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SHULE YA MSINGI 

SHULE YA KATI 

SHULE YA UPILI 
 

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

Kaunti ya DeKalb, kwa hisani ya 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 ndio linalozingatiwa kuwa sahihi zaidi. 

Katika tukio la kutokubaliana au utofauti kati ya tafsiri na toleo halisi la Kiingereza la kijitabu hiki au ilani 

au kanusho lolote lililomo, toleo halisi la Kiingereza ndio litakalotumika. 

SWAHILI 



 

Ukurasa huu umewachwa wazi kwa makusudi 
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Ukurasa wa Saini wa Mzazi/Mlezi wa 2021-2022 

Tafadhali rejesha ukurasa huu ndani ya siku tatu (3) kwa shule yako. 
 

 

Mzazi/Mlezi 

Ukubalifu wa Kupokea 

Tafadhali soma na upitie KANUNI YA MAADILI MEMA YA WANAFUNZI na mtoto wako na usisitizie jukumu la mtoto wako katika 

kusaidia kudumisha mazingira salama na yaliyopangwa ya masomo ya shule. Pia, kijitabu hiki kinajumuisha maelezo muhimu 

yanayohusiana na rekodi za mwanafunzi, Sheria ya Haki na Faragha ya Elimu ya Familia (FERPA), na haki na majukumu mengine. 

Tafadhali tia saini hapa chini ili ukubali kwamba wewe na mtoto wako mlipokea kijitabu hiki. Kisha, kata kwenye mstari wenye 

nukta na urejeshe kwa shule ya mtoto wako haraka iwezekanavyo. Asante kwa msaada wako. 

 

Majukumu ya Mpango/Shule ya Wanafunzi ya Majira ya Joto 

Ninathibitisha kwamba ninaelewa ninawajibika kufuata kanuni zote, sheria, taratibu, sera, sheria za jimbo, za ndani na za serikali 

zinazopatikana katika Kanuni ya Maadili Mema ya Wanafunzi ya 2021-2022 wakati wa mwaka wa masomo wa 2021-2022 na mipango 

yote ya majira ya joto kufuatia mwaka wa masomo wa 2021-2022. Ninaelewa kwamba ninasimamiwa na Viwango vya Matokeo 

vilivyoorodheshwa katika Kanuni ya Maadili Mema ya Wanafunzi ya 2021-2022 ikiwa nitapatikana kukiuka sheria yoyote wakati wa 

mwaka wa masomo wa 2021-2022 na mipango yote/shule ya majira ya joto ya 2022 ya Wilaya ya Shule za Jimbo la DeKalb. 

 

Kibali cha Wanafunzi Kushiriki katika Tafiti 

Kila mwaka Idara ya Elimu ya Georgia hutekeleza tafiti kwa wanafunzi wa gredi ya 3 hadi 12. Mada zinazochunguzwa ni pamoja na 

dawa za kulevya, vurugu, matatizo ya afya ya akili, mazoea ya kuendesha gari, mazoezi na lishe. Tafiti hizi ni za siri na hakuna 

utambulisho wa kibinafsi unaohitajika. Tafiti hizi huwezesha Wilaya ya Shule kuunga mkono na kutathmini mipango kulingana na 

mahitaji ya wanafunzi. Kushiriki katika tafiti hizi ni kwa hiari. Rejelea sehemu ya Ulinzi wa Haki za wanafunzi kwenye ukurasa wa 66 

kwa maelezo zaidi. Utafiti huu ni wa kando na wa kipekee ukilinganishwa n Ukaguzi wa Usalama wa Wilaya, ambao wanafunzi WOTE 

wataulizwa kukamilisha.  

 

  Sitoi kibali cha mtoto wangu kushiriki katika Utafiti wa Afya ya Wanafunzi wa Idara ya Elimu ya Georgia. 

 

  Ninatoa kibali cha mtoto wangu kushiriki katika Utafiti wa Afya ya Wanafunzi wa Idara ya Elimu ya Georgia. 

 

Wilaya ya Shule za Kaunti ya DeKalb 

Kiapo cha Shule Salama 

Chaguo na hatua zangu za kibinafsi, zikizidishwa na zile za wanafunzi wengine katika Wilaya ya Shule za Jimbo la DeKalb zitaleta 

utofauti. Kwa kutii kiapo hiki, ninaweza kutekeleza wajibu wangu wa kufanya shule zetu kuwa salama na zenye ufanisi. 

 

Ninaamini kwamba ninaweza kuwa mwanafunzi mzuri. Ninaamini ninaweza kuonyesha tabia nzuri. Ninaamini kwamba wakati ninatia 

bidii, nitafanikiwa, kwa hivyo nitafanya kazi kwa bidii kila siku ili kufanya vyema niwezavyo. Ninaweza kujifunza. Nitajifunza. Ili 

kusaidia kuweka shule yangu salama, nina ahidi kufuata maelekezo yaliyowekwa ndani ya Kanuni ya Maadili Mema ya Wanafunzi. 

Ninaelewa kwamba ukiukaji wa kanuni kali za shule kunaweza kusababisha kuondoshwa darasani kwa siku kumi (10) ikifuatiwa na 

mchakato yakinifu wa Wilaya. Huenda mchakato huu ukasababisha matokeo ya ziada ambayo yanaweza kujumuisha mimi kufukuzwa 

shuleni au kuwekwa katika mpango/shule mbadala. 

 

Elimu ya Lazima 

Ninathibitisha na kuelewa matokeo na adhabu ya kutotii sheria za jimbo la Georgia kuhusu Elimu ya Lazima, Itifaki ya Mahudhurio ya 

Wanafunzi na Mahudhurio/Nidhamu (angalia kurasa za 39 na42 kwa maelezo zaidi). 

 

 

 

Jina la Mwanafunzi (Tafadhali Andika)   

 
Saini ya Mwanafunzi   Tarehe   

 

Saini ya Mzazi/Mlezi   Tarehe   
 

Maoni: 
 

Tafadhali tia saini, weka tarehe na urejeshe kwa Mwalimu wa Nyumbani wa mtoto wako ndani ya siku tatu 

(3) kwa shule yako. 
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Ukurasa huu umewachwa wazi kwa makusudi 
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Taarifa ya Upatikanaji wa Tafsiri 
 

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 

سخة يكالب. يمكن طلب نتوفر 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-relationsمطبوعة مطبوعة لمدير المدرسة أو تتوفر نسخة 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 န၀္တ္ၱရာ်မ ာ်၊ ႏွ ုင့္ ္ေက ာ ု္်ုိာ် အက ုင့္စ္ရဆိက ္တဆိ်တက္ေကာ ု္်မြန္မ္ႈဆို္ရာ လကစ္ြြစဲာအိပ္ အတြက ္
ဘာိုာျပန္္ဆမိကႈဆ ိေ ာက္ပေ္င့္ပ်ပပိညုသ္ည္။ စာအိပမ္တဆ ၳဴ အာ် ေက ာု်္အပိ္ ္မ ေတာု်္္ဆိရုဇႏွဆို္ပပိုည၊္ ို႔မဆဟိတိ ္အလတက ္ေရာနစ္္ာ်ရ ု္်အာ် 
www.dekalbschoolsga.org/studentsupport-intervention/student-relationsတြု္ ရရ ဆႏွဆို္ပပိညု္သည။္ အဂလၤဆပဘ္ာုိာျဖုင့္ ္ေရ်ုိာ် ာ်ေိုာ ္ာ်ရ ု္်အာ် မ နက္နတဆ္က 
မအႈရ ္ဆိ်္အျဖစ္ မတ ု္ဇႏွဆို္ျပတ်၊ ျ ာ်နာ် က္မ ာ်ရ ဆ လြငဲ့္ ု္ ၎ိညုို္ာ လႊမ္်မ်ဆအိတည္ျဖစပ္ပလဆမင့္မည္္သည။္ 
 

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 इंटरनेशनल वेलकम 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   । अंग्रज़ेी संस्करण को सबस ेसटीक माना 

जाता ड    और िकसी प्रकार असगंित की स््थथित में र्ड  प्रबल ड  ोगा। 
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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     ర్థ ిప్ ర వ ర్ త నా నియమావళి ~ వి ద్య     ర్థ ిల హ క్కూ  లు, బా ధ్   త లు మరయిు అక్షర్ అ భి వ    

 ద్     ా    ం ౌం     బుక్,ి DeKalb ఇంౌంటర్నే  షనల్ వెలూ  ం ౌం సౌంటర్ యొక్   అనువాదౌం అంౌంద్ సత ౌంద్ . అనువద ౌంచబడిన హ్రా   కాపీ 

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

intervention/student-relations వద్ద్ లభిసత ౌంద్ . ఇంౌంగ్లషీ్ లౌంగే్వ  జ్ వెర షన్ చాల ఖచ్చు  తమైనద్ గా రరగిణౌంచబడుతౌంద్  మరయిు వా 

త్యయ  సౌం ఉనే ప్పు  డు విజయౌం స్ట్ధిసత ౌంద్ . 
 

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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WILAYA YA SHULE ZA KAUNTI YA DEKALB 

KANUNI YA MAADILI MEMA YA WANAFUNZI 
 

TAARIFA YA SERA 
 

Bodi ya Elimu ya Kaunti ya DeKalb imejitolea kutoa elimu bora iwezekanavyo kwa watoto wanaohudhuria shule zake. Ahadi hii 

haihitaji tu masomo magumu, walimu waliohitimu sana, na vituo vyenye vifaa vyote, bali pia mazingira salama na mema kwa wanafunzi 

wetu, wafanyakazi, wazazi, washikadau, na washirika wa jamii. Bodi ya Elimu inawatarajia wanafunzi wote kufuata viwango vikali vya 

tabia inayokubalika ili kukuza uwezo wa kusoma. 

 

Kanuni ya Maadili Mema ya Wanafunzi wa DCSD hutambua kanuni za tabia husika ya wanafunzi kwa wanafunzi wote wa DeKalb na 

taratibu za kutia nidhamu wanafunzi wanaokikuka kanuni hizi. Wakati ni lazima kutiwa nidhamu, Kanuni ya Maadili Mema ya 

Wanafunzi wa DCSD uhakikisha kwamba ni ya haki na ni kwa manufaa ya wanafunzi wote katika Wilaya ya Shule. 

 

Kwa ujumla, nidhamu imebuniwa kusahihisha makosa ya mwanafunzi na kumhimiza mwanafunzi kuwa raia anayewajibika 

wa jamii ya shule. Hatua za kinidhamu zitatumika kulingana na uamuzi wa msimamizi husika lakini hazitakomea kwa ubaya 

wa tabia isiokubalika, athari yake kwa mazingira ya shule, umri wa mwanafunzi na kiwango cha gredi, historia ya awali ya 

nidhamu ya mwanafunzi, majeraha makubwa na vipengele vingine muhimu. 

  

Katika kuzingatia hali au ukali wa tabia, mchakato wa nidhamu unaweza kujumuisha huduma za usaidizi zinazotolewa na 

Wilaya na vyombo vingine vya umma au mashirika ya kijamii. Bodi inapendelea kuwaweka wanafunzi wasumbufu katika 

mipango tofauti ya kielimu badala ya kuwaondosha kwa muda au kuwafukuza wanafunzi kama hao shuleni, kama 

ilivyoidhinishwa na sheria ya Georgia. 

 

Taarifa ya wazazi na kushiriki kwa wazazi ni muhimu katika juhudi yoyote ya kurekebisha tabia mbaya ya mwanafunzi. Kanuni ya 

Maadili Mema ya Wanafunzi wa DCSD itasaidia tu ikiwa wazazi na walezi, walimu, na wasimamizi wa shule watafanya kazi kwa 

pamoja kuboresha tabia ya mwanafunzi na kuimarisha utendakazi wa kielimu. Wazazi, walimu, na wanajamii wanahimizwa kuwasiliana 

kuhusu hoja zozote zinazohusiana tabia ya mwanafunzi au mchakato wa nidhamu ya mwanafunzi kwa mwalimu mkuu wa shule au 

Idara ya Mahusiano ya Wanafunzi. 

  

KANUNI YA MAADILI MEMA YA WANAFUNZI WA DCSD imeidhinishwa kwa mujibu wa Sera ya Bodi JCD. 
 

LENGO LA KANUNI YA MAADILI MEMA YA WANAFUNZI 
 

KANUNI YA MAADILI MEMA YA WANAFUNZI WA DCSD imekusudiwa kuwajulisha wanafunzi katika gredi ya K-12 kuhusu 

aina ya tabia ambazo hazikubaliki. Ni vigumu kuandika Kanuni ambayo inashughulikia hali zote za tabia zisizoruhusiwa. Vivyo hivyo, 

wanafunzi wanapaswa kuelewa wanaweza kuadhibiwa kwa tabia yoyote mbaya ambayo inatatiza mpangilio wa shule, inayohatarisha 

usalama au ambayo imebainishwa na usimamizi wa shule kuwa haifai, iwe imeorodheshwa kwenye KANUNI YA MAADILI MEMA YA 

WANAFUNZI WA DCSD. 

 

Kila shule na walimu wa darasa wanaweza kuweka kanuni za kampasi au darasani kwa kuongeza zile 

zinazopatikana katika KANUNI YA MAADILI MEMA YA WANAFUNZI WA DCSD. Kanuni hizi zinaweza 

kufafanuliwa na mwalimu, zikachapishwa darasani, au kusambazwa kwa wanafunzi, na huenda zisikuwe ukiukaji 

wa KANUNI YA MAADILI MEMA YA WANAFUNZI WA DCSD. Ubainishaji wa kama mwanafunzi amekiuka 

KANUNI YA MAADILI MEMA YA WANAFUNZI WA DCSD utategemea uzito wa ushahidi. Kwa maneno 

mengine, kuna uwezekano kwamba, kulingana na ushahidi, kwamba mwanafunzi alikiuka kanuni? 
 

KIFUNZA NA KUTII KANUNI YA MAADILI MEMA YA WANAFUNZI 
 

Wanafunzi wote, haijalishi umri au kiwango cha gredi, wanahitajika kujua yaliyomo kwenye KANUNI YA MAADILI MEMA YA 

WANAFUNZI WA DCSD na kuyatii pamoja na kanuni yoyote nyingine ya maadili mema iliyowekwa na wilaya ya shule na/au shule 

wanayohudhuria. KANUNI YA MAADILI MEMA YA WANAFUNZI WA DCSD husambazwa kwa shule na vituo vyote. Kabla ya 

usambazaji wa KANUNI YA MAADILI MEMA YA WANAFUNZI, inapitiwa na kitivo na wafanyakazi kabla ya shule kuanza na wanafunzi 

kuwasili ili kuhakikisha wanaelewa. 

 

KANUNI YA MAADILI MEMA YA WANAFUNZI WA DCSD husambazwa na kufundishwa kwa wanafunzi wakati wa wiki ya kwanza ya 

shule.   Ukurasa Uliotiwa saini ya Mzazi/Mlezi unaopatikana kwenye ukurasa wa 1 unahitajika kutoka kwa kila mwanafunzi na 

mzazi/mlezi. Mzazi au mlezi wa kisheria ambaye hakiri kupokea kanuni ya maadili mema ya wanafunzi hatasamehewa jukumu lolote 

linalohusiana na maelezo yaliyo katika kanuni ya maadili mema ya wanafunzi. Mtihani wa lazima wa wilaya nzima kuhusu KANUNI 
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YA MAADILI MEMA YA WANAFUNZI WA DCSD utapewa wanafunzi katika wiki mbili za kwanza za shule. Mtihani huu unaweza 

kutekelezwa wakati wa siku ya kawaida ya shule au mtandaoni kupitia masomo ya mtandaoni. Alama za mtihani za mwanafunzi 

hurekodiwa. Mikutano ya darasa itafanywa wakati wa wiki tatu za kwanza za shule ili kujadili nidhamu na matumizi ya taratibu za 

nidhamu. 

 

Wanafunzi wanaoingia Wilaya ya Shule wakati wa mwaka wa masomo watapokea KANUNI YA MAADILI MEMA YA 

WANAFUNZI WA DCSD na watathminiwa kuhusu yaliyomo. 

 

Wanafunzi wanaoondoshwa kwa muda kwa mara ya kwanza hufunzwa tena na kutathminiwa tena kuhusu KANUNI YA MAADILI 

MEMA YA WANAFUNZI WA DCSD. Walimu wanahitajika kutekeleza mapitio kamili ya KANUNI YA MAADILI MEMA YA 

WANAFUNZI WA DCSD na wanafunzi wadogo katika Elimu ya Kipekee ya gredi ya K-3, na Wanenaji wa Kiingereza wa Lugha 

Nyingine (ESOL) ili kuhakikisha wanafahamu. 

 

Wanafunzi wanahimizwa pia kuwauliza wanakitivo au wafanyakazi ufafanuzi wa sehemu yoyote ya KANUNI YA MAADILI 

MEMA YA WANAFUNZI ambayo hawaelewi. 

 

NAFASI SAWA ZA ELIMU 
 

Wilaya ya Shule za Jimbo la DeKalb hutoa nafasi sawa za elimu kwa wanafunzi wote, haijalishi umbari wao, rangi, dini, asili ya kitaifa, 

jinsia, ulemavu, umri, mapendeleo ya kingono, na utambulisho wa kijinsia. Hakuna mwanafunzi atakayebaguliwa au kunyanyaswa kwa 

sababu ya umbari wa mwanafunzi, rangi, dini, asili ya kitaifa, jinsia, ulemavu, umri, mapendeleo ya kingono, na utambulisho wa kijinsia 

katika mipango, shughuli, au uendeshaji wa elimu ya Wilaya, ikiwa ni pamoja na utekelezaji wa KANUNI YA MAADILI MEMA YA 

WANAFUNZI WA DCSD. 

 

Wilaya ya Shule inadumisha utaratibu wa malalamiko ambao huwapa wanafunzi njia sahihi, ya haki na yenye mpangilio ya kutatua 

malalamiko ya ubaguzi. 

 

MAMLAKA YA KINIDHAMU YA TABIA ZA WANAFUNZI 
 
Wilaya ya Shule za Jimbo la DeKalb ina mamlaka ya nidhamu inayowasimamia wanafunzi wake wakati wowote masilahi ya Wilaya ya 

Shule inahusika. Kwa hivyo, KANUNI YA MAADILI MEMA YA WANAFUNZI hutumika katika nyakati na maeneo yafuatayo: 

 Wakati wowote kwenye maeneo ya shule; 

 Nje ya maeneo ya shule katika kituo cha basi ya shule au katika shughuli, hafla, au tukio la shule; 

 Wakati mwanafunzi ako kwenye basi ya shule au usafiri unaodhaminiwa na Wilaya ya Shule 

 Wakati mwanafunzi anashiriki katika masomo ya mtandaoni; 

 Wakati aidha mkosaji anayeshutumiwa au mhasiriwa anayeshutumiwa ako njiani kutoka shuleni, kwenda nyumbani, njiani 

kutoka shughuli, hafla, au tukio la shule. 

 Wakati wa kutumia rasilimali za teknolojia za wilaya, ikiwemo lakini bila kukomea kwa vifaa, mitandao, majukwaa ya 

mtandaoni, na programu; 

 Nje ya maeneo ya shule wakati mwanafunzi anashiriki katika au anahudhuria shughuli zinazodhaminiwa na shule au 

zinazohusiana na shule, kama vile safari za nje, mikutano, au matukio ya riadha, au ako chini ya mamlaka ya shule. 

 Nje ya maeneo ya shule akihudhuria shughuli inayodhaminiwa na shule au inayohusiana na shule ya mfumo mwingine wa 

shule katika Georgia; 

 Nje ya maeneo ya shule wakati tabia ya mwanafunzi inaweza kusababisha mwanafunzi kushtakiwa kwa uhalifu na ambayo 

inaweza kufanya uwepo wa mwanafunzi shuleni kuwa hatari kwa watu au mali shuleni au ambayo inatatiza mchakato wa elimu  

(O.C.G.A. § 20-2-751.5(c)); au inakiuka ufafanuzi wa udhalimu wa mtandaoni wa jimbo (O.C.G.A. § 20-2-751.4) 

 Nje ya uwanja wa shule wakati mwanafunzi anaondoa shuleni bila kibali cha afisa wa shule (Kutokuwepo Bila Kibali). 

 

UCHUNGUZI WA MAKOSA 
 

Wakati ukiukaji wa kanuni za shule unaripotiwa au kushukiwa, mwalimu mkuu au mteuliwa atabainisha kama uchunguzi unastahili na, 

ikiwa unastahili, atatoa maelekezo kwa mtu anayefaa ili kutekeleza uchunguzi huo. Uchunguzi unapaswa kuwa kwa wakati unaofaa na 

unajumuisha mahojiano na mhalifu na mwahasiriwa, mshukiwa, mashahidi waliotambuliwa, walimu, wafanyakazi, na watu wengine 

ambao wanaweza kuwa na maelezo muhimu. Taarifa zilizoandikwa zinapaswa kupatikana kutoka kwa watu wote wanaohojiwa. Video 

ya kupeleleza, ikiwa inapatikana, inapaswa kupitiwa na kuchukuliwa. Ikiwa wasimamizi wanaamini ombi la mchakato yakinifu 

litahitajika, wanapaswa kujaribu kuhifadhi video ya kupeleleza ya makosa yoyote. Ushahidi mwingine wowote wa kimwili au 
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ulioandikwa unapaswa kuchukuliwa na kuhifadhiwa. Washauri wa shule, wahudumu wa jamii wa shule, polisi wa shule, na wahudumu 

wengine wanapaswa kutumiwa kwa ustadi wao kama ilivyobainishwa na hali husika. Kwa wakati unaofaa wa uchunguzi na baadaye, 

mzazi au mlezi ataarifiwa. Hata hivyo, ikiwa tukio hilo linajumuisha majeraha au hali kama hiyo, matibabu yanayofaa yanapaswa 

kupatikana, na mzazi au mlezi anapaswa kuarifiwa moja kwa moja. Licha ya hayo, ikiwa tukio hilo lilihusisha tishio kwa usalama au 

litaonekana kuwa inafaa maafisa wa polisi kuingilia kati, mamlaka yanayofaa yatahusishwa na upelelezi wa shule utaendelea kwa kadri 

inayowezekana huku ikiepuka mwingiliano na upelelezi au kifungo chochote cha watekelezaji sjeria. 

Ubainishaji wa kama mwanafunzi amekiuka KANUNI YA MAADILI MEMA YA WANAFUNZI WA DCSD utafanywa kwa kuzingatia 

uzito wa ushahidi. Kwa maneno mengine, kuna uwezekano wa kuwa ni kweli au si kweli, kulingana na ushahidi, kwamba mwanafunzi 

alikiuka au hakukiuka kanuni? Kuhusiana na kuondooshwa kwa muda mfupi shuleni (siku 10 za kuondoshwa shuleni au chini) hakuna 

mchakato rasmi wa rufaa. Ikiwa hukubaliani na uamuzi huu, unaweza kuomba rufaa kwa mwalimu mkuu wa shule. Ikiwa hukubaliani 

na uamuzi wa mwalimu mkuu, unaweza kuomba rufaa kwa kuandika kwa msimamizi wa mkoa. Tafadhali rejelea Chati ya Utaratibu 

wa Nidhamu katika KANUNI YA MAADILI MEMA YA WANAFUNZI WA DCSD kwa muhtasari wa mchakato wa nidhamu wa wilaya. 

Ikiwa rufaa kwa mchakato yakinifu wa Wilaya itatekelezwa, mwanafunzi atapewa nafasi ya kushiriki katika kesi ya nidhamu na 

mchakato wa rufaa, kama ilivyoelezewa hapa. 
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MAHUDHURIO (Kutohudhuria kwa Sababu/Bila Sabab, Itifaki ya Kuhudhuria, Kuchelewa Mara kwa 

Mara) 
36, 40 

KIFAA OTOMATIKI CHA KUDUNGA CHA EPINEPHRINE (Epi-Pens) 30 

SHAMBULIO (Kusabisha Jeraha) 32 

VIFAA VYA BIPA/PEJA 25, 40 

KUUMA 32 

KUVUNJA NA KUINGIA NDANI 22, 24, 43 

UNYANYASAJI 
33, 35, 48, 64, 

72-75, 77, 91-92 

UWIZI 31 

TABIA KATIKA BASI/MATARAJIO/MATRIKI 40, 46-48 

SHAMBULIO LA MTAZAMAJI 33 

SIMU ZA MKONONI 
17-18, 25, 34, 40, 

47, 52, 73 

KOMPYUTA (Kutumia Bila Idhini, Udukuzi, Ukiukaji wa Manenosiri, n.k.) 25-26, 28, 31, 43 

TABIA NJE YA SAA ZA SHULE/MBALI NA SHULE 41 

PESA BANDIA/UMILIKIWA PESA BANDIA, HUNDI, KADI YA BENKI 31 

UDHALILISHAJI WA MTANDAONI/UNYEMELEAJI WA MTANDAONI 31, 34, 41, 73 

HASARA/UHARIBIFU WA MALI (Halisi au Uliojaribiwa) 30 

TABIA YA KUKERA (Kuongea kila wakati, kucheza na farasi, n.k.) 37-38 

USUMBUFU (Darasani na/au Shuleni) 37-38 

KANUNI YA MAVAZI 45, 78 
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DAWA ZA KULEVYA (Dawa Haramu/Usanidi, Dawa Zinazofanana na Nyingine au Dawa 
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29 
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UNY’ANG’ANYI 31, 34, 73 
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38, 45 

KUPIGANA/VITA 32-33 
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38 
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32-33, 35, 64, 72-

74, 91 
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11 

KURUSHA VITU 17-20, 27, 47 

TUMBAKU (Sigara, Siga, Tumbaku ya Kutafuna, Sigara za elektroniki, Ugoro, Bidhaa za Tumbaku) 25, 78 
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WILAYA YA SHULE ZA KAUNTI YA DEKALB 

SIFA BAINISHI 2021-2022 
 

“Kazi ya elimu ni kumfunza mtu kufikiria sana na kufikiria kwa umakinifu. Akili pamoja na utu ndio lengo la elimu ya kweli.” –

Martin Luther King, Jr. 

 

Elimu ya utu ni juhudi ya makusudi ya kuwasaidia watu kuelewa, kujali, na kushughulikia maadili msingi. Uvumbuzi wa elimu ya utu 

ya makusudi na kamili hutoa kioo ambacho kila hali ya shule inakuwa nafasi ya kukuza utu. 
 

Faida za Elimu ya Utu: 
 

 Hukuza uendelezaji wa utu kupitia uchunguzaji wa masuala ya kimaadili kwenye mtalaa. 

 Hukuza hali nzuri na ya kimaadili kwa kuwahusisha wanafunzi, walimu, na wafanyakazi, wazazi na jamii 

 Hufunza jinsi ya kutatua mizozo kwa njia ya haki, na kuunda shule salama ambayo haina udhalilishaji, hofu, na vurugu, na 

ambazo hufanya iwe rahisi zaidi kujifunza* 

 

Sifa bainishi ni muhimu kwa wanafunzi kujiandaa kuwa wakuu! Sifa hizi zinapaswa kuundwa na kudumishwa na watu wazima na 

wanafunzi. 

 

Heshima, Uwajibikaji na Kujali 
Misingi ya utu mwema 

 

Heshima 
Kujiheshimu mwenyewe, wengine na mali 

 

Uwajibikaji 
Kuwajibika kwa tabia yako mwenyewe 

 

Uaminifu 
Kuwa mkweli kwa maneno na hatua 

 

Kujali 
Kuonyesa kujali maslahi ya wengine 

 

Haki na Usawa 
Kuonyesha tabia ya kutopendelea na usawa kwa wote 

 

Uraia 
Kuwa mshiriki aliyejuzwa, anayewajibika na kujali katika jamii yako 

 

Ujasiri 
Kufanya kilicho sahihi wakati wa ugumu na kufuata dhamira yako badala ya umati 

 

Uvumilivu 
Kukamilisha kazi badala ya kufa moyo. Kuonyesha kujitolea, kujivunia na fikra nzuri katika kukamilisha kazi 

 
Tumaini 

Kuamini kuwa utafanikiwa 

 

*Kijitabu na Mwongozo wa Maelezo ya Elimu ya Utu, DPI 

https://files.nc.gov/dpi/documents/charactereducation/handbook/content2.pdf 
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Sifa Bainishi Zinazopatikana katika Kanuni ya Maadili Mema ya Wanafunzi wa DCSD 
 

Kijitabu hiki kinaunga mkono imani kwamba tabia zinazofaa na utu mwema lazima uundwe na kudumishwa na 

wafanyakazi na wanaafunzi wote ili kuwa na shule salama na iliyo na mpangilio. Kanuni za tabia zinazotarajiwa 

za wanafunzi zinapaswa kufunzwa na kulinganishwa na sifa bainishi ziifuatazo.  

 

 

SIFA BAINISHI KANUNI 

Heshima/Uwajibikaji/Kujali Kosa #1: Tumbaku 

Heshima/Uwajibikaji/Kujali Kosa #2: Vifaa vya Mawasliiano ya Elektroniki 

Uwajibikaji/Kujali/Uraia Makosa #3a, 3b: Silaha 

Heshima/Uwajibikaji/Kujali Makosa #4a, 4b: Jeuri ya Kimwili kwa Makusudi 

Uwajibikaji Makosa #5a, 5b, 5c: Dawa za Kulevya / Pombe 

Uaminifu/Heshima Makosa #6a, 6b, 6c: Rasilimali 

Heshima/Uwajibikaji/Kujali 

 

Makosa #7a, 7b, 7c, 

7d, 7e, 7f, 7g: 
Udhalimu / Unyanyasaji / Udhalilishaji / Kupigana / 

Uvamizi / Shambulio 

Heshima/Uwajibikaji/Kujali Kosa #8a, 4b: Kukataa Kufuata Maagizo 

Uwajibikaji/Ujasiri/Uvumilivu Kosa #9: Kutokuwepo / Kuchelewa Kinyume cha Sheria 

Uwajibikaji/Ujasiri/Uvumilivu Kosa #10: Kutohudhuria Darasa 

Heshima/Uwajibikaji/Kujali Kosa #11: Usumbufu Darasani 

Heshima/Uwajibikaji/Uraia Kosa #12: Usumbufu Shuleni 

Uwajibikaji/Heshima/Uraia Kosa #13: Lugha Chafu / Matusi / Maneno Machafu 

Uwajibikaji/Heshima/Ujasiri Kosa #14: Kukataa Kukubali Hatua za Kinidhamu 

Uwajibikaji/Heshima/Ujasiri Kosa #15: Kuchelewa Mara kwa Mara 

Uwajibikaji/Heshima/Kujali Kosa #16: Utovu wa Nidhamu kwenye Basi 

Uwajibikaji/Heshima/Uraia Kosa #17: Tabia Nje ya Saa za Shule 

Uwajibikaji Kosa #18: Uchezaji Kamari 

Uwajibikaji/Heshima/Tumaini Kosa #19a: Ukiukaji wa Kurudia 

Uwajibikaji/Heshima/Ujasiri Kosa #19a: Ukiukaji wa Majaribio 

Uwajibikaji/Uraia Kosa #20:  Uegeshaji wa Magari na Makosa ya Trafiki  

Heshima/Uwajibikaji/Ujasiri Kosa #21: Kuzurura/Kuingia bila ruhusa 

Uaminifu/Heshima Kosa #22: Kutoa Maelezo ya Uongo 

Uwajibikaji/Heshima/Kujali Kosa #23: Tabia Isiofaa ya Kingono 

Uwajibikaji Kosa #24: Ukiukaji wa Kadi ya Utambulisho 

Uwajibikaji/Heshima/Uraia Kosa #25: Ukiukaji wa Kanuni ya Mavazi ya wanafunzi 

Uwajibikaji/Heshima/Uraia Kosa #26: Hatua isio salama 
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Mifumo ya Safu Mbalimbali ya Uingiliaji kati na Mwitikio wa Msaada (RTI) 
 

Kijenzi Muhimu: Mfumo wa Uzuiaji wa Viwango Mbalimbali 

 
 

Mifumo ya Jumla ya Elimu ya Safu Mbalimbali ya Usaidizi (MTSS), Safu 1-3 
 

Utangulizi 

Katika Gerogia, Elimu ya Jumla hujumuisha mfumo wa safu tatu ya elimu na msaada wa kijamii-kihisia-kitabia. Safu ya 1 inajumuisha uendeshaji 

msingi wa elimu ili kuunga mkono mafundisho ya kawaida, Safu ya 2 ni ya msaada wa ustadi ili kushughulikia ukuaji mahsusi wa ustadi, na Safu ya 

3 ni msaada kabambe wa ujuzi uliopangwa kupitia mchakato wa Timu ya Kuwasaidia Wanafunzi (SST). SST ni uvumbuzi wa Serikali na Jimbo 

ambayo umefafanuliwa katika Kanuni za Bodi ya Georgia 160-4-2-.32. Kwa kuongezea misaada ya MTSS ya Elimu ya Jumla, shule za Georgia zinatoa 

pia huduma maalum za elimu kupitia mipango ya elimu kwa wanafunzi ambazo zinatimiza kigezo cha kustahiki. Mifano ya uwasilishaji inajumuisha 

Elimu Maalum, Mipango ya wenye Vipaji, na/au Huduma za Wanafunzi wa Lugha ya Kiingereza. 

MTSS ya Wilaya ya Shule za Jimbo la DeKalb (DCSD) 
MTSS ni kipengee kinachohitajika cha mchakato unaoendelea wa uboreshaji wa shule. MTSS inahusisha kulinganisha tathmini inayofaa na masomo 

ya makusudi kwa wanafunzi wote. Mpangilio wa MTSS ya DCSD unakubali ukuzaji wa kielimu na kitabia, kufunza hadi kuwa mahiri, kutumia kabisa 

ukuaji wa kila mwanafunzi, na maendeleo endelevu ya shule. Michakato katika MTSS si ya ziada au majukumu ya ziada, lakini inawakilisha jinsi 

tunavyowafunza wanafunzi mbalimbali kutumia kabisa ukuaji na maendeleo ya kila mwanafunzi. Kipengee msingi katika MTSS ni ufuatiliaji 

unaoendelea wa data wa mwitikio wa mwanafunzi kwa uingiliaji kati (RTI) ili kujuza uamuzi wa makusudi wa upangaji na msaada wa masomo. 

 

Uingiliaji kati ni aina ya mafundisho yanayolenga kutumiza mahitaji ya kielimu na/au kitabia ya mwanafunzi. Uingiliaji kati huwa nyongeza ya 

masomo ya jumla ya darasani. Zana hizi za nyongeza za masomo zimefanyiwa utafiti kabisa na zina ushahidi wa kutoa mikakati na mbinu mahsusi 

za masomo. Uzito wa misaada ya uingiliaji kati huongezeka kwa kila safu ya mpangilio wa MTSS. Mpangilio huo umekusudiwa kuwa rahisi. Huku 

wanafunzi wakiendelea wanaweza wanaweza kuhamia misaada kidogo kwenye safu za chini au warejee kwenye Masomo Msingi ya Safu ya 1. Kuna 

aina tofauti za shughuli na mikakati ya masomo inayopatikana ili kuongezea mbinu na zana za kusoma zinazotmiwa ili kuboresha kujifunza kwa 

mwanafunzi. 

 

Vijenzi Muhimu vya Mpangilio wa MTSS 

 

Safu ya III: Kiwango cha Tatu 
cha Uzuiaji - Uingiliaji Kati 

Kabambe 

Safu ya II: Kiwango cha Pili cha 
Uzuiaji - Uingiliaji Kati 

Safu ya I: Kiwango Msingi cha 
Uzuiaji - Mafundisho/Mtalaa 

Msingi 

Asilimia 3 hadi 5 
ya wanafunzi 

Asilimia 15 ya wanafunzi 

Asilimia 80 ya wanafunzi 

S
W

D
, 
E

L
, 
G

if
te

r 

Wanafunzi hupokea huduma katika viwango vyote, 
kulingana na mahitaji. 

KUMUUNGA MKONO MTOTO MZIMA 

Kutambua Mahitaji 

 UCHUNGUZI 

 UFUATILIAJI 
MAENDELEO 

 UAMUZI 
UNAOTEGEME
A DATA 

 MFUMO WA 
UZUAJI WA 
VIWANGO 
MBALIMBALI 

 MUUNDOMSINGI 

Kuchunguza Maendeleo 
MTOTO 
MZIMA 

TAYARI KUSOMA 
TAYARI KUISHI 

TAYARI KUONGOZA 

Kuchagua Uingiliaji kati 

Utekelezaji wa Mpango Tekeleza Mpango 

Uongozi 

Unaofaa 
Uwezo wa 

Kitaalamu 

Kushirikisha 
Familia na 

Jamii 

Mazingira 
Mema ya 

Kusoma 

Mafundisho 
yenye 

Kuambatana 
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Vijenzi muhimu katika mchakato wa MTSS-RTI vinajumuisha: 

 

1. Modeli ya uwasilishaji ya safu tatu hutoa msaada wa kusoma ambao unalingana na mahitaji ya mwanafunzi. 

2. Mafundisho yanayotegemea ushahidi ndio msingi wa mpango wa masomo wa darasa la mwalimu. 

3. Uingiliaji kati unaotegemea ushahidi ambao unaongeza au kupunguza uzito wa matokeo ya maendeo ya ufuatiliaji huonyesha 

mabadiliko yanahitajika. 

4. Matumizi ya data ya tathmini (mitihani) mbalimbali inayoendelea hubainisha ni wanafunzi wagani wanaohitaji misaada ya 

kutimiza matarajio ya kieleimu na/au ya kitabia. 

5. Uwasilishaji wa rasilimali za uingiliaji kati wa masomo hutegemea data ya tathmini ya mwanafunzi na mazingatio ya darasa. 

 

Wazazi wanaweza kusaidia na mchakato wa MTSS-RTI kwa kushiriki katika elimu ya mtoto wako na kuwa mshirika katika ufanisi wa 

mafunzo na elimu shuleni. Wazazi wanaweza pia kusoma Viwango vya Georgia vya Ubora vya gredi au kozi ya mtoto wako kwa 

kwenye ukurasa wa mwanzo wa www.GeorgiaStandards.org., uliza njia ambazo unaweza kusaidia nyumbani ili kuboresha utendakazi 

wa shule wa mtoto wako, kupitia na kuuliza maswali kuhusu maendeleo ya mtoto wako kuhusu tathmini wakati wa mikutano ya wazazi, 

hivyo basi kuwa na ufahamu kuhusu mchakato wa uingiliaji kati wa darasa katika shule au wilaya yako, na ikiwa mtoto wako anasaidiwa 

na uingiliaji kati, omba mipasho ya maendeleo ili ujue kama uingiliaji kati unafanya kazi. 

 

UINGILIAJI KATI NA MISAADA YA TABIA NZURI (PBIS) 

Uingiliaji Kati na Misaada ya Tabia Nzuri (PBIS) ni mpangilio unaotegemea data na ushahidi uliothibitishwa kupunguza matukio ya 

utovu wa nidhamu, kuongezea hisia ya usalama wa shule na kuunga mkono matokeo yaliyoboreshwa ya elimu. Zaidi ya Shule 40 za 

Kaunti ya DeKalb, Shule 1,400 za Georgia na Shule 27,000 za kitaifa zinatekeleza PBIS na kuokoa saa nyingi za mafunzo ambazo 

hupotea wakati wa kutia nidhamu. Dhana ya PBIS ni kwamba mafunzo yanayoendelea, yakichanganywa na ufahamu au maoni ya tabia 

nzuri ya mwanafunzi itapunguza hatua zisizofaa za kutia nidhamu na kukuza mazingira makubwa ya uzalishaji, usalama na kusoma. 

Shule za PBIS hutumia njia ya safu mbalimbali ya uzuaji, kwa kutumia data ya nidhamu na kanuni za uchanganuzi wa tabia ili kukuza 

uingiliaji kati na misaada ya shule zote, za kulenga na za kibinafsi ili kuboresha mazingira ya shule kwa wanafunzi wote. Kituo cha 

Usaidizi wa Kiufundi cha OSEP cha Uingiliaji Kati na misaada ya Tabia Nzuri, 2009) 

Msaada wa kitabia unatolewa kwa wanafunzi WOTE shule nzima. Mfumo huu wa msaada huwapa wanafunzi wote mafundisho ya stadi 

za kijamii, nidhamu chanya na makini, matarajio ya tabia za jamii, usimamizi na ufuatiliaji makini, ukubalifu chanya, nidhamu ya haki 

na marekebisho, na mafunzo na ushirikiano wa wazazi. Wazazi huripoti kwamba wasiwasi wao mkubwa wa shule ni usalama wa watoto 

wao (Neilsen Gatti, Stansberry-Brusnahan, & Nelson, 2007). Tabia za changamoto shuleni kuanzia tabia za kutatiza darasani hadi jeuri 

ya kimwili ni hoja za usalama na zinawakilisha vikwazo vya kufunza na kusoma. Walimu na wazazi wote wanashiriki wasiwasi huu. 

Badala ya kutegemea suluhisho tofauti za muda mfupi kwa wanafunzi na hali, shule zinapaswa kulenga njia makini za kufafanua, 

kufunza, na kudumisha tabia zinazofaa za wanafunzi katika mipangilio yote ya shule ikiwa ni pamoja na darasani, katika chumba cha 

chakula cha mchana, msalani katika uwanja wa michezo. Lengo kuu la PBIS ni kusaidia shule kubuni mazingira mema ambayo 

yataongezea mafunzo na elimu kwa wanafunzi wote. (Idara ya Elimu ya Georgia, GaPBIS) 

Vipengele kumi muhimu vya Shule Nzima, Safu ya 1 ya PBIS hujumuisha Timu ya PBIS na mwalimu mkuu, matarajio na kanuni wazi, 

kufunza tabia, uingizaji data na uchanganuzi, ukubalifu (maoni), mchakato mwafaka wa nidhamu, kujitolea kwa kitivo, utekelezaji, 

darasa, na tathmini. 

 

 
(Idara ya Elimu ya Georgia, GaPBIS) 

  

Uwezo wa Kijamii na Mafanikio ya 
Kielimu 

Kuunga Mkono 

Utoaji Maoni 

Kuunga Mkono Tabia ya Mfanyakazi 

Kuunga Mkono 

Tabia ya Mwanafunzi 

MATOKEO 

DATA TARATIBU 

MIFUMO 

http://www.georgiastandards.org/
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TARATIBU ZA UREKEBISHAJI 

 
Wilaya ya Shule za Kaunti ya DeKalb inatumia zana bunifu zinazolenga kuboresha hali na utamaduni wakati jumuiya ya shule 

inaathiriwa na mwanafunzi kukiuka sheria za Kanuni ya Maadili Mema ya Wanafunzi zinazoitwa Kurekebisha Tabia. Lengo la taratibu 

za urekebishaji ni kukuza jamii na kudhibiti mgogoro na mivutano kwa kurekebisha madhara na kuunda mahusiano badala ya 

kumwadhibu mkosaji tu.  

 

Matumizi ya taratibu za urekebishaji husaidia: 

 

 Kupunguza uhalifu, vurugu na udhalimu, 

 Kuboresha tabia za binadamu, 

 Kuimarisha asasi za kiraia, 

 Kutoa uongozi unaofaa, 

 Kurejesha mahusiano, na 

 kurekebisha madhara.[1] 

 

 
Maelezo yametolewa The American Federation of Teachers. 

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

 
Taratibu za urekebishaji hukuza mdahalo kati ya wale ambao wameumizwa na wale ambao wameumizana. Huu humwezesha 

mwahasiriwa na mkosaji kuwa na nafasi ya kujadili jinsi walivyoathiriwa na ukiukaji na kuamua ni nini kinapaswa kufanywa ili 

kurekebisha madhara na uhusiano. Hii ni zana muhimu kwa mwathiriwa ambayo huwahimiza waathiriwa kuhusika sana katika 

kushughulikia ukiukaji. Wakosaji wanahimizwa kuwajibika kwa hatua zao, kurekebisha madhara waliyoyasababisha kwa kuomba 

msamaha, kurejesha mali iliyoibiwa, huduma ya jamii, au kufidia. Hii inaweza kuwezesha mwathiriwa kuridhika pakubwa na mkosaji 

kuwajibika. 

 

Wakati wa mkutano wa kufidia, wahasiriwa, wakosaji, familia na marafiki wa wahusika, wafanyakazi, na wanajamii wengine hujitolea 

kushiriki katika mkutano uliopangwa wa kushughulikia ukiukaji, matoleo na fidia. Wawezeshaji wa mkutano hupanga mkutano, husoma 

hati, na kuhakikisha mkutano una malengo, lakini kwa makusudi hashiriki katika kuunda matokeo ya mkutano. Lengo la mkutano ni 

kwa washiriki kupata maafikiano ambayo yanashughulikia madhara yaliyosababishwa na mkosaji na malipo yanayofaa. 

 

Wachtel, Ted. http://www.iirp.edu/what-is-restorative-practices.php. Taasisi ya Kimataifa ya Taratibu za Urekebishaji. Ilipatikana 11 

Julai 2012 

Mfano wa 1 Je, Taratibu za Urekebishaji ni nini? 

Shughulikia na 
ujadili mahitaji ya 

jamii ya shule 

Unda mahusiano 
mema kati ya walimu 

na wanafunzi 

Kutatua mgogoro, 
kuwafanya watu na 
vikundi kuwajibika 

Kurekebisha 
madhara na 
kurejesha 

mahusiano mema 

Kupua, kuzuia, na 
kuboresha tabia 
yenye madhara 

TARATIBU ZA 

UREKEBISHAJI 

https://en.wikipedia.org/wiki/Restorative_practices#cite_note-TedWachtel-1
http://www.iirp.edu/what-is-restorative-practices.php
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MIKAKATI YA KITABIA, CHAGUO ZA KINIDHAMU, NA MATOKEO 
 

Nidhamu inayoendelea imebuniwa kusahihisha makosa ya mwanafunzi na kumhimiza mwanafunzi kuwa raia anayewajibika wa jamii 

ya shule. Nidhamu inayoendelea inapaswa kukuza tabia nzuri ya mwanafunzi huku ikiweka matokeo wazi na ya haki ya tabia 

isiyokubaliwa; na kusema yale yasiokubaliwa. Hatua za kinidhamu hutumika kulingana na ubaya wa tabia isiokubalika, athari yake kwa 

mazingira ya shule, umri wa mwanafunzi na kiwango cha gredi, historia ya awali ya nidhamu ya mwanafunzi, na vipengele vingine 

muhimu. Taratibu zote za malalamiko zinazohitajika na sheria ya serikali na jimbo zitafuatiliwa kupitia mchakao endelevu wa nidhamu. 
 

Mchakato wa nidhamu wa shule unapaswa kujumuisha mazingatio yanayofaa ya michakato ya msaada ili kuwasaidia wanafunzi kutatua 

matatizo kama hayo. Rasilimali hizi zinaweza kujumuisha, lakini hazijakomea kwa, Timu ya Usaidizi kwa Wanafunzi, Kuunga mkono 

tabia nzuri, ushauri na mshauri wa shule, kushiriki kwa mfanyakazi wa jamii wa shule, ripoti za afisa wa rasilimali za shule, tabia, 

mahudhurio na mikataba au mipango ya elimu, upatanishi wa wanarika, na mipango ya uzuiaji. Makosa yana viwango saba (7) vya tabia 

zilizopigwa marufuku. Kila kosa linatoa uingiliaji kati na hata pia matokeo mbalimbali ikiwa ni pamoja na kuondoshwa darasani na 

kufukuzwa kabisa. 
 

 

Kila ukiukaji katika KANUNI YA MAADILI MEMA YA WANAFUNZI inafuatwa na sanduku linalofanana na hili hapa chini. 

Matokeo ya chini na ya juu ya kila ukiukaji huonyeshwa. Lazima Mifumo ya Safu Mbalimbali ya Msaada (MTSS) itekelezwe kabla 

ya kumwondosha kwa muda au kumfukuza mwanafunzi kabisa katika shule ya chekechea hadi gredi ya tatu kwa siku 5 au zaidi 

mtawalia au jumla; isipokuwa iwe mwanafunzi ana silaha, dawa za kulevya au vifaa vingine hatari au tabia ya mwanafunzi 

inahatarisha usalama wa wanafunzi wengine au wafanyakazi wa shule. Lazima taratibu za Mwanafunzi wa Elimu Maalum 

zitumike. (O.C.G.A. § 20-2-740) Kwa kuongezea nidhamu, huenda pia tabia zikaripotiwa kwa watekelezaji sheria kwa uamuzi wa 

Wilaya na kama inavyohitajika na sheria, ikiwa ni pamoja na OC.G.A. § 20-2-1184 na 19-7-5. Makosa makubwa yakijumuisha, lakini 

hayakomei kwa, makosa ya kuwa na dawa za kulevya na silaha, yanaweza kufanya shule zisemekane kuwa Shule Isio Salama kulingana 

na matoleo ya Kanuni ya Bodi ya Jimbo 160-4-8-.16. 

 

KIWANGO 

CHA 1 

Mikakati iliyochaguliwa na mwalimu inapaswa kutumiwa kwa vitendo vidogo vya mwenendo mbaya wa 

mwanafunzi. Walimu wanapaswa kuweka rekodi iliyoandikwa ya ukiukaji na mikakati iliyotumiwa kushughulikia 

tabia hiyo. Ikiwa ukiukaji wa Kiwango cha 1 unarudia au unatatiza mazingira ya kusoma, huenda ukapandishwa hadi 

kiwango cha juu zaidi baada ya mikakati iliyochaguliwa na mwalimu kutumika. Mikakati inayofaa na uingiliaji 

kati na misaada ya tabia nzuri itatolewa kupitia mchakato wa MTSS-RTI kwenye Safu ya 1 (kurasa 14-15).  

Mifano ya tabia ambazo zinaweza kuathiri mwanafunzi pekee 

 Ukosoaji darasani 

 Kelele Isiyofaa 

 Kutafuna ubani 

 Kugonga penseli 

 Kujiandika mwilini 

 Kucheza na vifaa vya kuchezea darasani 

 Kuandika kwenye dawati 

 Kutokaa kwenye kiti 

 Kutojiandaa kwa masomo 

 Tabia zisizohusu kazi 

 Kuchora badala ya kufanya kazi 

 Kuchelewa darasani  

 Kumkosoa mwalimu uso kwa uso 

 Kunung’unika 

 Kuvaa kofia shuleni 

 Kuonyesha “mtazamo hasi” kubiringiza macho, kupumua kwa nguvu, kukenua  

 Kula chakula wakati huruhusiwi 

Mikakati ya Kudhibiti tabia: Mkutano na mwanafunzi na watu wengine kama inavyohitajika; Kuunda 

mahusiano ambayo yanaunga mkono mafanikio ya elimu; Majadiliano kuhusu matarajio; Kupitia taratibu na 

matarajio ya darasa; kuangaliana kwa macho; Ukaribu; Viwango vya juu vya usimamizi; maonyo ya maneno; 

na kufunza mapema kuhusu matarajio.  
 

Chaguo za Kinidhamu zinaweza kujumuisha: Kuwekwa peke yako chumbani; kuweka katika chumba na 

marafiki; Kupoteza mafao; Kupewa karatasi ya kutafakari; Kuhamishwa hadi kiti kingine; Mzazi kupigiwa 

simu; Kutekelezwa kwa tabia zinazofaa; Mikakati ya kupunguza tabia hizo; Kubadilisha tabia mbaya na nzuri. 

Lazima taratibu za kipekee za mwanafunzi za elimu zitumike. Kwa wanafunzi wenye Mpango wa Elimu ya 

Kibinafsi (IEP) au Mpango wa 504, angalia kurasa za 87-91. 
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KIWANGO 

CHA 2 

Ukiukaji wa Kiwango cha 2 hujumuisha makosa ambayo ni makali zaidi kuliko Kiwango cha 1 na hutatiza masomo 

ya darasani na/au mpangilio wa kawaida wa mazingira ya masomo, usafiri wa shule au shughuli inayodhaminiwa na 

shule. Ukiukaji huu unajumuisha mwenendo mbaya na tabia mbaya zinazoelekezwa kwa watu au rasilimali lakini 

hazitishii afya, usalama, na maslahi ya wengine. Mikakati inayofaa na uingiliaji kati na misaada ya tabia nzuri itatolewa  

na kuandikiwa kupitia mchakato wa Mwitikio wa uingiliaji kati kwenye Safu ya 1. Ukiukaji mwingine wa kiwango 

cha 2 huenda ukasababisha misaada ya uingiliaji kati ya Safu ya 2 au Safu ya 3 ikiwa wasiwasi wa usalama wa 

mwanafunzi na wengine upo (ukurasa wa 14-15). Ukiukaji mwingine wa Kiwango cha 2 huenda ukapandishwa 

hadi ukiukaji wa Kiwango cha 3 au juu kulingana na ubaya au muktadha wa mwenendo huo mbaya ikiwa tabia hii 

inahatarisha afya, usalama, au maslahi ya wengine. 

Mifano ya tabia ambazo zinatatiza kusoma kwa wengine: 

 Kugusa 

 Kudukua 

 Kusimama juu ya fanicha 

 Kuongea kila wakati 

 Kutoka kwenye kiti na kuwasumbua wengine wakisoma 

 Tabia isiyofaa ya viti 

 Kutofuata maagizo kila wakati 

 Matumizi yasioruhusiwa ya vifaa vya elektroniki ikiwa ni pamoja na lakini havijakomea kwa simu za mkononi na 

iPods 

 Kukimbia na kuondoka darasani 

 Kurusha vitu darasani 

 Lugha isio na hesimwa kwa watu wazima (k.m. Ninakuchukia, “Wewe ni mbaya”, “Hii ni mbaya”, 

“Nimemaliza!”) 

 Kumpigia mwalimu kelele 

 Kuhamisha au kugonga fanicha kwa njia ya hasira 

 Utovu wa Nidhamu kwenye basi 

 Uchezaji Kamari 

 

Mikakati ya Kudhibiti tabia: Unda mahusiano ambayo yanaunga mkono mafanikio ya elimu; Majadiliano 

kuhusu matarajio; Kupitia taratibu na matarajio ya darasani; Kuangaliana macho kwa macho; Ukaribu; 

Viwango vya juu vya usimamizi; Maonyo ya maneno; Kufunza mapema kuhusu matarajio; Ushauri; 

Kushauriana na timu za kiwango cha gredi/mshauri wa shule; mwanasaikolojia wa shule wa darasa/dhana za 

kudhibiti tabia za mtu; taratibu za urekebishaji; Kufunza tabia nzuri kwa jamii; na Kutumia mahali salama 

kwa wanafunzi kutulia ili kusaidia kujithibiti. 

 

Chaguo za Kinidhamu zinaweza kujumuisha: Kuwekwa peke yako chumbani; kuweka katika chumba na 

marafiki; Kupoteza mafao; Kupewa karatasi ya kutafakari; Kuhamishwa hadi kiti kingine; Mkutano wa 

wazazi; Kutekelezwa kwa tabia zinazofaa; Mikakati ya kupunguza tabia hizo; Kubadilisha tabia mbaya na 

nzuri; Mkataba wa tabia; Kuondoshwa darasani; haki ya marekebisho; na kutatua tatizo na timu ya kiwango 

cha gredi yako. Mikakati ya usahihishaji inapaswa kutumiwa ili kudhibiti tabia za ziada kwa kushirikisha 

mwanafunzi, mzazi, mwalimu, au misaada mingine ya kindani. Lazima taratibu za kipekee za mwanafunzi za 

elimu zitumike. Kwa wanafunzi wenye Mpango wa Elimu ya Kibinafsi (IEP) au Mpango wa 504, angalia kurasa 

za 87-91. 
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KIWANGO 

CHA 3  

Ukiukaji wa Kiwango cha 3 hujumuisha makosa ambayo ni makali zaidi kuliko Kiwango cha 2 na hutatiza mpangilio 

wa kawaida wa mazingira ya masomo, usafiri wa shule au shughuli inayodhaminiwa na shule. Ukiukaji huu 

unajumuisha vitendo vilivyorudiwa, visivyohusiana au mwenendo mbaya na tabia mbaya zinazoelekezwa kwa watu 

au rasilimali na zinaweza kutatiza masomo au afya, usalama, na maslahi ya wengine. Mikakati inayofaa na 

mwingiliano wa kati wa kubadilisha tabia na misaada itatolewa na kufuatiliwa kupitia mchakato wa MTSS-RTI katika 

Safu ya 1. Makosa mengine ya Kiwango cha 3 yanaweza kupelekwa kwa Safu ya 2 ya mpangilio wa MTSS-RTI 

ilimradi kwamba misaada ya Safu 1 imekamilishwa na kufuatiliwa kwa uaminifu. Kwa kuongezea, makosa 

mengine ya Kiwango cha 3 yanaweza kupandishwa hadi misaada ya uingiiliaji kati ya Safu ya 2 au Safu ya 3 

ikiwa hoja za usalama zipo kwa mwanafunzi na wengine (kurasa za 14-15). Ikiwa wanafunzi wamelimbikiza 

kuondoshwa shuleni mara 2-4 au ulimbikizaji wa kuondoshwa shuleni kwa siku 5 au zaidi, mpango wa msaada wa 

tabia wa Safu ya 2 unapaswa kuundwa, kutekelezwa, na kuandikwa kwa uaminifu. Ikiwa mwanafunzi atalimbikiza 

kuondoshwa mara 5 au zaidi, mpango wa Safu ya 3 unapaswa kuundwa, kutekelezwa, na kuandikwa kwa uaminifu. 

Ukiukaji mwingine wa Kiwango cha 3 huenda ukapandishwa hadi ukiukaji wa Kiwango cha 4 au juu kulingana na 

ubaya au muktadha wa mwenendo huo mbaya ikiwa tabia hii inatatiza pakubwa mazingira ya shule, au inatishia afya, 

usalama, au mali. 

Mifano ya tabia ambazo zinaathiri mpangilio wa mazingira: 

 

 Kiwango chochote cha 1 au 2 ambacho kinachukua muda mwingi wa mwalimu na kinachukua muda wa 

mwanafunzi kusoma. 

 Kujibizana na mtu mzima 

 Kuwarushia vitu wengine darasani 

 Kudanganya 

 Kuhadaa 

 Kughushi 

 Kupigana (Shambulio Rahisi) 

 Lugha isiyofaa 

 Kusukuma 

 Usumbufu shuleni 

 Udhalimu, Unyanyasaji, Udhalilishaji 

 Kutowaheshimu wanarika/watu wazima 

 Kuondoka chumbani bila ruhusa 

 Kugonga dirisha 

 Kuharibu mali ya shule 

 Matumizi yasioruhusiwa ya vifaa vya elektroniki ikiwa ni pamoja na lakini havijakomea kwa simu za mkononi na 

iPods 

 Tabia nje ya saa za shule au mbali na shule 

 Hatua isio salama 

 

Mikakati ya Kudhibiti tabia: Mkataba wa Kitabia; Uzuiliwaji; Shule Kuingilia Kati; Upatanishi; Ushauri; 

Barua ya Onyo ya Nidhamu kwa Wazazi; Mchakato wa Rufaa; Taratibu za Urekebishaji; Ufuatiliaji; Elimu 

kuhusu Matumizi ya Dawa za kulevya; na Elimu kuhusu Mzozo.  
 

Chaguo za Kinidhamu zinaweza kujumuisha: Kuondoshwa Darasani kwa siku 1-3 na Modyuli ya mafundisho. 

Lazima taratibu za kipekee za mwanafunzi za elimu zitumike. Kwa wanafunzi wenye Mpango wa Elimu ya 

Kibinafsi (IEP) au Mpango wa 504, angalia kurasa za 87-91. 

KIWANGO 

CHA 4 

Ukiukaji wa kiwango cha 4 hujumuisha makosa, ambayo ni vitendo vikali vya mwenendo mbaya ikiwemo, lakini 

havijakomea kwa, tabia ya kurudia ambayo inafanana, tabia ambayo inasababisha usumbufu mbaya kwa mazingira ya 

shule na tabia ambayo inasababisha vitisho kwa afya, usalama, na mali. Mikakati inayofaa na mwingiliano wa kati wa 

kubadilisha tabia na misaada itatolewa na kufuatiliwa kupitia mchakato wa MTSS-RTI. Makosa mengine ya 

Kiwango cha 4 yanaweza kupelekwa kwa Safu ya 2 au Safu ya 3 ya mpangilio wa MTSS-RTI ilimradi kwamba 

misaada ya Safu 1 imekamilishwa na kufuatiliwa kwa uaminifu. Kwa kuongezea, makosa mengine ya Kiwango 

cha 4 yanaweza kupandishwa hadi misaada ya uingiiliaji kati ya Safu ya 2 au Safu ya 3 ikiwa hoja za usalama 

zipo kwa mwanafunzi na wengine (kurasa za 14-15). Ikiwa wanafunzi wamelimbikiza kuondoshwa shuleni mara 

2-4 au ulimbikizaji wa kuondoshwa shuleni kwa siku 5 au zaidi, mpango wa msaada wa tabia wa Safu ya 2 unapaswa 

kuundwa, kutekelezwa, na kuandikwa kwa uaminifu. Ikiwa mwanafunzi atalimbikiza kuondoshwa mara 5 au zaidi, 

mpango wa Safu ya 3 unapaswa kuundwa, kutekelezwa, na kuandikwa kwa uaminifu (Kurasa za 14-15). Ukiukaji 

mwingine wa Kiwango cha 4 huenda ukapandishwa hadi ukiukaji wa Kiwango cha 5 au juu kulingana na ubaya au 

muktadha wa mwenendo huo mbaya.  

Mifano ya tabia ambazo zinaathiri mpangilio wa mazingira: 

 

 Kiwango chochote cha 1, 2 au 3 ambacho kinachukua muda mwingi wa mwalimu na kinachukua muda wa 

mwanafunzi kusoma. 

 Kujibizana na mtu mzima 

 Kuwarushia vitu wengine darasani 

 Kudanganya 

 Kuhadaa 

 Kughushi 

 Kupigana (Shambulio Rahisi) 

 Lugha isiyofaa 
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 Usumbufu shuleni 

 Udhalimu, Unyanyasaji, Udhalilishaji 

 Kutowaheshimu wanarika/watu wazima 

 Kuondoka chumbani bila ruhusa 

 Kugonga dirisha 

 Kuharibu mali ya shule 

 Matumizi yasioruhusiwa ya vifaa vya elektroniki ikiwa ni pamoja na lakini havijakomea kwa simu za mkononi na 

iPods 

 Tabia nje ya saa za shule au mbali na shule 

 Hatua isio salama 

 

Chaguo za Kinidhamu zinaweza kujumuisha: Mkataba Unaolenga Tabia. Matokeo: Kuondoshwa Shuleni kwa 

siku 1-5. Lazima taratibu za kipekee za mwanafunzi za elimu zitumike. Kwa wanafunzi wenye Mpango wa 

Elimu ya Kibinafsi (IEP) au Mpango wa 504, angalia kurasa za 87-91. 

KIWANGO 

CHA 5 

Ukiukaji wa kiwango cha 5 hujumuisha makosa, ambayo ni vitendo vikali vya mwenendo mbaya ikiwemo, lakini 

haijakomea kwa, tabia ya kurudia ambayo inafanana, tabia ambayo inasababisha usumbufu mkali wa mazingira ya 

shule, tabia ambayo inasababisha vitisho kwa afya, usalama, na mali. Mwanafunzi atawekwa kwa Mkataba wa lazima 

wa Muda wa Majaribio ambao unaweza kusababisha kufukuzwa kabisa ikiwa mwanafunzi atapatikana kukiuka 

mkataba huo. Mikakati inayofaa na mwingiliano wa kati wa kubadilisha tabia na misaada itatolewa na kufuatiliwa 

kupitia mchakato wa MTSS-RTI. Makosa mengine ya Kiwango cha 5 yanaweza kupelekwa kwa Safu ya 2 au Safu 

ya 3 ya mpangilio wa MTSS-RTI ilimradi kwamba misaada ya Safu 1 imekamilishwa na kufuatiliwa kwa 

uaminifu. Kwa kuongezea, makosa mengine ya Kiwango cha 5 yanaweza kupandishwa hadi misaada ya 

uingiiliaji kati ya Safu ya 2 au Safu ya 3 ikiwa hoja za usalama zipo kwa mwanafunzi na wengine (kurasa za 

14-15). Ikiwa wanafunzi wamelimbikiza kuondoshwa shuleni mara 2-4 au ulimbikizaji wa kuondoshwa shuleni kwa 

siku 5 au zaidi, mpango wa msaada wa tabia wa Safu ya 2 unapaswa kuundwa, kutekelezwa, na kuandikwa kwa 

uaminifu. Ikiwa mwanafunzi atalimbikiza kuondoshwa mara 5 au zaidi, mpango wa Safu ya 3 unapaswa kuundwa, 

kutekelezwa, na kuandikwa kwa uaminifu (Kurasa za 14-15). Ukiukaji mwingine wa Kiwango cha 5 huenda 

ukapandishwa hadi ukiukaji wa Kiwango cha 6 au juu kulingana na ubaya au muktadha wa mwenendo huo mbaya.  

Mifano ya Tabia zinazoleta Madhara na Kinyume cha Sheria: 

 

 Matendo yanayosababisha madhara 

 Ukatili wa Makusudi/Usio wa Makusudi dhidi ya wafanyakazi wa shule 

 Kuiba 

 Kupigana (Shambulio Rahisi) 

 Kiwango 

 Dawa za kulevya 

 Silaha 

 Usumbufu shuleni 

 Kuuma 

 Udhalimu, Unyanyasaji, Udhalilishaji 

 Kutupa fanicha au vitu vingine 

 Kuiba 

 Kutishia kumdhuru mtu mwingine au mali 

 Unyanyasaji wa kingono 

 Tabia za kingono 

 Pombe 

Lazima Chaguo za Nidhamu zijumuishe: Ukaguzi wa shule wa mikakati na misaada ya awali iliyotekelezwa; 

kushiriki katia Mpango wa GRIP  (Growing Responsibly, Increasing Possibilities). 
 

Matokeo: Kuondoshwa kwa siku 6-10 na Mkataba wa Majaribio. Lazima taratibu za kipekee za mwanafunzi 

za elimu zitumike. Kwa wanafunzi wenye Mpango wa Elimu ya Kibinafsi (IEP) au Mpango wa 504, angalia 

kurasa za 87-91. 

 

KIWANGO 

CHA 6 

Ukiukaji wa Kiwango cha 6 hujumuisha ukiukaji ambao ni mbaya sana na wa kuchochea ambao mwanafunzi 

atalazimika kuondolewa darasani na atahitajika kuondoshwa kwa muda wa siku 10 na mchakato yakinifu wa 

Wilaya ambao unaweza kusababisha matokeo ya ziada, ambayo yatajumuisha, lakini hayajakomea kwa, Kuondoshwa 

darasani hata zaidi, vikwazo vya kijamii, huduma na kazi za jamii kwa mpango uliotambuliwa au shule mbadala. Idara 

ya Usalama wa Umma, Wahudumu wa Jamii, na watekelezaji sheria au masharika mengine ya nje inaweza kuchunguza 

ukiukaji wa Kiwango cha 6 na upelelezi huru wa watekelezaji sheria unaweza kusababisha kesi ya jinai au ya watoto 

ya jimbo kuanzishwa na mashirika kama hayo ya nje dhidi ya mwanafunzi aliyeshutumiwa kukiuka Kiwango cha 6. 

Ukiukaji mwingine wa Kiwango cha 6 huenda ukapandishwa hadi ukiukaji wa Kiwango cha 7 au juu kulingana na 

ubaya au muktadha wa mwenendo huo mbaya. Makosa ya Kiwango cha 6 yanapaswa kushughulikiwa kwa misaada 

ya Safu ya 3 kupitia mpangilio wa MTSS-RTI baada ya mwanafunzi kurejea baada ya kuondoshwa shuleni. Katika 

mkutano wa kurudishwa, mpango wa uingiliaji kati wa Safu ya 3 unapaswa kuundwa. Mpango huu unapaswa 

kutekelezwa na kuandikwa kwa uaminifu (kurasa 14-15).  

Mifano ya Tabia zinazoleta Madhara na Kinyume cha Sheria: 

 

 Matendo yanayosababisha madhara 

 Ukatili wa Makusudi/Usio wa Makusudi dhidi ya wafanyakazi wa shule 

 Kuiba 
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 Kupigana (Shambulio Rahisi) 

 Kiwango 

 Shambulio lenye Kudhuru 

 Shambulio la Nguvu 

 Shambulio la Mtazamaji 

 Dawa za kulevya 

 Silaha 

 Usumbufu shuleni 

 Kuuma 

 Udhalimu, Unyanyasaji, Udhalilishaji 

 Kutupa fanicha au vitu vingine 

 Kutishia kumdhuru mtu mwingine au mali 

 Unyanyasaji wa kingono 

 Tabia za kingono 

 Pombe 

Matokeo: Kuondosha kwa Muda Mrefu Shuleni. Lazima taratibu za kipekee za mwanafunzi za elimu zitumike. 

Kwa wanafunzi wenye Mpango wa Elimu ya Kibinafsi (IEP) au Mpango wa 504, angalia kurasa za 87-91. 

 

KIWANGO 

CHA 7 

Ukiukaji wa Kiwango cha 7 unajumuisha makosa ambayo ni mabaya sana au ya kuchochewa ambapo mwanafunzi 

huyo ataondolewa darasani na atahitajika kuondoshwa shuleni kwa muda wa siku 10 na mchakato yakinifu wa Wilaya 

ambao unaweza kusababisha matokeo ya ziada, ikijumuisha, lakini haijakomea kwa kufukuzwa shule kabisa, 

kuondoshwa tena, kuondoshwa kwa muda shuleni, kuzuiwa kutangamana na watu, huduma na kazi za jamii kwa 

mpango uliotambuliwa au shule mbadala, na utaendelea zaidi ya muhula wa sasa. Mwanafunzi anaweza kuondolewa 

kwenye vitengo VYOTE vya Wilaya kwa muda fulani hadi kufukuzwa kabisa ikihitajika. Idara ya Usalama wa Umma, 

Wahudumu wa Jamii, na watekelezaji sheria au masharika mengine ya nje inaweza kuchunguza ukiukaji wa Kiwango 

cha 7 na upelelezi huru wa watekelezaji sheria unaweza kusababisha kesi ya jinai au ya watoto ya jimbo kuanzishwa 

na mashirika kama hayo ya nje dhidi ya mwanafunzi aliyeshutumiwa kukiuka Kiwango cha 7. Makosa ya Kiwango 

cha 7 yanapaswa kushughulikiwa kwa misaada ya Safu ya 3 kupitia mpangilio wa MTSS-RTI baada ya mwanafunzi 

kurejea baada ya kuondoshwa shuleni. Katika mkutano wa kurudishwa, mpango wa uingiliaji kati wa Safu ya 3 

unapaswa kuundwa. Mpango huu unapaswa kutekelezwa na kuandikwa kwa uaminifu (kurasa 14-15). 

Mifano ya Tabia zinazoleta Madhara na Kinyume cha Sheria: 

 Matendo yanayosababisha madhara 

 Ukatili wa Makusudi/Usio wa Makusudi dhidi ya wafanyakazi wa shule 

 Kuiba 

 Kupigana (Shambulio Rahisi) 

 Kiwango 

 Shambulio lenye Kudhuru 

 Shambulio la Nguvu 

 Shambulio la Mtazamaji 

 Dawa za kulevya 

 Silaha 

 Usumbufu shuleni 

 Kuuma 

 Udhalimu, Unyanyasaji, Udhalilishaji 

 Kutupa fanicha au vitu vingine 

 Kutishia kumdhuru mtu mwingine au mali 

 Unyanyasaji wa kingono 

 Tabia za kingono 

 Pombe 

 

Matokeo: Kufukuzwa shule kabisa. Lazima taratibu za kipekee za mwanafunzi za elimu zitumike. Kwa 

wanafunzi wenye Mpango wa Elimu ya Kibinafsi (IEP) au Mpango wa 504, angalia kurasa za 87-91. 
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TATHMINI YA SHULE YA MSINGI  Kiwango cha Matokeo Ripoti Afisa wa Shule wa 

Kuwasiliana na Yeye 

Kosa/Ukiukaji 1 2 3 4 5 6 7   

1-Tumbaku na Bidhaa Nyingine za Tumbaku 

     
  

  

2-Vifaa vya Mawasliiano ya Elektroniki 

     
  

  

3a-Silaha 
  

     

Ripoti ya Polisi SRO 

3b-Silaha 

     
  

 SRO 

4a-Jeuri ya Kimwili kwa Makusudi Isiyosababisha 

Madhara 
  

     

Ripoti ya Tukio Mahusiano ya 

Wanafunzi/SRO 

4b-Jeuri ya Kimwili kwa Makusudi Inayosababisha 

Madhara Wasiliana na Mahusiano ya Wanafunzi 

Kabla ya Kuwasilisha Mashtaka 
     

  

Ripoti ya Tukio Mahusiano ya 
Wanafunzi/SRO 

5a-Nia/Jaribio/Uza/Sambaza 
  

   
  

Ripoti ya Polisi SRO 

5b-Umiliki/Utumizi/Ulevi-Kosa la 1 
  

   
  

Ripoti ya Polisi 

GRIP 

SRO 

5b-Umiliki/Utumizi/Ulevi-Kosa la 2 na Makosa 
Yanayofuata      

  

Ripoti ya Polisi SRO 

5c-Umiliki na/au Usambazaji wa dawa za kulevya 
Zinazohusiana na Vifaa-Kosa la 1   

   
  

Ripoti ya Polisi 

GRIP 

SRO 

5c-Umiliki na/au Usambazaji wa dawa za kulevya 

Zinazohusiana na Vifaa-Kosa la 2 na Makosa 
Yanayofuata 

    
 

  

Ripoti ya Polisi SRO 

6a-Uharibifu Halisi, Uliojaribiwa au 

Kutishiwa/Hasara/Uvunjaji/Kuchoma Shule, Mali ya 
Umma au ya Kibinafsi 

 
    

  

Ripoti ya Tukio SRO 

6b-Wizi Halisi, Uliojaribiwa au 

Kutishiwa/Uvunjaji/Unyang’anyi/Umiliki wa Mali 
Iliyoibiwa  

    
  

Ripoti ya Tukio SRO 

6c-Vitabu, Nyenzo za Kituo cha Midia, 
Vifaa/Matumizi ya Kompyuta  

    
  

Ripoti ya Tukio SRO kama inavyofaa 

7a-Shambulio 
 

    
  

GRIP  

7b-Shambulio Rahisi/Kupigana/Kugongana 
 

    
  

GRIP  

7c-Shambulio 
  

   
  

Ripoti ya Tukio 

GRIP 

 

7d-Shambulio lenye Kudhuru 
   

    

Ripoti ya Tukio 

GRIP 

SRO 

7e-Shambulio la Nguvu 
     

  

Ripoti ya Tukio 
GRIP 

SRO/Mahusiano ya 
Wanafunzi 

7f-Kumshambulia Mpita njia 
 

    
  

GRIP  

7g-Udhalimu//Udhalilishaji/Unyanyasaji 

     
  

Ripoti ya 
Udhalimu/GRIP 

 

8a-Ukatili au Tabia ya Kutokuwa na Heshima 

     
  

  

8b-Kukataa Kufuata Maagizo 
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TATHMINI YA SHULE YA MSINGI Kiwango cha Matokeo Ripoti Afisa wa Shule wa 

Kuwasiliana na Yeye 

Kosa/Ukiukaji 1 2 3 4 5 6 7   

9-Kutohudhuria Bila Ruhusa/Kuchelewa Fuata Itifaki ya Mahudhurio 

kwenye ukurasa wa 39 

Wanafunzi 

HAWATAONDOSHWA kwa 

muda kwa ukiukaji 

unaohusiana na mahudhurio. 

Mkataba wa 

mahudhurio, 

Kuelekezwa kwa 

Mhudumu wa 

Jamii, Kuelekezwa 

kwa Mahakama ya 

Watoto, Ofisi ya 

Mwanasheria 
Mkuu, DFCAC 

Kwa mwongozo, 

wasiliana na Mhudumu 
wa Jamii 

10-Kuruka Darasa/Shughuli Zinazohitajika 

     
  

 Kwa mwongozo, 

wasiliana na Mhudumu 
wa Jamii 

11-Usumbufu Darasani 
 

    
  

  

12-Usumbufu wa Jumla 

Shuleni/Vitisho/Hofu/Shughuli Zinazohusiana na 

Magenge 
  

   
  

Ripoti ya Tukio SRO kama inavyofaa 

13-Lugha chafu/Maneno Machafu 

     
  

  

14-Kukataa Kukubali Hatua za Kinidhamu 
 

    
  

  

15-Kuchelewa Mara kwa Mara Fuata Itifaki ya Mahudhurio 

kwenye ukurasa wa 42 

Wanafunzi 

HAWATAONDOSHWA kwa 

muda kwa ukiukaji 

unaohusiana na mahudhurio. 

Mkataba wa 

mahudhurio, 

Kuelekezwa kwa 

Mhudumu wa 

Jamii, Kuelekezwa 

kwa Mahakama ya 

Watoto, Ofisi ya 

Mwanasheria 
Mkuu, DFCAC 

Kwa mwongozo, 

wasiliana na Mhudumu 
wa Jamii 

16-Kuwa na tabia mbaya kwenye basi 

     
  

  

17-Tabia Nje ya Saa za Shule/Mbali na Shule 
Wasiliana na Mahusiano ya Wanafunzi Kabla ya 

Kuwasilisha Mashtaka 
   

  
  

 Mahusiano ya Wanafunzi 

18-Uchezaji Kamari 
 

    
  

  

19-Ukiukaji wa Kurudia 

19a-Ukiukaji wa Kurudia/Utovu wa Nidhamu wa 
Mara kwa Mara   

   
  

Rufaa ya 
Rasilimali 

 

19b-Ukiukaji wa Mkataba wa Majaribio  

  
     

wa Shule ya 

Ndani/Wilaya 

Nzima 

 

20-Maegesho ya Magari/Makosa ya Trafiki          

21-Kuzurura/Kuingia bila ruhusa/Kuvunja na Kuingia 

Ndani      
  

  

22-Kutoa Maelezo ya Uongo 
     

  
  

23-Mwenendo Mbaya wa Jumla wa 

Kingono/Unyanyasaji wa kingono/Kupigwa kwa 
sababu ya Ngono   

   
  

 SRO/Kwa mwongozo, 

wasiliana na Mhudumu 

wa Jamii/Mahusiano ya 
Wanafunzi 

24-Ukiukaji wa Kadi za Utambulisho 
   

    
  

25-Ukiukaji wa Kanuni ya Mavazi ya wanafunzi Fuata Itifaki ya Kanuni ya 
Mavazi kwenye ukurasa wa 48 

  

26-Hatua isio salama 
    

   

 Mahusiano ya Wanafunzi 
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TATHMINI YA SHULE YA 

KATIKATI/ YA UPILI 

Kiwango cha Matokeo Ripoti Afisa wa Shule wa 

Kuwasiliana na 

Yeye 

Kosa/Ukiukaji 1 2 3 4 5 6 7   

1-Tumbaku na Bidhaa Nyingine za Tumbaku 

     
  

  

2-Vifaa vya Mawasliiano ya Elektroniki 

     
  

  

3a-Silaha 
     

  

Ripoti ya Polisi SRO 

3b-Silaha 

      
 

 SRO 

4a-Jeuri ya Kimwili kwa Makusudi Isiyosababisha 
Madhara 

     
  

Ripoti ya Tukio Mahusiano ya 
Wanafunzi/SRO 

4b-Vurugu za Kimakusudi za Kimwili Zinasababisha 

Madhara 
Wasiliana na Mahusiano ya Wanafunzi Kabla ya 

Kuwasilisha Ukiukaji 

     
  

Ripoti ya Tukio Mahusiano ya 
Wanafunzi/SRO 

5a-Nia/Jaribio/Uza/Sambaza 
     

  

Ripoti ya Polisi SRO 

5b-Umiliki/Utumizi/Ulevi-Kosa la 1 
   

  
  

Ripoti ya Polisi 
GRIP 

SRO 

5b-Umiliki/Utumizi/Ulevi-Kosa la 2 na Makosa 
Yanayofuata      

  

5c-Umiliki na/au Usambazaji wa dawa za kulevya 

Zinazohusiana na Vifaa-Kosa la 1    
  

  

Ripoti ya Polisi SRO 

5c-Umiliki na/au Usambazaji wa dawa za kulevya 

Zinazohusiana na Vifaa-Kosa la 2 na Makosa 
Yanayofuata 

    
 

  

Ripoti ya Polisi 
GRIP 

SRO 

6a-Uharibifu Halisi, Uliojaribiwa au 

Kutishiwa/Hasara/Uvunjaji/Kuchoma Shule, Mali ya 
Umma au ya Kibinafsi 

 
      

Ripoti ya Tukio SRO 

6b-Wizi Halisi, Uliojaribiwa au 

Kutishiwa/Uvunjaji/Unyang’anyi/Umiliki wa Mali 

Iliyoibiwa 
 

      

Ripoti ya Tukio SRO 

6c-Vitabu, Nyenzo za Kituo cha Midia, 
Vifaa/Matumizi ya Kompyuta  

      

Ripoti ya Tukio SRO kama inavyofaa 

7a-Shambulio 
 

      

GRIP  

7b-Shambulio Rahisi/Kupigana/Kugongana 
 

      

GRIP  

7c-Shambulio 
    

   

Ripoti ya Tukio/GRIP  

7d-Shambulio lenye Kudhuru 
     

  

Ripoti ya Tukio/GRIP SRO 

7e-Shambulio la Nguvu 
     

  

Ripoti ya Tukio/GRIP SRO/Mahusiano ya 

Wanafunzi 

7f-Kumshambulia Mpita njia 
     

  

GRIP  

7g-Udhalimu/Unyanyasaji/Udhalilishaji 
 

      

Ripoti ya 
Udhalimu/GRIP 

 

8a-Ukatili au Tabia ya Kutokuwa na Heshima 

     
  

  

8b-Kukataa Kufuata Maagizo 
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TATHMINI YA SHULE YA 

KATIKATI/ YA UPILI 

Kiwango cha Matokeo Ripoti Afisa wa Shule wa 

Kuwasiliana na 

Yeye 

Kosa/Ukiukaji 1 2 3 4 5 6 7   

9-Kutohudhuria Bila Ruhusa/Kuchelewa Fuata Itifaki ya Mahudhurio 

kwenye ukurasa wa 39 

Wanafunzi 

HAWATAONDOSHWA kwa 

muda kwa ukiukaji 

unaohusiana na mahudhurio. 

Mkataba wa mahudhurio, 

Kuelekezwa kwa 
Mhudumu wa Jamii, 

Kuelekezwa kwa 

Mahakama ya Watoto, 
Ofisi ya Mwanasheria 

Mkuu, DFCAC 

Kwa mwongozo, 

wasiliana na 
Mhudumu wa Jamii 

10-Kuruka Darasa/Shughuli Zinazohitajika 

     
  

 Kwa mwongozo, 

wasiliana na 
Mhudumu wa Jamii 

11-Usumbufu Darasani 
 

      

  

12-Usumbufu wa Jumla 

Shuleni/Vitisho/Hofu/Shughuli Zinazohusiana na 
Magenge  

  
     

Ripoti ya Tukio SRO kama inavyofaa 

13-Lugha chafu/Maneno Machafu 
 

      

  

14-Kukataa Kukubali Hatua za Kinidhamu 
 

      

  

15-Kuchelewa Mara kwa Mara Fuata Itifaki ya Mahudhurio 

kwenye ukurasa wa 42 

Wanafunzi 

HAWATAONDOSHWA kwa 

muda kwa ukiukaji 

unaohusiana na mahudhurio. 

Mkataba wa mahudhurio, 

Kuelekezwa kwa 
Mhudumu wa Jamii, 

Kuelekezwa kwa 

Mahakama ya Watoto, 
Ofisi ya Mwanasheria 

Mkuu, DFCAC 

Kwa mwongozo, 

wasiliana na 

Mhudumu wa Jamii 

16-Kuwa na tabia mbaya kwenye basi 

       

  

17-Tabia Nje ya Saa za Shule/Mbali na Shule 
Wasiliana na Mahusiano ya Wanafunzi Kabla ya 

Kuwasilisha Ukiukaji 
    

   

 Mahusiano ya 
Wanafunzi 

18-Uchezaji Kamari 
 

      

  

19a-Ukiukaji wa Kurudia/Utovu wa Nidhamu wa 
Mara kwa Mara   

     

Rufaa ya Rasilimali  

19b-Ukiukaji wa Mkataba wa Majaribio  
  

     

wa Shule ya 
Ndani/Wilaya Nzima 

 

20-Maegesho ya Magari/Makosa ya Trafiki 
 

      

  

21-Kuzurura/Kuingia bila ruhusa/Kuvunja na Kuingia 
Ndani  

      

  

22-Kutoa Maelezo ya Uongo 
 

      
  

23-Mwenendo Mbaya wa Jumla wa 

Kingono/Unyanyasaji wa kingono/Kupigwa kwa 

sababu ya Ngono  
      

 SRO/Kwa 

mwongozo, wasiliana 

na Mhudumu wa 

Jamii/Mahusiano ya 
Wanafunzi 

24-Ukiukaji wa Kadi za Utambulisho 

     
  

  

25-Ukiukaji wa Kanuni ya Mavazi ya wanafunzi Fuata Itifaki ya Kanuni ya 

Mavazi kwenye ukurasa wa 48 

  

26-Hatua isio salama 
    

   

 Mahusiano ya 
Wanafunzi 
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MAKOSA NA MATOKEO 

 
Lazima Mifumo ya Safu Mbalimbali ya Msaada (MTSS) itekelezwe kabla ya kumwondosha kwa muda au kumfukuza mwanafunzi 

kabisa katika shule ya chekechea hadi gredi ya tatu kwa siku tano (5) au zaidi mtawalia au jumla; isipokuwa iwe mwanafunzi ana 

silaha, dawa za kulevya au vifaa vingine hatari au tabia ya mwanafunzi inahatarisha usalama wa wanafunzi wengine au 

wafanyakazi wa shule. Lazima taratibu za Mwanafunzi wa Elimu Maalum zitumike. (O.C.G.A. § 20-2-740)  
 

1. ATUMBAKU NA BIDHAA NYINGINE ZA TUMBAKU 

 

Wanafunzi hawatamiliki au kutumia bidhaa zozote za tumbaku (sigara, siga, tumbaku ya kutafuna, ugoro, n.k) ikiwa ni pamoja 

na sigara za elektroniki, kalamu/tangi za mvuke, mafuta ya cannabidiol (CBD), au bidhaa kama hizo kwenye mali ya shule au 

kwenye basi ya shule au katika tukio lolote la shule mbali na shule. Hakuna mwanafunzi, mfanyakazi au mgeni wa shule 

anayeruhusiwa kutumia bidhaa yoyote ya tumbaku, au sigara ya elektroniki, kalamu/tanki za mvuke au bidhaa kama 

hizo wakati wowote ule kwenye jengo lolote linalomilikiwa/kupangishwa na Wilaya ya Shule au katika tukio lolote la 

shule, ikiwa ni pamoja na saa sisizo za shule, siku za shule ya mtandaoni, siku 24 kwa siku, siku saba kwa wiki (Sera ya 

JCDAA ya Bodi). Kwa kuongezea, matumizi ya kalamu/tangi za mvuke na juuls za “Mvuke” au “juuling” yanaweza kukudhuru 

kwa sababu ya ukosefu wa hatari zinazojulikana ambazo zinaweza kuhatarisha afya ya watoto. 

 

MATOKEO KWA SHULE YA MSINGI/KATIKATI/YA UPILI: 

Kiwango cha chini: Kiwango cha 1 - Mkutano 

Kiwango cha 2 - Mikakati (angalia kurasa za 52-53) 

Kiwango cha 3 - Kuondoshwa darasani kwa siku 1-3 

Kiwango cha 4 - Kuondoshwa kwa siku 1-5 

Kiwango cha juu: Kiwango cha 5 - Kuondoshwa kwa muda wa siku 6 - 10 na mkataba 

 
Wanafunzi wanaokikuka kosa hili wataelekezwa kwa mpango wa ASPIRE ya wavuti (Uzoefu Ingiliani wa Kuzuia 

Uvutaji wa Sigara) kwenye www.mdanderson.org/aspire. Lazima Cheti cha Ukamilishaji kichapishwe na kuwasilishwa 

kwa msimamizi anayekuelekeza. 

 

2. VIFAA VYA MAWASILIANO YA ELEKTRONIKI, IKIWA NI PAMOJA NA VIFAA VYA PEJA, SIMU 

ZA MKONONI, REDIO ZA MKONONI NA VIFAA SAWIA 

 
Wanafunzi hawatatumia kifaa chochote cha mawasiliano ya elektroniki, ikiwemo lakini bila kukomea kwa, peja, bipa, simu za 

mkononi, simu mahiri, redio, na vifaa kama hivyo wakati wa muda wa masomo ya kawaida na/au ya mtandaoni (isipokuwa 

kwa malengo yaliyoidhinishwa ya masomo) au kwenye mabasi ya shule na lazima hawapaswi kutatiza lengo la elimu ya shule 

au kusababisha hatari kwa usalama. Siku ya masomo inajumuisha, lakini haijakomea kwa, vipindi vya chakula cha mchana, 

mabadiliko ya darasa, ukumbi wa masomo, na shughuli yoyote iliyopangwa au kutopangwa ya masomo ambayo inafanyika 

wakati wa siku ya kawaida ya shule. Nyakati zote, wanafunzi wanatarajiwa kufuata sheria zifuatazo zinazohusiana na vifaa vya 

mawasiliano ya elektroniki (1) Lazima simu zizimwe kabisa (sio kuwekwa katika hali kimya au ya mtetemo), na kuwekwa 

mbali (kama ilivyoagizwa na shule) wakati wa mafunzo (mwanzo rasmi wa siku ya shule hadi mwisho wa siku ya shule), 

isipokuwa kwa malengo yaliyoidhinishwa ya mafunzo; (2) Hakuna utumaji wa ujumbe mfupi unaoruhusiwa, isipokuwa kwa 

malengo yaliyoidhinishwa ya mafunzo; (3) Wanafunzi walio na hali mbaya ya kimatibabu au hali nyingine zisizo za kawaida 

wanaweza kupewa kibali maalum na mwalimu mkuu wa shule cha kutumia kifaa hiki ikiwa itabainishwa kuwa ni muhimu kwa 

afya ya mwanafunzi. 

 

Wazazi/walezi wanaombwa kuepuka kupiga simu, kutuma barua pepe, au kutuma ujumbe mfupi kwa wanafunzi wao wakati 

wa muda wa mafunzo. Katika tukio la dharura, huenda mzazi/mlezi akawasiliana na mwanafunzi kupitia mfumo wa simu ya 

shule. UMILIKI WA KIFAA CHA MAWASILIANO YA ELEKTRONIKI KWENYE MALI YA SHULE NI FAIDA KUBWA 

WALA SI HAKI. Ukiukaji wote wa matarajio haya utasababisha kuchukuliwa kwa kifaa. Licha ya hayo, kifaa kilichochukuliwa 

kitapewa mzazi/mlezi pekee. Shule haitawajibika kwa vifaa vya elektroniki vya kibinafsi kwenye mali ya shule au matukio 

yaliyodhaminiwa na shule. Huenda vifaa vya elektroniki vikachukuliwa na msimamizi wa shule au mwakilishi kwa sababu ya 

matumizi yasioidhinishwa kwenye rasilimali ya shule au katika matukio yanayodhaminiwa na shuule, ikiwemo yafuatayo: 

 
(a) Kutafuta matatizo ya kiusalama, jaribio la kutatiza rasilimali za teknolojia ya shule, au kushiriki katika shughuli yoyote 

ambayo inahodhi au kuhatarisha rasilimali za teknolojia za shule; 

(b) Kunakili programu za kompyuta, au teknolojia zingine zinatolewa na Wilaya kwa matumizi ya kibinafsi; kupakua faili 

zisizoidhinishwa; au kutumia rasilimali za teknolojia za shule kwa manufaa ya kibinafsi au ya kampuni ya kibiashara ya 

kibinafsi; 

(c) Kujaribu, kutishia, au kuharibu, kuvunja, kuhuni, au kuiba mali ya kibinafsi au mali ya shule wakati unatumia rasilimali 

za teknolojia za shule katika au nje ya maeneo ya shule (lazima afisa wa ndani ya shule wa polisi afahamishe kuhusu 

matukio hayo.); 

http://www.mdanderson.org/aspire
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(d) Kutumia au kushiriki katika kutumia rasilimali za kibinafsi au za teknolojia ya shule kusambaza au kuonyesha nyenzo 

zisizofaa. Nyenzo zisizofaa hazitumiki katika malengo ya mafunzo au ya elimu na zinajumuisha lakini hazijakomea kwa 

zifuatazo (Angalia Kanuni ya 7G ya udhalimu kwa kutumia teknolojia): 

 Lugha chafu, matusi, mambo machafu, usemi mchafu, mambo yanayokera, uchi, picha dhahiri za kingono, ponografia 

au maelezo/nyenzo 

 zinazotisha; 

 Zinazotetea vitendo kinyume cha sheria au hatari; 

 Zinazosababisha usumbufu wa Wilaya ya Shule za Jimbo la DeKalb, wafanyakazi na wanafunzi wake; 

 Zinazoteta vurugu; 

 Zina maelezo ya uongo, yanayopotosha, au kuharibu jina kwa kujua; au 

 Zinazowadhuru watoto kama ilivyofafanuliwa na Sheria ya Kuwalinda Watoto kwa Intaneti. (Lazima afisa wa ndani 

ya shule wa polisi aarifiwe kuhusu matukio kama hayo.)  

(e) Kukataa kutii maagizo au amri za wafanyakazi wa shule kuhusiana na kuwajibika katika matumizi ya teknolojia, na/au 

matumizi ya vifaa vya kurekodi vya kusikia au kuona bila kibali cha msimamizi wa shule. 

(f) Kupata au kujaribu kupata ufikiaji bila kibali wa data ya kompyuta ya Wilaya, mtandao, mfumo, miunganisho ya Intaneti, 

akaunti za barua pepe, au intraneti kwa mfumo wa kompyuta wa mhusika yeyote yule, data au mtandao, kama vile:  

 Shughuli za kuvuruga, utapeli data, au kudukua; 

 Kutafuta maelezo kuhusu manenosiri ya watu wengine kwa makusudi; 

 Kufichua nenosiri la mtumiaji wa mtandao wa kompyuta ya Wilaya, mfumo, miunganisho ya Intaneti, akaunti za barua 

pepe, au intraneti kwa watu wengine. Hata hivyo, wanafunzi wanaweza kushiriki maneno yao ya siri na wazazi wao. 

 Kurekebisha manenosiri ya watu wengine; 

 Kujaribu kuingia kupitia akaunti ya mtu mwingine; 

 Kujaribu kufikia nyenzo ambazo zimezuiwa au kuchujwa na Wilaya; 

 Kufikia, kunakili, au kurekebisha faili za mtumiaji mwingine bila idhini; 

 Kuficha utambuaji wa mtumiaji; 

 Kutumia nenosiri au kitambuaji cha akaunti ambacho si cha mtumiaji; au 

 Kushiriki katika matumizi ambayo yanahatarisha ufikiaji wa akaunti zingine au mitandao mingine ya kompyuta au 

mifumo. 
 

KUMBUKA: Hakuna yeyote anayeruhusiwa kupiga picha au video ya mtu yeyote shuleni bila kibali cha mwali mkuu. Hakuna 

wakati wowote mwanafunzi atapiga picha, video au kurekodi sauti zozote za wanafunzi au wafanyakazi wakiwa kwenye 

rasilimali ya shule au tukio lolote linalodhaminiwa na shule au kuchapisha picha, video au rekodi zozote za sauti za wanafunzi 

au wafanyakazi kwenye mitandao ya kijamii bila kibali chao. Ukiukaji wa toleo hili utasababisha mwanafunzi kupoteza faida 

kubwa za kutumia kifaa cha mawasiliano cha elektroniki akiwa kwenye rasilimali ya shule. 
 

Wanafunzi hawapaswi kutuma ujumbe wa kutisha/usiofaa na/au picha kupitia vifaa vya mawasiliano ya elektroniki au 

intaneti/intraneti wakati wowote ule ikiwa ni pamoja na wakati wa masomo ya mtandaoni. Hii inaweza kusababisha matokeo 

mabaya sana ya shule, kibinafsi na/au jinai. Nenda kwenye http://www.dekalbschoolsga.org/bullying-harassment-hazing-

awareness kwa maelezo zaidi kuhusu udhalimu wa mtandaoni. 

 

Mwanafunzi hapaswi kuvaa vifaa vya masikio vikiwa na vifaa vya eleketroniki au la wakati wa mafunzo isipokuwa kifaa 

hicho kiwe kimeidhinishwa kwa malengo ya matibabu au mafunzo pekee. 
 

MATOKEO KWA SHULE YA MSINGI/KATIKATI/YA UPILI: 

Kiwango cha chini: Kiwango cha 1 - Mkutano 

Kiwango cha 2 - Mikakati (angalia kurasa za 52-53) 

Kiwango cha 3 - Kuondoshwa darasani kwa siku 1-3 

Kiwango cha 4 - Kuondoshwa kwa siku 1-5 

Kiwango cha juu: Kiwango cha 5 - Kuondoshwa kwa muda wa siku 6 - 10 na mkataba 

 

3. SILAHA, VILIPUZII, VITU VYA HATARI NA VIFAA VINGINE 

 

KUMBUKA: Silaha zina hatari ya mara moja na ya kweli kwa wanafunzi, kitivo na wafanyakazi, na zinaweza pia 

kuharibu mazingira ya kusoma na sifa ya shule. Sheria za serikali (Sheria ya Shule Isiyokuwa na Bunduki) inasema 

kwamba ni lazima wilaya za shule ziwe na sera inayohitaji kufukuzwa kwa mwanafunzi shuleni kwa angalau mwaka 

mmoja wa kalenda kwa kumiliki au kuleta bunduki au silaha hatari shuleni, katika matukio yanayofadhiliwa na shule, 

kwenye majengo ya shule au mabasi ya shule. (18 U.S.C. § 921(a)(25); O.C.G.A. § 16-11-127.1; O.C.G.A. §20-2-751.1) 
Umiliki wa silaha zozote hatari, vitu hatari au bunduki kwa kukiuka O.C.G.A. § 16-5-21; 16-5-24; 16-11-127; 16-11-

127.1; au 16-11- 132 kutasababisha mahitaji ya kuripoti ya O.C.G.A. § 20-2- 1184.  
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A. Wanafunzi hawapaswi kumiliki, kushika, kuleta, kuhamisha, au kusababisha kuhamishwa; kutumia au kutishia kutumia; 

kuuza, kujaribu kuuza, au kukula njama ya kuuza bunduki, silaha hatari au kifaa/kitu hatari/kitu kisichoidhinishwa, 

kilichofichwa au kufunguliwa, shuleni, kwenye rasilimali ya shule, katika hafla inayofadhiliwa na shule au basi za shule. 

Hakuna msamaha kwa wanafunzi wenye leseni halali ya ya kubeba silaha. 

KUMBUKA: Ufafanuzi wa "silaha" kwa malengo ya Kanuni hii ya Maadili Mema ni moja ambayo inajumuisha, lakini 

haijakomea kwa, vitu vifuatavyo: 
 

Silaha za Kategoria I: Bunduki/Silaha Hatari 

Bunduki yoyote yenye risasi au isiokuwa na risasi au silaha hatari. 
Kulingana na O.C.G.A. §20-2-751.1, mwanafunzi ambaye atabainishwa kumiliki silaha ya Kategoria I shuleni, atafukuzwa 

shuleni kwa kipindi kisichopungua mwaka mmoja wa kalenda; ilimradi kwamba afisa wa usikilizaji, msimamizi, 

msimamizi mwenza, au bodi ya ndani ya elimu itakuwa na mamlaka ya kurekebisha mahitaji kama hayo ya kufukuzwa 

kwa msingi wa kila kesi, na imeidhinishwa kumweka mwanafunzi aliyebainishwa kuwa ameleta silaha ya Kategoria 2 

katika mpangilio mbadala wa elimu. 

Bunduki hujumuisha bastola, bunduki kubwa, bunduki ya marisaa, au silaha nyingine yoyote ambayo inaweza kugeuzwa 

na kutoa risasi kwa njia ya vilipuzi au chaji ya umeme.  

Silaha hatari hujumuisha silaha yoyote inayojulikana kama  "rocket launcher," "bazooka," au “recoilless rifle” ambayo 

hutoa vilipuzi au roketi zisizotoa vilipuzi zilizoundwa kumuumiza au kumuua mtu au kuharibu silaha nzito, au silaha 

nyingine kama hizo zinazotumiwa kwa malengo kama hayo. Neno hili litatumiwa kumaanisha silaha inayojulikana kama 

“mortar” ambayo hutoa vilipuzi vingi kutoka kwa silinda ya chuma ambayo hutumiwa sana na wanajeshi kama silaha ya 

kuwaua watu au silaha nyingine kama hiyo inayotumika kwa lengo hilo. Neno hili litamaanisha pia silaha inayojulikana 

kama “grenedi ya mkono” au silaha nyingine kama hiyo ambayo imeundwa kulipuka na kuwajeruhi watu au silaha 

nyingine kama hiyo kwa lengo kama hilo. 
 

Silaha za Kategoria II: Vitu Hatari 

Bunduki yoyote ya peleti, bunduki ya peleti ya rangi, au bunduki ya BB, bunduki ya zamani, bunduki ya hewa isiokuwa 

na hatari, vishtuaji, teza, au silaha nyingine kama hiyo ambayo haitimizi ufafanuzi wa silaha za Kategoria 1; kisu chochote 

cha Bowie, Dirk, panga, kisu cha kubadilisha bapa, kisu cha balistiki, kisu kingine chochote chenye bapa za inchi mbili au 

zaidi; wembe wowote (k.m, wa bapa, wa kawaida, unaoweza kurudishwa ndani, n.k.); kikata sanduku; kigongo chochote 

(k.m. billy club, PR-24, night stick, spring stick, blackjack, club); kiziba chochote cha bunduki au kituliza bunduki; bomu 

"inayofanana"; kifaa chochote cha "sanaa ya vita" au kifaa kinachounganishwa chenye sehemu mbili au zaidi ngumu 

zilizounganishwa ili kuziwezesha kubembea kwa urahisi (k.m., nunchakus, nun chuck, nun chahka, shuriken, au nyororo 

ya kupigana, n.k.); diski yoyote yenye angalau ncha mbili au bapa zilizochomoza ambazo zimeundwa kutupwa au 

kurushwa (k.m., Chinese star, oriental dart, throwing star, etc.); vifaa vingine kama vile upanga, bakora za upanga/kisu, 

vipasua barafu, nyororo, pinde na mishale, konzi zilizotengenezwa kwa chuma, plastiki, mbao, au nyenzo nyingine kama 

hizo, vitu vinavyowekwa kwenye vidole, mikono au ngumi ili kukupa "ngumi nzito," n.k., au zana au kifaa chochote 

kinachotumika kama silaha au kinachokusudiwa na mwanafunzi kutumiwa kama silaha na kwa hivyo kukiuka lengo la 

Kanuni hii ya Maadili Mema. 

Kwa kuongezea zilizotajwa hapo juu, silaha za Kategoria II hujumuisha kipengee chochote kilichofafanuliwa kama silaha 

au kitu hatari kama ilivyofafanuliwa na O.C.G.A. § 16-11-127.1 na § 20-2-751, bila kujumuisha bunduki na silaha hatari 

(Angalia Kategoria I). 
 

Silaha za Kategoria III: Visu/Silaha Zingine 

Kisu au kifaa chochote chenye bapa ya chini ya inchi mbili, kifaa chocote “kinachofanana na” bunduki, au wembe wowote 

unaoweze kutupwa wa plastiki au kombea. 

 

Vifaa Hatari/Vitu Visivyoidhinishwa 

Wanafunzi hapaswi kumiliki risasi, BBs, marisau ya rangi, fataki za vibweta vya CO2 (isipokuwa zile za "snap its", 

"poppers", au "pop-its" ambazo zinaweza kushughulikiwa kama tabia ya usumbufu), bomu za uvundo, kipulizia pilipili, 

rungu au vifaa/vitu vingine kama hivyo. Vifaa/vitu hivi hutatiza shughuli za shule na zinaweza kusababisha hatari za 

kiusalama. 
 

KUMBUKA: Mwanafunzi hapaswi kushika au kuwa na silaha wakati wowote ule. Wanafunzi 

hawapaswi kuchukua au kukubali kushika silaha, dawa za kulevya, kitu chochote kinyume cha sheria 

au kisichojulikana kutoka kwa wanafunzi wengine. Mwambie msimamizi ikiwa kifaa chochote kati ya 

hizi kitapatikana.  
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MATOKEO KWA SHULE YA MSINGI: 

Kiwango cha chini:  Kiwango cha 3 - Kuondoshwa darasani kwa siku 1-3 

Kiwango cha 4 - Kuondoshwa kwa siku 1-5 

Kiwango cha 5 – Kuondoshwa kwa muda wa siku 6-10 na mkataba 

Kiwango cha 6 – Kuondoshwa kwa Muda Mrefu 

Kiwango cha juu: Kiwango cha 7 – Kufukuzwa shule kabisa 

Lazima kuondoshwa kwa siku 10 kuzingatiwe na mchakato yakinifu ufanyike kwa Kiwango cha 6-7. 

MATOKEO KWA SHULE YA KATIKATI/YA UPILI: 

Kiwango cha chini: Kiwango cha 6 – Kuondoshwa kwa Muda Mrefu 

Kiwango cha juu: Kiwango cha 7 – Kufukuzwa shule kabisa 
Lazima kuondoshwa kwa muda wa siku 10 kuzingatiwe na mchakato yakinifu wa Wilaya ufanyike kwa Kiwango cha 6-7. 

 
B. Wanafunzi hawatatumia, kumiliki au kushika bastola za maji, vifaa vingine ambavyo vinatoa maji au unyevu wowote, 

bunduki za kucheza, viberiti, viwashiaji, vielekeza leza, vifaa ambavyo vinatoa mshtuko wa umeme, au vifaa vingine, 

ambavyo vikitumiwa vibaya, husababisha matatizo/madhara kwa mtu mwingine na/au kutatiza masomo, shule au tukio la 

shule. 

 

MATOKEO KWA SHULE YA MSINGI: 

Kiwango cha chini:  Kiwango cha 1 - Mkutano 

Kiwango cha 2 - Mikakati (angalia kurasa za 52-53) 

Kiwango cha 3 - Kuondoshwa darasani kwa siku 1-3 

Kiwango cha 4 - Kuondoshwa kwa siku 1-5 

Kiwango cha juu: Kiwango cha 5 – Kuondoshwa kwa muda wa siku 6-10 na mkataba 

MATOKEO KWA SHULE YA KATIKATI/YA UPILI: 

Kiwango cha chini:  Kiwango cha 1 - Mkutano 

Kiwango cha 2 - Mikakati (angalia kurasa za 52-53) 

Kiwango cha 3 - Kuondoshwa darasani kwa siku 1-3 

Kiwango cha 4 - Kuondoshwa kwa siku 1-5 

Kiwango cha 5 – Kuondoshwa kwa muda wa siku 6-10 na mkataba 

Kiwango cha 6 – Kuondoshwa kwa Muda Mrefu 

Kiwango cha juu: Kiwango cha 7 – Kufukuzwa shule kabisa 
Lazima kuondoshwa kwa siku 10 kuzingatiwe na mchakato yakinifu ufanyike kwa Kiwango cha 6-7. 

 

 

4. JEURI YA KIMWILI KWA MAKUSUDI DHIDI YA WALIMU, MADEREVA WA BASI, MAAFISA WA 

SHULE, AU WAFANYAKAZI WENGINE WA SHULE 

 

Wanafunzi hawapaswi kugonga au kushambulia mfanyakazi kwa makusudi na kusabisha madhara ya kimwili au 

kumuumiza. 

 

A.  Jeuri ya Kimwili kwa Makusudi Isiyosababisha Madhara 
Mwanafunzi hatamgonga au kumshambulia mwalimu, dereva wa basi la shule, afisa wa shule, au mfanyakazi mwingine 

wa shule kwa makusudi. Mwanafunzi hatamgonga, kumshambulia au kufanya mashambulizi ya kimwili ya hali ya matusi 

au ya uchochezi kwa mwalimu, dereva wa basi la shule, afisa wa shule, au mfanyakazi mwingine wa shule kwa makusudi. 

Mchakato yakinifu utafanywa kwa ukiukaji kama huo hata kwa pendekezo la kufukuzwa kwa muda shuleni, isipokuwa 

msamaha utolewe na mfanyakazi. 

 

MATOKEO KWA SHULE YA MSINGI: 

Kiwango cha chini:  Kiwango cha 3 - Kuondoshwa darasani kwa siku 1-3 

Kiwango cha 4 - Kuondoshwa kwa siku 1-5 

Kiwango cha 5 – Kuondoshwa kwa muda wa siku 6-10 na mkataba 

Kiwango cha 6 – Kuondoshwa kwa Muda Mrefu 

Kiwango cha juu: Kiwango cha 7 – Kufukuzwa shule kabisa 
Lazima kuondoshwa kwa siku 10 kuzingatiwe na mchakato yakinifu ufanyike kwa Kiwango cha 6-7. 
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MATOKEO KWA SHULE YA KATIKATI/YA UPILI: 

Kiwango cha chini: Kiwango cha 6 – Kuondoshwa kwa Muda Mrefu 

Kiwango cha juu: Kiwango cha 7 – Kufukuzwa shule kabisa 
Lazima kuondoshwa kwa muda wa siku 10 kuzingatiwe na mchakato yakinifu wa Wilaya ufanyike kwa Kiwango cha 6-7. 

 

B. Jeuri ya Kimwili kwa Makusudi Isiyosababisha Madhara 

Mwanafunzi hatamgonga, kumshambulia au kufanya mashambulizi ya kimwili kwa mwalimu, dereva wa basi la shule, 

afisa wa shule, au mfanyakazi mwingine wa shule kwa makusudi na kusababisha majeraha na madhara ya kimwili, 

isipokuwa ikiwa anajikinga, kama ilivyotoleewa katika O.C.G.A. §16-3-21. 

MATOKEO KWA SHULE YA MSINGI/KATIKATI/YA UPILI: 

Kiwango cha chini: Kiwango cha 6 – Kuondoshwa kwa Muda Mrefu 

Kiwango cha juu: Kiwango cha 7 – Kufukuzwa shule kabisa 
Lazima kuondoshwa kwa muda wa siku 10 kuzingatiwe na mchakato yakinifu wa Wilaya ufanyike kwa Kiwango cha 6-7. 

 
Sheria ya Jimbo inaashiria kwamba mwanafunzi aliyepatikana na ushahidi kuwa amekiuka kwa kutekeleza kitendo 

cha jeuri ya kimwili dhidi ya mwalimu, dereva wa basi, afisa wa shule, au mfanyakazi wa shule na kusababisha madhara 

au maumivu ya kimwili ataondolewa shuleni kwa muda uliosalia wa mwanafunzi kustahiki kuhudhuria shule ya umma 

(O.C.G.A. § 20-2-751.6). Sheria inatumika kwa wanafunzi wote katika gredi ya K-12. Huenda Afisa wa Usikilizaji akampa 

mwanafunzi mpango mbadala wa elimu kwa kipindi cha muda huo wa kufukuzwa shule. Ikiwa mwanafunzi yuko katika shule 

ya chekechea hadi gredi ya nane, huenda Afisa wa Usikilizaji akamruhusu mwanafunzi kujiandikisha upya wakati fulani 

anapofikia gredi ya shule ya upili. Kwa kuongezea, ikiwa mwanafunzi yuko katika shule ya chekechekea hadi gredi ya sita na 

hakuna mpango mbadala wa elimu unaopatikana, huenda Afisa wa Usikilizaji akaruhusu mwanafunzi, kwa muda 

uliopendekezwa, kujiandikisha upya shuleni. 

 

5. POMBE, DAWA ZA KULEVYA, NA VITU VINGINE HARAMU/VILIVYODHIBITIWA* 

 

*Kama ilivyotumiwa katika KANUNI YA MAADILI MEMA YA WANAFUNZI WA DCSD, “dawa za kulevya” 

itamaanisha vitu vyote, vikiwemo lakini havijakomea kwa, pombe na vinywaji vya pombe, bangi, bangi ya kimatibabu, 

dawa za kuagizwa na daktari, dawa za kununua kwenye kaunti, dawa zinazofanana na nyingine, vivutia hewa, vidonge, 

tembe, kemikali, na dawa nyingine zote halali au haramu au zilizodhibitiwa chini ya sheria ya jimbo au serikali. Matumizi 

ya pombe, bangi na dawa zingine na watoto ni kinyume cha sheria na zina madhara. 

 

KUMBUKA: Mwanafunzi hapaswi kushika au kuwa na dawa za kulevya wakati wowote ule. Wanafunzi hawapaswi 

kuchukua au kukubali kushika silaha, dawa za kulevya, kitu chochote kinyume cha sheria au kisichojulikana kutoka 

kwa wanafunzi wengine. Mwambie msimamizi ikiwa kifaa chochote kati ya hizi kitapatikana.  

 

A. Uuuzaji na Usambazaji wa Dawa 

Wanafunzi hawatauza, kujaribu kuuza, au kuwa na nia ya kuuza, kusambaza, kujaribu kusambaza, au kuwa na nia ya 

kusambaza, dawa au vitu vilivyowakilishwa au kuaminika na muuzaji, mnunuzi, msambazaji au mpokeaji kuwa ni dawa 

za kulevya. 

 

MATOKEO KWA SHULE YA MSINGI: 

Kiwango cha chini: Kiwango cha 3 - Kuondoshwa darasani kwa siku 1-3 

Kiwango cha 4 - Kuondoshwa kwa siku 1-5 

Kiwango cha juu: Kiwango cha 5 - Kuondoshwa kwa muda wa siku 6 - 10 na mkataba 

MATOKEO KWA SHULE YA KATIKATI/YA UPILI: 

Kiwango cha chini: Kiwango cha 6 – Kuondoshwa kwa Muda Mrefu 

Kiwango cha juu: Kiwango cha 7 – Kufukuzwa shule kabisa 
Lazima kuondoshwa kwa muda wa siku 10 kuzingatiwe na mchakato yakinifu wa Wilaya ufanyike kwa Kiwango cha 6-7. 
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B. Umiliki/Utumizi/Kuleweshwa na Dawa za Kulevya 

Wanafunzi hawapaswi kumiliki, kutumia, kujaribu kutumia, au kuleweshwa na dawa au vitu vya kulevya 

vilivyowasilishwa au kuaminika na mwanafunzi kuwa ni dawa za kulevya. Wanafunzi hawatasababisha, kualika au 

kumfanya mtu yeyote kumiliki, kutumia, kujaribu kutumia, au kuleweshwa na dawa au vitu vya kulevya vilivyowasilishwa 

au kuaminika na mwanafunzi kuwa ni dawa za kulevya. Wanafunzi hawapaswi kunusa, kuvuta au kumeza vitu vyovyote 

haramu kwa makusudi au hawatasababisha, kualika au kumfanya mtu yeyote kunusa, kuvuta au kumeza vitu vyovyote 

hatamu kwa njia ambayo ni tofauti na lengo lake, ikiwa ni pamoja na, lakini haijakomea kwa, rangi za kupaka kucha, 

gundi ya ndege, kisafisha mkono, n.k. 

MATOKEO KWA SHULE YA MSINGI: 

Kiwango cha chini: Kiwango cha 3 - Kuondoshwa darasani kwa siku 1-3 

Kiwango cha 4 - Kuondoshwa kwa siku 1-5 

Kiwango cha 5 – Kuondoshwa kwa muda wa siku 6-10 na mkataba 

Kiwango cha 6 – Kuondoshwa kwa Muda Mrefu 

Kiwango cha juu: Kiwango cha 7 – Kufukuzwa shule kabisa 
Lazima kuondoshwa kwa siku 10 kuzingatiwe na mchakato yakinifu ufanyike kwa Kiwango cha 6-7. 

 
KUMBUKA: Huenda mwalimu mkuu akaomba Rufaa kwa mchakato yakinifu wa Wilaya kutoka kwa 

Msimamizi/Mteuliwa kwa uwezekano wa kuondoshwa/kufukuzwa kwa muda mrefu kwa mwanafunzi yeyote ambaye 

uwepo wake unaweza kusababisha tisho wazi kwa usalama wa wengine. 

 

Kosa la 1: Mwanafunzi ataondoshwa kwa muda wa siku 10 za shule na mkataba. Ikiwa wazazi/mlezi na mwanafunzi 

watakubali toleo la kuhudhuria mpango wa elimu ya dawa za kulevya, Growing Responsibly, Increasing Possibilities 

(GRIP), siku 5 za kuondoshwa shule kati ya siku 10 zitaondolewa baada ya kufanikiwa kukamilisha mpango wa GRIP 

na mkataba utaendelea kutumika. Ikiwa mpango wa GRIP hautafanikiwa kukamilishwa, kuondoshwa kwa muda wa 

siku zote 10 na mkataba utatekelezwa. Chaguo hili linapatikana kwa wanafunzi wa shule ya msingi, katikati na ya upili. 

 

Kosa la 2 na makosa yanayofuata na/au ikiwa tabia ya mwanafunzi ni ya uhalifu au makosa ya jinai: Mwanafunzi 

ataondoshwa kwa muda wa siku kumi (10) shuleni na ataelekezwa kwa mchakato yakinifu, ambao unaweza kutekeleza 

kuondosha kwa muda mrefu shuleni au kufukuzwa kabisa, au kuwekwa katika shule mbadala. 

 

Dawa Zinazoagizwa na Daktari 

Mzazi wa mwanafunzi ambaye ni lazima atumie dawa za kuagizwa na daktari shuleni lazima ashauriane na msimamizi wa 

shule na afuate taratibu zinazofaa za Wilaya ya Shule, ikiwa ni pamoja na hati za dawa. Itifaki, kanuni na hati zinazohitajika 

za mwanafunzi zinatolewa na Sera ya Wilaya JGCD, Kanuni JGCD-R(1) na Fomu JGCD-E(1). Lazima idhini ya shule itolewe 

kabla ya mwanafunzi kumiliki au kutumia dawa yoyote, ikiwa ni pamoja na dawa za kwenye kaunta. Wanafunzi hawaweza 

kumiliki bangi ya matibabu shuleni, ikiwemo CBD au mafuta ya THC, kwenye majengo ya shule, mabasi ya shule au katika 

matukio yaliyofadhiliwa na shule. 

KUMBUKA: Chini ya sheria ya jimbo, wanafunzi walio na pumu, mizio inayotishia maisha au kisukari wanaweza kubeba na 

kutumia vivutia pumzi vyao, sindano ya epinephrine, na vifaa na bidhaa zinazofaa ili kufuatilia na kutibu kisukari kama 

inavyohitajika, baada ya shule kupokea maagizo ya dawa kutoka kwa datari na kibali kilichoandikwa cha mzazi. Huenda 

mwanafunzi akachukuliwa hatua za kinidhamu ikiwa atatumia kifaa otomatiki cha kudunga cha epinephrin au dawa zingine 

zozote kwa njia ambayo haijaagizwa.  

 

C. Umiliki na/au Usambazaji wa Vifaa vya Dawa za Kulevya 

Mwanafunzi hatamiliki au kusambaza vifaa vya dawa, ikiwemo vifaa vinavyohusishwa na matumizi, mauzo, au 

usambazaji wa dawa. Kama ilivyotumiwa katika KANUNI HII YA MAADILI MEMA YA MWANAFUNZI WA DCSD, 

“vifaa vya dawa” vinajumuisha, lakini havijakomea kwa mirinja, mirinja maji, klipu, karatasi za kusokota, mizani, mifuko 

midogo, kisagio, na vitu vingine vinavyotumika au vinavyohusiana na matumizi ya dawa (k.m. Kalama za mvuke, tanki 

za mvuke, Juuls, n.k. ) 

 

*  Kosa hili linahusina tu na vifaa vya dawa za kulevya. Makosa yanayohusiana umiliki, matumizi, usambazaji, na mauzo 

ya dawa za kulevya, pombe, au vitu vingine haramu vimeshughulikiwa katika Kosa la 5A au 5B. 

MATOKEO KWA SHULE YA KATIKATI/YA UPILI: 

Kiwango cha chini: Kiwango cha 5 – Kuondoshwa kwa muda wa siku 6-10 na mkataba 

Kiwango cha 6 – Kuondoshwa kwa Muda Mrefu 

Kiwango cha juu: Kiwango cha 7 – Kufukuzwa shule kabisa 
Lazima kuondoshwa kwa siku 10 kuzingatiwe na mchakato yakinifu ufanyike kwa Kiwango cha 6-7. 
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MATOKEO KWA SHULE YA MSINGI: 

Kiwango cha chini: Kiwango cha 3 - Kuondoshwa darasani kwa siku 1-3 

Kiwango cha 4 - Kuondoshwa kwa siku 1-5 

Kiwango cha juu: Kiwango cha 5 - Kuondoshwa kwa muda wa siku 6 - 10 na mkataba 

MATOKEO KWA SHULE YA KATIKATI/YA UPILI: 

Kiwango cha chini: Kiwango cha 4 - Kuondoshwa kwa siku 1-5 

Kiwango cha juu: Kiwango cha 5 - Kuondoshwa kwa muda wa siku 6 - 10 na mkataba 

 
Kosa la 1: Mwanafunzi anaondoshwa shuleni kwa siku 10 za shule akiwa na mkataba na chaguo la kuhudhuria 

mpango wa Growing Responsibly, Increasing Possibilities (GRIP) ili kupunguza kuondoshwa shuleni hadi siku 

tano, kama ilivyojadiliwa hapo juu. Chaguo hili linapatikana kwa wanafunzi wa shule ya msingi, katikati na ya 

upili. 

  

Makosa ya 2 na Yanayofuata: Mwanafunzi huondoshwa kwa muda wa siku kumi (10) za shule. 

 

6. RASILIMALI 
 

A. Uharibifu Halisi, Uliojaribiwa au Kutishiwa/Hasara/Uvunjaji/Kuchoma Shule, Mali ya Umma au ya 

Kibinafsi 
Wanafunzi hawatajaribu, kutishia, au kuharibu, kubomoa, kuharibu kimakusudi, kuchafua, au kuwasha moto rasilimali 

ya shule, umma au ya kibinafsi iliyo shuleni. 

  

MATOKEO KWA SHULE YA MSINGI: 

Kiwango cha chini:  Kiwango cha 2 - Mikakati (angalia kurasa za 52-53) 

Kiwango cha 3 - Kuondoshwa darasani kwa siku 1-3 

Kiwango cha 4 - Kuondoshwa kwa siku 1-5 

Kiwango cha juu Kiwango cha 5 – Kuondoshwa kwa muda wa siku 6-10 na mkataba  

MATOKEO KWA SHULE YA KATIKATI/YA UPILI: 

Kiwango cha chini: Kiwango cha 2 - Mikakati (angalia kurasa za 52-53) 

Kiwango cha 3 - Kuondoshwa darasani kwa siku 1-3 

Kiwango cha 4 - Kuondoshwa kwa siku 1-5 

Kiwango cha 5 – Kuondoshwa kwa muda wa siku 6-10 na mkataba 

Kiwango cha 6 – Kuondoshwa kwa Muda Mrefu 

Kiwango cha juu: Kiwango cha 7 – Kufukuzwa shule kabisa 
Lazima kuondoshwa kwa siku 10 kuzingatiwe na mchakato yakinifu ufanyike kwa Kiwango cha 6-7. 

 

KUMBUKA: Lazima mwanafunzi afidie hasara yoyote ya rasilimali ya shule iliyosababishwa na tabia yake akiwa 

kwenye rasilimali ya shule. 

 

B. Wizi Halisi, Uliojaribiwa au Kutishiwa/Uvunjaji/Unyang’anyi/Umiliki wa Mali Iliyoibiwa 

Wanafunzi hawatashiriki, kujaribu au kutishia kuiba; kuiba kwa uwongo; unyang’anyi; wizi; umiliki wa mali iliyoibiwa 

au mali inayokosekana. Hii inatumika kwa mali inayomilikiwa na umma, shule, wilaya na ya kibinafsi. Wanafunzi 

hawatashiriki katika matumizi, umiliki na/au usambazaji wa pesa/cheki/hawala ya fedha/kadi za benki na mikopo 

zilizoibiwa au ghushi. 

MATOKEO KWA SHULE YA MSINGI: 

Kiwango cha chini: Kiwango cha 2 - Mikakati (angalia kurasa za 52-53) 

Kiwango cha 3 - Kuondoshwa darasani kwa siku 1-3 

Kiwango cha 4 - Kuondoshwa kwa siku 1-5 

Kiwango cha juu Kiwango cha 5 – Kuondoshwa kwa muda wa siku 6-10 na mkataba  
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MATOKEO KWA SHULE YA KATIKATI/YA UPILI: 

Kiwango cha chini: Kiwango cha 2 - Mikakati (angalia kurasa za 52-53) 

Kiwango cha 3 - Kuondoshwa darasani kwa siku 1-3 

Kiwango cha 4 - Kuondoshwa kwa siku 1-5 

Kiwango cha 5 – Kuondoshwa kwa muda wa siku 6-10 na mkataba 

Kiwango cha 6 – Kuondoshwa kwa Muda Mrefu 

Kiwango cha juu: Kiwango cha 7 – Kufukuzwa shule kabisa 
Lazima kuondoshwa kwa siku 10 kuzingatiwe na mchakato yakinifu ufanyike kwa Kiwango cha 6-7. 

 

KUMBUKA: Lazima mwanafunzi alipie hasara au uharibifu wowote husika wa rasilimali ya shule, wilaya, au ya 

kibinafsi uliosababishwa na tabia yake akiwa katika majengo ya shule. Lazima mwanafunzi alipie hasara yoyote 

ya kifedha iliyosabishwa na usambazaji au matumizi yake ya pesa, cheki, hawala ya fedha, kadi za benki au kadi 

za mkopo zilizoibiwa au gushi. 

 

C. Vitabu, Nyenzo za Kituo cha Midia, Vifaa/Matumizi ya Kompyuta 

Wanafunzi hawatapoteza, kuharibu, kuchafua, kubomoa na/au kutumia vibaya vitabu vya shule, nyenzo za kituo cha 

media, au teknolojia inayomilikiwa na wilaya, ikiwemo kompyuta na bidhaa na nyenzo zinazohusiana na kompyuta. 

Matumizi mabaya ya teknolojia hujumuisha, lakini hayajakomea kwa, matumizi mabaya/kuingia kwa Intraneti au Intaneti 

bila ruhusa. 

MATOKEO KWA SHULE YA MSINGI: 

Kiwango cha chini: Kiwango cha 2 - Mikakati (angalia kurasa za 52-53) 

Kiwango cha 3 - Kuondoshwa darasani kwa siku 1-3 

Kiwango cha 4 - Kuondoshwa kwa siku 1-5 

Kiwango cha juu Kiwango cha 5 – Kuondoshwa kwa muda wa siku 6-10 na mkataba 

MATOKEO KWA SHULE YA KATIKATI/YA UPILI: 

Kiwango cha chini: Kiwango cha 2 - Mikakati (angalia kurasa za 52-53) 

Kiwango cha 3 - Kuondoshwa darasani kwa siku 1-3 

Kiwango cha 4 - Kuondoshwa kwa siku 1-5 

Kiwango cha 5 – Kuondoshwa kwa muda wa siku 6-10 na mkataba 

Kiwango cha 6 – Kuondoshwa kwa Muda Mrefu 

Kiwango cha juu: Kiwango cha 7 – Kufukuzwa shule kabisa 
Lazima kuondoshwa kwa siku 10 kuzingatiwe na mchakato yakinifu ufanyike kwa Kiwango cha 6-7. 

 

KUMBUKA: Lazima wanafunzi wafidie hasara yoyote ya rasilimali ya shule iliyosababishwa na tabia zao. 

Aina yoyote ya udhalilishaji pepe wa mtandaoni (udhalilishaji wa mtandaoni/unyemeleaji wa 

mtandaoni, vitisho na/au unyanyasaji kwa kutumia vifaa vya shule, mitandao ya shule, mifumo 

ya barua pepe au uliotekelezwa shuleni umepigwa marufuku kabisa.) 

 

7. UDHALIMU/UDHALILISHAJI, UVAMIZI, SHAMBULIO DHIDI YA WANAFUNZI, WAFANYAKAZI 

WA SHULE, WAGENI WA SHULE 
 

A. Shambulio 

Wanafunzi hawatatishiwa kwa maneno na/au kuwatishia walimu, wasimamizi, madereva wa basi, wafanyakazi wengine 

wa shule, wanafunzi wengine, au watu wanaohudhuria hafla zinazofadhiliwa na shule, kwa kutumia au kutotumia mgusano 

wa kimwili; hawatajaribu kumjeruhi mtu yeyote kama huyo kwa kutotumia mgusano wa kimwili; na hawatashiriki katika 

vita au vitendo vya maneno ambavyo vitasababisha watu kama hao kuhofia madhara ya moja kwa moja ya kimwili. 

 
 

KUMBUKA: Kuwatishia mashahidi kunaweza kusababisha kuondolewa shuleni kabisa. 

 

MATOKEO KWA SHULE YA MSINGI: 

Kiwango cha chini: Kiwango cha 2 - Mikakati (angalia kurasa za 52-53) 

Kiwango cha 3 - Kuondoshwa darasani kwa siku 1-3 

Kiwango cha 4 - Kuondoshwa kwa siku 1-5 

Kiwango cha juu Kiwango cha 5 – Kuondoshwa kwa muda wa siku 6-10 na mkataba 
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MATOKEO KWA SHULE YA KATIKATI/YA UPILI: 

Kiwango cha chini: Kiwango cha 2 - Mikakati (angalia kurasa za 52-53) 

Kiwango cha 3 - Kuondoshwa darasani kwa siku 1-3 

Kiwango cha 4 - Kuondoshwa kwa siku 1-5 

Kiwango cha 5 – Kuondoshwa kwa muda wa siku 6-10 na mkataba 

Kiwango cha 6 – Kuondoshwa kwa Muda Mrefu 

Kiwango cha juu: Kiwango cha 7 – Kufukuzwa shule kabisa 
Lazima kuondoshwa kwa siku 10 kuzingatiwe na mchakato yakinifu ufanyike kwa Kiwango cha 6-7. 

 

 

B. Shambulio Rahisi/Kupigana/Kugongana 

 Wanafunzi hatawashiriki katika kupigana, kugongana, kurushiana mateke, kububurushana, kusukumana, kuumana au 

kugusana kimwili na walimu, wasimamizi, madereva wa shule, wahudumu wengine wa shule, na/au wanafunzi au watu 

wengine. 

 
KUMBUKA: Ikiwa tukio hilo litahusisha kugusana kimwili kimakusudi na mfanyakazi wa shule na kutosababisha 

madhara/majeraha ya kimwili, angalia Kosa la #4a. 

 

MATOKEO KWA SHULE YA MSINGI: 

Kiwango cha chini: Kiwango cha 2 - Mikakati (angalia kurasa za 52-53) 

Kiwango cha 3 - Kuondoshwa darasani kwa siku 1-3 

Kiwango cha 4 - Kuondoshwa kwa siku 1-5 

Kiwango cha juu Kiwango cha 5 – Kuondoshwa kwa muda wa siku 6-10 na mkataba 

MATOKEO KWA SHULE YA KATIKATI/YA UPILI: 

Kiwango cha chini: Kiwango cha 2 - Mikakati (angalia kurasa za 52-53) 

Kiwango cha 3 - Kuondoshwa darasani kwa siku 1-3 

Kiwango cha 4 - Kuondoshwa kwa siku 1-5 

Kiwango cha 5 – Kuondoshwa kwa muda wa siku 6-10 na mkataba 

Kiwango cha 6 – Kuondoshwa kwa Muda Mrefu 

Kiwango cha juu: Kiwango cha 7 – Kufukuzwa shule kabisa 
Lazima kuondoshwa kwa siku 10 kuzingatiwe na mchakato yakinifu ufanyike kwa Kiwango cha 6-7. 

 

 

C. Kiwango 

Wanafunzi hawatashirikiana kwa karibu kwa njia itakayosababisha madhara makubwa au yanayoonekana ya kimwili kama 

vile kusababisha macho meusi, midomo iliyovimba au sehemu nyingine za uso au mwili, kugwaruzwa sehemu za mwili 

au majeraha kwa walimu, wasimamizi, madereva wa basi, wafanyakazi wengine wa shule, wanafunzi wengine, au watu 

wanaohudhuria matukio na shule.  

 

KUMBUKA: Ikiwa tukio hilo litahusisha majera ya kimwili kimakusudi kwa mfanyakazi wa Wilaya ya Shule na 

kusababisha madhara/majeraha ya kimwili, angalia Kosa la #4a. 

 

MATOKEO KWA SHULE YA MSINGI: 

Kiwango cha chini: Kiwango cha 3 - Kuondoshwa darasani kwa siku 1-3 

Kiwango cha 4 - Kuondoshwa kwa siku 1-5 

Kiwango cha juu: Kiwango cha 5 - Kuondoshwa kwa muda wa siku 6 - 10 na mkataba 

MATOKEO KWA SHULE YA KATIKATI/YA UPILI: 

Kiwango cha chini: Kiwango cha 5 – Kuondoshwa kwa muda wa siku 6-10 na mkataba 

Kiwango cha 6 – Kuondoshwa kwa Muda Mrefu 

Kiwango cha juu: Kiwango cha 7 – Kufukuzwa shule kabisa 
Lazima kuondoshwa kwa siku 10 kuzingatiwe na mchakato yakinifu ufanyike kwa Kiwango cha 6-7. 

 

 

D. Shambulio lenye Kudhuru 

Wanafunzi hawatatumia au kufanya vitisho kwa kutumia silaha hatari au vitu hatari, ambavyo vinaweza kusababisha au 

vinavyosababisha madhara mabaya ya kimwili kwa mwalimu, wasimamizi, dereva wa shule, wafanyakazi wengine wa 

shule, wanafunzi, au watu wengine wanaohudhuria matukio ya shuule. 
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MATOKEO KWA SHULE YA MSINGI: 

Kiwango cha chini: Kiwango cha 6 – Kuondoshwa kwa Muda Mrefu 

Kiwango cha juu: Kiwango cha 7 – Kufukuzwa shule kabisa 
Lazima kuondoshwa kwa muda wa siku 10 kuzingatiwe na mchakato yakinifu wa Wilaya ufanyike kwa Kiwango cha 6-7. 

MATOKEO KWA SHULE YA KATIKATI/YA UPILI: 

Kiwango cha chini: Kiwango cha 6 – Kuondoshwa kwa Muda Mrefu 

Kiwango cha juu: Kiwango cha 7 – Kufukuzwa shule kabisa 
Lazima kuondoshwa kwa muda wa siku 10 kuzingatiwe na mchakato yakinifu wa Wilaya ufanyike kwa Kiwango cha 6-7. 

 

 

E. Shambulio la Nguvu 

Wanafunzi hawatasababisha madhara ya kimwili kwa masukudi kwa mwalimu, msimamizi, dereva wa basi, au mfanyakazi 

mwingine wa shule, wanafunzi au watu wengine wanaohudhuria matukio yanayofadhiliwa na shule, kwa kuharibu sehemu 

yoyote ya mwili wa mtu huyo, kwa kufanya sehemu yoyote ya mwili wa mtu huyo isifanye kazi, au kuharibu vibaya 

sehemu yoyote ya mwili ya mtu huyo. 

 

MATOKEO KWA SHULE YA MSINGI/KATIKATI/YA UPILI: 

Kiwango cha chini: Kiwango cha 6 – Kuondoshwa kwa Muda Mrefu 

Kiwango cha juu: Kiwango cha 7 – Kufukuzwa shule kabisa 
Lazima kuondoshwa kwa muda wa siku 10 kuzingatiwe na mchakato yakinifu wa Wilaya ufanyike kwa Kiwango cha 6-7. 

 

KUMBUKA: Ikiwa tukio hilo litahusisha majera ya kimwili kimakusudi kwa mfanyakazi wa Wilaya ya Shule na 

kusababisha madhara/majeraha ya kimwili, angalia Kosa la #4a. 
 

 

F. Shambulio la Mtazamaji 
Wanafunzi hatashiriki katika vita ambavyo wenyewe hawajaanzisha. Mwanafunzi hataanzisha vita kwa sababu kushiriki 

katika vita hivyo kutachukuliwa ni Shambulio la Mtazamaji. Kosa hili linajumuisha, lakini halijakomea kwa, kumgonga 

au kumrushia mateke mwanafunzi mwingine wakati mwanafunzi huyo anapigana na mwanafunzi mwingine. 

 

MATOKEO KWA SHULE YA MSINGI: 

Kiwango cha chini: Kiwango cha 2 - Mikakati (angalia kurasa za 52-53) 

Kiwango cha 3 - Kuondoshwa darasani kwa siku 1-3 

Kiwango cha 4 - Kuondoshwa kwa siku 1-5 

Kiwango cha juu Kiwango cha 5 – Kuondoshwa kwa muda wa siku 6-10 na mkataba 

MATOKEO KWA SHULE YA KATIKATI/YA UPILI: 

Kiwango cha chini: Kiwango cha 6 – Kuondoshwa kwa Muda Mrefu 

Kiwango cha juu: Kiwango cha 7 – Kufukuzwa shule kabisa 
Lazima kuondoshwa kwa muda wa siku 10 kuzingatiwe na mchakato yakinifu wa Wilaya ufanyike kwa Kiwango cha 6-7. 

 

 

G. Udhalimu/unyanyasaji/udhalilishaji 

Wanafunzi hawatatisha, kunyanyasa, kugusa kimwili au kumfanya mwanafunzi mwingine kupitia aina yoyote ya maumivu 

ya kimwili au kihisia, ikiwa ni pamoja na udhalilishaji unaohusiana na kuwa mwanachama wa mashirika ya baada ya 

masomo (timu za michezo, bendi, n.k.). Maafisa wa shule watashughulikia kila kitendo cha 

udhalimu/unyanyasaji/udhalilishaji kinachoripotiwa au ambacho watakifahamu. 
 

Udhalimu 

 

Udhalimu humaanisha kitendo ambacho ni: 

(1) Jaribio au tishio lolote la makusudi la kusababisha majeraha kwa mtu mwingine, huku kukiwa na tishio la 

kufanya hivyo; 

(2) Uonyeshaji wowote wa kutumia nguvu ambao unaweza kumfanya mhasiriwa kuwa na hofu au kutarajia 

madhara ya kimwili; au 

(3) Kitendo chochote cha makusudi kilichoandikwa, kunenwa, au cha kimwili ambacho mtu mwenye fahamu nzuri 

anaweza kuchukulia kuwa kinakusudiwa kutishia, kunyanyasa, au kudhalilisha, ambacho:  

(A) Husababisha madhara yanayoonekana kwa mtu mwingine; 

(B) Yana uwezo wa kutatiza pakubwa elimu ya mwanafunzi; 
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(C) kikali sana, kinachodumu, au kinachoenea ambacho kinasababisha mazingira ya kudhalilisha au ya kutisha 

ya elimu; au 

(D) Kina athari ya kutatiza pakubwa shughuli za kawaida za shule. 

Udhalimu hutumika kwa vitendo ambavyo vinafanyika kwenye majengo ya shule, kwenye magari ya shule, katika vituo 

vilivyoteuliwa vya mabasi ya shule, au katika matukio au shughuli za shule au kwa kutumia data au programu ambayo 

hufikiwa kupitia kompyuta, mfumo wa kompyuta, mtandao wa kompyuta, au teknolojia nyingine ya kielektroniki ya 

mfumo wa shule. 
 

Mifano ya udhalimu inajumuisha lakini haijakomea kwa: 

 Mashambuli ya maneno kama vile mizaha au kuitana majina;  

 Vitisho, madharau kupitia maneno na/au ishara;  

 Mgusano wa moja kwa moja wa kimwili kama vile kugonga au kuburusha;  

 Jeuri na/au mashambulizi ya kimwili: 

 Unyemeleaji wa mtandaoni au kushiriki katika kitendo cha kuwasiliana, au kusababisha mawasiliano, maneno, picha, 

au lugha au kupitia matumizi ya barua pepe au mawasiliano pepe, yaliyoolekezwa kwa au kuhusu mtu fulani, 

yanayosababisha dhiki kuu ya kihisia kwa mwathiriwa. 

 Udhalilishaji wa mtandaoni kwa kurudia kumyanyasa na kumtishia mtu kupitia matumizi ya teknolojia za dijitali, ikiwa 

ni pamoja na, lakini haijakomea kwa, barua pepe, blogu, tovuti za mitandao ya kijamii (k.m., Instagram, Twitter, 

Facebook, n.k.), vyumba vya soga, maandishi, na ujumbe wa papo hapo; na 

 Uvumi au kueneza uongo; 

 Kunyemelea;  

 Kudhalilishwa hadharani; 

 Kutengwa kijamii; 

 Unyang’anyi au udang’anyifu, ikiwa ni pamoja na uchochezi na/au kutumia nguvu;  

 Kutumia kamera au simu za kamera kupiga picha za aibu au zisizoidhinishwa za wanafunzi au wafanyakazi wa shule 

na kuzisambaza kwa wengine au kuzichapisha mtandaoni; 

 Kutuma ujumbe mfupi wa matusi au wa kutisha au ujumbe wa papo hapo; na 

 Kutumia tovuti za kueneza porojo na uvumi kwa wanafunzi wengine. 

 

Udhalimu wa mtandaoni 

 

Udhalimu wa mtandaoni ni udhalimu ambao unafanyika kwenye vifaa vya dijitali kama vile simu za mkononi, kompyuta, 

na kompyuta kibao. Udhalimu wa mtandaoni unaweza kufanyika kupitia SMS, ujumbe, na programu, au mtandaoni 

kwenye mitandao ya kijamii, midahalo, au michezo ambapo watu wanaweza kuona, kushiriki au kushiriki maudhui. 

Udhalimu wa mtandaoni unajumuisha kutuma, kuchapisha, au kushiriki maudhui mabaya, yenye madhara, ya uongo, au 

maudhui ya kukera kuhusu mtu mwingine. Inaweza kujumuisha kushiriki maelezo ya kibinafsi au ya sri kuhusu mtu 

mwingine inayosababisha aibu au udhalilishaji. Baadhi ya udhalimu wa mtandaoni hupita mpaka na kuwa kinyume cha 

sheria au tabia ya jinai. (www.stopbullying.gov)  

 

Mifano ya udhalimu wa mtandaoni najumuisha lakini haijakomea kwa: 

 

 Unyemeleaji wa mtandaoni au kushiriki katika kitendo cha kuwasiliana, au kusababisha mawasiliano, maneno, picha, 

au lugha au kupitia matumizi ya barua pepe au mawasiliano pepe, yaliyoolekezwa kwa au kuhusu mtu fulani, 

yanayosababisha dhiki kuu ya kihisia kwa mwathiriwa. 

 Udhalilishaji wa mtandaoni kwa kurudia kumyanyasa na kumtishia mtu kupitia matumizi ya teknolojia za dijitali, ikiwa 

ni pamoja na, lakini haijakomea kwa, barua pepe, blogu, tovuti za mitandao ya kijamii (k.m., Instagram, Twitter, 

Facebook, n.k.), vyumba vya soga, maandishi, na ujumbe wa papo hapo. 

 

Tafadhali rejelea Kosa nambari 17 la makosa ya udhalimu wa mtandaoni ambalo hufanyika mbali na shule au 

baada ya saa za shule. 

 

Unyanyasaji 

 

Wanafunzi hawapaswi kunyanyasa au kumfanya mwanafunzi mwingine kupitia aina yoyote ya unyanyasaji wa 

kimwili, kimaneno au usio wa maneno.  

 

Unyanyasaji unaweza kufafanuliwa kama tabia ya kukera (ya kimwili, kimaneno, kijamii, kihisia na/au au kimahusiano) 

ambao unakusudia mtu fulani au watu fulani. Unyanyasaji hujumuisha, lakini haijakomea kwa, tabia ambayo inalenga kwa 

makusudi mtu mwingine kwa misingi ya umbari, kidini, jinsia, ulemavu, au asili ya kitaifa. 

http://www.stopbullying.gov/
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Mifano ya uyanyasaji inajumuisha lakini haijakomea kwa: 

 

 Unyanyasaji au vitisho vinavyochochewa na sifa zozote za kweli au zinazokisiwa ikiwa ni pamoja na umbari, rangi, 

jamii, dini, jinsia, ulemavu, umri, utambulisho wa kijinsia, mapendeleo ya kingono, ukoo, asili ya kitaifa, sifa za 

kimwili, hali ya kijamii na uchumi, uwezo wa kimwili au akili, au sifa nyingine yoyote ya kipekee. 

 Kudhalilishwa hadharani; 

 Kutengwa kijamii. 

 

Udhalilishaji 

 

Wanafunzi hawapaswi kumdhalilisha au kumfanya mwanafunzi mwingine kupitia aina yoyote ya udhalilishaji wa 

kimwili, kimaneno au usio wa maneno (O.C.G.A. § 16-5-61).  

Udhalilishaji unaweza kufafanuliwa kama zoezo la matambiko na shughuli zingine zinazohusisha unyanyasaji, matumizi 

mabaya au udhalilishaji unaotumiwa kama njia ya kumwingiza au kumpandisha cheo mtu katika kikundi. Udhalilishaji 

hufanyika bila kujali nia ya mtu kushiriki. 

 

Mifano ya udhalilishaji inajumuisha lakini haijakomea kwa: 

 Kuumiza/kudhalilisha/kutumia vibaya kimwili au kimaneno; 

 Wizi/uharibifu wa mali ya kibinafsi kwa lengo la udhalimu, unyanyasaji, au vitisho;  

 Kudhalilishwa hadharani; 

 Vitisho/kutawalwa. 

 

Maafisa wa shule watashughulikia kila tendo la udhalimu/unyanyasaji/ubaguzi/udhalilishaji ambalo limeripotiwa au 

ambalo watakalolijua. 

 

Hatua ya kinidhamu baada ya tukio la kwanza la udhalimu inaweza kujumuisha, lakini haijakomea kwa, zifuatazo: 

 

 Ushauri; 

 Kupoteza faida kubwa; 

 Kubadilishwa viti darasani, mkahawani, au basi ya shule; 

 Kubadilishwa madarasa; 

 Uzuiliwaji; 

 Kuondoshwa darasani; 

 Kuondoshwa shuleni (kupitia mchakato yakinifu); 

 Kufukuzwa kabisa (kupitia mchakato yakinifu); na 

 Kuwekwa katika shule mbadala (kupitia mchakato yakinifu). 

 

Mwanafunzi ambaye ameshiriki katika udhalimu anapaswa kupata adhabu inayolingana na umri wake ambayo 

itajumuisha, hatua ya nidhamu au ushauri kama inavyofaa chini ya hali hizi. 

Wanafunzi katika gredi ya sita hadi kumi na mbili waliopatikana kuwa wamefanya kosa la udhalimu kwa mara ya tatu 

katika mwaka wa masomo angalau watawekwa katika shule mbadala kupitia mchakato yakinifu na Maafisa wa 

Usikilizaji wa nidhamu, jopo, au mahakama (O.C.G.A. § 20-2-751.4). 

 

Shule zinapaswa kuwasiliana kwa wazi kwa wahusika wote kwamba ulipizaji kisasi wa aina yoyote kufuatia au 

unaohusiana na kuripoti udhalimu umepigwa marufuku kabisa na unaweza kusababisha hatua kali za kinidhamu. 

 

Inapaswa kukumbukwa kwamba udhalimu hauhusishi hatua ambazo kwa pamoja zilisababisha mzozo. Tafadhali rejelea kanuni 

nyingine za makosa ya ukiukaji ambayo si udhalimu. Kwa maelezo zaidi kuhusu makosa ya udhalimu, unyanyasaji na 

udhalilishaji, tafadhali rejelea kurasa za 67-73, 76-79, 94-96. 

  

http://en.wikipedia.org/wiki/Ritual
http://en.wikipedia.org/wiki/Harassment
http://en.wikipedia.org/wiki/Abuse
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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MATOKEO KWA SHULE YA MSINGI: 

Kiwango cha chini: Kiwango cha 1 - Mkutano 

Kiwango cha 2 - Mikakati (angalia kurasa za 52-53) 

Kiwango cha 3 - Kuondoshwa darasani kwa siku 1-3 

Kiwango cha 4 - Kuondoshwa kwa siku 1-5 

Kiwango cha juu: Kiwango cha 5 – Kuondoshwa kwa muda wa siku 6-10 na mkataba 

MATOKEO KWA SHULE YA KATIKATI/YA UPILI: 

Kiwango cha chini:  Kiwango cha 2 - Mikakati (angalia kurasa za 52-53) 

Kiwango cha 3 - Kuondoshwa darasani kwa siku 1-3 

Kiwango cha 4 - Kuondoshwa kwa siku 1-5 

Kiwango cha 5 – Kuondoshwa kwa muda wa siku 6-10 na mkataba 

Kiwango cha 6 – Kuondoshwa kwa Muda Mrefu 

Kiwango cha juu: Kiwango cha 7 – Kufukuzwa shule kabisa 
Lazima kuondoshwa kwa siku 10 kuzingatiwe na mchakato yakinifu ufanyike kwa Kiwango cha 6-7. 

 
  

8. TABIA YA UKATILI/KUKOSA HESHIMA NA/AU KUKATAA KUFUATA MAAGIZO 

 

A. Tabia ya Ukatili au Kutokuwa na Heshima 
Wanafunzi wanapaswa kuwa wangwana na wasitumie lugha isiyofaa, tabia au ishara, ikiwa ni pamoja na lugha 

chafu/isiyofaa, kuwadia walimu, wasimamizi, madereva wa basi, wahudumu wengine wa shule, wanafunzi wengine, au 

watu wanaohudhuria hafla za shule. 

 

MATOKEO KWA SHULE YA MSINGI/KATIKATI/YA UPILI: 

Kiwango cha chini: Kiwango cha 1 - Mkutano 

Kiwango cha 2 - Mikakati (angalia kurasa za 52-53) 

Kiwango cha 3 - Kuondoshwa darasani kwa siku 1-3 

Kiwango cha 4 - Kuondoshwa kwa siku 1-5 

Kiwango cha juu: Kiwango cha 5 - Kuondoshwa kwa muda wa siku 6 - 10 na mkataba 

 

 

B. Kukataa Kufuata Maagizo ya Kitivo au Wafanyakazi/Kutotii 

Wanafunzi hawapaswi kukataa kufuata maagizo ya walimu, wasimamizi wa shule, au wafanyakazi wengine (k.m. kukataa 

kuondoka eneo fulani, kukataa kukomesha tabia ya ukatili, kukataa kukomesha tabia ya usumbufu). 
 

 

MATOKEO KWA SHULE YA MSINGI/KATIKATI/YA UPILI: 

Kiwango cha chini: Kiwango cha 1 - Mkutano 

Kiwango cha 2 - Mikakati (angalia kurasa za 52-53) 

Kiwango cha 3 - Kuondoshwa darasani kwa siku 1-3 

Kiwango cha 4 - Kuondoshwa kwa siku 1-5 

Kiwango cha juu: Kiwango cha 5 - Kuondoshwa kwa muda wa siku 6 - 10 na mkataba 

 

 

9. KUTOHUDHURIA BILA RUHUSA NA/AU KUCHELEWA 

 

Wanafunzi hawataonyesha tabia ya kutohudhuria bila ruhusa au kushiriki katika kuchelewa. Kutohudhuria na ruhusa imefafnauliwa 

na Sera JB ya Wilaya ambayo inahitaji pia kuwasilishwa kwa hati zinazohitajika. Sheria ya Georgia ni kama ifuatayo: ugonjwa wa 

kibinafsi; ugonjwa mkali au kifo katika familia; sikukuu ya kidini; matukio ambayo kuhudhuria shule kunaweza kuwa ni hatari kama 

ilivyobainishwa na Wilaya ya Shule za Jimbo la DeKalb; kujisajili kupiga kura/kupiga kura katika uchaguzi wa umma; mitihani na 

vipimo vya kimwili vya huduma ya wanajeshi na National Guard; na kutohudhuria kwingine kama ilivyotolewa na sheria au Bodi 

ya ndani ya Elimu. Sheria ya Georgia inatoa pia ushughulikiaji maalum wa kutohudhuria katika hali zifuatazo: 
 

 Sheria ya Georgia inatoa hadi siku 5 za kutohudhuria na ruhusa kwa wanafunzi ambao wazazi wao wako katika kikosi cha 

jeshi na ambao wameitwa vitani au nyumbani kwa sababu ya likizo kutoka kuwa vitani ng’ambo. 

 Wanafunzi wanaohudumu kama ‘Pages of the Georgia General Assembly’ watahesabiwa kama waliokuwepo kwa siku 

walizokosa shule kwa huduma hiyo. 

 Wanafunzi wanaojitolea kufanya kazi kama maafisa wa kupiga kura katika Mpango wa Uchaguzi wa Vijana Wanafunzi 

(STEP) watahesabiwa kama waliokuwepo hadi siku mbili (2) za huduma katika mpango huo. 



 

39 

 Wanafunzi katika malezi wanaohudhuria kesi mahakamani zinazohusiana na huduma yao ya malezi watachukuliwa kuwa 

walikuwepo kwa siku zote au sehemu ya siku waliyokosa kuwa shuleni kwa lengo hilo. 

 

Itifaki ya Mahudhurio ya 2021-2022 

*Itifaki/Matokeo ya Mahudhurio yanaweza kubadilika wakati wowote/  

Idadi ya 

Kutohudhuria 

Hatua 

1-2 Shule hujulisha (simu, barua pepe, mawasiliano ya wazazi) mzazi wa kutokuwepokuhusu kutohudhuria na kurekodi 

matokeo katika kumbukumbu ya mawasiliano ya Infinite Campus. 

3 Meneja wa Itifaki ya Mahudhurio (APM), katibu wa mahudhurio, msajili au mteuliwa mkuu atatuma barua ya siku 

tatu kwa mzazi/mlezi akimfahamisha kuhusu kutohudhuria kwa mtoto wao. 

4-5 Meneja wa Itifaki ya Mahudhurio (APM) anapaswa kukutana na timu ya mahudhurio ya shule (SAT) mara kwa mara 

na kukamilisha mwingiliano wowote wa kati unaofaa. APM, SAT, na au mwanachama wa SAT atakamilisha 

mahojiano ya mwanafunzi, mkutano wa wazazi (kupitia simu au ana kwa ana) na kukamilisha Fomu ya Mhutasari wa 

Kuingilia Kati Mahudhurio. *Wanachama wa SAT wanapaswa kujumuisha msimamizi, mshauri wa shule, mhudumu wa 

jamii wa shule, mtu wa kuwasaidia wanafunzi, na na mtu mwingine yeyote aliyechaguliwa na msimamizi wa shule. 

6 APM atatuma barua ya kutohudhuria bila ruhusa kwa siku sita kwa mzazi/mlezi, akimfahamisha matokeo ya 

kuendelea kutohudhuria. 

8 Rufaa ya 2 itawasilishwa kwa mhudumu wa jamii wa shule ikiambatishwa na barua ya siku tatu na sita, kwa 

kuongezea Fomu ya Muhtasari wa Uingiliaji Kati wa Mahudhurio. 

 
KUMBUKA: Sheria ya jimbo inasema kwamba mzazi/mlezi yeyote ambaye hatii sheria ya lazima ya kuhudhuria (O.C.G.A 20-2-690.1[a] 

atapatikana na hatia ya kosa ndogo na baada ya kushtakiwa, atatozwa faini isiyopungua $25.00 na isiyozidi $100.00, kifungo kisichozidi siku 

30, huduma ya jamii, au mchanganyiko wowote wa adhabu hizo, kulingana na uamuzi wa mahakama. Kila siku ambayo mwanafunzi ahudhurii 

shule kwa kukiuka sehemu hii baada ya mfumo wa shule ya mtoto kumwarifu mzazi/mlezi kuhusu siku tano za kutohudhuria bila ruhusa 

itachukuliwa kama makosa tofauti. Sheria ya jimbo inahitaji pia wanafunzi wenye umri wa miaka 16-17 kuwa na kibali kilichoandikwa kutoka 

kwa wazazi au walezi wao ili kuondoa/kutoka shuleni (O.C.G.A. § 20-2-690.1). 

 

KUMBUKA: Wanafunzi HAWATAONDOSHWA kwa muda kwa ukiukaji unaohusiana na mahudhurio pekee. 
 

Mahudhurio mabaya yanaweza kuwafanya watoto wasisome vizuri mwisho wa gredi ya tatu, ambayo huonyesha 

kuathiri vibaya nafasi zao za kuhitimu kwa wakati unaofaa. ~American Graduate 

 

10. KURUKA MASOMO AU SHUGHULI ZINAZOHITAJIKA 

 

Wanafunzi hawataruka masomo au shughuli zinazohitajika za shule. Ikiwa wanafunzi hawataripoti darasani/kwa shughuli 

inayohitajika ya shule au kuondoka shule au rasilimali ya shule bila ruhusa kutoka kwa msimamizi, wanakiuka kosa hili. 
 

Yafutayo yanatumika kwa kutohudhuria kwote: 
 

Hatua ya Shule Kulingana na Tukio* 
*Itifaki/Matokeo ya Mahudhurio yanaweza kubadilika wakati wowote/ 

Idadi ya 

Kutohudhuria 
Hatua 

1 - 2 Mwanafunzi kupokea onyo. Ni wajibu wa mwalimu kuwasiliana na wazazi. 

3 - 6 
Mwanafunzi atawekwa kizuizini kwa siku 1 au adhabu inayolingana. Ataelekezwa kwa mshauri 

anayewajibika kuwasiliana na wazazi.  

7 - 10 

Mwanafunzi atapokea rufaa ya kinidhamu na siku 1 ya Kuondoshwa darasani (ISS) au adhabu 

inayolingana. Shule inapaswa kupanga mkutano wa mwanafunzi na mzazi kwa lengo la kutia saini 

mkataba wa mahudhurio. 

11+ 

Mwanafunzi atapokea rufaa ya kinidhamu na ISS au adhabu inayolingana. Mzazi ataelezwa na 

kuelekezwa kwa mshauri na mhudumu wa jamii. Mwanafunzi atapewa chaguo la ISS ya siku kumi 

(10), shule mbadala/kuwekwa katika mpango, au adhabu inayolingana. 
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KUMBUKA: Wanafunzi HAWATAPOKEA Kuondoshwa shuleni kwa ukiukaji unaohusiana na 

mahudhurio pekee. 
 

 

11. USUMBUFU DARASANI 

 

Wanafunzi hawatafanya tabia yoyote ambayo inatatiza masomo ya darasani, kuwatatiza wanafunzi na/au walimu, au 

kusababisha hali hatari na hofu kwa wanafunzi na/au wafanyakazi. 

 

MATOKEO KWA SHULE YA MSINGI: 

Kiwango cha chini: Kiwango cha 2 - Mikakati (angalia kurasa za 52-53) 

Kiwango cha 3 - Kuondoshwa darasani kwa siku 1-3 

Kiwango cha 4 - Kuondoshwa kwa siku 1-5 

Kiwango cha juu: Kiwango cha 5 – Kuondoshwa kwa muda wa siku 6-10 na mkataba 

MATOKEO KWA SHULE YA KATIKATI/YA UPILI: 

Kiwango cha chini:  Kiwango cha 2 - Mikakati (angalia kurasa za 52-53) 

Kiwango cha 3 - Kuondoshwa darasani kwa siku 1-3 

Kiwango cha 4 - Kuondoshwa kwa siku 1-5 

Kiwango cha 5 – Kuondoshwa kwa muda wa siku 6-10 na mkataba 

Kiwango cha 6 – Kuondoshwa kwa Muda Mrefu 

Kiwango cha juu: Kiwango cha 7 – Kufukuzwa shule kabisa 
Lazima kuondoshwa kwa siku 10 kuzingatiwe na mchakato yakinifu ufanyike kwa Kiwango cha 6-7. 

 

12. USUMBUFU SHULENI 

 

Wanafunzi hawatashiriki katika vitendo ambavyo vitasababisha au vinaweza kusababisha usumbufu mkubwa shuleni na/au 

kutishia usalama au maslahi ya wanafunzi wengine. Vitendo vilivyopigwa marufuku vinajumuisha, lakini havijakomea kwa, 

kuondoka kwa hasira, kuketi kwa hasira, msukosuko/fujo, kuandamana, kuingia bila ruhusa, kuchochea usumbufu, mizaha, 

vitisho vya kigaidi, shughuli zinazohusiana na magenge, vitisho kwa shule, vitisho vya bomu, kutoa bunduki, kupiga simu 

kwa 911, na mzozo halisi wakati wa kipindi cha usumbufu n.k. 
 

A.  Usumbufu wa Jumla Shuleni 
Wanafunzi hawatashiriki katika vitendo ambavyo vitasababisha au vinaweza kusababisha usumbufu shuleni na/au kutishia 

usalama au maslahi ya wanafunzi wengine. Vitendo vilivyopigwa marufuku vinajumuishwa, lakini havijakomea kwa 

kuondoka kwa hasira, kuketi kwa hasira, kuandamana, kuingia bila ruhusa, kuchochoa usumbufu, na/au vita vya chakula 

n.k. 

 

B.  Vitisho/Hofu 

Wanafunzi hawatashiriki katika vitendo vinavyotisha na/au kuogofya shule nzima. Vitendao vilivyopigwa marufuku 

vinajumuisha, lakini havijakomea kwa mizaha inayotisha, vitisho vya kigaidi, vitisho vya bomu, msukosuko/fujo, kutoa 

silaha, kupiga simu kwa 911 na mzozo halisi wakati wa kipindi cha usumbufum m.k. 

 

C. Shughuli Zinazohusiana na Magenge 

Wanafunzi hawatashiriki katika vitendo vinavyohusiana na magenge na misimamo. Vitendo vilivyopigwa marufuku ni 

pamoja na kuvaa, kuonyesha au kumiliki vifaa vinavyohusiana na magenge, michoro ya mwili au alama nyingine, 

kuonyesha uanachama au ushirikiano na genge; uombaji unaohusiana na genge; mizozo; vitisho; shughuli ambazo 

zinaingiliana na shughuli za kawaida za shule; kuharibu rasilimali za shule au za kibinafsi kwa kupaka rangi, kuweka lebo, 

kuweka alama, kuandika, au kuunda aina yoyote grafiti, n.k. 

MATOKEO KWA SHULE YA MSINGI: 

Kiwango cha chini: Kiwango cha 3 - Kuondoshwa darasani kwa siku 1-3 

Kiwango cha 4 - Kuondoshwa kwa siku 1-5 

Kiwango cha juu: Kiwango cha 5 – Kuondoshwa kwa muda wa siku 6-10 na mkataba 

MATOKEO KWA SHULE YA KATIKATI/YA UPILI: 

Kiwango cha chini: Kiwango cha 3 - Kuondoshwa darasani kwa siku 1-3 

Kiwango cha 4 - Kuondoshwa kwa siku 1-5 

Kiwango cha 5 – Kuondoshwa kwa muda wa siku 6-10 na mkataba 

Kiwango cha 6 – Kuondoshwa kwa Muda Mrefu 

Kiwango cha juu: Kiwango cha 7 – Kufukuzwa shule kabisa 
Lazima kuondoshwa kwa siku 10 kuzingatiwe na mchakato yakinifu ufanyike kwa Kiwango cha 6-7. 



 

41 

 

Wilaya ya Shule za Jimbo la DeKalb inaamini kwamba shule inapaswa kuwa mahali salama kwa wanafunzi kusoma na kukua. 

Usumbufu unaosababishwa na magenge na mashirika mengine kama haya ni tishio la moja kwa moja kwa usalama wa wanafunzi 

na hutatiza mazingira ya kusoma. Kwa hivyo, Wilaya ya Shule za Jimbo la DeKalb imepiga marufuku kabisa shughuli zote 

zinazohusiana na magenge na mashirika mengine yanayoshiriki katika tabia zilizo kinyume na sheria au za uhalifu. Wilaya ya 

Shule inatoa msaada kwa wanafunzi walioathiriwa na shughuli za magenge. Mwanafunzi hatasabisha usumbufu au kuzuia 

mchakato wa mafundisho kwa kutumia vurugu, kulazimisha, tisho la vurugu, au shughuli za ya genge. “Shughuli Zinazohusiana 

na Magenge” ni vitendo vya kundi la wanafunzi au mwanafunzi anayewakilisha kikundi, ambayo inaweza kusababisha 

hatari/usumbufu kwa mazingira ya shule na/au kutishia usalama wa wanafunzi, kitivo, au wafanyakazi wengine wa wilaya ya 

shule. Tabia zilizopigwa marufuku zinajumuisha, lakini hazijakomea kwa: 

 

 Kuonyesha ishara na alama za genge kwenye mali ya kibinafsi na ya shule 

 Kuvaa mavazi ambayo yanaonyesha ushirikiano na magenge (shati, kofia, bandana, mishipi, vito, n.k.)’ 

 Kuonyesha ishara, michoro/chapa za mikono za magenge, ambazo zinaashiria kushirikiana na magenge; 

 Kuharibu rasilimali ya shule kwa michoro ya magenge (fanicha, kuta, basi, majengo, miundo n.k.) 

 Kutumia vifaa vya elektroniki (kompyuta, simu za mkononi, simu za video, kamera za video, kamkoda, vichezaji MP3, n.k.) 

kwa lengo la kuonyesha, kusambaza, au kutangaza shughuli, vitisho vinavyohusiana na magenge, na/au tabia iliyopangwa 

ya vurugu; 

 Kushiriki katika kosa lolote la jinai linalohusisha vurugu, umiliki wa silaha na/au matumizi ya silaha ambayo yanajumuisha, 

lakini hayajakomea kwa, kuwasajili wanachama wa magenge, kutia hofu, na usumbufu uliopangwa wa kutatiza shule ambao 

unaweza kuwaweka wanafunzi, kitivo na wafanyakazi katika hali ya hofu ya kupokea majeraha ya kimwili.  

 

Genge ni shirika rasmi au lisilo rasmi au kundi lenye watu watatu au zaidi wanaoshiriki katika shughuli ambazo zinatishia usalama 

wa wanafunzi, wafanyakazi, watu wanaojitolea, wageni, au wengine; ambazo zinahatarisha mpangilio wa kawaida wa shule au 

shughuli zake; na/au ambazo zinatatiza lengo la elimu la Wilaya ya Shule. Watu wanaojihusisha na genge wanaweza kushiriki 

jina moja au ishara, alama, michoro, grafiti, au mavazi ya aina moja au tabia nyingine za kipekee. 

 

Wanafunzi wanaoshiriki katika shughuli Zinazohusiana na magenge, kama ilivyofafanuliwa katika sehemu hii, watashtakiwa 

kwa Kosa nambari 12 Shughuli Zinazohusiana na Magenge. Baada ya kupatikana na kosa hili, mwanafunzi ataelekezwa kwa 

mchakato yakinifu wa Wilaya, ambao unaweza kusababisha kuondoshwa kwa muda, kuelekezwa kwa shule nyingine au hata 

kufukuzwa kabisa. Kwa kuongezea, mwanafunzi ataelekezwa kwa ushauri wa lazima wa kuzuia magenge. Wazazi, watekelezaji 

sheria na watu wengine wanaofaa wataarifiwa wakati wowote mwanafunzi anaposhukiwa kushiriki katika shughuli zinazohusiana 

na magenge. Wanafunzi wanaoshirii katika shughuli zinazohusiana na magenge wanaweza kuadhibiwa kulingana na sheria 

iliyowekwa na jimbo (O.C.G.A. §§ 16-15-3, 16-15-4). Wanafunzi wanaohisi wamedhulumiwa, kutishiwa, au hawako salama 

shuleni kwa sababu ya shughuli zinazohusiana na magenge wanapaswa kuripiti shauku zao kwa mwalimu, mshauri, 

mwalimu mkuu, mwalimu mkuu msaidizi, au nambari ya siri ya Idara ya Elimu ya Georgia ili kuripoti shughuli 

zinazohusiana na magenge kwa kupiga simu 1-877-SAY-STOP (1-877-729-7867) au Laini ya Taarifa ya Wilaya ya Shule 

za Jimbo la DeKalb, nambari ya simu 1-888-475-0482. Wanafunzi wanaotaka kujiondoa katika genge wanapaswa kuwasiliana 

na mwalimu mkuu au mfanyakazi wanaomwamini ili kupata ushauri na huduma za msaada. Huenda shule au Wilaya ya Shule 

ikawapa wanafunzi na wazazi maelezo kuhusu mashirika ya kijamii ambayo inawasaidia wanafunzi kujiondoa katika magenge. 

 

13. LUGHA CHAFU/MANENO MACHAFU 

 

Wanafunzi hatashiriki katika tabia ambayo inajumuisha, lakini haijakomea kwa, matusi; maneno au ishara za kunajisi, chafu au 

za kukera; kumtemea mtu mwingine mate; kumiliki nyenzo chafu/ponografia, na kutoa maoni au kufanya vitendo vya kunajisi, 

matusi au vichafu. Lugha ya kukera inaweza kujumuisha, lakini haijakomea kwa; taarifa za dharua kwa misingi ya ulemavu, 

umbari, jamii au jinsia. 

 

MATOKEO KWA SHULE YA MSINGI: 

Kiwango cha chini: Kiwango cha 1 - Mkutano 

Kiwango cha 2 - Mikakati (angalia kurasa za 52-53) 

Kiwango cha 3 - Kuondoshwa darasani kwa siku 1-3 

Kiwango cha 4 - Kuondoshwa kwa siku 1-5 

Kiwango cha juu: Kiwango cha 5 - Kuondoshwa kwa muda wa siku 6 - 10 na mkataba 

MATOKEO KWA SHULE YA KATIKATI/YA UPILI: 

Kiwango cha chini: Kiwango cha 2 - Mikakati (angalia kurasa za 52-53) 

Kiwango cha 3 - Kuondoshwa darasani kwa siku 1-3 

Kiwango cha 4 - Kuondoshwa kwa siku 1-5 

Kiwango cha 5 – Kuondoshwa kwa muda wa siku 6-10 na mkataba 

Kiwango cha 6 – Kuondoshwa kwa Muda Mrefu 

Kiwango cha juu: Kiwango cha 7 – Kufukuzwa shule kabisa 
Lazima kuondoshwa kwa siku 10 kuzingatiwe na mchakato yakinifu ufanyike kwa Kiwango cha 6-7. 
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14. KUKATAA KUKUBALI HATUA ZA KINIDHAMU 

 

Mwanafunzi hatakataa au kushindwa kuhudumia kifungo chake, kuondoshwa darasani, au hatua nyingine yoyote ya nidhamu 

itakayotolewa na mwalimu au msimamizi wa shule. 

 

MATOKEO KWA SHULE YA MSINGI: 

Kiwango cha chini: Kiwango cha 2 - Mikakati (angalia kurasa za 52-53) 

Kiwango cha 3 - Kuondoshwa darasani kwa siku 1-3 

Kiwango cha 4 - Kuondoshwa kwa siku 1-5 

Kiwango cha juu: Kiwango cha 5 – Kuondoshwa kwa muda wa siku 6-10 na mkataba 

MATOKEO KWA SHULE YA KATIKATI/YA UPILI: 

Kiwango cha chini:  Kiwango cha 2 - Mikakati (angalia kurasa za 52-53) 

Kiwango cha 3 - Kuondoshwa darasani kwa siku 1-3 

Kiwango cha 4 - Kuondoshwa kwa siku 1-5 

Kiwango cha 5 – Kuondoshwa kwa muda wa siku 6-10 na mkataba 

Kiwango cha 6 – Kuondoshwa kwa Muda Mrefu 

Kiwango cha juu: Kiwango cha 7 – Kufukuzwa shule kabisa 
Lazima kuondoshwa kwa siku 10 kuzingatiwe na mchakato yakinifu ufanyike kwa Kiwango cha 6-7. 

 

15. KUCHELEWA MARA KWA MARA 
 

Wanafunzi hawapaswi kuchelewa mara kwa mara. Kuchelewa mara kwa mara shuleni, darasani, au katika shughuli ya shule ni 

ukiukaji wa sehemu hii. 

Yafutayo yanatumika kwa kuchelewa kwote bila ruhusa: 

 

Idadi ya 

Kuchelewa 
Hatua ya Shule Kulingana na Tukio* 

*Itifaki/Matokeo ya Mahudhurio yanaweza kubadilika wakati wowote/ 

1 - 2 Mwanafunzi kupokea onyo. Ni wajibu wa mwalimu kuwasiliana na wazazi. 

3 - 6 
Mwanafunzi atawekwa kizuizini kwa siku moja au adhabu inayolingana. Ataelekezwa kwa 

mshauri anayewajibika kuwasiliana na wazazi.  

7 - 10 
Mwanafunzi atapokea rufaa ya kinidhamu na siku 1 ya Kuondoshwa darasani (ISS) au adhabu 

inayolingana. Shule inapaswa kupanga mkutano wa mwanafunzi na mzazi kwa lengo la kutia 

saini mkataba wa mahudhurio. 

11+ 
Mwanafunzi atapokea rufaa ya kinidhamu na ISS au adhabu inayolingana. Wazazi wataarifiwa 

na rufaa ya 2 ya nidhamu na ushauri itakamilishwa. Mwanafunzi atapewa chaguo la ISS ya siku 

kumi (10), shule mbadala/kuwekwa katika mpango, au adhabu inayolingana. 

 

KUMBUKA: Wanafunzi HAWATAPOKEA Kuondoshwa shuleni kwa ukiukaji unaohusiana na 

mahudhurio pekee. 

 
Ikiwa mwanafunzi atachelewa kwa dakika 10 kufika shule kila siku, hii hulimbikizana na kuwa kukosa zaidi ya saa 33 

za muda wa masomo. ~American Graduate 

 

16. UTOVU WA NIDHAMU KWENYE BASI 

 

KUMBUKA: Angalia Matarajio ya Basi/Kanuni za Kituo cha Basi/Tathmini ya Basi (kurasa 49-51) 
 

Wanafunzi hawatashiriki katika tabia ambazo zinajumuisha, lakini sio tu kwa, tabia yoyote ambayo inatatiza au 

kumsumbua dereva wa basi, au kusababisha hali hatari kwa dereva wa basi na/au wanafunzi, au ambayo inatatiza 

shughuli za kawaida za basi, au ambazo zinaunda hali hatari kwa magari yaliyo karibu na basi. Utovu wa nidhamu 

kwenye basi uliopiga marufuku unajumuisha pia matumizi ya vifaa vyovyote vya elektroniki wakati wa shughuli za 

basi ya shule, ikiwa ni pamoja na lakini sio tu kwa simu za mkononi, peja, redio, kanda, vichezaji diski, au vifaa vingine 

kama hivyo bila vifaa vya masikio; au matumizi kifaa kingine chochote cha elektroniki kwa njia ambayo inaweza 

kutatiza vifaa vya mawasiliano vya basi ya shule au shughuli za dereva wa basi.   Tabia zilizopigwa marufuku za basi 

zinajumuisha pia matumizi ya vioo, lesa, kamera za kumweka, au taa nyingine zozote au vifaa vinavyoakisi mwangaza 

kwa njia ambayo inaweza kuingiliana na shughuli za dereva wa basi ya shule au basi ya shule.   Ukiukaji ambao 

unafanyika unaohusisha basi ya shule na/au matukio ambayo yanafanyika wakati wanafunzi wako njiani katika shuleni 

(kituo cha basi/mtaani) au kurejea kutoka shuleni (kituo cha basi/mtaani) yanaweza kusababisha shule kuingilia kati 

moja kwa moja. (Angalia Tathmini ya Rufaa ya Basi Ukurasa wa 51)  



 

43 

 

Kulingana na O.C.G.A. 20-2-751.5, ikiwa mwanafunzi atapatikana kushiriki katika udhalimu, kumshambulia au 

kumpiga mtu mwingine ndani ya basi la shule, mkutano unapaswa kuitwa kati ya mzazi/mlezi wa mwanafunzi na 

maafisa wa shule ili kutengeneza mkataba wa tabia katika shule ya basi kwa mwanafunzi huyo. Mkataba kama huo 

utatoa nidhamu, adhabu, na vikwazo vinavyofaa umri wake, na vinaweza kujumuisha lakini sio tu kwa kupewa kiti, 

kushiriki kunaoendelea kwa wazazi, na kukatazwa kupanda basi. 

MATOKEO KWA SHULE YA MSINGI: 

Kiwango cha chini: Kiwango cha 1 - Mkutano 

Kiwango cha 2 - Mikakati (angalia kurasa za 52-53) 

Kiwango cha 3 - Kuondoshwa darasani kwa siku 1-3 

Kiwango cha 4 - Kuondoshwa kwa siku 1-5 

Kiwango cha juu: Kiwango cha 5 - Kuondoshwa kwa muda wa siku 6 - 10 na mkataba 

MATOKEO KWA SHULE YA KATIKATI/YA UPILI: 

Kiwango cha chini:  Kiwango cha 1 - Mkutano 

Kiwango cha 2 - Mikakati (angalia kurasa za 52-53) 

Kiwango cha 3 - Kuondoshwa darasani kwa siku 1-3 

Kiwango cha 4 - Kuondoshwa kwa siku 1-5 

Kiwango cha 5 – Kuondoshwa kwa muda wa siku 6-10 na mkataba 

Kiwango cha 6 – Kuondoshwa kwa Muda Mrefu 

Kiwango cha juu: Kiwango cha 7 – Kufukuzwa shule kabisa 
Lazima kuondoshwa kwa siku 10 kuzingatiwe na mchakato yakinifu ufanyike kwa Kiwango cha 6-7. 

 

 

17. TABIA NJE YA SAA ZA SHULE AU MBALI NA SHULE 

 

Yafuatayo yanatumika kwa tabia ya mwanafunzi ikiwemo tabia ambayo inafanyika nje ya saa za shule; nje ya rasilimali au 

usafiri wa shule au wilaya; wakati wa siku za masomo ya mtandaoni, wikendi, likizo na mapumziko ya shule; na bila 

matumizi ya teknolojia, programu na mitandao inayomilikiwa na wilaya. 

 
A. Mienendo Mibaya Nje ya Kampasi 

 

Wanafunzi hawatashiriki katika tabia yoyote ya nje ya kampasi ambayo inaweza kusababisha mwanafunzi kushtakiwa 

kwa uhalifu (au kushtakiwa kama uhalifu kama imefanywa na mtu mzima) na ambayo inafanya uwepo unaoendelea wa 

mwanafunzi shuleni kuwa hatari inayowezekana kwa watu au rasilimali shuleni au ambayo inatatiza mchakato wa elimu. 

B. Udhalimu wa mtandaoni 

Udhalimu wa mtandaoni hutumika kwa mawasiliano ya elektroniki, iwe kitendo hicho cha eleketroniki kilifanyika katika 

majengo ya shule au na kifaa cha shule au la, ikiwa mawasiliano hayo ya elektroniki: 

(1) yameelekezwa hasa kwa wanafunzi au wafanyakazi wa shule; 

(2) yamekusudiwa kwa nia mbaya kutishia usalama wa wale waliotajwa au kutatiza pakubwa shughuli za kawaida za shule; 

na 

(3) yanaunda hofu kubwa ya kuwadhuru wanafunzi au wafanyakazi wa shule au rasilimali au yana uwezekano wa 

kufanikiwa kufanya hivyo. 

 

Mawasiliano  ya elektroniki hujumuisha lakini hayajakomea kwa uhamisho wowote wa ishara, mawimbi, maandishi, picha, 

sauti, data au ujasusi wa aina yoyote unaopitishwa wote au kwa sehemu kupitia nyaya, redio, sumakuumeme, elektroniki 

ya picha au mfumo ulioboreshwa wa picha. 

  



 

44 

MATOKEO KWA SHULE YA MSINGI: 

Kiwango cha chini: Kiwango cha 4 - Kuondoshwa kwa siku 1-5 

Kiwango cha juu: Kiwango cha 5 - Kuondoshwa kwa muda wa siku 6 - 10 na mkataba 

MATOKEO KWA SHULE YA KATIKATI/YA UPILI: 

Kiwango cha chini: Kiwango cha 5 – Kuondoshwa kwa muda wa siku 6-10 na mkataba 

Kiwango cha 6 – Kuondoshwa kwa Muda Mrefu 

Kiwango cha juu: Kiwango cha 7 – Kufukuzwa shule kabisa 

Lazima kuondoshwa kwa siku 10 kuzingatiwe na mchakato yakinifu ufanyike kwa 

Kiwango cha 6-7. 

 

KUMBUKA: Mwanafunzi anayejaribu kusajiliwa/kusajiliwa upya shuleni ambaye anaweza kuwa ameshtakiwa kwa 

uhalifu au makosa ya jinai kama ilivyofafanuliwa na  O.C.G.A. § 15-11-63 lazima aelekezwe moja kwa moja kwa Idara 

ya Mahusiano ya Wanafunzi na afuate Itifaki ya Mpango wa Mwanafunzi kama ilivyoelezewa kwenye kurasa 59-60. 

 

18. KUCHEZA KAMARI 

 

Wanafunzi hawatashiriki katika vitendo vya kucheza kamari ambavyo vinajumuisha, lakini havijakomea kwa, kucheza kamari 

ya pesa au vitu vingine kwenye michezo ya kadi, michezo ya dadu, au matokeo ya michezo au shughuli, na/au umiliki wa 

nyenzo au vifaa vya kamari. 

 

MATOKEO KWA SHULE YA MSINGI: 

Kiwango cha chini: Kiwango cha 2 - Mikakati (angalia kurasa za 52-53) 

Kiwango cha 3 - Kuondoshwa darasani kwa siku 1-3 

Kiwango cha 4 - Kuondoshwa kwa siku 1-5 

Kiwango cha juu: Kiwango cha 5 – Kuondoshwa kwa muda wa siku 6-10 na mkataba 

MATOKEO KWA SHULE YA KATIKATI/YA UPILI: 

Kiwango cha chini: Kiwango cha 2 - Mikakati (angalia kurasa za 52-53) 

Kiwango cha 3 - Kuondoshwa darasani kwa siku 1-3 

Kiwango cha 4 - Kuondoshwa kwa siku 1-5 

Kiwango cha 5 – Kuondoshwa kwa muda wa siku 6-10 na mkataba 

Kiwango cha 6 – Kuondoshwa kwa Muda Mrefu 

Kiwango cha juu: Kiwango cha 7 – Kufukuzwa shule kabisa 
Lazima kuondoshwa kwa siku 10 kuzingatiwe na mchakato yakinifu ufanyike kwa Kiwango cha 6-7. 

 

 

19. UKIUKAJI WA KURUDIA/UTOVU WA KUDUMU WA NIDHAMU/UKIUKAJI WA MAJARIBIO 

 

A. Ukiukaji wa Kurudia/Utovu wa Kudumu wa Nidhamu 
Wanafunzi hatawashiriki katika tabia ambayo inarudia kusumbua au kutatiza mchakato wa elimu, shughuli za kawaida za 

shule, shughuli za shule, basi za shule, au shughuli nyingine za shule ambayo ni sehemu ya ukiukaji wa KANUNI YA 

MAADILI MEMA YA WANAFUNZI WA DCSD. "Mwanafunzi ambaye ana tatizo la kudumu la utovu wa nidhamu" 

hufafanuliwa kama mwanafunzi anayeonyesha mtindo wa tabia za utovu wa nidhamu ambazo hutatiza mchakato wa 

kusoma wa wanafunzi karibu na yeye. Hii inaweza kuonyeshwa na ukiukaji wa kurudia wa KANUNI YA MAADILI MEMA 

YA WANAFUNZI WA DCSD, lakini inaweza pia kuonyeshwa na tabia nyingine za mwanafunzi. Kabla mwanafunzi aweze 

kushtakiwa kwa ukiukaji, lazima mwanafunzi apewe onyo kuhusu matokeo yanayowezekana na awe na rufaa tatu 

zilizoandikwa ikiwa ni pamoja na, lakini haijakomea kwa mshauri wa shule, mhudumu wa kijamii wa shule, na/au 

mfanyakazi anayefaa wa rasilimali. Kwa kuongezea, ni lazima wazazi/walezi waarifiwe kuhusu utovu huu wa nidhamu, 

wapewe nafasi ya kufuatilia mtoto wao shuleni, na wapewe nafasi ya kushiriki katika kukuza mpango wa marekebisho ya 

tabia ya mwanafunzi.  

 

Wakati mwanafunzi anatambuliwa kuwa na Tatizo la Kudumu la Utovu wa Nidhamu: 

1. Mwalimu Mkuu atamwarifu mzazi au mlezi wa mwanafunzi kuhusu tatizo la nidhamu kwa simu NA, kwa barua 

iliyothibitishwa au ya kitengo cha kwanza au uwasilishaji kulingana na sheria; NA 

2. Mzazi au mlezi ataalikwa kumfuatilia mwanafunzi darasani; NA 

3. Angalau mmoja wa wazazi au walezi anapaswa kuombwa kuhudhuria mkutano na mwalimu mkuu au mwakilishi 

wake ili kupanga mpango wa hatua za kinidhamu na urekebishaji tabia/mkataba wa majaribio; NA 

4. Kabla mwanafunzi aweze kushtakiwa kwa ukiukaji wa sehemu hii ni lazima shule ithibitishe zaidi kwamba 

mwanafunzi ameonywa kuhusu matokeo yanayowezekana ya tabia hiyo yake ya kudumu, kwamba mpango wa nidhamu 

na wa hatua za marekebisho umetekelezwa kabla ya ukiukaji (au thibitisho kwamba mzazi au mlezi hakushirikiana 

katika mchakato huu), na msaada umetolewa kwa mwanafunzi na angalau rufaa tatu tofauti kwa rasilimali tatu tofauti: 

washauri wa shule, wafanyakazi wa jamii, washauri, RTI/SST, Misaada ya Kukukuza Tabia Nzuri, Taratibu za 

Urejeshaji, GRIP, POINTS au njia nyingine za uingiliaji kati katika mpango wa tabia wa mwanafunzi; NA 
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5. Kabla mwanafunzi yeyote wa tatizo la kudumu la utovu wa nidhamu kuruhusiwa kurudi baada ya kuondoshwa kwa 

muda au kufukuzwa kabisa, shule ambayo mwanafunzi anapaswa kusajiliwa upya inapaswa kuomba kwa simu na kwa 

barua iliyothibitishwa au barua ya kitengo cha kwanza kwamba angalau mzazi au mlezi mmoja (1) apange na ahudhurie 

mkutano na mwalimu mkuu au mwakilishi ili kupanga mpango wa nidhamu na marekebisho ya tabia/mkataba wa 

majaribio. Kwa uamuzi wa mwalimu mkuu au mwakilishi, mwalimu, mshauri, au mtu mwingine anaweza kuhudhuria 

mkutano. Mwalimu mkuu ataandika mkutano huo kwenye faili ya kudumu ya mwanafunzi. Kushindwa kwa mzazi au 

mlezi kuhudhuria mkutano huo hakutamzuia mwanafunzi kusajiliwa upya shuleni. 

MATOKEO KWA SHULE YA MSINGI: 

Kiwango cha chini: Kiwango cha 3 - Kuondoshwa darasani kwa siku 1-3 

Kiwango cha 4 - Kuondoshwa kwa siku 1-5 

Kiwango cha juu: Kiwango cha 5 – Kuondoshwa kwa muda wa siku 6-10 na mkataba 

MATOKEO KWA SHULE YA KATIKATI/YA UPILI: 

Kiwango cha chini: Kiwango cha 3 - Kuondoshwa darasani kwa siku 1-3 

Kiwango cha 4 - Kuondoshwa kwa siku 1-5 

Kiwango cha 5 – Kuondoshwa kwa muda wa siku 6-10 na mkataba 

Kiwango cha 6 – Kuondoshwa kwa Muda Mrefu 

Kiwango cha juu: Kiwango cha 7 – Kufukuzwa shule kabisa 
Lazima kuondoshwa kwa siku 10 kuzingatiwe na mchakato yakinifu ufanyike kwa Kiwango cha 6-7. 

 

 

B. Ukiukaji wa Majaribio ya Shule ya Ndani na/au Wilaya Nzima 

Wanafunzi hawatapuuza kanuni za Wilaya na za shule ya ndani wakiwa katika majaribio ya shule ya ndani au ya Wilaya 

Nzima. Kushindwa kufuata kanuni zote za Wilaya na shule ya ndani kunaweza kusababisha kuondoshwa kwa muda mrefu 

au kufukuzwa kabisa. 

 

MATOKEO KWA SHULE YA MSINGI/KATIKATI/YA UPILI: 

Kiwango cha chini: Kiwango cha 3 - Kuondoshwa darasani kwa siku 1-3 

Kiwango cha 4 - Kuondoshwa kwa siku 1-5 

Kiwango cha 5 – Kuondoshwa kwa muda wa siku 6-10 na mkataba 

Kiwango cha 6 – Kuondoshwa kwa Muda Mrefu 

Kiwango cha juu: Kiwango cha 7 – Kufukuzwa shule kabisa 
Lazima kuondoshwa kwa siku 10 kuzingatiwe na mchakato yakinifu ufanyike kwa Kiwango cha 6-7. 

 

20. UEGESHAJI WA MAGARI NA MAKOSA YA TRAFIKI 

 

Wanafunzi hawapaswi kukiuka maelezo ya uegeshaji wa magari na ya trafiki ikiwa wanaendesha gari kwenda shuleni. 

Wanafunzi wanaoamua kuegesha magari kwenye rasilimali ya shule lazima wanunue kibali cha kuegesha gari, waonyeshe 

kibandiko kwenye gari lao, waegeshe eneo lao lililoteuliwa, na watii masharti yote ya kuegesha magari na trafiki yaliyotolewa 

na shule au Wilaya ya Shule. Kuegesha kwenye rasilimali ya shule bila kibali au na kibali kilichoisha muda wake, kushiriki 

katika kuendesha gari vibaya au karibu na rasilimali ta shule au karibu na basi ya shule, au kushindwa kutii masharti yote ya 

kuegesha magari na trafiki yaliyotolewa na Shule au Wilaya Shule itakuwa ni ukiukaji wa KANUNI YA MAADILI MEMA YA 

WANAFUNZI WA DCSD. Vibali vya kuegesha magari lazima vibadilishwe baada ya muda wake kuisha. 
 

MATOKEO KWA SHULE YA YA UPILI:  

Kiwango cha chini: Kiwango cha 2 - Mikakati (angalia kurasa za 52-53) 

Kiwango cha 3 - Kuondoshwa darasani kwa siku 1-3 

Kiwango cha 4 - Kuondoshwa kwa siku 1-5 

Kiwango cha 5 – Kuondoshwa kwa muda wa siku 6-10 na mkataba 

Kiwango cha 6 – Kuondoshwa kwa Muda Mrefu 

Kiwango cha juu: Kiwango cha 7 – Kufukuzwa shule kabisa 
Lazima kuondoshwa kwa siku 10 kuzingatiwe na mchakato yakinifu ufanyike kwa Kiwango cha 6-7. 

 

KUMBUKA: Adhabu inaweza kujumuisha kubatilishwa kwa kibali cha kuegesha gari au kuvutwa kwa gari na 

kuondolewa kampasi kwa gharama ya mwanafunzi. 
 

21. KUZURURA AU KWENDA KATIKA KAMPASI YOYOTE YA SHULE BILA IDHINI/KUINGIA BILA 

RUHUSU/KUVUNJA NA KUINGIA NDANI 

 

Wanafunzi hawataingia kwenye majengo ya shule isipokuwa shule yao wenyewe, isipokuwa kuwe na kibali cha mapema kutoka 

kwa msimamizi au shule inayotembelewa, au isipokuwa shule iwe imepanga hafla inayohusiana na shule, kama vile shughuli 
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ya elimu au ya riadha. Mwanafunzi hataingia au kusalia katika jengo lolote la shule au wilaya siku za wikendi au baada ya saa 

za shule bila idhini au ruhusa. 
 

KUMBUKA: Mwanafunzi anapokataa kuondoka kwenye rasimili yoyote ya shule na/au arejee kwenye rasilimali 

yoyote ya shule baada ya kuagizwa na mfanyakazi wa shule au mhudumu wa kutekeleza sheria kuondoka kwenye 

rasilimali, mwanafunzi atakuwa amekiuka sehemu hii na suala hilo linaweza kushughulikiwa na watekelezaji sheria. 

 

MATOKEO KWA SHULE YA MSINGI: 

Kiwango cha chini: Kiwango cha 1 - Mkutano 

Kiwango cha 2 - Mikakati (angalia kurasa za 52-53) 

Kiwango cha 3 - Kuondoshwa darasani kwa siku 1-3 

Kiwango cha 4 - Kuondoshwa kwa siku 1-5 

Kiwango cha juu: Kiwango cha 5 - Kuondoshwa kwa muda wa siku 6 - 10 na mkataba 

MATOKEO KWA SHULE YA KATIKATI/YA UPILI: 

Kiwango cha chini:  Kiwango cha 2 - Mikakati (angalia kurasa za 52-53) 

Kiwango cha 3 - Kuondoshwa darasani kwa siku 1-3 

Kiwango cha 4 - Kuondoshwa kwa siku 1-5 

Kiwango cha 5 – Kuondoshwa kwa muda wa siku 6-10 na mkataba 

Kiwango cha 6 – Kuondoshwa kwa Muda Mrefu 

Kiwango cha juu: Kiwango cha 7 – Kufukuzwa shule kabisa 
Lazima kuondoshwa kwa siku 10 kuzingatiwe na mchakato yakinifu ufanyike kwa Kiwango cha 6-7. 

 

22. KUTOA MAELEZO YA UONGO 

 

Wanafunzi hawatashiriki katika tendo la kutoa maelezo ya uongo ikiwa ni pamoja na, lakini hayajakomea kwa, kughushi rekodi 

za shule, kugushi saini, kutoa taarifa za uongo, kwa walimu, wasimamizi au wahudumu wengine wa Wilaya ya Shule, 

kudanganya, kutoa hongo, au kutumia kitambulisho au nenosiri lisiloidhinishwa la mtumiaji wa kompyuta. Wanafunzi 

wamepigwa marufuku dhidi ya kutoa maelezo ya uongo, ya kupotosha, kusahau au kuripoti kimakosa kwa mamlaka ya 

kisheria, walimu, wasimamizi au mhudumu mwingine wa Wilaya ya Shule kuhusiana na matukio ya tabia isiyofaa kwa 

mwalimu, msimamizi, au mfanyakazi mwingine wa Wilaya Shule. 

 

MATOKEO KWA SHULE YA MSINGI: 

Kiwango cha chini: Kiwango cha 1 - Mkutano 

Kiwango cha 2 - Mikakati (angalia kurasa za 52-53) 

Kiwango cha 3 - Kuondoshwa darasani kwa siku 1-3 

Kiwango cha 4 - Kuondoshwa kwa siku 1-5 

Kiwango cha juu: Kiwango cha 5 - Kuondoshwa kwa muda wa siku 6-10 na mkataba 

MATOKEO KWA SHULE YA KATIKATI/YA UPILI: 

Kiwango cha chini: Kiwango cha 2 - Mikakati (angalia kurasa za 52-53) 

Kiwango cha 3 - Kuondoshwa darasani kwa siku 1-3 

Kiwango cha 4 - Kuondoshwa kwa siku 1-5 

Kiwango cha 5 – Kuondoshwa kwa muda wa siku 6-10 na mkataba 

Kiwango cha 6 – Kuondoshwa kwa Muda Mrefu 

Kiwango cha juu: Kiwango cha 7 – Kufukuzwa shule kabisa 

 
Lazima kuondoshwa kwa siku 10 kuzingatiwe na mchakato yakinifu ufanyike kwa Kiwango cha 6-7. 

 

23. MWENENDO MBAYA WA JUMLA WA KINGONO/UNYANYASAJI WA KINGONO/KUPIGWA KWA 

SABABU YA NGONO 

 

Wanafunzi hawatashiriki katika mgusano wowote usiofaa wa kimwili wa aina yoyote. Kosa hili linapiga marufuku mahusiano 

ya kingono kati ya wanafunzi au kati ya wafanyakazi wa Wilaya ya Shule au wageni kwenye rasilimali ya shule au katika 

shughuli au tukio lolote la shule, ikiwa ni pamoja na, lakini haijakomea kwa, idhini ya kingono, kutokuwa na idhini ya kingono, 

unyanyasaji wa kingono, maoni au utongozaji wa kingono, maombi ya mapendeleo ya kingono na/au uchi. 

 

Ripoti au malalamiko ya unyanyasaji wa kijinsia chini ya Kichwa cha IX inapaswa kuripotiwa mara moja kwa mkuu wa shule 

au mratibu wa Kichwa cha IX kulingana na Sera ya Wilaya JCAC. Maelezo ya ziada kuhusu anwani na ripoti za Wilaya za 

Kichwa cha IX, malalamiko rasmi na taratibu za uchunguzi zinaweza kupatikana katika: 

https://www.dekalbschoolsga.org/hr/employee-relations/ na kwa kutuma barua pepe kwa 

titleixcoordinator@dekalbschoolsga.org. 

 

https://www.dekalbschoolsga.org/hr/employee-relations/
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A. Mwenendo Mbaya Wa Jumla Wa Kingono 
Wanafunzi hatawashiriki katika shughuli yoyote ya kingono, kuonyesha sehemu zozote nyeti za mwili, kushiriki katika 

maonyesho yoyote yasiofaa ya umma ya mahaba, tabia mbaya (k.m. i.e. “moon”), n.k. 

 

B. Unyanyasaji wa Kingono 

Wanafunzi hawatashiriki katika maoni yoyote ya kingono au maoni yoyote yasiotakikana yanayoelekezwa au 

yasiolekezwa kwa watu, kugusana kimwili, maombi ya kingono au kukiuka Sera ya Unyanyasaji wa Kimapenzi wa 

Wilaya. 

 

Ripoti au malalamiko ya unyanyasaji wa kijinsia chini ya Kichwa cha IX inapaswa kuripotiwa mara moja kwa mkuu wa 

shule au mratibu wa Kichwa cha IX kulingana na Sera ya Wilaya JCAC. Maelezo ya ziada kuhusu anwani na ripoti za 

Wilaya za Kichwa cha IX, malalamiko rasmi na taratibu za uchunguzi zinaweza kupatikana katika: 

https://www.dekalbschoolsga.org/hr/employee-relations/ na kwa kutuma barua pepe kwa 

titleixcoordinator@dekalbschoolsga.org. 

 

C. Ugoni au Shambulizi la Kingono 

Wanafunzi hawatashiriki katika tabia yoyote isiostahili ikiwemo, lakini haijakomea kwa, ubakaji, kumbaka mtoto, 

kupapasa, kumsumbua mtoto kingono, ulawiti, kugusa sehemu nyeti za mtu mwingine bila kibali cha mtu huyo au makosa 

mengine yaliyoangaziwa katika kanuni ya Georgia, sura ya 16, Kichwa cha 6. 

 

MATOKEO KWA SHULE YA MSINGI: 

Kiwango cha chini: Kiwango cha 3 - Kuondoshwa darasani kwa siku 1-3 

Kiwango cha 4 - Kuondoshwa kwa siku 1-5 

Kiwango cha juu: Kiwango cha 5 – Kuondoshwa kwa muda wa siku 6-10 na mkataba 

MATOKEO KWA SHULE YA KATIKATI/YA UPILI: 

Kiwango cha chini: Kiwango cha 2 - Mikakati (angalia kurasa za 52-53) 

Kiwango cha 3 - Kuondoshwa darasani kwa siku 1-3 

Kiwango cha 4 - Kuondoshwa kwa siku 1-5 

Kiwango cha 5 – Kuondoshwa kwa muda wa siku 10 na mkataba 

Kiwango cha 6 – Kuondoshwa kwa Muda Mrefu 

Kiwango cha juu: Kiwango cha 7 – Kufukuzwa shule kabisa 
Lazima kuondoshwa kwa siku 10 kuzingatiwe na mchakato yakinifu ufanyike kwa Kiwango cha 6-7. 

 
 

24. UKIUKAJI WA KADI YA UTAMBULISHO YA MWANAFUNZI 

 

Wanafunzi hawatakuwa katika maeneo ya shule au kuhudhuria tukio lolote la shule bila kitambulisho sahihi cha mwanafunzi. 

Ikihitajika na shule ya ndani, ni lazima wanafunzi wa shule ya upili ya Kaunti ya DeKalb wabebe kadi za utambulisho wakiwa 

kwenye rasilimali ya shule na katika tukio lolote la shule. Mtu anayeshukiwa kuwa si mwanafunzi na hana kadi ya utambulisho 

ataulizwa aondoke kwenye maeneo ya shule, polisi wanaweza kusaidia ikihitajika. Wanafunzi ambao hawamiliki kadi zao za 

utambulisho wanakiuka sehemu hii. Lazima wanafunzi walipie kubadilishwa kwa kadi za utambulisho. 
 

MATOKEO KWA SHULE YA MSINGI: 

Kiwango cha chini: Kiwango cha 1 - Mkutano 

Kiwango cha 2 - Mikakati (angalia kurasa za 52-53) 

Kiwango cha juu: Kiwango cha 3 - Kuondoshwa darasani kwa siku 1-3 

MATOKEO KWA SHULE YA KATIKATI/YA UPILI: 

Kiwango cha chini: Kiwango cha 1 - Mkutano 

Kiwango cha 2 - Mikakati (angalia kurasa za 52-53) 

Kiwango cha 3 - Kuondoshwa darasani kwa siku 1-3 

Kiwango cha 4 - Kuondoshwa kwa siku 1-5 

Kiwango cha juu: Kiwango cha 5 - Kuondoshwa kwa muda wa siku 6 - 10 na mkataba 

 

 

 

 

25. UKIUKAJI WA KANUNI YA MAVAZI YA WANAFUNZI 

 

Wanafunzi hawapaswi kuvaa isivyofaa au kuvaa nguo zozote zinazofanana na mavazi yaliyo kinyume na sheria (k.m., fulana 

za kukinga risasi n.k.) katika  uwanja wa shule au katika matukio ya shule. Wanafunzi WOTE wanatarajiwa kuvaa vizuri na 

kufuata kanuni ya mavazi ya wanafunzi inayopatikana kwenye ukurasa wa 80 ya kijitabu hiki na mahitaji mengine ya ziada 

yaliyoorodheshwa katika masharti ya shule. 

https://www.dekalbschoolsga.org/hr/employee-relations/


 

48 

 

Adhabu zifuatazo zitatumika kwa makosa YOTE ya ukiukaji wa kanuni ya mavazi ya wanafunzi: 
 

Idadi ya Makosa Hatua za Shule 

Kosa la Kwanza 
Kukemewa, kuwasiliana na mzazi na Kuondoshwa darasani 

(ISS) hadi mwisho wa siku au urekebishaji wa kosa hilo 

Kosa la Pili Mkutano wa Wazazi na siku mbili (2) za ISS 

Kosa la Tatu 

Wasiliana na wazazi, hadi siku kumi (10) za ISS, majaribio ya 

ndani na/au mzazi kuhudhuria na mwanafunzi kuhusiana na 

ISS. Ukiukaji wa mara kwa mara wa matarajio haya 

utasababisha kushtakiwa kwa kosa la #19a – Ukiukaji wa 

Kurudia wa Kanuni za Shule - na kuelekezwa kwa mpangilio 

mbadala baada ya kupatikana kwa ukiukaji kwa kuonyesha 

ushahidi katika mchakato yakinifu wa Wilaya. 

 

26. HATUA ZISIZO SALAMA 

 

Wanafunzi hawatafanya kitendo chochote ambacho kina uwezo wa kusababisha hatari au madhara ya kimwili kwao au kwa 

wengine, kama vile kushuka kutoka kwa basi la shule linaloenda, kushuka kutoka kwa basi kwa kutumia njia ya dharura (wakati 

hakuna hali ya dharura), kujaribu kuwakwepa maafisa wa shule kwa kukimbia katika maegesho ya magari au eneo lolote lenye 

trafiki, kupanda paa la jengo, kuwa katika maeneo ya ujenzi, vyumba vya kuchemsha maji, darini au mashimo ya lifti, kurusha 

ngumi zozote za mtindo wa knockout kwa mtu asiyetarajia, kushindwa kuvalia Bidhaa za Kujikinga (PPE) inapohitajika, au 

kitendo chochote ambacho kina uwezo wa madhara ya kimwili kwako au kwa wengine. Kanuni hii itatumika tu wakati tabao 

hiyo isio salama haitimizi viwango vya ukiukaji mwingine wowote. 

 

MATOKEO KWA SHULE YA MSINGI/KATIKATI/YA UPILI: 

Kiwango cha chini: Kiwango cha 5 – Kuondoshwa kwa muda wa siku 6-10 na mkataba 

Kiwango cha 6 – Kuondoshwa kwa Muda Mrefu 

Kiwango cha juu: Kiwango cha 7 – Kufukuzwa shule kabisa 
Lazima Kuondoshwa kwa muda wa siku 10 kuzingatiwe na mchakato yakinifu ufanyike kwa Kiwango cha 6-7 
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Matarajio ya Basi ya Kuwasafirisha Wanafunzi wa Wilaya ya Shule za Jimbo la DeKalb 

 
 

BASI KUWA SALAMA WAJIBIKA KUWA NA HESHIMU 

Kusubiri Basi 

 

Simama kando ya 

barabara 

 

Kuwa mwangalifu 

kuhusu trafiki 

 

Subiri Maelekezo ya 

Dereva 

Wasili dakika 10 mapema 

 

Panga laini inavyofaa 

 

Subiri kwa utulivu na kwa 

mpangilio unaofaa 

Weka mikono, miguu na 

vitu karibu na wewe na 

mbali na njia 

 

Kaa mbali na mali ya 

kibinafsi  

Kuingia kwenye Basi 

 

Ruhusu basi kusimama 

kabisa 

 

Panda basi kwa mpangilio 

unaofaa 

 

Shikilia ngazi 

Kaa haraka 

 

Salia umeketi chini 

Msalimie dereva wabasi 

 

Waheshimu wengine na 

mali yao 

 

Tumia sauti ndogo 

Kuabiri Basi 

 

Salia umeketi chini kila 

wakati 

 

Weka vijia na milango ya 

dharura ikiwa wazi 

 

Weka vitu ndani ya basi 

 

Kuwa mtulivu 

mnapovuka reli 

Weka chakula na vinywaji 

ndani ya mfuko wako 

 

Weka basi ikiwa safi 

 

Fuata maagizo ya Dereva 

 

Jifunze kuwa na mwenendo 

wa utaratibu 

Weka mikono, miguu na 

vitu karibu na wewe na 

mbali na njia 

 

Omba ruhusa ya kufungua 

madirisha 

 

Tumia lugha na mada 

zinazofaa 

Kutoka kwenye Basi 

 

Salia umeketi chini hadi 

basi isimame 

 

Ondoka kwenye basi kwa 

mpangilio unaofaa  

 

Vuka mbele ya basi 

Shikilia ngazi 

Shukia katika kituo chako 

cha basi 

 

Beba mizigo yako 

 

Ondoka kwenye kituo cha 

basi kwa mpangilio unaofaa 

Weka umbali kiasi kati 

yako na mtu aliye mbele 

yako  

 

Tumia sauti ndogo 

Kuhamishwa kwenye 

Basi 

 

Kuwa mtulivu 

 

Sikiliza maagizo ya 

Derevva  

 

Acha vitu zako kwenye 

basi 

Fuata maagizo ya Dereva 

Wasaidie wengine 

ikiwezekana 

Toka kwa haraka na kwa 

usalama  
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SHERIA ZA BASI NA KITUO CHA BASI 

 

Wanafunzi wanatarajiwa kufuata sheria zifuatazo na kuonyesha heshima kwenye basi na kwenye kituo cha basi. 

 

KATIKA KITUO CHA BASI  

 Wasili katika kituo cha basi dakika kumi (10) kabla ya basi kukuchukua 

 Simama kando ya barabara au kwenye kona ya barabara karibu na lijamu 

 Kaa mbali na mali ya kibinafsi 

 Usisime kwenye sehemu ya barabara iliyohifadhiwa magari 

 Kuwa na heshima na uzingatie trafiki 

 Subiri kwa utulivu na kwa mpangilio unaofaa 

 

WAKATI BASI INAPOWASILI 

 Ruhusu basi kusimama kabisa 

 Panda kwa utulivu na kwa mpangilio unaofaa 
 

KWENYE BASI 

 Salia umeketi chini nyakati zote hadi wakati wa kushuka basi 

 Salia kimya wakati mnavuka reli 

 Shirikiana na dereva na ujifunze kuwa na mwenendo wa utaratibu 

 Usiwadhalimu, kuwanyanyasa au kuwadhalilisha wanafunzi wengine 

 Hakuna kutumia maneno machafu au kuwa na tabia chafu 

 Hakuna kuvuta sigara 

 Hakuna kula au kunywa 

 Hakuna uharibifu 

 Hakuna sehemu za mwili nje ya basi 

 Hakuna redio, kanda, au vifaa vya sauti/video vya elektroniki bila vifaa vya masikio 

 Hakuna matumizi ya simu za mkononi wakati wowote ule 

 Hakuna wanyama hai 

 Hakuna kubeba vitu zisizo salama au silaha 

 Hakuna kurusha vitu kutoka kwenye basi au kwenye basi 

 

KUSHUKA BASI 

 Saliia umeketi chini hadi basi isimame kabisa 

 Ondoka kwenye basi kwa mpangilio unaofaa 

 Shukia katika kituo chako cha basi 

 Pita mbele ya basi 

 Ondoka kwenye kituo cha basi kwa mpangilio unaofaa 

 

Ukiukaji unaofanyika unaohusisha basi ya shule na/au matukio ambayo yanafanyika wakati wanafunzi wako njiani kwenda au kurudi 

kutoka shuleni, iwe katika kituo cha basi au mitaa iliyo karibu unaweza kusababisha shule kuingilia kati moja kwa moja. (Angalia 

Tathmini ya Basi Ukurasa wa 51) 
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TATHMINI YA BASI KWA WANAFUNZI WOTE 
 

TABIA ISIOFAA AU UKIUKAJI 

WA KANUNI ZA BASI 
Kosa la Kwanza Kosa la Pili Kosa la Tatu 

Kosa la Nne na 

Makosa 

Yanayofuata 

Kuchelewesha ratiba ya basi Kiwango cha 1 (Zote) Kiwango cha 2 (Zote) Kiwango cha 3 (Zote) Kiwango cha 4 (Zote) 

Kutoketi kwenye kiti Kiwango cha 1 (Zote) Kiwango cha 2 (Zote) Kiwango cha 3 (Zote) Kiwango cha 4 (Zote) 

Kucheza redio, kanda, CD, IPOD, MP3 

bila vifaa vya masikio 
Kiwango cha 1 (Zote) Kiwango cha 2 (Zote) Kiwango cha 3 (Zote) Kiwango cha 4 (Zote) 

Kutatiza basi (Kelele Kupita Kiasi) Kiwango cha 1 (Zote) Kiwango cha 2 (Zote) Kiwango cha 3 (Zote) Kiwango cha 4 (Zote) 

Kutumia lugha isiyofaa (Kulaani, kuita 

mwanafunzi au mtu mzima majina) 
Kiwango cha 1 (Zote) Kiwango cha 2 (Zote) Kiwango cha 3 (Zote) Kiwango cha 4 (Zote) 

Udhalimu / Unyanyasaji / Ubaguzi / 

Udhalilishaji 
Kiwango cha 2 (Zote) Kiwango cha 3 (Zote) 

Shule Mbadala* 
(MS/HS) 

Shule Mbadala* 
(MS/HS) 

Kuwagonga wanafunzi wengine Kiwango cha 2 (Zote) Kiwango cha 3 (Zote) Kiwango cha 4 (Zote) Kiwango cha 5 (Zote) 

Kurusha vitu ndani ya basi Kiwango cha 2 (Zote) Kiwango cha 3 (Zote) Kiwango cha 4 (Zote) Kiwango cha 4 (Zote) 

Kurusha vitu nje ya dirisha la basi (Bila 

kuharibu mali) 
Kiwango cha 2 (Zote) Kiwango cha 3 (Zote) Kiwango cha 4 (Zote) Kiwango cha 4 (Zote) 

Uharibifu 
(Hujumuisha uharibifu unaosababishwa na vitu 

kurushwa nje ya basi) Hasara chini ya $100 

Kiwango cha 4 (Zote) 

Hasara chini ya $100 
Kiwango cha 5 (Zote) 

Kiwango cha 5 (ES) 

Kiwango cha 6 (MH) 

Kiwango cha 5 (ES) 

Kiwango cha 6 (MH) 

Kupigana (HAKUNA MAENEO YA 

KUPIGANA) 
Kiwango cha 4 (ES) 

Kiwango cha 5 (MH) 

Kiwango cha 5 (ES) 

Kiwango cha 6 (MH) 

Kiwango cha 5 (ES) 

Kiwango cha 6 (MH) 

Kiwango cha 5 (ES) 

Kiwango cha 6 (MH) 

Kukiuka sera ya pombe / dawa za kulevya 
(Umiliki/Matumizi) 

Kiwango cha 5 (Zote) 
Kiwango cha 5 (ES) 
Kiwango cha 6 (MH) 

Kiwango cha 5 (ES) 
Kiwango cha 6 (MH) 

Kiwango cha 5 (ES) 
Kiwango cha 6 (MH) 

Kukiuka sera ya pombe/dawa za kulevya 
(Usambazaji) 

Kiwango cha 5 (ES) 

Kiwango cha 6 (MH) 

Kiwango cha 5 (ES) 

Kiwango cha 6 (MH) 

Kiwango cha 5 (ES) 

Kiwango cha 6 (MH) 

Kiwango cha 5 (ES) 

Kiwango cha 6 (MH) 

Uharibifu 

(Hujumuisha uharibifu unaosababishwa na 

vitu kurushwa nje ya basi) Hasara zaidi ya 

$100 

Kiwango cha 5 (ES) 

Kiwango cha 6 (MH) 

Hasara zaidi ya $100 

Kiwango cha 5 (ES) 

Kiwango cha 6 (MH) 

Kiwango cha 5 (ES) 

Kiwango cha 6 (MH) 

Kiwango cha 5 (ES) 

Kiwango cha 6 (MH) 

Kutoka kwa kutumia njia ya dharura 

njiani 

Kiwango cha 5 (ES) 
Kiwango cha 6 (MH) 

Kiwango cha 5 (ES) 
Kiwango cha 6 (MH) 

Kiwango cha 5 (ES) 
Kiwango cha 6 (MH) 

Kiwango cha 5 (ES) 
Kiwango cha 6 (MH) 

Shambulio 
Kiwango cha 5 (ES) 
Kiwango cha 6 (MH) 

Kiwango cha 5 (ES) 
Kiwango cha 6 (MH) 

Kiwango cha 5 (ES) 
Kiwango cha 6 (MH) 

Kiwango cha 5 (ES) 
Kiwango cha 6 (MH) 

Mashambulizi Mbalimbali (Shambulio la 

kimwili na wanafunzi 2 au zaidi 

wanaoshirikiana)  

Kiwango cha 5 (ES) 

Kiwango cha 6 (MH) 

Kiwango cha 5 (ES) 

Kiwango cha 6 (MH) 

Kiwango cha 5 (ES) 

Kiwango cha 6 (MH) 

Kiwango cha 5 (ES) 

Kiwango cha 6 (MH) 

Kuchochea Msukosuko/Fujo 
Kiwango cha 5 (ES) 

Kiwango cha 6 (MH) 

Kiwango cha 5 (ES) 

Kiwango cha 6 (MH) 

Kiwango cha 5 (ES) 

Kiwango cha 6 (MH) 

Kiwango cha 5 (ES) 

Kiwango cha 6 (MH) 

Umiliki wa Silaha, kando na Bunduki 
Kiwango cha 5 (ES) 

Kiwango cha 6 (MH) 

Kiwango cha 5 (ES) 

Kiwango cha 7 (MH) 

Kiwango cha 5 (ES) 

Kiwango cha 7 (MH) 

Kiwango cha 5 (ES) 

Kiwango cha 7 (MH) 

Umiliki wa Bunduki 
Kufukuzwa shule 

kabisa (Wote) 

Kufukuzwa shule 

kabisa (Wote) 

Kufukuzwa shule 

kabisa (Wote) 

Kufukuzwa shule 

kabisa (Wote) 

 

*O.C.G.A. § 20-2-751.4 

Matokeo ya Viwango 1, 2, 3, na 4 ni ya basi na hayajumuishi kuondoshwa shuleni. 

Matokeo ya Viwango 5, 6, na 7 yanahitaji kuondoshwa kwa basi na kuondoshwa shuleni. 

(ES)-Wanafunzi wa Shule ya Msingi Pekee, (MH) Wanafunzi wa Shule ya Katikati na ya Upili, (All)-Wanafunzi 

wa Shule ya Msingi, ya Katikati na ya Upili 
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UFAFANUZI WA MIKAKATI YA KITABIA, CHAGUO ZA KINIDHAMU, NA 

MATOKEO YAKE 
 

MATOKEO YALIYOANZISHWA NA SHULE 
 

Kila shule inawajibika kufuata KANUNI YA MAADILI MEMA YA WANAFUNZI WA DCSD na kutumia viwango vya matokeo sahihi 

na mikakati ya kurekebisha. 
 

Kiwango cha 1 Mkutano: Msimamizi na/au mwalimu huwasiliana na mzazi wa mwanafunzi au mshauri kupitia simu, barua 

pepe, vidokezo vilivyoandikwa, au uso kwa uso kuhusu wasiwasi wa kinidhamu. 
 

Wafanyakazi wanaweza kufanya mkutano kati ya watu wafuatao: 

Mwalimu/Mwanafunzi 

Mwalimu/Mzazi 

Mwalimu/Mshauri 

Mwalimu/Mwanafunzi/Msimamizi 

Mwalimu/Mwanafunzi/Mshauri/Mzazi 

Msimamizi/Mwanafunzi 

Msimamizi/Mzazi 

Mkutano wa Simu na Msimamizi/Mzazi 

Mkutano wa Simu na Mwalimu/Mzazi 

Wahusika wengine kama inavyohitajika 

 

Kiwango cha 2 Mikakati: Mikakati YOTE inapaswa kufaa umri na tabia mahsusi. 
Unda mahusiano ambayo yanaunga mkono mafanikio ya kielimu 

Majadiliano kuhusu matarajio; Kupitia taratibu na matarajio ya darasa 

Kutazama kwa macho 

Kuwa karibu; Viwango vya juu vya usimamizi 

Onyo la maneno; Kufunza mapema matarajio 

Ushauri 

Ushauri na timu ya kiwango cha gredi/mshauri wa Shule/mwanasaikolojia wa shule/meneja wa kesi kwa wanafunzi walemavu kwa dhana za usimamizi 

wa tabia za darasani/kibinafsi 

Taratibu za urekebishaji 

Funza tabia Zinazokubalika na Jamii; na Matumizi ya mahali salama pa wanafunzi kwenda kujisaidia kujidhibiti 

 

Kiwango cha 3 Mikakati: Mikakati YOTE inapaswa kufaa umri na tabia mahsusi. 

 
*Mipango inaweza kupatikana kulingana na majukumu ya bajeti ya Wilaya ya Shule za Jimbo la DeKalb. 
 

Mkataba Unaolenga Tabia Mkataba au mpango ulioandikwa wa mwanafunzi ulio na malengo, madhumuni na matokeo yaliyotajwa kwa 
mwanafunzi kukuza stadi zinazofaa ili kushughulikia wasiwasi uliotajwa wa kitabia 

Uzuiliwaji Kumzuia mwanafunzi kwa sababu za kinidhamu kabla au baada ya saa za shule (ikiwa ni pamoja na Jumamosi) 

Shule Kuingilia Kati Inaweza kujumuisha, lakini haijakomea kwa, Shule ya Jumamosi, kazi, insha za tabia au vikwazo vya usafiri 

Mkataba wa Muda wa Majaribio  Taarifa iliyoandikwa ambayo inaorodhesha hatua za kuchukuliwa ili kuboresha tabia na hufafanua msaada 

utakaotolewa na wafanyakazi wa shule na/au mzazi/mlezi na hata pia tarehe ya mkataba itapitiwa na lazima itiwe 
saini na mwanafunzi na mzazi/mlezi 

Eneo lililotengwa  Eneo lililotengwa katika kampasi ambapo wanafunzi wanaotatiza darasani au wanaochelewa kuingia darasani 

wanawekwa kwa muda uliosalia 

Upatanishi Rufaa ya upatanishi wa mgogoro 

Ushauri Mtu mzima au mwanafunzi aliyekubalika anayetoa usaidizi, mwongozo wa mara kwa mara, na msaada kwa 

mwanafunzi ambaye anahitaji mfano mwema. 

Barua ya Onyo ya Nidhamu kwa Wazazi

  

Barua inayoonyesha kosa la nidhamu iliyo na kipindi kilichowekwa cha tabia nzuri ili kuzuia kuondoshwa kwa 

muda 

Ripoti ya Maendeleo Ripoti ya maendeleo au karatasi ya zoezi ambayo inampa mwanafunzi na mzazi nafasi ya kufuatilia maendeleo ya 

elimu na kitabia ya mwanafunzi katika kila darasa lake kwa muda maalum uliowekwa 

Rufaa Rufaa kwa Mshauri wa Shule, Timu ya Kusawaidia Wanafunzi, Huduma ya Kuwasaidia Wanafunzi, Mhudumu wa 
Jamii wa Shule, Mapitio ya IEP, Mhudumu wa Mahudhurio, au mtu mwingine anayefaa 

Shughuli Iliyokatazwa Kukatazwa kushiriki katika shughuli za shule na matukio ya baada ya shule au matumizi ya maeneo ya kawaida au 

sehemu nyingine za shule 

Taratibu za Urekebishaji Mchakato ulioundwa unaongozwa na mwezeshaji aliyefunzwa ambapo washiriki katika tukio wanachunguza athari 
inayokusudiwa na isiokusudiwa ya hatua zao na kuamua kuhusu suluhuisho za kibinafsi za kurekebisha madhara na 

kurejesha uhusiano 

Ufuatiliaji Mzazi/mlezi kuhudhuria darasa na mtoto wao shuleni kwa muda uliokubaliwa wakati wa siku ya shule. 

Wafanyakazi  Kukutana na wafanyakazi wa shule na pengine watu wengine ili kuzingatia tabia ya mwanafunzi na kutoa 
mapendekezo 

Eimu ya Matumizi ya Dawa za Kulevya 

na Utatuzi wa Mzozo 

Ushiriki unaohitajika katika *Mpango wa GRIP (Growing Responsibly, Increasing Possibilities) 
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Muda wa Kufikiria Mwanafunzi kunyimwa haki ya kuhudhuria darasa kwa muda 

 

MIKAKATI YA ZIADA - SHULE HUBAINISHA MATUMIZI 

Rekodi ya Anecdotal (Rekodi ya Mwalimu) 

Orodha ya ukaguzi ya Tabia 

Rufaa kwa Jamii katika Shule 

Ushauri 

Kuzuia Mwenendo (Kutoa Usimamizi) 

Rufa kwa Mwanasaikolojia wa Shule 

Kuhamisha Kiti cha Mwanafunzi Darasani/kwenye Basi 

Kupitia Elimu Inayowezekana ya Kipekee Kupangwa 

Mzazi Kutembelea Shule na Kumfuatilia Mwanafunzi 

Upitiaji wa Mpango Unaowezekana wa 504 

Mzazi Kumzidikisha Mwanafunzi kwa Kituo cha Basi 

Mafundisho 

Rufa kwa Muuguzi wa Shule 

Kazi Zilizoandikwa za Kinidhamu 

Mabadiliko ya Ratiba 

*Urekebishaji wa Siku ya Shule 

Kupitia upya IEP/Sehemu ya Mpango wa 504 kwa Marekebisho ya Ziada 

Kushirikisha Shirika la Nje (Inayoanzishwa na mzazi) 

Tathmini 

 
*Hutumiwa tu baada ya matumizi yote ya misaada ya uingiliaji kati kupitia Safu ya 3 kutolewa na kuthibitishwa kwa uaminifu, au mpango 

wa IEP au 504 kuundwa na kuashiria kwamba huu ni mpango uliokubaliwa wa malazi. 

 

MATOKEO YALIYOANZISHWA NA SHULE 
 

KUMBUKA: Kuondoshwa shule kwa muda kunaweza kujumuisha shuleni, nje ya shule au kwa basi kama itakavyo amuliwa inafaa 

na wasimamizi wa shule. 

 

Kiwango cha 3 Kuondoshwa Shuleni (siku 1-3): Kuondoshwa kwa muda 

kulikoanzishwa na shule 
 

Kiwango cha 4 Kuondoshwa kwa muda wa siku 1-5; Kuondoshwa shuleni 

kulikoanzishwa na shule  

 

Kiwango cha 5    Kuondoshwa kwa muda wa siku 6-10 (na mkataba); Kuondoshwa 

shuleni kulikoanzishwa na shule na Mkataba Unaolenga Tabia 

 

Kiwango cha 6 Kuondoshwa kwa Muda Mrefu/Mchakato Yakinifu wa Wilaya 

Unahitajika 

 

Kiwango cha 7 Kufukuzwa Kabisa/Mchakato Yakinifu wa Wilaya Unahitajika 
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UFAFANUZI WA AINA ZA NIDHAMU 
 

KUONDOSHWA KWA DARASANI 
“Kuondoshwa darasani” humaanisha kuondolewa kwa mwanafunzi kutoka kwa masomo na kazi za kawaida katika mpangilio wa 

kuondoshwa darasani. Walimu wa mwanafunzi hutuma kazi za darasani kwa mpango huu wa kuondoshwa darasani. Huenda 

mwanafunzi asihudhurie au kushiriki katika shughuli za baada ya shule akiwa katika mpango wa kuondoshwa darasani. 
 

Mwalimu anaweza kuomba kwamba mwanafunzi ambaye amewekwa katika mpango wa Kuondoshwa darasani aruhusiwe kuhudhuria 

somo lake (kama vile masomo ya maabara). Kibali cha ombi hili kimezuwa kwa hali ambapo ni muhimu zaidi kwa somo hilo 

kutokosekana au ambapo somo hilo haliwezi kufidiwa baadaye. Mwalimu mkuu ana uamuzi wa mwisho. 
 

Kwa makosa madogo, yanayohusiana na kuondoshwa darasani, na baada ya ombi la mwanafunzi au mzazi, huenda wanafunzi wakapewa 

chaguo la huduma ya shule (k.m., kuokota takataka kwenye maeneo ya shule, kusafisha meza katika chumba cha mamkuli, n.k.) bora 

huduma hizo za shule zifae umri, zisimamiwe, na zisihusishe kazi ya kusafisha vyoo. 
 

KUONDOSHWA KWA MUDA SHULENI 
“Kuondoshwa kwa muda mfupi” humaanisha mwanafunzi kuondolewa shuleni (au kwenye basi ya shule) kwa siku 1-10 za shule, kama 

ilivyowekwa na msimamizi wa shule. 
 

Kazi ya shule isiyofanywa wakati wa muda huu wa kuondoshwa wa siku 1-3 zinaweza kufidiwa wakati mwanafunzi anaporudi shuleni. 

Kwa muda wa kuondoshwa wa siku 4-10 za shule, wazazi/walezi wanaweza kuomba kazi ya shule na kuchukuliwa kwa kazi ya shule 

wakati wa saa za shule. Mwanafunzi aliyeondoshwa kwa muda mfupi haruhusiwi kuwa kwenye rasilimali ya shule na hawezi kushiriki 

katika shughuli zozote za shule au hafla za shule. 

 

“Kuondoshwa kwa muda mrefu” humaanisha mwanafunzi kuondolewa shuleni (au kwenye basi ya shule) kwa zaidi ya siku kumi za 

shule lakini sio zaidi ya muhula wa sasa wa shule. Usikilizaji wa mchakato yakinifu unahitajika ili kutekeleza kuondoshwa kwa muda 

mrefu shuleni Mwanafunzi aliyeondoshwa kwa muda mrefu ambaye ameelekezwa kwa shule mbadala huenda asiwezi kupokea kazi za 

nyumbani, kazi za kufidia, au kufanya mtihani wa muhula isipokuwa aruhusiwe kufanya hivyo na Afisa wa Usikilizaji, 

Msimamizi/Mteuliwa au Bodi ya Elimu. Mwanafunzi aliyeondoshwa kwa muda mrefu haruhusiwi kuwa kwenye rasilimali ya shule na 

hawezi kushiriki katika shughuli zozote za shule au hafla za shule. 
 

Katika hali nyingine (inayokomea kwa mwanafunzi mmoja kwa mwaka wa masomo), mwalimu mkuu anaweza kuahirisha kuondoshwa 

kwa muda kwa mwanafunzi ikiwa kosa lilitekelezwa wakati muhimu katika kalenda ya elimu (k.m., mara moja baada ya mitihani ya 

mwisho). Hii haitumiki kwa makosa ambayo yanakiuka sheria ya jimbo na serikali au ambayo yanahusisha silaha, vurugu, au dawa za 

kulevya. 
 

KUFUKUZWA SHULE KABISA 
“Kufukuzwa shule kabisa” humaanisha kuondolewa kwa mwanafunzi shuleni (au kwenye basi ya shule) kwa kipindi cha muda zadi ya 

muhula wa sasa. Usikilizaji wa mchakato yakinifu unahitajika ili kutekeleza kufukuzwa shule kabisa. Wakati wa kufukuzwa shule 

kabisa, mwanafunzi anaweza au huenda asiweze kuhudhuria shule mbadala au shule ya mtandaoni. 
 

SHULE MBADALA 
Mwanafunzi aliyeondolewa shuleni mwake kwa zaidi ya siku kumi (1)) za shule anaweza kuwekwa katika shule mbadala ili kupata 

mafundisho, msaada wa kielimu, na ushauri. Shule mbadala humwezesha mwanafunzi kufanya masomo ya elimu ambayo humwezesha 

mwanafunzi kufuatilia sifa za kozi zinazohitajika ili kuhitimu. Lazima mwanafunzi ahudhurie na afanikiwe kukamilisha kazi zake 

za shule mbadala na huenda asiweze kurudi katika shule yake ya kawaida au shule nyingine yoyote au kuhudhuria shughuli za 

baada ya shule akiwa katika shule mbadala kufuatia kuondoshwa kwa muda mrefu au kufukuzwa kabisa. 
 

Wanafunzi hawawezi kuondoka kwenye Wilaya ya Shule za Jimbo la DeKalb ili kuepuka kuweka katika shule mbadala. Wanafunzi 

wanaowekwa katika shule lazima wahudhurie na wafanikiwe kukamilisha mpango huo kabla ya kurejea shule ya kawaida. Wanafunzi 

wanaoondoka kwenye Wilaya ya Shule na kurudi baadaye watawekwa moja kwa moja katika shule mbadala ili kukamilisha kazi asili 

isipokuwa mwanafunzi huyo awe ameandikishwa katika mpangilio mwingine unaolingana kama ilivyoidhinishwa na Msimamizi au 

Mteuliwa. Pia, huenda mwanafunzi huyo akaruhusiwa kurudi katika shule yake ya awali kulingana na uamuzi wa afisa wa usikilizaji.
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KIPINDI CHA MAJARIBIO 

“Majaribio” humaanisha kwamba mwanafunzi anawekwa katika kipindi cha majaribio ambapo mwanafunzi anatarajiwa kudumisha 

tabia nzuri. Mwanafunzi aliyepatikana na ushahidi wa ukiukaji wa makosa mengine anaweza kuwekwa katika kipindi cha majaribio na 

msimamizi wa shule, Afisa wa Usikilizaji, Kamati ya Kupitia Hatua za Kinidhamu au Bodi ya Elimu. Ukiukaji wa kanuni za shule ya 

ndani au Wilaya ya Shule ukiwa katika kipindi cha majaribio kunaweza kusabisha hatua zaidi za kinidhamu, ikiwa ni pamoja na 

kuelekezwa kwa mchakato yakinifu wa Wilaya. Mwanafunzi aliyewekwa katika kipindi cha majaribio cha wilaya nzima anaweza 

kuadhibiwa zaidi hadi kufukuzwa kabisa. 

 

VIKWAZO VYA SHUGHULI ZA SHULE 
Wanafunzi wanaoondoshwa kwa muda au kufukuzwa hawataruhusiwa kushiriki katika shughuli zozote zinazofadhiliwa na shule, ikiwa 

ni pamoja na shughuli za kuhitimu ikiwa hizi zitafanyika wakati wa kipindi cha kuondoshwa kwa muda au kufukuzwa. Huenda mzazi 

au mlezi, kwa nia nzuri, akaomba mwalimu mkuu wa shule kibali cha mwanafunzi kushiriki katika shughuli zinazofadhiliwa na shule. 

Ikiwa atanyimwa ruhusa na mwalimu mkuu, mzazi au mlezi anaweza kukata rufaa kwa Msimamizi anayefaa wa Mkoa kwa uamuzi wa 

mwisho. 

 

MSHIRIKI 
Kulingana na ushahidi, mwanafunzi anaweza kupatikana kuwa mshiriki wa ukiukaji wa KANUNI YA MAADILI MEMA YA 

WANAFUNZI WA DCSD ikiwa mwanafunzi huyo atasaidia, kupanga, kushiriki, kushauri, kuchochea, na/au kuhimiza watu wengine 

kukiuka Kanuni ya Maadili Mema ya Wanafunzi. Mwanafunzi mshiriki atapitia adhabu sawa kama wanafunzi walioshiriki pakubwa 

katika kutekeleza makosa hayo. 

 

KUJIKINGA 
Mwanafunzi kutumia au kutishia kutumia nguvu inaweza kuruhusiwa  wakati kuna sababu za kuaminika kwamba tishio au nguvu 

hiyo inastahili ili kujilinda mwenyewe au mtu mwingine dhidi ya matumizi ya nguvu ya mtu mwingine. O.C.G.A. §16-3-21. 

Matumizi kama hayo ya nguvu huenda yasifae katika matukio ambapo wafanyakazi wa Wilaya ya Shule walikuwa karibu ili 

kuingilia kati. Hata hivyo, mwanafunzi hapaswi kutumia nguvu kupita kiasi kulingana na hali hiyo. Kujikinga hakupatikani kama 

kujilinda ambapo matumizi ya lazima yaliendelea baada ya mfanyakazi kuingilia kati. Wakati mwanafunzi anadai alikuwa 

akijikinga, ni wajibu wa mwanafunzi kuthibitisha kwamba alitenda kwa mujibu wa kujikinga. Ikiwa kujingika huko kutakubaliwa 

kama sababu halali chini ya hali hizo, mwanafunzi hatapatikana kuwa ailikiuka kulingana na ushawishi wa ushahidi na hakuna hatua 

ya kinidhamu itakayochukuliwa kwa sababu ya kosa hilo. 

 

MATARAJIO YA MSALANI NA CHUMBA CHA KUBADILISHA NGUO 
Makosa yote yaliyoorodheshwa katika hii KANUNI YA MAADILI MEMA YA WANAFUNZI WA DCSD yanatumika kwa tabia ya 

mwanafunzi katika vyoo vya shule na vyumba vya kubadilishia nguo. Wanafunzi wanatarajiwa kusaidia kuhakikisha vyoo ni salama na 

safi. Pia, wanafunzi wanatarajiwa kuripoti hali zozote zinazotatiza, zisizo salama, na/au zisizo safi katika vyoo kwa msimamizi. 

 

Hakuna simu za mkononi, kamkoda, rekoda za video, au kamera zinazoruhuiswa katika vyumba vya kabati. Inapaswa kukumbukwa 

kwamba hakuna yeyote anayeruhusiwa kupiga picha au video ya watu wengine katika eneo lolote la shule bila kibali cha mwali 

mkuu. 

 

TARATIBU ZA MALALAMIKO YA WANAFUNZI 
Wanafunzi wana haki ya hatua fulani za mchakato kabla ya kuondoshwa kwa muda/kufukuzwa kutoka kwa shule ya umma. Kadri ya 

ulinzi wa taratibu hizo hutegemea muda wa kuondoshwa kwa muda/kufukuzwa kutoka shuleni utakavyodumu. Kwa mfano, 

kuondoshwa kwa muda wa siku kumi au chini, Mahakama Makuu ya Marekani imeshikilia kwamba mchakato mdogo ndio 

unaohitajika. 

 

Wilaya ya Shule za Jimbo la DeKalb imechukua seti ya ulinzi wa taratibu ambazo zinawapa wanafunzi mchakato yakinifu 

mkubwa kuliko unavyohitajika na sheria. Taratibu hizi zimefafanuliwa katika sehemu zifuatazo: 
 

 

MCHAKATO YAKINIFU WA USIMAMIZI WA SHULE WA KUONDOSHWA KWA MUDA 
 

Mchakato yakinifu wa usimamizi wa shule wa kuondoshwa kwa muda hufanyika kabla ya mwanafunzi kuondoshwa darasani, 

kuondoshwa shuleni, au kuondoshwa kwenye basi hadi siku kumi (10) au matokeo mengine yanayofaa. Ikiwa ukiukaji unahitaji 

kuondoshwa kwa zaidi ya siku kumi (10), lazima uwe umependekezwa na mwalimu mkuu wa shule na pendekezo la kuondoshwa kwa 

muda mrefu au kufukuzwa. 
 

Katika mkutano wa mchakato wote yakinifu wa usimamizi wa kuondoshwa, mwanafunzi hufahamishwa kwa kuambiwa kuhusu kosa 

analoshtakiwa nalo, ni nani aliyemshtaki, aliyeshuhudia makosa hayo, na hatua gani ya kinidhamu inayopendekezwa kuchukuliwa. 

Mwanafunzi hupewa nafasi ya kuelezea upande wake wa hadithi. Mzazi/mlezi wa mwanafunzi ataarifiwa ikiwa hatua ya kinidhamu 
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imechukuliwa. Mashahidi (wakihitajika) wanaombwa kuwasilisha kumbukumbu zao zilizoandikwa za maneno na/au zilizoandikwa za 

tukio haraka iwezekanavyo baada ya tukio. 

 

MKUTANO WA TIMU YA NIDHAMU (DTM) 
 

Wakati Mwalimu mkuu anapopendekeza kuondoshwa shule/kufukuzwa kwa muda mrefu, na pengine mkutano wa nidhamu uondolewe, 

Mkutano wa Timu ya Nidhamu (DTM) ambayo una mwalimu mkuu/mwakilishi, mtaalamu wa tabia za wanafunzi na/au mwakilishi 

mwingine kutoka kwa ofisi ya mfumo wa nidhamu ya wanafunzi, na mzazi/mlezi, utapendekezwa kwa mzazi/mlezi ndani ya siku tano 

(5) za shule ya siku ya kwanza kuondoshwa shuleni. Mwanafunzi anaweza kualikwa akihitajika. Mwalimu mkuu/mteuliwa ataarifu ofisi 

ya Mratibu wa Timu ya Kuwasaidia Wanafunzi, au msimamizi mteuliwa, haraka iwezekanavyo baada ya uchunguzi wa tukio. Mwalimu 

mkuu/mwakilishi anapaswa kumpatia Mratibu wa MTSS/RTI au mwakilishi wa Msimamizi hati zifuatazo, kabla au wakati wa Mkutano 

wa Timu ya Nidhamu DTM: taarifa za shahidi/mwanafunzi; nakala ya rekodi ya kudumu ya mwanafunzi; nakala ya kadi ya rekodi ya 

mtihani wa mwanafunzi; hali ya sasa ya elimu ya mwanafunzi na gredi  katika madarasa yote (ripoti ya maendeleo); siku ambazo 

anahudhuria na kutohudhuria (kutohudhuria na ruhusa au bila ruhusa); mara ambazo amechelewa na kutokamilisha darasa; kazi za 

kufanya akiwa kifungoni na sababu; ripoti ya kusisimua inayoonyesha nidhamu, mahudhurio na rekodi za elimu, na misaada iliyotolewa 

na shule ya ndani pamoja na rufaa za SST, vikao vya ushauri na mikutano ya wazazi/walezi pamoja na tarehe, sababu, na matokeo; 

nakala ya ripoti ya polisi, elimu maalum, Sehemu ya 504 au hali ya SST (usajili unaoendelea au rufaa ya mipango hii yoyote); ripoti ya 

SST; nakala ya barua ya sasa iliyoidhinishwa ya kuondoshwa shuleni ambayo inajumuisha mapendekezo ya usimamizi wa shule kwa 

matokeo, na maelezo mengine au ushahidi unaolingana na tukio. 

 

Lengo la mkutano huu ni kwa timu kujadili uchunguzi uliokamilishwa na shule, taratibu za kinidhamu zilizotolewa, na maelezo yoyote 

yaliyotolewa na mwanafunzi na/au mzazi/mlezi. Kwa kuwa huu ni mkutano wa wazazi, si lazima mshauri wa kisheria wa mwanafunzi 

ahudhurie. Mratibu wa MTSS/RTI na/au mwakilishi mwingine kutoka kwa ofisi ya wilaya nidhamu ya wanafunzi anaweza kuweka 

kikomo cha muda wa DTM, na anaweza kukomesha DTM ikiwa ni dhahiri kwamba suluhisho halipatikani. Ikiwa mzazi/mlezi na shule 

zinaweza kuafikiana kuhusu matokeo ya kinidhamu, makubaliano haya huidhinishwa na Mkurugenzi wa Mahusiano ya Wanafunzi, na 

mzazi/mlezi huondoa usikiliaji huo kwa kuandika, kisha usikilizaji huo hughairishwa. Ikiwa mzazi/mlezi hatakubaliana na matokeo ya 

nidhamu na matokeo ya mwisho ya DTM, au mzazi/mlezi hatahudhuria DTM, basi usikilizaji utaendelea kama ilivyopangwa. Mikutano 

ya Timu ya Nidhamu inaweza kutekelezwa kwa kutumia njia mbalimbali za mawasiliano. Ikiwa DTM haitafanyika kama ilivyojadiliwa 

katika Kanuni hii, usikilizaji utaendelea kama ilivyopangwa. 

 

MCHAKATO YAKINIFU WA WILAYA 
 

Usikilizaji wa kesi kibinafsi na mtandaoni za Wilaya hutekelezwa na Afisa wa Usikilizaji anayesikiliza ushahidi kuhusu ukiukaji wa 

mienendo mibaya ya mwanafunzi, ambayo, ikithibitishwa, inaweza kusababisha kuchukuliwa hatua ya kinidhamu ya zaidi ya siku kumi 

za kuondoshwa shuleni. Maafisa wa Usikilizaji huteuliwa na Msimamizi na hawapaswi kuwa na ufahamu wa mapema wa ukiukaji huo. 

Ikiwa Afisa wa Usikilizaji ana ufahamu wa mapema wa ukiukaji kabla ya usikilizaji, usikilizaji huo unaweza kuendelea ikiwa Afisa wa 

Usikilizaji atathibitisha kwamba anaweza kusikiliza ushahidi na kufikia maamuzi bila upendeleo. 
 

Wakati mwalimu mkuu wa shule anapopendekeza Mchakato yakinifu wa Wilaya, pendekezo hupitiwa na Afisa anayefaa wa Usikilizaji, 

ambaye huamua kuendelea na usikilizaji. Usikilizaji wote ni lazima ufanyike kwa muda usiozidi siku kumi za shule baada ya hatua ya 

kinidhamu au kukamatwa kulikoanzishwa na shule na Afisa wa Rasilimali za Shule (SRO) isipokuwa Wilaya ya Shule na wazazi/walezi 

wakubaliane kwa pamoja kurefusha. Ikiwa usikilizaji utafanyika, mwanafunzi na mzazi/mlezi atapewa taarifa ya maneno na ya 

kuandikwa ya tarehe, muda na mahali pa usikilizaji, ukiukaji na orodha ya mashahidi watarajiwa. 
 

Mchakato yakinifu wa Wilaya ni wa siri na hutafunguliwa kwa umma. Mwanafunzi, mzazi au mlezi au mwakilishi wa mzazi aliye na 

kibali kilichoandikwa cha mzazi, na mashahidi wao wanaweza kuhudhuria usikilizaji, lakini jamaa au marafiki wengine wa mwanafunzi 

hawataruhusiwa kuhudhuria. Kesi hiyo hurekoodiwa kielektroniki. Huenda Wilaya ya Shule ikawaita mashahidi kushuhudia kwa niaba 

yake wakati wa usikilizaji. Huenda mwanafunzi na mzazi/mlezi akaweza pia kuleta mashahidi. Afisa wa Usikilizaji atafanya maamuzi 

kuhusu kama mashahidi wana ushahidi unaofaa kwa mashtaka kuzingatiwa. Ikiwa mwanafunzi au mzazi/mlezi anataka mfanyakazi wa 

Wilaya ya Shule au wanafunzi wengine kushuhudia kwa usikilizaji, wanapaswa kuwasiliana na usimamizi wa shule, ambao utapanga 

jinsi watu hawa wataitwa. Lazima mzazi/mlezi awasiliane na shule ndani ya saa 48 za usikilizaji ili kibali cha mzazi kitafutwe kwa 

mwanafunzi anayeombwa kushuhudia. Mashahidi wanaoshuhudia katika Mchakato yakinifu wa Wilaya hawataruhusiwa kuwa na wakili 

katika usikilizaji isipokuwa shahidi huyo awe anaweza kushtakiwa katika tukio hilo. 
 

Ushahidi ulioletwa wakati wa usikilizaji wa kasi ya Wilaya unaweza kujumuisha ushahidi halisi, kama vile dawa za kulevya au silaha, 

ushuhudu wa shahidi; picha; rekodi; na hati husika; kama vile taarifa za mashahidi; ripoti za uchunguzi, na rekodi za sasa za nidhamu 

ya mwanafunzi na elimu. Wilaya ya Shule ina mzigo wa kuthibitisha ukiukaji dhidi ya mwanafunzi kwa “ushawishi wa ushahidi.” 

Mwanafunzi ana haki, kwa gharama yake mwenyewe, kuwakilishwa na wakili katika Mchakato yakinifu wa Wilaya. Lazima 

mzazi/mlezi apatie Idara ya Mahusiano ya Wanafunzi ilani angalau SAA 48 kabla ya usikilizaji kwamba atakuwa na uwakilishi wa 

kisheria wakati wa usikilizaji wa kesi na lazima wakili atoe Hati ya Uwakilishi kwa Idara ya Mahusiano ya Wanafunzi angalau SAA 48 

kabla ya usikilizaji. Kushindwa kutoa ilani kunaweza kusababisha usikilizaji huo kuahirishwa na kupangia tarehe nyingine ili shule 
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iweze kufanya mipango yoyote inayofaa na/au kupanga wakili wa Wilaya. Wilaya ya Shule kwa kawaida huwa haiwakilishwi na wakili 

katika Michakato yakinifu ya Wilaya, lakini katika hali nyingine wakili hutumiwa. 
 

Usikilizaji wa kesi wa Wilaya hauhitajiki kufanana na ule wa mahakamani, kwa hivyo sheria kali za Kanuni ya Ushahidi za Georogia 

hazitumiki. Wahusika wote wanaweza kutoa maelezo muhimu ya kumsaidia Afisa wa Usikilizaji kubainisha kama mwanafunzi anakiuka 

kosa na kama hatua ya kinidhamu inapaswa kuchukuliwa. Afisa wa Usikilizaji anaidhinishwa kutoa uamuzi wa mwisho kuhusiana na 

umuhimu wa maelezo yaliyotolewa. Kulingana na ushahidi uliyowasilishwa wakati wa usikilizaji, Afisa wa Usikilizaji atabainisha kama 

sheria za shule zimekiukwa au la na kutambua nidhamu ya kuamuriwa. 
 

Baada ya uwasilishaji wa ushahidi kutoka pande zote, kila upande hupewa nafasi ya kuwasilisha maoni yao. Kisha usikilizaji huo huisha, 

na Afisa wa Usikilizaji atafikiria kwa siri ili kuamua kama ukiukaji umefanyika au la na hatua inayofaa ya kinidhamu ikiwa mwanafunzi 

atapatikana kukiuka kulingana na ushawishi wa ushahidi. Ikiwa mwanafunzi atapatikana kuwa hakukiuka sheria za shule, mwanafunzi 

huyo ataruhusiwa kurudi shuleni. Ikiwa mwanafunzi atapatikana alikiuka, huenda Afisa wa Usikilizaji akaamuru nidhamu kuanzia 

kumtuma aliyeshtumiwa shuleni kwa kipindi cha majaribio au kufukuzwa kutoka kwa Wilaya ya Shule. Huenda wazazi/walezi 

wakawasiliana na ofisi siku ifuatayo ya shule ili kupokea uamuzi. Barua itatumwa kwa mzazi/mlezi ndani ya siku 10 baada ya usikilizaji 

kufanyika. Mzazi/mlezi wa mwanafunzi anaweza kukata rufaa ya uamuzi wa Afisa wa Usikilizaji kwa Bodi ya Elimu kwa kuwasilisha 

ombi lililoandikwa kwa Msimamizi wa Wilaya ya Shule ya Jimbo la DeKalb kwa 5823 Memorial Drive, Stone Mountain, Georgia, 

30083. Lazima ombi hili lifanywe ndani ya siku (20) za kalenda kuanzia tarehe ya uamuzi kutolewa. 

 

MAOMBI YA RUFAA KWA BODI YA ELIMU YA DEKALB 
 

Maombi ya rufaa lazima yaandikwe na kuwasilishwa kwa Msimamizi ndani ya siku ishirini (20) za kalenda kuanzia siku ya uamuzi wa 

Afisa wa Usikilizaji. Ilani iliyoandikwa ya rufaa lazima ionyeshe sababu, pamoja na shauku zozote za kuunga mkono, za ni kwa nini 

uamuzi wa Afisa wa Usikilizaji unadaiwa kuwa si sahihi. Lazima ilani hiyo ibainishe ni sehemu gani ya rekodi inaunga mkono shauku 

za mkata rufaa. Hakuna ushahidi mpya utakaoruhusiwa. 

 

Bodi ya Elimu ya DeKalb itakagua rekodi na itatoa uamuzi kwa kuandika ndani ya siku kumi (10) bila kujumuisha wikendi na likizo za 

umma na za kisheria kuanzia tarehe ya ombi la rufaa kupokewa. Uamuzi wa Bodi ya Elimu ya DeKalb utategemea rekodi zilizooundwa 

wakati wa mchakato yakinifu wa Wilaya. Bodi ya Elimu ya DeKalb haitazingatia ushahidi wowote mpya au kusikiliza shauku zozote; 

hata hivyo, shauku zilizoandikwa kuhusu sifa za rufaa zinaweza kuwasilishwa. Bodi ya Elimu ya DeKalb ina nguvu ya kuthibitisha, 

kugeuza, au kurekebisha uamuzi wa Afisa wa Usikilizaji. Uamuzi wa Bodi ya Elimu ya DeKalb utakuwa wa mwisho, isipokuwa maombi 

ya rufaa yafanywe na Bodi ya Elimu ya DeKalb kwa kujaza ilani ya rufaa kwa kuandika kwa msimamizi wa Wilaya ya Shule za Kaunti 

ya DeKalb ndani ya siku thelathini (30) za kalenda za uamuzi wa Bodi ya Elimu ya DeKalb. Rufaa hiyo itaweka: suala la ubishi; uamuzi 

wa bodi ya ndani; na taarifa mahsusi ya sababu uamuzi huo unakatiwa rufaa. Yaliyomo kwenye ilani hii ya maombi ya rufaa na taratibu 

za kufuatwa mbele ya Bodi ya Elimu ya Georgia zimebainishwa katika O.C.G.A. § 20-2-1160 na Sheria ya Bodi ya Jimbo 160-1-3-.04. 

 

Hati ya mchakato yakinifu wa Wilaya utatengenezwa ikiwa kuna maombi ya rufaa pekee. Mzazi/mlezi wa mwanafunzi au wakili 

anaweza kuomba nakala ya sauti ya usikilizaji katika Idara ya Mahusiano ya Wanafunzi au anaweza kuagiza nakala ya hati iliyoandikwa 

kwa gharama yao wenyewe. 

 

UONDOAJI WA MCHAKATO YAKINIFU WA WILAYA 
 

Mzazi/mlezi na mwanafunzi wanaweza kuchagua kuondoa mchakato yakinifu wa Wilaya na kukubali matokeo yanayofaa ya tukio hilo 

kwa kukamilisha na kutia saini Uondoaji wa Mchakato Yakinifu wa Wilaya. Kwa kuwasilisha uondoaji huu, mzazi/mlezi na mwanafunzi 

wanakubaliana na uamuzi na wanaondoa shauku na maombi yoyote ya rufaa ya baadaye yanayohusiana na tukio hilo. 

 

WANAFUNZI WALIO NA ULEMAVU 
 

Taratibu za nidhamu kwa wanafunzi ambao wanapokea huduma za elimu maalum chini ya IDEA na wanafunzi walio na ulemavu 

wanaoshughulikiwa chini ya Sehemu ya 504 ni sawa na zilizo hapa juu na hatua zifuatazo za ziada: 
 

1. Wafanyakazi wa usimamizi wanapaswa kuamua kama mwanafunzi alikuwa anamiliki silaha, alimiliki, alitumia au kuuza dawa za 

kulevya, au kusababisha majeraha mabaya ya kimwili kwa mtu mwingine. Ikiwa ni ndiyo, endelea kwa A na B. Ikiwa ni hapana, 

endelea kwa #2. 
 

A. Mkurugenzi wa Elimu Maalum/Mwenyeketi wa Sehemu ya 504 huarifiwa moja kwa moja kuhusu ishara zilizo hapo juu. 
 

  Mfanyakazi wa Elimu Maalum/Sehemu ya 504 huchunguza hali hiyo na kushirikiana na shule. 

  Mpango wa hatua hutengenezwa. 
 

B. Mfanyakazi wa Elimu Maalum/Sehemu ya 504 atawasiliana na shule ya ndani ikiwa mabadiliko ya dharura ya eneo la elimu 

yanahitajika. 
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2. Walimu wa Elimu Maalum, meneja wa kesi ya IEP au mwenyeketi wa Sehemu ya 504 huarifiwa kuhusu matukio.  

3. Ikiwa mwanafunzi aliye na ulemavu ataelekezwa kwa usikilizaji wa kesi wa Wilaya, msimamizi wa shule atawasiliana na 

Mwalimu Mkuu wa shule wa Elimu Maalum/Mwenyekiti wa Sehemu ya 504 ili kupanga mkutano wa Udhihirifu/Ubainishaji. 

4. Ikiwa itabainishwa kwamba tabia hiyo si udhihirisho wa ulemavu, pendekezo litafanywa na mwalimu mkuu wa shule kwa 

mchakato yakinifu wa Wilaya, kulingana na haki za elimu za mwanafunzi chini ya IDEA 2004. Ikiwa tabia ni udhihirisho wa 

ulemavu, uamuzi mwingine wowote wa uwekaji utafanywa na Kamati ya Upitiaji ya IEP au Timu ya Sehemu ya 504. 
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ITIFAKI YA KUWAPANGA WANAFUNZI KWA WANAFUNZI WANAOREJEA BAADA YA KUFUNGWA, 

KUZUIWA, AU HALI NYINGINE MAALUM 
 

Wanafunzi ambao wamekuwa nje ya shule kwa sababu ya kufungwa au kuzuiwa mara kwa mara uhitaji muda wa mpito kabla ya kurejea 

shule zao. Zaidi ya hayo, huenda kukawa na hali ambazo uwepo wa sasa wa mwanafunzi shuleni kukasababisha hatari kubwa kwa watu 

na/au rasilimali ya shule. Itifaki imewekwa ya kubainisha kama mwanafunzi anayerejea kutoka kwa kipindi cha kufungwa au kuzuiwa 

kwa sababu ya tabia iliyodaiwa au kuamuliwa ya jinai anapaswa kuwekwa katika mpango mbadala wa shule au kurejeshwa kwa shule 

ya kawaida ya mwanafunzi. Wilaya ya Shule za Jimbo la DeKalb huwapa wanafunzi nafasi ya kujenga upya ujuzi wao wa kielimu na 

kijamii ili kwamba mpito hadi shule yao ya kawaida uwe rahisi. Mazingatio makuu ya kufanya uamuzi huu ni mahitaji ya kielimu ya 

mwanafunzi anayerejea na usalama wa wanafunzi na wafanyakazi wengine. 
 

Katika hali nyingi, tabia husika ni nzito sana, kuanzia makosa ya rasilimali hadi makosa mabaya ya kingono au kumiliki sillaha, au 

matendo mengine ya vurugu. Wanafunzi waliopatikana kuwa na makosa haya wanaweza kuwekwa katika mpango wa usalama na Idara 

ya Haki ya Watoto (DJJ) au Mahakama ya Watoto. Mipango hii inaweza kuamuru vikwazo fulani kuhusu mwanafunzi anayerejea; kwa 

mfano, huenda mwanafunzi asiweze kuruhusiwa kuwa karibu na watoto wa umri fulani, karibu na mhasiriwa au watoto walio na wasifu 

wa mhasiriwa, au huenda akasimamiwa na mtu mzima wakati wote. 
 

Katika hali zingine, wanafunzi huwa wamefukuzwa au kuondoshwa kwa muda kutoka DeKalb au wilaya nyingine ya shule au shule ya 

kibinafsi, na masharti ya kufukuzwa au kuondoshwa kwa muda bado hayajakamilishwa. (O.C.G.A. § 20-2-751.2) Katika hali zingine, 

wanafunzi wanaweza kutafuta kuchukuliwa au kusajiliwa tena baada ya kuondoshwa kwa muda au kufukuzwa kabisa kwa kushtakiwa, 

kuamuliwa kuwa wametenda, wamepatikana, au kuwa na maelezo yaliyowasilishwa kwa tume kwa makosa yoyote au kitendo chochote 

cha uhalifu ambacho kinaweza kuwa uhalifu ikiwa kimetekelezwa na mtu mzima. (O.C.G.A. § 20-2-768) Hii inaleta maswali mengine, 

kama vile kama mwanafunzi anapaswa kutengwa kabisa kwa muda uliosalia wa kufukuzwa au kuondoshwa kwa muda au kupewa 

mahali pengine. 
 

Kabla wanafunzi hawa waweze kurudi shuleni, wataelekezwa kwa Idara ya Mahusiano ya Wanafunzi. Mfanyakazi wa idara atakusanya 

na kupitia maelezo yote yanayofaa, ikiwa ni pamoja na maelezo yoyote ambayo wazazi wa mwanafunzi wangependa kuyatoa, na 

kufanya uamuzi wa uwekaji. Huenda wazazi na mwanafunzi wakakuwepo kwa mapitio haya na kutoa mchango wao. Mawakili 

hataruhusiwa kuhudhuria. 
 

Wazazi wasiokubaliana na uamuzi wa uwekaji uliofanywa na Idara ya Mahusiano ya Wanafunzi watakuwa na siku tatu za shule kufuatia 

uamuzi kuomba mapitio kwa Kamati ya Kupitia Hatua za Kinidhamu (DARC). DARC hufanya kazi chini ya mwamvuli wa Idara ya 

Mahusiano ya Wanafunzi na imeidhinishwa kuzingatia na kuamua kuhusu maombi maalum kutoka kwa wazazi/walezi na wasimamizi 

wa shule kuhusu hali zinazohusiana na nidhamu ya wanafunzi. DARC itakutana na kufanya uamuzi wa uwekaji kulingana na mapitio 

ya maelezo kutoka kwa Idara ya Mahusiano ya Wanafunzi na maelezo mengine yoyote ya ziada yaliyotolewa na wahusika wengine 

wote. Wazazi wasiokubaliana na uamuzi wa uwekaji uliofanywa na Kamati ya Kupitia Hatua za Kinidhamu watakuwa na siku tatu (3) 

za shule kufuatia uamuzi kuomba mchakato yakinifu wa Wilaya kulingana na O.C.G.A. § 20-2-754. 
 

Itifaki iliyofafanuliwa hapa juu inaweza kutumiwa katika hali nyingine za uwekaji wa wanafunzi kama ilivyoonekana inafaa na 

wasimamizi wa Mahusiano ya Wanafunzi. Maamuzi yote ya uwekaji yatafanywa kwa msingi wa kesi kwa kesi. Mambo mbalimbali, 

ikiwa ni pamoja na umri, muda wa kufungwa, hali ya mashtaka, amri iliyopo ya nidhamu, shauku zilizopo za usalama au usumbufu wa 

mchakato wa elimu, historia ya sasa/ya zamani ya nidhamu, n.k. inaweza kutumiwa katika kufanya maamuzi ya uwekaji katika viwango 

vyote. Kwa mfano, kategoria za jumla zifuatazo za makosa ya jinai zitasababisha usimamizi wa shule kuelekeza kwa Idara ya Mahusiano 

ya Wanafunzi: 
 

 Shambulio linalosababisha majeraha mabaya 

 Majeraha yanayosababisha matumizi ya silaha 

 Kifo kinachotokana na sababu zingine zisizo za kawaida (mauaji) 

 Utekaji nyara 

 Ubakaji 

 Wizi kwa kutumia silaha hatari (wizi kwa kutumia silaha) 

 Wiza kwa kutotumia silaha hatari 

 Shambulio la kingono (lisilohusisha ubakaji au kosa la lingono) 

 Kosa la Kingono 

 Kupiga piga chafu na mtoto 
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Kwa kuongezea, kosa linalohusisha madai ya kutengeneza, kuuza au ulanguzi wa viwango vikubwa vya vitu haramu litajumuishwa. 
 

Walimu wote wakuu wataendelea kufuata KANUNI YA MAADILI MEMA YA WANAFUNZI WA DCSD wakati makosa ya kinidhami ya 

mwanafunzi yanapotokea katika utawala wa shule. Taratibu zile za kawaida za kinidhamu zitafuatwa katika matukio haya. 
 

Itifaki hii haitumiki kwa wanafunzi walio na ulemavu. Wanafunzi walio na ulemavu wataelekezwa moja kwa moja kwa Idara 

ya Elimu ya Kipekee au Mratibu wa Sehemu ya 504 kwa wanafunzi walio na mipango ya 504. 
 

UKAGUZI 
 

Ili kudumisha mpangilio na nidhamu shuleni na kulinda usalama na maslahi ya wanafunzi na wafanyakazi wa shule, mamlaka ya shule 

inaweza kukagua wanafunzi, kabati za wanafunzi, dawati na meza za wanafunzi, au magari ya wanafunzi kulingana na hali 

zilizoangaziwa hapa chini na inaweza kuchukua nyenzo zozote haramu, zisizoidhinishwa, au za magendo katika ukaguzi huu. 

 

Kama ilivyotumika katika KANUNI YA MAADILI MEMA YA WANAFUNZI WA DCSD, neno "bila idhini" humaanisha kitu chochote 

hatari kwa afya au usalama wa wanafunzi au mfanyakazi wa shule au kinachotatiza kazi yoyote ya halali, lengo au mchakato wa shule, 

au kitu chochote kilichofafanuliwa kama kisichoidhinishwa katika sheria za shule zinazopatikana mapema kwa mwanafunzi. 

 

Mwanafunzi kushindwa kuruhusu ukaguzi au kuchukuliwa kama ilivyotolewa katika KANUNI YA MAADILI MEMA YA WANAFUNZI 

WA DCSD itachukuliwa kuwa msingi wa hatua ya kinidhamu. 

 

Ukaguzi wote na wafanyakazi wa shule utahusiana na malengo ya ukaguzi na wala si kuingilia sana kwa kuzingatia umri na jinsi ya 

mwanafunzi na hali ya kosa. 

 

UKAGUZI WA KIBINAFSI 
 

Vitu binafsi vya mwanafunzi na/au vya kibinafsi (k.m. Mkoba, mfuko wa kitabu, n.k.) vinaweza kukaguliwa wakati wowote afisa wa 

shule anashuku au kuamini kwamba ukaguzi huo utafichua ukiukaji wa sheria, kanuni ya tabia ya wanafunzi, au kanuni za shule. 

 

Ukiwa ukaguzi wa kibinafsi wa mwanafunzi utatekelezwa, utatekelezwa faraghani na afisa wa shule wa jinsia moja pamoja na shahidi 

mtu mzima, ikiwezekana. Ikiwa afisa rasmi wa shule ana sababu za kushuku kwamba mwanafunzi ana kitu hatari kwa mwanafunzi au 

kwa wengine, mwanafunzi anapaswa kutengwa, afisa wa rasilimali wa shule anapaswa kufahamishwa, na hatua mwafaka za kinidhamu 

zichukuliwe. 

 

Katika mazingira yanayofaa, ukaguzi unaweza kujumuisha matumizi ya vifaa vya elektroniki kama vile vigundua chuma 

vinavyoshikiliwa kwa mkono au vya kupitia. Ukaguzi unaweza pia kujumuisha matumizi ya mbwa wa kugundua dawa za kulevya 

 

UKAGUZI WA KABATI, DAWATI, NA MEZA 
 

Kabati, dawati na meza za wanafunzi ni mali ya shule na husalia kila wakati chini ya udhibiti wa shule. Walimu wakuu wa kila shule 

ambayo ilipewa makabati wanapaswa kuhakikisha kwamba kila mwanafunzi anapokea ilani iliyoandikwa kabla ya kupewa kabati kuwa 

makabati yanaweza kukaguliwa na maafisa wa shule. Kila shule itakuwa na funguo zilizorudufiwa au rekodi ya michanganyiko yote ya 

ufunguo wa kabati na kuepuka hali yoyote ambayo inaweza kuwafanya wanafunzi kuamini kwamba kabati ni zao pekee.  

 

Ukaguzi wa jumla wa mara kwa mara wa kabati, dawati, na meza unaweza kutekelezwa na mamlaka ya shule kwa sababu yoyote ile 

kwa sababu yoyote ile bila ilani, bila kibali cha mwanafunzi, na bila kibali cha kutafuta. Wilaya ya Shule inaweza kutumia mbwa wa 

Vitengo vya K-9 kukagua kabati, dawati, na meza. Vitu vinavyoletwa shule au kuwekwa ndani ya kabati, dawati, au meza 

zinaweza kukaguliwa. 
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UKAGUZI WA MAGARI 
 

Wanafunzi wanaruhusiwa kuegesha kwenye majengo ya shule kama suala la faida kubwa, wala si haki. Shule bado ina haki ya 

kutekeleza ukaguzi wa mara kwa mara wa maegesho ya kuegeshea magari ya wanafunzi na kukagua kwa macho kutoka nje ya gari la 

mwanafunzi katika rasilimali ya shule. Sheria ya jimbo haimuidhinishi mwanafunzi kuwa na bunduki ndani ya gari lililoegeshwa kwenye 

majengo ya shule. 

 

Sehemu za ndani ya gari la mwanafunzi zinaweza kukaguliwa wakati wowote mamlaka ya shule ina msingi wa kuaminika wa kushuku 

kwamba nyenzo za haramu, zisizoidhinishwa au za magendo ziko ndani. Uchunguzi na ukaguzi kama huyo unaweza kutekelezwa bila 

ilani, bila ilani ya mwanafunzi, na bila kibali cha utafutaji. 

 

Ilani ya haki hii ya ukaguzi itapewa wanafunzi wanaoegesha kwenye rasilimali ya shule; hata hivyo, kushindwa kupeana ilani hiyo 

hakutawazuia maafisa wa shule dhidi ya kutekeleza ukaguzI ndani ya gari wakati umeidhinishwa. 

 

MATOKEO YA UKAGUZI 
 

Ikiwa matokeo ya ukaguzi yatafichua ukiukaji wa sheria za serikali, jimbo au za ndani, mamlaka ya utekelezaji sheria yataarifiwa ili 

yaweze kuchukua hatua mwafaka. 
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KUWEKA SILAHA MBALI NA SHULE 
 

KUWEKA SHULE YAKO SALAMA 
 

Kila mwanafunzi anataka na anafaa shule salama yenye ulinzi. Kwa sababu hiyo, wilaya za shule na shule zina sheria dhidi ya silaha na 

ukatili shuleni, kwenye basi yoyote ya shule, na kwenye hafla yoyote inayodhaminiwa na shule. 

 

Wanafunzi wanaweza kufukuzwa kabisa kwa kuleta silaha shuleni. Pia, kuleta silaha fulani shuleni ni “kosa la jinai” chini ya sheria za 

Georgia. Hii inamaanisha kwamba wakosaji wanafunzi chini ya umri wa miaka 17 wanaweza kukamatwa na kuwekwa katika gereza la 

vijana kwa kubeba silaha shuleni, kwenye basi ya shule, au kwenye hafla yoyote inayofadhiliwa na shule. Kwa wanafunzi wenye umri 

wa miaka 17 au zaidi, makosa hayo ni sawa na ya jinai na yanaweza kusababisha kushtakiwa kwa makosa ya jinai na kifungo. 

 

Shule katika taifa nzima zinahitajika na sheria za serikali kuwa na sera ya nidhamu ya wanafunzi ambayo inalazimisha kufukuzwa kwa 

angalau mwaka mmoja wa kalenda kwa kuleta bunduki shuleni au kwa kumiliki bunduki kwenye mali ya shule (ikiwa ni pamoja na 

basi za shule). Vivyo hivyo, DeKalb ina sera ambayo inahitaji kufukuzwa kwa angalau mwaka mmoja wa kalenda kutoka kwa shule za 

DeKalb kwa kumiliki bunduki. 

 

JE, NI SILAHA GANI ZINGINE ZINAWEZA KUSABABISHA KUFUKUZWA? 
 

Kuwa na aina yoyote ya kisu, wembe (pamoja na vikatia sanduku) mnyororo, bomba, kifaa cha sanaa ya vifa, rungu, bunduki ya BB au 

bunduki ya marisau, na vitu vingine kama vile risasi shuleni, kwenye basi ya shule au mali nyingine ya shule, au katika hafla ya shule 

ni ukiukaji wa KANUNI YA MAADILI MEMA YA WANAFUNZI WA DCSD na huenda ikasababisha kufukuzwa. (Kwa orodha kamili ya 

silaha, angalia ukurasa wa 27-29.) 

 

UNAWEZA KUFANYA NINI? 
 

Jivunie katika shule yako na ujiheshimu wewe na marafiki zako kwa kushiriki katika kuweka shule na marafiki wako salama. 

 

 Kwa sababu yoyote ile, usilete silaha shuleni, kukubali silaha kutoka kwa mwanafunzi mwingine, au kuruhusu 

mwanafunzi mwingine kuweka silaha kwenye kabati, dawati, gari, au vitu vyako. 

 

 Waeleze marafiki zako wasilete silaha shuleni kwa sababu yoyote ile, si kuonyeshana, wala kijikinga, au kwa sababu 

yoyote ile. 

 

 Ukisikia kuhusu au kuona silaha shuleni au kwenye basi ya shule, mfahamishe mwalimu au msimamizi mara moja 

(unaweza kuomba jina lako lisitumiwe). 
 

KWA NINI UHUSIKE? 
 

Wanafunzi hawapaswi kuhusika kwa sababu matatizo ambayo silaha shuleni inaweza kusababisha ni mabaya sana na hayatatokomea 

kabisa bila kushiriki kwa mwanafunzi. Wanafunzi katika taifa nzima wamesema “imetosha.” Wanafunzi hawa wanahusika pakubwa 

katika kuhakikisha shule zao ni salama na hazina silaha. Wanafunzi hawa wamehakikisha inajulikana kwamba silaha zitaripotiwa, 

haijalishi ni nani anayezileta shuleni. 

 

Wakati kuna fununu kwamba silaha zitaripotiwa, wanafunzi hawatakuwa na uwezekano mkubwa wa kuleta silaha shuleni. 
 

UJUMBE MAALUM KWA WANAFUNZI WENYE UMRI WA MIAKA 17 AU ZAIDI 
 

Ikiwa una umri wa miaka 17 au zaidi na upatikane kuwa na silaha shuleni au kwenye basi ya shule au kwenye gari lako, huenda 

ukashtakiwa kwa kosa la jinai. Kushtakiwa kwa kosa la jinai huwekwa kwenye rekodi, ambayo inaweza kukuzia kukubaliwa katika 

vyuo vya elimu, shule za kiufundi, na huduma za wanajeshi. Inaweza pia kukuzuia kupata kazi au kupiga kura. 
 

KANUNI YA MAADILI MEMA YA WANAFUNZI WA DCSD 
 

KANUNI YA MAADILI MEMA YA WANAFUNZI WA DCSD hufanya wazi kabisa kwa wanafunzi wote kwamba silaha haziwezi kuletwa 

shuleni. KANUNI YA MAADILI MEMA YA WANAFUNZI WA DCSD inajumuisha pia maelezo muhimu na ushauri kwa wanafunzi 

kuhusu silaha na vitu vingine hatari. 
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NI MUHIMU KUKUMBUKA 
 

Wakati sheria za silaha za Georgia zimekiukwa, huenda mwanafunzi: 

 

AKAKAMATWA 

AKAWEKWA NDANI YA GARI LA POLISI 

AKAPELEKWA GEREZANI AU KATIKA KITUO CHA KIZUIZI 

KUFUNGWA GEREZANI 

KUADHIBIWA NA FAINI KUBWA ZA MAHAKAMA 

KUWEKWA KATIKA KIPINDI CHA MAJARIBIO 

KUFUKUZWA SHULENI KABISA 
 

UZUIAJI NA UINGILIAJI KATI 
 

Je, wilaya za shule zinafanya nini kuweka silaha mbali na shule? Mikakati mbalimbali inatumiwa, kama vile: 

 Kusambaza KANUNI YA MAADILI MEMA YA WANAFUNZI WA DCSD kwa wanafunzi wote kuwajulisha kuwa silaha ni 

kinyume cha sheria na kanuni za shule; 

 Kuwafahamisha wanafunzi kwamba kabati, meza, magari, na vitu vya kibinafsi vinaweza kukaguliwa na maafisa wa shule; 

 Kuwafahamisha wazazi kwamba silaha nyingi zinatoka nyumbani; 

 Kufanya ukaguzi wa mara kwa mara wa silaha na dawa za kulevya kwa kutumia mbwa wa kunusa unga wa risasi na dawa za 

kulevya; 

 Kuzuia au kupunguza matumizi ya mifuko ya vitabu shuleni; 

 Kuwafukuza kabisa wanafunzi ambao wameleta silaha shuleni au kwenye basi ya shule; 

 Kuweka kamera zaidi za usalama na kuongezea matumizi ya vigundua chuma. 
 

Uwajibikaji ni kujua unachotarajiwa kufanya. 

Uwajibikaji ni kuwa na matarajio ya juu kwako na wengine. 

Uwajibikaji ni kufanya chaguo za busara. 

Uwajibikaji ni kufanya uamuzi sahihi wakati uamuzi mbaya ni rahisi. 

Uwajibikaji ni kipimo cha kukomaa. 
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HAKI NA MAJUKUMU YA WANAFUNZI 
 
MAJUKUMU 
 

A. Majukumu ya Wazazi/Walezi 
 

Kupitia usambazaji wa Kanuni ya Maadili Mema ya Mwanafunzi wa DCSD kila shule itamjulisha mzazi matarajio yafuatayo: 

 

 Kuwajibika kisheria kwa tabia ya mtoto kama ilivyobainishwa na kanuni za sheria na jamii na kuhakikisha kwamba 

mtoto anafahamu sera ya nidhamu na masharti. 

 

 Kumfunza mtoto nidhamu, heshima kwa mamlaka na haki za wengine. 

 

 Kuhakikisha kwamba mtoto anahudhuria shule mara kwa mara na kwamba shule inapokea taarifa ya sababu ya 

kutokuwepo wakati mtoto hawezi kwenda shule. 

 

 Kufanya vyovyote uwezavyo kutoa nyenzo zinazohitajika na kutoa mazingira mema ya kusoma kwa mtoto kufaulu 

shuleni. 

 

 Kudumisha mawasiliano na shule na kupatia shule nambari ya sasa ya simu ambayo unaweza kufikiwa wakati wa 

siku ya shule. 

 

 Kujibu shule haraka ili kumchukua mtoto ukiombwa kufanya hivyo. 

 

 Kupatikana kwa mikutano ukiombwa. 

 

 Kushirikiana na wafanyakazi wa shule ili kukuza mikakati itakayomfaidi mtoto. 

 

B. Majukumu ya Wanafunzi 
 

 Kufahamu na kutii sera, masharti na sheria za Wilaya nzima kuhusiana na tabia inayokubalika. 

 

 Kuwajibika kwa tabia yako. 

 

 Kujibeba kwa njia ambayo inafaa kwa masomo na kutoingiliana na haki ya mwalimu ya kufunza au haki ya 

mwanafunzi ya kusoma. 

 

 Kuheshimu haki za kibinafsi, kiraia na mali za wanajamii wote wa shule. 

 

 Kuepuka kutumia nguvu za kimwili, matusi ya maneno au unyanyasaji, ushurutishaji, kuiba, kuharibu na shughuli 

zingine ambazo ni kinyume na sheria.  

 

 Kutafuta ufafanuzi kutoka kwa mfanyakazi wa shule kuhusu ustahilifu wa hatua au tabia yoyote. 

 

 Kuhudhuria shule na mafundisho mara kwa mara, kwa wakati unaofaa na kuwa tayari na nyenzo zinazofaa za kusoma. 

 

 Kujua na kufuata sera na masharti ya kila tukio linalozingatiwa kuwa sehemu ya mpango wa shule haijalishi muda au 

mahali. 

 

 Kutii mara moja maombi yoyote kutoka kwa wafanyakazi ya kutekeleza sheria za shule. 
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UFICHUZI WA MAELEZO YA WANAFUNZI 
Taarifa ya Haki chini ya sheria ya Faragha na Haki za Elimu ya Familia (FERPA) 

 

Sheria ya Faragha na Haki za Elimu ya Familia (FERPA) huwapa wazazi na wanafunzi zaidi ya umri wa miaka 18 (“wanafunzi 

wanaostahiki:”) haki zingine zinazohusiana rekodi za elimu za mwanafunzi. Haki hizi ni: 

 

(1) Haki ya kukagua na kupitia rekodi za elimu za mwanafunzi ndani ya siku 45 za siku ambayo Wilaya ya Shule za Jimbo la 

DeKalb inapokea ombi la ufikiaji. 

 

Wazazi au wanafunzi wanaostahiki wanapaswa kuwasilisha kwa mwalimu mkuu wa shule ombi lililoandikwa ambalo 

linatambua rekodi wanazotaka kukagua. Mwalimu mkuu atafanya mipango ya kufikia na kuarifu mzazi au mwanafunzi 

anayestahiki kuhusu wakati na mahali ambapo rekodi zinaweza kukaguliwa. 

 

(2) Haki ya kuomba marekebisho ya rekodi za masomo ya mwanafunzi ambaye mzazi au mwanafunzi anayestahiki anaamini sio 

sahihi, anapotosha, au vinginevyo inakiuka haki za faragha za mwanafunzi chini ya FERPA. 

 

Wazazi au wanafunzi wanaostahiki wanaotaka kuomba wilaya kurekebisha rekodi wanapaswa kumwandikia mwalimu mkuu 

wa shule, watambue wazi sehemu ya rekodi wanayotaka ibadilishwe, na kubainisha ni kwa nini inapaswa kubadilishwa. Ikiwa 

Wilaya itaamua kurekebisha rekodi kama ilivyoombwa na mzazi au mwanafunzi anayestahiki, Wilaya itaarifu mzazi au 

mwanafunzi anayestahiki uamuzi na kuwashauri kuhusu haki zao za kusikilizwa zinazohusiana na ombi la marekebisho. 

Maelezo ya ziada kuhusiana na taratibu za kusikilizwa zitatolewa kwa mzazi au mwanafunzi anayestahiki anapofahamishwa 

kuhusu haki ya kusikilizwa. 

 

(3) Haki ya faragha ya maelezo yanayoweza kutambua mtu katika rekodi za elimu ya mwanafunzi, isipokuwa kwa kadri ambayo 

FERPA inaidhinisha bila kibali. 

 

Kighairishaji kimoja, ambacho kinaruhusu ufichuzi bila kibali, ni ufichuzi kwa maafisa wa shule walio na maslahi halali ya 

kielimu. Afisa wa shule ni mtu aliyeajiriwa na Wilaya kama msimamizi, mwelekezi, au mfanyakazi (pamoja na mfanyakazi 

wa afya au matibabu na wafanyakazi wa kitengo cha kutekeleza sheria); mtu anayehudumu kwenye Bodi ya Elimu ya Jimbo 

la DeKalb; mtu au kampuni ambayo Wilaya imeipa huduma au kazi ambayo ingeweza kutumia wafanyakazi wake kuitekeleza 

(kama vile wakili, mkaguzi, mshauri wa matibabu, mshauri wa elimu, watu wa kujitolea, au mtaalamu wa matibabu); mzazi au 

mwanafunzi anayehudumu kwenye kamati rasmi, kama vile kamati ya nidhamu au malalamiko; au mzazi, mwanafunzi, au mtu 

mwingine wa kujitolea anayemsaidia afisa mwingine wa shule katika kutekeleza kazi zake. 

 

Afisa wa shule ana maslahi halali ya kielimu ikiwa afisa huyo anahitaji kupitia rekodi ya elimu ili kutimiza majukumu yake ya 

kitaalamu. 

 

Baada ya kuomba, Wilaya hufichua rekodi za elimu bila kibali kwa maafisa wa wilaya ya shule nyingine ambayo mwanafunzi 

anaomba au anakusudia kujiandikisha, au amesajiliwa tayari ikiwa ufichukuzi huo ni kwa malengo ya kumsajili au 

kumwahamisha mwanafunzi, au kama inavyohitajika na sheria husika. 

 

(4) Haki ya kuandikisha malalamiko na Idara ya elimu ya Marekani kuhusu madai ya Wilaya hiyo kushindwa kuzingatia mahitaji 

ya FERPA. Jina na anwani ya Ofisi ambayo inatekeleza FERPA ni: 

 

Family Policy Compliance Office 

U.S. Department of Education 

400 Maryland Avenue, SW 

Washington, DC 20202-8520 
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UFICHUZI WA MAELEZO YA SARAKA 
 

FERPA inahitaji kwamba Wilaya, isipokuwa katika hali zingine, ipate kibali kilichoandikwa cha mzazi, mlezi au mwanafunzi 

anayestahiki (k.m. Mwanafunzi zaidi ya umri wa miaka 18) kabla ya kufichua maelezo yanayoweza kumtambua mtu kutoka kwa rekodi 

za elimu za mtoto. Hata hivyo, huenda Wilaya ikafichua “maelezo yanayofaa ya saraka” bila kibali kilichoandikwa, isipokuwa mzazi, 

mlezi, au mwanafunzi anayestahiki awe ameshauri Wilaya kutofanya hivyo kulingana na taratibu za Wilaya. Lengo kuu la maelezo ya 

saraka ni kuruhusu Wilaya kujumuisha maelezo ya aina haya kutoka kwa rekodi za elimu za mtoto katika machapisho mengine ya shule. 

Mifano inajumuisha: 

 

 Utaratibu wa maonyesho, unaoonyesha jukumu la mwanafunzi katika utengenezaji wa drama; 

 Kitabu cha shuke cha kila mwaka; 

 Orodha ya wanafunzi wanaoheshimika au orodha nyingine inayotambuliwa; 

 Maelezo yaliyochapishwa kwenye tovuti ya shule au ya Wilaya; 

 Mipango ya kuhitimu; na 

 Karatasi ya shughuli za michezo, kama vile mieleka, kuonyesha uzani na urefu wa wanatimu. 

 

Maelezo ya saraka, ambayo ni maelezo ambayo kwa jumla hayazingatiwi kuwa na madhara au yanaingilia faragha yakifichuliwa, 

yanaweza pia kufichuliwa kwa mashirika ya nje bila kibali kilichoandikwa cha mzazi, mlezi, au mwanafunzi anayestahiki. Mashirika 

ya nje yanajumuisha, lakini hayajakomea kwa, makampuni ambayo yanatengeneza pete za darasa au kuchapisha vitabu vya shule vya 

kila mwaka. Kwa kuongezea, sheria ya serikali inahitaji Wilaya kuwapa wasajili wa wanajeshi, baada ya kuomba, maelezo yafuatayo—

majina, anwani na orodha za simu—isipokuwa mzazi, mlezi, au mwanafunzi anayestahiki ameshauri Wilaya kwamba hawataki maelezo 

ya mwanafunzi wao yafichuliwe bila kibali chao kilichoandikwa mapema.  

 

Mzazi, mlezi, au mwanafunzi anayestahiki ambaye hataki maelezo ya saraka kufichuliwa kutoka kwa rekodi za elimu za mwanafunzi 

bila kibali kilichoandikwa mapema lazima aarifa Wilaya kwa kuandika kila mwaka katika kipindi kinachofaa baada ya kupokea ilani 

hii. Wilaya imeteua maelezo yafuatayo kama maelezo ya saraka: jina la mwanafunzi, anwani, na orodha ya simu, tarehe ya kuzaliwa, 

anwani ya barua pepe, tarehe za mahudhurio, kiwango cha gredi, somo kuu, picha, rekodi za sauti, rekodi za video, kushiriki katika 

shughuli na michezo inayogunduliwa rasmi, uzani na urefu wa wanachama wa timu ya riadha, digrii, sifa, na tuzo ulizopokea, na taasisi 

ya hivi karibuni zaidi ya elimu uliyohudhuria. Taarifa kama hiyo inapaswa kutumwa kwa mwalimu mkuu wa mwanafunzi ndani ya siku 

kumi (10) ya kupokea kijitabu hiki.  

 

MALALAMIKO CHINI YA ULINZI WA MAREKEBISHO YA HAKI ZA MWANAFUNZI 

 
Ulinzi wa Marekebisho ya Haki za Mwanafunzi (PPRA) zinawapa wazazi wa wanafunzi wa shule za msingi na sekondari haki kuhusiana 

na kutekeleza uchunguzi, ukusanyaji na matumizi ya maelezo kwa malengo ya matangazo, na uchunguzi mwingine wa kimwili. Wazazi 

na wanafunzi wanaostahiki wanaohitaji msaada au ambao wanataka kuwasilisha malalamiko chini ya PPRA wanapaswa kufanya hivyo 

kwa kuandika barua kwa anwani ifuatayo: Family Policy Compliance Office, U.S. Department of Education, 400 Maryland Avenue, 

S.W., Washington D.C., 20202-5920. Maswali yasio rasmi yanaweza kutumwa kwa Family Policy Compliance Office kupitia anwani 

ifuatayo ya barua pepe: PPRA@ED.Gov. Anwani ya tovuti ya The Family Policy Compliance ni: www.ed.gov/fpco. 

mailto:PPRA@ED.Gov
http://www.ed.gov/fpco
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TARATIBU ZA MALALAMIKO YA WANAFUNZI 
 

UDHALIMU, UNYANYASAJI, UDHALILISHAJI 

 

Kulingana na sheria za serikali na jimbo, wanafunzi wana haki ya Utaratibu wa Malalamiko ili kushughulikia madai ya ubaguzi na 

unyanyasaji (ikiwa ni pamoja na udhalimu). Vivyo hivyo, Wilaya ya Shule imeanzisha taratibu rasmi na zisizo rasmi za kutatua 

malalamiko yoyote ya ubaguzi, unyanyasaji, au udhalimu kwa msingi wa umbari, rangi, dini, asili ya kitaifa, jinsia (ikiwa ni pamoja na 

unyanyasaji wa kingono), mapendeleo ya kingono, utambulisho wa kijinsia, ulemavu, au umri. Madai ya ubaguzi yanapaswa kuripotiwa 

moja kwa moja kwa mfanyakazi yeyote wa shule, msimamizi, au mshauri shuleni, kituo au hafla yoyote ya shule. Mwanafunzi anaweza 

pia kutoa ripoti ya moja kwa moja kupitia barua au uso kwa uso kwa: Title IX Officer, 1701 Mountain Industrial Blvd., Stone Mountain, 

Georgia 30083 au kwa kupiga simu kwa 678-676-0310. Msimamizi wa shule au Afisa wa Title IX atamsaidia mwanafunzi kutengeneza 

na kuchakata malalamiko, ambayo yanapaswa kujumuisha taarifa ya maelezo, utambuaji wa mashahidi na maelezo mengine yoyote 

muhimu ili kuelezea suala hili kikamilifu.  

 

Malalamiko rasmi yanapaswa kuwasilishwa ndani ya siku 30 za kalenda za tukio linalodaiwa. Sera na/au taratibu zote zilizowekwa na 

shirika la Jimbo la Gerogia, au Marekani, zitafuatwa. Kulingana na O.C.G.A. § 20-2-751.5 (17), ni kinyume cha sheria kwa mwanafunzi 

kutoa maelezo ya uongo, ya kupotosha, kusahau au kuripoti kimakosa matukio ya tabia mbaya yanayodaiwa kwa mwalimu, msimamizi 

au mfanyakazi mwingine wa shule, pamoja na daa za nje ya shule. Tafadhali rejelea ukurasa wa 94 wa chati ya 

Udhalimu/unyanyasaji/udhalilishaji na ukurasa wa 95 kwa Fomu ya Ripoti ya udhalimu/unyanyasaji/udhalilishaji katika KANUNI YA 

MAADILI MEMA YA WANAFUNZI WA DCSD. 

 

KURIPOTI UNYANYASAJI WA KINGONO CHINI YA KICHWA CHA IX 

 
Unyanyasaji wa kingono chini ya Kichwa IX hufafanuliwa kama mwenendo kwa msingi wa jinsia unaokidhi moja au zaidi ya 

yafuatayo: 

 

1. Mfanyakazi wa Wilaya anaweka masharti ya utoaji wa misaada, faida, au huduma za Wilaya kwa ushiriki wa mtu binafsi 

katika mwenendo usiofaa wa kingono; au 

2. Mwenendo wowote usiokubalika ambao mtu mwenye busara angeona kuwa mbaya sana, umeenea, na unakera kabisa 

kwamba unamnyima mtu fursa sawa ya kufikia mpango au shughuli za Wilaya; au 

3. "Unyanyasaji wa kingono;” - kosa lililoainishwa kama kosa la ngono ya kulazimishwa au isiyoazimishwa chini ya mfumo 

sawa wa kuripoti uhalifu katika Ofisi ya Shirikisho ya Uchunguzi; au 

“Vurugu ya Kuchumbiana”- unyanyasaji wa kijinsia unaofanywa na mtu- 

A. ambaye yuko au amekuwa katika uhusiano wa kijamii wa asili ya kimapenzi au ya urafiki wa karibu na mwathirika; 

na 

B. ambapo uwepo wa uhusiano kama huo utaamuliwa kulingana na uzingatifu wa mambo yafuatayo: 

i. Urefu wa uhusiano. 

ii. Aina ya uhusiano. 

iii. Mzunguko wa mwingiliano kati ya watu wanaohusika katika uhusiano; au 

“Mzozo wa kinyumbani”- unyanyasaji wa kijinsia ambao unajumuisha jinai au makosa ya uhalifu wa vurugu uliofanywa 

na mwenzi wa sasa au wa zamani au mwenzi wa karibu wa mwathirika, na mtu ambaye mwathirika anashirikiana naye 

mtoto, na mtu anayeshirikiana naye au ameshirikiana na mwathirika kama mwenzi wa ndoa au mpenzi wa karibu, na mtu 

aliye sawa na mwenzi wa mwathirika chini ya sheria za mzozo wa kinyumbani au familia za mamlaka ya kupokea 

rasilimali za ruzuku, au mtu mwingine yeyote dhidi ya mwathirika mtu mzima au kijana ambaye amelindwa kutoka kwa 

vitendo vya mtu huyo chini ya sheria za mzozo wa kinyumbani au familia za mamlaka; au 

 

“Unyemeleaji wa Kingono" - kujihusisha na mwenendo ulioelekezwa kwa mtu maalum ambayo angesababisha mtu 

mwenye busara- 

A. kuhofia usalama wake au usalama wa wengine; au 

B. wanakabiliwa na dhiki kuu ya kihisia. 

 

Sera ya Wilaya kuhusu malalamiko ya Kichwa cha IX ni Sera ya JCAC. Maelezo zaidi kuhusu taratibu za Kichwa cha IX cha Wilaya 

ya Shule za Kaunti ya DeKalb zinapatikana katika: https://www.dekalbschoolsga.org/hr/employee-relations/. 

 

Mkuu wa mwanafunzi hutumika kama Mratibu wa Kituo wa Kichwa cha IX na ripoti/malalamiko yanaweza kuelekezwa kwake. 

Mratibu wa Kituo wa Kichwa cha IX ni: 

 

Marissa Key 

Mkurugenzi Mkuu wa Mahusiano ya Wafanyakazi; Mratibu wa Kichwa cha IX  

https://www.dekalbschoolsga.org/hr/employee-relations/
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Wilaya ya Shule za Kaunti ya DeKalb 1701 Mountain Industrial Blvd 

Stone Mountain, Georgia 30083 

678.676.0105 

titleixcoordinator@dekalbschoolsga.org 

 

Malalamiko ya Kichwa cha IX na/au ripoti zitashughulikiwa kupitia mchakato wa malalamiko yafuatayo. 

 

MCHAKATO WA MALALAMIKO: 

 

Ripoti au malalamiko yaliyotolewa kwa Wilaya kuhusu madai ya unyanyasaji wa kingono kinyume na Kichwa cha IX 

yatashughulikiwa kulingana na mchakato ufuatao: 

1. Ripoti au malalamiko yanaweza kuwa ya maneno au yaliyoandikwa na yanaweza kufanywa wakati wowote (pamoja na saa 

zisizo za biashara) kibinafsi, kwa barua, kwa simu, au kwa barua ya kielektroniki ukitumia maelezo ya mawasiliano 

yaliyowekwa kwenye tovuti ya shule na/au Wilaya. 

2. Mwanafunzi yeyote, mwombaji wa kuingia, au mtu mwingine anayetaka kuripoti au kuwasilisha malalamiko akidai ukiukaji 

kama ilivyoelezewa hapo juu atamjulisha mara moja mkuu wa shule yake au Mratibu wa Kichwa cha IX aliyeteuliwa na 

kuidhinishwa na Wilaya. Mfanyakazi yeyote anayepokea maelezo yanayodai unyanyasaji wa kingono wa mwanafunzi 

ataripoti kwa mkuu wa shule au Mratibu wa Kichwa cha IX. Ikiwa mtuhumiwa anayedaiwa kukosea ndiye mkuu wa shule, 

ripoti au malalamiko yanapaswa kutolewa na mlalamikaji kwa Mratibu wa Kichwa cha IX 

3. Mratibu wa Kichwa cha IX au aliyeteuliwa atawasiliana haraka na mlalamikaji ili kujadili upatikanaji wa hatua za usaidizi 

kama ilivyoainishwa katika sera hii, atazingatia matakwa ya mlalamikaji kulingana na hatua za usaidizi, kumjulisha 

mlalamikaji kuhusu upatikanaji wa hatua za usaidizi bila kuwasilisha malalamiko rasmi, na umueleze mlalamikaji mchakato 

wa kuwasilisha malalamiko rasmi. Wilaya itawashughulikia walalamikaji na wahojiwa kwa usawa kwa kufuata utaratibu huu 

wa malalamiko kabla ya kumwadhibu mlalamikaji au kutoa suluhisho kwa mlalamikaji. Suluhisho zitabuniwa ili kurejesha 

au kuhifadhi ufikiaji sawa kwa mpango au shughuli ya elimu ya Wilaya. Suluhisho kama hizo zinaweza kujumuisha huduma 

sawia za kibinafsi zilizoelezewa kama “hatua za usaidizi.” Hata hivyo, suluhisho hazihitaji kukosa nidhamu au kukosa 

adhabu na hazihitaji kuepusha kumpa mzigo mlalamikaji. 

 

4. Malalamiko Rasmi - Baada ya kupokea malalamiko, Wilaya itatuma taarifa ya maandishi ndani ya siku 10 kwa wahusika 

wote kujumuisha: 

 

a. Mchakato wa malalamiko ya Wilaya, na 

b. Ilani ya madai hayo yanaweza kuwa unyanyasaji wa kingono, pamoja na maelezo ya kutosha yaliyojulikana wakati 

huo na wakati wa kutosha wa kuandaa majibu kabla ya mahojiano yoyote ya mwanzo. Maelezo ya kutosha 

yanajumuisha utambulisho wa wahusika waliohusika katika tukio hilo, ikiwa wanajulikana, mwenendo unaodaiwa 

kuwa unyanyasaji wa kingono, na tarehe na eneo la tukio linalodaiwa, ikiwa linajulikana. Ilani iliyoandikwa 

itajumuisha taarifa kwamba mhojiwa anachukuliwa kuwa hahusiki na mwenendo unaodaiwa na kwamba uamuzi 

kuhusu uwajibikaji unafanywa wakati wa kukamilisha mchakato wa malalamiko. Ilani iliyoandikwa itawajulisha 

wahusika kuwa wanaweza kuwa wanaweza kuwa na mshauri wa chaguo lao, ambaye anaweza kuwa, lakini 

hahitajiki kuwa, wakili, na anaweza kukagua ushahidi. Arifa iliyoandikwa itawajulisha wahusika kuhusu kifungu 

chochote katika kanuni ya maadili mema ya mwanafunzi ambayo inakataza kutoa taarifa za uwongo au kuwasilisha 

mailto:titleixcoordinator@dekalbschoolsga.org
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taarifa za uwongo wakati wa mchakato wa malalamiko. Ilani itaelezea aina mbalimbali au orodha ya vikwazo na 

suluhisho za nidhamu zinazowezekana ambazo Wilaya inaweza kutekeleza kufuatia uamuzi wowote wa uwajibikaji. 

c. Ikiwa, wakati wa uchunguzi, Wilaya itaamua kuchunguza madai kuhusu mlalamikaji au mhojiwa ambayo 

hayajajumuishwa katika ilani iliyotolewa kulingana na aya ya (4) (B), Wilaya itatoa taarifa ya madai ya ziada kwa 

wahusika ambao utambulisho wao unajulikana. 

5. Malalamiko Rasmi Kufutwa 
Wilaya itachunguza madai yote katika malalamiko rasmi. Wilaya hiyo itafutilia mbali madai ya mwenendo ambayo hayafikii 

ufafanuzi wa unyanyasaji wa kingono au ambayo hayakutokea katika mpango au shughuli ya elimu ya wilaya, au dhidi ya 

mtu aliye nchini Marekani. Kufutwa huku kutatumika tu kwa madai ya Kichwa cha IX. Ufutaji kama huo hakukatazi Wilaya 

kushughulikia madai chini ya kifungu kingine cha sera za Wilaya. 

 

Wilaya, pia inaweza kutupilia mbali malalamiko rasmi ikiwa: 

a. mlalamikaji anamwarifu Mratibu wa Kichwa cha IX kwa maandishi matakwa yao ya kuondoa malalamiko rasmi au 

madai yoyote ndani yake; 

b. mhojiwa hafanyi kazi tena na Wilaya; au 

c. kuna hali zinazozuia Wilaya hiyo kukusanya ushahidi wa kutosha wa kufikia uamuzi kuhusu madai hayo. 

Wilaya wakati huo huo itawapa wahusika ilani ya maandishi ya kufutwa ikiwemo sababu za kufutwa. 

 

6. Ujumuishaji wa Malalamiko Rasmi 
Wilaya inaweza kujumuisha malalamiko rasmi kuhusu madai ya unyanyasaji wa kingono dhidi ya mhojiwa zaidi ya mmoja, 

au zaidi ya mlalamikaji mmoja dhidi ya mhojiwa mmoja au zaidi, au na mhusika mmoja dhidi ya mhusika mwingine, 

ambapo madai ya unyanyasaji wa kingono yanatokana na ukweli au hali moja. Ambapo mchakato wa malalamiko unahusisha 

zaidi ya mlalamikaji mmoja au zaidi ya mhojiwa mmoja, marejeleo ya “mhusika” mmoja, “mlalamikaji,” au “mhojiwa” 

yanajumuisha wingi, kama inavyofaa. 

 

7. Uchunguzi wa Malalamiko Rasmi 
Baada ya kutoa taarifa ya maandishi kwa wahusika wa kupokea malalamiko rasmi, Wilaya itakuwa na muda wa siku 30 za 

kuchunguza. Wakati wa kuchunguza malalamiko rasmi, na wakati wote wa mchakato wa malalamiko, Wilaya 

a. Itachukua mzigo wa uthibitisho na mzigo wa kukusanya ushahidi wa kutosha ili kufikia uamuzi kuhusu uwajibikaji 

na sio kuweka mzigo kama huo kwa wahusika ikiwa Wilaya haiwezi kupata, kuzingatia, kufichua, au vinginevyo 

kutumia rekodi za mhusika ambazo zimetengenezwa au kudumishwa na daktari, mtaalamu wa magonjwa ya akili, 

mwanasaikolojia, au mtaalamu mwingine anayetambuliwa au mtaalamu anayefanya kazi kwa uwezo wa mtaalamu 

au mtaalamu msaidizi, au kusaidia katika uwezo huo, na ambazo hutengenezwa na kudumishwa kwa kuhusiana na 

utoaji wa matibabu kwa mhusika, isipokuwa Wilaya inapata idhini ya hiari na ya maandishi ya kufanya hivyo; 

b. Kuwapa wahusika wote nafasi sawa ya kuwasilisha ukweli na mashahidi wataalamu na ushahidi mwingine wa 

kulaumu na wa kutoa lawama, na nafasi ya kukagua kikamilifu na kujibu ushahidi wote kwenye rekodi; 

c. Kutozuia uwezo wa wahusika wote kujadili madai yanayochunguzwa au kukusanya na kuwasilisha ushahidi 

unaofaa; 

d. Kuwapa wahusika fursa sawa ya kuwa na wengine wakati wa uwasilishaji wa malalamiko, pamoja na fursa ya 

kuenda na mtu katika mkutano wowote husika au kesi na mshauri wa chaguo lake, ambaye anaweza kuwa, lakini 

hahitajiki kuwa, wakili, na usizuie uchaguzi au uwepo wa mshauri kwa mlalamikaji au mhojiwa katika mkutano 

wowote au kesi ya malalamiko; hata hivyo, Wilaya inaweza kuweka vizuizi vya kiwango ambacho mshauri anaweza 

kushiriki katika kesi hiyo, maadamu vizuizi vinatumika sawa kwa wahusika wote; 
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e. Kutuma ilani iliyoandikwa ya mahojiano ya uchunguzi, mikutano au usikilizaji kwa wahusika wakati ushiriki wao 

unatarajiwa ikiwa ni pamoja na tarehe, saa, eneo, washiriki, na madhumuni ya mahojiano yote ya uchunguzi au 

mikutano mingine, na wakati wa kutosha wa mhusika kujiandaa kushiriki; 

f. Kuwapa wahusika, na washauri wao, fursa ya kukagua ushahidi wowote ambao hauna upendeleo unaohusiana moja 

kwa moja na madai hayo, pamoja na ushahidi ambao Wilaya haikusudii kutegemea kufikia uamuzi kuhusu 

uwajibikaji na ushahidi wa kulaumu na wa kutoa lawama ikiwa umepatikana kutoka kwa mhusika au chanzo 

kingine, ili kila mhusika aweze kujibu kikamilifu ushahidi kabla ya kukamilisha uchunguzi. Kabla ya ripoti ya 

uchunguzi kukamilika, Wilaya itatuma kwa kila mhusika na mshauri wa mhusika, ikiwa yupo, ushahidi 

unaokaguliwa katika muundo wa kielektroniki au nakala halisi. Wahusika wanapaswa kuwa na angalau siku 10 za 

kukagua, na kuwasilisha majibu yaliyoandikwa ya ushahidi, ambayo mchunguzi atazingatia kabla ya kukamilisha 

ripoti ya uchunguzi. 

g. Wilaya itatumia wahusika, na washauri wao, ripoti ya uchunguzi ambayo inafupisha ushahidi muhimu, kwa muundo 

wa kielektroniki au nakala halisi, na angalau siku 10 za biashara kwa wahusika kujibu. Wahusika wanaweza 

kuchagua kuondoa siku 10 kamili. Wilaya inaweza kuchagua kujibu kwa maandishi katika ripoti ya uchunguzi kwa 

majibu yaliyowasilishwa na wahusika na/au kushiriki majibu kati ya wahusika kwa majibu ya ziada. Vipengele 

muhimu vya majibu ya maandishi ya wahusika vinaweza kujumuishwa katika ripoti ya mwisho ya uchunguzi, na pia 

ushahidi wowote muhimu wa ziada na marekebisho muhimu. Kanuni za mabadiliko yoyote yaliyofanywa baada ya 

kipindi cha ukaguzi na maoni yataandikwa. 

h. Wanafunzi watajihusisha na uchunguzi. Kukosa kufanya hivyo kunaweza kusababisha hatua za kinidhamu 

kulingana na Kanuni ya Maadili Mema ya Mwanafunzi. 

 

Ikiwa wakati wowote katika uchunguzi ulioripotiwa wa unyanyasaji wa kingono wa mwanafunzi, mchunguzi huamua kuwa 

unyanyasaji ulioripotiwa unapaswa kuitwa dhuluma, tukio au hali iliyoripotiwa itapelekwa kwa kufuata itifaki ya Wilaya ya 

uchunguzi wa unyanyasaji wa watoto. Unyanyasaji wa kingono ulioripotiwa kuamua kuwa sio unyanyasaji wa kingono kama 

ilivyoainishwa chini ya Kichwa cha IX inaweza kuchunguzwa kulingana na Kanuni ya Maadili Mema ya Wanafunzi. 

 

8. Maswali 
Baada ya Wilaya kutuma ripoti ya uchunguzi kwa wahusika na kabla ya kufikia uamuzi ya uwajibikaji, watoa uamuzi 

watatoa muda wa siku 10 kwa kila mhusika kupata fursa ya kuwasilisha maswali yaliyoandikwa na muhimu ambayo mhusika 

anataka yaulizwe kwa mhusika au shahidi yeyote, kuwapa kila mhusika majibu, na kuruhusu maswali ya ziada, ya ufuatiliaji 

mdogo kutoka kwa kila mhusika. Maswali na ushahidi kuhusu mwelekeo wa kingono au tabia ya kingono ya awali ya 

mlalamikaji sio muhimu, isipokuwa kama maswali na ushahidi kama huo kuhusu tabia ya kingono ya mlalamikaji hutolewa 

kuthibitisha kuwa mtu mwingine isipokuwa mhojiwa alifanya mwenendo unaodaiwa na mlalamikaji, au ikiwa maswali na 

ushahidi unahusu matukio mahususi ya tabia ya awali ya mlalamikaji ya kingono kwa heshima ya mhojiwa na hutolewa 

kuthibitisha ridhaa. Wilaya haitahitaji, kuruhusu, kutegemea, au kutumia maswali au ushahidi mwingine unaounda, au 

kutafuta ufichuzi wa, maelezo yanayolindwa chini ya haki inayotambulika kisheria, isipokuwa kama mtu aliye na haki hiyo 

haitumii. Mtoa uamuzi ataelezea kwa mhusika anayependekeza maswali uamuzi wowote wa kutoa swali kama halifai. 

 

9. Uamuzi Kuhusu Wajibu - Mtoa uamuzi, ambaye hawezi kuwa mtu sawa na Mratibu wa Kichwa cha IX  au mchunguzi, 

atatoa uamuzi wa maandishi kuhusu jukumu ndani ya siku 10 za kipindi cha maswali na majibu kukamilika. Ili kufikia 

uamuzi huu, Wilaya itatumia upendeleo wa kiwango cha ushahidi kwa malalamiko rasmi dhidi ya wanafunzi, kwa 

malalamiko rasmi dhidi ya wafanyakazi na malalamiko yote ya unyanyasaji wa kingono. Uamuzi ulioandikwa utajumuisha: 

 

a. Utambuzo wa madai yote yanayowezekana kuwa ya unyanyasaji wa kingono kama ilivyoainishwa katika kanuni hii; 
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b. Maelezo ya hatua za kiutaratibu zilizochukuliwa baada ya kupokea malalamiko rasmi kupitia uamuzi, pamoja na 

arifa zozote kwa wahusika, mahojiano na vyama wahusika na mashahidi, ziara za kituo, na njia zinazotumika 

kukusanya ushahidi mwingine; 

c. Matokeo ya ukweli na hitimisho kuhusu ikiwa madai ya unyanyasaji wa kingono yalitokea; na 

d. Sababu ya matokeo kwa kila madai, vikwazo vyovyote vya kinidhamu vilivyowekwa kwa mlalamikaji na suluhisho, 

ikiwa zipo, zilizotolewa kwa mlalamikaji. 

Habari hii itatumwa kwa wakati mmoja kwa wahusika wote pamoja na mchakato wa kukata rufaa. Mratibu wa Kichwa cha 

IX anawajibika kwa utekelezaji unaofaa wa suluhisho zozote. 

 

10. MCHAKATO WA RUFAA 
Rufaa ya uamuzi ulioandikwa au uondoaji unaweza kufanywa na mhusika wowote ndani ya siku 10 baada ya uamuzi kwa  

misingi ifuatayo: 

1. Suala la kiutaratibu lililoathiri matokeo; 

2. Maelezo mapya au ushahidi uliopatikana hivi karibuni ambao haukupatikana wakati wa uamuziwa uwajibikaji au 

uondoaji ulifanywa, ambayo unaweza kuathiri matokeo, au 

3. Mratibu wa Kichwa IX, wachunguzi, au watoa uamuzi walikuwa na mgongano wa mapendeleo ambao uliathiri 

matokeo. 

Kwa rufaa zote, Wilaya: 

a. Itajulisha mhusika mwingine kwa maandishi wakati rufaa imewasilishwa na kutekeleza taratibu za rufaa sawa 

kwa wahusika wote; 

 

b. Kuhakikisha kwamba mtoa uamuzi wa rufaa sio mtu yule yule kama mtoa uamuzi aliyefikia uamuzi kuhusu 

uwajibikaji au uondoaji, mchunguzi, au Mratibu wa Kichwa cha IX; 

 

c. Kuhakikisha kwamba mtoa uamuzi wa rufaa anazingatia viwango vya mafunzo vilivyoainishwa katika sera hii; 

 

d. Kuwapa wahusika wote nafasi nzuri na sawa ya kuwasilisha taarifa iliyoandikwa wa kuunga mkono, au kupinga 

matokeo; 

 

e. Kutoa uamuzi ulioandikwa ukielezea matokeo ya rufaa na sababu za matokeo; na 

 

f. Toa uamuzi ulioandikwa kwa wakati mmoja kwa wahusika wote ndani ya siku 10 baada ya kupokea rufaa. 

UTATUZI USIO RASMI 
 

Mchakato wa utatuzi usio rasmi unaruhusu Wilaya kutoa na kuwezesha mchakato wa utatuzi usio rasmi kama upatanishi au haki ya 

urejeshaji maadamu wahusika wanatoa idhini iliyoandikwa ya hiari na ya kujulishwa ili kujaribu utatuzi usio rasmi. Wahusika 

wanaweza kushiriki tu katika mchakato wa utatuzi usio rasmi wakati malalamiko rasmi yamewasilishwa. Wilaya haiwezi kuhitaji 

wahusika kushiriki katika mchakato wa utatuzi usio rasmi. Vyama vinaweza kuondoa mchakato wa utatuzi usio rasmi, na kuendelea 

mchakato wa uchunguzi kuhusu malalamiko rasmi, wakati wowote kabla ya kufikia azimio. Utatuzi usio rasmi haupatikani kwa madai 

ya mfanyakazi kuhusu unyanyasaji wa kingono wa wanafunzi. 
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Kabla ya utatuzi usio rasmi, Wilaya: 

1. Itawaoa wahusika taarifa ya maandishi inayofichua: Madai hayo, mahitaji ya mchakato wa utatuzi usio rasmi ikiwemo 

mazingira ambayo yanazuia wahusika kuanza malalamiko rasmi yanayotokana na madai hayo hayo, alimradi, hata hivyo, 

wakati wowote kabla ya kukubali azimio, mhusika wowote ana haki ya kujiondoa kwenye mchakato wa utatuzi usio rasmi na 

kuendelea na mchakato wa malalamiko kulingana na malalamiko rasmi, na matokeo yoyote yatokanayo na kushiriki katika 

mchakato wa utatuzi usio rasmi, pamoja na rekodi ambazo zitatunzwa au zinaweza kushirikiwa; 

2. Pata idhini ya hiari, ya maandishi ya wahusika ya mchakato wa utatuzi usio rasmi. 

 

 

KURIPOTI VITENDO VYA UNYANYASAJI WA KINGONO AU MWENENDO MBAYA WA KINGONO WA 

WANAFUNZI NA WAFANYAKAZI 

 
Kichwa cha IX kinatumika pia kwa vitendo vya wafanyakazi vya unyanyasaji wa kingono kwa wanafunzi na inaweza kushughulikiwa 

chini ya mchakato wa malalamiko ya hapo awali. 

 

Zaidi, O.C.G.A. § 20-2-751.7.(a) inasema kwamba: “Tume ya Viwango vya Kitaalamu itaanzisha mchakato ulioamurishwa na jimbo 

kwa wanafunzi kufuata katika kuripoti matukio ya tabia mbaya yanayodaiwa na mwalimu, msimamizi, au mfanyakazi mwingine wa 

shule kuwadia mwanafunzi ambayo hayatazuia uwezo wa mwalimu kuripoti tukio kwa mamlaka ya utekelezaji sheria. Kila mfumo wa 

shule utahitajika kutekeleza na kufuata mchakato kama huo wa jimbo na utajumuisha mchakato uliyoamurishwa katika kijitabu cha 

wanafunzi na katika kijitabu cha wafanyakazi au sera.” Ifuatayo ni mchakato wa kuripoti: 

 

A. Mwanafunzi yeyote (au mzazi au rafiki wa mwanafunzi) ambaye amekuwa mwadhiriwa wa tendo la unyanyasaji wa kingono 

au mwenendo mbaya wa kingono na mwalimu, msimamizi au mfanyakazi mwingine wa Wilaya ya Shule anaombwa kuripoti 

tendo hilo kwa mwalimu, mshauri, au msimamizi yeyote katika shule yake. 

B. Mwalimu, mshauri, mtu wa kujitolea, au msimamizi yeyote anayepokea ripoti ya unyanyasaji wa kingono au mwenendo mbaya 

wa kingono na mwalimu, msimamizi, au mfanyakazi mwingine anapaswa kuwasilisha ripoti ya tukio hilo mara moja kwa simu 

au kwa mwalimu mkuu wa shule au mwalimu mkuu mteuliwa, na atawasilisha ripoti iliyoandikwa la tukio hilo kwa mwalimu 

mkuu wa shule au mwalimu mkuu mteuliwa ndani ya saa 24. Ikiwa mwalimu mkuu ni mtu aliyeshukiwa kutekeleza unyanyasaji 

wa kingono au mwenendo mbaya wa kingono, ripoti iliyoandikwa inapaswa kuwasilishwa kwa msimamizi au msimamizi 

mteuliwa. 

C. Mwalimu mkuu yeyote wa shule au mwalimu mkuu mteuliwa anayepokea ripoti ya unyanyasaji wa kingono kama 

ilivyofafanuliwa katika O.C.G.A. § 19-7-5 atawasilisha ripoti mara moja kwa mhudumu wa jamii wa shule, lakini sio zaidi ya 

saa 24 kuanzia wakati kuna sababu ya kuaminika kuwa mtoto amedhulimiwa. Huenda Ripoti ya Ulinzi wa Watoto ya Mhudumu 

wa jamii wa shule ikawasilishwa kupitia simu, faksi, au fomu iliyoandikwa (mbinu inayopendelewa na wilaya ya shule ni ripoti 

iliyoandikwa) kwa shirika la maslahi ya watoto linalotoa huduma za ulinzi, kama ilivyopangwa na Idara ya Huduma za 

Binadamu, au, wakati hakuna shirika hilo, kwa mamlaka yanayofaa ya polisi au wakili wa wilaya. 

Ripoti ya vitendo vya mwenendo mbaya wa kingono dhidi ya mwanafunzi na mwalimu, msimamizi, au mfanyakazi mwingine ambayo 

haijashughulikiwa na O.C.G.A. § 19-7-5 itachunguzwa mara moja na shule au mfanyakazi wa mfumo. Ili kulinda uadilifu wa mchakato 

na kuzuia mahojiano ya kujirudia na mwanafunzi, mhudumu aliyeteuliwa wa mfumo anahitajika kuchukua taarifa iliyoandikwa kutoka 

kwa mwanafunzi kabla ya mtu mwingine yeyote. Ikiwa uchunguzi wa madai ya mwenendo mbaya wa kingono unaashiria sababu 

inayoaminika kwamba ripoti ya mwenendo mbaya wa kingono ni halali, mwalimu mkuu wa shule au mwalimu mkuu mteuliwa ataandika 

ripoti moja kwa moja kwa Msimamizi Mteuliwa wa Mkoa, Afisa Mkuu wa Usalama wa Umma, na Mratibu wa Kazi za Jamii za Shule. 

Lazima Msimamizi na Divisheni ya Tume ya Viwango vya Kitaalamu pia iarifiwe kuhusu vitendo vyovoyote vilivyohalalishwa vya 

mwenendo mbaya wa kingono. 

USAWA WA KIJINISA KATIKA TARATIBU ZA MALALAMIKO YA MICHEZO 

 
Wilaya ya Shule za Jimbo la DeKalb imepiga marufuku ubaguzi katika mipango yake ya riadha ya shule za msingi na za upili, kulingana 

na Sheria ya Usawa wa Jinsia katika Michezo ya Gergia. Taratibu zifuatazo za malalamiko zimetolewa ili kuruhusu suluhisho la haraka 

na la haki la malalamiko yaliyoandikwa ya wanafunzi, ikiwa ni pamoja na zile zilizoletwa na mzazi au mlezi kwa niaba ya mwanafunzi. 
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UFAFANUZI: 
 “Siku” inamaanisha siku za kalenda. 

 “Lalama” ni malalamiko ambayo yanadai Wilaya ya Shule ya Jimbo la DeKalb imechukua hata ambayo ni ukiukaji wa 

O.C.G.A. § 20-2-315 (Sheria ya Usawa wa Kijinsia katika Michezo), 

 “Mlalamishi” ni mtu anayewasilisha malalamiko hayo. 

 “Mwanafunzi” humaanisha mtu aliyeandikishwa katika mpango wa shule au masomo unaoendeshwa na Wilaya ya Shule ya 

Jimbo la DeKalb. 

 

TARATIBU: 

 

Malalamiko yanaweza kuwasilishwa na mwanafunzi aliyeathirika pekee au na mzazi au mlezi wa 

mwanafunzi aliyeathirika na yataendelea kwa njia ifuatayo: 

 Ndani ya siku kumi (10) ya muda ambao mlalamishi alijua, au anaopaswa kujua, kuhusu malalamiko (au ndani ya siku 

kumi (10) ya uchapishaji wa utaratibu huu, yeyote ambayo ni ya mwisho), mlalamishi atawasilisha fomu iliyoandikwa ya 

malalamiko kwa Msimamizi ambaye ataandika tarehe malalamiko hayo yaliyopokewa. 

 Malalamiko yaliyopokewa yatakuwa na: (1) jina la mlalamishi na mwanafunzi aliyeathirika; (2) yataonyesha hali iliyoibua 

malalamiko hayo; (3) yatatambua matoleo maalum ya sheria au masharti ya utekelezaji yaliyodaiwa kukiukwa; na (4) 

yatashiria msaada maalum unaotafutwa. 

 Msimamizi atafanya malalamiko hayo yachunguzwe. Ndani ya siku 30 baada ya malalamiko kuwasilishwa, Msimamizi 

atatoa jibu lililoandikwa la malalamiko, na kuweka maelezo muhimu na ufafanuzi wa uamuzi huo. 

 Huenda mlalamishi akaomba rufaa kuhusu uamuzi wa Msimamizi kwa Bodi ya Elimu ya Jimbo la DeKalb. Lazima 

maombi ya rufaa yaandikwe na kuwasilishwa kwa Bodi ya Elimu ya Jimbo la DeKalb ndani ya siku 35 kuanzia tarehe ya 

jibu kutoka kwa Msimamizi. Huenda Bodi ikapitia nyenzo zote zinazohusiana na malalamiko na kutoa uamuzi kwa 

kuandika chini ya siku 45 baada ya kupokea fomu iliyoandikwa ya malalamiko. 

 Mlalamishi atakuwa na haki ya kukata rufaa ya uamuzi wowote kwa Bodi ya Elimu ya Jimbo la DeKalb kwa Bodi ya 

Elimu ya Jimbo kulingana na O.C.G.A. § 20-2-1160. 

  

Mwanafunzi na/au mzazi au mlezi yeyote wa mtoto mdogo anayehisi kwamba hatua ya Wilaya ya Shule za Jimbo la DeKalb inakiuka 

O.C.G.A. § 20-2-315 (Usawa wa Kijinsia katika Michezo) anaweza kuwasilisha malalamiko kwa kukamilisha fomu na kuituma kwa 

Mahusiano ya Wafanyakazi, Idara ya Rasilimali Watu, 1701 Mountain Industrial Blvd., Stone Mountain, GA 30083. Fomu zinaweza 

kupatikana kutoka kwa Ofisi ya Mkurugenzi Mtendaji wa Riadha, 5829 Memorial Drive, Stone Mountain, Georgia 30083 au kwenye 

www.dekalbschoolsga.org/athletics/downloads.
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MATUMIZI YA INTANETI NA TEKNOLOJIA 

 

Wilaya ya Shule za Jimbo la DeKalb hutoa teknolojia, mitandao, na ufikiaji wa intaneti ili kuunga mkono malengo ya elimu ya Wilaya 

na kuboresha mtaala na nafasi za mafunzo kwa wanafunzi na wafanyakazi katika kuafikiana na Sheria ya Kuwalinda Watoto kwa 

Intaneti (CIPA) ya 2000. Maelekezo, sheria, sera na kanuni zote zinatumika kwa huduma na vifaa vyote vya mawasiliano vinavyotolewa 

na Wilaya ikiwa ni pamoja na, lakini haijaokomea kwa, zifuatazo: 

 

 Vituo vya kompyuta na kompyuta; 

 Simu mahiri, kompyuta kibao, visomaji pepe, na vifaa vingine vya mkononi; 

 Huduma za intaneti; 

 Huduma za simu; na 

 Huduma za simu ya mkononi 

 

Wilaya ya Shule za Jimbo la DeKalb inaamini kwamba maelezo na mtagusano unaopatikana kwenye Intaneti unatoa maelezo muhimu 

ya elimu. Haiwezekani kila wakati kwa Wilaya kudhibiti ufikiaji wa nyenzo ambazo zinaweza kuzingatiwa tata au zisizofaa; kwa hivyo, 

huenda mtumiaji kwa bahati mbaya au kwa kusudia akakutana na nyenzo tata. Ni wajibu wa mtumiaji kuepuka kuanzisha ufikiaji wa 

nyenzo hizo.  

 

Lazima matumizi ya Intaneti yawe yanaunga mkono utafiti wa elimu na ulingane na malengo na madhumuni ya elimu ya Wilaya. 

Matumizi ya mtandao wowote wa Wilaya au rasilimali za elimu lazima ziwe zinatangamana na kanuni, sera, na maelekezo ya mtandao. 

Lazima watumiaji watii sheria na taratibu zote zilizobainishwa na kuchukuliwa kuwa muhimu kwenye tovuti ambayo ufikiaji wa Intaneti 

unafanywa. Upitishaji wa nyenzo zozote zinazokiuka sheria yoyote ya Marekani, jimbo au masharti ya jimbo ambao umepigwa 

marufuku unajumuisha lakini haujakomea kwa, (1) nyenzo zenye hakimiliki (2) zinazotisha, ponografia, au nyenzo chafu, au (3) nyenzo 

zinazolindwa na siri ya biashara. Matumizi ya rasilimali za Wilaya ikiwa ni pamoja na mtandao kwa (1) faida za kifedha za kibinafsi, 

utangazaji wa kibiashara, au shughuli za kuomba za taasisi zisizo za faida (au) ushawishi wa kisiasa yamepigwa marufuku. Shughuli 

zote kinyume na sheria zimepigwa marufuku. 

 

Matumizi ya intaneti ni faidaa kubwa, si haki. Mtumiaji yeyote mwanafunzi asiyetii Matumizi Yanayokubalika ya Intaneti ya Wilaya 

atapoteza faida za Intaneti kwa angalau wiki moja. Makosa ya mwanafunzi yanaweza kusababisha hatua zinazofaa za kinidhamu kwa 

kuongezea kusitishwa au kuondolewa kwa faida za ufikiaji. 

 

Mtumiaji yeyote aliyetambuliwa kuwa ni hatari kwa usalama au aliye na historia ya matatizo na mifumo mingine ya kompyuta anaweza 

kunyimwa ufikiaji wa Intaneti. Wilaya haitatoa uhakikisho wowote wa aina yoyote, uwe wa moja kwa moja au wa kudokeza, kwa 

huduma inazotoa. Wilaya haitawajibika kwa hasara zozote, zilizopatikana na mtumiaji yoyote ikiwa ni pamoja na upotezaji wa data 

unaotokana na kuchelewa, kutowasilisha, uwasilishaji usio sahihi, au usumbufu wa huduma zinazosababishwa na uzembe, au makosa 

ya mtumiaji. Matumizi ya maelezo yoyote yaliyopatikana kupitia Intaneti ni juu ya mtumiaji. Wilaya inakataa uwajibikaji wowote hasa 

kwa usahihi wa ubora wa maelezo yaliyopitikana kupitia huduma zake. 

 

Matumizi ya Intaneti ya Wilaya ya Shule na rasilimali za teknolojia huwalazimisha wanafunzi kuzingatia masharti yafuatayo: 

 

 Wanafunzi watazingatia kiwango cha heshima na tabia kinacholingana na sera na desturi za Bodi ya Elimu ya Jimbo la DeKalb 

wakati wa kutuma au kuchapisha ujumbe wa kupitisha data au maelezo mengine kwenye Intraneti. 

 Wanafunzi watatumia mfumo wa intaneti kwa malengo ya masomo pekee kama invyohusiana na darasa na kazi na shughuli 

za baada ya shule. 

 Wanafunzi wataonyesha tabia inayofaa ya mtandaoni, ikiwa ni pamoja na kuingiliana na watu wengine kwenye tovuti za 

mitandao ya kijamii na vyumba vya soga. 

 Wanafunzi watafanya kila juhudi kulinda maelezo yoyote kutoka kwa watumiaji wasioidhinishwa. 

 Wanafunzi hawataanzisha au kushiriki katika aina yoyote ya udhalimu wa mtandaoni. 

 Wanafunzi hawatatuma au kupokea ujumbe au picha zisizofaa au za kukera kutoka kwa chanzo chochote kile. Kwa mfano, 

wanafunzi hawatachapisha, au kuonyesha nyenzo yoyote ya kukashifu, isio sahihi, ya matusi, chafu, najisi, ya kingono, 

inayotisha, ya kukera kiumbari na kidini, ya kibaguzi au ya kinyume na sheria. 

 Wanafunzi hawatachapisha ujumbe na kusema umetoka kwa mtumiaji mwingine. 

 Wanafunzi hawatakiuka usalama wa mtandao wa kuingia kwenye mfumo chini ya Kitambulisho cha Mtumiaji kuliko kile 

chao wenyewe, kushiriki Vitambulisho vyao vya mtumiaji, au akaunti za mtumiaji na zingine. 

 Wanafunzi hawatafichua, kutumia, au kusambaza maelezo ya kibinafsi ya watoto/wanafunzi wengine. 

 Wanafunzi hawatatumia mfumo wa intaneti kwa lengo lingine lolote ambalo linakiuka sheria ya serikali au jimbo. 
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 Wanafunzi hawatapitisha au kupakua maelezo au programu inayokiuka haki za hakimiliki. 

 Wanafunzi hawatatenganisha vijenzi vya mtandao, kubadilisha programu au data, au kuambukiza komputa virusi vyovyote 

kimakusudi. 

 Wanafunzi hawatashiriki katika matumizi yasiyoruhusiwa ya mtandao, kufuta au kuharibu faili na data inayomilikwa na 

watumiaji wengine kwa makusudi, au kukiuka sheria ya hakimiliki. 

 

Wanafunzi wanatahadharishwa kwamba kutuma ujumbe na/au picha zisizofaa kupitia vifaa vya mawasiliano ya 

elektroniki au intaneti/intraneti wakati wowote ule kunaweza kusababisha matokeo mabaya sana ya shule, kibinafsi 

na/au ya kijinai. 

 

Wanafunzi watazingatia kiwango cha heshima na tabia kinacholingana na sera na desturi za Bodi ya Elimu ya Jimbo 

la DeKalb, ikiwa ni pamoja na lakini haijakomea kwa IFBGB ya Sera ya Bodi inayoitwa “Kurasa za Wavuti,” wakati 

wa kutuma au kuchapisha ujumbe wa kupitisha data au maelezo mengine kwenye Intraneti. 
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MAELEZO YA ZIADA YA USALAMA NA NIDHAMU 
 

UDHALIMU, UNYANYASAJI, NA UDHALILISHAJI 

 

Wilaya Shule za Kaunti ya DeKalb imetekeleza pia District Alert Line (1-888-475-0482) ya kuripoti silaha, mizozo, udhalimu, 

unyanyasaji, na/u dawa za kulevya. 

 

Wanafunzi hawawezi kutarajiwa kufikia uwezo wao kamili wa elimu katika mazingira ya hofu na udhalilishaji. Shule zote katika Wilaya 

ya Shule za Jimbo la DeKalb zina wajibu wa kutoa mazingira salama, mazuri na mema ya kusoma kwa wanafunzi wao na kukuza 

heshima na umoja kati ya wanafunzi, wafanyakazi na watu wa kujitolea. 
 

Wilaya imepiga marufuku udhalimu, unyanyasaji, na udhalilishaji wa mwanafunzi yeyote, kwa njia au mbinu yoyote, shuleni, kwenye 

majengo ya shule, au shughuli zinazohusiana na shule, katika safari ikiwemo kwenda na kutoka shuleni kwenye basi la shule; nje ya 

kampasi wakati tabia hizo zinasababisha usumbufu kwa mazingira ya shule; au kwa matumizi ya data au programu ambayo inafikiwa 

kupitia kompyuta ya Wilaya, mfumo wa kompyuta, mtandao wa kompyuta, au teknolojia nyingine ya elektroniki ya Wilaya. 

Kulingana na sheria ya jimbo, sera hii inatumika pia kwa vitendo vya udhalimu wa mtandaoni vinavyofanyika kupitia matumizi ya 

mawasiliano ya elektroniki, iwe tendo hiyo la elektroniki lilitoka kwenye rasilimali ya shule au bidhaa ya shule au la, ikiwa 

mawasiliano hayo ya elektroniki: 

1. Yamelekezwa hasa kwa wanafunzi au wahudumu wa shule; 

2. Kwa nia mbaya yamelengwa kwa madhumuni ya kutishia usalama wa wale waliotajwa au kutatiza shughuli za kawaida za shule 

na; 

3. Yanasababisha hofu ya madhara kwa mwanafunzi au mhudumu yeyote wa shule au rasilimali au yana uwezekano mkubwa wa 

kufanikiwa kufanya hivyo. 

Kwa malengo ya sera hii, mawasiliano ya elektroniki yanajumuisha lakini hayajakomea kwa uhamisho wowote wa ishara, dalili, 

maandishi, picha, sauti, data au ujasusi wa aina yoyote unaopitishwa kupia nyaya, redio, sumaku-umeme, mfumo wa picha au wa 

picha ya elektroniki. 

Wafanyakazi, wanafunzi au walezi wote watapokea nakala iliyonukuliwa ya sera hii na masharti ya usimamizi yanayopiga marufuku 

udhalimu, unyanyasaji, ubaguzi, na udhalilishaji mwanzo mwa mwaka wa masomo kama sehemu ya Kanuni ya Maadili Mema ya 

Wanafunzi. 
 

Wilaya imepiga marufuku kabisa ulipizaji kisasi dhidi ya mtu yeyote anayehusika katika kuripoti udhalimu, unyanyasaji, na udhalilishaji 

au anayeshiriki katika uchunguzi wa udhalimu, unyanyasaji, na udhalilishaji. Shule zitaweka ripoti za udhalimu, unyanyasaji, na 

udhalilishaji siri kwa kadri inayolingana na uchunguzi wa kina. 
 

Maafisa wa shule wanatarajiwa kuingilia kati mara moja wanapoona tukio la udhalimu, unyanyasaji, na udhalilishaji likitokea au baada 

ya kupokea ripoti yoyote ya udhalimu, unyanyasaji na udhalilishaji. 
 

Mfanyakazi anayeshindwa kutii mahitaji ya sera hii na masharti husika anaweza kuchukuliwa hatua za kinidhamu, na hadi 

kusimamishwa kazi. 
 

Kwa muda unaofaa wakati wa au baada ya uchunguzi wa ripoti, lazima mzazi au mlezi wa aliyehutumiwa na mwathiriwa arifiwe. Ikiwa 

tukio hilo linajumuisha majeraha au hali kama hiyo, matibabu yanayofaa yanapaswa kupatikana, na mzazi au mlezi anapaswa kuarifiwa 

moja kwa moja. 
 

Baada ya kupatikana kukiuka, mwanafunzi alifanya makosa ya udhalimu, unyanyasaji, na udhalilishaji anapaswa kupokea matokeo 

yake yanayolingana na umri wake ambayo yanajumuisha, kwa kiwango cha chini, hatua ya kinidhamu au ushauri kama inavyofaa chini 

ya hali hizo. 
 

Maelekezo na taratibu za kina za kuripoti na kushughulikia udhalimu, unyanyasaji, na udhalilishaji wa mwanafunzi zitatekelezwa 

kulingana na masharti husika ya usimamizi. 
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Sheria za Usimamizi: Udhalimu/Unyanyasaji/Udhalilishaji 

Msimbo wa Ufafanuzi JCDAG-R(1) 
 

Wilaya imepiga marufuku udhalimu, unyanyasaji, na udhalilishaji wa mwanafunzi yeyote, kwa njia au mbinu yoyote, shuleni, kwenye 

majengo ya shule, au matukio yanayohusiana na shule, katika safari za kwenda na kutoka shuleni kwenye basi la shule; nje ya kampasi 

wakati tabia hizo zinasababisha usumbufu kwa mazingira ya shule; au kwa matumizi ya data au programu ambayo inafikiwa kupitia 

kompyuta ya Wilaya, mfumo wa kompyuta, mtandao wa kompyuta, au teknolojia nyingine ya elektroniki ya Wilaya. 
 

A. Ufafanuzi 
 

 Udhalimu – Tabia isiyofaa, ya ukatili kati ya watoto wanaoenda shule ambayo inahusisha kutokuwa na usawa halisi au 

unaokisiwa wa nguvu. Tabia hii hurudiwa, au ina uwezo wa kurudiwa, mara kwa mara. Wanafunzi wote wanaodhalimu na 

kudhulumiwa na wengine wanaweza kuwa na na matatizo mabaya ya kudumu.  
 

 Unyanyasaji – Tabia isiotakikana inayotegemea umbari, rangi, asili ya kitaifa, jinsia, dini, ulemavu, mapendeleo ya kingono, 

utambulisho wa kijnsia au hali ya kijinsia ya kweli au inayokisiwa. Inaweza kuchukua miundo mbalimbali, ikiwa ni pamoja na 

maneno na kuitana majina, michoro na taarifa zilizoandikwa, ambazo zinaweza kujumuisha matumizi ya simu za mkononi au 

Intaneti, au tabia nyingine ambayo inaweza kutishia mwili, inayodhuru, au kuabisha. Si lazima unyanyasaji ujumuishe lengo la 

kudhuru, uwe unamlenga mtu fulani au kuhusisha matukio ya kurudia. Tofauti na udhalimu, unyanyasaji hauhusishi kutokuwa 

na usawa halisi au unaokisiwa wa nguvu. Unyansaji huunda mazingira mabaya wakati tabia hiyo imekithiri, imeenea, au 

inaendelea hadi inatatiza au kuzuia uwezo wa mwanafunzi kushiriki au kufaidika na huduma, shughuli, au nafasi zinazotolewa 

na shule.  
 

 Udhalilishaji – Udhalilishaji na hofu pamoja na tambiko la kujiunga na kundi/shughuli ya baada ya shule au kupandisha 

cheo/hadhi ya mwanafunzi katika shirika. 
 

B. Tabia Zilizopigwa Marufuku 
 

Mifano ya tabia zilizopigwa marufuku zinajumuisha, lakini hazijakomea kwa: 

 Mashambuli ya maneno kama vile mizaha au kuitana majina; 

 Uvumi au kueneza uongo; 

 Vitisho, madharau kupitia maneno na/au ishara; 

 Kudhalilishwa hadharani; 

 Kutengwa kijamii; 

 Unyemeleaji wa Kunyanyasa; 

 Mgusano wa moja kwa moja wa kimwili kama vile kugonga au kuburusha;  

 Jeuri na/au mashambulizi ya kimwili; 

 Wizi wa pesa na/au mali ya kibinafsi kwa lengo la udhalimu, unyanyasaji, au vitisho;  

 Unyang’anyi au udang’anyifu, ikiwa ni pamoja na uchochezi na/au kutumia nguvu; 

 Uharibifu wa rasilimali ya shule au ya kibinafsi; Aina yoyote ya udhalimu wa kielektroniki au udhalimu wa mtandaoni kwa 

kutumia vifaa vya shule, mitandao ya shule au mifumo ya barua pepe au uliotekelezwa shuleni; 

 Matumizi ya kamera au simu za kamera kupiga picha za aibu za wanafunzi au wafanyakazi wa shule na kuzisambaza kwa 

wengine au kuzichapisha mtandaoni; 

 Kutuma ujumbe mfupi wa matusi au wa kutisha au ujumbe wa papo hapo; na 

 Kutumia tovuti za kueneza porojo na uvumi kwa wanafunzi wengine; 

 Udhalilishaji wa mtandaoni kwa kurudia kumyanyasa na kumtishia mtu kupitia matumizi ya teknolojia za dijitali, ikiwa ni 

pamoja na, lakini haijakomea kwa, barua pepe, blogu, tovuti za mitandao ya kijamii (k.m., Facebook, Twitter, Instagram, Kik, 

n.k.), vyumba vya soga, maandishi, na ujumbe wa papo hapo; 

 Unyemeleaji wa mtandaoni au kushiriki katika kitendo cha kuwasiliana, au kusababisha mawasiliano, maneno, picha, au lugha 

au kupitia matumizi ya barua pepe au mawasiliano pepe, yaliyoolekezwa kwa au kuhusu mtu fulani, yanayosababisha dhiki kuu 

ya kihisia kwa mwathiriwa; 
 

Wafanyakazi, wanafunzi, na wazazi au walezi wote watapokea nakala ya sera hii inayopiga marufuku 

udhalimu/unyanyasaji/udhalilishaji mwanzo wa mwaka wa masomo kama sehemu ya Kanuni ya Maadili Mema ya Wanafunzi. 

 

C. Kuripoti Matukio ya Udhalimu/Unyanyasaji/Udhalilishaji 
 

Udhalimu/Unyanyasaji/udhalilishaji unaweza kuripotiwa na mwanafunzi, mwalimu, mlezi, au mshikadau mwingine kwa usimamizi, 

mwalimu, mshauri, au mfanyakazi mwingine katika shule ya mwanafunzi. Kwa uamuzi wa mtu anayeripoti tukio, huenda tukio hilo 

likaripotiwa kwa jina au kwa siri na kwa matamshiri au kwa kuandika. Huenda fomu za kuripoti zikapatikana katika Kanuni ya Maadili 

Mema ya Wanafunzi, kwenye tovuti ya Wilaya, na kwenye kila shule ya Wilaya. Ripoti za udhalimu/unyanyasaji/udhalilishaji zinaweza 

http://www.stopbullying.gov/at-risk/effects/index.html
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kuripotiwa kwa kutumia Laini ya Simu ya Wilaya 1-888-475-0482 au kwa kupigia simu Laini ya Moja kwa Moja ya Usalama wa Shule 

wa Idara ya Elimu ya Georgia, nambari ya simu 1-877 SAY-STOP (1-877-729-7867). 
 

Mfanyakazi yeyote anayepata ripoti ya udhalimu/unyanyasaji/udhalilishaji lazima aandike ripoti hiyo na aitume kwa mwalimu mkuu au 

mwakilishi wake. Mfanyakazi yeyote anayeshuhudia tukio la udhalimu/unyanyasaji/udhalilishaji au ambaye amegundua kwamba 

mwanafunzi anadhulumiwa/kunyanyaswa/kudhalilishwa lazima awasilishe mara moja, lakini sio baada ya siku moja (1) baada ya 

kupokea hoja hiyo, ripoti iliyoandikwa kwa mwalimu mkuu au mwakilishi wake. Mwalimu mkuu au mteuliwa wake atahakikisha 

kwamba hati sahihi zimedumishwa katika muda wote wa uchunguzi na suluhisho la suala hilo. Ikiwa ripoti imewasilishwa na mtu 

anayelengwa/mhadhiriwa anayedaiwa, mwalimu mkuu au mteuliwa wake atawasiliana na mzazi au mlezi mara moja baada ya kupokea 

ripoti hiyo. 
 

Ikiwa mwanafunzi au mzazi au mlezi wa mwanafunzi anayeripoti anahisi kwamba shule haichukui hatua mwafaka kuchunguza na 

kushughulikia matatizo hata baada ya kushauriana na mwalimu mkuu wa shule, mwanafunzi au mzazi au mlezi anapaswa kuwasiliana 

na Msimamizi anayefaa wa Mkoa au mteuliwa wake. 
 

Mwanafunzi anayeamini kwamba mwanafunzi mwingine katika shule yao anadhulumiwa/kunyanyaswa/kudhalilishwa anahimizwa 

kumfahamisha mwalimu, mshauri, msimamizi au mfanyakazi mwingine. 
 

Wilaya imepiga marufuku kabisa ulipizaji kisasi dhidi ya mtu yeyote anaye ripoti udhalimu/unyanyasaji/udhalilishaji au anayeshiriki 

katika uchunguzi wa udhalimu/unyanyasaji/na udhalilishaji. Matukio ya ulipizaji kisasi yanapaswa kuripotiwa kwa kutumia mchakato 

mmoja kama unaotumiwa na mlalamishi asili na yatachunguzwa na kutatuliwa na shule au mfanyakazi wa wilaya. 
 

Mahali ambapo walalamikaji wanaomba usiri, shule zitashiriki maelezo ya ripoti hizo za udhalimu/unyanyasaji/udhalilishaji na watu 

wale wanaohitajika  kujua tu kulingana na jukumu la Wilaya la kujibu kwa haraka na kwa njia inayofaa kwa ripoti za mienendo mibaya, 

au kama inavyohitajika na sheria. 
 

Mfanyakazi anayeshindwa kutii mahitaji ya JCDAG ya Sera ya Bodi na masharti haya husika anaweza kuchukuliwa hatua za kinidhamu, 

na hadi kusimamishwa kazi. 

 

D. Kujibu Matukio ya Udhalimu/Unyanyasaji/Udhalilishaji 
 

Maafisa wa shule wanatarajiwa kuingilia kati mara moja wanapoona tukio la udhalimu/unyanyasaji/udhalilishaji likitokea au baada ya 

kupokea ripoti yoyote ya udhalimu/unyanyasaji/udhalilishaji. Hatua zifuatazo zitachukuliwa wakati udhalimu/unyanyasaji/udhalilishaji 

umeripotiwa. 
 

1. Uchunguzi – Baada ya kupokea ripoti yoyoye ya udhalimu/unyanyasaji/udhalilishaji, mwalimu mkuu au mwakilishi wake 

ataelekeza uchunguzi wa mara moja unaohusisha mfanyakazi anayefaa. Uchunguzi huu unapaswa kuanza siku ifuatayo ya shule. 

Uchunguzi huu unapaswa kuhusisha kuwahoji wakosaji wanaodiwa, waathiriwa, mashahidi waliotambuliwa, walimu, na 

wafanyakazi na kupitia video za usalama, kama zipo. Washauri wa shule, wahudumu wa jamii wa shule, na wahudumu wengine 

wanapaswa kutumiwa kwa ustadi wao kama ilivyobainishwa na hali husika. Shule itaweka siri matokeo ya uchunguzi, isipokuwa 

yakihusiana na majukumu ya kuarifu, kuripoti kwa Wilaya, au majukumu mengine ya kisheria. 
 

2. Taarifa – Kwa muda unaofaa wakati wa au baada ya uchunguzi wa ripoti, lazima mzazi au mlezi wa aliyehutumiwa na 

mwathiriwa arifiwe, lakini sio chini ya siku tatu (3) baada ya kukamilisha uchunguzi. Ikiwa tukio hilo linajumuisha majeraha 

au hali kama hiyo, matibabu yanayofaa yanapaswa kupatikana, na mzazi au mlezi anapaswa kuarifiwa moja kwa moja. 

Mwisho wa uchunguzi, mhasiri na mwanafunzi mkosaji lazima waarifiwe kuhusu matokeo ya uchunguzi. Waathiriwa wanaweza 

kuomba maelezo kuhusu vikwazo vilivyowekwa baada ya mwanafunzi kupatikana kushiriki katika unyanyasaji wakati vikwazo 

hivyo vinahusiana moja kwa moja na mwathiriwa. Hii inajumuisha amri kwamba mnyanyasaji akae mbali na mwanafunzi 

aliyenyanyaswa, au kwamba mnyayasaji amekatazwa kuhudhuria shule kwa muda fulani, au kuhamishwa kwa madarasa 

mengine. Shule hazitafichua maelezo yoyote mengine katika “rekodi ya elimu” ya mwanafunzi aliyekosea ikiwa ni pamoja na 

maelezo kuhusu vikwazo ambayo hayahusiani na mwanafunzi aliyenyaswa.  
 

3. Hatua za Mpito– Shule itachukau hatua za kumlinda mlalamishi kama inavyostahili, ikiwa ni pamoja na kuchukua hatua za 

mpito kabla ya matokeo ya mwisho ya uchunguzi. 
 

4. Hatua ya Kinidhamu – Baada ya kupatikana na makosa, mwanafunzi aliyefanya kosa hilo la udhalimu/unyanyasaji/udhalilishaji 

anapaswa kupokea matokeo yake yanayolingana na umri wake ambayo yanajumuisha, kwa kiwango cha chini, ushauri, hatua 

ya kinidhamu au matokeo mengine kama inavyofaa chini ya hali hizo. Hatua ya kinidhamu baada ya tukio la kwanza la 

udhalimu/unyanyasaji/udhalilishaji inaweza kujumuisha lakini haijakomea kwa yafuatayo: 
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• Kupoteza faida kubwa; 

• Kubadilishwa viti darasani, mkahawani, au basi ya shule; 

• Kubadilishwa madarasa; 

• Uzuiliwaji; 

• Kuondoshwa darasani; 

• Kuondoshwa shuleni (kupitia mchakato yakinifu); 

• Kufukuzwa kabisa (kupitia mchakato yakinifu); 

• Kuwekwa katika shule mbadala (kupitia mchakato yakinifu). 
 

5. Ufuatiliaji na Huduma ya baadaye – Ufuatiliaji ni muhimu kwa aliyeshtakiwa, mwathiriwa, na katika halingine, jamii nzima ya 

shule. Lazima kila shule itoe huduma ya baada ya matukio haya na kuwafuatiilia watu na makundi yaliyoathiriwa na 

udhalimu/unyanyasaji/udhalilishaji Inapohitajika, ushauri na uingiliaji kati unapaswa kutolewa ili kushughulikia mahitaji ya 

kijamii-kihisia, kitabia, na kielimu ya wanafunzi ambao ni wahasiriwa wa udhalimu/unyanyasaji/udhalilishaji na wanafunzi 

wanaotekeleza makosa ya udhalimu/unyanyasaji/udhalilishaji Lazima shule zifikie pia hali ya shule ili kubainisha kama mafunzo 

ya ziada ya wafanyakazi au mafundisho ya wanafunzi yanahitajika. Inapofaa, shule inapaswa kusisitiza pia upigaji marufuku 

wa ulipizaji kisasi na jinsi ya kuripti upotovu huo.  

 

Kulingana na sheria ya jimbo, wanafunzi katika gredi ya sita hadi kumi na mbili wanaopatikana kufanya kosa la 

udhalimu/unyanyasaji/udhalilishaji kwa mara ya tatu katika mwaka wa masomo watawekwa kwa shule nyingine kupitia mchakato 

yakinifu na maafisa wa nidhamu, wanajopo, au baraza. 

 

KURIPOTI KWA LAZIMA UHALIFU WA MWANAFUNZI 
 

Wasimamizi wa shule, walimu na wafanyakazi wengine wa shule wataripoti uhalifu, kama inavyohitajika na sheria  (O.C.G.A. § 20-2-

1184).  
 

Waathiriwa wa mienendo mibaya ifuatayo lazima wawasilishe malalamiko yaliyoandikwa au waripoti kwa usimamizi wa shule na 

usimamizi mkuu, wakielezea tukio linalodaiwa na majeraha na hasara iliyotokea: (1) ushambulizi au uvamizi unaodaiwa na mwanafunzi 

kwa mwalimu yeyote, afisa mwingine wa shule au mfanyakazi; (2) ushambulizi au uvamizi unaodaiwa na mwanafunzi kwa mwanafunzi 

mwingine; (3) uharibifu mkubwa uliodaiwa kusababishwa kwa makusudi na mwanafunzi kwenye rasilimali ya shule kwa mali ya 

kibinafsi ya mwalimu, afisa mwingine wa shule, mfanyakazi, au mwanafunzi, ikiwa, kwa uamuzi wa mwalimu mkuu wa shule, hasara 

hiyo inayodaiwa inaweza kufafanua kuondoshwa au kuondoshwa kwa muda mrefu kwa mwanafunzi.  
 

VITU HARAMU/HATARI/VINAVYOSHUKIWA 
 

Wanafunzi wanapaswa kuarifu msimamizi au mfanyakazi mwingine mara moja wakati vitu haramu, vinavyoshukiwa, au 

hatari, au vingine vilivyopigwa marufuku shule, vikipatikana. Wanafunzi hawatagusa au kushika vitu hivyo, au kupokea au 

kukubali vitu hivyo kutoka kwa wanafunzi wengine. 
 

LAINI YA MOJA KWA MOJA YA KURIPOTI UDHALIMU, VURUGU, SILAHA NA DAWA ZA KULEVYA 

 

LAINI YA MOJA KWA MOJA inayodhaminiwa na Idara ya Elimu ya Georgia, inatoa mfumo wa kuripoti wa saa 24 kwa wanafunzi 

kuripoti silaha, vurugu (pamoja na udhalimu), au dawa za kulevya kwa siri kwa kupiga simu kwa 1-877-SAY-STOP (1-877-729-

7867) au DeKalb County School District Alert Line, nambari ya simu 1-888-475-0482. Maelezo hurekodiwa na kushirikiwa na 

wilaya ya shule na watekelezaji sheria wa ndani. Uchunguzi hutekelezwa baada ya ripoti kupokewa. 

 

MAAFISA WA RASILIMALI ZA SHULE 
 

Maafisa wa Rasilimali za Shule (SRO) ni maafisa wa polisi waliofuzi walioteuliwa kwa shule ili kudumisha usalama katika shule 

waliopewa, uhakikisha uanzishaji wa mipango ya uzuiaji na uingiliaji kati, hutenda kama mifano mema kwa wanafunzi, uhudumu kama 

watu wanaoshirikiana na wahudumu na mashirika mengine ya kutekeleza sheria, husaidia kukuza Mpango wa Shule Salama, na hufanya 

kazi ili kukuza ufahamu bora wa masuala ya kisheria na mchakato wa mahakama. Hata hivyo, SRO sio watoa nidhamu. Hawapaswi 

kutumika kwa niaba ya msimamizi katika utekelezaji wa kila siku wa mpango wa nidhamu wa mwanafunzi. Wafanyakazi wa usimamizi 

hufanya kazi pamoja na SRO ili kutumia utaalamu na uzoefu wao wa utekelezaji sheria lakini wanapaswa kujiepusha kuwapa SRO au 

wafanyakazi wa mashirika ya kutekeleza sheria kazi na vituo ambavyo vinazuia au kutatiza utenda kazi wao. Kama wafanyakazi wa 

Wilaya ya Shule, SRO hufuata mahitaji ya kitaalamu ya wafanyakazi wote. 
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Kama ilivyotolewa na sheria ya jimbo la Georgia, wanafunzi watashtakiwa na kufungwa kwa kumiliki silaha, kama ilivyoelezewa katika 

O.C.G.A. § 16-11-127.1, ya umiliki wa dawa za kulevya, kama ilivyoelezea katika O.C.G.A. § 16-13-24 hadi O.C.G.A. § 16-13-32, 

kwa kosa au uhalifu wowote, kama ilivyoelezea katika Kichwa cha 16 cha Sheria za Uhalifu za Georgia, na kwa kusababisha madhara 

ya kimwili kwa wengine, uharibifu wa mali ya umma au ya kibinafsi, na/au kusababisha usumbufu mkubwa shuleni, ikiwa ni pamoja 

na, lakini haijakomea kwa, kutoa vitisho vya kighaidi. 
 

Wasimamizi wa shule wanahitajika kuripoti mara moja ukiukaji unaodaiwa wa sheria kwa SRO au mhudumu mwingine wa kutekeleza 

sheria. Wakati SRO, mtekeleza sheria mwingine au shirika la dharura liko katika kampasi ya shule kwa lengo la kuitikia ombi la uingiliaji 

kati, uchunguzi, kutoa idhini ya kukamatwa, au kujibu hali ya dharura, wafanyakazi wa usimamizi wa shule wanapapswa kufuata 

mapendekezo yao. Katika hali zote zinazohusisha SRO, kama vile hali nyingine zote mbaya shuleni, wazazi/walezi wanapaswa 

kuarifiwa kwa muda unaofaa. 
 

Wazazi na walezi wanahimizwa kuwafahamisha watoto wao kuhusu matokeo, ikiwa ni pamoja na adhabu inayowezekana ya 

jinai, ya mienendo ya kingono kwa watoto na uhalifu ambao mtoto anaweza kushtakiwa kama mtu mzima (O.C.G.A. § 20-2-

735). Maelezo kuhusu masula haya yanaweza kupatikana kwenye tovuti ya Wakili wa Wilaya ya DeKalb kwenye 

http://www.dekalbda.org. 

 

WAHUDUMU WA USALAMA WA KAMPASI 

 
Wahudumu wa Usalama wa Kampasi (CSP) hudumisha usalama wa shule kwa kufuatilia shughuli za kampasi na kutekeleza tahadhari 

muhimu ili kulinda wafanyakazi na wanafunzi ili kudumisha mazingira mazuri ya mchakato wa elimu kwa kupiga doria majengo na 

maeneo ya shule ili kuhakikisha usalama. CSP huwekwa katika shule zote za upili na shule kadhaa za msingi.  
 

SHERIA YA UWAJIBIKAJI WA MADEREVA VIJANA/WATU WAZIMA (TAADRA) 

 
Kuanzia tarehe 1 Julai, 2015, shule zitathibitishwa kwamba mwanafunzi amesajiliwa na hajaondoshwa kwa muda kutoka kwa shule 

ya umma au ya kibinafsi ili kuhitimu leseni ya kuendesha gari au kibali cha mtu anayejifunza. Shule zitatumia fomu ya  Cheti cha 

Kujisajili Shule  na fomu ya  Cheti cha Kustahiki Kurudisha Faida za Kuendesha Gari . 

 

WANAFUNZI WANAOSUMBUA KILA WAKATI 

 
Wanafunzi wanaosumbua darasa kila wakati hushughulikiwa kupitia mchakato wa MTSS-RTI kwa kutumia mchakato wa safu ya 

uingiliaji kati na ufuatiliaji unaoendelea wa maendeleo. Matokeo yanayoendelea yanaanzia kutoka Safu ya 1 ya mchakato wa MTSS-

RTI kwa usumbufu wa kwaza hadi Safu ya 3-SST ya tabia inayoendelea ya usumbufu, Lengo la kwanza la mchakato wa MTSS-RTI ni 

kukuza na kutekeleza uingiliaji kati ili kurekebisha matatizo yaliyotambuliwa ya kitabia. 

 

Wanafunzi wanaosumbua kila wakati wanaweza kuwekwa katika muda wa majaribio na mkataba uliotiwa saini Wafanyakazi 

wasimamizi, pamoja na wafanyakazi wa rasilimali na wazazi, kwa pamoja wanapaswa kutafuta mpango wa kusahihisha utovu wa 

nidhamu. Wanafunzi wanaosumbua kila wakati lazima waelekezwe na wapokee uingiliaji kati kutoka kwa mhudumu wa rasilimali 

(k.m., Mshauri, mfanyakazi wa jamii, mwanasaikolojia wa shule, mwenyekiti wa SST, Mtaalamu wa Msaada wa Elimu, au mtaalamu 

wa usaidizi kwa wanafunzi) kabla ya kuelekezwa kwa mchakato yakinifu wa Wilaya. 

 

TIMU YA USAIDIZI KWA WANAFUNZI 

 
Timu ya Usaidizi kwa Wanafunzi (SST) ni timu ya kutatua matatizo katika kiwango cha Safu ya 3 ya uingiliaji kati na/au tathmini ya 

mwanafunzi ambayo hutafuta kuingilia kati wanafunzi wenye matatizo ya kielimu, au aina nyingine ya matatizo. Viwango vya uingiliaji 

kati vya SST hutekelezwa wakati ni muhimu kama sehemu ya maendeleo kupitia safu za uingiliaji kati. 

 

Punde mwanafunzi anapofikia Safu ya 3-SST, uingiliaji kati hutekelezwa na kuthibitishwa kwa uaminifu kwa mizunguko ya wiki 4-6. 

Katika kila nafasi ya wiki 4-6, mkutano wa kutatua matatizo wa SST hufanyika, (wazazi wanapaswa kualikwa) ambapo jibu la 

mwanafunzi la uingiliaji kati hutathminiwa kulingana na data iliyokusanywa wakati wa muda wa uingiliaji kati. Ikiwa uingiliaji kati 

katika Safu ya 3-SST ulifanyika kwa uaminifu na haukufanikiwa, kulingana na data iliyothibitishwa wakati wa muda wa uingiliaji kati 

na watoa huduma ya uingiliaji kati, mipango ya ziada mbadala ya uingiliaji kati na marekebisho hutengenezwa na kutekelezwa kwa 

mizunguko ya ziada ya wiki 4-6. Watoa huduma ya uingiliaji kati wanaweza kumhusisha Mwalimu Mkuu Msaidizi wa nidhamu, mshauri 

wa shule, walimu, au wafanyakazi wengine. Baada ya mizunguko miwili au zaidi ya uingiliaji kati ya Safu ya 3 kukamilishwa na 

kuthibitishwa kwa uaminifu na mtoto aendelee kusumbuka, huenda SST ikaomba kibali cha mzazi cha kukamilisha tathmini ya 

kisaikolojia ili kubainisha uwezo wa utambuzi na kielimu na udhaifu na/au hali ya kitabia/kijamii na kihisia. Ikiwa mtoto ataonyesha 

maendeleo katika kuitikia uingiliaji kati wa Safu ya 3-SST (msaada kabambe), anaweza kurudi kwenye Safu ya 2 (msaada kabambe 

wastani) na, kama ataimarika zaidi, arejee mafunzo Muhimu ya Safu ya 1. 

 

http://www.dekalbda.org/
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Ikiwa mwanafunzi ataendelea kupata ugumu na kulingana na majibu ya mwanafunzi ya uingiliaji kati uliotekelezwa, rufaa ya Elimu 

Maalum inaweza kutolewa. Ikiwa rufaa kama hiyo ya elimu maalum itatolewa, Kibali cha Mzazi cha Tathmini (PCE) kitapatikana na 

data yote inayopatikana itapitiwa kama sehemu ya mchakato wa tathmini. Data inaweza kujumisha rekodi za SST/RTI, ikiwa ni pamoja 

na data yote na tathmini zote zilizokamilishwa awali. Mkutano wa kustahiki elimu maalum hufanyika ili kubainisha kustahiki kwa 

mwanafunzi kwa huduma za elimu maalum. 

 
TARATIBU ZA KUPITIA UWEKAJI WA KUWAONDOA WANAFUNZI DARASANI 
 

Kulingana na sheria za jimbo (O.C.G.A. § 20-2-738), mwalimu anaweza kuondoa mwanafunzi darasani anayeendelea kutatiza uwezo 

wa mwalimu wa kutekeleza shughuli za kufunza, ilimradi mwanafunzi ameripotiwa awali au mwalimu ataamua kwamba tabia ya 

mwanafunzi ina hatarisha usalama wa wanafunzi au mwalimu. Katika hali ya kuondolewa mara moja darasani, mwalimu atawasilisha 

rufaa iliyoandikwa kabla ya mwisho wa siku ya shule au mwanzo wa siku ifuatayo ya shule kwa mwalimu mkuu au msimamizi mwingine 

wa shule. Msimamizi ndani ya siku moja ya shule baada ya mwanafunzi kuondolewa darasani, atatuma kwa wazazi wa mwanafunzi 

barua iliyoandikwa kwamba mwanafunzi aliondolewa darasani, nakala ya rufaa ya mwalimu, na maelezo kuhusu jinsi mzazi 

anavyoweza kuwasiliana na msimamizi wa shule. Wakati mwalimu anapomwondoa mwanafunzi darasani, kama ilivyoelezewa hapo 

juu, msimamizi atajadili suala hiyo na mwalimu kabla ya mwisho wa siku ya shule au mwanzo wa siku ifuatayo ya shule. Msimamizi 

atampa mwanafunzi ilani kwa maneno au kwa kuandika ya msingi wa kuondolewa darasani. Ikiwa mwalimu ataondoa kibali chake cha 

mwanafunzi kurejea darasa hilo moja, au tabia ya mwanafunzi inajumuisha kutorudi shule (kama vile kutekeleza ukiukaji mkubwa wa 

KANUNI YA MAADILI MEMA YA WANAFUNZI WA DCSD, msimamizi ataamua matokeo ya mwanafunzi kabla ya mwisho wa siku 

ya kwanza, ambayo inaweza kujumuisha kuondoshwa darasani au kuondoshwa shuleni hadi siku kumi. Afisa wa Usikilizaji au Bodi ya 

Elimu inaweza kuamurisha kuondoshwa kwa muda au kufukuzwa kwa zaidi ya siku kumi.  

 

Ikiwa mwalimu ataondoa kibali chake cha mwanafunzi kurudi darasa hilo moja na msimamizi asiamurishe hatua nyingine ya kinidhamu, 

msimamizi ataita Kamati ya Kupitia uwekaji kabla ya siku ya pili baada ya kuondolewa darasani, na kamati hiyo itatoa uamuzi wa kama 

mwanafunzi anapaswa kurudi kwa darasa la mwalimu au la. Uamuzi wa kamati utafanywa ndani ya siku tatu baada ya kuondolewa 

darasani. Katika mpito, msimamizi atatoa uwekaji wa muda kwa mwanafunzi (kando na darasa ambalo mwanafunzi aliondolewa, 

isipokuwa mwalimu atoe kibali). Mwalimu yeyote anayewaondoa zaidi ya wanafunzi wawili kutoka kwa usajili wake wa jumla katika 

mwaka wowote wa masomo ambao baadaye wanarejeshwa darasani na Kamati ya Kupitia uwekaji kwa sababu darasa hilo ndilo mbadala 

bora unaopatikana anaweza kuhitajika kukamilisha maendeleo ya kitaalamu ili kuboresha usimamizi wa darasa au stadi nyingine, 

kulingana na mazingatio na hati za darasa. 

 

Kila mwalimu mkuu wa shule na kituo anapaswa kuanzisha angalau Kamati moja ya Kupitia Uwekaji, yenye wanachama watatu. Kitivo 

cha shule kitachagua walimu wawili na mmoja wa ziada na mwalimu mkuu atachagua mfanyazi mmoja ili kuhudumu kwenye kamati 

(huenda shule ikawa na zaidi ya Kamati moja ya Kupitia uwekaji, kwa uamuzi wa mwalimu mkuu, lakini lazima kila kamati iwe na 

wanachama watatu waliochaguliwa kama ilivyosemekana hapo juu). Uchaguaji wa kamati utaendelea kama ifuatavyo: (1) mwalimu 

mkuu ataomba watu wa kujitolea na uchaguzi; (2) kura ya siri itafanywa katika mkutano wa kitivo; (3) matokeo yatahesabiwa na 

mwalimu; (4) matokeo ya kura yatashirikiwa na kitivo. Kamati ya Kupitia Uwekaji (kwa kura ya watu wengi) itaamua mwanafunzi 

atapopangiwa wakati mwalimu atakapoondoa kibali chake cha mwanafunzi kurejea katika darasa la mwalimu huku ikiwa msimamizi 

hajaamurisha hatua ya kinidhamu (ilimradi mwalimu ametimiza mahitaji ya kuripoti yaliyotajwa hapo juu au ikiwa mwanafunzi 

anasababisha hofu). Kamati imeidhinishwa (1) kumrejesha mwanafunzi kwa darasa la mwalimu baada ya kuamua kwamba uwekaji huo 

ndio bora au mbadala wa kipekee; au (2) kumwelekeza mwanafunzi kwa msimamizi kwa hatua inayofaa.  

 

Uamuzi wa kamati utakuwa wa kuandikwa na utafanywa ndani ya siku tatu za shule baada ya mwalimu kuondoa kibali cha mwanafunzi 

kurudi. Ikiwa Kamati ya Kupitia Uwekaji itaamua kutomrejesha mwanafunzi kwenye darasa aliloondolewa, huenda msimamizi 

akamweka mwanafunzi katika darasa lingine linalofaa, akamwondosha darasani, au kumwondosha shuleni. Kuondoshwa darasani au 

kuondoshwa shuleni unaweza kuwa wa hadi siku kumi. Hatua zozote na zote za nidhamu zitatumwa kwa wazazi kwa kuandika, kwa 

barua au nakala ya fomu ya Rufaa ya Nidhamu ya Mwanafunzi, na nukuu kwa mzazi ya kuthibitisha kupokea ilani. 

  



 

82 

UZUIAJI/UINGILIAJI KATI 
 

Uzuiaji/Uingiliaji kati una mipango kadhaa iliyowekwa kwa ajili ya wanafunzi, ikiwa ni pamoja na upatanishi wa wanarika, masomo 

ya kutatua mzozo, masomo ya elimu ya dawa za kulevya, masomo ya wazazi, elimu ya tabia, kuondoshwa darasani/mafunzo ya ujuzi 

wa maisha, shughuli za kuhamasisha kuhusu udhalimu, na mipango na shughuli zingine. 

 

GRIP (Growing Responsibly, Increasing Possibilities) ni mpango wa elimu wa matumizi mabaya ya dawa za kulevya na utatuzi wa mizozo 

ambao unapewa wakosaji wa mara ya kwanza kwa makosa ya Dawa za Kulevya (umiliki au matumizi) katika KANUNI YA MAADILI 

MEMA YA WANAFUNZI WA DCSD. Wakosaji wa kosa la #5 (usambazaji/uuzaji/lengo, au wanafunzi walioshtakiwa kwa kosa la 

kumiliki au makosa kadhaa hawastahiki, isipokuwa iwe imeashiriwa na Afisa wa Usikilizaji au Bodi ya Elimu ya DeKalb. Kwa 

kuongezea, GRIP huwasaidia wanafunzi kutatua mizozo, kukabiliana na msongo-rika, kudhibiti hasira, na kuwasiliana na wengine. 

Wanafunzi ambao wameshiriki katika vita wanaweza kuelekezwa kwa GRIP. GRIP inatolewa Jumamosi kwa wanafunzi, na wazazi 

wanaombwa pia kushiriki katika madarasa ili kusisitiza juhudi ya kutatua masuala kwa amani kati ya wanafunzi. 

 

UKAGUZI WA SHULE SALAMA 
 

Wilaya ya Shule za Jimbo la DeKalb imejitolea kuhakikisha mazingira salama na yenye mpangilio ya kusoma. Utafiti umeonyesha 

kwamba usimamizi wa wanafunzi ni muhimu sana katika kuzuia na kupunguza tabia za ukatili na jinai. Usimamizi wa watu wazima ni 

muhimu kwa wanafunzi kuhisi salama shuleni Kwa hivyo, lengo la Ukaguzi wa Shule Salama ni kufuatilia usimamizi wa mtu mzima 

wa wanafunzi, hasa nyakati za mpito; kutathmini ufahamu wa wanafunzi wa kanuni za tabia zinazofaa kulingana na KANUNI YA 

MAADILI MEMA YA WANAFUNZI WA DCSD; ili kuhakikisha wafanyakazi wanaelewa taratibu za kufuata iwapo tatizo litatokea katika 

kampasi; na kutekeleza tafiti zilizoteuliwa za wanafunzi kuhusiana na kama wanafunzi wanahisi salama shuleni au la. 

 

Lengo la Ukaguzi wa Shule Salama ni kwa wanafunzi na wafanyakazi kujifunza na kufanya kazi katika mazingira salama yenye 

mpangilio. Malengo ya kutekeza ukaguzi ni: (1) kutoa data ya shule kwa wasimamizi wa shule kuhusu usimamizi wa wafanyakazi 

wakati wa vipindi vya mpito vya siku ya shule; (2) kukusanya na kuripoti maelezo kuhusu hisia za wanafunzi kuhusu usalama shuleni; 

(3) kutoa maelezo kuhusu ufahamu wa wafanyakazi wa taratibu za kufuatwa wakati wa mzozo; na (4) ukaguzi wa jengo na mazingira. 

 

Wasimamizi Waliofunzwa wa Shule Salama watatekeleza Ukaguzi wa Shule Salama bila mpangilio wowote mwaka mzima. Baada ya 

kuingia majengo ya shule, kiongozi wa timu ataarifu mwalimu mkuu kuhusu uwepo wa timu. Wanachama wa timu ya ukaguzi, wakiwa 

na ramani ya shule, ratiba ya kengele, na orodha ya ukaguzi wataendelea katika maeneo yaliyoteuliwa katika kampasi ya shule na 

kuandika maelezo yaliyokusanywa wakati wa ukaguzi. Mchakato huu huchukua kwa ujumla dakika thelathini na tano (35) kukamilika. 

Ukaguzi utahesabiwa kulingana na utaratibu uliowekwa kwa shule za msingi na sekondari. Matokeo yatashirikiwa na Msimamizi, 

Msimamizi Msaidizi, Uongozi wa Shule na Usaidizi wa Shughuli, Wasimamizi wa Mkoa, Walimu Wakuu, na Walimu Wakuu 

Wasaidizi. 

 

Ili kuhakikisha kwamba Ukaguzi wa Shule Salama unatekelezwa kwa uaminifu, modyuli ya mafunzo ya Ukaguzi wa Shule Salama 

utatengenezwa. Mfanyakazi aliyetambuliwa na kujaribiwa katika kampasi katika matumizi na ufahamu wa mchakato wa Ukaguzi wa 

Shule Salama. Kwa kuongezea, wasimamizi wa shule, wafanyakazi wa shule, na wanafunzi watapokea mafunzo ya kitaalamu kuhusu 

mchakato wa Ukaguzi wa Shule Salama. Inatarajiwa kwamba matumizi ya Ukaguzi wa Shule Salama utasababisha upungufu wa rufaa 

za utovu wa nidhamu na kuondoshwa kwa muda. 

 

KANUNI YA MAVAZI YA WANAFUNZI 

 

Lazima hali ya shule iwe nzuri kwa kusoma. Mwonekano wa mwanafunzi unaweza kuathiri vizuri au vibaya mazingira ya shule. Lazima 

wanafunzi wafuate mahitaji ya kanuni ya mavazi ya Wilaya ya Shule. Wanafunzi wanoshindwa kutii mahitaji ya kanuni ya Mavazi, 

kama ilivyoelezewa hapa chini, wanaweza kushtakiwa kwa kosa la #25 –Ukiukaji wa Kanuni ya Mavazi ya wanafunzi (angalia ukurasa 

wa 47-48): 

 

 Wanafunzi wanatarajiwa kufuata kanuni ZOTE za shule zinazosimamia usalama katika mipango maalum ambayo inaweza 

kuhitaji kuvaa nguo za kinga, miwani ya usalama, au mahitaji mengine kama hayo. 

 Mavazi, vito, michoro, kutoboa mwili au mapambo mengine ya mwili ambayo yanatatiza mchakato wa elimu au yanahatarisha 

afya au usalama wa wanafunzi wengine, wafanyakazi au wageni yamepigwa marufuku. 

 Mavazi, nembo, alama, michoro, kutoboa mwili, vituo, au mapambo yanayovaliwa au kubebwa au kuhusu mwanafunzi ambayo 

yanatangaza magenge au matumizi ya vitu vinavyodhibitiwa, dawa za kulevya, pombe, au tumbaku zimepigwa marufuku. 
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 Uvaaji wa mavazi, michoro au mapambo mengine ambayo yanaonyesha maneno ya kukera na/au matusi, picha, mifano, au 

maneno au vifungu vya kikatili, vya kutatiza, vya kingono, maneno tata ya kisiasa/kijamii au michoro au maneno au vifungu 

ambavyo vinadharau asili ya mtu, rangi, umbari, asili ya kitaifa, imani ya kidini, mapendeleo ya kingono, au ulemavu 

ziimepigwa marufuku. 

 

Uvaaji wa suruali chini ya kiuno, kuonyesha tumbo, blausi fupi, blausi zinazoonyesha mpasuko wa matiti, mifuto inayofika kwenye 

magoti, mavazi kama neti, koshi, patipati, viatu vinavyoingia katikati ya vidole vya miguu bila kisigino, viatu vya chumba cha kulala, 

au viatu vingine ambavyo vinatatiza uhuru wa kutembea na marinda, suruali, au sketi zenye mpasuo hadi kwa mapaja zimepigwa 

marufuki. 

 

KUMBUKA: Wanafunzi/Wazazi wanahimizwa kupitia vijitabu vya shule kwa mahitaji mengine ya ziada yanayohusiana 

mavazi ya wanafunzi. 

 
KANUNI YA MAADILI YA UNGWANA KATIKA MICHEZO 
 

Ungwana katika michezo unaweza kufafanuliwa kwa neno moja: HESHIMA. Kujiheshimu wewe mwenyewe, shule zako, na wageni 

wa shule zetu husaidia kuonyesha picha nzuri si kwa jamii pekee, bali pia kwa wale wanaoshiriki katika shughuli za ushindani katika 

shule zetu. 

 

Majukumu ya Washiriki: 
 

 Tumia Lugha inayofaa; 

 Watendee washindani kwa heshima kama wageni au wenyeji; 

 Jidhibiti kila wakati; 

 Heshimu uamuzi wa maafisa na tafsiri ya sheria; 

 Kubali jukumu la kuwasilisha shule yako kwa njia nzuri; 

 Tenda kwa njia ambayo itaunda fikra nzuri kwa hadhira; 

 Wachezaji wote wanaohusika katika vita na wachezaji wowote wa ziada watakao toka eneo lao wakati wa vita na 

waondolewe kwenye shindano la sasa watalazimika kufuata sheria ya kukaa nje; 

 Wachezaji wanatarajiwa kuonyesha ungwana kaktika michezo kabla na baada ya mashindano, hata kama maafia wa mchezo 

hawana mamlaka. Tabia kama ile kudhihaki, kupigana, n.k. Zimepigwa marufuku. 

 

UTENGAJI NA UZUIAJI 
 

Bodi ya Elimu ya Georgia Sheria ya 160-5-1.35 hutoa maagizo kuhusu matumizi ya uzuiaji katika shule za Georgia. Sera ya DeKalb 

imetolewa hapa chini. 

 

SERA YA BODI YA UTENGAJI NA UZUIAJI 

MSIMBO WA UFAFANUZI: JGF (2) 
 

Bodi ya Elimu ya Jimbo la DeKalb imeanzisha viwango vifuatavyo vya utekelezaji salama wa uzuiaji wa kimwili kuhusiana na 

wanafunzi waliosajiliwa.  

 

1. Matumizi ya uzuiaji wa kemikali, uzuiaji wa kiufundi, au uzuiaji wa kukabiliwa, kama ilivyofafanuliwa na Idara ya Elimu ya 

Georgia, sheria ya 160-5-1-.35, yamepigwa marufuku ndani ya Wilaya ya Shule za Jimbo la DeKalb. 

 

2. Matumizi ya Utengaji, kama ilivyofafanuliwa na Idara ya Elimu ya Georgia, sheria ya 160-5-1-.35, yamepigwa marufuku ndani ya 

Wilaya ya Shule za Jimbo la DeKalb. 

a. Utengaji haujumuishi hali ambazo mfanyakazi amefunzwa katika matumizi ya mbinu za kupunguza mizozo au uzuiaji ako 

hapo katika chumba kilichofungwa kama mwanafunzi. 

b. Utengaji haujumuishi “muda wa kufikiria,” uliofafanuliwa kama uingiliaji kati wa kitabia ambapo mwanafunzi 

anaondolewa kwa muda kutoka kwa shughuli za kusoma na ambapo mwanafunzi hajafungiwa. 

c. Utengaji haujumuishi kuondoshwa darasani, kifungo, au muda wa mapumziko ulioombwa na mwanafunzi katika eneo 

tofauti ndani ya darasa au katika chumba tofauti kiichofungwa. 
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3. Uzuiaji wa kimwili unaweza kutumiwa pekee wakati mwanafunzi anasababisha hatari kwake au kwa wengine na mwanafunzi 

haitikii uingiliaji kati wa kawaida wa kitabia ikiwa ni pamoja na maelekezo ya kimaneno au mbinu zingine za kupunguza mizozo. 

a. Uzuiaji wa kimwili haujumuishi: kutoa mgusano mdogo wa kimwili na/au kutoa maelekezo ya kukuza usalama wa 

mwanafunzi, kutoa maelekezo ya kimwili au kuuliza wakati wa kufunza ujuzi, kuelekeza mawazo kwingine, kutoa 

maelekezo ya eneo, au kutoa faraja. 

b. Uzuiaji wa kimwili hautatumika: 

i. kama njia ya kutia nidhamu au ya adhabu, au 

ii. wakati mwanafunzi anaweza kuzuia kwa usalama, au 

iii. Wakati matumizi ya uingiliaji kati yamekatazwa kwa sababu ya hali za kiakili, kimatibabu, au kimwili ya 

mwanafunzi kama ilivyoelezewa katika rekodi za elimu za mwanafunzi. 

c. Uzuiaji wote wa kimwili lazima usitishwe mara moja wakati mwanafunzi hayuko katika hali yoyote ya hatari kwake au 

kwa wengine au ikiwa mwanafunzi ameonekana kuwa na shida kubwa au anashindwa kupumua. 

 

4. Kala ya mfanyakazi yeyote kutumia uzuiaji wa kimwili, lazima awe amekamilisha mpango uliodhinishwa wa mafunzo. 

a. Mipango iliyoidhinishwa ya mafunzo itashughulikia mikakati mbalimbali nzuri ya uingiliaji kati ya tabia na hata pia ya 

kuzia na mbinu za kupunguza mzozo na uzuiaji. 

b. Shule na mipango itadumisha hati zilizoandikwa au za elektroniki kuhusu mafunzo yaliyotolewa na orodha ya washiriki 

katika kila mafunzo. Nakala za kila hati zitapatikana kwa Idara ya Elimu ya Georgia au kwa raia yoyote baada ya kuomba. 

c. Ikiwa mfanyakazi ambaye hajakamilisha mpango uliodhinishwa wa mafunzo atalazimika kumzuia mwanafunzi kimwili 

ili kuzuia majeraha kwa mwanafunzi au watu wengine katika hali ya dharura wakati wafanyakazi waliofunzwa katika 

uzuiaji wa kimwili hawapatikani, anapaswa kuwaomba wanafunzi wengine, ikiwa wapo, kuomba msaada mara moja. 

 

5. Ikiwezekana, matumizi ya uzuiaji wa kimwili kwa mwanafunzi yanapaswa kufuatiliwa na mfanyakazi au msimamizi mwingine. 

Matumizi ya uzuiaji wa kimwili unapaswa kuandikwa na mfanyakazi au kitivo kinachoshiriki au kusimamia uzuiaji huo wa kila 

mwanafunzi katika kila tukio ambalo mwanafunzi anazuiwa. 

6. Wakati uzuiaji wa kimwili unatumiwa kwa mwanafunzi, shule au mpango ambao uzuiaji huo unatekelezwa utaarifu mzazi au mlezi 

wa kisheria wa mwanafunzi ndani ya siku moja ya shule baada ya matumizi ya uzuiaji. 

 

7. Sera hii haimkatazi mfanyakazi kutumia muda wa kufikiria, kama ilivyofafanuliwa katika aya ya (2) hapo juu, au mbinu au njia 

yoyote ile ya usimamizi wa darasa, ikiwa ni pamoja na mwanafunzi kuondolewa darasani ambayo haijashughulikiwa wazi katika 

sheria hii. 

 

8. Sera hii haimkatazi mfanyakazi dhidi ya kuchukua hatua zinazofaa za kutawanya mwanafunzi anayepigana. 

 

9. Kuamua kama matumizi ya uzuiaji wa kimwili ni muhimu katika kulinda wanafunzi au watu wengine dhidi ya madhara au majeraha 

ya kimwili, na kuchukua hatua zinazochukuliwa kuwa muhimu ili kuwalinda wanafunzi na wengine dhidi ya madhara au majeraha 

ya kimwili, ni hatua ambazo zinahusisha utendakazi wa busara, sio wa majukumu ya utumishi. 

 

10. Katika hali nyingine ambapo mwanafunzi anaweza kujihatarisha mwenyewe au wengine, lazima shule au mpango uamue ni lini 

inakuwa muhimu kutafuta msaada kutoka kwa watekeleza sheria na/au wahudumu wa matibabu ya dharura. Hakuna chochote katika 

sera hii kitakachochukuliwa kutatiza majukumu ya watekeleza sheria au mhudumu wa matibabu ya dharura. 

 

11. Lazima maafisa wa shule waarifu mzazi au mlezi wa mwanafunzi mara moja wakati mhudumu wa matibabu ya dharura au 

watekeleza sheria anapomwondoa mwanafunzi kutoka kwa mpangilio wa shule au mpango. 
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ILANI YA HAKI ZA WANAFUNZI NA WAZAZI CHINI YA SEHEMU YA 504 

 
Sehemu ya 504 ya Sheria ya Marekebisho ya 1973, inayorejelewa kwa kawaida kama “Sehemu 504” ni sheria ya kutobagua iliyopitishwa 

na Bunge la Marekani Lengo la Sehemu ya 504 ni kupiga marufuku ubaguzi na kuhakikisha kwamba wanafunzi wana nafasi za elimu 

na faida sawa kama zile zinazotolewa kwa wanafunzi wasiokuwa walemavu. 

 

Kwa maelezo zaidi kuhusu Sehemu ya 504, au ikiwa una maswali au unahitaji msaada wa ziada, tafadhali wasiliana na Mratibu wa 

Wilaya wa Sehemu ya 504 kwenye anwani ifuatayo: 

 

504 Coordinator 

5839 Memorial Drive 

Stone Mountain, Georgia 30083 

Simu: 678-676-1817 

 

Utekelezaji wa sheria za Sehemu ya 504 kama ilivyowekwa katika 34 CFR Sehemu ya 104 inawapa wazazi na/au wanafunzi haki 

zifuatazo: 

 

1. Mtoto wako ana haki ya elimu inayofaa iliyoundwa kutimiza mahitaji yake ya kibinafsi ya elimu kikamilifu kama 

mahitaji ya wanafunzi wasiokuwa walemavu. 34 CFR 104.33. 

 

2. Mtoto wako ana haki ya huduma za elimu za bila malipo isipokuwa kwa zile ada zimewekwa kwa wanafunzi 

wasiokuwa walemavu au wazazi wao. Watoa bima na wahusika wengine kama hao wanaotoa huduma zisizoendeshwa 

au kutolewa na mpokeaji hawajaondolewa jukumu halali la kutoa au kulipia huduma zilizotolewa kwa mwanafunzi 

mlemavu. 34 CFR 104.33. 

 

3. Mtoto wako ana haki ya kushiriki katika mpangilio wa elimu (wa kitaalamu na usiokuwa wa kitaaluma) na wanafunzi 

wasiokuwa walemavu kwa kadri inayofaa mahitaji yake. 34 CFR 104.34. 

 

4. Mtoto wako ana haki ya vituo, huduma, na shughuli ambazo zinalingana na zile zinazotolewa kwa wanafunzi 

wasiokuwa walemavu. 34 CFR 104.34. 

 

5. Mtoto wako ana haki ya tathmini kabla ya uamuzi wa kustahiki Sehemu ya 504. 34 CFR 104.35. 

 

6. Una haki ya kutotoa kibali kwa ombi la Wilaya la kumtathmini mtoto wako. 34CFR 104.35. 

 

7. Una haki ya kuhakikisha kwamba taratibu zote za tathmini, ambazo zinaweza kujumuisha upimaji, zimetimiza 

mahitaji ya 34 CFR 104.35 

 

8. Una haki ya kuhakikisha kwamba Wilaya itazingatia maelezo kutoka kwa vyanzo mbalimbali kama inavyofaa, 

ambayo inaweza kujumuisha vipimo vya kipaji na mafanikio, mapendekezo na mazingatio ya mwalimu, hali za 

kimwili, historia ya kijamii au kitamaduni, rekodi za matibabu, na mapendekezo ya mzazi. 34 CFR 104.35. 
 

9. Una haki ya kuhakikisha maamuzi ya uwekaji yamefanywa na kundi la watu, ikiwa ni pamoja na watu walio na 

ufahamu wa mtoto wako, maana ya data ya tathmini, chaguo za uwekaji, na mahitaji ya kisheria ya mazingira 

yasiyokuwa ya vizuizi na vifaa vinavyoweza kulinganishwa. 34 CFR 104.35. 

 

10. Ikiwa mtoto wako anastahiki chini ya Sehemu ya 504, mtoto wako ana haki ya tathmini za mara kwa mara, ikiwa ni 

pamoja na kabla ya mabadiliko yoyote muhimu yanayofuata ya uwekaji. 34 CFR 104.35. 

 

11. Una haki ya kupokea ilani kabla ya hatua yoyote kutoka kwa Wilaya kuhusiana na utambuaji, tathmini, au uwekaji 

wa mtoto wako. 34 CFR 104.36. 

 

12. Una haki ya kuchunguza rekodi za elimu za mtoto wako. 34 CFR 104.36. 
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13. Una haki ya usikilizaji wa haki unaohusiana na hatua za Wilaya kuhusu utambulisho, tathmini, au uwekaji wa elimu 

wa mtoto wako, na nafasi ya kushiriki kwa mzazi katika usikilizaji na kuwakilishwa na wakili. 34 CFR 104.36. 

 

14. Una haki ya kupokea nakala ya ilani hii na nakala ya utaratibu wa kusikilizwa kwa haki wa wilaya ukiomba. 34 CFR 

104.36. 

 

15. Ukiwa hukubaliani na uamuzi wa Afisa Mwadilifu wa Kusikiliza (wanachama wa bodi ya shule na wafanyakazi 

wengine wa Wilaya hawachukuliwi kuwa Maafisa Waadilifu wa Kusikiliza), una haki ya kupitia uamuzi kulingana 

na utaratibu wa usikilizaji wa haki. 34 CFR 104.36. 

 

16. Una haki, wakati wowote ule, kuwasilisha malalamiko kwa Idara ya Elimu ya Marekani ya Ofisi ya Haki za Raia. 
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SEHEMUYA 504 ULINZI WA TARATIBU 
 

MUHTASARI: 
 

Mwanafunzi au mzazi au mlezi yeyote (“mlalamishi”) anaweza kuomba usikilizaji wa haki kwa sababu ya hatua za Wilaya kuhusiana 

na utambulisho, tathmini, au uwekaji wa elimu wa mtoto chini ya Sehemu ya 504. Maombi ya usikilizaji wa haki lazima yaandikwe 

kwa Mratibu wa Wilaya wa Sehemu ya 504; hata hivyo, mlalamishi kushindwa kuomba usikilizaji kwa kuandika hakuondoi jukumu la 

Wilaya la kutoa usikilizaji wa haki ikiwa mlalamishi ataomba kwa kutamka usikilizaji wa haki kupitia Mratibu wa Sehemu ya 504. 

Mratibu wa Sehemu ya 504 atamsaidia mlalamishi katika kukamilisha kuandika Ombi la Kusikilizwa. 

 

OMBI LA KUSIKILIZWA: 
 

Lazima ombi la kusikilizwa lijumuishe yafuatayo: 

 

A. Jina la mwanafunzi; 

 

B. Anwani ya makazi ya mwanafunzi; 

 

C. Jina la shule ambayo mwanafunzi anahudhuria; 

 

D. Uamuzi ambao unastahili kusikilizwa; 

 

E. Sababu zilizoombwa za mapitio; 

 

F. Suluhisho linalopendekezwa na mlalamishi; na 

 

G. Jina na maelezo ya mawasiliano ya mlalamishi. 

 

Ndani ya siku kumi (10) za biashara kuanzia kupokea Ombi la Kusikilizwa la mlalamishi, Mratibu wa Sehemuya 504 atakubali kupokea 

Ombi la Kusikilizwa kwa kuandika na kupanga muda na mahali pa kusikilizwa. Ikiwa Ombi la Kusikilizwa lililoandikwa halina maelezo 

muhimu yaliyoorodheshwa hapo juu, Mratibu wa Sehemu ya 504 atamfahamisha mlalamishi kuhusu maelezo muhimu yanayohitajika 

ili kukamilisha ombi. Muda na michakato yote itasalia hadi Ombi la Kusikilizwa liwe na maelezo muhimu yaliyoorodheshwa hapo juu. 
 

UPATANISHI: 
 

Huenda Wilaya ikatoa upatanishi wa kutatua matatizo yaliyoelezewa na mlalamishi katika Ombi lake la Kusikilizwa. Upatanishi ni wa 

hiari na ni lazima mlalamishi na Wilaya wakubaliane kushiriki. Lazima fomu ya kutodai itiwe saini ili kuchelewesha vikwazo vya muda 

vya kupanga usikilizaji rasmi, ukihitajika. Huenda mlalamishi akasitisha upatanishi wakati wowote. Ikiwa upatanishi umesitishwa bila 

makubaliano, Wilaya itafuata taratibu za kutekeleza usikilizaji wa haki bila Ombi la ziada la Kusikilizwa. 
 

TARATIBU ZA KUSIKILIZWA: 
 

A. Mratibu wa Sehemu ya 504 atapata afisa wa kupitia atakayetekeleza usikilizaji ndani ya siku 45 za kalenda kuanzia kupokea 

Ombi la Kusikilizwa la mlalamishi isipokuwa mlalamishi akubali au kuendelea kuruhusiwe na afisa wa kupitia. 
 

B. Baada ya kuonyesha nia njema kutoka kwa mlalamishi au Wilaya, afisa wa kupitia, kwa uamuzi wake, anaweza kuruhusu 

kundelea na kuweka tarehe mpya ya kusikilizwa. Lazima ombi la kuendelea liwe kwa kuandikwa na kunakiliwa kwa wahusike 

wengine. 
 

C. Mlalamishi atakuwa na nafasi ya kuchunguza rekodi za elimu za mtoto kabla ya kusikilizwa. 
 

D. Mlalamishi atakuwa na nafasi ya kuwakilishwa na wakili kwa gharama yake wakati wa usikilizaji na kushiriki, kuzungumza, 

kuwachunguza mashahidi, na kuwasilisha maelezo wakati wa usikilizaji. Ikiwa mlalamishi atawakilishwa na wakili wakati wa 

kusikilizwa, lazima amfahamishe Mratibu wa Sehemu ya 504 kuhusu maelezo hayo kwa kuandika angalau siku kumi (10) za 

kalenda kabla ya kusikilizwa. Kushindwa kuarifu Mratibu wa Sehemu ya 504 kwa kuandika kuhusu kuwakilishwa na wakili 

kutachukuliwa kuwa nia njema ya kuendelea na usikilizaji. 
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E. Mlalamishi ana mzigo wa kuthibitisha madai yoyote anayoyadai. Inapohitajika na hali au sheria, Afisa mwadilifu wa kusikiliza 

anaweza kuomba Wilaya kutetea uamuzi/msimamo wake kuhusiana na madai (k.m., mpokeaji atamweka mwanafunzi mlemavu 

katika mazingira ya kawaida ya elimu yanayoendeshwa na mpokeaji isipokuwa ionyeshwe na mpokeaji kwamba elimu ya mtu 

katika mazingira ya kawaida na matumizi ya misaada na huduma za ziada haziweza kutimizwa kabisa. 34 C.F.R. §104.34). 

Mwakilishi mmoja au zaidi wa Wilaya, anayeweza kuwa wakili, atahudhuria usikilizaji ili kuwasilisha ushahidi na mashahidi, 

kujibu ushahidi wa mlalamishi na kujibu maswali yatakayowasilishwa na afisa ya kupitia. 
 

F. Afisa wa kupitia hatakuwa na uwezo wa kuwashurutisha mashahidi, na sheria kali za ushahidi hazitatumika kwa usikilizaji. 

Afisa wa kupitia atakuwa na mamlaka ya kutoa maagizo ya kusikilizwa mapema, ambayo yanaweza kujumuisha washiriki 

kubadilishana hati na majina a mashahidi watakao kuwepo. 
 

G. Afisa wa kupitia ataamua uzito wa ushahidi wowote kulingana na kuaminika kwake na umuhimu wake. 
 

H. Umma hautaruhusiwa kwenye usikilizaji. 
 

I. Masuala ya usikilizaji yatazuiwa kwa yale yaliyoibuliwa katika ombi lililoandikwa au la kutamkwa la usikiljzaji. 
 

J. Mashahidi wataulizwa maswali moja kwa moja na mhusika aliyewaita. Uchunguzi wa mashahidi utaruhusiwa. Afisa wa 

kupitia, kwa uamuzi wake, anaweza kuruhusu uchunguzi zaidi wa mashahidi au kuuliza maswali ya mashahidi. 
 

K. Ushahidi utarekodiwa na mahakama na rekodi ya ripoti au sauti kwa gharama ya Wilaya. Hati zote zinazohusiana na usikilizaji 

zitahifadhiwa na Wilaya. 
 

L. Isipokuwa iwe inahitajika na sheria, afisa wa kupitia atadumisha hatua ya Wilaya isipokuwa mlalamishi aweze kuthibitisha 

kwamba uzito wa ushahidi unaunga mkono madai yake. 
 

M. Kushindwa kwa mlalamishi kwenda katika usikilizaji uliopangwa isipokuwa taarifa ya mapema ya kutohudhuria ilipeanwa na 

kuidhinishwa na afisa wa kupitia au kwa sababu imeonyeshwa tu itachukuliwa kuwa kundoa madai ya haki ya kuonekana 

binafsi mbele ya afisa wa kupitia. 
 

UAMUZI: 
 

Afisa wa kupitia atatoa uamuzi ulioandikwa ndani ya siku ishirini (20) za kalenda kuanzia tarehe ya usikilizaji kuhitimishwa. Uamuzi 

wa afisa wa kupitia hautajumuisha fidia zozote za kifedha au ada zozote za wakili. 
 

MAPITIO: 

 
Ikiwa hujaridhishwa na uamuzi wa afisa wa kupitia, mhusika yeyote anaweza kufuata haki yoyote ya kupitia, kuomba rufaa, kuchukua 

hatua au ya kudai inayopatikana kwako chini ya sheria au kanuni na masharti yanayopatikana ya jimbo au serikali. 
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Elimu Maalum: Mwongozo wa Mzazi wa Kuelewa Haki na Majukumu 

 
Mwongozo huu umeundwa kukusaidia kuelewa haki na majukumu yako kuhusu elimu maalum. Hautatumiwa kama mbadala 

wa toleo nzima la Haki za Wazazi zilizoorodheshwa katika Sheria ya Elimu ya Watu wenye Ulemavu (IDEA) na Sheria za 

Bodi ya Elimu ya Jimbo la Georgia (ga Bd. Of Educ. R.) kuhusiana na Elimu Maalum. (Angalia Ga. Bd. Educ. R. 160-4-7-

.09 ULINZI WA TARATIBU/HAKI ZA WAZAZI.) Ili Kutazama toleo nzima la Haki za Wazazi wa Georgia tafadhali nenda 

kwenye tovuti ya Idara ya Elimu ya Georgia www.gadoe.org na uchague Offices & Divisions, kisha Curriculum & Instruction, 

kisha Special Education Services and Supports. Kisha uangalie chini ya Dispute Resolution or Family Engagement 

Information & Resources ili kupata Haki za Wazazi. Toleo nzima la haki hizi linapatikana kwa lugha mbalimbali na 

limewasilishwa pia katika umbizo la video. Jedwali hili linawakilisha mwongozo mfupi wa ulinzi wa taratibu za wazazi. Ili 

kutazama orodha kamili ya Haki za Wazazi chini ya IDEA, wasiliana na meneja wa kesi wa mwanafunzi wako au tembelea: 

https://www.gadoe.org/Curriculum-Instruction-and-Assessment/Special-Education-

Services/Documents/Parents%20Rights/Parents%20Rights%20Sample%201%20updated%20032420.pdf. 

 

REKODI: 

 Una haki ya kuangalia rekodi za elimu za mtoto wako. 

 

 Unaweza pia kutafsiriwa rekodi hizo au kufafanuliwa. 

 

 Unaweza kuomba kitu katika rekodi kibadilishwe au 

kuondolewa ikiwa unahisi hakipaswi kuwa katika rekodi ya 

mtoto wako. 

 

 Una haki ya kuongeza maelezo, maoni, data ua nyenzo 

nyingine muhimu zilizoandikwa kwa rekodi ya mtoto wako. 

 

 Unaweza kuomba na kupokea nakala ya Mpango 

Uliobinafsishwa wa Elimu (IEP) na/au rekodi yoyote ya mtoto 

wako. Wilaya ya shule inaweza kutoza ada kwa nakala hizo 

lakini haiwezi kutoka ada ya kutafuta na kupata hati hizo. 

 

 Kwa kibali chako kilichoandikwa, unaweza kuwa na mtu 

kwa niamba yako anayekagua na kupitia rekodi hizo. 

TARATIBU ZA TATHMINI: 

 Mtoto wako ana haki ya tathmini kamili ya kubainisha kama 

ana ulemavu na anahitaji elimu maalum na/au huduma husika. 

 

 Una haki ya mtoto wako kutathminiwa katika maeneo yote ya 

ulemavu unaoshukiwa. 

 

 Lazima wilaya ya shule impime mtoto wako kulingana na 

taratibu zilizoangaziwa katika IDEA na Sheria za Elimu Maalum 

ya Georgia. 

 

 Lazima tathmini ziwe na mtihani mmoja, na mitihani hiyo 

lazima iwe kwa lugha ambayo mtoto hutumia kwa kawaida, 

isipokuwa mzazi na shule wakubaliane vingine, na angalau mara 

moja kila miaka mitatu. 

 

 Utahusika katika uamuzi kuhusu kustahiki na mipango na 

huduma mtoto wako anahitaji wakati wa tathmini mpya. 

USIRI WA MAELEZO: 

 Rekodi za elimu za mtoto wako ni za siri. 

 

 Unaweza kuomba nakala za rekodi za mtoto wako pekee. 

 

 Wafanyakazi wa shule wanaohusika na mtoto wako 

wanaweza kuona rekodi za mtoto wako na hawahitaji kibali 

chako. 

 

 Hakuna mwingine anayeweza kuona matokeo ya rekodi za 

mtoto wako bila kibali chako. 

MAZINGIRA YASIYOKUWA NA VIZUIZI: 

 Una haki ya mwanafunzi wako kufunzwa katika madarasa na 

kushiriki katika mipango na shughuli zote za shule na watoto 

wengine wasiokuwa na ulemavu, wa umri na gredi sawa, kwa 

kadri inayomfaa mtoto wako. 

 

 Lazima mfanyakazi wa wilaya afanye marekebisho ili mtoto 

wako aweze kushiriki katika mipango na shughuli zote za shule 

kwa kadri inavyowezekana. 

  

http://www.gadoe.org/
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TATHMINI HURU: 

 Ikiwa hukubaliani na tathmini ya shule, mtoto wako 

anaweza kujaribiwa na mtathmini mtaalamu asiyeajiriwa na 

wilaya ya shule, kwa gharama ya umma au ya kibinafsi. 

Wasiliana na mfumo wa shule ili kujua taratibu za kufikia haki 

hii. 

 

 Baada ya kuomba, wilaya ya shule lazima ikupe orodha ya 

watathmini huru ili uweze kuchagua mmoja wa kumjaribu 

mtoto wako. 

 Lazima wilaya ya shule izingatie matokeo ya mtathmini 

huyu. 

 

 Timu ya IEP hutumia matokeo ya jaribio hilo ili 
kutathmini ikiwa mtoto wako ana ulemavu au mahitaji 
ya elimu maalum. 

WAZAZI MBADALA 

 Wakati shule haiwezi kupata wazazi wa mtoto, mfumo wa 

shule utampangia mzazi mbadala atakayewakilisha mtoto kuhusu 

haki na maslahi ya mtoto kwa maamuzi yeyote ya tathmini, 

mkutano, au elimu kwa huduma za elimu maalum. 

 

 Wazazi mbadala watapokea mafunzo maalum na watakuwa 

kama mzazi kwa kutoa kibali na kushiriki katika IEP/mikutano 

mingine. 

 

 Mzazi mbadala ana haki na majukumu sawa kama mzazi 

katika elimu maalum katika masuala yanayohusiana na 

mwanafunzi. 

ILANI/KUSHIRIKI KWA WAZAZI: 

 Lazima ufahamishwe kuhusu haki zako za mzazi. 

 

 Lazima ualikwe kuhudhuria mikutano kuhusu mtoto wako 

kama vile kustahiki, tathmini mpya, au mikutano ya IEP. 

 

 Unapaswa kupokea nakala ya hati zote kuhusu mpango wa 

elimu ya mtoto wako na ufafanuliwe. 

 

 Nakala zinaweza kuwa katika lugha yako asili, Braili, au 

kufafanuliwa kwa lugha ya ishara. Ikihitajika, wilaya shule 

itatoa mtafsiri na mkalimani. 

 

 Lazima upewe nafasi ya kushiriki katika mkutano wa kutoa 

uamuzi kuhusiana na elimu maalum ya mtoto wako. 

 

 Lazima ualikwe kwa mkutano wowote unaofanyika ili 

kujadili ulemavu, tathmini, tathmini mpya za mtoto wako, 

uwekaji wa mtoto wako, na IEP yake na maudhui yake. 

 

 Una haki ya kuwa na mikutano ya IEP ifanyike kwa wakati 

na mahali rahisi kwako na wanachama wa Timu ya IEP. 

 

 Una haki ya kumruhusu au kutomruhusu mwanachama wa 

Timu ya IEP ya mtoto wako kuhudhuria mkutano wa IEP. 

Wilaya ya shule haiwezi kumruhusu mwanachama 

anayehitajika bila kibali chako. 

MALALAMIKO, UPATANISHI, USIKILIZAJI: 

 Una haki ya upatanishi au mchakato yakinifu wa usikilizaji 

ukiwa hukubaliani na kile ambacho shule imepangia mtoto 

wako. 

 

 Mfumo wa shule unaweza pia kuomba upatanishi au 

mchakato yakinifu wa usikilizaji. 

 

 Lazima mzazi na mfumo wa shule wakubaliane kujaribu 

upatanishi kabla ya upatanishi kupangwa. 

 

 Unapoomba mchakato yakinifu wa usikilizaji, una haki ya 

kushiriki katika kikao cha suluhu ambacho kinatoa nafasi kwa 

wazazi na mifumo ya shule kutatua masuala yoyote katika 

mchakato yakinifu wa usikilizaji ili wazazi na mfumo waweze 

kuepuka mchakato wa usikilizaji yakinifu na kutoa faida za 

haraka kwa mtoto. 

 

 Unapoomba mchakato yakinifu wa usikilizaji, una haki ya 

mchakato adilifu wa usikilizaji unaotekelezwa na hakimu 

msimamizi wa sheria (ALJ)/ afisa wa kusikiliza. 

 

 Unaweza kuwasilisha malalamiko yaliyoandikwa kwa Idara 

ya Elimu ya Georgia ili kutekeleza uchunguzi kuhusu wasiwasi, 

matatizo, au maoni yoyote tofauti yanayohusiana na IDEA au 

sheria za Elimu Maalum za Georgia. Malalamiko yanaweza 

kutumwa kwa faksi kwa Divisheni ya Huduma na Misaada 

Maalum ya Elimu kwenye 404-651-6457(faksi) au kutumwa 

kwa barua kwa Division for Special Education Services and 

Supports, 1871 Twin Towers East, 205 Jesse Hill Jr. Drive SE, 

Atlanta, GA 30334. 
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KIBALI: 

 Shule haiwezi kupima/tathmini au kutathmini upya mtoto 

wako bila kibali/idhini yako. 

 

 Shule haiwezi kumweka mtoto wako katika elimu maalum 

au kubadilisha mpango wa mtoto wako bila kibali/idhini yako. 

 

 Wilaya ya shule haiwezi kufichua rekodi za mtoto wako 

bila kibali/idhini iliyoandikwa isipokuwa kwa watu fulani 

waliotambuliwa kisheria. 

 

 Una haki ya kutotoa kibali/idhini yako. 

 
 Una haki ya kuondoa kibali chako cha elimu maalum na 

huduma husika ukitoa kibali chako;  lazima ufanye hivyo kwa 

kuandika. Kubatilisha kibali chako humaanisha mtoto wako 

hataweza tena kupokea huduma zozote maalum za elimu. 

TARATIBU NA HAKI ZA NIDHAMU: 

 Lazima mfumo wa shule ufuate taratibu fulani wakati 

mwanafunzi mwenye ulemavu anaonyesha tabia ambazo 

zinasababisha Timu ya IEP kupata mipangilio mingine na/au njia 

za kumwelimisha mtoto. 

 

 Huenda shule ikawaondoa wanafunzi kwa mipango mbadala 

wakati kuna hatari inayowezekana kwa mtoto, wanafunzi, au 

wahudumu wa shule. 

 

 Bila kujali mpangilio, lazima wilaya ya shule iendelee kutoa 

elimu mwafaka ya umma ya bila malipo kwa mtoto wako. 

 

 Mpangilio huu lazima uwezeshe mtoto wako kuendelea 

kupokea huduma ambazo zitamwezesha kutimiza malengo na 

madhumuni ya IEP yake. 

 

 Hatua za kinidhamu hufanyika kwa ukiukaji unaohusisha 

dawa za kulevya, pombe, silaha, au ukiukaji wa sheria zingine za 

shule. 

 

 Haki hizi hukulinda wewe, mtoto wako, na mfumo wa shule. 

UWEKAJI KATIKA SHULE YA KIBINAFSI: 

 Ukiamua kumweka mtoto wako katika shule ya kibinafsi, 

lazima uwafahamishe maafisa wa shule katika mkutano wako 

wa mwisho wa IEP uliohudhuria kuhusu lengo lako na uelezee 

wasiwasi wako kuhusu mpango wa umma. 

 

 Mfumo wa shule hauhitajiki kulipia shule ya kibinafsi ikiwa 

wilaya ya shule imetoa elimu ya umma inayofaa bila malipo ili 

kutumiza mahitaji ya elimu ya mtoto ambayo ilitambuliwa 

kupitia tathmini ya elimu na imejumuishwa katika IEP. 

MAWASILIANO: 

 Wakati una wasiwasi kuhusu elimu ya mtoto wako, ni 

muhimu kuelezea mwalimu mkuu wa shule au mkurugenzi wa 

elimu maalum. 

 

 Ikiwa unahitaji msaada zaidi, kuna makundi ya wazazi au 

utetezi ambapo unaweza kupata msaada. Uliza shule maelezo au 

orodha ya majjina. Unaweza pia kuwasiliana na Parent to Parent 

of Georgia ambao huweka orodha ya mapendekezo au maelezo 

mengine. Piga simu kwa 1-800-229-2038 au nenda kwa 

www.p2pga.org. 

 

 Unaweza pia kuwasiliana na Divisheni ya Huduma na 

Misaada ya Elimu Maalum, nambari ya simu 404-656-3963 au 

1-800-311-3627 au nenda kwenye tovuti ya Idara ya Elimu ya 

Georgia kwenye www.gadoe.org ili kusaidia kupata rasilimali 

nyingine muhimu. 

 

http://www.p2pga.org/
http://www.gadoe.org/
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KIAMBATISHO 
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HAKI YA WAZAZI YA KUJUA (ESSA) ~Sifa za Kitaaluma za Walimu 
 

Ili kutimiza mahitaji ya Sheria ya Kila Mwanafunzi Anapaswa Kufanikiwa (Every Students Succeeds Act (ESSA), 

wanafunzi wanaweza kuomba maelezo kuhusu sifa za kitaaluma za walimu na/ au wataalamu wengine wasaidizi wa 

mtoto wao. Unaweza kuomba maelezo yafuatayo: 

1) Kama mwalimu wa mwanafunzi - 

o ametimiza sifa na vigezo vya leseni vya Jimbo vya viwango vya gredi na masomo ambayo mwalimu 

hufunza; 

o anafunza katika hali ya dharura au hali nyingine za muda mfupi ambazo sifa au vigezo vya leseni 

vimeondolewa; na 

o anafunza masomo ambayo mwalimu ameidhinishwa kufunza. 

2) Kama mtoto anapewa huduma na wasaidizi wa kitaalamu, na kama ni hivyo, sifa zao. 

Ikiwa ungependa kuomba maelezo kuhusu mwalimu wa mtoto wako na/ au sifa za mtaalamu msaidizi, tafadhali wasiliana 

na mwalimu mkuu wa shule. 

 

TAARIFA YA KUTOBAGUA 
 

Wilaya ya Shule za Jimbo la DeKalb haibagui kwa misingi ya umbari, rangi, asili ya kitaifa, jinsia, ulemavu, au umri katika 

mipango na shughuli zake na hutoa ufikiaji sawa kwa Maskauti Wavulana na makundi mengine maalum ya vijana.1 Mtu 

afuataye amechaguliwa kushughulikia maswali kuhusu sera za kutobagua: 

Wilaya ya Shule za Kaunti ya DeKalb 

 

Mahusiano ya Wafanyakazi 

1701 Mountain Industrial Boulevard, Stone Mountain, GA 30083 

678-676-0107 

 

Kwa maelezo zaidi kuhusu ilani ya kutobagua, 

tembelea http://wdcrobcolp01.ed.gov/CFAPPS/OCR/contactus.cfm kwa anwani na nambari ya simu ambayo inahudumia eneo 

lako, au piga simu 1-800-421-3481. 

https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/docs/nondisc.html#ftn1
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CHATI YA UTARATIBU WA NIDHAMU 

 

Mwanafunzi amedaiwa kwamba 

amekiuka kanuni za shule 

Mwanafunzi amekutana na msimamizi wa 

shule (Utaratibu wa Shule wa 

Kuondoshwa kwa muda shuleni)  

Mwanafunzi amepatikana kuwa 

hajakiuka kanuni za shule na 

kurejeshwa darasani 

Mwanafunzi amepatikana 

kukiuka kanuni za shule 

Mwanafunzi atapokea matokeo ya 
ukiukaji hadi siku 10 za kuondoshwa 

kwa muda shuleni PEKEE 

Mwanafunzi ataadhibiwa na mzazi 

kuarifiwa. Mzazi/mlezi anaweza 

kuomba rufaa kwa Mwalimu mkuu 

kwa kuandika ikiwa hakubaliani na 

uamuzi, na kisha kwa Msimamizi wa 

mkoa kwa kuandika ikiwa hakubaliani 

na uamuzi 

Mwanafunzi atapokea siku 10 za kuondoshwa kwa muda shuleni 

na ikiwezekana ataelekezwa kwa Mchakato Yakinifu wa Wilaya. 

Mzazi ataarifiwa kuhusu kuondooshwa kwa muda wa 

siku 10 na maombi ya rufaa kwa mwalimu mkuu ili 

kuzingatia mapendekezo ya kuondoshwa kwa muda 

mrefu au kufukuzwa kabisa. Mzazi/mlezi anaweza 

kuomba rufaa kwa Mwalimu mkuu kwa kuandika ikiwa 

hakubaliani na uamuzi, na kisha kwa Msimamizi wa 

mkoa kwa kuandika ikiwa hakubaliani na uamuzi 

Iwapo Usikilizaji wa kesi umepangwa, je, mwanafunzi 

anapokea Elimu Maalum au Huduma za Sehemu ya 

504? 

Mwanafunzi huekelezwa mara moja 

kwa Mkutano wa Kubainisha 

Udhihirisho 

Hapana 

Mwalimu huelekeza kesi hiyo kwa Mchakato Yakinifu wa Wilaya na huwasiliana na 
Idara ya Mahusiano ya Wanafunzi siku moja (1) ili kujadili rufaa hii na kama 

itahitajika, kupanga Utaratibu wa Kusikiliza Kesi wa Wilaya. 

Je, tabia hiyo ni udhihirisho 

wa ulemavu? 

Usikilizaji wa kesi hukomeshwa na Mwalimu mkuu na 

Timu ya EIP/504 hubainisha marekebisho ya huduma 

Mwalimu mkuu hutuma barua ya taarifa 
kwa mzazi/mlezi. Mzazi anaweza kuomba 

kutodaiwa na Mkutano wa timu ya Nidhamu 

(DTM) ndani ya siku tano (5) 

Utaratibu wa Kusikiliza Kesi wa Wilaya 

hufanyika 

Uamuzi wa kusikiliza kesi hutekelezwa na mzazi/mlezi kwa kusema baada ya 

saa 04:00 p.m siku ifuatayo ya biashara na kwa kuandika barua ndani ya siku 
kumi (10) ya kusikilizwa kwa kesi. Mzazi/Mlezi anaweza kuomba rufaa kwa 

Bodi ya Elimu ndani ya siku (20) za kalenda kuanzia tarehe ya uamuzi kutolewa. 

Ndiyo 

Hapana 

DTM 

imeombwa. 

Makubalino 

kuhusu nidhamu 

Makubaliano ya Kighairishaji cha 

DTM yametumwa kwa Mahusiano ya 

Wanafunzi. Mzazi hupokea nakala 
iliyotiwa saini ya Makubaliano ya 

Kighairishaji cha DTM. 

Ndiyo 

Ndiyo Hapana 



 

95 

 
 

2021-2022 

CHATI YA KURIPOTI UDHALIMU/UNYANYASAJI/UDHALILISHAJI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Kwa wakati unaofaa au baada ya uchunguzi, wazazi wa wahusika wote wataarifiwa kabla ya siku tatu (3) za shule baada ya 

kukamilika kwa uchunguzi (kulingana na sheria za faragha za serikali). 

Ikipatikana kuna Ukiukaji wa Kanuni za Maadili Mema za Wanafunzi, matokeo yanayofaa yatatolewa kwa wanafunzi 

wanaotuhumiwa; mwanafunzi  na wazazi lengwa wataarifiwa kuhusu matokeo (kulingana na sheria za faragha).  

Mtu anayetoa ripoti hana shauku 

zaidi na tukio hilo limefungwa. 

Mtu anayetoa ripoti anaamini kwamba shule haikuchukua hatua zinazofaa 

au mwafaka za kushughulikia udhalimu, unyanyasaji, ubaguzi, au 

udhalilishaji. 

Mtu anayetoa ripoti anapaswa kuwasiliana na Msimamizi anayefaa wa 

Mkoa; ambaye ataanzisha uchunguzi kuhusu suala hilo ndani ya siku tatu 

(3) za shule na kutoa maoni yanayofaa kwa mtu anayetoa ripoti ndani ya 

siku kumi (10) za shule. 

Mtu anayetoa ripoti ana hoja zinazoendelea kwamba majibu hayakufaa au 

hayakufanya kazi. 

 

Mtu anayetoa ripoti anapaswa kuwasiliana na Ofisi ya Msimamizi; ambaye ataanzisha uchunguzi 

kuhusu suala hilo ndani ya siku tatu (3) za shule na kutoa maoni yanayofaa kwa mtu anayetoa ripoti 

ndani ya siku kumi (10) za shule. 

 

Mwalimu mkuu wa shule au mteuliwa wake ataaanzisha uchunguzi siku ijayo; uchunguzi wote utajumuisha uundaji wa taarifa 

ya kweli na kuwahoji mashahidi.  

 

Shule itafuatilia mwanafunzi 

anayelengwa na, ikiwa 

itahitajika, na mkosaji na/au 

jamii ya shule. 

shauku hizi zitaandikwa na kuwasilishwa kwa mwalimu mkuu wa shule au mteuliwa wake 

na ripoti hiyo itaingizwa kwenye Infinite Campus. 

Ripoti shauku yoyote aidha kwa kumwambia au kumwandikia 

msimamizi, kitivo au mhudumu yeyote au mfanyakazi mwingine 

shuleni (haraka kama uwezavyo lakini ikiwezekana ndani ya siku 

thelathini (30). 

Mzazi, Mlezi, Mwanafunzi au Raia ana shauku ya kuripoti kuhusu 

udhalimu, unyanyasaji, ubaguzi au udhalilishaji. 
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2021-2022 
Fomu ya Kuripoti Udhalimu/Unyanyasaji/Ubaguzi/Udhalilishaji 

Fomu hii inapatikana kwenye www.dekalbschoolsga.org/student-support-intervention/student-relations. 

TAFADHALI ANDIKA MAELEZO YOTE  KWA NJIA INAYOWEZA KUSOMEKA. 
 
Tarehe ya Leo ______ /_____ / ________   Shule   

 

Je, unataka usijulikane?    Ndiyo     Hapana  (Kama ndiyo, usiandike jina) 

 

Mtu Anayeripoti Tukio hilo: 
  

 

Weka mviringo kwa moja: Mwathirika/Mlengwa     Mwanafunzi Husika      Mzazi/Mlezi      Jamaa      Mtu Husika 

 

Simu  _______-_______- ___________ Barua pepe   

 

1. Jina la mwanafunzi anayedaiwa kulengwa Shule Gredi Umbari Jinsia 
          

 

2. Jina la mwanafunzi anayedaiwa kukosea Shule Gredi Umbari Jinsia 

          

 

          

 

3. Je, mwanafunzi huyu amedhulumiwa, kunyanyaswa, kubaguliwa au kudhalilishwa katika matukio ya awali?   Ndiyo   Hapana      Sijui 

 

4. Je, matukio haya yalifanyika tarehe gani? 

 

______/ _____/ _______ Saa: _______ AM/PM ______/ _____/ _______ Saa: _______ AM/PM   Tarehe Kadhaa 

Mwezi Siku Mwaka Mwezi Siku Mwaka 

 

5. Je, tukio hili lilifanyika wapi? (Chagua zote zinazotumika.) 
 

 Kwenye rasilimali ya shule (Tafadhali weka mviringo):  Darasani     Ukumbini     Kafeteria       Chumba cha Mazoezi       Nyingine 

 Katika shughuli iliyofadhiliwa na shule au tukio nje ya shule 

 Kwenye basi ya shule (Tafadhali weka mviringo):  AM/PM 

 Njiani kwenda/kutoka shuleni     (Tafadhali weka mviringo):  AM/PM 

 Mtandaoni 

 

6. Weka X kando ya taarifa ambazo zinafafanua vyema ni nini kilichofanyika (Chagua zote zinazotumika): 

 

 Unyanyasaji (umbari/jamii, rangi, dini, asili ya kitaifa, jinsia, ulemavu, mapendeleo ya kingono, utambulisho wa kijinsia, n.k.) 

 Uhasama wa Kimwili (kugonga, mateke, kusukuma, kutemewa mate, kuvutwa nywele, au kurushiwa kitu) 

 Kumshawishi mtu mwingine kumgonga au kumdhuru mwanafunzi 

 kwa maneno (kumchezea, kumwita majina, kumkosoa, au kumtisha, binafsi au kwa njia nyingine) 

 Udhalilishaji 

 Unyanganyi 

 Kutisha au kuonyesha ishara za kukera/au za kutisha 

 Utengwaji (kumtenga au kumkataa mwanafunzi) 

 Kueneza uvumi  au umbeya mbaya au Kudhalilishwa Hadharani 

 Kumdhalimu mtu mtandaoni/Kumnyemelea mtu mtandaoni (weka mviringo kwa moja:  Wakati wa Shule/Baada ya Shule) 

 

7. Sababu ya udhalimu/unyanyasaji/ubaguzi/udhalilishaji. (Weka tiki kwa moja): 

__ Jumla __ Umbari/Rangi __ Dini __ Jinsia __ Utambulisho wa Kijinsia/Mapendeleo ya Kingono __ Ulemavu wa Kimwili/Akili 

__ Asili ya Kitaifa/Umbari __Nyingine 

 

Kwa ufupi fafanua tukio kama ilivyofafanuliwa kwako au ambatisha taarifa iliyoandikwa na nyenzo zozote zilizotolewa. 
  

  

  

 

Ripoti hii imewasilishwa kwa (Weka mviringo): Mwalimu Mkuu    Mteuliwa wa Mwalimu Mkuu   Msimamizi wa Mkoa (Jina)   

 

______/ _____/ _______     

Tarehe Iliyowasilishwa Jina la Mwasilishi Sani ya Mwasilishi 
Usambazaji:  Hati halisi kwa Mwalimu Mkuu/Mteuliwa wa Mwalimu Mkuu; Nakala kwa ajili ya Rekodi za Mwanafunzi, nakala kwa Mwasilishi Ilirekebishwa 17/06/2021 

http://www.dekalbschoolsga.org/student-support-intervention/student-relations
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“Kama mtu mzima katika maisha ya mtoto akiwa shuleni, walimu wana kiwango fulani cha uwajibikaji katika kudumisha nidhamu. 

Mafundisho mwafaka hayawezi kufanyika bila nidhamu. Hata hivyo, msingi wa nidhamu huanza nyumbani. Wakati mwalimu 

anaripoti tatizo la kinidhamu, wazazi au walezi wanapaswa kuongea na watoto wao na walimu ili kutafuta suluhisho pamoja. 

 

Lengo la nidhamu linapaswa kuwa ni kumwongoza mtoto kuwadia tabia inayokubalika na kuwafunza kufanya maamuzi ya busara na 

ya kuwajibika. Nidhamu huwasaidia watoto kujifunza kufikia kwa mpangilio na kuelewa matokeo ya kimantiki ya hatua zao.” 

 

-National PTA 

___________________________________________ 

 

 

 

MAONI NA MAPENDEKEZO YALIYOANDIKWA KUHUSU YALIYOMO KATIKA KANUNI YA MAADILI YA 

WANAFUNZI YANAKARIBISHWA. 

YANAWEZA KUTUMWA KWA: 

 

DEPARTMENT OF STUDENT RELATIONS 

5823 MEMORIAL DRIVE 

STONE MOUNTAIN, GA 30083 

 

(678) 676-1811 

 

 

 

 

 

 

 

BI. VICKIE B. TURNER, MWENYEKITI WA BODI 

 

BI. CHERYL WATSON-HARRIS, MSIMAMIZI 

 

 

 
Ni sera ya Bodi ya Elimu ya Jimbo la DeKalb kutobagua kwa misingi ya umbari, rangi, dini, asili ya kitaifa, ulemavu, hali ya ujauzito, umri, 

jinsia, mapendeleo ya kingono, au utambulisho wa kijinsia katika mipango, shughuli, au sera za elimu za Wilaya. 


