
ፖሊሲ JLCC- ተላላፊ በሽታዎች 
የትምህርት ቤቱ ዲስትሪክት በክልሉ ውስጥ ለሚኖሩት እድሜያቸው ለትምህርት የደረሱ ህጻናት ትምህርታዊ አገልግሎት 
መስጠት ይጠበቅበታል። ይሁን እንጂ፣ ተላላፊ በሽታ እንዳለው የተመረመረ ማንኛውም ህጻን፣ በእንክብካቤ ሰጪዎች 
አመካኝነት ለሌሎች ተማሪዎች ደህንነት አደጋ የሚደቅንበት ሁኔታ ከተፈጠረ፣ ትምህርት ቤቱ በህጉ መሰረት ላይቀበለው 
ይችላል። 

የትምህርት ቦርድ ተማሪዎችን ሊያጠቁ የሚችሉ ተላላፊ በሽታዎች ከተራ የልጅነት በሽታዎች፣ አደገኛና ለአጭር ጊዜ 
የሚቆዩ፣ እስከ በጣም አደገኛ፣ እንደ ኤች አይ ቪ (human immunodeficiency virus) የመሳሰሉት ለህይወት 
የሚያሰጉ በሽታዎች፣ ናቸው ብሎ ያምናል። ይህ የትምህርት ቤት ዲስትሪክት የተለያዩ የተላላፊ በሽታዎች አደገኛነት 
ለመገምገም፣ እንዲሁም የተማሪዎቹንና የሰራተኞቹን ጤንነት በተሻለ መልኩ እንዴት መከላከል እንደሚቻል ለመወሰን 
በጤና ዘርፍ ሞያ ማሕበረሰብ ምክር ላይ ይመረኮዛል። 

የተራ ተላላፊ በሽታዎች ክትትል ከኮሎራዶ የጤና ክፍል መርሀ ግብር ጋር በሚጣጣም መልኩ ይከናወናል። የተላላፊ በሽታ 
ምልክቶች በቀላሉ ማሳየት የጀመረ ተማሪ፣ ከትምህርት ቤቱ መቆጣጠርያ ሰነድ ለጊዜው ሊሰረዝ ይችላል። 

የመታመም ስሜት እንዳላቸው የሚገልጹ ልጆች ወደ ትምህርት ቤቱ ነርስ ሊላኩ ይችላሉ፣ እንዲሁም ወላጆቻቸው ወይም 
በተማሪ የአስቸኳይ ጊዜ የሕክምና ፈቃድ ፎርም ላይ የተጠቆሙት ተጠሪዎች ሲደርሱላቸው በትምህርት ቤቱ ርእሰ-መምህር 
ወዲያው ወደ ቤት ሊላክ ይችላል። 

ዲስትሪክቱ ተማሪው ወደ ትምህርት ቤት መመለስ እንደሚችል የሚያስረዳ ሞያዊ የሕክምና ምስክርነት የመጠየቅ መብቱ 
የተጠበቀ ነው። 

ከዚህ ፖሊሲ ጋር በሚያያዙት ማንኛውም አይነት አፈጻጸሞች፣ ዲስትሪክቱ የተማሪውን የግል መብት (privacy) 
ያከብራል። 

አንድ ተማሪ በአደገኛ፣ በቀላሉ ሊተላለፍ በሚችል በሽታ እንደተጠቃ ከትምህርት ቤቱ አባል ወይም ከማንኛውም ፈቃደኛ 
መረጃ ሲደርስ፣ የተማሪዎቹንና የትምህርት ቤቱን ሰራተኞች ጤንነትና ዋስትና በመጠበቁ ረገድ ተገቢ እርምጃ እንዲወስዱ 
ይሃ አባል ወይ ፈቃደኛው ጠቋሚ ለትምህርት ቤቱ ነርስ ወይ ለርእሰ-መምህሩ መረጃውን ያቀብላል። ርእሰ-መምህሩ 
በበሽታው የተጠቃውን ተማሪውን ሁኔታ ማወቅ የሚገባቸው ተጨምሪ የትምህርት ቤቱ አባላት ያሉ እንደሆን ይወስናሉ። 
ከተማሪው እንክብካቤ ጋር ቀጥታዊ ግንኙነት ያላቸው ሰዎች ብቻ እነዚህ ግለ-ሰቦች ይህን ልዩ መረጃ እንዲያውቁ ከተወሰነ 
የተማሪውን ልዩ የጤና ሁኔታ መረጃ እንዲያገኙ ይደረጋል። 

ልጆቻቸው በትምህርት ቤቱ ላሏቸው ወላጆች፣ በተላላፊው በሽታ የተጠቃው ተማሪ ማንነት ሳይገለጽ፣ ልጃቸው ለተላላፊ 
በሽታ ሊጋለጥ እንደሚችል ሊነገራቸው ይችላል። 

ልጆቻቸው በትምህርት ቤቱ ላሏቸው ወላጆች፣ በተላላፊው በሽታ የተጠቃው ተማሪ ማንነት ሳይገለጽ፣ ልጃቸው ለተላላፊ 
በሽታ የተጋለጠ መሆኑ ሊነገራቸው ይችላል። 

የትምህርት ቤቱ ርእሰ-መምህር ማንኛውም የህክምና መረጃ እንዳይወጣ በጥብቅ ሚስጥራዊነት የሚያዝበትን መንገድ 
ያበጃሉ። የመረጃው ሚስጥራዊነትን የሚተላለፍ ማንኛውም የትምህርት ቤቱ አባል ለተገቢ ዲሲፕሊናዊ እርምጃ የተግለጠ 
ነው። 

ህጋዊ መጣቀሻዎች:  

C.R.S. 22-33-104(2)(a)  
C.R.S. 22-33-106(2)  



 
የጸደቀው፥ መይ 31፣ 1994 
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