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መመሪያ-ደንብ 
MONTGOMERY COUNTY PUBLIC 
SCHOOLS የሞንትጎመሪ ካውንቲ 
ፐብሊክ ስኩልስ 

 

ከዚህ ጋር የሚዛመዱ ግብአቶች፦  ABC፣ ABC-RA፣ BMA፣ IFA፣ IFA-RA፣ IIB፣ IIB‑RA 
ኃላፊነት የሚመለከተው ጽ/ቤት፦  የሥርዓተ ትምህርት እና የማስተማሪያ ፕሮግራሞች  

 
 

አጠቃላይ የጤና ትምህርት ማስተማሪያ ፕሮግራም  
 
 

I. ዓላማ 

 
የሜሪላንድ ህግ በሚደነግገው እና በሞንትጎመሪ ካውንቲ የትምህርት ቦርድ በፀደቀው መሠረት ለሁሉም ተማሪዎች 
አጠቃላይ የጤና ትምህርት ማስተማሪያ ፕሮግራምን ተግባራዊ የማድረግ ዝርዝር ለመንደፍ  

 
II. የበፊት መነሻ/አመጣጥ 

 
የሜሪላንድ ስቴት የጤና ስርዓተ ትምህርት የጤና ችግሮችን/አደጋዎችን ለመቅረፍ የሚረዱ እና ተማሪዎች ጤነኛ 
ባህርይ እንዲለማመዱ እና እንዲጠብቁ ለመርዳት የተነደፉ ሰባት የይዘት መስፈርቶችን ያቀፈ ነው። የጥናቱ ክፍል 
ስለ አእምሮ ጤንነት እና ስሜታዊ ጤንነት፣ አልኮል፣ ትምባሆ፣ እና ሌሎች አደንዛዥ እጾችን፣ ግላዊ እና 
የተገልጋዮች/ደንበኞች ጤናን፣ የቤተሰብ ህይወት እና ሰብአዊ ወሲባዊነት (FLHS)1፣ ደህንነት እና የጉዳት መከላከል፣ 
ስነምግብ እና ጤነኛ ቁመና፣ እና የበሽታ መከላከል እና ቁጥጥር (DPC) የመሣሰሉትን ያካትታል። 

 
የሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ (MCPS) ከሜሪላንድ ሕግ ጋር የተጣጣመ፣ እና በሜሪላንድ ስቴት 
የትምህርት መምሪያ (MSDE) ከተነደፈዉ ስርዓተ-ትምህርት ጋር የተጣጣመ አጠቃላይ የጤና ትምህርት ሥርዓተ-
ትምህርት ያቀርባል። 

 
III.  ቅደም-ተከተሎች/ሥርአቶች 

 
A.  የስርዓተ-ትምህርት አማካሪ ኮሚቴ 

 
በ MCPS ደንብ IFA-RA በተዘረዘሩት ቅደም ተከተሎች መሠረት፣ ሥርዓተ-ትምህርት፣ የሥርዓተ 
ትምህርት አማካሪ ኮሚቴዎች (CACs) ለእያንዳንዱ ዘርፍ/ዲሲፕሊን ይዘት-ተኮር የሥርዓተ-ትምህርት 
ዝግጅት፣ ትግበራ፣ ክትትል እና ግምገማ እንዲወያዩ፣ እና እንዲያማክሩ የተመሰረቱ ናቸዉ። 

 
CAC ለአጠቃላይ የጤና ትምህርት ከባለድርሻ አካላት የተውጣጡ ተወካዮችን ያቀፈና የ MCPS 
ሶሺዮኢኮኖሚክ/ማህበራዊ፣ ቋንቋ፣ እና ባህላዊ ብዙአነትን ይወክላል። CAC ለአጠቃላይ የጤና ትምህርት 
ስለ MCPS አጠቃላይ የጤና ትምህርት የትምህርት አሰጣጥ መርሃግብር፣ አዘገጃጀት፣ አተገባበር፣ ክትትል፣ 
እና ክለሳ ግብረ መልስ ለመስጠት ግምገማ እና ዉይትይት ያካሂዳል። 

 
8.  የማስተማሪያ ማቴሪያሎች 

 

                                            
1 የ FLHS ከሪኩለም ስለ “consent” ትርጉም እና ግላዊ ድንበርን ስለማክበር እድሜን የሚመጥን ትምህርት ያካትታል። “Consent” ማለት እርስበርስ 
በሚደረጉ ግንኙነቶች መካከል ግላዊ ገደብን ጨምሮ በሁሉም ተሳታፊ አካላት መካከል በእያንዳንዱ አካላዊ እንቅስቃሴ የሚገለጽ ግልጽ በሆነ/በማያሻማ 
እና በፈቃደኝነት ላይ በተመሰረተ ስምምነት የሚደረግ ነው። 
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በትምህርት ፕሮግራሙ ውስጥ አገልግሎት ላይ የዋሉ መጻሕፍት፣ ቪዲዮዎች እና ሌሎች ማቴሪያሎች 
በቦርድ ፖሊሲ IIB ላይ በተዘረዘሩት ሂደቶች መሠረት ፀድቀዋል፣ግምገማ እና መምረጥ፣ እና MCPS ደንብ 
IIB-RA፣የመማሪያ ማቴሪያሎች እና የላይብረሪ መጻሕፍት ግምገማ እና ምርጫ። 

 
C.  ግላዊነትን መጠበቅ/መከላከል 

 
የታሰቡት/የተጠቆሙት ማናቸውም እንቅስቃሴዎች የተማሪን ወይም የቤተሰብን ግላዊነት/ፕራይቬሲ 
የማይጥሱ መሆናቸውን ለማረጋገጥ የ MCPS አጠቃላይ የጤና ትምህርት የትምህርት መርሐግብር 
በጥንቃቄ ምርመራ ይደረግበታል። ዉይይቶች በተማሪ ቤተሰብ ውስጥ ግላዊ ግንኙነቶችን ለማክበር እና 
የቤተሰብን ግላዊነት/ፕራይቬሲ እንዳይጥሱ ለማበረታታት ነዉ። 

 
D. FLHS and DPC Units of Study/የጥናት ክፍሎች 

 
1. ለወላጅ/ሞግዚት ማሳወቂያ 

 
a) የ FLHS እና የ DPC የጥናት ክፍሎችን ለማስተዋወቅ ለወላጆች/ሞግዚቶች የጽሑፍ 

ማስታወቂያ ተሰጥቷል። 
 

b) ስለ FLHS እና DPC የጥናት ክፍሎች ከአስተማሪዎች ጋር ለመወያየት እና የመማሪያ 
ማቴሪያሎችን ለመገምገም የሚያስችል እድል ለወላጆች/ሞግዚቶች ለመስጠት 
እያንዳንዱ ትምህርት ቤት የመረጃ መስጫ ስብሰባ ያካሂዳል። በመረጃ ስብሰባው ላይ 
መገኘት ለማይችሉ ወላጆች/ሞግዚቶች፣ በእነዚህ የትምህርት ክፍሎች ውስጥ ጥቅም 
ላይ የሚውሉት ሁሉም የትምህርት ማቴሪሎች በክፍል ውስጥ አገልግሎት ላይ 
ከመዋላቸዉ በፊት ወላጆች/ሞግዚቶች እንዲያዩዋቸዉ ትምህርት ቤቱ ልዩ እድሎችን 
ያመቻቻል። 

 
c) ለ5ኛ ክፍል ተማሪዎች፣ በ FLHS እና/ወይም በ DPC የጥናት ክፍሎች ውስጥ 

ተማሪው/ዋ ከመሳተፍ በፊት ከወላጅ/ሞግዚት ፈቃድ/ስምምነት መገኘት አለበት። 
 

d) ለ6ኛ፣ 7ኛ፣ 8ኛ ወይም ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ተማሪዎች፣ 
ከወላጆቻቸው/አሳዳጊዎቻቸው በጽሑፍ ከተጠየቀ የ FLHS እና/ ወይም የ DPC የጥናት 
ክፍሎችን እንዳይከታተሉ/እንዳይሳተፉ ሊፈቀድላቸው ይችላል። ከክትትል ነፃ 
ለተደረጉ/ለተፈቀደላቸዉ ተማሪዎች፣ ትምህርት ቤቱ በጤና ትምህርት አማራጭ 
የመማር እንቅስቃሴዎችን ይሰጣል። 

 
2. የትምህርት ማቴሪያሎች/ቁሳቁሶች 

 
  የ FLHS እና DPC ማቴሪያሎች/ቁሳቁሶች በማንኛውም የትምህርት ቤቱ ሌላ የመማሪያ 

ፕሮግራም ውስጥ ጥቅም ላይ መዋል የለባቸዉም። 
 

3. የመምህር/ት ምርጫ እና ስልጠና 
 

a) የ FLHS እና የ DPC የጤና ትምህርት የሚሰጡ መምህራን በጤና ትምህርት የስቴት 
ሰርትፊኬሽን ወይም ቢያንስ የሁለት ዓመት ስኬታማ የማስተማር ተሞክሮ እና እንደ 
የኮሌጅ ወይም በአገልግሎት ላይ የሚሰጡ ኮርሶች፣ አውደ ጥናቶች ወይም ሴሚናሮች 
የመሳሰሉ አግባብነት ያላቸዉ ልዩ ስልጠና ይኖራቸዋል።  
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b)  የFLFS እና DPC ትምህርት የሚሰጡ/የሚያስተምሩ መምህራን ትምህርቱን 
ከመጀመራቸዉ በፊት እና ከዚያም በኋላ በየዓመቱ የአገልግሎት ላይ ስልጠና 
ትምህርት/in-service education ይኖራቸዋል። 

 
c) የ6ኛ፣ 7ኛ፣ 8ኛ፣ ወይም የሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት የጤና ትምህርት መምህራን የ MCPS 

ን ቀጣይነት ያለው የባለሙያ እድገት ኮርስ HE‑06፦ የቤተሰብ ህይወት እና ሰብአዊ 
ወሲባዊነትወይም ተመጣጣኝ ሥልጠና በተሳካ ሁኔታ ማጠናቀቅ አለባቸው። በኮሌጅ 
ትራንስክሪፕታቸው ላይ የተዘረዘረው በሰብአዊ ወሲባዊነት የኮሌጅ ኮርስን በተሳካ 
ሁኔታ በማጠናቀቅ ይህ መመዘኛ ሊሟላ ይችላል። 

 
E. የ FLHS እና DPC የጥናት ክፍሎችን በትምህርት ቤት ውስጥ ተግባራዊ ማድረግ 

 
ርዕሰ መምህር/ት ይህንን ያረጋግጣል/ታረጋግጣለች፦ 
 
1. የ FLHS እና የ DPC ትምህርትን በተመለከተ የወላጅ/ሞግዚት የመረጃ ስብሰባ ለማቀድ 

በእያንዳንዱ ትምህርት ቤት የአከባቢ ት/ቤት እቅድ ቡድን መቋቋሙን።  
   
a) የዕቅድ ቡድኑ ወላጆችን/ሞግዚቶችን፣ መምህራንን፣ የአካባቢ ትምህርት ቤት 

አስተዳዳሪዎችን፣ እና አግባብነት ካለዉ፣ የተማሪ ተወካዮችን ያካትታል።  
 

b) የኮርስ አቅርቦቶች፣ ይዘታቸው፣ እና አገልግሎት ላይ የሚዉሉ ትምህርታዊ 
ማቴሪያሎችን በተመለከተ የተማሪ አስተያየቶች እና ምክረሀሳቦች አግባብነት 
ሲኖራቸዉ፣ በፋከልቲዉ እና በአስተዳዳር ይፈቀዳል እናም በንቃት 
ይጠየቃል/ይፈለጋል።   

 
c) የዕቅድ ቡድኑ ተግባራት/እንቅስቃሴዎች በየዓመቱ ክትትል ይደረግባቸዋል። የቤተሰብ 

ህይወት እና ሰብአዊ ወሲባዊነት (FLHS) እና የበሽታ መከላከል እና ቁጥጥር (DPC) 
ዎርክሺት አመታዊ ሪፖርቶች፣ MCPS ቅጽ 345-30a (ለአንደኛ ደረጃ ት/ቤቶች)፣ 
345-30b (ለመካከለኛ ደረጃ ት/ቤቶች)፣ እና 345-30c (ለሁለተኛ ደረጃ ት/ቤቶች)፣ 
እንደአስፈላጊነቱ፣ በእያንዳንዱ ትምህርት ቤት የሚጠናቀቅ እና የዕቅድ ቡድን ተሳትፎን 
የሚያጠቃልሉ እና በእቅድ ቡድኑ የሚከናወኑትን የ FLHS/DPC መርሃግብር ክለሳ እና 
የግምገማ እንቅስቃሴዎችን ያካትታሉ። 

 
2. ትምህርቱ በዲፕሎማ የተያዙ እና ከዲፕሎማ ጋር ባልተያያዙ ተማሪዎች የሜሪላንድ ሕግ 

በሚጠይቀዉ በቦርድ በሚጸድቅ ስርዓተትምህርት ማዕቀፍ መሰረት ነዉ። 
 

3. መምህራን በ MCPS‑ ተቀባይነት ያገኙ ማቴሪያሎችን እና የካውንቲ ወይም የስቴት ትምህርታዊ 
ሪሶርሶችን እና ማቴሪያሎችን ብቻ ይጠቀማሉ። 

 
 
 ተዛማጅ ምንጮች፦  Annotated Code of Maryland, Education Article, §§7-401, 7-410, 7-411, 7-

411.1, 7-413, and 7-441; Code of Maryland Regulations §13A.04.18, Program 
in Comprehensive Health Education 

 
 
ስለ ደንቡ ታሪክ፦ ቀደም ሲል ደንብ ቁጥር 360‑1፣ ጃንወሪ 24/1978 (የዳይረክቶሪ/ማዉጫ መረጃ ተስተካክሏል)፣ ኦገስት 1984 ተከልሷል፣ ዲሰምበር 1986 
ተከልሷል፣ዲሰምበር 18/1992 ተከልሷል፤ ጁን 14/2004 ተከልሷል፤ ሰፕቴምበር 20/2005 ተከልሷል፤ ማርች 21/2016 ተከልሷል፤ ጁላይ 5/2018 ተከልሷል። 


