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ተልዕኮ

ሲያትል የሕዝብ ትምህርት ቤቶች ተደራሽነትን ለማረጋገጥ
እና ለእያንዳንዱ ተማሪ የላቀ ትምህርት ለመስጠት የእድል
ክፍተቶችን ለማስወገድ በትጋት ይሰራል።

ራዕይ

እያንዳንዱ የሲያትል የህዝብ ት/ቤት ተማሪ ከፍተኛ ጥራት
እና ዓለም አቀፍ ደረጃ ያለው ትምህርት ያገኛል እና
ለኮሌጅ፣ለሥራ፣እና ለማህበረሰብ ዝግጁ ሆኖ ይመረቃል።
ሲያትል የህዝብ ትምህርት ቤቶች (SPS) ለሁሉም እኩል እና
ርትዓዊ የትምህርት እና የስራ ዕድል ይሰጣል።እንዲሁም በሁሉም
ፕሮግራሞች እና እንቅስቃሴዎች ላይ ያለምንም
የዘር፣የቀለም፣የብሔር፣ጾታ፣ሃይማኖት፣ዕድሜ፣የትውልድ
ኣገር፣ሃብት እና ገንዘብ፣የአካል ጉዳተኝነት፣ጾታዊ ዝንባሌ ማለትም
የሆነ ሰው የሚጠራበት ጾታ ወይም መለያ፣እርግዝና፣የጋብቻ
ሁኔታ፣ኣካላዊ ቅርጽ፣የሆነ የኣእምሮ ወይም የኣካል ጉዳተኛነት
ወይም በክብር የተሸኙ ወታደሮች እና ኣርበኝነት፣ወታደር መሆን
ወይም የሰለጠነ መሪ ውሻ ወይም ሌላ እንስሳ በመጠቀም ልዩነት
ሳያደርግ ለሁሉም ሰው እኩል ዕድል ይሰጣል።ሲያትል የህዝብ
ትምህርት ቤቶች ለሁሉም የተመደቡለት ወይም ተወክለው
የመጡ እንደ ቦይ ስካውት እና ሌሎች የወጣቶች ማህበራት እኩል
ዕድል ይሰጣል።ለተማሪዎች እና ለሁሉም የማህበረሰብ ኣባላት
የሚከተሉት የመ/ቤቱ ሰራተኛች ጥያቄዎችን ሊመልሱና እና
የተፈጸመ መድልዎ አቤቱታዎችን ሊቀበሉ የተመደቡ ስለሆነ
ከታች ከተገለፁት በደብዳቤ፣በስልክ ወይም በኢሜይል
ልታገኙዋቸው ትችላላችሁ:
Seattle Public Schools, MS 32-149
PO Box 34165
Seattle, WA 98124-1165
ጾታዊ ልዩነት የሚመለከት ጉዳይ፣ጾታዊ በደል ጨምሮ
(ሴክሽዋል ሃራስመንት) (አባሪ H ይመልከቱ):
Title IX Grievance Coordinator
(206) 252-0637
title.ix@seattleschools.org
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ስለየአካል ጉዳተኝነት አድልዎ ጉዳዮች:
ADA/Section 504 Grievance Coordinator
(206) 252-0306
accessibility@seattleschools.org
ለሌሎች ሁሉም የአድልዎ ዓይነቶች:
Student Civil Rights Compliance Coordinator
(206) 252-0306
OSCR@seattleschools.org
በአስተማሪዎች የሚቀርቡ ከአካል ጉዳተኝነት ጋር የተያያዙ ኣገልግሎቶች
ወይም /እና ስለሚነሱ ቅሬታዎች፣ፆታዊ ትንኮሳን ጨምሮ: (አባሪ G
ይመልከቱ):
Chief of Human Resources
Seattle Public Schools
MS 33-157
PO Box 34165
Seattle, WA 98124-1165
(206) 252-0024
hreeoc@seattleschools.org
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Questions about the Student Rights and Responsibilities may be
directed to the Discipline Ofﬁce at: discipline@seattleschools.org;

(206) 252-0820; or

Seattle Public Schools
MS 31-177
P.O. Box 34165
Seattle, WA 98124-1165
Inquiries will either be responded to directly or be referred to the
appropriate school leader. School Board policies referred to in this
document may be accessed at

https://www.seattleschools.org/district/school_board/policies
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ጊዜያቸው እና ድምፃቸው ለሰጡ ተማሪዎች፣የማህበረሰብ አጋሮች እና የሥራ ባልደረቦች አድናቆታችንን ለመግለጽ እንወዳለን።
የሚከተሉት ትምህርት ቤቶች ተማሪዎች:
• Beacon Hill ዓለም አቀፍ ትምህርት ቤት
• Dearborn Park ዓለም አቀፍ ትምህርት ቤት
• West Seattle አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት
• Bailey Gatzert አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት
• Aki Kurose መካከለኛ ደረጃ ትምህርት ቤት

•Jane Addams መካከለኛ ደረጃ ትምህርት ቤት
• Catherine Blaine K-8 ትምህርት ቤት
• Franklin ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት
• Ingraham ዓለም አቀፍ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት
• Rainier Beach ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት
ተሳታፊ አጋሮች:
• Emijah Smith
• የኪንግ ካውንቲ የሥራ አፈፃፀም፣ስትራቴጂ እና በጀት ሥራ አስፈፃሚ
• የኪንግ ካውንቲ ዜሮ የወጣቶች የማቆያ ፕሮጀክት(King County Zero Youth Detention Project)
• የኪንግ ካውንቲ ትምህርት ቤቶች ማእከል ያደረጉ አጋሮች
• በዲሲፕሊን ኮሚቴ አለመመጣጠን (ከቤተሰቦች፣ከTeamChild እና ከሲያትል ከተማ የተወከሉ)
• የሲያትል ካውንስል PTSA- ምክትል ፕሬዚዳንት፣Molly Mitchell
• የፍትሃዊነት እና የዘር አማካሪ ኮሚቴ
• የማዕከላዊ ፅህፈት ቤት ዲፓርትመንቶች -የስነምግባር ጤና፣የባለድርሻ አካላት ተሳትፎ፣የማህበረሰብ እና የቤተሰብ

ተሳትፎ፣የአፍሪካውያን አሜሪካዊያን ወንዶች ስኬት፣የዘር እኩልነት መሻሻል ዲፓርትመንት፣የመከላከል እና የጣልቃ
ገብነት፣የጤና ትምህርት፣የተማሪ ሲቪል መብቶች ቢሮ፣እና የልዩ ፍላጎት ትምህርት።
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ደህንነታቸው የተጠበቁ እና ተቀባይ የሆኑ አከባቢዎች

የተማሪ መብቶች እና ኃላፊነቶች
የሲያትል የሕዝብ ትምህርት ቤቶች የተማሪ መብቶች እና ኃላፊነቶች
የተማሪን ስነምግባር በተመለከተ የሲያትል የሕዝብ ትምህርት ቤቶች
ሕጎች እና ደንቦች ያወጣል።ህጎቹ እና ደንቦቹ የሚወጡት የስቴት
ሕግ መስፈርቶች በማሟላት እና የሲያትል የሕዝብ ትምህርት ቤቶች
ስትራቴጂክ ዕቅድ መሰረት በማድረግ ነው።የዋሽንግተን ስቴት
የመስተዳድር ሕግ (ዋሽንግተን ስቴት ኣድሚኒስትሬቲቭ ኮድ
(WAC)) ላይ የሰፈሩትን(ለምሳሌ ስነስርዓት፣መታገድ እና መባረር)
ኣስመልክተው የሰፈሩትን የእርማት ምላሾች መሰረት ያደረገ ነው።

ትርጉም ያለው ትምህርት ደህንነቱ በተጠበቀ፣ተቀባይ በሆነ፣ወጥነት ባለው እና
ሊተነበይ በሚችል የትምህርት አካባቢ ይከሰታል።ተማሪዎች እውነተኛ
ማንነቶቻቸውን ማሳየት ሲችሉ፣በትምህርት ቤት ውስጥ ዋጋ እንደሚሰጣቸው
፣ተቀባይነት እንዳላቸው እና ደህንነት ይሰማቸዋል፣እና ለመሳተፍ፣በትምህርት
ቤት ለመቆየት እና ለመማር ዕድላቸው ሰፊ ነው።እምነት የሚጣልባቸው
ግንኙነቶችን የሚገነቡ፣ተማሪዎችን የሚያሳትፉ፣ፍላጎቶቻቸውን ለማሟላት
የተማሪዎች፣የቤተሰቦች እና የማህበረሰብ ድምፅ የሚያጎለብቱ ባህላዊ ምላሽ
ሰጪ አሠራሮች ተግባር ላይ ከዋሉ፣ከፍትሃዊ ትምህርት ርቀው የሚገኙ
ተማሪዎች የትምህርት ውጤታቸው በከፍተኛ ይጨምራል።

የሲያትል የሕዝብ ትምህርት ቤቶች የዲሲፕሊን ፖሊሲ መሠረት፣
በተማሪዎች፣በቤተሰቦች፣በአስተማሪዎች፣በአስተዳዳሪዎች፣በዲስትሪክቱ
ሠራተኞች እና በጎ ፈቃደኞች(Tier 1 systems framework)
በጋራ የተፈጠሩ በትምህርት ቤት ደረጃ የሚጠበቁ ስነምግባሮች እና የጋራ
ቋንቋ ያካተተ ደህንነቱ የተጠበቀ እና ተቀባይ የሆነ የትምህርት ቤት
ኣከባቢ በማቋቋም መከላከል ነው።የዲሲፕሊን ሂደቶች እና ስትራቴጂዎች
የትምህርት ጊዜን ከፍ ለማድረግ እና በስነ ምግባር ጉድለት ምክንያት
የሚያጋጥሙ የትምህርት ብክነትን ለመቀነስ ያተኮሩ ነው።

የሲያትል የሕዝብ ት/ቤቶች የአፍሪካውያን አሜሪካውያን ወንዶችና ወጣቶች
ትኩረት በማድረግ በትምህርት ክልሉ ውስጥ በትምህርት ቤቶች እና
በመማሪያ ክፍሎች ውስጥ ብዙህነትን የሚያከብር እና ለብዙህነት ከፍተኛ
ዋጋ የሚሰጥ ባህላዊ ብስለትን (ካልቸራል ኢንተለጀንስ) ለማስፋፋት ቃል
ገብቷል።ይህ ቁርጠኝነት ርትዓዊ እና መልካም ኣያያዝ ለሁሉም እንዲኖር
ወሳኝ መምሪያ ሆኖ ያገለግላል።

ይህ ሰነድ ለሁሉም ተማሪዎች የሚመለከት ሲሆን ህጎች፣ደንቦች እና
የፍትህ ሂደቶች ጨምሮ፣የተማሪዎችን መብቶች እና የዲሲፕሊን
ፖሊሲዎች ለሁሉም የትምህርት ማህበረሰብ አባላት ለማስተላለፍ
ዓልሞ የተዘጋጀ ነው።ቤተሰቦች ይህን የተማሪዎች መብት እና
ሓላፊነቶች የሚለውን ዶኩሜንት ከልጆቻቸው ጋር ሆነው
እንዲያነቡት እንጠይቃለን።ዶክሜንቱ ከተማሪዎች እና ከሰራተኞች
የሚጠበቁ ነገሮችን ያብራራል።
ሲያትል የሕዝብ ትምህርት ቤቶች “የሲያትል የሕዝብ ትምህርት ቤቶች
መሠረታዊ ሕጎች”በበራሪ ጽሑፍ መልክ ኣትሞ በእያንዳንዱ የትምህርት
ዓመት መጀመሪያ ላይ ለሁሉም ተማሪዎች ያሰራጫል።ሁሉም የዲሲፕሊን
ሰነዶች በሲያትል የሕዝብ ትምህርት ቤቶች ድርገፅ ላይ ሊገኙ ይችላሉ።
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የሲያትል የትምህርት ቦርድ እነዚህን ደንቦች በሐምሌ 2021 አፅድቋል።
የሲያትል የትምህርት ዲስትሪክት የሲያትል የህዝብ ትምህርት ቤቶች ዋና
ሃላፊ በ RCW 28A.600.015. ስር ላይ ያፀደቃቸውን ተጨባጭ እና
የአሰራር ሂደት መብቶች ይከተላል።ምዕራፍ 392-400
ይመልከቱ።የመተዳደሪያ ደንቦች ቅጂ የስነስርዓት ይግባኝ ጽ/ ቤት በ
206-252-0820 በመደወል መጠየቅ ይችላሉ ወይም ደንቡን
ከሚከተለው ማውረድ ይችላሉ:
https://apps.leg.wa.gov/WAC/default.
aspx?cite=392-400

ደህንነቱ የተጠበቀ እና ተቀባይ የሆነ የትምህርት ቤት ኣከባቢ መኖር
እያንዳንዱ እና ሁሉም ተማሪዎች የባለቤትነት ስሜት እንዲኖራቸው እና
የሲያትል ልቀት ለማሳካት አስፈላጊ ነው።ደህንነቱ የተጠበቀ እና ተቀባይ የሆነ
የትምህርት ቤት ኣከባቢ የሚከተሉትን ያጠቃልላል:
•

ለሚያገለግሉት ተማሪ ሁሉ ልቀታቸውን የሚያሳዩበት የቅድመ ሁኔታ
እምነት የሚጋሩ አስተማሪዎች፤

•

በትምህርት ቤቶች ባህል እና አከባቢ ውስጥ እምነቶች፣እሴቶች፣
የአምልኮ ሥርዓቶች እና ታሪኮች የሚረዳ እና እውቅና የሚሰጥ ራዕይ፤

•

በተማሪዎች፣በቤተሰቦች፣በማህበረሰብ አባላት እና በሠራተኞች
መካከል ትክክለኛ ግንኙነቶች እና መስተጋብሮች፤

•

ሁሉንም ተማሪዎች፣ቤተሰቦች፣የማህበረሰብ አባላት እና ሰራተኞች
የሚያከብር እና ዋጋ የሚሰጥ ፍትሃዊ እና እኩልነት ያለው አያያዝ፤

•

ተቀባይ፣ደህንነታቸው የተጠበቀ እና ለሁሉም ተደራሽ የሆኑ
የመማሪያ አከባቢዎች፤

•

በተማሪዎች፣በቤተሰቦች፣በማህበረሰብ አባላት እና በሠራተኞች የሚካሄድ
የትምህርት ቤት ሁኔታን የሚያጠና የዳሰሳ ጥናት፤

•

ዘር፣ጎሳ፣ጾታዊ ማንነት፣ጾታዊ ዝንባሌ፣ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ሁኔታ
፣ዕድሜ፣ችሎታ፣ዜግነት እና የሰውነት መጠን/ዓይነት ጨምሮ
ማህበራዊ ማንነታቸው ምንም ይሁን ምን፣ነገር ግን በነዚህ ብቻ
ያልተወሰኑ ለሁሉም ተማሪዎች፣ወላጆች/አሳዳጊዎች፣የማህበረሰብ
አባላት እና ሰራተኞ ተግባራዊ የሚሆን የማንነት ደህንነት ልምዶች።

ስኬታማ በሆነ መንገድ ደህንነቱ የተጠበቀ እና ተቀባይ የሆነ አካባቢ
መቅረቡን የሚያሳይ ምልክት፣ተማሪዎች በሚፈልጉበት ጊዜ ከት/ቤት
ሰራተኞች ጋር ለመነጋገር ምቾት ሲሰማቸው ነው።ተማሪዎች አንዳንድ ጊዜ
በባህሪያቸው ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ የሚያሳድሩ ስሜታዊ እና/ወይም አካላዊ
ጭንቀቶች ሊያጋጥሟቸው እንደሚችሉ እንረዳለን።በእነዚህ ጊዜያት
ተማሪዎች ለሚያምኑት አዋቂ እንዲጋሩ ይበረታታሉ።ተማሪዎች በትምህርት
ቀን ጊዜ በትምህርታቸው ሙሉ በሙሉ እንዲሳተፉ ሰራተኞች እያንዳንዱን
ተማሪ ለመደገፍ ቁርጠኞች ናቸው።
አንዳንድ ጊዜ ተጨማሪ ምክር፣ድጋፍ እና ሀብቶች ጠቃሚ ሊሆኑ
ይችላሉ።በርካታ የማህበረሰብ ኤጀንሲዎች በጤና እና በሰው
አገልግሎቶች ላይ እርዳታ እና መረጃ የሚሰጡ እና ለኪንግ ካውንቲ
ነዋሪዎች ክፍት የሆኑ አሉ።ለተጨማሪ መረጃ ወደ 800-621-4636
ወይም 211መደወል ይችላሉ።
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I.

የድስትሪክቱ ቁርጠኝነቶች

ሲያትል የህዝብ ት/ቤቶች የሚከተሉትን ይገነዘባል:
•

በዲስትሪክቱ ውስጥ በሚሰጡ የዲሲፕሊን እርምጃዎች የዘር ልዩነት
እንዳለ፤

•

እያንዳንዱ ዲስፕሊንን የሚመለከት ጉዳይ በጣም የተወሳሰበና ሊሆን
ስለሚችል ሰራተኞች የተማሪዎችን ባህሪ መረዳት እንዳለባቸው፤

•

ትምህርት ቤቱ የዲሲፕሊን ውሳኔ ከመስጠቱ በፊት ተማሪዎች፣
ቤተሰቦች እና አሳዳጊዎች ግብዓት በመስጠት ንቁ አጋሮች የመሆን
መብት አላቸው፤

•

በዲሲፕሊን ውሳኔ አሰጣጥ ሂደት ውስጥ የሚሳተፉ አካላት
የሁኔታውን ቅለት እና ክብደት ግምት ውስጥ ማስገባት አለባቸው፤እና

•

እገዳ ተግባራዊ ሲሆን በተማሪዎች ተሳትፎ እና በምረቃ ላይ የማይካድ
አሉታዊ ተጽዕኖ አለው።

2019-24 የሲያትል የህዝብ ት / ቤቶች ስትራቴጂካዊ እቅድ
የተግባር ፅንስ ሓሳብ:
በስርዓተ ትምህርታችን የዘር እኩልነትን ለማረጋገጥ ትኩረት ስናደርግ፣
ከፍትሓዊ ትምህርት የራቁ የቀለም ተማሪዎች ፍላጎት ያለ ምንም ጥርጥር
እንዳስሳለን፣እና በስርዓተ ትምህርታችን ውስጥ የዘርአዊነት ውርስን
ለመቀልበስ የሚከተሉትን ትኩረት በማድረግ እንሰራለን:

•

ግልፅ ቁርጠኝነት ማሳየት እና ለእነሱ ማድረስ።

ከዚያ የእድል እና የውጤት ክፍተቶችን እናስወግዳለን እና እያንዳንዱ ተማሪ ከፍተኛ
ጥራት ያለው ዓለም አቀፍ ደረጃ ትምህርት ያገኛል።

II. የትምህርት ቤት እና ሰራተኞች ሀላፊነቶች
የሲያትል የሕዝብ ትምህርት ቤቶች ሠራተኞች የሚከተሉትን ሓላፊነቶች ኣሏቸው:
•

በትምህርት ሥርዓታችን ውስጥ የዘር እኩልነትን ማረጋገጥ፤

•

ለሁሉም ተማሪዎች ደህንነቱ የተጠበቀ እና ተቀባይ የሆነ አካባቢ
ለማቅረብ በትምህርት ሥርዓታችን ውስጥ ያለውን የዘረኝነትን ውርስ
ለመቀልበስ ይሰራሉ፤

•

የለውጡን ሙሉ ኃላፊነት ለተማሪ፣ለወላጆች እና ለአሳዳጊዎች
ከመጫን ይልቅ፣የግል እምነቶች፣ታሪካዊ መረጃን በመጠቀም የሙያ
ልምምዶች፣እና መረጃ በመተንተ ለውጦችን ሊያመጡ የሚችሉ
ስርዓቶችን እና ፖሊሲዎችን በመመርመር የራስን ለይቶ የማወቅ
እድሎች፤

•

የፀረ-ዘረኝነት ድርጊቶችን የሚያስተዋውቁ የማስተማሪያ ክህሎቶች፣
ልምዶች እና ስልቶች የመሳሰሉ የሙያ ዕድገት ዕድሎችን መፈለግ፣
መከታተል እና መሳተፍ፤

•

ከተማሪዎች፣ከወላጆች እና ከአሳዳጊዎች፣ከማህበረሰብ አጋሮች እና ከት /
ቤት ሰራተኞች ጋር በመተባበር ከፍትሃዊ ትምህርት ርቀው የሚገኙ
የአፍሪካውያን አሜሪካውያን ወንዶች እና ታዳጊዎች እና ሌሎች የቀለም
ተማሪዎች ፍላጎቶችን ያለምንም ቅድመ ሁኔታ መፍታት፤

•

የራሳቸውን ውስጣዊ አድሏዊነት መፈተሽ፣የመከላከል ክህለቶችን
በመጠቀም፣ባህላዊ ምላሽ ሰጪ ትምህርት በመስጠት እና ችግሮችን
በመፍታት ላይ መስራት፤

•

እሴቶችን የዘር እኩልነት ማዕከል ያደረገ ስልታዊ በሆነ መንገድ
በማከፋፈል፤

•

ከፍተኛ ጥራት ያለው፣ደረጃውን የጠበቀ ትምህት በሁሉም ችሎታዎች
እና ቀጣይነት ያለው በማቅረብ፤

•

ከመማሪያ ክፍል ጀምሮ እስከ ማዕከላዊ ጽ/ ቤት ጤናማ፣ድጋፍ ሰጭ
እና፣ካልቸራሊ ረስፖንሲቨ የሆነ አካባቢ በመፍጠር፤

•

•

ከፍትሓዊ ትምህርት የራቁ የአፍሪካውያን አሜሪካውያን ወንዶች
እና ወጣቶች እና ሌሎች የቀለም ተማሪዎች ከሚወክሉ ቤተሰቦች
እና ማህበረሰቦች ጋር በመተባበር በቀጥታ እና በዘላቂነት
በመስራት፤እና

ጤናማ፣ደህንነቱ የተጠበቀ፣ደጋፊ፣ባህላዊ ምላሽ ሰጪ የሆኑ የመማሪያ
ክፍሎችን እና የትምህርት ቤት አካባቢዎችን በመፍጠር ላይ
ከተማሪዎች ጋር መተባበር፤

•

ለየተማሪዎች፣ወላጆቻቸው እና አሳዳጊዎቻቸው ትምህርታዊ፣ባህላዊ፣
ማህበራዊ እና ስሜታዊ ፍላጎቶች ጠበቃ መሆን፤
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•

ሁሉንም ተማሪዎች በከፍተኛ ደረጃ መጠበቅ እና ተማሪዎች እንዲሳተፉ
እና በትምህርት ላይ አስተዋፅኦ እንዲያደርጉ የሚጋብዝ ባህላዊ ምላሽ
የሚሰጥ፣ጥራት ያለው እና ውጤታማ የሆነ ማህበራዊ ስሜታዊ እና
አካዴሚያዊ ትምህርት ማቅረብ።

•

ለተማሪዎች፣ለወላጆች፣ለአሳዳጊዎች እና ለሠራተኞች ባህላዊ ተገቢ
የሆኑ ሀብቶች እና ድጋፎች ማቅረብ፤

•

የተማሪ ድምፆችን እንዲሰማ እና በትምህርቱ ይዘት እና በተግባር
ላይ ተፅእኖ እንዲኖረው እድሎችን መፍጠር፤

•

የተማሪ ፍላጎቶች መፍትሄዎችን እና ድጋፎችን ለማግኘት ከወላጆች እና
ከአሳዳጊዎች ጋር ቀደም ብለው መተባበር፤

•

ከተማሪዎች ጋር አወንታዊ ግንኙነቶችን ማወቅ
፣መንከባከብ እና መመስረት፤

•

ለተማሪዎች ማህበራዊ፣ስሜታዊ እና የስነምግባር ክህሎቶችን
መገምገም፣ማሻሻል፣ሞዴል ማድረግ እና ማስተማር፤

•

የዲሲፕሊን ዓላማ መረዳት አዎንታዊ የስነምግባር ለውጥ ለማምጣት
እንጂ ለማግለል ወይም ለመቅጣት አይደለም፤

•

የተለያዩ የዲሲፕሊን ምላሾችን ለመለየት
ከተማሪዎች፣ከወላጆች/አሳዳጊዎች፣ከማህበረሰብ
ተኮር ድርጅቶች እና ከሌሎች ሰራተኞች ጋር
ቀደም ብለው መነጋገር፤

•

ጉዳት ከተከሰተ በኋላ የተማሪውን ባህሪ ለመደገፍ
የተለያዩ መንገዶችን መጠቀም፣የማግለል ልምዶችን
ለመቀነስ ችግሮችን በትምህርት ቤት ውስጥ እንዲፈቱ
ማበረታታት፤

•

የተማሪና የት/ቤት ግኑኝነት ብትንሹ ብቻ ሊጎዳ
የሚችልን የዲስፕሊን እርምጃን ተግባራዊ ማድረግ
እንዲሁም የትምህርት ጊዜን ከፍ በማድረግ እና፤

•

የማስተማር እና ሞዴል የመሆን ኃላፊነት፣
ከተማሪዎች ጋር ግንኙነቶችን የመጠገን እና
ወደነበረበት የመመለስ፣እንዲሁም ለልምዶች
ትክክለኛ እና ግልፅ የሆኑ ምላሾችን የመስጠት
ኃላፊነት መውሰድ።
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III.

የተማሪ መብቶች

ተማሪዎች የትምህርት ማህበረሰብ ኣባላት እንደመሆናቸው መጠን የሚከተሉት መብቶች ኣሏቸው:
•

የማንነት ደህንነትን በሚያሳድጉ እና እርስዎን እውነተኛ ማንነትዎን
የሚያከብሩ በጋራ የተፈጠሩ ተስፋዎች ላይ የተመሠረተ ደህንነቱ
የተጠበቀ እና ተቀባይ የሆነ ትምህርት ቤት እና የመማሪያ ክፍል፤

•

በተለይም ደህንነት እንዲሰማዎት እና የመማር መብትዎን
ሊያደናቅፉ የሚችሉ የዘረኝነት ክስተቶች ሲከሰቱ ባህላዊ
አግባብነት ያለው ድጋፍ፣

•

የባህላዊ ምላሽ ሰጭ ይዘት፣የከፍተኛ ጥራት ያለው
ትምህርት፣የአገልግሎቶች፣የሀብቶች እና የከመደበኛ ትምህርት
ውጭ እንቅስቃሴዎች ፍትሃዊ ተደራሽነት ጨምሮ ተገቢ እገዛ
ያለው እና ከፍተኛ ተስፋ የሚጥል ጥራቱን የጠበቀ ትምህርት፤

•

በትምህርት ቤት ውስጥ ለሚከሰት የዲሲፕሊን ክስተት ምላሽ
ለመስጠት በሚደረግ ማንኛውም ውይይት ወላጅ/አሳዳጊ
እንዲኖር መጠየቅ፤

•

ከፍተኛ ጥራት ያለው ትምህርት ማግኘት፤

•

•

ኣክብሮት ያለው እና ትህትና የተሞላው ኣያያዝ፤

ስለ የዲሲፕሊን ክስተት በትምህርት ቤት ደረጃ መረጃ
በሚሰበሰብበት ጊዜ የእንቅስቃሴዎች እና የትምህርት ተደራሽነት
መቀጠል፤

•

ባህላቸው በትምህርት ቤታቸው ሠራተኞች እና በመላው
ሥርዓተ ትምህርቱ ውስጥ መወከል እና መታየት፤

•

•

መደመጥና ሓሳባቸው መግለጽ፤

•

የትምህርት ቤቱ አባል እንደመሆንዎ እና በትምህርት ቤቱ
እንክብካቤ እንደሚደረግልዎት ስሜት መኖር፣

•

ከርስዎ የሚጠበቁትን በማሟላት እና ትምህርትዎን በማግኘት ላይ
እርስዎን ለመደገፍ በሚደረጉ ጥረቶች ወላጆችዎ እና አሳዳጊዎችዎ
እንዲሳተፉ ማድረግ፤

የእገዳዎች እና የማባረር እርምጃዎች በአምስት (5) የትምህርት የሥራ
ቀናት ውስጥ እና የአስቸኳይ ጊዜ መባረር ደግሞ በሶስት (3)
የትምህርት የሥራ ቀናት ውስጥ ይግባኝ መጠየቅ።ስለዚህ ሂደት
የበለጠ መረጃ ለማግኘት እና የይግባኝ ሂደቱን ለመጀመር እንዲሁም
ወደ ት/ቤት ከመመለስዎ በፊት አስተማማኝ እና ተቀባይ በሆነ የዳግም
መመለስ ስብሰባ ላይ የመሳተፍ መብት የበለጠ ለማወቅ እባክዎን ገጽ
29 ይመልከቱ ወይም በ 206-252-8020 የ Discipline
Appeals Ofﬁce ያነጋግሩ።

•

በእርስዎ፣በወላጅዎ እና በአሳዳጊዎ እና በት /ቤት ሰራተኞች
የታሰቡትን ለውጦችን ለማድረግ ድጋፍ መግኘት እና ክስህተቶዎ
እንዲማሩ ዕድል ማግኘት፤

•

እርስዎ እና ወላጅዎ/ አሳዳጊዎ በትምህርቤትዎ እና በትልቁ
የማህበረሰብ ትምህርት እንዲሳተፉ መምረጥ፤

•

በፈለጉት የቤትዎ ቋንቋ መረጃ ማግኘት፤

•

ያለበቀል እርምጃ የዘረኝነት እንቅስቃሴን ግልጽ በሆነ መንገድ
ሪፖርት ለማድረግ የፀረ-ዘረኝነት የትምህር ስርዓተ አካል
መሆን(ክስተቶችን እንዴት ሪፖርት ማድረግ እንደሚቻል
ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት እባክዎን የትምህርት ቤትዎን መሪ
ያነጋግሩ) ፤

በተጨማሪ ተማሪዎች ዜጎች እንደመሆናቸው መጠን መሠረታዊ
መብቶች(WAC 392-400-805)አሏቸው እና ትምህርት ቤቶች
ያለምክንያት እነዚህን መሠረታዊ መብቶች መጋፋት ኣይችሉም:
ከህገ -ወጥ አድልዎ ነፃ መሆን
የመናገር ነጻነት
የፕሬስ ነጻነት
በሰላም የመሰብሰብ ነፃነት
ቅሬታ ለማቅረብ የድጋፍ ፌርማ የማሰባሰብ ነፃነት
የሃይማኖት ነፃነት
የሰክተረያን ቁጥጥር ወይም ተጽእኖ ነጻነት
ያለምክንያት ያለመፈተሽ እና ያለመታሰር ነፃነት (አባሪ A የመልከቱ)
በዲስትሪክቱ ጥበቃ ሥር ባሉበት ወቅት ትምህርት የመከታተል ነጻነት
እኩል የትምህርት ዕድል የማግኘት መብት
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IV.

የተማሪ ሀላፊነቶች

የትምህርት ማህበረሰቡ ኣባላት እንደመሆናቸው መጠን ተማሪዎች
የሚከተሉት ጉዳዮች ላይ በግል ሓፊነት መውሰድ ኣለባቸው:
•

ስሜታዊ እና/ወይም አካላዊ ጭንቀቶች ሲያጋጥማቸው፣ስለዚህ
ጉዳይ መረጃ እና ድጋፍ ለማግኘት ለሚያምኑትን እዋቂ ማጋራት፤

•

ትምህርታዊ፣ባህላዊ፣ማህበራዊ እና ስሜታዊ ፍላጎቶችዎን ለማሟላት
እርዳታ መጠየቅ፤

•

ከሌሎች ተማሪዎች እና የትምህርት ማህበረሰቡ ኣባላት ጋር እርስ
በርስ መከባበር ላይ የተመሰረት ግንኙነት መፍጠር፤

•

በተቻለ መጠን ትምህርት ላይ መገኘት እና ለሁሉም ትምህርቶች
መዘጋጀት፤

•

ደህንነቱ የተጠበቀ እና ተቀባይ የሆነ የትምህርት ኣከባቢ
በመፈጠር ላይ መሳተፍ፤

•

የሌሎችን መብቶች ማክበር እና ማሰብ፤

•

“የሲያትል የሕዝብ ትምህርት ቤቶች መሠረታዊ ሕጎች” እና
የእያንዳንዱ የትምህርት ቤት ደንቦች መከተል፤

•

ከትምህርት ቦርድ ፖሊሲ ቁጥር 3224 ጋር የሚስማማ
የትምህርት ቤት የልብስ አለባበስ ህግ መከተል፤

•

በትምህርት ቤት ባልደረቦች ምክንያታዊ የሆኑ ጥያቄዎችን ሲጠየቁ
ማንነታቸው መግለጽ እና መመሪያቸውን መከተል፤እና

•

የሌሎችን እና የትምህርት ቤት ንብረት ማክበር::( የትምህርት
ቦርድ ፖሊሲ ቁጥር 3520 ይመልከቱ)።

•

አንድ ተማሪ እነዚህን ኃላፊነቶች ካልተከተለ፣የዲሲፕሊን
እርምጃ ሊወሰድበት ይችላል።

V. አስፈላጊ የዲሲፕሊን ክትትልቶች ለልዩ ፍላጎት ትምህርት እና
ለ 504 ክፍል ብቁ ለሆኑ ተማሪዎች(አባሪ B ይመልከቱ)

ለልዩ ፍላጎት ትምህርት እና ለክፍል 504 ብቁ የሆኑ ተማሪዎች በት/ቤት
ሰራተኞች ድጋፍ ስለሚያገኙ፣ትምህርታቸውን የሚያቋርጡ እና
በአካዴሚያዊ ውጤቶቻቸው ላይ ተጽዕኖ የሚያሳድሩ የመገለል እድላቸው
አነስተኛ ነው።
አንድ ትምህርት ቤት ለልዩ ፍላጎት ትምህርት እና ለክፍል 504 ብቁ
የሆኑ ተማሪዎች በዲሲፕሊን ምክንያቶች አሁን ካለው የትምህርት ምደባ
ሲያስወግድ፣ለሁሉም ተማሪዎች ላይ የሚውል የዋሽንግተን ስቴት የስነ
ምግባር መመሪያዎች (WAC 392-400) መከተል አለበት፣ እንዲሁም
የተማሪ የስቴት እና የፈዴራል የዲሲፕሊን ጥበቃዎች ለአካል ጉዳተኞች
ተማሪዎች መጠቀም አለበት።
ለልዩ ፍላጎት ትምህርት ወይም ለክፍል 504 ብቁ ለሆኑ ተማሪዎች
አስፈላጊ የስነምግባር መከላከያዎች፣ተገቢ በሚሆንበት ግዜ፣የተግባራዊ
የባህሪ ምዘናዎች፣የባህሪ ጣልቃ ገብነት እቅድ፤የክስተቶች
ግምገማዎች፤የጦር መሣሪያዎች፣ሕገወጥ መድሃኒቶችን እና/ወይም ከባድ
የአካል ጉዳት የሚያስከትሉ የሰነምግባር ግድፈቶች የሚፈፀሙ ተማሪዎች
ጊዜያዊ አማራጭ የትምህርት ምደባ፤ለልዩ ትምህርት ፍላጎት እና ለ ክፍል
504 ገና ብቁ ያልሆኑ ተማሪዎች ጥበቃዎች፤እና በወላጅ፣
በአሳዳጊ/በቤተሰብ የልዩ ፍላጎት ትምህርታቸው የተሻረ ነገር ግን የክፍል
504 አገልግለታቸው የፀደቀ ተማሪዎች ጥበቃዎች እንዲደረግላቸው
ያስፈልጋል።
እነዚህ የስነስርአት ጥበቃዎች አንድ ትምህርት ቤት ለልዩ ፍላጎት ትምህርት
ወይም ለክፍል 504 ብቁ ለሆኑተማሪዎች ከትምህርት ቤት ለማገድ እንዴት
እንደሚተገብን ይቆጣጠራል።አባሪ B ይመልከቱ:ለልዩ ፍላጎት ትምህርት እና
ለክፍል 504 ብቁ ለሆኑ ተማሪዎች አስፈላጊው የዲሲፕሊን ጥበቃ።

መብቶችዎ ተጥሰዋል ብለው የሚያምኑ ከሆነ፣እባክዎን
የዲሲፕሊን ፅ/ቤት በ 206-252-8020 ወይም በ
discipline@seattleschools.org ያነጋግሩ።
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የቋንቋ እገዛ አስፈላጊ ነው:
የቋንቋ እንግሊዝኛ እጥረት ያለባቸው ተማሪዎች እና
ወላጆች/ አሳዳጊዎች
እንግሊዝኛን በደንብ የማይናገሩ፣የሚያዳምጡ፣የማያነቡ፣ወይም
የማይፅፉ ወላጆች/አሳዳጊዎችውጤታማ የቋንቋ እርዳታ የማግኘት
መብት አላቸው።
የዋሽንግተን ስቴት እና የፈዴራል ህግ ትምህርት ቤቶች የእንግሊዘኛ
እጥረት ያላቸው ወላጆች/አሳዳጊዎች ስለ ማንኛውም
ፕሮግራም፣አገልግሎት፣ወይም እንቅስቃሴ በሚረዱት ቋንቋ መረጃን
እንዲለዋወጡ ይጠይቃሉ።ይህ የተማሪ ዲሲፕሊን ፖሊሲዎች እና
ሂደቶች ያካትታል፣ነገር ግን በዚህ ብቻ የተወሰነ አይደለም።
ትምህርት ቤቶች የወላጆች/የአሳዳጊዎች/የቤተሰቦች የቋንቋ እርዳታ
ጥያቄ ምላሽ መስጠት አለባቸው።ልጆቻቸው የእንግሊዝኛ ቋንቋ
ብቃት ቢኖራቸውም እንኳን፣ወላጆች/አሳዳጊዎች ውስን የእንግሊዝኛ
ቋንቋ ብቃት ሊኖራቸው እንደሚችል ትምህርት ቤቶች ማስታወስ
ይኖርባቸዋል።
ትምህርት ቤቶች ከተገቢ እና ብቁ ከሆኑ ግለሰቦች ትርጉም እና
አስቶርጓሚ ማቅረብ አለባቸው።እና ትምህርት ቤቶች፣ተማሪዎች፣
ወንድሞች ወይም እህቶች፣ጓደኞች፣ወይም ያልሰለጠኑ የት/ቤት
ሰራተኞች ለወላጆች/ለሳዳጊዎች/ለቤተሰቦችን የትርጉም አገልግለቶች
እንዲሰጡ በእነዚህ ላይ መተማመን የለባቸውም።
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VI.

የተማሪን የስነምግባር ጥሰት

Arson / ሆን ብሎ እሳት ማቃጠል
ሆን ብሎ እሳት ማቃጠል ወይም ፍንዳታ ማስስከተል::

Assault / ጥቃት (እባካችሁ የነገሩ ክብደት በምትወስኑበት ወቕት መምታት ወይም ኣካላዊ ጉዳት ማድረስ የሚለውን ክፍል እዩ::)
ቁጣን ወይም ጥላቻን የሚያነሳሳ መነካካት ላይ መሳተፍ ወይም መጠመድ።ይህ ስራዬ ብሎ ኣውቆ ተማሪዎች እንዲደባደቡ ማድረግ ወይም በፍቃድ
እንደዚህ ያለ ኣስቀድሞ የታሰበበት ተደባደቢዎቹ ላይ ኣደገኛ ኣካላዊ ጉዳትና መቁሰል የሚያደርስ ድብደብ ላይ መሳተፍ ያጠቃልላ።
(Physical) Aggression / መምታት ወይም ኣካላዊ ጉዳት ማድረስ
መደባደብ ወይም በእጅ መምታት፣ሃይል መጠቀም ወይም ኣውቆ ለመደብደብ ማሰብ እና በቅጽበት ሌላ ሰውን መደብደብ ወይም ምምታት
ያጠቃልላል።
ይህ ሕግ ተግባራዊ የሚሆነው እንደዚህ ያለ ጥፋት ወይም የስነስርዓት መተላለፍ የሚያስጠይቅ መሆኑን ሊረዱ ለሚችሉ እና በቂ ብስለት እና
ስሜት የመቆጣተር ችሎታ ላላቸው ተማሪዎች ነው።
Bullying, Intimidation, or Harassment /ማጥቃት፣ማስፈራራት፣ወይም ወከባ 1(እባክዎን ለአንደኛ ደረጃ ትቤት ተማሪዎች
ወይንም አንዴ ብቻ ለተከሰቱ ድርጊቶች ተገቢ ያልሆነ ቋንቋን ይመልከቱ)
የሚከተሉትን የሚያጠቃልል ሆንብሎ ተደጋጋሚ እና ኣስቆጪ ተግባራት በጽሑፍ፣በቃላት፣በኤሌክትሮኒካዊ መሳሪያዎች ወይም በኣካል መወትወት/መነዝነዝ
ማስፈራራት ወይም ማጥቃት የመሳሰሉ ተግባራት የሚያጠቃልል በነዚህ ግን ያልተወሰነ:
•
•
•
•

የአንድን ተማሪ አካላዊ ወይም የንብረት ጉዳት የሚያስከትል ከሆነ፤
በተማሪው ትምህርት ላይ ከፍተኛ ተፅእኖ ካለው፤
ጥፋቱ የማይጠፋ እና ኣደገኛ ወይም ሁሉም ላይ ፍርሃት የሚፈጥር ሲሆን ወይም የትምህርት ኣከባቢው ላይ ፍርሃት
ከፈጠረ፤ወይም
የትምህርት ቤቱን ሥርዓታዊ አሠራር በከፍተኛ ሁኔታ የሚያስተጓጉል ከሆነ።

ከላይ የተዘረዘሩት ማንኛውም ስነ ምግባራት ጥበቃ በሚደረግለት ቡድን አባል በሆኑ ሰዎች ላይ (ጾታ፣ዘር፣እምነት፣ቀለም፣ሃይማኖት፣የዘር ሐረግ፣
የብሄራዊ ማንነት፣ዕድሜ፣ኢኮኖሚያዊ ደረጃ፣ጾታዊ ዝንባሌ፣ጾታዊ አቋም ወይም ማንነት፣እርግዝና፣የጋብቻ ሁኔታ፣አካላዊ ቅርፅ፣የማንኛውንም
የስሜት ሕዋስ፣የአእምሮ ወይም የአካል ጉዳት ያላቸው፣በክብር የተሰናበቱ ወታደሮች እና የውትድርና ሁኔታ፣ወይም የሰለጠነ ውሻ መመሪያ ወይም
የአገልግሎት እንስሳትን መጠቀም)የተመሠረተ ከሆነ መድሏዊ ትንኮሳ ይሆናል።
የትምህርት ክልሉ በኤሌክትሮኒክ መንገድ የሚተላለፉ ንግግሮችን ጨምሮ፣ከትምህርት ቤት ውጪ በተማሪዎች የሚደረጉ ንግግሮች ትምህርት ቤት
ውስጥ ከፍተኛ ረብሻ የሚያደርሱ ከሆኑ እና ተማሪዎችን በሰላም ትምህርታቸውን ኣንዳያገኙ እና ኣዲረበሹ የሚያደርጉ ንግግሮች ላይ ትምህርት ቤቱ
እርማጃ ይወስዳል።ግምት ውስጥ የሚገባ መረበሽ የሚከተሉትን ያጠቃልላል በነዚህ ግን የተወሰነ ኣይደለም፤ትምህርት ላይ፣የትምህርት እንቅስቃሴ
ወይም የትምህርት ቤት የስራ ሂደት መረበሽ እና ተማሪዎች መሃል ዓመጽ የተሞላበት የኣካልና ሃይለ ቃል መለዋወጥ ያካተተ ወይም የትምህርት
ሂደትን የሚያቛርጥ ኣከባቢ መፍጠር።መወትወት/መነዝነዝ፣ማስፈራራት ወይም ማጥቃት የመሳሰሉ ተግባራት ወይም ባሕሪያት እንደዚህ ያለ ባህሪ
ከሚያሳይ ሰብ ብቻ እንዲመጣ መጠበቅ የለብንም።

1 ሆን ብሎ ለመጉዳት በክፋት ማጎሳቆል የተለየ የህብረተሰብ ክፍል ወይም ደረጃ ላይ ተመስርቶ ማዋከብ እና ማስፈራራት ባህሪያት ይመልከቱ። በተጨማሪም RCW 28A.300.285 ይመልከቱ።
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ይህ የህግ መጣስ ቀጥሎ የተዘረዘሩትን ተግባራት ያጠቃልላል በነዚህ ግን የተወሰነ ኣይደለም:
•

በትምህርት ቤት ቅጥር ግቢ ውስጥ፣በት/ቤት እንቅስቃሴዎች፣በት /ቤት አውቶቡሶች ወይም በትምህርት ግዜ የኤሌክትሮኒክስ ጉልበተኝነትን፣
ማስፈራራት እና ረብሾችን ማካሄድ፤

•

ተማሪዎች በትምህርት ቤት፣በቡድን፣በትምህርት ደረጃ ወይም ጽህፈት ቤት ኣሰባስቦ በጋራ በመፍረድ፣በማስፈራራት ወይም ሓይል በመጠቀም
ማሕበራዊ ወይም ስነ ልቦናዊ ጉዳት ማስከተል ወይም ሊያስከትል የሚችል ተግባር መፈጸም (በተጨማሪም Hazing ይመልከቱ)::

ማንም ሰው ቢሆን ሌሎችን ለመወትወት/መነዝነዝ (ቡሊንግ)፣ወከባና ለማጥቃት ምንም ዓይነት ምክንያት የለውም።
Burglary / ቤት ሰብሮ መዝረፍ
ይህ በደል በሃይል ሰብሮ መግባት ወይም ያለፈቃድ ትምህርት ቤት ህንጻ ውስጥ መቆየት፣የትምህርት ክልሉ ህንጻ ወይም ክፍል ውስጥ ንብረት
ለመውሰድ ወይም ለመስረቅ ተደብቆ መቆየት::2
Computer Trespass, Tampering, and Misuse / የሌላ ሰው ንብረት የሆነ ኮምፒተር ውስጥ ያለፍቃድ መግባት፣
ይዘት መቀየር እና ያላግባብ መጠቀም3
የትምህርት ቤት ወይም የሲያትል የህዝብ ት/ቤቶች የኮምፒተር ስርዓት (ሲስተም) ወይም የኮምፒተር መረጃ(ዳታቤዝ) እያወቁ መጣስ::
Dangerous Weapons / ኣደጋኛ መሳሪያዎች4
ኣደገኛ መሳሪያዎችንሪያዎች ወደ ትምህርት ቤት ንብረት፣ትምህርት ቤት የሚያቀርበው መጓጓዣ፣እንደ ትምህርት ክልሉ ንብረት ሆኖ የሚያገለግል
ቦታ ወይም ትምህርት ቤት ባዘጋጀው የሆነ ኣጋጣሚ ይዞ መሄድ ወይም ይዞ መገኘት።
ትእዛዝ ኣለመቀበል (K -5 ክፍል ላሉ ተማሪዎች የማባረር እርምጃ የማያሰጥ)
የሆነ የሚሰጥ መመሪያን እያወቁ ግልጽ እና ኣስነዋሪ በሆነ መንገድ፣ሆንብ ተብሎ ወይም ተደጋጋሚ የመማህራን
እና ሌላ ትምህርት ቤት ስራተኞች ትእዛዝ ኣለመቀበል።
የረብሻ ስነ ምግባር(K -5 ክፍል ላሉ ተማሪዎች የማባረር እርምጃ የማሳያሰጥ)
ኣስነዋሪ እና ግልጽ በሆነ መንገድ ክፍል ውስጥ፣ የትምህርት ቤት እንቅስቃሴዎች ወይም ከትምህርት ጋር ያልተሳሰሩ ሌላ ተጨማሪ እንቅስቃሴዎች
ላይ የሚደረግ የመማር ማስተማር ሂደት የሚያደናቅፍ።
Distributing Alcoholic Beverages/የኣልኮል መጠጦችን ማከፋፈል
ኣልኮል ወይም የሆነ ኣልኮሆልነት ያለው መጠጥ ማከፋፈል፣ መካፈል፣ ማዞር ወይም ማስተላለፍ ያጠቃልላል።
Distributing Illegal Drugs, Controlled Substances, Prescription or Over-the-Counter Drugs /
ሕጋዊ ያልሆኑ ኣደገኛ ዕጾች፣ቁጥጥር የሚደረግባቸው ነገሮች እና በሃኪም የሚታዘዙ ወይም ከሱፐር ማርከት ሊገዙ የሚችሉ መድሓኒቶች
ማከፋፈል
ሕጋዊ ያልሆኑ ኣደገኛ ዕጾች፣ ቁጥጥር የሚደረግባቸው ነገሮች እና በሃኪም የሚታዘዙ ወይም ከሱፐር ማርከት ሊገዙ የሚችሉ መድሓኒቶች
ማከፋፈል ወይም/እና የአደንዛዥ እፅ ቁሳቁሶችን የሚከተሉትን የሚያጠቃልል ግን በነዚህ ብቻ ግን ያተወሰነ፣የመጨሻ ትቦ፣ቤት የተሰሩ
መሣሪያዎች፣የኤሌክትሮኒክ ማጨሻ መሳሪያዎች፣ሕገወጥ መድሃኒት የያዘ ምርት ማሰራጨት፣ማጋራት፣ማዞር ያጠቃልላል።
Distributing Marijuana / ሓሽሽ (ማሪዋና)ማከፋፈል
ሆነ ዓይነት ሓሽሽ (ማሪዋና) ማከፋፈል፣ማጋራት እና ማዞር፡የሚከተሉትን የሚያጠቃልል ግን በነዚህ ብቻ ግን ያልተወሰነ፣ለመድሃኒትነት በሓኪም
የታዘዘ፣እቤት የበቀለ፣ከሱቕ የተገዛ ወይም ከመንገድ የተገዛ ሓሽሽ፣የሆነ ሓሽሽ ያለው ምግብ እና ወይም/እና የአደንዛዥ እፅ ቁሳቁሶችን
የሚከተሉትን የሚያጠቃልል ግን በነዚህ ብቻ ግን ያልተወሰነ፣የመጨሻ ትቦ፣ቤት የተሰሩ መሣሪያዎች፣የኤሌክትሮኒክ ማጨሻ መሳሪያዎች፣ሕገወጥ
መድሃኒት የያዘ ምርት ማሰራጨት፣ማጋራት፣ማዞር ያጠቃልላል።
2 በድስትሪክቱ ንብረት ውስጥ ወይም በድስትሪክት ሕንጻዎች ውስጥ ለሌላ ዓላማ ሲባል ያለፍቃድ መግባት ይመልከቱ።
3 ረባሽ ባህሪያት ከኮምፒተር ጋር የተያያዘ ሳይታሰብ የተፈጸመ ወንጀል ወይም ከኮምፒተር ሕግ መጣስ ጋር እኩል ለማይሆን ወንጀል ይመልከቱ።
4 ትክክለኛ የጦር መሣሪያ ያልሆኑ የመጫወቻ ሽጉጦች እና የመጫወቻ መሳሪያዎይመልከቱ።
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Extortion, Blackmail, Coercion / በማስፈራራት መዝረፍ፣ያለውዴታ የሆነ ነገር እንዲፈጽም ማስገደድ፣በጉልበት መቀማት
ገንዘብ፣ ንብረት ወይም ሌላ ዋጋ ያለው ነገር በማስፈራራት መውሰድ ወይም ሌላ ሰው ከፍቃዱ ውጪ ያለውዴታ የሆ ነገር በሃይል በማስፈራራት
እዲፈጽም ማድረግ።
False Alarm / የውሸት ያደጋ ምልክት/ጥሪ
የእሳት ኣደጋ ማስጠንቀቂያ ደወል ወይም የ 911 ስልክ ደወሉ ወይም ስልኩ ከተመደበበት ዓላማ ውጪ መደወል።
False Reporting / በውሸት ያልተደረገ ነገር ሪፖርት ማድረግ
እያወቁ እና በክፋት በውሸት መወንጀል ወይም የሌሎችን ሰዎች ባልሰሩት ስማቸውን ማጥፋት ሆን ብሎ ለመጉዳት ሃሜታ ማሰራጨት።
False Threats / በውሸት ማስፈራራት
የትምህርት ቤት ህንጻ ወይም ተቋም፣የትምህርት ቤት ግቢ፣የትምህርት ቤት መጓጓዥ ወይም ትምህርት ቤት ባዘጋጀው በዓል ላይ በውሸት
ቦምብ ወይም ጠመንዣ የያዘ ሰው ኣለ ብሎ ማስፈራራት።
Fighting / ድብድብ
ቁጣን ወይም ጥላቻን የሚያነሳሳ መነካካት ላይ መሳተፍ ወይም መጠመድ።ይህ ስራዬ ብሎ ኣውቆ ተማሪዎች እንዲደባደቡ ማድረግ
ወይም በፍቃድ እንደዚህ ያለ ኣስቀድሞ የታሰበበት ተደባደቢዎቹ ላይ ኣደኛ ኣካላዊ ጉዳትና መቁሰል የሚያደርስ ድብደብ ላይ መሳተፍ ያጠቃልላ።
Firearms / ጠመንዣ
ጠመንጃ ወደ ትምህርት ቤት ወይም ትምህርት ቤት ግቢ ውስጥ፣የትምህርት ቤት ንብረት፣ትምህርት ቤት ያቀረበው መጓጓዥ፣
የትምህርት ክልሉ ያዘጋጀው በዓል ወይም የትምህርት እንቅስቃሴ መጠቀሚያ ቦታ ይዞ መምጣት ወይም መገኘት።
በትምህርት ቤት ዲስትሪክት ንብረት፣ት/ቤት በሚያቀርባቸው መጓጓዣ፣ ወይም ቦታዎች ወይም ተቋማት ለህዝብ ትምህርት ቤቶች ብቻ ጥቅም ላይ
በሚውሉበት ወቅት፣የጦር መሳሪያ ይዞ የመጣ ወይም ይዞ የተገኘ የሆነ ተማሪ ከአንድ ዓመት ያላነሰ ከትምህርት ቤት ይባረራል(ትባረራለች)፣እና ህግ
አስፈፃሚዎች በ RCW 28A.600.420 እና RCW 9.41.280 በተገለፀው መሰረት እንዲያውቁት ይደረጋል።ለልዩ ፍላጎት ትምህርት እና ለ 504 ክፍል
ብቁ ለሆኑ ተማሪዎች ልዩ የስነስርዓት ጥበቃዎች ተግባራዊ ይሆናሉ። አባሪ B ይመልከቱ::
Fireworks, Explosives, Chemicals, and Incendiary Devices / ርቺቶች፣ፈንጂዎች፣ኬሚካሎች እና የሚቃጠሉ ነገሮች
ርቺቶች ወይም ፈንጂዎች፣ኬሚካል ወይም ተቀጣጣይ ነገሮች የትምህርት ቤት ንብረት፣ትምህርት ቤት ያቀረበው መጓጓዥ፣የትምህርት ክልሉ
ንብረት፣ትምህርት ቤት ያዘጋጀው በዓል ወይም የትምህርት እንቅስቃሴ ላይ መያዝ ወይም መጠቀም።
Gambling / መቋመር
በገንዘብ ወይም ሌላ ዋጋ ያለው ነገር ካርታ፣ዳይ (ጠጠር) ወይም ሌላ ጨዋታዎች መጫወት።
Gang/Hate Group Activity / የወረበሎች/የጥላቻ ቡድን እንቅስቃሴ
የተደራጀ የወረበሎች ቡድን፣የጥላቻ ቡድን ወይም ተመሳሳይ ማህበር ወይም ቡድን እና እያወቁ ኣባል መሆን እና የወረበሎች/ የኣመጸኞች ቡድን
እንቅስቃሴ ወይም ተግባር ትምህርት ቤት ግቢ ውስጥ ወይም የሆነ የትምህርት ቤት እንቅስቃሴ ወይም ተግባራት ላይ የረብሻ እና የጥላቻ
እንቅስቃሴ ማካሄድ።
Grafitti / የግድግዳ ስእል 5
በሆነ የትምህርት ክልሉ ንብረት ወይም የትምህርት ቤት ንብረት ላይ እያወቁ መጻፍ፣ መቀባት፣ መሳል፣ መጫር ወይም የሆነ ሌላ ምልክት መጻፍ፤
ስእል ወይም የሆነ ምልክት የትምህርት ቤት ስራተኞች ወይም ተማሪ ንብረት ላይ ከትምህርት ኣስተዳዳሪዎች ወይም ከትምህርት ቤት ስራተኞች
ፍቃድ ሳያገኙ ማድረግ።

5 በንብረት ላይ ከ $ 100 በላይ ጉዳት የሚያደርስ ግራፊቲ ይመልከቱ።
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Hazing/ ኣዋርዶ ወይም ኣሳፍሮ መመልመል (ሄዚንግ) 6 (እንዲሁም ማጥቃት፣ማስፈራራት፣ወይም ወከባ ይመልከቱ)
የአካል ጉዳት7 የሚያስከትል ወይም ለአደጋ የሚያጋልጥ የማዋረድ ተግባሮች ወይም አደገኛ ወይም ሕገወጥ ስነምግባሮች በመጠቀም ሌላ ተማሪን ማነሳሳት
ወይም ማስጨነቅ::(እንዲሁም ማጥቃት፣ማስፈራራት፣ወይም ወከባ ይመልከቱ))
Inappropriate Language/ ተገቢ ያልሆነ ቋንቋ 8 (የስነምግባር ክብደት በሚወስኑበት ጊዜ መበደል፣ማስፈራራት ወይም ጥቃት ይመልከቱ)
ጸያፍ ቃላትን፣ስድቦችን እና ስም መጥራትን ጨምሮ መጥፎ፣ጎጂ፣ዝቅ የሚያደርግ፣የሚያዋርድ፣ወይም ባለጌ ቃላት መጠቀም።
Inappropriate Sexual Conduct / ተገቢ ያልሆነ ጾታዊ ባህሪያት
ለትምህርት ቤት የመማሪያ አከባቢን የማይመች ተገቢ ያልሆነ ወሲባዊ ባህሪን መሳተፍ (በተጨማሪ ተገቢ ያልሆነ መነካካት፣ባለጌ ወይም ኣጸያፊ ተግባር፣
ጾታዊ ጥቃት እና ጾታዊ በደል የሚሉትን ተመልከቱ: :)
Inappropriate Touching / ተገቢ ያልሆነ መነካካት9
የሌላ ሰውን ኣካል ባላስፈላጊ ወይም ተገጊ ባልሆነ መንገድ መንካት በተለይ ተነኪው ተግባሩ የማይመቸው ከሆነ።
Interference with School Authorities/ በትምህርት ቤት ባለስልጣናት ላይ ጣልቃ መግባት
የትምህርት ክልሉ ወይም የትምህርት ቤት ስራተኞች ተግቢ የስራ ግዴታቸው በመወጣት ላይ እያሉ በሚከተለው መልኩ ጣልቃ መግባት፡
• ኣስቀድሞ ያልታሰበበት እና የትምህርት ቤት ስራተኞች ላይ ያላተኮረ ሃይል መጠቀም ወይም ጸብ መጫር ለምሳሌ ትምህርት ቤት
ስራተኞች ጸብን ለማስታረቅ በሚጥሩበት ወቅት ጸቡን መቀጠል ወይም ሳያውቁ ሰራተኛውን መምታት፤ወይም
የትምህርት ቤት ባለስልጣናት ከትምህርት ቤት ቅጥር ግቢ እንዲወጣ ወይም እንዲለቁ በሚጠይቁበት ወቅት ትእዛዝ ኣለማክበር፤ወይም
• የትምህርት ቤት ባለስላጣናት ተገቢ ስራቸውን የትምህርት ክልሉ ሕግ፣ስርዓት እና ተገቢ ኣካሄድ ተከትለው እየሰሩ እያሉ ስርዓት
እንዳያስከብሩ እና ስራቸውን እንዳያጠናቅቁ ጣልቃ መግባት፣መረበሽ እና ማዋከብ።ይህ ቀጥሎ የተዘረዘሩትን ያጠቃልላል በነዚህ ግን
የተወሰነ ኣይደለም፡
o የትምህርት ቤት ስራተኞች ላይ ጎጂ ወይም ኣፀያፊ ቃላትን በተደጋጋሚ10 መጠቀም፣ወይም
o ኤሌክትሮኒካዊ መንገዶች በመጠቀም (ለምሳሌ፤ካሜራ፣የሞባይል ካሜራ፣ቪድዮ ወይም ሌላ መቅጃ መሳሪያዎች)
ትምህርት ቤት ስራተኞች ሊያሳፍሩ፣የሚያዋርዱ እና ክብር የሚያሳጡ ነገሮች ማፈጸም፤ወይም
o የትምህርት ቤት ስራተኞች እንድን ጉዳይ በሚመረምሩበት ወቅት እያወቁ በመዋሸት ስራውን ማደናቀፍ ይህ
የሚከተሉትን ያጠቃልላል በነዚህ ግን የተወሰነ ኣይደለም ኣልፈተሽም ማለት ወይም ማቅማማት ወይም ለተጠየቁት ትያቄ
መልስ ኣልሰጥም ማለት ወይም ስለ ጉዳዩ ጭብጦች ሌሎች እያወቁ እንዲዋሹ ማበረታታት ወይም መገፋፋት።
Intimidation of School Authorities / የትምህርት ቤት ባለስልጣናትን ማስፈራራት
የትምህርት ቤት ሰራተኞች መደበኛ ስራቸውን በሚሰሩበት ወቅት ቀጥተኛ፣ እያወቁ ወይም ለይተው ሃይል እጠቀማለሁ ወይም ዓመጽ እፈጽማለሁ ብሎ
በማፈራራት ሰራተኛው ደህንነቱ ወይም ንብረቱ ኣደጋ ላይ የወደቀ ሆኖ እስኪሰማው ማደርግ እና ማቛረጥ ወይ ጣልቃ መግባት ወይም ለማቛረጥ ወይ ጣልቃ
ለመግባት መሞከር።
Lewd Conduct/ አፀያፊ ስነምግባር 11
ተገቢ ያልሆነ ወይም ኣጸያፊ የሆነ ጾታዊ ወይም ማህበራዊ ጸባይ ወይም ተግባር ላይ መሳተፍ ለምሳሌ ጾታዊ ተግባራት ለብቻ ወይም ከሌላ ሰው ጋር
በስምምነት መፈጸም፤ጥቂት ምሳሌ ለመጥቀስ ጾታዊ ግንኙነት፣የኣፍ ጾታዊ ግንኙነት፣ጾታዊ መነካካት፣ግልጽ የሆነ ጾታዊ ግንኙነት ወይም ተግባራት መፈጸም
ወይም ከጾታዊ ግንኙነት ጋር የተሳሰሩ ነገሮችን ተደብቆ ማየት ይጠቃልላል።(በተጨማሪ ተገቢ ያልሆነ ጾታዊ ባህሪያት፣ተገቢ ያለሆነ መንከት፣ወሲብ
የሚያመላክት መነካካት፣ጾታዊ በደል፣ጾታዊ ጥቃት ተመልከቱ::
6 መወትወት/መነዝነዝ (ቡሊንግ)፣ ማስፈራራት እና ጥቃት ትንሽ ቀለል ላሉ ጥፋቶች ተመለከት።
7 ዓመጽ ወይ ኣካል ላይ ጥቃት ማውረድ የሚለውን ኣካላዊ ጥቃት ያካተተ ባህሪያት ኣዋርዶ መመልመል ተመልከት።
8 ድብድብ ወይም የዓመጽ ማስፈራራቶች ለተጨባጭ እና ኣንድ ሰው ላይ ያተኮረ የዓመጽ ማስፈራራቶች ተመልከት።
9 ጾታዊ ዓመጽ ለከፋ የስነስርዓት ጉድለት ወይም በትልቅ ተማሪዎች ተገቢ ላልሆነ መነካካት ባህሪያ ተመልከት።
10 ተገቢ ያልሆነ ቋንቋ ኣንዳንድ ግዜ መጠቀም በተመለከተ ተመልከቱ።
11 ጾታዊ ዓመጽ ሃይል በመጠቀም ወይም ኣካላዊ ጉዳት በማድረስ ለተፈጸም ተመለከት። በተጨማሪ ኣጸያፊ ጾታዊ ባህሪያት ተገቢ ያልሆነ ጾታዊ ተግባራት ላይ ያተኮረ ባህሪያት ተመልከት።
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Malicious Harassment / ተንኮል ላይ የተመረኮሰ ማዋከብ12 (እባክዎ የስነምግባሩን ከባድነት በሚወስኑበት ጊዜ
ማስፈራራት፣ትንኮሳ ወይም ተገቢ ያልሆነ ቋንቋ ይመልከቱ።)
ሆን ብሎ ኣንድን ግለሰብ በዘሩ፣የቆዳ ቀለም፣ሃይማኖት፣በትውልድ ኣገሩ፣ጾታው፣ጾታዊ ዝንባሌው፣ጾታዊ መለያው ወይም የኣእምሮ ወይም ኣካላዊ
ስንክልና ላይ ተመርኩሶ ሆን ብሎ ለመጉዳት እና እያወቁ ማዋከብ:
• ተጠቂው ላይ ወይም ሌላ ግለሰብ ላይ ኣካላዊ ጉዳት ማድረስ።
• የተጠቂው ወይም የሌላ ግለሰብ ንብረት ላይ ጥፋት ማድረስ ወይም ማውደም።
• ማስፈራራት ኣንድ ግለሰብ ወይም ሌሎች ሰዎች ላይ ወይም የተወሰኑ ግለሰቦች ላይ በሂወታቸው እና ንብረታቸው ኣደጋ
እንዳይደርስባቸው እንዲሰጉ ማድረግ።ይህ የመማር መብታቸው ወይም ትምህርት ቤት ግቢ የሚኖራቸው ደህንነት ኣደጋ ላይ መጣል
ያጠቃልላል።
ይህ ጥፋት መፈጸም በስቴቱ ጉዳት የሚያደርስ ጥቃት ተብሉ የሰፈረውን ጥፋት ጋር እኩል መሆን ኣለበት።
የሚያደርስ ጥቃት ግለሰብ ላይ ያተኮነ ሊሆን ወይም ላይሆን ይችላል፤ባብዛኛው ግን ግለሰቡ የኣንድ ቡድን ኣባል በመሆኑ የሚፈጸም ከሆነ።RCW
9A.36.080 የሚለውን ተመልከት (በተጨማሪ መወትወት/መነዝነዝ (ቡሊንግ)፣ማስፈራራት እና ጥቃት የሚለውን ክፍል ተመልከቱ::)
Malicious Property Damage / ሆን ብሎ በክፋት ንብረት ማውደም
ይህ በደል እያወቁ የትምህርት ቤት ንብረት፣ትምህርት ቤት ስራተኞች ንብረት ወይም ተማሪዎች ወይም ትምህርት ቤት ኣውቶቡሶች ላይ ጥፋት ማድረስ።
በተጨማሪ ትምህርት ቤት ንብረት፣ትምህርት ቤት ስራተኞች ንብረት ወይም ትምህርት ቤት ኣውቶቡስ መፃፍ፣መቀባት፣መሳል ወይም ሌላ ነገር እንደ
የግድግዳ ስእል (ግራፊቲ) መሳል በተለይ ይህ ከልክ ኣልፎ መስወገጃው $100 የሚበልጥ ከሆነ::13
Misrepresentation / ማንነትን መደበቅ (ያልሆኑትን ሆኖ መቅረብ)
• የወላጆች፣ የሞግዚት/ኣሳዳጊዎች ወይም የሆነ ሌላ ሰው ፊርማ ወደ ትምህርት ቤት የተላከ ደብዳቤ፣የሆነ የትምህርት ቤት ዶኩሜንት
ወይም ፎርም ወይም ትምህርት ቤቱ የሚሰራበት የሆነ ሌላ ዶኩሜንት ወይም ፎርም ላይ ኣስመስሎ መፈረም።
• የትምህርት ክልሉ ሕጋዊ ፎርም ላይ ከትምህርት ቤት ባለስልጣናት ፍቃድ ውጪ የትምህርት ውጤትን ወይም ኣቴንዳንስ ለሆነ
ተማሪ ለምሳሌ የኣቴንዳንስ ፎርም እና የውጤት መዝገብ መቀየር።
• ትምህርት ቤት ባለስልጣናት ማንነትን በሚጠይቁበት ወቅት የተሳሳተ ስም መስጠት።
• ለትምህርት ቤት ሰራተኞች የተሳሳተ የውሸት መረጃ መስጠት ወይም የተሳሳተ ወይም ኣደናጋሪ መረጃ ለመስጠት፣የተማሪው
ትምህርት ቤት መምጣት ወይም መቅረት ለምሳሌ ከትምህርት ቤት ለመቅረት የውሸት ምክንያት ማቅረብ ወይም ተማሪው
ከትምህርት ቤት ቶሎ እንዲለቀቅ የውሸት ምክንያት ለማቅረብ በቃላት ወይም በጽሑፍ ሌላ ሰውን ማስመሰል።
Misuse of Computers / ኮምፒተር ካግባብ ውጪ መጠቀም14
የትምህርት ቤት ኮምፒተሮች ያለኣግባብ መጠቀም ሆን ብሎ ለማበላሸት መነካካት።
ሌሎች ልዩ የስነስርዓት መተላለፍ
በከተማ፣በክልል፣ወይም በፈዴራል ሕግ መሰረት ወንጀል፣ከፍተኛ ወንጀል፣ወይም ጥቃትን የሚያካትቱ ሌሎች ተግባራት ላይ መሳተፍ።
የሌላ ሰው ጽሑፍ መስረቅ ወይም ኣስመስሎ መጻፍ
ማታለል ወይም የሌላ ሰው ስራ መኮረጅ ወይም የሌላ ሰው ጽሑፍ፣ ፕሮጀክት፣ የኮምፒተር ፕሮግራሞች ወዘተ… የግል ስራ ኣስመስሎ ማስረከብ::

12 መወትወት/መነዝነዝ (ቡሊንግ)፣ ማስፈራራት እና ጥቃት ጥቃቱ የተማሪው ጠባይ ወይ ማህበራዊ ሁኔታ ላይ ተሞርኩሶ ካልተፈጸመ ተመልከት።

13 የተማሪ ክፍያ፣ ክፍያ፣ ቅጣትን መክፈል ወይም ማቃለል የሚመልከት ጉዳይ የትምህርት ቦርድ ፖሊሲ ቁጥር 3520 ተመልከቱ።
14 የሌላ ሰው ንብረት የሆነ ኮምፒተር ውስጥ ያለፍቃድ መግባት ፣ ይዘት መቀየር እና ያላግባብ መጠቀም ለየት ላለ ከኮምፒተር ጋር የተያያዘ ወንጀል
ተመለከት።.
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የኣልኮል መጠጦች መያዝ ወይም መጠቀም
የኣልኮል ተጽኖ ስር መውደቅ ወይም መስከር እና የሆነ ኣልኮሆልነት ያለው መጠጥ መያዝ ወይም መጠቀም ያጠቃልላል።
ሕጋዊ ያልሆኑ ዕጾች፣ቁጥጥር የሚደረግባቸው ነገሮች እና በሃኪም የሚታዘዙ ወይም ከሱፐር ማርከት ሊገዙ የሚችሉ መድሓኒቶች መጠቀም እና ይዞ
መገኘት
ሕጋዊ ያልሆኑ ዕጾች እና ሌሎች ቁጥጥር የሚደረግባቸው ነገሮች፣በሓኪም መታዘዝ የሚገባቸው መድሃኒቶች ወይም ከመድሃኒት ቤት የሚገዙ መድሃኒቶች
ወይም/እና የአደንዛዥ እፅ ቁሳቁሶችን የሚከተሉትን የሚያጠቃልል ግን በነዚህ ብቻ ግን ያተወሰነ፣የመጨሻ ትቦ፣ቤት የተሰሩ መሣሪያዎች፣የኤሌክትሮኒክ
ማጨሻ መሳሪያዎች፣ሕገወጥ መድሃኒት የያዘ ምርት መያዝ፣መጠቀም፣ወይ በሱ ተጽዕኖ ሥር መውደቅ ያጠቃልላል::
ማሪዋና መያዝ ወይም መጠቀም
የሚከተሉትን የሚያጠቃልል ግን በነዚህ ብቻ ያልተወሰነ፣የማሪዋና ቅጠሎች፣ግንዶች፣ዘሮች እና አበቦች፤የሚበሉ የማሪዋና ምርቶች፤የሚጨሱ የማርዋና
ይዘት ያላቸው ነገሮች፤እና /ወይም የሚከተሉትን የመድሃኒት ቁሳቁሶች የሚያጠቃልል ግን በነዚህ ብቻ ያልተወሰነ፣የማሪዋና ንጥረ ነገር ያላቸው የማጨሻ
ትቦ፣ቤት የተሰሩ መሣሪያዎች፣የኤሌክትሮኒክ ማጨሻ መሳሪያዎች፣ማሪዋና፤መያዝ፣መጠቀም፣ወይ በሱ ተጽዕኖ ሥር መውደቅ ያጠቃልላል።
በቦርድ ፖሊሲ ቁጥር 3423 እና በዋሽንግተን ስቴት ህግ በሚያዘው በ RCW 69.51A.220 መሰረት የህክምና ማርዋና ለመወሰድ ትክክለኛ
የዋሽንግተን መታወቅያ ካርድ ያላቸው ተማሪዎቸ በትምህርት ቤት ግቢ ውስጥ፣በየትምህርት ቤት አውቶቡስ ውስጥ፣ወይም በት /ቤት ስፖንሰር በሚደረግ
ዝግጅት ላይ በሚሳተፉበት ጊዜ፣ማርዋና ያላቸው ምርቶችን በወላጆቻቸው/አሳዳጊዎቻቸው ሊሰጣቸው ይችላል።ሆኖም ግን የሆነ ተማሪ ለህክምና ጨምሮ
ለማንኛውም ዓላማ ማሪዋናን መያዝ ወይም በራስ መጠቀም አይፈቀድም።ማርዋና ለመውሰድ የፍቃድ መታወቅያ ካርድ ያላቸው ተማሪዎች፣ማርዋና ይዘው
ወይ በራሳቸው ሲወስዱ ከተገኙ ልክ የፍቃድ መታወቅያ ካርድ እንደሌለው ማንኛውም ተማሪ ለዲሲፕሊን ውሳኔ ሊጋለጡ ይችላሉ፡፡(የቦርዱ ፖሊሲ ቁጥር
3423ን ይመልከቱ)፡፡
የትንባሆ ምርቶችን መያዝ ወይም መጠቀም15
ሲጋር፣ጭስ አልባ ትምባሆ፣ኒኮቲን፣የኤሌክትሮኒክስ ሲጋራ/የእንፋሎት መሣሪያዎች እና የእንፋሎት ምርቶች፣በFDA ያልፀደቁ የኒኮቲን ማቅረቢያ
መሣሪያዎች፣እና ማንኛውም ሌላ የሲጋራ/የእንፋሎት መሣሪያዎች ቁሳቁስ፣ወይም የፈጠራ ትምባሆ የሚያጠቃልል ግን በነዚህ ብቻ ግን ያልተወሰነ፣
ትንባሆ መያዝ ወይም መጠቀም።
የተሰረቀ ንብረት ይዞ መገኘት
የተሰረቀ ንብረትን እያወቁ መቀበል፣ማስቀመጥ፣መያዝ፣መደበቅ ወይም መስወር።
ሃይል በመጠቀም መስረቅ
የሌላ ሰው ንብረት በሃይል ወይም ሃይል እጠቃማለሁ ብሎ በማስፈራርት መውሰድ።
መመሪያ መተላለፍ (K -5 ክፍል ላሉ ተማሪዎች የማባረር እርምጃ የማሳያሰጥ)
የተወሰነ የተጻፈ የትምህርት ቤት መመሪያ መተላለፍ።ይህ የትምህርት ቤት ኣውቶቡስ ሕግ እና የተወሰነ የደህንነት እና የስነስርዓት ሕግ መጣስ
ያጠቃልላል።
የኣልኮል መጠጦች መሸጥ
የኣልኮል መጠጦች ወይም የሆነ ኣልኮሆልነት ያለው ነገር መሸጥ ወይም ለመሽጥ ማሰብ ያጠቃልላል።
ሕጋዊ ያልሆኑ ዕጾች ፣ቁጥጥር የሚደረግባቸው ነገሮች እና በሃኪም የሚታዘዙ ወይም ከሱፐር ማርከት ሊገዙ የሚችሉ መድሓኒቶች መሸጥ
ኣደንዛዥ ወይም ኣደገኛ ዕጾች እና ሌሎች ቁጥጥር የሚደረግባቸው ነገሮች:በሓኪም መታዘዝ የሚገባቸው መድሃኒቶች ወይም ከመድሃኒት ቤት የሚገዙ
መድሃኒቶች ወይም/እና የአደንዛዥ እፅ ቁሳቁሶችን የሚከተሉትን የሚያጠቃልል ግን በነዚህ ብቻ ግን ያተወሰነ፣የመጨሻ ትቦ
፣ቤት የተሰሩ መሣሪያዎች፣የኤሌክትሮኒክ ማጨሻ መሳሪያዎች፣ሕገወጥ መድሃኒት የያዘ ምርት መሸጥ ወይም ለመሸጥ ማሰብ ያጠቃልላል።
ማሪዋና መሸጥ
የሚከተሉትን የሚያጠቃልል ግን በነዚህ ብቻ ግን ያተወሰነ፣ ለመድሃኒትነት በሓኪም የታዘዘ፣እቤት የበቀለ፣ከሱቕ የተገዛ ወይም ከመንገድ የተገዛ
ማሪዋና፣የሆነ ማሪዋና ያለው ምግብ እና ወይም እና የማሪዋና እፅ ቁሳቁሶችን የሚከተሉትን የሚያጠቃልል ግን በነዚህ ብቻ ግን ያተወሰነ፣
15 የትምህርት ቤት ቦርድ ፖሊሲ ቁጥር 4215 ን ይመልከቱ- ከትንባሆ ነፃ አካባቢ ፣ እና የዋና ሃላፊ አሠራር ቁጥር 4215SP።

18

የመጨሻ ትቦ፣ቤት የተሰሩ መሣሪያዎች፣የኤሌክትሮኒክ ማጨሻ መሳሪያዎች፣ሕገወጥ ማሪዋና የያዘ ምርት መሸጥ ወይም ለመሸጥ ማሰብ ያጠቃልላል።
ጾታዊ ጥቃት 16
ጾታዊ ጥቃት ወይም ከሌላ ሰው ጋር የሚደረግ ስነስርዓት የሌለው ጋጠወጥ ጻታው ተግባር።(በተጨማሪ ተገቢ ያልሆነ ጾታዊ ባህሪያት፣ተገቢ ያለሆነ መንከት፣ባለጌ
ወይም ኣጸያፊ ተግባራት፣ጾታዊ በደል ተመልከቱ)።
ጾታዊ ትንኮሳ17
ሌላ ሰውን ተቀባይነት ወደሌለው ጾታዊ ባህሪ ያለው ነገር መገፋፋት።እንደዚህ ያለ ጠባይ እንደ ሆን ብሎ ሌላ ሰውን ከጾታዊ ነገር ጋር በተሳሰረ መንገድ
መበደል ወይም ጾታዊ በሆነ መንገድ ኣላስፈላጊ ኣተኩሮ መስጠት፣መነካካት ወይም ቃላት ማስፈራራት እና ይህ ተግባር ተጠቂውን ግለሰብ ሰላም ሲነሳው፣
ሲያስፈራው ወይም ብሁኔታው ዋስትና ሳይሰማው ሲቀር የሚከተሉትን ሊያጠቃልል ይችላል በነዚህ ግን የተወሰነ ኣይደለም።(በተጨማሪ ተገቢ ያልሆነ ጾታዊ
ባህሪያት፣ተገቢ ያልሆነ መነካካት ወይም ጾታዊ ጥቃት የሚለውን ክፍል ተመለክቱ።)
ትንንሽ የሚታጠፉ ቢላዎች18
ትንሽ የሚታጠፍ ቢላዋ ቁመቱ ከ 2-1/2 ኢንች ወይም ያነሰ እና የስለቱ ስፋት ከ ½-ኢንች ወይም ያነሰ ወደ ት/ቤት፣የሆነ የት/ቤት ንብረት፣ት/ቤት
መጓጓዥ፣የትምህርት ክልሉ የሚጠቀምባቸው ቦታዎች ወይም ተቋማት ለምሳሌ የትምህርት ክልሉ ወይም ት/ቤቱ ያዘጋጀው በዓል ወይም የትምህርት
እንቅስቃሴ ይዞ መምጣት ወይም ይዞ መገኘት።
መስረቅ
የትምህርት ክልሉ ንብረት ወይም የት/ቤት ሰራተኛ፣ተማሪ ወይም ትምህርት ቤት ሊጠይቁ የመጡ እንግዶች ንብረት መስረቅ።
ሁከት/ብጥብጥ እፈጥራለሁ ብሎ ማስፈራራት19
በራስ ላይ/በሌሎች ላይ አካላዊ ጉዳት ለማስከተል ሆን ብሎ የታሰበ መግለጫ።ማስፈራሪያው በስነምግባር፣በቃል፣በምስል፣በጽሑፍ፣በኤሌክትሮኒክ ወይም
በሌላ በማንኛውም ዘዴ ሊገለጽ/ ሊተላለፍ ይችላል።ጥቃቱ ተጠቂውን በቀጥታ ያየው ወይም የተነገረው ይሁን ወይም በሦስተኛ ወገን የተታየ ወይም የተነገር
ይሁን፣ተጠቂው ጥቃቱን አየው አላየው እንደ ማስፈራርያ ይወስዳል።
የመጫወቻ ሽጉጦችና የመጫወቻ መሳሪያዎች
የመጫወቻ ሽጉጥ ወይም ሌላ መጫወቻ መሳሪያ ሲታይ የእውነት መሳሪያ የማይመስል ወይም የእውነት መሳሪያ የሚመስል ኣሻንጉሊት ግን ለክፉ ዓላማ
መጠቀሚያ ያልዋለ ይዞ መገኘት።
እንደ መሳሪያ የሚያገለግሉ መጫወቻዎች
ኣካላዊ ጉዳት ሊያስከትሉ የሚችሉ መጫወቻዎችን ኣሻንጉሊቶ መጠናቸው የሆነ ይሁን ለክፉ ኣላማ (በሚያስፈራራ መንገድ) ማለት ተበዳዩ ሊሂወቱ
እስኪሰጋ ወይም ያሰጋኛል ብሎ እስኪያም መጠቀም እና መያዝ።
ሕገ-ወጥ መግባት 20
የትምህርት ቤት ህንጻ ወይም የሆነ የትምህርት ቤት ግቢ ወይም የትምህርት ቤት ንብረት ውስጥ በሆነ ምክንያት ንብረት ለመስረቅ ባይሆንም መግባት
ወይም ተደብቆ መቅረት።

16&17 የቦርድ ፖሊሲ ቁጥር 3208 - ፆታዊ ትንኮሳ ፣ እና የዋና ሃላፊ አሠራር 3208SP ይመልከቱ።
18

እውነተኛ ቢላዎች ያልሆኑ የመጫወቻ ጠመንጃዎች እና የመጫወቻ መሣሪያዎች ይመልከቱ።

19
20

የትምህርት ቤት ቦርድ ፖሊሲ ቁጥር 3225 -በት / ቤት -የተመሰረተ የስጋት ግምገማ ፣ እና የዋና ሃላፊ አሰራር ቁጥር 3225SP ይመልከቱ።
ከንብረት መስረቅ ጋር የተዛመዱ ሕገ-ወጥ መግባት ይመልከቱ።
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በ1989 የፌደራል ከኣደንዛዥ ዕጾች ነጻ የሆኑ ትምህርት ቤቶች እና
ማሕበረሰቦች ድንጋኔ ለተማሪዎች እና ለወላጆች ተፈላጊ ማሳሰቢያ
የሲያትል ፓብሊክ ስኩልስ ሕገወጥ በሆነ መንገድ ተማሪዎች ኣልክሆል እና ኣደንዛዥ ዕጽ ትምህርት ቤት ግቢ ውስጥ፣በት/ቤት ንብረት ውስጥ፣በት/ቤት
ስፖንሰር በተደረገ ትራንስፖርት ወይም የትምህርት ቤት እንቅስቃሴ ላይ መያዝ፣መጠቀም ወይም ማከፋፈል ይከልክላል።ይህን ሕግ ማክበር የግድ ነው።
ይህን ሕግ የሚጥሱ ተማሪዎች የድሲፕሊን እርምጃ ሊወሰድባቸው ይችላል።ሕገ ወጥ የሆኑ ዕጾችን ይዞ መገኘት ወይም መጠቀም እና ሕገ ወጥ በሆነ
መንገድ ኣልኮሆል ይዞ መገኘት ወይም መጠቀም ስህተት ነው ብሎም ጤንነትን እና ትምህርትን ይጎዳል።የሲያትል ፓብሊክ ስኩልስ የዕጽ እና ኣልኮሆል
ምክር ኣገልግሎት ሊያዘጋጅ እና ሊያቀርብ ወይም የዕጽ እና ኣልክሆል ምክር ኣገልግሎት፣ተሃድሶ ወይም ወደ ትምህርት ቤት መመለሻ ፕሮግራም
በማዘጋጀት በኩል ሊረዳ ይችላል። ለተጨማሪ መረጃ የትምህርት ቤታችሁን ርእሰ መምህር ወይም ካውንስለር ኣነጋግሩ።

የወንጀል ተባባሪ ሆኖ መገኘት
የሆነ ተማሪ ሌላ ሰው መታረም የሚገባው የስነስርዓት መተላለፍ ሲፈጽም ከተባበረ ብሕግ በተባባሪነት ያስጠይቀዋል።የሆነ ተማሪ እያወቀ የወንጀል
ተባባሪ ነው ተብሎ የሚታሰበው እያወቀ ከሌላ ጋር መታረም የሚገባው የስነስርዓት መተላለፍ ሲፈጽም ማለት፤(1) በኣካል ተገኝቶ ወይም በሌለበት
ወንጀል እንዲፈጸም ካበረታታ፣ካዘዘ፣ሌሎችን ከጠየቀ ወይም እንዲፈጽሙ ከጠየቀ (2) ወንጀሉ ማቀድ ላይ ከተባበረ ወይም ከተስማማ ወንጀለኛ
ይታሰባል።ኣንድ ተማሪ ሌሎች ገበን እንዲፈጽሙ በንግግር ወይም በቃላቱ ካደፋፈረ ገበን ይታሰባል።
አንድ ተማሪ፣ሌላ ተማሪ ስህተት ሲፈፀም መገኘት እና ጥፋተኛውን የተሳሳተ ድርጊት እንዳይቀጥል ለማቆም የማይሞክር ከሆነ ወይም የእሱ መኖር
በድርጊቱ ፀጥ ያለ ስምምነት ከሆነ ወይም ለተጎጂው ማስፈራራት አስተዋፅኦ እንዳለው ከታሰበ ተማሪው ምናልባት የወንጀሉ ተባባሪ ሊሆን ይችላል።
ለምሳሌ፣ሌላ ተማሪ ተጎጂውን እያጠቃ ወይም እያስፈራራ እያለ በተጠቂው ዙሪያ የተሰበሰቡ ሰዎች ምንም እንኳን ምንም ነገር ባይናገሩም ወይም በሌላ
መንገድ በአካላዊም ሆነ በን ግ ግር በማጥቃት ወይም በማስፈራራት ላይ ባይሳተፉም፣ተሳታፊ ተደርገው ሊወሰዱ ይችላል፣ምክን ያቱም እዛው
በመገኘታቸው እና ምንም ነገር አለመናገራቸው እነሱ በተጠቂው በጥቃቱ ወይም በማስፈራራቱ ላይ እንደተሳተፉ ወይም እንደተስማሙ ይወሰዳሉ።
ተማሃሪው ተገዶ የስነስርዓት መተላለፍ እምጃውን ከፈጸመ፣ትብብሩ ተገቢ ያልሆነውን የስነስርዓት መተላለፍ እርምጃውን ከመፈጸሙ በፊት ካቋረጠው
ወይም ሁኔታውን ኣስቀድሞ ለትምህርት ቤት ሓላፊዎች ካሳወቀ እንደ ወንጀለኛ ኣይታሰብም።
ተማሃሪው የስነስርዓት መተላለፍ እርምጃ ላይ ከተሳተፈ ግን ከዋና ስነስርዓት ተላላፊ እኩል ጥፋቱ ላይ ኣንደተሳተፈ ታስቦ ከጥፋተኛው እኩል ይከሰሳል
ወይም ተጠያቂ ይሆናል።

ከትምህርት ቤት ውጪ የሚታዩ ባህሪያት
ከትምህርት ቤት ውጪ ሌላ ቦታ የሚፈጸም ጥፋት ወይም የስነስርዓት መጣስ ከትምህርት ቤት እንቅስቃሴ ጋር የሚተሳሰር ከሆነ ሕጋዊ የስነስርዓት መቀጫ
ሊያስከትል ይችላል።የተፈጸመው የስነስርዓት መጣስ ወንጀል ከትምህርት ጋር የተሳሰር ጥፋት ነው ተብሎ እንዲታሰብ የሚከተሉት ጉዳዮችንን ማካተት እና
ማሟላ መሆን ኣለበት:
1. ጥፋቱ የተፈጸመበት ቦታ (ለትምህርት ቤት ግቢ ወይም ትምህርት ቤት እንቅስቃሴ ያለው ቀረቤታ)፣
2. ጥፋቱ የተፈጸመበት ግዜ እና ዕለት (በትምህርት ቤት ግዜ ከትምህርት ቤት ውጪ፣ቀጥታ ከትምህርት ቤት በፊት ወይም ቡኃላ፣የትምህርት ክልሉ
መጓጓዣ፣የምህርት ክልሉ መጓጓዣ ከምግባታቸው በፊት ወይም ከወረዱ ቡኋላ ወይም የትምህርት ቤት እንቅስቃሴዎች ላይ)፤
3. ጥፋቱ ሌላ ተሳታፊዎች ወይም ተጎጂዎች ላይ ያደረሰው ጉዳት (ረብሻው ሌላ ተማሪዎች ወይም የትምህርት ክልሉ ሰራተኞችን ኣሳትፏል ወይም
ጎድቷል ወይ)፤
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4. የጥፋቱ ክብደት እና ከሌላ ተማሪ ወይም የትምህርት ክልሉ ሰራተኞች ደህንነት ጋር ያለው ግንኙነት (ለምሳሌ፣ድብድብ ወይም ሌላ ኣመጸኛ ወይም
ኣፍራሽ ተግባራት፣ሓሽሽን ወይም የተከለከለ ነገር መሸጥ ወይም መሳሪያ ይዞ መገኘት)፤እና
5. የትምህርት ክልሉ ከትምህርት ቤት ውጪ በተማሪዎች የሚደረግ ንግግር ትምህርት ቤት ውስጥ ከፍተኛ ረብሻ የሚያመጣ ወይም ሊያመጣ የሚችል
ወይም ተማሪዎች ደህንነታቸው ተጠብቆ ትምህርታትቸውን እንዳያገኙ የሚያደርግ ከሆነ እርምጃ ይወስዳል።ከፍተኛ ረብሻ ቀጥሎ የተዘረዘሩትን
ያጠቃልላል በነዚህ ግን የተወሰነ ኣይደለም፤ትምህርት የሚያደናቅፍ ተግባር፣የትምህርት ቤት ስራ ወይም ትምህርት ቤት እንቅስቃሴዎች፣ተማሪዎች
ማሃከል ሓይለኛ ኣካላዊ ወይም የቃላት ልውውጥ የሚያመጣ ወይም ምቹ ያልሆነ የትምህርት ኣከባቢ የተማሪዎች የትምህርት ሂደት የሚያውክ
ሁኔታዎችን ያጠቃልላል።

ከትምህርት ቤት ውጭ የሚደረጉ ንግግሮች
የትምህርት ክልሉ ከትምህርት ቤት ውጪ በኤሌክትሮኒክ መንገድ የሚተላለፉ ንግግሮችን ጨምሮ፣በተማሪዎች የሚደረግ ንግግር ትምህርት ቤት ውስጥ
ከፍተኛ ረብሻ የሚያመጣ ወይም ሊያመጣ የሚችል ወይም ተማሪዎች ደህንነታቸው ተጠብቆ ትምህርታትቸውን የማግኘት መብት የሚከለክል ከሆነ እርምጃ
ይወስዳል።ከፍተኛ ረብሻ ቀጥሎ የተዘረዘሩትን ያጠቃልላል በነዚህ ግን የተወሰነ ኣይደለም፤ትምህርት የሚያደናቅፍ ተግባር፣የትምህርት ቤት ስራ ወይም
ትምህርት ቤት እንቅስቃሴዎች፣ተማሪዎች ማሃከል ሓይለኛ ኣካላዊ ወይም የቃላት ልውውጥ የሚያመጣ ወይም ምቹ ያልሆነ የትምህርት ኣከባቢ የተማሪዎች
የትምህርት ሂደት የሚያውክ ሁኔታዎችን ያጠቃልላል።
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VII.

የስነስርአት ምላሾች

ተገቢ የሆነ የስነስርዓት እርምጃ ለተወሰኑ ባህሪዎች ምን እንደ ሆነ ሲወሰን የትምህርት ቤት ሰራተኞች ሊያቃልሉ እና ላያባብሱ የሚችሉ ባህርያቶችን ግምት ውስጥ
ያስገባሉ።እባክዎ አባሪ C ይመልከቱ::

ከመጓጓዣ እና ከመደበኛ ትምህርት ውጭ እንቅስቃሴዎች ማግለልን ጨምሮ ሌሎች የዲሲፕሊን ዓይነቶች (የድስትሪክ ፖሊስ)
የትምህርት ቤት አስተዳደሮች፣መምህራን፣የአውቶቢስ ሹፌሮች እና ሌሎች የትምህርት ቤት ሰራተኞች ከመጓጓዣ እና ከትምህርት ሰዓት ውጭ እንቅስቃሴዎች
ማግለልን ጨምሮ ሌሎች የቅጣት እርምጃዎችን እንዲወስዱ ሥልጣን አላቸው።የሲያትል የህዝብ ት/ ቤቶች ሰራተኞች የተማሪ እና የት/ቤት ግንኙነት
በማይረብሽ መልኩ የዲሲፕሊን እርምጃዎችን ተግባራዊ ለማድረግ ቃል ገብተዋል።ይህም የትምህርት ሰአትን ያሻሽላል።ለተወሰኑ ባህሪያት ተገቢ የሆነ
የስነስርዓት እርምጃ ምን እንደ ሆነ ግምት ውስጥ ሲያስገቡ፣ከትምህርት ማግለል፣ማገድ እና ማባረር ያሉ ኣማራጮችን ለማየት ኣባር ፅሁፍ D የመልከቱ።

ከመማርያ ክፍል ማግለል
ሁኔታዎችና ገደቦች (WAC 392-400-330)
የማስተዳደር ሥልጣን: ተማሪው በአስተማሪው ወይም በሌሎች የት/ቤት ሰራተኞች ክትትል ሂደት ሥር እያለ የትምህርት ሂደትን ያሚያውኩ የስነምግባር
ጥፋቶች ካሳየ መምህሩ ወይም ሌሎች የት/ቤት ሰራተኞች ተማሪውን ከመማሪያ ክፍል ወይም የማስተማሪያ ወይም የእንቅስቃሴ ቦታ ሊያገሉ ይችላሉ።.
ሌሎች የዲሲፕሊን ዓይነቶች:የተማሪ መገኘት ለተማሪዎች ወይም ለትምህርት ቤት ሰራተኞች ለግዜው እና ለቀጣይ አደጋ የሌለው፣ወይም ለግዜው እና
ለቀጣይ በንብረት ላይ ስጋት የሚያመጣ ወይም የትምህርቱ ሂደት በከፍተኛ ሁኔታ የሚረብሽ ካልሆነ በስተቀር፣አስተማሪው/ዋ ወይም ሌላ የት/ ቤት
ሰራተኛ ለተማሪው/ ዋ ድጋፍ ለመስጠት አንድ ወይም ከዛ በላይ ባህሪን ለማስተካከል የሚያስችሉ ሌሎች የዲሲፕሊን ዓይነቶችን መሞከር አለበት/
አለባት።
ገደቦች: ከመማርያ ክፍል ማግለል ለሁሉም ወይም ለማንኛውንም ክፍል የትምህርት ቀን ሊሆን ይችላል።ከመማርያ ክፍል ማግለል ከትምህርት ቀን
በላይ ከሆነ ትምህርት ቤቱ ለተማሪው ወላጅ/አስዳጊ/ቤተሰብ ማሳወቅ ኣለበት፤እና ከትምህርት መታገድ፣መባረር ወይም በኣስቸኳይ ግዜ መባርረ
ውሳኔ መስጠት አለበት።
ትምህርት ቤቱ ለተማሪው ወላጅ/አስዳጊ/ቤተሰብ ካላሳወቀ፤እና ከትምህርት መታገድ፣መባረር ወይም በኣስቸኳይ ግዜ መባርረ ውሳኔ ካልሰጠ በስተቀር
ተማሪው ከትምህርት ሊገለል ኣይችልም።
አሳይመንስቶች እና ፈተናዎች: ትምህርት ቤቱ ተማሪው ከክፍል በመገለሉ ምክንያት ያመለጠው የሆነ ኣሳይመንቶች እና ፈተናዎች የሚያገኝበት ዕድል
መስጠት አለበት።

ማስታወቂያ እና አሰራር (WAC 392-400-335)
ለርእሰመምህር ማሳወቅ: አስተማሪው ወይም ሌላ የት/ ቤት ሰራተኛ ከክፍል መገለል፣ከክፍል እንዲገለል ያደረገው የስነ ምግባር ጥፋትን ጨምሮ
፣ለትምህርት ቤቱ ርእሰመምህር ወይም ተወካይ በተቻለ መጠን ወድያውኑ ሪፖርት ማድረግ አለባቸው።
ለወላጆች ማሳወቅ: አስተማሪው፣ርእሰመምህሩ፣ወይም ተወካዩ በተቻለ መጠን ከክፍል ውስጥ ማግለልን አስመልክቶ ለተማሪውን ወላጅ/ አሳዳጊ
/ቤተሰብ ማሳወቅ አለባቸው።ትምህርት ቤቱ ይህ ማስታወቂያ ወላጅ/አሳዳጊ/ ቤተሰብ በሚረዳው ቋንቋ መሆኑን ማረጋገጥ አለበት።ይህም የእንግሊዘኛ
ቋንቋ ችሎታእጥረት ላለባቸው ወላጆች/ ለአሳዳጊዎች /ቤተሰቦች የሚያስፈልግ ሊሆን ይችላል።
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አስቸኳይ ሁኔታዎች: የተማሪ መገኘት ለግዜው እና ለቀጣይ በንብረት ላይ ስጋት የሚያመጣ ወይም የትምህርቱ ሂደት በከፍተኛ ሁኔታ የሚረብሽ
በመሆኑ መምህሩ ወይም ሌሎች የትምህርት ቤት ሰራተኞች ከትምህርት ማግለል ሲያደርጉ:(a) መምህሩ ወይም ሌሎች የት / ቤት ሰራተኞች
ለርእሰመምህሩ ወይም ተወካይ ወዲያውኑ ማሳወቅ አለባቸው፤እና (b) ርእሰመምህር ወይም ተወካይ በተቻለ መጠን ወድያው ከተማሪው ጋር
መገናኘት እና ተገቢውን የዲሲፕሊን ውሳኔ መስጠት አለበት።

እገዳ እና መባረር
አጠቃላይ ሁኔታዎች እና ገደቦች (WAC 392-400-430)
አንድ ትምህርት ቤት በሚከተሉት መስፈርቶች ላይ የሚገኙ የስነምግባር ጥሰቶች፣ በትምህርት ቤት እገዳዎች፣የአጭር ጊዜ እገዳዎች፣የረጅም ጊዜ እገዳዎች እና
መባረር ሊወስኑ ይችላሉ:
የወላጅ ተሳትፎ: ትምህርት ቤት ለተማሪው / ዋ በስነምግባር መሟላት የተጠበቁ ነገሮችን ለመርዳት ወላጆች / አሳዳጊዎች / ቤተሰቦች በቅድሚያ መሳተፍ
ያለባቸው ሲሆን የተማሪውን / ወላጆችን / አሳዳጊዎችን / ቤተሰቦቹን በባህሪው ጥሰት ውሳኔ ላይ ለማሳተፍ የተቻለውን ሁሉ ማድረግ አለበት::
ግምት ውስጥ የሚገቡ ነገሮች: ማንኛውንም እገዳ ወይም ስንብት ከማስፈጸሙ በፊት፣አንድ ትምህርት ቤት እገዳው ወይም መባረር እና የእገዳው ርዝማኔ
ለመወሰን የተማሪውን ሁኔታ እና የስነምግባር ጥሰቶች ባህርያቶች ግምት ውስጥ ማስገባት አለበት።
የትምህርት መስፈርቶችን ማሟላት: አንድ ትምህርት ቤት በተማሪው የባህርይ ጥሰቶች ምክንያት ተማሪውን የትምህርት አገልግሎቶች አቅርቦት
ሊያግደው አይችልም ወይም ተማሪው የትምህርት ዓይነቶች፣ የክፍል ደረጃ፣ ወይም የምረቃ መስፈርቶችን ከማጠናቀቅ በሚያግድ መንገድ የዲሲፕሊን
ውሳኔ ኣይወስንም።
የትምህርት አገልግሎቶች የማግኘት እድል: አንድ ትምህርት ቤት ለተማሪዎች የትምህርት አገልግሎቶች እንዲያገኙ እድል መስጠት አለበ::
መልሶ መግባት: ተማሪው ከትምህርት ቤት ከተባረረ በኋላ፣ት/ ቤቱ በተቻለ መጠን ተማሪው ወደ መደበኛ ትምህርት ለመመለስ ተገቢውን ጥረት
ማድረግ አለበት፣እና በማንኛውም ጊዜ ተማሪው እንደገና እንዲመዘገብ ማመልከቻ እንዲያቀርብ ፍቃድ መስጠት አለበት።
ቀሪዎች እና መዘግየት: አንድ ትምህርት ቤት ለኣንድ ተማሪ በቀሪ እና በመዘግየት ምክንያት ከትምህርት ቤት ሊያግደው ወይም ሊያባርረው አይችልም።
የድስትሪክቱ ንብረት ማግኘት: እገዳ ወይም መባረር በሚፈፀምበት ግዜ፣አንድ ትምህርት ቤት፣ተማሪውን፣በዲስትሪክቱ በባለቤትነት የተያዘ፣
የተከራየ፣ወይ የሚቆጣጠረው፣እውነተኛ እና የግል ንብረት ለመመዝገብ ወይም ለመግባት ሊከለክል ይችላል።
የመጨረሻ ቀኖች: ከትምህርት ቤት መታገድ ወይም ጠቅላላ መባረር ላልተወሰነ ጊዜ ሳይሆን የመጨረሻ ቀን ሊኖረው ይገባል።
ዲስትሪክቱ ተማሪን በማገድ ወይም በመባረር ጊዜ ወደ ሌላ ፕሮግራም ወይም የጥናት መስክ ላይ ካስመዘገበው፣ ተማሪው /ዋ ከትምህርት ቤት እገዳ ወይም
ጠቅላላ ማባረር ማብቂያ በኋላ ተማሪው / ዋ ወደ መደበኛ የትምህርት ሥፍራ እንዳይመለስ አይከለክልም፡የሚከተሉት ካልሆኑ መስተቀር፣(a)የዲስትሪክቱ የበላይ
አለቃ ወይም ተወካይ የተማሪውን ጠቅላላ ማባረር ለማራዘም አቤቱታ ካቀረበ፣(b) ተጎጅዎችን ለመጠበቅ በሚል ልዩ ሁኔታዎች ተማሪውን ከተማሪው መደበኛ
የትምህርት ቦታ እንዲወጣ ከተደረገ፣(c)ተማሪው /ዋ ወደ መደበኛ የትምህርት ቦታ እንዳይመለስ በሕግ የተከለከለ ከሆነ።
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የመጀመርያ ችሎት ከተማሪ ጋር (WAC 392-400-450)
የመጀመርያ ችሎት: ማንኛውም እገዳ ወይም መባረር ከምወሰኑ በፊት፣ርእሰመምህር ወይም ተወካይ የተማሪውን አስተያየት ለመስማት ከተማሪው ጋር
መደበኛ ያልሆነ ችሎት ማድረግ አለበት።በመጀመርያ ችሎት፣ ርእሰመምህር ወይም ተወካይ ለተማሪው የሚከተሉትን ማቅረብ አለበት: (a) የተማሪውን
የባህሪ ጥሰት ማሳወቅ፤ (b) የባህሪው ጥሰትን አስመልክቶ የቀረቡትን መረጃዎች ማብራሪያ፤ (c) ሊደረስበት የሚችል የሥነ ሥርዓት መግለጫ ማብራሪያ፤
እና (d) የተማሪውን አመለካከት እንዲያካፍልና የባህሪ ጥሰት በተመለከተ ማብራሪያ እንዲሰጥ እድል መስጠት።
የትምህርት ቤት ውስጥ እና የአጭር ጊዜ እገዳዎች የወላጅ /አሳዳጊ ተሳትፎ: የትምህርት ቤት ውስጥ እና የአጭር ጊዜ እገዳዎች:በመጀምርያ ችሎት ርእሰ
መምህር ወይም ተወካይ የትምህርት ቤት ውስጥ ወይም የአጭር ጊዜ እገዳ ለመወሰን ግምት ውስጥ ያስገባል፣ርእሰ መምህር ወይም ተዋካይ የተማሪውን
ወላጁ/ አሳዳጊው /ቤተሰቡን ለማነጋገር እድል መስጠት አለባቸው።
የረጅም ጊዜ እገዳዎች እና ከትምህርት ቤት መባረርየ ወላጅ/አሳዳጊ ተሳትፎ: በመጀምርያ ችሎት ርእሰ መምህር ወይም ተወካይ የረጅም ጊዜ እገዳዎች እና
ከትምህርት ቤት መባረር ለመወሰን ግምት ውስጥ ያስገባል፣ የትምህርት ቤቱ ርእሰመምህር ወይም ተወካይ የተማሪው ወላጅ/ አሳዳጊ/ቤተሰብ በስልክ
ወይም በአካል በመጀመርያ ችሎቱ እንዲሳተፉ እድል ለመስጠት የተማሪውን ወላጅ / አሳዳጊ /ቤተሰብን ለማግኘት መሞከር አለበት።
የማገድ ወይም የማባረር ውሳኔ: ርእሰመምህር ወይም ተወካይ ከመጀመሪያው ችሎት በኋላ እገዳው ወይም ማባረሩ የሚጀምርበት እና የሚያበቃበት ቀን
ጨምሮ፣ የስነምግባሩ ጥሰት ውሳኔ በሚመለከት ለተማሪው እና ለወላጅ/ለአሳዳጊ/ለቤተሰብ ማሳወቅ አለበት።
የቋንቋ እርዳታ: የእንግሊዝኛ ቋንቋ ብቃት ውሱንነት ላላቸው ተማሪዎች እና ወላጆች/አሳዳጊዎች/ቤተሰቦች የቋንቋ እርዳታ ሊያስፈልግ ስለሚችል፣በ የ
መጀመሪያ ጊዜ ችሎቱ ተማሪው እና ወላጅ/አሳዳጊ/ ቤተሰብ በሚረዱት ቋንቋ የተካሄደ መሆኑን ትምህርት ቤቱ ማረጋገጥ አለበት።

የቅጣት እርምጃ ማስታወቂያ (WAC 392-400-455)
የመጀመሪያ ማስታወቅያ: ማንኛውንም እገዳ ወይም ማባረር ከመወሰኑ በፊት፣አንድ ትምህርት ቤት የተማሪውን ወላጅ/አሳዳጊ/ቤተሰብ በተቻለ መጠን
ስላለው የስነምግባር ጥሰት ለማሳወቅ መሞከር አለበት።
የጽሑፍ ማስታወቂያ: ከየመጀምርያ ችሎት ተከትሎ ትምህርት ቤቱ ከአንድ የትምህርት ቀን ባልበተለጠ ግዜ የ እግዳው ወይም የመባረር ውሳኔ ለተማሪው
እና ለወላጅ/ለኣሳዳጊ/ለቤተሰብ በአካል፣በፖስታ፣ወይም በኢሜይል በፅሁፍ ማሳወቅ አለበት።
የዲሲፕሊን እርምጃ የጽሑፍ ማስታወቂያዎች የሚከተሉትን ማካተት አለባቸው: (a) የተማሪው ባህሪ መግለጫ እና ባህሪው የዲስትሪክቱን የሥርዓት
ፖሊሲዎች እና ሂደቶች እንዴት እንደሚጥስ;(b) የእገዳው ወይም የማባርር ግዜ እና ሁኔታዎች፣የእገዳው የመጀምርያ እና የማብቅያ ቀናት ጨምሮ፤(c)
ትምህርት ቤቱ የተመለከታቸው ወይም የሞከራቸው ሌሎች የስነስርዓት ዓይነቶች፣እንዲሁም የትምህርት ቤቱን የእገዳ ወይም የስንብት ውሳኔ መግለጫ፤
(d) በእገዳው ወይም ከትምህርት በተባረሩበት ጊዜ የትምህርት አገልግሎቶች የማግኘት እድል፤(e) የተማሪው እና ወላጅ/ አሳዳጊ/ ቤተሰብ ከርእሰ
መምህሩ ወይም ተወካይ ጋር መደበኛ ያልሆነ ስብሰባ የማድረግ መብት፤(f) የተማሪ እና የወላጅ /አሳዳጊ/ የቤተሰብ እገዳው ወይም ማባረሩን ውሳኔ
ይግባኝ የማለት መብት፣አቤቱታውን የት እና ለማን መጠየቅ እንዳለበት ጨምሮ፤እና (g) ለረዥም ጊዜ እገዳ ወይም መባረር፣ተማሪው እና
ወላጅ/አሳዳጊ/ነነቤተሰብ በእንደገና የመመለሻ ስብሰባ የመሳተፍ መብት።
የቋንቋ እርዳታ: የእንግሊዝኛ ቋንቋ ብቃት ውሱንነት ላላቸው ተማሪዎች እና ወላጆች/አሳዳጊዎች/ቤተሰቦች የቋንቋ እርዳታ ሊያስፈልግ ስለሚችል፣
ትምህርት ቤቱ፣ ከላይ የተጠየቀውን የመጀመሪያ እና የጽሑፍ ማስታወቂያዎች ተማሪው እና ወላጅ/ አሳዳጊ/ቤተሰብ በሚረዱት ቋንቋ የተዘጋጁ
መሆናቸውም ማረጋገጥ አለበት።
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መደበኛ ያልሆነ ከርእሰ መምህር ወይም ከተወካይ ጋር የስብሰባ አማራጭ (WAC 392-400-460)
ስብሰባ መጠየቅ: ተማሪ ወይም ወላጅ /አሳዳጊ /ቤተሰብ ተማሪውን የማገድ ወይም የማባረር ውሳኔው የማይስማሙ ከሆነ፣ተማሪው ወይም ወላጅ/
አሳዳጊ/ ቤተሰብ ይህንን ለመፍታት ከርእሰ መምህር ወይም ተወካይ ጋር መደበኛ ያልሆነ ስብሰባ መጠየቅ ይችላሉ።መደበኛ ያልሆነ ስብሰባ ጥያቄ በቃል
ወይም በጽሁፍ ሊደረግ ይችላል።
ስብሰባን ለመጠየቅ የጊዜ ገደብ: ተማሪው እና ወላጅ /አሳዳጊ/ቤተሰብ ካልተስማሙ በስተቀር፣ርእሰመምህር ወይም ተወካይ ጥያቄውን ከደረሰው በኋላ በሶስት
የስራ ቀናት ውስጥ ስብሰባው ማካየድ አለበት።
በስብሰባው ወቅት: መደበኛ ባልሆነ ስብሰባ ወቅት ፣ርእሰ መምህሩ ወይም ተወካይ ለተማሪው እና ለወላጅ / ለአሳዳጊ / ለቤተሰብ ይህንን ዕድል መስጠት
አለባቸው: (a) የስነ ምግባር ጥሰት በተመለከተ ተማሪው አመለካከቱ እንዲያጋራ እና ማብራርያ እንዲሰጥ፤(b) ወደ እገዳ ወይም ማባረር ለመወሰን
ምክንያት የሆነ ክስተቶች ውስጥ ተሳታፊ ከሆኑት ከርእሰ መምህር ወይም ተወካይ እና የትምህርት ቤት ሰራተኛ ጋር መነጋገር፤እና (c) ሊሰጡ የሚችሉ
ሌሎች የዲሲፕሊን ዓይነቶችን መወያየት::
የቋንቋ እርዳታ: የእንግሊዝኛ ቋንቋ ብቃት ውሱንነት ላላቸው ተማሪዎች እና ወላጆች/አሳዳጊዎች/ቤተሰቦች የቋንቋ እርዳታ ሊያስፈልግ ስለሚችል፣
ስብሰባው ተማሪው እና ወላጅ/አሳዳጊ/ ቤተሰብ በሚረዱት ቋንቋ የተካሄደ መሆኑን ትምህርት ቤቱ ማረጋገጥ አለበት።
ይግባኝ የመጠየቅ መብት: ተማሪ ወይም ወላጅ/አሳዳጊ/ቤተሰብ ስለእገዳ፣ስለመባረር፣ስለ መልሶ መግባት ስብሰባ ለመሳተፍ፣ስለ መልሶ መግባት
ማመልከቻ መደበኛ ያልሆነ ስብሰባ የመጠየቅ መብት ግደብ የለዉም::

የትምህርት ቤት እገዳ እና የአጭር ጊዜ እገዳ
ተጨማሪ ሁኔታዎች እና ገደቦች (WAC 392-400-435)
የሚከተሉትን ተጨማሪ መስፈርቶች መሰረት በማድረግ ርእሰ መምህር ወይም ተወካይ የትምህርት ቤት ውስጥ እገዳ ወይም የአጭር ጊዜ እግዳ ሊወስን
ይችላል:
ሌሎች የዲሲፕሊን ዓይነቶች: በትምህርት ቤት ውስጥ እገዳ ወይም የአጭር ጊዜ እገዳ ከመወሰን በፊት፣አንድ ትምህርት ቤት ተማሪው በስነምግባር
መሟላት የሚጠበቅበትን ለመርዳት አንድ ወይም ከዚያ በላይ ሌላ የስነ ስርዓት ዓይነቶችን መፈተን አለበት።
የማግለል ርዝማኔ: አንድ ትም/ ቤት በስነምግባር ጥፋት ከ አንድ የትምህርት ዓመት በላይ የት/ቤት ውስጥ ወይም የአጭር ጊዜ እገዳ ላይሰጥ ይችላል።
የክፍል ደረጃ ገደቦች: ከኪንደርጋርተን እስከ አራተኛ ክፍል ላሉ ተማሪዎች: አንድ ትምህርት ቤት በማንኛውም የትምህርት ዘመን ውስጥ ከአሥር የትምህርት
ቀናት በላይ የትምህርት ቤት ውስጥ ወይም የአጭር ጊዜ እገዳ አይሰጥም።
ከአምስት እስከ አስራ ሁለተኛ ክፍል ተማሪዎች: አንድ ትምህርት ቤት በማንኛውም አንድ ሰሚስተር ውስጥ ከአሥራ አምስት የትምህርት ቀናት በላይ
የትምህርት ቤት ውስጥ ወይም የአጭር ጊዜ እገዳ አይሰጥም ወይም በማንኛውም አንድ ሶስት ወር ውስጥ ከ አስር ቀናት በላይ የትምህርት ቤት ውስጥ ወይም
የአጭር ጊዜ እገዳ አይሰጥም።
የትምህርት ቤት ሰራተኞች: የትምህርት ቤት ውስጥ እገዳ በሚያካሂዱበት ጊዜ፣ትምህርት ቤቱ፣የትምህርት ቤት ሰራተኞች የሚከተሉትን ያሟሉ መሆናቸውን
ማረጋገጥ አለበት: (a) የትምህርት ቤት ውስጥ እገዳ በሚተላለፍበት ግዘ ከተማሪው ጋር በአካል ቀጥተኛ ክትትል እያደረገበት መኖሩ፤እና (b) ተማሪው
በአሁኑ የትምህርት ምደባ ወይም የሁሉም ተማሪዎች የተለመዱ የትምህርት ዓይነቶች እንዲቆይ ድጋፍ ለመስጠት ዝግጁ መሆናቸው::
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የረጅም ግዜ እገዳዎች
ተጨማሪ ሁኔታዎች እና ገደቦች (WAC 392-400-440)
የሚከተሉት ተጨማሪ መስፈርቶች መሰረት በማድረግ ርእሰመምህሩ ወይም ተወካይ የረጅም ጊዜ እገዳ ሊወስን ይችላል:
ሌሎች የዲሲፕሊን ዓይነቶች: የረጅም ጊዜ እገዳ ከመወሰኑ በፊት፣አንድ ትምህርት ቤት ተማሪው በስነምግባር መሟላት የሚጠበቅበትን ለመርዳት አንድ
ወይም ከዚያ በላይ ሌላ የስነ ስርዓት ዓይነቶችን መፈተን አለበት።
የረጅም ጊዜ እገዳዎች ገደቦች: አንድ ትምህርት ቤት ለረዥም ጊዜ እገዳ የሚወስነው: (a) በ RCW 28A.600.015(6) ስር የተጠቀሱ የ ስነ ምግባር ጥሰቶች
ከሆኑ እና (b) ተማሪው የረጅም ጊዜ እገዳ ከመጠናቀቁ በፊት ወደ ትምህርት ቤት የሚመለስ ከሆነ፣ተማሪው ለተማሪዎቹ ወይም ለትምህርት ቤት ሰራተኞች
አስቸኳይ አደጋ ሊያደርስ የሚችል ከሆነ፣በቁሳቁሶች አደጋ የሚያደርስ እና በትምህርት ሂዴቶች ከፍተኛ ረብሻ የሚያመጣ ከሆነ፣ትምህርት ቤቱ እነዚህን ከወሰነ በኋላ
ይሆናል::
የማግለል ርዝማኔ: የረጅም ግዜ መባረር ከአንድ የትምህርት ዓመት ርዝማኔ በላይ መሆን አይችልም ወይም የባህሪው ጥፋት ከተከሰተበት ዓመት ባሻገር
ይራዘማል።
የክፍል ደረጃ ገደቦች: ከጠመንጃዎች ጥሰት በስተቀር፣አንድ ትምህርት ቤት ከኪንደርጋርተን እስከ አምስተኛ ክፍል (የድስትሪክት ፖሊሲ) ውስጥ ለሚገኝ ማንኛውም
ተማሪ ለረጅም ጊዜ እገዳ ሊወስን አይችልም።

ከትምህርት ማባረር
ተጨማሪ ሁኔታዎች እና ገደቦች (WAC 392-400-445)
የሚከተሉት ተጨማሪ መስፈርቶች መሰረት በማድረግ ርእሰመምህሩ ወይም ተወካይ ማባረር ሊወስን ይችላል:
ሌሎች የዲሲፕሊን ዓይነቶች: አንድ ትምህርት ቤት ከትምህርት ማባረር ከመወሰኑ በፊት፣ተማሪው በስነምግባር መሟላት የሚጠበቅበትን ለመርዳት አንድ ወይም
ከዚያ በላይ ሌላ የስነ ስርዓት ዓይነቶችን መፈተን አለበት።
የመባረር ገደቦች: አንድ ትምህርት ቤት ማባረር የሚወስነው:: (a) በ RCW 28A.600.015(6) ስር የተጠቀሱ የ ስነ ምግባር ጥሰቶች ከሆኑ እና (b)
ተማሪው የረጅም ጊዜ እገዳ ከመጠናቀቁ በፊት ወደ ትምህርት ቤት የሚመለስ ከሆነ፣ተማሪው ለተማሪዎቹ ወይም ለትምህርት ቤት ሰራተኞች አደጋ
ሊያደርስ የሚችል ከሆነ፣በቁሳቁሶች አደጋ የሚያደርስ እና በትምህርት ሂዴቶች ከፍተኛ ረብሻ የሚያመጣ ከሆነ፣ትምህርት ቤቱ እነዚህን ከወሰነ በኋላ
ይሆናል::
የመባረር ርዝመት: ርእሰ መምህር ወይም ተወካይ ተማሪው ከትምህርት መባረሩ እንዲራዘም ለትምህርት ቤት ሱፐርኢንቴንደንት ካልጠየቀ በስተቀር፣
ከትምህርት ቤት መባረር ከአንድ የትምህርት ዘመን ርዝመት በላይ መሆን አይችልም::
የክፍል ደረጃ ገደቦች: ከጠመንጃዎች ጥሰት በስተቀር፣ አንድ ትምህርት ቤት ከኪንደርጋርተን እስከ አምስተኛ ክፍል (የድስትሪክቱ ፖሊሲ) ተማሪው
ከትምህርት ቤት ሊያባረር አይችልም።

ከአካዳሚያዊ ተርም በላይ የማባረር ግዜ ለማራዘም መጠየቅ (WAC 392-400-480)
ኣቤቱታ ( የመባረር ግዜ የማራዘም ጥያቄ): ለሕዝብ ጤንነት ወይም ደህንነት ሲባል የተማሪው ከትምህት የማስወገድ ግዜ እንዲራዘም ከተፈለገ፣ርእሰ
መምህር ወይም ተወካይ ለዲስትሪክቱ የበላይ ሃላፊ ወይም ተወካይ ከትምህርት ቤት የማስወግድ የጊዜ ገደብ ለመጨመር ፍቃድ ለማግኘት ኣቤቱታ
ማቅረብ ይችላሉ።
አቤቱታው ለየበላይ ሃላፊ ወይም ተወካይ የሚከተሉትም መግለፅ አለበት: (a) እንዲባረር ምክንያት የሆኑ የ ስነምግባር ጥሰቶች እና የህዝብ የጤና ወይም
የደህንነት ስጋቶች፤(b) የተማሪው የትምህርት፣አቴንዳንስ እና የስነምግባር ታሪክ፤(c) ተማሪው ከተባረር በኋላ የቀረበለት ወይም የተቀበለው ትምህርታዊ
ያልሆኑ ድጋፎች እና የስነ ምግባር አገልግለቶች፤
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(d)ከተባረረ በኋላ የተማሪው የትምህርት እድገት እና ከተባረረ በኋላ ለተማሪው የሚገኙ የትምህርት አገልግሎቶች፤(e) እንዲራዘም የታሰበው የማባረር
የግዜ ርዝማኔ፤ እና (f) የተማሪ የመመለሻ እቅድ::
አቤቱታ ለማቅረብ የጊዜ ገደብ: ርእሰመምህር ወይም ተወካይ የተማሪ የማባረር ግዜ እንዲራዘም አቤቱታ ማቅረብ የሚችሉት፣የመመለሻ እቅድ ከወጣ በኋላ
እና የማባረር ያማብቅያ ጊዜ ከማለቁ በፊት ብቻ ይሆናል።የጦር መሳርያ ጥሰቶች፣ ርእሰመምህር ወይም ተወካይ ጉዳዩን ለማራዘም በማንኛውም ጊዜ
አቤቱታ ማቅረብ ይችላሉ።
የጽሑፍ ማስታወቂያ: ዲስትሪክቱ አቤቱታውን ከተቀበለበት ቀን ጀምሮ በአንድ የትምህርት ቤት የሥራ ቀን ውስጥ ዲስትሪክቱ ለተማሪው ወይም
ለወላጅ/ለአሳዳጊ / ቤተሰብ በአካል፣በፖስታ ወይም በኢሜል የፅሁፍ ማሳወቅያ ማቅረብ አለበት።
የጽሑፍ ማስታወቂያ የሚከተሉትን ማካተት አለበት: (a) የአቤቱታው ቅጂ፤(b) ዲስትሪክቱ ለተማሪው እና ለወላጅ / ለአሳዳጊ / ለቤተሰብ የጽሁፍ
ማሳወቅያ ከቀረበበት ቀን ጀምሮ በአምስት የትምህርት ቤት የሥራ ቀናት ውስጥ ተማሪው እና ወላጅ/አሳዳጊ/ቤተሰብ ከድስትሪክቱ ዋና ተቆጣጣሪ ወይም
ተወካይ ጋር መደበኛ ያልሆነ ስብሰባ የማድረግ መብት፤ እና (c) የዲስትሪክቱ የበላይ ሃላፊ ወይም ተወካይ የፅሁፍ ማሳወቂያ ከሰጠበት ቀን አንስቶ በአምስት
የትምህርት ቤት የስራ ቀናት ውስጥ ለተማሪው እና ለወላጅ/ ለአሳዳጊ /ቤተሰብ የአቤቱታው መልስ በፅሁፍ ወይም በቃል ለዲስትሪክቱ የበላይ ሃላፊ ወይም
ተወካይ የመስጠት መብት
የአቤቱታ ውሳኔ ፅሁፍ: የዲስትሪክቱ የበላይ ተቆጣጣሪ ወይም ተወካይ አቤቱታው ሊቀበል የሚችለው፣ተማሪው ከአንድ የትምህርት ተርም በኋላ ወደ
የቀድመው የትምህርት ምደባ ከተመለሰ ተማሪው ለህዝብ ጤና ወይም ደህንነት አደገኛ ሊሆን እንደሚችል በቂ የሆነ ማስረጃ ካለ ብቻ ነው።የዲስትሪክቱ
የበላይ ሐላፊ ወይም ተወካይ ማመልከቻውን ከተቀበሉት በኋላ በአስር የት/ቤት የስራ ቀናት ውስጥ ለርእሠ መምህር፣ለተማሪ እና ለወላጅ
/ለአሳዳጊ/ቤተሰብ በአካል፣በፖስታ፣ወይም በኢሜይል የጽሑፍ ውሳኔ መስጠት አለበት።
አቤቱታው ተቀባይነት ካገኘ፣የጽሑፍ ውሳኔው የሚከተሉትን ማካተት አለበት: (a) ከትምህርት ቤት የማባረር የተራዘመበት የጊዜ ማብቅያ (b) ተማሪው
ከመነሻው የመባረር ማብቂያ ቀን በፊት ወደ ቀድሞ የት/ቤት ምደባው ከተመለሰ ተማሪው ለሕዝብ ጤና ወይም ደህንነት አደጋ ሊያደርስ የሚችልበት ምክን
ያት፤ እና (c) የተማሪው እና የወላጅ/ የአሳዳጊ/የቤተሰብ፣የአቤቱታው ውሳኔ ለመገምገምና እንደገና ለማጤን ወደ የስነስርዓት ይግባኝ ጉባኤ የመጠየቅ
መብት፣የት እና ለማን ጥያቄው እንደሚቀርብ ጨምሮ ማሳወቅያ::
አቤቱታው ተቀባይነት ካላገኘ፣የፅሁፍ ውሳኔው ከትምህርት ቤት የመባረር ጊዜው የሚያበቃበትን ቀን መግለፅ አለበት።
የቋንቋ እርዳታ: የእንግሊዝኛ ቋንቋ ብቃት ውሱንነት ላላቸው ተማሪዎች እና ወላጆች/አሳዳጊዎች/ቤተሰቦች የቋንቋ እርዳታ ሊያስፈልግ ስለሚችል፣
ማናቸውንም ማስታወቂያዎች፣አቤቱታዎችን እና የ አቤቱታ ውሳኔዎችን ተማሪው እና ወላጅ/አሳዳጊ/ ቤተሰብ በሚረዱት ቋንቋ የቀረበ መሆኑን
ትምህርት ቤቱ ማረጋገጥ አለበት።

በአስቸኳይ ሁኔታ መባረር
ሁኔታዎችና ገደቦች (WAC 392-400-510)
ርእሰመምህር ወይም ተወካይ አንድን ተማሪ የሚከተሉት መስፈርቶች መሰረት በማድረግ ተማሪውን ከአሁኑ የተማሪው የትምህርት ቤት ምደባ
ወዲያውኑ ሊያባርር ይችላል::
በቂ ምክንያት: አንድ ትምህርት ቤት የተማሪው መገኘት የሚከተሉትን እንደሚያስከትል በቂ የሆነ ምክንያት ሊኖረው ይገባል: (a) ለሌሎች ተማሪዎች ወይም
ለትምህርት ቤት ሰራተኞች ፈጣን እና ቀጣይ አደጋዎች; ወይም (b) ወዲያውኑ እና ቀጣይነት ያለው የንብረት ሥጋት እና በትምህርት ሂደት ከፍተኛ የሆነ ረብሻ::
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ፈጣን እና ቀጣይ የመረበሽ ሥጋት መወሰን: በትምህርት ሂደት ቁሳዊ እና መጠነ ሰፊ የሆነ ፈጣን እና ቀጣይነት ያለው ስጋት ማለት: (a) የተማሪው
ስነምግባር በትምህርት ቀን ውስጥ ለሌሎች ተማሪዎች የመማር ሂደት ላይ ሰፊ እንቅፋት የሚፈጥር እና በትምህርት ሂደት ከመጠን በላይ ረብሻ የሚያስከትል
ከሆነ፤ እና (b) የት/ ቤት ሰራተኞች ለተማሪው በስነምግባር ለማገዝ ሌሎች የስነ ስርዓት ዓይነቶችን የተሞላ ተገቢ ሙከራዎች ካከናወኑ::
ለድንገተኛ ጊዜ የመባረር ጊዜ ገደብ: በአስቸኳይ መባረር ከአስር ተከታታይ የትምህርት ቀናት በላይ መሆን አይችልም:: በአስቸኳይ መባረር ከተጀመረ ጀምሮ
በአስር የትምህርት ቀናት ውስጥ ማብቃት አለበት ወይም ወደ ሌላ የዲሲፕሊን እርምጃ እንዲለወጥ መደረግ አለበት።
መለወጥ: አንድ ትምህርት ቤት የአስቸኳይ መባረር ወደ እገዳ ወይም መባረር ቢቀይር፣ትምህርት ቤቱ የሚከተሉትን የግድ መፈፀም አለበት: (a) ወደ እገዳ
ወይም ጠቅላላ መባረር ሙሉ በሙሉ ከመቀየሩ በፊት ተማሪው በአስቸኳይ በተባረረበት በማንኛውም ቀን ላይ ተፈጻሚ ይሆናል፤ እና (b)
ለተማሪ፣ወላጅ/አሳዳጊ/ቤተሰብ ተገቢ ማሳወቂያ እና ፍትሃዊ አካሄድ ማቅረብ።

ለተማሪ እና ለወላጅ / ለአሳዳጊ / ለቤተሰብ ማሳወቅያ (WAC 392-400-515)
የመጀመሪያ ማስታወቅያ:ከአስቸኳይ ሁኔታ መባረር በኋላ፣የተማሪው መገኘት ለሌሎች ተማሪዎች ወይም ለትምህርት ቤት ሰራተኞች ፈጣን እና ቀጣይ
አደጋን የሚያመጣ መሆኑን እና በትምህርት ሂደት ቁሳዊ እና መጠነ ሰፊ የሆነ ፈጣን እና ቀጣይነት ያለው ስጋት የሚያመጣ ከሆነ፣ትምህርት ቤቱ ያመነበትን
ምክንያት አስመልክቶ፣የተማሪውን ወላጅ/አሳዳጊ/ ቤተሰብ በተቻለ ፍጥነት ማሳወቅ አለበት።
የጽሑፍ ማስታወቂያ: በኣስቸኳይ ሁኔታ መባረር ከተወሰደ በ 24 ሰዓት ውስጥ፣አንድ ትምህርት ቤት ተማሪው እና ወላጅ / አሳዳጊ / ቤተሰብ በአካል፣በፖስታ
፣ ወይም በኢሜል ስለ ለአስቸኳይ ሁኔታ መባረር በፅሁፍ ማሳወቅ አለበት::
የዲሲፕሊን እርምጃ የጽሑፍ ማስታወቂያ የሚከተሉትን ማካተት አለበት: (a) የተማሪው መገኘት ለሌሎች ተማሪዎች ወይም ለትምህርት ቤት ሰራተኞች ፈጣን
እና ቀጣይ አደጋን የሚያመጣ መሆኑን እና በትምህርት ሂደት ቁሳዊ እና መጠነ ሰፊ የሆነ ፈጣን እና ቀጣይነት ያለው ስጋት የሚያመጣ የሆነበት ምክንያት፤(b)
የኣስቸኳይ ሁኔታ መባረር የሚጀምርበት እና የሚያበቃበት ቀን ጨምሮ፣የኣስቸኳይ ሁኔታ መባረር የሚቆይበትን ጊዜ እና ሁኔታዎች፤(c) በኣስቸኳይ ሁኔታ
መባረር ወቅት የትምህርት አገልግሎቶች የማግኘት እድል፤(d) የተማሪው እና የወላጅ /አሳዳጊ/ ቤተሰብ ከርእሰ መምህሩ ወይም ተወካይ ጋር መደበኛ ያልሆነ
ስብሰባ የማድረግ መብት፤እና (e) የተማሪው እና የወላጅ/ የአሳዳጊ/የቤተሰብ፣የኣስቸኳይ ሁኔታ መባረር ኣቤቱታ የመጠየቅ መብት፣የት እና ለማን ጥያቄው
እንደሚቀርብ ጨምሮ።
የቋንቋ እርዳታ: የእንግሊዝኛ ቋንቋ ብቃት ውሱንነት ላላቸው ተማሪዎች እና ወላጆች/አሳዳጊዎች/ቤተሰቦች የቋንቋ እርዳታ ሊያስፈልግ ስለሚችል፣
የመጀመሪያ እና የጽሑፍ ማስታወቂያዎች ተማሪው እና ወላጅ/አሳዳጊ/ ቤተሰብ በሚረዱት ቋንቋ የቀረበ መሆኑን ትምህርት ቤቱ ማረጋገጥ አለበት።

አማራጭ ስብሰባ ከርእሰ መምህር ጋር (WAC 392-400-520)
ስብሰባ መጠየቅ: አንድ ተማሪ ወይም ወላጅ/ አሳዳጊ/ቤተሰብ በትምህርት ቤት በኣስቸኳይ ሁኔታ መባረር ውሳኔ ካልተስማማ፣ተማሪ ወይም
ወላጅ/አሳዳጊ/ ቤተሰብ ይህንን ለመፍታት ከርእሰ መምህሩ ወይም ተወካይ ጋር መደበኛ ያልሆነ ስብሰባ መጠየቅ ይችላሉ።መደበኛ ያልሆነ ስብሰባ
ለማድረግ በቃል ወይም በጽሁፍ መጠየቅ ይቻላል።
ስብሰባው ለማካሄድ የተወሰነ የጊዜ ገደብ: ተማሪው እና ወላጅ /አሳዳጊ/ቤተሰብ ካልተስማሙ በስተቀር፣ርእሰመምህር ወይም ተወካይ ጥያቄውን ከደረሰው በኋላ
በሶስት(3) የስራ ቀናት ውስጥ ስብሰባው ማካየድ አለበት።
ስብሰባ: መደበኛ ባልሆነ ስብሰባ ወቅት፣ ርእሰ መምህሩ ወይም ተወካይ ለተማሪው እና ወላጅ/አሳዳጊ/ቤተሰብ የተማሪውን ለአስቸኳይ ሁኔታ መባረር
ምክንያት የሆኑትን ክስተቶች በተመለከተ አስተያየትና ማብራሪያ እንዲያካፍሉ እድሉን መስጠት አለባቸው።
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ይግባኝ የማለት መብት: ተማሪ ወይም ወላጅ/አሳዳጊ/ቤተሰብ ስለ አስቸኳይ መባረር መደበኛ ያልሆነ ስብሰባ የመጠየቅ መብት ግደብ የለዉም::
የቋንቋ እርዳታ:
የእንግሊዝኛ ቋንቋ ብቃት ውሱንነት ላላቸው ተማሪዎች እና ወላጆች/አሳዳጊዎች/ቤተሰቦች የቋንቋ እርዳታ ሊያስፈልግ ስለሚችል፣ስብሰባው ተማሪው እና
ወላጅ/አሳዳጊ/ ቤተሰብ በሚረዱት ቋንቋ የተካሄደ መሆኑን ትምህርት ቤቱ ማረጋገጥ አለበት።

VIII.

የዲስትሪክቱ ቅሬታ አፈታት እና የይግባኝ መብቶች

ከክፍል መገለል እና ሌሎች የስነስርዓት እርምጃ ዓይነቶች፣ከትራንስፖርት ወይም ከመደበኛ ትምህርት ውጭ እንቅስቃሴዎች (የዲስትሪክት
ፖሊሲ)መገለልን ጨምሮ የአቤቱታ አቀራረብ
ስብሰባ መጠየቅ: ከክፍል መገለል እና ሌሎች የስነስርዓት እርምጃ ዓይነቶች፣ከትራንስፖርት ወይም ከመደበኛ ትምህርት ውጭ እንቅስቃሴዎች መገለልን
ጨምሮ በትምህርት ቤት የተወሰነው ውሳኔ ተማሪው ወይም ወላጅ/አሳድጊ/ቤተሰን ካልተቀበለው፣ተማሪ ወይም ወላጅ / አሳዳጊ / ቤተሰብ አለመግባባቱን
ለመፍታት ከርእሰ መምህሩ ወይም ተወካይ ጋር ስብሰባ ሊጠይቁ ይችላሉ::ለስብሰባ ጥያቄ በቃል ወይም በጽሁፍ ሊደረግ ይችላል::
ስብሰባው ለማካሄድ የተወሰነ የጊዜ ገደብ: ተማሪው እና ወላጅ /አሳዳጊ/ቤተሰብ ካልተስማሙ በስተቀር፣ ርእሰመምህር ወይም ተወካይ ጥያቄውን ከደረሰው በኋላ
በሶስት(3) የስራ ቀናት ውስጥ ስብሰባው ማካየድ አለበት።
ስብሰባ: በስብሰባው ወቅት፣ርእሰመምህሩ ወይም ተወካይ ለተማሪው እና ወላጅ/አሳዳጊ/ቤተሰብ የሚከተሉትን እድሎች መስጠት አለባቸው: (a) የስነ ምግባር
ጥሰት በተመለከተ ተማሪው አመለካከቱ እንዲያጋራ እና ማብራርያ እንዲሰጥ፤b) ወደ እገዳ ወይም ማባረር ለመወሰን ምክንያት የሆነ ክስተቶች ውስጥ ተሳታፊ
ከሆኑት ከርእሰ መምህር ወይም ተወካይ እና የትምህርት ቤት ሰራተኛ ጋር መነጋገር; እና (c) ሊሰጡ የሚችሉ ሌሎች የዲሲፕሊን ዓይነቶችን መወያየት::
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የቋንቋ እገዛ: የእንግሊዝኛ ቋንቋ ብቃት ውሱንነት ላላቸው ተማሪዎች እና ወላጆች/አሳዳጊዎች/ቤተሰቦች የቋንቋ እርዳታ ሊያስፈልግ ስለሚችል፣ ስብሰባው
ተማሪው እና ወላጅ/አሳዳጊ/ ቤተሰብ በሚረዱት ቋንቋ የተካሄደ መሆኑን ትምህርት ቤቱ ማረጋገጥ አለበት።

ለትምህርት ቤት ውስጥ እና ለአጭር ጊዜ እገዳዎች የአቤቱታ ሂደት:
መዝገብ መገምገም (WAC 392-400-465)
የአቤቱታ ሂደት: የትምህርት ቤት ውስጥ እና የአጭር ጊዜ እገዳዎች የይግባኝ ሂደት መዝገብ እና ውሳኔ መገምገም ነው። የመዝገብ እና የውሳኔ ግምገማዎች
በገለልተኛ የአቤቱታ ሰሚ ባለስልጣኖች ይካሄዳል።
ይግባኝ መጠየቅ: አንድ ተማሪ ወይም ወላጅ/አሳዳጊ/ቤተሰብ አንድ ትምህርት ቤት በተማሪ ላይ የወሰነዉን የትምህርት ቤት ውስጥ ወይም የአጭር ግዜ እገዳ
በተመለከተ ወደ ዲስትሪክት ዲሲፕሊን አቤቱታ ሰሚ ጽ/ቤት በጽሁፍ በdiscipline@seattleschools.org ወይም በቃል በ206-252-0820 ይግባኝ
ሊጠይቁ ይችላሉ።
ይግባኝ ለመጠየቅ የጊዜ ገደብ: የይግባኝ ጥያቄ ተማሪው ወይም ወላጅ / አሳዳጊ / ቤተሰብ የትምህርት ቤቱ ውስጥ እገዳ ወይም የአጭር ጊዜ እገዳ በጽሑፍ
ከደረሰው ቀን ጀምሮ በአምስት (5) የት / ቤት የስራ ቀናት ውስጥ የይግባኝ ጥያቄው ለዲስትሪክቱ ዲሲፕሊን አቤቱታ ሰሚ ቢሮ መቅረብ አለበት::
ይግባኝ: የዲስትሪክቱ ዲሲፕሊን የይግባኝ ጽሕፈት ቤት የስነምግባር ጥሰት በተመለከተ የተማሪውን አስተያየትና ማብራሪያ በቃል ወይም በጽሁፍ እንዲያጋሩ
ለተማሪው እና ወላጅ /አሳዳጊ /ቤተሰብ እድል መስጠት አለበት።
ይግባኝ ውሳኔ: የዲስትሪክቱ የስነስርዓት ውሳኔ ይግባኝ ሰሚ ጽ/ቤት የይግባኝ ጥያቄው ከደረሰው ከሁለት (2) የትምህርት ቀናት በኋላ የይግባኝ ውሳኔ ጽሑፍ
ለተማሪው እና ለወላጅ/ለአሳዳጊ/ለቤተሰብ በአካል፣በፖስታ ወይም በኢሜል መስጠት አለበት።
የአቤቱታው ውሳኔ ጽሑፍ የሚከተሉትን ማካተት አለበት: (a) እገዳውን የማፅደቅ፣የማሻሻል ወይም የመቀልበስ ውሳኔ፤(b) የእገዳውን የቆይታ ጊዜ እና
ሁኔታዎች፣እገዳው የሚጀምርበት እና የሚያበቃበት ቀን፤ (c) ትምህርት ቤቱ በእገዳው ወቅት ለተማሪው የሚያቀርባቸው የትምህርት አገልግለቶች፤እና (d)
የተማሪው እና የወላጅ/ የአሳዳጊ/የቤተሰብ፣የአቤቱታው ውሳኔ ለመገምገምና እንደገና ለማጤን ወደ የስነስርዓት ይግባኝ ጉባኤ የመጠየቅ መብት፣የት እና ለማን
ጥያቄው እንደሚቀርብ ጨምሮ ማሳወቅያ::
አቤቱታ በመጠባበቅ: ተማሪ ወይም ወላጅ/አሳዳጊ/ቤተሰብ ይግባኝ ከጠየቀ፣ትምህርት ቤቱ ከዚህ በታች በተዘረዘሩት ቅድመ ሁኔታዎች መሰረት በአቤቱታ
ወቅት እገዳው በጊዜያዊነት ሊያስቀጥል ይችላል: (a) ትምህርት ቤቱ ከየመጀመሪያ የተማሪው የመስማት ጊዜ ጀምሮ ወይም አቤቱታውን እስከሚወሰንበት ጊዜ
ድረስ፣ከሁለቱ የቀደመው፣ከአስር ተከታታይ የትምህርት ቀናት ባልበለጠ እገዳው በጊዜያዊነት ሊያስቀጥል ይችላል፤(b) ይግባኝ ከመወሰኑ በፊት ተማሪው
ለጊዜው ከትምህርት ቤት ታግዶ የሚቆይበት ጊዜ በተማሪው እገዳ ላይ ተፈፃሚነት ይኖረዋልየ እና ተማሪው የእገዳ ጊዜ አይራዘምም፤ እና (c) ይግባኝ
ከመወሰኑ በፊት ተማሪው ወደ ት/ቤት ከተመለሰ፣በሚመለስበት ግዜ፣ተማሪው በጊዜያዊ እገዳ ምክንያት ያመለጠው አሳይመንቶች እና ፈተናዎች እንዲያካክስ
ትምህርት ቤቱ ዕድል መስጠት አለበት።
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የረጅም ጊዜ እገዳ እና የማባረር የይግባኝ ሂደት:
ይግባኝ መሰማት (WAC 392-400-465)
የይግባኝ ሰሚ: የረጅም ጊዜ እገዳ እና የመባረር የይግባኝ ሂደት የይግባኝ ሰሚ እና ውሳኔ ነው።
ይግባኝ ስለመጠየቅ: አንድ ተማሪ ወይም ወላጅ/አሳዳጊ አንድ ትምህርት ቤት በተማሪ ላይ የወሰነዉን የረጅም ጊዜ እገዳ ወይም የከትምህርት መባረር በተመለከተ
ወደ ዲስትሪክት ዲሲፕሊን አቤቱታ ሰሚ ጽ/ቤት በጽሁፍ በdiscipline@seattleschools.org ወይም በቃል በ206-252-0820 ይግባኝ ሊጠይቁ
ይችላሉ።
ይግባኝ ለመጠየቅ የጊዜ ገደብ: የይግባኝ ጥያቄ ተማሪው ወይም ወላጅ / አሳዳጊ / ቤተሰብ የረጅም ጊዜ እገዳ ወይም የከትምህርት መባረር ከትምህርት ቤት
በጽሑፍ ከደረሰው ቀን ጀምሮ በአምስት (5) የት / ቤት የስራ ቀናት ውስጥ የይግባኝ ጥያቄው ለዲስትሪክቱ ዲሲፕሊን አቤቱታ ሰሚ ቢሮ መቅረብ አለበት::
የጽሑፍ ማስታወቂያ: ተማሪ እና ወላጅ/አሳዳጊ/ ቤተሰብ ካልተስማሙ በስተቀር፣የይግባኝ ጥያቄውን ከተቀበለ በኋላ በአንድበ(1) ትምህርት ቤት የስራ ቀን
ውስጥ፣የዲስትሪክቱ የስነስርዓት ውሳኔ ይግባኝ ሰሚ ጽ/ ቤት ለተማሪው እና ለወላጅ/ ለአሳዳጊ/ ለቤተሰብ የሚከተሉትን ያካተተ የጽሑፍ ማስታወቅያ
በአካል፣በፖስታ ወይም በኢሜል መላክ አለበት። (a) ይግባኙ የሚሰማበት ጊዜ፣ቀን እና ቦታ፤(b) ይግባኙን የሚመራው የአቤቱታ ሰሚ ባለስልጣን ስም፤
(c) ይግባኝ ከመሰማቱ በፊት የተማሪው እና የወላጅ /የአሳዳጊ/ የቤተሰብ፣የተማሪውን የትምህርት ሰነዶችን የመመርመር መብት፤(d) ተማሪው እና ወላጅ
/አሳዳጊ/ቤተሰብ የይግባኝ ችሎቱ ከመድረሱ በፊት፣የትኛውም ዶክመንተሪ ወይም አካላዊ ማስረጃ እና ትምህርት ቤቱ ጉዳዩ በሚሰማበት ጊዜ
የሚያቀርባቸው ማንኛውንም የምስክሮች ዝርዝር የመመርመር መብት፤(e) ይግባኝ በሚሰማበት ጊዜ የተማሪ እና የወላጅ/ የአሳዳጊ/ የቤተሰብ መብቶች
(f) ይግባኙ ከመሰማቱ በፊት ትምህርት ቤቱ እንደገና የመመለሻ ስብሰባ የሚያቀርብ ከሆነ::
ተማሪ እንደገና መመለስ: ተማሪ እንደገና መመለስ ይግባኙ ከመሰማቱ በፊት፣ተማሪ፣ወላጅ/አሳዳጊ/ቤተሰብ፣እና ትምህርት ቤት እንደገና የመመለሻ ስብሰባ
ማካሄድ እና የእንደገና የመመለሻ እቅድ ማዘጋጀት አለባቸው።ተማሪው፣ወላጅ/አሳዳጊ/ቤተሰብ እና ትም/ ቤት በድጋሚ የመመልስ ሂደት ላይ እያሉ
ይግባኙ የሚሰማበት ጊዜ ወደ ሌላ ጊዜ ለማስተላለፍ ሊስማሙ ይችላሉ።ተማሪው እና ወላጅ /አሳዳጊ/ቤተሰብ ካልተስማሙ በስተቀር፣ርእሰመምህር
ወይም ተወካይ ጥያቄውን ከደረሰው በኋላ በሶስት(3) የስራ ቀናት ውስጥ ስብሰባው ማካየድ አለበት።
ይግባኝ ለመስማት የተወሰነ የጊዜ ገደብ: ተማሪው እና ወላጅ /አሳዳጊ/ቤተሰብ ካልተስማሙ በስተቀር፣የዲስትሪክቱ ዲሲፕሊን ይግባኝ ጽ/ ቤት የይግባኝ
ጥያቄውን ከተቀበለ በኋላ በሶስት(3) የስራ ቀናት ውስጥ ድስትሪክቱ ይግባኙ ማሰማት አለበት።
አቤቱታ በመጠባበቅ: ተማሪ ወይም ወላጅ/አሳዳጊ/ቤተሰብ ይግባኝ ከጠየቀ፣ትምህርት ቤቱ ከዚህ በታች በተዘረዘሩት ቅድመ ሁኔታዎች መሰረት
በአቤቱታ ወቅት እገዳው ወይም ጠቅላላ መባረሩ በጊዜያዊነት ሊያስቀጥል ይችላል: (a) ትምህርት ቤቱ ከየመጀመሪያ የተማሪው የመስማት ጊዜ ጀምሮ
ወይም አቤቱታውን እስከሚወሰንበት ጊዜ ድረስ፣ከሁለቱ የቀደመው፣ከአስር ተከታታይ የትምህርት ቀናት ባልበለጠ እገዳው ወይም ጠቅላላ መባረሩ
በጊዜያዊነት ሊያስቀጥል ይችላል፤ (b) ይግባኝ ከመወሰኑ በፊት ተማሪው ለጊዜው ከትምህርት ቤት ታግዶ የሚቆይበት ጊዜ በተማሪው እገዳ ላይ
ተፈፃሚነት ይኖረዋልየ እና ተማሪው የእገዳ ጊዜ አይራዘምም; እና (c) ይግባኝ ከመወሰኑ በፊት ተማሪው ወደ ት/ቤት ከተመለሰ፣በሚመለስበት ግዜ፣
ተማሪው በጊዜያዊ እገዳ ምክንያት ያመለጠው አሳይመንቶች እና ፈተናዎች እንዲያካክስ ትምህርት ቤቱ ዕድል መስጠት አለበት።

በአስቸኳይ ሁኔታ መባረር የይግባኝ ሂደት:
ይግባኝ መሰማት WAC 392-400-525)
የይግባኝ ሂደት: በአስቸኳይ ሁኔታ መባረር የይግባኝ ሂደት የይግባኝ ሰሚ እና ውሳኔ ነው።
ይግባኝ ስለመጠየቅ: አንድ ተማሪ ወይም ወላጅ/አሳዳጊ አንድ ትምህርት ቤት በተማሪ ላይ የወሰነዉን በአስቸኳይ ሁኔታ መባረር በተመለከተ ወደ ዲስትሪክት
ዲሲፕሊን አቤቱታ ሰሚ ጽ/ቤት በጽሁፍ በ discipline@seattleschools.org ወይም በቃል በ 206-252-0820 ይግባኝ ሊጠይቁ ይችላሉ።
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ይግባኝ ለመጠየቅ የጊዜ ወሰን: የይግባኝ ጥያቄ ተማሪው ወይም ወላጅ / አሳዳጊ በአስቸኳይ ሁኔታ መባረር ከትምህርት ቤት በጽሑፍ ከደረሰው ቀን
ጀምሮ በሶስት (3) የት / ቤት የስራ ቀናት ውስጥ የይግባኝ ጥያቄው ለዲስትሪክቱ ዲሲፕሊን አቤቱታ ሰሚ ቢሮ መቅረብ አለበት::
ይግባኝ ለመስማት የተወሰነ የጊዜ ገደብ: ዲስትሪክቱ በተቻለ ፍጥነት ይግባኙ ማየት አለበት፣ሆኖም ግን ተማሪ ወይም ወላጅ /አሳዳጊ /ቤተሰብ
ካልተስማሙ በስተቀር፣የድስትሪክቱ ዲሲፕሊን አቤቱታ ሰሚ ጽህፈት ቤት የይግባኝ ጥያቄውን ከቀረበበት ቀን በኋላ ከሁለት (2) የትምህርት ቀናት
መብለጥ የለበትም።

የይግባኝ ሰሚ አሰራር ሂደት (WAC 392-400-465 and 525)
የይግባኝ ሰሚ ሊቀመንበር: የትምህርት ቤት ቦርድ ለረጅም ጊዜ እገዳ፣ማስወጣት፣እና የአስቸኳይ ሁኔታ ተማሪዎችን ከትምህርት ቤት ማባረር የትምህርት
ቤቱን ውሳኔዎች ለመስማት እና ውሳኔዎችን ለመወሰን ገለልተኛ የይግባኝ ሰሚ ባለሞያዎች ይመድባል።የአቤቱታ ሰሚ ባለ ሥልጣናት በተማሪው የባህሪ
ጥሰት ውስጥ ተሳታፊ አይሆኑም ወይም በረጅም ጊዜ እገዳ፣በማስወጣት፣ወይም በአስቸኳይ ተማሪውን ከትምህርት ቤት በማባረር ውሳኔ ተሳታፊ
አይሆኑም።እና ስለ WAC 392-400 እና የዲስትሪክቱ የሥነ ምግባር ፖሊሲዎች እና ሂደቶች እውቀት ሊኖራቸው ይገባል።
ማስረጃ እና ምስክሮች: በተጠየቁ ጊዜ ተማሪው፣ወላጅ፣አሳዳጊ፣ቤተሰብ እና ትምህርት ቤት በአቤቱታው ችሎት ላይ የሚቀርቡ ማንኛቸውም ዓይነት ዶክመንተሪ
ወይም የአካላዊ ማስረጃዎችን እና የምስክር ዝርዝሮቾ መመርመር ይችላል።ተማሪው፣ወላጅ/ አሳዳጊ/ቤተሰብ እና ትም /ቤት በተቻለ መጠን መረጃ መስጠት
አለባቸው፣ግን ይግባኙ ከመሰማቱ በፊት ያለው የትምህርት ቤት የስራ ቀን ማብቅያ በኋላ መሆን የለበትም።
ከጠየቁ፣ ተማሪ እና ወላጅ/አሳዳጊ /ቤተሰብ፣የተማሪን የትምህርት መረጃዎች መመልከት ይችላሉ።ትምህርት ቤቱ ሬኮርዶችን በተቻለ መጠን በተቻለ
ፍጥነት እንዲገኝ ማድረግ አለበት፣ሆኖም ግን ይግባኙ ከመሰማቱ በፊት ያለው የትምህርት ቤት የስራ ቀን ማብቅያ በኋላ መሆን የለበትም።
አንድ ተማሪ ወይም የት/ቤት ሰራተኛ ምስክር በይግባኝ መስማስት ግዜ መገኘት ካልቻለ ወይም ካልተገኘ፣ትምህርት ቤቱ የሚከተሉትን አረጋግጦ ከሆነ
የአቤቱታ ሰሚ ባለሞያ ምስክሮች አለምገኘታቻው ሊቀበለው ይችላል: (a) ትምህርት ቤቱ ምስክሮችን ለማቅረብ አስፈላጊውን ጥረት አድርጎ ከሆነ፣እና
(b) የምስክሩ አለመቅረብ የበቀል እርምጃን በመፍራት ወይም ሌላ አስገዳጅ ምክንያት ከሆነ::
የተማሪ እና የወላጅ / የአሳዳጊ መብቶች: ይግባኙ በሚሰማበት ወቅት፣ተማሪ እና ወላጅ /አሳዳጊ / ቤተሰብ የሚከተሉትን መብቶች የመጠቀም መብት
አላቸው: (a) ህጋዊ አማካሪ የመወከል፤(b) ምስክሮችን የመጠየቅ፤(c) የተማሪውን አመለካከት እና የስነ ምግባር ጥሰት በተመለከቱ ሓሳባችው
የመግለፅ፣እና (d) ተዛማጅ ዶክመንት፣አካላዊ ወይም ምስክራዊ ማስረጃዎችን ማቅረብ።
ይግባኝ ሲሰማ መቅዳት: የይግባኙ ችሎት በማንዋል፣በኤሌክትሮኒክ ወይም በሌላ ዓይነት የመቅጃ መሳርያ መመዝገዝ አለበት።ድስትሪክቱ የተጠየቀውን
ቅጂ ለተማሪው ወይም ለወላጅ / ለአሳዳጊ / ቤተሰብ ማቅረብ አለበት::
የከትምህርት ቤት መታገድ እና ከትምህርት ቤት መባረር የይግባኝ ውሳኔ:የይግባኝ ሰሚ ባለስልጣኑ የጽሑፍ አቤቱታውን መሰረት በማድረግ በይግባኙ ውስጥ
በሚቀርቡት ማስረጃዎች ላይ ብቻ ይወስናል።
ድስትሪክቱ፣ይግባኙ ከተሰማ በኋላ የይግባኝ ውሳኔ በጽሑፍ በሦስት (3) የት/ቤት የስራ ቀናት ውስጥ ለተማሪው እና ለወላጅ /ለአሳዳጊ/ለቤተሰብ
በአካል፣በፖስታ ወይም በኢሜል መስጠት አለበት።
የይግባኝ የፅሁፍ ውሳኔ የሚከተሉትን ማካተት አለበት: (a) የተገኙ ሃቆች፤(b የተማሪው ስነ ምግባር የዲስትሪክቱን የሥርዓት ፖሊሲዎች እና ደንቦች
ጥሰትን በተመለከተ የተወስነ ውሳኔ፣የስነምግባር ጥሰቶች ለእገዳ፣ለጠቅላላ መባረር እና ለየእገዳው ጊዜ ርዝማኔ ምክንያታዊ መሆናቸውን እና፣እገዳው
ወይም ጠቅላላ መባረር የፀደቀ፣የተሻሻለ ወይም የተወገደ መሆኑን፤(c) እገዳ ወይም ጠቅላላ መባረር የሚቆይበትን ጊዜ እና ሁኔታ፣እገዳው ወይም ጠቅላላ
መባረር የሚጀምርበት እና የሚያበቃበት ቀን ጭምር፤

32

(d) የተማሪ እና የወላጅ/አሳዳጊ/ቤተሰብ የስነስርዓት የይግባኝ ውሳኔውን ለመከለስ እና እንደገና እንዲታይ ለማድረግ ወደ የስነስርዓት ይግባኝ ጉባኤ
የመጠየቅ መብት እንዳላችው ማስታወቅያ እና፤ይግባኙ ወዴት እና ለማን ማቅረብ እንዳለበት ጨምሮ፤ እና (e )ለረጅም ግዜ የመታገድ እና የመባረር
የመልሶ መግብያ ስብሰባ ላይ የመሳተፍ እድል ማሳወቅያ እና፣እንደገና የመልሶ መግብያ ስብሰባ የጊዜ ሰሌዳ የሚያስተባብር ሰው የመገኛ እድራሻ::
የአስቸኳይ ጊዜ መባረር ይግባኝ ውሳኔ: የይግባኝ ሰሚ ባለስልጣን የጽሑፍ አቤቱታውን መሰረት ያደረገ እና በይግባኙ ውስጥ በሚቀርቡት ማስረጃዎች ላይ ብቻ
የተወሰነ ይሆናል።
ድስትሪክቱ ይግባኙ ከተፈጸመ በኋላ በአንድ (1) የትምህርት ቤት የስራ ቀን ውስጥ የይግባኙ የፅሁፍ ውሳኔ ለተማሪው እና ለወላጅ /ለአሳዳጊ /ለቤተሰብ
በአካል፣ በፖስታ ወይም በኢሜል ማቅረብ አለበት።
የይግባኙ ውሳኔ ፅሁፍ የሚከተሉትን ማካተት አለበት: (a) የተገኙ እውነታዎች፤ (b) የተማሪው መገኘት ለሌሎች ተማሪዎች ወይም ለትምህርት ቤት
ሰራተኞች ፈጣን እና ቀጣይ አደጋን የሚያመጣ እና በትምህርት ሂደት ቁሳዊ እና መጠነ ሰፊ የሆነ ፈጣን እና ቀጣይነት ያለው ስጋት የሚያመጣ እንደሆነ ወይም
እንዳልሆነ የተወሰነ ውሳኔ፤ እና (c) ዲስትሪክቱ የድንገተኛ ጊዜውን ማባረር በዛው የሚያበቃው ከሆነ ወይም የድንገተኛ ጊዜውን ማባረር ወደ ማገድ ወይም
ማባረር የሚቀይረው ከሆነ።ዲስትሪክቱ የአስቸኳይ መባረር ወደ እገዳ ወይም ጠቅላላ መባረር ሲቀይር፣ዲስትሪክቱ ለተማሪው እና ለወላጅ /ለአሳዳጊ/ለቤተሰብ
ማሳወቅያ እና ተገቢው ሂደት ማቅረብ አለበት፤እና (d) የተማሪ እና የወላጅ/አሳዳጊ/ቤተሰብ የስነስርዓት የይግባኝ ውሳኔውን ለመከለስ እና እንደገና እንዲታይ
ለማድረግ ወደ የስነስርዓት ይግባኝ ጉባኤ የመጠየቅ መብት እንዳላችው ማስታወቅያ እና፤ይግባኙ ወዴት እና ለማን ማቅረብ እንዳለበት ጨምሮ::

የቋንቋ እርዳታ (WAC 392-400-465 and 525)
የእንግሊዝኛ ቋንቋ ብቃት ውሱንነት ላላቸው ተማሪዎች እና ወላጆች/አሳዳጊዎች/ቤተሰቦች የቋንቋ እርዳታ ሊያስፈልግ ስለሚችል፣ማንኛውም የዲስትሪክቱ
ይግባኝ ማሳሰቢያዎች፣ሂደቶች እና ውሳኔዎች ተማሪው እና ወላጅ/አሳዳጊ/ ቤተሰብ በሚረዱት ቋንቋ የቀረቡ መሆናቸውን ትምህርት ቤቱ ማረጋገጥ አለበት።

IX.

የትምህርት ቦርድ ይግባኝ መብቶች
የስነስርዓት ይግባኝ ጉባኤ (WAC 392-400-470, 475, 480 and 530)
የስነስርዓት ይግባኝ ጉባኤ(DAC): የት/ቤት ውስጥ እገዳ፣የአጭር ጊዜ እገዳ፣ የረጅም ጊዜ እገዳ፣ከትምህርት ቤት መባረር እና ለድንገተኛ ጊዜ መባረር
የዲስትሪክቱን የይግባኝ ውሳኔዎች እንደገና ለመገምገም እና እንደገና ለማጤን የትምህርት ቤት ቦርድ የስነስርዓት ይግባኝ ጉባኤ ይመድባል።ከመደበኛ ትምህርት
ውጭ የሆኑ እንቅስቃሴዎች ማግለለን ጨምሮ፣ከመማሪያ ክፍሎች ማግለል እና ሌሎች የስነ ስርዓት ዓይነቶችን በ DAC ለመገምገም ብቁ አይደሉም።
DAC በቋሚ በትምህርት ቤት ቦርድ የተሾሙ ቢያንስ ሶስት ሰዎችን ማካተት አለበት።ሁሉም የ DAC አባላት ስለ WAC 392-400 እና ስለ
ዲስትሪክቱ የሥነ-ምግባር ፖሊሲዎች እና ሂደቶች እውቀት ያላቸው መሆን አለባቸው::
የ DAC ውሳኔዎች በባህርይ ጥሰት፣ተማሪን ከትምህርት ቤት በማገድ፣በማባረር፣ወይም በአስቸኳይ ሁኔታ በማባረር ውሳኔ፣እና በዲስትሪክቱ የይግባኝ ውሳኔ
ያልተሳተፉ የ DAC አባላት ብቻ ሊፈፀም ይችላል።
በ DAC እንዲታይ መጠየቅ: ተማሪ ወይም ወላጅ /አሳዳጊ/ቤተሰብ የድስትሪክቱ የይግባኝ ውሳኔን እና/ወይም የተማሪው ከትምህርት ቤት ማባረር
የማራዘም ውሳኔ እንደገና እንዲታይ እና እንዲገመገም ወደ DAC ጥያቄ ማቅረብ ይችላሉ።የ DAC ጥያቄ በቃል በስልክ ቁጥር 206-252-0820 ወይም
በጽሁፍ በ discipline@seattleschools.org ለዲሲፕሊን ይግባኝ ጽ / ቤት ሊቀርብ ይችላል።
የ DAC የግምገማ ሂደት: የዲስትሪክቱን የይግባኝ ውሳኔ እና/ወይም ተማሪን ከትምህርት ቤት የማባረር ውሳኔን እንደገና ለማየት፣DAC ከየስነምግባሩ
ጥሰት ጋር የተያያዙ ሁሉም ዶክመንቶች እና አካላዊ ማስረጃዎች፣ ከዲስትሪክቱ ይግባኝ ማንኛውም መዝገቦች፣ አግባብነት ያለው የስቴት ህግ፣እና
የዲስትሪክቱ ዲሲፕሊን ፖሊሲዎች እና ሂደቶች ግምት ውስጥ ማስገባት አለበት።
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ተጨማሪ መረጃዎችን ለማሰባሰብ እና ተጨማሪ ክርክሮችን ለመስማት DAC ከተማሪው ወይም ወላጅ/አሳዳጊ/ቤተሰብ፣ርእሰ መምህር፣ምስክሮች ወይም
የትምህርት ቤት ሰራተኞች ጋር ይገናኛል።የልዩ ፍላጎት ትምህርት፣ክፍል 504፣እና የእንግሊዝኛ ቋንቋ ኣገልግሎት የሚያገኙ ተማሪዎች ስለአካል ጉዳታቸው፣
ስለ ማመቻቸቶች፣እና /ወይም ስለ ቋንቋቸው /ባህላቸው እውቀት ያለው ለ DAC ሊያቀርብ የሚችል አካል የማግኘት መብት አላቸው።
የቋንቋ እርዳታ: የእንግሊዝኛ ቋንቋ ብቃት ውሱንነት ላላቸው ተማሪዎች እና ወላጆች/አሳዳጊዎች/ቤተሰቦች የቋንቋ እርዳታ ሊያስፈልግ ስለሚችል፣
ማንኛውም ሂደቶች እና ውሳኔዎች ተማሪው እና ወላጅ/አሳዳጊ/ ቤተሰብ በሚረዱት ቋንቋ የቀረቡ መሆናቸውን DAC ማረጋገጥ አለበት።

የ DAC የእገዳ እና የማባረር ግምገማ (WAC 392-400-470)
የ DAC ግምገማ ለመጠየቅ የጊዜ ገደብ: ዲስትሪክቱ ለተማሪው እና ለወላጅ /ለአሳዳጊ/ለቤተሰብ የጽሁፍ ውሳኔ ከሰጠበት ቀን ጀምሮ በአስር(10)
የትምህርት ቤት የስራ ቀናት ውስጥ ተማሪ ወይም ወላጅ/አሳዳጊ/ቤተሰብ የዲስትሪክቱን የይግባኝ ውሳኔ እንደገና እንዲገመግም እና እንዲጤን ጥያቄያቸው ለ
DAC ማቅረብ አለባቸው።
የ DAC ውሳኔ: DAC ውሳኔው እንደገና እንዲታይ እና እንዲገመገም ጥያቄ ከቀረበለት በኋላ በአስር (10) የት /ቤት የስራ ቀናት ውስጥ ለተማሪው እና
ለወላጅ/ለአሳዳጊ/ ለቤተሰብ በአካል፣በፖስታ፣ወይም በኢሜል የፅሁፍ ውሳኔውን መስጠት አለበት።
የ DAC የጽሑፍ ውሳኔ የሚከተሉትን ማሳየት አለበት: (a) DAC ከትምህርት ቤት የማገድ ወይም የመባረር ውሳኔ ያፀደቀው፣ያሻሻለው፣ወይም ውድቅ
ያረገው መሆኑን፤(b) እገዳው ወይም ጠቅላላ መባረር የሚጀምርበት እና የሚያበቃበት ቀን ጨምሮ፤እገዳው ወይም ጠቅላላ መባረር የሚቆይበትን ጊዜ እና
ሁኔታ፣እና (c) ለረጅም ጊዜ እገዳ ወይም መባረር፣እንደገና የመመለሻ ስብሰባ ላይ የመሳተፍ እድል ማሳወቅያ::

ከትምህርት ቤት የመባረር ጊዜ ማራዘም ውሳኔ በ DAC እንዲታይ ይግባኝ መጠየቅ (WAC 392-400-480)
የ DAC ግምገማ ለመጠየቅ የጊዜ ገደብ: የድስትሪክቱ የበላይ አለቃ ወይም ተወካይለተማሪው እና ለወላጅ /ለአሳዳጊ/ለቤተሰብ የጽሁፍ ውሳኔ ከሰጠበት
ቀን ጀምሮ በአስር(10) የትምህርት ቤት የስራ ቀናት ውስጥ ተማሪ ወይም ወላጅ/አሳዳጊ/ቤተሰብ የዲስትሪክቱን የይግባኝ ውሳኔ እንደገና እንዲገመግም እና
እንዲጤን ጥያቄያቸው ለ DAC ማቅረብ አለባቸው።
የ DAC ውሳኔ: DAC ውሳኔው እንደገና እንዲታይ እና እንዲገመገም ጥያቄ ከቀረበለት በኋላ በአስር (10) የት /ቤት የስራ ቀናት ውስጥ ለተማሪው እና
ለወላጅ/ለአሳዳጊ/ ለቤተሰብ በአካል፣በፖስታ፣ወይም በኢሜል የፅሁፍ ውሳኔውን መስጠት አለበት።
የ DAC የጽሑፍ ውሳኔ የሚከተሉትን ማሳየት አለበት:የዲስትሪክቱ ከትምህርት ቤት የመባረር ግዜ መራዘም ውሳኔ ያፀደቀው፣ያሻሻለው፣ወይም ውድቅ
ያደረገው መሆኑን፤እና (b) ተማሪው ከትምህርት ቤት ውጭ የሚሆንበት የመጨረሻው ቀን::
ማንኛውም የተማሪን የመባረር ማራዘም ከአንድ የአካዳሚክ ተርም ርዝማኔ ማለፍ የለበትም።

በአስቸኳይ ሁኔታ መባረር ውሳኔ በ DAC እንዲታይ ይግባኝ መጠየቅ (WAC 392-400-530)
የ DAC ግምገማ ለመጠየቅ የጊዜ ገደብ: የድስትሪክቱ የበላይ አለቃ ወይም ተወካይለተማሪው እና ለወላጅ /ለአሳዳጊ/ለቤተሰብ የጽሁፍ ውሳኔ ከሰጠበት
ቀን ጀምሮ በአምስት (5) የትምህርት ቤት የስራ ቀናት ውስጥ ተማሪ ወይም ወላጅ/አሳዳጊ/ቤተሰብ የዲስትሪክቱን የይግባኝ ውሳኔ እንደገና እንዲገመግም
እና እንዲጤን ጥያቄያቸው ለ DAC ማቅረብ አለባቸው።
የ DAC ውሳኔ: DAC ውሳኔው እንደገና እንዲታይ እና እንዲገመገም ጥያቄ ከቀረበለት በኋላ በአምስት (5) የት /ቤት የስራ ቀናት ውስጥ ለተማሪው እና
ለወላጅ/ለአሳዳጊ/ ለቤተሰብ በአካል፣በፖስታ፣ወይም በኢሜል የፅሁፍ ውሳኔውን መስጠት አለበት።
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የ DAC የጽሑፍ ውሳኔ የሚከተሉትን ማሳየት አለበት: (a) የተማሪው መገኘት ለተማሪዎች ወይም ለትምህርት ቤት ሰራተኞች ፈጣን እና ቀጣይ አደጋን
የሚያስከትል ከሆነ ወይም ለጊዜው እና ቀጣይነት ባለው መልኩ የትምህርት ሂደቱን የሚረብሽ ከሆነ፣DAC የዲስትሪክቱን ውሳኔ ያፀናው ወይም የሻረው
ከሆነ፤እና (b) የኣስቸኳይ ሁኔታ መባረር ያላበቃ ወይም ተለወጠ ከሆነ፣ትም/ ቤት የኣስቸኳይ ሁኔታ መባረርን የሚያስቆመው ወይም ወደ እገዳ ወይም ወደ
ጠቅላላ መባረር የሚለውጠው ከሆነ፣ትምህርት ቤቱ ለትምህርት ቤቱ እና ወላጅ / ለአሳዳጊ / ቤተሰብ ማስታወቂያ እና ሂደቶች / ቅደም ተከተሎች መስጠት
አለበት::

X. በእገዳ፣ በመባረር ወይም በአስቸኳይ መባረር ጊዜ የትምህርት አገልግሎቶች
የትምህርት አገልግሎቶች (WAC 392-400-610)
የትምህርት አገልግሎቶች: አንድ ትምህርት ቤት በስነምግባር ጥሰቶችን ምክንያት የአንድን ተማሪ የትምህርት አገልግሎት ሊያግድ አይችልም።
አንድ ተማሪ ከትምህት ቤት በታገደበት፣በተባረረበት ወይም በድንገተኛ ሁኔታ በተባረረበት ግዜ ትምህርት ቤቱ ለተማሪው የትምህርት ዕድል እንዲያገኝ
እድል መስጠት አለበት።የትምህርት አገልግሎቶች ለተማሪው የሚከተሉትን እንዲያከናውኑ የሚያስችሉ መሆን ይገባል: (a) በአጠቃላይ የትምህርት
ስርዓተ ትምህርት ላይ መሳተፉቸውን የሚያስቀጥሉ፤(b) በዲስትሪክቱ ውስጥ የተዘጋጁ የትምህርት ደረጃዎችን የሚያሟሉ፤እና (c) የትምህርት
ዓይነት፣የክፍል ደረጃ፣እና የምረቃ መስፈርቶች እንዲያጠናቅቁ::
አንድ ተማሪ የትምህርት አገልግሎቶች እንዲያገኝ እድል በመስጠት፣ትምህርት ቤቱ የሚከተሉትን ግምት ውስጥ ማስገባት አለበት: (a) የተማሪው፣
የወላጅ/የአሳዳጊ/የቤተሰብ፣እና የተማሪውን አስተማሪ ትርጉም ያለው ግብዓት፤(b) የእንግሊዝኛ ቋንቋ ማጎልበቻ አገልግሎቶች፣የልዩ ትምህርት አገልግሎቶች፣
ማስተካከያዎች፣እና በክፍል 504 ውስጥ ያሉ ተዛማጅ አገልግሎቶች ወይም የተማሪን የትምህርት ክንውን ለመደገፍ የተዘጋጁ ተጨማሪ አገልግሎቶችን
ጨምሮ የተማሪው መደበኛ የትምህርት አገልግሎቶች፤ እና (c) ተማሪው በትምህርት አገልግሎቶች ውስጥ ሙሉ በሙሉ እንዲሳተፍ የሚያስፈልገውን
ማንኛውንም የቴክኖሎጂ፣የመጓጓዣ፣ወይም ፀጋዎች ማግኘት::
አንድ ትምህርት ቤት የተለያዩ አማራጮች (አማራጭ አቀማመጥ )በመጠቀም ወይም እገዳው፣መባረር፣ወይም በአሽኳይ ሁኔታ መባረር ደረጃ በደረጃ በማሻሻል
ለተማሪው የትምህርት አገልግሎቶች ሊያቀርብ ይችላል።አማራጭ አቀማመጥ ያለምንም መድለዎ ተማሪዎች ከሚወስዱት መደበኛ የትምህርት አገልግለቶች
ተመጣጣኝ፣ፍትሃዊ፣እና አግባብ ያለው መሆን አለበት:: አማራጭ አቀማመጥ፣አማራጭ ሁለት ትምህርት ቤቶች፣አንድ ለአንድ ትምህርት(ቲቶሪንግ) እና
የመስመር ላይ ትምህርትን ያካትታል።
እስከ አምስት(5) ተከታታይ የትምህርት ቀናት ማግለል: ለኣምስት ተከታታይ የትምህርት ቀናት አንድ ተማሪ ከትምህርት ቤት ሲታገድ ወይም በአስቸኳ
ሁኔታ ሲባረር፣አንድ ትምህርት ቤት ቢያንስ የሚከተሉትን ማቅረብ አለበት: (a) ከሁሉም የተማሪ መደበኛ ትምህርት ዓይነቶች እና ክፍሎች
ማንኛውንም የተመደቡ አሳይመንቶች ጨምሮ፣የትምህርት ስራዎች፤(b)ተማሪው የሁሉም መደበኛ ተማሪዎች የትምህርት ዓይነቶች ወይም ክፍሎች፣
ወቅታዊ አሳይመንቶች እና ኮርሶች እንዲሠራ ለማድረግ ድጋፍ መስጠት የሚችሉ የትምህርት ቤት ሰራተኞች እንዲያገኝ ማድረግ፤እና (c) ተማሪው
በእገዳው ጊዜ ወይም በኣስቸኳይ ሁኔታ መባረር ላይ ያመለጡ አሳይመንቶች እና ፈተናዎች ለማካካስ እድል መስጠት::
ከስድስት እስከ አስር(10) ተከታታይ የትምህርት ቀናት ማግለል: ከስድስት እስከ አስር ተከታታይ የትምህርት ቀናት አንድ ተማሪ ከትምህርት ቤት ሲታገድ
ወይም በአስቸኳ ሁኔታ ሲባረር፣አንድ ትምህርት ቤት ቢያንስ የሚከተሉትን ማቅረብ አለበት:( a) ከሁሉም የተማሪ መደበኛ ትምህርት ዓይነቶች እና
ክፍሎች ማንኛውንም የተመደቡ አሳይመንቶች ጨምሮ፣የትምህርት ስራዎች፤(b)ተማሪው የሁሉም መደበኛ ተማሪዎች የትምህርት ዓይነቶች ወይም
ክፍሎች፣ ወቅታዊ አሳይመንቶች እና ኮርሶች እንዲሠራ ለማድረግ ድጋፍ መስጠት የሚችሉ የትምህርት ቤት ሰራተኞች እንዲያገኝ ማድረግ፤እና:: የትምህርት
ቤት ሰራተኞች እገዳው ወይም በአስቸኳይ መባረር ከተከሰተ በሦስት የትምህርት ቀናት ውስጥ ተማሪውን ወይም ወላጅ/ አሳዳጊዎችን /ቤተሰቦችን
ለመገናኘት የተቻለውን ያህል ጥረት ማድረግ አለባቸው።እና የእገዳው ጊዜ ወይም የኣስቸኳይ ሁኔታ መባረር እስኪያበቃ ድረስ በየጊዜው መግናኘት
አለባችው::
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(i) ተማሪው በመደበኛ ሥራው እንዲቀጥል እና የሁሉም ተማሪዎች መደበኛ ትምህርቶች ወይም ክፍሎች ኮርስ እንዲሠራ በሚፈቅድ መሰረት በየግዜው
ከተማሪው እና ከየተማሪው አስተማሪ (ዎች)ማስተባበር; እና (ii) የተማሪው የትምህርት እድገት በተመለከተ ከተማሪ፣ከወላጅ /ከአሳዳጊ/ከቤተሰብ፣ እና
ከየተማሪው መምህር(መምህራን)መገናኘት፤ እና (c) በእገዳው ወይም በኣስቸኳይ ሁኔታ መባረር ጊዜ ያመለጡ አሳይመንቶች እና ፈተናዎችን ለማካካስ
እድል ይሰጣል።
ከአስር በላይ ተከታታይ የትምህርት ቀናት ማግለል: For a student subject ከአስር ተከታታይ የትምህርት ቀናት በላይ ከትምህርት ቤት የታገደ ወይም
የተባረረ ተማሪው፣ ትምህርት ቤት በ WAC 392-121-107 መሰረት የትምህርት አገልግሎት መስጠት አለበት::

አስፈላጊ ማስታወቅያ (WAC 392-400-610)
የጽሑፍ ማስታወቂያ: እገዳ፣መባረር፣ወይም በአስቸኳይ ሁኔታ መባረር ከተወሰነ በኋላ በተቻለ መጠን በአስችኳይ ትምህርት ቤቱ በዲስትሪክቱ የሚሰጡ
የትምህርት አገልግሎቶች ለተማሪው እና ለወላጅ /ለአሳዳጊ/ቤተሰብ በጽሁፍ ማሳወቅ አለበት።ትምህርት ቤቱ የጽሑፍ ማስታወቅያ በአካል፣በፖስታ፣ወይም
በኢሜይል ማቅረብ አለበት::ማስታወቅያው የሚከተሉትን ማካተት አለበት: (a) የሚቀርበው የትምህርት አገልግሎቶች መግለጫ፤እና (b) ተማሪው በአሁን
ጊዜ በምደባ እና በተሰየመ ትምህርት ላይ እንዲቆይ ድጋፍ የሚሰጥ የትምህርት ቤት ሰራተኛ ስም እና መገናኛ መረጃ።
የቋንቋ እርዳታ: የእንግሊዝኛ ቋንቋ ብቃት ውሱንነት ላላቸው ተማሪዎች እና ወላጆች/አሳዳጊዎች/ቤተሰቦች የቋንቋ እርዳታ ሊያስፈልግ ስለሚችል፣
ለትምህርት አገልግሎቶች አስፈላጊ ማስታወቅያዎች እና መገናኛዎች ተማሪው እና ወላጅ/አሳዳጊ/ ቤተሰብ በሚረዱት ቋንቋ የቀረቡ መሆናቸውን
ትምህርት ቤቱ ማረጋገጥ አለበት።

XI.

ከረጅም ግዜ እገዳ እና ጠቅላላ መባረር በኋላ ተማሪዎች እንደገና መመለስ
የመመለሻ ስብሰባ (WAC 392-400-710)
ትምህርት ቤቱ ከተማሪው እና ወላጅ /አሳዳጊ/ቤተሰብ ጋር ለተማሪው እንደገና የመመለስ እቅድ ለመወያየት እንደገና የመመለሻ ስብሰባ ማካሄድ አለበት።
እንደገና የመመለሻ ስብሰባ ከመጀመራቸው በፊት፣ትምህርት ቤት ከተማሪው እና ወላጅ /አሳዳጊ/ ቤተሰብ ጋር የስብሰባውን ሰዓትና ቦታ መርሐግብር
ለማስያዝ ማነጋገር አለበት።
እንደገና የመመለሻ ስብሰባ:ተማሪው ለረጅም ግዜ መባረር ወይም ጠቅላላ መባረሩ ከተጀመረበት ጊዜ አንስቶ ባሉት ሦስት (3) ቀናት ውስጥ መካሄድ
አለበት: ወይም (b) ተማሪ እና ወላጅ/አሳዳጊ/ ቤተሰብ ድጋሚ የመመለሻ ስብሰባ ጥያቄ ካቀረቡ፣በተቻለ መጠን ወድያውኑ መካሄድ አለበት::

እንደገና የመመለሻ ስብሰባዎች እንደገና ለመግባት የይግባኝ ችሎቶች ወይም አቤቱታዎች አይተኩም
ዳግም የመመለሻ እቅድ (WAC 392-400-710)
ትምህርት ቤቱ ተማሪን ወደ ትም /ቤት በተሳካ ሁኔታ ለመመለስ ለመርዳት በባህላዊ ተለዋዋጭ እና ባህላዊ ምላሽ የሚሰጥ እንደገና የመመለሻ እቅድ
ለማዘጋጀት ከተማሪው እና ከወላጅ/ከአሳዳጊ/ከቤተሰብ ጋር መተባበር አለበት::
እንደገና የመመለሻ እቅድ ለማዘጋጀት፣ትምህርት ቤቱ የሚከተሉትን ግምት ውስጥ ማስገባት አለበት: (a) ተማሪው ከትምህርት ቤት እንዲታገድ ወይም እንዲባረር
ያደረገ ነገር ሁኔታ፣(b) እንደ አስፈላጊነቱ፣የተማሪውን ባህላዊ ታሪክ እና አውድ፣የወላጅ/ሞግዚት /የቤተሰብ ባህላዊ ደንቦች እና እሴቶች፣የማህበረሰብ ሀብቶች፣እና
የማህበረሰብ እና የወላጅ/የአሳዳጊ/ የቤተሰብ ይዞታ፤(c) ተማሪው የታገደበትን ወይም የተባረረበትን የግዜ ርዝመት ማሳጠር፤(d) በተማሪው አካዴሚያዊ ስኬት
ውስጥ የሚረዱ እና የተማሪውን ሥራ እንዲቀጥል እና በትክክለኛው መንገድ ላይ እንዲቆይ የሚረዱ አካዴሚያዊ እና አካዴሚያዊ ያልሆኑ ድጋፎችን ማቅረብ፤
እና(d)እገዳው ወይም መባረሩ ያስከተለውን ሁኔታ ለመቅረፍ እርምጃ ለመውሰድ እና ተመሳሳይ ሁኔታዎችን እንደገና እንዳይከሰት ለመከላከል ተማሪ፣
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ወላጅ /አሳዳጊ / ቤተሰብ፣ ወይም የትምህርት ቤት ሰራተኛ በመደገፍ:ትምህርት ቤቱ እንደገና የመመለሻ ዕቅድ ማዘጋጀት እና ለተማሪው እና
ለወላጅ/ለአሳዳጊ/ለቤተሰብ ግልባጭ መስጠት አለበት።
የቋንቋ እርዳታ: የእንግሊዝኛ ቋንቋ ብቃት ውሱንነት ላላቸው ተማሪዎች እና ወላጆች/አሳዳጊዎች/ቤተሰቦች የቋንቋ እርዳታ ሊያስፈልግ ስለሚችል፣
የእንደገና መመለሻ ስብሰባ እና እቅድ ተማሪው እና ወላጅ/አሳዳጊ/ ቤተሰብ በሚረዱት ቋንቋ የቀረቡ መሆናቸውን ትምህርት ቤቱ ማረጋገጥ አለበት።

ለሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተማሪዎች የመመለሻ ፕሮግራም (የድስትሪክቱ ፖሊሲ)
ተማሪዎችን ለረዥም ጊዜ ከማገድ ወይም ከማባረር በፊት፣ተማሪዎቹ አሁን ባሉበት ትምህርት ቤት እንዲቆዩ የሚያስችሉ አማራጮችን ለመፈለግ ሰራተኞች
ከየስነምግባር ጤና እና የዲሲፕሊን ቢሮ(Behavioral Health and Discipline Ofﬁce) ጋር መተባበር አለባቸው።ለረጅም ግዜ የታገዱ
ወይም የተባረሩ የሁለተኛ ደረጃ ተማሪዎች ወደ ኢንተራጀንሲ ኣካዳሚክ የመመለሻ ፕሪግራም ይላካሉ።ተማሪዎች በ Interagency አካዳሚ
ኦሬንቴሽን ይወዳሉ፣ከዚያ ለተቀረው እገዳቸው ከበርካታ የ Interagency አካዳሚ ጣቢያዎች በአንዱ ይመደባሉ።ከ2021-2022 የትምህርት
ዓመት ጀምሮ፣የ Interagency አካዳሚ የስነምግባር ማሻሻያ ፕሮግራም(behavior modiﬁcation program) አይሰጥም።ይልቁንም፣የት
/ ቤት ሰራተኞች የተማሪዎችን ፍላጎቶች ለመገምገም እና እነዚያን የተለዩ ፍላጎቶች ለማሟላት ባህላዊ አግባብነት ያላቸውን ማህበረሰብ መሠረት
ያደረገ አገልግሎቶችን መለየት ከ Interagency አካዳሚ እና ከየስነምግባር ጤና እና የዲሲፕሊን ቢሮ( Behavioral Health and
Discipline Ofﬁce) ሰራተኞች ጋር መስራት አለባቸው።
እገዳው ወይም መባረሩ ሲጠናቀቅ ተማሪዎች ወደ ትምህርት ቤታቸው ሊመለሱ ይችላሉ።እንደ የዲሲፕሊን እርምጃ የረጅም ግዜ እገዳ የሌላቸው
የተባረሩ ተማሪዎች ከተባረሩበት ቀን ጀምሮ በ 10 ቀናት ውስጥ ወደ ሌላ ትምህርት ቤት ዳግም መመደብ አለባቸው።ስለ የዳግም ምደባ አማራጮች
ወይም እገዳው ሲጠናቀቅ በተለየ ትምህርት ቤት ለመማር ለሚፈልጉ ተማሪዎች፣እባክዎን የሱፐርኢንተንቴንደንት አሰራር ቁጥር 3130
(የተማሪ ምደባ) ይመልከቱ።
የተባረሩ ወይም ለረጅም ጊዜ የታገዱ ተማሪዎች በውሳኔው ላይ ይግባኝ የመጠየቅ መብት አላቸው፣ወደነበሩበት ለመመለስ አቤቱታ የማቅረብ መብትን
ጨምሮ።

የመካከለኛ ትምህርት ቤት ተማሪዎች የዲሲፕሊን ኬዝ አስተዳደር አገልግሎቶች (የድስትሪክቱ ፖሊሲ)
የመካከለኛ ደረጃ ት / ቤት ተማሪዎች ለአጭር ጊዜ ሊታገዱ እና የትምህርት ቤቱ መሪ በBehavioral Health and Discipline Ofﬁce በኩል
የዲሲፕሊን ጉዳይ አስተዳደር አገልግሎቶችን( DisciplineCase Management services) ሊጠይቅ ይችላል።ትምህርት ቤቱ የረጅም ጊዜ
እገዳውን እንዲወስን ከመረጠ፣የዲሲፕሊን ቁጥጥር አስተዳደር አገልግሎት( Discipline Case Management Services) አይሰጥም።የ
Discipline Case Management ዓላማ ለትምህርት ቤቶች፣ለቤተሰቦች እና ለተማሪዎች ከፍተኛ የስነስርዓት እርምጃዎችን በመመለስ የተማሪዎችን
ስኬታማነት (በትምህርትም ሆነ በባህሪው) የረጅም ጊዜ ድጋፍ (ሰሚስተር ወይም ከዚያ በላይ) በመስጠት የሚባክነውን የትምህርት ግዜ ለመቀነስ ነው::
የዲሲፕሊን ኬዝ ማኔጅመንት አገልግሎቶች( Discipline Case Management Services) ዓላማ የስነምግባር ምላሽ በሚሰጥበት ጊዜ
፣የተማሪዎችን ስኬት(በትምህርትም ሆነ በስነምግባር) ለማሳደግ ለተማሪዎች፣ለወላጆች/አሳዳጊዎች፣እና ለት/ቤት ሠራተኞች የረጅም ጊዜ ድጋፍ በመስጠት
የሚባክነውን የተማሪዎችን የትምህርት ጊዜ መቀነስ ነው።
Discipline Case Management services ከተማሪው እና ከወላጅ/አሳዳጊ ጋር የሚደረግ አጠቃላይ ግምገማ፤ከት/ቤት ሰራተኞች ጋር
ቃለ-መጠይቆች፤አስፈላጊ ከሆነ ወደ ማህበረሰብ-ተኮር ድርጅቶች መላክ፤የመረጃ ልቀቶችን መጠበቅ፤ከማህበረሰብ ተኮር አቅራቢዎች ጋር መተባበር፤
ወደ ትምህርት ቤት በሚመለሱበት ጊዜ በተማሪው ታሪክ እና ጥንካሬዎች እና የታቀዱ ፍላጎቶች ላይ በመመስረት ስኬታማ የሆነ የመመለሻ እቅድ
ማዘጋጀት፤እና የመመለሻ ስብሰባ ማዘጋጀት ያጠቃልላል።
Discipline Case Management Services የተማሪውን ፍላጎት መሰረት በማድረግ ከወላጅ/አሳዳጊ፣ከትምህርት ቤት ሠራተኞች፣
ከማህበረሰብ ተኮር አቅራቢዎች፣እና ከተማሪው ቀጣይነት ያለው ግንኙነትን ያጠቃልላል።አጠቃላይ ግምገማው ቀጥተኛ ትምህርት አስፈላጊ መሆኑን
የሚያመለክት ከሆነ፣Discipline Case Management Services በጊዜ የተገደበ የክህሎት ግንባታ ትምህርትንም ሊያካትቱ
ይችላሉ።በተማሪዎች፣በወላጆች፣በአሳዳጊዎች እና በትምህርት ቤት ሠራተኞች የተወሰነውን ወደ መደበኛ መረጋጋት እስኪመለስ ድረስ የ Discipline
Case Management Services አገልግሎቶች ይቀጥላሉ።
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የኣንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተማሪዎች (WAC 392.400.440 and 445)
የኣንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተማሪዎች ለረጅም ግዜ ከትምህርት እንዲታገዱ ወይም እንዲባረሩ ኣይገባም።ስለህ ለኣንደኛ ደረጃ ት/ቤት ተማሪዎች
የመመለሻ ፕሮግራም ወይም የኬዝ ማኔጅመንት አገልግሎቶች የለም።

ለልዩ ትምህርት ወይም ክፍል 504 ብቁ የሆኑ ተማሪዎች (የድስትሪክት ፖሊሲ)
ወደ Interagency Academy (ሁለተኛ ደረጃ) ወይም ወደ Discipline Case Management አገልግሎቶች (መለስተኛ ሁለተኛ
ደረጃ ትምህርት ቤት) ከመላካቸው በፊት የ Manifestation Determination Review (MDR) ስብሰባ መደረግ አለበት::

XII.

ተጨማሪ ተገቢ የህግ ጥበቃ ለተማሪዎች
አንዳንድ የተወሰኑ በደሎችን መከላከል (WAC 392-400-810)
እገዳው ወይም መባረሩ ካለቀ በኋላ የተወሰኑ የወንጀል ሰለባዎችን ለመጠበቅ ዓላማ ሲባል አንድ ትምህርት ቤት ተማሪው ወደ የተማሪው መደበኛ
የትምህርት ቦታ ለመመለስ ሊከለክል ይችላል።አባሪ ፅሁፍ A ይመልከቱ: የቃላት ፍቺዎች::

የስነምግባር ስምምነቶች (WAC 392-400-815)
አንድ ትምህርት ቤት የተማሪውን የሕክምና ወይም የግምገማ አገልግሎቶች ላይ በመሳተፍ የእገዳውን ጊዜ ለመቀነስ ስምምነት፣ከመታገድ ወይም
ከመባረር ምትክ ሌላ ስምምነት ወይም እገዳው ወይም መባረሩ በገደብ የመቆየት ስምምነትን ጨምሮ የስነ ምግባር ጥሰት ምላሽ በተመለከተ ከተማሪ
እና ከወላጅ/አሳዳጊ/ቤተሰብ ጋር የባህሪያት ስምምነት ውስጥ መግባት ይችላል።
አንድ ትምህርት ቤት የስነምግባሩ ስምምነት የተማሪው መልሶ ወደ ትምህርት ቤት የመግብያ ስብሰባ የመሳተፍ እድል ወይም በእገዳው፣በማባረር ወይም
በአስቸኳይ ሁኔታ መባረር ጊዜ ትምህርታዊ አገልግሎቶችን የማግኘት እድል የማይከለክል መሆኑ ማረጋገጥ አለበት።
የስነ ምግባር ስምምነት ርዝማኔ ከ አንድ የትምህርት ተርም ርዝመት መብለጥ የለበትም።
ትምህርት ቤቱ ከተማሪ እና ከወላጅ/ ከአሳዳጊ/ከቤተሰብ ጋር የስነምግባር ስምምነትን ከገባ በኋላ ለሚከሰተው የባህሪ ጥሰት የስነስርዓት እርምጃ ሊወስድ ይችላል።
የእንግሊዝኛ ቋንቋ ብቃት ውሱንነት ላላቸው ተማሪዎች እና ወላጆች/አሳዳጊዎች/ቤተሰቦች የቋንቋ እርዳታ ሊያስፈልግ ስለሚችል፣የሰነ ምግባር ስምምነቱ
ተማሪው እና ወላጅ/አሳዳጊ/ ቤተሰብ በሚረዱት ቋንቋ የቀረቡ መሆናቸውን ትምህርት ቤቱ ማረጋገጥ አለበት።

በህግ የታዘዙ ህክምናዎች እና ግምገማዎች አይፈቀዱም
ተማሪዎች እገዳ ወይም ጠቅላላ መባረር ሲደርስባቸው ወደ ትምህርት ቤት የመመለስ ሁኔታ እንደ የምክር ወይም የግምገማ አገልግሎቶች እንዲሳተፉ
የክልሉ ህግ ለትምህርት ቤቶች ሥልጣን አይሰጣቸውም።ትምህርት ቤቶች ተማሪው በ የምክርና ወይም የግምገማ አገልግሎቶች በማሳተፍ የተማሪውን እገዳ
ወይም ጠቅላላ ማባረር ርዝማኔ ሊቀንሱ ይችላሉ፤ነገር ግን በክልሉ ህግ ውስጥ ተማሪ ወይም ወላጅ /የአሳዳጊ/ቤተሰብ ይህንን እንዲያደርጉ የሚያዝዝ የለም
፣እና አንድ ትምህርት ቤት እንደዚህ ያሉ አገልግሎቶችን ቀጠሮ ወይም ማጠናቀቅን በመጠባበቅ ላይ እያለ አንድ ተማሪ ያለ ገደብ ማቆም አይችልም።

የጦር መሳሪያ ደንቦች እና ልዩነቶች (WAC 392-400-820)
የጦር መሳሪያ ደንቦች: አንድ ተማሪ በት/ቤት ቅጥር ውስጥ፣በት/ ቤት መጓጓዣ፣በዲስትሪክቱ ንብረት ወይም በት/ቤት ስፖንሰር በሚያደርጋቸው ዝግጅቶች
ወይም እንቅስቃሴዎች ላይ የጦር መሳሪያ ኣምጥቶ ወይም ይዞ ከተገኘ ትምህርት ቤቱ ከአንድ ዓመት ያላነሰ ተማሪውን ከትምህርት ማስወጣት አለበት።
የዲስትሪክቱ ዋና ተቆጣጣሪ ጉዳዩን ደረጃ በደርጃ በማገናዘብ ማሻሻያ ሊያደረግ ይችላል።
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በትምህርት ቤት ቅጥር ግቢ፣ት/ ቤት በሚሰጠው መጓጓዥ፣ የዲስትሪክቱ ንብረት ወይም በት/ቤት ስፖንሰር በሚያደርጋቸው ዝግጅቶች ወይም
እንቅስቃሴዎች የጦር መሳርያ የሚመስል መሳርያ ካሳየ፣በ RCW 9A.04.110 በተደነገገው መሠረት አንድ ተማሪ በክፋት ድርጊቱ ከፈጸመ፣ትምህርት
ቤቱ ተማሪውን እስከ አንድ አመት ከትምህርት ቤት ሊያግደው ወይም ሊያባርረው ይችላል።
የጦር መሳሪያ ልዩነቶች: ከላይ የተጠቀሰው የጦር መሣሪያ ደንቦች በሚከተሉት ተግባራዊ አይሆኑም: (a) ማንኛውም ተማሪ ዲስትሪክቱ በፈቀደው
በወታደራዊ ትምህርት ተሳትፎ ላይ እያለ ጠመንጃዎች መጠቀም፤(b) በዲስትሪክቱ ፍቃድ የተሰጠው ማንኛውም ተማሪ በስብሰባ ውስጥ፣በማሳየት
ላይ፣በሠርቶ ማሳያ፣በገለፃ፣ወይም የጦር መሳሪያ ደህንነት ትምህርት ተካፋይ በሚሆኑበት፤ወይ (c) ማንኛውም ተማሪ በዲስትሪክቱ በተፈቀደው
የጠመንጃ ውድ ድር ላይ በመሳተፍ።

አካላዊ ቅጣት፣ መገደብ እና ማግለል (WAC 392-400-825)
አካላዊ ቅጣት: አንድ ትምህርት ቤት የአንድን ሰው አካላዊ ሥቃይ ሊያስከትል የሚችል ወይም ሆን ብሎ የአካል ጉዳት ሊያስከትል የሚችል ማንኛውንም አካላዊ
ቅጣት አያቀርብም።
አካላዊ ቅጣት አያካትትም: (a) ህግን ለማስከበር ወይም ተማሪው እራሱን፣ሌሎች ተማሪዎች፣የትምህርት ቤት ሰራተኞች ወይም ንብረት እንዳይጎዳ
ለመከላከል በትምህርት ቤት አስተዳዳሪ፣አስተማሪ፣የትምህርት ቤቱ ባልደረባ፣ወይም በጎ ፍቃደኛ ምክንያታዊ የሆነ አካላዊ ኃይል መጠቀም፤
(b) በአትሌቲክስ ውድድር ወይም በተማሪው በፈቃደኝነት በሚሳተፍበት የመዝናኛ እንቅስቃሴ ምክንያት ወይም በተፈጥሮ ምክንያት የሚደርስ አካላዊ
ሥቃይ ወይም ችግሮች፤እና (c) በአስተማሪ የተመራ የመማሪያ ክፍል ውስጥ ሁሉም ተማሪዎች የሚጋሩት አካላዊ እንቅስቃሴ፣ይህም አካላዊ የትምህርት
እንቅስቃሴዎች፣ የመስክ ጉብኝቶችን፣ ወይም የሙያ ትምህርት ፕሮጄክቶችን ሊያጠቃልል ይችላል።
መገደብ እና ማግለል: በት/ ቤት ቦርድ ፖሊሲ ቁጥር 3246 (መገደብ፣ማግለል እና ሌሎች የአካላዊ ጣልቃገብነት አጠቃቀም) ከተሰጠ ውጭ አንድ
ትምህርት ቤት ማንኛውም ገደብ፣ማግለል፣ወይም ሌላ አካላዊ ጣልቃገብነት በማንኛውም ተማሪ ላይ መጠቀም አይችልም።

የትምህርት ቤት ምግቦች WAC 392-400-830)
አንድ ትምህርት ቤት ለተማሪ የተመጣጠነ ምግብን መከልከል ወይም መዘግየት በሚያስችል መልኩ ማንኛውንም ውሳኔ ሊወስን አይችልም።
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ኣባሪ ጽሑፍ A :የቃላት ፍቺ
የሚከተሉት በዚህ ዶክሜት የተለያየ ክፍል የመገኙ ቁልፍ ቃላት ትርጉሞች/ኣተረጓጎሞች ናቸው:
ይግባኝ ባይ ወገን: የሆነ ተማሪ ላይ የስነስርዓት ምላሽ ሲወሰድ የክልሉን የይግባኝ ኣፈጻጸም ኣንቀጽ WAC 392-400 ተጠቅመው ውሳኔውን ይግባኝ
የሚል ወላጅ፣ሞግዚት/ኣሳዳጊ ወይም ተማሪ።
የስነምግባር ጣልቃ ገብነት እቅድ (BIP): ባህሪያቸው የተማሪውን ትምህርት ወይም የሌሎችን ትምህርት የሚገታ ለልዩ ፍላጎት ትምህርት እና ክፍል 504
ብቁ የሆኑ ተማሪዎች የሚዘጋጅ እቅድ ነው።አንድ የ IEP ወይም የክፍል 504 እቅድ አንድ ባህሪን ለመግለጽ BIP የሚይዝ ከሆነ፣BIP ለዚህ አይነት ባህሪይ
አስፈላጊውን የቅጣት እርምጃ ያስተዳድራል እንዲሁም ይወስናል:: አባሪ ፅሁፍ B ይመልከቱ::
የስነምግባር ጥሰት: በ WAC 392-400 ስር የተገለፀው የዲስትሪክቱን የስነስርዓት ፖሊሲዎች ወይም ሂደቶች የሚጥስ የተማሪው ስነምግባር።
የምደባ ለውጥ: ልለዩ የትምህርት ፍላጎት ወይም ክፍል 504 ብቁ የሆኑ ተማሪዎች ከአሁኑ የትምህርታቸው ምደባ ማስወገድ: (a) ከአስር ተከታታይ
የትምህርት ቀናት በላይ፤ወይም (b) ተደጋጋሚ መገለልን የሚያጠቃልል ተከታታይ ከክፍል ውስጥ ማስወገድ፣ምክንያቱም መገለሉ በአንድ የትምህርት ዘመን
ውስጥ ከአስር የትምህርት ቀናት በላይ ስለሆኑ ነው።
ከመማርያ ክፍል ማግለል: በ WAC 392-400 ስር ከተጠቀሱ የ ስነምግባር ጥቃቶች መሠረት አንድ ተማሪ ከመማሪያ ክፍል፣ከትምህርት ወይም
ከየእንቅስቃሴ መስክ ማግለል።አንድ ተማሪ በሚከተሉት ምክንያቶች ለአጭር ግዜ (ከ 30 ደቂቃዎች ያነሰ ጊዜ) ከትምህርት ማስወጣት የሚያስከትሉ
እርምጃዎች በከመማርያ ክፍል ማግለል አይካተቱም: (a) አስተማሪ ወይም ሌሎች የትምህርት ቤት ሰራተኞች ተማሪውን በስነምግባር የሚጠበቁ
ነገሮችን ለማሟላት የሚያስችሉ ድጋፍ ለመስጠት ሌሎች የስነ ስርዓት ዓይነቶችን ሲሞክር፤እና (b) ተማሪው በዚህ አጭር ጊዜ በአስተማሪ ወይም
በሌሎች የት /ቤት ሰራተኞች ክትትል ስር ሆኖ ከሆነ::
አካላዊ ቅጣት: ሆን ብሎ ወይም ሆን ተብሎ የሚፈፀም በአንድ ተማሪ ላይ አካላዊ ሥቃይ የሚያስከትል ማንኛውም ድርጊት ነው።አካላዊ ቅጣት መጠቀም
በዲስትሪክቱ የተከለከሉ ናቸው።የቦርድ ፖሊሲ 3244 ይመልከቱ::
ባህላዊ ምላሽ ሰጭ (Culturally Responsive): የተማሪው ባህላዊ ታሪኮች እና አገባቦች፣እንዲሁም በተለያዩ ባህሎች የቤተሰብ ደንቦች እና
እሴቶች እውቀት፤ የማህበረሰብ ሀብቶች እና የማህበረሰብ እና የወላጅ/የአሳዳጊ/የቤተሰብ አውትሪች የማግኘት ዕውቀትና ክህለት፤ትምህርት ከተማሪውን
ልምድ የማጣጣም እና የእያንዳንዱ ተማሪ ባህላዊ ይዞታዎችን የመለየት ችሎታ።ከባህላዊ ብቃት ጋር ተመሳሳይ ትርጉም አለው።ፍቺው ከ WAC392400-25 (የተማሪ ዲሲፕሊን) እና ከ RCW 28A.410.270 (Washington Professional Educator Standards Board)
የተወሰደ ነው ።
ዲሲፕሊን: በትምህርት ቤት ወይም በዲስትሪክት ለስነምግባር ጥሰት የሚወሰድ የሆነ እርምጃ::
የትምህርት ሂደት መቋረጥ: የክፍል ስራ ማስተጓጎል፣አለመርጋጋት መፍጠር፣ወይም የተማሪ ወይም የተማሪዎች ቡድን መብት መጣስ::
በኣስቸኳይ ሁኔታ መባረር: ተማሪው ከትምህርት ቤት ባስቸኳይ በስነስርዓት ማጉደል ምክንያት ማባራር ማለት የት/ቤት ኣስተዳዳሪዎች ተማሪው ትምህርት
ቤት መገኘቱ ለራሱ/ለራሷ ወይም ለሌሎች ቀጥተኛ ወይም ተደጋጋሚ ኣደጋ፣ ስጋት ወይም ከፍተኛ ረብሻ ሊያስከትል ይችላል የሚል ጥርጣሬ ሲኖራቸው
ተማሪውን ባስቸኳይ ማስወገድ ማለት ነው::
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ለተጠቂዎች ጥበቃ የሚደረጉ ልዩ ድርጊቶች: አንድ ትምህርት ቤት የአንዳንድ ጥፋት ወንጀል ሰለባዎችን ለመጠበቅ ሲባል እገዳው ወይም ጠቅላላ መባረሩ
ከተጠናቀቀ በኋላ ተማሪው ወደ የተማሪ መደበኛ የትምህርት ምደባ እንዳይመለስ ሊያደርግ ይችላል፣እንደሚከተለው: (a) ተጠቂው መምህር ከሆነ:
(a) አንድ ተማሪ በ RCW 28A.600.460(2) መሰረት ጥፋተኛ ሆኖ ከየተገኘ፣እንቅስቃሴው ወደ መምህሩ የሚያመራ ከሆነ፣በዚያ ት/ቤት ውስጥ
ተማሪዎች በሚማሩበት የመምህሩ ክፍል ወይም መምህሩ በተመደበበት ሌላ ትምህርት ቤት ተማሪው አይመደብም፤ እና (b) ተጠቂው ተማሪ ከሆነ::
አንድ ተማሪ በ RCW 28A.600.460(3) መሰረት ጥፋተኛ ሆኖ ከተገኘ፣ንቅስቃሴው ወደ ሌላ ተማሪ የሚያመራ ከሆነ፣በዚያ ትምህርት ቤት ተጠቂው
ትምህርት በሚከታተልበት ግዜ ወይም ተጠቂው የተመዘገበበት ሌላ ትምህርት ቤት ተማሪው ሊወገድ ይችላል።
መባረር: በስነ ምግባር ጥሰት ምክንያት ተማሪው ከአሁን የትምህርት ቤት ምደባ መከልከል::
ተግባራዊ የስነምግባር ግምገማ (FBA): የራሳቸው ትምህርት ወይም የሌሎችን ትምህርት የሚገታ ባህሪ ያላቸው ለልዩ ፍላጎት ትምህርት ወይም ክፍል
504 ብቁ የሆኑ ተማሮዎች ግምገማ።FBA የተማሪውን ስነምግባሮች ዓላማ ለመረዳት እና እነዚህን ባህሪያት ለመቀነስ ወይም ለማስወገድ አግባብነት
ያላቸው ስልቶች እና ጣልቃ ገብነቶችን ለመቅረፅ ግምገማ ያካሂዳሉ።FBA የስነምግባር ጣልቃ ገብነት እቅድ (BIP) ለማዘጋጀት ይውላሉ።
የማንነት ደህንነት ልምዶች: የት/ቤት ሰራተኞች፣ተማሪዎች ማህበራዊ ማንነታቸውን (ዘር፣ጎሳ፣ጾታ መለያ፣ጾታዊ ዝንባሌ፣ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ
ሁኔታ፣ዕድሜ፣ችሎታ፣ዜግነት፣የሰውነት መጠን/ዓይነት)ለስኬት እንቅፋት ከመሆን ይልቅ ሀብት መሆናቸውን ለማረጋገጥ የሚጥሩባቸውን
ልምዶች መለየት።
ግላዊ የትምህርት እቅድ (IEP): ለልዩ ፍላጎት ትምህርት አገልግሎቶች ብቁ ለሆነ ተማሪ ግላዊ የትምህርት እቅድ ነው።
በትምህርት ቤት ውስጥ እገዳ: ተማሪው ከተማሪው መደበኛ የትምህርት መዋቅር እንዲወጣ፣ነገር ግን ተማሪው ከአሁኑ የትምህርት ቤት ምደባ እስከ
አስር ተከታታይ የትምህርት ቀናት ድረስ እንዲቆይ የሚደረግ እገዳ ነው።
ግዚያዊ ቅያሪ የትምህርት ሁኔታ (ኢንትሪም ኦልተርናቲቨ ኢዱኬሽናል ሴቲንግ (IAES)): IAES ጊዜያዊ ምደባ ነው፣ ከ 45 የትምህርት ቀናት በላይ
ማለፍ የለበትም፣ተማሪው ለልዩ ፍላጎት ትምህርት ወይም ክፍል 504 ብቁ ከሆነ ያገለግላል: (a) ወደ ትምህርት ቤት ውስጥ መሳሪያ ይዞ መምጣት
ወይም በትምህርት ቤት ቅጥር ግቢ ውስጥ፣ወይም በዲስትሪክቱ ሥልጣን ሥር ያሉ የትምህርት ቤት ተግባራት ላይ መሳሪያ ይዞ መገኘት፤(b) ሆን
ብሎ በትምህርት ቤት ውስጥ፣በትምህርት ቤት ቅጥር ግቢ ውስጥ፣ወይም በዲስትሪክቱ ሥልጣን ሥር ባለው የትምህርት ቤት ተግባር ውስጥ ህገወጥ
መድሃኒቶች መያዝ፣መሽጥ ወይም ቁጥጥር የሚደረግበት ንጥረ ነገሮች መሸጥ; ወይም (c) በትም/ ቤት ውስጥ፣በትምህርት ቤት ቅጥር ግቢ ውስጥ
ወይም በትምህርት መምሪያው ውስጥ በሚገኝ የትምህርት ቤት ተግባራት ላይ በሌላ ግለሰብ ላይ ከባድ አካላዊ ጉዳት የሚያደርስ ከሆነ::ከላይ
በተጠቀሰው ስነምግባር ውስጥ የተሳተፉ የልዩ ፍላጎት ትምህርት ወይም ክፍል 504 ብቁ የሆኑ ተማሪዎች የተማሪውን ስነምግባር የአካለ ስንኩልነት
መገለጫ ቢሆንም ትምህርት ቤቱ ተማሪው አሁን ካለው የትምህርት ምደባ አስወጥቶ ወደ IAES ሊልከው ይችላል።አባሪ ፅሁፍ B ይመልከቱ::
የትምሀርት አካዳሚክ ተርም ርዝማኔ:በአንድ ሴሚስተር ውስጥ አጠቃላይ የትምህርት ቀናት ቁጥር በትምህርት ቤት ቦርድ እንደተገለጸው ይሆናል።
የረጅም ጊዜ እገዳ: አንድ ተማሪ ከአስር ተከታታይ የትምህርት ቀናት በላይ ከትምህርት ቤት እንዲወጣ የሚደረግበት እገዳ ነው።
ለየት ያሉ የስነስርዓት ሁኔታዋች ግምገማ (ማኒፌስቴሽን ዲተርሚኔሽን ሪቪው): የተማሪው ወላጅ/አሳዳጊ/ቤተሰብ እና የተማሪው የ IEP ወይም
የሴክሽን 504 ቡድን አባላት ጠቃሚ መረጃዎችን የሚገመግሙበት እና ተማሪው ላሳየው የስነምግባር ግድፈት የተወሰነው የስነሰዓት እርምጃ ለመወስን
የሚደርግ ስብሰባ ነው:(a) ከተማሪው የአካለ ስንኩልነት የተነሳ ነበር ወይም ቀጥተኛ እና ጠንካራ ግንኙነት ያለው ነበር፤እና (b) የትምህርት ቤቱ
የተማሪውን IEP ወይም የክፍል 504 እቅድ የመተግበር ውድቀት ቀጥተኛ ውጤት ነበር።የተማሪው የስነ ምግባር ጥሰት የተማሪው አካለጎደሎነት
መገለጫ ካልሆነ፣ትምህርት ቤቱ ለተማሪው በተመሳሳይ ምክንያት፣በተመሳሳይ መልኩ፣ሌሎች ተማሪዎች በሚቀጡበት ኣግባብ እና ለነሱ የሚወሰነውን
ያህል የስነስርዓት እርምጃ ይወሰድበታል።አባሪ ፅሁፍ B ይመልከቱ::
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ሽምግልና: በትምህርት ቤቱ እና በተማሪው ወይም ወላጅ / አሳዳጊ / ቤተሰብ መኃከል የተደረሰ የተወሰነ የስነስርዓት ምላሽ ስምምነት ሊቀየር ይችላል።
ኣንዴትስ ሊቀየር ይችላል።ተማሪው ወይም ወላጅ / አሳዳጊ / ቤተሰብ በመፈረም የተጣሰውን ሕግ የሚመለከት የቀረበ ጭብጥ እና የሕግ መርትዖ ላይ
ተመስርቶ የተወሰነ የሽምግልና ስምምነት የመጨረሻ እና ጉዳዩ እንደተፈታ ይስማማሉ።ከዚህ ቡኋላ ወላጆች/መጉዚቶች ጉዳዩን በተመለከት ይግባይ ላለማለት
ይስማማሉ።ዕጽን እና ሌላ ነገሮች መጠቀም የተመለከተ ጉዳዮችን የሚመለከት የሽምግልና ቅጥ አባሪ ፅሑፍ C። ሌሎች ጉዳዮችን የሚመለከት የሽምግልና ቅጥ
አባሪ ፅሑፍ D ታገኙታላችሁ።
የስነስርዓት እርምጃ ማሳወቅ (ኖቲስ ኦፍ ዲሲፕሊነሪ ኣክሽን/NDA):በተማሪው የባህሪይ ጥሰት ምክንያት በትም /ቤት የተመሰረተ የዲሲፕሊን እርምጃ፣
ከትምህርት ቤት እገዳ፣መባረር ወይም ድንገተኛ ሁኔታ መባረር ለተማሪዎችና ለወላጆች /ለአሳዳጊዎች/ቤተሰቦች የሚላክ የፅሁፍ ደብዳቤ ነው።
ሌሎች የዲሲፕሊን ዓይነቶች: ከመማሪያ ክፍል ውጭ ወይም ከመማሪያ ውጭ እንቅስቃሴዎች መወገድን ጨምሮ ከትምህርት ቤት እገዳ፣ከትምህርት ቤት
ማባረር ወይም በአስቸኳይ ሁኔታ መባረር ውጭ የሚወሰዱ የስነምግባር ጥሰት እርምጃዎች ናቸው::
ከግዜ ጋር የእየጨመረ የሚሄድ የተማሪዎች የስነስርዓት መቀጮ: ይህ የተምሪውን ጠባይ ከግዜ ጋር ከግዜ ጋር የሚያሻሽል ጠበቅ ያለ የስነስርዓት ምላሽ
መሆን ይገባውል።ከግዜ ጋር እየጠነከረ የሚሄድ መቀጫ የሚከተሉትን ያጠቃልላል፤ትምህርት ቤት ውስጥ የሚሰጥ ምላሽ፣ትምህት ቤት ውስጥ
የሚውሰድ ምላሽ፣ትምህርት ቤት ውስጥ መታገድ፣የእጭር ግዜ እና የረጅም ግዜ መባረር ሊሆን ይችላል።ከግዜ ጋር የእየጨመረ የሚሄድ የስነስርዓት
መቀጮ ተማሪዎች ላይ ለመወሰን ትምህርት ቤቶች ያለፈው የትምህርት ዓመት መጀመሪያ በፊት የተፈጸመ ጥፋት እንዲያስቡት ኣይገባም።
ምክንያትታዊ ተቀባይነት ያለው ሓይል መጠቀም: መገደብ፣ማግለል እና ሌሎች አካላዊ ጣልቃገብነት መጠቀም ፍቺዎች ይመልከቱ::
የተማሪው ወደ ትምህርት ቤት መመለሻ ስብሰባ:ተማሪው ለረጅም ግዜ መባረር ወይም ጠቅላላ መባረር ተከትሎ ተማሪውን እንደገና የማስገባት ዕቅድ
ለመወያየት ከተማሪዎችና ወላጆች/ አሳዳጊዎች /ቤተሰቦች ጋር የሚድረግ ስብሰባ ነው።
የተማሪው ወደ ትምህርት ቤት መመለሻ እቅድ:ተማሪው ለረጅም ግዜ መታገድ ወይም ጠቅላላ መባረር ተከትሎ ተማሪውን ወደ ትም/ ቤት በድጋሚ
እንዲመለስ ለመርዳት ከተማሪው ግላዊ ሁኔታ ጋር የሚስማማ በባህላዊ ተፅእኖ ያለው እና በባህል ምላሽ የሚሠጥ የፅሑፍ ዕቅድ ነው።
የድጋሚ መግብያ ፕሮግራም: ለረጅም ጊዜ ከትምህርት ቤት የታገዱ ወይም ከትምህርት ቤት የተባረሩ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተማሪዎች የሚደረግ
የድስትሪክት ፕሮግራም ነው::የመመለሻ ፕሮግራሙ እንደነዚህ ያሉ ተማሪዎች የጠባይ ማረሚያ ትምህርት እና የአካዳሚያዊ ትምህርቶችን ያቀርባል::
መገደብ፣ማግለል እና ሌሎች አካላዊ ጣልቃገብነት መጠቀም: በ RCW 70.96B.010 በተደነገገው መሰረት "ከባድ አደጋ የመከሰቱ አጋጣሚ" ሊፈጥር
የሚችል መጥፎ ባህሪን ለመቆጣጠር በሚያስችል ጊዜ በማንኛውም ተማሪ ላይ ጥቅም ላይ ሊውል ይችላል::ከባድ ጉዳት በራሳቸው፣በሌላ፣ወይም በንብረት
ላይ አካላዊ ጉዳትን ይጨምራል።የቦርድ ፖሊሲ 3246 ይመልከቱ።
የደህንነት ዕቅድ: ተማሪውን በትምህርት ቤት ውስጥ፣በትምህርት ቤት ቅጥር ግቢ ውስጥ፣እና በዲስትሪክቱ ስልጣን ስር ባሉ የትምህርት ቤት ተግባራት ውስጥ
ደህንነቱ የተጠበቀ መሆኑን ለማረጋገጥ የተያዘ እቅድ።
የትምህርት ቤት ቦርድ: የዲስትሪክቱ ዳይረክተሮች የአስተዳደር ቦርድ::
የትምህርት ቤት የሥራ ቀን: ከቅዳሜ፣እሁድ፣ወይም ማንኛውም የፌዴራል መንግሥት ወይም የትምህርት ቤት በዓል ውጭ የድስትሪክቱ የበላይ ተቆጣጣሪ ፅህፈት
ቤት ለህዝብ ለስራ ክፍት የሚሆንበት ማንኛውም ቀን::
የትምህርት ቀን: ተማሪዎች ለትምህርታዊ ዓላማ በትምህርት ገበታ ላይ የሚገኙበት ቀን ወይም ከፊል ቀን።
ለትምህርት ቤት ድህነት የሚያሰጉ ነገሮች መገመገም: አንድ ትምህርት ቤት ከየማእከላዊ ፅህፈት ቤት የስጋት ግምገማ ቡድን አባል ጋር በመተባበር
አደጋው፣ሊያስከትለው የሚችለውን አደጋ፣የተማሪው ስነምግባር እና በአደጋው ዙሪያ ያሉ ሁኔታዎችን፣ተማሪው ወይም ሌላ ተዋናይ አደጋውን ሊፈጽም
የሚችል መሆኑን የሚያረጋግጥ ማናቸውንም ተጨባጭ መረጃዎች ወይም ማስረጃዎች ለማግኘት የሚካሄድ መደበኛ ሂደት ነው።የቦርድ ፖሊሲ ቁጥር 3225
እና የዋና ተቆጣጣሪው አሠራር ቁጥር 3225SP ይመልከቱ።
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ለትምህርት ቤት ድህነት የሚያሰጉ ነገሮች ማስተዳደር: የሁሉም ተማሪዎች ትምህርት በሚሰጥበት ጊዜ የተማሪዎች፣የሰራተኞች እና የጎብኝዎች አካላዊ እና
ሥነ ልቦናዊ ደህንነትን ለማስጠበቅ የተማሪውን ስነምግባር ስጋት ወይ ሊያስከትለው የሚችለውን ስጋት ለማስተዳደር እና ለመቀነስ የሚዘጋጅ እና የሚተገበር
እቅድ ነው።የቦርድ ፖሊሲ ቁጥር 3225 እና የዋና ተቆጣጣሪው አሠራር ቁጥር 3225SP ይመልከቱ።
የትምህርት ዓመት ወሰን: በአንድ የትምህርት አመት ለአንድ ተማሪ የተጣሉትን የዲሲፕሊን እርምጃዎች ወደ ቀጣዩ የትምህርት አመት ሊተላለፉ አይችልም።
መፈተሽ እና መታሰር: ተማሪዎች ካለምክንያት ከመፈተሽ እና ከመታሰር ነፃ መሆን አለባቸው።ለሁሉም ደህንነት ሲባል፣የሚከተሉት ደንቦች ይተገበራሉ:
በትምህርት ቤት ንብረት ውስጥ ያሉ ቁሳቁሶች፣ቁምሳጥኖችን እና ጠረጴዛዎችን ጨምሮ፣ያለቅድመ ማስጠንቀቂያ አጠቃላይ ፍተሻ ሊደረግ ይችላል።
ለጥንቃቄ ወይም ለደህንነት አስጊ የሆኑ ወይም የትምህርት ሂደትን የሚያሰናክሉ እንደ የጦር መሳርያዎች፣ሌሎች መሳሪያዎች፣ርችቶች፣ወይም ሌላ ማንኛውም
ነገር የመሳሰሉ ከተማሪ ይዞታ ሊወሰዱ ወይም ሊወገዱ ይችላሉ።
በአጠቃላይ ኮንትሮባንድ ወይም ሌላ የጥቃት ስነ ምግባር ምክንያታዊ የሆነ ጥርጣሬ ካለ፣ጥቅም ላይ የዋሉት ዘዴዎች ከፍለጋ ዓላማዎች ጋር በተገቢው ሁኔታ
የሚዛመዱ እና የተማሪው ዕድሜ እና ጾታ፣የተጠረጠረ የሕግ ጥሰትን ባህሪ እና እና ፍለጋው የተመሠረተበት መረጃ በህግ አግባብ እስከሆኑ ድረስ ተማሪዎች(ከስትሪፕ
ፍተሻ ውጭ) ወይም የተማሪዎችን ንብረቶች ሊፈተሹ ይችላሉ።
የዋሽንግተን ህግ (RCW 28A.600.230(3)) ተማሪዎችን በት/ ቤት አስተዳዳሪዎች እና በእነሱ ቁጥጥር ስር የሚንቀሳቀሱ ሰዎች ስትሪፕ መፈተሽ
ይከለክላል።“ስትሪፕ ፍላጋ” በሰፊው ሲገለፅ:
“የፆታ ብልት፣ቂጥ፣የውስጥ ልብስ፣ወይም የሴት ጡቶች ለመፈተሽ የአንድን ግለሰብ የተወሰኑትን ወይም ሁሉንም ልብስ ማውለቅ ወይም ማዘጋጀት ማለት
ነው።” በሲያትል የህዝብ ትምህርት ቤቶች፣ይህ ፍቺ ለ የnon-binary እና transgendered ተማሪዎችም ጭምር ይመለከታል።
የክፍል 504 ተማሪ: አንድ ወይም ከዚያ በላይ ዋና ዋና የህይወት እንቅስቃሴዎችን የሚገድብ የአካል ወይም የአእምሮ ችግር ያለው ተማሪ(ለምሳሌ፣
እራስን መንከባከብ፣የእጅ ሥራዎችን ማከናወን፣መራመድ፣ማየት፣መስማት፣መናገር፣መተንፈስ፣መማር፣መሥራት፣ ወዘተ.) ነው:: በትምህርት ቤት ውስጥ
የመሳተፍና የመጠቀም ችሎታ ለት/ ቤት እድሜ ለሚማሩ ተማሪዎች ዋነኛው የህይወት እንቅስቃሴ ነው።
የአጭር ጊዜ እገዳ: አንድ ተማሪ እስከ አስር ተከታታይ የትምህርት ቀናት ድረስ ከትምህርት ቤት እንዲታገድ ማድረግ።
የልዩ ፍላጎት ትምህርት ተማሪ: በዋሽንግተን ሕግ (WAC WAC 392-172A) ስር ከተዘረዘሩት የኣካለ ጎደለነት መመዘኛዎች ኣንድ ወይም ካንድ በላይ
የሚያሟላ እና ልዩ ለሱ የሚስማም ኣካዳሚያዊ እና የጠባይ ማሻሻያ ትምህርት ያሚያስፈልገው ወይም የሚከታተል ተማሪ።
እገዳ: በስነምግባር መተላለፍ ምክንያት ተማሪውን ከማንኛውም የትምህርት አይነት ወይም ክፍል፣ወይም ከማንኛውም ሙሉውን የትምህርት አይነት ወይም
ክፍል መርሃ ግብር እንዳይከታተል መከልከል።ነገር ግን ከክፍል ውስጥ ማግለል፣ከትምህርት ቤት ማባረር ወይም አስቸኳይ መባረርን አያካትትም።
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አባር ፅሁፍ B : ለልዩ ፍላጎት ትምህርት እና ክፍል 504 ብቁ ለሆኑ ተማሪዎች የስነስርአት ጥበቃ

ለልዩ ፍላጎት ትምህርት እና ለክፍል 504 ብቁ የሆኑ ተማሪዎች ለዲሲፕሊን እርምጃ የበለጠ ተጋላጭ ስለሆኑ በትምህርታቸው ላይ ከፍተኛ መቆራረጥ እና
በአካዳሚካዊ ውጤቶቻቸው ላይ አሉታዊ ተጽእኖ ይኖራል።
አንድ ትምህርት ቤት ለአንድ ለልዩ ፍላጎት ትምህርት ወይም ለክፍል 504 ብቁ የሆነ ተማሪ በዲሲፕሊን ምክንያቶች ከመማሪያ ክፍል ወይም ከትምህርት
ቤት ሲያስወጣ፣ ለሁሉም ተማሪዎች ተግባር ላይ የሚውል የዋሽንግተን ስቴት የስነ-ምግባር መመሪያዎች (WAC 392-400) መከተል አለበት፣እንዲሁም
ለተማሪ የአካል ጉዳት ላለባቸው ተማሪዎች የሚከተሉት የክልል እና ፌዴራል የሥርዓት መከላከያዎችን ማቅረብ አለበት:

የስነምግባር ጣልቃ መግባት እቅድ:
ለልዩ ትምህርት ወይም ክፍል 504 ብቁ የሆነ ተማሪ የተማሪን ትምህርት ወይም የሌሎችን መማር የሚያግድ ባህሪ የሚይሳይ ከሆነ፣ትምህርት ቤቱ በተማሪው
IEP ወይም በክፍል 504 ዕቅድ ውስጥ የባህሪ ጣልቃ ገብነት እቅድ (BIP) ማካተት አለበት::
BIP ቢያንስ የሚከተሉትን መግልፅ አለበት: (a) የተማሪውን ትምህርት ወይም የሌሎችን መማር የሚገድብ ተደጋጋሚ ባህርይ፤(b) ለተደጋጋሚ ባህሪው
አስተዋፅኦ የሚያደርጉ የትምህርት እና/ወይም የአካባቢ ሁኔታዎች፤(c) የሚያሰጉ ባህርያት ለመቀነስ እና የሚጠበቁ ባህርያት ለመጨመር ትምህርት ቤቱ
የሚያቀርባቸው አዎንታዊ የስነምግባር ጣልቃ ገብነት ወይም ድጋፍ፤(d) ትምህርት ቤቱ አዎንታዊ የባህርይ ጣልቃ ገብነቶች እና ድጋፎች በተማሪው
የትምህርት ቀን ቀጣይነት ባለው መልኩ እንዴት እንደሚተገብር ማረጋገጥ፤እና (e) እንደ የተማሪው የባህሪ አማራጭ የሚማሩት እና ክትትል የሚደረጉ
ክህሎቶች።
IEP ወይም ክፍል 504 ዕቅድ የተማሪን ባህሪዎች የሚመለከት BIP ሲይዝ፣BIP ለዚያ ባህሪ አስፈላጊ የሆነውን የስነ ስርዓት እርምጃ ምላሽ ይሰጣል እና
ይከታተላል።በ BIP ያልተፈቱ ስነምግባሮች፣ለልዩፍላጎት ትምህርት እና ለክፍል 504 ብቁ ለሆኑ ተማሪዎች ተገቢነት ያላቸው ሌሎች የሥነ ምግባር
ጥበቃዎች ትኩረት በማድረግ ተግሣጽ መስጠት አለበት።

የምደባ ለውጥ የማያመጡ ተማሪውን ከክፍል የማስወጣት እርምጃ (Disciplinary Removals That Do Not Constitute a
Change of Placement):

አንድ ትምህርት ቤት ለአካል ጉዳተኛ ያልሆኑ ተማሪዎችን የሚያከናውን የዲሲፕሊን መወገድ፣ለልዩ ፍላጎት ትምህርት ወይም ለክፍል 504 ብቁ የሆነ ተማሪ
በተመሳሳይ ምክንያት እና በተመሳሳይ መንገድ አሁን ካለው የትምህርት ምደባ በዲሲፕሊን ሊያስወግድ የሚችለው: (a) መወገዱ የምደባ ለውጥ የማያመጣ
ከሆነ; እና (b) የተማሪው ባህሪ በ BIP የማይተዳደር ከሆነ።
አንድ ትምህርት ቤት ለልዩ ትምህርት ወይም ክፍል 504 ብቁ የሆነውን ተማሪን ከአሁኑ የተማሪው የትምህርት ምደባ ሲያስወጣው የምደባ ለውጥ ይካሄዳል:
(a ከአስር ተከታታይ የትምህርት ቀናት በላይ (b) የመገለል ስርዓትን የሚያስከትሉ ተከታታይ ማስወጣቶች ምክንያቱም ማስወጣቶች በአንድ የትምህርት
ዓመት ውስጥ ከአስር በላይ ቀናት ከሆኑ::

የምደባ ለውጥ የሚያመጡ ተማሪውን ከክፍል የማስወጣት እርምጃ (Disciplinary Removals That Do Constitute a Change
of Placement):

ከክፍል የማስወጣት እርምጃ ለልዩ ፍላጎት ትምህርት ወይም ለክፍል 504 ብቁ የሆነው ተማሪ የምደባ ለውጥ የሚያመጣ ከሆነ፣የተማሪውን ምደባ
ለመለወጥ በተሰጠ ውሳኔ በ10 የትምህርት ቀናት ውስጥ፣የተማሪው IEP ወይም የክፍል 504 ቡድን የማብራሪያ ውሳኔ አሰጣጥ (MDR) ግምገማ ማድረግ
አለበት::
የ A Manifestation Determination ግምገማ የተማሪው ወላጅ/ አሳዳጊ/ ቤተሰብ እና የተማሪው የ IEP ወይም የክፍል 504 ቡድን አባላት
በተማሪው ፋይል ውስጥ የተካተቱትን አስፈላጊ መረጃዎች፣ማለትም የተማሪውን IEP ወይም የክፍል 504 እቅድ፣ማንኛውም የአስተማሪ ምልከታዎች እና
በወላጅ/በአሳዳጊ/በቤተሰብ ወይም በተማሪ የሚቀርብ ማንኛውም መረጃ እና ለተማሪው ስነምግባር የሚከተሉትን በማየት የሚገባውን የዲሲፕሊን እርምጃ
ለመወሰ የሚደርግ የግምገማ ስብሰባ ነው።
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(a) በተማሪው የአካል ጉዳት ምክንያት የተፈጠረ ወይም ከተማሪው የአካል ጉድለት ጋር ቀጥተኛ እና ጉልህ የሆነ ግንኙነት ነበረው፣እና (b) የተማሪውን IEP
ወይም የክፍል 504 ዕቅድ ለመተግበር የትምህርት ቤቱ ውድቀት ቀጥተኛ ውጤት ነበር፡፡
የተማሪው ስነምግባር የተማሪው የአካል ጉዳት መገለጫ ተደርጎ የሚቆጠረው (a) ወይም (b) ሲሟላ ነው:: (a) ወይም (b) ካልተሟሉ ስነምግባሩ
የተማሪውን የአካል ጉዳት መገለጫ ተደርጎ አይቆጠርም።
የተማሪው ስነምግባር የትምህርት ቤቱ የተማሪውን IEP ወይም የክፍል 504 ዕቅድ ተግባራዊ አለመሆኑ ቀጥተኛ ውጤት ከሆነ፣እንዲህ ዓይነቱን
ውድቀት ለማረም ትምህርት ቤቱ አፋጣኝ እርምጃዎችን መውሰድ አለበት።
የተማሪው ስነምግባር የተማሪው የአካል ጉዳት መገለጫ ከሆነ የተማሪው IEP ወይም የክፍል 504 ቡድን የሚከተሉትን ማድረግ አለበት: (a) ትምህርት
ቤቱ ቀደም ሲል FBA ካላከናወነ እና የተማሪውን BIP ካላዘጋጀ እና ተግባራዊ ካደረገ በስተቀር ተግባራዊ የሆነ የባህሪ ምዘና (FBA) ያካሂዳል፣ወይም
፣(b) ተማሪው ቀድሞውኑ BIP ካለው፣እንደገና መመልከት እና ስነምግባሩን ለማስተካከል እንደ አስፈላጊነቱ ማሻሻል:: የተማሪውን ስነምግባር
ከመሳሪያዎች፣ከህገ፡ወጥ እጾች ወይም ከከባድ የአካል ጉዳት (ከዚህ በታች ይመልከቱ) ካልተያያዘ በስተቀር፣ወይም ወላጅ/አሳዳጊ/ቤተሰብ እና ትምህርት
ቤቱ የተማሪው የ BIP ማሻሻያ አካል የሆነ የምደባ ለውጥ ካልተስማሙ በስተቀር፣ተማሪው ወደተባረረበት ምደባ መመለስ::
የተማሪው ስነምግባር የተማሪውን የአካል ጉድለት መገለጫ ካልሆነ፣ትምህርት ቤቱ ልክ እንደሌሎች የአካል ጉዳት የሌላቸው ተማሪዎች ለተመሳሳይ
ምክንያቶች፣ለተመሳሳይ ሁኔታ እና ለተመሳሳይ ጊዜ ተማሪው አንድ ዓይነት የዲስፕሊን እርምጃ ሊወስድበት ይችላል::ሆኖም ግን ተማሪው የሚከተሉትን
ማግኘት አለበት:(a) ምንም እንኳን በሌላ ሁኔታ ውስጥ ቢሆንም፣በተማሪው IEP ወይም በክፍል 504 እቅድ የተቀመጡ ግቦችን ለማሳካት ተማሪው
በአጠቃላይ ትምህርት ሥርዓተ ትምህርቱ እንዲሳተፍ የሚያስችላቸውን ትምህርታዊ አገልግሎቶችን ማግኘቱን ይቀጥሉ፣እና (b) የተማሪውን የስነምግባር
ጥሰት እንደገና እንዳይከሰቱ ለማስቻል የተቀየሱ ተግባራዊ ስነምግባር ግምገማ (FBA) እና የባህሪ ጣልቃገብነት አገልግሎቶች እና ማሻሻያዎች እንደ
አስፈላጊነቱ ያገኛሉ።
የተማሪው IEP ወይም የክፍል 504 ቡድን የሚከተሉትን ይወስናል: (a) በጊዜያዊ ተለዋጭ የትምህርት ሁኔታ ውስጥ ሊቀርብ የሚችል የተማሪውን
ተገቢ አገልግሎቶች(IAES); እና (b) የተማሪው ጊዜያዊ ተለዋጭ የትምህርት መዋቅር (IAES)::

ልዩ ሁኔታዎች:
1. መሳሪያዎች፣ሕገወጥ መድሃኒቶች እና ከባድ የአካል ጉዳት:
አንድ ተማሪ ለልዩ ፍላጎት ትምህርት ወይም ለክፍል 504 ብቁ ከሆነ: (a) በትምህርት ቤት፣ በት/ ቤት ግቢ ውስጥ ወይም በዲስትሪክቱ ክልል ውስጥ
ባለው የትምህርት ቤት ተግባር መሳሪያ ይዞ ከመጣ ወይም ይዞ ከተገኘ፤(b) በትምህርት ቤት ውስጥ፣በትምህርት ቤቱ ግቢ ውስጥ፣ወይም በዲስትሪክቱ
ክልል ውስጥ ባለው የትምህርት ቤት ተግባር ውስጥ እያወቁ ሕገወጥ እጾችን ከያዘ ወይም ከተጠቀመ፣ወይም ቁጥጥር የሚደረግበት ንጥረ ነገር
ከሸጠ፣ወይም (c) በትምህርት ቤት፣በትምህርት ቅጥር ግቢ ውስጥ፣ወይም በዲስትሪክቱ ስልጣን ስር ባለው የትምህርት ቤት ስራ ላይ በሌላ ሰው ላይ
ከባድ የአካል ጉዳት ካደረሰ፣የተማሪው የአካል ጉዳት መገለጫ ተደርጎ የተወሰነው ከግምት ውስጥ ሳይገባ ትምህርት ቤቱ ከ 45 የትምህርት ቀናት
በማይበልጥ ተማሪውን ወደ ግዚያዊ ቅያሪ የትምህርት ሁኔታ (ኢንትሪም ኦልተርናቲቨ ኢዱኬሽናል ሴቲንግ (IAES)) እንዲቀየር ሊያደርግ ይችላሉ።
2. የልዩ ፍላጎት ትምህርት ወይም ክፍል 504 ብቁ መሆናቸው ገና ያልተለዩ ተማሪዊች:
በወላጅ/በአሳዳጊ/በቤተሰብ ግምገማ እንዲደረግ የተጠየቀ እንደሆነ: የተማሪው ወላጅ / አሳዳጊ / ቤተሰብ ተማሪው ለልዩ ፍላጎት ትምህርት ወይም ለክፍል
504 እንዲገመገም ከጠየቁ በኋላ ግምገማው እና የብቁነት ውሳኔው ከመደረጉ በፊት ተማሪው በባህሪ ጥሰት ውስጥ ከተሳተፈ ከላይ ከተገለፁት የስነስርዓት
መከላከያዎች ሁሉ ተግባራዊ ይሆናል።
በአስተማሪ ወይም በሌላ የት/ቤት ሰራተኛ የተገለፀ ስጋት: የተማሪው አስተማሪ ወይም ሌሎች የት/ቤት ሰራተኞች ተማሪው የልዩ ፍላጎት ትምህርት ወይም የክፍል
504 አገልግሎቶች ሊያስፈልገው ይችላል የሚል ለዲስትሪክቱ ልዩ ትምህርት ዳይሬክተር ወይም ሌሎች ተቆጣጣሪ ሰራተኞች ሃሳብ ካቀረቡ በኋላ ማንኛውም
የግምገማ ውሳኔ ከመሰጠቱ በፊ ተማሪው በስነምግባር ጥሰት ውስጥ ከተሳተፈ ሁሉም ከዚህ በላይ የተገለፁትን የስነስርዓት መከላከያዎች ይተገበራሉ።
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3. በወላጅ /በአሳዳጊ/በቤተሰብ የልዩ ፍላጎት ትምህርት እና/ወይም የክፍል 504 አገልግሎቶቻችው ፈቃድ የተሰረዘ ተማሪዎች:
የልዩ ፍላጎት ትምህርት ስምምነት መሻር እና የክፍል 504 እቅድ መስማማት: የልዩ ፍላጎት ትምህርት አገልግሎቶች እያገኘ የነበረ ተማሪ፣የተማሪው
ወላጅ/አሳዳጊ/ቤተሰብ የልዩ ፍላጎት ትምህርት አገልግሎቶች ስምምነትን ከሻረ ግን የክፍል 504 ዕቅድአገልግለቶች እንዲያገኝ ከተስማሙ በኋላ ተማሪው
በስነምግባር ጥሰት ከተሳተፈ ሁሉም ከዚህ በላይ የተገለፁትን የስነስርዓት መከላከያዎች ተግባራዊ ማድረጉን ይቀጥላሉ።
የልዩ ፍላጎት ትምህርት ስምምነት መሻር እና ለክፍል 504 እቅድ አለመስማማት: ስምምነት ከሻሩ እና ለክፍል 504 ዕቅድ ስምምነት ከሻሩ ወይም
ካልተስማሙ እና ተማሪው በስነምግባር ጥሰት ከተሳተፈ፣ትምህርት ቤቱ ልክ እንደልለሎች የአካል ጉዳት የሌለባቸው ተማሪዎች ከዚህ በላይ የተዘረዘሩትን
የተማሪ የሥነስርዓት መከላከያዎች መስጠት ሳያስፈልግ በተመሳሳይ ምክንያቶች፣በተመሳሳይ ሁኔታ እና በተመሳሳይ ጊዜ ተማሪውን የስነስርኣት እርምጃ
ሊወስድበት ይችላል።
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አባሪ ፅሁፍ C: የሚያሻሽሉ እና የሚያባብሱ ሁኔታዎች
ሊያሻሽሉ የሚችሉ ሁኔታዎች
- ተማሪው በትምህርት ቤቱ ሠራተኞች በቂ ምላሽ ያልተሰጠው
የስለምግባር ዘይቤ ካለው
- ተማሪው IEP ወይም 504 ካለው፣የማኒፌስቴሽን ውሳኔ
ግምገማ የተጠናቀቀ ከሆነ እና ስነምግባሩ ከየአካል ጉዳታቸው
ጋር የተያያዘ መሆኑን ከተወሰነ
- ትንሽ ወይም ቀደም ብሎ ያልተሰነደ የስነምግባር ጉድለት
- ተማሪው በትምህርት ሥርዓቱ ውስጥ ሥርዓታዊ ዘረኝነት
ካጋጠመው
- ተማሪው በትምህርት ቤቱ ሠራተኞች ተዘዋዋሪ
አድልዎ እየደረሰው ከሆነ
- አነስተኛ ጉዳት
- ምንም ጉዳት ወይም ውድመት አለማስከተል
- ትንሽ የመጉዳት ችሎታ
- ተማሪው የጦር መሣሪያን ለማሳየት ወይም
ለመጠቀም እንዳሰበ ማስረጃ አለመገኘት
- ተማሪው፣ከትምህርት ቤት ራቅ ባለ ህጋዊ ለሆነ
ዓላማ የጦር መሣሪያ እንደነበረው እና ሆን ብሎ
ሳይሆን ሳያውቀው ነገሩን ወደ ትምህርት ቤት
እንዳመጣው ተጨባጭ ማስረጃ ካቀረበ
- መሣሪያው 2.5 ኢንች ወይም ከዚያ ያነሰ ትንሽ
የኪስ ቢላዋ ከሆነ
- ተማሪው በዋነኝነት የሚከላከል ከነበረ
- የተማሪ ሐሳብ ወይም ዓላማ
- የተማሪው ዕድሜ እና/ወይም ምግባሩ ሊያስከትል
የሚችለውን ውጤት መረዳት አለመቻል(የእድገቱን
ዕድሜ ግምት ውስጥ በማስገባት)
- የፈፀመውን ማመን ወይን የፈፀምከውን ስነምግባር ራስህ
ሪፖርት ማድረግ
- ተማሪው ሞክሮ፣ነገር ግን ድርጊቱን መፈጸም ካልቻለ
ወይም ከተከለከለ
- ቀጣይ የመፍትሄ እርምጃዎች፣ለድስትሪክት
መልሶ ማቋቋም ወይም የጥቃት ሰለባ መሆንን
ጨምሮ
- በትምህርት ቤት ሰራተኞች ላይ ተገቢ ያልሆነ በደል
ለማስወገድ በተማሪ የሚወሰድ ተከታይ እርምጃ
- ንብረት ወደ ተጎጂው መመለስ
- ተገቢ ወደ ያልሆነ ስነምግባር እንዲሳተፉ
ባህላቸው ወይም ቋንቋቸው ሚና ተጫውቶ
ከሆነ
- የተማሪው የትምህርት ምደባ ተገቢነት
- ጉዳቱን ለመጠገን የተማሪውን ፈቃደኛነት

ሊያባብሱ የሚችሉ ሁኔታዎች
- በተደጋጋሚ ተመሳሳይ ተገቢ ያልሆነ ስነምግባር
- ክስተቱ በአጠቃላይ ትምህርት ማህበረሰብ
ያደረሰው ትልቅ ተፅእኖ
- በተማሪው ረብሻ ምክንያት በሌሎች የመማር
ሂደት ላይ የሚያደርሰው ከፍተኛ ተፅእኖ
- አንድ ተማሪ ሌሎች በስነምግባር እንዲሳተፉ
ለማበረታታት ወይም ለማነሳሳት መሞከር
- ጉልህ የሆነ ጉዳት (በጥቂቱ ወይም ወጪ)
- ከባድ ጉዳት ሊያስከትን የሚችል
- እሳትን ለማቀጣጠል ዓላማ ወይም ሓሳብ
- ከባድ የደረሰ ወይም ሊደርስ የሚችል ጉዳት
- አንድ ነገር ወይም የጦር መሳሪያን መጠቀም
- የታሰበበት ስነምግባር
- ከአንድ በላይ ተማሪዎች በአንድ ተማሪ ላይ
ጥቃት ሲፈጽሙ
- ተማሪው(ዋ)፣በተመሳሳይ ተጠቂ ላይ አስቀድሞ
ጥቃት (ቶች)፣ማስፈራራት (ቶች)፣ትንኮሳ ወይም
ጉልበተኝነት ፈፅሞ ከሆነ(ከሆነች)
- ልዩ ጥፋተኝነት ወይም ጭካኔ
- የቀድሞ የተማሪው የዲሲፕሊን ሪኮርድ፣
የዲስፕሊን ዕድገት የሚያስከትል ከሆነ
- በካምፓስ ውስጥ የተማሪው / ዋ መገኘቱ ለሌሎች
ደኅንነት አስጊ ከሆነ
- በዘር፣በቀለም፣በብሄራዊ ማንነት፣በፆታ፣በጾታዊ
ዝንባሌ፣በጾታዊ መግለጫ፣በአካለ ስንኩልነት ወይም
በተጠቂው የተለመዱ ባህሪያትን በመነሳሳት የተካሄደ
- ተማሪው፣መሳሪያውን አንድን ጥቃት ለማድረስ፣ ሌላን
ለማስፈራራት፣ጉዳት ለማድረስ እና/ወይም ንብረት ላይ
አካላዊ ጉዳት ለማድረስ ከተጠቀመ
- ተማሪው ጥንቃቄ በጎደለው መንገድ
- መሳሪያውን ያሳየ፣ያንቀሳቀሰ ወይም ያቀባበለ
- የታሰበበት መሆኑ ማስረጃ ያለው
- ከባድ ጉዳት የሚያደርስ ማስፈራሪያዎች
- ለተመሳሳይ ተጠቂ ተመሳሳይ የሆነ ተደጋጋሚ
- ተገቢ ያልሆነ ስነምግባር
- መሳርያው የጦር መሳርያ ከሆነ
- እቃው የጦር መሳርያ መምሰል እና ተማሪው እቃውን
ለክፉ ነገር ማሳየት ወይም መጠቀም
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አባሪ ፅሁፍ D: ሌሎች የስነ-ስርዓት ዓይነቶች
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በክፍል ደረጃ ሊሰጡ የሚችሉ እርምጃዎች
ተማሪው ስለ ራሱ(ራሷ)ታሪክ ይናገራል (ትናገራች)
ተማሪው ጉዳቱን እንዴት እንዲሚያስተካክለው
ይወስናል
ራስን የመገምገም እንቅስቃሴ
የሚጠበቁ ስነ ባህርያት እንደገና ማስተማር
የባህሪይ ስምምነት ከማበረታቻ ስርዓት ጋር
አካባቢን መለወጥ (ልዩ መቀመጫ፣ትኩረትን መስረቅ፣
ቀስቃሶችን ማስወገድ፣የእረፍት ጊዜ አጠቃቀም)
ስለሁኔታው ሲወያዩ ቅርበትን መጨመር
ከሠራተኞች /ተማሪዎች ጋር የተጎዳውን ግንኙነት
ማሻሻያ በሚደረግበት ግዜ ተማሪ በክፍል ውስጥ
ተጨማሪ ጊዜ ማሳለፍ
የተማሪ ክህሎቶችን በሚገነቡበት ጊዜ የመማሪያ ክፍል
መብቶችን ማጣት
በክፍል ውስጥ ጠንካራ ጎኖችን ለማጠናከር
የአመራር እድሎችን መስጠት
ከአሳሳቢው ባህሪ በቀጥታ የሚዛመዱ የመተካት
ችሎታዎችን ማስተማር
ከአሳሳቢው ባህሪ በቀጥታ የሚዛመዱ የመተካት
ችሎታዎችን ሞዴል
መምህር ወይም የሚመለከተው ሰራተኛ
ለተማሪው በግል ምክር መስጠት
የትምህርት ቤት መሪዎች ማስተማሩን ከመምህሩ
ተቀብለው፣መምህሩ ከክፍል ውስጥ ወጥቶ
ለተማሪው በግል ችግሩ ለመፍታት መፍቀድ
መምህር ወይም የሚመለከተው
ሰራተኛ ለወላጆች/ ለአሳዳጊዎች
ያሳውቃል
መምህር ወይም የሚመለከተው ሰራተኛ
ለተማሪው እና ከተቻለ ለወላጅ/ አሳዳጊ
ያማክራል
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በትምህርት ቤት ደረጃ ሊሰጡ የሚችሉ እርምጃዎች
ከአስተማሪ፣ከትምህርት ቤት ባልደረቦች እና
ከአስተዳዳሪ ጋር የቤተሰብ ስብሰባ
አዎንታዊ ባህሪ ጣልቃ መግባት እቅድ
መፍጠር (PBIP)
አሁን በተግባር ላይ ያሉ የድጋፍ /የደህንነት ዕቅዶችን
እንደገና መገምገም
የእኩያ ሽምግልና
የመልሶ ማቋቋም ስራዎች
ወደ የት / ቤት ደረጃ ድጋፍ ሰጪ ሰራተኞች
መምራት (አማካሪ፣ማህበራዊ ሰራተኛ፣ነርስ፣የጤና
ማእከል)
ሽምግልና
የተበላሸ ወይም የተሰረቀ ንብረት መመለስ
የኮምፒዩተር ልዩ መብቶችን ማጣት
ክረዲት ማጣት
የማህበረሰብ አገልግሎት
የትምህርት ፕሮግራም ለውጥ
በሚመለከተው ሰራተኛ መደበኛ
/መደበኛ ባልሆነ መንገድ መከታተል
የድጋፍ /የደህንነት/የድንገተኛ አደጋ እቅድ
ማውጣት
ማቆየት(ለተወሰነ ጊዜ ከትምህርት በፊት፣ከትምህርት
በኋላ፣ቅዳሜ ወይም በነፃ ጊዜ)
ወደ የተማሪ ጣልቃ ገብነት ቡድን መምራት (SIT)
ተማሪው የአካል ጉዳት ካለው(ካላት)፣IEP (የግለሰባዊ
የትምህርት ዕቅድ) ወይም የ 504 እቅድ ይገመግማል እና
ያሻሽላል
ተማሪን ከአማካሪ ጋር ማጣመር
የተለዩ ፍላጎቶች ለማሟላት ወደ ማሕበረሰብ ኤጀንሲ
መላክ (የመኖሪያ ቤት፣የምግብ መረጋጋት፣የአመራር
እድገት፣የአእምሮ ጤና ምክር፣የማህበራዊ ችሎታ
እድገት፣የአደገኛ እጽ እና የአልኮል ፍተሻ/ ህክምና፣
ወዘተ)

ኣባሪ ጽሑፍ E : የኣደንዛዥ እጽ/ኣልክሆል የሚመለከት ሽምግልና

የተማሪው መታወቂያ ቁጥር:

ስም:

ይህ የሽምግልና ስምምነት የተደረሰው በተማሪው እና በወላጆቹ/ኣሳዳጊዎቹ/ቤተሰብ መሃከል ሕጋዊ ያልሆኑ ኣደንዛዥ ዕጾች እና ኣደገኛ
ዕጾች እና ሌሎች ቁጥጥር የሚደረግባቸው ነገሮች, በሃኪም የሚታዘዙ ወይም ከሱፐር ማርከት ሊገዙ የሚችሉ መድሓኒቶች፣የኣልኮል
መጠጦችን ማከፋፈል እና ህጋዊ ያልሆኑ ዕጾች እና ኣደንዛዥ ዕጾች እና ሌሎች ቁጥጥር የሚደረግባቸው ነገሮች በመያዝ ወይም መጠቀም፣
የኣልኮል መጠጦችን ይዞ በመገኘት እና መጠቀም ወይም ሃሺሽ ወይም ማሪዋና ይዞ ወይም ሲጠቀም በመያዝ ህጋዊ ያልሆኑ እጾችን፣
የተከለከሉ ንጥረ ነገሮችን፣በሐኪም ትዕዛዝ ወይም ከሱፐር ማርከት ሊገዙ የሚችሉ መድሓኒቶች፤የአልኮል መጠጦችን መሸጥ፣ወይም
ማሪዋና መሸጥ ኣስመልክቶ የተምሰረተ ክስ ለመመርመር በተካሄደው ስብሰባ ላይ በመመርኮስ ነው።
1. ትምህርት ቤት የሚከተለው ነጥብ ላይ ይስማማል:
a) ክሱ እና ዝርዝሩ ይህን ይመስላል:
□ ምንም ክስ የለም:
□ ይህን ክስ የሚመለከት መግለጫ/ኣገላለጽ/መጠሪያ እንደሚከተለው ተቀይሯል:
b) የ ________________________________ የስነምግባር ጥሰት የሚያስክትለው የረጅም ግዜ መታገድ ለማጉደል፤

ተማሪው በትምህርት ክልሉ ተቀባይነት ባለው የኣደገኛ እጾች መከላከል ባለሙያ ለማማከር ቀጠሮ ማስያዙን እና የባለሙያውን
ምክር ተግባር ላይ ለማዋል መስማማቱ ማረጋገጫ ስለቀረበልት ቅጣቱ ወደ ሚከተሉት ቀናት መባረር ተቀይሯል:
□ ለ_____ ቀናት የኣጭር ግዜ መታገድ።(ጥሰትን ለመሸጥ አይፈቀድም)።
□ ለ _____ የረጅም ቀናት መታገድ።
c) ትምህርት ቤቱ በተጨማሪ የተማሪዎች በፓወር ስኩል ያሰፈረውን የኤሌክትሮኒክ ሪኮርድ ጉዳዩን የሚመለከት መረጃ ይህን
ስምምነት እንዲያሳይ ሆኖ እንዲታረም እና ተሻሽሎ የቀረበ የስነስርዓት እርምጃ ደብዳቤ (ኖቲስ ኦፍ ዲስፕሊነሪ ኣክሽን/NDA
ቅጂ ለወላጆች/ኣሳዳጊዎች/ቤተሰብ በሶስት የስራ።

2. ተማሪው /ወላጆች/ኣሳዳጊዎች/ ቤተሰብ የሚከተሉት ነጥቦች ላይ ተስማምተዋል:
a) በወልጆች ወጪ በትምህርት ክልሉ ተቀባይነት ባለው የኣደገኛ እጾች ድርጅት የሚካሄድ ጥናት ለመከታተል;
b) የበለሙያውን ምክሮች ተግባር ላይ ለማዋል መከታተል፤እና
c) እፅ አላግባብ መጠቀም ድርጅት ጋር መረጃ እንዲቀያየር የፍቃድ መስጫ ፎርሙን በመፈረም መፍቀድ።
3. በተጨማሪ የሚከተሉት ነጥቦች መተግበር ኣለባቸው:

ትምህርት ቤቱ፣ ተማሪው እና ወላጆች/ኣሳዳጊዎች/ ቤተሰብ ይህ የሽምግልና ስምምነት የተጣሰውን ሕግ የሚመለከት የቀረበውን ጭብጥ እና
የሕግ መርትዖ ላይ ተመስርቶ የተደረሰ የመጨረሻ እና የተፈታ መሆኑን ተስማምተው ስምምነቱ ላይ ፊማቸውን ያኖራሉ።በተጨማሪ ተማሪው
ወይም /ወላጆች/ኣሳዳጊዎች/ ቤተሰብ ይህን ጉዳይ በሚመለከት ዳግም ይግባኝ ላለማለት ተስማምተዋል።
እኔ _____________________________________ ይህን የሽምግልና ስምምነት ተግባር ላይ ካላዋልኩት፤የመጀመሪያው
ክስ እና ውሳኔ በቦታው ተተክቶ ተግባር ላይ ይውላል።
የትምህርት ቤት ኣስተዳዳሪ

ተማሪ

ወላጅ/አሳዳጊ

ቀን
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ኣባሪ ጽሑፍ F: የ

ሽምግላና

የተማሪው መታወቂያ ቁጥር:
ቀን:
ይህ የሽምግልና ስምምነት ውሳኔ ላይ የደረስነው ጉዳዩን በሚመለከት ዛሬ ባካሄነው የስነስርዓት ጉዳይ መስማት ስብሰባ መሰረት ነው።
ሁለቱም ወገኖች የሚከተሉት የሽምግልና ነጥቦች ላይ ተስማምተዋል:
1. ትምህርት ቤቱ የሚከተሉትን ለማከናወን ተስማምቷል:

2. ተማሪው የሚከተሉትን ለማከናወን ተስማምቷል:

3. በተጨማሪ የሚከተሉት ጉዳዮች ይተገበራሉ (የተስማማችሁበት ነጥብ ላይ ኣክብቡ):
□ ተማሪው በየሳምንቱ በ ____________________________ ሳምንታዊ ሪፖርት ያቀርባል።
□ ተማሪው መልካም ጠባይ ያሳያል።ተመሳሳይ የስነስርዓት መተላለፍ ክፍል ውስጥ ወይም ወጭ ኣይደግምም::
□ ተማሪው ሁሉንም ትምህት ዓይነት በሰዓቱ በመገኘት ይከታተላል።ተማሪው ክፍል ሲጀምር ትምህርቱን ለመማር ዝግጁ ይሆናል።
ይህ የስነምግባር ደንብ ከተጣሰ ግን ______________________________።
እኔ ___________________________________ የዚህ ስምምነት ነጥቦችን ሳላሟላ ብቀር፤የመጀመሪያው ክስ እና
የዲሲፕሊኑ ውሳኔ በቦታው ተተክቶ ተግባር ላይ ይውላል።ተማሪው እና ወላጆች/ኣሳዳጊዎች/ ቤተሰብ ይህ የሽምግልና ስምምነት
የተጣሰውን ሕግ የሚመለከት የቀረበውን ጭብጥ እና የሕግ ጭብጥ ላይ ተመስርቶ የተደረሰ የመጨረሻ እና የተፈታ መሆኑን
ተስማምተው ስምምነቱ ላይ ፊማቸውን ኣኑረዋል።በተጨማሪ ተማሪው ወይም ወላጆች/ኣሳዳጊዎች/ ቤተሰብ ይህን ጉዳይ
በሚመለከት ዳግም ይግባኝ ላለማለት ተስማምተዋል።
አስተዳዳሪ
ጉዳይ ሰሚ ባለስልጣን ወይም ሌሎች ምስክሮች
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ተማሪ
ወላጅ/አሳዳጊ

Seattle Public Schools

አባሪ ፅሁፍ G: መድልዎ አልባ ማስታወቅያ

መድልዎ ህግን
የሚጻረር ነው!
ሲያትል
የሕዝብ ትምህርት ቤቶች፣እኩል የትምህርት እድሎች እና እኩል የቅጥር
S
ዕድሎች
ያቀርባል።በማንኛውም መርሃ ግብሮች ወይም እንቅስቃሴዎች ውስጥ
O
ፆታ፣ዘር፤እምነት፣ቀለም፤ሃይማኖት፤ዝርያ፣የትውልድ ቦታ፤ዕድሜ፤የኢኮኖሚ
n
ሁኔታ፤ጾታዊ
አመለካከት፣የፆታ ግንዛቤ ወይም ፆታዊ ማንነትን ጨምሮ፣እርግዝና፤
se የጋብቻ ሁኔታ፤አካላዊ ቅርፅ፤ማንኛውንም የስነልቦና፣የአዕምሮ ወይም የአካል
ጉዳት፤በክብር የተሰናበቱ ወታደር ወይም የውትድርና ሁኔታ፤ወይም የሠለጠነ ውሻ
eመመሪያ ወይም የአገልግሎት እንስሳት መጠቀም መሰረት በማድረግ አድልዎ
አይፈፅምም።
ሲያትል የህዝብ ትምህርት ቤቶች ለ ቦይ ስካውትስ እና ለሌሎች
a
የወጣቶች ቡድኖች እኩል እድል ይሰጣል::
di

t
ሲያትል የሕዝብ ትምህርት ቤቶች የሚከትሉትን ጨምሮ ነገር ግን በእነዚህ ብቻ
የተወሰነ ሳይሆን፣በሁሉም ተግባራዊ የሚሆኑ የክልላዊ እና የፌደራላዊ ሕጎች እና
ደንቦች ይከተላል።ታይትል IX የ 1972 የትምህርት ማሻሻያ፤ታይትል VI የ
1964 የዜጎች መብቶች ድንጋጌ፤ክፍል 504የ 1973 የመልሶ ማቋቋሚያ
አዋጅ፤የ 1990 የአሜሪካ አካል ጉዳተኞች ህግ (ADA) እና የ 2008
የADA ማሻሻያ ድንጋጌዎች፤እና መድልዎን የሚቃወም የዋሽንግተን ህግ
RCW 49.60::ሲያትል የሕዝብ ትምህርት ቤቶች የሚከትሉትን ጨምሮ ነገር
ግን በእነዚህ ብቻ የተወሰነ ሳይሆን፣በሁሉም የዲስትሪክቱ መርሃ ግብሮች፣
ኮርሶች፣ ተግባራት፣ የተጓዳኝ እንቅስቃሴዎች፣ አገልግሎቶች፣ እና አቅርቦትን
የማግኘት ያሟላል።

የሚከተሉት
ሰራተኞች ስለተከሰቱ መድልዎ ጥያቄዎች እና አቤቱታዎች
The f
ለማስተናገድ
የተሰየሙ ናቸው:
ques
ለተማሪዎች
እና ለማህበረሰብ አባላት፣ የሚከተሉት ሰራተኞች ስለተከሰቱ መድልዎ
For st
ጥያቄዎች
እና አቤቱታዎች ለማስተናገድ የተሰየሙ ናቸው። የተማሪ የዜጎች መብቶች
hav
ቢሮ፣(206)
252-0306 ፣ወይም oscr@seattleschools.org ወይም
discr
በሲያትል
የህዝብ
ትምህርት ቤቶች በፖስታ ፣MS 32- 149, P.O. Box
osc
34165,
Seattle, WA 98124-1166. በዚህ ዲፓርትመንት ውስጥ:
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•
• ፆታዊ መድልዎ በተመለከተ የሚያሳስቡ ጉዳዮች ጾታዊ ጥቃትን ጨምሮ
የ ታይትልVI ኣስተባባሪ በ 206-252-0367 ወይም በ
Title.IX@seattleschools.org ይገናኙ::
•

የአካል ጉዳተኝነት መድልዎ በተመለከተ የሚያሳስቡ ጉዳዮች: የ ADA/ ክፍል 504
የአቤቱታ አስተባባሪ በ 206-252-0178 ወይም በ
accessibility@seattleschools.org ይገናኙ::

ከአካል ጉዳት ጋር የተዛመዱ ማመቻቸቶች እና/ ወይም ፆታዊ ትንኮሳን ጨምሮ የአድልዎ
ቅሬታዎችን በተመለከተ በሰራተኞት የሚቀርቡ ጥያቄዎች: የሰው ኃይል ረዳት ተቆጣጣሪ ፣
ሲያትል የህዝብ ትምህርት ቤቶች፣Mailstop 33-157, P.O. Box 34165, Seattle,
WA 98124-1166, (206) 252-0024, or hreeoc@seattleschools.org
ያነጋግሩ።

አባሪ ፅሑፍ H: ፆታዊ ትንኮሳን ሪፖርት ማድረግ

ለፆታዊ ትንኮሳ ተጋልጠዋል?
ተማሪዎች እና ሰራተኞች በማንኛውም ሰው፣በየትኛውም የትምህርት ቤት ፕሮግራም ወይም እንቅስቃሴ በትምህርት ቤት
አውቶቡስ፣ከካምፓስ ውስጥ ወይም ውጪ ጨምሮ፣ፆታዊ ትንኮሳ እንዳይደርሳቸው የተጠበቁ ናቸው።

ፆታዊ ትንኮሳ ምንድን ነው?
ፆታዊ ትንኮሳ ያልተፈለገ ፆታዊ ስነምግባር ወይም ግንኙነት ነው:

አንድ ተማሪ ወይም ሰራተኛ የቀረበለትን ተገቢ ያልሆነ ፆታዊ ስነምግባር ወይም
መግባባት እንደ ነጥብ፣እድገት፣የስፖርት ቡድን ቦታ፣ወይም የትምህርት
ወይም የስራ ውሳኔን የመሳሰሉ ነገሮችን በምላሹ ለማግኘት መሆኑን ከታመነ፣
ወይም
ስነምግባሩ በተማሪው የትምህርት አፈፃፀም ላይ በከፍተኛ ደረጃ ጣልቃ
የሚገባ ከሆነ ወይም አስፈሪ እና ጥላቻ ያለው የትምህርት ወይም የስራ
ሁኔታ የሚፈጥር ከሆነ::

የጾታዊ ትንኮሳ ምሳሌዎች
•

አንድን ግለሰብ ለፆታዊ ግንኙነት
መገፋፋት

•

ያልፈለገ የፆታዊ እካላት መነካካት

•

ፆታዊ ነክ ጽሁፎችን መጻፍ

•

ወሲባዊ ቀልዶች፣ወሬዎች
ወይም ቀስቃሽ አስተያየቶችን
ማድረግ

•

ግልፅ የሆኑ ፆታዊ ይዘት ያላቸው ጽሑፎች፣
ኢሜሎች ወይም ስዕሎች ማሰራጨት

•

አካላዊ ጥቃት፣ አስገድዶ መድፈርን
እና ጾታዊ ጥቃትን ጨምሮ

ፆታዊ ትንኮሳ እንዴት ሪፖርት ማድረግ እችላለሁ?

ሲያትል የህዝብ ትምህርት ቤቶች ጾታ፣ዘር፣ቀለም፣እምነት፣ሃይማኖት፣የትውልድ አገር፣ዕድሜ፣አካል ጉዳተኝነት፣የጋብቻ ሁኔታ፣ጾታዊ ዝንባሌ፣ጾታዊ ማንነት እና መግለጫ፣ጡረታ ወይም የውትድርና ሁኔታ፤
ወይም የአገልግሎት እንስሳ መጠቀም መሰረት በማድረግ አድልዎ አይፈፅምም፤እንዲሁም ለሁሉም ወጣቶች እኩል ተደራሽነት መስጠት አለበት።ለጥያቄዎች ወይም ለቅሬታዎች፣እባክዎን የትምህርት ቤትዎን ርዕሰ
መምህር፣ወይ የሲያትል የህዝብ ትምህርት ቤቶች የተማሪ ሲቪል መብቶች ጽሕፈት ቤትን በ 206-252-0306 ወይም በ OSCR@seattleschools.org ያነጋግሩ።
በ 8/2016 የተሻሻለ
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