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ደንብ MONTGOMERY COUNTY PUBLIC SCHOOLS 

 
የተዛመዱ ርእሶች፡- COB-RA፣ JFA፣ JGA፣  JGA-RB፣ JGA-RC 
ሃላፊ ፅ/ቤት፡-  ዋና የኣካዴሚ መኮንን 

 
 

የመማርያ ክፍል ኣስተዳደርና የተማሪ ስነምግባር ጣልቃ-ገብነቶች 
 
 

I. ኣላማ 
 

ለመማር የሚያመች ኣወንታዊ ኣካባቢ ለመንከባከብ የተነደፉ የስነምግባር ጣልቃገብነቶች ቀጣይነት በሚመለከት 
ለMontgomery County Public Schools (MCPS) ቅደም-ተከተሎች/ሂደቶችን ለማስቀመጥ 

 

II. የበስተኋላ መነሻ 
 

ኣካዴሚያዊ ግኝትን የሚደግፍ ኣወንታዊ የመማር ኣካባቢ ለመፍጠር እንዲቻል የተማሪን ስነምግባር በመምራት 
ተቀዳሚ ሃላፊነት ያለው/ያላት የመማርያ ክፍል መምህር ነው/ናት። በኣወንታዊ የስነምግባር ጣልቃገብነቶች 
መጠቀም ስርረአኣትአታዊ እና ውጤታማ የመማርያ አኣከካባቢን ለመንከባከብ ያስችላል። ሰራተኞች የተማሪን 
ስነምግባር ለመምራት ሰፋ ያለ ኣዎንታዊ የስነምግባር ጣልቃገብነቶች ስልቶችና ድጋፎች እናም ሰላማዊና ኣስተማማኝ 
ኣካባቢ ለመንከባከብ ኣግባብ ባላቸው ምላሽ-ሰጭ ስልቶች ይጠቀማሉ። 

 
III. ፍቺዎች 
 

A. ስነምግባራዊ የጣልቃገብነት ፕላን (BIP) በትምህርታዊ ኣካባቢ በኣንድ/ዲት ተማሪ የሚታዩ ስነምግባራዊ 
ፕሮብሌሞችን ኣወንታዊ በሆኑ ስነምግባራዊ ጣልቃገብነቶች፣ ስልቶች፣ እና ድጋፎች ኣማካይነት ለመፍታት 
የተተለመ ቀስቃሽ/proactive ፕላን ነው። 

 
B. ስብሰባ በሰራተኞች፣ ወላጆች/ኣሳዳጊዎች፣ እና/ወይም ተማሪዎች መካከል መገናኛ ነው። 
 
C. Continuum of interventions/ተከታታይ ጣልቃ ገብነት፣  የተማሪን ስነ ምግባር ለመምራት ፣ ከየተማሪ 

የስነ-ምግባር ህግ ጋር በተጣጣመ መልኩ በMCPS ውስጥ ኣዎንታዊ በሆኑ ድጋፎች በመጀመር ቀጣይ 
በሆኑ ስልቶች መጠቀም ማለት ነዉው። 

 
D. እኣካላዊ ቅጣት፣ የተከለከለ ነው፣ በባለስልጣን ሆን ተብሎ የሚፈፀም ፊዚካል/ኣካላዊ ቅጣት ነው። 
 
E. መወገድ እንድ/ዲት ተማሪ በጊዜያዊነት ከመማርያ ክፍል ተማሪው/ዋ ራሱ(ሷ)ን ለመቆጣጠር እድል ወደ 

ሚሰጠው/ጣት ቁጥጥር ስር ወደሚገኝ ስፍራ ለተወሰነ ጊዜ መወገድ ነው። ተማሪው/ዋ ልዩ ትምህርት፣ 
የተዛመዱ ኣገልግሎቶች፣ ወይም ድጋፍ የሚያካትት ትምህርት ኣይ(ት)ቀበልም።  የ“time-out” ሂደት 
የመከልከል ፎርም ነው፤ መታገድ ኣይደለም። 

 
F. Functional Behavioral Assessment/ተግባራዊ የስነምግባራዊ ግምገማ(FBA) ውጤታማና ብቁ BIP 

(ስነምግባራዊ ጣልቃገብነት ፕላን) መዳበርን ለመምራት መረጃን የመሰብሰብ ስርኣት-ኣዘል ሂደት ነዉ። 
 

G. In-school Suspension/በት/ቤት ውስጥ እገዳ (ISS) በኣንድ ኣመት ውስጥ ከ10 ቀኖች ላልበለጠ ለተወሰነ 
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ጊዜ የኣንድ/ዲት ተማሪ ከመደበኛ የትምህርት ፕሮግራም በዚያው ት/ቤት ውስጥ መወገድ ነው። 
ተማሪው/ዋ በሰራተኛ ቁጥጥር/እይታ ስር ነው/ናት፣ ነገር ግን ከኣጠቃላይ የትምርት ስርኣተትምህርት ጋር 
ተመጣጣኝ የሆነ ትምህርት በመቀበል ላይ ኣይ(ት)ገኝም።  ተማሪው/ዋ ለወላጅ/ኣሳዳጊ ማስታወቂያ እና 
ተማሪው/ዋ ኣድራጎቱን እንዲ(ድት)ወያይበት የሚያካትት ህጋዊ/ፍትህ ሂደት እንዲ(ድት)ቀበል ISS 
ይጠይቃል።  ISS ስንክልና ላላቸው ተማሪዎች በ10ቹ  ድምር ቀናት የዲሲፕሊን እገዳዎች ውስጥ 
ይቆጠራል። 

 
H. In-school Intervention/በት/ቤት-ውስጥ ጣልቃገብነት (ISI) የሚፈፀመው ኣንድ ተማሪ ለተወሰነ ጊዜ 

ከመማርያ ክፍል ሲ(ስት)ወገድ እና ትምህርትና ድጋፍ ሲሰጠው/ጣት ነው።  ለIndividualized Education 
Program/ለግላዊ የትምህርት ፕሮግራም (IEP) ተማሪዎች፣ IEP ተግባራዊ ይህጎናል። 

 
I. Joint Commission for the Accreditation of Health Care Organizations/የጤና እንክክብካቤ 

ድርጅቶች እውቅና ኣሰጣጥ የጋራ ኮሚክሽን (Joint Commission)/(የጋራ ኮሚሻሽን) ኣንድ ነፃ፣ ለትርፍ-
የማይሰራ በዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ ለጤና እንክብካቤ ድርጅቶች እና ለፕሮግራሞች እውቅና እና የምስክር 
ወረቀት የሚሰጥ ድርጅት ነው።  በኣገር-ኣቀፍ ደረጃ የኣንድ ድርጅትን ግዴታ የተወሰኑ የኣፈፃፀም 
መመዘኛዎች ለማሟላት የሚያንፀባርቅ እንደ የጥራት ኣርማ/ምስል ሆኖ የሚታወቅ ነው።  

J. የመከላከያ ወይም የማረጋጊያ መሳርያ/Protective or stabilizing device ከኣንድ/ዲት ተማሪ ኣካል ጋር 
የተያያዘ ወይም ኣጠገብ የሚገኝ የመንቀሳቀስ/የመስራት ኪሂሎቶችን ለማራመድ፣ ራስን-በራስ የሙጉዳት 
ስነምግባርን ለመከላከል፣ ወይም የኣንድን ግለሰብ ሰላማዊ ኣቀማመጥ/ኣቋም ለማረጋገጥ ኣላማ፣  
የመንቀሳቀስን ነፃነት ወይም ወደ ተማሪው/ዋ ማንኛውም የኣካል ክፍል መደበኛ መዳረሻ የሚገድብ 
ማንኛውም መሳርያ ወይም ቁሳቁስ ነው። 
 

K. እንቅስቃሴ ማገጃዎች/Restraints – የታሰበው የእንቅስቃሴ ማገጃ ኣጠቃቀም የመጠቀሙን 
ተገቢነት/መፈቀድን ይወስናል። 

 
1. ሜካኒካል እንቅስቃሴ ማገጃ፣ ት/ቤቱ የጋራ ኮሚሽን ተፈላጊዎች የሚያሟላ መሆኑን 

እስካልተመስከረለት ድረስ በማንኛውም ህዝባዊም ሆነ ህዝባዊ ባልሆነ ት/ቤት የተከለከለ ሆኖ፣ 
በኣንድ/ዲት ተማሪ ኣካል ጋር የተያያዘ ወይም ኣጠገብ የሚገኝ እና ተማሪው/ዋ በቀላሉ 
ሊያ(ልታ)ስወግደው የማይ(ማት)ችል የመንቀሳቀስን ነፃነት ወይም ወደ ተማሪው/ዋ ማንኛውም 
የኣካል ክፍል መደበኛ መዳረሻ የሚገድብ ማንኛውም መሳርያ ወይም ቁሳቁስ ነው።  የመካላከያ 
ወይም የማረጋጊያ መሳርያ ኣይደለም። 

 
2. ፊዚካል እንቅስቃሴ ማገጃ፣ በዚህ ደንብ በተገለፁት ሁኔታዎች ስር ብቻ ተቀባይነት የሚኖረው ሆኖ፣ 

በሜሪላንድ ህግ በምንም መሳርያ ወይም ቁሳቁስ ሳይጠቀሙ የኣንድ ተማሪን ኣካል ሁሉን ወይም 
በከፊል ነፃ እንቅስቃሴ የሚከለክል ፊዚካዊ ሃይል ነው ተብሎ ተበይኗል።  ፊዚካዊ እንቅስቃሴ ማገጃ 
የሚከተሉትን ኣያካትትም – 

 
a) ተማሪው(ዋ)ን ለማረጋጋት ወይም ለማፅናናት ለኣጭር ጊዜ ተማሪው(ዋ)ን መያዝ፣ 

 
b) ከኣንድ ቦታ ወደ ሊላ ተማሪው(ዋ)ን በሰላም ለመሸኘት የተማሪው(ዋ)ን እጅ ወይም 

ክንድ ለኣጭር ጊዜ መያዝ፣ 
 
c) በሜሪላንድ ኣኖቴትድ ኮድ፣ የትምህርት ኣንቀፅ፣ ክፍል 7-307 መሰረት በጠብ ውስጥ 

ጣልቃ መግባት፣ ወይም 
 

d) ምክርን የመሳሰሉ ሌሎች ዘዴዎች ስኬታማ ካልሆኑ ኣንድ(ዲት)ን ቦታውን ለቆ/ቃ 
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እንዲ(ድት)ሄድ ፈቃደኛ ያልሆነ/ች ረባሽ ተማሪ መግፋት። 
 
3. በደረት ኣጋድሞ እንቅስቃሴ ማገጃዎች/Prone restraints፣ በማንኛውም ህዝባዊም ሆነ ህዝባዊ 

ባልሆነ ት/ቤት የተከለከለ ሆኖ፣ ተማሪው/ዋ ወለል ላይ በደረቱ/ቷ ተድፍቶ/ታ፣ ክልከላዉን 
ከሚያካሂዱ ፊቱ/ቷን ኣዙሮ/ራ የሚካሄዱ እንቅስቃሴ ማገጃዎች ናቸው።  

 

L. መገለል/Seclusion፣ በዚህ ደንብ በተገለፁት ሁኔታዎች ስር ብቻ ተቀባይነት የሚኖረው ሆኖ፣ የኣንድ/ዲት 
ተማሪ በኣንድ ክፍል ውስጥ ብቻው(ዋ)ን የሚ(ምት)ገለልበት ለቆ/ቃ እንዳይ(ት)ወጣ በኣካል 
የሚ(ምት)ከለከልበት ሁኔታ ነው። 

 

IV. ቅደም-ተከተሎች 
 

A. ለሁሉም ተማሪዎች ኣካዴሚያዊ ግኝት የሚደግፍ ሰላማዊና ስነስርኣት ያለው የመማርያ ኣካባቢ ለመፍጠር 
የተተለሙ የተሟሉ የተለያዩ ውጤታማ የኣስተዳደር ስልቶች ሰራተኞች ተግባራዊ ያደርጋሉ። 

 
B. በMCPS የተማሪ ስነምግባር ኮድ መሰረት፣ የተማሪ ኣግባብ የጎደለው ስነምግባር የርእሰመምህር/ተወካይ፣ 

ኣማካሪ፣ የት/ቤት ሳይኮሎጂስት፣ ፒውፕል ፔርሶኔል ሰራተኛ፣ ወይም ሌላ ባለሙያ ትኩረት ሲጠይቅ፣ 
የመማርያ ክፍል መምህር ወድያውኑ ስብሰባ ለሚ(ምት)ጠራው ለርእሰመምህር ይነግራል/ትነግራለች።  
ኣአስፈላጊነቱ ከታመነበት፣ ይሀ ስብሰባ በፕሮብሌሙ ለመወያየትና ለምፈታት መወሰድ የሚቻሉ 
እርምጃዎችን ለመዳሰስ፣ ርእሰመምህሩ(ሯ)ን/ተወካዩ(ይዋ)ን፣ ወላጆችን/ኣሳዳጊዎችን፣ የመማርያ ክፍል 
መምህርን፣ እና ተማሪው(ዋ)ን እና እንዳግባቡ ሌለሎችን ያካትታል።   

 
C. የተሟሉና የተለያዩ ውጤታማ የመማርያ ክፍል ኣስተዳደር ስልቶች የMCPS ማህበረሰብን ባህላዊና የቋንቋ 

ኣይነተ-ብዙህነትን ግንዛቤ ውስጥ ማስገባት ኣለባቸው። 
 

D.  የመማርያ ክፍል መምህር-ተማሪ ግንኙነት ለተማሪ ግኝት እና የት/ቤት ስኬት ወሳኝ ነው።  የኣወንታዊ፣ 
ሰላማዊ/ኣስተማማኝ፣ እና ስርኣታዊ የትምህርታዊ ኣካባቢ መሰረት ሁሉም ተማሪዎች እንዲያሟሏቸው 
የሚጠበቁ ግልፅ፣ ገሃድ፣ እና ከፍተኛ ኣካዴሚያዊና ስነምግባራዊ መስፈርቶች ናቸው።  

 
E. ግብ ያለው የተማሪን ስነምግባር ለመጨመር ወይም ለመቀነስ የት/ቤት ሰራተኛ ኣባሎች ቀጣይ በሆነ 

ኣወንታዊ የስነምግባር ጣልቃገብነቶች፣ ስልቶች፣ እና ድጋፎች እንዲገለገሉ ይጠበቅባቸዋል።  እነዚህ 
ጣልቃገብነቶች የተማሪው/ዋን መብት በክብር እንዲ(ድት)የመያዝ እና ከማጎሳቆል ነፃ የመሆን መብት 
ማክበር ኣለባቸው። 

 
F. የኣንድ/ዲት ተማሪ ስነምግባር የሌሎች ተማሪዎችን በሚጎዳ ሁኔታ የትምህርት ፕሮግራሙን በጣም 

ሲ(ስት)ረብሽ፣ የመማርያ ክፍል መምህር/ሯ ተማሪዉ(ዋ)ን በጊዚያውነት ከክፍል ኣውጥቶ/ታ 
ተማሪዉ(ዋ)ን ኣማራጭ መዋቅር፣ ISS፣ ISI፣ ወይም እገዳ ሊያካትት ለሚችል ተገቢ የዲሲፕሊን እርምጃ 
ወደ ርእሰመምህር/ተወካይ ሊያስተላለፈው/ፋት (ልታስተላለፈው/ፋት) ይችላል/ትችላለች። ወደ መማርያ 
ክፍል ከመመለስ በፊት፣ ርእሰመምህሩ(ሯ)/ተወካዩ(ዋ) መፍትሄ ላይ የመድረስ ሃላፊነት ኣለበ(ባ)ት።   

 
1. ከመማርያ ክፍል መምህር ጋር ውይይት ከተካሄደ በኋላ፣ ርእሰመምህሩ(ሯ)/ተወካዩ(ይዋ) 

በፕሮብሌሙ ለመወያየትና ሊደርስባቸው የሚቻሉ መፍትሄዎች ላይ ለመድረስ የስብሰባ 
ኣስፈላጊነቱን ከወሰነ/ች፣ በተቻለ ፍጥነት ተዘጋጅቶ ርእሰመምህሩ(ሯ)/ተወካዩ(ዋ)ን፣ መምህሩን፣ 
እና ኣግባብ ያላቸውን ባለሙያዎች እንዲያካትት ይደረጋል።  
  

2. በዚህ ስብሰባ በጋራ ኣጥጋቢ እርምጃዎች ላይ ካልተደረሰ፣ ከመማርያ ክፍል መምህር ጋር 
ከተመካከረ/ች በኋላ፣ ርእሰመምህሩ/ሯ ወላጅ/ኣሳዳጊው(ዋ)ን፣ ኣግባብ ያለው/ያላት ረዳት የበላይ 
ተቆጣጣሪ/ተወካይ ከት/ቤት ድጋፍና መሻሻል ፅ/ቤት (OSSI) እና/ወይም ከተማሪና ቤተሰብ 



JGA‑ RA 

 

 
4 የ8 

ድጋፍና ተሳትፎ ፅ/ቤት የሚገኙበት ሌላ ስብሰባ ሊመድብ ይችላል/ትችላለች።   
 

3. ርእሰመምህሩ/ሯ፣ ከመማርያ ክፍል መምህር ጋር ከተመካከረ/ች በኋላ፣ ተማሪው/ዋ ወደ ክፍል 
የሚ(ምት)መለስበትን ጊዜ ይወስናል/ትወስናለች።   

 
4. ተማሪው/ዋ IEP ካለው/ካላት፣ ሂደቱ ልዩ ትምህርትን የሚገዙ የፌደራል እና የስቴት ህጎችን 

ይከተላል።  
 

G. የት/ቤት ሰራተኞች የሚከተሉት ሁኔታዎች ከተፈጠሩ የተማሪን ስነምግባር ጉዳይ ለመፍታት በማስወገድ 
ሊጠቀሙ ይችላሉ፡- 

 
1. የተማሪው/ዋ ስነምግባር ከተማሪዉ/ዋ ትምህርት ወይም ከሌሎች ትምህርት ጋር ተቀባይነት 

በሌለው ገፅታ ጣልቃ የሚገባ ከሆነ፣  
 

2. ኣስቸኳይ ሁኔታ ካስነሳና ሌሎች መለስተኛ ጣልቃገብነት፣ ኣካላዊ-ያልሆኑ ጣልቃገብነቶች ካልሰሩ 
ወይም ተገቢ ኣለመሆናቸው ክከተወሰነ በኋላ ኣንድን ተማሪ ወይም ሌላ ግለሰብን ከማይቀር፣ 
ከባድ፣ ኣካላዊ ጉዳት ለመጠበቅ ማስወገድ ኣስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ፣  

 
3. መወገድ በተማሪው/ዋ ከተጠየቀ፣ ወይም  

 
4. የተማሪው/ዋ BIP መወገድን ከደገፈ። 

 
H. የሚከተሉት ሁኔታዎች ካልተፈጠሩ በስተቀር ፊዚካል ከልካይማገጃ ወይም ግለላማግለል በMCPS ክልክል 

ነው፡-  
 

1. ኣስቸኳይ ሁኔታ ካለና ፊዚካል ከልካይማገጃ ወይም ማግለል ካስፈለገ እና ሌሎች መለስተኛ 
ጣልቃገብነት፣ እኣካላዊ-ያልሆኑ ጣልቃገብነቶች ካልሰሩ ወይም ተገቢ ኣለመሆናቸው ከተወሰነ 
በኋላ ኣንድን ተማሪ ወይም ሌላ ግለሰብን ከማይቀር፣ ከባድ፣ ኣካላዊ ጉዳት ለመጠበቅ ፊዚካል 
ከልካይማገጃ ወይም መገለል ኣስፈላጊ ነው፣ እናም የማይቀር፣ ከባድ፣ ኣካላዊ ጉዳት በገዛ-ራስ 
ላይ ወይም በሌሎች ላይ ማድረስ ከቀረ ወድያውኑ ይነሳል፣ 

 
2. የተማሪ IEP ወይም BIP ፊዚካል ከልካይማገጃ ወይም መገለል ኣገልግሎት የሚውሉባቸውን ልዩ 

ስነምግባሮችን እና ሁኔታዎችን፣ እናም  ፊዚካል ከማገጃልካይ ወይም መገለል የሚተገበሩባቸው 
ልዩ ዘዴዎችን ይገልፃል፣ የIEP ቡድንም –  

 
a) የተማሪው(ዋ)ን ስነምግባር ለመፍታት ፊዚካል ከልካይማገጃ ወይም መገለል በIEP 

ወይም BIP ማካተት ቡድኑ ሃሳብ ከሰጠ በሜሪላንድ ህግ በተቀመጡት ቅደምተከተሎች 
መሰረት ከወላጅ/ኣሳዳጊው/ዋ የፅሁፍ ስምምነት ያገኛል፣ ወይም 
 

b) ወላጅ/ኣሳዳጊው/ዋ ስምምነታቸዉን ካልሰጡ በሜሪላንድ ህግ የተቅቀመጡት 
ቅደምተከተሎችን ይከተላል፣ ወይም  

 
3. ኣለዚያ ስንክልና የሌለው/የሌላት ተማሪ ወላጅ/ኣሳዳጊው/ዋ BIP በሚዳብርበት ወቅት ለፊዚካል 

ከልካይማገጃ ወይም መገለል የፅሁፍ ፈቃድ ሰጥተዋል። 
 

I. ሰራተኞች ማስወገድን፣ ፊዚካልን ከልካይማገጃ፣ ወይም መገለልን ለመከላከል የተቻለ ጥረት ከተድደረገ 
በኋልላ ብቻ ነው በማስወገድ፣ ፊዚካል ማገጃከልካይ፣ ወይም በመገለል መጠቀም እናም - 
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1. ቀጣይ የሆነ ኣወንታዊ፣ መለስተኛ ገደብ ወይም ኣማራጭ ኣቅርቦቶች ግንዛቤ ከተደረገባቸው 

በኋላ፣ተሞክረውና  ሰላማዊ ኣወንታዊ የመማርያ አኣካባቢ ለመንከባከብ ውጤት የማይሰጡ 
መሆናቸዉ ከተወሰነ፣   
 

2. የስነምግባሩ ኣደጋ ከከልካይማገጃ ኣደጋ የበለጠ ከሆነ፣ 
 

 በሰብኣዊ፣ ሰላማዊ፣ እና ውጤታማ ዘዴ፣ ከስቴት ደንቦች ጋር ስሙሙ የሆነ፣ 
 

4. ለመጉዳት ወይም ተገቢ ያልሆነ ኣለመመቸት ኣላማ የሌለበት፣ ከስቴት ደንቦች ጋር ስሙሙ የሆነ፣ 
እና 

 
5. ከታወቁ የህክምና ወይም ሳይኮሎጂካዊ እንቅፋቶችና ገደቦች እና ከተማሪው BIP እና IEP ጋር 

ስሙሙ የከሆነ። 
 
J. የተለየ ትምህርት ኣገልግሎቶች ለሚወስዱ ተማሪዎች፣ የተማሪው/ዋ IEP ወይም BIP ከወላጅ/ኣሳዳጊ ፈቃድ 

ጋር የመወገድ/መገደብ ወይም የመገለል መጠቀም የሚያካትት ከሆነ፣ ፕላኑ በየስንት ጊዜ መታደስ 
እንዳለበት ኣረፍተሃሳብ በተጨማሪ ፕላኑ ዉስጥ መካተት ኣለበት። 

 
K. የተለየ ትምህርት ኣገልግሎቶች ለሚወስዱ ተማሪዎች፣ የተማሪው/ዋ IEP ወይም BIP የመወገድ ወይም 

የመገለል መጠቀም የማያካትት ከሆነ፣ የመወገድ ወይም የመገለል ክውነት 10፲ ቀኖች ውስጥ ት/ቤቱ 
በየፕላኑን ክለሳዎች ላይ እንደኣግባቡ ለመወያየት የIEP ስብሰባ ይመድባል።  ስብሰባው በኣደገኛው 
ስነምግባር ዋና መንስኤ ወይም ኣላማ ላይ ውይይት ማካተት ኣለበት።  እላይ በክፍል IV.H.2 በተቀመጠው 
መሰረት በተማሪው/ዋ IEP ወይም BIP ፊዚካል መወገድ ወይም የመገለል ለማካተት የወላጅ/ኣሳዳጊው/ዋ 
የፅሁፍ ፈቃድ ያስፈልጋል።  

 
L. ስንክልና ለሌልለው/ለሌላት ተማሪ መወገድ ወይም የመገለል ተግባራዊ ከተደረገ፣ በኣፋጣኝ ለትምህርታዊ 

ኣስተዳደር ቡድን፣ በት/ቤት ለሚገኝ የSection 504 ቡድን፣ ወይም ለIEP ቡደድን፣ እንደኣግባቡ፣ 
መተላለፍ ኣለበት።  ስብሰባው በኣደገኛው ስነምግባር ዋና መንስኤ ወይም ኣላማ ላይ ውይይት ማካተት 
ኣለበት። 

 
M. መወገድ ከ30 ደቂቃዎች በላይ ማለፍ የለበትም። 
 
N. መገለል ከተማሪው የእድገት ደረጃ እና የስነምግባሩ ከባድነት ጋር ተመጣጣኝ መሆን ያለበት እናም 

የተማሪው(ዋ)ን ጭንቀት የማስተላለፍ ችሎታ የሚወስን መሆን የለበትም።  መወገድ ከ30 ደቂቃዎች በላይ 
ማለፍ የለበትም። 

 
O. ፊዚካዊ ከልካይማገጃ የተማሪን ወይም የሌላ ግለሰብን ከማይቀር፣ ከባድ፣ ኣካላዊ ጉዳት ለመጠበቅ 

እስከሚያስፈልግበት ብቻ ጥቅም ላይ መዋል ኣለበት።  ፊዚካዊ እንቅስቃሴ ማገጃ የተማሪን ትንፋሽ 
የሚከለክል ወይም ተማሪውን በሚጎዳ ዘዴ ምንጊዜም መተግበር የለበትም እናም ጎጂው ሁኔታ ሲያቋርጥ 
ወድያውኑ መነሳት ኣለበት፣ ከ30 ደቂቃዎች በላይ ማለፍ የለበትም። 

 
P. በአንዳንድ ሁኔታዎች ውስጥ የመከላከል ወይም የማረጋጊያ መሣሪያዎችን መጠቀም ለተግባራዊ ክህሂሎቶች 

መሻሻል፣ ራስን የመጉዳት ስነምግባር መከላከል፣ እና/ወይም የኣንድን ሰው ደህንነት ኣስተማማኝ ቦታ 
ማስያዝ እንዲኖር ይፈቀዳል።  ሰራተኞች በጤና ባለሙያ በታዘዘው ህክምና መሰረት ወይም በተማሪው/ዋ 
IEP ስንክልና ላላቸው ተማሪዎች፣ ወይም BIP መስረት በመከላከያና የማረጋጊያ መሳርያዎች መጠቀም 
ይችላሉ። 
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Q. ማገጃ ወይም መገለል እንደ ቅጣት ወይም ዲሲፕሊን፣ እንደ ማስገደጃ ወይም በቀል መወጣጫ፣ ወይም 

ማመቻቻ ኣገልግሎት ላይ መዋል የለበትም።  የኣካላዊ መቀጮቅጣት በMCPS በማንኛውም ሁኔታ 
የተከለከለ ነው። 

 
R. በደረት ኣጋድሞ እንቅስቃሴ ማገጃዎች በMCPS በማንኛውም ሁኔታ የተከለከለ ነው።  የተማሪ ከኣንገት 

በታችና ከመቀመጫ በላይ ያለው ኣካል በእንቅስቃሴ ማገጃ ወቅት በእግሮች መካከል መቆለፍ የለበትም።  
 
S. የተሰየሙ ሰራተኞች ፊዚካዊ እንቅስቃሴ ማገጃን እንዴት እንደሚያስተዳድሩ ስልጠና ይሰጣቸዋል።  

ፊዚካዊ እንቅስቃሴ ማገጃዎችን ተግባራዊ የሚያደርጉ ስልጠና የተሰጣቸው ሰራተኞች ብቻ ናቸው።  
እያንዳንዱ ት/ቤት በኣስቸኳይ ሁኔታዎች ፊዚካዊ እንቅስቃሴ ማገጃዎችን በመተግብር የሰለጠኑ ቢያንስ 
ኣምስት ኣባላት ያሉት የኣደጋ ጊዜ ቡደን እንዲኖሩት ያስፈልጋል። 

 
1. እንቅስቃሴ ማገጃ ወይም መገለል ኣገልግሎት ላይ የሚውልበት እያንዳንዱ ወቅት የኣጠቃቀሙን 

ተገቢነት እና የተማሪው(ዋ)ን፣ የሌሎች ተማሪዎችን፣ መምህራን፣ እና ሌሎች ፔርሶኔል ደህንነት 
ለማረጋገጥ በጥንቃቄ እና በቀጣይና በእይታ ቁጥጥር ስር መሆን ኣለበት። 
 

2. እንቅስቃሴ ማገጃን መከታተል – 
 

a) በእንቅስቃሴ ማገጃ ምክንያት ኣካላዊ ጉዳቶች ወይም ጭንቀት ደርሰው እንደሆነ 
ለመወሰን ተማሪው/ዋ በክፍል የጤና ሰራተኛ ይመረመራል/ትመረመራለች፣  
 

b) ማናቸውም ቅሬታዎች ይሰነዳሉ፣ እና 
 

c) በተማሪው/ዋ BIP ወይም IEP በኣንፃሩ ከልተቀመጠ በስተቀር፣ የተማሪው/ዋ 
ወላጅ/ኣሳዳጊዎች በ24 ሰኣት ውስጥ እንዲያውቁ ይደረጋል። 

 
3. ለሚመለከታቸው ተማሪዎች የማገጃ ኣጠቃቀምን በተመለከተ የሕክምና ተቃራኒዎችን 

የሚያረጋግጥ የጤና ሰነድ መኖር ኣለበት።  እንደዚህ ኣይነት ሰነድ በሚገኝባቸው ጉዳዮች፣ 
የሰራተኛ ኣባሎች ስለ ህክምና ግጭቶች/ በኣሉታዊ-ምልክቶች/contraindications ግላዊ የጤና 
ባለሙያዎችን  እንዲገናኙ እና እንዲወያዩ እንዲፈቅዱላቸው ወላጅ/ኣሳዳጊዎች ፈቃድ 
እንዲፈርሙ ይጠየቃሉ።  በነዚህ ጉዳዮች ለእንቅስቃሴ ማገጃ ኣማራጮች ኣገልግሎት ላይ 
እንዲውሉ ያስፈልጋል። 

 

T. ት/ቤቶች ስነምግባርን ለመቆጣጠር ወይም የመንቀሳቀስን ነፃነት ለመወሰን በእፅ ወይም በመድሃኒት ፈፅሞ 
መገልገል የለባቸውም (በተፈቀደለት ሃኪም ወይም በሌላ ብቃት ባለው የጤና ባለሙያ ካልታዘዘ 
በስተቀር)። 

 
U. በMCPS በሜካኒካል እንቅስቃሴ ማገጃ መጠቀም ክልክል ነው፣ ት/ቤቱ በጋራ ኮሚሽን የተመሰከረለት 

ካልሆነ በስተቀር።  ሜካኒካል እንቅስቃሴ ማገጃ በኣንድ የተመሰከረለት ት/ቤት ከሁለት ሰኣቶች በለይ 
ሊያልፍ ኣይችልም።  በተመሰከረላቸው ት/ቤቶች፣ ሁሉም ቅደም ተከተሎች በጋራ ኮሚሽን ደንቦች መሰረት 
መተግበር ኣለባቸው። 

 
V. ወለጆች/ኣሳዳጊዎች እና የሰራተኛ ኣባሎች በማንኛውም ጊዜ ለሚከተሉት ምክንያቶች ስብሰባ መጠየቅ 

ይችላሉ፦ 
 

1. FBA ለማካሄድ፣ 
 

2. የተማሪን BIP ለማዳበር፣ ለመገምገም፣ ወይም ለመከለስ፣ እና/ወይም 
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3. ኣለዚያም ስለተማሪው/ዋ፣ እንደኣግባቡ፣ ለመወያየት። 

 
W. ርእሰመምህሩ/ሯ ለሚከተሉት ሃላፊነት ኣለበ(ባ)ት – 

 
1. በየትምህርት ኣመቱ መጀመርያ ላይ፣ ሙያዊ እድገት ስልጠና በሚቀበሉ እና የዚህን ደንብ ተገቢ 

ኣስተዳደር በማረጋገጥ የሚያግዙ ት/ቤት-ኣቀፍ መገልገያ ሆነው የሚያግዙ ሰራተኞች የተገነባ 
ባለኣምስት-ኣባል የኣስጊ ወቅት ቡድን መለየት፣ 

 
2. የኣንድ/ዲት ተማሪ ከአንድ ወይም ተጨማሪ ክፍሎች መወገድ በርእሰመምህሩ/ሯ በተለይ በፅሁፍ 

ካልተሰየመ በስተቀር እገዳ ኣያሰኘውም፣ 
 
3. ኣከካላዊ ቅጣት የተለከለ መሆኑን እና የዚህ ኣይነቱ ቅጣት መፈፀም ለዲሲፕሊን እርምጃ መሰረት 

መሆኑን ለት/ቤቱ ሰራተኞች ማስታወቅ፣  
 
4. ኣካላዊ ቅጣት በኣንድ የMCPS ሰራተኛ ኣባል ተመፈፀመ የመባሉን ማንናኛውንም ሁኔታ 

ለሰብአዊ ሀብት እና ልማት ረዳት የበላይ ተቆጣጣሪ እና ኣግባብ ላለው በOSSI ውስጥ ለረዳት 
የበላይ ተቆጣጣሪ ማስታወቅ፣፣ 

 
5. ወላጆችን/ኣሳዳጊዎችን በፊዚካል ከልካይማገጃ ወይም መገለል መጠቀምን በ24 ሰኣቶች ውስጥ 

በፅሁፍ ማስታወቅ።  በተጨማሪ፣ ወላጅ/ኣሳዳጊው(ዋ) ጋር በትምህርት ቀን መጨረሻ ላይ 
ለመገናኘት ጥረት መደረግ ኣለበት፣ 

 
6. እያንዳንዱ የፊዚካል ከልካይማገጃ ወይም መገለል ክውነት ሰነድ በትምህርታዊ መዝገብ 

በእንክብካቤ መያዙን ማረጋገጥ፣  
 
 እያንዳንዱን የፊዚካል እንቅስቃሴ ማገጃ ወይም መገለል ክውነት በOnline Administrative 

Student Information System/መስመር ላይ ኣስተዳደራዊ የተማሪ መረጃ ስርኣት የተሰየመ 
ሞዲውል ውስጥ መሰነድ፣  

 
8. የመወገድ፣ የእንቅስቃሴ ማገጃዎች፣ እና የመገለል ልምዶችን በሚመለከት ቅሬታዎችን መቀበልና 

መመርመር፣ እና 
 
9. እንቅስቃሴ ማገጃና መገለል ማድረግ/ማስተዳደር የሚችሉት የሰለጠኑ ሰራተኞች ብቻ 

መሆናቸዉን ለሰራተኞች ማስታወቅ። 
 

X. MCPS ከእንቅስቃሴ ማገጃዎችና መገለል ኣጠቃቀም ይከታተላል/ይቆጣጠራል።  ከእንቅስቃሴ ማገጃና 
መገለል በኣንድ/ዲት ተማሪ ላይ ተደጋግሞ ኣገልግሎት ላይ ከዋለ፣ በርካታ ጊዜ በኣንድ መመርያ ክፍል 
ጥቅም ላይ ከዋለ፣ ወይም በርካታ ጊዜ በእኣንድ ግለሰብ ጥቅም ላይ ከዋለ፣ የበለጠ ጥልቀት ያለው ግምገማ 
ይደረጋል እናም፣ ተገቢ ከሆነ፣ በኣሁኑ ወቅት ተግባራዊ በመሆን ላይ ያሉት ስነምግባራዊ ስልቶች ላይ ክለሳ 
ሊያስከትል ይችላል። 

 
በተጨማሪ፣ የልዩ ትምህርት ፅ/ቤት፣ በየወቅቱ፣ የመወገድ፣ የእንቅስቃሴ ማገጃ፣ እና የመገለልን ኣጠቃቀም 
በዚህ ደንብ እና የሜሪላንድ ደንቦች ኮድ §13A.08.04.02-06 መሰረት ይቆጣጠራል። 

 
Y. MCPS ለተሰየሙ የት/ቤት ሰራተኛ ኣባሎች ስለዚህ ደንብ ተገቢ ኣተገባበር ሞያዊ እድገት ይሰጣል።  

እያንዳንዱ የሰለጠነ/ች የት/ቤት ሰራተኛ ኣባል በየሁለት ኣመቱ የተሃድሶ ኮርስ እንዲወስድ 
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ይፈለግበ(ባ)ታል።  ሙያዊ እድገቱ የሚከተሉትን ያካታል -  
 
1. እኣወንታዊ የስነምግባር ጣልቃገብነቶች፣ ስልቶችና ድጋፎች፣ እምቅ ኣደገኛ ስነምግባሮችን 

የመለየትና የመፍታት ዘዴዎችን ጨምሮ፣ 
 

2. የFBA እና BIP ፕላን ዝግጅት እና ቅደም-ተከተሎች 
 

3. ራስን በራስ የሚጎዱ ስነምግባሮችን መከላከል፣ 
 
4. የእንቅስቃሴ ማገጃዎች እና ለእንቅስቃሴ ማገጃ ኣማራጮች፣ 
 
5. የአኣካላዊ ጭንቀት እና ቦታዊ የአኣተነፋፈስ ችግር (positional asphyxia ) ምልክቶች፣ 

 
 መወገድ፣ እና 
 
 መገለል፣ 
 
ስልጠናው የፅሁፍ ግምገማ እና/ወይም የብቃት ኣካላዊ መግለጫ አያካትታል። 

 
 
የተዛመዱ ምንጮች፡- የሜሪላንድ ኣኖቴትድ ኮድ፣ የትምህርት ኣንቀፅ §§ 7-307 እና 8-405፤ የሜሪላንድ 

ደንቦች ኮድ 13A.08.04.02-.06; በMCPS ውስጥ የተማሪ ስነምግባር ኮድ; የዩ.ኤስ. 
የትምህርት መምርያ፤ የእንቅስቃሴ ማገጃ እና መገለል መገልገያ ሰነድ (2012) 

 
 

የደንብ ታሪክ፡-  ኣስቀድሞደንብ ቁ. 550-1፣ ኦገስት 10፣ በ1976 (የማውጫ መረጃ ታድሷል)፣ ኦክቶበር 1986 ተከለሰ፤ ሴፕተምበር 10፣ 2004 ተከለሰ፤ ማርች 13፣ 
2012 ተከለሰ፤ ኦክቶበር 4፣ 2017 ተከለሰ። 
 


