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2020-21 የትምህርት ዓመት ቀን መቁጠሪያ 
 

ሴፕቴምበር 
7 ሰኞ በዓል - የሠራተኞች ቀን  
8 ማክሰኞ የመጀመሪያ የትምህርት ቀን ፕሪኬ-12 

16 ረቡዕ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ወደ ትምህርት ቤት የመመለስ ምሽት 
17 ሐሙስ የመካከለኛ ደረጃ ትምህርት ወደ ትምህርት ቤት የመመለስ ምሽት 
23 ረቡዕ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ወደ ትምህርት ቤት የመመለስ ምሽት 

ኦክቶበር  

12 ሰኞ ተማሪዎች ትምህርት የላቸውም (የሠራተኞች ሙያዊ ትምህርት) 
22 ሐሙስ ለወላጅ-መምህራን ስብሰባዎች የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት ተማሪዎች ቀደም ብለው ይለቀቃሉ 
23 ዓርብ የመጀመሪያ እና መካከለኛ ደረጃ ተማሪዎች የወላጆች - መምህራን ስብሰባ 

ኖቬምበር 

3 ማክሰኞ ተማሪዎች ትምህርት የላቸውም (የውጤት ዝግጅት ቀን) 
11 ረቡዕ በዓል - የአዛውንቶች ቀን 

25-27 ረቡዕ-ዓርብ በዓል - የምስጋና ዕረፍት 
ዲሴምበር 

21-31 ሰኞ-ሐሙስ የክረምት ዕረፍት 
ጃንዋሪ 

1 ዓርብ የክረምት ዕረፍት 
18 ሰኞ በዓል - ዶ/ር ማርቲን ሉተር ኪንግ ጁኒየር ቀን  

ዓርብ 

1 ሰኞ ተማሪዎች ትምህርት የላቸውም (የውጤት ዝግጅት ቀን) 
15 ሰኞ በዓል - የፕሬዚደንቶች ቀን 
25 ሐሙስ ለወላጅ - መምህራን ስብሰባ የመጀመረያ ደረጃ ትምህርት ተማሪዎች ቀደም ብለው ይለቀቃሉ 
26 ዓርብ ለወላጅ - መምህራን ስብሰባ የመጀመረያ ደረጃ እና የመካከለኛ ትምህርት ተማሪዎች ትምህርት የላቸውም 

ማርች 
29-31 ሰኞ-ረቡዕ የጸደይ ዕረፍት 
ኤፕሪል 

1-2 ሐሙስ-ዓርብ የጸደይ ዕረፍት 
12 ሰኞ ተማሪዎች ትምህርት የላቸውም (የውጤት ዝግጅት ቀን) 

ሜይ 

31 ሰኞ በዓል - መታሰቢያ በዓል 
ጁን 

2 ረቡዕ የመጀመሪያ ደረጃ ተማሪዎች ቀደም ብለው ይለቀቃሉ 
9 ረቡዕ የመጀመሪያ ደረጃ ተማሪዎች ቀደም ብለው ይለቀቃሉ 

16 ረቡዕ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት የመጨረሻ ቀን - ተማሪዎች ቀደም ብለው ይለቀቃሉ 
18 ዓርብ የመጀመሪያ ደረጃ/የመካከለኛ ደረጃ ትምህርት የመጨረሻ ቀን - ተማሪዎች ቀደም ብለው ይለቀቃሉ 

ጁላይ 

5 ወር በዓል - የነጻነት ቀን (ይከበራል) 
6 ማክሰኞ የክረምት ትምህርት ቤት የመጀመሪ ቀን  

30 ዓርብ የክረምት ትምህርት የመጨረሻ ቀን (የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት) 
ኦገስት 

7 ዓርብ የመጨረሻ የክረምት ትምህርት ቀን (መካከለኛ/ከፍተኛ) 
 

ኃይማኖታዊ በዓላት (ከላይ በሌላ መልኩ ካልተመለከተ በቀር መደበኛ የትምህርት ቀናት)፡- 
ሴፕቴ. 18 (ጸሃይ ግባት)–ሴፕቴ. 20: ሮሽ ሃሻናህ 
ሴፕቴ. 27 (ጸሃይ ግባት)–ሴፕ. 28: ዮም ኪፑር 
ኖቬም. 14፡ ዲዋሊ 
ዲሴም. 10 (ጸሃይ ግባት)–ዲሴም. 18 ሃኑክ 
ዲሴም. 25፡- ገና 
ዲሴም. 26–ጃን 1፡- ኩዋንዛ 

ማርች 27 (የጸሃይ ግባት)–ኤፕሪ 4: የጌታ ራት 
ኤፕሪል 2፡- ስቅለት 
ኤፕሪል 4፡-ፋሲካ 
ኤፕሪ. 12 (ጸሃይ ግባት)–ግንቦ. 11:ረመዳን 
ሜይ 12 (ጸሃይ ግባት)–ሜይ 13: ኢድ አል ፈጥር 

ጁላይ 19 (ጸሃይ)–ጁላይ 20: ኤድ አል አድሃ 

ማስታወሻ፡- የባርክሮፍት፣ ካምፕቤል፣ 
ኤች-ቢ ዉድሎውን፣ ኢዩኒስ ኬኔዲ 
ሺርቨር እና የክረምት ትምህርት ቤቶች 

የትምህርት ዓመት ቀናትን ለማግኘት . 



የአርሊንግተን የሕዝብ ትምህርት ቤቶች በዘር፣ በትውልድ አገር ወይም በብሔር፣ በእምነት፣ በቆዳ፣ በኃይማኖት፣ በጾታ፣ በዕድሜ፣ በኤኮኖሚ ደረጃ፣ በጾታዊ ግንኙነት 
ምርጫ፣ በእርግዝና፣ በጋብቻሁ ሁኔታ በተፈጥሯዊ ጉጽታ፣ በጾታዊ ማንነት ወይም ማንነትን በመግለጽ፣ እና/ወይም በአካል ጉዳተኝነት ምክንያት መድልዖ ማድረግን 
ይከለክላል፡፡ ይህ ፖሊሲ ለኮርሶች እና ፕሮግራሞች፣ የምክር አገልግሎት፣ የአካል ብቃት ትምህርት እና አትሌቲክስ፣ ለሙያ ትምህርት፣ ለትምህርት ማቴሪያሎች እና ለተጓዳኝ 
ትምህርታዊ እንቅስቃሴዎች እኩል ዕድል ይሰጣል፡፡ በዚህ ፖሊሲ ላይ ጥሰት በሚፈጸም ጊዜ ወዲያውኑ በስልክ ቁጥር 703-228-6008 ለአስተዳደር አገልግሎቶች ረዳት ኃላፊ 
ወይም በስልክ ቁጥር 703-228-6110 ለሰው ኃይል ኃላፊ በመደወል ያሳውቁ፡፡ 
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የAPS ፖሊሲዎች እና አሰራሮች 
የአርሊንግተን የሕዝብ ትምህርት ቤቶች ፖሊሲዎች፣ መመሪያዎች እና 

ደንቦች በአርሊንግተን የሕዝብ ትምህርት ቤቶች ቦርድ ፖሊሲዎች (SBP) 
እና የፖሊሲ ትግበራ አሰራሮች (PIP) ውስጥ ተካትተው ይገኛሉ፡፡ 
ፖሊሲዎቹ እና አሰራሮቹ በእያንዳንዱ የትምህርት ቤት ጽ/ቤት፣ በእያንዳንዱ 
የትምህት ቤት ቤተ መጽሐፍት፣ በአርሊንገተን የሕዝብ ላይብረሪዎች፣ 
በትምህርት ቤቱ የቦርድ ጽ/ቤት እና የትምህርት ቤቶች መመሪያ እና በ2110 
Washington Blvd. Arlington በሚገኘው ሲፋክስ የትምህርት ማዕከል 
የማኅበረሰብ ግንኙነቶች ዘንድ የገኛሉ፡፡ እንዲሁም ከዚህ በሚከተለው ድረ 
ገጽ ይገኛል፡- apsva.us/school-board-policies፡፡ 

 
የወላጅነት ኃላፊነትን መቀበል 

በፖሊሲዎች እና አሰራሮች ክፍል ውስጥ የተካተቱ እያንዳንዱ ፖሊሲ እና 
አሰራር በረጅም ርቀት ላይ ተፈጻሚነት ባይኖረውም እንኳን፣ APS የቨርጂኒያ 
የጋራ ብልጽግና፣ የቨርጂኒያ ትምህርት ቤቶች ሕግ 22.1-279.3 መሠረት 
ወላጆች እና ሕጋዊ አሳዳጊዎች የልጆቻቸውን ትምህርት ቤቶች ደንቦች እና 
መመሪያዎች እንዲመለከቱ የማድረግ ኃላፊነት እንዳለበት ይደነግጋል፡፡ 
“ትምህርት ቤት ከተከፈተ ጀምሮ በሚቆጠር በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ 
እያንዳንዱ የትምርት ቤት ቦርድ በሌሎች ጊዜያት ለእያንዳንዱ የተመዘገበ/ች 
ተማሪ ወላጆች ከሚልካቸው ሌሎች ጽሑፎች ጋር (i) በዚህ ክፍል ውስጥ 
የሚገኙ መስፈርቶች ማስታወቂያ (ii) የትምህርት ቤቱ ቦርድ የተማሪዎች 
ስታንዳርድ ባሕርይ መመሪያ (iii) አስገዳጁ በትምርት ገበታ የመገኘት ሕግ 
ግዴታ ቅጂ መላክ አለበት፡፡ ወላጆች እነዚህ ጽሑፎች እንደደረሷቸው 
በፊርማቸው በማረጋገጣቸው በዩናይትድ ስቴትስ ወይም በጋራ ብልጽግና ሕገ 
መንግሥት እና ሌሎች ሕጎች የተሰጧቸውን መብቶች ያስጠብቃሉ እንጂ 
መብቶቻቸውን ተዉ ማለት እንዳልሆነ፤እንዲሁም ወላጆች እንዲህ ባሉት 
ፖሊሲዎች ወይም ውሳኔዎች ላይ ተቃውሞ ካላቸው ተቃውሟቸውን ማሳወቅ 
እንደሚችሉ የሚገልጽ ማሳወቂያ ሊጻፍበት ይገባል፡፡       

እያንዳንዱ የተማሪ ወላጅ የትምህርት ቤት ቦርዱ ስታንዳርድ የተማሪ ሥነ 
ምግባር፣ የዚህ ክፍል መስፈርቶች ማሳወቂያ እና አስገዳጅ የሆነው በትምህርት 
ገበታ ላይ የመገኘት ግዴታ ሕግ ቅጂ እንደደረሰው የሚገልጽ መግለጫ ላይ 
በመፈረም ልጃቸው ለሚገኝበት ትምህርት ቤት መመለስ አለበት፡፡ እያንዳንዱ 
ትምህርት ቤት በዚህ መልኩ የተፈረመባቸውን መግለጫዎች በሪከርድ መያዝ 
አለበት”፡፡ 

ይህ የ2020-21 አርሊንግተን የሕዝብ ትምህርት ቤቶች (APS) የመመሪያ 
መጽሐፍ በአርሊንግተን የሕዝብ ትምህርት ቤቶች ፖሊሲዎች ውስጥ አንዳንድ 
ይዘቶችን ያካተተ ነው፤ በዚህም ስር የተማሪ ሥነ ምግባር እና አስገዳጅ የሆነው 
በትምህርት ገበታ ላይ የመገኘት ሕግ ይካተታሉ፡፡ የአርሊንግተን የሕዝብ 
ትምህርት ቤቶች የመመሪያ መጽሐፍ ወላጆች ይህ የመመሪያ መጽሐፍ 
እንደደረሳቸው እንዲያረጋግጡ በሚጠይቀው ዓመታዊ ኦንላይን ማረጋገጫ 
ሂደት አካል በሆነ መልኩ ለሁሉም ቤተሰቦች ይሰጣል፡፡ የአርሊንግተን የሕዝብ 
ትምህርት ቤቶች የመመሪያ መጽሐፍ በ apsva.us/publications ድረ ገጽ 
ይገኛል፡፡ 

 
አስተዳደራዊ ምደባ  

አስተዳደራዊ ምደባ በትምህርት ቤት ቦርድ ፖሊሲ J-5.3.32 - ይግባኞች 
ሥር ይገኛል፡፡ በዚህም ስር ማናቸውም ከጤና እና/ወይም ከሥነ ልቦና ጋር 
ተያያዥ የሆኑ ጥያቄዎች ከአስፈላጊ ሰነዶች ጋር መቅረብ አለባቸው፡፡ 
ከአስተዳደራዊ ምደባ ጋር በተያያዘ ለሚነሱ ጥያቄዎች የሚሰጡ ውሳኔዎች 
የሚሰጡት አግባብነት ባለው የማስተማር እና መማር እና የልዩ ትምህርት 
ክፍል ሠራተኛ ይሆናል፡፡ ለተጨማሪ መረጃ በስልክ ቁጥር 703-228-6008 
የአስተዳደር አገልግሎቶች ክፍልን ያነጋግሩ፡፡ 

አንድ ተማሪ በይግባኝ ሂደት አማካኝነት ተቀባይነት ያገኘ እንደሆነ፣ 
ለማቋረጥ የሚበቃ ምክንያት ከሌለ መስተቀር ምደባ የሚደረገው በዚያ 
ትምህርት ቤት/ፕሮግራም የክፍል ደረጃዎች መሠረት ነው፡፡ 

 
ከልዩ ትምህርት ጋር በተያያዘ በአንድ የአካል ጉዳተኛ ተማሪ ምደባ ላይ 

የሚደረግ ማናቸውም ለውጥ የሚደረገው በግላዊ የትምህርት ፕሮግራም 
(IEP) አማካኝነት ነው፤ በዚህም ወቅት ከልዩ ትምህርት መሥሪያ ቤት 
(OSE) ጋር ምክክር ይደረጋል፡፡ ለተጨማሪ መረጃ፣ በስልክ ቁጥር 703-
228-6040 ለልዩ ትምህርት መሥሪያ ቤት ጋር ይገጋገሩ፡፡ 

 
IEP ያላቸው ተማሪዎች የሚያስፈልጋቸውን የልዩ ትምህርት 

አገልግሎቶች ለማግኘት በአካባቢው ከሚገኝ ትምህርት ቤት ይልቅ በሌላ 
ትምህርት ቤት መግባት ሊያስፈልጋቸው ይችላል፡፡ እንዲህ ባለው ሁኔታ 
የIEP ቡድን የተማሪውን/ዋን ከአካል ጉዳተኝነት ጋር የተያያዘ ፍላጎት በማየት 
አገልግሎቶች ሊሰጡ የሚችሉበትን አነሰተኛ ገደብ ያለበት የትምህርት ሁኔታ 
ይወስናል፡፡ ተለይቶ ከታወቀው ጉዳተኝነት ወይም ጉድለት ጋር በተያያዘ 
በአካባቢ ካለው ትምህርት ቤት ይልቅ በሌላ ትምህርት ቤት መማር 
የሚያስፈልጋቸው IEP ያላቸው ተማሪዎች አስተዳደራዊ ምደባ 

እንዲደረግላቸው እንደ ሌሎች የአካል ጉዳተኝነት የሌላቸው የዕድሜ 
እኩዮቻቸው በሚጠይቁበት ዘዴ ጥያቄያቸውን ማቅረብ አለባቸው፡፡ እንዲህ 
ባሉት ሁኔታዎች የአስተዳደር አገልግሎቶች ጽ/ቤት አዲስ ምደባዎች 
ስለመኖራቸው ለማረጋገጥ የልዩ ትምርህርት አገልግሎት መኖሩን ያረጋግጣል፡፡ 
በአካል ጉዳተኝቱ እና በቀረበው ጥያቄ መካከል ያለው ግንኙነት ግልጽ 
በማይሆንበት ጊዜ፣ የተማሪው የIEP ቡድን ጥያቄው የቀረበበትን ምክንያት 
በማጥናት ተጨማሪ እርምጃዎች (ለምሳሌIEP ዳግም መከለስ ያለበት መሆኑን 
ወይም በ IEP ለውጦች መደረግ ያለባቸው ስለመሆኑ ይመረምራል)፤ በዚህም 
መልኩ በአካል ጉዳተኝነት ትምህርት ሕግ (IDEA) መሠረት በተማሪው IEP 
ላይ ለውጥ ማድረግ ያስፈልግ እንደሆነ ይወስናል፡፡ እንደዚህ ዓይነት ሁኔታዎች 
ሲያጋጥሙ፣ የአስተዳደር ምደባ ሁኔታ ላይ ውሳኔ ከመሰጠቱ በፊት የ IEP 
ሂደት መጠናቀቅ አለበት፡፡ 

 
ቅበላ 

በአርሊንግተን የሕዝብ ትምህርት ቤቶች የሚኙ ተማሪዎች ከክፍያ ነጻ በሆነ 
መልኩ በአርሊንግተን ካውንቲ ውስጥ ነዋሪ መሆን አለባቸው፡፡ የአርሊንግተን 
የሕዝብ ትምህርት ቤቶች ከጊዜ ወደ ጊዜ የነዋሪነት ማስረጃ እንዲቀርብለት 
የመጠየቅ መብቱ የተጠበቀ ነው፡፡ ከመዋዕለ ሕጻናት እስከ 12ኛ ክፍል ያሉ 
ተማሪዎች አራተኛው ሩብ ዓመት ከተጀመረ በኋላ ከአርሊንግተን ካውንቲ 
የሚወጡ ተማሪዎች የትምህርት ቤት ክፍያ መክፈል ሳይጠበቅባቸው የትምህርት 
ዓመቱን ማጠናቀቅ ይችላሉ፡፡ 

አራተኛ የትምህርት ሩብ ዓመት ከመጀመሩ በፊት ከካውንቲው ወደ ሌላ 
የመኖሪያ ስፍራ የሚዘዋወሩ ተማሪዎች ነዋሪ ሳይሆኑ በትምህርት ቤት ክፍያ 
ከፋይ ተማሪነት ለመቀጠል እንዲፈቀድላቸው ጥያቄ ማቅረብ አለባቸው፡፡ 
ከሦስተኛው የውጤት ጊዜ ካለቀ በኋላ ከካውንቲው ወደ ሌላ የመኖሪያ ስፍራ 
የሚዘዋወሩ ከፍ ባሉት የትምህርት ክፍል ደረጃዎች ያሉ ተማሪዎች ከትምህርት 
ቤት ክፍያ ነጻ ሆነው የትምህርተ ዓመቱን እንዲያጠናቅቁ ሊፈቀድላቸው 
ይችላል፡፡ በ2005 ዓመት በክፍለ ግዛት የወጣው ሕግ በአንድ የትምህርት ቤት 
ክፍል ወይም የትምህርት ቤት ዞን ውስጥ የአንድ ተማሪን የመኖሪያ አድራሻ 
በተመለከተ የሐሰት መረጃ መስጠት በምድብ 4 ሥር የሚወድቅ ጥፋት እንዲሆን 
ደንግጓል፡፡ ለተማሪ መረጃ የትምህርት ቤቱን ቦርድ ፖሊሲ J-5.3.30 በዚህ 
ስፍራ ይመልከቱ፡- apsva.us/school-board-policies፡፡  

 

 
በትምህርት ገበታ ላይ መገኘት  

የርቀት ትምህርት ገበታ ላይ መገኘት  
 
የቨርጂኒያ የትምህርት ክፍል (VDOE) ተማሪዎች በትምህርት ገበታቸው ላይ 

መገኘታቸው በየዕለቱ የስም ጥሪ መደረግ እንዳበት ይደነግጋል፡፡ ተማሪዎች 
“በትምህርት ገበታቸው ተገኝተዋል” ለማለት ተማሪዎች በየዕለቱ 
ከመምህራኖቻቸው ጋር ትርጉም ያለው የሃሳብ ልውውጥ ማድረግ አለባቸው፡፡ 
ይህም ከዚህ የሚከተሉትን ሊያካትት ይችላል፡- 

 



2020-
21ArlingtonPublicSchoolsHandbook 

5 

 

 

• ኦንላይን ፎርም፣ ጥያቄ፣ ጥናት (ማለትም መውጫ ቲኬት፣ 
SELvideo ጥየቄ ወዘተ ) 

• በቻት ላይ ተሳትፎ ማድረግ (በቀጥታ ከመምህር ጋር ወይም በመምህር 
በሚመቻች የቡድን ቻት ላይ መሳተፍ) 

• መምህር ለተማሪ የሚያደርጉት የስልክ ጥሪ (በተለይም ከኢንተርኔት 
ኮኬክሽን ጋር በተያያዘ ችግር ለሚያጋጥማቸው ተማሪዎች) 

• በትምህርት ገበታ ላይ ከመገኘት ጋር በተያያዘ በ MS ቲም ስብሰባ ላይ 
መሳተፍ የቤት/የክፍል ሥራን ከመስራት ጋር አይያያዝም፡፡  

 
በትምህርት ገበታ ላይ መገኘት በሲነርጂ በሰነድ ይያዛል፡፡ ተማሪዎች በዚያ ዕለት 
ቼክ ኢን ላይ ባለመሙላታቸው ምክንያት ከትምህርት ቤት ቀርተዋል ከተባለ 
ይኸው ሁኔታ ለቤተሰብ ይገለጻል፡፡ 
 

ከመዋዕለ ሕጻናት እስከ 5ኛ ክፍል በየዕለት በክፍል መገኘት 
• የክፍል ደረጃ መምህራን ከሰኞ እስከ ዓርብ ቀን ድረስ ራሱን የቻለ ቼክ ኢን 

ይሰጣሉ፡፡  
• ከኢንተርኔት ኮኔክሽን ጋር በተያያዘ ተማሪዎች ችግር ያጋጠማቸው እንደሆነ 

ወላጆች ለትምህርት ቤቱ የተማሪዎች አቴንዳንስ ሆትላይን ከ11፡00 ሳይልፍ 
ማሳወቅ አለባቸው፡፡  

• ሁሉም ተማሪዎች የትምህርት ቼክ ኢን በ4 p.m. መሙላት አለባቸው፤ 
ካልሆነ ግን በዚያ ቀን ከትምህርት ቤት እንደቀሩ ይቆጠራሉ፡፡ 

• የአቴንዳንስ የስልክ ጥሪ በ7p.m. ይላካል (የሚቻል ከሆነ፣ ከኮኔክሽን ጋር 
የተያያዘ ችግር የሚያጋጥማቸው ተማሪዎች ይህንን ቼክ ኢን ለመሙላት 
ጥረት ማድረግ አለባቸው)፡፡  

• አንድ ተማሪ በሕመም ምክንያት በትምህርት ገበታ ላይ መገኘት 
ያልቻለ እንደሆነ፣ በኢሜል እና/ወይም ስልክ በመወደል ለአቴንዳንስ 
ጽ/ቤት ማሳወቅ አለበት/ባት (የአቴንዳንሱን ሰው እና የትምህርት 
ቤቱን የአቴንዳንስ ሆትላይን ይስጡ)፡፡ 

የመካከለኛ ትምህርት ቤት እና የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የዕለት 

አቴንዳንስ 
• ተማሪዎች በየዕለቱ “ሆምሩም/TA ፒሬድ” ቼክ ኢን ማድረግ አለባቸው 

(ከሰኞ እስከ ዓርብ) 
• ይህም በመላው ቀን በትምህርት ላይ እንደቆዩ ይመዘግብላቸዋል፡፡ ቼክ 

ኢን ግን ያተሞላ እንደሆነ ተማሪው ከትምህርት ቀርቷል/ቀርታለች ማለት 
ነው፡፡ 

• ከኢንተርኔት ግንኙነት ጋር በተያያዘ ችግር ያጋጠማቸው ተማሪዎች 
ከ11 a.m. ሳያልፍ ለአቴንዳንስ ሆትላይን ሪፖርት ማድረግ አለባቸው፡፡  

• አንድ ተማሪ ሕመም ካጋጠመው እና ቼክ ኢን ለማሟላት በትምህርት ገበታ 
ላይ መገኘት ያልቻለ/ች እንደሆነ፣ ወላጆች ለአቴንዳንስ ጽ/ቤት ኢሜል 
መላክ ወይም ስልክ በመደወል ማሳወቅ አለባቸው (የአቴንዳንስ ጉዳይ 
የሚመለከተውን ሰው ኢሜል አድራሻ እና የትምህርት ቤቱን የአቴንዳንስ 
ሆትላይን ይስጡ) 

• የአቴንዳንስ ስልክ ጥሪ አሁን ለሁሉም የትምህርት ቤት ደረጃዎች 
በተመሳሳይ ሰዓት ይደረጋሉ፡፡ ስልክ ጥሪው የሚደረገው በ7p.m. ነው፡፡ 

የመካከለኛ እና የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የክፍለ ጊዜ አቴንዳንስ 
 
በትምህርት ክፍለ ጊዜ አቴንደንስ በሲነርጂ እንዲመዘገብ ይደረጋል፡፡ 
መምህራን የክፍለ ጊዜ አቴንዳንስን ለመከታተል ከዚህ ከሚከተሉት 
ማናቸውንም ዘዴ ሊጠቀሙ ይችላሉ፡- 

• ኦንላይን ፎርም፣ ጥያቄ፣ ጥናት (ማለትም የኤግዚት ቲኬት፣ 
SELvideo ጥያቄ፣ ወዘተ) 

• የቻት ተሳትፎ (ከመምህር ጋር በቀጥታ ወይም በመምህር የሚመቻች 
ቻት ግሩፕ ውስጥ መሳተፍ) 

• በመምህር ወደ ተማሪ የሚደረግ የስልክ ጥሪ (በተለይም ከኢንተርኔት 
ኮኔክሽን ጋር ተያያዥ የሆነ ችግር ለሚያጋጥማቸው ተማሪዎች) 

• ከትምህርት ጋር በተያያዘ በ MS ቲም መሳተፍ 

ከትምህርት ገበታ መቅረት 
ተማሪዎች በትምህርት ቤት ስኬታማ እንደሆኑ በየዕለቱ በትምህርት ቤት 

መገኘታቸው ወሳኝ ነው፤ ስሆነም ተማዎች ሕመም ሲያጋጥማቸው ወይም 
ፈቃድ አግኘተው ካልሆነ በስተቀር ተማሪዎች በተያዘው የጊዜ ሰሌዳ መሠረት 

ትምህርታቸውን እና ሌሎች ተጓዳኝ እንቅስቃሴዎች መከታተል 
ይጠበቅባቸዋል፡፡  

 ወላጆች ልጆቻቸው ከትምህርት ቤት እንዲቀሩ የሚደርጉ ጉዞዎች ወይም 
የእረፍት ጊዜ ማሳለፊያ ፕሮግራሞች እንዳይይዙ ይመከራሉ፡፡ ወላጆች 
በእያንዳንዱ ትምህርት ቤት ያለውን የአቴንዳንስ ፖሊሲ አጣርተው ማወቅ 
አለባቸው፡፡ የትምህርት ቤት ሠራተኞች የተማሪዎችን ደህንነት ለመከታተል 
እንዲቻላቸው፣ ወላጆች ልጆቻቸው ከትምህርት ቤት የሚቀሩ ከሆነ 
አስቀድመው ማሳወቅ አለባቸው፡፡  

ተማሪዎች በቂ (ፈቃድ የሚሰጥበት) ምክንያት ሳይኖር በተደጋጋሚ 
ከትምህርት ቤት የሚቀሩ ከሆነ የትምህርት ቤት ዲቪዚዮን ሠራተኞች ለፍርድ 
ቤት አቤቱታ ማቅረብ አለባቸው፡፡ እንዲህ ባሉት ሁኔታዎች፣ ወላጆች 
ልጆቻቸው ትምህርታቸውን እንዲከታተሉ የማድረግ ኃላፊነት አለባቸው፡፡ 
ተማሪው ከአእምሮ ጤና ጋር የተገናኘ በትምህርት ቤት መገኘት የሚያስቸግረው 
ከሆነ፣ የትምህርት ቤቱ አማካሪ፣ የትምህርት ቤቱ ማኅበራዊ ሠራተኛ፣ ተማሪ 
እና ወላጅ ለችግሩ መፍትሔ ለመፈለግ አብረው መስራት አለባቸው፡፡ 
በሁለተኛ የክፍል ደረጃ፣ ከአቴንዳንስ ጋር በተገናኘ ለሚያጋጥሙ ችግሮች 
መፍትሔ ለማስገኘት እገዛ ለመስጠት ይገኛሉ፡፡   

ለመቅረት በቂ ናቸው የሚባሉ ምክንያቶች (ሌሎች ሁሉ የማይፈቀዱ ናቸው) 
• ሕመም፣ የተማሪ ኳረንቲን መደረግ፣ የሐኪም ወይም የጥርስ ባለሙያ 

ቀጠሮ 
• በቤተሰብ ውስጥ ሞት መከሰት  
• ኃይማኖታዊ በዓል ለማክበር  
• በፍርድ ቤት መጠራት 
• እገዳ 
• አውሎ ንፋስ ወይም የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ  
• ከፍተኛ የሚባል በቤተሰብ ውስጥ የደረሰ አደጋ 

• በትምህርት ቤት ርዕሰ መምህር በሚሰጥ ፈቃድ በሌሎች ምክንያት 
ከትምህርት ቤት መቅረት፤  

ተማሪው/ዋ ወደ ትምህርት ቤት ከተመሰ/ች በኋላ ከሁለት ቀናት 
ሳይበልጥ ወላጆች/አሳዳጊዎች ሊረጋገጥ በሚችል መልኩ ትምህርት 
ቤቱን ማነጋገር ወይም በጽሁፍ ማብራሪያ ማቅረብ አለባቸው፡፡  
 

ተማሪዎች ከትምህርት በመቅረታቸው ምክንያት ያመለጣቸውን ማናቸውንም 
ትምህርት ማካካስ አለባቸው፡፡ ባልተፈቀደ ምክንያት ከትምህርት ቤት ከቀሩ ግን 
በቀሩበት ቀን የተሰጠ ውጤት ካለ ያንን ያጣሉ፡፡  
 

የክፍለ ግዛት ደንቦች እንደሚያዙት ተማሪዎች ለአስራ አምስት (15) ወይም 
ከዚያ በላይ ተከታታይ ቀናት ከትምህርት ቤት ከቀሩ ከትምህርት ቤቱ እንዲወጡ 
ይደረጋል፡፡ ይህ ከሆነ፣ ተማሪው/ዋ በተቻለ ፍጥነት ወደ ትምህርት ቤት 
መመለስ አለበት/ባት፡፡ ተማሪዎች ለተገለጸው ጊዜ ከትምህርት ቤት ከቀሩ በኋላ 
ወደ ትምህርት ቤት ሲመለሱ ወላጆች አብረዋቸው መምጣት አለባቸው፤ በተቻለ 
ፍጥነት አዲስ የምዝገባ ቅጾች መሞላት አለባቸው፡፡  

 
ተማሪዎች ለአምስት (5) ቀናት ያህል ወላጆቻቸው ሳያውቁ ወይም 

የእነርሱ ፈቃድ ሳይኖር ከትምህርት ቤት ከቀሩ፣ በቨርጂኒያ ሕግ መሠረት 
ሠራተኞች፣ ወላጆች እና ተማሪዎች በአንድነት በመሆን ተማሪው/ዋ 
ከትምህርት የመቅረቱን ጉዳይ በጋራ እንዲፈቱ ይደነግጋል፡፡ ተማሪዎች በዚህ 
መልኩ ከትምህርት ቤት በመቅረት ከቀጠሉ፣ ሠራተኞች ከአርሊንግተን 
ካውንቲ የወጣቶች እና የቤት ውስጥ ግንኙነት ዲስትክት ፍርድ ቤት እና 
ሌሎች የካውንቲ ኤጀንሲዎ ጋር በመተባበር ተማሪዎች በትምህርት ገበታ ላይ 
የሚገኙበትን ሁኔታ ለማመቻቸት ይሰራሉ፡፡ በየትምህርት ቤቶች የሚገኙ 
ማኅበራዊ ሠራተኞች በአቴንዳንስ ጉዳይ ለወላጆች እና ለተማሪዎች እገዛ 
ይሰጣሉ፡፡ በሁለተኛ ደረጃ የአቴንዳንስ ስፔሻሊስቶች በዚህ ጉዳይ ላይ እገዛ 
ለመስጠት ዝግጁ ሆነው ይጠብቃሉ፡፡ 

 

ማርፈድ (ዘግይቶ ወደ ትምህርት ቤት መምጣት) 
በመጀመሪያ ደረጃ እና በሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት፣ ተማሪዎች በቂ 

ባልሆነ ምክንያት ከትምህርት ቤት ሲያረፍዱ መምህራን ተገቢው መፍትሔ 
ይሰጠው ዘንድ ይህንን ለትምህርት ቤቱ ርዕሰ መምህር ያሳውቃሉ፡፡ በሁለተኛ 
ደረጃ ትምህርት ቤት በአንድ የውጤት ጊዜ ውስጥ ለሦስት ጊዜያት በቂ 
ምክንያት ሳይኖር ወደ ትምህርት ቤት አርፍዶ መምጣት አንድ ቀን ከትምህርት 
ገበታ እንደመቅረት ይቆጠራል፡፡  

 
በትምህርት ገበታ ላይ ስለመገኘት ከተማሪዎች ስለመጢበቀው ተጨማሪ 

መረጃ ለማግኘት የትምህርት ቤት ቦርድ ፖሊሲ J-5.1.30 
በapsva.us/school-board-policies ይመልከቱ፡፡ 
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ማስፈራራት እና ትንኮሳ 
የአርሊንግተን የሕዝብ ትምህርት ቤቶች ለሁሉም ተማሪዎች ደህንነቱ 

የተጠበቀ፣ እንክብካቤ የሚሰጥበት እና አክብሮት የተሞላበት የትምህርት 
ከባቢ ቁርጠኝነት አለው፡፡ 

በተማሪዎች ላይ የማስፈራራት ወይም ትንኮሳ ተግባር መፈጸም ለምሳሌ 
በአንዳንድ ተጨባጭ ወይም ግምታዊ ባሕርይ እንደ ዘር፣ የትውልድ አገር 
ወይም ብሔር፣ እምነት፣ ቀለም፣ ኃይማኖት፣ ጾታ፣ ዕድሜ፣ የኢኮኖሚ ሁኔታ፣ 
ዮጸታዊ ግንኙነት ምርጫ፣ የጋብቻ ሁኔታ፣ እርግዝና፣ የዘረመል ኮድ፣ የጾታ 
ማንነት ወይም ጾታዊ ማንነትን መግለጽ፣ እና/ወይም አካላዊ ወይም የስሜት 
ህዋሳት ጉድለት ምክንያት ማስፈራራት ወይም መተንኮስ በፍጹም የተከለከለ 
ነው፡፡  

 
ማስፈራራት ወይም ቡሊይንግ “ማናቸውም ኃይል የተሞላበት እና 

አላስፈላጊ የሆነ ባሕርይ ሆኖ ተጠቂውን ለመጉዳት፣ ለማስፈራራት ወይም 
እፍረት እንዲሰማው ለማድረግ በማሰብ የሚታይ ባሕርይ” ተብሎ ሊተረጎም 
ይችላል፤ እንደዚህም ዓይነት ባሕርይ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተደጋገመ ከፍተኛ 
የሚባል የሥነ ልቦና ጉዳት የሚያደርስ ነው”፡፡ ይህ ዓይነቱ ማስፈራራት ሳይበር 
ቡሉይንገን ያካትታል፡፡ ትንኮሳ “ተማሪው ጥቅሞችን፣ አገልግሎቶችን እና 
ዕድሎችን እንዳያገኝ ወይም በእነርሱ ላይ እንዳይሳተፍ የሚያደርግ ወይም 
አሉታዊ ካባቢ የሚፈጥር ማስፈራራት ወይም ኃይል የተሞላበት ባሕርይ” 
ተብሎ ሊተርጎም ይችላል፡፡ ትንኮሳ “በቃል መናገር እና ስም መስጠት፤ መልክዓ 
ምድራዊ ወይም የተጻፉ መግለጫዎች ለምሳሌ በስልክ ወይም በኢንተርኔት 
አማካኝነት በጽሑፍ የሚላኩ መልዕክቶችን ወይም ሌሎች በአካል ደረጃ 
ፍርሃትን የሚፈጥሩ ፣ የሚጎዱ ወይም የሚያዋርዱ ተግባራት ናቸው፡፡ ትንኮሳ 
በአንድ ዒላማ ላይ ያነጣጠረ ቢሆንም ባይሆንም ወይም ተደጋጋሚ ድርጊት 
መሆኑ ከግምት ውስጥ ሳይገባ የመጉዳት ሃሳብን ማካተት የለበትም”፡፡ 
በማስፈራራት ወይም በትኮሳ ተግባር ውስጥ የሚሳተፉ ተማሪዎች ላይ የሥነ 
ሥርዓት እርምጃ ይወሰድባቸዋል፡፡ የትምህት ቤት ቦርድ ፖሊሲ J-6.8.1 
በትምህርት ቤት ሕንጻ፣ ቅጥር ግቢ፣ በትምህርት ቤት ስፖንሰር በሚደረጉ 
ጎዞዎች እና ስፖርታዊ ዕንቅስቃሴዎች፣ አውቶብሶች እና የአውቶብስ 
መጠበቂያ ስፍራዎች ላይ ተፈጻሚነት አለባቸው፡፡ የማስፈራራት ወይም 
የትንኮሳ ተግባር የተፈጸመባቸው ተማሪዎች ትንኮሳ ወይም ማስፈራራት 
ሲደርስባቸው ለጉዳዩ አፋጣኝ ምላሽ እንዲሰጥ ወዲያውኑ ለአዋቂ ማሳወቅ 
አለባቸው፡፡ 

 
የማስፈራራት ወይም የትንኮሳ ሰለባ ሆነናል ብለው የሚያምኑ ተማሪዎች 

ከትምህርት ቤቱ ሠራተኞች እና/ወይም የማስፈራራት ተግባር ቅጽ በመሙላት 
አቤቱታ የማቅረብ መብት አላቸው፡፡ የትምህርት ቤቱም ሠራተኞች ጉዳዩን 
በአፋጣኝ ይመረምራሉ፤ ለዚህም የሚያስፈልጉ መረጃዎች ይሰበስባሉ፡- ለምሳሌ 
የክስተቱ ቀን፣ ቦታ፣ የምስክሮች ስሞች እና ሌሎች ክስተቱን የሚመለከቱ 
መረጃዎች፡፡ 

 
የማስፈራራት ወይም የትንኮሳ ሰበላ የሆኑ ተማሪዎች ወላጆች/አሳዳጊዎች 

ክስተቱ በተከሰተ በሁለት ቀናት ጊዜ ውስጥ ይገለጽላቸዋል፡፡ ሁለቱንም ወገኖች 
በተመለከተ በምሥጢር መያዝ ያለባቸው መረጃዎች በተቻለ መጠን በምሥጢር 
ይያዛሉ፡፡ የማስፈራራት ወይም የትንኮሳ ድርጊት ሰለባ የሆኑ ተማሪዎች እንደ 
አግባብነቱ የምክር አገልግሎት ይሰጣቸዋል፡፡ ከሥነ ሥርዓት እርምጃዎችም 
በተጨማሪ የትምህርት ቤት ሠራተኞች የማስፈራራት ወይም የመተንኮስ ተግባር 
በሌሎች ላይ ለሚፈጽሙ ተማሪዎች እገዛ እና ድጋፍ ይሰጣሉ፡፡ 
ከሚሰጧቸውም እገዛዎች መካከል እንደ አግባብነቱ የባሕርይ እገዛ ዕቅድ፣ ወደ 
ልዩ ልዩ መስኮች እገዛ መመደብ ወይም ወደ ምክር አገልግሎት ሪፈር ማድረግ 
ሊሆን ይችላል፡፡ ለተጨማሪ መረጃ የሚከተለውን ይጎብኙ፡- 
apsva.us/student-services/bully-prevention/፡፡ 

 
ሐሳብን የመግለጽ መብት 

የታተሙ ማቴሪያሎች 
የአርሊንግተን የሕዝብ ትምህርት ቤቶች የሕዝብ ፎረም አይደሉም፤ ስለዚህ 

የአርሊንግተን የሕዝብ ትምርት ቤቶች የታተሙ ጽሑፎችን ስለማሰራጨት ገዢ 
የሆነው በትምህርት ቤቱ ፖሊሲ ኬ-6 በሚደነግገው መሠረት ከልሆነ በስተቀር 
የሥርዓተ ትምህርቱ ወይም ሌሎች ተጓዳኝ እንቅስቃሴዎች አካል ያልሆኑ 
ጉዳዮችን የሚመለከቱ ጽሑፍ የሚሰራጭባቸው ስፍራዎች አይደሉም፡፡  

 
የአርሊንግተን የሕዝብ ትምህርት ቤቶች በትምህርት ቤቶች፣ በአርሊንግተን 

ካውንቲ አስተዳደር፣ በአርሊንግተን የሕዝብ ትምህርት ቤቶች የወላጅ 
መምህራን ድርጅቶች ወይም በፖሊሲው በተገለጸው መሠረት መንግሥታዊ 
ባልሆኑ ድርጅቶች ወይም እነርሱን በመወከል የተዘጋጁ የታተሙ ጽሑፎች፣ 
ጥናቶች እና መጠይቆች ብቻ ለተማሪዎች፣ ወላጆች እና ሠራተኞች ያሰራጫል፡፡  
በትምህርት ቤቶች ውስጥ ከሥርዓተ ትምህርት ጋር ግንኙነት የሌላቸው 
ጽሑፎች ሊሰራጩ የሚችሉት ከዚህ በሚከተሉት አራት ዘዴዎች ብቻ ነው፡- 
(1) ባክፓክ ሜይል፣ (2) ፍላየሮችን መለጠፍ እና/ወይም ማዘጋጀት፣ (3) 
በተፈቀደ የትምህርት ቤት ፋሲሊቲዎች አጠቃቀም አካል በሆነ መልኩ 
ጽሑፎችን ማሰራጨት እና (4) በትምህርት ቤቱ ቅጥር ግቢ ውስጥ በሌሎች 
አካላት የሚሰራጩ ጽሑፎች፡፡ የትምህርት ቤቱ ሥርዓተ ትምህርት አካል በሆነ 
መልኩ ካልሆነ በስተቀር በፖሊሲው ከተገለጸው ሁኔታ ውጪ በትምህርት ቤቱ 

ቅጥር ግቢ ውስጥ ማናቸውንም የታተመ ጽሑፍ ማሰራጨት ክልክል ነው፡፡ 
  
ባክፓክ ሜይል ከዚህ የሚከተሉትን ማቴሪያሎች ብቻ ለማሰራጨት ጥቅም 

ላይ ይውላል፡- በአርሊንግተን የሕዝብ ትምህርት ቤት የተዘጋጀ እና ከትምህርት 
ቤቱ ሥራ ጋር በቀጥታ የተገናኙ ጽሑፎች ብቻ ማሰራጨት ይችላል፤ በተመሳሳይ 
መልኩ በአርሊንግተን ካውንቲ አስተዳደር የተዘጋጁ እና በቀጥታ ካውንቲው ሥራ 
ጋር ተያያዥነት ያላቸው ጽሑፎች፣ በአርሊንግተን የሕዝብ ትምህርት ቤቶች 
የመምህራን እና ወላጆች ድርጅቶች እና እነርሱን በመወከል የተዘጋጁ እና ከ 
PTA/PTO ሥራዎች ጋር በቀጥታ የተገናኙ ጽሑፎች ወይም በፖሊሲው 
እንደተዘረዘረው መሠረት ለትርፍ ባልተቋቋሙ ድርጅቶች የተዘጋጁ ጽሑፎች 
(እነዚህ ድርጅቶች ከፌደራል ግብር አንጻር ለትርፍ ያለተቋቋሙ ስለመሆናቸው 
ለትምህርት ቤቶች ኃላፊ ወይም በእነርሱ ለተወከለው ሰው ማስረጃ ማቅረብ 
የሚችሉ ድርጅቶች ናቸው)፡፡ ሌሎች ማናቸውም አካላት የአርሊንግተን የሕዝብ 
ትምህርት ቤቶችን ባክፓክ ሜይል ማግኘት ወይም መቀጠም አይችልም፡፡ 
እንዲሁም ማናቸውም የህዝበ ውሳኔ ጥያቄ እንዲያልፍ ወይም ውድቅ እንዲደረግ 
ወይም በትምህርት ቤቱ ቦርድ፣ በአካባቢ አስተዳደር አካል ወይም በቨርጂኒያ 
ምክር ቤት ጠቅላላ ጉባዔ ወይም በዩናይትድ ስቴትስ ኮንግረስ ዘንድ በቀረበ ጉዳይ 
ላይ የማጽደቅ ወይም ውድቅ የማድረግ ውሳኔ እንዲሰጥ ለመጠየቅ ሊውል 
አይችም፡፡  

 
ባክፓክ ሜይል በኢሜል አገልግሎት አቅራቢ አማካኝነት በየሳምንቱ 

በኤሌክትሮኒክ ዘዴ ይሰራጫል፤ በትምህርት ቤቱ ድረ ገጽ እና በአርሊንግተን 
የሕዝብ ትምህርት ቤቶች አፕሊኬሽን ላይ ሊታይ ይችላል፡፡ በቤተሰቦች 
እንዲታዩ በትምህርት ቤቶች ጽ/ቤቶች ዘንድ ተቀምጠው ይገኛሉ፡፡ 

 
እያንዳንዱ ርዕሰ መምህር ትምህርት ቤቱ ማስታወቂያዎችን የሚለጥፍበትን / 

የሚለጥፍባቸውን ወይም የውጪ ቡድኖች ለተማሪዎች እንዲገኙ እና/ወይም 
እንዲለጠፉ የሚጠይቁባቸውን ቦታዎች ሊወስን ይችላል፡፡ ከላይ በተገለጸው ዘዴ 
እንዲሰራጩ ፈቃድ ላልተሰጠባቸው ማቴሪያሎች ሁሉ የትምህርት ቤቶች ኃላፊ 
ለእያንዳንዱ የትምህርት ቤት ሕንጻ፣ ጊዜ እና ቦታ እንዲሁም ቅጥር ግቢዎች 
በማናቸውም ሰው ወይም ቡድን ከትምህርት ቤት ሕንጻ ውጪ የትምህርት ቀንን 
ወይም በትምህርት ቤቱ የተዘጋጀ ዝግጅቶችን በማያዛባ ሁኔታ እና ጊዜ እንዲሁም 
ለእያንዳንዱ ትምህርት ቤት በተለይ በተገለጸው ሁኔታ ብቻ እንዲሰራጩ ውሳኔ 
ይሰጣሉ፡፡ 

 
ተማሪዎች ከትምህርታቸው ጋር በተያያዘ ያዘጋጇቸው ጽሑፎች (ለምሳሌ 

ጋዜጦች፣ ይር ቡክ እና የትምህርት ክፍለ ጊዜ አካል በሆነ መልኩ የተዘጋጁ 
መጽሔቶች) በመምህሩ ወይም በስፖንሰሩ መምሪያ እና ቁጥጥር መሠረት 
ይሰራጫሉ፡፡ ተማሪዎች ከመደበኛ ሥርዓተ ትምህርት ውጪ የሆኑ ጽሑፎች 
ለማሰራጨት ቢፈልጉ ስርጭቱ በርዕሰ መምህሩ/ርቷ በሚወሰነው ምክንያታዊ 
ጊዜ፣ ቦታ እና አኳኋን እንዲሰራጩ ይደረጋል፡፡ ጽሑፎች በትምህርት ቤት ቅጥር 
ግቢ ውስጥ ከመሰራጨታቸው በፊት፣ ስርጭቱ የታተሙ ማቴሪያሎች ፖሊሲን 
የሚያሟላ ስለመሆኑ ከርዕሰ መምህር ፈቃድ መገኘት አለበት፡፡ 

 
ስለታተሙ ማቴሪያሎች ስርጭት ወይም በኢሜል ፍላየር ሰርቪስ አማካኝነት 

ስለማሰራጨት ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት በስልክ ቁጥር 703-228-6005 
ከረዳት የትምህርት ቤት ኃላፊ እና የማኅበረሰብ ግንኙነቶች ጋር ይነጋገሩ፡፡  

 

ንግግር  
በክፍል ውስጥ ውይይቶች ወቅት፣ ተማሪዎች ውይይት ስለሚደረግባቸው 

ጉዳዮች አስተያየታቸውን የመስጠት መብት አላቸው፡፡ 
 
ተማሪዎች ሌሎች ተማሪዎች ወይም ሠራተኞች የራሳቸውን ሃሳብ የማራመድ 

መብት እንዳላቸው ማክበር ይጠበቅባቸዋል፡፡ 
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የኃይማኖት ነጻነት 

ትምህርት ቤቶች ኃይማኖታዊ ተግባራት አይፈጽሙም፤ የትኛውንም ኃይማኖት 
በተለየ አይደግፉም፡፡ ተማሪዎች በትምህርት ቤት ውስጥ የየራሳቸውን ኃይማኖት 
እና ሥርዓት የመከተል መብት አላቸው፤ ይህን የሚያደርጉ ጊዜ ግን ኃይማኖታዊ 
ሥርዓቱ እና ኃይማኖታቸውን መከተል የሌሎች ተማሪዎችን መብቶች እንደማይጥስ 
ወይም በትምህርት ቤቱ እንቅስቃሴዎች ላይ ተጽዕኖ የማያደርስ መሆኑን ማረጋገጥ 
አለባቸው፡፡ 

 
በ2008 በቨርጂኒያ ሕግ አውጪ የጸደቀ ሕግ ከዚህ እንደሚከተለው 

ይደነግጋል፡- “ተማሪዎች በቤት ስራ፣ በስዕል እና በሌሎች የጽሑፍ እና የንግግር 
የቤት ሥራዎች ውስጥ ኃይማኖታቸውን ያለ ምንም መድልዖ ማካተት ይችላሉ፡፡ 
እንዲህ ያለው የቤት እና የክፍል ሥራ በጉዳዩ መደበኛ ትምህርታዊ ስታንዳርድ 
እና አግባብነት እንዲሁም በትምህርት ቤቱ ሕጋዊ የፔዳጎጂ ይዘት መሠረት 
እንዲዳኝ ይደረጋል፡፡” 

 
 

ጉዳት የሚያደርስ ሥርዓታዊ ተግባር 
የቨርጂኒያ የሥነ ምግባር ሕግ  

የቨርጂኒያ የሥነ-ምግባር ሕግ በአዲስ ገቢ ተማሪዎች ላይ ተንኮል መስራትን 
ይከለክላል፡፡ ማንኛውም ተማሪ የተንኮል ድርጊት መፈጸም የለበትም፡፡ የተንኮል 
ድርጊት ማለት ጉዳት የደረሰበት ተማሪ ወይም ተማሪዎች የሚሳተፉት 
በፍቃደኝነት ሆነም አልሆነም በአንድ ክለብ፣ ድርጅት፣ ማህበር ወይም 
የተማሪዎች አካል ውስጥ በአባልነት በመግባታቸው ወይም ከዚህ ጋር በተያያዘ 
በቸልተኝነትና ሆን ተብሎ በተማሪው ወይም በተማሪዎቹ ጤና ወይም ደህንነት 
ላይ ጉዳት ማድረስ ወይም በተማሪው ወይም በተማሪዎቹ ላይ አካላዊ ጉዳት 
ማድረስ ነው፡፡ የተንኮል ድርጊት በትምህርት ቤት ህንጻዎች፣ በትምህርት ቤት 
ግቢዎች፣ በትምህርት ቤት ስፖንሰር በሆኑ ዝግጅቶችና በትራንስፖርት ላይ 
መፈጸም የተከለከለ ነው፡፡ የተንኮል ድርጊት የደረሰባቸው ወይም ድርጊቱ 
ሲፈጸም የተመለከቱ ተማሪዎች ተገቢ ክትትል እንዲደረግ ለአዋቂ ማሳወቅ 
አለባቸው፡፡ የተንኮል ድርጊት መፈጸም ሊኖሩ ከሚችሉ ማናቸውም የዲሲፕሊን 
እርምጃዎች በተጨማሪ እስከ 12 ወራት በሚደርስ እስራትና እስከ 2500 ዶላር 
በሚደርስ የገንዘብ ቅጣት ወይም በሁለቱም ሊያስቀጣ የሚችል ጥፋት ነው፡፡ 
በተጨማሪም በተንኮል ድርጊት የአካል ጉዳት የሚደርስበት ማንኛውም ሰው 
ጥፋተኛውን ሰው ወይም ሰዎች (አዋቂም ሆነ ህጻን) የመክሰስ መብት አለው፡፡ 
በአካል ላይ ጉዳት ያደረሰው የተንኮል ድርጊት የተፈጸመበት ማንኛውም 
ትምህርት ቤት ኃላፊ የተንኮል ድርጊቱን ለአካባቢው የኮመንዌልዝ ጠበቃ 
ማሳወቅ ይኖርበታል፡፡ የቨርጂኒያ የተማሪዎች ሥነ-ምግባር ፖሊሲ መመሪያዎችን 
በwww.doe.virginia.gov/boe/guidance/safety/student_condu
ct.pdf ይመልከቱ፡፡  

 
ወላጆች ስለመምህራን መረጃ የማግኘት መብት ያላቸው ስለመሆኑ 

የ2015ቱ የያንዳንዱ ተማሪ የክትትል ህግ (ኢኤስኤስኤ) የ1ኛ እርከን ት/ቤቶች 
ወላጆች ስለልጆቻቸው መምህራን መረጃዎችን የመጠየቅ መብት ሰጥቷቸዋል፡፡ 
ስለልጅዎ መምህር የሚጠይቁት መረጃ የሚከተለው ነው፡- 

a. መምህሩ ኃላፊነት ላለበት ክፍል ደረጃዎችና የትምህርት ዓይነቶች 
ሃገራዊ መስፈርቶችን ያሟላ ስለመሆኑ፤ 

b. መምህሩ የሚያስተምረው ለፍቃድ የተቀመጡት መስፈርቶች 
በቀሩበት ድንገተኛ ወይም ሌላ ጊዜያዊ ሁኔታ መሰረት ስለመሆኑ፤ 

c. የመምህሩ የባችለር ዲግሪ ሰርተፊኬት ወይም ዲግሪ እንዲሁም 
የሰርተፊኬቱ ወይም የዲግሪው የትምህርት መስክ፤ 

d. ተማሪው መደበኛ ያልሆኑ ባለሙያዎች አገልግሎት የተሰጠው 
ስለመሆኑና ይህ ከሆነ ደግሞ የነርሱ የትምህርት ደረጃ፡፡ 

ስለዚህ ጉዳይ ተጨማሪ መረጃዎችን ማግኘት ከፈለጉ የልጅዎን ትምህርት 
ቤት ኃላፊ ማነጋገር ይችላሉ፡፡ 

 
ከምዘና ለመውጣት መረጃ ለመጠየቅ ወላጆች ያላቸው መብት 

የ2015ቱ የያንዳንዱ ተማሪ ይሳካለታል ህግ (ESSA) 1112(ሠ)(2) የ1ኛ 
እርከን ት/ቤቶች የተማሪዎች ወላጆች ማንኛውንም ፖሊሲ፣ መመሪያ ወይም 
ተማሪዎችን ከምዘናዎቹ ለማስወጣት ወላጆች ያላቸውን መብት ጨምሮ 
ተማሪው በህጉ በተደነገጉ ማናቸውም ምዘናዎች ውስጥ ያለውን ተሳትፎ 
በሚመለከት ስለሃገራዊ ወይም ስለክፍል ፖሊሲዎች መረጃዎችን የመጠየቅ 
መብትን ሰጥቷቸዋል፡፡ የቨርጂኒያ ምዘናዎቹን በሚመለከት አንዳንድ ጊዜ 
የተማሪዎች “የመውጣት ፖሊሲ” እየተባለ የሚጠራውን የቨርጂኒያ ደንቦች 
አይደነግጉም፡፡ ተማሪያቸው በሚጠየቀው በአንድ ወይም ከዚያ በላይ በሆኑ 
የቨርጂኒያ ምዘና ውስጥ እንዳይሳተፍ ወላጆች ከፈለጉ ለማንኛውም ላልተወሰደ 
ፈተና የተማሪያቸው ሃገራዊ ምዘና ውጤት ሪፖርት “0” የሚያመለክት መሆኑን 
መገንዘብ አለባቸው፡፡ ስለዚህ ጉዳይ ተጨማሪ መረጃ ከፈለጉ የልጅዎን ት/ቤት 
ኃላፊ ያነጋግሩ፡፡ 

 
የመክፈቻ ተግባራት 
በቨርጂኒያ ህግ ክፍል 22.1-2.02 እና 22.1-2.03 መሰረት ሁሉም አርሊንግተን 
ፐብሊክ ትምህርት ቤቶች በየዕለቱ የታማኝነት ቃልኪዳኑን ዝማሬና የዝምታ 
ጊዜ እንዲያጤኑ ያደርጋሉ፡፡ በያንዳንዱ የመማሪያ ክፍል ውስጥ የዩናይትድ 
ስቴትስ ኦፍ አሜሪካ ሰንደቅ ዓላማ ይታያል፡፡ በታማኝነት ቃል-ኪዳን ዝማሬው 
ወቅት ተማሪዎች ቀኝ እጆቻቸውን ልባቸው ላይ በማድረግ ሰንደቅ ዓላማውን 
እየተመለከቱ መዘመር ወይም ዝም ማለትና ሌሎችን አለመረበሽ ይኖርባቸዋል፡፡ 
ተማሪው፣ ወላጁ ወይም ህጋዊ አሳዳጊው በሃይማኖት፣ በፍልስፍና ወይም 
በሌሎች ምክንያቶች ከተቃወመ ማንኛውም ተማሪ ዝማሬውን አለመዘመር 
ይችላል፡፡ በጸጥታ ጊዜው ወቅት ተማሪዎች ጸጥ ማለትና ሌሎችን አለመረበሽ 
አለባቸው፡፡ ይህን ጊዜ ተማሪዎች ማንኛውንም ህጋዊ የዝምታ ተግባር 
ለማከናወን ሊጠቀሙበት ይችላሉ፡፡ 

 
ጾታዊ ኢ-ሥነምግባርና ጥቃትን ስለመከላከል 

የአርሊንግተን ፐብሊክ ት/ቤቶች አንደኛው ግብ ተማሪዎችን ከጾታዊ ኢ-
ሥነምግባርና ጥቃት መጠበቅን ጨምሮ ለተማሪዎቹ ደህንነቱ የተጠበቀና 
ድጋፍ ሰጪ የመማሪያ አካባቢን መፍጠር ነው፡፡ ተማሪዎችን ከጾታዊ ኢ-
ሥነምግባርና ጥቃት የመጠበቁ ኃላፊነት ለክፍል ተቆጣጣሪ፣ ለት/ቤቱ ቦርድ፣ 
ለመምህራንና ለሁሉም ሌሎች የት/ቤቱ ሰራተኞች፣ ለት/ቤት በጎፍቃደኞች፣ 
ለክልሉና ለአካባቢው አገልግሎት ሰጪዎች፣ ለህግ አስፈጻሚዎችና ለወላጆች 
የተሰጠ ነው፡፡ 

በት/ቤት የክፍል ሰራተኞችና በተማሪዎች መካከል የሚኖር አካላዊ ንክኪ 
ግልጽ፣ ጾታዊ ያልሆነና ከሁኔታዎች አንጻር ተገቢ መሆን ይኖርበታል፡፡ 
እንደፍቅር ወይም ወሲባዊ ተደርገው ሊተረጎሙ የሚችሉ የአርሊንግተን 
ፐብሊክ ት/ቤቶች ሰራተኞችና በጎፍቃደኞች ከተማሪዎች ጋር የሚያደርጓቸው 
ንግግሮች የተከለከሉ ናቸው፡፡ በት/ቤት የክፍል ሰራተኞች፣ በበጎፍቃደኞችና 
በተማሪዎች መካከል ጾታዊ ይዘት ያላቸውን ቀልዶችና ጾታዊ ባህሪይ 
ያላቸውን የቃል “ቀልዶች” ማድረግ የተከለከለ ነው፡፡ 
የጾታዊ ኢ-ሥነምግባርና ጥቃት መከላከል ፖሊሲውን በ 

G-2.3isavailableonlineatapsva.us/school-board-policies ላይ 
ማግኘት ይቻላል፡፡ 
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የተከለከሉ ንጥረነገሮችን መጠቀም 
አርሊንግተን ፐብሊክ ት/ቤት ከአልኮል፣ ከትንባሆ (ኤሌክትሮኒክ ሲጋራን፣ 

ቫፒንግንና ጁሊንግን ጨምሮ) እና ከህገወጥ ንጥረነገሮች ነጻ የሆነ ጤናማ 
የመማሪያ አካባቢን ለሁሉም ተማሪዎቹ ለመፍጠር ይሰራል፡፡ አርሊንግተን 
ፐብሊክ ት/ቤት የዕድገት ሃብቶችን ለማሳደግ እንዲሁም ህገወጥ ዕጾችንና 
አልኮልን መጠቀምና ህጋዊ መድሃኒቶችንና ሌሎች ህጋዊ ንጥረነገሮችን 
ያለአግባብ መጠቀም ስለሚያደርሳቸው ጉዳቶች ተማሪዎችን ለማስተማር 
የተቀረጹ ተግባራትና ስትራቴጂዎች አሉት፡፡ ት/ቤቱ ከንጥረነገር ህገወጥ 
አጠቃቀም ጋር ተያያዥ የሆኑ ሁኔታዎችን ለሚያሳዩ የሁለተኛ ደረጃ ተማሪዎች 
የምክርና የሪፈራል አገልግሎቶችን ይሰጣል፡፡ በተጨማሪም ት/ቤቱ 
እንዳስፈላጊነቱ ግለሰቦች የምክርና የሪፈራል አገልግሎቶችን እንዲያገኙ ከሌሎች 
የግዛቱ መስሪያ ቤቶች ጋር በትብብር ይሰራል፡፡ 
በህገወጥ ንጥረነገሮች ላይ መረጃዎችን ለማግኘት በ apsva.us/student-
services/substance-abuse-counselors/ላይ የት/ቤቱን የህገወጥ 
ንጥረነገሮች መከላከል ክፍልን ይመልከቱ፡፡ 

የአርሊንግተን ት/ቤት ቦርድ በት/ቤቱ ንብረቶች ላይ፣ ከት/ቤት 
በሚወጣበትና ወደ ት/ቤት በሚገባበት ጊዜ፣ በት/ቤቱ አውቶቡሶች ላይ፣ 
ከካምፓስ ውጪ የምሳ ዝግጅቶች በሚደረጉ ጊዜ፣ በት/ቤቱ ስፖንሰር በተደረጉ 
ወይም በት/ቤቱ ቁጥጥር በሚደረግባቸው ተግባራት ላይ እንዲሁም ከት/ቤት 
ውጪ በሚከናወኑ ድርጊቶች የተነሳ በት/ቤቱ ወይም በተማሪዎቹ ደህንነት 
ወይም ዋስትና ላይ ጉዳት በሚደርስበት ጊዜ የተጠቀሱ ንጥረነገሮችን መጠቀም 
ይከለክላል፡፡ በነዚህ በማናቸውም ሁኔታዎች ውስጥ የተከለከሉ ንጥረነገሮችን 
የሚጠቀም ተማሪ በት/ቤቱ ቦርድ መመሪያዎች በ-7.4 (ዲሲፕሊን) እና በ-
6.3.6 (የተከለከሉ ንጥረነገሮችን መጠቀም) መሰረት የዲሲፕሊን እርምጃ 
ይወሰድበታል፡፡ 

በዚህ መመሪያ ውስጥ የተመለከተው የተከለከሉ ንጥረነገሮችን መጠቀም የሚለው 
የሚከተሉትን ያካትታል፡- 

(1)እንደኮኬን፣ ኬ.2 (ቅመም)፣ ማሪዋና፣ ሄሮይን እንዲሁም የተከለከሉ 
ንጥረነገሮች ወይም መሳይ የተከለከሉ ንጥረነገሮች ተብለው በህግ የተጠቀሱ 
ሌሎች አደንዛዥ ዕጾች ያሉ አልኮል ወይም ህገወጥ ዕጾች ማንኛውም 
አጠቃቀም፣ መያዝ፣ መሸጥ፣ ማሰራጨት ወይም በነዚህ ተጽዕኖ ሥር መሆን 
እና/ወይም፤ (2) ኤሌክትሮኒክ ሲጋራዎችን፣ ቫፒንግን ወይም ጁሊንግን ጨምሮ 
ትንባሆንና ለወጣቶች ጎጂ የሆኑ ሌሎች ንጥረነገሮችን መጠቀም እና/ወይም፤ (3) 
እንደሚሸተት ንጥረነገር ያለ ሌላ ህጋዊ ንጥረነገርን በህክምና ከሚፈቀደው 
መጠን በላይ በተሳሳተ፣ ከፍተኛ በሆነ ወይም ተገቢ ባልሆነ መልክ መጠቀም 
ወይም ለሌላ ሰው የታዘዘ መድሃኒትን መውሰድ እና/ወይም፤ (4) የተከለከለ 
ንጥረነገርን ወይም መሳይ የተከለከለ ንጥረነገርን ለመያዝ፣ ለማከማቸት፣ 
በድጋሚ ለማሸግ፣ ለመደበቅ፣ ለመውጋት፣ ለማኘክ፣ ለማሽተት ወይም በሌላ 
መልክ ወደሰውነት ለማስገባት የተዘጋጁ ወይም የታሰቡ ማናቸውንም 
መሳሪያዎች፣ ምርቶችና ዕቃዎች ወይም የነዚህን ክፍሎች ጨምሮ የአደንዛዥ ዕጽ 
መጠቀሚያዎችን በማንኛውም መልክ መያዝ፡፡ የት/ቤቱ ኃላፊ ወይም ተወካዩ 
የተከለከለ ንጥረነገር መጠቀምን በሚመለከት ሪፖርት ሲደርሰው የተማሪው 
ወላጅ ወይም አሳዳጊ የተገለጸለት መሆኑን ያረጋግጣል፡፡ 

በዚህ መመሪያ ላይ የሚፈጸሙ ጥሰቶች መባረርን፣ መታገድን ወይም ወደአማራጭ 
የህገወጥ ንጥረነገር መጠቀም ፕሮግራም መመራትን ሊያስከትሉ ይችላሉ፡፡ 
የተከለከሉ ንጥረነገሮችን የመጠቀም መመሪያውን ለመጀመሪያ ጊዜ የጣሰና 
በቨርጂኒያ ህግ ሥር ድርጊቱ የሚያስቀጣ የሆነ ተማሪ በሁለተኛ ዕድል ፕሮግራም 
ውስጥ በእገዳው ፈንታ ለሁለተኛ ዕድል ፕሮግራም ብቁ ይሆናል 
(www.secondchancearlington.org)፡፡ ይህ ተማሪዎችንና 
ወላጆቻቸውን ወደፊት ንጥረነገሮችን ከመጠቀም ለማስተማርና ለመከላከል 
የተቀረጸ የሶስት ቀናት የመጀመሪያ ፕሮግራም ነው፡፡ ሁሉንም የክትትል ምዘናና 
የመልካም ባህሪይ መስፈርቶች ጨምሮ ፕሮግራሙን በሚገባ ያጠናቀቀ ብቁ ተማሪ 
ለዚያ የንጥረነገር መጠቀም መመሪያ ጥሰት የሚታገድ አይሆንም፡፡ ሆኖም ግን 
በእገዳው ፈንታ በፕሮግራሙ ውስጥ የገባ ተማሪ ሁሉንም የክትትል ምዘናና 
የመልካም ባህሪይ መስፈርቶች ጨምሮ ፕሮግራሙን በሚገባ ማጠናቀቅ ካልቻለ 
በት/ቤቱ ቦርድ መመሪያ በ-6.3.6 እና በ-7.4 መሰረት ተማሪው የሚታገድ 
ይሆናል፡፡ 

ስለአርሊንግተን ፐብሊክ ት/ቤት የተከለከሉ ንጥረነገሮች አጠቃቀም መመሪያ 
በ-6.3.6 ተጨማሪ መረጃዎችን apsva.us/school-board-policies 
ይመልከቱ፡፡  

 
apsva.us/school-board-policies. 
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አርሊንግተን ፐብሊክ ት/ቤት ከሁሉም ዓይነት ጾታዊ ጥቃትና ጾታዊ 
መድልዎ ነጻ የሆኑ የመማሪያ አካባቢዎችን ይፈጥራል፡፡ ማንኛውም ተማሪ 
ማንኛውንም ክስተት በማሳወቁ፣ ተገቢ ቅሬታ በማቅረቡ ወይም በመድልዎ 
ወይም በጥቃት ድርጊት ወይም በቅሬታ ምርመራ ውስጥ በመሳተፉ የተነሳ 
የበቀል እርምጃ አይወሰድበትም፡፡ በተቻለ መጠን ምስጢር የሚጠበቅ 
ይሆናል፡፡ በማስረጃ የተረጋገጡ ቅሬታዎች ተገቢ የዲሲፕሊን እርምጃን 
ያስከትላሉ፡፡ 

በእኩዮቻቸው ወይም በአዋቂዎች መድልዎ ወይም ጥቃት የደረሰባቸው 
ተማሪዎች ድርጊቱን ወዲያውኑ ለት/ቤት ኃላፊ ማሳወቅ አለባቸው፡፡ የት/ቤቱ 
ኃላፊ ወይም ተወካዩ ማናቸውንም የመድልዎና የጥቃት አቤቱታዎች በፍጥነት 
መመርመርና አቤቱታዎቹን ለመፍታት ተገቢ እርምጃ መውሰድ ያለባቸው 
ሲሆን ማናቸውም ጊዜያዊ እርምጃዎችም ተገቢ ተደርገው ይወሰዳሉ፡፡ በሌላ 
ሰው ላይ መድልዎ ወይም ጥቃት የሚያደርስ ማንኛውም ተማሪ ተገቢው 
የዲሲፕሊን እርምጃ ይወሰድበታል፡፡ 
ተቀባይነት የሌላቸው ጾታዊ ጥቅሞች፣ ለጾታዊ ውለታ የሚቀርቡ ጥያቄዎች፣ 
ጾታዊ ባህሪይ ያለው ሌላ ቃላዊ፣ የጽሑፍ ወይም አካላዊ ድርጊት እንዲሁም 
በተማሪው የትምህርት አፈጻጸም ላይ ተገቢ ያልሆነ ተጽዕኖ የሚያሳድር ወይም 
አሳፋሪ ወይም ጎጂ የመማሪያ አካባቢን የሚፈጥር በጾታዊ ማንነት ላይ 
በመመስረት የሚፈጸም ጥቃት ጾታዊ ጥቃት ተደርገው ይቆጠራሉ፡፡ ጾታዊ 
ጥቃት እንደአስገድዶ መድፈር፣ ጾታዊ ትንኮሳ፣ ማድባትና ተመሳሳይ ጥቃት 
ያለ የወንጀል ባህሪይ ያለውን ድርጊትም ያካትታል፡፡ ት/ቤቱን ቦርድ ፖሊሲ J-
2 at apsva.us/school-board-policies ይመልከቱ፡፡  
 

የአስተዳደራዊ አገልግሎቶች ምክትል ተቆጣጣሪው የሁሉም የተማሪ 
መድልዎ አቤቱታዎች ኃላፊ እንዲሁም የእርከን 9 አስተባባሪ ተደርጎ 
ተመድቧል፡፡ የእርከን 9 አስተባባሪው ሁሉንም ከጾታዊ ጥቃት/ከጾታዊ መድልዎ 
ክሶች ጋር ተያያዥ የሆኑ ምርመራዎች እንዲሁም የአርሊንግተን ፐብሊክ ት/ቤት 
የቁጥጥር ፕሮግራም አፈጻጸም ይቆጣጠራል፡፡ የጤናና የሰውነት ማጎልመሻ 
ትምህርት ተቆጣጣሪው ከተማሪዎች አትሌቲክስ ጋር በተያያዘ ርዕስ 9 
አስተባባሪ ሆኖ ይሰራል፡፡ ምክትል ተቆጣጣሪው እና/ወይም የአስተዳደራዊ 
አገልግሎቶች ዳይሬክተሩ ለማናቸውም የጾታዊ ጥቃት/የጾታዊ መድልዎ 
አቤቱታዎች አስፈጻሚ ኃላፊ ሆኖ ያገለግላል፡፡ 

 
የተማሪዎች የጾታ ማንነት አድልዎ አለመኖር 

አርሊንግተን ፐብሊክ ት/ቤት ተማሪዎች ተቀባይነት እንዳላቸውና ዋጋ 
እንደሚሰጣቸው ተሰምቷቸው በት/ቤቱ ማህበረሰብ ውስጥ በንቃት የሚሳተፉበትን 
የሚስብና ደህንነቱ የተጠበቀ የመማሪያ አካባቢን ለመፍጠር ይሰራል፡፡ ሁሉም 
ሰራተኞችና ተማሪዎች ሥርዓተ-ጾታ የሌላቸው ተማሪዎችን ጨምሮ የጾታ ጉዳዮችን 
ማወቅና ማክበር ያለባቸው ሲሆን እነዚህ ተማሪዎችም የጾታ ማንነታቸውን ለመግለጽ 
ምቾች ሊሰማቸው ይገባል፡፡ እስከተቻለ ድረስ ት/ቤቶች ከጾታዊ ውጪ የሆኑ የደንብ 
ልብሶችን ወይም ለሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት፣ ለሙዚቃ ዝግጅቶች፣ ለዓመታዊ 
መጽሔት ፎቶዎች፣ ለክብር ማህበራት ዝግጅቶች፣ ለማስታወቂያ ዝግጅቶች፣ 
ለዳንሶች…ወዘተ የአለባበስ ደንብን ታሳቢ ማድረግ አለባቸው፡፡ በት/ቤቱ ቦርድ 
መመሪያ J-2 መሰረት አርሊንግተን ፐብሊክ ት/ቤት በዘር፣ በዜግነት፣ በእምነት፣ 
በቀለም፣ በሃይማኖች፣ በጾታ፣ በዕድሜ፣ በኢኮኖሚያዊ ሁኔታ፣ በእርግዝና፣ በጋብቻ 
ሁኔታ፣ በጄኔቲካዊ መረጃ፣ በጾታ ማንነት ወይም መገለጫ እና/ወይም በአካል ጉዳት 
የተነሳ አድልዎን ይከለክላል፡፡ 
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ከትምህርት ቤት ስለመውጣት 

(ትምህርት ቤት አቋርጦ መውጣት) 
ተማሪዎች ከ6 እስከ 18 ዓመት እድሜ ት/ቤት እንዲገቡ የቨርጂኒያ ህግ 
ይጠይቃል፡፡ ቀደም ብለው ለመውጣት የሚፈልጉ ተማሪዎች የተማሪዎች 
አገልግሎቶች ዳይሬክተሩን በ703-228-6058 ማነጋገር አለባቸው፡፡ ለምርቃት 
የደረሱ ተማሪዎች 20 ዓመት በሚደርሱበት የትምህርት ዓመት ውስጥ 
(ከሴፕቴምበር እስከ ጁን) በፐብሊክ ት/ቤቶቹ ውስጥ መቀጠል ይችላሉ፡፡ ልዩ 
የትምህርት አገልግሎቶች የሚሰጧቸው ተማሪዎች ከሴፕቴምበር 30 በኋላ 22 
ዓመት ዕድሜ የሚሆናቸው ከሆነ እስከ 22 ዓመት ዕድሜ ድረስ በት/ቤት 
መቆየት ይችላሉ፡፡ እንግሊዝኛን እንደአፍ መፍቻ ቋንቋ የማይናገሩ፣ ከ12 ዓመት 
ዕድሜ በኋላ በቨርጂኒያ ት/ቤት የሚገቡ እንዲሁም በትምህርት ዓመቱ በኦገስት 1 
ወይም ከዚያ በፊት 22 ዓመት ዕድሜ ያልሞላቸው ተማሪዎችም በት/ቤት 
መቆየት ይችላሉ፡፡ ከአርሊንግተን አካባቢ የሚወጡ ወላጆች አዲሱ 
አድራሻቸውንና የስልክ ቁጥር ለልጃቸው ት/ቤት ማሳወቅ አለባቸው፡፡ 
ለተጨማሪ መረጃ የተማሪዎች አገልግሎቶች ጽ/ቤቱን በ703-228-6058 
ደውለው ያነጋግሩ፡፡ 

የአርሊንግተን ፐብሊክ ት/ቤት 
የተማሪ መብቶች፣ ኃላፊነቶችና 
የዲሲፕሊን መመሪያዎች በርቀት 
ትምህርት እና በሃይብሪድ/በገጽ ለገጽ 
ትምህርት ወቅት 

በርቀት ትምህርት እና/ወይም በሃይብሪድ/በገጽ ለገጽ ትምህርት ወቅት በዚህ 
መመሪያ ውስጥና በት/ቤቱ ቦርድ መመሪያ በ-7.4 ላይ ከተጠቀሱት ባህሪያትና 
የዲሲፕሊን ኃላፊነቶች ጋር የአርሊንግተን ፐብሊክ ት/ቤቶች ተማሪ ኃላፊነቶችና 
መብቶች ተፈጻሚነት እንዳላቸው ይቀጥላሉ፡፡ ተማሪዎች በሙሉ ጊዜ በት/ቤት 
ህንጻዎች ውስጥ ትምህርቶች ሲሰጡ የሚኖራቸው ባህሪይ በርቀት ትምህርት 
ወይም በሃይብሪድ/በገጽ ለገጽ ትምህርት ሞዴሎች ውስጥ እንዲኖራቸው 
ይጠበቃል፡፡ በአርሊንግተን ፐብሊክ ት/ቤቶች ውስጥ የሚገኙ ተማሪዎች 
በርቀት ትምህርት እና/ወይም በሃይብሪድ የትምህርት አካባቢ፣ በት/ቤት 
ስፖንሰር በተደረጉ ዝግጅቶች፣ ከትምህርት ሰዓት በፊትና በኋላ በየዕለቱ 
ኃላፊነትና ሥነ-ምግባር እንዲያሳዩ ይጠበቃል፡፡ በመማሪያ አካባቢያቸው ውስጥ 
የመማርንና የእርስ በርስ መከባበርን ጠቀሜታ መገንዘብ አለባቸው፡፡ 

ከመልካም የመማሪያ አካባቢ ጋር ባህሪያቸው የማይጣጣም ወይም 
የሚጠበቁትን ግልጽ ሁኔታዎች ለመከተል እክል ያለባቸው ተማሪዎች ላይ 
የዲሲፕሊን እርምጃዎችን መውሰድ አስፈላጊ ሊሆን ይችላል፡፡ ሁሉም 
የአርሊንግተን ፐብሊክ ት/ቤት ሰራተኞች የተማሪዎችን ባህሪይ በተገቢው 
መንገድ የመያዝ ሥልጣን አላቸው፡፡ ከሚታየው ባህሪይ ጋር ተመጣጣኝ የሆነ 
የዲሲፕሊን እርምጃ የሚወሰድ ይሆናል፡፡ ሁሉም አስተዳዳሪዎች፣ መምህራንና 
ሌሎች የአርሊንግተን ፐብሊክ ት/ቤቶች ሰራተኞች ለተማሪዎች መማሪያ ተገቢ 
የሆነ ሥርዓት ያለውና ደህንነቱ የተጠበቀ አካባቢን ለማረጋገጥ የዲሲፕሊን 
ኃላፊነቶቻቸውን መወጣት ይኖርባቸዋል፡፡ ማንኛውም ኃላፊነት ያለበት 
ሰራተኛ በግዛቱ ህግ፣ በአርሊንግተን ት/ቤት ቦርድ ደንቦችና በአርሊንግተን 
ፐብሊክ/ት/ቤት የተማሪ ባህሪይና የዲሲፕሊን ኃላፊነቶች መሰረት አስፈላጊ 
የሆኑ የዲሲፕሊን እርምጃዎችን ሊወስድ ይችላል፡፡ 

አርሊንግተን ፐብሊክ ት/ቤት በሚከተሉት ሁኔታዎች የተማሪዎቹን ሥነ-
ምግባር ለማስጠበቅ ሥልጣን አለው፡- 

1. የርቀት ትምህርትን እና/ወይም ሃይብሪድ ትምህርትን ጨምሮ በት/ቤቱ 
ህንጻዎች ውስጥ ወይም ውጪ በተፈቀዱና ቁጥጥር በሚደረግባቸው 
ተግባራት ላይ በሚሰራ ጊዜ እና፤ 

2. ከት/ቤት ውጪ በሚፈጸም ድርጊት የተነሳ በት/ቤቱ ወይም 
በተማሪዎቹ ትክክለኛ ሥርዓት፣ ደህንነት ወይም ዋስትና ላይ ጉዳት 
በሚደርስበት ጊዜ፡፡ 

በሥነ-ምግባር ውስጥ የሚፈለጉ ለውጦችን ለማምጣት ት/ቤቱና 
ወላጆች/አሳዳጊዎች በቅርበት መስራታቸውና ለተወሰዱ እርምጃዎች ደጋፊ 
መሆናቸው አስፈላጊ ነው፡፡ የት/ቤት ሰራተኞች ተገቢና ትክክለኛ የዲሲፕሊን 
እርምጃዎችን እንዲወስዱና ኢ-ሥነምግባራዊ ድርጊቱን፣ የተወሰዱትን 
እርምጃዎች፣ ሒደቱንና አወንታዊ ውጤቶችን ለማግኘት አብሮ የመስራት ግቡን 
ለወላጆች/አሳዳጊዎች በሚገባ እንዲያሳውቁ ይጠበቃል፡፡ የክፍል ኃላፊ 
መምህራን በትምህርት ቀን ለተማሪዎቻቸው ሥነ-ምግባር የመጀመሪያ ኃላፊነት 
አለባቸው፡፡ ግለሰቡ ተማሪው የተመደበለት ሰራተኛ አባል ቢሆንም ባይሆንም 
በማንኛውም ኃላፊነት ባለበት ሰራተኛ የሚጠበቁ የሥነ-ምግባር ሁኔታዎችን 
ለተማሪዎች ማስገንዘብ ያስፈልጋል፡፡ ለዕድገት ደረጃዎች፣ ለቋንቋና ልዩ 
የትምህርት አገልግሎቶችን ለሚያገኙ ተማሪዎች ትኩረት መሰጠት አለበት፡፡ 
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የሥነ ሥርዓት እርምጃዎች  
ተማሪዎች የራሳቸውን ሥነ ሥርዓት በራሳቸው እንዲጠብቁ፣ ይህንን ለማሳካት 

ራሳቸውን እንዲቆጣጠሩ እና በራሳቸው ላይ እንዲደገፉ የሚያግዟቸውን 
እርምጃዎች ማስቀመጥ ያስፈልጋል፡፡ በዚህ መመሪያ ውስጥ ከሥነ ሥርዓት 
እርምጃ ጋር ተያያዥነት ያላቸው የሥነ ሥርዓት እርምጃዎች ተካተው ይገኛሉ፡፡ 
የተማሪዎችን የሥነ ሥርዓት ጉዳዮች የሚመለከት የትምህርተ ቤት አስተዳዳሪዎች 
በሁኔታው ጥልቀት ላይ በመመስረት ልዩ ልዩ እርምጃዎች ሊወስዱ ይችላሉ፡፡ 

የወላጆች ስብሰባዎች 
አግባብነት ያለው የተማሪ ባሕርይ ምን እንደሆነ በተገቢው ጊዜ መረጃ 

ለመስጠት እና በዚያም ላይ ውይይት ለማድረግ ከወላጆች/አሳዳጊዎች ጋር 
ስብሰባ መካሄድ አለበት፡፡ 

የዕገዳ አማራጮች 
 
የዕገዳ ማራጮች በትምህርት ቤት ላይ የተመሠረቱ አገልግሎቶች ናቸው፡፡ 

አንዳንድ አነስተኛ ጥፋቶች በዕገዳ አማራጭ ስር መመደብን ሊያስከትሉ 
ይችላሉ፡፡ ይህ ዕገዳ አይደለም፤ ይልቁንም ተማሪዎች ከሁለት ክፍለ ጊዜያት 
ላነሰ ጊዜ በአማራጭነት የሚመደቡበት ነው፡፡ ለዕገዳ ፕሮግራም አማራጭ 
የሚመደቡ ተማሪዎች ወላጆች /አሳዳጊዎችም ይህ ሁኔታ ሊገለጽላቸው 
ይገባል፡፡ የሥነ ሥርዓት እርምጃ በሚወሰድበት ጊዜ ያለው ዓይነት የይግባኝ 
ሂደት ለአማራጭ የዕገዳ ፕሮግራም ተፈጻሚነት አይኖረውም፡፡  

 
• በዚህ ወቅት ተማሪው በትምህርት ቤት ሠራተኞች ክትትል ሥር መሆን 

አለበት፡፡  
• ወላጅ/አሳዳጊ አስቀድሞ ካልተገለጸላቸው በቀር ማናቸውም የመጀመሪያ 

ደረጃ ተማሪ ከመደበኛ የስንበት ጊዜ በላይ እንዲቆይ አይደረግም፡፡ 
• ወላጅ/አሳዳጊ ሲገለጽላቸው በጽሑፍ ማሳወቂያ እንዲላክላቸው ከጠየቁ 

ተማሪው/ዋ ከትምርት ቤት በኋላ እንዲቆይ/እንድትቆይ ከመደረጉ በፊት 
የጽሑፍ ማሳወቂያው መላክ አለበት፡፡  

• አንድ ተማሪ በመደበኛነት በትምህርት ቤት አውቶብስ 
የሚጓጓዝ/የምትጓጓዝ ከሆነ አማራጭ ትራንስፖት ካልተገኘ በስተቀር 
የትምህርት ቤት ትራንስፖርት ሊገኝ ከሚችልበት ጊዜ በላይ 
እንዲቆይ/እንድትቆይ መደረግ የለበትም፡፡  

የትራንስፖርት ክልከላ 
የትራንስፖርት አገልግሎት ለማግኘት ብቁ የሆኑ ተማሪዎች የሚያሳዩት 

ባሕርይ የትምህርት ቤቱን አውቶብስ ደህንነትን በሚያስጠብቅ መልኩ 
ለማሽከርከር እክል ከሆነ ወይም በሌሎች ተማሪዎች ወይም ሌሎች በአውቶብሱ 
ውስጥ ባሉ ሰዎች ላይ አደገኛ ከሆነ የትምህርት ቤቱ አስተዳዳሪ ተማሪው/ዋ 
የትራንስፖርት አገልግሎ ተጠቃሚ እንዳይሆን/እንዳትሆን ሊያግዱ ይችላሉ፡፡ 

 
የአካል ጉዳተኝነት ያለባቸው ልጆች በIEP ስር ወይም በዕቅዱ በክፍል 

504 የውሳኔ ሃሳብ መሠረት የትራንስፖርት አገልግሎት የሚያገኙ ከሆነ እና 
በአውቶብስ ውስጥ በሚያሳዩት የሥነ ምግባር ጉድለት ምክንያት የሥነ 
ሥርዓት እርምጃ ከተወሰደባቸው፣ የተማሪው/ዋ ድርጊት የአካል ጉዳተኝነት 
ውጤት መሆኑን ለመወሰን የIEP ክለሳ ማግኘት ይገባል፡፡ ተማሪው/ዋ 
የትምህርት ቤት አውቶብስ የተከለከለው/የተከለከለችው በአካል ጉዳተኝነት 
ምክንያት ከሆነ፣ ለተማሪው/ዋ አማራጭ ትራንስፖርት ሊቀርብ ይገባል፡፡ 

 

ተማሪን ከትምህርት ክፍል ስማስወጣት 
ተማሪዎች የሚያመልጣቸውን የትምህርት ጊዜ ለመቀነስ የሚቻለው ጥረት 

ሁሉ መደረግ አለበት፡፡ ሆኖም ግን በቨርጂኒያ ሕግ በክፍል 22.1 – 276.2 
በተደነገገው መሠረት አንድ መምህር/ት በትምህርት ክፍል ውስጥ የመማር 
ማስተማሩን ሂደት የሚረብሽ/የምትረብሽን ተማሪ ከክፍል የማስወጣት ሥልጣን 
አላቸው፡፡ በዚህ መልኩ ተማሪዎች ከክፍል እንዲወጡ የሚደረገው ግን 
መምህሩ/ቷ እና/ወይም አስተዳደሩ ረብሻ ያስከተለው ባሕርይ ወይም በክፍል 
ውስጥ ያሉ ሌሎች ተማሪዎችን አካላዊ ደህንት የሚጎዳ ተግባር ለማስቀረት 
ያደረጉት ጥረት ውጤት ያላስገኘ እንደሆነ ነው፡፡    

 
መምህሩ/ርቷ “የሥነ ሥርዓት ሪፈራል ቅጽ” በመሙላት ለትምህርት ቤቱ 

ርዕሰ መምህር ያቀርባሉ፡፡ እንዲህ ያለው ቅጽ መሞላቱን የሚገልጽ ማሳወቂያ 
ከፎርሙ ቅጂ እና በተማሪው/ዋ ባሕርይ ላይ ውይይት የማድረግ ዕድል 
ስለመኖሩ ከሚገልጽ መግለጫ ጋር በርዕሰ መምህሩ/ መምህርቷ እንደ አግባብነቱ 
ለወላጅ ወይም ለአሳዳጊ ይላካል፡፡ 

 
ርዕሰ መምህሩ/ቷ ተማሪው ከክፍል እንዲወጣ/እንድትወጣ ከተደረገ 

በኋላ አግባብነት ያለውን ምደባ ይወስናሉ፡፡ርዕሰ መምህሩ/ቷ ከክፍል 
እንዲወጣ/ እንድትወጣ የተደረገውን ተማሪ በተመለከተ በርካታ 
አማራጮች አሏቸው፣ ሆኖም አማራጮቹ በእነዚህ የተገደቡ አይደሉም፡- 

 

1. ተማሪውን ወደ ክፍል መመለስ (ከዚህ በማስከተል የሚገኘውን አሰራር 
ይመልከቱ) 

2. ተማሪውን ወደ ርዕሰ መምህሩ/ሯ ቢሮ ወይም ሌላ ቁጥጥር 
ወደሚደረግበት ስፍራ መላክ፡፡ ርዕሰ መምህሩ ይህንን አማራጭ 
ከመረጡ መምህሩ/መምህርቷ ለተማሪው አግባብበት ያለውን ማካካሻ 
ትምህርት ይሰጣሉ፣ ይገመግማሉ፡፡ 

3. ተማሪውን/ዋን በጊዜያዊነት ወደ አማራጭ አካባቢ መመደብ፡፡  
4. ተማሪውን/ዋን በሌላ ክፍል ወይም ፕሮግራም መመደብ፡፡ 
5. ተማሪውን/ዋን ማገድ ወይም እንዲሰናበት/ እንድትሰናበት የውሳኔ 

ሃሳብ ማቅረብ፡፡ ርዕሰ መምህሩ/ሯ ይህንን አማራጭ፣ ማለትም 
አማራጭ ትምህርት እና የቤት ሥራ/የክፍል ሥራ፣ በትምህረት ቤቱ 
ቦርድ ፖሊሲ እና አግባብነት ባለው ሕግ መሠረት ይሰጣል፡፡ 

 
ርዕሰ መምህሩ/ሯ ወይም የእርሳቸው ተወካይ ተማሪው/ዋን ከክፍል 

ካስወጡት መምህር/ት ጋር በመመካከር ተማሪው/ዋ እንዲወጣ/እንድተወጣ 
ምክንያት የሆነውን ጉዳይ ካልፈቱ በስተቀር ተማሪው/ዋ ወደ ቀድሞ የትምህርት 
ክፍል እንዲመለስ/ እንድትመለስ አይደረግም፡፡ ተማሪው/ዋ ወደ ተመሳሳይ 
መምህር/ት መመለስ አለበት የሚለው ጉዳይ ላይ ርዕሰ መምህሩ/ሯ አስፈላጊው 
ነው ብለው በሚወስኑት መሠረት መምህሩ/ሯን ጨምሮ ከሌሎች ሰዎች ጋር 
በጋራ የሚወሰን ይሆናል፡፡ ርዕሰ መምህሩ/ሯ ከሚመለከታቸው መምህር ጋር 
በመመካከር ተማሪው/ዋ ልምን ያህል ጊዜ ከክፍል ወጥቶ/ታ እንደሚቆይ 
ይወስናሉ፡፡ ርዕሰ መምህሩ ተማሪው/ዋ ወደ ክፍል እንዲመለስ/እንድትመለስ 
ከወሰኑ ይህንኑ ለመምህሩ/ሯ ያሳውቃሉ፡፡ መምህሩ/ሯ በተማሪው/ዋ መመለስ 
ላይ ተቃውሞ ካላቸው ከርዕሰ መምህሩ ጋር በምክንያቱ ላይ ውይይት 
ያደርጋሉ፡፡  

 
መምህሩ/ሯ ከክፍል የወጣው ተማሪ ዕገዳ ላይ ካልሆነ ወይም ከትምህርት 

ቤት እንዲባረር ካልተደረገ በቀር በትምህርት ቤቱ ቦርድ ፖሊሲ መሠረት 
ትምህርት ማግኘት መቀጠሉን ማረጋገጥ አለባቸው፡፡  

 

የሁለተኛ ዕድል ፕሮግራም 
አንድ ተማሪ ለመጀመሪያ ጊዜ የተከለከለ ዕጽ የመጠቀም ክልከላ ፖሊሲን 

የጣሰ እንደሆነ እና ይህም ሁኔታ በቨርጂኒያ ክፍለ ግዛት ሕግ መሠረት ቀላል 
ቅጣት የሚያስከትል የወንጀል ጥፋት ከሆነ፣ እንዲህ ያለው ተማሪ በሪከርዱ 
ላይ እገዳ የተጣለበት መሆኑን የሚገልጽ ሪከርድ እንዲመዘገብ ተደርጎ 
በሁለተኛ ዕድል ፕሮግራም ውስጥ ሊመደብ ይችላል፡፡ ይህ ፕሮግረም የሦስት 
ቀን ኧርሊ ኢንተርቬንሽን ፕሮግራም ሲሆን፣ ዓላማውም ተማሪዎችን እና 
ልጆቻቸውን ማስተማር እና ለወደፊቱ የተከለከለ ዕጽ/ንጥረ ነገር መጠቀምን 
ማስቀረት ነው፡፡ ሆኖም ግን አንድ በዕገዳ ላይ ከመሆን ይልቅ በዚህ 
ፕሮግራም ውስጥ የተመደበ ተማሪ የክትትል ምዘናዎች እና መልካም ባሕርይ 
መላበስን አካትቶ ፕሮግራሙን በስኬት ማጠናቀቅ ካልቻለ፣ ተማሪው በዚህ 
ፖሊሲ እና በትምህርት ቦርድ ፖሊሲJ-7.4 መሠረት እንዲታገድ ይደረጋል፡፡  

 
አንድ የተከለከለ ዕጽ/ንጥረ ነገር በመጠቀም ምክንያት የታገደ/ች ተማሪ 

በሁለተኛ ዕድል ፕሮግራም ሊመደብ/ ልትመደብ ይችላል፡፡  
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ዕገዳ 
ዕገዳ ከሁሉም የትምህርት ቤት ተግባራት እና ከትምህርት ቤት ቅጥር ግቢ 

በጊዜያዊነት መከልከልን ያካትታል፤ ተማሪዎች በሚታገደቡበት ጊዜ የትምህርት 
ቤቱን አውቶብስ መጠቀም አይችሉም፤ ዕገዳውን ለተወሰነ ጊዜ ይሆናል፡፡ አንድ 
ተማሪ በትምህርት ቤቱ አስተዳዳሪ ወይም በእርሳቸው በተወከለ ሰው ከአስር (10) 
ቀናት ጊዜ ላልበለጠ ጊዜ፣ ወይም ችግሩ የከፋ በሚሆን ጊዜ ደግሞ በትምህርት 
ቤቶች ኃላፊው (ሱፐርኢንቴንደንት) ከ11 እስከ 45 ቀናት ጊዜ ሊታገድ ይችላል፡፡ 
ሆኖም ግን ዕገዳ ከ364 ቀናት በላይ ሊሆን አይችልም፡፡ የዕገዳ ደንቦችን አለማክበር 
ተጨማሪ ዕገዳን ሊያስከትል ይችላል፡፡  

 
በሁሉም ሁኔታዎች፣ አንድ ተማሪ በትምህርት ቀን ከትምህርት ቤት እንዲወጣ 

የሚደረግ ከሆነ ጉዳዩ ለወላጅ/አሳዳጊ ይነገራል፡፡ በሥነ ሥርዓት ጉድለት ምክንያት 
በትምህርት ቀን ለቀሪው የትምህርት ጊዜ ተማሪው ወደ ቤት የሚላክ/የምትላክ 
ከሆነ፣ ዕገዳን በተመለከተ ሁሉም ደንቦች ተፈጻሚ ሊደረጉ ይገባል፡፡ 

 
1. ለአንድ ወይም ከዚያ በላይ ለሆነ ጊዜ ከትምህርት ቤት ውጪ 

የማገድ፣  በትምህርት ቤት ውስጥ የማገድ ወይም የዕገዳ አማራጭ 
እርምጃን የሚያስከትሉ ድርጊቶች ከዚህ የሚከተሉትን የሚያካትት 
ቢሆን፣ በእነዚህ የተገደበ አይደለም፡- 
 
a. የትምህርት ቤቱን ቅጥር ገቢ ለቅቆ መውጣት  
b. በትምህርት ቤት አለመገኘት (የዕገዳ አማራጭ ብቻ) 
c. የተወሰነ የቆይታ ጊዜን ለመቀበል ፈቃደኛ አለመሆን  
d. የኤሌክትሮኒክ መገናኛ መሣሪያዎችን በሚረብሽ አኳኋን መጠቀም 

(ለምሳሌ ሞባይል ስልኮች፣ ፔጀሮች) 
e. በሕንጻዎች፣ በትምህርት ቤት ቅጥር ገቢ፣ በአውቶብሶች፣ 

በትምህርት ቤቱ በተዘጋጁ ዝግጅቶች ውስጥ እና በመስክ 
ጉብኝቶች ወቅት የባሕርይ ጉድለት ማሳየት፤  

f. በቃል ወይም በጽሑፍ ከሥነ ምግባር ውጪ የሆነ አገላለጽ 
መጠቀም ወይም የሰውን ዘር፣ ኃይማኖት፣ ጾታ፣ እምነት፣ የትውልድ 
ማንነት ወይም ብሔር፣ የአካል ጉዳተኝነት፣ ትምህርታዊ ብቃት፣ 
የጾታ ግንኙነት ምርጫ፣ የጾታ ማንነት ላይ አሉታዊ መልዕክት ያለው 
አስተያየት፤  

g. በትምህርት ቤቱ ቅጥር ግቢ ውስጥ ማጨስ ወይም ቫፒንግ (ቅጥር 
ገቢ የሚለው አገላለጽ በ III. B 1-6 እንደተገለጸው ነው) ወይም 
እንደ ሲጋራ፣ ቫፒንግ እና ጀሊንግ ምርቶች ይዞ መገኘት፤  

h. ማስታወሻዎችን ወይም ፊርማዎችን ማስመሰል፣ ማታለል ወይም 
የሌላውን ጽሑፍ እንደ ራስ አድርጎ ማቅረብ፤  

i. ቴክኖሊጂን (ኢንተርኔትን)፣ ፈጣን መልዕክትን አግባብነት በሌለው 
መልኩ መጠቀም፤  

j. የፖርኖግራፊ ማቴሪያል ይዞ መገኘት  
k. በሌሎች ተማሪዎች ወይም ሠራተኞች ላይ ወሲባዊ ትንኮሳ 

መፈጸም  
l. ቁማር  
m. አለመታዘዝ ወይም በቃል ጥቃት ማድረስ  
n. በተማሪዎች እና ሠራተኞች ላይ በቃል ጥቃት ማድረስ  
o. ሕጋዊ ንጥረ ነገሮችን ለምሳሌ ያለ ሐኪም ትዕዘዝ ሊገኙ የሚችሉ 

መድኃኒቶችን ወይም ሌሎች ንጥረ ነገሮችን ከሚገባው በላይ ያለ 
አግባብ መጠቀም፤  

p. ንብረቶችን ሆን ብሎ ማውደም (ተማሪዎች በንብረቶች ላይ 
ያደረሱትን ጉዳት እንዲተኩ ሊጠየቁ ይችላሉ) 

q. ድብድብ  
r. ማስፈራራት፣ ለምሳሌ በቃል ወይም በጽሑፍ ማስፈራራት ወይም 

የአካላዊ ጥቃት ለማድረስ ማስፈራራት፤  
s. የጋንግ ድርጊት፣ ለምሳሌ ትምህርት ቤቶችን የጋንግ ምልክት፣ የእጅ 

ምልክቶች በመጠቀም ትምህርት ቤት መረበሽ፣ በማስፈራራት ተግባር 
ላይ መሰማራት ወይም ጋንግ ተብሎ የተለየን ቡድን መወከል፤  

t. እውነተኛ የጦር መሣሪያ የሚመስሉ ዕቃዎች መያዝ፤  
u. ሌብነት ወይም ብዝበዛ፤  

2. ወዲያውኑ ከትምህርት ቤት ውጪ መታገድ እና ወደ ፖሊስ 
እና/ወይም የእሳት አደጋ መከላከያ መላክን የሚያስከትሉ ጉዳዮች 
ከዚህ የሚከተሉትን ያካትታሉ፡-  

a. ቁጥጥር በሚረግበት ንጥረ ነገር ወይም ዕጽ ተጽዕኖ ስር ሆኖ መገኘት፤  
b. አልኮል መሸጥ፣ መያዝ፣ መጠቀም ወይም በአልኮል ተጽዕኖ ስር ሆኖ 

መገኘት፣  
c. መሣሪያዎች መያዝ፤  
d. በትምህርት ቤቱ ሠራተኞች አካል ላይ ጥቃት ማድረስ፤  
e. በትምህርት ቤት ቅጥር ግቢ ውስጥ እሳት መለኮስ ወይም ፈንጂ ወይም 

ርችት መጠቀም ወይም ይዞ መገኘት ወይም፤  
f. የሃሰት ማስጠንቀቂያ እና የቦምብ ማስፈራሪያ  
g. እንደ አማጺ ሆኖ መታየት  
h. ህግን እና ሌሎች የትምህርት ቤት ደንቦችን የሚጥሱ ተግባራት፤  
i. በተማሪዎች፣ በሠራተኞች ወይም በትምህርት ቤቱ ማኅበረሰብ አካላዊ 

ደህንነት ላይ የተቃጣ ማስፈራራት  
j. በትምህርት ቤቱ ሠራተኞች እና/ወይም ተማሪዎች ላይ የአካል 

ጥቃት መፈጸም፡፡ 
የዕገዳ ጊዜ ከማብቃቱ በፊት እና በእነዚህ ተግባራት ላይ የተሳተፈው 

ተማሪ በድጋሚ ተቀባይነት ከማግኘቱ/ቷ በፊት፣ የትምህርት ቤቱ አስተዳደር 
ጉዳዩ ለትምህርት ቤቶች ኃላፊ ቀርቦ ተማሪው/ዋ ከትምህርት ቤቱ 
እንዲሰናበት/አንድትሰናበት ማድረግ የሚገባ ስለመሆኑ የውሳኔ ሃሳብ ማቅረብ 
ይገባ እንደሆነ ይፈትሻሉ፡፡ ይህ የውሳኔ ሃሳብ ለትምህርት ቤቶች ኃላፊ ቀርቦ 
እየታየ ውሳኔ እስኪሰጥበት ድረስ ከሆነ፣ ተማሪው/ዋ ወደ ትምህርት ቤት 
አይገባም/አትገባም፡፡ የትምህርት ቤቶች ኃላፊ ወይም በእርሳቸው የተሾሙት 
ሰው በአስር (10) የሥራ ቀናት ጊዜ ውስጥ ከውሳኔ መድረስ አለባቸው፡፡ 
የትምህርት ቤቶች ኃላፊው ተማሪው/ዋ ከትምህርት ቤት እንዲሰናበት/ 
እንድትሰናበት የውሳኔ ሃሳብ ካቀረቡ፣ በጉዳዩ ላይ የትምህርት ቤት ቦርድ 
ውሳኔ እስኪሰጥበት ድረስ ተማሪው/ዋ ወደ ትምህርት ቤት ተመልሶ/ሳ 
አይገባም/አትገባም፡፡ የትምህርት ቤቶች ቦርድ የኃላፊው የውሳኔ ሃሳብ 
በቀረበለት በ30 ቀናት ጊዜ ውስጥ ተማሪውን/ዋን ከትምህርት ቤት 
ለማስወጣት ውሳኔ ይሰጣል፡፡   

 
ለጥሰቶች የተሰጡ ትርጓሜዎችን አካትቶ ተጨማሪ መረጃዎች 

በእያንዳንዱ ትምህርት ቤት እና በቨርጂኒያ የትምህርት መምሪያ ድረ ገጽ 
በዳታ ኤንድ ፐብሊኬሽንስ፣ ዲሲፕሊን፣ ክራይም ኤንድ ቫዮለንስ ክፍል 
ውስጥ ይገኛሉ፡፡ ከእያንዳንዱ ዓመት ዓመታዊ ሪፖርት ጋር አባሪ በማድረግ 
የጥፋቶች ትርጓሜዎች ይላካሉ፡፡  

የዕገዳ የጊዜ ርዝማኔ 
1. ከቅድመ ትምህርት (ፕሪ ስኩል)ጀምሮ እስከ ሦስተኛ ክፍል ያሉ 

ተማሪዎችን ከሦስት የትምህርት ቀናት በላይ ማገድ የተከለከለ ነው፡፡ 
 

2. አነስተኛ ጥፋቶች ቢበዛ እስከ ሦስት (3) ተከታታይ ቀናት የሚደርስ 
ከትምህርት ቤት ማገድ ዕርምጃ ሊያስከትሉ ይችላሉ፡፡ 
 

3. በተደጋጋሚ አነስተኛ ጥፋቶች ማጥፋት ቢበዛ እስከ አምስት (5) 
ተከታታይ ቀናት የሚድርስ እገዳ እንዲጣል ሊያደርግ ይችላል፡፡ 
 

4. ከባድ ጥፋቶች እስከ አስር (10) ቀናት ከትምህርት ቤት ውጪ 
የመታገድ እርምጃ ሊያስከትሉ ይችላሉ፡፡  
 

5. ተደጋጋሚ ከባድ ጥፋቶች በሚኖሩ ጊዜ ወይም ከባድ ጥፋት ኖሮ 
ይህም የፖሊስን ጣልቃ ገብነት የሚጠይቅ ከሆነ ቢበዛ እስከ አስር (10) 
ተከታታይ ቀናት የሚደርስ ዕገዳ፣ ለተጨማሪ ዕገዳ ጊዜ የዲሲፕሊን 
ስብሰባ እንዲካሄድ እና/ወይም ከትምህርት ለማሰናበት የውሳኔ ሃሳብ 
እንቀርብ ሊያደርግ ይችላል፡፡  
 

6. ከባድ ጥፋቶች ሲያጋጥሙ፣ ተማሪዎች ከ11 እስከ 45 ቀናት በኃላፊው 
ወይም በእርሳቸው በተወከሉት ሰው ዕገዳ ሊጣልባቸው ይችላል፡፡ 
የሚያባብሱ ሁኔታ በሚኖሩበት ጊዜ እስከ 364 ቀናት ተጨማሪ የዕገዳ 
ጊዜ ሊጣል ይችላል፡፡ አንድ ተማሪ ከአስር (10) ቀናት በላይ የታገደ 
እንደሆነ፣ ከዚህ በማስከተል የሚከተሉት ከግምት ውስጥ ይገባሉ፡-   
 
a. የተማሪው አካዳሚያዊ፣ የአቴንዳንስ እና የሥነ ሥርዓት ጥሰት 

ሪከርድ፤  
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b. የጥፋቱ ባሕርይ እና ጥልቀት፤ 

c. ተማሪው የትምህርት ቤቱን ደንብ መጣሱን መቀበሉ እና ተማሪው 
የወደፊት ባሕርይውን በተመለከተ ያስቀመጠው ሃሳብ፤ 
 

7. በጣም ክፍተኛ የሆኑ ጥሰቶች ሲፈጸሙ፣ የትምህርት ቤቱ ከዚህ 
የሚከተሉትን ማጤን አለበት፡- 
a. ጉዳዩን ለፍርድ ቤት ማቅረብ ይገባ እንደሆነ፣  
b. አማራች ፕሮግራሞች እና/ወይም  
c. የተማሪውን የወደፊት የትምህርት ፕሮግራም ላይ ለመወሰን 

ወላጅ/አሳዳጊ፣ ተማሪ እና አግባብነት ያላቸው የትምህርት ቤት 
ኃላፊዎች ከትምህርት ቤቶች ኃላፊ ተወካይ ጋር በጋራ በመሆን 
ውይይት እንዲደረግ ለትምህርት ቤቶች ኃላፊ ጥያቄ ማቅረብ፡፡ 
 

8. ዕገዳን ወይም ከትምህርት ቤት መባረርን የሚያስከትሉ ተግባራት 
በተማሪው/ዋ አጠቃላይ ማኅደር ውስጥ እንዲቀመጥ ይደረጋል፡፡ 

መሳወቂያ እና የዲሲፕሊን ጉባዔ 
ተማሪዎች ለአስር (10) ቀናት ወይም ከዚያ በታች ለሆነ ጊዜ በትምህርት 

ቤት አስተዳዳሪ ሊታገዱ ይችላሉ፡፡ ተማሪው/ዋ አስቀድሞ በቃል ወይም 
በጽሑፍ የቀረበበትን ወይም የቀረበባትን የሥነ ሥርዓት ጉድለት ክስ 
እንዲሁም የትምህርት ቤቱ ሠራተኞች የሚያውቁትን ፍሬ ነገር ማብራሪያ 
እንዲያውቀው/አንድታውቀው ይደረጋል፡፡ ተማሪው እነዚህ ሁኔታዎች 
አልተከሰቱም የሚል ክርክር የሚያቀርብ ከሆነ ደግሞ በእርሱ በኩል ተከስቷል 
ሚለውን እዲያብራራ ዕድል ይሰጠዋል፡፡ ተማሪው በትምህርት ቤቱ መገኘቱ 
በሰዎች ወይም ንብረት ላይ አሰጋ የሚያስከተል ከሆነ ወይም በቀጣይነት ረብሻ 
ሊያስከተል የሚችል ከሆነ፣ ተማሪው ወዲያውኑ ከትምህርት ቤት እንዲወጣ 
ይደረጋል፡፡ ከዚያም በማስከተል በሚቻለው ፍጥነት ሁሉ ተማሪው 
ስለሁኔታው ማሳወቂያ፣ የፍሬ ነገሮች ማብራሪያ እና የራሱን መከራከሪያ 
እንዲያቀርብ ደግሞ ዕድል ይሰጠዋል፡፡ ተማሪዎች በትምህርት ቤቶች ኃላፊ 
ዘንድ ይግባኝ ወይም አአቤቱታ ማቅረብ የሚችሉ መሆኑ ይገለጽላቸዋል፡፡ 
ለወላጅ/አሳዳጊ የሚሰጠው ማሳወቂያ ማናቸውም በማኅበረሰብ ላይ 
የተመሠረተ የትምህርት ፕሮግራም መኖሩ፣ አማራጭ የትምህርት ፕሮግራሞች 
መኖራቸው ወይም የሌሎች የትምህርት አማራጮች መኖራው እንዲሁም 
የዕገዳው ጊዜ ሲያበቃ ተማሪው ወደ ትምህርት ቤት መመለስ የሚችል 
ስለመሆኑ ይገለጻል፡፡     

 
እንዲህ ያሉት ማናቸውም ፕሮግራሞች ወይም አማራጮች ወጪዎች 
በወላጆች ይሸፈናል፡፡  
 

ተማሪዎች በትምህርት ቤቶች ኃላፊ ወይም በእርሳቸው ተወካይ ለ10 
ተከታታይ ቀናት ሊታገዱ ይችላሉ፡፡ እንዲህ ዓይነቶቹ ተማሪዎች እና የእነርሱ 
ወላጆች/አሳዳጊዎች ድንገተኛ ሁኔታዎች አጋጥመው ካልሆነ በስተቀር ስለ ዕገዳው 
አስቀድመው እንዲያውቁ ይደረጋል፡፡ በዚህ ማሳወቂያም ላይ በተማሪው ላይ 
የቀረበው ክስ ምንነት፣ ለዕገዳው ምክንያት የሆኑት ፍሬ ነገሮች እንዲሁም ዕገዳው 
የሚቆይበት ጊዜ ይገለጻሉ፡፡ ድንገተኛ ሁኔታ አጋጥሞ ካልሆነ በስተቀር ዕገዳው 
ተፈጻሚ ከመሆኑ በፊት ተማሪው እና/ወይም ወላጆች በሁኔታው ላይ ያላቸውን 
አመለካከት እንዲገልጹ ዕድል ይሰጣቸዋል፡፡ በዚህ ማስታወቂያ ውስጥ 
በማኅበረሰብ ላይ የተመሠረቱ የትምህርት ፕሮግራሞች ካሉ፣ አማራጭ የትምህር 
ፕሮግራሞች ወይም ሌሎች የትምህርት አማራጮች ካሉ እነርሱን የሚመለከቱ 
መረጃዎች፣ ተማሪው የዕግዳው ጊዜ ሲያበቃ ትምህርት ቤት የመመለስ መብት 
እንዳለው፣ ለመመለስም ምን ዓይነት መስፈርቶች መሟላት እንዳለባቸው ወይም 
ዕገዳው ባለበት ጊዜ ወይም የዕገዳው ጊዜ ሲያበቃ በትምህርት ቤት ቦርድ በጸደቀ 
አማራጭ ትምህርት ላይ እንዲሳተፍ መብት ያለው መሆኑ እንዲካተቱበት 
ይደረጋል፡፡  

 
የእነዚህ የማናቸውም አማራጮች ወይም አማራጭ ፕሮግራሞች ወጪዎች 
በወላጆች ይሸፈናል፡፡ የዚህ ማሳወቂያ ቅጂ ለትምህርት ቤቶች ኃላፊው 
ይላካል፡፡ አንድ ተማሪ በወጣት አጥፊዎች ፍርድ ቤት በአመክሮ ላይ ያለ መሆኑ 
ከታወቀ፣ የአመክሮ ምክር ቤት ወይም የወጣት ጥፋቶች ፍርድ ቤት የደብዳቤው 
ቅጂ እንዲደርሳቸው ይደረጋል፡፡ 
 
ተማሪዎች ከትምህርት ቤት ውጪ ዕገዳ ላይ ከቆዩ በኋላ ተመልሰው ወደ 
ትምህርት ቤት እንዲገቡ፣ የትምህርት ቤቱ አስተዳዳሪ ተማሪው/ዋ በትምህርት 
ቤቱ የሥነ ልቦና ባለሙያ፣ ማሕበራዊ ሠራተኛ፣ የጋይዳንስ አማካሪ፣ በትምህርት 
ቤቱ ነርስ፣ በትምህርት ቤቱ ሐኪም፣ የእሳት አደጋ መከላከል ኃላፊ ወይም 
የወጣቶች ሪሶርስ ኃላፊ ዘንድ እንዲታይ ሊጠይቅ ይችላል፡፡ ከዕገዳ በኋላ 
በድጋሚ ወደ ትምህርት ቤት ለመግባት ከዚህ የሚከተሉት መፈጸም 
አለባቸው፡- 
1. ተማሪው፣ ወላጅ/አሳዳጊ እና የትምህርት ቤቱ ተወካይ ከተማሪ ሥነ 

ምግባር እና ከተማሪ አፈጻጸም አንጻር ምን እንደሚጠበቅ ግልጽ 
ወደሆነ የጋራ ግንዛቤ እንዲደረስ ስብሰባ መካሄድ አለበት፡፡ የአካል 

ጉዳተኝነት እንዳለበት ተለይቶ የታወቀው ተማሪ የዳግም ቅበላ ስብሰባ 
በIEP ስብሰባ መልክ ሊካሄድ ይችላል እና/ወይም በ IEP ግቦች እና 
ዓላማዎች ወይም በክፍል 504 ዕቅድ የትግበራ ቦታ ላይ ሊደረጉ 
የሚችሉ ለውጦችን ከግምት ሊያስገባ እንዲሁም እንደ አግባብነቱ 
ይበልጥ ገደብ ያለባቸውን ሁኔታዎች ከግምት ሊያስገባ ይችላል፡፡  

2. ተማሪው/ዋ ወላጅ/አሳዳጊ በተገኘበት የትምህርት ቤቱን ደንብ 
መጣሱን/መጣሷን ማመን እና ወደፊት የትምህርት ቤቱን ደንብ 
እንደሚያውቅ/እንደምታውቅ እና እርሱንም 
እንደሚያከብር/እንደምታከብር ማረጋገጥ አለበት/አለባት፡፡  

3. የትምህርት ቤቱ አስተዳደር የተማሪው/ዋ ዳግም ቅበላ በትምህርት ቤቱ 
መደበኛ የሥራ እንቅስቃሴም ሆነ በተማሪዎች እና ሠራተኞች ደህንነት 
ላይ ተጽዕኖ እንደማይኖረው መወሰን አለባቸው፡፡ 

በሥነ ሥርዓት እርምጃዎች ላይ የሚቀርብ ይግባኝ 
1. በሌላ መልኩ በተገለጸ በቀር በርዕሰ መምህሩ፣ በረዳት ርዕሰ መምህር 

ወይም በርዕሰ መምህሩ ተወካይ በተወሰደ እርምጃ ወይም በእነርሱ 
እርምጃ ባለመወሰዱ ምክንያት ቅር የተሰኙ ወላጆች/አሳዳጊዎች እንዲህ 
ያለው ክስተት በተከሰተ በአስር (10) ቀናት ጊዜ ውስጥ ለአስተዳደር 
አገልግሎቶች ረዳት የትምህርት ቤቶች ኃላፊ አቤቱታ ያቀርሉ፡፡ 
የሚቀርበው ይግባኝ ከዕገዳ ጋር የተያያዘ ከሆነ፣ ጉባዔ ይካሄዳል፡፡ 
ረዳት የትምህርት ቤቶች ረዳት የአስተዳደር ኃላፊው ጉባዔው ጉዳዩን 
ተመልክቶ ባጠናቀቀ በሰባት (7) የሥራ ቀናት ጊዜ ውስጥ በጽሑፍ 
መልስ ይሰጣሉ፡፡ የትምህርት ቤቶች ረዳት የአስተዳደር ኃላፊው ወይም 
በኃላፊው የተወሰነው የሥነ ሥርዓት ጉዳይ ላይ የሚቀርብ ይግባኝ 
የተወሰደውን የሥነ ሥርዓት እርምጃ በሚመለከተው የትምህርት ቤቱ 
ቦድ ፖሊሲ J-7.4 መሠረት ይሆናል፡፡   

2. ከአስር (10) ቀናት በላይ ዕገዳን ወይም ከትምህርት ቤት መባረርን 
ከሚያስከትሉ የዲሲፕሊን ጉዳዮች ውጪ ባሉ ጉዳዮች የትምህርት 
ቤቶች ኃላፊ ወይም በእርሳቸው ተወካይ የተሰጠ ውሳኔ የመጨረሻ 
ይሆናል፡፡ ከአስር (10) ቀናት በላይ ለሆነ ዕገዳ ወይም አማራጭ ምደባ 
የትምህርት ቤቶች ኃላፊ ወይም የእርሳቸው ተወካይ በተጡት ውሳኔ 
ላይ ይግባኝ ካለ ይግባኙ ውሳኔው በተሰጠ በ10 (አስር) የሥራ ቀናት 
ጊዜ ውስጥ ለትምህርት ቤት ቦርድ ይቀርባል፡፡ የትምህርት ቤቶች ቦርድ 
ደግሞ አቤቱታው በደረሰው በሰላሳ (30) ቀናት ጊዜ ውስጥ ውሳኔ 
ይሰጣል፡፡ የትምህርት ቤቱ ቦርድ የማናቸውንም ይግባኝ ቅጂ 
ለትምህርት ቤቶች ኃላፊ ወዲያውኑ ይሰጣል፡፡ 

3. ከአስር (10) ቀናት በላይ ለሆነ ጊዜ ለዕገዳዎች ወይም ከአስር (10) ቀናት 
በላይ ለሆኑ አአማራጭ ምደባዎች የትምህር ቤቱ ቦርድ ከዚህ 
የሚከተሉትን አሰራሮች ይከተላል፡- ለዕገዳዎች ወይም ለአማራጭ 
ምደባዎች (ከ365 ቀናት ለሚያንሱ ቀናት) (ተማሪው እንዲህ ያለውን 
ባሕርይ አላሳየም የሚል ክርክር በሚያቀርብ ጊዜ ከዚህ በማስከተል 
ከተደነገገው ውጪ)፣ የትምህርት ቤቶች ኃላፊ ለዕገዳው ምክንያት 
የሆነውን ጉዳይ እና የተሟላ የዲሲፕሊን ሂደቶች ሪከርድ ይግባኙ 
በቀረበ በአምስት የሥራ ቀናት ጊዜ ውስጥ ይሰጣሉ፡፡ እንዲህ ያለው 
መግለጫ ቅጂ ለትምህርት ቤቱ ቦርድ በቀርበበት ጊዜ ለተማሪው ወይም 
ለእርሱ/ሷ ወላጆች/አሳዳጊዎች ይሰጣል፡፡ ተማሪው/ዋ በዚህ መግለጫ 
ላይ የሚሰጣቸው/የምትሰጣቸው ምክንያቶች ወይም ማብራሪያዎች 
ካሉ፣ የትምህርት ቤቶች ኃላፊ መግለጫ በደረሰ በአምስት የሥራ ቀናት 
ጊዜ ውስጥ ማቅረብ አለባቸው፡፡ የትምህርት ቤቱም ቦርድ በጽሑፍ 
ይሰጣል፤ ይህ ውሳኔ የመጨረሻ ይሆናል፡፡ 

4. ተማሪዎች ከትምህርት ቤት በሚሰናበቱበት ጊዜ (365 ቀናት ወይም ከዚያ 
በላይ ለሆነ ጊዜ) የትምህርት ቤቶች ኃላፊ ተማሪው/ዋ ከትምህርት ቤት 
እንዲባረር/እንድትባረር የውሳኔ ሃሳብ የቀረበበትን ምክንያት በተሟላ መልኩ 
እና የዲሲፕሊኑ ጉዳይ የታየበትን ዝርዝር ሂደት በጽሑፍ በማድረግ ይግባኙ 
በደረሰ በአምስት የሥራ ቀናት ጊዜ ውስጥ ማቅረብ አለባቸው፡፡ እንዲህ 
ያለው መግለጫም ቅጂ ለትምህርት ቤት ቦርድ በቀረበ በተመሳሳይ ጊዜ 
ለተማሪው/ዋ ወይም ለወላጅ/አሳዳጊ ይሰጣል፡፡ ተማሪው/ዋ የትምህርት ቤት 
ቦርድ የምክንያቶች መግለጫ በደረሰው/ሳት በአምስት የሥራ ቀናት ጊዜ 
ውስጥ ለትምህርት ቤቱ ቦርድ ያለውን/ ያላትን ማንኛውንም መልስ ማቅረብ 
አለበት/ባት፡፡ የትምህርት ቤቱ ቦርድ ጸሐፊ ጉዳዩ በትምህርት ቤት ቦርድ 
የሚታይበትን ቀን ለኃላፊው እና ለወላጆች/አሳዳጊዎች ያሳውቃሉ 
(የተማሪው/ዋ ተሳትፎ ላይ ተቃውሞ ቀርቦ ከዚህ በማስከተል በተደነገገው 
መሠረት ካልሆነ በቀር)፡፡ እንዲህ ባለው ጉባዔ ተፈጻሚነት የሚኖረው አሰራር 
በትምህርት ቤቱ ቦርድ ሊቀመንበር፣ ከሌሎች የትምህርት ቤቱ ቦርድ አባላት 
ጋር በመመካከር ይወሰናል፡፡  

5. ከላይ የተገለጸውን አሰራር በማይቃወም ሁኔታ ከአስር (10) ቀናት በላይ ለሆነ 
ዕገዳ ወይም አማራጭ ምደባ ወይም ተማሪው/ዋ በክስተቱ ወይም ለሥነ 
ሥርዓት እርምጃው ምክንያት በሆነው ጉዳይ አልተሳተፍኩም የሚል 
መከራከሪያ በተማሪው/ዋ በኩል እየቀረበ እያለ ከትምህርት ቤት የማባረር ውሳኔ 
የተወሰነ እንደሆነ፣ በወላጅ በሚቀርብ ጥያቄ መሠረት የትምህር ቤቱ ቦርድ 
ጉባዔ ያካሂዳል፤ በዚህም ወቅት ማንኛውም ወገን ለክርክሩ መነሻ ስለሆነው 
ክስተት መረጃ አአለው የሚለውን ምስክር ማቅረብ ይችላል፡፡ በእንደዚህ 
ዓይነቱ ጉባዔ ወቅት ተፈጻሚነት የሚኖረው አሰራር ወይም ሥነ ሥርዓት 
የትምህርት ቤቱ ቦርድ ሰብሳቢ ከሌሎች የቦርዱ አባላት ጋር በመመካከር 
ሊወሰን ይችላል፡፡    
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6. በሕንጻ ደረጃ የትምህርት ቤቱ አስተዳደር በወላጅ/በአሳዳጊ ወይም ተማሪ 

ስለይግባኙ ሲገለጽላቸው (ተማሪው/ዋ የአስራ ስምንት (18) ዓመት ዕድሜ 
ወይም ከዚያ በላይ ያለው እንደሆነ) ዕገዳን በማስመልከት የትምህርተ ቤቱ 
አስተዳደር በይግባኙ ላይ የመጨረሻ ውሳኔ እስኪሰጥ ድረስ ተማሪው/ዋን 
ወደ ትምህርት ቤቱ እንዲመለስ/ እንድትመለስ ያደርጋል፡፡ የትምህርት ቤቱ 
አስተዳዳሪ ተማሪው/ዋ ወደ ትምህርት ቤት መመለሱ/ሷ በሰዎች ወይም 
ንብረቶች ላይ ጉዳት ያስከትላል ወይም በትምህርት ቤቱ ቀጣይነት ያለው 
የትምህርት ፕሮግራም ላይ ረብሻን ይፈጥራል ብለው ካመኑ፣ ተማሪው/ዋ 
ወደ ትምህርቱ/ቷ እንዲመለስ አይደረግም፡፡ ከትምህርት ቤት እንዲሰናበት 
የተደረገው ተማሪ ተመልሶ ወደ ትምህርት ቤት እንዲገባ/እንድትገባ 
አይደረግም፡፡  
 

7. ተማሪው/ዋ ወደ ቀድሞ የትምህርት ቦታው/ዋ የተመለሰ/ች እንደሆነ 
በተማሪው/ዋ ላይ የተወሰደው እርምጃ የተማሪው/ዋ የትምህርት ቤት 
ሪከርድ አካል አይሆንም፡፡ 
 

ከትምህርት ቤት ስለማባረር 
አንድ/አንዲት ተማሪ በትምህርት ቤቱ ትምህርታዊ ከባቢ ላይ ከፍተኛ 

ተጽዕኖ የሚያሳድር/ የምታሳድር እንደሆነ፣ ተማሪው/ዋ ከትምህርት 
እንዲባረር ይደረጋል፡፡  

 
ከትምህርት ቤት ማባረር ማለት አንድ ተማሪ በአርሊንግተን የሕዝብ 

ትምህርት ቤቶች እና በትምህርት ቤት ቦርዱ ንብረት በሆኑት ውስጥ የሚሰጡትን 
አገልግሎቶችን እስከ 364 ቀናት ያህል ጊዜ እንዳያገኝ/ እንዳታገኝ መከልከል ማለት 
ነው፡፡ አንድን/ አንዲትን ተማሪ ከትምህርት ቤት የማሰናበት ሥልጣን ያለው 
የትምህርት ቤት ቦርድ ብቻ ሲሆን፣ ከባድ በሆኑ ሁኔታዎችም ተማሪውን/ዋን 
በቋሚነት ሊያሰናብት ይችላል፡፡ 

 
1. የትምህርት ቤት ኃላፊው ወይም በእርሳቸው የተወከለው ሰው ተማሪው/ዋ 

ከትምህርት ቤት እንዲባረር/ እንድትባረር ለትምህርት ቤቱ ቦርድ የውሳኔ 
ሃሳብ ያቀርባል፡፡  

 
2. ተማሪዎች ከትምህርት ቤት ሊባረሩ የሚችሉት የቀረበው የውሳኔ ሃሳብ፣ 

ለዚህም እርምጃ ምክንያት የሆነው ጉዳይ፣ እንዲሁም ይህን አስመልክቶ 
በትምርት ቤት ቦርድ ፊት ጉዳዩ እንዲታይ መብት እንዳለው ለተማሪው 
እና ለወላጅ/አሳዳጊ በጽሑፍ የተዘጋጀ ማሳወቂያ ከተሰጠ በኋላ ነው፡፡ 
እንዲህ ዓይነቱ ማሳወቂያ በትምህርቶች ኃላፊው ወይም በእርሳቸው 
ተወካይ ይሰጣል፤ በውስጡም በማኅበረሱ ውስጥ ስላሉ አገልግሎቶች፣ ስለ 
ሥልጠና እና የመፍትሔ መስጫ ፕሮግራሞች መረጃ ይካተታል፡፡ 
በማሳወቂያው ውስጥ ተማሪው/ዋ ወደ መደበኛ ትምህርት ቤት 
ሊመሰስ/ልትመለስ የሚችል/ የምትችል ስለመሆኑ፣ ወይም በትምህርት 
ቤቱ ቦርድ የጸደቀ አማራጭ የትምህርት ፕሮግራም ካለ፣ ወይም በትምህት 
ቤቱ ዲቪዚዮን የጸደቀ የአዋቂዎች ትምህርት ፕሮግራም ስለመኖሩ እና 
በተማሪው/ዋ የቅጣት ጊዜ ወይም ጊዜው ሲያበቃ ውስጥ በእነዚህ 
ፕሮራሞች ውስጥ ለመሳተፍ የሚችል/የምትችል ስለመሆኑ እንዲሁም ወደ 
ትምህርት ቤት ዳግም ለመመለስ ተፈጻሚነት የሚኖራቸው ሁኔታዎች 
ይካተታሉ፡፡ በአርሊንግተን የሕዝብ ትምህርት ቤቶች ያልጸደቀ ማናቸውም 
አማራጭ ፕሮግራም ወጪ የሚሸፈነው በቤተሰብ ይሆናል፡፡ ከአንድ 
ዓመት በላይ ለሆነ ጊዜ ከትምህርት ቤት ለተባረረ ተማሪ የሚሰጥ 
ማሳወቂያ ተማሪው/ዋ ከተባረረበት ቀን አንስቶ ከአንድ ዓመት በኋላ 
ለምህርት ቤቱ ቦርድ ማመልከቻ ማቅረብ የሚችል /የምትችል መሆኑን እና 
ዳግም ተቀባይነት ለማግኘትም የሚያስችሉ ቅድመ ሁኔታዎች ማካተት 
አለበት፡፡  
 

በኃላፊው ፈቃድ ተማሪው/ዋ የተባረረበት/ችበት ጊዜ ሲያበቃ ወደ 
የትምህርት ቤቱ እንዲመለስ/እንድትመለስ ሊፈቅድ ይችላል፡፡ ከ365 
ቀናት በላይ ለሆነ ጊዜ ከትምህርት ቤት የተባረረ/ች አንድ ተማሪ የአንድ 
ዓመት ጊዜው ከሚሞላበት ቀን ዘጠና (90) ቀናት አስቀድሞ ለትምህርት 
ቤቱ ቦርድ ያቀርባል/ታቀርባለች፡፡ የትምህርት ቤቱ በተማሪው/ዋ 
በጽሑፍ በቀረቡ ማስረጃዎች፣ እና ለዚህም መልስ እንዲሆን በትምህርት 
ቤቶች ኃላፊ በቀረበ ማናቸውም መልስ ላይ በመመስረት አቤቱታው 
ለትምህርት ቤት ቦርድ ጽ/ቤት በቀረበ በአርባ አምስት (45) ቀን ውሳኔ 
ይሰጣል፡፡ የትምህርት ቤቱ ቦርድ ዳግም ስለመቀበል የሚያሳልፈው 
ውሳኔ ተማሪው/ዋ ከትምህርት ቤት እንዲሰናበት/ እንድትሰናበት 
ከተወሰነ አንድ ዓመት ከመሙላቱ ቢያንስ ከሰላሳ (30) ቀናት አስቀድሞ 
ጉዳዩን በድጋሚ ሊያጤን ይገባል፡፡  

   
3. ከዚህ በሚከተሉት ሁኔታዎች ተማሪዎች ከትምህርት ቤት ሊሰናበቱ 

ይችላሉ፡- 
a. ማንኛውም ተማሪ ወደ ትምህርት ቤት ወይም ትምህርት ቤቱ 

ባዘጋጀው ዝግጅት ላይ የጦር መሣሪያ ይዞ የመጣ እንደሆነ፣ ይህ 
በቨርጂያ የፍትሐ ብሔር ሕግ § 22.1-277 የተከለከለ በመሆኑ 
ተማሪው/ዋ ቢያንስ ለአንድ ዓመት ጊዜ ከትምህርት ቤት 

ይባረራል፡፡ ሆኖም የትምህርት ቤቶች ኃላፊ ወይም በእርሳቸው 
የተወከሉት ሰው ፍሬ ነገሩን በማየት ልዩ ሁኔታዎች መኖራቸውን 
እና የሥነ ሥርዓት እርምጃ መወሰድ እንደሚገባው ሊወስኑ 
ይችላሉ፡፡ 

b. ማንኛውም ተማሪ ቁጥጥር የሚደረግበት ንጥረ ነገር/ዕጽ፣ ኢሚቴሽን 
ወይም ማሪዋና ይዞ ወደ ትምህርት ቤት ቅጥር ግቢ ወይም 
በትምህርት ቤቱ በተዘጋጀ ዝግጅት የገባ እንደሆነ በቨርጂኒያ ክፍለ 
ግዛት የፍትሐ ብሔር ሕግ § 22.1-277 መሠረት ከትምህርት ቤት 
እንዲባረር ይደረጋል፡፡ ሆኖም የትምህርት ቤቶች ኃላፊ ወይም 
በእርሳቸው የተወከለ ሰው ሁኔታውን በመመልከት ልዩ ሁኔታዎች 
አሉ ወይም ተጨማሪ የሥነ ሥርዓት እርምጃ መወሰድ አለበት 
ብለው ሊወስኑ ይችላሉ፡፡ 

c. ተማሪዎች በሌሎች የባሕርይ ጉድለቶች ምክንያት ከትምህርት ቤት 
ሊባረሩ ይችላሉ፡፡ ከዚህ የሚከተሉትን ከግምት ውስጥ በማስገባት 
ከትምህርት ቤት የሳግዳሉ የተባሉት ምክንያቶች ከትምህርት ቤት 
ለመሰናበት ምክንያት ሊሆኑ ይችላሉ፡፡ ሁኔታዎቹም ከዚህ 
እንደሚከተለው ተዘርዝረዋል፡- 

i. የጥፋቱ ባሕርይ እና የጥሰቱ ክብደት፤  
ii. በትምህርት ቤቱ ማኅበረሰብ ላይ የሚያደርሰው አደጋ፤  
iii. የተማሪው የሥነ ሥርዓት ታሪክ፣ የቀድሞ ጥሰቶችን ክብደት እና 

ብዛት አካትቶ፤  
iv. አማራጭ የትምህርት ምደባ እና ፕሮግራም መኖር እና 

አለመኖር፤  
v. የተማሪው/ዋ ዕድሜ እና የትምህርት ደረጃ  
vi. ማናቸውም የአዕምሮ ጤና፣ የዕጽ ሱሰኝነት፣ ወይም የልዩ 

ትምህርት ምዘናዎች  
vii. የተማሪው/ዋ አቴንዳንስ እና ትምህርታዊ ሪከርድ እና  
viii. ሌሎች ኃላፊው አግባብነት አሏቸው ብለው የወሰኗቸው 

ሌሎች ጉዳዮች፡፡  
 

አለማካተት 
ዋናው ተቆጣጣሪ በት/ቤት ቦርድ ወይም ቨርጂኒያ ውስጥ ባሉ የግል ት/ቤቶች 

ወይም ሌላ ግዛት ባሉ ወይም ቨርጂኒያ ውስጥ ባሉ የግል ት/ቤቶች ወይም ሌላ 
ግዛት ባሉ ምዝገባቸው ውድቅ የተደረገ ከ(30) ቀኖች በላይ የተባረሩ ወይም 
የታገዱ ማንኛቸውንም ተማሪዎች ላለማካተት መወሰን ይችላል፡፡ እንደዚህ አይነት 
ተማሪዎች በሌላ ት/ቤት ወይም ቨርጂኒያ ውስጥ የግል ት/ቤት ወይም ሌላ ግዛት 
ተቀባይነት ቢያገኙ ላይካተቱ ይችላሉ ማለትም ከዚህ አይነቱ መባረር፣ መታገድ 
ወይም ማቋረጥ አያይዞ ላይካተቱ ይችላሉ ዋናው ተቆጣጣሪ ተማሪው በሌሎች 
ተማሪዎች ወይም አርሊንግተን የህዝብ ት/ቤቶች ሰራተኞች ላይ አደጋን ሊፈጥር 
እንደሚችል ካወቀ ላያካትት ይችላል ይህም የሚከተለው መኖሩን ካረጋገጠ በኋላ 
ተፈፃሚነት ይኖረዋል፡፡ 

 
1. ለተማሪው እና ወላጆች የፅሁፍ ማስታወቂያ ተማሪው ሊባረር እንደሚችል 

እና በዚህ ላይ ለወላጆች መልካም አጋጣሚ በመፍጠር እና 
2. በዋናው ተቆጣጣሪ ወይም ወኪላቸው የጉዳይ መሰማት 

ከተፈፀመ በኋላ፡፡ 
 

ዋናው ተቆጣጣሪ ውሳኔ በሰጠ በአስራ አምስት (15) ቀኖች ውስጥ ለት/ቤቱ 
ቦርድ ፀሀፊ ማመልከቻ ካልገባ የዋናው ተቆጣጣሪ ውሳኔ የመጨረሻ እና 
ተፈፃሚ ይሆናል፡፡ ለ365 ቀኖች ወይም ከዛ በላይ ለማባረር ዋናው ተቆጣጣሪ 
ለት/ቤቱ ቦርድ ስለመባረሩ ምክንያት የተሟላ መግለጫ መስጠት እና ይግባኝ 
በቀረበ በ5 የስራ ቀኖች ውስጥ ስለ ስነ-ስርዓት እርምጃዎች የተሟላ የፅሁፍ 
ሪኮርድ ማቅረብ ይኖርበታል፡፡ የት/ቤቱ ቦርድ ፀሀፊ ለዋናው ተቆጣጣሪ እና 
ወላጆች በት/ቤቱ ቦርድ ፊት ጉዳዩ ሚሰማበትን ቀን ያሳውቃል፡፡ ይህ የተለየ 
አሰራር በት/ቤቱ ቦርድ ሊቀመንበር ከሌላ ቦርድ አባላት ጋር በመነጋገር 
የሚወሰን ይሆናል፡፡ የት/ቤቱ ቦርድ ይህን አይነቱ መባረር በዋናው ተቆጣጣሪ 
ማንኛውም ማመልከቻ እና ምላሽ መሰረት ለተማሪው ውሳኔ እና 
ለወላጆች/ሞግዚት ማመልከቻ በተቀበለ በአርባ አምስት (45) ቀኖች ውስጥ 
ማሳወቅ ይኖርበታል፡፡ 

ስለ ተማሪው ባህሪ እና የስነ-ስርዓት ኃላፊነቶች ወቅታዊ መረጃ APS 
Policy J-7.4 at apsva.us/ school-board-policies ይመልከቱ፡፡ 
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 አቤቱታ ማቅረብ 
ወላጆች ወይም የሚመለከታቸው ተማሪዎች መብታችን ተጥሷል ብለው 
የሚያምኑ ለት/ቤቱ አስተዳዳሪ፣ የአስተዳደር አገልግሎቶች ረዳት ዋና 
ተቆጣጣሪ፣ የመማር እና ማስተማር ረዳት ዋና ተቆጣጣሪ እና/ወይም 
የአስተዳደር አገልግሎቶች ዳይሬክተር ጋር ግንኝነት ማድረግ ይችላሉ፡፡ ወላጅ 
ወይም የሚመለከተው ተማሪ ለአሜሪካ ትምህርት ክፍል አርሊንግተን የህዝብ 
ት/ቤቶች የቤተሰብ ትምህርት መብቶች እና የምስጢራዊነት ህግ (FERPA) 
ወይም የህዝብ መብቶች ጥበቃ ማሻሻያ (PPRA) ባለማክበሩ ለሚከተለው 
ፅ/ቤት ቅሬታን ማቅረብ ይችላል፡፡ 

Family Policy Compliance Office (የቤተሰብ ፖሊሲ አከባበር ጽ/ቤት) 
U.S. Department of Education 
400 Maryland Avenue, SW 
Washington, DC 20202-4605 

በማንኛውም አይነት የትምህርት ፕሮግራም ወይም ተግባራት በዝሪያ፣ ብሔራዊ 
ምንጭ፣ ከለር፣ ሐይማኖት፣ ፆታ፣ ህድሜ፣ የምጣኔ ሃብት ደረጃ፣ ፆታ፣ 
እርግዝና፣ የጋብቻ ሁኔታ ፣ ጄኔቲክ መረጃ፣ የፆታ ማንነት እና/ወይም አካል 
ጉዳት ማንኛውም ተማሪ ከትምህርት ተሳትፎ እና ጥቅማ ጥቅሞች መድሎ 
አይደረግበትም፡፡ 

 
መድሎ በፆታ ወይም ሌሎች ጉዳዮች ቅሬታዎች ካሉ ለት/ቤቱ ዋና ኃላፊ 
ወይም ፕሪንሲፓል መቅረብ ይችላል በተጨማሪም የፆታ መድሎ ቅሬታዎች 
ለሲቪል መብቶች ትምህርት ክፍል ፅ/ቤት እና/ወይም APS ርዕስ IX 
አስተባባሪ እረዳት ዋና ተቆጣጣሪ፣ አስተዳደር አገልግሎት ሊቀርቡ ይችላሉ 
ወይም በስልክ ቁጥር ወይም administrative.services@apsva.us 
ይጻፉ፡፡ 
አርሊንግተን የህዝብ ት/ቤቶች እያንዳንዱ ተማሪ ከፍተኛ እድገት እንዲያመጣ 
ሃብቶች፣ አገልግሎት እና ስልቶች ተማሪዎች በአካዳሚክ፣ ማህበራዊ፣ ስሜታዊ፣ 
እና የአካል ከፍተኛ ደረጃ ሊደርሱ ድጋፍ እና አገልግሎት ይሰጣሉ፡፡ 

አማካሪዎች፣ ማህበራዊ ሰረተኞች፣ የእፅ ጥቃት አማካሪዎች የተማሪዎችን 
አጠቃላይ ስሜታዊነት ምላሽ ለመስጠት ልዩ ድጋፍ ይሰጣሉ፡፡ አህምሯዊ 
ጤናን ለመደገፍ ተያያዥ አገልግሎት ፕሮፌሽናሎች እና የኮንቲን ሃብቶች 
ይቀርባሉ፡



 

 

 


