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መመሪያ-ደንብ 
ሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ 
MONTGOMERY COUNTY PUBLIC 
SCHOOLS 

 
ተዛማጅ ሠነዶች፦  ACA, ACF-RA, ACH, ACH-RA, COC-RA, COE-RA, COF-RA, COG-RA, 

EBA-RA, EBJ-RA, EBK-RA, ECC-RA, EEA-RA, EKA-RA, GKA-RA, IGN, IGO-
RA, JGA-RA, JGB-RA, JHC, JHC-RA, JHF-RA, JHG-RA, JPD, JPD-RB, ድርድር 
የተደረጉ ስምምነቶች/Negotiated Agreements 

ኃላፊ ጽ/ቤት፡- የት/ቤት ድጋፍና መሻሻል ም/የበላይ ተቆጣጣሪ 
 
 

ክስተት ሪፖርት ማድረግ 
 
 
I. ዓላማ 

 
ስለ ጤና፣ ሠላም እና የደህንነት ክስተቶች ለሞንትጎመሪ ካውንቲ የሕዝብ ትምህርት ቤቶች (MCPS) የት/ቤት ድጋፍና 
ማሻሻያ (OSSI) ጽ/ቤት፣ ለሌሎች የ MCPS ጽ/ቤቶች፣ የህግ አስፈፃሚዎች፣ እና ሌሎች የውጭ ወኪሎች የማሳወቅ 
መመሪያ መስጠት። 
 
በክስተት አስተዳደር ሲስተም (IMS) ወይም በሌሎች የሚታወቁ/የተመሰረቱ የሪፖርት ፕሮቶኮሎች አማካኝነት 
የሚወሰዱ የምላሽ እርምጃዎችን ለማቀናበር/ለማስተባበር እና ለማስተዳደር   
 
እንደአስፈላጊነቱ እነዚህን ክስተቶች ለህዝብ ስለማቅረብ መመሪያ ለመስጠት 

 
II. ትርጓሜዎች 

 
ሀ.   የ MCPS ንብረት  ማለት ማናቸውም ት/ቤት ወይም ሌላ መገልገያ ተቋም፣ በ MCPS ይዞታነት ያሉ ወይም 

የሚሠራባቸው፣የ MCPS አውቶቡሶች፣ እና ሌሎች የMCPS ተሽከርካሪዎች፣ እና መገልገያ ተቋም፣ 
እና/ወይም ተማሪዎችን የሚያካትቱ ማናቸውም የMCPS እንቅስቃሴዎች የሚካሄድባቸው መሬቶች ማለት 
ነዉ።   

 
ለ.  ርዕሰመምህር(ት)/ዳይሬክተር ማለት ለአንድ ትምህርት ቤት ወይም ጽ/ቤት ኃላፊነት ያለው/ያለባት 

አስተዳዳሪ ወይም የእነርሱ ተወካይ ማለት ነው።  
 
ሐ.  A ሪፖርት መደረግ ያለበት ክስተትማለት ማንኛውም ክስተት - ነው  
 

1. በ MCPS ንብረት ላይ ወይም ት/ቤት ስፖንሰር ከሚያደርጋቸው እንቅስቃሴዎች ጋር ታያይዘዉ 
የተከሰቱ ለ MCPS ሰራተኞች ሪፖርት የተደረጉ፣ እና  

 
2. ለሰራተኞች ወይም ተማሪዎች በተወሰነ ደረጃ ስጋት፣ ጉዳት፣ ወይም ጉዳት ለማድረስ 

የማስፈራራት፣ የትምህርት ቤት ስራዎችን በከፍተኛ ሁኔታ ማሰናከልን ያካትታል፣ ወይም  
 
3. ሰራተኞችን ወይም ተማሪዎችን ስጋት ላይ የሚጥል እና ወደ ማህበረሰብ ስጋት ወይም ከፍ ያለ 

የፖሊስ ወይም የሕግ ጉዳይ ሊሆን ይችላል።   
 



COB-RA 

 

 
2 የ9 

III. ለክስተቶች የምላሽ አካሄድ ሥርዓቶች 

 
ሀ. አስቸኳይ የአደጋ ክስተት ምላሽ 
 

ከትምህርት ቀን በፊት ወይም በኋላ የሚፈጸሙትን ጨምሮ፣ ሪፖርት መደረግ ያለባቸው የሚከሰቱ 
ክስተቶችን፣ በት/ቤት/በሥራ ቦታ ላይ ያሉ ሰራተኞች ሁኔታውን በወቅቱ በትምህርት ቤት/በሥራ ጣቢያ 
ላይ የተመሠረተ የቀውስ እርምጃ እቅድን መሰረት በማድረግ፣ ሁኔታውን እንደሚከተለው ሪፖርት 
ያደርጋሉ፦   

 
1.  ትምህርት ቤት/ጣቢያ ላይ የሚገኙ ሰራተኞች ለርእሰመምህር/ዳይሬክተር ወዲያውኑ ያሳውቃሉ   
 
2. ርእሰ መምህር/ዳይረክተር ወይም ተወካይ ለህግ አስከባሪዎች ወዲያውኑ (ከታች በክፍል III.B 

እንደተገለፀው ዓይነት ክስተት ከተፈፀመ) ያሳውቃል/ታሳውቃለች 
 

3. ርእሰመምህር/ዳይሬክተር ወይም ተወካይ ከ OSSI ጋር ወዲያውኑ ወይም ድንገተኛ ሁኔታው 
እንደጠየቀ በአንድ ሰዓት ጊዜ ውስጥ ግንኙነት ያደርጋል/ታደርጋለች  
 
a) ትምህርት ቤቱ/በጣቢያ የሚገኘው  የቀውስ እርምጃ እቅድ ላይ OSSI ጋር ለመገናኘት 

ኃላፊነት ያለበትን ሰራተኛ መመደብ አለበት።  
 

b) OSSI እንደአስፈላጊነቱ ሌሎች የ MCPS ቢሮዎችን ያሳውቃል (ከዚህ በታች ክፍል IV 
ይመልከቱ)። 

 
 

4.  አንድ ክስተት ከትምህርት ሠዓት በፊት ወይም በኋላ በሚከሰትበት ሁኔታ (ለምሳሌ፦ ት/ቤት 
መስበር ወይም ቅዳሜ/ዕሁድ ላይ የተካሄደ ንብረት ላይ ጉዳት ማድረስ) ለትምህርት ቤት 
ሠላምና ደህንነት መምሪያ (DSSS) እና/ወይም ለርእሰመምህር ሪፖርት የተደረገ፣ ሁለቱም የ 
DSSS ሠራተኛ እና ርእሰመምህር በፍጥነት ከ OSSI ጋር መገናኘት አለባቸው። 

 
5. ድንገተኛ ሁኔታዎችን ግምት ውስጥ በማስገባት በክስተቱ ላይ ቀጥታ ተሳታፊ ለሆነ/ች/ኑ ተማሪ 

ወላጆች/አሳዳጊዎች እንደሁኔታው ወዲያውኑ ማሳወቅ - 
 

a) ለትምህርት ቤቱ ማህበረሰብ እና ለሠፊዉ ህብረተሰብ ማሳወቅን በተመለከተ ከዚህ 
በታች ክፍል Vን ይመልከቱ። 
 

b) በ MCPS Regulation JHC-RA ላይ እንደተቀመጠዉ፣ የልጅ መጎሳቆል እና ቸልተኝነት 
ጥቃትን ሪፖርት ማድረግ እና ምርመራ፣ የተጠረጠሩት የልጅ መጎሳቆል እና/ወይም 
ቸልተኝነት ሁኔታዎችን ለወላጆች/ሞግዚቶች በማን አማካይነት ማሳወቅ እንደሚገባ 
ለመወሰን ርዕሰመምህራን/ተወካዮች ከህግ አስከባሪዎች ጋር መተባበር ያስፈልጋል። 

 
A. በትምህርት ቤት የሪሶርስ ኦፊሰር አጭር መግለጫ/School Resource Officer Memorandum of 

Understanding (SRO MOU) መሠረት፣ 1 የሚከተሉት ሁኔታዎች አግባብ ወዳለው/ለሚመለከተው የህግ 
አስከባሪ ኤጀንሲ እና እንዲሁም ለ OSSI በፍጥነት ማሳወቅ/ሪፖርት መደረግ አለባቸው። 
 

                                                 
1 ሙሉ ርእስ፦ በመግባቢያ ስምምነት ላይ የተቀመጠዉ የህግ አስከባሪዎችን የሚመለከቱ ክስተቶችን ሪፖርት የማድረግ ሁኔታ ፕሮቶኮሎች በ 
በሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ፣ እና በሞንትጎመሪ ካውንቲ ፖሊስ ዲፓርትመንት እና የሸሪፍ ጽ/ቤት እና የሮክቪል ከተማ ፖሊስ፣ እና 
የጌትስበርግ ከተማ ፖሊስ ዲፓርትመንት እና የታኮማ ፓርክ ፖሊስ ዲፓርትመንት እና የሞንትጎመሪ ካውንቲ የስቴት ዓቃቤ ህግ ጽ/ቤት መካከል፦ 
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1. አግባብ ያለው የሕግ አስከባሪ ኤጀንሲ  ምላሽ እርምጃ ለመውሰድ እና ለምርመራ መሪነቱን 
ይወስዳል፦ 

 
a) ሞት (ራስን ማጥፋት ወይም ራስን የማጥፋት ሙከራን ጨምሮ፣ ራስን የማጥፋት ስጋት 

አደጋ፣ MCPS Form 335-54 ራስን የማጥፋት አደጋ ሪፖርት ማድረጊያ ቅጽ ) 
ይመልከቱ 

 
 
b) አስገድዶ መድፈር እና/ወይም ጾታዊ ጥቃት ከሌላ ጋር በኃይል ወይም በኃይል 

በማስፈራራት (ተጠርጣሪ የልጅ ማጎሣቆል እና/ወይም ቸልተኝነት የ MCPS 
Regulation JHC-RA ይመልከቱ፣ የልጅ ጉስቁልና እና ቸልተኝነት ሪፖርት እና 
ምርመራ/Reporting and Investigating Child Abuse and Neglect 

 
c) የማቃጠል/የቃጠሎ ወንጀል (ሆን ተብሎ እና በተንኮል ተሞልቶ የተለኮሰ እሳት/) 

ወይም ለማቃጠል በቃል ወይም በጽሁፍ የተደረገ ዛቻ ማስፈራራት 
 
d) አፍራሽ/አጥፊ መሣሪያዎችን ማምረት ወይም ይዞ መገኘት (ፈንጂ፣ የሚያቀጣጥል፣ 

ወይም መርዛማ ቁሶችን ከሚያፈነዱ ነገሮች/መሣሪያዎች ጋር ተዋህዶ ወይም ይህን 
ለመከወን የተሻሻሉ) (እንዲሁም MCPS Regulation EKA-RAን ይመልከቱ፣ድንገተኛ 
ሁኔታ እና የአደጋ ዝግጁነት/Emergency and Disaster Preparedness 

 
e) ስለቦታው ወይም የሚጎዳ መሣሪያ መፈንዳትን እያወቁ/ሆን ተብሎ የሀሰት ሪፖርቶችን 

ማቅረብ 
 
f) ዝርፊያ/ የዘረፋ ሙከራ (የሌላ ሰውን ንብረት ከግለሰብ ወይም ባሉበት በጉልበት ነጥቆ 

መውሰድ፣ ምክንያታዊ የሆነ የጥቃት ፍርሀት፣ ወይም አጥቂዉ/ዋ የጦር መሳሪያ 
ይዟል/ይዛለች ወይም አልያዘም/አልያዘችም በሚል ፍርሀት) 

 
g) የጥላቻ ወንጀል (በሞንትጎመሪ ካውንቲ የትምህርት ቦርድ ፖሊሲ ACA እንደተገለጸው፣ 

ያለማዳላት፣ እኩልነት/ፍትኃዊነት፣ እና ባህላዊ ብቃት) በትክክለኛ ወይም ይሆናል 
ተብሎ በሚገመት ግላዊ የሆነ ባህሪ ምክንያት ሰውን ማጥቃት ወይም ሰውን መጉዳት) 

 
h) ተተኳሽ መሣሪያ ይዞ መገኘት፣ እያወቁ ወደ MCPS ንብረት ይዞ መግባት (እንዲሁም 

MCPS Regulation COE-RA የጦር መሣሪያ የሚለውን ይመልከቱ፦) 
 
i) ቁጥጥር የተደረገበት አደገኛ እፅ ማሰራጨት ወይም ማምረት 
 
j) ከውንብድና ጋር የተያያዘ ክስተት/ወንጀል - Gang-related incident/crime 

(በተጨማሪ የ MCPS Regulation JHG-RA፣ ወንበዴዎች፣ የውንብድና ተግባር፣ 
ወይም ሌላ ተመሳሳይ አጥፊ የሆነ ወይም ህገወጥ የቡድን ባህሪ መከላከል ይመልከቱ) 

 
k) የጠፋ(ች) ልጅ 

 
2. ከርእሰመምህር/ዳይሬክተር/ተወካይ፣ SRO፣ ወይም ሌሎች የህግ አስከባሪ አካላት ጋር ከተነጋገረ 

በኋላ አግባብ ያለው የሕግ አስፈጻሚ ኤጀንሲ ምላሽ ለመስጠት እና ምርመራውን በቀዳሚነት 

                                                 
የት/ቤት ሪሶርስ ኦፊሰር ፕሮግራም እና ሌሎች ህግ አስከባሪዎች በትምህርት ቤት ለሚፈጸሙ ክስተቶች የምላሽ እርምጃ የመውስድ አጭር የጽሑፍ 
መግለጫ (Memorandum of Understanding)   
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ሊመራ ይችላል፦ 
 

a) አካላዊ ጥቃት ወይም ከትምህርት ቤት የጤና ክፍል ውጭ የህክምና ክትትል የሚያስፈልግ 
በሌላው ላይ የሚሠነዘር ጉዳት (የተጠረጠረ የልጅ ማጎሳቆል እና/ወይም ቸልተኝነት 
MCPS Regulation JHC-RA ይመልከቱ፣ የልጅ መጎሳቆልን እና ቸልተኝነትን ሪፖርት 
ማድረግ እና ምርመራ) 

 
b) ስርቆት (የተሰረቀው ንብረት ዋጋ $500 ወይም ከዚያ በላይ ከሆነ በአንድ ተመሳሳይ 

ወንጀለኛ የተፈጸመ የአንድ ጊዜ ክስተት ወይም ተከታታይ ክስተቶች) 
 
c) ባለማወቅ የማሳየት/ይዞ መግባት ወይም ጉዳት ለማድረስ ለመጠቀም ሳይሆን ጉዳት ሊያደርስ 

የሚችል ወይም ገዳይ መሣሪያ በትምህርት ቤት ንብረት ውስጥ ይዞ መገኘት፣ 2ወይም 
ማንኛውንም ሌላ አደገኛ ወይም ገዳይ መሳሪያ፣ማንኛውንም ለመተኮስ የተሠራ መሳሪያ 
መጠቀምን የሚያካትት  

 
d) የተከለከለ ወይም ቁጥጥር የሚደረግበት  አደገኛ እፅ ወይም ሆን ተብሎ ለማሠራጨት 

ይዞ መገኘት (Board Policy IGN ይመልከቱ፦ "በሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ 
ውስጥ አልኮል፣ ትምባሆ፣ እና ሌላ የመድኃኒት መጥፎ አጠቃቀምን 
መከላከል/Preventing Alcohol, Tobacco, and Other Drug Abuse in 
Montgomery County Public Schools"፣ እና MCPS Regulation IGO-RA፣ 
"ተማሪዎች የተሳተፉበት የአልኮል፣ ትምባሆ፣ እና ሌሎች እጾች መጥፎ አጠቃቀም 
ክስተት መመሪያ/Guidelines for Incidents of Alcohol, Tobacco, and Other 
Drug Abuse Involving Students")።   

 
 
 

(1) በምርመራ ወቅት የሕግ አስከባሪዎች ቀዳሚነቱን ቢወስዱም/ባይወስዱም፣ የ 
MCPS ሰራተኞች ቁጥጥር የሚደረግባቸው ንጥረ ነገሮች እንደሆኑ 
የሚጠረጥሩትን ነገር ወደ እነርሱ ሲመጣ አግባብ ወዳለው የሕግ አስከባሪ 
ድርጅት መምራት አለባቸው።   

 
(2) ነገር ግን፤ ከተማሪው(ዋ) ላይ ማቴሪያሉ የተገኘው ስለመዳኒት አጠቃቀም 

የምክር አገልግሎት በሚሰጥበት ኮንፈረንስ ወይም ኢንፎርሜሽን 
በሚጠየቅበት/በምትጠየቅበት ወቅት ከሆነ፣ የ MCPS ሠራተኛ 
ስለተማሪው(ዋ) ማንነት በሚስጥር መጠበቅ እንዳለበ(ባ)ት የሜሪላንድ ህግ 
ይደነግጋል (MCPS Regulation IGO-RA የመልከቱ፦ "ተማሪዎች 
የተሳተፉበት የአልኮል፣ ትምባሆ፣ እና ሌሎች የመድሃኒት መጥፎ አጠቃቀም 
መመሪያ/Guidelines for Incidents of Alcohol, Tobacco, and Other 
Drug Abuse Involving Students")። 
 

C. ምንም እንኳን ስለደረሰው ክስተት ሁለም ነገር ተሟልቶ ባይጠናቀርም የሚከተሉት ክስተቶች በ1 ሰዓት 
ጊዜ ውስጥ ለ OSSI ሪፖርት መደረግ አለባቸው።  እንደዚህ አይነት ክስተቶች እንደአስፈላጊነቱ ለህግ 
አስፈፃሚዎች ወይም ለሌሎች ኤጀንሲዎች አንድ በአንድ/እንደ እያንዳንዱ ጉዳይ መሰረት ተጨማሪ ሪፖርት 
ማድረግ ሊያስፈልጋቸው ይችላል፦ 
 

                                                 
2 አንድ የቅቤ መቀቢያ ቢላዋ አደገኛ ወይም ገዳይ መሣሪያ አይደለም። In re Melanie H.፣ 120 Md.App.158 (1999) ይመልከቱ፡- 
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1.  ሌሎች የሠላም/የደህንነት ክስተቶች 
 

a) ማንኛውም ስለ እሳት አደጋ ለመታደግ የሚቀርብ ጥያቄ 
 
b) እሳት (በተጨማሪም MCPS Regulation EBA-RA፣ የእሳት ደህንነት) ይመልከቱ፦ 
 
c) በ MCPS ንብረቶች ላይ ማንኛውም ዓይነት አካላዊ ወይም በወረቀት መታሰር 
 
d) ተማሪን መፈተሽ እና/ወይም የተማሪ ንብረት መያዝ (በተጨማሪም MCPS 

Regulation JGB-RA፣ Search and Seizure ይመልከቱ፦ 
 
 
 
e) ዘግቶ መቆየት፣ ለቆ መውጣት ወይም ከለላ ማግኘት(በተጨማሪም MCPS Regulation 

EKA-RA፣ የአስቸኳይ ጊዜ እና የአደጋ መከላከል ዝግጁነት (Emergency and 
Disaster Preparedness) ይመልከቱ) 

 
f) የአደገኛ ቁሳቁሶች ክስተት (በተጨማሪም MCPS Regulation EKA-RA፣ የአስቸኳይ 

ጊዜ እና የአደጋ መከላከል ዝግጁነት) ይመልከቱ፦ 
 

2. አስቸኳይ/ድንገተኛ የጤና እንክብካቤ  
 

a) ለድንገተኛ ጊዜ የሕክምና እርዳታ ማንኛውም ጥያቄ (በተጨማሪ የ MCPS Regulation 
EBJ-RA፣ ድንገተኛ እንክብካቤ እና የመጀመሪያ እርዳታ በትምህርት ቤቶች ውስጥ ) 
ይመልከቱ፦ 

 
b)  ከባድ የአካል ጉዳት የሚያደርስ አይነት ክስተት፣ ለሞት የሚዳርግ፣ አካለ ጎደሎነትን 

የሚስከትል ወይም በቋሚነት አካለስንኩልነት የሚያስከትል ተደርጎ የተገለጸ ማናቸውም 
አይነት ጉዳት  

 
c) ከታወቀው የክልል ወይም የፌደራል ሪፖርት የማድረግ መስፈርቶች ጋር ማንኛውም 

የድንገተኛ የጤና እንክብካቤ ክስተት (ለምሳሌ፦ administration of epinephrine 
associated with anaphylaxis, administration of naloxone associated with 
opioid overdose, bloodborne pathogens incident, or use of an automatic 
external defibrillator) (በተጨማሪ የMCPS Regulation JPD-RB ይመልከቱ፣  
Emergency Care for Students Experiencing Anaphylaxis እና Board Policy 
IGN፣ በሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ የአልኮል፣ ትምባሆ፣ እና ሌላ አደንዛዥ 
ዕፆች መከላከል)   

 
d) የተረጋገጡ ተላላፊ በሽታዎች (ለምሳሌ፦ Pertussis ወይም Tuberculosis) 
 
e) ሌሎች ሪፖርት መደረግ ያለባቸው አደጋዎች በሜሪላንድ MCPS Regulation EBH-

RA ተገልጸዋልበተማሪ ላይ የሚደርሱ አደጋዎችን ሪፖርት ማድረግ/Reporting 
Student Accidents 

  
(1) ማንኛውም በጭንቅላት/ራስ፣ ዐይን፣ አንገት፣ ወይም አከርካሪ ላይ የሚደርስ 

ጉዳት፣  
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(2) እብጠት የሚያስከትል ማንኛውም የአጥንት ወይም የመገጣጠሚያ ጉዳት፣ 
 
(3) ቀዳዳ ያለው ቁስል፣ ቃጠሎ፣ ወይም መሠፋት የሚያስፈልገው 

መቆራረጥ/ቁስል፣ 
 
(4) ማንኛውንም መድሃኒት፣ ኬሚካል፣ ወይም ባዕድ ነገሮችን መዋጥ፣ 

ማንኛውንም የተከለከለ እፅን መዋጥ/መጠቀም፣ ወይም 
 

(5) ማንኛውም የእንስሳት ንክሻ (በተጨማሪ የ MCPS Regulation EBK-RA፣ 
ስለ እንስሳት ንክሻ ሪፖርት ማድረግ እና እንክብካቤ) ይመልከቱ። 

 
3. የንብረት መጎዳት/ብልሽት 
 

a)  አስፈላጊ መሣሪያዎች፣ መገልገያዎች፣ እና/ወይም አገልግሎቶች በከባድ ሁኔታ የማይሠሩ  
 
b)  የትምህርት ቀንን በሚያደናቅፍ ደረጃ የተፈጸመ በንብረት ላይ የደረሰ ጉዳት በተጨማሪ 

(MCPS Regulation ECC-RA ይመልከቱ) በሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ 
በንብረት ላይ የደረሰ ጥፋት ወይም ጉዳት/Loss of or Damage to Montgomery 
County Public Schools Property 

 
4. ዲሲፕሊን 

 
የታቀደን የትምህርት ቀን ለማደናቀፍ ሊደርስ የሚችል ወይም ትክክለኛ ከባድ የሁከት ስነ ምግባር  
 

IV. ክስተቶችን የመቆጣጠር/የማስተዳደር ስልት (IMS) እና ሌሎች ሪፖርት ማድረጊያ/የሪፖርት አደራረግ ፕሮቶኮሎች/ሥርአቶች 

 
A. ከተወሰነ ልዩ ሁኔታዎች ጋር፣ በትምህርት ቀን ወይም ትምህርት ቤት ስፖንሶር በሚያደርጋቸው 

እንቅስቃሴዎች የሚከሰቱ ሁነቶች/ክስተቶች ለ OSSI ሪፖርት ይደረጋሉ እና እንደአስፈላጊነቱ በ IMS 
አማካይነት የክስተት አስተዳደር የተቀናጀ "አንድ መቆሚያ"/one-stop” አቀራረብ ለማስተዋወቅ 
ይሰራጫሉ።   

 
1. ከርእሰመምህር/ዳይሬክተር/ተወካይ የስልክ ጥሪ ሲደርስ፣ OSSI በ IMS ሪፖርት ያጠናቅራል እና 

ሌሎች ጽ/ቤቶችን ለመገናኘት፣ ለመቆጣጠር፣ እና የሚመለከታቸው ጽ/ቤቶች የስርአቱን ምላሽ 
ለማስተባበር፣ IMS ን ይጠቀማል to include but not limited to የአደጋ/የጉዳት ስጋት ስራ 
አመራር፣ የመገናኛ መምሪያ፣ DSSS፣ ሥርአት አቀፍ የደህንነት ፕሮግራሞች፣ የተማሪ እና 
የቤተሰብ ድጋፍ እና ተሳትፎ ጽ/ቤት፣ የትምህርት አስተዳደር አስፈጻሚ ጽ/ቤት የአቤቱታ ሰሚ 
ክፍል(Compliance Unit)፣ የጄነራል ካውንስል ጽ/ቤት (OGC)፣ እና የሠራተኛ ተሳትፎ እና 
የሥራ ግንኙነቶች ጽ/ቤት (OEELR)።   

 
2. ርእሰመምህር/ዳይሬክተሩ/ሯ /ተወካይ ክስተቱን በተመለከተ በ 48 ሰዓታት ውስጥ በተጨማሪ 

መረጃ የ IMSን ዘገባ ያሻሽሉና ሁሉም አስፈላጊ መረጃዎች በሚቀርቡበት ጊዜ የክስተቱ ሪፖርት 
እንዲዘጋ ያደርጋሉ። 

 
B. የሚከተሉት ክስተቶች ሪፖርት እንዲደረጉ በስቴት ወይም በፌደራል የተደነገገ ነው፣ በ SRO MOU, እና 

/ወይም በሌላ የ MCPS ደንቦች መሰረት፣ አንዳንዶቹ ከ OSSI በተጨማሪ ወይም ከ OSSI ይልቅ፣ ለMCPS 
ጽ/ቤቶች ስለሂደቱ ዘገባ ማቅረብ ይጠበቅባቸዋል፦  
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1. የልጅ መጎሳቆል እና/ወይም ችላ መባል በ MCPS Regulation JHC-RA ድንጋጌ 

መሠረትReporting and Investigating Child Abuse and Neglect ለ Montgomery 
County Child Protective Services እና/ወይም ለጎልማሶች ጥበቃ አገልግሎቶች ሪፖርት 
ይደረጋል። 

 
2. የአውቶቡስ አሽከርካሪዎች የአውቶቡስ አደጋዎችን በቀጥታ ለሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ 

ስኩልስ የመጓጓዣ ዲፓርትመንት/MCPS Department of Transportation (DOT) ሪፖርት 
ያደርጋሉ። የአደጋ ስፍራ/ቦታ ኃላፊነት፣ ማሳወቅ፣ እና የሪፖርት አቀራረብ መስፈርቶች ከስቴትና 
ከፌዴራል መስፈርቶች ጋር የሚጣጣሙ ናቸው እና በ MCPS Regulation EEA-RA፣ የተማሪ 
ትራንስፖርት  ውስጥ የተዘረዘሩ ናቸው።  የአውቶቡስ አደጋ ወይም ሌላ የአውቶቡስ ዉስጥ 
ክስተት ምክንያት ከወላጆች/አሳዳጊዎች ጋር መገናኘት ሲያስፈልግ፣ ትምህርት ቤቱ ስለተፈጠረው 
ክስተት ከ DOT ከሰማ በኋላ ወዲያውኑ ለ OSSI መደወል አለበት።  

 
3. አንድ የሥራ ባልደረባ በተማሪ ላይ ስለሚፈጸም ማስፈራራት፣ ማስጨነቅ፣ እና ወካባ፣ በተማሪ 

ላይ የተፈጸመ ጾታዊ ጥቃት ጭምር ሪፖርት እንዳገኘ(ች) መረጃው/ኢንፎርሜሽኑ ወዲያዉኑ በ 
MCPS Form 230-35 ተቀናብሮ ለርእሰመምህር /ተወካይ ሪፖርት መደረግ አለበትBullying, 
Harassment, or Intimidation Reporting Formእና እንደሚከተለው ምርመራ ይካሄዳል፦ 

 
a) ከጾታዊ ጥቃት ሌላ፣ በተማሪዎች ላይ ጉልበተኝነት/ወከባ/ማስፈራራት በ MCPS 

Regulation JHF-RA በተደነገገው መሠረት በዶኩመንት ተይዞ በርእሰመምህር(ት) 
አማካይነት ምርመራ ይደረጋል በተማሪዎች ላይ የሚፈጸም ጉልበተኝነት፣ ወከባ፣ 
ማስፈራራት/Student Bullying, Harassment, or Intimidation።  
 
(1) የተከሰተው ሁኔታ በድረ-ገጽ የተማሪ መረጃ አስተዳደር ሲስተም (OASIS) 

ላይ ይቀዳል/ይሰፍራል።   
 

(2) ክስተቱ በ sections III.B እና/ወይም III.C. ላይ የተገለጸውን መስፈርት 
የማያሟላ ከሆነ ወደ OSSI መደወል ወይም IMS ላይ ሪኮርድ ማድረግ 
አስፈላጊ አይሆንም። ትምህርት ቤቶች እንደአስፈላጊነቱ አግባብ ያለው 
መመሪያ ለማግኘት OSSI ን እንዲያነጋግሩ ይመከራል። 

 
b) በተማሪ ላይ የሚፈጸም ጾታዊ ጥቃት በ MCPS Regulation ACF-RA ላይ በተደነገገው 

መሠረት ሪፖርት መደረግ እና ምርመራ መደረግ ይኖርበታል፣ጾታዊ ጥቃት/Sexual 
Harassment፡ አንዳንድ አይነት ጾታዊ ጥቃቶች የወንጀል ቅጣቶችን የሚያስከትሉ 
ወይም የልጅ ማጎሳቆል ድርጊቶች ሊሆኑ ይችላሉ ስለዚህ በ MCPS Regulation JHC-
RA መሠረት በህግ አስፈጻሚዎች አማካይነት ምርመራ እንዲካሄድ ሪፖርት መደረግ 
ይኖርበታል የልጅ መጎሣቆልን እና ቸልተኝነትን ሪፖርት እና ምርመራ 
ማድረግ/Reporting and Investigating Child Abuse and Neglect፣ እና/ወይም የ 
SRO MOU ድንጋጌ። 

 
(1) ማናቸውም የተወሰነዉ ሪፖርት ማድረጊያ መስፈርቶች ከተጠናቀቀ በኋላ፣ 

ርእሰመምህር/ተወካይ OSSI መደወል አለበ(ባ)ት፣ እና ጥሪውም 
እንደአግባብነቱ በ IMS አማካይነት ሠነድ ተደርጎ ለአስፈጻሚ ክፍል 
ይሠራጫል። ከ OSSI ጋር በመተባበር፣ ስለተማሪ ጾታዊ ጥቃት ሪፖርት 
ስለተደረገው ክስተት በ MCPS ስለተወሰደው እርምጃ አስፈጻሚው ክፍል 
የመቆጣጠር ኃላፊነት አለበት። 
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(2) ህግ አስፈጻሚ አካል የሚሣተፍ ከሆነ፣ በ MCPS ስለተወሰደው እርምጃ ከህግ 
አስፈጻሚዎች ጋር ትብብር እንዲያደርግ ለአስፈጻሚ አካል መነገር አለበት።   

 
(3) በሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ ደንብ/MCPS Regulation ACF-RA 

ላይ በተገለጸው መሠረት የተፈጠረው ሁኔታ በርእሰመምህር/ተወካይ 
አማካይነት በሠነድ/ማስረጃ ተደርጎ ይቀመጣል ጾታዊ ጥቃት/Sexual 
Harassment እና በ OASIS ሪኮርድ ይደረጋል።   
 

4. ማንኛውም ማቀብ/መግታት ወይም የማግለል ክስተቶች (MCPS Regulation JGA-RA 
ይመልከቱ የመማሪያ ክፍል አስተዳደር እና የተማሪ ስነምግባር ጣልቃገብነቶች/Classroom 
Management and Student Behavior Interventions) ለልዩ ትምህርት ጽ/ቤት ይዘገባል እና 
በ OASIS ላይ ይመዘገባል።  ለወላጅ/አሳዳጊ በ 24 ሰዓት ውስጥ ማሳወቅ ያስፈልጋል።  
በተጨማሪ በትምህርት ቀን መጨረሻ ወላጅ/አሳዳጊ ጋር ለመገናኘት ከፍተኛ ጥረት መደረግ 
አለበት። 

 
5. ሠራተኞች ወይም በጎፈቃደኞች ከሥራ ጋር የተያያዙ ጉዳቶች ሲደርስባቸው በቀጥታ ለ CorVel 

ኮርፖሬሽን ሪፖርት ይደረጋል፣ ለ MCPS የሥራ ባልደረቦች የሥራ ማካካሻ ጥያቄዎችን 
የሚያስተዳድር ሦስተኛ ወገን ነው። 
 

6. በሥራ ቦታ ላይ ሠራተኞችን በጉልበተኝነት ማስፈራራት እና ሌሎች ከሠራተኛ ጋር የተገናኙ 
ቅሬታዎች ወይም አቤቱታዎች MCPS Regulation ACH-RA ላይ በተቀመጠው ድንጋጌ 
መሠረት ሪፖርት ይደረጋሉ የሥራ ቦታ ማስፈራራት/Workplace BullyingMCPS Regulation 
GBA-RA Equal Employment Opportunity, MCPS Regulation GKA-RA, 
Administrative Complaint, or negotiated agreements 

   
C. የትምህርት ቀንን ያላደናቀፉ አጠቃላይ ለሆነ በንብረት ላይ የደረሰ ጉዳት ክስተቶች (በንብረት ላይ ጉዳት 

ማድረስን አይጨምርም) ወደ OSSI ሪፖርት አይደረግም፤ ነገር ግን በአምስት ቀን ውስጥ በትምህርት ቤቱ 
አማካይነት IMS ላይ መመዝገብ አለበት።  በንብረት ላይ የደረሰ ጉዳት እንደታወቀ IMS ላይ ሪኮርድ ተደርጎ 
በአንድ ሠዓት ጊዜ ውስጥ ለ DSSS እና OSSI ሪፖርት መደረግ አለበት።   

 
D. በየወቅቱ በትምህርት ዓመቱ ውስጥ፣ OSSI፣ ከሌሎች ጽ/ቤቶች ጋር በመተባበር ሁሉም የክስተቶች ሪፖርት 

በትክክል የተጠናቀቀ መሆኑን ያረጋግጣል። 
 
V.  ግንኙነት/COMMUNICATION 

 
OSSI ለትምህርት ቤት እና Department of Communications, OEELR, እና ከ OGC ጭምር ለሚመለከታቸው 
ጽ/ቤቶች ሁሉ ያሳውቃል እና እንደአስፈላጊነቱ ከትምህርት ቤት እና ከማህበረሰብ ጋር ስለሁኔታው ግንኙነት 
የማድረግ ኃላፊነት ለመስጠት ትብብር ያደርጋል። 

 
A. በተቻለ ፍጥነት፣ ርእሰ መምህር/ዳይሬክተር፣ OSSI፣ እና ተባባሪ ጽ/ቤቶች- 

 
1. ተገቢውን የኮሙኒኬሽን መሪ መለየት (ማለትም ርእሰመምህር/ዳይሬክተር ሊሆን ይችላል)፣   
 
2. ቁልፍ እውነታዎችን ለይተው ያረጋግጣሉ፣ እና 

 



COB-RA 
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3. በህግ አስከባሪዎች አማካይነት ወይም በሌሎች ኤጀንሲዎች አማካይነት እየተካሄዱ ባሉ 
ምርመራዎች ላይ ጣልቃ መግባት እንዳይኖር፣ ምስጢራዊነቱን ለመጠበቅ፣ ገመና፣ እና የተሳተፉ 
ግለሰብ/ግለሰቦችን መብት መጠበቅ፣ ከሠራተኛ ማህበራት ጋር የተደረጉ ስምምነቶችን በጥብቅ 
ማክበር እና ተግባራዊ መደረግ ያለባቸው SRO MOU መከተል ያለባቸዉን ሂደቶችን መወሰን።  

 
B. የሕግ አስፈጻሚዎች በክስተቱ ላይ ሲሳተፉ እንደአግባብነቱ ከ OEELR እና OGC ጋር በመተባበር መረጃ 

ከ OSSI ሲፈቀድ ብቻ ይፋ ይሆናል።  የልጅ መጎሣቆል እና/ወይም ቸልተኝነት ሁኔታዎችን በሚመለከት 
የሚደረጉ ግንኙነቶች በ MCPS Regulation JHC-RA ድንጋጌ መሠረት መሆን አለባቸው፣የልጅ መጎሣቆል 
እና ቸልተኝነትን ሪፖርት እና ምርመራ ማድረግ/Reporting and Investigating Child Abuse and 
Neglectእና SRO MOU። 

 
C. እንደአስፈላጊነቱ ለወላጆች/ለአሳዳጊዎች፣ ለሰራተኞች፣ ለተማሪዎች እና ለሌሎች ባለድርሻ አካላት መረጃን 

ከመስጠትዎ በፊት ከኮሙኒኬሽን ኃላፊ ጋር የሚደረግ ምክክር ያስፈልጋል። 
 

D. አንድ ክስተትን በተመለከተ የሚደረግ የመረጃ ልውውጥ የሚከተሉትን ነገሮች ሊያካትት ይችላል፦ 
 

1. ስለተፈጠረው ክስተት እና ችግሩን ለመፍታት የተወሰዱ እርምጃዎች ዝርዝር 
 
2. ወላጆች/አሳዳጊዎች እና/ወይም የቅርብ ተቆጣጣሪዎች ወይም ሌሎች ሊሰጡ የሚችሉት የድጋፍ 

ተግባራት/እንቅስቃሴዎች መግለጫ (እንደአስፈላጊነቱ)  
 

E. ከማህበረሰብ ጋር የሚደረጉ ማናቸውም ግንኙነቶች ቅጂ ከ OSSI ጋር በፋይል ይቀመጣል እና በ IMS  
ማስታወሻ ይደረጋል። 

 
 
ስለ ደንቡ ታሪክ፦ ቀደም ሲል ደንብ ቁጥር 285-9፣ ኖቬምበር 19/1976፣ ተሻሽሏል፣ ጃኑዋሪ 31/1992፣ ተሻሽሏል፣ ኖቬምበር 4/1996፣ ክለሳ ተደርጓል ጁላይ 20/1998፣ 
ክለሣ ተደርጓል ሴፕቴምበር 24/1999፣ ተሻሽሏል የጽ/ቤት ስያሜዎች ጁን 1/2000፣ ክለሳ ተደርጓል ፌብሩዋሪ 28/2006፣ ተሻሽሏል ኦክቶበር 18/2013፣ ከለሣ ተደርጓል 
ሴፕቴምበር 5/2014፣ ክለሣ ተደርጓል ሴፕቴምበር 5/2018፣ ተሻሽሏል ዲሴምበር 17/2018። 

 


