጋጃሉ። ተማሪዎችና ወላጆች ባህሪይ መለያዎችን በመኮትኮት ማሳደግና መጠበቅ 

ይገባቸዋል። 

 
ክብር ኃላፊነት እንክብካቤ 

የሰዎች ባህሪይ የማዕዘን ራስ ናቸው።  

ክብር 
ለራስ ለሰዎችና ለንብረት ክብርና ዋጋ መስጠት።  

 

ኃላፊነት 

ለራስ ባህይ ተጠያቂ መሆን።  
 

ታማኝነት 
በቃልና በሥራ ታማኝ መሆን።  

እንክብካቤ 
ለሌሎች ደህንነት መቆርቆር።  

ፍትሐዊነትና እኩልነት 

ያለ አድሎና ማግለል ሁሉንም መቀበል።  
ዜግነት 

ለህብረተስቡ የሚገደውና ኃላፊነት የሚሰማው  

ድፍረት 
መንጋውን ሳይሆን ህሊናን ተከትሎ ችግር ሳለ ትክክለኛ ነገር መሥራት።  

ፅናት 
አለማቆም፤ቁርጠኝነት አዎንታዊ አቋም ይዞ ተልዕኮን መፈጸም  

ተስፋ 
ይሳካል ብሎ ማመን። 

‘’ ከባህሪይ ለውጥ ትምህርት መምሪያ የተወሰደ’’ 

http://www.ncpublicschools.org/docs/charactereducation/handbook/content.pdf 
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የተማሪዎች የሥነሥነ-ሥርዓት መመሪያ፤ የተማሪዎች መብቶች እና ኃላፊነቶች እንዲሁም ባህሪይ 
ማጎልበቻ መመሪያ ላይ የሚገኙ ባህሪይ አመላካቾች 

 

ይህ መመሪያ አዎንታዊ ባህሪይና መልካም ዐመል ሁሉም ተማሪዎችና ሠራተኞች ዘንድ ሊሰርፅና ሊጎለብት የሚችል ሰላምና 

ሥርሥርዓት የሰፈነበት ትምህርት ቤት ለመገንባት መሠረት እንደሆነ ያምናል።ከተማሪዎች የሚጠበቀውን ሥነምግባር 

ከሚከተሉት የመልካም ባህሪይ አመልካቾች ጋር በማጣጣም ማስተመር ተገቢ ነው። 
 

ሕግ ባህሪይ አመላካች 

የሕግ መተላለፍ#1 ትምባሆ ክብር ኃላፊነት እን ክብካቤ 

የሕግ መተላለፍ#2: ኤሌክትሮኒክ መገናኛ መጠቀም ክብር ኃላፊነት እንክብካቤ 

የሕግ መተላለፍ #3a, 3b: መሣሪያዎች ኃላፊነት እንክብካቤ/ዜግነት 

የሕግ መተላለፍ #4a, 4b: ሆን ብሎ መደባደብ ክብር ኃላፊነት እን ክብካቤ 

የሕግ መተላለፍ #5a, 5b, 5c: ዕፅ/ አልኮል ኃላፊነት

የሕግ መተላለፍ #6a, 6b, 6c: ንብረት መስረቅ ታማኝነት ክብር

  
 የሕግ መተላለፍ #7a, 7b, 7c         ማሸማቀቅ/ማዋከብ/
      7d, 7e, 7f, 7g:       አስፈራርቶ ለምልመላ/መደባደብ/

ክብር ኃላፊነት እን ክብካቤ 

የሕግ መተላለፍ #8a, 8b መመሪያ አለማክበር ክብር ኃላፊነት እን ክብካቤ 

የሕግ መተላለፍ #9: ሕገወጥ በትምህርት ላይ አለመገኘት ኃላፊነት ድፍረት ፅናት 

የሕግ መተላለፍ #10: መፎረፍ ኃላፊነት ድፍረት ፅናት 

የሕግ መተላለፍ #11: በክፍል መረበሽ 
ክብር ኃላፊነት እን ክብካቤ 

የሕግ መተላለፍ #12: ትምህርት ቤቱን ማወክ ኃላፊነት እንክብካቤ/ዜግነት 

የሕግ መተላለፍ #13: ብልግና አፀያፊ ነገር ኃላፊነት /ክብር /ዜግነት 

የሕግ መተላለፍ #14: የዲሲፕሊን ርምጃ አለመቀበል ኃላፊነት/ክብር/ ዜግነት 

የሕግ መተላለፍ #15: በተደጋጋሚ መዘግየት ኃላፊነት/ /ክብር /ድፍረት 

የሕግ መተላለፍ #16: መረበሽ ክብር ኃላፊነት እን ክብካቤ 

የሕግ መተላለፍ #17: ከትምህርት ቤት ውጭ ባህሪይ ኃላፊነት/ /ክብር /ድፍረት 

  የሕግ መተላለፍ #18:                 ቁማር ኃላፊነት

የሕግ መተላለፍ #19a:                ተደጋጋሚ የሕግ ጥሰት ኃላፊነት/ /ክብር /ተስፋ 

የሕግ መተላለፍ#19b:   የቁም እስረኝነትን አለማክበር ኃላፊነት/ /ክብር /ድፍረት 

የሕግ መተላለፍ #20   በት/ቤት ግቢ መኪና ማቆም ትራፊክ ጥሰት ኃላፊነት / ዜግነት 

የሕግ መተላለፍ #21:    ግቢ ማቆሸሽ ኃላፊነት/ /ክብር /ድፍረት 

የሕግ መተላለፍ #22:    መዋሸት ታማኝነት ክብር

የሕግ መተላለፍ #23:    ወሲባዊ ትንኮሳ ክብር ኃላፊነት እን ክብካቤ 

የሕግ መተላለፍ #24:    የመታወቂያ ወረቀት ግዴታን የተመለከተ ጥሰት ኃላፊነት

የሕግ መተላለፍ #25:    የአለባበስ መመሪያ መጣስ ኃላፊነት እንክብካቤ/ዜግነት 

የሕግ መተላለፍ #26:     አደገኛ ድርጊት ኃላፊነት እንክብካቤ/ዜግነት 
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የሕግ መተላለፍና የዲሲፕሊን ርምጃዎች (አርቲአይ)  
አመልካቾችየሕግ መተላለፍና የዲሲፕሊን ርምጃዎች (አርቲአይ) ወይም ፍላጎት ላይ ተሥርመሥርቶ የሚሰጥ የትምህርት ድጋፍ ምላሽ (አርቲአይ) ማለት የመማር 

ማስተማር ሂደት ሲሆን በጠቅላላ በትምህርት ክፍሎች ከሚሰጠው የትምህርት አሰጣጥ ጋር በተደረገው የክፍል ድጋፍ ምላሽ የመስጠት ሂደት ነው። እነዚህ የተለዩ 

ቴክኒኮች ኢንተርቬንሽንስ ይባላሉ። ይህንን ሂደት ተግባራዊ በሚደረግበት ወቅትም ደረጃውን የጠበቀ የሙከራ ፈተና ውጤቶች የዳታ መሰብሰቢያ ሰንጠረዦች 

እና/ወይም የክፍል ትክክለኛ ጨምሮ ያሉት የፍተሻ ነጥቦች የተማሪውን ስኬትና የመሻሻል ሁኔታ በመከታተል ለመለካት የሚስችል ችሎታ ይመለከታል።  

 

ልዩ እገዛዎች የተማሪውን የትምህርት እና/ወይም የባህሪ ፍላጎትን ለማርካት የሚሰጥ የትምህርት አሰጣጥ ስልት ነው። ልዩ እገዛዎች ከመደበኛ የጠቅላላ የክፍል 

ትምህርት ተጨማሪ ናቸው። እነዚህ ተጨማሪ የመማር ማስተማር ድጋፍ ሥራዎች የተለዩ የማስተማሪያ ስትራቴጂዎችና ቴክኒኮችን ለመቅረጽ የሚስችሉ በሚገባ 

የተሰጡና በመረጃ ላይ ተመሥርተው ፍተሻ የተደረገባቸው ሥራዎች ናቸው። ተማሪዎች በዚህ ሂደት ውስጥ በተለይ የሚሳተፉት በትምህርት ገበያ ቆይታቸው 

ውስጥ የሚደረጉት የምርጫ ወቅቶች ፣ በርስበርስ ግንኙነቶች ወይም በሌሎች ወቅቶች ሲሆኑ ይችላሉ።  

 

አርቲአይን በመጠቀም በጆርጂያ የተካሄደው የተማሪዎችን የመሻሻል ሂደት ክትትል የተካሄደው አራት ተከታታይ ፍሰቶች ባሉበት የማስተማር ሂደት ድጋፍ ሂደት 

ሲሆን የጆርጂያን ተማሪዎች በልዩ እገዛዎች ያስመዘገቡት ስኬት ማሳያ ፒራሚድ (georgize student achievement pyramid of intervention) ተብሎ 

ይጠራል። ለምሳሌ በእያንዳንዱ ተከታታይ ፍሰቶች ያሉት የማስተማር ርምጃዎች የተመረኮዙት የተማሪዎችን ስኬት ወደ የጆርጂያን የክንውን ስታንዳርድን 

(ጂፒኤስ) ላይ ለማድረስ ነው። ልዩ እገዛዎች በእያንዳንዱ ተከታታይ ፍሰቶች ማደግ ጋር በተያያዘ ጭማሪ ይደረግባቸዋል። ተማሪዎችን የመማር አቅም ሲጨመር 

የሚያግዙ የማስተማር ዘዴዎችና ሥራዎችን ለማጎልበት የሚችሉ በርካታ የማስተማሪያ እንቅስቃሴዎችና ስትራቴጂዎች ይገኛሉ።  

 

 በጆርጂያ አርቲአይ ሂደት ውስጥ ከሚገኙ ቁልፍ ተግባራት መሀል፡-  

1. በአራት ተከታታይ ፍሰቶች ያሉት ሞዴል ከተማሪዎች ፍላጎት ጋር የተመጣጠነ የማስተማር እገዛ አበርክቷል።  

2. በመረጃ የታገዘ ማስተማር የመምህራንን የክፍል ውስጥ የማስተማር ፍቅር ለመንደፍ የሚያገለግል የጀርባ አጥንት የሆነ መሣሪያ ነው።  

3. በመረጃ የተደገፈ የተረጋገጡ ልዩ እገዛዎች የመሻሻል እንዲሁም ለወጡ ተፈላጊ መሆኑን የሚያመለክት ውጤት ካሳየ በመረጃ የተደገፉ የተረጋገጡ ልዩ 

እገዛዎች በትጋት ይጨምራሉ።  

4. ልዩ ልዩ የደረጃ እድገትን የሚያመለክቱ ግምገማዎች (ፍተሻዎች) ዳታ የትኛው ተማሪ ተገቢውንና ከባህሪይና ወይም ከትምህርት አኳያ ከነበረው ስፋት 

አንፃር ልዩ እገዛ እንደሚያስፈልገው ለመወሰን ይረዳል።  

5. ለማስተማር ልዩ እገዛው የሚያገለግሉ ሀብቶች አቅርቦትና ከተማሪዎች ግምገማ ዳታ ላይ በመመሥረት ይቀርባል።  

ተማሪዎች በአርቲአይ ተጠቃሚ ሆነዋል፣ ምክንያቱም የጂአርጂያ የአፈፃጸም መስፈርትን ለማሟላት የትኞቹ ተማሪዎች ለመማር የትምህርት ድጋፍ 

እንደሚያስፈልጋቸው በተከታታይና የዘወትር ፍተሻ በማድረግ ትምህርት ቤቶችን ይለያሉ። ይህም ከዘልማዱ ተማሪው በትምህርት ዘመኑ መጨረሻ ላይ ወድቆ 

በቀጣዩ የትምህርት ዘመን ልዩ እገዛ የትምህርት እገዛ ከማዘጋጀት የተሻለ አማራጭ እንዲሆን አድርጎታል። በአርቲአይ ትምህርት ቤቱ በዋነኝነት በቁርጠኝነት ልዩ 

እገዛዎችን በማድረግ ተማሪዎች በትምህርታቸውም ሆነ በባህርያቸው ረገድ ስኬት እንዲጎናፀፉ ለመርዳት ይሠራል። በልዩ ትምህርታዊ እገዛ ምንክያት የተማሪው 

አንዴ አፈፃጸሙን በጠቅላላው ክፍሉ ውስጥ ማሻሻል ከጀመረ የልዩ እገዛው ቀጣይነት በማሻሻያ ክትትሉ አማካኝነት በቅርብ ጊዜ ውጤት ላይ የተመሠረተ 



12

 

 

ይሆናል።  

 

ወላጆችም በልጆችዎ የትምህርት እንቅስቃሴ ውስጥ በንቃት ከተሳተፉና በትምህርት ቤቱ የመማር ማስተማር ሂደት ላይ በአጋርነት መሥራት ከቻሉ ለአርቲአይ 

ሂደት ትልቅ እገዛ ማበርከት ይችላሉ። ለልጆችዎ ትምህርት ወይ ደረጃ ማወቅ ከፈለጉ በwww.goorgizsta adards.org ድረ ገጽ ውስጥ በመግባት የወላጆች ገጽን 

ማንበብ ይችላሉ። በዚህም ለልጅዎ የትምህርት ቤት አፈፃጸም መሻሻል በቤት ውስጥ ምን ማድረግ እንደሚገባቸው መጠየቅ፣ ወላጆች ኮንፈረንስ ላይ በመሳተፍ 

በግምገማው ላይ ልጅዎ ስላሳየው መሻሻል አስተያየት መስጠት ጥያቄዎችን መጠየቅ፣ በቀጠና ወይም በትምህርት ቤትዎ ውስጥ ለሚደረገው ልዩ እገዛ እውቀት 

ማካበት እንዲሁም በጊዜው ያለውን አዲስ መረጃ መጠየቅና በዚህም ልዩ እገዛው ጥቅም ካለው ማወቅ ይችላሉ።  

 (በጆርጂያ የትምህርት ዲፓርትመንት የልዩ እገዛ ምላሽ የታቀደ መረጃ ለወላጆች፣ 2009) 

 

አዎንታዊ  የባህሪ  ልዩ  እገዛዎች  እና ድጋፎች  (ፒቢአይኤስ)  
አዎንታዊ ባህሪይ ልዩ እገዛዎች እና ድጋፎች (ፒቢአይኤስ) በመረጃ የተረጋገጠና የባህሪ ጉዳዮችን እንደሚቀንስ በዳታ የታገዘ የትምህርት ቤትን ደህንነት ስሜት 

የሚያሰፉንና የትምህርትን ግብ/ውጤት እንዲሻሻል እንደሚረዳ የሚታመንበት ማዕቀፍ ነው። ከ22 ሺህ በላይ በዩናይትድ ስቴትስ የሚገኙ ትምህርት ቤቶችን 

ፒቢአይኤስን ተግባሪ ያደረጉና ለቁጥር የሚያታክቱ የትምህርት ሥርሥርዓቶችን መቆጠብ ችለዋል እንጂ በባህሪይ ችግር ምክንያት ሊሰጧቸው ይችሉ ነበር። 

የፒቢአይኤስ ሂደት ለረጅም ጊዜ ማስተማር ከዚህም ጋር መልካም ባህሪ እያሳዩ ለመስጠት ተማሪዎች እውቅና መስጠት አስፈላጊ የባህሪ ጉድለቶችን እንደሚቀንስ 

በአንፃሩም ከፍተኛ የውጤታማነት ከካባቢን፣ ደህንነትንና መማር እንደሚያሰፍን ይታወሳል። ፒቢአይኤስን ትምህርት ቤቶች ዘርፈ ብዙ አቀራረብን በመጠቀም 

የሚሰሩበት ሲሆን የዲሲፕሊን ችግሮችን ለመከላከል የባህሪ ዳታን እና የባህሪ ትንተናን መርሆዎች በመላው ትምህርት ቤት ውስጥ መጠቀም፣ የታለመና ግለሰቦችን 

ማዕከል ያደረጉ የመጥፎ ባህሪ መከላከል እና ለመላው የትምህርት ቤቱ ተማሪዎች የተሻሻለ መልካም የትምህርት አካባቢን የማስፈን ስልትን ያካትታል። (ኦኤስኢፒ 

በአዎንታዊ የባህሪ ችግሮችን መከላከል እና ድጋፍ ቴክኒካዊ እገዛ፣ 2009)  

 

 የባህሪ ድጋፍ በመሰረቱ የሚደረገው ትምህርት ቤቱ ለሁሉም ተማሪዎች ነው። ይህ ሲስተም ለሁሉም ተማሪዎች የማኅበራዊ ክህሎት ከትምህርት ፣ አዎንታዊና 

ገንቢ ዲሲፕሊን ፣ ማኅበራዊ ተጠባቂ ባህሪን ፈጣን ቁጥጥርና ክትትል ፣ አዎንታዊ እውቅና ፣ አመዛዛኝ ትክክለኛ ዲሲፕሊን፣ እና የወላጆች ስልጠናና ትብብርን 

ይሰጣል። የወላጆች በትምህርት ቤት ጉዳይ ላይ ዋንኛ ትኩረታቸው የልጆቻቸው ደህንነት ነው። (ኔይልስን ጋቲ፣ ስታንስበር ፣ በሩሰናሀን እና ኑልስን 2001)። 

የትምህርት ቤቶች ፈታኝ ባህርያት ከቅጥ ያጣ ሥነ ሥርሥርዓት አልባ የክፍል ውስጥ ባህሪ አንስቶ እስከ አካላዊ የባህሪ ችግሮችና የደህንነት ጉዳዮች ድረስ 

የሚደርሱ ሲሆን በመማር ማስተማር ሂደቱም ላይ ትልቅ እንቅፋት ይፈጥራሉ። የትምህርት ቤቱ አካላትና ወላጆች ይህን ስጋት ይጋራሉ። ስለዚህም በግለሰባዊ 

ባህሪይ ችግሮችና ጉዳዮች ላይ ትኩረት በማድረግ የአጭር ጊዜ መፍትሄ ላይ ከመተማመን ትምህርት ቤቶች በወሳኝነት ችግሩን በመለየት ፣ ትምህርት መስጠትና 

በሁሉም የትምህርት ቤቱ አካባዎች ውስጥ ቀጣይነት ያለው ተገቢ የተማሪ ባህሪዎች እንዲኖሩ መሥራት ላይ ማተኮር ያለባቸው ሲሆን ይህም በመማሪያ ክፍሎች 

ውስጥ የተማሪዎች ምግብ ቤት ውስጥ፣ መፀዳጃ ክፍሎችና በመጫወቻ ስፍራወፐች ውስጥ መከወን ይኖርበታል። አዎንታዊ የባህሪ ልዩ እገዛዎችና ድጋፎች ወይም 

ፒቢይአይኤስ የ3ኛ ግብ ትምህርት ቤቶች ለሁሉም ተማሪዎች የመማር ማስተማር ሂደትን የሚጎለብቱ ውጤታማ የትምህርት ቤት ድባብ እንዲቀርፁ ማገዝ ነው። 

(ጆርጂያ ትምህርት ዲፓርትመንት፣ ጂኤፒቢአይ ኤስ) 

 

አስሩ ትምህርት ቤት አቀፍ ቁር አንድ ተከታታይ ፍሰት ያለው ፒቢአይኤስ ውስጥ አካላት የፒአይኤስ ቡድንና አመራሩ ግልጽ የሆነ አላማና ደንቦች ፣ ማስተማር 

የባህር ‹ የዳታ ምዝገባና ትንተና ፣ እውቅና መስጠት (ማበር መልስ) ውጤታማ የባህሪ ሂደቶችን ፣ ወቅታዊ ቁርጠኝነትን ፣ ትግበራ ፣ የመማሪያ ክፍሎችና ግምገማ 

ናቸው።  

  

የውሳኔ አሰጣጥ 
ድጋፍ 
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የቀደመውን መልካም ባሕሪ የማስመለስ ተግባራት 
 ዲካልብ ካውንቲ የትምህርት ቤቱን አካባቢና ባህል ለማሻሻል የተማሪዎች መብቶችና ኃላፊነቶች እና የባህሪ እድገት መመሪያ ሰነድ የተሰኘና የቀደመውን የማደስ 

ተግባራት ተብሎ የሚጠራውን አዲስ ፣ የፈጠራ አሠራር በማውጣ ተጠቅሞበታል። የቀደመው የማደስ ተግባራት ዋንኛ አላማ መጥፎ ድርጊት ፈፃሚዎችን 

ከመቅጣት ይልቅ ማህበረሰቡን ማሳደግና መጥፎውን በማደስና ግንኙነቶችን በመገንባት ግጭቶችንና ውጥረቶችን በተገቢው መንገድ መምራት ነው።  

 

የማስተካከያ ልምምዶች መጠቀም ለሚከተሉት ያግዛል፡ 

 

 ወንጀል፣ ጥቃት እና ማሸማቀቅን ለመቀነስ፣  

 የሰውን ባህሪይ ለማሻሻል፣  

 የሲቪል ማህበራትን ለማጠናከር፣  

 ብቃት ያለው አመራር እንዲኖር ለማድረግ፣  

 ግንኙነቶችን ወደነበረው መመለስና፣  

 ጉዳቶችን ለመጠገን።  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
የመረጃው ምንጭ የኤሜሪካ የአስተማሪዎች ፌዴሬሽን 

     http://www.aft.org/ae/winter2015-2016/resources 
 

 

 
የቀደመውን ወደ ነበረበት የመመለስ ትግባራት ጉዳት በደረሰባቸውና ጫናውን/ ጉዳቱን ባደረሱት አካላት መካል ውይይት ማድረግን ያበረታታል። ይህም 

በሰለባዎችና መጥፎ ፈፃሚዎች እንዴት በተቃውሞና በአመፁ ተጽዕኖ እንዲደርስባቸው ውይይት እንዲያደርጉና መጥፎን ጉዳት ለማድረስ እንዲሁም መልካም 

ግንኙነትን ለማስፈን ምን ርምጃ መውሰድ እንዳለበት እንዲወስኑ እድል ይፈጥርላቸዋል። ይህም የስብሰባዎችን ስስ ስሜት የመጋራት አሠራ በመሆን ጉዳት 

የደረሰባቸው አካላት የአመጽ ድርጊቶችን በአግባቡ እንዲከላከሉ ያበረታታቸዋል። መጥፎ ድርጊት ፈፃሚዎችም ይቅርታ በመጠየቅ፣ የተሰረቁ ዕቃዎችን በመመለስ 

የማኅበራዊ አገልግሎትን በመፈፀም እና ካሳ በመካስ ለመጥፎ ድርጊቶቻቸው ኃላፊነት እንዲወስዱና የፈፀሙትን መጥፎ ድርጊት እንዲያድሱ ያነሳሳቸዋል። ይህም 

ጉዳት ለደረሰባቸው ከፍተኛ እርካታ የሚሰጥና መጥፎ ድርጊት የፈፀሙትም ተጠያቂነት እንዲኖራቸው ያደርጋል።  

 

በመልሶ ማደሱ ተግባራት ጉዳኤውም ጉዳት የደረሰባቸው መጥፎ ድርጊት ፈፃሚዎችና የሁለቱ አካላት ቤተሰቦችና ጓደኞች፣ ሠራተኞችና ሌሎች የማኅበረሰብ 

አካላት ተሳትፎው በተዋቀረና በቀጣይ ስብሰባ መገኘት ብጥብጡን፣ እሱን ተከትለው የተከሰቱ ክስተቶችና በካሳዎች ዙሪያ ለመሳተፍ ፈቃደኛ ሆነዋል። የጉባኤው 

አዘጋጆች ስብሰባው ካዘጋጁ፣ ንግግሮችን ካሳውና ጉባኤው ትኩረት እንዲያደርግ ካዘጋጁ በኋላ በጉባኤው ውጤት ላይ ሆነ ብለው በዋንኛነት ሳይሳተፉ ቀርተዋል። 

ምክንያቱም የጉባኤው አላማ በጋራ ተወያይተው የመጥፎ ፈፃሚዎቹን ድርጊቶችና አስፈላጊ የንግነኙነቶሰች መታደስ ላይ አቋም እንዲይዙ ማድረግ ነበርና ነው።  

 

ዋችቴል ቴድ “የቀደመውን ወደ ነበረበረት የመመለስ ("Defining Restorative") ተግባራት ትርጓሜ ዓለም አቀፍ የቀደመውን ወደነበረበት መመለስ 

ተግባራት ኢንስቲቲተውት። በሐምሌ 11/2012 የተወሰደ። 
 

 

 

      የቀደመውን የመመለስ ተግባራት  
 

በተማሪዎችና
በአስተማሪዎች መካከል 
ጤናማ ግንኙነት መገንባት  

መጥፎ ባህርያትን
መቀነስ መከላከልና 
ማሻሻል

ግጭቶችን መፍታት ፣ 
ግለሰቦችንና ቡድኖችን 
ኃላፊነት በተሞላበት 
ሁኔታ መያዝ  

መጥፎውን ማደስና
አዎንታዊ 
ግንኙነቶችን 

የትምህርት ቤቱን 
ማኅበረሰብ ፍላጎት 
ማርካትና መወያየት  
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የባህሪ ስትራቴጂዎች፣ የዲሲፕሊን አማራጮችና ቅጣቶች 
እድገት የሚሳይ ዲሲፕሊን የተነደፈው የተማሪዎችን መጥፎ ሥነ ምግባሮች ለማረምና ተማሪው ኃላፊነት የሚሰጠው ጠቃሚ የዓለም አቀፍ ማኅበረሰብ ዜጋ 

እንዲሆን ለማስቻል ነው። አዎንታዊ የተማሪዎች ባህሪ እንዲኖር የሚቢሪታታ ሲሆን ተቀባይነት የሌለው ባህሪ ምን እንደሆነ በመግለጽ እርሱን ተከትሎ 

የሚመጣውን ውጤት በተመለከተ ግልጽና ያለአድሎ መግለጽ ይኖርበታል።  

 

የትምህርት ቤቶች የዲሲፕሊን ሂደት ተማሪዎች ከእነኚህ ዓይነት መጥፎ ባህርያት እንዲድኑ መደረግ የሚገባውን ተገቢ ድጋፍ ከግንዛቤ ውስጥ ማስገባት 

ይኖርበታል። ከእነዚህ ሃብቶች መሃል የሚከተሉት ጥቂቶች ናቸው። የተማሪዎች የድጋፍ ቡድን ፣ የአዎንታዊ ባህሪይ ድጋፎች በትምህርት ቤት አማካሪዎ ማማከር፣ 

የትምህርት ቤቱን የማኅበራዊ ሠራተኛ ተሳትፎ፣ የትምህርት ቤቶች ሃብቶች መኮንን ሪፖርቶች፣ ሥነ ምግባር ፣ የትምህርት ውሎች ወይም እቅዶች፣ የአቻ ለአቻ 

መማማርና እንዲሁም የመከላከል ፕሮግራሞች ናቸው። ጥፋቶች ሰባት የተከለከሉ የባህርያት ደረጃዎች አሉዋቸው። እያንዳንዱ ጥፋት ልዩ እገዛ የሚስፈልገው 

ሲሆን በተጨማሪም ማገድና ማባረርን ጨምሮ የድርጊት ምላሾች አሉት።  

 

እያንዳንዱ የተማሪዎች የሥነ ምግባር ደንብ ጥሰት - የተማሪዎች መብቶችና ኃላፊነቶች እንዲሁም የባህሪ እድገት የድርጊት መመሪያ ከታች 

የተመለከተውን ሳጥን ይጨምራል። ትንሽና ትልቁ የድርጊት አፀፋ ምላሽ ተመልክተዋል። የልዩ ትምህርት ተማሪዎች አካሄድ ይተገበራል። 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ደረጃ 1 

የመምህራን ስትራቴጂያዊ መረጣ ለአንድ ተማሪ አነስተኛ የሥሥነ-ምግባር ጥፋት ሲኖር ጥቅም ላይ ይውላል። መምህሩ በዚህ ጥፋት እና ስትራቴጂ ላይ

መውሰድ ያለበት ርምጃ የተመለከተና የተጻፈ ሪኮርድ መያዝ ይኖርባቸዋል። ይህ የደረጃ 1 ጥፋት ከተደጋገመና በመማር ማስተማር ሂደት ውስጥ 

በተደጋጋሚ ጣልቃ የሚገባ ከሆነ የመምህራን ስትራቴጂ ከተከናወነ በኋላ ወደ ከፍተኛ ደረጃ ይሸጋገራል። አስፈላጊ ስትራቴጂ አዎንታዊ፣ ባህሪያዊ ልዩ 

እገዛዎች ድጋፎች በልዩ እገዛዎች ምላሾች አማክኝነት ይሰጣል። (ከገጽ 12-13)  

 

በተማሪው ላይ ብቻ ተጽዕኖ ያላቸው ባህሪያት ምሳሌ  

 ክፍል ውስጥ ጮክ ብሎ መጣራት  

 አላግባብአግባብ ያልሆነ ድምፅ ማሰማት  

 ማስቲካ ማኘክ 

 በእርሳሶች ከበሮ መጫወት 

 በራስ የሰውነት አካል ላይ ጽሑፍ መጻፍ  

 ክፍል ውስጥ በአሻንኩሊት መጫወት  

 ዴስክ ላይ መጻፍ  

 በመቀመጫ ወንበር ላይ አርፎ አለመቀመጥ  

 ለክፍል አለመዘጋጀት  

 ከጎን ካለ ተማሪ ጋር ማውራት  

 መሥራት የሚገባውን ሥራ ትቶ ሌላ ነገር ማድረግ  

 የተሰጠን ሥራ ከመሥራት ይልቅ ሥዕል መሣል  

 ወደ መማሪያ ክፍል ዘግይቶ መምጣት  

 መምህርን መተቸት  

 ማጉረምረም  

 በት/ቤት ውስጥ ኮፍያ ማድረግ  

 ‹‹የመቃወም መልክ›› ማሳየት፣ በዓይን መገላመጥ፣ አፍጥጦ በቁጣ ማየት፣ ጥርስ ማፏጨት  

 በማይፈቀድበት ጊዜ ምግብ መብላት  
 
የባህሪዎች ለመምህራን የሚያገለግሉ ስትራቴጂዎች/ስልቶች፡- እንደ አስፈላጊነቱ ከተማሪዎችና ከሌሎች ግለሰቦች ጋር ጉባኤ ማካሄድ፣ የትምህርት 

ውጤታማነትን የሚደግፍ ግንኙነት መገንባት ፣ ስለሚጠበቁት ነገሮች ውይት ማድረግ ማሪያ ክፍሎች ሂደቶችን እና የሚጠበቁት ነገሮችን መዳሰስ ፣ 

የዓይን ለዓይን ግንኑነት፣ ቅርቦች ፣ ከፍተኛ የቁጥር ሥርሥርዓት የቃል ማስጠንቀቂያዎች ስለሚጠበቁት ነገሮች በቅድሚያ ማስተማር። 

 

የዲሲፕሊን አማራጮች የሚከተሉትን ሊካትቱ ይችላሉ። ከክፍል ለአጭር ጊዜ ማስወጣት፣ ከጓደኞች ክፍል ማስወጣት፣ ጥቅማ ጥቅሞችን መከልከል፣ 

የአስተያየት ወረቀት ለወላጅ በመላክ ግንኙነቱ ተገቢው ባህሪይ ዓይነት እንዲኖረው ማድረግ፣ የግጭቶችን የአርታት ስትራቴጂዎችን መከታተል እና ምን 

ዓይነት ባህሪ ሊኖር እዳለበት መጠቆም ፣ ለተማሪዎች ደግሞ የግለሰብ የትህምርት እቅድ (አይኢፒ) ወይም 504 ከገጽ 80-83 ያለው ይመልከቱ።  
 

 

 

 

 

 

 

 

ደረጃ 2 ጥፋቶች በደረጃቸው አነስተኛ የሆኑ ግጭቶችን ጨምሮ ከደረጃ 1 በዓይነቱ ከፍ ያለና በመማር ማስተማሩ ሂደቶችና ወይም መደበኛው ሥራ

በትምህርት ቤቱ ወይ አውቶቡስ ላይ ችግር መፍጠርን ያካትታል። እነዚህ ግጭቶች ምናልባት አነስተኛ የባህሪ ጉድለትና ተገቢውን ባህሪ አለመያዝ 

በግለሰቦችና በንብረቶች ላይ ማድር ነገር ግን ለከፍተኛ አደጋ ወይም ለሕይወት የማያሰጋና የሌሎችን ሰላም የማያናጋ ሊሆን ይችላል። አስፈላጊ 

ስትራቴጂዎች እና አዎንታዊ ባህሪያዊ ልዩ እገዛዎች እና ድጋፎች በተከታታይ ፈሰቶች ሁለሰት መሠረት ይሰጣሉ (ገጽ 12-13)። የተወሰኑ ደረጃ 2 

ግጭቶች ወደ ደረጃ ሦስት ሊድጉ የሚችሉ ሲሆን በተለይም የሌሎችን ጤና ፣ የደህንነትና የሌሎችን መልካም ሁኔታ አደጋ ውስጥ የሚጥል ከሆነ ወደ 

ደረጃ ሦስት ጥፋት ሊያድግ ይችላል። 

የሌሎችን ትምህርት ሊያስተጓጉሉ የሚችሉ ባህሪያት ምሳሌዎች። 

  ሌሎችን መንካት  

 መጎንተል  

 ጠረጴዛ ላይ መቆም  
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ደረጃ 2 

 ወሬ ማውራት  

 ከመቀመጫ ተነስቶ ሌሎችን ማወክ  

 አላግባብአላግባብ ወንበርን ማዞር  

 ትዕዛዝ አለመቀበል  

 አይፓድ እና ሞባይል ስልክን ጨምሮ ነገር ግን በዚህ ብቻ ሳይወሰን የኤሌክትሮኒክስ ቁሳቁሶችን ሳይፈቀድ መጠቀም  

 ከክፍል ወጥቶ መሄድ  

 በክፍል ውስጥ ቁሳቁሶችን መወርወር  

 የአዋቂ ሰዎችን ክብር የሚነካ ንግግር (እጠላሃለው፣ ታገኛታለህ፣ በቃ፣ የሚሉ ንግግሮች) 

 መምህር ላይ ማሾፍ  

 በንዴት ዕቃዎችን ማንቀሳቀስ ወይም መርገጥ  

 በአውቶቡስ ውስጥ መጥፎ ባህሪይ ማሳየት  

 ቁማር መጫወት  

 

በባህሪዎች ለመምራት የሚጊሊግሉ ስትራቴጂዎቸች/ስልቶች፡- የትምህርት ስኬትን የሚላብሱ ግንኙነቶችን በመገንባት፣ ስለሚጠበቁት ነገሮች ውይይንት 

ማካሄድ፣ ስለመማሪያ ክፍሎች ሂደትና ጥበቃዎች፣ የዓይን ለዓይን ግንኙነት ቅርበት፣ ከፍተኛ ደረጃ ያለው ቁጥጥር፣ የቃለ ማስጠንቀቂያ ስለ ጥበቃዎች 

ቅድመ ማስተማር ፣ ማማከር በትምህርት ቤቱ አማካሪዎች ማማከር (በትምህርት ቤቱ አማካሪ) ለጠቅላላው ክፍሎች በትምህርት ቤቱ የሥነ ልቦና 

ባለሙ/ የግለሰቦች የባህሪ አመራር ሃሳቦች የቀደመውን መልሶ ማደስ ተግባራት፣ የማህበረሰባዊ ባህሪዎችን አስቀድሞ ማስተማር፣ ራሳቸውን እንዲመሩ 

የሚግዛቸው መልካምና ደህንነቱ የተጠበቀ ስፍራ ማዘጋጀት። 

  

የዲሲፕሊን አማራጮች ምናልባ የሚከተሉትን ሊያካትቱ ይችላሉ። በክፍል ውስጥ ረፍት መውሰድ ፣ከክፍል ጓደኞች ለጊዜው ማስወጣት፣ ጥቅም 

ጥቅሞችን መከልከል፣ የአስተያየት መስጫ ወረቀት፣ ወላጆች ጉባኤ መልካም ባህሪ እንዲኖር ጫና መፍተር፣ የግጭት አፈታት መርሆዎችን መከታተል ፣ 

ምን አይት ባህሪ እንደሚያስፈልግ አቅጣጫ ማመላከት ፣ በሥራ ላይ እያሉ እንዲሰሩ ማገድ፣ የመልሶ መገንባት ፍትህ፣ እና ከአቻ የቡድን አባላት ጋር 

ችግር መፍታት‹ የእርማት ስትራቴጂዎች መካሄድ ያለባቸው ተማሪዎች፣ መወላጆች መምህራን ወይም ሌሎች የውስጥ ደጋፊዎች በተካተቱበት ሁናቴ 

ተጨማሪ ባህሪያትን ለማረም በሚረዳ ሁኔታ መካሄድ ይኖርበታል። ለተማሪዎች በግለሰቦች የትምህርት እቅድ (አይኢፒ) ወይም 504 እቅድ ከገጽ 80-

83 ያለውን ይመልከቱ።  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ደረጃ 3 

 ደረጃ ሦስት ግጭቶች በደረጃዎች ከደረጃ 2 የላቁ እና በክፍሉ በትምህርት ቤቱ ወይም በአውቶቡስ ላይ መደበኛ ሥራቸውን እንዳያካሄዱ ጣልቃ

የመግባት ባህሪን ያዘለ ነው። እነዚህ ግጭቶች የተደረገው ፣ ግንኙነት የሌላቸው ድርጊቶች ወይም መጥፎ ባህሪ ወይም ተገቢ ባልሆነ ብልሹ ፀባይ 

ምክንያ የትምህርት ሥርዓቱን የማያስቆም ወይም የሌሎች ሰዎች ጤናን ፣ ደህንነትና መልካም ስሜትን ለአደጋ የሚያጋልጡ ናቸው።  

አስፈላጊ ስትራቴጂዎች እና አዎንታዊ የባህሪያዊ ልዩ እገዛዎችና ድጋፎች ለልዩ ድጋፎች ሂደት የሚሰጥ ምላሽ በሚለው አካሄድ መስጠት እና በሰነድ 

ማስፈር ያስፈልጋል (ከገጽ 12-13)። አንዳንድ የደረጃ ሦስት ግጭቶች ምንአልባት ወደ ደረጃ አራት ግጭቶች ወይም ከፍተኛ ደረጃ ሊያመሩ ይችላሉ 

ይህም በዛ ደረጃ የሚያሳዩት ቅጥ ያጣ ሥርዓት አልበኝነት ጠቅላላ የትምህርት ቤቱን አካባቢ ወይም በሌሎች ሰዎች ጤና፣ ደኅንነት እና/ወይም ንብረት 

ላይ ከፍተኛ አደጋ የሚፈጥር መሆኑ ላይ ተመሥርቶ የሚፈረጅ ይሆናል ። 

መደበኛ የከባቢ ሁኔታ ላይ ተፅእኖ የሚፈጥሩ ባህሪያት ምሳሌዎች 

 ማንኛውም ደረጃ 1 እና 2 የመኖሩን ረጅም ጊዜ እና የተማሪዎችን የመጀመሪያ ጊዜ የሚወስድ  

 አላግባብ ለአዋቂ ሰው መልስ መመለስ  

 በክፍል ውስጥ ሌሎች ላይ ቁሳቁስ መወርወር  

 መዋሸት  

 ማጭበርበር  

 ፎርጂድ መሥራት  

 መደባደብ  

 አግባብነት የሌለው ንግግር መናገር መጋፋት  

 ት/ቤት መረበሽ  

 መማታት ፣ መዛት፣ ትንኮሳ  

 ለጓደኞች ወይም አዋቂዎች ክብር አለማሳየት  

 ያለ ፈቃድ ከክፍል መውጣት  

 መስኮት ላይ መሰቀል  

 የት/ቤት ንብረት መውሰድ 

 አይፓድ እና ሞባይ ስልክን ጨምሮ ነገር ግን በዚህ ብቻ ሳይወሰን የኤሌክትሮኒክስ ቁሳቁሶችን ሳይፈቀድ መጠቀም  

 ከትምህርት ሰዓት ውጪ ወይም ከት/ቤቱ ውጪ መጥፎ ሥነ ምግባር ማሳየት  

 ደህንነቱ ያልተጠበቀ ተግባር  

 

ባህሪን ለመግራት የሚያግዙ ስትራቴጂዎች/ስልቶች፡- የባህሪ ውሎች፤ ጊዜያዊ እሥራት፤የት ምህርትቤት ልዩ እገዛ፤ማማከር ፤ማስተማር፤ ለወላጆች 

የዲስፕሊን ማስጠንቀቂያ ደብዳቤ መጻፍ፤የተማሪውን የባህሪ ግድፈት በተመለከተ በዝ ርዝር በወረቀት የማስፈር ሂደት ማከናወን፤የነበረውን ነገር 

የመተካት ተግባራትን ማከናወን፤ የድብቅ ክትትል ማካሄድ፤እና ስለግጭቶች ትምህርት መስጠት። 

የዲስፒሊን አማራጮች ምንአልባት የሚከተሉትን ሊጨምሩ ይችላሉ፡- ከመመሪያዎች ሞጁል ጋር በትምህርት ቤት ውስጥ እያሉ ከእንድ እስከ ሦስት 

ቀናት ድረስ ማገድ። ለተማሪዎች ደግሞ ከግለሰቦች የትምሀርት እቅድ (አይኢፒ) ወይም 504 እቅድ፤ ከገጽ 80 እስከ 83 ያለውን ይመልከቱ። 
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ደረጃ 4 

ደረጃ 4 ግጭቶች ተመሳሳይ የሆኑ የባህሪ ግድፈቶች በማሳየት በትምህርት ቤት አካባቢ ላይ ችግር መፍጠር በሌሎች ሰዎች ጤና፣ ደህንነት እና በንብረት

ላይ ጉዳት ማድረስ እና ከፍተኛ ችግር መፍጠር ያካትታሉ። አስፈላጊ ስትራቴጂዎች እና አዎንታዊ የባህሪያዊ ልዩ እገዛዎችና ድጋፎች ለልዩ ድጋፎች 

ሂደት የሚሰጥ ምላሽ በሚለው አካሄድ መስጠት እና በሰነድ ማስፈር ያስፈልጋል (ከገጽ 12-13)። በከፍተኛነቱ ወይም በይዘቱ መሠረት የተወሰኑ የተወሰኑ 

የደረጃ 4 ግጭቶች በደረጃ 5 ግጭት ወይም ከዛ በላይ ሊመዘን ይችላል። 

ሥርዓቱ የተጠበቀን አካባቢ የሚያውኩ ባህርያት ምሳሌዎች 

 ማንኛውም ደረጃ 1 እና 2 እና 3 የመኖሩን ረጅም ጊዜ እና የተማሪዎችን የመጀመሪያ ጊዜ የሚወስድ  

 አላግባብ ለአዋቂ ሰው መልስ መመለስ  

 በክፍል ውስጥ ሌሎች ላይ ቁሳቁስ መወርወር  

 መዋሸት  

 ማጭበርበር  

 ፎርጂድ መሥራት መደባደብ  

 አግባብነት የሌለው ንግግር መናገር  

 መጋፋት  

 ት/ቤት መረበሽ  

 መማታት ፣ መዛት፣ ትንኮሳ  

 ለጓደኞች ወይም አዋቂዎች ክብር አለማሳየት  

 ያለ ፈቃድ ከክፍል መውጣት  

 መስኮት ላይ መንጠልጠል  

 የት/ቤት ንብረት መውሰድ 

 አይፓድ እና ሞባይ ስልክን ጨምሮ ነገር ግን በዚህ ብቻ ሳይወሰን የኤሌክትሮኒክስ ቁሳቁሶችን ሳይፈቀድ መጠቀም  

 ከትምህርት ሰዓት ውጪ ወይም ከት/ቤቱ ውጪ መጥፎ ሥነ ምግባር ማሳየት  

 ደህንነቱ ያልተጠበቀ ተግባር  

የዲስፒሊን አማራጮች ምንአልባት የሚከተሉትን ሊጨምሩ ይችላሉ፡- ዒላማ ባህሪ ውል። አጸፋው፡- ከት/ቤት ከ1-5 ቀናት መታገድ። የተለየ የተማሪ 

አካሄድ ይተገበራል። ለተማሪዎች ደግሞ ከግለሰቦች የትምሀርት እቅድ (አይኢፒ) ወይም 504 እቅድ፤ ከገጽ 80 እስከ 83 ያለውን ይመልከቱ። 

 

 

 

 

 

 

 

 

ደረጃ 5 

የደረጃ 5 ግጭቶች ተመሳሳይ የሆኑ የባህሪ ግድ ፈቶች በማሳየት በትምህርት ቤት ከባቢ ላይ ችግር መፍጠር በሌሎች ሰዎች ጤና፣ ደህንነት እና በንብረት

ላይ ጉዳት ማድረስ እና ከፍተኛ ችግር መፍጠር ያካትታሉ። ተማሪዎች በግዴታ የሙከራ ውል ውስጥ ገብተው የሙከራ ጊዜ ይሰጣቸዋል ይህንንም 

ማከናወን ካልቻሉ ሊባረሩ ይችላሉ። አስፈላጊ ስትራቴጂዎች እና አዎንታዊ የባህሪያዊ ልዩ እገዛዎችና ድጋፎች ለልዩ ድጋፎች ሂደት የሚሰጥ ምላሽ 

በሚለው አካሄድ መስጠት እና በሰነድ ማስፈር ያስፈልጋል (ከገጽ 12-13)። አንዳንድ የደረጃ አምስት ጥፋቶች ወደ ደረጃ ስድስት ወይም ከዚያ በላይ 

ሊካተቱ ይችላሉ ይህም እንደ ግጭቱ ባህሪ እና ያስከተለው ጥፋት አንፃር የሚወሰን ይሆናል።  

የጎጆ እና ሕገወጥ ባህርያት ምሳሌዎች 

 ጉዳት የሚያስከትሉ ተግባራት  

 ሆን ተብሎ ወይንም ሳይታሰብ በት/ቤት ሠራተኞች ላይ ጥቃት ማድረስ  

 ሥርቆት  

 ጸብ (ቀላል ድብደባ) 

 ሰውን መደብደብ  

 አደንዛዥ ዕፅ  

 መሣሪያ  

 ት/ቤት ማወክ  

 መናከስ  

 መደባደብ፣ መዛት፣ ትንኮሳ  

 ቁሳቁሶችን ወይም ሌሎች ነገሮችን መወርወር  

 ሥርቆት  

 በሰው ላይ ወይንም በንብረት ላይ ጉዳት ለማድረስ ማስፈራራት  

 ጾታዊ ትንኮሳ  

 ወሲባዊ ባህሪያት ማሳየት  

 አልኮል  

 

የዲስፒሊን አማራጮች የሚከተሉትን የግድ ማካተት ይኖርባዋቸል፡ የቀደሙትን ስትራቴጂዎች እና የተተገበሩ ልዩ እገዛዎችን መቃኘት፤ በጂአርአይፒ 

(ውጤቶችን ከልዩ እገዛ ማግኘት) ፕሮግራም ላይ መሳተፍ እና/ ወይም ፒኦ አይኤንቲኤስ ፕሮግራም ላይ መሳተፍ። 

 

 የአፀፋ ውጤቶች፡ ከስድት እስከ አሥር ቀናት ድረስ የሙከራ ውል አስገብቶ ማገድ። ለተማሪዎች ደግሞ የግለሰቦች የትምህርት እቅድ (አይኢፒ) ወይም 

504 እቅድ፤ ከገጽ 80 እስከ 83 ያለውን ይመልከቱ። 

 

 

 

 

 

የደረጃ 6 ግጭቶች የከፋና እያደገ የሚሄድ ልዩ ትኩረት የሚያስፈልገው የባህሪ ግድፈት ጋር ተያይዞ የሚታይ ሲሆን ተማሪው ከክፍል ውስጥ እስከ 10 

ቀናት ያህል መባረርና በከተማው ወይም በክፍለ ከተማው ቅሬታ ሰሚ ቀርቦ ተጨማሪ የአፀፋ ችግሮች ሊከሰቱበት ይችላሉ እነዚህም ተጨማሪ 

እገዳዎች፣ በትምህርት ቤት ውስጥ እገዳ፣ ማኅበራዊ ማዕቀብ፣ የማኅበራዊ አገልግሎት ሥራ ቅጣት እና በሌላ ትምህርትቤት በተለየ ሁኔታ እንዲማር 

ሊደረግ ይችላል። በህዝብ ደህንነት የሥራ ክፍል፣ማኅበራዊ ሠራተኞች እና ሌሎች በውጪ በሚገኙ የሕግ እስፈፃሚ አካላት ወይም ሌሎች ኤጄንሲዎች 

የደረጃ 6 ጥፋቶችን ሊመረምሩ እና በዚህ ጥፋት የተሳ ተፈው ተማሪ በመደበኛ የወንጀል ክሶች ሊጠየቅ ይችላል። አንዳንድ የደረጃ ሦስት ጥፋቶች 

ምናልባት ወደ ደረጃ ሰባት ወይም ከፍተኛ ደረጃ ላይ ሊመደቡ ይችላሉ ይህም እንደ ግጭቱ ባህሪ እና ያስከተለው ጥፋት አንፃር የሚወሰን ይሆናል። 
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ደረጃ 6 

የጎጂ እና ሕገወጥ ባህሪያት ምሳሌዎች

 ጉዳት የሚያስከትሉ ተግባራት  

 ሆን ተብሎ ወይንም ሳይታሰብ በት/ቤት ሠራተኞች ላይ ጥቃት ማድረስ  

 ሥርቆት  

 ድብደባ  

 መማታት  

 አደንዛዥ ዕፅ  

 መሣሪያ  

 ት/ቤት ማወክ  

 መናከስ  

 መደባደብ፣ መዛት፣ ትንኮሳ  

 ቁሳቁሶችን ወይም ሌሎች ነገሮችን መወርወር  

 ሥርቆት  

 በሰው ላይ ወይንም በንብረት ላይ ጉዳት ለማድረስ ማስፈራራት  

 ጾታዊ ትንኮሳ  

 ወሲባዊ ባህሪያትን ማሳየት  

 አልኮል  

 

የአፀፋ ምለሾች፡- የረጅ ም ጊዜ እገዳ። ለተማሪዎች ከግለሰቦች የትምህርት እቅድ(አይ ኢፒ) ወይም 504 እቅድ፤ ከገጽ 80 እስከ 83 ያለውን ይመልከቱ። 

 

 

 

 

 

 

ደረጃ 7 

የደረጃ 7 ግጭቶች የከፋና እያደገ የሚሄድ ልዩ ትኩረት የሚያስፈልገው የባህሪ ግድፈት ጋር ተያይዞ የሚታይ ሲሆን ተማሪው ከክፍል ውስጥ እስከ 10

ቀናት ያህል መባረርና በቀጠናው ወይም በክፍለ ከተማው ቅሬታ ሰሚ ቀርቦ ተጨማሪ የአፀፋ ችግሮች ሊከሰቱበት ይችላሉ እነዚህም ተጨማሪ 

እገዳዎች፣ በትምህርት ቤት ውስጥ እገዳ፣ ማኅበራዊ ማዕቀብ፣ የማኅበራዊ አገልግሎት ሥራ ቅጣት እና በሌላ ትምህርት ቤት በተለየ ሁኔታ እንዲማር 

ሊደረግ ይችላል። በህዝብ ደህንነት የሥራ ክፍል፣ ማኅበራዊ ሠራተኞች እና ሌሎች በውጪ በሚገኙ የሕግ አስፈፃሚ አካላት ወይም ሌሎች ኤጄንሲዎች 

የደረጃ 6 የጥፋቶችን ሊመረምሩ እና በዚህ ጥፋት የተሳተፈው ተማሪ በመደበኛ የወንጀል ክሶች ሊጠየቅ ይችላል። 

የጎጂ እና ሕገ ወጥ የሆኑ ባህሪያት ምሳሌዎች  

 ጉዳት የሚያስከትሉ ተግባራት  

 ሆን ተብሎ ወይም ሳይታሰብ በት/ቤት ሠራተኞች ላይ ጥቃት ማድረስ  

 መስረቅ  

 መደባደብ (ቀላል ድብድብ ) 

 ድብድብ  

 ከባድ ድብደባ ማካሄድ  

 ከባድ ምት መምታት  

 ተደርቦ መምታት  

 አደንዛዥ እፅ  

 ጦር መሣሪያ  
 ት/ቤት መረበሽ  

 መናከስ  
 ማሸማቀቅ፣ መጉዳት፣ መዛት  

 የት/ቤት ቁሳቁሶች ወይም ንብረቶችን መወርወር  

 በሰው ወይም በንብረት ላይ ጉዳት ለማድረስ መዛት  

 ጾታዊ ትንኮሳ  

 ጾታዊ ባህሪያት  

 አልኮል  

 

የሚያስከትላቸው ነገሮች፡- ከት/ቤት እንዲወጣ መደረግ። የልዩ ትምህርት ተማሪ ደንቦች ተፈፃሚ ይሆናሉ። የግል ትምህርት እቅድ (IEP) ወይም 504 

እቅድ ላላቸው ተማሪዎች ከገጽ 80-83 ያለውን ይመልከቱ። 
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የመጀመሪያ ማትሪክስ   የሚከተለው ደረጃ ሪፖርት የሚፈጽመው የት/ቤቱ

ባልደረባ 

ጠብ ጫሪነት/ጥፋት   1  2  3  4  5  6  7     

1‐ ትምባሆና የትምባሆ ውጤቶች                   

2‐ የኤሌክትሮኒክ መገናኛ መሣሪያዎች                  

3ሀ‐አደገኛ መሣሪያዎች                 ፖሊስ ሪፖርት ኤስ.አር.ኦ 

3ለ‐‐አደገኛ መሣሪያዎች                  ኤስ.አር.ኦ 

4ሀ- ጉዳት የማያደርስ ጠብጫሪነት 

4ለ‐ ጉዳት የሚያደርስ ጠብጫሪነት ክስክ ከመመሥረት በፊት 

የተማሪውን ግንኙነት ማየት    

              ውስጣዊ ሪፖርት የተማሪው ግንኙነት/ኤስ.አር.ኦ 

              ውስጣዊ ሪፖርት የተማሪው ግንኙነት/ኤስ.አር.ኦ 

5ሀ‐ አደገኛ መድኃኒቶች/ዕፆችን ለማሠራጨት መሸጥ ወይም 
ለመሸጥ መሞከር 

 

5ለ‐አደገኛ መድኃኒት/ዕፅ ተጠቅሞ ወይም ይዞ መገኘት 1ኛ ጥፋት 

5ለ‐ አደገኛ መድኃኒት/ዕፅ ተጠቅሞ ወይም ይዞ መገኘት 2ኛ ጥፋትና 

ተከታይ ጥፋት 5ሐ‐ከአደገኛ መድኃኒት/ዕፅ ጋር የተያያዙ 

ማስታወቂያዎችን ማሠራጨት 1ኛ ጥፋት 

5ሐ‐ከአደገኛ መድኃኒት/ዕፅ ጋር የተያያዙ ማስታወቂያዎችን 

ማሠራጨት 2ኛ ጥፋትና ተከታይ ጥፋት  

              ፖሊስ ሪፖርት ኤስ.አር.ኦ 

              ፖሊስ ሪፖርት

ጂአርአይፒ 
ኤስ.አር.ኦ 

              ፖሊስ ሪፖርት ኤስ.አር.ኦ 

              ፖሊስ ሪፖርት

ጂአርአይፒ 
ኤስ.አር.ኦ 

              ፖሊስ ሪፖርት ኤስ.አር.ኦ 

6ሀ‐ሆን ብሎ የትምህርት ቤት ንብረት ወይም የግል ንብረት 
ማውደም፤ ቃጠሎ ማሥነሳት ወይም መሞከር 

              የአድራጎት ሪፖርት ኤስ.አር.ኦ 

6ለ‐መስረቅ ወይም የመስረቅ ሙከራ/የተሰረቀ ንብረት 

መያዝ/ንጥቅያ ወይም ዝርፊያ 

              የአድራጎት ሪፖርት ኤስ.አር.ኦ 

6ሐ‐መጻሕፍት፤,የሜዲያ ውጤቶችና የኮምፒውተር መሣሪያ/ 
አጠቃቀም 

              የአድራጎት ሪፖርት እንደ አስፈላጊነቱ 

7ሀ‐ዛቻ ማስፋራራት፤                   

7ለ ‐ቀላል ድብደባ/ ጠብጫሪነት መማታት                   

7ሐ ‐መደባደብና መጋጨት                የአድራጎት ሪፖርት  

7መ ‐በመሣሪያ ማስፈራራት ወይም ጉዳት ማድረስ                የአድራጎት ሪፖርት ኤስ.አር.ኦ 

7ሰ ‐ከባድ አካል ጉዳት ማድረስ                የአድራጎት ሪፖርት ኤስ.አር.ኦ 

7ረ ‐ለግልግል ጠብ ውስጥ ጣልቃ መግባት                   

 

7ሠ‐ ማሸማቀቅ/ማዋከብ/አስፈራርቶ ተከታይ ለማድረግ መሞከር                የድብደባ ሪፖርት  

8ለ‐ መመሪያን ለመቀበልና ለመታዘዝ ፈቃደኛ አለመሆን                  

8ሀ‐ ስድነት ብልግና አለመታዘዝ መመሪያ አለመቀበል                   
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የመጀመሪያ ማትሪክስ  የሚከተለው ደረጃ  ሪፖርት 

 

የት/ቤቱን ባልደረባ 

ማግኘት 

ጠብ አጫሪነት/ጥፋት   1  2  3  4  5  6  7     

9‐ያለፈቃድ ወይም ያለ በቂ ምክንያት ከትምህርት ቤት መቅረት  በገጽ 30 ላይ የመገኛ አካሄድ

ይከተሉ። ተማሪዎች 

ከመገኛ/አቴንዳንስ/ ጋር በተገናኘ 

አይታገዱም። 

የመገኛ ስምምነት፣ ወደ

ማኅበራዊ ሠራተኛ 

መላክ፣ ወደ ወጣቶች 

ፍርድ ቤት መላክ፣ 

አጠቃላይ የተበቃ 

ቢሮ፣ ዲኤፍኤሲኤስ 

 

ማኅበራዊ ሠራተኛ

10‐ክፍል መፎረፍና የተሰጠ ተግባር አለመፈጸም                  ማሀበራዊ ሠራተኛ

11‐በክፍል ውስጥ መረበሽ                   

12‐ትምህርት ቤቱን መረበሽ                የአድራጎት ሪፖርት ኤስ.አር.ኦ እንደ አስፈላጊነቱ

13‐አሥነዋሪ/ አስጸያፊ ተግባር                   

14‐የዲሲፕሊን ርምጃን አምኖ አለመቀበል                   

15‐በተደጋጋሚ መዘግየት  በገጽ 32 ላይ የመገኛ አካሄድ

ይከተሉ። ተማሪዎች 

ከመገኛ/አቴንዳንስ/ ጋር በተገናኘ 

አይታገዱም። 

የመገኛ ስምምነት፣ ወደ

ማኅበራዊ ሠራተኛ 

መላክ፣ ወደ ወጣቶች 

ፍርድ ቤት መላክ፣ 

አጠቃላይ የጠበቃ 

ቢሮ፣ ዲኤፍኤሲኤስ 

ማኅበራዊ ሠራተኛ

16‐በትምህርት ቤት አውቶቡስ ውስጥ የሥነምግባር ጉድለት                   

17‐ ከትምህርት ቤት ውጭ ወይም ከትምህርት ሰዓት ውጭ 

ሥነምግባር  

ክስክ ከመመሥረት በፊት የተማሪውን ግንኙነት ማየት 

 

                ማኅበራዊ ሠራተኛ

18‐ቁማር                   

19‐በተደጋጋሚ ሕግን መተላለፍ፤ የዲስፒሊን ቅጣትን አለመፈጸም 

19ሀ‐በተደጋጋሚ ሕግን መተላለፍ                 ምንጭ ማቅረብ  

19ለ‐የትምህርት ቤት ወይም የትምህርት ጽህፈት ቤት ፕሮቤሽን 
መተላለፍ 

              የሙከራ ጊዜ ስምምነት  

20‐ፓርኪንግና የትራፊክ ሕግ መተላለፍ                   

21‐ወደ ሌላ ትምህርት ቤት ግቢ ያለፈቃድ መግባት፣ ሕግን 
በመተላለፍ ሰብሮ መግባት 

                 

22‐ሐሰትኛ መረጃ መስጠት                   

23‐ተገቢነት የሌለው አካላዊ ግንኙነት ወይም ወሲባዊ ትንኮሳ 
ወይም ሥነ-ምግባር የጎደለው ወሲባዊ ባህሪይ 

                ኤስ.አር.ኦ /ማኅበራዊ ሠራተኛ 

24‐የተማሪ መታወቂያ ካርድ በተመለከት የዲሲፕሊን ጉዳዮች                   

25‐ተማሪዎች የአለባበስ ሥርሥርዓት መጣስ  በገጽ 79 ላይ ያውን የአለባበስ ደንብ

መከተል።  
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26‐አደጋ የሚያስከትል ተግባር                  የተማሪው ግንኙነት

 
መሀከለኛ/ከፍተኛ ማትሪክስ የሚከተለው ደረጃ ሪፖርት የት/ቤቱን ባልደረባ

ማግኘት 

ጠብ ጫሪነት/ጥፋት   1  2  3  4  5  6  7     

1‐ ትምባሆና የትምባሆ ውጤቶች                   

2‐ የኤሌክትሮኒክ መገናኛ መሣሪያዎች                   

3ሀ‐አደገኛ መሣሪያዎች                 ፖሊስ ሪፖርት ኤስ.አር.ኦ 

3ለ‐አደገኛ መሣሪያዎች                  ኤስ.አር.ኦ 

4ሀ- ጉዳት የማያደርስ ጠብ አጫሪነት 

4ለ‐ ጉዳት የሚያደርስ ጠብ አጫሪነት ክስ ከመመሥረቱ በፊት 

የተማሪ ግንኙነት ክፍሉን ማነጋገር 

              Iየአድራጎት ሪፖርት  የተማሪው 

ግንኙነት/ኤስ.አር.ኦ 

              Iየአድራጎት ሪፖርት  የተማሪው 

ግንኙነት/ኤስ.አር.ኦ 

5ሀ‐ አደገኛ መድኃኒቶች/ዕፆችን ለማሠራጨት መሸጥ ወይም 
ለመሸጥ መሞከር 

 

5ለ‐አደገኛ መድኃኒት/ዕፅ ተጠቅሞ ወይም ይዞ መገኘት 1ኛ ጥፋት 

5ለ‐ አደገኛ መድኃኒት/ዕፅ ተጠቅሞ ወይም ይዞ መገኘት 2ኛ ጥፋትና 

ተከታይ ጥፋት 5ሐ‐ከአደገኛ መድኃኒት/ዕፅ ጋር የተያያዙ 

ማስታወቂያዎችን ማሠራጨት 1ኛ ጥፋት 

5ሐ‐ከአደገኛ መድኃኒት/ዕፅ ጋር የተያያዙ ማስታወቂያዎችን 

ማሠራጨት 2ኛ ጥፋትና ተከታይ ጥፋት  

              ፖሊስ ሪፖርት ኤስ.አር.ኦ 

              ፖሊስ ሪፖርት ጂአርአይፒ  ኤስ.አር.ኦ 

             

              ፖሊስ ሪፖርት ኤስ.አር.ኦ 

              ፖሊስ ሪፖርት ጂአርአይፒ   ኤስ.አር.ኦ 

6ሀ‐በተጨባጭ በድርጊት፣ በሙከራ ደረጃ ወይም በማስፈራራት 

ደረጃ በትምህርት ቤት፣ በሕዝብ ወይም የግል ንብረት ላይ 

ውድመት ማድረስ/ማበላሸት/ሆን ብሎ ማጥፋት/ቃጠሎ ማስነሳት 

              የአድራጎት ሪፖርት ኤስ.አር.ኦ 

6ለ‐በተጨባጭ በድርጊት፣ በሙከራ ደረጃ ወይም በማስፈራራት 

ደረጃ ሥርቆት/ዝርፊያ/ሰርስሮ መግባት/የተማሪ ንብረትን 

ያለፈቃድ ይዞ መገኘት 

              Incident Report SRO 

6ሐ‐መጻሕፍት፤,የሚዲያ ውጤቶችና የኮምፒውተር መሣሪያ/ ያለ 
ፍቃድ መጠቀም 

              የአድራጎት ሪፖርት ኤስ.አር.ኦ 

7ሀ‐ዛቻ ማስፋራራት፤                የአድራጎት ሪፖርት ኤስ.አር.ኦ እንደ

አስፈላጊነቱ 

7ለ ‐ቀላል ድብድብ/ ጠብአጫሪነት፣ ዱለኝነት                   

7ሐ ‐መደባደብና መጋጨት                   

7መ ‐በመሣሪያ ማስፈራራት ወይም ጉዳት ማድረስ                የአድራጎት ሪፖርት  

7ሰ ‐ከባድ አካል ጉዳት ማድረስ                የአድራጎት ሪፖርት ኤስ.አር.ኦ 

7ረ ‐ለግልግል ጠብ ውስጥ ጣልቃ መግባት                የአድራጎት ሪፖርት ኤስ.አር.ኦ 

7ሠ‐ ማሸማቀቅ/ማዋከብ/አስፈራርቶ ተከታይ ማድረግ                   

8ሀ‐ ስድነት ብልግና አለመታዘዝ መመሪያ አለመቀበል                የማስፈራራት ድርጊት

ሪፖርት 
 



21

 

 

8ለ‐ መመሪያን ለመቀበልና ለመታዘዝ ፈቃደኛ አለመሆን                   

6ሐ‐መጻሕፍት፤ የሚዲያ ውጤቶችና የኮምፒውተር መሣሪያ/ ያለ 
ፈቃድ መጠቀም 

                 

 

መሀከለኛ/ከፍተኛ ማትሪክስ  የሚከተለው ደረጃ ሪፖርት የት/ቤቱን ባልደረባ

ማግኘት 

ጠብ ጫሪነት/ጥፋት   1  2  3  4  5  6  7     

9‐ያለፈቃድ ወይም ያለ በቂ ምክንያት ከትምህርት ቤት መቅረት 

እና ማርፈድ 

በገጽ 30 ላይ የመገኛ አካሄድ

ይከተሉ። ተማሪዎች 

ከመገኛ/አቴንዳንስ/ ጋር በተገናኘ 

አይታገዱም። 

የመገኛ ስምምነት፣ ወደ

ማኅበራዊ ሠራተኛ መላክ፣ 

ወደ ወጣቶች ፍርድ ቤት 

መላክ፣ አጠቃላይ የተበቃ 

ቢሮ፣ ዲኤፍኤሲኤስ 

 

ማኅበራዊ ሠራተኛ

10‐ክፍል መፎረፍና የተሰጠ ተግባር (አሳይመንት) 
አለመፈጸም/አለመሥራት 

                ማኅበራዊ ሠራተኛ

11‐በክፍል ውስጥ መረበሽ                   

12‐ትምህርት ቤቱን መረበሽ                የአድራጎት ሪፖርት ኤስ.አር.ኦ እንደ አስፈላጊነቱ

13‐አሥነዋሪ/ አስጸያፊ ተግባር ፈጽሞ መገኘት                   

14‐የዲሲፕሊን ርምጃን አምኖ አለመቀበል                   

15‐ሥር የሰደደ ደጋጋሚ አርፋጅነት  በገጽ 32 ላይ የመገኛ አካሄድ

ይከተሉ። ተማሪዎች 

ከመገኛ/አቴንዳንስ/ ጋር በተገናኘ 

አይታገዱም።  

የመገኛ ስምምነት፣ ወደ

ማኅበራዊ ሠራተኛ መላክ፣ 

ወደ ወጣቶች ፍርድ ቤት 

መላክ፣ አጠቃላይ የተበቃ 

ቢሮ፣ ዲኤፍኤሲኤስ 

 

ማኅበራዊ ሠራተኛ

16‐በትምህርት ቤት አውቶቡስ ውስጥ የሥነምግባር ጉድለት                   

17‐ ከትምህርት ቤት ውጭ ወይም ከትምህርት ሰዓት ውጭ 

ሥነምግባር  

ክስ ከመመሥረት በፊት የተማሪው ግንኙነት ክፍሉን ማነጋገር 

 

                የተማሪው ግንኙነት

18‐ቁማር                   

19ሀ‐በተደጋጋሚ ሕግን መተላለፍ                 ምንጭ ማቅረብ  

19ለ‐የትምህርት ቤት ወይም የትምህርት ጽህፈት ቤት ፕሮቤሽን 
መተላለፍ 

              የሙከራ ጊዜ ስምምነት  

20‐ፓርኪንግና የትራፊክ ሕግ መተላልፍ                   

21‐ወደ ሌላ ትምህርት ቤት ግቢ ያለፈቃድ መግባት፣ ሕግን 
በመተላለፍ ሰብሮ መግባት 

                 

22‐ሐሰትኛ መረጃ መስጠት                   

23‐ተገቢነት የሌለው አካላዊ ግንኙነት ወይም ወሲባዊ ትንኮሳ 
ወይም ሥነምግባር የጎደለው ወሲባዊ ባህሪይ ማሳየት 

                ኤስ.አር.ኦ ማኅበራዊ ሠራተኛ

24‐የተማሪ መታወቂያ ካርድ በተመለከት የዲሲፕሊን ጉዳዮች                   
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25‐ተማሪዎች የአለባበስ ሥርሥርዓት መጣስ  በገጽ 79 ላይ ያውን የአለባበስ ደንብ

መከተል።  
   

26‐አደጋ የሚያስከትል ተግባር                  የተማሪው ግንኙነት
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የመጀመሪያ ደረጃ፤ የመካከለኛ ደረጃና የሁለተኛ ደረጃ የዲሲፕሊን ርምጃ ደረጃዎች

 

 

ከፍተኛ፡- 

ደረጃ 1 - ምክክር 
ደረጃ 2 - ስልቶች (ከገጽ 47-48 ይመልከቱ) 
ደረጃ 3 – ከ 1-3 ቀናት ከት/ቤት መታገድ 

ደረጃl 4 – ከ1-5 ቀናት መታገድ 

ደረጃ 5 – ከ 6-10 ቀናት ከመተማመኛ ጋር መታገድ 

የሕግ ጥስት የሚያስከትለው መዘዝ 

1. ትምባሆና የትምባሆ ውጤቶች 

 

ተማሪዎች ትምባሆና የትምባሆ ውጤቶች/ ሲጋራ፤ ሲጋር፤ የሚታኘክ፤ በአፍንጫ የሚሳብ ወዘተ/ የኤሌክትሮኒክ ሲጋራ ጨምሮ/ በትምህርት ቤት 

ግቢ ወይም በትምህርት ቤት አውቶቡስ ወይም በማናቸውም በትምህርት ቤት በተዘጋጀ ዝግጅት ይዘው መገኘት የተከለከለ ነው። ማንኛውም ተማሪ፤

መምህር፤ ወይም ጎብኝ የኤሌክትሮኒክ ሲጋራን ጨምሮ ማናቸውንም የሲጋራ ውጤቶች በማናቸውም ሰዓት በትምህርት ቤት ግቢ፤ ንብረት ወይም 

ዝግጅት ከትምህርት ስዓት ውጭ ጭምር 24 ስዓት በቀን ሰባት ቀን በሳምንት መጠቀም ፈጽሞ የተከለከለ ነው (Board Policy JCDAA)። 
 

 

 
ከላይ በተጠቀሰው የዲሲፕሊን ጉድለት ተጠያቂ ተማሪዎች ASPIRE (A Smoking Prevention Interactive Experience) 
program) ድረገጽ www.mdanderson.org/aspire በመጠቀም ስልጠና መውሰድ ይጠበቅባቸዋል። ተማሪው ስልጠናውን 

ስለማጠናቀቁ ለላከው አካል ሰርቲፊኬት ማቅረብ የጠበቅበታል። 

2. ሞባይል፤ ወኪቶኪ የመሳሰሉት የኤሌክትሮኒክ መሣሪያዎች 

 
ተማሪዎች ሞባይል፤ስማርትፎን፤ ዎኪቶኪ ወዘተ የተለያዩ የኤሌክትሮኒክ መሣሪያዎችን በክፍል ውስጥ ወይም በአውቶቡስ ላይ (ለትምህርት ፍጆታ 

ከመምህሩ ፈቃድ ካልሆነ በስተቀር) መጠቀም የተክለከለ ነው። ሞባል በቫይብሬሽን ሞድ ማስቀመጥ የተከለከለ ነው፤ መዘጋት አለበት። የመመሪያው 

ቀን የሚያተቃልለው፣ በምሳ ሰአት፣ ክፍል በሚቀየርበት ጊዜ፣ በማጥኛ አዳራሽ፣ እንዲሁም መመሪያ ባለውና በሌለው የተለመደ የት/ቤት ቀን ላይ ነገር 

ግን በዛ ላይ ብቻ ሳይወሰን ተፈጻሚ ይሆናል። ሁሉም መሣሪያዎች መጥፋት አለባቸው (በተንቀጥቃጭ/ቫይብሬት መሆን የለበትም)። መሣሪያው 

መታየትም ሆነ ድምፅ ማውጣት የለበትም። የኤሌክትሮኒክ መሣሪያዎችን የሚጠቀሙ ተማሪዎች መሣሪያቸው ተቀምቶ ለወላጅ/ ለአሳዳጊ ብቻ 

ይሰጣል።  

 

ተማሪዎች የዔለክትሮኒች መሣሪያ ወይም ኢንተርኔት በጠቀም ተገቢነት የሌላው መልዕክት፤ምስል; ቪዲዮ መላክ የተከለከለ ነው። ለትምህርት ፍጆታ 

ከመምህሩ ፈቃድ ካልሆነ በስተቀር ተማሪዎች ሄድፎን መጠቀም የተከለከለ ነው። ተማሪዎች ሞባይል፤ስማርትፎን፤ ዎኪቶኪ ወዘተ የተለያዩ 

የኤሌክትሮኒክ መሣሪያዎችን በክፍል ውስጥ ወይም በአውቶቡስ ላይ መጠቀም የተክለከለ ነው።ተማሪዎች የኤሌክትሮኒክ መሣሪያ ወይም ኢንተርኔት 

በመጠቀም ተገቢነት የሌላው መልዕክት፤ምስል; ቪዲዮ መላክ የተከለከለ ነው። በኮምፒውተር ላይ የሚፈጸም የሳይበር ማስፈራራት ድርጊት ላይ 

የበለጠ መረጃ ለማግኘት ወደ http://www.dekalb.k12.ga.us/bullying-harassment-hazing-awareness 
ይሂዱ። 

ተማሪዎች በመማር ማስተማር ሂደት ወቅት ለትምህርት ፍጆታ ከመምህሩ ፈቃድ ካልሆነ በስተቀር ተማሪዎች ሄድፎን መጠቀም የተከለከለ ነው። 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. የጦር መሳሪይ፤ፈንጂና ሌሎች ጎጂ ነገሮች 

የመጀመሪያ ደረጀ፤የመካከለኛ ደረጀና የሁለተኛ ደረጀ የዲሲፕሊን ርምጃ ደረጃዎች

ዝቅተኛ፡- 
 
 
 

ከፍተኛ፡- 

ደረጃ 1 - ምክክር 
ደረጃ 2 - ስልቶች (ከገጽ 47-48 ይመልከቱ) 
ደረጃ 3 – ከ 1-5 ቀናት ከት/ቤት መታገድ 

ደረጃl 4 – ከ1-5 ቀናት መታገድ 

ደረጃ 5 – ከ 6-10 ቀናት መታገድ ከመተማመኛ ጋር 
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ማስታወሻ- የጦር መሣሪያዎች በተማሪዎች፤ በመምህራን፤ በሠራተኞች በመማር ማስተማር ሂደትና በአጠቃላይ በትምህርት ቤቱ ክብርና ዝና 

ላይ ከፍተኛ ጉዳትና ጠባሳ ጥለው ያልፋሉ። የፌደራል ሕግ (ከመሣሪያ ነጻ የት/ቤት ዞን ድንጋጌ) የትምህርት ጽሕፈት ቤቶች የጦር መሣሪያ ወደ 

ትምህርት ቤት፤የትምህርት ቤት ንብረት ወይም አውቶቡስ ወይም ዝግጅት ይዘው የሚመጡትን ተማሪዎች ቢያንስ ለአንድ የትምህርት ዘመን ከትምህርት 

ቤት እንዲታገዱ የሚያደርግ ፖሊሲ እንዲኖራቸው ያዛል። 

ሀ. ተማሪዎች የጦር መሣሪያ ፤ስለት ነገር ወይም ሌላ የአካል ጉዳት የሚያደርስ መሣሪያ መጠቀም ወይም ይዘው መገኘት 

የለባቸውም። “ መሣሪያ” ፤ “ስለት ነገር” : "ጎጂ ነገር ” ተብለው የተጠቀሱት ነገሮች የሚከተሉትን ይጨምራል። የተቀባበለ 

ያልተቀባበለ የሚሠራ የማይሠራ የጦር መሣሪያ (ማንኛውም የሽጉጥ የጠብመንጃ ዓይነት ማንኛውም ጩቤ( ካራ ሰንጢ ማንኛውም 

ምላጭ ወዘተ) ወይም ወይም ማንኛውም መከላከያ ነገር ኬሚካል የሚረጭ ነገር ሌሎች የካራቲ መሣሪያዎች የትምህርት ጽሕፈት 

ቤቱ የከለከላቸው ማናቸውም ነገሮች መጥረቢያ ሰንሰለት የመሳሰሉትን ነገሮች ያጠቃልላል። ተማሪዎች በተጨማሪ ፈንጂ፤ ጭስ 

ወይም እሳት የሚፈጥሩ ነገሮች፤ ጥይት፤ ርችት፤ ቦምብ፤ ጋዝ ወይም ተመሳሳይ ነገሮች ይዘው መገኘት ፈጽሞ የተከለከለ ነው።

በተጨማሪም ማንኛውም ትምህርት ቤቱ አደጋ ያስከትላል ብሎ ያመነበት መሣሪያ ምሳር፤ ፋስ፤ሰንስለትየመሳሰሉትን ያጠቃልላል። 

አንድ ተማሪ ፈንጂ ወይም ተቀጣጣይ ነገሮችን ጋዝ፥ በቅርፅ ወይም በመልክ ፈንጅ የሚመስሉ መሳሪችን ወይም ኬሚካል መያዝ፤

ማቀበል፤መጠቀም፤ ማስተላለፍ፤ መሣሪያ ይዞ መዛት ወይም መገኘት ፈፅሞ ክልክል ነው። 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

ለ. ተማሪዎች ሽጉጥ፤ ውሃ የሚረጭ ሽጉጥ፤ ክብሪት፤ የሲጋራ መለኮሻ፤ ላዘር ወይም ሌላ ማናቸውም ክፍሉን ወይም ትምህርት ቤቱን 

ፀጥታ የሚነሳ ነገር መጠቀም ወይም ይዘው መገኘት የለባቸውም። 
 

ለመጀመሪያ ደረጃ ተማሪዎች ተፈጻሚ ቅጣቶች 

ዝቅተኛ፡- 
 
 
 

ከፍተኛ፡- 

ደረጃ 3– ከ 1-3 ቀናት ከት/ቤት መታገድ
ደረጃ 4 – ከ 1-5 ቀናት መታገድ 

ደረጃ 5 – ከ 6-10 ቀናት ከመተማመኛ ጋር መታገድ 

ደረጃ 6 – ለረጅም ጊዜ መታገድ 

ደረጃ 7 – መባረር 
 

ደረጃ 6-7 ጥፋት የፈጸሙ ከ10 ቀን መታገድ ቅጣት በተጨማሪ ጉዳያቸው በዲሲፕሊን ሰሚ ኣካል መታየት 
ኣለበት። 

ለመካከለኛ ደረጃና የሁለተኛ ደረጃ ተማሪዎች ተፈጻሚ ቅጣቶች

 ደረጃ 6 – ለረዥም ጊዜ መታገድ

ከፍተኛ ደረጃ 7 – መባረር 

ደረጃ 6-7 ጥፋት የፈጸሙ ከ10 ቀን መታገድ ቅጣት በተጨማሪ ጉዳያቸው በዲሲፕሊን ሰሚ ኣካል 
መታየት ኣለበት። 
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ማስታወሻ: ተማሪዎች በማናቸውም ጊዜ የጦር መሣሪያ መንካት የለባቸውም። ተማሪዎች ከጓደኞቻቸው የጦር መሣሪያ፤ዕፅ ወይም ምንነቱ 

ያልታወቀ ነገር መቀበል የለባቸውም። እንዲህ ዓይነት ነገር ያየ ተማሪ ለአስተዳደሩ መጠቆም አለበት። 

4. በመምህራን፤ በሠራተኞች፤ በአውቶቡስ አሽከርካሪዎች ላይ ሆን ብሎ ጠብ ማነሳሳት። 

ተማሪዎች ሆን ብለው ለመጉደት ከመምህራን እና ሠራተኞች ጋር መደባደብ መማታት የለባቸውም። 

ሀ ጉዳት የማያደርስ ጠብጫሪነት 

ተማሪዎች ሆን ብለው ለመጉደት ከመምህራን እና ሠራተኞች ጋር መደባደብ መማታት የለባቸውም። 
 

 
 

 
 

 

 

የመጀመሪያ ደረጃ፤ የመካከለኛ ደረጃና የሁለተኛ ደረጃ የዲሲፕሊን ርምጃ ደረጃዎች

 

 

 

ከፍተኛ፡- 

ደረጃ 1 - ምክክር 
ደረጃ 2 - ስልቶች (ከገጽ 47-48 ይመልከቱ) 
ደረጃ 3 – ከ 1-3 ቀናት ከት/ቤት መታገድ 

ደረጃl 4 – ከ1-5 ቀናት መታገድ 

ደረጃ 5 – ከ 6-10 ቀናት ከመተማመኛ ጋር መታገድ 

ለመካከለኛ ደረጃና የሁለተኛ ደረጃ ተማሪዎች ተፈጻሚ ቅጣቶች

 

 
 
 
 
ከፍተኛ፡- 

ደረጃ 1- ምክክር 
ደረጃ 2 - ስልቶች (ከገጽ 47-48 ይመልከቱ) 
ደረጃ 3 - ከ 1-3 ቀናት ከት/ቤት መታገድ 

ደረጃ 4 - ከ1-5 ቀናት መታገድ 

ደረጃ 5 - ከ 6-10 ቀናት ከመተማመኛ ጋር መታገድ 

ደረጃ 6 - ለረጅም ጊዜ  መታገድ 

ደረጃ 6 ጥፋት የፈጸሙ ከ10 ቀን መታገድ ቅጣት በተጨማሪ ጉዳያቸው በዲሲፕሊን ሰሚ ኣካል መታየት ኣለበት። 

ለመጀመሪያ ደረጃ ተማሪዎች ተፈጻሚ ቅጣቶች 

ዝቅተኛ፡- 
 
 

 
ከፍተኛ፡- 

ደረጃ 3– ከ 1-3 ቀናት ከት/ቤት መታገድ 
ደረጃ 4 – ከ 1-5 ቀናት መታገድ 
ደረጃ 5 – ከ 6-10 ቀናት ከመተማመኛ ጋር መታገድ 
ደረጃ 6 – ለረጅም ጊዜ መታገድ 
ደረጃ 7 – መባረር 

ደረጃ 6 ጥፋት የፈጸሙ ከ10 ቀን መታገድ ቅጣት በተጨማሪ ጉዳያቸው በዲሲፕሊን ሰሚ ኣካል መታየት

የመካከለኛ ደረጃና የሁለተኛ ደረጃ የዲሲፕሊን ርምጃ ደረጃዎች

 

ከፍተኛ፡- 

ደረጃ 6 – ለረዥም ጊዜ መታገድ 

ደረጃ 7 – መባረር

ደረጃ 6-7 ጥፋት የፈጸሙ ከ10 ቀን መታገድ ቅጣት በተጨማሪ ጉዳያቸው በዲሲፕሊን  ሰሚ ኣካል መታየት 
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 ለ. ጉዳት የሚያደርስ ጠብ አጫሪነት 

ተማሪዎች ሆን ብለው ለመጉደት ከመምህርን ሠራተኞች ጋር መደባደብ መማታት የለባቸውም። 

 

 

 
በስቴት ሕግ መሠረት ሆን ብሎ ከመምህርን፤ ከሠራተኞችና ከአውቶቡስ አሽከርካሪ ጋር ድብድብ የፈጸመ ተማሪ ለቀሪው የትምህርት ዘመን 

ከትምህርት ቤት ይባረራል። (O.C.G.A. § 20-2-751.6) ሕጉ ከመዋዕለ ሕፃናት እስከ 12 ክፍል ባሉት ተማሪዎች ላይ ተፈፃሚ 

ይሆናል። የዲሲፕሊን ጉዳይ ሰሚው አካል የተባረረውን ተማሪ አማራጭ ትምህርት ቤት ሊመድበው ይችላል። ተማሪው የመጀመሪያ ደረጃ 

ወይም የመካከለኛ ደረጃ ከሆነ የዲሲሲፕሊን ሰሚው አካል ተማሪው ሁለተኛ ደረጃ ሲደርስ ተመልሶ እንዲመዘገብ ሊፈቅደለት ይችላል። ተማሪው 

ከመዋዕለ ሕፃናት እስከ ስድስተኛ ክፍል ከሆነ የዲሲፕሊን ሰሚው አካል ሁኔታውን አይቶ ተማሪው እንደገና እንዲመዘገብ ሊፈቅድለት ይችላል። 

 
5. አልኮል፤ አደገኛ መድኃኒት/ዕፅና ተከለከሉ ነገሮች 

* በዚህ የተማሪዎች የሥነሥነ-ሥርዓት መመሪያ፤ የተማሪዎች መብቶች እና ኃላፊነቶች እንዲሁም ባህሪይ ማጎልበቻ መመሪያ የቃሉ አግባብ ; አደገኛ 

መድኃኒት/ዕፅ ማለት አልኮል፤ ማሪዋና፤በሐኪም የታዘዙ ወይም ያልታዘዙ መድሃኒቶች፤ታብሌቶች፤እንክብሎች፤ህጋዊና ህጋዊ ያልሆኑ መድሃኒቶችን 

ያጠቃልላል። ሕፃናት ወጣቶች አልኮል ማሪዋና የመሳሰሉትን መጠቀም ጎጂና ሕገወጥ ነው። 

 

 

ማስታወሻ፥. ሕፃናት ወጣቶች መሣሪያዎችን፤ መድሃኒቶችን ወይም ያልታወቁ ነገሮችን ለሎች ጎጂ ነገሮችን ለመቀበል ወይም ለመያዝ 

መስማማት የለባቸውም። እነዚህ ነገሮችን ያየ ተማሪ ለአስተዳደሩ መጠቆም አለበት። 

ሀ አደገኛ መድኃኒቶች/ዕፆችን ለማሠራጨት መሸጥ ወይም ለመሸጥ መሞከር 

ተማሪዎች አደገኛ መድኃኒቶች/ዕፆችን ወይም ገዢው ሰው አደገኛ መድኃኒት/ዕፅ ነው ብሎ ያመነበትን ነገር ለማሠራጨት 

መሸጥ ወይም ለመሸጥ መሞከር የለባቸውም። 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

ለ. አደገኛ መድኃኒት/ዕፅ ተጠቅሞ ወይም ይዞ መገኘት 

የመጀመሪያ ደረጃ፤ የመካከለኛ ደረጃና  የሁለተኛ ደረጃ የዲሲፕሊን ርምጃ ደረጃዎች

ዝቅተኛ 

ከፍተኛ 

ደረጃ 6 – ለረዥም ጊዜ መታገድ 

ደረጃ 7 – መባረር 

ደረጃ 6-7 ጥፋት የፈጸሙ ከ10 ቀን መታገድ  ቅጣት በተጨማሪ  ጉዳያቸው በዲሲፕሊን ሰሚ አካል መታየት ኣለበት። 

ለመጀመሪያ ደረጃ ተማሪዎች ተፈጻሚ ቅጣቶች 

ዝቅተኛ፡- 

 
ከፍተኛ፡- 

ደረጃ 3 – ከ 1-3 ቀናት ከት/ቤት መታገድ
ደረጃ 4 – ከ 1-5 ቀናት መታገድ 

ደረጃ 5 – ከ 6-10 ቀናት ከመተማመኛ ጋር መታገድ 

የመካከለኛ ደረጃና የሁለተኛ ደረጃ የዲሲፕሊን ርምጃ ደረጃዎች

ዝቅተኛ፡- 

ከፍተኛ፡- 

ደረጃ 6 – ለረዥም ጊዜ መታገድ 

ደረጃ 7 – መባረር 

ደረጃ 6-7 ጥፋት የፈጸሙ ከ10 ቀን መታገድ ቅጣት በተጨማሪ ጉዳያቸው በዲሲፕሊን ሰሚ ኣካል መታየት ኣለበት። 
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ተማሪዎች አደገኛ መድኃኒቶች/ዕፆችን ወይም ገዢው ሰው አደገኛ መድኃኒት/ዕፅ ነው ብሎ ያመነበትን ነገር ለማሠራጨት መሸጥ ወይም ለመሸጥ 

መሞከር የለባቸውም። ተማሪዎች ሌሎችን ተማሪዎች አደገኛ መድኃኒቶች/ዕፆችን ወይም ገዢው ሰው አደገኛ መድኃኒት/ዕፅ ነው ብሎ ያመነበትን ነገር 

እንዲገዙ እንዲይዙ መጋበዝ ማስገደድ የለባቸውም።ተማሪዎች የጥፍር ቀለም፤ ማስቲሽ፤ የጥፍር ቀለም ማስለቀቂያ፣ አልኮል ወዘተ ሆን ብለው 

ማሽተት በአፍንጫቸው መሳብ ወይም መቃም ወይም ሌላ ሰው ይህንን እንዲያደርግ ማባባል ወይም ማስገደድ የለባቸውም። 

 

 

 
 

 

 

 

 

ማስታወሻ፥. አንድ ተማሪ ለሌሎች ግልፅ ስጋት መሆኑ ከታመነበት ተማሪው ለረጅም ጊዜ እንዲታገድ ወይም እንዲባረር ርእሰ መምህሩ 

የትምህርት ጽህፈት ቤቱን ዲሲፕሊን ሰሚ አካል ሊጠይቅ ይችላል። 

መጀመሪያ ጥፋት፡ ተማሪው ለ10 የትምህርት ቀናት ከትምህርት ታግዶ መተማመኛ ይፈርማል።ተማሪውና ወላጆቹ ተማሪው ስለአደንዛዥ ዕጽ/አደገኛ 

መድኃኒት/ዕፅ የተዘጋጀውን ፕሮግራም እንዲከታተል ከተቀበሉ፣ የእርምት ጣልቃ ገብነት/መከላከል (GRIP) ከተገኘ፣ ስልጠናውን አጠናቀው 

ሰርትፊኬት ማቅረብ ከቻሉ ከ 10 ቀናት እገዳው ላይ 5 ቀን እንዲቀነስለት ተደርጎ የትምምን ፊርማው ግን በሥራ ላይ ይውላል። ሰርትፊኬት 

ማቅረብ ከልቻሉ10 ቀኖች መታገድና መተማመኛ ማስፈረም ግድ ነው።ይህ አማራጭ ለመጀመሪያ ደረጃ፤መካከለኛ ደረጃና ሁለተኛ ደረጃ ተማሪዎች 

ያገለግላል። 

ሁልተኛ ጥፋት እና ቀደም ሲል የተፈጸሙ ጥፋቶች/የትማሪው ሥነምግባር ከፍተኛ የወንጀል ጥፋት ያለበት ከሆነ: ተማሪው ለ10 የትምህርት ቀናት 

ከትምህርት ይታገዳል፣ ከዚያም ጉዩ ለዲሲፕሊን ሰሚ አካል ይተላለፋል። ይህም የረዥም ጊዜ መታገድ፣ መባረር ወይም አማራጭ ትምህርት ቤት 

መመደብን ሊያስከትል ይችላል። 

 

ሐ. ከአደገኛ መድኃኒት/ዕፅ ጋር የተያያዙ ማስታወቂያዎችን ማሠራጨት. - በተማሪዎች የሥነሥነ-ሥርዓት መመሪያ፤ የተማሪዎች መብቶች እና 

ኃላፊነቶች እንዲሁም ባህሪይ ማጎልበቻ መመሪያ እንደተቀመጠው ተማሪዎች ከአደገኛ መድኃኒት/ዕፅ ጋር የተያያዙ ማናቸውንም ማስታወቂያዎችን 

መያዝና ማሠራጨትየለባቸውም። 

*ይህ ክፍል የአደገኛ መድኃኒት/ዕፅ ማስታወቂያዎችን ብቻ ይመለከታል። አልኮልና አደገኛ መድኃኒት/ዕፅ መያዝና መጠቀምን አስመልክቶ በተራ ቁጥር 5 ሀ/ለ 

የተጠቀሰውን ይመልከቱ። 
 

 
 

ለመጀመሪያ ደረጃ ተማሪዎች ተፈጻሚ ቅጣቶች 

ዝቅተኛ፡- 
 
 

 
ከፍተኛ፡- 

ደረጃ 3– ከ 1-3 ቀናት ከት/ቤት መታገድ 
ደረጃ 4 – ከ 1-5 ቀናት መታገድ 
ደረጃ 5 – ከ 6-10 ቀናት ከመተማመኛ ጋር መታገድ 
ደረጃ 6 – ለረጅም ግዜ መታገድ 
ደረጃ 7 – መባረር 

ደረጃ 6-7 ጥፋት የፈጸሙ ከ10 ቀን መታገድ ቅጣት በተጨማሪ ጉዳያቸው በዲሲፕሊን ሰሚ ኣካል

ለመካከለኛ ደረጃና የሁለተኛ ደረጃ ተማሪዎች ተፈጻሚ ቅጣቶች

ዝቅተኛ፡- 

 
ከፍተኛ፡- 

ደረጃ 5 – ከ 6-10 ቀናት ከመተማመኛ ጋር መታገድ

ደረጃ 6 – ለረጅም ግዜ መታገድ 

ደረጃ 7 – መባረር 

ደረጃ 6-7 ጥፋት የፈጸሙ ከ10 ቀን መታገድ ቅጣት በተጨማሪ ጉዳያቸው በዲሲፕሊን ሰሚ ኣካል መታየት ኣለበት። 

ለመጀመሪያ ደረጃ ተማሪዎች ተፈጻሚ ቅጣቶች

ዝቅተኛ፡- 

 
ከፍተኛ፡- 

ደረጃ 3 – ከ 1-3 ቀናት ከት/ቤት መታገድ
ደረጃl4 – ከ 1-5 ቀናት መታገድ 

ደረጃ 5 – ከ 6-10 ቀናት ከመተማመኛ ጋር መታገድ
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ተማሪውና ወላጆቹ ተማሪው ለጉዳዩ የተዘጋጀውን ትምህርትና ስልጠና Gaining Results Intervention/Prevention (GRIP), 
ለመከታተል ከመረጡና ስልጠናውን አጠናቀው ሰርትፊኬት ማቅረብ ከቻሉ ከ 10 ቀን 5 ቀን እገዳ የቀነስላቸዋል። ሰርትፊኬት ማቅረብ ካልቻሉ 10 
ቀኖች መታገድና መተማመኛ ማስፈረም ግድ ነው። ይህ አማራጭ ለየመጀመሪያ ደረጃ፤ መካከለኛ ደረጃና ሁለተኛ ደረጃ ተማሪዎች ያገለግላል። 

ሁለተኛና ከዚያ በላይ ጥፋት; 10 ቀኖች መታገድና መተማመኛ ማስፈረም የታዘዙ መድሃኒቶች 

ልጃቸው የታዘዘ መድሃኒት የሚወስድ ክሆነ ወላጆች የትምህርት አስተዳደሩን ማስፈቀድና አስፈላጊውን መረጃ ማቅረብ ይጠበቅባቸዋል። 

ተማሪው በትምህርት ቤት መድሃኒቶችን መጠቀም ከመቻሉ በፊት የትምህርት አስተዳደሩ መፍቀድ አለበት። በስቴት ሕግ መሠረት አስም 

ውይም አለርጂ ያለባቸው ልጆች በዶክተር ትዕዛዝ መሠረት ዔፒኔፍሪንና ዒንሄለር መድሃኒቶች መጠቀም ይችላሉ። ያለ ዶክተር ትዕዛዝ 

መድሃኒት የሚጠቀሙ ተማሪዎች የዲሲፕሊን ርምጃ ይወሰድባቸዋል። 

 

6. ንብረትን በተመለከተ 

ሀ. ሆን ብሎ የትምህርት ቤት ንብረት ወይም የግል ንብረት ማውደም፤ ቃጠሎ ማሥነሳት ወይም መሞከር 

ተማሪዎች ሆን ብሎ የትምህርት ቤት ንብረት ወይም የግል ንብረት ማውደም፤ ቃጠሎ ማሥነሳት ወይም መሞከር የለባቸውም። 

 

 

 

 
 

 
 

ማስታወሻ፡- ተማሪው በትምህርት ቤት እያለ ባሳየው ያልተገባ ባህሪ ምክንያት በትምህርት ቤቱ ንብረት ላይ ላደረሰው ጥፋት ይከፍላል።  

 

ለ. መስረቅ ወይም የመስረቅ ሙከራ የተሰረቀ ንብረት መያዝ ንጥቅያ ወይም ዝርፊያ 

ተማሪዎች መስረቅ ወይም የመስረቅ ሙከራ የተሰረቀ ንብረት መያዝ ንጥቅያ ወይም ዝርፊያ ውስጥ መሳተፍ የሐሰት ገንዘብ የባንክ 

ካርድ ማሠራጨት የለባቸውም። 

 

ለመካከለኛ ደረጃና የሁለተኛ ደረጃ ተመሪዎች ተፈጻሚ ቅጣቶች

 

ከፍተኛ፡- 

ደረጃ 4 – ከ 1-5 ቀናት መታገድ
ደረጃ 5 – ከ 6-10 ቀናት ከመተማመኛ ጋር መታገድ 

ለመጀመሪያ ደረጃ ተመሪዎች ተፈጻሚ ቅጣቶች 

ዝቅተኛ፡- 
 
 
ከፍተኛ፡- 

ደረጃ 2 - ስልቶች (ከገጽ 47-48 ይመልከቱ) 
ደረጃ 3 – ከ 1-3 ቀናት ከት/ቤት መታገድ 
ደረጃ 4 – ከ 1-5 ቀናት መታገድ 
ደረጃ 5 – ከ 6-10 ቀናት መታገድ ከመተማመኛ ጋር 

ለመጀመሪያ ደረጃ ተማሪዎች ተፈጻሚ ቅጣቶች 

ዝቅተኛ፡- 
 
 
 
ከፍተኛ፡- 

ደረጃ 2 - ስልቶች (ከገጽ 47-48 ይመልከቱ) 
ደረጃ 3 – ከ 1-3 ቀናት ከት/ቤት መታገድ 
ደረጃ 4 – ከ 1-5 ቀናት መታገድ 
ደረጃ 5 – ከ 6-10 ቀናት መታገድ ከመተማመኛ ጋር 
ደረጃ 6 – ለረጅም ግዜ መታገድ 
ደረጃ 7 – መባረር 

ደረጃ 6 ጥፋት የፈጸሙ ከ10 ቀን መታገድ ቅጣት በተጨማሪ ጉዳያቸው በዲሲፕሊን ሰሚ ኣካል መታየት ኣለበት። 
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ማስታወሻ; ተማሪዎች ላደረሱት የንብረት ጉዳት ዋጋ መተካት አለባቸው። 

ሐ. መጻሕፍት፤ የሜዲያ ውጤቶችና የኮምፒውተር አጠቃቀም 

ተማሪዎች መጻሕፍት፤ የመዲያ ውጤቶችና ኮምፒውተር ማጥፋት፤ መቅደድ፤ ማበላሸት፤ መስበር፤ ማውደምና በተጨማሪም ኢንተርኔት ሰብሮ መስረቅ 

የለባቸውም። 

 

 
 

 
 

 
 

ማስታወሻ፡- ተማሪው በትምህርት ቤት እያለ ባሳየው ያልተገባ ባህሪ ምክንያት በትምህርት ቤቱ ንብረት ላይ ላደረሰው ጥፋት ይከፍላል። ማንኛውም 

ማብሸቅ (በኮምፒውተር/ኢንተርኔት ተጠቅሞ ጥቃት ማድረስ)፣ የት/ቤቱን ንብረት፣ ት/ቤት ኔትዎርክ፣ ኢሜይል ሲስተም በመጠቀም ማስፈራራት 

እና/ወይም መጉዳት። 

 

7. ዛቻ ማስፋራራት፤ ለጥፋት አስገድዶ ተከታይ ማድረግ፤ ጠብ አጫሪነት፤ድብድባ መምህራንን፤ ሠራተኞን፤ ጎብኚዎችን 

የመጀመሪያ ደረጃ የዲሲፕሊን ርምጃ ደረጃዎች 

ዝቅተኛ:- 
 

 
ከፍተኛ:- 

ደረጃ 2 - ስልቶች (ከገጽ 47-48 ይመልከቱ) 
ደረጃ 3 – ከ 1-3 ቀናት ከት/ቤት መታገድ 
ደረጃ 4 – ከ 1-5 ቀናት መታገድ 
ደረጃ 5 – ከ 6-10 ቀናት መታገድ ከመተማመኛ ጋር

ለመካከለኛ ደረጃና የሁለተኛ ደረጃ ተማሪዎች ተፈጻሚ ቅጣቶች

ዝቅተኛ:- 
 
 
 
ከፍተኛ:- 

ደረጃ 2 - ስልቶች (ከገጽ 47-48 ይመልከቱ) 
ደረጃ 3 – ከ 1-3 ቀናት ከት/ቤት መታገድ 
ደረጃ 4 – ከ 1-5 ቀናት መታገድ 
ደረጃ 5 – ከ 6-10 ቀናት መታገድ ከመተማመኛ ጋር 
ደረጃ 6 – ለረጅም ግዜ መታገድ 
ደረጃ 7 – መባረር 
 

የመጀመሪያ ደረጃ የዲሲፕሊን ርምጃ ደረጃዎች 

ዝቅተኛ:- 
 
 
ከፍተኛ:- 

ደረጃ 2 - ስልቶች (ከገጽ 47-48 ይመልከቱ) 
ደረጃ 3 – ከ 1-3 ቀናት ከት/ቤት መታገድ 
ደረጃ 4 – ከ 1-5 ቀናት መታገድ 
ደረጃ 5 – ከ 6-10 ቀናት መታገድ ከመተማመኛ ጋር

ለመካከለኛ ደረጃና የሁለተኛ ደረጃ ተመሪዎች ተፈጻሚ ቅጣቶች

ዝቅተኛ:- 
 
 
 
ከፍተኛ:- 

ደረጃ 2 - ስልቶች (ከገጽ 47-48 ይመልከቱ) 
ደረጃ 3 – ከ 1-3 ቀናት ከት/ቤት መታገድ 
ደረጃ 4 – ከ 1-5 ቀናት መታገድ 
ደረጃ 5 – ከ 6-10 ቀናት መታገድ ከመተማመኛ ጋር 
ደረጃ 6 – ለረጅም ግዜ መታገድ 
ደረጃ 7 – መባረር 

ደረጃ 6 ጥፋት የፈጸሙ ከ10 ቀን መታገድ ቅጣት በተጨማሪ ጉዳያቸው በዲሲፕሊን ሰሚ ኣካል መታየት ኣለበት። 

ደረጃ 6 ጥፋት የፈጸሙ ከ10 ቀን መታገድ ቅጣት በተጨማሪ ጉዳያቸው በዲሲፕሊን ሰሚ ኣካል መታየት ኣለበት። 
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ሀ. ዛቻ ማስፋራራት፤ 

ተማሪዎች መምህራንን፤ ሠራተኞችን፤ የትምህርት ቤት አውቶቡስ አሽከርካሪን፤ የተጋበዙ እንግዶችን በቃል ወይም በጉልበት መዛትና ማስፈራራት ለመጉዳት 

መሞከር የለባቸውም። 

 

ማስታወሻ፡ የዲሲፕሊን ርምጃ ለመውሰድ የዓይን ምስክር አያስፈልግም። 

 

 
 

 
 

 
 

ለ. ቀላል ድብድብ፤ ጠብ አጫሪነት፤መማታት 

ተማሪዎች መምህራንን፤ ሠራተኞችን፤ አውቶቡስ አሽከርካሪዎችን፤ እንግዶችን መጣላት፤ መደባደብ፤ መጋፋት፤ መተንኮስ መናከስ ወይም ለመጉዳት 

መሞከር የለባቸውም። 

ማስታወሻ፤ አካላዊ መነካካት የማይጨምር ጥፋት ከሆነ ጥፋት #4ሀ. ይመልከቱ። 
 

 
 
 

የመጀመሪያ ደረጃ የዲሲፕሊን ርምጃ ደረጃዎች 

ዝቅተኛ:- 
 

 
ከፍተኛ:- 

ደረጃ 2 - ስልቶች (ከገጽ 47-48 ይመልከቱ) 
ደረጃ 3 – ከ 1-3 ቀናት ከት/ቤት መታገድ 
ደረጃ 4 – ከ 1-5 ቀናት መታገድ 
ደረጃ 5 – ከ 6-10 ቀናት መታገድ ከመተማመኛ ጋር

ለመካከለኛ ደረጃና የሁለተኛ ደረጃ ተማሪዎች ተፈጻሚ ቅጣቶች

ዝቅተኛ:- 
 
 
 

ከፍተኛ:- 

ደረጃ 2 - ስልቶች (ከገጽ 47-48 ይመልከቱ) 
ደረጃ 3 – ከ 1-3 ቀናት ከት/ቤት መታገድ 
ደረጃ 4 – ከ 1-5 ቀናት መታገድ 
ደረጃ 5 – ከ 6-10 ቀናት መታገድ ከመተማመኛ ጋር 
ደረጃ 6 – ለረጅም ግዜ መታገድ 
ደረጃ 7 – መባረር 

የመጀመሪያ ደረጃ የዲሲፕሊን ርምጃ ደረጃዎች 

ዝቅተኛ:- 
 
 
ከፍተኛ:- 

ደረጃ 2 - ስልቶች (ከገጽ 47-48 ይመልከቱ) 
ደረጃ 3 – ከ 1-3 ቀናት ከት/ቤት መታገድ 
ደረጃ 4 – ከ 1-5 ቀናት መታገድ 
ደረጃ 5 – ከ 6-10 ቀናት መታገድ ከመተማመኛ ጋር

ደረጃ 6-7 ጥፋት የፈጸሙ ከ10 ቀን መታገድ ቅጣት በተጨማሪ ጉዳያቸው በዲሲፕሊን ሰሚ ኣካል መታየት 
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ሐ. መደባደብና መጋጨት 

ተማሪዎች ከመምህራን፣ ከሠራተኞች፤ ከአውቶቡስ አሽከርካሪዎች የተጋበዙ እንግዶች ጋር በመጋጨት ወይም በመደባደብ፤ ፊታቸውን 

ከንፈራቸውን ማሳበጥ ወይም ሌላ አካላቸውን ማቁሰል ፈጽሞ ተገቢነት የለውም። 

 

ማሳታወሻ፥ ዽርጊቱ በትምህርት ጽሕፈት ቤት ሠራተኛ ላይ አካል ጉዳት የማድረስ ሙከራን የሚያካትት ክሆነ ነገር ግን ምንም የ አካል ጉዳት ሳይደርስ 

ጥፋት 4ለ ን ይመልከቱ። 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

መ. በመሣሪያ ማስፈራራት ወይም ጉዳት ማድረስ 

 
ተማሪዎች አስተማሪን፣ አስተዳደርን፣ አውቶቢስ ሹፌርንና ሌላ የትምህርት ቤቱን ባልደረባ፣ ሌሎች ተማሪዎችን ወይም ለትምህርት ቤት ጉዳይ ሥራ 

የመጣን ሰውን በመሣሪያ ወይም ጉዳት ሊያመጣ በሚችል ነገር መጠቀም ወይመ ማስፈራራት የለበትም።  

 

 
 

ለመካከለኛ ደረጀና የሁለተኛ ደረጃ ተማሪዎች ተፈጻሚ ቅጣቶች

ዝቅተኛ:- 
 
 
 
 

ከፍተኛ:- 

ደረጃ 2 - ስልቶች (ከገጽ 47-48 ይመልከቱ) 
ደረጃ 3 – ከ 1-3 ቀናት ከት/ቤት መታገድ 
ደረጃ 4 – ከ 1-5 ቀናት መታገድ 
ደረጃ 5 – ከ 6-10 ቀናት መታገድ ከመተማመኛ ጋር 
ደረጃ 6 – ለረጅም ግዜ መታገድ 
ደረጃ 7 – መባረር 

ደረጃ 6-7 ጥፋት የፈጸሙ ከ10 ቀን መታገድ ቅጣት በተጨማሪ ጉዳያቸው በዲሲፕሊን ሰሚ ኣካል መታየት 

የመጀመሪያ ደረጃ የዲሲፕሊን ርምጃ ደረጃዎች 

ዝቅተኛ:- 
 
ከፍተኛ:- 

ደረጃ 3 – ከ 1-3 ቀናት ከት/ቤት መታገድ 
ደረጃ 4 – ከ 1-5 ቀናት መታገድ 
ደረጃ 5 – ከ 6-10 ቀናት መታገድ ከመተማመኛ ጋር 
 

ለመካከለኛ ደረጀና የሁለተኛ ደረጀ ተመሪዎች ተፈጻሚ ቅጣቶች

ዝቅተኛ:- 

 
ከፍተኛ:- 

ደረጃ 5 – ከ 6-10 ቀናት መታገድ ከመተማመኛ ጋር 
ደረጃ 6 – ለረጅም ጊዜ መታገድ 
ደረጃ 7 – መባረር 

ደረጃ 6-7 ጥፋት የፈጸሙ ከ10 ቀን መታገድ ቅጣት በተጨማሪ ጉዳያቸው በዲሲፕሊን ሰሚ ኣካል መታየት 

ለመጀመሪያ ደረጃ ተማሪዎች ተፈጻሚ ቅጣቶች 

ዝቅተኛ:- 
ከፍተኛ:- 

ደረጃ 6 – ለረጅም ጊዜ መታገድ 
ደረጃ 7 – መባረር 
 

ደረጃ 6-7 ጥፋት የፈጸሙ ከ10 ቀን መታገድ ቅጣት በተጨማሪ ጉዳያቸው በዲሲፕሊን ሰሚ ኣካል መታየት 
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ሠ. ከባድ አካል ጉዳት ማድረስ 

ተማሪዎች ሆን ብለው ከመምህራን፣ ከሠራተኞች፤ ከአውቶቡስ አሽከርካሪዎች የተጋበዙ እንግዶችን አካለ ጎደሎነት፤ ሺባነት ማስከተል ከባድ አካል ጉዳት 

ማድረስ ነው 

 

 
 

ረ. ለግልግል ጠብ ውስጥ ጣልቃ መግባት 

 
ተማሪዎች ራሳቸው ባልጀመሩት ጠብ ውስጥ መሳተፍ ለግልግል ጠብ ውስጥ ጣልቃ መግባት አንደኛውን ተማሪ መምታት ወይም መጉዳት በዲሲፕሊን 

ተጠያቂ ያደርጋል። 
 

 
 
 

 
 

ሰ. ማሸማቀቅ/ማዋከብ/አስፈራርቶ ተከታይ ማድረግ 
በትምህርት ቤት በስፖርት ወይም በሙዚቃ ቡድን ወዘተ ተማሪዎች ሌሎችን በማሳቀቅ፤ በማሸማቀቅ አካላዊም ሆነ ሥነልቦናዊ አሉታዊ ተፅዕኖ ወይም 

ጉዳት ማድረስ የለባቸውም። የትምህርት ቤት ባለሥልጣናት፣ እያንዳንዱን በማሸማቀቅ/የማዋከብ/የአስፍራርቶ ተከታይ ማድረግ ድርጊት ላይ ሪፖርት 

የተደርጉ ወይም የተስተዋሉ እያንዳንዱን የጥፋት ድርጊቶች ተመልክተው አስፈላጊውን የእርምት ርምጃ ያደርጋሉ።  
 

ማሸማቀቅ 
 

ማሸማቀቅ በትምህርት ዕድሜ ክልል ባሉ ተማሪችዎ መካክል የጉልበት የበላይነትን በመጠቀም ሌላውን ማሳቀቅ ነው። ይህ ባህሪይ በተደጋጋሚነት 

የሚከሰት ሲሆን ዛቻ ሐሜት ማሠራጨት ሌላውን በኃይል ወይም በቃል መጉዳት ወይም ከቡድን ማግለልን ያጠቃላል።1 

1www.Stopbullying.gov 
 

የማሸማቀቅ ድርጊት የሚከተሉትን ያጠቃልላል። 

 በንግግር በምልክት ዛቻ ማስፈራራት 

 ስድብ ያልሆነ ስም መስጠት 

ለመካከለኛ ደረጃና የሁለተኛ ደረጃ ተማሪዎች ተፈጻሚ ቅጣቶች

ዝቅተኛ:-

ከፍተኛ:- 

ደረጃ 6 – ለረጅም ጊዜ መታገድ 
ደረጃ 7 – መባረር 
 

ደረጃ 6-7 ጥፋት የፈጸሙ ከ10 ቀን መታገድ ቅጣት በተጨማሪ ጉዳያቸው በዲሲፕሊን ሰሚ ኣካል መታየት 

ለመጀመሪያ ደረጃ ተማሪዎች ተፈጻሚ ቅጣቶች 

ዝቅተኛ:-
ከፍተኛ:- 

 

ደረጃ 6 – ለረጅም ጊዜ መታገድ 
ደረጃ 7 – መባረር 
 

የመጀመሪያ ደረጀ የዲሲፕሊን ርምጃ ደረጃዎች

ዝቅተኛ:- 
 

 
ከፍተኛ:- 

ደረጃ 2 - ስልቶች (ከገጽ 47-48 ይመልከቱ) 
ደረጃ 3 – ከ 1-3 ቀናት ከት/ቤት መታገድ 
ደረጃ 4 – ከ 1-5 ቀናት መታገድ 
ደረጃ 5 – ከ 6-10 ቀናት መታገድ ከመተማመኛ ጋር

ለመካከለኛ ደረጀና የሁለተኛ ደረጀ ተመሪዎች ተፈጻሚ ቅጣቶች

ዝቅተኛ:- 

ከፍተኛ:- 
ደረጃ 6 – ለረዥም ጊዜ መታገድ 
ደረጃ 7 – መባረር 

ደረጃ 6-7 ጥፋት የፈጸሙ ከ10 ቀን መታገድ ቅጣት በተጨማሪ ጉዳያቸው በዲሲፕሊን ሰሚ ኣካል መታየት 

ደረጃ 6-7 ጥፋት የፈጸሙ ከ10 ቀን መታገድ ቅጣት በተጨማሪ ጉዳያቸው በዲሲፕሊን ሰሚ ኣካል መታየት 
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 በቀጥታ መግፋት ወይም መገፍተር 

 ለመጉዳትና ለማጥቃት መሞከር 

 ኢንተርኔት ኢሜይል፣ ፌስቡክ ቴክስት ሜሴጅ በመጠቀም አስፀያፊ ነገር ምስል በመላክ በተጠቂው ተማሪ ላይ  የሥነልቦና ጉዳት ማድረስ 

ኢንስታግራም፣ ትዊተር ኢንተርኔት፣ ኢሜይል፣ ፌስቡክ፣ ቴክስት ሜሴጅ፣ በመጠቀም ትኩር ጥምድ አድርጎ መያዝ ማሸማቀቅ 

  የውሸት ሐሜት ማሠራጨት 

  ትኩር ጥምድ አድርጎ መያዝ 

  ማዋረድ 

  ማግለል 

 ማስገደድ ማስጨነቅ 

 የተማሪዎችን የሠራተኞን ፎቶ በካሜራ ቦሞባይል በማንሳት ማሠራጨት በኢንተርኔት ላይ መጫን 

 በቴክስት ሜሴጅ መዛት ማስፈራራት 

 ድረገጽ በመጠቀም ሐሜት ማሠራጨት 

 

ማሸማቀቅና ማሳደድ 

ተማሪዎች ሌሎች ተማሪዎችን በንግግር ወይም በጉልበት ማሸማቀቅና ማሳደድ የለባቸውም። 

ማሸማቀቅ ወይም ማሳደድ ማለት አንድን ተማሪ በዘር በጎሳ፤ በሃይማኖት፤ በጾታ፤ በብሔር፤ በእምነት፤ በአካል ጉዳት ፤ በመለየት አስፃያፊ ንግግር 

ወይም ተግባር መፈጸም ማለት ነው። 

ማሸማቀቅና ማሳደድ ለአብነትም 

 አንድን ተማሪ በዘር፤ በጎሳ፤ በሃይማኖት፤ በጾታ በብሔር፤ በእምነት፤ በአካል ጉዳት፤በጾታ ዝንባሌ፤ የኢኮኖሚ ሁኔታ በመለየት በአካል ወይም 

በሥነልቦና መጉዳት ማለት ነው። 

 በ አደባባይ ማዋረድ 

 ማኅበራዊ ማግለል  

ተማሪዎችን ለጥፋት መመልመል 

ተማሪዎች ሌሎች ተማሪዎች በቃል፤ በተግባር፤ ወይም በሌላ መንገድ ለሕገወጥ ተግባር መመልመል የለባቸውም። 

(O.C.G.A. § 16-5-61). 

ተማሪዎችን ለሕገወጥ ተግባር መመልመል ማለት መልማዮች ወደ ሚፈልጉት ቡድን ለማስገባት ሥርሥርዓት መፈፀም ማሸማቀቅ፤ አለ አግባብ መጠቀም እና 

ማስገደድ ማለት ነው። 

ለአብነትም 

 የትምህርት ቤቱን ንብረት ለማውደም 

 ለዝርፊያና ለውንብድና 

 በአደባባይ ለማዋረድ 

 ማግለልና መድሎ 

የትምህርት ቤት ባለስልጣናት ሪፖርት የተደረጉላቸውን ወይም ራሳቸው በአካል የታዘቧቸውን እያንዳንዱን የማሸማቀቅ/የማዋከብ/አስፈራርቶ የመመልመል 

ድርጊቶችን መርምረው እንዳግባቡ ያስተናግዳሉ። 

የትምህርት አስተዳደሩ መረጃው ከደረሳቸው በዚህ ጉዳይ ላይ አስፈላጊውን ርምጃ ለመውሰድ ይገደዳሉ። 

 

 

ከመጀማሪያው ጥፋት ቀጥሎ የማሸማቀቅና የማሳደድ ጥፋት የሚከተሉት የዲሲፕሊን ርምጃዎችን ያስከትላል። 

 የመብት መገፈፍ 

 ወደ ሌላ ክፍል አውቶቡስ ወይም ካፍቴሪያ መቀመጫ መመደብ 

 ወደ ሌላ ክፍል መመደብ 

 ለምርመራ መያዝ 

 ከትምህርት ቤት መታገድ 

 በዲሲፕሊን ሰሚ አካል ከትምህርት ቤት ውጭ መታገድ 
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 በዲሲፕሊን ሰሚ አካል ከትምህርት ቤት መባረር 

 በዲሲፕሊን ሰሚ አካል ወደ ሌላ ትምህርት ቤት መመደብ 

 

በማሸማቀቅ ተግባር የተሰማራ ተማሪ ከምክር ጀምሮ ለእድሜው የሚመጥን የተለያዩ የዲሲፕሊን ርምጃ እንደሁነታው ሊወሰድበት ይችላል። 

 

ለሦስት ጊዜ በተደጋጋሚ የማሸማቀቅ ጥፋት ያጠፉ ከስድተኛ እስከ አሥራ ሁለተኛ ክፍል ያሉ ተማሪዎች ጉዳያቸው በዲሲፕሊን ሰሚ አካል ከተወሰነ 

በኋላ ወደ ሌላ ትምህርት ቤት የመመደብ ርምጃ ሊወሰድባቸው ይችላል። (O.C.G.A. § 20-2- 751.4). 
 
የትምህርት አስተዳደሩ በተማሪዎች የሚከሰት የማሸማቀቅ ተግባር የሚአስከትለውን የዲሺፕሊን ርምጃ ለሚመለከታቸው ሁሉ ያሳውቃሉ። 

ኢንተርኔት በመጠቀም ለሚፈጸሙ ጥፋቶች በጥፋት ተራቁጥር #17 ይመለከቱ። የማሸማቀቅ ተግባር በሁለት ወገኖች መካከል በእኩል ጥፋተኛነት 

የሚፈጠረውን ግጭትና አለመግባባት አይጨምርም። ለተጨማሪ መረጃ ገጽ 62፣ 65-68፣ 70፣ 87-88 ይመልከቱ። 

 

 

 
 

 
 

 

8. ስድነት ብልግና አለመታዘዝ መመሪያ አለመቀበል  

ሀ. ብልግና ወይም ጨዋነት የጎደለው ባህሪይ 

ተማሪዎች ከመምህራን ጋር፣ ከትምህርት ቤት አስተዳደሮች ጋር፣ የአውቶብስ ሾፌሮች ጋር፣ ሌሎች የትምህርት ቤቱ ሠራተኞች ጋር፣ 

ከሌሎች ተማሪዎች ጋር ወይም በትምህርት ቤቱ ሥራ ላይ ተሳትፎ እያደረጉ ካሉ ሰዎች ጋር በሚነጋገሩበት ጊዜ ስድነት/ብልግና ቋንቋን 

ጨምሮ ሥነምግባር የጎደላቸው ወይም ተገቢ ያልሆነ ቋንቋን፣ ጠባይን ወይም የሰውነት እንቅስቃሴ ምልክቶችን የማይጠቀሙ መሆን 

አለባቸው። 

   

 
 

ለ. መመሪያን ለመቀበልና ለመታዘዝ ፈቃደኛ አለመሆን 

የመጀመሪያ ደረጃ፤ የመካከለኛ ደረጃና የሁለተኛ ደረጃ የዲሲፕሊን ርምጃ ደረጃዎች

ዝቅተኛ:- 
 
 

 
ከፍተኛ:- 

ደረጃ 1 - ምክክር 
ደረጃ 2 - ስልቶች (ከገጽ 47-48 ይመልከቱ) 
ደረጃ 3 – ከ 1-3 ቀናት ከት/ቤት መታገድ 
ደረጃ 4 – ከ 1-5 ቀናት መታገድ 
ደረጃ 5 – ከ 6-10 ቀናት መታገድ ከመተማመኛ ጋር 

ለመካከለኛ ደረጃና የሁለተኛ ደረጃ ተማሪዎች ተፈጻሚ ቅጣቶች

ዝቅተኛ፡- 
 
 
 
 

ከፍተኛ፡- 

ደረጃ 2 - ስልቶች (ከገጽ 47-48 ይመልከቱ) 
ደረጃ 3– ከ 1-3 ቀናት ከት/ቤት መታገድ 
ደረጃ 4 – ከ 1-5 ቀናት መታገድ 
ደረጃ 5 – ከ 6-10 ቀናት ከመተማመኛ ጋር መታገድ 
ደረጃ 6 – ለረጅም ጊዜ መታገድ 

ደረጃ 7 – መባረር 

የመጀመሪያ ደረጃ፤ የመካከለኛ ደረጃና የሁለተኛ ደረጃ የዲሲፕሊን ርምጃ ደረጃዎች

ዝቅተኛ፡- 
 
 

 
ከፍተኛ፡- 

ደረጃ 1 - ምክክር 
ደረጃ 2 - ስልቶች (ከገጽ 47-48 ይመልከቱ) 
ደረጃ 3 – ከ 1-3 ቀናት ከት/ቤት መታገድ 
ደረጃ 4 – ከ 1-5 ቀናት መታገድ 
ደረጃ 5 – ከ 6-10 ቀናት መታገድ ከመተማመኛ ጋር 

ደረጃ 6-7 ጥፋት የፈጸሙ ከ10 ቀን መታገድ ቅጣት በተጨማሪ ጉዳያቸው በዲሲፕሊን ሰሚ ኣካል መታየት 
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ተማሪዎች ከመምህራንና ሠራተኞች የሚሰጣቸውን ትዕዛዝ መቀበልና መታዘዝ አለባቸው። (ለአብነትም ከአንድ አካባቢ ዘወር እንዲሉ ወይም መረበሽ 

እንዲያቆሙ ሲነገራቸው መስማትና መታዘዝ አለባቸው።) 
 

 

 

9. ያለፈቃድ ወይም ያለ በቂ ምክንያት ከትምህርት ቤት መቅረት/ማርፈድ 

 

ተማሪዎች ያለፈቃድ ወይም ያለ በቂ ምክንያት ክትምህርት ቤት መቅረት የለባቸውም። በቂ ምክንያት ማለት ሕመም፤ የቤተሰብ አባላት ብርቱ 

ህመም ወይም ሞት፤ የሃይማኖት በዓል፤ በትምህርት ጽ/ቤቱ ትዕዛዝ ሲዘጋ በምርጫ ለመሳተፍ፤ ለዉትድርና ለመመዝገብና በትምህርት ቦርድ 

ትዕዛዝ ትምህርት ቤት ሲዘጋ ማለት ነው። የጆርጂያ ሕግ የሚከተሉትን ከትምህርት ቤት መቅረት ምክንያቶች በልዩ ሁኔታ ይመለከታል። 

 

 ወለጆቻቸው ባገር መከላከል ተግባር የተሰማሩ ተማሪዎች ወላጆቻቸው ለግዳጅ ሲጠሩ ወይም ለእረፍት ወደ ቤት ሲመለሱ የአምስት ቀን ፈቃድ 

ይሰጣቸዋል።። 

 በጆርጂያ ስቴት ጠቅላላ ጉባያ ተሳትፎ ያላቸው ተማሪዎች 

 በተማሪዎች Student Teen Election Program (STEP) ፕሮግራም የምርጫ መኮንን በመሆን በፈቃደኝነት የሚያገለግሉ ተማሪዎች 

ለሁለት ቀን ያህል የፈቀድላቸቃል። 

 የፍርድ ቤት ጉዳይ ያላቸው የማደጎ ተማሪዎች የቆዩበትን ያህል ስዓት 

 

ማስታወሻ፤ዕድሜአቸው ከ15-17 የሆነ ተማሪዎች በትምህርት ዘመኑ ለ10ና ከዚያ በላይ ቀን ከትምህርት ቤት ከቀሩ ወይም ከ አቋረጡ የመንጃ 

ፈቃዳቸው ይቀማል። (ገጽ 60 ይመልከቱ።) 
 
ማስታወሻ፤ በስቴት ሕግ እንደተቀመጠው ተማሪዎች ያለምክንያት ከትምህርት ቤት እንዳይቀሩ የሚያስገድደውን ሕግ (O.C.G.A § 20-2- 
690.1) የማያከብሩ ወላጆች ክ$25.00 እስከ $100.00 ዶላር ቅጣት፤ ከሰላሳ ቀን የማይበልጥ እሥራት; የኅብረተሰብ አገልግሎት ወይም ከአንድ 

የበለጠ ቅጣት በፍርድ ቤት ሊበየንባቸው ይችላል።አምስት ቀን ያለምክንያት ቀሪ ተመዝግቦ ወላጆች እንዲያውቁት ከተደረገ በኋላ እያንዳንዱ ቀሪ 

እራሱን የቻለ ጥፋት ሆኖ ይቆጠራል። 

በስቴት ሕግ እንደተቀመጠው ዕድሜአቸው ከ16-17 የሆነ ተማሪዎች በትምህርት ዘመኑ ትምህርት ለማቋረጥ የወላጅ ወይም የአሳዳጊ ፈቃድ 

ያስፈልጋል። (O.C.G.A. § 20-2-690.1). 
 
ያለምክንያት ትምህርት ቤት መቅረትን በተመለከተ የሚከተልውን ሰንጠረጅ ይመልከቱ። 

 

ያለምክንያት የቀሪ ቀናት 

ብዛት 
ትምህርት ቤቱ የሚወስደው ርምጃ* 

*ትምህርት ቤቱ የሚወስደው ርምጃ በማናቸውም ጊዜ ሊለወጥ ይችላል። 

1 - 2 ትምህርት ቤቱ ወላጆቹን ያሳውቃል። 

3 - 5 
ትምህርት ቤቱ ወላጆቹን ያሳውቃል። ተማሪው የቀረበትን ምክንያት ለመነጋገርና መፍትሔ ለመሻት ተማሪው ወደ 

ካውንስለር ወይም ምክትል ርእሰ መምህር ይመራል። 

6 - 7 
ትምህርት ቤቱ ወላጆቹን በደብዳቤ ያሳውቃል።ተማሪው ያለምክንያት መቅቱረን የሚቀጥል ከሆነ ሊወስድ 

የሚችለውን ርምጃም ያሳውቃል። 

 

8+ 

 

አስፈላጊውን ምክክር ከወላጆች ጋር ለማድረግና ወደ ሚመለከተው የሕግ አካል ወይም የቤተሰብና የሕፃናት 

አገልግሎት ዲፓርትመንት ጉዳዩን ለመምራት ተማሪው ወደ ማኅበራዊ አገልግሎት ሠራተኛ ይመራል። 

የመጀመሪያ ደረጃ፤ የመካከለኛ ደረጃና የሁለተኛ ደረጃ የዲሲፕሊን ርምጃ ደረጃዎች

ዝቅተኛ፡- 
 
 

 
ከፍተኛ፡- 

ደረጃ 1 - ምክክር 
ደረጃ 2 - ስልቶች (ከገጽ 47-48 ይመልከቱ) 
ደረጃ 3 – ከ 1-3 ቀናት ከት/ቤት መታገድ 
ደረጃ 4 – ከ 1-5 ቀናት መታገድ 
ደረጃ 5 – ከ 6-10 ቀናት መታገድ ከመተማመኛ ጋር 
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ማስታወሻ፤ ተማሪዎች ከትምህርት ቤት ስለቀሩ ብቻ ከትምህርት ቤት ሊታገዱ አይችሉም። 

በጆርጂያ ትምህርት ቢሮ የተደረጉ ጥናቶች እንደሚያመለክቱት የተማሪዎች አቴንዳንስ በ3% መጨመር ወይም በ 5 የትምህርት ቀናት 

መጨመር በ Criterion Reference Competency Test (CRCT) ፈተና አጥጋቢ ውጤት የሚያገኙ ተማሪዎችን 

ቁጥር በ10,000 በላይ እንዲጨምር ያደርጋል። 

10. ክፍል መፎረፍና የተሰጠ ተግባር አለመፈጸም 

ተማሪዎች ክፍል መፎረፍ ወይም የተሰጠ ተግባር አለማከናወን ተገቢ አይደለም። ተማሪዎች ወደ ክፍል ካልመጡ ወይም የተሰጣቸውን ተግባር 

ካልፈጸሙ ወይም የትምህርት ቤቱን ግቢ ያለፍቃድ ለቀው ከጠፉ በዚህ የዲሲፕሊን ጥፋት ተጠያቂ ይሆናሉ። 

 
የሚከተሉት በሁሉም ሁኔታዎች ላፈተማሉ፡-  
 

ተራ ቁጥሮች በደረሱ ኩነቶች መሠረት የት/ቤቱ ርምጃ*

*የመገኛ አካሄድ/ የሚመጣው ርምጃ በማንኛውም ጊዜ ሊቀየር ይችላል።  

1 - 2 ተማሪው ማስጠንቀቂያ ይደርሰዋል። ወላጅ (ወላጆችን) የማግኘት ኃላፊነት የመምህሩ ነው። 

3 - 6 
ተማሪው ለ 1 ቀን ወይም ከዛ ገር በተመጣጠነ መልኩ በቁጥጥር ሥር ይውላል። ከወላጅ (ወላጆች) ጋር የመገናኘት ኃላፊነት

ወዳለበት አማካሪ ይላካል።  

7 - 10 
ተማሪው የሥነምግባር ቅጣት እንዲሁም ለ 1 ቀን ከትምህርት ቤት መታገድ (አይኤስኤስ) ወይም ተመጣጣኝ ርምጃ። 

የመገኛ ስምምነት ለመፈረም ትምህርት ቤቱ ተማሪ/ወላጅ የሚገኙበትን የስብሰባ መርሀግብር ያዘጋጃል። 

11+ 
ተማሪው የሥነብግባር ቅጣት እንዲሁም (አይኤስኤስ)ተመጣጣኝ ርምጃ ይወሰድበታል። ወላጆች ወደ አማካሪና የማኅበራዊ

ሠራተኛ ይላካሉ። ተማሪው የ 10 ቀናት አይኤስኤስ አማራጭ፣ የትምህርት ቤት/እቅድ ቦታ፣ ወይም የተመጣጣኝ ርምጃ 

አማራጭ ይሰጠዋል። 
 

ማስታወሻ፤ ተማሪዎች ከትምህርት ቤት ስለቀሩ ብቻ ከትምህርት ቤት ሊታገዱ አይችሉም። 

11. በክፍል ውስጥ መረበሽ 

ተማሪዎች በክፍል ውስጥ መረበሽ ፀጥታ መንሳት ወይም በመምህራን፤ በሠራተኞችና በሌሎች ተማሪዎች ላይ ፍርሃትና ስጋት መፍጠር አይችሉም። 

 

 
 

 

 
 

 

 

12. ትምህርት ቤቱን መረበሽ 

የመጀመሪያ ደረጀ የዲሲፕሊን ርምጃ ደረጃዎች 

ዝቅተኛ፡- 
 

 
ከፍተኛ፡- 
 

ደረጃ 2 - ስልቶች (ከገጽ 47-48 ይመልከቱ) 
ደረጃ 3 – ከ 1-3 ቀናት ከት/ቤት መታገድ 
ደረጃ 4 – ከ 1-5 ቀናት መታገድ 
ደረጃ 5 – ከ 6-10 ቀናት መታገድ ከመተማመኛ ጋር 
 

ለመካከለኛ ደረጀና የሁለተኛ ደረጀ ተመሪዎች ተፈጻሚ ቅጣቶች

ዝቅተኛ፡- 
 

 
 
ከፍተኛ፡- 

ደረጃ 2 - ስልቶች (ከገጽ 47-48 ይመልከቱ) 
ደረጃ 3 – ከ 1-3 ቀናት ከት/ቤት መታገድ 
ደረጃ 4 – ከ 1-5 ቀናት መታገድ 
ደረጃ 5 – ከ 6-10 ቀናት መታገድ ከመተማመኛ ጋር 
ደረጃ 6 – ለረጅም ጊዜ መታገድ 
ደረጃ 7 – መባረር 

ደረጃ 6-7 ጥፋት የፈጸሙ ከ10 ቀን መታገድ ቅጣት በተጨማሪ ጉዳያቸው በዲሲፕሊን ሰሚ ኣካል መታየት 
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ተማሪዎች የትምህርት ቤቱን ሰላምና ፀጥታ የሚነሳ የመማር ማስተማር ሂደቱን የሚያስተጏጉል ተግባር መፈጸም የለባቸውም።ይህም የአሸባሪነት 

ተግባርን፤ በቡድን ወጥቶ መሄድ፤ ቁጭ ማለት፤ አመፅ፤ ፈንጂ መጠቀም; 911 መደወልና ሁከት መፍጠርን ይጨምራል። 

 

 

 
 

 
 

13. አሥነዋሪ አስጸያፊ ተግባር 

 

ተማሪዎች መራገም፤ መሳደብ በሌላ ሰው ላይ መትፋት፤ ወሲባዊ ምስል ወይም ቪድዮ ይዞ መገኘትና ተመሳሳይ አሥነዋሪ አስጸያፊ ተግባር 

መፈጸም የለባቸውም። 

 

 
 

 

 

 

ለመጀመሪያ ደረጃ ተመሪዎች ተፈጻሚ ቅጣቶች 

ዝቅተኛ፡- 
 
ከፍተኛ፡- 

ደረጃ 3 – ከ 1-3 ቀናት ከት/ቤት መታገድ 
ደረጃ 4 – ከ 1-5 ቀናት መታገድ 
ደረጃ 5 – ከ 6-10 ቀናት መታገድ ከመተማመኛ ጋር 

ለመካከለኛ ደረጀና የሁለተኛ ደረጀ ተመሪዎች ተፈጻሚ ቅጣቶች

ዝቅተኛ፡- 
 
 
 

ከፍተኛ፡- 

ደረጃ 3– ከ 1-3 ቀናት ከት/ቤት መታገድ 
ደረጃ 4 – ከ 1-5 ቀናት መታገድ 
ደረጃ 5 – ከ 6-10 ቀናት ከመተማመኛ ጋር መታገድ
ደረጃ 6 – ለረጅም ጊዜ መታገድ 
ደረጃ 7 – መባረር 

ደረጃ 6-7 ጥፋት የፈጸሙ ከ10 ቀን መታገድ ቅጣት በተጨማሪ ጉዳያቸው በዲሲፕሊን ሰሚ ኣካል መታየት 

የመጀመሪያ ደረጀ ተመሪዎች ተፈጻሚ ቅጣቶች 

ዝቅተኛ፡- 
 
 
 

ከፍተኛ፡- 

ደረጃ 1 - ምክክር 
ደረጃ 2 - ስልቶች (ከገጽ 47-48 ይመልከቱ) 
ደረጃ 3 – ከ 1-3 ቀናት ከት/ቤት መታገድ 
ደረጃ 4 – ከ 1-5 ቀናት መታገድ 
ደረጃ 5 – ከ 6-10 ቀናት መታገድ ከመተማመኛ ጋር

ለመካከለኛ ደረጀና የሁለተኛ ደረጀ ተመሪዎች ተፈጻሚ ቅጣቶች

ዝቅተኛ፡- 
 
 
 

ከፍተኛ፡- 

ደረጃ 2 - ስልቶች (ከገጽ 47-48 ይመልከቱ) 
ደረጃ 3– ከ 1-3 ቀናት ከት/ቤት መታገድ 
ደረጃ 4 – ከ 1-5 ቀናት መታገድ 
ደረጃ 5 – ከ 6-10 ቀናት ከመተማመኛ ጋር መታገድ
ደረጃ 6 – ለረጅም ጊዜ መታገድ 
ደረጃ 7 – መባረር 

ደረጃ 6-7 ጥፋት የፈጸሙ ከ10 ቀን መታገድ ቅጣት በተጨማሪ ጉዳያቸው በዲሲፕሊን ሰሚ ኣካል መታየት ኣለበት። 
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14. የዲሲፕሊን ርምጃን አምኖ አለመቀበል 

ተማሪዎች ማናቸውንም በመህራን ወይም በትምህርት አስተዳደሩ የሚወሰድባቸውን የዲስፕሊን አምጃ ከትምህርት ቤት መታገድ ወይም በሕግ አስከባሪ 

አካላት ቁጥጥር ሥር መዋል ቢሆን እምቢ ማለት አይችሉም። 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

15. በተደጋጋሚ መዘግየት 

 
ተማሪዎች በተደጋጋሚ መዘግየት የለባቸውም። ወደ ክፍል፤ ወደ ትምህርት ቤት ወይም በትምህርት ቤት ወደ ተዘጋጀ ተግባር በተደጋጋሚ 

መዘግየት የዲሲፕሊን ርምጃ ያስወስዳል። 

የሚከተለው ሰንጠረዥ ያለ አሳማኝ ምክንያት በተደጋጋሚ መዘግየትን ይመለከታል። 
 

 

የመዘግየቶች 

ብዛት 

ለእያንዳንዱ መዘግየት በትምህርት ቤቱ የሚወሰድ ርምጃ* 

*ይህ መመሪያ በማናቸውም ጊዜ ሊለወጥ ይችላል። 

1 - 2 ለተማሪው ማስጠንቀቂያ ይሰጣል። መምህር ወላጆችን ያነጋግራል።

3 - 6 ተማሪው ለአንድ ቀን በቁጥጥር ሥር ይውላል፤ የትምህርት ቤት ካውንስለር ወላጅ ያነጋግራል። 

7 - 10 
ተማሪው ለዲሲፕሊን ሰሚ አካል ይመራል። አንድ ቀን ከትምህርት ቤት ይታገዳል። ትምህርት ቤቱ ከተማሪና

ወላጆች ጋር የምክክር ስብሰባ ይጠራል። ወላጆች መተማመኛ ይፈርማሉ። 

 

11+ 
ተማሪው ለዲሲፕሊን ሰሚ አካል የመራል።ለተመጣጣኝ ቀናት ከትምህርት ቤት ይታገዳል። ወላጅ በማነጋገር

ተማሪው ወደ ትምህርት ቤቱ ካውንስለር ወይም ሶሻል ወርከር ይመራል። ተማሪው የ 10 ቀን መታገድ፤ አማራጭ 

ትምህርት ቤት ወይም ፕሮግራም መመደብ ወይም ተመጣጣኝ ቅጣት ይሰጠዋል። 

 

ማስታወሻ፤ተማሪዎች ከትምህርት ቤት ስለቀሩ ብቻ ከትምህርት ቤት ሊታገዱ አይችሉም። 

የመጀመሪያ ደረጀ ተመሪዎች ተፈጻሚ ቅጣቶች 

ዝቅተኛ፡- 
 
 

ከፍተኛ፡- 

ደረጃ 2 - ስልቶች (ከገጽ 47-48 ይመልከቱ) 
ደረጃ 3 – ከ 1-3 ቀናት ከት/ቤት መታገድ 
ደረጃ 4 – ከ 1-5 ቀናት መታገድ 
ደረጃ 5 – ከ 6-10 ቀናት መታገድ ከመተማመኛ ጋር

ለመካከለኛ ደረጀና የሁለተኛ ደረጀ ተመሪዎች ተፈጻሚ ቅጣቶች

ዝቅተኛ፡- 
 
 
 
 

ከፍተኛ፡- 

ደረጃ 2 - ስልቶች (ከገጽ 47-48 ይመልከቱ) 
ደረጃ 3 – ከ 1-3 ቀናት ከት/ቤት መታገድ 
ደረጃ 4 – ከ 1-5 ቀናት መታገድ 
ደረጃ 5 – ከ 6-10 ቀናት መታገድ ከመተማመኛ ጋር 
ደረጃ 6 – ለረጅም ጊዜ መታገድ 
ደረጃ 7 – መባረር 

ደረጃ 6-7 ጥፋት የፈጸሙ ከ10 ቀን መታገድ ቅጣት በተጨማሪ ጉዳያቸው በዲሲፕሊን ሰሚ ኣካል መታየት ኣለበት። 
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16. በትምህርት ቤት አውቶቡስ ውስጥ የሥነምግባር ጉድለት 

ማስታወሻ፤ ስለአውቶቡስና አውቶቡስ ማቆምያ አስመልክቶ ይመልከቱ (ገጽ 45-46) 

ተማሪዎች በትምህርት ቤት አውቶቡስ ላይ አሸከርካሪውን የሚያስተጏጉል ወይም ለአሽከርካሪው ወይም ለተማሪዎች ወይም በአካባቢው ላሉ 

ተሽከርካሪዎች አደገኛ የሆነ ነገር መፈጸም የለባቸውም። ይህም ራዲዮ፤ ቴፕ፤ ሞባይል ወይም ማናቸውንም የማሽከርከር ሥራ የሚያስተጓጉል 

የኤሌክትሮኒክ መሣሪያ መጠቀም እንዲሁም ላዘር፤ መስታወት ወይም ሌላ አንፀባራቂ ነገር መጠቀም የለባቸውም። 

በት/ቤቱ አውቶቡስ እና/ ወይም ተማሪው ወደ ትምህርት ቤት ሲሄድ (አውቶቡስ መቆሚያ/በሰፈር) አደጋ ካጋጠመው ወይም ከት/ቤት ሲመለስ 

(አውቶቡስ መቆሚያ/በሰፈር) ትምህርት ቤቱ ቀጥታ ጣልቃ ሊገባ ይችላል። (የአውቶቡስ ማጣቀሻ ማትሪክሱን በገጽ 46 ይመልከቱ) 

 

 
 

 
 

17. ከትምህርት ቤት ውጭ ወይም ከትምህርት ሰዓት ውጭ ሥነምግባር 

ተማሪዎች ከትምህርት ቤት ውጭ ውይም ከትምህርት ሰዓት ውጭ የመምህራንን፤ የሠራተኞንና የሌሎችን ተማሪዎት ጤንነት፤ ደህንነት፤ 

ሞራል፤ ክብርና ህይወት ስጋት የሚፈጥር ወይም አደጋ ላይ የሚጥል ተግባር መፈጸም የለባቸውም። 

 

 
 
 

 
ማስታወሻ፤ በትምህርት ቤቱ ለመመዝገብ የሚሞክር በወንጀል የሚጠየቅ ወይም የተከሰሰ ተማሪ (O.C.G.A. § 15-11-63)                 
ለእንደገና ምደባ ሰላማዊ ትምህርት ቤቶችና የተማሪዎች ግንኙነት ዲፓርትመንት በቀጥታ ይመራል (ገጽ 53-54 ይመልከቱ) ። 

የመጀመሪያ ደረጀ ተመሪዎች ተፈጻሚ ቅጣቶች 

ዝቅተኛ፡- 
 
 
 
ከፍተኛ፡- 

ደረጃ 1 - ምክክር 
ደረጃ 2 - ስልቶች (ከገጽ 47-48 ይመልከቱ) 
ደረጃ 3 – ከ 1-3 ቀናት ከት/ቤት መታገድ 
ደረጃ 4 – ከ 1-5 ቀናት መታገድ 
ደረጃ 5 – ከ 6-10 ቀናት መታገድ ከመተማመኛ ጋር 

ለመካከለኛ ደረጀና የሁለተኛ ደረጀ ተመሪዎች ተፈጻሚ ቅጣቶች

ዝቅተኛ፡- 
 
 
 
 
 

ከፍተኛ፡- 

ደረጃ 1 - ምክክር 
ደረጃ 2 - ስልቶች (ከገጽ 47-48 ይመልከቱ) 
ደረጃ 3 – ከ 1-3 ቀናት ከት/ቤት መታገድ 
ደረጃ 4 – ከ 1-5 ቀናት መታገድ 
ደረጃ 5 – ከ 6-10 ቀናት መታገድ ከመተማመኛ ጋር 
ደረጃ 6 – ለረጅም ጊዜ መታገድ 
ደረጃ 7 – መባረር 

ለመጀመሪያ ደረጃ ተመሪዎች ተፈጻሚ ቅጣቶች

ዝቅተኛ:- 
ከፍተኛ:- 

ደረጃ 4 – ከ 1-5 ቀናት መታገድ 
ደረጃ 5 – ከ 6-10 ቀናት መታገድ ከመተማመኛ ጋር 

ለመካከለኛ ደረጀና የሁለተኛ ደረጀ ተመሪዎች ተፈጻሚ ቅጣቶች

ዝቅተኛ:- 
 
ከፍተኛ:- 

ደረጃ 5 – ከ 6-10 ቀናት ከመተማመኛ ጋር መታገድ
ደረጃ 6 – ለረጅም ጊዜ መታገድ 
ደረጃ 7 – መባረር 

ደረጃ 6-7 ጥፋት የፈጸሙ ከ10 ቀን መታገድ ቅጣት በተጨማሪ ጉዳያቸው በዲሲፕሊን ሰሚ ኣካል መታየት ኣለበት። 

ደረጃ 6-7 ጥፋት የፈጸሙ ከ10 ቀን መታገድ ቅጣት በተጨማሪ ጉዳያቸው በዲሲፕሊን ሰሚ ኣካል መታየት ኣለበት።
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18. ቁማር 
ተማሪዎች በገንዘብ፤ በቁማር ካርዶች ወይም በማናቸውም ዘዴ ቁማር መጫወት የለባቸውም። የቁማር መጫወቻ ቁሳቁስ ይዘው መገኘት 

የለባቸውም። 

 

 
 

 

 
 

19. በተደጋጋሚ ሕግን መተላለፍ፤ የዲስፒሊን ቅጣትን አለመፈጸም  
ሀ. በተደጋጋሚ ሕግን መተላለፍ፤ 

ተማሪዎች በተደጋጋሚ ሕግን በመተላለፍ፤ የተሰጣቸውን ቅጣት ባለመቀበል ወይም ባለመፈጸም የመማር ማስተማር ሂደቱን ማስተጓጎል፤ ተማሪዎች 

የአውቶቡስ አገልግሎትን ማወክ፤የተማሪዎች የሥነሥነ-ሥርዓት መመሪያ፤ የተማሪዎች መብቶች እና ኃላፊነቶች እንዲሁም ባህሪይ ማጎልበቻ መመሪያ 

መተላለፍ የለባቸውም። ተማሪው በነዚህ ጥፋቶች ከመከሰሱ በፊት፣ ተማሪው ሊከተለው የሚችለውን ቅጣት በማሳየት ማስጠንቀቅና ሦስት ሰነዶች 

ነገር ግን በት/ቤቱ አማካሪ፣ ት/ቤት ማኅበራዊ ሠራተኛ እና/ወይም ሌሎች ተገቢ ሠራተኞች ብቻ ያልተወሰነ ይሆናል። በተጨማሪም፣ ወላጅ/አሳዳጊ 

ስላልተገባው ባህሪ ምክንያት ማግኘት፣ ልጃቸው በት/ቤት ያደረገውን ነገር እንዲያዩ እድል መስጠት፣ እንዲሁም ለተማሪው ማጎልበቻ በተዘጋጀው 

የሥነምግባር እቅድ ላይ እንዲሳተፉ ማድረግ።  

 

 
 

 

የመጀመሪያ ደረጀ ተመሪዎች ተፈጻሚ ቅጣቶች 

ዝቅተኛ:- 
 
 
ከፍተኛ:- 

ደረጃ 2 - ስልቶች (ከገጽ 47-48 ይመልከቱ)
ደረጃ 3 – ከ 1-3 ቀናት ከት/ቤት መታገድ 
ደረጃ 4 – ከ 1-5 ቀናት መታገድ 

ደረጃ 5 – ከ 6-10 ቀናት መታገድ ከመተማመኛ ጋር 

ለመካከለኛ ደረጀና የሁለተኛ ደረጀ ተመሪዎች ተፈጻሚ ቅጣቶች

ዝቅተኛ:- 
 
 
 
 

ከፍተኛ:- 

ደረጃ 2 - ስልቶች (ከገጽ 47-48 ይመልከቱ)
ደረጃ 3– ከ 1-3 ቀናት ከት/ቤት መታገድ 
ደረጃ 4 – ከ 1-5 ቀናት መታገድ 
ደረጃ 5 – ከ 6-10 ቀናት ከመተማመኛ ጋር መታገድ 
ደረጃ 6 – ለረጅም ጊዜ መታገድ 

ደረጃ 7 – መባረር 

ደረጃ 6-7 ጥፋት የፈጸሙ ከ10 ቀን መታገድ ቅጣት በተጨማሪ ጉዳያቸው በዲሲፕሊን ሰሚ ኣካል መታየት ኣለበት። 

ለመጀመሪያ ደረጃ ተመሪዎች ተፈጻሚ ቅጣቶች 

ዝቅተኛ:- 
 

ከፍተኛ:- 

ደረጃ 3– ከ 1-3 ቀናት ከት/ቤት መታገድ
ደረጃ 4 – ከ 1-5 ቀናት መታገድ 

ደረጃ 5 – ከ 6-10 ቀናት ከመተማመኛ ጋር መታገድ 
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ለ. የትምህርት ቤት ወይም የትምህርት ጽህፈት ቤት ፕሮቤሽን መተላለፍ 
 

ተማሪዎች የትምህርት ቤት ወይም የትምህርት ጽህፈት ቤት ፕሮቤሽን መተላለፍ የለባቸውም። ማናቸውንም የትምህርት ቤት ወይም የትምህርት 

ጽህፈት ቤት ፕሮቤሽን መተላለፍ የረጅም ጊዜ እገዳ ወይም መባረር ሊያስከትል ይችላል። 
 

 

 
 

20. ፓርኪንግና የትራፊክ ሕግ መተላልፍ 

ተማሪዎች የፓርኪንግና ትራፊክ ሕግ መተላልፍ የለባቸውም።ተሽከርካሪ የሚነዱ ተማሪዎች ተሽከርካሪያቸውን ብትምህርት ቤት ግቢ የሚያቆሙ 

ከሆነ ህጋዊ የማቆሚያ ቦታና ትኬት ማግኘትና መያዝ አለባቸው። ያለ ቲኬት ወይም የአገልግሎት ጊዜው ባለፈበት ትኬት መጠቅምና በጠቃላይ 

የትራፊግ ሕግ አለማክበር የተማሪዎች የሥነሥነ-ሥርዓት መመሪያ፤ የተማሪዎች መብቶች እና ኃላፊነቶች እንዲሁም ባህሪይ ማጎልበቻ መመሪያ 

መተላለፍ ነው። ፈቃዱ ጊዜ ከአለፈበት መታደስ አለበት። 
 
 

 
 

ማስታወሻ፤ ቅጣቱ የመንጃ ፈቃድ መቀማትና ተሽካርካሪውን ማስወገድ ሊሆን ይችላል። 

 

ለመካከለኛ ደረጀና የሁለተኛ ደረጀ ተመሪዎች ተፈጻሚ ቅጣቶች

ዝቅተኛ:- 
 
 
 

ከፍተኛ:- 

ደረጃ 3– ከ 1-3 ቀናት ከት/ቤት መታገድ
ደረጃ 4 – ከ 1-5 ቀናት መታገድ 
ደረጃ 5 – ከ 6-10 ቀናት ከመተማመኛ ጋር መታገድ 
ደረጃ 6 – ለረጅም ጊዜ መታገድ 

ደረጃ 7 – መባረር 

ደረጃ 6-7 ጥፋት የፈጸሙ ከ10 ቀን መታገድ ቅጣት በተጨማሪ ጉዳያቸው በዲሲፕሊን ሰሚ ኣካል መታየት ኣለበት። 

ለመጀመሪያ ደረጃ፤ ለመካከለኛ ደረጀና የሁለተኛ ደረጀ ተመሪዎች ተፈጻሚ ቅጣቶች

ዝቅተኛ:- 
 
 
 

ከፍተኛ:- 

ደረጃ 3– ከ 1-3 ቀናት ከት/ቤት መታገድ
ደረጃ 4 – ከ 1-5 ቀናት መታገድ 
ደረጃ 5 – ከ 6-10 ቀናት ከመተማመኛ ጋር መታገድ 
ደረጃ 6 – ለረጅም ጊዜ መታገድ 

ደረጃ 7 – መባረር 

ደረጃ 6-7 ጥፋት የፈጸሙ ከ10 ቀን መታገድ ቅጣት በተጨማሪ ጉዳያቸው በዲሲፕሊን ሰሚ ኣካል መታየት ኣለበት። 

ለመካከለኛ ደረጀና የሁለተኛ ደረጀ ተመሪዎች ተፈጻሚ ቅጣቶች

ዝቅተኛ:- 
 
 
 
 

ከፍተኛ:- 

ደረጃ 2 - ስልቶች (ከገጽ 47-48 ይመልከቱ)
ደረጃ 3– ከ 1-3 ቀናት ከት/ቤት መታገድ 
ደረጃ 4 – ከ 1-5 ቀናት መታገድ 
ደረጃ 5 – ከ 6-10 ቀናት ከመተማመኛ ጋር መታገድ 
ደረጃ 6 – ለረጅም ጊዜ መታገድ 
ደረጃ 7 – መባረር 

ደረጃ 6-7 ጥፋት የፈጸሙ ከ10 ቀን መታገድ ቅጣት በተጨማሪ ጉዳያቸው በዲሲፕሊን ሰሚ ኣካል መታየት ኣለበት። 
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21. ወደ ሌላ ትምህርት ቤት ግቢ ያለፈቃድ መግባት፤ ሕግን በመተላለፍ ሰብሮ መግባት 

ያለ ትምህርት ቤቱ ፈቃድ ወይም አስቀድሞ የተዘጋጀ የስፖርት ዝግጅት ወይም ሌላ የሚታወቅ ዝግጅት ካልኖረ በስተቀር በትምህርት ቀናትና 

በበዓላት ጭምር ተማሪዎች ወደ ሌላ ትምህርት ቤት ግቢ ያለፈቃድ መግባት፤ ሰብሮ መግባት ክልክል ነው። 

ማስታወሻ፤ የትምህርት ቤት ግቢ ለቅቆ እንዲወጣ ተነግሮት የማይታዘዝ ተማሪ ሕግ ተላላፊ ስለሆነ ወደ ሕግ አስከባሪ አካል ይመራል። 

 

 

 
 

 
 

 

22. ሐሰተኛ መረጃ መስጠት 

 
ተማሪዎች ሐሰተኛ መረጃ መስጠት፤ የትምህርት መረጃ ማጭበርበር፤መኮረጅ፤ አስመስሎ መፈረም ወይም ጉቦ መስጠትና መቀበል ወይም ያለተፈቀደ 

ኮፕምፒውተር ወይም የይለፍ ቃል መጠቀም የለባቸውም። መምህራንና ሠራተኞች ራሳቸው ለሕግ ተጠያቂ የሚሆኑበት ወቅት ሲኖር ተማሪዎች 

ለሕግ አስከባሪኦች ወይም ለትምህርት አስተዳደሩ የተሳሳተ መረጃ መስጠት የለባቸውም። 

 

 
 

የመጀመሪያ ደረጀ ተመሪዎች ተፈጻሚ ቅጣቶች 

ዝቅተኛ:- 
 
 
 

ከፍተኛ:- 

ደረጃ 1 - ምክክር 
ደረጃ 2 - ስልቶች (ከገጽ 47-48 ይመልከቱ) 
ደረጃ 3 – ከ 1-3 ቀናት ከት/ቤት መታገድ 
ደረጃ 4 – ከ 1-5 ቀናት መታገድ 
ደረጃ 5 – ከ 6-10 ቀናት መታገድ ከመተማመኛ ጋር 

ለመካከለኛ ደረጃና የሁለተኛ ደረጃ ተማሪዎች ተፈጻሚ ቅጣቶች

ዝቅተኛ:- 
 
 
 
 

ከፍተኛ:- 

ደረጃ 2 - ስልቶች (ከገጽ 47-48 ይመልከቱ)
ደረጃ 3 – ከ 1-3 ቀናት ከት/ቤት መታገድ 
ደረጃ 4 – ከ 1-5 ቀናት መታገድ 
ደረጃ 5 – ከ 6-10 ቀናት መታገድ ከመተማመኛ ጋር 
ደረጃ 6 – ለረጅም ጊዜ መታገድ 

ደረጃ 7 – መባረር 

ደረጃ 6-7 ጥፋት የፈጸሙ ከ10 ቀን መታገድ ቅጣት በተጨማሪ ጉዳያቸው በዲሲፕሊን ሰሚ ኣካል መታየት ኣለበት። 

የመጀመሪያ ደረጃ ተማሪዎች ተፈጻሚ ቅጣቶች 

ዝቅተኛ:- 
 
 
 

ከፍተኛ:- 

ደረጃ 1 - ምክክር 
ደረጃ 2 - ስልቶች (ከገጽ 47-48 ይመልከቱ) 
ደረጃ 3 – ከ 1-3 ቀናት ከት/ቤት መታገድ 
ደረጃ 4 – ከ 1-5 ቀናት መታገድ 
ደረጃ 5 – ከ 6-10 ቀናት መታገድ ከመተማመኛ ጋር 
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23.  ተገቢነት የሌለው አካላዊ ግንኙነት ወይም ወሲባዊ ትንኮሳ ወይም ሥነምግባር የጎደለው ወሲባዊ ባህሪይ ማሳየት 

 
ተገቢነት የሌለው አካላዊ ግንኙነት ወይም ወሲባዊ ትንኮሳ ወይም ሥነምግባር የጎደለው ወሲባዊ ባህሪይ ማሳየት የለባቸውም። ይህም በተማሪዎች 

መካከል፤ በተማሪዎችና በመምህራን መካከል፤ በተማሪዎችና ተጋባዥ እንግዶች መካከል በትምህርት ቤት ግቢ በስምምነትና ያለስምምነት ወሲባዊ 

ግንኙነት፤ ወሲባዊ ትንኮሳ እርቃን መሆን የመሳሰሉትን ማካሄድ ተገቢነት የለውም። 

 

 
 

 
 

24. የተማሪ መታወቂያ ካርድ በተመለከት የዲሲፕሊን ጉዳዮች 
ተማሪዎች ያለመታወቂያ ትምህርት ቤት ግቢ ወይም ማንኛውም የትምህርት ቤት ዝግጅት መግባት አይችሉም። የትምህርት ጽሕፈት ቤቱ መመሪያ 

ካስተላለፈ ተማሪዎች ሁልጊዜ ትምህርት ቤት ግቢ ወይም ማንኛውም የትምህርት ቤት ዝግጅት መታወቂያቸውን ይዘው መገኘት አለባቸው። መታወቂያ 

የሌላቸው ሰዎች አስፈላጊ ከሆነ በሕግ አስከባሪ አርዳታ ከግቢ እንዲልቅቁ ይደረጋል። ተማሪዎች መታወቂያቸው ከጠፋባቸው ለመተካት መክፈል 

ይጠበቅባቸዋል። 

 

 
 

 

ለመካከለኛ ደረጀና የሁለተኛ ደረጀ ተማሪዎች ተፈጻሚ ቅጣቶች

ዝቅተኛ:- 
 
 
 
 

ከፍተኛ:- 

ደረጃ 2 - ስልቶች (ከገጽ 47-48 ይመልከቱ)
ደረጃ 3 – ከ 1-3 ቀናት ከት/ቤት መታገድ 
ደረጃ 4 – ከ 1-5 ቀናት መታገድ 
ደረጃ 5 – ከ 6-10 ቀናት መታገድ ከመተማመኛ ጋር 
ደረጃ 6 – ለረጅም ጊዜ መታገድ 
ደረጃ 7 – መባረር 

ደረጃ 6-7 ጥፋት የፈጸሙ ከ10 ቀን መታገድ ቅጣት በተጨማሪ ጉዳያቸው በዲሲፕሊን ሰሚ ኣካል መታየት ኣለበት። 

ለመጀመሪያ ደረጃ ተማሪዎች ተፈጻሚ ቅጣቶች

ዝቅተኛ:- 
 

ከፍተኛ:- 

ደረጃ 3 – ከ 1-3 ቀናት ከት/ቤት መታገድ
ደረጃ 4 – ከ 1-5 ቀናት መታገድ 
ደረጃ 5 – ከ 6-10 ቀናት መታገድ ከመተማመኛ ጋር 

ለመካከለኛ ደረጀና የሁለተኛ ደረጀ ተማሪዎች ተፈጻሚ ቅጣቶች

ዝቅተኛ:- 
 
 
 
 

ከፍተኛ:- 

ደረጃ 2 - ስልቶች (ከገጽ 47-48 ይመልከቱ)
ደረጃ 3 – ከ 1-3 ቀናት ከት/ቤት መታገድ 
ደረጃ 4 – ከ 1-5 ቀናት መታገድ 
ደረጃ 5 – ከ 6-10 ቀናት መታገድ ከመተማመኛ ጋር 
ደረጃ 6 – ለረጅም ግዜ መታገድ 
ደረጃ 7 – መባረር 

ደረጃ 6-7 ጥፋት የፈጸሙ ከ10 ቀን መታገድ ቅጣት በተጨማሪ ጉዳያቸው በዲሲፕሊን ሰሚ ኣካል መታየት ኣለበት። 

የመጀመሪያ ደረጃ ተማሪዎች ተፈጻሚ ቅጣቶች 

ዝቅተኛ:- 
 

ከፍተኛ:- 

ደረጃ 1 - ምክክር 
ደረጃ 2 - ስልቶች (ከገጽ 47-48 ይመልከቱ) 
ደረጃ 3 – ከ 1-3 ቀናት ከት/ቤት መታገድ 
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25. ተማሪዎች የአለባበስ ሥርሥርዓት መጣስ 
ተማሪዎች በትምህርት ቤቶች ወይም በትምህርት ዝግጅቶች የአለባበስ ሥርሥርዓት መጣስ የለባቸውም። ተማሪዎች በዚህ መመሪያ በገጽ 74 

የተቀመጡትን ወይም ተጨማሪ ከትምህርት ቤቱ የሚሰጡ አለባበስ ደንብና ሥርሥርዓት መጠበቅ አለባቸው። 

 
አለባበስ ደንብና ሥርሥርዓት በሚጥሱ ተማሪዎች የወሰዱ የዲሲፕሊን ርምጃዎች 

 

 

የጥፋት ብዛት የሚወሰዱ የዲሲፕሊን ርምጃዎች። 

የመጀመሪያ ጥፋት የቃል ተግሳፅና ወላጅ ማነጋገር፤ እርምት እስኪወሰድ ከትምህርት ማገድ

ሁለተኛ ጥፋት ከወላጅ ጋር ምክክርና ሁለት ቀን ከትምህርት ቤት መታገድ 

 

 

ሦስተኛ ጥፋት 

ከወላጅ ጋር ምክክርና 10 ቀን ከትምህርት ቤት መታገድ 

ከተማሪው መታገድ ፋንታ ወላጆች ከተማሪው ጋር በክፍል እንዲገኙ 

ማደረግ። ተደጋጋሚ ጥፋት በ ተራቁ ጥር 19ሀ የዲሲፕሊን ጉዳይ ከፍ 

ያደርገዋል። የዲስፕሊን ሰሚ አካል በመረጃ ላይ ተሥርመሥርቶ ጥፋቱ 

ክተረጋገጠ አማራጭ ትምህርት ቤት ሊመደብ ይችላል። 

 

26. አደጋ የሚያስከትል ተግባር 

ተማሪዎች ራሳቸውን ወይም ሌሎችን ሊጎዳ የሚችል ተግባር ማከናዎን የለባቸውም።ለአብነትም በመንቀሳቀስ ላይ ያለ አውቶቡስ ለምውጣት መሞከር 

ወይም በኢመርጀንሲ መውጫ ለምውጣት መሞከር በመኪና መቆምያ መሽሎክሎክ፤ጣሪያ ላይ መውጣት፤ ኮርኒስ ውስጥ መግባትና መደበቅ ራሳቸውን 

ወይም ሌሎችን ሊጎዳ የሚችል ተግባር ማከናዎን የለባቸውም። የማይጠረጥር ተጠቂን ድንገት መምታት ወይም ሌሎችን ሊጎዳ የሚችል ተግባር 

ማከናዎን የለባቸውም።ይህ ርምጃ ተፈጻሚ የሚሆነው በሌሎች የጥፋት አንቀፆች የተቀመጡት አግባቦች ውጭ ከሆነ ብቻ ነው። 

 

 
 

 
 

ለመካከለኛ ደረጃና የሁለተኛ ደረጃ ተማሪዎች ተፈጻሚ ቅጣቶች

ዝቅተኛ:- 
 
 
 

ከፍተኛ:- 

ደረጃ 1 - ምክክር 
ደረጃ 2 - ስልቶች (ከገጽ 47-48 ይመልከቱ) 
ደረጃ 3 – ከ 1-3 ቀናት ከት/ቤት መታገድ 
ደረጃ 4 – ከ 1-5 ቀናት መታገድ 

ደረጃ 5 – ከ 6-10 ቀናት መታገድ ከመተማመኛ ጋር 

የመጀመሪያ ደረጃ ተማሪዎች ተፈጻሚ ቅጣቶች 

ዝቅተኛ:- 
 

ከፍተኛ:- 

ደረጃ 5 – ከ 6-10 ቀናት መታገድ ከመተማመኛ ጋር
ደረጃ 6 – ለረጅም ግዜ መታገድ 

ደረጃ 7 – መባረር 

ደረጃ 6-7 ጥፋት የፈጸሙ ከ10 ቀን መታገድ ቅጣት በተጨማሪ ጉዳያቸው በዲሲፕሊን ሰሚ ኣካል መታየት ኣለበት። 

ለመካከለኛ ደረጃና የሁለተኛ ደረጃ ተማሪዎች ተፈጻሚ ቅጣቶች

ዝቅተኛ:- 
 

ከፍተኛ:- 

ደረጃ 5 – ከ 6-10 ቀናት መታገድ ከመተማመኛ ጋር
ደረጃ 6 – ለረጅም ጊዜ መታገድ 
ደረጃ 7 – መባረር 

ደረጃ 6-7 ጥፋት የፈጸሙ ከ10 ቀን መታገድ ቅጣት በተጨማሪ ጉዳያቸው በዲሲፕሊን ሰሚ ኣካል መታየት ኣለበት። 
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የአውቶቡስ ፌርማታ ሕጎች 

ተማሪዎች ለደህንነት ሲባል የአውቶቡስና የአውቶቡስ ማቆሚያ ሕጎች እዲያከብሩ ይጠበቃል። 

በአውቶቡስ ማቆሚያ 

 ካውቶቡስ ማሳፈሪያው 10 ደቂቃ ቀድሞ መድረስ 

 አውቶቡስን በመንገድ ዳር ቆሞ መጠበቅ 

 ከግለሰብ ንብረት ርቆ መቆም 

 በተሽከርካሪ መቆሚያ ላይ አለመቆም 

 ትራፊክ መጠንቀቅና ህጉን ማክበር 

 በፀጥታና በሥነሥርሥርዓት መጠበቅ 

 

 

አውቶቡሱ ሲደርስ 

 አውቶቡሱ ጨርሶ እስኪቆም መጠበቅ 

 በፀጥታና በሥነሥርሥርዓት መጠበቅ መሳፈር 

 

በአውቶቡስ ውስጥ 

 እስኪወርዱ ድረስ መቀመጥና መጠበቅ 

 በባቡር ማቋረጫ መስመር ላይ ፀጥታ መጠበቅ 

 ካሽከርካሪው ጋር መተባበር 

 ተማሪዎችን አለማሸማቀቅና ማሳቀቅ 

 አስፀያፊ ንግግር ወይም ባህሪይ አይፈቀድም 

 ማጨስ ክልክል ነው። 

 መብላትና መጠበቅ ክልክል ነው። 

 መስረቅ ክልክል ነው። 

 በአውቶቡስ በርና መስኮት መንጠልጠል ክልክል ነው። 

 በጆሮ የሚሰካ ማዳመጫ ሳይጠቀሙ ራድዮ ቴፕ ማዳመጥ ኦዲዮ ማዳመጥ ክልክል ነው። 

 ሞባይል መጠቀም ክልክል ነው። 

 እንሰሳት ይዞ መግባት ክልክል ነው። 

 መሣሪያ ወይም ስለት ነገር ይዞ መግባት ክልክል ነው። 

 ከአውቶቡስ ወይም ወደ አውቶቡስ ዕቃ መወርወር ክልክል ነው። 

 

ከአውቶቡስ ሲወረድ 

 አውቶቡሱ ጨርሶ እስኪቆም ተቀምጦ መጠበቅ 

 ካውቶቡሱ በሥርሥርዓት መውጣት። 

 የአውቶቡስ ማቆሚያውን ለቅቆ መሄድ። 

 ከአውቶቡሱ ፊትለፊት ማቋረጥ። 

 የአውቶቡስ ማቆሚያውን በሥርሥርዓት ለቅቆ መሄድ። 

 

ከቤት ወደ ትምህርት ቤት ወይም ከትምህርት ቤት ወደ ቤት ሲመለሱ ወይም ባውቶቡስ ላይና በአካባቢው የሚክሰቱ የዲሲፕሊን ጥፋቶች 

የትምህርት ቤቱን ቀጥታ ጣልቃገብነት ሊያስከትሉ ይችላሉ (በሚከተለው ገጽ 46 ላይ የአውቶቡስ መግለጫውን ይመልከቱ)። 
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የአውቶቡስ ሪፈራል ለሁለተኛ ደረጃ ተማሪዎች 

 

የሥነምግባር ጉድለት ወይም 

የአውቶቡስ ሕግ መጣስ 
አንደኛ ጥፋት 

ሁለተኛ 

ጥፋት ሦስተኛ ጥፋት 

አራተኛና ከዚያ 

በላይ ጥፋት 

አውቶቡሱን ማዘግየት ደረጃ አንድ ደረጃ ሁለት ደረጃ ሦስት ደረጃ አራት

በመቀመጫ ላይ አለመቀመጥ ደረጃ አንድ ደረጃ ሁለት ደረጃ ሦስት ደረጃ አራት

ራዲዮ ቴፕ ሲዲ አይፖድ ዔምፒ3 ያለ ጆሮ ማዳመጫ 

መጠቀም ደረጃ አንድ ደረጃ ሁለት ደረጃ ሦስት ደረጃ አራት 

አውቶቡስ ውስጥ ጩኸት ደረጃ አንድ ደረጃ ሁለት ደረጃ ሦስት ደረጃ አራት

ፀያፍ ንግግር ስም መጥራት መሳደብ ደረጃ አንድ ደረጃ ሁለት ደረጃ ሦስት ደረጃ አራት

ማሸማቀቅ/ማዋከብ/አስፈራርቶ መመልመል ደረጃ ሁለት ደረጃ ሦስት ተለዋጭ ት/ቤት* ተለዋጭ ት/ቤት* 

ሌላ ተማሪን መምታት ደረጃ ሁለት ደረጃ ሦስት ደረጃ አራት ደረጃ አምስት

በአውቶቡስ ውስጥ ዕቃ መወርወር ደረጃ ሁለት ደረጃ ሦስት ደረጃ አራት ደረጃ አራት

አአውቶቡስ መስኮት ዕቃ መወርወር /ንብረት ላይ ጉዳት 

ሳይደርስ ደረጃ ሁለት ደረጃ ሦስት ደረጃ አራት ደረጃ አራት 

 

ዕቃ ወደ ዉጭ በመወርወር ለመስረቅ መሞከር የንብረት ጉዳት ዋጋ 

$100 በታች 

ደረጃ አራት

ጉዳት ከ$100 
በታች 

 

 

ደረጃ አምስት 

 

 

ደረጃ ስድስት 

 

 

ደረጃ ስድስት 

መደባደብ ደረጃ አምስት ደረጃ ስድስት ደረጃ ስድስት ደረጃ ስድስት

አልኮል አደገኛ መድኃኒት/ዕፅ መጠቀም ይዞ መገኘት ደረጃ አምስት ደረጃ ስድስት ደረጃ ስድስት ደረጃ ስድስት

 

አልኮል አደገኛ መድኃኒት/ዕፅ መጠቀም ይዞ መገኘትና ማሠራጨት ደረጃ ስድስት ደረጃ ስድስት ደረጃ ስድስት ደረጃ ስድስት 

 

ዕቃ ወደ ዉጭ በመወርወር ለመዝረፍ መሞከር መሞከር 

የንብረት ጉዳት ዋጋ $100 በታች 

ደረጃ ስድስት

ጉዳት ከ$100 
በታች 

 

ደረጃ ስድስት 

 

ደረጃ ስድስት 

 

ደረጃ ስድስት 

በኢመርጀንሲ በር በኩል ለመውጣት መሞከር ደረጃ ስድስት ደረጃ ስድስት ደረጃ ስድስት ደረጃ ስድስት

ሌላ ሰውን መጉዳት ደረጃ ስድስት ደረጃ ስድስት ደረጃ ስድስት ደረጃ ስድስት

ሁለትና ከዚያ በላይ ሆኖ ሌላ ሰውን መጉዳት ደረጃ ስድስት ደረጃ ስድስት ደረጃ ስድስት ደረጃ ስድስት 

አመፅ መቀስቀስ ደረጃ ስድስት ደረጃ ስድስት ደረጃ ስድስት ደረጃ ስድስት

መሣሪያ ይዞ መገኘት ከጦር መሣሪያ ሌላ ደረጃ ስድስት ደረጃ ሰባት ደረጃ ሰባት ደረጃ ሰባት 

ጦር መሣሪያ ይዞ መገኘት መባረር መባረር መባረር መባረር

 *O.C.G.A. § 20-2-751.4 
 
ደረጃ ቁጥር 1፤ 2 ፤3፤ 4 ጥፋቶች ካውቶቡስ መታገድን ያስከትላሉ። ክትምህርት ቤት መታገድን አያስከትሉም። ደረጃ ቁጥር 

5፤ 6፤7 ጥፋቶች ከትምህርት ቤት መታገድን ያስከትላሉ። 
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የሥነሥነ-ባህሪይ ስትራቴጂዎች፣ የዲሲፕሊን አማራጮች እና የሚያስከትሉዋቸው ውጤቶች  

 

በትምህርት ቤት ደረጃ የሚወስዱ ርምጃዎች 

 

እያንዳንዱ ትምህርት ቤት የተማሪዎች የሥነሥነ-ሥርዓት መመሪያ፤ የተማሪዎች መብቶች እና ኃላፊነቶች እንዲሁም ባህሪይ ማጎልበቻ መመሪያ 

መከተልና እንደጥፋቱ መጠን የዲሲፕሊን ርምጃዎች ተፈፃሚ መሆናቸውን ማረጋገጥ አለበት። 

ደረጃ 1 ምክክር ፦ አስተዳዳሪ እና/ወይም መምህር ከተማሪው ወላጅ ወይም አማካሪ ጋር በስልክ፣ በኢሜይል፣ በጽሑፍ ማስታወሻዎች ወይም በአካል 

በመገናኘት ስለ ዲስፒሊን አሳሳቢ ሁኔታዎች የመልእክት ልውውጥ ያደርጋል። 

ሠራተኞች ቀጥሎ በተመለከተው መልኩ ምክክር ሊያከናውኑ ይችላሉ።  

መምህር/ተማሪ 
መምህር/ወላጅ  

መምህር/ካውንስለር 
መምህር/ተማሪ/አስተዳደር 
መምህር/ተማሪ/ካውንስለር/ወላጅ 

አስተዳደር/ተማሪ  
አስተዳደር/ወላጅ 

ቴሌኮንፍረንስ ከአስተዳደር/ወላጅ ጋር 

ቴሌኮንፍረንስ ከመምህር/ወላጅ ጋር ሌሎች 

አስፈላጊ አካላት ጋር 

 

ደረጃ 2፡- ስትራቴጂዎች ፡- ሁሉም ስትራቴጆዎች ለእድሜ እና ለባህሪይ ችግር አግባብነት ሊኖራቸው ይገባል።  

የትምህርት ስኬታማነትን የሚያግዝ ግንኙነት መገንባት  

ስለሚጠበቁ ነገሮች መወያየት፣ የመማሪያ ክፍል ደንቦች እና የሚጠበቁ ነገሮችን መከለስ  

በዓይን መቃኘት  

በቅርበት፣ በከፍተኛ ደረጃ ክትትል ማድረግ  

የቃል ማስጠንቀቂያ፣ የቅድመ ማስተማሪያ የሚጠበቁ ነገሮች ምክር  

ከክፍል ደረጃ ቡድኖች/የት/ቤት አማካሪዎች/ የት/ቤት ሥነ ልቦና ባለሙያ  

ከአካል ጉዳት ጋር የሚኖሩ ተማሪዎች የክፍል ኬዝ ማናጀር/ ከግል ባህሪይ ቁጥጥር ሃሳቦች ጋር መመካከር  

የማስተካከያ መልመጃዎች  

ከማኅበራዊ ባህርያት ጋር የሚሄዱትን ማስተማር እና ራሳቸውን በራሳቸው መቆጣጠር እንዲችሉ በተማሪዎች ደህንነቱ የተጠበቀን ቦታ መጠቀም  

 

ደረጃ 3 ስትራቴጂዎች ፡- ሁሉም ስትራቴጆዎች ለእድሜ እና ለባህሪይ ችግር አግባብነት ሊኖራቸው ይገባል።  

*ፕሮግራሞች በዲካልብ ካውንቲ የት/ቤት ዲስትሪክት የበጀት ግዴታዎች መሠረት ሊኖሩ ይችላሉ።  

ዒላማ የተደረበባቸው የሥነ ባህሪይ 

ውሎች  

ግቡ፣ አላማዎቹ እና ውጤቶቹ ተማሪው ላይ የተገለጹበት የተማሪው ባህሪይ ችግሮች የሚቀረፉበት አስፈላጊ 

ክህሎቶችን ለማዳበር የሚያስችል ጽሑፍበጽሑፍ የተደረገ የተማሪ ውል ወይም እቅድ  

እስራት   ከትምህርት ሰዓት በኋላ (ቅዳሜን ጨምሮ) ተማሪን በዲሲፕሊን ግድፈት ምክንያት ተማሪን ማሰር

በትምህርት ቤት የሚደረግ ድጋፍ  ይህ የቅዳሜ ትምህርት፣ ሥራ መስጠት ባህሪይ ገለጻ ወይም የትራንስፖርት ክልከላ የሚያጠቃልል ሲሆን

በዚህ ብቻ ግን አይወሰንም።  

የሙከራ ጊዜ ወል  ባህሪይን ለማሻሻል መወሰድ ያለባቸው ርምጃዎች በዝርዝር የሚያሳይ የጽሑፍ ማስረጃ እና በት/ቤቱ

ሠራተኞች እና/ወይም ወላጅ/አሳዳጊ ሊወሰዱ የሚገቡ የድጋፍ ርምጃዎች የሚገልጽ እና እንዲሁም ውሉ 

የሚከለስበት ቀን የሚገልጽ እና በተማሪ እና በወላጅ/አሳዳጊ መፈረም ይኖርበታል።  

ወደ ት/ቤት እንዳይገባ መከልከል  በት/ቤት ግቢ ውስጥ ክፍል ውስጥ የሚረብሹ ወይም አስቸጋሪ የሆኑ ተማሪዎች ረብሻውን የፈጠሩበት ክፍለ 

ጊዜ እስኪያልቅ ድረስ እንዲቆዩ የሚደረግበት ቦታ  

ድርድር ማድረግ  ግጭቶችን ለማደራደር ሪፈር ማድረግ 

የምክር ድጋፍ መስጠት  ጥሩ ተምሳሌት ለሚፈልግ ተማሪ ቀጣይነት ያለው ድጋፍ አቅጣጫ እና እገዛ የሚያደርግ አዋቂ ሰው ወይንም 

ተማሪ  

 

የዲስፒሊን ማስጠንቀቂያ ለወላጆች 

መስጠት 

እገዳን ለመከላከል የመልካም ባህሪይ ለተወሰነ ጊዜ የዲስፕሊን ጥፋት በጽሑፍ መስጠት 
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የአፈፃፀም ሪፖርት  የአፈፃፀም ሪፖርት ወይም የሥራ ዝርዝር ወረቀት በተማሪ እና ለወላጆቹ የተማሪውን የትምህርት እና ባህሪይ

ማሻሻያ በእያንዳንዱ የትምህርት ክፍል በተወሰነ ጊዜ ለመለካት እንዲችሉ እድል ይፈጥራል።  
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ሪፈር ማድረግ  ከት/ቤት አማካሪ፣ የተማሪ ድጋፍ ቡድን፣ የተማሪ ድጋፍ አገልግሎት፣ የት/ቤት ማኅበራዊ ሠራተኛ፣ አይኢፒ

ክለሳ፣ የክትትል ሠራተኛ ወይም አግባብነት ላለው ሠራተኛ መምራት።  

ትግበራን መገደብ  በት/ቤት ተግባራት እና በተጓዳኝ እንቅስቃሴዎች እዳይሳተፍ መከልከል ወይም የጋራ የሆኑ የት/ቤት

ቦታዎችን ወይም ሌሎች የት/ቤት አካላትን እንዳይጠቀም መከልከል  

የማስተካከያ ልምምድ  ተሳታፊዎች ሆን ብለው ሳያስቡበት የሚፈጽሙት ተግባር የሚያስከትለውን ውጤት መለካት እና በራሳቸው 

ጉዳትን በማስተካከል እና ግንኙነታቸውን ለማስተካከል ሊወስኑ ለማስቻል በሰለጠነ አመቻች የሚመራ 

ሂደቱ የተስተካከለ ርምጃ  

ከተማሪው ጋር ት/ቤት መከታተል  ወላጅ ወይም አሳዳጊ ከልጁ ጋር በትምህርት ሰዓት ስምምነት ለተደረገበት ጊዜ ትምህርት እንዲከታተል 

ማድረግ  

ከት/ቤቱ ሠራተኞች ጋር ማቀራረብ  ከት/ቤት ሠራተኞች ጋር መገናኘት እና ከሌሎች ግለሰቦች ጋር በማገናኘት የተማሪውን ባህሪይ ግምት ውስጥ

ማስገባት እና ምክረ ሃሳብ መስጠት  

የአደንዛዥ ዕፅ ትምህርት  *በጆአርአይፒ ፕሮግራም (ውጤት ማግኛ እገዛ/ክልከላ) የሚያስፈልግ ተሳትፎ  

በተወሰነ ጊዜ ውጪ መቆየት  ተማሪውን ትምህርት የመከታተል መብት በጊዜያዊነት መከልከል

የጥቃት ትምህርት  የሚያስፈልገውን ተሳትፎ ፖይንትስ ፕሮግራም (ስኬት ላይ እንዲደርስ የሚያስፈልግ የድጋፍ አማራጭ

ማቅረቢያ መንገድ)  
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አጠቃቀማቸው በትምህርት ቤት የሚወሰን ተጨማሪ የዕርምት ርምጃዎች 

ተናጥል መረጃዎች/ በመምህር ተመዝግበው የተያዙ/  መልካም ሥነምግባርን ቆጥሮ መፈፀም 
ወደ ማኅበረስብ ትምህርት ቤቶች ሪፈራል   የማማከር አገልግሎት    

ጥብቅ ቁጥጥርና ክትትል /ክፍል መቀየር   ወደ ት/ቤቱ ሳይኮሎጂስት መላክ 
እንቅስቃሴ መገደብ     መምራትና መግራት 

በክፍልና በአውቶቡስ ላይ መቀመጫ መቀየር            ዕቅድ 504 ተብሎ የሚጠራውን ፕሮግራም መከለስ  
ወላጆች ወደ አውቶቡስ ተማሪውን እንዲሸኙ ማድረግ            ጉብኝት 
ወደ ትምህርት ቤት ነርስ ሪፈር ማድረግ   የሥነምግባር ምዘና መጻፍ  
አቅድ ለውጥ      የት/ቤት ቀንን መቀየር 

ለተጨማሪ ለውጦች የ IEP/ክፍል 504 እቅድን መጎብኘት  ከድርጅቱ ውጭ መሳተፍ (ከወላጆች የሚመነጭ)   
ግምገማ  

 

 

 

በትምህርት ቤት የሚወሰዱ ርምጃዎች 

ማስታወሻ፤ የመታገድ ርምጃዎች ከትምህርት ቤት መታገድ፤ ከአውቶቡስ መታገድ ሊሆን ይችላል። 

 

ደረጃ 3  በት/ቤት ውስጥ የሚደረግ እገዳ (1-3 ቀናት)፣ በት/ቤት የሚደረግ እገዳ  

ደረጃ 4 ከት/ቤት 1-5 ቀናት የሚሰጥ እገዳ፣ በት/ቤት የሚደረግ እገዳ  

ደረጃ 5  ከ 6-10 ቀናት ማገድ (ከውሉ ጋር)፣ ሊላማ ከተደረገበት ባህሪይ ውል ጋር በት/ቤት የሚሰጥ እገዳ  

ደረጃ 6     የረጅም ጊዜ እገዳ/ ዲስትሪክቱ ችሎት መሰይም አስፈላጊ ሲሆን የሚሰጠው እገዳ  

ደረጃ 7     ከት/ቤት ማስወጣት/ ችሎት መሰየም አስፈላጊ ሲሆን የዲስትሪክቱ የሚደረግ 

 

 

የዲሲፕሊን ርምጃዎች ዓይነት ትርጉም 

ከትምህርት ቤት ውስጥ መታገድ 

“ከትምህርት ቤት ውስጥ መታገድ” ማለት ተማሪው ከመደበኛው ትምህርት መታገድ ማለት ሲሆን መምህሩ የክፍል ወይም የቤት ሥራዎቹን 

ለተማሪው ሊልክለት ይችላል። በእገዳው ወቅት ተማሪው አንዳንድ የትምርህት ቤት አንቅስቃሴዎች ላይ እንዲሳተፍ አይፈቀድለትም። 

ከትምህርት የእገዳ ርምጃ የተወሰደበትን ተማሪ አንድ መምህር በተለይ ክፍለ ጊዜው የሚሰጠው ትምህርት ተመልሶ ለማስተማር የማይቻል ከሆነ በራሱ 

ክፍለ ጊዜ ወይም ላብራቶሪ ትምህርት እንዲፈቀድለት ማድረግ ይችላል።።የዳይሬክተሩ ውሳኔ የመጨረሻ ይሆናል። 

ለመለስተኛ ጥፋቶች በወላጆች ጥያቄ በእገዳ ምትክ ተማሪው የመፀዳጃ ሳይጨምር የመማሪያ ወይም የመመገቢያ ክፍሎችን እንዲያፀዳ ሊደረግ 

ይችላል። 

ከትምህርት ቤት ውጭ መታገድ 

“ከትምህርት ቤት ውጭ መታገድ” ማለት በትምህርት አስተዳደሩ ውሳኔ መሠረት ክ 1 እስከ 10 ቀናት ድረስ ለአጭር ጊዜ መታገድ ማለት ነው። 

 

በእገዳው ወቅት ለመጀመሪያ ክ1 እስከ 10 ቀናት ያመለጠውን ትምህርት ተማሪው ሲመለስ ማካካስ ከ 4 እስከ 10 ቀናት ድረስ በሚደርስ አገዳ 

ምክንያት ስይሸፈን የቀረውን ትምህርት ተማሪው ወይም ወላጆች ትምህርት ቤቱን በመጠየቅ ተማሪው መሸፈን ይችላል። 

 

የረጅም ጊዜ እገዳ ማለት ተማሪው ከ10 ቀናት እስከ ሴሚስተሩ መጨራሻ መታገድ ማለት ነው። ይህ የዲሲፕሊን ሰሚ አካል ወይም የትምህርት ቦርድ 

ብቻ ውሳኔ ነው። 

በዲሲፕሊን ሰሚ አካል፤ በትምህርት ቦርድ፤ በትምህርት ቢሮ ኃላፊ ወይም ተወካዩ ካልተፈቀደ በስተቀርለረጅም ጊዜ የታገደ በአማረጭ ትምህርት 

ቤት ያልተመደበ ተማሪ ከትምህርት ቤቱ የክፍል ሥራ፤ የቤት ሥራ መውሰድ ወይም ለሴሚተር ፈተና መፈተን አይችልም። በረጂም ጊዜ እገዳ 
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የተቀጣ ተማሪ በማናቸውም የትምህርት ቤት ፕሮግራም ሊክፈል አይችልም፤ ትምህርት ቤቱ ግቢም ሊገባ አይችልም። 

በተለይ በመጨረሻ ፈተና ወቅት ለሚፈጠሩ ጥፋቶች ላይ የተወደውን ርምጃ ርእሰ መምህሩ በትምህርት ዘመኑ ላንድ ተማሪ አንድ ጊዜ ብቻ የእገዳ 

ቅጣቱን ለሌላ ጊዜ ማስተላለፍ ይችላል።ይህም የፌደራል ወይም የስቴት ሕግ መተላለፍን አይጨምርይም።  

መባረር 

መባርር ማለት ከአሁን ሴሚስተር ለሚያልፍ ረጅም ጊዜ ከትምህርት ቤት ወይም ከትምህርት ቤት አውቶቡስ መወገድ ማለት ነው። ይህ የዲሲፕሊን 

ሰሚ አካል ወይም የትምህርት ቦርድ ብቻ ውሳኔ ነው።የተባረረ ተማሪ ተላዋጭ ትምህርት ቤት ሊመደብም ላይመደብም ይችላል።  

ለስድስት ወራት ያህል የታገደ ተማሪ በየትኛውም የዲካልብ ካውንቲ ትምህርት ቤቶች ገብቶ ሊማር አይችልም፤ ነገር ግን ከስድስት ወራት በኋላ 

ሊያመልክት ይችላል። 

ተለዋጭ ትምህርት ቤት 

ለዐሥር ቀናት ያህል ከትምህርት ቤት የታገደ ተማሪ ለትምህርት ወይም ለምክር ተለዋጭ ትምህርት ቤት ሊመደብ ይችላል። ተለዋጭ ትምህርት ቤቱ 

ተማሪው ለምረቃ የሚያበቃውን ኮርስ ሁሉ እንዲከታተል ያደርጋል። የረጅም ጊዜ እገዳ ወይም የመባረር ርምጃ የተወሰደበት ተማሪ በተለዋጭ ትምህርት 

ቤቱ የሚፈለግበትን ኮርስ ሁሉ ማጠናቀቅ አለበት። ወደ መደበኛ ትምህርት ቤቱ መመለስ ወይም ከመደበኛ ትምህርት ውጭ ያሉትን ፕሮግራሞች 

መሳተፍ ላይፈቀድለት ይችላል። 

 

ተማሪዎች ተለዋጭ ትምህርት ቤት ላለመከታተል ትምህርት ማቋረጥ አይችሉም። የረጅም ጊዜ እገዳ ወይም የመባረር ርምጃ የተወሰደበት ተማሪ ወደ 

መደበኛ ትምህርት ቤት ከመመለሱ በፊት በተለዋጭ ትምህርት ቤቱ የሚፈለግበትን ኮርስ ሁሉ ማጠናቀቅ አለበት። በተለዋጭ ትምህርት ቤት ተመድበው 

ሳይከታተሉ ቅይተው ወደ መደበኛ ትምህርት ቤት ለመመለስ የሚሞክሩ ተማሪዎች በሌላ የትምህርት ቢሮ ኃላፊው ወይም ተወካዩ በሚያፀድቁት 

ተመጣጣኝ ተለዋጭ ትምህርት ቤት ትምህርታቸውን ካልተከታተሉ በስተቀር ተመለሰው በተለዋጭ ትምህርት ቤት እንዲመደቡ ይደረጋል። እንዲሁም፣ 

ተማሪው/ተማሪዋ ወደ ቀደመ ትምህርት ቤቱ/ቤቷ ‹‹ቀድሞ መግባት›› በጉዳይ ሰሚው መኮንን ውሳኔ መሠረት እንዲመለስ ይፈቀዳል።  
 
ፕሮቤሽን 

ፕሮቤሽን ማለት ተማሪው የተወሰነበት ቅጣት እንዲቀርለት ወይም እንዲቀነስለት መልካም ሥነምግባር የሚያሳይበት ጊዜ መስጠት ማለት ነው። በመረጃ 

ላይ የተመሠረተ የዲሲፕሊን ርምጃ የተወሰደበት ተማሪ በትምህርት አስተዳደሩ፤ በዲሲፕሊን ሰሚ አካል ወይም በትምህርት ቦርዱ ፕሮቤሽን ሊሰጠው 

ይችላል። ፕሮቤሽ የተሰጠው ተማሪ የዲሲፕሊን ጥፋት ከተገኘበት በትምህርት ጽሕፈት ቤቱ ከባድ የዲሲፕሊን ርምጃ ይወሰድበታል። ተማሪው 

ቀጠናውን ያጠቃለለ ፕሮቤሽን ይህም እስከ መታገድ የሚደርስ ተጨማሪ ቅጣት ሊደደርስበት ይችላል። 
 

 

በትምህርት ቤት እንቅስቃሴ ተሳትፎን መገደብ 

 

የታገዱና የተባረሩ ተማሪዎች በእገዳው ወቅት ከሆነ ፕሮምና የምረቃ ሥነሥርሥርዓትን ጨምሮ በማናቸውም የትምህርት ቤት እንቅስቃሴ 

እንዲሳተፉ አይፈቀድላቸቅም። በርእሰ መምህሩ ውሳኔ ያልተስማሙ ወላጆች ለትምህርት ቢሮ ኃላፊ /ሱፐሪንተንደንት/ በቢሮ ኃላፊው ውሳኔ 

ያልተስማሙ ወላጆች ለዲሲፕሊን ሰሚ የበላይ ኮሚቴ ማቅረብ ይችላሉ። 

ለጥፋት ተባባሪነት 

በመረጃ መሠረት ተማሪዎች ሌሎች ተማሪዎችን የተማሪዎች የሥነሥነ-ሥርዓት መመሪያ፤ የተማሪዎች መብቶች እና ኃላፊነቶች እንዲሁም ባህሪይ 

ማጎልበቻ መመሪያ እንዲተላለፉ ማለትም በማቀድ፤በማገዝ፤በመምከር፤በመገፋፋትና በማደፋፈር ተባባሪ ሆነው በሚገኙበት ወቅት በጥፋት 

ተባባሪነት ተጠያቂ ናቸው። የጥፋት ተባባሪዎች ከዋና የዲሲፕሊን ጥፋተኞች ተመሳሳይ የዲሲፕሊን ርምጃ ይወሰድባቸዋል። 

 

ራስን መከላከል 

የትምህርት ቤት ሠራተኞች በአቅራቢያ በማይገኙበት ወቅት አንድ ተማሪ ራሱን ወይም ሌላውን ሰው ከከሕገወጥ ኃይል ጉዳት ለመጠበቅ ራስን 

መከላከል አስፈላግነቱ አሳማኝ ሊሆን ይችትላል። ሆኖም በራስ መከላከል ስም ተማሪው አላስፈላጊ የተጋነነ ኃይል መጠቀም የለበትም። የትምህርት ቤቱ 

ሠራተኞች ጣልቃ ከገቡ በኋላ ጠቡ ቢቀጥል ራስ መከላከል ያበቃል። ራስ መከላከሉ አሳማኝ ከሆነ ተማሪው በዲሲፕሊን ጉድለት ተጠያቂ አይሆንም። 

 

የመፀዳጃ ቤትና የሎከር አጠቃቀም 

 

በየተማሪዎች የሥነሥነ-ሥርዓት መመሪያ፤ የተማሪዎች መብቶች እና ኃላፊነቶች እንዲሁም ባህሪይ ማጎልበቻ መመሪያ የተጠቀሱት ጥፋቶች የመፀዳጃ 

ቤትና የሎከር አጠቃቀም ጭምር ይመለካታሉ። 

ተማሪዎች የመፀዳጃ ቤት ሰላም፤ፀጥታና ንጽሕና መጠበቅ አለባቸው። ተማሪዎች በመፀዳጃ ቤት አካባቢ አስጊ የሆኑ ነገሮች ወይም የንፅሕና 
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ጉድለት ሲመለከቱ ለትምህርት አስተዳደሩ ሪፖርት ማድረግ አለባቸው። 

 

 በሎከር ውስጥ ምንም ዓይነት ካሜራ፤ ሞባይል፤ ቪድዮ መቅረጫ ወዘተ ይዞ መገኘት አይቻልም።ያለ ርእሰ መምህሩ ፈቃድ ማንም ሰው የሌላን 

ሰው ፎቶ ማንሳት ወይም ቪድዮ መቅረፅ አይችልም። 

 

የተማሪዎች የዲስፕሊን አርምጃ አወሳሰድ 

ተማሪዎች ከትምህርት ቤት ለመታገድ ወይም ለመባረር ጉዳያቸው በዲሲፕሊን ሰሚ አካል እንዲታይላቸው የማድረግ አላባቸው። ወደ 

የዲሲፕሊን ርምጃ ውሳኔ ለመድረስ የሚጠይቀው ሂደት እንደ የመታገድ ወይም መባረር ጊዜ ርዝመት ይለያያል። የዩናይትድ ስቴትስ ከፍተኛ ፍርድ ቤት 

መሠረት አሥር ቀንና ክዚያ በታች ትምህርት ቤት ለማገድ አነስተኛ ሂደት በቂ ነው ተብሎ ይታመናል። 

 

የዲካልብ ካውንቲ ትምህርት ጽህፈት ቤት ህጉ ከሚጠይቀው በላይ የተማሪዎች የዲስፒሊን ጉዳይ በሚገባ የሚሰማበትን አሠራር ዘርግቷል። እነዚህ 

አሠራሮች በሚቀጥሉት ክፍሎች በዝርዝር ቀርበዋል። 

 

በትምህርት ቤት አስተዳደር የመታገድ ርምጃ የዲሲፕሊን ሂደት 

በተማሪው በትምህርት ቤት ውስጥና ከትምህርት ቤት ውጭ የ10 ቀንና ከዚያ በታች የመታገድ ርምጃ ወይም የትምህርት ቤት አውቶቡስ የመታገድ 

ርምጃ ከመውሰዱ በፊት በትምህርት አስተዳደር የመታገድ ርምጃ የዲሲፕሊን ሂደት ይታያል። የዲሲፕሊን ጥፋቱ ክ 10ቀን በላይ ከትምህርት ቤት 

መታገድ የሚያስከትል ከሆነ በርእሰ መምህሩ አማካይነት ለረጅም ጊዜ እገዳ ወይም ለመባረር ወደ ዲሲፕሊን ሰሚ አካል መመራት አለበት። 

በትምህርት አስተዳደር የመታገድ ርምጃ የዲሲፕሊን ሂደት ስብሰባ ላይ ተማሪው በምን ጥፋት እንደተከሰሰ፤ ማን እንደከሰሰው፤ ለጥፋቱ እማኞችና 

ሊወሰድበት የሚችለው ርምጃ ጭምር በቃል ይገለጽለታል። ተማሪው በክሱ ላይ የመከላከያ ሃሳብ እንዲያቀርብ ዕድል ይሰጠዋል። የዲስፕሊን 

ርምጃው የሚወሰድበት ከሆነ ወላጅ ወይም አሳዳጊው እንዲያውቁት ይደረጋል። አስፈላጊ ከሆነ ምስክሮች ማስረጃቸውን በጽሑፍ ወዲያውኑ 

ማቅረብ ይጠበቅባቸዋል። አንድ ለአጪር ጊዜ ከትምህርት የታገደ ተማሪ፣ በትምህርት ቤት ግቢ እንዲገኝ አይፈቀድለትም፣ በማንኛውም የትምህርት ቤት 

እንቅስቃሴም ሆነ የትምህርት ቤት ሥነሥርሥርዓት ላይ እንዲሳተፍ አይፈቀድለትም። 

በትምህርት ጽህፈት ቤት የዲሲፕሊን ሂደት 

የትምህርት ጽህፈት ቤት የዲሲፕሊን ሂደት በዲሲፕሊን መኮንን አማካኝነት ይከናወናል። የሥነምግባር መኮንኑ የክሱ ምክንያት የሆነውን የዲስፕሊን 

ጉድለትና ማስረጃውን ከመረመረ በኋላ ጥፋተኛ ከሆነ ከአሥር ቀን በላይ መታገድ ያስከትላል። የዲሲፕሊን መኮንን በሱፐርኢንተንደንት የሚሰየም 

ሲሆን ስለጉዳዩ አስቀድሞ የሚያውቀው ነገር የለም። 

ርእሰ መምህሩ የዲሲፕሊን ጉዳዩን ወደ ትምህርት ጽህፈት በሚመራበት ወቅት የዲሲፕሊን መኮንኑ በዲሲፕሊን መታየት የሚገባው ወይም የማይገባው 

መሆኑ ይወሰናል። በትምህርት ጽሕፈት ቤቱና በላጆች ስምምነት እንዲራዘም ካልተጠየቀ በስተቀር የዲሲፕሊን ሂደት ስብሰባዎች የዲሲፕሊን 

ጉድለቱ ከተከሰተ ወይም የዲሲፕሊን ክሱ ከተመሠረተ አሥር የትምህርት ቀናት ባልበለጠ ጊዜ ውስጥ መካሄድ አለባቸው። የዲሲፕሊን ውሳኔ 

ስብሰባ የሚካሄድ ከሆነ ተማሪውና ወላጆች ስለስብሰባው ቀን፤ ሰዓት፤ቦታ፤ የክሱ ይዘትና የምስክሮች ስም ዝርዝር በቃልና በጽሑፍ እንዲደርሳቸው 

ይደረጋል። 

በትምህርት ጽህፈት ቤት ደረጃ የሚካሄዱ የዲስፕሊን ውሳኔ ስብሰባዎች በዝግ ችሎት የሚካሄዱ በመሆናቸው ለሕዝብ ክፍት አይደሉም። ተማሪው፣ 
የሱ/የሷ ወላጅ ወይም አሳዳጊ ወይም ከወላጅ በጽሑፍ ፈቃድ ያገኘ ተወካይ እዲሁም ምስክሩ ሊሳተፉ ይችላሉ ነገር ግን ሌሎች ዘመዶች ወይም ጓደኞች 

መሳተፍ አይፈቀድላቸውም። የስብሰባው ጠቅላላ ሂደት በኤሌክትሮኒክ ቴፕ ይቀረፃል። የትምህርት ጽሕፈት ቤቱ በበኩሉ ምስክሮቹን ሊጠራ ይችላል። 

በዲሲፕሊን መኮንኑ ምርጫ ተማሪውና ወላጆችም ምስክሮች ሊያቀርቡ ይችላል። ተማሪውና ወላጆቹ የትምህርት ቤት ሠራተኞችን ለምስክርነት ከፈለጉ 

አስቀድሞ መጥሪያ እንዲላክላቸው የትምህርት አስተዳደሩን ማሳወቅ አለባቸው። ምስክሮች ራሳቸው ተከላካይ ካልሆኑ በስተቀር ጠበቃ ይዘው መቅረብ 

አይችሉም። ምስክርነቱን እንዲሰጥ ለለጠየቀው ተማሪ ከወላጅ የይሁንታ ፈቃድ ለማግኘት፣ ወላጅ/አሳዳጊ ከዲሲፕሊን ሰሚ አካሉ ችሎት በ48 ሰዓታት 

ውስጥ ትምህርት ቤቱን ማነጋገር አለባቸው። 

በዲስፒልን ውሳኔ ስብሰባ ላይ የሚቀርበው ማስረጃ የጦር መሣሪያ፤ አደገኛ መድኃኒት/ዕፅ፤ የምስክር ቃል፤ የምርመራ ውጤቶች ወይም 

የተማሪው ትምህርት ውጤት ሊሆን ይችላል። የትምህርት ጽህፈት ቤቱ ለተመሠረተው ክስ በቂ ማስረጃ ማቅረብ የጠበቅበታል።ትምህርት ጽህፈት 

ቤቱ አብዛኛውን ጊዜ ጠበቃ ይዞ አይከራከርም፤ ነገር ግን አንዳንድ ጊዜ ጠበቃ ይዞ ሊከራከር ይችላል። ተማሪው በዲሲፕሊን ውሳኔ ስብሰባል ላይ 

በራሱ ወጭ አማካሪ ይዞ ምቀረብ ይችላል። 

የዲሲፕሊን ውሳኔ ስብሰባው የፍርድ ቤት ችሎት አካሄድ መጠበቅ አይኖርበትም። የሚመለከታቸው አካላት ሁሉ የዲሲፕሊን መኮንኑ ለውሳኔ 

የሚረዳውን መረጃ መስጠት ይጠበቅባቸዋል። በሚቀርበው መረጃ መሠረት የዲሲፕሊን መኮንኑ የሕግ መተላለፍ መኖር አለመኖሩን ይወስናል። 

የሚሰወደበትን የዲሲፕሊን ርምጃም ይለያል። ሁለቱም ወገኖች ማስረጃዎቻቸውን ካቀረቡ በኋላ የመጨረሻና መዝግያ አስተያየት እንዲሰጡ ይጠየቃሉ። 

ስብሰባው ከተጠናቀቀ በኋላ የዲሲፕሊን መኮንኑ ጊዜ ወስዶ በግል ጉዳዩን በማጤን በውሳኔ ላይ ይደርሳል። ተማሪው ጥፋተኛ ሆኖ ካልተገኘ ወደ 

መደበኛ ትምህርቱ እንዲመለስ የፈቀድለታል። ተማሪው ጥፋተኛ ሆኖ ከተገኘ የዲሲፕሊን መኮንኑ ተማሪው ፕሮቤሽን ተሰጥቶት ወደ መደበኛ 

ትምህርቱ ከመመለስ እስከ ከትምህርት ጽሕፈት ቤት መባረር የሚደርስ የዲስፕሊን ርምጃ ሊወስድባት ይችላል። ወላጆች ስለውሳኔው በሚቀጥለው 
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የሥራ ቀን እንዲያውቁት ይደረጋል። ከዲሲፕሊን ውሳኔ በኋላ ወላጆች/ አሳዳጊዎች ጉዳዩ በደብዳቤ ይገጽላቸዋል። በዲሲፕሊን መኮንኑ ውሳኔ 

ካልተስማሙ ወላጆች አቤቱታቸውን በዲካልብ ካውንቲ ትምህርት ጽሕፈት ቤት አድራሻ 5823 Memorial Drive, Stone Mountain, Georgia, 

30083 ሱፐሪንተንደንት በኩል ለትምህርት ቦርዱ ማቅረብ ይችላሉ። አቤቱታውም ውሳኔ በተሰጠ 20 ካለንደር ቀናት መቅረብ አለበት። 

 

ለዲካልብ የትምህርት ቦርድ የሚቀርብ ይግባኝ  

 
የይግባኝ ጥያቄ በጽሑፍ መቅረብ እና ጉዳዩን በወሰነው መኮንን/ኦፊሰር አማካኝነት ውሳኔው ከተሰጠበት ቀን ጀምሮ በ20 ቀናት ውስጥ ለአስተዳዳሪው 

መቅረብ ይኖርበታል። የይግባኝ የጽሑፍ ማስታወቂያ ጉዳዩን ያየው መኮንን የሰጠው ውሳኔ ለምን ትክክል እንዳልሆነ ምክንያቱን ከደጋፊ መከራከሪያ ነጥብ 

ጋር መቅረብ ይኖርበታል። ማስታወቂያውም ይግባኝ ባዩ የሚከራከርባቸው ነገሮች የትኞቹ ማስረጃዎች እንደሚያረጋግጡለት መግለፅ ይኖርበታል። አዲስ 

ማስረጃ ይፈቀዳል።  

የዲካልብ ትምህርት ቦርድ መዝገቡን ይመረምር እና ይግባኙ ከቀረበለት ቀን ጀምሮ በ10 ቀናት ውስጥ ውሳኔ በጽሑፍ የሚሰጥ ይሆናል። የዲካልብ 

ትምህርት ቦርድ ውሳኔ በዋነኝነት ዲስትሪክቱ ጉዳዩን በሚያይበት ጊዜ በተፈጠረ መዝገብ ብቻ ላይ የሚመረኮዝ ይሆናል። የዲካልብ ትምህርት ቦርድ 

ምንም ዓይነት አዲስ ማስረጃ የማይቀበል እና ሌላ የቃል ክርክር የማይሰማ ሲሆን ነገር ግን ስለ ይግባኙ አግባብነት የሚያስረዱ ጽሑፍየጽሑፍ 

ማስረጃዎችን ይቀበላል። ዲካሌብ ትምህርት ቦርድ የሰሚ መኮንኑን ውሳኔ የማረጋገጥ፣ የለወጥ ወይም ማስተካከል ሀይል አለው። የዲካሌብ ትምህርት 

ቦርድ ውሳኔ በስቴት ትምህርት ቦርድ በሰላሳ (30) ቀናት ውስጥ ለዲካሌብ ትምህርት ቦርድ ካልቀረበ በስተቀር የቦርዱ ውሳኔ የመጨረሻ ይሆናል። 

ነገር ግን ስለ ዲሲፕሊን ውሳኔውንና የአቤቱታውን አስፈላጊነት በተመለከተ ሂደት ሐሳብ በጽሑፍ ሊቀርብ ይችላል። ቦርዱ በ10 የሥራ ቀናት ውስጥ ወደ 

ውሳኔ ይደርሳል። ቦርዱ የዲስፕሊን ውሳኔውን የማፅናት፤ የመሻርና የማሻሻል ሥልጣን አለው። ለስትቴት ቦርድ በ30 ቀን ጊዜ ውስጥ አቤቱታ ካልቀረበ 

በስተቀር የቦርዱ ውሳኔ የመጨረሻ ይሆናል። በጆርጂያ ሕግ ቁጥር O.C.G.A. § 20-2-1160 መሠረት ቅሬታ አቅራቢው በዲካልብ የትምህርት ቦርድ 

ውሳኔ ካልተስማማ ለስቴት ቦርድ አቤቱታ ማቅረብ ይችላል። 

 

የትራንስክሪብት ሂደት መስማቱ ይግባኝ ካለ ብቻ በቀጠናው ይከናወናል። የተማሪው ወላጅ/አሳዳጊ ወይም ጠበቃ ለተማሪዎች ግንኙነት ክፍል የድምፅ ቅጂ 

ወይም በራሱ ወጪ ትራንስክሪብት ሊጠይቅ ይችላል 
 

በዲሲፕሊን ስብሰባ ላለመሳተፍ ጥያቄ ማቅረብ 

የአቤቱታው ይዘትና መከተል የሚገባ ሥርሥርዓት በ O.C.G.A. § 20-2-1160. ተቀምጧል። የትምህርት ጽሕፈት ቤት የዲሲፕሊን 

ውሳኔ ሂደት ላይ ላለመሳተፍና በሚወሰነው ውሳኔ ሁሉ ለመስማማት ውላጆች ለዚሁ የተዘጋጀውን መጠየቅያ በመፈረም መጠየቅ ይችላሉ። 

ይህንን መጠቅያ በማቅረብ ወላጆች በማንኛውም የቦርድ ውሳኔ ለመስማማትና አቤቱታ ላለ ማቅረብ መስማማታቸውን ያረጋግጣሉ። 

አካል ጉዳት ያለባቸው ተማሪዎች 

ልዩ ትምህርት ለሚከታተሉና አካል ጉዳት ላለባቸው ትማሪዎች የዲሲፕሊን ውሳኔ ሂደት በክፍል እንደተጠቀሰው ተመሳሳይ ነው። በተጨማሪም 

1. የትምህርቱ አስተዳደር የስታፍ አባል ተማሪው መሣሪያ ይዞ እንደነብር ወይም እንዳልነብር፣ አደገኛ መድኃኒት/ዕፅ/አደንዛዥ ዕጽ ይዞ፣ ተጠቅሞ 

ወይም ሸጦ እንደነብርርና እንዳልነበ ወይም በሌላ ሰው ላይ ጉዳት አድርሶ እንደነበር ወይም እንዳልነብር ያረጋግጣሉ። መልሱ አዎን 

ክሆነ በሀና በለ የተጠቀሰውን ይመለከቱ። መልሱ አይደለም ከሆነ ወደ ተራ ቁጥር 2 ይለፉ። 

ሀ. የልዩ ትምህርት ርእሰ መምህርሩ ወዲያውኑ እንዲያውቁት የደረጋል። 

 የልዩ ትምህርት ክፍል 504 የሚመለክታቸው ሠራተኞች ከትምህርት ቤቱ ጋር በመሆን ጉዳዩን ያጠናሉ። 

 የተግባር መርሃ ግብርም ያዘጋጃሉ። 

 

ለ. የልዩ ትምህርት አንቀጽ 504 የሚመለክታቸው ሠራተኞች ድንገተኛ ውሳኔ የሚሻ ጉዳይ ከገጠማቸው ወዲያዉኑ ትምህርት ቤቱን ያሳውቃሉ። 

 

2. የልዩ ትምህርት መምህር (ራን) የአይኢፒ ጉዳይ ኃላፊ ወይም የክፍል 504 ሊቀመንበር ስለተፈጠረው ክስተት ማወቅ ይኖርበታል።  

3. ከአካል ጉዳት ጋር የሚኖር ተማሪ ለቀጠና/ዲስትሪክት ችሎት የተመራ እንደሆነ የት/ቤቱ አስተዳደር ዋናው የልዩ ትምሀርት/ ክፍል 504 ሊቀ 

መንበር የውሳኔ ስብሰባ እንዲያደርጉ የሚያነጋግረው ይሆናል።  

4. የአካል ጉዳተኞ የመማር መብቶች ድንጋጌዎች 20014 / Individuals with Disabilities Education Act (IDEA) 2004/ እንደተጠበቁ ሆኖ 

የተማሪው ባህሪይ ከአካል ጉዳቱ ጋር የተያያዘ ካልሆነ ተማሪው ወደ መደበኛ የትምህርት ጽሕፈት ቤት ዲሲፕሊን ሰሚ አካል ይመራል። የተማሪው 

ባህሪይ ከአካል ጉዳቱ ጋር የተያያዘ ከሆነ ተማሪው በሚመደብበት ሁኔታ ላይ በነፍስወከፍ ትምህርት ክፍል ኮሚቴ ወይም በክፍል 504 ሰብሳቢ ውሳኔ 

ላይ ይደረሳል። 
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በቁጥጥር ሥር ወይም በማረሚያ ቤት ለቆዩ ተማሪዎች ምደባና ልዩ ልዩ ሁኔታዎች 

በቁጥጥር ሥር ወይም በማረሚያ ቤት የቆዩ ተማሪዎች ወደ መደበኛ ትምህርት ቤታቸው ከመመለሳቸው በፊት የሽግግር ጊዜ ያስፈልጋቸዋል። 

በተጨማሪም የነዚህ ተማሪዎች በትምህርት ቤት መገኘት ለሰዎችና ለንብረት አደገኛ ሊሆን ይችላል። በቁጥጥር ሥር ወይም በማረሚያ ቤት ለቆዩ 

ተማሪዎች ምደባና ልዩ ልዩ ሁኔታዎች እነዚህ ተማሪዎች ወደ መደበኛ ትምህርት ቤት ወይም ተለዋጭ ትምህርት ቤት በሚመለሱበት ሁኔታን 

አስመልክቶ ፕሮቶኮል ተዘጋጅቷል።የዲካልብ ካውንቲ ትምህርት ጽሕፈት ቤት እነዚህ ተማሪዎች የትምህርትና ማኅበራዊ ክህሎታቸውን አሳድገው ወደ 

መደበኛ ትምህርት እንዲመለሱ የሚያበቃቸው እድሎች ያመቻቻል። በዚህ ጉዳይ ላይ ቀዳሚ ትኩረት የሚሰጣቸው ጉዳዮች የተማሪው የትምህርት 

ፍላጎትና የሌሎች ተማሪዎችና ሠራተኞች ፀጥታና ሰላም ናቸው። 

አብዛኛውን ጊዜ ጉዳዩ ከንብረትና ከወሲብ ጋር የተያያዘ ከባድ ጥፋት ሆኖ እናገኘዋለን።እንዲህ ዓይነት ጥፋት ያለባቸው ተማሪዎች በወጣት ጥፋተኞች 

ፍርድ ቤት በልዩ ዕቅድ ሊስተናገዱ ይችላሉ።ዕቅዱ ለምሳሌ ተማሪው በተወሰነ የዕድሜ ክልል ከሚገኙ ተማሪዎች ጋር እንዳይገናኝ ማድረግ ወይም ሁልጊዜ 

ቁጥጥር ሊደረግበት ይችላል።  

አንዳንድ ጊዜ እነዚህ ተማሪዎች ከዲካልብ ካውንቲ ትምህርት ቤቶች ወይም ከሌላ ዲስትሪክት ወይም ከግል ትምህርት ቤት ተባርረው የቅጣት 

ጊዜያቸውን ያላጠናቀቁ ናቸው። ይህም ተማሪው የቅጣት ጊዜውን ይፈፅም ወይስ ተለዋጭ ትምህርት ቤት ይመደብ የሚሉ የውሳኔ ጉዳዮች ያሥነሳል 

(O.C.G.A. § 20-2-751.2) ። 

 

ተማሪዎች ወደ ትምህርት ቤት ከመመለሳቸው በፊት ወደ ሰላማዊ ትምህርት ቤቶችና የተማሪዎች ግንኙነት ዲፓርትመንት ይላካሉ። ከዚያም 

ዲፓርትመንቱ ማነኛውም አስፈላጊ መረጃ ከወላጆችም ጭምር በመሰብሰብና በመከለስ የምደባ ውሳኔ ላይ ይደረሳል። ወላጆችና ተማሪው በዚህ ክለሳ ላይ 

በመገኘት የበኩላቸውን አስተያየት ሊሰጡ ይችላሉ። ጠበቃው መሳተፍ አይችልም።  

በሰላማዊ ትምህርት ቤትና በተማሪዎች ግንኙንት በተደረገው ምደባ የማይስማሙ ወላጆች አቤቱታቸውን ለዲስፕሊን ጉዳዮች አጣሪ ኮሚቴ በሦስት 

የትምህርት ቀናት ዉስጥ ማቅረብ ይጠበቅባቸዋል። የተማሪዎች ዲስፕሊን ጉዳዮች አጣሪ ኮሚቴ ተጠሪነቱ ለሰላማዊ ትምህርት ቤቶችና የተማሪዎች 

ግንኙነት ዲፓርትመንት ሆኖ በተማሪዎች የዲሲፕሊን ጉዳዮች ላይ በወላጆች ወይም በትምህርት ቤት አስተዳደር ሲጠየቅ ዉሳኔ የሚሰጥ አካል ነው።

የተማሪዎች ዲስፕሊን ጉዳዮች አጣሪ ኮሚቴ ከሰላማዊ ትምህርት ቤቶችና የተማሪዎች ግንኙነት ዲፓርትመንትና ከሚመለከታቸው አካላት በሚያገኘው 

መረጃ መሠረት የምደባ ውሳኔ ላይ ይደርሳል።በሰላማዊ ትምህርት ቤትና በተማሪዎች ግንኙንት በተደረገው ምደባ የማይስማሙ ወላጆች 

አቤቱታቸውን ለዲስፕሊን ጉዳዮች አጣሪ ኮሚቴ በሦስት የትምህርት ቀናት ዉስጥ ማቅረብ ይጠበቅባቸዋል (O.C.G.A. § 20-2-754። 

የሰላማዊ ትምህርት ቤቶችና የተማሪዎች ግንኙነት ዲፓርትመንት እንደአስፈላጊነቱ እያንዳንዱ የተማሪ ምደባ ራሱን ችሎ በተናጥል የሚታይ ነው። ከላይ 

የተጠቀሰው ፕሮቶኮል በሌሎች አግባቦች ለተማሪዎች ምደባ ሊያገለግል ይችላል። እያንዳንዱ የተማሪ ምደባ ራሱን ችሎ በተናጥል የሚታይ ነው።

የተማሪው ምደባ የሚከናወነው ተማሪው በቁጥጥር ሥር የቆየበት ጊዜ ርዝመት፤ የክሱ ጭብጥ፤ የተማሪው ዲሲፕሊን ታሪክ፤ ችግሩ በመማር 

ማስተማር ሂደት ላይ የሚፈጥረው ስጋት የመሳሰሉትን ጉዳዮች ግምት ውስጥ በማስገባት ነው። 

ለአብነትም ቀጥለው የተዘረዝሩት ከባድ የዲስፒሊን ጥፋቶች ወደ የሰላማዊ ትምህርት ቤቶችና የተማሪዎች ግንኙነት ዲፓርትመንት ይመራሉ። 

 ጉዳት ያደረሰ ድብደባ 

 መሣሪያ ይዞ መጣላት 

 ከተፈጥሮ ፈቃድ ውጭ የነፍስ መጥፋት (ነፍስ ግድያ) 

 ማገት ወይም ማፈን 

 አስገድዶ መድፈር 

 በመሣሪያ ዝርፊያ (በጦር መሣሪያ የሚደረግ ዝርፊያ) 

 ያለመሣሪያ ዝርፊያ 

 ወሲባዊ ትንኮሳ (አስገድዶ መድፈርን ወሲባዊ ጥቃትን የማያካትት) 

 ወሲባዊ ጥቃት 

 በሕፃናት ላይ የሚፈፀሙ ጥፋቶች 

በተጨመሪም ቁጥጥር የሚደረግባቸውን እንደ አደገኛ መድኃኒት/ዕፅ ዓይነት ነገሮች መምረት፤መሸጥ ወይክ ማሠራጨት የዲስፒሊን ጥፋቶት 

ይካተታሉ። 

በትምህርት ቤቱ የሥልጣን ገደብ ውሳኔ የሚሰጥባቸው የዲሲፕሊን ጉዳዮች በሚከሰቱበት ወቅት ሁሉ በገጽ 35 አንደተመለከተው ርእሰ መምህራን 

የተማሪዎች የሥነሥነ-ሥርዓት መመሪያ፤ የተማሪዎች መብቶች እና ኃላፊነቶች እንዲሁም ባህሪይ ማጎልበቻ መመሪያ መከተል ይገባቸዋል። በእነዚህ 

ሁኔታዎች መደበኛው አሠራር ተግባራዊ ይሆናል፣ 

ይህ ፕሮቶኮል በአካል ጉዳተኛ ተማሪዎች ላይ ተፈጻሚ ሊሆን አይችልም። አካል ጉዳተኛ ተማሪዎች ወደ የልዩ ትምህርት ዲፓርትመንት ወይም 

የክፍል 504 ዕቅድ ያላቸው ወደ ክፍል 504 አስተባባሪ ይመራሉ። 
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ፍተሻ 

 

የትምህርት ቤት ኃላፊዎች የትምህርት ቤቱን ሥርሥርዓትና ዲስፒሊን እንዲሁም የተማሪዎችን ሰላምና ፀጥታ ለማስከበር ተማሪውን፤የተማሪውን 

ሎከር፤ወንበርና ጠረፔዛ፤ ተሽከርካሪ ሊፈትሹና ማናቸውንም በፍተሻ ያገኙአቸው ሕገወጥ ያልተፈቀዱ ነገሮች ወይም የኮንትሮባንድ ዕቃዎች መያዝ 

ይችላሉ። 

 

በተማሪዎች የሥነሥነ-ሥርዓት መመሪያ፤ የተማሪዎች መብቶች እና ኃላፊነቶች እንዲሁም ባህሪይ ማጎልበቻ መመሪያ በግልጽ እንደተቀመጠው ’’ 

ያልተፈቀዱ’’ ማለት የተማሪዎችን ወይም የትምህርት ቤቱን ሠራተኞች ደህንነትና ጤንነት አደጋ ላይ የሚጥል፤የመማር ማስተማር ሂደቱን 

የሚያስተጓጉል ወይም የትምህርት ቤቱን ተልዕኮ የሚፃረር ወይም አስቀድሞ ትምህርት ቤቱ ያልተፈቀደ መሆኑን በግልፅ ያሳወቀው ነገር ሁሉ ማላት 

ነው። 

 

በተማሪዎች የሥነሥነ-ሥርዓት መመሪያ፤ የተማሪዎች መብቶች እና ኃላፊነቶች እንዲሁም ባህሪይ ማጎልበቻ መመሪያ እንደተቀመጠው ለፍተሻ 

የማይተባበር ተማሪ በዲሲፕሊን ጥሰት ይጠየቃል።  

 

በተማሪዎች ላይ የሚደረጉ ፍተሻዎች የተማሪውን ዕድሜ፤ ዖታ፤ የጥፋቱ ክብደት በግምት ውስጥ ያስገቡና በተፈለገው ተግባር ላይ ብቻ ያተኮሩ መሆን 

አለባቸው። 

 

የግለሰብ ፍተሻ 

 

ፍተሻው ስለተማሪው የዲስፕሊን ጥፋት ወይ ስለባርህርይ ጉድለት ጠቃሚ መረጃ ያስገኛል ተብሎ ከታማነበት ተማሪው ራሱ ወይም ቦርስው፤መጽሐፍ 

ወዘተ ሊፈተሽ ይችላል። 

 

ተማሪው ራሱ የሚፈተሽ ከሆነ ከተፈታሹ ጋር ተመሳሳይ ዖታ ያለው ያላት ሠራተኛ አዋቂ ታዛቢ በተገኘበት በተቻለ መጠን ፕራይቬሲ ጠብቆ 

መፈተሽ አለበት። ተማሪው ባካሉ ውስጥ ለራሱ ወይም ለሌሎች አደጋ የሚፈጥች ነገር በመደበቅ ከተጠረጠረ ወዲያኑ ለትምህርት በቱ ተቆጣጣሪ 

ማሳወቅ ያስፈልጋል።  

 

ተገቢም ርምጃም መወሰድ አለበት። አስፈላጊ ሆኖ ፍተሻው በመሣሪያ አማካኝነት ሊካሄድ ይችላል። 

 

ሎከር፤ዴስክ፤ጠረጴዛ መፈተሽ 

 

ርዕሳነ መምህራን ለተማሪዎች ሎከሮች ከመደልደላቸው በፊት እነዚህ ሎከሮች በትምህርት ቤቱ ሠራተኞች በማናቸውም ጊዜ ሊፈተሹ እንደሚችሉ 

አስቀድመው ማሳወቅ ይጠበቅባቸዋል። ትምህርት ቤቱ የሎከሮችን ሁሉ ሁልተኛ ቁልፍ በጥንቃቄ መያዝና ተማሪዎች ሎከሮቻቸው ማንም ሊፈትሻቸው 

የማይችል የግል ንብረት አድርገው እንዳይቆጥሩ ማስገንዘብ ያስፈልጋል። የተማሪ ሎከር፤ወንበርና ጠረጴዛ ፍተሻ በማናቸውም ሰዓት፤ በማንኛውም 

ምክንያት፤ አስቀድሞ ማሳወቅ ወይም የተማሪው ስምምነት ሳያስፈልገው፤ ወይም ለፍተሻው የፍርድ ቤት ትዕዛዝ ሳያስፈልገው ሊፈተሹ ይችላሉ።  

 

የትምህርት ጽሕፈት ቤቱ ሎከር፤ወንበርና ጠረጴዛ ለመፈተሽ K-9 ዩኒቶች መጠቀም ይችላል። ተማሪዎች ወደ ትምህርት ቤት የሚያመጡአቸው 

ዕቃዎች ወይም በሎከር ወንበርና ጠረጴዛ ላይ የሚያስቀምጡአቸው ነገሮች በማናቸውም ጊዜ ሊፈተሹ ይችላል። 

 

የተሽከርካሪ ፍተሻ 

 

ተማሪዎች በትምህርት ቤት ግቢ ተሽከርካሪ ሊያቆሙ ይችላሉ። ሆኖም ይህ የትምህርት ቤቱ ፈቃድ እንጂ መብት አይደለም። ትምህርት ቤቱ ግቢው 

የቆሙትን ተሽከርካሪዎች ውጫዊ አካል መቃኘትና መፈተሽ ይችላል። 

 

 ተማሪዎች ትምህርት ቤቱ ግቢ ባቆሟቸው ተሽከርካሪዎች ውስጥ የጦር መሣሪያ ማስቀመጥ የሌለባቸው መሆኑን የስቴት ሕግ ይደነግጋቅል። 

የትምህርት ቤቱ ሠራተኞች ተማሪዎች በግቢ ያቆሟቸው ተሸከርካሪዎች ውስጥ የጦር መሣሪያ መደበቁን ከተጠራጠሩ ተሽከርካሪውን ውስጡን 

መፈተሽ ይችላሉ። 

 

የተሽከርከሪዎችን ቁጥጥርና ኢንስፔክሽን የተማሪው ስምምነት ሳያስፈልገው፤ ወይም ለፍተሻው የፍርድ ቤት ትዕዛዝ ሳያስፈልገው ሊፈተሹ ይችላሉ። 

ተማሪዎች ይኸው ፍተሽ እንደሚካሄድ አስቀድሞ ማስወቅ ያስፈልጋል፤ ሆኖም አስቀድመው እንዲያውቁ ባይደረግም ፍተሻው ይቀጥላል። 

 

የፍተሻው ውጤት 

በፍተሻው ውጤት መሠረት የፌደራል ወይም የስቴት ሕግ መጣሱ ከታወቀ የሕግ አስከባሪ አካላት እንዲያውቁና አስፈላጊውን ርምጃ እንዲወስዱ 

ይደረጋል። 
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የጦር መሣሪያን ከትምህርት ቤት ውጭ መጠበቅ 

የትምህርት ቤት ሰላም መጠበቅ 

እያንዳንዱ ተማሪ ሰላምና ፀጥታ የሰፈነበት ትምህርት ቤት ይፈልጋል። ስለሆነም ትምህርት ቤቶችና ትምህርት ጽሕፈት ቤቶች በትምህርት ቤትና 

በትምህርት ዝግጅት ቦታዎች አመፅና የጦር መሣሪያን የሚከላክል ሕግ አላቸው። 

 ተማሪዎች የጦር መሣሪያ ይዘው ትምህርት ቤት ከመጡ ከትምህርት ቤት ይባረራሉ። በተጨማሪም መሣሪያ ይዞ ትምህርት ቤት መምጣት 

በጆርጂያ ሕግ መሠረት ወንጀልነቱ ተለይቶ የተቀመጠ ሕግ ነው። ይህም ማለት ይህንን መመሪያ የሚጥሱና ትምህርት ቤት፤ የትምህርት ቤት አውቶቡስ 

ወይም የትምህርት ቤት ዝግጅት ቦታ መሣሪያ ይዘው የሚመጡ ዕድሜያቸው ከ17 ዓመት በታች የሆኑ ተማሪዎች በቁጥጥር ሥር ውለው በወጣት 

ጥፋተኞች ማቆያ ሊገቡ ይችላሉ። ዕድሜያቸው ከ 17 በላይ የሆኑ ተማሪዎች ግን በወንጀል ተይዘው ፍርድ ቤት ቀርበው እሥራት ለፈረድባቸው 

ይችላል። 

በመላው ሀገሪቱ የሚገኙ ትምህርት ቤቶች ወደ ትምህርት ቤት ፤የትምህርት ቤት አውቶቡስ ላይ መሣሪያ ይዘው የሚመጡ ተማሪዎችን ቢያንስ 

ላንድ ዓመት ከትምህርት ቤት ያማባረር ፖሊሲ እንዲኖራቸው ያስገድዳል። በዚህም መሠረት በዲካልብ ካውንቲ ለዚሁ ጥፋት ተማሪን ለአንድ 

የትምህርት ዘመን ያማባረር ፖሊሲ ተግባራዊ ተደርጓል። 

ሌሎች እስከመባረር የሚያደርሱ መሣሪያዎች የትኞቹ ናቸው? 

በትምህርት ቤት ወይም በትምህርት ቤት አውቶቡስ ላይ ጩቤ፤ ምላጭ፤ሰንጢ፤ ሰንሰለት፤የካራቲ መሣሪያዎች፤ ፈንጂ፤ልዩ ልዩ መተኮሻ 

መሣሪያዎችና ጥይቶች ይዞ መገኘት ተማሪው የተማሪዎች የሥነሥነ-ሥርዓት መመሪያ፤ የተማሪዎች መብቶች እና ኃላፊነቶች እንዲሁም ባህሪይ 

ማጎልበቻ መመሪያ መተላለፍ በመሆኑ ከትምህርት ቤት መባረርን ያስከትላል። (ለተሟላና የመሣሪያዎች ዝርዝር ገጽ 25 ይመልከቱ) 
ስለዚህ አንተ ምን ማድረግ ትችላለህ? 

በትምህርት ቤትህ፤ መኩራት፤ የትምህርት ቤትህን ሰላምና ደህንነት መጠበቅ፤ ለራስህና ለሌሎች ክብር መሰጠት ይገባል። 

 ወደ ትምህርት ቤት መሣሪያ ይዞ አለመምጣት፤ ከሌላ ተማሪ መሣሪያ አለመቀበል ወይም ሌላ ተማሪ በሎከርህ፤ ወንበርህ፤ 

በጠረጴዛህ ፤በመኪናህ ውስጥ መሣሪያ እንዲያስቀምጥ አለመፍቀድ። 

 ጓደኞችህ ለጉራ፤ ለታይታ፤ ራስን ለመጠበቅ በሚል ሰበብ፤ወደ ትምህርት ቤት መሣሪያ እንዳያመጡ መምከር። 

 በትምህርት ቤት ወይም በአውቶኑስ ላይ መሣሪያ ስለመኖሩ ካየህ ወይም ከሰማህ ወዲያውኑ ለትምህርት አስተዳደሩ ሪፖርት ማድረግ። 

ስምህ እንዳይገለጽ ማሳወቅ ይቻላል። 

ይህ ለምን ይገደናል? 

ይህ ሁሉንም ተማሪዎች የሚመለከት ጉዳይ ነው፤ ምክንያቱም መሣሪያዎች በትምህርት ቤት አካባቢ ካባድ ጉዳት ያስከትላሉ። ያለ ተማሪዎች ተሳትፎ 

መከላከልና መቆጣጠር አይቻልም። በመላ ሃገሪቱ የሚገኙ ተማሪዎች ይህ ጉዳይ ‘’ከእንግዲህ ይብቃ’’ ብለዋል። ተማሪዎች የትምህርት ቤታቻውን ሰላምና 

ፀጥታ ለመጠበቅ ትምህርት ቤቶች ከመሣሪያ ነጻ ክልሎች እንዲሆኑ ንቁ ተሳትፎ እያሳዩ ነው። መሣሪያ ይዞ ትምህርት ቤት የመጣ ተማሪ ይጋለጣል 

እያሉ ነው። 

ተማሪዎች እንዲህ ዓይነት መልዕክት ሲሰሙ መሣሪያ ይዞ የመጣት ዕድል ይቀንሳል። 
 

በውኑ መንጃ ፈቃድህን መቀማት ትፈልጋለህን? 

እርግጥ ነው! ትምህርት ቤት መሣሪያ ካመጣህ መጃ ፈቃድህን፤ የለማጅ ፈቃድህን ትቀማለህ ወይም መንጃ ፈቃድህን የለማጅ ፈቃድህንም ማግኘት 

አትችልም። በወጣቶችና አዋቂዎች በኃላፊነት የማሽከርከር ድንጋጌ መሠረት በጆርጂያ ስቴት ህጉ ይኸው ነው። ህጉ መሣሪያ ወደ ትምህርት ቤት ይዘው 

የሚመጡ ተማሪዎች ለ ፖሊስ ብቻ ሳይሆን የመንጃ ፈቃዳቸው ወይም የለማጅ ፈቃዳቸው እንዲቀማ ለአሸከርካሪዎች አገልግሎት 

ዲፓርትመንትም ሪፖርት እንዲደረግ ያስገድዻል። 

ዕድሜያቸው 17 ዓመትና ከዚያ በላይ ለሆኑ ልዩ መልዕክት 

ዕድሜህ 17ና ከዚያ በላይ ከሆነና መሣሪያ ትምህርት ቤት ግቢ ወይም አውቶቡስ ላይ ወይም በመኪናህ ከአመጣህ በወንጀል ልትከሰስ 

ትችላለልህ። ወንጀል ከተፈረደብህ ኮሌጅ ፤የሙያና ቴክኒክ ትምህርት ቤት፤ወይም በወታደርነት አገልግሎት ተቅባይነት እንዳታገኝ የሚያደርግ ሪኮርድ 

ይያዝብሃል።ሥራ መያዝ በምርጫ ጊዜ ድምፅ መስጠት እንዳትችል ይሆናል። 

የተማሪዎች የሥነሥነ-ሥርዓት መመሪያ፤ የተማሪዎች መብቶች እና ኃላፊነቶች እንዲሁም ባህሪይ ማጎልበቻ መመሪያ 

የተማሪዎች የሥነሥነ-ሥርዓት መመሪያ፤ የተማሪዎች መብቶች እና ኃላፊነቶች እንዲሁም ባህሪይ ማጎልበቻ መመሪያ ማንኛውም ተማሪ መሣሪያ ትምህርት 

ቤት ማምጣት እንደማይችል በግልፅ ያስቀምጣል። የተማሪዎች የሥነሥነ-ሥርዓት መመሪያ፤ የተማሪዎች መብቶች እና ኃላፊነቶች እንዲሁም ባህሪይ 
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ማጎልበቻ መመሪያ ስለማሳርሪያዎችና ሌሎች ርእሰ ጉዳዮች ጠቃሚ መረጃዎች ይገኙበታል። 

 

ይህንን ማስታወስ በጣም ጠቃሚ ነው። 
 

 መሣሪያን አስመልክቶ ያለው የጆርጂያ ሕግ በሚጣስበትወቅትተማሪው የሚከተሉት ርምጃዎች ሊወሰዱበት ይችላል። 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

መከላከልና የእርምት ርምጃዎች 

በቁጥ ጥር ሥር መዋል 

በፖሊስ ተሽከርካር መወሰድ 

ማረሚያ ቤት ወይም ማቆያ መወሰድ 

የእሥራት ፍርድ መቀበል 

በፍርድ ቤት ከባድ የቅጣት 

የቁም እስረኛ መሆን 

ከትምህርት ቤት መባረር 

 

ትምህርት ቤቶችን ከመሣሪያ ነጻ ለማድረግ ትምህርት ጽህፈት ቤቶች ምን እየሰሩ ነው? በርካታ ስትራተጂዎች ተግባራዊ እየተደረጉ ነው። 

ለአብነትም 

 መሣሪያ አንግቦ ትምህርት ቤት መምጣት ሕገውጥነት መሆኑን የሚያስረግጠውን የተማሪዎች የሥነሥነ-ሥርዓት መመሪያ፤ የተማሪዎች 

መብቶች እና ኃላፊነቶች እንዲሁም ባህሪይ ማጎልበቻ መመሪያ ለሁሉም ተማሪ ማዳረስ። 

 ሎከሮች፤ ወንበሮችና ጠረጴዛዎች በማናቸውም ጊዜ ሊፈተሹ እንደሚችሉ ለተማሪዎች ማሳወቅ። 

 አብዛኞቹ መሳሪዎች ወደ ትምህርት ቤት የሚመጡት ከቤት መሆኑን ወላጆች እንዲያውቁት ማድረግ። 

 የሰለጠኑ ውሾች በመጠቀም ድንገተኛ ፍተሻ ማድረግ። 

 በትምህርት ቤት መጽሐፍ መያጃ ቦርሳዎችን መገደብ 

 በትምህርት ቤት ወይም በትምህርት ቤት አውቶቡስ መሣሪያ ይዘው የተገኙ ተማሪዎችን ከትምህርት ቤት ማባረር። 

 የቅኝት ካሜራዎችንና የፍተሻ መሣሪያዎችን መጨመር፤ 

 

ኃላፊነት የሚጠበቅብህን ማወቅ ነው፤ 

ኃላፊነት ከራስና ከሌሎች ክፍ ያለ ነገር መጠበቅ ነቅ፤ 

ኃላፊነት የተሞላበት ምርጫ ማለት ነው፤ 

ኃላፊነት ትክክለኛ ውሳኔ መወሰን ማለት ነው፤
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ኃላፊነቶች 

ሀ የወላጅ የአሳዳጊ ኃላፊነቶች 

 

የተማሪ መብቶችና ኃላፊነቶች 

እያንዳንዱ ትምህርት ቤት የተማሪዎች የሥነሥነ-ሥርዓት መመሪያ፤ የተማሪዎች መብቶች እና ኃላፊነቶች እንዲሁም ባህሪይ ማጎልበቻ መመሪያ 

በማሠራጨት ስለሚከትሉት ጉዳዮች ግንዛቤ ያስጨብጣል። 

 

 በልጃቸው የዲስፕሊን ጉዳይ ላይ ሙሉ ኃላፊነት መውሰድና ስለመመሪያእንዲያውቅና እንዲኖርበት ማበረታታት። 

 ስለዲሲፕሊን ፤ራስን ስለማክበር፤የሌሎችን መብትና ክብር ስለመጠበቅ ማስተማር፤ 

 ተማሪው በመደበኛነት በትምህርት ገበታ ላይ መገኘት መቻሉንና ቀሪ ሲሆን ይህንኑ ለትምህርት ቤት ማሳወቅ፤ 

 እቤት ውስጥ ጥሩ የትምህርት ክባቢ በመፍጠር ተማሪው ሙሉ አቅሙን እንዲጠቀምና ስኬታማ እንዲሆን መርዳት፤ 

 ከትምህርት ቤቱ ጋር ግንኙነት መፍጠር፤ የስልክ ቁጥር መስጠት 

 ከትምህርት ቤቱ ጥሪ ሲደርስ ፈጥኖ ምላሽ መስጠት፤ 

 በትምህርት ቤቱ የስብሰባ ጥሪ ሲደርስ መገኘት፤ 

 ተማሪው ራሱን በሚያሻሽልበት ጉዳይ ላይ ከትምህርት ቤቱ ሠራተኞች ጋር አብሮ መሥራት፤ 

ለ. የተማሪ ኃላፊነት 

 ስለመልካም ባህሪይ የዲስትሪክት ሕግ፤ደንብና መመሪያን ማወቅና መተግባር፤ 

 ስለራስ ባህሪይ ኃላፊነትንና ተጠያቂነትን ማወቅ፤ 

      የመምህሩን የማስተማር መብትና የሌሎችን ተማሪዎች የመማር መብት አለመጋፋት፤ 

 የትምህርት ቤቱን ማኅበረሰብ የግል፤ሲቪክና የንብረት መብቶች መጠበቅ፤ 

 ኃይልን ከመጠቀም፤ ከመሳደብ፤ዝርፊያ ሥርቆት፤ ማጭበርበር ሁሉ ራስን መከልከል፤ 

 ተማሪው በመልካም ባህሪይ ጉድለት ሲጠየቅ ከትምህርት ቤቱ ማብራሪያ መጠየቅ፤ 

 በስዓቱ ክፍል ተገኝቶ ትምህርት መከታተልና የሚሰጠውን ሥራ ሁሉ ለመሸፈን ዝግጁነት፤ 

 በጊዜና በቦታ ሳይወሰን በትምህርት ቤት ዝግጅቶች ሁሉን ሕግን አውቆ ማክበር፤ 

 ማንኛውም የትምህርት ቤት ሠራተኛ ሕግ እንዲከበር ሲጠይቅ ማክበር፤ 
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የተማሪን መረጃ ይፋ ስለማድረግ 

በቤተሰብ የትምህርት መብቾና የግል መብቶች ድንጋጌ መሠረት መብቶችን ስለመሳወቅ 

 
የቤተሰብ የትምህርት መብቾና የግል መብቶች ድንጋጌ እድሜያቸው 18 ዓመት ለሆኑ ተማሪዎች/መስፈርቱን ለሚያሟሉ/ የትምህርት መረጃዎችን 

ጠይቆ ለማግኘት ይችላሉ። በቤተሰብ የትምህርት መብቶችና የግል መብቶች ድንጋጌ የሚመለከቱ መብቶች እነዚህ ናቸው። 

 

(1) የዲካልብ ካውንቲ የትምህርት ጽሕፈት መረጃውን ይፋ ባደረገ 45 ቀናት ውስጥ መረጃውን እንደገና ለመመልከት ጥያቄ ማቅረብ ይቻላል። ወላጆችና 

መስፈርቱን የሚያሟሉ ተማሪዎች ማየት የሚፈልጉትን የትምህርት መረጃ ዓይነት በመጥቀስ ለርእሰ መምህሩ በጽሑፍ ማመልከት አለባቸው። 

(2) ወላጆችና መስፈርቱን የሚያሟሉ ተማሪዎች መስተካከል የሚገባው ስሕተት ከተማሪው የትምህርት መረጃ ላይ በሚያገኙበት ጊዜ የመጠየቅ መብት 

አላቸው። 

ወላጆችና መስፈርቱን የሚያሟሉ ተማሪዎች ከተማሪው የትምህርት መረጃ ማስተካከያ እንዲደረግበት ለትምህርት ጽህፈት ቤቱ ለማመልከት 

በሚፈልጉበት ወቅት መስተካከል የሚገባውን መረጃና ለምን መስተካከል እንዳለበት በማብራራት በርእሰ መምህሩ በኩል ማቅረብ አለባቸው። 

የትምህርት ጽህፈት ቤቱ የትምህርት መረጃውን መስተካከል እንደማይቻል ከወሥነ ይህንኑ ውሳኔ ለወላጆችና መስፈርቱን ለሚያሟሉ ተማሪዎች ለበላይ 

አቤቱታ ማቅረብ እንደሚችሉ ጭምር ማሳወቅ አለበት። ዝርዝር ሁኔታው ውሳኔውን እንዲያውቁ ሲደረግ ይገለፃል። 

(3) በተማሪው የትምህርት መረጃ ላይ የትምህርት ጽሕፈት ቤቱ በቤተሰብ የትምህርት መብቶችና የግል መብቶች ድንጋጌ መሠረት ስምምነት ሳይጠይቅ 

የግለሰብን ማንነት ይፋ የሚያደርግ ካልሆነ በስተቀር የግለሰብ መረጃ መብት የተጠበቀ ነው። 

ያለስምምነት መረጃ ይፋ ማድረግ የሚያስፈልግበት የተለየ ሁኔታ በትምህርት ላይ ህጋዊ አግባብ ያላቸው የትምህርት ባለስልጣናት ናቸው። የትምህርት 

ባለሥልጣን ማለት በትምህርት ጽሕፈት ቤቱ የተቀጠረ አስተዳደር፤ሱፐርቫይዘር፤ መምህር፤የጤና ባለሙያ የሕግ አስከባሪን ጨምሮ የድጋፍ ሰጭ 

ሠራተኞች፤ የትምህርት ቦርድ አባላት፤ የትምህርት ጽህፈት ቤቱ ጋር የሚሰሩ ድርጅቶች ለምሳሌ ጠበቃ ፤ኦዲተር፤የህክምና አማካሪ ፤በዲሲፕሊን 

ወይም በቅሬታ ሰሚ ኮሚቴ አባልነት የሚያገለግሉ ወላጆችና ተማሪዎችና የበጎ ፈቃድ ሠራተችን ይጨምራል። የሙያ ግዴታቸውን ለመወጣት የሚሰሩ 

የትምህርት ባለስልጣናት ህጋዊ አግባብ አላቸው።  

ጥያቄ ከቀረበለትና ለተማሪው ዝውውርና ምዝገባ የሚውል ከሆነ አንድ የትምህርት ጽህፈት ቤት ለሌላ ትምህርት ጽህፈት ቤት የትምህርት መረጃውን 

ይፋ ሊያደርግ ይችላል።  

በጥያቄ ቀርቦ ተማሪው ሲፈልግ፣ መሳተፍ ከፈለገ ወይም እየተሳተፈ ካለ ወይም ከተላለፈ ወይም በሕግ ከተፈለገ ቀጠናው የትምህርት መዝገቡን ያለ 

ሠራተኛው ስምምነት ሊሰጥ ይችላል። 

 (4) የትምህርት ጽህፈት ቤቱ የቤተሰብ የትምህርት መብቾና የግል መብቶች ድንጋጌ ችን አላከበረም ብለው ካመኑ ለሃገሪቱ ትምህርት ሚኒስተር          

ይግባኝ ለማቅረብ ይቻላላል። የቤተሰብ የትምህርት መብቶችና የግል መብቶች ድንጋጌ አስተዳደር ቢሮ ስምና አድራሻ የሚከተለው ነው። 

 

Family Policy Compliance Office 
U.S. Department of Education 

400 Maryland Avenue, SW 
Washington, DC 20202-8520 
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የዳይረክቶሪ መረጃ ይፋ ስለማድረግ 

የቤተሰብ የትምህርት መብቾችና የግል መብቶች ድንጋጌ የትምህርት ጽህፈት ቤቱ የትምህርት መረጃውን ይፋ ከማድረጉ በፊት ከወላጆችና 

ዕድሜያቸው 18ና ከዚያ በላይ ከሆነ ተማሪዎች የጽሑፍ ስምምነት ማግኘት እንደሚያስፈልግ ያስገድዳል። ሆኖም ወላጆች ወይም መስፈርቱን 

የሚያሟሉ ተማሪዎች በግልፅ ካልከለከሉ በስተቀር የትምህርት ጽህፈት ቤቱ የተማሪውን የዳይረክቶሪ መረጃ በትምህርት ቤት ህትመቶች ይፋ 

ማድረግ ይችላል። ለምሳሌ፤ 

 

 በድራማ የተማሪውን ሚና፤ 

 የትምህርት ቤቱ ዓመታዊ መጽሔት ላይ፤ 

 የስም ጥሪ በሚደረግበት ወቅት፤ 

 በትምህርት ጽሕፈት ቤት ወይም ትምህርት ቤት ድረገጽ ለይ፤ 

 የምረቃ ሥነ ሥርሥርዓት ላይ፤ 

 ለስፖርታዊ ጉዳይ የተማሪውን ቁመትና ክብደት መግለጽ ሲያስፈልግ፤ 

 

 

የተማሪውን የግል መረጃ መብት የማይጥስ የዳይሬቶሪ መረጃ ወላጆችን ወይም መስፈርቱን የሚያሟሉ ተማሪዎችን ስምምነት መጠየቅ ሳያስፈልገው 

ለሌሎች ድርጅቶች ይፋ ሊደረግ ይችላል። ሌሎች ድርጅቶች የሚለው ዓመታዊ መጽሔት አሳታሚዎችን ይጨምራል። በተጨማሪም ወላጆችና 

መስፈርቱን የሚያሟሉ ተማሪዎች አስቀድመው ያለጽሑፍ ስምምነት መረጃው ይፋ እንዳይሆን ካላመለከቱ በስተቀር የትምህርት ጽሕፈት ቤቱ 

ሲጠየቅ ለውትድርና የተመለመሉትን ስም፤አድራሻና ስልክ ቁጥር መስጠት ይጠበቅበታል። 

 

የተማሪው የትምህርት መረጃ ይፋ እንዳይሆን የማይፈልጉ ወላጆች አሳዳጊዎችና መስፈርቱን የሚያሟሉ ተማሪዎች ይህንኑ ጉዳይ ለትምህርት ጽሕፈት 

ቤቱ በየዓመቱ ማሳወቅ ይጠበቅባቸዋል። ቀጠናው የሚከተሉትን መረጃዎች እንደ ቀጥተኛ መረጃ ይወስዳል፡- የተማሪው ስም፣ አድራሻና ስልክ ዝርዝር፣ 

የትውልድ ቀን፣ ኤሌክትሮኒክ ሜይል (ኢሜይል) አድራሻ፣ የመገኛ ቀን፣ ክፍል ደረጃ፣ የሚያጠኑት ዋና ትምህርት፣ ፎቶግራፍ፣ ድምፅ ቅጂ፣ ቪዲዮ ቅጂ፣ 

እውቅና ባለው እንቅስቃሴ ያለ ተሳትፎ፣ ስፖርቶች፣ ያለበት የስፖርተኞች ቡድን ክብደትና ቁመት፣ ዲግሪዎች፣ ክብሮች፣ እና ያገኘው ሽልማቶች፣ 

እንዲሁም የቅርብ ጊዜ በቅድሚያነት የተሳተፈበት ተቋም። እነዚህ ማስታወሻዎች ለት/ቤቱ ዳይሬክተር ከዚህ መመሪያ ጋር በ አሥር (10) ቀናት ውስጥ 

መቅረብ አለባቸው። 
 

የተማሪ መብቶች ማሻሻያን ስለማክበር 

 

የተማሪ የትምህርት መረጃን ይፋ ማድረግ አስመልክቶ የትምህርት አስተደዳሩ በየዓመቱ ለወላጆች መብታቸውን ማሳወቅ ይገባዋል። 

(1) በትምህርት ሚኔስቴሩ ወጭ የሚከናወኑ ጥናቶች ላይ የተሳትፎ ስምምነት (2) በየትኛውም አካል ወጭ የሚከናወኑ የግል የትምህርት መረጃን 

የሚመለከቱ ስምንት ጉዳዮች ይፋ እንዳይሆኑ ወላጆች መምረጥ እንደሚችሉ ማሳወቅ።እነዚህ ጥበቃ የሚደረግላቸው ጉዳዮች፥ (1) የወላጆችና 

የተማሪዎች የፖለቲካ አቋምና እምነታቸው፤(2) የቤተሰብ የአእምሮ ወይም የሥነልቦና ችግሮች፤; (3) የወሲብ ባህሪይና ዝንባሌ፤(4) ሕገወጥ፤ ፀረ 

ማኅበረሰብ ወንጃይ መብትንና ክብርን የሚነካ ባህሪይ፤ (5) በቅርብ ቤተስብ ወይም ቤተዘመድ ላይ ትችት መሰንዘር፤ (6) በሕግ ተለይተው 

የሚታወቁ ግንኙነቶች ለአብነትም የግል ጠበቃዎች፤ ዶክተሮች (7) የወላጆችና የተማሪዎች እምነትና ሃይማኖታዊ ግንኙነቶች፤ ወይም (8) 

በአንዳድ ፕሮግራሞች ለመሳተፍ ወይም ለፋይናንስ ድጋፍ አስፈላጊ ከሚሆንበት በስተቀር የገቢ መጠን፤ የትምህርት ቤት ጥናቶች ላይ 

መሳተፍ የማይፈልጉ ወጣቶች ይህንኑ በየዓመቱ ለትምህርት ቤቱ ማሳወቅ ያስፈልጋል። 

 

 

የተማሪዎች አቤቱታ አቀራረብን በተመለከት 

ስለማግለልና ማዋከብ አቤቱታ ማቅረብ 
በፌደራልና በስቴት ሕግ መሠረት የመገለልና የመዋከብ ችግር የገጠማቸው ተማሪዎች አቤቱታቸውን ማቅረብ ይችላሉ። የትምህርት ጽሕፈት ቤቱ 

በዘር፤ቀለም፤እምነት፤ብሔር፤ ጾታ፤ የጾታ ዝንባሌ፤የአካል ጉዳትና ዕድሜን መሠረት ያደረገ መገለል ችግርን ለመቅረፍ የተለያዩ አሠራሮችን 

አስቀምጧል። መገለል ደርሶብኛል የሚል ተማሪ ጉዳዩን ለማንኛውም የትምህርት ቤት ሠራተኛ፣ ለትምህርት ቤቱ አስተዳደር ወይም ካውንስለር 

ሪፖርት ማድረግ ይችላል። ይሁን እንጂ ተማሪው አቤቱታውን በቀጥታ አድራሻው 1701 Mountain Industrial Blvd., Stone Mountain, 

Georgia 30083 ወደ ሆነው ታይትል IX መኮንን በአካል ወይም የስልክ ቁጥር 678-676-0310 በመወደወል ማቅረብ ይችላል። የትምህርት 

አስተደዳደሩ ወይም ካውንሰለሩ አቤቱታውን ሃቁን በመተንተንና ምስክሮቹን በመለየት ተገቢው ቅርጽና ይዘት እንዲኖረው ተማሪውን ያግዙታል።  

 

አቤቱታው ችግሩ በተፈጠረ በ30 ቀን ጊዜ ውስጥ መቅረብ አለበት። የፌደራል መንግስት ወይም የጆርጂያ ስቴት ፖሊሲዎች ተግባራዊ ይደረጋሉ። 

በሕግ ቁጥር O.C.G.A. § 20-2-751.5 በተቀመጠው መሠረት ተማሪው በሌላ ተማሪ፤ በመምህር፤አስተዳደር፤ ሌላ ሠራተኛ ላይ አቤቱታ 

በሚያቀርብብት ወቅት ሆን ብሎ የተሳሳተ መረጃ ማቅረብ የለበትም። ይህም ከትምህርት ሰዓት ውጭ ጭምር ነው። እባክዎ የተማሪ ሥነ-ምግባር - 
የትማሪ ምብት እና ግዴታ እና የባህሪ እድገትና መሻሻል ሃንድቡክ ውስጥ፣ ስለማሸማቀቅ/ማዋከብ/አስፈራቶ ምልመላ የሚመለከተውን ሰንጠረዥ 

በገጽ 87 ላይ፣ እና ማሸማቀቅን፣ማዋከብን/አስፈራርቶ ምልመላን ስለሚመልከተው የሪፒርት ማድረጊያ ቅጽ በገጽ 87 ላይ ይመልክለቱ። 
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ወሲባዊ ትንኮሳን ሪፖርት ስለማድረግ 
 

በሕግ ቁጥር O.C.G.A. § 20-2-751.7. (a) እንደ ተደነገገው ’’ የሙያ ደረጃዎች ኮሚሽን ተማሪዎች የመምህራን፤ የአስተዳደር ወይም የሌላ ሠራተኛ 

ተገቢነት የሌለው ባህሪይ ወይም የሥነምግባር ጉድለት ለሕግ አስከባሪ አካላት ሪፖርት ማድረግን የማይከለክል አስገዳጅነቱ በስቴት የፀና አሠራር መዘርጋት 
አለባቸው። እያንዳንዱ ትምህርት ጽሕፈት ቤት ይህንኑ አስገዳጅነቱ በስቴት የፀና አሠራር በተማሪዎች የሥነሥነ-ሥርዓት መመሪያ፤ የተማሪዎች መብቶች 

እና ኃላፊነቶች እንዲሁም ባህሪይ ማጎልበቻ መመሪያ እንዲሁም በሠራተኛ መመሪያ ማካታት አለባቸው።’’ 

የሚተከተለው የሪፖርት አቀራረብ ተግባራዊ ይሆናል። 

ሀ.    በመምህር፤ ትምህርት አስተዳደር ወይም ሌላ ሠራተኛ ወሲባዊ ትንኮሳ የደረሰበት ተማሪ ለዚያው ትምህርት ቤት መምህር ካውንስለር ወይም            

አስተደዳደር ጉዳዩን በቃል ሪፖርት ማድረግ አለበት። 

 

ለ.  ማንኛውም ስለ ወሲባዊ ትንኮሳ ከተማሪ ሪፖርት የተቀበለ መምህር፤አስተዳደር ወይም ሌላ ሠራተኛ ጉዳዩን ለርእሰ መምህሩ ወይም  

ተወካይ በቃል ወይም በስልክ ወዲያውኑ ማሳወቅና በ24 ሰዓት ውስጥ በጽሑፍ የተጠናቀረ ሪፖርት ማቅረብ አለበት። 

 

ሐ. በሕግ ቁጥር O.C.G.A. § 19-7-5 እንደተደነገገው ስለወሲባዊ ትንኮሳ ሪፖርት የተቀበለ ርእሰ መምህር ወይም ተወካይ ወዲያውኑ 

አለዚያም ወሲባዊ ትንኮሳው ከደረሰበት አንስቶ 24 ሰዓት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ለትምህርት ቤቱ ማኅበራዊ ሠራተኛ ሪፖርት ማድረግ አለበት። 

የትምህርት ቤቱ ማኅበራዊ ሠራተኛ ልጆች ጥበቃ ሪፖርት በስልክ፣ ፋክስ፣ ወይም በጽሑፍ (ለትምህርት ቤቱ ቀጠና የሚመቸው መንገድ 

በጽሑፍ ነው) የሰው ኃይል ዲፓርትመንት ዕውቅና ለሰጠው የህጻናት ደህንነት ድርጅት ወይም ይኸው ድርጅት በሌለበት ለፖሊስ ወይም 

ዲስትርክቱ ጠበቃ ሪፖርት ማድረግ ያስፈልጋል።  

በሕግ ቁጥር O.C.G.A. § 19-7-5 ከተደነገገው ውጭ በመምህር፤ ትምህርት አስተዳደር ወይም ሌላ ሠራተኛ የተደረገ ወሲባዊ ትንኮሳ በትምህርት ቤቱ 

ወዲያውኑ ምርመራ መጀመር አለበት። ለተጣመረ ሂደት ወይም ተደጋጋሚ የተማሪ ቃለመጠይቅ ለማስቀረት፣ ከሌላ ሰው በፊት የሲስተሙ መኮንን 

የጽሑፍ ቃል ከተማሪው ይቀበላል። የጾታዊ ውንጀላ በምርመራው ድርጊቱ መፈጸሙን የሚያረጋግጥ መረጀ ከተገኘ ጉዳዩ ለርእሰ መምህሩ ወይም 

ተወካዩ ጉዳዩን ለትምህርት ቢሮ ኃላፊ ሱፐሪንተንደንት ወይም ለሙያ ደረጃዎች ኮሚሽን የሥነምግባር ክፍል ሪፖርት ማድረግ አለበት። ፕረንትድና 

የስታንዳርድ ፕሮፌሽናል ሥነምግባር ኮሚሽን ክፍል ያለውን ያልተገባ የጾታ ድርጊትን ማሳወቅ ይገባል። 

 

የጾታ እኩልነት ስፖርታዊ ተሳትፎና ቅሬታ አቀራረብ ሥርሥርዓት 
 

በጆርጂያ የጾታ እኩልነትና ስፖርቶች ድንጋጌ መሠረት የዲካልብ ካውንቲ ስፖርት ጽህፈት ቤት በመጀመሪያና በሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች 

ስፖርታዊ እንቅስቃሴ መድሎ ክልክል ነው። በተማሪዎች ፤በወላጆችና በአሳዳጊዎች በጽሑፍ የሚቀርቡ የመገለል ቅሬታዎች በአፋጣኝ ለመቅረፍ 

የሚከተሉት ተግባራዊ ይሆናሉ። 

 

ትርጓሜ 

 “ቀናት’’ ማለት የቀን መቁጠሪያ ቀናት ማለት ነው። 

 ቅሬታ ማለት የዲካልብ ካውንቲ ትምህርት ጽህፈት ቤት በሕግ ቁጥር O.C.G.A. § 20-2-315/ በጆርጂያ የጾታ እኩልነትና ስፖርቶች 

ድንጋጌ/ የተቀመጡትን ድንጋጌዎች መተላለፉን በመግለጽ የሚቀርብ አቤቱታ ነው። 

 ‘’ባለቅሬታ’’ ማለት አቤቱታ አቅራቢ ማለት ነው። 

 ‘’ተማሪ’ ማለት በዲካልብ ካውንቲ ትምህርት ቤት ወይም የትምህርት ፕሮግራም የተመዘገበ ሰው ማለት ነው። 

 

የአካሄድ ሥርሥርዓት 

ቅሬትዎች በባለጉዳይ ተማሪዎች፤ 

 ወላጆቹ ወይም አሳዳጊዎቹ ብቻ እንደሚከተለው መቅረብ አለባቸው። ባለቅሬታው ቅሬታው በተፈጠረ 10 ቀናት ወይም ይህ የቅሬታ 

አካሄድ ከታተመበት 10 ቀን ውስጥ ክሁለቱ በዘገየው ቅሬታውን በጽሑፍ የተጠናቀረ ቀኑን መዝግቦ መያዝ ለሚጠበቅበት 

ለሱፐሪንቴንደንት ማቅረብ አለበት። 

 ቅሬታው የሚከተሉትን ማካካተት አለበት፥ (1) የተጠቂው የተማሪና የባለቅሬታው ስም (2) የቅሬታውን መንስዔዎች መግለጽ (3) ተጣሰ 

የተባለውን ሕግና የአሠራር መመሪያው ለይቶ ማስቀመጥና (4) ለቅሬታው መፍትሔ ማስቀመጥ ሱፐሪንተንደንቱ ቅሬታው እንዲጣራ 

ያደርጋል።  

 ቅሬታው በቀረበ 30 ቀንም ለውሳኔው ያበቃውን ጭብጦች በመግለጽ ምላሽ ይሰጣል። በውሳኔው ካልተስማማ ለዲካልብ የትምህርት 

ቦርድ አቤቱታ ማቅረብ ይችላል። 

  አቤቱታው በሱፐሪንቴንደንቱ ምላሽ ከተሰጠበት በ 35 ቀን ውስጥ ለቦርዱ በጽሑፍ መቅረብ አለበት። ቦርዱ አቤቱታው በጽሑፍ 

ከደረሰው በ45 ቀን ውስጥ ጉዳዩን መርምሮ ውሳኔ ይሰጣል።  

 በሕግ ቁጥር O.C.G.A. § 20-2-1160 መሠረት ቅሬታ አቅራቢው በዲካልብ ካውንቲ የትምህርት ቦርድ ውሳኔ ካልተስማማ ለስቴት 
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ቦርድ አቤቱታ ማቅረብ ይችላል። 

 

የዲካልብ ካውንቲ የትምህርት ቦርድ በሕግ ቁጥር O.C.G.A. § 20-2-315 እንደተደነገገው የጾታ እኩልነትና ስፖርቶች ድንጋጌ በመተላለፍ የሚከስና 

አቤቱታ ማቅረብ የሚፈልግ ሰው ለዚሁ የተዘጋጀውን ቅጽ በመሙላት ስምና አድራሻው  

Office of Legal Affairs, 1701 Mountain Industrial Blvd., Stone Mountain, GA 30083 ማቅረብ ይቻላል። ለዚሁ የተዘጋጀውን ቅጽም 

ከOffice of the Director of Athletics, 5829 Memorial Drive, Stone Mountain, Georgia 30083 ወይም በ 

www.dekalbschoolsga.org/athletics/downloads ድረ ገጽ ላይ ማግኘት ይቻላል። 
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የኢንተርኔትና የቴክኖሎጅ አጠቀቃም 
 

የሕፃናት የኢንተርኔት ድንጋጌ 2000ን መሠረት በማድረግ የዲካልብ ትምህርት ቤቶች ጽህፈት ቤት የትምህርት ተልዕኮውን ለማሳካትና የመማር 

ማስተማር ሂደቱን ለማሳለጥ የዕውቀት አድማሳቸውን የሚያሰፉበት ዕድል ለመፍጠር ለተማሪዎችና ሠራተኞች ቴክኖሎጂ፤ ኢንተርኔትና ኔትዎርክ 

ያቀርባል። ሁሉም ፖሊሲዎች፤ደንቦችና መመሪያዎች በዲስትሪክቱ በሚቀርቡ ሁሉም የቴሌኮሚኒኬሽን አገልግሎቶችና መሣሪያዎች ላይ ተፈፃሚ 

ይሆናል። እነዚህም፥ 

 የኮምፒተር ወርክስቴሽንና ኖትቡክ ኮምፒተሮች፤ 

 ስማርትፎን፤ታብሌት፤ ኢ-ሪደርና ሞባይል ፤ 

 የኢንተርኔት አገልግሎት፤ 

 የቴሌፎን አገልግሎት፤ 

 የሞባይል አገልግሎት ናቸው። 

 

የዲካልብ ካውንቲ ትምህርት ጽህፈት ቤት በኢንተርኔት የሚቀርበው መረጃና መስተጋብር የመማር ማስተመር ሂደቱን እንደሚደግፍ ያምናል። የትምህርት 

ጽሕፈት ቤቱ በኢንተርኔት የሚቀርበውን የተዛባ መረጃ የሚቆጣጠርበት መንገድ የለም።ስለሆነም ተጠቃሚው የተዛባ ወይም ተገቢነት የሌለው መረጃ 

ሲያጋጥመው መረጃውን ከመጠቀም መቆጠብ አለበት።  

 

የኢንተርኔት ዓላማው በትምህርት ዘርፍ ምርምርን መደገፍና የትምህርት ጽህፈት ቤቱን የትምህርት ግብና ተልዕኮ ላማሳካት ማገዝ አለበት። የዲስትሪቱን 

ኔትወርክ ስንጠቀም የዲትሪክቱን የኔትወርክ ፖሊሲዎች፤ ደንቦችና መመሪያዎች ማክበር ይጠበቃል።ተጠቃሚዎች ኢንተርኔቱን የሚጠቀሙበት ቦታ 

የሚጠይቀንውን ሁሉ ሕግ ማክበር አለባቸው። የሚከተሉትን ጨምሮ በፌደራል መንግስት ወይም በስቴት ሕግ የተከለከሉ ነገሮችን ማሠራጨት ክልክል 

ነው።(1) የአሳታሚው መብት በሕግ የተጠበቀ (2) አስፀያፊ፤አስፈሪ ወይም የወሲብ ምስል ያለበት (3) በንግድ ሕግ መሠረት ሚስጥሩ የተጠበቀ 

ኔአትወርክን ጨምሮ የዲስትሪክቱን ንብረት (1) ለግል ትርፍ፤ ለንግድ ማስታወቂያ ወይም ለትርፍ ያልቆሙ ድርጅቶችን ሥራ ለማገዝ (2) ለፖለቲካ 
ድለላ ሁሉም ዓይነት ሕገወጥ ሥራ ክልክል ነው። 

 

ኢነተርኔት መጠቀም ልዩ መብት እንጂ መብት አይደለም።የኢንተርኔት ተጠቃሚ ስምምነትን የሚጥስ ተማሪ ቢያንስ ለአንድ ሳምንት ያህል ኢንተርኔት 

ከመጠቀም ይታገዳል። ሕግን የሚተላላፉ ተማሪዎች ከኢንተርኔት ብቻ ሳይሆን ከትምህርት ቤት ጭምር ሊታገዱ ይችላሉ።  

 

ለፀጥታ ስጋት የሆነ ወይም በኮምፒተር አጠቃቀም የሕግ ተላላፊ መሆኑ የሚታወቅ ሰው ኢንተርኔት ከመጠቀም ለታገድ ይችላል። ዲስትሪክቱ 

ለሚሰጠው አገልግሎት በቀጥታም ሆነ በተዛዋሪ ምንም ዓይነት ዋስትና አይሰጥም።ዲስትሪክቱ ብተለያየ መንገድ በተጠቃሚ ላይ ለሚደርሰው ጉዳት 

ተጠያቂ አይደለም፥ ይኸውም ከመዘግየት፤ መረጀ በትክክል አለመተላለፍ ወይም በአገልግሎት መቋረጥ ምክንያት ለሚጠፋ መረጃ ተጠያቂ 

አይደለልም። 

ማንኛውም ሰው ከኢንተርኔት የተገኘን መረጃ መጠቀም የራሱ ሃልፊነት ነው። በአገልግልቱ ለሚገኘው መረጃ ጥራት ወይም ትክክለኛነት ዲስትሪክቱ 

ኃላፊነት አይወስድም።  

 

የትምህርት ጽሕፈት ቤቱን ኢንተርኔትና የቴክኖሎጂ ግብዓቶች ለመጠቀም የሚከተለውን መገንዘብ ያስፈልጋል። 

 

 ተማሪዎች መረጃን በኢንተርኔት በሚያስተላልፉበትና በሚጭኑበት ወቅት ከዲካልብ ካውንቲ የትምህርት ቦርድ ፕሊሲና መርህን የተከተሉ 

የትህትናና የመልካም ባህሪይ ደረጃዎችን መጠበቅ አለባቸው። 

 ተማሪዎች በኢንተርኔት ላይ፤ በሶሻል ሜዲያ ከሌሎች ጋር በሚኖራቸው መስትጋብር ሁሉ ትክክለኛ በኢንተርኔ ላይ ባህሪይ ማሳየት አለባቸው። 

 ተማሪዎች ኢንተርኔት የሚጠቀሙት ለክፍላቸው ትምህርትና ትምህርቱን ለሚደግፍ ዓላማ ምሳሌ ለክፍልና ለቤት ሥራ ብቻ መሆን አለበት። 

 ተማሪዎች መረጃዎችን ሁሉ ካልተፈቀደላቸው ተጠቃሚዎች መጠበቅ አለባቸው። 

 ተማሪዎች ድረ ገጽ መጠቀም ሌሎችን ማሸማቀቅ የለባቸውም። 

 ተማሪዎች ከትኛውም ምንጭ አስፀያፊ መልዕክት ወይም ምስል መቀባልና ወደ የትኛውም አቅጣጫ መላክ ክልክል ነው። 

ለምሳሌ ተማሪዎች ማናቸውንም ስም አጥፊ ፤ የተሳሳተ፤ ወሲብ ነክ፤ አስፀያፊ፤አስፈሪ፤ ዘርና ሃይማኖት የሚያንቋሽሽ ወይም ሕገ ወጥ ነገር መለጠፍ፤ 

መጫን ወይም ማስተላለፍና ማሠራጨት የለባቸውም። 

 ተማሪዎች ራሳቸው መረጃ በኢንተርኔት ከጫኑ በኋላ ሌላ ሰው እንደሠራው ማስመሰል የለባቸውም። 

 ተማሪዎች የኢንተርኔት አካውንታችውን፤ የተጠቃሚ መለያ፤ የይለፍ ቃል አሳልፈው ለሌላ ተጠቃሚ መስጠት የለባቸውም። የሌላን ሰው 

አካውንት፤መለያና የይለፍ ቃል መጠቀም የለባቸውም። 

 ተማሪዎች የሌሎች ተማሪዎችን የግል መረጃ ማሠራጨት የለባቸውም። 

 ተማሪዎች በማንኛውም ምክንያት የፈደራል መንግስት ወይም ስቴት ሕግ በመተላለፍ የኢንተርኔት ኔትወርክ መጠቀም የለባቸውም። 

 ተማሪዎች የህትመት መብት በመተላለፍ ማናቸውንም ሶፍትዌር በኢንተርኔት መጫን ወይም ማሠራጨት አይችሉም። 

 ተማሪዎች ሆን ብለው ኔትወርክ ማቋረጥ; መረጃና የኮምፒተር ፕሮግራም መቀየር ወይም የኮምፒተር ቫይረስ በማሠራጨት ኔትወርክ   
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 ተማሪዎች ያልተፈቀደ ተግባር በኔትወርክ ላይ መሥራት ሆን ብለው የሌሎችን መረጃ መደምሰስ ወይም ማበላሸት ወይም የኮፒራይት ሕግን 

መጣስ የለባቸውም። 

 

ተማሪዎች ሕገወጥ መልዕክቶችንና ምስሎችን በማንኛውም የኤሌክትሮኒክ መሣሪያ ወይም በኢንተርኔት 

ማስተላለፍ ከትምህርት ቤት መታገድ፤በወንጀል መጠየቅና ሌላ ከባድ ቅጣት ሊያስከትል እንደሚችል 

አውቀው እንዲጠነቀቁ በብርቱ እናስገነዝባለ። 
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                                ተጨማሪ የደህንነትና የዲሲፕሊን መረጃ/ኢንፎርሜሽን 

 
ማሸማቀቅ ወይም ማዋከብ፣ ማዋከብ ወይም መነዝነዝ፣ እና በማስፈራራት ለማሳመንና ለመመልመል መሞከር 
 

በተጨማሪም፣ የDeKalb ካውንቲ ትምህርት ቤት አውራጃ፤ የጦር መሣሪያዎችን፣ ሁከትን ወይም ረብሻን፣ ማሸማቀቅን፣ ማዋክብን፣ ወይም አደገኛ 

መድኃኒት/ዕፅን ሪፖርት ለማድረግ የሚያስችል የዲስትሪክት ቀጥታ የስልክ መስመር (1-888-475-0482) ከፍቷል።  
 
ቦርድ ፖሊሲ: ማሸማቀቅ/ማዋከብ/አፈራርቶ ለመመልመል             መግለጫ ኮድ: JCDAG 
 
ፍርሃትና መሸማቀቅ ባለበት ሁኔታ፣ ተማሪዎች ሙሉ የመማር አቅማቸውን እንዲጠቀሙ አይጠበቅም። በDeKalb ካውንቲ የትምህርት ቤት አውራጃ 

የሚገኙ ት/ቤቶች ሁሉ ለተማሪዎቻቸው ሰላማዊ፣ ጤናማ እና አስተማማኝና ተረጋግቶ ለመማር የሚያስችል ሁኔታን የመፍጠር ግዴታ ያለባቸው ሲሆን፣ 

እንደዚሁም ደግሞ፣ በተማሪዎች፣ በስታፍ አባላትና በበጎ ፈቃድ ሠራተኞች መካከል የጋራ በከባበር እና ተቀባይነትን ማራመድ ይኖርባቸዋል። 
 

አውራጃው፣ በማንኛውም መንገድ ወይም ዘዴ፣ በት/ቤት ውስጥ፣ በት/ቤት ንብረት ውስጥ፣ ወይም ከትምህርት ቤት እንቅስቃሴ ጋር በተያያዙ 

ሥነሥርሥርዓቶች ላይ፤ ወደ ትምህርት ቤት ወይም ከትምህርት ቤት መልስ በትምህርት ቤት አውቶቡስ በመጓዝ ወቅት፣ ከትምህርት ቤት ግቢ ውጪም 

ጨምሮ ቢሆን የተከሰተው ባህሪ በትምህርት ቤቱ አካባቢ ላይ መሰናክልን የሚፈጥር ከሆነ፤ ወይም በአውራጃው ኮምፒዩተር፣ የኮምፒዩተር ስስተም፣ 

የኮምፒዩተር መረብ፣ ወይም ከአውራጃውን ሌላ ዓይነት የኤሌክትሮኒክ ቴክኖሎጂ የሚገኝ ዳታን ወይም ሶፍትዌርን ተጠቅሞ፣ ማንኛውንም ተማሪ 

ማሸማቀቅን/ማዋከብን/አስፈራርቶ ለማሳመን መሞከርን አጥብቆ ይከለክላል። 

 

 

በስቴቱ ሕግ መሠረት፣ ይህ ፖሊሲ፣ የኤሌክትሮኒክ ግንኙነት ዘዴዎችን ተጠቅሞ በኢንተርኔት ላይ የሚደረጉ የማገጣበር ተግባሮችን/የሳይበር ቡሊንግ 

ድርጊቶችንም ይመለከታል። ይህ የኤሌክትሮኒክ ድርጊቱ የተፈጸመው በትምህርት ቤት ንብረት ላይ ወይም የትምህርት ቤት ንብረት በሆነ ማሳሪያ ላይ 

ሆነም አልሆነ፣ የኤሌክትሮኒክ ግንኙነቱ: 
 
1. በተናጠል በተማሪዎች ወይም በትምህርት ቤት ሠራተኞች ላይ ያነጣጠረ ከሆነ፤ 
 
2. በተናጠል በተጠቃሾቹ ደህንነት ላይ ስጋትን ለመጋረጥ ታስቦ የተደረገ የተንኮል ድርጊት ከሆነ፣ ወይም የትምህርት ቤቱን የዕለት ከዕለት ሰላማዊ የሥራ 

ክንዋኔ የሚያሰተጉአጉል ሆኖ ከተገኘ፣ እና፤ 
 
3. በማንኛውም ተማሪ እና በትምህርት ቤት ሠራተኛ ወይም የትምህርት ቤት ንብረት ላይ ተመጣጣኝ ጉዳትን የማድረስ ስጋት የሚደቅን ሆኖ ከተገኘ፣ 

ወይም ያ ዓላማ ሊሳካ የለመቻሉ ሁኔታ ከፍተኛ ግምት ያለው ከሆነ፣ ይህ ፖሊሲ ይመለከተዋል።  
 

በዚህ ፖሊሲ አተረጓጎም መሠረት፣ የኤሌክትሮኒክ ግንኙነት፣ ማንኛውንም ዓይነት ምልክቶችን፣ ጥቆማዎችን፣ ጽሁፎችን፣ ሰዕሎችን/ፎቶግራፎችን፣ 

ድምጾችን፣ ዳታ ወይም ማንኛውንም ዓይነት የስለላ ይዘት ያላቸው ነገሮችን፣ በሙሉም ሆነ በከፊል፣ በሽቦ መስመር፣ በራዲዮ፣ በኤሌክትሮ ማግኔቲክ 

ማስተላለፊያ ዘዴ፣ በኤሌክትሮኒክ ፎቶ፣ ወይም በኦፕቲካል ፎቶ ማስተላለፍን የሚያካትት ሲሆን፣ ነገርግን ዝርዝሩ በነዚህ ብቻ ላይወሰን ይችላል። 
 

ሁሉም የስታፍ አባላት፣ ተማሪዎች፣ እና ወላጆች ወይም አሳዳጊዎች የዚህ ፖሊሲ ትክክለኛ ቅጂ ይደርሳቸዋል። ከዚሁ ጋር ተያይዞም፣ 

ማሸማቀቅን/ማዋከብን/አስፈራርቶና አስገድዶ መመልመልን የሚከለክለው የአስተዳደር ደንብ፣ የተማሪ ሥነ-ምግባር አካል እንደመሆኑ መጠን፣ በትምህርት 

ዓመቱ መጀመሪያ ላይ አባሪ ሆኖ ይደርሳቸዋል። 
 
ማሸማቀቅን/ማዋከብን/አስፈራርቶ መመልመልን በሚመለከት ሪፖርት ባደረገ ማንኛውም ሰው፣ ወይም ማሸማቀቅን/ማዋከብን/አስፈራርቶ መመልመልን 

የሚመለከት የማጣራት ምርመራ ላይ የተሳተፈ ሰው ላይ የሚወሰድ ማንኛውንም ዓይነት የብቀላ ሁኔታን አውራጃው አጥብቆ ይከለክላል። ትምህርት 

ቤቶች ማሸማቀቅን/ማዋከን/አስፈራርቶ መመልመልን የሚመለከቱ ሪፖርቶችን በተደረገው ጥልቅ ምርመራ መሠረት በጥብቅ ምስጢርነት ጠብቀው 

ይይዛሉ። 
 
የትምህርት ቤት ባለስልጣናት የማሸማቀቅ/ ማዋከብ/ አስፈራርቶ መመልመል አጋጣሚዎችን ባዩና ባስተዋሉ ጊዜ፣ ወይም የዚሁ የማሸማቀቅ/ ማዋከብ/ 

አስፈራርቶ መመልመል አጋጣሚ የሚመለከት ሪፖርት በደረሳቸው ጊዜ፣ ወዲያውኑ ጣልቃ መግባት እንደሚኖርባቸው ይጠበቃል። 
 
የዚህን ፖሊሲ እና ተያያዡን የአስተዳደራዊ ደንብ ይዘቶችን ተከትሎ መሥራት ወይም ማስፈጸም ያልቻለ ሠራተኛ፣ ከሥራ እስከመባረር የሚያደርስ 

የሥነሥርሥርዓት ርምጃ ሊደርስበት ይችላል። 
 
አንድ ሪፖርት በመመርመር ላይ ባለበት ወቅት ወይም ከምርመራው በኋላ፣ የሁለቱም፣ ማለትም የተጠያቂውና የተጠቂው መላጆ/አሳዳጊዎች እንዲያቁ 
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መደረግ አለበት። የደረሰው ጥቃት ህክምና የሚያስፈልገው ጉዳት ወይም ተመሳሳይ ሁኔታን ያስከተለ ከሆነም፣ ተገቤው የህክምና አገለግሎት መሰጠት 

የሚኖርበት ሲሆን ይህንኑ ሁኔታ ወላጁ ወይም አሳዳጊው ወዲያውኑ እንዲያውቁት መደረግ ይኖርበታል። 
 
በማሸማቀቅ/በማዋከብ/አስፈራርቶ በመመልመል ጥፋተኛነቱ የተረጋገጠበት ተማሪ፣ ለዕድሜው የሚመጥንና ከጥፋቱ ሁኔታ ጋር በሚመጣጠን አስፈላጊው 

የሥነሥርሥርዓት/ዲሲፕሊን ርምጃ ይወሰድበታል፣ ወይም ተስማሚው የምክር አገልግሎት እንዲሰጠው ይደረጋል። 
 
በተማሪ የሚደረግ የማሸማቀቅ/የማዋከብ/የአስፈራርቶ መመልመል ሙከራ ሪፖርት ስለማድረግ የሚመለከት ዝርዝር መመሪያ በተያያዡ የአስተዳደራዊ 

ደንብ መሠረት መፈጸም ይኖርበታል።  

 
አስተዳደራዊ ደንብ: ማሸማቀቅ/ማዋከብ/አስፈራርቶ መመልመል                              መግለጫ ኮድ JCDAG-R(1) 
 
አውራጃው፣ በማንኛውም መንገድ ወይም ዘዴ፣ በት/ቤት ውስጥ፣ በት/ቤት ንብረት ውስጥ፣ ወይም ከትምህርት ቤት ጉዳይ ጋር በተያያዙ 
ሥነሥርሥርዓቶች ላይ፤ ወደትምህርት ቤት ወይም ከትምህርት ቤት መልስ በትምህርት ቤት አውቶቡስ በመጓዝ ወቅት፣ ከትምህርት ቤት ግቢ ውጪም 
ቢሆን የተከሰተው ባህሪ በትምህርት ቤቱ አካባቢ ላይ መሰናክልን የሚፈጥር ከሆነ፤ ወይም በአውራጃው ኮምፒዩተር፣ የኮምፒዩተር ስስተም፣ የኮምፒዩተር 
መረብ፣ ወይም የአውራጃውን ሌላ ዓይነት የኤሌክትሮኒክ ቴክኖሎጂ አማካኝነት የሚገኝ ዳታን ወይም ሶፍትዌርን ተጠቅሞ፣ ማንኛውንም ተማሪ 
ማገጣበርን/ማዋከብን/አስፈራርቶ ለማሳመን መሞከርን አጥብቆ ይከለክላል።  
 
ሀ. ትርጓሜዎች 
 

 ማሸማቀቅ – በተማሪ ዕድሜ ደረጃ ባሉ ልጆች መካከል የሚከሰት ዕውን ወይም የሚገመት የኃይል አለመመጣጠን ሁኔታን የሚያካትት 

የማይፈለግ፣ ተንኳሽ ባህሪ ነው። ይህ ባህሪ ተደጋጋሚ ነ፣ ወይም በጊዜ ሂደት ለደጋገም እንደሚችል ነው። በዚህ ሁኔታም፣ ተጠቂው ተማሪ 

ወይም ሌሎችን የሚያጠቃው ተማሪ፣ ሁለቱም ወገኖች ብርቱ፣ ዘላቂ ችግር ሊኖሩባቸው ይችላል።  
 

  ማዋከብ – በጎሳ፣ በቆዳ ቀለም፣ በብሄር መሠረት፣ በጾታ፣ በሃይማኖት፣ በአካል ጉዳተኛነት፣ በጾታ ዝንባሌ፣ በጽታ ማንነት ወይም በጾታ 

መገለጫ ላይ የተመሠረተ ተቀባይነት የሌለው ባህሪ ነው። ይህም የቃላት ጥቃትን፣ ዘለፋን፣ የሞባይል ስልክን ወይም ኢንተርኔትን ተጠቅሞ 

የሚተላለፍ ምስል ወይም የጽሑፍ ሀተታን፤ ወይም አካላዊ ስጋትን፣ አደጋን ወይም አዋራጅ ሁኔትዎችን ጨምሮ ሌሎችንም ተመሳሳይ 

ብህሪያትን በማካትት በተለያዩ በርካታ ሁኔታዎች መልክ ሊከሰት ይችላል። ማዋከብ፣ ጥቃት ለማድረስ በቀጥታ ታልሞ የሚደረግ፣ በግልጽ 

በተለዬ ዒላማ ላይ ያነጣጠረ፣ ወይም ተደጋጋሚ ድርጊቶችን የሚያካትት ላይሆን ይችላል። ከማሸማቀቅ ጋር ሲነጻጸር፣ ማዋከብ አብዛሃኛውን 

ጊዜ፣ ዕውን ወይም የሚገመት የኃይል አለመመጣጠንን አያካትትም። ማዋከብ፣ አንድ ተማሪ ከትምህርት ቤቱ የሚቀርብለትን አገልግሎት 

በአግባቡ ለመጠቀም እንዳይችል የማገድ ወይም የመገደብ ብርቱ ተጸዕኖ የሚያሳድር ባህሪ ሲኖረው፣ አስፈሪ ሁኔታን ይፈጥራል። 
 

 የአስፈራርቶ/አስገድዶ ምልመላ – የተጓዳኝ ትምህርት ቡድንን/እንቅስቃሴን ለመቀላቀል ወይም በተደራጀው ቡድን ውስጥ የአንድን ተማሪ ደረጃ 

ከፍ ከማድረግ ጋር የተዛመደ በማሸማቀቅ ወይም በማስፈራራት መገፋፋትን የሚያካትት ሁኔታ ነው። 
 
ለ. ክልክል ባህሪያት 
 
የሚከተሉት የተከለከሉ ባህሪያትን ምሳሌዎች ሲሆኑ ዝርዝሩ በዚህ ብቻ ተወስኖ የሚቀር ላይሆን ይችላል: 

 የቃላት ጥቃት፣ ማለትም አላስፈላጊ ቀልድ ወይም ዘለፋ፤ 
 ሃሜት ወይም ሃደት ነገሮችን ማሠራጨት፤ 
 በቃልት/በምልክት ማሳቀቅ፣ መሳለቅ እና/ወይም ማስፈራራት፤ 
 በይፋ ማዋረድ/ማጣጣል፤ 
 ማኅበራዊ መነጠል፤ 
 አድብቶ የመከታተል ወከባ፤ 
 ቀጥተኛ አካላዊ ግንኙነት ማድረግ፣ ማለትም መማታት ወይም መጋፋት፤ 
 አካልዊ ሁከት እና/ወይም ጥቃት፤ 
 ለማሸማቀቅ፣ ለማዋከብ፣ ወይም ለማስፈራራት ሲባል የሚደረግ የገንዘብ እና/ወይም የግል ንብረት ሥርቆት፤ 
 መገፋፋትን እና/ወይም ማስገደድን ጨምሮ፣ አስፈራርቶ ማስከፈል ወይም አቅጣጫ ማስቀየስ፤ 
 የትምህርት ቤት ወይም የግለሰብ ንብረት ላይ ጉዳት ማድረስ፤ 
 የትምህርት ቤት መሣሪያን፣ የትምህርት ቤት መገናኛ መረብን፣ ወይም የኢሜይል መገናኛዎችን ተጠቅሞ የሚደረግ ማንኛውም ዓይነት 

የኤሌክትሮኒክ ማሸማቀቅ ወይም በትምህርት ቤት ውስጥ የሚከስት የማሸማቀቅ ድርጊት፤ 
 የተማሪዎችን ወይም የትምህርት ቤት ሠራተኞችን አሳፋሪ ፎቶዎች አንስቶ ለሌሎች ለማሠራጨት ወይም በኢንተርኔት ላይ ለመለጠፍ ሲባል 

ካሜራዎችን ወይም ሞባይል ስልኮችን መጠቀም፤ 
 ዘላፊ ወይም ማስፈራሪያ የቴክስት መልዕክቶችን ወይም የኢንተርኔት መልዕክቶችን መላክ፤ እና 
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 የኢንተርኔት መረቦችን ተጠቅሞ፣ ሹክሹክታና ሀሜትን ለሌሎች ተማሪዎች ማሠራጨት፤ 
 እንደ ኢሜል፣ ብሎጎች፣ የማኅበራዊ መገናኛ መርቦች፣ (ማለትም፣ ፌስ ቡክ፣ ትዊተር፣ ኢንስታግራም፣ ኪክ፣ ወዘተ.) የመሳሰሉትን የዲጂታል 

ቴክኖሎጂዎች ተጠቅሞ፣ በቻት ሩም፣ በቴክስት፣ እና በኢንስታንት መለእክት አማክኝነት በአንድ ሰው ላይ የሚደረግ ተደጋጋሚ የኢንተርኔት 

ማሸማቀቅ/ሳይበርቡሊንግ፤ 
 በአንድ ሰው ላይ ያነጣጠሩ ሆነው፣ በተጠቂው ሰው ላይ ከፍተኛ ስሜታዊ ውጥረትን የሚፈጥሩ ቃላትን፣ ምስሎችን፣ ወይም ቋንቋን 

በኤሌክትሮኒክ መልዕክት ወይም በኢሌክትሮኒክ መገናኛ ዘዴ አማካኝነት ማስተላለፍ፣ ወይም ይሄው ግንኙነት እንዲተላለፍ በማድረግ ሂደት 

ውስጥ መሳተፍ ለመተላለፉም አጋዥ ምክንያት በመሆን በኢንተርኔት ማሸማቀቅ ድርጊት ውስጥ መሳተፍ፤ 
 

የስታፍ አባላት፣ ተማሪዎች፣ እና ወላጆች ወይም አሳዳጊዎች ሁሉ ይህ ማሸቀቅን/ማዋከብን/አስፈራርቶ መመልመልን የሚከለክለው ፖሊሲ፣ የተማሪ 

ሥነምግባር አካል እንደመሆኑ መጠን፣ ትክክለኛ ቅጂው በትምሀርት ዓመቱ መጀመሪያ ላይ ይደርሳቸዋል። 

 ሐ. የማሸማቀቅ/የማዋከብ/አስፈራርቶ የመመልመል ክስተቶችን ሪፖርት ስለማድረግ 

የማሸማቀቅ/የማዋከብ/የአስፈራርቶ ምልመላ ክስተቶችት በተማሪ፤በወላጅ፤ በአሳዳጊ ወይም በባለ ድርሻ አካላት ለትምህርት አስተዳደር፤ለመምህር፤ 
ለካውንስለር ወይ ለሌላ ሠራተኛ ሪፖርት ሊደረግ ይችላል። ከስተቱን ሪፖርት የሚያደርገው ሰው እንደምርጫው በጽሑፍ ወይም በቃል ስሙን ጠቅሶ 
ወይም ስሙን መጥቀስ ስያስፈልገው ሪፖርት ማድረግ ይችላል። ሪፖርት የማድረጊያ ቅጹ በአውራጃው ድረ-ገጽ አና በእያንዳንዱ ትምህርት ቤት፣ በተማሪ 
ሥነምግባር ገጽ ውስጥ ይገኛል። እንደዚሁም ደግሞ፣ የማሸማቀቅ/የማዋከብ/አስፈራርቶ የመመልመል ሪፖርት የአውራጃውንቀጥተኛ የማንቂያ የስልክ 
መስመር 1-888-475-0482 ተጠቅሞ ውይም የጆርጂያ የትምህርት ክፍል የትምህርት ቤቶች ደህንነት ቀጥታ የስልክ መስመር 1-877 SAY-STOP 
(1-877-729-7867) በመጠቀም መደወል ይችላሉ። 

ማሸማቀቅን/ማዋከብን፣አስፈራርቶ መመልመልን የሚመለከተው ሪፖርቱ የደረሰው ሠራተኛ ጉዳዩን ወዲያውኑ ለርእሰ መምህር ወይም ተወካይ ሪፖርት 
ማድረግ አለበት። የማሸማቀቅ/ማዋከብ/አስፈራርቶ የመመልመል የሥነምግባር ጉድላትን ራሱ የታዘበ ሠራተኛ ጉዳዩን በጽሑፍ ለርእሰ መምህሩ ወይም 
ለተወካዩ ሪፖርት ማድረግ አለበት።ርእሰ መምህሩ ወይም ተወካዩ ችግሩን የማጣራት ሂደቱና መፍትሔው በትክክል ተመዝግቦ መያዙን ማረጋገጥ 
አለባቸው። ሪፖርቱ የቀረበው ጥቃቱ ደርሰብኝ በሚለው ተማሪ/በተጥቂው ከሆነ፣ ርእሰ-መምህሩ ወይም ተወካዩ ሪፖርቱ እንደደረሰው ወዲያውኑ 
የተማሪውን ወላጅ ወይም አሳዳጊ ያነጋግራል። 

ሪፖርት አቅራቢው ተማሪ ወይም ወላጆቹ ርእሰ መምህሩን ወይም ተወካዩን ካነጋገሩ በኋላ ትምህርት ቤቱ ተገቢ ርምጃ አልወሰደም ብለው የሚያምኑ 
ከሆነ አግባብነት ላለው ክልልላዊ የበላይ ኃላፊ አቤቱታ ማቅረብ ይችላሉ። 

አንድ ተማሪ በሌላ ተማሪ የማሸማቀቅ/የማዋከብ/አስፈራርቶ የመመልመል ጥቃት እየደረሰበት መሆኑን የታዘቡ ተማሪዎች ጉዳዩን ለመምህር ፤ካውንስለር፤ 
የትምህርት አስተዳደር ወይም ሠራተኛ ሪፖርት እንዲያደርጉ ይበረታታሉ።  

እንዲህ ዓይነቱን የማሸማቀቅ/የማዋከብ/አስፈራርቶ የመመልመል ተግባርን በማጋለጥ ወይም በማጣራት ሂደት የሚሳተፉትን ሰዎች ለመበቀል መሞከር 
ክልክል ነው። የመበቀል ድርጊቶች ክስተት ልክ የመጀመሪያውን ቅሬታ ወይም አቤቱታ ለማቅረብ የተደረገውን የሪፖርት አቀራረብ ሂደት ተከትሎ ሪፖርት 
ይደረጋል፣ ከዚያም ጉዳዩ በትምህርት ቤት ወይም በአውራጃው ሠራተኛ አማካኝነት ተመርምሮ መፍትሄ እዲሰጠው ይደረጋል።  

ቅሬታ አቅራቢዎች ወይም አቤት ባዮች ጉዳዩ በምስጢር እንዲጠበቅ በጠየቁ ጊዜ፣ ትምህርት ቤቶች የማሸማቀቅ/ማዋከብ/አስፈራርቶ የመመልመል 
ሪፖርትን ዝርዝር አውራጃው ባለበት ግዴታ መሠረት ለዚህ መሰሉ የብልሹ ሥነምግባር ሪፖርት በሕግ ካልተጠየቀ በስተቀር አፋጣኝ ምላሽ የመስጠት 
አግባብነት ላላቸው ግለሶች ብቻ ያካፍላል።  

ይህንን የቦርድ ፖሊሲ JCDAGን እና ተያያዡን ደንብ ተከትሎ የማይሠራና የማያከብር ሠራተኛ ከሥራ እስከመባረር የሚደርስ ብርቱ የሥነሥርሥርዓት 
ርምጃ ለወሰድበት ይችላል። 

መ. ለማሸማቀቅ/ማዋከብ/አስፈራርቶ መመልመል ሪፖርቶች ምላሽ ስለመስጠት 

1. የትምህርት ቤት ባለስልጣናት የማሸማቀቅ/የማዋከብ/አስፈራርቶ የመመልመል ክስተት በሚታዘቡበት ወይም ሪፖርት በሚቀሉበት ጊዜ ወዲያኑ 
ጣልቃ በመግባት ሁኔታውን በቁጥጥር ሥር ማዋል ይጠበቅባቸዋል። የማሸማቀቀ/የማዋከብ/አስፈራርቶ የመመልመል ሁኔታ ሪፖርት በተደረገ 
ጊዜ፣ የሚከተሉት ርምጃዎች ይወሰዳሉ። 

2. ማጣራት - የማሸማቀቅ/ማዋከብ/የአስፈራርቶ መመልመል ተግባር መፈጸሙ ለዳይረክተሩ ወይም ለተወካዩ ሪፖርት እንደደረሰ 
የሚመለከታቸው ሠራተኞች ለማጣራት ተግባር እንዲሰማሩ ይደረጋል። ማጣራቱ በሚቀጥለው የትምህርት ቀን መጀመር አለበት። የማጣራቱ 
ሂደት ተጠርጣሪዎችን፤ተጠቂዎችን ምስክሮችን መምህራንና ሠራተኞችን ማካተትና ከአለ ደግሞ የቪዲዮ መረጃዎችን መመርመር አለበት። 
እንደጉዳዩ ዓይነትና አስፈላጊነት የትምህርት ቤት ሕግ አስከባሪዎች፤ ካውንስለሮች፤ ሶሻል ወርከሮችና ሌሎች የድጋፍ ሠራተኞች የሙያ 
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አስተዋፅዖ በሥራ ላይ መዋል አለበት። ከአውራጀው ለሚቀርብ ጥያቄ፣ ሪፖርት ወይም ሌላ የሕግ አስገዳጅነት ከሌለ በስተቀር የማጣራቱ ሂደት 

ውጤት ሚስጥራዊነቱ የተጠበቀ ነው።  
3. ማሳወቅ - እንደስፈላጊነቱ በማጣራት ሂደቱ ወቅት ወይም የማጣራቱ ከተጠናቀቀ በኋላ ከሦስት (3) ቀናት በላይ ሳያልፍ የተጠርጣሪውና 

የተጠቂው ወላጆች እንዲያውቁት ይደረጋል። ክስተቱ ህክምና የሚጠይቅ የአካል ጉዳት ያስከተለ ከሆነ ወዲያውኑ ወላጆችና አሳዳጊዎች 
እንዲያውቁት ተደርጎ የህክምና እርዳታ መሰጠት አለበት። የማጣራቱ ሂደት እንደተጠናቀቀ፣ ሁለቱም፣ ማለትም ተጠቂውና ጥፋተኛው ተማሪ 
በማጣራቱ ሂደት የተደረሰበትን የምርመራ ውጤት እንዲያውቁት መደርግ አለበት። ተጠቂው ተማሪ ጥቃቱን ባደረሰበት ተማሪ ላይ የተወሰደው 

እርጃ/ቅጣት ምን እንደሆነ ለማወቅ ኢፎርሜሽን ሊጠይቅ ይችላል። ይህም አጥቂው/አዋካቢው ተማሪ ከተጠቂው ተማሪ እንድርቅ ተእዛዝ ተስጥቶ 
እንደሆነ፣ ወይም  አጥቂው ተማሪ  ለተውሰኑ  ጊዚያት  ከትምህርት ቤት  እንዲታገድ ተደርጎ  እንደሆነ፣ ወይም ወደሌላ  ክፍል ተዛውሮ  እንደሆነ 
የሚሉትን መረጃዎች ያካትታል። ትምህርት ቤቶች ሌሎች መረጃዎችን፣ ለምሳሌም ከተጠቂው ተማሪ ጋር ግንኙነት የሌላቸውን ቅጣቶች ጨምሮ 

በትማሪው “የትምህርት ሬኮርድ” ውስጥ አያስቀምጡም።  

4. ጊዜያዊ ዕርምጃዎች – ትምህርት ቤቱ አቤት ባዩን ለመከላከልና ለመጥበቅ እንዳስፈላጊነቱ ርምጃዎች ይወስዳል፣ ይህም ርምጃ የማጣራቱ ሂደት 

የመጨረሻ ደረጃ ላይ እስከሚደርስ ድረስ ጊዜያዊ ርምጃ መውሰድን ይጨምራል። የሥነሥርሥርዓት/የዲሲፕሊን ርምጃ – ጥፋተኝነቱ 

እንደረጋገጠ፣ የማሸማቀቅ/ማዋከብ/ያስፈራርቶ መመልመል ጥፋቱን የፈጸመው ተማሪ፣ ከዕድሜው ጋር ተመጣጣኝ የሆነ ቅጣት ይጣልበታል፣ 

ይህም ድርጊቱ ከተፈጸመበት ሁኔታ ጋር ተገናዝቦ የሚቀርብ ምክርን/ካውንስሊንግ፣ የሥነስረዓት/የዲሲፕሊን ርምጃን፣ ወይም ሌላ ዓይነት 

ቅጣትን የሚያስከትል ይሆናል። ከመጀመሪያው የማሸማቀቅ/የማዋከብ/አስፈራርቶ የመመልመል ጥፋት በኋላ የሚወሰደው የዲሲፕሊን ርምጃ 

የሚከተሉትን ይጨምራል። 

 

 መብትና ጥቅምን ማጣት፤ 

 በክፍል፤በካፍቴርያና በትምህርት ቤት አውቶቡስ መቀመጫ መቀየር፤ 

 ክፍል መቀየር፤ 

 በቁጥጥር ሥር መዋል፤ 

 ከትምህርት ቤት መታገድ፤ 

 ከትምህርት ቤት ውጭ መታገድ /በዲሲፕሊን ሰሚ አካል ከታየ በኋላ/፤ 

 መባረር /በዲሲፕሊን ሰሚ አካል ከታየ በኋላ/፤ 

 ተለዋጭ ትምህርት ቤት መመደብ/በዲሲፕሊን ሰሚ አካል ከታየ በኋላ/፤ 

 

5. ክትትል እና ቀጣይ እንክብካቤ – ለጥፋተኛው፣ ለተጠቂው፣ እና በአንዳንድ ሁኔታዎች፣ ለአጠቃላዩ ለትምህርት ቤቱ ማኅበረሰብ ክትትል 

ማድረግ አስፈላጊ ነው። እያንዳንዱ ትምህርት ቤት፣ በማሸማቀቅ/በማዋከብ/በአስፈራርቶ መመልመል ምክንያት ተጽዕኖ ለደረሰባቸው ግለሰቦችና 

ቡድኖት ቀጣይ ክብካቤና ክትትል ማድረግ ይኖርበታል። አስፈላጊ ሆኖ በተገኘበት ሁኔታም፣ የማሸማቀቅ/ማዋከብ/አስፈራቶ ምልመላ ጥቃት 

ሰለባ የሆኑ ተማሪዎችን ይህንኑ ጥቃት በማድረስ ጥፋተኛ የሆኑ ተማሪዎችንም ማኅበራዊና-ስሜታዊ፣ ባህሪያዊ፣ እና አካዳሚካዊ ፍላጎቶችን 

በአግባቡ ለመጠገን፣ ምክር/ካውንስሊንግ እና ሌሎች የእርምት ጥገናዎች መደረግ ይኖርባቸዋል። ደግሞ፣ ተጨማሪ የስታፍ ስልጠና ወይም 

ለተማሪዎች ተጨማሪ ትምህርት መስጠ ያስፈልግ እንደሆነ ለመወሰን፣ ትምህርት ቤቶች የትምህርት ቤታቸውን አካባቢያዊ ሁኔታ መገምገም 

ይኖርባቸዋል። አግባብ ሆኖ ሲገኝም፣ አንድ ትምህርት ቤት ብቀላ የተከለከለ መሆኑን እና ይህን መሰሉን መጥፎ ባህሪ እንዴት ሪፖርት 

እንደሚደረግ ደጋግሞ ማስገንዘብ ይኖርበታል።  

 

በስቴት ሕግ መሠረት፣ ከስድስተኛ ክፍል እስከ አሥራ ሁለተኛ ያሉ ተማሪዎች በአንድ የትምህርት ዘመን በዲሲፕሊን መኮንን፤ኮሚቴ ወይም ችሎት 

ከታየ በኋላ ለሶስተኛ ጊዜ ባማሸማቀቅ የዲሲፕሊን ጉድለት ጥፋተኛነታቸው ከተረጋገጠ በትንሹ ተለዋጭ ትምህርት ቤት የመመደብ ርምጃ 

ይወሰድባቸል። 

 

አደገኛ ቦዘኔዎች ጋር ግንኙነት ያለው ተግባር 

 

የዲካልብ ካውንቲ ትምህርት ጽህፈት ትምህርት ቤቶች ለትምህርትና ለተማሪዎች እድገት ሰላማቸው የተጠበቀ መሆን እንደለባቸው ያምናል። አደገኛ 

ቦዘኔዎች የሚያስከትሉት አመፅ ለተማሪዎች ሰላምና ፀጥታ ስጋት ከመፍጠሩም በላይ የመማር ማስተማር ሂደቱን ያስተጓጉላል። የዲካልብ ካውንቲ 

ትምህርት ጽሕፈት ቤት አደገኛ ቦዘኔዎች ጋር ግንኙነት ያለው ተግባር ወይም ማናቸውም ሕገወጥ ቡድኖች የሚፈጽሙት የውንብድና ተግባር ክልክል 

መሆኑን አጥብቆ ያስገነዝባል። የትምህርት ጽህፈት ቤቱ በአደገኛ ቦዘኔዎች ተጽዕኖ ለደረሰባቸውን ተማሪዎች ድጋፍ ይሰጣል።ተማሪዎች አመፅ፤ ኃይል፤

ዛቻ፤ ማስፈራራትና አደገኛ ቦዘኔዎችን በመጠቀም  የመማር ማስተማር ሂደቱን ማስተጓጐልና ማደናቀፍ አይችሉም። 
 

የአደገኛ ቦዘኔዎች ማለት በይፋ የሚታወቅ ወይም የማይታወቅ ሦስትና ከዚያ በላይ ሰዎችን ያቀፈ ለተማሪዎች፤ለሠራተኞ፤ለበጎ ፈቃደኞች ወይም 

ለሌሎች ደህንነት አደገኛ የሆነ፤ የትምህርት ቤቱን ሰላምና ፀጥታ የሚያናጋ፤ የትምህርት ጽህፈት ቤቱን ተልዕኮ የሚያደናቅፍ ሕገወጥ ድርጅት፤ማህበር 

ወይም ቡድን ማለት ነው። በአንድ የአደገኛ ቦዘኔዎች ቡድን ያታቀፉ አባላት አንድ ዓይነት ስም፤ምልክት፤ንቅሳት፤ግራፊቲና አለባበስ ወይም ሌላ መለያ 

ባህሪይ ሊኖራቸው ይችላል። 
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የአደገኛ ቦዘኔነት ተግባር ማለት በአንድ ቡድን ወይም ቡድኑን እወክላለሁ በሚል ግለሰብ የሚፈፀም የትምህርት ቤቱን ፀጥታ የሚነሳ ወይም 

የተማሪዎችን ሰላምና ደህንነት ስጋት ላይ የሚጥል ተግባር ማለት ነው። የተከለከሉት ትግባራት የሚከተሉን የጨምራል። 

 የቡድኑን ዓርማ ወይ ምልክት በትምህርት ቤት ግቢ ማሳያት፤ 

 ከቡድኑ ጋር ህብረትን የሚያመለክቱ አልባሳት ለብሶ መገኘት፤ቲሸርት፤ኬፕ፤ ለምሳሌ ሻሽ፤ቀበቶ፤ጌጣጌጥ ወዘተ። 

 ከቡድኑ ጋር ህብረትን የሚያመለክቱ የእጅ ምልክት፤ንቅሳት ወይም የተላያዩ ነገሮችን መጠቀም፤ 

 ግራፊቲ በመሳሰሉትን ነገሮች የትምህርት ቤቱን ንብረት፤ወንበር ወዘተ ማበላሸት፤ 

 የአደገኛ ቦዘኔ አመፅ፤ዛቻና ማስፈራራት ተግባራትን መዝግቦ ለመያዝ፤ለማሠራጨት ወይም ለማስተላለፍ ዓላማ ኤለክቶሪኒክ መሣሪያዎችን 

መጠቀም / ኮምፒተር፤ ሞባይል፤ ካሜራ፤ቪድዮ ካሜራ፤ ካምኮደር፤ኤምፒ3 መጫወቻ ወዘተ/ ፤ 

 ተማሪዎችን፤ መምህራንና ሠራተኞ በጉዳትና ስጋት ላይ በሚጥል መልኩ ለአደገኛ ቦዘኔነት ምልመላ፤ማስፈራራት፤ ሆን ብሎና አቅዶ ትምህርት 

ቤት ለማወክ መሣሪያ በመታጠቅ ወይም በመጠቀም በወንጀል ተግባር መሰማራት ፤ 

 

በዚህ ክፍል በተሰጠው ትርጉም መሠረት ከአደገኛ ቦዘኔዎች ተግባር ጋር በተዛመደ ሕገወጥ ተግባር የሚሳተፉ ተማሪዎች በተራ ቁጥር #12 በተጠቀሰው 

ትምህርት ቤትን የማወክ የዲሲፕሊን ጉድለት ተጠያቂ ይሆናሉ። በዚህ የዲሲፕሊን ጉድለት ጥፋተኛነታቸው የተረጋገጠ ተማሪዎች ጉዳያቸው 

ለዲስትሪክት የዲስፒሊን ሰሚ አካል ይማራል፥ የሚወሰደውም ርምጃ ከትምህርት ቤትመታገድ፤ መባረር ወይም በተለዋጭ ትምህርት ቤት መመደብ 

ሊሆን ይችላል። በተጨማሪም ተማሪው የአደገኛ ቦዘኔነትን ለመካለከል በተዘጋጀ አስገዳጅ የካውስሊንግ አገልግሎት እንዲሳተፍ ይደረጋል። 

ተማሪዎች ከአደገኛ ቦዘኔነት ጋር የተዛመደ ተግባር መፈጸማቸው ሲጠረጠር ወላጆች፤ሕግ አስከባሪዎችና ሌሎች የሚመለከታቸው ሰዎች ኢንዲያውቁት 

ይደረጋል። ከአደገኛ ቦዘኔነት ጋር በተዛመደ ተግባር የሚሳተፉ ተማሪዎች በሕግ ቁጥር (O.C.G.A. §§ 16-15-3, 16-15-4) በተደነገገው መሠረት 

ተገቢውን ቅጣት ይቀበላሉ።  

 

ከአደገኛ ቦዘኔነት ጋር በተዛመደ ተግባር ዛቻና ማስፈራራት የደረሰባቸው ወይም በትምህርት ቤት ስጋት ያደረባቸው ተማሪዎች ስጋታቸውን ለመምህር፤

ለካውንስለር፤ ለርእሰ መምህር ወይም ለምክትሉ ወይም ለጆርጂያ ትምህርት ቢሮ የአደገኛ ቦዘነኔት ተግባር ሪፖርት ማድረጊያ ቀጥታ የስልክ ቁጥር 1-
877-SAY-STOP (1-877-729- 7867) ወይም በDeKalb ካውንቲ ትምህርት ቤት አውራጃ የማንቂያ ቀጥታ ስልክ መስመር 1-888-
475-0482 በመደወል ሪፖርት ማድረግ አለባቸው። ከአደገኛ ቦዘኔነት ተሳትፎ መላቀቅ  የሚፈልጉ ተማሪዎች እምነት ለሚጥሉበት መምህር ወይም 
ሠራተኛ  ጉዳያቸውን  በመንገር ድጋፍና  ምሪት መጠየቅ  አለባቸው። ትምህርት  ቤቱም ሆነ  ትምህርት  ጽሕፈት ቤቱ  ከአደገኛ  ቦዘኔት  ተግባር መታቀብ 
ለሚፈልጉ ተማሪዎች ለእዚሁ  ዓላማ ወደ ተቋቋሙ ድርጅቶች አገልግሎታቸውን እንዲጠቀሙ መረጃ መስጠት ይጠበቅባቸዋል። 
 

 

በተማሪዎች የሚፈፀሙ ወንጀሎችን ሪፖርት የማድረግ ግዴታ 

በሕግ ቁጥር (O.C.G.A. § 20-2-1184).  

እንደተደነገገው የትምህርት አስተዳደሩ፤ መምህራንና ሠራተኞች ወንጀሎችን ሪፖርት የማድረግ ግዴታ አለባቸው። ቀጥለው የተመለከቱት የተማሪዎች 

የነምግባር ጉድለት ተጠቂ ነን የሚሉ ተማሪዎች ጉዳያቸውን ለትምህርት አስተዳደሩ ወይም ለማዕከላዊ አስተዳደር የደረሰባቸውን ጉዳት በመጥቀስ 

በጽሑፍ ሪፖርት ማድረግ አለባቸው ። (1) በተማሪዎች አማካኝነት በመህራን፤አስተዳደሩ ወይም ሌሎች ሠራተኞ ላይ የደረሰ ጉዳት፤ (2) በተማሪዎች 

አማካኝነት በሌሎች ተማሪዎች ላይ የደረሰ ጉዳት፤ (3) በርእሰ መምህሩ ግምት ተማሪውን ለረጅም ጊዜ መታገድ ወይም ከትምህርት ቤት 

ለመባረር የሚያደርስ ቅጣት የሚያስከትል በትምህርት ቤት ንብረት ወይም በመምህራን፤በትምህርት አስተዳደር፤ሠራተኞና ሌሎች ተማሪዎች የግል 

ንብረት ላይ የደረሰ ጉዳት፤ 

 

ሕገወጥ/አደገኛ/አጠራጣሪ ነገሮች 

ሕገወጥ/ አደገኛ/አጠራጠሪ ቁሳቁስ ተማሪዎች ማናቸውንም ከትምህርት ቤት የተከለከሉትን ጨምሮ ሀገወጥ፤አደገኛ ወይም አጠራጣሪ ቁሳቁስ ለትምህርት 

አስተዳደሩ ወይም ለሠራተኞች ሪፖርት ማድረግ አለባቸው። ተማሪዎች እንዲህ ዓይነቶችን ቁሳቁስ መንካት፤ ለሌሎች ተማሪዎች መስጠትና መቀበል 

የላባቸውም። 

ማሸማቀቅ፤ዓመፅ፤ጦር መሣሪያና አደገኛ መድኃኒት/ዕፅ ሪፖርት ለማድረግ ቀጥታ የስልክ መስመር፤ 

በጆርጂያ የትምህርት ቢሮ ስፖንሰርነት የሚሠራው ይህ የስልክ መስመር 24 ሰዓት አገልግሎት የሚሰጥ ሲሆን ተማሪዎች ስማቸውን መግለፅ 

ሳያስፈልጋቸው ስለማሸማቀቅ፤አመፅና የጦር መሣሪያ ቀጥታ 1-877-SAY-STOP (1-877-729-7867) ወይም በDeKalb ካውንቲ ትምህርት 

ቤት አውራጃ የማንቂያ ቀጥታ ስልክ መስመር 1-888-475-0482 በመደወል ሪፖርት የሚያደርጉበት ነው። መረጃው ለትምህርት ጽህፈት ቤትና 

ለሕግ አስከባሪ አካላት እንዲደርሳቸው ይደረጋል።መረጃው እንደደረሰ የማጣራት ሂደቱ ይቀጥላል። 

 

ተማሪዎች ሞባይልና የአሌክትሮኒክ መገናኛን መጠቀም የሚችሉ ስለመሆኑ 
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ሱፐሪንተንደንቱ በሚያስቀምጡት መመሪያ መሠረት ተማሪዎች የአሌክትሮኒክ መገናኛዎችን መጠቀም ይችላሉ። የ ኤሌክትሮኒክ መገናኛዎች የመማር 

ማስተማር ሂደቱን ወይም የትምህርት ቤት ተልኮውን ማስተጓጐል ወይም ጉዳት ሊያስከትሉ የሚችሉ መሆን እንደሌለባቸው መመሪያው 

ያስቀምጣል። ሁሉም ተማሪዎች የአሌክትሮኒክ መገናኛ ስለመጠቀም የሚከተሉትም ሕጎች ማክበር አለባቸው። 1. ሞባይል ጨርሶ ማጥፋት፥ በሳይለንት 

ወይም በቫይብሬሽን ማስቀመጥ አይቻልም። 

እንደየትምህርት ቤቱ መመሪያም ለማስተማር ዓለማ ካልተፈቀደ በስተቀር ትምህርት ከተጀመረበት እለት ጀምሮ ትምህርት ቤት እስከሚያበቃበት 

እለት ድረስ ከእይታ ውጭ መቀመጥ አለባቸው። (2) ለማስተማር ዓለማ ካልተፈቀደ በስተቀር የቴክስት መልዕክት መላክ ክልክል ነው። (3) ብርቱ 

ህመም ላለባቸው ተማሪዎች ወይም በአንዳንድ የተለዩ ሁኔታዎች መሣሪያው ለተማሪው ጤንነት አስፈላጊ መሆኑ ከታመነበት የትምህርት ቤቱ ርእሰ 

መምህር ሊፈቅድ ይችላል። 

 

ወላጆች ለተማሪዎች በትምህርት ስዓት ስልክ መወደወል፤ ኢሜል ወይም የቴክስት መልዕክት እንዳይልኩ ይጠያቃሉ። ለድንገተኛ ጉዳይ ወላጆች 

ወይም አሳዳጊዎች የትምህርት ቤቱን ስልክ መጠቀም አለባቸው። እነዚህን መመሪያዎች መጣስ የመገናኛ መሣሪያ መወረስን ያስከትላል። የተወረሱ 

የመገናኘ መሣሪያዎችም ተመለሻ የሚደረጉት ለወላጆች ወይ ለአሳዳጊዎች ይሆናል። 

 

ማስታወሻ፤ ያለርእሰ መምህሩ ፈቃድ በትምህርት ቤት ግቢ የሌላን ሰው ፎቶ ማንሳት ወይም ቪዲዮ መቅረፅ አይፈቀድም። 

 

ተማሪዎች በማናቸውም ሰዓት የኤለክትሮኒክ መሣሪያዎች ወይም ኢንተርኔት በመጠቀም ዛቻና ማስፈራሪያ ወይም ተገቢነት የሌለው መልዕክት 

ወይም ምስል ማስተላለፍ ከትምህርት ቤት ከባድ ቅጣት ከማስከተሉም በላይ በወንጀል የሚያስጠይቅ መሆኑን በብርቱ እናስጠናቅቃለን። 

 

የትምህርት ቤት ሥነምግባር መኮንንኖች 

የትምህርት ቤት ሥነምግባር መኮንንኖች የትምህርት ቤትን ሰላምና ፀጥታ ለማስከበር ፤ ለመከላከልና ምላሽ የመስጠት ፕሮግራሞች፤ከሕግ አስከባሪዎች 

ጋር አገናኝ፤ ሰላማዊ ትምህርት ቤት የመገንበት ዕቅድ አስፈፃሚ፤ የሕግ አስፈሚውና የሕግ ጉዳዮች አስረጅ ለተማሪዎች አርአያና ሞዴል ሁነው 

እንዲያገለግሉ የተመደቡ የቀድሞ ፖሊስ መኮንኖች ናቸው። ይሁን እንጅ የዲሲፕሊን መኮንኖች ራሳቸው የዲሲፕሊን ርምጃ አይወስዱም። ይሁን 

እንጂ የትምህርት አስተዳደርን ተክተው የዲሲፕሊን ጉዳዮችን ፕሮግራም መከታተል አይችሉም። የትምህርት ቤት አስተዳደር ሕግ የማስከበር 

አቅማቸውንና ልምዳቸውን ለመካፈል ከሥነምግባር መኮንንኖች ጋር ይሠራሉ። ነገር ግን የመደበኛ ሥራቸውን ውጤታማነት በሚገድቡ 

ተልዕኮዎችና ቦታዎች የሰነምግባር መኮንኖችንና ሌሎች ሕግ አስከባሪ አካላትን መመደብ የለባቸውም። የሥነምግባር መኮንኖች የትምህርት ጽሕፈት 

ቤት ቅጥር ሠራተኞች እንደመሆናቸው መጠን ከመደበኛ ሠራተኛ የሚጠበቀው የሙያ ግዴታ ሁሉ ይጠበቅባቸዋል። 

 

በጆርጂያ ስቴት ሕግ እንደተደነገገው መሣሪያ ይዘው ወይም ሲጠቀሙ የተገኙ በሕግ ቁጥር O.C.G.A. § 16-11-127.1 ፥ አደገኛ መድኃኒት/ዕፅ ይዘው 

ወይም ሲጠቀሙ የተያዙ በሕግ ቁጥር O.C.G.A. § 16-13-24 እስከ ሕግ ቁጥር O.C.G.A. § 16-13-32 ፤ በማንኛውም ወንጀል ተጠያቂዎች 

በአካል ወይም በንብረት ላይ ጉዳት ያደረሱ ወይም በትምህርት ቤት ላይ የአሸባሪነት ተግባርን ጨምሮ አመፅና ሁከት ያሥነሱ በጆርጂያ ታይትል 16 

የወንጀለኛ መቅጫ ሕግ መሠረት በቁጥጥር ሥር ውለው ክስ ይመሠረትባቸዋል። የትምህርት አስተዳደሩ የሕግ መተላለፍ መከሰቱ ሲጠረጥሩ ጉዳዩን 

ለሥነምግባር መኮንን ወይም ሌላ ሕግ አስከባሪ አካል ማሳወቅ አለባቸው። 

የሥነ ምግባር መኮንን ወይም ሌላ የሕግ አስክባሪ ወይም ለድንገተኛ ጉዳይ ምላሽ የሚሰጥ አካል ርምጃ እንዲወስድ ምላሽ ለመስጠት ፤ በትምህርት ቤት 

ግቢ በሚገኙበት ወቅት፤ ጉዳይ ለማጣራት፤ተጠርጣሪ በቁጥጥር ሥር እንዲውል ማዘዣ ለመስጠት የትምህርት አስተዳደሩ ክእነዚህ አካላት የሚሰጠውን 

መመሪያ ተቀብሎ ተግባራዊ ማድረግ ይጠበቅባቸዋል። የሥነምግባር መኮንኖችና ሌሎች የሕግ አስከባሪ አካላትን ተሳትፎ የሚጠይቁ ጉዳዮችን ሁሉ 

ወላጆችና አሳዳጊዎች በወቅቱ እንዲያውቁት መደረግ አለበት። 

ወላጆችና አሳዳጊዎች በሕግ ቁጥር (O.C.G.A. § 20-2-735) መሠረት ክእድሜ መስፈርት በታች ያሉ ወጣቶች ወሲብ ነክ የሥነምግባር ጉድለት 

የሚያስከትለውን የወንጀል ቅጣት እንዲሁም ወጣቶችን በፍርድ ቤት እንዳአዋቂዎች በሕግ የሚያስጠይቁ ጥፋቶችን በሚገባ እንዲያውቁ ማድረግ 

አለባቸው።ለተጨማሪ መረጃ የዲካልብ ካውንቲ ዓቃቤ ሕግ ድረገጽን 

http://www.dekalbda.org/DocumentView.aspx?DID=274&DL=1 ይመልከቱ። 
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የካምፓስ የፀጥታ ሠራተኞች 

የካምፓስ የፀጥታ ሠራተኞች የተማሪዎችንን የሠራተኞችን ሰላምና ደህንነት ለመጠበቅ፤ ለመማር ማስተማር ምቹ አካባቢ ለማስጠበቅ ፤ የትምህርት ቤት 

ግቢውን እንቅስቃሴ ህንፃዎቹን እየተዘዋወሩ ይቃኛሉ። የካምፓስ የፀጥታ ሠራተኞች በሁሉም ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶችና በበርካታ አንደኛ ትምህርት 

ቤቶች ተመድበው የሠራሉ። 

 

የወጣቶች/አዋቂዎች መኪና የመንዳት ኃላፊነት ድንጋጌ (TAADRA) 
 

እባክዎ ልብ ይበሉ፣ በአፕሪል 16፣ 2015 መደበኛ ሕግ ሆኖ የጸደቀው SB 100፣ በአሥራዎቹ የዕድሜ ክልል ውስጥ የሚገኙ ወጣቶች እና አዋቂዎች 

መኪና የማሽከረከር ኃላፊነት ድንጋጌ ላይ ከፍተኛ ለውጥ አምጥቷል፣ ይህም የተማሪዎችን ያለበቂ ምክንያት ለበርካታ ጊዜያት ከትምህርት መቅረትን እና 

አንዳንድ የሥነሥርሥርዓት ጥሰቶችን አስመልክቶ ሕገ-ደንብን ያለማክበር ዳታ ት/ቤቶች እንዲያቀርቡ ይጠበቅባቸው የነበረውን ግዴታ ያስወገደ በመሆኑ 

ነው። ከጁላይ 1፣ 2015 ጀምሮ አንድ ተማሪ በት/ቤቱ ተመዝግቦ የገባ መሆኑን እና ነገር ግን የመንጃ ፈቃድ ወይም የተለማማጅ መንጃ ፈቃድ ለማግኘት 

ብቁ በመሆኑ ከህዝብ ት/ቤት ወይም ከግል ት/በት መባረር እንደሌለበት ት/ቤቶች ያረጋግጣሉ። ከጁላይ 1፣ 2015 ጀምሮ፣ ትምህርት ቤቶች አዲሱን 

በትምህርት ቤት የመመደብን ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት/ሰርቲፊኬት ቅጽ/ፎርም እና ለመኪና መንዳት የመብት ብቁነት እድሳት ማረጋገጫ የምስክር 

ወረቀት/ሰርቲፊኬት ቅጽ/ፎርም ይጠቀማሉ። 

 

በተደጋጋሚ ሁከት የሚፈጥሩ ተማሪዎች 

በተደጋጋሚ ሁከት የሚፈጥሩ ተማሪዎች ከምላሽ እስከ እርምት ድረስ መሻሻል ማሳየት መቻላቸው ቀጣይነት ባለው ደረጃ በደረጃ ግምገማ ክትትል 

ይደረጋል። የጥፋት ርምጃዎች ከደረጃ 1 የመጀመሪያ ጥፋት ጀምሮ እስከ ደረጃ 3 ለተደጋጋሚ ጥፋት ሊደርስ ይችላል። 

በተደጋጋሚ ሁከት የሚፈጥሩ ተማሪዎች ለተወሰነ ጊዜ በፕሮቤሽን ሊቀጡ ይችላሉ። የትምህርት አስተደዳደሩ ከሥነምግባር መኮንንና ከወላጆች ጋር 

በመሆን የዲሲፕሊን ማረሚያ እቅድ ማዘጋጀት አለባቸው። 

በተደጋጋሚ ሁከት የሚፈጥሩ ተማሪዎች ወደ ትምህርት ቤቱ ሥነምግባር መኮንን/ /ካውንስለር፤ ሶሻል ወርከር፤የትምህርት ቤት ሳይኮሎጂስት፤ የተማሪዎች 

ድጋፍ ቡድን መሪ ወይም የተማሪዎች ድጋፍ ስፔሻሊስት/ ሪፈር መደረግ አለባቸው። 

 

የተማሪዎች ድጋፍ ቡድን 
 

የተማሪ ድጋፍ ቡድን ማለት ደረጃ 3 የእርምት ርምጃዎችን ተግባራዊ ለማድረግ ወይም የትምህርት፤ባህሪይ ወይም ሌላ ችግር ያለበቸውን ተማሪዎች 

በመገምገም የማረሚያ እቅድ ለማዘጋጀት የተቋቋመ ችግር ፈቺ ቡድን ማለት ነው። ተማሪው የተማሪ ድጋፍ ቡድን/ ድረጃ 3 ከደረሰ, የእርምት ርምጃዎቹ 

ለተወሰነ ጊዜ ይካሄዳሉ።  

 

ተማሪው የተማሪ ድጋፍ ቡድን/ ድረጃ 3, በምክትል ርእሰ መምህሩ ወይም መምህራን አባል በሆኑበት ኮሚቴ ተግባራዊ የተደረገ የእርምት ርምጃ ስኬታማ 

ካልሆነ አማራጭ ስትራቴጂ ተቀርፆ ተግባራዊ መሆን አለበት። የተማሪዎች ድጋፍ ቡድን ውጤቱን ለመገምገም ተከታይ ስብሰባ ያደርጋል። የተማሪዎች 

ድጋፍ ቡድን የተማሪውን የትምህርት ሥነልቦና የተማሪውን አስተሳሰብና በትምህርቱ ጠንካራና ደካማ ጎን ገምግሞ ያስቀምጣል።  

 

ተማሪው በቀጣይነት ከችግሩ መላቀቅ ካልቻለ ወይም ተማሪው ለእርምት ርምጃዎቹ የሚያሳየውን ምላሽ መሠረት በማድረግ ወደ ልዩ ትምህርት ፕሮግራም 

ሊመራ ይችላል። እንደነዚ ያሉ ልዩ ትምህርት መምሪያዎች ሲደረጉ፣ የወላጆች መገምገሚያ ጉባኤ (ፒሲኢ) እንዲደርሰው ተደርጎ፣ በግምገማ ሂደቱ ላይ 

ያሉት ቀናት በሙሉ ይከለሳሉ። ቀናት ኤስኤስቲ/አርቲአይ መዝገቦችን ጨምሮ፣ ቀድመው የተጠናቀቁ የግምገማ ሂደቶችን ያጠቃልላል። ልዩ ትምህርት 

ብቁነት ስብሰባ ተማሪው የሚያገኘውን የልዩ ትምህርት አገልግሎት ይወስናል። 
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ተማሪን ከክፍል ማስወገድ 

 

በስቴት ሕግ ቁጥር  (O.C.G.A. § 20‐2‐738) መሠረት አንድ መምህር በተደጋጋሚ ሁከት የሚፈጥር ተማሪን ፤ ስለተማሪው ቀደም ሲል በዚሁ መምህር 
ረፖርት የቀረበበትና የማስተማር ተግባሩን በትክክል ለማከናወን ካልቻለ ወይም መምህሩ ተማሪው ለሌሎች ተማሪዎች ስጋት  ነው ብሎ ካመነበት ከክፍል 
ሊያስወጣው ይችላል። ተማሪውን ከክፍል የማስወገድ ርምጃ የወሰደ መምህር በዕለቱ መጨረሻ ወይም በማግስቱ ጥዋት ጉዳዩን በጽሑፍ ለርእሰ መምህሩ 
ወይም ለትምህርት አስተዳደሩ ሪፖርት ማድረግ አለበት። የትምህርት አስተዳደሩ ተማሪው ከክፍል እንዲወጣ በተደረገ በአንድ ቀን ጊዜ ውስጥ የመምህሩን 
ሪፈራል ቅጅና ወለጆች ትምህርት ቤቱን ማነጋገር  የሚችሉበትን  አድራሻ ጨምሮ ጉዳዩን  ለወላጆች ማሳወቅ  አለበት። ተማሪው ከትምህርት ቤት ከታገደ 
የትምህርት አስተዳደሩ በአንድ ቀን ጊዜ ውስጥ ወይም በሚቀጥለው ቀን ከመምህሩ ጋር ይነጋገራል።  የትምህርት አስተዳደሩ ክክፍል ለታገደው ተማሪው 
የታገደበትን ምክንያት ጽሑፍ ይሰጣል። መምህሩ የታገደው ተማሪ ወደ ክፍሉ እንዲመለስ የማይስማማ ከሆነ ወይም የተማሪው የሥነምግባር ጉድለት ወደ 
ክፍል እንዲመለስ የሚያስችለው ካልሆነ ወይም ተማሪው የተማሪዎች የሥነሥነ-ሥርዓት መመሪያ፤ የተማሪዎች መብቶች እና ኃላፊነቶች እንዲሁም ባህሪይ 

ማጎልበቻ መመሪያ ተላልፎ ከተገኘ የትምህርት አስተዳደሩ በእለቱ መጨረሻ 10 ቀን የሚደርስ በትምህርት ቤት ወይም ከትምህርት ቤት ውጭ መታገድ ቅጣት 

እንዲያውቅ ያደረጋል። ከ10 ቀን የበለጠ መታገድ ወይም መባረር ጉዳዩ በዲሲፕሊን ሰሚ አካል ወይም በትምህርት ቦርድ መወሰን አለበት።  
 

መምህሩ  የታገደው ተማሪ ወደ  ክፍሉ  እንዲመለስ  የማይስማማ  ከሆነና  አስተዳደሩ  የዲሲፕሊን  ርምጃ  የማይወስንበት  ከሆነ, ተማሪው  ከክፍል  ከታገደ 
በሁለት ቀን ጊዜ ውስጥ  አስተዳደሩ  የተማሪዎች ምደባ ኮሚቴውን  ስብሰባ ይጠራል፥ ኮሚቴውም ተማሪው ወደ ክፍል  መመለስ አለበት ወይስ የለበትም 
የሚለውን ይወስናል።  የምደባ ኮሚቴው ተማሪው ከክፍል ከታገደ በሦስት ቀን ጊዜ ውስጥ ውሳኔ ይሰጣል። በዚህ ጊዜ ውስጥ መምህሩ ወደ ክፍሉ 

እንዲመለስ ካልፈቀደ አስተዳደሩ ተማሪው ከታገደበት ክፍል ሌላ ጊዚያዊ ምደባ ይሰጣል። አንድ መምህር በአንድ የትምህርት ዘመን ሁለት ተማሪዎች 
ከክፍሉ ቢያግድና የተማሪ ምደባ ኮሚቴው ያለው የተሻለ አማራጭ ተማሪዎቹን ወደ ክፍል መመለስ እንደሆነ ቢወስን የሙያ ማበልፀግያና ክፍሉን እንዴት 
መያዝ እንዳለበት ስልጠና መውሰድ ይጠቅበታል። እናንዳንዱ ትምህርት ቤት ሦስት አባላት ያሉት ኮሚቴ ማቋቋም አለበት።  
 
የትምህርት ፋኩልቲው ሁለት መምህራንናን አንድ ተተኪ ርእሰ መምህሩ ደግሞ አንድ ሠራተኛ በአባልነት ይመርጣል። አንድ ትምህርት ቤት ከአንድ የበለጠ 
የተማሪዎች ምደባ ኮሚቴ ሊኖረው ይችላል፥ ሆኖም እያንዳንዱ ኮሚቴ ሦስት አባላት ሊኖሩት ያስፈልጋል። የኪሚቴ አባላት ምርጫ እንደሚከተለው 

ይከናወናል። (1) ርእሰ መምህሩ ፈቃደኞችን  ከዚያም ጥቆማ ይጠይቃል (2) በፋኩልቲ ስብሰባ በሚስጥር ድምፅ ይሰጣል (3) የድምፅ ቆጠራውም ውጤት 
መምህር እንደዲመዘግብ ይደረጋል (4) የድምፅ ቆጠራውን ውጤት ፋኩልቲው እንዲያቀው ይደረጋል። መምህሩ ተማሪው  ወደ ክፍል እንዳይመለስ ከወሰነና 
አስተዳደሩ በተማሪው ላይ የራሱን ርምጃ ካልወሰደበት የተማሪ ምደባ ኮሚቴው  በአብላጫ  ድምፅ ስለተማሪው ምደባ ውሳኔ ይሰጣል።  የተማሪው ወደ ክፍል 

መመለስ ለሌሎች ስጋት ነው ብሎ ከአመነበት መምህሩ ይህንኑ  አስቀድሞ ሪፖርት ማድረግ አለበት። ኮሚቴው የሚከተለው ሥልጣን አለው፥ (1) ተማሪውን 
ወደ ክፍል መመለስ ብቻኛ አማራጭ ከሆነ ተማሪውን ወደ ክፍሉ ይመለሳል። (2) ለተገቢ ርምጃ ተማሪውን ወደ አስተዳደር ይመራል። 

የኮሚቴው ውሳኔ በፅሑፈ የሚቀርብ ሆኖ መመህሩ ተማሪውን ከክፍሉ ክአገደበት በሦስት ቀን ውስጥ መከናወን አለበት። የተማሪ ምደባ ኮሚቴ ተማሪውን 

ወደ ክፍል ላለመመለስ ከወሥነ አስተደዳደሩ ተማሪውን ከትምህርት ቤት ወይም ከትምህርት ቤት ውጭ ማገድ ይችላል። ማንኛውም በተማሪው ላይ 

የሚወሰደው የዲሲፕሊን ርምጃ መልዕክቱ እንደደረሳቸው እንደያሳውቁ በመጠየቅ ለወላጆች በፅሑፍ እንዲደርሳቸው ይደረጋል። 

መከላከልና የእርምት ርምጃ 

 

መከላከልና የእርምት ርምጃ የአቻ ለአቻ ውይይት፤ እርቅ፤ አደገኛ መድኃኒት/ዕፅን በተመለከተ ትምህርት፤ የወላጅ ሚና ትምህርት፤ ግብረገብነት 

ትምህርት፤ የህይወት ክህሎት ስልጠና ወዘተ የመሳሰሉትን ጨምሮ ለተማሪች በርካታ ፕሮግራሞችን ያካተተ ነው። 

 

ለስኬት አማራጭ የእርምት ርምጃ POINTS (Providing Optional Intervention Needed To Succeed) የተባለው ፕሮግራም 

ደግሞ ተማሪዎችን ልዩነታቸውን እንዴት እንደሚፈቱ፤ ጭንቀትንና ንዴትን እንዴት እንደሚያስወግዱና ከሌሎች ጋር የመግባባትን ክህሎት እንዲጨብጡ 

ይረዳል። በግጭት የተሳተፉ ተማሪዎች ወደ ለስኬት አማራጭ የእርምት ርምጃ ፕሮግራም ይመራሉ። ይህ ፕሮግራም ቅዳሜ ቅዳሜ የሚካሄድ ሲሆን 

ግጭትን ለመከላል የሚረዳ ትምህርት ነው። በተማሪዎች መካከል ያሉትን ልዩነቶች ለማጥበብ ወላጆት እንዲህ ዓይነት ፕሮግራም ባመሰታፍ 

እንዲያበረታቱ ይጠየቃሉ። 

መከላከል/መታረም ውጤት ለማግኘት GRIP (Gaining Results Intervention/Prevention) የተባለው የአደገኛ መድኃኒት/ዕፅ ትምህርት ፕሮግራም 

ደግሞ በተማሪዎች የሥነሥነ-ሥርዓት መመሪያ፤ የተማሪዎች መብቶች እና ኃላፊነቶች እንዲሁም ባህሪይ ማጎልበቻ መመሪያ እንደተቀመጠው አደገኛ 

መድኃኒት/ዕፅን በተመለከተ ለመጀማሪያ ጊዜ ጥፈተኞች የሚሰጥ ትምህር ነው። በቁጥር 5ሀ የተመለከተው የማሠራጨት የመሸጥ ጥፋት የፈፀሙ፤ ወንጀል የፈፀሙ፤ 

ተደጋጋሚ ጥፋት የፈፀሙ በሰሚው መኮንን ወይም DeKalb (የዲካልብ) ቦርድ ካልተወሰነ በስተቀር የትምህርቱ ተጠቃሚ ሊሆኑ አይችሉም። 
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የሰላማዊ ትምህርት ቤቶች ኦዲት 

 
የዲካልብ ካውንቲ ትምህርት ጽሕፈት ቤት በትምህርት ቤቶች አካባቢ ሰላምና ደህንነት ለማረጋገጥ ይሠራል። ጥናቶች እንደሚያመለከቱት ዓመዕና 

ወንጀልን ለመከላከል ተማሪዎችን መቆጣጠርና መከታተል አስፈላጊ መሆኑን ያመለክታሉ። ተማሪዎች በትምህርት ቤት ሰላምና ደህንነት እንዲሰማቸው 

አዋቂዎች ሊቆጣጠሩአቸው ይገባል። ስለሆነም የሰላማዊ ትምህርት ቤቶች ኦዲት ዓላማ በተለይም በሽግግር ወቅት የተማሪዎችን ሱፐርቪሲን 

መከታተል፤ተማሪዎች የተማሪዎች መብቶች እና ኃላፊነቶች እንዲሁም ባህሪይ ማጎልበቻ መመሪያ በሚገባ መረዳታቸውን መገምገም በከፍተኛ ሁለተኛ 

ትምህርት ቤቶችና በተወሰነ አንደኛ ትምህርት ቤት ደረጃ ተመደቡትን የሕግ አስከባሪ አካሎች ማኔጅ ለማድረግ፤ በትምህርት ቤት ግቢ ድንገተኛ 

ቀውስ ሲፈጠር ምን መደረግ እንዳለበት፤ ተማሪዎች ሰላም ይሰማቸው እንደሆነ ጥናቶች ማድረግን ያካትታል። 

የሰላማዊ ትምህርት ቤቶች ኦዲትተማሪዎችና ሠራተኞች ሰላምና ደህንነቱ የተጠበቀ አካባቢ ውስጥ መማርና መሥራት እንዲችሉ ነው። የኦዲቱም 

ዓላማም: (1) ለአካባቢ ባለስልጣናት ስለትምህርት ቤቶች ሠራተኞች ቁጥጥርን በተመለከተ መረጃዎች ለመስጠት፤ (2) ስለትምህርት ቤት ሰላምና 

ደህንነት የተማሪዎችን ስሜት የሚገመግሙ ጥናቶች ማካሄድ፤ (3) ሠራተኞች ድንገተኛ ቀውስ በሚፈጠርበት ወቅት መወስድ ስለሚገባቸው ርምጃዎች 

(4) የህንፃዎችና የአካባቢ ቅኝት፤ 

 

የሰለጠኑ ደህና የትምህርት ቤት አስተዳደሮች የዓመቱን በሙሉ ዋንኛ የትምህርት ቤት አስተዳደ ሥራዎችን ያከናውናሉ። የኦዲት ቡድኑ ትምህርት ቤት 

ግቢ ከደረሰ በኋላ መድረሱን ለርእሰ መምህሩ ያሳውቃል። የኦዲት ቡድኑ የትምህርት ቤቱን ካርታ፤ የክፍለ ጊዜ ፕሮግራም፤ የኦዲት ዝርዝር መጠይቆች 

ይዘው በትምህርት ቤቱ ወደ ተመደበላቸው ስፍራ በማምራት መረጃ ይሰበስባሉ፤ የተመለከቱን ይመዘግባሉ። በአጠቃላይ ሂደቱ 35 ደቂቃ ያህል 

ይፈጃል። የኦዲቱ ውጤት ለመጀመሪያ ደረጃና ሁለተኛ ደረጃ በተቀመጠው መስፈርት መሠረት ነጥብ ይቀመጥለታል። የኦዲት ውጤቱ 

ለሱፐሪንቴንደንት፤ ለምክትሉ፤ ለትምህርት ቤቱ አመራር፤ ለአገልግሎት ክፍሉ፤ ለሕግ ባለሙያው፤ ለርእሰ መምህሩና ለምክትሉ እንዲደርሳቸው 

ይደረጋል።  

የሰላማዊ ትምህርት ቤቶች በታማኝነት ለማከናወን ለዚሁ የስልጠና ሞጁል ይዘጋጃል። የትምህርት ቤቱ ሠራተኞች ሰላማዊ የኦዲት ሂደትን 

በተመለከተስልጠና የብቃት ፈተና ይወስዳሉ። በተጨማሪም የትምህርት አስተዳደሩ፤ ሠራተኞና ተማሪዎች ስለሰላማዊ ትምህርት ቤቶች ኦዲት ሂደት 

ስልጠና ይሰጣቸዋል። የሰላማዊ ትምህርት ቤቶች ኦዲትየተማሪዎችን የዲሲፕሊን ረፈራል ከመቀነሱም በላይ መታገድን ይቀንሳል ተብሎ ይታመናል። 

የተማሪዎች አለባበስ ደንብ 

 

የትምህርት ቤት ክባቢ ለመማር ማስተማር ምቹ መሆን አለበት። የተማሪው አለባበስ በአዎንታዊም ሆነ በአሉታዊ መንገድ በትምህርት ቤቱ ገጽታ 

ላይ ተፅዕኖ አለው። ተማሪዎች አለባበስን በተመለከተ የትምህርት ጽሕፈት ቤቱን መመሪያ መጠበቅ አለባቸው። ቀጥለው የተዘረዘሩትን የ አለባበስ 

ደንቦች የተላለፉ ተማሪዎች (ከገጽ 43-44) እንደተመለከተው ጥፋት ቁጥር 25 በመተላለፍ በዲሲፕሊን ተጠያቂ ይሆናሉ። 

 ተማሪዎች የተለየ አለባበስ በሚጠቁ ፕሮግራሞች ለአብነትም ጋዎን ወይም መነፅር መልበስ የሚጠበቅባቸው ክሆነ ይሕንኑ ማድረግ 

የጠበቅባቸዋል። 

 የመማር ማስተማር ሂደቱን የሚአስተጓጉል ወይም ለሌሎችን ተማሪዎች ደህንነት ስጋት የሆነ አለባበስ፤ ጌጣጌጥ ፤ ንቅሳት ክልክል ነው። 

 አደገኛ መድኃኒት/ዕፅ፤ አልኮልና ትምባሆ መጠቀምን ወይም የአደገኛ ቦዘኔቆችን ባህሪይና ተግባር የሚያበረታታ፤ አለባበስ፤ ንቅሳት፤ ምልክቶች፤ 

አርማዎችን መጠቀም ክልክል ነው። 

 አስፀያፊ ወም ጨዋነት የጎደለው ቃል፤ ምስል፤ ዲያግራም ወዘተ ያለበት አለባበስ፤ አመፅን የሚቀሰቅሱ፤ ልቅ ወስብን የሚያበረታቱ፤ የአንድን ሰው 

ብሄር፤ ጎሳ፤ ቀለም ዘር፤ ወሲባዊ ዝንባሌ፤ አካል ጉዳተኛነት የሚአንቃሽሹ አባብሎችን የያየዘ አለባበስ ክልክል ነው። 

ሱሪ ከወገብ በታች መታጠቅ፤ እርቃንንነት፤ የተገላለጠ አለባበስ፤ ነጠላ ጫማ ወዘተማናቸውንም እንቅስቃሴ የሚገድብ አለባበስ ክልክል ነው። 

 

ማስታወሻ: ተማሪዎች አለባበስን በተመለከት ለተጨማሪ መረጃ የእያንዳንዱን ትምህርት ቤት መመሪያ መከተል አለባቸው። 

 

የእስፖርተኛነት ደንብ 

 

ክብር ለራሳችን፥ ክብር ለትምህርት ቤቱ፤ ክብር ለእንግዶች የትምህርት ቤቱን መልካም ገጽታ በህብረተሰቡ ዘንድናና በትምህርት ቤት የውድድር 

መድረኮች ለመገንባት ይረዳል። 

የተሳታፊዎች ኃላፊነት 

 የታረመ ቋንቋ መጠቀም፤ 

 ተቃራኒ ቡድኖችን አዘጋዥም ሆኑ ተጋባዥ ተገቢውን ክብር መስጠት፤ 

 ሁልጊዜ ራስን መግዛት ፤ 

 የባለስለጣናትን ሕግ የመተርጎም ሥልጣን ማክበር; ፤ 

 ትምህርት ቤትን በመልካም ሁኔታ የመወከል ኃላፊነትን መረዳት፤፤ 



 

66  

 በተመልካቹ ዘንድ አዎንታዊ አቋምን ማሳያት፤ 

 ለጠብ የሚጋበዝ ማንኛውም ተጫዋች ወይም ወደ ጠቡ ቦታ ሂዶ የሚሳተፍ ተጠባባቂ ተጫዋች ከሜዳ ውጭ የመቀመጥ ቅጣት 

ይጠብቀዋል ፤ 

 ተጨዋቾች ከጨዋታው በፊትና በኋላ ከጨዋታው ባለ ስልጣኖች ቁጥጥር ውጭ እንኳን ቢሆኑ ስፖርታዊ ጨዋነት 

ይጠበቅባቸዋል። ጠብ ጫሪነትና መጣላት ክልክል ነው። 
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ለብቻ መለየትና በቁጥጥር ሥር ማዋል 

የጆርጂያ የትምህርት ቦርድ ተማሪዎችን በቁጥጥር ሥር ስለማዋል ሕግ ቁጥር 160-5-1.35 ን ጁላይ 8 2010 ዓም ደንግጓል። ኦክቶበር 7 
2010 ዓም የወጣው የጆርጂያ የትምህርት ቦርድ ፖሊሲ መግለጫ ኮድ JGF (2) የጆርጂያን ሕግ የሚጠይቀውን መስፈርት ያሟላል። የዲካልብ 

ፖሊሲ እንደሚከተለው ቀርቧል። 

 

ለብቻ መለየትና በቁጥጥር ሥር ስለማዋል የጆርጂያ የትምህርት ቦርድ ፖሊሲ መግለጫ ኮድ  

JGF (2) 
የዲካልብ ትምህርት ቦርድ የተመዘገቡ ተማሪዎችን ለብቻ መለየትና በቁጥጥር ሥር ስለማዋል አስመልክቶ የሚከተለውን 

የአፈጻጸም መመሪያ አውጥቷል። 

1. በጆርጂያ ትምህርት ቢሮ ሕግ ቁጥር 160-5-1-.35 እንደተደነገገው ኬሚካል፤ መካኒካል ዘዴ በመጠቀም ፤ በሆድ አስተኝቶ 

ተማሪን መያዝና በቁጥጥር ሥርማዋል በዲካልብ ካውንቲ የትምህርት ዲስትሪክት የተከለከለ ነው። 

 

2. በጆርጂያ ትምህርት ቢሮ ሕግ ቁጥር 160-5-1-.35 እንደተደነገገው ተማሪን ለብቻ መለየት በዲካልብ ካውንቲ የትምህርት 

ዲስትሪክት የተከለከለ ነው። 

 

ሀ. ተማሪን ለብቻ መለየት ሁከትን በማርገብ ወይም ተማሪን በመያዝና በቁጥጥር ሥር በማዋል ተግባር የሰለጠነ ሰው 

በአልተቆለፈ    ክፍል ውስጥ አንድ ላይ መገኘትን አይጨምርም። 

ለ . ተማሪን ለብቻ መለየት በተማሪ ላይ ባህሪይ ጉድለት የእርምት ርምጃ ለመውሰድ የሚተገበረውን ‘’ታይም አውት’’ መባልን 

ወይም ለጊዜው ከክፍል መግባት መከልከልን አይጨምርም። 

 

ሐ. ተማሪን ለብቻ መለየት በትምህርት ቤት ውስጥ መታገድን፤ ወይም በተማሪ ጥያቄ የሚፈቀደውን በሌላ ያልተቆለፈ 

ክፍል የሚደረገውን እረፍትአይጨምርም። 

 
3. አንድ ተማሪ ለራሱና በዙሪያ ለሚገኙ ስጋት በሚሆንበት ጊዜና ተማሪው ለቃል ትዕዛዝ ወይም ቀለል ላለ ርምጃ የማይታዘዝ ከሆነ 

ተማሪን በቁጥጥር ሥር ማዋል ሥራ ላይ ይውላል። 

 

ሀ. ተማሪን በቁጥጥር ሥር ማዋል የሚከተሉትን አይጨምርም። ከተማሪን ደህንነት ለመጠበቅ ዓላማ የሚደረግ ከሆነ፤ 

ክህሎት ለማስተማር አቅጣጫና ምሪት መስጠት፤ አንድን ቦታ ለማመልከት ወይም አቅጣጫን ለመጠቆም የሚደረግ ከሆነ፤ 

 

ለ. በቁጥጥር ማዋልን ለሚከተሉት መጠቀም ክልክል ነው። 

፩. ለዲሲፕሊን ርምጃ ወይም ቅጣት፤ 

፪. ተማሪን በቁጥጥር ሥር ማዋል የማይቻል ከሆነ፤ 

፫. በተማሪው የትምህርት መረጃ ላይ እንደተቀመጠው ተማሪው የአእምሮ፤ ሜዲካል ወይም የአካል ችግር ክአለበት፤ 

  ሐ. አንድ ተማሪ ለራሱና በዙሪያ ለሚገኙ ስጋት በማይሆንበት ጊዜና በጭንቀት ውስጥ ከሆነ፤ 

4.  አንድ ሠራተኛ ተማሪን በቁጥጥር ሥር ማድረግ ከመቻሉ በፊት ለዚሁ የተዘጋጀውን ስልጠና ማጠናቀቅ አለበት።  

ሀ.  ይህ የስልጠና ፕሮግራም ዕውቅና ያለው ሆኖ መከላከል፤ ቀውስ ማርገብና ቁጥጥር ሥር ማዋልን ጨምሮ ሁሉን 

ባህሪይ ማረሚያ ስትራተጂዎች ያጠቃለለ መሆን አለበት። 

ለ. የትምህርት ቤት ፕሮግራሞች እነዚህን ስልጠናዎችና የተሳታፊዎችን ዝርዝር መዝግበው መያዝ አለባቸው። እነዚህ 

መረጃዎች ለጆርጂያ የትምህርት ቢሮና ጥያቄ ለሚያቀርብ ማንም ሰው መሰጠት አለበት። 

ሐ. ተማሪን በቁጥጥር ሥር በማዋል ስልጠና ያልወሰደ ሰው የሌሎችን ደህንነት ለመጠበቅ ግድ ሲሆንበትንትና ተማሪን 

በቁጥጥር ሥር በሚታውልበት ጊዜ የለሎችን ተማሪዎች እርዳታ መጠበቅ አለበት። 

 

5. ተማሪው በቁጥጥር ሥር በሚውልበት ጊዜ ሌላ ሠራተኛ ወይም የትምህርት አስተዳደር ሁኔታውን መከታተል አለበት። 

ተማሪን በቁጥጥር ሥር የማዋሉ ሂደት ጉዳዩን በሚከተታተሉ ሰዎች ለእያንዳንዱ ተማሪና ለእያንዳንዱ ድርጊት ተመዝግቦ 

መያዝ አለበት። 

6. ተማሪው በቁጥጥር ሥር በሚውልበት ጊዜ ትምህርት ቤቱ በአንድ ቀን ጊዜ ውስጥ ለወላጆች ወይም ለአሳዳጊዎች ማሳወቅ 

ይገባል። 

7. ይህ ፖሊሲ በተማሪው ላይ ከላይ በአንቀጽ 2 እንደተጠቀሰው ታይም አውትና ከክፍል ማስወጣት የመሳሰሉትን አምጃዎች 

ከመውሰድ አይከለልክልም። 

8. ይህ ፖሊሲ የተማሪዎችን ጠብ ለማርገብ የሚወሰዱትን ርምጃዎች አይከለክልም። 
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9. ተማሪዎችን ከስጋትና ከአካል ጉዳት ለመከላክል ተማሪን በቁጥጥር ሥር ማዋል አስፈላጊነቱ ላይ መወሰንና አስፈላጊውን 

ርምጃ መውሰድ እንደየሁኔታው የሚወሰን ነው። 

10. አንዳንድ ጊዜ ተማሪው በራሱ ላይና በሌሎች ላይ ጉዳት የሚያደርስ ከሆነ የሕግ አስከባሪ አካላትን ወይም የድንገተኛ ህክምና 

ባለሙያዎችን እርዳታ መጠየቅ ያስፈልጋል። 

 

11. የሕግ አስከባሪዎች ወይም የድንገተኛ ህክምና ባለሙያዎች ተማሪውን ከትምህርት ቤት በሚያስወጡበት ጊዜ የትምህርት ቤት 

አስተዳደሩ ወዲያውኑ ለወላጆች ወይም ለአሳዳጊዎች ማሳወቅ አለበት። 

 

 

ክፍል 504 ሥር ለተማሪዎችና ለወላጆች መብት ስለማሳወቅ 

 

የ1973 መልሶ ማቋቋም ድንጋጌ ክፍል 504 ወይም በተለምዶ ክፍል 504 ተብሎ የሚጠራው ማግለልን የሚከለክል በዩናይትድ ስቴስ ኮንግረስ 

የፀደቀ ድንጋጌ ነው። 

የክፍል 504 ዓላማ ማግለልን በመከላከል የአካል ጉዳት ያለባቸው ተማሪውዎች እንደሌሎች የአካል ጉዳት የሌለባቸው ተማሪዎች ሁሉ እኩል 

የትምህርት ዕድል እንዲያገኙ ማስቻል ነው። 

ስለክፍል 504 ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት ወይም ጥያቄ ከአለዎት በሚከተለው አድራሻ የዲስትሪክት አስተባባሪን ይጠይቁ። 

 

504 Coordinator 

5829 Memorial Drive 

Stone Mountain, Georgia 30083 
ስልክ: 678-676-1980 

 
የክፍል 504 የተግባር አፈፃጻጸም በፈደራል ሬጉሌሽን ኮድ 34 ክፍል 104 እንደተቀመጠው ለተማሪዎና ወላጆች የሚከተሉትን መብቶች ይሰጣል። 

 

1. ልጅዎ አንደሌሎች የአካል ጉዳት የሌለባቸው ተማሪዎች ሁሉ ፍላጎቱን የሚመጥን ትምህርት የማግኘት መብት አለው /ፈደራል ሬጉሌሽን ኮድ 

34 CFR 104.33/። 
 

2. የአካል ጉዳት የሌለባቸው ተማሪዎችም ወይም ወላጆቻቸው እንዺከፍሉ ከሚጠበቅባቸውን ክፍያ ከመክፈል በስተቀር ልጅዎ ነጻ ትምህርት 

የማግኘት መብት አለው። ኢንሹራንስ ተቋማት ወይም ሶስተኛ እንዲሁ በሕግ እንደተቀመጠው ለአካል ጉዳተኛ ተማሪ መስጠት ያለባቸውን 

አገልግሎት እንደሌሎች የአካል ጉዳት ለሌባቸው ተማሪዎች ሁሉ መፈፀም አለባቸው። 34 CFR 104.33። 
 

3. ልጅዎ እንደ ሌሎች የአካል ጉዳት የሌባቸው ተማሪዎች ሁሉ ማንኛውም ፍላጎቱን የሚመጥን ትምህርት የመከታተል መብት አለው። 34 CFR 
104.34። 

 

4. ልጅዎ ለሌሎች የአካል ጉዳት የሌለባቸው ተማሪዎች ሁሉ በሚፈቀዱት ተቋማት፤ በአገልግሎቶችና ፕሮግራሞች ሁሉ የመሳተፍ መብት 

አላቸው።34 CFR 104.34። 
 

5. ለክፍል ተጠቃሚነት ውሳኔ ከመደረሱ በፊት ልጅዎ ሁኔታው እንዲገመገም የመጠየቅ መብት አለው።34 CFR 104.35። 
 

6. የትምህርት ጽህፈት ቤቱ ልጅዎ መስፈርቱን ማሟላቱን ለመገምገም ለሚጠይቀው የስምምነት ጥያቄ ወላጆች ላለመስማማት ይችላሉ።34CFR 
104.35። 

 

7. የትምህርት ጽህፈት ቤቱ ፈተናን ጨምሮ ልጅዎ መስፈርቱን ማሟላቱን ለመወሰን የሚከናወነው የግምገማ ሂደት በሕግ ቁጥር 34 CFR 
104.35 መሠረት መከናወኑን የማረጋገጥ መብት አለዎት። 

 

8. የትምህርት ጽህፈት ቤቱ መራጃዎችን ከተለያዩ ምንጮች ማለትም የፈተና ውጤት፤ የመምህር አስተያየት፤ አካላዊ፤ ማኅበራዊ፤ የህክምና 

መረጃና የወላጅ አስተየያት ግምት ውስጥ ማስገባቱን የማረጋገጥ መብት አላቸው። 34 CFR 104.35። 
 

9. የልጅዎ የምደባ ውሳኔ ስለ ልጅዎ እውቀት ያላቸው የልጅዎ የግምገማ መረጃ፤ የምደባ አማራጮች፤ የሚመደብበት አካባቢ ምቹነት ግምት 
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ውስጥ የሚያስገቡ ሰዎችን በያዘ ቡድን መከናወኑን የማረጋገጥ መብት አለዎት። 34 CFR 104.35። 
 

         10. ልጅዎ የሴክሽ 504 መስፈርትን የሚያሟላ ከሆነ ልጆዎ የምደባ ለውጥ ከመደረጉ በፊትና ከተደረገም በኋላ እንደገና ግምገማ እንዲደረግለት 

የመጠየቅ መብት አለው።34 CFR 104.35። 
 

11. ልጅዎ ከመለየቱ፤ክመገምገሙና መመመደቡ በፊት ስለሁነታው የማወቅ መብት አለዎት። 34 CFR 104.36። 
 

12. የልጅዎን የትምህርት መረጃ የመመልከት መብት አለዎት።. 34 CFR 104.36። 
 

13. የሕግ ተወካይ ወይም ጠበቃ ማቅረብ በውሳኔው ስብሰባ መሳተፍና ስለልጅዎ መለየት፤ ግምገማና ምደባ የማወቅ መብት አለዎት። 34 
CFR 104.36። 

 

14. ስለልጅዎ ስለሚወሰኑ ውሳነዎች የማወቅና በህጋዊ አካል የውሳኔ ሂደቱን ቅጅ የማግኘት መብት አለዎት3። 4 CFR 104.36። 
 

15. በጉዳይ ሰሚው መኮንን አድልዎ የለለው ውሳኔ የማይስማሙ ከሆነ (የቦርድ አባላትንና የትምህርት ጽህፈት ቤቱን ሠራተኞች ሳይጨምር) 

አድልዎ የሌለው የትምህርት ጽህፈት ቤት ጉዳይ ሰሚ መመሪያ መሠረት እንደገና እንዲታይ ጥያቄ ማቅረብ ይቻላሉ። 34 CFR 
104.36። 

 

16. በውሳኔው ካልተስማሙ የዩናይትድ ስቴትስ የትምህርት ሚኒስቴር የሲቪል መብቶች ክፍለ አቤቱታ ማቀረብ ይቻላል። 
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ክፍል 504 በአካሄድ ላይ የሚወሰዱ ጥንቃቄዎች አጠቃላይ ዕ 

በክፍል 504 መሠረት ማንኛውም ወላጅ ወይም አሳዳጊ (“ቅሬታ አቅራቢ”) የልጁን የመለየት፤የግምገማና የምደባ ሂደት አስመልክቶ የትምህርት 

ጽሕፈት ቤቱ ስለ አከናወናቸው ወይም ስለ አላከናወናቸው አድልዎ በሌለው መንገድ ጉዳዩ እንዲታይለት መጠየቅ ይችላላ።ሆኖም የጥያቄው በጽሑፍ 

አለመቅረብ ወላጆች ጉዳዩ አድልዎ በሌለው አካል እንዲታይ በቃል የሚያቀርቡትን ጥያቀ በመቀበል እልባት ከመስጠት የትምህርት ጽሕፈት ቤቱ 

ከአለበት ግዴታ ነጻ አያደርገውም። የክፍል አስተባባሪው ቅሬታ አቅራቢው ጥያቄውን በጽሑፍ ማቅረብ ኢንዲችል ማገዝ አለበት። 

ጉዳይ እንዲታይ ስለመጠየቅ 

አንድ ጉዳይ በጉዳይ ሰሚ አካል እንዲታይ የሚከተሉትን ማካተት አለበት።  

ሀ. የተማሪው ስም፤ 

ለ. የተማሪው መኖሪያ አድራሻ፤ 

ሐ. ተማሪው የሚማርበት ትምህርት ቤት፤  

መ. ለውሳኔ የሚቀርበው ጉዳይ፤ 

ሠ. ጉዳዩ እንዲታይ አስፈላጊ ያደረጉት ምክንያቶች፤  

ረ. የቅሬታአቅራቢው መፍትሔ ሐሳብ፤ 

ሰ. የቅሬታ አቅራቢው ስምና እንዴት ማግኘት እንደሚቻል፤ 

የክፍል 504 አስተባባሪው የቅሬታ አቅራቢን ጥያቄ በተቀበለ 10 ቀን ጊዜ ውስጥ ጥያቄውን መቀበሉንና ጉዳዩን ለመስማት ስብሰባው መቼና የት 

እንደሚካሄድ በጽሑፍ ለቅሬታ አቅራቢው እንዲያውቅ ያደርጋል። ጥያቄው ከላይ የተጠቀሱትን መረጃዎች የያዘ ካልሆነ የክፍል አስተባባሪው 

አስፈላጊውን መረጃ አሟልተው ጥያቄውን እንዲያቀርቡ ለወላጆች ያሳውቃል።ጉዳዩን ለመስማት የተያዘው ቀጠሮና ተጓዳኝ ተግባራት ሁሉ ሙሉ መረጃ 

እስኪቀርብ ድረስ እንዲቆዩ ይደረጋል። 

ድርድር 

 

በቅሬታ አቅራቢው የቀረበውን ጉዳይ እልባት ለመስጠት የትምህርት ጽሕፈት ቤቱ ጉዳዩን ለድርድር ሊያቀርበው ይችላል። 

ድርድር በፈቅደኝነት ላይ የተመሠረት ሲሆን ቅሬታ አቅራቢውና ትምህርት ጽሕፈት ቤቱ ሁለቱም መስማማት አለባቸው። የቅሬታ አቅራቢ 

በማናቸውም ጊዜ ድርድሩን ማቋረጥ ይችላል። ድርድሩ ያለስምምነት ከተቋረጠ የትምህርት ጽህፈት ቤቱ ተጨማሪ ጥያቄ ማቅረብ ሳያስፈልገው 

በመደበኛው አካሔድ አድሎ በሌለው መንገድ ጉዳዩ እንዲሰማ ያደርጋል። 

ጉዳይ የመስማት ሂደት 

 

ሀ.  የክፍል 504 አስተባባሪው የጉዳይ ሰሚውን ሁኔታ ከተረዳ በኋላ ቅሬታ አቅራቢው ወይም ጉዳይ ሰሚው የተለየ ስምምነት ካልደረሱ    በስተቀር 

ክቅሬታ አቅራቢው ጥያቄውን በተቀበለ በአርባ አምስት ቀናት ውስጥ ጉዳዩ እንዲታይ ያደርጋል። 

ለ. ቅረታ አቅራቢው ወይም ትምህርት ጽህፈት ቤቱ አሳማኝ ምክንያት ከላቸው ያለ አድሎ ጉዳይ ሰሚው አካል ለጉዳዩ ተለዋጭ ወይም ቀጣይ  

ቀጠሮ ሊሰጥ ይችላል። ቀጠይ ቀጠሮዎች ለሚመለከታቸው ሁሉ በጽሑፍ መድረስ አለባቸው። 

ሐ.  ከመስማት ሂደቱ በፊት ቅሬታ አቅራቢው የልጃቸውን የትምህርት መረጃ የማየት እድል ይሰጣቸዋል። 

መ. ቅሬታ አቅራቢው በራሱ ወጭ የሚወክለው የሕግ አማካሪ ይዘው መቅረብና መሳተፍ፤ መናገር፤ ምስክሮችን ማነጋገርና ያላቸውን መረጃ ማቅረብ 

ይችላሉ። ጉዳዩ በሕግ አማካሪ በኩል የሚቀርብ ከሆነ ክስብሰባው አሥር ቀን ያህል አስቀድሞ ለክፍል 540 አስተባባሪ ማሳወቅ ያስፈልጋል።

ለክፍል 540 አስተባባሪ በጽሑፍ ጉዳዩ በሕግ አማካሪ በኩል የሚቀርብ መሆኑን አለማሳወቅ ጉዳዩን የመስማት ሂደትን ለማስቀጠል በቂ 

ምክንያት ነው። 

ሠ. ቅሬታ አቅራቢው የቅሬታውን ተቢነት በማስረጃ አስደግፎ የማረጋገጥ ኃላፊነት አለበት። ሁኔታዎች አስገዳጅ ከሆኑና ሕግ ሲፈቅድ ያለ አድልዎ 

ጉዳይ ሰሚው መኮንን የትምህርት ጽሕፈት ቤቱ የውሳኔውን ተገቢነት ማስረዳት አለበት (ይኸውም ተቀባዩ ተማሪውን ተጨማሪ ድጋፍና 

አገልግሎት ቢታከልበትም አጥጋቢነት እንደሌለው ማረጋገጥ ከቻለ በስተቀር በመደበኛ ትምህርት ቤት መድቦ ማስተማር አለበት። 34 
C.F.R. §104.34) ። አንድ ወይም ከአንድ የበለጡ የትምህርት ጽህፈት ቤት ተወካዮች / ጠበቃ ሊሆን ይችላል/ መረጃና ምስክር 

ለማቅረብ፤ለቅሬታ አቅራቢውን ምላሽ ለመስጠትና በጉዳይ ሰሚው አካል የሚቀርቡትን ጥያቄዎች ለመመለስ በስብሰባው ሊገኙ ይችላሉ። 

 

ረ. የጉዳይ ሰሚው መኮንን ምስክሮችን በአስገዳጅ ቃል እንዲሰጡ ማድረግ የማይችል ሲሆን ጥብቅ የምስክሮች መረጃ ሕግም ለዚህ ጉዳይ   
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ሰ. የጉዳይ ሰሚው መኮንን ታማኝነቱን መሠረት በማድረግ ለእያንዳንዱ መረጃ የሚሰጠውን ክብደትና ተዓማኒነት ይወስናል።  

ሸ. ስብሰባው ከህዝብ ዝግ ሆኖ ይካሄዳል። 

ቀ. ስብሰባው በጽሑፍ ወይም በቃል በቀረቡ ጉዳዮች ላይ ብቻ የተወሰነ ይሆናል። 

በ, ምስክሮች በቀጥታ በጠራቸው አካል ይጠየቃሉ።ለምስክሮች መስቀለኛ ጥያቄ ማቅረብ ይፈቀዳል። የለ አድሎ ጉዳይ ሰሚው መኮንን ለምስክሮች 

ተጨማሪ ጥያቄዎች እንዲቀርቡ ሊፈቅድ ይችላል። 

ተ. የስብሰበው ሂደት በትምህርት ጽህፈት ቤት ወጭ ቃለ ጉባኤ ይይያዛል ወይም በመቅረፀ ድምፅ ይቀረጻል። ከስብሰባው ጋር የተገናኘ ማንኛውም 

መረጃ የትምህርት ጽህፈት ቤቱ ንብረት ይሆናል። 

 

ቸ. ሕግ ከሚፈቅደውና የቅሬታ አቅራቢው መረጃ አሳማኝ ከአልሆነ በስተቀር የጉዳይ ሰሚው መኮንን የትምህርት ጽህፈት ቤቱን ውሳኔ ያሚያፀና 

መሆን አለበት። 

 

ኀ, የቅሬታ አቅራቢው አስቀድሞ ለጉዳይ ሰሚው መኮንን አሳውቆ አዎንታ ካላገኘ በስተቀር በጉዳይ ሰሚው አካል ስብሰባ የመገኘት መብቱን 

እንዳልተጠቀመበት ይቆጠራል። 

 

 

ውሳኔ 

የጉዳይ ሰሚው አካል የውሳኔ ስብሰባው በተካሄደ በሃያ (20) ቀን ውስጥ ውሳኔውን በጽሑፍ ማሳወቅ አለበት። የጉዳይ ሰሚው 

አካል ውሳኔ የገንዘብ ጉዳት ካሳ ፤ ሽልማት ወይም የጠበቃ ክፍያን መጨመር የለበትም። 

 

አቤቱታ 

በፌደራል ወይም በስቴት ሕግ መሠረት በጉዳይ ሰሚው አካል ውሳኔ የማይስማማ ወገን ቢኖር አቤቱታውን ወይም ይግባኙን የማቅረብ መብት አለው። 
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ልዩ ትምህርት፡- መብት እና ግዴታችን ለመገንዘብ የወላጅ መመሪያ  

 

ይህ መመሪያ ስለ ልዩ ትምሀርት በተመለከተ ያለዎነት መብቶች እና ግዴታዎች እንዲገነዘቡ ለማገዝ ተብሎ የተዘጋጀ ነው። ይህም ከአካል ጉዳት ጋር 

የሚኖሩ ግለሰቦች ትምህርት አዋጅ (አይዲኢኤ) እና የጆርጂያ ግዛት የትምህርት ቦርድ ደንቦች (ጂኤ.ቢዲ.ኦኤፍ.ኢዲዩ.ሲ.) ውስጥ ለተቀመጡት የወላጆች 

መብቶች ልዩ ትምህርትን በተመለከተ ሙሉ እትም መተኪያ ሆኖ አያገለግልም። (ጂኤ.ቢዲ.ኢዲዩሲ.አር.160-4-709 የደንብ ጥበቃዎች/የወላጆች 

መብቶች ይመልከቱ) የጆርጂያ የወላጆች መብቶችን ሙሉ እትም ለማየት የጆርጂያ ትምህርት ዲፓርትመንት ድህረ ገጽ www.gadoe.org 
ይመልከቱ እና ኦፊስስ ኤንድ ዲቪዥንስ (Offices & Divisions) የሚለውን ከዚያም ካሪኩለም ኤንድ ኢንስትራክሽን (Curriculum & 
Instruction) የሚለውን ከዚያም ስፔሻል ኢዱኬሽን ኤንድ ሰፖርት የሚለውን ይምረጡ። ከዚያም በዲስፒት ሩዞሉሽን ኦር ፋሚሊ ኢንጌጅመንት 

ኢንፎርሜሽን ኤንድ ሪሶርስስ ሥር ስለ ወላጆች መብት ያገኛሉ። የነዚህ መብቶች ሙሉ እትም በተለያዩ ቋንቋዎች እና በቪዲዮ ቅርጸት (ፎርማት) 

ቀርበዋል። 

 

 

 

መዝገቦች፡-  

 የልጅዎን የትምህርት መዝገቦች የማየት መብት አለዎት።  

 መዝገቦቹም በሚችሉት ቋንቋ እንዲገለጽሎት ወይም እንዲተረጎምሎት 

መጠየቅ መብት አለዎት።  

 በልጅዎ ማህደር ውስጥ መቀመጥ እንደሌለበት የተሰማዎት ነገር ካለ 

ከመዝገቡ ሊወጣሎት መጠየቅ ይችላሉ።  

 በልጅዎ ማህደር ውስጥ ተጨማሪ መረጃ፣ አስተያየት ወይም ሌላ 

ማንኛውንም አግባብነት ያለውን የጽሑፍ ሰነድ የመጨመር መብት 

አለዎት።  

 የግለሰብ ትምህርት ፕሮግራም (አይኢፒ) እና/ወይም የልጅዎን 

ማንኛውንም መዝገብ ኮፒ ለመውሰድ መጠየቅ ይችላሉ። ቀጠናው 

ት/ቤት ለሚወስዱት ቅጂ ዋጋ እንዲከፍሉ ሊጠይቆት የሚችል ሲሆን 

ነገር ግን ሰነዱን ፈልጎ ለማግኘት ክፍያ አይጠይቅም።  

 በእርሰዎ የጽሑፍ ፈቃድ በእርስዎ ቦታ ሆኖ ማህደሮቹን የሚመረምር 

የግምገማ ቅደም ተከተል፡-

 ልጅዎ የአካል ጉዳት ያለበት እና ልዩ ትምህርት ወይም/እና ተዛማጅ 

አገልግሎቶች የማግኘት ፍላጎት እዳለው ለማረጋገጥ የተሟላ 

ግምገማ ለማድረግ መምረጥ ይችላሉ።  

 ልጅዎ በሚጠረጠሩ የአካል ጉዳቶች ሁሉ ላይ ዳሰሳ እንዲካሄድበት 

የማድረግ መብት አለዎት።  

 የት/ቤቱ ቀጠናም ልጅዎን በአይዲኢኤ ውስጥ የተቀመጡት ደንቦች እና 

በጆርጂያ ልዩ የትምህርት ደንቦች መሠረት ልጅዎን መመርምር አለበት።  

 ግምገማዎቹ ከአንድ ምርመራ በላይ መያዝ ያለበት ሲሆን እነዚህ 

ምርመራዎች ወላጁ እና ት/ቤቱ በሌላ መንገድ ካልተስማሙ በስተቀር 

ልዩ በመደበኛነት በሚጠቀመው ቋንቋ መሰጠት እና ቢያንስ በየ3 

ዓመቱ ለ 1 ጊዜ መሰጠት ይኖርበታል። 

 ስለ ብቃቱ እና ልጅዎ በግምገማው ወቅት ምን ዓይነት ፕሮግራም እና 

ምን ዓይነት አገልግሎቶች እንዲሰጡት እንደሚያስፈልግ በሚሰጠው 

ሳኔ እ ስዎ ሳታየመረጃ ሚስጥራዊነት:- 

 የልጅዎ የትምህርት ማህደር ሚስጥራዊነቱ የተጠበቀ ነው።  

 የልጅዎን ማህደር ኮፒ ብቻ ለማግኘት መጠየቅ ይችላሉ።  

 በልጅዎ ጉዳይ ላይ የሚሰሩ የት/ቤት ሠራተኞች የልጅዎን ማህደር ሊያዩ 

የሚችሉ ሲሆን ይህም የእርስዎ ፈቃድ አያስፈልግም።  

 ከእርስዎ ፈቃድ ካልሆነ በስተቀር የልጅዎን የምመራ ውጤት የያዘ 

ማህደር ማንም ሰው እንዲያይ አይፈቀድም። 

ዝቅተኛ የሚከለከልበት ሁኔታ  

 ልጅዎ በክፍል ውስጥ እንዲማር እና በሁሉን የት/ቤት ፕሮግራሞች እና 

ተግባራት ከሌሎች የአካል ጉዳት ጋር ከማይኖሩ ህጻናት እድሜያቸው 

በተመሳሳይ ደረጃ ላይ ያለ እና ተመሳሳይ የክፍል ደረጃ ላይ ካሉት 

ለልጅዎ አግባብነት ካላቸው ጋር እንዲሳተፍ ለማድረግ መብት 

አለዎት።  

 የት/ቤቱ ዲስትሪክት አስተዳደር ልጅዎ በሁሉም የት/ቤት ፕሮግራሞች 

ላይ እና ተግባራት ላይ አግባብነት ባለው መልኩ መሳተፍ እንዲችል 

ትኩረት መስጠት እና ማሻሻያዎቹን ማድረግ ይኖርታል።   

ገለልተኛ ግምገማ፡-  

 በት/ቤቱ ግምገማ ካልተስማሙ በት/ቤቱ ዲስትሪክት ባልተቀጠረ 

ገምጋሚ ባለሙያ በመንግስት ወይም በግልዎ ወጪ ልጅዎ እንዲገመገም 

ማድረግ ይችላሉ። ይህንን መብት ለማግኘት የት/ቤቱን ሥርሥርዓት 

ያነጋግሩ።   

 ጥያቄ ሲያቀርቡ የልጅዎን ጉዳይ እንዲመረምር አንዱን እንዲመርጡ 

ት/ቤቱ የገለልተኛ ገምጋሚዎችን ዝርዝር ይሰጥዎታል።  

 የት/ቤቱ ዲስትሪክት የገለልተኛ ገምጋሚ የግምገማ ውጤትን መቀበል 

አለበት።  

 የአይኢፒ ቡድን የግምገማ ውጤቱን ልጅዎ የአካል ጉዳት እንዳለበት 

ወይም ልዩ ትምህርት እንደሚያስፈልገው ለመወሰን ይጠቀምበታል።  

የወላጆች ወኪሎች፡-

 ት/ቤቱ የልጁን ወላጆች ማግኘት ካልቻለ ት/ቤቱ የማሪውን መብት እና 

ፍላጎት በተመለከተ ለማንኛውም ግምገማ/ስብሰባ ወይም የትምህርት 

ውሳኔ ለልዩ ትምህርት አገልግሎቶች ልጁን ወክሎ የሚቀርብ ወኪል 

ወይም ተተኪ ወላጅ የሚሰይም ይሆናል።  

 ወኪል ወላጆች ልዩ ስልጠና የሚሰጣቸው እና ፈቃዳቸውን ለመስጠት 

እና በአይኢፒ ወይም በሌሎች ስብሰባዎች ላይ በመሳተፍ እንደ ወላጅ 

ሆነው ይቀርባሉ።  

 ወኪል ወላጅ ከተማሪው ጋር በተያያዘ ጉዳይ ከልዩ ትምህርት 
ወላጅ ጋር ተመሳሳይ የሆነ መብት እና ግዴታዎች ይኖሩታል።  
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 ከልጅዎ የልዩ ትምህርት ፍላጎት ጋር በተያያዘ ለሚደረግ ማንኛውም 

የውሳኔ አሰጣጥ ስብሰባ ላይ እንዲሳተፉ እድል ሲሰጥዎት ይገባል።  

 ስለ ልጅዎ የአካል ጉዳት፣ ግምገማ፣ ዳግም ግምገማ፣ ምደባ እና ስለ 

አይኢፒ እና ስለ ይዘቱ ላይ ለመምክር በሚካሄድ ማንኛውም ስብሰባ 

ላይ መጋበዝ አለብዎት።  

 ለእርስዎ እና ለአይኢፒ ቡድን አባላት ምቹ በሆነ ሰዓት እና ቦታ 

በአይኢፒ ስብሰባ ላይ በመሳተፍ መብት አለዎት። 

 የልጅዎ አይኢፒ ቡድን የአይኢፒ ስብሰባ ላይ እንዲሳተፍ ወይም 

እዳይሳተፍ መፍቀድም ሆነ ያለ መፍቀድ መብት አለዎት። የት/ቤቱ 

ዲስትሪክት ያለ እርስዎ ፈቃድ ለአባሉ ፈቃድ መስጠት አይችልም።  

በሚፈቀደው ጊዜ ውስጥ የይግባኝ ችሎት እንዲቆምልዎት 
በሚጠይቁበት ጊዜ፣ የወላጆች እና የትምህርት ሥርዓቱ ተማሪዎች 
በሚሰየም ችሎት ላይ የሚቀርቡ ማናቸውንም ቅሬታዎች እልባት 
እንዲያገኙ በማድረግ እና ወላጆች እና የትምህርት ሥርዓቱ 
የተማሪን ጉዳይ የሚሰማበትን ችሎት ለማስቀረት እና ለልጁ 
አፋጣኝ ጥቅም ለማስገኘት እንዲችሉ በሚያስደረግ የመፍትሔ 
መፈለጊያ ችሎት የመሳተፍ መብት ይኖርዎታል። 

 የተማሪ ጉዳይ ለችሎት እንዲታይ ጥያቄ ሲያቀርቡ የአስተዳደራዊ ሕግ 

ዳኛ ወይም ሰሚ ኦፊሰር የሚካሄድ የማያዳላ ችሎት እንዲሰየምሎት 

የጠየቅ መብት አለዎት።  

 በአይዲኢኤ ወይም የጆርጂያ ልዩ ትምህርት ደንቦች ጋር በተያያዘ ምንም 

ዓይነት ስጋት፣ ችግሮች ወይም ያለመግባባት ችግሮች ካለዎት ህጋዊ 

የሆነ የጽሑፍ አቤቱታ ለጆርጂያ ትምህርት ዲፓርትመንት በማቅረብ 

እንዲመረመርልዎት ማድረግ ይችላሉ። አቤቱታውም የልዩ ትምህርት 

አገለግሎቶች እና ድጋፎች ዲቪዥን በ404-651-6457 አማካኝነት 

በፋክስ ወይም በፖ.ሳ.ቁ Division for Special Education 
Services and Supports at 1870 Twin Towers East, 
205 J Hill J D i SE Atl t GA 30334 ሊላክፈቃድ:- 

 ያለ እርስዎ ፈቃድ ወይም ይሁንታ ት/ቤቱ ልጅዎን መገምገም ወይም 

መመርመር አይችልም። ት/ቤቱ ልጅዎን ለልዩ ትምህርት ማስቀመጥ 

ወይም የልጅዎን የፕሮግራም ምደባ ማድረግ አይችልም።  

 የት/ቤቱ ዲስትሪክት በህጉ መሠረት ከሚፈቀድላቸው የተወሰኑ ሰዎች 

በስተቀር የልጅዎን ማህደር ያለ እርስዎ ፈቃድ ወይንም ይሁንታ 

ለሌሎች ይፋ ማድረግ አይችልም።  

 ፈቃድዎን ወይም ይሁንታዎ ያለ መስጠት መብት አለዎት።  

 ለልዩ ትምህርት እና ተዛማጅ አገልግሎቶች የሰጡትን ፈቃድ ከሰጡ በኋላ 

መልሰው መተው የሚችሉ ሲሆን ይህንንም ማድረግ ያለብዎት በጽሑፍ 

ነው።  

 ፈቃድዎን አነሱ ማለት ልጅዎ ምንም ዓይነት የልዩ ትምህርት 

አገልግሎቶች ከዚያ በኋላ አያገኝም።  

የዲስፒሊን ደንቦች እና መብቶች፡-  

 የአይኢፒ ቡድኑ ልጁን ለማስተማር ሌሎች ዓይነት አካባቢዎችን ወይም 

መንገዶችን እንዲፈልግ የሚያደርግ ባህሪይ ከጉዳት ጋር የሚኖሩ 

ተማሪዎች ያሳዩ ከሆነ ት/ቤቱ የተወሰኑ ደንቦችን መከተል ይኖርበታል።  

 ልጁ ላይ ወይም በተማሪዎች ወይም በት/ቤቱ ሠራተኞች ላይ ጉዳት 

ሊያስከትል የሚችል ነገር ካለ ት/ቤቱ ተማሪዎቹን ወደ አማራጭ 

ፕሮግራም ሊወስድ ይችላል።  

 የት/ቤቱ ሁኔታ ግምት ውስጥ ሳያስገባ ት/ቤቱ ለልጅዎ አግባብነት ያለው 

የመንግስት ት/ቤት ትምህርት መስጠት ይኖርበታል።  

 ልጅዎም በአይኢፒ ውስጥ የተቀመጡ ግቦች እና አላማዎችን ለማሳካት 

የሚያስችሉትን አገልግሎቶች ማግኘት እንዲችል የሚያደርገው አካባቢ 

መሆን ይኖርበታል።  

 ከአደንዛዥ ዕፅ፣ አልኮል፣ መሣሪያ ወይም ከሌሎች የት/ቤት ደንቦች 

ጥሰቶች ጋር በተያያዘ የዲሲፕሊን ርምጃዎች ይወሰዳሉ። 

 መብቶቹ እርስዎን ልጅዎን እና ት/ቤቱን የሚያስከብሩ ናቸው። 

ወደ ግል ት/ቤት ስለመላክ፡-  

 ልጅዎን ግል ት/ቤት ለማስገባት ከወሰኑ በተካፈሉበት የመጨረሻ 

የአይኢፒ ስብሰባ ላይ ስለ እቅድዎ እና በመንግስት ት/ቤት ፕግራም 

ላይ ያለዎትን ስጋት በመግለፅ ለት/ቤቱ ኃላፊዎች በመግለፅ ማሳወቅ 

ይኖርቦታል።  

 የልጁን የትምህርት ፍላጎት በትምህርት ግምገማ እና በአይኢፒ ውስጥ 

የተካተቱትን የተለዩ የትምህርት ፍላጎቶችን አግባብነት ባለው የመንግስት 

ት/ቤት የሚያቀርበውን አገልግሎት የሚሰጥ ከሆነ የት/ቤት ዲስትሪክቱ 

ለግል ት/ቤቱ እንዲከፍል አይጠበቅም።  

ግንኙነቶች:-

 ስለ ልጅዎ ትምህርት ስጋት ካለዎት ለት/ቤቱ ርእሰ መምህር 

ወይም ለልዩ ትምህርት ዳይሬክተር ማሳወቅ ይሆርቦታል።  

 ተጨማሪ እገዛ ከፈለጉ ወላች ወይም የመብት ተከራካሪ ቡድኖች እገዛ 

ሊያደርጉሎት ይችላሉሉ፡ ስለ መረጃው ወይም ስለ ሰም ዝርዝራቸው 

ት/ቤቱን ይጠይቁ።እንዲሁም የጆርጂያን ወላጅ ለወላጅ ወይም 

የሪፈራል ወይም ሌሎች መረጃዎች ያሏቸውን በስልክ ቁጥር 1-800-

229-2038 መደወል ወይም ድህረ ገፃቸውን www.p2pga.org  

መጎብኘት ይችላሉ።  

 እንዲሁም የልዩ ትምህርት አገልግሎት እና ድጋፍ ዲቪዝንን በስልክ 

ቁጥር 404-656-3963 ወይም 1-800-311-3627 ማነጋገር ወይም 

የጆርጂያ ትምህርት ዲፓርትመንት ድህረ ገጽ www.gadoe.org 

በመጎብኘት ጠቃሚ መረጃዎችን ማግኘት ይችላሉሉ፡  
ይህ ሰንጠረዥ የተጨመቀ የወላጅ ጥበቃ ደንቦችን የያዘ ነው። በአይዲኢኤ ሥር የወላጅ መብቶችን የተሟላ ዝርዝረ ማግኘት ከፈለጉ የልጅዎን ጉዳይ ኃላፊን ማነጋገር ወይም

http://www.gadoe.org/Curriculum-Instruction-and-Assessment/Special-
EducationServices/Documents/Parents%20Rights/Parents_Rights_English%20r%201-14.pdf መጎብኘት ይችላሉ። 
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የመምህራንን የሙያ ብቃት የማወቅ መብት 

 

 

 

በመጀመሪአ ደርጃና በሁልተኛ ደረጃ Act ትምህርት ዲንጋጌ/ አንድም ሕፃን ወደ ኋላ አይቀርም) መሠረት ወላጆች የልጆቻቸውን መምህር የሙያ 

ብቃት የመጠየቅ መብት አላቸው። 

1) መምህሩ የጆርጂያ የሙያ ደረጃዎች ኮሚሽን ያወጣውን መስፈርት ማሟላቱንና መምህሩ ለሚያስተምርበት ክፍልና 

ለሚያስተምረውየትምህርት ዓይነት የብቃት ማረጋገጫ ያለው ለመሆኑ ፤ 

2)   የብቃት ማረጋገጫ ማቅረብ ሳይጠበቅበት መምህሩ ድንገተኛ ክፍተት ለመሸፈን ወይም በጊዜያዊነት የሚያተምር ለመሆኑ፤ 

3)   በኮሌጅ የመምሕሩ የትምህርት ዘርፍ እንዲሁም በድህረ ምረቃ ያገኛቸው ዲግሪዎችና የብቃት ማረጋገጫ ሰርቲፊኬት ፤ 

4)  ተማሪው በድጋፍ ሰጭ ሠራተኞ ትምህርት ይሰጠው እንድሆነና እነዚሁ ሠራተኞች የብቃት ማረጋገጫ ካላቸው፤ ስለልጅዎ ።

መምህራን ወይም የልጅዎ ረዳት መምህራን የሙያ ብቃት ለመውቅ ከፈለጉ ርእሰ መምህሩን መጠየቅ ይቻላል። 
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ተማሪው 10 ቀን መታገድና እንዲሁም 

ወደ ዲሲፕሊን ሰሚ አካል ይመራል 

 
 

ተማሪው ቅጣቱ ይሰጠዋል። ወላጅ 
እንዲያውቀው ይደረጋል፤ ወላጅ ወይም አሳዳጊ 
በውሳኔው ካልተስማማ በአንድ ቀን ውስጥ 
ለዳሬክተሩ ቤቱታ ማቅረብ ይችላል።

በዳይሬክተሩ ውሳነ ካልተስማማ በ አንድ ቀን 
ውስጥ ለሱፐሪንቴንደንት አቤቱታ ማቅረብ 

ይችላል። 
 
 

 
 
 
 

አዎን 
 
 

ተማሪው ወዲያውኑ ለዲሲፕሊን ውሳኔ 

ይመራል።. 

 
ርእሰ መምህሩ ለወላጅ ወይም ለአሳዳጊ ጉዳዩን 

በጽሑፍ ያሳውቃል። 

 

 
  

 

 
 

     

የዲሲፕሊን ጉዳዮች አካሔድ ማሳያ ቻርት 

ተማሪው የትምህርት ቤት ሕግ 

ተላልፈሃል ተብሎ ይጠየቃል 

ተማሪው ከትምህርት አስተዳደሩ ጋር ስብሰባ 

ያደርጋል /ከትምህርት ቤት ለማገድ 

የዲሲፕሊን ጉዳይ መስማት/ 

ተማሪው የትምህርት ቤት ሕግ 
ተላልፎ ባለመገኘቱ ወደ ክፍል 

እንዲመለስ ይደረጋል 

ተማሪው የትምህርት ቤት 

ሕግ ተላልፎአል 

 

ርዕሰ መምህሩ የተማሪውን ጉዳይ ለዲስትሪክት የዲሲፕሊን ሰሚ አካል ይመረዋል። የሰላማዊ 
ትምህርት ቤቶችና ተማሪዎች ግንኙነት አስተባባሪ ጋርም ስለተማሪው ረፈራልና የዲሲፕሊን ሂደት 

ለመነጋገር በአንድ ቀን ውስጥይገናኛል። 

የተማሪው የባህርይ ጉድለት ከ 

አካል ጉድለቱ ጋር የተያያዘ ነው? 
አዎን 

 

የዲስትሪክት የዲሲፕሊን ሰሚ አካል ለውሳኔ ስብሰባ ያደርጋል። 

ርዕሰ መምህሩ የጉዳይ ሰሚውን አካል ውሳኔ በሚቀጥለው ቀን ከስዓት በኋላ 2 

ሰዓት በቃል ውሳኔ ከተሰጠበት 10 ቀን በኋላ በጽሑፍ ወላጆችን ያሳውቃል። 

በውሳኔው ያልተስማሙ ወላጆች፣ ውሳኔው ከተሰጠበት ቀን አንስቶ በሃያ (20) 
ቀናት ውስጥ ለትምህርት ቦርድ አቤቱታ ማቅረብ ይችላሉ። 

 

ተማሪው እስከ 10 ቀን ብቻ 

በሚደርስ ከትምህርት ቤት መታገድ 

ወላጅ ወይም አሳዳጊ ተማሪው ለ10 ቀን መታገዱንና 
ምናልባት ለረጅም ጊዜ መታገድ ወይም መባረር ውሳኔ 
ይሰጥበት እንደሆነ ለዳሬክተሩ መመራቱን እንዲያውቁት 

ይደረጋል።። ወላጅ ወይም አሳዳጊ በውሳኔው 
ካልተስማማ በአንድ ቀን ውስጥ ለዳሬክተሩ ቤቱታ 

ማቅረብ ይችላል።በዳይሬክተሩ ውሳነ ካልተስማማ በ 

የተማሪው በዲሲፕሊን ተጠያቂነት 

ይሰረዝለታል። ተማሪው በሴክሽን 504 

አይደለምየ 
የለም 

የዲሲፕሊን ጉዳይ ለመስማት ቀጠሮ ከተያዘ፥ ተማሪው ልዩ 

ፍላጎት ያለው ተማሪ ነው ወይስ የሴክሽን 504  ተማሪ አይደለም 
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2016‐2017 
የማሸማቀቅ/የማዋከብ/የአስፈራርቶ ምልመላን ረፖርት አደራረግ የሚያሳይ ሰንጠረዥ 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

የፈደራል የግል መረጃ አጠባበቅ ሕግን በማይጥስ አኳኋን እንደ አስፈላጊነቱ ከማጣራት ሂደቱ በፊት ወይም በኋላ
የሁለቱም ወገን ወላጆች ጉዳዪን እንዲኣውቁት ይደረጋል። 

ተከሳሽ ተማሪዎች ጥፋተኛ ሆነው ከተገኙ ለዕድሜያቸው ተመጣጣኝየሆነ እርምጃ ይወሰድባቸዋል። 
 

ሪፖርት አቅራቢው ሰው ስጋት የለውም ፥ 
ጉዳዩም ፋይሉ ይዘጋል 

ሪፖርት አቅራቢው ሰው፣ ማሸማቀቅን/ማዋከብን/አስፈራርቶ ምልመላን በተመለከተ
የቀረበው ሪፖርት በትምሀርት ቤቱ በኩል ችግሩን ለማረቅ የሚያስችል አጥጋቢና 

ውጤታማ እርምጃ አልተወሰደበም ብሎ ያምናል። 

ሪፖርት አቅራቢው ሰው ለሱፐሪንቴንደንት ጉዳዩን ያቀርባል።; አስፈላጊው የማጣራት

ሂደትም በሶስት (3) የትምህርት ቀናት ውስጥ ይጀመራል፥ ለሪፖርት አቅራቢው ሰውም 

በአስር (10) የትምህርት ቀናት ውስጥ ምላሽ ይሰጣል። 

 

ሪፖርት አቅራቢው ሰው የተሰጠው ምላሽ አጥጋቢ አይደለም ወይም ውጤታማ አይደለም
የሚል ቀጣይ ስጋት አለው። 

ሪፖርት አቅራቢው ሰው ለሱፐሪንቴንደንት ጉዳዩን ያቀርባል።; አስፈላጊው የማጣራት ሂደትም

በሶስት (3) የትምህርት  ቀናት ውስጥ ይጀመራል፥ ለሪፖርት አቅራቢው ሰውም ግብረመልሱን 

በአስር (10) የትምህርት  ቀናት  ውስጥ  ይሰጣል። 

ወላጅ ፤አሳዳጊ ወይም ተቈርቋሪ ዜጋ
ስለማሸማቀቅ/ማዋከብ/በማስፈራራት ምልመላ ላይ ረፖርት 

የሚያደርጉት ጉዳይ አላቸው። 

ስጋትዎን በቃልም ሆነ በጽሁፍ በማድረግ፣ ለትምህርት አስተዳደር፤ለፋኩልቲ ወይም 
ለሰራተኛ 

ረፖርት ያድርጉ፤ (ይህም በተቻለ መጠን በአስቸኳይ፣ ማለትም በሰላሳ (30) ቀናት ውስጥ 
ቢሆን ይመረጣል።

የት/ቤት ርዕሰ-መምህር ወይም ተወካዩ ሪፖርቱ ከደረሰ ከቀጣዩ የትምህርት ቀን ሳያልፍ ማጣራቱ እንዲጀመረ ያደርጋል፤ የማጣራት ሂደቱም ቃል
መስጠትንና ምስክሮችን መስማትን ያካትታል።  

ትምህርት ቤቱ ኢላማ ከሆነው ተማሪ 
ጋር እና፣ እንዳስፈላጊነቱም ከአጥፊው 
ተማሪ ጋር እና/ወይም ከት/ቤት 
ማህበረሰቡ ጋር ክትትል ያደርጋል። 

ስጋቱ ለርዕሰ መምህሩ ወይም ለተወካዩ ረፖርት ይደረጋል፥ እናም የማጣራት ሂደቱ ውጤትም በኢንፋይናይት ካምፓስ 
ውስጥ እንዲቀመጥ ይደረጋል። 
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ዛሬ ቀን  

 
 
 

/ /   

2016-2017 
ማሸማቀቅን/ማዋከብን/አስገድዶ ተከታይ ማድረግን ሪፖርት ማድረጊያ 

ቅጽ 
  ይህ ቅጽ በwww.dekalb.k12.ga.us/student‐relations ይገኛል። 
ትምህርት ቤት  

ጉዳዩን ሪፖርት አቅራቢ፥ ስም   

አንዱን ክብ ያስምሩበት: ተጠቂ ተቈርቋሪ/ ተማሪ ወላጅ /አሳዳጊ ዘመድ ተቈርቋሪ ሰው መምህር /ሠራተኛ 

ስምዎ እንዳይገለጽ ይፈልጋሉ? አዎን አይደለም (አዎን ከሆነ ስምዎን አይጥቀሱ) 
ስልክ  - -   ኢሜል  

1የተጠቂው ተማሪ ስም ትምህርት ቤት እድሜ ጎሳ ጾታ 
   

2ጥቃት ለመፈጸሙ ተጠርጣሪ ስም  ትምህርት ቤት እድሜ   ጎሳ ጾታ  
    
   

  

3. ይህ ተማሪ ከዚህ ቀደም ማሸማቅቅ፣ ማዋከብ፣ የአስገድዶ ምልመላ ደርሶበት ያውቃል ወይ? አዎ አያውቅም 
4. ጉዳዩ የተከሰተበት ቀንና ሰዓት? 

  / /   ሰዓት: ጥዋት/ ከሰዓት  / /   ሰዓት: ጥዋት/ ከሰዓት 

ወር ቀን ዓም ወር ቀን ዓም 

5. ጉዳዩ የተከሰተበት ቦታ የት ነው? (የሚመለከተውን ሁሉ ምረጥ) 
□ በትምህርት ቤት ንብረት( አንዱን አክብብ) ክፍል አዳራሽ ካፍቴሪያ ጂም ሎከር ክፍል ሌላ 

□ በትምህርት ቤት ዝግጅት ቦታ ወይም ከግቢ ውጭ 

□ በትምህርት ቤት አውቶቡስ ላይ ( አንዱን አክብብ) ጥዋት/ ከሰዓት 

□ ወደ ትምህርት ቤት ስሄድ ከትምህርት ቤት ስመለስ ( አንዱን አክብብ) ጥዋት/ ከሰዓት 

□ ኦንላይን/በኤሌክትሮኒክ መገናኛ 

6. የተከሰተው ነገር ምን እንደሆነ ለማመመልከት በሳጥኑ ይህንን ምልክት (X)ያስቀምጡ ፥ከንድ በላይ መምረጥ ይቻላል። 

□ ማሸማቀቅ (በዘር ፤በጎሳ፤ በሃይማኖት፤ በብሄር መሠረት፣ በአካል ጉዳት፤ በወሲባዊ ዝንባሌ፤ በጾታ ማንነት ወዘተ ) 
□ መጣላት (መምታት፤ መግጨት፤ መትፋት፤መገፍተር፤ ፀጉር ይዞ መጎተት፤ ወርውሮ መምታት) 
□ ሌላ ሰው በመጠቀም ተማሪን ማስመታት ወይም መጉዳት 

□ በአንደበት (ማቂያቄል፤ ስም መጥራት፤ መተቸት፤መዝለፍ)፤ 
□ ለጥፋተኛነት መመልመል 

□ ማስገደድ 

□ ዛቻና ማስፈራራት 

□ ማግለል ማባረር 

□ ሃሜት ጥላቻ ማዛመት 

□ ኢንተርኔት በጠቀም ማሸማቀቅ ( አንዱን አክብብ) ከትምህርት ቤት በፊት/ ከትምህርት ቤት በኋላ 

7. ለማሸማቀቅ፤ማስቀቅና ለጥፋተኛነት ለመመልመል መንስዔው 
ዘር--- ሃይማኖት--- አካል ጉዳት/የአእምሮ ጉዳት--- ወሲባዊ ዝንባሌ---በጾታ ማንነት---- ብሄር/ጎሳ-----ሌላ 

በ አጭር ቃል ጉዳዩን እንዳዩትና እንደስሙት ይግለጹ፤ ወይም የጽሑፍ መረጃ እና ተገናዛቢ ሰነድ ያያይዙ። 
  
  

ሪፖርቱ የተሰጠው ( አንዱን አክብብ) ለርእሰ መምህር/ ለተወካይ ( ስም)  

/ _/     

ሪፖርት የተደረገበት ቀን ስም ፊርማ 

ዋናውን ለርእሰ መምህሩ ወይም ለተወካዩ ይላኩ፤ ቅጅውን ለተማሪዎች ሬኮርዶች፣ ቅጂ ለአቅራቢው። ተከለሰ በ 06-16-16 
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የዲካልብ ካውንቲ ትምህርት ጽሕፈት ቤት 
 

 

“መምህራን በተማሪው ህይወት ላይ ትርጉም ያለው በጎ ተፅዕኖ ስላላቸው ተማሪው በትምህርት ቤት እያለ የተማሪውን ዲሲፕሊን ለማስከበር ኃላፊነት 
አለባቸው። ያለ ዲሲፕሊን ውጤታማ ማስተማር ሊኖር አይችልም። ይሁን እንጅ የዲሲፕሊን መሠረት መጣል የሚጀምረው በቤት ውስጥ ነው። 

መምህራን የተማሪ ዲሲፕሊን ጉድለት ሪፖርት በሚያደርጉበት ወቅት ወላጆች፤ አሳዳጊዎች መምህራንንና ተማሪዎች አንድ ላይ መፍትሔ ለመሻት መሥራት 
ይጠበቅባቸዋል። 

የዲሲፕሊን ዓላማ ተማሪዎችን በኃላፊነት ወደ በጎ ሥነምግባር ለመምራትና ኃላፊነትና ማስተዋል የተመላበት ውሳኔ መወሰን እንዲችሉ መርዳት ነው። 
ዲስፒልን ተማሪዎች ሥርሥርዓት የተመላ አስተሳሰብ እንዲኖራቸው ከማስቻሉም በላይ ለሚፈጽሙአቸው ድርጊቶችም በሕግ ተጠያቂ መሆናቸውን 

ያስረግጣል።’’ 

ብሔራዊ የወላጆችና መምህራን ኅብረት 
 
  
 

የተማሪዎች የሥነምግባር መመሪያን ይዘት አስመልክቶ አስተያየት ከአለዎት በጽሑፍ ይላኩልን እንቀበላለን። አስተያየትዎን 

የሚልኩት በሚቀጥለው አድራሻ ነው። 

THE DEPARTMENT OF SAFE SCHOOLS AND STUDENT RELATIONS,  

5823 MEMORIAL DRIVE, STONE MOUNTAIN, GA. 30083. 

(678) 676-1811 
 

ዶ/ር መልቪን ጆንሰን፣ ሰብሳቢ 

ድ/ር ስቲቨን ግሪን፣ የበላይ ኃላፊ 

የዲካልብ ካውንቲ የትምህርት ቦርድ ፖሊሲ መሠረት በትምህርት ቤቶቹ ፕሮግራሞችና ተግባሮች ላይ ማንኛውንም ሰው በዘር፤ በቀለም፤ 
በሃይማኖት፤ በብሄር፤ በአካል ጉዳት፤ በዕድሜ፤ በጾታ፤ በወሲባዊ ወይም በጾታ ዝንባሌ የተነሳ አድልዎ ሊደረግበት አይችልም። 


