
JI ፖሊሲ- የተማሪ መብቶች እና ኃላፊነቶች 

የሰው ልጆች የሰው ልጆች በመሆናቸው ብቻ ለሰው ልጆች የተፈቀዱ መብቶችን በሙሉ ይጎናጸፋሉ። እንደ ተማሪነት 
በመሰሉ ጊዜያዊ ማንነቶች የተነሳ የአንድ ሰው የሰውነት መብቶች ሊነፈጉ ወይም በት/ቤቱ ውስጥ ተማሪዎች ስለ ሰብዓዊ 
መብቶች፣ ስለ ሰው ልጅ ክብር፣ እኩልነት እና ደሕንነቱ የተጠበቀ መሆን መቻል መብቶች በተመለከተ እንዳይማሩ ሆነ 
በነዚህ ዙሪያ መብቶቻቸውን እንዳያስከብሩ መታገድ የለባቸውም።  

ከዚሁ ጋር እኩል ቦታ የሚሰጠው የትምህርት ቤት ባለሥልጣናት ሕገመንግስቱ እንደ ግለሰብነታቸው ከሚሰጣቸው 
መሰረታዊ መብት ጋር ሳይጣረስ እና ትምህርት ቤቶችን ለመቆጣጠር የመቻል አቅማቸው እንዲጠበቅ መብቶቻቸው ሊከበሩ 
ይገባል። ተማሪዎች መብቶቻቸውን በነጻነት መጠቀም በመቻላቸው እና በትምህርት ቤቶች እንዳያደርጉ በሚያግድዋቸው 
ነገሮች መካከል ያለው ልዩነት ተገቢነት ያለው ጠባይ እና አካሄድ በሁለቱም ወገን እንዲጸባረቅ በማድረግ ልዩነቱን ማጠበብ 
ይቻላል።  

የተማሪ መብቶች  

1. ተማሪዎች እንደ ፍላጎታቸው እና አቅማቸው ደሕንነቱ አስተማማኝ የሆነ እና እኩል ለሁሉም የሚሰጥ ትምህርት የማግኘት 
መብት አላቸው።  

2. ተማሪዎች በሌሎች ተማሪዎች እና የት/ቤቱ ሠራተኞች በሰውነታቸው ተገቢውን ክብር የማግኘት መብት አላቸው።  

3. ርዕሰ መምህሩ ወይም ወኪሎቹ አንድ በአንድ ተማሪ የሚፈጸም ሃሳብን የመግለጽ ተግባር ሁከት እንደሚፈጥር ወይም 
ለሁከት መንስዔ እንደሚሆን ወይም በት/ቤቱ እንቅስቃሴ ላይ ወይም የደሕንነት ሁናቴ ላይ አደጋ እንደሚያስከትል በማመን 
እገዳና ቁጥጥር ካልጣሉበት በቀር፣ተማሪዎች የመሰብሰብ፣ እና በመናገር፣ በመጻፍ፣ ወረቀት በማሰራጨት፣ የጎሳ፣ የባሕል 
ወይም የፖለቲካ እሴቶቻቸውን እንደ አዝራሮች፣ ባጆች፣ ዓርማዎች እና አምባሮች የመሳሰሉ ነገሮችን በመጠቀም 
ምልክቶችን በማድረግ ወይም በመልበስ አምነትና አቋማቸውን ለሌሎች ማሳየት መብት አላቸው። ተማሪዎች በእነዚህ 
መሰል በተማሪዎች ተነሳሽነት የሚከናወኑ እንቅስቃሴዎች ላይ ሃሳባቸውን ከመግለጽ ለመቆጠብ መብቱ አላቸው።  

4. መብቶቻቸው እንደተጣሱ ካመኑ፣ ተማሪዎች በርዕሰ መምህራቸው፣ በወኪሉ ወይም ሌላ ተገቢነት ያለው አስተዳዳሪ ላይ 
ያላቸውን ቅሬታ እና ተቃውሞ የመግለጽ እና የመክሰስ መብት አላቸው። የቅሬታው ወይም የክሱ ጭብጥ ርዕሰ መምህሩ 
ከሆነ ቅሬታው ወይም ክሱ ቁጥጥር ለሚያደርገው የትምህርት አሰጣጥ ሱፐር ኢንቴንዳንት እና/ ወይም ለ"መናገር ችግር 
የለውም (Safe To Tell)" መነገር አለበት። 

የተማሪው ኃላፊነቶች  

በትምህርት ቤት መጫወቻ ቦታዎች፣ በትምህርት ቤቱ ሕንፃዎች፣ በዲስትሪክቱ የተፈቀዱ መኪናዎች፣ የት/ቤት አውቶቡስ 
ማቆሚያዎች ወይም በት/ቤቱ ወጪያቸው የተሸፈኑ ዝግጅቶች ላይ ተማሪዎች የሚኖርባቸው ኃላፊነቶች (ግዴታዎች) 
የሚከተሉት ናቸው፥  

1. የትምህርት ቤት ሥራን እና/ወይም ሌሎች ባላቸው የመማር መብት ላይ ማንም ተማሪ ሁከት በሚያስነሳ እንቅስቃሴ 
መሳተፍ የለበትም ወይም ሁከት ለማስከተል ማስፈራራት አይችልም የሚለውን መሰረታዊ መርህ ለማስጠበቅና ለማስከበር 
እንዲቻል ለመማር ማስተማር ሂደቱ አመቺ ድባብ ተጠብቆ እንዲቀጥል በሚደረገው ጥረት ማገዝ።  

2. ሌሎች ተማሪዎችን በዘራቸው፣ በጎሳቸው፣ በጾታቸው፣ በጋብቻ ሁኔታቸው፣ በምንጭ ብሔራቸው/ሃገራቸው፣ የአካል 
ጉዳታቸው፣ ሃይማኖታቸው፣ ዕድሜያቸው፣ የወሲብ ዝንባሌያቸው ወይም የጾታ ምንነታቸው ላይ በመመርኮዝ ልዩነት እና 
መድልዎ ከማድረግ መቆጠብ።  

3. ሌሎች ተማሪዎችን፣ ወላጆችን፣ እና የዲስትሪክት ሠራተኞችን ጨምሮ ክብር የጎደለው ቋንቋ እና የሰውነት እንቅስቃሴ 
ምልክት ከመጠቀም በመቆጠብ ሁሉንም የት/ቤቱን ማህበረሰብ አባላት ማክበር።  



4. ከሌሎች ተማሪዎች፣ ሠራተኞች ሆነ ሌሎች ሰዎች ጋር መደባደብን ጨምሮ ከማናቸውም አካላዊ ጥቃት ራስን በመቆጠብ 
የሌሎች የሁሉንም አካላዊ ደሕንነት እና የግለሰብ ነጻነትን ማክበር።  

5. የት/ቤቱን ዲስትሪክት ንብረቶች በእንክባካቤና በጥንቃቄ መያዝ እና ከስርቆት ወይም የዲስትሪክቱን፣ የሠራተኞችን እና 
ተማሪዎችን ንብረት ከማበላሸት መቆጠብ።  

6. ማናቸውም ዓይነት የጦር መሳሪያ በግል ከመያዝ መቆጠብ እና ሌሎችም እንዳይዙ ይዘው እንዳይመጡ፣ እንዳይኖራቸው 
ማበረታቻ አለመስጠት።  

7. ማናቸውንም አናቦሊክ፣ ስቴሮይድ እና በሐኪም የሚታዘዙ አነቃቂ መድሃኒቶችን ጨምሮ ከማናቸውም ዓይነት የአልኮል፣ 
የናርኮቲክ፣ የአደንዛዥ ዕፅ ወይም በመንግስት የተከለከለ ንጥረ ነገር ሽያጭ፣ ግዢ፣ ወይም ግብይት ራስን ማግለል እና 
መቆጠብ እንዲሁም ከተማሪ ጋር እንደ አደንዛዥ ዕፅ ወይም በመንግስት የተከለከለ ንጥረ ነገር ሽያጭ እና ግብይት ላይ 
አለመሳተፍ።  

8. በትምህርት ሰዓት መገኘት፣ አለማርፈድ፣ እና በትምህርት ቦርድ በተቀመጠው መስፈርት መሰረት ለምረቃ 
የሚያስፈልጉትን መስፈርቶች አሟልቶ መመረቅ።  

9. ሁሉንም የዲስትሪክቱን ንብረቶች ለት/ቤቱ መመለስ፣ ወይም  ከዲስትሪክቱ ለቀው ከመሄዳቸው በፊት፣ ወይም ከአንዱ 
የክፍል ደረጃ በተመሳሳይ ዲስትሪክት ውስጥ ወደ ሌላ ከመዛወራቸው ወይም ከመመረቃቸው በፊት ለጠፉ እና ለጎደሉ 
ነገሮች ለእያንዳንዳቸው ተመጣጣኙን ክፍያ ለት/ቤቱ መክፍል።  

10. በሁሉም አካዳሚያዊ ሥራዎች እና በሁሉም ሌሎች መስተጋብሮች ላይ ታማኝነትን ማንጸባረቅ።  

JK ፖሊሲ እና JK-R በተማሪ ዲሲፕሊን ላይ ተፈጻሚ ይሆናሉ። 

እንዲጣጣም ተደርጎ የተዘጋጀ፥  ጁን 17፣ 1999 

የተሻሻለው፥ ኦክቶበር 15፣ 2009 
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