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2021-2022 የ DCSD የተማሪ ሥነ ምግባር ደንብ መቀበል ማረጋገጫ 

DeKalb ካውንቲ ትምህርት ቤት አውራጃ የDCSDየተማሪ ሥነ ምግባር ደንብ በእያንዳንዱ የትምህርት ዓመት መጀመሪያ ላይ ለቤተሰቦች በየዓመቱ ይሰጣል፡፡ የ 

DCSD የተማሪ ሥነ ምግባር ደንብ ዲስትሪክቱን ፣ የባህሪ ግምቶች ፣ የተማሪ እና የወላጅ መብቶች እና ግዴታዎችን በተመለከተ ቁልፍ መረጃዎችን ይሰጣል። ለ 2021-

2022 የትምህርት ዓመት ዲስትሪክቱ የተማሪ ሥነ ምግባር ደንብ ለሁሉም ቤተሰብ በኤሌክትሮኒካዊ መንገድ ያሰራጫል፡፡</ የተተረጎሙ ስሪቶችን የሚያካትት 

በሚከተለው አገናኝ ሊገኝ ይችላል: https://www.dekalbschoolsga.org/student-support-intervention/student-relations. 

 የተማሪ ሥነምግባር ደንባችን የኤሌክትሮኒክ ቅጂን ማግኘት የማይችሉበት ማንኛውም ምክንያት ካለ እባክዎን የልጅዎ ትምህርት ቤት  ወይም የተማሪ ግንኙነት 

መምሪያ በ 678-676-1811 ይደውሉ የ 2021-2022 DCSDየተማሪ ሥነምግባር ደንብ የታተመ ቅጂ ለማግኘት:: የታተመ ቅጂ በመጠየቅ ለ 

studentrelations@dekalbschoolsga.org ኢሜል ማድረግ ይችላሉ፡፡ እባክዎን የተማሪውን ሙሉ ስም እና የሚማርበትን ት/ቤት ከጥያቄዎ ጋር ይላኩ፤ 

የታተመ ቅጅ በተማሪው መዝብ ላይ በሚገኘው የመጀመሪያ አድራሻ ይላካል፡፡ 

እንደወላጅ/አሳዳጊ የተማሪ ሥነምግባር ደንቡን የማንበብ፣ ሙሉ-በሙሉ የመገምገም እና ከተማሪዎት ጋር የመወያየት ግዴታ አለብዎት፡፡ የተማሪ ሥነምግባር 

ደንብየሚይዘው አስፈላጊ መረጃየሚከተለው ነው: 

· በፌዴራል ሕግ መሠረት FERPA ፣ PPRA ፣ ESSA ፣ ክፍል 504 እና IDEA ን ጨምሮ የወላጅ እና የተማሪ መብቶች ማስታወቂያ፤ 

· በግዴታ የመገኘት ሕግ መሠረት የወላጅ ግዴታዎች ፣ የግዴታ ሪፖርት ፣ የተማሪዎችን በክለቦች ወይም በድርጅቶች ውስጥ ላለመሳተፍ የ ESSA 

እና የወላጅ መብትን ጨምሮ የስቴት ሕግ መስፈርቶችን ማሳወቅ; 

· የተማሪ ሥነ ምግባር ደንብ እና የዲስትሪክት የፍትህ ሂደት ችሎት እና የአካል ጉዳተኛ ተማሪዎች ስነ-ስርዓት ጨምሮ የዲሲፕሊን አሰራርን 

በተመለከተ መረጃ፤ 

· የበይነመረብ እና የቴክኖሎጂ አጠቃቀም ግምቶች፡፡ 

 

ከስር በመፈረም የ2021-2022 DCSDየተማሪ ሥነምግባር ደንብመቀበሌን አረጋግጣለሁ፡፡ የሰነዱ ይዘቶች ፣ የዲሲፕሊን መመሪያዎች ፣ የአውቶቡስ ሥነ ምግባር 

ደንቦች እና የደህንነት ሂደቶች በመምህራን ወይም በሠራተኛ አባል ይገመገማሉ፡፡  እንዲሁም በሰነዱ ላይ ከልጄ ጋር እወያያለሁ እና ልጄ የ 2021-2022 

DCSDየተማሪ ሥነምግባር ደንብይዘቱን ማወቅ እና ማክበር እንዳለበት እንዲሁም በአካል እና በምናባዊ ትምህርት ወቅት በልጄ ትምህርት ቤት የሚፈለጉ ሌሎች 

የስነምግባር ህጎች ማወቅ እንዳለበት ተረድቻለሁ፡፡  በተጨማሪም ያልገባኝ ማንኛውም የደንብ ክፍል ማብራሪያ እንዲሰጡኝ መምህራንን ወይም ሰራተኞችን 

እንድጠይቅ እጠየቃለሁ፡፡ የ 2021-2022 DCSDየተማሪ ሥነምግባር ደንብ መቀበልን አለማረጋገጥ በ 2021-2022 DCSDየተማሪ ሥነምግባር ደንብ ውስጥ 

ከተካተተው መረጃ ጋር በተያያዘ ልጄን ከማንኛውም ሀላፊነት እንደማያስመልጥ ተረድቻለሁ፡፡ 

የተማሪዎች የሰመር ትምህርት/መርሀግብር ሀላፊነቶች 

በ 2021-2022 የትምህርት ዓመት እና የ 2021-2022 የትምህርት ዘመንን ተከትሎ ሁሉም የሰመር ፕሮግራሞች ውስጥ በ 2021-2022 DCSDየተማሪ ስነምግባር 

ደንብ የተመለከቱትን ሁሉንም ህጎች ፣ መመሪያዎች ፣ አሰራሮች ፣ ፖሊሲዎች ፣ የክልል ፣ የአከባቢ እና የፌዴራል ህጎች ሁሉ የማክበር ሃላፊነት እንዳለኝ ተረድቻለሁ፡፡  

በ 2021-2022 የትምህርት ዓመት እና በ 2022 የ DeKalb ካውንቲ ትምህርት ቤት ዲስትሪክት የሰመር ትምህርት/መርሃግብሮች ውስጥ ማንኛውንም የህግ ጥሰት 

ባደርግ በ 2021-2022 DCSDየተማሪ ሥነምግባር ደንብ ውስጥ በተዘረዘሩት የቅጣት ደረጃዎች ውስጥ እንደሚተገበርብኝ የበለጠ እገነዘባለሁ፡፡ 

 

የ DeKalb County ት/ቤት አውራጃ 

ደህንነቱ የተጠበቀ ት/ቤት ቃል 

የእኔን የግል ምርጫዎች እና ድርጊቶች በ DeKalb ካውንቲ ትምህርት ቤት ዲስትሪክት ውስጥ ካሉ ሌሎች ተማሪዎች ጋር ሲደመር ለውጥ እንደሚያመጣ አረጋግጣለሁ 

እንዲሁም ተረድቻለሁ።  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 የተማሪ ሥነምግባር ደንብየተቀመጡ 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 ትምህርትን ፣ የተማሪዎችን የመገኘት ፕሮቶኮል እና የመገኘት/ተግሣጽን በተመለከተ የ Georgia ግዛት ህጎችን አለማክበር የሚያስከትለውን መዘዝ እና ቅጣት 

አረጋግጣለሁ እንዲሁም ተረድቻለሁ (ለበለጠ መረጃ የ 2021-2022 DCSDየተማሪ ሥነምግባር ደንብ ገጽ 39 እና 42 ይመልከቱ)፡፡ 
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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 የ 2021-2022 DCSD የተማሪ ሥነምግባር ደንብ የተማሪ መብቶች ጥበቃ ማሻሻያ ክፍል ገጽ 66 ላይ ይመልከቱ፡፡  ይህ የጥናት ዳሰሳው 

ሁሉም ተማሪ እንዲሞላ ከሚጠየቀው አውራጃ ደህንነት ኦዲት የተለየ ነው፡፡ 

 

  ልጄ በ Georgia የትምህርት ክፍል የ Georgia የተማሪ ጤና ጥናት እንዲሳተፍ አልፈቅድም፡፡ 

 

  ልጄ በ Georgia የትምህርት ክፍል የ Georgia የተማሪዎች ጤና ጥናት እንዲሳተፍ እፈቅዳለሁ፡፡ 

 

የተማሪ ስም  የተማሪ ፊርማ   

የወላጅ ስም  የወላጅ ፊርማ   

የወላጅ የስልክ ቁጥር   


