
JICEC ፖሊሲ- የተማሪ የማቴሪያሎች ስርጭት 

  

የማህበረሰቡን ደሕንነት እና መብቶች በበቂ ሁኔታ መከበራቸውን ለማረጋገጥ፣ ወጪያቸው በትምህርት ቤቱ ያልተሸፈኑ 
በትምህርት ቤቱ ውስጥ ወይም በትምህርት ቤቱ አካባቢ እና ሕንፃዎች ማናቸውም ተማሪ ሊያሰራጫቸው የሚፈልግ 
ሕትመቶችን በተመለከተ በመጀመሪያ የሕትመት ውጤቶቹ ለትምህርት ቤቱ ርዕሰ መምህር ወይም ወኪሉ ቀርቦ 
እንዲጸድቀው መሰጠት አለበት። ርዕሰ መምህሩ ወይም ወኪሉ ማናቸውም በትምህርት ቤት ወጪው ያልተሸፈነ ሕትመትን 
በ C.R.S የተገለጸ ክልከላን የሚጣጣም ሆኖ ከተገኘ ሕትመቱን እንዳይሰራጭ ሊያግደው ይችላል። 22-1-120(3)፣ ይህም 
የሚከተሉትን ይይዛል፥  

(3) በዚህ ኮድ የተገለጸ ምንም ነገር በተማሪዎች የሚከተሉትን እንዲያሳትሙ ወይም እንዲያሰራጩ እንደተፈቀደ ተደርጎ 
መተርጎም የለበትም፥  

a. ብልግና ያለበት አጻጻፍ  

b. በስቴት ሕግ እንደ ክብረ ነክ፣ ተሳዳቢ ወይም ስም አጥፊ ተደርጎ የሚወሰድ አጻጻፍ  

c. በአንድ በሕዝብ ዘንድ ታዋቂ የሆነ ሰው ላይ ወይም በአንድ በሕዝብ ጉዳይ ላይ ታወቂ የሆነን ግለሰብ በተመለከተ ሐሰት 
የተሞላ ጽሑፍ  

d. ሕገወጥ ድርጊቶችን የሚያስፋፋ፣ የትምህርት ቤት ደንቦችን ወይም ማቴሪያሎችን እና በትምህርት ቤት ሰላማዊ የሥራ 
አፈጻጸም ላይ ሁከትን የሚጋብዝ ወይም የሌሎችን ግላዊ ክብረ ገበና የሚጥስ አጻጻፍ  

ይህን ፖሊሲ በመጣስ ማቴሪያሎች የሚያሰራጩ እና/ወይም በትምህርት ቤቱ ባለስልጣናት ዓይን ሲታይ የሌለ ግለሰብን 
መብት ወይም ንብረት ሊያውክ ወይም ሁከት እንዲፈጠርበት ሊያስደርግ የሚችል ማቴሪያልን ሲያሰራጩ የሚገኙ 
ተማሪዎች ላይ ተገቢው የዲሲፕሊን እርምጃ ይወሰድባቸዋል።  

ተማሪዎች በዚህ ፖሊሲ እና በስቴት ሕግ ተገዢ የሆነ እስከሆነ ድረስ በትምህርት ቤት ወጪው ያልተሸፈነ እንደ ጋዜጣ፣ 
መጽሔት፣ በራሪ ወረቀት እና ፓምፍሌት ያሉ የስነጽሑፍ ውጤቶችን በትምህርት ቤቱ ቅጽረ ግቢ እና በአካባቢው 
ለማሰራጨት እና ይዞ ለመገኘት መብቱ አላቸው።  

ርዕሰ መምህሩ ወይም ወኪሉ በተማሪ ውሳኔ እንዲሰጥበት የቀረበለትን ጽሑፍ በተመለከተ የሚደርስበትን ውሳኔ ጥያቄው 
በቀረበ በሁለት ሙሉ የትምህርት ቀናት ውስጥ ውሳኔ ሊሰጥባቸው ይገባል። በዚህ ጊዜ ውስጥ ውሳኔ ያልተሰጠበት 
ማናቸውም ማቴሪያል እንደተፈቀደ ተደርጎ ይወሰዳል።  

ተማሪው በርዕሰ መምህሩ ወይም በወኪሉ በተሰጠው ውሳኔ ካልተስማማ፣ ውሳኔው በተሰጠ በሶስት ቀናት ውስጥ ተገቢነት 
ላለው ረዳት ሱፐር ኢንቴንደንት ወይም ወኪሉ በጽሑፍ ውሳኔው እንደገና እንዲታይለት ይግባኝ ማለት ይችላል። ረዳት 
ሱፐር ኢንቴንዳንቱ ለሁለቱም ተከራከሪ ወገኖች ያልተስማሙበትን ምክንያት እንዲገልጹ ዕድል ይሰጣቸው እና ችሎቱ 
በቆመ በሶስት ቀን ውስጥ ውሳኔውን በጽሑፍ ያሳውቃል።  

ጊዜ፣ ቦታ እና የስርጭት ሁኔታ  

የዚህን ፖሊሲ ከዚህ በላይ የተጠቀሱ አንቀጾች አክብረው የሚወጡ የተማሪ ሕትመቶች የሚሰራጩበት ጊዜ፣ ቦታ እና 
የስርጭት ሁኔታ ምክንያት ባለው መልኩ በትምህርት ቤቱ ርዕሰ መምህር ወይም ወኪሉ፣ በሚከተሉት ሁኔታዎች መሰረት 
ቁጥጥር ይደረግባቸዋል፥  

1. በሁሉም የሕትመት ዓይነቶች ላይ ወጥ በሆነ መልኩ ተፈጻሚ ሆነዋል  



2. በትምህርት ቤት እንቅስቃሴዎች ላይ ጣልቃ ገብነትና ሁከት ስለመፈጠሩ ተጨባጭ ምክንያት ሳይኖር አንድን ሕትመት 
በትምህርት ቤቱ ውስጥ ሆነ ከትምህርት ቤቱ ውጭ እንዳይሰራጭ በጊዜ ወይም በቦታ ገደብ አለመጣሉ  

3. ስርጭት በተከለከለባቸው ቦታዎች እና ጊዜ ብቻ የተገደበ ነው  

4. ከደንቦች ጋር በማይጻረር መልኩ ማናቸውም ሕትመት እንዳይሰራጭ ለመቀበል ወይም ውድቅ ለማድረግ የአንድን 
ግለሰብ መብት የማይገድብ ከሆነ  

ይህ ፖሊሲ በእያንዳንዱ የትምህርት ክፍለ ዘመን መጀመሪያ ለሁሉም ተማሪዎች እና መምህራን በሚታይ ቦታ ላይ 
ሊለጠፍ፣ ሊበተን ወይም እንዲያገኙት ሊደረግ ይገባል።  

ሕጋዊ ዋቢዎች፥ C.R.S. 22-1-120  
C.R.S. 22-32-110 (1)(r)  
 
ተዛማጅ ማጣቀሻ፥ JK፣ የተማሪ ስነምግባር እና ዲሲፕሊን  
 
ትርጓሜዎች  
 
የሚከተሉት ትርጓሜዎች በዚህ ሰነድ ላይ ጥቅም ላይ ለዋሉ ቃላት ትርጉም ይሆናሉ፥  
 
1. ማሰራጨት- ማናቸውንም ጽሑፍ በማናቸውም ይዘት ለሁሉም ተማሪዎች ለማድረስ በታሰበ መልኩ 
መበተን/ማሰራጨት። ይህ በተማሪዎች የሚዘወተሩ የትምህርት ቤት ቦታዎች ላይ ማስታወቂያዎችን መለጠፍን ያካትታል።  
 
2. የተደራጁ አደጋኛ ቦዘኔዎች - ቁጥራቸው ሶስት ወይም ከዛ በላይ የሆኑ ግለሰቦች ለተመሳሳይ ፍላጎት፣ ዓላማ ወይም 
እንቅስቃሴ እንደ ወንጀል ወይም ጸያፍ በሚቆጠር ተግባር ላይ በቡድን የሚሰማሩ ግለሰቦች ቡድን።  
 
3. ብልግና  
 
a. አሁን ባለው የትምህርት ቤት ማህበረሰብ ስነምግባር የሚገዛ አብዛኛው ሰው የጽሑፍ ማቴሪያሉን በአጠቃላይ ሲታይ 
ጉድለት ያለበት ሆኖ የሚያገኘው ይዘት።  
 
b. ማቴሪያሉ በሚያበሰጭ እና ግልጽ በሆነ መንገድ እንደ ወሲባዊ ተግባራትን (የተለመዱ ወይም ከተለመደው ወጣ ያሉ፣ 
ተጨባች ምስሎች ወይም አስመስሎ በማቅረብ) ወሲባዊ ስነምግባር የሚያሳይ፣ የራስ በራስ ወሲባዊ እርካታን የሚገልጽ፣ 
ወሲብ የመቀስቀስ ዓላማ ያላቸው፣ እና ጸያፍ የሃፍርተ ስጋ አካላትን የሚገልጽ ከሆነ።  
 
c. ማቴሪያሉ ስነጽሑፋዊ፣ ስነጥበባዊ፣ ፖለቲካዊ ወይም ሳያንሳዊ እንደምታ ያለው ቁምነገር የሌለበት እንደሆነ።  
 
4. ክብረ ነክ፣ ተሳዳቢ ወይም ስም አጥፊ - በአፍ ወይም በጽሑፍ የሚሰጥ በአንድ ግለሰብ ላይ የተቃጣ የግለሰቡን ዝና 
በማህበረሰቡ ያለውን ቦታ ዝቅ የሚያደርግ ወይም ሌሎች ከሰውየው ጋር የሚያደርጉትን ግንኙነት የሚያግድ ወይም 
የሚያውክ ይዘት ያለው ሐሰተኛ ወይም ተጨባጭ ያለሆነ ማቴሪያል። እነዚህ ጽሑፎች ወይም አባባሎች አንድን ግለሰብ 
በሰው ፊት እንዲጠላ፣ እንዲያፍር፣ እንዲኮነን፣ እንዲሳቅበት ወይም ክብሩ እንዲዋረድ የሚያደርጉ ይዘቶችን ያካትታሉ።  
 
5. በሕዝብ ዘንድ ታዋቂ የሆነ ሰው - የሕዝብ ትኩረትን የሚሻ ወይም በሥራ ውጤቶቹ በሕዝብ ዘንድ በሚገባ ታዋቂ የሆነ 
ግለሰብ።  
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