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መመሪያ፡ በጣም ዝብዘባ ወይም ዛቻ፣ ማዋከብ ወይም ማስፈራራት አስጊ ነው እናም በቀላሉ የሚታለፍ አይሆንም። ይህ ፎርም፣ በጣም ዝብዘባ ወይም ዛቻ፣ 
ማዋከብ ወይም ማስፈራራትን አስመልክቶ በት/ቤቱ ቅጥር ግቢ፣ከት/ቤቱ ቅጥር ግቢ ውጭ፣ በት/ቤቱ አማካኝነት በተደረገ ዝግጅት/ሁኔታ ላይ፣በት/ቤቱ 
የመጓጓዛ አውቶብስ ወይም ከቤት ወደ ት/ቤቱ መመላለሻ መንገድ ላይ፣ በያዝነው የትምህርት ዘመን መከሰቱን ሪፓርት ለማድረግ ነው። ተጠቂው ተማሪ፣ 
የተጠቂው ተማሪ ወላጅ/አሳዳጊ፣ የተጠቂው ተማሪ የቀረበ አዋቂ ዘመድ ወይም የት/ቤቱ ሰራተኛ ከሆኑና ስለ ተፈጠረው፣ በጣም ዝብዘባ ወይም ዛቻ፣ ማዋከብ 
ወይም ማስፈራራት ሁኔታ ሪፖርት ማድረግ ከፈለጉ ይህንን ፎርም ይሙሉ እና ለተጠቂው ተማሪ ት/ቤት ርዕሰ መምህር ይመልሱ። ለተጨማሪ መረጃ ወይም 
ዕርዳታ ት/ቤቱን በማንኛውም ጊዜ ማነጋገር ይችላሉ።

በጣም ዝብዘባ ወይም ዛቻ፣ ማዋከብ ወይም ማስፈራራት ማለት ሆን ተብሎ፣ በቃል፣ በአካል፣ በጽሑፍ፣ ወይም የኤሌክትሮኒክስ መገናኛ አማካይነት ጠበኛ የሆነ 
የትምህርት አካባቢ የሚፈጠር እና ሰፋ ያለ እንቅፋቶችን በተማሪው የትምህርት ጥቅሞች፣ ጥሩ አጋጣሚዎች፣ ክንዋኔ ላይ የተማሪው አካላዊ ወይም አእምሮአዊ 
ደህንነት ጨምሮ ተፅዕኖ የሚያሳድር ነው። ይህውም ተጨባጭ በሆነ ሁኔታ የተነሳሳ ወይም ግላዊ በሆነ ባሕርይ ላይ በማተኮር የሚቀሰቀሰ ሲሆን እነዚህም፡  ዘርንም 
ጨምሮ፣የዜግነት ስረ ነገር፣ የጋብቻ ሁኔታ፣ ፆታ፣ የወሲብ አዝማሚያ፣ የፆታ ማንነት፣ ሐይማኖት፣ የዘር ሃረግ፣ አካላዊ ባሕርይ፣ በማህበረ ሰቡ የሚኖረው 
የኢኮኖሚ አቋም፣ የቤተሰብ አቋም፣ በአካል ወይም በአእምሮ ያለው ችሎታ ወይም አካለ ጎደሎነት ናቸው።  የአደጋ መንስዔ መሆን/መዛት ወይም በቀላሉ 
ሊታለፍ የማይችል ማስፈራራት። ይህም የሆነው በት/ቤቱ ቅጥር ግቢ፣ በት/ቤቱ አማካኝነት በሚደረግ ዝግጅት/ሁኔታ ላይ፣በት/ቤቱ የመጓጓዣ አውቶቡስ። ወይም 
የት/ቤቱን መደበኛ ትምህርታዊ እንቅስቃሴ በሰፊው ካወከ። በኤሌክትሮኒክስ መገናኛ ማለት ግንኙነቱ የተካሄደው በሚከተሉት የኤሌክትሮኒክስ መሳሪያዎች/ዕቃዎች 
ሲሆን፣ እኒሁም፡ ስልክ፣ የእጅ ስልክ፣ ኮምፒውተር ወይም ፔጀር(የመልዕክት ማስተላለፊያ) ናቸው።

የዛሬው ቀን    ት/ቤት  የት/ቤቱ ስርዓት/አወቃቀር 
Today’s date School School System

1. የተጠቂው ተማሪ ስም  ዕድሜ 
 Name of student victim (እባክዎ ሙሉ ስምዎን ይፃፉ) Age

2.  አሰቀየመ የተባለው ሰው ስም(ስሞች) (የታወቀ ከሆነ)
(ሙሉ ስም ይፃፍ)/Name(s) of alleged offender(s) (If known)

ዕድሜ 
Age 

ት/ቤት (የታወቀ ከሆነ)
School

ተማሪ ነው/ተማሪ ነች? 
Is he/she a student?

 አዎ/Yes   የለም
 አዎ/Yes   የለም
 አዎ/Yes   የለም

3. በየትኛው ቀን ነበር ድርጊቱ/ሁኔታው የተከሰተው?    
 On what date/s did the incident happen? ወር/ቀን/ዓመተ ምህረት ወር/ቀን/ዓመተ ምህረት ወር/ቀን/ዓመተ ምህረት

4. ድርጊቱ/ሁኔታው የት ቦታ ላይ ነበር የተከሰተው? (ከሚከተሉት ውስጥ ተስማሚ ነው የሚሉትን በሙሉ ይምረጡ)/Where did the incident happen?

 በት/ቤቱ ቅጥር ግቢ/On school property  ከት/ቤቱ ቅጥር ግቢ ውጭ በት/ቤቱ አማካኝነት በተደረገ ዝግጅት ላይ/At a school-sponsored 
activity or event off school property

 በት/ቤቱ የመጓጓዣ አውቶብስ ላይ/On a school bus   ከቤት ወደ ት/ቤት/ከት/ቤት ወደ ቤት መመላለሻ መንገድ ላይ*/On the way to/from school
5. የተፈጠረውን ሁኔታ በበለጠ ይገልጸዋል በሚሉት አባባል ላይ የX ምልክት ያድርጉ (ከሚከተሉት ውስጥ ተስማሚ ነው የሚሉትን በሙሉ ይምረጡ)

 የአካል ጥቃትን ጨምሮ ማንኛውም ዓይነት በጣም ዝብዘባ ወይም ዛቻ፣ ማዋከብ ወይም ማስፈራራት/Any bullying, harassment, or intimidation that 
involves physical aggression

 በሌላ ሰው ተማሪው እንዲመታ ወይም እንዲጎዳ ማድረግ/Getting another person to hit or harm the student 

 በራሱ ወይም በሌላ መንገድ መላከፍ፣ መሳደብ፣ የነቀፋ አተታ ማድረግ ወይም መዛት/ማስፈራራት/Teasing, name-calling, making critical remarks, or 
threatening, in person or by other means

 ማዋረድ ወይም ተጠቂውን መቀለጃ ማድረግ/Demeaning and making the victim of jokes

 ተማሪውን ማግለል ወይም መለየት/Excluding or rejecting the student  የጋጠወጥነት እና/ወይም መዛት/ማስፈራራት በሰውነት እን 
ቅስቃሴ መግለጽ/Making rude and/or threatening gestures

 ጎጂ የሆነ ስብቀት ወይም በሹክሹክታ ማሰራጨት/Spreading harmful rumors or gossip   ማስፈራራት (በጣም ዝብዘባ ወይም ዛቻ)፣ ማጭበርበር
ወይም መበዝበዝ/Intimidating (bullying), extorting, or exploiting

 የኤሌክትሮኒክስ መገናኛዎች/Electronic communications (ያብራሩ) 

 ሌላ/Other (ይግለፁ) 

*በተለይ የክልሉ የቦርድ ፓሊሲ የማይከለክል እስከሆነ ድረስ ይወሰዳል 
በMaryland State Department of Education የ Safe Schools Reporting Act of 2005 ስምምነት መሰረት

ድርጊቱን/ሁኔታውን ሪፖርት አድራጊ፡ ስም 
Person Reporting Incident: Name 
ስልክ   ኢ-ሜል 
Telephone E-mail

የ  ምልክት በሚመለከተው አንዱ ላይ አድርግ።

  ተማሪ/Student  ተማሪ (ምስክር/በቦታው ላይ የነበረ)/Student (witness/bystander)  ወላጅ/አሳዳጊ/Parent/guardian
  የቀረበ አዋቂ ዘመድ/Close adult relative  የት/ቤቱ ሰራተኛ/School staff member

MCPS Form 230-35
August 2009

Amharic



 6. አሰቀየመ የተባለው ሰው ያለው ወይም ያደረገው ምንድን ነው?/What did the alleged offender(s) say or do? 

  

  

  

  

   (አስፈላጊ ከሆነ ተጨማሪ ወረቀት ያያይዙ)

 7. በጣም ዝብዘባ ወይም ዛቻ፣ ማዋከብ ወይም ማስፈራራቱ ለምን ተፈጠረ?/Why did the bullying, harassment or intimidation occur? 

  

  

  

  
   (አስፈላጊ ከሆነ ተጨማሪ ወረቀት ያያይዙ)

 8. በተፈጠረው ሁኔታ በአካል ላይ የደረሰ ጉዳት አለ?/Did a physical injury result from this incident? 
የ  ምልክት በሚከተሉት አንዱ ላይ አድርግ።

   የለም  አለ፣ ነገር ግን የህክምና ዕርዳታ አያስፈልገውም።/Yes, but it did not require medical attention
 አለ፣ የህክምና ዕርዳታም ያስፈልገዋል።/Yes, and it required medical attention

 9. በአካል ላይ የደረሰ ጉዳት ከነበረ፣ ዘለቄታዊ እንከን የሚኖረው ይመስልዎታል?  አዎ/Yes  የለም/No
If there was a physical injury, do you think there will be permanent effects?

 10. ተጠቂው ተማሪ በተፈጠረው ድርጊት/ሁኔታ ከት/ቤት ቀርቶ ነበር?  አዎ/Yes  የለም/No
Was the student victim absent from school as a result of the incident?

  አዎ ከሆነ፣ ተጠቂው ተማሪ በተፈጠረው ሁኔታ ለምን ያህል ቀናቶች ከት/ቤት ቀርቶ ነበር? 
If yes, how many days was the student victim absent from school as a result of the incident?

 11. በተፈጠረው ድርጊት/ሁኔታ አእምሮአዊ/ስነ ልቡናዊ ጉዳት ደርሶ ነበር?/Did a psychological injury result from this incident? 
የ  ምልክት በሚከተሉት አንዱ ላይ አድርግ።

   የለም  አዎ፣ ነገር ግን አእምሮአዊ/ስነ ልቡናዊ ግልጋሎቶች አልታዩም።/Yes, but psychological services have not been sought
 አዎ፣ አእምሮአዊ/ስነ ልቡናዊ ግልጋሎቶች ታይተዋል።/Yes, and psychological services have been sought

 12. ሌላ ተጨማሪ ሊያቀርቡት የሚፈልጉት መረጃ አለ?/Is there any additional information you would like to provide? 

  

  

  
  

  

  

  

   (አስፈላጊ ከሆነ ተጨማሪ ወረቀት ያያይዙ)
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 ፊርማ/Signature ቀን/Date

ይህ ፎርም በFamily Educational Rights and Privacy Act, 20 U.S.C. § 1232g መሰረት ሚስጥረኝነቱ የተጠበቀ ይሆናል።
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