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ይህ መጽሐፍ ለ   STRIVE መሰናዶ ተማሪዎች፣ ወላጆች እና አሳዳጊዎች ክፍት የሆኑ ብዛት ያለቸው ግብአቶች፣          
ፕሮግራሞች፣ አገልግሎቶችን እና ፖሊሲዎችን ያጠቃልላል። ይህ መጽሐፍ ሁሉም የ         STRIVE መሰናዶ ተማሪዎችን፣  
ወላጆችና ሞግዚቶችን ስለሚመለከቱ አጠቃላይ ፖሊስዎች የተሟላ ማውጫ ይሆናል ተብሎ የታሰበ አለመሆኑን           
ያስታውሱ። ትምህርት ቤቱን የሚመለከት መረጃ ለማግኘት የልጅዎን ት       /ቤት ያነጋግሩ። የ  STRIVE መሰናዶ 
ፖሊሲዎች በ  STRIVE ፍቃደኝነት ሊለወጡ የሚችሉ ናቸው እናም ይህ መጽሐፍ ከታተመ ብኋላም አንዳንድ          
መረጃዎች ተለውጠው ሊሆኑ ይችላሉ።    በዚህ መጽሀፍ ላይ ማነኛውም ጥያቄ ወይም አስተያየት ካሎት እባክዎን ወደ          
managingdirectors@striveprep.org     ኢሜል ይላኩ።  

STIRVE መሰናዶ * የሁለተኛ ደረዳ ተማሪ እና ቤተሰብ መመሪያ መጽሐፍ 2022/2023 የትመህርት ዘመን                                   2



ውድ የ STRIVE መሰናዶ ተማሪዎች እና ቤተሰቦች   

ወደ አስደሳቹ አዲስ የትምህርት ዘመን እንኳን በደህና መጣችሁ።        STRIVE መሰናዶን በመምረጣችሁ፣ ልጅዎ በኮሌጅ    
እና ከዚያም ለዘለቀ ስኬት አስፈላጊ የሆኑ ጥንካሬዎችን ያገኛል እና ያዳብራል።          

ከቤተሰቦቻችን ጋር በጋራ በመስራት ተማሪዎች በክፍል ውስጥም ሆነ ከክፍል ውጭ በጥልቀት እንዲያስቡ ፣ በግልፅ              
እንዲግባቡ እና በተቀባይነት እንዲተባበሩ እናነሳሳለን። ከፍተኛ የመማር ማስተማር መንገድን ከዝግጅቶች አከባበር እና             
ከደስታ ጋር በማመጣጠን በእያንዳንዱ ተማሪ ውስጥ የማወቅ ጉጉት፣ ፈጠራ እና የችሎታ ስሜት እናቀጣጥላለን።             

የእርስዎ ተሳትፎ በልጅዎ የትምህርት ቤት ልምድ ውስጥ አስፈላጊ አስተዋጽኦ አለው፤ እኛም እርስዎን በእያንዳንዱ             
እርምጃ እርሶን ለመምራት እና ለመደገፍ አለን። ልጅዎ በአንደኛ ደረጃ፣ በመለስተኛ ወይም በሁለተኛ ደረጃ ትምህርት              
ደረጃ ይቀላቀልን  STRIVE መሰናዶ እያንዳንዱ ተማሪ ዓለምን ለመለወጥ በሚማርበት ቦታ አለ። እሲኪ እንጀምር          ! 

ለቤተሰቦች ሁለት ቃል ኪዳኖችን ለመፈፀም እንሰራለን፡     -
1. የልጅዎ ደህንነት የተጠበቀ ይሆናል፦ ይህ ማለት በየቀኑ የእያንዳንዱን ልጅ ትምህርታዊ፣ አካላዊ፣ ማህበራዊ            

እና ስሜታዊ ደህንነት ለመጠበቅ አስተማሪዎች እና ሰራተኞች የሚሰሩበት ቀስቃሽና እና አሳቢ አካባቢን            
እንፈጥራለን ማለት ነው።  

2. ልጅዎ ለኮሌጅ እድሎች እና ተግዳሮቶች ይዘጋጃል፦     - ይህ ማለት የተማሪዎችን እድሎች እና አማራጮችን      
ከሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ብኋላ፣ ከኮሌጅ እና ከዛም ባለፈ የህይወት አማራጮቻቸውን የሚያሰፋ            
የትምህርት አካባቢ እንፈጥራለን ማለት ነው።    

 
ይህ መመሪያ መጽሐፍ ሁለቱንም የሁለተኛ ደረጃ ት      /ቤቶች፣ STRIVE መሰናዶ - SMART እና STRIVE መሰናዶ - 
RISE ላይ ተፈፃሚነት አለው።    STRIVE መሰናዶ በ STRIVE መሰናዶ የመለስተኛ ደረጃ ት   /ቤት የተማሪ እና ቤተሰብ    
መመሪያ መጽሀፍ ላይ የተገለፁቱን መመርያዎች የሚከተሉ ሰባት መለስተኛ ትምህርት ቤቶች እና እንድ             STRIVE 
መሰናዶ- ሩቢ ሂል የተባለ በ   STRIVE መሰናዶ የመጀመርያ ደርጃ ትምህርት ቤት የተማሪ እና ቤተሰብ መመርያ         
መጽሐፍ ላይ የተዘረሩትን መመርያዎች የሚከተል የመጀመርያ ደረጃ ት       /ቤት ያስተዳድራል። 
 
ይህንን ስራ ከእርስዎ ጋር በጋራ በመስራታችን ክብር ይሰማናል       !
 
ከምስጋና ጋር 

 
 
ክሪስ ጊበንስ 
የ STRIVE መሰናዶ መስራች እና   CEO
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ተልዕኮ 

ሁሉንም ተማሪዎች በሚገኙበት ቦታ ማግኘት    
እና በኮሌጅ እና በሙያቸው    
እንዲሳካላቸው ማብቃት። 

ዋና እሴቶች 

ውጤት
 ሁሉንም ትምህርታዊ እና ግላዊ ስኬቶች ለማክበር ቃል እገባለሁ።       
 ራሴን እና ሌሎችን ለተጣለብን ከፍተኛ ተስፋ ተጠያቂ ለማድረግ ቃል እገባለሁ።         
 ለሥራዬ ፍቅርን እና ደስታን ለማምጣት ቃል እገባለሁ።      

ፍትህ
 ሆን ብዬ ኢፍትሃዊነትን፣ አድሎአዊነትን እና የጭቆና ስርአቶችን ለማደናቀፍ ቃል እገባለሁ።         
 አካላዊ፣ አእምሮሯዊ እና ስነልቦናዊ ደህንነቱ የተጠበቀ አካባቢ ለመፍጠር ቃል እገባለሁ።         
 እያንዳንዱ ሰውሙሉ እና ትክክለኛ ማንነቱን የሚያመጣበትን ማህበረሰብ ለመገንባት ቃል እገባለሁ።          

ጽናት
 በጥረት እና ስህተት በመስራት እንደምናድግ እና ብልህ እንደምንሆን ለማመን ቃል እገባለሁ።          
 ስራ ከባድ ቢሆንም እንኳን ተስፋ ላለመቁረጥ እና ልባዊነት የተሞላበት ስሜት ለመምጣት ቃል እገባለሁ።            
 መንገዱ ከባድ ቢሆንም እንኳ ትክክለኛውን ነገር ለማድረግ እና በቅንነት ለመምጣት ቃል እገባለሁ።           
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ምዝገባ

በምዝገባ ሂደት እያንዳንዱ ወላጅ   /አሳዳጊ ለልጃቸው የዴንቨር የህዝብ ትምህርት ቤቶች      (DPS) የኢንተርኔት መስመር  
ላይ ምዝገባ ያከናውናሉ። ይህም አጠቃላይ ባይሆንም የሚከተሉትን የወላጅ ፈቃዶችን እና መልቀትያዎችን             
ያጠቃልላል1:-  ሽርሽር፣ ሚዲያ፣ የወረዳ ግብይት፣ በድህረ ገጽ እና ውስጣዊ የፎቶ እና ቪዲዮ አጠቃቀም፣ የኢንተርኔት             
አጠቃቀም፣ የትምህርት ቴክኖሎጂ እና የተማሪ ውሂብ ግላዊነት፣       MY የዴንቨር ካርድ፣ የወላጆች  /ተማሪዎች መብቶች  
አመታዊ ማስታወቂያ፣ የማውጫመረጃ እና ከግምገማዎች አለመካተት።        STRIVE መሰናዶ በ DPS ድቃድ ያገኘ  
ቻርተር የሕዝብ ትምህርት ቤት ነው እና ልጅዎን በ       STRIVE መሰናዶ በማስመዝገቦ በ   DPS የኢንተርኔት መስመር ላይ   
የተደረጉ ሁሉም የምዝገባ መረጃዎች እና የወላጅ     /አሳዳጊ ፈቃድ፣ ስምምነቶች እና መልቀቅያዎች ለ     STRIVE መሰናዶ
ተፈፃሚነት እንዳላቸው ተረድተው ተስማምተዋል።    

ትምህርታዊ/አካዳሚክስ

ትምህርታዊ/አካዳሚክ ደረጃዎች /ስታንዳርዶች
እንደ ኮሌጅ መሰናዶ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት       STRIVE መሰናዶ ለሁሉም ተማሪዎች ከፍተኛ     
ትምህርታዊ/አካዳሚክ ደረጃዎች /ስታንዳርዶች አሉት። ተማሪዎች ፈታኝ ትምህርቶችን እንዲማሩ፣ ከፍተኛ ጥራት         
ያለው ሥራ እንዲሰሩ፣ ለፈተና እንዲያጠኑ እና ሙሉ ጥረት እንዲያደርጉ እና ከመምህራን የላቀ ድጋፍ እንደሚያገኙ              
ይጠበቃል። ይህንን ግብ ለማሳካት የተማሪዎች፣ አስተማሪዎች እና ወላጆች        /አሳዳጊዎች ትብብር እና ግንኙነት    
አስፈላጊ ነው። 
 
ተማሪዎች ስኬታማ ጎልማሶች እና ማህበረሰባችንን ለመለወጥ የተዘጋጁ ጥሩ ሰዎች መሆን በጣም አስፈላጊ ነው ብለን              
እናምናለን። ቢያንስ እያንዳንዱ ተመራቂ ተማሪ በእንግሊዘኛ እና በውጪ ቋንቋ ፅሁፍ እና ንግግር በቂ ችሎታ፣ ሂሣብ               
የማመዛዘን እና ችግር አፈታት ክህሎት እንዲኖራቸው፤ በተጨማሪም ሳይንሳዊ ጥያቄን የመተየቅ እና የመረጃ             
ትንተናን ተረድቶ ውጤትን የመተርጎም ችሎታ ያዳብራሉ ተብሎ ይጠበቃል። በተጨማሪም የ          STRIVE መሰናዶ 
ሁለተኛ ደረጃ ት  /ቤት ተመራቂዎች ከ  K-12 የትምህርት ልምዳቸው አዋቂ ለመሆን ዝግጁ ሆነው ወደ አለም        
ለመቀላቀል ይዘጋጃሉ። ይህ በገንዘብ፣ በጤና አጠባበቅ፣ በስነዜጋ እና በማህበረሰብያዊ ጉዳዮች ዙሪያ ትምህርትን             
ይጨምራል። የ  STRIVE መሰናዶ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተመራቂዎች ስለ ምዕራባውያን እና ስለምዕራባዊ          
ያልሆኑ ማህበረሰቦች የተለያዩ ባህሎች ሰፋ ያለ አድናቆት እና እውቀት እንዲያገኙ እድል ይሰጣቸዋል።             

ግለሰባዊ የሙያ እና የአካዲሚ   /ትምህርታዊ እቅድ 
ወደ ሁሉም የዴንቨር የህዝብ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች        STRIVE መሰናዶ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶችን     
ጨምሮ የገባ ተማሪ ግለሰባዊ የሙያ እና የአካዲሚ እቅድ        (ICAP) ያቅዳል። ይህ እቅድ ተማሪው ወደ ምረቃ ጉዞውን       
ሲጀምር እያንዳንዱን ተማሪ ታሳቢ ያደረገ የጥናት ሂደት እንዲዘጋጅ ያደርጋል። ተማሪው እና የኮሌጅ አማካሪው             
በሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ቆያታቸው ሙሉ      ICAP ን ይገመግማሉ እና ያሻሽላሉ። አብዛኛው የ       ICAP እድገት 
በምክክር ፕሮግራም እና በኮሌጅ ስልጠና ትምህርቶች መሰረት ይከሰታል።        

የቤት ስራ እና የትምህርት ስራ    

STRIVE መሰናዶ በአብዛኛዎቹ ትምህርቶች   (በእረፍት ጊዜ እና በምዘና ወቅት በስተቀር     ) ትርጉም ያለው የቤት ስራ    
ለተማሪዎች በየምሽቱ ይሰጣል። የቤት ሥራ ዓላማ ትምህርትን ማራዘም፣ ጽንሰ         -ሐሳቦችን ማጠናከር፣ ተማሪዎች   
ኃላፊነት እንዲሰማቸው  (ወደ ሥራ እንዲመለሱ  ) መርዳት፣ የጊዜ አጠቃቀምን ማለማመድ እና ራስን ችሎ ችግር        

1  እባክዎ የመመዝገቢያ ፓኬጁን ቅጂ መቀበል ከፈለጉ ወይም ጥያቄዎች ካሎት የልጅዎን ርዕሰ መምህር ያነጋግሩ።             
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የመፍታት ችሎታዎችን ማስተማር ናችው። ለትብብር የአሳይመንቶችን መጠናቀቅ ለመደገፍ ወላጆች        /አሳዳጊዎች 
እንደሚጠይቁ እና የወላጅ ፖርታልን    (portal) እንደሚከታተሉ ተስፋ እናደርጋለን።  

የቤት ስራቸውን ያላጠናቀቁ ተማሪዎች በትምህርት ጊዜም ሆነ ከትምህርት በኋላ በማካካሻ ክፍለ ጊዜዎች ላይ             
እንዲገኙ ሊገደዱ ይችላሉ። ሁሉም የ    STRIVE መሰናዶ ግቢዎች በትምህርት ሰዓት እና ከትምህርት ሰዓት በኋላ የግል         
እና ጠቅላላ የትምህርት ድጋፍ ጣልቃ ገብነት ይሰጣሉ። በፍቃድ እና በግዳጅ ስለሚደረጉ የአካዳሚክ ድጋፎች እና              
ጣልቃገብነቶች ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት እባክዎ የልጅዎን ርእሰመምህር ያማክሩ።        

ከፍተኛ ምደባ  (AP) እና የአንድ -ላይ ምዝገባ  (CE) ፕሮግራሞች
STRIVE መሰናዶ ሁለተኛ ደረጃ ት   /ቤቶች ተማሪዎች በሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ሳሉ የኮሌጅ እድል እንዲያገኙ          
ከጊዜ ወደ ጊዜ ሰፋ ያለ የአንድ ጊዜ ምዝገባ        (CE) እድሎችን ያዘጋጃሉ። ብዙ የ    CE ትምህርት አይነቶች ሲጨመሩ፣   
በአንዳንድ የከፍተኛ ምደባ   (AP) የትምህርት አይነቶች ሊተኩ ይችላሉ። የ    AP ፕሮግራሞች ተማሪዎች የኮሌጅ   
እድሎችን በፀደይ ወቅት እዲሞክሩ የ    AP ፈተና እንዲወስዱ እድል ይሰጣቸዋል። እነዚህ ኮርሶች ጽኑ እና የኮሌጅ        -ደረጃ 
ትምህርቶችን የሚያንፀባርቁ ናቸው።   

ከፍተኛ ምደባ  (AP)
ተማሪዎች ወደ  AP ክፍል ለመመዝገብ ቅድመ ሁኔታ የሆነውን ክፍል ማለፍ ወይም ከመምህራቸው የጽሁፍ ፈቃድ           
ማግኘት አለባቸው። በተሳካ ሁኔታ ማጠናቀቅ እና በ        AP ፈተና 3 ወይም ከዚያ በላይ ነጥብ ማምጣት ተማሪው      
በዩኒቨርሲቲ ወይም ኮሌጅ ኮርስ እድል እንዲያገኝ ሊያደርግ ይችላል።        
 
STRIVE መሰናዶ በትምህርት ዓይነቱ   80 % (በመቶ) ወይም ከዚያ በላይ ላስመዘገቡ ተማሪዎች የ     AP ፈተና ክፍያ  
ይከፍላል። በትምህርት አይነቱ ከ    80 % (በመቶ) በታች ለሚያገኙ ተማሪዎች ፣ የፈተናው ዋጋ አብዛኛውን ጊዜ        $ 89 
ነው። ተማሪዎች ለነጻ ወይም ለቅናሽ ምሳ ብቁ ከሆኑ ቅናሽ ዋጋ ሊያገኙ ይችላሉ። የፈተናው ወጪ ቤተሰብ ላይ                 
ችግር የሚያስከትል ከሆነ ተማሪዎች ክፍያ እንዲነሳላቸው የተመደበውን አስተዳዳሪ ሊጠይቁ ይችላሉ።          

የ AP ትምህርትን ለማቋረጥ ተማሪዎች ከኮሌጅ አማካሪያቸው ጋር መገናኘት እና በወላጅ        /አሳዳጊ እና በተሾመው   
አስተዳዳሪ የተፈረመ ሰነድ ሊኖራቸው ይገባል።    

የአንድ-ላይ ምዝገባ  /Concurrent Enrollment/
STRIVE መሰናዶ የሚሰጠው የአንድ  -ላይ ምዝገባ የከፍተኛ ትምህርት መንገድ እንደመሆኑ ተማሪዎች ሁለተኛ ደረጃ          
ትምህርታቸው ላይ ሳሉ ነፃ የኮሌጅ ክሬዲት እንዲያገኙ ያስችላቸዋል፤ ይህም በኮሌጅ እና የሙያ ግባቸው ላይ ቅድምያ              
ጀምር እንዲሮራቸው ያስችላቸዋል። ተማሪዎች ደጋፊ በሆነው የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤታቸው አካባቢ ወይም            
በኮሌጅ ግቢ ውስጥ እያሉ የኮሌጅ ትምህርት ተግዳረቶችን ይመለከታሉ በተመሳሳይ ጊዜ የኮሌጅ እና የሁለተኛ ደረጃ              
ት/ቤት ክሬዲቶችን ያገኛሉ። በአንድ    -ላይ ምዝገባ የአካዳሚክ እቅድ ፈቃድ ላገኙ፣ የማመልከቻ ቀነ       -ገደቦችን ላሟሉ  
እና የኮሌጅ ኮርስ መስፈርቶችን ላሟሉ ተማሪዎች ክፍት ነው። የተማሪው የትምህርት ዕቅድ የሚዘጋጀው             
በተማሪው፣ በት /ቤቱ አማካሪ ወይም በት   /ቤቱ ርዕሰ መምህር ትብብር ነው። ስለ     -አንድ ላይ ምዝገባ የበለጠ መረጃ     
ለማግኘት፣ እባክዎን ሬጅስትራርን ወይም የኮሌጅ ተደራሽነትን ሰራተኛን ያነጋግሩ።        

ውጤቶች

የኮሌጅ መሰናዶ ተልእኮ ያለው የት    /ቤቶች መረብ እንደመሆናችን መጠን የእኛ ውጤት አሰጣጥ ልማዶች ተማሪዎች         
የተሻለ የትምህርት ውጤት እንዲያመጡ ይደግፋሉ። የእኛ የውጤት አሰጣጥ ልማዶች እና ፖሊሲዎች የተማሪዎችን             
መመዘኛዎች ግንዛቤ እና ግንዛቤያቸውን የሚያሳዩ ውጤቶችን የማፍራት ችሎታቸውን ያንፀባርቃሉ። እንዲሁም           
ለተማሪዎች ስለ ስራቸው ግብረ መልስ እንዲቀበሉ፣ ያንን ግብረመልስ እንዲተገብሩ እና አፈፃፀማቸውን እንዲያሻሽሉ            
ብዙ እድሎችን ይሰጣሉ። ስለዚህ የተማሪዎቻችን አማካኝ ውጤቶች የኮሌጅ መግቢያ መስፈርቶችን የሚያንፀባርቅ           
ሲሆን ለተማሪዎቹ የኮሌጅ ተቀባይነት ያላቸውን ግስጋሴዎች በተጨባጭ እንዲረዱ እና ተማሪዎች በሰዓቱ ለመመረቅ            
ክሬዲቶችን እንዲያገኙ ያስችላቸዋል።  
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እነዚህን ግቦች ለማሳካት   STRIVE መሰናዶ ሁለተኛ ደረጃ ት   /ቤቶች እነዚህን የውጤት አሰጣጥ ፖሊሲዎች ይከተላሉ።     
● ሁሉም ትምህርቶች በመንፈቀ አመት ደረጃ ውጤት ይሰጣቸዋል።       
● ውጤቶች የመመዘኛዎችን የመጨረሻ ግንዛቤ እንዲያንፀባርቁ ተማሪዎች ግብረመልስ ከተቀበሉ በኋላ         

ግምገማዎችን እንደገና ማድረግ ይችላሉ    (የመነፈቀ አመት የመጨረሻ ምዘናዎች በልዪነት ይስተናገዳሉ     )።
● መምህራን ተማሪዎች ስራ እንዲያካክሱ እና አሳይንመንቶችን እንደገና እንዲሰሩ ብዙ እድሎችን መስጠት           

አለባቸው። ሁሉም ስራዎች በተመደበው መንፈቀ አመት ውስጥ መጠናቀቅ አለባቸው።         
● የትምህርት አይነት የወደቁ ተማሪዎች    (ከ 69.5 በታች ውጤት ) ለዚያ ትምህርት ክሬዲት ለማግኘት ክሬዲት     

ማግኛ ዘዴ ውስጥ መሳተፍ አለባቸው።    2

● የአካዳሚክ ልማዶች በተማሪው ውጤት ላይ ያልተመጣጠነ ተጽዕኖ እንዳያሳድሩ፣ አንድ ተማሪ ከ          AP እና 
በአንድ-ላይ ከሚሰጡ የትምህርት አይነቶች በስተቀር በሁሉም ኮርሶች ገቢ ለተደረጉ የአካዳሚክ ልማድ           
አሳይመንቶች ሊያገኘው የሚችለው ዝቅተኛውውጤት     50% ነው። ይህ  50% ለሁሉን የከፍተኛ ደረጃ   
የትምህርት አይነቶች አይተገበርም። ሲኒየር ሆኖ አሳይመንቶችን አለማስገባት በውጤት ደብተር ላይ           0% 
እንዲሰጥ ያደርጋል። 

● የግለሰብ የትምህርት ፕሮግራሞች   (IEPs) ወይም ክፍል  504 እቅድ ያላቸው ተማሪዎች ህጋዊ መስተንግዶ እና     
ማሻሻያ ይሰጣቸዋል። ለመጨረሻ መመዘኛዎች     IEPs ያላቸው ተማሪዎች፣ ባለ ብዙ ደረጃ የድጋፍ ሥርዓት       
(MTSS) ዕቅድ ወይም የግለሰብ ማንበብና መጻፍ ዕቅድ      (ILP) ወይም ክፍል  504 ዕቅዶች ያላቸው ተማሪዎች   
ብቻ የተቀናጀ ወይም የተሻሻለ ሥራ ሊያገኙ ይችላሉ።       

የተማሪ ትምህርታዊ /አካዴሚክ ግስጋሴን መከታተል  
የወላጅ ፖርታል እና የተማሪ ፖርታል ወላጆች እና ተማሪዎች መረጃ እንዲያገኙ እና የተማሪን እድገት እንዲከታተሉ              
የሚያስችሉ የኢንተርኒርት መስመር ላይ መሳሪያዎች ናቸው። ወላጆች        /አሳዳጊዎች የወላጅ ፖርታል አካውንት    
እንዲፈጥሩ እና ከልጃቸው እድገት ጋር እንዲዘምኑ ይበረታታሉ። የወላጅ ፖርታል መለያ ለመፍጠር            
myportal.dpsk12.org ን ይጎብኙ እና   "መለያ ፍጠር " ን ጠቅ ያድርጉ። የኢሜል አድራሻ እና የልጅዎ የተማሪ         
መታወቂያ ቁጥር ያስፈልግዎታል። ወላጆች በቀን ለ      24 ሰዓታት ወቅታዊ ውጤቶችን፣ የጎደሉ ስራዎችን እና ሌሎች       
መረጃዎችን ማግኘት ይችላሉ። የወላጅ ፖርታልን ስለማግኘት የበለጠ መረጃ ለማግኘት እባክዎን በትምህርት ቤትዎ             
ያለውን የቢሮ ሥራ አስኪያጅ ያነጋግሩ። የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተማሪዎች በ          1 ና እና  3 ና ሩብ አመት   
መጨረሻ ላይ ተጨማሪ የሂደት ሪፖርት እና በእያንዳንዱ መፈቀ አመት መጨረሻ የመጨረሻ የሪፖርት ካርድ ይቀበላሉ።             

 

9ኛ ክፍል 10 ኛ፣ 11 ኛ እና  12 ኛ ክፍሎች 

40% 
ደረጃዎችን 
መሰረት ያደረጉ  
መመዘኛዎች
ፈተናዎች፣ 
ጥያቄዎች፣ 
ፕሮጀክቶች፣ 
ድርሰቶች፣ 
ፎርማቲቭ 

10% የመንፈቀ 
አመት መጨረሻ  
መመዘኛዎች
+ የመጨረሻ 
ፈተናዎች

40% 
የስኮላርሺፕ 
ልምዶች
ወደ ችሎታ  
የሚያመሩ 
አሳይንመንቶች

የቤትሥራ
የክፍል ስራ 

50% ደረጃዎችን
መሰረት ያደረጉ  
ግምገማዎች
ፈተናዎች፣ 
ጥያቄዎች፣ 
ፕሮጀክቶች፣ 
ድርሰቶች፣ 
ፎርማቲቭ 
ምዘናዎች፣ 

10% የሴሚስተር
ምዘናዎች 
+ የመጨረሻ 
ፈተናዎች 

30% 
የስኮላርሺፕ 
ልምዶች
ወደ ችሎታ  
የሚያመሩ 
አሳይመንቶች

የቤትሥራ
የክፍል ስራ 

2 STRIVE መሰናዶ ለተዘዋወሩ ተማሪዎች የቀድሞ ትምህርት ቤትን የውጤት መለኪያን ያከብራል፣ ይህም ማለት አንድ ተማሪ             
በቀድሞ ትምህርት ቤት   D ካገኘ እና በዚያ ትምህርት ቤት እንዳለፈ ከታሰበ፣ ተማሪው በ         STRIVE መሰናዶ ተማሪው ትምህርቱን   
እንደገና መውሰድ አያስፈልገውም እና ለዚያ ክፍል ለመመረቅ ክሬዲት ይቀበላል።        
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ግምገማዎች፣ 
የፍተሻ ነጥቦች፣  
የላብራቶሪ 
ሪፖርቶች፣ 
የሶክራቲክ 
ሴሚናር፣ 
IA/PAs ን 
ጨምሮ፣ 
የመውጫ 
ትኬቶች

የመውጫ 
ትኬቶች

የፍተሻ ነጥቦች፣  
የላብራቶሪ 
ሪፖርቶች፣ 
የሶክራቲክ 
ሴሚናር እና  
ንግግሮች።

የመውጫ 
ትኬቶች

10% የችሎታዎች ሩብሪክ 
ፍትህ ፣ ጽናት ፣ ስኬት ፣      አደረጃጀት

ደረጃዎችን መሰረት ያደረገ ምዘና፡   -
● ደረጃዎችን መሰረት ያደረጉ ምዘናዎች በግልጽ የጋራ ዋና ደረጃዎች ጋር የተሳሰሩ እና የተማሪዎችን            

የእነዚህን መመዘኛዎች ግንዛቤ ለመገምገም የተነደፉ ናቸው።      
● አብዛኛዎቹ ደረጃዎችን መሰረት ያደረጉ መመዘኛዎች ቀጠይነት ያላቸው ናቸው። የሩብ ዓመት           

መመዘኛዎች ማጠቃለያ ናቸው።   
● ደረጃዎችን መሰረት ያደረጉ መመዘኛዎች ፈተናዎችን፣ ጥያቄዎችን፣ ፕሮጀክቶችን፣ ድርሰቶችን፣        

ቀጣይነት ያላቸው ግምገማዎችን፣ የፍተሻ ነጥቦችን፣ የላብራቶሪ ሪፖርቶችን፣ የሶክራቲክ ሴሚናሮችን፣         
ንግግር እና የሩብ አመት መጨራሻ ግምገማዎችን ሊያካትቱ ይችላሉ።       

● በምርጫ ጥያቄዎች ላይ እያንዳንዱ ጥያቄ የሚለየው ጥያቄው በሚመዝነው መስፈርት ነው።          
● በክፍት ምላሽ ጥያቄዎች ላይ ምዘናው ከተማሪዎች ጋር የተጋራ        CFS / ሩብሪክ እና መምህሩ ትእዛዝ    

ለማስተላለፍ የሚጠቀምበትን ግልጽ ምሳሌ ያካትታል።     
● መምህራን በየመንፈቀ አመቱ ከ    6-12 ደረጃዎችን መሰረት ያደረጉ መመዘኛዎችን መመደብ አለባቸው።       

ተማሪዎች ደረጃን መሰረት ያደረገ ግምገማን እንደገና ለመውሰድ ቢያንስ አንድ እድል ሊኖራቸው ይገባል።            
● የሩብ መጨረሻ ግምገማዎች እና የቃል ፈተናዎች እንደገና ሊወሰዱ አይችሉም።         

የአሳይንመንት/ስራ አይነት ድግግሞሽ 
(የሚመከር)

የነጥብ እሴት ክልል  

የክፍል ስራ /የቤት ስራ ሳምንታዊ 5-15 ነጥቦች / አሳይንመንት 

የላብራቶሪ ሪፖርቶች  (ሳይንስ) ወርሃዊ 10-30 ነጥቦች / አሳይንመንት

ጥያዌዎች ወርሃዊ 10-40 ነጥቦች / አሳይንመንት

ጉልህ (ማለትም፣ ባለብዙ ቀን  ) ፕሮጀክቶች በየሩብ ዓመቱ 20-50 ነጥቦች / አሳይንመንት

የግል ፈተናዎች /ፈተናዎች በግል 35-50 ነጥቦች / አሳይንመንት

HS ምክር ድግግሞሽ ነጥቦች
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ማኅበረሰብ በሳምንት ከ 1-3 ጊዜ 10

የኮሌጅ መዳረሻ በሳምንት ከ 1-3 ጊዜ 10

የውጤት ነጥብ ልኬት  

የ STRIVE መሰናዶ የውጤት መለኪያ በዴንቨር የህዝብ ትምህርት ቤት የውጤት አሰጣጥ ሚዛን ላይ የተመሰረተ ነው             
ይህም ከዚህ በታች ተዘርዝሯል። ነገር ግን እንደ        DPS ሳይሆን ሆነ ብለን   D ን እንደ ከክሬዲት ማስገኛ ደረጃ     
አስወጥተናል። በ   STRIVE መሰናዶ ላይ ያሉ ተማሪዎች ክፍል ለማለፍ እና ክሬዲት ለመቀበል         C- ወይም ከዚያ በላይ   
ማግኘት አለባቸው። 3 

መግለጫ በ 4-ነጥብ 
መለኪያ 
እሴት

በ 5.2 
ነጥብ 
ሚዛን 
እሴት*

% 
መሰረት 
ያደረገ 

የደብዳቤ 
ውጤት 

ተማሪው ጥልቅ እውቀት እና ክህሎቶችን በመቻል አሁን       
ካለበት የትምህርት ደረጃ በላይ ራሱን ችሎ እንደሚሰራ       
ያሳያል።
• ተማሪው በደረጃው እኩል ከርዕሱ ጋር ተዛማጅነት ስላላቸው      
ሁሉም ጠቃሚ መረጃዎች ሁሉን አቀፍ ግንዛቤን ያሳያል።      
• ተማሪው ከክፍል ደረጃው በላይ ያሉ እውቀትንና      
ክህሎቶችን መረዳቱን ያሳያል።  
• ተማሪው ያለ ምንም ጉልህ ስህተቶች ችሎታዎችን ወይም       
ሂደቶችን ለብቻውማከናወን ይችላል።   

4.0 5.2 93/100 A

3.67 4.77 90/92 A-

ተማሪው ከትምህርት ደረጃው ጋር የተያያዙ ዋና ዋና ፅንሰ       -
ሀሳቦች እና ክህሎቶች ላይ እራሱን ችሎ እንዲሰራ       
የሚያስችለውን እውቀት እና ክህሎት ያሳያል።    
• ተማሪው በደረጃው ከርዕሰ ጉዳዩ ጋር ተዛማጅነት ያላቸውን       
መረጃዎች በሙሉ ደረጃ በደረጃ መረዳቱን ያሳያል።     
• ተማሪው ያለ ምንም ጉልህ ስህተቶች ችሎታዎችን ወይም       
ሂደቶችን ለብቻውማከናወን ይችላል።   

3.33 4.33 87-89 B+

3.0 3.9 83/86 B

2.67 3.47 80-82 B-

ተማሪው መሰረታዊ የእውቀት እና የክህሎት አጠቃቀምን      
ያሳያል ነገርግን ከትምህርቱ ጋር በተያያዙ ጽንሰ     -ሀሳቦች እና  
ክህሎቶች ላይ ራሱን ችሎ መስራት አይችልም። ያለ ጉልህ         
ስህተቶች ስራዎችን ለማጠናቀቅ መሻሻል እና እገዛን      
ይፈልጋል።
• ተማሪው ስለ ርዕሰ ጉዳዩ ያልተሟላ እውቀት እና      /ወይም 
ስለ አንዳንድ መረጃዎች የተሳሳተ ግንዛቤ አለው።     
• ተማሪው ተግባራቱን ያለምንም ስህተት ለማጠናቀቅ     
እርዳታ እና ስልጠና ይፈልጋል።   

2.33 3.0 77/79 C+

2.0 2.6 73/76 C

1.67 2.17 69.5/72 C-

3 STRIVE መሰናዶ ተማሪዎችን ለማዛወር በቀድሞው ትምህርት ቤት የውጤት መለኪያን ያከብራል፣ ይህም ማለት አንድ ተማሪ             
በቀድሞ ትምህርት ቤት   D ካገኘ እና በዚያ ትምህርት ቤት እንዳለፈ ከታሰበ፣ ተማሪው በ         STRIVE መሰናዶ እና ተማሪው   
ትምህርቱን እንደገና መውሰድ አያስፈልገውም። ለዚያ ክፍል ለመመረቅ ክሬዲት ይቀበላል        . 
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በተማሪ ስራ ምዘና እና ግምገማ ላይ የማስረጃ እጦት        
እና/ወይም አጥጋቢ ያልሆነ አፈፃፀም።    

0 0 0-69.4 F

*ለሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት    AP፣ ለማእረግ እና በአንድ   -ላይ የተመዘገቡ የትምህርት አይነቶች ብቻ።    

በትራንስክሪፕት ላይ ላልተሟሉውጤቶች የ    STRIVE መሰናዶ ፖሊሲ 
ተማሪዎች በተቻለ መጠን ውጤት ማግኘት አለባቸው። የ      STRIVE መሰናዶ ተማሪዎች የክፍል ስራቸውን የማጠናቀቅ     
እድል እንዲኖራቸው ለማድረግ ሙሉ ጥረት በማድረግ ከተማሪዎች ጋር በትብብር ይሰራል። ሆኖም            'ያልተሟላ' 
(ኢንኮምፕሊት) (I) እንዲሰጥ የሚያደርጉ አጋጣሚዎች ሊኖሩ ይችላሉ።       STRIVE መሰናዶ በብቸኝነት ያልተሟላ   
ውጤት የሚሰጠው ተማሪው ለዚያ ክፍል    (ሎች) ውጤት አሰጣጥ ዋና አካል ተደርገው የሚወሰዱ አሳይንመንቶችን       
እንዳያጠናቅቅ የሚከለክሉ በቅድምያ መከላከል የማይቻል ድንገተኛ ሁኔታ ወይም ልዩ ጉዳይ ወይም ክስተት ሲከሰት              
ነው። ተማሪዎች ከመውደቅያ ውጤት በተቃራኒ ያልተሟላ ውጤት ለማግኘት የጽሁፍ ሰነድ እንዲያቀርቡ ሊጠየቁ             
ይችላሉ።

ያልተሟላ ውጤት  ሊፈቀድበት የሚችልባቸው ሁኔታዎች ለምሳሌ የሚከተሉትን ያካትታል     :- በፍቃድ የቀሩ  
ተማሪዎች፣ የጤና ወይም የህክምና ችግር ያለባቸው ተማሪዎች፣ በእስር ላይ ያሉ ተማሪዎች፣ ድንገተኛ የቦታ             
ለውጦች፣ ቤት የሌላቸው ወይም የአደጋ ጊዜ መጠለያ የሚፈልጉ ወይም ወደ ቡድን ቤቶች የተዛወሩ ወይም ወደሌላ               
ጊዜያዊ መጠለያ የተዘዋዋሩ ተማሪዎች ወይም ሌላ ድንገተኛ፣ ልዩ ወይም የማይቀር ሁኔታ ሲፈጠር            (ሁኔታው በፈቀደ  
ጊዜ ተማሪው ሁኔታውን እንዲያብራራ እና ሰነዶችን እንዲያቀርብ ይጠየቃል       )። ሁሉም ሁኔታዎች ተማሪው ለዚያ     
ክፍል(ዎች) የምዘና ጊዜ ዋና አካል ተደርገው የሚወሰዱ አሳይንመንቶችን እንዳያጠናቅቅ መከላከል አለባቸው።           

ተማሪዎች ያልተሟላ ውጤት እንደሚያስፈልግ ለአስተማሪዎቻቸው ወይም ለትምህርት ቤቱ ርእሰ መምህር          
የማሳወቅ ኃላፊነት አለባቸው፤ ይንንም ለክፍሉ     (ዎች) የመጨረሻ ውጤቶች ከመቅረባቸው በፊት ማሳወቅ አለባቸው።     
ተማሪዎች ላልተጠናቀቀ ውጤት ክሬዲት አያገኙም። ተማሪዎች ክሬዲት ለማግኘት ከመምህራቸው ወይም           
ከትምህርት ቤቱ ርእሰ መምህር ጋር በተመጣጣኝ የጊዜ ገደብ ውስጥ ተማሪው የኮርሱን ስራ እንዳያጠናቅቅ             
የሚከለክሉት ሁኔታዎች ከተፈቱ ወይም በሌላ መልኩ ተማሪው የማካካሻ ስራን እንዳያጠናቅቅ የማያግዱበት ደረጃ            
ከተፈጠረ ብኋላ በምክንያታዊ ጊዜ ውስጥ አብረው በመስራት የኮርሱን ስራ ለመጨረስ          (እንደ ሁኔታው አማራጭ   
አሳይንመንቶች ለተማሪው ሊሰጡ ይችላሉ   ) ወይም በሌላ መልኩ ተማሪው የማካክሻ ስራን እንዲያጠናቅቁ መስራት        
አለባቸው።

ለበጋ ትምህርት የተመዘገቡ ተማሪዎች የበጋ ትምህርት እስኪጠናቀቅ ድረስ ያልተሟላ ውጤት ያገኛሉ።           

የምረቃ መስፈርቶች  

ከ STRIVE መሰናዶ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተማሪዎች ለመመረቅ ቢያንስ        240 ክሬዲት ማግኘት አለባቸው።   
የ STRIVE መሰናዶ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች መመረቂያ መስፈርቶች ከ       DPS እና CCHE ለኮሌጅ ዝግጁ የሆኑ   
መስፈርቶችን ያሟላሉ ወይም ያልፋሉ። ስለ ምረቃ ፍቃድ እና ስለብቁነት መስፈርቶች መረጃ ለማግኘትብቁ            
መሆንዎን እንዳመኑ እባክዎ ወድያውን የትምህርት ቤቱን ርእሰ መምህር ያግኙ።         
 
የሚያስፈልጉ ክሬዲቶች የሚከተሉትን ያካትታሉ   :-

240 የትምህርት ሥራ  
 የክሬዲት ሰዓቶች 

ማጠናቀቅ

የእንግሊዘኛ ቋንቋ ጥበብ   40 ክሬዲቶች/ 4 ዓመታት 
ሒሳብ 40 ክሬዲቶች/ 4 ዓመታት 
ሳይንስ 30 ክሬዲቶች / 3 ዓመታት 

(የ 2 ዓመት ሳይንስ በቤተ ሙከራ ላይ የተመሰረተ ነው      )

የዓለም ጥናቶች  / ታሪክ 40 ክሬዲቶች / 4 ዓመታት
(5 ክሬዲቶች ሕይወት  101 መሆን አለባቸው  / ሲቪክስ)
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 የዓለም ቋንቋ  20 ክሬዲቶች/ 2 ዓመታት
 ስነ ጥበባት  10 ክሬዲቶች / 1 ዓመት
 የምርጫ ትምህርቶች  35 ክሬዲቶች 

 የሰውነት ማጎልበሻ  (PE)/ ጤና 10 ክሬዲቶች /1 year
የኮሌጅ መዳረሻ  15 ክሬዲቶች/1.5 ዓመታት 

የግለሰብ ሙያ እና   
የትምህርት እቅድ 

(ICAP) ማጠናቀቅ
ለዚህ የ IKF እና IKF-R ክፍል ትምህርት ቤቶች   የወረዳ   ICAP   ፖሊሲን (IHBK) ሙሉ

በሙሉ ይከተላሉ 

 
 ነፃ መሆን 
በዴንቨር የሕዝብ ትምህርት ቤቶች የትምህርት ቦርድ የጸደቀ የአትሌቲክስ ስፖርቶች እና ከዚህ በታች የተዘረዘሩትን             
መመዘኛዎች የሚያሟሉ ተማሪዎችን ከአካላዊ ትምህርት ምረቃ መስፈርት ነፃ ሊሆኑ ይችላሉ። ለአትሌቲክስ            
ተሳትፎ ምንምውጤት ወይም ክሬዲት አይሰጥም እና የእነዚህ ውጪመሆን ዲፕሎማ ለማግኘት የሚያስፈልጉትን             
አጠቃላይ የሰዓታት ብዛት አይቀንሱም። የሁለቱም መንፈቀ አመታት የአካላዊ ማጎልበሻ መስፈርቶች በአትሌቲክስ            
ተሳትፎ ነፃ ሊሆኑ ይችላሉ።   
 
ከሰውነት ማጎልመሻ ትምህርትን   ነፃ የመሆኛ መስፈርቶች፡ -
ሀ. ተማሪው ለመላው የውድድር ዘመን የትምህርት ብቁነቱን መጠበቅ አለበት።       
ለ. ተማሪን ከ PE አምስት ሴሚስተር ሰዓት   (5 ክፍሎች) ነፃ ለማውጣት አንድ ሙሉ የስፖርት ወቅት ያስፈልጋል።      
ሐ. ነፃ ለመሆን ብቁ ለመሆን አንድ ተማሪ የሁለተኛ ደረጃ ተማሪ፣ ሁለተኛ ደረጃ ወይም ጀማሪ መሆን አለበት።                
የአካል ማጎልመሻ መስፈርቶችን ገና ያላሟሉ ሲኒየሮች ይህንን ነፃ ፈቃድ እንዲወስዱ አይፈቀድላቸውም እና በአካል             
ማጎልበሻ ትምህርት መመዝገብ አለባቸው።   
 
ለክፍል ደረጃ የሚያስፈልጉት ክሬዲቶች፡   -

9ኛ ክፍል  (አዲስ) 0-59

10ኛ ክፍል  (ሁለተኛ አመት ) 60-119

የ 11ኛ ክፍል  (ጁኒየር) 120-179

12ኛ ክፍል  (ሲኒየር) 180+

 
የዲፕሎማ መስፈርቶች  

አንድ ተማሪ ከ  STRIVE መሰናዶ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ዲፕሎማ ለማግኘት ከዚህ በታች የተዘረዘሩትን          
ሁሉንም መስፈርቶች ማሟላት አለበት። ዲፕሎማ ያገኙ ተማሪዎች ብቻ ናቸው በምረቃ ተግባራት ላይ እንዲሳተፉ              
የሚፈቀድላቸው።

የሙያ/የኮሌጅ
ዝግጁነት ማሳየት 

አንድ ተማሪ ከሚከተሉት መንገዶች በአንዱ     
 ብቃትን ማሳየት ይችላል  
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አመልካች ዝቅተኛ ነጥብ 

SAT* 470 (እንግሊዝኛ) እና 500 (ሒሳብ)

የእንግሊዝኛና ሒሳብ  
እውቀት መለኪያ  

(Accuplacer Classic)

95 (የአረፍተ ነገር ችሎታዎች  ); 
61 (አንደኛ ደረጃ አልጀብራ  )

የእንግሊዝኛና ሒሳብ  
እውቀት መለኪያ  

(Accuplacer) ቀጣይ 
ትውልድ 

241 (ንባብ) ወይም 236 (ጽሁፍ);

255 (አርቲሜቲክ/AR) ወይም 230 (የቁጥር ማመዛዘን፣  

አልጀብራ እና ስታስቲክስ  /QAS) ወይም 245 (የላቀ 

አልጀብራ እና ፈንክሽንስ   /AAF)

/ACT/ 18 (እንግሊዝኛ)፤ 19 (ሒሳብ)

ከፍተኛ ምደባ 2 ወይም ከዚያ በላይ   (እንግሊዝኛ እና ሂሳብ  )

ካፕስቶን ፖርትፎሊዮ የእንግሊዝኛ እና ሂሳብ ሩብሪክስ መስፈርቶችን ያሟላል።     

የአንድ-ላይ ምዝገባ  C ወይም ከዚያ በላይ ብቁ በሆነ የ      CE ትምህርት አይነት 

ኢንተርናሽናል ባችሎሬት  

(IB) ክሬዲት እና ስያሜ   
STRIVE መሰናዶ አለምአቀፍ ባችሎሬት   (IB) ፕሮግራም 

አይሰጥም። ወደ   STRIVE መሰናዶ ከመዘዋወራቸው በፊት   

ብቁ የሆኑትን የ   IB ኮርሶች እና /ወይም ፈተና (ዎች) በተሳካ 

ሁኔታ ያጠናቀቁ ተማሪዎች፤ ለተጠናቀቀ የ      IB ኮርስ/ፈተና
ክሬዲት ለማግኘት የምረቃ ፍቃድ ሊያስገቡ ይችላሉ።      4 

ተማሪዎች ትምህርቱ /ፈተናው ከተገኘበት ትምህርት ቤት    
ለተማሪው የሚሰጠውን ተመሳሳይ ስያሜ ለማንፀባረቅ     

በተማሪው የመጨረሻ ትራንስክሪብት  /ዲፕሎማ ላይ የ   IB 
ስያሜ ሊጠይቁ ይችላሉ። የምረቃ ፍቅድ እና      /ወይም IB 
እንዲቀመጥ መጠየቅ እና ሁሉንም መዝገቦች እና      

የሚመለከታቸውን የብቃት መስፈርቶች ከበፊቱ ት    /ቤት 
ማቅረብ የተማሪው ሃላፊነት ነው።    

4 እባክዎ ይህንን መስፈርት ለማሟላት ብቁ የሆኑትን      የ      DPS   ኮርስ ዋና ዝርዝርን    ለ  IB ኮርሶች ይመልከቱ። 
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ስለ  STRIVE  መሰናዶ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የውጤት ፖሊሲዎች፣ ክሬዲቶች፣ የሚሰጡ ትምህርቶች እና          
መስፈርቶች፣ አስተዳደራዊ ልምዶች እና የአካዳሚክ ፕሮግራሞች ተጨማሪ መረጃ በሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት           
የተማሪ መመሪያ እንዲሁም ከግቢው ርእሰ መምህር ይገኛል።       

*  የአማራጭ ምዘና መስፈርቶቹን የሚያሟሉ አካል ጉዳተኛ ተማሪዎች በስተቀር ሁሉም ተማሪዎች          SAT  መውሰድ
ይጠበቅባቸዋል። STRIVE መሰናዶ አካል ጉዳተኛ ለሆኑ ተማሪዎች ሁሉንም የምረቃ መንገዶች እና ዲፕሎማ የማግኘት          

እድል ይሰጣል። የግለሰብ የትምህርት መርሃ ግብር       (IEP)  የተማሪውን የታቀደ የትምህርት አይነት፣ በልዩ ሁኔታ     
የተነደፈውን መመርያ፣ መስተንግዶ እና ማሻሻያዎችን፣ እና ተጨማሪ አገልግሎቶችን በተጨማሪም ተማሪው         
የደረጃዎቹን ብቃት እንዲያሳይ እና ከሁለተኛ ደረጃ በላይ ያሉ ግቦችን እንዲሳካለት የሚያስፈልጉ አጋዦችን ይገልፃል።             

የ IEP እና/ወይም ክፍል  504 እቅድ ስለ ተማሪው የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት መንገድ እና ስለማንኛውም አስፈላጊ          

መስተንግዶውች የሚመራ ስነድ ነው። የ      IEP  ያላቸው ተማሪዎች የ ጉልህ የሆነ የአካዳሚክ ተፅእኖ       /Significantly
Academically  Impacted/  መመዘኛዎችን የሚያሟሉ ተማሪዎች በ የሽግግር ዝግጁነት ካፕስቶን ፖርትፎሊዮ        

/Transition Readiness Capstone Portfolio/  አማካኝነት ካፕስቶን ማጠናቀቅ ይችላሉ ።    ይህ ውሳኔ የሚወሰነው   

ተማሪውን ባካተተው የ   IEP ቡድን ነው እና በ   9 ኛ ክፍል ላሉ ብቁ ለሆኑ ተማሪዎች ጋር ንግግር ይጀምራል። የሴክሽን           

504  እቅድ ያላቸው ተማሪዎች እና   /ወይም  IEP  በሁሉም የተለያዩ የብቃት ማሳያ መንገዶች፣ በግምገማ አቅራቢ      

መመሪያዎች መሰረት ማረፊያዎችን ማግኘት ይችላሉ። የተማሪው የ          IEP ስራ አስኪያጅ እና  /ወይም IEP/ክፍል 504
ቡድን በህግ ባስፈለገ መልኩ፣ የምረቃ መንገዶችን እና የምረቃ መስፈርቶችን እና ተማሪው እነዚህን መስፈርቶች            

የሚያሟላበት ደረጃ ላይ ሲሆን    (ወይም በተማሪው  IEP/ክፍል 504 የተቀመጡ መስፈርቶችን መሰረት  ) ከተማሪው እና 

ቤተሰቡ ጋር ስለተማሪዎው በ    STRIVE መሰናዶ የሁለተኛ ደረጃ ት   /ቤት ቆይታ ይወያያል። በተማሪው     IEP እና/ወይም
ክፍል  504  መሰረት አግባብነት ያለው መስተንግዶ ለተማሪው ይሰጣል። ተማሪዎች እና ወላጆች         /አሳዳጊዎች ከ 
IEP/ክፍል  504  የጉዳይ አስተዳዳሪ፣ የት  /ቤት ርእሰመምህር፣ ወይም   IEP/ክፍል  504  ቡድን ጋር ሕግ በሚጠይቀው   
መሰረት ማንኛውንም የምረቃ መስፈርቶች ጋር በተያያዙ በሚነሱ ጥያቄዎች ላይ ንዲወያዩ ይበረታታሉ።           

የምረቃ መስፈርቶችን መተው  :-  ሁሉም ተማሪዎች የ   STRIVE መሰናዶ የምረቃ መስፈርቶችን እንዲያሟሉ    

ቢገደዱም የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ሰራተኞች፣ ወላጆች      /አሳዳጊዎች እና ተማሪዎች ማንኛውንም የምረቃ     
መስፈርቶች ስለሚቀሩባቸው ሁኔታዎችን በተመለከተ ከትምህርት ቤታቸው ርእሰ መምህር ጋር መመካከር አለባቸው።          
የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ርእሰ መምህር ለአንድ የተወሰነ ተማሪ የምረቃ መስፈርት እንዲተው ማመልከት             
ይችላል። ይህም የሚሆነው በርዕሰ መምህሩ ውሳኔ ለተማሪው የትምህርት ፍላጎት የተሻለ ሲሆን ወይም ለእያንዳንዱ              

አካል ጉዳተኛ ተማሪ ነፃ ተገቢ የሕዝብ ትምህርት       /Free Appropriate Public Education/ (FAPE) ለመስጠት 
አስፈላጊ ከሆነ ነው። ለአካል ጉዳተኛ ተማሪዎች ፍቃዱ በተመረጠው የትምህርት ቤት ኃላፊ እና የትምህርት ቤቱ               
የልዩ ትምህርት አመራር ተወካይ መጽደቅ አለበት። ሌሎች ሁለም የግለሰብ ተማሪ የምረቃ መስፈርቶች እንዲትዉ ለ               

STRIVE መሰናዶ ዋና አካዳሚክ ኦፊሰር ለመጨረሻ ጊዜ ለመጽደቅ ከመቅረባቸው በፊት በትምህርት ቤቱ           
ርእሰመምህር መጽደቅ አለባቸው። ሁሉም የምረቃ መስፈርቶች የመተው ጥያቄዎች እና በእንደዚህ አይነት መተዎች            
ላይ የመጨረሻ ውሳኔ በተማሪው አጠቃላፍ ፋይል ውስጥ ይመዘገባሉ።        

የተንናጥል ጥናት 

በDPS ፖሊሲ እና አሰራር መሰረት በገለልተኛ እና በግል የተዋቀረ ክፍል የጥናት የትምህርት አይነት ለመከታተል             
የሚፈልጉ ተማሪዎች ከርእሰመምህሩ ጋር መገናኘት፣ የ     DPS 'ገለልተኛ የጥናት ቅጽ  ' መሙላት እና እንደ አማካሪ    
ለመስራት ብቃት ያለው መምህር መለየት አለባቸው። እባኮትን ገለልተኛ ጥናት ለመጨረስ ፍላጎት ካሎት የት             /ቤትዎን
ርእሰመምህር ያግኙ። 
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ክሬዲቶች

አንድ ተማሪ ከእነዚህ የተዋወቁት መመዘኛዎች አንዱን ካላሟላ ወይም ኮርሱን ከወደቀ          STRIVE መሰናዶ ሁለተኛ  
ደረጃ ት /ቤቶች ተማሪው የእድገት መመዘኛዎችን ለማግኘት የሚያስፈልጉ ክሬዲቶችን እዲያገኝ እንደገና ትምህርቱን          
እንዲወስድ የማድረግ ብቸኛ መብት አለው።    
 
STRIVE መሰናዶ ሁለተኛ ደረጃ ት   /ቤቶች የተማሪው ትምህርታዊ  /አካዴሚያዊ/ ክንዋኔ ትምህርቱን እንደገና   
ለመውሰድ ከግምት ውስጥ የሚያስገባ ከሆነ ከመንፈቀ አመት ሳያልፍ ለወላጆች        /አሳዳጊ(ዎች) በጽሁፍ ማስታወቂያ  
ያሳውቃል። በዚህ መሰረት    STRIVE መሰናዶ ሁለተኛ ደረጃ ት   /ቤቶች ድጋሜመውሰደን የሚያስቀረሩ ተጠባቂ የጣልቃ     
ገብነት እቅድ ለተማሪው እና ለወላጅ    (ዎች)/አሳዳጊ(ዎች) ያሳውቃሉ። 
 
ትራንስክሪፕት እና የውጪ ክሬዲቶችን ማስተላልፍ     

(ከመደበኛው የዴንቨር የሕዝብ ትምህርት ቤቶች ሥርዓተ ትምህርት ውጭ የተገኙ ክሬዲቶች ተብለው ይገለጻል           )። 
ከስምንት የመንፈቃመታት  /ሴሚስተር/ ባነሰ ጊዜ ለመመረቅ የሚያስፈልገውን ክሬዲት ያገኙ እና ቀደም ብለው         
ለመመረቅ የሚፈልጉ ተማሪዎች የት   /ቤታቸውን ርእሰመምህር ማነጋገር አለባቸው።    
 
ክሬዲቶችን ማስተላለፍ 

ከወረዳው ውጭ ወደ ማንኛውም የ    STRIVE መሰናዶ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የተዘዋወሩ ተማሪዎች       
በሬጅስትራር ጽሕፈት ቤት ትራንስክሪብታቸውን ያስገመግማሉ።      STRIVE መሰናዶ ከሌላ ወረዳ የሚመጡትን    
ሁሉንም ክሬዲቶች የሚቀበል ቢሆንም እነዚህ ክሬዲቶች የሚተገበሩበት ልዩ ምድብ በመዝጋቢውውሳኔ ነው።             
የማዕረግ ክሬዲት  (የተደመሩ ውጤቶች ) የሚሰጠው በ DPS ዋና የትምህርት ማውጫውስጥ ተመሳሳይ የማዕረግ ክፍል      
ካለው ብቻ ነው።   
 
ከውጭ ትምህርት ቤት የሚመጡ ክሬዲቶች በ     STRIVE መሰናዶ ሬጅስትራር ጽሕፈት ቤት ይገመገማሉ እና በ      DPS 
የትራንስክሪብት መምርያ በፖሊሲዎቻቸው እና በአሰራሮቻቸው መሠረት በጽሑፍ ግልባጭ ክፍል ይታያሉ።         
 
ትራንስክሪፕት መጠየቅ 

ሁሉም ለኮሌጅ ወይም የስኮላርሺፕ ትራንስክሪብት ጥያቄዎች በናቪያንስ       /Naviance/ በኩል ይደረጋሉ፤ ይህም ወደ    
ኮሌጅ ወይምሙያ የሚወስዱ ሂደቶችን ለመከታተል የሚያገለግል ሶፍትዌር ነው። ለክረምት ፕሮግራሞች ለውጭ             
ኤጀንሲዎች ወይም ለስራዎች ትራንስክሪፕት በሚያስፈልግበት ወቅት ተማሪዎች ከኮሌጅ ዝግጁነት አማካሪዎቻቸው          
ጋር 'ኦፊሳላዊ የትራንስክሪፕት ቅጽ  ' መጠየቅ አለባቸው። 
 
ቫሌዲክቶሪየን/Valedictorian/, ሳሉታቶሪያን /Salutatorian/ እና ማዕረግ 
ከፍተኛ 10 የተደመሩ GPA ያላቸው ተማሪዎች የአካዳሚክ ማዕረግ ያገኛሉ እና በምረቃ ጊዜ እውቅና ያገኛሉ።          
ከፍተኛ ሁለት የተደመሩ   GPAs ያላቸው ተማሪዎች እንደ ቫሌዲክቶሪየን እና ሳሉታቶሪያን ይሾማሉ። በ        DPS 
ፖሊሲዎች እና መመሪያዎች መሰረት ለማለፍ እና የክፍል ቫሌዲክቶሪየን ለመሆን ተማሪዎች በተማሩበት ትምህርት            
ቤት ቢያንስ ለሶስት ዓመታት መማር እና በምረቃ ክፍላቸው ከፍተኛውን አማካኝ ነጥብ ማምጣት አለባቸው።              
አማካኝ የውጤት ነጥብ የሚወሰነው ከ    DPS ስሌት ልማዶች መሰረት ነው።   
 
የአትሌቲክስ ብቁነት 

STRIVE መሰናዶ ሁለተኛ ደረጃ ት   /ቤቶች ተማሪዎቻችን በትምህርታቸው ስኬታማ እንዲሆኑ ለማዘጋጀት ቁርጠኛ       
ነግ። እና ይህንን ቁርጠኝነት ለማክበር በሁለቱም ትምህርታዊ እና ባህሪ አፈጻጸም ላይ የተመሰረተ የአትሌቲክስ ብቁነት             
መስፈርቶችን አስቀምጠናል። የኮሎራዶ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች እንቅስቃሴዎች ማህበር         (Colorado High 
Schools Activities Association) ደንቦችን በማካተት የሚከተሉትን የአትሌቲክስ ብቁነት መስፈርቶችን      
አዘጋጅተናል:- 
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 ተማሪዎቹ አንድ ክፍል እየወደቁ ከሆነ ፣ መጫወት አይችሉም ግን ልምምድ ማድረግ ይችላሉ።             
 ተማሪዎች ከአንድ በላይ ክፍል እየወደቁ ከሆነ ውጤታቸው እስኪሻሻል ድረስ መጫወት ወይም ልምምድ            

ማድረግ አይችሉም። 
 ተማሪዎች የግዴታ ጥናት ካለባቸው፣ ወደ ልምምድ ከመሄዳቸው በፊት መጀመሪያ ይህንን ጣልቃ ገብነት            

ማክበር አለባቸው ።  
 በተጨማሪም እንደ የስነ ምግባር መታገድ ያሉ ከባድ የዲሲፕሊን ጥፋትቶች ያለባቸው ተማሪዎች           

በአስተዳደር ቡድኑ ውሳኔ ለተወሰነ የውድድር ዘመን ለመጫወት ያላቸውን ብቃት ሊያጡ ይችላሉ።          

 የብቃት ዝርዝር መግለጫ በየሳምንቱ በአስተዳደር ቡድን ይዘጋጃል።      

STRIVE መሰናዶ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች እንደ ወቅቱ እና እንደ ካምፓሱ የተለያዩ የአትሌቲክስ ፕሮግራሞችን            
ይሰጣሉ። ስለአትሌቲክስ ቡድኖች እና ብቁነት መረጃ ለማግኘት እባክዎን የአትሌቲክሱን ዳይሬክተር ያግኙ።           

የት/ቤት-ቤተሰብ አጋርነት 

STRIVE መሰናዶ ትምህርት ቤቶች እና ቤተሰቦች መደበኛ ግንኙነት ሲኖራቸው እና በተቀናጀ መልኩ አብረው ሲሰሩ             
የተማሪው የት /ቤት ልምድ እና የትምህርት ክንዋኔ በእጅጉ እንደሚጠቀም ያምናል። ይህምተማሪዎቻችንን እና           
የት/ቤት ማህበረሰቡን በሁሉም ረገድ በተለይም በትምህርት ፣ በጥብቅና፣ በአገልግሎት እና በመግባባት ይደግፋሉ። በ              
STRIVE መሰናዶ ውስጥ በቤተሰቦች እና በትምህርት ቤት ሰራተኞች በተለይም በአስተማሪዎች መካከል ያለው ጠንካራ           
ትብብር የስራችን ዋና መርህ ነው።     
 
የአማካሪዎች እና የወላጅ  /አሳዳጊ ግንኙነት 
የ STRIVE መሰናዶ ሁለተኛ ደረጃ ት   /ቤቶች የ STRIVE መሰናዶ ዋና እምነቶን ያማከለ ኃይለኛ የመማሪያ ማህበረሰብ       
ለመፍጠር የማማከር ፕሮግራም ይጠቀማሉ። ተማሪዎች ለአማካሪ እና የተማሪ አማካሪ ቡድን ይመደባሉ።              
አማካሪው ከሁሉም ተመካሪዎቹ ጋር ግንኙነት ይገነባል እና በትምህርት አመቱ ምክር፣ መመሪያ እና ድጋፍ ይሰጣል።               
በምክር ክፍለ ጊዜዎች፣ የቡድን ውይይቶች እና የግለሰብ ኮንፈረንስ መርሃ ግብሮች ስለአካዳሚክ እቅድ ዝግጁነት፣ ግብ              
አቀማመጥ፣ የቤት /ትምህርት ቤት ግንኙነት፣ የቡድን እና የማህበረሰብ ግንባታ እና የግል እይታ አስፈላጊ አውድ            
ያቀርባል።
 
አማካሪው ከቤተሰቦች ጋር እንደ ዋና ግንኙነት መስመር ሆኖ ያገለግላል እና በወላጆች          /አሳዳጊዎች፣ አስተማሪዎች እና   
ሌሎች ሰራተኞች መካከል ግንኙነትን ያመቻቻል። ወላጆች      /አሳዳጊዎች በማንኛውምምክንያት አማካሪዎችን    
ማነጋገር ይችላሉ፣ በትምህርት ቤት ውስጥ ስለሚደረጉ ጉዳዮች ወይም ስለልጃቸው ወይም ስለ ትምህርት ቤቱ             
በአጠቃላይ ሊነሱ የሚችሉ ስጋቶችን ያጠቃልላል።    
 
የቤተሰብ ምክር ቤት   

እያንዳንዱ የ STRIVE መሰናዶ ግቢበየወሩ የሚሰበሰብ የቤተሰብ ምክር ቤት አለው። ከርዕሰ መምህሩ እና ከትምህርት            
ቤቱ ሰራተኞች አባላት ጋር በመተባበር የቤተሰብ ምክር ቤት የትምህርት ቤቱን የስራ አፈጻጸም መረጃ እና ስለ               
ትምህርታዊ ፕሮግራሙመረጃን ይገመግማል እና ሲያስፈልግ አስተያየት እና ምክሮችን ይሰጣል። የቤተሰብ ካውንስል             
በተማሪዎች የትምህርት እና ማህበራዊ   -ስሜታዊ ፍላጎቶች ላይ በመመስረት ጠቃሚ ርዕሰ ጉዳዮችን ይለያል እና         
ከሰፊው የት /ቤት ማህበረሰብ ጋር ከትምህርት ቤት ሰራተኞች እና ከሌሎች ቤተሰቦች ጋር ለመካፈል። የቤተሰብ ምክር             
ቤት አባላት ተግባራትን በማቀድ፣ የትምህርት ቤት ኩራትን በመገንባት እና በትምህርት ቤቱ ውስጥ ካሉ ሌሎች              
ቤተሰቦች ጋር ቁልፍ መረጃን በማካፈል ቁልፍ ሚና ይጫወታሉ።        

በእያንዳንዱ የቤተሰብ ምክር ቤት አምስት ተወካዮች አሉ። ሶስት የቤተሰብ ምክር ቤት አባላት በወላጅ             /አሳዳጊ 
ይመረጣሉ። አንድ መምህር የሚመረጠው በፋኩልቲ ሲሆን አንድ የማህበረሰብ አባል ደግሞ በርዕሰ መምህሩ ይሾማል።              
እያንዳንዱ ክልል በ   STRIVE መሰናዶ የአስተዳደር ቦርድ ላይ በወላጅ ተወካይ ተወክሏል። ሁሉም የቦርድ አባላት          
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በ STRIVE መሰናዶ መሰናዶ ድህረ ገጽ ላይ ተዘርዝረዋል። ስለ ቤተሰብ ምክር ቤት ተጨማሪ መረጃ ከፈለጉ እርስዎ               
እንዴት መሳተፍ እንደሚችሉጨምሮ እባክዎን ርእሰመምህርዎን ያነጋግሩ።       

የት/ቤት-ቤተሰብ ቁርጠኝነት 
በዚህ የመመሪያ መጽሐፍ ገጽ    30 ላይ የተካተተው የትምህርት ቤት   -ቤተሰብ ቁርጠኝነት ለተማሪዎች፣ አስተማሪዎች    
እና ወላጆች /አሳዳጊዎች አጠቃላይ እና ልዩ ተጠባቂ ነገሮችን ይዘረዝራል። አብረን የምንሰራው ስራ የሶስትዮሽ            
አጋርነት ነው፣ እና ከሁሉም የሚጠበቀው ነገር ለእያንዳንዱ ልጅ ከፍተኛ ጥራት ያለው ትምህርት ለማረጋገጥ ሁሉንም              
ተግባሮቻችንን መምራት ነው።   

ልጆችን መጠበቅ እና በደል ሪፖርት ማድረግ     

ሁሉም የ STRIVE መሰናዶ ሰራተኞች የግዴታ ጠቋሚዎች ናቸው እና በህጻናት ላይ የሚደርስ ጥቃትን ወይም           
ቸልተኝነትን ምክንያታዊ በሆነ ሁኔታ በደል ወይም ቸልተኝነት ከጠረጠሩ ጥቆማ እንዲያደርጉ በህግ ይገደዳሉ።             
ማንኛውም ግለሰብ በ   844-264-5437 የኮሎራዶ የልጅ በደል እና ቸልተኝነት የስልክ መስመርን በማነጋገር        
የተጠረጠረውን የልጅ ጥቃት ወይም ቸልተኝነት ጥቆማ ሊያደርግ ይችላል።       

ትምህርታዊ/አካዳሚያዊ ታማኝነት 
STRIVE መሰናዶ ሁለተኛ ደረጃ ት   /ቤቶች ሁሉም ተማሪዎች የተቻላቸውን እንዲሞክሩ፣የራሳቸውን ስራ      
እንዲሰሩ፣ጥቅም ላይ የዋሉ ማጣቀሻዎችን እንዲጠቅሱ እና ለእያንዳንዱ የትምህርት አይነት የአካዳሚክ ፍላጎቶች           
በታማኝነት እንዲመልሱ ይጠብቃል። ተማሪው እነዚህን መመዘኛዎች ማክበር ሲያቅተው፣የአካዳሚክ ታማኝነት          
ይጎዳል። 
 
ሁለቱ የመጀመሪያ ደረጃ የአካዳሚክ ውሸት ምድቦች ኩረጃ እና የራስ አስመስሎ መቅዳት ናቸው። ኩረጃ የአንድን ሰው               
የትምህርት ስራ ጥራት ለማሳደግ የተከለከሉ ምንጮችን መጠቀም ነው። የራስ አስመስሎ መቅዳት የሌላ ሰውን ስራ               
እንደራስ አድርጎ ማቅረብ ሲሆን ይህም የሌላውን ስራ ወይም የስራ ክፍል እንደራስ አድርጎ ማቅረብን ይጨምራል፤              
የሃሳቦችን ምንጭ አለመጥቀስ፣ እና አሳይንመንቶችና በፈተናዎች ወይም በሌላ ስራ ላይ ያልተፈቀደ እርዳታ መቀበልን             
ይጨምራል።

መዘዞቹ ለአሳይመንቱ ክሬዲት ማጣት ወይም ለመንፈቀ አመቱ የውጤትመውደቅ ይጨምራል። ትምህርታዊ            
ታማኝነት የጎደለው ተግባር እንደ ሙያዊ መማሪያ ማህበረሰብ የምንጋራቸው ዋና ዋና እሴቶችን ያጠቃልላል፣ ይህም             
በራስ እና በሌሎች ላይ የመተማመን ስሜትን ያሳጣል።       

ቁምሳጥኖች/ሎከሮች
ቁምሳጥኖች/ሎከሮች የ STRIVE መሰናዶ መሰናዶ ትምህርት ቤቶች ንብረት ናቸው እና እስከ የትምህርት አመቱ          
መጨረሻ ጊዜ ድረስ ለተማሪ አገልግሎት እንዲውሉ ይደረጋሉ። ይህ የተማሪ ልዩ መብት ቁምሳጥኖች            /ሎከሮች ንጽህና  
ከመጠበቅ ረገድ ተጨማሪ ሀላፊነት ይጥላል።      STRIVE መሰናዶ ለጠፉ ወይም ለተሰረቁ እቃዎች ምንም አይነት       
ሃላፊነት አይወስድም፤ ተማሪዎች በራሳቸው ኃላፊነት ነው ውድ አቃዎችን ወደ ትምህርት ቤት የሚያመጡት።           
 
STRIVE መሰናዶ ለተማሪዎች ደህንነት እና ለት    /ቤት ህጎች ተፈጻሚነት እንደ አስፈላጊነቱ ቁምሳጥኖች     /ሎከሮች 
የመፈተሽ መብቱ የተጠበቀ ነው። ተማሪዎች ለተመደቡበት ቁምሳጥኖች       /ሎከሮች ይዘት ሀላፊነት አለባቸው።    
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የተማሪ ባህሪ ፖሊሲዎች  

በ STRIVE መሰናዶ እያንዳንዱ ትምህርት ቤት በአዎንታዊ ባህሪ ስርአቶች እና የመልሶ ማቋቋምያ ልምዶች ላይ            
የተመሰረተ የትምህርት ቤት ባህል ለመፍጠር ይሰራል። በ         STRIVE መሰናዶ ፣ ከዋና የእምነት ቃል ኪዳኖቻችን አንዱ       
"ደህንነቱ የተጠበቀ አካል፣ አእምሮ እና ልብ አካባቢ ለመፍጠር ቃል እገባለው ነው። ሁሉም ሰውሙሉ እና ትክክለኛ         ”        
ማንነቱን ወደ ትምህርት ቤት ለማምጣት ደህንነቱ የተጠበቀበት የድጋፍ ማህበረሰብ አካል መሆን ይገባዋል ብለን             
እናምናለን። ጠንካራ ማህበረሰብ ለመገንባት አብዛኛውን ስራችንን የምንሰራ ቢሆንም፣ ተማሪ የት           /ቤት ወይም  
የዲስትሪክት ፖሊሲን ሲጥስ የምንከተላቸው ስነ ስረዓቶች አሉን።       

መምህራን ተማሪዎች በክፍል ውስጥ እና በትምህርት ቤት እንቅስቃሴዎች የሚጠበቅባቸውን እንዲያሟሉ በንቃት እና            
በአዎንታዊነት ለመደገፍ ይሰራሉ። ስለ ተማሪ ባህሪ ተጨማሪ ውሳኔ የሚያስፈልጋቸው ጉዳዮች በትምህርት ቤት             
አስተዳዳሪዎች ይወሰናሉ።   በ STRIVE መሰናዶ ከዲሲፕሊን ፖሊሲያችን ጋር የተያያዙ ዝርዝሮች የሚከተሉት       
ናቸው።

የአካል ጉዳተኛ ተማሪዎች የባህሪ ውጤቶች ሲወሰኑ ማንኛቸውም ተዛማጅነት ያላቸው የተማሪ          IEP ወይም 504 
ክፍሎች (ለምሳሌ የባህሪ ጣልቃገብነት እቅድ፣ መስተንግዶ፣ ወዘተ     ...) ግምት ውስጥ ይገባሉ።  
 
የ STRIVE መሰናዶ ትምህርት ቤቶች በ   DPS የቦርድ ፖሊሲ ላይ የተመሰረተውን የዴንቨር የሕዝብ ትምህርት ቤቶች        
የባህሪ ማትሪክስ ይተገብራሉ። ሙሉ    ፖሊሲው   በዴንቨር     የህዝብ     ትምህርት     ቤቶች     የትምህርት     ቦርድ     ድህረ     ገጽ  ፣  ፖሊሲ   JK-R   
ላይ ይገኛል። ከመመሪያው ወይም ከአተገባበሩ ጋር ለተያያዙ ጥያቄዎች፣ እባክዎን የትምህርት ቤቱን ርእሰ መምህር             
ያነጋግሩ። 

የት/ቤት የስነምግባር ፖሊሲዎችን የመተግበር ኃላፊነት ያለባቸው የትምህርት ቤት ሰራተኞች በዘር፣ በፆታ፣ በብሄር            
ማንነት፣ በጎሳ፣ በሃይማኖት፣ በአካል ጉዳት፣ በፆታዊ ዝንባሌ ወይም በፆታ ማንነት ላይ የተመሰረተ አድልኦ ማድረግ              
የለባቸውም። 

የስነ ምግባር እርምጃን በተመለከተ ሁሉም ውሳኔዎች የሚደረጉት በትምህርት ቤቱ አስተዳደር ነው። የ           STRIVE 
መሰናዶ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ማንኛውንም የዲሲፕሊን እርምጃ ለወላጆች        /አሳዳጊዎች ወዲያውኑ  
ለማሳወቅ የተቻለውን ሁሉ ጥረት ያደርጋሉ እና ይህንንም በተቻለ መጠን በጽሁፍ ያደርጋሉ።          
 
ሥነ-ምግባር
የ STRIVE መሰናዶ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች አስተማሪዎች ከተማሪዎቹ ጋር በቅርበት ይሰራሉ ስለዚህም           
አብዛኛውን የስነ ምግባር ኃላፊነት ይወስዳሉ። የስነ ምግባር ችግር በሚፈጠርበት ጊዜ እና አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ               
አስተማሪው ወይም ሰራተኛው ከተማሪው ጋር ችግሩን ለመፍታት ይሰራል። የአስተዳደር ቡድን እና ሌሎች አግባብነት              
ያላቸው የትምህርት ቤት ሰራተኞች ተጨማሪ ወይም በከፍተኛ ደረጃ የሚወሰዱ እርምጃዎች ሲኖሩ እና የዝግጅቱ እና             
የክትትል ሰነዶች አስፈላጊ ሲሆኑ ከሁሉም ተሳታፊዎች ጋር ውጤታማ ግንኙነት ሊኖራቸው ይገባል።           
 
ሰነዶች የተከሰቱትን እውነታዎች እና በአስተማሪው ፣ በሰራተኛው ወይም በአዋቂ ተቆጣጣሪው የተወሰደውን እርምጃ            
ይገልጻል። የተማሪው ወላጅ   /አሳዳጊ በተቻለ ፍጥነት ስለ ክስተቱ ከት     /ቤቱ ስልክ ይደወልለታል እና የሪፖርቱን ግልባጭ      
በትምህርት ቤቱ ርእሰ መምህር ወይም በአዋቂ ተቆጣጣሪ እንደአስፈላጊነቱ ሊደርሰው ይችላል።ልዩ መዘዞች በአደጋው            
ክብደት ላይ ይወሰናሉ።   
 
የትምህርት ቤት ስነምግባር  

የ STRIVE መሰናዶ ትምህርት ቤቶች በ   DPS የቦርድ ፖሊሲ ላይ የተመሰረተውን የዴንቨር የሕዝብ ትምህርት ቤቶች        
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የባህሪ ማትሪክስ ይተገብራሉ። ሙሉ    ፖሊሲው   በዴንቨር     የህዝብ     ትምህርት     ቤቶች     የትምህርት     ቦርድ     ድህረ     ገጽ  ፣  ፖሊሲ   JK-R   
ላይ ይገኛል። ከመመሪያው ወይም ከአተገባበሩ ጋር ለተያያዙ ጥያቄዎች እባክዎን የትምህርት ቤቱን ርእሰ መምህር             
ያነጋግሩ። STRIVE መሰናዶ ዓላማው ተማሪዎች ከክፍል ውጪ የሚያሳልፉትን ጊዜ ለመቀነስ ነው። ነገር ግን፣ ክፍል            
አለመምጣት የማይቀር ከሆነ፣ ተማሪው በዚያ ወቅት ያመለጡትን ሁሉንም የትምህርት ስራዎች እንዲከታተል           
ይጠበቅበታል። 

የDPS የባህሪ ማትሪክስ እንደ መታገድ እና መባረር ያሉ ከባድ መዘዝን የሚያስከትሉ ባህሪዎችን ይዘረዝራል።             
ከትምህርት ቤት መታገድ ካስፈለገ፣ ለወላጆች    /አሳዳጊዎች መደበኛ የጽሁፍ ማስታወቂያ ይላካል። ከትምህርት ቤት        
እገዳዎች ከ 1 (አንድ) እስከ 3 (ሦስት) ቀናት ሊደርሱ ይችላሉ።   

መባረር 
አንድ ተማሪ ከዴንቨር ከተማ እና ካውንቲ ወይም የኮሎራዶ ግዛት ህጎች በተጨማሪ በዴንቨር የህዝብ ትምህርት ቤቶች               
(DPS) የዲሲፕሊን ፖሊሲ በተገለፀው መሰረት በባህሪ ብቻ ሊባረር ይችላል።         STRIVE መሰናዶ በፖሊሲ ወይም በህግ    
በተፈለገ ጊዜ ተማሪን ወደ    DPS የማባረር ሂደት የመምራት ሃላፊነት አለበት።      የማባረር ሂደቱ ችሎቶችን ጨምሮ፣    
በDPS ፖሊሲዎችና ሂደቶች መሰረት በ   DPS ይተዳደራል።  STRIVE መሰናዶ ተማሪን ከትምህርት ቤት ማባረር     
አስፈላጊ ሆኖ ካገኘ ወይም በህግ አስፈላጊ ሆኖ ከተገኘ የተማሪውን ወላጆች ወይም አሳዳጊዎች በጽሁፍ ያሳውቃል።               
ወላጆች ወይም አሳዳጊዎች ስለ መባረር ችሎት በቅድሚያ የጽሁፍ ማስታወቂያ ይደርሳቸዋል።           STRIVE መሰናዶ 
በመባረር ላይ የመጨረሻ ውሳኔዎችን አይወስንም።      

የት/ቤት የስነምግባር ፖሊሲዎችን የመተግበር ኃላፊነት ያለባቸው የትምህርት ቤት ሰራተኞች በዘር፣ በፆታ፣ በብሄር            
ማንነት፣ በጎሳ፣ በሃይማኖት፣ በአካል ጉዳት፣ በፆታዊ ዝንባሌ ወይም በፆታ ማንነት ላይ የተመሰረተ አድልኦ ሳያደርጉ              
ማድረግ አለባቸው።  

ከDPS የባህሪ ማትሪክስ ወይም አተገባበር ጋር ለተያያዙ ጥያቄዎች፣ እባክዎ የትምህርት ቤቱን ርእሰ መምህር            
ያነጋግሩ። በጣም ወቅታዊ የሆነው የ   DPS የባህሪ ማትሪክስ ቅጂም በትምህርት ቤቱ የፊት ለፊት ቢሮ ይገኛል።         

የተማሪ እገታ  

የ STRIVE መሰናዶ የዴንቨር የሕዝብ ትምህርት ቤቶች የተማሪዎችን አገታ ፖሊሲ      ይከተላል ።   ይህ ፖሊሲ ለት   /ቤት 
ማህበረሰብ አባላት ደህንነት እና ክብር ግምትውስጥ በማስገባት ትክክለኛ ሙያዊ ውሳኔን በመጠቀም ተግባራዊ             
ይሆናል።

የተመሰከረላቸው እና የሰለጠኑ ሰራተኞች ብቻ ተማሪን በአካል ሊያግቱ ይችላሉ። አካላዊ እገታ በሚከተሉት             
ሁኔታዎች ውስጥ ብቻ ጥቅም ላይ ሊውል ይችላል      :-

 የሚታገተውን ተማሪ ለመጠበቅ ወይም ሌሎችን ከከባድ፣ ሊከሰት ከሚችል፣ የማይቀር የአካል ጉዳት ስጋት            
ለመጠበቅ።

 በድንገተኛ ጊዜ ሌሎች ብዙ ገዳቢ አማራጮች ሳይሳኩ ሲቀሩ ወይም የሰራተኛው አባል እንደነዚህ ያሉ             
አማራጮች በሁኔታዎች ውስጥ አግባብነት የሌላቸው ወይም ውጤታማ እንዳልሆኑ ሲወስን        

እንደዚህ አይነት ድርጊቶች የህጻናት ጥቃትን አያመለክቱም እናም በዚህ ፖሊሲ ትርጉም እና አላማ ውስጥ የአካል              
ቅጣትን ተብለው አይወሰዱም።  

እገታ የሚከተሉትን አያካትትም  - 
 የአካል ድጋፍን ፣ ጉዳትን ለመከላከል ወይም በፍቃደኝነት ላይ የተመሰረተ ወይም በሕይወት አድን የሕክምና             

ሂደቶችን ላይ የመከላከያ ወይም አስማሚመሳሪያዎችን መጠቀም ፤        
 ለተማሪው ወይም ለሌሎች ሰዎች ጥበቃ ሲባል ተማሪን ከ        5 ደቂቃ ላነሰ ጊዜ ማቆየት፤     

STIRVE መሰናዶ * የሁለተኛ ደረዳ ተማሪ እና ቤተሰብ መመሪያ መጽሐፍ 2022/2023 የትመህርት ዘመን                                   18



 የጊዜ መቋረጥ  (Time-Out) አጠቃቀም፤ የጊዜ መቋረጥ    (Time-Out) ማለት ተማሪው ወደ ክፍል ከመግባቱ     
ወይም ሌላ ከትምህርት ቤት ጋር በተያያዙ እንቅስቃሴዎች ከመሳተፉ በፊት ስለ ተገቢ ያልሆነ ባህሪ             
እንዲያስብ ለማስቻል ተማሪውን ከአዋቂዎች ጋር በተናጠል መመደብ ነው።        

ማስፈራራት እና በእንተርኔት  -ማስፈራራትን /cyberbullying/ 
STRIVE መሰናዶ ለሁሉም ተማሪዎች ደህንነቱ የተጠበቀ እና ሰላማዊ የትምህርት አካባቢ ለፍጠር ቁርጠኛ ነው።             
ተማሪዎች በእንተርኔት -ማስፈራራትን /cyberbullying/ ጨምሮ፣ ተማሪዎች ከማስፈራሪያ፣ ከትንኮሳ፣ እና     
ከማንኛውም አሸማቃቂ ባህርይ ነፃ በሆነ አካባቢ መማር እንዳለባቸው እናምናለን።         

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

በማንኛውምምክንያት ማስፈራራት በሁሉም የ     STRIVE መሰናዶ ትምህርት ቤቶች፣ በት   /ቤት ግቢ እና በትምህርት    
ቤት በሚደገፉ ዝግጅቶች ላይ የተከለከለ ነው። አንድ ተማሪ ማስፈራራት ውስጥ ከተሳተፈ፣ እሱ ወይም እሷ ከ               DPS 
የባህሪ ማትሪክስ ጋር በመጣመር የስነ ስረዓት እርምጃ ይጠብቃቸዋል።         STRIVE መሰናዶ ተማሪዎችን እና ሰራተኞችን    
ማስፈራራትን መከላከል ላይ ይረዳቸዋል፤በሚታወቁ የማስፈራርያ ክስተቶች ውስጥ ወዲያውኑ ጣልቃ         
ይገባል፤ከተማሪዎች ጋር የማስፈራራት ባህሪን ለመቀየር እና የጥቃት ሰለባዎችን ለመደገፍ ይሰራል፣እና አወንታዊ እና            
ደጋፊ ባህሪያትን ይገነዘባል እንዲሁም ያወድሳል። እነዚህ ጥረቶች ከማስፈራራት ነፃ የሆነ አካባቢን ለመጠበቅ የተነደፉ              
ይሆናሉ። 

ተማሪዎች ከግቢ ውጭ በሚሆኑበት ጊዜ ማስፈራራት በኤሌክትሮኒካዊ መንገድ ሊያከናውኑ ይችላል። እነዚያ            
የማስፈራርያ ድርጊቶች የትምህርት ቤቱን አካባቢ የሚያውኩ ከሆነ፣       STRIVE መሰናዶ የስነ ስረዓት እርምጃ ሊወስድ     
ይችላል።

ማስፈራራት ከተፈፀመ ተማሪ ወይም ወላጅ    /አሳዳጊ ወዲያውኑ ለርዕሰ መምህር፣ ረዳት ርዕሰ መምህር፣ አስተዳዳሪ፣        
መምህር፣ ወይም የአእምሮ ጤና ባለሙያ ጥቆማማድረግ አለባቸው። ሰራተኞቹ ችግሮቹን በተቻለ መጠን በጥልቀት              
እና በሚስጢራዊነት በመመርመር ተገቢውን መፍትሄ መስጠት አለባቸው። አንድ ወላጅ         /አሳዳጊ መፍትሔው በቂ   
እንዳልሆነ ከተሰማው፣ እሱ ወይም እሷ ለ      managingdirectors@striveprep.org ኢሜይል ሊልኩ ይችላሉ    
በምርመራ ውስጥ በሚሳተፉ ሰዎች ላይ የበቀል እርምጃ መውሰድ አንታገስም።         

ማስፈራራት እንደ ትንኮሳ የሚመደብ ሲሆን በዘር፣ በጎሳ፣ በፆታ፣ በፆታዊ ዝንባሌ፣ በፆታ ማንነት፣ በሃይማኖት፣             
በትውልድ ምንጭ፣ በትውልድ፣ በእድሜ፣ በጋብቻ ሁኔታ፣ በአርበኛነት ሁኔታ ወይም በአካል ጉዳት ላይ የተመሰረተ             
የሲቪል መብቶች ጥሰትን ሊያመለክት ይችላል። ስለ ትንኮሳ ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት እባክዎ ከታች ይመልከቱ።            

ቤተሰቦች እንዴት ሊረዱ ይችላሉ   ?
በትምህርት ቤትዎ ውስጥ ስለ ማስፈራራት ካሳሰበዎት ችግሩን ለመፍታት የትምህርት ቤቱን ርእሰ መምህር፣            
የማህበራዊ ጉዳይ ሰራተኛ፣ የት   /ቤት የስነ -ልቦና ባለሙያ ወይም አስተማሪን በቀጥታ እንዲያነጋግሩ እንመክራለን። ስለ         
ማስፈራራት ከተማሪዎ ጋር እንዲነጋገሩ እናበረታታዎታለን፤ እና ልጅዎ እሱ ወይም እሷ ወይም ሌላ ተማሪ፣              
የማስፈራራት ወይም የሳይበር ማስፈራራት ሰለባ ከሆኑ ሁል ጊዜ ለሚታመን አዋቂ እንዲናገቱ እንዲያመክሩ            
እናበረታታዎታለን። ስለ ማስፈራራት እና የሳይበር ማስፈራራት በመስመር ላይ ከሚከተሉት ምንጮች የበለጠ ይወቁ፡             
• Cyberbullying.org • Stopbullying.gov • Safeschools.state.co.us • Commonsensemedia.org

Safe2Tell፦ 
ለመናገር ሥጋት የለም ኮሎራዶ    /Safe2Tell Colorado/ የተነደፈው እርስዎን፣ ትምህርት ቤትዎን፣ ጓደኞችዎን፣     
ቤተሰብዎን ወይምማህበረሰብዎን አደጋ ላይ የሚጥል ማንኛውንም አስጊ ባህሪ ተማሪዎችን ማንነታቸው ሳይታወቅ            
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እንዲጠቁሙ ለመርዳት ነው። ለመናገር ሥጋት የለም ኮ        /Safe2Tell CO/ ስም-አልባ ነው  - ይህ ማለት ጥቆማ   
ያቀረበው አካል ማንነት አይታወቅም። ለመናገር ሥጋት የለም        /Safe2Tell/ ጭንቀትዎን መስማት እና ለመርዳት    
መሞከር ብቻ ነው የሚፈልገው። ማንነትን መደበቅ በኮሎራዶ ግዛት በህግ የተጠበቀ ነው። ነጻ የስልክ ቁጥር፡                   1-
877-542-7233 (SAFE) ነው። ጥቆማዎች በኢንተርኔት በመስመር ላይ ሊደረጉ ይችላሉ። ስለ ለመናገር ሥጋት           
የለም /Safe2Tell/ እና ማንነታቸው ያልታወቁ ጥቆማዎች በኢንተኔት በመስመር ላይ በ        safe2tell.org ላይ የበለጠ  
ማወቅ ይችላሉ። 

 መሳሪያዎች  
ሽጉጥ፣ ቢላዋ፣ ፈንጂዎች ወይም የጦር መሳሪያዎች በትምህርት ቤቱ፣ በግቢው፣ በቅጥር በግቢው ውስጥ በማንኛውም             
ቦታ፣ በት /ቤት በሚደገፍ መጓጓዣ፣ ወይም በማንኛውም ትምህርት ቤት የሚደገፉ ዝግጅቶች ወይም ከትምህርት ቤት            
ጋር በተያያዙ ዝግጅቶች ላይ የተከለከሉ ናቸው። ቅጂዎችን ወይም የጦር መሣሪያ የሚመስሉ ዕቃዎች፣ የአሻንጉሊት               
መሣሪያዎችን ጨምሮ፣ ወይም በምክንያታዊነት እንደ ጦር መሣሪያ የሚመስሉ ነግሮች ፈጽሞ አይፈቀዱም።          

ብጥብጥ 

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

አደንዛዥ ዕፅ፣ አልኮል እና ትምባሆ     

በትምህርት ቤት የተፈቀዱ ተግባራት፣ ተማሪዎች በት     /ቤት በሚደገፉ ተሽከርካሪዎች ሲጓጓዙ፣ ወይም በማንኛውም      
ጊዜ ወይም ትምህርት ቤቱ ንግድ በሚያካሂድበት በማንኛውም ቦታ ማሪዋናን        /ሐሽሽ ያለ ህጋዊ የህክምና ማዘዣ እና      
ሁሉንም የሚመለከታቸው የአጠቃቀም ህጎችን በማክበር ወይም በሐኪም የታዘዙ መድሃኒቶችን አላግባብ መጠቀምን           
ጨምሮ አልኮልን፣ ትምባሆ ወይም ህገወጥ እጾችን መጠቀም፣ መያዝ፣ ማሰራጨት ወይም መሸጥ የተከለከለ ነው።                
የዚህ መመሪያ መጣስ በ   DPS የባህሪ ማትሪክስ ላይ እንደተገለጸው መዘዝን ያስከትላል።     

የተማሪ ፍተሻዎች  

የ STRIVE መሰናዶ ሰራተኞች ትምህርት ቤቱ አስገዳጅ ወይም ልዩ ፍላጎት ካለው ወይም የትምህርት ቤቱ ፖሊሲ             
ወይም ህግ እንደሚጣስ ምክንያታዊ ጥርጣሬ ካለበት      (በተማሪ ቁምሳጥኖች /ሎከሮች ላይ ጨምሮ  ) በትምህርት ቤቱ  
ንብረት ላይ ፍተሻ ማድረግ ይችላሉ። የትምህርት ቤቱ ባለስልጣኖች ሕገወጥ ነገሮች፣ ረብሻ ወይም የትምህርት ቤት               
ፖሊሲን ወይም ሕግን የጣሰ ወይም የትምህርት ቤት ፖሊሲን ወይም ሕግን በሚጥስ መንገድ ጥቅም ላይ እየዋሉ ነው                
ብሎ ሲያምን እይም ወይም ይህን ለማድረግ የሚውሉ ነገሮች በተማሪው እጅ ናቸው ብሎምክንያታዊ ጥርጣሬ ካለው              
በማንኛውም ጊዜ ተማሪውን እና   /ወይም የግል ንብረቱን፣ የጠረጴዛ አካባቢን፣ ቦርሳ፣ በትምህርት ቤት ንብረት ላይ          
የቆመ መኪና ወይም ለአንድ ተማሪ የተመደበውን የትምህርት ቤት ንብረት ሊፈትሹ ይችላሉ። ተማሪው አደንዛዥ              
እጽ፣ አደንዛዥ እጾች፣ የጦር መሳሪያዎች፣ ፈንጂዎች ወይም ሌሎች አደገኛ የኮንትሮባንድ እቃዎች አለው የሚል             
ምክንያታዊ ጥርጣሬ ካለ እና እንደዚህ አይነት ይዞታ ለደህንነት እና ሰላም ወይም ለትምህርት ቤት ንብረት ግልጽ እና                
የማይቀር አደጋ ያስከስታል የሚል ጥርጣሬ ካል የምህርት ቤቱ ባለስልጣናት ተማሪውን ያስራሉ።           
 
የትራንስፖርት/መጓጓዧ አገልግሎት 
ተማሪዎች በግቢውውስጥ ለማቆም ትክክለኛ የኮሎራዶ መንጃ ፍቃድ፣ ጊዜያዊ የኮሎራዶ ተሽከርካሪ ምዝገባ እና             
የመድን ማረጋገጫ ሊኖራቸው ይገባል። የ      RTD ማለፊያ ማመልከቻዎች በትምህርት ቤቱ ዋና ቢሮ ውስጥ ይገኛሉ።        

የመጓጓዣ ዋስትና የሚሰጠው ብቁ የሆነ አካል ጉዳተኛ ወይም ቤት እጦት ላጋጠማቸው ተማሪዎች ብቻ ነው። እርስዎ               
ወይም ልጅዎ ለትራንስፖርት አገልግሎት ብቁ ነን ብለው ካመኑ እባክዎን የትምህርት ቤቱን ርእሰ መምህር ወይም              
የማህበራዊ ሰራተኛ /የትምህርት ቤት ሥነ አምሮ ባለሞያ ያግኙ። ቤት እጦት ላጋጠማቸው ተማሪዎች ስለሚሰጡ             
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አገልግሎቶች ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት እባክዎን የትምህርት ቤቱን የማህበራዊ ሰራተኛ        /የትምህርት ሥነ አምሮ   
ባለሞያ ያግኙ ወይም   http://thecommons.dpsk12.org/Page/1147 ን ይጎብኙ።  

በአንዳንድ ሁኔታዎች የመጓጓዣ አገልግሎቶች ለተወሰኑ አካባቢዎች ሊገኙ ይችላሉ ወይም ለተማሪዎች የአውቶቡስ           
ማለፊያዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ለበለጠ መረጃ እባክዎን የትምህርት ቤቱን ርእሰመምህር ያነጋግሩ።          

አጠቃላይ የት /ቤት መመሪያዎች 

ግባችን እያንዳንዱ ተማሪ በመደበኛነት ትምህርት ቤት እንዲከታተል ማድረግ ነው         - እያንዳንዱ ተማሪ።  በየቀኑ! በ 
STRIVE መሰናዶ ላይ ስኬታማ ለመሆን ተማሪዎች መገኘት አለባቸው። በተከታታይ መገኘት ለስኬት ቁልፍ ነው እና              
ሁሉም በት /ቤት ላይ የተመሰረተ ትምህርት እንደ ማካካሻ ስራ ወደ ቤት መላክ አይቻልም።            STRIVE መሰናዶ 
ተማሪው በየቀኑ ትምህርት ቤት መሄዱን እና ተገቢውን ትምህርት ለማግኘት የትምህርት ቤት የመገኘት ህጎችን             
ማክበሩን ማረጋገጥ የወላጅ  /አሳዳጊ እና የተማሪው ሃላፊነት እንደሆነ ያምናል።     

ሁሉም የ STRIVE መሰናዶ ትምህርት ቤቶች የመገኘት መመሪያዎችን እና የሚጠበቁ ነገሮችን የሚወስኑ ግልጽ          
ፖሊሲዎች አሏቸው። ትምህርት ቤቶች የእለት ተእለት የተማሪዎች መገኘትን ለማበረታታት ከ          STRIVE መሰናዶ 
ፖሊሲ እና ከክልሉ ህግ ጋር በተጣጣመ መልኩ የግለሰብ ወይም የት         /ቤት የመገኘት እቅዶችን ማዘጋጀት እና መተግበር      
ይችላሉ። 

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

የተማሪ ንጽህና  አጠባበቅ
ተማሪዎች መጸዳጃ ቤት ከተጠቀሙ በኋላ፣ ከምግብ በፊት እና ከምግብ በኋላ እና በማንኛውም ጊዜ በቀን ውስጥ               
በትምህርት ቤት አስተዳዳሪዎች ወይም አስተማሪዎች በተፈለገ ጊዜ እጃቸውን መታጠብ ወይም የእጅ ማጽጃን            
መጠቀም ይጠበቅባቸዋል። በተቻለ መጠን ተማሪዎች ሳል ወይም ማስነጠስን በሶፍት መሸፈን፣ ሶፍቱን ወደ ቆሻሻ             
መጣያ ውስጥ መጣል እና እጃቸውን በሳሙና እና በውሃ ወይም በእጅ ማጽጃ ማጽዳት አለባቸው። አይኖችዎን፣               
አፍንጫዎን እና አፍዎን ባልታጠበ እጅዎ መንካትን ያስወግዱ።         

በትምህርት ገበታ  የመገኘት/የአቴንዳንስ ሂደቶች እና አጠቃላይ መረጃ    
በጤና ችግሮች ወይም በሌሎች ሁኔታዎች ምክንያት አንዳንድ መቅረቶች የማይቀሩ መሆናቸውን እንገነዘባለን። ነገር            
ግን ተማሪዎች ብዙ ትምህርት ሲያመልጣቸው ምክንያቱ ምንም ይሁን ምን በትምህርታቸው ወደ ኋላ እንዲቀሩ             
ሊያደርጋቸው እንደሚችል እናውቃለን። እነዚህ መቅረቶች በምክንያት ወይም ያለምክንያት ቢሆኑም ምንም ለውጥ           
አያመጣም፣ ሁሉም በክፍል ውስጥ ያጡትን የመማር እድል እና ጊዜ ያመለክታሉ። በከባድ ሕመም፣ ተላላፊ ህመምን               
ጨምሮ፣ ወይም ሌሎች ከዚህ በታች የተዘረዘሩት ምክንያቶች ካልሆነ በስተቀር ተማሪዎች በየቀኑ ወደ ትምህርት ቤት              
መምጣት አለባቸው። ከሁለት ቀናት በላይ ለሆነ ህመምመቅረት በዶክተር በጽሁፍ መረጋገጥ አለበት። ማንኛውም              
ያለምክንያት መቅረት ወዲያውኑ የወላጅ   /አሳዳጊ ግንኙነትን ያስከትላል።   

ተማሪዎች በመቅረታቸውምክንያት ያመለጣቸውን ሥራ የማካካስ ኃላፊነት አለባቸው። መቅረቱ የታቀደ ከሆነ            
ወላጆች/አሳዳጊዎች እና ተማሪዎች አስቀድሞ የማካካሻ ስራን በንቃት መጠየቅ አለባቸው።         

ያለመኖር ማስታወቂያ  

ወላጅ/አሳዳጊ ምክንያቱን እና ተማሪው ወደ ትምህርት ቤት መቼ እንደሚመለስ በመጥቀስ          በቀረበት ቀን በ  9 a.m / 
ጠዋት ለት /ቤቱ ማሳወቅ አለበት። ነገር ግን ወላጆች     /አሳዳጊዎች በተቻለ መጠን   ቀሪን ለትምህርት ቤቱ በቅድምያ    
እንዲያሳውቁ እናበረታታለን።   
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እንደየሁኔታው መቅረትን እንደ የተፈቀደ ምልክት ለማድረግ የጽሁፍ ሰነድ ሊያስፈልግ ይችላል።   “ ”       

ወደ ትምህርት ቤት ከተመለሰ በኋላ የቀረ ተማሪ እና ወላጁ        /አሳዳጊው ወደ ት  /ቤቱ ያልደወሉ ተማሪዎች ምክንያቱን    
የሚገልጽ ከወላጅ /አሳዳጊ (ወይም ሌላ ኃላፊነት ያለው ሰው    ) የቀረበትን ወይም ያረፈደበትን ምክንያት   /ዎች 
ማስታወሻ (ማስታወሻው ቀኑን እና ለዛ መቅረት የሚያስፈልጉትን ከዚህ በታች የተዘረዘሩትን ሌሎች መረጃዎች           
ማካተት አለበት ) ለጽህፈት ቤቱ አስተዳዳሪ የመስጠት ኃላፊነት አለባቸው።        

እባክዎ ልብ ይበሉ፦  ተማሪ በማይኖርበት ጊዜ ወላጅ     /አሳዳጊ ተማሪው በሌለበት በእያንዳንዱ ቀን አውቶማቲክ የስልክ       
ጥሪ ይደርሳቸዋል።  

በፈቃድ መቅረት 

ፍቃድ ያገኘ መቅረት ከወላጅ   /አሳዳጊ ፈቃድ የተደረገ እና ከዚህ በታች ባሉት ምክንያቶች በርእሰመምህሩ የተፈቀደ          
ነው፡-

 የተማሪው ህመም ወይም የጤና ሁኔታ    ; 
 በቅርብ ቤተሰብ ሞት  ;
 የሕክምና ወይም የአእምሮ ጤና ቀጠሮ     (ለምሳሌ ዶክተር፣ የጥርስ ሐኪም፣ ቴራፒ    ); 
 ሃይማኖታዊ በዓል ለማክበር  ;
 በትምህርት ቤት የዲሲፕሊን እርምጃዎች የሚመጣ መቅረት      (ለምሳሌ መታገድ )።
 ህጋዊ ግዴታ  (ለምሳሌ የፍርድ ቤት ቀጠሮ   , የማህበረሰብ አገልግሎት ); 
 በወላጅ/ተማሪ እንደተወሰነው የአእምሮ ጤና ቀን     (በዓመት 2); ወይም
 ሌላ የማይቀር የተማሪ ኃላፊነቶች   (ወላጅ/አሳዳጊ ከርእሰመምህሩ ጋር በመወያየት መቅረት የሚፈቀድ      

መሆኑን መወሰን አለባቸው  )። 

ትምህርት ቤቱ መቅረት በትምህርት ቤቱ የሚፈቀድ መሆኑን ለማረጋገጥ ከወላጅ        /አሳዳጊ ሰነዶችን ሊፈልግ ይችላል    
(ለምሳሌ፣ ከወላጅ /አሳዳጊ እና /ወይም ከጤና ጥበቃ አቅራቢ ተማሪው የቀረበትን ምክንያት የሚያሳይ የጽሁፍ         
ማስረጃ)። 

ያለፈቃድ መቅረት 

ያለፍቃድ መቅረት በፍቃድ የመቅረት መመዘኛዎችን የማያሟላ ወይም ወላጅ       /አሳዳጊ በፍቃድ ለመቅረት አስፈላጊ    
የሆኑትን የጽሁፍ ሰነዶች ሳያቀርቡ መቅረት ነው። ለምሳሌ ሁሉንም ባይሆንም የሚከተሉትን ያካትታል           :- የቤተሰብ 
እና/ወይም የተማሪ እረፍት፣ የልጅ እንክብካቤ ሁኔታዎች እና ከትምህርት ቤት ጋር ያልተያያዙ ተግባራት ። ልጅዎ               
በማንኛውምምክንያት ከትምህርት ቤት መቅረት እንዳለበት አስቀድመው ካወቁ እባክዎን የትምህርት ቤት ስራ             
እንዳያመልጠው ለመወያየት የልጆዎን ርእሰ መምህር ያነጋግሩ።      

እባክዎ ልብ ይበሉ፦  ለመቅረት ፍቃድ መኖሩን የሚወስኑት ቤተሰቦች ሳይሆኑ የትምህርት ቤቱ ርእሰ መምህር ነው።             
በተጨማሪም፣ አንድ ተማሪ በመቅረቱ ምክንያት ከፍተኛ መጠን ያለው ትምህርት ካመለጠው፣ የትምህርት ቤቱ            
ሰራተኞች መደበኛ የመገኘት እቅድን ለመወሰን ከቤተሰቦች ጋር ይሰራሉ።        

ፉረፋ (ወላጅ እና ት  /ቤቱ ሳያውቁ ከትምህርት መቅረት   )
እስከ 17 ዓመት ላሉ ተማሪዎች ትምህርት እንዲከታተሉ በክልሉ ሕግ ይጠበቅባቸዋል። በትምህርት ቤት መገኘት እና             
የፉረፋ ህግ እና ፖሊሲዎች አላማ ተማሪውን እና ቤተሰብን መደገፍ እና በትምህርት ቤት የመገኘት እንቅፋቶችን              
መቀነስ ናቸው።  

STIRVE መሰናዶ * የሁለተኛ ደረዳ ተማሪ እና ቤተሰብ መመሪያ መጽሐፍ 2022/2023 የትመህርት ዘመን                                   22



በወር ውስጥ አራት ጊዜ ያለ ፍቃድ የቀሩ ወይም በዓመት          10 ያለምክንያት የቀሩ ተማሪዎች   (እገዳዎች/መባረር 
ሳይቆጠሩ) ለDPS ፉረፋ ክስ ሊመሩ ይችላሉ። ተማሪው ያለፍቃድ ከሰላሳ        (30) ቀናት በላይ የቀረ ከሆነ ከሆነ     STRIVE
መሰናዶ ተማሪውን ለፉረፋ ክስ የመምራት ግዴታ አለበት።       

ወደ ፉረፋ ከመመራቱ በፊት የትምህርት ቤቱ ርዕሰ መምህር ለወላጅ        /አሳዳጊ ያለምክንያት መቅረትን ያሳውቃል እና     
ከወላጅ/አሳዳጊ ጋር ስለ መቅረቶቹ ለመወያየት እና የመገኘት እቅድ ለማዘጋጀት ከወላጅ         /አሳዳጊ ጋር ስብሰሳ   
ይጠይቃል። የተማሪውን ከትምህርት ቤት መቅረት በከፍተኛ ደረጃ በመቀነስ ረገድ በት          /ቤቱ የተወሰዱ እርምጃዎች   
ስኬታማ ካልሆኑ እና የፍርድ ቤት ጣልቃ ገብነት እና ትምህርት ቤቱ ተማሪው ከትምህርት ቤት መቅረትን ለመቀነስ               
እንዲረዳው ክትትል አስፈላጊ ከሆነ የፉረፋ ከስ ሊታሰብ ይችላል።        

ልጅዎ የመገኘት እቅድ ያስፈልገዋል ብለው ካመኑ ወይም ስለ ያለ ፉረፋ ሂደት ተጨማሪ መረጃ ከፈለጉ እባክዎን               
የተማሪዎን ርዕሰ መምህር ያነጋግሩ።    

ቀድሞ መልቀቅ  

ግቢውን ቀደም ብለው ለቀው መውጣት የሚፈልጉ ተማሪዎች በወላጅ       /አሳዳጊ ወይም ስልጣን ባለው ግለሰብ     
(በትምህርት ቤቱ እንደተገለጸው  ) መወሰድ አለባቸው። የተፈቀደለት ግለሰብ መታወቂያ እንዲያሳይ ይጠየቃል እና         
ተማሪው ከመለቀቁ በፊት ተማሪው የት    /ቤቱን የመገኘት መዝገብ መፈረም አለበት።    

የቤተሰብ ድንገተኛ አደጋዎች  

በአደጋ ጊዜ ወላጆች  /አሳዳጊዎች ወይም አሳዳጊዎች ዋናውን ቢሮ በስልክም ወይም በአካል ማነጋገር አለባቸው።           
ለሁሉም ተማሪዎች ደህንነት እና ትክክለኛ መረጃ አያያዝ ወላጆች ወይም አሳዳጊዎች ያለ ሰራተኛ ፈቃድ ተማሪዎችን             
ከትምህርት ቤቱ ግቢ መውሰድ ወይም በክፍል ውስጥ ተማሪዎችን ማነጋገር አይችሉም።          

አደጋ ወይም የሕክምና ድንገተኛ አደጋ    
የሕክምና ድንገተኛ አደጋ ወይም ከባድ አደጋ ተማሪው በትምህርት ቤት ወይም በትምህርት ቤት ግቢ ውጪ              
በትምህርት ቤቱ ዝግጅት ላይ ከደረሰበት ትምህርት ቤቱ የመጀመሪያ እርዳታ ይሰጣል እና የተማሪው             
ወላጅ(ዎች)/አሳዳጊ(ዎች)ን ወዲያውኑ ለማግኘት ይሞከራል። ወላጅ     (ዎች)/አሳዳጊ(ዎች) ማግኘት ካልተቻለ  
በተማሪው የጤና ቅጽ   (ወይም የአደጋ ጊዜ አድራሻ ካርድ    ) ላይ የተዘረዘረውን ሰው ወይም የቤተሰብ ሀኪምን ለማግኘት      
ይሞከራል። ሁኔታው ካስገደደ ትምህርት ቤቱ ለድንገተኛ ህክምና አገልግሎት          (911) ይደውላል። 

መድሃኒትን ለተማሪዎች መስጠት  
መድሃኒት ሊሰጥ የሚችለው በሀኪም ወይም በጥርስ ሀኪም በታዘዘው መሰረት እና ከወላጆች በጽሁፍ ግልጽ ፍቃድ              
ብቻ ነው። የመድኃኒት ፈቃድ ቅጽ በሁለቱም ወላጆች       /አሳዳጊዎች እና በሐኪም መፈረም አለበት። መድሀኒት       
ከዋናው መድሀኒት ቤት እቃ ጋር እና የልጁ ስም፣ የመድሀኒቱ ስም፣ የሚወሰደው መጠን፣ የሰአት            /የቀን ብዛት፣ ዘዴው   
እና መድሃኒቱ የሚቋረጥበትን ቀን የሚገልጽ መለያ      (የሚመለከተው ከሆነ ) ጋር ለትምህርት ቤቱ መሰጠት አለበት።      
ከትምህርት ቤት ሰዓታት ውጪ ለሚደረጉ ዝግጅቶች ለመድሃኒት አሰጣት ተጨማሪ ሰነዶች ሊያስፈልግ ይችላል።            

የትምህርት ቤት መዘጋት  /መዘግየቶች/ቀደም ብሎ መለቀቅ  
በአስቸጋሪ የአየር ሁኔታ ጊዜ፣    STRIVE መሰናዶ የዴንቨር የሕዝብ ትምህርት ቤቶች ትምህርትን ለመዝጋት ወይም        
የት/ቤት መጀመርን ለማዘግየት የወሰኑትን ውሳኔ ይከተላል። ለዴንቨር የሕዝብ ትምህርት ቤቶች የትምህርት ቤት             
መዘጋት እና መዘግየቶች በሁሉም የሜትሮ ዴንቨር ሬዲዮ እና ቴሌቪዥን ጣቢያዎች ይታወቃሉ እና በድረገጻቸው             
www.dpsk12.org ላይ ይለጠፋሉ ። ሲቻል    STRIVE መሰናዶ ይህን መረጃ    5፡30 a.m ባልበለጠ ጊዜ ውስጥ በተለያዩ    
ቻናሎች ማለትም በአውቶማቲክ ጥሪ እና አጭር የጽሁፍ መልእክት እንዲሁም በድረ         -ገጻችን www.striveprep.org 
እና ትምህርት ቤት በሚለጠፉ እና ልዩ የማህበራዊ ሚዲያ ገጾች ማስታወቂያዎች ለማድረስ ይሞክራል። ይህንን              
መረጃ ማግኘት የወላጆች  /አሳዳጊዎች እና ተማሪዎች ሃላፊነት ነው።    
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አልፎ አልፎ የትምህርት ቤቱ መገልገያዎች ሁኔታዎች ወይም ሌሎች ቀድሞ ለመከላከል የማይቻሉ ውጫዊ             
ተለዋዋጮች ሁኔታዎች ድንገተኛ ቀደም ብሎ መለቀቅ ወይም ትምህርት ቤት መዘጋት ሊያስከትሉ ይችላሉ።             
የ STRIVE መሰናዶ ስለነዚህ ሁኔታዎች ስለመለቀቅ ወይም የጊዜ ሰሌዳው ላይ የተደረጉ ለውጦችን በተመለከተ            
ለወላጆች/አሳዳጊዎች ማንኛውንም ተዛማጅ መመሪያዎችን በ    STRIVE መሰናዶ ድህረ ገጽ እና የ    STRIVE መሰናዶ 
ኦፊሴላዊ የማህበራዊ ሚዲያ ገጾች ላይ ማስታወቂያዎችን በተቀዳ ስልክ መልእክት ወይም የጽሑፍ መልእክት            
ያሳውቃል።

የመስክ ጉዞዎች፣ ሽርሽሮች እና    የክፍል ውጪ ትምህርት 
የመስክ ጉዞዎች፣ ሽርሽሮች እና የውጪ የትምህርት በ       STRIVE መሰናዶ ውስጥ የትምህርት አካል ናቸው እና       
ተማሪዎችን በክፍል ውስጥ ለማይገኙ ብዙ የትምህርት እድሎች በር ይከፍታል። ወላጆች እና አሳዳጊዎች             
በማንኛውም የመስክ ጉዞ ወይም ከቤት ውጭ የትምህርት እድል መሳተፍ ልጃቸውን ለአደጋ፣ለጉዳት፣ለኪሳራ ወይም            
ለጉዳት እንደሚያጋልጥ ይገነዘባሉ እና    STRIVE መሰናዶ ለእንደዚህ አይነት አደጋዎች ተጠያቂነት እንደሌለው      
ይገነዘባሉ። የመስክ ጉዞ ፍቃድ ወረቀቶች ከእያንዳንዱ የመስክ ጉዞ በፊት ወደ ቤት ይላካሉ እና ተማሪው                
የተፈረመበት የፍቃድ ወረቀት ካልመለሰ በስተቀር በመስክ ጉዞ ላይ መሳተፍ አይችልም። ስለ አጠቃላይ የመስክ ጉዞ               
ፖሊሲዎች ጥያቄዎች ያላቸው ወላጆች   /አሳዳጊዎች ከትምህርት ቤቱ ርእሰ መምህር ጋር መነጋገር አለባቸው፣ስለአንድ        
የተወሰነ የመስክ ጉዞ ጥያቄዎች ወደ ልዩ የመስክ ጉዞ ለሚመራው መምህር         /ሰራተኛ መቅረብ አለባቸው።   

የምግብ አገልግሎት 

STRIVE  መሰናዶ ለተማሪዎቹ የቁርስና የምሳ አገልግሎት ይሰጣል። ትምህርት ቤቱ ለሁሉም ተማሪዎች ነፃ ቁርስ እና             
ነፃ ወይም ቅናሽ ዋጋ ያላቸውን ምሳ ለብቁ ተማሪዎች በሚያቀርበው በብሔራዊ ትምህርት ቤት ምሳ ፕሮግራም              
ውስጥ ይሳተፋል። በፕሮግራሙውስጥ ለመሳተፍ ማመልከቻዎች በምዝገባ ወቅት፣ በኦረንቴሽን እና በዋናው ቢሮ             
ያገኛሉ። በብሔራዊ የትምህርት ቤት ምሳ ፕሮግራም በሚወሰነው መሰረት ቤተሰቦች ለምሳ ወጪዎች የገንዘብ             
ሃላፊነት አለባቸው። ለነጻ ወይም ለቅናሽ የምሳ ፕሮግራም ብቁ ያልሆኑ ተማሪዎች እና የምሳ ገንዘብ ወይም ምሳ ወደ                
ትምህርት ቤት ያላመጡ ተማሪዎች በትምህርት ቤቱ አስተዳዳሪዎች ምሳ ሊሰጣቸው ይችላል። ማነኛቸውም            
የተከፈሉ ክፍያዎች ወዲያውኑ በዋናው መሥሪያ ቤት ከቢሮ ሥራ አስኪያጅዎ ጋር መከፈል አለባቸው። የተማሪ             
ሂሳቦች ያለ ቅጣት ኔጌቲቭ ሊሆኑ ይችላሉ፤ ነገር ግን ቤተሰቦች በተቻለ ፍጥነት           STRIVE መሰናዶ መልሶ የመክፈል   
ሃላፊነት አለባቸው።  

የተማሪ አለርጂዎች 
ወላጆች/አሳዳጊዎች ልጃቸው የአለርጂ ወይም የአመጋገብ ገደብ ካለበት ለትምህርት ቤቱ ነርስ እና ርእሰመምህር            
የማሳወቅ ሃላፊነት አለባቸው።   አንዴ ከታወቀ ትምህርት ቤቱ የልጅዎን ፍላጎቶች ለማሟላት እና ደህንነታቸውን         
ለማረጋገጥ ከእርስዎ ጋር ይሰራል። የሕክምና ሰነዶች አስፈላጊ ሊሆኑ ይችላሉ በተጨማሪም ቤተሰቦች ለልጃቸው             
የሚያስፈልገውን ማንኛውንም አስፈላጊ የአደጋ ጊዜ መድሃኒት የማቅረብ ሃላፊነት አለባቸው         (ማለትም የኢፒፔን  
/EpiPen/)። የትምህርት ቤቱ ነርስ፣ ርዕሰ መምህር እና ወላጆች        /አሳዳጊዎች ለአለርጂ ድንገተኛ አደጋ እቅድ     
ለማውጣት አብረው ይሰራሉ።    (ማለትም የሚመለከተው ከሆነ እና ከህክምና ቅጹ ጋር የገባ ከሆነ የኢፒፔን         /EpiPen/ 
አስተዳደር)። በልጅዎ የአለርጂ ወይም የመድሃኒት ፍላጎቶች ላይ ለውጦች ካሉ ወላጆች          /አሳዳጊዎች ትምህርት ቤቱን   
የማሳወቅ ሃላፊነት አለባቸው።   

የተማሪ ቴክኖሎጂ ክፍያ  

ኮምፒውተሮች ለተማሪዎች መኖራቸውን ለማረጋገጥ    STRIVE መሰናዶ ከሁሉም መካከለኛ እና ሁለተኛ ደረጃ      
ተማሪዎች $25 አመታዊ ክፍያ ይሰበስባል፣በቤተሰብ ከፍተኛው የቤተሰብ መዋጮ      $50 ነው። ይህ ክፍያ በትምህርት     
አመት የአንድ ጊዜ ጥገናን ያጠቃልላል። ከአንድ ጥገና በኋላ ቤተሰቡ ለሚቀጥሉት የጥገና ወጪዎች ሁሉ ሃላፊነት               
አለበት። የቴክኖሎጂ ክፍያዎች የሚከፈሉት በትምህርት አመቱ መጀመሪያ ላይ በምዝገባ ቀን ነው። በጥሬ ገንዘብ፣              
በቼክ ወይም በክሬዲት ካርድ ሊከፈሉ ይችላሉ። በምዝገባ ቀን ለቴክኖሎጂ ክፍያ መክፈል ካልቻሉ ወይም ተጨማሪ                
ጥያቄዎች ካሉዎት፣ እባክዎን የልጅዎን ትምህርት ቤት ዋና ቢሮ ያነጋግሩ። ጠንካራ የትምህርት አካባቢ ጥቅሞችን              
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ለልጅዎ ለማቅረብ የልጅዎን የቴክኖሎጂ ክፍያ ለመክፈል ድጋፍዎን እንጠይቃለን።        

የቴክኖሎጂ እና ማህበራዊሚዲያ አጠቃቀም    
ሁሉም የ  STRIVE መሰናዶ ተማሪዎች ከተመዘገቡ በኋላ    የቴክኖሎጂ ፍቃድ እና   የአጠቃቀም ስምምነት ይሰጣቸዋል።   
ተማሪዎች እና ወላጆች  /አሳዳጊዎች ስምምነቱን ካልፈረሙ በስተቀር የ    STRIVE መሰናዶ ቴክኖሎጂን ወይም   
የኢንተርኔት አገልግሎቶችን መጠቀም አይፈቀድም። ሁሉም የ      STRIVE መሰናዶ ህጎች እና የምግባር ፖሊሲዎች     
በት/ቤት የተሰጡ መሳሪያዎችን እና በይነመረብን አጠቃቀም ላይ ተፈጻሚ ይሆናሉ፣ በዚህ ብቻ ሳይወሰን ጉልበተኝነት፣            
መድልዎ እና ትንኮሳ እና የስነምግባር መመሪያዎች። ተማሪዎች እና ቤተሰቦች የተማሪው የ            STRIVE መሰናዶ 
መሳሪያዎች ወይም የኢንተርኔት አጠቃቀም ክትትል ሊደረግበት እንደሚችል እና በእንደዚህ አይነት አጠቃቀም           
በሚተላለፉ ግንኙነቶች ላይ የግላዊነት ጥበቃ እንደሌለ ይገነዘባሉ። ይህ የስምምነቱ እና የፖሊሲውማጠቃለያ ነው፣              
እና ወላጆች /አሳዳጊዎች እና ተማሪዎች ሙሉ ቅጂ ከዋናው ቢሮ ማግኘት ወይም የመመዝገቢያ ቁሳቁሶቻቸው ውስጥ            
መመልከት ይችላሉ።  

STRIVE መሰናዶ ‐ አትሌቲክስ 
የስፖርት አትሌቲክስ ተሳትፎ ክፍያ   
ጠንካራ የግቢ ቡድኖችን መገንባቱን ለመቀጠል እያንዳንዱ ቡድን በስም ዝርዝር ውስጥ ለተቀመጡ ተማሪዎች ብቻ             
የተሳትፎ ክፍያ ይገመግማል። የሁለተኛ ደረጃ ተማሪዎች በስፖርት        40 ዶላር ይከፍላሉ።   (የመጨረሻ $ 80 
ለእያንዳንዱ ተማሪ በዓመት ለስፖርት ተሳትፎ ክፍያ     ) ይህ ክፍያ ለባለስልጣኖች፣ ለመሳሪያዎች፣ ማልያዎች፣     
መጓጓዣዎች እና ሌሎች ቡድንን ለማስኬድ አስፈላጊ የሆኑትን እቃዎች ለመክፈል ይረዳል። በፉክክር ለመጫወት             
ብቁነትን ለማግኘት የልጅዎ አሰልጣኝ መቅረብ ያለባቸውን አስፈላጊ ቅጾች እና ክፍያን በተመለከተ ወደ ቤት መረጃ              
ይልካል። ቤተሰቦች በጥሬ ገንዘብ፣ በቼክ ወይም በክሬዲት ካርድ መክፈል ይችላሉ። የአትሌቲክስ ተሳትፎ ክፍያውን               
በሚከፈልበት ጊዜ መክፈል ካልቻሉ እቅድ ለማውጣት እባክዎ የግቢውንን የአትሌቲክስ ዳይሬክተር ያነጋግሩ።           

የአትሌቲክስ ብቁነት 

 የ STRIVE መሰናዶ ሁለተኛ ደረጃ ት   /ቤቶች ለብቁነት የኮሎራዶ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት እንቅስቃሴ        
ማህበር (Colorado High School Activity Association ) መመሪያዎችን ይከተላሉ። እያንዳንዱ    
ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ከሌሎች አጋር ፕሮግራሞች ጋር በመቀናጀት መመሪያውን መሰረት በማድረግ            
ለትምህርት ቤቱ ለዪ የተነደፈ የብቁነት እቅድ አለው። የብቁነት ዕቅዱ ከእያንዳንዱ የውድድር ዓመት በፊት               
በግቢው የአትሌቲክስ ዳይሬክተር፣ አሰልጣኞች እና የአስተዳደር ቡድን ለወላጆች       /አሳዳጊዎች እና ተማሪዎች   
ይነገራቸዋል። 

 የብቃት ዝርዝር መግለጫ በየሳምንቱ በአስተዳደር ቡድን ይዘጋጃል።      

የአካል ምርመራዎች  
ሁሉም ተማሪዎች በማንኛውም የአትሌቲክስ ውድድር ከመሳተፋቸው በፊት ፍቃድ ባለው ሀኪምመደበኛ የአካል            
ምርመራ ሊደረግላቸው እና የአትሌቲክስ እንቅስቃሴዎች፣ ልምምዶች እና ውድድሮች ላይ ከመሳተፋቸው በፊት ፍቃድ           
ማግኘት አለባቸው። ተማሪዎች ለአንድ ሙሉ የትምህርት አመት ትክክለኛ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ እንዲኖራቸው            
ቤተሰቦች በበጋ ወቅት የአካል ብቃት እንቅስቃሴያቸውን እንዲያዘጋጁ ይመከራል።         STRIVE መሰናዶ ማንኛውም  
ተማሪ የአካል ምርመራ ማረጋገጫ በድጋሚ እንዲያቀርብ የመጠየቅ መብቱ የተጠበቀ ነው።          

መማሪያ መጻሕፍት 
ተማሪዎች የትምህርት ቤት የመማሪያ መጽሃፍት እና የክፍል ውስጥ ልብ ወለዶች ሊሰጣቸው ይችላል፤ ተማሪዎችም             
እነዚህን መጽሃፎች ዓመቱንሙሉ በጥሩ ሁኔታ መያዝ አለባቸው። የተበላሹ ወይም የጠፉ መጽሐፍት የወላጅ             /አሳዳጊ 
ኃላፊነት ይሆናሉ እና ክፍያ ሊያስከትሉ ይችላሉ።      
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የተማሪ ስልክ አጠቃቀም  /ሞባይል ስልኮች 
ሲያስፈልግ እና ድንገተኛ ሁኔታ ሲያጋጥም ተማሪዎች ወላጆቻቸውን      /አሳዳጊቸውን ለማግኘት የትምህርት ቤቱን ስልክ    
መጠቀም ይችላሉ። አንድ ተማሪ ወላጅ     /አሳዳጊን ማነጋገር ከፈለገ ተማሪው የትምህርት ቤቱን ስልክ ለመጠቀም        
ከሰራተኞች ፈቃድ መጠየቅ ይጠበቅበታል።    

ሞባይል ስልኮች መማርን የሚረብሹ ናቸው እና ተማሪዎች በትምህርት ቀን ሞባይል ስልኮችን መጠቀም አይችሉም።              
በትምህርት ቀን ሞባይል ስልኮች ሊጮሁ ወይም ሊታዩ አይገባም። ሞባይል ስልክ ከጠራ ወይም ከታየ፣ አንድ ሰራተኛ                
ስልኩን ወስዶ ለወላጅ ወይም ለአሳዳጊ ብቻ ይመልሰዋል።      

ተማሪዎች ለሞባይል ስልኮቻቸው ደህንነት በግል እና በብቸኝነት ሀላፊነት አለባቸው። የ            STRIVE መሰናዶ ሰራተኞች  
ለሞባይል ስልክ ስርቆት፣ መጥፋት ወይም መበላሸት ምንም አይነት ሃላፊነት አይወስዱም እንዲሁም ሰራተኞች            
ከሞባይል ስልኮች ጋር የተያያዙ ጉዳዮችን አይመረምሩም።      

የግል ንብረት 

ወደ ትምህርት ቤት የሚገቡት ንብረቶች በሙሉ በባለቤቱ ኃላፊነት ነው የሚመጡት።            STRIVE መሰናዶ የተማሪዎች 
ለሆነው ማንኛውም ንብረት ኃላፊነቱን አይወስድም። የሚረብሹ ወይም ተገቢ ያልሆኑ ነገሮች ከተማሪ ይወሰዳሉ እና             
በቀኑ መጨረሻ ይመለሳሉ ብዙ ጊዜ ወላጅ     /አሳዳጊ እቃውን ለመውሰድ   (የሞባይል ስልኮችን እና ያልተፈቀደ    
የኤሌክትሮኒክስ ዕቃዎችን ጨምሮ  ) እንዲመጡ ይጠይቃሉ። ተደጋጋሚ ጥሰቶች የወላጅ     /አሳዳጊ ስብሰባ ያስከትላሉ።    
ተማሪዎች ከፍተኛ መጠን ያለው ገንዘብ ወደ ትምህርት ቤት ማምጣት የለባቸውም።          

አስተማሪ በግልጽ ተማሪዎች አውጥተው ሊጠቀሙባቸው እንደሚችሉ እስካልፈቀዱ ድረስ ኤርፖድስን        (Airpods) 
ጨምሮ የጆሮ ማዳመጫዎች በትምህርት ቀን ሁል ጊዜ ርቀው መቀመጥ አለባቸው።          
 
የጠፉ እና የተገኙ  
የትምህርት ቤቱ የጠፉ እና የተገኙ ንብረቶች የሚገኙት በዋናው ቢሮ ውስጥ ነው። በአንድ ወር ውስጥ ያልተጠየቁ                
እቃዎች ለበጎ አድራጎት ድርጅቶች ይሰጣሉ።    
 
የት/ቤት ግብዓቶች 
ተገቢ የሆኑ ቁሳቁሶችን ወደ ትምህርት ቤት ይዞ መምጣት የተማሪዎች ኃላፊነት ነው። ተማሪዎች ወይም ወላጆች              
ልጃቸው ተገቢው የትምህርት ቤት ቁሳቁስ እንዲኖረው እርዳታ ከፈለጉ፣ ተማሪው ወይም ወላጆች          /አሳዳጊዎች 
ከተማሪው አማካሪ፣ የትምህርት ቤት አማካሪ ወይም ርእሰ መምህር ጋር መነጋገር አለባቸው።          
 
የተማሪዎች ክትባት 
በዴንቨር የህዝብ ትምህርት ቤቶች ፖሊሲ መሰረት ተማሪው ከጤና፣ ከሀይማኖት፣ ከግላዊ ወይም ከሌሎች ሕጋዊ             
ምክንያቶች ካልተፈቀደ በስተቀር የበሽታ መከላከያ ክትባቶችን ያለተከተበ ተማሪ በዚህ ዲስትሪክት ውስጥ            
በማንኛውም ትምህርት ቤት ትምህርት እንዲከታተል አይፈቀድለትም።      

የተማሪ ሚዲያ ፈቃድ እና    መረጃን የመልቀቅ ሂደት  

STRIVE መሰናዶ የተማሪዎቻችንን እና የሰራተኞቻችንን ስኬቶችን ማክበር፣ ማጉላት፣ እና የ        STRIVE መሰናዶ 
እንቅስቃሴዎችን ለህብረተሰባችን ማስተዋወቅ ይወዳል። ለምሳሌ ስለተማሪዎች ወይም ስለተማሪዎቹ ስራ          
በመምህራን ማሰልጠኛ እና  /ወይም ስለትምህርት ቤቶቻችን የህዝብ ግንዛቤን የሚጨምሩ በጋዜጣዎች፣ በራዲዮ፣ ቲቪ፣        
በድር፣ በማሳያ፣ በብሮሹሮች፣ እና በሌሎች የመገናኛ ብዙሃን አይነቶች ላይ ሊገለጽ ይችላል። በምዝገባ ወቅት              
ወላጆች/አሳዳጊዎች የሚዲያ ስምምነት እና የመልቀቂያ ቅጽ ይቀርብላቸዋል። ማንኛውም ጥያቄ ካሎዎት እባክዎን            
የትምህርት ቤቱን ርእሰመምህር ያነጋግሩ።     
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የታተሙ ሰነዶች ስርጭት  

በት / ቤቱ እና ለትምህርት ቤቱ የሚዘጋጁ ህትመቶች በርእሰመምህሩ ፣ አማካሪው ወይም በአስተማሪው ፈቃድ            
ለሰፊውማህበረሰብ ሊለጠፉ ወይም ሊከፋፈሉ ይችላሉ። እንደዚህም የት        /ቤት ፖስተሮችን፣ ብሮሹሮችን፣   
ግድግዳዎችን ወዘተ ሊያካትቱ ይችላሉ። ሁሉም የትምህርት ቤት ህትመቶች በአስተማሪ፣ በስፖንሰር እና በርዕሰ            
መምህር ቁጥጥር ስር ናቸው።   

አንድ ተማሪ ከርእሰ መምህሩ የተለየ ቅድመ ፍቃድ ካላገኘ በስተቀር የተፃፉ እቃዎች፣ ፎቶግራፎች፣ ስዕሎች፣             
አቤቱታዎች፣ ፊልሞች፣ ቴፖች፣ ፖስተሮች ወይም ሌሎች የእይታ ወይም የድምጽ ቁሳቁሶች በት          /ቤት ወይም በግቢው  
ውስጥ ሊለጠፉ፣ ሊሸጡ፣ ሊሰራጩ ወይም ሊበተኑ አይችሉም። ከዚህ ፍቃድ ውጭ የሚታዩ ቁሳቁሶች ይወገዳሉ።             

ንግድ
ተማሪዎች ያለ ርእሰመምህሩ ፈቃድ ምንም ነገር በትምህርት ቤቱ ቅጥር ግቢ ውስጥ መሸጥ አይችሉም። ያለ              
ርእሰመምህሩ ቅድምያ ፈቃድ ለራሳቸው ዓላማ ወይም ከትምህርት ቤት ውጪ ለሆነ ድርጅት ገንዘብ ወይም ቁሳቁስ              
መሰብሰብ አይችሉም። 

የቅጂ መብት ያለው ቁሳቁስ እና     የአዕምሯዊ ንብረት 

ተማሪዎች በቅጂ መብት ህግ እና በአእምሯዊ ንብረት ህጎች የተቀመጡትን ማክበር አለባቸው።            STRIVE መሰናዶ 
በማንኛውም መልኩ ህገወጥ ማባዛትን ይከለክላል። የቅጂ መብት ቁሳቁሶች፣ የታተሙም ሆኑ ያልታተሙ፣ በመስመር            
ላይ የታተሙ፣ ወይም በሶፍትዌር፣ በሙዚቃ፣ በዲጂታል ሚዲያ ወይም ትርኢት መልኩ የታተሙ በህግ ካልተፈቀደ             
ወይም ከቅጂመብት ባለቤቱ አግባብ ያለው የጽሁፍ ፍቃድ እስካልተገኘ ድረስ ሊባዙ ወይም ሊሰሩ አይችሉም።              
ተማሪዎች እና ወላጆች  /አሳዳጊዎች በት /ቤት ስራቸውውስጥ እንደዚህ አይነት ቁሳቁሶችን ስለመጠቀም ጥያቄዎች        
ካሉ የት /ቤታቸውን ርዕሰ መምህር ለመጠየቅ ቃል ገብተዋል።      

ተማሪዎች በትምህርታቸው ላይ ወይም    STRIVE መሰናዶ ምዝገባቸው ጊዜ ወይም የ    STRIVE መሰናዶን ሀብቶች  
በከፍተኛ ሁኔታ በመጠቀም   ( መሳሪያዎች፣ አቅርቦቶች፣ መገልገያዎች ወይምሚስጥራዊ፣ የንግድ ሚስጥሮችን       
ጨምሮ) የሚፈጥሩት ፈጠራ በ በቅጂ መብት፣ በፓተንት ወይም በሌላ የአይምሮአዊ ንብረት በልክ ያሉ መብቶች፣             
የባለቤትነት ስሞች ወይም ፍላጎቶች ባለቤትነት የተማሪው እና የ         STRIVE መሰናዶ መሰናዶ የጋራ ንብረት ናቸው።      
ተማሪዎች እና ወላጆቻቸው  /አሳዳጊዎቻቸው ለ STRIVE መሰናዶ የጋራ ባለቤትነትን እና የእንደዚህ አይነት      
የባለቤትነት መብቶችን እና ጥቅሞችን ያስተላልፋሉ።      STRIVE መሰናዶ የተማሪ ቁሳቁሶችን ለውጭ ድርጅቶች     
ሊፈቅድ ወይም በተማሪ የተፈጠሩ ቁሳቁሶችን፣ ህትመቶች፣ ለገንዘብ ማሰባሰብያ ወይም በሌሎች ምክንያቶች           
ሊጠቀም ይችላል። በተቻለ መጠን     STRIVE መሰናዶ ማንኛውንም ህትመት ወይም የተማሪ ስራዎችን ከመጠቀሙ       
በፊት ለወላጆች /አሳዳጊዎች እና ተማሪዎችን ያሳውቃል።    

መደበኛ ያልሆነ እና መደበኛ የቅሬታ አፈታት      

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 በሚፈጠርበት ጊዜ          STRIVE መሰናዶ ቅሬታ  
አቅራቢው በመጀመሪያ ችግሩን ከሚመለከታቸው ሰራተኞች ጋር በቀጥታ እንዲፈታ ያበረታታል። ቅሬታ አቅራቢው           
የተሳተፈው ሰራተኛ ባቀረበው የመፍትሄ ሃሳብ ካልተደሰተ መፍትሔው በሁኔታዎች ውጤታማ ካልሆነ ወይም ቅሬታ            
አቅራቢው ትምህርት ቤቱ ተፈፃሚነት ያላቸውን ህጎችን ወይም ደንቦችን ጥሷል ብሎ ካመነ ቅሬታ አቅራቢው             
ከትምህርት ቤቱ ርእሰ መምህር ጋር እንዲገናኝ መጠየቅ አለበት። ጉዳዩ በጊዜው ከትምህርት ቤቱ ርእሰ መምህር ጋር                
ካልተፈታ (ቅሬታውን ካቀረበ ከ   5 የትምህርት ቀናት ባልበለጠ ጊዜ ውስጥ    ) ቅሬታ አቅራቢው የትምህርት ቤቱን    
ማኔጂንግ ዳይሬክተር በማነጋገር መፍትሄ እንዲሰጠው መጠየቅ ወይም መደበኛ ቅሬታ ማቅረብ ይችላል። የትምህርት             
ቤቱን ማኔጂንግ ዳይሬክተር አድራሻ መረጃ ከትምህርት ቤቱ ወይም        managingdirectors@striveprep.org  
ኢሜል በመላክ  ማግኘት ይቻላል ።    
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ቅሬታው በዚህ ሂደት ቅሬታ አቅራቢውን በሚያረካ መልኩ ካልተፈታ የጽሁፍ ጥያቄ ወደ           info@striveprep.org 
በማቅረብ የ STRIVE መሰናዶ (ወይም ተወካይ ) ዋና ስራ አስፈፃሚ እንዲገመገም ማደረግ ይቻላል ። ይህ ቅሬታ          
በ CEO ካልተፈታ፣ ቅሬታ አቅራቢው ቅሬታውን በቦርድ እንዲታይ መደበኛ ጥያቄ ማቅረብ ይችላል።           

የማግለል እና ትንኮሳ ክልከላ   

በ STRIVE መሰናዶ መሰናዶ ውስጥ ያሉ ሁሉም ተማሪዎች እና ሰራተኞች ደህንነት እና መከበር የመሰማት መብት             
አላቸው። የፌዴራል የሲቪል መብት ሕጎች      (ርዕስ VI፣ ርዕስ  IX፣ የአካል ጉዳተኞች አሜሪካውያን ሕግ፣ ክፍል      504 እና 
የዕድሜ መድልዎ ሕግ  )፣ የክልል ሕግ እና የ    STRIVE መሰናዶ ፖሊሲዎች ጋር በተመሳሳለ መልኩ      STRIVE መሰናዶ 
በቀለም፣ በጎሣ፣ በጾታ፣ በወሲባዊ ዝንባሌ፣ የፆታ ማንነት ወይም አገላለጽ፣ የጾታ ለውጥ ሁኔታ፣ ሃይማኖት፣ ብሔር፣              
የዘር ሐረግ፣ ዕድሜ፣ የጋብቻ ሁኔታ፣ የውትድርና ሁኔታ፣ አካል ጉዳተኝነት፣ ወይም በአካባቢ፣ በክልል ወይም በፌዴራል              
ሕግ የተጠበቁ ማናቸውም ሁኔታዎች በትምህርት ፕሮግራሙ፣ እንቅስቃሴዎቹ ወይ ቅጥር ምዝገባ ወቅት፣ መገኘት             
ወይም መስተንግዶ ጊዜ አድሎ አያረግም።     ትንኮሳ የተከለከለ መድልዎ አይነት ነው።       STRIVE መሰናዶ በማንኛውም  
ግለሰብ ላይ በቅን ልቦና ቅሬታ በማቅረቡ ወይም በቅን ልቦና መድልዎ ወይም ትንኮሳ ምርመራ ላይ በመሳተፉ የበቀል                
እርምጃ መወሰድን ይከለክላል። ጾታዊ ትንኮሳን ጨምሮ ሁሉም አይነት አድልዎ እና ትንኮሳዎች አይታገስም።             

መድልዎ እና ትንኮሳ በት   /ቤቶች፣ በትምህርት ቤት ግቢዎች፣ በ    STRIVE መሰናዶ ቢሮ ቦታዎች፣ ወይም ሌሎች     
ከ STRIVE መሰናዶ ጋር ግንኙነት ባላቸው ቦታዎች ቦታ የላቸውም። በሰራተኞች፣ ተማሪዎች እና የማህበረሰቡ አባላት            
የሚደርስ መድልዎ እና ትንኮሳ ተቀባይነት የለውም።     

ተማሪ፣ ወላጅ /አሳዳጊ፣ የማህበረሰቡ አባል ወይም ተቀጣሪ ከሆናችሁ ስለ ትንኮሳ ወይም አድልዎ፣ ርዕስ           IX ን ጨምሮ  

ጥቆማማቅረብ ከፈልጉ እባኮትን የትምህርት ቤቱን መሪ        (ወይም የ  STRIVE መሰናዶ ማእከላዊ ቢሮ  ) ወይም 

የ STRIVE መሰናዶ ርዕስ  IX አስተባባሪ ያነጋግሩ ወይም ጥቆማ ለማድረግ      

reportdiscrimination@striveprep.org ያግኙ። የ   STRIVE መሰናዶ ሰራተኞችን ብቻ ሊሚመለከቱ ክስተቶች፣     

hrsupport@striveprep.org ኢሜል በመላክ የሰው ሃብት ድጋፍን ማግኘት ይችላሉ ።        

STRIVE መሰናዶ ሁሉንም ስጋቶች እና የትንኮሳ ሪፖርቶችን ወዲያውኑ ይመረምራል። ስለ         STRIVE መሰናዶ ፀረ  
ትንኮሳ እና ፀረ አድልዎ ፖሊሲዎች እና ስለ አፈታታቸው ሂደት የበለጠ ለማወቅ እባክዎን            

www.striveprep.org/source ን ይጎብኙ ። የ    STRIVE መሰናዶ ፀረ ትንኮሳ እና ፀረ አድልዎ ፖሊሲዎች እና        
የአፈታት ሂደቶችሙሉ ቅጂዎች በእያንዳንዱ ካምፓስ እና ማዕከላዊ ቢሮ ይገኛሉ።          

ርዕስ IX፦
የ STRIVE መሰናዶ ርዕስ  IX አስተባባሪ በ  reportdiscrimination@striveprep.org በስልክ   720.772.4300 
ማግኘት ወይም በፖስታ አድራሻ በ     STRIVE መሰናዶ- ሴንትራል ኦፊስ  2480 W. 26th Ave., Suite B-360 
Denver, CO 80211 መላክ ይችላሉ።  በእያንዳንዱ ካምፓስ ውስጥ ያለው ርዕሰ መምህር የርዕስ         IX አገናኝ ነው።   
ሪፖርቶች በቀጥታ አገናኙ 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 ስር ያሉ መብቶች ማሳወቅያ    

የቤተሰብ ትምህርት መብቶች እና ግላዊነት ህግ      (Family Educational Rights and Privacy Act) (FERPA) 
የልጆቻቸውን የትምህርት መዛግብት በተመለከተ ለወላጆች    /አሳዳጊዎች (እና ብቁ ተማሪዎች  ) የተወሰኑ ጥበቃዎችን  
የሚሰጥ የፌዴራል የግላዊነት ህግ ነው። የልጅዎን ግላዊነት ለመጠበቅ ትምህርት ቤቶች የልጅዎን የግል መለያ መረጃ              
ከእርስዎ ውጪ ለሌሎች ከማጋራቱ በፊት የጽሁፍ ፍቃድ እንዲጠይቁ ሕግ በአጠቃላይ ያስገድዳል።            እንደ 
ወላጅ/አሳዳጊ (ወይም ብቁ ተማሪ  ) የልጅዎን የትምህርት መዛግብት በተመለከተ የተወሰኑ መብቶች አሎት ።           

ስለ FERPA፣ ትምህርታዊ መዝገቦች፣ በ   FERPA መሠረት የወላጅ /አሳዳጊ መብቶች ፣ ስለ የማውጫመረጃ፣      STRIVE 
መሰናዶ የማውጫመረጃን ምን እንዳዘጋጀ እና ከማውጫመረጃ የመውጣት መብቶችን እንዴት መጠቀም            
እንደሚችሉ ለማወቅ እባክዎን   www.striveprep.org/ ይጎብኙ። ወላጆች /አሳዳጊዎችም በምዝገባ ወቅት የ   FERPA
መረጃ ይሰጣቸዋል።  
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የ 2022-23 ትምህርት ዓመት የት  /ቤት-ቤተሰብ ቃልኪዳኖች 

ለወላጆች እና አሳዳጊዎች፡  -
● የ STRIVE መሰናዶን ጥብቅ የትምህርት ፕሮግራም እና ከፍተኛ የስነምግባር ደረጃዎች ለመደገፍ ቃል ገባለሁ።          
● በምክንያት ካልሆነ በስተቀር ልጄ በትምህርት ሰዓቱ ዩኒፎርም ለብሶ በየቀኑ እንደሚገኝ ለማረጋገጥ ቃል            

እገባለሁ፣ ፍቃድ አግኝቶ ካልቀረ በቀል ልጄ በሚቀርበት ወይም በሚዘገይበት በእያንዳንዱ ቀን ከ           9 am በፊት 
ወደ ትምህርት ቤት እደውላለሁ።   

● የልጄን የትምህርት ቤት ስራ፣ የቤት ስራ እና ውጤት በመደበኛነት ለመከታተል ቃል እገባለሁ። ሁል ጊዜ               
ጠንክሮ እንዲሰራ /እንድትሰራ እና የተቻለውን ምርጡን ስራ እንዲሰራ አበረታታለሁ።       

● ለልጄ የቤት ስራውን በሚሰራበት አከባቢ ንፁህ ጠረጴዛ እና አስፈላጊ የሆኑ ቁሳቁሶች በአካባቢው ለማቅረብ              
ቃል እገባለሁ። 

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

ለተማሪዎች፡-
● ትምህርት ቤት በየቀኑ በጊዜ በዩኒፎርም     (በሌላ መልኩ ካልተመራ  ) ለመከታተል ቃል እገባለሁ።  
● የ STRIVE መሰናዶ እሴቶችን ተረድቻለሁ እና እነሱን ለመከተል ሁል ጊዜ የተቻለኝን ለማድረግ ቃል           

እገባለሁ።
● እያንዳንዱን ተግባር ለማክበር እና ትኩረት ለመስጠት ቃል እገባለሁ።       
● በየምሽቱ የቤት ስራዬን ለመስራት፣ በንጽህና ወደ ትምህርት ቤት ለማምጣት እና በተገቢው ጊዜ ለማስረከብ             

ቃል እገባለሁ። 
● በትምህርት ቤት ስላለኝ እድገት፣ ስለ ውጤቴ፣ ስለአሳይመንቶቼ እና ስለ ባህሪዬ ከወላጆቼ ወይም አሳዳጊዎቼ            

ጋር በመደበኛነት እና በታማኝነት ለመነጋገ ቃል እገባለሁ።      

በተጨማሪም አስተማሪ እና ሰራተኞች የሚከተሉትን ቃል ኪዳኖች ለተማሪዎች እና ቤተሰቦች ይገባሉ፡          -
● ሁሉንምሙያዊ ተግባሮቼን በብቃት ለመወጣት እና መገኘት ባለብኝ ቦታ ለመገኘት ቃል እገባለሁ።            
● ለማስተምረው እያንዳንዱ ክፍል ሙሉ በሙሉ ዝግጁ ለመሆን ቃል እገባለው።        
● በ STRIVE መሰናዶ የውጤት አሰጣጥ ፖሊሲ በተገለፀው መሰረት ለተማሪዎች ዋና ምዘና እና          

የትምህርት/የአካዳሚክ ልማዶችን በጊዜው ግብረ መልስ ለመስጠት ቃል እገባለው።        
● ሁሉንም ህጎች እና ፖሊሲዎች በተከታታይ እና በፍትሃዊነት ለማስከበር ቃል እገባለሁ።         
● ቢያንስ በየአራት ሳምንቱ አንድ ጊዜ የማማክራቸውን ወላጆች      /አሳዳጊዎች ለማነጋገር እና ለተማሪዎቼ    

ወላጆች/አሳዳጊዎች አዎንታዊ እና አሉታዊ አስተያየቶችን ለማሳወቅ በምክንያታዊ ድግግሞሽ ለመገናኘት         
ቃል እገባለሁ። 

● ከፍተኛውን የትምህርት /አካዳሚክ አፈጻጸም እና ተገቢ ስነምግባር ለመጠበቅ ቃል እገባለሁ።       
● ተማሪዎቼን እንደ ግለሰብ ለማየት እና እውነተኛ እምቅ ችሎታቸውን በጭራሽ እንዳያመልጠኝ ቃል           

እገባለሁ።

የወላጅ/አሳዳጊ ፊርማ  ______________________ ቀን _____________
የተማሪ ፊርማ  ____________________________ ቀን _____________
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ኃላፊነት የተሞላበት የቴክኖሎጂ አጠቃቀም ስምምነት    
ኃላፊነት የተሞላበት አጠቃቀም   
ሁሉም የ STRIVE መሰናዶ ህጎች፣ የሥነ ምግባር ፖሊሲዎች፣ በት     /ቤት የተሰጡ መሳሪያዎች በይነመረብ አጠቃቀም     
ላይ ተፈጻሚ ይሆናሉ፣ በዚህ ብቻ ሳይወሰን ጉልበተኝነት፣ መድልዎ እና ትንኮሳ እና የስነምግባር መመሪያዎች             
ይጨምራል። በትምህርት ቤት የተሰጣቸውን መሳሪያዎችን ወይም      STRIVE መሰናዶ ኢንተርኔትን በመጠቀም የት   /ቤት
ፖሊሲዎችን ወይም ህጎችን የጣሱ ተማሪዎች የዲሲፕሊን እርምጃ ይጠብቃቸዋል። ማነኛውም አይነት የ          STRIVE 
መሰናዶ ቴክኖሎጂ አጠቃቀም በተማሪዎች እና ወላጆች     /አሳዳጊዎች ይህንን ስምምነት መፈረም ላይ የተመሰረተ      
ነው። 

ተማሪዎች እና ወላጆች  /አሳዳጊዎች በኢሜል ጨምሮ በ    STRIVE መሰናዶ በተሰጠ መሳሪያ ላይ ወይም በ     STRIVE 
መሰናዶ የኢንተርኔት አገልግሎት የሚተላለፉ መረጃዎች በትምህርቱ ቤት አስተዳደር ሊቆጣጠራቸው እና         /ወይም 
ሊመለከታቸው እንደሚችል ይገነዘባሉ።   

ከወላጆች/አሳዳጊዎች ጋር በመተባበር   STRIVE መሰናዶ ተማሪዎችን ስለተገቢ ቴክኖሎጂ እና የኢንተርኔት አጠቃቀም       
ያስተምራቸዋል።  STRIVE መሰናዶ ወላጆች /አሳዳጊዎች ስለተገቢው ቴክኖሎጂ እና የኢንተርኔት አጠቃቀም      
ከልጃቸው ጋር እንደሚነጋግርሩ ያምናል። ከልጅዎ ጋር አግባብ ባለው አጠቃቀም ዙርያ እንዴት መወያየት እንደሚችሉ              
እርዳታ ከፈለጉ እባክዎን የትምህርት ቤቱን ርእሰመምህር ይጠይቁ።       

CIPA ን ማክበር 
STRIVE መሰናዶ ለታዳጊዎች ጎጂ ወይም አግባብ አይደለም ተብሎ የሚታሰበውን የበይነመረብ ይዘት በመከታተል፣           
በማጣራት እና በማገድ በፌዴራል ደረጃ የሚተዳደረውን የህፃናት የኢንተርኔት ጥበቃ ህግ          (Children’s Internet 
Protection Act) (CIPA)ን ያከብራል። ይህ የማጣሪያ ፖሊሲ በህግ ግዴታ ነው። ዝርዝር የይዘት ማጣሪያ ፓሊሲ             
(Content Filtering Policy) ቅጂ በተጠየቀ ጊዜ ይገኛል።    

የ STRIVE መሰናዶ የይዘት ማጣሪያ ለደህንነት እና ራስን ለመጉዳት እንቅስቃሴን        (የሚታወቁ ቁልፍ ቃላትን ወይም    
ፍለጋዎችን በመጠቀም )ይቆጣጠራል እና ለተመረጡ የካምፓስ አስተዳዳሪዎች ማንቂያዎችን ይሰጣል። ክትትል እና           
ማንቂያዎች የሚከናወኑት በትምህርት ሰአት ብቻ ነው። የማስጠንቀቂያው መንስኤ ላይ በመመስረት ማንቂያው           
ለአካባቢው የህግ አስከባሪ አካላት ወይም ሌሎች አግባብነት ያላቸው ባለስልጣናት ሊተላለፍ ይችላል። ልጃቸው             
የ STRIVE መሰናዶ ቴክኖሎጂ እና ከትምህርት ቤት የወጡ መሳሪያዎችን እንዲጠቀሙ በመፍቀድ ወላጆች         /አሳዳጊዎች 
ይህ የክትትል እና የማንቂያ ለተማሪዎች የመስመር ላይ እንቅስቃሴዎች ወይም ባህርያት ወይም ተያያዥነት ላላቸው             
እንቅስቃሴዎች በ   STRIVE መሰናዶ ላይ ምንም አይነት ሃላፊነት እንደማይፈጥር ይስማማሉ።         STRIVE መሰናዶ 
የክትትል እና የማንቂያ ስርአቱን በማንኛውም ጊዜ ከክልል እና ከፌደራል ህግ ጋር በመስማማት ሊለውጥ ይችላል።                
ስለ የክትትል እና የማንቂያ ስርአት ጥያቄዎች ያላቸው ወላጆች       /አሳዳጊዎች ከልጃቸው ርእሰ መምህር ጋር መነጋገር      
አለባቸው። 

ጉዳት / ተጠያቂነት
ተጠቃሚ ተማሪዎች እና ቤተሰቦቻቸው በትምህርት ቤቱ ውሳኔ መሰረት ለተበላሹ፣ ለጠፉ ወይም ለተሰረቁ ንብረቶች             
አማካኝነት ለሚደርሱ የፋይናንስ ተጽኖዎች እስከ ምትክ ወጪጨምሮ        (በ ክሮምቡክ  /Chromebook/ እስከ $250) 
ተጠያቂ ናቸው። የተማሪው ትምህርት ቤት መሳሪያ ከተበላሸ፣ ከጠፋ ወይም ከተሰረቀ ወዲያውኑ ለትምህርት ቤቱ              
ርእሰመምህር ማሳወቅ አለብዎት።   

ጥሰቶች
STRIVE መሰናዶ የተወሰኑ የተጠቃሚ መብቶችን የመከልከል፣ የመሻር ወይም የተለየ የተጠቃሚመብትን የማገድ           
እና/ወይም ሌላ የቅጣት እርምጃ የመውሰድ መብቱ የተጠበቀ ሲሆን ይህም መመሪያ መጣስ እስከ እገዳ ወይም መባረር               
ድረስ ሊደርስ ይሽላል። ትምህርት ቤቱ በ      STRIVE መሰናዶ የኢንተርኔት አገልግሎት በኩል የሚደረጉ ሕገወጥ      
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ተግባራትን ለሚመለከተው የሕግ አስከባሪ ኤጀንሲዎች ጥቆማ ይሰጣል። ትምህርት ቤቱ በአገልግሎቱ በኩል ከሚደረጉ             
ማናቸውም ህገወጥ ድርጊቶች ጋር በተገናኘ በማንኛውም ምርመራ ከአካባቢ፣ ከክልል እና         /ወይም ከፌደራል  
ባለስልጣናት ጋር ሙሉ በሙሉ ይተባበራል።    

ከዚህ በታች በመፈረም ከላይ የተጠቀሱትን ውሎች እንዳነበብኩ፣ እንደተረዳሁ እና እንደተስማማው አሳውቃለው።            
እኔና ልጄ ይህንን ስምምነት እስካልፈረምን ድረስ ልጄ የ       STRIVE መሰናዶ መሰናዶ ቴክኖሎጂ ወይም የኢንተርኔት     
አገልግሎት ማግኘት እንደማይፈቀድለት ተረድቻለሁ።    

የወላጅ/አሳዳጊ ፊርማ  ______________________ ቀን _____________

የተማሪ ፊርማ  ____________________________ ቀን _____________
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ራስን ማጥፋት ን የመከላከል ፕሮግራሚንግ ደብዳቤ  

ውድ ወላጅ /አሳዳጊ 

STRIVE መሰናዶ ልጅዎን ከአደጋ እና ደህንነቱን ለመጠበቅ ቁርጠኛ ነው።እና ይህም የአእምሮ ጤንነታቸውን           
ይጨምራል። በማህበረሰባችን ውስጥ የአእምሮ ጤና እንደ አካላዊ ጤንነት በግልፅ አይወራም። የመንፈስ             
ጭንቀት ስሜቶች ብዙውን ጊዜ ወጣቶች ግራ ስለሚጋቡ ወይም ስለሚያፍፈሩ ይደበቃሉ ይህ ምስጢራዊነት            
አስከፊ መዘዝ ሊያስከትል ይችላል።   

በኮሎራዶ ውስጥ ከ  10 እስከ 24 ዓመት ለሆኑ ታዳጊዎች የመጀመሪያው ሞትምክንያት ራስን ማጥፋት ነው። ነገር ግን          
ራስን ማጥፋትን መከላከል ይቻላል   ። ራሳቸውን ለማጥፋት የሚያስቡ ወጣቶች የጭንቀት ምልክቶችን በተደጋጋሚ         

ያሳያሉ። ወላጆች  /አሳዳጊዎች፣ አስተማሪዎች እና ጓደኞች እነዚህን ምልክቶች በመለየት እና እርዳታ እንዲያገኙ           

ለመርዳት ቁልፍ ቦታ ላይ ይገኛሉ። ወላጆች      /አሳዳጊዎች አስተማሪዎች እና ጓደኞች እነዚህን ምልክቶች በቀላሉ       
መውሰድና ላለመናገር ቃል መግባት የለባቸውም ።      

ማስጠንቀቂያ ምልክቶች፦ ይመልከቱ እና ያዳምጡ    
የማስጠንቀቂያ ምልክት አንድ ሰው ራሱን ለማጥፋት ሐሳብ እንዳለው የሚያሳዩ ምልክቶች ናቸው። ብዙ ሰዎች ስለ              
ዓላማቸው ፍንጭ ወይምምልክት ይሰጣሉ። ወላጆች ሁል ጊዜ ራስን ስለ ማጥፋት ወይም ራስን ስለ ማጥፋት                

የማስጠንቀቂያ ምልክቶችን በቁም ነገር መውሰድ አለባቸው። የማስጠንቀቂያ ምልክት ካዩ        /ከሰሙ አስቸኳይ እርዳታ   
ይጠይቁ። 

 ስለ ራስን ማጥፋት፣ የተስፋ ቢስነት ስሜት ስለመስማት፣ ህመምን ስለመግለጽ ወይም በጭንቀት           
ስለመማቀቅ ንግግር ማዳመጥ።  

○ “ምነው በሞትኩኝ እና ከአሁን በኋላ ይህን ችግር ለመቋቋም በአካባቢው አልኖርም ”  “       ” 

 የሚከተሉትን ትልቅ ለውጦችን ይጠብቁ፡   - 
○ በመልክ ወይም በስሜት ላይ ጉልህ ልዩነቶች      (ለምሳሌ የመንፈስ መረበሽ  ) ወይም ስሜት  (ለምሳሌ 

ቁጣ)
○ ከፍተኛ የገለልተኝነት ባህሪ   
○ እንቅልፍ ማጣት ወይም መጨመር    

○ የአደገኛ ባህሪ መጨመር   (አልኮሆል/መድሃኒት መጠቀምን ጨምሮ  ) 
○ በአንድ ወቅት በሚወዷቸው ነገሮች ላይ ያለው ፍላጎት መቀነስ       

ምን እናድረግ   ፦      
አንድ ልጅ ራስን የማጥፋት ምልክቶች ካሳየ ምን ማድረግ እንዳለቦት እነሆ፡         - 

1. ደህና መሆናቸውን ይጠይቁ። ተረጋጉ። የልጅዎን ጭንቀት በንቃት እና ያለፍርድ ያዳምጡ።            
ጭንቀታችሁን ያካፍሉ። ለደህንነታቸው እና ለጤንነታቸው በመጨነቅዎ ላይ ያተኩሩ።         

2. ወጣቱ ራሱን ስለ ማጥፋት እያሰቡ እንደሆነ በቀጥታ እና በተረጋጋ ሁኔታ          ይጠይቁ (ለምሳሌ፡ ራስን “  

ለማጥፋት እያሰብክ ነው  ?” “ራስህን መጉዳት ወይም ማጥፋት ትፈልጋለህ    ?”) 
3. የህይወት ትግሎች ከአቅም በላይ ሊመስሉ ይችላሉ ነገር ግን እየታገሉ ካሉ አንዳንድ እፎይታ እንዲያገኙ             

ለመርዳት አብረዋቸው እንደምትሰቱ አማክሯቸው አስታውሷቸው። የህይወት ፈተናዎችን ለመቋቋም        
አስተማማኝ እና ጤናማ መንገዶች አሉ። እንደምትወዷቸው እና ከእነሱ ጋር እንደሆናችሁ           
አሳውቋቸው። 
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4. እነሱ ወይም ሌላ ተማሪ ራስን የማጥፋት ምልክቶች ካዩ ልጅዎን ለሚያምኑት አዋቂ           እንዲናገር 
አስተምሩት። ችግርን በራሳቸው መቋቋም አያስፈልጋቸውም። እርዳታ ሁል ጊዜ ይገኛል። ወደ            
አስተማሪ፣ የቤተሰብ አባል፣ የእምነት መሪ ወይም የአይምሮ ጤና አገልግሎት ሰጪ ጋር በመሄድ፣            
እያጋጠመው ስላለው ነገር ከአንድ ሰው ጋር መነጋገር ጥሩ ስሜት እንዲሰማቸው እና አዳዲስ መቋቋምያ             
መንገዶችን እንዲያገኙ ሊረዳቸው ይችላል።    

5. እገዛ ማግኘት ፦ ሙያዊ እርዳታ ያቅርቡላቸው። ይህንን በቤት ውስጥ የመፍታት ፍላጎትን ይቋቋሙ።           
ልጆቻችን ሲታገሉ እኛ ከምንችለው በላይ ድጋፍ ሊያስፈልጋቸው እንደሚችል አስታውሱ። የባለሙያ           
እርዳታ ማግኘት ልጅዎን እንደሚወዷቸው የሚያሳዩበት አንዱ መንገድ ነው። እርስዎ እንደ ወላጅ           
በባለሙያዎች ላይ መተማመን አለብዎት፤ በዚህ ውስጥ ብቻዎን አይደሉም። ልጅዎ ፈጣን አደጋ ላይ             
ከሆነ ብቻቸውን አይተዋቸው የአደጋ ጊዜ 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 መገልገያዎች ግንኙነቶችን ከሚሰጥ የአእምሮ ጤና ባለሙያ          
ጋር የተገናኙ ናቸው። በተጨማሪም፣ በአቅራቢያዎ የችግር መውጫማእከል ወይም በፅሁፍ           

ውይይት ወደ  38255 በመላክ ድጋፍ በአካል ማግኘት ይችላሉ።    
 ስለ ልጅዎ ደህንነት በአስቸኳይ የሚያሳስብዎት ነገር ካለ ግን ለማን እንደሚደውሉ እርግጠኛ           

ካልሆኑ፣ በስም ሳይገለጽ ወደ    Safe2Tell 1.877.542.7233 በመደወል ወይም  Safe2Tell.org 
በመጎብኘት ወይም በተንቀሳቃሽ መሳሪያ ላይ የ     Safe2Tell መተግበሪያን በመጠቀም ጥቆማ   
ማድረግ ይችላሉ። ጥቆማው እንደ የትምህርት ቤት አስተዳዳሪዎች፣ የአእምሮ ጤና          
ባለሙያዎች እና የህግ አስከባሪዎች ምላሽ ለሚሰጡ የአካባቢ ቡድኖች ይላካል።         

 9-8-8 ይደውሉ።

ራስን የማጥፋት ሃሳብን የሚገልጹ ወይም እራሳቸውን ለማጥፋት የሚሞክሩ እና እራሳቸውን በማጥፋት የማይሞቱ            
ሰዎች ትኩረት ለማግኘት ብቻ እየሞከሩ ነው እና እውነቱ ከባድ አይደለም የሚባለው ተረት ነው ።               ራስን የማጥፋት  
ሐሳብ ወይምሙከራ በግማሽ ልብ እንኳን ቢሆን ሰውዬው ከባድ ህመም እያጋጠመው ነው ማለት ነው። ማንኛውም               
ሀሳብ ወይምሙከራ ምንም አይነት ክብደት ምንም ይሁን ምን የጭንቀት ምልክት ነው እና በቁም ነገር መታየት                 
ያለበት፡ ያዳምጡ እና እርዳታ ያግኙ።    

በ STRIVE መሰናዶ ራስን ስለ ማጥፋት ለሚያስቡ ወይም ይህንን የሚያስብ ሰው ለሚያውቁ ተማሪዎች ግብአት             

የሚሆኑ በት /ቤት ላይ የተመሰረቱ የአእምሮ ጤና ባለሙያዎችን እና አስተዳዳሪዎችን አሰልጥኗል። እባክዎን ከሰለጠነ            
ሰራተኛ ጋር ለመገናኘት የልጅዎን ትምህርት ቤት ያነጋግሩ። እኛ ለእርስዎ አለን።           
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የተማሪ እና የቤተሰብ መመሪያ መጽሐፍ    ን የ መረዳት መግለጫ 

ለ 2022-23 የትምህርት ዘመን የ  STRIVE መሰናዶ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተማሪ እና የቤተሰብ መመሪያ         
መጽሐፍ ቅጂ እንደተቀበልኩኝ አምናለሁ። እኔ እና ልጄ ከታች በመፈረም የመመሪያውን ይዘት ማወቅ የኛ ሀላፊነት               
እንደሆነ ተረደድተናል እና በመመሪያው ውስጥ የተካተቱትን ፖሊሲዎች እና ሂደቶችን ለመከተል እንስማማለን።            
በተጨማሪም ልጄን በ  STRIVE መሰናዶ በማስመዝገብ ሁሉም የምዝገባ መረጃ እና የወላጅ      /አሳዳጊ ፈቃድ፣ በ  DPS 
የኢንተርኔት መስመር ላይ ምዝገባ በኩል የተጠናቀቁ ፍቃዶች ለ        STRIVE መሰናዶ እንደሚላኩ ተረድቻለሁ እና    
ተስማምቻለው። ስለመመሪያው ወይም ስለማንኛውም     STRIVE መሰናዶ ፖሊሲ ጥያቄዎች ካሉን የትምህርት ቤቱን      
ርእሰመምህር እንደምናነጋግር ተረድተናል።  
 
 

___________________________             __________________________
የተማሪ ስም  የወላጅ/የአሳዳጊ ስም 

___________________________             __________________________
የተማሪ ፊርማ  የወላጅ/አሳዳጊ ፊርማ 

___________________________             __________________________
ቀን ቀን
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