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የት/
የት/ቤት ዲስትሪክት ቁጥር 1
ዴንቨር ከተማ እና ካውንቲ
ኮሎራዶ ስቴት
ውሳኔ ቁጥር፦ __________________

ስለደህንነት እና ምቹ ሁኔታዎች የት/
የት/ቤት ዲስትሪክቱ ውሳኔ
የዴንቨር የሕዝብ ት/ቤት ሁሉም ልጆች ዲስትሪክቱ ያለምንም የስደተኝነት ሁኔታ ልዩነት ደህንነታቸውንና ስሜታዊ
አቋማቸውን እንደሚያስጠብቅላቸው በማወቅ በትምህርታቸው ላይ የሚያተኩሩበት ምቹ እና ደህንነታቸው የተጠበቁ
ቦታዎችን ለማቅረብ ቁርጠኛ ስለሆነ፤
ስለሆነ
ቦርዱ ተማሪዎች ካልተገባ ፍተሻ እና መያዝ/መታገድ ነፃ እንዲሆኑ የሚደነግገውን ለአራተኛ ጊዜ ተሻሽሎ የወጣውን
መብታቸውን /Fourth Amendment right/ እና ነፃ የኬጅ-12ኛ ድረስ ትምህርትን የማግኘት ጨምሮ ሕገ-መንግሥታዊ
መብቶቻቸውን ለማስከበር ቁርጠኛ ስለሆነ፣
ስለሆነ
ቦርዱ የፌደራል የስደተኞች ሕግን የማስፈጸም እንቅስቃሴዎችን በት/ቤቶቻችን ውስጥ፣ በትራንስፖርት አገልግሎት
መስመሮች ላይ፣ በዲስትሪክታችን ንብረቶች ላይ፣ ወይም በት/ቤት እንቅስቃሴዎቻችን ላይ መተግበር የመማር-ማስተማሩን
ሂደት በእጅጉ የሚያስተጓጉል እና የተማሪዎቻችን ካልተገባ ፍተሻ እና እገታ/መያዝ ነፃ የመሆንና የነፃ የትምህርት የማግኘት
ሕገ-መንግሥታዊ መብታቸውን የሚጥስ ሆኖ ያገኘው በመሆኑ፤
በመሆኑ እና
አሁን ስለዚህ እንዲህ ተወስኗል፦ ዲስትሪክቱ ሕግ በፈቀደለት መጠን እና በሙሉ ኃይሉ የተማሪዎቻችን ምስጢራዊ
መረጃዎችን ለመጠበቅ እና የመማር-ማስተማሩ ተግባሮች በስደተኛ ሕግ ማስፈጸም እርምጃዎች አለመደናቀፋቸውን
ለማረጋገጥ በእነዚህ ብቻም ሳይወሰን የሚከተሉትን እርምጃዎች ያደርጋል፦
•

ዲስትሪክቱ ስለተማሪዎቹ የስደተኝነት ሁኔታ ወይም አቋም ማንኛውንም መረጃ ያለመሰብሰብ
ወይም ያለመያዝ
ያለ
ያለ
ተግባሩን ይቀጥላል።

•

ማንኛውም የፌደራል ስደተኞች ባለስልጣን (ሀ) ወደማንኛውም የዲስትሪክቱ ት/ቤት ወይም ሌላ የዲስትሪክቱ
ንብረት የመግባት፣ (ለ) ማንኛውም ተማሪ በዲስትሪክቱ ቁጥጥር ወይም ኃላፊነት ውስጥ በማንኛውም የትምህርት
እንቅስቃሴ ወይም በዲስትሪክቱ የትራንስፖርት አገልግሎት ላይ እያለ/ች ከተማሪው/ዋ ጋር ለመነጋገር፣ ወይም
(ሐ) ስለተማሪዎቻችን የማንኛውም ዓይነት መረጃ ጥያቄ ለዲስትሪክቱ ጄኔራል ካውንስል ጽ/ቤት መቅረብ
ይኖርበታል።

•

ለእንዲህ ዓይነት ጥያቄዎች ምላሽ በመስጠት ሂደት፣ የዲስትሪክቱ ጄኔራል ካውንስል ጽ/ቤት ማናቸውንም መረጃ
አይሰጥም ወይም በሕግ ካልተጠየቀ በስተቀር የተማሪዎቻችን መረጃ ሌሎች እንዲደርሱት ፈቃድ አይሰጥም፤ እናም
ሕጋዊ በሆነ ሥልጣኑና ኃይሉ በሙሉ ዲስትሪክቱ የተማሪዎቹን ሕገ-መንግሥታዊ እና ሕጋዊ መብቶቻቸውን
ለማስከበር የሚችለውን ሁሉ ያደርጋል።

•

ለምሳሌ፣ የጄኔራል ካውንስል ጽ/ቤቱ ሕጋዊ የሆነ የፌደራል ወይም የስቴት ዳኛ ማዘዣ ለያዘ ባለስልጣን ካልሆነ
በስተቀር ወደ ተማሪዎቹ እንዲገባ ወይም ተማሪዎቹን እንዲያገኝ ፈቃድ አይሰጥም። በጣም ጠባብ እና ውሱን
በሆኑና በፌደራል ሕግ የተበየኑ "አስገዳጅ ወይም አስቸኳይ ሁኔታዎች" ጊዜ የዲስትሪክት ሠራተኞች ያለሕጋዊ
የፍተሻ ማዘዣ ፍተሻውን እንዲፈቅዱ በሕግ ታዝዘዋል። ነገር ግን ተማሪዎቻችን በት/ቤት ውስጥ በትምህርት
ገበታቸው ላይ እያሉ አስገዳጅ ወይም አስቸኳይ ሁኔታዎች የመከሰት ዕድላቸው እጅግ በጣም አናሳ ነው።
ምክንያቱም አስገዳጅ ወይም አስቸኳይ ሁኔታዎች ብዙውን ጊዜ የሕግ አካላት እየተሰወረ ያለን አንድ ወንጀለኛን
በሚያሳድዱበት ወይም የወንጀል መረጃ ሊሰወር በባለበት ጊዜ የሚሆኑ ክስተቶች ናቸው።
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በተጨማሪ እንዲህም ተወስኗል፦ ዲስትሪክቱ አሁን ያለው የችግር እና አደጋ ጊዜ ምላሽ ሰጭ ቡድኖች በስደተኛ ሕጉ
ትግበራ እርምጃዎች ተጽዕኖ ሊደርስባቸው የሚችሉ ተማሪዎቻችን ምቾት እና ደህንነት እንዲረጋገጥ ማድረግ እንዲችሉ
ለማገዝ እንደአስፈላጊነቱ ስልጠና እና ተጨማሪ መረጃዎችን/አቅርቦቶችን የሚሰጥ ይሆናል።
በተጨማሪ እንዲህም ተወስኗል፦ ዲስትሪክቱ ይህን ውሳኔ በሁሉም ት/ቤት ድር ጣቢያ ላይ እንዲለጥፍ እንዲሁም
በዲስትሪክቱ ውስጥ በብዛት ጥቅም ላይ ባሉ በሁሉም ቋንቋዎች ለዲስትሪክቱ ሠራተኞች እና ለወላጆች እንዲያሰራጭ።
በተጨማሪ እንዲህም ተወስኗል፦ ዋና ተቆጣጣሪው ለመተግበር አስፈላጊ ሆነው የተገኙ ፖሊሲዎችን እና የአሠራር ደንቦችን
እንዲያሻሽል (ወቅታዊ እንዲያደርግ) እና የዚህን ውሳኔ ዝርዝር ነጥቦች በስፋት እንዲታወቁ ያደርጋል።

________________________________________
አን ሮዌ /Anne Rowe/፣ ፕሬዚደንት

__________________________________________
ሃፒ ሃይንስ /Happy Haynes/ ጸሐፊ

