
GKA-RA 

 

 
1 የ5 

ደንብ 
MONTGOMERY COUNTY PUBLIC 
SCHOOLS 
የሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ 

 
ተዛማጅ ርእሶች፡- ACA፣ ACF፣ ACG፣ ACH፣ ACH-RA፣ BLB፣ GCA-RA  
ኃላፊ ጽ/ቤት፡- የት/ቤቶች የበላይ ተቆጣጣሪ - Superintendent of Schools 

ዋና የሥራ ሀላፊ - Chief Operating Officer 
 
 

አስተዳደራዊ ቅሬታ/አቤቱታ 
 
 
I ዓላማ 

 
የሞንትጎመሪ ካውንቲ/Montgomery County የትምህርት ቦርድ መመርያዎች ትርጓሜዎች ወይም አፈፃፀምን 
በሚመለከት፣ ወይም የሞንትጎመሪ ካዉንቲ ፐብሊክ ስኩልስ (MCPS) ደንቦች እና ህጎች፤ በትክክለኛ ወይም 
ግምታዊ የግለሰብ ባህሪያት ላይ በመመስረት በተደረገ መድልዎ ምክንያት በሰራተኞች የቀረቡ ክሶች፣በቦርድ ፖሊሲ 
ACA ዉስጥ እንደተገለጸዉ የፀረመድልዎ፣ ፍትሃዊነት፣ እና ባህላዊ ብቃት፤ በተቻለ መጠን የእነዚህን ቅሬታዎች 
ውሳኔዎችን ለማበረታታት፤ እና እንደዚህ ያሉ ቅሬታዎችን የሚያካትቱ አስተዳደራዊ ውሳኔዎችን ለመገምገም 
ለሰራተኞች ቅሬታ/አቤቱታ ፍትሃዊና አፋጣኝ መፍትሔ ለማግኘት የሚያስችል የአሰራር ቅደም ተከተሎችን 
መመስረት።  

 
II. ትርጓሜዎች 

 
A.  ቅሬታ፦ የቦርድ ፖሊሲዎች፣ ወይም የ MCPS ደንቦች ወይም ህጎችን ትርጓሜ ወይም ተፈጻሚነትን 

የሚፈታተን ክስ (በአንድ የጋራ ድርድር ስምምነቶች ወይም በሌላ መተዳደሪያ ደንብ ለአማራጭ ሂደት 
እንዲዉሉ ካልተደረጉት በስተቀር)፣ ወይም በተገቢው ህጎች መሰረት የመድልዎ ክስ ማለት ነዉ። 

 
B  ቅሬታ አቅራቢ፦ አንድ ሰራተኛ አንድ ድርጊት/እርምጃ በተግባር ላይ የሚውሉት ህጎች፣ የቦርድ ፖሊሲዎች፣ 

የ MCPS ደንቦች ወይም ህጎች ከሚጠይቀው ተቃራኒ ነዉ በማለት ጥያቄ የሚያቀርብ/የምታቀርብ ሰው 
ነዉ/ናት። 

 
C. ጉዳዩ የሚመለከተዉ አካል፦ ማለት ቅሬታውን ያቀረበ/ች ግለሰብ ወይም ሰዎች እና እርምጃ መውሰድ 

የሚገባዉ/የሚገባት ማንኛውም ግለሰብ ወይም ቅሬታውን ለመፍታት እርምጃ ሊወሰድበ/ባት የሚችል 
ግለሰብ ወይም ሰዎች ናቸዉ። 

 
D.  የስራ ቀን፦ ማለት ከቅዳሜ፣ እሑድ፣ ወይም ከህጋዊ በዓል በስተቀር፣ የ MCPS ማዕከላዊ ቢሮዎች፣ 

ጽ/ቤቶች ለስራ ማከናወኛ ክፍት የሚሆኑበት ቀን ማለት ነው። 
 
III. የሠራተኛ መብቶች 

 
A. በዚህ ደንብ ዉስጥ ምንም ነገር ማንኛዉም ሰራተኛ ያለዉን/ያላትን ቅሬታ አግባብ ካለዉ ከማንኛዉም 

የአስተዳደር አባል ጋር ለመወያየት ያለዉን/ያላትን መብት ለመገደብ ነዉ ተብሎ መወሰድ የለበትም። 
 

B. ጉዳዩ በሚመለከተው/በሚመለከታቸዉ አካል/አካላት ላይ ማንኛውም አይነት የበቀል እርምጃ በማንም 
አይወሰድም። 
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C.  በሂደቱ በሁሉም ደረጃዎች ውስጥ፣ ማንኛውም ጉዳዩ የሚመለከተዉ አካል በመረጡት በማንኛዉም 
ግለሰብ መወከል ወይም መታጀብ ይችላሉ። 

 
IV. ሂደት/ቅደም-ተከተል  

 
A.    መንስኤው ከተከሰተ ወይም ሊገኝ/ሊታወቅ ይገባ ከነበረበት በ180 ቀናት ውስጥ መቅረብ ያለበት የሕገ-ወጥነት 

መድልዎ ቅሬታ ካልሆነ በስተቀር፣ ጉዳዩ ከተከሰተ ወይም ሊገኝ/ሊታወቅ ይገባ ከነበረበት ከ 15 የስራ ቀናት 
በኋላ አስተዳደራዊ ቅሬታ አይቀርብም።  

 
B. የቅሬታዎች ውሳኔ አሰጣጥ በተቻለ ፍጥነት ይከናወናሉ፤ ስለዚህ፣ በእያንዳንዱ ደረጃ ላይ የተገለጹት የቀኖች 

ብዛት እንደ ከፍተኛ መታየት አለባቸው፣ እና ሂደቱን ለማፋጣን ማናቸውም ጥረቶች ይደረጋሉ ። በወቅቱ 
አቤቱታ ቀርቦ ከሆነ በትምህርት አመቱ መጨረሻ በሁሉም እርምጃዎች ዉስጥ ሊከናወኑ/ሊካሄዱ 
በማይችሉበት ጊዜ እና እስከ ቀጣዩ የትምህርት ዘመን መጀመሪያ መፍትሔ ካልተደረገበት ጉዳዩ 
በሚመለከታቸዉ አካላት ላይ የማይሽር ጉዳት ሊያደርስ ይችላል፣ በሚመለከታቸዉ በሁሉም  ወገኖች 
የጋራ ስምምነት፣ በዚህ ውስጥ የተዘረዘሩት የጊዜ ገደብ እንዲቀንስ ይደረጋል ስለዚህ ሂደቱ የትምህርት 
ዓመቱ ከመጠናቀቁ በፊት  ወይም በተቻለ ፍጥነት ከዚያ በኋላ ሊጠናቀቅ ይችላል። 

 
1. መደበኛ ያልሆነ ሂደት፦ 

 
a) ቅሬታ ያለዉ/ያላት ሠራተኛ ስለጉዳዩ መደበኛ ያልሆነ ውሳኔ ለማግኘት፣1ከርዕሰ 

መምህር፣ ወይም ከቅርብ ተቆጣጣሪ/አለቃ ጋር ይወያያል/ትወያያለች። 
 

b) ሰራተኛው/ዋ በራሱ/ሷ ምርጫ በማንም ግለሰብ ሊወከል/ልትወከል ወይም 
ሊታጀብ/ልትታጀብ ይችላል/ትችላለች። 

 
 ደረጃ አንድ 

 
a)  አቤቱታ አቅራቢው/ዋ በ 15 የስራ ቀናት ውስጥ ለቅሬታው/ዋ መደበኛ ባልሆነ ሂደት 

መፍትሄ ካላገኘ/ች ቅሬታ አቅራቢው/ዋ ከ Office of Employee Engagement and 
Labor Relations (OEELR) ጽሕፈት ቤት የመመዝገቢያ ቁጥር ያገኝ/ታገኝ እና የ 
MCPS የአስተዳደር ቅሬታ.ፎርም 430-42 ይሞላል/ትሞላለች።  

 
b) ቅሬታ አቅራቢው/ዋ መደበኛ ያልሆነ ውይይት ከተደረገ በኋላ በአምስት (5) የስራ ቀናት 

ውስጥ የተሞላውን ቅጽ ለርዕሰ መምህር/ለቅርብ ተቆጣጣሪ ያቀርባል/ታቀርባለች። 
 

c) በጽሑፍ የቀረበዉን ቅሬታ እንደተቀበለ/ች፣ ርዕሰ መምህር/የቅርብ ተቆጣጣሪ 
የሚያደርገዉ/የምታደርገው፦ 

 
(1) ፎርሙ ላይ አጭር ፊርማና ቀኑን/ዕለቱን ማስፈር፣ 

 
(2)  የቀረበዉን ቅሬታ ኮፒ/ግልባጭ ለቅሬታ አቅራቢ መስጠት፣ 

 
(3) ቅሬታዉን ለሚያጣራዉ አግባብ ላለዉ አስተዳደር ድጋፍ ለሚሰጥ እና 

ተቀባይነት ላለዉ ምክንያት ለዚህ ከሚፈለገዉ የጊዜ ገደብ እስከ 10 የሥራ 

                                            
1የፆታዊ ትንኮሳ ቅሬታው በርእሰመምህሩ/ሯ / በቅርብ ተቆጣጣሪ ላይ ከሆነ፣ ሠራተኛዉ/ዋ ቅሬታውን ፋይል ለማድረግ  የ Office of Employee 
Engagement and Labor Relations, Carver Educational Services Center, Room 55, (240) 314-4899 ማግኘት ይችላል/ትችላለች። 
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ቀናት ለማራዘም እንዲቻል 2አግባብነት ባለዉ ህግ መሰረት ሁሉንም አድሎ 
ያካተቱ ቅሬታዎችን ለ OEELR ማስተላለፍ። 

 
d)  ርዕሰ መምህር/የቅርብ ተቆጣጣሪ/ኃላፊ የሚከተሉትን ለማድረግ አስር (10) የስራ ቀናት 

አሉት/አሏት፦ 
 

(1)  የጽሑፍ ቅሬታዉን/አቤቱታዉን ገምግሞ ለቅሬታ አቅራቢዉ/ዋ ምስክሮች እና 
ማስረጃ እንዲያቀርቡ እድል መስጠት፣ 

 
(2) ውሳኔ መስጠት እና የፎርሙን/የቅጹን "ደረጃ አንድ፦ አስተዳደራዊ 

እርምጃ/Administrative Disposition" የሚለዉን ከፍል በመሙላት 
ለቅሬታ አቅራቢዉ/ዋ ውሳኔውን ማሳወቅ፣  

 
(3)  ዋናዉን ፎርም/ቅጽ ለቅሬታ አቅራቢዉ/ዋ መመለስ፣ 

 
e) ቅሬታ አቅራቢዉ/ዋ በቅጹ/በፎርሙ ተገቢዉ ቦታ ላይ አጭር ፊርማ እና እለቱን/ቀኑን 

ማስፈር፣ እና ዋናዉን ፎርም/ቅጽ ለርእሰ መምህር/ለቅርብ ተቆጣጣሪ መመለስ፣ 
 

f)  ርእሰ መምህር/የቅርብ ተቆጣጣሪ የተሞላዉን ፎርም/ቅጽ ቅጂ ጉዳዩ ለሚመለከታቸዉ 
አካላት ሁሉ ማሰራጨት እና ዋናዉን ለቅሬታ አቅራቢዉ/ዋ ይመልሳል/ትመልሳለች። 

 
3.  ደረጃ ሁለት 

 
a) ቅሬታ አቅራቢው/ዋ በደረጃ አንድ መሰረት በቅሬታዉ/በአቤቱታዉ አያያዝ/አፈጻጸም 

ካልረካ/ች፣ ወይም ቅሬታውን በጽሑፍ  ካቀረበበት/ካቀረበችበት በአስር (10) የሥራ 
ቀናት ውስጥ ውሳኔ ካልተሰጠ፣ አቤቱታ አቅራቢው/ዋ ጉዳዩን ወደ ተገቢው አስተዳዳሪ 
(ተባባሪ የበላይ ተቆጣጣሪ ወይም የመምሪያው ዳይሬክተር) ይግባኝ ማቅረብ 
ይችላል/ትችላለች። 

 
b)  የጽሑፍ አቤቱታ ሲደርሰው/ሳት፣ አግባብነት ያለው/ያላት አስተዳዳሪ ወይም ተወካይ 

የሚከተሉትን ያደርጋል/ታደርጋለች፦ 
 

(1) ቅጹ/ፎርሙ ላይ አጭር ፊርማ እና ቀን ያኖራል/ታኖራለች፣ 
 

(2) የቅሬታዉን/አቤቱታዉን ቅጂ ለቅሬታ/አቤቱታ አቅራቢ ይሰጣል/ትሰጣለች፣ 
 
 

c) በጽሁፍ አቤቱታዉ እንደደረሳቸው በአስር (10) የሥራ ቀናት ውስጥ፣ ተገቢው 
አስተዳዳሪ ወይም ተወካይ ቅሬታውን ለመፍታት ከቅሬታ አቅራቢው/ዋ ጋር 
ለመወያየት ስብሰባ ያዘጋጃል/ታዘጋጃለች። 

 
d) ከስብሰባው በኋላ ባሉት አስር (10) የሥራ ቀናት ውስጥ፣ አግባብ ያለው/ያላት 

አስተዳዳሪ፦ 
 

                                            
2በፆታዊ ትንኮሳ ቅሬታ ላይ ምርመራ በሚካሄድበት ወቅት ቅሬታ አቅራቢው/ዋ ትንኮሳ አካሂዷል/ዳለች ከተባለዉ/ች ሰዉ ጋር ፊት ለፊት መገናኘት፣ 
ወይም በማንኛውም መልኩ መጋፈጥ የማይጠበቅባቸዉ መሆኑን ያስተዉሉ። 



GKA-RA 

 

 
4 የ5 

(1) የፎርሙን/የቅጹን "ደረጃ ሁለት፦ ለአስተዳደራዊ እርምጃ/Administrative 
Disposition" የሚለዉን ከፍል በመሙላት ለቅሬታ አቅራቢዉ/ዋ ውሳኔውን 
ማሳወቅ፣  

 
(2) ዋናዉን ፎርም/ቅጽ ለቅሬታ አቅራቢዉ/ዋ መመለስ፣ 

 
e) ቅሬታ አቅራቢዉ/ዋ በቅጹ/በፎርሙ ተገቢዉ ክፍል ላይ አጭር ፊርማ እና እለቱን/ቀኑን 

ማስፈር፣ እና ዋናዉን ሰነድ ለተገቢዉ አስተዳዳሪ ይመልሳል/ትመልሳለች። 
 

f) አግባብነት ያለው አስተዳዳሪ የተሞላዉን ፎርም/ቅጽ ቅጂ ጉዳዩ ለሚመለከታቸዉ 
አካላት ሁሉ ማሰራጨት እና ዋናዉን ሰነድ ለቅሬታ አቅራቢዉ/ዋ 
ይመልሳል/ትመልሳለች። 

 
4. ደረጃ ሶስት 

 
a) ቅሬታ አቅራቢው/ዋ በደረጃ ሁለት መሰረት በቅሬታዉ/በአቤቱታዉ አያያዝ/አፈጻጸም 

ካልረካ/ች፣ ወይም ከተገቢዉ አስተዳዳሪ ጋር ስብሰባ ከተደረገ በኋላ በአስር (10) የሥራ 
ቀናት ውስጥ ውሳኔ ካልተሰጠ፣ አቤቱታ አቅራቢው/ዋ ጉዳዩን ወደ ት/ቤቶች የበላይ 
ተቆጣጣሪ/ተወካይ ይግባኝ ማቅረብ ይችላል/ትችላለች። 

 
b) በጽሑፍ የቀረበዉን ቅሬታ/አቤቱታ እንደተቀበለ/ች፣ የት/ቤቶች የበላይ 

ተቆጣጣሪ/ተወካይ የሚያደርገዉ/የምታደርገው፦ 
 

(1) ፎርሙ ላይ አጭር ፊርማና ቀኑን/ዕለቱን ማስፈር 
 

(2) የቀረበዉን ቅሬታ/አቤቱታ ኮፒ/ግልባጭ ለቅሬታ አቅራቢ መስጠት 
 
 

c) በጽሁፍ አቤቱታዉ እንደደረሳቸው በአስር (10) የሥራ ቀናት ውስጥ፣ የት/ቤቶች የበላይ 
ተቆጣጣሪ/ተወካይ ቅሬታውን ለመፍታት ከቅሬታ አቅራቢው/ዋ ጋር ለመወያየት 
ስብሰባ ያዘጋጃል/ታዘጋጃለች። 

 
d) ከስብሰባው በኋላ ባሉት አስር (10) የሥራ ቀናት ውስጥ፣ የት/ቤቶች የበላይ 

ተቆጣጣሪ፦ 
 

(1) የፎርሙን/የቅጹን "ደረጃ ሶስት፦ አስተዳደራዊ እርምጃ/Administrative 
Disposition" የሚለዉን ከፍል በመሙላት ለቅሬታ አቅራቢዉ/ዋ ውሳኔውን 
ማሳወቅ፣  

 
(2) ዋናዉን ፎርም/ቅጽ ለቅሬታ አቅራቢዉ/ዋ መመለስ፣ 

 
e) ቅሬታ አቅራቢዉ/ዋ በቅጹ/በፎርሙ ተገቢዉ ክፍል ላይ አጭር ፊርማ እና እለቱን/ቀኑን 

ማስፈር፣ እና ዋናዉን ፎርም/ቅጽ ለት/ቤቶች የበላይ ተቆጣጣሪ/ተወካይ መመለስ፣ 
 

f) የት/ቤቶች የበላይ ተቆጣጣሪ/ተወካይ የተሞላዉን ፎርም/ቅጽ ቅጂ ጉዳዩ 
ለሚመለከታቸዉ አካላት ሁሉ ማሰራጨት እና ዋናዉን ለቅሬታ አቅራቢዉ/ዋ 
ይመልሳል/ትመልሳለች። 
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g) የትምህርት ቤቶች የበላይ ተቆጣጣሪ/ተወካይ ውሳኔ ከተሰጠበት በ30 የቀን መቁጠሪያ 

ቀናት ውስጥ በጽሁፍ ለትምህርት ቦርድ ይግባኝ ማቅረብ ይቻላል። 
 

h) በ1973ቱ የተሀድሶ/መልሶ ማቋቋም ድንጋጌ ሴክሽን 504 ላይ በአካል ስንክልና ከሚኖሩ 
አሜሪካዊያን የሚቀርብ ቅሬታ ለዩናይትድ ስቴትስ እኩል የስራ እድል ኮሚሽን/Equal 
Employment Opportunity የተባለዉ አድልዎ ተፈጸመ ከተባለበት በ180 የቀን 
መቁጠሪያ ቀናት ውስጥ ሊቀርብ ይችላል። በ 1972 የትምህርት ርዕስ ማሻሻያ ድንጋጌ 
ርእስ IX (Title IX) ስር እንደ ተሻሻለው፤ ቅሬታን ለዩናይትድ ስቴትስ የትምህርት 
ዲፓርትመንት ለሰብዓዊ መብቶች ጽ/ቤት ማቅረብ ይቻላል።  

 
 በዚህ ደንብ እና/ወይም በMCPS ደንብ KLA-RA የተቀመጡ ቅደም ተከተሎች፣ለሕዝብ ጥያቄዎች እና 

ቅሬታዎች መመለስ፣ በ Public School Employee Whistleblower Protection Act፣ የሜሪላንድ 
መተዳደሪያ ደንብ/Maryland Annotated Code፣ የትምህርት አንቀጽ፣ § 6-901 እስከ 6-906፣ መሰረት 
አንድ የ MCPS ሰራተኛ የሲቪል እርምጃ ከመዉሰዱ በፊት ሊሟሉ የሚገባቸውን አስተዳደራዊ 
መፍትሄዎችን ይመሰርታል ። 

 
 
ተዛማጅ ምንጮች፦ Equal Pay Act of 1963/የተሻሻለዉ የእኩል ክፍያ ድንጋጌ፣Civil Rights Act of 1866, 

1871, and 1991;/የሰብዓዊ መብት ድንጋጌ፤Age Discrimination in Employment 
Act of 1967/ የእድሜ መድልዎ ድንጋጌ በስራ ላይ፣ እንደ ተሻሻለዉ፤ Title VI of the 
Civil Rights Act of 1964;/የሰብዓዊ መብት ድንጋጌ ርዕስ VI፤Title VII of the Civil 
Rights Act of 1964,/የሰብዓዊ መብት ድንጋጌ ርዕስ VII፣ as amended;/እንደ 
ተሻሻለዉ፤ Equal Protection Clause of the 14th Amendment;/እኩል ጥበቃ ፤ 
Rehabilitation Act of 1973, Section 504;/የመልሶ ማቋቋም ድንጋጌ፤ Uniform 
Services Employment and Reemployment Rights Act of 1994;/ተመሳሳይ 
አገልግሎቶች ሥራ እና ዳግም ስራን የማግኘት መብቶች ህግ፤ Americans with 
Disabilities Act of 1990;/ከስንክልና ጋር የሚኖሩ አሜሪካዊያን ህግ፤ Title IX of the 
Education Amendments Act of 1972;/የትምህርት ማሻሻያ ህግ Maryland 
Annotated Code,/የሜሪላንድ መተዳደሪያ ደንብ፣ Education Article,/የትምህርት 
አንቀጽ፣ §6-901 through §6-906, Public School Employee Whistleblower 
Protection Act; Employee Association Agreements/የሰራተኛ ማህበራት 
ስምምነቶች። 

 
 
የደንቡ ታሪክ ፦ ቀደም ብሎ ደንብ ቁጥር 450-3፣ ሰፕቴምበር 24/ 1974፤ኦገስት 1985 ተሻሻለ፤በትምህርት ቦርድ እና MCEA (1984-87) እና MCCSSE (1984-87) 
እና MCAASP (1985-88) መካከል በተደረገው ስምምነት የተሻሻለ፤ የማውጫ መረጃ/ኢንፎርሜሽን ወቅታዊ ተደረገ፤ ኦገስት1988 ተሻሻለ፤ኤፕሪል 13/1994 ተሻሻለ፤ 
ጁላይ 14/2008 ተሻሻለ፤ዋነኛ ያልሆኑ ክለሳዎች ጁላይ 24/2017፤ ኖቬምበር 29/2017 ተሻሽሏል።  
 


