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ደንብ MONTGOMERY COUNTY PUBLIC 
SCHOOLS 

 
የተዛመዱ ርእሶች/መረጃዎች፡- ABA፣ ACA፣ ACF፣ BLB፣ JHF፣ JHF-RA፣ JOA-RA፣ KLA 
ሃላፊ ፅ/ቤት፡-  የት/ቤቶች የበላይ ተቆጣጣሪ 

የት/ቤት ድጋፍና መሻሻል ም/የበላይ ኃላፊ 
የኣካዴሚ ዋና ኃላፊ 
ዋና የሥራ ሀላፊ 

 
 

ከህዝብ ለሚመነጩ ጥያቄዎችና ቅሬታዎች መልስ ኣሰጣጥ 
 
 

I. ኣላማ 
 

ከህዝብ ለሚመነጩ ጥያቄዎችና ቅሬታዎች በቀልጣፋና በፍትሃዊ መንገድ መልስ ኣሰጣጥ ሂደቶችን ለማስቀመጥ፣ 
የኣድልዎ ቃሎችን በሚመለከታቸው ህጎች በማካተት፣ በሌላ ሂደት የተያዙ እስካልሆነ ድረስ፤ በተቻለ መጠን 
ኦፊሴላዊ ያልሆነ መፍትሄ ለነዚህ ኣይነቶቹ ቅሬታዎች ለማበረታታት፣ እና የነዚህ ኣይነቶችን ቅሬታዎች የሚያካትቱ 
ኣስተዳደራዊ ውሳኔዎችን ለመገምገም።  
 
የፔርሶኔል ተግባሮች የት/ቤቶች የበላይ ተቆጣጣሪ ብቸኛ ሃላፊነት ናቸው ስለሆነም የህዝባዊ ቅሬታ ሂደቶች 
ኣይመለከቷቸውም። 

 

II. የበስተኋላ መነሻ 
 

ለMontgomery County ተማሪዎች ጥራት ያላቸው የትምህርት ፕሮግራሞች፣ እንቅስቃሴዎች፣ እና ኣገልግሎቶች 
ኣቅርቦት በይበልጡኑ ሊገኝ የሚችለው ሁሉም ወገኖች እኣብረው ሲሰሩ ነው።  የMontgomery County የትምህርት 
ቦርድ፣ ከመመርያ ኣንፃር፣ ከህዝብ ለሚቀርቡ ጥያቄዎችና ቅሬታዎች በኣካባቢ ት/ቤት ደረጃ ወይም ከሁሉም በታች 
በሆነ የኣስተዳደር ደረጃ እና በሚመለከታቸው ወገኖች ኦፊሴላዊ ባልሆነ የትብብሮሽ ስምምነት ምላሽ እንዲሰጥ 
ያደፋፍራል።  ቅሬታዎችን ለመፍታት ኦፊሲየላዊ እርምጃዎች መወሰድ ያለባቸው ኦፊሲየላዊ ያልሆኑ ኣቅርቦቶች 
ቅሬታውን ለመፍታት ስኬታማ ሳይሆኑ ሲቀሩ ብቻ ነው።  ከዚህ በታች የተገለፀው ሂደት የተተለመው የክርክሮችን 
መፍትሄ እና የኣስተዳደራዊ ውሳኔዎችን ግምገማ ለማስተዳደር፣ ኣማራጭ የክርክር መፍተሄ ሂደት በፌደራል ወይም 
በስቴት ህግ፣ በቦርድ መመርያ፣ ወይም በሌላ የMCPS ደንብ፣ እንደ ስንክልና ያላቸው ግለሰቦች ትምህርት ኣዋጅ 
ወይም የሰራተኞች ዲሲፕሊንን በሚመለከቱ ውሳኔዎች ካልተሰጠ በስተቀር። 

 

III. ፍቺዎች 
 

ባጠቃላይ፣ በዚህ ደንብ፣ ኣውደንባቡ በግልፅ በኣንጻሩ ካልጠየቀ በስተቀር፣ የሚከተሉት ቃላት የተመለከቱላቸው 
ትርጉሞች ኣላቸው። 
 
A. Calendar day/የቀን መቁጠርያ ቀን ማለት በቀን መቁጣሪያው ያለው እያንዳንዱ ቀን፣ ቅዳሜዎች፣ 

እሁዶች፣ እና ህጋዊ በኣላትን ጨምሮ ማለት ነው። 
 

B. Chief Operating Officer/ዋና የስራ ሃላፊ (COO) ለት/ቤቶች የበላይ ተቆጣጣሪ የተሰየመ ነው። 
 

C. Contact/ግንኙነት ማለት በቴሌፎን፣ ኢሜይል፣ ወይም በዩናይትድ ስቴትስ የፖስታ ኣገልግሎት በሚገባ 
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ኣድራሻ በተደረገበት ኤንቬሎፕ ኣስቀድሞ በተከፈለበት ኣንደኛ ደረጃ ቴምብር/ፖስታ የፅሁፍ መልእክት 
የተከናወነ መገናኛ ማለት ነው። 

 
D. Meeting/ስብሰባ ማለት ኣንድ ቅሬታ አኣቅራቢ እና  ርእሰመምህሩ/ሯ ወይም ተወካዩ/ዩዋ፣ ወይም 

የት/ቤቶች የበላይ ተቆጣጣሪ ወይም ከተወካዩ/ይዋ ጋር የሚከናወን ውይይት ማለት ነው።  ይህ ደንብ 
ኣንድ ስብሰባ በሚጠይቅበት ወይም በሚያፀድቅበት ሁኔታ፣ ይህ ስብሰባ ቅሬታ ወይም የኣንድ ውሳኔ 
ድህረእይታ ጥያቄ ከደረሰበት፣ በተቻለ መጠን፣ በ10 የስራ ቀኖች ውስጥ ይካሄዳል። 

 
E. Principal/ርእሰመምህር ማለት በMCPS ውስጥ የኣንድ ት/ቤት ርእሰመምህር/የርእሰመምህር ተጠሪ ማለት 

ነው።  ት/ቤት ባልሆነበት የስራ ክፍልን በሚመለከት፣ "ርእሰመምህር" ወይም ተጠሪ የክፍሉ የበላይ ኣለቃ 
ይሆናል።  

 
{F. Work day/የስራ ቀን ማለት፣ ከቅዳሜ፣ እሁድ፣ ወይም ህጋዊ በኣል በስተቀር፣ የMontgomery County 

Public Schools (MCPS) ማኣከላዊ ፅ/ቤቶች ለስራ መገበያየት/ማከናወኛ ክፍት የሚሆኑበት ቀን ማለት 
ነው። 

 

IV. ቅደም-ተከተሎች/ሂደቶች 
 

A. ኦፊሲየላዊ ያልሆነ ሂደት 
 

ከህዝብ ኣባል የሚቀርብ ቅሬታ በይበልጥ በቀጥታ ተሳታፊ ከሆኑ ወገኖች ጋር በተቻለ መጠን በፍቅር፣ 
በአኣፋጣኝ፣ እና በኣምመርቂ ሁኔታ መፈታት ኣለበት።  እዚህ ለመድረስ፣ የሚከተሉት እርምጃዎች 
ይወሰዳሉ፡- 

 
1. ርእሰመምህራን የዚህን ቅሬታ ሂደት የሚገልፅ ደንብ መኖሩን የት/ቤቱን ማህበረሰብ ያሳውቃሉ።  

ደንቡ በልዩ ጥያቄዎች፣ ቅሬታዎች፣ ወይም ኣቤቱታ ኦፊሲየላዊ ላልሆነ እርዳታ ሊገናኙ የሚችሉ 
ተገቢ ኣስተዳዳሪዎችን ወይም ሌሎች የሰራተኛ ኣባላትን በተጨማሪ ይለያል። 

 
2.  ጥያቄ፣ ቅሬታ ወይም ኣቤቱታ ያለው/ያላት የህዝብ ኣባል ኦፊሲየላዊ ያልሆነ መፍትሄ ለማግኘት 

ከርእሰመምህር ወይም ሌላ ከተሰየመ/ች ኣስተዳዳሪ ጋር መወያየት ይችላል/ትችላለች። 
 

3. ርእሰመምህሩ/ሯ ጉዳዩን ተቀባይነት ባላቸው ኦፊሲየላዊ ባልሆኑ ዘዴዎች በወቅቱ ለመፍታት 
መሞከር ኣለበ(ባ)ት። 

 
4. በዚህ ደንብ መስረት የዚህ ኦፊሲየላዊ ያልሆነ ሂደት ፎርሞች ወይም ኦፊሲየላዊ ስነዳዎች 

ኣያስፈልጉም።  ቢሆንም፣ ርእሰመምህሩ/ሯ ኣቤቱታውን ኦፊሲየላዊ ባልሆነ መንገድ ለመፍታት 
የተደረጉ ጥረቶች ዘገባ ማድረግና መያዝ ኣለበ(ባ)ት።  

 
5. ምንም እንኳን ፕሮብሌሞችን ለመፍታት የመጀመርያው እርምጃ በእኣብዛኛው በኣካባቢ ት/ቤት 

ቢሆንም፣  ሌሎች የት/ቤት ስርኣት ፅ/ቤቶች ኣቤት ባዮችንና ርእሰመምህራንን ጥያቄዎችንና 
ኣቤቱታዎችን በማካሄድ፣ ኣጠቃላይ መረጃ በማቅረብ፣ የህዝብ ኣባላትን ወደ ትክክለኛው ት/ቤት 
ወይም የኣስተዳደር ፅ/ቤት በመምራት፣ እና የሚመለከታቸውን ወገኖችን ለፕሮብሌሞች ውይይት 
ኣንድ ላይ በማምጣት በዚህ ደረጃ ለማገዝ ይገኛሉ። 

 
a) የቦርድ ሰራተኛ ኣባላት የእንባ ጠባቂ/ombudsman ስራ ማከናወን እና 

የሚመለከታቸውን ወገኖች ለማሰባሰብ ኣጠቃላይ እርዳታ መስጠት ይችላሉ፧።  የቦርድ 
ሰራተኛ ኣባላት ሰለ ት/ቤት ስርኣት ቅደም-ተከተሎች ጥርጣሬ ያላቸውን፤ ኣጠቃላይ 
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እርዳታ የሚያስፋልጋቸውን፤ ወይም ፕሮብሌሞች፣ ቅሬታዎች፣ መረጃዎች፣ ወይም 
የውሳኔ ሃሳቦች ወደ ት/ቤት ባለሟሎች ግንዛቤ የሚያመጡትን የህዝብ ኣባላትን 
ያገለግላሉ። 

 
b) የህዝብ ማስታወቂያ ፅ/ቤት/Public Information Office ስለ ት/ቤቱ ስርኣት እና 

መመርያዎቹና ሂደቶቹ ኣጠቃላይ መረጃ ሊሰጥ ይችላል። 
 

c) Staff in the Office of the Chief Operating Officer/የዋና የስራ ሃላፊ ፅ/ቤት 
ሰራተኛ/ኞች (OCOO) እና የOffice of School Support and 
Improvement/በት/ቤት ድጋፍና መሻሻል ፅ/ቤት ሰራተኛ/ኞች (OSSI) እንደ መገልገያ 
በመሆን ልዩ መመርያዎችንና ህደቶችን የሚመለከቱ መረጃዎች መስጠት ይችላሉ። 

 
d) ቦርዱ ሁሉም ተማሪዎችና ሰራተኞች፣ በቦርድ መመርያ ACA ፀረ-ኣድልዎ፣ ፍትህ፣ እና 

ባህላዊ ብቃት የተበየኑትን የገግለሰብን ሃቀኛ ወይም የተገመቱ ግላዊ ጠባዮች 
ሳይመለከቱ፣ እርስበርስ መከባበርን በሚያሳይ ጠባይ ራሳቸውን እንዲመሩ ይጠብቃል። 
የት/ቤት ኣስተዳደር ፅ/ቤት፣ የት/ቤት ኣስተዳደር ቅሬታ ክፍል ፅ/ቤት እና የተማሪና 
የቤተሰብ ድጋፍና ተሳትፎ ፅ/ቤት፣ በነዚህ ሳይወሰን ግን ማሸማቀቅ፣ ማዋከብ፣ ወይም 
ማስፈራራትን፣ እንዲሁም ፆታዊ ወከባን በሚያካትቱ ሃቀኛ ወይም የተገመቱ ግላዊ 
ጠባዮችን የሚያካትት በት/ቤት ደረጃ ሊፈታ የማይችል ኣድልዎን ስለሚያካትት ጉዳይ 
ቅሬታ ወይም ጥያቄ ላላቸው የህዝብ ኣባሎች መገልገያዎች ናቸው።  

 
(1) በሃቀኛ ወይም በተገመቱ ግላዊ ጠባዮች ስለተመሰረቱ የኣድልዎ ወይም የወከባ 

ጥያቄዎች ወይም ቅሬታዎች መቅረብ ያለባቸው ወደ የት/ቤት ኣስተዳደር 
ቅሬታ ክፍል ፅ/ቤት ነው። 

 
(2) ስለ ማሸማቀቀ ጥያቄዎች ወይም ቅሬታዎች መቅረብ ያለባቸው ወደ የተማሪና 

የቤተሰብ ድጋፍና ተሳትፎ ፅ/ቤት ነው። 
 

(3) በሃቀኛ ወይም በተገመተ ግላዊ ጠባዮች መሰረት የማሸማቀቅ፣ ማዋከብ፣ 
ወይም ማስፈራራት ከደረሰ ተማሪዎች የMCPS ፎርም 230-35፣ ማሸማቀቅ፣ 
ማዋከብ፣ ወይም ማስፈራራት ማስታወቂያ ፎርምን፣ በMCPS ደንብ JHF-
RA፣ ማሸማቀቅ፣ ማዋከብ፣ ወይም ማስፈራራት በተገለፀው መሰረት ፋይል 
ማድረግ ኣለባቸው።    

 
B. ኦፊሲየላዊ ሂደት - የውሳኔ ድህረ እይታ 

 
1. ኣንድ ቅሬታ ወይም ኣቤቱታ ኦፊሲየላዊ ባልሆነ ሂደት ካልተፈታ፣ ርእሰመምህሩ/ሯ የሚከተለውን 

እርምጃ ይወስዳል/ትወስዳለች። 
 

a) ርእሰመምህሩ/ሯ ለኣመልካቹ/ቿ የMCPS ፎርም 270-8፣ ኣቤቱታ ከህዝብ፣ እና 
መከተል የሚገባውን ሂደት የሚገልፀውን የዚህን ደንብ ቅጂ ሁለቱንም 
ይሰጣል/ትሰጣለች።  

 

b) ርእሰመምህሩ/ሯ ኣቤቱታውን፣ በMCPS ፎርም 270‑8፣ ኣቤቱታ ከህዝብ በመጠቀም 
ለርእሰመምህሩ/ሯ ገቢ እንዲያደርግ/እንድታደርግ ኣመልካቹ(ቿ)ን 
ይመክራል/ትመክራለች። ኣቤቱታው የፔርሶኔል ጉዳይ ከሆነ ይህ ፎርም ኣገልግሎት ላይ 
መዋል የለበትም።  ስለ ፔርሶኔል ኣቤቱታዎች መመራት ያለባቸው በOSSI ውስጥ 
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ለተገቢው ዳይሬክተር ወይም ለተገቢ ተቆጣጣሪ (የት/ቤት ኣቤቱታ ካልሆነ) በት/ቤት 
ወይም በፅ/ቤት ደረጃ ካልተፈቱ ብቻ፣ እናም እንደዚህ ኣይነት የፔርሶኔል ጉዳዮች 
ተገቢውን የMCPS ሂደቶች በመከተል እንዴት እንደሚያዙ እነሱ ይወስናሉ። 

 
ማሳሰቢያ፡- ርእሰመምህሩ/ሯ በኣቤት ባይ የተፈረመ ደብዳቤ ኦፊሲየላዊ ኣቤቱታ 
እንዲሆን መታሰቡን ከወሰነ/ች እና ኣቤቱታውን ለማገናዘብ ኣነስተኛውን ተፈላጊ መረጃ 

ከያዘ፣ ርእሰመምህሩ/ሯ ደብዳቤውን ከMCPS ፎርም 270‑8፣ ኣቤቱታ ከህዝብ ጋር 
ማያያዝ/ኣባሪ ማድረግ ኣለበ(ባ)ት። 

 
c) የፅሁፍ ኣቤቱታ እንደደረሰ፣ የኣቤቱታ ፎርሙን የሚ(ምት)ቀበለው ርእሰመምህር 

ፎርሙ ላይ ቀንና ፊርማ ያ(ታ)ሰፍርና ለኣቤቱታው ፋይል ይከፍታል/ትከፍታነች። 
 

d) ፋይሉ ሁሉንም የግንኙነት ሰነዶች እና ሌላ ውሳኔ ኣሰጣጥ ላይ ጥቅም ላይ የዋለ ኣስፈላጊ 
መረጃ ያካትታል። 

 
e) የፅሁፍ ኣቤቱታ በደረሰ በኣምስት የስራ ቀኖች ውስጥ፣ ርእሰመምህሩ/ሯ ኣመልካቹን 

ትገናኝ እና በኣቤቱታው ለመወያየት ቀንና ሰኣት ይመሰርታል/ትመሰርታለች፣ የዚህ 
ኣይነቱ ውይይት ኣስቀድሞ ካልተካሄደ፣ እናም ኣመልካቹ/ቿ መረጃዎችን በምስክሮች፣ 
ሰነዶች፣ ወይም ሌላ ምስክር እንዲ(ድታ)ቀርብ እድል ይሰጠዋል/ትሰጠዋለች።  ከተቻለ 
ስብሰባው ኣቤቱታው ከደረሰበት በ10 የስራ ቀኖች ውስጥ ይካሄዳል። 

 
f) የፅሁፍ ኣቤቱታ ከደረሰበት ፣ ወይም ከተቀጠረው ስብሰባ ቀን፣ በ10 የስራ ቀኖች 

ውስጥ፣ ርእሰመምህሩ/ሯ የፅሁፍ ውሳኔ ይፈፅማል/ትፈፅማለች ወይም በMCPS ፎርም 

270‑8፣ ኣቤቱታ ከህዝብ (ከፎርሙ ጋር ዝርዝር ምላሽ ኣባሪ ሊሆን ይችላል) 
በመጠቀም መልስ ይሰጠጣል/ትሰጣለች፤ እናም ኣንድ ቅጂ ለኣመልካች/ቿ ይሰጣል።  

 
 

g) ኣቤቱታው ውስብስብ ከሆነ ወይም ተቀባይነት ባለው መንገድ በ10 የስራ ቀኖች ውስጥ 
ሊወሰን ካልተቻለ፣ ርእሰመምህሩ/ሯ ውሳኔውን ከ10 ተጨማሪ የስራ ቀኖች ባልበለጠ 
ጊዜውን ማራዘም ይችላል/ትችላለች እናም ኣመልካቹን ስለ መራዘሙ 
እንዲያ(ድታ)ውቀው ይደረጋል። 

 
2. ርእሰመምህሩ/ሯ ኣቤት ባዩ(ይዋ)ን ለስብሰባ ወይም ለውሳኔ በተፈላጊው ጊዜ ውስጥ ካልጠራ/ች፣ 

ወይም ኣቤት ባዩ/ይዋ በፅሁፍ ውሳኔው ካልረካ/ች፣ ኣመልካቹ/ቿ በሚከተሉት ሂደቶች መሰረት 
ተጨማሪ ድህረ እይታ መጠየቅ ይችላል/ትችላለች።  
 
a) COO ወይም ተሰያሚ 

 
(1) ከ(a) የርእሰመምህሩ/ሯ የፅሁፍ ውሳኔ ወይም (b) ውሳኔ እንዲወሰድ 

ከተፈለገበት ቀን የመጀምርያው ከደረሰ በኋላ በ15 የቀን መቁጥርያ ቀኖች 
ውስጥ፣ ኣቤት ባዩ/ይዋ የMCPS ፎርም 270-8፣ ኣቤቱታ ከህዝብን ወደ COO 
ውሳኔውን ላለመቀበል ከማብራርያ ማስታወሻ ጋር በማስተላለፍ ድህረ እይታ 
እንዲደረግ መጠየቅ ይችላል/ትችላለች።  

 
(2) ያለው ስነዳ ኣቤት ባዩ/ይዋ ኣቤቱታውን ለርእሰመምህሩ/ሯ ፈፅሞ 

ኣለማድረሱ(ሷ)ን ከጠቆመ፣ በይግባኝ/በዝውውር ቡድን ፅ/ቤት የሚገኝ 
ሰራተኛ ኣቤት ባዩ(ይዋ)ን ከት/ቤቱ ጋር እንዲ(ድት)ገናኛና በዚያ ደረጃ 
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መፍትሄ እንዲ(ድት)ፈልግ መምከር ኣለበ(ባ)ት። 
 

(3) ኣቤት ባዩ/ይዋ ኣቤቱታው(ዋ)ን ለርእሰመምህር ካደረሰ እና ት/ቤቱ 
ኣቤቱታውን ካልፈታው፣ በCOO ፅ/ቤት የሚ(ምት)ገኝ ፔርሶኔል ኣቤቱታው 
እንደደረሰው/ሳት የኣቤቱታ ፎርሙ ላይ ቀንና ፊርማ 
ያሰፍርበታል/ታስሰፍርበታለች። OCOO ጎዳዩን ለይግባኝ/ዝውውር ቡድን 
ይመድበዋል፣ ይህም የት/ቤት/ፅ/ቤት ፋይል ቅጂ እንዲላክለት ይጠይቃል፣ 
እናም በይግባኝ/ዝውውር ቡድን ኣማካይነት ወደ ሰሚ መኮንን የሚመደብ 
ኣዲስ ፋይል ይከፍታል። 

 
(4) ለድህረ እይታ ጥያቄ ከደረሰ በኣምስት የስራ ቀኖች ውስጥ፣ 

በይግባኝ/ዝውውር ቡድን ውስጥ የሚገኙ ሰራተኞች በኣቤቱታው ለመወያየት 
ኣንድ ችሎት ሊመድቡ ይችላሉ።  ኣቤት ባዩ/ይዋ ተቀባይነት ባለው ከችሎቱ 
ኣስቀድሞ፣ ቀነ-ቀጠሮ ከተወሰነ፣ ቀን፣ ቦታ፣ እና ጊዜ በሚመለከት 
ይነገረዋ(ራታ)ል። 

(5) ማስረጃ ለማቅረብ ሙሉና ፍትሃዊ እድል ይሰጣል በሜሪላንድ የደንቦች ኮድ 
§13A.08.02.16 መሰረት። 

 
(6) ጥያቄ ከተቀበለበት ወይም ከተያዘዉ የስብሰባ ቀጠሮ በ15 የስራ ቀኖች ውስጥ፣ 

COO ውሳኔ እንዲሰጥ ይጠበቃል፣ ለተጨማሪ ምርመራ ተጨማሪ ጊዜ 
ካልጠየቀ በስተቀር፣ ይህም ከሆነ 10-የስራ ቀን ሲሆን መራዘሙን ለኣቤት 
ባዩ/ይዋ ማስታወቂያ ይደረጋል።  ውሳኔው በፅሁፍ ይነገራል፣ ኣንድ ቅጂም 
ለባለ ኣቤቱታ ይሰጣል።   

 
b) ቦርድ 

 

(1) ኣቤት ባዩ/ይዋ በCOO ውሳኔ ካልረካ/ች፣ ለኣቤት ባዩ/ይዋ ለቦርዱ ይግባኝ 
ማለት ይችላል/ትችላለች የግባኙ COO ውሳኔ ከሰጠበት በ30 የቀን መቁጠርያ 
ቀኖች ውስጥ ፋይል መደረግ ኣለበት። 

 

(2) ይግባኙን እንደተቀበለ፣ ቦርዱ በቦርድ መመርያ BLB፣ የይግባኞችና የችሎቶች 
ሂደት ህጎች መሰረት ይቀጥላል። 

 
3. የተወሰኑ የፌደራል ፕሮግራሞችን የሚመለከቱ ኣቤቱታዎች እንደሚከተለው መከናወን 

ኣለባቸው፡- 
 

a) በ1973 መልሶ-ማቋቋም ኣዋጅ ክፍል 504 መሰረት የሚቀርብ ኣቤቱታ በMCPS ደንብ 
ACG-RB፣ በ1973 መልሶ-ማቋቋም ኣዋጅ ክፍል 504 ስር ተቀባይነት ያላቸው 
መገልገያዎች እና መሻሻሎች ብቃት ላላቸው ተማሪዎች መሰረት ይያዛል። 

 

b) ስንክልና ያላቸው ኣሜሪካኖች ኣዋጅን የሚመለከቱ ኣቤቱታዎች ወደ Office of Special 
Education, Resolution and Compliance Unit, Carver Educational Services 
Center, 850 Hungerford Drive, Room 208, Rockville, MD 20850, (301) 517-
5864 መመራት ኣለባቸው።   

 

4. MCPS በማንኛውም የግለሰብ ሃቀኛ ወይም የተገመቱ ጠባዮች በቦርድ መመርያ ACA በተበየነዉ 
መሰረት ኣድልዎ ይከለክላል።  ተማሪዎች ወይም ወላጆቸ/አሳዳጊዎች የኣድልዎ ኣቤቱታ በቦርድ 
መመርያ ACA ስር ወይም ኣግባብ ባለው የፌደራል ወይም የስቴት ህግ እንደ የ1964 ሰብኣዊ 
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መብት ኣዋጅ Title VI ወይም የ1972 የትምህርት ማሻሽያ ኣዋጅ Title IX፣ እንደተሻሻለ፣ 
በመከታተል ላይ የሚገኙ፣ ለምክርና ለእርዳታ Office of School Administration 
Compliance Unit, Carver Educational Services Center, 850 Hungerford Drive, 
Room 162, Rockville, Maryland 20850, 301-279-3444 መገናኘት ይችላሉ። 

 
C. መዛግብትና ፋይሎች 
 

1. በኦፊሲየላዊው ሂደት በእያንዳንዱ ደረጃ፣ ውሳኔ ፅየሚያደርግ የኣስተዳደር ጽ/ቤት የጉዳዩን ፋይል 
ቅጂ ያስቀራል/ይይዛል። 

 

2. ውሳኔ ሲሰጥ፣ የፅሑፍ ውሳኔ ቅጂ ለኣቤት ባዩ/ይዋ እና በዝቅተኛ ደረጃ ጉዳዩን ለያዘው/ዙት 
ኣስተዳዳሪ/ዎች ይሰጣል። 

 

3. የድህረ እይታ ጉዳይ ሲሆን፣ የጉዳዩ ፋይል ቅጂ ለሚቀጥለው ከፍተኛ የኣስተዳደር ደረጃ 
ይሰጣል። 

 

4. በያንዳንዱ ደረጃ፣ የጉዳዩ ፋይሎች ከመፍተሄ ወይም ከሌላ የጉዳዩ ማሳረጊያ በኋላ ለ36 ወራት 
ይጠበቃሉ፣ ከዚያ በኋላ በየደረጃው በሚገኘው ኣስተዳዳሪ ፈቃድ መሰረት መዛግብቱን ማጥፋት 
ይቻላል።  ቢሆንም፣ ኣቤቱታው ለሁሉም መዛግብት ረዘም ያለ የመጠበቂያ ጉዳይ ወይም 
ኣርእስት በተለይ ያካተተ ከሆነ፣ ያ የተራዘመ መያዣ ጊዜ በኣቤቱታ መዛግብት ላይም ተግባራዊ 
ይሆናል። 

 

5. በዚህ ደንብ የተቀመጡ የመዛግብት ኣጠባበቅ መልእክቶች መዛገብቱን ለማጥፋት ወይም ለመያዝ 
በኦፊሲየላዊው ውሳኔ ሂደት ስምምነት ከተካተተ ተግባራዊነት ኣይኖራቸውም። 

 
D. የመመርያና የሂደቶች ህትመት 

 

የMCPS ፎርም 270-8፣ ኣቤቱታ ከህዝብ፣ እና ከህዝብ የሚመጡትን ኣቤቱታዎች የሚመለከት ደንብ 
መኖር ለወላጆች/ኣሳዳጊዎች በያንዳንዱ ት/ቤት በየወቅቱ በዜና መልክት ይገለፃል፣ እንዲሁም በMCPS 
ድርጣቢያ ይለጠፋል። 

 
 
የተዛመዱ ምንጮች፡- የሜሪላንድ ደንቦች ኮድ፣ §13A.08.02.16 
 
የደንብ ታሪክ፡-  ኣስቀድሞ ደንብ ቁጥር 270-9፣ ኖቨምበር 3፣ 1972፤ የማውጫ መረጃ የታደሰው ጃንዩወሪ፣ 1983፤ ኦገስት 26፣ 1987 ተከለሰ፤ ሜይ 4፣ 1994 ተከለሰ፤ 
ኖቨምበር 4፣ 1997 ተከለሰ፤ ጁላይ 1/2008 ተከለሰ፤ ኦክቶበር 7፣ 2013 ተከለሰ፤ ጁላይ 25፣ 2017 ተከለሰ። 


