
JICA ፖሊሲ- የተማሪ አለባበስ 

ደሕንነቱ አስተማማኝ፣ ለመማር ማስተማር ሂደት የተመቸ እና ካላስፈላጊ መታወክ ነጻ የሆነ የት/ቤት ድባብ ለመፍጠር 
ቦርዱ የተማሪ አለባበስ ፖሊሲ አስፈላጊ ነው ብሎ ያምናል። በትምህርት ቤት ቀን፣ በት/ቤት መኪናዎች በመሳፈር ወቅት፣ 
እና ከት/ቤት ጋር ተዛማጅነት ባላቸው እንቅስቃሴዎች ወይም ተግባራት ላይ፣ ተማሪዎች ለተማሪ የሚመጥን ደረጃውን 
የጠበቀ ተገቢነት ያለው ልብስ መልበስ አለባቸው።  

የተማሪው ልብስ እና ውጫዊ አቀራረብ የጽዳትን እና የደሕንነት መመዘኛ ደረጃዎችን ያሟላ እና ለሌሎች አክብሮትን 
የሚያሳይ መሆን አለበት። ምልክቶችን፣ ቃላትን ወይም ምስሎችን በመጠቀም ሌሎችን የሚያንጓጥጡ፣ የሚሳደቡ ወይም 
ጥቃት የሚያደርሱ እና/ወይም የመማር ማስተማሩን ሂደት የሚያውኩ ማናቸውም ተገቢነት ያለውን ደረጃውን የጠበቀ 
አለባበስ እና አቀራረብ ደረጃ የሚጥሱ አለባበሶች በምንም መልኩ በቸልታ መታለፍ የለባቸውም።  

ተገቢነት ስላለው አለባበስ የተወሰኑ መመሪያ ደንቦችን ለማስቀመጥ ይቻል ዘንድ፣ እያንዳንዱ ት/ቤት ከተባባሪ የትምህርት 
ቤት ኮሚቴ (Collaborative School Committee /CSC) በጋራ በመሆን፣ ስለ አለባበስ እና የግል ንጽሕና አጠባበቅ 
ተስማሚነት ያላቸውን መመዘኛ መስፈርቶችን ማሳተም አለባቸው። የትምህርት ቤት ርዕሰ መምህራን እና ወኪሎቻቸው 
በት/ቤት እና ከት/ቤት ጋር ዝምድና ባላቸው እንቅስቃሴዎች ላይ የትኛዎቹ አለባበሶች ለተማሪ ተገቢ እንደሆኑ እና 
እንዳልሆኑ የመወሰን የመጨረሻ ስልጣን አላቸው።  

ተቀባይነት የሌላቸው አልባሳትና ግብዓቶች  

የሚከተሉት አልባሳት እና ግብዓቶች በት/ቤት መጫወቻ ቦታዎች፣ በት/ቤት ዲስትሪክት መኪናዎች ውስጥ ወይም በት/ቤት 
ተግባራት እና እንቅስቃሴዎች ላይ አዋኪ ናቸው ተብለው ስለሚታመኑ ተቀባይነት የላቸውም።  

1. ቁምጣዎች፣ ረዥም ቀሚሶች፣ ጉርድ ቀሚሶች ወይም ከጭን መካከለኛ ርዝመት በታች ያጠሩ ተመሳሳይ ልብሶች  

2. በሕንፃ ውስጥ የሚደረጉ የፀሐይ መነጽሮች፣ ኮፊያዎች ወይም የጭንቅላት መሸፈኛ ሻርፖች (ሻሾች)  

3. አላግባቡ የተቆለመሙ፣ ሰውነት ላይ ጥብቅ ያሉ፣ ወይም የተንዘላዘሉ ወይም ሆድን፣ ጀርባን፣ ጡትን፣ መቀመጫን ወይም 
ሃፍረት ሥጋን እንዲታይ ወይም ራቁት በሚያደርግ ሁኔታ የተቆረጡ ልብሶች። (ለምሳሌ፣ በዚህ ክፍል መመሪያ መሰረት 
የሚከተሉት የአልባሳት መሥሪያ ግብዓቶችን በመጠቀም የተሰሩ ልብሶች የተከለከሉ ናቸው፣ ከዓሣ ማጥመጃ መረብ፣ ሜሽ፣ 
ወይም ተመሳሳይ ቁስ የተሰሩ ሚድሪፎች፣ ከወገብ በላይ የሚያርፉ (ሆልተር ቶፕስ)፣ ከጀርባ ባዶ የሆኑ ልብሶች፣ ትቦ መሳይ 
ከላይ ተለባሽ ካናቴራዎች። ጡንቻ የሚያሳዩ ካናቴራዎች (ማስል ቶፕስ ወይም የፀሐይ ጊዜ ቀሚሶች ወዘተ)  

4. ከማናቸውም ከሚከተሉት በቃል፣ በምልክት ወይም በስዕል በግል ንብረቶች፣ የፀጉር አቆራረጥ/አሰራሮች፣ ጌጣጌጦች፣ 
የፀጉር ቀለም፣ ተቀጽላዎች ወይም የአካል ማሳመሪያዎች በኩል ማንጸባረቅ፥  

- አደንዛዥ ዕጽን፣ ትምባሆን፣ አልኮል ወይም የጦር መሣሪያን  

- ወሲባዊ ይዘት ያላቸው መልዕክቶች  

- ግብረገብ የጎደላቸው፣ ብልግና የተሞሉ፣ ስድነት የተላበሱ፣ ጸያፍነት ያለባቸው ወይም በሕግ፣ ስም በማጥፋት 
የሚያስጠይቅ ይዘት  

- በቆዳ ቀለም፣ አደረጃጀት፣ የንግድ ምልክት ወይም ሌላ ተመሳሳይ መገለጫ መንገድ በመጠቀም የአንድ የአደንዛዥ ዕጽን 
መጠቀም ረብሻን ወይም የሕውከት ተግባርን የሚያበረታታ ሥርዓት አልባ ማህበር ወይም ክበብ አባልነትን የሚያንጸባርቅ  

- የማናቸውንም ግለሰብ ደሕንነት ወይም ጤናማ ኑሮ የሚያውክ ወይም የሚያስፈራራ  

- በተማሪ የስነምግባር ደንብ የተከለከለን ማናቸውም እንቅስቃሴ የሚያበረታታ  



- በማናቸውም ግለሰብ ደሕንነት ወይም ጤናማ ኑሮን የሚያውክ ወይም ፍርሃትን የሚያሳድር  

- በሌላ መልኩ ት/ቤቱ የትምህርት አገልግሎቶች የመስጠት ዓላማውን የሚያውክ  

5. ተገቢነት የሌለው ጫማ፣ ጎማ ሶል ያላቸው ነጠላ ጫማዎች (ፍሊፕ ፍሎፕስ) ወይም የመኝታ ቤት ነጠላ ጫማዎች 
(ሲሊፐሮች)  

6. እንደ ቱታ የመሰሉ የስፖርት ልብሶች መልበስ ( በሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት ወይም ሌላ የአትሌቲክስ እንቅስቃሴ 
በመሳተፍ ወቅት ከሚለበሱ ተገቢነት ያላቸው የአትሌቲክስ ልብሶች ውጪ በሌላ ጊዜ መልበስ)  

7. የውስጥ ልብሶችን እንደ ከላይ የሚለበስ ልብስ አድርጎ መልበስ  

8. ተገቢነት የሌለው የፀጉር አቆራረጥ/አሰራር ወይም ንጽሕና  

9. በእያንዳንዱ ት/ቤት የተቀመጠውን ማናቸውም ተለይቶ የተቀመጠ የአለባበስ ደንብ የሚጥስ  አለባበስ ወይም የፀጉር 
አቆራረጥ/አሰራር።  

JK ፖሊሲ እና JK-R (የተማሪ ዲሲፕሊን) ተማሪው ይህን ፖሊሲ በሚጥሰበት ወቅት እርምጃ ለመውሰድ ተግባራዊ 
ይሆናሉ።  

በልዩ ሁኔታ የሚታለፉ ነገሮች  

የተማሪዎችን የሕክምና፣ የሃይማኖት ወይም ሌሎች መሰል ፍላጎቶችን ለመጠበቅ ሲባል ይህ ፖሊስ የማይመለከታቸው ልዩ 
ሁኔታዎች በት/ቤት ርዕሰ መምህሮች እና ወኪሎቻቸው አማካኝነት ሊፈቀዱ ይችላሉ። 

 

እንዲጣጣም ተደርጎ የተዘጋጀው በሜይ 17፣ 1965  

የተሻሻለው በኦገስት 20፣ 1976  

የተሻሻለው በጃንዋሪ 21፣ 1999  

የተሻሻለው በጁን 21፣ 2001 

የተሻሻለው በኦክቶበር 15፣ 2009 

 
 ተዛማጅ ዋቢዎች፥   JK፣ የተማሪ ጠባይ እና ዲስፒሊን 

 GBEBA፣ የሠራተኞች አለባበስ፣ ተቀጽላዎች እና የፀጉር አቆራረጥ ለሙያ ብቃት ማረጋገጫ ያላቸው ሠራተኞች 
(መምህራን)፣ GBEBA-R, የሠራተኞች አለባበስ፣ ተቀጽላዎች እና የፀጉር አቆራረጥ ለሙያ ብቃት ማረጋገጫ ያላቸው 
ሠራተኞች (መምህራን) አፈጻጸም ደንቦች 

 


	JICA ፖሊሲ- የተማሪ አለባበስ

