
JJ ፖሊሲ- የተማሪ እንቅስቃሴዎች (ትምህርት አጋር እና የትምህርት ደጋፊ) 

  

የትምህርት ደጋፊ እንቅስቃሴዎች የሚከተሉትን ማካተት አለባቸው፥  

1. ከመደበኛ የትምህርት ቤት ቀን ውጭ የሚደረጉ በትምህርት ቤት ወጪያቸው የሚሸፈን ተማሪዎችን መቆጣጠር 
የሚያስፈልጉ እንቅስቃሴዎች  

2. በትምህርት ቤት ጊዜ ውስጥ የሚከናወኑ ነገር ግን ከትምህርት ቤት ቅጽረ ግቢ ውጭ የሚከናወኑ ወጪያቸው በትምህርት 
ቤቱ የሚሸፈን እንቅስቃሴዎች  

3. ከዴንቨር የሕዝብ ትምህርት ቤቶች የአትሌቲክስ ፕሮግራም እና ሌሎች የመዝናኛ ፕሮግራም ዝግጅቶች ውጭ የዴንቨር 
የሕዝብ ትምህርት ቤቶች ኢንትራሙራል እንቅስቃሴዎች (መዝናኛ)  

ሁሉም በተማሪ ስነምግባር እና ዲሲፕሊን ላይ ያሉ ፖሊሲዎች በትምህርት ደጋፊ እንቅስቃሴዎች ላይ ተፈጻሚ ይሆናሉ።  

በርዕሰ መምህር እና በመምህር በሚዘጋጁ የትምህርት ደጋፊ እንቅስቃሴዎችን በተመለከተ በጽሑፍ የሚዘጋጅ መምሪያ 
ማዘጋጀት አለባቸው። ተማሪዎች እና ወላጆች የትምህርት ደጋፊ እንቅስቃሴዎች ደንቦችን እንዲያውቁዋቸው መደረግ 
አለባቸው።  

እንደ ፎረንሲክ ያሉ በትምህርት ቤት ውስጥ የሚከናወኑ እንስቃሴዎች ላይ ተፈጻሚ የሚሆኑ የጽሑፍ ደንቦች፣ በትምህርት 
ቤት አዘጋጆች እና በሱፐር ኢንቴንዳንቱ ወኪሎች በጋራ መዘጋጀት አለባቸው።  

ሁሉም ትምህርት ደጋፊ እንቅስቃሴዎች በዴንቨር የሕዝብ ትምህርት ቤቶች የሙያ ብቃት ማረጋገጫ በተሰጠው ሠራተኛ 
ሥር መከናወን አለባቸው።  

የሙያ ብቃት ማረጋገጫ ያላቸው ሠራተኞች እና የትምህርት ደጋፊ እንቅስቃሴዎች አዘጋጆች እንዲሁም ተማሪዎች 
በዝግጅቶቹ መመሪያዎች ራሳቸውን ማስገዛት አለባቸው።  

የሙያ ብቃት ማረጋገጫ ያላቸው ሠራተኞች እና የትምህርት ደጋፊ እንቅስቃሴዎች አዘጋጆች የትምህርት ቤቱን እና የዴንቨር 
የሕዝብ ትምህርት ቤቶችን ፖሊሲዎች እና ደንቦች በመደጋፍ እና በማስከበር ረገድ ሙሉ ኃላፊቱን ይወስዳሉ። መምህራን 
እና ሌሎች የትምህርት ደጋፊ እንቅስቃሴ አዘጋጆች ለሚሰጡት ምክንያታዊ እና ሙያዊ ውሳኔ አስተዳዳራዊ ድጋፍ 
እንደሚደረግላቸው ማረጋገጫ ሊሰጣቸው ይገባል።  

ማናቸውም አንድን ግለሰብ ወይም ቡድን ከአንድ እንቅስቃሴ ላይ ለማስወጣት የሚሰጥ ውሳኔ የሙያ ብቃት ማረጋገጫ 
በተሰጣቸው ሠራተኞች ወይም በሌሎች አዘጋጆች እና በርዕሰ መምህሩ መካከል ውይይት ሊደረግባቸው ይገባል። እነዚህ 
ውሳኔዎች የጥፋቱን ትልቅነትና ጥልቀት ከግምት በማስገባት የሚወሰኑ መሆን አለባቸው። ወዲያውኑ መወሰድ ያለባቸው 
የዲሲፕሊን እርምጃዎችን በተመለከተ ኃላፊነቱ የሙያ ብቃት ማረጋገጫ የተሰጠው ሠራተኛ ወይም አዘጋጆች ይሆናል፣ 
እንዲሁም እርምጃው ምክንያታዊ እና ሙያዊ መሆኑን ማሳየት አለበት።  

እንዲጣጣም ተደርጎ የተዘጋጀው ሜይ 7፣ 1965  
የተሻሻለው ኦገስት 20፣ 1976  
 
 
ተዛማጅ ማጣቀሻዎች፥ JIC፣ የተማሪ ስነምግባር እና ንዑስ ስነምግባር ደንቦች  
JK፣ የተማሪ ዲሲፕሊን፣ እና ንዑስ ደንቦች  
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