ኣብ ውሽጥ ሲያትል ፓብሊክ ስኩልስ ዘሎ ኣወንታዊ እምነታት፣
ኣወንታዊ ዝምድናታት፣ ኣወንታዊ ከይዲ ትምህርቲን ኣወንታዊ
ሽርኽናን
ውጽኢታዊ ትምህርቲ ዝፍጠር ኣብ ውሑስ፣ ኣወንታዊ፣ ቀጻልነት
ዘለዎን ውጽኢቱ ክፍለጥ ዝከኣልን ኣከባቢ ምስ ዝህሉ እዩ። ኣብ ምሉእ
ስርዓት ትምህርቲ መሰረታዊ ኣምራት ባህላዊ ንቕሓት፣ ድሕነት፣
ምክብባር፣ ቅንዕና፣ ተሓታትነትን ርትዓውነትን ምስ ዝህሉ እምነት
ዘለዎ ዝምድና ክምስረትን ብሉጽነት ኩሎም ተማሃሮ ክረጋገጽን
ይኽእል እዩ።
ሲያትል ፓብሊክ ስኩልስ ኣብ ክሊ ትምህርቲን ኣብ ኩለን ክፍሊታትን
ንዘሎ ባህላዊ ብዙሕነት ዝኽብርን ዋጋ ዝህብን ባህላዊ ንቕሓት
ከማዕብልን ንኩሉ ምዕሩይ ዝኾነ ርትዓዊ ዝኾነ ውሳነታት ንምውሳድ
ክጥቀመሉን ቃል ይኣቱ።
ኣወንታዊ ናይ ትምህርቲ ኣከባቢ ንኹሎም ተማሃሮ ብዘይ ኣፈላላይ
ስምዒት ዋንነት ክሓድሮምን ብሉጻት ኾይኖም ክወጹን ንምሕጋዝ ዓቢ
ግደ ኣለዎ። ኣወንታዊ ናይ ትምህርቲ ኣከባቢታት ነዞም ዝስዕቡ
የጠቃልል፤
• ኣብ ናይ ሓባር እምነት፣ ዋጋ ንህቦም ነገራት፣ ስርዓት
ኣምልኾታትን ዛንታታትን ዝተመርኾሰ ራኢ ዘለዎ።
• ኣብ መንጎ ተማሃሮ፣ ቤተሰብን ሰራሕተኛታት ቤት ትምህርቲን
ኣብ ምክብባርን ምትሕግጋዝን ዝተመርኾሰ ዝምድና ዘለዎ።
• ንኹሎም ባህሊታት ዘኽብርን ዋጋ ዝህብን ቕኑዑ ንኹሉ ማዕረ
ዝኾነን ኣተሓሕዛ ዘለዎ።
• ንኹሉ መርሓባ ኢሉ ዝቕበል፣ ውሑስን ንኹሎም ተማሃሮ ክፉት
ዝኾነ ናይ ትምህርቲ ኣከባቢ።
• ብተማሃሮ፣ ቤተሰብ፣ ሰራሕተኛታት ቤት ትምህርቲን ካልኦት
እዚ ጉዳይ ዝምልከቶምን ዝግበር ስሩዕ ዳህሳስን መጽናዕትን
ኩነታት ቤት ትምህርቲ።
•
ኣብ ልዕሊ ኣወንታዊ ናይ ትምህርቲ ኣከባቢ ብተወሳኺ ተማሃሮ ስነ
ኣእምሮኣዊን ኣካልላውን ጽቕጢ ሓደ ሓደ ግዜ ከምዘጋጥሞም ይርደኣና
እዩ። ኣብ ከዚ ዝኣመሰለ ግዜ ተማሃሮ ዘጨንቖም ነገራት ኣብ ቤት
ትምህርቲ ምስ ዝኣምንዎ ዓበይቲ ሰባት ወይ ሰራሕተኛታት ቤት
ትምህርቲ ክዘራረብሉ ነተባብዕ ። ብተወሳኺ ሰራሕተኛታት ቤት
ትምህርቲ ተማሃሮ ቀሲኖም ብምሉእ ልቦም ክመሃሩ ንምሕጋዛ ቅሩባት
እዮም።
ሓደ ሓደ ግዜ ተወሳኺ ናይ ምኽሪ ሓገዝ፣ ሓፈሻዊ ሓገዝን ካእን ዝንበብ
ነገራት ሓጋዚ እዩ። ንጥዕናን ማሕበራዊ ኣገልግሎትን ዝመልከት ሓገዝን
ሓበሬታን ንነበርቲ ኪንግ ካውንቲ ዝህባ ዝተፈላለያ ናይ ማሕበረሰብ
ኤጀንሲታት ኣለዋ። ንተወሳኺ ሓበሬታ ብቁጽሪ ስልኪ 800-6214636, 206-461-3610 ወይ 211 ብምድዋል ሕተቱ።

እዚ መሰልን ሓላፍነታትን ተማሃሮ ዝብል ዶኩሜንት ሕግታትን
መምርሒታትን ሲያትል ፓብሊክ ስኩልስን ስነስርዓት ተማሃሮን
ብንጹር ዘስፈረ ዶኩሜንት እዩ። እዚ ዶኩሜንት ብመሰረት ሕጊ
ስቴት ዝእዝዞ ዝተዳለወን ምስ ናይ ሲያትል ፓብሊክ ስኩልስ
ስትራቴጂያዊ ውጥን ዝሰማማዕን’ዩ። ንጉዳይ ምእራም ጉድለት
ስነስርዓት ተማሃሮ ማለት ሓፈሻዊ ስነስርዓት፣ ምእጋድ ወይ ድማ
ጠቕላላ ምስጓግ ዝኣመሰለ ነገራት ንናይ ዋሽንግተን ስቴት
ምምሕዳራዊ ሕግታት (ዋሽንግተን ኣድሚኒስትራቲቭ ኮድ
(WAC) ይውከስ እዩ።
መሰረት እዚ ናይ ሲያትል ፓብሊክ ስኩልስ ፖሊሲ ኣፈጻጽማ ምጥሓስ
ስነስርዓት ዝምልከት ጉዳያት ብመሰረቱ ብዛዕባ ኣብ ቤት ትምህርቲ
ክትግበር ዘለዎ ስነስርዓት ዘነጽርን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ኣብ መንጎ ወለዲ፣
ተማሃሮ፣ መማህራንን ኣማሓደርትን ናይ ሓባር ቛንቋ ዘለዎ ኣወንታዊ ናይ
ትምህርቲ ኣከባቢ ኣብ ምፍጣር ዘድሃበን ሕማቕ ባህሪያት ኣቐዲምካ
ምክልኻል ዝተሰረተን’ዩ። ዕላማ እዚ ኣገባብ ኣፈጻጽማ ጉድልት ስነስርዓት
ዝሕብር ዶክሜንታት ቀንዲ ምጉዳል ወይ ምውጋድ ምብኻን ግዜ
ትምህርትን ካብ ቤት ትምህርቲ ምስጓግ ዝኣመሰለ ምቕጻዕቲ ኣብ ምጉዳልን
ዘተኾረ እዩ። እዚ ደኩሜት ንኹሎም ተማሃሮ ይምልከት። ዕላምኡ ድማ
ንኹሎም ኣባላት ማሕበረሰብ ትምህርቲ ብዛዕባ ሕግታት፣ መምርሒታትን
ኣፈጻጽማ ሕጋዊ መስርሕን ትምህርቲ ንምሃብ እዩ። ስድራቤታት ነዚ
መሰል ተማሃሮን ሓላፍነታቶን ዝብል ዶኩሜንት ምስ ደቆም ኮይኖም
ከንብብዎ ነተባብዕ። እዚ ዶኩሜንት ብዛዕባ ኣብ ቤት ትምህርትና ዘለና
ትጽቢት ብተወሳኺ ተማሃሮ ኣብ ልዕሊ ኣብ ቤት ትምህርቲ ዘለዉ ዓበይቲ
ዘለዎም ትጽቢት ይድህስስ።

ሓላፍነታት ቤት ትምህርቲ
ሰራሕተኛታት ቤት ትምህርቲ እዘን ዝስዕባ ሓላፍነታት ኣለዎም፤
• ድሕንነቱ ዝተሓለውን ኣወንታዊን ናይ ትምህርቲ ኣከባቢ ንኽህሉ ምብርካት።
• ንተማሃሮ ምፍላጥ፣ ምሕላይን ኣወንታዊ ዝምድና ምምስራትን።
• ንኹሎም ተማሃሮ ብማዕረ ምርኣይን ኣብ ልዕሊ ኹሎም ማዕረ ልዑል ትጽቢት
ምንባርን ብደረጅኡ ብሉጽን ወጽኢታውን ትምህርቲ ምቕራብል።
• ኣብነት ሓልዮትን እክብሮትን ዝመልኦን ኣተሓሕዛ ምዃን።
• ድምጺ ተማሃሮ ንክስማዕ ዕድላት ምሃብ።
• ቀጻሊ ዝኾነ ሽግራት ወይ ጉድለት ስነስርዓት ኣብ ምፍታሕ ቤተሰባት
ከምዝሳተፋ ምግባር።
• ንዘጋጥሙ ጸገማት ወይ ግርጭታት ኣብ ውሽጢ ቤት ትምህርቲ ንምፍታሕ
ምትብባዕን።
• ርትዓውን ነቲ በደል ዝምጥን ባህሪያዊ መቕጻዕቲ ምድላይ።

ዕላማ
ሲያትል ፓብሊክ ስኩልስ ንምዕሩይ ቐረብ ትምህርቲ፣ ምዕጻው ናይ
ዕድላት ጋግን ብቕዓት ዘለዎ ትህርቲ ኹሎም ተማሃሮ ንምብጻሕን ቃል
ይኣቱ።

ሲያትል ፓብሊክ

ራኢ

ስኩልስ

ኩሉ ተማሃርይ ሲያትል ፓብሊክ ስኩልስ ልዑል ብቕዓት ዘለዎን ናይ 21ን
ክፍለ ዘመን ደረጃ ዝሓለወን ትምህርቲን ረኺቡ ንኾሌጅ፣ ሞያን ሂወትን
ቕሩብ ኾይኑ ክምረቕ።

ፖሊሲ ርትዓውነትን ምእዙዝነትን፤

ሲያትል ፓብሊክ ስኩልስ (“SPS”) ብዘይ ኣፈላላይ ዓሌት፣ ሕብሪ ቆርበት፣ ዘርኢ፣
ጾታ፣ ሃይማኖት፣ መበቆል ትውልዲ፣ መበቆል ዓዲ፣ ዕድመ፣ ሃብትን ገንዘብን፣
ስንክልና፣ ጾታዊ ዝምባለ፣ ጾታዊ መለለዪን መፍለዪን፣ ጥንሲ፣ መርዓ፣ ኣካላዊ
ኣቃውማ፣ ብህላወ ናይ ኣእምሮ ወይ ኣካላዊ ስንክልና፣ ካብ ውትድርና ብክብሪ
ብምርፋት ወይ ናይ ሓርበኝነት ወይም ዝሰልጠንነ ከልቢ ወይ ካልእ መራሒ እንስሳ
ብምጥቃም ወዘተ… እፈላላይ ከይገበረ ንኹሉ ሰብ ብማዕረ ናይ ትምህርቲን ስራሕን
ዕድል ይህብ። ክፍሊ ትምህርቲ ስያትል (SPS) ንኹሎም ማሕበራት መንእሰያት
ከም ቦይስካውትን ካልኦትን ማዕረ ዕድል ይህብ። ንኩሎም ተማሃሮን
ሰራሕተኛታትሲያትል ፓብሊክ ስኩልስ እዞም ዝስዕቡ ሰራሕተናታት ጉዳይ ኮነ
ኢልካ ንዝተፈጸመ ኣፈላላይ ንክሪኡ ዝተመደቡ እዮም። በዚ ዝስዕብ ናይ ፖስታ
ኣድራሻ}
Seattle Public Schools,
MS 32-149,
PO Box 34165,
Seattle, WA 98124-1166
ወይ ብኢሜል ወይ ብቴሌፎን ድማ እብዚ ዝስዕብ ክትረኽብዎም ትኽእሉ፤
እዞም ዝስዕቡ ሰራሕተኛታት ንሕቶ ኣፈላላይ ክሰምዑን ካኣልዩን ዝተመደቡ እዮም።
•
ንጾታዊ ኣፈላላይ እንኮላይ ጾታዊ ዓመጽ ንናይ Title IX ሰማዒ ቅሬታ
(ጥርዓን) ብስልኺ (206) 252-0367 ወይ ብኢሜል
title.ix@seattleschools.org
•
ኣወሃሃዲ ብሰንኪ ስንክልና ንዝተገብረ ኣፈላላይ ADA/ሴክሽን 504
ሰማዒ ቅሬታ (ጥርዓን) ቁጽሪ ስልኪ (206) 252-0178 ወይ ኢሜል
accessibility@seattleschools.org
•
ኹሎም ዝተረፉ ዓይነት ኣፈላላያት ንናይ ተማሃሮ ሰብኣዊ መሰላት ኣወሃሃዲ
ብቁጽሪ
ስልኪ (206) 252-0306 ወይ ብኢሜል
oscr@seattleschools.org
ሰራሕተኛታት ብዛዕብ ስክልና ንዘለዎም ዝግበር ኣተሓሕዛ ወይ ድማ ብዛዕባ
ኾነ ኢልካ ዝተገብረ ኣፈላላይ እንኮላይ ጾታዊ በደል ጥርዓን ኣንድሕር
ኣሊዩዎም ንንናይ ሲያትል ፓብሊክ ስኩልስ ተሓጋጋዚ ላዕለዋይ ኣዛዚ ቤት
ጽሕፈት ሰብኣዊ ዓቕሚ በዚ ዝስዕብ ኣድራሻ ክረክብዎ ይኽእሉ፤

ኣባላት ቦርድ ትምህርቲ ሲያትል ስኩልስ

Stephan Blanford
Rick Burke
Jill Geary
Leslie Harris

Betty Patu Sue
Peters Scott
Pinkham

የትህት ክልሉ ጠቅላይ ኣዛዥ
Dr. Larry Nyland

መሰረታዊ መምርሒታ ስነስርዓት
ሲያትል ፓብሊክ ስኩልስ
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ሓላፍነታት ተማሃሮ
ኣባላት ማሕበረሰብ ትምህርቲ ከምምዃኖም መጠን ተማሃሮ እዘን ዝስዕባ
ሓላፍነታት ኣለውኦም፤
•
ስነኣእምሮኣዊ ወይ ኣካላዊ ጸቕጢ ከጋጥሞም ከሎ ኣብ ቤት ትምህርቲ
ንዝኣምንዎ ዓቢ ሰብ ወይ ሰራህተኛ ቤት ትምህርቲ ሓገዝ ወይ
መሳርሒታት ንርምርካብ ምክፋል።
•
ንናይ ትምህርቲ፣ ባህላዊ፣ ማሕበራዊን ስነኣእምሮኣዊ ድሊታቶ ምምላእ
ምጥባቕ።
•
ምስ ሰራሕተናታት ቤት ትምህርትን ካልኦት ተማሃሮን ኣብ ሕድሕዳዊ
ምክብባርን ዝተመርኮሰ ዘተ ምክያድ።
•
ንዝፍጽምዎ ጌጋታት (Mጥሓስ ሰነስርዓት) ቕቡል ዝኾነ መቕጻዕቲ
ምውሳድን ካብ ጌጋታቶም ንኽመሃሩ ዕድል ምርካብን።
•
ትምህርቲ ብስሩዕ ምክትታልን ንኩሉ ዓይነት ትምህርቲ ድሉው ምዃንን።
•
ደሕንነቱ ዝተሓለውን ኣወንታዊን ናይ ትምህርቲ ኣከባቢ ንኽህሉ
ምብርካት።
•
ናይ ካልኦት ሰባትን ጉጅለታትን መሰላት ምክባርን ኣብግምት ምእታውን።
•
ነዚ “መሰረታዊ ሕግታት ሲያትል ፓብሊክ ስኩልስን” ካልእ ኩሉ ሕግታት
ቤት ትምህርትን ምርዳእን ምክታልን።
•
ንጥዕናን ድሕንነትን ኣብ ሓደጋ ብዘየእቱ ኩነታት ብግቡእ ንቤት ትምህርት
ዝሰማማዕ ምልባስ (ምክዳን)።
•
ብሰራሕተናታት ቤት ትምህርት ክሕተቱ ከለው መንነቶም ምግላጽን
ዝህብዎም መምርሒታት ምክታልን።
•
ንብረት ቤት ትምህርትን ካልኦትን ምኽባር።

መሰል ተማሃሮ

ኣባላት ማሕበረሰብ ትምህርቲ ከምምዃኖም መጠን ተማሃሮ እዘን ዝስዕባ
መሰላት ናይ ምርካብ መሰል ኣለዎም፤
•
ስርዓት ዘለዎን ውሑስን ቤት ትምህርትን ክፍሊን።
•
ንኹሉ ብማዕረ ዝርእን ኣድላይ ሓገዝን ዝህብ ልዑል ብቖዓት ዘለዎ
ትምህርቲ።
•
ኣክብሮት ዘልለዎን ሓልዮት ዝመልኦን ኣተሓሕዛ።
•
ክስምዑን ዝካፈልዎ ሃሳብ ክስማዕን።
•
ምዕሩይ ዝኮነ ቀረብ ክፍሊ፣ ጸጋታት፣ ኣገልግሎታትን ካብ ግዜ ትምህርት
ወጻኢ ዝካየድ ንጥፈታትን።
•
ኣብ ቤት ትምህርቲ ህላዌኦም ክፍለጥን ሓልዮት ክግበረሎምን።
•
ንጥፍኣቶ ምዕሩይ መቕጻዕቲ ክቕበሉን ከውኡ’ውን ካብ ጌግኦም ክመሃሩ
ዕድል ክወሃቡን።
ብተወሳኺ ከም ዜጋታት መጠን ተማሃሮ ሕገ መንግስታዊ መሰላት ኣለዎም።
ቤት ትምህርቲ ነዘን መሰላት ኣዚአ ብፍጹም ክግህሰን ኣይግባእን። ኮይኑ ግን
ቤት ትምህርታት ናይ ምምሃር ሓላፍነቶም ንምፍጻም ቕቡል ዝኾነ ገደብ ኣብ
ሊዕሊ እዘን መሰላት እዚአን ክገብራ ይኽእላ እየን።
•
ናይ ምዝራብ ነጻነት
•
ምእካብ
•
ፊርማ ብምእክባ ድምጾም ምስማዕ
•
ናይ መራከቢ ብዙሃን (ነጻ ፕረስ)
•
ብዘይ ምክንያት ከይእሰሩን ከይፍተሹን።
•
ምዕሩይ ናይ ትምህርቲ ዕድል።
•
ናይ እምነት።

ናይ 1989 ፌደራላዊ ኣዋጅ ካብ ኣደንዛዚ ዕጻት ናጻ ዝኾኑ ኣብያተ
ትምህርትን ማሕበረሰባትን ንተማሃሮን ወለድን ዝህቦ መተሓሳሰቢ።

ናይ ሲያትል ፓብሊክ ስኩልስ ካብ ሕጊ ወጻኢ ብዝኾነ መገዲ ተማሃሮ
ኣልክሆልን ኣደንዛዚ ዕጽን ናብ ቤት ትምህርቲ፣ ቀጽሪ ቤት ትምህርቲ
ወይ ክሊ ናብ ዘዳለዎ ምደባት ሒዝካ ምምጻእ፣ ምውሳድ (ምጥቃም)
ወይ ምክፍፋል ይክልኽል። ነዚ ህጊ እዚ ምኽባር ናይ ግድን እዩ። ነዚ
ሕጊ ዝጠሓሱ ተማሃሮ ተማሃሮ ካብ ቤት ትምህርቲ ንነዊሕ ክእገዱን
ጠቕላላ ክስጎጉን እዮም። ዘይሕጋዊ ዕጻት ምሓዝ ወይ ምጥቃምን
ዘይሕጋዊ ዝኾነ ኣልኮልን ምሓዝን ምጥቃምን ግጉይን ንጥዕናን
ትምህርትን ሃሳዪን እዩ። ሲያትል ፓብሊክ ስኩልስ ኣድላዪ ምስ
ዝኸውን ናይ ኣልኮልን ዕጽን ኣገልግሎት ምኽሪ፣ ተሃድሶ ወይ መደብ
ናብ ቤት ትምህቲ ዳግማይ መምለሲ መደዳይ ክህብ ወይ ኣገልግሎት
ትርክብሉ መገዲ ከዳሉ ይኽእል እዩ። ንተወሳኺ ሃበሬታ ንርእሰ
መምህር ወይ ካውንስለር ቤት ትምህርትኹም ተወከሱ።
ኣብ ውሽጢ ክሊ ትምህርቲ ዝግበር ምጉዳል ስነስርዓት ዝምልከት ሕጊ
ዝተኸልከሉ ባህሪያት:
ተማሃሮ ክርብሹ ወይ ትምህርቲ ወይ ከይዲ ትምህርት ክዕንቕፍን ረባሽ
ባህሪያት ከርእዩ ኣይፍቀድን። ተማሃሮ ካብ እዘን ኣብ ታሕቲ ተዘርዚረን
ዘለዋ ገለ ሕማቅ ባህሪያት ኣብ ክፍሊ፣ ቀጽሪ ቤት ትምህርቲ፣ መጓዓዝያ
ክሊ ትምህቲ ወይ ክሊ ትምህርቲ ወይ ቤት ትምህርቲ ዘዳለዎ ዘኾነ
በዓላት እንድሕር ተሳቲፎም ስጉምቲ ስነስርዓት ይውሰዶም። ተማሃሮ
በተወሳኺ ኣብ ዝኾነ ምስ ትምህቲ ምትእስሳር ዘለዎ ንጥፈታት ኣብ ከዚ
ዝኣመሰለ ሕማቕ ባህሪያት እንድሕር ተሳቲፎም ክቕጽዑ ይኽእሉ እዮም።
መሰረታዊ ስጉምቲ ስነስርዓት ንኣብ ውሽጢ ክሊ ትምህርቲ ዝተፈጸመ
ገበን ነዘን ዝስዕባ የጠቃልል፤ ምምሕያሽ ናይ ትምህርቲ ኣከባቢ ተማሃርይ፣
ኣኬባ ምስ ወለዲ፣ ሙያዊ ትምህርቲ፣ ምምዕባ ኣወንታዊ ናይ ጠባይ
መመሓየሺ ውጥን (ፖሲቲቭ ቢሄብየር ኢንተርቬንሽን ፕላን ((PBIP))፣
ኣገልግሎት ምኽሪ ወይ ካልእ ናይ ደገ ሓገዝ፣ ሽምግልና (ዕርቂ)ን ሳሕቲ
ንሓጺር ግዜ ምእጋድን የጠቃልል።
• ምርባሽ
• መምርሒ ምጥሓስ
• ትእዛዝ ምንጻግ
• ቁማር ምጽዋት
• ብሓሶት ዘይኾነ ነገር ምቕራብ
• ናይ ካልእ ሰብ ጽሑፍ ሰሪቕካ ከም ናትካ ምቕራብ
• ምህርቲ ትምባኾ ምጥቃምን ምሓዝን
• ኮምፒተር ብዘይ ኣግባብ ምጥቃም
• ናይ መንደቕ ጽሑፍ (ግራፊቲ)
• ምንሻው (ቡሊንግ)፣ ምፍርራሕን ምድሃል(ምጭናቕን)
• ጾታዊ በደል
• ዘይቕቡል ጾታዊ ባህሪያት
• ዘይቕቡል ምትንኻፍ
• ኣግባብ ዘይብሉ ቋንቋ
• መጻወቲ ኣጽዋርን መጻወቲ ሽጉጥን
• ብሓሶት ሪፖርት ምግባር

ፍሉይ ዘይንቡር ሕማቕ ተግባራት:

ተማሃሮ ካብ እዘን ኣብ ታሕቲ ተዘርዚረን ዘለዋ ፍሉያት ዘይንቡ ሕማቕ
ባህሪያት ኣብ ክፍሊ፣ ቀጽሪ ቤት ትምህርቲ፣ መጓዓዝያ ክሊ ትምህቲ
ወይ ክሊ ትምህርቲ ወይ ቤት ትምህርቲ ዘዳለዎ ዘኾነ በዓላት እንድሕር
ተሳቲፎም ስጉምቲ ስነስርዓት ይውሰዶም ወይ ድማ ኣድላይ እንተኮይኑ
ናብ ፖሊስ ክምርሑን ካልእ ሕጋዊ ስጉምቲን ክውሰዶምን ይክእል እዩ።
ተማሃሮ ብተወሳኺ ኣብ ዝኾነ ምስ ትምህቲ ምትእስሳር ዘለዎ ንጥፈታት
ኣብ ከዚ ዝኣመሰለ ምዝውታር ፍሉይ ሕማቕ ባህሪያት እንድሕር
ተሳቲፎም ክቕጽዑን ናብ ፖሊስ ክምርሑን ብሕጊ ድማ ክቕጽዑን
ይኽእሉ እዮም። ስጉምቲ ስነስርዓት ንኣብነት ከም ካብ ምስታፍ ክሊ
ትምህርቲ ዘዳለዎ በዓላት ምእጋድ፣ ኪሊ ትምህርቲ ካብ ዘዳለዎ
መጓዓዝያ ምእጋድ፣ ካብ ቤት ትምህርቲ ምእጋድን ጠቕላላ ምስጓግን
የጠቃልል።
ቦርድ ትምህርቲ ነዘን ዘንቡር ሕማቕ ባህሪያት “ምስ ፍሉይ ምጥሓስ
ስነስርዓት” ይምድበን። ነዘን ባህሪያት ዝፈጸመ ተማሃርይ ዋል ንናይ
መጀመሪያ ግዜ ጥፍኣት ካብ ቤት ትምህርቲ ምእጋድ ከስዕብ የኽእል
እዩ። ኮይኑ ግን ኣማሓደርቲ ቤት ትምህርቲ ወይ በዓል መዚ ሰማዒ
ጉዳያት ነዚ ጥፍኣት ይክይቕረ ክበሃል ዝክእል ወይ ክመሓየሽ ይክእል
እዩ ኢሎም ኣሚኖም ወይ ድሕረ ባይታ ናይቲ ተማሃራይ ምስ ኣጽንዑ
ነዚ መቕጻዕቲ ክቅይዎ ይክእሉ እዮም።
• ምሻጥ ዘይሕጋዊ ዕጽ፣ ካልኦት ጽዕቕ ቁጽጽር ዝግበረሎም
ኣደንዘዝቲ ነገራትን ብሓኪም ዝእዘዙ ወይ ድማ ኣብ
ሱፐርማርኬት ዝግዝኡ ኣፋውስ
• ኣልኮላዊ መስተ ምሻጥ
• ምሓዝ ዘይሕጋዊ ዕጽን ካልኦት ጥቡቕ ቁጽጽር ዝግበረሎም
ኣደንዘዝቲ ነገራት፣ ብሓኪም ዝእዘዙ ወይ ድማ ኣብ
ሱፐርማርኬት ዝግዝኡ ኣፋውስ
• ኣልኮላዊ መስተ ንካልእ ምሃብ ምጥቃምን
• ባእሲ (መጥቃዕቲ)
• ጉልበታዊ መጥቃዕቲ (ኣብ ልዕሊ ተማሃሮ ቤት ትምህርቲ
መባእታ)
• ጾታዊ መጥቃዕቲ
• ማሪዋና ምሻጥ
• ማሪዋና ምክፍፋል (ምዝርጋሕ)
• ማሪዋና ምወናን (ምሓዝን)/ምጥቃም
• ሓይሊ ወይ ስልጣን ተጠቂምካ ገንዘብ ኣምጽኡ ኢልካ ምግዳድ
ወይ ምፍርራሕ
• ባእሲ (ምትህርራም)
• ምፍርራሕ ዓመጽ ወይ ህውከት
• ኣዋሪድካ ምምልማል
• ኣጽዋር
• ሓደገኛ ኣጽዋር
• ነኣሽቱ ተዓጻፊ ካራታት
• ርሽት (ፋየር ዎርክ)፣ ተተኮስቲ፣ ኬሚካላትን ተባራዕቲ ነገራትን
• ከም ኣጽዋር ዘገልግሉ መጻወቲታት (ቶይስ)
• ምክታር
• ስርቂ
• ራስያ (ዝርፊያ)
• ዝተሰርቀ ንብረት ምውናን
• ብክፍኣት ንብረት ሰብ ምዕናው
• ሰብ መዚ ቤት ትምህርቲ ምፍርራሕን ምኹላፍን
• ኣብ ስራሕ ሰብ መዚ ቤት ትምህርቲ ኢድ ምእታው (ምኹላፍ)
• እኩይ ምፍርራሕ (ምህዳድ)

ፍሉይ ዘይንቡር ሕማቕ ተግባራት (ካብ ዛለፈ ክፋል ዝቐጸለ)

• ንጥፈታት ዓዋሉ (ጋንግስ) ወይ ናይ ጽልኢ ጉጅለታት
• ናይ ሰብ ሓጹር/ዶብ ምጥሓስ
• ናይ ኮምፒተር ሕጊ ምጥሓስ፣ ቀንጠብጠብ ምባልን ንሕማቅ ዕላማ

ምጥቃን

• ባርዕ (ሓዊ ምንዳድ)
• ብሓሶት ምልክት ሓደጋ ምውላዕ (ኣላርም)
• ብሓሶት ምፍርራሕ
• ካልኦት በደላት
• ጌጋ ሓበሬታ ምሃብ
• ካልኦት ዘይንቡር በደላትን

ኣገዳሲ ሓበሬታ፤
ዝኾነ ተማሃርይ ንብረት ሲያትል ፓብሊክ ስኩልስ፣ ሲያትል ፓብሊክ
ስኩልስ ዝተኮናተሮም ኮንትራክተራት፣ ሰራሕተኛ ወይ ካልእ ተማሃራይ
ዝኾነ ንብረት ዘጥፍአ፣ ፈሊጡ ዝቆረጸ፣ መልክዕ ዝደወነ ወይ ዘቑሰለን
ተማሃራይ ነቱ ዘጥፍኦ ክክሕስ ይግባእ። እዚ ዘይምግባር ግን
ትራንስክሪፕት፣ ነጥቢን ዲፕሎማን ክሳብ ንጥፍኣቱ ክተሓዞ እዩ።
ብተወሳኺ ነዚ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሰ ሕጊ ኩለን ኣብያተ ትምህርቲ ነዚ ኣብ ላዕሊ
ዝተጠቅሰ ጉዳይ ዝምልከት ናተን ሕጊ ኣውጺአን ንተማሃሮ ይዝርግሓ እየን።
ተማሃሮ ነዘን ሕግታት ኣብያተ ትምህርቲ ምስ ዝጥሑሱ ናይ ስነስርዓት ስጉምቲ
ይውሰዶም።

ተማሃራይ ሕጊ ምስ ዝጥሕስ እንታይ የጋጥም?
ዝኾነ ተማሃራይ ሕጊ ጥሒስካ ተባሂሉ ክክሰስ ከሎ፤ ብዛዕባ እቲ
ዘጋጠመ ኩነታት ንመምህሩ፣ ንካውንስለር (መዓዲ)፣ ንተሓጋጊ ርእሰ
መምህር ወይ ንርእሰ መምህር ብዛዕባ እቲ ዘጋጠመ ኩነታት ክድሚ
ምቕጽዑ በወገኑ ዘሎ ሓቅታት ናይ ምቕራብ መሰል ኣለዎ።
ወለድን/ኣለይትን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ንምልላይ፣ ንምፍታሕ ወይ ጉቡእ
መቅጻዕቲ ንምልላይ ምስ ስራሕተኛታት ቤት ትምህርቲ ክራኸቡ
ይኽእሉ እዮም። ኮይኑ ግን እቲ በደል ኣዚዩ ሓያል ኣንተኮይኑ ተማሃርይ
ክእገድን ወይ ድማ ጠቕላላ ክስጎግን ይኽእል እዩ።
ኣማሓዳሪ ቤት ትምህርቲ ሕላወ እቲ በደል ዝፈጸመ ተማሃርይ ሓደገኛ እዩ
ወይ ናትካ ኣብ ክላስ ምህላው ንከይዲ ትምህርቲ ቤት ትምህርቲ ክዕንቅፍ
ይኽእል እዩ ኢሉ እንተኣሚኑ፤ ካብ ክላስ፣ ቤት ትምህርቲ፣ ንጥፈታት ቤት
ትምህርቲ ወይ ካልእ ምስ ትምህርቲ ዝተኣሳሰር ንትፈታት ብመሰረት ናይ
ኣዋን ግዜ ሓደጋ ምምርሒ መሰረት ካብ ቤት ትምህርቲ ክሰጎካ ይኽእል እዩ።
ካብ ቤት ትምህርቲ እንድሕር ተኣጊድካ፣ ጥቕላላ ተሰጊግካ ወይ ናይ እዋን
ግዝዜ ሓደጋ እንድሕር ተኣሊካ ናይጽሑፍ መዘካከሪ ስጉምቲ ስነስርዓት (ሪትን
ኖቲስ ኦፍ ዲስፕሊነርይ ኣክሽን (NDA)) ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓታት ክመጻካ
እዩ።

ኣብ ልዕለይ ዝተወስደ ስጉምቲ ግቡእ ኣይኮነን እንድሕር ኢልካ?
ርእሰ መምህር ወይ ምክትል ርእሰ መምህር ስጉምቲ ስነስርዓት ኣብ
ልዕሌኻ እንድሕር ወሲኖም እሞ እቲ ዝተወሰነ ውሳነ ግቡእ ኣይኮነን
ወይ ርትዓዊ ኣይኮነን ኢልካ ሓሲብካ ነዚ ዝተወሰነ ውሳነ ይግባይ ናይ
ምባል መሰል ኣለካ። እተን ዝተፈላለያ ኣገባባብት ይግባይ ኣብ እቲ
“መሰልን ሓላፍነታትን ተማሃሮ” ዝብል ዶኹሜንት ሰፊሩ ኣሎ። ነዚ
ደኹሜንት ካብ ቤት ትምህርትካ፣ ካብ ቤት ጽሕፈት ዲሲፕሊን
ተማሃሮ ብቁጽሪ ስልኪ 206-252-0820 ወይ ኣብ ገጽ ኢንተርኔት
ሲያትል ፓብሊክ ስኩልስ ኣብ፤ www.seattleschools.org
ክትረክቦ ትኽእል።

