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MCPS ቅጽ 560-80
ሴፕቴምበር/2019
ከ2 ገጾች የመጀመርያው

መመሪያዎች፡- የትምህርት ቤት አስተዳዳሪ፣ ካውንስለር፣ ወይም የስነልቡና ባለሙያ/ሳይኮሎጅስት ይህንን ቅጽ ከተማሪው ጋር መሙላት አለባቸው። ወላጆች/
ሞግዚቶች ስለተማሪው(ዋ) የጾታ መለያ እንደሚያውቁ እና የሚደግፉ መሆናቸውን ተማሪው(ዋ) ከገለጸ(ች)፣ ለመሣተፍ ይችላሉ። ይህ ቅጽ አስተማማኝ፣ ሚስጥ
ራዊ ቦታ ላይ (ለምሣሌ፦ በርእሰመምህር፣ በካውንስለር፣ በሳይኮሎጂስት ፋይሎች) መቀመጥ አለበት። (ስለ ስርጭት መረጃ ገጽ 2 ይመልከቱ) ይህ ቅጽ በተማሪ
የዶኩመንት ማጠራቀሚያ ፋይል ወይም ሚስጥራዊ ፋይል ውስጥ መቀመጥ የለበትም። እቅዶቹ በሙሉ በተከታታይነት መገምገም ይኖርባቸዋል እና እንደአስፈላ
ጊነቱ ክለሳ ይደረጋል።
የተማሪ መረጃ
አንተ የምትመርጠው/አንቺ የምትመርጪው ስም ምንድነው?_________________________________ የ MCPS የመታወቂያ ቁጥር__________
የጾታ ምርጫህ/ሽ ምንድነው?

o ወንድ o ሴት

o ሌላ_____________________________________________________________

ስለ ጾታህ/ሽ ማንነት ለመጠቀም የምትፈልገው/የምትፈልጊው ቃላት (ካሉ)?____________________________________________________
በት/ቤት ውስጥ ለመጠራት የምትፈልገው/የምትፈልጊው የመጠሪያ ስም?______________________________________________________
ስለተማሪው(ዋ) ድጋፍ/ደህንነት
ወላጅ/ሞግዚት ስለ አንተ/አንቺ የጾታ መለያ ያውቃሉ? o አዎ o አይደለም
የድጋፍ ደረጃ፦ (ምንም)

o 1

o 2

o 3

o 4

o 5

o 6

o 7

o 8

o 9

o 10 (ከፍተኛ)

የድጋፍ ደረጃው ዝቅተኛ ከሆነ ይህንን እቅድ ለመተግበር ምን መደረግ አለበት?

ገመና መጠበቅ፣ ሚስጥራዊነት፣ እና ይፋ ማድረግ
ስለ መጸዳጃ ቤት/መቆለፍያ ክፍል አጠቃቀም እቅድ፦

ስፖርት/ከሪኩለም ላይ የተጨማሪ እንቅስቃሴዎች እቅድ፦

ግንዛቤ የሚሰጣቸው/ምላሽ ማግኘት ያለባቸው ሌሎች ጉዳዮች፦

በግቢ ውስጥ ተማሪውን/ተማሪዋን የሚከታተል/የምትከታተል አዋቂ/ጎልማሳ ሰው “go to adult” ማን ነው?

ይህ ሰው በማይኖርበት/ይህች ሰው በማትኖርበት ጊዜ ተማሪው(ዋ) ማድረግ ያለበ(ባ)ት ምንድነው?

አልፎ አልፎ ስለ ተማሪው(ዋ) እና/ወይም ቤተሰብ መከታተል ቢያስፈልግ መደረግ ያለበት ሂደት ምንድነው?

ተማሪው(ዋ) የደህነት ስጋት በሚሰማው/ት ወቅት መደረግ ያለበት ምንድነው እና ተማሪው(ዋ) እርዳታ ማግኘት ሲያስፈልግ እንዴት ያሳውቃል/ታሳውቃለች?

MCPS ቅጽ 560-80
ከባለ 2 ገጾች 2ኛው
ሌሎች የትምህርት ቤት እንቅስቃሴዎች
በትምህርት ዓመቱ ውስጥ ግንዛቤ መሰጠት ያለባቸው ትምህርቶች፣ ክፍሎች፣ ይዘት፣ ወይም ሌላ የትምህርት እንቅስቃሴዎች ይኖራሉ (የጤና ስርዓተ
ትምህርት፣ የዋና ክፍል፣ የማህበራዊ ፍትህ ክፍሎች፣ በስም የሚገለጹ ፕሮጀክቶች፣ የዳንስ ትምህርት፣ የ ፕራይድ ሁነቶች፣ የትምህርት ቤት ዳንሶች፣
የፕሮሞሽን/የምረቃ ፕሮግራሞች፣ ወ.ዘ.ተ)?

የመገናኛ/ኮሙኒኬሽን እቅድ
ይህ መረጃ ግልጽ መደረግ ያለበት ለየትኛው ሠራተኛ/ለየትኞቹ ሠራተኞች እንደሆነ ለይ፦

ስለዚህ(ች) ተማሪ የጾታ መለያው መረጃ ለማህበረሰብ ወይም ለግል እንዴት መሆን አለበት?

የድጋፍ እቅድ ግምገማ እና ክለሳ
ይህን እቅድ በየጊዜው እንዴት መቆጣጠር ይቻላል?
ቅጹን የሞላው ሰው ስም (ስም ይዳፍ)_ ________________________________________________________________ ቀን
_____/_____/_______
ስርጭት፦ ቅጅ 1/ ትምህርት ቤት (ርእሰ መምህር ቢሮ) በምስጢር የሚቀመጥ ፋይል ቅጅ 2/ Student Welfare and Compliance Unit, via Scan
to COS - sudent welfare@mcpsmd.org or via pony to CESC, Room 162, in a envelope marked confidential.

ቅጹ የተሞላው በ______________________________________________________________________ቀን _____/_____/_______

