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መጀመሪያ ደረጃ ት/ቤት 
መካከለኛ 

ሁለተኛ ደረጃ 
 

የ DeKalb ካውንቲ ት/ቤት ዲስትሪክት የDekalb ካውንቲ ትምህርት ቤት ዲስትሪክት የተማሪ ስነምግባር ፣ 
የእንግሊዘኛ ተማሪዎች ዲፓርትመንትን ግምት ውስጥ ማስገባት ትርጉም ይሰጣል። የተተረጎመ ቅጂ 

ለማግኘት ጥያቄ ለት/ቤቱ ርእሰ መምህር ሊቀርብ ይችላል ወይም ኤሌክትሮኒክ እትም እዚህ 
http://www.dekalbschoolsga.org/student-support-intervention/student-relations ይገኛል:: 

የእንግሊዝኛ ቋንቋ ቅጂ በጣም ትክክለኛ እንደሆነ ይቆጠራል። 

በትርጉሙ እና በዚህ የመመሪያው የመጀመሪያው የእንግሊዘኛ እትም መካከል አለመግባባት ወይም ልዩነት 
ሲፈጠር ወይም በውስጡ ያለው ማንኛውም ማስታወቂያ ወይም የክህደት ቃል፣ ዋናው የእንግሊዘኛ ቅጂ 

ያሸንፋል። 

http://www.dekalbschoolsga.org/student-support-intervention/student-relations/


ይህ ገጽ ሆንተብሎ ባዶ ተተወ 



 

2022-2023 የወላጅ/አሳዳጊ የፊርማ ገጽ 

እባክዎ ይህን ገጽ አምስት (5) ቀናት ውስጥ ለት/ቤቱ ይመልሱ፡፡ 
 በኤሌክትሮኒክ መንገድ ለመፈረም ወደ Infinite Campus በ 

https://campus.dekalb.k12.ga.us/campus/portal/parents/dekalb.jspይግቡ። 
 
 

ወላጅ/አሳዳጊ 
ደረሰኝ መቀበል 

እባኮትን ከልጅዎ ጋር የ DCSD የተማሪ ስነምግባር ህጉን ያንብቡ እና ይከልሱ እና ደህንነቱ የተጠበቀ እና ሥርዓታማ የትምህርት ቤት የመማሪያ 
አካባቢን ለመጠበቅ የልጅዎን ሚና አጽንኦት ይስጡ። እንዲሁም ይህ የመመሪያ መጽሐፍ ከተማሪ መዝገቦች ጋር የተያያዙ ጠቃሚ መረጃዎችን፣ 
የቤተሰብ የትምህርት መብቶች እና የግላዊነት ህግ (FERPA)፣ እንደ ጉልበተኝነት እና ትንኮሳ ያሉ ስጋቶችን እንዴት ሪፖርት ማድረግ እንደሚቻል 
መረጃን፣ የአካል ጉዳተኛ ተማሪዎች መብቶችን እና ሌሎች መብቶችን እና ኃላፊነቶችን ያካትታል። ይህን መጽሄት እርስዎ እና ልጅዎ ማግኘታችሁን 
ለማረጋገጥ እባክዎ ከስር ይፈርሙ፡፡ በመቀጠል ነጠብጣብ መስመር ያለበትን ይቁረጡ እና ለልጅዎ ት/ቤት ቶሎ ይመልሱ፡፡ ለድጋፍዎ 
እናመሰግናለን፡፡ 
 

የተማሪዎች የሰመር ትምህርት/መርሀግብር ሀላፊነቶች 
በ 2022-2023 የትምህርት ዓመት እና የ 2022-2023 የትምህርት ዘመንን ተከትሎ ሁሉም የሰመር ፕሮግራሞች ውስጥ በ 2022-2023 DCSD 
የተማሪ ስነምግባር ደንብ የተመለከቱትን ሁሉንም ህጎች ፣ መመሪያዎች ፣ አሰራሮች ፣ ፖሊሲዎች ፣ የክልል ፣ የአከባቢ እና የፌዴራል ህጎች ሁሉ 
የማክበር ሃላፊነት እንዳለኝ ተረድቻለሁ፡፡ በ 2022-2023 የትምህርት ዓመት እና በ 2023 የ DeKalb ካውንቲ ትምህርት ቤት ዲስትሪክት የሰመር 
ትምህርት/መርሃግብሮች ውስጥ ማንኛውንም የህግ ጥሰት ባደርግ በ 2022-2023 DCSD የተማሪ ሥነምግባር ደንብ ውስጥ በተዘረዘሩት የቅጣት 
ደረጃዎች ውስጥ እንደሚተገበርብኝ የበለጠ እገነዘባለሁ፡፡ 
 

በጥናት ዳሰሳ ላይ ለመሳተፍ የተማሪዎች ስምምነት 
በእያንዳንዱ አመት Georgia የትምህርት መምሪያ ከ 3ኛ እስከ 12ኛ ክፍል ተማሪዎች ላይ ጥናት ዳሰሳ ያደርጋል፡፡ የጥናት ዳሰሳ የሚደረግበት ርዕስ 
አደንዛዥ እጽ፣ ጥቃት፣ የአዕምሮ ጤና ጉዳይ፣ የመንዳት ልምድ፣ ስፖርት እና የስነ-አመጋገብን ያካትታል፡፡ የጥናት ዳሰሳው ሚስጥራዊ ሲሆን 
ራስን ማሳወቅ አያስፈልግም፡፡ የጥናት ዳሰሳው የት/ቤት አውራጃው ለተማሪዎች ፍላጎትን መሰረት ያደረጉ መርሀግብሮች እንዲደግፍ እና 
እንዲገመግም ያደርጋል፡፡ የጥናት ዳሰሳው ላይ መሳተፍ ግዴታ አይደለም፡፡ ለበለጠ መረጃ የተማሪዎች መብት ጥበቃ ማሻሻያ ክፍል ገጽ 66ን 
ይመልከቱ፡፡ ይህ የጥናት ዳሰሳው ሁሉም ተማሪ እንዲሞላ ከሚጠየቀው አውራጃ ደህንነት ኦዲት የተለየ ነው፡፡  
 
ዕድሜያቸው ከ18 ዓመት በታች የሆኑ ተማሪዎች ወላጆች፡- 
  ልጄ በ Georgia የትምህርት ክፍል የ Georgia የተማሪ ጤና ጥናት እንዲሳተፍ አልፈቅድም፡፡ 
 
  ልጄ በ Georgia የትምህርት ክፍል የ Georgia የተማሪዎች ጤና ጥናት እንዲሳተፍ እፈቅዳለሁ፡፡ 
 

የ DeKalb County ት/ቤት አውራጃ 
ደህንነቱ የተጠበቀ የትምህርት ቤት ቃል ኪዳን ለተማሪዎች 

ተማሪ እንደመሆኔ፣ የእኔ የግል ምርጫዎች እና ድርጊቶች፣ በ DeKalb ካውንቲ ትምህርት ዲስትሪክት ውስጥ ባሉ ሌሎች ተማሪዎች ሲባዙ ለውጥ 
ያመጣሉ። ይህን ቃል በመግባት ት/ቤታችንን ደህንነቱ የተጠበቀ እና ስኬታማ ለማድረግ የሚገባኝን አደርጋለሁ፡፡ 
 
ጥሩ ተማሪ መሆን እችላለሁ፡፡ ጥሩ ባህሪይ አሳያለሁ፡፡ በርትቼ ስሰራ ስኬታማ እሆናለሁ ስለዚህ ሁል ቀን በተቻለኝ መጠን በርትቼ እሰራለሁ፡፡ 
መማር እችላለሁ፡፡ እማራለሁ፡፡ የት/ቤቴን ደህንነት ለመጠበቅ ለመርዳት ፣ በ DCSD የተማሪ ሥነምግባር ደንብ የተቀመጡ መመሪያዎችን 
ለመጠበቅ ቃል እገባለሁ፡፡ ከባድ የት/ቤት ህግ መጣስ የአስር (10) ቀን እገዳ በመቀጠልም በዲስትሪክቱ ክስ እንደሚያስከትል አውቃለሁ፡፡ ይህ 
ሂደት ከት/ቤት መባረር ወይም ወደሌላ ትምህርት/መርሀግብር መመደብን የሚያካትት ተጨማሪ ቅጣት ሊያስከትል ይችላል፡፡ 
 

አስገዳጅ ትምህርት 
የግዴታ ትምህርት፣ የተማሪ የመገኘት ፕሮቶኮል እና የመገኘት/ተግሣጽ በተመለከተ የ Georgia ግዛት ህጎችን አለማክበር የሚያስከትለውን መዘዝ 
እና ቅጣቶች መረዳቴን አረጋግጣለሁ። ለበለጠ መረጃ እባክዎን ከገጽ 40-41 ይመልከቱ። 
 

እባክዎ ፈርመው እና ቀን ጽፈው ለልጅዎ የክፍል ሀላፊ አስተማሪ በሶስት (5) ቀናት ውስጥ ለት/ቤትዎ ይመልሱ፡፡ 
 
የተማሪ ስም (እባክዎ ያትሙ)   የተማሪ ፊርማ   ቀን   
 
የወላጅ ስም (እባክዎ ያትሙ)   የወላጅ ፊርማ   ቀን   

https://campus.dekalb.k12.ga.us/campus/portal/parents/dekalb.jsp


 

ይህ ገጽ ሆንተብሎ ባዶ ተተወ 



 

ስለትርጉም መግለጫ 

Amharic 

የ DeKalb ካውንቲ ት/ቤት ዲስትሪክት የDekalb ካውንቲ ትምህርት ቤት ዲስትሪክት የተማሪ ስነምግባር ፣ የእንግሊዘኛ ተማሪዎች ዲፓርትመንትን ግምት 
ውስጥ ማስገባት ትርጉም ይሰጣል። የተተረጎመ ቅጂ ለማግኘት ጥያቄ ለት/ቤቱ ርእሰ መምህር ሊቀርብ ይችላል ወይም ኤሌክትሮኒክ እትም እዚህ 
http://www.dekalbschoolsga.org/student-support-intervention/student-relations ይገኛል:: 
 

Arabic 

، بإذن قسم دارسي اللغة  DeKalb County School Districtلب التعليمية ترجمة لمدونة سلوك طا DeKalb County School Districtوفر منطقة 
يمكن تقديم طلب الحصول على نسخة ورقية مترجمة إلى مدير المدرس أو تتوفر نسخة إلكترونية على  (. English Learners Departmentاإلنجليزية )

http://www.dekalbschoolsga.org/student-support-intervention/student-relations. 
 

Bengali 

DeKalb County School District ইংরেজি জিক্ষার্থী জিভারেে এে স ৌিরযে DeKalb County School District-এে জিক্ষার্থীে আচেণজিজিে 
অযুিাদ প্রদায করে। সু্করেে অিেরক্ষে কারে অযূজদত মুজিত  ংস্কেরণে অযুরোি কেুয অর্থিা এখারয ইরেক্ট্রজযক  ংস্কেণ পায: 

http://www.dekalbschoolsga.org/student-support-intervention/student-relations। 
 

Burmese 

DeKalb က ောငတ်််ခရ််ငက်  ောင်းသည််အင်္လ်ပ်စ်ောကလလ်ောသမ် ော်းဌောန်(် ် ် ်  ်  ် ် ်   ်  ် ် ်် ်  ် ် ်  ်် ်  ်  ်  ် ် ် ်  ် ် ်  ် ်် ်် ် ် ််English Learners Department) မ်် ််းယက် ော််ပသည််််  ််  ််  ် ် ်   ် ် ်   ်DeKalb က ောငတ်််် ် ် ်  ်  ်

ခရ််ငက်  ောင်း်က  ောင်းသော်း  င််ဝတဆ်််ငရ်ော  င််ထ်််း် ်   ်  ် ် ်် ်  ် ်် ် ်် ်  ် ် ် ်် ််   ် ်  ်   ်  ် ် ် ််   ်   ််(Code of Student Conduct)  ်််ဘောသော်ပနက်ပ်းပါသည။််ဘောသော်ပနထ်ော်းကသော်မတ််ူ ််််   ်် ် ် ်  ် ်  ် ် ်် ်် ်  ် ်် ် ် ်  ် ်  ် ် ်် ် ် ််  ်  ် ်   ်

က  ောင်းအပ််် ််းထ််ကတောင်းဆ််န််ငသ်ည််သ််မ်ဟတ်််အလ် ထ်ရန််းနစဗ်ော်းရင််း ်််် ် ်် ်  ် ်  ်   ်  ််  ်် ် ် ်  ် ်   ်   ်  ် ်  ််    ် ်  ်  ််  ် ်  ် ်  ်  ် ် ်  ် ် ််  ်  ် ်   ်http://www.dekalbschoolsga.org/student-support-

intervention/student-relations တင်််ရန််ငပ်ါသည။််  ်  ် ် ်   ်  ် ်် ်  ်  

Chinese 

DeKalb 县学区提供《DeKalb 县学区学生行为规范》的译本，经由英语学生系提供。可向校长索取译本复印件，

或从此处获取电子版：http://www.dekalbschoolsga.org/student-support-intervention/student-relations。 

 

French 

Le district scolaire du comté de DeKalb propose une traduction du code de conduite des élèves du district, fournie par le 

département d'anglais langue étrangère. Il est possible de demander des exemplaires papier au principal de l’école ou une 

version électronique est disponible à http://www.dekalbschoolsga.org/student-support-intervention/student-relations. 

 

Hindi 

DeKalb काउंटी स्कूल डिडस्िक्ट अगं्रेज़ी डिक्षार्थी डिभाग के सौजन्य से DeKalb काउंटी स्कूल डिडस्िक्ट के छात्र आचार संडिता, का अनुिाद 

प्रदान करता ि।ै अनुिाददत िािड कॉपी के डलए स्कूल प्प्रंडसपल को अनुरोध दकया जा सकता ि ैया 

http://www.dekalbschoolsga.org/student-support-intervention/student-relations पर इलेक्िॉडनक संस्करण उपलब्ध ि।ै 

 

Karen 

DeKalb uD>&h.cD;xH.uFdvD>u0DR [h.vDRw>usd;xH DeKalb uD>&h. cD;xH. uFdvD>u0DR ySRuFdzdw>od.w>oD w>bsX<Aw>oH.pl;qJ;vRvXAySRrRvd 

tJuvH;usdm0JRusdRA(English Learners Department) M.vDRIAw>ChxD.w>usd;xHtuGJ;'dwz.qluFdcd.Arhwrh>Aw>rRM>vXtH. 

vJ; }xDeH;tusdRtusJohzJ http://www.dekalbschoolsga.org/student-support-intervention/student-relations. 

 

  

http://www.dekalbschoolsga.org/student-support-intervention/student-relations/
http://www.dekalbschoolsga.org/student-support-intervention/student-relations/
http://www.dekalbschoolsga.org/student-support-intervention/student-relations/


 

Nepali 

DeKalb County School District ल ेअङ्ग्ग्रेजी भाषा अध्ययन डिभागको सौजन्यमा DeKalb County School District को डिद्यार्थी 

आचार संडिताको अनुिादन प्रदान गछड । डिद्यालयका प्रधानाध्यापकसँग अनुिाद गररएको कागजी प्रडतडलडप माग्न सदकन्छ िा 

http://www.dekalbschoolsga.org/student-support-intervention/student-relations मा डिदू्यतीय संस्करण उपलब्ध छ । 

 

Somali 

Dugsiga Degmada Gobolka DeKalb ayaa bixiyo turjubaanida Xeerka Anshaxa Ardayga ee Dugsiga Degmada Gobolka 

DeKalb, waxaa ixtiraamka leh Waaxda Ardayda af Ingiriiska. Codso koobi la turjumay oo laga codsado maamulaha 

dugsiga ama qaab elecktaroonik ah ayaa laga helayaa http://www.dekalbschoolsga.org/student-support-

intervention/student-relations. 

 

Spanish 

El Distrito Escolar del Condado de DeKalb ofrece la traducción del Código de Conducta Estudiantil del Distrito Escolar 

del Condado de DeKalb, cortesía del Departamento de Aprendices del Inglés. Usted puede solicitar una copia al director 

de la escuela o una versión electrónica está disponible en www.dekalbschoolsga.org/student-support-intervention/student-

relations. 

 

Swahili 

Wilaya ya Shule za Kaunti ya DeKalb hutoa tafsiri ya Maadili Mema ya Wanafunzi wa Shule za Wilaya ya Kaunti ya 

DeKalb, kwa hisani ya Idara ya Wanafunzi wa Kiingereza. Unaweza kuomba nakala halisi iliyotafsiriwa kutoka kwa 

mwalimu mkuu wa shule au toleo la kielektroniki linaweza kupatikana kwenye http://www.dekalbschoolsga.org/student-

support-intervention/student-relations. 

 

Telugu 

DeKalb కౌంటీ స్కూ ల్ డిస్ట్రకి్ట ిఇౌంగ్లషీ్ లర్న ర్స్  డిపార్స ిమౌంట్ సౌజన్య ౌంతో, DeKalb కౌంటీ స్కూ ల్ డిస్ట్రకి్ట ికోడ్ ఆఫ్ సి్కడౌంట్ 

కౌండక్ట ియొకూ  అనువాదాన్నన  అౌందిస్తౌంది అనువదిౌంచబడిన్ హార్స ్కాపీ కోసౌం స్కూ ల్ ప్రిన్న్ పాల్ కు అభ్య ర్ థౌంచవచ్చు  లేదా 

ఎలస్ట్కిాన్నక్ట వెర్ షన్ http://www.dekalbschoolsga.org/student-support-intervention/student-relations వద్ద లభిస్తౌంది. 

 

Tigrinya 

DeKalb County School District፡ ትርጉም ናይ ደንቢ ኣደብ ተማሃሮ DeKalb County School District ይህብ፣ እዚ ድማ ብፍቓድ ክፍሊ 

ተማሃሮ እንግሊዝኛ (English Learners Department) ዚውሃብ እዩ። ዝተተርጎመ ተነባቢ ቅዳሕ ንምርካብ ንናይ ትምህርት ቤት ርእሰ መምህር 

ምውካስ ወይ ድማ ኤሌክትሮኒካዊ ግልባጥ ኣብ http://www.dekalbschoolsga.org/student-support-intervention/student-relations 

ምርካብ ይከኣል። 

 

Vietnamese 

DeKalb County School District cung cấp bản dịch Bộ Quy Tắc Ứng Xử của Học Sinh DeKalb County School District, với 

sự giúp đỡ của Bộ Phận phụ trách Học Viên Anh Ngữ. Quý vị có thể yêu cầu hiệu trưởng trường cung cấp một bản dịch 

bằng giấy hoặc tìm bản dịch điện tử có sẵn tại http://www.dekalbschoolsga.org/student-support-intervention/student-

relations.

http://www.dekalbschoolsga.org/student-support-intervention/student-relations/
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የ DEKALB COUNTY ት/ቤት አውራጃ 
የተማሪ ስነምግባር ደንብ 

 
የመመሪያ መግለጫ 

 

የ DeKalb ካውንቲ የትምህርት ቦርድ በትምህርት ቤቶቹ ለሚማሩ ልጆች ምርጡን ትምህርት ለመስጠት ቁርጠኛ ነው። ይህ ቁርጠኝነት ጥብቅ 
ኮርሶችን፣ ከፍተኛ ብቃት ያላቸውን መምህራንን እና በሚገባ የታጠቁ መገልገያዎችን ብቻ ሳይሆን ለተማሪዎቻችን፣ ሰራተኞቻችን፣ ወላጆች፣ 
ባለድርሻ አካላት እና የማህበረሰብ አጋሮች አስተማማኝ፣ አዎንታዊ አካባቢን ይፈልጋል። የትምህርት ቦርድ ሁሉም ተማሪዎች ትምህርትን 
ለማጎልበት ተቀባይነት ያላቸውን ጥብቅ የባህሪ ደረጃዎች እንዲያከብሩ ይጠብቃል። 
 
የ DCSD የተማሪ ስነምግባር ህግ ለሁሉም የ DeKalb ተማሪዎች ተፈጻሚ የሚሆኑ የተማሪ ስነምግባር ህጎችን፣ አወንታዊ ባህሪያትን ለማራመድ 
እና ለማሻሻል ጥቅም ላይ የሚውለውን የስነስርዓት አካሄድ እና እነዚህን ህጎች በሚጥሱ ተማሪዎች ላይ የዲሲፕሊን መዘዞችን የሚያስከትልበትን 
አሰራር ይለያል። ተግሣጽ መሰጠት ሲገባው፣ DCSD የተማሪ ሥነምግባር ደንብ ፍትሃዊ መሆኑን እና በትምህርት ዲስትሪክት ውስጥ ላሉ 
ተማሪዎች ሁሉ ጥቅም እንደሚያገለግል ያረጋግጣል። 
 
በአጠቃላይ፣ ተግሣጽ የተነደፈው አወንታዊ ባህሪን ለማራመድ እና የተማሪውን መጥፎ ስነምግባር ለማስተካከል እና ተማሪው የትምህርት ቤቱ 
ማህበረሰብ ሃላፊነት ያለው ዜጋ እንዲሆን ያበረታታል። DCSD የተማሪዎችን እኩይ ተግባር በብዙ ነገሮች ምክንያትነት እንደሚመጣ ይገነዘባል፣ 
ይህም በአሰቃቂ ሁኔታ፣ በአእምሮ ጤና፣ በአካል ጉዳተኝነት፣ በመድልዎ እና በከባድ ጭንቀት ነው። ለሥነ ምግባር ጉድለት የሚሰጡ ምላሾች 
እና የሚፈጠሩት ድጋፎች በተቻለ መጠን የሥነ ምግባር መጓደል መንስኤን ይቀርፋሉ። የDCSD የተማሪ ስነምግባር ህግ በባህሪ የሚጠበቁ፣ 
መብቶች እና ኃላፊነቶች ላይ ያተኮረ ነው፣ እና የአዎንታዊ ምላሾች እና ድጋፎች አጠቃላይ እይታ አይደለም። 
 
ተቀባይነት ለሌለው ባህሪ ምላሽ የሚሰጠው የተግሳጽ እርምጃዎች በአስተዳዳሪው ውሳኔ በተመጣጣኝ ሁኔታ ይፈጸማሉ ነገር ግን ተቀባይነት 
በሌለው ባህሪ ክብደት፣ በትምህርት ቤቱ አካባቢ ላይ የሚያሳድረው ተጽእኖ፣ የተማሪው ዕድሜ፣ የእድገት እክል፣ የክፍል ደረጃ፣ አውድ እና ሆን 
ተብሎ የተደረገ፣ የተማሪው የቀድሞ የተግሳጽ ታሪክ፣ ጉልህ ጉዳቶች እና ሌሎች ተዛማጅ ምክንያቶች ላይ ብቻ አይገደብም። ቦርዱ በGeorgia 
ህግ በተፈቀደው መሰረት እነዚህ ተማሪዎችን ከትምህርት ቤት ከማገድ ወይም ከማባረር ይልቅ በቤት ውስጥ ትምህርት ቤት ውስጥ ባህሪያቸው 
ሊታረሙ የማይችሉትን የሚረብሹ ተማሪዎችን ወደ አማራጭ ትምህርታዊ ቦታዎች መመደብ ይመርጣል። 
 
የስነምግባር ሁኔታን ምንነት ወይም ክብደትን ከግምት ውስጥ በማስገባት የተግሳጽ ሂደቱ በዲስትሪክቱ እና በሌሎች የህዝብ አካላት ወይም 
የማህበረሰብ ድርጅቶች የሚሰጡ የተማሪ ድጋፍ አገልግሎቶችን በውጤታማ የምክክር ልምምዶች ከተማሪዎች ማህበራዊ እና ስሜታዊ ደህንነት 
ጋር አካዳሚያዊ አቅምን ከፍ ለማድረግ የሚረዱ አገልግሎቶችን፣ ሁሉን አቀፍ ግምገማዎች እና የመከላከል እና የጣልቃገብነት ስልቶችን መቅረጽን 
ሊያካትት ይችላል። 
 
የተማሪን ተገቢ ያልሆነ ባህሪ ለማሻሻል ለማንኛውም ጥረት የወላጅ ማስታወቂያ እና የወላጅ ተሳትፎ አስፈላጊ ናቸው። የ DCSD የተማሪ 
ስነምግባር ደንቡ ውጤታማ የሚሆነው ወላጆች እና አሳዳጊዎች፣ አስተማሪዎች እና የትምህርት ቤት አስተዳዳሪዎች የተማሪን ባህሪ ለማሻሻል እና 
የአካዳሚክ አፈጻጸምን ለማሻሻል አብረው ከሰሩ ብቻ ነው። ወላጆች፣ አስተማሪዎች እና የማህበረሰቡ አባላት ስለተማሪ ባህሪ ወይም የተማሪ 
ስነ-ስርዓት ሂደት ስጋቶችን ለትምህርት ቤቱ ርእሰ መምህር ወይም የተማሪ ግንኙነት መምሪያ እንዲያሳውቁ አሳስበዋል። 
 
የ DCSD የተማሪ ሥነ ምግባር ደንብ በቦርድ ፖሊሲ JCD መሰረት የተፈቀደ ነው። 
 

የተማሪ ሥነ ምግባር ደንብ አላማ 
 
የ DCSD የተማሪ ሥነ ምግባር ደንብ ከK-12 ክፍል ተማሪዎች ተቀባይነት ያላቸውን እና ተቀባይነት የሌላቸውን የስነምግባር ዓይነቶች ለማሳወቅ 
የታለመ ነው። እያንዳንዱን የተፈቀደ እና የተከለከሉ ባህሪያት ልዩነቶችን የሚመለከት ኮድ መጻፍ አይቻልም። ስለሆነም፣ ተማሪዎች የትምህርት 
ቤቱን የስርአት ተልእኮ የሚያደፈርስ፣ ደህንነትን አደጋ ላይ የሚጥል ወይም በሌላ መልኩ በት/ቤት አስተዳደር የሚወሰን፣ ደህንነቱ የተጠበቀ፣ 
አወንታዊ እና ድጋፍ ሰጪየመማሪያ አካባቢን ለመጠበቅ የማይመች የስነምግባር ጉድለት ሊያስቀጣቸው እንደሚችል መረዳት አለባቸው፤ 
በDCSD የተማሪ ስነምግባር ህግ ውስጥ ቢገለጽም፣ ባይገለጽም። 
 
የግል ትምህርት ቤቶች እና የክፍል አስተማሪዎች ደህንነትን እና የትምህርት እድገትን ለማሻሻል በዚህ DCSD የተማሪ ስነምግባር ደንብ ውስጥ 
ከሚገኙት በተጨማሪ የካምፓስ ወይም የክፍል ህጎችን ሊጭኑ ይችላሉ። እነዚህ ሕጎች በአስተማሪው ሊብራሩ ፣ በክፍል ውስጥ ሊለጠፉ ወይም 
ለተማሪዎች ሊከፋፈሉ ይችላሉ ፣ እና የ DCSD የተማሪ ሥነ ምግባር ደንብ ጥሰቶች ሊሆኑ ወይም ላይሆኑ ይችላሉ። አንድ ተማሪ የ DCSD 
የተማሪ ስነምግባር ደንብ ጥሷል ወይም አልጣሰም የሚለው የሚወሰነው በማስረጃው ቅድመ -ግምት ላይ ብቻ ነው። በሌላ አገላለጽ ፣ በማስረጃ 
ላይ በመመስረት ተማሪው ደንብ የጣሰው ከዚህ በላይ ሊሆን ይችላል? 
 



 

መማር እና ማክበር 
 
ሁሉም ተማሪዎች፣ እድሜ እና የክፍል ደረጃ ምንም ቢሆኑም፣ የDCSD የተማሪ ስነምግባር ደንብን ይዘት እና በትምህርት ቤቱ ዲስትሪክት 
እና/ወይም በትምህርት ቤቱ የተደነገጉ ሌሎች የስነምግባር ህጎችን በአጠቃላይ የእድገት ደረጃቸው ላይ በመመስረት በተቻለ መጠን ማወቅ እና 
ማክበር ይጠበቅባቸዋል። መምህራን የDCSD የተማሪ ስነምግባር ደንብን ግንዛቤያቸውን ለማረጋገጥ ከ K-3 ክፍል በትናንሽ ተማሪዎች፣ ልዩ 
ትምህርት እና የሌሎች ቋንቋዎች እንግሊዝኛ ተናጋሪዎች (ESOL) ጋር የበለጠ ጥልቅ ግምገማ ማካሄድ ይጠበቅባቸዋል። የDCSD የተማሪ 
ስነምግባር ደንብ ለሁሉም ትምህርት ቤቶች እና ማዕከላት ተሰራጭቷል። የDCSD የተማሪ ስነምግባር ደንብ ከመሰራጨቱ በፊት፣ ትምህርት 
ከመጀመሩ በፊት እና ተማሪዎች ከመምጣታቸው በፊት ከመምህራን እና ሰራተኞች ጋር ይገመገማል። 
 
የDCSD የተማሪ ስነምግባር ደንብ ተሰራጭቷል እና ለተማሪዎች በአንደኛው የትምህርት ሳምንት ይብራራል። በገጽ 1 ላይ የተገኘ የሚገኝ የወላጅ 
/ አሳዳጊ ፊርማ ገጽ ከእያንዳንዱ ተማሪ እና ከወላጅ / ሞግዚት ያስፈልጋል ፡፡ የተማሪ ሥነምግባር ደንብን መቀበሉን ያላረጋገጠ ወላጅ ወይም 
የሕግ ሞግዚት በተማሪ ሥነ ምግባር ደንቡ ውስጥ የተገኘውን መረጃ በተመለከተ ከየትኛውም ኃላፊነት አይያመልጥም፡፡ በዲስትሪክት አቀፍ 
የግዴታ ፈተና በDCSD የተማሪ ስነምግባር ደንብ ላይ ለተማሪዎች ይሰጣል፤ የሚሰጠው በትምህርት የመጀመሪያዎቹ ሁለት ሳምንታት ውስጥ 
ነው። ይህ ፈተና በተለመደው የትምህርት ቀን ወይም በኤሌክትሮኒክ መንገድ በምናባዊ ትምህርት ሊሰጥ ይችላል። የተማሪ ፈተና ውጤቶች 
ተመዝግበዋል፡፡ በዲሲፕሊን እና በዲሲፕሊን አሰራሮች አተገባበር ላይ ለመወያየት በትምህርት ቤቱ የመጀመሪያዎቹ ሶስት ሳምንቶች ውስጥ 
የክፍል ስብሰባዎች ይካሄዳሉ፡፡ 
 
በትምህርት አመቱ ወደ ት/ቤት ዲስትሪክት የገቡ ተማሪዎች DCSD የተማሪ ስነምግባር ደንብ ይቀበላሉ እና ይዘቱ ይፈተናል። 
 
ለመጀመሪያ ጊዜ በትምህርት ቤት ውስጥ ለመታገድ የተላኩ ተማሪዎች በDCSD የተማሪ ስነምግባር ደንብ እንደገና ተምረዋል እና እንደገና 
ተፈትነዋል። እንደ መጀመሪያው ትምህርት መምህራኖቻቸው መረዳታቸውን ለማረጋገጥ ከK-3 ክፍል ላሉ ወጣት ተማሪዎች፣ ልዩ ትምህርት እና 
የሌላ ቋንቋ ተናጋሪዎች (ESOL) የDCSD የተማሪ ስነምግባር መመሪያን የበለጠ ጥልቅ ግምገማ ማካሄድ ይጠበቅባቸዋል። 
 
ተማሪዎች የማያውቁትን DCSD የተማሪ ስነምግባር ክፍል ማብራሪያ እንዲሰጣቸው መምህራንን ወይም የሰራተኞችን አባላት እንዲጠይቁ 
አሳስበዋል። 
 

እኩል የትምህርት ዕድሎች 
 
የ DeKalb ካውንቲ ትምህርት ቤት ዲስትሪክት ዘር፣ ቀለም፣ ሃይማኖት፣ ብሔር፣ ጾታ፣ አካል ጉዳተኝነት፣ ዕድሜ፣ ጾታዊ ዝንባሌ እና የፆታ መለያ 
ሳያደርግ ለሁሉም ተማሪዎች እኩል የትምህርት እድሎችን ይሰጣል። ማንኛውም ተማሪ በተማሪው ዘር፣ ቀለም፣ ሀይማኖት፣ ብሔር፣ ጾታ፣ አካል 
ጉዳተኝነት፣ ዕድሜ፣ ጾታዊ ዝንባሌ እና የፆታ ማንነት ምክንያት በማንኛውም የዲስትሪክቱ የትምህርት ፕሮግራሞች፣ እንቅስቃሴዎች ወይም 
ተግባራት ምክንያት አድልዎ ወይም እንግልት ሊደርስበት አይገባም፣ የዚህን DCSD የተማሪ ስነምግባር ደንብ ትግበራን ጨምሮ። 
 
የት/ቤት ዲስትሪክት ለተማሪዎች አፋጣኝ፣ ፍትሃዊ እና ሥርዓታማ የአድልዎ ቅሬታዎችን ለመፍታት የሚያስችል የአቤቱታ አሰራርን ይይዛል። 
 

በተማሪዎች ስነምግባር ላይ የዲሲፕሊን ዳኝነት 
 
የ DeKalb ካውንቲ ትምህርት ዲስትሪክት የትምህርት ዲስትሪክቱን ፍላጎቶች በሚነኩበት ጊዜ በተማሪዎቹ ላይ የዲሲፕሊን ስልጣን አለው። 
ስለዚህ የ DCSD የተማሪ ስነምግባር ህግበሚከተሉት ጊዜያት እና ቦታዎች ላይ ተፈጻሚ ይሆናል፡ 

• በማንኛውም ጊዜ በት / ቤት ግቢ ውስጥ፣ 

• ከት / ቤት ግቢ ውጭ በት / ቤት አውቶቡስ ማቆሚያ ወይም በት / ቤት እንቅስቃሴ ፣ ተግባር ወይም ዝግጅት ላይ፣ 

• ተማሪው በትምህርት ቤት አውቶቡስ ወይም በትምህርት ቤት ዲስትሪክት በተደገፈ የትራንስፖርት አገልግሎት ላይ እያለ፣ 

• ተማሪው በምናባዊ ትምህርት ውስጥ እየተሳተፈ እያለ፣ 

• ተጠርጣሪው ተበዳይም ሆነ ተጠርጣሪው ተበዳይ ከትምህርት ቤት ወደ ቤት መንገድ ላይ ፣ ከት / ቤት እንቅስቃሴ ፣ ተግባር ወይም ዝግጅት 
በሚጓዙበት ጊዜ፡፡ 

• የመሣሪያ ፣ ኔትወርክ ፣ ምናባዊ መድረኮችን እና ሶፍትዌሮችን ጨምሮ ግን በዚህ ያልተወሰኑ የዲስትሪክት ቴክኖሎጂ ሀብቶችን ሲጠቀሙ፣ 

• ተማሪው ከትምህርት ቤት ግቢ ውጭ በትምህርት ቤት በሚደገፉ ወይም ከትምህርት ቤት ጋር በሚዛመዱ እንቅስቃሴዎች ለምሳሌ እንደ የመስክ 
ጉዞዎች ፣ ኮንፈረንሶች ወይም የአትሌቲክስ ዝግጅቶች በሚሳተፍበት ጊዜ ወይም በት/ቤቱ ስልጣን ስር በሚሆንበት ጊዜ፣ 

• በ Georgia ውስጥ በሌላ የትምህርት ቤት ስርዓት በትምህርት ቤት ስፖንሰርነት ወይም ከትምህርት ቤት ጋር በተዛመደ እንቅስቃሴ ከትምህርት ቤት 
ግቢ ውጭ በሚሳተፉበት ጊዜ፣ 

• ከትምህርት ቤት ግቢ ውጭ የተማሪው ባህርይ ተማሪው በወንጀል ክስ እንዲመሰረትበት የሚያደርግ ከሆነ እና ተማሪው በትምህርት ቤቱ መቀጠሉ 
በትምህርት ቤቱ ውስጥ ባሉ ሰዎች ወይም ንብረት ላይ አደጋ ሊያስከትል ወይም የትምህርት ሂደቱን ሊያስተጓጉል የሚችል (O.C.G.A. § 20-2-
751.5(c))፣ ወይም የስቴት የሳይበር ጉልበተኝነት ፍቺን የሚጥስ ከሆነ (O.C.G.A. § 20-2-751.4)። 

• ከትምህርት ቤት ግቢ ውጭ ተማሪ ያለ ት / ቤት ባለስልጣን ፈቃድ ከት / ቤት ግቢ ከወጣ (ያለፍቃድ የቀረ)። 



 

የብልሹ አሰራር ምርመራ 
 
አነስተኛ የስነምግባር ጉድለት ከአስተማሪው ወይም ከሌሎች ሰራተኞች በሚሰጥ አፋጣኝ ግብረ መልስ ይስተካከላል። የበለጠ የከፋ የትምህርት 
ቤት ህግ ጥሰት ሪፖርት ሲደረግ ወይም ሲጠረጠር፣ ርእሰመምህሩ ወይም ተወካዩ ምርመራው ዋስትና ያለው መሆን አለመሆኑን ይወስናሉ፣ እና 
ከሆነ፣ አግባብ የሆኑ ሰራተኞች ምርመራ እንዲያደርጉ መመሪያ ይሰጣሉ። ምርመራው ወቅታዊ መሆን አለበት እና ከተጠርጣሪ አጥፊ ፣ ተበዳይ 
፣ ከተለዩ ምስክሮች ፣ ከአስተማሪ (ዎች) ፣ ከሰራተኛ አባላት እና ከሌሎች አግባብነት ያለው መረጃ ሊኖራቸው ከሚችሉት ጋር ቃለ-ምልልሶችን 
ማካተት አለበት፡፡ ቃለ መጠይቅ ከተደረገላቸው ግለሰቦች ሁሉ የጽሑፍ መግለጫዎች ማግኘት አለባቸው፡፡ የቪዲዮ ክትትል ካለ ፣ ሊታይና 
ደህንነቱ የተጠበቀ መሆን አለበት።  
 
አስተዳዳሪዎች የፍትህ ሂደት ችሎት ጥያቄ እንደሚቀርብ ካመኑ፣ አስተዳዳሪው ማንኛውንም የስነምግባር ጉድለት የቪዲዮ ክትትልን ለመጠበቅ 
መሞከር አለበት። ማንኛውም ሌላ አካላዊ እና የሰነድ ማስረጃዎች ተሰብስበው ተጠብቀው መቀመጥ አለባቸው፡፡ የትምህርት ቤቱ አማካሪዎች ፣ 
የት / ቤት ማህበራዊ ሰራተኞች ፣ የት / ቤት ፖሊሶች እና ሌሎች የድጋፍ ሰጪ ሰራተኞች የጉዳዩ ሁኔታ እንደሚያስፈልገው ሙያቸው ጥቅም 
ላይ መዋል አለበት፡፡ በምርመራው ወቅት ወይም በኋላ በተገቢው ጊዜ ወላጅ ወይም አሳዳጊ እንዲያውቅ ይደረጋል። ሆኖም ክስተቱ የአካል 
ጉዳትን ወይም ተመሳሳይ ሁኔታን የሚያካትት ከሆነ ተገቢው የህክምና እርዳታ ሊደረግ ይገባል ፣ እና ለወላጅ ወይም ለአሳዳጊው ወዲያውኑ 
ማሳወቅ አለባቸው፡፡ በተጨማሪም ፣ ክስተቱ የደህንነት ስጋት የሚያካትት ከሆነ ወይም የሕግ አስከባሪዎችን ጣልቃ ገብነት አግባብነት ያለው 
ሆኖ ከተገኘ አግባብ ያላቸው ባለሥልጣናትን በማነጋገር በማንኛውም የሕግ አስከባሪ ምርመራ ወይም በእስር ላይ ጣልቃ-ገብነትን በማስወገድ 
የት / ቤቱ ምርመራ በተቻለ መጠን ይቀጥላል፡፡ 
 
ተማሪው የDCSD የተማሪ ስነምግባር ህጉን መጣሱ ወይም አለመጣሱ የሚወሰነው በማስረጃው ቅድመ ሁኔታ ላይ ብቻ ነው። በሌላ አነጋገር 
ተማሪው ማጥፋቱ በማስረጃው መሰረት አብዛኛውን ጊዜ እውነት ይሆናል? ለአጭር ጊዜ እገዳዎች (ለ 10 ቀናት መታገድ ወይም ከዚያ በታች) 
መደበኛ የይግባኝ ሂደት የለም። ወላጆች/አሳዳጊዎች ወይም ተማሪው በውሳኔው ካልተስማሙ፣ ለትምህርት ቤቱ ርእሰመምህር አቤቱታ ማቅረብ 
ይችላሉ። በርዕሰ መምህሩ ውሳኔ ካልተስማሙ፣ ለክልሉ የበላይ ተቆጣጣሪ በጽሁፍ አቤቱታ ማቅረብ ይችላሉ። ለዲስትሪክቱ የዲሲፕሊን ሂደት 
ማጠቃለያ እባኮትን በDCSD የተማሪ ስነምግባር ደንብየዲሲፕሊን የፍትህ ሂደት ፍሰት ገበታ ይመልከቱ። ለዲስትሪክት የፍትህ ሂደት ችሎት 
ከተመራገ ተማሪው በዚህ ውስጥ እንደተገለጸው በዲሲፕሊን ችሎት እና የይግባኝ ሂደት ውስጥ የመሳተፍ እድል ይሰጠዋል። 
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የባህሪ ግምቶች እና መዘዞች ማውጫ 
 
ርዕሶች 
 

ሁከት ወይም ትርምስ, 38 
ሆን ተብሎ በትምህርት ቤት ሰዎች ላይ ጉዳት የሚያደርስ አካላዊ ግንኙነት, 

28 
መምታት, 32, 33 
መሳሪያዎች, 25, 26, 27, 29, 33, 39, 48, 75 
መስበር እና መግባት, 22, 24, 43 
መተላለፍ, 38, 43 
መንከስ, 32 
መድሀኒት, 30 
መድሃኒቶች (ሕገወጥ/ ሰው ሠራሽ ቁሶች፣ የሚመስሉ መድኃኒቶች ወይም 

የታዘዙ መድኃኒቶች), 29 
መድኃኒቶችን ለመሸጥ/ለማከፋፈል ሐሳብ, 29 
መገኘት (ይቅርታ የተደረገ/ያለምክንያት መቅረት፣ የመገኘት ፕሮቶኮል፣ ሥር 

የሰደደ ማርፈድ), 36, 37, 40 
መገደብ (ሃሳብ መቀየር፣ መሄድ፣ ለማክበር ፈቃደኛ አለመሆን), 36 
መጎተት/መግፋት, 32, 34, 73 
ማሪዋና, 29, 30 
ማበላሸት, 30, 48, 49, 61 
ማጨሻዎች, 29 
ማጭበርበር/የተጭበረበረ ገንዘብ፣ ቼኮች፣ የባንክ ካርድ መያዝ, 31 
ሳይበርቡሊንግ/ሳይበርስታልኪንግ, 31, 34, 41, 73 
ስርቆት, 31 
ስርቆት/መስረቅ (ትክክለኛ ወይም ሙከራ), 31, 35, 73 
ስድብ/ብልግና, 39 
ረብሻዎች (ክፍል እና/ወይም ትምህርት ቤት), 37, 38 
ሽጉጥ (ሽጉጥ፣ ጠመንጃዎች፣ BB፣ ፔሌት፣ ኮፒ ወይም ተመሳስሎ የተሰራ), 

26, 27, 28 
ቀላል ጉዳት, 32 
ቁማር, 41 
በሌሎች ላይ መትፋት, 39 
በማስፈራራት ነገሮችን ማድረግ, 31, 34, 73 
በራስ-ሰር የሚታገዝ ኢፒንፍሪን (Epi-Pens), 30 
በትምህርት ቤት ምስሎች/ቪዲዮዎችን ማንሳት, 26, 39, 53, 70 
በንብረት ላይ ጉዳት/መጥፋት (ትክክለኛ ወይም ሙከራ), 30 
በአደንዛዥ እፅ ተጽእኖ ስር መጠቀም, 29 
ቢላዎች/ምላጭ/ቦክስ መቁረጫዎች, 27 
ተማሪዎች/የትምህርት ቤት ሰው/ጎብኚዎችን መምታት/አካላዊ ግንኙነት, 32, 

33 
ተንቀሳቃሽ ስልኮች, 16, 17, 18, 25, 34, 40, 48, 53, 73 
ተንኮል መስራት, 32, 33, 35, 64, 72, 73, 74, 91 
ተደጋጋሚ ጥፋት, 42 
ተገቢ ያልሆነ ወሲባዊ ባህሪ, 44, 64, 68 
ተገቢ ያልሆኑ መልዕክቶች/ሥዕሎች/ቪዲዮዎች (ሴክቲንግ) በመላክ, 26, 

53, 70 
ተጠባባቂ ባትሪ, 33 
ትንባሆ (ሲጋራዎች፣ ሲጋሮች፣ ትምባሆ ማኘክ፣ ኢ- ሲጋራዎች፣ ስናፍ፣ 

ትምባሆ፣ የቫፒንግ ምርቶች), 25, 78 
ትንኮሳ (ዘር፣ ጎሳ፣ አካል ጉዳተኝነት፣ ጾታዊ ዝንባሌ፣ የፆታ ማንነት), 35, 

64, 73, 91 
አልኮል (ይዞታ እና/ወይም አጠቃቀም), 29 
ኢንተርኔት/የኢንተርኔት አጠቃቀም, 26 
ኢንተርኔት/የኢንተርኔት አጠቃቀም, 70 
እሳት (እሳትን ማቃጠል፣ ማቃጠል), 30 
ዕቃዎችን መወርወር, 16, 17, 18, 19, 20, 27, 48 

ከመድሀኒት ጋር የተያያዘ ፓራፈርናሊያ (ወረቀቶች, ቧንቧዎች, ክሊፖች, 
ቦርሳዎች, ሌሎች ተዛማጅ እቃዎች), 30 

ከሰዓታት በኋላ በማንኛውም የትምህርት ቤት ካምፓስ መቆየት/ያልተፈቀደ 
መግባት, 43 

ከትምህርት ሰዓት ውጭ/ከትምህርት ቤት ርቆ ምግባር, 41 
ከትምህርት ቤት ሰዎች ጋር ሆን ተብሎ አካላዊ ግንኙነት, 28 
ከክፍል መቅረት/ያለ ፍቃድ ከትምህርት ካምፓስ መውጣት, 37 
ከጋንግ ጋር የተያያዘ እንቅስቃሴ (ብጥብጥ፣ በቀል፣ ምልመላ፣ አለባበስ፣ 

ፓራፈርናሊያ), 38 
ካምፓስ ውስጥ መኪና ማቆም (የመኪና ማቆሚያ እና/ወይም የትራፊክ 

ጥሰቶች), 43 
ኮምፒውተር (ያልተፈቀደ አጠቃቀም፣ መጥለፍ፣ የይለፍ ቃል ጥሰት፣ 

ወዘተ), 25, 26, 28, 31, 44 
ወሲባዊ ትንኮሳ / አስተያየቶች / ሞገስ, 44, 64, 68 
ዛቻ ወይም ማስፈራራት (ሰራተኛ ወይም ተማሪ), 31, 32, 33, 34, 38, 73 
ዝርፊያ, 31 
የመታወቂያ ካርዶች, 45 
የሙከራ ጊዜ (የአካባቢ እና አውራጃ-ደረጃ), 42, 43, 53 
የሚረብሽ ባህሪ (ሥር የሰደደ ንግግር፣ የፈረስ ጨዋታ፣ ወዘተ.), 37, 38 
የሚያስፈራሩ ድርጊቶች, 34, 35, 73 
የማይገባ መጋለጥ, 44 
የሽብር ዛቻዎች (ለትምህርት ቤቱ ስጋት), 38, 75 
የቃል ግጭት/መቀስቀስ/መለዋወጥ, 32, 34, 35 
የባስ የተሳሳተ ባህርይ / ግምቶች / ማትሪክስ, 40, 47, 48, 49 
የተሰረቀ ንብረት ይዞታ, 31 
የተሳሳተ አቀራረብ (ማጭበርበር፣ መዋሸት ወይም የውሸት 

መግለጫዎችን/መረጃዎችን መስጠት), 44 
የተባባሰ ጉዳት (ከባድ ጉዳት ወይም ሞት የሚያስከትል), 33 
የተባባሰ ጥቃት (በመሳሪያ ለመጉዳት መሞከር/ዛቻ), 32, 33 
የአለባበስ ስርዓት, 45, 78 
የአስተዳዳሪዎች/ፋኩልቲ/ሰራተኞች መመሪያዎችን ለመከተል ፈቃደኛ 

አለመሆን, 36 
የአደንዛዥ እጽ ይዞታ, 29 
የኤሌክትሮኒክስ የመገናኛ መሳሪያዎች (ሞባይል ስልኮች፣ ስማርት 

መሣሪያዎች፣ ወዘተ.), 25 
የኤሌክትሮኒክስ የመገናኛ መሳሪያዎች (ሞባይል ስልኮች፣ ፔጀርስ፣ ወዘተ.), 

31 
የኬሚካል አላግባብ መጠቀም, 30 
የውሸት የአደጋ ጊዜ ሪፖርት (የእሳት ማንቂያ፣ የቦምብ ዛቻ ወይም 911 

መደወል), 38, 45 
የዲሲፕሊን እርምጃን አለመቀበል, 39 
የጉልበት ማስፈራራት, 33, 34, 35, 49, 64, 72, 73, 74, 75, 77, 91, 92 
ደህንነቱ ያልተጠበቀ እርምጃ, 45 
ድብድብ / አካላዊ መለዋወጥ, 32, 33 
ጉዳት (ጉዳት የሚያስከትል), 32 
ጥቃት (ተማሪ፣ ፋኩልቲ፣ ሰራተኛ ወይም ጎብኝዎች), 32 
ጥንቃቄ የጎደለው የተሽከርካሪ አጠቃቀም, 43 
ጨዋነት የጎደለው ባህሪ, 36 
ጸያፍ ቁሶች/እጅግ ምልክቶች, 39 
ጸያፍነት፣ እርግማን፣ ጸያፍነት እና/ወይም አዋራጅ ቋንቋ, 39 
ፎርጅሪ, 44 
ፕራንክ, 38 
ፖርኖግራፊ, 39 
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የ DEKALB COUNTY ት/ቤት አውራጃ 
2022-2023 የባህርይ ሁኔታዎች 

 
“የትምህርት ተግባር አንድ ሰው በጥልቀት እንዲያሰላስል እና በትኩረት እንዲያስብ ማስተማር ነው። ብልህነት እና ተጨማሪ ባህርይ - ያ 

የእውነተኛ ትምህርት ግብ ነው። ” –Martin Luther King, Jr። 
 
የባህርይ ትምህርት ሰዎች እንዲረዱ፣ እንዲያስቡ እና ዋና የስነምግባር እሴቶችን እንዲሰሩ ለመርዳት ሆን ተብሎ የሚደረግ ጥረት ነው። ሆን 
ተብሎ እና ሁሉን አቀፍ የባህሪ ትምህርት ተነሳሽነት እያንዳንዱ የትምህርት ቤት ገጽታ ለባህሪ እድገት እድል የሚሆንበትን መነፅር ይሰጣል። 
 

የባህሪ ትምህርት ጥቅሞች፡- 
 

• በሥርዓተ ትምህርቱ ውስጥ ያሉ የሥነ ምግባር ጉዳዮችን በመፈተሽ የገጸ-ባሕሪ እድገትን ያበረታታል። 

• የተማሪዎችን፣ መምህራንን እና ሰራተኞችን፣ ወላጆችን እና ማህበረሰቦችን ተሳትፎ በማሳተፍ አወንታዊ እና ሞራላዊ ሁኔታን 
ያዳብራል። 

• ከማስፈራራት፣ ከፍርሃት እና ከጥቃት የፀዱ እና ለመማር የበለጠ ምቹ የሆኑ ትምህርት ቤቶችን ለመፍጠር ግጭቶችን በፍትሃዊነት 
እንዴት መፍታት እንደሚቻል ያስተምራል* 

 
ተማሪዎች ለታላቅነት ለመዘጋጀት የባህርይ ሁኔታዎች አስፈላጊ ናቸው! እነዚህ ባህሪያት በአዋቂዎችና በተማሪዎች ሊቀረጹ እና ሊጠበቁ 
ይገባል። 
 

አክብሮት፣ ኃላፊነት እና እንክብካቤ 
የጥሩ ጠባይ የማዕዘን ድንጋዮችን መቅረጽ 

 

አክብሮት 
ለራስ፣ ለሌሎች እና ለንብረት ከፍ ያለ ግምት ማሳየት 

 
ኃላፊነት 

ለራስህ ባህሪ ተጠያቂ መሆን 
 

ቅንነት 
በቃልም ሆነ በተግባር እውነት መሆን 

 
መንከባከብ 

ለሌሎች ደህንነት አሳቢነት ማሳየት 
 

ፍትህ እና ተገቢውን ማድረግ 
ለሁሉም የማያዳላ፣ ያልወገነ እና ፍትሃዊ አያያዝን ማሳየት 

 
ዜግነት 

በማህበረሰብዎ ውስጥ በመረጃ የተደገፈ፣ ኃላፊነት የሚሰማው እና ተንከባካቢ ተሳታፊ መሆን 
 

ድፍረት 
በችግር ጊዜ ትክክለኛውን ነገር ማድረግ እና ከህዝቡ ይልቅ ህሊናዎን መከተል 

 
ጽናት 

በስራ ላይ መቆየት እና ተስፋ አለመቁረጥ። ተግባራትን በማጠናቀቅ ላይ ቁርጠኝነትን፣ ኩራትን እና አዎንታዊ አመለካከትን ማሳየት 
 

ተስፋ 
ስኬታማ እንደምትሆን ማመን 

 
* የባህሪይ ትምህርት መረጃ መጽሐፍ እና መመሪያ፣ DPI 

https://files.nc.gov/dpi/documents/charactereducation/handbook/content2.pdf 
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በDCSD የተማሪ ስነምግባር ኮድ ውስጥ የሚገኙ የባህርይ ሁኔታዎች  
 
ይህ የመመሪያ መጽሃፍ ደህንነቱ የተጠበቀ እና ሥርዓታማ ትምህርት ቤቶች እንዲኖራቸው በሁሉም ሰራተኞች እና ተማሪዎች ተገቢ ባህሪያት እና 
አወንታዊ ባህሪያት መቀረጽ እና መጠበቅ አለባቸው የሚለውን እምነት ይደግፋል። የሚጠበቀው የተማሪ ስነምግባር ህጎች መማር እና ከሚከተሉት 
የባህሪ ሁኔታዎች ጋር መጣጣም አለባቸው። 
 

 

የባህርይ ሁኔታ ጥሰቶች 

አክብሮት / ኃላፊነት / እንክብካቤ ጥሰት #1፡ ትምባሆ 

አክብሮት / ኃላፊነት / እንክብካቤ ጥሰት #2፡ የኤሌክትሪክ መገናኛ መሳሪያዎች 

ኃላፊነት / እንክብካቤ / ዜግነት ጥሰቶች #3a፣ 3b፡ የጦር መሳሪያዎች 

አክብሮት / ኃላፊነት / እንክብካቤ ጥሰቶች #4a፣ 4b፡ ሆን ተብሎ አካላዊ ጥቃት 

ኃላፊነት ጥሰቶች #5a፣ 5b፣ 5c፡ አደንዛዥ ዕፅ / አልኮል 

ታማኝነት/መከባበር ጥሰቶች #6a፣ 6b፣ 6c ንብረት 

አክብሮት / ኃላፊነት / እንክብካቤ ጥሰቶች #7a፣ 7b፣ 7c፣ 
7d፣ 7e፣ 7f፣ 7g፡ 

ጉልበተኝነት/ትንኮሳ/ማስፈራራት/መዋጋት/ጥ
ቃት/ባትሪ 

አክብሮት / ኃላፊነት / እንክብካቤ ጥሰቶች #8a፣ 8b፡ መመሪያዎችን ለመከተል ፈቃደኛ አለመሆን 

ኃላፊነት / ድፍረት / ጽናት ጥሰት #9፡ በህገ ወጥ መንገድ መቅረት/ያለ ማቋረጥ 

ኃላፊነት / ድፍረት / ጽናት ጥሰት #10፡ የትምህርት ክፍለጊዜ መፎረፍ 

አክብሮት / ኃላፊነት / እንክብካቤ ጥሰት #11፡ የክፍል ረብሻ 

አክብሮት / ኃላፊነት / ዜግነት ጥሰት #12፡ የትምህርት ቤት ብጥብጥ 

ኃላፊነት/አክብሮት/ዜግነት ጥሰት #13፡ ስድብ/ብልግና/ብልግና 

ኃላፊነት / አክብሮት / ድፍረት ጥሰት #14፡ የዲሲፕሊን እርምጃን አለመቀበል 

ኃላፊነት / አክብሮት / ድፍረት ጥሰት #15፡ ሥር የሰደደ መዘግየት 

ኃላፊነት/አክብሮት/መተሳሰብ ጥሰት #16፡ የአውቶቡስ ብልግና 

ኃላፊነት/አክብሮት/ዜግነት ጥሰት #17፡ ከትምህርት ሰአታት ውጪ ምግባር 

ኃላፊነት ጥሰት #18፡ ቁማር 

ኃላፊነት / አክብሮት / ተስፋ ጥሰት #19 a ፡ ተደጋጋሚ ጥፋት 

ኃላፊነት / አክብሮት / ድፍረት ጥሰት #19b የሙከራ ጊዜ መጣስ 

ኃላፊነት / ዜግነት ጥሰት #20፡  የመኪና ማቆሚያ እና የትራፊክ ጥሰቶች  

አክብሮት / ኃላፊነት / ድፍረት ጥሰት #21፡ መተላለፍ/መተላለፍ 

ታማኝነት/መከባበር ጥሰት #22፡ የውሸት መረጃ መስጠት 

ኃላፊነት/አክብሮት/መተሳሰብ ጥሰት #23፡ ተገቢ ያልሆነ ወሲባዊ ባህሪ 

ኃላፊነት ጥሰት #24፡ የመታወቂያ ካርድ መጣስ 

ኃላፊነት/አክብሮት/ዜግነት ጥሰት #25፡ የተማሪ አለባበስ ኮድ መጣስ 

ኃላፊነት/አክብሮት/ዜግነት ጥሰት #26፡ ደህንነቱ ያልተጠበቀ እርምጃ 
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ለሁኔታዎች ባለብዙ-ደረጃ ስርአት ድጋፍ እና ምላሽ (RTI)፡ 

ተማሪው በመማር እና በባህሪው ላይ እገዛ ቢፈልግ ምን ይሆናል? 
 

ዋና-ዋና ግብአቶች: ባለብዙ-ደረጃ የመከላከያ ስርአት 

 
 

አጠቃላይ ትምህርት ባለብዙ-ደረጃ የድጋፍ ስርአት (MTSS)፣ ደረጃ 1-3 
 

መግቢያ 
 
ተማሪዎች አንዳንድ ጊዜ በአጠቃላይ ትምህርት ክፍል ውስጥ በአስተማሪ ከሚሰጠው በላይ በመማር ወይም በባህሪ እርዳታ ያስፈልጋቸዋል። በ 
Georgia ውስጥ፣ አጠቃላይ ትምህርት ከመማር ወይም የባህሪ ችግር ላለባቸው ተማሪዎች በሶስት ደረጃ የአካዳሚክ እና ማህበራዊ-ስሜታዊ-
ባህሪ ድጋፎችን ያካትታል። ደረጃ 1 አስተማሪዎች የተማሪዎችን ትምህርት እና እድገት የሚደግፉባቸውን ብዙ መንገዶችን ይገልፃል እና መሰረታዊ 
ትምህርታዊ ልምምዶችን በደረጃዎች ላይ የተመሰረተ ትምህርትን ይደግፋል። ደረጃ 2 የሚቀጥለው ደረጃ ነው ደረጃ 1 በቂ ካልሆነ እና ተማሪዎችን 
በልዩ ችሎታ እንዲያዳብሩ እና እንዲያድጉ ለመርዳት መጠነኛ ድጋፍን ይሰጣል። ደረጃ 3 ልዩ ችሎታ ያላቸውን ተማሪዎች በመርዳት ላይ 
በማተኮር ደረጃ 2 በቂ ካልሆነ እና በተማሪ ድጋፍ ቡድን (SST) ሂደት የተደራጀ የተጠናከረ ድጋፍ ሲሰጥ ጥቅም ላይ ይውላል። SST በ Georgia 
የቦርድ ደንብ 160-4-2-.32 ውስጥ የተገለጸ የፌደራል እና የስቴት ተነሳሽነት ነው፡፡ የደረጃ 2 ወይም የደረጃ 3 ድጋፎች ከደረጃ 1 ዋና መመሪያ 
እና ድጋፎች በተጨማሪ ይሰጣሉ። 
 
በደረጃ 2-3 መመዝገብ ማለት ተማሪ የአካል ጉዳት አለበት ወይም ልዩ ወይም ልዩ ትምህርት እየተማረ ነው ማለት አይደለም። እነዚህ ደረጃዎች 
በአጠቃላይ የትምህርት ሁኔታ ውስጥ መከላከል እና ጣልቃገብነት ይሰጣሉ እና የተማሪዎችን ትምህርት እና ባህሪ ለመደገፍ ብቸኛው መንገድ 
አይደሉም። ከአጠቃላይ ትምህርት MTSS ድጋፎች በተጨማሪ፣ የ Georgia ትምህርት ቤቶች ልዩ የትምህርት አገልግሎቶችን በትምህርት 
ፕሮግራሞች ይሰጣሉ። የሚሰጡ ሞዴሎች የልዩ ትምህርት ፣ የስጦታ መርሃግብር እና / ወይም የእንግሊዝኛ ቋንቋ ተማሪዎች አገልግሎቶችን 
ያካትታሉ። እነዚያ አገልግሎቶች ለእያንዳንዱ ፕሮግራም የብቃት መስፈርት የሚያሟሉ ተማሪዎች ይሰጣሉ። ብቁ ከሆነ፣ ተማሪዎች በግለሰብ 
የትምህርት እቅድ (IEP) ወይም 504 የመጠለያ እቅድ በኩል ለመማር ወይም ስነምግባር ድጋፍ ሊያገኙ ይችላሉ (ለበለጠ መረጃ ከገጽ 85-88 
ይመልከቱ)። የብቃት መስፈርት የሚያሟሉ ተማሪዎች በ 504 የመጠለያ እቅድ እና MTSS ደረጃ 2 እና/ወይም ደረጃ 3 ድጋፍ በአንድ ጊዜ 
ሊደገፉ ይችላሉ። MTSS ተማሪው የበለጠ ስኬታማ እንዲሆን የአካዳሚክ እና/ወይም የባህርይ ክህሎትን ሲያስተምር ተማሪዎች የት/ቤት 
መገልገያዎችን፣ ስርአተ ትምህርቶችን፣ ትምህርቶችን እና ግምገማዎችን ማግኘት እንደሚችሉ ለማረጋገጥ ክፍል 504 ማረፊያዎች ተሰጥተዋል። 
አንዳንድ ተማሪዎች ከሁለቱም ሊጠቀሙ ይችላሉ። 
 

DeKalb County ት/ቤት አውራጃ (DCSD) MTSS 
 
MTSS ቀጣይነት ያለው የትምህርት ማሻሻያ ሂደት አስፈላጊ ግብዐት ነው፡፡ MTSS ለሁሉም ተማሪ ተገቢ ግምገማን ከአላማ ተኮር ትምህርት ጋር ማስኬድን 
ያካትታል፡፡ የ DCSD MTSS መዋቅር የትምህርት እና የባህሪይ እድገት፣ ለጥልቅ እውቀት ማሰተማር፣ እያንዳንዱን ተማሪ እድገት መጨመር እና ቀጣይ 
የትምህርት መሻሻልን ይደግፋል፡፡ በ MTSS ውስጥ ያሉ ሂደቶች የተለዩ ወይም ተጨማሪ ስራ አይደለም፤ የእያንዳንዱን ተማሪ እድገት ለመጨመር የተለያዩ 
ተማሪዎችን እንዴት እንደምናስተምር ያሳያሉ፡፡ ለትምህርት አሰጣጥ እቅድ እና ድጋፎች የውሳኔ አሰጣጥን ሆን ተብሎ ለማሳወቅ በ MTSS ውስጥ ቁልፍ አካል 
ለተማሪ ጣልቃገብነት ምላሽ (RTI) ለመስጠት ቀጣይነት ያለው የመረጃ ቁጥጥር ነው፡፡ 
 
ጣልቃ-ገብነቶች የተማሪን የትምህርት እና/ወይም የባህሪይ የመማር ፍላጎት ለማሟላት የታሰቡ የትምህርት አይነት ናቸው፡፡ ጣልቃ-ገብነቶች የሚሰጡት 
ከአጠቃላይ የክፍል ውስጥ ትምህርት በተጨማሪ ነው፡፡ እነዚህ ተጨማሪ የትምህርት መሳሪያዎች የተወሰነ የትምህርት ስልት እና ቴክኒክ እንደሚሰጡ 
የተጠናባቸው እና ማስረጃ ተኮር ናቸው፡፡ የጣልቃ-ገብነቶች ድጋፍ ጥልቀት በእያንዳንዱ የ MTSS መዋቅር ደረጃ ይጨምራል፡፡ ማዕቀፉ ተለዋዋጭ 
እንዲሆን የታሰበ ነው። ተማሪዎች እድገት ሲያሳዩ ፣ በዝቅተኛ ደረጃዎች ላይ ወደ ቀላል ድጋፎች ሊዛወሩ ወይም ወደ ደረጃ 1 ኮር መመሪያ ይመለሳሉ። 
የተማሪን ትምህርት ለማሻሻል የሚያገለግሉ የትምህርቱን ቴክኒክ እና መሳሪያ ደረጃ የሚሰጡ የተለያዩ የትምህርት እንቅስቃሴዎች እና ስልቶች አሉ፡፡ 
 

ደረጃ III: ሶስተኛ ደረጃ መከላከያ – 
ጥልቅ ጣልቃ-ገብነት 

ደረጃ II: ሁለተኛ ደረጃ መከላከያ – 
ጣልቃ-ገብነት 

ደረጃ I: የመጀመሪያ ደረጃ መከላከያ – 
የትምህርት/ዋና ስርዐተ ትምህርት 

3% እስከ 5% 
ተማሪዎች 

15% ተማሪዎች 

80% ተማሪዎች 
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በፍላጎት ላይ በመመርኮዝ ተማሪዎች በሁሉም ደረጃዎች አገልግሎቶችን ያገኛሉ፡፡ 
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የ MTSS መዋቅር መሰረታዊ አካላት 

 
 

በ Georgia MTSS-RTI ሂደት ላይ ዋና አካል የሚከተለውን ያካትታል፡ 
 

1. ባለሶስት ደረጃ የአሰጣጥ ሞዴል ለተማሪው ፍላጎት የሚገባ ትምህርት ድጋፍ ይሰጣል፡፡ 
2. ማስረጃ-ተኮር ትምህርት የአስተማሪ የክፍል ውስጥ ትምህርት እቅድ ዋናው አካል ነው፡፡ 
3. የለውጥ ቁጥጥር ውጤት ለውጥ እንደሚያስፈልግ ካሳየ ጥልቀቱ የሚጨምር ወይም የሚቀንስ ትምህርት-ተኮር ጣልቃ-ገብነት፡፡ 
4. የተለያየ ቀጥይነት ያለው ግምገማ (ፈተና) መረጃ መጠቀም የትኛው ተማሪ የትምህርት እና/ወይም የባህሪይ መስፈርት እንዳሟላ ያሳውቃል፡፡ 
5. ለጣልቃ-ገብነት ትምህርት ግብአቶች የሚሰጡት በተማሪ የግምገማ መረጃ እና የክፍል ውስጥ ምልከታ መሰረት ነው፡፡ 

 
ወላጆች፡ በ MTSS-RTI ሂደት በልጅዎ ትምህርት ውስጥ በንቃት በመሳተፍ እና በትምህርት ቤት የመማር እና ማስተማር ስኬት አጋር በመሆን 
ማገዝ ይችላሉ። እንዲሁም ወደ የወላጅ ገጽ www.GeorgiaStandards.org በመሄድ የልጅዎ ክፍል ወይም ኮርስ የ Georgia የልህቀት ደረጃዎችን 
ማንበብ፣ የልጅዎን የትምህርት ቤት አፈጻጸም ለማሻሻል በቤት ውስጥ የሚረዱዎትን መንገዶች መጠየቅ፣ ልጅዎ በወላጅ ኮንፈረንስ ወቅት 
በሚደረጉ ግምገማዎች ላይ ስላለው እድገት ጥያቄዎችን መጠየቅ፣ በትምህርት ቤትዎ ወይም በዲስትሪክትዎ ውስጥ ስላለው የክፍል ጣልቃገብ 
ሂደት እውቀት ያለው መሆን፣ እና ልጅዎ በጣልቃ ገብነት እየተደገፈ ከሆነ፣ ጣልቃ ገብነት እየሰራ መሆኑን ለማወቅ የሂደት ማሻሻያዎችን መጠየቅ 
ይችላሉ። 
 

የአዎንታዊ ባህሪ ጣልቃገብነቶች እና ድጋፎች (PBIS) 

አዎንታዊ የስነምግባር ጣልቃገብነቶች እና ድጋፎች (PBIS) በማስረጃ ላይ የተመሰረተ፣ በመረጃ ላይ የተመሰረተ ማዕቀፍ የዲሲፕሊን ክስተቶችን 
ለመቀነስ፣ የትምህርት ቤቱን የደህንነት ስሜት ለመጨመር እና የተሻሻሉ የትምህርት ውጤቶችን ለመደገፍ የተረጋገጠ ነው። የ DeKalb ካውንቲ 
ትምህርት ቤቶች አጠቃላይ የዲሲፕሊን አካሄድን ለመምራት ማዕቀፉን ይጠቀማሉ፣ነገር ግን በማስረጃ ላይ የተመሰረተ የማዕቀፉ አተገባበር 
መምህራንን እና ሰራተኞችን ማሰልጠን እና የተወሰኑ የማስፈጸሚያ ስልቶችን ማዘጋጀት ይጠይቃል። በ DeKalb ካውንቲ ትምህርት ቤቶች የPBIS 
ትግበራ በሂደት ላይ ነው። በአሁኑ ጊዜ ከ44 በላይ የ DeKalb ካውንቲ ትምህርት ቤቶች፣እንዲሁም 1,400 የ Georgia ትምህርት ቤቶች እና 
27,000 ት/ቤቶች በአገር አቀፍ ደረጃ PBISን በመተግበር ላይ ይገኛሉ እና በዲሲፕሊን ምክንያት የሚጠፉትን ስፍር ቁጥር የሌላቸውን 
የማስተማሪያ ሰአቶችን እየቆጠቡ ነው። የPBIS ፅንሰ-ሀሳብ ቀጣይነት ያለው ትምህርት፣ ከአዎንታዊ የተማሪ ባህሪ እውቅና ወይም አስተያየት ጋር 
ተዳምሮ አላስፈላጊ ዲሲፕሊንን ይቀንሳል እና የላቀ ምርታማነትን፣ ደህንነትን እና ትምህርትን ያበረታታል። የPBIS ትምህርት ቤቶች የዲሲፕሊን 
መረጃዎችን እና የባህሪ ትንተና መርሆችን በመጠቀም በት/ቤት አቀፍ፣ የታለሙ እና ግለሰባዊ ጣልቃገብነቶችን እና ለሁሉም ተማሪዎች የት/ቤት 
አየር ሁኔታን ለማሻሻል ሁለገብ ደረጃ ያለው የመከላከል አካሄድ ይተገበራሉ። (OSEP የቴክኒክ ድጋፍ በአዎንታዊ ባህሪ ጣልቃገብነቶች እና 
ድጋፎች ላይ፣ 2009) 

በትምህርት ቤት ዙሪያ ለ ሁሉም ተማሪዎች የስነምግባር ድጋፍ ይሰጣል፡፡ ይህ የድጋፍ ስርዓት ለሁሉም ተማሪዎች ማህበራዊ ክህሎቶች ትምህርት 
፣ ቀና እና ንቁ ተግሣጽ ፣ ከማህበራዊ ባህሪ የሚጠበቁ ፣ ንቁ የበላይ ቁጥጥር እና ቁጥጥር ፣ አዎንታዊ ዕውቅና ፣ ፍትሃዊ እና የማስተካከያ 
እርምጃዎች እንዲሁም የወላጆች ስልጠና እና ትብብር ይሰጣል፡፡ ወላጆች ዋናው የትምህርት ቤት ጉዳይ የልጃቸው ደህንነት መሆኑን ገልጸዋል 
Neilsen Gatti፣ Stansberry-Brusnahan እና Nelson፣ 2007)፡፡ በትምህርት ቤቶች ውስጥ ከሚረብሹ የክፍል ባህሪዎች እስከ አካላዊ ጥቃት 
ድረስ ያሉ ፈታኝ ባህሪዎች የደህንነት ስጋት ናቸው እናም የመማር ማስተማር እንቅፋቶችን ይወክላሉ፡፡ አስተማሪዎች እና ወላጆች ሁለቱም ይህንን 
ስጋት ይጋራሉ፡፡ ለግለሰቦች ተማሪዎች እና ሁኔታዎች በተደባለቀ የአጭር ጊዜ መፍትሄዎች ላይ ከመተማመን ይልቅ ት / ቤቶች የመማሪያ ክፍልን 
፣ የምሳ ክፍልን ፣ የመፀዳጃ ቤቶችን እና የመጫወቻ ቦታን ጨምሮ በሁሉም የት / ቤት ቦታዎች ተገቢ የተማሪ ባህሪያትን ለመግለጽ ፣ ለማስተማር 
እና ለማስቀጠል ንቁ በሆኑ መንገዶች ላይ ማተኮር አለባቸው፡፡ የ PBIS ዋና ዓላማ ትምህርት ቤቶች ለሁሉም ተማሪዎች የመማር እና ማስተማ 
ሂደትን የሚጨምሩ ውጤታማ ሁኔታዎችን ዲዛይን እንዲያደርጉ ማገዝ ነው፡፡ (የGeorgia ትምህርት መምሪያ ፣ GaPBIS) 

ሙሉ ልጅን መደገፍ 

ፍላጎትን መለየት 

• መመርመር 

• የለውጥ ቁጥጥር 

• መረጃ-ተኮር ውሳኔ 
አሰጣጥ 

• ባለብዙ-ደረጃ 
የመከላከያ ስርአት 

• መሰረተ ልማት 

ለውጥን መመርመር 
ሙሉ ልጅ 
ለመማር ዝግጁ 
ለመኖር ዝግጁ 

ለመምራት ዝግጁ 

ጣልጋ-ገብነቶችን መምረጥ 

ትግበራን ማቀድ እቅድ መተግበር 

ውጤታማ 
አመራር የሙያ ችሎታ 

የቤተሰብ እና 
የማህበረሰብ 

ተሳትፎ 

ደጋፊ የመማር 
ሁኔታ 

ተያያዥነት 
ያለው ትምህርት 

http://www.georgiastandards.org./
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በትምህርት ቤት-ደረጃ፣ የደረጃ 1 PBIS አስሩ ወሳኝ አካላት የPBIS ቡድን እና ርእሰ መምህር፣ ግልጽ የሚጠበቁ እና ህጎች፣ የማስተማር ባህሪ፣ 
መረጃ ማስገባት እና ትንተና፣ እውቅና (ግብረመልስ)፣ ውጤታማ የዲሲፕሊን ሂደት፣ የመምህራን ቁርጠኝነት፣ ትግበራ፣ ክፍል እና ግምገማ 
ያካትታሉ። 
 

 
(የGeorgia ትምህርት መምሪያ ፣ GaPBIS) 

 

የማገገሚያ ልምዶች 
 
ከPBIS ማዕቀፍ ጋር በመተባበር፣የ DeKalb ካውንቲ ትምህርት ቤት ዲስትሪክት ተማሪው የ DCSD የተማሪ ስነምግባር ህጉን በሚጥስበት ጊዜ 
የአየር ንብረት እና ባህልን ለማሻሻል የታለሙ፣ የመልሶ ማቋቋም ተግባራት ተብለው የሚጠሩ አዳዲስ መሳሪያዎችን እየተጠቀመ ነው። የማሻሻያ 
ልምዶች ግብ ህብረተሰቡን ማዳበር እና ጥፋተኛውን ከመቅጣት ይልቅ ጉዳትን በመጠገን እና ግንኙነቶችን በመፍጠር ግጭቶችን እና ውጥረቶችን 
ማስተዳደር ነው፡፡ 
 
የማገገሚያ ልምዶችን መጠቀም የሚከተሉትን ይረዳል- 
 

• ጥቃትን ፣ ወንጀልን እና ጉልበተኝነትን መቀነስ ፣ 

• የሰውን ባህሪ ማሻሻል ፣ 
• የሲቪል ማህበረሰብን ማጠናከር, 
• ውጤታማ አመራር መስጠት ፣ 

• ግንኙነቶችን ወደነበረበት መመለስ እና 
• ጉዳት መጠገን። 

 
መረጃ የተገኘው በ በአሜሪካ የመምህራን ፌዴሬሽን ነው። 
http://www.aft.org/ae/winter2015-2016/resources 

 

የማገገሚያ ልምምድ በተጎዱት እና ጉዳቱን ባደረሱት መካከል ውይይትን ያበረታታል። ይህም ተጎጂው እና በደል የፈጸሙት ጥሰቱ እንዴት 
እንደጎዳ ለመወያየት እና ጉዳቱን እና ግንኙነቱን ለመጠገን ምን መደረግ እንዳለበት ለመወሰን እድል እንዲያገኙ ያስችላቸዋል። ይህ ተጎጂዎች 
ጥሰቱን ለመቅረፍ ንቁ ሚና እንዲጫወቱ የሚያበረታታ ተጎጂን የሚረዳ መሳሪያ ነው። በደል አድራጊዎች ለድርጊታቸው ሃላፊነት እንዲወስዱ 
ይበረታታሉ፣ ይቅርታ በመጠየቅ ፣ የተሰረቁ ንብረቶችን በመመለስ፣ የማህበረሰብ አገልግሎት ወይም መልሶ ማቋቋም በማድረግ ያደረሱትን ጉዳት 
ይጠግናሉ። ይህ ትልቁን የተጎጂ እርካታ እና የተሳሳቱ ተጠያቂነትን ሊፈቅድ ይችላል። የማገገሚያ ልምምድ ለጉልበተኝነት፣ ትንኮሳ፣ ማስፈራራት 
ወይም መድልዎ ተስማሚ አይደለም። 
 
የተጎጂዎች እና የተሳሳቱ አካላት በትክክል እንዲዘጋጁ እና ተጨማሪ ጉዳት እንዳይደርስ ለመከላከል የተሃድሶ ኮንፈረንስ በጥንቃቄ ታቅዷል። 
በተሃድሶው ኮንፈረንስ ወቅት ተጎጂዎች፣ ጥፋተኞች፣ የሁለቱም ወገኖች ቤተሰብ እና ጓደኞች፣ ሰራተኞች እና ሌሎች የማህበረሰቡ አባላት ጥሰቱን፣ 
መዘዙን እና ማካካሻን ለመፍታት በተዘጋጀ፣ ስክሪፕት በተዘጋጀ ስብሰባ ላይ ለመሳተፍ ፈቃደኛ ይሆናሉ። የኮንፈረንስ አስተባባሪው ስብሰባውን 
ያዘጋጃል፣ ስክሪፕት ያነባል እና ጉባኤውን ያተኩራል፣ ነገር ግን ሆን ብሎ የጉባኤውን ውጤት በማዋቀር በንቃት አይሳተፍም። የኮንፈረንሱ ግብ 
ተሳታፊዎች በጋራ ተቀባይነት ያለው ስምምነት ላይ እንዲደርሱ ሲሆን ይህም በጥፋተኛው ላይ ያደረሰውን ጉዳት እና አስፈላጊ የሆኑትን ካሳዎች 
የሚመለከት ነው። 
 
Wachtel, Ted፡፡ http://www.iirp.edu/what-is-restorative-practices.php፡፡ ዓለም አቀፍ የመልሶ ማቋቋም ተግባራት ተቋም። ጁላይ 
11/2012 የተወሰደ፣ 

ማህበራዊ ብቃት እና የአካዳሚክ ስኬት 

የውሳኔ አሰጣጥን 
መደገፍ 

የሰራተኞች ባህሪን መደገፍ 

የተማሪ ባህሪን መደገፍ 

ውጤቶች 

ዳታ ልምዶች 

ሲስተሞች 

ምስል 1. የመልሶ ማቋቋም ተግባራት ምንድን ናቸው? 

የትምህርት ቤቱን ማህበረሰብ 
ፍላጎቶች መፍታት እና 

መወያየት 

በአስተማሪዎች እና 
በተማሪዎች መካከል ጤናማ 

ግንኙነት መፍጠር 

ግጭትን መፍታት፣ 
ግለሰቦችንና ቡድኖችን 

ተጠያቂ ማድረግ 

ጉዳትን መጠገን እና 
አዎንታዊ ግንኙነቶችን 
ወደነበረበት መመለስ 

ጎጂ ባህሪን ይቀንሱ፣ 
ይከላከሉ እና ያሻሽሉ 

የማገገሚያ ልምዶች 

http://www.iirp.edu/what-is-restorative-practices.php
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የባህሪ ስልቶች፣ የዲሲፕሊን አማራጮች እና መዘዞች 
 
ፕሮግረሲቭ ዲሲፕሊን የተነደፈው መልካም ስነምግባርን ለማስተማር እና ለማጠናከር፣የተማሪውን የስነምግባር ጉድለት ለማስተካከል እና 
ተማሪው የትምህርት ቤቱ ማህበረሰብ ሃላፊነት ያለው ዜጋ እንዲሆን ለማበረታታት ነው። ተቀባይነት ለሌለው ፀባይ ግልጽ እና ፍትሃዊ ውጤቶችን 
በማምጣት ረገድ ቀስ-በቀስ የሚጨምር ዲሲፕሊን አዎንታዊ የተማሪ ባህሪን ማራመድ ፤ እና ተቀባይነት የሌለውን መግለጽ ይኖርበታል፡፡ 
የዲሲፕሊን እርምጃዎች የሚከናወኑት ተቀባይነት ከሌለው ባህሪ ክብደት፣ በትምህርት ቤት አካባቢ ላይ ያለው ተጽእኖ፣ የተማሪው ዕድሜ እና 
የክፍል ደረጃ፣ አውድ እና ግልጽ ሆን ተብሎ በሚታወቅ ሁኔታ፣ የተማሪው የቀድሞ የስነ-ስርዓት ታሪክ እና ሌሎች ተዛማጅ ምክንያቶች ጋር 
በተዛመደ ነው። በፌዴራል እና በክልል ሕግ የሚፈለጉ ሁሉም የፍትህ ሂደቶች ቀስ-በቀስ የሚጨምር የዲሲፕሊን ሂደት ይከተላሉ። 
 
የትምህርት ቤት ዲሲፕሊን ሂደት ተማሪዎች እንደዚህ አይነት ችግሮችን እንዲፈቱ ለመርዳት የድጋፍ ሂደቶችን ተገቢውን ግምት ማካተት አለበት። 
እነዚህ ሀብቶች የተማሪ ድጋፍ ቡድን፣ አወንታዊ የስነምግባር ድጋፎች፣ ከትምህርት ቤት አማካሪ ጋር መማከር፣ የትምህርት ቤት ማህበራዊ 
ሰራተኛ ተሳትፎ፣ የትምህርት ቤት ሃብት መኮንን ዘገባዎች፣ ባህሪ፣ የመገኘት እና የአካዳሚክ ኮንትራቶች ወይም እቅዶች፣ የአቻ ሽምግልና እና 
የመከላከያ ፕሮግራሞችን ሊያካትቱ ይችላሉ ነገር ግን በእነዚህ ብቻ ያልተገደቡ ናቸው። ጥፋቶቹ ሰባት (7) ደረጃዎች ተቀባይነት የሌላቸው 
ባህሪያት አሏቸው። እያንዳንዱ ጥፋት ደረጃው ከፈቀደ መታገድ እና መባረርን ጨምሮ ጣልቃ ገብነቶችን እና የተለያዩ መዘዞች አሉት። 
 

 
በ DCSD የተማሪ ሥነምግባር ደንብውስጥ ያለው እያንዳንዱ ጥሰት ከታች ካለው ጋር ተመሳሳይ በሆነ ሳጥን ይከተላል። ለእያንዳንዱ ጥሰት 
ዝቅተኛው እና ከፍተኛው ውጤት ይጠቁማል። ባለ ብዙ ደረጃ የድጋፍ ሥርዓቶች (MTSS) ከመዋዕለ ሕፃናት እስከ ሶስተኛ ክፍል ያለ ተማሪን 
ለ 5 ወይም ከዚያ በላይ ለተከታታይ ወይም አጠቃላይ ቀናት ከማባረር ወይም ከማገድ በፊት መከናወን አለበት፤ ተማሪው መሳሪያ፣ አደንዛዥ 
ዕፅ ወይም ሌላ አደገኛ መሳሪያ ከሌለው ወይም የተማሪው ባህሪ የሌሎች ተማሪዎችን ወይም የትምህርት ቤቱን ሰራተኞች ደህንነት አደጋ ላይ 
የሚጥል ካልሆነ በስተቀር። ልዩ ትምህርት የተማሪ ሂደቶች መተግበር አለባቸው። (O.C.G.A. § 20-2-740) ከዲሲፕሊን በተጨማሪ ባህሪያት 
በዲስትሪክቱ ውሳኔ እና ህግ፣ O.C.G.A.ን ጨምሮ በሚጠይቀው መሰረት ለህግ አስከባሪዎች ሪፖርት ሊደረጉ ይችላሉ። § 20-2-1184 እና 19-7-
5. ዋና ጥፋት የአደንዛዥ እጽ እና የመሳሪያ ጥፋትን ጨምሮ ግን በዚህ ሳያበቃ በግዛቴ የቦርድ ህግ 160-4-8-.16 መሰረት ት/ቤቱ ደህንነቱ 
ያልተጠበቀ ወደሚል ስያሜ ሊያመራ ይችላል፡፡ 
 

የደረጃዎች እና መዘዞች ማትሪክስ 
 

ደረጃ 1 

በመምህር የተመረጡ ስልቶች ለአውድ ተስማሚ ላልሆኑ የተማሪ ባህሪያት ጥቃቅን ተግባራት ጥቅም ላይ መዋል አለባቸው። 
ደረጃ 1 ባህሪያት በአንዳንድ ሁኔታዎች ሊፈቀዱ የሚችሉ ባህሪያትን (ለምሳሌ በአሻንጉሊት መጫወት) ነገር ግን አሁን ላለው 
ሁኔታ ተገቢ ያልሆኑ ባህሪያትን ያጠቃልላል። አስተማሪዎች እንደዚህ አይነት ባህሪያት አግባብ በማይሆኑበት ጊዜ ተማሪዎች 
እንዲገነዘቡ እና ተደጋጋሚ ባህሪያትን በተቻለ መጠን የተዛባ ስነምግባር ከማቅረባቸው በፊት አዎንታዊ ግብረ መልስ እና 
ማበረታቻ እንደሚሰጡ ያረጋግጣሉ። መምህራን ጥሰቱን እና ስልቶችን ባህሪውን ለመፍታት ጥቅም ላይ የዋለበትን የጽሁፍ 
መዝገብ መያዝ አለባቸው። የደረጃ 1 ጥሰት በተደጋጋሚ ወይም በከፍተኛ ሁኔታ በትምህርት አካባቢው ላይ ጣልቃ ከገባ፣ 
በአስተማሪ የተመረጡ ስልቶች ጥቅም ላይ ከዋሉ በኋላ ወደ ከፍተኛ ደረጃ ከፍ ሊል ይችላል። በMTSS-RTI ሂደት በደረጃ 1 
(ገጽ 14-15) አስፈላጊ ስልቶች እና አወንታዊ የባህሪ ጣልቃገብነቶች እና ድጋፎች ይሰጣሉ። 
በተማሪው ላይ ብቻ ተጽዕኖ ሊያሳድሩ የሚችሉ የባህሪ ምሳሌዎች 
▪ ክፍል ውስጥ መጣራት 
▪ ተገቢ ያልሆነ ድምጽ 
▪ ማስቲካ 
▪ እርሳሶችን መታ ማድረግ 
▪ በራስ ላይ መጻፍ 
▪ በጠረጴዛ ላይ መጻፍ 
▪ ወንበር ላይ አለመገኘት 
▪ ለክፍል አለመዘጋጀት 
▪ ከስራ ውጭ የሆኑ ባህሪዎች 
▪ ከመሥራት ይልቅ መሳል 
▪ ለክፍል መዘግየት 
▪ አስተማሪን ፊትለፊት መተቸት። 
▪ ማልቀስ 
▪ በትምህርት ቤት ውስጥ ኮፍያ ማድረግ፣ ከአለባበስ ኮድ ትንሽ ልዩነት 
▪ በማይፈቀድበት ጊዜ ምግብ መብላት 
 
ባህሪያትን የማስተዳደር ስልቶች፡- እንደ አስፈላጊነቱ ከተማሪ እና ሌሎች ግለሰቦች ጋር ኮንፈረንስ፣ የትምህርት ስኬትን 
የሚደግፉ ግንኙነቶችን መገንባት፣ መደረግ ስላለባቸው ነገሮች ውይይት፣ የክፍል ሂደቶችን እና የሚጠበቁ ነገሮችን ይገምግሙ፣ 
የዓይን ግንኙነት፣ ቅርበት፣ ከፍተኛ ቁጥጥር፣ የቃል ማስጠንቀቂያ እና መደረግ ስላለባቸው ነገሮች ቅድመ-ትምህርት። 
 
የዲሲፕሊን አማራጮች የሚከተሉትን ሊያካትቱ ይችላሉ፡- በክፍሉ ውስጥ ለተወሰነ ጊዜ በማግለል ማቆየት፣ መብት ማሳጣት፣ 
ስለሁኔታው መጻፊያ ወረቀት፣ መቀመጫን መቀየር፣ ወላጅ ማናገር፣ ተገቢ ባህሪያትን ማጠናከር፣ የማስወገጃ ስልቶች እና 
ባህሪን ማዞር። ልዩ የትምህርት የተማሪ ሂደቶች መተግበር አለባቸው። የግለሰብ የትምህርት እቅድ (IEP) ወይም 504 እቅድ 
ላላቸው ተማሪዎች ከገጽ 87-91 ይመልከቱ። 
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ደረጃ 2 

የደረጃ 2 ጥሰቶች ከደረጃ 1 የበለጠ በባህሪያቸው እጅግ የከፋ እና የክፍል ውስጥ ትምህርትን እና / ወይም በመማር ማስተማር 
ሁኔታው ሥርዓት ላይ ጣልቃ የሚገቡ ጥሰቶችን ያካተቱ ናቸው፡፡ እነዚህ ጥሰቶች በሰው ላይ ወይም በንብረት ላይ የሚደርሱ 
ጥቃቅን የስነምግባር እና የስነባህሪይ ጥፋቶችን ያጠቃልላሉ ነገር ግን የሌሎችን ጤንነት ፣ ደህንነት እና ደህንነት በከፍተኛ ሁኔታ 
አደጋ ላይ አይጥሉም፡፡ አስፈላጊ ስትራቴጂዎች እና አዎንታዊ የባህሪ ጣልቃገብነቶች እና ድጋፎች ለጣልቃ ገብነት ምላሽ ሂደት 
በደረጃ ላይ ይሰጣሉ እንዲሁም ይመዘገባሉ፡፡ የተማሪው ወይም የሌሎች ደህንነት ስጋቶች ካሉ የተወሰኑ የደረጃ 2 ጥሰቶች 
የደረጃ 2 ወይም የደረጃ 3 ጣልቃ ገብነት ድጋፎችን ሊያስገኙ ይችላሉ (ገጽ 14-15)። የተወሰኑት የደረጃ 2 ጥሰቶች የሌሎችን 
ጤንነት ፣ ደህንነት አደጋ ላይ የሚጥል ከሆነ በሥነ ምግባር ጉድለቱ ከባድነት ወይም ሁኔታ ላይ በመመርኮዝ ወደ ደረጃ 3 
ጥሰቶች ወይም ከዛ በላይ ከፍ ሊል ይችላል፡፡ 
የሌሎችን ትምህርት የሚያደናቅፉ የባህሪ ምሳሌዎች፡- 
▪ መንካት 
▪ ማንኳኳት 
▪ በቤት ዕቃዎች ላይ ቆሞ 
▪ የማያቋርጥ ማውራት 
▪ ከመቀመጫ ውጭ እና ሌሎች በመማር ላይ ጣልቃ መግባት 
▪ ተገቢ ያልሆነ የወንበር ምግባር 
▪ መመሪያዎችን በተከታታይ አለመከተል 
▪ ያልተፈቀደ የኤሌክትሮኒክስ መሳሪያ አጠቃቀም በሞባይል ስልኮች እና አይፖዶች ላይ ብቻ ሳይወሰን 
▪ መሸሽ እና ከክፍል መውጣት 
▪ እቃዎችን በክፍል ውስጥ መወርወር 
▪ ለአዋቂ ሰው አክብሮት የጎደለው ቋንቋ 
▪ በአስተማሪ ላይ መጮህ 
▪ የቤት እቃዎችን በንዴት/በንዴት ማንቀሳቀስ ወይም መራገጥ 
▪ የአውቶቡስ መጥፎ ባህሪ 
▪ ቁማር 
▪ ደህንነትን ወይም ራስን እና ሌሎችን ማክበርን የሚነኩ የአለባበስ ኮድ ጥሰቶች 
 
ባህሪያትን የማስተዳደር ስልቶች፡- የትምህርት ስኬትን የሚደግፉ ግንኙነቶችን መገንባት፣ ስለሚጠበቁ ነገሮች ውይይት፣ የክፍል 
ሂደቶችን እና የሚጠበቁ ነገሮችን ይገምግሙ፣ የዓይን ግንኙነት፣ ቅርበት፣ ከፍተኛ ቁጥጥር፣ የቃል ማስጠንቀቂያ፣ የሚጠበቁ 
ቅድመ-ትምህርት፣ መካሪ፣ ለክፍል/የግለሰብ ባህሪ አስተዳደር ሃሳቦች ከክፍል ደረጃ ቡድኖች/የትምህርት ቤት 
አማካሪ/የትምህርት ቤት ሳይኮሎጂስት ጋር ምክክር፣ የማገገሚያ ልምዶች፣ ፕሮ-ማህበራዊ ባህሪያትን ያስተምሩ እና ተማሪዎች 
ራሳቸውን እንዲቆጣጠሩ ለማገዝ ወደ ማፈግፈግ ደህንነቱ የተጠበቀ ቦታ መጠቀም። 
 
የዲሲፕሊን አማራጮች የሚከተሉትን ሊያካትቱ ይችላሉ፡- በክፍሉ ውስጥ ያለው ጊዜ፣ በጓደኛ ክፍል ውስጥ ጊዜ ርቆታል፣ 
መብቶችን ማጣት፣ አንጸባራቂ ወረቀት፣ የሚንቀሳቀስ ወንበር፣ የወላጅ ኮንፈረንስ፣ ተገቢ ባህሪያትን ማጠናከር፣ የማስወገጃ 
ስልቶች፣ ባህሪን ማዞር፣ የባህሪ ውል፣ በትምህርት ቤት ውስጥ እገዳ፣ የተሃድሶ ፍትህ እና ከክፍል ደረጃ ቡድንዎ ጋር ችግር 
መፍታት። ተጨማሪ ባህሪያትን ከተማሪው፣ ወላጅ፣ አስተማሪ ወይም ሌሎች የውስጥ ድጋፎችን በማሳተፍ የማስተካከያ ስልቶች 
ጥቅም ላይ መዋል አለባቸው። ልዩ የትምህርት የተማሪ ሂደቶች መተግበር አለባቸው። የግለሰብ የትምህርት እቅድ (IEP) ወይም 
504 እቅድ ላላቸው ተማሪዎች ከገጽ 87-91 ይመልከቱ። 
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ደረጃ 3  

የ ደረጃ 3 ጥሰቶች ከደረጃ 2 የበለጠ በተፈጥሮው በጣም የከፋ እና በመማር ማስተማር ሁኔታው፣ የትምህርት ቤት መጓጓዣ 
ወይም በት / ቤት የተደገፈ እንቅስቃሴ ሥርዓት ላይ ጣልቃ የሚገቡ ጥሰቶችን ያጠቃልላል የመማሪያ አካባቢ:: እነዚህ ጥሰቶች 
በሰዎች ወይም በንብረት ላይ የሚሰነዘሩ እና ትምህርትን የሚያስጓጉሉ ወይም የሌሎችን ጤና ፣ ደህንነት አደጋ ላይ ሊጥሉ 
የሚችሉ ተደጋጋሚ ፣ የማይዛመዱ ድርጊቶች ወይም ድርጊቶች ወይም የስነምግባር እና የስነባህሪይ ጥፋቶችን ያጠቃልላሉ፡፡ 
አስፈላጊ ስልቶች እና አዎንታዊ የባህሪ ጣልቃ-ገብነቶች እና ድጋፎች በ MTSS-RTI ሂደት በደረጃ 1 ላይ ይሰጣሉ እንዲሁም 
ይመዘገባሉ፡፡ የደረጃ 1 ድጋፎች ከተጠናቀቁ እና በታማኝነት ከተመዘገቡ የተወሰኑ የደረጃ 3 ጥፋቶች ከ MTSS-RTI ማዕቀፍ 
ወደ ደረጃ 2 ከፍ ሊሉ ይችላሉ፡፡ በተጨማሪም የተወሰኑ የደረጃ 3 ጥፋቶች ለተማሪ ወይም ለሌሎች የደኅንነት ሥጋቶች ካሉ 
ወደደረጃ 2 ወይም ደረጃ 3 ጣልቃ ገብነት ድጋፎች ከፍ ሊሉ ይችላሉ (ገጽ 14-15)፡፡ ተማሪዎች ከትምህርት ቤት እገዳዎች ከ2-
4 ወይም 5 ወይም ከዚያ በላይ ከትምህርት ቤት እገዳ ቀናት ካሏቸው የደረጃ 2 ባህሪ ድጋፍ እቅድ መዘጋጀት ፣ መተግበር እና 
በታማኝነት መመዝገብ አለበት፡፡ ተማሪው 5 ወይም ከዚያ በላይ እገዳዎችን ካሉት የደረጃ 3 ዕቅድ መዘጋጀት ፣ መተግበር እና 
በታማኝነት መመዝገብ አለበት። የተወሰኑ የደረጃ 3 ጥሰቶች የትምህርት ቤቱን አካባቢ በከፍተኛ ሁኔታ የሚያደናቅፍ ወይም 
በጤና ፣ በደህንነት ወይም በንብረት ላይ ስጋት የሚያመጣ ከሆነ በሥነ ምግባሩ ከባድነት ወይም ሁኔታ ላይ በመመርኮዝ ወደ 
ደረጃ 4 ጥሰቶች ወይም ከዚያ ከፍ ሊሉ ይችላሉ፡፡ 
ሥርዓታማ አካባቢን የሚነኩ የባህሪዎች ምሳሌዎች፡- 
 
▪ ከመጠን በላይ የአስተማሪ ጊዜ የሚወስድ እና የተማሪን ትምህርት የሚወስድ ማንኛውም ደረጃ 1 ወይም 2። 
▪ ከአዋቂዎች ጋር መነጋገር 
▪ እቃዎችን በክፍል ውስጥ ወደሌሎች መወርወር 

▪ መዋሸት 
▪ ማጭበርበር 
▪ ማጭበርበር 
▪ መዋጋት (ቀላል ጉዳት) 
▪ ተገቢ ያልሆነ ቋንቋ 
▪ መግፋት 
▪ የትምህርት ቤት ብጥብጥ 
▪ ጉልበተኝነት፣ ትንኮሳ፣ ማስገደድ 
▪ ለእኩዮች/አዋቂዎች አክብሮት ማጣት 
▪ ያለፈቃድ ከክፍል መውጣት 
▪ በመስኮት ላይ መዝጋት 
▪ የትምህርት ቤቱን ንብረት ማበላሸት። 
▪ ያልተፈቀደ የኤሌክትሮኒክስ መሳሪያ አጠቃቀም በሞባይል ስልኮች እና አይፖዶች ላይ ብቻ ሳይወሰን 
▪ ከትምህርት ሰዓት ውጭ ወይም ከትምህርት ቤት ርቀው ምግባር 
▪ ደህንነቱ ያልተጠበቀ እርምጃ 
▪ ደህንነትን ወይም ራስን እና ሌሎችን ማክበርን የሚነኩ የአለባበስ ኮድ ጥሰቶች 
 
ባህሪያትን የማስተዳደር ስልቶች፡- የባህሪ ውል; ማሰር; በትምህርት ቤት ውስጥ ጣልቃ መግባት; ሽምግልና; መካሪ; ለወላጆች 
የዲሲፕሊን ማስጠንቀቂያ ደብዳቤ; የማመላከቻ ሂደት; የማገገሚያ ልምምድ; ጥላ ማድረቅ; የቁስ አላግባብ መጠቀም ትምህርት; 
እና የጥቃት ትምህርት።  
 
የዲሲፕሊን አማራጮች የሚከተሉትን ሊያካትቱ ይችላሉ፡- በትምህርት ቤት ውስጥ ለ1-3 ቀናት መታገድ ከመማሪያ ሞጁል 
ጋር። ልዩ የትምህርት የተማሪ ሂደቶች መተግበር አለባቸው። የግለሰብ የትምህርት እቅድ (IEP) ወይም 504 እቅድ ላላቸው 
ተማሪዎች ከገጽ 87-91 ይመልከቱ። 
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ደረጃ 4 

የደረጃ 4 ጥሰቶች ከባድ የስነምግባር ጥሰቶችን ያጠቃልላሉ፣ የትምህርት ሁኔታው ላይ ከፍተኛ ሁከት እና ጤንነት ፣ ደህንነት 
ወይም ንብረት ላይ አደጋዎችን የሚያስከት ባህሪይ ጋር በተፈጥሮ የሚመሳሰል ተደጋጋሚ የስነባህሪይን ያጠቃልላል ግን በዚህ 
አያበቃም፡፡ አስፈላጊ ጣልቃ-ገብነቶች እና አዎንታዊ የባህሪ ጣልቃ-ገብነቶች እና ድጋፎች በ MTSS-RTI ሂደት በኩል ይቀርባሉ 
እንዲሁም ይመዘገባሉ ፡፡ የደረጃ 1 ድጋፎች የተጠናቀቁ እና በታማኝነት ከተመዘገቡ የተወሰኑ የደረጃ 4 ጥፋቶች ከ MTSS-RTI 
ማዕቀፍ ወደ Tier 2 ወይም Tier 3 ከፍ ሊሉ ይችላሉ፡፡ በተጨማሪም የተወሰኑ የደረጃ 4 ጥፋቶች ለተማሪ ወይም ለሌሎች 
የደኅንነት ሥጋቶች ካሉ ወደደረጃ 2 ወይም ደረጃ 3 ጣልቃ ገብነት ድጋፎች ከፍ ሊሉ ይችላሉ (ገጽ 14-15)፡፡ ተማሪዎች 
ከትምህርት ቤት እገዳዎች ከ2-4 ወይም 5 ወይም ከዚያ በላይ ከትምህርት ቤት እገዳ ቀናት ካሏቸው የደረጃ 2 ባህሪ ድጋፍ 
እቅድ መዘጋጀት ፣ መተግበር እና በታማኝነት መመዝገብ አለበት፡፡ ተማሪው 5 ወይም ከዚያ በላይ እገዳዎችን ካከማቸ ፣ የደረጃ 
3 እቅድ መፈጠር ፣ መተግበር እና በታማኝነት መመዝገብ አለበት (ገጽ 14-15)፡፡ የተወሰኑ የደረጃ 4 ጥሰቶች በተሳሳተ የሥነ 
ምግባር ጉድለት ወይም ሁኔታ መሠረት ወደ ደረጃ 5 ጥሰቶች ወይም ከዚያ ከፍ ሊሉ ይችላሉ፡፡  
ሥርዓታማ አካባቢን የሚነኩ የባህሪዎች ምሳሌዎች፡- 
 
▪ ከመጠን በላይ የአስተማሪ ጊዜ የሚወስድ እና የተማሪን ትምህርት የሚወስድ ማንኛውም ደረጃ 1 ፣ 2 ወይም 3 ባህሪ። 
▪ ከአዋቂዎች ጋር መነጋገር 
▪ እቃዎችን በክፍል ውስጥ ወደሌሎች መወርወር 

▪ መዋሸት 
▪ ማጭበርበር 
▪ ማጭበርበር 
▪ መዋጋት (ቀላል ጉዳት) 
▪ ተገቢ ያልሆነ ቋንቋ 
▪ የትምህርት ቤት ብጥብጥ 
▪ ጉልበተኝነት፣ ትንኮሳ፣ ማስገደድ 
▪ ለእኩዮች/አዋቂዎች አክብሮት ማጣት 
▪ ያለፈቃድ ከክፍል መውጣት 
▪ በመስኮት ላይ መዝጋት 
▪ የትምህርት ቤቱን ንብረት ማበላሸት። 
▪ ያልተፈቀደ የኤሌክትሮኒክስ መሳሪያ አጠቃቀም በሞባይል ስልኮች እና አይፖዶች ላይ ብቻ ሳይወሰን 
▪ ከትምህርት ሰዓት ውጭ ወይም ከትምህርት ቤት ርቀው ምግባር 
▪ ደህንነቱ ያልተጠበቀ እርምጃ 
▪ ደህንነትን ወይም ራስን እና ሌሎችን ማክበርን የሚነኩ የአለባበስ ኮድ ጥሰቶች 
 
የዲሲፕሊን አማራጮች የሚከተሉትን ሊያካትቱ ይችላሉ፡- የታለመ የባህሪ ውል. ውጤት፡ ከትምህርት ቤት ውጭ እገዳ ለ1-5 
ቀናት። ልዩ የትምህርት የተማሪ ሂደቶች መተግበር አለባቸው። የግለሰብ የትምህርት እቅድ (IEP) ወይም 504 እቅድ ላላቸው 
ተማሪዎች ከገጽ 87-91 ይመልከቱ። 
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ደረጃ 5 

የደረጃ 5 ጥሰቶች በተፈጥሮ የሚመሳሰል ተደጋጋሚ የሥነ ምግባር ጉድለትን ጨምሮ ከባድ የስነምግባር ድርጊቶችን የሚመለከቱ 
ጥሰቶችን ያጠቃልላል ግን በዚህ አያበቃም፣ በት / ቤቱ አካባቢ ከፍተኛ ብጥብጥ የሚያስከትሉ ባህሪዎች ፣ ለጤንነት ፣ ለደህንነት 
ወይም ለንብረት ስጋት የሚሆኑ ባህሪዎች ፡፡ ተማሪው ውሉን የጣሰ ሆኖ ከተገኘ መባረር ሊያስከትል በሚችል የግዴታ የሙከራ 
ውል ላይ እንዲቀመጥ ይደረጋል፡፡ አስፈላጊ ጣልቃ-ገብነቶች እና አዎንታዊ የባህሪ ጣልቃ-ገብነቶች እና ድጋፎች በ MTSS-RTI 
ሂደት በኩል ይቀርባሉ እንዲሁም ይመዘገባሉ ፡፡ የደረጃ 1 ድጋፎች የተጠናቀቁ እና በታማኝነት ከተመዘገቡ የተወሰኑ የደረጃ 5 
ጥፋቶች ከ MTSS-RTI ማዕቀፍ ወደ Tier 2 ወይም Tier 3 ከፍ ሊሉ ይችላሉ፡፡ በተጨማሪም የተወሰኑ የደረጃ 5 ጥፋቶች 
ለተማሪ ወይም ለሌሎች የደኅንነት ሥጋቶች ካሉ ወደደረጃ 2 ወይም ደረጃ 3 ጣልቃ ገብነት ድጋፎች ከፍ ሊሉ ይችላሉ (ገጽ 
14-15)፡፡ ተማሪዎች ከትምህርት ቤት እገዳዎች ከ2-4 ወይም 5 ወይም ከዚያ በላይ ከትምህርት ቤት እገዳ ቀናት ካሏቸው የደረጃ 
2 ባህሪ ድጋፍ እቅድ መዘጋጀት ፣ መተግበር እና በታማኝነት መመዝገብ አለበት፡፡ ተማሪው 5 ወይም ከዚያ በላይ እገዳዎችን 
ካሉት የደረጃ 3 ዕቅድ መዘጋጀት ፣ መተግበር እና በታማኝነት መመዝገብ አለበት። የተወሰኑ የደረጃ 5 ጥሰቶች በተሳሳተ የሥነ 
ምግባር ጉድለት ወይም ሁኔታ መሠረት ወደ ደረጃ 6 ጥሰቶች ወይም ከዚያ ከፍ ሊሉ ይችላሉ፡፡ 
የጐጂ እና ህገወጥ ባህሪያት ምሳሌዎች፡- 
 
▪ ጉዳት የሚያስከትሉ ድርጊቶች 
▪ በትምህርት ቤት ሰራተኞች ላይ ሆን ተብሎ/ያልታሰበ ጥቃት 
▪ መስረቅ 
▪ መዋጋት (ቀላል ጉዳት) 
▪ ባትሪ 
▪ መድሃኒቶች 
▪ የጦር መሳሪያዎች 
▪ የትምህርት ቤት ብጥብጥ 
▪ መንከስ 
▪ ጉልበተኝነት፣ ትንኮሳ፣ ማስገደድ 
▪ የቤት እቃዎችን ወይም ሌሎች ነገሮችን መወርወር 

▪ መስረቅ 
▪ በሰው ወይም በንብረት ላይ ጉዳት ለማድረስ ማስፈራራት 
▪ ጾታዊ ችግር 
▪ ወሲባዊ ባህሪያት 
▪ ልም 
የዲሲፕሊን አማራጮች የሚከተሉትን ማካተት አለባቸው: የተተገበሩ የቀደሙ ስልቶች እና ጣልቃ ገብነቶች በትምህርት ቤት 
ላይ የተመሠረተ ግምገማ ፤ በ GRIP ፕሮግራም ውስጥ ተሳትፎ (በኃላፊነት ማደግ ፣ ዕድሎችን ማሳደግ)። 
 
ውጤት፡ ከሙከራ ውል ጋር ለ6-10 ቀናት መታገድ። ልዩ የትምህርት የተማሪ ሂደቶች መተግበር አለባቸው። የግለሰብ የትምህርት 
እቅድ (IEP) ወይም 504 እቅድ ላላቸው ተማሪዎች ከገጽ 87-91 ይመልከቱ። 
 

ደረጃ 6 

የደረጃ 6 ጥሰቶች ከባድ እና የተባባሰ ተፈጥሮ ያላቸውን ጥሰቶች ያካትታሉ ለምሳሌ ተማሪው ከክፍል ይወገዳል እና በተማሪው 
በሚሰጥ የ 10 ቀናት እገዳ ይጣልበታል እንዲሁም ተጨማሪ ቅጣቶችን ሊያስከትል በሚችል በዲስትሪክት የፍትህ ሂደት ያልፋል 
ተጨማሪ ቅጣቶቹ ተጨማሪ እገዳ ፣ በትምህርት ቤት ውስጥ እገዳ ፣ ማህበራዊ እገዳ ፣ የማህበረሰብ አገልግሎት እና ለተለየ 
ፕሮግራም ወይም አማራጭ ትምህርት ቤት መመደብን ያካትታል ግን በዚህ አያበቃም። የህዝብ ደህንነት መምሪያ ፣ ማህበራዊ 
ሰራተኛ እና ሌሎች የውጭ ህግ አስከባሪዎች ወይም ሌሎች ኤጀንሲዎች የደረጃ 6 ጥሰቶችን መመርመር ይችላሉ እና ገለልተኛ 
የሕግ አስከባሪ ምርመራዎች እንደዚህ ባሉ የውጭ ኤጀንሲዎች የሚጀምሩ የስቴት የወንጀል ወይም የሕፃናት የፍርድ ሂደት 
በደረጃ 6 ጥሰት በተከሰሰው ተማሪ ላይ ሊያስከትሉ ይችላሉ፡፡ የተወሰኑ የደረጃ 6 ጥሰቶች በተሳሳተ የሥነ ምግባር ጉድለት 
ወይም ሁኔታ መሠረት ወደ ደረጃ 7 ጥሰቶች ወይም ከዚያ ከፍ ሊሉ ይችላሉ፡፡ ደረጃ 6 ጥሰቶች ተማሪው ከእገዳው ሲመለስ 
በ MTSS-RTI ማዕቀፍ በኩል በደረጃ 3 ጣልቃ ገብነት ድጋፎች መገናኘት አለባቸው፡፡ በድጋሜ በሚገቡበት ኮንፈረንስ ላይ 
የደረጃ 3 የባህሪ ጣልቃገብነት እቅድ ሊዘጋጅ ይገባል፡፡ ከዚያ ዕቅዱ መተግበር እና በታማኝነት መመዝገብ አለበት (ገጽ 14-15)::  
የጐጂ እና ህገወጥ ባህሪያት ምሳሌዎች፡- 
 
▪ ጉዳት የሚያስከትሉ ድርጊቶች 
▪ በትምህርት ቤት ሰራተኞች ላይ ሆን ተብሎ/ያልታሰበ ጥቃት 
▪ መስረቅ 
▪ መዋጋት (ቀላል ጉዳት) 
▪ ባትሪ 
▪ የተባባሰ ጥቃት 
▪ የተባባሰ ጉዳት 
▪ ተጠባባቂ ባትሪ 
▪ መድሃኒቶች 
▪ የጦር መሳሪያዎች 
▪ የትምህርት ቤት ብጥብጥ 
▪ መንከስ 
▪ ጉልበተኝነት፣ ትንኮሳ፣ ማስገደድ 
▪ የቤት እቃዎችን ወይም ሌሎች ነገሮችን መወርወር 

▪ በሰው ወይም በንብረት ላይ ጉዳት ለማድረስ ማስፈራራት 
▪ ጾታዊ ችግር 
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▪ ወሲባዊ ባህሪያት 
▪ ልም 
 
ውጤት፡ የረጅም ጊዜ እገዳ. ልዩ የትምህርት የተማሪ ሂደቶች መተግበር አለባቸው። የግለሰብ የትምህርት እቅድ (IEP) ወይም 
504 እቅድ ላላቸው ተማሪዎች ከገጽ 87-91 ይመልከቱ። 

ደረጃ 7 

የደረጃ 7 ጥሰቶች ከባድ እና የተባባሰ ተፈጥሮ ያላቸውን ጥሰቶች ያካትታሉ ለምሳሌ ተማሪው ከክፍል ይወገዳል እና በተማሪው 
በሚሰጥ የ 10 ቀናት እገዳ ይጣልበታል እንዲሁም ተጨማሪ ቅጣቶችን ሊያስከትል በሚችል በዲስትሪክት የፍትህ ሂደት ያልፋል 
ተጨማሪ ቅጣቶቹ መባረር፣ ተጨማሪ እገዳ ፣ በትምህርት ቤት ውስጥ እገዳ ፣ ማህበራዊ እገዳ ፣ የማህበረሰብ አገልግሎት እና 
ለተለየ ፕሮግራም ወይም አማራጭ ትምህርት ቤት መመደብ ግን ከወቅቱ ሴሚስተር በላይ መቀጠልን ያካትታል ግን በዚህ 
አያበቃም። የሚመለከተው ከሆነ በቋሚነት በማባረር ተማሪው ለሁሉም የዲስትሪክቱ ክፍሎች ሊገለል ይችላል። የህዝብ ደህንነት 
መምሪያ ፣ ማህበራዊ ሰራተኛ እና ሌሎች የውጭ ህግ አስከባሪዎች ወይም ሌሎች ኤጀንሲዎች የደረጃ 7 ጥሰቶችን መመርመር 
ይችላሉ እና ገለልተኛ የሕግ አስከባሪ ምርመራዎች እንደዚህ ባሉ የውጭ ኤጀንሲዎች የሚጀምሩ የስቴት የወንጀል ወይም 
የሕፃናት የፍርድ ሂደት በደረጃ 7 ጥሰት በተከሰሰው ተማሪ ላይ ሊያስከትሉ ይችላሉ፡፡ ደረጃ 7 ጥሰቶች ተማሪው ከእገዳው 
ሲመለስ በ MTSS-RTI ማዕቀፍ በኩል በደረጃ 3 ጣልቃ ገብነት ድጋፎች መገናኘት አለባቸው፡፡ በድጋሜ በሚገቡበት ኮንፈረንስ 
ላይ የደረጃ 3 የባህሪ ጣልቃገብነት እቅድ ሊዘጋጅ ይገባል፡፡ ከዚያ ዕቅዱ መተግበር እና በታማኝነት መመዝገብ አለበት (ገጽ 14-
15):: 
የጐጂ እና ህገወጥ ባህሪያት ምሳሌዎች፡- 
 
▪ ጉዳት የሚያስከትሉ ድርጊቶች 
▪ በትምህርት ቤት ሰራተኞች ላይ ሆን ተብሎ/ያልታሰበ ጥቃት 
▪ መስረቅ 
▪ መዋጋት (ቀላል ጉዳት) 
▪ ባትሪ 
▪ የተባባሰ ጥቃት 
▪ የተባባሰ ጉዳት 
▪ ተጠባባቂ ባትሪ 
▪ መድሃኒቶች 
▪ የጦር መሳሪያዎች 
▪ የትምህርት ቤት ብጥብጥ 
▪ መንከስ 
▪ ጉልበተኝነት፣ ትንኮሳ፣ ማስገደድ 
▪ የቤት እቃዎችን ወይም ሌሎች ነገሮችን መወርወር 

▪ በሰው ወይም በንብረት ላይ ጉዳት ለማድረስ ማስፈራራት 
▪ ጾታዊ ችግር 
▪ ወሲባዊ ባህሪያት 
▪ ልም 
 
ውጤት፡ ማባረር። ልዩ የትምህርት የተማሪ ሂደቶች መተግበር አለባቸው። የግለሰብ የትምህርት እቅድ (IEP) ወይም 504 እቅድ 
ላላቸው ተማሪዎች ከገጽ 87-91 ይመልከቱ። 
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የመጀመሪያ ደረጃ ማትሪክስ  የውጤቶች ደረጃ ሪፖርት አድርግ ለማነጋገር የትምህርት 
ቤት ባለሥልጣን 

ጥፋት/ ጥሰት 1 2 3 4 5 6 7   

1-ትምባሆ እና ሌሎች የትምባሆ ምርቶች 
         

2-የኤሌክትሪክ መገናኛ መሳሪያዎች 
         

3a-መሳሪያዎች        
የፖሊስ ሪፖርት SRO 

3b-መሳሪያዎች 
        SRO 

4a- ሆን ተብሎ አካላዊ ጥቃት ጉዳት የማያደርስ        
የአጋጣሚ ሪፖርት የተማሪ ግንኙነት/SRO 

4b- ሆን ተብሎ አካላዊ ጥቃት ጉዳት የሚያስከትል 

ክፍያ ከማቅረቡ በፊት የተማሪን ግንኙነት ያነጋግሩ 
       

የአጋጣሚ ሪፖርት የተማሪ ግንኙነት/SRO 

5a- ሐሳብ/መሞከር/መሸጥ/ማሰራጨት 
       

የፖሊስ ሪፖርት SRO 

5b- ይዞታ/አጠቃቀም/በተጽእኖው ስር -1ኛ ጥፋት 
       

የፖሊስ ሪፖርት 
GRIP 

SRO 

5b- ይዞታ/አጠቃቀም/በተጽእኖው ስር -2ኛ ጥፋት እና 
ተከታይ ጥፋቶች        

የፖሊስ ሪፖርት SRO 

5c- ከመድሀኒት ጋር የተዛመዱ ፓራፈርናሎች ይዞታ 
እና/ወይም ስርጭት -1ኛ ጥፋት        

የፖሊስ ሪፖርት 
GRIP 

SRO 

5c- ከመድሀኒት ጋር የተዛመዱ ፓራፈርናሎች ይዞታ 
እና/ወይም ስርጭት -2nd ጥፋት እና ተከታይ ጥፋቶች        

የፖሊስ ሪፖርት SRO 

6a- ትክክለኛ፣ የተሞከረ ወይም ዛቻ ጥፋት/ጉዳት/ 
ውድመት/በትምህርት ቤት፣ በህዝብ ወይም በግል 
ንብረት ላይ ማቃጠል 

       
የአጋጣሚ ሪፖርት SRO 

6b- ትክክለኛ፣ የተሞከረ ወይም ዛቻ 
ስርቆት/ዝርፊያ/ዝርፊያ/ዝርፊያ/የተሰረቀ ንብረት መያዝ        

የአጋጣሚ ሪፖርት SRO 

6c- የመማሪያ መጽሃፍቶች, የሚዲያ ማእከል ቁሳቁሶች, 
የኮምፒተር መሳሪያዎች / አጠቃቀም        

የአጋጣሚ ሪፖርት SRO እንደአስፈላጊነቱ 

7a-ጥቃት        GRIP  

7b-ቀላል ጉዳት/መደባደብ/መምታት        GRIP  

7c-ጉዳት 
       

የክስተት ሪፖርት 
GRIP 

 

7d-የተባባሰ ጥቃት 
       

የክስተት ሪፖርት 
GRIP 

SRO 

7e-የከፋ ተከታታይነት ያለው/ልማድ 
       

የክስተት ሪፖርት 
GRIP 

SRO/የተማሪ ግንኑነቶች 

7f-የጉዳት ተመልካች        GRIP  

7g- ጉልበተኝነት/ጫና/ትንኮሳ 
       

የጉልበተኝነት 
ሪፖርት/GRIP 

 

8a- ባለጌ ወይም አክብሮት የጎደለው ባህሪ 
         

8b-መመሪያን ለመከተል ፈቃደኛ አለመሆን 
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የመጀመሪያ ደረጃ ማትሪክስ የውጤቶች ደረጃ ሪፖርት አድርግ ለማነጋገር የትምህርት 
ቤት ባለሥልጣን 

ጥፋት/ ጥሰት 1 2 3 4 5 6 7   

9- ያለምክንያት መቅረት/በስራ መቋረጥ በ ገጽ 41 ላይ የመገኘት 
ፕሮቶኮልን ተከተል። ተማሪዎች 
ከመከታተል ጋር በተያያዙ 
ጥሰቶች አይታገዱም ይታገዳሉ። 

የመገኘት ውል፣ 
የማህበራዊ ጉዳይ 
ሰራተኛ ሪፈራል፣ 
ወደ ታዳጊ ፍርድ 
ቤት ሪፈራል፣ የሕግ 
አማካሪ ጄኔራል 
ቢሮ፣ DFACS 

ለመመሪያ፣ የማህበራዊ 
ሰራተኛውን ያነጋግሩ 

10-ክፍል መዝለል/የሚፈለጉ ተግባራት 
       

 ለመመሪያ፣ የማህበራዊ 
ሰራተኛውን ያነጋግሩ 

11-የክፍል ረብሻ          

12-አጠቃላይ የት/ቤት ረብሻ/ ስጋት/ 
ማስፈራራት/ከቡድን ጋር የተያያዙ እንቅስቃሴዎች        

የአጋጣሚ ሪፖርት SRO እንደአስፈላጊነቱ 

13-ስድብ/ብልግና 
         

14- የዲሲፕሊን እርምጃን አለመቀበል          

15- ሥር የሰደደ መዘግየት በ ገጽ 42 ላይ የመገኘት 
ፕሮቶኮልን ተከተል። ተማሪዎች 
ከመከታተል ጋር በተያያዙ 
ጥሰቶች አይታገዱም ይታገዳሉ። 

የመገኘት ውል፣ 
የማህበራዊ ጉዳይ 
ሰራተኛ ሪፈራል፣ 
ወደ ታዳጊ ፍርድ 
ቤት ሪፈራል፣ የሕግ 
አማካሪ ጄኔራል 
ቢሮ፣ DFACS 

ለመመሪያ፣ የማህበራዊ 
ሰራተኛውን ያነጋግሩ 

16- የአውቶቡስ መጥፎ ባህሪ 
         

17-ከትምህርት ሰዓት ውጪ/ከትምህርት ቤት ርቀው 
ምግባር 
ክፍያ ከማቅረቡ በፊት የተማሪን ግንኙነት ያነጋግሩ 

       

 የተማሪ ግንኙነት 

18- ቁማር          

19- ተደጋጋሚ ጥሰቶች 

19a-ተደጋጋሚ ጥሰቶች/ ሥር የሰደደ መጥፎ ባህሪ        የንብረት ሪፈራል  

19b-የአካባቢውን ትምህርት ቤት/ዲስትሪክት-አቀፍ 
ጥሰት         

የሙከራ ውል  

20-የመኪና ማቆሚያ/የትራፊክ ጥሰቶች 
         

21- መተላለፍ / መስበር እና መግባት 
         

22- የውሸት መረጃ መስጠት 
         

23-አጠቃላይ የፆታ ብልግና/ወሲባዊ ትንኮሳ/የወሲብ 
ጉዳት        

 SRO/ ለእገዛ ማህበራዊ 
ጉዳይ ሰራተኛ/የተማሪ 
ግንኙነቶችን ያነጋግሩ 

24-የተማሪ መታወቂያ ካርድ መጣስ 
         

25-የአለባበስ ኮድ መጣስ 

     

   ለአለባበስ ኮድ ዝርዝር 
መረጃን በገጽ 50፣ 82-83 
ይመልከቱ። 

26-ደህንነቱ ያልተጠበቀ ድርጊት 
    

   

 የተማሪ ግንኙነት 
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መካከለኛ/ከፍተኛ ማትሪክስ የውጤቶች ደረጃ ሪፖርት አድርግ ለማነጋገር 

የትምህርት ቤት 
ባለሥልጣን 

ጥፋት/ ጥሰት 1 2 3 4 5 6 7   

1-ትምባሆ እና ሌሎች የትምባሆ ምርቶች 
         

2-የኤሌክትሪክ መገናኛ መሳሪያዎች 
         

3a-መሳሪያዎች        
የፖሊስ ሪፖርት SRO 

3b-መሳሪያዎች 
        SRO 

4a- ሆን ተብሎ አካላዊ ጥቃት ጉዳት የማያደርስ        
የአጋጣሚ ሪፖርት የተማሪ ግንኙነት/SRO 

4b-ሆን ተብሎ አካላዊ ጥቃት ጉዳት የሚያስከትል 
ጥሰት ከማስገባትዎ በፊት የተማሪ ግንኙነቶችን ያግኙ        

የአጋጣሚ ሪፖርት የተማሪ ግንኙነት/SRO 

5a- ሐሳብ/መሞከር/መሸጥ/ማሰራጨት        
የፖሊስ ሪፖርት SRO 

5b- ይዞታ/አጠቃቀም/በተጽእኖው ስር -1ኛ ጥፋት        የፖሊስ ሪፖርት 
GRIP 

SRO 

5b- ይዞታ/አጠቃቀም/በተጽእኖው ስር -2ኛ ጥፋት እና 
ተከታይ ጥፋቶች        

5c- ከመድሀኒት ጋር የተዛመዱ ፓራፈርናሎች ይዞታ 
እና/ወይም ስርጭት -1ኛ ጥፋት        

የፖሊስ ሪፖርት SRO 

5c- ከመድሀኒት ጋር የተዛመዱ ፓራፈርናሎች ይዞታ 
እና/ወይም ስርጭት -2nd ጥፋት እና ተከታይ ጥፋቶች        

የፖሊስ ሪፖርት 
GRIP 

SRO 

6a- ትክክለኛ፣ የተሞከረ ወይም ዛቻ ጥፋት/ጉዳት/ 
ውድመት/በትምህርት ቤት፣ በህዝብ ወይም በግል 
ንብረት ላይ ማቃጠል 

       

የአጋጣሚ ሪፖርት SRO 

6b- ትክክለኛ፣ የተሞከረ ወይም ዛቻ 
ስርቆት/ዝርፊያ/ዝርፊያ/ዝርፊያ/የተሰረቀ ንብረት መያዝ        

የአጋጣሚ ሪፖርት SRO 

6c- የመማሪያ መጽሃፍቶች, የሚዲያ ማእከል ቁሳቁሶች, 
የኮምፒተር መሳሪያዎች / አጠቃቀም        

የአጋጣሚ ሪፖርት SRO እንደአስፈላጊነቱ 

7a- ጥቃት        
GRIP  

7b-ቀላል ጉዳት/መደባደብ/መምታት        
GRIP  

7c-ጉዳት        
የክስተት ሪፖርት/GRIP  

7d-የተባባሰ ጥቃት        
የክስተት ሪፖርት/GRIP SRO 

7e-የከፋ ተከታታይነት ያለው/ልማድ 
       

የክስተት ሪፖርት/GRIP SRO/የተማሪ 
ግንኑነቶች 

7f-የጉዳት ተመልካች        
GRIP  

7g-ጉልበተኝነት፣ ትንኮሳ፣ ማስገደድ 
       

የጉልበተኝነት 
ሪፖርት/GRIP 

 

8a- ባለጌ ወይም አክብሮት የጎደለው ባህሪ 
         

8b-መመሪያን ለመከተል ፈቃደኛ አለመሆን 
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መካከለኛ/ከፍተኛ ማትሪክስ የውጤቶች ደረጃ ሪፖርት አድርግ ለማነጋገር 
የትምህርት ቤት 

ባለሥልጣን 
ጥፋት/ ጥሰት 1 2 3 4 5 6 7   

9- ያለምክንያት መቅረት/በስራ መቋረጥ በ ገጽ 41 ላይ የመገኘት 
ፕሮቶኮልን ተከተል። ተማሪዎች 
ከመከታተል ጋር በተያያዙ 
ጥሰቶች አይታገዱም ይታገዳሉ። 

የመገኘት ውል፣ 
የማህበራዊ ጉዳይ ሰራተኛ 
ሪፈራል፣ ወደ ታዳጊ 
ፍርድ ቤት ሪፈራል፣ የሕግ 
አማካሪ ጄኔራል ቢሮ፣ 
DFACS 

ለመመሪያ፣ 
የማህበራዊ 
ሰራተኛውን ያነጋግሩ 

10-ክፍል መዝለል/የሚፈለጉ ተግባራት 

       
 ለመመሪያ፣ 

የማህበራዊ 
ሰራተኛውን ያነጋግሩ 

11-የክፍል ረብሻ        
  

12-አጠቃላይ የት/ቤት ረብሻ/ ስጋት/ 
ማስፈራራት/ከቡድን ጋር የተያያዙ እንቅስቃሴዎች         

የአጋጣሚ ሪፖርት SRO እንደአስፈላጊነቱ 

13-ስድብ/ብልግና        
  

14- የዲሲፕሊን እርምጃን አለመቀበል        
  

15- ሥር የሰደደ መዘግየት በ ገጽ 47 ላይ የመገኘት 
ፕሮቶኮልን ተከተል። ተማሪዎች 
ከመከታተል ጋር በተያያዙ 
ጥሰቶች አይታገዱም ይታገዳሉ። 

የመገኘት ውል፣ 
የማህበራዊ ጉዳይ ሰራተኛ 
ሪፈራል፣ ወደ ታዳጊ 
ፍርድ ቤት ሪፈራል፣ የሕግ 
አማካሪ ጄኔራል ቢሮ፣ 
DFACS 

ለመመሪያ፣ 
የማህበራዊ 
ሰራተኛውን ያነጋግሩ 

16- የአውቶቡስ መጥፎ ባህሪ 
       

  

17-ከትምህርት ሰዓት ውጪ/ከትምህርት ቤት ርቀው 
ምግባር 
ጥሰት ከማስገባትዎ በፊት የተማሪ ግንኙነቶችን ያግኙ 

       

 የተማሪ ግንኙነት 

18- ቁማር        
  

19a-ተደጋጋሚ ጥሰቶች/ ሥር የሰደደ መጥፎ ባህሪ        
የንብረት ሪፈራል  

19b-የአካባቢውን ትምህርት ቤት/ዲስትሪክት-አቀፍ 
ጥሰት         

የሙከራ ውል  

20-የመኪና ማቆሚያ/የትራፊክ ጥሰቶች        
  

21-መተላለፍ / መስበር እና መግባት        
  

22-የውሸት መረጃ መስጠት        
  

23-አጠቃላይ ጾታዊ ትንኮሳ/ወሲባዊ ጥቃት/ወሲባዊ 
ልማድ 

       

 SRO/ ለእገዛ 
ማህበራዊ ጉዳይ 
ሰራተኛ/የተማሪ 
ግንኙነቶችን ያነጋግሩ 

24-የተማሪ መታወቂያ ካርድ መጣስ 
         

25-የአለባበስ ኮድ መጣስ 

     

   ለአለባበስ ኮድ ዝርዝር 
መረጃን በገጽ 50፣ 
82-83 ይመልከቱ። 

26-ደህንነቱ ያልተጠበቀ ድርጊት        
 የተማሪ ግንኙነት 
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ጥፋቶች እና መዘዞች 
 

ባለ ብዙ ደረጃ የድጋፍ ሥርዓቶች (MTSS) ተማሪን ከመዋዕለ ሕፃናት እስከ ሶስተኛ ክፍል ለአምስት (5) ወይም ከዚያ በላይ ለተከታታይ ወይም ለተከታታይ 
ቀናት ከማባረር ወይም ከማገድ በፊት መከናወን አለበት፤ ተማሪው መሳሪያ፣ አደንዛዥ ዕፅ ወይም ሌላ አደገኛ መሳሪያ ከሌለው ወይም የተማሪው ባህሪ 
የሌሎች ተማሪዎችን ወይም የትምህርት ቤቱን ሰራተኞች ደህንነት አደጋ ላይ የሚጥል ካልሆነ በስተቀር። ልዩ ትምህርት የተማሪ ሂደቶች መተግበር አለባቸው። 
(O.C.G.A. § 20-2-740)፣  

 

1. የትምባሆ እና ሌሎች የትምባሆ ምርቶች 

 
ተማሪዎች ማንኛውንም የቶባኮ ምርት (ሲጋራ፣ ሲጋር፣ የሚታኘክ ቶባኮ፣ ስነፍ ወዘተ) የኤሌክትሪክ ሲጋራ፣ የሚተን ፔን/ታንክ፣ ካናቢዲዮል (CBD) 
ዘይት ወይም ተመሳሳይ ምርትን ጨምሮ በት/ቤት ጊቢ ወይም በት/ቤት ባስ ወይም ከት/ቤት ውጪ በማንኛውም የት/ቤት ዝግጅት ላይ አይዙም 
ወይም አይጠቀሙም፡፡ በየትኛውም የት / ቤት ዲስትሪክት የባለቤትነት / የኪራይ ንብረት ላይ ወይም በማንኛውም የት / ቤት ዝግጅቶች ላይ 
የትኛውም የትምባሆ ምርት ወይም የኤሌክትሮኒክ ሲጋራዎች ፣ የእንፋሎት እስክሪብቶዎች / ታንኮች ወይም ተመሳሳይ ምርቶችን ተማሪ ፣ የሰራተኛ 
አባል ወይም የት / ቤት ጎብኝ ከት/ቤት ሰአታት ውጪ፣ በምናባዊ የትምህርት ቀናት ፣ በቀን ለ 24 ሰዓታት ፣ በሳምንት ለሰባት ቀናት በማንኛውም 
ጊዜ እንዲጠቀሙ አይፈቀድም (የቦርድ ፖሊሲ JCDAA):: በተጨማሪ ለ “ቫፒንግ” ወይም “ጁሊንግ” የሚተን ፔንስ/ታንክ እና ጁለስ መጠቀም ጎጂ 
ነው ምክንያቱም በልጆች ጤና ላይ የሚያመጡት የታወቀ አደጋ ስለሌለ፡፡ 

 

የመጀመሪያ / መካከለኛ / ከፍተኛ ትምህርት ቤት ቅጣቶች፡ 
አነስተኛ: ደረጃ 1 - ውይይት 

ደረጃ 2 - ስልቶች (ገጽ 54-55 ይመልከቱ) 
ደረጃ 3 - በት/ቤት ውስጥ ለ1-3 ቀናት መታገድ 
ደረጃ 4 - ለ 1-5 ቀናት መታገድ 

ከፍተኛ: ደረጃ 5 - ከውል ጋር ለ 6 - 10 ቀናት መታገድ 

 
 ይህን ጥፋት የጣሱ ተማሪዎች ወደ ድህረ-ገጽ ወደ ASPIRE (A Sማጨስ Pመከላከለ Iመነጋገር Eተሞክሮ) ፕሮግራም በ 
www.mdanderson.org/aspire ይላካሉ። የማጠናቀቂያ የምስክር ወረቀት ታትሞ ለአስተዳዳሪው መቅረብ አለበት ። 

 
2. ተንቀሳቃሽ ስልኮች፣ ስማርት ስልኮች፣ ታብሌቶች፣ Walkie-Talkies እና ተመሳሳይ መሳሪያዎችን ጨምሮ የኤሌክትሮኒክስ መገናኛ 

መሳሪያዎች 

 
ተማሪዎች ተንቀሳቃሽ ስልኮችን፣ ስማርት ስልኮችን፣ ታብሌቶችን፣ ዎኪ ቶኪዎችን እና መሰል መሳሪያዎችን በባህላዊ እና/ወይም ምናባዊ 
የማስተማሪያ ጊዜ ወይም በትምህርት ቤት አውቶቡሶች ላይ ጨምሮ ማንኛውንም የኤሌክትሮኒክስ መገናኛ መሳሪያ አይጠቀሙ እና በትምህርት 
ተልእኮው ውስጥ ጣልቃ መግባት ውይም የትምህርት ቤቱን ወይም የደህንነት አደጋን ማስከተል የለባቸውም። የትምህርት ቀን ማለት የምሳ ሰአት፣ 
ክፍል መቀየሪያ፣ የጥናት አዳራሽ እና በመደበኛ የትምህርተ ቀን ላይ የሚገኝ ሌላ የታቀደ ወይም ያልታቀደ የትምህርት እንቅስቃሴን ጨምሮ ግን 
በዚህ ሳያበቃ ነው፡፡ ተማሪዎች ሁል ጊዜ ከኤሌክትሮኒክ የመገናኛ መሳሪያዎች አንጻር የሚከተሉትን ህጎች ማክበር ይጠበቅባቸዋል: (1) በትምህርት 
ጊዜ (ይፋዊ የትምህርት ቀን መጀመሪያ እስከ የትምህርት ቀን መጨረሻ) ስልኮች ሙሉ በሙሉ መጥፋት (በፀጥታ ወይም በንዝረት ሁነታ ላይ 
አይደለም) እና ከእይታ ውጭ (ትምህርት ቤቱ እንደታዘዘው) መሆን አለባቸው ፣ (2) ምንም ዓይነት የጽሑፍ መልእክት መላክ አይፈቀድም፣ (3) 
ከባድ የጤና እክል ወይም ሌላ ያልተለመደ ሁኔታ ያለባቸው ተማሪዎች ለተማሪው ጤና አስፈላጊ እንደሆነ ከተወሰነ ኤሌክትሮኒክ መሣሪያ 
እንዲጠቀሙ በትምህርት ቤቱ ርእሰመምህር ልዩ ፈቃድ ሊሰጣቸው ይችላል። ለተፈቀደው የማስተማሪያ ዓላማም ቢሆን፣ እንደ ስማርትፎን ያሉ 
የግል ኤሌክትሮኒክስ መገናኛ መሳሪያዎችን መጠቀም አማራጭ ነው፤ ተማሪዎች የግል የኤሌክትሮኒክስ መገናኛ መሳሪያዎችን እንዲያቀርቡ 
አይገደዱም እና እንቅስቃሴውን ለመምራት በመሳሪያ ወይም በአማራጭ መንገድ ይቀርባሉ። 
 
ወላች/አሳዳጊዎች በትምህርት ሰአት ለተማሪዎች መደወል፣ ኢሜል ማድረግ ወይም መልዕክት መላክ አይችሉም፡፡ በድንገተኛ ጊዜ ወላጅ/አሳዳጊ 
ተማሪውን በት/ቤቱ ስልክ ማግኘት ይችላል፡፡ በትምህርት ቤት ንብረት ላይ የግል የኤሌክትሮኒክስ መገናኛ መሳሪያ መያዝ መብት አይደለም:: 
እነዚህን መጣስ መሳሪያውን ያስወስዳል፡፡ በተጨማሪ የተወሰደው መሳሪያ የሚመለሰው ለወላጅ/አሳዳጊ ብቻ ነው፡፡ በት/ቤት ጊቢ ወይም በት/ቤት 
በተዘጋጀ ዝግጅት ላይ ለሚገኝ ለግል የኤሌክትሪክ መግባቢያ መሳሪያ ት/ቤቱ ሀላፊነት አይወስድም፡፡ በትምህርት ቤቱ ንብረት ላይ ወይም በት / 
ቤት ስፖንሰር በተደረገ ዝግጅቶች ፣ የሚከተሉትን ጨምሮ ላይ ያልተፈቀደ አጠቃቀም የኤሌክትሮኒክ መሣሪያዎችን በት / ቤቱ አስተዳዳሪ ወይም 
በተወካይ ሊወሰድ ይችላል: 
 
(a) ሆንተብሎ የደህንነት ችግር መፈለግ፣ የት/ቤት የቴክኖሎጂ ግብዐቶችን ማበላሸት ወይም የት/ቤት የቴክኖሎጂ ግብዐቶችን የሚቆጣጠር ወይም 

የሚያበላሽ እንቅስቃሴ ላይ መሳተፍ፣ 
(b) የኮምፒተር መርሀግብር፣ ሶፍትዌር ወይም ሌላ ለግል አገልግሎት በአውራጃው የሚሰጥ ቴክኖሎጂ መቅዳት፣ ፈቃድ ያልተሰጠባቸው ፋይሎችን 

ማውረድ ወይም የት/ቤት የቴክኖሎጂ ግብዐቶችን ለግል ጥቅም ወይም ለግል የንግድ ስራ መጠቀም፣ 

(c) የትምህርት ቤት የቴክኖሎጂ መገልገያዎች (መሳሪያዎች) በትምህርት ቤት ግቢ ውስጥ ወይም ውጪ (የአካባቢ ት/ቤት ፖሊስ እንደዚህ ያሉ 
ክስተቶች እንዲያውቁት መደረግ አለበት) ሲጠቀሙ የግል ንብረት ወይም የትምህርት ቤት ንብረት መስበር፣ ለመስረቅ ወይም ማጥፋት ወይም 
ለማድረግ ሙከራ ማድረግ፣ 

(d) ተገቢ ያልሆኑ ቁሳቁሶችን ለማሰራጨት ወይም ለማሳየት የግል ወይም የትምህርት ቤት የቴክኖሎጂ ምንጮችን መጠቀም ወይም መሳተፍ፡፡ 
አግባብነት የሌላቸው መጽሀፎች ለትምህርት ዓላማ አያገለግሉም፤ የሚከተሉትን ያካትታል ግን በዚህ አያበቃም (ቴክኖሎጂን በመጠቀም 
ማስፈራራት ህግን 7G ተመልከት): 

  

http://www.mdanderson.org/aspire
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• ስድብ፣ ባለጌ፣ ሴሰኛ፣ ጸያፍ፣ አስጸያፊ፣ ጨዋነት የጎደለው፣ ወሲባዊ ግልጽነት ያለው፣ ፖርኖግራፊ ወይም ማስፈራሪያ 

• መረጃ / ቁሳቁስ፡ 

• ህገ ወጥ ወይም አደገኛ ስራዎችን የሚደግፍ፣ 

• በ DeKalb ካውንቲ ስኩል ዲስትሪክት, ሰራተኞቹ ወይም ተማሪዎች ላይ መስተጓጎል የሚያስከትል፣ 

• ሁከትን የሚያበረታታ፣ 

• የሚታወቅ ውሸት፣ ሆን ብሎ ስህተት ወይም ስም አጥፊ መረጃ ይይዛል ወይም 
• በልጆች የኢንተርኔት ጥበቃ ድንጋጌ እንደተገለጸው ለአካለ መጠን ላልደረሱ ልጆች ጎጂ ነው፡፡ (የአካባቢው ፖሊስ መኮንን ስለ እነዚህ ድርጊቶች 

እንዲያውቀው ሊደረግ ይገባል፡፡)  
(e) ከት/ቤት አስተዳደሩ ፈቃድ ውጪ የቴክኖሎጂ እና/ወይም ድምጽ ወይም ዕይታ ቀረጻዎች ሀላፊነት የሞላው አጠቃቀምን በተመለከተ በት/ቤት 

ሰራተኛ የሚሰጥ ተገቢውን አቅጣጫዎች ወይም ትዕዛዞች ለማክበር መቃወም፡፡ 
(f) የዲስትሪክቱን የኮምፒዩተር ውሂብ፣ አውታረ መረብ፣ ስርዓት፣ የበይነመረብ ግንኙነቶች፣ የኢ-ሜል አካውንት ወይም የኢንትራኔት ወይም 

የማንኛውም ሶስተኛ ወገን ኮምፒተር ስርዓት፣ ውሂብ ወይም አውታረ መረብ ያልተፈቀደ መዳረሻ ማግኘት ወይም ለማግኘት መሞከር ለምሳሌ፡ 
• ተንኮል አዘል ጉርጎራ፣ ፊሺንግ ወይም የጠለፋ እንቅስቃሴዎች፣ 

• ሆን ተብሎ የሌሎች ተጠቃሚዎች የይለፍ ቃል መረጃ መፈለግ፣ 

• የተጠቃሚውን ይለፍ ቃል ለዴስትሪክቱ የኮምፒተር መረብ፣ ሥርዓት፣ የበይነመረብ ግንኙነቶች፣ የኢ-ሜል አካውንት ወይም ኢንትራኔት ለሌሎች 
ግለሰቦች ማሳወቅ፡፡ ነገር ግን ተማሪዎች የይለፍ ቃሎቻቸውን ከወላጆቻቸው ጋር ሊያጋሩት ይችላሉ፡፡ 

• የሌሎችን ሰዎችን የይለፍ ቃሎችን ማስተካከል፣ 

• በሌላ ሰው ሂሳብ ውስጥ ለመግባት መሞከር፣ 

• በድስትሪክቱ የተከለከለ ወይም የተጣራ መረጃ ለማግኘት መሞከር፣ 

• የሌላ ተጠቃሚ ሰው ፋይሎችን ያለፈቃድ መድረስ፣ መቅዳት ወይም ማሻሻል፣ 

• የተጠቃሚን ማንነት ማመሳሰል፣ 

• የተጠቃሚው ያልሆነ የሂሳብ የይለፍ ቃል ወይም መለያ መጠቀም ወይም 

• ወደ ሌሎች ሂሳቦች ወይም ሌሎች የኮምፒተር መረቦች ወይም ስርዓቶች ላይ መዳረሻን አደጋ ላይ የሚጥል አጠቃቀም ላይ መሳተፍ፡፡ 
 

ማሳሰቢያ: ያለ ርእሠ መምህር ፈቃድ ት/ቤት ውስጥ የሌሎች ሰዎች ፎቶግራፍ ወይም ቪዲዮ ማንሳት አይፈቀድም፡፡ በማንኛውም የት/ቤት ንብረት 
ወይም በት/ቤት በተዘጋጀ ዝግጅቶች ላይ ተማሪዎች የሌላ ተማሪዎችን ወይም ሰራተኞችን ማንኛውንም ስዕሎች፣ ቪዲዮዎች ወይም የድምጽ 
ቀረጻዎችን መውሰድ ወይም ማንኛውንም የፎቶግራፍ, የቪድዮ ወይም የኦዲዮ ቅጂዎችን ያለፈቃዳቸው በማህበረሰባዊ ድህረ-ገጽ ላይ ማቅረብ 
አይችልም፡፡ የዚህን ደንብ መጣስ ተማሪው በት/ቤት ጊቢ ውስጥ የኤሌክትሮኒክ መገናኛ መሳሪያዎችን የመጠቀም መብት እንዲያጣ ያደርገዋል፡፡ 
ጎብኚዎች ወይም በጎ ፈቃደኞች ያለ ተማሪው ወላጅ ወይም አሳዳጊ ፈቃድ ከራሳቸው ልጅ ውጪ የተማሪዎችን ፎቶ ወይም ቪዲዮ ማንሳት 
አይችሉም። ጎብኚዎች እና በጎ ፈቃደኞች ከተማሪው ወላጅ ወይም አሳዳጊ ሊገኙ ስለሚችሉ የፎቶ ወይም የቪዲዮ ፍቃዶች ከአስተማሪዎች ጋር 
መማከር አለባቸው። 
 

ተማሪዎች በኤሌክትሮኒክ የመገናኛ መሳሪያዎች ወይም በኢንተርኔት / በኢንትራኔት በማንኛውም ጊዜ በማስተማሪያ የትምህርት ጊዜን ጨምሮ አስጊ 
/ ተገቢ ያልሆኑ መልዕክቶችን እና ምስሎችን በጭራሽ መላክ የለባቸውም፡፡ ይህ በጣም ከባድ የሆነ የት/ቤት፣ የግል እና/ወይም የወንጀል ቅጣቶች 
ሊያስከትል ይችላል፡፡ በሳይበር ጉልበተኝነት ላይ ለተጨማሪ መረጃ http://www.dekalbschoolsga.org/bullying-harassment-hazing-
awareness ይመልከቱ፡፡ 

 
ተማሪዎች ተቀባይነት ላላቸው የሕክምና ወይም ለትምህርት ዓላማ ብቻ እስካልሆኑ ድረስ ትምህርት በሚሰጥበት ጊዜ ከኤሌክትሮኒክስ መሳሪያዎች 
ጋር ወይም ያለኤሌክትሮኒክስ መሳሪያዎች የጆሮ ማዳመጫ መያዝ አይችሉም፡፡ 

 

የመጀመሪያ / መካከለኛ / ከፍተኛ ትምህርት ቤት ቅጣቶች፡ 
አነስተኛ: ደረጃ 1 - ውይይት 

ደረጃ 2 - ስልቶች (ገጽ 54-55 ይመልከቱ) 
ደረጃ 3 - በት/ቤት ውስጥ ለ1-3 ቀናት መታገድ 
ደረጃ 4 - ለ 1-5 ቀናት መታገድ 

ከፍተኛ: ደረጃ 5 - ከውል ጋር ለ 6 - 10 ቀናት መታገድ 

 
3. የጦር መሳሪያዎች፣ ፈንጂዎች፣ አደገኛ ነገሮች እና ሌሎች መሳሪያዎች 

 

ማሳሰቢያ: መሳሪያዎች ለተማሪዎች ፣ ለመምህራንና ለሠራተኞች አፋጣኝ እና እውነተኛ አደጋን ያሳያሉ ፣ እንዲሁም የትምህርት ቤቱን የመማሪያ 
ሁኔታ እና ዝና ሊያበላሹ ይችላሉ። የፌዴራል ሕግ (ከጠመንጃ-ነፃ የትምህርት ክልል ሕግ ፤) አንድ ተማሪ ት/ቤት ፣ በትምህርት ቤት ስፖንሰር 
የተደረገ ዝግጅት ፣ በትምህርት ቤት ንብረት ወይም በትምህርት ቤት አውቶቡሶች ላይ መሳሪያ ወይም አደገኛ መሳሪያ ቢይዝ ወይም ቢያመጣ 
ቢያንስ አንድ የቀን መቁጠሪያ ዓመት ከትምህርት ቤት የሚያባርር ፖሊሲ የት / ቤት ወረዳው ሊኖረው እንደሚገባ ይገልጻል። (18 U.S.C. § 
921(a)(25); O.C.G.A. § 16-11-127.1; O.C.G.A. §20-2-751.1) O.C.G.A ን በመጣስ ማንኛውንም አደገኛ መሣሪያ ፣ አደገኛ ነገር ወይም የጦር 
መሣሪያ ይዞታ፡፡ § 16-5-21; 16-5-24; 16-11-127; 16-11-127.1; ወይም 16-11- 132 የ O.C.G.A መስፈርት ሪፖርትን ያነሳሳል፡፡ § 20-2- 1184.  

 
A. ተማሪዎች በት/ቤት፣ በት/ቤት ጊቢ፣ በት/ቤት በተዘጋጁ ተግባራት ወይም በት/ቤት ባስ ላይ በድብቅ ወይም በግልጽ ሽጉጥ፣ አደገኛ 

መሳሪያ/አደገኛ ነገር/ያልተፈቀደ እቃ መያዝ፣ መተቀም፣ ማምጣት፣ ማስተላለፍ ወይም እንዲተላለፍ ማድረግ፣ መጠቀም ወይም ለመጠቀም 
ማስፈራራት፣ መሸጥ ወይም ለመሸጥ መሞከር ወይም ለመሸጥ ማሴር አይችሉም፡፡ መሳሪያ ለመያዝ ተቀባይነት ያለው ህጋዊ ፈቃድ ላላቸው 
ተማሪዎች ልዩነት የለም፡፡ 
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ማሳሰቢያ: የዚህ መመሪያ አላማ "መሳሪያ" የሚለው ትርጓሜ የሚከተሉትን ነገሮች የሚያጠቃልል ነገር ግን የተወሰነ አይደለም፡ 
 

ምድብ I መሳሪያ: ጠመንጃ/አደገኛ መሳሪያዎች 

ማንኛውም ጥይት ያለው ወይም ጥይት የሌለው የጦር መሳሪያ ወይም አደገኛ መሳሪያ፡፡ 
በ O.C.G.A. §20-2-751.1 መሰረት በትምህርት ቤት ውስጥ የምድብ I መሣሪያ ለመያዝ የወሰነ ተማሪ ከአንድ የቀን መቁጠሪያ ዓመት ባልበለጠ 
ጊዜ ውስጥ ከትምህርት ቤቱ መባረር ይኖርበታል ፤ ሆኖም የአቤቱታ ሰሚ ሀላፊ ፣ አስተዳዳሪ ፣ የበላይ ተቆጣጣሪ ወይም የአከባቢው 
የትምህርት ቦርድ በየደረጃው እንደዚህ የመባረር ጥያቄን የማሻሻል ስልጣን ያላቸው ሲሆን ምድብ I መሣሪያ ይዞ ለማምጣት የወሰነ ተማሪ 
በአማራጭ የትምህርት ሁኔታ ውስጥ እንዲያስገባ ስልጣን ተሰጥቶታል፡፡ 
ጠመንጃ መሳሪያዎች የእጅ ሽጉጥ፣ ጠመንጃ፣ መተኮሻ ሽጉጥ ወይም በፈንጅ ወይም በኤሌክትሪክ ኃይል በመነሳት ተወርዋሪ ነገርን ለማስወጣት 
የሚያመች ወይም የሚያስወጣ ሌላ መሳሪያን ያጠቃልላል፡፡  
አደገኛ መሳሪያ ፈንጂ ወይም ፈንጂ ያልሆኑ ሮኬቶችን የሚተኩስ ሰው ለማጥቃት ወይም ለመግደል ወይም ከባድ የጦር እቃዎችን ለማበላሸት 
የተዘጋጀ "ሮኬት ላውንቸር"፣ "ባዙቃ" ወይም "ሮኮይለስ ጠመንጃ" በመባል የሚታወቀው ማንኛውም መሳሪያ ወይም ለዚህ አላማ የሚያገለግል 
ተመሳሳይ መሳሪያን ያካትታል፡፡ ቃሉ በተጨማሪም ከብረት ሲሊንደር ከፍተኛ ፈንጂ የሚተኩሰውን እና በተለምዶ ለቶር ሀይል ጸረ-ሰው 
መሳሪያ በመሆን የሚያገለግለውን "ሞርታር" በመባል የሚታወቀው መሳሪያ ወይም ለዚህ አላማ የሚያገለግል ተመሳሳይ መሳሪያን  
ያካትታል፡፡ ቃሉ በተጨማሪም "ሃንድ ግሬናድ" በመባል የሚታወቀው መሳሪያ ወይም እንዲፈነዳ እና ሰው እንዲጎዳ የተዘጋጀ ሌላ ተመሳሳይ 
መሳሪያ ወይም ለዚህ አላማ የሚያገለግል ተመሳሳይ መሳሪያን ያካትታል፡፡ 

 

ምድብ II መሳሪያ: አደገኛ ነገር 

የምድብ 1 መሣሪያ ፍቺ የማያሟላ ማንኛውም የጥይት ሽጉጥ ፣ የቀለም ጠመንጃ ወይም BB ጠመንጃ ፣ ጥንታዊ የጦር መሣሪያ ፣ የማይገድል 
የአየር ሽጉጥ ፣ የደነዘዘ ጠመንጃ ፣ ቴዘር ወይም ማንኛውም ተመሳሳይ መሣሪያ; ማንኛውም ቦይ ፣ ዲሪክ ፣ ማቸቴ ፣ ስል ቢላዋ ፣ ተጣጣፊ 
ቢላዋ ፣ ማንኛውም ሌላ ሁለት ወይም ከዚያ በላይ ኢንች ያለው ቢላዋ; ማንኛውም ምላጭ ቢላዋ (ለምሳሌ ፣ ቀጥ ያለ ፣ መደበኛ ፣ የሚተጣጠፍ 
ወዘተ); ካርቶን መቁረጫ; ማንኛውም ብለጀን (ለምሳሌ የቢሊ ክበብ ፣ PR-24 ፣ የሌሊት ዱላ ፣ የስፕሪንግ ዱላ ፣ ባልክጃክ ፣ ክላብ); 
ማንኛውም የጦር መሣሪያ ድምጽ ማጥፊያ ወይም የሽጉጥ እሳት ድምፅ ማጥፊያ; ቦምብ “ሚመስል”; በነጻነት እንዲወዛወዙ በሚያስችል ሁኔታ 
የተገናኙ ሁለት ወይም ከዚያ በላይ ግትር ክፍሎችን ያካተተ ማንኛውም “ማርሻል አርት” መሣሪያ ወይም የሚወዛወዝ መሣሪያ (ለምሳሌ ፣ 
ኑንቻኩስ ፣ ኑን ቹክ ፣ ኑን ቻካ ፣ ሹርኪን ወይም የትግል ሰንሰለት ፣ ወዘተ); ለመወርወር ወይም ለመግፋት የታቀደ ቢያንስ ሁለት ነጥቦችን 
ወይም ሹል ቢላዎችን የያዘ ማንኛውንም ውቅር ያለው ዲስክ (ለምሳሌ ፣ የቻይንኛ ኮከብ ፣ የምስራቃዊ ዳርት ፣ የሚወረወር ኮከብ ፣ ወዘተ); 
የተለያዩ መሣሪያዎችን ለምሳሌ ጎራዴ ፣ ቢላዋ ፣ አይስ ፒክስ ፣ ሰንሰለቶች ፣ ጦር እና ቀስቶች ፣ ከብረት የተሠሩ ጉልበቶች ፣ ቴርሞፕላስቲክ 
፣ እንጨቶች ወይም ሌሎች ተመሳሳይ ቁሳቁሶች ፣ “ከባድ ቡጢ” ለመሰንዘር በጣቶች ፣ በእጆች ፣ ወይም በቡጢ ወይም በጉልበቶች ላይ 
የሚደረጉ ዕቃዎች ወዘተ ፣ ወይም የት / ቤቱ አስተዳደር ምክንያታዊ በሆነ መንገድ እንደ መሣሪያ አድርጎ ሊወስደው የሚችል ወይም ተማሪው 
እንደ መሳሪያ እንዲጠቀምበት ያሰበ በመሆኑ እና የዚህ የስነምግባር መመሪያ ዓላማን የሚጥስ ማንኛውም መሳሪያ፡፡ 

ከላይ ከተገለጸው በተጨማሪ ምድብ II መሳሪያ በ O.C.G.A. § 16-11-127.1 እና 20-2-751 መሰረት መሳሪያ ወይም አደገኛ እቃ ተብሎ 
የተገለጸውን ያካትታል፣ § 16-11-127.1 እና § 20-2-751, ከሽጉጥ እና አደገኛ መሳሪያዎች በስተቀር (ምድብ I ይመልከቱ)። 

 

ምድብ III መሳሪያ: ቢላዎች / ሌሎች የጦር መሳሪያዎች 

ከሁለት ኢንች ያነሰ ስለት ያለው ማንኛውም ቢላዋ ወይም መሳሪያ፣ ማንኛውም "የሚመስል" ጠመንጃ ወይም የፕላስቲክ የሚጣል ምላጭ 
ወይም ወንጭፍ፡፡ 
 
አደገኛ መሳሪያዎች / ያልተፈቀዱ እቃዎች 
ተማሪዎች ጥይት፣ BB፣ የቀለም ፔሌት፣ CO2 ካርትሪጅ እሳት (አስቸጋሪ ባህሪ ተብሎ ከሚታየው ከ “ስናፕ ኢትስ”፣ “ፖፐርስ” ወይም “ፖፕ-
ኢትስ” ሌላ)፣ ስቲንክ ቦንብ፣ ፔፐር ስፕሬይ፣ ማክ ወይም ተመሳሳይ መሳሪያ/ነገር መያዝ የለባቸውም፡፡ እነዚህ መሳሪያዎች የት/ቤቱን ተግባር 
የሚረብሽ እና የደህንነት አደጋ ሊፈጥሩ ይችላሉ፡፡ 
 
ማሳሰቢያ: አንድ ተማሪ በማንኛውም ጊዜ መሳሪያዎችን መንካት እና መያዝ የለበትም፡፡ ተማሪዎች የጦር መሳሪያዎች፣ አደንዛዥ 
እጽ፣ ሕገ ወጥ ወይም ያልታወቁ እቃዎችን ከሌሎች ተማሪዎች መውሰድ ወይም ለመያዝ መስማማት የለባቸውም፡፡ ከነዚህ 
ውስጥ ማንኛቸውም ነገሮች ካሉ ለስተዳደሩ ይንገሯቸው፡፡  

የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት ቅጣቶች 
አነስተኛ:  ደረጃ 3 - በት/ቤት ውስጥ ለ1-3 ቀናት መታገድ 

ደረጃ 4 - ለ 1-5 ቀናት መታገድ 
ደረጃ 5 - ከውል ጋር ለ 6-10 ቀናት መታገድ 
ደረጃ 6 - የረጅም ጊዜ እገዳ 

ከፍተኛ: ደረጃ 7 - መባረር 
የሚፈለገው የ10 ቀን እገዳ መቅረብ እና ለደረጃ 6-7 የፍትህ ሂደት ችሎት መካሄድ አለበት። 

የመካከለኛ / ከፍተኛ ትምህርት ቤት ቅጣቶች 
አነስተኛ: ደረጃ 6 - የረጅም ጊዜ እገዳ 
ከፍተኛ: ደረጃ 7 - መባረር 
የሚፈለገው የ10 ቀን እገዳ መቅረብ እና የዲስትሪክት የፍትህ ሂደት ችሎት ለደረጃ 6-7 መካሄድ አለበት። 

የመጀመሪያ / መካከለኛ / ከፍተኛ ትምህርት ቤት ቅጣቶች፡ ምድብ I የጦር መሣሪያ 
አነስተኛ: ደረጃ 7 - መባረር፣ አንድ የቀን መቁጠሪያ ዓመት 
ከፍተኛ: ቋሚ መባረር 
የሚፈለገው የ10 ቀን እገዳ መቅረብ እና ለደረጃ 7 የፍትህ ሂደት ችሎት መካሄድ አለበት። 
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B. ተማሪዎች አግባብ ባልሆነ መንገድ ጥቅም ላይ ሲውል በሌላ ሰው ላይ ምቾት የሚነሳ/ጉዳት የሚያስከትል እና/ወይም የክፍሉን፣ የትምህርት 
ቤቱን ወይም የትምህርት ቤቱን ክስተት የሚያበላሽ የውሃ ሽጉጦችን፣ ውሃ ወይም ሌሎች ፈሳሾችን፣ የአሻንጉሊት ሽጉጦችን፣ ክብሪቶችን፣ 
ላይተሮችን፣ ሌዘር ጠቋሚዎችን፣ የኤሌክትሪክ ንዝረትን የሚያመነጩ መሳሪያዎችን ወይም ሌሎች መሳሪያዎችን አይጠቀሙም፣ አይያዙም። 

 

የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት ቅጣቶች 
አነስተኛ:  ደረጃ 1 - ውይይት 

ደረጃ 2 - ስልቶች (ገጽ 54-55 ይመልከቱ) 
ደረጃ 3 - በት/ቤት ውስጥ ለ1-3 ቀናት መታገድ 
ደረጃ 4 - ለ 1-5 ቀናት መታገድ 

ከፍተኛ: ደረጃ 5 - ከውል ጋር ለ 6-10 ቀናት መታገድ 

የመካከለኛ / ከፍተኛ ትምህርት ቤት ቅጣቶች 
አነስተኛ:  ደረጃ 1 - ውይይት 

ደረጃ 2 - ስልቶች (ገጽ 54-55 ይመልከቱ) 
ደረጃ 3 - በት/ቤት ውስጥ ለ1-3 ቀናት መታገድ 
ደረጃ 4 - ለ 1-5 ቀናት መታገድ 
ደረጃ 5 - ከውል ጋር ለ 6-10 ቀናት መታገድ 
ደረጃ 6 - የረጅም ጊዜ እገዳ 

ከፍተኛ: ደረጃ 7 - መባረር 
የሚፈለገው የ10 ቀን እገዳ መቅረብ እና ለደረጃ 6-7 የፍትህ ሂደት ችሎት መካሄድ አለበት። 

 
4. በመምህራን፣ በአውቶቡስ ሹፌሮች፣ በትምህርት ቤት ኃላፊዎች ወይም በሌሎች የትምህርት ቤት ሰራተኞች ላይ ሆን ተብሎ የሚፈጸም 

አካላዊ ጥቃት 
 

ተማሪዎች የአካል ጉዳት፣ ጉዳት ወይም ጉዳት ለማድረስ ሆን ብለው ማንኛውንም የትምህርት ቤት ሰራተኛ አይመቱም ወይም አያጠቁም። 
 

A.  አካላዊ ጉዳት/ጉዳት የማያመጣ ሆን ተብሎ አካላዊ ጥቃት 
ተማሪዎች ሆን ብለው አስተማሪን ፣ የትምህርት ቤት አውቶቡስ ሹፌርን ፣ የትምህርት ቤቱን ባለሥልጣን ወይም ሌላ የት / ቤት ሠራተኛን 
አይመቱ ወይም ጥቃት አይሰነዝሩም፡፡ ተማሪዎች ሆን ብለው አስተማሪን ፣ የትምህርት ቤት አውቶቡስ ሹፌርን ፣ የትምህርት ቤቱን 
ባለሥልጣን ወይም ሌላ የት / ቤት ሠራተኛን አይመቱ ፣ ጥቃት አይሰነዝሩም ወይም የስድብ ወይም የሚያበሳጭ ባህሪያ ያለው አካላዊ ግንኙነት 
አያደርጉም፡፡ በሠራተኛው ካልተተወ በስተቀር ለአጭር ጊዜ መታገድም እንኳን ለእንዲህ አይነት ጥሰት የፍትህ ሂደት ችሎት ይካሄዳል፡፡ 
 

የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት ቅጣቶች 
አነስተኛ:  ደረጃ 3 - በት/ቤት ውስጥ ለ1-3 ቀናት መታገድ 

ደረጃ 4 - ለ 1-5 ቀናት መታገድ 
ደረጃ 5 - ከውል ጋር ለ 6-10 ቀናት መታገድ 
ደረጃ 6 - የረጅም ጊዜ እገዳ 

ከፍተኛ: ደረጃ 7 - መባረር 
የሚፈለገው የ10 ቀን እገዳ መቅረብ እና ለደረጃ 6-7 የፍትህ ሂደት ችሎት መካሄድ አለበት። 

የመካከለኛ / ከፍተኛ ትምህርት ቤት ቅጣቶች 
አነስተኛ: ደረጃ 6 - የረጅም ጊዜ እገዳ 
ከፍተኛ: ደረጃ 7 - መባረር 
የሚፈለገው የ10 ቀን እገዳ መቅረብ እና የዲስትሪክት የፍትህ ሂደት ችሎት ለደረጃ 6-7 መካሄድ አለበት። 

 
B. አካላዊ ጉዳት የሚያስከትል ሆን ተብሎ የሚፈጸም አካላዊ ጥቃት 

ተማሪዎች ሆን ብለው ከመምህሩ፣ ከትምህርት ቤት አውቶቡስ ሹፌር፣ ከትምህርት ቤት ባለስልጣን ወይም ከሌላ የትምህርት ቤት ሰራተኛ 
ጋር በአካል አይመቱ፣ አያጠቁም ወይም ሆን ብለው አካላዊ ንክኪ አይፈጥሩም፣ አካላዊ ጉዳት ወይም ጉዳት አያስከትሉም፣ በ O.C.G.A. 
§16-3-21። 
 

የመጀመሪያ / መካከለኛ / ከፍተኛ ትምህርት ቤት ቅጣቶች፡ 
አነስተኛ: ደረጃ 6 - የረጅም ጊዜ እገዳ 
ከፍተኛ: ደረጃ 7 - መባረር 
የሚፈለገው የ10 ቀን እገዳ መቅረብ እና የዲስትሪክት የፍትህ ሂደት ችሎት ለደረጃ 6-7 መካሄድ አለበት። 
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የስቴት ህግ እንደሚያመለክተው በአስተማሪ፣ በትምህርት ቤት አውቶብስ ሹፌር፣ በትምህርት ቤት ባለስልጣን ወይም በትምህርት ቤት ሰራተኛ ላይ 
በማስረጃዎች ቅድመ ሁኔታ የተገኘ የአካል ጉዳት፣ ጉዳት ወይም ጉዳት ያደረሰ ተማሪ የተማሪው በህዝብ ትምህርት ቤት ለመማር ብቁነቱ ቀሪው 
ጊዜ ከትምህርት ቤት ይባረራል (O.C.G.A. § 20-2-751.6)። ህጉ ከመዋእለህጻናት-12ኛ ክፍል ላሉ ተማሪዎች ሁሉ ተፈጻሚ ይሆናል። ሰሚ ሹሙ 
ተማሪውን ለተባረረበት ጊዜ ወደ ተለዋጭ የትምህርት ፕሮግራም ሊመድበው ይችላል። ተማሪው ከመዋዕለ ህጻናት እስከ ስምንተኛ ክፍል ከሆነ፣ 
ሰሚ ሹሙ ተማሪው የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ክፍል ላይ ሲደርስ በተወሰነ ጊዜ እንደገና እንዲመዘገብ ሊፈቅድለት ይችላል። በተጨማሪም፣ 
ተማሪው ከመዋዕለ ህጻናት እስከ ስድስተኛ ክፍል ከሆነ እና ምንም አማራጭ የትምህርት ፕሮግራም ከሌለ፣ ሰሚ ሹሙ ተማሪው በተመከረው ጊዜ፣ 
እንደገና ወደ ትምህርት ቤት እንዲመዘገብ ሊፈቅድለት ይችላል። 

 
5. አልኮሆል ፣ አደንዛዥ እጽ እና ሌሎች ሕገወጥ / ቁጥጥር የሚደረግባቸው ዕቃዎች* 

 

*በዚህ DCSD የተማሪ ስነምግባር ኮድ ውስጥ ጥቅም ላይ እንደዋለ , “መድሃኒቶች” ማለት ሁሉንም ንጥረ ነገሮች ማለትም አልኮሆል እና አልኮሆል 
መጠጦችን፣ ማሪዋናን፣ የህክምና ማሪዋናን፣ በሐኪም የታዘዙ መድሃኒቶችን፣ ያለሀኪም የሚገዙ መድኃኒቶችን፣ የሚመስሉ መድኃኒቶችን፣ 
እስትንፋሶችን፣ ክኒኖችን፣ ታብሌቶችን፣ እንክብሎችን፣ ሰራሽ ንጥረ ነገሮች፣ ሁሉም ሌሎች ህጋዊ እና ህገወጥ መድሃኒቶች ወይም በግዛት ወይም 
በፌደራል ህግ ቁጥጥር ስር ያሉ ንጥረ ነገሮችን እና ጨምሮ ሁሉንም ንጥረ ነገሮች ማለት ነው። ለአካለ መጠን ያልደረሱ ልጆች አልኮል ፣ ማሪዋና እና 
ሌሎች አደንዛዥ እጾችን መጠቀም ህገ-ወጥ እና ጎጂ ነው፡፡ 

 
ማሳሰቢያ: ተማሪ በማንኛውም ጊዜ ዕፅ መንካት ወይም መያዝ የለበትም። ተማሪዎች የጦር መሳሪያዎች፣ አደንዛዥ እጽ፣ ሕገ ወጥ ወይም ያልታወቁ እቃዎችን 
ከሌሎች ተማሪዎች መውሰድ ወይም ለመያዝ መስማማት የለባቸውም፡፡ ከነዚህ ውስጥ ማንኛቸውም ነገሮች ካሉ ለስተዳደሩ ይንገሯቸው፡፡  

 

A. የመድኃኒቶች ሽያጭ ወይም ስርጭት 

ተማሪዎች አደንዛዥ እጽ ወይም በሻጩ ፣ በገዢው ፣ በአከፋፋዩ ወይም በተቀባዩ አደንዛዥ እጽ እንደሆነ የተወከሉ ወይም የታመኑ ንጥረ 
ነገሮችን ለመሸጥ ፣ ለመሸጥ መሞከር፣ ለመሸጥ ማሰብ ወይም ለማሰራጨት አይሞክሩም፡፡ 

 

የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት ቅጣቶች 
አነስተኛ: ደረጃ 3 - በት/ቤት ውስጥ ለ1-3 ቀናት መታገድ 

ደረጃ 4 - ለ 1-5 ቀናት መታገድ 
ከፍተኛ: ደረጃ 5 - ከውል ጋር ለ 6 - 10 ቀናት መታገድ 

የመካከለኛ / ከፍተኛ ትምህርት ቤት ቅጣቶች 
አነስተኛ: ደረጃ 6 - የረጅም ጊዜ እገዳ 
ከፍተኛ: ደረጃ 7 - መባረር 
የሚፈለገው የ10 ቀን እገዳ መቅረብ እና የዲስትሪክት የፍትህ ሂደት ችሎት ለደረጃ 6-7 መካሄድ አለበት። 

 
B. በአደንዛዥ እፅ ተጽእኖ ይዞታ/አጠቃቀም/መያዝ 

ተማሪዎች በተማሪው የተወከሉ ወይም ዕፆች ናቸው ብለው በማመን አደገኛ ዕጾች ወይም ንጥረ ነገሮች አይይዙም፣ አይጠቀሙም፣ ለመጠቀም 
አይሞክሩም። ተማሪዎች በተማሪው የተወከሉ ወይም አደንዛዥ እፅ ናቸው ብሎ የታመነው አደንዛዥ እፅ ማንንም ሰው እንዲይዝ፣ 
እንዲጠቀም፣ እንዲወስድ ወይም አያደርጉም፣ አይጋብዙም ወይም አያሳስቡም። ተማሪዎች ለታለመለት አላማ ካልሆነ ሆን ብለው ማናቸውንም 
ህጋዊ ንጥረ ነገሮችን አያሸትቱም፣ አይተነፍሱም ወይም ወደ ውስጥ አያስገቡም ወይም ማንኛውንም ሰው እንዲያሸት፣ እንዲተነፍሱ ወይም 
እንዲመገቡ አያደርጉም፣ የጥፍር ቀለምን፣ ፖሊሽ፣ ሞዴል የአውሮፕላን ሙጫ፣ የእጅ ማጽጃ፣ ወዘተን ጨምሮ ነገር ግን በዚህ ሳይወሰን። 
 

የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት ቅጣቶች 
አነስተኛ: ደረጃ 3 - በት/ቤት ውስጥ ለ1-3 ቀናት መታገድ 

ደረጃ 4 - ለ 1-5 ቀናት መታገድ 
ደረጃ 5 - ከውል ጋር ለ 6-10 ቀናት መታገድ 
ደረጃ 6 - የረጅም ጊዜ እገዳ 

ከፍተኛ: ደረጃ 7 - መባረር 
የሚፈለገው የ10 ቀን እገዳ መቅረብ እና ለደረጃ 6-7 የፍትህ ሂደት ችሎት መካሄድ አለበት። 

የመካከለኛ / ከፍተኛ ትምህርት ቤት ቅጣቶች 
አነስተኛ: ደረጃ 5 - ከውል ጋር ለ 6-10 ቀናት መታገድ 

ደረጃ 6 - የረጅም ጊዜ እገዳ 
ከፍተኛ: ደረጃ 7 - መባረር 
የሚፈለገው የ10 ቀን እገዳ መቅረብ እና ለደረጃ 6-7 የፍትህ ሂደት ችሎት መካሄድ አለበት። 

 
ማሳሰቢያ: ርእሰ መምህሩ ለሌሎች ደህንነት ግልጽ ስጋት ሊሆን ለሚችል ለማንኛውም ተማሪ ለረጅም ጊዜ መታገድ/መባረር ወደ ዲስትሪክት የፍትህ 
ሂደት ችሎት ከዋና ተቆጣጣሪ/ተወካዩ እንዲላክለት ሊጠይቅ ይችላል። 
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1ኛ ጥፋት: ወላጆች / አሳዳጊዎች እና ተማሪው የአደንዛዥ ዕፅ ትምህርት መርሃ ግብር ፣ በኃላፊነት ማደግ ፣ ዕድሎችን መጨመር (GRIP) ለመከታተል 
የቀረበውን ጥያቄ ከተቀበሉ የ GRIP መርሃግብሩ በተሳካ ሁኔታ ከተጠናቀቀ ከ 10 ቀናት እገዳ 5 ቀናት ይወገዳሉ እናም ውሉ ይቀራል፡፡ የ GRIP 
መርሃግብሩ በተሳካ ሁኔታ ካልተጠናቀቀ ከ 10 ቀናት ሙሉ እገዳ ከውሉ ጋር ይደረጋል፡፡ ይህ አማራጭ ለመጀመሪያ ፣ ለመካከለኛና ለሁለተኛ ደረጃ 
ተማሪዎች ይሰጣል፡፡ 

 
2ኛ ጥፋት እና ተከታይ ወንጀሎች እና/ወይም የተማሪው ስነምግባር ከባድ ወይም የተመደበ የወንጀል ይዞታ ከሆነ፡- ተማሪው ለአስር (10) የትምህርት 
ቀናት ታግዷል እና ወደ የፍትህ ሂደት ችሎት ይመራዋል፣ ይህም የረጅም ጊዜ እገዳን ወይም መባረርን ወይም ወደ ሌላ ትምህርት ቤት ሊመደብ 
ይችላል። 
 
የታዘዙ መድሃኒቶች 

በትምህርት ቤት ውስጥ የታዘዘለትን መድሃኒት መጠቀም ያለበት የተማሪ ወላጅ የት / ቤቱን አስተዳዳሪ ማማከር እና አስፈላጊ የመድኃኒት ሰነዶችን 
ጨምሮ ተገቢውን የትምህርት ቤት ዲስትሪክት አሰራሮችን መከተል አለበት። አስፈላጊ የተማሪ ፕሮቶኮል ፣ ህጎች እና ሰነዶች በዲስትሪክቱ ፖሊሲ 
JGCD ፣ ደንብ JGCD-R (1) እና በቅፅ JGCD-E (1) ውስጥ ቀርበዋል፡፡ ያለማዘዣ የሚሰጥ መድኃኒትን ጨምሮ ማንኛውንም መድሃኒት ከመያዙ 
ወይም ከመጠቀሙ በፊት የትምህርት ቤቱ ፈቃድ መሰጠት አለበት፡፡ ያለማዘዣ የሚሰጥ መድኃኒትን ጨምሮ ማንኛውንም መድሃኒት ከመያዙ 
ወይም ከመጠቀሙ በፊት የትምህርት ቤቱ ፈቃድ መሰጠት አለበት፡፡ 

ማሳሰቢያ: በክፍለ-ግዛት ሕግ መሠረት አስም ፣ ለሕይወት አስጊ የሆኑ አለርጂዎች ወይም የስኳር በሽታ ያለባቸው ተማሪዎች ትምህርት ቤቱ ማዘዣ 
እና የወላጅ የጽሑፍ ፈቃድ ሲደርሰው በመተንፈሻ መሣሪያዎቻቸው ፣ አውቶኢንጀክተብል ኢፒነፍሪን እና ለስኳር በሽታ ክትትልና ሕክምናን 
አስፈላጊ የሆኑ አቅርቦቶችንና መሣሪያዎችን እንደ አስፈላጊነቱ መያዝ እና መጠቀም ይችላሉ፡፡ አንድ ተማሪ አውቶኢንጀክተብል ኢፒነፍሪን ወይም 
ሌላ ማንኛውንም መድሃኒት ከተገለጸው መንገድ ሌላ ከተጠቀመ የቅጣት እርምጃ ሊወሰድበት ይችላል::  
 

C. ከአደገኛ እጽ ጋር የተዛመደ ፓራፋናሊያ መያዝ እና/ወይም ማሰራጨት 

ከመድኃኒት አጠቃቀም ፣ ሽያጭ ወይም ስርጭት ጋር የተዛመዱ ዕቃዎችን ጨምሮ አንድ ተማሪ ከአደንዛዥ ዕፅ ጋር የተዛመዱ ዕቃዎችን መያዝ 
ወይም ማሰራጨት፡፡ በዚህ DCSD የተማሪ ስነምግባር ደንብ ላይ ጥቅም ላይ እንደዋለ፣ "ከመድኃኒት ጋር የተያያዙ ዕቃዎች" በቧንቧዎች፣ 
የውሃ ቱቦዎች፣ ክሊፖች፣ ተንከባላይ ወረቀቶች፣ ሚዛኖች፣ ትናንሽ ቦርሳዎች፣ ወፍጮዎች እና ሌሎች ከመድኃኒት አጠቃቀም ጋር የተዛመዱ 
እቃዎች (ማለትም የእንፋሎት ብእሮች፣ የእንፋሎት ማጠራቀሚያዎች፣ ጁልስ ወዘተ.)ን የሚያጠቃልለው ነገር ግን አብዚህ የማያበቃ 
 

* ይህ ጥፋት የሚዛመደው ከመድኃኒት ጋር ከተያያዙ ዕቃዎች ጋር ብቻ ነው። ከአደንዛዥ ዕፅ፣ አልኮል ወይም ሌሎች ንጥረ ነገሮች ይዞታ፣ አጠቃቀም፣ 
ስርጭት እና ሽያጭ ጋር የተያያዙ ወንጀሎች በወንጀል 5A ወይም 5B ውስጥ ተቀርፈዋል። 
 

የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት ቅጣቶች 
አነስተኛ: ደረጃ 3 - በት/ቤት ውስጥ ለ1-3 ቀናት መታገድ 

ደረጃ 4 - ለ 1-5 ቀናት መታገድ 
ከፍተኛ: ደረጃ 5 - ከውል ጋር ለ 6 - 10 ቀናት መታገድ 

የመካከለኛ / ከፍተኛ ትምህርት ቤት ቅጣቶች 
አነስተኛ: ደረጃ 4 - ለ 1-5 ቀናት መታገድ 
ከፍተኛ: ደረጃ 5 - ከውል ጋር ለ 6 - 10 ቀናት መታገድ 

 
1 ኛ ጥፋት ከላይ እንደተጠቀሰው ተማሪው እገዳውን ወደ አምስት ቀናት ለመቀነስ በሃላፊነት ፣ በማደግ ላይ ያሉ ዕድሎችን (GRIP) መርሃግብር 
የመከታተል አማራጭ ካለው ውል ጋር ለ 10 የትምህርት ቀናት ታግዷል፡፡ ይህ አማራጭ ለመጀመሪያ ፣ ለመካከለኛና ለሁለተኛ ደረጃ ተማሪዎች 
ይሰጣል፡፡ 

 
2ኛ እና ተከታይ ወንጀሎች፡- ተማሪው ለአስር (10) የትምህርት ቀናት ይታገዳል። 

 
6. ንብረት 

 

A. ትክክለኛ፣ የተሞከረ ወይም ዛቻ ጥፋት/ጉዳት/ ውድመት/በትምህርት ቤት፣ በህዝብ ወይም በግል ንብረት ላይ ማቃጠል 
ተማሪዎች ሁሉንም ንብረቶች ያከብራሉ እናም በትምህርት ቤቱ ውስጥ የሚገኘውን ትምህርት ቤት፣ የህዝብ ወይም የግል ንብረት ለማፍሰስ፣ 
ለማስፈራራት ወይም ለማውደም፣ ለማበላሸት፣ ለማበላሸት፣ ለማበላሸት ወይም ለማቃጠል አይሞክሩም። 
 

የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት ቅጣቶች 
አነስተኛ:  ደረጃ 2 - ስልቶች (ገጽ 54-55 ይመልከቱ) 

ደረጃ 3 - በት/ቤት ውስጥ ለ1-3 ቀናት መታገድ 
ደረጃ 4 - ለ 1-5 ቀናት መታገድ 

ከፍተኛው ደረጃ 5 - ከውል ጋር ከ6-10 ቀናት መታገድ  
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የመካከለኛ / ከፍተኛ ትምህርት ቤት ቅጣቶች 
አነስተኛ: ደረጃ 2 - ስልቶች (ገጽ 54-55 ይመልከቱ) 

ደረጃ 3 - በት/ቤት ውስጥ ለ1-3 ቀናት መታገድ 
ደረጃ 4 - ለ 1-5 ቀናት መታገድ 
ደረጃ 5 - ከውል ጋር ለ 6-10 ቀናት መታገድ 
ደረጃ 6 - የረጅም ጊዜ እገዳ 

ከፍተኛ: ደረጃ 7 - መባረር 
የሚፈለገው የ10 ቀን እገዳ መቅረብ እና ለደረጃ 6-7 የፍትህ ሂደት ችሎት መካሄድ አለበት። 

 
ማሳሰቢያ: ተማሪው በትምህርት ቤት ንብረት ላይ በነበረበት ወቅት ባደረገው ባህሪ ምክንያት በትምህርት ቤት ንብረት ላይ ለደረሰ ጉዳት 
ማካካሻ ማድረግ አለበት። 
 

B. ትክክለኛ፣ የተሞከረ ወይም ዛቻ ስርቆት/ዝርፊያ/ዝርፊያ/ዝርፊያ/የተሰረቀ ንብረት መያዝ 

ተማሪዎች ሁሉንም የንብረት መብቶች ያከብራሉ እና ስርቆትን፣ በማታለል ስርቆት፣ ዝርፊያ፣ ስርቆት፣ የተሰረቀ ንብረት ወይም የጠፋ ንብረት 
መያዝ ላይ አይሳተፉም፣ አይሞክሩም ወይም ለማድረግ አያስፈራሩም። ይህ በሕዝብ ፣ በትምህርት ቤት ፣ በወረዳ እና በግል ባለቤትነት 
የተያዙ ንብረቶችን ይመለከታል፡፡ ተማሪዎች በስርቆት ወይም በሐሰተኛ ገንዘብ / ቼኮች / የገንዘብ ትዕዛዞች / የባንክ ወይም የዱቤ ካርዶች 
አጠቃቀም ፣ ይዞታ እና / ወይም ስርጭት ውስጥ አይሳተፉም፡፡ 

የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት ቅጣቶች 
አነስተኛ: ደረጃ 2 - ስልቶች (ገጽ 54-55 ይመልከቱ) 

ደረጃ 3 - በት/ቤት ውስጥ ለ1-3 ቀናት መታገድ 
ደረጃ 4 - ለ 1-5 ቀናት መታገድ 

ከፍተኛው ደረጃ 5 - ከውል ጋር ከ6-10 ቀናት መታገድ  

የመካከለኛ / ከፍተኛ ትምህርት ቤት ቅጣቶች 
አነስተኛ: ደረጃ 2 - ስልቶች (ገጽ 54-55 ይመልከቱ) 

ደረጃ 3 - በት/ቤት ውስጥ ለ1-3 ቀናት መታገድ 
ደረጃ 4 - ለ 1-5 ቀናት መታገድ 
ደረጃ 5 - ከውል ጋር ለ 6-10 ቀናት መታገድ 
ደረጃ 6 - የረጅም ጊዜ እገዳ 

ከፍተኛ: ደረጃ 7 - መባረር 
የሚፈለገው የ10 ቀን እገዳ መቅረብ እና ለደረጃ 6-7 የፍትህ ሂደት ችሎት መካሄድ አለበት። 

 

ማሳሰቢያ: ተማሪው በትምህርት ቤቱ ንብረት ላይ በሚሆንበት ጊዜ በባህሪው ምክንያት በትምህርት ቤት ፣ በዲስትሪክቱ ወይም በግል ንብረት 
ላይ ለሚደርሰው ጥፋት ወይም ተያያዥ ጉዳት ካሳ መመለስ አለበት። ተማሪው የተሰረቀ ወይም የሐሰተኛ ገንዘብ ፣ በቼኮች ፣ በገንዘብ ማዘዣ 
፣ በባንክ ካርዶች ወይም በክሬዲት ካርዶች በማሰራጨት ወይም በመጠቀሙ የደረሰ ማንኛውም የገንዘብ ኪሣራ መመለስ አለበት፡፡ 

 

C. የመማሪያ መጽሃፍቶች, የሚዲያ ማእከል ቁሳቁሶች, የኮምፒተር መሳሪያዎች / አጠቃቀም 

ተማሪዎች ከትምህርት ቤት ጋር የተያያዙ ቁሳቁሶችን ያከብራሉ እና አይጥሉም፣ አያጠፉም፣ አያበላሹም እና/ወይም የመማሪያ መጽሃፎችን፣ 
የሚዲያ ማእከል ቁሳቁሶችን ወይም በዲስትሪክት ባለቤትነት የተያዙ ቴክኖሎጂዎችን፣ ከኮምፒዩተር እና ከኮምፒዩተር ጋር የተያያዙ 
መሳሪያዎችን እና ቁሳቁሶችን ጨምሮ አላግባብ አይጠቀሙም። የቴክኖሎጂ አላግባብ መጠቀም የኢንተርኔትን ወይም የኢንትራኔትን ተገቢ 
ያልሆነ አጠቃቀም / መጥለፍን ያካትታል ፣ ግን በዚህ አይወሰንም፡፡ 

የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት ቅጣቶች 
አነስተኛ: ደረጃ 2 - ስልቶች (ገጽ 54-55 ይመልከቱ) 

ደረጃ 3 - በት/ቤት ውስጥ ለ1-3 ቀናት መታገድ 
ደረጃ 4 - ለ 1-5 ቀናት መታገድ 

ከፍተኛው ደረጃ 5 - ከውል ጋር ከ6-10 ቀናት መታገድ 

የመካከለኛ / ከፍተኛ ትምህርት ቤት ቅጣቶች 
አነስተኛ: ደረጃ 2 - ስልቶች (ገጽ 54-55 ይመልከቱ) 

ደረጃ 3 - በት/ቤት ውስጥ ለ1-3 ቀናት መታገድ 
ደረጃ 4 - ለ 1-5 ቀናት መታገድ 
ደረጃ 5 - ከውል ጋር ለ 6-10 ቀናት መታገድ 
ደረጃ 6 - የረጅም ጊዜ እገዳ 

ከፍተኛ: ደረጃ 7 - መባረር 
የሚፈለገው የ10 ቀን እገዳ መቅረብ እና ለደረጃ 6-7 የፍትህ ሂደት ችሎት መካሄድ አለበት። 

 

ማሳሰቢያ: ተማሪዎች በባህሪያቸው ምክንያት በትምህርት ቤት ንብረት ላይ ለሚደርስ ጉዳት መመለስ አለባቸው። 
ማንኛውም አይነት የኤሌክትሮኒክስ ጉልበተኝነት (ሳይበር ቡሊንግ/ሳይበርስታልኪንግ)፣ ዛቻ እና/ወይም ትንኮሳ የትምህርት ቤት መሳሪያዎችን፣ 
የት/ቤት ኔትወርኮችን፣ የኢ-ሜይል ስርዓቶችን ወይም በትምህርት ቤት የሚፈጸም ድርጊት በጥብቅ የተከለከለ ነው።) 
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7. ጉልበተኝነት/ማስፈራራት፣ ማጥቃት፣ በተማሪዎች ላይ ባትሪ፣ የትምህርት ቤት ሰራተኛ፣ የትምህርት ቤት ጎብኝዎች 

 

ተማሪዎች የሁሉንም ሰው አካላዊ እና አእምሯዊ ጤንነት እና ደህንነት ያከብራሉ እና ከማንኛውም አይነት ጥቃት የፀዳ የትምህርት ቤት አየር ሁኔታን 
ለመፍጠር ይሳተፋሉ። 
 

A. ጥቃት 

ተማሪዎች አካላዊ ንክኪን ሳይጠቀሙ መምህራንን፣ አስተዳዳሪዎችን፣ የአውቶቡስ ሹፌሮችን፣ ሌሎች የትምህርት ቤት ሰራተኞችን፣ ሌሎች 
ተማሪዎችን፣ ወይም በትምህርት ቤት ስፖንሰር የተደረጉ ተግባራትን የሚከታተሉ ሰዎችን በቃላት ማስፈራራት እና/ወይም ማስፈራራት 
አይችሉም፣ ያለ አካላዊ ንክኪ እነዚህን ሰዎች ለመጉዳት አይሞክርም እና እንደዚህ አይነት ሰዎች ፈጣን የአካል ጉዳትን በምክንያታዊ ፍርሃት 
ውስጥ እንዲገቡ የሚያደርጋቸው የቃላት ሽኩቻ እና/ወይም ድርጊቶች ውስጥ አይሳተፍም። 
 

 

ማሳሰቢያ: ምስክሮችን ማስፈራራት መባረርን ሊያስከትሉ ይችላሉ። 
 

የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት ቅጣቶች 
አነስተኛ: ደረጃ 2 - ስልቶች (ገጽ 54-55 ይመልከቱ) 

ደረጃ 3 - በት/ቤት ውስጥ ለ1-3 ቀናት መታገድ 
ደረጃ 4 - ለ 1-5 ቀናት መታገድ 

ከፍተኛው ደረጃ 5 - ከውል ጋር ከ6-10 ቀናት መታገድ 

የመካከለኛ / ከፍተኛ ትምህርት ቤት ቅጣቶች 
አነስተኛ: ደረጃ 2 - ስልቶች (ገጽ 54-55 ይመልከቱ) 

ደረጃ 3 - በት/ቤት ውስጥ ለ1-3 ቀናት መታገድ 
ደረጃ 4 - ለ 1-5 ቀናት መታገድ 
ደረጃ 5 - ከውል ጋር ለ 6-10 ቀናት መታገድ 
ደረጃ 6 - የረጅም ጊዜ እገዳ 

ከፍተኛ: ደረጃ 7 - መባረር 
የሚፈለገው የ10 ቀን እገዳ መቅረብ እና ለደረጃ 6-7 የፍትህ ሂደት ችሎት መካሄድ አለበት። 

 

B. ቀላል ባትሪ / መደባደብ / መምታት 

ተማሪዎች ከመምህራኖች፣ ከአስተዳዳሪዎች፣ ከአውቶቡስ ሹፌሮች፣ ከሌሎች የትምህርት ቤት ሰራተኞች እና/ወይም ሌሎች ተማሪዎች ወይም 
ሰዎች ጋር በመዋጋት፣ በመምታት፣ በእርግጫ፣ በመግፋት፣ በመንከስ ወይም በአካል ግንኙነት ውስጥ አይሳተፉም። 

 
ማሳሰቢያ: ክስተቱ ከትምህርት ቤት ሰራተኛ ጋር ሆን ተብሎ አካላዊ ግንኙነትን የሚያካትት ከሆነ አካላዊ ጉዳት/መቁሰል ካላመጣ፣ ጥፋት 
#4ሀን ይመልከቱ። 

 

የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት ቅጣቶች 
አነስተኛ: ደረጃ 2 - ስልቶች (ገጽ 54-55 ይመልከቱ) 

ደረጃ 3 - በት/ቤት ውስጥ ለ1-3 ቀናት መታገድ 
ደረጃ 4 - ለ 1-5 ቀናት መታገድ 

ከፍተኛው ደረጃ 5 - ከውል ጋር ከ6-10 ቀናት መታገድ 

የመካከለኛ / ከፍተኛ ትምህርት ቤት ቅጣቶች 
አነስተኛ: ደረጃ 2 - ስልቶች (ገጽ 54-55 ይመልከቱ) 

ደረጃ 3 - በት/ቤት ውስጥ ለ1-3 ቀናት መታገድ 
ደረጃ 4 - ለ 1-5 ቀናት መታገድ 
ደረጃ 5 - ከውል ጋር ለ 6-10 ቀናት መታገድ 
ደረጃ 6 - የረጅም ጊዜ እገዳ 

ከፍተኛ: ደረጃ 7 - መባረር 
የሚፈለገው የ10 ቀን እገዳ መቅረብ እና ለደረጃ 6-7 የፍትህ ሂደት ችሎት መካሄድ አለበት። 

 
C. ባትሪ 

ተማሪዎች በአስተማሪዎች፣ አስተዳዳሪዎች፣ የአውቶቡስ ሹፌሮች፣ ሌሎች የትምህርት ቤት ሰራተኞች፣ ሌሎች ተማሪዎች፣ ወይም በት/ቤት 
ውስጥ ያሉ ወይም ከትምህርት ቤት ጋር በተያያዙ ተግባራት ላይ በሚሳተፉ ሰዎች ላይ እንደ አይኖች ማበለዝ፣ በከፍተኛ ሁኔታ ያበጠ ከንፈር 
ወይም ሌላ የፊት ወይም የአካል ክፍሎች ላይ ከፍተኛ ጉዳት ወይም ሌላ ከባድ ጉዳት የመሳሰሉ አካላዊ ወይም የሚታይ የአካል ጉዳት 
የሚያደርስ አካላዊ ንክኪ አያደርጉም። 

 
ማሳሰቢያ: ክስተቱ በትምህርት ቤት ወረዳ ሰራተኛ ላይ ሆን ተብሎ የአካል ጉዳት የሚያስከትል ከሆነ ጥፋት ቁጥር 4 ለ ይመልከቱ። 
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የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት ቅጣቶች 
አነስተኛ: ደረጃ 3 - በት/ቤት ውስጥ ለ1-3 ቀናት መታገድ 

ደረጃ 4 - ለ 1-5 ቀናት መታገድ 
ከፍተኛ: ደረጃ 5 - ከውል ጋር ለ 6 - 10 ቀናት መታገድ 

የመካከለኛ / ከፍተኛ ትምህርት ቤት ቅጣቶች 
አነስተኛ: ደረጃ 5 - ከውል ጋር ለ 6-10 ቀናት መታገድ 

ደረጃ 6 - የረጅም ጊዜ እገዳ 
ከፍተኛ: ደረጃ 7 - መባረር 
የሚፈለገው የ10 ቀን እገዳ መቅረብ እና ለደረጃ 6-7 የፍትህ ሂደት ችሎት መካሄድ አለበት። 

 
D. የተባባሰ ጥቃት 

ተማሪዎች በአስተማሪ፣ አስተዳዳሪ፣ የአውቶቡስ ሹፌር፣ ሌሎች የትምህርት ቤት ሰራተኞች፣ ተማሪዎች ወይም ሌሎች በትምህርት ቤት ውስጥ 
ያሉ ወይም ከትምህርት ቤት ጋር በተያያዙ ሰዎች ላይ ከባድ የአካል ጉዳት ሊያደርስ በሚችል ገዳይ መሳሪያ ወይም አደገኛ ነገር አይጠቀሙም 
ወይም አያስፈራሩም። 
 

የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት ቅጣቶች 

አነስተኛ: ደረጃ 6 - የረጅም ጊዜ እገዳ 
ከፍተኛ: ደረጃ 7 - መባረር 
የሚፈለገው የ10 ቀን እገዳ መቅረብ እና የዲስትሪክት የፍትህ ሂደት ችሎት ለደረጃ 6-7 መካሄድ አለበት። 

የመካከለኛ / ከፍተኛ ትምህርት ቤት ቅጣቶች 
አነስተኛ: ደረጃ 6 - የረጅም ጊዜ እገዳ 
ከፍተኛ: ደረጃ 7 - መባረር 
የሚፈለገው የ10 ቀን እገዳ መቅረብ እና የዲስትሪክት የፍትህ ሂደት ችሎት ለደረጃ 6-7 መካሄድ አለበት። 

 
E. የተባባሰ ጉዳት 

ተማሪዎች በመምህር ፣ በአስተዳዳሪ ፣ በአውቶቡስ ሾፌር ፣ በሌሎች የትምህርት ቤት ሰራተኞች ወይም በትምህርት ቤት በሚደገፉ ተግባራት 
ላይ በሚሳተፉ ሌሎች ሰዎች ላይ የአካል ክፍሉን በማሳጣት ፣ የአንድን ሰው አካል ጥቅም እንደሌለው በማድረግ ወይም ሰውነቱ ላይ በከባድ 
የአካል ጉዳት በማድረስ ጉዳት አያደርሱም። 

 

የመጀመሪያ ደረጃ / ከፍተኛ ትምህርት ቤት ቅጣቶች፡ 
አነስተኛ: ደረጃ 6 - የረጅም ጊዜ እገዳ 
ከፍተኛ: ደረጃ 7 - መባረር 
የሚፈለገው የ10 ቀን እገዳ መቅረብ እና የዲስትሪክት የፍትህ ሂደት ችሎት ለደረጃ 6-7 መካሄድ አለበት። 

 
ማሳሰቢያ: ክስተቱ በትምህርት ቤት ወረዳ ሰራተኛ ላይ ሆን ተብሎ የአካል ጉዳት የሚያስከትል ከሆነ ጥፋት ቁጥር 4 ለ ይመልከቱ። 

 
F. ተጠባባቂ ባትሪ 

ማንኛውንም አይነት ድብድብ የሚመለከቱ ተማሪዎች ወዲያውኑ ለአስተማሪ ወይም ለሌላ ጎልማሳ ያሳውቃሉ እና ተማሪው ያልጀመረው 
ድብድብ ውስጥ አይገቡም። ግጭት ያልጀመረ ነገር ግን የተሳተፈ ተማሪ በተባባሪ ጉዳት ይከሰሳል። ይህ ጥፋት ተማሪው ከሌላ ተማሪ ጋር 
በሚፋለምበት ጊዜ ሌላ ተማሪን መምታት ወይም መደብደብን ያካትታል ነገር ግን አይወሰንም። ማስታወሻ፡ ራስን መከላከልን ስለሚመለከቱ 
ሁኔታዎች መረጃ ለማግኘት ገጽ 57ን ይመልከቱ። 

 

የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት ቅጣቶች 
አነስተኛ: ደረጃ 2 - ስልቶች (ገጽ 54-55 ይመልከቱ) 

ደረጃ 3 - በት/ቤት ውስጥ ለ1-3 ቀናት መታገድ 
ደረጃ 4 - ለ 1-5 ቀናት መታገድ 

ከፍተኛው ደረጃ 5 - ከውል ጋር ከ6-10 ቀናት መታገድ 

የመካከለኛ / ከፍተኛ ትምህርት ቤት ቅጣቶች 
አነስተኛ: ደረጃ 6 - የረጅም ጊዜ እገዳ 
ከፍተኛ: ደረጃ 7 - መባረር 
የሚፈለገው የ10 ቀን እገዳ መቅረብ እና የዲስትሪክት የፍትህ ሂደት ችሎት ለደረጃ 6-7 መካሄድ አለበት። 

 
G. ጉልበተኝነት / ትንኮሳ / ማስገደድ 

ተማሪዎች ከመደበኛ ትምህርት ውጭ ድርጅቶች (የስፖርት ቡድኖች ፣ ባንድ ፣ ወዘተ) አባልነት ጋር የተዛመደ ማስገደድን ጨምሮ ማስፈራራት 
፣ ማስጨነቅ ፣ ከሌላ ተማሪ ጋር አካላዊ ግንኙነትን ወይም አካላዊ ጉዳትን ወይም ስሜታዊ ጉዳቶችን ማድረስ አይችሉም፡፡ የትምህርት ቤቱ 
ባለሥልጣናት ሪፖርት የተደረገለትን ወይም በሌላ መንገድ ሊገነዘቡት ስለሚችሉት እያንዳንዱ የጉልበተኝነት / ትንኮሳ / የማስገደድ ድርጊት 
መፍትሄ ይሰጣሉ፡፡ 
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በጉልበት ማስፈራራት 

 
ጉልበተኝነት በትምህርት ቤት ዕድሜ ላይ ባሉ ልጆች መካከል የእውነተኛ ወይም የታሰበ የኃይል ሚዛን መዛባትን የሚያካትት የማይፈለግ፣ 
ጠበኛ ባህሪ ነው። ባህሪው ይደገማል ወይም በጊዜ ሂደት የመድገም አቅም አለው። ጉልበተኞች የሆኑ እና ሌሎችን የሚበድሉ ልጆች ከባድ 
እና ዘላቂ ችግሮች ሊኖራቸው ይችላል። 
ጉልበተኝነት ማለት፡ 

(1) ሌላ ሰው ላይ ጉዳት ለማድረስ ሆን ተብሎ የሚደረግ ሙከራ ወይም ዛቻ፣ አሁን ካለው ግልጽ ችሎታ ጋር አብሮ ሲሄድ፣ 
ከትክክለኛው ወይም ከታሰበው የኃይል ሚዛን አንጻር፣ 

(2) ሆን ተብሎ የሚደረግ ማንኛውም ዓይነት ኃይል ተጎጂው ወዲያውኑ የአካል ጉዳት እንዲፈራ ወይም እንዲጠብቅ የሚያደርግ 
ወይም 

(3) ምክንያታዊ የሆነ ሰው በሌላ ሰው ላይ ለማስፈራራት፣ ለማዋከብ ወይም ለማስፈራራት እንደታሰበ የሚገነዘበው ማንኛውም ሰው 
ሆን ተብሎ የተጻፈ፣ የቃል ወይም አካላዊ ድርጊት፡-  
(A) ሌላ ሰው ሰውነት ላይ ጉዳት የሚያስከትል፣ 
(B) በተማሪ ትምህርት ላይ ከፍተኛ ጣልቃ የመግባት ውጤት ያለው፣ 
(C) በጣም ከባድ ፣ የማያቋርጥ ወይም የተንሰራፋ በመሆኑ አስፈሪ ወይም አስጊ የትምህርት ሁኔታን የሚፈጥር ወይም 
(D) የትምህርት ቤቱን ሥርዓት በከፍተኛ ሁኔታ የማወክ ውጤት ያለው ድርጊት ነው። 

ጉልበተኝነት በትምህርት ቤት ንብረት ፣ በትምህርት ቤት ተሽከርካሪዎች ፣ በተመደቡ የት / ቤት አውቶቡስ ማቆሚያዎች ፣ ወይም ከትምህርት 
ቤት ጋር በተያያዙ ተግባራት ወይም እንቅስቃሴዎች ላይ ወይም በኮምፒተር ፣ በኮምፒተር ሲስተም ፣ በኮምፒተር ኔትወርክ ወይም ሌላ የአከባቢ 
ትምህርት ቤት የኤሌክትሮኒክ ቴክኖሎጂ በኩል በሚደርሱ መረጃዎች ወይም ሶፍትዌሮች ላይ የሚፈጸሙ ድርጊቶችን ይመለከታል፡፡ 
 

የጉልበተኝነት ምሳሌዎች የሚያካትቱት ግን በእነዚህ ብቻ ያልተገደቡ ናቸው፡- 

• እንደ ያልተፈለገ ማሾፍ ወይም ስም መጥራት ያሉ የቃላት ጥቃቶች፣  
• በቃላት እና/ወይም በምልክት ማስፈራራት፣ መሳለቂያ እና ማስፈራራት፣  
• እንደ መምታት ወይም መግፋት ያሉ ቀጥተኛ አካላዊ ግንኙነት፣  

• አካላዊ ጥቃት እና/ወይም ጥቃቶች፡- 

• በኮምፒተር ማሳደድ ወይም በኢሜል ወይም በኤሌክትሪካዊ መግባቢያ ቃላት፣ ምስል ወይም ቋንቋ አንድ ሰው ላይ ወይም ስለአንድ ሰው 
ሰውየው ላይ የስሜት ጭንቀት የሚያስከትል ነገር መናገር ወይም ለንግግር መንስዔ መሆን፣ 

• የኮምፒተር የጉልበት ማስፈራራት ወይም ሰውን ዲጂታል ቴክኖሎጂ በመጠቀም ኢሜል፣ ብሎግ፣ ማህበራዊ ድህረ-ገጽ (ለምሳሌ 
Instagram፣ Twitter፣ Facebook ወዘተ)፣ ቻትሩም፣ ቴክስት እና አጭር ጽሁፍ መልዕክትን ጨምሮ ግን በዚህ ሳያበቃ በፈቃ፣ 
በማስፈራራት እና በተደጋጋሚ ማጥቃት እና ማስፈራራት፣ 

• የውሸት ወሬዎች ወይም ወሬዎች፣ 

• መወዛወዝ፣  

• የህዝብ ፊት ውርደት፣ 

• የማህበራዊ ማግለያ፣ 
• ማነሳሳትን እና/ወይም ማስገደድን ጨምሮ ማባበል ወይም ማጭበርበር፣  

• የተማሪዎችን ወይም የትምህርት ቤት ሰራተኞችን አሳፋሪ ወይም ያልተፈቀዱ ፎቶግራፎችን ለማንሳት ካሜራዎችን ወይም የካሜራ ስልኮችን 
መጠቀም እና ለሌሎች በማሰራጨት ወይም ኦንላይን ለመለጠፍ፣ 

• ተሳዳቢ ወይም ማስፈራሪያ የጽሑፍ መልዕክቶችን ወይም ፈጣን መልዕክቶችን መላክ እና 

• ድረ-ገጾችን በመጠቀም ሐሜትን እና አሉባልታዎችን ለሌሎች ተማሪዎች ለማሰራጨት። 

 

የኮምፒተር የጉልበት ማስፈራራት 

 

የኮምፒተር የጉልበት ማስፈራራት እንደ ሞባይል ስልኮች፣ ኮምፒውተሮች እና ታብሌቶች ባሉ ዲጂታል መሳሪያዎች ላይ የሚፈጸም ጥቃት 
ነው፡፡ የኮምፒተር የጉልበት ማስፈራራት የሚደረጉት በኤስኤምኤስ፣ በፅሁፍ እና በመተግበሪያዎች ወይም ሰዎች ሊመለከቱ፣ ሊሳተፉ ወይም 
ሊያጋሩ በሚችሉበት በኦንላይን በማህበራዊ ሚዲያዎች፣ መድረኮች ወይም ጨዋታዎች አማካኝነት ነው፡፡ የኮምፒተር የጉልበት ማስፈራራት 
ስለ ሌላ ሰው አሉታዊ፣ ጎጂ፣ ውሸት ወይም ክፉ ይዘት ያለውን መረጃ መላክ፣ መለጠፍ ወይም ማጋራትን ያካትታል፡፡ ውርደትን የሚያስከትል 
የሌላ ሰው የግል መረጃ ማጋራት ሊያካትት ይችላል፡፡ አንዳንድ የኮምፒተር የጉልበት ማስፈራራት መስመሩን ጥሶ ህገወጥ ወይም የወንጀል 
ባህሪ ይይዛል፡፡ (www.stopbullying.gov)  
 
የኮምፒተር የጉልበት ማስፈራራት ምሳሌዎች የሚከተሉትን ያካትታሉ ነገር ግን አይገደቡም፡ 

 

• በኮምፒተር ማሳደድ ወይም በኢሜል ወይም በኤሌክትሪካዊ መግባቢያ ቃላት፣ ምስል ወይም ቋንቋ አንድ ሰው ላይ ወይም ስለአንድ ሰው 
ሰውየው ላይ የስሜት ጭንቀት የሚያስከትል ነገር መናገር ወይም ለንግግር መንስዔ መሆን፣ 

  

https://www.stopbullying.gov/at-risk/effects
https://www.stopbullying.gov/at-risk/effects
http://www.stopbullying.gov/
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• የኮምፒተር የጉልበት ማስፈራራት ወይም ሰውን ዲጂታል ቴክኖሎጂ በመጠቀም ኢሜል፣ ብሎግ፣ ማህበራዊ ድህረ-ገጽ (ለምሳሌ 
Instagram፣ Twitter፣ Facebook ወዘተ)፣ ቻትሩም፣ ቴክስት እና አጭር ጽሁፍ መልዕክትን ጨምሮ ግን በዚህ ሳያበቃ በፈቃ፣ 
በማስፈራራት እና በተደጋጋሚ ማጥቃት እና ማስፈራራት፣ 
 
እባክዎን ከትምህርት ቤት ርቀው ወይም ከትምህርት ሰዓት በኋላ ለሚደርሱ የሳይበር ጉልበተኝነት ጥሰቶች ወንጀል ቁጥር 17 ይመልከቱ። 

 
ጥቃት 

 
ተማሪዎች ሌላ ተማሪን ለሌላ አካላዊ፣ የቃል ወይም የቃል ያልሆነ ትንኮሳ አያስገድዱም።  
 
ትንኮሳ ሆን ብሎ አንድን ሰው ወይም ሰዎች ላይ ያነጣጠረ አስጸያፊ ባህሪ (አካላዊ ፣ የቃል ፣ ማህበራዊ ፣ ስሜታዊ እና/ወይም ግንኙነት) ነው:: 
ትንኮሳ በዘር ፣ በሃይማኖት ፣ በፆታ ፣ በአካለ ስንኩልነት ወይም በብሔር ላይ የተመሠረተ ሆን ብሎ ሌላውን ዒላማ የሚያደርግ ባህሪን 
ያካትታል ፣ ግን በዚህ አልተወሰነም፡፡ 
 
የትንኮሳ ምሳሌዎች የሚያካትቱት ግን በእነዚህ ብቻ ያልተገደቡ ናቸው፡- 
 

• ዘር፣ ቀለም፣ ጎሳ፣ ሃይማኖት፣ ጾታ፣ የአካል ጉዳት፣ ዕድሜ፣ የፆታ ማንነት፣ ጾታዊ ዝንባሌ፣ የዘር ግንድ፣ ብሄራዊ ማንነት፣ አካላዊ ባህሪያት፣ 
ማህበረ-ኢኮኖሚያዊ ደረጃ፣ አካላዊ ወይም አእምሯዊ ችሎታ ወይም በማናቸውም በተጨባጭ ወይም በሚታወቅ ባህሪ የተነሳ ትንኮሳ 
ወይም ማስፈራራት ሌላ መለያ ባህሪ፣ 

• የህዝብ ፊት ውርደት፣ 

• የማህበራዊ ማግለያ። 
 

ተንኮል መስራት 

 
ተማሪዎች ሌላ ተማሪን በማናቸውም ሌላ አካላዊ፣ የቃል ወይም የቃል ትንኮሳ አያስገድዱም (O.C.G.A.) § 16-5-61)።  
ትንኮሳ፣ ማጎሳቆል ወይም ማዋረድ የአንድን ሰው ስም, ወደ ቡድን ከፍ ለማድረግ እንደ የአምልኮ ሥርዓቶች እና ሌሎች ተግባራት አፈፃፀም 
ሊገለጽ ይችላል። አንድ ሰው ለመሳተፍ ፈቃደኝነት ምንም ይሁን ምን ተንኮል መስራት ይከሰታል። 
 
የጥላቻ ምሳሌዎች የሚከተሉትን ያካትታሉ ግን አይወሰኑም፥ 

• አካላዊ ወይም የቃል ጉዳት/ማዋረድ/መጎሳቆል፤ 

• በጉልበት ለማስፈራራት ፣ ትንኮሳ ወይም ለማስፈራራት ዓላማ የግል ንብረት መስረቅ/ማጥፋት  

• የህዝብ ፊት ውርደት፣ 

• ማስፈራራት/መግዛት። 
 
የት/ቤት ኃላፊዎች ሪፖርት የተደረጉትን ወይም ያወቁትን እያንዳንዱን የጉልበተኝነት/ትንኮሳ/መድልዎ/አስገዳጅ ድርጊት ይፈታሉ። 
 
ከመጀመሪያው የጉልበተኝነት ክስተት በኋላ የስነ-ስርዓት እርምጃ የሚከተሉትን ሊያካትት ይችላል ግን በዚህ አይወሰንም፡ 
 

• ማማከር; 

• ልዩ መብት ማጣት፣ 

• በክፍል ፣ በካፍቴሪያ ወይም በትምህርት ቤት አውቶቡስ ውስጥ መቀመጫዎች እንደገና መመደብ፣ 

• የመማሪያ ክፍሎችን እንደገና መመደብ፣ 

• አንድ ቦታ መቀመጥ፣ 

• በትምህርት ቤት ውስጥ እገዳ፣ 

• ከትምህርት ቤት ውጭ እገዳ (በተገቢው የፍትህ ሂደት ችሎት)፣ 

• መባረር (በተገቢው የፍትህ ሂደት ችሎት) እና 

• ወደ አማራጭ ትምህርት ቤት መመደብ (በተገቢው የፍትህ ሂደት ችሎት)። 
 

ጉልበተኝነት ላይ የተሳተፈ ተማሪ ከእድሜ ጋር የሚመጣጠን መዘዝ ሊሰጠው ይገባል ይህም ቢያንስ እና ያለምንም ገደብ የዲሲፕሊን እርምጃ 
ወይም እንደአስፈላጊነቱ በሁኔታዎች ምክርን ይጨምራል። 
ከ6ኛ እስከ 12ኛ ክፍል ያሉ ተማሪዎች በትምህርት ዘመን ለሶስተኛ ጊዜ የጉልበተኝነት ወንጀል ፈጽመዋል የተባሉ ተማሪዎች ቢያንስ በአማራጭ 
ትምህርት ቤት ይመደቡበዲሲፕሊን ችሎት ኦፊሰሮች፣ ፓናሎች ወይም ፍርድ ቤቶች አግባብ ባለው የፍትህ ሂደት ችሎት ይመደባሉ። (O.C.G.A. 
§ 20-2-751.4)። 
 
ከጉልበተኝነት ሪፖርት በኋላ የሚመጣ ወይም የሚዛመድ ማንኛውም የበቀል እርምጃ በጥብቅ የተከለከለ እና ጠንካራ የቅጣት እርምጃን 
እንደሚያስከትል ትምህርት ቤቶች በግልፅ ለሁሉም አካላት ማሳወቅ አለባቸው፡፡ 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Harassment
http://en.wikipedia.org/wiki/Abuse
http://en.wikipedia.org/wiki/Humiliation
http://en.wikipedia.org/wiki/Social_group
http://en.wikipedia.org/wiki/Initiation
http://en.wikipedia.org/wiki/Ritual
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ጉልበተኝነት የጋራ ግጭት ውጤት ብቻ የሆኑትን ድርጊቶች እንደማያካትት ልብ ሊባል ይገባል፡፡ እባክዎን ጉልበተኝነትን ለማይወክሉ ጥሰቶች 
ሌሎች የወንጀል ህጎችን ይመልከቱ፡፡ ስለ ጉልበተኝነት ፣ ትንኮሳ እና የማስገደድ ጥሰቶች ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት እባክዎ ከገጽ 67-73 ፣ 76-
79 ፣ 94-95 ይመልከቱ፡፡ 

 

የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት ቅጣቶች 
አነስተኛ: ደረጃ 1 - ውይይት 

ደረጃ 2 - ስልቶች (ገጽ 54-55 ይመልከቱ) 
ደረጃ 3 - በት/ቤት ውስጥ ለ1-3 ቀናት መታገድ 
ደረጃ 4 - ለ 1-5 ቀናት መታገድ 

ከፍተኛ: ደረጃ 5 - ከውል ጋር ለ 6-10 ቀናት መታገድ 

የመካከለኛ / ከፍተኛ ትምህርት ቤት ቅጣቶች 
አነስተኛ:  ደረጃ 2 - ስልቶች (ገጽ 54-55 ይመልከቱ) 

ደረጃ 3 - በት/ቤት ውስጥ ለ1-3 ቀናት መታገድ 
ደረጃ 4 - ለ 1-5 ቀናት መታገድ 
ደረጃ 5 - ከውል ጋር ለ 6-10 ቀናት መታገድ 
ደረጃ 6 - የረጅም ጊዜ እገዳ 

ከፍተኛ: ደረጃ 7 - መባረር 
የሚፈለገው የ10 ቀን እገዳ መቅረብ እና ለደረጃ 6-7 የፍትህ ሂደት ችሎት መካሄድ አለበት። 

 
  

8. ጨዋነት የጎደለው ባህሪ እና/ወይም መመሪያዎችን ለመፈጸም ፈቃደኛ አለመሆን 
 

A. ባለጌ ወይም አክብሮት የጎደለው ባህሪ 
ተማሪዎች ጨዋዎች ይሆናሉ እና ተገቢ ያልሆነ ቋንቋ፣ ባህሪ ወይም ምልክቶችን፣ ጸያፍ/ጸያፍ ቋንቋን ጨምሮ፣ ወደ አስተማሪዎች፣ 
አስተዳዳሪዎች፣ የአውቶቡስ ሹፌሮች፣ ሌሎች የትምህርት ቤት ሰራተኞች፣ ሌሎች ተማሪዎች ወይም ከትምህርት ቤት ጋር በተያያዙ ተግባራት 
ላይ የሚሳተፉ ሰዎችን አይጠቀሙም። 

 

የመጀመሪያ / መካከለኛ / ከፍተኛ ትምህርት ቤት ቅጣቶች፡ 
አነስተኛ: ደረጃ 1 - ውይይት 

ደረጃ 2 - ስልቶች (ገጽ 54-55 ይመልከቱ) 
ደረጃ 3 - በት/ቤት ውስጥ ለ1-3 ቀናት መታገድ 
ደረጃ 4 - ለ 1-5 ቀናት መታገድ 

ከፍተኛ: ደረጃ 5 - ከውል ጋር ለ 6 - 10 ቀናት መታገድ 

 
B. የፋኩልቲ ወይም የሰራተኛ አባል/የመከላከያ መመሪያዎችን ለመከተል ፈቃደኛ አለመሆን 

ተማሪዎች የመምህራንን፣ የት/ቤት አስተዳዳሪዎችን ወይም ሌሎች ሰራተኞችን መመሪያዎችን ይከተላሉ (ለምሳሌ፡ አካባቢን ለቀው 
ለመውጣት ፈቃደኛ አይሆኑም፣ ጠበኛ ባህሪን ለማቆም እምቢ ይላሉ፣ የሚረብሽ ባህሪን ለማስቆም ፈቃደኛ አይደሉም)። 

 

የመጀመሪያ / መካከለኛ / ከፍተኛ ትምህርት ቤት ቅጣቶች፡ 
አነስተኛ: ደረጃ 1 - ውይይት 

ደረጃ 2 - ስልቶች (ገጽ 54-55 ይመልከቱ) 
ደረጃ 3 - በት/ቤት ውስጥ ለ1-3 ቀናት መታገድ 
ደረጃ 4 - ለ 1-5 ቀናት መታገድ 

ከፍተኛ: ደረጃ 5 - ከውል ጋር ለ 6 - 10 ቀናት መታገድ 

 
9. ያለፈቃድ መቅረት እና/ወይም ያለበቂ ምክንያት  

 

ተማሪዎች ያለመቅረታቸው በግልጽ ይቅርታ እስካልተደረገላቸው ድረስ ትምህርት ቤት ይማራሉ እና ያለበቂ ምክንያት አይሳተፉም። የሚፈቀዱ መቅረቶች 
በዲስትሪክት ፖሊሲ JB የተገለጹ ሲሆን ይህም ተገቢ ሰነዶችን ማቅረብን ይጠይቃል፡፡ የ Georgia ህግ መቅረት ይቅርታ እንዲደረግለት ይፈቅዳል፡- የግል 
በሽታ፣ በቤተሰብ ውስጥ ከባድ ሕመም ወይም ሞት፣ ሃይማኖታዊ በዓል፣ በ DeKalb ካውንቲ ትምህርት ቤት ዲስትሪክት እንደተወሰነው መገኘት አደገኛ 
ሊሆን የሚችልባቸው አጋጣሚዎች፤ በሕዝብ ምርጫ ላይ ድምጽ ለመስጠት / ድምጽ ለመስጠት መመዝገብ፣ ለወታደራዊ አገልግሎት እና ለብሔራዊ 
ጥበቃ ፈተናዎች እና የአካል ፈተናዎች እና ሌሎች እንደዚህ ያሉ በሕግ ወይም በአካባቢው የትምህርት ቦርድ የተደነገጉ መቅረቶች። የ Georgia ሕግ 
በሚከተሉት ሁኔታዎች ውስጥ ለሚገኙ መቅረት ልዩ አያያዝን ይሰጣል፡ 
 

• የ Georgia ህግ በጦር ሃይል ውስጥ ላሉ እና ከባህር ማዶ የጦርነት ቀጠና ስምሪት ለእረፍት ወደ ቤት ለተጠሩ ወይም የስራ ተረኛ ለሆኑ 
ወላጆቻቸው ተማሪዎች እስከ 5 ቀናት የሚደርስ ሰበብ መቅረት ይሰጣል። 

• የ Georgia ጠቅላላ ጉባኤ ገጽ ሆነው የሚያገለግሉ ተማሪዎች ለእንደዚህ አይነት አገልግሎት ከትምህርት ቤት ላመለጡ ቀናት እንደ ተገኙ 
ይቆጠራሉ። 

• በተማሪዎች ምርጫ ፕሮግራም (STEP) ውስጥ በፈቃደኝነት የሚሰሩ ተማሪዎች በፕሮግራሙ ውስጥ ለሁለት (2) ቀናት አገልግሎት እንደተገኙ 
ይቆጠራሉ። 
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• ከማደጎ እንክብካቤ ጋር በተያያዙ የፍርድ ሂደቶች ላይ የሚሳተፉ የማደጎ ተማሪዎች ለዛ ዓላማ ከትምህርት ቤት ላመለጡ ቀን(ቶች) ወይም 
የቀኑ ክፍል እንደ አሁኑ ይቆጠርላቸዋል። 

 
2022-2023 የመገኘት ፕሮቶኮል 

*የመገኘት ፕሮቶኮል/ቅጣቶች በማንኛውም ጊዜ ሊቀየሩ ይችላሉ።  

የመቅረት 
ብዛት 

እርምጃ 

1-2 ትምህርት ቤት ስለመቅረት ወላጅን ያሳውቃል (በስልክ ጥሪ ፣ በኢሜል ፣ በወላጅ ግንኙነት) እና ውጤቱን በኢንፋይናይት ካምፓስ የአድራሻ 
መዝብ ላይ ያሰፍራል። 

3 የመገኘት ፕሮቶኮል ሥራ አስኪያጅ (APM) ፣ የመገኘት ጸሐፊ ፣ ሬጅስትራር ወይም የርእሰ መምህሩ ተወካይ የልጃቸውን መቅረት የሚያሳውቅ 
የሦስት ቀን ደብዳቤ ለወላጅ/አሳዳጊ ይልካል። 

4-5 የመገኘት ፕሮቶኮል ሥራ አስኪያጅ (APM) ከት/ቤት የመገኘት ቡድን (SAT) ጋር በመደበኛነት መገናኘት እና ማንኛውንም አስፈላጊ ጣልቃ 
ገብነቶች ማጠናቀቅ አለበት። የ APM ፣ SAT እና የ SAT አባል የተማሪ ቃለ መጠይቅ ፣ የወላጅ ኮንፈረንስ (በስልክ ወይም በአካል) ፣ እና 
የተሳትፎ ጣልቃ ገብነት ማጠቃለያ ቅጽን ያጠናቅቃል። * የ SAT አባላት አስተዳዳሪ ፣ የትምህርት ቤት አማካሪ ፣ የትምህርት ቤት ማህበራዊ 
ሰራተኛ ፣ የተማሪ ድጋፍ ሰጭ እና ማንኛውም ሌላ ዋና ተወካይ ማካተት አለባቸው፡፡ 

6 APM ለቀጣይ መቅረት የሚያስከትለውን ቅጣት በማሳወቅ ለወላጁ/ለአሳዳጊው የስድስት ቀናት ይቅርታ የሌለው የመገኘት ደብዳቤ ይልካል። 

8 የ Infinite የካምፓስ ሪፈራል ለትምህርት ቤቱ ማህበራዊ ሰራተኛ ከሶስት እና ከስድስት ቀናት ደብዳቤዎች እና ከመገኘት ጣልቃገብነት ማጠቃለያ 
ቅጽ ጋር መቅረብ አለበት። 

 
ማሳሰቢያ: የስቴት ህግ ማንኛውም ወላጅ/አሳዳጊ የግዴታ የመገኘት ግዴታዎችን የማያከብር (O.C.G.A § 20-2-690.1) በወንጀል ጥፋተኛ እንደሆነ እና ጥፋተኛ ሆኖ ሲገኝ 
ከ$25.00 ያላነሰ እና ከ 100.00 የማይበልጥ መቀጮ፣ ከ 30 ቀናት የማይበልጥ እስራት፣ የማህበረሰብ አገልግሎት ወይም እንደዚህ ያሉ ቅጣቶች ጥምረት፣ የፍርድ ቤት ስልጣን 
ባለው ፍርድ ቤት ውሳኔ እንደሚቀጣ ይደነግጋል። የልጁ ት/ቤት 5 ያለምክንያት የቀረባቸውን ቀናት ወላጅን/አሳዳጊን ካሳወቀ በኋላ ይህን ክፍል በመጣስ ከት/ቤት የሚቀርበት 
እያንዳንዱ ቀን እራሱን የቻለ ጥፋት ነው። የስቴት ህግ ከ16-17 አመት የሆናቸው ተማሪዎች ከወላጆቻቸው ወይም ከአሳዳጊው ለመውጣት/ትምህርት ለማቋረጥ የጽሁፍ ፍቃድ 
እንዲኖራቸው ያስገድዳል (O.C.G.A. § 20-2-690.1)። 

 
ማሳሰቢያ: ተማሪዎች ከመገኘት ጋር በተያያዙ ጥሰቶች ብቻ አይታገዱም። 

 

ደካማ የትምህርት ክትትል ህጻናት በሶስተኛ ክፍል መጨረሻ ላይ በብቃት እንዳያነቡ ሊያደርጋቸው ይችላል ይህም በሰዓቱ የመመረቅ 
እድላቸውን ላይ አሉታዊ ተጽእኖ ያሳድራል። ~ የአሜሪካ ተመራቂ 

 
10. ክፍል ወይም አስፈላጊ ተግባራትን መዝለል 

 

ተማሪዎች እንደታዘዙት ትምህርት ቤት እና እንቅስቃሴዎችን ይከታተላሉ እና ክፍሎችን ወይም አስፈላጊ የት/ቤት እንቅስቃሴዎችን አያልፉም። 
ተማሪዎች ያለአስተዳዳሪው ፈቃድ ለክፍል/ለሚፈለጉት የትምህርት ቤት እንቅስቃሴ ሪፖርት ካላደረጉ ወይም ከትምህርት ቤት ወይም ከትምህርት 
ቤት ንብረታቸውን ለቀው ካልወጡ ይህንን ጥፋት ይጥሳሉ። 

 

የሚከተሉት ለሁሉም ፎርፌዎች ይተገበራሉ: 
 

የትምህርት ቤት ድርጊት በእያንዳንዱ ክስተት* 
*የመገኘት ፕሮቶኮል/ቅጣቶች በማንኛውም ጊዜ ሊቀየሩ ይችላሉ። 

የመፎረፍ ብዛት እርምጃ 

1 - 2 ተማሪው ማስጠንቀቂያ ይደርሰዋል። መምህሩ ወላጅ(ቹን) የማነጋገር ሃላፊነት አለበት። 

3 - 6 
ተማሪው የ1 ቀን እስራት ወይም ተመጣጣኝ ውጤት ይቀበላል። ወላጅ(ዎች)ን የማነጋገር ኃላፊነት ላለው አማካሪው 
ተጠቅሷል።  

7 - 10 
ተማሪ የዲሲፕሊን ሪፈራል እና የ1 ቀን ከትምህርት ቤት እገዳ (ISS) ወይም ተመጣጣኝ ውጤት ይቀበላል። ትምህርት 
ቤት የመገኘት ውል ለመፈረም የተማሪ/የወላጅ ኮንፈረንስ መርሐግብር ማስያዝ። 

11+ 
ተማሪ የዲሲፕሊን ሪፈራል እና ISS ወይም ተመጣጣኝ ውጤት ይቀበላል። ወላጅን አነጋግሮ ወደ አማካሪ እና ማህበራዊ 
ሰራተኛ መላክ። ለተማሪ የአስር (10) ቀናት ISS ፣ አማራጭ ትምህርት ቤት/ፕሮግራም ምደባ፣ ወይም ተመጣጣኝ 
ውጤት ተሰጥቷል። 

 
ማሳሰቢያ: ተማሪዎች ከትምህርት ክትትል ጋር በተያያዙ ጥሰቶች ብቻ ከትምህርት ቤት ውጭ እገዳ አይደረግባቸውም። 

 
 

11. የክፍል ግርግር 
 

ተማሪዎች የክፍል ትምህርትን የሚረብሽ፣ ተማሪዎችን እና/ወይም አስተማሪዎች ትኩረትን የሚከፋፍል፣ ወይም ለተማሪዎች እና/ወይም ሰራተኞች 
አደገኛ ወይም አስፈሪ ሁኔታን የሚፈጥር ነገር ግን በመናገር ብቻ ያልተገደበ፣ ከፍተኛ መቆራረጥ፣ ተደጋጋሚ እምቢተኝነት፣ ወዘተ. ያስወግዳሉ። 
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የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት ቅጣቶች 
አነስተኛ: ደረጃ 2 - ስልቶች (ገጽ 54-55 ይመልከቱ) 

ደረጃ 3 - በት/ቤት ውስጥ ለ1-3 ቀናት መታገድ 
ደረጃ 4 - ለ 1-5 ቀናት መታገድ 

ከፍተኛ: ደረጃ 5 - ከውል ጋር ለ 6-10 ቀናት መታገድ 

የመካከለኛ / ከፍተኛ ትምህርት ቤት ቅጣቶች 
አነስተኛ:  ደረጃ 2 - ስልቶች (ገጽ 54-55 ይመልከቱ) 

ደረጃ 3 - በት/ቤት ውስጥ ለ1-3 ቀናት መታገድ 
ደረጃ 4 - ለ 1-5 ቀናት መታገድ 
ደረጃ 5 - ከውል ጋር ለ 6-10 ቀናት መታገድ 
ደረጃ 6 - የረጅም ጊዜ እገዳ 

ከፍተኛ: ደረጃ 7 - መባረር 
የሚፈለገው የ10 ቀን እገዳ መቅረብ እና ለደረጃ 6-7 የፍትህ ሂደት ችሎት መካሄድ አለበት። 

 
12. የትምህርት ቤት ብጥብጥ 

 
ተማሪዎች ትምህርት ቤቱን እንደ የመማሪያ ቦታ ያከብራሉ እና በትምህርት ቤቱ ላይ ቁሳዊ እና ከፍተኛ ረብሻ እና/ወይም የሌሎችን ተማሪዎች 
ደህንነት ወይም ደህንነት አደጋ ላይ የሚጥሉ ወይም የሚያስከትሉ ድርጊቶችን አይፈጽሙም። የተከለከሉ ድርጊቶች የሚከተሉትን ያካትታሉ ግን 
በዚህ አያበቃም መውጠት፣ መቀመጥ፣ ብጥበጣ/ረብሻ፣ አመጽ፣ በጉልበት መግባት፣ ረብሻ መጀመር፣ ተንኮል መስራት፣ ማስፈራሪያዎች፣ የቡድን 
እንቅስቃሴዎች፣ ለት/ቤቱ ስጋት፣ የቦንብ ማስፈራሪያ፣ የእሳት አደጋ መጥሪያ ማስጀመር፣ 911 መደወል እና በረብሻ ወቅት ትክክለኛ ጥቃት ማድረስ 
ወዘተ 

 
A.  አጠቃላይ የት/ቤት ረብሻ 

ተማሪዎች የት/ቤት ረብሻን በሚያመጣ ወይም ሊያመጣ የሚችል እና/ወይም የሌሎች ተማሪዎችን ደህንነት በሚያሰናክሉ ተግባራት ውስጥ 
አይሳተፉም፡፡ የተከለከሉ ድርጊቶች የሚከተሉትን ያካትታሉ ግን በዚህ አያበቃም መውጠት፣ መቀመጥ፣ አመጽ፣ በጉልበት መግባት፣ ረብሻ 
መጀመር እና/ወይም የምግብ ድብድብ ወዘተ 

 
B.  ስጋቶች/ማስፈራራት 

ተማሪዎች በት/ቤት ውስጥ ስጋት እና/ወይም ማስፈራራት ላይ አይሳተፉም፡፡ የተከለከሉ ድርጊቶች የሚከተሉትን ያካትታሉ ግን በዚህ አያበቃም 
የማስፈራሪያ ተንኮል መስራት፣ ማስፈራሪያዎች፣ የቦንብ ማስፈራሪያ፣ ብጥበጣ/ረብሻ፣ የእሳት አደጋ መጥሪያ ማስጀመር፣ 911 መደወል እና 
በረብሻ ወቅት ትክክለኛ ጥቃት ማድረስ ወዘተ 
 

C. የቡድን እቅስቃሴዎች 

ተማሪዎች ከቡድን እንቅስቃሴዎች ጋር ተያያዥነት ባላቸው ድርጊቶች ላይ አይሳተፉም፡፡ የተከለከሉ ድርጊቶች ከቡድን ጋር የተዛመዱ 
መለዋወጫዎችን ፣ ንቅሳትን ወይም ሌሎች ምልክቶችን መልበስ ፣ ማሳየት ወይም መያዝ፤ የቡድን አባልነትን ወይም ግንኙነትን ማስፋፋት; 
ከቡድን ጋር የተዛመደ ልመና; ዓመፅ; ማስፈራሪያዎች; በትምህርት ቤቶች ሥርዓት ላይ ጣልቃ የሚገባ እንቅስቃሴ; በትምህርት ቤት ወይም 
በግል ንብረት ላይ ቀለም መቀባት ፣ መለያ መስጠት ፣ ምልክት ማድረጊያ ፣ መጻፍ ወይም ማንኛውንም የቅርጽ ጽሑፍ መፍጠር ወዘተ 
ያካትታሉ፡፡ 

የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት ቅጣቶች 
አነስተኛ: ደረጃ 3 - በት/ቤት ውስጥ ለ1-3 ቀናት መታገድ 

ደረጃ 4 - ለ 1-5 ቀናት መታገድ 
ከፍተኛ: ደረጃ 5 - ከውል ጋር ለ 6-10 ቀናት መታገድ 

የመካከለኛ / ከፍተኛ ትምህርት ቤት ቅጣቶች 
አነስተኛ: ደረጃ 3 - በት/ቤት ውስጥ ለ1-3 ቀናት መታገድ 

ደረጃ 4 - ለ 1-5 ቀናት መታገድ 
ደረጃ 5 - ከውል ጋር ለ 6-10 ቀናት መታገድ 
ደረጃ 6 - የረጅም ጊዜ እገዳ 

ከፍተኛ: ደረጃ 7 - መባረር 
የሚፈለገው የ10 ቀን እገዳ መቅረብ እና ለደረጃ 6-7 የፍትህ ሂደት ችሎት መካሄድ አለበት። 

 
ት/ቤት ተማሪዎች ለመማር እና ለማደግ ደህንነቱ የተጠበቀ ቦታ መሆን አለበት ብሎ የ DeKalb ካውንቲ ት/ቤት ዲስትሪክት ያምናሉ። በወንበዴዎች 
እና ተመሳሳይ ድርጅቶች የተከሰቱ ረብሻዎች የተማሪዎች ደህንነት እና ጥበቃ ቀጥተኛ ስጋት ናቸው እንዲሁም የመማሪያ አካባቢውን ያናድዳሉ፡፡ 
ስለዚህ ሕገ-ወጥነት ወይም ወንጀል ባህሪያ ያላቸው ተግባሮች ላይ የሚያሳትፍ ከወሮበሎች እና ከሌሎች ድርጅቶች ጋር የተገናኙ እንቅስቃሴዎች 
በሙሉ የ DeKalb ካውንቲ ት/ቤት ዲስትሪክት በጥብቅ ይከለክላል ። የት/ቤቱ ዲስትሪክት በቡድን እንቅስቃሴ ለተጠቁ ተማሪዎች ድጋፍ ይሰጣል ፡፡ 
ተማሪ ኃይል፣ ማስገደድ፣ የጥቃት ማስፈራራት ወይም የወሮበላ እንቅስቃሴ በመጠቀም ለትምህርቱ ሂደት መቋረጥ ወይም መሰናክል መንስኤ 
አይሆንም። “ከውንብድና ጋር የተዛመዱ እንቅስቃሴዎች” በት/ቤት አካባቢ አደጋን/ረብሻ ሊፈጥር እና/ወይም የተማሪዎችን፣ የመምህራንን ወይም የሌላ 
የት/ቤቱን ሰራተኞች አደጋ ላይ ሊጥል ወይም አደጋ ሊያደርስ የሚችል በተማሪዎች ቡድን ወይም ቡድኑን በመወከል በአንድ ተማሪው የሚደረጉ 
እርምጃዎች ናቸው። የተከለከለ ባህሪ የሚከተሉትን ያጠቃልላል በነዚህ ግን አይወሰንም፡ 
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• በግላዊ እና በት/ቤት ንብረት ላይ የወሮበላ ምልክቶችን እና ምስሎችን ማሳየት፡፡ 
• የወሮበሎች ጥምረትን የሚያመላክቱ አልባሳት (ሸሚዝ፣ ኮፍያ፣ ባንዳና፣ ቀበቶ፣ ጌጣጌጥ ወዘተ) መልበስ፣ 
• የወሮበሎች የእጅ ምልክቶች፣ ንቅሳቶች/መለያ ምልክቶች እና/ወይም የወሮበላ ጥምረት የሚያመላክቱ ሌሎች የጌጣጌችን ማሳየት፣ 

• የት/ቤቱን ንብረት በወሮበሎች የጽሁፍ-ምስል ማበላሸት (የቤት እቃዎች፣ ግድግዳዎች፣ አውቶቡሶች፣ ሕንፃዎች፣ መዋቅሮች ወዘተ)፣ 
• የኤሌክትሮኒክ መሣሪያዎችን (ኮምፒተርን፣ የሞባይል ስልኮችን፣ ካሜራ/ቪዲዮ ስልኮችን፣ ቪዲዮ ካሜራዎችን፣ ካምኮርደሮችን፣ MP3 

ማጫዎቻዎችን ወዘተ) የወንጀል እንቅስቃሴን፣ ማስፈራሪያዎችን እና/ወይም የታቀደ የጥቃት ባህሪን ለመዘገብ፣ ለማሰራጨት ወይም ለማስተላለፍ 
መጠቀም፣ 

• ዓመፅን፣ መሳሪያን መያዝ እና/ወይም መሳሪያ መጠቀምን በሚመለከት በማንኛውም በሚከተሉት ግን በዚህ ሳያበቃ የወንጀል ጥፋት ውስጥ 
መሳተፍ፡ ተማሪዎች፣ ፋኩልቲዎች እና ሰራተኞች አካል ጉዳት ይደርስብናል በማለት ተገቢ ፍራቻ ሊያስከትሉ የሚችሉ የወሮበሎች ምልመላ፣ 
ማስፈራራት እና አስቀድሞ የታቀደ/የታቀደ የት/ቤት ረብሻ፡፡  

 
የውንብድና ቡድን የተማሪዎች፣ የሰራተኞች፣ የበጎ ፈቃደኞች፣ የጎብኝዎች ወይም የሌሎችን ደህንነት አደጋ ላይ የሚጥሉ ሶስት ወይም ከዚያ በላይ 
ሰዎችን የያዘ መደበኛ ወይም መደበኛ ያልሆነ ድርጅት፣ ማህበር ወይም ቡድን የሆነ፣ አጠቃላይ የት/ቤቱን ትዕዛዝ ወይም ተግባሮቹን የሚያቃልል 
እና/ወይም በት/ቤቱ ዲስትሪክት የትምህርት ተልእኮ ውስጥ ጣልቃ የሚገባ ነው። ከወሮበሎች ጋር የተዛመዱ ግለሰቦች የጋራ ስም ወይም የተለመዱ 
መለያ ምልክቶችን፣ ምልክቶችን፣ ንቅሳቶችን፣ ሥነ-ስዕላትን ወይም አለባበሶችን ወይም ሌሎች መለያዎችን ሊያጋሩ ይችላሉ፡፡ 

 
በዚህ ክፍል ውስጥ እንደተገለፀው ከቡድን ጋር በተዛመዱ እንቅስቃሴዎች ውስጥ የሚሳተፉ ተማሪዎች ከቅጣት # 12 ከቡድን ጋር በተዛመዱ 
እንቅስቃሴዎች ክስ ይመሰረትባቸዋል፡፡ ይህንን ጥፋት በመጣስ ከተገኘ በኋላ፣ ተማሪው ወደ ወደ ዲስትሪክቱ የፍትህ ሂደት ችሎት ይመራል፤ ይህም 
መታገድ፣ ወደ ተለዋጭ ት/ቤት መመራት ወይም መባረር ሊያስከትል ይችላል። በተጨማሪም ተማሪው ወደ አስገዳጅ የቡድን ውንብድና መከላከል 
ምክር ይመራል፡፡ ተማሪው ከቡድኖች ጋር በተዛመደ እንቅስቃሴ ከተጠረጠረ ወላጆች፣ የሕግ አስከባሪ አካላት እና ሌሎች ተገቢ ሰዎች እንዲያውቁ 
ይደረጋል፡፡ ከቡድን ጋር በተዛመዱ እንቅስቃሴዎች የሚሳተፉ ተማሪዎች ላይ በግዛቱ ሕግ (O.C.G.A. §§ 16-15-3, 16-15-4) የተደነገገው ቅጣት 
ይተገበራል፡፡ በቡድን እንቅስቃሴ ምክንያት በት/ቤት ጉልበተኞች ማስፈራራት ወይም ደህንነታቸው እንደተጓደለ የሚሰማቸው ተማሪዎች 
ጉዳዮቻቸውን ለአስተማሪ፣ አማካሪ፣ ለርዕሰ መስተዳድሩ፣ ለምክትል ርእሰመምህሩ ወይም ለ Georgia የትምህርት መመሪያ በማይታወቅ የስልክ 
መስመር ቁጥር 1-877-SAY-STOP (1-877-729-7867) ላይ በመደወል ወይም በ DeKalb ካውንቲ ት/ቤት ዲስትሪክት የማንቂያ መስመር 1-888-
475-0482 ላይ በመደወል ሪፖርት ማድረግ አለባቸው፡፡ ከወሮበሎች ለመልቀቅ የሚፈልጉ ተማሪዎች መመሪያን እና የድጋፍ አገልግሎቶችን ለማግኘት 
ለሚያምኑበት ሰራተኛ ማነጋገር አለባቸው፡፡ ት/ቤቱ ወይም የት/ቤት ዲስትሪክቱ ተማሪዎች ከወሮበላ ቡድኖች ለቀው እንዲወጡ የሚረዳቸውን 
የማህበረሰብ ድርጅቶች መረጃ ለተማሪዎች እና ወላጆች ይሰጣል፡፡ 

 
13. ስድብ/ብልግና 

 

ተማሪዎች እራሳቸውን እና ሌሎችን ያከብራሉ እና እርግማንን፣ ጸያፍ፣ ነውር ቃላት ወይም ምልክቶች፣ በሌላ ሰው ላይ መትፋት፣ አስጸያፊ ነገሮች / 
የብልግና ምስሎችን መያዝ እና ጸያፍ፣ ነውር አስተያየቶች ወይም ድርጊቶች የሚያጠቃልል ነገር ግን በዚህ ብቻ ያልተገደበ ስነምግባር አይሰሩም። 
አፀያፊ ቋንቋ በብሔር፣ በአካል ጉዳት፣ በዘር፣ በጎሣ፣ በጾታ፣ በጾታ ማንነት፣ በእድሜ፣ በእርግዝና ሁኔታ እና/ወይም በጾታዊ ዝንባሌ ላይ የተመሰረቱ 
አፀያፊ መግለጫዎችን ሊያካትት ይችላል ነገር ግን በዚህ ብቻ አይወሰንም። 
 

የመጀመሪያ ደረጃ ቅጣሮች: 
አነስተኛ: ደረጃ 1 - ውይይት 

ደረጃ 2 - ስልቶች (ገጽ 54-55 ይመልከቱ) 
ደረጃ 3 - በት/ቤት ውስጥ ለ1-3 ቀናት መታገድ 
ደረጃ 4 - ለ 1-5 ቀናት መታገድ 

ከፍተኛ: ደረጃ 5 - ከውል ጋር ለ 6 - 10 ቀናት መታገድ 

የመካከለኛ / ከፍተኛ ትምህርት ቤት ቅጣቶች 
አነስተኛ: ደረጃ 2 - ስልቶች (ገጽ 54-55 ይመልከቱ) 

ደረጃ 3 - በት/ቤት ውስጥ ለ1-3 ቀናት መታገድ 
ደረጃ 4 - ለ 1-5 ቀናት መታገድ 
ደረጃ 5 - ከውል ጋር ለ 6-10 ቀናት መታገድ 
ደረጃ 6 - የረጅም ጊዜ እገዳ 

ከፍተኛ: ደረጃ 7 - መባረር 
የሚፈለገው የ10 ቀን እገዳ መቅረብ እና ለደረጃ 6-7 የፍትህ ሂደት ችሎት መካሄድ አለበት። 

 
14. የዲሲፕሊን እርምጃን አለመቀበል 

 
ተማሪዎች የዲሲፕሊን እርምጃን ይቀበላሉ እና እስራትን፣ በትምህርት ቤት ውስጥ እገዳን ወይም በአስተማሪ ወይም በትምህርት ቤት አስተዳዳሪ 
የሚወሰድ ማንኛውንም የዲሲፕሊን እርምጃ እምቢ አይሉም ወይም አይቀሩም። 

 

የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት ቅጣቶች 
አነስተኛ: ደረጃ 2 - ስልቶች (ገጽ 54-55 ይመልከቱ) 

ደረጃ 3 - በት/ቤት ውስጥ ለ1-3 ቀናት መታገድ 
ደረጃ 4 - ለ 1-5 ቀናት መታገድ 

ከፍተኛ: ደረጃ 5 - ከውል ጋር ለ 6-10 ቀናት መታገድ 
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የመካከለኛ / ከፍተኛ ትምህርት ቤት ቅጣቶች 
አነስተኛ:  ደረጃ 2 - ስልቶች (ገጽ 54-55 ይመልከቱ) 

ደረጃ 3 - በት/ቤት ውስጥ ለ1-3 ቀናት መታገድ 
ደረጃ 4 - ለ 1-5 ቀናት መታገድ 
ደረጃ 5 - ከውል ጋር ለ 6-10 ቀናት መታገድ 
ደረጃ 6 - የረጅም ጊዜ እገዳ 

ከፍተኛ: ደረጃ 7 - መባረር 
የሚፈለገው የ10 ቀን እገዳ መቅረብ እና ለደረጃ 6-7 የፍትህ ሂደት ችሎት መካሄድ አለበት። 

 
15. ሥር የሰደደ ዘግይቶ መምጣት 

 

ተማሪዎች በትምህርት ቤት እና በትምህርት ቤት እንቅስቃሴዎች በሰዓቱ ይሳተፋሉ እና ሥር የሰደደ መዘግየት አያሳዩም። በተደጋጋሚ ወደ ትምህርት 
ቤት፣ ክፍል ወይም የትምህርት ቤት እንቅስቃሴ መዘግየት የዚህን ክፍል መጣስ ነው። 

 የሚከተለው ይቅርታ የሌላቸውን መዘግየትን ሁሉ ይመለከታል: 
 

የማረፊያዎች 
ብዛት 

የትምህርት ቤት ድርጊት በእያንዳንዱ ክስተት* 
*የመገኘት ፕሮቶኮል/ቅጣቶች በማንኛውም ጊዜ ሊቀየሩ ይችላሉ። 

1 - 2 ተማሪው ማስጠንቀቂያ ይደርሰዋል። መምህሩ ወላጅ(ቹን) የማነጋገር ሃላፊነት አለበት። 

3 - 6 
ተማሪው የአንድ ቀን እስራት ወይም ተመጣጣኝ ውጤት ይቀበላል። ወላጅ(ዎች)ን የማነጋገር ኃላፊነት ላለው አማካሪው 
ተጠቅሷል።  

7 - 10 
ተማሪ የዲሲፕሊን ሪፈራል እና የ1 ቀን ከትምህርት ቤት እገዳ (ISS) ወይም ተመጣጣኝ ውጤት ይቀበላል። ትምህርት 
ቤት የመገኘት ውል ለመፈረም የተማሪ/የወላጅ ኮንፈረንስ መርሐግብር ማስያዝ። 

11+ 
ተማሪ የዲሲፕሊን ሪፈራል እና ISS ወይም ተመጣጣኝ ውጤት ይቀበላል። ከወላጆች ጋር ተገናኝተው ሁለተኛ ተግሣጽ 
እና አማካሪ ሪፈራል ተጠናቋል። ለተማሪ የአስር (10) ቀናት ISS ፣ አማራጭ ትምህርት ቤት/ፕሮግራም ምደባ፣ ወይም 
ተመጣጣኝ ውጤት ተሰጥቷል። 

 
ማሳሰቢያ: ተማሪዎች ከትምህርት ክትትል ጋር በተያያዙ ጥሰቶች ብቻ ከትምህርት ቤት ውጭ እገዳ አይደረግባቸውም። 

 
አንድ ተማሪ በየቀኑ ወደ ትምህርት ቤት 10 ደቂቃ ዘግይቶ ከሆነ፣ ይህ ከ33 ሰአታት በላይ የክፍል ጊዜ ማጣት ይጨምራል። ~ የአሜሪካ 

ተመራቂ 
 

16. የአውቶቡስ ውስጥ ብልሹ ባህሪ 

 
ማሳሰቢያ: የአውቶቡስ የሚጠበቁ ነገሮችን/የአውቶቡስ ማቆሚያ ህጎችን/የአውቶቡስ ማትሪክስ (ገጽ 49-51) ይመልከቱ 

 

ተማሪዎች ደህንነቱ የተጠበቀ እና ስርዓት ያለው የአውቶቡስ ስራዎችን ለማረጋገጥ የድርሻቸውን ይወጣሉ እና የአውቶቡስ ሹፌርን 
የሚረብሽ ወይም የሚያዘናጉ ወይም ለአውቶቡስ ሹፌር እና/ወይም ተማሪዎች አደገኛ ሁኔታን ወይም የአውቶብስን ስርዓት የሚረብሽ 
ወይም በአውቶቡስ አቅራቢያ ለሚንቀሳቀሱ ተሽከርካሪዎች አደገኛ ሁኔታን የሚፈጥር ነገር የሚያካትት ነገር ግን በዚህ ብቻ ሳይወሰን ባህሪ 
ውስጥ አይሳተፉም። የተከለከሉ የአውቶቡስ ባህሪያት የትምህርት ቤት አውቶቡስ በሚሰራበት ጊዜ ማንኛውንም የኤሌክትሮኒክስ 
መሳሪያዎች መጠቀምን፣ ይህም በሞባይል ስልኮች፣ በሚሰማ ኤሌክትሮኒክስ መሳሪያዎች፣ ወይም ተመሳሳይ የጆሮ ማዳመጫ የሌላቸውን 
ጨምሮ ወይም ማንኛውንም ሌላ የኤሌክትሮኒክስ መሳሪያ በትምህርት ቤት አውቶቡስ የመገናኛ መሳሪያዎች ወይም የትምህርት ቤት 
አውቶቡስ ሹፌር የት/ቤት አውቶቡስ ስራ ላይ ጣልቃ ሊገባ በሚችል መልኩ መጠቀምን ያጠቃልላል። የተከለከሉ የአውቶቡስ ባህሪያት 
መስታወትን፣ ሌዘርን፣ ፍላሽ ካሜራዎችን፣ ወይም ሌሎች መብራቶችን ወይም አንጸባራቂ መሳሪያዎችን በትምህርት ቤት አውቶቡስ ሹፌር 
እንቅስቃሴ ላይ በሚያደናቅፍ መልኩ መጠቀምን ያካትታሉ። ከትምህርት ቤት አውቶቡስ ጋር የተያያዙ ጥሰቶች እና/ወይም ተማሪዎች ወደ 
ትምህርት ቤት በሚሄዱበት ጊዜ (አውቶቡስ ማቆሚያ/ሰፈር) ወይም ከትምህርት ቤት ሲመለሱ (አውቶቡስ ማቆሚያ/ ሰፈር) የተከሰቱ 
ክስተቶች በትምህርት ቤቱ ቀጥተኛ ጣልቃ ገብነት ሊያስከትል ይችላል። (የአውቶቡስ ሪፈራል ማትሪክስ ገጽን 51 ይመልከቱ)  
 
በ O.C.G.A. 20-2-751.5 መሰረት ተማሪው በትምህርት ቤቱ አውቶቡስ ላይ ጉልበተኛነት ፣ አካላዊ ጥቃት ወይም ጉዳት ሲፈጽም ከተገኘ 
፣ ለተማሪው የትምህርት ቤት የአውቶቡስ ባህሪ ውል ለመመስረት በተማሪ ወላጅ / አሳዳጊ እና በት / ቤት ኃላፊዎች መካከል ስብሰባ 
መካሄድ አለበት፡፡ እንዲህ ዓይነቱ ውል ቀስ-በቀስ ለሚቸምር ዕድሜ-ተገቢ ሥነ-ስርዓት ፣ ቅጣቶችን እና ገደቦችን ይሰጣል ፣ እና 
መቀመጫን መወሰን ፣ ቀጣይነት ያለው የወላጅ ተሳትፎ እና በአውቶቡስ ውስጥ ከመሳፈር መታገድን የሚያካትት ነው ግን በዚህ 
አይገደብም፡፡ 
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የመጀመሪያ ደረጃ ቅጣሮች: 
አነስተኛ: ደረጃ 1 - ውይይት 

ደረጃ 2 - ስልቶች (ገጽ 54-55 ይመልከቱ) 
ደረጃ 3 - በት/ቤት ውስጥ ለ1-3 ቀናት መታገድ 
ደረጃ 4 - ለ 1-5 ቀናት መታገድ 

ከፍተኛ: ደረጃ 5 - ከውል ጋር ለ 6 - 10 ቀናት መታገድ 

የመካከለኛ / ከፍተኛ ትምህርት ቤት ቅጣቶች 
አነስተኛ:  ደረጃ 1 - ውይይት 

ደረጃ 2 - ስልቶች (ገጽ 54-55 ይመልከቱ) 
ደረጃ 3 - በት/ቤት ውስጥ ለ1-3 ቀናት መታገድ 
ደረጃ 4 - ለ 1-5 ቀናት መታገድ 
ደረጃ 5 - ከውል ጋር ለ 6-10 ቀናት መታገድ 
ደረጃ 6 - የረጅም ጊዜ እገዳ 

ከፍተኛ: ደረጃ 7 - መባረር 
የሚፈለገው የ10 ቀን እገዳ መቅረብ እና ለደረጃ 6-7 የፍትህ ሂደት ችሎት መካሄድ አለበት። 

 
17. ከትምህርት ሰዓት ውጭ ወይም ከትምህርት ቤት ርቆ የሚደረግ ምግባር 

 
የሚከተለው ከትምህርት ሰዓት ውጭ፣ ከትምህርት ቤት ወይም ከወረዳ ንብረት እና መጓጓዣ ውጭ; ምናባዊ የትምህርት ቀናት ፣ ቅዳሜና እሁድ ፣ 
የበዓላት ቀናት ወይም የትምህርት ቤት ዕረፍቶች; እና በዲስትሪክቱ የተያዙ / የቀረቡ ቴክኖሎጂዎችን ፣ ሶፍትዌሮችን እና ኔትወርኮችን ሳይጠቀሙ 
የሚከሰት የተማሪ ስነ- ምግባር ላይ ይተገበራል፡፡ 

 
A. ከካምፓስ ውጭ ያለ ሥነ ምግባር 
 

ተማሪዎች ተማሪውን በወንጀል (ወይም በአዋቂ ሰው ከተፈጸመ በወንጀል የሚያስቀጣ) እናም የተማሪው በትምህርት ቤቱ መቀጠሉ ለሰው 
ወይም ለንብረት አደገኛ ሊሆን በሚችል ወይም በትምህርት ቤቱ ወይም የትምህርት ሂደቱን የሚያስተጓጉል የትኛውም የካምፓስ ውጭ ባህሪ 
ውስጥ አይሳተፉም:: 

B. የኮምፒተር የጉልበት ማስፈራራት 

የሳይበር ጉልበተኝነት በኤሌክትሮኒካዊ ግንኙነት አጠቃቀም ላይ ተፈጻሚ ይሆናል፣ እንዲህ ያለው የኤሌክትሮኒክስ ድርጊት መነሻው ከትምህርት 
ቤት ንብረት ወይም ከትምህርት ቤት መሳሪያዎች ጋር ቢሆንም፣ ባይሆንም፣ የኤሌክትሮኒክስ ግንኙነት ከሆነ 

(1) በተለይ ለተማሪዎች ወይም ለትምህርት ቤት ሰራተኞች የተሰነዘረ ከሆነ፣ 
(2) በተጠቀሱት ሰዎች ደህንነት ላይ ስጋት ለመፍጠር ወይም የትምህርት ቤቱን ሥርዓት በከፍተኛ ሁኔታ ለማደናቀፍ የታሰበ ከሆነ ፤ እና 
(3) በተማሪዎቹ ወይም በትምህርት ቤቱ ሠራተኞች ወይም ንብረት ላይ ጉዳት የማድረስ ምክንያታዊ ፍርሃት ከፈጠረ ወይም በዚያ ዓላማ 

የመሣካት ዕድሉ ከፍተኛ ከሆነ፡፡፡ 
 
የኤሌክትሮኒክ ግንኙነት በሽቦ ፣ በሬዲዮ ፣ በኤሌክትሮማግኔቲክ ፣ በፎቶ ኤሌክትሮኒክ ወይም በፎቶ ኦፕቲካል ሲስተም በሙሉ ወይም በከፊል 
የሚተላለፍ ማንኛውንም ዓይነት ምልክቶችን ፣ ጽሑፎችን ፣ ምስሎችን ፣ ድምፆችን ፣ መረጃዎችን ወይም ልዩ-መረጃዎችን በማስተላለፍ ብቻ 
የተወሰነ አይደለም፡፡ 

 

የመጀመሪያ ደረጃ ቅጣሮች: 
አነስተኛ: ደረጃ 4 - ለ 1-5 ቀናት መታገድ 
ከፍተኛ: ደረጃ 5 - ከውል ጋር ለ 6 - 10 ቀናት መታገድ 

የመካከለኛ / ከፍተኛ ትምህርት ቤት ቅጣቶች 
አነስተኛ: ደረጃ 5 - ከውል ጋር ለ 6-10 ቀናት መታገድ 

ደረጃ 6 - የረጅም ጊዜ እገዳ 
ከፍተኛ: ደረጃ 7 - መባረር 
የሚፈለገው የ10 ቀን እገዳ መቅረብ እና ለደረጃ 6-7 የፍትህ ሂደት ችሎት መካሄድ አለበት። 

 
ማሳሰቢያ: እንደተገለጸው በወንጀል የተከሰሰ ወይም በወንጀል ሊከሰስ የሚችል፣ ለመመዝገብ/ዳግም ለመመዝገብ የሚሞክር ተማሪ በ O.C.G.A § 
15-11-63 በቀጥታ ወደ የተማሪ ግንኙነት ክፍል መቅረብ እና በገጽ 59-60 ላይ እንደተገለጸው የተማሪ ምደባ ፕሮቶኮል ተገዢ መሆን አለበት። 

 
18. ቁማር 

 
ተማሪዎች በካርድ ጨዋታዎች፣ በዳይስ ጨዋታዎች፣ ወይም በጨዋታዎች ወይም እንቅስቃሴዎች ውጤቶች፣ እና/ወይም የቁማር ቁሶችን ወይም 
እቃዎችን መያዝን ጨምሮ፣ ነገር ግን በእነዚህ ብቻ ሳይወሰን በቁማር ተግባር ላይ አይሳተፉም። 
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የመጀመሪያ ደረጃ ቅጣሮች: 
አነስተኛ: ደረጃ 2 - ስልቶች (ገጽ 54-55 ይመልከቱ) 

ደረጃ 3 - በት/ቤት ውስጥ ለ1-3 ቀናት መታገድ 
ደረጃ 4 - ለ 1-5 ቀናት መታገድ 

ከፍተኛ: ደረጃ 5 - ከውል ጋር ለ 6-10 ቀናት መታገድ 

የመካከለኛ / ከፍተኛ ትምህርት ቤት ቅጣቶች 
አነስተኛ: ደረጃ 2 - ስልቶች (ገጽ 54-55 ይመልከቱ) 

ደረጃ 3 - በት/ቤት ውስጥ ለ1-3 ቀናት መታገድ 
ደረጃ 4 - ለ 1-5 ቀናት መታገድ 
ደረጃ 5 - ከውል ጋር ለ 6-10 ቀናት መታገድ 
ደረጃ 6 - የረጅም ጊዜ እገዳ 

ከፍተኛ: ደረጃ 7 - መባረር 
የሚፈለገው የ10 ቀን እገዳ መቅረብ እና ለደረጃ 6-7 የፍትህ ሂደት ችሎት መካሄድ አለበት። 

 
19. ተደጋጋሚ ጥሰቶች/ሥር የሰደደ ብልግና/የሙከራ ጊዜ መጣስ 

 
A. ተደጋጋሚ ጥሰቶች/ሥር የሰደደ የስነምግባር ጉድለ 

ተማሪዎች ባህሪያቸውን ለማሻሻል በመስራት ማንኛውንም የስነ ምግባር ጉድለት መፍታት የሚችሉ ሲሆን DCSD የተማሪ ስነምግባር ኮድ 
ውስጥ የተካተቱ የትምህርት ሂደትን፣ የትምህርት ቤቱን ስርዓት ፣የትምህርት ቤት እንቅስቃሴዎችን ፣የትምህርት ቤት አውቶቡሶችን ወይም 
ሌሎች የት/ቤት ስራዎችን በተደጋጋሚ ወይም በከፍተኛ የሚረብሽ ባህሪን አይፈፅሙ። “ሥር የሰደደ የዲሲፕሊን ችግር ተማሪ” ማለት 
በአከባቢው ያሉ ተማሪዎችን የትምህርት ሂደት የሚያደናቅፍ እና ሊደገም የሚችል ባህሪን የሚያሳይ ተማሪ ተብሎ በሕግ ይገለጻል። ይህ 
በDCSD የተማሪ ስነምግባር ደንብ ተደጋጋሚ መጣስ ሊታይ ይችላል፣ ነገር ግን በተማሪው ሌሎች ባህሪዎችም ሊታይ ይችላል። አንድ ተማሪ 
በእንደዚህ ዓይነት ጥሰት ከመከሰሱ በፊት ለተማሪው ሊከሰቱ ስለሚችሉ መዘዞች ማስጠንቀቅ መሰጠት አለበት እንዲሁም የት/ቤት አማካሪ፣ 
የት/ቤት ማህበራዊ ሰራተኛ እና/ወይም ተገቢ አግባብ ያለው ሠራተኛን ጨምሮ ግን በዚህ ሳያበቃ የተመራበት ሦስት ሰነዶች መኖር አለበት፡፡ 
በተጨማሪም ወላጆች/ሞግዚቶች ስለ ሥነምግባር አልባነቱ ማሳወቅ፣ ልጃቸውን በት/ቤት እንዲያዩ እድል መስጠት እና የተማሪ ስነ-ስርዓት 
ማስተካከያ እቅድ በማዘጋጀት ሂደት ላይ እንዲሳተፉ እድል ሊሰጣቸው ይገባል። 

 
አንድ ተማሪ ሥር የሰደደ የዲሲፕሊን ችግር እንዳለበት ሲታወቅ፡ 

1. ርዕሰ መምህሩ ለተማሪው ወላጅ ወይም አሳዳጊ ስለሥነ-ምግባር ችግሩ በስልክ እና በተረጋገጠ ወይም በአንደኛ-ደረጃ በፖስታ ወይም 
በሕጋዊ በአንድ ቀን በሚደርስ ፖስታ ማሳወቅ አለበት እና 

2. ወላጅ ወይም አሳዳጊ ተማሪውን በክፍል ውስጥ እንዲመለከቱ ይጋበዛሉ እና 
3. የማስተካከያ እና የማረሚያ ድርጊት መርሃ ግብር / የሙከራ ጊዜ ውል ለማዘጋጀት ቢያንስ አንዱ ወላጅ ወይም አሳዳጊ ከአንዱ ርዕሰ መምህር 

ወይም ከተወካዩ ጋር በሚደረገው ኮንፈረንስ ላይ እንዲገኝ ይጠየቃል እና 
4. ተማሪው በዚህን ክፍል ጥሰት ከመከሰሱ በፊት ተማሪው ሥር የሰደዱ ባህሪያቸው ሊያስከትል ስለሚችል ውጤት ማስጠንቀቂያ ስለመሰጠቱ፣ 

ከችግሩ በፊት የዲሲፕሊን እና የማስተካከያ እርምጃ ዕቅድ/የሙከራ ውል ስለመተግበሩ (ወይም ወላጁ ወይም አሳዳጊው በሂደቱ ውስጥ 
እንዳልተባበሩ የሚያሳይ ሰነድ) እና ለተማሪው ቢያንስ በሦስት የተለያዩ መሪዎች/ሪፈራል ወደሶስት የተለያዩ ቦታዎች ማለትም የት/ቤት 
አማካሪዎች፣ ማህበራዊ ሰራተኞች፣ አማካሪዎች፣ MTSS/RTI፣ ቀና የስነምግባር ድጋፎች፣ የመልሶ ማቋቋም ልምምዶች፣ GRIP ወይም 
በተማሪው የባህሪ እቅድ ውስጥ ሌሎች ጣልቃገብነቶች በመምራት ድጋፍ ስለመሰጠቱ ትምህርት ቤቱ ተጨማሪ ማስረጃ ማቅረብ አለበት 
እና 

5. ከማንኛውም ሥር የሰደደ የስነ-ምግባር ችግር በፊት ተማሪው ከእገዳ ወይም ከመባረር እንዲመለስ ሲፈቀድለት ድጋሚ የሚገባበት ት/ቤት 
ቢያንስ አንድ (1) የወላጅ ወይም አሳዳጊ የሥነ-ምግባር እና የባህሪ ማስተካከያ ዕቅድ/የሙከራ ውል ለማቀድ ከርዕሰ መምህር ወይም ከተወካይ 
ጋር ስብሰባ በማስቀጠር እንዲሳተፍ በስልክ ጥሪ ወይም ተመላሽ እንዲሆን በመጠየቅ በተረጋገጠ ፖስታ ወይም በመጀመሪያ ደረጃ ፖስታ 
መጠየቅ አለበት። በርዕሰ መምህሩ ወይም በተወካዩ ፈቃድ መምህር፣ አማካሪ ወይም ሌላ ሰው በስብሰባው ላይ መገኘት ይችላሉ ፡፡ ርዕሰ 
መምህሩ ውይይቱን በተማሪው ቋሚ ፋይል ውስጥ ያስገባል። ወላጁ ወይም አሳዳጊው በእንደዚህ ዓይነት ስብሰባ ላይ አለመገኘቱ ተማሪው 
ወደት/ቤቱ እንዳይመለስ አያግደውም። 

የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት ቅጣቶች 
አነስተኛ: ደረጃ 3 - በት/ቤት ውስጥ ለ1-3 ቀናት መታገድ 

ደረጃ 4 - ለ 1-5 ቀናት መታገድ 
ከፍተኛ: ደረጃ 5 - ከውል ጋር ለ 6-10 ቀናት መታገድ 

የመካከለኛ / ከፍተኛ ትምህርት ቤት ቅጣቶች 
አነስተኛ: ደረጃ 3 - በት/ቤት ውስጥ ለ1-3 ቀናት መታገድ 

ደረጃ 4 - ለ 1-5 ቀናት መታገድ 
ደረጃ 5 - ከውል ጋር ለ 6-10 ቀናት መታገድ 
ደረጃ 6 - የረጅም ጊዜ እገዳ 

ከፍተኛ: ደረጃ 7 - መባረር 
የሚፈለገው የ10 ቀን እገዳ መቅረብ እና ለደረጃ 6-7 የፍትህ ሂደት ችሎት መካሄድ አለበት። 
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B. የአካባቢ ትምህርት ቤት እና/ወይም የዲስትሪክት-አቀፍ የሙከራ ጊዜ መጣስ 

ተማሪዎች የትምህርት ቤት ህጎችን ይከተላሉ እና በአካባቢ ትምህርት ቤት ወይም በዲስትሪክት አቀፍ የሙከራ ጊዜ ውስጥ ሳሉ የዲስትሪክት 
እና የአካባቢ ትምህርት ቤት ህጎችን ችላ አይሉም። ሁሉንም የዲስትሪክት እና የአካባቢ ትምህርት ቤት ህጎች አለመከተል የረጅም ጊዜ እገዳን 
ወይም መባረርን ሊያስከትል ይችላል። 

 

የመጀመሪያ / መካከለኛ / ከፍተኛ ትምህርት ቤት ቅጣቶች፡ 
አነስተኛ: ደረጃ 3 - በት/ቤት ውስጥ ለ1-3 ቀናት መታገድ 

ደረጃ 4 - ለ 1-5 ቀናት መታገድ 
ደረጃ 5 - ከውል ጋር ለ 6-10 ቀናት መታገድ 
ደረጃ 6 - የረጅም ጊዜ እገዳ 

ከፍተኛ: ደረጃ 7 - መባረር 
የሚፈለገው የ10 ቀን እገዳ መቅረብ እና ለደረጃ 6-7 የፍትህ ሂደት ችሎት መካሄድ አለበት። 

 
20. የመኪና ማቆሚያ እና የትራፊክ ጥሰቶች 

 

ተማሪዎች ሁሉንም የትራፊክ እና የመኪና ማቆሚያ ህጎች ያከብራሉ እና ተሽከርካሪ ወደ ትምህርት ቤት ቢነዱ የመኪና ማቆሚያ እና የትራፊክ 
መመሪያዎችን አይጥሱም። በትምህርት ቤት ንብረት ላይ መኪና ለማቆም የሚመርጡ ተማሪዎች የፓርኪንግ ፈቃድ መግዛት፣ የተለጠፈ ምልክት 
በተሽከርካሪያቸው ላይ ማሳየት፣ በተመደቡበት ቦታ ላይ ማቆም እና በትምህርት ቤቱ ወይም በትምህርት ዲስትሪክት የወጡትን ሁሉንም የመኪና 
ማቆሚያ እና የትራፊክ ደንቦችን ማክበር አለባቸው። ያለፈቃድ ወይም ጊዜው ካለፈበት ፈቃድ ጋር በትምህርት ቤት ንብረቱ ላይ መኪና ማቆም፣ 
በትምህርት ቤት ውስጥ ወይም በአቅራቢያው ወይም በትምህርት ቤት አውቶብስ አቅራቢያ ያለ ተሽከርካሪ በግዴለሽነት ወይም በግዴለሽነት ሥራ 
ላይ መሳተፍ ወይም በትምህርት ቤቱ ወይም በትምህርት ቤቱ የወጡትን ሁሉንም የመኪና ማቆሚያ እና የትራፊክ ደንቦችን አለማክበር የDCSD 
የተማሪ ስነምግባር ደንብ መጣስ ይሆናል። የመኪና ማቆሚያ ፈቃድ ጊዜው ሲያልቅ መታደስ አለበት። 

 

ከፍተኛ የትምህርት ቤት ቅጣቶች፡  
አነስተኛ: ደረጃ 2 - ስልቶች (ገጽ 54-55 ይመልከቱ) 

ደረጃ 3 - በት/ቤት ውስጥ ለ1-3 ቀናት መታገድ 
ደረጃ 4 - ለ 1-5 ቀናት መታገድ 
ደረጃ 5 - ከውል ጋር ለ 6-10 ቀናት መታገድ 
ደረጃ 6 - የረጅም ጊዜ እገዳ 

ከፍተኛ: ደረጃ 7 - መባረር 
የሚፈለገው የ10 ቀን እገዳ መቅረብ እና ለደረጃ 6-7 የፍትህ ሂደት ችሎት መካሄድ አለበት። 

 

ማሳሰቢያ: ቅጣቱ የመኪና ማቆሚያ ፍቃድ መሰረዝን ወይም መኪናን ከተማሪው ወጪ ከካምፓስ ውጭ መጎተትን ሊያካትት ይችላል። 
 

21. በማንኛውም የትምህርት ቤት ካምፓስ ላይ ያለፈቃድ/መተላለፍ/ መስበር እና መግባት 
 

ተማሪዎች የትምህርት ቤቱን ንብረት ያከብራሉ እና ከራሳቸው ትምህርት ቤት ውጭ ወደ ትምህርት ቤት ግቢ አይገቡም ፣ ለመጎብኘት ከትምህርት 
ቤቱ አስተዳዳሪ ቀድመው ፈቃድ ካልተቀበሉ ፣ ወይም ትምህርት ቤቱ ከትምህርት ቤት ጋር የተገናኘ ተግባር ካልሆነ በስተቀር ፣ ለምሳሌ የትምህርት 
ወይም የአትሌቲክስ እንቅስቃሴ። አንድ ተማሪ ቅዳሜና እሁድ ወይም ከትምህርት ሰዓት በኋላ ያለ ምንም እውቅና ወይም ፈቃድ በማንኛውም 
ትምህርት ቤት ወይም አውራጃ ህንፃ ውስጥ አይገባም ወይም አይቆይም። 

 

ማሳሰቢያ: በትምህርት ቤቱ ሰራተኞች ወይም የህግ አስከባሪ ሰራተኞች ንብረቱን ለቅቆ እንዲወጣ ካዘዙ በኋላ ተማሪው የትኛውንም የትምህርት 
ቤት ንብረት ለቆ ለመውጣት ፈቃደኛ ካልሆነ እና/ወይም ወደ ማንኛውም የትምህርት ቤት ንብረት ሲመለስ፣ ተማሪው ይህንን ክፍል ይጥሳል እና 
ጉዳዩ በህግ አስከባሪ አካላት ሊካሄድ ይችላል። 

 

የመጀመሪያ ደረጃ ቅጣሮች: 
አነስተኛ: ደረጃ 1 - ውይይት 

ደረጃ 2 - ስልቶች (ገጽ 54-55 ይመልከቱ) 
ደረጃ 3 - በት/ቤት ውስጥ ለ1-3 ቀናት መታገድ 
ደረጃ 4 - ለ 1-5 ቀናት መታገድ 

ከፍተኛ: ደረጃ 5 - ከውል ጋር ለ 6 - 10 ቀናት መታገድ 

የመካከለኛ / ከፍተኛ ትምህርት ቤት ቅጣቶች 
አነስተኛ:  ደረጃ 2 - ስልቶች (ገጽ 54-55 ይመልከቱ) 

ደረጃ 3 - በት/ቤት ውስጥ ለ1-3 ቀናት መታገድ 
ደረጃ 4 - ለ 1-5 ቀናት መታገድ 
ደረጃ 5 - ከውል ጋር ለ 6-10 ቀናት መታገድ 
ደረጃ 6 - የረጅም ጊዜ እገዳ 

ከፍተኛ: ደረጃ 7 - መባረር 
የሚፈለገው የ10 ቀን እገዳ መቅረብ እና ለደረጃ 6-7 የፍትህ ሂደት ችሎት መካሄድ አለበት። 
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22. የውሸት መረጃ ማቅረብ 
 

ተማሪዎች በሥነ ምግባር እና በታማኝነት ይሠራሉ እና የውሸት መረጃ የማቅረብ ተግባር ላይ፤ የትምህርት ቤት መዝገቦችን ማጭበርበር፣ ሀሰተኛ 
ፊርማዎችን መስራት፣ የሀሰት መግለጫዎችን መስጠት፣ መምህራን፣ አስተዳዳሪዎች ወይም ሌሎች የትም/ቤት ሰራተኞች፣ ማጭበርበር፣ ጉቦ መስጠት፣ 
ወይም ያልተፈቀደ የኮምፒዩተር ተጠቃሚ መታወቂያ ወይም የይለፍ ቃል መጠቀምን ጨምሮ ግን በዚህ ሳያበቃ አይሳተፉም። በአስተማሪ፣ 
በአስተዳዳሪ ወይም በሌላ የትምህርት ቤት ዲስትሪክት ሰራተኛ ተገቢ ያልሆነ ባህሪን በተመለከተ ተማሪዎችን ማጭበርበር፣ መወከል፣ መተው ወይም 
በስህተት ለህጋዊ ባለስልጣናት፣ መምህራን፣ አስተዳዳሪዎች ወይም ሌሎች የትም/ቤት ሰራተኞች መረጃን ከማቅረብ የተከለከሉ ናቸው። 

 

የመጀመሪያ ደረጃ ቅጣሮች: 
አነስተኛ: ደረጃ 1 - ውይይት 

ደረጃ 2 - ስልቶች (ገጽ 54-55 ይመልከቱ) 
ደረጃ 3 - በት/ቤት ውስጥ ለ1-3 ቀናት መታገድ 
ደረጃ 4 - ለ 1-5 ቀናት መታገድ 

ከፍተኛ: ደረጃ 5 - ከውል ጋር ለ 6-10 ቀናት መታገድ 

የመካከለኛ / ከፍተኛ ትምህርት ቤት ቅጣቶች 
አነስተኛ: ደረጃ 2 - ስልቶች (ገጽ 54-55 ይመልከቱ) 

ደረጃ 3 - በት/ቤት ውስጥ ለ1-3 ቀናት መታገድ 
ደረጃ 4 - ለ 1-5 ቀናት መታገድ 
ደረጃ 5 - ከውል ጋር ለ 6-10 ቀናት መታገድ 
ደረጃ 6 - የረጅም ጊዜ እገዳ 

ከፍተኛ: ደረጃ 7 - መባረር 
 
የሚፈለገው የ10 ቀን እገዳ መቅረብ እና ለደረጃ 6-7 የፍትህ ሂደት ችሎት መካሄድ አለበት። 

 
23. አጠቃላይ ያልተገባ ጾታዊ ሁኔታ/ጾታዊ ችግር/ጾታዊ ጥቃት 

 
ተማሪዎች ለራሳቸው እና ለሌሎች አክብሮት ያሳያሉ እና ከፆታዊ ተፈጥሮ ጋር አግባብ ባልሆነ የሰውነት ንክኪ አይሳተፉም። ይህ ጥፋት በተማሪዎች 
መካከል ወይም በተማሪ እና በትምህርት ቤት ዲስትሪክት ሰራተኞች መካከል ወይም በትምህርት ቤት ንብረት ላይ ወይም በማንኛውም የትምህርት 
ቤት እንቅስቃሴ ወይም ክስተት ጎብኝዎች መካከል የግብረ ሥጋ ግንኙነትን ይከለክላል ፣ ግን በዚህ ብቻ አይወሰንም ፣ ስምምነት ላይ የተመሠረተ 
የግብረ ሥጋ ግንኙነት ፣ ስምምነት ያልሆነ ወሲባዊ ግንኙነት ፣ ወሲባዊ ጥቃት ፣ ያልተፈለጉ የግብረ ሥጋ ግስጋሴዎች ወይም አስተያየቶች፣ ለወሲብ 
ሞገስ ጥያቄ እና/ወይም ተገቢ ያልሆነ ተጋላጭነት። 
 
በርዕስ IX ስር የወሲብ ትንኮሳ ሪፖርቶች ወይም ቅሬታዎች በዲስትሪክቱ ፖሊሲ JCAC መሰረት ለርዕሰ መምህሩ ወይም ለርዕስ IX አስተባባሪ ወዲያውኑ 
ሪፖርት መደረግ አለበት። የዲስትሪክቱ ርዕስ IX አድራሻዎችን እና ዘገባ ፣ መደበኛ ቅሬታ እና የምርመራ ሂደቶችን በተመለከተ ተጨማሪ መረጃ እዚህ 
ይገኛል፡ https://www.dekalbschoolsga.org/hr/employee-relations/ እና በኢሜል titleixcoordinator@dekalbschoolsga.org፡፡ 

 
A. አጠቃላይ ያልተገባ ጾታዊ ሁኔታ 

ተማሪዎች በፈቃደኝነት በማንኛውም የግብረ-ሥጋ እንቅስቃሴ አይሳተፉም፣ የአንድን ሰው ግላዊ የአካል ብልቶች አያሳዩም፣ በማንኛውም 
አግባብነት በሌለው የአደባባይ የፍቅር መግለጫዎች፣ ብልግና ባህሪ (ማለትም “ጨረቃ”) ወዘተ አይሳተፉም 
 

B. ጾታዊ ችግር 

ተማሪዎች በማንኛውም የወሲብ አስተያየት ወይም ለግለሰቦች በሚሰጡ ወይም ቀጥታ ለግለሰቦች ባልሆኑ ተገቢ ያልሆኑ አስተያየቶች ፣ 
አካላዊ ስንዘራዎች ፣ የጾታዊ ግንኙነት ፍላጎቶች ላይ አይሳተፉም ወይም የወረዳውን ወሲባዊ ትንኮሳ ፖሊሲን አይጥሱም፡፡ 
 
በርዕስ IX ስር የወሲብ ትንኮሳ ሪፖርቶች ወይም ቅሬታዎች በዲስትሪክቱ ፖሊሲ JCAC መሰረት ለርዕሰ መምህሩ ወይም ለርዕስ IX አስተባባሪ 
ወዲያውኑ ሪፖርት መደረግ አለበት። የዲስትሪክቱ ርዕስ IX አድራሻዎችን እና ዘገባ ፣ መደበኛ ቅሬታ እና የምርመራ ሂደቶችን በተመለከተ 
ተጨማሪ መረጃ እዚህ ይገኛል፡ https://www.dekalbschoolsga.org/hr/employee-relations/ እና በኢሜል 
titleixcoordinator@dekalbschoolsga.org፡፡ 
 

C. ወሲባዊ ጥቃት ወይም ማስፈራራት 
ተማሪዎች አስገድዶ መድፈር ፣ በሕግ የተደነገገ አስገድዶ መድፈር ፣ መተዋወቅ ፣ የልጆች ጥቃት ፣ ሰዶማዊነት ፣ ያለዚያ ሰው ፈቃድ ከነውር 
የአካል ክፍል ጋር አካላዊ ግንኙነት ማድረግ ወይም በ Georgia ህግ ምዕራፍ 16 ፣ ርዕስ 6 ውስጥ በተዘረዘሩት ሌሎች ጥፋቶችን ጨምሮ ግን 
በዚህ ሳያበቃ ማንኛውንም የማይገቡ ስነ-ምግባሮችን አያደርጉም። 
 

የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት ቅጣቶች 
አነስተኛ: ደረጃ 3 - በት/ቤት ውስጥ ለ1-3 ቀናት መታገድ 

ደረጃ 4 - ለ 1-5 ቀናት መታገድ 
ከፍተኛ: ደረጃ 5 - ከውል ጋር ለ 6-10 ቀናት መታገድ 

https://www.dekalbschoolsga.org/hr/employee-relations/
https://www.dekalbschoolsga.org/hr/employee-relations/
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የመካከለኛ / ከፍተኛ ትምህርት ቤት ቅጣቶች 
አነስተኛ: ደረጃ 2 - ስልቶች (ገጽ 54-55 ይመልከቱ) 

ደረጃ 3 - በት/ቤት ውስጥ ለ1-3 ቀናት መታገድ 
ደረጃ 4 - ለ 1-5 ቀናት መታገድ 
ደረጃ 5 - ከውል ጋር ለ 6-10 ቀናት መታገድ 
ደረጃ 6 - የረጅም ጊዜ እገዳ 

ከፍተኛ: ደረጃ 7 - መባረር 
የሚፈለገው የ10 ቀን እገዳ መቅረብ እና ለደረጃ 6-7 የፍትህ ሂደት ችሎት መካሄድ አለበት። 

 

24. የተማሪ መታወቂያ ካርድ መጣስ 
 

ተማሪዎች በትምህርት ቤት ግቢ ውስጥ መገኘታቸው የተፈቀደ መሆኑን እና በትምህርት ቤት ግቢ ውስጥ አለመገኘት ወይም በማንኛውም የትምህርት 
ቤት ዝግጅት ላይ ተገቢው የተማሪ መታወቂያ በሌለበት በማንኛውም ጊዜ እንደማይገኙ በማረጋገጥ ይሳተፋሉ። በአካባቢው ትምህርት ቤት የታዘዘ 
ከሆነ፣ የ DeKalb ካውንቲ ሁለተኛ ደረጃ ተማሪዎች በትምህርት ቤት ንብረት ላይ እና በማንኛውም የትምህርት ቤት ዝግጅት ላይ መታወቂያ ካርዶችን 
መያዝ አለባቸው። የመታወቂያ ካርድ የሌለው ተማሪ ያልሆነ ተጠርጣሪ ከትምህርት ቤቱ ቅጥር ግቢ እንዲወጣ ይጠየቃል፣ ካስፈለገም በፖሊስ 
እርዳታ። የመታወቂያ ካርዳቸው ያልያዙ ተማሪዎች ይህንን ክፍል ጥሰዋል። ተማሪዎች ለመተኪያ መታወቂያ ካርዶች መክፈል አለባቸው። 

 

የመጀመሪያ ደረጃ ቅጣሮች: 
አነስተኛ: ደረጃ 1 - ውይይት 

ደረጃ 2 - ስልቶች (ገጽ 54-55 ይመልከቱ) 
ከፍተኛ: ደረጃ 3 - በት/ቤት ውስጥ ለ1-3 ቀናት መታገድ 

የመካከለኛ / ከፍተኛ ትምህርት ቤት ቅጣቶች 
አነስተኛ: ደረጃ 1 - ውይይት 

ደረጃ 2 - ስልቶች (ገጽ 54-55 ይመልከቱ) 
ደረጃ 3 - በት/ቤት ውስጥ ለ1-3 ቀናት መታገድ 
ደረጃ 4 - ለ 1-5 ቀናት መታገድ 

ከፍተኛ: ደረጃ 5 - ከውል ጋር ለ 6 - 10 ቀናት መታገድ 
 

25. የተማሪ የአለባበስ ኮድ መጣስ 
 

ተማሪዎች ለትምህርት ቤት ተስማሚ የሆኑ እና የተማሪውን የአለባበስ ህግ ያከበሩ ልብሶችን እንዲለብሱ ይጠበቅባቸዋል። ተማሪዎች በት/ቤት ቅጥር 
ግቢ ወይም በትምህርት ቤት ዝግጅቶች ላይ ህገ-ወጥ የሆኑ (ማለትም ጥይት-መከላከያ ካፖርት፣ወዘተ) ተመሳሳይ ልብስ እንዲለብሱ 
አይፈቀድላቸውም። ሁሉም ተማሪዎች የደህንነት ስጋቶችን የሚገድቡ እና በዚህ የመመሪያ መጽሀፍ ከገጽ 82-83 ላይ የሚገኘውን የተማሪ የአለባበስ 
ህግን እና በአካባቢው የትምህርት ቤት ደንቦች ውስጥ የተዘረዘሩ ተጨማሪ መስፈርቶችን የሚያከብር ልብስ መልበስ ይጠበቅባቸዋል። 

 

የሚከተሉት ቅጣቶች በ ሁሉም የተማሪ የአለባበስ ደንብ ጥሰት ላይ ተፈጻሚ ይሆናሉ፡ 
 

የጥፋቶች ብዛት የትምህርት ቤቱ ተግባራት 

የመጀመሪያ ጥፋት 
የቃል ተግሣጽ፣ ወላጆችን ያነጋግሩ እና በትምህርት ቤት ውስጥ እገዳ 
(ISS) እስከ ቀኑ መጨረሻ ድረስ ወይም ወላጁ ተስማሚ ልብስ 
እስኪያመጣ ድረስ። 

ሁለተኛ ጥፋት 
የሚያስፈልግ የወላጅ ኮንፈረንስ እና በትምህርት ቤት ውስጥ እገዳ 
(ISS)ቀኑ መጨረሻ ድረስ ወይም ወላጁ ተስማሚ ልብስ ማምጣት 
እስኪችል ድረስ። 

ሦስተኛው ጥፋት 

እስከ ቀኑ መጨረሻ ድረስ ወላጆችን እና በትምህርት ቤት ውስጥ እገዳን 
(ISS) ያነጋግሩ ወይም ወላጁ ተስማሚ ልብሶችን ፣ የአካባቢ የሙከራ 
ጊዜ እና/ወይም ወላጅ በ ISS ምትክ ከተማሪው ጋር ክፍል እስኪማር 
ድረስ። ሥር የሰደደ የአለባበስ ደንብ መጣስ በ#19a - ተደጋጋሚ 
የትምህርት ቤት ህጎችን መጣስ እና የ DCSD የአለባበስ ህግን ለማክበር 
የተለየ የባህሪ ውል ክስ ያስከትላል። 

 
26. ደህንነቱ ያልተጠበቀ እርምጃ 

 
ተማሪዎች ለራሳቸው እና ለሌሎች ጤና እና ደህንነት አክብሮት ያሳያሉ እና በራሳቸውም ሆነ በሌሎች ላይ አደጋ ወይም አካላዊ ጉዳት ሊያደርስ 
የሚችል ማንኛውንም እርምጃ አይወስዱም፤ ከሚንቀሳቀሰው የትምህርት ቤት አውቶቡስ መውጣትን፣ በድንገተኛ አደጋ መውጫ (ድንገተኛ አደጋ 
በማይኖርበት ጊዜ) ከትምህርት ቤት አውቶቡስ መውጣትን፣ በመኪና ማቆሚያ ቦታ ወይም በማንኛውም የትራፊክ አካባቢ በመሮጥ ከትምህርት 
ቤት ኃላፊዎች ለማምለጥ መሞከር፣ የሕንፃ ጣሪያ ላይ መውጣት፣ በግንባታ ቦታዎች ፣ በቦይለር ክፍሎች ፣ በሰገነት ላይ ወይም በአሳንሰር ዘንጎች 
ውስጥ መሆን ፣ ማንኛውም የተንኳኳ ዘይቤ ባልተጠበቀ ተጎጂ ላይ መምታት ፣ወይም TikTok ፈተና ፣ ሲፈለግ የግል መከላከያ መሣሪያዎችን (PPE) 
አለመልበስ፣ ወይም በራስ ወይም በሌሎች ላይ አካላዊ ጉዳት ሊያደርስ የሚችል ማንኛውንም እርምጃ። ይህ ደንብ የሚተገበረው ደህንነቱ ያልተጠበቀ 
ባህሪ የሌላ ማንኛውንም ጥሰት ደረጃዎች ካላሟላ ብቻ ነው። 
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የመጀመሪያ / መካከለኛ / ከፍተኛ ትምህርት ቤት ቅጣቶች፡ 
አነስተኛ: ደረጃ 5 - ከውል ጋር ለ 6-10 ቀናት መታገድ 

ደረጃ 6 - የረጅም ጊዜ እገዳ 
ከፍተኛ: ደረጃ 7 - መባረር 
የሚፈለገው የ10 ቀን እገዳ መቅረብ እና ለደረጃ 6-7 የፍትህ ሂደት ችሎት መካሄድ አለበት። 
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የ DeKalb ካውንቲ ትምህርት ቤት ዲስትሪክት ትራንስፖርት የተማሪ አውቶቡስ የሚጠበቁ 
 
 

ባስ ደህና ሁን ተጠያቂ ሁን አክባሪ ይሁኑ 
አውቶብስ በመጠበቅ ላይ 

 

በእግረኛ መንገድ ላይ ቁም 
 
ለትራፊክ ንቁ ይሁኑ 
 
የአሽከርካሪ አቅጣጫዎችን 
ይጠብቁ 

10 ደቂቃዎች ቀደም ብለው 
ይድረሱ 
 
በትክክል ይሰለፉ 
 
በጸጥታ እና በሥርዓት ይጠብቁ 

እጆችን፣ እግሮችን እና ቁሶችን 
ከራስዎ እና ከመተላለፊያ 
መንገድ ያቆዩ 
 
ከግል ንብረት ራቅ  

አውቶቡስ ውስጥ መግባት 

 

አውቶቡስ ሙሉ በሙሉ 
እንዲቆም ፍቀድ 
 
አውቶቡስ ውስጥ 
በሥርዓት መግባት 
 
የእጅ መያዣውን ይያዙ 

በፍጥነት ይቀመጡ እና 
ይንሸራተቱ 
 
ተቀምጠህ ቆይ 

የአውቶቡስ ሹፌር ሰላምታ 
አቅርቡልኝ 
 
ለሌሎች እና ንብረታቸው 
አክብሮት ይኑርዎት 
 
የውስጥ ድምጽ ይጠቀሙ 

አውቶብስ መንዳት 

 

ሁል ጊዜ እንደተቀመጡ 
ይቆዩ 
 
የመተላለፊያ መንገዶችን 
እና የአደጋ ጊዜ 
መውጫዎችን ግልፅ ያድርጉ 
 
በአውቶቡሱ ውስጥ እራስን 
እና እቃዎችን ያስቀምጡ 
 
በባቡር ማቋረጫዎች ላይ 
ጸጥታ 

ምግብ እና መጠጥ በቦርሳዎ 
ውስጥ ያስቀምጡ 
 
የአውቶቡስ ንጽሕናን ይጠብቁ 
 
የአሽከርካሪዎች መመሪያዎችን 
ይከተሉ 
 
ሥርዓታማ ምግባርን ተለማመዱ 

እጆችን፣ እግሮችን እና ቁሶችን 
ከራስዎ እና ከመተላለፊያ 
መንገድ ያቆዩ 
 
መስኮቶችን ለመክፈት ፈቃድ 
ይጠይቁ 
 
ተስማሚ ቋንቋዎችን እና 
ርዕሶችን ተጠቀም 

ከአውቶቡስ መውጣት 

 

አውቶቡስ ማቆሚያዎች 
ድረስ ተቀምጠው ይቆዩ 
 
አውቶቡስ በሥርዓት 
ይውጡ 
 
ከአውቶቡስ ፊት ለፊት 
ተሻገሩ የእጅ መንገዱን 
ይያዙ 

በተመደቡበት የአውቶቡስ 
ማቆሚያ ይውጡ 
 
ዕቃዎችን ከእርስዎ ጋር ይውሰዱ 
 
የአውቶቡስ ማቆሚያውን 
በሥርዓት ይውጡ 

የእጅዎን ርዝመት በእርስዎ 
እና ከፊት ለፊትዎ ባለው ሰው 
መካከል ያስቀምጡ 
 
የውስጥ ድምጽ ይጠቀሙ 

ከአውቶቡስ መውጣት 

 

ዝም በል 
 
ከሾፌሩ አቅጣጫዎችን 
ያዳምጡ 
 
በአውቶቡስ ላይ እቃዎችን 
ይተው 

የአሽከርካሪዎች መመሪያዎችን 
ይከተሉ 
አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ ሌሎችን 
እርዳ 

በፍጥነት እና በደህና ይውጡ  
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የአውቶቡስ እና የአውቶቡስ ማቆሚያ ደንቦች 

 

ተማሪዎች በአውቶቡስ እና በአውቶቡስ ማቆሚያ ላይ ለደህንነት እና ጨዋነት የሚከተሉትን ህጎች ማክበር ይጠበቅባቸዋል። 

 
በአውቶቡስ ማቆሚያ  

• አውቶቡስ ከመነሳቱ አስር (10) ደቂቃዎች በፊት በተመደበው ማቆሚያ ቦታ ይድረሱ 

• በእግረኛው መንገድ ወይም በመንገዱ ጠርዝ ላይ በመንገዱ ጠርዝ ላይ ይቁሙ 

• ከግል ንብረት ራቅ 

• ለተሽከርካሪዎች በተዘጋጀው የመንገዱ ክፍል ላይ አይቁሙ 

• አክባሪ እና ለትራፊክ ንቁ ይሁኑ 

• በጸጥታ እና በሥርዓት ይጠብቁ 
 

አውቶቡሱ ሲደርስ 

• አውቶቡሱ ሙሉ በሙሉ እንዲቆም ይፍቀዱለት 

• በጸጥታ እና በሥርዓት ወደ አውቶቡሱ ተሳፈሩ 
 

በአውቶብስ ላይ 

• ከአውቶብስ ለመውረድ እስከ ሰአቱ ድረስ ሁል ጊዜ እንደተቀመጡ ይቆዩ 

• በባቡር ማቋረጫዎች ላይ ዝም ይበሉ 

• ከአሽከርካሪው ጋር ይተባበሩ እና ሥርዓታማ ምግባርን ይለማመዱ 

• ሌሎች ተማሪዎችን አታስፈራሩ፣ አታስቸግሩ ወይም አታስደፉ 

• ጸያፍ ወይም ነውር ባህሪ የለም 

• ማጨስ ክልክል ነው 

• መብላትና መጠጣት የለም 

• ጥፋት የለም 

• ከአውቶቡስ ውጭ ምንም የአካል ክፍሎች የሉም 

• የጆሮ ማዳመጫዎች የሌሉ ሬዲዮ፣ ካሴቶች ወይም ኤሌክትሮኒክስ ኦዲዮ/ቪዲዮ መሳሪያዎች የሉም 

• በማንኛውም ጊዜ የሞባይል ስልክ መጠቀም አይቻልም 

• ሕይወት ያላቸው እንስሳት የሉም 

• ምንም ደህንነታቸው ያልተጠበቁ ነገሮች ወይም የጦር መሳሪያዎች የሉም 

• ከአውቶቡስ ወይም ከአውቶቡስ ላይ እቃዎች መወርወር የለበትም 

 

ከአውቶብስ መውጣት 

• አውቶቡሱ ሙሉ በሙሉ እስኪቆም ድረስ እንደተቀመጡ ይቆዩ 

• አውቶቡሱን በሥርዓት ይውጡ 

• በተመደቡበት የአውቶቡስ ማቆሚያ ይውጡ 

• ከአውቶቡሱ ፊት ለፊት ተሻገሩ 

• የአውቶቡስ ማቆሚያውን በሥርዓት ይውጡ 
 
ከትምህርት ቤት አውቶቡስ ጋር የተያያዙ ጥሰቶች እና/ወይም ተማሪዎች ወደ ትምህርት ቤት በሚሄዱበት ወይም በሚመለሱበት ወቅት 
የተከሰቱ ችግሮች፣ በአውቶቡስ ማቆሚያም ሆነ በአካባቢው ሰፈር ውስጥ የት/ቤቱ ቀጥተኛ ጣልቃ ገብነት ሊያስከትል ይችላል። (የአውቶቡስ 
ማትሪክስ ገጽ 53 ይመልከቱ) 
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የአውቶቡስ ሪፈራል ማትሪክስ ለሁሉም ተማሪዎች 
 

ተገቢ ያልሆነ ባህሪ ወይም የአውቶቡስ ህጎችን 
መጣስ 

የመጀመሪያ 
ጥፋት 

ሁለተኛ 
ጥፋት 

ሦስተኛው 
ጥፋት 

አራተኛ እና 
የተሳካ ጥፋት 

የአውቶቡስ መርሐግብር በማዘግየት ላይ ደረጃ 1 (All) ደረጃ 2 (All) ደረጃ 3 (All) ደረጃ 4 (All) 

ወንበር ላይ አለመቀመጥ ደረጃ 1 (All) ደረጃ 2 (All) ደረጃ 3 (All) ደረጃ 4 (All) 

ሬዲዮ፣ ቴፕ፣ መጫወት, CD፣ IPOD፣ MP3 ያለ 
የጆሮ ማዳመጫ 

ደረጃ 1 (All) ደረጃ 2 (All) ደረጃ 3 (All) ደረጃ 4 (All) 

 አውቶቡሱን ማሰናከል (ከመጠን በላይ ጩኸት) ደረጃ 1 (All) ደረጃ 2 (All) ደረጃ 3 (All) ደረጃ 4 (All) 

 ተገቢ ያልሆነ ቋንቋ መጠቀም (እርግማን፣ የስም ጥሪ 
ወደ ተማሪ ወይም አዋቂ) 

ደረጃ 1 (All) ደረጃ 2 (All) ደረጃ 3 (All) ደረጃ 4 (All) 

ጉልበተኝነት/ትንኮሳ/መድልዎ/ ጭካኔ ደረጃ 2 (All) ደረጃ 3 (All) 
አማራጭ 
ትምህርት ቤት* 
(MS/HS) 

አማራጭ 
ትምህርት ቤት* 
(MS/HS) 

ሌሎች ተማሪዎችን መምታት ደረጃ 2 (All) ደረጃ 3 (All) ደረጃ 4 (All) ደረጃ 5 (All) 

በአውቶቡስ ውስጥ እቃዎችን መወርወር ደረጃ 2 (All) ደረጃ 3 (All) ደረጃ 4 (All) ደረጃ 4 (All) 

 ነገሮችን ከአውቶቡስ መስኮት ውስጥ መወርወር 
(በንብረት ላይ ጉዳት ሳይደርስ) 

ደረጃ 2 (All) ደረጃ 3 (All) ደረጃ 4 (All) ደረጃ 4 (All) 

ማበላሸት 
(ከአውቶቡስ በተወረወረ ነገር የሚደርስ ጥፋትን 
ያካትታል) ከ100 ዶላር በታች የደረሰ ጉዳት 

ደረጃ 4 (All) 
ከ100 ዶላር በታች 
የደረሰ ጉዳት 

ደረጃ 5 (All) 
ደረጃ 5 (ES) 
ደረጃ 6 (MH) 

ደረጃ 5 (ES) 
ደረጃ 6 (MH) 

 መደባደብ (ምንም የመምታት ዞን) 
ደረጃ 4 (ES) 
ደረጃ 5 (MH) 

ደረጃ 5 (ES) 
ደረጃ 6 (MH) 

ደረጃ 5 (ES) 
ደረጃ 6 (MH) 

ደረጃ 5 (ES) 
ደረጃ 6 (MH) 

 የአልኮሆል/የመድኃኒት ፖሊሲን መጣስ 
(ይዞታ/አጠቃቀም) 

ደረጃ 5 (All) 
ደረጃ 5 (ES) 
ደረጃ 6 (MH) 

ደረጃ 5 (ES) 
ደረጃ 6 (MH) 

ደረጃ 5 (ES) 
ደረጃ 6 (MH) 

 የአልኮሆል/የመድኃኒት ፖሊሲን መጣስ (ስርጭት) 
ደረጃ 5 (ES) 
ደረጃ 6 (MH) 

ደረጃ 5 (ES) 
ደረጃ 6 (MH) 

ደረጃ 5 (ES) 
ደረጃ 6 (MH) 

ደረጃ 5 (ES) 
ደረጃ 6 (MH) 

ማበላሸት 
(ከአውቶቡስ በተወረወረ ነገር የሚደርስ ጥፋትን 
ያካትታል) ከ100 ዶላር በላይ የደረሰ ጉዳት 

ደረጃ 5 (ES) 
ደረጃ 6 (MH) 
ከ $100 በላይ ጉዳት 

ደረጃ 5 (ES) 
ደረጃ 6 (MH) 

ደረጃ 5 (ES) 
ደረጃ 6 (MH) 

ደረጃ 5 (ES) 
ደረጃ 6 (MH) 

በመንገድ ላይ ከድንገተኛ አደጋ መውጫ መውጣት 
ደረጃ 5 (ES) 
ደረጃ 6 (MH) 

ደረጃ 5 (ES) 
ደረጃ 6 (MH) 

ደረጃ 5 (ES) 
ደረጃ 6 (MH) 

ደረጃ 5 (ES) 
ደረጃ 6 (MH) 

ጥቃት 
ደረጃ 5 (ES) 
ደረጃ 6 (MH) 

ደረጃ 5 (ES) 
ደረጃ 6 (MH) 

ደረጃ 5 (ES) 
ደረጃ 6 (MH) 

ደረጃ 5 (ES) 
ደረጃ 6 (MH) 

 ብዙ ጥቃት (2 ወይም ከዚያ በላይ ተማሪዎች አንድ 
ላይ ሆነው አካላዊ ጥቃት)  

ደረጃ 5 (ES) 
ደረጃ 6 (MH) 

ደረጃ 5 (ES) 
ደረጃ 6 (MH) 

ደረጃ 5 (ES) 
ደረጃ 6 (MH) 

ደረጃ 5 (ES) 
ደረጃ 6 (MH) 

ወደ ረብሻ/ግርግር ማነሳሳት። 
ደረጃ 5 (ES) 
ደረጃ 6 (MH) 

ደረጃ 5 (ES) 
ደረጃ 6 (MH) 

ደረጃ 5 (ES) 
ደረጃ 6 (MH) 

ደረጃ 5 (ES) 
ደረጃ 6 (MH) 

ከጠመንጃ ሌላ የጦር መሳሪያ መያዝ 
ደረጃ 5 (ES) 
ደረጃ 6 (MH) 

ደረጃ 5 (ES) 
ደረጃ 7 (MH) 

ደረጃ 5 (ES) 
ደረጃ 7 (MH) 

ደረጃ 5 (ES) 
ደረጃ 7 (MH) 

የጦር መሳሪያ መያዝ መባረር (ሁሉም) መባረር (ሁሉም) መባረር (ሁሉም) መባረር (ሁሉም) 

 
*O.C.G.A. § 20-2-751.4 

ለደረጃ 1፣ 2፣ 3 እና 4 መዘዞች አውቶብስ-ተኮር ናቸው እና የትምህርት ቤት እገዳን አያካትትም። 
ለደረጃ 5፣ 6 እና 7 መዘዞች የአውቶቡስ መታገድ እና የትምህርት ቤት እገዳ ያስፈልጋቸዋል። 
(ES)-የአንደኛ ደረጃ ተማሪዎች ብቻ፣ (MH) የመካከለኛና ሁለተኛ ደረጃ ተማሪዎች፣ (ሁሉም) -የአንደኛ ደረጃ፣ 
መካከለኛ እና ሁለተኛ ደረጃ ተማሪዎች 
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የባህሪ ስልቶች፣ የዲሲፕሊን አማራጮች እና መዘዞች ማብራሪያ 
 

በትምህርት ቤት - የተጀመሩ ውጤቶች 
 

እያንዳንዱ ትምህርት ቤት DCSD የተማሪ ስነምግባር ደንብ የመከተል እና ተገቢውን የውጤት ደረጃዎችን እና የማስተካከያ ስልቶችን 
የመተግበር ሃላፊነት አለበት። 
 

ደረጃ 1 ውይይት፡ አስተዳዳሪ እና/ወይም መምህሩ ከተማሪው ወላጅ ወይም አማካሪ ጋር በስልክ፣ በኢሜል፣ በጽሁፍ ማስታወሻዎች 
ወይም ከሰው ጋር ስለ ተግሣጽ አሳሳቢነት ይነጋገራሉ። 
 

የሰራተኞች አባላት ከማንኛውም ከሚከተሉት ጥምር መካከል ኮንፈረንስ ማካሄድ ይችላሉ፡ 

መምህር/ተማሪ 

መምህር/ወላጅ 

መምህር/አማካሪ 

መምህር/ተማሪ/አስተዳዳሪ 

መምህር/ተማሪ/አማካሪ/ወላጅ 

አስተዳዳሪ/ተማሪ 

አስተዳዳሪ/ወላጅ 

ከአስተዳዳሪ/ወላጅ ጋር የስልክ ኮንፈረንስ 

ከአስተማሪ/ወላጅ ጋር የስልክ ኮንፈረንስ 

እንደ አስፈላጊነቱ ሌሎች ወገኖች 
 

ደረጃ 2 ስልቶች: ሁሉም ስልቶች ከእድሜ ጋር የሚስማሙ እና ባህሪን የሚወስኑ መሆን አለባቸው ። 
የትምህርት ስኬትን የሚደግፉ ግንኙነቶችን ይገንቡ 
ስለሚጠበቁ ነገሮች ውይይት፣ የክፍል ሂደቶችን እና የሚጠበቁ ነገሮችን ይገምግሙ 
የዓይን ግንኙነት 
ቅርበት፣ ከፍተኛ የክትትል ደረጃዎች 
የቃል ማስጠንቀቂያ፣ የሚጠበቁ ቅድመ-ትምህርት 
መካሪ 
ለክፍል/የግለሰብ ባህሪ አስተዳደር ሃሳቦች ከክፍል ደረጃ ቡድኖች/የትምህርት ቤት አማካሪ/የትምህርት ቤት ሳይኮሎጂስት/ጉዳይ አስተዳዳሪ አካል ጉዳተኛ 
ተማሪዎች ጋር ምክክር 
የማገገሚያ ልምዶች 
ማህበራዊነትን የሚደግፉ ባህሪያትን ያስተምሩ እና ተማሪዎች ራሳቸውን እንዲቆጣጠሩ ለማገዝ ወደ ማፈግፈግ ደህንነቱ የተጠበቀ ቦታ መጠቀም 
ለአለባበስ ኮድ፡ ወላጆች/አሳዳጊዎች ልብስ እንዲያመጡ ሊጠየቁ ወይም ትምህርት ቤት ተማሪ የሚለብስበት አማራጭ ልብስ ሊሰጥ ይችላል። 
 

 ደረጃ 3 ስልቶች: ሁሉም ስልቶች ከእድሜ ጋር የሚስማሙ እና ባህሪን የሚወስኑ መሆን አለባቸው ። 
 
*በDekalb County ትምህርት ቤት ዲስትሪክት የበጀት ግዴታዎች መሰረት ፕሮግራሞች ሊገኙ ይችላሉ። 
 

የታለመ የባህሪ ውል ተማሪው የተገለፀውን የባህሪ ችግር ለመፍታት አስፈላጊ ክህሎት እንዲያዳብር ለተጠቀሱ ግቦች፣ አላማዎች እና 
ውጤቶች ለተማሪው የጽሁፍ ውል ወይም እቅድ 

አንድ ቦታ መቀመጥ ተማሪን በዲሲፕሊን ምክንያት ማሰር ከትምህርት ሰዓት በፊት ወይም በኋላ (ቅዳሜዎችን ጨምሮ) 
በትምህርት ቤት ውስጥ ጣልቃ መግባት የቅዳሜ ትምህርት ቤት፣ የሥራ ምድብ፣ የባህሪ ድርሰቶች ወይም የመጓጓዣ ገደብ ሊያካትት ይችላል፣ ግን በዚህ 

አይወሰንም። 
የክልከላ ውል  ባህሪን ለማሻሻል መወሰድ ያለባቸውን እርምጃዎች የሚዘረዝር እና በትምህርት ቤት ሰራተኞች እና/ወይም 

ወላጅ/አሳዳጊ የሚሰጠውን ድጋፍ እንዲሁም ውሉ የሚገመገምበትን ቀን የሚገልጽ እና በተማሪው እና 
በወላጅ/አሳዳጊ መፈረም ያለበት የጽሁፍ መግለጫ 

መቆለፊያ  በግቢው ውስጥ በክፍል ውስጥ የሚረብሹ ወይም ወደ ክፍል የሚዘገዩ ተማሪዎች የተመደቡበት ቦታ ጥሰቱ 
በተከሰተበት ቀሪ ጊዜ ውስጥ 

ሽምግልና ወደ ግጭት ሽምግልና ማጣቀሻ 
መካሪ አወንታዊ አርአያ ለሚያስፈልገው ተማሪ ወጥ የሆነ ድጋፍ፣ መመሪያ እና እርዳታ የሚሰጥ አዋቂ ወይም ተማሪ። 
ለወላጆች የዲሲፕሊን ማስጠንቀቂያ ደብዳቤ ለዲሲፕሊን ጥፋቱ መታገድን ለመከላከል ከተወሰነ የመልካም ባህሪ ጊዜ ጋር ይፃፉ 

የሂደት ሪፖርት ለተማሪው እና ለወላጅ የተማሪውን እያንዳንዱን የክፍል እድገት የትምህርት እና የባህሪ እድገት ለተወሰነ ጊዜ 
እንዲከታተሉ እድል የሚሰጥ የሂደት ሪፖርት ወይም የምደባ ወረቀት። 

ሪፈራል ወደ ት/ቤት አማካሪ፣ የተማሪ ድጋፍ ቡድን፣ የተማሪ ድጋፍ አገልግሎቶች፣ የትምህርት ቤት ማህበራዊ ሰራተኛ፣ 
የIEP ግምገማ፣ የመገኘት ሰራተኛ ወይም ሌላ አግባብነት ያለው ሰራተኛ ሪፈራል 

የተገደበ እንቅስቃሴ በትምህርት ቤት እንቅስቃሴዎች እና ከሥርዓተ ትምህርት ውጭ ዝግጅቶች ወይም የጋራ ቦታዎችን ወይም ሌሎች 
የት / ቤቱን ክፍሎች መሳተፍን መከልከል 

የማገገሚያ ልምምድ በሰለጠነ አስተባባሪ የሚመራ የተዋቀረ ሂደት በአንድ ክስተት ውስጥ ያሉ ተሳታፊዎች የታሰቡትን እና ያልታሰቡትን 
ድርጊቶቻቸውን የሚመረምሩበት እና ጉዳቱን ለመጠገን እና ግንኙነታቸውን ወደነበረበት ለመመለስ በግለሰባዊ 
መፍትሄዎች ላይ ይወስናሉ። 
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ጥላ ማጥለቅለቅ ወላጅ/አሳዳጊ ከልጃቸው ጋር በትምህርት ቀን ለተስማሙበት ጊዜ በትምህርት ቤት ይከታተላሉ። 
ሠራተኞች  የተማሪውን ባህሪ ለማገናዘብ እና ምክሮችን ለመስጠት የትምህርት ቤት ሰራተኞች እና ምናልባትም ሌሎች ግለሰቦች 

ስብሰባ 
የአደንዛዥ ዕፅ አላግባብ መጠቀም ትምህርት 
እና የግጭት አፈታት 

የ *GRIP መርሀግብር ( በኃላፊነት ማደግ ፣ ዕድሎችን ማሳደግ) የግዴታ ተሳትፎ) 

የጊዜ ማብቂያ የተማሪውን ክፍል የመማር መብት በጊዜያዊነት መከልከል 
 

ተጨማሪ ስልቶች - የትምህርት ቤት ውሳኔዎች አጠቃቀም 

የአንኮቶታል መዝገብ (የአስተማሪ መዝገብ) የባህሪ ማረጋገጫ ዝርዝር 

በትምህርት ቤቶች ውስጥ ወደ ማህበረሰቦች ሪፈራል 

የምክር አገልግሎት 

እንቅስቃሴን ይገድቡ (ክትትል ያቅርቡ) 

ወደ ትምህርት ቤት ሳይኮሎጂስት ሪፈራል 

የተማሪውን መቀመጫ በክፍል/በአውቶብስ ውስጥ ማንቀሳቀስ 

ለሚቻለው ልዩ እትም ይገምግሙ። አቀማመጥ 

ወላጅ ትምህርት ቤቱን ጎብኝ እና ተማሪውን ጥላ 

በተቻለ 504 እቅድ ግምገማ 

ወላጅ ተማሪውን ወደ አውቶቡስ ማቆሚያው ያጅቡት 

ጥናት 

ወደ ትምህርት ቤት ነርስ ማጣቀሻ 

የተፃፉ የዲሲፕሊን ስራዎች 

የመርሐግብር ለውጥ 

* የትምህርት ቀን ማሻሻያ 

ለተጨማሪ ማሻሻያዎች IEP/ክፍል 504 እቅድን እንደገና ይጎብኙ 

የውጭ ኤጀንሲ ተሳትፎ (በወላጅ ተነሳሽነት) 

ግምገማ 
 

*ጥቅም ላይ የሚውለው የጣልቃ ገብነት ድካም ከታየ በኋላ በደረጃ 3 ድጋፍ ከተሰጠ በኋላ እና በታማኝነት ከተመዘገቡ በኋላ ነው፣ ወይም IEP 
ወይም 504 እቅድ ተፈጥሯል እና ይህ ስምምነት ላይ የተደረሰበት መጠለያ መሆኑን ያሳያል።. 

 

በትምህርት ቤት - የተጀመሩ ውጤቶች 
 

ማሳሰቢያ: እገዳዎች በትምህርት ቤት አስተዳዳሪዎች እንደ ተገቢነቱ ከትምህርት ቤት፣ ከትምህርት ቤት ውጭ ወይም የአውቶቡስ እገዳዎችን 
ሊያካትት ይችላል። 
 

ደረጃ 3 በት/ቤት ውስጥ ለ1-3 ቀናት መታገድ በትምህርት ቤት መታገድ ተጀመረ 
 

ደረጃ 4 ከ1-5 ቀናት መታገድ፣ ትምህርት ቤት መታገድ ተጀመረ 
 

ደረጃ 5 ከ6-10 ቀናት እገዳ (ከውል ጋር)፣ ትምህርት ቤት መታገድ የጀመረው በታለመ የባህሪ ውል ነው።  
 

ደረጃ 6 የረጅም ጊዜ እገዳ/የዲስትሪክት የፍትህ ሂደት ችሎት ያስፈልጋል  
 

ደረጃ 7 ማባረር/የዲስትሪክት የፍትህ ሂደት ችሎት ያስፈልጋል  
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የዲሲፕሊን ዓይነቶች ፍቺዎች 
 

የት/ቤት ውስጥ እገዳ 
"በትምህርት ቤት ውስጥ መታገድ" ማለት ተማሪውን ከመደበኛ ክፍል ማስወጣት እና በአካባቢው ትምህርት ቤት ውስጥ ወደ ት / ቤት እገዳ ሁኔታ መመደብ 
ማለት ነው። የተማሪው አስተማሪዎች የክፍል ስራዎችን በትምህርት ቤት ውስጥ ለማቋረጥ ይልካሉ። ተማሪው በትምህርት ቤት ውስጥ መታገድ ሲመደብ 
ከመደበኛ ትምህርት ውጭ እንቅስቃሴዎች ላይ መገኘት ወይም መሳተፍ አይችልም። 
 

አንድ አስተማሪ በትምህርት ቤት ውስጥ ከትምህርት ቤት መታገድ የተመደበ ተማሪ ወደ ክፍላቸው እንዲገባ (እንደ ላብራቶሪ ክፍሎች) እንዲፈቀድለት 
ሊጠይቅ ይችላል። የዚህ ጥያቄ መሰጠት አንድ ክፍል እንዳያመልጥ በጣም አስፈላጊ ከሆነ ወይም በኋላ ላይ አንድ ክፍል ሊዘጋጅ በማይችልበት ጊዜ ብቻ 
ነው። ርእሰ መምህሩ የመጨረሻው ውሳኔ አለው። 
 

ለአነስተኛ ጥፋቶች፣ ከትምህርት ቤት መታገድ ምትክ፣ እና በተማሪ ወይም በወላጅ ጥያቄ፣ ተማሪዎች የትምህርት ቤት አገልግሎት አማራጭ ሊሰጣቸው 
ይችላል (ማለትም፣ በትምህርት ቤት ግቢ ውስጥ ቆሻሻ ማንሳት፣ የምሳ ክፍል ጠረጴዛዎችን ማፅዳት፣ ወዘተ)፣ አገልግሎቱ ከእድሜ ጋር የሚስማማ፣ ክትትል 
የሚደረግበት እና የመጸዳጃ ቤት ተግባራትን አያካትትም። 
 

ከትምህርት ቤት ውጭ እገዳ 
“የአጭር ጊዜ መታገድ” ማለት በትምህርት ቤቱ አስተዳዳሪ በተደነገገው መሰረት ተማሪን ከትምህርት ቤት (ወይም ከትምህርት ቤት አውቶቡስ) ለ1-10 
የትምህርት ቀናት መወገድ ማለት ነው። 
 

በ1-3 ቀናት ውስጥ ያመለጡ የትምህርት ቤት ስራዎች ተማሪው ወደ ትምህርት ቤት ሲመለስ ሊካተት ይችላል። ከ4-10 የትምህርት ቀናት መታገድ፣ 
ወላጆች/አሳዳጊዎች የትምህርት ቤት ስራን ሊጠይቁ እና በትምህርት ሰአታት ውስጥ የትምህርት ቤቱን ስራ ሊወስዱ ይችላሉ። የአጭር ጊዜ እገዳ ላይ ያለ 
ተማሪ በትምህርት ቤት ንብረት ላይ አይፈቀድም እና በማንኛውም የትምህርት ቤት እንቅስቃሴዎች ወይም የትምህርት ቤት ተግባራት ላይ መሳተፍ አይችልም። 
 
“የረጅም ጊዜ እገዳ “ማለት አንድ ተማሪ ከትምህርት ቤት (ወይም የትምህርት ቤት አውቶቡስ) ከአስር የትምህርት ቀናት መባረር ነው ነገር ግን አሁን ካለው 
የትምህርት ሴሚስተር ሳይበልጥም። የረጅም ጊዜ እገዳ ለመተግር የወረዳ የፍትህ ሂደት ችሎት ያስፈልጋል። ወደ ተለዋጭ ትምህርት ቤት ያልተመደበ የረጅም 
ጊዜ እገዳ ተማሪ በችሎቱ መኮንን ፣ በዋና ተቆጣጣሪ / በተወካዩ ወይም በትምህርት ቦርድ ካልተፈቀደ በስተቀር የቤት ሥራን ፣ የማካካሻ ሥራ አይቀበልም ፣ 
ወይም የሰሚስተር ፈተናዎችን መውሰድ አይችልም፡፡ በረጅም ጊዜ እገዳ ላይ ያለ ተማሪ ወደትምህርት ቤቱ ንብረት እንዲገባ አይፈቀድም እና በማንኛውም 
የትምህርት ቤት እንቅስቃሴዎች ወይም በትምህርት ቤት ተግባራት ላይ መሳተፍ አይችልም። 
 

በአንዳንድ ሁኔታዎች (በአንድ ተማሪ በአንድ የትምህርት አመት ብቻ የተገደበ)፣ ጥፋቱ የተፈፀመው በአካዳሚክ የቀን መቁጠሪያ (ማለትም ከመጨረሻው 
ፈተና በፊት ወዲያውኑ) ከሆነ ርእሰ መምህሩ የተማሪውን እገዳ ለጊዜው ለሌላ ጊዜ ማስተላለፍ ይችላል። ይህ የክልል ወይም የፌደራል ህግን የሚጥሱ ወይም 
የጦር መሳሪያ፣ ጥቃት ወይም እፅን የሚያካትቱ ወንጀሎች ላይ አይተገበርም። 
 

ማባረር 
“መባረር” ማለት አንድ ተማሪ ከትምህርት ቤት (ወይም የትምህርት ቤት አውቶቡስ) ለተወሰነ ጊዜ ከአሁኑ ሴሚስተር ባሻገር መወገድ ማለት ነው፡፡ መባረር 
ለመተግበር የወረዳ የፍትህ ሂደት ችሎት ያስፈልጋል፡፡ በማባረሩ ወቅት አንድ ተማሪ በአማራጭ ትምህርት ቤት ወይም በምናባዊ ትምህርት ቤት እንዲከታተል 
ሊፈቀድለት ወይም ላይፈቀድለት ይችላል። 
 

አማራጭ ትምህርት ቤት 
ከአካባቢው ትምህርት ቤት ከአስር (10) በላይ የትምህርት ቀናት የተባረረ ተማሪ ለትምህርት፣ ለአካዳሚክ ድጋፍ እና ለምክር አገልግሎት በአማራጭ ትምህርት 
ቤት ሊመደብ ይችላል። ተለዋጭ ትምህርት ቤት ተማሪው ለመመረቅ የኮርስ ክሬዲት መስፈርቶችን እንዲያሟላ ተማሪው የአካዳሚክ ክፍሎችን እንዲወስድ 
ያስችለዋል። ተማሪው ተገኝቶ የአማራጭ የት/ቤት ምድባቸውን በተሳካ ሁኔታ ማጠናቀቅ እና ወደ አካባቢያቸው ትምህርት ቤት ወይም ወደ ሌላ ትምህርት 
ቤት መመለስ ወይም በማንኛውም ከመደበኛ ትምህርት ውጭ እንቅስቃሴዎች ላይ መከታተል ወይም በረጅም ጊዜ እገዳ ወይም መባረር መሰረት በአማራጭ 
ትምህርት ቤት መከታተል አለበት። 
 

ተማሪዎች ወደ አማራጭ ትምህርት ቤት ለመመደብ ከዲካልብ ካውንቲ ትምህርት ዲስትሪክት መውጣት/መውጣት አይችሉም። በአማራጭ ትምህርት ቤት 
የተመደቡ ተማሪዎች ወደተዘጋጀው የአካባቢ ትምህርት ቤት ከመመለሳቸው በፊት ትምህርታቸውን መከታተል እና በተሳካ ሁኔታ ማጠናቀቅ አለባቸው። 
ከትምህርት ዲስትሪክት የወጡ እና በኋላ የተመለሱ ተማሪዎች በዋና ተቆጣጣሪው ወይም በተወካዩ ፈቃድ በተነፃፃሪ ተለዋጭ ሁኔታ ውስጥ ካልተመዘገበ 
በስተቀር ዋናውን ስራ እንዲያጠናቅቁ ወዲያውኑ ወደ ሌላ ትምህርት ቤት ይመደባሉ። እንዲሁም፣ በችሎቱ ሹሙ ውሳኔ መሰረት ተማሪው ወደ ቀድሞ 
ትምህርት ቤታቸው እንዲመለስ ሊፈቀድለት ይችላል። 
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ክልከላ 

“የሙከራ” ማለት ተማሪው ጥሩ ባህሪን እንዲጠብቅ በሚጠበቅበት የሙከራ ጊዜ ውስጥ መቀመጡ ነው። በማስረጃ ተደግፎ የተገኘ ተማሪ የተወሰኑ ወንጀሎችን 
ሲጥስ በትምህርት ቤቱ አስተዳዳሪ፣ ሰሚ ሹም፣ የዲሲፕሊን ርምጃ ገምጋሚ ኮሚቴ ወይም የትምህርት ቦርድ በሙከራ ላይ ሊቀመጥ ይችላል። በሙከራ ላይ 
እያለ የአካባቢያዊ ትምህርት ቤት ወይም የትምህርት ቤት ዲስትሪክት ህግ መጣስ ተጨማሪ የዲሲፕሊን እርምጃን ሊያስከትል ይችላል፣ ወደ ዲስትሪክት 
የፍትህ ሂደት ችሎት መቅረብን ጨምሮ። በዲስትሪክት አቀፍ የሙከራ ጊዜ ውስጥ የገባ ተማሪ እስከ መባረር ድረስ ተጨማሪ የዲሲፕሊን እርምጃ ሊወሰድበት 
ይችላል። 
 
በትምህርት ቤት እንቅስቃሴዎች ላይ ገደቦች 
የታገዱ ወይም የተባረሩ ተማሪዎች የፕሮም ወይም የምረቃ ዝግጅቶችን ጨምሮ፣ እነዚህ በእገዳው ወይም በመባረሩ ወቅት የሚከሰቱ ከሆነ በማንኛውም 
በትምህርት ቤት በሚደገፉ ተግባራት ላይ እንዲሳተፉ አይፈቀድላቸውም፡፡ አንድ ወላጅ ወይም አሳዳጊ በጥሩ ምክንያት ተማሪው በት / ቤት በሚደገፉ 
ተግባራት እንዲሳተፍ ለትምህርት ቤቱ ርዕሰ መምህር አቤቱታ ማቅረብ ይችላሉ። ከርእሰ መምህሩ ፈቃድ ከተከለከሉ ወላጁ ወይም አሳዳጊው ለመጨረሻው 
ውሳኔ አግባብ ላለው የክልል ዋና ተቆጣጣሪ ይግባኝ ማለት ይችላሉ። 
 
መለዋወጫ 
በማስረጃ ቀዳሚነት ላይ በመመስረት፣ ተማሪው የDCSD የተማሪ ስነምግባር ደንብ ጥሰትን ከረዳ፣ ካቀደ፣ ከተሳተፈ፣ ቢመክር፣ ካነሳሳ፣ ካማከረ፣ እና/ ከመጣ 
የDSCD የተማሪ ስነምግባር ደንብጥሰት አጋዥ ሆኖ ሊገኝ ይችላል። የተማሪ መለዋወጫ እንደዚህ አይነት ጥፋቶችን ለመፈጸም ንቁ ተሳትፎ ካደረጉ ተማሪዎች 
ጋር ተመሳሳይ ቅጣቶች ይደርስባቸዋል። 
 
ራስን መከላከል 
የተማሪ የኃይል አጠቃቀም ወይም ሀይል ለመጠቀም ማስፈራራት ሌላ ሰው ህገወጥ ሀይል ስለሚጠቀም እራሱን ወይም ሦስተኛ ሰው ለመከላከል 
ማስፈራሪያ ወይም ኃይል መጠቀም አስፈላጊ ነው ብሎ በምክንያታዊነት እስካመነ ድረስ ትክክል ሊሆን ይችላል፡፡ O.C.G.A. §16-3-21. የት / ቤት 
ዲስትሪክት ሰራተኞች በአከባቢው ጣልቃ ለመግባት በተገኙበት ወቅት እንዲህ ዓይነቱ ትክክለኛ / ማስፈራሪያ የኃይል አጠቃቀም አግባብነት የጎደለው 
ሊሆን ይችላል። ሆኖም ፣ ተማሪው በሁኔታዎች ውስጥ አስፈላጊ ከሚመስለው በላይ ኃይልን መጠቀም የለበትም። ከሠራተኞች ጣልቃ ገብነት በኋላ 
የኃይል አጠቃቀም እንደቀጠለ ራስን መከላከል እንደ መከላከያ አያገለግልም፡፡ አንድ ተማሪ ራሱን የመከላከል ምክንያት ሲያቀርብ ራስን የመከላከል 
እርምጃ መውሰዱን ማረጋገጥ የተማሪው ሃላፊነት ነው። በሁኔታዎች ውስጥ ራስን መከላከል እንደ ትክክለኛ ምክንያት ከተወሰደ ተማሪው በማስረጃ ብዛት 
አጥፊ ሆኖ አይገኝም እናም ለዚያ ጥፋት ምንም ዓይነት ቅጣት አይሰጥም፡፡ 
 
ሽንት ቤት እና የመቆለፊያ ክፍሎች 
በዚህ DCSD የተማሪ ስነምግባር ደንብ የተዘረዘሩት ሁሉም ጥፋቶች በትምህርት ቤት መጸዳጃ ክፍሎች እና መቆለፊያ ክፍሎች ውስጥ በተማሪ ባህሪ ላይ 
ተፈጻሚ ይሆናሉ። ተማሪዎች መጸዳጃ ቤቶችን ንፁህ እና ደህንነታቸውን ለመጠበቅ እንዲረዱ ይጠበቅባቸዋል። እንዲሁም፣ ተማሪዎች በመጸዳጃ ቤት ውስጥ 
የሚረብሹ፣ ደህንነታቸው ያልተጠበቁ እና/ወይም ንጽህና ያልሆኑ ሁኔታዎችን ለአስተዳዳሪ ሪፖርት ማድረግ ይጠበቅባቸዋል። 
 
በመቆለፊያ ክፍሎች ውስጥ ምንም ሞባይል ስልኮች፣ ካሜራዎች፣ ቪዲዮ መቅረጫዎች ወይም ካሜራዎች አይፈቀዱም። ከርዕሰ መምህሩ ፈቃድ ውጭ ማንም 
ሰው በማንኛውም የትምህርት ቤት አካባቢ የሌሎች ሰዎችን ፎቶ ወይም ቪዲዮ እንዲያነሳ እንደማይፈቀድ ሊታወቅ ይገባል ። 

 
የተማሪ ተግሣጽ ሂደቶች 
ተማሪዎች ከሕዝብ ትምህርት ቤት ከመታገዳቸው/ከመባረራቸው በፊት የተወሰኑ የፍትህ ሂደቶችን የማግኘት መብት አላቸው። የሥርዓት ጥበቃው መጠን 
የሚወሰነው ከትምህርት ቤት መታገድ/መባረሩ ለምን ያህል ጊዜ እንደሚቆይ ነው። ለምሳሌ፣ ለአስር የትምህርት ቀናት ወይም ከዚያ ባነሰ ጊዜ መታገድ፣ 
የዩናይትድ ስቴትስ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ዝቅተኛ የፍትህ ሂደት ብቻ እንደሚያስፈልግ ወስኗል። 
 
የዴካልብ ካውንቲ ትምህርት ቤት ዲስትሪክት ለተማሪዎች ሕጉ ከሚጠይቀው በላይ የላቀ የፍትህ ሂደትን የሚፈቅዱ የሥርዓት መከላከያዎችን ወስዷል። 
ሂደቶቹ በሚከተሉት ክፍሎች ውስጥ ተገልጸዋል። 
 
የትምህርት ቤት አስተዳደር የእገዳ ሂደት 
 

የትምህርት ቤት አስተዳደራዊ የእገዳ ሂደት የሚካሄደው ተማሪው ከትምህርት ቤት እገዳ፣ ከትምህርት ቤት ውጭ እገዳ ወይም የአውቶቡስ እገዳ እስከ አስር 
(10) ቀናት ወይም ሌሎች ተገቢ ውጤቶች ከመሰጠቱ በፊት ነው። ጥሰቱ ከአስር (10) ቀናት በላይ ተጨማሪ መታገድን የሚጠይቅ ከሆነ፣ ለረጅም ጊዜ እገዳ 
ወይም መባረር በት/ቤቱ ርእሰመምህር መቅረብ አለበት። 
 

ለታገደ ስብሰባ በትምህርት ቤቱ አስተዳደራዊ የፍትህ ሂደት ተማሪው ላይ የቀረበበት ክስ፣ ማን እንደከሰሰ፣ ወንጀሉን የተመለከተው እና ምን ዓይነት 
የስነምግባር እርምጃ እንደሚወሰድ በቃል በቃል ለተማሪው ይነገረዋል፡፡ ተማሪው ታሪኩን ለመናገር እድል ይሰጠዋል፡፡ የዲሲፕሊን እርምጃ ከተወሰደ 
የተማሪው ወላጅ / አሳዳጊ ይጠራሉ። ምስክሮች (በሚመለከታቸው ጊዜ) ክስተቱ ከተከሰተ በኋላ በተቻለ ፍጥነት የቃል እና / ወይም የጽሑፍ መረጃዎችን 
እንዲያቀርቡ ይጠየቃሉ፡፡ 
 
የዲሲፕሊን ቡድን ስብሰባ (DTM) 
 
አንድ ርዕሰ መምህር ከትምህርት ቤቱ ለረጅም ጊዜ እገዳ / ማባረር ሲመክር እና የዲሲፕሊን ችሎቱ ሊተው በሚችልበት ጊዜ ርዕሰ መምህሩን / ተወካዩን ፣ 
የተማሪውን የባህሪ ባለሙያ እና / ወይም ከተማሪ ዲሲፕሊን ስርዓት ሌላ ተወካይ እና ወላጅ / አሳዳጊን ያካተተ የዲሲፕሊን ቡድን ስብሰባ (DTM) እገዳው 
ከተጣለበት የመጀመሪያ በአምስት (5) ቀናት ውስጥ ለወላጅ / ሞግዚት ይዘጋጃል። ተማሪው በሚቻልበት ቦታ ሊጠራ ይችላል። ርዕሰ መምህር / ተወካዩ 
የተከሰተውን ሁኔታ ከተመረመረ በኋላ በተቻለ ፍጥነት ለተማሪ ድጋፍ ቡድን አስተባባሪ ወይም ለዋና ተቆጣጣሪ ተወካይ ያሳውቃል፡፡ የርእሰ መምህሩ / 
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ተወካዩ በዲሲፕሊን ቡድን ስብሰባ DTM ወቅት ወይም ከዛ በፊት የሚከተሉትን ሰነዶች ለ MTSS / RTI አስተባባሪ ወይም ለተቆጣጣሪ ወኪል ማቅረብ 
አለባቸው፡ የምስክር / የተማሪ መግለጫዎች; የተማሪው ቋሚ መዝገብ ወቅታዊ ቅጅ; የተማሪው የፈተና ውጤት ካርድ ቅጅ; የተማሪው የአካዳሚክ ወቅታዊ 
ሁኔታ እና በሁሉም ክፍሎች ውስጥ የስነምግባር ደረጃዎች (የሂደት ሪፖርቶች); የመጣበት እና የቀረበትን ቀኖች (የተፈቀደ እና ያልተፈቀደ መቅረት); ያረፈደበት 
እና የክፍል ውስጥ ትምህርት ያልተገኘበት ብዛት; የማቆያ ምደባዎች ከምክንያቶች ጋር; የዲሲፕሊን ፣ የተሳትፎ እና የአካዳሚክ መዛግብትን ፣ እና በአከባቢው 
ት / ቤት የ SST ሪፈራል ፣ የምክር ክፍለ ጊዜዎችን እና የወላጅ / አሳዳጊ ስብሰባዎችን ከቀናት ፣ ምክንያቶች እና ውጤቶች ጋር የሚጠቅሱ ተጨባጭ መረጃዎች 
ጨምሮ የተደረጉ ጣልቃ-ገብነቶች፤ የፖሊስ ሪፖርት ቅጅ; የልዩ ትምህርት ፣ ክፍል 504 ወይም የ SST ሁኔታ (ማንኛውም በእነዚህ ፕሮግራሞች ውስጥ ንቁ 
ተሳትፎ ወይም ሪፈራል); የ SST ሪፖርቶች; የትምህርት ቤቱ አስተዳደሮች የቅጣት ማበረታቻ እና ከጉዳቱ ጋር ተያያዥነት ያላቸውን ማናቸውም ሌሎች 
መረጃዎች ወይም ማስረጃዎችን ያካተተ በአሁኑ ጊዜ የተፈቀደ የእገዳ ደብዳቤ ቅጅ። 
 
የዚህ ስብሰባ ዓላማ ቡድኑ በትምህርት ቤቱ በተጠናቀቀው ምርመራ ፣ በተሰጠው የዲሲፕሊን አሰራር እና በተማሪው እና / ወይም በወላጅ / በአሳዳጊው 
የቀረበውን ማንኛውንም መረጃ ለመወያየት ነው፡፡ ይህ የወላጅ ኮንፈረንስ እንደመሆኑ የተማሪው ወይም የወላጆቹ የሕግ አማካሪ አይገኝም፡፡ የ MTSS / RTI 
አስተባባሪ እና / ወይም ሌላ የወረዳ ዲስትሪክት የተማሪ ዲሲፕሊን ተወካይ ለ DTM ምክንያታዊ የጊዜ ገደብ ሊወስኑ ይችላሉ ፣ እናም መፍትሄው እንደሌለው 
ከተረጋገጠ DTM ን ሊያጠናቅቅ ይችላል፡፡ ወላጅ / አሳዳጊ እና ትምህርት ቤቱ ስለ ዲሲፕሊን ውጤቱ ስምምነት ላይ መድረስ ከቻሉ ስምምነቱ በተማሪዎች 
ግንኙነት ዳይሬክተር ፀድቆ ወላጁ / አሳዳጊው አቤቱታ መስማቱ እንዲቀር በፅሁፍ ካቀረቡ በኋላ ችሎቱ ይሰረዛል፡፡ ወላጁ / አሳዳጊው በዲሲፕሊን ውጤቱ 
እና በ DTM የመጨረሻ ውጤት የማይስማሙ ከሆነ ወይም ወላጁ / አሳዳጊው በ DTM ላይ የማይገኝ ከሆነ ችሎቱ እንደታቀደው ይቀጥላል፡፡ የዲሲፕሊን 
ቡድን ስብሰባዎች የተለያዩ የመግባቢያ ዘዴዎችን በመጠቀም ሊካሄዱ ይችላሉ፡፡ DTM በዚህ ኮድ እንደተመለከተው ካልተከሰተ ወይም ካልተከሰተ ችሎቱ 
እንደታቀደው ይቀጥላል፡፡ 
 
የዲስትሪክት የሂደት ችሎት 
 

በአካል እና በምናባዊ ዲስትሪክት የፍትህ ሂደት ችሎቶች የተማሪን ስነምግባር ጥሰት በተመለከተ ማስረጃ በሚሰማ በችሎቱ ባለሥልጣን ይከናወናል ፣ ጥፋቱ 
ከተረጋገጠ ከአሥር (10) የትምህርት ቀን እገዳ የሚበልጥ ተግሣጽ ሊጠይቅ ይችላል። የአቤቱታ መኮንኖች በተቆጣጣሪው የተሾሙ ሲሆን ስለጥፋቱ ቀድሞ 
ኪያቁ አይገባም። የአቤቱታ መኮንን ከችሎቱ በፊት ስለጥፋቱ ካወቀ የአቤቱታ መኮንኑ ማስረጃውን መስማት እና ያለ አድልዎ ውሳኔ ላይ መድረሱን እንደሚችል 
ካረጋገጠ ሊቀጥል ይችላል፡፡ 
 

አንድ የትምህርት ቤት ርዕሰ መምህር አንድ ተማሪ ለዲስትሪክት የፍትህ ሂደት ችሎት ሲጠቁም ፣ ጥቆማው ችሎቱ በሚሰማት ባለሥልጣን ተገምግሞ፤ ችሎት 
ይኑር አይኑር ተብሎ ይወሰናል። የት / ቤቱ ዲስትሪክት እና ወላጆች / አሳዳጊዎች በጋራ ለማራዘም እስካልተስማሙ ድረስ ሁሉም ችሎቶች ከዲሲፕሊን 
እርምጃ ወይም በትምህርት ቤት ተነሳሽነት በትምህርት ቤት መኮንን (SRO) ከተያዙ ከአስር የትምህርት ቀናት ባልበለጠ ጊዜ ውስጥ መካሄድ አለባቸው። 
ችሎት የሚካሄድ ከሆነ ተማሪው እና ወላጁ / አሳዳጊው ችሎቱ የመስማት ቀን ፣ ሰዓት እና ቦታ ፣ ጥፋቶች እና ሊሆኑ የሚችሉ ምስክሮች ዝርዝር በቃል እና 
በጽሑፍ ማስታወቂያ ይሰጣቸዋል፡፡ 
 

የወረዳ የፍትህ ሂደት ችሎት ምስጢራዊ እና ለህዝብ ክፍት አይደለም፡፡ ተማሪው ፣ ወላጁ ወይም አሳዳጊው ወይም የጽሑፍ የወላጅ ፈቃድ ያለው የወላጅ 
ተወካይ እና ምስክሮቻቸው በችሎቱ ላይ ሊገኙ ይችላሉ ፣ ግን ሌሎች የተማሪው ዘመድ ወይም ጓደኞች እንዲገኙ አይፈቀድላቸውም፡፡ ሂደቶች በኤሌክትሮኒክ 
መንገድ ይመዘገባሉ፡፡ የትምህርት ቤቱ ዲስትሪክት በችሎቱ ት/ቤቱን ወክለው የሚመሰክሩ ምስክሮችን መጥራት ይችላል፡፡ ተማሪው እና ወላጁ / ሞግዚቱም 
ምስክሮችን ይዘው ሊመጡ ይችላሉ፡፡ የአቤቱታ መኮንኑ ምስክሮች ለተመለከቱት ክሶች አግባብነት ያለው የምስክርነት ቃል ስለመኖራቸው ውሳኔ ይሰጣል፡፡ 
ተማሪው ወይም ወላጁ / አሳዳጊው የት / ቤት ዲስትሪክት ሰራተኞች ወይም ሌሎች ተማሪዎች በችሎቱ ላይ እንዲመሰክሩ ከፈለገ ለእነዚህ ሰዎች መጥሪያ 
የሚያዘጋጀውን የት / ቤት አስተዳደርን ማነጋገር አለባቸው፡፡ እንዲመሰክር ለተጠየቀው ተማሪው የወላጅ ፈቃድ መጠየቅ እንዲቻል ወላጁ / አሳዳጊው ችሎቱ 
ከመሰማቱ በ 48 ሰዓታት ውስጥ ለት / ቤቱ ማሳወቅ አለበት፡፡ በዲስትሪክቱ የፍትህ ሂደት ችሎት ላይ የሚመሰክሩ ምስክሮች ያ ምስክር በሁኔታው ካልተከሰሰ 
ወይም ክስ ካልተመሰረተ በስተቀር በችሎቱ ጠበቃ እንዲኖራቸው አይፈቀድላቸውም፡፡ 
 

በዲስትሪክቱ የፍትህ ሂደት ችሎት የቀረቡት ማስረጃዎች እንደ አደንዛዥ ዕፅ ወይም መሣሪያ የምስክርነት ቃል፣ ፎቶግራፎች፣ ቀረጻዎች ያሉ አካላዊ 
ማስረጃዎችን እና አግባብነት ያላቸው ሰነዶች ፣ ለምሳሌ የምስክርነት መግለጫዎች ፣ የምርመራ ሪፖርቶች እና የተማሪው ወቅታዊ ስነ-ስርዓት እና አካዳሚክ 
መዝገብ ሊያካትቱ ይችላሉ። የትምህርት ቤቱ ዲስትሪክት በተማሪው ላይ የሚፈጸሙትን ጥሰቶች “በማስረጃ ብዛት” የማረጋገጥ ሸክም አለበት። ተማሪው 
በዲስትሪክቱ የፍትህ ሂደት ችሎት በራሱ ወጪ አማካሪ የመወከል መብት አለው። ወላጁ / አሳዳጊው አቤቱታ ከመሰማት ቢያንስ 48 ሰዓታት በፊት በችሎቱ 
ሂደት ውስጥ የሕግ ተወካይ እንደሚኖራቸው ለተማሪ ግንኙነት መምሪያ ማሳወቅ አለባቸው እንዲሁም ጠበቃው አቤቱታ ከመሰማት ቢያንስ 48 ሰዓታት 
በፊት ለተማሪዎች ግንኙነት መምሪያ መግቢያ ማቅረብ አለባቸው፡፡ ማስታወቂያ አለመሰጠቱ ችሎቱ ለሌላ ጊዜ እንዲተላለፍ እና ወደኋላ እንዲመለስ ሊያደርግ 
ይችላል ትምህርት ቤቱ ማንኛውንም አስፈላጊ ዝግጅት እና / ወይም የዲስትሪክት ጠበቃን መርሐግብር ማስያዝ እንዲችል። በዲስትሪክቱ የፍትህ ሂደት ላይ 
የትምህርት ቤቱ ዲስትሪክት ብዙውን ጊዜ በጠበቃ አይወክልም ፣ ግን በአንዳንድ ሁኔታዎች ጠበቃ ሊኖር ይችላል። 
 

የዲስትሪክቱ የፍትህ ሂደት ችሎት ከፍርድ ቤት የፍርድ ሂደት ጋር ተመሳሳይ መሆን አይጠበቅበትም ፣ እናም የ Georgia ማስረጃ ህግ ጥብቅ ህጎች አይተገበሩም። 
ተማሪው ጥፋት የሰራ መሆኑን ወይም አለመሆኑን እና ቅጣት እንደሚሰጥ ወይም እንማይሰጥ ለመወሰን ሁሉም ወገኖች የአቤቱታ መኮንኑን ለመርዳት 
አግባብነት ያለው መረጃ ሊያቀርቡ ይችላሉ። የቀረበው መረጃ ተዛማጅነት በተመለከተ የአቤቱታ መኮንኑ የመጨረሻውን ውሳኔ እንዲያደርግ ፈቃድ 
ተሰጥቶታል፡፡ በችሎቱ ላይ በቀረበው ማስረጃ ብዛት ላይ በመመስረት ፣ የአቤቱታ መኮንኑ የት / ቤቱ ህጎች መጣሳቸውን ይወስናል እና የሚጣልበትን ቅጣት 
ይለያል፡፡ 
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በሁለቱም ወገኖች በኩል ማስረጃ ከቀረበ በኋላ እያንዳንዱ ወገን የመዝጊያ ክርክር የማድረግ እድል ይሰጠዋል፡፡ ከዚያ ችሎቱ ይጠናቀቃል ፣ ተማሪው በማስረጃ 
ብዛት ጥፋት ከተገኘበት የአቤቱታ መኮንኑ ጥሰት መኖሩን እና ተገቢ የሆነ ቅጣት ለመወሰን በግል ይመክራል። ተማሪው የትምህርት ቤቱን ደንብ የማይጥስ 
ሆኖ ከተገኘ ተማሪው ወደ ትምህርት ቤቱ እንዲመለስ ይፈቀድለታል። ተማሪው ጥሰት ከተገኘበት የአቤቱታ መኮንኑ ተከሳሹን በአመክሮ ወደ ትምህርት ቤት 
ከመላክ እስከ ከትምህርት ቤቱ ዲስትሪክት እስከ ማባረር ድረስ ያለውን የቅጣት እርምጃ ሊወስድ ይችላል። ውሳኔውን ለመቀበል ወላጆች / አሳዳጊዎች 
በሚቀጥለው የትምህርት ቀን ቢሮውን ሊያነጋግሩ ይችላሉ። ችሎቱ ከተካሄደ በአስር ቀናት ውስጥ ለተማሪው ወላጅ / አሳዳጊ ደብዳቤ ይላካል፡፡ የተማሪው 
ወላጅ / አሳዳጊ በ 5823 Memorial Drive, Stone Mountain, Georgia, 30083 ላይ ለ DeKalb ካውንቲ ትምህርት ቤት ዲስትሪክት የበላይ ተቆጣጣሪ 
የጽሑፍ ጥያቄ በማቅረብ የአቤቱታ መኮንኑን ውሳኔ ለትምህርት ቦርድ ይግባኝ ማለት ይችላሉ፡፡ ይህ ጥያቄ ውሳኔው ከተሰጠበት ቀን በሃያ (20) የቀን 
መቁጠሪያ ቀናት ውስጥ መቅረብ አለበት፡፡ 
 
ይግባኝ ለDEKALB የትምህርት ቦርድ 
 
የተማሪው ወላጅ / አሳዳጊ በ 5823 Memorial Drive, Stone Mountain, Georgia, 30083 ላይ ለ DeKalb ካውንቲ ትምህርት ቤት ዲስትሪክት የበላይ 
ተቆጣጣሪ የጽሑፍ ጥያቄ በማቅረብ የአቤቱታ መኮንኑን ውሳኔ ለትምህርት ቦርድ ይግባኝ ማለት ይችላሉ፡፡ ይህ ጥያቄ በሃያ (20) የቀን መቁጠሪያ ቀናት 
(ቅዳሜና እሁድ፣ ህዝባዊ እና ህጋዊ በዓላትን ጨምሮ) ውሳኔው በሰሚ ሹም ከተሰጠበት ቀን ጀምሮ መቅረብ አለበት። የጽሑፍ የይግባኝ ማስታወቂያ ምክንያቱ 
ከማንኛውም የድጋፍ ክርክሮች ጋር ፣ የአቤቱታ መኮንን ውሳኔ ትክክል አይደለም የሚባለው ለምን እንደሆነ መዘርዘር አለበት፡፡ ማስታወቂያው የይግባኝ 
ሰሚውን ክርክር የሚደግፈው የመዝገቡ ክፍል ወይም ክፍሎች ምን እንደሆነ በበለጠ መግለፅ አለበት፡፡ አዲስ ማስረጃ አይፈቀድም፡፡ 
 
የ DeKalb ትምህርት ቦርድ መዝገቡን በመገምገም የይግባኝ ጥያቄው ከተቀበለበት ቀን ጀምሮ ቅዳሜና እሁድን እና ህዝባዊ እና ህጋዊ በዓላትን ሳይጨምር 
በአስር (10) ቀናት ውስጥ ውሳኔውን በጽሁፍ ይሰጣል፡፡ የ DeKalb የትምህርት ቦርድ ውሳኔ በዲስትሪክቱ የፍትህ ሂደት ወቅት በቀረበው መዝገብ ላይ ብቻ 
የተመሠረተ ነው። የ DeKalb ትምህርት ቦርድ ምንም አዲስ ማስረጃ አይመለከትም ወይም ማንኛውንም የቃል ክርክር አይሰማም ፤ ሆኖም የይግባኙን ፋይዳ 
በተመለከተ የጽሑፍ ክርክሮች ሊቀርቡ ይችላል፡፡ የ DeKalb ትምህርት ቦርድ የአቤቱታ መኮንን ውሳኔን የማረጋገጥ ፣ የመሻር ወይም የማሻሻል ስልጣን 
አለው። የ DeKalb ካውንቲ ትምህርት ቤት ዲስትሪክት የበላይ ተቆጣጣሪ በዲካልብ የትምህርት ቦርድ ውሳኔ ከሰጠ በሰላሳ (30) የቀን መቁጠሪያ ቀናት ውስጥ 
የይግባኝ ማስታወቂያ በጽሁፍ ለክልል የትምህርት ቦርድ ይግባኝ ካልተደረገ በስተቀር የ DeKalb ቦርድ ውሳኔ የመጨረሻ ይሆናል፡፡ ይግባኙ የሚከተሉትን 
መግለጽ አለበት፡ በክርክር ላይ ያለው ጥያቄ; የአከባቢው ቦርድ ውሳኔ እና ውሳኔው ይግባኝ የሚጠየቅበት ምክንያቶች አጭር መግለጫ፡፡ የዚህ የይግባኝ 
ማስታወቂያ ይዘቶች እና በ Georgia የስቴት ትምህርት ቦርድ ያለው አሰራር በ O.C.G.A. § 20-2-1160 እና የስቴት ቦርድ ደንብ 160-1-3-.04 ላይ ተገልጸዋል። 
 
የዲስትሪክቱ የፍትህ ሂደት ችሎት ግልባጭ ይደረጋል ይግባኝ ካለ ብቻ ነው። የተማሪው ወላጅ/አሳዳጊ ወይም ጠበቃ የችሎቱን ኦዲዮ ቅጂ በተማሪዎች 
ግንኙነት ክፍል ሊጠይቁ ወይም የጽሁፍ ግልባጭ በራሳቸው ወጪ ማዘዝ ይችላሉ። 
 
የዲስትሪክት የሂደት ሂደት መቋረጥ 
 
ወላጅ/አሳዳጊ እና ተማሪ የዲስትሪክቱን የፍትህ ሂደት ችሎት መተው እና ለክስተቱ ተገቢውን ውጤት መቀበል የዲስትሪክት የፍትህ ሂደት ችሎት መሰረዝን 
በማጠናቀቅ እና በመፈረም ሊመርጡ ይችላሉ። ይህንን ይቅርታ በማስረከብ፣ ወላጅ/አሳዳጊ እና ተማሪው በውሳኔው ተስማምተው ከዚያ ክስተት ጋር በተያያዘ 
ወደፊት የሚነሱትን ተግዳሮቶችን እና ይግባኞችን ይተዋሉ። 
 
 
የአካል ጉዳተኛ ተማሪዎች፡ 
 
በ IDEA ስር የልዩ ትምህርት አገልግሎቶችን ለሚቀበሉ ተማሪዎች እና በአንቀጽ 504 ስር የተያዙ የአካል ጉዳተኛ ተማሪዎች የዲሲፕሊን አሰራሮች ከላይ 
ከተዘረዘረው ጋር ተመሳሳይ ቢሆንም የሚከተሉት ተጨማሪ ደረጃዎች አሉት፡ 
 
ለአካል ጉዳተኛ ተማሪዎች (መሳሪያዎች፣ አደንዛዥ እጾች እና ከባድ የአካል ጉዳት) ልዩ ሁኔታዎች 
 
1. የአካባቢው የትምህርት ቤት አስተዳደር ሰራተኞች ተማሪው መሳሪያ፣ አደንዛዥ እፅ ወይም በሌላ ግለሰብ ላይ ከባድ የአካል ጉዳት ያደረሰ መሆኑን ማወቅ 

አለባቸው። አዎ ከሆነ፣ ወደ A & B ይቀጥሉ።  
 

A. የልዩ ትምህርት ዳይሬክተር/የዲስትሪክት 504 አስተባባሪ ከላይ የተጠቀሱትን ቀስቅሴዎች ወዲያውኑ ማሳወቅ አለበት። 

• የልዩ ትምህርት/ክፍል 504 የዲስትሪክት ሰራተኞች ሁኔታውን መርምረው ለአካባቢው ትምህርት ቤት መመሪያ ይሰጣሉ። 

• የዲስትሪክቱ ሰራተኞች እና የአካባቢ ትምህርት ቤት ሰራተኞች የድርጊት መርሃ ግብር ለመወሰን ይተባበራሉ። 
B. ልዩ ትምህርት/504 አስተባባሪ በትምህርት ቦታ ላይ ድንገተኛ ለውጥ ካስፈለገ የአካባቢውን ትምህርት ቤት ያነጋግራል። 
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2. የልዩ ትምህርት መምህር(ዎች)፣ የIEP ጉዳይ አስተዳዳሪ ወይም የሴክሽን 504 ሰብሳቢ ስለመከሰቱ ይነገራቸዋል። 

3. አካል ጉዳተኛ ተማሪ ወደ ወረዳ የፍትህ ሂደት ችሎት ከተላለፈ ፣ የት / ቤቱ አስተዳዳሪ የማብራሪያ / የመወሰን ስብሰባ የጊዜ ቀጠሮ ለማስያዝ 
የትምህርት ቤቱን ዋና መምህር ለልዩ ትምህርት / ክፍል 504 ሊቀመንበር ያነጋግራል፡፡ 

4. ባህሪው የአካል ጉዳተኝነት መገለጫ እንዳልሆነ ከተረጋገጠ በ IDEA 2004 የተማሪውን የትምህርት መብት መሰረት በማድረግ ለዲስትሪክት 
የፍትህ ሂደት ችሎት በትምህርት ቤቱ ርእሰመምህር ምክረ ሃሳብ ይሰጣል። ባህሪው የአካል ጉዳተኝነት መገለጫ ከሆነ፣ ተጨማሪ የምደባ ውሳኔዎች 
በIEP ግምገማ ኮሚቴ ወይም ክፍል 504 ቡድን ይወሰዳሉ። 

 
 
ከመባረር፣ ከታሰረ ወይም ከሌሎች ልዩ ሁኔታዎች በኋላ ለሚመለሱ ተማሪዎች የተማሪ አቀማመጥ ፕሮቶኮል 
 
በእስር ወይም በእስር ምክንያት ከትምህርት ቤት የወጡ ተማሪዎች ወደ አካባቢያቸው ትምህርት ቤት ከመመለሳቸው በፊት የሽግግር ጊዜ ያስፈልጋቸዋል። 
በተጨማሪም፣ የአሁን ተማሪ በትምህርት ቤት መገኘት በትምህርት ቤቱ ውስጥ ባሉ ሰዎች እና/ወይም ንብረት ላይ ከባድ እና ከፍተኛ አደጋን የሚፈጥርባቸው 
ሁኔታዎች ሊኖሩ ይችላሉ። በተከሰሰው ወይም በፍርድ የወንጀል ድርጊት ምክንያት ከታሰረበት ወይም ከታሰረበት ጊዜ የሚመለስ ተማሪ በአማራጭ የትምህርት 
ፕሮግራም ውስጥ መቀመጡን ወይም ወደ ተማሪው አካባቢ ትምህርት ቤት መመለሱን የሚወስን ፕሮቶኮል ተቋቁሟል። የ DeKalb ካውንቲ ት/ቤት 
ዲስትሪክት ለእነዚህ ተማሪዎች የአካዳሚክ እና ማህበራዊ ክህሎቶቻቸውን እንደገና እንዲገነቡ እድል ይሰጣቸዋል ስለዚህም ወደ አካባቢያቸው ትምህርት ቤት 
የሚደረገው ሽግግር ያለችግር እንዲሄድ። ይህንን ውሳኔ ለማድረግ ዋናዎቹ ጉዳዮች የተመለሰው ተማሪ የትምህርት ፍላጎቶች እና የሌሎች ተማሪዎች እና 
ሰራተኞች ደህንነት ናቸው። 
 

በአብዛኛዎቹ ሁኔታዎች፣ ከንብረት ወንጀሎች እስከ ከባድ ወሲባዊ ጥሰቶች ወይም የጦር መሳሪያዎች ወይም ሌሎች የአመጽ ድርጊቶች ድረስ ያለው ባህሪ 
በጣም ከባድ ነው። በነዚህ ጥፋቶች የተፈረደባቸው ተማሪዎች በደህንነት እቅድ ላይ በወጣት ፍትህ ዲፓርትመንት (ዲጄጄ) ወይም በወጣቶች ፍርድ ቤት 
ሊቀመጡ ይችላሉ። እነዚህ እቅዶች በተመላሽ ተማሪ ላይ የተወሰኑ ገደቦችን ሊጥሉ ይችላሉ; ለምሳሌ፣ ተማሪው በተወሰነ ዕድሜ ላይ ባሉ ልጆች፣ በተጠቂው 
አካባቢ ወይም የተጎጂው መገለጫ ባላቸው ልጆች ዙሪያ ላይፈቀድ ወይም በማንኛውም ጊዜ በአዋቂዎች ቁጥጥር ሊደረግበት ይችላል። 
 

በአንዳንድ ሁኔታዎች ፣ ተማሪዎች ከ DeKalb ወይም ከሌላ ትምህርት ቤት ዲስትሪክት ወይም ከግል ትምህርት ቤት ተባረው ወይም ታግደው ፣ እና እገዳው 
ወይም የማባረሩ ጊዜ ገና አልተጠናቀቀም። (O.C.G.A. § 20-2-751.2) በሌሎች ሁኔታዎች ጥፋተኛ ተብሎ የተፈረደበት ፣ ወንጀል የተፈረደበት ፣ የተከሰስበት 
ወይም በአዋቂ ሰው ቢፈፀም ከባድ ወንጀል የሚባል ማንኛውንም ወንጀል በመስራ ጥፋተኛ ተብለው የታገዱ ወይም የተባረሩ ተማሪዎች ዳግም ምዝገባ ወይም 
ምዝገባ ሊጠይቁ ይችላሉ። (O.C.G.A. § 20-2-768) ይህ ሌሎች ጥያቄዎችን ያስከትላል ፣ ለምሳሌ ተማሪው ለተቀረው መባረር ወይም መታገድ መወገድ 
አለበት ወይም አማራጭ ምደባ ይቀርብለታል፡፡ 
 

እነዚህ ተማሪዎች ወደ ትምህርት ቤት ከመመለሳቸው በፊት፣ ወደ የተማሪ ግንኙነት ክፍል ይላካሉ። የመምሪያው ሰራተኞች የተማሪው ወላጆች ሊሰጡ 
የሚችሉትን ማንኛውንም መረጃ ጨምሮ ሁሉንም ተገቢውን መረጃ ይሰበስባሉ እና ይመረምራሉ እና የምደባ ውሳኔ ይሰጣሉ። ወላጆች እና ተማሪው ለዚህ 
ግምገማ ተገኝተው ግብአት ሊሰጡ ይችላሉ። ጠበቆች እንዲገኙ አይፈቀድላቸውም. 
 

የተማሪ ግንኙነት መምሪያ ባደረገው የምደባ ውሳኔ የማይስማሙ ወላጆች በዲሲፕሊን እርምጃ ገምጋሚ ኮሚቴ (DRC) እንዲገመገም ለመጠየቅ ከተወሰነው 
በኋላ ሶስት የትምህርት ቀናት ይኖራቸዋል። DARC የሚንቀሳቀሰው በተማሪዎች ግንኙነት መምሪያ ስር ሲሆን ከተማሪ ዲሲፕሊን ጋር በተያያዙ ሁኔታዎች 
ከወላጆች/አሳዳጊዎች እና ከትምህርት ቤት አስተዳዳሪዎች የሚቀርቡ ልዩ ጥያቄዎችን የማየት እና የመወሰን ስልጣን ተሰጥቶታል። DARC ተገናኝቶ የምደባ 
ውሳኔ ያደርጋል ከተማሪዎች ግንኙነት መምሪያ የተገኘውን መረጃ እና ሌሎች ሁሉም አካላት በሚሰጡ ተጨማሪ መረጃዎች ላይ በመመስረት። በዲሲፕሊን 
እርምጃ ገምጋሚ ኮሚቴ በተሰጠው የምደባ ውሳኔ የማይስማሙ ወላጆች የዲስትሪክት የፍትህ ሂደት ችሎት ለመጠየቅ ከተወሰነው በኋላ ሶስት (3) የትምህርት 
ቀናት ይኖራቸዋል፣ በ O.C.G.A. § 20-2-754 መሰረት ለስቴት የትምህርት ቦርድ ይግባኝ የማለት መብት አለው። 
 

ከላይ የተገለፀው ፕሮቶኮል በተማሪ ግንኙነት አስተዳዳሪዎች ተገቢ ሆኖ በተገኘ በሌሎች የተማሪ ምደባ ሁኔታዎች ውስጥ ጥቅም ላይ ሊውል ይችላል። ሁሉም 
የምደባ ውሳኔዎች በእያንዳንዱ ጉዳይ ላይ ይደረጋሉ። በሁሉም ደረጃዎች የምደባ ውሳኔዎችን ለማድረግ ዕድሜ፣ የእስር ጊዜ ርዝመት፣ የክሶች ባህሪ፣ ነባር 
የዲሲፕሊን ትእዛዝ፣ የደህንነት ስጋት ወይም የትምህርት ሂደት መቋረጥ፣ የአሁን/ቀደምት የዲሲፕሊን ታሪክ እና የመሳሰሉትን ጨምሮ የተለያዩ ምክንያቶች 
ጥቅም ላይ ሊውሉ ይችላሉ። ለምሳሌ፣ የሚከተሉት አጠቃላይ የከባድ የአመጽ ወንጀሎች ምድቦች የትምህርት ቤቱ አስተዳዳሪ ወደ የተማሪ ግንኙነት ክፍል 
እንዲመራ ያደርጋል፡ 

 

• ከባድ ጉዳት የሚያስከትል ጥቃት 

• የጦር መሳሪያ አጠቃቀምን የሚያካትት ጥቃት 

• ከተፈጥሮ ውጪ በሆኑ ምክንያቶች ሞት (የነፍስ ግድያ) 

• አፈና 

• መደፈር 

• በአደገኛ መሳሪያ መዝረፍ (የታጠቀ ዘረፋ) 

• ያለ አደገኛ መሳሪያ ዘረፋ 

• ወሲባዊ ጥቃት (አስገድዶ መድፈር ወይም ወሲባዊ ጥቃትን ሳያካትት) 

• የወሲብ ጥቃት 

• ለአካለ መጠን ያልደረሰ ልጅ ጋር ጨዋነት የጎደለው ነፃነቶችን መውሰድ 
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በተጨማሪም፣ ከፍተኛ መጠን ያላቸውን ቁጥጥር የሚደረግባቸው ንጥረ ነገሮችን በማምረት፣ በመሸጥ ወይም በማዘዋወር ውንጀላ የሚያካትት ጥፋት መካተት 
አለበት። 
 

የተማሪ የዲሲፕሊን ጥሰት በት/ቤቱ ስልጣን ውስጥ ሲከሰት ሁሉም ርእሰ መምህራን DCSD የተማሪ ስነምግባር ደንብ መከተላቸውን ይቀጥላሉ። በእነዚህ 
አጋጣሚዎች መደበኛ የዲሲፕሊን ሂደቶች ይከናወናሉ። 
 

ይህ ፕሮቶኮል የአካል ጉዳተኛ ተማሪዎችን አይመለከትም። አካል ጉዳተኛ ተማሪዎች 504 እቅድ ላላቸው ተማሪዎች በቀጥታ ወደ ልዩ ትምህርት ክፍል ወይም 
ክፍል 504 አስተባባሪ ይላካሉ። 
 

ፍተሻዎች 
 

በትምህርት ቤቶች ውስጥ ሥርዓትን እና ዲሲፕሊንን ለማስጠበቅ እና የተማሪዎችን እና የትምህርት ቤት ሰራተኞችን ደህንነት እና ደህንነት ለመጠበቅ 
የትምህርት ቤቱ ባለስልጣናት ተማሪን ፣ የተማሪ መቆለፊያዎችን ፣ የተማሪ ጠረጴዛዎችን እና ጠረጴዛዎችን ፣ ወይም የተማሪ መኪናዎችን ከዚህ በታች 
በተዘረዘሩት ሁኔታዎች ውስጥ መፈለግ እና በፍለጋው ውስጥ የተገኙ ማንኛውንም ህገ-ወጥ ያልተፈቀደ፣ ወይም የኮንትሮባንድ እቃዎችን መያዝ ይችላሉ። 
 
በ DCSD የተማሪ ሥነ ምግባር ደንብ ውስጥ እንደተገለጸው "ያልተፈቀደ" የሚለው ቃል ለተማሪዎች ወይም ለትምህርት ቤት ሰራተኞች ጤና ወይም ደህንነት 
አደገኛ ወይም ማንኛውንም ህጋዊ ተግባር፣ ተልእኮ ወይም የት/ቤቱን ሂደት የሚረብሽ ወይም ለተማሪው አስቀድሞ በቀረበው በትምህርት ቤት ህጎች ውስጥ 
ያልተፈቀደ ተብሎ የተገለጸ ማንኛውም ነገር ማለት ነው። 
 
 በዚህ DCSD የተማሪ ስነምግባር ህግ በተደነገገው መሰረት የተማሪን ፍለጋ ወይም መያዝ አለመፍቀድ ለዲሲፕሊን እርምጃ እንደ ምክንያት ይቆጠራል። 
 
ሁሉም የትምህርት ቤት ሰራተኞች ፍለጋዎች ከፍለጋው ዓላማዎች ጋር በተመጣጣኝ ሁኔታ የተገናኙ መሆን አለባቸው እና ከተማሪው ዕድሜ እና ጾታ እና 
የጥሰቱ ባህሪ አንፃር ከመጠን በላይ ጣልቃ መግባት የለባቸውም። 
 
የግል ፍለጋዎች 
 
የትምህርት ቤቱ ባለስልጣን ፍተሻው የህግ ጥሰትን፣ የተማሪውን የስነምግባር ህግ፣ የትምህርት ቤት ደንቦች ወይም የአካባቢ ጥሰት ያሳያል ብሎ በማመን 
የተማሪው ሰው እና/ወይም ግላዊ ተፅእኖ (ለምሳሌ ቦርሳ፣ የመፅሃፍ ቦርሳ፣ ወዘተ) ሊፈለግ ይችላል። 
 
በተማሪው ሰው ላይ የድብደባ ፍተሻ ከተካሄደ፣ በሚቻልበት ጊዜ ተመሳሳይ ጾታ ባለው የትምህርት ቤት ባለስልጣን እና ከጎልማሳ ምስክር ጋር በግል 
ይከናወናል። የትምህርት ቤቱ ባለስልጣን ተማሪው በራሱ ወይም በእሷ ላይ ወዲያውኑ ለተማሪው ወይም ለሌሎች አደገኛ የሆነ ነገር እንዳለ ለመጠርጠር በቂ 
ምክንያት ካለው፣ ተማሪው ተለይቶ እንዲታወቅ፣ የትምህርት ቤት ሃብት መኮንን ማሳወቅ እና ተገቢውን የዲሲፕሊን እርምጃ መወሰድ አለበት። 
 
በተገቢው ሁኔታ ፍለጋዎች እንደ በእጅ የሚያዙ የብረት መመርመሪያዎች ወይም የብረት መመርመሪያዎችን የመሳሰሉ የኤሌክትሮኒክስ መሳሪያዎችን 
መጠቀምን ሊያካትት ይችላል። ፍለጋዎች የመድኃኒት ማወቂያ ዉሻዎችን መጠቀምንም ሊያካትት ይችላል። 
 
መቆለፊያ፣ ዴስክ እና የጠረጴዛ ፍለጋዎች 
 
የተማሪዎች መቆለፊያዎች ፣ ዴስኮች እና ጠረጴዛዎች የትምህርት ቤት ንብረት ናቸው እናም በማንኛውም ጊዜ በትምህርት ቤቱ ቁጥጥር ስር ይቆያሉ፡፡ 
መቆለፊያዎች በሚሰጡበት እያንዳንዱ ትምህርት ቤት ርዕሰ መምህራን እያንዳንዱ ተማሪ መቆለፊውያ ከመሰጠቱ በፊት መቆለፊያዎች በት / ቤት ባለሥልጣናት 
ምርመራ እና ፍለጋ ሊደረግባቸው እንደሚችል የጽሑፍ ማስታወቂያ ማግኘቱን ማረጋገጥ አለባቸው፡፡ እያንዳንዱ ትምህርት ቤት የተባዙ ቁልፎችን ወይም 
የሁሉም የመቆለፊያ ውህደቶችን መዛግብት መያዝ እና ተማሪዎች ቁልፎች በእራሳቸው ቁጥጥር ስር ናቸው ብለው እንዲያምኑ የሚያደርጋቸውን ማንኛውንም 
ልምዶች ያስወግዳሉ፡፡  
 
የቁም ሣጥኖች፣ የጠረጴዛዎች እና የጠረጴዛዎች ወቅታዊ አጠቃላይ ፍተሻዎች በማንኛውም ምክንያት በማንኛውም ጊዜ ያለ ማስጠንቀቂያ፣ ያለ ተማሪ ፈቃድ 
እና ያለ ፍተሻ ማዘዣ በት/ቤት ባለስልጣናት ሊደረጉ ይችላሉ። የትምህርት ዲስትሪክቱ K-9 ክፍሎችን ተጠቅሞ መቆለፊያዎችን፣ ጠረጴዛዎችን እና 
ጠረጴዛዎችን መፈተሽ ይችላል። ወደ ትምህርት ቤት የሚገቡ ወይም በሎከርስ፣ በጠረጴዛዎች ወይም በጠረጴዛዎች የተቀመጡ እቃዎች 
ምክንያታዊ ፍለጋዎች ይደረግባቸዋል። 
 
አውቶሞቢል ፍለጋዎች 
 
ተማሪዎች በትምህርት ቤት ግቢ ውስጥ መኪና ማቆም የሚፈቀድላቸው እንደ መብት እንጂ እንደ መብት አይደለም። ት/ቤቱ የተማሪዎችን የመኪና ማቆሚያ 
ቦታዎችን እና የተማሪ መኪናዎችን ከውጪ በት/ቤት ንብረት ላይ የእይታ ፍተሻዎችን የማካሄድ ስልጣን አለው። የስቴት ህግ ተማሪው በትምህርት ቤት ግቢ 
ውስጥ በቆመ ተሽከርካሪ ውስጥ የጦር መሳሪያ እንዲይዝ አይፈቅድም። 
 
አንድ የትምህርት ቤት ባለስልጣን ህገወጥ፣ ያልተፈቀዱ ወይም የኮንትሮባንድ እቃዎች በውስጡ ተይዘዋል ብሎ ለመጠርጠር ምክንያታዊ ምክንያቶች ሲኖሩ 
የተማሪ መኪናዎች የውስጥ ክፍል ሊመረመር ይችላል። እንደዚህ አይነት ቅኝት እና ፍተሻዎች ያለማሳወቂያ፣ ያለተማሪዎች ፈቃድ እና ያለ ፍተሻ ማዘዣ 
ሊደረጉ ይችላሉ። 
 
ከዚህ በላይ ያለው የመፈለግ መብት ማስታወቂያ በትምህርት ቤት ንብረት ላይ መኪና ለሚቆሙ ተማሪዎች ይሰጣል። ይሁን እንጂ እንዲህ ዓይነቱን ማስታወቂያ 
አለመስጠት የትም / ቤት ኃላፊዎች በተፈቀደላቸው ጊዜ የተሽከርካሪዎች የውስጥ አካላትን ከመፈተሽ አያግድም። 
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የፍለጋ ውጤቶች 
 
ፍተሻ የፌዴራል፣ የክልል ወይም የአካባቢ ህግ መጣስ ካረጋገጠ፣ የህግ አስከባሪ አካላት ተገቢውን እርምጃ እንዲወስዱ ማሳወቂያ ሊደርሳቸው ይችላል። 
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የጦር መሳሪያዎችን ከትምህርት ቤት ማቆየት 
 

ትምህርት ቤቶችን ከአስተማማኝ ሁኔታ መጠበቅ 
 

እያንዳንዱ ተማሪ ደህንነቱ የተጠበቀ እና ደህንነቱ የተጠበቀ ትምህርት ቤት ይፈልጋል እና ይገባዋል። በዚህ ምክንያት፣ የት/ቤት ዲስትሪክቶች እና 
ትምህርት ቤቶች በትምህርት ቤት፣ በማንኛውም የትምህርት ቤት አውቶቡስ እና በማንኛውም ትምህርት ቤት በሚደገፍ ተግባር ላይ የጦር 
መሳሪያ እና ጥቃትን የሚከለክል ህግ አላቸው። 
 

ተማሪዎች ወደ ትምህርት ቤት መሳሪያ በማምጣት ሊባረሩ ይችላሉ። እንዲሁም አንዳንድ የጦር መሳሪያዎችን ወደ ትምህርት ቤት ማምጣት 
በጆርጂያ ህግ "የተሰየመ ወንጀል" ነው። ይህ ማለት ዕድሜያቸው ከ17 ዓመት በታች የሆኑ ተማሪዎች በትምህርት ቤት፣ በትምህርት ቤት አውቶቡስ 
ወይም በማንኛውም ትምህርት ቤት በሚደገፍ ተግባር መሳሪያ ይዘው ወይም ይዘው በመገኘታቸው ተይዘው በወጣቶች ማቆያ ውስጥ ሊቀመጡ 
ይችላሉ። ዕድሜያቸው 17 ወይም ከዚያ በላይ ለሆኑ ተማሪዎች እነዚህ ወንጀሎች ከባድ ወንጀል ያደርሳሉ እና ከባድ ጥፋተኛ እና እስራት 
ሊያስከትሉ ይችላሉ። 
 

በመላ ሀገሪቱ ያሉ ትምህርት ቤቶች መሳሪያ ወደ ትምህርት ቤት በማምጣት ወይም የጦር መሳሪያ በትምህርት ቤት ንብረት (የትምህርት ቤት 
አውቶቡሶችን ጨምሮ) በመያዙ ምክንያት ቢያንስ አንድ አመት መባረር የተማሪ ዲሲፕሊን ፖሊሲ እንዲኖራቸው በፌደራል ህግ ይገደዳሉ። 
ስለዚህ፣ DeKalb የጦር መሳሪያ ለመያዝ ከሁሉም የዴካልብ ትምህርት ቤቶች ቢያንስ አንድ አመት መባረር የሚጠይቅ ፖሊሲ አለው። 
 

ምን አይነት ሌሎች መሳሪያዎች መባረርን ሊያስከትሉ ይችላሉ? 
 

ማንኛውም አይነት ቢላዋ፣ ምላጭ (የሳጥን መቁረጫዎችን ጨምሮ)፣ ሰንሰለት፣ ቧንቧ፣ ማርሻል አርት መሳሪያ፣ ማኩስ፣ ቢቢ ሽጉጥ ወይም ፔሌት 
ሽጉጥ እና ሌሎች እንደ ጥይቶች በትምህርት ቤት፣ በትምህርት ቤት አውቶቡስ ወይም በሌላ የትምህርት ቤት ንብረት፣ ወይም የት/ቤት ተግባራት 
የDCSD የተማሪ ስነምግባር ደንብ መጣስ እና መባረርን ሊያስከትል ይችላል። (ለተሟላ የጦር መሳሪያዎች ዝርዝር ከገጽ 29-30 ተመልከት።) 
 

የተማሪዎች መረጃ፡- ታዲያ ምን ማድረግ ትችላለህ? 
 
በትምህርት ቤትዎ ይኩራሩ እና ትምህርት ቤትዎን እና የጓደኞችዎን ደህንነት ለመጠበቅ በመሳተፍ ለራስዎ እና ለጓደኞችዎ አክብሮት ያሳዩ። 
 

• በማናቸውም ምክንያት መሳሪያ ወደ ትምህርት ቤት አታምጣ ወይም ከሌላ ተማሪ መሳሪያ አትቀበል ወይም ሌላ ተማሪ መሳሪያህን በቁም ሳጥንህ፣ 
በጠረጴዛህ፣ በተሽከርካሪህ ወይም በግል ንብረቶህ ላይ እንዲያስቀምጥ አትፍቀድ። 
 

• ለጓደኞችዎ በማንኛውም ምክንያት የጦር መሳሪያ ወደ ትምህርት ቤት እንዳያመጡ፣ እንዳይታዩ፣ ለጥበቃ በማንኛውም ምክንያት እንዳይሆኑ ይንገሩ። 
 

• በትምህርት ቤት ወይም በትምህርት ቤት አውቶቡስ ውስጥ ስለ አንድ መሳሪያ ከሰሙ ወይም ካዩ፣ ወዲያውኑ ለአስተማሪ ወይም ለአስተዳዳሪ ያሳውቁ 
(ስምዎ እንዳይጠራ ሊጠይቁ ይችላሉ)። 

 

ትምህርት ቤቶችን በአስተማማኝ ሁኔታ ማሳደግ ላይ ለምን ይሳተፋሉ? 
 
ተማሪዎች መሳተፍ አለባቸው ምክንያቱም በትምህርት ቤት ውስጥ የጦር መሳሪያዎች ሊያስከትሉ የሚችሉት ችግሮች ከባድ ናቸው እና ያለ ተማሪ 
ተሳትፎ ሙሉ በሙሉ አይጠፉም። በመላው አገሪቱ ያሉ ተማሪዎች “ይበቃል” ብለዋል ። እነዚህ ተማሪዎች ትምህርት ቤቶቻቸውን ከጦር መሣሪያ 
ነፃ ለማድረግ የበለጠ ንቁ ፍላጎት እያደረጉ ነው። እነዚህ ተማሪዎች ማን ወደ ትምህርት ቤት ያመጣው ምንም ይሁን ምን መሳሪያ እንደሚገለፅ 
አስታውቀዋል። 
 

የጦር መሳሪያዎች ሪፖርት ሊደረጉ ነው የሚለው ወሬ ሲሰማ ተማሪዎች ወደ ትምህርት ቤት መሳሪያ የማምጣት ዕድላቸው አነስተኛ ነው። 
 

17 አመት የሆናቸው ወይም ከዚያ በላይ ለሆኑ ተማሪዎች ልዩ መልእክት 
 

ዕድሜዎ 17 ዓመት ወይም ከዚያ በላይ ከሆነ እና በትምህርት ቤት ወይም በአውቶብስ ውስጥ ወይም በተሽከርካሪዎ ውስጥ በትምህርት ቤት 
ውስጥ በመሳሪያ ከተያዙ፣ በወንጀል ሊከሰሱ ይችላሉ። በኮሌጆች፣ በቴክኒክ ትምህርት ቤቶች እና በትጥቅ አገልግሎቶች ውስጥ ተቀባይነት 
እንዳታገኝ የሚከለክል የወንጀል ክስ መዝገብ ይሰጥሃል። እንዲሁም ሥራ እንዳያገኙ ወይም ድምጽ እንዳይሰጡ ሊያደርግዎት ይችላል። 
 

የ DCSD የተማሪ ስነምግባር ህግ 
 

የDCSD የተማሪ ስነምግባር ህግጋት መሳሪያ ወደ ትምህርት ቤት መምጣት እንደማይቻል ለሁሉም ተማሪዎች ግልፅ ያደርገዋል። የDCSD የተማሪ 
ስነምግባር ህግጋትእንዲሁም ስለ መሳሪያ እና ሌሎች አደገኛ ነገሮች ለተማሪዎች ጠቃሚ መረጃ እና ምክርን ያካትታል። 
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ማስታወስ አስፈላጊ ነው 
 

የ Georgia የጦር መሳሪያ ህጎች ሲጣሱ ተማሪው የሚከተለው ሊሆን ይችላል፡- 
 

መታሰር 

በፖሊስ መኪና ውስጥ መቀመጥ 

ወደ እስር ቤት ወይም ወደ ማቆያ ማዕከል መወሰድ 

የእስር ፍርድ 

በከባድ የፍርድ ቤት ቅጣቶች መቀጣት 

በሙከራ ላይ መቀመጥ 

ከትምህርት ቤት መባረር 
 

መከላከል እና ጣልቃ መግባት 
 

የጦር መሳሪያዎች ከትምህርት ቤት እንዳይወጡ የት/ቤት ዲስትሪክቶች ምን እያደረጉ ነው? እንደሚከተሉት ያሉ በርካታ ስልቶች ጥቅም ላይ 
ይውላሉ። 

• የDCSD የተማሪ ስነምግባር ህግን ለ ለሁሉም ተማሪዎች በማሰራጨት የጦር መሳሪያዎች ከህግ እና ከትምህርት ቤት ህጎች ጋር የሚቃረኑ 
መሆናቸውን እንዲያውቁ ማድረግ፤ 

• ቁም ሣጥኖች፣ ጠረጴዛዎች፣ ጠረጴዛዎች፣ ተሸከርካሪዎች እና የግል ንብረቶች በትምህርት ቤት ኃላፊዎች ሊፈተሹ እንደሚችሉ 
ለተማሪዎች ማሳወቅ፤ 

• አብዛኛዎቹ መሳሪያዎች ከቤት ወደ ትምህርት ቤት እንደሚመጡ ለወላጆች ማሳወቅ፣ 

• ባሩድ እና አደንዛዥ እጽ የሚያሽቱ ውሾችን በመጠቀም የጦር መሳሪያ እና የአደንዛዥ ዕፅ ፍለጋን በዘፈቀደ ማካሄድ፣ 

• በትምህርት ቤት የመጽሐፍ ከረጢቶችን መገደብ ወይም መወሰን፣ 

• ወደ ትምህርት ቤት ወይም በትምህርት ቤት አውቶቡስ ውስጥ የጦር መሳሪያ ያመጡ ተማሪዎችን ማባረር፣ 

• ተጨማሪ የስለላ ካሜራዎችን መጫን እና የብረት መመርመሪያዎችን አጠቃቀም መጨመር። 
 
 

 ኃላፊነት ከእርስዎ የሚጠበቀውን ማወቅ ነው። 
ኃላፊነት ከራስዎ እና ከሌሎች ብዙ የሚጠበቁ ነገሮችነ ማስቀመጥ። 

ኃላፊነት ኃላፊነት የሚሰማው ምርጫ ማድረግ ነው። 
ኃላፊነት የተሳሳተ ውሳኔ ቀላል በሚሆንበት ጊዜ ትክክለኛውን ውሳኔ ማድረግ ነው። 

ኃላፊነት የብስለት መለኪያ ነው። 
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የተማሪ መብቶች እና ኃላፊነቶች 
 
ኃላፊነቶች 
 

1. የወላጅ(ዎች)/የአሳዳጊ ኃላፊነቶች 
 

DCSD የተማሪ ስነምግባር ደንብ በማሰራጨት እያንዳንዱ ትምህርት ቤት የሚከተሉትን የሚጠበቁትን ለወላጅ ያሳውቃል፡- 
 

1. በህግ እና በማህበረሰብ አሰራር በተደነገገው መሰረት ለልጁ ባህሪ ህጋዊ ሃላፊነት ለመውሰድ እና ህፃኑ የዲሲፕሊን ፖሊሲን 
እና ደንቦችን በደንብ እንዲያውቅ ማድረግ። 

 
2. ህፃኑ እራሱን እንዲገሰጽ, ለስልጣን ማክበር እና ለሌሎች መብቶችን ለማስተማር። 
 
3. ልጁ በመደበኛነት ትምህርት ቤት መሄዱን እና ልጁ ትምህርት ቤት መሄድ በማይችልበት ጊዜ ትምህርት ቤቱ መቅረት ምክንያት 

ማሳወቂያ እንደሚደርሰው ለማረጋገጥ። 
 
4. ለልጁ በትምህርት ቤት ስኬታማ እንዲሆን አስፈላጊውን ቁሳቁስ እና አወንታዊ የቤት ውስጥ የመማሪያ አካባቢን ለማቅረብ 

በሚችሉት አቅም ለመስራት። 
 
5. ከትምህርት ቤቱ ጋር ያለውን ግንኙነት ለማስቀጠል እና በትምህርት ቀን ሊገኙ የሚችሉበትን የስልክ ቁጥር ለት/ቤቱ 

ለማቅረብ። 
 
6. በተጠራ ጊዜ ልጁን ለማግኘት ለትምህርት ቤት በፍጥነት ምላሽ ለመስጠት። 
 
7. ሲጠየቁ ለኮንፈረንስ ዝግጁ መሆን። 
 
8. ልጁን የሚጠቅሙ ስልቶችን ለማዘጋጀት ከትምህርት ቤቱ ሰራተኞች ጋር ለመተባበር። 

 

2. የተማሪ ኃላፊነቶች 

1. ተቀባይነት ያለው ባህሪን በሚመለከት በዲስትሪክት አቀፍ ፖሊሲዎች፣ መመሪያዎች እና መመሪያዎችን ማወቅ እና ለማክበር። 
 
2. ለራስ ባህሪ ተጠያቂ መሆን። 
 
3. ለመማር በሚያመች መልኩ እና በመምህሩ የመማር መብት ወይም በተማሪው የመማር መብት ላይ ጣልቃ በማይገባ መልኩ 

ራስን መምራት። 
 
4. የሁሉንም የትምህርት ቤት ማህበረሰብ አባላት ግላዊ፣ ሲቪል እና ንብረት መብቶችን ለማክበር። 
 
5. አካላዊ ኃይልን፣ የቃል ስድብን ወይም ትንኮሳን፣ ማጭበርበርን፣ መስረቅን፣ ማበላሸትን እና ሌሎች ሕገወጥ ድርጊቶችን 

ከመጠቀም መቆጠብ።  
 
6. የማንኛውንም ድርጊት ወይም ባህሪ ተገቢነት በተመለከተ ከትምህርት ቤት ሰራተኞች ማብራሪያ ለመጠየቅ። 
 
7. ትምህርት ቤት እና ክፍሎች በመደበኛነት ፣ በሰዓቱ ለመከታተል እና አስፈላጊ በሆኑ የትምህርት ቁሳቁሶች ለመዘጋጀት ። 
 
8. ጊዜ እና ቦታ ምንም ይሁን ምን የትምህርት ቤቱ ፕሮግራም አካል ተደርጎ የሚወሰደው እያንዳንዱ ክስተት ፖሊሲዎችን እና 

ደንቦችን ማወቅ እና መከተል። 
 
9. የትምህርት ቤት ህጎችን ለመፈጸም የማንኛውንም ሰራተኛ ምክንያታዊ ጥያቄ ወዲያውኑ ለማክበር። 
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የተማሪ መረጃ መስጠት 
በቤተሰብ የትምህርት መብቶች እና ግላዊነት ህግ (FERPA) ስር የመብቶች ማስታወቂያ 

 
የቤተሰብ የትምህርት መብቶች እና ግላዊነት ህግ (FERPA) ከ18 አመት በላይ የሆናቸው ወላጆች እና ተማሪዎች ("ብቁ ተማሪዎች") የተማሪውን 
የትምህርት መዛግብት በተመለከተ የተወሰኑ መብቶችን ይሰጣል። እነዚህ መብቶች፡- 
 
(1) የ DeKalb ካውንቲ ትምህርት ዲስትሪክት የመድረስ ጥያቄ ከተቀበለበት ቀን ጀምሮ በ45 ቀናት ውስጥ የተማሪውን የትምህርት መዛግብት 

የመፈተሽ እና የመገምገም መብት። 

 
ወላጆች ወይም ብቁ ተማሪዎች ለመመርመር የሚፈልጓቸውን መዛግብት የሚገልጽ የጽሁፍ ጥያቄ ለት/ቤቱ ርእሰመምህር ማቅረብ 
አለባቸው። ርእሰ መምህሩ የመግባት ዝግጅት ያደርጋል እና መዝገቦቹ የሚፈተሹበትን ጊዜ እና ቦታ ለወላጅ ወይም ብቁ የሆነ ተማሪ 
ያሳውቃል። 

 
(2) ወላጅ ወይም ብቁ የሆነ ተማሪ በFERPA ስር የተማሪውን የግላዊነት መብት የሚጥስ፣ ትክክል ያልሆነ፣ አሳሳች ነው ብለው ያመኑትን 

የተማሪውን የትምህርት መዛግብት እንዲሻሻል የመጠየቅ መብት። 

 
ወላጆች ወይም ብቁ ተማሪዎች ዲስትሪክቱን ሪከርድ እንዲያሻሽል መጠየቅ የሚፈልጉ የትምህርት ቤቱን ርእሰ መምህር በመፃፍ፣ 
መለወጥ የሚፈልጉትን የመዝገብ ክፍል በግልፅ ለይተው ማወቅ እና ለምን መቀየር እንዳለበት መግለጽ አለባቸው። ዲስትሪክቱ በወላጅ 
ወይም ብቁ ተማሪ በተጠየቀው መሰረት መዝገቡን ላለማሻሻል ከወሰነ፣ ዲስትሪክቱ ውሳኔውን ለወላጅ ወይም ብቁ የሆነ ተማሪ 
ያሳውቃል እና የማሻሻያ ጥያቄውን በተመለከተ የመስማት መብት እንዳላቸው ምክር ይሰጣል። የመስማት መብትን በተመለከተ ተጨማሪ 
መረጃ ለወላጅ ወይም ብቁ የሆነ ተማሪ ይሰጣል። 
 

(3) FERPA ያለፈቃድ ይፋ እንዲደረግ ከፈቀደ በስተቀር በግል የሚለይ መረጃን በተማሪው የትምህርት መዛግብት ውስጥ የግላዊነት መብት 
የማግኘት መብት። 

 
ያለፈቃድ ይፋ ማድረግን የሚፈቅደው አንድ ማግለያ፣ ህጋዊ ትምህርታዊ ፍላጎቶች ላላቸው የትምህርት ቤት ኃላፊዎች መግለጽ ነው። 
የትምህርት ቤት ባለስልጣን በዲስትሪክቱ እንደ አስተዳዳሪ፣ ተቆጣጣሪ፣ አስተማሪ ወይም ድጋፍ ሰጪ ሰራተኛ (የጤና ወይም የህክምና 
ሰራተኛ እና የህግ አስከባሪ ክፍል ሰራተኞችን ጨምሮ)፣ በ DeKalb ካውንቲ የትምህርት ቦርድ ውስጥ የሚያገለግል ሰው፣ ዲስትሪክቱ 
በራሱን ሰራተኞች ሊፈጽም የሚችሉትን የሰጥው ሰው ወይም ኩባንያ (እንደ ጠበቃ፣ ኦዲተር፣ የህክምና አማካሪ፣ የትምህርት አማካሪ፣ 
ፈቃደኛ ወይም ቴራፒስት ያሉ)፣ እንደ የዲሲፕሊን ወይም የቅሬታ ኮሚቴ ባሉ ኦፊሴላዊ ኮሚቴ ውስጥ የሚያገለግል ወላጅ ወይም 
ተማሪ ወይም ወላጅ፣ ተማሪ ወይም ሌላ በጎ ፈቃደኞች የሌላውን የትምህርት ቤት ባለስልጣን ተግባራቱን እንዲፈጽም የሚረዳ የተቀጠረ 
ሰው ነው። 
 
ባለሥልጣኑ ሙያዊ ኃላፊነቱን ለመወጣት የትምህርት ሪከርድን መከለስ ካለበት የትምህርት ቤት ባለሥልጣን ህጋዊ የትምህርት ፍላጎት 
አለው። 
 
በተጠየቀ ጊዜ፣ ዲስትሪክቱ የትምህርት መዝገቦችን ለሌላ የትምህርት ቤት ዲስትሪክት ባለስልጣኖች ያለፍቃድ ይፋ ያደርጋል፣ ተማሪው 
የሚፈልግበት ወይም ለመመዝገብ ያሰበ ወይም አስቀድሞ የተመዘገበበት ሁኔታ ለተማሪው ምዝገባ ወይም ሽግግር ዓላማ ከሆነ ወይም 
በሌላ በህግ በተደነገገው መሰረት። 

 
(4) በዲስትሪክቱ የ FERPA መስፈርቶችን ለማክበር አለመሳካቶችን በተመለከተ ለ U.S. የትምህርት ዲፓርትመንት ቅሬታ የማቅረብ መብት። 

FERPA የሚያስተዳድረው ቢሮ ስም እና አድራሻ፡- 

 
የቤተሰብ ፖሊሲ ተገዢነት ቢሮ 

የU.S. የትምህርት ክፍል 
400 Maryland Avenue, SW 

Washington, DC 20202-8520 
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የመመሪያ መረጃ መልቀቅ 
 
FERPA ዲስትሪክቱ ከተወሰኑ ልዩ ሁኔታዎች የወላጅ፣ አሳዳጊ ወይም ብቁ የሆነ ተማሪ (ማለትም ከ18 ዓመት በላይ የሆነ ተማሪ) በግል የሚለይ 
መረጃ ከልጁ የትምህርት መዛግብት ከመገለጹ በፊት የጽሁፍ ፈቃድ እንዲያገኝ ይፈልጋል። ነገር ግን፣ ወላጅ፣ አሳዳጊ ወይም ብቁ የሆነ ተማሪ 
በዲስትሪክቱ አሰራር መሰረት ዲስትሪክቱ ተቃራኒውን ካላማከሩ በስተቀር፣ ዲስትሪክቱ በትክክል የተሰየመውን “የማውጫ መረጃ” ያለ የጽሁፍ 
ፈቃድ ሊገልጽ ይችላል። የማውጫ መረጃ ዋና ዓላማ ዲስትሪክቱ ይህን አይነት ከልጆች የትምህርት መዛግብት በተወሰኑ የትምህርት ቤት 
ህትመቶች ውስጥ እንዲያካተት መፍቀድ ነው። ምሳሌዎች የሚከተሉትን ያካትታሉ: 
 

• በድራማ ፕሮዳክሽን ውስጥ የተማሪውን ሚና የሚያሳይ የመጫወቻ ወረቀት፣ 

• ዓመታዊው የዓመት መጽሐፍ፣ 

• የክብር ጥቅል ወይም ሌላ እውቅና ዝርዝሮች፣ 

• በትምህርት ቤቱ ወይም በዲስትሪክቱ ድህረ ገጽ ላይ የተለጠፈ መረጃ፣ 

• የምረቃ ፕሮግራሞች እና 

• እንደ ለትግል ፣ የቡድን አባላትን ክብደት እና ቁመት የሚያሳይ የስፖርት እንቅስቃሴ ወረቀቶች። 
 
የማውጫ መረጃ፣ ይህም በአጠቃላይ ጎጂ ነው ተብሎ የማይታሰብ ወይም ከተለቀቀ የግላዊነት ወረራ፣ እንዲሁም ያለ ወላጅ፣ አሳዳጊ ወይም ብቁ 
ተማሪ ያለ የጽሁፍ ፈቃድ ለውጭ ድርጅቶች ሊገለጽ ይችላል። የውጭ ድርጅቶች የክፍል ቀለበቶችን የሚያመርቱ ወይም የዓመት መጽሐፍትን 
የሚያትሙ ኩባንያዎችን ያጠቃልላሉ ነገር ግን በእነዚህ ብቻ ያልተገደቡ ናቸው። በተጨማሪም፣ ወላጅ፣ አሳዳጊ ወይም ብቁ የሆነ ተማሪ ያለ 
ቀዳሚ የጽሑፍ ስምምነት የተማሪው መረጃ እንዲገለጽ ካልፈለጉ በቀር ዲስትሪክቱ ወታደራዊ መልማዮችን ሲጠይቁ የሚከተሉትን መረጃዎች—
ስሞችን፣ አድራሻዎችን እና የስልክ ዝርዝሮችን እንዲሰጥ የፌደራል ህግ ያስገድዳል።  
 
ወላጅ፣ አሳዳጊ ወይም ብቁ የሆነ ተማሪ የማውጫ መረጃ ከተማሪው የትምህርት መዛግብት ያለቅድመ የጽሁፍ ስምምነት እንዲገለጽ የማይፈልግ 
ተማሪ ይህ ማስታወቂያ ከደረሰው በኋላ በተገቢው ጊዜ ውስጥ በየዓመቱ ለዲስትሪክቱ በጽሁፍ ማሳወቅ አለበት። ዲስትሪክቱ የሚከተለውን 
መረጃ የማውጫ መረጃ አድርጎ ሾሞታል፡ የተማሪው ስም፣ አድራሻ እና የስልክ ዝርዝር፣ የትውልድ ቀን፣ የኤሌክትሮኒክስ መልእክት (ኢሜል) 
አድራሻ፣ የመገኘት ቀን፣ የክፍል ደረጃ፣ ዋና የጥናት መስክ፣ ፎቶግራፍ፣ የድምጽ ቅጂዎች፣ የቪዲዮ ቀረጻዎች፣ በይፋ በሚታወቁ እንቅስቃሴዎች 
እና ስፖርቶች ውስጥ መሳተፍ፣ የአትሌቲክስ ቡድን አባላት ክብደት እና ቁመት፣ ዲግሪዎች፣ ክብር እና ሽልማቶች፣ እና ቀደም ብሎ የነበረበት 
በጣም የቅርብ ጊዜው የትምህርት ተቋም። ይህ የመመሪያ መጽሐፍ በደረሰው በአስር (10) ቀናት ውስጥ ለተማሪው ርእሰመምህር መላክ አለበት።  
 

የተማሪ መብት ማሻሻያ ጥበቃ ስር ያሉ ቅሬታዎች 
 
የተማሪ መብቶች ማሻሻያ (PPRA) የአንደኛ ደረጃ እና ሁለተኛ ደረጃ ተማሪዎች ወላጆች የዳሰሳ ጥናቶችን ፣የመረጃን መሰብሰብ እና አጠቃቀምን 
እና የተወሰኑ የአካል ፈተናዎችን በተመለከተ የተወሰኑ መብቶችን ይሰጣቸዋል። እርዳታ የሚያስፈልጋቸው ወላጆች እና ብቁ ተማሪዎች ወይም በ 
PPRA ስር ቅሬታ ማቅረብ የሚፈልጉ ተማሪዎች በሚከተለው አድራሻ በጽሁፍ ማድረግ አለባቸው፡ የቤተሰብ ፖሊሲ ተገዢነት ቢሮ፣ U.S. 
የትምህርት ክፍል፣ 400 Maryland Avenue, S.W., Washington D.C., 20202-5920. መደበኛ ያልሆኑ ጥያቄዎችን በሚከተለው የኢሜይል 
አድራሻ ወደ የቤተሰብ ፖሊሲ ተገዢነት ቢሮ መላክ ይቻላል፡ PPRA@ED.Gov። የቤተሰብ ፖሊሲ ተገዢነት ቢሮ ድህረ ገጽ አድራሻ፡- 
www.ed.gov/fpco። 

mailto:PPRA@ED.Gov
http://www.ed.gov/fpco
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የተማሪ ቅሬታ ሂደቶች 
 
የጉልበት ማስፈራራት፣ የጥቃት፣ የማሾፍ ወይም የመገለል አቤቱታዎች 
 

በፌደራል እና በክልል ህጎች መሰረት፣ ተማሪዎች የአድልኦ እና ትንኮሳ ክሶችን (ጉልበተኝነትን ጨምሮ) ለመፍታት የቅሬታ አሰራር ሂደት የማግኘት መብት 
አላቸው። በዚህም መሰረት የትምህርት ዲስትሪክቱ በዘር፣ በቀለም፣ በሀይማኖት፣ በብሄረሰብ፣ በፆታ (ወሲባዊ ትንኮሳን ጨምሮ)፣ ጾታዊ ዝንባሌ፣ የፆታ 
ማንነት፣ የአካል ጉዳት ወይም ዕድሜን መሰረት በማድረግ የሚደርሱ መድልዎ፣ ትንኮሳዎች ወይም ጉልበተኞችን ለመፍታት መደበኛ እና መደበኛ ሂደቶችን 
ዘርግቷል። የመድልዎ ውንጀላዎች በት/ቤቱ፣ ማእከል ወይም በማንኛውም የትምህርት ቤት ክስተት ውስጥ ላሉ የትም/ቤት ሰራተኛ፣ አስተዳዳሪ፣ ወይም 
አማካሪ ወዲያውኑ ማሳወቅ አለባቸው። አንድ ተማሪ ለሚከተሉት ትኩረት በቀጥታ በፖስታ ወይም በአካል ሪፖርት ማድረግ ይችላል፡- ርእስ IX ኦፊሰር፣ 1701 
Mountain Industrial Blvd., Stone Mountain, Georgia 30083 ላይ በመደወልወይም 678-676-0310. የትምህርት ቤቱ አስተዳዳሪ ወይም የርዕስ IX 
ኦፊሰር ተማሪው ቅሬታውን መደበኛ ለማድረግ እና ለማስኬድ ያግዛል፣ ይህም የእውነታዎች መግለጫ፣ የምስክሮች መታወቂያ እና ጉዳዩን ሙሉ በሙሉ 
ለመግለጽ አስፈላጊ የሆኑ ሌሎች መረጃዎችን ማካተት አለበት።  
 
መደበኛ አቤቱታዎች ከተከሰሱበት ጊዜ አንስቶ በ 30 የቀን መቁጠሪያ ቀናት ውስጥ መቅረብ አለባቸው፡፡ በማንኛውም የ Georgia ግዛት ወይም በአሜሪካ 
የተሾሙ ሁሉም ፖሊሲዎች እና / ወይም አሰራሮች ይተገበራሉ። በ O.C.G.A. § 20-2-751.5 (17) መሰረት አንድ ተማሪ በአስተማሪ ፣ በአስተዳዳሪ ወይም 
በሌላ የትምህርት ቤት ሰራተኛ ከትምህርት ውጭ ባሉ ሰዓታት ጨምሮ ተገቢ ባልሆኑ ድርጊቶች ላይ የተከሰተ መረጃን አስመልክቶ ሐሰተኛ ፣ የተሳሳተ መረጃ 
መስጠት ፣ መተው ወይም በስህተት ሪፖርት ማድረግ ሕገወጥ ነው፡፡ እባኮትን ለጉልበተኝነት/ትንኮሳ/ጫና መፍጠር ሰንጠረዝ ገፅ 94 እና 
ለጉልበተኝነት/ትንኮሳ/ጫና መፍጠር ሪፖርት ቅጽ ገፅ 95 በ DCSD የተማሪ ስነምግባር ህግ ይመልከቱ። 
 
በርዕስ IX ስር የወሲብ ትንኮሳን ማሳወቅ 

 
በርዕስ IX ስር የወሲብ ትንኮሳ ከሚከተሉት አንዱን ወይም ከዚያ በላይ የሚያሟላ በጾታ ላይ የተመሠረተ ምግባር ነው፡ 
 

1. የዲስትሪክቱ ሠራተኛ በግለሰቡ ባልተፈቀደ ወሲባዊ ተሳትፎ ላይ የዲስትሪክቱ ድጋፍ ፣ ጥቅም ወይም አገልግሎት መስጠቱን የሚያስተካክል ሠራተኛ 
፣ ወይም 

2. ምክንያታዊ የሆነ ሰው በጣም ከባድ ፣ የተስፋፋ እና ተጨባጭ አስጸያፊ ሆኖ የሚያገኘው ማንኛውም ያልተፈለገ ምግባር፣ አንድን ሰው ለድስትሪክቱ 
የትምህርት መርሃግብር ወይም እንቅስቃሴ እኩል መዳረሻን የሚከለክል ፤ ወይም 

3. “ወሲባዊ ጥቃት” - በፌዴራል የምርመራ ቢሮ ወጥ የወንጀል ሪፖርት ስርዓት መሠረት በግዳጅ ወይም በግዳጅ ባልሆነ የወሲብ ጥሰት የተመደበ 
ወንጀል ፣ ወይም 
“የፍቅር ጓደኝነት ሁከት”- በጾታ ላይ የተመሠረተ ጥቃት በሚከተለው አይነት ሰው የተፈጸመ- 

A. ከተጠቂው ጋር የፍቅር ወይም የጠበቀ ተፈጥሮ ማህበራዊ ግንኙነት ውስጥ የነበረ ወይም ያለ ፣ እና 
B. የሚከተሉትን ምክንያቶች ከግምት ውስጥ በማስገባት የዚህ ዓይነት ግንኙነት መኖር የሚወሰንበት - 

i. የግንኙነቱ ርዝመት። 
ii. የግንኙነት ዓይነት። 
iii. በግንኙነቱ ውስጥ በተሳተፉ ሰዎች መካከል ያለው መስተጋብር ድግግሞሽ ወይም 

“የውስጥ ብጥብጥ” - በፆታዊ ግንኙነት ላይ የተመሰረተ ጥቃት በአሁኑ ወይም የቀድሞ የትዳር ጓደኛ ወይም በተጠቂው የቅርብ አጋር፣ ተጎጂው 
በጋራ በሚጋራው ሰው፣ አብሮ በሚኖር ወይም አብሮ በኖረ ሰው፣ ተጎጂው እንደ የትዳር ጓደኛ ወይም የቅርብ አጋር፣ በፍርድ ቤት የቤት ውስጥ 
ወይም የቤተሰብ ብጥብጥ ህጎች መሠረት የድጋፍ ገንዘብ በመቀበል በተመሳሳይ መልኩ ከተጎጂው የትዳር ጓደኛ ጋር የሚገኝ ሰው፣ ወይም በህግ 
አግባብ ባለው የቤት ውስጥ ወይም የቤተሰብ ጥቃት ህግ መሰረት ከግለሰቡ ድርጊት በተጠበቀው አዋቂ ወይም ወጣት ተጎጂ ላይ በማንኛውም 
ሌላ ሰው የተፈፀመ ከባድ ወይም ተገቢ ያልሆነ የጥቃት ወንጀሎችን ያጠቃልላል፣ ወይም “በፆታዊ ግንኙነት ላይ የተመሰረተ ማሳደድ” - 
ምክንያታዊ የሆነን ሰው የሚከተሉትን እንዲፈጽም በሚያደርገው በአንድ የተወሰነ ሰው ላይ በሚደረግ የምግባር አካሄድ ውስጥ መሳተፍ - 
A. ለእሱ ወይም ለእሷ ደህንነት ወይም ለሌሎች ደህንነት ፍርሃት እንዲያድርበት የሚያደርግ ወይም 
B. ከፍተኛ የስሜት ጭንቀት እንዲደርስበት እንቅስቃሴ ማድረግ ። 

 
የርዕስ IX ቅሬታዎችን በተመለከተ የዲስትሪክቱ ፖሊሲ የፖሊሲ JCAC ነው። የ DeKalb ካውንቲ ትምህርት ቤት ዲስትሪክት ርእስ IX ሂደቶችን በተመለከተ 
ተጨማሪ መረጃ በ፡ https://www.dekalbschoolsga.org/hr/employee-relations/:: 
 
የተማሪ ርእሰመምህር እንደ ርዕስ IX የጣቢያ አስተባባሪ ሆኖ ያገለግላል እና ርዕስ IX ሪፖርቶች/ቅሬታዎች ወደ እነርሱ ሊመሩ ይችላሉ። የዲስትሪክቱ ርዕስ IX 
አስተባባሪ - 

 
Marissa Key 
የሰራተኞች ግንኙነት ሥራ አስፈፃሚ ዳይሬክተር፣ የርዕስ IX አስተባባሪ 
DeKalb County School District 1701 Mountain Industrial Blvd 
Stone Mountain, Georgia 30083 
678.676.0105 
titleixcoordinator@dekalbschoolsga.org 

 
የርዕስ IX ቅሬታዎች እና/ወይም ሪፖርቶች በሚከተለው የቅሬታ ሂደት ይስተናገዳሉ። 
 
  

https://www.dekalbschoolsga.org/hr/employee-relations/
mailto:titleixcoordinator@dekalbschoolsga.org
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የቅሬታ ሂደት: 
 
ርዕስ IX ን በመጣስ የተጠረጠሩትን ወሲባዊ ትንኮሳ በተመለከተ ለዲስትሪክቱ የቀረቡ ሪፖርቶች ወይም አቤቱታዎች በሚከተለው ሂደት መሠረት ይከናወናሉ። 

1. ሪፖርቶች ወይም ቅሬታዎች በቃል ወይም በጽሑፍ ሊሆኑ ይችላሉ እና በማንኛውም ጊዜ (የሥራ ባልሆነ ሰዓትም ጨምሮ) በአካል ፣ በፖስታ ፣ 
በስልክ ወይም በኤሌክትሮኒክ ፖስታ በት/ቤቱ እና/ወይም በድስትሪክቱ ድረ-ገጽ ላይ የተለጠፈውን የእውቂያ መረጃ በመጠቀም ሊደረጉ ይችላሉ። 

2. ከላይ የተገለፀውን ጥሰትን የሚገልጽ ቅሬታ ለማቅረብ ወይም ለማስገባት የሚፈልግ ማንኛውም ተማሪ ፣ የመግቢያ አመልካች ፣ ወይም ሌላ ሰው 
በትምህርት ቤቱ ለርእሰ መምህሩ ወይም በዲስትሪክቱ የተሰየመውን እና የተፈቀደውን የርዕስ IX አስተባባሪን ወዲያውኑ ያሳውቃል። የተማሪን 
ወሲባዊ ትንኮሳ የሚመለከት መረጃ የተቀበለ ማንኛውም ሠራተኛ ለርእሰ መምህሩ ወይም ለርዕስ IX አስተባባሪ ማሳወቅ አለበት። በድሏል የተባለው 
ግለሰብ ርዕሰ መምህሩ ከሆነ ፣ ሪፖርቱ ወይም አቤቱታው በአቤቱታ አቅራቢው ለርዕስ IX አስተባባሪ መቅረብ አለበት። 

3. የርዕስ IX አስተባባሪ ወይም ተወካይ በዚህ ፖሊሲ ውስጥ በተገለጸው መሠረት ስለሚሰጡ የድጋፍ እርምጃዎች ለመወያየት ቅሬታ አቅራቢውን 
ወዲያውኑ ያነጋግራል ፣ የአቤቱታ አቅራቢውን ፍላጎቶች ከድጋፍ እርምጃዎች ጋር ማገናዘብ ፣ መደበኛ ቅሬታ ቢቀርብም፣ ባይቀርብም ያሉ ድጋፍ 
ሰጪ እርምጃዎችን ለቅሬታ አቅራቢው ማሳወቅ ፣ እና ለቅሬታ አቅራቢው መደበኛ ቅሬታ የማቅረብ ሂደቱን ማብራት። ዲስትሪክቱ ተጠሪውን 
ከመቅጣት ወይም ለቅሬታ አቅራቢው መፍትሄ ከማቅረቡ በፊት ይህንን የቅሬታ ሂደት በመከተል ቅሬታ አቅራቢዎችን እና ምላሽ ሰጪዎችን 
በእኩልነት ያስተናግዳል። የመፍትሄ ዘዴዎች ለድስትሪክቱ የትምህርት ፕሮግራም ወይም እንቅስቃሴ እኩል መዳረሻን ለማደስ ወይም ለማቆየት 
የተነደፉ ናቸው። እንደነዚህ ያሉ መፍትሄዎች እንደ “የድጋፍ እርምጃዎች” የተገለጹትን ተመሳሳይ ግለሰባዊ አገልግሎቶችን ሊያካትቱ ይችላሉ። 
ሆኖም ግን ፣ መፍትሄዎች ተግሣጽ የማይሰጡ ወይም የማይቀጡ መሆን የለባቸውም እና ተጠሪውን ከማስረዳት ሸክም መቆጠብ የለባቸውም። 
 

4. መደበኛ ቅሬታ - ቅሬታ ሲደርሰው ፣ ዲስትሪክቱ በ 10 ቀናት ውስጥ ለሁለቱም ወገኖች የሚከተሉትን አካቶ የጽሑፍ ማሳወቂያ ይልካል፡ 
 

a. የዲስትሪክቱ ቅሬታ ሂደት ፣ እና 

b. በወቅቱ የሚታወቁ በቂ ዝርዝሮችን ጨምሮ የጾታ ትንኮሳ ሊሆኑ የሚችሉ ክሶች ማስታወቂያ ከማንኛውም የመጀመሪያ ቃለ መጠይቅ 
በፊት ምላሽ ለማዘጋጀት በቂ ጊዜ ጋር። በቂ ዝርዝር፤ በጉዳዩ ውስጥ የተሳተፉ ወገኖች ማንነት ፣ የሚታወቅ ከሆነ ፣ የወሲብ ትንኮሳ ነው 
የተባለውን ድርጊቶች ፣ እና የተባው ጉዳይ የተፈጠረበት ቀን እና ቦታ ፣ የሚታወቅ ከሆነ ይገኙበታል። የጽሑፍ ማስጠንቀቂያው መልስ 
ሰጪው ለተከሰሰው ድርጊት ተጠያቂ እንዳልሆነ እንደሚገመት እና በቅሬታ ሂደት መደምደሚያ ላይ ኃላፊነትን በተመለከተ ውሳኔ 
የሚሰጥበትን መግለጫ ያጠቃልላል። የጽሑፍ ማስጠንቀቂያው ተዋዋይ ወገኖች የመረጧቸው አማካሪ ሊኖራቸው እንደሚችል ግን ጠበቃ 
መሆንም እንደማይጠበቅባው ፣ ማስረጃዎችን መመርመር እና መገምገም እንደሚችሉ ያሳውቃል። በጽሑፍ ማስጠንቀቂያው በቅሬታ 
ሂደት ወቅት አውቆ የሐሰት መግለጫዎችን ወይም አውቆ ሐሰተኛ መረጃን ማቅረብን የሚከለክል ማንኛውንም የተማሪ ሥነ ምግባር 
ደንብ ለተዋዋይ ወገኖች ያሳውቃል። ማስታወቂያው ማንኛውም የኃላፊነት ውሳኔን ተከትሎ ዲስትሪክቱ ተግባራዊ ሊያደርጋቸው 
የሚችለውን የቅጣት ማዕቀብ እና የመፍትሄዎችን ወሰን ይገልፃል ወይም ይዘረዝራል። 

c. በምርመራ ሂደት ዲስትሪክቱ በአንቀጽ (4) (ለ) መሠረት በተሰጠው ማስታወቂያ ውስጥ ያልተካተቱትን ስለ ቅሬታ አቅራቢ ወይም ተጠሪ 
የሚቀርቡትን ክሶች ለመመርመር ከወሰነ ፣ ዲስትሪክቱ ማንነታቸው ለሚታወቅ ለተጨማሪ ወገኖች የክሶች ማስታወቂያ ይሰጣል። 

5. መደበኛ ቅሬታ ማሰናበት 
ዲስትሪክቱ በመደበኛ አቤቱታ ውስጥ ያሉትን ሁሉንም ክሶች ይመረምራል። ዲስትሪክቱ የወሲባዊ ትንኮሳ ፍቺን የማያሟሉ ወይም በዲስትሪክቱ 
የትምህርት መርሃ ግብር ወይም እንቅስቃሴ ውስጥ ያልነበሩ ወይም በዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ ባለ አንድ ሰው ላይ የተፈጸሙትን ድርጊቶች ውድቅ 
ያደርጋል። ይህ ውድቅ መደረግ ለርዕስ IX ውንጀላዎች ብቻ ተግባራዊ ይሆናል። እንዲህ ያለው ውድቅ መደረግ በዲስትሪክቱ ፖሊሲዎች ሌላ ድንጋጌ 
መሠረት ዲስትሪክቱ ክሶችን ከማየት አይከለክልም። 
 
ዲስትሪክቱ ፣ እንዲሁም በሚከተሉት ሁኔታዎች መደበኛ ቅሬታ ሊያሰናብት ይችላል፡ 

a. ቅሬታ አቅራቢው መደበኛ ቅሬታውን ወይም በውስጡ ያለውን ማንኛውንም ውንጀላ ለመተው ፍላጎታቸውን ለርዕስ IX አስተባባሪ በጽሑፍ 
ካሳወቁ ፣ 

b. ተጠሪ ከአሁን በኋላ በዲስትሪክቱ ተቀጥሮ የማይሠራ ከሆነ ፤ ወይም 

c. ውንጀላዎችን በተመለከተ ውሳኔ ለመስጠት ዲስትሪክቱ በቂ ማስረጃ እንዳይሰበስብ የሚከለክሉ ሁኔታዎች ካሉ። 

ዲስትሪክቱ ውድቅ የመደረጉን ምክንያቶች ጨምሮ በተመሳሳይ ጊዜ የጽሑፍ ማሳወቂያ ለሁሉም ወገኖች ይሰጣል። 
 

6. መደበኛ ቅሬታዎች ማጠናከሪያ 
ዲስትሪክቱ ከአንድ በላይ በሆኑ ተጠሪዎች ላይ ወይም ከአንድ በላይ በሆኑ ተጠሪዎች ላይ ከአንድ በላይ ቅሬታ አቅራቢ ፣ ወይም አንዱ ወገን 
በሌላው ወገን ላይ የወሲብ ትንኮሳ ክሶች በተመሳሳይ እውነታዎች ወይም ሁኔታዎች የሚመነጩበትን መደበኛ ቅሬታዎች ሊያጠናክር ይችላል። 
የቅሬታ ሂደት ከአንድ በላይ አቤቱታ አቅራቢ ወይም ከአንድ በላይ ተጠሪ የሚያካትት ከሆነ ፣ ነጠላ “ወገን” ፣ “አቤቱታ አቅራቢ” ወይም “ተጠሪ” 
ማጣቀሻዎች እንደአግባብነቱ ብዙ ቁጥርን ያካትታሉ። 
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7. መደበኛ ቅሬታ ምርመራ 
መደበኛ ቅሬታ ለሚደርሳቸው ወገኖች የጽሑፍ ማስታወቂያ ከሰጠ በኋላ ዲስትሪክቱ ለመመርመር 30 ቀናት ይኖረዋል። መደበኛውን ቅሬታ 
ሲመረምር ፣ እና በቅሬታው ሂደት ሁሉ ፣ ዲስትሪክቱ የሚከተሉትን ያደርጋል፡ 

a. ሀላፊነትን በሚመለከት ውሳኔ ላይ ለመድረስ የማረጋገጫ ሸክም እና ማስረጃ የመሰብሰብን ሸክም ይወስዳል እንዲሁም እንደዚህ ያሉትን 
ሸክሞች በተከራካሪ ወገኖች ላይ አያስቀምጥም፤ የአንድን ወገን በፈቃደኝነት ላይ የተመሰረተ ፣ የጽሑፍ ፈቃድ እስካልተገኘ ድረስ 
ዲስትሪክቱ በሐኪም፣ የሥነ -አእምሮ ባለሙያ ፣ የሥነ -ልቦና ባለሙያ ፣ ወይም ሌላ እውቅና ያለው ባለሙያ ወይም በባለሙያ ወይም 
በልዩ ባለሙያው አቅም ውስጥ የሚሠራ ወይም የሚረዳ ልዩባለሙያ የተዘጋጁ ወይም የተያዙትን የዛን ወገን መዝገቦች እንዲሁም 
ህክምና ከመስጠት ጋር በተያያዘ የተሰሩ እና የተያዙ መዝገቦችን ማግኘት ፣ ከግምት ውስጥ ማስገባት ፣ መግለፅ ወይም በሌላ መንገድ 
መጠቀም እንደማይችል እንደተጠበቀ ሆኖ፣ 

b. ለሁለቱም ወገኖች እውነታውን እና የባለሙያ ምስክሮችን እና ሌሎች አሳማኝ እና ገላጭ ማስረጃዎችን ለማቅረብ እና በመዝገቡ ላይ 
ያሉትን ሁሉንም ማስረጃዎች ሙሉ በሙሉ ለመገምገም እና ምላሽ ለመስጠት እድል ይሰጣቸዋል ፣ 

c. በምርመራ ላይ ባሉ ክሶች ላይ ለመወያየት ወይም ተዛማጅ ማስረጃዎችን ለመሰብሰብ ወይም ለማቅረብ የሁለቱም ወገኖች ችሎታ 
አይገድብም ፤ 

d. ከማንኛውም ተዛማጅ ስብሰባ ወይም የአቤቱታ ሂደት ላይ ከመረጡት ጠበቃ የሆነ ወይም ያላሆነ አማካሪ ጋር አብሮ የመሄድ እድልን 
ጨምሮ በማንኛውም የቅሬታ ሂደት ወቅት ተከራካሪ ወገኖች ሌሎች እንዲገኙላቸው ለማድረግ ተመሳሳይ ዕድሎችን ይሰጣል እንዲሁም 
በማንኛውም ስብሰባ ወይም በአቤቱታ ሂደት ውስጥ ለቅሬታ አቅራቢው ወይም ለተጠያቂው የአማካሪውን ምርጫ ወይም መገኘት 
አይገድብም ሆኖም ለሁለቱም ወገኖች በእኩልነት እስከተተገበረ ድረስ ዲስትሪክቱ አማካሪው በፍርድ ሂደቱ ውስጥ ሊሳተፍበት 
የሚችልበትን ገደብ በተመለከተ ገደቦችን ሊያቋቁም ይችላል፣ 

e. የተከራካሪ ወገኖች ተሳትፎ አስፈላጊ ሲሆን ዲስትሪክቱ ለምርመራ ቃለ -መጠይቆች ፣ ስብሰባዎች ወይም ችሎቶች ቀን ፣ ሰዓት ፣ ቦታ ፣ 
ተሳታፊዎች እና የሁሉም የምርመራ ቃለ -መጠይቆች ወይም ሌሎች ስብሰባዎች ዓላማን ጨምሮ ፣ የጽሑፍ ማስታወቂያ ለተከራካሪ 
ወገኖች ለመሳተፍ ለመዘጋጀት ከበቂ ጊዜ ጋር ይልካል፣ 

f. የዲስትሪክቱ ተከራካሪ ወገኖች እና አማካሪዎቻቸው ፣ ምርመራው ከመጠናቀቁ በፊት እያንዳንዱ ወገን ለማስረጃውን ትርጉም ባለው 
መልኩ እንዲመልስ ፣ ከክስ ወንጀሉ ጋር በቀጥታ የተዛመደ ሀላፊነትን በሚመለከት ውሳኔ ላይ ለመድረስ ዲስትሪክቱ የማያስፈልገው 
ማስረጃ እና ከወገኖች ወይም ከሌላ ምንጭ የተገኘ ወይም የማይታወቅ ወይም ማስረጃ የሌለው ማስረጃን ጨምሮ ማንኛውንም መብት 
የማይሰጥ ማስረጃን ለመመርመር እና ለመከለስ እድል ይሰጣል። የምርመራ ሪፖርቱ ከመጠናቀቁ በፊት ዲስትሪክቱ ለእያንዳንዱ ወገን 
እና ለተከራካሪ ወገኖች አማካሪ ፣ ካለ ፣ በኤሌክትሮኒክ ቅርጸት ወይም በወረቀት ምርመራ እና ግምገማ የሚቀርብበትን ማስረጃ 
ይልካል። የምርመራ ሪፖርቱ ከመጠናቀቁ በፊት መርማሪው የሚያጤነው ማስረጃዎች ለመመርመር ፣ ለመገምገም እና የጽሑፍ ምላሽ 
ለመስጠት ተከራካሪ ወገኖች ቢያንስ 10 ቀናት ሊኖራቸው ይገባል። 

g. ዲስትሪክቱ ተከራካሪ ወገኖች እና አማካሪዎቻቸውን አግባብነት ያለው ማስረጃን በኤሌክትሮኒክ ወይም በወረቀት ቅርጸት 
የሚያጠቃልል የምርመራ ዘገባ ይልካል ፣ ተከራካሪ ወገኖች ምላሽ እንዲሰጡ ቢያንስ 10 የሥራ ቀናት ሊኖራቸው ይገባል። ተከራካሪ 
ወገኖች ሙሉውን 10 ቀናት ለመተው ሊመርጡ ይችላሉ። ዲስትሪክቱ በምርመራ ሪፖርቱ ውስጥ ለተከራካሪ ወገኖች የቀረቡ ምላሾች 
በጽሁፍ ምላሽ ለመስጠት እና/ወይም ለተጨማሪ ምላሾች በተከራካሪ ወገኖች መካከል ያሉትን ምላሾች ለማጋራት ሊመርጥ ይችላል። 
የተከራካሪ ወገኖች የጽሑፍ ምላሾች ተዛማጅ አካላት በመጨረሻው የምርመራ ሪፖርት ፣ እንዲሁም በማንኛውም ተጨማሪ ተዛማጅ 
ማስረጃ እና አስፈላጊ ክለሳዎች ውስጥ ሊካተቱ ይችላሉ። ከግምገማው እና ከአስተያየቱ ጊዜ በኋላ ለተደረጉ ማናቸውም ለውጦች 
ምክንያቶች በሰነድ ይቀመጣሉ። 

h. ተማሪዎች በምርመራው ላይ መተባበር አለባቸው። ይህን አለማድረግ በተማሪዎች የስነምግባር ደንብ መሠረት የዲሲፕሊን እርምጃ 
ሊያስከትል ይችላል። 

 
በተማሪው ላይ የወሲብ ትንኮሳ ምርመራ በሚደረግበት በማንኛውም ጊዜ መርማሪው ሪፖርት የተደረገበት ትንኮሳ በትክክል በደል ተብሎ 
መጠራት እንዳለበት ካመነ፣ የተዘገበው ክስተት ወይም ሁኔታ በዲስትሪክቱ የልጆች በደል ምርመራ ፕሮቶኮል መሠረት ይላካል። በርዕስ IX 
መሠረት በተገለጸው ወሲባዊ ትንኮሳ እንዳልሆነ የተወሰነ የወሲብ ትንኮሳ በተማሪዎች የስነምግባር ደንብ መሠረት ሊመረመር ይችላል። 

 
8. ጥያቄዎች 

ዲስትሪክቱ የምርመራ ሪፖርቱን ለተከራካሪ ወገኖች ከላከ በኋላ እና ኃላፊነትን በሚመለከት ውሳኔ ላይ ከመድረሱ በፊት ውሳኔ ሰጪው እያንዳንዱ 
ወገን አንድ ወገን የሚፈልገውን የጽሑፍ ፣ ተዛማጅ ጥያቄዎችን ለማንኛውም ተከራካሪ ወገን ወይም ምስክር የማቅረብ ዕድል እንዲያገኝ የ 10 ቀናት 
ጊዜ ይሰጣል ፣ ለእያንዳንዱ ወገን መልሶችን ያቀርባል እና ከእያንዳንዱ ወገን ተጨማሪ ፣ ውስን የክትትል ጥያቄዎችን ይፈቅዳል። ስለ ቅሬታ 
አቅራቢው የወሲብ ቅድመ -ዝንባሌ ወይም የቀድሞ የወሲብ ባህሪ ጥያቄዎች ወይም ማስረጃዎች አግባብነት የላቸውም ፣ ስለአቤቱታ አቅራቢው 
ቀደምት የወሲብ ባህሪ እንደዚህ ያሉ ጥያቄዎች እና ማስረጃዎች ከተጠሪ ውጭ የሆነ ሰው በአቤቱታ አቅራቢው የተከሰሰውን ድርጊት መፈጸሙን 
ለማረጋገጥ ካልተሰጠ ወይም ጥያቄዎቹ እና ማስረጃው ከተጠሪ ጋር በተያያዘ የአቤቱታ አቅራቢው ቀደምት የወሲብ ባህሪ የተወሰኑ ክስተቶችን 
የሚመለከት ከሆነ እና ፈቃድን ለማረጋገጥ የቀረቡ ካልሆነ በስተቀር። ዲስትሪክቱ በሕጋዊ እውቅና ባለው መብት ጥበቃ የተደረገባቸውን መረጃዎችን 
የሚጠይቁ ፣ የሚፈቅድ ፣ መሰረት የሚያደርግ ወይም በሌላ መንገድ አይጠቀምም ፣ እንዲህ ዓይነቱን መብት የያዘው ሰው መብቱን ካልተወ 
በስተቀር። ውሳኔ ሰጪው(ዎች) ጥያቄውን አግባብነት የለውም ብሎ ለማግለል ማንኛውንም ውሳኔ ለሚቀርብለት ወገን ያብራራል። 
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9. ኃላፊነትን በተመለከተ ውሳኔ – 
ከርዕስ IX አስተባባሪ ወይም መርማሪ (ዎች) ክጪ የሆነው ውሳኔ ሰጪው ፣ የጥያቄ እና መልስ ጊዜ ከተጠናቀቀ በ 10 ቀናት ውስጥ ኃላፊነትን 
በተመለከተ የጽሑፍ ውሳኔ ይሰጣል። ይህንን ውሳኔ ለመስጠት ዲስትሪክቱ በተማሪዎች ላይ ለሚቀርቡት መደበኛ ቅሬታዎች ፣ በሠራተኞች ላይ 
ለሚቀርቡ መደበኛ ቅሬታዎች እና ለሁሉም የወሲባዊ ትንኮሳ ቅሬታዎች የማስረጃ ደረጃውን የቅድሚያ ደረጃ ተግባራዊ ያደርጋል። የጽሑፍ ውሳኔው 
የሚከተሉትን ያጠቃልላል፡ 
 

a. በዚህ ደንብ ውስጥ እንደተገለጸው ወሲባዊ ትንኮሳ ሊሆኑ የሚችሉትን ሁሉንም ክሶች መለየት ፤ 

b. መደበኛውን ቅሬታ ከተቀበለበት እስከ ውሳኔው ድረስ የተከናወኑ የአሠራር ደረጃዎች መግለጫ ፣ ለፓርቲዎች ማንኛውንም ማሳወቂያ ፣ 
ከፓርቲዎች እና ከምስክሮች ጋር የሚደረግ ቃለ ምልልስ ፣ የጣቢያ ጉብኝቶች እና ሌሎች ማስረጃዎችን ለመሰብሰብ ያገለገሉ ዘዴዎችን 
ጨምሮ ፤ 

c. የተፈጸመው ወሲባዊ ትንኮሳ ተከስቶ ስለመሆኑ የእውነት ግኝቶች እና መደምደሚያዎች ፣ እና 

d. ለእያንዳንዱ ውንጀላ የውጤት ምክንያት ፣ በተጠሪ ላይ የተጫነ ማንኛውም የዲሲፕሊን ማዕቀብ እና ለቅሬታ አቅራቢው ምን ዓይነት 
መፍትሄ እንደሚሰጡ። 

ይህ መረጃ ከይግባኝ ሂደት ጋር ለሁለቱም ወገኖች በተመሳሳይ ጊዜ ይላካል። የርዕስ IX አስተባባሪ ለማንኛውም መፍትሄዎች ውጤታማ አፈፃፀም 
ኃላፊነት አለበት። 

 
10. የይግባኝ ሂደት፡ 

የጽሑፍ ውሳኔ ወይም ውድቅ መደረግ ላይ የሚከተል ይግባኝ ውሳኔው በተሰጠ በ 10 ቀናት ውስጥ በሁለቱም ወገኖች በሚከተሉት ሁኔታዎች ላይ 
በመመስረት ሊቀርብ ይችላል፡ 

1. በውጤቱ ላይ ተጽዕኖ ያሳደረ የአሠራር ጉዳይ ፤ 

2. ኃላፊነትን ወይም ውድቅ መደረግን በሚመለከት ውሳኔው በተሰጠበት ወቅት በምክንያታዊነት ሊገኝ ያልቻለ፣ ውጤቱን ሊጎዳ የሚችል 
አዲስ መረጃ ወይም ማስረጃ ፣ ወይም 

3. የርዕስ IX አስተባባሪ (ዎች) ፣ መርማሪ (ዎች) ፣ ወይም ውሳኔ ሰጪ (ዎች) የውጤት ላይ ተጽዕኖ ያሳደረ የጥቅም ግጭት ወይም አድልዎ 
ነበራቸው። 

ለሁሉም የይግባኝ አቤቱታዎች ፣ ዲስትሪክቱ፡ 

a. ይግባኝ በሚቀርብበት ጊዜ ለሌላኛው ወገን በጽሑፍ ማሳወቅ እና ለሁለቱም ወገኖች የይግባኝ ሂደቶችን በእኩል መተግበር ፤ 
 

b. የይግባኙ ውሳኔ ሰጪ ኃላፊነትን ወይም ውድቅ ማድረግን በሚመለከት ውሳኔ ላይ ከደረሰ ውሳኔ ሰጪ(ዎች)፣ መርማሪው (ዎች) 
፣ ወይም የርዕስ IX አስተባባሪጋር ተመሳሳይ አለመሆኑን ያረጋግጡ ፣ 
 

c. የይግባኙ ውሳኔ ሰጪ በዚህ ፖሊሲ ውስጥ ከተቀመጡት የሥልጠና ደረጃዎች ጋር መጣጣሙን ያረጋግጡ ፤ 
 

d. ውጤቱን ለመደገፍ ወይም ለመቃወም የጽሑፍ መግለጫ ለማቅረብ ለሁለቱም ወገኖች ምክንያታዊ ፣ እኩል ዕድል ይስጧቸው ፤ 
 

e. የይግባኙን ውጤት እና የውጤቱን ምክንያት የሚገልጽ የጽሑፍ ውሳኔ ያቅርቡ ፤ እና 
 

f. ይግባኝ ከደረሰ በ 10 ቀናት ውስጥ ለሁለቱም ወገኖች የጽሑፍ ውሳኔን በተመሳሳይ ጊዜ ያቅርቡ። 

መደበኛ ያልሆነ ውሳኔ 
 
መደበኛ ያልሆነ የመፍትሔ ሂደት ዲስትሪክቱ መደበኛ ያልሆነ የመፍትሔ ሂደትን ለማቅረብ እና ለማመቻቸት ያስችለዋል ተዋዋይ ወገኖች መደበኛ ያልሆነ 
ውሳኔን ለመሞከር በፈቃደኝነት ፣ በመረጃ የተደገፈ የጽሑፍ ስምምነት እስከሰጡ ድረስ ለምሳሌ ሽምግልና ወይም የመልሶ ማቋቋም ፍትህ። ተከራካሪ ወገኖች 
መደበኛ ቅሬታ ሲቀርብላቸው ብቻ መደበኛ ባልሆነ የመፍትሔ ሂደት ውስጥ ሊሳተፉ ይችላሉ። ዲስትሪክቱ ወገኖች መደበኛ ባልሆነ የመፍትሔ ሂደት ውስጥ 
እንዲሳተፉ ሊጠይቅ አይችልም። ውሳኔዎች ከመድረሳቸው በፊት በማንኛውም ጊዜ ተከራካሪ ወገኖች መደበኛ ያልሆነውን የመፍትሔ ሂደት በመተው 
መደበኛውን ቅሬታ በተመለከተ የምርመራ ሂደቱን መቀጠል ይችላሉ። የሰራተኛ በተማሪዎች ወሲባዊ ትንኮሳ ላይ ለሚነሱ ክሶች መደበኛ ያልሆነ መፍትሄ 
የለም። 
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መደበኛ ካልሆነ ውሳኔው በፊት ዲስትሪክቱ የሚከተሉትን ያደርጋል፡ 

1. የሚከተሉትን የሚገልጽ የጽሑፍ ማስታወቂያ ለተከራካሪ ወገኖች ይሰጣል፡ ክሶች ፣ ከተመሳሳይ ውንጀላዎች የሚነሳውን መደበኛ ቅሬታ 
እንዳይጀምሩ የሚከለክልባቸውን ሁኔታዎች ጨምሮ መደበኛ ያልሆነ የመፍትሄ ሂደት መስፈርቶች ፣  
ሆኖም በማንኛውም ውሳኔ ከመስማማቱ በፊት ማንኛውም አካል ከመደበኛ አቤቱታ ሂደት ወጥቶ የቅሬታ ሂደቱን ከመደበኛ ቅሬታ ጋር የማያያዝ 
መብት አለው ፣ እና የሚያዙ ወይም ሊጋሩ የሚችሉ መዝገቦችን ጨምሮ ፣ መደበኛ ባልሆነ የመፍትሔ ሂደት ውስጥ በመሳተፍ የሚከሰቱ ማናቸውም 
ውጤቶች ፤ 

2. መደበኛ ባልሆነ የመፍትሔ ሂደት ላይ የሁሉንም ወገኖች ፈቃደኝነት ፣ በጽሑፍ ፈቃድ ያግኙ። 

 
በሠራተኛ የተማሪ ወሲባዊ ጥቃት ወይም የጾታ ብልግና ድርጊቶችን ሪፖርት ማድረግ 

 
ርእስ IX እንዲሁ ሰራተኞች በተማሪዎች ላይ በወሲባዊ ትንኮሳ ድርጊቶች ላይ ተፈፃሚ ሲሆን በቀድሞው የቅሬታ ሂደት ስር ሊስተካከል የሚችል ነው። 
 
በተጨማሪ ፣ O.C.G.A. § 20-2-751.7. (ሀ) የሚከተሉትን ይሰጣል፡ “የሙያ ደረጃዎች ኮሚሽን በአስተማሪ ፣ በአስተዳዳሪ ወይም በሌላ የት / ቤት ሰራተኛ 
ተማሪ ላይ የሚደረግ ተገቢ ያልሆነ ባህሪን ሪፖርት ለማድረግ ተማሪዎች እንዲከተሉበት በመንግስት የታዘዘ ሂደትን ያቋቁማል፤ ይህ ተማሪው ድርጊቱን ለሕግ 
አስከባሪ ባለሥልጣናት የማሳወቅ ችሎታውን አይከለክልም። እያንዳንዱ የአከባቢ ትምህርት ቤት ስርዓት ይህንን በመንግስት የተሰጠውን ሂደት ለመተግበር 
እና ለመከተል የተገደደ ሲሆን በተማሪውን የመማሪያ መጽሐፍት ውስጥ እና በሠራተኛ የእጅ መጽሐፍት ወይም ፖሊሲዎች ውስጥ የታዘዘውን ሂደት ያካትታል።
" የሚከተለው ሪፖርት የማድረግ ሂደት ነው፡ 
 

A. በመምህር፣ አስተዳዳሪ ወይም ሌላ የትምህርት ቤት ዲስትሪክት ሰራተኛ የፆታዊ ጥቃት ወይም ፆታዊ ትንኮሳ ሰለባ የሆነ ማንኛውም ተማሪ (ወይም 
የተማሪው ወላጅ ወይም ጓደኛ) ስለድርጊቱ በትምህርት ቤቱ ውስጥ ላለ ማንኛውም መምህር፣ አማካሪ ወይም አስተዳዳሪ ብቃል ማሳወቅ አለበት። 

B. ማንኛውም መምህር፣ አማካሪ፣ በጎ ፈቃደኝነት ወይም አስተዳዳሪ በአስተማሪ፣ አስተዳዳሪ ወይም ሌላ ሰራተኛ ስለተፈጸመው የፆታዊ ጥቃት ወይም 
በደል ከተማሪው ሪፖርት ሲቀበል ወዲያውኑ በስልክ ወይም በሌላ መልኩ ጉዳዩን በቃል ሪፖርት ለትምህርት ቤቱ ርእሰ መምህር ወይም 
ርእሰመምህሩ ተወካይ ማቅረብ እና ስለ ክስተቱ በጽሁፍ ለትምህርት ቤቱ ርእሰመምህር ወይም ለርእሰመምህሩ ተወካይ በ24 ሰአት ውስጥ ማቅረብ 
አለበት። ርእሰመምህሩ በፆታዊ በደል ወይም በፆታዊ ብልግና የተከሰሰው ሰው ከሆነ፣ የቃል እና የጽሁፍ ሪፖርቶች ለዋና አስተዳዳሪው ወይም 
ለተቆጣጣሪው ተወካይ መቅረብ አለባቸው። 

C. በO.C.G.A.§ 19-7-5 ላይ እንደተገለጸው ማንኛውም የትምህርት ቤት ርእሰ መምህር ወይም የርእሰመምህር ተወካይ የቃል ሪፖርት የሚደርሰው 
ለትምህርት ቤቱ ማህበራዊ ሰራተኛ ወዲያውኑ የቃል ሪፖርት ማድረግ አለበት፣ ነገር ግን በማንኛውም ሁኔታ ውስጥ አንድ ልጅ በደል እንደደረሰበት 
ለማመን ምክንያታዊ ምክንያት ካለበት ጊዜ አንስቶ ከ 24 ሰዓታት ባልበለጠ ጊዜ ውስጥ። የትምህርት ቤቱ ማህበራዊ ሰራተኛ የልጅ ጥበቃ ሪፖርት 
በስልክ፣ በፋክስ ወይም በጽሁፍ መልክ (ለትምህርት ዲስትሪክት የተመረጠ ዘዴ የጽሁፍ ዘገባ ነው) በሰብአዊ አገልግሎት ዲፓርትመንት በተሰየመው 
የህፃናት ደህንነት ኤጀንሲ፣ ወይም፣ እንደዚህ አይነት ኤጀንሲ በማይኖርበት ጊዜ, ለሚመለከተው የፖሊስ ባለስልጣን ወይም የአውራጃ ጠበቃ 
መግባት አለበት። 

በ O.C.G.A. § 19-7-5 ያልተሸፈኑ በአስተማሪ፣ አስተዳዳሪ ወይም ሌላ ሰራተኛ በተማሪ ላይ የሚፈጸሙ የፆታ ብልግና ድርጊቶች ወዲያውኑ በት/ቤት ወይም 
በሥርዓት ሠራተኞች ይመረመራል። የሂደቱን ትክክለኛነት ለመጠበቅ እና ከተማሪው ጋር የሚደረጉ ተደጋጋሚ ቃለመጠይቆችን ለመገደብ፣ የተመደቡት 
የስርአት ሰራተኞች ከሌላ ሰው በፊት የተማሪውን የጽሁፍ መግለጫ መውሰድ ይጠበቅባቸዋል። የፆታዊ ብልግና ክስ ምርመራው የፆታዊ ብልግና ዘገባ ትክክለኛ 
መሆኑን ለማመን ምክንያታዊ ምክንያት ካገኘ የትምህርት ቤቱ ርእሰ መምህር ወይም የርእሰመምህሩ ተወካይ ለተሾመው የክልል የበላይ ተቆጣጣሪ፣ የህዝብ 
ደህንነት ዋና ኦፊሰር እና የትምህርት ቤት ማህበራዊ ስራ አስተባባሪ አፋጣኝ የጽሁፍ ሪፖርት ማድረግ አለባቸው። የበላይ ተቆጣጣሪው እና የፕሮፌሽናል 
ደረጃዎች ኮሚሽን የስነ-ምግባር ክፍል ስለ ማንኛውም የተረጋገጠ የፆታ ብልግና ድርጊቶች ማሳወቅ አለባቸው። 

በስፖርት የቅሬታ ሂደቶች ውስጥ የጾታ እኩልነት 
 
የ DeKalb ካውንቲ ትምህርት ቤት ዲስትሪክት በ Georgia የሥርዓተ-ፆታ ፍትሃዊነት በስፖርት ህግ መሰረት በአንደኛ ደረጃ እና በሁለተኛ ደረጃ የአትሌቲክስ 
ፕሮግራሞቹ አድልዎ ይከለክላል። የሚከተሉት የአቤቱታ ሂደቶች በወላጅ ወይም በአሳዳጊ ተማሪን ወክለው ያመጡትን ጨምሮ የተማሪን ቅሬታዎች ፈጣን 
እና ፍትሃዊ በሆነ መንገድ ለመፍታት ያስችላል። 

 
ፍቺዎች፦ 
• “ቀናት” ማለት የቀን መቁጠሪያ ቀናት ማለት ነው። 

• “ቅሬታ” የ DeKalb ካውንቲ ትምህርት ዲስትሪክት O.C.G.A. § 20-2-315 ን የሚጥስ እርምጃ ወስዷል የሚል ቅሬታ ነው (የሥርዓተ-ፆታ እኩልነት 
በስፖርት ህግ)። 

• ቅሬታውን የሚያነሳው ሰው "ቅሬታ አቅራቢ" ነው። 
• “ተማሪ” ማለት በ DeKalb ካውንቲ ትምህርት ዲስትሪክት በሚተዳደር ትምህርት ቤት ወይም የትምህርት ፕሮግራም የተመዘገበ ሰው ነው። 
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ሂደቶች፡- 

 
ቅሬታዎች በተጎዳው ተማሪ ወይም በተጎዳው ተማሪ ወላጅ ወይም አሳዳጊ ብቻ ሊቀርቡ ይችላሉ እና በሚከተለው 
መንገድ መቀጠል አለባቸው፡ 

• ቅሬታ አቅራቢው የሚያውቀው ወይም በምክንያታዊነት ማወቅ ካለበት ጊዜ ጀምሮ ባሉት አስር (10) ቀናት ውስጥ (ወይም ይህ አሰራር 
ከታተመ በአስር (10) ቀናት ውስጥ ምንም ይሁን ምን ቅሬታ አቅራቢው የጽሁፍ ቅሬታ ቅጽ የተቀበለውን ቀን ለሚመዘግበው የበላይ ተቆጣጣሪ 
ማቅረብ አለበት። 

• የተጻፈው ቅሬታ፡- (1) ቅሬታ አቅራቢውን እና የተጎዳውን ተማሪ ስም ይስጡ፤ (2) ለቅሬታው መንስኤ የሆነውን ሁኔታ ወይም ሁኔታዎችን 
ይግለጹ፣ (3) የሕጉን ልዩ ድንጋጌዎች ወይም ተጥሰዋል የተባሉትን የአፈጻጸም ደንቦች መለየት፤ እና (4) የተፈለገውን ልዩ እፎይታ 
ያመለክታሉ። 

• የበላይ ተቆጣጣሪው ቅሬታውን እንዲመረመር ያደርጋል። ቅሬታው ከቀረበ በ30 ቀናት ውስጥ የበላይ ተቆጣጣሪው ለቅሬታው በጽሁፍ ምላሽ 
ይሰጣል፣ ለውሳኔው አስፈላጊ የሆኑትን እውነታዎች እና ምክንያቶችን ያስቀምጣል። 

• ቅሬታ አቅራቢው የተቆጣጣሪውን ውሳኔ ለ DeKalb ካውንቲ የትምህርት ቦርድ ይግባኝ ማለት ይችላል። ይግባኙ በጽሁፍ መሆን እና 
ከተቆጣጣሪው ምላሽ ከተሰጠበት ቀን ጀምሮ በ35 ቀናት ውስጥ ለ DeKalb ካውንቲ የትምህርት ቦርድ መቅረብ አለበት። ቦርዱ ከቅሬታ ጋር 
የተያያዙትን ሁሉንም እቃዎች መርምሮ ውሳኔውን በጽሁፍ ከ45 ቀናት ባላነሰ ጊዜ ውስጥ የጽሁፍ ቅሬታ ቅጽ ከተቀበለ በኋላ ሊሰጥ ይችላል። 

• ቅሬታ አቅራቢው በ DeKalb ካውንቲ የትምህርት ቦርድ ውሳኔ በ O.C.G.A § 20-2-1160 መሰረት ለስቴት የትምህርት ቦርድ ይግባኝ የማለት 
መብት አለው። 

 
የዴካልብ ካውንቲ ትምህርት ዲስትሪክት ድርጊት የ O.C.G.A § 20-2-315 (የሥርዓተ-ፆታ እኩልነት በስፖርት ሕግ) ጥሰት እንደሆነ የሚሰማው ማንኛውም 
ተማሪ እና/ወይም ለአካለ መጠን ያልደረሰ ልጅ ወላጅ ወይም አሳዳጊ ቅፅን በመሙላት እና ለሰራተኛ ግንኙነት፣ የሰው ኃይል ክፍል፣ 1701 Mountain 
Industrial Blvd., Stone Mountain, GA 30083 በማስተላለፍ ቅሬታ ማቅረብ ይችላል። ቀጾች የአትሌቲክስ ዋና ዳይሬክተር ጽሕፈት ቤት፣ 5829 
Memorial Drive, Stone Mountain, Georgia 30083 ወይም በ www.dekalbschoolsga.org/athletics/downloads ላይ ይገኛሉ።
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የኢንተርኔት እና የቴክኖሎጅ አጠቃቀም 

 
የ DeKalb ካውንቲ ትምህርት ቤት የዲስትሪክቱን ትምህርታዊ ተልእኮ ለመደገፍ እና የ2000 የህፃናት የኢንተርኔት ጥበቃ ህግ (CIPA) በማክበር 
የተማሪዎችን እና ሰራተኞችን ስርአተ ትምህርት እና የትምህርት እድሎችን ለማጎልበት ቴክኖሎጂዎችን፣ ኔትወርኮችን እና የኢንተርኔት አገልግሎትን 
ይሰጣል። ሁሉም መመሪያዎች፣ ደንቦች፣ ፖሊሲዎች እና ህጎች በዲስትሪክቱ ለሚሰጡ ሁሉም የቴሌኮሙኒኬሽን አገልግሎቶች እና መሳሪያዎች 
ተፈጻሚ ይሆናሉ፣ ግን በእነዚህ ብቻ ሳይወሰን የሚከተሉትን ጨምሮ፡- 
 

• የኮምፒተር ሥራ ጣቢያዎች እና ማስታወሻ ደብተር ኮምፒተሮች፣ 

• ስማርት ስልኮች፣ ታብሌቶች፣ ኢ-አንባቢዎች እና ሌሎች ተንቀሳቃሽ መሳሪያዎች፣ 

• የበይነመረብ አገልግሎቶች፣ 

• የስልክ አገልግሎቶች እና 

• የተንቀሳቃሽ ስልክ አገልግሎቶች 
 
የ DeKalb ካውንቲ ት/ቤት ዲስትሪክት በበይነመረብ ላይ የሚገኘው መረጃ እና መስተጋብር ጠቃሚ ትምህርታዊ መረጃዎችን ይሰጣል ብሎ 
ያምናል። ዲስትሪክቱ አወዛጋቢ ወይም አግባብነት የጎደላቸው ተብለው ሊታሰቡ የሚችሉትን የቁስ መዳረሻ መቆጣጠር ሁልጊዜ አይቻልም፡ 
ስለዚህ ተጠቃሚው በአጋጣሚ ወይም ሆን ብሎ አከራካሪ ነገር ሊያጋጥመው ይችላል። የዚህ ዓይነቱ ቁሳቁስ መዳረሻን ከመጀመር መቆጠብ 
የተጠቃሚው ሃላፊነት ነው።  
 
የኢንተርኔት አጠቃቀም ትምህርታዊ ምርምርን የሚደግፍ እና ከዲስትሪክቱ የትምህርት ግቦች እና አላማዎች ጋር የሚጣጣም መሆን አለበት። 
የሌላውን የዲስትሪክት ኔትወርክ ወይም የትምህርት መርጃዎችን መጠቀም ለኔትወርኩ ደንቦች፣ ፖሊሲዎች እና መመሪያዎች ማክበር አለበት። 
ተጠቃሚዎች የበይነመረብ መዳረሻ በሚደረግበት ጣቢያ ላይ የተገለጹ እና አስፈላጊ ሆነው የተገለጹትን ሁሉንም ህጎች እና ሂደቶች ማክበር 
አለባቸው። የትኛውንም የዩናይትድ ስቴትስ፣ የግዛት ህግ ወይም የግዛት ደንብ በመጣስ ማስተላለፍ የተከለከለ ነው፣ በዚህ ብቻ ሳይወሰን፣ (1) 
በቅጂ መብት የተጠበቁ ነገሮችን፣ (2) ማስፈራሪያ፣ ፖርኖግራፊ ወይም ጸያፍ ነገር፣ ወይም (3) በንግድ ሚስጥር የተጠበቀ ቁሳቁስ። (1) ለግል 
ፋይናንሺያል ጥቅም፣ ለንግድ ማስታወቂያ፣ ወይም ለትርፍ በተቋቋሙ ተቋማት ወይም (2) የፖለቲካ ሎቢ እንቅስቃሴዎችን ለማግኘት 
የዲስትሪክቱን ሀብቶች መጠቀም የተከለከለ ነው። ሁሉም ህገወጥ ድርጊቶች በጥብቅ የተከለከሉ ናቸው። 
 
ኢንተርኔት መጠቀም እድል እንጂ መብት አይደለም። ማንኛውም የተማሪ ተጠቃሚ የዲስትሪክቱን የበይነመረብ ተቀባይነት ያለው የአጠቃቀም 
ስምምነትን የማያከብር የተማሪ ተጠቃሚ ቢያንስ ለአንድ ሳምንት የበይነመረብ መብቶችን ያጣል። የተማሪ ጥሰቶች የመዳረሻ መብቶችን ከማገድ 
ወይም ከማቋረጥ በተጨማሪ ተገቢውን የቅጣት እርምጃ ሊወስዱ ይችላሉ። 
 
ማንኛውም ተጠቃሚ ለደህንነት አስጊ እንደሆነ ወይም ከሌሎች የኮምፒዩተር ስርዓቶች ጋር የችግር ታሪክ እንዳለው የተገለጸ ተጠቃሚ 
የኢንተርኔት አገልግሎት ሊከለከል ይችላል። ዲስትሪክቱ ለሚሰጠው አገልግሎት በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ምንም አይነት ዋስትና አይሰጥም። 
ዲስትሪክቱ በማናቸውም ተጠቃሚ ለሚደርሰው ማንኛውም ጉዳት በመዘግየቶች፣ ባለማድረስ፣ በስህተት ማድረስ ወይም በአገልግሎት መቋረጥ 
ምክንያት ለሚመጣ የውሂብ መጥፋት ወይም በራሱ ቸልተኝነት ወይም በተጠቃሚ ስህተቶች ወይም ግድፈቶች ምክንያት ለሚደርስ ጉዳት 
ተጠያቂ አይሆንም። በኢንተርኔት የተገኘ ማንኛውንም መረጃ መጠቀም የተጠቃሚው አደጋ ላይ ነው። ዲስትሪክቱ በአገልግሎቶቹ ለተገኘ መረጃ 
ትክክለኛነት ወይም ጥራት ማንኛውንም ሃላፊነት ይክዳል። 
 
የትምህርት ቤቱን የኢንተርኔት እና የቴክኖሎጂ ግብአት አጠቃቀም ተማሪዎች የሚከተሉትን ውሎች እንዲያከብሩ ያስገድዳቸዋል፡ 
 

• ተማሪዎች መልእክቶችን ሲልኩ ወይም ሲያትሙ ወይም መረጃን ወይም ሌላ መረጃን በኢንተርኔት ላይ ሲያስተላልፉ ከደካልብ ካውንቲ 
የትምህርት ቦርድ አሰራር እና ፖሊሲዎች ጋር የሚጣጣም የአክብሮት እና ባህሪን ያከብራሉ። 

• ተማሪዎች የኢንተርኔት ስርዓቱን የሚጠቀሙት ከክፍል እና ከስርአተ ትምህርት ስራዎች እና ተግባራት ጋር በተገናኘ ብቻ ለማስተማሪያ 
አገልግሎት ነው። 

• ተማሪዎች በማህበራዊ ድረ-ገጾች እና ቻት ሩም ላይ ከሌሎች ግለሰቦች ጋር መስተጋብርን ጨምሮ ተገቢውን የኦንላይን ባህሪ ያሳያሉ። 

• ተማሪዎች ማንኛውንም መረጃ ካልተፈቀዱ ተጠቃሚዎች ላለመጠበቅ የተቻለውን ሁሉ ጥረት ያደርጋሉ። 

• ተማሪዎች በማንኛውም የሳይበር ጉልበተኝነትን አይጀምሩም ወይም አይሳተፉም። 

• ተማሪዎች አግባብ ያልሆኑ ወይም አጸያፊ መልዕክቶችን ወይም ምስሎችን ከማንኛውም ምንጭ አይልኩም ወይም አይቀበሉም። 
ለምሳሌ፣ ተማሪዎች ምንም አይነት ስም አጥፊ፣ ትክክል ያልሆነ፣ ተሳዳቢ፣ ጸያፍ፣ ነውር፣ ወሲባዊ ተኮር፣ ዛቻ፣ ዘር ወይም ሀይማኖታዊ 
አፀያፊ፣ ሴሰኛ ወይም ህገወጥ ነገር አይለጥፉም፣ አያትምም ወይም አያሳዩም። 

• ተማሪዎች መልዕክቶችን አይለጥፉም እና ሌላ ተጠቃሚ እንደለጠፈው አያደርጉም። 
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• ተማሪዎች ከራሳቸው ሌላ የተጠቃሚ መታወቂያ ስር ስርዓቱን በማስገባት፣ የተጠቃሚ መታወቂያቸውን፣ የይለፍ ቃሎቻቸውን ወይም 
የተጠቃሚ መለያቸውን ለሌሎች በማያካፈል የአውታረ መረብ ደህንነትን አይጥሱም። 

• ተማሪዎች የሌሎችን ታዳጊዎች/ተማሪዎች ግላዊ መረጃ አይገልጡም፣አይጠቀሙም ወይም አያሰራጩም። 

• ተማሪዎች የኢንተርኔት ስርዓቱን የፌዴራል ወይም የክልል ህግን ለሚጥስ አላማ አይጠቀሙም። 

• ተማሪዎች የቅጂ መብት ህጎችን በመጣስ መረጃ ወይም ሶፍትዌር አይያስተላልፉም ወይም አያወርዱም ። 

• ተማሪዎች የኔትወርክ ክፍሎችን ግንኙነታቸውን አያቋርጡም ፣ ፕሮግራሞችን ወይም ዳታዎችን አይቀይሩም፣ ወይም ሆን ብለው 
ማንኛውንም ኮምፒውተር በቫይረስ አይበክሉም። 

• ተማሪዎች ያልተፈቀደ የአውታረ መረብ አጠቃቀም አይሳተፉም፣ ሆን ብለው የሌሎች ተጠቃሚዎች ፋይሎችን እና መረጃዎችን 
አይሰርዙም ወይም አያበላሹም ወይም የቅጂ መብት ህግን አይጥሱም። 

 

በማንኛውም ጊዜ ተገቢ ያልሆኑ መልዕክቶችን እና/ወይም ምስሎችን በኤሌክትሮኒክስ የመገናኛ መሳሪያዎች ወይም 
በይነመረብ/ኢንትራኔት መላክ ከባድ ትምህርት ቤት፣ ግላዊ እና/ወይም የወንጀል መዘዝ ሊያስከትል እንደሚችል ተማሪዎች 
በጥብቅ ማስጠንቀቂያ ተሰጥቷቸዋል። 
 
ተማሪዎች መልዕክቶችን ሲልኩ ወይም ሲያትሙ ወይም መረጃን ወይም ሌላ መረጃን በበይነመረብ ላይ ሲያስተላልፉ ከ 
DeKalb ካውንቲ የትምህርት ቦርድ አሰራር እና ፖሊሲዎች የቦርድ ፖሊሲ IFBGB "ድረ-ገጾች"ን ጨምሮ ነገር ግን ሳይገደብ 
የአክብሮት እና የባህሪ ደረጃን ያከብራሉ። 
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ተጨማሪ የደህንነት እና የዲሲፕሊን መረጃ 
 

ጉልበተኝነት / ትንኮሳ / ማስገደድ 

 

DeKalb የካውንቲ ትምህርት ዲስትሪክትየጦር መሳሪያዎችን፣ ብጥብጥን፣ ጉልበተኝነትን፣ ትንኮሳን፣ እና/ወይም እፅን ሪፖርት ለማድረግ 
የዲስትሪክት ማንቂያ መስመርን ተግባራዊ አድርጓል (1-888-475-0482)። 
 
ተማሪዎች በፍርሃት እና በማስፈራራት አካባቢ ወደ ሙሉ የትምህርት አቅማቸው እንዲደርሱ መጠበቅ አይቻልም። በ DeKalb ካውንቲ ትምህርት 
ቤት ዲስትሪክት ውስጥ ያሉ ሁሉም ትምህርት ቤቶች ለተማሪዎቻቸው ደህንነቱ የተጠበቀ፣ ጤናማ እና አወንታዊ የመማሪያ አካባቢ የመስጠት 
እና በተማሪዎች፣ ሰራተኞች እና በጎ ፈቃደኞች መካከል የጋራ መከባበር እና ተቀባይነትን የማሳደግ ግዴታ አለባቸው። 
 

ዲስትሪክቱ የትኛውንም ተማሪ በትምህርት ቤት ፣ በትምህርት ቤት ንብረት ላይ ወይም ከትምህርት ቤት ጋር በተያያዙ እንቅስቃሴዎች ፤ በት / 
ቤት አውቶቡስ ከ እና ወደ ትምህርት ቤት ሲጓዙ ጨምሮ; ከካምፓስ ውጭባህሪው በትምህርት ቤቱ አከባቢ ላይ ብጥብጥ ሲያስከትል; ወይም 
በዲስትሪክቱ ኮምፒተር ፣ በኮምፒተር ሲስተም ፣ በኮምፒተር ኔትወርክ ወይም በዲስትሪክቱ ሌላ በኤሌክትሮኒክስ ቴክኖሎጂ በኩል በሚገኝ 
መረጃ ወይም ሶፍትዌር በመጠቀም ጉልበተኞችን ፣ ትንኮሳዎችን እና ማስገደዶችን በግልጽ ይከለክላል፡፡ 
 
በስቴት ህግ መሰረት፣ ይህ ፖሊሲ በኤሌክትሮኒክስ ግንኙነት በኩል በሚፈጸሙ የሳይበር ጉልበተኝነት ድርጊቶች ላይም ተፈጻሚ ይሆናል፣ ይህ 
የኤሌክትሮኒክስ ድርጊት ከትምህርት ቤት ንብረት ወይም ከትምህርት ቤት መሳሪያዎች ጋር የተፈጠረ ቢሆንም/ባይሆንም፣ የኤሌክትሮኒክስ 
ግንኙነት የሚከተለውን ከሆነ፡- 
 
1. በተለይ ለተማሪዎች ወይም ለትምህርት ቤት ሰራተኞች የተሰነዘረ ከሆነ፣ 
 
2. በተጠቀሱት ሰዎች ደህንነት ላይ ስጋት ለመፍጠር ወይም የትምህርት ቤቱን ሥርዓት በከፍተኛ ሁኔታ ለማደናቀፍ የታሰበ ከሆነ ፤ እና 
 
3. በማናቸውም ተማሪ ወይም የትምህርት ቤት ሰራተኞች ሰው ወይም ንብረት ላይ የመጉዳት ምክንያታዊ ፍርሃት ይፈጥራል ወይም በዚህ አላማ የመሳካት 
እድሉ ከፍተኛ ነው። 

ለዚህ ፖሊሲ ዓላማ የኤሌክትሮኒክስ ግንኙነት በሽቦ፣ በራዲዮ፣ በኤሌክትሮማግኔቲክ፣ በፎቶ ኤሌክትሮኒክስ ወይም የፎቶ ኦፕቲካል ሲስተም 
በከፊል የሚተላለፉ የማንኛውም ተፈጥሮ ምልክቶችን፣ ምልክቶችን፣ ጽሑፎችን፣ ምስሎችን፣ ድምፆችን፣ መረጃዎችን ወይም መረጃዎችን 
ማስተላለፍን ያካትታል ነገር ግን የተወሰነ አይደለም። 

ሁሉም ሰራተኞች፣ ተማሪዎች እና ወላጆች ወይም አሳዳጊዎች የተማሪ ሥነ ምግባር ደንብ አካል በመሆን ጉልበተኝነትን፣ ትንኮሳን መድልዎን እና 
ጥላቻን የሚከለክሉ የዚህ ፖሊኢ ቅጂ እና የአስተዳደር ደንቦችን ትክክለኛ ግልባጭ ይቀበላሉ። 
 

ወረዳው ጉልበተኝነት ፣ ትንኮሳ እና የማስገደድ ሪፖርት ውስጥ በተሳተፈ ወይም ጉልበተኝነት ፣ ትንኮሳ እና የማስገደድ ምርመራ ውስጥ በተሳተፈ 
ማንኛውም ሰው ላይ የበቀል እርምጃን በጥብቅ ይከለክላል፡፡ ከተሟላ ምርመራ ጋር በሚስማማ መጠን ትምህርት ቤቶች የጉልበተኝነት ፣ ትንኮሳ 
እና የማስገደድ ሪፖርቶችን በሚስጥር መያዝ አለባቸው። 
 

የትምህርት ቤት ባለሥልጣናት ጉልበተኝነት ፣ ትንኮሳ እና የማስገደድ ክስተት ሲከሰት ወይም ማንኛውንም የጉልበተኝነት ፣ ትንኮሳ እና የጥላቻ 
ሪፖርት ሲደርሳቸው ወዲያውኑ ጣልቃ ይገባሉ ተብሎ ይጠበቃል፡፡ 
 

የዚህን ፖሊሲ መስፈርቶች እና ተጓዳኝ አስተዳደራዊ ደንቦችን ያላሟላ ሰራተኛ የቅጥር ማቋረጥን ጨምሮ የዲሲፕሊን እርምጃ ሊወሰድበት 
ይችላል። 
 

በሪፖርቱ ምርመራ ወቅት ወይም በኋላ በተገቢው ጊዜ የተከሳሹም ሆነ የተጎጂው ወላጅ ወይም አሳዳጊ ማሳወቅ አለባቸው። ክስተቱ የአካል 
ጉዳትን ወይም ተመሳሳይ ሁኔታን የሚያካትት ከሆነ ተገቢው የህክምና እርዳታ ሊደረግ ይገባል ፣ እና ለወላጅ ወይም ለአሳዳጊው ወዲያውኑ 
ማሳወቅ አለባቸው፡፡ 
 

ጥሰት ሆኖ ከተገኘ የጉልበተኝነት ፣ የጉልበተኛነት፣ ትንኮሳ እና የማስገደድ ወንጀል የፈጸመ ተማሪ ቢያንስ እና በዚህ ሳይገደብ ከሁኔታዎች ጋር 
በሚስማማ ሁኔታ የዲሲፕሊን እርምጃ ወይም የምክር አገልግሎት የሚያካትት ለዕድሜ-ተገቢ ቅጣት ይሰጠዋል፡፡ 
 

የተማሪ ጉልበተኝነት ፣ ትንኮሳዎች እና ማስገደድ ሪፖርት የማድረግ እና ለመፍታት ዝርዝር መመሪያዎች እና አሰራሮች በተጓዳኝ የአስተዳደር 
ደንብ መሠረት ይተገበራሉ፡፡ 
 
የአስተዳደር ደንብ፡ ጉልበተኝነት / ትንኮሳ / ማስገደድ 

ገላጭ ኮድ JCDAG-R(1) 
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ዲስትሪክቱ የትኛውንም ተማሪ በትምህርት ቤት ፣ በትምህርት ቤት ንብረት ላይ ወይም ከትምህርት ቤት ጋር በተያያዙ እንቅስቃሴዎች ፤ በት / 
ቤት አውቶቡስ ከ እና ወደ ትምህርት ቤት ሲጓዙ ጨምሮ; ከካምፓስ ውጭባህሪው በትምህርት ቤቱ አከባቢ ላይ ብጥብጥ ሲያስከትል; ወይም 
በዲስትሪክቱ ኮምፒተር ፣ በኮምፒተር ሲስተም ፣ በኮምፒተር ኔትወርክ ወይም በዲስትሪክቱ ሌላ በኤሌክትሮኒክስ ቴክኖሎጂ በኩል በሚገኝ 
መረጃ ወይም ሶፍትዌር በመጠቀም ጉልበተኞችን ፣ ትንኮሳዎችን እና ማስገደዶችን በግልጽ ይከለክላል፡፡ 
 

A. ፍቺ 
 

➢ በጉልበት ማስፈራራት= የት/ቤት እድሜ ላይ ያሉ ልጆች መካከል ያለ፣የእውነት ወይም የሚመስል የሀይል አለመመጣጠን የሚታይበት፣ የማያስፈልገ፣ 
ሀይል የተሞላው ባህሪይ ነው፡፡ ባህሪው ይደገማል ወይም በጊዜ ሂደት የመድገም አቅም አለው። ጉልበተኞች የሆኑ እና ሌሎችን የሚበድሉ ተማሪዎች 
ከባድ ዘላቂ ችግሮች ሊኖራቸው ይችላል። 
 

➢ ትንኮሳ - በእውነተኛ ወይም በሚታወቅ ዘር፣ ቀለም፣ ብሄራዊ ማንነት፣ ጾታ፣ ሀይማኖት፣ አካል ጉዳተኝነት፣ ጾታዊ ዝንባሌ፣ የፆታ ማንነት ወይም 
የፆታ አገላለጽ ላይ የተመሰረተ ያልተፈለገ ባህሪ። የቃል ድርጊቶችን እና የስም መጥራትን ጨምሮ ብዙ ቅጾችን ሊወስድ ይችላል፣ የሞባይል ስልኮችን 
ወይም ኢንተርኔት መጠቀምን የሚያጠቃልሉ ስዕላዊ እና የጽሁፍ መግለጫዎች ወይም ሌላ አካላዊ አስጊ፣ ጎጂ ወይም አዋራጅ ሊሆን የሚችል 
ምግባር። ትንኮሳ ለመጉዳት ዓላማን ማካተት፣ በአንድ የተወሰነ ኢላማ ላይ መመራት ወይም ተደጋጋሚ ክስተቶችን ማካተት የለበትም። ከጉልበተኝነት 
በተለየ፣ ትንኮሳ ሁልጊዜ የእውነተኛ ወይም የታመነ የሃይል አለመመጣጠን አያካትትም። ትንኮሳ ምግባሩ በበቂ ሁኔታ ከባድ፣ ተስፋፍቶ፣ ወይም 
ተማሪውን በትምህርት ቤት በሚሰጡ አገልግሎቶች፣ እንቅስቃሴዎች ወይም እድሎች ውስጥ የመሳተፍ ወይም የመጠቀም ችሎታን ለመግታት ወይም 
ለመገደብ የሚቆይ ከሆነ የጥላቻ አከባቢን ይፈጥራል።  
 

➢ ጫና - ከሥርዓተ-ሥርዓቶች ጋር በመተባበር ከመደበኛ ትምህርት ውጭ የሆነ ቡድን/እንቅስቃሴን ለመቀላቀል ወይም የተማሪውን ደረጃ/ሁኔታ 
በድርጅቱ ውስጥ ለማሳደግ የሚደረገ የጉልበት ማስፈራራት እና ማስፈራራት። 

 

B. የተከለከሉ ባህሪያት 
 

የተከለከሉ ባህሪዎች ምሳሌዎች የሚከተሉትን ያጠቃልላሉ ነገር ግን በእነዚህ ብቻ ያልተገደቡ፡- 
➢ እንደ ያልተፈለገ ማሾፍ ወይም ስም መጥራት ያሉ የቃላት ጥቃቶች፣ 
➢ የውሸት ወሬዎች ወይም ወሬዎች፣ 
➢ በቃላት እና/ወይም በምልክት ማስፈራራት፣ መሳለቂያ እና ማስፈራራት፣ 
➢ የህዝብ ፊት ውርደት፣ 
➢ የማህበራዊ ማግለያ፣ 
➢ ትንኮሳ መከታተል፣ 
➢ እንደ መምታት ወይም መግፋት ያሉ ቀጥተኛ አካላዊ ግንኙነት፣  
➢ አካላዊ ጥቃት እና/ወይም ጥቃቶች፣ 
➢ በጉልበት ለማስፈራራት ወይም ማስፈራራት ገንዘብ እና/ወይም የግል ንብረት መስረቅ፣  
➢ ማነሳሳትን እና/ወይም ማስገደድን ጨምሮ ማባበል ወይም ማጭበርበር፣ 
➢ የትምህርት ቤት ወይም የግል ንብረት ማጥፋት፣ የት/ቤት መሳሪያዎችን፣ የት/ቤት ኔትወርኮችን ወይም የኢ-ሜይል ስርዓቶችን በመጠቀም ወይም 

በትምህርት ቤት የሚፈጸም ማንኛውም የኤሌክትሮኒክ ጉልበተኝነት ወይም የሳይበር ጉልበተኝነት፤ 
➢ የተማሪዎችን ወይም የትምህርት ቤት ሰራተኞችን አሳፋሪ ፎቶግራፎችን ለማንሳት እና ለሌሎች ለማሰራጨት ወይም ኦንላይን ለመለጠፍ ካሜራዎችን 

ወይም የካሜራ ስልኮችን መጠቀም፣ 
➢ ተሳዳቢ ወይም ማስፈራሪያ የጽሑፍ መልዕክቶችን ወይም ፈጣን መልዕክቶችን መላክ እና ድህረ ገፆችን በመጠቀም ወሬዎችን እና ወሬዎችን ለሌሎች 

ተማሪዎች ለማሰራጨት፣ 
➢ የኮምፒተር የጉልበት ማስፈራራት ወይም ሰውን ዲጂታል ቴክኖሎጂ በመጠቀም ኢሜል፣ ብሎግ፣ ማህበራዊ ድህረ-ገጽ (ለምሳሌ Tiktok፣ 

Snapchat፣ Twitter፣ Instagram፣ Kik፣ Facebook ወዘተ)፣ ቻትሩም፣ ቴክስት እና አጭር ጽሁፍ መልዕክትን ጨምሮ ግን በዚህ ሳያበቃ በፈቃ፣ 
በማስፈራራት እና በተደጋጋሚ ማጥቃት እና ማስፈራራት፣ 

➢ በኮምፒተር ማሳደድ ወይም በኢሜል ወይም በኤሌክትሪካዊ መግባቢያ ቃላት፣ ምስል ወይም ቋንቋ አንድ ሰው ላይ ወይም ስለአንድ ሰው ሰውየው 
ላይ የስሜት ጭንቀት የሚያስከትል ነገር መናገር ወይም ለንግግር መንስዔ መሆን፣ 

 

ሁሉም ሰራተኞች፣ ተማሪዎች፣ እና ወላጆች ወይም አሳዳጊዎች እንደ DSCD የተማሪ ስነምግባር ደንብአካል በሆነው በትምህርት አመቱ መጀመሪያ 
ላይ ጉልበተኝነት/ትንኮሳ/መጎሳቆልን የሚከለክል የዚህ ፖሊሲ የቃል ቅጂ ይቀበላሉ። 

 
C. የጉልበተኝነት / ትንኮሳ / ማስገደድ ክስተቶች ሪፖርት ማድረግ 
 

ጉልበተኝነት / ትንኮሳ / ማስገደድ በተማሪ ፣ በወላጅ ፣ በአሳዳጊ ወይም በሌላ ባለድርሻ አካል ለአስተዳዳሪ ፣ ለአስተማሪ ፣ ለአማካሪ ወይም 
ለተማሪ ትምህርት ቤት ሌላ ሰራተኛ ሪፖርት ሊያደርግ ይችላል፡፡ ጉዳዩን ሪፖርት ባደረገው ሰው ምርጫ ሪፖርቱ በስም ወይም በስውር እና 
በቃል ወይም በጽሑፍ ሊቀርብ ይችላል፡፡ የሪፖርት ማድረጊያ ቅጾች በተማሪ ሥነ ምግባር ደንብ ፣ በዲስትሪክቱ ድረ-ገጽ እና በእያንዳንዱ 
የዲስትሪክት ትምህርት ቤት ውስጥ ይገኛል፡፡ የጉልበተኝነት / ትንኮሳ / ማስገደድ ሪፖርቶች እንዲሁ በዲስትሪክቱ የማስጠንቀቂያ መስመር በ 1-
888-475-0482 በመጠቀም ወይም ለ Georgia ትምህርት መምሪያ የት / ቤት ደህንነት መስመር በ 1-877 SAY-STOP (1-877-729-) 7867) 
ስልክ በመደወል ሊደረግ ይችላል፡፡ 

http://www.stopbullying.gov/at-risk/effects/index.html
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ማንኛውም ጉልበተኛ / ትንኮሳ / ማስገደድ ሪፖርት የተደረለት ሠራተኛ ሪፖርቱን በፍጥነት በመመዝገብ ለርዕሰ መምህር ወይም ለተተኪው 
ማስተላለፍ አለበት፡፡ ማንኛውም የጉልበተኝነት / ትንኮሳ / ማስገደድ ክስተት የተመለከተ ወይም ተማሪ ጉልበተኛ / ትንኮሳ / ማስገደድ 
እንደደረሰበት የተረዳ ማንኛውም ሠራተኛ በፍጥነት ፣ ነገር ግን ስጋቱ ከደረሰ ከአንድ (1) ቀን በማይበልጥ ጊዜ ውስጥ የጽሑፍ ሪፖርት ለርዕሰ 
መምህሩ ወይም ተወካዩ ማስገባት አለበት፡፡ ጉዳዩ በሚመረመርበት እና በሚፈታበት ጊዜ ሁሉ በትክክል እንዲመዘገብ ርዕሰ መምህሩ ወይም 
ተወካዩ ማረጋገጥ አለበት፡፡ ሪፖርቱ የተሰጠው በተጠቀሰው ተጎጂ ከሆነ ፣ ርዕሰ መምህሩ ወይም ተወካዩ ሪፖርቱን እንደደረሱ ወዲያውኑ ወላጅ 
ወይም አሳዳጊውን ያነጋግሩ። 
 

ሪፖርት ሰጭ ተማሪው ወይም የተማሪው ወላጅ ወይም አሳዳጊ ትምህርት ቤቱ ርእሰ መምህርን ካማከሩ በኋላም ቢሆን ችግሩን ለመመርመር 
ወይም ለመፍታት ተገቢውን እርምጃ እየወሰደ እንዳልሆነ ከተሰማው ተማሪው ወይም ወላጁ ወይም አሳዳጊው ተገቢውን የክልል የበላይ 
ተቆጣጣሪ ወይም የእሱን ተወካይ ማነጋገር አለባቸው። 
 

በትምህርት ቤታቸው ውስጥ ሌላ ተማሪ ላይ ጉልበተኛ / ትንኮሳ / መገደድ እየተፈፀመ ነው ብለው የሚያምኑ ተማሪዎች ለአስተማሪ ፣ ለአማካሪ 
፣ ለአስተዳዳሪ ወይም ለሌላ ሰራተኛ እንዲያሳውቁ ጥሪ ቀርቧል፡፡ 
 

አውራጃው ጉልበተኛ / ትንኮሳ / መገደድን ሪፖርተረ በሚያደርግ ወይም በጉልበተኝነት / ትንኮሳ / መገደድ ምርመራ ውስጥ በሚሳተፍ ማንኛውም 
ሰው ላይ የበቀል እርምጃን በጥብቅ ይከለክላል፡፡ የበቀል ድርጊቶች የመጀመሪያው ቅሬታ ለማቅረብ ጥቅም ላይ የዋለውን ተመሳሳይ ሂደት 
በመጠቀም ሪፖርት መደረግ አለባቸው እና በት / ቤት ወይም በዲስትሪክቱ ሰራተኞች ምርመራ እና መፍትሄ ያገኛሉ፡፡ 
 

ቅሬታ አቅራቢዎች ምስጢራዊነትን በሚጠይቁበት ጊዜ ፣ ትምህርት ቤቶች የጉልበተኝነት / ትንኮሳ / ማስገደድ ሪፖርቶች ዝርዝርን ለስነ-ምግባር 
ጥሰት ሪፖርቶች በፍጥነት እና በተገቢው መንገድ ምላሽ ለመስጠት በዲስትሪክቱ ግዴታ መሰረት እንዲሁም ህግ በሚያስገድደው መሰረት ማወቅ 
ለሚገባቸው ግለሰቦች ብቻ ማጋራት አለባቸው፡፡ 
 

የቦርድ ፖሊሲ JCDAG መስፈርቶችን እና ይህን ተጓዳኝ ደንብ ያላሟላ ሰራተኛ የቅጥር ማቋረጥን ጨምሮ የዲሲፕሊን እርምጃ ሊወሰድበት 
ይችላል። 
 

D. ለጉልበተኝነት / ትንኮሳ / ማስገደድ አደጋዎች ምላሽ መስጠት 
 

የትምህርት ቤት ባለሥልጣናት የጉልበተኝነት / ትንኮሳ / ማስገደድ ሁኔታ ሲከሰት ወይም ማንኛውንም የጉልበተኝነት / ትንኮሳ / ማስገደድ 
ሪፖርት በደረሳቸው ጊዜ ወዲያውኑ ጣልቃ ይገባሉ ተብሎ ይጠበቃል፡፡ ጉልበተኝነት / ትንኮሳ / ማስገደድ ሲከሰት የሚከተሉት እርምጃዎች 
ይወሰዳሉ፡፡ 
 

1. ምርመራ - ማንኛውም የጉልበተኝነት / ትንኮሳ / ማስገደድ ሪፖርት ከተቀበለ በኃላ ርዕሰ መምህሩ ወይም ተወካዩ ተገቢ ሰራተኞችን የሚያካትት 
አስቸኳይ ምርመራ ይመራሉ፡፡ ምርመራው ከሚቀጥለው የትምህርት ቀን ባልበለጠ ጊዜ ውስጥ መጀመር አለበት። ምርመራው ከተጠረጠሩ 
(ወንጀለኞች) ፣ ከተጠቂዎች (ቶች) ፣ ከተለዩ ምስክሮች ፣ ከአስተማሪዎቹ እና ከሰራተኞቹ አባላት ጋር ቃለ-መጠይቅ ማድረግ እና የቪዲዮ ክትትልን 
መገምገምን ያካትታል፡፡ የትምህርት ቤቱ አማካሪዎች ፣ የት / ቤት ማህበራዊ ሰራተኞች እና ሌሎች የድጋፍ ሰጪ ሰራተኞች በጉዳዩ ሁኔታ የሚወሰን 
ሆኖ ሙያዊ አገልግሎታቸውን መስጠት አለባቸው፡፡ ትምህርት ቤቱ የዲስትሪክቱን ማሳወቂያ ፣ ሪፖርት ወይም ሌሎች የሕግ ግዴታዎች በተመለከተ 
በስተቀር የምርመራውን ውጤት በሚስጥር መጠበቅ አለበት። 
 

2. ማስታወቂያ - በሪፖርቱ ምርመራ ወቅት ወይም በኋላ በተገቢው ጊዜ ለተከሳሹም ሆነ ለተጎጂው ወላጅ ወይም አሳዳጊ ማሳወቅ አለበት ነገር ግን 
ምርመራው ከተጠናቀቀ ከሶስት (3) ቀናት ባልበለጠ ጊዜ ውስጥ። ክስተቱ የአካል ጉዳትን ወይም ተመሳሳይ ሁኔታን የሚያካትት ከሆነ ተገቢው 
የህክምና እርዳታ ሊደረግ ይገባል ፣ እና ለወላጅ ወይም ለአሳዳጊው ወዲያውኑ ማሳወቅ አለባቸው፡፡ 
በምርመራው መደምደሚያ ላይ ተጎጂውም ሆነ አጥፊው ተማሪ የምርመራውን ውጤት ማወቅ አለበት። ተጎጂዎች ቅጣቱ ከተጠቂው ጋር በቀጥታ 
በሚገናኝበት ጊዜ ትንኮሳ ሲፈፅም በተገኘው ተማሪ ላይ ስለሚጣለው ቅጣት መረጃ ሊጠይቁ ይችላሉ። ይህ ትንኮሳ ከተዋከበው ተማሪ እንዲርቅ 
ወይም ትንኮሳ ለተወሰነ ጊዜ ትምህርት ቤት እንዳይሄድ የተከለከለ ወይም ወደ ሌላ ክፍል እንዲዛወር ትእዛዝን ይጨምራል። ትምህርት ቤቶች ትንኮሳ 
ከተማሪው ጋር ያልተገናኘ ስለ ማዕቀብ መረጃን ጨምሮ በአጥቂው ተማሪ “የትምህርት መዝገብ” ውስጥ ማንኛውንም መረጃ አይገልጹም። 
 

3. ጊዜያዊ እርምጃዎች - ትምህርት ቤቱ እንደ አስፈላጊነቱ ቅሬታ አቅራቢውን ለመጠበቅ እርምጃዎችን ይወስዳል፣ ይህም የምርመራው የመጨረሻ 
ውጤት ከመጠናቀቁ በፊት ጊዜያዊ እርምጃዎችን መውሰድን ይጨምራል። 
 

4. የዲሲፕሊን እርምጃ - ጥፋተኛ ሆኖ ከተገኘ የጉልበተኛነት / የጥቃት / የማስገደድ ጥቃት ወንጀል የፈጸመ ተማሪ ቢያንስ እና በዚህ ሳይገደብ ፣ የምክር 
፣ የዲሲፕሊን እርምጃ ወይም ሌላ ለዕድሜ ተገቢ ቅጣት እንደ ሁኔታው ይሰጠዋል፡፡ ከመጀመሪያው የጉልበተኝነት / ትንኮሳ / የማስገደድ ክስተት 
በኋላ የስነ-ስርዓት እርምጃ የሚከተሉትን ሊያካትት ይችላል ግን በዚህ አይወሰንም፡ 

 

• ልዩ መብት ማጣት፣ 

• በክፍል ፣ በካፍቴሪያ ወይም በትምህርት ቤት አውቶቡስ ውስጥ መቀመጫዎች እንደገና መመደብ፣ 

• የመማሪያ ክፍሎችን እንደገና መመደብ፣ 

• አንድ ቦታ መቀመጥ፣ 

• በትምህርት ቤት ውስጥ እገዳ፣ 

• ከትምህርት ቤት ውጭ እገዳ (በተገቢው የፍትህ ሂደት ችሎት)፣ 
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• መባረር (በተገቢው የፍትህ ሂደት ችሎት)፣ 

• ወደ አማራጭ ትምህርት ቤት መመደብ (በተገቢው የፍትህ ሂደት ችሎት)። 
 

5. ክትትል እና የኋላ-ጊዜ እንክብካቤ - ክትትል ለተከሳሹ ፣ ለተጠቂው እና በአንዳንድ ሁኔታዎች ለሰፊው ትምህርት ቤት ማህበረሰብ አስፈላጊ ነው፡፡ 
እያንዳንዱ ት / ቤት በጉልበተኝነት / ትንኮሳ / በማስገደድ የተጎዱ ግለሰቦችን እና ቡድኖችን የኋላ-ጊዜ እንክብካቤ እና ክትትል ማድረግ አለበት፡፡ 
አስፈላጊ በሚሆንበት ጊዜ የጉልበተኝነት / ትንኮሳ / የማስገደድ ሰለባ የሆኑ ተማሪዎች እና የጉልበተኝነት / ትንኮሳ / የማስገደድ ወንጀል ለሚፈጽሙ 
ተማሪዎች ማህበራዊ-ስሜታዊ ፣ ባህሪ እና ትምህርታዊ ፍላጎቶችን ለማማከር የምክር እና ሌሎች ጣልቃ ገብነቶች መሰጠት አለባቸው፡፡ ትምህርት 
ቤቶች ተጨማሪ የሰራተኞች ስልጠና ወይም የተማሪ መመሪያ እንደሚያስፈልግ ለማወቅ የት / ቤትን ሁኔታ መገምገም አለባቸው። ተገቢ በሚሆንበት 
ጊዜ ፣ ትምህርት ቤቱ እንዲሁ በቀል ላይ መከልከሉን እና እንደዚህ ያለ ብልሹ አሰራር እንዴት ሪፖርት ማድረግ እንዳለበት እንደገና ይደግፋል።  

 
በክፍለ-ግዛት ሕግ መሠረት ከስድስት እስከ አስራሁለተኛ ክፍል ያሉ ተማሪዎች በትምህርት ዓመት ውስጥ ለሦስተኛ ጊዜ ጉልበተኝነት / ትንኮሳ 
/ የማስገደድ ወንጀል ጥፋተኛ ሆነው የተገኙ ተማሪዎች በዲሲፕሊን ችሎት ኃላፊዎች፣ ፓነሎች ወይም ፍርድ ቤቶች አግባብ ባለው የፍትህ ሂደት 
ቢያንስ ለአማራጭ ትምህርት ቤት ይመደባሉ፡፡ 

 
የተማሪ ወንጀሎች የግዴታ ሪፖርት ማድረግ 
 

የትምህርት ቤት አስተዳዳሪዎች፣ አስተማሪዎች እና ሌሎች ትምህርት ቤት ላይ የተመሰረቱ ሰራተኞች ወንጀሎችን ሪፖርት ያደርጋሉ፣ በህግ 
በሚጠይቀው መሰረት (O.C.G.A. § 20-2-1184)።  
 

የሚከተሉት የተማሪ ጥፋት ተጎጂዎች የተከሰሰውን ክስተት እና የደረሰውን ጉዳት ወይም ጉዳት በመግለጽ ቅሬታቸውን በጽሁፍ ማቅረብ ወይም 
ለትምህርት ቤቱ አስተዳደር እና ለማዕከላዊ አስተዳደር ሪፖርት ማድረግ አለባቸው፡- (1) በማናቸውም መምህር፣ በሌላ የትምህርት ቤት 
ባለስልጣን ወይም ሰራተኛ ላይ በተማሪው የደረሰውን ጥቃት ወይም ጉዳት፤ (2) ተማሪ በሌላ ተማሪ ላይ የተፈጸመ ጥቃት ወይም ጉዳት (3) 
በትምህርት ቤቱ ንብረት ላይ ተማሪው ሆን ተብሎ በአስተማሪ፣ በሌላ የትምህርት ቤት ባለስልጣን፣ ሰራተኛ ወይም ተማሪ የግል ንብረት ላይ 
ያደረሰው ጉዳት፣ በትምህርት ቤቱ ርእሰመምህር ውሳኔ፣ የተከሰሰው ጉዳት መባረሩን ወይም የተማሪውን የረጅም ጊዜ እገዳን የሚያረጋግጥ ከሆነ።  
 

ህገወጥ/አደገኛ/አጠራጣሪ ነገሮች 
 

ህገወጥ፣ አጠራጣሪ ወይም አደገኛ እቃዎች ወይም ሌሎች ከትምህርት ቤት የተከለከሉ እቃዎች ሲገኙ ተማሪዎች ለአስተዳዳሪ ወይም ለሌላ 
ሰራተኛ ወዲያውኑ ማሳወቅ አለባቸው። ተማሪዎች እንደነዚህ ያሉትን እቃዎች አይነኩም ወይም አይያዙም ወይም እንደነዚህ ያሉትን እቃዎች 
ከሌሎች ተማሪዎች አይቀበሉም። 
 

ጉልበተኝነትን፣ አመጽን፣ መሳሪያን እና አደገኛ መድሃኒቶችን የሚዘግብበት የስልክ መስመር 
 
በ Georgia የትምህርት ዲፓርትመንት የተደገፈ፣ HOTLINE ተማሪዎች የጦር መሳሪያን፣ ጥቃትን (ጉልበተኝነትን ጨምሮ) ወይም ማንነታቸው 
ሳይገለጽ በ 1-877-SAY-STOP (1-877-729-7867) ወይምDeKalb የካውንቲ ትምህርት ቤት ዲስትሪክት ማንቂያ መስመር በ 1-888-475-
0482በመደወል ሪፖርት እንዲያደርጉ የ24-ሰዓት የሪፖርት አቀራረብ ስርዓት ይሰጣል። መረጃ ይመዘገባል እና ለአካባቢው የትምህርት ቤት 
ዲስትሪክት እና የአካባቢ ህግ አስከባሪዎች ይጋራል። ሪፖርቱ ከደረሰ በኋላ ምርመራ ይካሄዳል። 

 
የትምህርት ቤት ምንጮች ኦፊሰሮች 
 

የትምህርት ቤት መርጃ ኦፊሰሮች (SRO) የተመደቡበትን ትምህርት ቤት ደህንነት እና ደህንነት ለመጠበቅ ፣የመከላከያ እና ጣልቃገብነት መርሃ 
ግብሮች መጀመሩን ለማረጋገጥ ፣ለተማሪዎች ጥሩ አርአያ በመሆን ፣ከሌሎች የህግ አስከባሪ አካላት ጋር ግንኙነት ለማድረግ ለትምህርት ቤቶች 
የተመደቡ በPOST የተመሰከረላቸው ፖሊሶች ናቸው እና ኤጀንሲዎች፣ ደህንነቱ የተጠበቀ የት/ቤት እቅድን ለማዘጋጀት ይረዳሉ፣ እና ስለ የህግ 
ጉዳዮች እና የፍትህ ሂደት የተሻለ ግንዛቤን ለማሳደግ ይሰራሉ። ሆኖም፣ SROs የዲሲፕሊን ባለሙያዎች አይደሉም። በተማሪ ዲሲፕሊን 
ፕሮግራም ዕለታዊ አስተዳደር ውስጥ እንደ አስተዳዳሪ ምትክ ሆነው ጥቅም ላይ መዋል የለባቸውም። የአስተዳደር ሰራተኞች ከSRO ጋር 
በመተባበር የህግ አስከባሪ እውቀታቸውን እና ልምዳቸውን ለመጠቀም ይሰራሉ ነገር ግን SROsን ወይም ሌላ የህግ አስከባሪ ኤጀንሲ ሰራተኞችን 
ውጤታማነታቸውን በሚገድቡ ወይም በሚገድቡ ተግባራት እና ጣቢያዎች ላይ ከመመደብ መቆጠብ አለባቸው። እንደ የት/ቤት ዲስትሪክት 
ሰራተኞች፣ SROs የሁሉንም ሰራተኞች ሙያዊ መስፈርቶች ይከተላሉ። 
 

በ Georgia ውስጥ በስቴት ህግ በተደነገገው መሰረት፣ ተማሪዎች የጦር መሣሪያ ይዘው ከተገኙ፣ በ O.C.G.A. § § 16-11-127.1, አደንዛዥ እጽ 
ለመያዝ፣ ከ O.C.G.A. § 16-13-24 እስከ በ O.C.G.A. § 16-13-32 መሰረት ፣ በጆርጂያ የወንጀለኛ መቅጫ ህግ አርእስት 16 ላይ እንደተገለፀው 
እና በሌሎች ላይ የአካል ጉዳት ለማድረስ ፣በመንግስት ወይም በግል ንብረት ላይ ጉዳት ለማድረስ እና/ወይም ትልቅ የትምህርት ቤት ረብሻ፣ 
የሽብር ዛቻዎችን ማድረግን ጨምሮ ግን አይወሰንም ለማድረስ ለማንኛውም ወንጀል ወይም ለተሰየመ ወንጀል የሽብር ዛቻዎችን ማድረግ ተከሰው 
ይታሳራሉ። 
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የት/ቤት አስተዳዳሪዎች የተጠረጠሩትን የህግ ጥሰት ለ SROs ወይም ለሌላ የህግ አስከባሪ ሰራተኞች ወዲያውኑ ማሳወቅ ይጠበቅባቸዋል። 
ለጣልቃ ገብነት፣ ለምርመራ፣ ለትእዛዝ ማዘዣ ወይም ለድንገተኛ አደጋ ምላሽ ለመስጠት SRO፣ ሌላ ህግ አስከባሪ ወይም የድንገተኛ አደጋ 
ኤጀንሲ በትምህርት ቤት ግቢ ውስጥ ሲሆኑ፣ የት/ቤቱ አስተዳደር ሰራተኞች ምላሽ ሰጪውን ምክሮች ይከተላሉ። SROን በሚያካትቱ ሁሉም 
ጉዳዮች፣ ልክ እንደሌሎች በት/ቤት ውስጥ ከባድ ሁኔታዎች፣ ወላጆች/አሳዳጊዎች በጊዜው እንዲያውቁት ይደረጋል። 
 

ወላጆች እና አሳዳጊዎች ለልጆቻቸው ለአካለ መጠን ያልደረሰ የግብረ-ሥጋ ግንኙነት እና ለአካለ መጠን ያልደረሰ ልጅ እንደ ትልቅ ሰው 
ሊፈረድባቸው የሚችሉ የወንጀል ቅጣቶችን ጨምሮ የሚያስከትለውን መዘዝ ለልጆቻቸው እንዲያሳውቁ ይበረታታሉ (O.C.G.A. § 20-2-735)። 
በዚህ ላይ መረጃ በ DeKalb ዲስትሪክት አቃቤ ህግ ድህረ ገጽ http://www.dekalbda.org ላይ ሊገኝ ይችላል። 
 
የካምፓስ ደህንነት ሰራተኛ 
 
የካምፓስ ደህንነት ሰራተኞች (CSP) የግቢውን እንቅስቃሴ በመከታተል እና ለሰራተኞች እና ተማሪዎች ጥበቃ አስፈላጊ የሆኑ ጥንቃቄዎችን 
በማድረግ የትምህርት ቤቱን ህንጻዎች እና ግቢዎችን በመቆጣጠር ደህንነትን ለማስጠበቅ የትምህርት ቤቱን ደህንነት ይጠብቃሉ። CSP ለሁሉም 
ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች እና በርካታ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ተመድቧል።  
 

የታዳጊዎች/የአዋቂዎች አሽከርካሪዎች ኃላፊነት ህግ (TAADRA) 
 
ከጁላይ 1/2015 ጀምሮ ትምህርት ቤቶች ለመንጃ ፈቃድ ወይም ለተማሪ ፈቃድ ብቁ ለመሆን ከመንግሥት ወይም ከግል ትምህርት ቤት 
አለመባረሩን እና መመዘግቡን ትምህርት ቤቶች ያረጋግጣሉ። ተማሪዎች የት/ቤት መመዝገቢ መረጋገጫ ቅጽ እና የመንዳት መብቶችን ድጋሚ 
ለማግኘት ብቁነት ማረጋገጫ ቅጽ ይጠቀማሉ:: 

 
ሥር የሰደደ ረባሽ ተማሪዎች 
 
ክፍልን በዘላቂነት የሚያውኩ ተማሪዎች በMTSS-RTI ሂደት የተደራጁ የጣልቃ ገብ ሂደቶችን እና ቀጣይነት ያለው የሂደት ክትትልን በመጠቀም 
ይስተናገዳሉ። ተራማጅ መዘዞች ከ MTSS-RTI ሂደት ከደረጃ 1 ጀምሮ ለመጀመሪያዎቹ መስተጓጎሎች እስከ ደረጃ 3-SST ያለማቋረጥ ለሚረብሽ 
ባህሪ ይደርሳሉ። የ MTSS-RTI ሂደት የመጀመሪያ ትኩረት ተለይተው የታወቁትን የባህሪ ችግሮችን ለማስተካከል ጣልቃ ገብነቶችን በማዘጋጀት 
እና በመተግበር ላይ ነው። 
 
ሥር የሰደደ ረባሽ ተማሪዎች በተፈረመ ውል በአመንክሮ ሊቆዩ ይችላሉ፡፡ የአስተዳደሩ ሰራተኞች ከንብረት ሠራተኛ እና ከወላጆች ጋር በመተባበር 
አጠቃላይ የዲሲፕሊን እርማት እቅድን ማዘጋጀት አለባቸው፡፡ ሥር የሰደደ ረባሽ ተማሪዎች ወደ ዲስትሪክት የፍትህ ሂደት ችሎት ከማመላካቸው 
በፊት ወደንብረት ሠራተኛ ጣልቃገብነቶች (ማለትም አማካሪ፣ ማህበራዊ ሰራተኛ፣ የት/ቤት የሥነ ልቦና ባለሙያ፣ የSST ሊቀመንበር፣ የትምህርት 
ድጋፍ ባሙያ ወይም የተማሪ ድጋፍ ባለሙያ) መመራት እና መፍትሄ መቀበል አለባቸው። 

 
የተማሪ ድጋፍ ቡድን 
 
የተማሪ ድጋፍ ቡድን (SST) ባህሪ ወይም ሌላ አይነት ችግር ላለባቸው ተማሪዎች ጣልቃ ገብነትን የሚፈልግ በደረጃ 3 የጣልቃገብነት ደረጃ 
እና/ወይም የተማሪ ምዘና ላይ ችግር ፈቺ ቡድን ነው አካዳሚያዊ። የ SST የጣልቃ ገብነት ደረጃዎች የሚተገበሩት በጣልቃ ገብነት ደረጃዎች 
ውስጥ እንደ የሂደቱ አካል አስፈላጊ ሲሆኑ ነው። 
 
ተማሪው ደረጃ 3-SST ከደረሰ ጣልቃ-ገብነቶች ይተገበራሉ እንዲሁም ለ4-6 ሳምንቶች ባሉት ዑደቶች በታማኝነት ይመዘገባሉ። በእያንዳንዱ 
የ4-6 ሳምንት የጊዜ ልዩነት ውስጥ የ SST ችግር ፈቺ ስብሰባ ይካሄዳል (ወላጆች መጋበዝ አለባቸው) በዚህ ጊዜ መፍትሄው በተሰጠበት ወቅት 
በተሰበሰበ መረጃ መሰረት ተማሪው ለመፍትሄው ያሳየው ምላሽ ይገመገማል፡፡ በ SST-Tier 3 ውስጥ ያሉት ጣልቃ-ገብነቶች በታማኝነት 
ከተከናወኑ እና ስኬታማ ካልሆኑ በመፍትሄ ሰጪው በተሰጠ መፍትሄው በተሰጠበት ወቅት በተሰበሰበ መረጃ መሰረት ተጨማሪ አማራጭ 
ጣልቃገብነቶች እና ማሻሻያዎች ለተጨማሪ የ4-6 ሳምንታት ዑደት ተይዘጋጃሉ፡፡ ጣልቃ-ገብነት ሰጪዎች ለዲሲፕሊን፣ ለት/ቤት አማካሪ፣ 
ለአስተማሪዎች ወይም ለሌላ ሰራተኛ ረዳት ርዕሰ መምህር ሊያካትቱ ይችላሉ፡፡ ሁለት ወይም ከዚያ በላይ የ Tier 3 ጣልቃ ገብነት ኡደት 
ከተጠናቀቀ እና በታማኝነት ከተመዘገበ በኋላ ልጁ መቸገር ከቀጠለ SST የተማሪውን የእውቀት እና የትምህርት ጥንካሬዎች እና ድክመቶች 
እንዲሁም/ወይም የባህሪ/ማህበራዊ እና ስሜታዊ ሁኔታ ለመወሰን የትምህርት-ስነልቦና ግምገማ ለማድረግ የወላጅ ፈቃድ መጠየቅ ይችላል። ልጁ 
ለ Tier 3-SST ጣልቃ-ገብነቶች (ከፍተኛ ድጋፍ) ለውጥ ካሳ እሱ ወይም እሷ ወደ ደረጃ 2 (መካከለኛ መጠነኛ ድጋፍ) ብስለት መመለስ ይችላሉ 
እንዲሁም እድገቱ ከቀጠለ ወደ ደረጃ 1 ዋና ትምህርት ይመለሳሉ። 
 
ተማሪው ችግሮች ማጋጠማቸው ከቀጠለ እና ለተተገበሩት ጣልቃገብነቶች በተማሪው ምላሽ ላይ በመመስረት፣ ወደ ልዩ ትምህርት ሊተላለፍ 
ይችላል። እንደዚህ አይነት የልዩ ትምህርት ሪፈራል ከተደረገ፣ የወላጅ ስምምነት ለግምገማ (PCE) የጠየቃል እና ሁሉም የሚገኙ መረጃዎች እንደ 
የግምገማ ሂደቱ አካል ይገመገማሉ። ውሂቡ የ SST/RTI መዝገቦችን ሊያካትት ይችላል፣ ሁሉንም መረጃዎች እና ከዚህ ቀደም የተጠናቀቁ 
ግምገማዎችን ጨምሮ። የተማሪውን የልዩ ትምህርት አገልግሎት ብቁነት ለመወሰን የልዩ ትምህርት የብቃት ስብሰባ ይካሄዳል። 
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የምደባ ግምገማ ተማሪዎችን ከክፍል የማስወጣት ሂደቶች 
 
በስቴት ህግ (O.C.G.A. § 20-2-738) ላይ በመመስረት አስተማሪ በተደጋጋሚ ወይም በከፍተኛ ሁኔታ የመምህሩን የማስተማሪያ ተግባራትን 
የማከናወን ችሎታ ላይ ጣልቃ የሚገባ ተማሪን ከክፍል ሊያስወግድ ይችላል፣ ይህም ተማሪው ቀደም ብሎ ሪፖርት ከተደረገ ወይም መምህሩ 
የተማሪው ባህሪ በተማሪው ክፍል ጓደኞች ወይም በመምህሩ ደህንነት ላይ ፈጣን ስጋት የሚፈጥር ከሆነ ነው። ወዲያውኑ ከክፍል የሚወጣ ከሆነ 
መምህሩ በትምህርት ቀን መጨረሻ ወይም በሚቀጥለው የትምህርት ቀን መጀመሪያ ላይ ለርዕሰ መምህር ወይም ለሌላ የትምህርት ቤት አስተዳዳሪ 
በጽሁፍ ሪፈራል ያቀርባል። አስተዳዳሪው ተማሪው ከክፍል ከወጣ በኋላ በአንድ የትምህርት ቀን ውስጥ ለተማሪው ወላጆች ተማሪው ከክፍል 
መወገዱን፣ የመምህሩን ሪፈራል ቅጂ እና ወላጅ የትምህርት ቤቱን አስተዳዳሪ እንዴት ማነጋገር እንደሚችል የጽሁፍ ማስታወቂያ ይልካል። ከላይ 
እንደተገለፀው አስተማሪ ተማሪን ከክፍል ሲያወጣ አስተዳዳሪው በትምህርት ቀን መጨረሻ ወይም በሚቀጥለው የትምህርት ቀን መጀመሪያ ላይ 
ከመምህሩ ጋር ይወያያል። አስተዳዳሪው ከክፍል መወገዱን ለተማሪው የቃል ወይም የጽሁፍ ማስታወቂያ ይሰጣል። መምህሩ ተማሪው ወደ 
ተመሳሳይ ክፍል እንዲመለስ ፈቃዱን ከከለከለ፣ ወይም የተማሪው መጥፎ ባህሪ ወደ ትምህርት ቤት መመለስን የሚከለክል ከሆነ (ለምሳሌ የ 
DCSD የተማሪ ስነ ምግባር ህግን ትልቅ ጥሰት መፈጸም)፣ አስተዳዳሪው በመጀመሪያው ቀን መጨረሻ ለተማሪው የሚያስከትለውን መዘዝ 
ይወስናል፣ ይህም ከትምህርት ቤት መታገድ ወይም ከትምህርት ቤት ውጭ እስከ አስር ቀናት ድረስ መታገድን ሊያካትት ይችላል። ከአስር ቀናት 
በላይ ማገድ ወይም መባረር ሊታገድ የሚችለው በሰሚ ሹም ወይም በትምህርት ቦርድ ብቻ ነው።  
 
ተማሪው ወደ ተመሳሳይ ክፍል እንዲመለስ መምህሩ ፈቃዱን ከከለከለ እና አስተዳዳሪው ሌላ የዲሲፕሊን እርምጃ ካልወሰደ አስተዳዳሪው 
ከክፍል ከወጣ በኋላ በሁለተኛው ቀን የአካባቢ ምደባ ገምጋሚ ኮሚቴውን ይጠራል ተማሪው ወደ መምህሩ ክፍል መመለስ እንዳለበት ወይም 
እንደሌለበት ውሳኔ ይሰጣል። የኮሚቴው ውሳኔ ከክፍል ከተወገደ ከሶስት ቀናት ባልበለጠ ጊዜ ውስጥ ይከናወናል። እስከዛው፣ አስተዳዳሪው 
ለተማሪው ጊዜያዊ ምደባ ያደርጋል (ተማሪው ከወጣበት ክፍል ሌላ፣ መምህሩ ካልፈቀደ በስተቀር)። በማንኛውም የትምህርት ዘመን ከሁለት 
በላይ ተማሪዎችን ከጠቅላላ ምዝገባው ያስወገደ መምህር ነገርግን በመቀጠል እንደዚህ አይነት ክፍል ያለው ምርጥ አማራጭ ስለሆነ በአካባቢው 
የምደባ ገምጋሚ ኮሚቴ ወደ ክፍል ከተመለሱ የክፍል አስተዳደርን ወይም ሌሎች ክህሎቶች ለማሻሻል በክፍል ምልከታዎች እና ሰነዶች ላይ 
በመመስረት ሙያዊ እድገትን ማጠናቀቅ ሊያስፈልግ ይችላል። 
 
እያንዳንዱ ትምህርት ቤት እና ማእከል ርእሰ መምህር ሶስት አባላትን ያቀፈ ቢያንስ አንድ የአካባቢ ምደባ ገምጋሚ ኮሚቴ ማቋቋም አለባቸው። 
የትምህርት ቤቱ መምህራን ሁለት መምህራንን እና አንድ ተለዋጭ ይመርጣል እና ርእሰመምህሩ በኮሚቴው ውስጥ የሚያገለግል አንድ ሰራተኛ 
ይመርጣል (ትምህርት ቤቶች በርዕሰ መምህሩ ውሳኔ ከአንድ በላይ የአካባቢ ምደባ ገምጋሚ ኮሚቴ ሊኖራቸው ይችላል ነገር ግን እያንዳንዱ 
ኮሚቴ ከላይ እንደተገለፀው የተመረጡ ሦስት አባላት ሊኖሩት ይገባል)። የኮሚቴው ምርጫ በሚከተለው መልኩ መቀጠል ይኖርበታል። (1) 
ርዕሰ መምህሩ በጎ ፈቃደኞችን እና እጩዎችን ይጠይቃል; (2) በመምህራን ስብሰባ ላይ ሚስጥራዊ ድምጽ ይሰጣል; (3) ውጤቶች በአስተማሪ 
ተዘጋጅተዋል; (4) የድምፅ መስጫው ውጤት ከመምህራን ጋር ይጋራሉ። የአካባቢ ምደባ ገምጋሚ ኮሚቴ (በቀላል ድምጽ) አንድ አስተዳዳሪ 
የዲሲፕሊን እርምጃ ካልወሰደ ተማሪው ወደ መምህሩ ክፍል እንዲመለስ አስተማሪው ፈቃዱን ሲነፈግ የተማሪውን ምደባ ይወስናል (መምህሩ 
ከላይ የተዘረዘሩትን የሪፖርት ማቅረቢያ መስፈርቶች ካሟላ ወይም ተማሪው ስጋት ካደረበት)። ኮሚቴው ለሚከተለው ስልጣን ተሰጥቶታል (1) 
ይህ ምደባ ምርጥ ወይም ብቸኛአማራጭ መሆኑን ሲወስን (1) ተማሪውን ወደ መምህሩ ክፍል እንዲመልስ ወይም (2) ለሌላ ተገቢ እርምጃ 
ተማሪውን ወደ አስተዳዳሪው መላክ።  
 
የኮሚቴው ውሳኔ በጽሁፍ ይሆናል እና መምህሩ ተማሪውን ለመመለስ ፈቃድ ከከለከለ በኋላ በሶስት የትምህርት ቀናት ውስጥ ይደረጋል። 
የአካባቢ ምደባ ገምጋሚ ኮሚቴ ተማሪውን ወደ ተወገደበት ክፍል ላለመመለስ ከወሰነ፣ አስተዳዳሪው ተማሪውን ወደ ሌላ ተገቢ ክፍል፣ 
ከትምህርት ቤት መታገድ ወይም ከትምህርት ቤት ውጪ መታገድን ሊያስቀምጥ ይችላል። በትምህርት ቤት ውስጥ እገዳ ወይም ከትምህርት ቤት 
ውጭ እገዳዎች እስከ አስር ቀናት ድረስ ሊሆኑ ይችላሉ። ማንኛውም እና ሁሉም የዲሲፕሊን እርምጃ ለወላጆች በደብዳቤ ወይም በየተማሪ 
ተግሣጽ ሪፈራል ቅጽ ቅጂ፣ ማስታወቂያው መቀበሉን ለማረጋገጥ ለወላጅ ማስታወሻ ይላካል። 

 
መከላከል/ጣልቃ ገብነት 
 
መከላከል/ጣልቃ ገብ ለተማሪዎች በርካታ ፕሮግራሞች አሉት፣ የአቻ ሽምግልና፣ የግጭት አፈታት ክፍሎች፣ የመድኃኒት ትምህርት ክፍሎች፣ 
የወላጅነት ክፍሎች፣ የባህርይ ትምህርት፣ በትምህርት ቤት ውስጥ እገዳ/የህይወት ክህሎት ስልጠና፣ የጉልበተኝነት ግንዛቤ እንቅስቃሴዎች እና 
ሌሎች ፕሮግራሞች እና ተግባራትን ጨምሮ። 

 
GRIP (በኃላፊነት ማደግ ፣ ዕድሎችን ማሳደግ) በዚህ የDCSD የተማሪ ስነምግባር ደንብ ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ የመድኃኒት/የአደንዛዥ እፅ ጥሰቶች 
(ይዞ መገኘት ወይም መጠቀም) ለሚፈጽሙ የሚሰጥ የአደንዛዥ እፅ እና የግጭት አፈታት ትምህርት ፕሮግራም ነው። በችሎቱ ባለሥልጣን 
ወይም በ DeKalb የትምህርት ቦርድ ካልተገለጸ በስተቀር የወንጀል # 5 ሀ (ስርጭትን / ሽያጭን / ዓላማን) የሚጥሱ ወይም በወንጀል ድርጊቶች 
ወይም በብዙ ጥፋቶች የተከሰሱ ተማሪዎች ብቁ አይደሉም፡፡ በተጨማሪም ፣ GRIP ተማሪዎች ግጭትን እንዲፈቱ ፣ የእኩዮች ተጽዕኖን 
እንዲቋቋሙ ፣ ቁጣውን እንዲቆጣጠሩ እና ከሌሎች ጋር እንዲነጋገሩ ይረዳል፡፡ በትግል ውስጥ የተሳተፉ ተማሪዎች ወደ GRIP ሊመሩ ይችላሉ፡
፡ GRIP ቅዳሜ ለተማሪዎች የሚሰጥ ሲሆን በተማሪዎች መካከል የሚፈጠሩ ችግሮችን በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት የሚደረገውን ጥረት 
ለማጠናከር ወላጆች በክፍሎቹ ውስጥ እንዲሳተፉ ይጠየቃል፡፡ 
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ደህንነቱ የተጠበቀ ትምህርት ቤት ኦዲት 
 

የ DeKalb ካውንቲ ትምህርት ቤት ዲስትሪክት ደህንነቱ የተጠበቀ እና ሥርዓታማ የመማሪያ አካባቢን ለማረጋገጥ ቁርጠኛ ነው። በጥናት የተደገፉ 
ጥናቶች የተማሪዎች ቁጥጥር አመፅ እና ወንጀለኛ ባህሪያትን ለመከላከል እና ለመቀነስ በጣም አስፈላጊ መሆኑን አመልክተዋል። ተማሪዎች 
በትምህርት ቤት ደህንነት እንዲሰማቸው የአዋቂዎች ክትትል አስፈላጊ ነው። ስለዚህ የሴፍ ት/ቤት ኦዲት አላማ የተማሪዎችን የአዋቂዎች ቁጥጥር 
በተለይም በሽግግር ጊዜ መከታተል፣ በ DCSD የተማሪ ሥነ ምግባር ደንብ መሠረት የተማሪዎችን የተገቢው ጠባይ ደንቦቹን ግንዛቤ መገምገም፣ 
የካምፓስ ችግር ከተከሰተ ሰራተኞቹ ሊከተሏቸው ስለሚገባቸው ሂደቶች ግንዛቤን ማረጋገጥ፣ እና ተማሪው በትምህርት ቤት ደህንነት 
እንደሚሰማውን በሚመለከት በዘፈቀደ የተመረጡ የተማሪ ጥናቶችን ለማካሄድ ነው። 
 

የአስተማማኝ ትምህርት ቤት ኦዲት ግብ ተማሪዎች እና ሰራተኞች በአስተማማኝ እና በሥርዓት ባለው አካባቢ እንዲማሩ እና እንዲሰሩ ነው። 
ኦዲት የማካሄድ ዓላማዎች፡- (1) በትምህርት ቀን የሽግግር ጊዜ ውስጥ የሰራተኞች ቁጥጥርን በተመለከተ ለአካባቢው ትምህርት ቤት 
አስተዳዳሪዎች በት / ቤት ላይ የተመሰረተ መረጃን መስጠት፣ (2) ስለ ተማሪዎች በትምህርት ቤት ውስጥ ስላለው የደህንነት ስሜት መረጃን 
መሰብሰብ እና ሪፖርት ማድረግ፣ (3) በችግር ጊዜ ሊከተሏቸው ስለሚገቡ ሂደቶች ስለ ሰራተኞች ግንዛቤ መረጃ መስጠት እና (4) የግንባታ እና 
የአካባቢ ቁጥጥር። 
 

የሰለጠኑ የአስተማማኝ ትምህርት ቤት አስተዳዳሪዎች ዓመቱን ሙሉ የዘፈቀደ የደህንነት ትምህርት ቤት ኦዲት ያካሂዳሉ። ወደ ትምህርት ቤት 
ህንፃ ሲገቡ፣ የቡድን መሪው የቡድኑን መኖር ለርዕሰ መምህር ያሳውቃል። የኦዲት ቡድን አባላት፣ የት/ቤት ካርታ፣ የደወል መርሐግብር እና 
የኦዲት ቼክ ዝርዝር የተገጠመላቸው በኦዲቱ ወቅት የተሰበሰቡ መረጃዎችን ለመመልከት እና ለመመዝገብ በትምህርት ቤቱ ግቢ ውስጥ 
ወደተመረጡት ቦታዎች ይሄዳሉ። ሂደቱ በአጠቃላይ ለማጠናቀቅ ሠላሳ አምስት (35) ደቂቃዎችን ይወስዳል። ኦዲቱ የሚመዘነው ለአንደኛ ደረጃ 
እና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች በተደነገገው አሰራር መሰረት ነው። ውጤቶቹ ከዋና ተቆጣጣሪው ፣ ምክትል የበላይ ተቆጣጣሪ ፣ የትምህርት 
ቤት አመራር እና የአሠራር ድጋፍ ፣ የክልል ተቆጣጣሪዎች ፣ ርእሰ መምህራን እና ረዳት ርእሰ መምህራን ጋር ይጋራሉ። 
 

ደህንነቱ የተጠበቀ የት/ቤት ኦዲት በታማኝነት መካሄዱን ለማረጋገጥ ደህንነቱ የተጠበቀ የትምህርት ቤት ኦዲት ማሰልጠኛ ሞጁል ይዘጋጃል። 
የካምፓስ ተለይተው የታወቁ ሰራተኞች የአስተማማኝ ትምህርት ቤት ኦዲት ሂደትን አጠቃቀም እና ግንዛቤ ላይ የሰለጠኑ እና የተፈተኑ ይሆናሉ። 
በተጨማሪም፣ የት/ቤት አስተዳዳሪዎች፣ የትምህርት ቤት ሰራተኞች እና ተማሪዎች በአስተማማኝ ትምህርት ቤት ኦዲት ሂደት ላይ ሙያዊ 
ትምህርት ያገኛሉ። የአስተማማኝ ትምህርት ቤቶች ኦዲት አጠቃቀም የዲሲፕሊን ሪፈራል እና እገዳዎች ይቀንሳል ተብሎ ይጠበቃል። 
 

የተማሪ የአለባበስ ደንብ 
 

የትምህርት ቤቱ ድባብ ለመማር ምቹ መሆን አለበት። የ DeKalb የተማሪ ስነምግባር ህግ ትኩረት ከባህሪ የሚጠበቅ ቢሆንም፣ የተማሪ ልብሶች 
ደህንነታቸውን ሊነኩ ይችላሉ እና መልካቸውም በትምህርት ቤቱ የአየር ንብረት ላይ አወንታዊ ወይም አሉታዊ ተጽእኖ ይኖረዋል። ተማሪዎች 
የትምህርት ቤቱን የአለባበስ ህግ መስፈርቶች ማክበር አለባቸው። ከታች በተዘረዘሩት መሰረት የአለባበስ ህግ መስፈርቶችን ያላከበሩ ተማሪዎች 
በወንጀል #25 -የተማሪ አለባበስ ህግ ጥሰት ሊከሰሱ ይችላሉ (ገጽ 50 ይመልከቱ)። 
 

• ተማሪዎች የመከላከያ ልብሶችን፣ የደህንነት መነጽሮችን ወይም ሌሎች ተመሳሳይ መስፈርቶችን እንዲለብሱ በሚጠይቁ ልዩ ፕሮግራሞች ውስጥ 
ደህንነትን የሚቆጣጠሩትን ሁሉንም የትምህርት ቤት ህጎች እንዲከተሉ ይጠበቅባቸዋል። 

• ሁሉም ሸሚዞች እጅጌዎች ሊኖራቸው ይገባል። የልብስ ርዝመት ከጭኑ መሃል ወይም በታች መሆን አለበት። ክፍተት ያለው ወይም የተቀደደ ልብስ 
መልበስ የተከለከለ ነው። በእንቅስቃሴ ወቅት ጨምሮ ሁሉንም የውስጥ ልብሶች ለመሸፈን ልብሶች በትክክል የሚበቁ መሆን አለባቸው። 

• ተማሪዎች የመንቀሳቀስ ነፃነትን የሚፈቅድ ጫማ ማድረግ ይጠበቅባቸዋል። Flip-flops፣ የሚያንሽራትት፣ በእግር ጣቶች መካከል የሚገቡ እና 
ማሰሪያ እና ተረከዝ የሌለው፣ የመኝታ ክፍል ጫማ፣ ወይም ሌላ የመንቀሳቀስ ወይም የደህንነትን ነፃነት የሚያደናቅፉ ጫማዎች የተከለከሉ ናቸው። 

• የትምህርት ሂደቱን የሚያውኩ ወይም የሌሎችን ተማሪዎች፣ ሰራተኞች ወይም ጎብኝዎች ጤና ወይም ደህንነት አደጋ ላይ የሚጥሉ ልብሶች፣ ጌጣጌጥ፣ 
ንቅሳት፣ መበሳት ወይም ሌሎች የሰውነት ማስዋቢያዎች የተከለከሉ ናቸው። 

• እንደ ጥይት-መከላከያ ካፖርት ያሉ ተመሳሳይ መልክ ያላቸው ዕቃዎችን መልበስ የተከለከለ ነው። 

• አልባሳት፣ ምልክቶች፣ ንቅሳት፣ መበሳት፣ ጌጣጌጥ፣ ወይም ተማሪ ወንበዴዎችን የሚያበረታቱ ጌጣጌጦች የሚለብሱ ወይም የሚይዙ ወይም ቁጥጥር 
የሚደረግባቸው ንጥረ ነገሮችን፣ አደንዛዥ እጾችን፣ አልኮልን ወይም ትምባሆዎች የተከለከሉ ናቸው። 

• አጸያፊ እና/ወይም ጸያፍ ቃላትን፣ ሥዕሎችን፣ ሥዕሎችን፣ ሥዕሎችን፣ ወይም የአመጽ ተፈጥሮ ቃላትን ወይም ሀረጎችን የሚያካትት ልብስ፣ ንቅሳት 
ወይም ሌላ ጌጣጌጥ የአንድን ሰው ዘር፣ ቀለም፣ ዘር፣ ብሄራዊ ማንነት፣ ሃይማኖታዊ እምነት፣ ጾታዊ ዝንባሌ ወይም የአካል ጉዳትን በተመለከተ 
የሚያንቋሽሹ ቃላት ወይም ሀረጎች የተከለከሉ ናቸው። 

• ተማሪዎች ሌሎችን የሚያከብር ልብስ መልበስ ይጠበቅባቸዋል። አጸያፊ እና/ወይም ጸያፍ ቃላትን፣ ሥዕሎችን፣ ሥዕሎችን፣ ሥዕሎችን፣ ወይም 
የአመጽ ተፈጥሮ ቃላትን ወይም ሀረጎችን የሚያካትት ልብስ፣ ንቅሳት ወይም ሌላ ጌጣጌጥ የአንድን ሰው አመጣጥ፣ ዘር፣ ዘር፣ ብሄራዊ ማንነት፣ 
ሃይማኖታዊ እምነት፣ ጾታዊ ዝንባሌ፣ የፆታ ማንነት፣ የፆታ አገላለፅን፣ የእርግዝና ሁኔታን ወይም የአካል ጉዳትን በሚመለከት የሚያንቋሽሹ ቃላት 
ወይም ሀረጎች የተከለከሉ ናቸው። 

 

ማሳሰቢያ: የትምህርት ቤት ምርጫ አማራጮችን የሚያቀርቡ የአካባቢ ትምህርት ቤቶች እንደ የትምህርት ቤት ዩኒፎርም ያሉ ተጨማሪ መስፈርቶችን 
ሊጨምሩ ይችላሉ። ከተማሪ አለባበስ ጋር በተያያዙ ማናቸውም ተጨማሪ መስፈርቶች ተማሪዎች/ወላጆች የየአካባቢውን የትምህርት ቤት መጽሃፍቶች 
እንዲገመግሙ አሳስበዋል። ማንኛውም የአከባቢ የአለባበስ ኮድ መስፈርቶች ከDCSD ተማሪ የአለባበስ ኮድ ጋር መጣጣም አለባቸው። 
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የስፖርታዊ ጨዋነት ኮድ 
 

ስፖርታዊ ጨዋነት በአንድ ቃል ሊገለጽ ይችላል፡- ክብር። ለራሳችን፣ ለትምህርት ቤቶቻችን እና ለትምህርት ቤቶቻችን እንግዶች ማክበር 
ከማህበረሰቡ ጋር ብቻ ሳይሆን በትምህርት ቤቶቻችን ውስጥ በውድድር እንቅስቃሴዎች ለሚሳተፉ ሁሉ መልካም ገጽታ ለመገንባት ይረዳል። 
 

የተሳታፊዎች ሀላፊነቶች፡- 
 

• ተስማሚ ቋንቋ ይጠቀሙ፣ 

• ተቃዋሚዎችን እንደ እንግዳ ወይም አስተናጋጅ በአክብሮት ይያዙ፣ 

• በማንኛውም ጊዜ እራስን መቆጣጠር፣ 

• የባለሥልጣኖቹን ፍርድ እና የደንቦቹን ትርጓሜ ያክብሩ፣ 

• ትምህርት ቤትዎን በአዎንታዊ መልኩ የመወከልን ሃላፊነት ይቀበሉ፣ 

• በተመልካቾች ውስጥ አዎንታዊ አመለካከትን በሚፈጥር መንገድ ተግብር፣ 

• በትግል ውስጥ የሚሳተፉ ተጫዋቾች እና በትግል ወቅት ከቤንች አካባቢ የሚወጡ እና አሁን ካለው ውድድር የተገለሉ ተተኪዎች የመቀመጥ ህግ 
ተገዢ ይሆናሉ። 

• ተጫዋቾቹ ከውድድሩ በፊት እና በኋላ ጥሩ ስፖርታዊ ጨዋነት እንዲያሳዩ ይጠበቅባቸዋል፣ ምንም እንኳን የጨዋታ ኃላፊዎች ስልጣን 
ባይኖራቸውም። እንደ መሳለቂያ፣ ድብድብ፣ ወዘተ ያሉ ድርጊቶች የተከለከሉ ናቸው። 

 

መገለል እና መገደብ 
 

የ Georgia ትምህርት ቦርድ ደንብ 160-5-1.35 በ Georgia ትምህርት ቤቶች ውስጥ እገዳን ለመጠቀም መመሪያ ይሰጣል። የ DeKalb ፖሊሲ 
ከዚህ በታች ቀርቧል፡፡ 
 

የቦርድ ፖሊሲ መደበቅ እና መገደብ 
ገላጭ ኮድ፡- JGF (2) 

 

የ DeKalb ካውንቲ የትምህርት ቦርድ የተመዘገቡ ተማሪዎችን በሚመለከት የአካል መቆንጠጥ ደህንነቱ የተጠበቀ አስተዳደር የሚከተሉትን 
ደረጃዎች ያወጣል።  
 
1. በ Georgia የትምህርት መምሪያ ደንብ 160-5-1-.35 እንደተገለጸው የኬሚካል እገዳን፣ ሜካኒካል እገዳን ወይም የተጋለጠ እገዳን መጠቀም በ DeKalb 

ካውንቲ ትምህርት ቤት ዲስትሪክት ውስጥ የተከለከለ ነው። 
 
2. በ Georgia የትምህርት መምሪያ ደንብ 160-5-1-.35 እንደተገለጸው ማግለልን መጠቀም በ DeKalb ካውንቲ ትምህርት ቤት ዲስትሪክት ውስጥ የተከለከለ 

ነው። 

a. ማግለል የማሳደግ ቴክኒኮችን ወይም እገዳን በመጠቀም የሰለጠነ ሰራተኛ በተማሪው በተከፈተ ክፍል ውስጥ በአካል የሚገኝበትን ሁኔታ 
አያካትትም። 

b. ማግለል ተማሪው በጊዜያዊነት ከትምህርት እንቅስቃሴ የሚወገድበት ነገር ግን ተማሪው ያልተገደበበት፣ እንደ የባህሪ ጣልቃ ገብነት የተገለጸውን 
“የጊዜ ማብቂያን” አያካትትም። 

c. ማግለል በትምህርት ቤት ውስጥ መታገድን፣ ማሰርን ወይም በተማሪ ጥያቄ መሰረት በክፍል ውስጥ በተለያየ ቦታ ወይም በተለየ ክፍት ክፍል 
ውስጥ የሚሰጥ እረፍትን አያካትትም። 

 
3. የአካል ማገገሚያ ጥቅም ላይ የሚውለው ተማሪው ለራሳቸውም ሆነ ለሌሎች አፋጣኝ አደጋ ሲሆን እና ተማሪው ለትንሽ የተጠናከረ የባህሪ ጣልቃገብነት 

የቃል መመሪያዎችን ወይም ሌሎች የማሳደጊያ ዘዴዎችን ካልተቀበለ ብቻ ነው። 

a. የአካል መገደብ የሚከተሉትን አያጠቃልልም፡ የተማሪን ደህንነት ለማሳደግ የተገደበ የአካል ንክኪ እና/ወይም አቅጣጫ መቀየር፣ ክህሎትን 
በሚያስተምሩበት ወቅት አካላዊ መመሪያን መስጠት ወይም መነሳሳትን፣ ትኩረትን መምራት፣ ቦታን መምራት ወይም ማፅናኛ መስጠት። 

b. አካላዊ እገዳ በሚከተሉት ላይ ጥቅም ላይ መዋል የለበትም፡- 

i. እንደ ተግሣጽ ወይም ቅጣት ወይም 

ii. ተማሪው በደህና ሊታገድ በማይችልበት ጊዜ፣ ወይም 

iii. በተማሪው የትምህርት መዛግብት ውስጥ በተገለፀው መሰረት የጣልቃ መግባቱ አጠቃቀም በተማሪው የስነ-አእምሮ፣ የህክምና 
ወይም የአካል ሁኔታ ምክንያት የተከለከለ ነው። 

c. ተማሪው ለራሳቸውም ሆነ ለሌሎች አፋጣኝ አደጋ ካልሆነ ወይም ተማሪው በከባድ ጭንቀት ውስጥ እንዳለ ከታየ ወይም የመተንፈስ ችግር 
ካለበት ሁሉም የአካል እገዳዎች ወዲያውኑ መቋረጥ አለባቸው። 

 
4. ማንኛውም ሰራተኛ የአካል ማገገሚያ ከመተግበሩ በፊት እሱ ወይም እሷ የተፈቀደውን የስልጠና መርሃ ግብር ማጠናቀቅ ነበረባቸው። 
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a. የጸደቁ የሥልጠና መርሃ ግብሮች ሙሉ ተከታታይ አወንታዊ የባህሪ ጣልቃገብ ስልቶችን እንዲሁም የመከላከል እና የማሳደግ ቴክኒኮችን እና 
እገታዎችን ይቀርባሉ። 

b. ትምህርት ቤቶች እና ፕሮግራሞች በተሰጠው ስልጠና እና በእያንዳንዱ ስልጠና ውስጥ ያሉ ተሳታፊዎች ዝርዝር ላይ የጽሁፍ ወይም 
የኤሌክትሮኒክስ ሰነዶችን መያዝ አለባቸው። የእንደዚህ አይነት ሰነዶች ቅጂዎች ለ Georgia የትምህርት መምሪያ ወይም ማንኛውም የህዝብ 
አባል ሊጠየቁ ይገኛሉ። 

c. ተቀባይነት ያለው የሥልጠና መርሃ ግብር ያላጠናቀቀ ሰራተኛ በአደጋ ጊዜ በተማሪው ወይም በሌሎች ላይ ጉዳት እንዳይደርስ ለመከላከል 
የአካል ብቃት እንቅስቃሴ የሰለጠኑ ሰራተኞች በማይገኙበት ጊዜ ተማሪውን በአካል ማገድ ካለበት፣ እሱ ወይም እሷ ሌሎች ተማሪዎችን 
መጠየቅ አለባቸው፣ ወዲያውኑ እርዳታ ለመጠየቅ። 

 
5. በተቻለ መጠን፣ በተማሪ ላይ የአካል ማገጃ አጠቃቀም በሌላ ሰራተኛ ወይም አስተዳዳሪ ቁጥጥር ይደረግበታል። የአካል ማገጃ አጠቃቀም ተማሪው 

በተከለከለበት በእያንዳንዱ አጋጣሚ ለእያንዳንዱ ተማሪ በሚሳተፉ ወይም በሚቆጣጠሩት ሰራተኞች ወይም መምህራን መመዝገብ አለበት። 
6. በተማሪ ላይ የአካል ማገገሚያ በሚውልበት ጊዜ፣ እገዳው የሚተዳደርበት ትምህርት ቤት ወይም ፕሮግራም እገዳው ከተጠቀመ በኋላ በአንድ የትምህርት 

ቀን ውስጥ ለተማሪው ወላጅ ወይም ህጋዊ አሳዳጊ ያሳውቃል። 
 
7. ይህ ፖሊሲ ከላይ በአንቀጽ (2) ላይ እንደተገለጸው አንድ ሰራተኛ የእረፍት ጊዜውን እንዳይጠቀም ወይም ሌላ የክፍል አስተዳደር ቴክኒክ ወይም አካሄድ፣ 

በዚህ ደንብ ውስጥ በተለየ ሁኔታ ያልተጠቀሰ ተማሪን ከክፍል ማስወጣትን ጨምሮ እንዳይጠቀም አይከለክልም። 
 
8. ይህ መመሪያ አንድ ሰራተኛ የተማሪን ግጭት ወይም ጠብ ለማሰራጨት ተገቢውን እርምጃ ከመውሰድ አይከለክልም። 
 
9. ተማሪዎችን ወይም ሌሎችን በቅርብ ከሚደርስ ጉዳት ወይም የአካል ጉዳት ለመጠበቅ የአካል ማገጃ መጠቀም አስፈላጊ ስለመሆኑ መወሰን እና ተማሪዎችን 

ወይም ሌሎችን በቅርብ ከሚደርስ ጉዳት ወይም የአካል ጉዳት ለመጠበቅ አስፈላጊ የሆኑትን እርምጃዎች መውሰዱ አገልጋይነት ሳይሆን ከጥንቃቄ 
አፈጻጸም ጋር የተያያዙ ግዴታዎች ናቸው። 

 
10. በአንዳንድ ሁኔታዎች፣ ተማሪው ለራሱም ሆነ ለሌሎች አፋጣኝ አደጋ በሚደርስበት ጊዜ፣ ትምህርት ቤቱ ወይም መርሃ ግብሩ ከህግ አስከባሪ አካላት 

እና/ወይም የድንገተኛ ህክምና ባለሙያዎች እርዳታ መፈለግ አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ መወሰን አለባቸው። በዚህ ፖሊሲ ውስጥ የህግ አስከባሪ አካላትን ወይም 
የድንገተኛ ህክምና ሰራተኞችን ተግባር የሚያደናቅፍ ምንም ነገር አይተረጎምም። 

 
11. የአደጋ ጊዜ የሕክምና ወይም የሕግ አስከባሪ አባላት ተማሪውን ከትምህርት ቤት ወይም ከፕሮግራም መቼት ሲያወጡት የትምህርት ቤት ኃላፊዎች 

ለተማሪው ወላጅ ወይም አሳዳጊ ወዲያውኑ ማሳወቅ አለባቸው። 
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በክፍል 504 የተማሪዎች እና የወላጆች መብቶች ማስታወቂያ 

 
በተለምዶ "ክፍል 504" ተብሎ የሚታወቀው የ1973 የመልሶ ማቋቋም ህግ፣ ክፍል 504 በዩናይትድ ስቴትስ ምክር ቤት የወጣ የጸረ-አግላይ ህግ 
ነው። የክፍል 504 አላማ ማግለልን ለመከልከል እና አካል ጉዳተኛ ተማሪዎች አካል ጉዳተኛ ካልሆኑ ተማሪዎች እኩል የትምህርት እድል እና 
ጥቅማ-ጥቅሞች እንዳላቸው ለማረጋገጥ ነው። 
 
ክፍል 504ን በተመለከተ ለበለጠ መረጃ፣ ወይም ጥያቄዎች ካሉዎት ወይም ተጨማሪ እርዳታ ከፈለጉ፣የDekalb County የትምህርት ቤት 
ዲስትሪክት ክፍል 504 ቢሮን ያነጋግሩ፡ 

Watina F. April 
Shadow Rock ሴንተር 
1040 King Way Drive 
Lithonia, GA 30058 

(678) 676-1817 
watina_f_april@dekalbschoolsga.org 

 
በ34 CFR ክፍል 104 ላይ እንደተገለጸው የክፍል 504 ማስፈጸሚያ ደንቦች ለወላጆች እና/ወይም ተማሪዎች የሚከተሉትን መብቶች ይሰጣሉ፦ 
 
1. ልጅዎ የእሱን ወይም የእሷን ግላዊ የትምህርት ፍላጎቶች (ልክ አካል ጉዳተኛ እንዳልሆነ ልጅ ፍላጎቶች ሁሉ) ማሟላት በሚችል መልኩ 
የተቀረጸ አግባብነት ያለው ትምህርት የማግኘት መብት አለው/አላት። 34 CFR 104.33 
 
2. ልጅዎ ነጻ የትምህርት አገልግሎት የማግኘት መብት አለው፤ አካል ጉዳተኛ ባልሆኑ ተማሪዎች ወይም ወላጆቻቸው ላይ ከሚጣለው ክፍያ 
በስተቀር። በተቀባዩ የሚሰሩ ወይም የሚሰጡ አገልግሎቶችን የሚሰጡ መድን ሰጪዎች እና ተመሳሳይ ሶስተኛ ወገኖች በሌላ መንገድ ለአካል 
ጉዳተኛ ተማሪ ለመስጠት ወይም ለተሰጡ አገልግሎቶች ለመክፈል ካለባቸው ህጋዊ ሀላፊነት እፎይታ አይሰጣቸውም። 34 CFR 104.33 
 
3. ልጀዎ ለፍላጎቱ ወይም ለፍላጎቷ ተገቢ እስከሆነ ድረስ በትምህርታዊ አቀማመጥ ውስጥ (ከትምህርት ጋር የተያያዘ እንዲሁም ያልተያያዘ) 
አካል ጉዳተኛ ካልሆኑ ተማሪዎች ጋር የመሳተፍ መብት አለው። 34 CFR 104.34 
 
4. ልጀዎ አካል ጉዳተኛ ላልሆኑ ተማሪዎች ከሚሰጧቸው አገልግሎቶች ጋር የሚመሳሰሉ አመቻቾች፣ አገልግሎቶች እና እንቅስቃሴዎችን 
የማግኘት መብት አለው። 34 CFR 104.34 
 
5. የክፍል 504 የብቁነት ውሳኔ ከመደረጉ በፊት ልጅዎ የመገምገም መብት አለው። 34 CFR 104.35 
 
6. የትምህርት ቤቱ ዲስትሪክት ልጅዎን ለመገምገም ያቀረበውን ጥያቄ ላለመቀበል መብት አልዎት። 34CFR 104.35 
 
7. የግምገማ ስርአቶች ፈተናን ጨምሮ ከ34 CFR 104.35 መስፈርቶች ጋር መጣጣማቸውን የማረጋገጥ መብት አለዎት። 
 
8. የብቃት እና የስኬት ፈተናዎች፣ ክፍሎች፣ የመምህራን ምክሮች እና ምልከታዎች፣ የአካል ሁኔታዎች፣ ማህበራዊ ወይም ባህላዊ ዳራዎች፣ 
የህክምና መዝገቦች እና የወላጅ ምክሮችን ጨምሮ የትምህርት ቤቱ ዲስትሪክት ከተለያዩ ምንጮች የተገኙ መረጃዎችን እንደ ተገቢነቱ 
እንደሚያጤነው የማረጋገጥ መብት አልዎት። 34 CFR 104.35 
 
9. ስለልጅዎ እውቀት ያላቸውን ሰዎች፣ የግምገማውን መረጃ ትርጉም፣ የምደባ አማራጮችን እና በትንሹ የአካባቢ እና ተመጣጣኝ መገልገያዎችን 
ጨምሮ የምደባ ውሳኔዎች በሰዎች ቡድን እንደሚደረጉ የማረጋገጥ መብት አልዎት። 34 CFR 104.35 
 
10. ልጀዎ በክፍል 504 መሰረት ብቁ ከሆነ በተወሰነ ጊዜ በድጋሚ የመገምገም መብት አለው፣ ከማንኛውም ቀጣይ የምደባ ዋና ለውጥ በፊትም 
ቢሆን። 34 CFR 104.35 
 
11. የልጅዎን መለያ፣ ግምገማ ወይም ምደባ በተመለከተ የትምህርት ቤቱ ዲስትሪክት ከማናቸውም እርምጃዎች በፊት የማሳወቅ መብት አልዎት። 
34 CFR 104.36 
 
12. የልጅዎን የትምህርት መሀደሮች የመመርመር መብት አለዎት። 34 CFR 104.36 
 
13. የልጅዎን መለያ፣ ግምገማ ወይም የትምህርት ምደባ በተመለከተ የትምህርት ቤቱን ዲስትሪክት ድርጊት በተመለከተ የልጅዎን መለያ፣ ግምገማ 
ወይም የትምህርት ምደባን በተመለከተ ገለልተኛ ችሎት በጠበቃ ከማግኘት እድል ጋር መብት አልዎት። 34 CFR 104.36 
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14. የዚህን ማስታወቂያ ግልባጭ እና የትምህርት ቤቱ ወረዳ ገለልተኛ የችሎት ሂደት ቅጂ የማግኘት መብት አልዎት። 34 CFR 104.36 
 
15. በገለልተኛ ሰሚ ሹም ውሳኔ ካልተስማሙ (የትምህርት ቦርድ አባላት እና ሌሎች የዲስትሪክቱ ሰራተኞች እንደ ገለልተኛ ሰሚ ኦፊሰሮች 
አይቆጠሩም)፣ በትምህርት ቤቱ ዲስትሪክቱ ገለልተኛ የችሎት ሂደት መሰረት ውሳኔውን የመከለስ መብት አልዎት። 34 CFR 104.36፡፡ 
 
16. የሰብአዊ መብቶችን በተመለከተ በማንኛውም ጊዜ ለዩናይትድ ስቴትስ የትምህርት ክፍል ጽ/ቤት ቅሬታ የማቅረብ መብት አለዎት። 
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ክፍል 504 የሂደት ጥበቃዎች 
 

አጠቃላይ እይታ: 
 

ማንኛውም ተማሪ ወይም ወላጅ ወይም አሳዳጊ ("ቅሬታ ሰጪ") በክፍል 504 የልጅን መለያ፣ ግምገማ ወይም የትምህርት ምደባን በሚመለከት 
በዲስትሪክቱ ድርጊቶች ወይም እርምጃዎች ምክንያት ገለልተኛ ችሎት ሊጠይቅ ይችላል። የገለልተኛ ችሎት ጥያቄዎች ለዲስትሪክቱ ክፍል 504 
አስተባባሪ በጽሁፍ መሆን አለባቸው ነገር ግን ቅሬታ አቅራቢው በጽሁፍ ችሎት እንዲሰማ አለመጠየቁ ቅሬታ አቅራቢው በክፍል 504 አስተባባሪ 
በኩል በቃል ከአድልዎ የጸዳ ችሎት ከጠየቀ ዲስትሪክቱ ገለልተኛ ችሎት የመስጠት ግዴታን አያቃልለውም። የሴክሽን 504 አስተባባሪ ቅሬታ 
ሰሚው በጽሑፍ የቀረበውን የመስማት ጥያቄ እንዲያጠናቅቅ ይረዳል። 
 

የመስማት ጥያቄ፡- 
 
የችሎቱ ጥያቄ የሚከተሉትን ማካተት አለበት፡- 
 

A. የተማሪው ስም፣ 
 

B. የተማሪው መኖሪያ አድራሻ፣ 
 

C. ተማሪው የሚማርበት ትምህርት ቤት ስም፣ 
 

D. የችሎቱ ርዕሰ ጉዳይ የሆነው ውሳኔ፣ 
 

E. ለግምገማ የተጠየቁ ምክንያቶች፣ 
 

F. ቅሬታ አቅራቢው የሚፈልገው የታሰበው መፍትሄ እና 
 

G. የቅሬታ ሰሚው ስም እና አድራሻ መረጃ። 
 

የቅሬታውን የመስማት ጥያቄ በተቀበለ በአስር (10) የስራ ቀናት ውስጥ፣ የሴክሽን 504 አስተባባሪ የችሎት ጥያቄውን በጽሁፍ ተቀብሎ ጊዜ እና 
ቦታ ቀጠሮ ይይዛል። በጽሑፍ የቀረበው የችሎት ጥያቄ ከላይ የተመለከተውን አስፈላጊ መረጃ ካልያዘ፣ የሴክሽን 504 አስተባባሪ ጥያቄውን 
ለመሙላት የሚያስፈልገው ልዩ መረጃ ለአቤቱታ ያሳውቃል። የችሎቱ ጥያቄ ከላይ የተመለከተውን አስፈላጊ መረጃ እስኪይዝ ድረስ ሁሉም የጊዜ 
መስመሮች እና ሂደቶች ይቆያሉ። 
 

ሽምግልና፡ 
 
ዲስትሪክቱ በዚህ ወይም በእሷ የችሎት ጥያቄ ላይ በቅሬታ የቀረበውን ጉዳዮች ለመፍታት ሽምግልና ሊሰጥ ይችላል። ሽምግልና በፈቃደኝነት 
ሲሆን ሁለቱም ቅሬታ ሰሚ እና ዲስትሪክት ለመሳተፍ መስማማት አለባቸው። አስፈላጊ ሆኖ ከተገኘ ለመደበኛ ችሎት የጊዜ ሰሌዳው የክፍያ 
መጠየቂያ ቅጽ መፈረም አለበት። ቅሬታ አቅራቢው በማንኛውም ጊዜ ሽምግልናውን ሊያቋርጥ ይችላል። ሽምግልናው ያለስምምነት ከተቋረጠ፣ 
ዲስትሪክቱ ያለ ተጨማሪ የችሎት ጥያቄ ገለልተኛ ችሎት የማካሄድ ሂደቶችን ይከተላል። 
 

የመስማት ሂደቶች፡- 
 

A. የክፍል 504 አስተባባሪ በቅሬታ አቅራቢው ካልተስማማ በስተቀር በ45 የቀን መቁጠሪያ ቀናት ውስጥ ችሎቱን የሚያካሂድ ገለልተኛ 
የግምገማ ባለስልጣን ያገኛል። 

 

B. በቅሬታ አቅራቢው ወይም በዲስትሪክቱ ጥሩ ምክንያት ሲያሳዩ ገለልተኛ የግምገማ ባለስልጣን በእሱ ወይም በእሷ ምርጫ ቀጣይነት 
ሊሰጥ እና አዲስ የፍርድ ቀን ሊያዘጋጅ ይችላል። የመቀጠል ጥያቄ በጽሁፍ እና ለሌላኛው አካል መገልበጥ አለበት። 

 

C. ቅሬታ አቅራቢው ከችሎቱ በፊት የልጁን የትምህርት መዛግብት የመመርመር እድል ይኖረዋል። 
 

D. ቅሬታ አቅራቢው በችሎቱ ላይ በራሱ ወጪ በህግ አማካሪ የመወከል እና የመሳተፍ፣ የመናገር፣ ምስክሮችን የመመርመር እና መረጃን 
በችሎቱ ለማቅረብ እድል ይኖረዋል። ቅሬታ አቅራቢው በችሎቱ ላይ በሕግ አማካሪ እንዲወከል ከተፈለገ፣ ከችሎቱ ቢያንስ ከአስር (10) 
የቀን መቁጠሪያ ቀናት በፊት ስለዚያ እውነታ ለክፍል 504 አስተባባሪ በጽሁፍ ማሳወቅ አለባቸው። ለክፍል 504 አስተባባሪ በሕግ 
አማካሪ ውክልና በጽሁፍ አለማሳወቅ ለችሎቱ ቀጣይነት ጥሩ ምክንያት ይሆናል። 
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E. ቅሬታ አቅራቢው የሚያቀርበውን ማንኛውንም የይገባኛል ጥያቄ የማረጋገጥ ሸክም ይኖረዋል። በሁኔታዎች ወይም በህግ ዋስትና ሲሰጥ፣
የገለልተኛ ሰሚ ሹም ዲስትሪክቱ የይገባኛል ጥያቄዎችን በተመለከተ ያለውን አቋም/ውሳኔ እንዲከላከል ሊጠይቅ ይችላል (ማለትም፣
ተማሪው በመደበኛው አካባቢ ተጨማሪ እርዳታና አገልግሎቶችን በመጠቀም የሚሰጠው ትምህርት በአጥጋቢ ሁኔታ ሊገኝ 
እንደማይችል በተቀባዩ እስካልተረጋገጠ ድረስ በተቀባዩ በሚሰራው መደበኛ የትምህርት አካባቢ ውስጥ ያለ ተማሪ። 34 C.F.R. 
§104.34). አንድ ወይም ከዚያ በላይ የዲስትሪክቱ ተወካዮች፣ ጠበቃ ሊሆኑ የሚችሉ፣ ማስረጃዎችን እና ምስክሮችን ለማቅረብ፣ 
ለአቤቱታ ምስክርነት ምላሽ ለመስጠት እና በግምገማ ባለስልጣኑ የሚነሱ ጥያቄዎችን ለመመለስ በችሎቱ ላይ ይገኛሉ። 

 

F. የማያዳላ የግምገማ ባለስልጣን ምስክሮችን የመጥራት ስልጣን አይኖረውም ፣ እና ጥብቅ የማስረጃ ህጎች በችሎት ላይ አይተገበሩም። 
ገለልተኛ የግምገማ ባለስልጣን ከችሎት በፊት መመሪያዎችን የመስጠት ስልጣን ይኖረዋል, ይህም ተዋዋይ ወገኖች ሰነዶች እንዲለዋወጡ 
እና የምስክሮችን ስም እንዲገኙ ማድረግን ያካትታል። 

 

G. የማያዳላ የግምገማ ባለስልጣን በአስተማማኝነቱ እና በተጨባጭ እሴቱ ላይ በመመርኮዝ ማንኛውንም ማስረጃ የሚሰጠውን ክብደት 
ይወስናል። 

 

H. ችሎቱ ለህዝብ ዝግ ይሆናል። 
 

I. የችሎቱ ጉዳዮች በጽሁፍ ወይም በቃል ለችሎቱ ጥያቄ በተነሱት ብቻ የተገደቡ ይሆናሉ። 
 

J. ምስክሮቹ በሚጠራቸው አካል በቀጥታ ይጠየቃሉ። የምስክሮች መስቀለኛ ጥያቄ ይፈቀዳል። የማያዳላ የግምገማ ባለስልጣን በእሱ 
ወይም በእሷ ፍቃድ ተጨማሪ ምስክሮችን ለመመርመር ወይም ምስክሮችን መጠየቅ ይችላል። 

 

K. ምስክርነት በፍርድ ቤት ዘገባ ወይም በድምጽ ቀረጻ በዲስትሪክቱ ወጪ መመዝገብ አለበት። ከችሎቱ ጋር የተያያዙ ሁሉም ሰነዶች 
በዲስትሪክቱ እንዲቆዩ ይደረጋል። 

 

L. በህግ ካልተጠየቀ በቀር፣ ቅሬታ አቅራቢው የማስረጃው ቀደም ብሎ የይገባኛል ጥያቄውን የሚደግፍ መሆኑን እስካልተረጋገጠ ድረስ 
ገለልተኛ የግምገማ ባለስልጣን የዲስትሪክቱን እርምጃ ይደግፋል። 

 

M. የቀደመ መቅረት ማስታወቂያ ካልቀረበ እና በገለልተኛ ግምገማ ባለስልጣን ካልተፈቀደ ወይም ፍትሃዊ ምክንያት ካልተገኘ በቀር ቅሬታ 
አቅራቢው በታቀደለት ችሎት አለመቅረብ በገለልተኛ የግምገማ ባለስልጣን ፊት የመቅረብ መብትን መተው ማለት ነው። 

 

ውሳኔ፡- 
 

ገለልተኛ የግምገማ ባለስልጣን ችሎቱ ከተጠናቀቀበት ቀን ጀምሮ በሃያ (20) የቀን መቁጠሪያ ቀናት ውስጥ የጽሁፍ ውሳኔ ይሰጣል። የገለልተኛ 
የግምገማ ባለስልጣን ውሳኔ ማንኛውንም የገንዘብ ጉዳት ወይም ማንኛውንም የጠበቃ ክፍያዎችን አያካትትም። 
 

ይገምግሙ፡ 
 
በገለልተኛ የግምገማ ባለስልጣን ውሳኔ ካልረኩ፣ ማንኛውም አካል ማንኛውንም የመገምገም፣ የይግባኝ፣ የክስ ምክንያት ወይም የይገባኛል 
ጥያቄን በህግ ወይም በነባሩ የክልል ወይም የፌደራል ህጎች ወይም መመሪያዎች መከተል ይችላል። 



 

85 

ልዩ ትምህርት: መብቶችን እና ኃላፊነቶችን ለመረዳት የወላጅ መመሪያ 
 

ይህ መመሪያ የተዘጋጀው ልዩ ትምህርትን በተመለከተ ያለዎትን መብቶች እና ግዴታዎች ለመረዳት እንዲረዳዎ ነው። የአካል ጉዳተኞች የትምህርት ህግ (IDEA) 
እና በ Georgia ስቴት የትምህርት ቦርድ ህጎች ውስጥ የተዘረዘሩት የወላጆች መብቶች ሙሉ ስሪት ምትክ ሆነው ጥቅም ላይ መዋል የለበትም (Ga. ህንጻ ህንጻ R.) 
ልዩ ትምህርትን በተመለከተ። (የመልከቱ Ga. ህንጻ የትምህርት R. 160-4-7-.09 የሂደት ጥበቃ/የወላጆች መብቶች) የ Georgia የወላጆች መብቶችን ሙሉ ስሪት 
ለማየት እባክዎ ወደ የ Georgia የትምህርት መምሪያ ድህረ ገጽ በ www.gadoe.org ይግቡ እና ቢሮዎች እና መምሪያዎች፣ ከዛ ስርአተ-ትምህርት እና ትምህርት፣ 
ከዛ የልዩ ትምህርት አገልግሎቶች እና ድጋፎችይምረጡ። በመቀጠል የወላጅ መብቶችን ለማግኘት በ ክርክር አፈታት ወይም የቤተሰብ ተሳትፎ መረጃ እና 
መርጃዎችስር ይመለከታሉ። የእነዚህ መብቶች ሙሉ ስሪት በብዙ ቋንቋዎች የሚገኝ ሲሆን በቪዲዮ ቅርጸትም ቀርቧል። ይህ ሰንጠረዥ የወላጅ የሥርዓት ጥበቃ 
መመሪያዎችን ይወክላል። በ IDEA ስር የተሟላ የወላጅ መብቶች ዝርዝር ለማየት፣ የተማሪዎን ጉዳይ አስተዳዳሪ ያነጋግሩ ወይም የሚከተለውን ይጎብኙ: 
https://www.gadoe.org/Curriculum-Instruction-and-Assessment/Special-Education-
Services/Documents/Parents%20Rights/Parents%20Rights%20Sample%201%20updated%20032420.pdf. 
 

መሀደሮች: 

➢ የልጅዎን የትምህርት መዛግብት የማየት መብት አልዎት። 
 
➢ መዝገቦቹ እንዲተረጎሙ ወይም እንዲብራሩልዎትም ይችላሉ። 
 
➢ በልጅዎ መዝገብ ውስጥ መሆን እንደሌለበት ከተሰማዎት 

በመዝገቡ ውስጥ የሆነ ነገር እንዲቀየር ወይም እንዲወገድ 
መጠየቅ ይችላሉ። 

 
➢ በልጅዎ መዝገብ ላይ መረጃን፣ አስተያየቶችን፣ ውሂብን ወይም 

ሌላ ተዛማጅነት ያለው የጽሁፍ ይዘት ለመጨመር መብት 
አልዎት። 

 
➢ የግለሰቦችን የትምህርት ፕሮግራም (IEP) እና/ወይም 

ማንኛውንም የልጅዎን መዛግብት መጠየቅ እና ቅጂ መቀበል 
ይችላሉ። የትምህርት ቤቱ ዲስትሪክት ለቅጂዎቹ ክፍያ 
ሊያስከፍል ይችላል ነገርግን ሰነዶችን ለመፈለግ እና ለማውጣት 
ክፍያ አያስከፍልም። 

 
➢ በእርስዎ የጽሁፍ ፈቃድ፣ እርስዎን ወክሎ የሚሠራ ሰው 

መዝገቦቹን እንዲመረምር እና እንዲገመግም ማድረግ ይችላሉ። 

የግምገማ ሂደቶች፡- 

➢ ልጅዎ የአካል ጉዳት እንዳለበት እና የልዩ ትምህርት እና/ወይም 
ተዛማጅ አገልግሎቶች የሚያስፈልጋቸው መሆኑን ለማወቅ 
የተሟላ እና የተሟላ ግምገማ የማግኘት መብት አለው። 

 
➢ በሁሉም የተጠረጠሩ የአካል ጉዳት ዘርፎች ልጅዎ እንዲገመገም 

የማግኘት መብት አልዎት። 
 
➢ የትምህርት ቤቱ ዲስትሪክት ልጅዎን በIDEA እና በ Georgia 

የልዩ ትምህርት ህጎች በተዘረዘሩት ሂደቶች መሰረት መሞከር 
አለበት። 

 
➢ ግምገማዎች ከአንድ በላይ ፈተናዎችን ያቀፉ መሆን አለባቸው 

እና እነዚያ ፈተናዎች ወላጅ እና ትምህርት ቤት ካልተስማሙ 
በስተቀር ህፃኑ በተለምዶ በሚጠቀምበት ቋንቋ እና ቢያንስ 
በየሦስት ዓመቱ አንድ ጊዜ መሰጠት አለበት። 

 
➢ ስለ ብቁነት እና ልጅዎ በድጋሚ ግምገማው ወቅት ምን 

ፕሮግራሞች እና አገልግሎቶች እንደሚፈልጉ በሚሰጠው ውሳኔ 
ላይ ይሳተፋሉ። 

የመረጃሚስጥራዊነት፦ 

➢ የልጅዎ የትምህርት መዝገቦች የግል ናቸው። 
 

➢ የልጅዎን መዝገቦች ብቻ ቅጂዎች እንዲሰጡዎት መጠየቅ 
ይችላሉ። 
 

➢ ከልጅዎ ጋር የተሳተፉ የትምህርት ቤት ሰራተኞች የልጅዎን 
መዝገቦች ሊያዩ ይችላሉ እና የእርስዎን ፈቃድ 
አያስፈልጋቸውም። 
 

➢ ሌላ ማንም ሰው የልጅዎን መዛግብት ያለእርስዎ ፈቃድ ማየት 
አይችልም። 

የመጨረሻየሚከለከልሁኔታ: 

➢ ልጅዎ በክፍል ውስጥ እንዲማር እና ለልጅዎ ከሚመጥን 
ተመሳሳይ የአካል ጉዳት ካለባቸው ተመሳሳይ ዕድሜ እና ደረጃ 
ካሉ ሌሎች ልጆች ጋር በሁሉም የትምህርት ቤት ፕሮግራሞች 
እና እንቅስቃሴዎች ላይ የመሳተፍ መብት አለዎት፡፡ 
 

➢ ልጅዎ በሁሉም የት/ቤት ፕሮግራሞች እና እንቅስቃሴዎች 
በተገቢው መጠን እንዲሳተፍ የት/ቤት ዲስትሪክት ሰራተኞች 
ማመቻቻዎችን እና ማሻሻያዎችን ማድረግ አለባቸው። 

ገለልተኛ ግምገማ፡- 

➢ በትምህርት ቤቱ ግምገማ ካልተስማሙ፣ ልጅዎን በትምህርት 
ቤቱ ዲስትሪክት የማይቀጠር ባለሙያ ገምጋሚ እንዲፈትኑት፣ 
በሕዝብ ወይም በግል ወጪ እንዲፈትኑት ማድረግ ይችላሉ። 
ይህንን መብት የማግኘት ሂደቶችን ለማወቅ የትምህርት ቤቱን 
ስርዓት ያነጋግሩ። 
 

ምትክወላጅ: 

➢ ትምህርት ቤቱ የልጁን ወላጆች ማግኘት በማይችልበት ጊዜ 
የመንግስት ዎርዶች ሲሆኑ፣ የትምህርት ቤቱ ስርዓት ለልዩ 
ትምህርት አገልግሎቶች.ለማንኛውም ግምገማ፣ ስብሰባ ወይም 
ትምህርታዊ ውሳኔ የልጁን መብቶች እና ጥቅሞች በተመለከተ 
ልጁን የሚወክል ምትክ (ተተኪ) ወላጅ ይመድባል። 
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➢ በጥያቄ የትምህርት ቤቱ ዲስትሪክት ልጅዎን ለመፈተሽ አንዱን 
መምረጥ እንዲችሉ የ ገለልተኛ ገምጋሚዎች ዝርዝር ሊሰጥዎ 
ይገባል። 
 

➢ የትምህርት ቤቱ ዲስትሪክት የገለልተኛ ገምጋሚ ውጤቶችን 
ግምት ውስጥ ማስገባት አለበት። 

 
➢ የIEP ቡድን ልጅዎ የአካል ጉዳት እንዳለበት ወይም ልዩ 

ትምህርት እንደሚያስፈልገው ለማወቅ የፈተናውን ውጤት 
ይጠቀማል። 

➢ ተተኪ ወላጆች ልዩ ሥልጠና ያገኛሉ እና እንደ ወላጅ ፈቃድ 
በመስጠት እና በ IEP/ሌሎች ስብሰባዎች ላይ በመሳተፍ 
ይሠራሉ። 
 

➢ ተተኪው ወላጅ በልዩ ትምህርት ከተማሪ ጋር በተያያዙ ጉዳዮች 
ከወላጅ ጋር ተመሳሳይ መብቶች እና ግዴታዎች አሏቸው። 

ማስታወቂያ/የወላጅ ተሳትፎ፡- 

➢ ስለ ወላጅ መብቶችህ ማሳወቅ አለብህ። 
 

➢ ስለ ልጅዎ እንደ ብቁነት፣ ግምገማ ወይም የIEP ስብሰባዎች ባሉ 
ስብሰባዎች ላይ እንድትገኙ መጋበዝ አለቦት። 
 

➢ ስለ ልጅዎ የትምህርት ፕሮግራም ሁሉንም ሰነዶች ቅጂዎች 
ሊቀበሉ እና እንዲብራሩዎት ማድረግ ይችላሉ። 
 

➢ ቅጂዎች በአፍ መፍቻ ቋንቋዎ፣ በብሬይል ወይም በምልክት 
ቋንቋ ሊገለጹ ይችላሉ። ካስፈለገ የትምህርት ቤቱ ዲስትሪክት 
ተርጓሚ ወይም አስተርጓሚ ይሰጣል። 
 

➢ የልጅዎን ልዩ ትምህርት በሚመለከት በማንኛውም የውሳኔ 
አሰጣጥ ስብሰባ ላይ ለመሳተፍ እድሎች ሊሰጡዎት ይገባል። 
 

➢ የልጅዎን የአካል ጉዳት፣ ግምገማዎች፣ ድጋሚ ግምገማዎች፣ 
የልጅዎን ምደባ እና የእሱ/ሷ IEP እና ይዘቶቹን ለመወያየት 
በሚደረገው ማንኛውም ስብሰባ ላይ መጋበዝ አለቦት። 
 

➢ ለእርስዎ እና ለሌሎች የ IEP ቡድን አባላት በጋራ በሚመች ጊዜ 
እና ቦታ የ IEP ስብሰባዎች እንዲካሄዱ መብት አሎት። 
 

➢ የልጅዎን የ IEP ቡድን አባል እና የ IEP ስብሰባ ላይ እንዳይገኝ 
ማድረግ ወይም አለማድረግ መብት አልዎት። የትምህርት ቤቱ 
ዲስትሪክት ያለፈቃድዎ አስፈላጊ አባልን ይቅርታ ማድረግ 
አይችልም። 

ቅሬታዎች፣ ሽምግልና፣ ችሎቶች፡- 

➢ ትምህርት ቤቱ ለልጅዎ ባቀደው ነገር ካልተስማሙ ሽምግልና 
ወይም የፍትህ ሂደት ችሎት የመጠየቅ መብት አልዎት። 
 

➢ የትምህርት ቤቱ ስርዓት ሽምግልና ወይም የፍትህ ሂደት ችሎት 
መጠየቅ ይችላል። 
 

➢ ወላጅ እና የትምህርት ቤቱ ስርዓት ሽምግልና ከመቀጠሩ በፊት 
ሁለቱም መስማማት አለባቸው። 
 

➢ የፍትህ ሂደት ችሎት ሲጠይቁ፣ ወላጆች እና ስርአቶች የፍትህ 
ሂደትን ችሎት እንዲያስወግዱ እና ለልጁ ፈጣን ጥቅም 
ለማቅረብ እንዲችሉ ለወላጆች እና ለት/ቤት ስርአቶች 
ማንኛውንም በፍትህ ሂደት ቅሬታ ለመፍታት እድል በሚሰጥ 
የመፍትሄ ክፍለ ጊዜ ላይ የመሳተፍ መብት አሎት። 
 

➢ የፍትህ ሂደት ችሎት ሲጠይቁ፣ በአስተዳደር ህግ ዳኛ 
(ALJ)/ችሎት ሹም የሚመራ ገለልተኛ የፍትህ ሂደት ችሎት 
የማግኘት መብት አልዎት። 
 

➢ ከ IDEA ወይም ከ Georgia ልዩ ትምህርት ደንቦች ጋር 
በተያያዙ ማናቸውም ስጋቶች፣ ችግሮች ወይም አለመግባባቶች 
ላይ ምርመራ ለማካሄድ ለ Georgia የትምህርት ዲፓርትመንት 
መደበኛ የጽሁፍ ቅሬታ ማቅረብ ይችላሉ። ቅሬታው በፋክስ 
ለልዩ ትምህርት አገልግሎት ክፍል በ404-651-6457(ፋክስ) 
መላክ ወይም በ1871 Twin Towers East፣ 205 Jesse Hill Jr. 
Drive SE፣ Atlanta፣ GA 30334 ወደ ልዩ ትምህርት 
አገልግሎት እና ድጋፍ ክፍል መላክ ይቻላል። 

ስምምነት: 

➢ ትምህርት ቤቱ ያለፈቃድዎ/ያለስምምነትዎ ልጅዎን 
መፈተሽ/መገምገም ወይም እንደገና መገምገም አይችልም። 
 

➢ ትምህርት ቤቱ ያለ እርስዎ ፈቃድ/ስምምነት ልጅዎን በልዩ 
ትምህርት ውስጥ ማስቀመጥ ወይም የልጅዎን ፕሮግራም ምደባ 
መቀየር አይችልም። 
 

➢ በህግ ከተገለጹት የተወሰኑ ግለሰቦች በስተቀር የትምህርት 
ድስትሪክቱ የልጅዎን መዝገቦች ያለ እርስዎ ፈቃድ/ስምነነት 
መልቀቅ አይችልም። 
 

➢ ፈቃድዎን/ስምምነትዎን ያለመስጠት መብት አለዎት። 
 

የዲሲፕሊን ሂደቶች እና መብቶች፡- 

➢ የአካል ጉዳተኛ ተማሪዎች የ IEP ቡድን ሌሎች መቼቶችን 
እና/ወይም ልጁን የማስተማር መንገዶችን እንዲያገኝ የሚያደርጉ 
ባህሪያትን ሲያሳዩ የትምህርት ቤቱ ስርዓት የተወሰኑ ሂደቶችን 
መከተል አለበት። 
 

➢ ትምህርት ቤቶች በልጁ፣ በተማሪው ወይም በትምህርት ቤት 
ሰራተኞች ላይ አደጋ በሚፈጠርበት ጊዜ ተማሪዎችን ወደ 
አማራጭ ፕሮግራሞች ሊያስወግዷቸው ይችላሉ። 
 

➢ መቼቱ ምንም ይሁን ምን፣ የትምህርት ቤቱ ዲስትሪክት ለልጅዎ 
ነፃ ተገቢ የሆነ የህዝብ ትምህርት መስጠቱን መቀጠል አለበት። 
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➢ ፈቃድ ከሰጡ በኋላ የልዩ ትምህርት እና ተዛማጅ አገልግሎቶች 
ፈቃድዎን የመውሰድ መብት አለዎት፣ በጽሑፍ ማድረግ 
አለብዎት። ስምምነትን መሻር ማለት ልጅዎ ከአሁን በኋላ 
ምንም ልዩ የትምህርት አገልግሎቶችን አያገኙም። 

➢ ቅንብሩ ልጅዎ በ IEP ውስጥ ያሉትን ግቦች እና አላማዎች 
እንዲያሟሉ የሚያስችላቸው አገልግሎቶችን ማግኘቱን 
እንዲቀጥል ማስቻል አለበት። 
 

➢ የዲሲፕሊን እርምጃዎች የሚከሰቱት ከአደንዛዥ ዕፅ፣ ከአልኮል፣ 
ከጦር መሳሪያ ወይም ከሌሎች የትምህርት ቤት ህጎች ጥሰት ጋር 
በተያያዙ ጥሰቶች ነው። 
 

➢ እነዚህ መብቶች እርስዎን፣ ልጅዎን እና የትምህርት ቤቱን 
ስርዓት ይጠብቃሉ። 

የግል ትምህርት ቤት ቦታ፡- 

➢ ልጅዎን በግል ትምህርት ቤት ውስጥ ለማስገባት ከወሰኑ፣ 
እርስዎ በተገኙበት በመጨረሻው የIEP ስብሰባ ላይ ለትምህርት 
ቤቱ ባለስልጣናት ማሳወቅ እና ስለ ህዝባዊ መርሃ ግብሩ 
ስጋቶችዎን ማስረዳት አለብዎት። 
 

➢ የትምህርት ቤቱ ዲስትሪክት በትምህርታዊ ምዘና ተለይተው 
የታወቁትን እና በ IEP ውስጥ የተካተቱትን የልጁን የትምህርት 
ፍላጎቶች ለማሟላት ነፃ ተገቢ የሆነ የህዝብ ትምህርት ከሰጠ 
የትምህርት ቤቱ ስርዓት ለግል ትምህርት ቤቱ እንዲከፍል 
አይገደድም። 

እውቂያዎች፡- 

➢ ስለልጅዎ ትምህርት የሚያሳስቦት ነገር ሲኖርዎ፣ ለትምህርት 
ቤቱ ርእሰመምህር ወይም የልዩ ትምህርት ዳይሬክተር መንገር 
አስፈላጊ ነው። 
 

➢ ተጨማሪ እርዳታ ከፈለጉ፣ እርዳታ የሚያገኙባቸው ወላጆች 
ወይም ተሟጋች ቡድኖች አሉ። ትምህርት ቤቱን መረጃ ወይም 
የስም ዝርዝር ይጠይቁ። እንዲሁም የ Georgia ወላጅ-ለወላጅ 
ማነጋገር ይችላሉ ይህም ለሪፈራል ወይም ለሌላ መረጃ ንቁ 
ዝርዝር ይይዛል። በ 1-800-229-2038 ይደውሉ ወይም ወደ 
www.p2pga.org ይሂዱ። 
 

➢  እንዲሁም ሌሎች አጋዥ ምንጮችን ለማግኘት ለማገዝ የልዩ 
ትምህርት አገልግሎቶች እና ድጋፎች ክፍልን በ 404-656-
3963 ወይም 1-800-311-3627 ማነጋገር ወይም ወደ Georgia 
የትምህርት መምሪያ ድህረ ገጽ በ www.gadoe.org መግባት 
ይችላሉ። 

 

http://www.p2pga.org/
http://www.gadoe.org/
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አባሪ 
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የወላጆች የማወቅ መብት (ESSA) 
 

የእያንዳንዱ ተማሪ ስኬት ህግ (ESSA) መስፈርቶችን በማክበር ወላጆች ስለልጃቸው አስተማሪ(ዎች) እና/ወይም 
ፕሮፌሽናል(ዎች) ሙያዊ መመዘኛዎች መረጃ ሊጠይቁ ይችላሉ። የሚከተለው መረጃ ሊጠየቅ ይችላል፦ 

1) የተማሪ መምህር - 

o ለሚያስተምርበት የክፍል ደረጃ እና የትምህርት አይነት የክልሉን የብቃት ማረጋገጫ እና የፈቃድ መስፈርት 
ማሟላቱን፣ 

o የክልሉ የብቃት ማረጋገጫ እና የፈቃድ መስፈርት ቀሪ ተደርጎ በድንገተኛ ሁኔታ ወይም ሌላ ጊዜያዊ ሁኔታ 
እያስተማረ መሆኑን እና 

o አስተማሪው የምስክር ወረቀት ባለው የትምህርት ዘርፍ እያስተማረ መሆኑን፡፡ 

2) ልጁ አገልግሎት እያገኘ ያለው በተተኪ ሰራተኞች መሆኑን እና ከሆነም ብቃታቸውን፡፡ 

የልጅዎን መምህር እና/ወይም የባለሙያዎች መመዘኛዎች በተመለከተ መረጃ ለመጠየቅ ከፈለጉ፣ እባክዎ የትምህርት ቤቱን 
ርእሰመምህር ያነጋግሩ። 
 

ልዩነት-አልባነት መግለጫ 
 
የ DeKalb ካውንቲ ትምህርት ቤት ዲስትሪክት በፕሮግራሞቹ እና በእንቅስቃሴዎቹ በዘር ፣ በቀለም ፣ በብሔረሰብ ፣ በጾታ ፣ በአካለ ስንኩልነት 
፣ ወይም በዕድሜ ልዩነት አያደርግም እንዲሁም ለቦይ ስካውት እና ሌሎች ለተሰየሙ የወጣት ቡድኖች እኩል ተደራሽነት ይሰጣል፡፡1 አድልዎ 
ስለሌለባቸው ፖሊሲዎች የሚጠየቁ ጥያቄዎችን እንዲያከናውን የሚከተለው ሰው ተመድቧል:1 የሚከተለው ግለሰብ መድልኦን የሚጻረር 
ፖሊሲውን በተመለከተ ለሚነሱ ጥያቄዎች መልስ እንዲሰጥ ተመድቧል፡ 

DeKalb County School District 
የሰራተኞች ግንኙነት 
1701 Mountain Industrial Boulevard 
Stone Mountain, GA 30083 
678-676-0107 

 

አድልዎ ያለማድረግ ማስታወቂያ ላይ ለተጨማሪ መረጃ, visit http://wdcrobcolp01.ed.gov/CFAPPS/OCR/contactus.cfm ይጎብኙ፣ 
ለአካባቢዎ አገልግሎት ለሚያቀርበው ቢሮ አድራሻ እና ስልክ ቁጥር ወይም በስልክ ቁጥር 1-800-421-3481 ይደውሉ፡፡ 

https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/docs/nondisc.html#https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/docs/nondisc.html
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የህግ ስርአትን የተከተለ የስነ-ምግባር ማሳያ ሰንጠረዝ 
 

 

ተማሪ የት/ቤት ደንብ ጣሰ ከተባለ 

የት/ቤት አስተዳደር ተማሪውን ያነጋግራል (የህግ 
ስርአትን የተከተለ የት/ቤት አስተዳደራዊ 

መታገድ)  

ተማሪው የት/ቤት ደንብ ስላልጣሰ ወደ 
ትምህርቱ ተመልሷል 

ተማሪው የት/ቤት ደንብ ጥሷል 

ተማሪ ቅጣት የሚያገኘው እስከ 10 ቀናት 
እገዳ ብቻ ነው 

ቅጠት ይሰጥ እና ወላጅ እንዲያውቀው 
ይደረጋል፡፡ ወላጅ/አሳዳጊ ወላጅ በውሳኔዎች 
ካልተስማሙ ለርዕሰመምህሩ በጽሁፍ እና 

አለመግባባቱ ከቀጠለ ለክልሉ የበላይ 
ተቆጣጣሪ በጽሁፍ ማመልከት ይችላሉ። 

ተማሪው ለ10 ቀናት ይታገዳል እና ለአውራጃው አቤቱታ መስሚያ 
ይመራል፡፡ 

ለ 10 ቀን መታገድ እና የረዥም-ጊዜ እገዳ ወይም ጠቅላላ መባረር 
ምክር እንዲሰጠው ወደርዕሰ መምህር ስለመመራቱ ወላጅ 
አውቋል፡፡ ወላጅ/አሳዳጊ ወላጅ በውሳኔዎች ካልተስማሙ 

ለርዕሰመምህሩ በጽሁፍ እና አለመግባባቱ ከቀጠለ ለክልሉ የበላይ 
ተቆጣጣሪ በጽሁፍ ማመልከት ይችላሉ። 

አቤቱታ መስሚያ ከተቀጠረ ተማሪው ልዩ ትምህርት ወይም 
የክፍል 504 አገልገሎቶችን ያገኛል? 

ተማሪው ወዲያው ወደ ማሳያ ውሳኔ ይመራል 

አይ 

ርዕሰ መምህር ጉዳዩን ወደአውራጃው አቤቱታ መስሚያ ይመራዋል እና ስለመመራት እና 
ከተፈቀደ የአውራጃው አቤቱታ መስሚያ ቀን ስለማስቀጠር ለመወያየት የተማሪ ግንኙነት 

መምሪያን በ አንድ (1) ትምህርተ ቀን ውስጥ ያነጋግራል፡፡ 

ተግባሩ የአካል ጉዳተኛነት ማሳያ 
ነው? 

አቤቱታ መስማቱ በርዕሰ መምህሩ ተሰርዟል እንዲሁም የ 
IEP/504 ቡድን አገልግሎት ማሻሻያ ላይ ይወስናል 

ርዕሰ መምህር ለወላጅ/ለአሳዳጊ የማሳወቂያ 
ደብዳቤ ይልካል፡፡ ወላጅ ማስቀሪያ እና 

የቅጣት ቡድን ስብሰባ (DTM) በ አምስት 
(5) ቀናት ውስጥ ሊጠይቅ ይችላል፡፡ 

የህግ ስርአትን የተከተለ አቤቱታ ተሰምቷል 

የአቤቱታ ውሳኔ በሚቀጥለው የስራ ቀን ከ 4:00 p.m. በኋላ በቃል እና 
አቤቱታው በተሰማ በ አስር (10) ቀናት ውስጥ በጽሁፍ ለወላጅ/አሳዳጊ ይሰጣል፡
፡ ወላጅ/አሳዳጊ ውሳኔ ከተሰጠበት ቀን ጀምሮ በሀያ (20) የቀን መቁጠሪያ ቀናት 

ውስጥ ለትምህርት ቦርድ ይግባኝ ማለት ይችላል፡፡ 

አዎ 

አይ 

በDTM 
የተጠየቀ፡፡ 
ቅጣት ላይ 
ስምምነት 

የ DTM የማስቀሪያ ስምምነት 
ለተማሪ ግንኙነቶች ይላካል፡፡ 
ወላጅ የተፈርመውን የ DTM 

የማስቀሪያ ስምምነት ይቀበላል፡፡ 

አዎ 

አዎ አይ 
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ምርመራው በሚካሄድበት ወቅት ወይም በሚጠናቀቅበት ጊዜ የሁሉም አካላት ወላጆች ምርመራው ከተጠናቀቁ በኋላ ባሉት ሶስት (3) ቀናት ውስጥ 
በቃል ይገለጽላቸዋል (በፌዴራል ሚስጥራዊነት ሕግ መሰረት)፡፡ 

የተማሪ ምግባር መመሪያን በሚጥስ ሁኔታ ከተገኘ ዕድሜ-ተመጣጣኝ ቅጣቶች ለተከሳሹ ተማሪ(ዎች) ይሰጣሉ፤ ተጠቃ የተባለው ተማሪ እና ወላጆች 
የተወሰዱ እርምጃዎች (በሚስጥራዊነት ህግ መሰረት) ይነገራቸዋል፡፡  

ሪፓርት ያደረገው ግለሰብ ቀጣይ ስጋት 
የለውም፤ ጉዳዩ ተዘግቷል፡፡ 

ሪፓርት ያደረገው ግለሰብ ት/ቤቱ የጉልበት ማስፈራራት፣ ትንኮሳ፣ መድልዎ ወይም 
የማሳሳበብ ድርጊቱን ለመፍታት ተገቢ ወይም በቂ እርምጃ አልወሰደም ብሎ ያምናል፡፡ 

ሪፖርት የሚያቀርበው ሰው ተገቢውን የክልል የበላይ ተቆጣጣሪ ማነጋገር አለበት፣ 
በሶስት (3) የትምህርት ቀናት ውስጥ በጉዳዩ ላይ ምርመራ ይጀምራሉ እና ለሪፖርት 

ሰጭው በአስር (10) የትምህርት ቀናት ውስጥ ተገቢውን አስተያየት ይሰጣሉ። 

መፍትሄው ተገቢ ወይም በቂ ስላልሆነ ሪፓርት ያደረገው ግለሰብ ቀጣይ ስጋት አለው፡፡ 
 

ሪፖርት የሚያቀርበው ሰው የተቆጣጣሪውን ቢሮ ማነጋገር አለበት፣ በሶስት (3) የትምህርት ቀናት ውስጥ በጉዳዩ ላይ 
ምርመራ ይጀምራሉ እና ለሪፖርት ሰጭው በአስር (10) የትምህርት ቀናት ውስጥ ተገቢውን አስተያየት ይሰጣሉ። 

የትምህርት ቤቱ ርእሰ መምህር ወይም ተወካያቸው በሚቀጥለው የትምህርት ቀን ምርመራ ይጀምራሉ፣ ሁሉም ምርመራዎች ቢያንስ የእውነታዎች 
መግለጫ መፍጠር እና የምስክሮችን ቃለ መጠይቅ ያካትታሉ። 

 

ት/ቤቱ ተጠቃ የተባለው ተማሪ እና 
እንደአስፈላጊነቱ አጠቃ የተባለው ላይ 
እና/ወይም የት/ቤት ማህበረሰቡ ላይ 

ክትትል ያደርጋል፡፡ 

ስጋቱ ተይዞ ለት/ቤቱ ርዕሰ መምህር ወይም ለሚተካው ሰራተኛ ይገባል፤ ሪፖርቱ ለ Infinite ጊቢ ይገባል፡፡ 

ስጋትዎን ለትምህርቱ አስተዳደር፣ ፋክሊቲ ወይም ሰራተኛ ወይም ለሌሎች 
ትምህርት ቤት ሰራተኞች (በተቻለ መጠን በፍጥነት ግን በሰላሳ (30) ቀናት 

ውስጥ) በቃልም ሆነ በጽሁፍ ያሳውቁ፡፡ 

ወላጅ፣ አሳዳጊ፣ ተማሪ ወይም ስጋት ያለው ዜጋ ሪፖርት መደረግ ያለበት 
የጉልበተኝነት፣ ትንኮሳ፣ መድልዎ ወይም የማሳበብ ስጋት አለው፡፡ 
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 ይህ ቅጽ በ www.dekalbschoolsga.org/student-support-intervention/student-relations ላይ ይገኛል። 
እባክዎ ሁሉንም መረጃ በሚነበብ ጽሁፍ ይጻፉ፡፡ 

 
የዛሬ ቀን ______ /_____ / ________ ት/ቤት   
 

አለመታወቅ ይፈልጋሉ?    አዎ    አይ  (አዎ ከሆነ፤ ስም አይጻፉ) 
 
ጉዳዩን ሪፖርት ያደረገው ሰው፡ 
  
 
አንዱን ያክቡ፡ ተጠቂ የሚመለከተው ተማሪ ወላጅ/አሳዳጊ ዘመዶች የሚመለከተው ሰው 
 
ስልክ _______-_______- ___________ ኢሜል   
 
1. ተጠቃ የተባለው ተማሪ ስም ት/ቤት ክፍል ዘር ጾታ 
          

 
2. አጠፉ የተባሉ ሰዎች ስም ት/ቤት ክፍል ዘር ጾታ 
          

 
          

 
3. ይህ ተማሪ ቀደም ባሉት ጊዜያት ጉልበተኛ፣ ትንኮሳ፣ አድልዎ ደርሶበታል ወይ? አዎ አይ አላውቅም 
 
4. ሁኔታው የተፈጠረው መቼ ቀን ነው? 
 

____/ ___/ _____ ሰአት: _______ AM/PM ____ / ____/ _____ ሰአት: _______ AM/PM   በርካታ ቀናት 
ወር ቀን አመት ወር ቀን አመት 
 
5. ሁኔታው የተፈጠረው የት ነው? (የሚመለከተው ላይ ሁሉ ምልክት ያድርጉ፡፡) 
 
 የት/ቤት ንብረት ውስጥ (እባክዎ ያክቡ)፡  መማሪያ ክፍል ውስጥ    መተላለፊያ ላይ    መመገቢያ አዳራሽ ውስጥ    ጂምናዚየም/መልበሻ ክፍል ውስጥ    ሌላ 
 በት/ቤት በተዘጋጀ ፕሮግራም ላይ ወይም ከት/ቤቱ ንብረት ውጪ በተዘጋጀ ዝግጅት ላይ 
 በት/ቤት ባስ ውስጥ (እባክዎ ያክቡ)፡  AM/PM 
 ከ/ወደ ት/ቤት መንገድ ላይ (እባክዎ ያክቡ)፡  AM/PM 
 ኦንላይን 
 
6. የተፈጠረውን ነገር የሚገልጸው አረፍተነገር ላይ X ያድርጉ (የሚመለከተው ላይ ሁሉ ምልክት ያድርጉ፡፡)፡ 
 
 ጥቃት (ዘር/ብሄር፣ ቀለም፣ ሀይማኖት፣ ሀገር፣ ጾታ፣ አካል ጉዳተኛነት፣ የወሲባዊ ዝንባሌ፣ ጾታዊ መለያ ወዘተ) 
 አካላዊ ጥቃት (መምታት፣ ማንገጫገጭ፣ ምራቅ መትፋት፣ ጸጉር መጎተት ወይም እቃ መወርወር) 
 ሌላ ሰው ተማሪውን እንዲመታው ወይም እንዲጎዳው ማግባባት 
 የቃል (ማሾፍ፣ መሳደብ፣ ወሳን አስተያቶች መስጠት ወይም በግንባር ወይም በሌላ መልኩ ማስፈራራት) 
 ተንኮል መስራት 
 በማስፈራራት ነገሮችን ማድረግ 
 ማስፈራራት ወይም ስርአት ሌለው እና/ወይም የሚያስፈራራ ነገሮችን ማድረግ 
 ማግለል (ተማሪውን ማግለል ወይም መዝጋት) 
 ጎጂ ሀሜቶችን ወይም የሚያዋርዱ ወሬዎችን ማሰራጨት 
 የኮምፒተር የጉልበት ማስፈራረት/የኮምፒተር ማሳደድ (አንድ ያክቡ፡  በትምህርተ ወቅት/በኋላ) 
 
7. የጉልበተኝነት / ትንኮሳ / የማስገደድ ማነሳሳት፡፡ (አንዱ ላይ ምልክት ያድርጉ): 
__ አጠቃላይ   __ ዘር/ቀለም   __ ሃይማኖት   __ ጾታ   __ የሥርዓተ-ፆታ ማንነት/የወሲብ ዝንባሌ   __ የአካል/የአእምሮአዊ እክል 
__ ብሔራዊ መነሻ/ብሔር   __ ሌላ 
 
ሁኔታው ለእርስዎ እንደተነገርዎት በአጭሩ ይግለጹ ወይም የጽሁፍ መግለጫ እና ማንኛውም የቀረበ ሰነድ ያያይዙ፡ 
  
  
  
 
ይህ ሪፖርት ገባው ለ(ያክቡ)፡ ርዕሰ መምህር  የርዕሰ ምህር ተወካይ  የክልል ዋና ተቆጣጣሪ (ስም)   
 
___/___/_____     
የገባበት ቀን ያስገባው ስም ያስገባው ፊርማ 
ስርጭት፡  ዋናው ለርዕሰ መምህር/ተወካይ፣ ቅጂ ለተማሪ ሰነዶች፣ ቅጅ ለሚያስገባውበ 6/22/22 ተሻሻለ 

http://www.dekalbschoolsga.org/student-support-intervention/student-relations
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"በትምህርት ቤት የልጅ ህይወት ውስጥ ትልቅ ሰው እንደመሆናቸው መጠን፣ መምህራን በእርግጠኝነት ተግሣጽን በመጠበቅ ረገድ የተወሰነ 
ኃላፊነት አለባቸው። ያለ ዲሲፕሊን ውጤታማ ትምህርት ሊከናወን አይችልም። ይሁን እንጂ የሥርዓት መሠረት የሚጀምረው በቤት ውስጥ 

ነው። አስተማሪዎች የዲሲፕሊን ችግርን ሲገልጹ ወላጆች ወይም አሳዳጊዎች ከልጆቻቸው እና ከመምህራኖቻቸው ጋር አብረው መፍትሄ 
እንዲሰጡ መነጋገር አለባቸው። 

 
የተግሣጽ ዓላማ ልጆችን ተቀባይነት ወዳለው ባሕርይ ለመምራትና ጥበብ የተሞላበትና ኃላፊነት የተሞላበት ውሳኔ እንዲያደርጉ ለማስተማር 

መሆን አለበት። ተግሣጽ ልጆች ሥርዓት ባለው መንገድ እንዲያስቡና ድርጊታቸው የሚያስከትለውን ምክንያታዊ ውጤት እንዲገነዘቡ 
ይረዳቸዋል። 

 
- ብሔራዊ PTA 

___________________________________________ 
 
 
 

ስለ የተማሪ ስነምግባር ህጉ ይዘት የተፃፉ አስተያየቶች፣ ጥቆማዎች ወይም ምክሮች እንኳን ደህና መጡ። 
ሊላኩ ይችላሉ ወደ፡ 

 
የተማሪ ጉዳዮች መምሪያ 

5823 MEMORIAL DRIVE 
STONE MOUNTAIN, GA 30083 

 
(678) 676-1811 

 
 
 
 
 
 
 

ወ/ሮ VICKIE B. TURNER፣ የቦርድ ሊቀመንበር 
 

ዶ/ር VASANNE S. TINSLEY፣ ጊዜያዊ ተቆጣጣሪ 
 
 

 
የ DeKalb ካውንቲ የትምህርት ቦርድ ፖሊሲ በማንኛውም የዲስትሪክቱ የትምህርት ፕሮግራሞች፣ እንቅስቃሴዎች ወይም ልምዶች በዘር፣ ቀለም፣ 
ሀይማኖት፣ ብሄራዊ ማንነት፣ አካል ጉዳተኝነት፣ የእርግዝና ሁኔታ፣ ዕድሜ፣ ጾታ፣ ጾታዊ ዝንባሌ ወይም የፆታ ማንነት ላይ መድልዎ አያደርግም። 


