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ይህ መመሪያ መጽሐፍ ለ STRIVE መሰናዶ ተማሪዎች፣ ወላጆች እና አሳዳጊዎች የቀረቡ ብዙ ግብአቶችን፣ 
ፕሮግራሞችን፣ አገልግሎቶችን እና ፖሊሲዎችን ያጠቃልላል። ይህ መጽሐፍ ለሁሉም የ STRIVE መሰናዶ ተማሪዎች 
እና ቤተሰቦች ላይ የሚተገበሩ ሁሉም ፖሊሲዎችን የሚመለከቱ መረጃዎች ሁሉ የተሟላ ማውጫ ይሆናል ተብሎ 
የታሰበ አለመሆኑን ያስታውሱ። ያን የተለየ ት/ቤት የሚመለከት መረጃ ለማግኘት የልጅዎን ት/ቤት ያነጋግሩ። 
የ STRIVE መሰናዶ ፖሊሲዎች ሊለወጡ የሚችሉ ናቸው፤ እናም ይህ የመመሪያ መጽሐፍ ከታተመ ወዲህም 
አንዳንድ መረጃዎች በ STRIVE መሰናዶ ውሳኔ ወይም ፈቃድ ተለውጠው ሊሆኑ ይችላሉ። በመመሪያ መጽሐፉ ላይ 
ማናቸውም አስተያየት ወይም ጥቆማ ካለዎ እባክዎ ወደ managingdirectors@striveprep.org     ኢሜል ይላኩ። 

የ STRIVE መሰናዶ ረቢ ሂል /Ruby Hill/ የ 2022 የትምህርት ዘመን የተማሪ እና የቤተሰብ መመሪያ መጽሐፍ       2
                  



ውድ STRIVE መሰናዶ ተማሪዎች እና ቤተሰቦች፣

ለአስደሳቹ አዲስ የትምህርት ዘመን እንኳን በደህና መጣችሁ! የ STRIVE መሰናዶን በመምረጥዎ ልጅዎ በኮሌጅ እና
ከዚያም በላይ ለስኬት አስፈላጊ የሆኑትን ጥንካሬዎች ያገኛል፣ ያዳብራልም። 

ከቤተሰቦቻችን ጋር በጋራ በመስራት ተማሪዎች በክፍል ውስጥም ሆነ ከክፍል ውጭ በጥልቅ እንዲያስቡ፣ በግልፅ 
እንዲግባቡ እና በግልፅ እንዲተባበሩ እናበረታታለን። በክብር እና በደስታ ለመማር የሚያስችልን ከፍ ያለ ግብ ያለው 
የመማር-ማስተማር ሂደትን በማመጣጠን፣ በእያንዳንዱ ተማሪ ውስጥ የማወቅ ጉጉት፣ ፈጠራ እና የችሎታ ስሜት 
እንዲፈጠር እናደርጋለን። 

የእርስዎ ተሳትፎ በልጅዎ ትምህርት ቤት ተሞክሮ ውስጥ ጠቃሚ ንጥረ ነገር ነውና በእያንዳንዱን እርምጃዎ 
እንደግፍዎታለን። ልጅዎ የተመዘገበው በአንደኛ ደረጃ፣ በመካከለኛም ሆነ በሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት፣ STRIVE መሰናዶ
እያንዳንዱ ተማሪ ዓለምን መለወጥ የሚማርበት ነው። እሲኪ እንጀምር! 

ለቤተሰብ ሁለት ቃል ኪዳኖችን ላይ መልካም አፈጻጸም ለማሳየት እንሰራለን፡-
1. ልጅዎ ደህንነቱ የተጠበቀ ይሆናል - ይህ ማለት በየቀኑ የእያንዳንዱን ልጅ አካዳሚያዊ፣ አካላዊ፣ ማህበራዊ 

እና ስሜታዊ ደህንነት ለመጠበቅ አስተማሪዎች እና ሰራተኞች የሚሰሩበት አቃፊ፣ ተንከባካቢ አካባቢ 
እንፈጥራለን ማለት ነው።

2. ልጅዎ ለኮሌጅ እድሎች እና ተግዳሮቶች ይዘጋጃል - ይህ ማለት የተማሪዎችን እድሎች እና አማራጮች 
ከሁለተኛ ደረጃ፣ ከኮሌጅ እና ከዚያ በኋላም የሚያሰፋ የትምህርት አካባቢን እንፈጥራለን ማለት ነው።

 
ይህ የመመርያ መጽሀፍ STRIVE መሰናዶ - ረቢ ሂል ላይ ተፈፃሚነት አለው። STRIVE መሰናዶ ሁለት በ STRIVE 
መሰናዶ ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት የተማሪ እና ቤተሰብ መመሪያ መጽሐፍ ይሚመሩ ሁለት ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤቶችን 
ያስተዳድራል።  እንዲሁም በ STRIVE መሰናዶ የመካከለኛ ደረጃ ት/ቤት የተማሪ እና ቤተሰብ መመሪያ መጽሐፍ 
እንደተገለጸው የ STRIVE መሰናዶ መመሪያዎችን የሚከተሉ ሰባት መካከለኛ ደረጃ ት/ቤቶችን ይስተዳድራል።
 
ይህንን ስራ ከእርስዎ ጋር በጋራ በመስራታችን ክብር ይሰማናል!
 
ከምስጋና ጋር፣

 
 
ክሪስ ጊቦንስ /Chris Gibbons/
የ STRIVE መሰናዶ መስራች እና ዋና ስራ አስፈፃሚ
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ተልዕኮ

ተማሪዎችን ባሉበት ማግኘት
እና በኮሌጅ እና በሙያ እንዲሳካላቸው

ማብቃት

ዋና እምነቶች

ውጤት
● የሁሉም ትምህርታዊ (አካዳሚያዊ) እና ግላዊ ስኬትን ለማክበር ቃል እገባለሁ።
● ራሴን እና ሌሎችን ለከፍተኛ ግምት ተጠያቂ ለማድረግ ቃል እገባለሁ።
● ለሥራዬ ፍቅርን እና ደስታን ለማምጣት ቃል እገባለሁ።

ፍትህ
● ሆን ብዬ ኢፍትሃዊነትን፣ አድሎአዊነትን እና የጭቆና ስርአቶችን ለማደናቀፍ/ለመለወጥ ቃል እገባለሁ።
● ደህንነቱ የተጠበቀ ለጤናማ አካል፣ አእምሮ እና ልብ ምቹ የሆነ አካባቢን ለመፍጠር ቃል እገባለሁ።
● እያንዳንዱ ሰው ሙሉ፣ ትክክለኛ ማንነቱን የሚያመጣበትን ማህበረሰብ ለመገንባት ቃል እገባለሁ።

ጽናት
● በጥረት እና ስህተት በመስራት እንደምናድግ እና ብልህ እንደምንሆን ለማመን ቃል እገባለሁ።
● ስራው ከባድ ቢሆንም እንኳ ተስፋ የማንቆርጥበትን የመንፈስ ጥንካሬን ("Con Ganas") ለማሳየት ቃል 

እገባለሁ።
● ጉዞው ከባድ ቢሆንም እንኳ በቅንነት ለመምጣት እና ትክክለኛውን ነገር ለማድረግ ቃል እገባለሁ።
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የምዝገባ ሂደት

እንደ ምዝገባ ሂደቱ አካል እያንዳንዱ ወላጅ/አሳዳጊ ለልጃቸው የዴንቨር የህዝብ ትምህርት ቤቶች (DPS) የመስመር-
ላይ ምዝገባን ያጠናቅቃሉ።  ይህ የተወሰኑ የወላጅ ስምምነቶች እና ፈቃዶችን ያጠቃልላል ይህም በነዚህ 
ባይወሰንም የሚከተሉትን :-1፦ ሽርሽሮች፣ ሚዲያ፣ የዲስትሪክት ማስታወቂያዎች፣ ፎቶዎችን እና ቪዲዮዎችን በድር 
እና በውስጥ አጠቃቀም፣ የኢንተርኔት አጠቃቀም፣ የትምህርት ቴክኖሎጂ እና የተማሪ ዳታ ግላዊነት፣ የእኔ ዴንቨር 
ካርድ (MY Denver Card)፣ የወላጆች/የተማሪ መብቶች ዓመታዊ ማሳወቂያ፣ የማውጫ መረጃ እና ከግምገማዎች 
መርጦ መውጣት። STRIVE መሰናዶ በ DPS የተፈቀደ ቻርተር የሕዝብ ትምህርት ቤት ነው እናም ልጅዎን 
በ STRIVE መሰናዶ በማስመዝገብዎ DPS የመስመር-ላይ ምዝገባ የተሞሉ ሁሉም የምዝገባ መረጃ እና 
የወላጅ/አሳዳጊ ስምምነት እና ፈቃድ ለ STRIVE መሰናዶ እተላለፉ/እንደተሰጡ ተረድተው ይስማማሉ። 

ዋና ትምህርቶች (አካዳሚክስ)

ትምህርታዊ ደረጃዎች/አካዳሚክ ስታንዳርዶች
እንደ ኮሌጅ መሰናዶ የመጀመርያ ደረጃ ት/ቤት STRIVE መሰናዶ - ረቢ ሂል ለሁሉም ተማሪዎች ከፍተኛ የትምህርት
ደረጃዎች  አሉት። ተማሪዎች በየእለቱ እራሳቸውን እንዲፈትኑ፣ በትምህርት ቤት እና በቤት ውስጥ ከፍተኛ ጥራት 
ያለው ስራ በሰዓቱ እንዲያጠናቅቁ፣ በየምሽቱ እራሳቸውን ችለው በቤት ውስጥ እንዲያነቡ እና ከመምህራን ጥሩ 
ድጋፍ እንደሚያገኙ ይጠበቃል። ሁሉም ተማሪዎቻችንን ወደ ኮሌጅ እና የዕድሜ ልክ ስኬት በሚወስደው መንገድ 
ላይ ለማስቀመጥ የተማሪዎች፣ የመምህራን እና የወላጆች/አሳዳጊዎች ግንኙነት እና ትብብር አስፈላጊ ነው።

ከክፍል ወደ ክፍል መዘዋወር
ለተማሪው የተሻለ ጥቅም ሲታሰብ የተማሪዎች ክፍል መድገም ይመከራል። መድገም በማንኛውም የክፍል ደረጃ 
ሊታሰብ ይችላል እና ተማሪዎች ከክፍል ደረጃ በታች ጉልህ በሆነ መልኩ እየሰሩ ከሆነ ላይዘዋወሩ ይችላሉ። 
በትምህርት ላይ ከፍተኛ መስተጓጎል የሚከሰት ካልሆነ በቅር ለማንኛውም አካል ጉዳተኛ ተማሪ መድገም 
አይመከርም። ከክፍል ወደ ክፍል የመዘዋወር ውሳኔዎች በተማሪ ግምገማዎች፣ የመገኘት፣ የቤት ስራ 
የመስራት ሪከርድ፣ የመገኘት ሪከርድ፣ ማህበራዊ-ስሜታዊ/እድገት ባህሪያት እና ሌሎች መለክያዎች ላይ 
የተመሰረቱ ይሆናሉ። ማስታወሻ፦ አንድ ተማሪ በትምህርት ዘመን ከ 10 ቀናት በላይ ትምህርት ካመለጠው 
የመድገም አደጋ ላይ ሊሆን ይችላል። የ STRIVE መሰናዶ ተማሪዎች በክፍል አስተማሪ/ዎች አስተያየት እንዲሁም 
ከክፍል ደረጃ ቡድን፣ ርእሰ መምህር እና ቤተሰብ ጋር በሚደረግ ምክክር ከክፍል ወደ ክፍል ሊዘዋወራሉ ወይም 
ይደግማሉ። ርእሰ መምህሩ ከምክክር በኋላ ከክፍል ወደ ክፍል መዘዋወር በተመለከተ የመጨረሻ እና አስገዳጅ 
ውሳኔ ይሰጣል።

በሪፖርት ካርድ ስብሰባዎች ላይ እና በትምህርት ዓመቱ በሙሉ አስተማሪዎች ስለልጃቸው የትምህርት ሂደት እና 
እድገት ከወላጆች/አሳዳጊዎች ጋር ይነጋገራሉ። ወላጆች/አሳዳጊዎች ልጃቸው የመድገም አደጋ ላይ ከሆነ በቃል እና 
በጽሁፍ ይነገራቸዋል።

የሪፖርት ካርዶች እና የትምህርታዊ እድገት ሪፖርቶች
ተማሪዎች ለእያንዳንዱ ሩብ ዓመት የሪፖርት ካርድ ይቀበላሉ፣ ይህም የአካዳሚክ ሥራቸውን የሚያሳይ 

1እባክዎ የመመዝገቢያ ፓኬጁን ቅጂ መቀበል ከፈለጉ ወይም ጥያቄዎች ካሉዎት የልጅዎ ት/ቤት ርዕሰ መምህርን ያነጋግሩ። 
የ STRIVE መሰናዶ ረቢ ሂል /Ruby Hill/ የ 2022 የትምህርት ዘመን የተማሪ እና የቤተሰብ መመሪያ መጽሐፍ       5
                  



ማጠቃለያን ያካትታል። የሪፖርት ካርዶች ለወላጆች/አሳዳጊዎች በፎል እና በስፕሪንግ የቤተሰብ ኮንፈረንስ የስብሰባ 
ቀን ይሰጣሉ። ወላጅ ወይም አሳዳጊ በቤተሰብ ስብሰባ ቀን ላይ መገኘት ካልቻሉ ከተማሪው አማካሪ ጋር ለመገናኘት 
ተለዋጭ ጊዜ መመደብ አለባቸው። በስብሰባ ላይ ያልተወሰዱ  የሪፖርት ካርዶች ወደ ቤት በፖስታ ይላካሉ።
 
ትምህርታዊ/አካዳሚያዊ ታማኝነት
STRIVE መሰናዶ በሁሉም ተማሪዎች ዘንድ ለትምህርታዊ ታማኝነት በጣም ከፍተኛ ደረጃዎች እና ግቦች  
ለማስጠበቅ ቁርጠኛ ነው። በትምህርት እና ከዚያም ውጪ ኃላፊነት የሚሰማው የተማሪ ስነምግባርን የሚያበረታታ
የት/ቤት ድባብንና መንፈስን በማስፈን እናምናለን። በትምህርት ላይ ታማኝ አለመሆን መኮረጅ እና የሌላ ሰውን 
ስራ የራስ አስመስሎ ማቅረብ ጨምሮ የተለያዩ መዘዞችን ያስከትላሉ እነዚህም የማካካሻ ስራ የመስራት መብት 
ወይም “ጊዜ የመምረጥ” መብቶችን ማጣት እና በትምህርት ላይ ታማኝ ያለመሆን ጋር የተያያዙ መሰረታዊ 
አለመቻልን ያካትታል። ተማሪዎች የእራሳቸውን የእውቀት እና የክህሎት እውቀት በትክክል ለማያንጸባርቅ 
የትምህርት ስራ ክሬዲት አያገኙም፤ በእነዚህ ሁኔታዎች ክሬዲት መስጠትን በሚመለከት ውሳኔዎች የሚደረጉት 
በትምህርት ቤቱ ፍቃደኝነት ነው። ተደጋጋሚ የአካዳሚክ ታማኝነት ጉድለት አጋጣሚዎች የወላጅ/አሳዳጊ ኮንፈረንስ 
ማድረግን እና ተጨማሪ መዘዞችን ያስከትላሉ። 

የቤትሥራ
STRIVE መሰናዶ ትርጉም ያለው የቤት ስራ ለተማሪዎች በየምሽቱ ይሰጣል ይህም ትምህርትን ከማራዘም አልፎ  
ተማሪዎች የኃላፊነት ስሜት እንዲያሳድጉ፣  የጊዜ አጠቃቀምን እንዲለማመዱ እና ራስን ችሎ ችግር የመፍታት 
ችሎታዎችን እንዲማሩ ይረዳቸዋል። ሁሉም ተማሪዎች አስፈላጊ ድርጅታዊ ክህሎቶችን እንዲማሩ የሚረዳቸው 
የቤት ስራ ማህደር ይሰጣቸዋል። የቤተሰብ እርዳታ ይጠበቃል፤ ነገር ግን ተማሪው ከተጨማሪ ልምድ ተጠቃሚ 
እንዲሆን የቤት ስራውን ለብቻው መስራት አለበት። በመተባበር ከልጅዎ ጋር በእያንዳንዱ ምሽት የቤት ስራን 
በንቃት መፈተሽ ጠቃሚ ነው።
 
የቤት ስራ ቅዳሜና እሁድ እና በዓላትን ጨምሮ በየምሽቱ የ 20 ደቂቃ አስፈላጊ ንባብ  ያካትታል ለዚህም 
በእያንዳንዱ ተማሪ የቤት ስራ ማህደር ውስጥ በተካተው የንባብ ማስታወሻ ደብተር ላይ የወላጅ/አሳዳጊ ፊርማ 
ያስፈልጋል። ጥናቶች እንደሚያሳዩት ቀጥር አንድ የተማሪን የማንበብ ክህሎት የማሻሻያ መንገድ ማንበብ፣ ማንበብ፣
ማንበብ ነው። ልጅዎን በቤት ውስጥ ራሳቸውን ችለው እንዲያነቡ መደገፍ ፍጥነትን፣ ትክክለኛነትን፣ 
የቃላት አጠቃቀምን እና የንባብ ግንዛቤን እንዲያሻሽሉ ለመርዳት ምርጡ መንገድ ነው። ምንም እንኳን የ 
STRIVE መሰናዶ ተማሪዎች በትምህርት ቤት ከፍተኛ ጥራት ያለው የማንበብ ጊዜ ቢኖራቸውም በየምሽቱ፣ 
በየሳምንቱ እና ቅዳሜና እሁድ እና ከትምህርት የእረፍት ቀናት ማንበብ፣ ማንበብ፣ ማንበብ አለባቸው። ተማሪዎች 
በእንግሊዝኛ፣ በስፓኒሽ ወይም በሌሎች የቤት ውስጥ ቋንቋዎች ራሳቸውን ችለው ማንበብ ይችላሉ። 
ወላጆች/አሳዳጊዎች ልጃቸውን በየምሽቱ እና በሳምንቱ መጨረሻ በየእለቱ ቢያንስ ለ 20 ደቂቃ እንዲያነቡ 
ማበረታታት፣ መደገፍ፣ መሳተፍ ወይም መቆጣጠር አለባቸው። 
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የቤት ስራ ተጠባቂዎች

አስተማሪዎች ተማሪዎች ቤተሰቦች

● ትርጉም ያላቸው 
አሳይንመንቶች መፍጠር 
አለባቸው።

● የቤት ስራዎች በእለታዊ 
ማስታወሻ ላይ 
መመዝገባቸውን ማረጋገጥ 
አለባቸው።

● እያንዳንዱ አሳይንመንት 
በግልፅ መረዳቱን እርግጠኛ 
ይሁኑ።

● የተሰጡትን አሳይንመንቶች 
ከክፍል መመሪያ ጋር 
ያዛምዱ።

● እሳይንመንቶቹ የተለያዩ 
ይሁኑ።

● የቤት ስራን ከዚህ ቀደም 
ትምህርት የተሰጠባቸውን 
ክህሎቶችን እና ይዘቶችን 
አረዳድ ማረጋገጫ መንገድ 
ይጠቀሙ።

● በተማሪው IEP ወይም ክፍል 
504 ውስጥ ተለይተው 
የሚታወቁ ማናቸውንም 
የተጣጣሙ 
መስተንግዶዎችን ያካትቱ።

● እለታዊ የቤት ስራ 
ማስታወሻን በማሳየት 
የቤት ስራ አሳይንመንቶች 
ለወላጆች/አሳዳጊዎች 
ወዲያውኑ ያሳውቁ።

● አሳይንመንቶችን በሰዓቱ፣ 
በትክክል እና በንጽህና 
የማጠናቀቅ ሃላፊነት 
ይኑርዎት።

● በመቅረት ምክንያት 
ያመለጡ ስራዎችን 
ያጠናቁ።

● እለት ተእለት ያንብቡ።
● ሁሌ የተቻሎቱን ይሞክሩ።

● ለጥናት ጊዜ እና ፀጥ ያለ ቦታ 
ይመድቡ።

● ልጃቸው አሳይንመንቶችን 
የማጠናቀቅ ሃላፊነት እንዲያዳብሩ 
እርዷቸው።

● አሳይንመንቶችን ይወቁ፣ እለታዊ 
የቤት ስራ እና የንባብ ማስታወሻን 
ይከልሱ እና ይፈርሙ 
የተጠናቀቀውን ስራ ይከልሱ እና 
እንደ አስፈላጊነቱ ያግዙ።

● እያንዳንዱ አሳይንመንት ከፍተኛ 
ጥራት ባለው መልኩ መጠናቀቁን 
ያረጋግጡ።

● በትምህርት ቤት ስለተማሩን 
ከልጃቸው ጋር ይነጋገሩ እና 
ስለመማር አዎንታዊ አመለካከት 
እንዲያዳብሩ ያበረታቷቸው።

● ልጃቸው በየምሽቱ ቢያንስ ለ 20 
ደቂቃ ማንበቡን (የቤተሰብ 
አባላትም አብረው ማንበብ 
ይችላሉ!) እና የንባብ ማስታወሻውን
መፈረሙን ያረጋግጡ።

● ተጨማሪ እርዳታ ካስፈለገ 
የልጃቸውን የክፍል መምህር ወይም 
ርዕሰ መምህር ያግኙ።

 

የት/ቤት - ቤተሰብ ትብብር

STRIVE መሰናዶ የተማሪዎች፣ ቤተሰቦች፣ አስተማሪዎች እና የትምህርት ቤት መሪዎች ማህበረሰብ ነው። 
በእያንዳንዱ ልጅ ትምህርትታዊ እና ማህበራዊ እድገት ላይ አወንታዊ ተፅእኖ ለመፍጠር በጋራ መስራት አስፈላጊ 
መሆኑን እናምናለን። እነዚህ አጋርነቶች ወይም ትብብሮች ተማሪዎቻችንን እና የትምህርት ቤቱን ማህበረሰብ 
በሁሉም ረገድ ይደግፋሉ - በተለይም በአካዳሚክ፣ በጥብቅና፣ በአገልግሎት እና በተግባቦት። በ STRIVE መሰናዶ 
በቤተሰቦች እና በትምህርት ቤት ሰራተኞች በተለይም በአስተማሪዎች መካከል ያለው ጠንካራ ትብብር የስራችን ዋና
መርህ ነው። 

የቤተሰብ ተሳትፎ እንቀበላለን
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የ STRIVE መሰናዶ ቤተሰብ እና ት/ቤት ግንኙነቶች በሚከተሉት ይጠበቃል፡
● ቤተሰቦችን ወደ STRIVE መሰናዶ ለመቀበል የአዲስ ቤተሰብ ስብሰባ (የቤት ጉብኝቶች እንደ አስፈላጊነቱ እና

በጤና እና የደህንነት ጥንቃቄዎች በተፈቀደ መልኩ ሊኖሩ ይችላሉ)። 
● የምዝገባ እና የዓመቱ መጀመሪያ ኮንፈረንስ ኦገስት ላይ ይካሄዳል
● በዓመት አንድ ወደ ትምህርት ቤት የመመለሻ ምሽት በኦገስት መጨረሻ ወይም በሴፕቴምበር መጀመሪያ 

ላይ 
● ከተማሪዎች፣ ቤተሰቦች እና አስተማሪዎች ጋር የሚደረጉ ስብሰባዎች (የቤተሰብ ስብሰባ ምሽቶች፣ አንድ 

በመጸው እና አንድ በጸደይ ጨምሮ) 
● ተማሪዎች የሚማሩትን እና በክፍል ውስጥ የሚፈጥሩትን ለማሳየት የመማር ክብረ በዓላት
● ማህበረሰብ አቀፍ ዝግጅቶች፣ ክብረ በዓላት እና ትርኢቶች
● በወር አንድ ጊዜ ከአስተማሪዎች ወደ እያንዳንዱ ቤተሰብ ንቁ የስልክ ጥሪዎች 
● የቤት ስራ፣ ገለልተኛ ንባብ እና የባህሪ ማስታወሻዎች
● እንደ የመጽሃፍ ትርኢት እና ደጋፊ የመስክ ጉዞዎች ያሉ የበጎ ፈቃደኝነት እድሎች
● በቤተሰብ ምክር ቤት ውስጥ ተሳትፎ

 
የ STRIVE መሰናዶ ቤተሰቦች የሚከተለውን ይጠይቃሉ፡-

● በቤት ውስጥ የ STRIVE መሰናዶን የትምህርት እና የባህሪ ደረጃዎችን እንዲያጠናክሩች
● ለልጃቸውን ለስኬታማነት የሚያበቃ የዕለት ተዕለት እንቅስቃሴ ያዘጋጁ
● በየእለቱ ለመማር ዝግጁ እንዲሆኑ ልጃቸው በደንብ ማረፉን ያረጋግጡ
● ለልጃቸው ለማጥናት ጸጥ ያለ ቦታ ያቅርቡ
● ለልጃቸውን እድገት እና ስኬት አወንታዊ ማጠናከሪያ ያቅርቡ
● ትምህርታቸውን እና የልጃቸውን ስራ በቤተሰብ አባላት መካከል ይወያዩ
● ልጃቸውን በቤት ስራ እና ራስን ችሎ ንባብ ላይ ይርዱት
● ልጃቸው ሁሉንም የቤት ስራቸውን በጥንቃቄ መስራታቸውንና እና በየምሽቱ ማንበባቸውን ያረጋግጡ
● ልጃቸውን በ STRIVE መሰናዶ ዩኒፎርም ወደ ትምህርት ቤት ይላኩ።
● እንደ ቅድመ-ዓመት ምዝገባ እና የሪፖርት ካርድ ምሽቶች ያሉ ሁሉንም አስፈላጊ የወላጅ/አሳዳጊ 

ስብሰባዎች ላይ ይሳተፉ
● ከአስተማሪዎች እና ከአስተዳዳሪዎች ጋር ያማይቋረጥ የአክብሮት ግንኙነት ያድርጉ

 
የ STRIVE መሰናዶ ቤተሰቦች የሚከተሉትን ሊጠየቁ ይችላሉ፡-

● የመስክ ጉዞዎች ላይ አብረው ይጓዙ
● በተማሪዎች ምልመላ ላይ ያግዙ
● በሚቻልበት ጊዜ በትምህርት ቤት በጎ ፈቃደኛ ይሁኑ

የቤተሰብ ምክር ቤት
እያንዳንዱ የ STRIVE መሰናዶ ካምፓስ በየወሩ የሚሰበሰብ የቤተሰብ ምክር ቤት ወይም ካውንስል አለው። ከርዕሰ 
መምህር እና ከትምህርት ቤቱ የሥራ ባልደረቦች ጋር በመተባበር የቤተሰብ ምክር ቤቱ የትምህርት ቤቱን የስራ 
አፈጻጸም መረጃ እና የትምህርታዊ ፕሮግራም መረጃዎችን ይገመግማል፣ እንዲሁም ካስፈለገ አስተያየት እና 
ምክሮችን ይሰጣል። የቤተሰብ ምክር ቤት በት/ቤታቸው ተማሪዎች እና በት/ቤታቸው ዙሪያ በሚገኘው ማኅበረሰብ 
የትምህርት እና ማህበራዊ-ስሜታዊ ፍላጎቶች ላይ በመመስረት ጠቃሚ ርዕሰ ጉዳዮችን ለይቶ ለት/ቤት ሠራተኞች 
እና ሌሎች ቤተሰቦች ያጋራል። በመጨረሻም የቤተሰብ ምክር ቤት (ካውንስል) አባላት ተግባራትን በማቀድ፣ 
የትምህርት ቤት ኩራትን በመገንባት እና በትምህርት ቤቱ በሞላ ቁልፍ መረጃዎችን ለሌሎች ቤተሰቦች በማካፈል 
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ቁልፍ ሚናን ይጫወታሉ። ሶስት የቤተሰብ ምክር ቤት አባላት በወላጅ/አሳዳጊ አካል ይመረጣሉ፣ አንድ መምህር 
በመምህራን ይመረጣል፣ አንድ የማህበረሰብ አባል ደግሞ በርዕሰ መምህሩ/ሯ ይሰየማል። እያንዳንዱ ክልል 
በ STRIVE መሰናዶ የአስተዳደር ቦርድ ላይ በአንድ የወላጅ ተወካይ ተወክሏል። ሁሉም የቦርድ አባላት በ STRIVE 
መሰናዶ ድር ጣቢያ ላይ ተዘርዝረዋል።
 
የት/ቤት-ቤተሰብ ቃልኪዳን/ቁርጠኝነት
በዚህ የመመሪያ መጽሐፍ ገጽ 25 ላይ የተካተተው የትምህርት ቤት-ቤተሰብ ቃልኪዳን ከተማሪዎች፣ አስተማሪዎች 
እና ወላጆች/አሳዳጊዎች የሚጠበቁ አጠቃላይ እና ልዩ ነገሮችን ይዘረዝራል። አብረን የምንሰራው ስራ የሶስትዮሽ 
አጋርነት ነው፣ እናም ከሁሉም የሚጠበቀው በጣም ከፍተኛ ግቦች ለእያንዳንዱ ልጅ ከፍተኛ ጥራት ያለው 
ትምህርትን ለማረጋገጥ ሁሉንም ተግባሮቻችንን መምራት አለባቸው። 

ልጆችን መጠበቅ እና የሚደረግባቸውን ብዝበዛ ማሳወቅ
በአንድ ልጅ ላይ ተገቢ ያልሆነ ድርጊት ወይም ብዝበዛ መከሰቱን በምክንያት በሚጠራጠሩበት ጊዜ ሁሉም 
የ STRIVE ሠራተኞች የማሳወቅ ግዴታ አለባቸው  - ሕግም እንዲያሳውቁ ያዝዛቸዋል። ማንኛውም ግለሰብ በ 844-
264-5437 የኮሎራዶ የልጅ በደል እና ቸልተኝነት የስልክ መስመርን በማግኘት የተጠረጠረውን የልጅ ጥቃት ወይም 
ቸልተኝነት ሪፖርት ማድረግ ይችላል።

የተማሪ ግቦች
በ STRIVE መሰናዶ ለተማሪዎቻችን አስደሳች እና ጠንካራ የሆነ ትምህርት በመስጠት እናምናለን። በ STRIVE 
መሰናዶ ላይ ያሉ ተማሪዎች ቀኑን ሙሉ ጠንክረው ሲሰሩ፣ ከእኩዮቻቸው ጋር ሲተባበሩ እና እየተደሰቱ ስለሆነ ፈገግ
ሲሉ ይታያሉ። የተማሪዎች ትምህርት እና ደህንነት ቀዳሚ ተልእኮአችን ነው እና ለዛም ነው STRIVE መሰናዶ ቀኑን 
ሙሉ በእያንዳንዱ ደቂቃ ላይ ከሁሉም ተማሪዎች የሚጠበቀው ነገር አለ። በ STRIVE መሰናዶ ለመማር ደህንነቱ 
የተጠበቀ የመማሪያ አካባቢ መሰረታዊ ነገር ነው። ለሁሉም ተማሪዎች ተገቢ የሆነ የትምህርት እድል ለመስጠት 
ለትምህርት ምቹ የሆነ አካባቢ በት/ቤት እንዲጠበቅ የ STRIVE መሰናዶ ፖሊሲ ነው።

ባህሪን መከታተል
አወንታዊ የትምህርት ቤት ባህልን በተሳካ ሁኔታ ለማስቀጠል በ STRIVE መሰናዶ ላይ ጥቅም ላይ የዋለው የባህሪ 
አስተዳደር ስርዓት ተማሪዎች የትምህርት ቤቱን እሴቶች እና ጥበቃዎች እንዲያውቁ በመርዳት ላይ ያተኮረ ነው። 
ክፍል ዶጆ በ STRIVE መሰናዶ - ረቢ ሂል ውስጥ ጥቅም ላይ የሚውለው የባህሪ ቁጥጥር ስርዓት ነው። ይህ ስርአት 
በሚከተሉት መንገዶች ስራ ላይ ይውላል።
● ከዋና ዋና እምነቶቻችን ጋር ለተያያዙ ድርጊቶች “ነጥቦችን” በመስጠት ተማሪዎችን ወደ አወንታዊ ባህሪ 

እንዲሄዱ ማነሳሳት።
● ለማይጠበቁ እና የማይፈለጉ ባህሪያት ነጥቦችን በማንሳት የሚጠበቁትን ማጠናከር።
● ተማሪዎች ባገኙት የዶጆ ነጥብ ላይ ተመስርተው ነገሮችን “የመግዛት” እድሎች ይኖራቸዋል ይህም 

ተሞክሮዎች፣ ልዩ መብቶች፣ የክፍል ኃላፊነቶች እና እንደ ተለጣፊዎች፣ እርሳሶች እና “ፊጅቶች” ያሉ ትናንሽ 
እቃዎችን ጨምሮ።

● ወላጆች ከመምህራቸው መልእክት ለመቀበል እና የልጃቸውን ቀን መከታተል እንዲችሉ የልጃቸውን የዶጆ ክፍል 
እንዲቀላቀሉ ይበረታታሉ (የተገኙ ወይም የጠፉ ነጥቦች እና ለምን)።

የትምህርት ቤት ሥነ-ሥርዓት
STRIVE መሰናዶ ከ DPS የሥነ-ሥርዓት ፖሊሲ ጋር የተጣጣመውን የዴንቨር የህዝብ ትምህርት ቤቶች ባህሪ 
ማትሪክስ ተግባራዊ ያደርጋል። ሙሉው የ DPS ፖሊሲ በዴንቨር የህዝብ ትምህርት ቤቶች የትምህርት ቦርድ ድር 
ጣቢያ፣ ፖሊሲ   JK-R   ላይ ይገኛል። ከ DPS የባህሪ ማትሪክስ ወይም አተገባበር ጋር ለተያያዙ ጥያቄዎች እባክዎ 
የ STRIVE መሰናዶ ረቢ ሂል /Ruby Hill/ የ 2022 የትምህርት ዘመን የተማሪ እና የቤተሰብ መመሪያ መጽሐፍ       9
                  



የትምህርት ቤቱን ርእሰ መምህር ያነጋግሩ። በጣም ወቅታዊ የሆነው የ DPS የባህሪ ማትሪክስ ቅጂ በእንግዳ 
ተቀባይ ቢሮም ይገኛል። 

የት/ቤት የሥነ-ሥርዓት ፖሊሲዎችን የመተግበር ኃላፊነት ያለባቸው የትምህርት ቤት ሰራተኞች በዘር፣ በፆታ፣ 
በብሄር ማንነት፣ በጎሳ፣ በሃይማኖት፣ በአካል ጉዳት፣ በፆታዊ ዝንባሌ ወይም በፆታ ማንነት ላይ የተመሰረተ አድሎን 
ባለመፈጽም ማድረግ አለባቸው። 

የአጠቃላይ ትምህርት ቤት ባህሪ ቅጣቶች
ተማሪዎች ዋና እምነቶችን ካልተገበሩ ወይም በሌላ መንገድ የትምህርት ቤት ህጎችን ሲጥሱ ከሚከተሉት መዘዞች 
ውስጥ አንዱን ወይም ከዚያ በላይ ሊያገኙ ይችላሉ ልዩ መዘዙም እንደ ሁኔታው ይወሰናል፡

● የቃል ማስጠንቀቂያ
● ማረጋጋት ወይም ማቋረጥ
● በክፍል ውስጥ የመቀመጫ ለውጥ
● የመልሶ መመክለቻ ጊዜ
● ለወላጅ/አሳዳጊ የጽሁፍ ማስታወቂያ
● የተማሪ ከረዳት ርእሰመምህሩ ወይም ከርእሰመምህሩ ጋር ስብሰባ
● ከወላጆች/አሳዳጊዎች ጋር ስብሰባ
● የትምህርት አካባቢን የሚያውኩ ዕቃዎችን መውረስ
● ልዩ መብቶችን ማጣት (ለምሳሌ እረፍት፣ በምሳ ጊዜ ማውራት፣ የአትሌቲክስ እንቅስቃሴዎች፣ የምርጫ 

ጊዜ፣ ከትምህርት በኋላ እንቅስቃሴዎች፣ የመስክ ጉዞዎች ወይም ሌሎች)
● እገዳዎች (በትምህርት ቤት ውስጥ እና ውጭ) እና መባረር በ DPS እና በክልል ህግ መሰረት ብቻ ጥቅም 

ላይ ይውላሉ. ለተጨማሪ መረጃ የት/ቤት ቤትዎን ርዕሰ-መምህር/ት ወይም የፊት ጽ/ቤት ያነጋግሩ። 

የአካል ጉዳተኛ ተማሪዎች ላይ የባህሪ እርምት እርምጃዎች ሲወስኑ ማንኛቸውም የተማሪው IEP ወይም ሴሽን 504 
(ለምሳሌ የባህሪ እገዛ/ስልጠና እቅድ፣ ልዩ እገዛዎች፣ ወዘተ.) ግምት ውስጥ ይገባሉ።

የተማሪ እገዳ 
የ STRIVE መሰናዶ የዴንቨር የሕዝብ ትምህርት ቤቶች የተማሪ ማገድ ፖሊሲን ይከተላል። ይህ ፖሊሲ የት/ቤት 
ማህበረሰብ አባላትን ሰላም፣ ደህንነት እና ክብር ግምት ውስጥ በማስገባት ትክክለኛ እና ሙያዊ ውሳኔን በመጠቀም
ተግባራዊ ይሆናል።

የተመሰከረላቸው እና የሰለጠኑ ሰራተኞች ብቻ ተማሪን በአካል ሊገቱት/ሊይዙት ይችላሉ። አካላዊ እገዳ በሚከተሉት 
ሁኔታዎች ውስጥ ብቻ ጥቅም ላይ ሊውል ይችላል፦

● የሚታገተውን ተማሪ ወይም ሌሎችን ከከባድ፣ ሊከሰት ከሚችል፣ አስጊ ከሆነ የአካል ጉዳት አደጋ ለመጠበቅ
● ሌሎች ብዙ ገቺ አማራጮች ሳይሳኩ ሲቀሩ ወይም መምህሩ/ሯ እንደነዚህ ያሉ አማራጮች በሁኔታዎች 

ውስጥ አግባብነት የሌላቸው ወይም ውጤታማ እንዳልሆኑ በሚወስንበት ድንገተኛ ጊዜ

እንደዚህ ዓይነት ድርጊቶች የሕፃናት ጥቃት ተደርገው አይቆጠሩም እናም በዚህ ፖሊሲ ትርጉም እና ዓላማ ውስጥ 
የአካል ቅጣትን እንደ አካላዊ ቅጣት ተደርገው አይወሰዱም።

የ STRIVE መሰናዶ ረቢ ሂል /Ruby Hill/ የ 2022 የትምህርት ዘመን የተማሪ እና የቤተሰብ መመሪያ መጽሐፍ
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እገታ የሚከተሉትን አያካትትም፦ 
1. የአካል ድጋፍን፣ ጉዳትን ለመከላከል ወይም በፈቃደኝነት ወይም ሕይወት አድን የሕክምና ሂደቶችን ለመከላከል 
የመከላከያ ወይም የማስተካከያ መሳሪያዎችን መጠቀም፤ 
2. ለተማሪው ወይም ለሌሎች ሰዎች ጥበቃ ሲባል ተማሪን ከ 5 ደቂቃ ላነሰ ጊዜ መያዝ/ማገት፤ ወይም
3. ከመደበኛ ተግባር/እንቅስቃሴ ለተወሰነ ጊዜ መከልከልን ("time-out") መጠቀም። ከመደበኛ ተግባር/እንቅስቃሴ 
ለተወሰነ ጊዜ መከልከል ማለት ተማሪው ወደ ክፍል ከመግባቱ በፊት ወይም ሌላ ከትምህርት ቤት ጋር በተያያዙ 
እንቅስቃሴዎች ከመሳተፉ በፊት ስለማይገቡ ባህሪዎቹ እንዲያስብ ለማስቻል ተማሪውን ከአዋቂዎች ጋር በተናጠል 
ማቆየት ነው። 

ሥነ ሥርዓት ለ ECE-3 ኛ ክፍል
በዴንቨር የህዝብ ትምህርት ቤት ፖሊሲ ማንኛውም ተማሪ ከ ECE እስከ 3 ኛ ክፍል ያለ ተማሪ ከዴንቨር የህዝብ 
ትምህርት ቤቶች ሊባረር አይችልም በፌደራል ህግ በተደነገገው መሰረት የጦር መሳሪያ መያዝ ካልሆነ በስተቀር። 
በእነዚህ ክፍሎች ውስጥ ላሉ ተማሪዎች ከትምህርት ቤት እገዳዎች በሰራተኞች እና በተማሪ ደህንነት ላይ ተጽዕኖ 
ላሳደሩ በጣም ከባድ ጥፋቶች ብቻ መወሰድ አለባቸው። ለተደጋጋሚ ዓይነት 1፣ 2 ወይም 3 ወንጀሎች የዴንቨር 
የህዝብ ትምህርት ቤቶች ባህሪ ማትሪክስ ከ EC እስከ 3 ኛ ክፍል ተማሪዎች ላይ ተፈፃሚ አይሆንም። በእነዚህ 
ክፍሎች ውስጥ ያሉ ተማሪዎች እንደ “ልማዳዊ ረብሻ” ተብለው ሊታወቁ አይችሉም። 

ትንኮሳ እና የሳይበር ትንኮሳ (ቡሊንግ)
STRIVE መሰናዶ ለሁሉም ተማሪዎች ምቹ እና ደህንነቱ የተጠበቀ የት/ቤት አካባቢ/ድባብን ለማቅረብ ቁርጠኛ 
ነው። ተማሪዎች በእንተርኔት-ማስፈራራትን /cyberbullying/ ጨምሮ፣ ተማሪዎች ከማስፈራሪያ፣ ከትንኮሳ፣ እና 
ከማንኛውም አሸማቃቂ ባህርይ ነፃ በሆነ አካባቢ መማር እንዳለባቸው እናምናለን። 

ትንኮሳ ማለት ሌላ ሰው ለመቆጣጠር ወይም የአካል፣ የአእምሮ ወይም የስሜት ጉዳት በሌላ ሰው ላይ ለማስከተል 
ኃይል በመጠቀም ማሸማቀቅ ወይም ማስፈራራት ማለት ነው። ትንኮሳ/ማስፈራራት በጽሑፍ፣ በቃል፣ 
በኤሌክትሮኒካዊ ዘዴ ወይም በአካል ድርጊት ወይም በአካል ክፍሎች እንቅስቃሴ/በምልክት ሊደረግ ይችላል። 

በማንኛውም ምክንያት ትንኮሳ በሁሉም የ STRIVE መሰናዶ ትምህርት ቤቶች፣ በሁለቱም በት/ቤት ንብረት እና 
በትምህርት ቤት በሚደገፉ ዝግጅቶች የተከለከለ ነው። አንድ ተማሪ ትንኮሳ ውስጥ ከተሳተፈ እሱ ወይም እሷ 
በ DPS የሥነ ሥርዓት ማትሪክስ መሠረት የሥነ ሥርዓት እርምጃ ይጠብቃቸዋል። STRIVE መሰናዶ ትንኮሳን 
ለመከላከል ተማሪዎችን እና ሰራተኞችን ይደግፋል፣ በሚታወቁ የትንኮሳ ክስተቶች ውስጥ ወዲያውኑ ጣልቃ ይገባል፣
ከተማሪዎች ጋር የትንኮሳ ባህሪን ለመቀየር እና የጥቃት ሰለባዎችን ለመደገፍ ይሰራል፣ እንዲሁም ለአወንታዊ እና 
ደጋፊ ባህሪያት እውቅና ይሰጣል፣ ያወድሳል። እነዚህ ጥረቶች ትንኮሳ ነፃ የሆነ አካባቢን ለመጠበቅ የተነደፉ ናቸው።

ተማሪዎች ከግቢ ውጭ በሚሆኑበት ጊዜ ትንኮሳ በኤሌክትሮኒካዊ መንገድ ሊደርስባቸው ይችላሉ። እነዚያ የትንኮሳ 
ድርጊቶች የትምህርት ቤቱን አካባቢ የሚያውኩ ከሆኑ STRIVE መሰናዶ የሥነ ሥርዓት እርምጃ ሊወስድ ይችላል።

ትንኮሳ ከተፈፀመ፣ ተማሪ ወይም ወላጅ/አሳዳጊ ወዲያውኑ ለርዕሰ መምህር፣ ለረዳት ርዕሰ መምህር፣ ለአስተዳዳሪ፣ 
ለመምህር፣ ወይም ለአዕምሮ ጤና ባለሙያ ሪፖርት ማድረግ አለባቸው። ሰራተኞቹ በተቻለ መጠን ክስተቱን(ቹን) 
በጥልቀት እና በሚስጥር በመመርመር ተገቢውን መፍትሄ ይመርጣሉ። አንድ ወላጅ/አሳዳጊ መፍትሄው በቂ 
እንዳልሆነ ከተሰማው፣ እሱ ወይም እሷ ለ managingdirectors@striveprep.org ኢሜይል ለመላክ ይችላሉ። 
በምርመራ ውስጥ በሚሳተፉ ሰዎች ላይ የበቀል እርምጃ መውሰድ ችል የሚባል ጉዳይ አይሆንም። 

የ STRIVE መሰናዶ ረቢ ሂል /Ruby Hill/ የ 2022 የትምህርት ዘመን የተማሪ እና የቤተሰብ መመሪያ መጽሐፍ
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ትንኮሳ እንደ ወከባ/ትንኮሳ ሊመደብ ይችላል እናም በቀለም፣ በዘር፣ በፆታ፣ በፆታ ዝንባሌ፣ በፆታ ማንነት፣ 
በሐይማኖት፣ በብሔራዊ ማንነት፣ በትውልድ፣ በእድሜ፣ በጋብቻ ሁኔታ፣ በአርበኝነት፣ ወይም በአካል ጉዳተኘንት 
መሠረት ያደረገ ከሆነ የሰብአዊ መብት ጥሰት ሊሆን ይችላል። ስለ ትንኮሳ ለበለጠ መረጃ እባክዎ በዚህ መመሪያ 
መጽሃፍ ውስጥ ያለውን የትንኮሳ ክፍል ይመልከቱ ወይም ርእሰመምህርዎን ያግኙ። 

Safe2Tell
ለምንገር ስጋት የለም ኮሎራዶ/Safe2Tell Colorado/ የተነደፈው እርስዎን፣ ትምህርት ቤትዎን፣ ጓደኞችዎን፣ 
ቤተሰብዎን ወይም ማህበረሰብዎን አደጋ ላይ የሚጥል ማንኛውንም አስጊ ባህሪ ማንነትዎ ሳይታወቅ እንዲዘግቡ 
ለመርዳት ነው። Safe2Tell CO ስም አይጠይቅም - ይህ ማለት ሪፖርት ያቀረበው አካል ማንነት አይታወቅም 
ማለት ነው። Safe2Tell ስጋትዎን ለመስማት እና ለመርዳት መሞከር ብቻ ይፈልጋል።  ማንነትን 
አለመግለጽ/መደበቅ በኮሎራዶ ግዛት ህግ የተጠበቀ ነው። ከክፍያ ነጻ ቁጥሩ፡-  1-877-542-7233 (SAFE)። 
ሪፖርቶችም በመስመር-ላይ (ኦንላይን) ሊደረጉ ይችላሉ። ስለ Safe2Tell እና ማንነትን ሳይገልጹ በመስመር-ላይ 
ሪፖርት ስለማድረግ በ safe2tell.org የበለጠ ማወቅ ይችላሉ።

የጦር መሳሪያዎች 
ሽጉጥ፣ ቢላዋ፣ ፈንጂዎች ወይም ማናቸውም ዓይነት የጦር መሳሪያዎች በትምህርት ቤቱ፣ በግቢው ውስጥ፣ 
በቅጥሩ ውስጥ በማንኛውም ቦታ፣ በትምህርት ቤት በሚደገፍ መጓጓዣ፣ ወይም በማንኛውም በትምህርት ቤት 
በተደገፉ ወይም ከትምህርት ቤት ጋር በተያያዙ ዝግጅቶች አይፈቀዱም። የአሻንጉሊት መሣሪያዎችን ጨምሮ እንደ 
ጦር መሣሪያ የሚመስሉ ቅጂዎች ወይም የጦር መሣሪያ የሚመስሉ ዕቃዎች ወይም ወይም እንደ ጦር መሣሪያ 
ሊያገለግሉ የሚችሉ ማናቸውም ነገሮች ፈጽሞ አይፈቀዱም።

አመጽ ወይም ሁከት 
የ STRIVE መሰናዶ ማህበረሰብ ለሁሉም ተማሪዎች ደህንነቱ የተጠበቀ መሆኑን ለማረጋገጥ፣ የአመጽ ባህሪን 
አይታገስም። በትምህርት ቤት ውስጥ፣ በትምህርት ቤት በሚደገፍ መጓጓዣ ላይ፣ ከትምህርት ቤት ጋር በተያያዙ 
ዝግጅቶች ላይ አካላዊ ጥቃትን የፈፀመ ወይም የሚያስፈራራ፣ ወይም በትምህርት ቀን እንዲህ ዓይነት ጥቃትን 
ያቀደ ማንኛውም ተማሪ በ DPS የባህሪ ማትሪክስ ላይ እንደተገለጸው ተገቢውን ቅጣት ያገኛል።

አደንዛዥ ዕፅ፣ አልኮል እና ትምባሆ 
ያለ ህጋዊ የህክምና ማዘዣ እና ሁሉንም በሥራ ላይ ያሉ የአጠቃቀም ህጎችን ባለማክበር ማሪዋናን መጠቀምን 
ወይም በሐኪም የታዘዙ መድሃኒቶችን አላግባብ መጠቀምን ጨምሮ አልኮል፣ ትምባሆ ወይም ህገወጥ 
መድሃኒቶችን በት/ቤት ቅጥር ግቢ ውስጥ፣ በማንኛውም የት/ቤት እንቅስቃሴ፣ ተማሪዎች በት/ቤት የሚደገፉ 
ተሽከርካሪዎች ሲጓጓዙ ወይም ት/ቤቱ ሥራዎቹን በሚያካሂድበት ማንኛውም ጊዜ ወይም ማንኛውም ቦታ 
መጠቀም፣ መያዝ፣ ማሰራጨት ወይም መሸጥ ለተማሪዎች የተከለከለ ነው። በ DPS የባህሪ ማትሪክስ ውስጥ 
እንደተገለጸው የዚህ መመሪያ መጣስ ቅጣትን ያስከትላል።

ተማሪን መፈተሽ 
ትምህርት ቤቱ አስገዳጅ ፍላጎት፣ ልዩ ፍላጎት ወይም የትምህርት ቤቱ ፖሊሲ ወይም ህግ ስለመጣሱ ምክንያታዊ 
ጥርጣሬ ካለው የ STRIVE መሰናዶ ሰራተኞች (በተማሪ ሎከሮችን ጨምሮ ግን በእነሱ ብቻ ሳይወሰን) በት/ቤት 
ንብረት ላይ ፍተሻ ሊያካሂዱ ይችላሉ። የትምህርት ቤቱ ባለስልጣን ህገ-ወጥ፣ አደናቃፊ ወይም የት/ቤት ፖሊሲን 
ወይም ሕግን ሊጥስ የሚችል ሁኔታን በበቂ ሁኔታ ከጠረጠሩ ወይም እነዚያ ነገሮች የት/ቤት ፖሊሲን ወይም ሕግን 
በሚጥስ ሁኔታ ጥቅም ላይ እየዋሉ ናቸው ብለው በጠረጠሩ በማንኛውም ጊዜ የተማሪውን ሰውነት እና/ወይም 

የ STRIVE መሰናዶ ረቢ ሂል /Ruby Hill/ የ 2022 የትምህርት ዘመን የተማሪ እና የቤተሰብ መመሪያ መጽሐፍ
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የግል ንብረት፣ የጠረጴዛ አካባቢ፣ ቦርሳ፣ በትምህርት ቤት ንብረት ላይ የቆመ መኪና ወይም ለአንድ ተማሪ 
የተመደበውን የትምህርት ቤት ንብረት ሊፈትሹ ይችላሉ። ተማሪው አደንዛዥ ዕፅ፣ ናርኮቲክስ፣ የጦር መሳሪያ፣ 
ፈንጂ ወይም ሌላ አደገኛ የኮንትሮባንድ ዕቃ ይዟል የሚል በቂ ጥርጣሬ ካለ እና ይህም ለሰላም እና ለደህንነት 
ወይም ለትምህርት ቤት ንብረት ግልጽ እና የማይቀር አደጋ ሊያመጣ የሚችል ከሆነ የትምህርት ቤት ኃላፊዎች 
ተማሪውን በቁጥጥር ስር ያውሉታል። 

የትራንስፖርት አገልግሎት
የመጓጓዣ ዋስትና የሚሰጠው የታወቀ የአካል ጉዳት ላለባቸው ወይም መጠለያ ቤት ለሌላቸው ተማሪዎች ብቻ 
ነው። እርስዎ ወይም ተማሪዎ ለትራንስፖርት አገልግሎት ብቁ ሊሆኑ ይችላሉ ብለው ካመኑ፣ የትምህርት ቤቱን ርዕሰ
መምህር/ት ወይም የማህበራዊ ሰራተኛ/የትምህርት ቤት የስነ-ልቦና ባለሙያ ያነጋግሩ እባክዎ። የመጠለያ ቤት 
እጦት ላጋጠማቸው ተማሪዎች ስለሰጡ አገልግሎቶች የበለጠ መረጃ ለማግኘት፣ እባክዎን የትምህርት ቤቱን 
የማህበራዊ ሰራተኛ/የትምህርት/ቤት ሳይኮሎጂስት ያነጋግሩ ወይም 
http://thecommons.dpsk12.org/Page/1147 ን ይጎብኙ። 

በአንዳንድ ሁኔታዎች የመጓጓዣ አገልግሎቶች ለተወሰኑ አካባቢዎች ሊሰጡ ይችላሉ ወይም ለተማሪዎች የአውቶቡስ 
ማለፊያዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ለተጨማሪ መረጃ የት/ቤት ቤትዎን ርዕሰ-መምህር/ት ያነጋግሩ።

አጠቃላይ የትምህርት ቤት ፖሊሲዎች

ግባችን ሁሉም ተማሪ በመደበኛነት ትምህርቱን በት/ቤት ተግኝቶ እንዲከታተል ማድረግ ነው - ሁሉም ተማሪ! 
በየቀኑ! በ STRIVE መሰናዶ ስኬታማ ለመሆን ተማሪዎች ሁሌም መገኘት/መከታተል አለባቸው። ተከታታይ 
አቴንዳንስ ለስኬት ቁልፍ ነው፤ ሁሉም በት/ቤት ላይ የተመሰረተ ትምህርት እንደ ማካካሻ ስራ ወደ ቤት መላክ 
አይቻልም። STRIVE መሰናዶ ተማሪው በየቀኑ ወደ ትምህርት ቤት መሄዱን እና ተገቢውን ትምህርት ለማግኘት 
የት/ቤቱን የአቴንዳንስ ህጎችን ማክበሩን ማረጋገጥ የወላጅ/አሳዳጊ እና የተማሪው ኃላፊነት እንደሆነ ያምናል።

ሁሉም የ STRIVE መሰናዶ ትምህርት ቤቶች የአቴንዳንስ መመሪያዎችን እና ደንቦች የሚገልጹ ፖሊሲዎች አሏቸው። 
ትምህርት ቤቶች ተማሪዎችን በየዕለቱ በትምህርት ገበታ መገኘትን ለማበረታታት ከ STRIVE መሰናዶ ፖሊሲ እና 
ከስቴት ህግ ጋር በተጣጣመ መልኩ የግለሰብ ወይም ትምህርት ቤት አቀፍ የክትትል እቅዶችን ማዘጋጀት እና 
መተግበር ይችላሉ። 

የትምህርት ቤቱ የቀን መቁጠሪያ ቅጂ በእያንዳንዱ ትምህርት ቤት ድረ-ገጽ www.striveprep.org ላይ ይገኛል። 

የተማሪ የግል ንጽህና አጠባበቅ 
ተማሪዎች መጸዳጃ ቤቱን ከተጠቀሙ በኋላ፣ ከምግብ በፊት እና ከምግብ በኋላ እና በትምህርት ቤት አስተዳዳሪዎች 
ወይም አስተማሪዎች በሚጠየቁበት በማንኛውም ጊዜ እጃቸውን መታጠብ ወይም የእጅ ማጽጃን መጠቀም 
ይጠበቅባቸዋል። በተቻለ መጠን፣ ተማሪዎች ሳል ወይም ማስነጠስን በፊት መጥረጊያ ወረቀት ወይም በቲሹ 
መሸፈን፣ ቲሹውን ወደ መጣያ ውስጥ መጣል እና እጃቸውን በሳሙና እና በውሃ ወይም በእጅ ማጽጃ ማጽዳት 
አለባቸው። ተማሪዎች ባ፤ታጠበ እጃቸው አፍንጫቸውን እና አፋቸውንመንካትን ማስወገድ አለባቸው።   
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የትምህርት ቀን
የትምህርት በሮች በር በየጠዋቱ 7፡45 a.m ይከፈታሉ። ተማሪዎች ከጠዋቱ 7፡45 ጥዋት በፊት መምጣት 
የለባቸውም። ተማሪዎች ከ 7፡45 እና 8 መካከል እንዲደርሱ ይጠበቃል። የጠዋት ስብሰባ በ 8፡00 am ሰዓት 
በአስቸኳይ ይጀምራል። ከቀኑ 8 ሰዓት በኋላ የሚመጡ ተማሪዎች አስፈላጊ የማህበረሰብ ጊዜ እና ትምህርት 
ያመልጣቸዋል።

ከሰኞ እስከ አርብ.ምህርት ቤት እስከ 3 ሰዓት pm ድረስ ይቆያል

መዘግየት
በትምህርት ቤቱ ሰዓት አቆጣጠር ከቀኑ 8፡01 ኤኤም ላይ ወይም በኋላ የሚመጡ ተማሪዎች እንደ አፍራጅ 
ይቆጠራሉ። 

የሚያረፍዱ ተማሪዎች ጠቃሚ የትምህርት ጊዜ እያጡ ነው። ተማሪው ከመጠን በላይ አርፋጅ ወላጁ/አሳዳጊው 
ከመምህሩ እና/ወይም ከአስተዳዳሪው ጋር ለመገናኘት በሰዓቱ መምጣት አካባቢ ችግሮችን ለመፍታት እና በሰዓቱ 
የመድረሻ ውል ለመፈረም ሊጠራ ይችላል። 

ከት/ቤት መለቀቅ/መውሰድ
STRIVE መሰናዶ ከሰኞ እስከ አርብ ተማሪዎችን በ 3 pm ላይ ይለቃል። ተማሪውን ከትምህርት ቤት በጊዜው 
እንዲወስድ የማረጋገጥ የወላጅ/አሳዳጊ ሃላፊነት ነው። 

ወላጆች/አሳዳጊዎች እና ካስፈለገም የአደጋ ጊዜ ተጠሪዎች ርእሰ መምህሩ በሚወስነው ምክንያታዊ በሆነ ጊዜ ውስጥ
ተማሪው ካልተወሰደ ስልክ ይደውልላቸዋል። ልጅዎ ካልተወሰደ እና በአደጋ ጊዜ አድራሻ ዝርዝር ውስጥ 
የተዘረዘረውን ማናቸውንም ማነጋገር ካልቻልን ትምህርት ቤቱ የህግ አስከባሪ አካላትን ጨምሮ ተገቢዎቹን 
ኤጀንሲዎችን የማነጋገር መብቱ የተጠበቀ ነው። በተጨማሪም ትምህርት ቤቱ ለረጅም ጊዜ ዘግይተው 
ልጆቻቸውን የሚወስዱት የሕፃናት እንክብካቤ ክፍያ የማስከፈል መብቱ የተጠበቀ ነው። በትምህርት ቤት 
በተደጋጋሚ የሚቀር ማንኛውም ልጅ የወላጅ/አሳዳጊ ስብሰባ እንዲኖረው ይገደዳል እና የመልቀቅ እቅድ ይዘጋጃል። 
 
ቀድሞ መለቀቅ
ግቢውን ቀደም ብለው ለቀው መውጣት የሚፈልጉ ተማሪዎች በወላጅ/አሳዳጊ ወይም ስልጣን ባለው ግለሰብ 
መውሰድ አለባቸው። ተማሪው ከመለቀቁ በፊት ወላጅ/አሳዳጊ ወይም ስልጣን ያለው ግለሰብ መታወቂያ 
እንዲያሳይ እና በትምህርት ቤቱ የመገኘት መዝገብ እንዲፈርሙ ይጠየቃሉ። ማንም ተማሪ ያለ አዋቂ ወይም 
የተማሪው ህጋዊ ሞግዚት የሆነ አዋቂ ወይም በህጋዊ ሞግዚት የጽሁፍ ፍቃድ የተሰጠው አዋቂ ሳይኖር ከትምህርት 
ቤቱ እንዲወጣ አይፈቀድለትም። ፍቃዱም ለት/ቤቱ የአዋቂውን ስም፣ አድራሻ እና የአሁን ስልክ ቁጥር እንዲሁም 
የተወሰኑ ቀናትን የሚገልጽ የተፈረመ የጽሁፍ ማስታወሻ መሆን አለበት። በትምህርት አመቱ መጀመሪያ ላይ 
ወላጅ/አሳዳጊዎች ልጆቻቸውን ለመውሰድ ስልጣን ያላቸውን ወላጅ/አሳዳጊ በተጨማሪ ማናቸውን ግለሰቦች ስም 
እና መረጃ የሚዘረዝር የመልቀቂያ ቅጽ ያስገባሉ። 

የተማሪን ደህንነት ለማረጋገጥ ሰራተኞቹ ተማሪዎችን የሚወስዱትን  አዲስ ወይም ያልታወቁ ግለሰቦችን የፎቶ 
መታወቂያ ያጣራሉ።

በትምህርት ገበታ ላይ የመገኘት (የአቴንዳንስ) ሂደቶች እና አጠቃላይ መረጃዎች
በጤና ችግሮች ወይም በሌሎች ሁኔታዎች ምክንያት አንዳንድ መቅረቶች የማይቀሩ መሆናቸውን እንገነዘባለን። ነገር

የ STRIVE መሰናዶ ረቢ ሂል /Ruby Hill/ የ 2022 የትምህርት ዘመን የተማሪ እና የቤተሰብ መመሪያ መጽሐፍ
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ግን፣ ተማሪዎች ብዙ ከትምህርት ቤት ሲቀሩ - ምክንያቱ ምንም ይሁን ምን - በትምህርታቸው ወደ ኋላ እንዲቀሩ 
ሊያደርጋቸው እንደሚችል እናውቃለን። እነዚህ መቅረቶች በፈቃድም ያለፈቃድም ሊሆኑ ይችላሉ፣ ሁሉም ግን 
በክፍል ውስጥ ያጡትን ጊዜ እና የመማር እድልን ያመለክታሉ። ተማሪዎች በየቀኑ ወደ ትምህርት ቤት መምጣት 
አለባቸው፣ ተላላፊነትን በሽታን ጨምሮ ከከባድ ሕመም ካላመማቸው ወይም ሌሎች ከዚህ በታች የተዘረዘሩ 
እክሎች ገጥመዋቸው እንደ “ምክንያት” መቅረት ካልቻሉ በስተቀር። ከሁለት ቀናት በላይ ለሆነ በህመም ምክንያት 
መቅረት የሐኪም የጽሁፍ ማስረጃ ሊያስጠይቅ ይችላል። ማንኛውም ያለፍቃድ መቅረት ወዲያውኑ ለወላጅ/አሳዳጊ 
ግንኙነት ያስከትላል። 

ተማሪዎች በመቅረታቸው ምክንያት ያመለጣቸውን ሥራ የማካካስ ኃላፊነት አለባቸው። መቅረቱ የታቀደ ከሆነ  
ወላጆች/አሳዳጊዎች እና ተማሪዎች አስቀድመው የማካካሻ ሥራን መጠየቅ አለባቸው። 

የቀሪ ማሳወቅ ሂደት
ወላጅ/አሳዳጊ የቀረበትን ምክንያትን እና ተማሪው ወደ ትምህርት ቤት መቼ እንደሚመለስ በማካተት በቀረበት 
ዕለት እስከ በ 9 ኤ.ኤም. ለት/ቤቱ ማሳወቅ ይኖርባቸዋል። ሆኖም፣ ወላጆች/አሳዳጊዎች በተቻለ መጠን 
የተማሪያቸውን መቅረት አስቀድመው ለትምህርት ቤቱ እንዲያሳውቁ እናበረታታለን።  

እንደየሁኔታው ቀሪን "የተፈቀደ" ለማድረግ የጽሑፍ ማስረጃ ሊያስፈልግ ይችላል። 

ወደ ትምህርት ቤት ከተመለሰ በኋላ ወላጁ/አሳዳጊው ወደ ት/ቤቱ ደውለው ሳያሳውቁለት ቀሪ የነበረ ተማሪ 
የቀረበትን/ያረፈደበትን ምክንያቱ/ቶቹን የሚገልጽ ከወላጅ/አሳዳጊ (ወይም ሌላ ኃላፊነት ያለው ሰው) ማስታወሻ 
(ማስታወሻው ቀኑን እና ከዚህ በታች የተዘረዘሩትን ለዚያ ቀሪ ሊያስፈልጉ የሚችሉ መረጃዎችን) ለጽህፈት ቤቱ 
አስተዳዳሪ የመስጠት ኃላፊነት አለበት።  

እባክዎ ልብ ይበሉ፦ አንድ ተማሪ በሚቀርበት ጊዜ ወላጁ/አሳዳጊው ተማሪው በቀረበት በእያንዳንዱ ቀን 
አውቶማቲክ የስልክ ጥሪ ይደርሳቸዋል። 

በፈቃድ መቅረት
በፈቃድ መቅረት ወላጅ/አሳዳጊ የፈቀደው እና ከዚህ በታች ካሉት በአንደኛው ወይም በሌላኛው ምክንያት በርዕሰ 
መምህሩ/ሯ የጸደቀ ቀሪ ወይም መቅረት ነው፡-

● የተማሪው መታመም ወይም የጤና ሁኔታ፤ 
● የቅርብ ቤተሰብ አባል ሞት፤
● የሕክምና ወይም የአእምሮ ጤና ቀጠሮ (ለምሳሌ የዶክተር፣ የጥርስ ሐኪም፣ ቴራፒ) 
● ሐይማኖታዊ በዓል ማክበር፤ 
● ከትምህርት ቤት የሥነ ሥርዓት እርምጃዎች የሚመጣ መቅረት (ለምሳሌ መታገድ)፣ 
● ህጋዊ ግዴታ (ለምሳሌ ፍርድ ቤት መቅረብ፣ የማህበረሰብ አገልግሎት) 
● በወላጅ/በተማሪ በሚወሰነው መሠረት የአዕምሮ ጤና ቀን (በዓመት 2)፤ ወይም
● ሌላ የማይቀር የተማሪ አስቀድሞ ቃል የተገባለት መርኃ ግብር (ቀሪው የተፈቀደ መሆን አለመሆኑን 

ለመወሰን ወላጅ/አሳዳጊ ከርዕሰ መምህሩ/ሯ ጋር መወያየት ይኖርባቸዋል)። 

ትምህርት ቤቱ መቅረቱ በትምህርት ቤቱ የተፈቀደ መሆን አለመሆኑን ለማረጋገጥ ከወላጅ/አሳዳጊ ሰነዶች ሊፈልጉ 
ይችላል (ለምሳሌ ከወላጅ/አሳዳጊ እና/ወይም ከጤና አገልግሎት ሰጪ የጽሁፍ ሰነድ ወይም ተማሪው በትምህርት 
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ገበታ ያልተገኘበት ምክንያት)። 

ያለፈቃድ መቅረት
ያለፈቃድ መቅረት በፈቃድ የመቅረት መስፈርቶችን የማያሟላ ወይም ወላጅ/አሳዳጊ በፈቃድ ለመቅረት የሚፈለጉ 
ማስረጃዎችን በጽሑፍ ማቅረብ የማይችሉበት ቀሪ/መቅረት ነው። ምሳሌዎች ግን በእነዚህ ብቻ የማይወሰን 
የቤተሰብ እና/ወይም የተማሪ ዕረፍት፣ የህፃናት ጥበቃ ሁኔታዎች እና ከትምህርት ቤት ውጪ የሆኑ ተግባራትን 
ያጠቃልላሉ። ልጅዎ በማንኛውም ምክንያት ከትምህርት ቤት መቅረት እንዳለበት አስቀድመው ካወቁ፣ ልጅዎ 
እንዴት የትምህርት ስራ እንዳያመልጠው ማድረግ እንደሚቻል ለመወያየት የልጅዎን ት/ቤት ርዕሰ መምህሩ/ሯን 
ያነጋግሩ። 

እባክዎ ልብ ይበሉ፦ በመጨረሻ ቀሪዎች የተፈቀዱ ይሁኑ አይሁኑ የሚወስነው የትምህርት ቤቱ ርዕሰ መምህር/ት 
እንጂ ቤተሰቦች አይደሉም። በተጨማሪም፣ አንድ ተማሪ በመቅረቱ ምክንያት ከፍተኛ መጠን ያለው ትምህርት 
ካመለጠው፣ የትምህርት ቤቱ ሰራተኞች መደበኛ የክትትል (አቴንዳንስ) እቅድን ለማውጣት ከቤተሰቦች ጋር 
ይሰራሉ። 

ፉረፋ (ወላጅ እና ት/ቤቱ ሳያውቁ ከትምህርት መቅረት)
እስከ 17 ዓመት ላሉ ተማሪዎች ትምህርት እንዲከታተሉ የክልሉ ሕግ ይጠበቅባቸዋል። የትምህርት ክትትል 
(አቴንዳንስ) እና ያለአንዳች ምክንያት የመቅረት ወይም የመፎረፍ ህግ እና ፖሊሲዎች ዓላማ ተማሪውን እና 
ቤተሰብን መደገፍ እና በትምህርት ቤት የመገኘት እንቅፋቶችን መቀነስ ነው። 

(በቅጣት መታገድ/መባረር ሳይቆጠር) በወር ውስጥ ያለፍቃድ አራት ቀሪዎች ወይም በዓመት 10 ያለፈቃድ ቀሪዎች
ያሉባቸው ተማሪዎች በአብዝቶ ቀሪ/ፎራፊነት ክስ ወደ DPS ሊላኩ ይችላሉ። ተማሪው ከሰላሳ (30) ቀናት በላይ 
ያለፈቃድ መቅረት/ቀሪ ካለበት ተማሪውን በአብዝቶ ቀሪ/ፎራፊነት ክስ እንዲልክ STRIVE መሰናዶ በሕግ ይገደዳል። 

ወደ ፉረፋ ከመላኩ በፊት የትምህርት ቤቱ ርዕሰ መምህር ለወላጅ/አሳዳጊ ያለምክንያት ቀሪዎቹን አሳውቆ 
ምክንያቶችን ለመረዳት እና ችግሩን ለመቅረፍ እንዲሁም የክትትል (የአቴንዳንስ) እቅድን ለማውጣት 
ከወላጅ/አሳዳጊ ጋር ስብሰባ ይቀመጣል። በአብዝቶ ቀሪነት ወይም የፎራፊት ክስ ሊታሰብ የሚችለው በት/ቤቱ 
የሚወሰዱ እርምጃዎች የተማሪዎን አብዝቶ ከት/ቤት መቅረትን በከፍተኛ ሁኔታ ሊቀንሱ ካልቻሉ እና ት/ቤቱ 
የተማሪውን ከት/ቤት መቅረትን ለመቀነስ እንዲችል ለመርዳት የፍርድ ቤት ጣልቃ-ገብነት እና ክትትል አስፈላጊ 
ሲሆን ነው። 

ልጅዎ የክትትል እቅድ ያስፈልገዋል ብለው ካመኑ ወይም ስለአብዝቶ ቀሪነት/ፎራፊነት ክስ ሂደት 
ተጨማሪ መረጃ ከፈለጉ የተማሪዎን ት/ቤት ርዕሰ መምህር ያነጋግሩ። 

የቤተሰብ ድንገተኛ ጊዜዎች
በድንገተኛ ሁኔታ ጊዜ ወላጆች ወይም አሳዳጊዎች በስልክም ሆነ በአካል ከዋናው ቢሮ ጋር መገናኘት አለባቸው። 
ለሁሉም ተማሪዎች ደህንነት እና ትክክለኛ ቁጥጥር ሲባል ወላጆች ወይም አሳዳጊዎች ያለ ሰራተኛ  ቅድምያ ፍቃድ 
ተማሪዎችን ከትምህርት ቤቱ ግቢ መውሰድ ወይም ተማሪዎችን በክፍል ውስጥ ማነጋገር አይችሉም። 

አደጋ ወይም የድንገተኛ ጊዜ ሕክምና
በተማሪዎች ላይ በት/ቤት ውስጥ ወይም ከት/ቤት ግቢ ውጪ በሆነ የት/ቤት ዝግጅት ላይ ድንገትኛ የጤና ችግር 
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ወይም ከባድ አደጋ ቢከሰትባቸው የመጀመሪያ እርዳታ ይሰጣቸው እና ወዲያውኑ የተማሪው 
ወላጅ(ዎች)/አሳዳጊ(ዎች) ይደወልላቸዋል። ወላጅ(ዎች)/አሳዳጊ(ዎች) መገኘት ካልቻሉ በተማሪው የጤና ፎርም 
(ወይም የአደጋ ጊዜ ተጠሪ ካርድ) ላይ የተመዘገበው ሰው ዘንድ ወይም ለቤተሰቡ ሀኪም ይደወላል። ሁኔታው 
ከፈቀደ፣ ትምህርት ቤቱ ለድንገተኛ ህክምና አገልግሎት (911) ይደውላል። 

ለተማሪዎች መድሃኒትን መስጠት
መድሃኒት መሰጠት የሚቻለው በሀኪም ወይም በጥርስ ሀኪም በታዘዘው መሰረት እና ከወላጆች/አሳዳጊዎች በግልፅ
የተሰጠ የጽሁፍ ፍቃድ ብቻ ነው። የመድኃኒት መፍቀጃ ቅጽ ተሞልቶ በወላጅ/ጆች/አሳዳጊ/ዎች እና በሐኪሙ 
መፈረም አለበት። የመድኃኒት ፈቃድ ቅጽ ከዋናው መሥሪያ ቤት ማግኘት ይቻላል። መድሀኒት በዋናው 
የፋርማሲው እቃ የተማሪ ስም፣ የመድሀኒቱ ስም፣ የሚወሰደው መጠን ልክ (ዶዜጅ)፣ የሚወሰድበት 
ሰዓት/ቀን፣ የአወሳሰድ ዘዴው እና መድሃኒቱ የሚቋረጥበትን ቀን (የሚቋረጥ ከሆነ) የሚገልጽ መለያ 
(ሌብል) ጋር ለትምህርት ቤቱ መሰጠት አለበት። ከትምህርት ሰዓት ውጪ በሆኑ ጊዜያት ውስጥ በሚካሄዱ 
ዝግጅቶች ጊዜ ለሚሰጡ መድኃኒቶች ተጨማሪ ሰነዶች ሊያስፈልግ ይችላል.  

የትምህርት ቤት መዘጋቶች/መዘግየቶች/ቀደም ብሎ መለቀቅ
በአስቸጋሪ የአየር ሁኔታ ጊዜ፣ STRIVE መሰናዶ የዴንቨር የሕዝብ ትምህርት ቤቶች ት/ቤቶችን የመዝጋት ወይም 
የት/ቤት ዘግይቶ የመጀመር ውሳኔን ይከተላል። ለዴንቨር የህዝብ ትምህርት ቤቶች የትምህርት ቤት መዘጋት እና 
መዘግየቶች በሁሉም የሜትሮ ዴንቨር ሬዲዮ እና ቴሌቪዥን ጣቢያዎች ይታወቃሉ እና በድረገጻቸው 
www.dpsk12.org ላይ ይለጠፋሉ። ሲቻል STRIVE Prep ይህንን መረጃ ከጠዋቱ 5፡30 ኤኤም ባልበለጠ ጊዜ 
ውስጥ በተለያዩ ቻናሎች ማለትም በራስ-ሰር ጥሪ እና አጭር የጽሁፍ መልእክት እንዲሁም በድህረ ገፃችን 
www.striveprep.org እና ትምህርት ቤት ልዩ የማህበራዊ ሚዲያ ገጾች በሚለጠፉ ማስታወቂያዎች ለማድረስ 
ይሞክራል።  ይህንን መረጃ ማግኘት የወላጆች/አሳዳጊዎች እና ተማሪዎች ሃላፊነት ነው።

በአንዳንድ ሁኔታዎች በትምህርት ቤት መገልገያ ሁኔታዎች ወይም በሌሎች መከላከል በማንችላቸው ውጫዊ 
ተለዋዋጮች ድንገተኛ ሁኔታዎች ምክንያት አስቀድመን ተማሪዎችን ለመልቀቅ ወይም ትምህርት ቤትን ለመዘጋት 
ልንገደድ እንችላለል። የ STRIVE መሰናዶ ስለነዚህ ሁኔታዎች ማለትም ስለተማሪዎች የመለቀቂያ ሰዓት ወይም የጊዜ 
ሰሌዳው መለወጥን በተመለከተ በተቀዳ የስልክ መልእክት ወይም የጽሑፍ መልእክት፣ በ STRIVE መሰናዶ ድረ ገጽ፣
ክፍል ዶጆ እና በ STRIVE መሰናዶ ኦፊሴላዊ የማህበራዊ ሚዲያ ገጾች አማካኝነት ለወላጆች/አሳዳጊዎች የሚያሳውቅ
ይሆናል።

የመስክ ጉዞዎች፣ ሽርሽሮች እና የመስክ የትምህርት እድሎች
የመስክ ጉዞዎች፣ ሽርሽሮች እና የመስክ ትምህርት እድሎች በ STRIVE መሰናዶ ውስጥ የተማሪ ትምህርት አካል 
ናቸውም በተጨማሪም ተማሪዎች ከክፍል ውጪ ለሆነው እውን ዓለም ትምህርት የሚያገኙባቸውን እድሎች 
ይፈጥራል። ወላጆች እና አሳዳጊዎች በማንኛውም የመስክ ጉዞ ወይም የክፍል ውጪ የትምህርት እድል መሳተፍ 
ልጃቸውን አደጋዎችን፣ ጉዳቶችን፣ የእቃ መጥፋቶችን፣ መሰበርን ጨምሮ ለተለያዩ አደጋዎች ሊያጋልጥ እንደሚችል 
ለዚህም STRIVE መሰናዶ ተጠያቂነት እንደማይኖርበት ይገነዘባሉ። ከእያንዳንዱ የመስክ ጉዞ በፊት የመስክ ጉዞ 
ፈቃድ መጠየቂያ ወረቀቶች ወደየቤቱ ይላካሉ። እናም የፈቃድ መጠየቂያ ወረቀቶቹ ተፈርመው ካልተመለሱልን 
በስተቀር ተማሪው በመስክ ጉዞ መሳተፍ አይችልም። ስለ አጠቃላይ የመስክ ጉዞ ፖሊሲዎች ጥያቄዎች ያላቸው 
ወላጆች/አሳዳጊዎች ከትምህርት ቤቱ ርዕሰ-መምህር/ት ጋር መነጋገር አለባቸው። ስለአንድ የተወሰነ የመስክ ጉዞ 
የሚጠየቁ ጥያቄዎች ግን ያንን የመስክ ጉዞ ለሚመራው መምህር/ሰራተኛ መቅረብ ይኖርባቸዋል። 
 

የ STRIVE መሰናዶ ረቢ ሂል /Ruby Hill/ የ 2022 የትምህርት ዘመን የተማሪ እና የቤተሰብ መመሪያ መጽሐፍ
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የምግብ አገልግሎቶች
STRIVE መሰናዶ ለተማሪዎቹ የቁርስና የምሳ አገልግሎት ይሰጣል። ትምህርት ቤቱ ለሁሉም ተማሪዎች ነፃ ቁርስ እና 
ለነጻ ወይም ለቅናሽ ዋጋ ምሳዎች ብቁ ለሆኑ ተማሪዎች በሚያቀርበው በብሔራዊ የትምህርት ቤት ምሳ ፕሮግራም 
ውስጥ ይሳተፋል። በፕሮግራሙ ውስጥ ለመሳተፍ ማመልከቻዎችን በምዝገባ ጊዜ፣ በኦረንቴሽን ጊዜ እና በዋናው 
ቢሮ ማግኘት ይቻላል። ቤተሰቦች በብሔራዊ የትምህርት ቤት ምሳ ፕሮግራም በሚወሰነው መሠረት የምሳ ወጪን 
የመክፈል ኃላፊነት አለባቸው። ለነጻ ወይም ለቅናሽ የምሳ ፕሮግራም ብቁ ያልሆኑ እና የምሳ ገንዘብ ወይም ምሳ 
ቋጥረው ወደ ትምህርት ቤት ያላመጡ ተማሪዎች በትምህርት ቤቱ አስተዳዳሪዎች ምሳ ሊሰጣቸው ይችላሉ። 
የተከፈሉ ወጭዎች ወዲያውኑ በዋናው ቢሮ ለቢሮ ስራ አስኪያጅዎ መከፈል ይኖርባቸዋል። የተማሪ የምሳ ሒሳቦች 
(አካውንቶች) ያለቅጣት ከዜሮ በታች (ነጌቲቭ) ሊወርዱ ይችላሉ። ነገር ግን ቤተሰቦች በቻሉት ፍጥነት ለ STRIVE 
መሰናዶ የማወራረድ ወይም የመክፈል ኃላፊነት አለባቸው። 
 
ቁርስ 7፡45-8 ኤኤም በተማሪዎች ክፍል ውስጥ ይቀርባል። አንድ ተማሪ ከቀኑ 8 ኤኤም በኋላ ወደ ትምህርት ቤት 
ከመጣ በፊት ለፊት ቢሮ ቁርስ ይሰጠዋል። የክፍል አስተማሪዎች ይህንን ጊዜ ስም ለመጥራት፣ የተማሪ የቤት ስራን 
ለመፈተሽ እና ለእለቱ ለተማሪዎች መረጃ ለመስጠት ይጠቀሙበታል።
 
በአንድ ሻንጣ ወይም የምሳ ሳጥን ውስጥ በልጁ ስም የተለጠፈ ከሆነ ቤተሰቦች ከልጃቸው ጋር ምሳ ወደ ትምህርት 
ቤት መላክ ይችላሉ። ተማሪዎች ማቀዝቀዣ ወይም ማይክሮዌቭ መጠቀም አይችሉም። ከልጅዎ ጋር ምሳ ወደ 
ትምህርት ቤት የሚልኩ ከሆነ የተማሪን ትምህርት የማያስተጓጉሉ ገንቢ ምግቦችን እንድትልኩ እንጠይቃለን። 
ተማሪዎች እና ቤተሰቦች በትምህርት ቀን ተማሪዎች የሚያመጡትን እና የሚበሉትን ምግቦች በተመለከተ ጤናማ 
ምርጫ እንዲያደርጉ እናበረታታለን። 

የተማሪ አለርጂዎች
ወላጆች/አሳዳጊዎች ልጃቸው የአለርጂ ወይም የአመጋገብ ገደብ ካለበት ለትምህርት ቤቱ ነርስ እና ለርዕሰ 
መምህሩ/ቷ የማሳወቅ ኃላፊነት አለባቸው። አንዴ ካሳወቁት፣ ትምህርት ቤቱ የልጅዎን ፍላጎቶች ለማሟላት እና
ደህንነታቸውን ለማረጋገጥ ከእርስዎ ጋር ይሰራል። የሕክምና ሰነዶች አስፈላጊ ሊሆኑ ይችላሉ፤ ቤተሰቦችም ለልጃቸው
የሚያስፈልገውን ማንኛውንም አስፈላጊ የአደጋ ጊዜ መድሃኒት የማቅረብ ኃላፊነት አለባቸው (ለምሳሌ EpiPen)። 
ለድንገተኛ አለርጂ እቅድ ለማውጣት የትምህርት ቤቱ ነርስ፣ ርዕሰ መምህር/ት እና ወላጆች/አሳዳጊዎች በጋራ 
አብረው ይሰራሉ። (ማለትም የሚመለከተው ከሆነ እና ከህክምና ቅጹ ጋር ከገባ EpiPen ን ለመስጠት)። ወላጆች 
በልጃቸው የአለርጂ ወይም የመድኃኒት ፍላጎቶች ላይ ለውጦች ካሉ ትምህርት ቤቱን የማሳወቅ ኃላፊነት አለባቸው። 

ስትራይቭ መሰናዶ – ረቢ ሂል ለተማሪዎች እለታዊ ቁርስ፣ ምሳ እና ተመጣጣኝ መቆያ ምግብ ያቀርባል።  ቤተሰቦች 
መቆያ ምግብ ወይም ቁርስ ወደ ትምህርት ቤት መላክ የሚችሉት ተማሪው የተረጋገጠ የህክምና አመጋገብ ገደብ 
ካለው ብቻ ነው። ርእሰ መምህሩ ወይም የክፍል መምህሩ ለመማር ማሰናከል ሊሆኑ የሚችሉ  መቆያ ምግብ፣ ቁርስ
ወይም ምሳ ማነኛውም ተማሪ እንዳያመጣ የመከልከል መብታቸው የተጠበቀ ነው። 

እባኮትን ኦቾሎኒ የያዙ ምግቦችን ወይም መቆያ ምግብ ለልጅዎ ከመቋጠር ይቆጠቡ። ጥያቄዎች ካሉዎት ወይም 
ከኦቾሎኒ ነፃ የሆኑ ምግቦችን ለመወሰን እርዳታ ከፈለጉ እባክዎን የቢሮውን ሥራ አስኪያጅ ያነጋግሩ።

የተማሪዎች ልደት አከባበር
የልጅዎን የልደት ቀን በክፍል ውስጥ ማክበር ከፈለጉ በዓሉ ከመምህሩ ጋር መዘጋጀት እና "በምርጫ ጊዜ" እገዳ ላይ 
መከናወን አለበት። ግብዣዎች በምርጫ ናቸው። ለልጅዎ ክፍል ግብዣ ማምጣት ከፈለጉ ወደ ትምህርት ቤት 
ከመምጣታቸው በፊት በሱቅ ተገዝተው መታሸግ አለባቸው። የኦቾሎኒ ንጥረ ነገሮችን የያዙ ምንም አይነት የምግብ

የ STRIVE መሰናዶ ረቢ ሂል /Ruby Hill/ የ 2022 የትምህርት ዘመን የተማሪ እና የቤተሰብ መመሪያ መጽሐፍ
18

                  



ምርቶች ለተማሪዎች አይቀርቡም። መቁረጥ የሚያስፈልጋቸው ኬኮች አይፈቀዱም። ለመጋበዝ ከመረጡ በክፍሉ 
ውስጥ ላሉ ሁሉ በቂ ግብዣውዎች ማቅረብ አለቦት።

የቴክኖሎጂ እና ማህበራዊ ሚዲያ አጠቃቀም
ሁሉም የ STRIVE መሰናዶ ተማሪዎች ከተመዘገቡ በኋላ የቴክኖሎጂ ፍቃድ እና አጠቃቀም ስምምነት 
ይሰጣቸዋል። ተማሪዎች እና ወላጆች/አሳዳጊዎች ስምምነቱን ካልፈረሙ በስተቀር የ STRIVE መሰናዶ ቴክኖሎጂን 
ወይም የኢንተርኔት አገልግሎቶችን መጠቀም አይፈቀድም። ትንኮሳን፣ ማግለል/መድሎን፣ ማዋከብን እና የሥነ 
ምግባር መመሪያዎችን ጨምሮ ግን በእነዚህ ብቻ ሳይወሰን ሁሉም የ STRIVE መሰናዶ ህጎች እና የሥነ ምግባር 
ፖሊሲዎች በት/ቤት በተሰጡ መሳሪያዎች እና በይነመረብ አጠቃቀም ላይ ተፈጻሚ ይሆናሉ። ተማሪዎች እና 
ቤተሰቦች የተማሪው በ STRIVE መሰናዶ የተሰጡትን መሳሪያዎች ወይም ኢንተርኔት አጠቃቀም ቁጥጥር 
ሊደረግበት እንደሚችል እና በእንደዚህ ዓይነት አጠቃቀም በሚተላለፉ ግንኙነቶች ላይ ምንም ዓይነት 
ግላዊነት/ምስጢራዊነት እንደማይጠበቅ ይገነዘባሉ። ይህ የስምምነቱ እና የፖሊሲው ማጠቃለያ ሲሆን 
ወላጆች/አሳዳጊዎች እና ተማሪዎች ከዋናው ጽሕፈት ቤት ሙሉ ቅጂ ማግኘት ወይም የመመዝገቢያ ቁሳቁሶችን 
መመልከት ይችላሉ። 

የመማሪያ መጽሐፍት እና የክፍል ልብ ወለዶች
ተማሪዎች የት/ቤት መጽሐፍት (መማሪያ) እና ለክፍል ውስጥ ንባብየልብ ወለድ መጽሐፍት ሊሰጧቸው ይችላሉ እና
እነዚህን መጽሐፍት ዓመቱን ሙሉ በጥሩ ሁኔታ መያዝ አለባቸው። የተበላሹ ወይም የጠፉ መጽሐፍት 
የወላጅ/አሳዳጊ ኃላፊነት ይሆናሉ እና ክፍያን ሊያስከትሉ ይችላሉ። 

ቦርሳ/የግል እቃዎች
ሁሉም ተማሪዎች በሁለት ትከሻዎች ላይ የሚለበስ እና 10"x 14" ማህደር ለመግጠም የሚያስችል ቦርሳ ወደ 
ትምህርት ቤት ይዘው መምጣት አለባቸው። እባክዎን ከምሳ ሳጥን እና የቤት ስራ ማህደር ውጪ በልጅዎ ቦርሳ 
ውስጥ ምንም ነገር አይላኩ። ቦርሳ አገዛዝ ላይ እርዳታ ከፈለጉ እባኮን ርእሰ መምህሩን ያነጋግሩ።
 
የ STRIVE መሰናዶ ሰራተኞች ደህንነቱ የተጠበቀ እና በትምህርት የበለጸገ የትምህርት ቤት አካባቢ ለማቅረብ በጣም
ጠንክረው ይሰራሉ። ከልጅ ጋር ወደ ትምህርት ቤት የሚላኩ ጠቃሚ እቃዎች ሊጠፉ፣ ሊጎዱ ወይም ሊሰረቁ 
ይችላሉ። ወደ ትምህርት ቤት የሚመጡ ንብረቶች በሙሉ የሚመጡት በባለቤቱ ሙሉ ኃላፊነት ነው። STRIVE 
መሰናዶ የተማሪዎች ለሆነ ማንኛውም ዓይነት ንብረት በገንዘብም ሆነ በማናቸውም ኃላፊነት አይወስድም። 

ተማሪዎች በትምህርት ቀን ትኩረትን የሚሰርቁ ወይም ተገቢ ያልሆኑ ነገሮች ሊኖራቸው አይገባም እና እንደዚህ ያሉ 
ነገሮች በትምህርት ቤት ሰራተኞች ሊወሰዱ እና በቀኑ መጨረሻ ሊመለሱ ይችላሉ። ተማሪዎች አሻንጉሊቶችን እና 
ሌሎች ትኩረትን የሚሰርቁ ነገሮች ወደ ትምህርት ቤት እንዳያመጡ በጥብቅ አይበረታታም። ማነኛውም እንደዚህ 
አይነት እቃ ቀኑን ሙሉ ቦርሳ ውስጥ መተው አለበት። እቃው ትኩረትን የሚሰርቅ ከሆነ ተወስዶ ወላጆች/አሳዳጊዎች
እንዲያውቁት ይደረጋል። ተደጋጋሚ ጥፋቶች ወይም ህግ መጣሶች የወላጅ/አሳዳጊ ኮንፈረንስን ይጠይቃሉ።

የተማሪ ስልክ አጠቃቀም/የእጅ (ሞባይል) ስልኮች
በሚያስፈልግበት ጊዜ እና በድንገተኛ ጊዜ ተማሪዎች ወላጆቻቸውን/አሳዳጊዎቻቸውን ለማግኘት የትምህርት ቤቱን 
ስልክ ለመጠቀም ይችላሉ። አንድ ተማሪ ወላጅ/አሳዳጊን ማነጋገር ከፈለገ ተማሪው የትምህርት ቤቱን ስልክ 
ለመጠቀም ከሰራተኞች ፈቃድ መጠየቅ ይጠበቅበታል። 

የ STRIVE መሰናዶ ረቢ ሂል /Ruby Hill/ የ 2022 የትምህርት ዘመን የተማሪ እና የቤተሰብ መመሪያ መጽሐፍ
19

                  



ተማሪዎች ሞባይል ስልክ ወደ ትምህርት ቤት እንዳያመጡ በጥብቅ ይከለከላሉ። የተማሪ ቤተሰብ ልጆቻቸው ስልክ 
መያዘው እንዳለባቸው ከወሰኑ  መጥፋት እና ሙሉ በትምህርት ቀኑ በተማሪው ቦርሳ ውስጥ መቀመጥ አለበት። 
ተማሪዎች እና ቤተሰቦች ለሞባይል ስልኮቻቸው ደህንነት የግል ሀላፊነት አለባቸው። የ STRIVE መሰናዶ ሰራተኞች 
ለሞባይል ስልክ ስርቆት፣ መጥፋት ወይም መበላሸት ምንም አይነት ሀላፊነት አይወስዱም እንዲሁም ሰራተኞች  
ከሞባይል ስልኮች ጋር የተያያዙ ጉዳዮችን አይመረምሩም። 
 
የጠፉ እና የተገኙ
የትምህርት ቤቱ ጠፍቶ የተገኘው ከዋናው ቢሮ አጠገብ ነው። ለተጨማሪ መረጃዎች እባክዎ የት/ቤትዎን የጽ/ቤቱን 
ሥራ አስኪያጅ ያነጋግሩ። በአንድ ወር ውስጥ ባለቤት ያልወሰዳቸው እቃዎች በ STRIVE መሰናዶ ውሳኔ ለአንድ በጎ 
አድራጎት ድርጅት በልገሳ መልክ ይሰጣሉ።

የት/ቤት ግብዓቶች
STRIVE መሰናዶ - ረቢ ሂል l የሚያስፈልጉትን የትምህርት ቤት አቅርቦቶች ሁሉ ያቀርባል እና እንደ ማህደር፣ 
የመጻፊያ እቃዎች ወይም ማስታወሻ ደብተሮች ያሉ የትምህርት ቤት መሳርያዎችን እንዳታመጡ እንጠይቃለን።

የትምህርት ቤት የደንብ ልብሶች
የትምህርት ቤት ዩኒፎርም ሸሚዞች ከትምህርት ቤትዎ የፊት ለፊት ቢሮ ተገዝተው ሁል ጊዜም መለበስ አለባቸው።2 
ሁሉም ተማሪዎች አንድ አይነት ዩኒፎርም ስለሚለበሱ ወላጆች/አሳዳጊዎች የልጃቸውን ስም በቋሚነት በዩኒፎርም 
መለያዎች ላይ መፃፍ አለባቸው።
 

ሸሚዝ:- የ STRIVE መሰናዶ አጭር እጅጌ ያለው የፖሎ ሸሚዝ ወይም ሌላ የትምህርት ቤቱ አርማ ያለው 
የ STRIVE መሰናዶ ሸሚዝ።  
ከታች የሚለበሱ፦ የካኪ የታችኛው ክፍል ሱሪዎችን ፣ ቁምጣዎችን ፣ ቀሚሶችን ወይም ጃምፕሮችን 
ሊያጠቃልል ይችላል። ቀሚሶችን እና ጃምፐርን የለበሱ ተማሪዎች ተመችቷቸው በንቃት እንዲጫወቱ፣ 
የአካል ማጎልመሻ ትምህርት እና ምንጣፉ ላይ እግራቸውን አጥፈው እንዲቀጡ እንዲመቻቸው ከስር 
ቁምጣ እንዲለብሱ እንጠይቃለን። 
ጫማዎች:- ተገቢ ጫማዎች - ተረከዛማ, ባለጎማ ወይም ነጠላ ጫማ ያልሆኑ።

 
አማራጭ (አስገዳጅ-ያልሆነ፦
● ሹራብ ኔቪ ሰማያዊ STRIVE መሰናዶ ካርዲጋን ከትምህርት ቤቱ አርማ ጋር በትምህርት ቤቱ የፊት 

ለፊት ቢሮ የተገዛ። ተማሪዎች በትምህርት ቀን ጃኬቶችን መልበስ እንደማይችሉ ያስታውሱ።
 
ተማሪው ትክክለኛውን ዩኒፎርም ትምህርት ቤት ከመጣ የትምህርት ቤቱ ሰራተኞች የተማሪውን ቤተሰብ ያነጋግራሉ
እና ት/ቤቱም ተገቢውን እቃዎች ለተማሪዎች ያበድራል ነገር ግን ሁሉም ብድር እቃዎች በቀኑ መጨረሻ ለትምህርት 
ቤቱ መመለስ አለባችው።
 
ተማሪዎች በትምህርት ቀን ለተማሪው ወይም ለሌሎች ተማሪዎች ትኩረት ሊሰርቁ ከሚችሉ መለዋወጫዎች 
(ጌጣጌጥ፣ ሜካፕ፣ ወዘተ) መቆጠብ አለባቸው። በትምህርት ቀን ላይ ኮፍያ እና ባለኮፍያ ሹራብ መልበስ አይቻልም።
ስለ ተማሪው አለባበስ ወይም ገጽታ ስጋቶች ካሉ የትምህርት ቤት ሰራተኞች ከተማሪው ወላጆች/አሳዳጊዎች ጋር 

2የትምህርት ቤት ዩኒፎርም መግዛት ካልቻሉ ልጅዎ ዩኒፎርም እንዲቀበል ዝግጅት እንዲደረግ እባኮትን ርእሰመምህሩን 
ያነጋግሩ።
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ምክክር ያደርጋሉ። ማስታወሻ፡ ዩኒፎርም ፖሊሲው ከባህላዊ/ሃይማኖታዊ አመለካከት ጋር የሚጋጭ ከሆነ 
ለማመቻቸት እባክዎን በተቻለ ፍጥነት ለርእሰመምህሩ ቤት ያሳውቁ።
 
የተማሪዎች ክትባት
በዴንቨር የህዝብ ትምህርት ቤቶች ፖሊሲ መሰረት ማንም ተማሪ በሕግ የተሰጠ በጤና፣ በሀይማኖት፣ በግላዊ , 
ወይም በሌሎች ምክንያቶች ህጋዊ የሆነ ከክትባት ነፃ መሆኛ ፈቃድ ከሌለው በስተቀር በዚህ ዲስትሪክት ውስጥ 
በማንኛውም ትምህርት ቤት ትምህርት እንዲከታተል ወይም መከታተሉን እንዲቀጥል አይፈቀድለትም።

የጎብኝዎች ፖሊሲ
STRIVE  መሰናዶ እንግዶችን ይቀበላል እና ያበረታታል፤ ሆኖም የሁሉንም ተማሪዎች እና ሰራተኞች ደህንነት እና
ጤንነት ለማረጋገጥ ሁሉም ጎብኚዎች   -   ወላጆች  /  አሳዳጊዎች ጨምሮ   -   በቀጥታ ወደ ዋናው ቢሮ ሪፖርት ማድረግ፣  
መፈረም እና በመደበኛ የትምህርት ሰአት ጊዜ የጎብኝዎች ማለፊያ መቀበል ይጠበቅባቸዋል። ጎብኚዎች በትምህርት
ቤት ውስጥ ህጋዊ ጉዳይ ሊኖራቸው ይገባል። ወላጆች/አሳዳጊዎች ሁል ጊዜ መምጣት ቢችሉም ከአስተማሪዎች
ወይም ከአስተዳዳሪዎች ጋር ቀጠሮ እንዲይዙ ይበረታታሉ። ምክንያቱ መምህራኑ አብዛኛውን የትምህርት ቀን
ስለሚያስተምሩ ከእርስዎ ጋር ለመገናኘት ከክፍል መውጣት አይችሉም። እነሱን አስቀድመው በማግኘት በእቅድ
ዘመናቸው ወይም ከመደበኛ የትምህርት ሰዓት ውጭ ከእነሱ ጋር ቀጠሮ መያዝ ይችላሉ ሁልጊዜ ከትምህርት ቤቱ
ርእሰመምህር ጋር ለመገናኘት ቀጠሮ ለመያዝ ወደ ቢሮው መደወል ይችላሉ። ሁሉም ጎብኚዎች የ STRIVE መሰናዶ
ስነ ምግባር ደንቦችን እና የጎብኝ መመሪያዎችን ማክበር አለባቸው (እባክዎ ለበለጠ መረጃ የፊት ቤቱን ያግኙ)። 
 
የተማሪ ማንነትንና መረጃን በሚዲያ የመልቀቅ ፈቃድ
STRIVE መሰናዶ የተማሪዎቻችንን እና የሰራተኞቻችንን ስኬቶችን ማክበር እና ማጉላት እንዲሁም የ STRIVE 
መሰናዶ እንቅስቃሴዎችን በማኅበረሰባችን ውስጥ ማስተዋወቅ ይወዳል። ለምሳሌ፣ ተማሪዎች ወይም የተማሪ 
ስራዎች መምህራንን ለማሰልጠን ጥቅም ላይ በሚውሉ ጽሑፎች/ቁሶች ውስጥ ሊካተቱ፣ እና/ወይም ስለትምህርት 
ቤቶቻችን የህዝብ ግንዛቤን ለመጨመር በጋዜጣ፣ በራዲዮ፣ በቲቪ፣ በድር፣ በማሳያ፣ በብሮሹሮች፣ ዜና መጽሔቶች 
እና በሌሎች የመገናኛ ብዙሃን ዓይነቶች ላይ ሊታዩ ይችላሉ። በምዝገባ ላይ ወላጅ/አሳዳጊዎች የሚዲያ ፍቃድ እና 
የመልቀቅ ፍቃድ ቅጽ የሰጣቸውል። ጥያቄዎች ካሉዎ የልጅዎን ት/ቤት ርዕሰ መምህር/ት ያነጋግሩ እባክዎ።  

የታተሙ እቃዎች ወይም ሰነዶች ስርጭት
በት/ቤቱ እና ለት/ቤቱ የሚዘጋጁ ህትመቶች ርዕሰ መምህሩ/ሯ፣ በአማካሪ ወይም በአስተማሪ ቅድሚያ ፈቃድ 
ለሰፊው ማህበረሰብ ሊለጠፉ ወይም ሊከፋፈሉ ይችላሉ። እንደዚህ ዓይነት ህትመቶች የት/ቤት ፖስተሮችን፣ 
ብሮሹሮችን፣ የግድግዳ ላይ ስዕሎችን፣ ወዘተ ሊያካትቱ ይችላሉ። ሁሉም የትምህርት ቤት ህትመቶች በአስተማሪ፣ 
በስፖንሰር አድራጊ እና በርዕሰ መምህር ቁጥጥር ስር ናቸው።

አንድ ተማሪ ከርእሰ መምህሩ/ሯ የተለየ ፍቃድን አስቀድሞ ካላገኘ በስተቀር የተፃፉ ቁሳቁሶች፣ ፎቶግራፎች፣ 
ምስሎች፣ አቤቱታዎች ፊርማዎች (ፒቲሽኖች)፣ ፊልሞች፣ ካሴቶች፣ ፖስተሮች፣ ወይም ሌሎች የእይታ ወይም 
የድምጽ ቁሳቁሶች በትምህርት ቤት ወይም በግቢው ውስጥ ሊለጥፍ፣ ሊሸጥ፣ ሊያዘዋውር ወይም ሊያሰራጭ 
አይችልም። ፈቃድ ሳይኖራቸው የተለጠፉ/የሚታዩ ቁሳቁሶች ይወገዳሉ።

ንግድ
ተማሪዎች ያለ ርዕሰ መምህሩ/ሯ ፈቃድ ምንም ነገር በትምህርት ቤት ተሽከርካሪ፣ ህንፃ ወይም ግቢ ውስጥ መሸጥ 
አይችሉም። ያለ ርዕሰ መምህሩ/ሯ የቅድሚያ ፈቃድ ለራሳቸው ዓላማ ወይም ከትምህርት ቤት ውጪ አባል 
ለሆኑበት ድርጅት ገንዘብ ወይም ቁሳቁስ መሰብሰብ አይችሉም።
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የቅጂ መብት ያለው ቁሳቁስ እና አዕምሯዊ ንብረት
ተማሪዎች በቅጂ መብት ህግ እና በአዕምሯዊ ንብረት ህጎች የተደነገጉትን ድንጋጌዎች ማክበር አለባቸው። STRIVE 
መሰናዶ በማንኛውም መልኩ ህገወጥ ማባዛትን ይከለክላል። የቅጂ መብት ቁሳቁሶች፣ የታተሙም ሆነ ያልታተሙ፣ 
በመስመር ላይ የታተመ፣ ወይም በሶፍትዌር፣ በሙዚቃ፣ በዲጂታል ሚዲያ ወይም ትወና በህግ ካልተፈቀዱ ወይም 
ከቅጂ መብት ባለቤቱ አግባብ ያለው የጽሁፍ ፍቃድ እስካልተገኘ ድረስ ሊባዙ ወይም ሊተወኑ አይችሉም። 
ተማሪዎች እና ወላጆች/አሳዳጊዎች በት/ቤት ስራቸው ውስጥ እንደዚህ ዓይነት ቁሳቁሶችን ስለመጠቀም ጥያቄዎች 
ካሏቸው የት/ቤታቸውን ርዕሰ መምህር/ት ለመጠየቅ ቃል ይገባሉ። 

በ STRIVE መሰናዶ መመዝገባቸው ወይም የ STRIVE መሰናዶ ግብዓቶችን (በመሳሪያዎች፣ አቅርቦቶች፣ 
መገልገያዎች ወይም ሚስጥራዊ፣ የንግድ ሚስጥራዊ መረጃዎችንን ጨምሮ ግን በእነዚህ ብቻ ሳይገደብ) ጉልህ 
በሆነ መልኩ በመጠቀም ተማሪዎች በቅጅ መብት፣ በፓተንት ወይም በሌላ ዓይነት የአዕምሯዊ ንብረት መልኩ 
የሚፈጥሯቸውን የአዕምሯዊ ንብረቶችን ጨምሮ ሁሉም የአዕምሯዊ ንብረቶች ባለቤትነት እና መብቶች፣ ማእረግ 
እና ፍላጎቶች ባለቤትነት የፈጣሪው ተማሪ እና የ STRIVE መሰናዶ የጋራ ባለቤትነት ይሆናል። ተማሪዎች እና 
ወላጆቻቸው/አሳዳጊዎቻቸው  የጋራ ባለቤትነትን እና የእንደዚህ ዓይነት የባለቤትነት መብቶችን እና ጥቅሞችን 
ለ STRIVE መሰናዶ ይመድባሉ። STRIVE መሰናዶ የተማሪ ቁሳቁሶችን ለውጭ ድርጅቶች ፈቃድ ሊሰጥ ወይም 
በተማሪ የተፈጠሩ ቁሳቁሶችን በህትመቶች ለገንዘብ ማሰባሰብያ ወይም ለሌሎች ምክንያቶች ሊጠቀም ይችላል። 
በተቻለ መጠን STRIVE መሰናዶ ማናቸውንም ህትመቶች ወይም የተማሪ ስራዎች ወደ ውጭ አውጥቶ 
ከመጠቀሙ በፊት ለወላጆች/አሳዳጊዎች እና ተማሪዎች በቅድምያ ያሳውቃል። 

መደበኛ ያልሆነ እና መደበኛ የቅሬታ አፈታት ጥያቄ አቀራረብ 
የትምህርት ቤቱ አስተዳደር እና የ STRIVE መሰናዶ የአስተዳዳሪዎች ቦርድ ከወላጆች/አሳዳጊዎች ወይም 
ከማህበረሰብ አባላት የሚነሱ ቅሬታዎችን ለመስማት እና ለመፍታት በጋራ ይሰራሉ። 

የተማሪ ባህሪን ወይም የትምህርት ቤት ፖሊሲዎችን በተመለከተ ቅሬታ በሚነሳበት ጊዜ፣ STRIVE መሰናዶ ቅሬታ 
አቅራቢው ችግሩን በመጀመሪያ ከሚመለከተው ሰራተኛ ጋር እንዲፈታ ያበረታታል። ቅሬታ አቅራቢው 
በሚመለከተው ሰራተኛ በቀረበው የመፍትሄ ሀሳብ ካልተደሰተ፣ የቀረበው የመፍትሄ ሀሳብ ተግባራዊ ሊሆን 
የማይችል በሚሆንበት ሁኔታ ወይም ቅሬታ አቅራቢው ትምህርት ቤቱ በሥራ ላይ ያሉ ህጎችን ወይም ደንቦችን 
ጥሷል ብሎ በሚያምንበት ጊዜ ቅሬታ አቅራቢው ከትምህርት ቤቱ ርዕሰ መምህር/ት ጋር ስብሰባ ለመቀመጥ ጥያቄ 
ማቅረብ ይኖርበታል። ጉዳዩ ከትምህርት ቤቱ ርዕሰ መምህር ጋር በጊዜ (ቅሬታውን ካቀረበ ከ 5 የትምህርት ቀናት 
ባልበለጠ ጊዜ ውስጥ) ካልተፈታ ቅሬታ አቅራቢው መፍትሄ እንዲሰጠው መጠየቅ ወይም የትምህርት ቤቱን 
ማኔጂንግ ዳይሬክተር በማነጋገር መደበኛ ቅሬታ ማቅረብ (ፋይል ማድረግ) ይችላል። የትምህርት ቤቱን ማኔጂንግ 
ዳይሬክተር የአድራሻ መረጃ ከትምህርት ቤቱ ወይም ወደ   managingdirectors@striveprep.org   ኢሜል በመላክ
ማግኘት ይቻላል። 

በዚህ ሂደት ቅሬታው  ቅሬታ አቅራቢውን በሚያረካ መልኩ ካልተፈታ፣ በ info@striveprep.org የጽሁፍ ጥያቄን 
በማቅረብ የ STRIVE መሰናዶ ዋና ስራ አስፈፃሚ (ወይም ተወካይ) እንዲገመግሙት መጠየቅ ይችላል። ይህ ቅሬታ 
በዋና ሥራ አስፈፃሚው ካልተፈታ፣ ቅሬታ አቅራቢው ቅሬታው በቦርዱ እንዲታይለት መደበኛ ጥያቄ ማቅረብ 
ይችላል።  

የ STRIVE መሰናዶ ረቢ ሂል /Ruby Hill/ የ 2022 የትምህርት ዘመን የተማሪ እና የቤተሰብ መመሪያ መጽሐፍ
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የማግለል እና ማዋከብ ክልከላ

በ STRIVE መሰናዶ ውስጥ ያሉ ሁሉም ተማሪዎች እና ሰራተኞች የደህንነት እና የመከበር ስሜት እንዲኖራቸው 
መብት አላቸው። ከፌዴራል የሲቪል መብቶች ሕጎች (Title VI፣ Title IX፣ Americans with Disabilities Act፣ 
ክፍል 504፣ እና የዕድሜ መድልዎ ሕግ)፣ የክልሉ ሕግ እና የ STRIVE መሰናዶ ፖሊሲዎች ጋር የሚስማማ። STRIVE 
መሰናዶ በቀለም፣ በዘር፣ በፆታ፣ በፆታ ዝንባሌ፣ በፆታ ማንነት፣ በተሻጋሪ ፆታ ተቋም፣ በሃይማኖት፣ 
በብሄር አመጣጥ፣ በትውልድ፣ በእድሜ፣ በጋብቻ ሁኔታ፣ በአርበኝነት ወይም በአካል ጉዳተኘንት ወይም 
ወይም በአካባቢ፣ በክልል ወይም በፌደራል ህግ የተጠበቁ ሁኔታዎች ወደ ትምህርታዊ ፕሮግራሞቹ 
ወይም እንቅስቃሴዎች ወይም ቅጥር ላይ በምዝገባ፣ በመግባት፣ ወይም መስተንግዶ ላይ አድልዎ 
አያደርግም። 

ማዋከብ የተከለከለ የማግለል ዓይነት ነው። STRIVE መሰናዶ በማንኛውም ግለሰብ ላይ በቅን ልቦና ቅሬታ 
ሲያቀርብ ወይም በቅን ልቦና በመድሎ/ማግለል ወይም ማዋከብ ጥቃት ምርመራ ውስጥ ሲሳተፍ ብቀላ 
እንዳይደርስበት ይከለክላል። ጾታዊ ጥቃትን ጨምሮ ሁሉም ዓይነት አድሎ/መገለል እና ማዋከቦች ቸል አይባሉም። 

መድሎ/ማግለል እና ማዋከብ በት/ቤቶች፣ በት/ቤት ግቢዎች፣ በ STRIVE መሰናዶ ቢሮ ቦታዎች፣ ወይም በሌሎች 
ከ STRIVE መሰናዶ ጋር ግንኙነት ባላቸው መቼቶች ሁሉ ቦታ አይኖራቸውም። በሰራተኞች፣ ተማሪዎች እና 
የማህበረሰቡ አባላት ላይ የሚደርስ መድሎ/መገለል እና ወከባ ተቀባይነት የለውም።

ርዕስ IX ን ጨምሮ ወከባ/ትንኮሳ፣ መድሎ/መገለል ስጋት ያሳሰብዎ ተማሪ፣ ወላጅ/አሳዳጊ፣ የማህበረሰቡ አባል 
ወይም ተቀጣሪ/ሠራተኛ ከሆኑ  ባህሪው የሚከሰትበት ትምህርት ቤት አመራርን (ወይም የ STRIVE መሰናዶ 
ማእከላዊ ቢሮን)  ወይም የ STRIVE መሰናዶ ርዕስ IX አስተባባሪን ያነጋግሩ ወይም ሪፖርት ለማድረግ 
reportdiscrimination@striveprep.org  ን ይጠቀሙ። የ STRIVE መሰናዶ ሰራተኞችን ብቻ ለሚያካትቱ 
ክስተቶች ወደ hrsupport@striveprep.org ኢሜል በመላክ የሰው ሃብት ድጋፍን ማግኘት ይችላሉ። 

STRIVE መሰናዶ ሁሉንም የወከባ/ትንኮሳ ስጋቶች እና ሪፖርቶችን በፍጥነት ይመረምራል። ስለ STRIVE መሰናዶ 
የወከባ/ትንኮሳ-አልባ እና ከአድሎ ነፃ የሆኑ ፖሊሲዎቹ እና የመፍትሄ አሰጣጥ ሂደቱ የበለጠ ለማወቅ እባክዎን 
www.striveprep.org/resources  ን ይጎብኙ ። የ STRIVE መሰናዶ የወከባ/ትንኮሳ-አልባ እና ከአድሎ ነፃ የሆኑ 
ፖሊሲዎች እና የመፍትሄ አሰጣጥ ሂደት ሙሉ ቅጅዎች በእያንዳንዱ ት/ቤት እና በማዕከላዊ ጽ/ቤት ይገኛሉ። 

ታይትል IX
የ STRIVE መሰናዶ ርዕስ IX አስተባባሪን በ reportdiscrimination@striveprep.org  እና በስልክ 720.772.4300
ወይም በፖስታ STRIVE Prep - Central Office 2480 W. 26th Ave., Suite B-360 Denver, CO 80211 
መድረስ ይችላሉ።  የእያንዳንዱ ት/ቤት ርዕሰ መምህር/ት የርዕስ IX ተጠሪ (ላይዘን) ነው። ሪፖርቶች በቀጥታ 
ለተጠሪው (ለላይዘኑ) ወይም ለአስተባባሪው ሊቀርቡ ይችላሉ። ስለ ርዕስ IX ፖሊሲዎች እና ሂደቶች የበለጠ መረጃ 
ለማግኘት እባክዎን www.striveprep.org/resources  ን ይጎብኙ ።  
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በ FERPA መሠረት የመብቶች ማሳወቂያ 

የቤተሰብ ትምህርታዊ መብቶች እና ግላዊነት ህግ (FERPA) የልጆቻቸውን የትምህርት መዛግብት በተመለከተ 
ለወላጆች/አሳዳጊዎች (እና ብቁ ለሆኑ ተማሪዎች) የተወሰኑ ጥበቃዎችን የሚሰጥ የፌዴራል የግላዊነት ህግ ነው። 
የልጅዎን ግላዊነት ለመጠበቅ ህጉ በአጠቃላይ ትምህርት ቤቶች ልጅዎን በግል የሚለይ መረጃን ከትምህርት 
መዝገቦች ከእርስዎ ውጪ ለሌሎች ሰዎች ወይም ድርጅቶች ከመግለጹ በፊት የጽሁፍ ፍቃድ እንዲጠይቁ 
ያስገድዳል። እንደ ወላጅ/አሳዳጊ (ወይም ብቁ ተማሪ) የልጅዎን የትምህርት መዛግብት በተመለከተ የተወሰኑ 
መብቶች አሎት። 

ስለ FERPA፣ ትምህርታዊ መዝገቦች፣ በ FERPA መሠረት የወላጅ/አሳዳጊ መብቶች፣ የማውጫ መረጃ፣ STRIVE 
መሰናዶ እንደ ማውጫ መረጃ ምን እንደሰየመ እና የማውጫ መረጃ የመውጣት መብቶችን እንዴት መጠቀም 
እንደሚችሉ ለማወቅ እባክዎ   www.striveprep.org/resources     ን ይጎብኙ። ወላጆች/አሳዳጊዎችም በምዝገባ 
ወቅት የ FERPA መረጃ ይሰጣቸዋል። 
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የ 2022-23 የትምህርት ዘመን 
የት/ቤት-ቤተሰብ ቃል ግቤት/ቁርጠኝነት

ለወላጆች እና አሳዳጊዎች፡-
● የ STRIVE መሰናዶን ጠንካራ የትምህርት ፕሮግራም እና ከፍተኛ የሥነ ምግባር ደረጃዎችን ለመደገፍ ቃል 

ገብቻለሁ።
● በፈቃድ ካልቀረ በስተቀር ልጄ በትምህርት ቤት በሰዓቱ፣ በዩኒፎርም፣ በየቀኑ መገኘቱን ለማረጋገጥ ቃል 

ገብቻለሁ። ልጄ በፈቃድ ከት/ቤት በሚቀርበት ወይም በሚዘገይበት ጊዜም እስከ ከጠዋቱ 9 ኤ.ኤም. ወደ 
ትምህርት ቤት በመደወል አሳውቃለሁ።

● የልጄን የትምህርት ቤት ስራ፣ የቤት ስራ እና ውጤቶችን በመደበኛነት ለመከታተል ቃል እገባለሁ። 
ሁልጊዜም ጠንክረው እንዲሰሩ እና ምርጡን ስራ እንዲያፈሩ አበረታታቸዋለሁ።

● ለልጄ የቤት ሥራቸውን የሚሠሩበት ንፁህ ዴስክ ወይም ጠረጴዛ እና አስፈላጊ በሆኑ ቁሳቁሶች የተሟሉበት
አካባቢ ለማቅረብ ቃል እገባለሁ።

● ስለ ልጄ የአካዳሚክ እድገት ወይም ማህበራዊ-ስሜታዊ ትምህርት ጥያቄዎች ወይም ስጋቶች ካሉኝ ወደ 
STRIVE መሰናዶ ለመደወል እና ዓመቱን ሙሉ በሚያስፈልጉት የወላጅ/አሳዳጊ ዝግጅቶች ላይ ለመገኘት  
ቃል እገባለሁ።

ለተማሪዎች፡-
● በሰዓቱ እና በዩኒፎርም (በሌላ መመሪያ ካልተሰጠ በቀር) ትምህርት ቤት ለመከታተል ቃል እገባለሁ።

● የ STRIVE መሰናዶ ዋና እምነቶችን ተረድቻለሁ እና እነሱን ለመከተል ሁል ጊዜ የተቻለኝን ለማድረግ ቃል 
ገብቻለሁ።

● ለእያንዳንዱ ተግባር ሙሉ አክብሮቴን እና ጥረቴን ለመስጠት ቃል እገባለሁ።
● በየምሽቱ የቤት ስራዬን ለመስራት፣ በተገቢው ሥርዓት ወደ ትምህርት ቤት በማምጣት በተገቢው ጊዜ 

ለማስረከብ ቃል እገባለሁ።
● በትምህርት ቤት ስላለኝ እድገት፣ ስለ ውጤቶቼ፣ ስለተሰጡኝ አሳይመንቶች እና ስለ ባህሪዬ 

ከወላጆቼ/አሳዳጊዎቼ ጋር በመደበኛነት እና በታማኝነት ለመነጋገር ቃል እገባለሁ።

በተጨማሪም አስተማሪ እና ሰራተኞች ለተማሪዎች እና ለቤተሰቦች የሚከተሉትን ቃል ኪዳኖች ይገባሉ፡-
● ሁሉንም ሙያዊ ተግባሮቼን በብቃት ለመወጣት እና መገኘት ባለብኝ ቦታ፣ መገኘት ሲገባኝ ለመገኘት ቃል 

እገባለሁ። 
● ለማስተማር ለእያንዳንዱ ክፍል ሙሉ በሙሉ ዝግጁ ለመሆን ቃል እገባለሁ።
● በ STRIVE መሰናዶ የውጤት አሰጣጥ ፖሊሲ በተገለፀው መሰረት ደረጃዎችን (ስታንዳርዶችን) መሰረት 

ባደረጉ ግምገማዎች እና የአካዳሚክ ልምዶች ላይ ተመርኩዤ ለተማሪዎች ውጤት ለመስጠት እና ግብረ 
መልስ ለመስጠት ቃል እገባለሁ። 

● ሁሉንም ህጎች እና ፖሊሲዎች በወጥነት እና በፍትሃዊነት ለማስከበር ቃል እገባለሁ።
● የማማክራቸውን ተማሪዎች ወላጆች/አሳዳጊዎች ቢያንስ በየአራት ሳምንቱ አንድ ጊዜ ለማነጋገር እና 

የማስተምራቸውን ተማሪዎቼን ወላጆች/አሳዳጊዎች አዎንታዊ እና አሉታዊ አስተያየቶችን ለመስጠት 
ተቀባይነት ባለው ድግግሞሽ ለማግኘት ቃል እገባለሁ።

የ STRIVE መሰናዶ ረቢ ሂል /Ruby Hill/ የ 2022 የትምህርት ዘመን የተማሪ እና የቤተሰብ መመሪያ መጽሐፍ
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● ከፍተኛውን ትምህርታዊ አፈጻጸም እና ተገቢውን ሥነ ምግባርን ለመጠበቅና ለማስጠበቅ ቃል እገባለሁ።
● ተማሪዎቼን እንደ ግለሰቦች ለማየት እና እውነተኛ እምቅ ችሎታቸውን ለማየት በጭራሽ እንዳይሳነኝ ቃል 

እገባለሁ።

የወላጅ/የአሳዳጊ ፊርማ_____________________ ቀን______________ _____________

የተማሪ ፊርማ ____________________________ ቀን______________ _____________
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ኃላፊነት ያለበት የቴክኖሎጂ አጠቃቀም ስምምነት 

ኃላፊነት የሚሰማው አጠቃቀም
ትንኮሳን፣ ማግለል/መድሎን፣ ማዋከብን እና የሥነ ምግባር መመሪያዎችን ጨምሮ ግን በእነዚህ ብቻ ሳይወሰን 
ሁሉም የ STRIVE መሰናዶ ህጎች እና የሥነ ምግባር ፖሊሲዎች በት/ቤት በተሰጡ መሳሪያዎች እና በይነመረብ 
አጠቃቀም ላይ ተፈጻሚ ይሆናሉ። በትምህርት ቤት የተሰጧቸውን ኤሌክትሮኒክ መሳሪያዎችን ወይም የ STRIVE 
መሰናዶ ኢንተርኔትን በመጠቀም የትምህርት ቤት ፖሊሲዎችን ወይም ህጎችን የጣሱ ተማሪዎች የሥነ ሥርዓት 
እርምጃ ይጠብቃቸዋል። ማንኛውም ዓይነት የ STRIVE መሰናዶ ቴክኖሎጂን መጠቀም ተማሪዎች እና 
ወላጆች/አሳዳጊዎች ይህንን ስምምነት በመፈረማቸው ላይ የተመሰረተ ነው። 

ተማሪዎች እና ወላጆች/አሳዳጊዎች በኢሜል ጨምሮ በ STRIVE መሰናዶ በተሰጠ የኤሌክትሮኒክ መሳሪያ ላይ 
ወይም በ STRIVE መሰናዶ የኢንተርኔት አገልግሎት አማካኝነት የሚተላለፉ መረጃዎች በትምህርት ቤት አስተዳደር 
ቁጥጥር እንደሚደረግባቸው እና/ወይም ሊገኙ እንደሚችሉ ይገነዘባሉ። 

ከወላጆች/አሳዳጊዎች ጋር በመተባበር STRIVE መሰናዶ ተማሪዎችን ስለተገቢ ቴክኖሎጂ እና የኢንተርኔት አጠቃቀም
ተማሪዎችን ያስተምራል። STRIVE መሰናዶ ወላጆች/አሳዳጊዎች ከልጃቸው ጋር ስለተገቢ ቴክኖሎጂ እና የኢንተርኔት 
አጠቃቀም እንደሚነጋገሩ ይተማመናል። ከልጅዎ ጋር ስለ ተገቢ አጠቃቀም እንዴት መወያየት እንደሚችሉ እርዳታ 
እና ግብዓቶችን ለማግኘት ከፈለጉ እባክዎ የትምህርት ቤቱን ርዕሰ መምህር/ት ይጠይቁ። 

የልጆችን ከኢንተርኔት ጥቃት ጥባቃ ድንጋጌን (CIPA) ስለማክበር
STRIVE መሰናዶ ለታዳጊዎች ጎጂ ወይም አግባብ አይደለም ተብሎ የሚታሰበውን የበይነመረብ ይዘት በመከታተል፣
በማጣራት እና በማገድ በፌዴራል ደረጃ የሚተዳደረውን የህፃናት የኢንተርኔት ጥበቃ ህግ (CIPA)ን ያከብራል። ይህ 
የማጣራት ፖሊሲን ለመተግበር ህግ ያስገድዳል። ዝርዝር የይዘት ማጣሪያ መመሪያችን ቅጂን በጠየቁ ጊዜ ማግኘት 
ይችላሉ። 

የ STRIVE መሰናዶ የይዘት ማጣሪያ አንዳንድ (የሚታወቁ ቁልፍ ቃላትን ወይም ፍለጋዎችን በመጠቀም) የደህንነት 
እና ራስን የመጉዳት እንቅስቃሴዎችን ይቆጣጠራል፣ እንዲሁም ለተለዩ የግቢ (ካምፓስ) አስተዳዳሪዎች የማንቂያ 
መልእክቶችን ይሰጣል። ክትትል እና ማንቂያዎች የሚከወኑት በትምህርት ሰዓት ብቻ ነው። የማንቂያው መንስኤ 
ላይ በመመስረት፣ ማንቂያው ለአካባቢው የህግ አስከባሪ አካላት ወይም ሌሎች አግባብነት ላላቸው ባለስልጣናት 
ሊተላለፍ ይችላል። ልጆዎ የ STRIVE መሰናዶ ቴክኖሎጂን እና ትምህርት ቤት የሰጣቸውን የኤሌክትሮኒክ 
መሳሪያዎችን እንዲያገኝ ሲፈቅዱ ወላጆች/አሳዳጊዎች ይህ የክትትል እና የማንቂያ ስርዓት በ STRIVE መሰናዶ በኩል 
ለልጃቸው የመስመር-ላይ እንቅስቃሴዎች ወይም ከዚያ ጋር ለተያያዘ የልጃቸው ባህሪ ኃላፊነት ወይም ተጠያቂነት 
እንደማይፈጠርበት ይስማማሉ። STRIVE መሰናዶ የክትትል እና የማንቂያ ስርዓቱን በማንኛውም ጊዜ ከስቴት እና 
ከፌደራል ህግ ጋር በመስማማት ሊለውጥ ይችላል። ስለክትትል እና የማንቂያ ስርዓት ጥያቄዎች ያሏቸው 
ወላጆች/አሳዳጊዎች ከልጃቸው ርዕሰ መምህር/ት ጋር መነጋገር ይኖርባቸዋል። 
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ጉዳት/ተጠያቂነት
የተማሪ ተጠቃሚዎች እና ቤተሰቦቻቸው በትምህርት ቤቱ ውሳኔ መሰረት ለተበላሹ፣ ለጠፉ ወይም ለተሰረቁ 
ንብረቶች የምትክ ወጪን ጨምሮ (በ Chromebook እስከ $250 ድረስ) ለሚያደርሱ የገንዘብ ማካካሻ ተጠያቂ 
ናቸው። የተማሪዎ ትምህርት ቤት የቴክኖሎጂ መሳሪያ ከተበላሸ፣ ከጠፋ ወይም ከተሰረቀ ወዲያውኑ ለትምህርት 
ቤትዎ ርዕሰ መምህር/ት ማሳወቅ አለብዎት። 

ጥሰቶች
STRIVE መሰናዶ እንደ አስፈላጊነቱ ልዩ የተጠቃሚ መብቶችን የመከልከል፣ የመሻር ወይም የማገድ እና/ወይም ሌላ 
የሥነ ሥረዓት እርምጃ የመውሰድ መብቱ የተጠበቀ ነው። ትምህርት ቤቱ በ STRIVE መሰናዶ የኢንተርኔት 
አገልግሎት በኩል የሚደረጉ ሕገወጥ ድርጊቶችን ለሚመለከተው የሕግ አስከባሪ ኤጀንሲዎች ያሳውቃል። ትምህርት 
ቤቱ በአገልግሎቱ በኩል ከሚደረጉ ማናቸውም ህገወጥ ድርጊቶች ጋር በተገናኘ በማንኛውም ምርመራ ከአካባቢ፣ 
ከስቴት እና/ወይም ከፌደራል ባለስልጣናት ጋር ሙሉ በሙሉ ይተባበራል።

ከዚህ በታች በመፈረም ከላይ የተጠቀሱትን ውሎች ያነበብኩ እና ተስማምቼ የተቀበልኩ መሆኔን አሳውቃለሁ። 
እኔና ልጄ ይህንን ስምምነት እስክንፈርም ድረስ ልጄ የ STRIVE መሰናዶ ቴክኖሎጂ ወይም የኢንተርኔት አገልግሎት 
ማግኘት እንደማይፈቀድለት ተረድቻለሁ። 

የወላጅ/የአሳዳጊ ፊርማ_____________________ ቀን______________ _____________

የተማሪ ፊርማ ____________________________ ቀን______________ _____________

የ STRIVE መሰናዶ ረቢ ሂል /Ruby Hill/ የ 2022 የትምህርት ዘመን የተማሪ እና የቤተሰብ መመሪያ መጽሐፍ
28

                  



ራስ ማጥፋትን የመከላከል ፕሮግራሚንግ ደብዳቤ 
(4 ኛ እና 5 ኛ ክፍሎች)

ውድ ወላጅ/አሳዳጊ፣ 

STRIVE መሰናዶ ለልጅዎ ሰላም እና ደህንነት ቁርጠኛ ነው፣ ይህም የአዕምሮ ጤንነታቸውን ይጨምራል። 
በማህበረሰባችን ውስጥ የአዕምሮ ጤና እንደ አካላዊ ጤንነት በግልፅ አይወራም። የጭንቀት ስሜቶች ብዙውን
ጊዜ ተደብቀዋል ምክንያቱም ወጣቶች ግራ ስለሚጋቡ፣ ስለሚያፍሩ ወይም ስለሚያፍሩ፣ እና ይህ 
ምስጢራዊነት አስከፊ መዘዝ ሊያስከትል ይችላል።

በኮሎራዶ ውስጥ ራስን ማጥፋት ከ 10 እስከ 24 ዓመት እድሜ ላላቸው ሕፃናት የመጀመሪያ ሞት ምክንያት ነው፤ 
ሆኖም ራስን ማጥፋት ሊከላከሉት የሚቻል ነው። ራሳቸውን ለማጥፋት የሚያስቡ ወጣቶች ብዙውን ጊዜ 
የጭንቀት ምልክቶችን ያሳያሉ። ወላጆች/አሳዳጊዎች፣ አስተማሪዎች እና ጓደኞች እነዚህን ምልክቶች በመውሰድ 
እርዳታ ለመስጠት ቁልፍ ቦታ ላይ ናቸው። እነዚህን የማስጠንቀቂያ ምልክቶች በፍፁም አቅልሎ አለማየት ወይም 
በሚስጥር ለመጠበቅ ቃል አለመግባት አስፈላጊ ነው። 

ማስጠንቀቂያ ምልክቶች፦ ማየትና እና ማዳመጥ
የማስጠንቀቂያ ምልክት አንድ ሰው ራሱን ለማጥፋት ሐሳብ ያለው ሊሆን እንደሚችል የሚያሳይ ምልክት ነው። 
ብዙ ሰዎች ስለዓላማዎቻቸው ፍንጭ ወይም ምልክት ይሰጣሉ። ወላጆች ሁል ጊዜም ራስን ስለ ማጥፋት ወይም 
ራስን ስለ ማጥፋት የሚያዩአቸውን የማስጠንቀቂያ ምልክቶችን በቁም ነገር መውሰድ አለባቸው። የማስጠንቀቂያ 
ምልክት ካዩ/ከሰሙ፣ አስቸኳይ እርዳታ ይጠይቁ። 

● ራስን ስለማጥፋት፣ ስለተስፋ  መቁረጥ፣ ህመምን ስለመግለጽ ወይም በጭንቀት የመዋጥ ንግግርን 
ለይተው ያዳምጡ።

○ “በሞትኩ ምኞቴ ነበር” እና “ከእንግዲህ ወዲህ ይህን ችግር ለመቋቋም በህይወት መኖር 
አልችልም” 

● እንደሚከተሉት ያሉ ትልልቅ ለውጦችን ይጠብቁ፡- 
○ በመልክ ወይም በስሜት ላይ ያሉ ጉልህ ልዩነቶች (ለምሳሌ፣ አለመረጋጋት/መረበሽ) ወይም 

ስሜት (ለምሳሌ፣ ቁጣ)
○ በጣም መነጠል 
○ የእንቅልፍ መጨመር ወይም መቀነስ 
○ የአደገኛ ባህሪ መጨመር (አልኮሆል/መድሃኒት መጠቀምን ጨምሮ) 
○ በአንድ ወቅት በሚወዷቸው ነገሮች ላይ ያላቸው ፍቅር መቀነስ

ምን ለማድረግ ይገባል፦ 
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አንድ ልጅ ራስን የማጥፋት ምልክቶች ካሳየ ምን ማድረግ ያለብዎትን እነሆ፡- 
1. ደህና መሆናቸውን መጠየቅ። አለመረበሽ ወይም መረጋጋት። የልጅዎን ጭንቀት በንቃት እና 

ያለውንጀላ ወይም ያለፍርድ ያዳምጡ። የእርስዎን ስጋት ወይም ፍራቻ ማካፈል። ለደህንነታቸው እና 
ለሰላማቸው በመጨነቅዎ ላይ ያተኩሩ። 

2. ወጣቱን በቀጥታ እና በእርጋታ ራስን ስለ ማጥፋት እያሰበ/ች እንደሆነ/ች ይጠይቁ (ለምሳሌ፣ “ራስን 
ለማጥፋት እያሰብክ ነው?” "ራስህ/ሽን መጉዳት ወይም መግደል ትፈልጋለህ/ትፈልጊያለሽ?") 

3. የህይወት ትግሎች ከአቅም በላይ ሊመስሉ ይችላሉ፣ ነገር ግን እየታገሉ ካሉ አንዳንድ እፎይታ 
እንዲያገኙ ለመርዳት አብራችዋቸው እንደምትሰሩ አስታውሷቸው። በህይወት የሚያጋጥሟቸውን 
ፈተናዎች ለመቋቋም አስተማማኝ እና ጤናማ መንገዶች አሉ። እንደምትወዷቸው እና ለእነሱ 
ከጎናቸው እንደሆናችሁ አሳውቋቸው። 

4. ልጅዎ በእራሳቸው ወይም በሌላ ተማሪ ላይ ራስን የማጥፋት ምልክቶች ካዩ ለሚያምኑት አዋቂ 
እንዲናገሩ አስተምሯቸው። ችግርን በራሳቸው ለማቃለል/ለመፍታት መታገል አያስፈልጋቸውም። 
እርዳታ ሁል ጊዜ አለ። ወደ አስተማሪ፣ የቤተሰብ አባል፣ የእምነት መሪ ወይም የአዕምሮ ጤና 
አገልግሎት ሰጪ ጋር በመሄድ፣ እያጋጠመው ስላለው ነገር ለአንድ ሰው መናገር ጥሩ ስሜት 
እንዲሰማቸው እና ችግራቸውን ለመቋቋም አዳዲስ መንገዶችን ሊያገኙ ይችላሉ። 

5. እገዛ ማግኘት፦ የባለሙያ እርዳታ እንዲያገኙ አድርጓቸው። ይህንን በቤት ውስጥ የመፍታት 
ፍላጎትን/ስሜትን ሰብራችሁ ውጡ። ልጆቻችን ችግር ውስጥ በሚሆኑበት ጊዜ እኛ ከምንችለው በላይ 
ድጋፍ ሊያስፈልጋቸው እንደሚችሉ አስታውሱ። የባለሙያ እርዳታ ማግኘት ልጅዎን እንደሚወዷቸው 
የሚያሳዩበት አንዱ መንገድ ነው። እርስዎ እንደ ወላጅ በባለሙያዎች ላይ መተማመን አለብዎት፤ 
በዚህ ጉዳይ ውስጥ ብቻዎን አይደሉም። ልጅዎ አጣዳፊ አደጋ ላይ ከሆነ/ች ብቻቸውን አይተዋቸው፤ 
ወደ አደጋ ጊዜ የስልክ መስመር ይደውሉ። 

● በደህንነት ወይም በስሜት ቀውስ ለተጎዳ ለማንኛውም ሰው የኮሎራዶ ቀውስ አገልግሎት፣ 
1.844.493.TALK (8255)፣ 24/7/365 የድጋፍ መስመር ይደውሉ። ሁሉም ጥሪዎች አፋጣኝ፣
ሚስጥራዊ ድጋፍን እና ለተጨማሪ ግብዓቶችን ግንኙነቶችን ከሚፈጥሩልዎ የአእምሮ ጤና 
ባለሙያ ጋር የሚያገናኙዎ ናቸው። በተጨማሪም፣ በአቅራቢያዎ ወዳለው የችግር መፍትሄ 
አፈላላጊ ማእከል በመሄድ እገዛ ለማግኘት ይችላሉ ወይም “talk”ን በጽሁፍ ወደ 38255 
በመላክ ድጋፍ በአካል ለማግኘት ይችላሉ።

● ስለ ልጅዎ ደህንነት በአስቸኳይ የሚያሳስብዎት ጉዳይ ኖሮ ነገር ግን ለማን እንደሚደውሉ 
እርግጠኛ ካልሆኑ፣ ስምዎን ሳይገልጹ በ 1.877.542.7233 ወደ Safe2Tell በመደወል ወይም
Safe2Tell.org ን በመጎብኘት ወይም በሞባይል ስልክዎ ላይ የ Safe2Tell መተግበሪያን 
በመጠቀም ሪፖርት ማድረግ ይችላሉ። ሪፖርቱ እንደ የትምህርት ቤት አስተዳዳሪዎች፣ 
የአዕምሮ ጤና ባለሙያዎች እና የህግ አስከባሪዎች ላሉ ምላሽ ሰጪ ለሆኑ የአካባቢ ቡድኖች 
ይላካል። 

● ወደ 9-8-8 ይደውሉ። 

ራስን የማጥፋት ሀሳብን የሚገልጹ ወይም እራሳቸውን ለማጥፋት የሚሞክሩ እና እራሳቸውን ለማጥፋት ሞክረው 
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የማይሞቱ ሰዎች ትኩረትን ለማግኘት ብቻ እየሞከሩ ነው እና የምር የሚያደርጉት አይደሉም ማለት ተረት ወይም 
አጉል አባባል ነው። ራስን የማጥፋት ሀሳብ ወይም ሙከራ፥ ግማሽ ልብ ቢሆንም እንኳን፥ ያ ሰው ከባድ ህመም 
አጋጥሞታል ማለት ነው። ማንኛውም ሀሳብ ወይም ሙከራ - ክብደቱ ምንም ይሁን ምን - የጭንቀት ምልክት ነው
እና በቁም ነገር መታየት አለበት፡- አዳምጡ እና እርዳታን አግኙ! 

በ STRIVE መሰናዶ  ራስን ስለማጥፋት ለሚያስቡ ወይም ሌላ ሀሳቡ ያለው ሰውን ለሚያውቁ ተማሪዎች አማካሪ 
የሚሆኑ መሠረታቸውን በት/ቤታችን ውስጥ ያደረጉ የአዓምሮ ጤና ባለሙያዎችን እና አስተዳዳሪዎችን 
አሰልጥነናል። ከሰለጠነ ባለሙያ ጋር ለመገናኘት የልጅዎን ትምህርት ቤት ያነጋግሩ እባክዎ። እኛ ለእርስዎ ለመድረስ 
ዝግጁ ነን። 
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የተማሪ እና የቤተሰብ መመሪያ መጽሐፍን መረዳት 

ለ 2022-23 የትምህርት ዘመን የ STRIVE መሰናዶ ረቢ ሂል የተማሪ እና የቤተሰብ መመሪያ መጽሐፍ ቅጂ 
መቀበሌን አሳውቃለሁ። እኔ እና ልጄ ከዚህ በታች ስንፈርም የመመሪያ መጽሐፉን ይዘት አንብበን የመረዳት 
ኃላፊንት እንዳለብን እና በመመሪያ መጽሐፉ ውስጥ የተካትቱትን ፖሊሲዎች እና ደንቦች ለማክበር ተስማምተናል። 
ስለመመሪያው ወይም ስለማንኛውም የ STRIVE መሰናዶ ፖሊሲ ጥያቄዎች ካሉን የትምህርት ቤቱን ርዕሰ 
መምህር/ት እንደምናነጋግር ተረድተናል። በተጨማሪም ልጄን በ STRIVE መሰናዶ ሳስመዘግብ ሁሉም የምዝገባ 
መረጃዎች እና በ DPS የመስመር-ላይ ምዝገባ የሚሞሉት የወላጅ/አሳዳጊ ስምምነቶች እና ፈቃዶች ለ STRIVE 
መሰናዶ እንደሚተላለፉ ተረድቼ ተስማምቻለሁ።   
 
 

___________________________             __________________________
የተማሪ ስም         የወላጅ/የአሳዳጊ ስም

___________________________             __________________________ 
የተማሪ ፊርማ                                    የወላጅ/የአሳዳጊ ፊርማ
___________________________             __________________________
  ቀን                                                  ቀን
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