
JBBA ፖሊሲ- በዘር ወይም በቀለም፣ በምንጭ ብሔር/በሃገር፣ የወሲብ ዝንባሌ፣ 
የጾታ ምንነት፣ የአካል ጉዳት፣ ወይም ሃይማኖት ላይ በመመርኮዝ የሚደርስ በደል 
(ተማሪ)  

I. አጠቃላይ የፖሊሲ መግለጫ  

በዘር ወይም በቀለም፣ በምንጭ ብሔር/በሃገር፣ የወሲብ ዝንባሌ፣ የጾታ ምንነት፣ የአካል ጉዳት፣ ወይም ሃይማኖት ላይ 
በመመርኮዝ የሚደርስ በደል ከዚህ በመቀጠል እንደተከለከለ ምድብ የተጠበቀ ይሆናል። እያንዳንዱ በስኩል ዲስትሪክቱ 
ውስጥ ያለ ተማሪ ከዚህ መሰሎቹ በዚህ ፖሊሲ የተገለጹ በደሎች ነጻ በሆነ የት/ቤት ድባብ ውስጥ የመማር መብት አለው። 
የተከለከለ ነገርን በተመለከተ የሚቀርቡ የበደል አቤቱታዎች በዚህ ፖሊሲ እና በዲስትሪክቱ በተቀመጠው የአሰራር አካሄድ 
መሰረት ወዲያውኑ ምርመራ ሊደረግባቸው ይገባል። የት/ቤቱ ርዕሰ መምህር/የመምሪያ ኃላፊ ወይም ወኪሉ በደል 
እንደደረሰ ሲያምን፣ በደል ያደረሰውንና ይህን ፖሊሲ በጣሰው ተማሪ፣ አስተማሪ፣ አስተዳዳሪ ወይም ሌላ የት/ቤቱ ሠራተኛ 
ላይ አስፈላጊውን የዲስፕሊን እርምጃ ወዲያውኑ ይወስዳል፣ ለበደሉ ሰለባ አስፈላጊውን እገዛ ይሰጣል፣ እና/ወይም ተገቢነት 
ካለው በደሉ እልባት እንዲያገኝ የሚያስችሉ የማስቆም እርምጃዎችን ይወስዳል። በደል ወይም መድልዎ እንደተፈጸመ 
አቤቱታ ቀርቦ አስፈላጊው ምርመራ ከተደረገ በኋላ፣ የምርመራው ውጤት ምንም ይሁን ምን፣ የት/ቤቱ ርዕሰ መምህር 
ወይም ወኪሉ ተፈጸመ የተባለው በደል ወይም መድልዎ እየቀጠለ መሆን አለመሆኑን ቅሬታ አቅራቢውን በመጠየቅ 
ማረጋገጥ እና በቅሬታ አቅራቢው ላይ ቅሬታውን በማቅረቡ ምንም ዓይነት ችግር እንደማይደርስበትና እንዳልደረሰበት 
ማረጋገጥ አለበት።  ይህ የማረጋገጥ ሥራ ምርመራው በተጠናቀቀ በአስር (10) ቀናት ውስጥ መፈጸም አለበት። 

II. መግለጫ- በዘር ወይም በቀለም፣ በምንጭ ብሔር/በሃገር፣ የወሲብ ዝንባሌ፣ የጾታ ምንነት፣ የአካል ጉዳት፣ ወይም 
ሃይማኖት ላይ በመመርኮዝ የሚደርስ በደል  

ለዚህ ፖሊሲ ዓላማ ተፈጻሚነት፣ በአንድ ተማሪ ላይ የሚደርስ በደል በሚከተሉት ሁኔታዎች የአካል ወይም የቃል ጥቃት 
ሲደርስበት በደል እንደተፈጸመበት ይቆጠራል፥  

1. የበደል አፈጻጸሙ ባሕሪ በበቂ ሁኔታ ከባድ ሊባል የሚችል፣ ቀጣይነት ያለው ወይም ተማሪው በትምህርት መርሃ ግብሩ 
ወይም በት/ቤቱ እንቅስቃሴ ተጠቃሚ እና ተሳታፊ እንዳይሆን መሰናክል መሆን የሚችል ወይም በትምህርት ድባቡ ላይ 
ፍርሃትን፣ መሸማቀቅን የሚያሳድር ወይም በደል የሚያስደርስ ከሆነ፣ ወይም  

2. የበደል አፈጻጸሙ በአንድ ግለሰብ አካዳሚያዊ የሥራ አፈጻጸም ላይ በተጨባጭ ወይም ያለ ምክንያት ጉዳት ለማድረስ 
የታለመ ወይም ይህንኑ የሚያስከትል ውጤት ያለው ባሕሪ ካለው፣ ወይም  

3. የበደል አፈጻጸሙ በሌላ መልኩ የግለሰቡን የመማር ዕድሎች በአሉታዊ መልኩ የሚጎዳ ባሕሪ ካለው።  

የተከለከለ ምድብ ውስጥ የሚመደቡ የበደል ዓይነቶች ምሳሌዎች የሚከተሉትን ሊያካትቱ ይችላሉ፥  

· ስድብ አዘል በግድግዳ ላይ የሚጻፉ ጽሑፎች እና ስዕሎች  

· ስድብ፣ በተከለከለው ምድብ ዙሪያ ቀልድ መቀለድ ወይም ተባለ ብሎ ወሬ ማውራት  

· የማስፈራራት ወይም የማሸማቀቅ ባሕሪ 

· ክብርን ዝቅ የሚያደርጉ ጽሑፎች ወይም ካርቱን ስዕሎች 

· ስም ማጉደፍ፣ አሉታዊ ሴቴሪዮታይፕ (በደፈናው መፈረጅ) እና ጥላቻ የሚያንጸባርቁ ተግባራት 

· በተከለከለ ምድብ ውስጥ ባለ ማንነት መገለጫቸው ግለሰቦችን ለማዋረድ፣ ክብራቸውን ለመንካት ተብሎ የተጻፈ ወይም 
የተሳለ ይዘት ያለው ጽሑፍ ወይም ስዕል  



· በተከለከለ ምድብ ውስጥ ባለ ማንነት መገለጫቸው ጋር በበቂ ምክንያት ሊዛመድ በሚችል ሁኔታ በሌሎች ላይ አካላዊ 
የመብት ጥሰት ወይም በደል ማድረስ  

· እንደ ስርቆት ወይም ንብረትን ማበላሸት የመሰሉ ሌሎች የመብት ጥሰቶች  

ሆኖም ግን፣ አንድን ተግባር/ባሕሪ እንደተከለከሉ ምድብ መብቶች ጥሰት ደረጃ ከመወሰዱ በፊት በአካባቢው ያለ ሁኔታ፣ 
የሚጠበቀው ውጤት እና በበዳይ እና ተበዳይ መካከል ያለው ግንኙነት ከግምት መግባት አለበት።  

አቤቱታን ለማቅረብ ከተበዳይ ጋር ዝምድና መኖር፣ ተሳትፎ ማድረግ ወይም በምርመራው ወቅት ተበዳዩን ግለሰብ 
ለመጥቀም ተብሎ መሳተፍ የተከለከለ ነው። በሐሰት በደል ደርሶብኛል ብሎ ሪፖርቶችን ማቅረብም የተከለከለ ነው። 

JK ፖሊሲ እና JK-R (የተማሪ ዲሲፕሊን) በተማሪ ላይ በሚደርስ በደል ላይ ተፈጻሚ ይሆናሉ። 

የጸደቀው፥ ጁን 16፣ 2000  

የተሻሻለው፥ ጁን 20፣ 2002  

የተሻሻለው፥ ዲሴምበር 18፣ 2003 

የተሻሻለው፥ ኦክቶበር 15፣ 2009 

ሕጋዊ ዋቢዎች፥ Title VI of the Civil Rights Act of 1964, 42 U.S.C. Section 2000d, et seq.  

Title II of the Americans with Disabilities Act of 1009, 42 U.S.C. Section 12101, et seq.  

Section 504 of the Rehabilitation Act of 1973 
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