
KH ፖሊሲ- በትምህርት ቤቶች ውስጥ ቅስቀሳዎች 

  

የትምህርት ቤት ግብዓቶችን መረጃን ለማሰራጨት በሕዝብ ጥቅም ላይ መዋል 

ትምህርት ቤቶች መረጃን ለማስራጨት የሕዝብ ያልሆኑ መድረኮች ስለሆኑ፣ ትምህርት ቤት ነክ ያልሆኑ ድርጅቶች 
የአስተማሪዎችን የፖስታ ሳጥኖች፣ የትምህርት ቤት ማስታወቂያ ሰሌዳዎች ወይም ተመሳሳይ ግብዓቶችን የማስታወቂያ 
ማቴሪያል ለማስራጨት መጠቀም አይችሉም። 

የትምህርት ቤቱ መሪ ግብዓቱን ለትምህርት ቤት ነክ ላልሆነ ድርጅት ክፍት ሲያደርግ አንድ ትምህርት ቤት የተወሰነ 
ለሕዝብ ክፍት የሆነ መድረክ ሊኖረው ይችል ይሆናል። ይህ ማለት ትምህርት ቤቱ የትምህርት ቤቱን ግብዓቶች ለትምህርት 
ቤት ነክ ላልሆኑ ድርጅቶች የሚያቀርቡት ማቴሪያል ይዘት ከግምት ሳይገባ ለሁሉም መረጃ እንዲሰጡበት ክፍት የሚሆን 
ሲሆን ይህ ግን ከትምህርት ቤቱ ድባብ እና ካለው ይዘት ትክክለኛ አለመሆን የሚወሰን ይሆናል። በመሆኑም፣ ለአንድ 
ትምህርት ነክ ያልሆነ ድርጅት መረጃ እንዲያሰራጭ ከመፈቀዱ በፊት ከአጠቃላይ ምክር ቤቱ ቢሮ (Office of the 
General Counsel) ምክር ቢጠየቅ ይበረታታል። 

ከላይ የተቀመጠው ገደብ በዴንቨር የክፍል መማህራን ማህበር (Denver Classroom Teachers’ Association 
/“DCTA”)፣ እንደ የ DCTA- ተገቢነት ያለው የሠራተኞች መብት ተሟጋች አሃድነቱ የአስተማሪ ፖስታ ሳጥኖችን መጠቀም 
ላይ ተፈጻሚ አይሆንም፣ ለዚህ ትምህርት ቤት ነክ ያልሆነ ድርጅት የትምህርት ቤት ግብዓት መፈቀዱ ለሌሎች ይዘቶች 
የተወሰነ የሕዝብ መድረክን አይፈጥርም። ማናቸውም የአስተማሪ ፖስታ ሳጥን አጠቃቀሞች በስቴት ሕጉ በተቀመጠው 
መስፈርት እና ገደብ ስር ይከናወናል። 

ቅስቀሳዎች ወይም ዘመቻዎች 

በሱፐር ኢንቴንዳንቱ ካልተፈቀደ ወይም ነፍስ ወከፍ ትምህርት ቤቶች በተመለከተ በርዕሰ መምህሩ ካልተፈቀደ በቀር 
በሠራተኞች ወይም በተማሪዎች መካከል ምንም ቅስቀሳዎች ወይም ዘመቻዎች ሊከናወኑ አይችሉም። በነዚህ ቅስቀሳዎች 
ወይም ዘመቻዎች ላይ የሚኖር ተሳትፎ በግለሰቡ በጎ ፍላጎት ላይ የሚወሰኑ ይሆናሉ። 

  

በተማሪዎች መካከል የሚደረጉ ቅስቀሳዎች እና ዘመቻዎች ለተማሪዎች አዎንታዊ ትምህርታዊ እሴት በተጨባጭ እውነታ 
እና ጥሩ ምሳሌ በመሆን በሲቪክ ሕይወት ጉዳይ ተሞክሮዋቸው አስተዋጽኦ ማድረግ ስለመቻሉ ቁጥጥር ሊደረግበት 
ይገባል። እንደዚህ መሰል ቅስቀሳዎች እና ዘመቻዎች የትምህርት ቤቱን የትምህርት መርሃ ግብር እንዳያውኩ እና 
እንዳያስተጓጉሉ ቁጥጥር ሊደረግባቸው ይገባል። ከበር ወደ በር የሚደረግ የተማሪዎች ቅስቀሳ ተቀባይነት የለውም። 

  

ከተማሪዎች ለልብስ፣ ለታሸጉ ምግቦች ወይም መጫወቻዎች ዲስትሪክት አቀፍ ቅስቀሳዎች  

ከማህበረሰብ ኤጀንሲዎች የሚቀርቡ በዲስትሪክት ደረጃ ለተማሪዎች ለልብስ፣ ለታሸጉ ምግቦች ወይም መጫወቻዎች 
ለሚደረጉ ቅስቀሳዎች ጥያቄ የማህበረሰብ አጋርነት መምሪያ እንዲገመግማቸው እና እንዲያጸድቃቸው መቅረብ አለባቸው። 
የመምሪያው የመፍትሄ ሃሳብ ለሱፐር ኢንቴንዳንቱ መቅረብ አለበት። ሱፐር ኢንቴንዳንቱ ወይም ወኪሉ በተማሪ መካከል 
የሚደረጉትን ቅስቀሳዎቹን ወይም ዘመቻዎቹን ለዲስትሪክቱ ተሳትፎ አስፈላጊ ነው ብሎ ባመነበት ጊዜ ገምግሞ ፈቃድ 
ይሰጥባቸዋል። 

  

በአካባቢ ምርጫ የሚከናውን ቅስቀሳ ወይም ዘመቻ  



የማህበረሰብ አጋርነት መምሪያው አንዳንድ ቅስቀሳዎችን ወይም ዘመቻዎችን በተማሪ መካከል በአካባቢ ምርጫ 
ከመከናወናቸው በፊት ለሱፐር ኢንቴንዳንቱ ሃሳብ ሊያቀርብ ይችላል። 

  

ሱፐር ኢንቴንዳንቱ እንዲህ መሰሎቹን በአካባቢ ምርጫ የሚከናወኑ ቅስቀሳዎችን ወይም ዘመቻዎችን መረጦ ፈቃድ 
ይሰጥባቸዋል። 

  

ነፍስ ወከፍ ትምህርት ቤት ቅስቀሳ ወይም ዘመቻዎች  

ማናቸውም ርዕሰ መምህር የነፍስ ወከፍ ትምህርት ቤት ጊዜያዊ  ኮሚቴ የሚሾም ሲሆን ይህም ተማሪዎችን እና ሠራተኞችን 
ቅስቀሳዎቹን ወይም ዘመቻዎቹን በአካባቢ ምርጫ በተማሪዎች መካከል በትምህርት ቤቱ ውስጥ ከመደረጋቸው በፊት 
እንዲመረምሩዋቸው ይሾማል። ኮሚቴው ጥያቄውን ያለውን አስፈላጊነት እና ተገቢነት መርምሮ ቅስቀሳው ወይም ዘመቻው 
በተማሪዎች መካከል በትምህርት ቤቱ ውስጥ ስለመደረግ አለመደረጉ በመጠቆም የውሳኔ ሃሳብ ለርዕሰ መምህሩ ያቀርባል። 

  

ርዕሰ መምህሩ ለትምህርት ቤቱ ድጋፍ በወቅቱ ተገቢነት አላቸው ብሎ ያመነባቸውን በ ጊዜያዊ ኮሚቴው በቀረበለት የውሳኔ 
ሃሳብ መሰረት መርጦ ያጸድቃል። 

  

እንዲጣጣም ተደርጎ የተዘጋጀው ሴፕቴምበር 17፣ 1976 

የተሻሻለው በኖቨምበር 6፣ 1997 

የተሻሻለው በፌብሩዋሪ 16፣ 2012 

ተዛማጅ ዋቢዎች፥ GBI፣ የሠራተኞች ስጦታዎች እና ቅስቀሳዎች 

JL፣ የተማሪ ስጦታዎች እና ቅስቀሳዎች 
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