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

መመሪያዎች፦ ይህ ፎርም የወንበዴዎችን እንቅስቃሴ እና ተመሳሳይ የጎጂ ወይም የህገ-ወጥ ቡድን ስነምግባር ወይም አድማ ወይም የወንበዴዎችን እንቅስቃሴና
ተመሳሳይ ጎጂ ወይም ህገ-ወጥ የቡድን ስነመግባር ወይም በዘገባ አቅራቢ ላይ እና የተጠቂዎች፣ ምስክሮች፣ ተመልካቾች ላይ የበቀል ጥቃት ለማድረስ መቃጣት
ወይም ስለ ወንበዴ ተግባር እና በት/ቤት ንብረት፣ በት/ቤት አውቶቡሶች፣ ት/ቤት ስፖንሶር ባደረጋቸው ክውነቶች፣ ወይም ወደ ቤት እና ት/ቤት መመላለስ ላይ
ተመሰሳይ ጎጂ ወይም ህገ-ወጥ ስነምግባር ሲፈፀም ለመዘገብ የሚያገለግል ፎርም ነው።
ወንበዴ "ወንጀለኛ ወንበዴ" ማለት አባላቶቹ በሚከተሉት ተግባራት የተጠመዱ የሶስት ወይም ከዚያ በላይ ቡድን ወይም ማህበር ማለት ነው፡(1) በግል ወይም በጋራ በወንጀለኛ ወንበዴ ተግባር ቅርፀት የተጠመዱ፤
(2) ከተቀዳሚ አላማዎቻቸው ወይም እንቅስቃሴዎቻቸው አንድ ወይም ከዚያ በላይ ዋና ወንጀሎች፣ በትህተ-እድሜ ልጆች/juveniles ድርጊቶች በአዋቂዎች
ቢከናወኑ ዋነኛ ተብለው የሚታሰቡትን ጭምሮ፤ እና
(3) ግልፅ ወይም ሚስጥራዊ የሆነ የጋራ ድርጅታዊ ወይም የአዛዥና ታዛዥ መዋቅር ያላቸው።
የወንበዴ እንቅስቃሴ፡- "የወንጀለኛ የወንበዴ እንቅስቃሴ ቅርፀት" ማለት በአንድ ትህተ-እድሜ ወጣት የሁለት ወይም ከዚያ በላይ ዋነኛ ወንጀሎች ወይም ድርጊቶች
ትእዛዝ ወይም የትእዛዝ ሙከራ፣ ለመፈፀም ማሴር፣ ወይም ልመና በአዋቂ ቢፈፀም ኖሮ ዋና ወንጀል የሚባል።
(ሀ) በት/ቤት ተሽከርካሪዎች ወይም ንብረት ላይ ወይም አጠገብ እንቅስቃሴዎች—አንድ ሰው አንድን ግለሰብ፣ ወይም ያንድ ግለሰብ ጓደኛ ወይም የቤተሰብ አባል
በጉልበት ወይም በሁከት በማስገደድ፣ በመገፋፋት፣ ወይም በማባበል አንድን ግለሰብ እንዲሳተፍ ሲያስፈራራው ወይም ግለሰብ አንድን ወንጀለኛ ወንበዴ
ጥሎ እንዳይሄድ ሲያግተው፡- (1) በት/ቤት ተሽከርካሪ፣ በሜሪላንድ ኮድ በትራንስፖርት አንቀፅ §11-154 በተገለፀው መሰረት፤ ወይም (2) በኤሌሜንታሪ
ት/ቤት ወይም በMontgomery County የትምህርት ቦርድ በ1,000 ጫማ ውስጥ የሚገኝና ለኤሌሜንታሪ ወይም ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት የኪራይ ወይም
የራሱ ንብረት ሆኖ አገልግሎት ላይ የዋለ።
(ለ) ተግባራዊነት—የዚህ ክፍል ንኡስ-ክፍል (ሀ) የሚከተለው ቢሆን ባይሆንም ተግባራዊ ይሆናል፡- (1) ወንጀል በሚፈፀምበት ወቅት የትምህርት ክፍለ ጊዜ
ነበር፤ ወይም (2) ወንጀል በሚፈፀምበት ወቅት ንብረቱ ከት/ቤት አላማ ውጭ ለሆኑ ጉዳዮች አገልግሎት ላይ ይውል ነበር።

የዛሬው እለት

/

/

ት/ቤት_____________________________________________________________________

ዘገባ አቅራቢ ግለሰብ፡- ስም
ቴሌፎን

✓ ተገቢው

-

-

ኢሜይል

ሳጥን ላይ ያስቀምጡ፡-

□ ተጠቂ ተማሪ □ ተማሪ (ምስክር/ቆሞ ተመልካች) □ ወላጅ/አሳዳጊ □ የት/ቤት ሰራተኛ አባል □ ቆሞ ተመልካች
□ ሌላ___________________________________________________________________________________________
የተጠቂ ተማሪ/ዎች ስም/ሞች(እባክዎን በአቢይ ፊደሎች ይፃፉ)

ዕድሜ

አጥቂ የተባለው/ሉት ስም/ሞች (የታወቀ ከሆነ) (እባክዎን በአቢይ

ዕድሜ

ፊደሎች ይፃፉ)

ክፍል

ት/ቤት (የታወቀ ከሆነ)

ት/ቤት (የታወቀ ከሆነ)

አጥቂ የተባለ(ች)ው
ተማሪ ነው/ናት ወይ?

□ አዎን □ አይደለም
□ አዎን □ አይደለም
□ አዎን □ አይደለም
አጥቂ የተባለው/ሉት ስም/ሞች (የታወቀ ከሆነ) (እባክዎን በአቢይ
ፊደሎች ይፃፉ)

ዕድሜ

ት/ቤት (የታወቀ ከሆነ)

ምስክር ነው/ናት የተ
ባለ(ች)ው ተማሪ ነው/
ናት ወይ?

□ አዎን □ አይደለም
□ አዎን □ አይደለም
□ አዎን □ አይደለም
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ክውነቱ ምን ቀን/ኖች ተፈፀመ?

/

/

ወር/ቀን/አመት

/

/

/

ወር/ቀን/አመት

/

ወር/ቀን/አመት

ምን እንደተፈፀመ እባክዎን ይግለፁ?

ሁኔታው የት ተፈፀመ (የሚመለከታቸውን ሁሉ ምልክት አድርጉባቸው)?

□ በት/ቤት ንብረት ላይ    □ በት/ቤት ስፖንሶርድ በሆነ እንቅስቃሴ ወይም ክውነት ከት/ቤት ንብረት ውጭ
□ በት/ቤት አውቶቡስ ላይ   □ ት/ቤት በመመላለስ ወቅት
አሰቀየመ የተባለው ሰው ያለው ወይም ያደረገው ምንድን ነው? (አስፈላጊ ከሆነ ተጨማሪ ወረቀት ያያይዙ)

እንቅስቃሴው ለምን እንደተፈፀመ ያውቃሉን? (አስፈላጊ ከሆነ ተጨማሪ ወረቀት ያያይዙ)

በተፈጠረው ሁኔታ በአካል ላይ የደረሰ ጉዳት አለ? ከሚከተሉት አንዱ አጠገብ ✓ያስቀምጡ፡-

□ አይደለም □ አዎን፣ ነገር ግን ህክምና አላስፈለገውም □ አዎን፣ ህክምናም አስፈልጎት ነበር
እባክዎን ያብራሩ____________________________________________________________________________________
አካላዊ ጉዳት ከነበረ፣ ዘላቂ ውጤት ይኖረው ይሆናል ብለው ያስባሉ ወይ?
ተጠቂው/ዋ ተማሪ በፍፃሜው ምክንያት ከት/በት ቀረ/ች ወይ?

□ አዎን

□ አዎን

□ አይደለም

□ አይደለም

አዎ ከሆነ፣ ተጠቂው/ዋ ተማሪ በተፈጠረው ሁኔታ ለምን ያህል ቀኖች ከት/ቤት ቀርቶ/ታ ነበር?______________________________________
ለማቅረብ የሚፈልጓቸው ተጨማሪ መረጃዎች አሉ ወይ (ለምሳሌ፣ የወንበዴ፣ ሰሬኞች፣ የስራ አባሎች፣ ወይም ቡድን ስም፣ ከታወቀ)?
(አስፈላጊ ከሆነ ተጨማሪ ወረቀት ያያይዙ)

ፊርማ
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/

ቀን

/

