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የአንደኛ ደረጃ ትምህርት 

ቤት የመካከለኛ ደረጃ ትምህርት 

ቤት የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት 

ምስጋና ለዲካልብ ዓለምዐቀፍ ዌልካም ማዕከል ይሁንና DeKalb ካውንቲ ትምህርት ጽሕፈት ቤት የተማሪዎች የሥነ-ሥርዓት መመሪያ፤ 
የተማሪዎች መብቶች እና ኃላፊነቶች እንዲሁም ባሕሪይ ማጎልበቻ መመሪያ ትርጉም በልዩ፣ ልዩ ቋንቋዎች አዘጋጅቶ ያቀርችብላችኋል። 
የትርጉሙን ቅጅ ለትምህርት ቤቱ ርእሰ መምህር ጥያቄ በማቅረብ ወይም ከድረገጽ www.dekalbschoolsga.org/student-support-

intervention/student-relations ማግኘት ይቻላል። 

 

የእንግሊዝኛው እትም ከሌሎች ትርጉሞች ይልቅ ትክክል እንደሆነ ተደርጎ መቆጠር ይኖርበታል። 
 

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



 

ይህ ገጽ ሆንተብሎ ባዶ ተተወ 
  



 

 

 
 
 
 
 
 

2021-2022 የወላጅ /አሳዳጊ የፊርማ ገጽ 
እባክዎ ይህን ገጽ በሶስት (3) ቀናት ውስጥ ለት/ቤቱ ይመልሱ፡፡ 

 

 
ወላጅ/አሳዳጊ  

ስለመቀበል ማረጋገጫ  
እባክዎ ከልጅዎ ጋር የ ተማሪ የስነ-ምግባር ህግ – የተማሪ መብት እና ሀላፊነት እንዲሁም የባህሪይ እድገት መጽሄትያንቡ እና ይገምግሙ እንዲሁም ደህንነቱ የተጠበቀ እና 
ስርአት ያለው የትምህርት ድባብ ለመፍጠር ለመርዳት ልጅዎ በሚኖረው ሚና ላይ ትኩረት ያድርጉ፡፡  እንዲሁም ይህ መጽሄት ከተማሪ መሀደር፣ የቤተሰብ የትምህርት 
መብት እና ሚስጥራዊ ህግ (FERPA) እንዲሁም ሌላ መብት እና ግዴታ ጋር የተያያዘ ጠቃሚ መረጃ 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 2021-2022 የትምህርት ዘመን እና ከ 2021-2022 የትምህርት ዘመን ቀጥሎ ባለው ሁሉም የሰመር መርሀግብሮች በ 2021-2022 ተማሪ የስነ-ምግባር ህግ – የተማሪ 
መብት እና ሀላፊነት እንዲሁም የባህሪይ እድገት መጽሄት ውስጥ የሚገኙ ሁሉንም ህጎች፣ ደንቦች፣ አሰራሮች፣ ፖሊሲዎች የክልል፣ የአካባቢ እና የፌደራል ህጎች ማክበር 
እንዳለብኝ መረዳቴን አረጋግጣለሁ፡፡  በ 2021-2022 የትምህርት ዓመት እና ሁሉም የ 2021 የ DeKalb ካውንቲ ትምህርት ቤት ዲስትሪክት የሰመር ትምህርት / 
ፕሮግራሞች ወቅት ማንኛውንም ጥሰት በመጣስ ከተገኘሁ ። 2021-2022 የተማሪዎች የሥነ ምግባር ሕግ ~ የተማሪ መብቶች እና ግዴታዎች እና የባህሪ እድገት መመሪያ 
መጽሐፍ ውስጥ በተዘረዘሩ ውጤቶች ደረጃ እንደሚተገበርብኝ የበለጠ ተረድቻለሁ፡፡ 
 

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፡፡  
 
 _________ ልጄ በ Georgia የትምህርተ መምሪያ የ Georgia የተማሪ ጤና የጥናት ዳሰሳው ላይ እንዲሳተፍ አልፈቀድኩም፡፡  
 
 _________ ልጄ በ Georgia የትምህርተ መምሪያ የ Georgia የተማሪ ጤና የጥናት ዳሰሳው ላይ እንዲሳተፍ ፈቅጃለሁ፡፡  
 

የ DeKalb County ት/ቤት አውራጃ 
ደህንነቱ የተጠበቀ ት/ቤት ቃል 

የእኔ ምርጫ እና እርምጃ በ DeKalb County ት/ቤት አውራጃ በሙሉ ከሚገኙ ከሌሎች ተማሪዎች ጋር ሲባዛ ለውጣ ያመጣል፡፡  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 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 
አስገዳጅ ትምህርት፣ የተማሪ ቀሪ መቆጣጠሪያ ፕሮቶኮል እና ቀሪ መቆጣጠሪያ/ስነ-ምግባርን (ለበለጠ መረጃ ገጽ 39-40 እና 43 ይመልከቱ) በተመለከተ በ Georgia ግዛት የተቀመጡ ህጎችን 
አለማክበር የሚያስከትለውን ውጤት እና ቅጣት ተረድቻለሁ፡፡ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

  

 የተማሪ ስም (እባክዎ ይጻፉ) _________________________________________________________________ 

 
የተማሪ ፊርማ_______________________________ ቀን _______________________________________ 

 
የወላጅ/አሳዳጊ ፊርማ__________________________ ቀን _______________________________________ 

 
አስተያየት: 
 

እባክዎ ፈርመው እና ቀን ጽፈው ለልጅዎ የክፍል ሀላፊ አስተማሪ በሶስት (3) ቀናት ውስጥ ለት/ቤትዎ ይመልሱ፡፡ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ይህ ገጽ ሆንተብሎ ባዶ ተተወ  
  



 

 
 
Amharic 
 
የ DeKalb ካውንቲ ት/ቤት ዲስትሪክት የ DeKalb አለማቀፋዊ አቀባበል ማእከል የትህትን መገለጫ በማድረግ የ  
 የተማሪ ሥነ ምግባር ደንብ ~ የተማሪ መብቶች እና ኃላፊነቶች እና የባህሪ እድገት መመሪያ መጽሐፍ ትርጉም ይሰጣል፡፡ የተተረጎመ የወረቀት ቅጅ ለማግኘት ጥያቄ ለት / ቤቱ ርዕሰ-መምህር 
ሊቀርብ ይችላል ወይም የኤሌክትሮኒክስ ሥሪት በ www.dekalbschoolsga.org/student-support-intervention/studentrelationsይገኛል። የእንግሊዝኛ ቋንቋ እትሙ በጣም ትክክለኛ 
እንደሆነ ይቆጠራል እና ልዩነት ሲኖር ያሸንፋል።  
 

Arabic 

يكالب. يمكن طلب نسخة مطبوعة مطبوعة لمدير المدرسة أو تتوفر  توفر مقاطعة مقاطعة ديكالب ترجمة مدونة سلوك الطالب ~ حقوق ومسؤوليات الطالب وكتيب تطوير الشخصية ، بإذن من مركز الترحيب الدولي د

 .www.dekalbschoolsga.org/student-support-intervention/student-relationsنسخة إلكترونية على 

 يعتبر إصدار اللغة اإلنجليزية األكثر دقة. 

Bengali 
 

DeKalb County School District DeKalb International Welcome Center-এর স ৌ  জন্যে শিক্ষার্থীর আচরণ শিশি– শিক্ষার্থীর অশিকারও কর্শ ন্ে 

শএিং চিরত্র উন্নয়য পুস্তিকার অযুশ  াদ প্রদায কন্রয্ন্ । সু্কয্ন্ র শঅন্ য্ক্ষর কায্ন্  অযূিদর্ মুশির্   িংস্করয্ণর অযুন্রাশ  করুয অশর্থ থা এখাযে 

ইয্ন্ ক্ট্রিযক   িংস্করণ পায: www.dekalbschoolsga.org/student-support-intervention/student-relations। ইিংন্রিজ ভাষার   িংস্করণটিয্ক  

শ য্চযয় িযভভন্ে শি  ায্শ  শিয্শ চযা করা শ য় শএিং সকাযও অিন্ম সদখা িদয্ন্  ইিংন্রিজ ভাষার   িংস্করণটিয্কই প্রাশ  ান্য সদয়া শ য়। 
  
Burmese 
 

DeKalb International Welcome Center (DeKalb အျပည္ျပည္္ုဆိ္ရာ ဖတဆ္ေ ခၚ ႀကဆိိ္ဳဆမိႈ စု္တာ) ၏ ေက ်း်ဇျဖုင့္္ DeKalb ေကာ္ုတတ ေက ာ္ု် ရဆို္ိုည ္ ေက ာု်ုိ္ာ် က ုင့္ 
္တ္စည်္မ မ္်မ ာ် ~ ေက ာ္ု်ုိာ် အ ြုင့္အ္ေရ်မ ာ် ႏွ ုင့္္ တာ န၀္္တရၱာ်မ ာ်၊ ႏွ ုင့္ ္ေက ာ ု္်ုိာ် အက ုင့္စ္ရဆကိ္ တဆိ်တက္ေကာ ု္်မြန္မ္ႈဆို္ရာ လကစ္ြြဲစာအိပ္ အတြက္ ဘာိုာျပန္္ဆိမကႈဆိ 
ေ ာကပ္ေ္င့္ပ်ပပိုညသ္ည။္ စာအပိ္မတဆ ၳဴ အာ်   ေက ာု်္အပိ္ ္မ    ေတာု်္္ဆိရုဇႏွဆို္ပပိညု္၊ ုိ႔မဆိဟတိ္ အလတက ္ေရာနစ္္ာ်ရ ု္်အာ် 
www.dekalbschoolsga.org/studentsupport-intervention/student-relationsတြု္ ရရ ဆႏွဆို္ပပိညု္သည။္ အဂလၤဆပဘ္ာုိာျဖုင့္ ္ေရ်ုိာ် ာ်ေိုာ ္ာ်ရ ု္်အာ် မ နက္နတဆ္က 
မအႈရ္ ဆိ်္အျဖစ္ မတ ္ုဇႏွဆို္ျပတ်၊ ျ ာ်နာ်  က္မ ာ်ရ ဆ လြငဲ့္  ု္ ၎ိညုို္ာ လႊမ္်မ်ဆိအတည္ျဖစ္ပပလဆမင့္မ္ညသ္ည။္ 
 
Chinese 

 

DeKalb 县校区提供 《学生行为规范 ~ 学生的权利和责任以及品德发展手册》 的译本，由 DeKalb International Welcome Center 提

供。可向校长索取译本复印件，或从此处获取电子版： www.dekalbschoolsga.org/student-support-intervention/student-relations

。 英文版本视作最准确版 本，有差异时将以英文版本为准。 
 
French 
 

Le District scolaire du Comté de DeKalb fournit la traduction du Code de conduite de l’élève ~ Droits et responsabilité des élèves et Manuel de 

Développement du caractère, gracieusement offert par le DeKalb International Welcome Center. Il est possible de demander des exemplaires papier 

au principal de l’école ou une version électronique est disponible à  www.dekalbschoolsga.org/student-supportintervention/student-relations. La 

version en langue anglaise sera considérée comme la plus précise et prévaudra en cas de disparité. 
 
Hindi 
 

DeKalb काउंटी स्कू ल डिडस्िक्ट, DeKalb इंटरनशेनल वलेकम सेंटर के सौजन्य स ेछात्र आचार सडंिता ~ छात्र अडिकारव िजम्मदेारी और चररत्र िवकास 

पसु्ट्ड का का अनवुाद प्रदान करता ड   । स्कू ल डप्रानाचायय को अनवुािदत ड  ाड य कॉपी के िलए अनरुोड  िकर् ा जा सकता ड    अन्यथा 

www.dekalbschoolsga.org/student-support-intervention/studentrelationsपर इलडेक्टॉिनक ससं्करण उपलब्ध ड   । अगं्रज़ेी ससं्करण को सबस ेसटीक माना 

जाता ड    और िकसी प्रकार असगंित की स््थथित में र्ड  प्रबल ड  ोगा। 



 

Karen 
 

 
 
Nepali 
 

DeKalb County School District ले डवद्याथीआचारसव ड  तंा ~ डवद्याथीकोअडवकारतथायदाडवत्वरचररत्र डवकाससम्बडन्धतेपुडन्धका को अनुड  ादन प्रदान गछय । 

ड  ो DeKalb International Welcome Center को सौजन्य स्वरूप प्रदान गररन्र् । डवद्याडलका डप्रानाध्यापकसँग अनुड  ाद गररएको कागजी प्रवतवलवप माग्न 

सवकन्र् ड  ा www.dekalbschoolsga.org/student-support-intervention/student-relations मा डवदड्  ूतीड  ससंस्करण उपलब्ध र् । अङ्ग्ग्रझी भाषाको 

ससंस्करण सब भन्दा स  ी मावननेर् र अङ्ग्ग्री र अनुड  ादनमा वभन्नता देडन्धएमा अङ्ग्ग्रझी भाषाको ससंस्करण डप्रोग गररनेर् । 

 
Somali 
 

Dugsiga Degmada Gobolka DeKalb wuxuu bixiyaa fasiraada Buug-yaraha Xeerka Anshaxa Ardayga~Xaquuqaha Ardayga iyo Masuuliyadaha iyo 

Hormarinta Dabeecada, xushmada Xarunta Soo dhaweynta Caalamiga ah ee DeKalb. Codsiga koobiga warqada ee la turjumay waxaa lagu sameyn 

karaa maamulaha dugsiga ama nooca korontada waxaa laga heli karaa www.dekalbschoolsga.org/studentsupport-intervention/student-relations. 

Nooca Luuqada Ingiriiska waxaa loo tixgeliyaa mida ugu saxsan oo way dabagelysaa markii ay jiraan farqi. 
 
Spanish 
 

El Distrito Escolar del Condado de DeKalb ofrece traducción del Manual del Código de Conducta Estudiantil ~ Derechos y Responsabilidades del 

Alumno y Desarrollo del Carácter, cortesía del Centro de Bienvenida Internacional de DeKalb.  Usted puede solicitar una copia al director de la 

escuela o una versión electrónica está disponible en www.dekalbschoolsga.org/student-support-intervention/studentrelations. La versión en inglés es 

considerada la más actualizada y prevalecerá cuando hay una discrepancia. 
 
Swahili 
 

Wilaya ya Shule ya Jimbo la DeKalb hutoa tafsiri ya Kijitabu cha Kanuni ya Maadili Mema ya Wanafunzi~Haki na Majukumu na Ukuzaji Tabia, 

kwa hisani ya DeKalb International Welcome Center. Ombi la nakala halisi iliyotafsiriwa linaweza kufanywa kwa mwalimu mkuu au toleo pepe 

linapatikana kwenye www.dekalbschoolsga.org/student-support-intervention/student-relations. Toleo la lugha ya Kiingereza linachukuliwa kuwa 

sahihi zaidi na litatumika wakati kuna utata wowote. 
 
Telugu 
 

DeKalb కౌంటీ స్కూ  ల్ డిస్ట్రకి్ట ివి ద్య      థ ిప్ ర వ ర్ త నా నియమావళి ~ వి ద్య      థ ిల హ క్కూ  లు, బా ధ్   త లు మరయిు అక్షర్ అ భి వ    

 ద్ధ    హ్      ౌం డ   బుక్,ి DeKalb ఇ ౌంటర్నే  షనల్ వెలూ    ౌం సౌంటర్ యొక్   అనువాదౌం అ ౌంద్ధసత ౌంద్ధ. అనువదధ ౌంచబడిన హ్రహ్   కాపీ 

కోసౌం స్కూ  ల్ ప్  ని   పాల్  క్ూ  అభ్    థ ి  ౌంచవచు  లేద్య  ఎలసి్ట్ూ   నిక్ ివెర షన్ www.dekalbschoolsga.org/student-support-

intervention/student-relations  వద్ద్ లభిసత ౌంద్ధ. ఇ ౌంగ్లషీ్ లౌంగ్వే  జ్ వెర షన్ చాల ఖచు  తమైనద్ధగా రరగిణౌంచబడుతౌంద్ధ మరయిు వా 

త్యయ  సౌం ఉనే ప్పు  డు విజయౌం స్ట్ధిసత ౌంద్ధ.                                                                                                                                                                                                                                       
 
Tigrinya 
 

ዲስትሪክት ቤት-ትምህርቲ ዲካልብ ካውንቲ፡ ትርጉም ናይ መጽሓፍ - ሓበሬታ ደንቢ ጠባያት ተማሃሮ ~ መሰላትን ሓላፍነታትን ተማሃሮን ምምዕባል ባህርያትን 

ኣዳልዩ ይርከብ፣ ፍቓድ ድማ ካብ ኣህጉራዊ መቐበሊ ደካልብ (DeKalb International Welcome Center) ረኺቡ ኣሎ። ዝተተርጎመ ተነባቢ ቅዳሕ ንምርካብ 

ንናይ ትምህርት ቤት ርእሰ መምህር ምውካስ ወይ ድማ ኤሌክትሮኒካዊ ግልባጥ ኣብ www.dekalbschoolsga.org/studentsupport-intervention/student-

relations. ምርካብ ይከኣል። ብቋንቋ ኣንግሊዝኛ ዝቐርብ ግልባጥ ካብ ካልኦት ዝዛየደን ተገራጫውነት ምስዝህሉ ድማ ዝዕወት ብምዃኑን ዝለዓለ ግምት ይወሃቦ። 
 
Vietnamese 
 

DeKalb County School District cung cấp bản dịch của Quy Tắc Ứng Xử dành cho Học Sinh~Quyền và Trách Nhiệm của Học Sinh và 
Sổ Tay Phát Triển Tính Cách, được phép của DeKalb International Welcome Center. 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 www.dekalbschoolsga.org/student-support-intervention/student-
relations. Bản tiếng Anh được coi là chính xác nhất và sẽ được áp dụng khi có sự không thống nhất                            
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የተማሪዎች መብቶች እና ኃላፊነቶች እንዲሁም ባሕሪይ ማጎልበቻ መመሪያ  

 

የፖሊሲ መግለጫ 
 
DeKalb ካውንቲ የትምህርት ቦርድ በትምህርት ገበታ ላይ ለሚገኙ ተማሪዎች ጥራትና ብቃት ያለው ትምህርት ለማዳረስ ያለውን ቁርጠኝነት ለመግለጽ እንወዳለን። 

ዓላማውን ለማሳካት ምርጥ ኮርሶች፤ የሰለጠኑ መምህራን ና የተሟላ ግብዓት ብቻ ሳይሆን ለተማሪዎች፤ ለወላጆች፤ ለሠራተኞች፤ ለባለድርሻ አካላትና በአጠቃላይ 

ለማሕበረሰቡ ምቹና ደህንነቱ የተጠበቀ አካባቢ ያስፈልጋል። የትምህርት ቦርዱ የመማር ማስተማር ሂደቱን ለማሳለጥ ከሁሉም ተማሪዎች ሕግ አክባሪነትንና መልካም 

ጠባይን ይጠብቃል።  

 

የተማሪዎች የሥነ-ሥርዓት መመሪያ፤ የተማሪዎች መብቶች እና ኃላፊነቶች እንዲሁም ባሕሪይ ማጎልበቻ መመሪያ ተማሪዎች ሊከተሉአቸውና ሊጠብቁአቸው የሚገቡ 

መርሆዎችንና እነዚህ መርሆዎች ሲጣሱ ሊወሰዱ የሚችሉትን ርምጃዎች ለይቶ ያስቀምጣል። የዲሲፕሊን ርምጃዎች መወሰድ ሲገባቸው እነዚህ ርምጃዎች ፍትሐዊና 

የሁሉን ተማሪዎችና የትምህርት ቀጠናውን ፍላጎት መሠረት ያደረጉ ይሆናል።  

 

በአጠቃላይ፣ ሥነሥርዓት/ዲስፕሊን ተማሪውን ከጥፋት ለማረምና የትምህርት ቤቱ ማህበረስብ መልካም ዜጋ እንዲሆን ለማበረታታት የተቀየሰ ነው። የዲሲፕሊን 

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

ሌሎች አግባብ ያላቸው ጉዳዮች በግንዛቤ ውስጥ ይገባሉ።  

 

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

በጆርጂያ ስቴት ሕግ እንደተደነገገው የትምህርት ቦርዱ በዲሲፕሊን ተጠያቂ ተማሪዎችን ከትምህርት ቤቱ ከማግለልና ከማገድ ይልቅ አማራጭ ትምህርት ቤት አፈላልጎ 

መመደብን ይመርጣል። ወላጆች ስለተማሪዎቻቸው የዲሲፕሊን ሁኔታ አስቀድመው እንዲያውቁ ማድረግና ለእርምት በሚደረገው ጥረት እንዲሳተፉ ማድረግ ተማሪውን 

ወደ መላካም ባሕሪይ ለማቅናት አስፈላጊ ነገሮች ናቸው።የተማሪዎች የሥነ-ሥርዓት መመሪያ፤ የተማሪዎች መብቶች እና ኃላፊነቶች እንዲሁም ባሕሪይ ማጎልበቻ መመሪያ 

ውጤታማ ሊሆን የሚችለው ወላጆና አሳዳጊዎች፤ መምህራንና የትምህርት አስተዳዳሮች የተማሪዎችን መልካ ሥነምግባርና የትምህርት ጥራትን ለማሻሻል በጋራ መሥራት 

ሲችሉ ብቻ ነው።  

 

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

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

 

 

የተማሪዎች የሥነ-ሥርዓት መመሪያ፤ የተማሪዎች መብቶች እና ኃላፊነቶች እንዲሁም ባሕሪይ ማጎልበቻ መመሪያ በትምህርት ቦርዱ የሙሉ ተፈጻሚነት ሥልጣን 

ተሰጥቶታል / Board Policy JCD/። 

ዓላማ 

የ >ተማሪዎች የሥነ ምግባር ሕግ ~ የተማሪ መብቶች እና ግዴታዎች እና የባህሪ እድገት መመሪያ መጽሐፍ ከ K-12 ኛ ክፍል ላሉት ተማሪዎች ተቀባይነት የሌላቸውን የባህሪ 

ዓይነቶች  ለማሳወቅ የታለመ ነው፡፡ የተከለከሉ ባህሪያትን እያንዳንዱን ልዩነት የሚዳስስ ኮድ መፃፍ አይቻልም፡፡  ስለሆነም ፣ በ የተማሪ ምግባር ደንብ - የተማሪ መብቶች 

እና ግዴታዎች እና የባህሪ ልማት መመሪያ መጽሐፍ ውስጥ ቢገለጽም ባይገለጽም  የት / ቤቱን የሥርዓት ተልእኮ የሚያስተጓጉል ፣ ደህንነትን አደጋ ላይ የሚጥል ወይም 

በሌላ መንገድ በትምህርት ቤቱ አስተዳደር ተገቢ ያልሆነ ተብሎ የተሰየመ ጥፋት ተማሪዎች ቢያጠፉ እንደሚቀጡ መረዳት አለባቸው፡፡ 

 

የግለሰብ ትምህርት ቤቶች እና የመማሪያ ክፍል መምህራን በዚህ DCSD የተማሪ ሥነ ምግባር ደንብ ውስጥ ከሚገኙት በተጨማሪ የግቢው ወይም የመማሪያ-ክፍል 

ደንቦችን ሊያወጡ 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? 

 

ስለማክበር 

የክፍል ደረጃና እድሜ ሳይወስነው ሁሉም ተማሪዎች የተማሪዎች የሥነ-ሥርዓት መመሪያ፤ የተማሪዎች መብቶች እና ኃላፊነቶች እንዲሁም ባሕሪይ ማጎልበቻ መመሪያንና 

ሌሎች ትምህርት ቤቱ ወይም በትምህርት ጽሕፈት ቤቱ የሚወጡት ሕጎችን ማወቅና ማክበር ይጠበቅባቸዋል። የተማሪዎች የሥነ-ሥርዓት መመሪያ፤ የተማሪዎች መብቶች 

እና ኃላፊነቶች እንዲሁም ባሕሪይ ማጎልበቻ መመሪያ ለሁሉም ትምህርት ቤቶችና ማዕከላት ይሠራጫል። ገና ትምህርት ከመጀመሩ እና ተማሪዎች ወደ ትምህርት ቤት 

ከመምጣታቸው በፊት የተማሪዎች የሥነ-ሥርዓት መመሪያ፤ የተማሪዎች መብቶች እና ኃላፊነቶች እንዲሁም ባሕሪይ ማጎልበቻ መመሪያው ከመሠራጨቱ በፊት ተማሪዎች 

ለረዱት እንዲችሉ በመምህራንና በሠራተኞች ክለሳ ይደረጋል። 

 

የ ተማሪዎች የሥነ ምግባር ሕግ ~ የተማሪ መብቶች እና ግዴታዎች እና የባህሪ እድገት መመሪያ መጽሐፍ በትምህርቱ የመጀመሪያ ሳምንት ውስጥ ለተማሪዎች ይሰራጫል 

እንዲሁም ግንዛቤ ይሰጣል፡፡   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፡፡ የ 

ተማሪዎች የሥነ ምግባር ሕግ ~ የተማሪ መብቶች እና ግዴታዎች እና የባህሪ እድገት መመሪያ መጽሐፍ የአውራጃው-ዙሪያ አስገዳጅ ፈተና በትምህርቱ የመጀመሪያዎቹ 



 

  

ሁለት ሳምንቶች ውስጥ ለተማሪዎች ይሰጣል፡፡  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 ዘመኑ ትምህርት የሚጀምሩ ተማሪዎች ሁሉ የተማሪዎች የሥነ-ሥርዓት መመሪያ፤ የተማሪዎች መብቶች እና ኃላፊነቶች እንዲሁም ባሕሪይ ማጎልበቻ መመሪያ 

እንዲደርሳቸው ይደረጋል፥ በይዘቱ ላይም ፈተና ይፈተናሉ። 

 

በዲሲፕሊን ጉድለት ከትምህርት የተገለሉ ተማሪዎች የተማሪዎች መብቶች እና ኃላፊነቶች እንዲሁም ባሕሪይ ማጎልበቻ መመሪያውን እንደገና እንዲማሩና ፈተናም እንደገና 

እንዲፈተኑ ይደረጋል። መምህራን ከመዋዕለ ሕፃናት እስከ 3ኛ ክፍል ለሚገኙ ለጋ ወጣቶች፤ ልዩ ፍላጎት ላላቸው ተማሪዎችና የአፍ ምፍቻ ቋንቋቸው እንግሊዝኛ ላልሆነ 

ተማሪዎች በቂ ትኩረት በመስጠት እንዲወያዩ ይጠበቃል። ተማሪዎች  

 

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

እንዲጠይቁ ይበረታታሉ። 

 

ፍትሐዊ የትምህርት ዕድል 
 
DeKalb ካውንቲ የትምህርት ጽህፈት ቤት ዘር ፤ ቀለም፤ ሃይማኖት፤ ብሔር፤ ጾታ፤ አካል ጉዳት፤ ዕድሜ፤ ወሲባዊ ዝንባሌን ሳይለይ ለሁሉም ተማሪዎች እኩልና ፍትሐዊ 

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

ፕሮግራሞችና የተግባር እንቅስቃሴዎች፣ የተማሪዎች የሥነ-ሥርዓት መመሪያ፤ የተማሪዎች መብቶች እና ኃላፊነቶች እንዲሁም ባሕሪይ ማጎልበቻ መመሪያ አፈጻጸምን 

ጨምሮ መድሎና መገለል ለደረግበት አይችልም። 

 

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

 

በተማሪዎች ላይ የዲሲፕሊን መመሪያው ተፈጻሚነት 

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

አለው። ስለሆነም የተማሪዎች የሥነ-ሥርዓት መመሪያ፤ የተማሪዎች መብቶች እና ኃላፊነቶች እንዲሁም ባሕሪይ ማጎልበቻ መመሪያ በሚከተሉት ቦታዎች፤ ጊዜዎች ተግባራዊ 

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)። 
 

የዲሲፕሊን ጉድለት የማጣራት ሂደት 

 
የት / ቤት ህጎችን መጣስ ሪፖርት በተደረገበት ወይም በሚጠረጠርበት ጊዜ ርዕሰ መምህሩ ወይም ተወካዩ ምርመራ እንደሚደረግ ይወስናል እናም እንደዚያ 
ከሆነ ተገቢ ሰራተኛ ምርመራ እንዲያደርግ ያዛል፡፡  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 ለፍትህ ሂደት ችሎት ጥያቄ ይቀርባል ብለው ካመኑ ፣ በቪዲዮ መከታተያ ማንኛውንም የሥነ ምግባር ጉድለት ማስቀመጥ አለባቸው፡፡  
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፡፡ 

ተማሪ የተማሪ ስነ-ምግባር ህግ~የተማሪ መብት እና ግዴታ እና የባህሪይ እድገት መመሪያ መጽሄት መጣሱ/አለመጣሱ የሚወሰነው በማስረጃ 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። በዚህ ውሳኔ ካልተስማሙ ለት/ቤት ርዕሰ መምህር ቅሬታ ያስገቡ፡፡  በርዕሰ መምህሩ ውሳኔ ካልተስማሙ ለክልሉ ዋና 
ተቆጣጣሪ በጽሁፍ ቅሬታ ያስገቡ፡፡  የአውራጃውን የስነ-ምግባር ሂደት ማጠቃለያ ለማግኘትየተማሪ ስነ-ምግባር ህግ~የተማሪ መብት እና ግዴታ እና 
የባህሪይ እድገት መመሪያ መጽሄትላይ የስነ-ምግባር የቅጣት ሂደት ፍሎውቻርት እባዎን ይመልከቱ፡፡ ለዲስትሪክት የፍትህ ሂደት ችሎት ከተመራገ ተማሪው 
በዚህ ውስጥ እንደተገለጸው በዲሲፕሊን ችሎት እና የይግባኝ ሂደት ውስጥ የመሳተፍ እድል ይሰጠዋል። 

 



 

9  

የሕግ መተላለፍ ድርጊት አመላካቾች 

 
ርዕሰ ጉዳይ ገጽ(ጾች) 

አልኮል መጠጥ (መጠጣትና/ወይም ይዞ መገኘት) 30 

ዛቻና ማስፈራራት (በስለት ወይም በጦር መሣሪያ ጥቃት ለመፈጸም መሞከር/ማስፈራት) 34 

አካል ጉዳት ማድረስ ወይም ድብደባ (ከባድ የአካል ጉዳት ማድረስ ወይም ግድያ) 35 

ጥቃት (በተማሪዎች፣ በመምህራን፣ በሠራተኞች ወይም በጎብኚዎች ላይ) 33 

በክፍል ስለመገኘት (የተፈቀዱ/ያልተፈቀዱ መቅረቶች፣ በክፍል ተገኝነት ፕሮቶኮል፣ ሥር የሰደደ ቀሪነትና አርፋጅነት) 38-39, 43 

ለራስ ኤፒኔፍሪን መርፌ መውጋት (ኤፒ-ፔንስ) 31 

አካል ጉዳት ማድረስ ወይም ድብደባ (የአካል ጉዳት ማድረስ) 34 

መልዕክት መላክ/መቀበል በቢፐር/ፔጀር 26 

መናከስ 34 

በርግዶ መግባት 32, 46 

መጨቆን 35-38, 76-79, 94-96 

ዝርፊያ 32 

የባስ የተሳሳተ ባህርይ / ግምቶች / ማትሪክስ 42, 49-51 

ተጠባባቂ ባትሪ 35 

ሞባይል መጠቀም 26-27 

ኮምፒተር (ያለ ፈቃድ መጠቀም፣ የጠለፋ ድርጊት፣ የይለፍ ቃል መስበር ወዘተ) 33, 46 

ከትምህርት ቤት ሰዓት/ ከግቢ ውጭ  ያለ ሥነምግባር 43 

ሐሰተኛ ገንዘብ ቼክ የባንክ ካርድ ማተም መያዝ 32 

በኢንተርኔት ማሳቀቅና ሰውን ማወክ (ሳይበርቡሊን/ሳይበርቶኪንግ) 35-38, 76-79 

በንብረት ላይ ጉዳት ማድረስ (በተግባር የተከናወነ ወይም የተሞከረ) 32 

ሰላም መንሳት መለፍለፍ (ሥር የሰደደ ወሬኛነት፣ እንደ አህያ መራገጥ ወዘተ) 38 

በክፍል መበጥበጥ (በመማሪያ ክፍል ውስጥ እና/ወይም በትምህርት ቤት ግቢ ውስጥ) 40-41 

የአለባበስ ሥነሥርዓት 48, 82-83 

አደንዛዥ ዕፅ (ሕገወጥ/ሲንተቲክ ንጥረነገሮች፣ አደንዛዥ ዕፅ መሰል መድኃኒቶች ወይም በሐኪም የሚታዘዙ መድኃኒቶች) 30-32 

አደንዛዥ ዕፅ ማስታወቂያዎችን እና ቅስቀሳ ማድረጊያ ቁሶችን መያዝ (ወረቀቶች፣ ፒፓዎች፣ ክሊፖች፣ ቦርሳዎች፣ ሌላ ተዛማጅ ዕቃዎች) 31-32 

ኤሌክትሮኒካዊ የመልእክት መለዋወጫ መሣሪያዎች (ሞባይል ስልኮች፣ ፔጀሮች ወዘተ) 26-27, 35-38 

የቅሚያ ወንጀል 32-33, 36 

የዲሲፕሊን ርምጃን ያለመቀበል ጥፋት 42 

በሐሰት የድንገተኛ አደጋ ጥሪ ማድረግ (የእሳት አደጋ ደወልን መደወል፣ ቦምብ እንዳለ አስመስሎ ማስደንገጥ ወይም ወደ 911 መደወል) 40 

ድብድብ/ አካላዊ ፍልሚያ 34 

እሳት (እሳት ማስነሣት/ እሳት ማቀጣጠል) 32 

ሐሰተኛ ሰነድ ማዘጋጀት 46 

ቁማር መጫወት 44 

የአደገኛ ቦዘኔነት ድርጊቶች (ጉልበትን መጠቀም፣ አድብቶ ማጥቃት፣ ምልመላ፣ አለባበስ፣ ተያያዥነት ያላቸው ዕቃዎችና መሣሪያዎች) 40-41 

ጠብመንጃ ሽጉጥ መያዝ (ቀላል ሽጉጥ፣ ጠመንጃ፣ ቢቢ፣ ፔሌት፣ ፋሲሚል ወይም ተመሳሳይ) 27-29 
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ማዋረድና ማንቋሸሽ (በዘረኝነት፣ በጎሠኝነት፣ በአካል ጉዳት፣ በጾታዊ ዝንባሌ፣ በጾታ ማንነት) 35-38, 76-79 

ለጥፋት መመልመል 35-38, 76-79 

መማታት /ተማሪዎችን/ የትምህርት ቤት ሠራተኞችን/ ጎብኚዎችን በአካል መንካት/ 33-34 

መታወቂያ ካርድ 47 

ተገቢነት የሌለው ወሲባዊ ባሕሪ 46-47 

ከጨዋነት በራቀ መልኩ እርቃንን መታየት 47 

በአፍንጫ የሚሳቡ 30-32 

በንቀት ምክንያት ትዕዛዝን አለመቀበል (መልስ መስጠት፣ ጥሎ መሄድ፣ ለመታዘዝ አሻፈረኝ ማለት) 38 

አደንዛዥ ዕፅ ለመሸጥ ማሰብ/ አደንዛዥ ዕፅን ማከፋፈል 30 

ሆን ብሎ በትምህርት ቤት ሠራተኛ ላይ አካላዊ ትንኮሳ ማድረግ 29-30 

ሆን ብሎ በትምህርት ቤት ሠራተኛ ላይ አካላዊ ትንኮሳ በማድረግ ጉዳት ማድረስ 30 

ኢንተርኔት/አንትራኔት አጠቃቀም 26-27, 35-38 

አሸማቃቂ ድርጊቶች 35-38 

መራገጥ 34 

ቢላዋዎች/ምላጮች/ሰንጢዎች 28-29 

በትምህርት ግቢ ውስጥ ያለምክንያት መዘዋወር/ከትምህርት ሰዓታት ውጭ ያለ ፈቃድ ወደ ትምህርት ቤት መግባት 46 

ማሪዋና 30-32 

መድኃኒት 31 

ማጭበርበርና መዋሸት (ማታለል፣ መዋሸት ወይም የሐስት ቃል/መረጃ መስጠት) 46 

ኬሚካል አላግባብ መጠቀም 31 

ፀያፍ ነገሮች ወይም ድርጊት/አካላዊ ምልክቶች 41-42 

በካምፓስ ውስጥ መኪና ማቆም (መኪና አቋቋም እና/ወይም የትራፊክ ደንብ ጥሰቶች) 45 

ወሲብ ቀስቃሽ ምስሎችና ፊልሞች 41-42 

አደንዛዥ ዕፅ ይዞ መገኘት 31 

የተሠረቀ ንብረት ይዞ መገኘት 32-33 

በሰው ላይ እውነት አስመስሎ ማፌዝ/መሳቂያ ማድረግ 40-41 

በሕግ አስከባሪ መታሠር (በአካባቢ እና በመላው ዲስትሪክቱ ውስጥ) 45 

ስድብ፣ ፀያፍ ንግግር፣ ብልግና እና/ወይም አዋራጅ ቋንቋን መጠቀም 41-42 

አደገኛ አሽከርካሪነት 45 

ከአስተዳደር/ፋክልቲ/ሠራተኛ የሚሰጥ መመሪያን አለማክበርና አለመታዘዝ 38 

ተደጋጋሚ የሥነምግባር ደንብ ጥሰት 45-46 

ዐመፅ ወይም ሁከት መፍጠር 40 

ዝርፊያ 32-33 

ትዕቢት/ሌሎችን ያለማክበር ጨዋነት የጎደለው ባሕሪ 38 

ተገቢነት የሌላቸው መልእክቶችን/ ሥዕሎችን/ ቪዲዮዎችን መላክ (ወሲባዊ ቅስቀሳ) 26-27, 37 

ወሲባዊ ትንኮሳ /አስተያየት መስጠት/ ለወሲብ ማባባል 47 

መጋፋት/ መገፍተር 34 

ቀላል ጉልበተኝነት 34 

መፎረፍ/ ያለፈቃድ የትምህርት ቤቱን ቅጽረ ግቤ ትቶ መሄድ 39 

በሌሎች ላይ መትፋት 41-42 
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በትምህርት ቤት ውስጥ ፎቶ / ቪዲዮ ማንሳት 26-27, 36 

የሽብርተኝነት ዛቻዎች (ትምህርት ቤቱን ስጋት ውስጥ መክተት) 40 

ስርቆት / ሌብነት (በተግባር የተፈጸመ ወይም የተሞከረ) 32-33 

ማስፈራራት ወይም ማሳቀቅ (የትምህርት ቤት ሠራተኞችን ወይም ተማሪዎችን) 33, 35-38 

ዕቃ መወርወር 48 

ትምባሆ (ሲጋራ፣ ሲጋር፣ የትምባሆ ቅጠል ማኘክ፣ ኤሌክትሮኒካዊ ሲጋራ፣ በአፍንጫ የሚሳብ ትምባሆ፣ የትምባሆ ምርቶች) 26 

መመሪያ መጣስ 46 

ለደኅንነት አስጊ ድርጊት 49 

በአደንዛዥ ዕፅ ተጽዕኖ ስር ሆኖ መንቀሳቀስ/ መጠቀም 31-32 

ሆን ብሎ ንብረት ማውደምና ሁከት መፍጠር 32 

መጨቃጨቅ/ ነገር ፍለጋ /ውዝግብ መፍጠር 33-34 

የጦር መሣሪያዎች 27-29 
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DeKalb ካውንቲ ትምህርት ጽሕፈት ቤት 

2021-2022 ባሕሪይ ዝንባሌዎች 

“የትምህርት ተግባር አንድን ሰው በጥልቀት እንዲያስብ እና አዙሮ ማየት እንዲችል ማስተማር ነው። የአእምሮ ብሩህነትን ከባሕሪ ጋር መደመር የትምህርት 
ተልዕኮ ነው።“ - ማርቲን ሉተር ኪንግ ጁንየር 

 
ባሕሪይ ለውጥ ትምህርት ሰዎች መሠረታዊ የሥነ ምግባር እሴቶችን/ መርሆዎችን እንዲረዱ እንዲጠብቁና እንዲኖሩበት ለመርዳት ታቅዶ የሚሠራ ነው። 
በዕቅድ የሚመራ ጠቅላላ ባሕሪይ ለውጥ ትምህርት ትምህርት ቤቶችን የመልካም ሥነምግባር ማጎልበቻ ማዕከላት ያደርጋቸዋል። 

ባሕሪይ ለውጥ ትምህርት ጥቅሞች 

• በትምህርት ካሪኩለም ውስጥ የሥነ ምግባር ጉዳዮችን መፈተሽ በማስቻል መልካም ባሕሪይን ያጎለብታል። 

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

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

ትምህርት ቤት ለመፍጠር ያስችላል። 

 

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

 

ክብር ኃላፊነት እንክብካቤ 

የሰዎች ባሕሪይ የማዕዘን ራስ ናቸው።  

ክብር 

ለራስ ለሰዎችና ለንብረት ክብርና ዋጋ መስጠት።  

 

ኃላፊነት 

ለራስ ባህይ ተጠያቂ መሆን።  

 

ታማኝነት 

በቃልና በሥራ ታማኝ መሆን።  

እንክብካቤ 

ለሌሎች ደኅንነት መቆርቆር። 

  

ፍትሐዊነትና እኩልነት 

ያለ አድሎና ማግለል ሁሉንም መቀበል።  

 

ዜግነት 

ለህብረተስቡ የሚገደውና ኃላፊነት የሚሰማው  

 

ድፍረት 

መንጋውን ሳይሆን ህሊናን ተከትሎ ችግር ሳለ ትክክለኛ ነገር መሥራት።  

 

ፅናት 

አለማቆም፤ ቁርጠኝነት አዎንታዊ አቋም ይዞ ተልዕኮን መፈጸም  

 

ተስፋ 

ይሳካል ብሎ ማመን። 

*ከባሕሪይ ለውጥ ትምህርት መምሪያ የተወሰደ’ 
https://files.nc.gov/dpi/documents/charactereducation/handbook/content2.pdf 
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የተማሪዎች የሥነ-ሥርዓት መመሪያ፤ የተማሪዎች መብቶች እና ኃላፊነቶች እንዲሁም ባሕሪይ  ማጎልበቻ መመሪያ ላይ የሚገኙ ባሕሪይ 
አመላካቾች 

 

ይህ መመሪያ አዎንታዊ ባሕሪይና መልካም ዐመል ሁሉም ተማሪዎችና ሠራተኞች ዘንድ ሊሰርፅና ሊጎለብት የሚችል ሰላምና ሥነሥርዓት የሰፈነበት ትምህርት ቤት 

ለመገንባት መሠረት እንደሆነ ያምናል። ከተማሪዎች የሚጠበቀውን ሥነምግባር ከሚከተሉት የመልካም ባሕሪይ አመልካቾች ጋር በማጣጣም ማስተማር ተገቢ ነው። 

 

 
 

ባሕሪይ አመላካች ሕግ 

ክብር ኃላፊነት እን ክብካቤ የሕግ መተላለፍ#1 ትምባሆ 

ክብር ኃላፊነት እንክብካቤ የሕግ መተላለፍ#2: ኤሌክትሮኒክ መገናኛ መጠቀም 

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

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

ኃላፊነት የሕግ መተላለፍ #5a, 5b, 5c: ዕፅ/ አልኮል 

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

ክብር ኃላፊነት እን ክብካቤ የሕግ መተላለፍ #7a, 7b, 7c ማሸማቀቅ/ማዋከብ/አስፈራርቶ ለምልመላ/መደባደብ/ 

 7d, 7e, 7f, 7g: መማታት/መጋፍትና መጎናነጥ 

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

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

ኃላፊነት ድፍረት ፅናት የሕግ መተላለፍ #10: መፎረፍ 

ክብር ኃላፊነት እን ክብካቤ 
የሕግ መተላለፍ #11: በክፍል መረበሽ 

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

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

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

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

ክብር ኃላፊነት እን ክብካቤ የሕግ መተላለፍ #16: መረበሽ 

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

ኃላፊነት የሕግ መተላለፍ #18:  ቁማር 

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

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

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

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

ታማኝነት ክብር የሕግ መተላለፍ #22: መዋሸት 

ክብር ኃላፊነት እን ክብካቤ የሕግ መተላለፍ #23: ወሲባዊ ትንኮሳ 

ኃላፊነት የሕግ መተላለፍ #24: የመታወቂያ ወረቀት ግዴታን የተመለከተ ጥሰት 

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

ኃላፊነት እንክብካቤ/ዜግነት የሕግ መተላለፍ #26: አደገኛ ድርጊት 



 

14  

ለሁኔታዎች ባለብዙ-ደረጃ ስርአት ድጋፍ እና ምላሽ 
 

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

መግቢያ 

በ Georgia አጠቃላይ ትምህርት ባለሶስት ደረጃ የትምህርት እና የማህበራዊ-ስታዊ-የባህሪይ ድጋጎችን ስርአትን ያካትታል፡፡  ደረጃ 1 በደረጃዎች ላይ የተመሠረተ 
ትምህርትን ለመደገፍ ዋና ዋና ትምህርታዊ ልምዶችን ያጠቃልላል ፣ ደረጃ 2 በችሎታ ላይ የተመሠረተ እድገትን ለማሻሻል መጠነኛ ጥልቅ ድጋፍ ነው ፣ እና ደረጃ 3 
በተማሪ ድጋፍ ቡድን (SST) ሂደት የተዘጋጀ ጥልቅ ክህሎት-ተኮር ድጋፍ ነው፡፡   SST በ Georgia የቦርድ ደንብ 160-4-2-.32 ውስጥ የተገለጸ የፌደራል እና የስቴት 
ተነሳሽነት ነው፡፡  ከአጠቃላይ ትምህርት MTSS ድጋፎች በተጨማሪ የ Georgia ትምህርት ቤቶች የብቁነት መስፈርቶችን ለሚያሟሉ ተማሪዎች በትምህርታዊ ፕሮግራሞች 
ልዩ የትምህርት አገልግሎቶችን ይሰጣሉ፡፡  የሚሰጡ ሞዴሎች የልዩ ትምህርት ፣ የስጦታ መርሃግብር እና / ወይም የእንግሊዝኛ ቋንቋ ተማሪዎች አገልግሎቶችን ያካትታሉ። 
 
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፡፡ 
 

የ MTSS መዋቅር መሰረታዊ አካላት 
  

ዋና-ዋና ግብአቶች: ባለብዙ-ደረጃ የመከላከያ ስርአት 

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 

ፍላጎትን መለየት 

ጣልጋ-ገብነቶችን መምረጥ 

ትግበራን ማቀድ 
እቅድ መተግበር 

ለውጥን መመርመር 
ተያያዥነት ያለው 

ትምህርት 

የሙያ ችሎታ 

ደጋፊ የመማር 
ሁኔታ 

የቤተሰብ እና 
የማህበረሰብ 

ተሳትፎ 

ውጤታማ 
አመራር 

ለመማር ዝግጁ 
ለመኖር ዝግጁ 

ለመምራት ዝግጁ 

ሙሉ ልጅ 

• መመርመር 

• የለውጥ ቁጥጥር 

• መረጃ-ተኮር ውሳኔ አሰጣጥ 

• ባለብዙ-ደረጃ የመከላከያ 
ስርአት 

• መሰረተ ልማት 

ሙሉ ልጅን መደገፍ 



 

15  

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፡፡ 

 

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

አርቲአይ ሂደት ትልቅ እገዛ ማበርከት ይችላሉ። ለልጆችዎ ትምህርት ወይ ደረጃ ማወቅ ከፈለጉ በ www.GeorgiaStandards.org ድረ ገጽ ውስጥ በመግባት የወላጆች 

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

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

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

 

 

አዎንታዊ  የባሕሪ  ልዩ  እገዛዎች  እና ድጋፎች (ፒቢአይኤስ) 
 

አዎንታዊ ባሕሪይ ልዩ እገዛዎች እና ድጋፎች (ፒቢአይኤስ) በመረጃ የተረጋገጠና የባሕሪ ጉዳዮችን እንደሚቀንስ በዳታ የታገዘ የትምህርት ቤትን ደኅንነት ስሜት 

የሚያሰፉንና የትምህርትን ግብ/ውጤት እንዲሻሻል እንደሚረዳ የሚታመንበት ማዕቀፍ ነው። ከ27 ሺህ በላይ በዩናይትድ ስቴትስ የሚገኙ ትምህርት ቤቶችን ፒቢአይኤስን 

ተግባሪ ያደረጉና ለቁጥር የሚያታክቱ የትምህርት ሥርሥርዓቶችን መቆጠብ ችለዋል እንጂ በባሕሪይ ችግር ምክንያት ሊሰጧቸው ይችሉ ነበር። የፒቢአይኤስ ሂደት ለረጅም 

ጊዜ ማስተማር ከዚህም ጋር መልካም ባሕሪ እያሳዩ ለመስጠት ተማሪዎች እውቅና መስጠት አስፈላጊ የባሕሪ ጉድለቶችን እንደሚቀንስ በአንፃሩም ከፍተኛ የውጤታማነት 

ከካባቢን፣ ደኅንነትንና መማር እንደሚያሰፍን ይታወሳል። ፒቢአይኤስን ትምህርት ቤቶች ዘርፈ ብዙ አቀራረብን በመጠቀም የሚሠሩበት ሲሆን የዲሲፕሊን ችግሮችን 

ለመከላከል የባሕሪ ዳታን እና የባሕሪ ትንተናን መርሆዎች በመላው ትምህርት ቤት ውስጥ መጠቀም፣ የታለመና ግለሰቦችን ማዕከል ያደረጉ የመጥፎ ባሕሪ መከላከል እና 

ለመላው የትምህርት ቤቱ ተማሪዎች የተሻሻለ መልካም የትምህርት አካባቢን የማስፈን ስልትን ያካትታል። (ኦኤስኢፒ በአዎንታዊ የባሕሪ ችግሮችን መከላከል እና ድጋፍ 

ቴክኒካዊ እገዛ፣ 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) 

 

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

የዳታ ምዝገባና ትንተና ፣ እውቅና መስጠት (ማበር መልስ) ውጤታማ የባሕሪ ሂደቶችን ፣ ወቅታዊ ቁርጠኝነትን ፣ ትግበራ ፣ የመማሪያ ክፍሎችና ግምገማ ናቸው።  

 

  

የውሳኔ አሰጣጥ 
ድጋፍ 

http://www.georgiastandards.org/
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የቀደመውን የመመለስ 
ተግባራት 

በተማሪዎችና 
በአስተማሪዎች 
መካከል ጤናማ 

ግንኙነት መገንባት 

መጥፎ ባሕርያትን 
መቀነስ መከላከልና 

ማሻሻል 

ግጭቶችን መፍታት፣ 
ግለሰቦችንና 

ቡድኖችን ኃላፊነት 
በተሞላበት ሁኔታ 

መያዝ 1. 

መጥፎውን ማደስና 
አዎንታዊ 

ግንኙነቶችን 
መመለስ 

የትምህርት ቤቱን 
ማኅበረሰብ ፍላጎት 
ማርካትና መወያየት  

የቀደመውን መልካም ባሕሪ የማስመለስ ተግባራት 
 

DeKalb ካውንቲ ትምህርት ቤት ዲስትሪክት የመልሶ ማቋቋም ልምምዶች የሚባሉትን የ DeKalb ካውንቲ ትምህርት ቤት ዲስትሪክት የተማሪ ስነምግባር ደንብ በሚጥስ 

ተማሪ የትምህርት ቤቱ ማህበረሰብ በሚጎዳበት ጊዜ የአየር ንብረት እና ባህልን ለማሻሻል የታቀዱ የፈጠራ መሳሪያዎችን እየተጠቀመ ነው።  የማሻሻያ ልምዶች ግብ 

ህብረተሰቡን ማዳበር እና ጥፋተኛውን ከመቅጣት ይልቅ ጉዳትን በመጠገን እና ግንኙነቶችን በመፍጠር ግጭቶችን እና ውጥረቶችን ማስተዳደር ነው፡፡ 

 

የማስተካከያ ልምምዶች መጠቀም ለሚከተሉት ያግዛል፡ 

 

• ወንጀል፣ ጥቃት እና ማሸማቀቅን ለመቀነስ፣  

• የሰውን ባሕሪይ ለማሻሻል፣  

• የሲቪል ማህበራትን ለማጠናከር፣  

• ብቃት ያለው አመራር እንዲኖር ለማድረግ፣  

• ግንኙነቶችን ወደነበረው መመለስና፣  

• ጉዳቶችን ለመጠገን።[1]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
የመረጃው ምንጭ የኤሜሪካ የአስተማሪዎች ፌዴሬሽን 

http://www.aft.org/ae/winter2018-2019/resources 

 

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

መጥፎ ፈፃሚዎች እንዴት በተቃውሞና በአመፁ ተጽዕኖ እንዲደርስባቸው ውይይት እንዲያደርጉና መጥፎን ጉዳት ለማድረስ እንዲሁም መልካም ግንኙነትን ለማስፈን ምን 

ርምጃ መውሰድ እንዳለበት እንዲወስኑ እድል ይፈጥርላቸዋል። ይህም የስብሰባዎችን ስስ ስሜት የመጋራት አሠራ በመሆን ጉዳት የደረሰባቸው አካላት የአመጽ ድርጊቶችን 

በአግባቡ እንዲከላከሉ ያበረታታቸዋል። መጥፎ ድርጊት ፈፃሚዎችም ይቅርታ በመጠየቅ፣ የተሰረቁ ዕቃዎችን በመመለስ የማኅበራዊ አገልግሎትን በመፈፀም እና ካሳ 

በመካስ ለመጥፎ ድርጊቶቻቸው ኃላፊነት እንዲወስዱና የፈፀሙትን መጥፎ ድርጊት እንዲያድሱ ያነሳሳቸዋል። ይህም ጉዳት ለደረሰባቸው ከፍተኛ እርካታ የሚሰጥና መጥፎ 

ድርጊት የፈፀሙትም ተጠያቂነት እንዲኖራቸው ያደርጋል።  

 

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

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

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

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

 

Wachtel, Ted፡፡ http://www.iirp.edu/what-is-restorative-practices.php፡፡ የመልሶ ማቋቋም ልምዶች ዓለም አቀፍ ተቋም። ጁላይ 11/2012 የተወሰደ፡፡ 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Restorative_practices#cite_note-TedWachtel-1
http://www.iirp.edu/what-is-restorative-practices.php
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የባሕሪ ስትራቴጂዎች፣ የዲሲፕሊን አማራጮችና ቅጣቶች 
 

ቀስ-በቀስ የሚጨምር ዲሲፕሊን የተማሪን ስነምግባር ለማረም የተቀየሰ ሲሆን ተማሪው የትምህርት ቤቱ ማህበረሰብ ሃላፊነት ያለው ዜጋ እንዲሆን ያበረታታል፡፡ 

ተቀባይነት ለሌለው ፀባይ ግልጽ እና ፍትሃዊ ውጤቶችን በማምጣት ረገድ ቀስ-በቀስ የሚጨምር ዲሲፕሊን አዎንታዊ የተማሪ ባህሪን ማራመድ ፤ እና ተቀባይነት የሌለውን 

መግለጽ ይኖርበታል፡፡ የዲሲፕሊን እርምጃዎች ተቀባይነት ከሌለው ባህሪ ከባድነት ፣ በትምህርት ቤቱ አካባቢ ላይ ከሚያሳድረው ተጽዕኖ ፣ በተማሪው ዕድሜ እና በክፍል 

ደረጃ ፣ በተማሪው የቀደመው የዲሲፕሊን ታሪክ እና ሌሎች አግባብነት ባላቸው ነገሮች ላይ ይመሰረታሉ። በፌዴራል እና በክልል ሕግ የሚፈለጉ ሁሉም የፍትህ ሂደቶች 

ቀስ-በቀስ የሚጨምር የዲሲፕሊን ሂደት ይከተላሉ።  

 

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

ከእነዚህ ሃብቶች መሃል የሚከተሉት ጥቂቶች ናቸው። የተማሪዎች የድጋፍ ቡድን ፣ የአዎንታዊ ባሕሪይ ድጋፎች በትምህርት ቤት አማካሪዎ ማማከር፣ የትምህርት ቤቱን 

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

የመከላከል ፕሮግራሞች ናቸው። ጥፋቶች ሰባት የተከለከሉ የባሕርያት ደረጃዎች አሉዋቸው። እያንዳንዱ ጥፋት ልዩ እገዛ የሚስፈልገው ሲሆን በተጨማሪም ማገድና 

ማባረርን ጨምሮ የድርጊት ምላሾች አሉት።  

 

እያንዳንዱ የተማሪዎች የሥነ ምግባር ደንብ ጥሰት - የተማሪዎች መብቶችና ኃላፊነቶች እንዲሁም የባሕሪ ዕድገት የድርጊት መመሪያ ከታች የተመለከተውን ሳጥን 

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

 

ደረጃ 1 

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

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

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

ልዩ እገዛዎች ድጋፎች በልዩ እገዛዎች ምላሾች በኤምቲኤስኤስ-አርቲአይ ሂደት አማካኝነት እርካብ 1 ላይ ይሰጣል። (ከገጽ 14-15)  

በተማሪው ላይ ብቻ ተጽዕኖ ሊያሳድሩ የሚችሉ የባህሪ ምሳሌዎች  

• ክፍል ውስጥ ጮክ ብሎ መጣራት  

• አግባብ ያልሆነ ድምፅ ማሰማት  

• ማስቲካ ማኘክ 

• በእርሳሶች ከበሮ መጫወት 

• በራስ የሰውነት አካል ላይ ጽሑፍ መጻፍ  

• ክፍል ውስጥ በአሻንኩሊት መጫወት  

• ዴስክ ላይ መጻፍ  

• በመቀመጫ ወንበር ላይ አርፎ አለመቀመጥ  

• ለክፍል አለመዘጋጀት  

• መሥራት የሚገባውን ሥራ ትቶ ሌላ ነገር ማድረግ  

• የተሰጠን ሥራ ከመሥራት ይልቅ ሥዕል መሣል  

• ወደ መማሪያ ክፍል ዘግይቶ መምጣት  

• መምህርን መተቸት  

• ማጉረምረም  

• በትምህርት ቤት ውስጥ ኮፍያ ማድረግ  

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

• በማይፈቀድበት ጊዜ ምግብ መብላት  

የባሕሪዎች ለመምህራን የሚያገለግሉ ስትራቴጂዎች/ስልቶች፡- እንደ አስፈላጊነቱ ከተማሪዎችና ከሌሎች ግለሰቦች ጋር ጉባኤ ማካሄድ፣ የትምህርት 

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

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

 

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

መከልከል፣ የአስተያየት ወረቀት ለወላጅ በመላክ ግንኙነቱ ተገቢው ባሕሪይ ዓይነት እንዲኖረው ማድረግ፣ የግጭቶችን የአርታት ስትራቴጂዎችን 

መከታተል እና ምን ዓይነት ባሕሪ ሊኖር እዳለበት መጠቆም ፣ ለተማሪዎች ደግሞ የግለሰብ የትህምርት ዕቅድ (አይኢፒ) ወይም 504 ከገጽ 87-91 

ያለውን 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 ሊያስተጓጉሉ የሚችሉ ባሕሪያት ምሳሌዎች። 

• ሌሎችን መንካት  

• መጎንተል  

• ጠረጴዛ ላይ መቆም  

• ወሬ ማውራት  

• ከመቀመጫ ተነስቶ ሌሎችን ማወክ  

• ያላግባብ ወንበርን ማዞር  

• ትዕዛዝ አለመቀበል  

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

• ከክፍል ወጥቶ መሄድ  

• በክፍል ውስጥ ቁሳቁሶችን መወርወር  

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

• መምህር ላይ ማሾፍ  

• በንዴት ዕቃዎችን ማንቀሳቀስ ወይም መርገጥ  

• በአውቶቡስ ውስጥ መጥፎ ባሕሪይ ማሳየት  

• ቁማር መጫወት  
 
በባሕሪዎች ለመምራት የሚያገለግሉ ስትራቴጂዎቸች/ስልቶች፡- የትምህርት ስኬትን የሚላብሱ ግንኙነቶችን በመገንባት፣ ስለሚጠበቁት ነገሮች 

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

ስለ ጥበቃዎች ቅድመ ማስተማር ፣ ማማከር በትምህርት ቤቱ አማካሪዎች ማማከር (በትምህርት ቤቱ አማካሪ) ለጠቅላላው ክፍሎች በትምህርት 

ቤቱ የሥነ ልቦና ባለሙ/ የግለሰቦች የባሕሪ አመራር ሃሳቦች የቀደመውን መልሶ ማደስ ተግባራት፣ የማህበረሰባዊ ባሕሪዎችን አስቀድሞ ማስተማር፣ 

ራሳቸውን እንዲመሩ የሚግዛቸው መልካምና ደህንነቱ የተጠበቀ ስፍራ ማዘጋጀት። 

 

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

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

መከታተል ፣ ምን አይት ባሕሪ እንደሚያስፈልግ አቅጣጫ ማመላከት ፣ በሥራ ላይ እያሉ እንዲሠሩ ማገድ፣ የመልሶ መገንባት ፍትህ፣ እና ከአቻ 

የቡድን አባላት ጋር ችግር መፍታት‹ የእርማት ስትራቴጂዎች መካሄድ ያለባቸው ተማሪዎች፣ መወላጆች መምህራን ወይም ሌሎች የውስጥ ደጋፊዎች 

በተካተቱበት ሁናቴ ተጨማሪ ባሕሪያትን ለማረም በሚረዳ ሁኔታ መካሄድ ይኖርበታል። ለተማሪዎች በግለሰቦች የትምህርት ዕቅድ (አይኢፒ) 

ወይም 504 ዕቅድ ከገጽ 87-91 ያለውን ይመልከቱ። 

 

  



 

19  

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፡፡ 

መደበኛ የከባቢ ሁኔታ ላይ ተፅእኖ የሚፈጥሩ ባሕሪያት ምሳሌዎች 

 

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

• አላግባብ ለአዋቂ ሰው መልስ መመለስ 

• በክፍል ውስጥ ሌሎች ላይ ቁሳቁስ መወርወር 

• መዋሸት 

• ማጭበርበር 

• ፎርጂድ መሥራት 

• መደባደብ 

• አግባብነት የሌለው ንግግር መናገር መጋፋት 

• ትምህርት ቤት መረበሽ 

• መማታት ፣ መዛት፣ ትንኮሳ 

• ለጓደኞች ወይም አዋቂዎች ክብር አለማሳየት 

• ያለ ፈቃድ ከክፍል መውጣት 

• መስኮት ላይ መሰቀል 

• የትምህርት ቤት ንብረት መውሰድ 

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

• ከትምህርት ሰዓት ውጪ ወይም ከትምህርት ቤቱ ውጪ መጥፎ ሥነ ምግባር ማሳየት 

• ደህንነቱ ያልተጠበቀ ተግባር 

 

ባሕሪን ለመግራት የሚያግዙ ስትራቴጂዎች/ስልቶች፡- የባሕሪ ውሎች፤ ጊዜያዊ እሥራት፤ የት ምህርትቤት ልዩ እገዛ፤ ማማከር ፤ ማስተማር፤ ለወላጆች የዲስፕሊን 

ማስጠንቀቂያ ደብዳቤ መጻፍ፤ የተማሪውን የባሕሪ ግድፈት በተመለከተ በዝ ርዝር በወረቀት የማስፈር ሂደት ማከናወን፤ የነበረውን ነገር የመተካት ተግባራትን 

ማከናወን፤ የድብቅ ክትትል ማካሄድ፤ እና ስለግጭቶች ትምህርት መስጠት። 

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

ማገድ። ለተማሪዎች ደግሞ ከግለሰቦች የትምሀርት ዕቅድ (አይኢፒ) ወይም 504 ዕቅድ፤ ከገጽ 87-91 ያለውን ይመልከቱ። 

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 መዘጋጀት ፣ 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፡፡ 
ሥርዓቱ የተጠበቀን አካባቢ የሚያውኩ ባሕርያት ምሳሌዎች 
 

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

• አላግባብ ለአዋቂ ሰው መልስ መመለስ 

• በክፍል ውስጥ ሌሎች ላይ ቁሳቁስ መወርወር 

• መዋሸት 

• ማጭበርበር 

• ፎርጂድ መሥራት መደባደብ 

• አግባብነት የሌለው ንግግር መናገር 

• መጋፋት 

• ትምህርት ቤት መረበሽ 

• መማታት ፣ መዛት፣ ትንኮሳ 

• ለጓደኞች ወይም አዋቂዎች ክብር አለማሳየት 

• ያለ ፈቃድ ከክፍል መውጣት 

• መስኮት ላይ መንጠልጠል 

• የትምህርት ቤት ንብረት መውሰድ 

• አይፓድ እና ሞባይል ስልክን ጨምሮ ነገር ግን በዚህ ብቻ ሳይወሰን የኤሌክትሮኒክስ ቁሳቁሶችን ሳይፈቀድ መጠቀም 
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• ከትምህርት ሰዓት ውጪ ወይም ከትምህርት ቤቱ ውጪ መጥፎ ሥነ ምግባር ማሳየት 

• ደህንነቱ ያልተጠበቀ ተግባር 
 
የዲስፒሊን አማራጮች ምናልባት የሚከተሉትን ሊጨምሩ ይችላሉ፡- ዒላማ ባሕሪ ውል። አጸፋው፡- ከትምህርት ቤት ከ1-5 ቀናት መታገድ። የተለየ የተማሪ አካሄድ 

ይተገበራል። ለተማሪዎች ደግሞ ከግለሰቦች የትምሀርት ዕቅድ (አይኢፒ) ወይም 504 ዕቅድ፤ ከገጽ 87-91 ያለውን ይመልከቱ። 

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 
ካከማቸ ፣ የደረጃ 3 እቅድ መፈጠር ፣ መተግበር እና በታማኝነት መመዝገብ አለበት(ገጽ 14-15)፡፡ የተወሰኑ የደረጃ 5 ጥሰቶች በተሳሳተ የሥነ 
ምግባር ጉድለት ወይም ሁኔታ መሠረት ወደ ደረጃ 6 ጥሰቶች ወይም ከዚያ ከፍ ሊሉ ይችላሉ፡፡ 
የጎጂ እና ሕገወጥ ባሕርያት ምሳሌዎች 

 

• ጉዳት የሚያስከትሉ ተግባራት 

• ሆን ተብሎ ወይንም ሳይታሰብ በትምህርት ቤት ሠራተኞች ላይ ጥቃት ማድረስ 

• ስርቆት 

• ጸብ (ቀላል ድብደባ) 

• ሰውን መደብደብ 

• አደንዛዥ ዕፅ 

• መሣሪያ 

• ትምህርት ቤት ማወክ 

• መናከስ 

• መደባደብ፣ መዛት፣ ትንኮሳ 

• ቁሳቁሶችን ወይም ሌሎች ነገሮችን መወርወር 

• ስርቆት 

• በሰው ላይ ወይንም በንብረት ላይ ጉዳት ለማድረስ ማስፈራራት 

• ጾታዊ ትንኮሳ 

• ወሲባዊ ባሕሪያት ማሳየት 

• አልኮል 

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)። 
 

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

ወይም 504 ዕቅድ፤ ከገጽ 87-91 ያለውን 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፡፡  
የደረጃ 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):: 
የጎጂ እና ሕገወጥ ባሕሪያት ምሳሌዎች 
 

• ጉዳት የሚያስከትሉ ተግባራት  

• ሆን ተብሎ ወይንም ሳይታሰብ በትምህርት ቤት ሠራተኞች ላይ ጥቃት ማድረስ  

• ስርቆት  

• ድብደባ  

• መማታት  

• አደንዛዥ ዕፅ  

• መሣሪያ  

• ትምህርት ቤትን ማወክ  

• መናከስ  

• መደባደብ፣ መዛት፣ ትንኮሳ  

• ቁሳቁሶችን ወይም ሌሎች ነገሮችን መወርወር  

• ስርቆት  
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• በሰው ላይ ወይንም በንብረት ላይ ጉዳት ለማድረስ ማስፈራራት  

• ጾታዊ ትንኮሳ  

• ወሲባዊ ባሕሪያትን ማሳየት  

• አልኮል  
የአፀፋ ምለሾች፡- የረጅ ም ጊዜ እገዳ። ለተማሪዎች ከግለሰቦች የትምህርት ዕቅድ(አይ ኢፒ) ወይም 504 ዕቅድ፤ ከገጽ 87-91 ያለውን 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):: 

የጎጂ እና ሕገ ወጥ የሆኑ ባሕሪያት ምሳሌዎች  

• ጉዳት የሚያስከትሉ ተግባራት  

• ሆን ተብሎ ወይም ሳይታሰብ በትምህርት ቤት ሠራተኞች ላይ ጥቃት ማድረስ  

• መስረቅ  

• መደባደብ (ቀላል ድብድብ ) 

• ድብድብ  

• ከባድ ድብደባ ማካሄድ  

• ከባድ ምት መምታት  

• ተደርቦ መምታት  

• አደንዛዥ እፅ  

• ጦር መሣሪያ  

• ትምህርት ቤት መረበሽ  

• መናከስ  

• ማሸማቀቅ፣ መጉዳት፣ መዛት  

• የትምህርት ቤት ቁሳቁሶች ወይም ንብረቶችን መወርወር  

• በሰው ወይም በንብረት ላይ ጉዳት ለማድረስ መዛት  

• ጾታዊ ትንኮሳ  

• ጾታዊ ባሕሪያት  

• አልኮል  

 

የሚያስከትላቸው ነገሮች፡- ከትምህርት ቤት እንዲወጣ መደረግ። የልዩ ትምህርት ተማሪ ደንቦች ተፈጻሚ ይሆናሉ። የግል ትምህርት ዕቅድ (IEP) 

ወይም 504 ዕቅድ ላላቸው ተማሪዎች ከገጽ 87-91 ያለውን ይመልከቱ። 
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የመጀመሪያ ማትሪክስ  የሚከተለው ደረጃ  ሪፖርት የሚፈጽመው የትምህርት 
ቤቱ ባልደረባ 

ጠብ ጫሪነት/ጥፋት  1 2 3 4 5 6 7   

1- ትምባሆና የትምባሆ ውጤቶች          

2- የኤሌክትሮኒክ መገናኛ መሣሪያዎች          

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

3ለ--አደገኛ መሣሪያዎች         ኤስ.አር.ኦ 

4ሀ- ጉዳት የማያደርስ ጠብጫሪነት 

4ለ- ጉዳት የሚያደርስ ጠብጫሪነት 

ክስ ከመመሥረት በፊት የተማሪውን ግንኙነት ማየት 

       ውስጣዊ ሪፖርት የተማሪ ጉዳዮች/ኤስ.አር.ኦ 

       ውስጣዊ ሪፖርት የተማሪው ግንኙነት/ኤስ.አር.ኦ 

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

 

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

 

5ለ- አደገኛ መድኃኒት/ዕፅ ተጠቅሞ ወይም ይዞ መገኘት 2ኛ ጥፋትና ተከታይ ጥፋት 

 

5ሐ-ከአደገኛ መድኃኒት/ዕፅ ጋር የተያያዙ ማስታወቂያዎችን ማሠራጨት 1ኛ ጥፋት 

5ሐ-ከአደገኛ መድኃኒት/ዕፅ ጋር የተያያዙ ማስታወቂያዎችን ማሠራጨት 2ኛ ጥፋትና 
ተከታይ ጥፋት  

       ፖሊስ ሪፖርት ኤስ.አር.ኦ 

       ፖሊስ ሪፖርት 
ጂአርአይፒ 

ኤስ.አር.ኦ 

       ፖሊስ ሪፖርት ኤስ.አር.ኦ 

       ፖሊስ ሪፖርት 
ጂአርአይፒ 

ኤስ.አር.ኦ 

       ፖሊስ ሪፖርት ኤስ.አር.ኦ 

6ሀ-ሆን ብሎ የትምህርት ቤት ንብረት ወይም የግል ንብረት ማውደም፤ ቃጠሎ 
ማስነሣት ወይም መሞከር 

       የአድራጎት ሪፖርት ኤስ.አር.ኦ 

6ለ-መስረቅ ወይም የመስረቅ ሙከራ/የተሠረቀ ንብረት መያዝ/ንጥቅያ ወይም ዝርፊያ        የአድራጎት ሪፖርት ኤስ.አር.ኦ 

6ሐ-መጽሐፍት፤ ,የሜዲያ ውጤቶችና የኮምፒውተር መሣሪያ/ አጠቃቀም        የአድራጎት ሪፖርት ኤስእርኦ እንደ አስፈላጊነቱ  

7ሀ-ዛቻ ማስፋራራት፤         GRIP  

7ለ -ቀላል ድብደባ/ ጠብጫሪነት መማታት        GRIP  

7ሐ -መደባደብና መጋጨት        የአድራጎት ሪፖርት 
GRIP 

 

7መ -በመሣሪያ ማስፈራራት ወይም ጉዳት ማድረስ        የአድራጎት ሪፖርት 
GRIP 

ኤስ.አር.ኦ 

7e-የከፋ ተከታታይነት ያለው/ልማድ        የአጋጣሚ ሪፖርት 
GRIP 

SRO/የተማሪ ግንኑነቶች 

7ረ -ለግልግል ጠብ ውስጥ ጣልቃ መግባት          

7ሠ- ማሸማቀቅ/ማዋከብ/አስፈራርቶ ተከታይ ለማድረግ መሞከር        የድብደባ ሪፖርት 
GRIP 

 

8ለ- መመሪያን ለመከተል ፈቃደኛ አለመሆን          

8ሀ- ስድነት ብልግና አለመታዘዝ መመሪያ አለመቀበል          
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የመጀመሪያ ማትሪክስ የሚከተለው ደረጃ ሪፖርት የትምህርት ቤቱን ባልደረባ 

ማግኘት 

ጠብ አጫሪነት/ጥፋት  1 2 3 4 5 6 7   

9-ያለፈቃድ ወይም ያለ በቂ ምክንያት ከትምህርት ቤት መቅረት በገጽ 36 ላይ የመገኛ አካሄድ ይከተሉ። 

ተማሪዎች ከመገኛ/አቴንዳንስ/ ጋር 

በተገናኘ አይታገዱም። 

የመገኛ ስምምነት፣ ወደ 

ማኅበራዊ ሠራተኛ 

መላክ፣ ወደ ወጣቶች 

ፍርድ ቤት መላክ፣ 

አጠቃላይ የተበቃ 

ቢሮ፣ ዲኤፍኤሲኤስ 

ምክር ለማግኘት የማኅበራዊ ጉዳይ 

ሠራተኛን ያነጋግሩ  

10-ከክፍል መፎረፍና የተሰጠ ተግባር አለመፈጸም         ምክር ለማግኘት የማኅበራዊ ጉዳይ 

ሠራተኛን ያነጋግሩ 

11-በክፍል ውስጥ መረበሽ          

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

እንቅስቃሴዎች 

       የአጋጣሚ ሪፖርት SRO እንደአስፈላጊነቱ 

13-አሥነዋሪ/ አስጸያፊ ተግባር          

14-የዲሲፕሊን ርምጃን አምኖ አለመቀበል          

15-በተደጋጋሚ መዘግየት በገጽ 32 ላይ የመገኛ አካሄድ ይከተሉ። 

ተማሪዎች ከመገኛ/አቴንዳንስ/ ጋር 

በተገናኘ አይታገዱም። 

የመገኛ ስምምነት፣ ወደ 

ማኅበራዊ ሠራተኛ 

መላክ፣ ወደ ወጣቶች 

ፍርድ ቤት መላክ፣ 

አጠቃላይ የጠበቃ 

ቢሮ፣ ዲኤፍኤሲኤስ 

ምክር ለማግኘት የማኅበራዊ ጉዳይ 

ሠራተኛን ያነጋግሩ 

16-በትምህርት ቤት አውቶቡስ ውስጥ የሥነምግባር ጉድለት          

17- ከትምህርት ቤት ውጭ ወይም ከትምህርት ሰዓት ውጭ ሥነምግባር  

ክስክ ከመመሥረት በፊት የተማሪውን ግንኙነት ማየት 

        የተማሪ ጉዳዮች 

18-ቁማር          

19-በተደጋጋሚ ሕግን መተላለፍ፤ የዲስፒሊን ቅጣትን አለመፈጸም 

19ሀ-በተደጋጋሚ ሕግን መተላለፍ         ምንጭ ማቅረብ  

19ለ-የትምህርት ቤት ወይም የትምህርት ጽህፈት ቤት ፕሮቤሽን መተላለፍ        የሙከራ ጊዜ ስምምነት  

20-ፓርኪንግና የትራፊክ ሕግ መተላለፍ          

21-ወደ ሌላ ትምህርት ቤት ግቢ ያለፈቃድ መግባት፣ ሕግን በመተላለፍ 

ሰብሮ መግባት 

         

22-ሐሰትኛ መረጃ መስጠት          

23-አጠቃላይ ጾታዊ ትንኮሳ/ወሲባዊ ጥቃት/ወሲባዊ ልማድ         SRO/ ለእገዛ ማህበራዊ ጉዳይ 

ሰራተኛ/የተማሪ ግንኙነቶችን 

ያነጋግሩ 

24-የተማሪ መታወቂያ ካርድ በተመለከት የዲሲፕሊን ጉዳዮች          

25-ተማሪዎች የአለባበስ ሥነሥርዓት መጣስ በገጽ 48 ላይ ያውን የአለባበስ ደንብ 

መከተል።  

  

26-አደጋ የሚያስከትል ተግባር         የተማሪ ጉዳዮች 
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መሀከለኛ/ከፍተኛ ማትሪክስ የሚከተለው ደረጃ ሪፖርት የትምህርት ቤቱን ባልደረባ 

ማግኘት 

ጠብ ጫሪነት/ጥፋት  1 2 3 4 5 6 7   

1- ትምባሆና የትምባሆ ውጤቶች          

2- የኤሌክትሮኒክ መገናኛ መሣሪያዎች          

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

3ለ-አደገኛ መሣሪያዎች         ኤስ.አር.ኦ 

4ሀ- ጉዳት የማያደርስ ጠብ አጫሪነት 

4ለ- ጉዳት የሚያደርስ ጠብ አጫሪነት 

ክስ ከመመሥረቱ በፊት የተማሪ ግንኙነት ክፍሉን ማነጋገር 

       Iየአድራጎት ሪፖርት የተማሪ ጉዳዮች/ኤስ.አር.ኦ 

       Iየአድራጎት ሪፖርት የተማሪ ጉዳዮች/ኤስ.አር.ኦ 

5ሀ- አደገኛ መድኃኒቶች/ዕፆችን ለማሠራጨት መሸጥ ወይም ለመሸጥ 

መሞከር 

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

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

ተከታይ ጥፋት 

5ሐ-ከአደገኛ መድኃኒት/ዕፅ ጋር የተያያዙ ማስታወቂያዎችን ማሠራጨት 

1ኛ ጥፋት 

5ሐ-ከአደገኛ መድኃኒት/ዕፅ ጋር የተያያዙ ማስታወቂያዎችን ማሠራጨት 

2ኛ ጥፋትና ተከታይ ጥፋት  

       ፖሊስ ሪፖርት ኤስ.አር.ኦ 

       ፖሊስ ሪፖርት 

ጂአርአይፒ 

ኤስ.አር.ኦ 

       

       ፖሊስ ሪፖርት ኤስ.አር.ኦ 

       ፖሊስ ሪፖርት 

ጂአርአይፒ  

ኤስ.አር.ኦ 

6ሀ-በተጨባጭ በድርጊት፣ በሙከራ ደረጃ ወይም በማስፈራራት ደረጃ 

በትምህርት ቤት፣ በሕዝብ ወይም የግል ንብረት ላይ ውድመት 

ማድረስ/ማበላሸት/ሆን ብሎ ማጥፋት/ቃጠሎ ማስነሳት 

       የአድራጎት ሪፖርት ኤስ.አር.ኦ 

6ለ-በተጨባጭ በድርጊት፣ በሙከራ ደረጃ ወይም በማስፈራራት ደረጃ 

ስርቆት/ዝርፊያ/ሰርስሮ መግባት/የተማሪ ንብረትን ያለፈቃድ ይዞ መገኘት 

       Incident Report SRO 

6ሐ-መጽሐፍት፤ ,የሚዲያ ውጤቶችና የኮምፒውተር መሣሪያ/ ያለ ፍቃድ 

መጠቀም 

       የአድራጎት ሪፖርት ኤስ.አር.ኦ 

7ሀ-ዛቻ ማስፋራራት፤         GRIP  ኤስ.አር.ኦ እንደ አስፈላጊነቱ 

7ለ -ቀላል ድብድብ/ ጠብአጫሪነት፣ ዱለኝነት        GRIP  

7ሐ -መደባደብና መጋጨት        የአድራጎት ሪፖርት 

GRIP 

 

7መ -በመሣሪያ ማስፈራራት ወይም ጉዳት ማድረስ        የአድራጎት ሪፖርት 

GRIP 

 

7e-የከፋ ተከታታይነት ያለው/ልማድ        የአጋጣሚ ሪፖርት 

GRIP 

SRO/የተማሪ ግንኑነቶች 

7ረ -ለግልግል ጠብ ውስጥ ጣልቃ መግባት        GRIP ኤስ.አር.ኦ 

7ሠ- ማሸማቀቅ/ማዋከብ/አስፈራርቶ ተከታይ ማድረግ        የአጋጣሚ ሪፖርት 

GRIP 

 

8ሀ- ስድነት ብልግና አለመታዘዝ መመሪያ አለመቀበል          

8ለ- መመሪያን ለመቀበልና ለመታዘዝ ፈቃደኛ አለመሆን          
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መሀከለኛ/ከፍተኛ ማትሪክስ የሚከተለው ደረጃ ሪፖርት የትምህርት ቤቱን ባልደረባ 

ማግኘት 

ጠብ ጫሪነት/ጥፋት  1 2 3 4 5 6 7   

9-ያለፈቃድ ወይም ያለ በቂ ምክንያት ከትምህርት ቤት መቅረት እና 

ማርፈድ 

በገጽ 30 ላይ የመገኛ አካሄድ ይከተሉ። 

ተማሪዎች ከመገኛ/አቴንዳንስ/ ጋር 

በተገናኘ አይታገዱም። 

የመገኛ ስምምነት፣ ወደ 

ማኅበራዊ ሠራተኛ 

መላክ፣ ወደ ወጣቶች 

ፍርድ ቤት መላክ፣ 

አጠቃላይ የተበቃ ቢሮ፣ 

ዲኤፍኤሲኤስ 

ምክር ለማግኘት የማኅበራዊ ጉዳይ 

ሠራተኛን ያነጋግሩ 

10-ክፍል መፎረፍና የተሰጠ ተግባር (አሳይመንት) አለመፈጸም/አለመሥራት         ምክር ለማግኘት የማኅበራዊ ጉዳይ 

ሠራተኛን ያነጋግሩ 

11-በክፍል ውስጥ መረበሽ          

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

እንቅስቃሴዎች 

       የአጋጣሚ ሪፖርት SRO እንደአስፈላጊነቱ 

13-አሥነዋሪ/ አስጸያፊ ተግባር ፈጽሞ መገኘት          

14-የዲሲፕሊን ርምጃን አምኖ አለመቀበል          

15-ሥር የሰደደ ደጋጋሚ አርፋጅነት በገጽ 32 ላይ የመገኛ አካሄድ ይከተሉ። 

ተማሪዎች ከመገኛ/አቴንዳንስ/ ጋር 

በተገናኘ አይታገዱም።  

የመገኛ ስምምነት፣ ወደ 

ማኅበራዊ ሠራተኛ 

መላክ፣ ወደ ወጣቶች 

ፍርድ ቤት መላክ፣ 

አጠቃላይ የተበቃ ቢሮ፣ 

ዲኤፍኤሲኤስ 

ምክር ለማግኘት የማኅበራዊ ጉዳይ 

ሠራተኛን ያነጋግሩ 

16-በትምህርት ቤት አውቶቡስ ውስጥ የሥነምግባር ጉድለት          

17- ከትምህርት ቤት ውጭ ወይም ከትምህርት ሰዓት ውጭ ሥነምግባር  

ክስ ከመመሥረት በፊት የተማሪው ግንኙነት ክፍሉን ማነጋገር 

        የተማሪ ጉዳዮች 

18-ቁማር          

19ሀ-በተደጋጋሚ ሕግን መተላለፍ         ምንጭ ማቅረብ  

19ለ-የትምህርት ቤት ወይም የትምህርት ጽህፈት ቤት ፕሮቤሽን መተላለፍ        የሙከራ ጊዜ ስምምነት  

20-ፓርኪንግና የትራፊክ ሕግ መተላልፍ          

21-ወደ ሌላ ትምህርት ቤት ግቢ ያለፈቃድ መግባት፣ ሕግን በመተላለፍ 

ሰብሮ መግባት 

         

22-ሐሰትኛ መረጃ መስጠት          

23-አጠቃላይ ጾታዊ ትንኮሳ/ወሲባዊ ጥቃት/ወሲባዊ ልማድ         SRO/ ለእገዛ ማህበራዊ ጉዳይ 

ሰራተኛ/የተማሪ ግንኙነቶችን 

ያነጋግሩ 

24-የተማሪ መታወቂያ ካርድ በተመለከት የዲሲፕሊን ጉዳዮች          

25-ተማሪዎች የአለባበስ ሥነሥርዓት መጣስ በገጽ 48 ላይ ያውን የአለባበስ ደንብ 

መከተል።  

  

26-አደጋ የሚያስከትል ተግባር         የተማሪ ጉዳዮች 
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የሕግ ጥስት የሚያስከትለው መዘዝ 
 
ከመዋለ ሕፃናት እስከ ሦስተኛ ክፍል ድረስ ላለ ተማሪ ለአምስት (5) ወይም ተጨማሪ ተከታታይ ወይም ድምር ቀናት ተማሪውን ከትምህርት ቤት ከማስወጣት 
ወይም ከማገድ በፊት ተማሪው የጦር መሣሪያ፣ አደንዛዥ ዕፅ ወይም ሌላ አደገኛ መሣሪያ ይዞ ካልተገኘ በቀር ወይም የተማሪው ባሕሪ የሌሎችን ተማሪዎች ደኅንነት 
ወይም የትምህርት ቤቱን ሠራተኞች አደጋ ውስጥ እንደሚከት እስካልታመነበትን ድረስ የበርካታ ድርብርብ የድጋፍ ሥርዓቶች (Multi-tiered Systems of 
Support (MTSS)). ልዩ ትምህርት ተማሪ የአሠራር ደንቦች ተፈጻሚ መሆን አለባቸው። (O.C.G.A. § 20-2-740) 
 
1. ትምባሆና የትምባሆ ውጤቶች 

 

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፡፡ 

 

 
 

ከላይ በተጠቀሰው የዲሲፕሊን ጉድለት ተጠያቂ ተማሪዎች ASPIRE (A Smoking Prevention Interactive Experience) program) ድረገጽ 

www.mdanderson.org/aspire በመጠቀም ስልጠና መውሰድ ይጠበቅባቸዋል። ተማሪው ስልጠናውን ስለማጠናቀቁ ለላከው አካል ሰርቲፊኬት 

ማቅረብ የጠበቅበታል። 

 

2. ሞባይል፤ ወኪቶኪ የመሳሰሉት የኤሌክትሮኒክ መሣሪያዎች 

 

ተማሪዎች ምንም ዓይነት የኤሌክትሮኒክ የግንኙነት መሣሪያን ፣ ፔጀሮች ፣ ቢፐሮች ፣ በሞባይል ስልኮች ፣ ስማርት ስልኮች ፣ ዎይኪ-ቶኪዎች እና መሰል 
መሣሪያዎችን በመደበኛ እና / ወይም በምናባዊ የማስተማሪያ ጊዜ (ከተፈቀዱ የትምህርት ዓላማዎች በስተቀር) ወይም በት / ቤት አውቶቡሶች ላይ 
አይጠቀሙም እና በት / ቤቱ የትምህርት ተልእኮ ውስጥ ጣልቃ መግባት ወይም ለደህንነት አደገኛ መሆን የለበትም።  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 ሰአት (ከትክክለኛው 
የትምህርት ቀን መጀመሪያ እስከ መጨረሻ ድረስ) ለተፈቀደ የትምህርተ አላማ በስተቀር ስልክ ሙሉ በሙሉ ማጥፋት (ድምጽ አልባ ወይም ንዝረት ላይ 
መሆን አይችልም) እና ከእይታ ማስወገድ (በት/ቤት በሚታዘዘው መሰረት) አለበት (2) ቴክስት አይፈቀድም ለተፈቀደ የትምህርት አላማ በስተቀር (3) ከባድ 
የህክምና ሁኔታ ወይም ሌላ ያልተለመደ ሁኔታ ያለባቸው ተማሪዎች መሳሪያ የመጠቀም አስፈላጊነቱ ከተረጋገጠ በኋላ በት/ቤቱ ርዕሰ መምህር መሳሪያውን 
የመጠቀም ልዩ ፈቃድ ይሰጣቸዋል፡፡ 
 
ወላች/አሳዳጊዎች በትምህርት ሰአት ለተማሪዎች መደወል፣ ኢሜል ማድረግ ወይም መልዕክት መላክ አይችሉም፡፡  በድንገተኛ ጊዜ ወላጅ/አሳዳጊ ተማሪውን 
በት/ቤቱ ስልክ ማግኘት ይችላል፡፡  በት/ቤት ጊቤ ላይ የኤሌክትሪክ መግባቢያ መሳሪያ ይዞ መገኘት ልዩ መብት ነው 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፣ 

 
 
 
 
 

የመጀመሪያ / መካከለኛ / ከፍተኛ ትምህርት ቤት ቅጣቶች 

ዝቅተኛ፡- 
 
 
 
ከፍተኛ፡- 

ደረጃ 1 - ምክክር 
ደረጃ 2 - ስልቶች (ገጽ 54-55 ይመልከቱ) 

ደረጃ 3 – ከ 1-3 ቀናት ከት/ቤት መታገድ 

ደረጃl 4 – ከ1-5 ቀናት መታገድ 

ደረጃ 5 – ከ 6-10 ቀናት መታገድ ከመተማመኛ ጋር 

http://www.mdanderson.org/aspire
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የመጀመሪያ / መካከለኛ / ከፍተኛ ትምህርት ቤት ቅጣቶች 

 

 

ከፍተኛ፡- 

ደረጃ 1 - ምክክር 
ደረጃ 2 - ስልቶች (ገጽ 54-55 ይመልከቱ) 

ደረጃ 3 – ከ 1-3 ቀናት ከት/ቤት መታገድ 

ደረጃl 4 – ከ1-5 ቀናት መታገድ 

ደረጃ 5 – ከ 6-10 ቀናት ከመተማመኛ ጋር መታገድ 

 

(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): 

• ብልግና፣ አጸያፊ፣ ጎጂ፣ ጨዋነት የጎደለው፣ ወሲባዊ ግልጽነት፣ የወሲብ ስራ ወይም አስፈሪ 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፡፡ 
 

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፡፡ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. የጦር መሳሪይ፤ ፈንጂና ሌሎች ጎጂ ነገሮች 

 

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. 
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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፡፡ 
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፡፡ 
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፣ 
ከጠመንጃ እና አደገኛ መሳሪያ በስተቀር (ምድብ I ይመልከቱ)፡፡ 
 

ምድብ III መሳሪያ: ቢላ/ሌላ መሳሪያ 
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)፣ 
ክብሪት፣ ላይተር፣ 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፡፡ 
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ለ. ተማሪዎች ሽጉጥ፤ ውሃ የሚረጭ ሽጉጥ፤ ክብሪት፤ የሲጋራ መለኮሻ፤ ላዘር ወይም ሌላ ማናቸውም ክፍሉን ወይም ትምህርት ቤቱን ፀጥታ የሚነሳ ነገር መጠቀም 

ወይም ይዘው መገኘት የለባቸውም። 

 

 
 

 
 

ማስታወሻ: ተማሪዎች በማናቸውም ጊዜ የጦር መሣሪያ መንካት የለባቸውም። ተማሪዎች ከጓደኞቻቸው የጦር መሣሪያ፤ ዕፅ ወይም ምንነቱ ያልታወቀ ነገር 

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

 

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

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

 

ሀ. ጉዳት የማያደርስ ጠብጫሪነት 

ተማሪዎች ሆን ብለው 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 

ዝቅተኛ፡- 
 
 
 

ከፍተኛ፡- 

ደረጃ 3– ከ 1-3 ቀናት ከት/ቤት መታገድ 

ደረጃ 4 – ከ 1-5 ቀናት መታገድ 

ደረጃ 5 – ከ 6-10 ቀናት ከመተማመኛ ጋር መታገድ 

ደረጃ 6 – ለረጅም ጊዜ መታገድ 

ደረጃ 7 – መባረር 

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

የመካከለኛ / ከፍተኛ ትምህርት ቤት ቅጣቶች 

 ደረጃ 6 – ለረዥም ጊዜ መታገድ 

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

የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት ቅጣቶች 

 
 

 

 

ከፍተኛ፡- 

ደረጃ 1 - ምክክር 

ደረጃ 2 - ስልቶች (ገጽ 54-55 ይመልከቱ) 

ደረጃ 3 – ከ 1-3 ቀናት ከት/ቤት መታገድ 

ደረጃl 4 – ከ1-5 ቀናት መታገድ 

ደረጃ 5 – ከ 6-10 ቀናት ከመተማመኛ ጋር መታገድ 

የመካከለኛ / ከፍተኛ ትምህርት ቤት ቅጣቶች 
 

 

 

 

 
ከፍተኛ፡- 

ደረጃ 1- ምክክር 
ደረጃ 2 - ስልቶች (ገጽ 54-55 ይመልከቱ) 

ደረጃ 3 - ከ 1-3 ቀናት ከት/ቤት መታገድ 

ደረጃ 4 - ከ1-5 ቀናት መታገድ 

ደረጃ 5 - ከ 6-10 ቀናት ከመተማመኛ ጋር መታገድ 

ደረጃ 6 - ለረጅም ጊዜ  መታገድ 

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

የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት ቅጣቶች 

ዝቅተኛ፡- 
 
 

 
ከፍተኛ፡- 

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

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

ተማሪዎች ሆን ብለው ከመምህር ፣ ከትምህርት ቤት አውቶቡስ ሾፌር ፣ ከትምህርት ቤት ባለሥልጣን ወይም ከሌላ ትምህርት ቤት ሰራተኛ ጋር ሆን ብለው 

አካላዊ ጥቃት አይፈጽሙም ፣ አያጠቁም ወይም በሌላ መንገድ አካላዊ ጉዳት አያደርጉም፤ በ O.C.G.A. §16-3-21በተገለጸው መሰረት እራሱን ለመከላከል 

ካልሆነ 

 
 

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

ይባረራል። (O.C.G.A. § 20-2-751.6) ሕጉ ከመዋዕለ ሕፃናት እስከ 12 ክፍል ባሉት ተማሪዎች ላይ ተፈጻሚ ይሆናል። የዲሲፕሊን ጉዳይ ሰሚው አካል 

የተባረረውን ተማሪ አማራጭ ትምህርት ቤት ሊመድበው ይችላል። ተማሪው የመጀመሪያ ደረጃ ወይም የመካከለኛ ደረጃ ከሆነ የዲሲሲፕሊን ሰሚው አካል 

ተማሪው ሁለተኛ ደረጃ ሲደርስ ተመልሶ እንዲመዘገብ ሊፈቅደለት ይችላል። ተማሪው ከመዋዕለ ሕፃናት እስከ ስድስተኛ ክፍል ከሆነ የዲሲፕሊን ሰሚው አካል 

ሁኔታውን አይቶ ተማሪው እንደገና እንዲመዘገብ ሊፈቅድለት ይችላል። 

 

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

 

* በዚህ የተማሪ ስነ-ምግባር - የተማሪ መብቶች እና ግዴታዎች እና የባህሪ እድገት መመሪያ መጽሐፍእንደተገለጸው “አደንዛዥ እጽ” ማለት ሁሉንም ግን በዚህ 

ሳያበቃ፣ ማለትም ፣ አልኮልን እና አልኮሆል መጠጦችን ፣ ማሪዋና ፣ የህክምና ማሪዋና ፣ የሐኪም የሚታዘዝ መድኃኒቶች ፣ ያለማዘዣ የሚሸጡ መድኃኒቶች ፣ 

መድኃኒቶች የሚመስሉ፣ በትንፋሽ የሚወሰዱ ፣ ክኒኖች ፣ እንክብልና ፣ ሰው ሠራሽ ንጥረ ነገሮችን እና በክፍለ-ግዛት ወይም በፌዴራል ሕግ መሠረት ሌሎች ሁሉም 

ሕጋዊ እና ሕገ-ወጥ መድኃኒቶች ወይም  ቁጥጥር የተደረገባቸው ንጥረ ነገሮች ፡፡  ለአካለ መጠን ያልደረሱ ልጆች አልኮል ፣ ማሪዋና እና ሌሎች አደንዛዥ እጾችን 

መጠቀም ህገ-ወጥ እና ጎጂ ነው፡፡ 

 

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

እነዚህ ነገሮችን ያየ ተማሪ ለአስተዳደሩ መጠቆም አለበት። 

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፡፡ 
 

 
 

 
  

የመካከለኛ / ከፍተኛ ትምህርት ቤት ቅጣቶች 

 

ከፍተኛ፡- 

ደረጃ 6 – ለረዥም ጊዜ መታገድ 

ደረጃ 7 – መባረር 

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

የመጀመሪያ / መካከለኛ / ከፍተኛ ትምህርት ቤት ቅጣቶች 

ዝቅተኛ 

ከፍተኛ 

ደረጃ 6 – ለረዥም ጊዜ መታገድ 

ደረጃ 7 – መባረር 

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

የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት ቅጣቶች 

ዝቅተኛ፡- 

 
ከፍተኛ፡- 

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

የመካከለኛ / ከፍተኛ ትምህርት ቤት ቅጣቶች 

ዝቅተኛ፡- 

ከፍተኛ፡- 

ደረጃ 6 – ለረዥም ጊዜ መታገድ 

ደረጃ 7 – መባረር 

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



 

31  

ለ. አደገኛ መድኃኒት/ዕፅ ተጠቅሞ ወይም ይዞ መገኘት 

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

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

መጋበዝ ማስገደድ የለባቸውም።ተማሪዎች የጥፍር ቀለም፤ ማስቲሽ፤ የጥፍር ቀለም ማስለቀቂያ፣ አልኮል ወዘተ ሆን ብለው ማሽተት በአፍንጫቸው መሳብ 

ወይም መቃም ወይም ሌላ ሰው ይህንን እንዲያደርግ ማባባል ወይም ማስገደድ የለባቸውም። 

 

 

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

ቤቱን ዲሲፕሊን ሰሚ አካል ሊጠይቅ ይችላል። 

 

1ኛ ጥፋት: ኛ 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፡፡ 

 

በሐኪም የታዘዙ መድኃኒቶች 

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 >የተማሪ ስነ-ምግባር-የተማሪ መብቶች እና ኃላፊነቶች እና የባህሪይ እድገት መመሪያ መጽሐፍ እንደተገለጸው፣ “ከአደንዛዥ ዕፅ ጋር 
የተዛመዱ ዕቃዎች” ቧንቧ ፣ የውሃ ቱቦዎች ፣ ክሊፖች ፣ የሚሽከረከሩ ወረቀቶች ፣ ሚመለኪያዎች ፣ ትናንሽ ሻንጣዎች ፣ መፍጫ ማሽኖች እና ሌሎች 
ከአደንዛዥ ዕፅ አጠቃቀም ጋር የተዛመዱ (ለምሳሌ የእንፋሎት እስክሪብቶዎች ፣ የእንፋሎት ማጠራቀሚያዎች ፣ ጁልሎች ፣ ወዘተ) ያጠቃልላል ግን በዚህ 
አያበቃም 

 

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

የተጠቀሰውን ይመልከቱ። 

 

የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት ቅጣቶች 

ዝቅተኛ፡- 
 
 

 
ከፍተኛ፡- 

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

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

የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት ቅጣቶች 

ዝቅተኛ፡- 

 
ከፍተኛ፡- 

ደረጃ 5 – ከ 6-10 ቀናት ከመተማመኛ ጋር መታገድ 

ደረጃ 6 – ለረጅም ግዜ መታገድ 

ደረጃ 7 – መባረር 

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

 

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

 

6. ንብረትን በተመለከተ 
 

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

ተማሪዎች በት / ቤቱ ውስጥ የሚገኙትን የት / ቤት ፣ የህዝብ ወይም የግል ንብረቶችን ለመጉዳት ፣ ለማስፈራራት ፣ ለማጥፋት ፣ ለማበላሸት ወይም 

ለማቃጠል አይሞክሩም። 

 

 

 
 

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

 

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

ተማሪዎች በስርቆት ውስጥ አይሳተፉም ፣ አይሞክሩም ወይም አያስፈራሩም ፣ ስርቆት በማታለል; ብዝበዛ; ዝርፊያ; ቤት-መሰርሰር; የተሰረቀ ወይም የጠፋ 

ንብረት መያዝ አይችሉም፡፡ 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 

ዝቅተኛ፡- 

 
ከፍተኛ፡- 

ደረጃ 3 – ከ 1-3 ቀናት ከት/ቤት መታገድ 
ደረጃl4 – ከ 1-5 ቀናት መታገድ 
ደረጃ 5 – ከ 6-10 ቀናት ከመተማመኛ ጋር መታገድ 

የመካከለኛ / ከፍተኛ ትምህርት ቤት ቅጣቶች 

 
ከፍተኛ፡- 

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

 

የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት ቅጣቶች 

አነስተኛ: 
 
 
ከፍተኛ፡- 

ደረጃ 2 - ስልቶች (ገጽ 54-55 ይመልከቱ) 
ደረጃ 3 – ከ 1-3 ቀናት ከት/ቤት መታገድ 
ደረጃ 4 – ከ 1-5 ቀናት መታገድ 
ደረጃ 5 – ከ 6-10 ቀናት መታገድ ከመተማመኛ ጋር 

የመካከለኛ / ከፍተኛ ትምህርት ቤት ቅጣቶች 

አነስተኛ: 
 
 
 
ከፍተኛ፡- 

ደረጃ 2 - ስልቶች (ገጽ 54-55 ይመልከቱ) 
ደረጃ 3 – ከ 1-3 ቀናት ከት/ቤት መታገድ 
ደረጃ 4 – ከ 1-5 ቀናት መታገድ 
ደረጃ 5 – ከ 6-10 ቀናት መታገድ ከመተማመኛ ጋር 
ደረጃ 6 – ለረጅም ግዜ መታገድ 
ደረጃ 7 – መባረር 

የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት ቅጣቶች 

አነስተኛ: 
 

 
ከፍተኛ:- 

ደረጃ 2 - ስልቶች (ገጽ 54-55 ይመልከቱ) 
ደረጃ 3 – ከ 1-3 ቀናት ከት/ቤት መታገድ 
ደረጃ 4 – ከ 1-5 ቀናት መታገድ 
ደረጃ 5 – ከ 6-10 ቀናት መታገድ ከመተማመኛ ጋር 
 

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

 

ሐ. መጽሐፍት፤ የሜዲያ ውጤቶችና የኮምፒውተር አጠቃቀም 

ተማሪዎች ኮምፒተርን እና ኮምፒተርን የሚመለከቱ መሣሪያዎችን እና ቁሳቁሶችን ጨምሮ የመማሪያ መፃህፍትን ፣ የሚዲያ ማእከል ቁሳቁሶችን ወይም 

በዲስትሪክቱ የተያዙ ቴክኖሎጅዎችን አያጠፉም ፣ አያበላሹም ፣ እና / ወይም አግባብ ባልሆነ መንገድ አይጠቀሙም፡፡ የቴክኖሎጂ አላግባብ መጠቀም 

የኢንተርኔትን ወይም የኢንትራኔትን ተገቢ ያልሆነ አጠቃቀም / መጥለፍን ያካትታል ፣ ግን በዚህ አይወሰንም፡፡ 

 

 

 
 

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

(በኮምፒውተር/ኢንተርኔት ተጠቅሞ ጥቃት ማድረስ)፣ የትምህርት ቤቱን ንብረት፣ ትምህርት ቤት ኔትዎርክ፣ ኢሜይል ሲስተም በመጠቀም ማስፈራራት 

እና/ወይም መጉዳት። 

 

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

 

ሀ. ዛቻ ማስፋራራት፤  

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

የለባቸውም። 

 

ማስታወሻ፡ የዲሲፕሊን ርምጃ ለመውሰድ የዓይን ምስክር አያስፈልግም። 

 

 

የመካከለኛ / ከፍተኛ ትምህርት ቤት ቅጣቶች 

አነስተኛ: 
 
 
 
ከፍተኛ:- 

ደረጃ 2 - ስልቶች (ገጽ 54-55 ይመልከቱ) 
ደረጃ 3 – ከ 1-3 ቀናት ከት/ቤት መታገድ 
ደረጃ 4 – ከ 1-5 ቀናት መታገድ 
ደረጃ 5 – ከ 6-10 ቀናት መታገድ ከመተማመኛ ጋር 
ደረጃ 6 – ለረጅም ግዜ መታገድ 
ደረጃ 7 – መባረር 
 

የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት ቅጣቶች 

አነስተኛ: 
 
 
ከፍተኛ:- 

ደረጃ 2 - ስልቶች (ገጽ 54-55 ይመልከቱ) 
ደረጃ 3 – ከ 1-3 ቀናት ከት/ቤት መታገድ 
ደረጃ 4 – ከ 1-5 ቀናት መታገድ 
ደረጃ 5 – ከ 6-10 ቀናት መታገድ ከመተማመኛ ጋር 
 

የመካከለኛ / ከፍተኛ ትምህርት ቤት ቅጣቶች 

አነስተኛ: 
 
 
 
ከፍተኛ:- 

ደረጃ 2 - ስልቶች (ገጽ 54-55 ይመልከቱ) 
ደረጃ 3 – ከ 1-3 ቀናት ከት/ቤት መታገድ 
ደረጃ 4 – ከ 1-5 ቀናት መታገድ 
ደረጃ 5 – ከ 6-10 ቀናት መታገድ ከመተማመኛ ጋር 
ደረጃ 6 – ለረጅም ግዜ መታገድ 
ደረጃ 7 – መባረር 

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

የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት ቅጣቶች 

አነስተኛ: 
 
 
ከፍተኛ:- 

ደረጃ 2 - ስልቶች (ገጽ 54-55 ይመልከቱ) 
ደረጃ 3 – ከ 1-3 ቀናት ከት/ቤት መታገድ 
ደረጃ 4 – ከ 1-5 ቀናት መታገድ 
ደረጃ 5 – ከ 6-10 ቀናት መታገድ ከመተማመኛ ጋር 
 

ደረጃ 6 ጥፋት የፈጸሙ ከ10 ቀን መታገድ ቅጣት በተጨማሪ ጉዳያቸው በዲሲፕሊን ሰሚ ኣካል መታየት ኣለበት። 
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ለ. ቀላል ድብድብ፤ ጠብ አጫሪነት፤ መማታት 

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

የለባቸውም። 

 

 

 
 

ሐ. መደባደብና መጋጨት 

ተማሪዎች በመምህራን ፣ በአስተዳዳሪዎች ፣ በአውቶቡስ ሾፌሮች ፣ በሌሎች በትምህርት ቤት ሰራተኞች ወይም ከትምህርት ቤት ጋር የተያያዙ ተግባራትን 

የሚከታተሉ ሰዎች ላይ እንደ የበለዘ አይን ፣ በከፍተኛ ሁኔታ ያበጡ ከንፈር ወይም ሌሎች የፊት ወይም የአካል ክፍሎች ፣ የአካል ክፍሎች ላይ ከፍተኛ ቁስሎች 

ወይም ጉዳቶችን የመሳሰሉ ከፍተኛ ወይም የሚታይ የሰውነት ጉዳት የሚያስከትሉ አካላዊ ግንኙነቶችን አያደርጉም። 

 

ማሳታወሻ፥ ዽርጊቱ በትምህርት ጽሕፈት ቤት ሠራተኛ ላይ አካል ጉዳት የማድረስ ሙከራን የሚያካትት ክሆነ ነገር ግን ምንም የ አካል ጉዳት ሳይደርስ ጥፋት 4ለ ን 

ይመልከቱ። 

 

 

 
 

መ. በመሣሪያ ማስፈራራት ወይም ጉዳት ማድረስ 

ተማሪዎች በአደገኛ መሣሪያ ወይም በአደገኛ ነገር ፣ በአስተማሪ ፣ በአስተዳዳሪ ፣ በአውቶቡስ ሾፌር ፣ በሌሎች የትምህርት ቤት ሠራተኞች ወይም ከትምህርት 

ቤት ጋር በተያያዙ ተግባራት ላይ ለሚገኙ ሌሎች ሰዎች ላይ ከባድ የአካል ጉዳት በሚያደርስ ወይም አደገኛ በሆነ መሣሪያ አይጠቀሙም ወይም አያስፈራሩም፡፡ 

 

የመካከለኛ / ከፍተኛ ትምህርት ቤት ቅጣቶች 

አነስተኛ: 
 
 
 

ከፍተኛ:- 

ደረጃ 2 - ስልቶች (ገጽ 54-55 ይመልከቱ) 
ደረጃ 3 – ከ 1-3 ቀናት ከት/ቤት መታገድ 
ደረጃ 4 – ከ 1-5 ቀናት መታገድ 
ደረጃ 5 – ከ 6-10 ቀናት መታገድ ከመተማመኛ ጋር 
ደረጃ 6 – ለረጅም ግዜ መታገድ 
ደረጃ 7 – መባረር 

የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት ቅጣቶች 

ዝቅተኛ:- 
 
 
ከፍተኛ:- 

አነስተኛ: ደረጃ 2 - ስልቶች (ገጽ 54-55 ይመልከቱ) 
ደረጃ 3 – ከ 1-3 ቀናት ከት/ቤት መታገድ 
ደረጃ 4 – ከ 1-5 ቀናት መታገድ 
ደረጃ 5 – ከ 6-10 ቀናት መታገድ ከመተማመኛ ጋር 
 

የመካከለኛ / ከፍተኛ ትምህርት ቤት ቅጣቶች 

አነስተኛ: 
 
 
 
 

ከፍተኛ:- 

ደረጃ 2 - ስልቶች (ገጽ 54-55 ይመልከቱ) 
ደረጃ 3 – ከ 1-3 ቀናት ከት/ቤት መታገድ 
ደረጃ 4 – ከ 1-5 ቀናት መታገድ 
ደረጃ 5 – ከ 6-10 ቀናት መታገድ ከመተማመኛ ጋር 
ደረጃ 6 – ለረጅም ግዜ መታገድ 
ደረጃ 7 – መባረር 
 ደረጃ 6-7 ጥፋት የፈጸሙ ከ10 ቀን መታገድ ቅጣት በተጨማሪ ጉዳያቸው በዲሲፕሊን ሰሚ ኣካል መታየት ኣለበት። 

የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት ቅጣቶች 

ዝቅተኛ:- 
 
ከፍተኛ:- 

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

የመካከለኛ / ከፍተኛ ትምህርት ቤት ቅጣቶች 

ዝቅተኛ:- 

 
ከፍተኛ:- 

ደረጃ 5 – ከ 6-10 ቀናት መታገድ ከመተማመኛ ጋር 
ደረጃ 6 – ለረጅም ጊዜ መታገድ 
ደረጃ 7 – መባረር 
 ደረጃ 6-7 ጥፋት የፈጸሙ ከ10 ቀን መታገድ ቅጣት በተጨማሪ ጉዳያቸው በዲሲፕሊን ሰሚ ኣካል መታየት ኣለበት። 

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

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። 

 

 
 

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

 

ረ. ለግልግል ጠብ ውስጥ ጣልቃ መግባት 

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

ያደርጋል። 

 

 

 
 

A. 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፡፡ 

 

ማሸማቀቅ 

 

ጉልበተኝነት ማለት፡ 

የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት ቅጣቶች 

ዝቅተኛ:- 
ከፍተኛ:- 

ደረጃ 6 – ለረጅም ጊዜ መታገድ 
ደረጃ 7 – መባረር 
 

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

የመካከለኛ / ከፍተኛ ትምህርት ቤት ቅጣቶች 

ዝቅተኛ:-
ከፍተኛ:- 

ደረጃ 6 – ለረጅም ጊዜ መታገድ 
ደረጃ 7 – መባረር 
 

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

የመጀመሪያ ደረጃ / ከፍተኛ ትምህርት ቤት ቅጣቶች፡ 

ዝቅተኛ:-
ከፍተኛ:- 

ደረጃ 6 – ለረጅም ጊዜ መታገድ 
ደረጃ 7 – መባረር 

የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት ቅጣቶች 

አነስተኛ: 
 

 
ከፍተኛ:- 

ደረጃ 2 - ስልቶች (ገጽ 54-55 ይመልከቱ) 
ደረጃ 3 – ከ 1-3 ቀናት ከት/ቤት መታገድ 
ደረጃ 4 – ከ 1-5 ቀናት መታገድ 
ደረጃ 5 – ከ 6-10 ቀናት መታገድ ከመተማመኛ ጋር 

የመካከለኛ / ከፍተኛ ትምህርት ቤት ቅጣቶች 

ዝቅተኛ:- 
ከፍተኛ:- 

ደረጃ 6 – ለረዥም ጊዜ መታገድ 
ደረጃ 7 – መባረር 

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

ደረጃ 6-7 ጥፋት የፈጸሙ ከ10 ቀን መታገድ ቅጣት በተጨማሪ ጉዳያቸው በዲሲፕሊን ሰሚ ኣካል መታየት ኣለበት። 
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(1) በሌላ ሰው ላይ ጉዳት ለማድረስ ሆን ተብሎ የሚደረግ ሙከራ ወይም ማስፈራሪያ ፣ ግልጽ ከሆነ የማስፈራራት ችሎታ ጋር አብሮ 
ሲሄድ; 

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

(3) ማንኛውም ሆን ተብሎ የተጻፈ ፣ የቃል ወይም የአካል ድርጊት፣ ምክንያታዊ ሰው ለማስፈራራት ወይም ለመተንኮስ የታሰበ 
እንደሆነ የሚገነዘበው እና፡- 

(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፡፡ 
 

የማሸማቀቅ ድርጊት የሚከተሉትን ያጠቃልላል። 

 

• በተረብ ወይም ቅጽል ስም በመስጠት በመሳደብ በመሳሰሉ መንገዶች በንግግር በምልክት ዛቻ ማስፈራራት 

• ስድብ ያልሆነ ስም መስጠት 

• በቀጥታ መግፋት ወይም መገፍተር 

• ለመጉዳትና ለማጥቃት መሞከር 

• ኢንተርኔት ኢሜይል፣ ፌስቡክ ቴክስት ሜሴጅ በመጠቀም አስፀያፊ ነገር ምስል በመላክ በ ተጠቂው ተማሪ ላ ይ  የሥነልቦና ጉዳት ማድረስ 

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

• የውሸት ሐሜት ማሠራጨት 

• ትኩር ጥምድ አድርጎ መያዝ 

• ማዋረድ 

• ማግለል 

• ማስገደድ ማስጨነቅ 

• የተማሪዎችን የሠራተኞን ፎቶ በካሜራ ቦሞባይል በማንሳት ማሠራጨት በኢንተርኔት ላይ መጫን 

• በቴክስት ሜሴጅ መዛት ማስፈራራት 

• ድረገጽ በመጠቀም ሐሜት ማሠራጨት 

 

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፣ 

• 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፣  

 

ማሸማቀቅና ማሳደድ 

 

ተማሪዎች ሌሎች ተማሪዎችን በንግግር ወይም በጉልበት ማሸማቀቅና ማሳደድ የለባቸውም። 

 

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፡፡ 

  

http://www.stopbullying.gov/
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ማሸማቀቅና ማሳደድ ለአብነትም 

 

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

ነው። 

• በ አደባባይ ማዋረድ 

•  ማኅበራዊ ማግለል  

 

 

ተማሪዎችን ለጥፋት መመልመል 

 

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

(O.C.G.A. § 16-5-61). 

ተንኮል መስራት ትንኮሳ ፣ በደል ወይም ውርደት የሚያካትት የአንድን ሰው ደረጃን ወደ ቡድን ለማስገባት ወይም ለማሳደግ ጥቅም ላይ የሚውል የሥርዓቶች እና 

ሌሎች እንቅስቃሴዎች ተግባር ነው:: አንድ ሰው ለመሳተፍ ፈቃደኝነት ምንም ይሁን ምን ተንኮል መስራት ይከሰታል። 

 

ለአብነትም 

 

• አካላዊ ወይም የቃል ጉዳት/ማዋረድ/መጎሳቆል፤ 

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

• በአደባባይ ለማዋረድ 

• ማግለልና መድሎ 
 

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

ድርጊቶችን መርምረው እንዳግባቡ ያስተናግዳሉ። 

 

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

 

ከመጀማሪያው ጥፋት ቀጥሎ የማሸማቀቅና የማሳደድ ጥፋት የሚከተሉት የዲሲፕሊን ርምጃዎችን ያስከትላል። 

 

• ማማከር; 

• ወደ ሌላ ክፍል አውቶቡስ ወይም ካፍቴሪያ መቀመጫ መመደብ 

• ወደ ሌላ ክፍል መመደብ 

• ለምርመራ መያዝ 

• ከትምህርት ቤት መታገድ 

• በዲሲፕሊን ሰሚ አካል ከትምህርት ቤት ውጭ መታገድ 

• በዲሲፕሊን ሰሚ አካል ከትምህርት ቤት መባረር 

• በዲሲፕሊን ሰሚ አካል ወደ ሌላ ትምህርት ቤት መመደብ 
 

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

 

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

ወደ ሌላ ትምህርት ቤት የመመደብ ርምጃ ሊወሰድባቸው ይችላል። (O.C.G.A. § 20-2- 751.4). 

 

ከጉልበተኝነት ሪፖርት በኋላ የሚመጣ ወይም የሚዛመድ ማንኛውም የበቀል እርምጃ በጥብቅ የተከለከለ እና ጠንካራ የቅጣት እርምጃን እንደሚያስከትል 

ትምህርት ቤቶች በግልፅ  ለሁሉም አካላት  ማሳወቅ አለባቸው፡፡ 

 

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 ፣ 94-96 ይመልከቱ፡፡ 

  

http://en.wikipedia.org/wiki/Ritual
http://en.wikipedia.org/wiki/Harassment
http://en.wikipedia.org/wiki/Abuse
http://en.wikipedia.org/wiki/Humiliation
http://en.wikipedia.org/wiki/Initiation
http://en.wikipedia.org/wiki/Social_group
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8. ስድነት ብልግና አለመታዘዝ መመሪያ አለመቀበል  

 

ሀ. ብልግና ወይም ጨዋነት የጎደለው ባሕሪይ 

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

ወይም በትምህርት ቤቱ ሥራ ላይ ተሳትፎ እያደረጉ ካሉ ሰዎች ጋር በሚነጋገሩበት ጊዜ ስድነት/ብልግና ቋንቋን ጨምሮ ሥነምግባር የጎደላቸው ወይም ተገቢ 

ያልሆነ ቋንቋን፣ ጠባይን ወይም የሰውነት እንቅስቃሴ ምልክቶችን የማይጠቀሙ መሆን አለባቸው። 

 

 
 

ለ. መመሪያን ለመቀበልና ለመታዘዝ ፈቃደኛ አለመሆን 

ተማሪዎች ከመምህራንና ሠራተኞች የሚሰጣቸውን ትዕዛዝ መቀበልና መታዘዝ አለባቸው። (ለአብነትም ከአንድ አካባቢ ዘወር እንዲሉ ወይም መረበሽ 

እንዲያቆሙ ሲነገራቸው መስማትና መታዘዝ አለባቸው።) 

 

 
 

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

 

ተማሪዎች ያለበቂ ምክንያት መቅረትን አይችሉም ወይም በመቅረት ውስጥ አይሳተፉም። የሚፈቀዱ መቅረቶች በዲስትሪክት ፖሊሲ JB የተገለጹ ሲሆን ይህም ተገቢ 

ሰነዶችን ማቅረብን ይጠይቃል፡፡  የ Georgia ሕግ እንደሚከተለው ነው፡ የግል ህመም; በቤተሰብ ውስጥ ከባድ ህመም ወይም ሞት; ሃይማኖታዊ በዓል; በ DeKalb 

ካውንቲ ት / ቤት ዲስትሪክት በተወሰነው መሠረት መገኘቱ አደገኛ ሊሆን የሚችልባቸው አጋጣሚዎች; በሕዝባዊ ምርጫ ውስጥ ለመምረጥ / ድምጽ ለመስጠት 

መመዝገብ; ለወታደራዊ አገልግሎት እና ለብሔራዊ ጥበቃ ምርመራዎች እና የአካል ምርመራዎች; እና ሌሎች እንደዚህ ያሉ መቅረት በሕግ ወይም በአከባቢው 

የትምህርት ቦርድ በተደነገገው መሠረት፡፡ የ Georgia ሕግ በሚከተሉት ሁኔታዎች ውስጥ ለሚገኙ መቅረት ልዩ አያያዝን ይሰጣል፡ 

 

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

ይሰጣቸዋል።። 

• በጆርጂያ ስቴት ጠቅላላ ጉባያ ተሳትፎ ያላቸው ተማሪዎች 

• በተማሪዎች Student Teen Election Program (STEP) ፕሮግራም የምርጫ መኮንን በመሆን በፈቃደኝነት የሚያገለግሉ ተማሪዎች ለሁለት ቀን ያህል 

የፈቀድላቸቃል። 

የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት ቅጣቶች 

ዝቅተኛ:- 
 
 

 
ከፍተኛ:- 

ደረጃ 1 - ምክክር 
ደረጃ 2 - ስልቶች (ገጽ 54-55 ይመልከቱ) 
ደረጃ 3 – ከ 1-3 ቀናት ከት/ቤት መታገድ 
ደረጃ 4 – ከ 1-5 ቀናት መታገድ 
ደረጃ 5 – ከ 6-10 ቀናት መታገድ ከመተማመኛ ጋር 

የመካከለኛ / ከፍተኛ ትምህርት ቤት ቅጣቶች 

አነስተኛ: 
 
 
 
 

ከፍተኛ፡- 

ደረጃ 2 - ስልቶች (ገጽ 54-55 ይመልከቱ) 
ይመልከቱደረጃ 3– ከ 1-3 ቀናት ከት/ቤት መታገድ 
ደረጃ 4 – ከ 1-5 ቀናት መታገድ 
ደረጃ 5 – ከ 6-10 ቀናት ከመተማመኛ ጋር መታገድ 
ደረጃ 6 – ለረጅም ጊዜ መታገድ 
ደረጃ 7 – መባረር 

የመጀመሪያ / መካከለኛ / ከፍተኛ ትምህርት ቤት ቅጣቶች 

አነስተኛ: 

 
 
ከፍተኛ: 

 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 

የመጀመሪያ / መካከለኛ / ከፍተኛ ትምህርት ቤት ቅጣቶች 

ዝቅተኛ፡- 
 
 

 
ከፍተኛ፡- 
 

ደረጃ 1 - ምክክር 
ደረጃ 2 - ስልቶች (ገጽ 54-55 ይመልከቱ) 
ደረጃ 3 – ከ 1-3 ቀናት ከት/ቤት መታገድ 
ደረጃ 4 – ከ 1-5 ቀናት መታገድ 
ደረጃ 5 – ከ 6-10 ቀናት መታገድ ከመተማመኛ ጋር 
 

ደረጃ 6-7 ጥፋት የፈጸሙ ከ10 ቀን መታገድ ቅጣት በተጨማሪ ጉዳያቸው በዲሲፕሊን ሰሚ ኣካል መታየት ኣለበት። 
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• የፍርድ ቤት ጉዳይ ያላቸው የማደጎ ተማሪዎች የቆዩበትን ያህል ስዓት 

 

2021-2022 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 ከመቅረት ጣልቃ ገብነት ማጠቃለያ ቅጽ በተጨማሪ በሦስቱ እና በስድስት ቀናት ደብዳቤዎች ታጅቦ ለትምህርት ቤቱ ማኅበራዊ ሠራተኛ ጥቆማ መቅረብ 

አለበት። 

 

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

60 ይመልከቱ።) ማስታወሻ፤ በስቴት ሕግ እንደተቀመጠው ተማሪዎች ያለምክንያት ከትምህርት ቤት እንዳይቀሩ የሚያስገድደውን ሕግ (O.C.G.A § 20-2- 690.1) 

የማያከብሩ ወላጆች ክ$25.00 እስከ $100.00 ዶላር ቅጣት፤ ከሰላሳ ቀን የማይበልጥ እሥራት; የኅብረተሰብ አገልግሎት ወይም ከአንድ የበለጠ ቅጣት በፍርድ ቤት 

ሊበየንባቸው ይችላል።አምስት ቀን ያለምክንያት ቀሪ ተመዝግቦ ወላጆች እንዲያውቁት ከተደረገ በኋላ እያንዳንዱ ቀሪ እራሱን የቻለ ጥፋት ሆኖ ይቆጠራል። በስቴት ሕግ 

እንደተቀመጠው ዕድሜአቸው ከ16-17 የሆነ ተማሪዎች በትምህርት ዘመኑ ትምህርት ለማቋረጥ የወላጅ ወይም የአሳዳጊ ፈቃድ ያስፈልጋል። (O.C.G.A. § 20-2-690.1). 

 

ያለምክንያት ትምህርት ቤት መቅረትን በተመለከተ የሚከተልውን ሰንጠረጅ ይመልከቱ። 

 

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

ደካማ የትምህርት ገበታ ላይ የመገኘት ባሕሪ ተማሪዎች ሦስተኛ ክፍልን ሲያጠናቅቁ የማንበብ ብቃታቸው ደካማ እንዲሆን ስለሚያደርግ ይህም በጊዜ የመመረቅ 
ዕድላቸውን የተመናመነ ያደርገዋል ~American Graduate ። 

 

10. ክፍል መፎረፍና የተሰጠ ተግባር አለመፈጸም 

 

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

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

 

የሚከተሉት በሁሉም ሁኔታዎች ላፈተማሉ፡-  

ተራ ቁጥሮች በደረሱ ኩነቶች መሠረት የትምህርት ቤቱ ርምጃ* 

*የመገኛ አካሄድ/ የሚመጣው ርምጃ በማንኛውም ጊዜ ሊቀየር ይችላል።  

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

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

አማካሪ ይላካል።  

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

ለመፈረም ትምህርት ቤቱ ተማሪ/ወላጅ የሚገኙበትን የስብሰባ መርሀግብር ያዘጋጃል። 

11+ 

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

ይላካሉ። ተማሪው የዐሥር (10) ቀናት አይኤስኤስ አማራጭ፣ የትምህርት ቤት/ዕቅድ ቦታ፣ ወይም የተመጣጣኝ ርምጃ አማራጭ 

ይሰጠዋል። 
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ማስታወሻ፤ ተማሪዎች ከትምህርት ቤት ስለቀሩ በተያያዘ ምክንያት ብቻ ከትምህርት ቤት ሊታገዱ አይችሉም። 
 

11. በክፍል ውስጥ መረበሽ 

 

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

 

 

 
 
12. ትምህርት ቤቱን መረበሽ 

 

ተማሪዎች የት/ቤት ቁሳዊ እና መጠነ ሰፊ የሆነ ረብሻን በሚያመጣ ወይም ሊያመጣ የሚችል እና/ወይም የሌሎች ተማሪዎችን ደህንነት በሚያሰናክሉ ተግባራት ውስጥ አይሳተፉም፡፡  
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 መደወልእና 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: 
 

 
ከፍተኛ፡- 

ደረጃ 2 - ስልቶች (ገጽ 54-55 ይመልከቱ) 
ደረጃ 3 – ከ 1-3 ቀናት ከት/ቤት መታገድ 
ደረጃ 4 – ከ 1-5 ቀናት መታገድ 
ደረጃ 5 – ከ 6-10 ቀናት መታገድ ከመተማመኛ ጋር 

የመካከለኛ / ከፍተኛ ትምህርት ቤት ቅጣቶች 

አነስተኛ: 
 

 
 
ከፍተኛ፡- 
 

ደረጃ 2 - ስልቶች (ገጽ 54-55 ይመልከቱ) 
ደረጃ 3 – ከ 1-3 ቀናት ከት/ቤት መታገድ 
ደረጃ 4 – ከ 1-5 ቀናት መታገድ 
ደረጃ 5 – ከ 6-10 ቀናት መታገድ ከመተማመኛ ጋር 
ደረጃ 6 – ለረጅም ጊዜ መታገድ 
ደረጃ 7 – መባረር 

የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት ቅጣቶች 

ዝቅተኛ፡- 
 
ከፍተኛ፡- 

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

የመካከለኛ / ከፍተኛ ትምህርት ቤት ቅጣቶች 

ዝቅተኛ፡- 
 
 
 

ከፍተኛ፡- 

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

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

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

• 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 በመደወልወይም 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. አሥነዋሪ አስጸያፊ ተግባር 

 

ተማሪዎች እርግማን ፤ ጸያፍ ፣ ብልግና ፣  አጸያፊ ቃላት ወይም ምልክቶች፣ በሌላ ሰው ላይ መትፋት; የብልግና ቁሳቁስ / የብልግና ሥዕሎች መያዝ እና ጸያፍ ወይም 

አጸያፍ አስተያየቶች ወይም ድርጊቶች የሚያካትት ግን በዚህ ያልተገደበ ሥነ ምግባር ውስጥ አይሳተፉም፡፡ በአፀያፊ ቋንቋ በአካል ጉዳተኝነት ፣ በዘር ፣ ጎሳ ወይም በፆታ 

ላይ በመመስረት መግለጫዎችን የሚያቃልል ያካትታል ግን በዚህ አይወሰንም፡፡ 

 

 

 
  

የመጀመሪያ ደረጃ ቅጣሮች: 

ዝቅተኛ፡- 
 
 
 

ከፍተኛ፡- 

ደረጃ 1 - ምክክር 
ደረጃ 2 - ስልቶች (ገጽ 54-55 ይመልከቱ) 
ደረጃ 3 – ከ 1-3 ቀናት ከት/ቤት መታገድ 
ደረጃ 4 – ከ 1-5 ቀናት መታገድ 
ደረጃ 5 – ከ 6-10 ቀናት መታገድ ከመተማመኛ ጋር 

የመካከለኛ / ከፍተኛ ትምህርት ቤት ቅጣቶች 

አነስተኛ: 
 
 
 

ከፍተኛ፡- 

ደረጃ 2 - ስልቶች (ገጽ 54-55 ይመልከቱ) 
ደረጃ 3– ከ 1-3 ቀናት ከት/ቤት መታገድ 
ደረጃ 4 – ከ 1-5 ቀናት መታገድ 
ደረጃ 5 – ከ 6-10 ቀናት ከመተማመኛ ጋር መታገድ 
ደረጃ 6 – ለረጅም ጊዜ መታገድ 
ደረጃ 7 – መባረር 

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

 

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

ቁጥጥር ሥር መዋል ቢሆን እምቢ ማለት አይችሉም። 

 

 

 
 

 

15. በተደጋጋሚ መዘግየት 

 

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

ርምጃ ያስወስዳል። 

የሚከተለው ሰንጠረዥ ያለ አሳማኝ ምክንያት በተደጋጋሚ መዘግየትን ይመለከታል። 

 

የመዘግየቶች ብዛት 
ለእያንዳንዱ መዘግየት በትምህርት ቤቱ የሚወሰድ ርምጃ* 

*ይህ መመሪያ በማናቸውም ጊዜ ሊለወጥ ይችላል። 

1 - 2 ለተማሪው ማስጠንቀቂያ ይሰጣል። መምህር ወላጆችን ያነጋግራል። 

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

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

የምክክር ስብሰባ ይጠራል። ወላጆች መተማመኛ ይፈርማሉ። 

11+ 

ተማሪው ለዲሲፕሊን ሰሚ አካል እና ISS ወይም ተመጣጣኝ ቦታ ይመራል። ለተመጣጣኝ ቀናት ከትምህርት ቤት ይታገዳል። 

ወላጅ በማነጋገር ተማሪው ወደ ትምህርት ቤቱ ካውንስለር ወይም ሶሻል ወርከር ይመራል። ተማሪው የዐሥር (10) ቀን መታገድ፤ 

አማራጭ ትምህርት ቤት ወይም ፕሮግራም መመደብ ወይም ተመጣጣኝ ቅጣት ይሰጠዋል። 

 

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

ተማሪ በየቀኑ ከትምህርት ቤት ለ10 ደቂቃ ካረፈደ ይህ መማር ካለበት የትምህርት ክፍለ ጊዜ ወደ 33 ሰዓት ያክል በዓመት ያመልጠዋል ~American Graduate። 
 
16. በትምህርት ቤት አውቶቡስ ውስጥ የሥነምግባር ጉድለት(51-53) 

 

ማሳሰቢያ፦  የአውቶቡስ የሚጠበቁ ነገሮችን/የአውቶቡስ ማቆሚያ ህጎችን/የአውቶቡስ ማትሪክስ (ገጽ 50-52) ይመልከቱ 

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

የሆነ ነገር መፈጸም የለባቸውም። ይህም ራዲዮ፤ ቴፕ፤ ሞባይል ወይም ማናቸውንም የማሽከርከር ሥራ የሚያስተጓጉል የኤሌክትሮኒክ መሣሪያ መጠቀም እንዲሁም 

ላዘር፤ መስታወት ወይም ሌላ አንፀባራቂ ነገር መጠቀም የለባቸውም። በትምህርት ቤቱ አውቶቡስ እና/ ወይም ተማሪው ወደ ትምህርት ቤት ሲሄድ (አውቶቡስ 

መቆሚያ/በሰፈር) አደጋ ካጋጠመው ወይም ከትምህርት ቤት ሲመለስ (አውቶቡስ መቆሚያ/በሰፈር) ትምህርት ቤቱ ቀጥታ ጣልቃ ሊገባ ይችላል። (የአውቶቡስ 

ማጣቀሻ ማትሪክሱን በገጽ 53 ይመልከቱ) 

 

የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት ቅጣቶች 

አነስተኛ: 
 
 

ከፍተኛ፡- 

ደረጃ 2 - ስልቶች (ገጽ 54-55 ይመልከቱ) 
ደረጃ 3 – ከ 1-3 ቀናት ከት/ቤት መታገድ 
ደረጃ 4 – ከ 1-5 ቀናት መታገድ 
ደረጃ 5 – ከ 6-10 ቀናት መታገድ ከመተማመኛ ጋር 

የመካከለኛ / ከፍተኛ ትምህርት ቤት ቅጣቶች 

አነስተኛ: 
 
 
 
 

ከፍተኛ፡- 

ደረጃ 2 - ስልቶች (ገጽ 54-55 ይመልከቱ) 
ደረጃ 3 – ከ 1-3 ቀናት ከት/ቤት መታገድ 
ደረጃ 4 – ከ 1-5 ቀናት መታገድ 
ደረጃ 5 – ከ 6-10 ቀናት መታገድ ከመተማመኛ ጋር 
ደረጃ 6 – ለረጅም ጊዜ መታገድ 
ደረጃ 7 – መባረር 

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

 

 

 
 

17. ከትምህርት ቤት ውጭ ወይም ከትምህርት ሰዓት ውጭ ሥነምግባር 

 

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 በኤሌክትሮኒክስ ግንኙነት አጠቃቀም ላይ ይመሰረታል ፣  እንዲህ ዓይነቱ የኤሌክትሮኒክ ድርጊት በትምህርት ቤት ንብረት ላይ ወይም 
በትምህርት ቤት ቁሳቁሶች የመነጨ ቢሆንም ወይም ባይሆንም የኤሌክትሮኒክስ ግንኙነቱ፡ት, if the electronic communication: 

(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: 

ዝቅተኛ፡- 
 
 
 
ከፍተኛ፡- 

ደረጃ 1 - ምክክር 
ደረጃ 2 - ስልቶች (ገጽ 54-55 ይመልከቱ) 
ደረጃ 3 – ከ 1-3 ቀናት ከት/ቤት መታገድ 
ደረጃ 4 – ከ 1-5 ቀናት መታገድ 
ደረጃ 5 – ከ 6-10 ቀናት መታገድ ከመተማመኛ ጋር 

የመካከለኛ / ከፍተኛ ትምህርት ቤት ቅጣቶች 

ዝቅተኛ፡- 
 
 
 
 
 

ከፍተኛ፡- 

ደረጃ 1 - ምክክር 
ደረጃ 2 - ስልቶች (ገጽ 54-55 ይመልከቱ) 
ደረጃ 3 – ከ 1-3 ቀናት ከት/ቤት መታገድ 
ደረጃ 4 – ከ 1-5 ቀናት መታገድ 
ደረጃ 5 – ከ 6-10 ቀናት መታገድ ከመተማመኛ ጋር 
ደረጃ 6 – ለረጅም ጊዜ መታገድ 
ደረጃ 7 – መባረር 
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ማስታወሻ፤ በትምህርት ቤቱ ለመመዝገብ የሚሞክር በወንጀል የሚጠየቅ ወይም የተከሰሰ ተማሪ (O.C.G.A. § 15-11-63) በተገለጸው መሠረት ለእንደገና ምደባ 

ሰላማዊ ትምህርት ቤቶችና የተማሪዎች ግንኙነት ዲፓርትመንት በቀጥታ ይመራል (ገጽ 60-61 ይመልከቱ) ። 

 

18. ቁማር 

ተማሪዎች በገንዘብ፤ በቁማር ካርዶች ወይም በማናቸውም ዘዴ ቁማር መጫወት የለባቸውም። የቁማር መጫወቻ ቁሳቁስ ይዘው መገኘት የለባቸውም። 

 

 
 

 
 

19. በተደጋጋሚ ሕግን መተላለፍ፤ የዲስፒሊን ቅጣትን አለመፈጸም  

A. ተደጋጋሚ ጥሰቶች/ሥር የሰደደ የስነምግባር ጉድለ 
ተማሪዎች የትምህርት ሂደቱን፣ የት/ቤቱን፣ የት/ቤት እንቅስቃሴዎች፣ በት/ቤት አውቶቡሶች ስርዐት የጠበቀ አካሄድ በተደጋጋሚ ወይም በከፍተኛ ሁኔታ 
በሚያቋርጥ ወይም በሚረብሽ ባህሪ ወይም የ የተማሪ ስነ-ምግባር ደንብ – የተማሪ መብት እና ግዴታ እንዲሁም የባህሪይ እድገት መመሪያ መጽሄትጥሰት የሆነ 
የት/ቤት ስራ ላይ አይሳተፉም።  “ሥር የሰደደ የዲሲፕሊን ችግር ተማሪ” ማለት በአከባቢው ያሉ ተማሪዎችን የትምህርት ሂደት የሚያደናቅፍ እና ሊደገም 
የሚችል  ባህሪን የሚያሳይ ተማሪ ተብሎ በሕግ ይገለጻል። የ የተማሪ ስነ-ምግባር ደንብ – የተማሪ መብት እና ግዴታ እንዲሁም የባህሪይ እድገት መመሪያ 
መጽሄትበተደጋጋሚ በመጣስ ሊገለጽ ይችላል፤ ሆኖም በሌላ ባህሪይም ሊገለጽ 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፣ RTI/SST፣ ቀና የስነምግባር ድጋፎች፣ የመልሶ ማቋቋም 
ልምምዶች፣ GRIP ወይም በተማሪው የባህሪ እቅድ ውስጥ ሌሎች ጣልቃገብነቶች በመምራት ድጋፍ ስለመሰጠቱ ትምህርት ቤቱ ተጨማሪ ማስረጃ ማቅረብ አለበት እና 

የመጀመሪያ ደረጃ ቅጣሮች: 

ዝቅተኛ:- 
ከፍተኛ:- 

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

የመካከለኛ / ከፍተኛ ትምህርት ቤት ቅጣቶች 

ዝቅተኛ:- 
 
ከፍተኛ:- 

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

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

የመጀመሪያ ደረጃ ቅጣሮች: 

አነስተኛ: 
 
 
ከፍተኛ:- 

ደረጃ 2 - ስልቶች (ገጽ 54-55 ይመልከቱ) 
ደረጃ 3 – ከ 1-3 ቀናት ከት/ቤት መታገድ 
ደረጃ 4 – ከ 1-5 ቀናት መታገድ 
ደረጃ 5 – ከ 6-10 ቀናት መታገድ ከመተማመኛ ጋር 

የመካከለኛ / ከፍተኛ ትምህርት ቤት ቅጣቶች 

አነስተኛ: 
 
 
 
 
ከፍተኛ:- 

ደረጃ 2 - ስልቶች (ገጽ 54-55 ይመልከቱ) 
ደረጃ 3– ከ 1-3 ቀናት ከት/ቤት መታገድ 
ደረጃ 4 – ከ 1-5 ቀናት መታገድ 
ደረጃ 5 – ከ 6-10 ቀናት ከመተማመኛ ጋር መታገድ 
ደረጃ 6 – ለረጅም ጊዜ መታገድ 
ደረጃ 7 – መባረር 

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

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

 

 
 

ለ. የትምህርት ቤት ወይም የትምህርት ጽህፈት ቤት ፕሮቤሽን መተላለፍ 

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

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

 

 

20. ፓርኪንግና የትራፊክ ሕግ መተላልፍ 

 

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

የማቆሚያ ቦታና ትኬት ማግኘትና መያዝ አለባቸው። ያለ ቲኬት ወይም የአገልግሎት ጊዜው ባለፈበት ትኬት መጠቅምና በጠቃላይ የትራፊግ ሕግ አለማክበር 

የተማሪዎች የሥነ-ሥርዓት መመሪያ፤ የተማሪዎች መብቶች እና ኃላፊነቶች እንዲሁም ባሕሪይ ማጎልበቻ መመሪያ መተላለፍ ነው። ፈቃዱ ጊዜ ከአለፈበት መታደስ 

አለበት። 
 

 
 

ማስታወሻ፤ ቅጣቱ የመንጃ ፈቃድ መቀማትና ተሽካርካሪውን ማስወገድ ሊሆን ይችላል። 
 

  

የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት ቅጣቶች 
ዝቅተኛ:- 
 
ከፍተኛ:- 

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

የመካከለኛ / ከፍተኛ ትምህርት ቤት ቅጣቶች 

ዝቅተኛ:- 
 
 
 
ከፍተኛ:- 

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

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

የመጀመሪያ / መካከለኛ / ከፍተኛ ትምህርት ቤት ቅጣቶች 

ዝቅተኛ:- 
 
 
 
ከፍተኛ:- 

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

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

ከፍተኛ የትምህርት ቤት ቅጣቶች፡ 

አነስተኛ: 
 
 
 
 
ከፍተኛ:- 

ደረጃ 2 - ስልቶች (ገጽ 54-55 ይመልከቱ) 
ደረጃ 3– ከ 1-3 ቀናት ከት/ቤት መታገድ 
ደረጃ 4 – ከ 1-5 ቀናት መታገድ 
ደረጃ 5 – ከ 6-10 ቀናት ከመተማመኛ ጋር መታገድ 
ደረጃ 6 – ለረጅም ጊዜ መታገድ 
ደረጃ 7 – መባረር 

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

 

ተማሪዎች እንዲጎበኙ ከትምህርት ቤቱ አስተዳዳሪ አስቀድሞ ፈቃድ ካልተሰጠ ፣ ወይም ትምህርት ቤቱ ከትምህርት ቤቱ ጋር የተዛመደ ተግባርን የሚያስተናገድ ፣ 

ለምሳሌ እንደ አካዴሚ ወይም የአትሌቲክስ እንቅስቃሴ ካልሆነ በስተቀር ተማሪዎች ከራሳቸው ትምህርት ቤት ውጭ ወደ ሌላ ትምህርት ቤት ግቢ አይገቡም፡፡  አንድ 

ተማሪ ቅዳሜና እሁድ ወይም ከትምህርት ሰዓት በኋላ ያለ ምንም እውቅና ወይም ፈቃድ በማንኛውም ትምህርት ቤት ወይም አውራጃ ህንፃ ውስጥ አይገባም ወይም 

አይቆይም። 

 

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

 

 

 
 

22. ሐሰተኛ መረጃ መስጠት 

 

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

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

ለትምህርት አስተዳደሩ የተሳሳተ መረጃ መስጠት የለባቸውም። 

 

 

 
 

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

 

ተገቢነት የሌለው አካላዊ ግንኙነት ወይም ወሲባዊ ትንኮሳ ወይም ሥነምግባር የጎደለው ወሲባዊ ባሕሪይ ማሳየት የለባቸውም። ይህም በተማሪዎች መካከል፤ 

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

እርቃን መሆን የመሳሰሉትን ማካሄድ ተገቢነት የለውም። 

  

የመጀመሪያ ደረጃ ቅጣሮች: 

ዝቅተኛ:- 
 
 
 
ከፍተኛ:- 

ደረጃ 1 - ምክክር 
ደረጃ 2 - ስልቶች (ገጽ 54-55 ይመልከቱ) 
ደረጃ 3 – ከ 1-3 ቀናት ከት/ቤት መታገድ 
ደረጃ 4 – ከ 1-5 ቀናት መታገድ 
ደረጃ 5 – ከ 6-10 ቀናት መታገድ ከመተማመኛ ጋር 

የመካከለኛ / ከፍተኛ ትምህርት ቤት ቅጣቶች 

አነስተኛ: 
 
 
 
 
ከፍተኛ:- 

ደረጃ 2 - ስልቶች (ገጽ 54-55 ይመልከቱ) 
ደረጃ 3 – ከ 1-3 ቀናት ከት/ቤት መታገድ 
ደረጃ 4 – ከ 1-5 ቀናት መታገድ 
ደረጃ 5 – ከ 6-10 ቀናት መታገድ ከመተማመኛ ጋር 
ደረጃ 6 – ለረጅም ጊዜ መታገድ 
ደረጃ 7 – መባረር 

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

የመጀመሪያ ደረጃ ቅጣሮች: 

ዝቅተኛ:- 
 
 
 
ከፍተኛ:- 

ደረጃ 1 - ምክክር 
ደረጃ 2 - ስልቶች (ገጽ 54-55 ይመልከቱ) 
ደረጃ 3 – ከ 1-3 ቀናት ከት/ቤት መታገድ 
ደረጃ 4 – ከ 1-5 ቀናት መታገድ 
ደረጃ 5 – ከ 6-10 ቀናት መታገድ ከመተማመኛ ጋር 

የመካከለኛ / ከፍተኛ ትምህርት ቤት ቅጣቶች 

አነስተኛ: 
 
 
 
 
ከፍተኛ:- 

ደረጃ 2 - ስልቶች (ገጽ 54-55 ይመልከቱ) 
ደረጃ 3 – ከ 1-3 ቀናት ከት/ቤት መታገድ 
ደረጃ 4 – ከ 1-5 ቀናት መታገድ 
ደረጃ 5 – ከ 6-10 ቀናት መታገድ ከመተማመኛ ጋር 
ደረጃ 6 – ለረጅም ጊዜ መታገድ 
ደረጃ 7 – መባረር 

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



 

47  

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። 

 

 

 
 

24. የተማሪ መታወቂያ ካርድ በተመለከት የዲሲፕሊን ጉዳዮች 

 

ተማሪዎች ያለመታወቂያ ትምህርት ቤት ግቢ ወይም ማንኛውም የትምህርት ቤት ዝግጅት መግባት አይችሉም። የትምህርት ጽሕፈት ቤቱ መመሪያ ካስተላለፈ 

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

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

 

 

 
 

 

 

የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት ቅጣቶች 

ዝቅተኛ:- 
 
ከፍተኛ:- 

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

የመካከለኛ / ከፍተኛ ትምህርት ቤት ቅጣቶች 

አነስተኛ: 
 
 
 
 
ከፍተኛ:- 

ደረጃ 2 - ስልቶች (ገጽ 54-55 ይመልከቱ) 
ደረጃ 3 – ከ 1-3 ቀናት ከት/ቤት መታገድ 
ደረጃ 4 – ከ 1-5 ቀናት መታገድ 
ደረጃ 5 – ከ 6-10 ቀናት መታገድ ከመተማመኛ ጋር 
ደረጃ 6 – ለረጅም ግዜ መታገድ 
ደረጃ 7 – መባረር 

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

የመጀመሪያ ደረጃ ቅጣሮች: 

ዝቅተኛ:- 
 
ከፍተኛ:- 

ደረጃ 1 - ምክክር 
ደረጃ 2 - ስልቶች (ገጽ 54-55 ይመልከቱ) 
ደረጃ 3 – ከ 1-3 ቀናት ከት/ቤት መታገድ 

የመካከለኛ / ከፍተኛ ትምህርት ቤት ቅጣቶች 
ዝቅተኛ:- 
 
 
 
ከፍተኛ:- 

ደረጃ 1 - ምክክር 
ደረጃ 2 - ስልቶች (ገጽ 54-55 ይመልከቱ) 
ደረጃ 3 – ከ 1-3 ቀናት ከት/ቤት መታገድ 
ደረጃ 4 – ከ 1-5 ቀናት መታገድ 
ደረጃ 5 – ከ 6-10 ቀናት መታገድ ከመተማመኛ ጋር 

https://www.dekalbschoolsga.org/hr/employee-relations/
mailto:titleixcoordinator@dekalbschoolsga.org
https://www.dekalbschoolsga.org/hr/employee-relations/
mailto:titleixcoordinator@dekalbschoolsga.org
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25. ተማሪዎች የአለባበስ ሥነሥርዓት መጣስ 

 

ተማሪዎች አግባብ ባልሆነ መንገድ አይለበሱም ወይም በሕገ-ወጥ መንገድ (ማለትም የጥይት መከላከያ አልባሳት ፣ ወዘተ) የሚለበሱ ተመሳሳይ ልብሶችን ት/ቤት 

ውስጥ ወይም በት / ቤት ዝግጅቶች ላይ አይለብሱም፡፡  ሁሉም ተማሪዎች ተገቢ አለባበስ እንዲኖራቸው እንዲሁም በዚህ መመሪያ ገጽ 80 ላይ የተገኘውን የተማሪ 

የአለባበስ ደንብ እና በአከባቢው የትምህርት ቤት መመሪያዎች ውስጥ የተዘረዘሩትን ማናቸውም ተጨማሪ ነገሮች ማክበር ይጠበቅባቸዋል፡፡ 

 

አለባበስ ደንብና ሥነሥርዓት በሚጥሱ ተማሪዎች የወሰዱ የዲሲፕሊን ርምጃዎች 

 

የጥፋት ብዛት የሚወሰዱ የዲሲፕሊን ርምጃዎች። 

የመጀመሪያ ጥፋት የቃል ተግሳፅና ወላጅ ማነጋገር፤ እርምት እስኪወሰድ ከትምህርት ማገድ 

ሁለተኛ ጥፋት ከወላጅ ጋር ምክክርና ሁለት ቀን ከትምህርት ቤት መታገድ 

ሦስተኛ ጥፋት 

ከወላጅ ጋር ምክክርና ዐሥር (10) ቀን ከትምህርት ቤት መታገድ 

ከተማሪው መታገድ ፋንታ ወላጆች ከተማሪው ጋር በክፍል እንዲገኙ ማደረግ። 

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

የዲስፕሊን ሰሚ አካል በመረጃ ላይ ተሥርመሥርቶ ጥፋቱ ክተረጋገጠ አማራጭ 

ትምህርት ቤት ሊመደብ ይችላል። 

 
26. አደጋ የሚያስከትል ተግባር 

 

ተማሪዎች በሚንቀሳቀስ የትምህርት ቤት አውቶቡስ መውጣትን ፣ ከትምህርት ቤት አውቶቡስ በአደጋ ጊዜ መውጫ መንገድ መውጣት (ድንገተኛ 
አደጋ በማይኖርበት ጊዜ) ፣ ከትምህርት ቤት ባለሥልጣናትን ለማምለጥ በመኪና ማቆሚያ ቦታ ወይም በማንኛውም የትራፊክ አካባቢ መሮጥ ፣ 
በህንፃዎች ጣሪያ ላይ መውጣት ፣ በግንባታ ቦታዎች ፣ በቦይለር ክፍሎች ፣ በሰገነቶች ላይ ወይም በአሳንሰር ማንሻ ውስጥ መገኘትን ጨምሮ፣ እርምጃ።
በራሳቸው ወይም በሌሎች ላይ አደጋ ወይም አካላዊ ጉዳት የሚያስከትሉ ድርጊቶችን፣  ማንኛውም የሚጥል ቡጢዎች ላልጠበቀው ተጎጂ  ፣ ወይም 
በራስ ወይም በሌሎች ላይ አካላዊ ጉዳት የማድረስ አቅም ያለው ማንኛውም ድርጊት አይፈጽሙም፡፡  ይህ ደንብ የሚተገበረው ደህንነቱ ያልተጠበቀ 
ባህሪ የሌላ ማንኛውንም ጥሰት ደረጃዎች ካላሟላ ብቻ ነው። 

 

 
  

የመጀመሪያ / መካከለኛ / ከፍተኛ ትምህርት ቤት ቅጣቶች፡ 

ዝቅተኛ:- 
 
ከፍተኛ:- 

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

ደረጃ 6-7 ጥፋት የፈጸሙ ከ10 ቀን መታገድ ቅጣት በተጨማሪ ጉዳያቸው በዲሲፕሊን ሰሚ ኣካል መታየት ኣለበት። 
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የዴካልፕ ካውንቲ ዲስትሪክት ትምህርት ቤት መጓጓዣ ከተማሪ አውቶቡስ ላይ እንዲፈጸሙ የሚጠበቁ ተግባራት 

 
አውቶቡስ ደኅንነትህን ጠብቅ ኃላፊነት ይሰማህ ሌሎችን አክብር 

አውቶቡስ እየጠበቅክ እያለህ 

 

በእግረኛው መንገድ ላይ ቁም 

መኪና እንዳይገጭህ ተጠንቀቅ 

የአውቶቡሱ ሹፌር የሚሰጠውን 

መመሪያ በጥንቃቄ አዳምጥ 

 10 ደቂቃ ቀድመህ ድረስ 

በአግባቡ ተሰለፍ 

ሳትጯጯህ እና ሥነ ሥርዓት 

ባለው መልኩ አውቶቡሱን ጠብቅ 

እጆችህን፣ እግርህን እና ዕቃዎችህን 

ለራስህ ያዝ እንዲሁም ከመተላለፊያ 

መንገድ ላይ ዞር አድርጋቸው 

ከግል ንብረት ከሆነ ቦታ ዞር በል 

ወደ አውቶቡሱ መግባት 

 

አውቶቡሱ ሙሉ በሙሉ እስኪቆም 

ጠብቅ 

ሥርዓት ይዘህ አውቶቡሱን ተሳፈር 

የእጅ መያዣውን ያዝ 

ቶሎ ብለህ ቁጭ በል እና ጠጋ በል 

ከተቀመጥክ በኋላ አትነሣ 

አውቶቡስ ሾፌሩን ሰላም በል 

ሌሎችን እና ንብረታቸውን አክብር 

የቤት ውስጥ ዓይነት ድምፅ 

ተጠቀም 

አውቶቡሱ ላይ መሳፈር 

 

ሁልጊዚዜ ቁጭ እንዳልክ ተጓዝ 

መተላለፊያ መንገዶችን እና የአደጋ 

ጊዜ መውጫዎችን አትጋርድ 

ራስህን እና ማናቸውንም ንብረትህን 

አውቶቡሱ ውስጥ ጠብቅ 

በባቡር መቁረጫ መንገዶች ላይ 
ጸጥ በል 

ምግብ እና የሚጠጣ ነገርን በቦርሳህ 

ያዝ 

የአውቶቡሱን ንጽሕና ጠብቅ 

ሥነ ምግባር የተሞላ ሥርዓትን 

ጠብቅና ተንቀሳቀስ 

እጆችህን፣ እግርህን እና ዕቃዎችህን 

ለራስህ ያዝ እንዲሁም ከመተላለፊያ 

መንገድ ላይ ዞር አድርጋቸው 

መስኮት ለመክፈት ፈቃድ ጠይቅ 

አግባብነት ያለውን ቋንቋ እና 

አርእስተ ጉዳይ ተጠቀም 

ከአውቶቡሱ መውረድ 

 

አውቶቡሱ እስከሚቆም ድረስ ቁጭ 

እንዳልክ ቆይ 

ሥርዓት ይዘህ ከአውቶቡሱ ውረድ 

በአውቶቡሱ ፊት ለፊት ተሻገር 

የእጅ መያዣን ያዝ 

ልክ በተመደበልህ መውረጃ ቦታ 

ላይ ከአውቶቡሱ ውረድ 

ንብረትህን አትርሳ 

ከአውቶቡስ ማቆሚያው ቦታ ሥነ 

ምግባር ጠብቀህ ዞር በል 

ባንተና ከፊት ለፊትህ ባለው ሰው 

መካከል የአንድ ክንድ ያክል ርቀት 

ያለው ክፍተት ጠብቅ 

የቤት ውስጥ ዓይነት ድምፅ 

ተጠቀም 

ከአውቶቡሱ ድንገት በአደጋ 

ምክንያት መውረድ 

 

ጸጥ በል 

ከአውቶቡስ ሹፌር የሚሰጡ 

መመሪያዎችን አዳምጥ 

ንብረቶችህን አውቶቡሱ ውስጥ 

ተዋቸው 

የአውቶቡሱ ሹፌር የሚሰጠውን 

መመሪያ በጥንቃቄ አዳምጥ 

ተገቢነት ሲኖረው ብቻ ሌሎችን 

አግዝ 

በፍጥነት ደኅንነትህን ጠብቀህ 

ከአውቶቡሱ ውረድ 
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የአውቶቡስ ፌርማታ ሕጎች 

ተማሪዎች ለደኅንነት ሲባል የአውቶቡስና የአውቶቡስ ማቆሚያ ሕጎች እዲያከብሩ ይጠበቃል። 

በአውቶቡስ ማቆሚያ 

• ካውቶቡስ ማሳፈሪያው 10 ደቂቃ ቀድሞ መድረስ 

• አውቶቡስን በመንገድ ዳር ቆሞ መጠበቅ 

• ከግለሰብ ንብረት ርቆ መቆም 

• በተሽከርካሪ መቆሚያ ላይ አለመቆም 

• ትራፊክ መጠንቀቅና ህጉን ማክበር 

• በፀጥታና በሥነሥርዓት መጠበቅ 

 

አውቶቡሱ ሲደርስ 

• አውቶቡሱ ጨርሶ እስኪቆም መጠበቅ 

• በፀጥታና በሥነሥርዓት መጠበቅ መሳፈር 

 

በአውቶቡስ ውስጥ 

• እስኪወርዱ ድረስ መቀመጥና መጠበቅ 

• በባቡር ማቋረጫ መስመር ላይ ፀጥታ መጠበቅ 

• ካሽከርካሪው ጋር መተባበር 

• ተማሪዎችን አለማሸማቀቅና ማሳቀቅ 

• አስፀያፊ ንግግር ወይም ባሕሪይ አይፈቀድም 

• ማጨስ ክልክል ነው። 

• መብላትና መጠበቅ ክልክል ነው። 

• መስረቅ ክልክል ነው። 

• በአውቶቡስ በርና መስኮት መንጠልጠል ክልክል ነው። 

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

• ሞባይል መጠቀም ክልክል ነው። 

• እንሰሳት ይዞ መግባት ክልክል ነው። 

• መሣሪያ ወይም ስለት ነገር ይዞ መግባት ክልክል ነው። 

• ከአውቶቡስ ወይም ወደ አውቶቡስ ዕቃ መወርወር ክልክል ነው። 

 

ከአውቶቡስ ሲወረድ 

• አውቶቡሱ ጨርሶ እስኪቆም ተቀምጦ መጠበቅ 

• ካውቶቡሱ በሥነሥርዓት መውጣት። 

• የአውቶቡስ ማቆሚያውን ለቅቆ መሄድ። 

• ከአውቶቡሱ ፊትለፊት ማቋረጥ። 

• የአውቶቡስ ማቆሚያውን በሥነሥርዓት ለቅቆ መሄድ። 

 

ከቤት ወደ ትምህርት ቤት ወይም ከትምህርት ቤት ወደ ቤት ሲመለሱ ወይም ባውቶቡስ ላይና በአካባቢው የሚክሰቱ የዲሲፕሊን ጥፋቶች የትምህርት ቤቱን ቀጥታ ጣልቃገብነት ሊያስከትሉ 

ይችላሉ (በሚከተለው ገጽ 52 ላይ የአውቶቡስ መግለጫውን ይመልከቱ)። 
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የአውቶቡስ ሪፈራል ማትሪክስ ለሁሉም ለሁለተኛ ደረጃ ተማሪዎች 

የሥነምግባር ጉድለት ወይም የአውቶቡስ ሕግ መጣስ አንደኛ ጥፋት ሁለተኛ ጥፋት ሦስተኛ ጥፋት 
አራተኛና ከዚያ 

በላይ ጥፋት 

አውቶቡሱን ማዘግየት ደረጃ 1 (ሁሉም) ደረጃ 2 (ሁሉም) ደረጃ 3 (ሁሉም) ደረጃ 4 (ሁሉም) 

በመቀመጫ ላይ አለመቀመጥ ደረጃ 1 (ሁሉም) ደረጃ 2 (ሁሉም) ደረጃ 3 (ሁሉም) ደረጃ 4 (ሁሉም) 

ራዲዮ ቴፕ ሲዲ አይፖድ ዔምፒ3 ያለ ጆሮ ማዳመጫ 

መጠቀም 
ደረጃ 1 (ሁሉም) ደረጃ 2 (ሁሉም) ደረጃ 3 (ሁሉም) ደረጃ 4 (ሁሉም) 

አውቶቡስ ውስጥ ጩኸት ደረጃ 1 (ሁሉም) ደረጃ 2 (ሁሉም) ደረጃ 3 (ሁሉም) ደረጃ 4 (ሁሉም) 

ፀያፍ ንግግር ስም መጥራት መሳደብ ደረጃ 1 (ሁሉም) ደረጃ 2 (ሁሉም) ደረጃ 3 (ሁሉም) ደረጃ 4 (ሁሉም) 

ማሸማቀቅ/ማዋከብ/አስፈራርቶ መመልመል ደረጃ 2 (ሁሉም) ደረጃ 3 (ሁሉም) 
አማራጭ ትምህርት 

ቤት*(MS/HS)) 

አማራጭ ትምህርት 

ቤት*(MS/HS)) 

ሌላ ተማሪን መምታት ደረጃ 2 (ሁሉም) ደረጃ 3 (ሁሉም) ደረጃ 4 (ሁሉም) ደረጃ 5 (ሁሉም) 

በአውቶቡስ ውስጥ ዕቃ መወርወር ደረጃ 2 (ሁሉም) ደረጃ 3 (ሁሉም) ደረጃ 4 (ሁሉም) ደረጃ 4 (ሁሉም) 

አአውቶቡስ መስኮት ዕቃ መወርወር /ንብረት ላይ ጉዳት 

ሳይደርስ 
ደረጃ 2 (ሁሉም) ደረጃ 3 (ሁሉም) ደረጃ 4 (ሁሉም) ደረጃ 4 (ሁሉም) 

ዕቃ ወደ ዉጭ በመወርወር ለመስረቅ መሞከር የንብረት ጉዳት 

ዋጋ $100 በታች 

ደረጃ 4 (ሁሉም) 

ጉዳት ከ$100 በታች 
ደረጃ 5 (ሁሉም) 

ደረጃ 5 (ES) 

ደረጃ 6 (MH) 

ደረጃ 5 (ES) 

ደረጃ 6 (MH) 

መደባደብ 
ደረጃ 4 (ES) 

ደረጃ 5 (MH) 

ደረጃ 5 (ES) 

ደረጃ 6 (MH) 

ደረጃ 5 (ES) 

ደረጃ 6 (MH) 

ደረጃ 5 (ES) 

ደረጃ 6 (MH) 

አልኮል አደገኛ መድኃኒት/ዕፅ መጠቀም ይዞ መገኘት ደረጃ 5 (ሁሉም) 
ደረጃ 5 (ES) 

ደረጃ 6 (MH) 

ደረጃ 5 (ES) 

ደረጃ 6 (MH) 

ደረጃ 5 (ES) 

ደረጃ 6 (MH) 

አልኮል አደገኛ መድኃኒት/ዕፅ መጠቀም ይዞ መገኘትና 

ማሠራጨት 

ደረጃ 5 (ES) 

ደረጃ 6 (MH) 

ደረጃ 5 (ES) 

ደረጃ 6 (MH) 

ደረጃ 5 (ES) 

ደረጃ 6 (MH) 

ደረጃ 5 (ES) 

ደረጃ 6 (MH) 

ዕቃ ወደ ዉጭ በመወርወር ለመዝረፍ መሞከር መሞከር 

የንብረት ጉዳት ዋጋ $100 በታች 

ደረጃ 5 (ES) 

ደረጃ 6 (MH) ጉዳት 

ከ$100 በታች 

ደረጃ 5 (ES) 

ደረጃ 6 (MH) ጉዳት 

ከ$100 በታች 

ደረጃ 5 (ES) 

ደረጃ 6 (MH) ጉዳት 

ከ$100 በታች 

ደረጃ 5 (ES) 

ደረጃ 6 (MH) 

በኢመርጀንሲ በር በኩል ለመውጣት መሞከር 
ደረጃ 5 (ES) 

ደረጃ 6 (MH) 

ደረጃ 5 (ES) 

ደረጃ 6 (MH) 

ደረጃ 5 (ES) 

ደረጃ 6 (MH) 

ደረጃ 5 (ES) 

ደረጃ 6 (MH) 

ሌላ ሰውን መጉዳት 
ደረጃ 5 (ES) 

ደረጃ 6 (MH) 

ደረጃ 5 (ES) 

ደረጃ 6 (MH) 

ደረጃ 5 (ES) 

ደረጃ 6 (MH) 

ደረጃ 5 (ES) 

ደረጃ 6 (MH) 

ሁለትና ከዚያ በላይ ሆኖ ሌላ ሰውን መጉዳት 
ደረጃ 5 (ES) 

ደረጃ 6 (MH) 
ደረጃ 5 (ES) 
ደረጃ 6 (MH) 

ደረጃ 5 (ES) 
ደረጃ 6 (MH) 

ደረጃ 5 (ES) 
ደረጃ 6 (MH) 

አመፅ መቀስቀስ 
ደረጃ 5 (ES) 

ደረጃ 6 (MH) 

ደረጃ 5 (ES) 

ደረጃ 6 (MH) 

ደረጃ 5 (ES) 

ደረጃ 6 (MH) 

ደረጃ 5 (ES) 

ደረጃ 6 (MH) 

መሣሪያ ይዞ መገኘት ከጦር መሣሪያ ሌላ 
ደረጃ 5 (ES) 

ደረጃ 6 (MH) 

ደረጃ 5 (ES) 

ደረጃ 7 (MH) 

ደረጃ 5 (ES) 

ደረጃ 7 (MH) 

ደረጃ 5 (ES) 

ደረጃ 7 (MH) 

ጦር መሣሪያ ይዞ መገኘት 
መባረር  

(ሁሉም) 

መባረር  

(ሁሉም) 

መባረር  

(ሁሉም) 

መባረር  

(ሁሉም) 

*O.C.G.A. § 20-2-751.4 

ደረጃ ቁጥር 1፤ 2 ፤ 3፤ 4 ጥፋቶች ካውቶቡስ መታገድን ያስከትላሉ። ክትምህርት ቤት መታገድን አያስከትሉም።  

ደረጃ ቁጥር 5፤ 6፤ 7 ጥፋቶች ከአውቶቡስ እና ከትምህርት ቤት መታገድን ያስከትላሉ። 

(ES) የአንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተማሪዎች ብቻ፣  (MH)  የመካከለኛ እና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት  ተማሪዎች፣ (ሁሉም) -የአንደኛ ደረጃ 

ትምህርት ቤት፣ የመካከለኛ እና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተማሪዎች
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የሥነ-ባሕሪይ ስትራቴጂዎች፣ የዲሲፕሊን አማራጮች እና የሚያስከትሉዋቸው ቅጣቶች  
 

በትምህርት ቤት ደረጃ የሚወስዱ ርምጃዎች 

 

እያንዳንዱ ትምህርት ቤት የተማሪዎች የሥነ-ሥርዓት መመሪያ፤ የተማሪዎች መብቶች እና ኃላፊነቶች እንዲሁም ባሕሪይ ማጎልበቻ መመሪያ መከተልና እንደጥፋቱ መጠን 

የዲሲፕሊን ርምጃዎች ተፈጻሚ መሆናቸውን ማረጋገጥ አለበት። 

 

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

በመገናኘት ስለ ዲስፒሊን አሳሳቢ ሁኔታዎች የመልእክት ልውውጥ ያደርጋል። 
 

ሠራተኞች ቀጥሎ በተመለከተው መልኩ ምክክር ሊያከናውኑ ይችላሉ።  

መምህር/ተማሪ 

መምህር/ወላጅ  

መምህር/ካውንስለር መምህር/ተማሪ/አስተዳደር  

መምህር/ተማሪ/ካውንስለር/ወላጅ አስተዳደር/ተማሪ  

አስተዳደር/ወላጅ 

ቴሌኮንፍረንስ ከአስተዳደር/ወላጅ ጋር ቴሌኮንፍረንስ ከመምህር/ወላጅ ጋር ሌሎች አስፈላጊ አካላት ጋር 

 

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

የትምህርት ስኬታማነትን የሚያግዝ ግንኙነት መገንባት  

ስለሚጠበቁ ነገሮች መወያየት፣ የመማሪያ ክፍል ደንቦች እና የሚጠበቁ ነገሮችን መከለስ  

በዓይን መቃኘት  

በቅርበት፣ በከፍተኛ ደረጃ ክትትል ማድረግ  

የቃል ማስጠንቀቂያ፣ የቅድመ ማስተማሪያ የሚጠበቁ ነገሮች ምክር  

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

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

የማስተካከያ መልመጃዎች  

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

 

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

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

ዒላማ የተደረበባቸው የሥነ ባሕሪይ 

ውሎች  

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

ክህሎቶችን ለማዳበር የሚያስችል ጽሑፍበጽሑፍ የተደረገ የተማሪ ውል ወይም ዕቅድ  

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

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

ብቻ ግን አይወሰንም።  

የሙከራ ጊዜ ወል  ባሕሪይን ለማሻሻል መወሰድ ያለባቸው ርምጃዎች በዝርዝር የሚያሳይ የጽሑፍ ማስረጃ እና በትምህርት ቤቱ 

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

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

ወደ ትምህርት ቤት እንዳይገባ መከልከል  በትምህርት ቤት ግቢ ውስጥ ክፍል ውስጥ የሚረብሹ ወይም አስቸጋሪ የሆኑ ተማሪዎች ረብሻውን የፈጠሩበት 

ክፍለ ጊዜ እስኪያልቅ ድረስ እንዲቆዩ የሚደረግበት ቦታ  

ድርድር ማድረግ  ግጭቶችን ለማደራደር ሪፈር ማድረግ  

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

የዲስፒሊን ማስጠንቀቂያ ለወላጆች 

መስጠት 

እገዳን ለመከላከል የመልካም ባሕሪይ ለተወሰነ ጊዜ የዲስፕሊን ጥፋት በጽሑፍ መስጠት 

የአፈፃፀም ሪፖርት  የአፈፃፀም ሪፖርት ወይም የሥራ ዝርዝር ወረቀት በተማሪ እና ለወላጆቹ የተማሪውን የትምህርት እና ባሕሪይ 

ማሻሻያ በእያንዳንዱ የትምህርት ክፍል በተወሰነ ጊዜ ለመለካት እንዲችሉ እድል ይፈጥራል።  

ሪፈር ማድረግ  ከትምህርት ቤት አማካሪ፣ የተማሪ ድጋፍ ቡድን፣ የተማሪ ድጋፍ አገልግሎት፣ የትምህርት ቤት ማኅበራዊ ሠራተኛ፣ 

አይኢፒ ክለሳ፣ የክትትል ሠራተኛ ወይም አግባብነት ላለው ሠራተኛ መምራት።  

ትግበራን መገደብ  በትምህርት ቤት ተግባራት እና በተጓዳኝ እንቅስቃሴዎች እዳይሳተፍ መከልከል ወይም የጋራ የሆኑ የትምህርት ቤት 

ቦታዎችን ወይም ሌሎች የትምህርት ቤት አካላትን እንዳይጠቀም መከልከል  

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

በማስተካከል እና ግንኙነታቸውን ለማስተካከል ሊወስኑ ለማስቻል በሰለጠነ አመቻች የሚመራ ሂደቱ የተስተካከለ 

ርምጃ  

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

ከትምህርት ቤቱ ሠራተኞች ጋር ማቀራረብ  ከትምህርት ቤት ሠራተኞች ጋር መገናኘት እና ከሌሎች ግለሰቦች ጋር በማገናኘት የተማሪውን ባሕሪይ ግምት 

ውስጥ ማስገባት እና ምክረ ሃሳብ መስጠት  
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የአደንዛዥ ዕፅ አላግባብ መጠቀም ትምህርት እና 

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

በተወሰነ ጊዜ ውጪ መቆየት  ተማሪውን ትምህርት የመከታተል መብት በጊዜያዊነት መከልከል  

 
አጠቃቀማቸው በትምህርት ቤት የሚወሰን ተጨማሪ የዕርምት ርምጃዎች 

ተናጥል መረጃዎች/ በመምህር ተመዝግበው የተያዙ/   

መልካም ሥነምግባርን ቆጥሮ መፈፀም 

ወደ ማኅበረስብ ትምህርት ቤቶች ሪፈራል    

የማማከር አገልግሎት    

ጥብቅ ቁጥጥርና ክትትል /ክፍል መቀየር    

ወደ ትምህርት ቤቱ ሳይኮሎጂስት መላክ 

እንቅስቃሴ መገደብ     መምራትና መግራት 

በክፍልና በአውቶቡስ ላይ መቀመጫ መቀየር  

ወላጆች ወደ አውቶቡስ ተማሪውን እንዲሸኙ ማድረግ / ጉብኝት 

ዕቅድ 504 ተብሎ የሚጠራውን ፕሮግራም መከለስ 

ወደ ትምህርት ቤት ነርስ ሪፈር ማድረግ    

የሥነምግባር ምዘና መጻፍ  

አቅድ ለውጥ       

*የትምህርት ቤት ቀንን መቀየር 

ለተጨማሪ ለውጦች የ IEP/ክፍል 504 ዕቅድን መጎብኘት   

ከድርጅቱ ውጭ መሳተፍ (ከወላጆች የሚመነጭ)   

ግምገማ  

 

*በእርካብ ደረጃ 3 ላይ ያሉትን የማረቂያ ድጋፎች ሙሉ በሙሉ ተግባር ላይ መዋላቸው ከተረጋገጥ እና በሰነድ ተደግፎ ከቀረበ በኋላ ብቻ ተፈጻሚ የሚሆን 
ወይም IEP ወይም 504 ዕቅድ ከተፈጠረና ይህ መፍትሔ አዋጭ ስለመሆኑ ከስምምነት ከደረሰብ ብቻ ተፈጻሚ ይሆናል። 

 

በትምህርት ቤት የሚወሰዱ ርምጃዎች 

 

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

 

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

ደረጃ 4                       ከትምህርት ቤት 1-5 ቀናት የሚሰጥ እገዳ፣ በትምህርት ቤት የሚደረግ እገዳ  

ደረጃ 5                       ከ 6-10 ቀናት ማገድ (ከውሉ ጋር)፣ ሊላማ ከተደረገበት ባሕሪይ ውል ጋር በትምህርት ቤት የሚሰጥ እገዳ  

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

ደረጃ 7     ከትምህርት ቤት ማስወጣት/ ችሎት መሰየም አስፈላጊ ሲሆን የዲስትሪክቱ የሚደረግ 
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የዲሲፕሊን ርምጃዎች ዓይነት ትርጉም 

ከትምህርት ቤት ውስጥ መታገድ 

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

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

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

ላብራቶሪ ትምህርት እንዲፈቀድለት ማድረግ ይችላል።።የዳይሬክተሩ ውሳኔ የመጨረሻ ይሆናል። 

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

ከትምህርት ቤት ውጭ መታገድ 

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

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

ትምህርት ተማሪው ወይም ወላጆች ትምህርት ቤቱን በመጠየቅ ተማሪው መሸፈን ይችላል። 

“የረጅም ጊዜ እገዳ “ማለት 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። 

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

ማስተላለፍ ይችላል።ይህም የፌደራል ወይም የስቴት ሕግ መተላለፍን አይጨምርይም።  

መባረር 

“ 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። 

ተለዋጭ ትምህርት ቤት 

ለዐሥር (10) ቀናት ያህል ከትምህርት ቤት የታገደ ተማሪ ለትምህርት ወይም ለምክር ተለዋጭ ትምህርት ቤት ሊመደብ ይችላል። ተለዋጭ ትምህርት ቤቱ ተማሪው 

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

ሁሉ ማጠናቀቅ አለበት። ወደ መደበኛ ትምህርት ቤቱ መመለስ ወይም ከመደበኛ ትምህርት ውጭ ያሉትን ፕሮግራሞች መሳተፍ ላይፈቀድለት ይችላል። 

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

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

ትምህርት ቤት ለመመለስ የሚሞክሩ ተማሪዎች በሌላ የትምህርት ቢሮ ኃላፊው ወይም ተወካዩ በሚያፀድቁት ተመጣጣኝ ተለዋጭ ትምህርት ቤት ትምህርታቸውን 

ካልተከታተሉ በስተቀር ተመለሰው በተለዋጭ ትምህርት ቤት እንዲመደቡ ይደረጋል። እንዲሁም፣ ተማሪው/ተማሪዋ ወደ ቀደመ ትምህርት ቤቱ/ቤቷ ቀድሞ መልሶ መግባት 

በጉዳይ ሰሚው መኮንን ውሳኔ መሠረት እንዲመለስ ይፈቀዳል።  
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ፕሮቤሽን 

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

የዲሲፕሊን ርምጃ የተወሰደበት ተማሪ በትምህርት አስተዳደሩ፤ በዲሲፕሊን ሰሚ አካል ወይም በትምህርት ቦርዱ ፕሮቤሽን ሊሰጠው ይችላል። ፕሮቤሽ የተሰጠው ተማሪ 

የዲሲፕሊን ጥፋት ከተገኘበት በትምህርት ጽሕፈት ቤቱ ከባድ የዲሲፕሊን ርምጃ ይወሰድበታል። ተማሪው ቀጠናውን ያጠቃለለ ፕሮቤሽን ይህም እስከ መታገድ የሚደርስ 

ተጨማሪ ቅጣት ሊደደርስበት ይችላል። 

 

በትምህርት ቤት እንቅስቃሴ ተሳትፎን መገደብ 

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። 

ለጥፋት ተባባሪነት 

በመረጃ መሠረት ተማሪዎች ሌሎች ተማሪዎችን የተማሪዎች የሥነ-ሥርዓት መመሪያ፤ የተማሪዎች መብቶች እና ኃላፊነቶች እንዲሁም ባሕሪይ ማጎልበቻ መመሪያ 

እንዲተላለፉ ማለትም በማቀድ፤ በማገዝ፤ በመምከር፤ በመገፋፋትና በማደፋፈር ተባባሪ ሆነው በሚገኙበት ወቅት በጥፋት ተባባሪነት ተጠያቂ ናቸው። የጥፋት 

ተባባሪዎች ከዋና የዲሲፕሊን ጥፋተኞች ተመሳሳይ የዲሲፕሊን ርምጃ ይወሰድባቸዋል። 

 

ራስን መከላከል 

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 

በየተማሪዎች የሥነ-ሥርዓት መመሪያ፤ የተማሪዎች መብቶች እና ኃላፊነቶች እንዲሁም ባሕሪይ ማጎልበቻ መመሪያ የተጠቀሱት ጥፋቶች የመፀዳጃ ቤትና የሎከር አጠቃቀም 

ጭምር ይመለካታሉ። ተማሪዎች የመፀዳጃ ቤት ሰላም፤ ፀጥታና ንጽሕና መጠበቅ አለባቸው። ተማሪዎች በመፀዳጃ ቤት አካባቢ አስጊ የሆኑ ነገሮች ወይም የንፅሕና 

ጉድለት ሲመለከቱ ለትምህርት አስተዳደሩ ሪፖርት ማድረግ አለባቸው። 

 

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

 

 

የተማሪዎች የዲስፕሊን አርምጃ አወሳሰድና ይግባኝ አጠያየቅ ሂደት 
 

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

ለመድረስ የሚጠይቀው ሂደት እንደ የመታገድ ወይም መባረር ጊዜ ርዝመት ይለያያል። የዩናይትድ ስቴትስ ከፍተኛ ፍርድ ቤት መሠረት አሥር ቀንና ክዚያ በታች ትምህርት 

ቤት ለማገድ አነስተኛ ሂደት በቂ ነው ተብሎ ይታመናል። 

 

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

ክፍሎች በዝርዝር ቀርበዋል። 

 

 

በትምህርት ቤት አስተዳደር የመታገድ ርምጃ የዲሲፕሊን ሂደት 

 

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

በፊት በትምህርት አስተዳደር የመታገድ ርምጃ የዲሲፕሊን ሂደት ይታያል። የዲሲፕሊን ጥፋቱ ክዐሥር ( 10) ቀን በላይ ከትምህርት ቤት መታገድ የሚያስከትል ከሆነ 

በርእሰ መምህሩ አማካይነት ለረጅም ጊዜ እገዳ ወይም ለመባረር ወደ ዲሲፕሊን ሰሚ አካል መመራት 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፡፡ 
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የዲስፕሊን 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 / 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፡፡ 

 

በትምህርት ጽህፈት ቤት የዲሲፕሊን ሂደት 

በአካል እና በምናባዊ ዲስትሪክት የፍትህ ሂደት ችሎቶች የተማሪን ስነምግባር ጥሰት በተመለከተ ማስረጃ በሚሰማ በችሎቱ ባለሥልጣን ይከናወናል ፣ ጥፋቱ ከተረጋገጠ 

ከአሥር 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፡፡ 

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 
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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፡፡ 

 

ለዲካልብ የትምህርት ቦርድ የሚቀርብ ይግባኝ  

 

የይግባኝ ጥያቄዎች ከአቤቱታ መኮንኑ ውሳኔ በሃያ (20) የቀን መቁጠሪያ ቀናት ውስጥ በጽሑፍ ለዋና ተቆጣጣሪ መቅረብ አለባቸው፡፡  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። 

 

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

ወጪ ትራንስክሪብት ሊጠይቅ ይችላል 

 

በዲሲፕሊን ስብሰባ ላለመሳተፍ ጥያቄ ማቅረብ 

የትምህርት ጽሕፈት ቤት የዲሲፕሊን ውሳኔ ሂደት ላይ ላለመሳተፍና በሚወሰነው ውሳኔ ሁሉ ለመስማማት ውላጆች ለዚሁ የተዘጋጀውን መጠየቅያ በመፈረም 

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

አካል ጉዳት ያለባቸው ተማሪዎች 

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፡ 

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

እንደነብርርና እንዳልነበ ወይም በሌላ ሰው ላይ ጉዳት አድርሶ እንደነበር ወይም እንዳልነብር ያረጋግጣሉ። መልሱ አዎን ክሆነ በሀና በለ የተጠቀሰውን 

ይመለከቱ። መልሱ አይደለም ከሆነ ወደ ተራ ቁጥር 2 ይለፉ። 

ሀ. የልዩ ትምህርት ርእሰ መምህርሩ ወዲያውኑ እንዲያውቁት የደረጋል። 

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

• የተግባር መርሃ ግብርም ያዘጋጃሉ። 

ለ. የልዩ ትምህርት አንቀጽ 504 የሚመለክታቸው ሠራተኞች ድንገተኛ ውሳኔ የሚሻ ጉዳይ ከገጠማቸው ወዲያዉኑ ትምህርት ቤቱን ያሳውቃሉ። 
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2. የልዩ ትምህርት መምህር (ራን) የአይኢፒ ጉዳይ ኃላፊ ወይም የክፍል 504 ሊቀመንበር ስለተፈጠረው ክስተት ማወቅ ይኖርበታል።  

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. የአካል ጉዳተኞ የመማር መብቶች ድንጋጌዎች 2004 IDEA /2004/ እንደተጠበቁ ሆኖ የተማሪው ባሕሪይ ከአካል ጉዳቱ ጋር የተያያዘ ካልሆነ ተማሪው ወደ መደበኛ 

የትምህርት ጽሕፈት ቤት ዲሲፕሊን ሰሚ አካል ይመራል። የተማሪው ባሕሪይ ከአካል ጉዳቱ ጋር የተያያዘ ከሆነ ተማሪው በሚመደብበት ሁኔታ ላይ በነፍስወከፍ 

ትምህርት ክፍል ኮሚቴ IEP ወይም በክፍል 504 ሰብሳቢ ውሳኔ ላይ ይደረሳል። 
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አማራጭ የተማሪ ምደባ 

በቁጥጥር ሥር ወይም በማረሚያ ቤት ለቆዩ ተማሪዎች ምደባና ልዩ ልዩ ሁኔታዎች 

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

ተማሪዎች በትምህርት ቤት መገኘት ለሰዎችና ለንብረት አደገኛ ሊሆን ይችላል። በቁጥጥር ሥር ወይም በማረሚያ ቤት ለቆዩ ተማሪዎች ምደባና ልዩ ልዩ ሁኔታዎች እነዚህ 

ተማሪዎች ወደ መደበኛ ትምህርት ቤት ወይም ተለዋጭ ትምህርት ቤት በሚመለሱበት ሁኔታን አስመልክቶ ፕሮቶኮል ተዘጋጅቷል። DeKalb ካውንቲ ትምህርት ጽሕፈት 

ቤት እነዚህ ተማሪዎች የትምህርትና ማኅበራዊ ክህሎታቸውን አሳድገው ወደ መደበኛ ትምህርት እንዲመለሱ የሚያበቃቸው እድሎች ያመቻቻል። በዚህ ጉዳይ ላይ ቀዳሚ 

ትኩረት የሚሰጣቸው ጉዳዮች የተማሪው የትምህርት ፍላጎትና የሌሎች ተማሪዎችና ሠራተኞች ፀጥታና ሰላም ናቸው። 

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

ሊስተናገዱ ይችላሉ። ዕቅዱ ለምሳሌ ተማሪው በተወሰነ የዕድሜ ክልል ከሚገኙ ተማሪዎች ጋር፣ ከጥቃቱ ሰለባ ወይም ጥቃት የደረሰበትን ልጅ የሚያውቁ ሌሎች ሕፃናት 

አጠገብ  እንዳይገናኝ ማድረግ ወይም ሁልጊዜ በሌላ ዐዋቂ ሰው 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፡

፡ 

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

አስፈላጊ መረጃ ከወላጆችም ጭምር በመሰብሰብና በመከለስ የምደባ ውሳኔ ላይ ይደረሳል። ወላጆችና ተማሪው በዚህ ክለሳ ላይ በመገኘት የበኩላቸውን አስተያየት ሊሰጡ 

ይችላሉ። ጠበቃው መሳተፍ አይችልም።  

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

ዉስጥ ማቅረብ ይጠበቅባቸዋል። የተማሪዎች ዲስፕሊን ጉዳዮች አጣሪ ኮሚቴ ተጠሪነቱ ለሰላማዊ ትምህርት ቤቶችና የተማሪዎች ግንኙነት ዲፓርትመንት ሆኖ በተማሪዎች 

የዲሲፕሊን ጉዳዮች ላይ በወላጆች ወይም በትምህርት ቤት አስተዳደር ሲጠየቅ ዉሳኔ የሚሰጥ አካል ነው።የተማሪዎች ዲስፕሊን ጉዳዮች አጣሪ ኮሚቴ ከሰላማዊ ትምህርት 

ቤቶችና የተማሪዎች ግንኙነት ዲፓርትመንትና ከሚመለከታቸው ሌሎች አካላት በሚያገኘው መረጃ መሠረት የምደባ ውሳኔ ላይ ይደርሳል።በሰላማዊ ትምህርት ቤትና 

በተማሪዎች ግንኙንት በተደረገው ምደባ የማይስማሙ ወላጆች አቤቱታቸውን ለዲስፕሊን ጉዳዮች አጣሪ ኮሚቴ በሦስት (3) የትምህርት ቀናት ዉስጥ ማቅረብ 

ይጠበቅባቸዋል (O.C.G.A. § 20-2-754። 

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

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

ተማሪው በቁጥጥር ሥር የቆየበት ጊዜ ርዝመት፤ የክሱ ጭብጥ፤ የተማሪው ዲሲፕሊን ታሪክ፤ ችግሩ በመማር ማስተማር ሂደት ላይ የሚፈጥረው ስጋት የመሳሰሉትን 

ጉዳዮች ግምት ውስጥ በማስገባት ነው። ለአብነትም ቀጥለው የተዘረዝሩት ከባድ የዲስፒሊን ጥፋቶች ወደ የሰላማዊ ትምህርት ቤቶችና የተማሪዎች ግንኙነት 

ዲፓርትመንት ይመራሉ። 

• ጉዳት ያደረሰ ድብደባ 

• መሣሪያ ይዞ መጣላት 

• ከተፈጥሮ ፈቃድ ውጭ የነፍስ መጥፋት (ነፍስ ግድያ) 

• ማገት ወይም ማፈን 

• አስገድዶ መድፈር 

• በመሣሪያ ዝርፊያ (በጦር መሣሪያ የሚደረግ ዝርፊያ) 

• ያለመሣሪያ ዝርፊያ 

• ወሲባዊ ትንኮሳ (አስገድዶ መድፈርን ወሲባዊ ጥቃትን የማያካትት) 

• ወሲባዊ ጥቃት 

• በሕፃናት ላይ የሚፈፀሙ ጥፋቶች 
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በተጨማሪም ቁጥጥር የሚደረግባቸውን እንደ አደገኛ መድኃኒት/ዕፅ ዓይነት ነገሮች መምረት፤ መሸጥ ወይክ ማሠራጨት የዲስፒሊን ጥፋቶት ይካተታሉ። 

በትምህርት ቤቱ የሥልጣን ገደብ ውሳኔ የሚሰጥባቸው የዲሲፕሊን ጉዳዮች በሚከሰቱበት ወቅት ሁሉ ርእሰ መምህራን የተማሪዎች የሥነ-ሥርዓት መመሪያ፤ የተማሪዎች 

መብቶች እና ኃላፊነቶች እንዲሁም ባሕሪይ ማጎልበቻ መመሪያ መከተል ይገባቸዋል። በእነዚህ ሁኔታዎች መደበኛው አሠራር ተግባራዊ ይሆናል፣ 

ይህ ፕሮቶኮል በአካል ጉዳተኛ ተማሪዎች ላይ ተፈጻሚ ሊሆን አይችልም። አካል ጉዳተኛ ተማሪዎች ወደ የልዩ ትምህርት ዲፓርትመንት ወይም የክፍል 504 ዕቅድ 

ያላቸው ወደ ክፍል 504 አስተባባሪ ይመራሉ። 

ፍ.ተሻ 
 

የትምህርት ቤት ኃላፊዎች የትምህርት ቤቱን ሥነሥርዓትና ዲስፒሊን እንዲሁም የተማሪዎችን ሰላምና ፀጥታ ለማስከበር ተማሪውን፤ የተማሪውን ሎከር፤ ወንበርና 

ጠረፔዛ፤ ተሽከርካሪ ሊፈትሹና ማናቸውንም በፍተሻ ያገኙአቸው ሕገወጥ ያልተፈቀዱ ነገሮች ወይም የኮንትሮባንድ ዕቃዎች መያዝ ይችላሉ። 

 

በተማሪዎች የሥነ-ሥርዓት መመሪያ፤ የተማሪዎች መብቶች እና ኃላፊነቶች እንዲሁም ባሕሪይ ማጎልበቻ መመሪያ በግልጽ እንደተቀመጠው ’’ ያልተፈቀዱ’’ ማለት 

የተማሪዎችን ወይም የትምህርት ቤቱን ሠራተኞች ደኅንነትና ጤንነት አደጋ ላይ የሚጥል፤ የመማር ማስተማር ሂደቱን የሚያስተጓጉል ወይም የትምህርት ቤቱን ተልዕኮ 

የሚፃረር ወይም አስቀድሞ ትምህርት ቤቱ ያልተፈቀደ መሆኑን በግልፅ ያሳወቀው ነገር ሁሉ ማላት ነው። 

 

በተማሪዎች የሥነ-ሥርዓት መመሪያ፤ የተማሪዎች መብቶች እና ኃላፊነቶች እንዲሁም ባሕሪይ ማጎልበቻ መመሪያ እንደተቀመጠው ለፍተሻ የማይተባበር ተማሪ 

በዲሲፕሊን ጥሰት ይጠየቃል።  

 

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

የግለሰብ ፍተሻ 

 

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

ይችላል። 

 

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

ተማሪው ባካሉ ውስጥ ለራሱ ወይም ለሌሎች አደጋ የሚፈጥች ነገር በመደበቅ ከተጠረጠረ ወዲያኑ ለትምህርት ቤቱ ተቆጣጣሪ ማሳወቅ ያስፈልጋል። ተገቢም ርምጃም 

መወሰድ አለበት። አስፈላጊ ሆኖ ፍተሻው በመሣሪያ አማካኝነት ሊካሄድ ይችላል። 

 

ተገቢነት ባላቸው ሁኔታዎች ላይ ፍተሻዎች እንደ በእጅ የሚያዝ የብረት አነፍናፊ መሣሪያ ወይም በአካል በማለፍ ምርመራን ማድረግ የሚያስችሉ ማሽኖችን መጠቀምን 

ሊያካትት ይችላል። ፍተሻዎች አደገኛ ዕፅ አነፍናፊ የሠለጠኑ ውሾችንም መጠቀም ሊያካትት ይችላል። 

 

ሎከር፤ ዴስክ፤ ጠረጴዛ መፈተሽ 

 

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፡፡ 

 

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

ወንበርና ጠረጴዛ ላይ የሚያስቀምጡአቸው ነገሮች በማናቸውም ጊዜ ሊፈተሹ ይችላል። 
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የተሽከርካሪ ፍተሻ 

 

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

ተሽከርካሪዎች ውጫዊ አካል መቃኘትና መፈተሽ ይችላል። 

 

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

ተማሪዎች በግቢ ያቆሟቸው ተሸከርካሪዎች ውስጥ የጦር መሣሪያ መደበቁን ከተጠራጠሩ ተሽከርካሪውን ውስጡን መፈተሽ ይችላሉ። 

 

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

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

 

የፍተሻው ውጤት 

በፍተሻው ውጤት መሠረት የፌደራል ወይም የስቴት ሕግ መጣሱ ከታወቀ የሕግ አስከባሪ አካላት እንዲያውቁና አስፈላጊውን ርምጃ እንዲወስዱ ይደረጋል። 
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የጦር መሣሪያን ከትምህርት ቤት ውጭ ማራቅ 

የትምህርት ቤት ሰላም መጠበቅ 

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

ቦታዎች አመፅና የጦር መሣሪያን የሚከላክል ሕግ አላቸው። 

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

ወንጀልነቱ ተለይቶ የተቀመጠ ሕግ ነው። ይህም ማለት ይህንን መመሪያ የሚጥሱና ትምህርት ቤት፤ የትምህርት ቤት አውቶቡስ ወይም የትምህርት ቤት ዝግጅት ቦታ 

መሣሪያ ይዘው የሚመጡ ዕድሜያቸው ከ17 ዓመት በታች የሆኑ ተማሪዎች በቁጥጥር ሥር ውለው በወጣት ጥፋተኞች ማቆያ ሊገቡ ይችላሉ። ዕድሜያቸው ከ 17 በላይ 

የሆኑ ተማሪዎች ግን በወንጀል ተይዘው ፍርድ ቤት ቀርበው እሥራት ለፈረድባቸው ይችላል። 

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

ከትምህርት ቤት ያማባረር ፖሊሲ እንዲኖራቸው ያስገድዳል። በዚህም መሠረት በዲካልብ ካውንቲ ለዚሁ ጥፋት ተማሪን ለአንድ የትምህርት ዘመን ያማባረር ፖሊሲ 

ተግባራዊ ተደርጓል። 

ሌሎች እስከመባረር የሚያደርሱ መሣሪያዎች የትኞቹ ናቸው? 

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

መገኘት ተማሪው የተማሪዎች የሥነ-ሥርዓት መመሪያ፤ የተማሪዎች መብቶች እና ኃላፊነቶች እንዲሁም ባሕሪይ ማጎልበቻ መመሪያ መተላለፍ በመሆኑ ከትምህርት ቤት 

መባረርን ያስከትላል። (ለተሟላና የመሣሪያዎች ዝርዝር ገጽ 28-29 ይመልከቱ) 

 
ስለዚህ አንተ ምን ማድረግ ትችላለህ? 

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

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

ውስጥ መሣሪያ እንዲያስቀምጥ አለመፍቀድ። 

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

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

እንዳይገለጽ ማሳወቅ ይቻላል። 

ይህ ለምን ይገደናል? 

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

አይቻልም። በመላ ሃገሪቱ የሚገኙ ተማሪዎች ይህ ጉዳይ ‘’ከእንግዲህ ይብቃ’’ ብለዋል። ተማሪዎች የትምህርት ቤታቻውን ሰላምና ፀጥታ ለመጠበቅ ትምህርት ቤቶች 

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

ተማሪዎች እንዲህ ዓይነት መልዕክት ሲሰሙ መሣሪያ ይዞ የመጣት ዕድል ይቀንሳል። 

 

ዕድሜያቸው 17 ዓመትና ከዚያ በላይ ለሆኑ ልዩ መልዕክት 

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

ከተፈረደብህ ኮሌጅ ፤ የሙያና ቴክኒክ ትምህርት ቤት፤ ወይም በወታደርነት አገልግሎት ተቅባይነት እንዳታገኝ የሚያደርግ ሪኮርድ ይያዝብሃል።ሥራ መያዝ በምርጫ ጊዜ 

ድምፅ መስጠት እንዳትችል ይሆናል። 

የተማሪዎች የሥነ-ሥርዓት መመሪያ፤ የተማሪዎች መብቶች እና ኃላፊነቶች እንዲሁም ባሕሪይ ማጎልበቻ መመሪያ 

የተማሪዎች የሥነ-ሥርዓት መመሪያ፤ የተማሪዎች መብቶች እና ኃላፊነቶች እንዲሁም ባሕሪይ ማጎልበቻ መመሪያ ማንኛውም ተማሪ መሣሪያ ትምህርት ቤት ማምጣት 

እንደማይችል በግልፅ ያስቀምጣል። የተማሪዎች የሥነ-ሥርዓት መመሪያ፤ የተማሪዎች መብቶች እና ኃላፊነቶች እንዲሁም ባሕሪይ ማጎልበቻ መመሪያ ስለማሳርሪያዎችና 

ሌሎች ርእሰ ጉዳዮች ጠቃሚ መረጃዎች ይገኙበታል። 
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ይህንን ማስታወስ በጣም ጠቃሚ ነው። 

መሣሪያን አስመልክቶ ያለው የጆርጂያ ሕግ በሚጣስበትወቅትተማሪው የሚከተሉት ርምጃዎች ሊወሰዱበት ይችላል። 

መከላከልና የእርምት ርምጃዎች 

በቁጥጥር ሥር መዋል 

በፖሊስ ተሽከርካር መወሰድ 

ማረሚያ ቤት ወይም ማቆያ መወሰድ 

የእሥራት ፍርድ መቀበል 

በፍርድ ቤት ከባድ የቅጣት 

የቁም እስረኛ መሆን ከትምህርት 

ቤት መባረር 

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

• መሣሪያ አንግቦ ትምህርት ቤት መምጣት ሕገውጥነት መሆኑን የሚያስረግጠውን የተማሪዎች የሥነ-ሥርዓት መመሪያ፤ የተማሪዎች መብቶች እና ኃላፊነቶች እንዲሁም ባሕሪይ 

ማጎልበቻ መመሪያ ለሁሉም ተማሪ ማዳረስ። 

• ሎከሮች፤ ወንበሮችና ጠረጴዛዎች በማናቸውም ጊዜ ሊፈተሹ እንደሚችሉ ለተማሪዎች ማሳወቅ። 

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

• የሰለጠኑ ውሾች በመጠቀም ድንገተኛ ፍተሻ ማድረግ። 

• በትምህርት ቤት መጽሐፍ መያጃ ቦርሳዎችን መገደብ 

• በትምህርት ቤት ወይም በትምህርት ቤት አውቶቡስ መሣሪያ ይዘው የተገኙ ተማሪዎችን ከትምህርት ቤት ማባረር። 

• የቅኝት ካሜራዎችንና የፍተሻ መሣሪያዎችን መጨመር፤  

 

ኃላፊነት የሚጠበቅብህን ማወቅ ነው፤ 

ኃላፊነት ከራስና ከሌሎች ክፍ ያለ ነገር መጠበቅ ነው፤ 

ኃላፊነት የተሞላበት ምርጫ ማለት ነው፤ 

ኃላፊነት ስህተት የሚሆነው ውሳኔ በሚቀልበት ጊዜ ክክለኛ ውሳኔ መወሰን ማለት ነው፤ 

ኃላፊነት የብስለት ምልክት ነው። 
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የተማሪ መብቶችና ኃላፊነቶች 

ኃላፊነቶች 

ሀ. የወላጅ የአሳዳጊ ኃላፊነቶች 

እያንዳንዱ ትምህርት ቤት የተማሪዎች የሥነ-ሥርዓት መመሪያ፤ የተማሪዎች መብቶች እና ኃላፊነቶች እንዲሁም ባሕሪይ ማጎልበቻ መመሪያ በማሠራጨት 

ስለሚከትሉት ጉዳዮች ግንዛቤ ያስጨብጣል። 

• በልጃቸው የዲስፕሊን ጉዳይ ላይ ሙሉ ኃላፊነት መውሰድና ስለመመሪያእንዲያውቅና እንዲኖርበት ማበረታታት። 

• ስለዲሲፕሊን ፤ ራስን ስለማክበር፤ የሌሎችን መብትና ክብር ስለመጠበቅ ማስተማር፤  

• ተማሪው በመደበኛነት በትምህርት ገበታ ላይ መገኘት መቻሉንና ቀሪ ሲሆን ይህንኑ ለትምህርት ቤት ማሳወቅ፤  

• እቤት ውስጥ ጥሩ የትምህርት ክባቢ በመፍጠር ተማሪው ሙሉ አቅሙን እንዲጠቀምና ስኬታማ እንዲሆን መርዳት፤  

• ከትምህርት ቤቱ ጋር ግንኙነት መፍጠር፤ የስልክ ቁጥር መስጠት 

• ከትምህርት ቤቱ ጥሪ ሲደርስ ፈጥኖ ምላሽ መስጠት፤  

• በትምህርት ቤቱ የስብሰባ ጥሪ ሲደርስ መገኘት፤  

• ተማሪው ራሱን በሚያሻሽልበት ጉዳይ ላይ ከትምህርት ቤቱ ሠራተኞች ጋር አብሮ መሥራት፤  

ለ. የተማሪ ኃላፊነት 

• ስለመልካም ባሕሪይ የዲስትሪክት ሕግ፤ ደንብና መመሪያን ማወቅና መተግባር፤  

• ስለራስ ባሕሪይ ኃላፊነትንና ተጠያቂነትን ማወቅ፤  

• የመምህሩን የማስተማር መብትና የሌሎችን ተማሪዎች የመማር መብት አለመጋፋት፤  

• የትምህርት ቤቱን ማኅበረሰብ የግል፤ ሲቪክና የንብረት መብቶች መጠበቅ፤  

• ኃይልን ከመጠቀም፤ ከመሳደብ፤ ዝርፊያ ስርቆት፤ ማጭበርበር ሁሉ ራስን መከልከል፤  

• ተማሪው በመልካም ባሕሪይ ጉድለት ሲጠየቅ ከትምህርት ቤቱ ማብራሪያ መጠየቅ፤  

• በስዓቱ ክፍል ተገኝቶ ትምህርት መከታተልና የሚሰጠውን ሥራ ሁሉ ለመሸፈን ዝግጁነት፤  

• በጊዜና በቦታ ሳይወሰን በትምህርት ቤት ዝግጅቶች ሁሉን ሕግን አውቆ ማክበር፤  

• ማንኛውም የትምህርት ቤት ሠራተኛ ሕግ እንዲከበር ሲጠይቅ ማክበር፤  
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የተማሪን መረጃ ይፋ ስለማድረግ 
በቤተሰብ የትምህርት መብቾና የግል መብቶች ድንጋጌ መሠረት መብቶችን ስለመሳወቅ 

 
የቤተሰብ የትምህርት መብቾና የግል መብቶች ድንጋጌ እድሜያቸው 18 ዓመት ለሆኑ ተማሪዎች/መስፈርቱን ለሚያሟሉ/ የትምህርት መረጃዎችን ጠይቆ ለማግኘት ይችላሉ። 

በቤተሰብ የትምህርት መብቶችና የግል መብቶች ድንጋጌ የሚመለከቱ መብቶች እነዚህ ናቸው። 

 

(1) DeKalb ካውንቲ የትምህርት ጽሕፈት መረጃውን ይፋ ባደረገ 45 ቀናት ውስጥ መረጃውን እንደገና ለመመልከት ጥያቄ ማቅረብ ይቻላል። ወላጆችና መስፈርቱን 

የሚያሟሉ ተማሪዎች ማየት የሚፈልጉትን የትምህርት መረጃ ዓይነት በመጥቀስ ለርእሰ መምህሩ በጽሑፍ ማመልከት አለባቸው። 

ወላጆችና መስፈርቱን የሚያሟሉ ተማሪዎች መስተካከል የሚገባው ስሕተት ከተማሪው የትምህርት መረጃ ላይ በሚያገኙበት ጊዜ የመጠየቅ መብት አላቸው። 

(2) ወላጆችና መስፈርቱን የሚያሟሉ ተማሪዎች ከተማሪው የትምህርት መረጃ ማስተካከያ እንዲደረግበት ለትምህርት ጽህፈት ቤቱ ለማመልከት በሚፈልጉበት ወቅት 

መስተካከል የሚገባውን መረጃና ለምን መስተካከል እንዳለበት በማብራራት በርእሰ መምህሩ በኩል ማቅረብ አለባቸው። የትምህርት ጽህፈት ቤቱ የትምህርት 

መረጃውን መስተካከል እንደማይቻል ከወሥነ ይህንኑ ውሳኔ ለወላጆችና መስፈርቱን ለሚያሟሉ ተማሪዎች ለበላይ አቤቱታ ማቅረብ እንደሚችሉ ጭምር ማሳወቅ 

አለበት። ዝርዝር ሁኔታው ውሳኔውን እንዲያውቁ ሲደረግ ይገለፃል። 

በተማሪው የትምህርት መረጃ ላይ የትምህርት ጽሕፈት ቤቱ በቤተሰብ የትምህርት መብቶችና የግል መብቶች ድንጋጌ መሠረት ስምምነት ሳይጠይቅ የግለሰብን 

ማንነት ይፋ የሚያደርግ ካልሆነ በስተቀር የግለሰብ መረጃ መብት የተጠበቀ ነው። 

(3) ያለስምምነት መረጃ ይፋ ማድረግ የሚያስፈልግበት የተለየ ሁኔታ በትምህርት ላይ ሕጋዊ አግባብ ያላቸው የትምህርት ባለስልጣናት ናቸው። የትምህርት 

ባለሥልጣን ማለት በትምህርት ጽሕፈት ቤቱ የተቀጠረ አስተዳደር፤ ሱፐርቫይዘር፤ መምህር፤ የጤና ባለሙያ የሕግ አስከባሪን ጨምሮ የድጋፍ ሰጭ ሠራተኞች፤ 

የትምህርት ቦርድ አባላት፤ የትምህርት ጽህፈት ቤቱ ጋር የሚሠሩ ድርጅቶች ለምሳሌ ጠበቃ ፤ ኦዲተር፤ የህክምና አማካሪ ፤ በዲሲፕሊን ወይም በቅሬታ ሰሚ 

ኮሚቴ አባልነት የሚያገለግሉ ወላጆችና ተማሪዎችና የበጎ ፈቃድ ሠራተችን ይጨምራል። የሙያ ግዴታቸውን ለመወጣት የሚሠሩ የትምህርት ባለስልጣናት ሕጋዊ 

አግባብ አላቸው።  

ጥያቄ ከቀረበለትና ለተማሪው ዝውውርና ምዝገባ የሚውል ከሆነ አንድ የትምህርት ጽህፈት ቤት ለሌላ ትምህርት ጽህፈት ቤት የትምህርት መረጃውን ይፋ 

ሊያደርግ ይችላል።  

በጥያቄ ቀርቦ ተማሪው ሲፈልግ፣ መሳተፍ ከፈለገ ወይም እየተሳተፈ ካለ ወይም ከተላለፈ ወይም በሕግ ከተፈለገ ወይም በሌላ መልኩ በሕግ ከተፈለገ ቀጠናው 

የትምህርት መዝገቡን ያለ ሠራተኛው ስምምነት ሊሰጥ ይችላል። 

(4) የትምህርት ጽህፈት ቤቱ የቤተሰብ የትምህርት መብቾና የግል መብቶች ድንጋጌ ችን አላከበረም ብለው ካመኑ ለሃገሪቱ ትምህርት ሚኒስተር ይግባኝ ለማቅረብ 

ይቻላላል። የቤተሰብ የትምህርት መብቶችና የግል መብቶች ድንጋጌ አስተዳደር ቢሮ ስምና አድራሻ የሚከተለው ነው። 

 

Family Policy Compliance Office 

U.S. Department of Education 

400 Maryland Avenue, SW 

Washington, DC 20202-8520 
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የዳይረክቶሪ መረጃ ይፋ ስለማድረግ 

የቤተሰብ የትምህርት መብቾችና የግል መብቶች ድንጋጌ የትምህርት ጽህፈት ቤቱ የትምህርት መረጃውን ይፋ ከማድረጉ በፊት ከወላጆችና ዕድሜያቸው 18ና ከዚያ በላይ 

ከሆነ ተማሪዎች የጽሑፍ ስምምነት ማግኘት እንደሚያስፈልግ ያስገድዳል። ሆኖም ወላጆች ወይም መስፈርቱን የሚያሟሉ ተማሪዎች በግልፅ ካልከለከሉ በስተቀር 

የትምህርት ጽህፈት ቤቱ የተማሪውን የዳይረክቶሪ መረጃ በትምህርት ቤት ህትመቶች ይፋ ማድረግ ይችላል። ለምሳሌ፤  

 

• በድራማ የተማሪውን ሚና፤  

• የትምህርት ቤቱ ዓመታዊ መጽሔት ላይ፤  

• የስም ጥሪ በሚደረግበት ወቅት፤  

• በትምህርት ጽሕፈት ቤት ወይም ትምህርት ቤት ድረገጽ ለይ፤  

• የምረቃ ሥነ ሥነሥርዓት ላይ፤  

• ለስፖርታዊ ጉዳይ የተማሪውን ቁመትና ክብደት መግለጽ ሲያስፈልግ፤  

 

የተማሪውን የግል መረጃ መብት የማይጥስ የዳይሬቶሪ መረጃ ወላጆችን ወይም መስፈርቱን የሚያሟሉ ተማሪዎችን ስምምነት መጠየቅ ሳያስፈልገው ለሌሎች ድርጅቶች 

ይፋ ሊደረግ ይችላል። ሌሎች ድርጅቶች የሚለው ዓመታዊ መጽሔት አሳታሚዎችን ይጨምራል። በተጨማሪም ወላጆችና መስፈርቱን የሚያሟሉ ተማሪዎች አስቀድመው 

ያለጽሑፍ ስምምነት መረጃው ይፋ እንዳይሆን ካላመለከቱ በስተቀር የትምህርት ጽሕፈት ቤቱ ሲጠየቅ ለውትድርና የተመለመሉትን ስም፤ አድራሻና ስልክ ቁጥር መስጠት 

ይጠበቅበታል። 

 

የተማሪው የትምህርት መረጃ ይፋ እንዳይሆን የማይፈልጉ ወላጆች አሳዳጊዎችና መስፈርቱን የሚያሟሉ ተማሪዎች ይህንኑ ጉዳይ ለትምህርት ጽሕፈት ቤቱ በየዓመቱ 

ማሳወቅ ይጠበቅባቸዋል። ቀጠናው የሚከተሉትን መረጃዎች እንደ ቀጥተኛ መረጃ ይወስዳል፡- የተማሪው ስም፣ አድራሻና ስልክ ዝርዝር፣ የትውልድ ቀን፣ ኤሌክትሮኒክ 

ሜይል (ኢሜይል) አድራሻ፣ የመገኛ ቀን፣ ክፍል ደረጃ፣ የሚያጠኑት ዋና ትምህርት፣ ፎቶግራፍ፣ ድምፅ ቅጂ፣ ቪዲዮ ቅጂ፣ እውቅና ባለው እንቅስቃሴ ያለ ተሳትፎ፣ 

ስፖርቶች፣ ያለበት የስፖርተኞች ቡድን ክብደትና ቁመት፣ ዲግሪዎች፣ ክብሮች፣ እና ያገኘው ሽልማቶች፣ እንዲሁም የቅርብ ጊዜ በቅድሚያነት የተሳተፈበት ተቋም። እነዚህ 

ማስታወሻዎች ለትምህርት ቤቱ ዳይሬክተር ይህ መመሪያ በደረሰ ጋር በዐሥር (10) ቀናት ውስጥ መቅረብ አለባቸው። 

 

የተማሪ መብቶች ማሻሻያን ጥበቃ ማድረግ ሕግ ሥር የሚቀርቡ ስሞታዎችና አቤቱታዎች 

 

የተማሪ መብቶች ጥበቃ ማድረጊያ ማሻሻያ (PPRA) ለአንደኛ እና ለሁለተኛ ደረጃ ተማሪዎች ወላጆች በዳሰሳ ጥናቶች አደራረግ፣ ለገበያ ማፈላለግ ሥራ የሚደረጉ የመረጃ 

አሰባሰብ እና አጠቃቀም ሂደቶች እና የተወሰኑ አካላዊ ፍተሻዎች ላይ ስላሉ የተወሰኑ መብቶች በተመለከተ ማብራሪያን ይሰጣል። PPRA ስር እገዛ የሚፈልጉ ወይም 

አቤቱታ ማቅረብ የሚፈልጉ ወላጆች እና ብቁ የሆኑ ተማሪዎች ይህንኑ በጽሑፍ ወደ የሚከተለው አድራሻ መላክ ይኖርባቸዋል፦ Family Policy Compliance Office, 

U.S. Department of Education, 400 Maryland Avenue, S.W., Washington D.C., 20202-5920። ኢመደበኛ የሆኑ ጥያቄዎች ወደ Family Policy Compliance 

Office በሚከተለው የኢሜይል አድራሻ ሊላኩ ይችላሉ፦ PPRA@ED.Gov.  የFamily Policy Compliance Office የድር ጣቢያ አድራሻ ይህ ነው፦ 

www.ed.gov/fpco። 
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የተማሪዎች አቤቱታ አቀራረብ 

የጉልበት ማስፈራራት፣ የጥቃት፣ የማሾፍ ወይም የመገለል አቤቱታዎች 

 

በፌደራልና በስቴት ሕግ መሠረት የዘር መድልዎ፣ የመገለልና የመዋከብ ችግር የገጠማቸው ተማሪዎች አቤቱታቸውን ማቅረብ ይችላሉ። የትምህርት ጽሕፈት ቤቱ በዘር፤ 

ቀለም፤ እምነት፤ ብሔር፤ ጾታ፤ የጾታ ዝንባሌ፤ የአካል ጉዳትና ዕድሜን መሠረት ያደረገ የዘር መድልዎ፣ መገለል ችግርን ለመቅረፍ የተለያዩ አሠራሮችን አስቀምጧል። 

መገለል ደርሶብኛል የሚል ተማሪ ጉዳዩን ለማንኛውም የትምህርት ቤት ሠራተኛ፣ ለትምህርት ቤቱ አስተዳደር ወይም ካውንስለር ሪፖርት ማድረግ ይችላል። ይሁን እንጂ 

ተማሪው አቤቱታውን በቀጥታ አድራሻው 1701 Mountain Industrial Blvd., Stone Mountain, Georgia 30083 ወደ ሆነው ታይትል IX መኮንን በአካል ወይም 

የስልክ ቁጥር 678-676-0310 በመደወል ማቅረብ ይችላል። የትምህርት አስተደዳደሩ ወይም ካውንሰለሩ አቤቱታውን ሃቁን በመተንተንና ምስክሮቹን በመለየት ተገቢው 

ቅርጽና ይዘት እንዲኖረው ተማሪውን ያግዙታል።  

 

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፡፡  እባክዎን ለጉልበተኝነት / ትንኮሳ / ማስገደድ ሠንጠረዥ ገጽ 94 እና ለጉልበተኝነት / ትንኮሳ / ማስገደድ ሪፖርት ቅፅ ገጽ 95 ይመልከቱ በየተማሪ 

ስነምግባር ደንብ - የተማሪ መብቶች እና ግዴታዎች እና የባህሪ እድገት መመሪያ መጽሐፍ:: 

 

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 

“የቤት ውስጥ ጥቃት”- ከባድ የወንጀል ወይም የአመፅ ወንጀሎችን የሚያካትት በጾታ ላይ የተመሠረተ ጥቃት ሲሆን በ ሊፈጸም ይችላል በተጎጂው የአሁኑ 
ወይም የቀድሞ የትዳር ጓደኛ ወይም የቅርብ አጋር ፣ ተጎጂው ልጅን በጋራ የሚያጋራ ሰው ፣ እንደ ደባል ወይም የትዳር አጋር ወይም የቅርብ አጋር ሆኖ 
ከተጠቂው ጋር አብሮ በሚኖር ወይም በኖረ ሰው ፣ የእርዳታ ገንዘብ በሚቀበለው የሥልጣን ክልል ውስጥ በቤተሰብ ወይም በቤተሰብ ሁከት ሕጎች መሠረት 
ለተጠቂው በትዳር ጓደኛ ተመሳሳይ ሁኔታ ላይ ባለ ሰው ወይም በአከባቢው የቤተሰብ ወይም የቤተሰብ ሁከት ሕጎች መሠረት ከዚያ ሰው ድርጊት ከተጠበቀ 
ለአዋቂ ወይም ለወጣት ሰለባ ተጻራሪ በሆነ በማንኛውም ሰው ወይም 

“በጾታ ላይ የተመሠረተ ክትትል”- ምክንያታዊ የሆነ ሰው -  

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/:: 
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የተማሪው ርእሰ-መምህር እንደ ርእስ IX የጣቢያ አስተባባሪ ሆኖ የርዕስ IX ሪፖርቶች/ቅሬታዎች ወደ እሱ/እሷ ሊመሩ ይችላሉ። የዲስትሪክቱ ርዕስ IX አስተባባሪ - 

Marissa Key 

የሰራተኞች ግንኙነት ሥራ አስፈፃሚ ዳይሬክተር፣ የርዕስ IX አስተባባሪ 

የ DeKalb County ት/ቤት አውራጃ 

1701 Mountain Industrial Blvd 

Stone Mountain, Georgia 30083 

678.676.0105 

titleixcoordinator@dekalbschoolsga.org 

 

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

 

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። 
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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። 

 

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፣ 
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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. ሃላፊነትን 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፡ 

 

ሀ. በመምህር፤ ትምህርት አስተዳደር ወይም ሌላ ሠራተኛ ወሲባዊ ትንኮሳ የደረሰበት ተማሪ ለዚያው ትምህርት ቤት መምህር ካውንስለር ወይም 

አስተደዳደር ጉዳዩን በቃል ሪፖርት ማድረግ አለበት። 

 

ለ. ማንኛውም ስለ ወሲባዊ ትንኮሳ ከተማሪ ሪፖርት የተቀበለ መምህር፤ አስተዳደር ወይም ሌላ ሠራተኛ ጉዳዩን ለርእሰ መምህሩ ወይም ተወካይ በቃል 

ወይም በስልክ ወዲያውኑ ማሳወቅና በ24 ሰዓት ውስጥ በጽሑፍ የተጠናቀረ ሪፖርት ማቅረብ አለበት። 

 

ሐ. በሕግ ቁጥር O.C.G.A. § 19-7-5 እንደተደነገገው ስለወሲባዊ ትንኮሳ ሪፖርት የተቀበለ ርእሰ መምህር ወይም ተወካይ ወዲያውኑ አለዚያም ወሲባዊ 

ትንኮሳው ከደረሰበት አንስቶ 24 ሰዓት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ለትምህርት ቤቱ ማኅበራዊ ሠራተኛ ሪፖርት ማድረግ አለበት። የትምህርት ቤቱ ማኅበራዊ 

ሠራተኛ ልጆች ጥበቃ ሪፖርት በስልክ፣ ፋክስ፣ ወይም በጽሑፍ (ለትምህርት ቤቱ ቀጠና የሚመቸው መንገድ በጽሑፍ ነው) የሰው ኃይል 

ዲፓርትመንት ዕውቅና ለሰጠው የህጻናት ደኅንነት ድርጅት ወይም ይኸው ድርጅት በሌለበት ለፖሊስ ወይም ዲስትርክቱ ጠበቃ ሪፖርት ማድረግ 

ያስፈልጋል።  

 

በሕግ ቁጥር O.C.G.A. § 19-7-5 ከተደነገገው ውጭ በመምህር፤ ትምህርት አስተዳደር ወይም ሌላ ሠራተኛ የተደረገ ወሲባዊ ትንኮሳ በትምህርት ቤቱ ወዲያውኑ ምርመራ 

መጀመር አለበት። ለተጣመረ ሂደት ወይም ተደጋጋሚ የተማሪ ቃለመጠይቅ ለማስቀረት፣ ከሌላ ሰው በፊት የሲስተሙ መኮንን የጽሑፍ ቃል ከተማሪው ይቀበላል። የጾታዊ 

ውንጀላ በምርመራው ድርጊቱ መፈጸሙን የሚያረጋግጥ መረጀ ከተገኘ ጉዳዩ ለርእሰ መምህሩ ወይም ተወካዩ ጉዳዩን ለትምህርት ቢሮ ኃላፊ ሱፐሪንተንደንት ወይም ለሙያ 

ደረጃዎች ኮሚሽን የሥነምግባር ክፍል ሪፖርት ማድረግ አለበት። ፕረንትድና የስታንዳርድ ፕሮፌሽናል ሥነምግባር ኮሚሽን ክፍል ያለውን ያልተገባ የጾታ ድርጊትን ማሳወቅ 

ይገባል። 
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የጾታ እኩልነት ስፖርታዊ ተሳትፎና ቅሬታ አቀራረብ ሥነሥርዓት 

 

በጆርጂያ የጾታ እኩልነትና ስፖርቶች ድንጋጌ መሠረት DeKalb ካውንቲ ስፖርት ጽህፈት ቤት በመጀመሪያና በሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ስፖርታዊ እንቅስቃሴ 

መድሎ ክልክል ነው። በተማሪዎች፣ በወላጆችና በአሳዳጊዎች በጽሑፍ የሚቀርቡ የመገለል ቅሬታዎች በአፋጣኝ ለመቅረፍ የሚከተሉት ተግባራዊ ይሆናሉ። 

 

ትርጓሜ 

 

• “ቀናት’’ ማለት የቀን መቁጠሪያ ቀናት ማለት ነው። 

• ቅሬታ ማለት DeKalb ካውንቲ ትምህርት ጽህፈት ቤት በሕግ ቁጥር O.C.G.A. § 20-2-315/ በጆርጂያ የጾታ እኩልነትና ስፖርቶች ድንጋጌ/ የተቀመጡትን 

ድንጋጌዎች መተላለፉን በመግለጽ የሚቀርብ አቤቱታ ነው። 

• “ባለቅሬታ’’ ማለት አቤቱታ አቅራቢ ማለት ነው። 

• “ተማሪ” ማለት በዲካልብ ካውንቲ ትምህርት ቤት ወይም የትምህርት ፕሮግራም የተመዘገበ ሰው ማለት ነው። 

 

የአካሄድ ሥነሥርዓት 

ቅሬትዎች በባለጉዳይ ተማሪዎች፤  

 

• ወላጆቹ ወይም አሳዳጊዎቹ ብቻ እንደሚከተለው መቅረብ አለባቸው። ባለቅሬታው ቅሬታው በተፈጠረ 10 ቀናት ወይም ይህ የቅሬታ አካሄድ ከታተመበት 10 

ቀን ውስጥ ክሁለቱ በዘገየው ቅሬታውን በጽሑፍ የተጠናቀረ ቀኑን መዝግቦ መያዝ ለሚጠበቅበት ለሱፐሪንቴንደንት ማቅረብ አለበት። 

• ቅሬታው የሚከተሉትን ማካካተት አለበት፥ (1) የተጠቂው የተማሪና የባለቅሬታው ስም (2) የቅሬታውን መንስዔዎች መግለጽ (3) ተጣሰ የተባለውን ሕግና 

የአሠራር መመሪያው ለይቶ ማስቀመጥና (4) ለቅሬታው መፍትሔ ማስቀመጥ ሱፐሪንተንደንቱ ቅሬታው እንዲጣራ ያደርጋል።  

• ቅሬታው በቀረበ 30 ቀንም ለውሳኔው ያበቃውን ጭብጦች በመግለጽ ምላሽ ይሰጣል። በውሳኔው ካልተስማማ ለዲካልብ የትምህርት ቦርድ አቤቱታ ማቅረብ 

ይችላል። 

•  አቤቱታው በሱፐሪንቴንደንቱ ምላሽ ከተሰጠበት በ 35 ቀን ውስጥ ለቦርዱ በጽሑፍ መቅረብ አለበት። ቦርዱ አቤቱታው በጽሑፍ ከደረሰው በ45 ቀን 

ውስጥ ጉዳዩን መርምሮ ውሳኔ ይሰጣል።  

• በሕግ ቁጥር O.C.G.A. § 20-2-1160 መሠረት ቅሬታ አቅራቢው በዲካልብ ካውንቲ የትምህርት ቦርድ ውሳኔ ካልተስማማ ለስቴት ቦርድ አቤቱታ ማቅረብ 

ይችላል። 

 

DeKalb ካውንቲ የትምህርት ቦርድ በሕግ ቁጥር O.C.G.A. § 20-2-315 እንደተደነገገው የጾታ እኩልነትና ስፖርቶች ድንጋጌ በመተላለፍ የሚከስና አቤቱታ ማቅረብ 

የሚፈልግ ሰው ለዚሁ የተዘጋጀውን ቅጽ በመሙላት ስምና አድራሻው Employee Relations, Division of Human Resources, 1701 Mountain Industrial Blvd., 

Stone Mountain, GA 30083 ማቅረብ ይቻላል። ለዚሁ የተዘጋጀውን ቅጽም ከOffice of the Director of Athletics, 5829 Memorial Drive, Stone Mountain, 

Georgia 30083 ወይም በ www.dekalbschoolsga.org/athletics/downloads ድረ ገጽ ላይ ማግኘት ይቻላል። 
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የኢንተርኔትና የቴክኖሎጅ አጠቀቃም 
 

የሕፃናት የኢንተርኔት ድንጋጌ 2000ን መሠረት በማድረግ DeKalb ትምህርት ቤቶች ጽህፈት ቤት የትምህርት ተልዕኮውን ለማሳካትና የመማር ማስተማር ሂደቱን ለማሳለጥ 

የዕውቀት አድማሳቸውን የሚያሰፉበት ዕድል ለመፍጠር ለተማሪዎችና ሠራተኞች ቴክኖሎጂ፤ ኢንተርኔትና ኔትዎርክ ያቀርባል። ሁሉም ፖሊሲዎች፤ ደንቦችና መመሪያዎች 

በዲስትሪክቱ በሚቀርቡ ሁሉም የቴሌኮሚኒኬሽን አገልግሎቶችና መሣሪያዎች ላይ ተፈጻሚ ይሆናል። እነዚህም፥ 

 

• የኮምፒተር ወርክስቴሽንና ኖትቡክ ኮምፒተሮች፤  

• ስማርትፎን፤ ታብሌት፤ ኢ-ሪደርና ሞባይል ፤  

• የኢንተርኔት አገልግሎት፤  

• የቴሌፎን አገልግሎት፤  

• የሞባይል አገልግሎት ናቸው። 

 

DeKalb ካውንቲ ትምህርት ጽህፈት ቤት በኢንተርኔት የሚቀርበው መረጃና መስተጋብር የመማር ማስተመር ሂደቱን እንደሚደግፍ ያምናል። የትምህርት ጽሕፈት ቤቱ 

በኢንተርኔት የሚቀርበውን የተዛባ መረጃ የሚቆጣጠርበት መንገድ የለም።ስለሆነም ተጠቃሚው የተዛባ ወይም ተገቢነት የሌለው መረጃ ሲያጋጥመው መረጃውን 

ከመጠቀም መቆጠብ አለበት።  

 

የኢንተርኔት ዓላማው በትምህርት ዘርፍ ምርምርን መደገፍና የትምህርት ጽህፈት ቤቱን የትምህርት ግብና ተልዕኮ ላማሳካት ማገዝ አለበት። የዲስትሪቱን ኔትወርክ 

ስንጠቀም የዲትሪክቱን የኔትወርክ ፖሊሲዎች፤ ደንቦችና መመሪያዎች ማክበር ይጠበቃል።ተጠቃሚዎች ኢንተርኔቱን የሚጠቀሙበት ቦታ የሚጠይቀንውን ሁሉ ሕግ 

ማክበር አለባቸው። የሚከተሉትን ጨምሮ በፌደራል መንግስት ወይም በስቴት ሕግ የተከለከሉ ነገሮችን ማሠራጨት ክልክል ነው።(1) የአሳታሚው መብት በሕግ የተጠበቀ 

(2) አስፀያፊ፤ አስፈሪ ወይም የወሲብ ምስል ያለበት (3) በንግድ ሕግ መሠረት ሚስጥሩ የተጠበቀ ኔአትወርክን ጨምሮ የዲስትሪክቱን ንብረት (1) ለግል ትርፍ፤ ለንግድ 

ማስታወቂያ ወይም ለትርፍ ያልቆሙ ድርጅቶችን ሥራ ለማገዝ (2) ለፖለቲካ ድለላ ሁሉም ዓይነት ሕገወጥ ሥራ ክልክል ነው። 

 

ኢነተርኔት መጠቀም ልዩ መብት እንጂ መብት አይደለም።የኢንተርኔት ተጠቃሚ ስምምነትን የሚጥስ ተማሪ ቢያንስ ለአንድ ሳምንት ያህል ኢንተርኔት ከመጠቀም 

ይታገዳል። ሕግን የሚተላላፉ ተማሪዎች ከኢንተርኔት ብቻ ሳይሆን ከትምህርት ቤት ጭምር ሊታገዱ ይችላሉ።  

 

ለፀጥታ ስጋት የሆነ ወይም በኮምፒተር አጠቃቀም የሕግ ተላላፊ መሆኑ የሚታወቅ ሰው ኢንተርኔት ከመጠቀም ለታገድ ይችላል። ዲስትሪክቱ ለሚሰጠው አገልግሎት 

በቀጥታም ሆነ በተዛዋሪ ምንም ዓይነት ዋስትና አይሰጥም።ዲስትሪክቱ ብተለያየ መንገድ በተጠቃሚ ላይ ለሚደርሰው ጉዳት ተጠያቂ አይደለም፥ ይኸውም ከመዘግየት፤ 

መረጀ በትክክል አለመተላለፍ ወይም በአገልግሎት መቋረጥ ምክንያት ለሚጠፋ መረጃ ተጠያቂ አይደለልም። 

 

ማንኛውም ሰው ከኢንተርኔት የተገኘን መረጃ መጠቀም የራሱ ሃልፊነት ነው። በአገልግልቱ ለሚገኘው መረጃ ጥራት ወይም ትክክለኛነት ዲስትሪክቱ ኃላፊነት 

አይወስድም።  

 

የትምህርት ጽሕፈት ቤቱን ኢንተርኔትና የቴክኖሎጂ ግብዓቶች ለመጠቀም የሚከተለውን መገንዘብ ያስፈልጋል። 

 

• ተማሪዎች መረጃን በኢንተርኔት በሚያስተላልፉበትና በሚጭኑበት ወቅት ከዲካልብ ካውንቲ የትምህርት ቦርድ ፕሊሲና መርህን የተከተሉ የትህትናና የመልካም 

ባሕሪይ ደረጃዎችን መጠበቅ አለባቸው። 

• ተማሪዎች የኢንተርኔት ሥርዓቱን ከመማሪያ ክፍል ጋር እና ከተጓዳኝ ትምህርት እንስቃሴዎች ጋር በተገናኙ ሥራዎች እና እንቅስቅሴዎች ጋር ለተገናኙ 

ለትምህርት ዓላማ ብቻ ይጠቀማሉ። 

• ተማሪዎች በኢንተርኔት ላይ፤ በሶሻል ሜዲያ ከሌሎች ጋር በሚኖራቸው መስትጋብር ሁሉ ትክክለኛ በኢንተርኔ ላይ ባሕሪይ ማሳየት አለባቸው። 

• ተማሪዎች መረጃዎችን ሁሉ ካልተፈቀደላቸው ተጠቃሚዎች መጠበቅ አለባቸው። 

• ተማሪዎች ድረ ገጽ መጠቀም ሌሎችን ማሸማቀቅ የለባቸውም። 

• ተማሪዎች ከትኛውም ምንጭ አስፀያፊ መልዕክት ወይም ምስል መቀባልና ወደ የትኛውም አቅጣጫ መላክ ክልክል ነው። 

• ለምሳሌ ተማሪዎች ማናቸውንም ስም አጥፊ ፤ የተሳሳተ፤ ወሲብ ነክ፤ አስፀያፊ፤ አስፈሪ፤ ዘርና ሃይማኖት የሚያንቋሽሽ ወይም ሕገ ወጥ ነገር መለጠፍ፤ መጫን 

ወይም ማስተላለፍና ማሠራጨት የለባቸውም። 

• ተማሪዎች ራሳቸው መረጃ በኢንተርኔት ከጫኑ በኋላ ሌላ ሰው እንደሠራው ማስመሰል የለባቸውም። 

• ተማሪዎች የኢንተርኔት አካውንታችውን፤ የተጠቃሚ መለያ፤ የይለፍ ቃል አሳልፈው ለሌላ ተጠቃሚ መስጠት የለባቸውም። የሌላን ሰው አካውንት፤ መለያና 

የይለፍ ቃል መጠቀም የለባቸውም። 

• ተማሪዎች የሌሎች ተማሪዎችን የግል መረጃ ማሠራጨት የለባቸውም። 

• ተማሪዎች በማንኛውም ምክንያት የፈደራል መንግስት ወይም ስቴት ሕግ በመተላለፍ የኢንተርኔት ኔትወርክ መጠቀም የለባቸውም። 

• ተማሪዎች የህትመት መብት በመተላለፍ ማናቸውንም ሶፍትዌር በኢንተርኔት መጫን ወይም ማሠራጨት አይችሉም። 

• ተማሪዎች ሆን ብለው ኔትወርክ ማቋረጥ; መረጃና የኮምፒተር ፕሮግራም መቀየር ወይም የኮምፒተር ቫይረስ በማሠራጨት ኔትወርክ 

• ተማሪዎች ያልተፈቀደ ተግባር በኔትወርክ ላይ መሥራት ሆን ብለው የሌሎችን መረጃ መደምሰስ ወይም ማበላሸት ወይም የኮፒራይት ሕግን መጣስ 

የለባቸውም። 
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ተማሪዎች ሕገወጥ መልዕክቶችንና ምስሎችን በማንኛውም የኤሌክትሮኒክ መሣሪያ ወይም በኢንተርኔት ማስተላለፍ ከትምህርት ቤት መታገድ፤ 

በወንጀል መጠየቅና ሌላ ከባድ ቅጣት ሊያስከትል እንደሚችል አውቀው እንዲጠነቀቁ በብርቱ እናስገነዝባለን። 
 

ተማሪዎች መረጃ በውስጥ ኢንተርኔት (ኢንተራኔት) ላይ ሲልኩ ወይም ሲያትሙ ወይም ሲያስተላልፉ የጨዋነት ደንቦችን ኣና ከዴካልብ የትምህር ቦርድ 
ጋር የሚጣጣሙ ልማዶችን እና መመሪያዎችን የ”ድር ገጾች” የሚለውን የቦርድ መመሪያ IFBGB ጨምሮ ነገር ግን በዚህ ሳይገደብ ማክበር ይኖርባቸዋል። 
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ተጨማሪ የደኅንነትና የዲሲፕሊን መረጃ 
 

ጉልበተኝነት / ትንኮሳ / ማስገደድ 

 

መሣሪያዎችን ፣ ዓመፅን ፣ ጉልበተኝነትን ፣ ትንኮሳዎችን እና / ወይም አደንዛዥ ዕፅን ሪፖርት ለማድረግ DeKalb የካውንቲ ትምህርት ቤት ዲስትሪክት የአውራጃ ማንቂያ 

መስመር  (1-888-475-0482) ተግብሯል፡፡ 

 

ፍርሃትና መሸማቀቅ ባለበት ሁኔታ፣ ተማሪዎች ሙሉ የመማር አቅማቸውን እንዲጠቀሙ አይጠበቅም። በDeKalb ካውንቲ የትምህርት ቤት ዲስትሪክት የሚገኙ ት/ቤቶች 

ሁሉ ለተማሪዎቻቸው ሰላማዊ፣ ጤናማ እና አስተማማኝና ተረጋግቶ ለመማር የሚያስችል ሁኔታን የመፍጠር ግዴታ ያለባቸው ሲሆን፣ እንደዚሁም ደግሞ፣ በተማሪዎች፣ 

በስታፍ አባላትና በበጎ ፈቃድ ሠራተኞች መካከል የጋራ በከባበር እና ተቀባይነትን ማራመድ ይኖርባቸዋል። 

 

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፡፡ 

 

በስቴቱ ሕግ መሠረት፣ ይህ ፖሊሲ፣ የኤሌክትሮኒክ ግንኙነት ዘዴዎችን ተጠቅሞ በኢንተርኔት ላይ የሚደረጉ የማገጣበር ተግባሮችን/የሳይበር ቡሊንግ ድርጊቶችንም 

ይመለከታል። ይህ የኤሌክትሮኒክ ድርጊቱ የተፈጸመው በትምህርት ቤት ንብረት ላይ ወይም የትምህርት ቤት ንብረት በሆነ ማሳሪያ ላይ ሆነም አልሆነ፣ የኤሌክትሮኒክ 

ግንኙነቱ: 

 

1. በተናጠል በተማሪዎች ወይም በትምህርት ቤት ሠራተኞች ላይ ያነጣጠረ ከሆነ፤  

 

2. በተናጠል በተጠቃሾቹ ደኅንነት ላይ ስጋትን ለመጋረጥ ታስቦ የተደረገ የተንኮል ድርጊት ከሆነ፣ ወይም የትምህርት ቤቱን የዕለት ከዕለት ሰላማዊ የሥራ ክንዋኔ 

የሚያሰተጉአጉል ሆኖ ከተገኘ፣ እና፤  

 

3. በማንኛውም ተማሪ እና በትምህርት ቤት ሠራተኛ ወይም የትምህርት ቤት ንብረት ላይ ተመጣጣኝ ጉዳትን የማድረስ ስጋት የሚደቅን ሆኖ ከተገኘ፣ ወይም ያ ዓላማ 

ሊሳካ የለመቻሉ ሁኔታ ከፍተኛ ግምት ያለው ከሆነ፣ ይህ ፖሊሲ ይመለከተዋል።  

 

በዚህ ፖሊሲ አተረጓጎም መሠረት፣ የኤሌክትሮኒክ ግንኙነት፣ ማንኛውንም ዓይነት ምልክቶችን፣ ጥቆማዎችን፣ ጽሁፎችን፣ ሰዕሎችን/ፎቶግራፎችን፣ ድምጾችን፣ ዳታ ወይም 

ማንኛውንም ዓይነት የስለላ ይዘት ያላቸው ነገሮችን፣ በሙሉም ሆነ በከፊል፣ በሽቦ መስመር፣ በራዲዮ፣ በኤሌክትሮ ማግኔቲክ ማስተላለፊያ ዘዴ፣ በኤሌክትሮኒክ ፎቶ፣ 

ወይም በኦፕቲካል ፎቶ ማስተላለፍን የሚያካትት ሲሆን፣ ነገርግን ዝርዝሩ በነዚህ ብቻ ላይወሰን ይችላል። 

 

ሁሉም 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 እና ተያያዡን የአስተዳደራዊ ደንብ ይዘቶችን ተከትሎ መሥራት ወይም ማስፈጸም ያልቻለ ሠራተኛ፣ ከሥራ እስከመባረር የሚያደርስ የሥነሥርዓት ርምጃ 

ሊደርስበት ይችላል። 

 

አንድ ሪፖርት በመመርመር ላይ ባለበት ወቅት ወይም ከምርመራው በኋላ፣ የሁለቱም፣ ማለትም የተጠያቂውና የተጠቂው መላጆ/አሳዳጊዎች እንዲያቁ መደረግ አለበት። 

የደረሰው ጥቃት ህክምና የሚያስፈልገው ጉዳት ወይም ተመሳሳይ ሁኔታን ያስከተለ ከሆነም፣ ተገቤው የህክምና አገለግሎት መሰጠት የሚኖርበት ሲሆን ይህንኑ ሁኔታ ወላጁ 

ወይም አሳዳጊው ወዲያውኑ እንዲያውቁት መደረግ ይኖርበታል። 

 

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፡፡ 
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የአስተዳደር ደንብ፡  ጉልበተኝነት / ትንኮሳ / ማስገደድ  

መግለጫ ኮድ JCDAG-R(1) 

 

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፡፡ 

 

ሀ. ትርጓሜዎች 

 

➢ ማሸማቀቅ – በተማሪ ዕድሜ ደረጃ ባሉ ልጆች መካከል የሚከሰት ዕውን ወይም የሚገመት የኃይል አለመመጣጠን ሁኔታን የሚያካትት የማይፈለግ፣ ተንኳሽ 

ባሕሪ ነው። ይህ ባሕሪ ተደጋጋሚ ነ፣ ወይም በጊዜ ሂደት ለደጋገም እንደሚችል ነው። በዚህ ሁኔታም፣ ተጠቂው ተማሪ ወይም ሌሎችን የሚያጠቃው ተማሪ፣ 

ሁለቱም ወገኖች ብርቱ፣ ዘላቂ ችግር ሊኖሩባቸው ይችላል።  

 

➢  ማዋከብ – በጎሳ፣ በቆዳ ቀለም፣ በብሄር መሠረት፣ በጾታ፣ በሃይማኖት፣ በአካል ጉዳተኛነት፣ በጾታ ዝንባሌ፣ በጽታ ማንነት ወይም በጾታ መገለጫ ላይ 

የተመሠረተ ተቀባይነት የሌለው ባሕሪ ነው። ይህም የቃላት ጥቃትን፣ ዘለፋን፣ የሞባይል ስልክን ወይም ኢንተርኔትን ተጠቅሞ የሚተላለፍ ምስል ወይም የጽሑፍ 

ሀተታን፤ ወይም አካላዊ ስጋትን፣ አደጋን ወይም አዋራጅ ሁኔትዎችን ጨምሮ ሌሎችንም ተመሳሳይ ብህሪያትን በማካትት በተለያዩ በርካታ ሁኔታዎች መልክ 

ሊከሰት ይችላል። ማዋከብ፣ ጥቃት ለማድረስ በቀጥታ ታልሞ የሚደረግ፣ በግልጽ በተለዬ ዒላማ ላይ ያነጣጠረ፣ ወይም ተደጋጋሚ ድርጊቶችን የሚያካትት 

ላይሆን ይችላል። ከማሸማቀቅ ጋር ሲነጻጸር፣ ማዋከብ አብዛሃኛውን ጊዜ፣ ዕውን ወይም የሚገመት የኃይል አለመመጣጠንን አያካትትም። ማዋከብ፣ አንድ ተማሪ 

ከትምህርት ቤቱ የሚቀርብለትን አገልግሎት በአግባቡ ለመጠቀም እንዳይችል የማገድ ወይም የመገደብ ብርቱ ተጸዕኖ የሚያሳድር ባሕሪ ሲኖረው፣ አስፈሪ ሁኔታን 

ይፈጥራል። 

 

➢ የአስፈራርቶ/አስገድዶ ምልመላ – የተጓዳኝ ትምህርት ቡድንን/እንቅስቃሴን ለመቀላቀል ወይም በተደራጀው ቡድን ውስጥ የአንድን ተማሪ ደረጃ ከፍ ከማድረግ 

ጋር የተዛመደ በማሸማቀቅ ወይም በማስፈራራት መገፋፋትን የሚያካትት ሁኔታ ነው። 

 

ለ. ክልክል ባሕሪያት 

 

የሚከተሉት የተከለከሉ ባሕሪያትን ምሳሌዎች ሲሆኑ ዝርዝሩ በዚህ ብቻ ተወስኖ የሚቀር ላይሆን ይችላል: 

➢ የቃላት ጥቃት፣ ማለትም አላስፈላጊ ቀልድ ወይም ዘለፋ፤  

➢ ሃሜት ወይም ሃደት ነገሮችን ማሠራጨት፤  

➢ በቃልት/በምልክት ማሳቀቅ፣ መሳለቅ እና/ወይም ማስፈራራት፤  

➢ በይፋ ማዋረድ/ማጣጣል፤  

➢ ማኅበራዊ መነጠል፤  

➢ አድብቶ የመከታተል ወከባ፤  

➢ ቀጥተኛ አካላዊ ግንኙነት ማድረግ፣ ማለትም መማታት ወይም መጋፋት፤  

➢ አካልዊ ሁከት እና/ወይም ጥቃት፤  

➢ ለማሸማቀቅ፣ ለማዋከብ፣ ወይም ለማስፈራራት ሲባል የሚደረግ የገንዘብ እና/ወይም የግል ንብረት ስርቆት፤  

➢ መገፋፋትን እና/ወይም ማስገደድን ጨምሮ፣ አስፈራርቶ ማስከፈል ወይም አቅጣጫ ማስቀየስ፤  

➢ የትምህርት ቤት ወይም የግለሰብ ንብረት ላይ ጉዳት ማድረስ፤  

➢ የትምህርት ቤት መሣሪያን፣ የትምህርት ቤት መገናኛ መረብን፣ ወይም የኢሜይል መገናኛዎችን ተጠቅሞ የሚደረግ ማንኛውም ዓይነት የኤሌክትሮኒክ ማሸማቀቅ 

ወይም በትምህርት ቤት ውስጥ የሚከስት የማሸማቀቅ ድርጊት፤  

➢ የተማሪዎችን ወይም የትምህርት ቤት ሠራተኞችን አሳፋሪ ፎቶዎች አንስቶ ለሌሎች ለማሠራጨት ወይም በኢንተርኔት ላይ ለመለጠፍ ሲባል ካሜራዎችን ወይም 

ሞባይል ስልኮችን መጠቀም፤  

➢ ዘላፊ ወይም ማስፈራሪያ የቴክስት መልዕክቶችን ወይም የኢንተርኔት መልዕክቶችን መላክ፤ እና 

➢ የኢንተርኔት መረቦችን ተጠቅሞ፣ ሹክሹክታና ሀሜትን ለሌሎች ተማሪዎች ማሠራጨት፤  

➢ እንደ ኢሜል፣ ብሎጎች፣ የማኅበራዊ መገናኛ መርቦች፣ (ማለትም፣ ፌስ ቡክ፣ ትዊተር፣ ኢንስታግራም፣ ኪክ፣ ወዘተ.) የመሳሰሉትን የዲጂታል ቴክኖሎጂዎች 

ተጠቅሞ፣ በቻት ሩም፣ በቴክስት፣ እና በኢንስታንት መለእክት አማክኝነት በአንድ ሰው ላይ የሚደረግ ተደጋጋሚ የኢንተርኔት ማሸማቀቅ/ሳይበርቡሊንግ፤  

➢ በአንድ ሰው ላይ ያነጣጠሩ ሆነው፣ በተጠቂው ሰው ላይ ከፍተኛ ስሜታዊ ውጥረትን የሚፈጥሩ ቃላትን፣ ምስሎችን፣ ወይም ቋንቋን በኤሌክትሮኒክ መልዕክት 

ወይም በኢሌክትሮኒክ መገናኛ ዘዴ አማካኝነት ማስተላለፍ፣ ወይም ይሄው ግንኙነት እንዲተላለፍ በማድረግ ሂደት ውስጥ መሳተፍ ለመተላለፉም አጋዥ 

ምክንያት በመሆን በኢንተርኔት ማሸማቀቅ ድርጊት ውስጥ መሳተፍ፤  

 

ሁሉም ሰራተኞች ፣ ተማሪዎች እና ወላጆች ወይም አሳዳጊዎች በትምህርት ዓመቱ መጀመሪያ ላይ የተማሪዎች የሥነ ምግባር ደንብ አካል ሆኖ ጉልበተኝነት / ትንኮሳ / 

ማስገደድን የሚከለክል የዚህ ፖሊሲ ቃል ቅጅ ይሰጣቸዋል፡፡ 

ሐ. 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 
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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፡፡ 

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 አቅራቢው ተማሪ ወይም ወላጆቹ ርእሰ መምህሩን ወይም ተወካዩን ካነጋገሩ በኋላ ትምህርት ቤቱ ተገቢ ርምጃ አልወሰደም ብለው የሚያምኑ ከሆነ አግባብነት 

ላለው ክልልላዊ የበላይ ኃላፊ አቤቱታ ማቅረብ ይችላሉ። 

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፡፡ 

ይህንን የቦርድ ፖሊሲ JCDAGን እና ተያያዡን ደንብ ተከትሎ የማይሠራና የማያከብር ሠራተኛ ከሥራ እስከመባረር የሚደርስ ብርቱ የሥነሥርዓት ርምጃ ለወሰድበት 

ይችላል። 

መ. 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. ማሳወቅ - እንደስፈላጊነቱ በማጣራት ሂደቱ ወቅት ወይም የማጣራቱ ከተጠናቀቀ በኋላ ከሦስት (3) ቀናት በላይ ሳያልፍ የተጠርጣሪውና የተጠቂው ወላጆች 

እንዲያውቁት ይደረጋል። ክስተቱ ህክምና የሚጠይቅ የአካል ጉዳት ያስከተለ ከሆነ ወዲያውኑ ወላጆችና አሳዳጊዎች እንዲያውቁት ተደርጎ የህክምና እርዳታ 

መሰጠት አለበት። የማጣራቱ ሂደት እንደተጠናቀቀ፣ ሁለቱም፣ ማለትም ተጠቂውና ጥፋተኛው ተማሪ በማጣራቱ ሂደት የተደረሰበትን የምርመራ ውጤት 

እንዲያውቁት መደርግ አለበት። ተጠቂው ተማሪ ጥቃቱን ባደረሰበት ተማሪ ላይ የተወሰደው እርጃ/ቅጣት ምን እንደሆነ ለማወቅ ኢፎርሜሽን ሊጠይቅ ይችላል። 

ይህም አጥቂው/አዋካቢው ተማሪ ከተጠቂው ተማሪ እንድርቅ ተእዛዝ ተስጥቶ እንደሆነ፣ ወይም አጥቂው ተማሪ ለተውሰኑ ጊዚያት ከትምህርት ቤት እንዲታገድ 

ተደርጎ እንደሆነ፣ ወይም ወደሌላ ክፍል ተዛውሮ እንደሆነ የሚሉትን መረጃዎች ያካትታል። ትምህርት ቤቶች ሌሎች መረጃዎችን፣ ለምሳሌም ከተጠቂው ተማሪ 

ጋር ግንኙነት የሌላቸውን ቅጣቶች ጨምሮ በትማሪው “የትምህርት ሬኮርድ” ውስጥ አያስቀምጡም።  

3. ጊዜያዊ ዕርምጃዎች – ትምህርት ቤቱ አቤት ባዩን ለመከላከልና ለመጥበቅ እንዳስፈላጊነቱ ርምጃዎች ይወስዳል፣ ይህም ርምጃ የማጣራቱ ሂደት የመጨረሻ ደረጃ 

ላይ እስከሚደርስ ድረስ ጊዜያዊ ርምጃ መውሰድን ይጨምራል።  

4. 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፡ 
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• መብትና ጥቅምን ማጣት፤  

• በክፍል፤ በካፍቴርያና በትምህርት ቤት አውቶቡስ መቀመጫ መቀየር፤  

• ክፍል መቀየር፤  

• በቁጥጥር ሥር መዋል፤  

• ከትምህርት ቤት መታገድ፤  

• ከትምህርት ቤት ውጭ መታገድ /በዲሲፕሊን ሰሚ አካል ከታየ በኋላ/፤  

• መባረር /በዲሲፕሊን ሰሚ አካል ከታየ በኋላ/፤  

• ተለዋጭ ትምህርት ቤት መመደብ/በዲሲፕሊን ሰሚ አካል ከታየ በኋላ/፤  

 

5. ክትትል እና 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፡፡ 

 
በተማሪዎች የሚፈፀሙ ወንጀሎችን ሪፖርት የማድረግ ግዴታ 

በሕግ ቁጥር (O.C.G.A. § 20-2-1184). 

እንደተደነገገው የትምህርት አስተዳደሩ፤ መምህራንና ሠራተኞች ወንጀሎችን ሪፖርት የማድረግ ግዴታ አለባቸው። ቀጥለው የተመለከቱት የተማሪዎች የነምግባር ጉድለት 

ተጠቂ ነን የሚሉ ተማሪዎች ጉዳያቸውን ለትምህርት አስተዳደሩ ወይም ለማዕከላዊ አስተዳደር የደረሰባቸውን ጉዳት በመጥቀስ በጽሑፍ ሪፖርት ማድረግ አለባቸው ። (1) 

በተማሪዎች አማካኝነት በመህራን፤ አስተዳደሩ ወይም ሌሎች ሠራተኞ ላይ የደረሰ ጉዳት፤ (2) በተማሪዎች አማካኝነት በሌሎች ተማሪዎች ላይ የደረሰ ጉዳት፤ (3) በርእሰ 

መምህሩ ግምት ተማሪውን ለረጅም ጊዜ መታገድ ወይም ከትምህርት ቤት ለመባረር የሚያደርስ ቅጣት የሚያስከትል በትምህርት ቤት ንብረት ወይም በመምህራን፤ 

በትምህርት አስተዳደር፤ ሠራተኞና ሌሎች ተማሪዎች የግል ንብረት ላይ የደረሰ ጉዳት፤  

 

ሕገወጥ/አደገኛ/አጠራጣሪ ነገሮች 

ሕገወጥ/ አደገኛ/አጠራጠሪ ቁሳቁስ ተማሪዎች ማናቸውንም ከትምህርት ቤት የተከለከሉትን ጨምሮ ሀገወጥ፤ አደገኛ ወይም አጠራጣሪ ቁሳቁስ ለትምህርት አስተዳደሩ ወይም 

ለሠራተኞች ሪፖርት ማድረግ አለባቸው። ተማሪዎች እንዲህ ዓይነቶችን ቁሳቁስ መንካት፤ ለሌሎች ተማሪዎች መስጠትና መቀበል የላባቸውም። 

ማሸማቀቅ፤ ዓመፅ፤ ጦር መሣሪያና አደገኛ መድኃኒት/ዕፅ ሪፖርት ለማድረግ ቀጥታ የስልክ መስመር፤  

በጆርጂያ የትምህርት ቢሮ ስፖንሰርነት የሚሠራው ይህ የስልክ መስመር 24 ሰዓት አገልግሎት የሚሰጥ ሲሆን ተማሪዎች ስማቸውን መግለፅ ሳያስፈልጋቸው ስለማሸማቀቅ፤ 

አመፅና የጦር መሣሪያ ቀጥታ 1-877-SAY-STOP (1-877-729-7867) ወይም በDeKalb ካውንቲ ትምህርት ቤት ዲስትሪክት የማንቂያ ቀጥታ ስልክ መስመር 1-888-475-

0482 በመደወል ሪፖርት የሚያደርጉበት ነው። መረጃው ለትምህርት ጽህፈት ቤትና ለሕግ አስከባሪ አካላት እንዲደርሳቸው ይደረጋል።መረጃው እንደደረሰ የማጣራት 

ሂደቱ ይቀጥላል። 

 

የትምህርት ቤት ሥነምግባር መኮንንኖች 

የትምህርት ቤት ሥነምግባር መኮንንኖች የትምህርት ቤትን ሰላምና ፀጥታ ለማስከበር ፤ ለመከላከልና ምላሽ የመስጠት ፕሮግራሞች፤ ከሕግ አስከባሪዎች ጋር አገናኝ፤ 

ሰላማዊ ትምህርት ቤት የመገንበት ዕቅድ አስፈፃሚ፤ የሕግ አስፈሚውና የሕግ ጉዳዮች አስረጅ ለተማሪዎች አርአያና ሞዴል ሁነው እንዲያገለግሉ የተመደቡ የቀድሞ ፖሊስ 

መኮንኖች ናቸው። ይሁን እንጅ የዲሲፕሊን መኮንኖች ራሳቸው የዲሲፕሊን ርምጃ አይወስዱም። ይሁን እንጂ የትምህርት አስተዳደርን ተክተው የዲሲፕሊን 

ጉዳዮችን ፕሮግራም መከታተል አይችሉም። የትምህርት ቤት አስተዳደር ሕግ የማስከበር አቅማቸውንና ልምዳቸውን ለመካፈል ከሥነምግባር መኮንንኖች ጋር ይሠራሉ። 

ነገር ግን የመደበኛ ሥራቸውን ውጤታማነት በሚገድቡ ተልዕኮዎችና ቦታዎች የሰነምግባር መኮንኖችንና ሌሎች ሕግ አስከባሪ አካላትን መመደብ የለባቸውም። 

የሥነምግባር መኮንኖች የትምህርት ጽሕፈት ቤት ቅጥር ሠራተኞች እንደመሆናቸው መጠን ከመደበኛ ሠራተኛ የሚጠበቀው የሙያ ግዴታ ሁሉ ይጠበቅባቸዋል። 
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በጆርጂያ ስቴት ሕግ እንደተደነገገው መሣሪያ ይዘው ወይም ሲጠቀሙ የተገኙ በሕግ ቁጥር O.C.G.A. § 16-11-127.1 ፥ አደገኛ መድኃኒት/ዕፅ ይዘው ወይም ሲጠቀሙ የተያዙ 

በሕግ ቁጥር O.C.G.A. § 16-13-24 እስከ ሕግ ቁጥር O.C.G.A. § 16-13-32 ፤ በማንኛውም ወንጀል ተጠያቂዎች በአካል ወይም በንብረት ላይ ጉዳት ያደረሱ ወይም 

በትምህርት ቤት ላይ የአሸባሪነት ተግባርን ጨምሮ አመፅና ሁከት ያሥነሱ በጆርጂያ ታይትል 16 የወንጀለኛ መቅጫ ሕግ መሠረት በቁጥጥር ሥር ውለው ክስ 

ይመሠረትባቸዋል። የትምህርት አስተዳደሩ የሕግ መተላለፍ መከሰቱ ሲጠረጥሩ ጉዳዩን ለሥነምግባር መኮንን ወይም ሌላ ሕግ አስከባሪ አካል ማሳወቅ አለባቸው። 

የሥነ ምግባር መኮንን ወይም ሌላ የሕግ አስክባሪ ወይም ለድንገተኛ ጉዳይ ምላሽ የሚሰጥ አካል ርምጃ እንዲወስድ ምላሽ ለመስጠት ፤ በትምህርት ቤት ግቢ በሚገኙበት 

ወቅት፤ ጉዳይ ለማጣራት፤ ተጠርጣሪ በቁጥጥር ሥር እንዲውል ማዘዣ ለመስጠት የትምህርት አስተዳደሩ ክእነዚህ አካላት የሚሰጠውን መመሪያ ተቀብሎ ተግባራዊ 

ማድረግ ይጠበቅባቸዋል። የሥነምግባር መኮንኖችና ሌሎች የሕግ አስከባሪ አካላትን ተሳትፎ የሚጠይቁ ጉዳዮችን ሁሉ ወላጆችና አሳዳጊዎች በወቅቱ እንዲያውቁት 

መደረግ አለበት። 

ወላጆችና አሳዳጊዎች በሕግ ቁጥር (O.C.G.A. § 20-2-735) መሠረት ክእድሜ መስፈርት በታች ያሉ ወጣቶች ወሲብ ነክ የሥነምግባር ጉድለት የሚያስከትለውን የወንጀል 

ቅጣት እንዲሁም ወጣቶችን በፍርድ ቤት እንዳአዋቂዎች በሕግ የሚያስጠይቁ ጥፋቶችን በሚገባ እንዲያውቁ ማድረግ አለባቸው። ለተጨማሪ መረጃ DeKalb ካውንቲ 

ዓቃቤ ሕግ ድረገጽን http://www.dekalbda.org ይመልከቱ። 

 
የካምፓስ የፀጥታ ሠራተኞች 

የካምፓስ የፀጥታ ሠራተኞች የተማሪዎችንን የሠራተኞችን ሰላምና ደኅንነት ለመጠበቅ፤ ለመማር ማስተማር ምቹ አካባቢ ለማስጠበቅ ፤ የትምህርት ቤት ግቢውን እንቅስቃሴ 

ህንፃዎቹን እየተዘዋወሩ ይቃኛሉ። የካምፓስ የፀጥታ ሠራተኞች በሁሉም ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶችና በበርካታ አንደኛ ትምህርት ቤቶች ተመድበው የሠራሉ። 

የወጣቶች/አዋቂዎች መኪና የመንዳት ኃላፊነት ድንጋጌ (TAADRA) 
 

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:: 

በተደጋጋሚ ሁከት የሚፈጥሩ ተማሪዎች 

በተደጋጋሚ ሁከት የሚፈጥሩ ተማሪዎች በኤምቲኤስኤስ-አርቲአይ በኩል ከምላሽ እስከ እርምት ድረስ መሻሻል ማሳየት መቻላቸው ቀጣይነት ባለው ደረጃ በደረጃ ግምገማ 

ክትትል ይደረጋል። የጥፋት ርምጃዎች ከደረጃ 1 የመጀመሪያ ጥፋት ጀምሮ እስከ ደረጃ 3 ኤስኤስቲ ለተደጋጋሚ ጥፋት ሊደርስ ይችላል። በተደጋጋሚ ሁከት የሚፈጥሩ 

ተማሪዎች ለተወሰነ ጊዜ በፕሮቤሽን ሊቀጡ ይችላሉ። የትምህርት አስተደዳደሩ ከሥነምግባር መኮንንና ከወላጆች ጋር በመሆን የዲሲፕሊን ማረሚያ ዕቅድ ማዘጋጀት 

አለባቸው። 

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። 

የተማሪዎች ድጋፍ ቡድን 

የተማሪ ድጋፍ ቡድን ማለት ደረጃ 3 የእርምት ርምጃዎችን ተግባራዊ ለማድረግ ወይም የትምህርት፤ ባሕሪይ ወይም ሌላ ችግር ያለበቸውን ተማሪዎች በመገምገም የማረሚያ 

ዕቅድ ለማዘጋጀት የተቋቋመ ችግር ፈቺ ቡድን ማለት ነው። ተማሪው የተማሪ ድጋፍ ቡድን/ ድረጃ 3 ከደረሰ የእርምት ርምጃዎቹ ለተወሰነ ጊዜ ይካሄዳሉ።  

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።  
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ተማሪው በቀጣይነት ከችግሩ መላቀቅ ካልቻለ ወይም ተማሪው ለእርምት ርምጃዎቹ የሚያሳየውን ምላሽ መሠረት በማድረግ ወደ ልዩ ትምህርት ፕሮግራም ሊመራ 

ይችላል። እንደነዚ ያሉ ልዩ ትምህርት መምሪያዎች ሲደረጉ፣ የወላጆች መገምገሚያ ጉባኤ (ፒሲኢ) እንዲደርሰው ተደርጎ፣ በግምገማ ሂደቱ ላይ ያሉት ቀናት በሙሉ 

ይከለሳሉ። ቀናት ኤስኤስቲ/አርቲአይ (RTI) መዝገቦችን ጨምሮ፣ ቀድመው የተጠናቀቁ የግምገማ ሂደቶችን ያጠቃልላል። ልዩ ትምህርት ብቁነት ስብሰባ ተማሪው 

የሚያገኘውን የልዩ ትምህርት አገልግሎት ይወስናል። 

 

ተማሪን ከክፍል ማስወገድ 

 

በስቴት ሕግ ቁጥር (O.C.G.A. § 20-2-738) መሠረት አንድ መምህር በተደጋጋሚ ሁከት የሚፈጥር ተማሪን ፤ ስለተማሪው ቀደም ሲል በዚሁ መምህር ረፖርት 

የቀረበበትና የማስተማር ተግባሩን በትክክል ለማከናወን ካልቻለ ወይም መምህሩ ተማሪው ለሌሎች ተማሪዎች ስጋት ነው ብሎ ካመነበት ከክፍል ሊያስወጣው ይችላል። 

ተማሪውን ከክፍል የማስወገድ ርምጃ የወሰደ መምህር በዕለቱ መጨረሻ ወይም በማግስቱ ጥዋት ጉዳዩን በጽሑፍ ለርእሰ መምህሩ ወይም ለትምህርት አስተዳደሩ ሪፖርት 

ማድረግ አለበት። የትምህርት አስተዳደሩ ተማሪው ከክፍል እንዲወጣ በተደረገ በአንድ ቀን ጊዜ ውስጥ የመምህሩን ሪፈራል ቅጅና ወለጆች ትምህርት ቤቱን ማነጋገር 

የሚችሉበትን አድራሻ ጨምሮ ጉዳዩን ለወላጆች ማሳወቅ አለበት። ተማሪው ከትምህርት ቤት ከታገደ የትምህርት አስተዳደሩ በአንድ ቀን ጊዜ ውስጥ ወይም በሚቀጥለው 

ቀን ከመምህሩ ጋር ይነጋገራል። የትምህርት አስተዳደሩ ክክፍል ለታገደው ተማሪው የታገደበትን ምክንያት ጽሑፍ ይሰጣል። መምህሩ የታገደው ተማሪ ወደ ክፍሉ 

እንዲመለስ የማይስማማ ከሆነ ወይም የተማሪው የሥነምግባር ጉድለት ወደ ክፍል እንዲመለስ የሚያስችለው ካልሆነ ወይም ተማሪው የተማሪዎች የሥነ-ሥርዓት መመሪያ፤ 

የተማሪዎች መብቶች እና ኃላፊነቶች እንዲሁም ባሕሪይ ማጎልበቻ መመሪያ ተላልፎ ከተገኘ የትምህርት አስተዳደሩ በእለቱ መጨረሻ 10 ቀን የሚደርስ በትምህርት ቤት 

ወይም ከትምህርት ቤት ውጭ መታገድ ቅጣት እንዲያውቅ ያደረጋል። ከ10 ቀን የበለጠ መታገድ ወይም መባረር ጉዳዩ በዲሲፕሊን ሰሚ አካል ወይም በትምህርት ቦርድ 

መወሰን አለበት።  

 

መምህሩ የታገደው ተማሪ ወደ ክፍሉ እንዲመለስ የማይስማማ ከሆነና አስተዳደሩ የዲሲፕሊን ርምጃ የማይወስንበት ከሆነ, ተማሪው ከክፍል ከታገደ በሁለት ቀን ጊዜ 

ውስጥ አስተዳደሩ የተማሪዎች ምደባ ኮሚቴውን ስብሰባ ይጠራል፥ ኮሚቴውም ተማሪው ወደ ክፍል መመለስ አለበት ወይስ የለበትም የሚለውን ይወስናል። የምደባ 

ኮሚቴው ተማሪው ከክፍል ከታገደ በሦስት ቀን ጊዜ ውስጥ ውሳኔ ይሰጣል። በዚህ ጊዜ ውስጥ መምህሩ ወደ ክፍሉ እንዲመለስ ካልፈቀደ አስተዳደሩ ተማሪው ከታገደበት 

ክፍል ሌላ ጊዚያዊ ምደባ ይሰጣል። አንድ መምህር በአንድ የትምህርት ዘመን ሁለት ተማሪዎች ከክፍሉ ቢያግድና የተማሪ ምደባ ኮሚቴው ያለው የተሻለ አማራጭ ተማሪዎቹን 
ወደ ክፍል መመለስ እንደሆነ ቢወስን የሙያ ማበልፀግያና ክፍሉን እንዴት መያዝ እንዳለበት ስልጠና መውሰድ ይጠቅበታል። እናንዳንዱ ትምህርት ቤት ሦስት አባላት ያሉት 
ኮሚቴ ማቋቋም አለበት።  
 
የትምህርት ፋኩልቲው ሁለት መምህራንናን አንድ ተተኪ ርእሰ መምህሩ ደግሞ አንድ ሠራተኛ በአባልነት ይመርጣል። አንድ ትምህርት ቤት ከአንድ የበለጠ የተማሪዎች ምደባ 

ኮሚቴ ሊኖረው ይችላል፥ ሆኖም እያንዳንዱ ኮሚቴ ሦስት አባላት ሊኖሩት ያስፈልጋል። የኪሚቴ አባላት ምርጫ እንደሚከተለው ይከናወናል። (1) ርእሰ መምህሩ 

ፈቃደኞችን ከዚያም ጥቆማ ይጠይቃል (2) በፋኩልቲ ስብሰባ በሚስጥር ድምፅ ይሰጣል (3) የድምፅ ቆጠራውም ውጤት መምህር እንደዲመዘግብ ይደረጋል (4) የድምፅ 

ቆጠራውን ውጤት ፋኩልቲው እንዲያቀው ይደረጋል። መምህሩ ተማሪው ወደ ክፍል እንዳይመለስ ከወሰነና አስተዳደሩ በተማሪው ላይ የራሱን ርምጃ ካልወሰደበት የተማሪ 

ምደባ ኮሚቴው በአብላጫ ድምፅ ስለተማሪው ምደባ ውሳኔ ይሰጣል። የተማሪው ወደ ክፍል መመለስ ለሌሎች ስጋት ነው ብሎ ከአመነበት መምህሩ ይህንኑ አስቀድሞ 

ሪፖርት ማድረግ አለበት። ኮሚቴው የሚከተለው ሥልጣን አለው፥ (1) ተማሪውን ወደ ክፍል መመለስ ብቻኛ አማራጭ ከሆነ ተማሪውን ወደ ክፍሉ ይመለሳል። (2) 

ለተገቢ ርምጃ ተማሪውን ወደ አስተዳደር ይመራል። 

 

የኮሚቴው ውሳኔ በፅሑፈ የሚቀርብ ሆኖ መመህሩ ተማሪውን ከክፍሉ ክአገደበት በሦስት ቀን ውስጥ መከናወን አለበት። የተማሪ ምደባ ኮሚቴ ተማሪውን ወደ ክፍል 

ላለመመለስ ከወሥነ አስተደዳደሩ ተማሪውን ከትምህርት ቤት ወይም ከትምህርት ቤት ውጭ ማገድ ይችላል። ማንኛውም በተማሪው ላይ የሚወሰደው የዲሲፕሊን ርምጃ 

መልዕክቱ እንደደረሳቸው እንደያሳውቁ በመጠየቅ ለወላጆች በፅሑፍ እንዲደርሳቸው ይደረጋል። 
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መከላከልና የእርምት ርምጃ 

 

መከላከልና የእርምት ርምጃ የአቻ ለአቻ ውይይት፤ እርቅ፤ አደገኛ መድኃኒት/ዕፅን በተመለከተ ትምህርት፤ የወላጅ ሚና ትምህርት፤ ግብረገብነት ትምህርት፤ የህይወት 

ክህሎት ስልጠና ወዘተ የመሳሰሉትን ጨምሮ ለተማሪች በርካታ ፕሮግራሞችን ያካተተ ነው። 

 

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፡፡ 

የሰላማዊ ትምህርት ቤቶች ኦዲት 
 
DeKalb ካውንቲ ትምህርት ጽሕፈት ቤት በትምህርት ቤቶች አካባቢ ሰላምና ደኅንነት ለማረጋገጥ ይሠራል። ጥናቶች እንደሚያመለከቱት ዓመዕና ወንጀልን ለመከላከል 
ተማሪዎችን መቆጣጠርና መከታተል አስፈላጊ መሆኑን ያመለክታሉ። ተማሪዎች በትምህርት ቤት ሰላምና ደኅንነት እንዲሰማቸው አዋቂዎች ሊቆጣጠሩአቸው ይገባል። 
ስለሆነም የሰላማዊ ትምህርት ቤቶች ኦዲት ዓላማ በተለይም በሽግግር ወቅት የተማሪዎችን ሱፐርቪሲን መከታተል፤ ተማሪዎች የተማሪዎች መብቶች እና ኃላፊነቶች 
እንዲሁም ባሕሪይ ማጎልበቻ መመሪያ በሚገባ መረዳታቸውን መገምገም በከፍተኛ ሁለተኛ ትምህርት ቤቶችና በተወሰነ አንደኛ ትምህርት ቤት ደረጃ ተመደቡትን የሕግ 
አስከባሪ አካሎች ማኔጅ ለማድረግ፤ በትምህርት ቤት ግቢ ድንገተኛ ቀውስ ሲፈጠር ምን መደረግ እንዳለበት፤ ተማሪዎች ሰላም ይሰማቸው እንደሆነ ጥናቶች ማድረግን 
ያካትታል። 
 
የሰላማዊ ትምህርት ቤቶች ኦዲትተማሪዎችና ሠራተኞች ሰላምና ደህንነቱ የተጠበቀ አካባቢ ውስጥ መማርና መሥራት እንዲችሉ ነው። የኦዲቱም ዓላማም: (1) ለአካባቢ 
ባለስልጣናት ስለትምህርት ቤቶች ሠራተኞች ቁጥጥርን በተመለከተ መረጃዎች ለመስጠት፤ (2) ስለትምህርት ቤት ሰላምና ደኅንነት የተማሪዎችን ስሜት የሚገመግሙ 
ጥናቶች ማካሄድ፤ (3) ሠራተኞች ድንገተኛ ቀውስ በሚፈጠርበት ወቅት መወስድ ስለሚገባቸው ርምጃዎች (4) የህንፃዎችና የአካባቢ ቅኝት፤  
 
የሰለጠኑ ደህና የትምህርት ቤት አስተዳደሮች የዓመቱን በሙሉ ዋንኛ የትምህርት ቤት አስተዳደ ሥራዎችን ያከናውናሉ። የኦዲት ቡድኑ ትምህርት ቤት ግቢ ከደረሰ በኋላ 
መድረሱን ለርእሰ መምህሩ ያሳውቃል። የኦዲት ቡድኑ የትምህርት ቤቱን ካርታ፤ የክፍለ ጊዜ ፕሮግራም፤ የኦዲት ዝርዝር መጠይቆች ይዘው በትምህርት ቤቱ ወደ 
ተመደበላቸው ስፍራ በማምራት መረጃ ይሰበስባሉ፤ የተመለከቱን ይመዘግባሉ። በአጠቃላይ ሂደቱ 35 ደቂቃ ያህል ይፈጃል። የኦዲቱ ውጤት ለመጀመሪያ ደረጃና ሁለተኛ 
ደረጃ በተቀመጠው መስፈርት መሠረት ነጥብ ይቀመጥለታል። የኦዲት ውጤቱ ለሱፐሪንቴንደንት፤ ለምክትሉ፤ ለትምህርት ቤቱ አመራር፤ ለአገልግሎት ክፍሉ፤ ለሕግ 
ባለሙያው፤ ለርእሰ መምህሩና ለምክትሉ እንዲደርሳቸው ይደረጋል።  
 
የሰላማዊ ትምህርት ቤቶች በታማኝነት ለማከናወን ለዚሁ የስልጠና ሞጁል ይዘጋጃል። የትምህርት ቤቱ ሠራተኞች ሰላማዊ የኦዲት ሂደትን በተመለከተስልጠና የብቃት 
ፈተና ይወስዳሉ። በተጨማሪም የትምህርት አስተዳደሩ፤ ሠራተኞና ተማሪዎች ስለሰላማዊ ትምህርት ቤቶች ኦዲት ሂደት ስልጠና ይሰጣቸዋል። የሰላማዊ ትምህርት ቤቶች 
ኦዲትየተማሪዎችን የዲሲፕሊን ረፈራል ከመቀነሱም በላይ መታገድን ይቀንሳል ተብሎ ይታመናል። 
 
የተማሪዎች አለባበስ ደንብ 
 
የትምህርት ቤት ክባቢ ለመማር ማስተማር ምቹ መሆን አለበት። የተማሪው አለባበስ በአዎንታዊም ሆነ በአሉታዊ መንገድ በትምህርት ቤቱ ገጽታ ላይ ተፅዕኖ አለው። 
ተማሪዎች አለባበስን በተመለከተ የትምህርት ጽሕፈት ቤቱን መመሪያ መጠበቅ አለባቸው። ቀጥለው የተዘረዘሩትን የ አለባበስ ደንቦች የተላለፉ ተማሪዎች (ከገጽ 49-50) 
እንደተመለከተው ጥፋት ቁጥር 25 በመተላለፍ በዲሲፕሊን ተጠያቂ ይሆናሉ። 
 

• ተማሪዎች የተለየ አለባበስ በሚጠቁ ፕሮግራሞች ለአብነትም ጋዎን ወይም መነፅር መልበስ የሚጠበቅባቸው ክሆነ ይሕንኑ ማድረግ የጠበቅባቸዋል። 

• የመማር ማስተማር ሂደቱን የሚአስተጓጉል ወይም ለሌሎችን ተማሪዎች ደኅንነት ስጋት የሆነ አለባበስ፤ ጌጣጌጥ ፤ ንቅሳት ክልክል ነው። 

• አደገኛ መድኃኒት/ዕፅ፤ አልኮልና ትምባሆ መጠቀምን ወይም የአደገኛ ቦዘኔቆችን ባሕሪይና ተግባር የሚያበረታታ፤ አለባበስ፤ ንቅሳት፤ ምልክቶች፤ አርማዎችን 
መጠቀም ክልክል ነው። 

• አስፀያፊ ወም ጨዋነት የጎደለው ቃል፤ ምስል፤ ዲያግራም ወዘተ ያለበት አለባበስ፤ አመፅን የሚቀሰቅሱ፤ ልቅ ወስብን የሚያበረታቱ፤ የአንድን ሰው ብሄር፤ ጎሳ፤ 
ቀለም ዘር፤ ወሲባዊ ዝንባሌ፤ አካል ጉዳተኛነት የሚአንቃሽሹ አባብሎችን የያየዘ አለባበስ ክልክል ነው። 
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በት/ቤት፣ በት/ቤት ንብረት ወይም ከት/ቤት ጋር በተያያዙ እንቅስቃሴዎች፣ በት/ቤት አውቶቡስ ከ ወይም ወደ ት/ቤት ሲጓዙ፣ ከት/ቤቱ ጊቢ ውጪ የተከሰተው ባህሪይ 
የትምህርት ሁኔታውን ሲረብሽ ወይም በዲስትሪክቱ ኮምፒተር፣ በኮምፒተር ሲስተም፣ በኮምፒተር አውታረ መረብ ወይም በዲስትሪክቱ ሌሎች የኤሌክትሮኒክስ ቴክኖሎጂ 
አማካይነት የተገኘውን መረጃ ወይም ሶፍትዌር በመጠቀም ዲስትሪክቱ የተማሪዎችን በማንኛውም መንገድ በጉልበት ማስፈራራት፣ ጥቃት፣ ማሾፍ ወይም መገለል በግልጽ 
ይከለክላል፡፡ 
 

ማስታወሻ: ተማሪዎች አለባበስን በተመለከት ለተጨማሪ መረጃ የእያንዳንዱን ትምህርት ቤት መመሪያ መከተል አለባቸው። 
 
የእስፖርተኛነት ደንብ 
 
ክብር ለራሳችን፥ ክብር ለትምህርት ቤቱ፤ ክብር ለእንግዶች የትምህርት ቤቱን መልካም ገጽታ በህብረተሰቡ ዘንድናና በትምህርት ቤት የውድድር መድረኮች ለመገንባት 
ይረዳል። 

የተሳታፊዎች ኃላፊነት 

• የታረመ ቋንቋ መጠቀም፤ 

• ተቃራኒ ቡድኖችን አዘጋዥም ሆኑ ተጋባዥ ተገቢውን ክብር መስጠት፤ 

• ሁልጊዜ ራስን መግዛት፤ 

• የባለስለጣናትን ሕግ የመተርጎም ሥልጣን ማክበር; ፤  

• ትምህርት ቤትን በመልካም ሁኔታ የመወከል ኃላፊነትን መረዳት፤ 

• በተመልካቹ ዘንድ አዎንታዊ አቋምን ማሳያት፤ 

• ለጠብ የሚጋበዝ ማንኛውም ተጫዋች ወይም ወደ ጠቡ ቦታ ሂዶ የሚሳተፍ ተጠባባቂ ተጫዋች ከሜዳ ውጭ የመቀመጥ ቅጣት ይጠብቀዋል፤ 

• ተጨዋቾች ከጨዋታው በፊትና በኋላ ከጨዋታው ባለ ስልጣኖች ቁጥጥር ውጭ እንኳን ቢሆኑ ስፖርታዊ ጨዋነት ይጠበቅባቸዋል። ጠብ ጫሪነትና መጣላት 
ክልክል ነው። 

 

ለብቻ መለየትና በቁጥጥር ሥር ማዋል 

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

 

ለብቻ መለየትና በቁጥጥር ሥር ስለማዋል የጆርጂያ የትምህርት ቦርድ ፖሊሲ መግለጫ ኮድ JGF (2) 

DeKalb ትምህርት ቦርድ የተመዘገቡ ተማሪዎችን ለብቻ መለየትና በቁጥጥር ሥር ስለማዋል አስመልክቶ የሚከተለውን 

የአፈጻጸም መመሪያ አውጥቷል። 

1. በጆርጂያ ትምህርት ቢሮ ሕግ ቁጥር 160-5-1-.35 እንደተደነገገው ኬሚካል፤ መካኒካል ዘዴ በመጠቀም ፤ በሆድ አስተኝቶ ተማሪን መያዝና በቁጥጥር ሥርማዋል 

በዲካልብ ካውንቲ የትምህርት ዲስትሪክት የተከለከለ ነው። 

 

2. በጆርጂያ ትምህርት ቢሮ ሕግ ቁጥር 160-5-1-.35 እንደተደነገገው ተማሪን ለብቻ መለየት በዲካልብ ካውንቲ የትምህርት ዲስትሪክት የተከለከለ ነው። 

ሀ. ተማሪን ለብቻ መለየት ሁከትን በማርገብ ወይም ተማሪን በመያዝና በቁጥጥር ሥር በማዋል ተግባር የሰለጠነ ሰው በአልተቆለፈ ክፍል ውስጥ አንድ ላይ 

መገኘትን አይጨምርም። 

ለ. ተማሪን ለብቻ መለየት በተማሪ ላይ ባሕሪይ ጉድለት የእርምት ርምጃ ለመውሰድ የሚተገበረውን “ታይም አውት’’ መባልን ወይም ለጊዜው ከክፍል መግባት 

መከልከልን አይጨምርም። 

ሐ. ተማሪን ለብቻ መለየት በትምህርት ቤት ውስጥ መታገድን፤ ወይም በተማሪ ጥያቄ የሚፈቀደውን በሌላ ያልተቆለፈ ክፍል የሚደረገውን እረፍት 

አይጨምርም። 
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3. አንድ ተማሪ ለራሱና በዙሪያ ለሚገኙ ስጋት በሚሆንበት ጊዜና ተማሪው ለቃል ትዕዛዝ ወይም ቀለል ላለ ርምጃ የማይታዘዝ ከሆነ ተማሪን በቁጥጥር ሥር ማዋል ሥራ 

ላይ ይውላል። 

ሀ. ተማሪን በቁጥጥር ሥር ማዋል የሚከተሉትን አይጨምርም። ከተማሪን ደኅንነት ለመጠበቅ ዓላማ የሚደረግ ከሆነ፤ ክህሎት ለማስተማር አቅጣጫና ምሪት 

መስጠት፤ አንድን ቦታ ለማመልከት ወይም አቅጣጫን ለመጠቆም የሚደረግ ከሆነ፤  

ለ. በቁጥጥር ማዋልን ለሚከተሉት መጠቀም ክልክል ነው። 

፩. ለዲሲፕሊን ርምጃ ወይም ቅጣት፤  

፪. ተማሪን በቁጥጥር ሥር ማዋል የማይቻል ከሆነ፤  

፫. በተማሪው የትምህርት መረጃ ላይ እንደተቀመጠው ተማሪው የአእምሮ፤ ሜዲካል ወይም የአካል ችግር ካለበት፤  

ሐ. አንድ ተማሪ ለራሱና በዙሪያ ለሚገኙ ስጋት በማይሆንበት ጊዜና በጭንቀት ውስጥ ከሆነ ወይም ትንፋሽ መተንፈስ ከተቸገረ፤  

 

4. አንድ ሠራተኛ ተማሪን በቁጥጥር ሥር ማድረግ ከመቻሉ በፊት ለዚሁ የተዘጋጀውን ስልጠና ማጠናቀቅ አለበት።  

ሀ. ይህ የስልጠና ፕሮግራም ዕውቅና ያለው ሆኖ መከላከል፤ ቀውስ ማርገብና ቁጥጥር ሥር ማዋልን ጨምሮ ሁሉን ባሕሪይ ማረሚያ ስትራተጂዎች ያጠቃለለ 

መሆን አለበት። 

ለ. የትምህርት ቤት ፕሮግራሞች እነዚህን ስልጠናዎችና የተሳታፊዎችን ዝርዝር መዝግበው መያዝ አለባቸው። እነዚህ መረጃዎች ለጆርጂያ የትምህርት ቢሮና ጥያቄ 

ለሚያቀርብ ማንም ሰው መሰጠት አለበት። 

ሐ. ተማሪን በቁጥጥር ሥር በማዋል ስልጠና ያልወሰደ ሰው የሌሎችን ደኅንነት ለመጠበቅ ግድ ሲሆንበትንትና ተማሪን በቁጥጥር ሥር በሚታውልበት ጊዜ 

የለሎችን ተማሪዎች እርዳታ መጠበቅ አለበት። 

 

5. ተማሪው በቁጥጥር ሥር በሚውልበት ጊዜ ሌላ ሠራተኛ ወይም የትምህርት አስተዳደር ሁኔታውን መከታተል አለበት። ተማሪን በቁጥጥር ሥር የማዋሉ ሂደት ጉዳዩን 

በሚከተታተሉ ሰዎች ለእያንዳንዱ ተማሪና ለእያንዳንዱ ድርጊት ተመዝግቦ መያዝ አለበት። 

 

6. ተማሪው በቁጥጥር ሥር በሚውልበት ጊዜ ትምህርት ቤቱ በአንድ ቀን ጊዜ ውስጥ ለወላጆች ወይም ለአሳዳጊዎች ማሳወቅ ይገባል። 

 

7. ይህ ፖሊሲ በተማሪው ላይ ከላይ በአንቀጽ 2 እንደተጠቀሰው ታይም አውትና ከክፍል ማስወጣት የመሳሰሉትን አምጃዎች ከመውሰድ አይከለልክልም። 

 

8. ይህ ፖሊሲ የተማሪዎችን ጠብ ለማርገብ የሚወሰዱትን ርምጃዎች አይከለክልም። 

 

9. ተማሪዎችን ከስጋትና ከአካል ጉዳት ለመከላክል ተማሪን በቁጥጥር ሥር ማዋል አስፈላጊነቱ ላይ መወሰንና አስፈላጊውን ርምጃ መውሰድ እንደየሁኔታው የሚወሰን 

ነው። 

 

10. አንዳንድ ጊዜ ተማሪው በራሱ ላይና በሌሎች ላይ ጉዳት የሚያደርስ ከሆነ የሕግ አስከባሪ አካላትን ወይም የድንገተኛ ህክምና ባለሙያዎችን እርዳታ መጠየቅ 

ያስፈልጋል። 

 

11. የሕግ አስከባሪዎች ወይም የድንገተኛ ህክምና ባለሙያዎች ተማሪውን ከትምህርት ቤት በሚያስወጡበት ጊዜ የትምህርት ቤት አስተዳደሩ ወዲያውኑ ለወላጆች ወይም 

ለአሳዳጊዎች ማሳወቅ አለበት። 
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ክፍል 504 ሥር ለተማሪዎችና ለወላጆች መብት ስለማሳወቅ 
 

የ1973 መልሶ ማቋቋም ድንጋጌ ክፍል 504 ወይም በተለምዶ ክፍል 504 ተብሎ የሚጠራው ማግለልን የሚከለክል በዩናይትድ ስቴስ ኮንግረስ የፀደቀ ድንጋጌ ነው። የክፍል 

504 ዓላማ ማግለልን በመከላከል የአካል ጉዳት ያለባቸው ተማሪውዎች እንደሌሎች የአካል ጉዳት የሌለባቸው ተማሪዎች ሁሉ እኩል የትምህርት ዕድል እንዲያገኙ ማስቻል 

ነው። 

 

ስለክፍል 504 ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት ወይም ጥያቄ ከአለዎት በሚከተለው አድራሻ የዲስትሪክት አስተባባሪን ይጠይቁ። 

Dr. Karen Manahan 

504 Coordinator 

5829 Memorial Drive 

Stone Mountain, Georgia 30083 

ስልክ: 678-676-1980 

 

የክፍል 504 የተግባር አፈፃጻጸም በፈደራል ሬጉሌሽን ኮድ 34 ክፍል 104 እንደተቀመጠው ለተማሪዎና ወላጆች የሚከተሉትን መብቶች ይሰጣል። 

 

1. ልጅዎ አንደሌሎች የአካል ጉዳት የሌለባቸው ተማሪዎች ሁሉ ፍላጎቱን የሚመጥን ትምህርት የማግኘት መብት አለው /ፈደራል ሬጉሌሽን ኮድ 34 CFR 

104.33/። 

 

2. የአካል ጉዳት የሌለባቸው ተማሪዎችም ወይም ወላጆቻቸው እንዺከፍሉ ከሚጠበቅባቸውን ክፍያ ከመክፈል በስተቀር ልጅዎ ነጻ ትምህርት የማግኘት መብት 

አለው። ኢንሹራንስ ተቋማት ወይም ሶስተኛ እንዲሁ በሕግ እንደተቀመጠው ለአካል ጉዳተኛ ተማሪ መስጠት ያለባቸውን አገልግሎት እንደሌሎች የአካል ጉዳት 

ለሌባቸው ተማሪዎች ሁሉ መፈፀም አለባቸው። 34 CFR 104.33። 

 

3. ልጅዎ እንደ ሌሎች የአካል ጉዳት የሌባቸው ተማሪዎች ሁሉ ማንኛውም ፍላጎቱን የሚመጥን ትምህርት የመከታተል መብት አለው። 34 CFR 104.34። 

 

4. ልጅዎ ለሌሎች የአካል ጉዳት የሌለባቸው ተማሪዎች ሁሉ በሚፈቀዱት ተቋማት፤ በአገልግሎቶችና ፕሮግራሞች ሁሉ የመሳተፍ መብት አላቸው።34 CFR 

104.34። 

 

5. ለክፍል ተጠቃሚነት ውሳኔ ከመደረሱ በፊት ልጅዎ ሁኔታው እንዲገመገም የመጠየቅ መብት አለው።34 CFR 104.35። 

 

6. የትምህርት ጽህፈት ቤቱ ልጅዎ መስፈርቱን ማሟላቱን ለመገምገም ለሚጠይቀው የስምምነት ጥያቄ ወላጆች ላለመስማማት ይችላሉ።34CFR 104.35። 

 

7. የትምህርት ጽህፈት ቤቱ ፈተናን ጨምሮ ልጅዎ መስፈርቱን ማሟላቱን ለመወሰን የሚከናወነው የግምገማ ሂደት በሕግ ቁጥር 34 CFR 104.35 መሠረት 

መከናወኑን የማረጋገጥ መብት አለዎት። 

 

8. የትምህርት ጽህፈት ቤቱ መራጃዎችን ከተለያዩ ምንጮች ማለትም የፈተና ውጤት፤ የመምህር አስተያየት፤ አካላዊ፤ ማኅበራዊ፤ የህክምና መረጃና የወላጅ 

አስተየያት ግምት ውስጥ ማስገባቱን የማረጋገጥ መብት አላቸው። 34 CFR 104.35። 

 

9. የልጅዎ የምደባ ውሳኔ ስለ ልጅዎ እውቀት ያላቸው የልጅዎ የግምገማ መረጃ፤ የምደባ አማራጮች፤ የሚመደብበት አካባቢ ምቹነት ግምት ውስጥ የሚያስገቡ 

ሰዎችን በያዘ ቡድን መከናወኑን የማረጋገጥ መብት አለዎት። 34 CFR 104.35። 

 

10. ልጅዎ የሴክሽ 504 መስፈርትን የሚያሟላ ከሆነ ልጆዎ የምደባ ለውጥ ከመደረጉ በፊትና ከተደረገም በኋላ እንደገና ግምገማ እንዲደረግለት የመጠየቅ መብት 

አለው።34 CFR 104.35። 

 

11. ልጅዎ ከመለየቱ፤ ክመገምገሙና መመመደቡ በፊት ስለሁነታው የማወቅ መብት አለዎት። 34 CFR 104.36። 

 

12. የልጅዎን የትምህርት መረጃ የመመልከት መብት አለዎት።. 34 CFR 104.36። 
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13. የሕግ ተወካይ ወይም ጠበቃ ማቅረብ በውሳኔው ስብሰባ መሳተፍና ስለልጅዎ መለየት፤ ግምገማና ምደባ የማወቅ መብት አለዎት። 34 CFR 104.36። 

 

14. ስለልጅዎ ስለሚወሰኑ ውሳነዎች የማወቅና በሕጋዊ አካል የውሳኔ ሂደቱን ቅጅ የማግኘት መብት አለዎት3። 4 CFR 104.36። 

 

15. በጉዳይ ሰሚው መኮንን አድልዎ የለለው ውሳኔ የማይስማሙ ከሆነ (የቦርድ አባላትንና የትምህርት ጽህፈት ቤቱን ሠራተኞች ሳይጨምር) አድልዎ የሌለው 

የትምህርት ጽህፈት ቤት ጉዳይ ሰሚ መመሪያ መሠረት እንደገና እንዲታይ ጥያቄ ማቅረብ ይቻላሉ። 34 CFR 104.36። 

 

16. በውሳኔው ካልተስማሙ የዩናይትድ ስቴትስ የትምህርት ሚኒስቴር የሲቪል መብቶች ክፍለ አቤቱታ ማቀረብ ይቻላል። 
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ክፍል 504 በአካሄድ ላይ የሚወሰዱ ጥንቃቄዎች  

አጠቃላይ ዕይታ 

በክፍል 504 መሠረት ማንኛውም ወላጅ ወይም አሳዳጊ (“ቅሬታ አቅራቢ”) የልጁን የመለየት፤ የግምገማና የምደባ ሂደት አስመልክቶ የትምህርት ጽሕፈት ቤቱ ስለ 

አከናወናቸው ወይም ስለ አላከናወናቸው አድልዎ በሌለው መንገድ ጉዳዩ እንዲታይለት መጠየቅ ይችላላ።ሆኖም የጥያቄው በጽሑፍ አለመቅረብ ወላጆች ጉዳዩ አድልዎ 

በሌለው አካል እንዲታይ በቃል የሚያቀርቡትን ጥያቀ በመቀበል እልባት ከመስጠት የትምህርት ጽሕፈት ቤቱ ከአለበት ግዴታ ነጻ አያደርገውም። የክፍል አስተባባሪው 

ቅሬታ አቅራቢው ጥያቄውን በጽሑፍ ማቅረብ ኢንዲችል ማገዝ አለበት። 

ጉዳይ እንዲታይ ስለመጠየቅ 

አንድ ጉዳይ በጉዳይ ሰሚ አካል እንዲታይ የሚከተሉትን ማካተት አለበት።  

ሀ. የተማሪው ስም፤  

ለ. የተማሪው መኖሪያ አድራሻ፤  

ሐ. ተማሪው የሚማርበት ትምህርት ቤት፤  

መ. ለውሳኔ የሚቀርበው ጉዳይ፤  

ሠ. ጉዳዩ እንዲታይ አስፈላጊ ያደረጉት ምክንያቶች፤  

ረ. የቅሬታአቅራቢው መፍትሔ ሐሳብ፤  

ሰ. የቅሬታ አቅራቢው ስምና እንዴት ማግኘት እንደሚቻል፤  

የክፍል 504 አስተባባሪው የቅሬታ አቅራቢን ጥያቄ በተቀበለ በዐሥር (10) ቀን ጊዜ ውስጥ ጥያቄውን መቀበሉንና ጉዳዩን ለመስማት ስብሰባው መቼና የት እንደሚካሄድ 

በጽሑፍ ለቅሬታ አቅራቢው እንዲያውቅ ያደርጋል። ጥያቄው ከላይ የተጠቀሱትን መረጃዎች የያዘ ካልሆነ የክፍል አስተባባሪው አስፈላጊውን መረጃ አሟልተው ጥያቄውን 

እንዲያቀርቡ ለወላጆች ያሳውቃል።ጉዳዩን ለመስማት የተያዘው ቀጠሮና ተጓዳኝ ተግባራት ሁሉ ሙሉ መረጃ እስኪቀርብ ድረስ እንዲቆዩ ይደረጋል። 

ድርድር 

 

በቅሬታ አቅራቢው የቀረበውን ጉዳይ እልባት ለመስጠት የትምህርት ጽሕፈት ቤቱ ጉዳዩን ለድርድር ሊያቀርበው ይችላል። ድርድር በፈቅደኝነት ላይ የተመሠረት ሲሆን 

ቅሬታ አቅራቢውና ትምህርት ጽሕፈት ቤቱ ሁለቱም መስማማት አለባቸው። የቅሬታ አቅራቢ በማናቸውም ጊዜ ድርድሩን ማቋረጥ ይችላል። ድርድሩ ያለስምምነት 

ከተቋረጠ የትምህርት ጽህፈት ቤቱ ተጨማሪ ጥያቄ ማቅረብ ሳያስፈልገው በመደበኛው አካሔድ አድሎ በሌለው መንገድ ጉዳዩ እንዲሰማ ያደርጋል። 

ጉዳይ የመስማት ሂደት 

 

ሀ. የክፍል 504 አስተባባሪው የጉዳይ ሰሚውን ሁኔታ ከተረዳ በኋላ ቅሬታ አቅራቢው ወይም ጉዳይ ሰሚው የተለየ ስምምነት ካልደረሱ በስተቀር ክቅሬታ አቅራቢው 

ጥያቄውን በተቀበለ በአርባ አምስት ቀናት ውስጥ ጉዳዩ እንዲታይ ያደርጋል። 

ለ. ቅረታ አቅራቢው ወይም ትምህርት ጽህፈት ቤቱ አሳማኝ ምክንያት ከላቸው ያለ አድሎ ጉዳይ ሰሚው አካል ለጉዳዩ ተለዋጭ ወይም ቀጣይ  ቀጠሮ ሊሰጥ ይችላል። 

ቀጠይ ቀጠሮዎች ለሚመለከታቸው ሁሉ በጽሑፍ መድረስ አለባቸው። 

ሐ. ከመስማት ሂደቱ በፊት ቅሬታ አቅራቢው የልጃቸውን የትምህርት መረጃ የማየት እድል ይሰጣቸዋል። 

መ. ቅሬታ አቅራቢው በራሱ ወጭ የሚወክለው የሕግ አማካሪ ይዘው መቅረብና መሳተፍ፤ መናገር፤ ምስክሮችን ማነጋገርና ያላቸውን መረጃ ማቅረብ ይችላሉ። ጉዳዩ 

በሕግ አማካሪ በኩል የሚቀርብ ከሆነ ክስብሰባው አሥር (10) ቀን ያህል አስቀድሞ ለክፍል 540 አስተባባሪ ማሳወቅ ያስፈልጋል።ለክፍል 540 አስተባባሪ በጽሑፍ 

ጉዳዩ በሕግ አማካሪ በኩል የሚቀርብ መሆኑን አለማሳወቅ ጉዳዩን የመስማት ሂደትን ለማስቀጠል በቂ ምክንያት ነው። 

ሠ. ቅሬታ አቅራቢው የቅሬታውን ተቢነት በማስረጃ አስደግፎ የማረጋገጥ ኃላፊነት አለበት። ሁኔታዎች አስገዳጅ ከሆኑና ሕግ ሲፈቅድ ያለ አድልዎ ጉዳይ ሰሚው 

መኮንን የትምህርት ጽሕፈት ቤቱ የውሳኔውን ተገቢነት ማስረዳት አለበት (ይኸውም ተቀባዩ ተማሪውን ተጨማሪ ድጋፍና አገልግሎት ቢታከልበትም አጥጋቢነት 

እንደሌለው ማረጋገጥ ከቻለ በስተቀር በመደበኛ ትምህርት ቤት መድቦ ማስተማር አለበት። 34 C.F.R. §104.34) ። አንድ ወይም ከአንድ የበለጡ የትምህርት 

ጽህፈት ቤት ተወካዮች / ጠበቃ ሊሆን ይችላል/ መረጃና ምስክር ለማቅረብ፤ ለቅሬታ አቅራቢውን ምላሽ ለመስጠትና በጉዳይ ሰሚው አካል የሚቀርቡትን ጥያቄዎች 

ለመመለስ በስብሰባው ሊገኙ ይችላሉ። 

ረ. የጉዳይ ሰሚው መኮንን ምስክሮችን በአስገዳጅ ቃል እንዲሰጡ ማድረግ የማይችል ሲሆን ጥብቅ የምስክሮች መረጃ ሕግም ለዚህ ጉዳይ   

ሰ. የጉዳይ ሰሚው መኮንን ታማኝነቱን መሠረት በማድረግ ለእያንዳንዱ መረጃ የሚሰጠውን ክብደትና ተዓማኒነት ይወስናል።  

ሸ. ስብሰባው ከህዝብ ዝግ ሆኖ ይካሄዳል። 

ቀ. ስብሰባው በጽሑፍ ወይም በቃል በቀረቡ ጉዳዮች ላይ ብቻ የተወሰነ ይሆናል። 

በ, ምስክሮች በቀጥታ በጠራቸው አካል ይጠየቃሉ።ለምስክሮች መስቀለኛ ጥያቄ ማቅረብ ይፈቀዳል። የለ አድሎ ጉዳይ ሰሚው መኮንን ለምስክሮች ተጨማሪ ጥያቄዎች 

እንዲቀርቡ ሊፈቅድ ይችላል። 
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ተ. የስብሰበው ሂደት በትምህርት ጽህፈት ቤት ወጭ ቃለ ጉባኤ ይይያዛል ወይም በመቅረፀ ድምፅ ይቀረጻል። ከስብሰባው ጋር የተገናኘ ማንኛውም መረጃ የትምህርት 

ጽህፈት ቤቱ ንብረት ይሆናል። 

ቸ. ሕግ ከሚፈቅደውና የቅሬታ አቅራቢው መረጃ አሳማኝ ከአልሆነ በስተቀር የጉዳይ ሰሚው መኮንን የትምህርት ጽህፈት ቤቱን ውሳኔ ያሚያፀና መሆን አለበት። 

ኀ. የቅሬታ አቅራቢው አስቀድሞ ለጉዳይ ሰሚው መኮንን አሳውቆ አዎንታ ካላገኘ በስተቀር በጉዳይ ሰሚው አካል ስብሰባ የመገኘት መብቱን እንዳልተጠቀመበት 

ይቆጠራል። 

ውሳኔ 

የጉዳይ ሰሚው አካል የውሳኔ ስብሰባው በተካሄደ በሃያ (20) ቀን ውስጥ ውሳኔውን በጽሑፍ ማሳወቅ አለበት። የጉዳይ ሰሚው አካል ውሳኔ የገንዘብ ጉዳት ካሳ ፤ ሽልማት 

ወይም የጠበቃ ክፍያን መጨመር የለበትም። 

አቤቱታ 

በፌደራል ወይም በስቴት ሕግ መሠረት በጉዳይ ሰሚው አካል ውሳኔ የማይስማማ ወገን ቢኖር አቤቱታውን ወይም ይግባኙን የማቅረብ መብት አለው። 
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ልዩ ትምህርት፡- መብት እና ግዴታችን ለመገንዘብ የወላጅ መመሪያ 

ይህ መመሪያ ስለ ልዩ ትምሀርት በተመለከተ ያለዎነት መብቶች እና ግዴታዎች እንዲገነዘቡ ለማገዝ ተብሎ የተዘጋጀ ነው። ይህም ከአካል ጉዳት ጋር የሚኖሩ ግለሰቦች 
ትምህርት አዋጅ (አይዲኢኤ) እና የጆርጂያ ግዛት የትምህርት ቦርድ ደንቦች (ጂኤ.ቢዲ.ኦኤፍ.ኢዲዩ.ሲ.) ውስጥ ለተቀመጡት የወላጆች መብቶች ልዩ ትምህርትን 
በተመለከተ ሙሉ እትም መተኪያ ሆኖ አያገለግልም። (ጂኤ.ቢዲ.ኢዲዩሲ.አር.160-4-709 የደንብ ጥበቃዎች/የወላጆች መብቶች ይመልከቱ) የጆርጂያ የወላጆች መብቶችን 
ሙሉ እትም ለማየት የጆርጂያ ትምህርት ዲፓርትመንት ድህረ ገጽ www.gadoe.org ይመልከቱ እና ኦፊስስ ኤንድ ዲቪዥንስ (Offices & Divisions) የሚለውን ከዚያም 
ካሪኩለም ኤንድ ኢንስትራክሽን (Curriculum & Instruction) የሚለውን ከዚያም ስፔሻል ኢዱኬሽን ኤንድ ሰፖርት የሚለውን ይምረጡ። ከዚያም በዲስፒት ሩዞሉሽን 
ኦር ፋሚሊ ኢንጌጅመንት ኢንፎርሜሽን ኤንድ ሪሶርስስ ሥር ስለ ወላጆች መብት ያገኛሉ። የነዚህ መብቶች ሙሉ እትም በተለያዩ ቋንቋዎች እና በቪዲዮ ቅርጸት (ፎርማት) 
ቀርበዋል። ይህ ሰንጠረዥ የወላጅ ሥርዓት የጠበቁ ደኅንነት መጠበቂያዎችን በተመለከተ የተጨመቀ መመሪያን በውስጡ ይዟል። በ IDEA ሥር ያለውን የወላጅ መብትና 
ግዴታዎች በተመለከተ ሙሉ ዝርዝር መመልከት ከፈለጉ የእርስዎን የኬዝ ማናጀር ያነጋግሩ ወይም የሚከተለውን የድር አድራሻ ይጎብኙን፦ 
https://www.gadoe.org/Curriculum-Instruction-and-Assessment/Special-Education-
Services/Documents/Parents%20Rights/Parents%20Rights%20Sample%201%20updated%20032420.pdf. 
 

መዝገቦች፡-  

• የልጅዎን የትምህርት መዝገቦች የማየት መብት አለዎት።  

• መዝገቦቹም በሚችሉት ቋንቋ እንዲገለጽሎት ወይም 
እንዲተረጎምሎት መጠየቅ መብት አለዎት።  

• በልጅዎ ማህደር ውስጥ መቀመጥ እንደሌለበት የተሰማዎት ነገር 
ካለ ከመዝገቡ ሊወጣሎት መጠየቅ ይችላሉ።  

• በልጅዎ ማህደር ውስጥ ተጨማሪ መረጃ፣ አስተያየት ወይም ሌላ 
ማንኛውንም አግባብነት ያለውን የጽሑፍ ሰነድ የመጨመር መብት 
አለዎት።  

• የግለሰብ ትምህርት ፕሮግራም (አይኢፒ) እና/ወይም የልጅዎን 
ማንኛውንም መዝገብ ኮፒ ለመውሰድ መጠየቅ ይችላሉ። ቀጠናው 
ትምህርት ቤት ለሚወስዱት ቅጂ ዋጋ እንዲከፍሉ ሊጠይቆት 
የሚችል ሲሆን ነገር ግን ሰነዱን ፈልጎ ለማግኘት ክፍያ 
አይጠይቅም።  

• በእርሰዎ የጽሑፍ ፈቃድ በእርስዎ ቦታ ሆኖ ማህደሮቹን 
የሚመረምር እና የሚፈትሽ ሰው መወከል ይችላሉ።  

የግምገማ ቅደም ተከተል፡-  

• ልጅዎ የአካል ጉዳት ያለበት እና ልዩ ትምህርት ወይም/እና ተዛማጅ 
አገልግሎቶች የማግኘት ፍላጎት እዳለው ለማረጋገጥ የተሟላ ግምገማ 
ለማድረግ መምረጥ ይችላሉ።  

• ልጅዎ በሚጠረጠሩ የአካል ጉዳቶች ሁሉ ላይ ዳሰሳ እንዲካሄድበት 
የማድረግ መብት አለዎት።  

• የትምህርት ቤቱ ቀጠናም ልጅዎን በአይዲኢኤ ውስጥ የተቀመጡት ደንቦች 
እና በጆርጂያ ልዩ የትምህርት ደንቦች መሠረት ልጅዎን መመርምር አለበት።  

• ግምገማዎቹ ከአንድ ምርመራ በላይ መያዝ ያለበት ሲሆን እነዚህ 
ምርመራዎች ወላጁ እና ትምህርት ቤቱ በሌላ መንገድ ካልተስማሙ 
በስተቀር ልዩ በመደበኛነት በሚጠቀመው ቋንቋ መሰጠት እና ቢያንስ በየ3 
ዓመቱ ለ 1 ጊዜ መሰጠት ይኖርበታል። 

• ስለ ብቃቱ እና ልጅዎ በግምገማው ወቅት ምን ዓይነት ፕሮግራም እና ምን 
ዓይነት አገልግሎቶች እንዲሰጡት እንደሚያስፈልግ በሚሰጠው ውሳኔ ላይ 
እርስዎ ተሳታፈ ይሆናሉ። 

የመረጃ ሚስጥራዊነት:- 

• የልጅዎ የትምህርት ማህደር ሚስጥራዊነቱ የተጠበቀ ነው።  

• የልጅዎን ማህደር ኮፒ ብቻ ለማግኘት መጠየቅ ይችላሉ።  

• በልጅዎ ጉዳይ ላይ የሚሠሩ የትምህርት ቤት ሠራተኞች የልጅዎን 
ማህደር ሊያዩ የሚችሉ ሲሆን ይህም የእርስዎ ፈቃድ አያስፈልግም።  

• ከእርስዎ ፈቃድ ካልሆነ በስተቀር የልጅዎን የምመራ ውጤት የያዘ 
ማህደር ማንም ሰው እንዲያይ አይፈቀድም። 

ዝቅተኛ የሚከለከልበት ሁኔታ  

• •ልጅዎ በክፍል ውስጥ እንዲማር እና ለልጅዎ ከሚመጥን ተመሳሳይ የአካል 
ጉዳት ካለባቸው ተመሳሳይ ዕድሜ እና ደረጃ ካሉ ሌሎች ልጆች ጋር በሁሉም 
የትምህርት ቤት ፕሮግራሞች እና እንቅስቃሴዎች ላይ የመሳተፍ መብት 
አለዎት፡፡  

• የትምህርት ቤቱ ዲስትሪክት አስተዳደር ልጅዎ በሁሉም የትምህርት ቤት 
ፕሮግራሞች ላይ እና ተግባራት ላይ አግባብነት ባለው መልኩ መሳተፍ 
እንዲችል ትኩረት መስጠት እና ማሻሻያዎቹን ማድረግ ይኖርዎታል።   

http://www.gadoe.org/
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ገለልተኛ ግምገማ፡-  

• በትምህርት ቤቱ ግምገማ ካልተስማሙ በትምህርት ቤቱ 
ዲስትሪክት ባልተቀጠረ ገምጋሚ ባለሙያ በመንግስት ወይም 
በግልዎ ወጪ ልጅዎ እንዲገመገም ማድረግ ይችላሉ። ይህንን 
መብት ለማግኘት የትምህርት ቤቱን ሥነሥርዓት ያነጋግሩ።   

• ጥያቄ ሲያቀርቡ የልጅዎን ጉዳይ እንዲመረምር አንዱን 
እንዲመርጡ ትምህርት ቤቱ የገለልተኛ ገምጋሚዎችን ዝርዝር 
ይሰጥዎታል።  

• የትምህርት ቤቱ ዲስትሪክት የገለልተኛ ገምጋሚ የግምገማ 
ውጤትን መቀበል አለበት።  

• የአይኢፒ ቡድን የግምገማ ውጤቱን ልጅዎ የአካል ጉዳት 
እንዳለበት ወይም ልዩ ትምህርት እንደሚያስፈልገው ለመወሰን 
ይጠቀምበታል። 

የወላጆች ወኪሎች፡-  

• ትምህርት ቤቱ የልጁን ወላጆች ማግኘት ካልቻለ ትምህርት ቤቱ የማሪውን 
መብት እና ፍላጎት በተመለከተ ለማንኛውም ግምገማ/ስብሰባ ወይም 
የትምህርት ውሳኔ ለልዩ ትምህርት አገልግሎቶች ልጁን ወክሎ የሚቀርብ 
ወኪል ወይም ተተኪ ወላጅ የሚሰይም ይሆናል።  

• ወኪል ወላጆች ልዩ ስልጠና የሚሰጣቸው እና ፈቃዳቸውን ለመስጠት እና 
በአይኢፒ ወይም በሌሎች ስብሰባዎች ላይ በመሳተፍ እንደ ወላጅ ሆነው 
ይቀርባሉ።  

• ወኪል ወላጅ ከተማሪው ጋር በተያያዘ ጉዳይ ከልዩ ትምህርት ወላጅ ጋር 
ተመሳሳይ የሆነ መብት እና ግዴታዎች ይኖሩታል።  

• ከልጅዎ የልዩ ትምህርት ፍላጎት ጋር በተያያዘ ለሚደረግ ማንኛውም 
የውሳኔ አሰጣጥ ስብሰባ ላይ እንዲሳተፉ እድል ሲሰጥዎት ይገባል።  

• ስለ ልጅዎ የአካል ጉዳት፣ ግምገማ፣ ዳግም ግምገማ፣ ምደባ እና ስለ 
አይኢፒ እና ስለ ይዘቱ ላይ ለመምክር በሚካሄድ ማንኛውም ስብሰባ ላይ 
መጋበዝ አለብዎት።  

• ለእርስዎ እና ለአይኢፒ ቡድን አባላት ምቹ በሆነ ሰዓት እና ቦታ 
በአይኢፒ ስብሰባ ላይ በመሳተፍ መብት አለዎት። 

• የልጅዎ አይኢፒ ቡድን የአይኢፒ ስብሰባ ላይ እንዲሳተፍ ወይም 
እዳይሳተፍ መፍቀድም ሆነ ያለ መፍቀድ መብት አለዎት። የትምህርት 
ቤቱ ዲስትሪክት ያለ እርስዎ ፈቃድ ለአባሉ ፈቃድ መስጠት አይችልም። 

• በሚፈቀደው ጊዜ ውስጥ የይግባኝ ችሎት እንዲቆምልዎት በሚጠይቁበት 
ጊዜ፣ የወላጆች እና የትምህርት ሥርዓቱ ተማሪዎች በሚሰየም ችሎት ላይ የሚቀርቡ 
ማናቸውንም ቅሬታዎች እልባት እንዲያገኙ በማድረግ እና ወላጆች እና የትምህርት 
ሥርዓቱ የተማሪን ጉዳይ የሚሰማበትን ችሎት ለማስቀረት እና ለልጁ አፋጣኝ 
ጥቅም ለማስገኘት እንዲችሉ በሚያስደረግ የመፍትሔ መፈለጊያ ችሎት የመሳተፍ 
መብት ይኖርዎታል። 

• የተማሪ ጉዳይ ለችሎት እንዲታይ ጥያቄ ሲያቀርቡ የአስተዳደራዊ ሕግ ዳኛ ወይም 
ሰሚ ኦፊሰር የሚካሄድ የማያዳላ ችሎት እንዲሰየምሎት የጠየቅ መብት አለዎት።  

• በአይዲኢኤ ወይም የጆርጂያ ልዩ ትምህርት ደንቦች ጋር በተያያዘ ምንም ዓይነት 
ስጋት፣ ችግሮች ወይም ያለመግባባት ችግሮች ካለዎት ሕጋዊ የሆነ የጽሑፍ አቤቱታ 
ለጆርጂያ ትምህርት ዲፓርትመንት በማቅረብ እንዲመረመርልዎት ማድረግ 
ይችላሉ። አቤቱታውም የልዩ ትምህርት አገለግሎቶች እና ድጋፎች ዲቪዥን በ404-
651-6457 አማካኝነት በፋክስ ወይም በፖ.ሳ.ቁ Division for Special Education 
Services and Supports at 1870 Twin Towers East, 205 Jesse Hill Jr. 
Drive SE, Atlanta, GA 30334 ሊላክ ይችላል። 
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ፈቃድ:- 

• ያለ እርስዎ ፈቃድ ወይም ይሁንታ ትምህርት ቤቱ ልጅዎን 
መገምገም ወይም መመርመር አይችልም። ትምህርት ቤቱ ልጅዎን 
ለልዩ ትምህርት ማስቀመጥ ወይም የልጅዎን የፕሮግራም ምደባ 
ማድረግ አይችልም።  

• የትምህርት ቤቱ ዲስትሪክት በህጉ መሠረት ከሚፈቀድላቸው 
የተወሰኑ ሰዎች በስተቀር የልጅዎን ማህደር ያለ እርስዎ ፈቃድ 
ወይንም ይሁንታ ለሌሎች ይፋ ማድረግ አይችልም።  

• ፈቃድዎን ወይም ይሁንታዎ ያለ መስጠት መብት አለዎት።  

• ለልዩ ትምህርት እና ተዛማጅ አገልግሎቶች የሰጡትን ፈቃድ ከሰጡ 
በኋላ መልሰው መተው የሚችሉ ሲሆን ይህንንም ማድረግ 
ያለብዎት በጽሑፍ ነው።  

• ፈቃድዎን አነሱ ማለት ልጅዎ ምንም ዓይነት የልዩ ትምህርት 
አገልግሎቶች ከዚያ በኋላ አያገኝም። 

የዲስፒሊን ደንቦች እና መብቶች፡-  

• የአይኢፒ ቡድኑ ልጁን ለማስተማር ሌሎች ዓይነት አካባቢዎችን ወይም መንገዶችን 
እንዲፈልግ የሚያደርግ ባሕሪይ ከጉዳት ጋር የሚኖሩ ተማሪዎች ያሳዩ ከሆነ 
ትምህርት ቤቱ የተወሰኑ ደንቦችን መከተል ይኖርበታል።  

• ልጁ ላይ ወይም በተማሪዎች ወይም በትምህርት ቤቱ ሠራተኞች ላይ ጉዳት 
ሊያስከትል የሚችል ነገር ካለ ትምህርት ቤቱ ተማሪዎቹን ወደ አማራጭ ፕሮግራም 
ሊወስድ ይችላል።  

• የትምህርት ቤቱ ሁኔታ ግምት ውስጥ ሳያስገባ ትምህርት ቤቱ ለልጅዎ አግባብነት 
ያለው የመንግስት ትምህርት ቤት ትምህርት መስጠት ይኖርበታል።  

• ልጅዎም በአይኢፒ ውስጥ የተቀመጡ ግቦች እና አላማዎችን ለማሳካት 
የሚያስችሉትን አገልግሎቶች ማግኘት እንዲችል የሚያደርገው አካባቢ መሆን 
ይኖርበታል።  

• ከአደንዛዥ ዕፅ፣ አልኮል፣ መሣሪያ ወይም ከሌሎች የትምህርት ቤት ደንቦች ጥሰቶች 
ጋር በተያያዘ የዲሲፕሊን ርምጃዎች ይወሰዳሉ። 

• መብቶቹ እርስዎን ልጅዎን እና ትምህርት ቤቱን የሚያስከብሩ ናቸው። 

ወደ ግል ትምህርት ቤት ስለመላክ፡-  

• ልጅዎን ግል ትምህርት ቤት ለማስገባት ከወሰኑ በተካፈሉበት 
የመጨረሻ የአይኢፒ ስብሰባ ላይ ስለ ዕቅድዎ እና በመንግስት 
ትምህርት ቤት ፕግራም ላይ ያለዎትን ስጋት በመግለፅ ለትምህርት ቤቱ 
ኃላፊዎች በመግለፅ ማሳወቅ ይኖርቦታል።  

• የልጁን የትምህርት ፍላጎት በትምህርት ግምገማ እና በአይኢፒ ውስጥ 
የተካተቱትን የተለዩ የትምህርት ፍላጎቶችን አግባብነት ባለው 
የመንግስት ትምህርት ቤት የሚያቀርበውን አገልግሎት የሚሰጥ ከሆነ 
የትምህርት ቤት ዲስትሪክቱ ለግል ትምህርት ቤቱ እንዲከፍል 
አይጠበቅም።  

ግንኙነቶች:- 

• ስለ ልጅዎ ትምህርት ስጋት ካለዎት ለትምህርት ቤቱ ርእሰ መምህር ወይም ለልዩ 
ትምህርት ዳይሬክተር ማሳወቅ ይሆርቦታል።  

• ተጨማሪ እገዛ ከፈለጉ ወላች ወይም የመብት ተከራካሪ ቡድኖች እገዛ 
ሊያደርጉሎት ይችላሉሉ፡ ስለ መረጃው ወይም ስለ ሰም ዝርዝራቸው ትምህርት 
ቤቱን ይጠይቁ።እንዲሁም የጆርጂያን ወላጅ ለወላጅ ወይም የሪፈራል ወይም 
ሌሎች መረጃዎች ያሏቸውን በስልክ ቁጥር 1-800-229-2038 መደወል ወይም 
ድህረ ገፃቸውን www.p2pga.org  መጎብኘት ይችላሉ።  

• እንዲሁም የልዩ ትምህርት አገልግሎት እና ድጋፍ ዲቪዝንን በስልክ ቁጥር 404-
656-3963 ወይም 1-800-311-3627 ማነጋገር ወይም የጆርጂያ ትምህርት 
ዲፓርትመንት ድህረ ገጽ www.gadoe.org በመጎብኘት ጠቃሚ መረጃዎችን 
ማግኘት ይችላሉ።  

http://www.p2pga.org/
http://www.gadoe.org/
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የወላጆች የማወቅ መብት (ESSA) 

በእያንዳንዱ ተማሪ ስኬታማ ይሆናል ሕግ /Every Students Succeeds Act (ESSA)/ መሰረት ወላጆች የልጃቸው አስተማሪ(ዎች) 
እና/ወይም ድጋፍ ሰጪ ሠራተኞች ሙያዊ ብቃትን በተመለከተ መረጃ መጠየቅ ይችላል። የሚከተለው መረጃ ሊጠየቅ ይችላል፦  

1) የተማሪው መምህር፦ 

o መምህሩ ለሚያስተምረው ለክፍል ደረጃው እና ለሚያስተምርበት ለትምህርቱ ዓይነት የስቴት የብቃት ማረጋገጫ እና 
ፈቃድ መስጫ መስፈርቶችን ማሟላት አለማሟላቱን፤  

o የስቴት ብቃት ማረጋገጫ ወይም ፈቃድ መስጫ መስፈርቶች በይለፈኝ በታለፉበት የድንገተኛ ሁኔታ፣ ከአቅም በላይ 
አስገዳጅ ወይም ጊዜያዊ ሁኔታ ውስጥ እያስተማረ ስለመሆኑ፤ እና 

o ምስክር ወረቀት ባገኘበት የትምህርት መስክ ላይ እያስተማረ ስለመሆኑ።  

2) ተማሪው በድጋፍ ሰጪ ሠራተኞች አገልግሎቶችን ስለማግኘት እና ይህም ከሆነ የእነዚህን ድጋፍ ሰጪዎች የሙያ ብቃት።  

የእርስዎን ልጅ መምህር እና/ወይም ድጋፍ ሰጪ ሠራተኞች የሙያ ብቃት በተመለከተ መረጃ ማግኘት ከፈለጉ እባክዎ የትምህርት ቤቱን 
ርእሰ መምህር 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: 

የ DeKalb County ት/ቤት አውራጃ 
የሰራተኞች ግንኙነት 

1701 Mountain Industrial Boulevard, Stone Mountain, GA 30083 

678-676-0107 

 

 

አድልዎ ያለማድረግ ማስታወቂያ ላይ ለተጨማሪ መረጃ, 
ይጎብኙ 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#ftn1
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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 ብቻነው 

ቅጠት ይሰጥ እና ወላጅ እንዲያውቀው ይደረጋል፡፡  
ወላጅ/ሞግዚት በውሳኔ ካልተስማሙ በርእሰ 

መምህሩ ላይ በመቀጠልም በውሳኔው ካልተስማሙ 
ለክልሉ የበላይ ተቆጣጣሪ በጽሁፍ ቅሬታ ማስገባት 

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/ሞግዚት በውሳኔ ካልተስማሙ በርእሰ መምህሩ ላይ በመቀጠልም 
በውሳኔው ካልተስማሙ ለክልሉ የበላይ ተቆጣጣሪ በጽሁፍ ቅሬታ 

ማስገባት 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 2:00 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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20  

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፡፡ 

ሪፓርት ያደረገው ግለሰብ የሚመለከተውን የክልል ዋና ተቆጣጣሪ ማነጋገር አለበት፤ እሱ/እሷ 
በሦስት (3) የትምህርት ቀናት ውስጥ ጉዳዩ ላይ ምርመራ ይጀምራ እንዲሁም በአስር (10) 

የትምህርት ቀናት ውስጥ ሪፖርት ላደረገው ሰው ተገቢውን ግብረመልስ ይሰጣል፡፡ 

መፍትሄው ተገቢ ወይም በቂ ስላልሆነ ሪፓርት ያደረገው ግለሰብ ቀጣይ ስጋት አለው፡፡ 

ሪፓርት ያደረገው ግለሰብ ዋና ተቆጣጣሪ ጽ/ቤትን ማነጋገር አለበት፤ እሱ/እሷ በሦስት (3) 
የትምህርት ቀናት ውስጥ ጉዳዩ ላይ ምርመራ ይጀምራ እንዲሁም በአስር (10) የትምህርት 

ቀናት ውስጥ ሪፖርት ላደረገው ሰው ተገቢውን ግብረመልስ ይሰጣል፡፡ 

የት/ቤቱ ርእሰመምህር ወይም ወኪሉ በሚቀጥለው የትምህርት ቀን ውስጥ ምርመራውን ያጀምራ፤ ሁሉም ምርመራዎች ቢያንስ  እውነታዎችን 
ማደረጃት እና ምስክሮችን ቃለ-መጠይቅ ማድረግን ያካትታል፡፡  

 

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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2021-2022 
የጉልበት ማስፈራራት/ትንኮሳ/መድልዎ/የማሳሳበብ ሪፖርት ቅጽ 

ይህ ቅጽ  www.dekalbschoolsga.org/student-support-intervention/student-relations.  
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 ስጋት የገባው ተማሪ  ወላ/አሳዳጊ አንጻራዊ ስጋት የገባው 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 ከዚህ ቀደም የማሸማቀቅ/የማዋከብ/የዘር መድልዎ ማድረግ/ የአስፈራርቶ ምልመላ ደርሶበት ያውቃል ወይ? አዎ አያውቅም 
 
4. ጉዳዩ የተከሰተበት ቀንና ሰዓት? 

____/ ___/ _____   ሰአት: _______ AM/PM      ____ / ____/ _____     ሰአት: _______ AM/PM   በርካታ ቀናት 
ወር  ቀን   አመት                                             ወር    ቀን    አመት         

5. ጉዳዩ የተከሰተበት ቦታ የት ነው? (የሚመለከተውን ሁሉ ምረጥ) 
□ በትምህርት ቤት ንብረት( አንዱን አክብብ) ክፍል አዳራሽ ካፍቴሪያ ጂም ሎከር ክፍል ሌላ 

□ በትምህርት ቤት ዝግጅት ቦታ ወይም ከግቢ ውጭ 

□ በትምህርት ቤት አውቶቡስ ላይ ( አንዱን አክብብ) ጥዋት/ ከሰዓት 

□ ወደ ትምህርት ቤት ስሄድ ከትምህርት ቤት ስመለስ ( አንዱን አክብብ) ጥዋት/ ከሰዓት 

□ ኦንላይን/በኤሌክትሮኒክ መገናኛ 

6. የተከሰተው ነገር ምን እንደሆነ ለማመመልከት በሳጥኑ ይህንን ምልክት (X)ያስቀምጡ ፥ከንድ በላይ መምረጥ ይቻላል። 

□ ማሸማቀቅ (በዘር ፤ በጎሳ፤ በሃይማኖት፤ በብሄር መሠረት፣ በአካል ጉዳት፤ በወሲባዊ ዝንባሌ፤ በጾታ ማንነት ወዘተ ) 

□ መጣላት (መምታት፤ መግጨት፤ መትፋት፤ መገፍተር፤ ፀጉር ይዞ መጎተት፤ ወርውሮ መምታት) 

□ ሌላ ሰው በመጠቀም ተማሪን ማስመታት ወይም መጉዳት 

□ በአንደበት (ማቂያቄል፤ ስም መጥራት፤ መተቸት፤ መዝለፍ)፤  

□ ለጥፋተኛነት መመልመል 

□ ማስገደድ 

□ ዛቻና ማስፈራራት 

□ ማግለል ማባረር 

□ ሃሜት ጥላቻ ማዛመት 

□ ኢንተርኔት በጠቀም ማሸማቀቅ ( አንዱን አክብብ) ከትምህርት ቤት በፊት/ ከትምህርት ቤት በኋላ 

7. የጉልበተኝነት / ትንኮሳ / የማስገደድ ማነሳሳት፡፡ (አንዱ ላይ ምልክት ያድርጉ): 

__አጠቃላይ   __ዘር/ቀለም   __ሀይማኖት   __ጾታ   __የጾታ መለያ/ወሲባዊ ዝንባሌ   __አካል/አዕምሮ ጉዳተኝነት   
__ዜግነት/ዘር __ሌላ  

በ አጭር ቃል ጉዳዩን እንዳዩትና እንደስሙት ይግለጹ፤ ወይም የጽሑፍ መረጃ እና ተገናዛቢ 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 ለሚያስገባው     በ6/30/20 ተሻሻ

http://www.dekalb.k12.ga.us/student-relations
http://www.dekalb.k12.ga.us/student-relations
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DeKalb ካውንቲ ትምህርት ጽሕፈት ቤት 

 
 
 
 

“መምህራን በተማሪው ህይወት ላይ ትርጉም ያለው በጎ ተፅዕኖ ስላላቸው ተማሪው በትምህርት ቤት እያለ የተማሪውን ዲሲፕሊን ለማስከበር ኃላፊነት አለባቸው። ያለ ዲሲፕሊን 
ውጤታማ ማስተማር ሊኖር አይችልም። ይሁን እንጅ የዲሲፕሊን መሠረት መጣል የሚጀምረው በቤት ውስጥ ነው። መምህራን የተማሪ ዲሲፕሊን ጉድለት ሪፖርት በሚያደርጉበት 

ወቅት ወላጆች፤ አሳዳጊዎች መምህራንንና ተማሪዎች አንድ ላይ መፍትሔ ለመሻት መሥራት ይጠበቅባቸዋል። 

የዲሲፕሊን ዓላማ ተማሪዎችን በኃላፊነት ወደ በጎ ሥነምግባር ለመምራትና ኃላፊነትና ማስተዋል የተመላበት ውሳኔ መወሰን እንዲችሉ መርዳት ነው። ዲስፒልን ተማሪዎች 
ሥነሥርዓት የተመላ አስተሳሰብ እንዲኖራቸው ከማስቻሉም በላይ ለሚፈጽሙአቸው ድርጊቶችም በሕግ  ተጠያቂ  መሆናቸውን ያስረግጣል።’’ 

ብሔራዊ የወላጆችና መምህራን ኅብረት 

 
 
 
 

የተማሪዎች የሥነምግባር መመሪያን ይዘት አስመልክቶ አስተያየት ከአለዎት በጽሑፍ ይላኩልን እንቀበላለን። አስተያየትዎን የሚልኩት በሚቀጥለው አድራሻ ነው። 

 

DEPARTMENT OF STUDENT RELATIONS  
5823 MEMORIAL DRIVE 

 STONE MOUNTAIN, GA 30083  
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የ DeKalb County የትምህርት ቦርድ መመሪያ በዘር፣ በቀለም፣ በሃይማኖት፣ በብሄራዊ ማንነት፣ በአካል ጉዳት፣ በእርግዝና ሁኔታ፣ በዕድሜ፣ በጾታ፣ በፆታ ዝንባሌ ወይም 

በጾታ ማንነት ላይ በመመርኮዝ አድልዎ ላለማድረግ ነው፡፡ 
 የአውራጃው የትምህርት መርሀግብር፣ እንቅስቃሴ ወይም ተሞክሮ፡፡ 

 


