
KFA ፖሊሲ- በትምህርት ቤት ንብረት ላይ የሕዝብ ስነምግባር 

  

የስኩል ዲስትሪክት ንብረት የሚጠቀሙ ያሉ ወይም በማናቸውም  ምክንያት በእጃቸው የሚገኝ በሚከተሉት ተግባራት 
መሳተፍ የለባቸውም፥ 

  

1. ከማስተማር ሥራው፣ ከምርምር እና ጥናት፣ ከአገልግሎት፣ አስተዳደራዊ ወይም ዲሲፕሊናዊ እርምጃዎች ወይም 
ማናቸውንም ቦርዱ ያዘጋጃቸውን ወይም ያጸደቃቸውን እንቅስቃሴዎች ለማደናቀፍ፣ ለመረበሽ ወይም ጥልቃ ለመግባት 
የመሞከር ማናቸውም ባህሪ። 

2. ማናቸውንም ግለሰብ ሆነ የስኩል ዲስትሪክት ንብረት የሆነ ወይም በቁጥጥሩ ስር ያለ ንብረትን ወይም በስኩል 
ዲስትሪክት በተዘጋጀ ዝግጅት ወይም ቁጥጥር በሚደረግበት እንቅስቃሴ ላይ አካላዊ ጥቃት ማድረስ ወይም ለማድረስ 
ማስፈራራት። 

3. የሚገኝበት ቦታ የትም ይሁን የትም ከማህበረሰቡ የማን ይሁን የማንም ወይም የትምህርት ቤቱ ጎብኚ ንብረት ላይ 
ንብረቱ በስኩል ዲስትሪክቱ ቁጥጥር በሚደረግበት ክልል ውስጥ እስካለ ድረስ ንብረቱ ላይ ጉዳት ለማድረስ ማስፈራራት። 

4. ወደ ትምህርት ቤት ቦታዎች ሕንጻዎችን እና መጫወቻ ቦታዎችን ጨምሮ በግድ ወይም ያለ ፈቃድ ጥሶ መግባት። 

5. በስኩል ዲስትሪክት ንብረት ላይ፣ በትምህርት ቤት በተዘጋጀ ዝግጅት፣ ተማሪዎችን በሚያመላልስ የትምህርት ቤት 
አውቶቡስ ወይም ከትምህርት ቤቱ በ 1 000 የጫማ ርቀት ክልል ውስጥ ባለ ቦታ ላይ ሕገወጥ የሆነ የአደገኛ መድሃኒቶች 
ወይም ሌሎች ቁጥጥር የሚደረግባቸው ንጥረነገሮች እና ሌላ ሕገወጥ ኮንትሮባንድ መጠቀም፣ ይዞ መገኘት፣ ማከፋፈል 
ወይም መሸጥ። (በአልኮል እንደሰከሩ የታወቀባቸው ግለሰቦች ወደ ትምህርት ቤቱ ሕንጻ ሆነ መጫወቻ ቦታዎች እንዲገቡ 
አይፈቀድላቸውም።) 

6. በስቴት ሕጉ በልዩ ሁኔታ የሚፈቀድላቸውን ግለሰቦች ካልሆነ ወይም ከዚህ በታች በተጠቀሱት ሁኔታዎች ካልሆነ በቀር፣ 
በስቴት ሕጉ እንደተገለጸው ሕገወጥ ገዳይ የጦር መሳሪያ በትምህርት ቤቱ ይዞታ ወይም በትምህርት ቤቱ ሕንጻ ይዞ 
መገኘት፥ 

a. ገዳይ የሆነ የጦር መሳሪያ ይዞ ለመገኘት ሕጋዊ ፈቃድ አለው። 

b. ለትምህርት ቤቱ ወይም ለተደራጀ ክፍል ትርዓት እያቀረበ ነው። 

c. ገዳይ የጦር መሳሪያን መያዝ የሚያስገድድ የስኩል ዲስትሪክት የሥራ ኃላፊነቱን እየተወጣ ነው። 

d. የጦር መሳሪያዎችን በተመለከተ በተዘጋጀ የትምህርት ደጋፊ የመማር እንቅስቃሴ ላይ ተፈቅዶለት እየተሳተፈ ነው። 

e. በተፈቀዱ የትምህርት መርሃግብሮች ላይ የጦር መሳሪያዎችን ጥገና እና ዕድሳት በተመለከተ በሚሰጥ ትምህርት ላይ የጦር 
መሳሪያ ይዞ እንዲገኝ ይፈቀድለታል። 

f. በሥራ ላይ ያለ የሰላም አስከባሪ መኮንን ነው። 

7. ጸያፍ ወይም የንግግር ጥቃት የሚያደርስ ቋንቋ። 

8. ማናቸውም ከፌደራል፣ ስቴት ወይም የከተማ ሕግ ወይም በአግባቡ የጸደቀ ፖሊሲ እና/ወይም የቦርድ ደንብ ጋር 
የሚጣርስ ባሕሪ ማሳየት። 



9. መንቀራፈፍ፣ (ያለ ሥራ መቆም፣ ፈጥኖ አለመራመድ፣ መዘግየት ወይም ወዲያ ወዲህ ማለት ወይም አንድ ቦታ 
ከሚገባው በላይ ጊዜ መቆየት፣ ወይም በሕዝብ ቦታዎች ላይ መጎተትና መንቀራፈፍ)። 

  

ማናቸውም በሱፐር ኢንቴንዳንቱ ወይም ወኪሉ ይህን ፖሊሲ ጥሷል ተብሎ የታመነበት ግለሰብ የስኩል ዲስትሪክቱን ይዞታ 
ለቆ እንዲወጣ ይጠየቃል። 

     a.  ወላጆች እና ሕጋዊ አሳዳጊዎች ከትምህርት ቤት መጫወቻ ቦታዎች እንዳይደርሱ እገዳ። 

የትምህርት ቦርዱ ሙሉ የወላጅ ተሳትፎ ተማሪው የተሳካ ውጤት እንዲያስገኝ ወሳኝ ሚና እንደሚጫወት 
ይምንበታል።  በተጨማሪ፣ ቦርዱ ሁሉም ወላጆች የልጆቻቸውን መብቶች ለማስከበር እና ለማስጠበቅ እንዲንቀሳቀሱ፣ 
ስርዓተ ትምህርቱን እና የትምህርት ቤቱን አስተዳደር በተመለከተ ማናቸውንም ጥያቄ እንዲያቀርቡ፣ ለደሕንነት የመፍትሔ 
ሃሳብ እንዲሰጡ ወይም ልጆቻቸው ጥራት ያለው የሕዝብ ትምህርት በእኩልነት ያለምንም የበቀል ፍራቻ ማግኘት እንዲችሉ 
የበኩላቸውን ሚና እንዲጫወቱ ያበረታታል።  ሆኖም ግን፣ ለመማር ማስተማሩ ምቹ የሆነ መማሪያ ቦታ መኖሩን ማረጋገጥ 
የትምህርት ቤቱ ሠራተኞች ኃላፊነት ሲሆን፣ ከማስተማር ሥራው፣ ከምርምር እና ጥናት፣ ከአገልግሎት፣ አስተዳደራዊ 
ወይም ዲሲፕሊናዊ እርምጃዎች ወይም ማናቸውንም ቦርዱ ያዘጋጃቸውን ወይም ያጸደቃቸውን እንቅስቃሴዎች ለማደናቀፍ፣ 
ለመረበሽ ወይም በነዚህ ሂደት ላይ ጥልቃ ለመግባት የመሞከር ማናቸውም ባህሪ ነጻ መሆንን ይጠይቃል።  ስለሆነም፣  
ከላይ በተገለጸው መልኩ በትምህርት ቤት መጫወቻ ቦታዎች ላይ የተቀመጡትን መመሪያዎች እንዲያከብሩ ወላጆች 
ይጠበቅባቸዋል። 

አንድ ወላጅ/ሕጋዊ አሳዳጊ በትምህርት ቤቱ ይዞታ ላይ መታየት ስላለበት ስነምግባር የተቀመጠውን ፖሊሲ ጥሶ ቢገኝ፣ 
ለትምህርት ቤቱ ጸጥታ እና ደሕንነት ሲባል፣ ሌላ ጊዜ  በነጻ ለሌሎች ወላጆች እና ሕጋዊ አሳዳጊዎች እንዲገኙ ከሚተዎ 
ቦታዎች ላይ እንዳይገኝ ይታገዳል።  ይህ ሁኔታ ሲከሰት፣ ወደ ትምህርት ቤት ክልል እንዳይገባ በሚከተሉት መስፈርቶች 
የታገደ መሆኑን የሚገልጽ የጽሑፍ ማስታወቂያ ይሰጠዋል፥ 

• ደብዳቤው የተጣሰውን የቦርድ ፖሊሲ አካል ይጠቅሳል። 
• ደብዳቤው ስለተፈጠረው ሁኔታ ተጨባጭ ሁኔታ ያትታል። 
• ደብዳቤው እገዳው ለምን ያክል ጊዜ ገደብ እንደሆነ ይጠቅሳል፣ ሃይል ላልተሞሉ ስነምግባር መለስተኛ ጉድለቶች 
ቅጣቱ ካለው የትምህርት ክፍለ ዘመን አያልፍም። 

• ደብዳቤው ወላጅየው ውሳኔውን ይግባኝ ማለት ከፈለገ ወይም እንዴት ይግባኝ ማለት እንደሚችል ማወቅ ከፈለገ 
በፖሊሲው መሰረት የተቀመጠው አሰራርን አብሮ ይጠቅሳል። 

• የዲስትሪክት ጸጥታ እና ደሕንነት ወይም ሌላ ሠራተኛ ይህን ደብዳቤ ሲሰጥ የራሱን ማንነት በትክክል በመግለጽ 
ለወላጅየው አስፈላጊ ከሆነ የሚገኝበትን ስልክ ቁጥር የሚጠቅስ ቢዝነስ ካርድ ይተውለታል። 

       b.  ከትምህርት ቤት ክልል የታገደ ወላጅ/አሳዳጊ ይግባኝ አቀራረብ። 

በማናቸውም ሁኔታ አንድን የተፈጠረ ግጭት ለማብረድ ወይም አንድን ወላጅ/አሳዳጊ ለመበቀል ተብሎ ከትምህርት ቤት 
ክልል ማገድ አይቻልም።  የትምህርት ቤት መሪዎች ከቀጥታ ሱፐርቫይዘሮቻቸው፣ የወላጅ ተሳትፎ ቢሮ (Office of 
Parent Engagement) ጸጥታ እና ደሕንነት፣ እና/ወይም ሌላ የ DPS መምሪያ ጋር እንደአስፈላጊነቱ የእገዳ ደብዳቤ 
ከመስጠታቸው በፊት እንዲማከሩና በወላጅ ተሳትፎ ቢሮ በኩል ነገሩን ለማለዘብ የሚቻል ከሆነ ጥረት እንዲያደርጉ 
አበክረው ይበረታታሉ።  

• የእገዳ ደብዳቤው እንደደረሰው፣ ወላጅየው/አሳዳጊው ይግባኝ ለማለት፣ ወላጅየው/አሳዳጊው ስለተፈጠረው ነገር 
ለእርሱ በተረዳው መልኩ በመግለጽ ለሱፐር ኢንቴንዳንቱ ደብዳቤ በ30 ቀናት ውስጥ ይጽፋል። 

• ድጋፍ የሚያስፈልጋቸው ወላጆችን/አሳዳጊዎችን በተመለከተ፣ የወላጅ ተሳትፎ ቢሮ አስፈላጊውን እገዛ የሚያደረግ 
ለዚህም የወላጁን/የአሳዳጊውን የይግባኝ ጥያቄ በቃል በመመዝግብ እና/ወይም በማስተረጎም ለሱፐር ኢንቴንዳንቱ 
እንዲቀርብ ያደርጋል። 

• ሱፐር ኢንቴንዳንቱ ደብዳቤው በደረሰው በ30 ቀናት ውስጥ ለወላጅየው/አሳዳጊው እገዳው ከተጣለበት ጊዜ ገደብ 
በማይበልጥ ጊዜ ውስጥ ውሳኔውን ያሳውቃል።   



የወላጅ ተሳትፎ ቢሮ ማናቸውም እገዳን በተመለከተ የተጻፉ ደብዳቤዎችን ቅጂ ሪኮርድ ያስቀምጣል፣ ሲጠየቅም፣ 
ለትምህርት ቦርዱ ውሂብ (ዳታ) ይሰጣል። 

  

እንዲጣጣም ተደርጎ የተዘጋጀ 

ሜይ 17፣ 1965 

እንዲጣጣም ተደርጎ የተዘጋጁ ክፍሎች ሴፕተምበር 1፣ 1970፣ ኦገስት 20፣ 1976 እና ፌብሩዋሪ 1፣ 1983 

የተሻሻለው ኤፕሪል 1994 

የተሻሻለው በጁን 20፣ 2002 

የተሻሻለው በጁን 30፣ 2011 

ሕጋዊ ዋቢዎች፥ C.R.S. 18-1-901 (3)(e)  
C.R.S. 18-9-106  
C.R.S. 18-9-108 እስከ 110  
C.R.S. 18-9-117  
C.R.S. 18-12-105.5  
C.R.S. 18-18-105  
C.R.S. 18-18-407 (2)  
የተሻሻለው የማዘጋጃ ቤት ኮድ፣የዴንቨር ከተማ እና ካውንቲ፣ አንቀጽ 824.2፣ የተሻሻለ ዋቢ፣ ተገዥነት 346፣ ተከታታይ 
1968  
 
ተዛማጅ ማጣቀሻ፥ GBEB፣ የሠራተኞች ስነምግባር  
GBEC፣ ከአደንዛዥ ዕጽና የተከለከለ መድሃኒት ነጻ የሆነ የሥራ ቦታ (የሠራተኛ የአልኮል መጠቀም/መድሃኒት አላግባብ 
መጠቀም) 

JICH፣ የተማሪዎች አደንዛዥ ዕጽ እና አልኮል መጠቀም 

JICI፣ በትምህርት ቤቶች ውስጥ የጦር መሳሪያ መያዝ 

KI፣ ትምህርት ቤቶችን የሚጎበኙ ሰዎች 

 


	KFA ፖሊሲ- በትምህርት ቤት ንብረት ላይ የሕዝብ ስነምግባር

