
JQ ፖሊሲ- የተማሪ ክፍያዎች፣ መቀጫዎች እና የቅጣት ክፍያዎች  

  

ተማሪዎች በአንድ ትምህርት ቤት ገብቶ ለመማር የሚማሩበትን ክፍያ ወይም በሕግ ሲፈቀድ በግል ለሚሰጥ ትምህርት 
ካልሆነ በቀር፣ በማናቸውም የዲስትሪክቱ የትምህርት መርሃ ግብር መማሪያ ክፍል ገብተው መማር እንዲችሉ ምንም ዓይነት 
የመመዝገቢያ ሆነ የመማሪያ ክፍያ ሊጠየቁ አይችሉም። ሆኖም ግን፣ አቅም የሌላቸው ድሃ ተማሪዎች በነጻ የማይሰጡ አላቂ 
ለሆኑ አቅርቦቶች የመማሪያ መጽሐፍ ክፍያዎችን እንዲሁም በዚህ ፖሊሲ በተዘረዘረው መሰረት የተወሰኑ ክፍያዎችን 
ዲስትሪክቱ እንዲከፍሉ ሊጠይቅ ይችል ይሆናል። ሁሉም የመማሪያ መጽሐፍ እና ሌሎች የተለያዩ ክፍያዎች በትምህርት 
ቤቱ ቦርድ ሊጸድቁ እና በአሰባሰብ ሂደቱ ላይ የቦርዱ ውሳኔ ተፈጻሚ ሊሆን ይገባል። 

  

መማሪያ መጻሕፍት እና የቤተ መጻሕፍት ግብዓቶች 

  

በላቁ የምደባ ኮርሶች ላይ ጥቅም ላይ ከሚውሉ አላቂ ካልሆኑ መማሪያ መጻሕፍት በቀር በውሰት መልኩ የሚሰጡ ሲሆን 
በተርሙ ማብቂያ ለትምህርት ቤቱ ሊመለሱለት ይገባል። ተራ ልባስን ካልሆነ በቀር ተማሪዎች ከትምህርት ቤት 
የተቀበሉትን የመማሪያ መጽሐፍ እና የቤተ መጻሕፍት ግብዓቶች በጥሩ ይዞታ ይመልሳሉ ተብሎ ተስፋ ይጣልባቸዋል። 
ለጠፉ፣ ለተበላሹ ወይም ከጥቅም ውጭ ለሆኑ መጻሕፍት (ከቤተ መጻሕፍት በውሰት የተወሰዱትን ጨምሮ)፣ ቁሳቁሶች 
ወይም መሳሪያዎች ተማሪዎች ተጠያቂ መሆን አለባቸው። የተማሪው የግል ንብረት ለሆኑ የመማሪያ መጻሕፍቶች ትምህርት 
ቤቶች ተማሪው በቀጥታ ወጪያቸውን እንዲከፍል ይጠይቃሉ። ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ለልምምድ መጻሕፍቶች 
የወጣውን ወጪ በቀጥታ ተማሪዎች እንዲከፍሉ መጠየቅ ይችላሉ። ላልተመለሱ መማሪያ መጻሕፍት እና የቤተ መጻሕፍት 
መጻሕፍቶች ትምህርት ቤቶች ተመጣጣኝ የቅጣት ክፍያ ሊጥሉ ይችላሉ። 

  

የስኩል ዲስትሪክቱ ለአንድ ለጠፋ ወይም ለተበላሸ የመማሪያ መጽሐፍ ወይም የቤተመጻሕፍት ግብዓት ተገቢውን ክፍያ 
እንዲፈጸምለት አስፈላጊውን ጥረት አድርጎ፣ ነገር ግን ሁሉንም ተገቢነት ያላቸው ክፍያዎች ሙሉ በሙሉ ሳይከፈሉት ከቀሩ፣ 
ዲስትሪክቱ ዲፕሎማ፣ ትራንስክሪፕት ወይም እንዲህ ያሉትን መማሪያ መጻሕፍት ወይም የቤተ መጻሕፍት ግብዓቶች 
ሳይመልስ የቀረ ተማሪን የትምህርት ውጤት በሴሚስተሩ ወይም በትምህርት ቤቱ የትምህርት ክፍለ ዘመን ላይ አግዶ 
ሊያስቀር ይችላል። ተማሪው ተመራቂ/ወደሌላ የሚመደብ ተማሪ ከሆነ፣ ዲስትሪክቱ በምርቃት/ወደ ሌላ ምደባ ሥነሥርዓቱ 
ላይ ተማሪው ከምርቃቱ/ከምደባው ቀን በፊት የወሰደውን መማሪያ መጽሐፍ ወይም የቤተ መጽሐፍ ግብዓት ሳይመልስ 
ከቀረ እንዳይሳተፍ ሊያደርገው ይችላል። 

  

አቅም የሌላቸው ድሃ ተማሪዎች ለጠፋ ወይም ለተበላሸ መጽሐፍ ወይም የቤተ መጻሕፍት ግብዓት እንዲከፍሉ 
አይደረግም። አንድ ተማሪ የሚፈለግበትን ክፍያ ባለመፈጸሙ ምክንያት መማሪያ መጻሕፍቶቹ ወይም የልምምድ 
መጻሕፍቶቹ ቀሪውን አካዳሚክ የትምህርት ክፍለ ዘመን ለማጠናቀቅ አስፈላጊ ከሆኑ መጽሐፉን ወይም ግብዓቶቹን 
እንዳያገኝ ሊከለከል አይችልም። 

  

አላቂ ለሆኑ አቅርቦቶች የሚከፈል ክፍያ  

  



ትምህርት ቤቶች በአካባቢው ሱፐር ኢንቴንደንት ፈቃድ ተማሪዎች ለአላቂ ለሆኑ አቅርቦቶች ክፍያ እንዲከፍሉ ማድረግ 
ይችላሉ። ለአላቂ አቅርቦቶች የሚጠየቀው ክፍያ ከማቅረቢያ ዋጋቸው ትክክለኛ በሆነ መልኩ በቀጥታ የሚዛመድ መሆን 
አለበት። እነዚህ ክፍያዎች ለአጠቃላይ ሥራ ማስኬጂያ ወይም ለሠራተኞች ሙያ ማሻሻያ ለሚወጡ ወጪዎች መሸፈኛ 
ሊሆኑ አይችሉም። እነዚህ ክፍያዎች አቅም ለሌላቸው ድሃ ተማሪዎች በይለፈኝ መታለፍ አለባቸው። 

  

የተለያዩ ክፍያዎች 

  

በትምህርት ቤት ለተዘጋጀ እንቅስቃሴ ወይም በትምህርት መርሃግብሩ አካዳሚያዊ ትልም ውስጥ ባልተካተተ እንቅስቃሴ 
ለመሳተፍ ወይም ለመገኘት ትምህርት ቤቶች ተመጣጣኝ የተለያዩ ክፍያዎችን ለመጠየቅ ስልጣኑ ተሰጥቶዋቸዋል። 
ተማሪዎች በነዚህ እንቅስቃሴዎች የሚኖራቸው ተሳትፎ በምርጫቸው እንጂ የግድ መሆን የለበትም። ተማሪዎች በአንድ 
በትምህርት ቤት ወጪው በተሸፈነ ወይም በተዘጋጀ ዝግጅት ወይም ፕሮግራም ላይ በመሳተፋቸው አስፈላጊ ለሆኑ 
መሳተፊያ፣ መገኚያ፣ ወይም ማቴሪያሎችን/ልብሶችን ለማግኘት አስፈላጊውን ክፍያ እንዲከፍሉ ሊጠየቁ ይችላሉ። 

  

እንደ የመዘምራን ቀሚስ፣ የባንድ መለዮ ልብሶች እና ንብረትነታቸው የትምህርት ቤቱ ለሆኑ መሳሪያዎች እና ነገሮች 
ተማሪዎች ለተጠቀሙበት ከዋናው ዋጋ በማይበልጥ ሁኔታ የኪራይ ክፍያ እንዲከፍሉ ትምህርት ቤቶች መጠየቅ ይችላሉ። 

  

በአንድ መምህር ወይም ለተማሪው ውጤት ለመስጠት በሚያስፈልግ ውጭ በሚደረግ እንቅስቃሴ ላይ የሚሳተፉ ተማሪዎች 

የትምህርት ቦርዱ ሌላ ተጨማሪ ትዕዛዝ መስጠት ሳያስፈልገው ለተሳትፎዋቸው ተመጣጣኙን ክፍያ እንዲከፍሉ ሊጠየቁ 
ይችላሉ። እነዚህ ክፍያዎች በእንቅስቃሴው ሂደት ለሚያጋጥም የመግቢያ ክፍያዎችን፣ የምግብ ወጪዎችን እና 
የትራንስፖርት ወጪዎችን በነዚህ ሳይገደብ ተመሳሳይ ወጪዎችን እንዲሸፍኑ ሊጠየቁ ይችላሉ። ሆኖም ግን፣ ተማሪው 
በመክፈያ ገንዘብ እጦት ምክንያት ማንም ተማሪ በጉዞው ወይም በሌላ ማበልጸጊያ እንቅስቃሴ ላይ ሳይሳተፍ እንዳይቀር 
አስፈላጊውን ጥንቃቄ ማድረግ የመምህሩ ወይም የርዕሰ መምህሩ ኃላፊነት ነው። 

  

ከክፍያዎች መታለፍ 

  

ሁሉም በአንድ የትምህርት መርሃ ግብር አስፈላጊ የሆኑ አካዳሚያዊ ትልሙን ለማስፈጸም አስፈላጊ ለሆኑ መማሪያ 
መጻሕፍት፣ የልምምድ መጻሕፍት እና አላቂ አቅርቦቶች ከሚደረግ ክፍያ ቅጣት ወይም የቅጣት ገንዘብ አቅም የሌላቸው ድሃ 
ተማሪዎች ሙሉ በሙሉ ነጻ ናቸው። አንድ ተማሪ መክፈል መቻል አለመቻሉን ለመወሰን፣ አቅም የሌለው ድሃ ተማሪ እንደ 
በፌደራል የድሃ ገቢ መመሪያዎች ስር በነጻ ወይም በቅናሽ ዋጋ ምሳ ለማግኘት መብት ያለው ልጅ ማለት ነው። 

  

የአከፋፈል ዕቅድ 

  



እያንዳንዱ ክፍያ እንዴት እንደተጠየቀ እና የእያንዳንዱ ክፍያ ምክንያት እንዲሁም መጠኑ ምን ያክል እንደሆነ በግልጽ 
በማስቀመጥ ዲስትሪክቱ ተማሪዎች መክፈል ያለባቸውን ክፍያዎች ሙሉ ዝርዝር በተጠየቀ ጊዜ አዘጋጅቶ ያቀርባል። 

  

ወላጆች ስለ አከፋፈል ዕቅዱ ወይም እንዴት ክፍያው እንዲያልፋቸው ማመልከት እንደሚችሉ፣ ክፍያዎቹ በፍላጎት ወይም 
በግዴታ የሚከፈሉ ስለመሆናቸው እና ክፍያው ካልተፈጸመ ከየትኛው እንቅስቃሴ ተማሪው እንደሚገለል በግልጽ 
በማስቀመጥ እንዲያውቁት መደረግ አለባቸው። ከክፍያ ነጻ የመሆን መብት ያላቸው ተማሪዎች ምንም ዓይነት አላስፈላጊ 
ሕፍረት ሳያስከትል ወይም ሌላ ሰው ጉዳዩን ሳያውቅ ከክፍያው ነጻ መደረግ አለባቸው። 

  

እንዲጣጣም ተደርጎ የተዘጋጁ ክፍሎች ሴፕተምበር 2፣ 1958፣ ሴፕተምበር 4፣ 1963 እና ዲሴምበር 22፣ 1972 

ከበእጅ የሚሰራ ማጣጣም ሥራ ጋር እንዲጣጣም ተብሎ የተከለሰ 

  

የተሻረው/የተሻሻለው ጁን 17፣ 2004  
 
ሕጋዊ ማጣቀሻዎች፥ C.R.S. 22-32-109(1)(U) (ማስያዣ ለጠፋ/ለተበላሸ ሳያሲዙ አቅም የሌላቸው ድሃ ተማሪዎች 
የሚከፍሉት የመማሪያ መጽሕፍት ክፍያ)  
 
IX የኮሎራዶ ሕገመንግስት ክፍል 2  

  

C.R.S. 22-32-110(1)(O) (በነጻ ወይም በተመጣጣኝ ኪራይ የሚሰጡ መማሪያ መጻሕፍት) 

C.R.S. 22-32-110(1)(JJ) (የመማሪያ መጻሕፍት እና የቤተ መጻሕፍት ግብዓቶችን ባለመመለስ የሚጣሉ ዕገዳዎች) 

C.R.S. 22-32-117 (ክፍያዎች) 

C.R.S. 22-32-118 (የክረምት ትምህርት ክፍያዎች) 

C.R.S. 22-45-104 (ከቅጣቶች እና ከክፍያዎች የተሰበሰበ ገንዘብ አጠቃቀም) 

ተዛማጅ ዋቢዎች፥ EFC፣ ነጻ እና የዋጋ ቅናሽ ያላቸው የምግብ አገልግሎቶች 

IHCD፣ የከፍተኛ ኮሌጅ ምደባ 


	JQ ፖሊሲ- የተማሪ ክፍያዎች፣ መቀጫዎች እና የቅጣት ክፍያዎች

