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ደንብ MONTGOMERY COUNTY PUBLIC 
SCHOOLS 

 

የተዛመዱ ርእሶች፡- ABA, ABA-RB, ABC, ABC-RA, CNA, CNA-RA, COA-RB, EIB-RA, GDA-RB, 
IPD-RA, JHC, JHC-RA 

ሃላፊነት ያላቸው ፅ/ቤቶች፡- ዋና የኣካዴሚ መኮንን 
የት/ቤት ድጋፍና መሻሻል ም/የበላይ ተቆጣጣሪ 

 
 

የት/ቤት በጎ-ፈቃደኞች 
 
 

I. ኣላማ 
 

የወላጅ/ኣሳዳጊ እና የማህበረሰብ በጎፈቃደኞች በMontgomery County Public Schools (MCPS) 
ኣገልግሎቶቻቸውን ለማበረታታት እና በውጤታማነት ጥቅም ላይ ለማዋል ቅደም ተከተሎችን ለመመስረት።  

 

II. የበስተኋላ መነሻ 
 

የሁሉም ተማሪዎች ኣካዴሚያዊ ግኝቶች እና ትምህርታዊ ተሞክሮዎች በትምህርታቸው ላይ በማህበረሰብ ፈሰሰ 
ይበለፅጋሉ።  በተማሪ የመማር ሂደት የሚንቀሳቀሱ በጎ-ፈቃደኞች የት/ቤት ፔርሶኔሎች የተማሪዎችን ፍላጎቶች 
በማሟላት ያግዟቸዋል፣ ለተማሪዎች ተጨማሪ የሚና ሞዴሎች ይሰጧቸዋል፣ እናም የተማሪዎችን ትምህርታዊ 
ተሞክሮ እንዲሁም የገዛ-ራሳቸውን የMCPS ግንዛቤ ያበለፅጋሉ። 
 
በጎ-ፈቃደኞች ወላጅ/ኣሳዳጊዎችን እና ሌሎች የቤተሰብ ኣባላትን፣ እንዲሁም በልጆች ትምህርት ፍላጎት ያላቸው፣ 
የMontgomery County ተማሪዎችን ለመደገፍ ጊዜኣቸውንና ሃይሎቻቸውን ለመስጠት ፈቃደኞች የሆኑ ሌሎች 
የማህበረሰብ ኣባሎችን ሊያካትቱ ይችላሉ።  

 

III.  ቅደም-ተከተሎች/ሂደቶች 
 

A. Office of Student and Family Support and Engagement/የተማሪና የቤተሰብ ድጋፍ እና ተሳትፎ 
ፅ/ቤት (OSFSE) የMCPSን ት/ቤቶችና ፅ/ቤቶችን የወላጅ/ኣሳዳጊዎች እና የማህበረሰብ በጎ-ፈቃደኞችን 
አገልግሎቶች ለማበረታታትና በውጤታማነት ኣገልግሎት ላይ ለማዋል በሚያደርጉት ጥረት ይደግፋቸዋል። 
 
1. OSFSE የበጎ-ኣድራጊዎች ኣጠቃቀምን እና ለወላጅ/ኣሳዳጊና ለማህበረሰብ በጎ-ፈቃደኞች 

የሚያስፈልጉ መረጃዎችን በሚመለከት ለት/ቤቶች ከሁሉም የበለጡ ልምዶችን በማስታወቂያ 
ያትማል። 

 
2. OSFSE በበጎ-ፈቃደኛ ፕሮግራም እድገት የቴክኒክ እርዳታ ያቀርባል። 

 
B. የበጎ-ኣድራጊዎች ምርጫ፣ ምደባ፣ እና መተካትን የሚመለከቱ ውሳኔዎች የርእሰመምህሩ/ሯን ፈቃድ 

ይመለከታሉ።  ለበጎ-ፈቃደኞች የሚፈቀዱ እንቅስቃሴዎች፣ በነዚህ ሳይወሰን፣ በመምህራን ኣመራር 
ተማሪዎችን ማገዝ፣ የመስክ ጉዞዎችን እንደ ሞግዚት ሆኖ መንከባከብ፣ እና የት/ቤት እንቅስቃሴን 
የማህበረሰብ ተሳትፎ ክውነቶችን መደገፍ የመሳሰሉትን ያካትታሉ። 

 
C. የኣካባቢ ት/ቤት ሰራተኛ ኣባሎች የሚከተሉት ግዴታዎች ኣሏቸው፡- 
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1. በህንፃዎቻቸው ውስጥ ወላጅ/ኣሳዳጊዎች እና የማህበረሰብ ኣባሎች መልካም ኣቀባበል 

የሚሰማቸውና በክብር የሚስተናገዱባቸው ኣወንታዊ ኣካባቢ መኖሩን ማረጋገጥ። 
 

2. ሰራተኞችን ከዚህ መመርያ ተፈላጊዎች ጋር ማለማመድ። 
 

3. ወላጅ/ኣሳዳጊዎችን ስለ በጎ-ኣድራጎት እድሎች እና ሃላፊነቶች ቢያንስ በኣመት ኣንድ ጊዜ 
ማስታወቅ እና መተዋወቂያና ስልጠና እንደኣስፈላጊነቱ መስጠት። 

 
4. ተገቢ ቁጥጥር ማቅረብ። 

 
D. በጎ-ፈቃደኞች የሚከተሉትን እንዲያደርጉ ይጠበቅባቸዋል፡- 

 
1. በጎ-ፈቃደኞች ወደ ህንፃ ሲገቡና ሲወጡ በVisitor Management System/የጎብኚ ኣስተዳደር 

ስርኣት (VMS) በመጠቀም፣ ወይም በሚሰጥ ሌላ መመርያ፣ በያንዳንዱ የበጎ-ኣድራጎት እንቅስቃሴ 
መጀመርያና መጨረሻ መፈረም ይጠበቅባቸዋል እናም የበጎ ፈቃደኛ መለያ ስም ተለጣፊ ሁልጊዜ 
መልበስ ኣለባቸው።  VMS ሰራተኞች የጎብኚ ተለጣፊ ለማምረት እና የጎብኚውን መረጃዎች 
ከስቴትና ከኣካባቢ የፆታ ኣጥቂ መዛግብት ጋር ለማጣቀስ የጎብኚ የመንጃ ፈቃድ ወይም መለያ 
ካርድ ስካን ማድረግ ያስችላቸዋል። 

 
 

2. በጎ-ፈቃደኞች የተማሪ ወይም የፔርሶኔል ሚስጢራዊ ዘገባዎች ጋ መድረስ የለባቸውም፣ እናም 
በሌላ በኩል የተማሪዎችን ሚስጢራዊነት ማክበር ኣለባቸው። 

 
3. ከተማሪዎች ጋር የሚሰሩ በጎ-ፈቃደኞች ሌሎች እያዩአቸው መሆን ኣለበት (ለምሳሌ፣ በመስኮት 

በመዝጊያ በኩል፣ ክፍት የሆነ መዝጊያ፣ ወይም በህዝባዊ ቦታ ውስጥ)።  በተወሰኑ ፕሮግራምች፣ 
እንደ ማማከር የመሰሉ፣ በጎ-ፈቃደኞች ከኣንድ ተማሪ ጋር ኣንድ-ለ-ኣንድ ኣጭር ጊዜ እንዲያሳልፉ 
ይጠየቁ ይሆናል።  በጎ-ፈቃደኞች እንደዚህ ኣይነቶችን ሁኔታዎች የኣካል ግንኙነት ከማድረግ 
በመቆጠብ ሊወጧቸው ይችላሉ፣ ወደ ተፈቀዱ ቦታዎች በመድረስ ብቻ፣ እና እንቅስቃሴዎችን 
ወይም የሚገኙበትን ለርእሰመምህር ወይም ተቆጣጣሪ እያስታወቁ። 

 
4. በጎ-ፈቃደኞች ተማሪዎችን ዲሲፕሊን ላለማድረግ ይችላሉ፣ ነገር ግን የስነምግባር ፕሮብሌሞችን 

ለተቆጣጣሪ ሰራተኛ ማስታወቅ ኣለባቸው።  በጎ-ፈቃደኞች ስለ ተማር ወይም ስለ ት/ቤት 
ደህንነት ቅሬታዎችን ለርእሰመምህር ወይም ለሌላ ኣግባብ ላለው የሰራተኛ ኣባል ማስተላለፍ 
ኣለባቸው። 

 
5. በጎ-ፈቃደኞች ከሁሉም የMontgomery County ትምህርት ቦርድ መመርያዎችና የMCPSን 

ደንቦችና ህጎች ማክበር ኣለባቸው። 
 
6. OSFSE ለMCPS በጎ-ፈቃደኞች ኣቅራቢ ድርጅቶችና ከቢዝነሶች ጋር ለሚናወኑ የሽርክና 

ስምምነቶች የቋንቋ ማጣራት ኣገልግሎት ያቀርባል።  ቋንቋው የሚከተሉትን ተፈላጊዎች 
ያካትታል፡- 

 
a) የበጎ-ፈቃደኞች የመለያ መረጃዎች ከስቴትና የኣካባቢ የፆታ አጥቂዎች መዛግብት ጋር 

ይጣቀሳሉ፤ እና 
 

b) በጎ-ፈቃደኞች ከዚህ ደንብ ጋር ወጥነት ባለው የበስተኋላ ማጣርያዎችና ስልጠና 
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ማሟላት ኣለባቸው። 
 

7. ኣንድን በጎ-ፈቃደኛ የሚያካትት ማንኛውም ኣደጋ ወይም ጉዳት በMCPS ደንብ EIB‑RA፣ 
General Liability Insurance/ኣጠቃላይ መድህን ሽፋን ውል መሰረት መመዝገብ ኣለባቸው። 

 
E. ስልጠና እና የበስትኋላ ማጣርያ 

 
1. በየወቅቱ ት/ቤቶችን፣ እና በት/ቤት ስፖንሰር የሚሆኑ እንቅስቃሴዎችን፣ የሚደግፉ ሁሉም በጎ-

ፈቃደኞች፣ እንደ፡- የተማሪ መምህራንና ተለማማጅ/ኢንተርን፤ ከት/ቤት መዘጋት ወይም እረፍት 
ላይ የሚያግዙ በጎ-ፈቃደኞች፤ እንዲሁም የመስክ ጉዞ የሚከታተሉት፣ እና የደጅ ትምህርት ኣጃቢ-
ተንከባካቢዎች፣ የMCPSን መስመር ላይ "የልጅ ማጎሳቆልና ቸልተኝነት መለየትና ዘገባ ማቅረብ" 
የበጎ-ፈቃደኛ ስልጠና መፈፀም ኣለባቸው።  ሁሉም ሌሎች በጎ-ፈቃደኞች በዚህ ኣስፈላጊ፣ 
መረጂያዊ ስልጠና፣ ባይገደዱም፣ እንዲሳተፉ የደፋፈራሉ። 
 

2. መስመር ላይ የልጅ ማጎሳቆልና ቸልተኝነት ስልጠና ለበጎ-ፈቃደኞች ስልጠና የሚሰጠው በMCPS 
ድርጣቢያ፣ በእንግሊዘኛ እና በሁሉም በMCPS ተማሪዎችና ወላጅ/ኣሳዳጊዎች በይበልጥ 
በሚፈለጉት ቋንቋዎች ነው። 

 
a) ት/ቤቶች የመስመር ላይ ሞድዩሉን ለበጎ-ፈቃደኞቻቸው ለግላዊ ወይም ለኣነስተኛ 

ቡድን የስልጠና ክፍለጊዜዎች እንደ መገልገያ እንዴቀሙበት የመስጠት ኣማራጭ 
ኣላቸው፣ በተለይም ለስንክልናዎች ወይም ለቋንቋ ትርጉም መገልገያዎች ሲያስፈልጉ።   
 

b) ወላጅ/ኣሳዳጊዎች በመገልገያዎች ተፈላጊነት ምክንያት በት/ቤታቸው ከመሳተፍ 
ኣይከለከሉም።   

 
c) ት/ቤቶች ስልጠናዎች የሚሰጡ ከሆነ፣ ት/ቤቱ የተሳታፊ ስሞችንና የመገናኛ መረጃዎች 

ዝርዝር እንዲሰበስብና በበጎ-ፈቃደኛ የስልጠና የውሂብ ጎታ/database ገቢ እንዲሆን 
ዝርዝሩን ለOSFSE የመስጠት ሃላፊነት ኣለባቸው። 

 
3. የMCPSን መስመር ላይ "የልጅ ማጎሳቆልና ቸልተኝነት መለየትና ዘገባ ማቅረብ" ስልጠና መፈፀም 

የማይጠይቁ የበጎ-ፈቃደኛ እንቅስቃሴዎች ናሙናዎች የሚከተሉትን ያካትታል፡- 
 

a) የበጎ-ፈቃደኛ ድጋፍ በትላልቅ ክውነቶች፡-  
 
(1) የሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት-የኮሌጅ መልማዮችና በጎፈቃደኞች በስራ እና በኮሌጅ 

በኣላት 
 

(2) ወላጅ/ኣሳዳጊዎች የስራ ፈቃደኝነቶችና የቲኬት መሸጫዎች በትላልቅ 
ክውነቶች  

 
b) የበጎ-ፈቃደኛ እርዳታ በኣንድ-ወቅት ክውነቶች በት/ቤት ሰራተኛ ኣባሎች ቁጥጥር ስር፡- 

(1) እንግዳ ኣንባቢዎች እና ተናጋሪዎች በመማርያ ክፍሎች  
 

(2) የMCPS ተማሪ በጎ-ፈቃደኞች በት/ቤቶች የሚያግዙ እና በማንኛውም ወቅት 
በMCPS ሰራተኛ ቀጥጥር ስር መሆን ያለባቸው  
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(3) ወላጅ/ኣሳዳጊዎች ወይም ሌሎች ዘመዶች ኣንድን በኣል የሚታዘቡ ወይም 
የሚደግፉ (ለምሳሌ፣ ሰልፍ) ወይም የክፍል ፓርቲ የሚያግዝ  

 
(a) ከገዛ ልጆቻቸው ጋር በካፊቴርያ ምሳ ለመብላት ት/ቤት የሚጎበኙ 

ወላጆች/ኣሳዳጊዎች በጎ-ፈቃደኞች ናቸው ተብለው ኣይታሰቡም። 
 

c) በMCPS እንደተመደቡ ሌሎች በጎ-ፈቃደኞች። 
 

4. ከ2017-2018 የትምህርት ኣመት ጀምሮ፣ በጎ-ፈቃደኞች በጎ-ፈቃደኝነትን ለመቀጠል የልጅ 
ማጎሳቆልና ቸልተኝነት ስልጠናን በየሶስት ኣመት ውስጥ ቢያንስ ኣንድ ጊዜ መውሰድ ኣለባቸው።  
የበጎ-ፈቃደኛ ስልጠና ተወስዶ ከሆነ፡- 
 
2016-2017 በ2020-2021 መታደስ ኣለበት 
2017-2018 በ2020-2021 መታደስ ኣለበት 
2018-2019 በ2021-2022 መታደስ ኣለበት 

 
5. የሚከተሉት የበጎ-ፈቃደኞች ፈርጆች የወንጀለኛ የበስተኋላ ማጣራቶች፣ የጣት ኣሻራን ጨምሮ፣ 

የመፈፀም ግዴታ ኣለባቸው - 
 
a) በጎ-ፈቃደኛ ኣሰልጣኞች፤ 
 
b) የ6ኛ ክፍል የኣካባቢ ትምህርት ፕሮግራሞች (የውጭ ትምህርት) የሌሊት ተንከባካቢ-

ኣጃቢዎች፤ 
 

c) የሌሊት የመስክ ጉዞ ላይ በጎ-ፈቃደኞች፤ 
 

d) በጎ-ፈቃደኞች ማታ ከ7:00 p.m. ባሻገር የሚቀጥሉ ሌሎች የመስክ ጉዞዎች (ለምሳሌ 
ከኣካባቢ ውጭ፣ ከስቴት ውጭ)፣ እና/ወይም የት/ቤት ድጋፍና መሻሻል ፅ/ቤት (OSSI) 
ፈቃድ የሚጠይቁ፣ OSSI እንድሚወስነው፤ 
 

e) ሌሎች በMCPS የሚሰየሙ በጎ-ፈቃደኞች። 
 

6. የበስተኋላ የወንጀል ማጣራት፣ የጣት ኣሻራን ጨምሮ፣ በMCPS የልጅ ማጎሳቆልና ቸልተኛነት 
መረጃ ድርጣቢያ በሚለዩ ቦታዎች ላይ ሊገኙ ይችላሉ።   
 
a) በጎ-ፈቃደኛ መሆን የሚፈልጉ ግለሰቦች ለበስተኋላ ማጣርያ ወጪ ሃላፊዎች ናቸው።  

 
b) እያንዳዱ ጉዳይ እያታየ፣ ወጪዎቹ የሚሸፈኑበትን መንገድ ት/ቤቶች ከበጎ-ፈቃደኞች 

ጋር ይፈልጋሉ።  
 

c) በMCPS በኩል ከተፈፀመ ከቤት ውጭ ትምህርት የሌሊት ተንከባካቢዎች/አጃቢዎች 
ለበስተኋላ ማጣርያዎች መክፈል የለባቸውም።  በሌሎች ኣገልግሎት ሰጪዎች 
የሚጠቀሙ የቤት ውጭ ትምህርት ተንከባካቢ-አጃቢዎች ክፊያ መክፈል ይኖርባቸዋል።  

 
7. የሰብኣዊ መገልገያዎችና እድገት ፅ/ቤት በጎ-ፈቃደኞች የበስተኋላ ማጣርያ በስኬታማነት ፈፅመው 

እንደሆነ ት/ቤቶችን ያስታውቃል። 
 



IRB-RA 

 

 

5 የ6 

8. የሰራተኛ ተሳትፎና የሰራተኛ ግንኙነቶች ፅ/ቤት በጎ-ፈቃደኛ መሆን ከሚፈልገው ጋር የኣንድ-
ለኣንድ ትንተናና ክትትል ያደርጋል፣ የበስተኋላ የወንጀል ማጣራት ውጤት ጎጂ መድሃኒቶች 
ወይም ሌሎች የተከለከሉ ቁሳቁሶች ስርጭት፣ እንዲሁም በሜሪላንድ ኮድ ትምህርት ኣንቀፅ ክፍል 
6-113 የተዘረዘሩ የሚከተሉትን ወንጀሎች የሚመለከት መረጃ ሲይዝ፡-  
 
a) በሜሪላንድ ኮድ የወንጀል ህግ በኣንቀፅ § 3-307 ወይም በ§ 3-308 ስር የሶስተኛ ወይም 

ኣራተኛ ዲግሪ ፆታዊ ኣመፅ ወይም በሌላ ስቴት ህጎች ኣመፁ ሜሪላንድ ውስጥ ቢፈፀም 
በወንጀል ህግ በኣንቀፅ § 3-307 ወይም በ§ 3-308 ስር ኣመፅ የሚባል፤  
 

b) የልጅ ፆታዊ ማጎሳቆል በወንጀለኛ ህግ ኣንቀፅ §3-602፣ ወይም በሌላ ስቴት ህጎች 
መሰረት በሜሪላንድ ቢፈፀም ኖሮ በወንጀለኛ ህግ በኣንቀፅ §3–602 በልጅ ፆታዊ 
ማጎሳቆል የሚያስጠይቅ ወንጀል፤ ወይም  

 
c) የኣመፅ ወንጀል በወንጀለኛ ህግ ኣንቀፅ § 14-101 ውስጥ ፍቺ ተሰጥቶታል፣ ወይም በሌላ 

ስቴት ህጎች ኣንድ ኣመፅ በሜሪላንድ ቢፈፀም የወንጀል ህግ ኣንቀፅ § 14-101 ጥሰት 
ይሆናል ይህም የሚያካትተው፡- (1) ዝርፍያ፤ (2) የቤት ማቃጠል ወንጀል በኣንደኛ 
ደረጃ፤ (3) ጠለፋ፤ (4) ነፍስ ገዳይነት፣ ሆን ተብሎ መግደል ሳይሆን፤ (5) ረብሻ፤ (6) 
ኣካል ማጉደል፤ (7) ነፍስ ገዳይነት፤ (8) ኣስገድዶ መድፈር፤ (9) ቅሚያ፤ (10) የመኪና 
ዝርፍያ፤ (11) በመሳርያ ኣስፈራርቶ መኪና መዝረፍ፤ (12) ፆታዊ ኣመፅ ኣንደኛ ደረጃ፤ 
(13) ፆታዊ ኣመፅ ሁለተኛ ደረጃ፤ (14) ሞት የሚያስከትል ወይም በሌላ ወንጀል 
ኣፈፃፀም በእጅ መሳርያ መጠቀም፤ (15) የልጅ ማጎሳቆል በኣንደኛ ደረጃ፤ (16) 
ኣቅመኣዳም/ኣቅመሔዋን ያልደረሰ(ች)ን ፆታዊ ኣመፅ፤ (17) የዚህ ዝርዝርን ከተራ ቁ. 
(1) እስከ (16) የተገለፁትን ማንኛቸውንም ወንጀሎች ለመፈፀም ኣንድ ሙከራ፤ (18) 
በመንጀለኛ ህግ ኣንቀፅ § 3-315 ስር ከኣንድ ልጅ ጋር ቀጣይ ተግባር መፈፀም፤ (19) 
መደብደብ በኣንደኛ ዲግሪ፤ (20) በመግደል ኣላማ መደብደብ፤ (21) ኣስገድዶ 
ለመድፈር ኣላማ መደብደብ፤ (22) ለመንጠቅ ኣላማ መደብደብ፤ (23) በኣንደኛ ደረጃ 
ፆታዊ ኣመፅ ለመፈፀም ኣላማ መደባደብ፤ እና (24) በሁለተኛ ደረጃ ፆታዊ ኣመፅ 
ለመፈፀም ኣላማ መደባደብ። 
 

d) ማንኛውም ሌላ የMCPS ተማሪዎችን ደህንነትና ፀጥታ ላይ ትርጉም ያዘለ ተፅእኖ 
ሊያደርግ የሚችል የወንጀል መረጃ። 

 
9. MCPS የበጎ-ፈቃደኛ እምቅ የበስተኋላ ወንጀል መጣራት ሚስጢራዊነትን ይጠብቃል እናም 

በት/ቤት ከተመሰረቱ የሰራተኛ ኣባሎች ጋር ኣይጋራውም።   
 

10. እምቅ በጎ-ፈቃደኞች ከዘጋቢ ወኪል ድርጅት የበስተኋላ ማጣርያ ውጤቶች ማስታወቂያ በፖስታ 
ይቀበላሉ። 

 
F. ከወንጀል በስተኋላ ማጣራቶች ነፃ መሆን 

 
የሚከተሉት ግለሰቦች የወንጀል በስተኋላ ማጣራቶች መፈፀም ኣያስፈልጋቸውም፣ ነገርግን የMCPS 
መስመር ላይ የልጅ ማጎሳቆልና ቸልተኝነት መለየትና ዘገባ ኣቀራረብ የበጎ-ፈቃደኛ ስልጠና መፈፀም 
ኣለባቸው፡- 
 
1. በስራ ላይ የሚገኙ የፌደራል፣ ስቴት፣ እና የኣካባቢ ህግ ኣስፈፃሚ ፔርሶኔል ለመቀጠር ኣስፈላጊነት 

ምክንያት የወንጀል የበስተኋላ ማጣራት የፈፀሙ ከወንጀል የበስተኋላ ማጣራት ነፃ ናቸው።  
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ቢሆንም፣ ነፃ መሆናቸውን ለማረጋገጥ የነሱ ኦፊሴየላዊ የህግ ኣስፈፃሚ ወኪል ድርጅት የሰጣቸው 
መታውቂያ ቅጂ ማቅረብ ኣለባቸው። 
 

2. Montgomery County Government/ኣስተዳደር (MCG) ሰራተኞች፣ (እንደ ነርሶችና የጤና 
ክፍል ቴክኒሺያኖች)፣  በሚቀጠሩበት ጊዜ፣የወንጀል የበስትኋላ ማጣራት፣ የጣት ኣሻራን ጨምሮ 
ያካሄዱ፣ ከወንጀል የበስተኋላ ማጣራት ነፃ ናቸው።  ት/ቤቶች በሚገኙበት ጊዜ በMCG-ወጪ 
የተደረገ የመታወቂያ ተለጣፊያቸ/badge የሚታይ ማድረግ ወይም ከራሳቸው ጋር መያዝ 
ኣለባቸው።  

 
 

የተዛመደ ምንጭ፡- የሜሪላንድ ኣኖቴትድ ኮድ፣ የትምህርት ኣንቀፅ፣ §§6-106፣ 6-113 
 
 
የደንብ ታሪክ፦  የቀድሞ ደንብ ቁ. 301‑7፣ ፌብሩወሪ 16፣ 1979፣ ዲሰምበር 1986 የተከለሰ፤ ኤፕረል 5፣ 1994 የተከለሰ፤ ሜይ 5፤ 1999 የተከለሰ፤ ጁላይ 14፣ 2014 
የተከለሰ፤ ኦገስት 16፣ 2017 የተከለሰ።  


