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ደምብ/ሥርዓት 
MONTGOMERY COUNTY PUBLIC 
SCHOOLS 
የሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ 

 
ተዛማጅ ግብአቶች፦  COA, COA-RA, COB-RA, JFA, JGA, JGA-RB, JGA-RC, JHC, JHC-RA 
ሀላፊነት ያለው ጽ/ቤት፡-  ዋና የኣካዴሚ ኦፊሰር 

 
 

የመማርያ ክፍል አስተዳደርና የተማሪ ስነምግባር ጣልቃ-ገብነቶች 
 
 
I. አላማ 

 
ለሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ (MCPS) የስነምግባር ጣልቃገብነት ቀጣይነትን በሚመለከት ደህንነቱ 
የተጠበቀ ሠላማዊ የትምህርት አካባቢ ለመጠበቅ የሚያስችል ሥርአት ለመዘርጋት የተነደፈ  

 
II. የበፊት-ታሪክ 

 
ኣካዴሚያዊ ግኝትን የሚደግፍ ኣወንታዊ የመማር ኣካባቢ ለመፍጠር እንዲቻል የተማሪን ስነምግባር በመምራት 
ተቀዳሚ ሃላፊነት ያለው/ያላት የመማርያ ክፍል መምህር ነው/ናት። የእሽታ፣ መልካም ባህርይ ጣልቃ ገብነትን 
መጠቀም አስቸጋሪ ባህርዮችን ከመከላከል ወይም ከመቀነስም ባሻገር አካደሚያዊ፣ ማህበራዊ፣ እና ስነልቦናዊ-
ስሜታዊ እድገትን ያዳብራል። በመረጃ-የተደገፈ፣ የሚያስጨንቁ መጥፎ ገጠመኞች/ድርጊቶች፣ ትምህርት/ጥናት፣ እና 
ተስማሚ/ተገቢ/ትክክል፣ ኃላፊነት የተሞላባቸው ስትራቴጂዎች የተማሪን ባህሪ መምራት እና ሥርአት ያለው እና 
ውጤታማ የትምህርት ድባብ ይፈጥራል።  
 
ሰራተኞች የተማሪን ስነምግባር ለመምራት ሰፋ ያለ ኣዎንታዊ ስነምግባር ጣልቃገብነቶች ስልቶችና ድጋፎች እናም 
ሰላማዊና ኣስተማማኝ ኣካባቢ ለመንከባከብ ኣግባብ ባላቸው ምላሽ-ሰጭ ስልቶች ይጠቀማሉ። 

 
ሠራተኞች ክልከላን/ማባረር፣ አካላዊ እንቅስቃሴን መገደብ፣ ወይም ማግለልን መጠቀም ያለባቸው የክልከላ/ማባረር፣ 
አካላዊ እንቅስቃሴን መገደብ፣ ወይም ወደ የማግለል አስፈላጊነትን ለመከላከል አስቀድሞ ማንኛውም ጥረት ከተደረገ 
በኋላ ነዉ – 
 
A. በተከታታይ መልካም፣ መጠነኛ መገደብ-ቁጥጥር ወይም አማራጭ እርምጃዎች ከተሞከሩ ወይም ከተወሰዱ 

በኋላ፣ ሳይሣካ ሲቀር ወይም ጤናማ፣ ሠላማዊ የትምህርት አካባቢ ለመጠበቅ በቂ አለመሆኑ ሲረጋገጥ፣ 
እና  

 
B. ባህርይ ከሚያስከትለው ስጋት ይልቅ ራስን መቆጠብ የሚያስከትለው ስጋት የበለጠ ሲሆን፣ 
 
C.  በርህራሄ፣ ሠላማዊ-ጤነኛ-በደህና፣ እና ጥሩ ውጤት በሚሰጥ አኳኋን፣ ከስቴት ደንቦች ጋር ወጥነት ያለው-
የሚስማማ፣ 
 
D.  ለመጉዳት ወይም ምቾትን ለመንሣት ያልታሰበ፣ ከስቴት ደንቦች ጋር ወጥነት ያለው-የሚስማማ፣ እና 
 
E.  ተማሪው(ዋ) ካለበ(ባ)ት የሚታወቅ የጤና/የህክምና ወይም የስነልቦና ውስንነቶች እና የተማሪው(ዋ) 

የባህርይ ጣልቃገብ ፕላን (BIP) ወይም በግል ሁኔታ የተዘጋጀ ትምህርት ፕሮግራም (IEP) ሁኔታ ጋር 
የሚጣጣም። 
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III. ትርጉም 

 
A. BIP ማለት ተፈታታኝ የሆነ የተማሪን ባህርይ ለመቀነስ-ለማሻሻል እና ተገቢ ባህርዮችን እና ምላሾችን 

ለማጎልበት  ወይም ለማስወገድ እና በሠለጠኑ የሥራ በለሙያዎች አማካይነት የሚተገበር በስነባህርይ 
ጥናት ውጤት መሠረት-Functional Behavioral Assessment (FBA) በቅድሚያ ታስቦበት የሚደረግ፣ 
መረጃ-ዳታን መሠረት ያደረገ፣ የተቀነባበረ ፕላን-እቅድ ነው።  
 

B.  ግንኙነትማለት በቃል ንግግር ወይም ያለንግግር መረጃ ማስተላለፍ ነው። "ግንኙነት" የሚያካትተው፣ ነገር 
ግን በዚህ ብቻ አያበቃም ስለ – 

 
1. ንግግር፣ 

 
2. በሰውነት እንቅስቃሴ መግለጽ፣ 

 
3. ምልክቶች፣ እና  

 
4. የአሜሪካ የምልክት ቋንቋ። 

 
C.  ኮንፈረንስ ማለት በሠራተኞች፣ ወላጆች/ሞግዚቶች፣ እና/ወይም በተማሪዎች መካከል የሚደረግ ግንኙነት 

ነው። 
 
D.  Continuum of interventions/በቅደምተከተል የተቀመጡ ተመሣሣይ ጣልቃገብነቶች ከሞንጎመሪ 

ካዉንቲ ፐብሊክ ስኩልስ የተማሪ የስነምግባር ኮድ Student Code of Conduct MCPS ጋር የሚጣጣም 
መልካም ድጋፎችን ከማድረግ ጀምሮ የተማሪን ባህርይ ለማቅናት በቅደምተከተል የሚከናወኑ 
ስትራቴጂዎች ናቸው። 

 
E.  አካላዊ ቅጣት-Corporal punishment የተከለከለ ሲሆን፣ ሆን ተብሎ ሃላፊ በሆነ(ች) ሰው አማካይነት 

በአካል በሚደረግ ቅጣት ምክንያት የሚደርስ ጉዳት ነው። 
 
F.  መከልከል-ማስወጣት/Exclusion ማለት ቁጥጥር ወደሚደረግበት አካባቢ ለተወሰነ ጊዜ ተማሪን ከመማሪያ 

ክፍል ማስወጣት ሲሆን በዚህ ወቅት ተማሪው(ዋ) ራስን የመቆጣጠር እድል እንዲያገኝ-እንድታገኝ 
ይደረጋል፣ እና ልዩ ትምህርት፣ ተዛማጅ አገልግሎቶች፣ ወይም ድጋፍ ጭምር ተማሪው(ዋ) ትምህርት 
አያገኝም/አታገኝም። “አጭር ጊዜ ማግለል-time-out” ማለት በፕሮግራሙ የፀደቀ-የተፈቀደ ባህርይን 
የመግራት ቴክኒክ አካል ሲሆን፣ ቁጥጥር በሚደረግበት ያልተቆለፈ ሥፍራ ተማሪው(ዋ)ን መለየት እና 
እስኪበርድለ(ላ)ት አግልሎ ማቆየት ነው። ለአጭር ጊዜ ማግለል-time-out” (አንዳንድ ጊዜ ወደ ቢሮ 
መላክንም ይጨምራል) የማግለል/መከልከል/ማስወጣት ባህርይ አለው። ለጊዜው ማስቆም ማለት 
የማግለል/ለብቻ እንዲሆን-እንድትሆን የማድረግ ተግባር አይደለም። በተጨማሪም፣ "ጊዜያዊ 
እገዳ/suspension" ማለት ለብቻ እንዲሆን-እንድትሆን ማድረግ፣ ከሌሎች ማግለል ወይም መከልከል፣ 
ማስቀረት፣ በመጥፎ ምግባር ምክንያት ከትምህርት ውጭ ማድረግ፣ ማለት አይደለም። 

 
G.  FBA አስቸጋሪ ባህርይን ለመግራት-ለማሻሻል ውጤታማ እና ስኬታማ የሆነ BIP ለማዳበር መረጃ-

ኢንፎርሜሽን የሚሰበሰብበት ስልታዊ ዘዴ መመሪያ ነው። FBA የሚያካትተው – 
 

1. ስለ ተማሪ አስቸጋሪ ባህርይ ድርጊቶችን ለይቶ ማወቅ፣ 
 

2. በትምህርት ምህዳር ላይ የሚታይ የባህርይን ችግር መግለጽ፣ እና  
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3. ወደፊት የሚሆኑ የሚከሰቱ፣ የማይከሰቱ፣ እና ባህርይን ለመጠበቅ ተብለው የሚታሰቡ አካባቢያዊ 

እና ሌሎች አስተዋጽኦ የሚያደርጉ ወይም ለመተንበይ የሚረዱ ምክንያቶችን እና ሥፍራዎችን 
ለይቶ ማወቅ። 

 
H.  In-school Suspension/በትምህርት ቤት ዉስጥ እገዳ (ISS) በአንድ አመት ውስጥ በዲስፕሊን ምክንያት 

ከ10 ቀኖች ላልበለጠ ለተወሰነ ጊዜ የአንድ/ዲት ተማሪ ከመደበኛ የትምህርት ፕሮግራም በዚያው ት/ቤት 
ውስጥ መወገድ ማለት ነው። ተማሪው/ዋ በሰራተኛ ቁጥጥር/እይታ ስር ነው/ናት፣ ነገር ግን ከኣጠቃላይ 
የትምርት ስርኣተትምህርት ጋር ተመጣጣኝ የሆነ ትምህርት በመቀበል ላይ ኣይ(ት)ገኝም። ተማሪው/ዋ 
ለወላጅ/ኣሳዳጊ ማስታወቂያ እና ተማሪው/ዋ ኣድራጎቱን እንዲ(ድት)ወያይበት የሚያካትት ህጋዊ/ፍትህ 
ሂደት እንዲ(ድት)ቀበል ISS ይጠይቃል። ISS ስንክልና ያለባቸው ተማሪዎች በዲስፕሊን ምክንያት 
የታገዱበት 10 የተጠራቀሙ የትምህርት ቀኖች ውስጥ ይቆጠራል። 

 
I.  In-school Intervention (ISI) አንድ ተማሪ ለተወሰነ ጊዜ ከትምህርት ክፍል ተወግዶ(ዳ) እያለ(ች) ነገር 

ግን ትምህርት እና ድጋፍ ሲሰጠው-ሲሰጣት ነው። IEP ስላላቸው ተማሪዎች፣ IEP ተግባራዊ ይደረጋል። 
 
J.  Joint Commission for the Accreditation of Health Care Organizations-የጤና እንክብካቤ 

ለሚሰጡ ድርጅቶች እውቅና የሚሰጥ የጋራ ኮሚሽን (Joint Commission) ማለት ገለልተኛ የሆነ፣ 
ለአትራፊነት ያልተመሠረተ ድርጅት ሲሆን በዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ የጤና ተንከባካቢ ድርጅቶችን እና 
ፕሮግራሞችን እውቅና የሚሰጥ አካል ነው። በኣገር-ኣቀፍ ደረጃ የኣንድ ድርጅትን ግዴታ የተወሰኑ 
የኣፈፃፀም መመዘኛዎች ለማሟላት የሚያንፀባርቅ እንደ የጥራት ኣርማ/ምስል ሆኖ የሚታወቅ ነው።  

 
K.  Positive behavior interventions, strategies, and supports - አዎንታዊ የባህርይ ጣልቃ ገብነቶች፣ 

ስልቶች፣ እና ድጋፎች ለትምህርታዊ እና ማህበራዊ ስሜታዊ ስኬትን ለማበረታታት ተፈታታኝ ባህሪያትን 
በመከላከል ወይም በመቀነስ አዎንታዊ ማህበራዊና ስሜታዊ እድገትን ለማራመድ በዳታ-መረጃዎች ላይ 
የተመሰረተ፣ የሚያስጨንቅ መጥፎ ገጠመኞችን የሚያመለክቱ ተግባሮች፣ ማስተማር፣ እና እገዛዎችን 
በትምህርት ቤት አቀፍ እና በግል መተግበር ማለት ነዉ።  

 
L.  መከላከያ ወይም ማረጋጊያ መሣሪያ-Protective or stabilizing device ማለት በተማሪ ሰውነት ላይ 

ወይም ለሰውነት በቅርበት ላይ የተገናኘ እንቅስቅቃሴን የሚገድብ ወይም ለተግባራዊ ክህሎቶች ማራመጃ 
እንዲረዳ ለተማሪው(ዋ) ሙሉ የሰውነት አካል መዳረሻ፣ ራስን ከመጉዳት ባህርይ የሚከላከል፣ ወይም 
ግለሰብን ጤናማ የተመቻቸ ሁኔታ ላይ ለማድረግ የሚረዳ መሣሪያ ነው። የመከላከል ወይም የማረጋጋት 
መሣሪያ የሚያካትተው– 

 
1. በጤና ባለሙያ የታዘዘ እንደአስፈላጊነቱ መለወጥ የሚቻል/አዳፕቲቭ መሳሪያ፣ አምራች ድርጅቱ 

መሣሪያውን ለሠራበት ዓላማ መጠቀሚያ የሚውል ከሆነ፣  
 

2. የመቀመጫ ቀበቶዎች፤ ወይም  
 

3. በህዝባዊ የመጓጓዣ ኤጄንሲ እቅድ መሠረት ተማሪዎች በሚጓጓዙበት ወቅት ደህንነታቸውን 
ለመጠበቅ ሌላ የደህንነት መጠበቂያ መሣሪያ። 

 
M.  ማገጃዎች - ማገጃ ለመጠቀም የሚታሰበው የሚፈቀድ ሲሆን ብቻ ነው። 
 

1. ትምህርት ቤቱ የጋራ ኮሚሽኑን መስፈርት በማሟላት ካልተፈቀደለት በስተቀር፣ በማንኛውም 
የህዝብ ወይም ህዝባዊ ያልሆነ ት/ቤት በማሽን እንቅስቃሴን ማገድ የተከለከለ ሲሆን፣ 
ማንኛውንም መሣሪያ-device ወይም ዕቃ-equipment በመጠቀም የተማሪን የመንቀሳቀስ ነፃነት 
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ወይም ማንኛውንም የሰውነት ክፍል በጤናማ ሁኔታ እንዳይነካ/እንዳትነካ መገደብ እና ተማሪ 
በቀላሉ ማስወገድ የማይችል-የማትችል አይነት መሣሪያ መጠቀም ማለት ነው። በመሣሪያ 
የእንቅስቃሴ እገዳ ማድረግ ጉዳትን ለመከላከል ወይም ለማረጋጋት እንቅስቃሴን በሚገድብ 
መሣሪያ በሠለጠኑ የትምህርት ቤት ሠራተኞች አማካይነት፣ ወይም በተማሪው(ዋ) መጠቀምን 
አያካትትም፣ ወይም ተገቢ የሆነ የህክምና ባለሙያ ወይም ተመሣሣይ አገልግሎቶችን በሚሰጡ 
ባለሙያዎች አማካይነት መሣሪያው አገልግሎት እንዲሰጥ ለተሠራለት/ዲዛይን ለተደረገለት 
የተፈቀደ ዓላማ መገልገልን የሚከተሉትን ጭምር አያካትትም – 
 
a) ተገቢውን አካላዊ ሚዛን ለማስጠበቅ፣ ወይም የተሻለ እንቅስቃሴን ለማድረግ እንዲረዳ 

እና ያለመሣሪያ ድጋፍ እንደልብ ለመንቀሳቀስ የማያስችል ከሆነ እንዳስፈላጊነቱ ሰውነት 
ላይ ተገጥመው መጠቀሚያ የሆኑ መሣሪያዎች ወይም ድጋፍ ሰጪ መሣሪያዎች-
adaptive devices or mechanical supports፦  
 

b) በተንቀሳቃሽ ተሽከርካሪ-መኪና ተማሪን ለማጓጓዝ በታቀደው ዓላማ ጥቅም ላይ 
የሚውል የተሽከርካሪ ከአደጋ መከላከያ ማገጃ፣ 
 

c) በህክምና የእንቅስቃሴ ማገጃ፣ ወይም  
 

d) ጉዳት በማያስከትል ሁኔታ በተለያዩ እንቅስቃሴዎች የተማሪን ተሳትፎ ለመደገፍ 
በአጥንት ህክምና ሙያ የታዘዙ መሣሪያዎች-devices።  

 
2.  የሰውነት እንቅስቃሴ ማገጃ፣ተቀባይነት ሊኖር የሚችለው በዚህ ደንብ ላይ በተገለጹት ሁኔታዎች 

ብቻ ሲሆን፣ በሜሪላንድ ህግ እንደተገለጸው የተማሪ ዋናው የሰው አካል (እጅ፣ እግርና ጭንቅላት 
ሳይጨምር)፣ ክንዶችን/እጆች፣ እግሮች፣ ወይም ጭንቅላትን በነፃነት እንዳይንቀሳቀስ ወይም 
እንቅስቃሴን ለመቀነስ የግል አካላዊ እንቅስቃሴን ማገድ። አካላዊ እንቅስቃሴ ማገጃ የሚከተሉትን 
አያካትትም– 

 
a)  ተማሪን ለማረጋጋት ወይም ለማመቻቸት ለአጭር ጊዜ ያዝ ማድረግ፣ 

 
b)  አካላዊ ሽኝት፣ ይህ ማለት ተማሪ ወደ ሠላማዊ ቦታ ለመንቀሳቀስ ፈቃደኛ ካልሆነ/ች 

(ይህም ማለት በአካል መሸኘት ረዥም ጊዜ የሚወስድ ካልሆነ እና የተማሪን በነፃነት 
የመንቀሳቀስ ሁኔታን የማይገድብ ከሆነ፣ ለማበረታታት ያህል በጊዜያዊነት እጅን፣ የእጅ 
አንጓ፣ ክንድ፣ ትከሻ፣ ወይም ጀርባን በመያዝ ጊዜያዊ አካላዊ ሽኝት ማድረግ፣  

 
c)  ምክር መስጠት የመሣሰሉ ሌሎች ዘዴዎች የማይሰሩ ከሆነ በመረበሽ፣ በመበጥበጥ፣ 

በማወክ አካባቢን ለመልቀቅ ፈቃደኛ የማይሆን/የማትሆን ተማሪን ከአካባቢ 
ለማንቀሳቀስ፣ 

 
d)  ድብድብን ለመገላገል ጣልቃ መግባት በ Annotated Code of Maryland፣ 

Education Article፣ Section 7-307፣ መሰረት ወይም 
 
3. በደረት ኣጋድሞ እንቅስቃሴ ማገጃዎች/Prone restraints፣ በማንኛውም ህዝባዊም ሆነ ህዝባዊ 

ባልሆነ ት/ቤት የተከለከለ ሆኖ፣ ተማሪው/ዋ ወለል ላይ በደረቱ/ቷ ተድፍቶ/ታ፣ ክልከላዉን 
ከሚያካሂዱ ፊቱ/ቷን ኣዙሮ/ራ የሚካሄዱ እንቅስቃሴ ማገጃዎች ናቸው።  

 
N.  ማግለል፣ በዚህ ደንብ መሠረት ከተፈጸመ ብቻ ተቀባይነት ይኖረዋል - 
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1. አንድ ተማሪ እንዳይወጣ-እንዳትወጣ ያለፈቃዱ/ዷ በክፍል ውስጥ ወይም በአንድ አካባቢ ለብቻ 
አግልሎ ማቆየት ማለት ነው፣ ነገር ግን፣ 

 
2. “seclusion” - ብቸኝነት፣ ከሌሎች ተገልሎ ለብቻ መሆን፣ መገለል ማለት ከዚህ በላይ III.F 

እንደተገለጸው ለጊዜው ለማስቆም የሚደረግ ማስወገድን አይመለከትም። 
 

O. አስጨናቂ፣ አስቸጋሪ፣ ዘግናኝ ሁኔታ ላይ ያተኮረ ጣልቃገብነት ማለት በረብሻ ምክንያት፣ ብዝበዛ፣ 
በቸልተኝነት የተተወ(ች)፣ በከባድ ችግር ወይም ቀውስ ምክንያት፣ አሸባሪነት፣ እና ጦርነት፣ ተማሪው(ዋ) 
ትምህርትን በተሳካ ሁኔታ ማከናወን እንዳይችል-እንዳትችል ያስከተለው አካላዊ እና ስሜታዊ-ስነልቦናዊ 
ጤንነት እና ችሎታን ያገናዘበ አቀራረብ ነው።  

 
IV. ቅደም-ተከተሎች 

 
A. ለሁሉም ተማሪዎች ኣካዴሚያዊ ግኝት የሚደግፍ ሰላማዊና ስነስርኣት ያለው የመማርያ ኣካባቢ ለመፍጠር 

የተተለሙ የተሟሉ የተለያዩ ውጤታማ የኣስተዳደር ስልቶችን ሰራተኞች ተግባራዊ ያደርጋሉ። 
 
B. በ MCPS የተማሪ ስነምግባር ኮድ መሰረት፣ የተማሪ ኣግባብ የጎደለው ስነምግባር የርእሰመምህር/ተወካይ፣ 

ኣማካሪ፣ የት/ቤት ሳይኮሎጂስት፣ ፒውፕል ፔርሶኔል ሰራተኛ፣ ወይም ሌላ ባለሙያ ትኩረት ሲጠይቅ፣ 
የመማርያ ክፍል መምህር ወድያውኑ ስብሰባ ለሚ(ምት)ጠራው ለርእሰመምህር ይነግራል/ትነግራለች። 
አስፈላጊነቱ ከታመነበት፣ ይህ ስብሰባ በፕሮብሌሙ ለመወያየትና ለምፈታት መወሰድ የሚቻሉ 
እርምጃዎችን ለመዳሰስ፣ ርእሰመምህሩ(ሯ)ን/ተወካዩ(ይዋ)ን፣ ወላጆችን/ኣሳዳጊዎችን፣ የመማርያ ክፍል 
መምህርን፣ እና ተማሪው(ዋ)ን እና እንዳግባቡ ሌለችን ያካትታል። 

 
C. የተሟሉና የተለያዩ ውጤታማ የመማርያ ክፍል ኣስተዳደር ስልቶች የMCPS ማህበረሰብን ባህላዊና የቋንቋ 

አይነተ-ብዙህነትን ግንዛቤ ውስጥ ማስገባት ኣለባቸው። 
 

D.  የመማርያ ክፍል መምህር-ተማሪ ግንኙነት ለተማሪ ግኝት እና የት/ቤት ስኬት ወሳኝ ነው። የአወንታዊ፣ 
ሰላማዊ/ኣስተማማኝ፣ እና ስርአታዊ የትምህርታዊ አካባቢ መሰረት ሁሉም ተማሪዎች እንዲያሟሏቸው 
የሚጠበቁ ግልፅ፣ ገሃድ፣ እና ከፍተኛ አካዴሚያዊና ስነምግባራዊ መስፈርቶችን ማበጀት ነዉ።  

 
E.   የትምህርት ቤትን ሥራ በከፍተኛ ደረጃ የሚያደናቅፍ ካልሆነ በስተቀር አካላዊ ረብሻን የሚፈጥር እና 

ለደህንነት የሚያሰጋ ካልሆነ በስተቀር በማንኛውም ሌላ ሁኔታ ቢሆን የ MCPS የሥራ ባልደረቦች 
የማይታዘዙ ወይም የማናደድ ባህርይ ያላቸውን ተማሪዎች በአካል አጅበው እንዲሸኙ አይፈቀድም። አካላዊ 
ጠብ-ግጭት ወይም የደህንነት ጉዳይ ከተነሳ፣ የሚመለከተው ስልጠና ያለው/ላት የ MCPS ሥራ ባልደረባ 
በዚህ መመሪያ እና በሜሪላንድ ህግ ላይ የተደነገጉትን ሥርዓቶችን በሙሉ መከተል-መፈጸም 
ይኖርበ(ባ)ታል። 

 
F.   ማግለልን፣ ማገድን፣ ወይም የማስወገድ እርምጃን ከመጠቀም በፊት፣ የትምህርት ቤት ሥራ ባልደረቦች 

ተከታታይ የሆነ አዎንታዊ የባህርይ ጣልቃገብነቶችን፣ ስልቶችን-ስትራቴጂዎችን፣ እና ድጋፎችን 
እንዲጠቀሙ ይጠበቃል። እነዚህ ጣልቃገብነቶች የተማሪው/ዋን መብት በክብር እንዲ(ድት)ያዝ እና 
ከማጎሳቆል ነፃ የመሆን መብት ማክበር ኣለባቸው። 

 
V.  EXCLUSION-ውጭ ማድረግ፣ ለብቻ/በተለይ እንዲሆን-እንድትሆን ማድረግ 

 
A.  የትምህርት ቤት ሠራተኞች ውጭ ማድረግን፣ ለብቻ/በተለይ እንዲሆን-እንድትሆን ማድረግን መጠቀም 

ያለባቸው የተማሪው(ዋ) ባህርይ –ከሆነ መፍትሔ ለመሻት  
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1. የተማሪው/ዋ ስነምግባር ከተማሪዉ/ዋ ትምህርት ወይም ከሌሎች ትምህርት ጋር ተቀባይነት 
በሌለው ገፅታ ጣልቃ የሚገባ ከሆነ፣  
 

2. የተማሪው(ዋ) ባህርይ አስቸኳይ እርምጃ በመውሰድ ለብቻ/በተለይ እንዲሆን-እንድትሆን 
ማድረግ አስፈላጊ ሲሆን ወይም ሌላ ሰውን መሆኑ ከማይቀር ከባድ፣ የአካል ጉዳት አደጋ 
ለመከላከል ሌላ አካላዊ ያልሆነ የመገላገል-ጣልቃ መግባት የማይሠራ ከሆነ ወይም ተገቢ 
አለመሆኑ ሲረጋገጥ፣  

 
3. መወገድ በተማሪው/ዋ ከተጠየቀ፣ ወይም  

 
4. የተማሪው/ዋ BIP መወገድን ከደገፈ። 

 
B. የማስወገጃው ሥፍራ – 

 
1. የትምህርት ቤት ሠራተኞች ሁልጊዜም ተማሪን ለማየት የሚያስችላቸው፣ 

 
2. በቂ ብርሃን፣ አየር፣ እና አስፈላጊ እቃ ያለበት፣ እና 

 
3. ወጥቶ መሄድን ለመከላከል ያለተጋረደ እና አደናቃፊ ነገር የሌለበት። 

 
C. የትምህርት ቤት ሠራተኞች እንዲገለል-እንድትገለል የተደረገ(ች) ተማሪን መቆጣጠር እና ለተገለለ(ች) 

ተማሪ – መስጠት አለባቸው 
 
1. ለማስወገድ ስለዳረገው-ስለዳረጋት ባህርይ ማስረዳት፣ እና  

 
2. ወደ ትምህርት ለመመለስ የሚያስፈልግ አይነት ባህርይ ማስረዳት። 

 
D. የትምህርት ቤት ሠራተኞች እያንዳንዱን የመገለል ጊዜ – መሆኑን ማረጋገጥ አለባቸው 

 
1. ከተማሪ የእድገት ደረጃ እና ከባህርይ ክብደት ጋር የሚመጥን ተገቢ የሆነ፣ እና  

 
2.  ከ30 ደቂቃ አይበልጥም። 

 
E.  የተማሪ ባህርይ ያለምክንያት ትምህርቱ(ቷ)ን ወይም የሌሎችን የመማር ሁኔታ የሚያደናቅፍ ከሆነ፣ የክፍል 

አስተማሪ ተማሪው(ዋ)ን ለጊዜው በማስወጣት አማራጭ የትምህርት መሰናዶ፣ ISS፣ ISI፣ ወይም ለጊዜው 
ማስወገድን ጨምሮ ተገቢ የዲስፕሊን እርምጃ እንዲወሰድበ(ባ)ት ለርእሰመምህር/ለተወካይ ማስተላለፍ 
ይችላል - ትችላለች። ወደ መማርያ ክፍል ከመመለስ በፊት፣ ርእሰመምህሩ(ሯ)/ተወካይ) መፍትሄ ላይ 
የመድረስ ሃላፊነት ኣለበ(ባ)ት። 

 
1. ከመማርያ ክፍል መምህር ጋር ውይይት ከተካሄደ በኋላ፣ ርእሰመምህሩ(ሯ)/ተወካዩ(ይዋ) 

በፕሮብሌሙ ለመወያየትና ሊደርስባቸው የሚቻሉ መፍትሄዎች ላይ ለመድረስ ስብሰባ 
ኣስፈላጊነቱን ከወሰነ/ች፣ በተቻለ ፍጥነት ተዘጋጅቶ ርእሰመምህሩ(ሯ)/ተወካይን፣ መምህሩን፣ እና 
ኣግባብ ያላቸውን ባለሙያዎች እንዲያካትት ይደረጋል።  
  

2. በዚህ ስብሰባ በጋራ ኣጥጋቢ እርምጃዎች ላይ ካልተደረሰ፣ ከመማርያ ክፍል መምህር ጋር 
ከተመካከረ/ች በኋላ፣ ርእሰመምህሩ/ሯ ወላጅ/ኣሳዳጊው(ዋ)ን፣ ኣግባብ ያለው/ያላት ረዳት የበላይ 
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ተቆጣጣሪ/ተወካይ ከት/ቤት ድጋፍና መሻሻል ፅ/ቤት (OSSI) እና/ወይም ከተማሪና ቤተሰብ 
ድጋፍና ተሳትፎ ፅ/ቤት የሚገኙበት ሌላ ስብሰባ  ለመመደብ ይችላል/ትችላለች። 

 
3. ርእሰመምህሩ/ሯ፣ ከመማርያ ክፍል መምህር ጋር ከተመካከረ/ች በኋላ፣ ተማሪው/ዋ ወደ ክፍል 

የሚ(ምት)መለስበትን ጊዜ ይወስናል/ትወስናለች። 
 

F. ወላጆች/ሞግዚቶች እና የትምህርት ቤት ሠራተኞች በማንኛውም ጊዜ ስለማግለል እና – ውሳኔ ለመስጠት 
ስብሰባ እንዲደረግ መጠየቅ ይችላሉ 

 
1. FBA ለመተግበር፣ እና  

 
2. የተማሪን BIP ለማዘጋጀት፣ ለመገምገም፣ ወይም ክለሳ ለማድረግ። 
 

G. የትምህርት ቤት ሠራተኞች እንደዚሁ –  
 
1. የአካል ስንክልና ያለበ(ባ)ት ተማሪ ብዙ እገዳዎች ተደርገው ከሆነ (ለምሣሌ፦ በሣምንት ከአምስት 

ጊዜ በላይ በየጊዜው ከአምስት ደቂቃ የሚበልጥ እገዳ ተጥሎበ(ባ)ት ከሆነ)፣ በሜሪላንድ ህግ 
መሠረት ተማሪው(ዋ) ስፔሻል ኢጁኬሽን የሚያስፈልገው/የሚያስፈልጋት አይነት ስንክልና 
እንዳለው-እንዳላት ወይም ተመሣሣይ አገልግሎቶች ያስፈልጉ እንደሆነ ወደ Educational 
Management Team (EMT) ወይም IEP team ማስተላለፍን ግምት ውስጥ ማስገባት፣ እና  
 

2. የአካል ስንክልና ያለበ(ባ)ት ተማሪ ምደባን መቀየር ሊያስከትል የሚችል ከመጠን በላይ ለሆነ ጊዜ 
የመገለል ሁኔታ ደርሶበ(ባ)ት እንደሆነ በሜሪላንድ ህግ መሠረት ተገቢ የሆነ ሥርዓት ተግባራዊ 
መደረጉን ማረጋገጥ። 

 
H. በተደጋጋሚ የሚደረግ ማስወጣት፣ ማስቀረት፣ መከልከል የተማሪን ኦንላይን የማስተላለፍ ሞዱል 

በመጠቀም የተማሪ መረጃ ሲስተም ላይ መመዝገብ-ዶኩመንት መደረግ አለበት። 
 

VI. መገታት-መታቀብ እና ገለልተኛነት  

 
A.  ሌሎች መለስተኛ፣ አካላዊ ያልሆኑ ጣልቃገብ እርምጃዎች መፍትሔ ካላመጡ ወይም በቂ አለመሆናቸው 

ከተወሰነ እና ተማሪን ወይም ሌላ ሰውን ከተቃጣ፣ አደገኛ፣ የአካል ጉዳት ለመከላከል አስፈላጊ አስቸኳይ 
ነገር ካልተፈጠረ በስተቀር እና አካላዊ መገታት-መታቀብ እና ገለልተኛ ማድረግ አስፈላጊ ካልሆነ በስተቀር 
በሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ (MCPS) አካላዊ መግታት-መታቀብ ወይም ገለልተኛነትን 
መጠቀም የተከለከለ ነው። ወላጅ/ሞግዚት በተማሪ BIP ወይም IEP አካላዊ ማገጃ ወይም ማግለልን 
እንደሚስማሙ ወይም እንደማይቀበሉ በጽሑፍ ሰጥተውም ቢሆን ይህ መሆን አለበት።  

 
1. በራስ ላይ ወይም በሌሎች የተቃጣው አደጋ፣ እንደሌለ ሲታወቅ አካላዊ እገዳ ወይም ማግለል 

በፍጥነት መቋረጥ አለበት። 
 
2. አንዴ አካላዊ ማገጃ እና/ወይም ማግለል ጥቅም ላይ ከዋለ ወይም በሜሪላንድ ህግ መሠረት 

ተግባራዊ እንዲደረግ በተለይ-ተማሪው(ዋ)ን በሚመለከት የትምህርት ቤት ሠራተኞች ወስነው 
ከሆነ፣ በአስቸኳይ ሁኔታ ውስጥ የተማሪን ባህርይ ለመግታት አካላዊ ማገጃ እና/ወይም ማግለል 
BIP ወይም IEP መጨመር ይኖርበታል የትምህርት ቤት ሠራተኞች -- ከሆነ  
 
a) አካላዊ ማገጃ ወይም ማግለልን ከመጠቀም ጋር የሚጻረሩ ነገሮች መኖራቸውን ለማወቅ 

በህክምና ሁኔታው መሠረት ወይም ያለፈ አስደንጋጭና አስፈሪ ሁኔታ ጋር በማገናዘብ 
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እንደአስፈላጊነቱ የህክምና ወይም የአእምሮ ጤና በለሙያዎችን ማማከርን ጨምሮ 
ያለውን ዳታ መገምገም አለባቸው፣  
 

b) በአስቸኳይ ወቅት አካላዊ ማገጃ ወይም ማግለል መጠቀም እስከሚቻል ድረስ የተማሪን 
ባህርይ ለመቆጣጠር የሚረዳ በጣም የማይከብድ አይነት ጣልቃ የመግባት ዘዴን ለይቶ 
ማወቅ፣ እና  
 

c)  በሜሪላንድ ህግ ድንጋጌ መሠረት ከወላጅ/ሞግዚት በጽሑፍ የስምምነት ማረጋገጫ 
ማግኘት።  

 
B. አካላዊ ማገጃን መጠቀም 

 
1.  አካላዊ ማገጃ መደረግ ያለበት በአግባቡ ስለመጠቀም ስልጠና በተሰጣቸውና ለዚህ የተመደቡ 

የትምህርት ቤት ሠራተኞች አማካይነት ብቻ ነው። 
 

2.  የአካል ማገጃ ወይም ማግለል በሚጠቀሙበት እያንዳንዱ ሁኔታ በጥንቃቄ፣ በማስተዋል፣ እና 
በትክክል እንዳለ በአይን ለመቆጣጠር በሚቻልበት ሁኔታ እና የተማሪው(ዋ)ን ደህንነት፣ የሌሎች 
ተማሪዎችን፣ የመምህራንን፣ እና የሌሎች ሠዎችን ደህንነት በማያሰጋ ሁኔታ መሆን አለበት። 

 
3.  የአካል ማገጃ በሚጠቀሙበት ወቅት፣ የትምህርት ቤት ሠራተኞች ተማሪው(ዋ)ን ወይም ሌላ 

ሰው ከአይቀሬ፣ ከባድ፣ አካላዊ ጉዳት ለመከላከል በሚያስፈልግ ደረጃ ተመጣጣኝ ጉልበት ብቻ 
መጠቀም አለባቸው። 

 
4. አካላዊ ማገጃ – 

 
a) ተማሪው(ዋ) እንደተረጋጋ(ች) ወዲያውኑ መወገድ አለበት፣ እና  

 
b) ከ 30 ደቂቃ መብለጥ የለበትም።  
 

5. አካልን ለማገድ፣ የትምህርት ቤት ሠራተኞች ማድረግ የሌለባቸው –  
 
a) ሊጎዳ ወይም ችግር ሊያደርስ የሚችል የእንቅስቃሴ ማገጃ መጠቀም አይኖርባቸውም፣  

 
b) በምንም አይነት ፊትን ወደመሬት ተደፍቶ ማስቀመጥ ወይም የተማሪ መተንፈሻ 

በሚያሰናክል ሁኔታ ማስቀመጥ፣ ሠራተኛ የተማሪን ፊት ለማየት በሚያዳግት ሁኔታ 
መከለል፣ ተማሪ ጭንቀቱ(ቷ)ን ለመግለጽ በማይችልበት-በማትችልበት ሁኔታ ማድረግ፣ 
ወይም በተማሪ ጭንቅላት፣ አንገት፣ ወይም ዋናው ሰውነት ላይ መጫን፣ ወይም  

 
c) የተማሪን ዋናውን አካል አንፈራጦ መዘርጋት።  

 
C.  በሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ (MCPS) ትምህርት ቤቱ ሠርተፊኬት ከሌለው እና የጋራ ኮሚሽኑን 

መስፈርቶች ያላሟላ ከሆነ መካኒካል የአካል እንቅስቃሴ ማገጃ መጠቀም የተከለከለ ነው። 
 

1. በተመሰከረላቸው ት/ቤቶች፣ ሁሉም ቅደም ተከተሎች በጋራ ኮሚሽን ደንቦች መሰረት መተግበር 
ኣለባቸው። 

 
2. እንቅስቃሴ ማገጃን መከታተል – 
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a) በእንቅስቃሴ ማገጃ ምክንያት ኣካላዊ ጉዳቶች ወይም ጭንቀት ደርሰው እንደሆነ 

ለመወሰን ተማሪው/ዋ በክፍል የጤና ሰራተኛ ይመረመራል/ትመረመራለች፣  
 

b) ማናቸውም ቅሬታዎች ይሰነዳሉ፣ እና 
 

c) በተማሪው(ዋ) BIP ወይም IEP ተቀምጦ ካልሆነ በስተቀር የተማሪው(ዋ) 
ወላጆች/ሞግዚቶች በ24 ሠዓት ጊዜ ውስጥ እንዲያውቁ መደረግ አለበት። 

 
D. ማግለልን ተግባራዊ ስለማድረግ 

 
1. ማግለል ተግባራዊ መደረግ ያለበት ከሜሪላንድ ህግ ጋር የሚጣጣም ተገቢ ስልጠና የወሰደ(ች) 

የሚመለከተው-የሚመለከታት ሠራተኛ አማካይነት ብቻ ነው። 
 

2. የሚገለልበት-የምትገለልበት ክፍል –  
 

a) ተማሪው(ዋ) በራሱ(ሷ) ላይ ጉዳት እንዳያደርስ-እንዳታደርስ ከእቃዎች እና ተገጥመው 
ካሉ ነገሮች ነፃ መሆን አለበት፣ 
 

b) የትምህርት ቤት ሠራተኞች ከሁሉም አቅጣጫ ተማሪው(ዋ)ን ለማየት የሚያስችላቸው፣ 
እና  

 
c) በቂ የሆነ ብርሃን እና አየር የሚሰጥ። 

 
3. የማግለያው ክፍል በር የትምህርት ቤት ሠራተኞች ከውጭ ዘግተው ካልያዙት  በስተቀር በራሱ 

የሚከፈት ካልሆነ በቁልፍ መቆለፍ የለበትም። 
 

4. የማግለልን ተግባር በአግባቡ ለመጠቀም እና የተማሪን ደህንነት ለማረጋገጥ፣ የትምህርት ቤት 
ሠራተኞች –  

 
a) ሁልጊዜ ተማሪ በተገለለ(ች)በት ክፍል በር አቅራቢያ መጠበቅ አለባቸው፣ 

 
b) የተገለለ(ች)ውን ተማሪ ሁልጊዜ በንቃት መከታተል አለባቸው፣ እና  

 
c) ለተገለለ(ች)ው ተማሪ ስለ – መስጠት አለባቸው 

 
(1) ለመወገድ ስላበቃው(ት) ባህርይ ማስረዳት፣ እና  

 
(2) ወደ ትምህርት ለመመለስ የሚያስፈልግ አይነት ባህርይ ማስረዳት። 

 
E. የተገለለ(ች)በት ያክል ጊዜ – 

 
1. ከተማሪው(ዋ) የእድገት ደረጃ እና ከጥፋቱ ሁኔታ ጋር የሚመጥን መሆን አለበት፣  

 
2. ተማሪው(ዋ) ጭንቀቱ(ቷ)ን ለመግለጽ በሚያዳግት ሁኔታ መሆን የለበትም፣ እና  

 
3. ከ 30 ደቂቃ መብለጥ የለበትም። 
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VII.  እንቅስቃሴን መገደብ እና ማግለልን ስለመመዝገብ-DOCUMENTATION OF RESTRAINT AND SECLUSION 

 
A. በተማሪ ሪኮርድ ላይ እንቅስቃሴን መገደብ እና ማግለልን ስለመመዝገብ 

 
1. የአንድ ተማሪ እንቅስቃሴ በተገደበ እና በተገለለ ጊዜ ሁሉ፣ ጉዳዩን የሚፈጽሙ የትምህርት ቤት 

ሠራተኞች ስለሁኔታው ምን እንዳደረጉ በኦንላይን የመረጃ ቋት/ሞጁል በአጭሩ መመዝገብ 
አለባቸው፦ 
 
a) ሌላ ያልተሳኩ ወይም አግባብ ያለመሆናቸው የተረጋገጠ ቀለል ያሉ ጣልቃገብ 

እርምጃዎች  
 
b) በፍጥነት የአካል እንቅስቃሴ ማገድ ወይም የማግለል እርምጃ ወደመውሰድ ያመራው 

ድንገተኛ ሁኔታ  
 

c) የአካል እንቅስቃሴ እገዳን ወይም ማግለልን ለመጠቀም ስላነሳሳው ባህርይ 
 

d) የአካል እንቅስቃሴ እገዳን ወይም ማግለልን መጠቀም እንደሚያስፈልግ ስላነሣሳው 
ባህርይ የተመለከቱ የትምህርት ቤት ሠራተኞች ስም  

 
e) የአካል እንቅስቃሴ እገዳን ወይም ማግለልን ተግባራዊ የሚያደርጉ እና የሚቆጣጠሩ 

የትምህርት ቤት ሠራተኞች ስም እና ፊርማ 
 

2. አመዘጋገቡ ስለ አካላዊ እንቅስቃሴ ወይም የሚገለልበትን/የምትገለልበትን ሁኔታ የሚገልጽ፣ 
በተጨማሪም – 
 
a) የአካላዊ እንቅስቃሴ የታገደበት አይነት፣ ወይም ማግለል ያስፈለገበትን አሳማኝ የሆነ 

ምክንያት፣ 
 

b) የአካላዊ እንቅስቃሴ የታገደ(ች)በት፣ ወይም በማግለል የቆየ(ች)በት ጊዜ ርዝመት፣ 
 

c) አካላዊ እንቅስቃሴ በታገደ(ች)በት፣ ወይም በተገለለ(ች)በት ወቅት የተማሪው(ዋ) 
ባህርይ ስሜትና ምላሽ ሁኔታ፣ እና  

 
d) ስለ አካላዊ እንቅስቃሴ ማገድ ተግባራዊ መደረጉን የተነገረው-የተነገራት አስተዳዳሪ ስም 

እና ፊርማ። 
 

B. በዚህ ክፍል የተገለጹት ሠነዶች በተማሪው(ዋ) የትምህርት ፋይል ውስጥ በማኖር በሜሪላንድ ህግ እና 
በሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ ደንብ-MCPS Regulation JOA-RA መሠረት የተማሪው 
ወላጅ/ሞግዚት እንዲመለከቱት መቀመጥ ይኖርበታል Student Records-የተማሪ ሪኮርዶች። 

 
C. አካላዊ እንቅሳቃሴን ማገድ ወይም ማግለል በተደረገ ጊዜ ሁሉ በተማሪው(ዋ) BIP ወይም IEP ላይ የተሰጠ 

ካልሆነ በስተቀር በ 24 ሠዓት ውስጥ ለተማሪ ወላጅ/ሞግዚት በቃል ወይም በጽሑፍ ሊገለጽላቸው 
ይገባል። 

 
D.   አካላዊ እንቅስቃሴን መግታት መደረግ ላለበ(ባ)ት ተማሪ መጠቀም ልዩ የሆነ ነገር/መጠቀም የማያስችል 

ሁኔታ ካለው የህክምና ማስረጃ ማረጋገጫ መኖር አለበት። እንደዚህ አይነት ማስረጃዎች በሚኖሩበት ጊዜ፣ 



JGA‑ RA 

 

 
11 የ15 

ሠራተኞች ልዩ ሁኔታውን በሚመለከት የግል የጤና ባለሙያ ለማነጋገር ወላጆች/ሞግዚቶች ፈቃድ 
እንዲፈርሙ ይጠየቃሉ።  በነዚህ ጉዳዮች ለእንቅስቃሴ ማገጃ ኣማራጮች ኣገልግሎት ላይ እንዲውሉ 
ያስፈልጋል። 

 
VIII. ከአካላዊ እንቅስቃሴ ማገድ ወይም ከማግለል በኋላ ስለማስተላለፍ-REFERRAL FOLLOWING RESTRAINT OR SECLUSION 

 
A.  በ "Individuals with Disabilities Education Act" ወይም "Section 504 of the Rehabilitation Act 

of 1973" መሠረት ስንክልና ያለበ(ባ)ት መሆኑ(ኗ)ን ሳይታወቅ የአካል እንቅስቃሴ ማገጃ ወይም ማግለል 
እርምጃ ተወስዶ ከሆነ፣ ተማሪው(ዋ) በፍጥነት ወደሚመለከተው-አግባብነት ወዳለው EMT፣ ትምህርት 
ቤትን መሠረት ያደረገ Section 504 ቡድን፣ ወይም ወደ IEP ቡድን መተላለፍ አለበ(ባ)ት። በፍጥነት ወደ 
አካላዊ እንቅስቃሴ የማገድ ወይም የማግለል እርምጃ እንዲወሰድ ያነሣሣውን ባህርይ ምክንያት ስብሰባው 
በውይይቱ ላይ ማካተት አለበት። 

 
B.  ስፔሻል ኢጁኬሽን አገልግሎቶችን ለሚያገኙ ተማሪዎች፣ የተማሪው(ዋ) IEP ወይም BIP ስለ አካላዊ 

እንቅስቃሴ መግታት ወይም ማግለልን ስለመጠቀም የማይጨምር ከሆነ፣ ትምህርት ቤቱ ሁኔታው በተከሰተ 
10 የሥራ ቀኖች ውስጥ ሁኔታውን እንዲመለከት የ IEP ስብሰባ የጊዜ ሠሌዳ መያዝ አለበት – 

 
1. የ FBA አስፈላጊነትን፣ 

 
2. አግባብነት ያለው የባህርይ ጣልቃገብነቶች መዘጋጀት-መዳበር ይኖርበት ይሆናል፣ እና  

 
3. BIP ተግባራዊ ማድረግ። 

 
4. ስብሰባው በኣደገኛው ስነምግባር ዋና መንስኤ ወይም ኣላማ ላይ ውይይት ማካተት ኣለበት። 

 
5. ከዚህ በታች ክፍል XIII ላይ በተደነገገው መሠረት፣ በተማሪው(ዋ) IEP ወይም BIP ላይ ስለ 

አካላዊ እንቅስቃሴን መግታት ወይም ማግለል እንዲካተትበት የወላጅ/የሞግዚት የጽሑፍ 
ስምምነት ያስፈልጋል። 

 
C.  የልዩ ትምህርት-ስፔሻል ኢጁኬሽን አገልግሎቶችን ለሚያገኙ ተማሪዎች፣ በወላጅ/በሞግዚት ፈቃድ 

በተማሪው(ዋ) IEP ወይም BIP ላይ ስለ አካላዊ እንቅስቃሴ መግታት ወይም ማግለል የተካተተ ከሆነ፣ 
የተማሪው(ዋ) IEP ወይም BIP በሜሪላንድ ህግ መሠረት እንደአስፈላጊነቱ በምንያህል ጊዜ የ IEP ቡድን 
ግምገማ ወይም ክለሳ ለማድረግ መሰብሰብ እንዳለበት በግልጽ ማስቀመጥ አለበት። የ IEP ቡድን የተማሪን 
IEP ወይም BIP ለመገምገም ስብሰባ በሚያደርግበት ወቅት፣ ሥርአቱ-ሒደቱ፣ አሠራሩ ስለ ስፔሻል 
ኢጁኬሽን የፌደራል እና የስቴ ህጎችን ድንጋጌ መከተል ይኖርበታል፣ እና የ IEP ቡድን ግምት ውስጥ 
የሚያስገባው – 
 
1. ካለፈው የህክምና ታሪክ ወይም አስጨናቂ ሁኔታ በመመርኮዝ በወቅቱ ያለውን የጤንነት፣ 

አካላዊ፣ ስነልቦናዊ፣ እና የማህበራዊ ስነልቦና መረጃ፣ እና አካላዊ እንቅስቃሴን መግታት ወይም 
ማግለል የሚያስከትለው አስከፊ ሁኔታ ካለ፣ 
 

2. በወላጅ/በሞግዚት አማካይነት የተሰጠ መረጃ፣ 
 
3. በመምህራን እና ተዛማጅ አገልግሎት ሰጭዎች የተስተዋሉ ነገሮች፣ 
 
4. የተማሪው(ዋ) የወቅቱ ምደባ፣ እና  
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5. የ IEP ቡድን ባለፈው ከተሰበሰበ ወዲህ አካላዊ እንቅስቃሴ ማገጃ ወይም ማግለል የተደረገበት 
የድግግሞሽ ብዛት እና የጊዜ ርዝመት።  

 
D. በሜሪላንድ ህግ መሠረት የ IEP ቡድን አካላዊ እንቅስቃሴን የመግታት ወይም ማግለልን ጨምሮ በተማሪው 

IEP ወይም BIP ላይ ለውጥ እንዲደረግ ከተስማማ ወይም ካልተቀበለ ከ IEP ስብሰባ በኋላ የሞንትጎመሪ 
ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ (MCPS) ለወላጅ/ሞግዚት በጽሑፍ ያሳውቃል። 
 

E. የወላጅ/የሞግዚት ስምምነት 
 

1. የ IEP ቡድን የተማሪው(ዋ)ን ባህርይ መፍትሔ ለማግኘት የአካላዊ እንቅስቃሴ ማገጃ ወይም 
ማግለል በ BIP ወይም IEP ላይ እንዲጨመር ካመነበት ከወላጅ/ሞግዚት የጽሑፍ ስምምነት 
ማግኘት አለበት። 
 

2. ወላጅ/ሞግዚት የጽሑፍ ስምምነት ካልሰጡ፣ የ IEP ቡድን ስብሰባ በተደረገበት አምስት ቀን 
ውስጥ የ IEP ቡድን ለወላጅ/ሞግዚት የጽሑፍ መግለጫ ይልካል –  

 
a) ወላጅ/ሞግዚት የአካል እንቅስቃሴ ማገጃ ወይም ማግለል መጠቀምን የመስማማት 

ወይም እምቢ የማለት መብት አላቸው፣ እና  
 
b) ወላጅ/ሞግዚት ስምምነት የማይሰጡ ወይም እምቢተኝነታቸውን በ 15 የሥራ ቀኖች 

ውስጥ ለ IEP ቡድን ስብሰባ በጽሑፍ ካላቀረቡ፣ የተባለውን አካላዊ እንቅስቃሴ ማገጃ 
ወይም ማግለል የ IEP ቡድን ተግባራዊ ያደርጋል። 

 
3. ወላጅ/ሞግዚት እምቢታቸውን በጽሑፍ ከሰጡ፣ የ IEP ቡድን በሜሪላንድ ህግ መሠረት ለጉዳዩ 

መፍትሔ እንዲገኝ ክርክሩ የሚፈታባቸውን አማራጮች ለመጠቀም ይችላል። 
 

IX. በልዩ ሁኔታ መታየት ያለባቸውና የተከለከሉ ድርጊቶች 

 
A. የባህርይ መስተጋብሩ በተማሪ በኩል ማስፈራራት ካለ (ማለትም፦ የአካል ጉዳት የማድረስ አገላለጽ ሁኔታ 

ካለ)፣ በሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ ደንብ-MCPS Regulation COA-RA መሠረት ሠራተኞች 
የስነምግባር ስጋቶችን የመመርመር ሂደት መጀመር አለባቸው Behavior Threat Assessment-የሚያሰጋ 
ባህርይ ምርመራ። 

 
B.   የመስራት ችሎታን ለማዳበር፣ ራስን የመጉዳት ባህርይን ለመከላከል፣ እና/ወይም ሰውነት በትክክል 

እንዲቀመጥ ለማስቻል፣ በአንዳንድ ሁኔታዎች የሚከላከል አይነት ወይም የሚያረጋጋ መሣሪያ-devices 
መጠቀም ይፈቀዳል። ሠራተኞች የመከላከያ ወይም ማረጋጊያ መሣሪያ-device መጠቀም ያለባቸው በጤና 
እንክብካቤ ባለሙያ ትእዛዝ ወይም ስንክልና ያላቸው ተማሪዎች በ IEP ወይም BIP መሠረት መሆን 
አለበት። 

 
C.  ትምህርት ቤቶች ባህርይን ለመቆጣጠር መድሃኒት ወይም ህክምና መጠቀም ወይም የመንቀሳቀስ ነፃነት 

መገደብ የለባቸውም (በተፈቀደለ(ላ)ት ሃኪም ወይም ሌላ የጤና እንክብካቤ ባለሙያ አማካይነት 
ካልተፈቀደ በስተቀር)። 

 
D.   የአካል እንቅስቃሴ ማገጃ ወይም ማግለል ለቅጣት ወይም ለዲስፕሊን እንደማስገደጃ፣ ወይም ለመበቀል፣ 

ወይም ተስማሚ ለማድረግ በፍጹም መጠቀም አይኖርበትም። 
 
E. በሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ (MCPS) በማንኛውም ሁኔታ የአካል ቅጣት የተከለከለ ነው።  
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X.   ሙያን ማዳበር - PROFESSIONAL DEVELOPMENT 

 
A.   የሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ (MCPS) ለትምህርት ቤት የሥራ ባልደረቦች ስለዚህ ደንብ ተገቢ 

አፈጻጸም በሚመለከታቸው የትምህርት ቤት አስተዳዳሪዎች አማካይነት የሙያ ስልጠና ይሰጣል።  
  

1. እያንዳንዱ የሰለጠነ/ች የት/ቤት ሰራተኛ ኣባል በየሁለት ኣመቱ የተሃድሶ ኮርስ እንዲወስድ 
ይፈለግበ(ባ)ታል።  

 
2. እያንዳንዱ ትምህርት ቤት በአስቸኳይ-በድንገተኛ ሁኔታ የአካል እንቅስቃሴ መግቻ ተግባራዊ 

ለማድረግ ቢያንስ አምስት የሰለጠኑ አባላት ያሉት የቀውስ ተከላካይ አባላት ቡድን እንዲኖሩት 
ያስፈልጋል። 
 

B. ስልጠናው የሚያካትተው በተገለጹት ክህሎቶች እና ብቃትን ለመፈተሽ የጽሑፍ ፈተና እና/ወይም የአካል 
ሰርቶ ማሳያ ብቃትን፣ ይጨምራል እናም –  
 
1.  አዎንታዊ የባህርይ ጣልቃገብነት ስትራቴጂዎች እና ድጋፎች፣ በጣም አደገኛ ባህርይን ለይቶ 

ማወቅ እና የማርገብ ዘዴዎችን ጭምር፣ 
 

2. trauma-informed intervention፣/አሰቃቂ ሁኔታን ያገናዘበ ጣልቃገብነት፣ 
 

3. የ FBA እና BIP ፕላን ዝግጅት እና ቅደም-ተከተሎች፣ 
 
4.  ማግለል-exclusion፣ 
 
5. የአካላዊ እንቅስቃሴ ማገቻ እና ሌሎች አማራጮች፣ 

 
6. ለይቶ ማቆየት-seclusion፣ 
 
7. የአካላዊ ጭንቀት እና ቦታዊ የአተነፋፈስ ችግር (positional asphyxia ) ምልክቶች፣ 

 
8. የመጀመሪያ እርዳታ እና የልብ ምት ነፍስ እንዲዘራ ማድረግ- first aid and cardiopulmonary 

resuscitation (CPR)፣  
 

9. በተማሪ ስነምግባር፣ ስንክልናን ጨምሮ፣ የህክምና ሁኔታ፣ እና ያለፈ አስጨናቂ-አሣዛኝ ገጠመኝ 
የግል ሁኔታ ላይ የተሞረኮዘ የባህርይ ጣልቃገብነት፣ እና  

 
10.  ራስን የሚጎዳ-የሚያቆስል አይነት ባህርይን መከላከል-prevention of self-injurious 

behaviors 
 
XI. ለተማሪዎች እና ወላጆች/ሞግዚቶች መረጃ-INFORMATION FOR STUDENTS AND PARENTS/GUARDIANS 

 
A. የዚህ ደንብ ማስታወቂያ በሚመለከተው የህትመት አካል እየታተመ በየዓመቱ በሞንትጎመሪ ካውንቲ 

ፐብሊክ ስኩልስ (MCPS) ትምህርት ቤቶች ውስጥ ይሠራጫል። 
 

B.  ወላጆች/ሞግዚቶች እና የሥራ ባልደረቦች በማንኛውም ጊዜ ስብሰባ እንዲደረግ መጠየቅ ይችላሉ ለ – 
 

1. FBA ለማካሄድ፣ 
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2. የተማሪን BIP ለማዳበር፣ ለመገምገም፣ ወይም ለመከለስ፣ እና/ወይም 

 
3. ኣለዚያም ስለተማሪው/ዋ፣ እንደኣግባቡ፣ ለመወያየት። 

 
XII. በሥራ መተርጎም፣ መቆጣጠር፣ እና ግምገማ-IMPLEMENTATION, MONITORING, AND REVIEW 

 
A.  ትምህርት ቤትን መሠረት ያደረገ አሠራር ሥርአትን ተግባራዊ ለማድረግ ርእሰመምህር(ት) የሚከተሉትን 

የማስፈጸም ኃላፊነት አለበ(ባ)ት – 
 
1. በየትምህርት ኣመቱ መጀመርያ ላይ፣ ሙያዊ እድገት ስልጠና በሚቀበሉ እና የዚህን ደንብ ተገቢ 

ኣስተዳደር በማረጋገጥ የሚያግዙ ት/ቤት-ኣቀፍ መገልገያ ሆነው የሚያግዙ ሰራተኞች የተገነባ 
ባለኣምስት-ኣባል የኣስጊ ወቅት ቡድን መለየት፣ 

 
2. የኣንድ/ዲት ተማሪ ከአንድ ወይም ተጨማሪ ክፍሎች መወገድ በርእሰመምህሩ/ሯ በተለይ በፅሁፍ 

ካልተሰየመ በስተቀር እገዳ እንደማያሰኝ ማረጋገጥ፣ 
 
 3.  ማሳወቅ ለትምህርት ቤት ሠራተኞች አካላዊ ቅጣት፣ ኃላፊነት በሚመለከተው-በሚመለከታት 

ሰው አማካይነት ሆን ተብሎ የተደረገ የአካል ቅጣት፣ -- 
 

a) የተከለከለ ነው፣ 
 

b) በሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ ደንብ "MCPS Regulation JHC-RA" መሠረት 
ሪፖርት መደረግ ይኖርበታል፣ Reporting and Investigating Child Abuse and 
Neglect-በጉስቁልና እና በቸልተኝነት ስለተተወ(ች) ልጅ ሪፖርት ማድረግ እና 
ምርመራ፣ እና  

 
c) የዲስፕሊን እርምጃ ለመውሰድ መሠረት የሚሆኑ ነገሮች።  

 
4.  የዚህን ደንብ አፈጻጸም በሚመለከት በ MCPS የሥራ ባልደረባ አማካይነት ማንኛውም የአካል 

ቅጣት ወይም ሌላ ከዚህ ደንብ ጋር የሚጣረስ እርምጃ መወሰዱን ከተጠረጠረ ለሰብአዊ ሪሶርስ 
እና ልማት ምክትል ሱፐርኢንተንደንት እና ለሚመለከተው የ OSSI ምክትል ሱፐርኢንተንደንት 
ስለማሳወቅ፣ 

 
5. ወላጆችን/ኣሳዳጊዎችን በአካል እንቅስቃሴ ማገጃ ወይም ማግለል መጠቀምን በ24 ሰዓት ውስጥ 

በፅሁፍ ማስታወቅ። በተጨማሪ፣ ወላጅ/ኣሳዳጊው(ዋ) ጋር በትምህርት ቀን መጨረሻ ላይ 
ለመገናኘት ጥረት መደረግ ኣለበት፣ 

 
6. እያንዳንዱ የፊዚካል ከልካይ ወይም መገለል ክውነት ሰነድ በትምህርታዊ መዝገብ በእንክብካቤ 

መያዙን ማረጋገጥ፣  
 
7.  ስለ እያንዳንዱ የአካል እንቅስቃሴ ማገቻ ወይም ማግለል በተመደበው ኦንላይን ሞጁል 

መመዝገብ፣  
 
8.  ለ "Office of Employee Engagement and Labor Relations and the Office of Special 

Education (OSE)" በማሳወቅ ስለሚደረግ ማግለል፣ አካላዊ እንቅስቃሴን ማገት፣ እና ለይቶ 
ማስቀመጥ ተግባር ቅሬታዎችን መቀበልና ምርመራ ማድረግ፣ እና 
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9. እንቅስቃሴ ማገጃና መገለል ማድረግ/ማስተዳደር የሚችሉት የሰለጠኑ ሰራተኞች ብቻ 

መሆናቸዉን ለሰራተኞች ማስታወቅ። 
 

B.   ስለ አካል እንቅስቃሴ ማገቻ እና ማግለል አጠቃቀም MCPS ቁጥጥር ያደርጋል። በተጨማሪ፣ ስለ ማግለል፣ 
የአካል እንቅስቃሴን ማገት፣ እና ለይቶ ማስቀመጥን በዚህ ደንብ እና በሜሪላንድ ህግ መሠረት OSE 
በመደበኛነት ይቆጣጠራል። 

 
C. ማስወገድ፣ አካላዊ እንቅስቃሴን መግታት ወይም ማግለል በአንድ ተማሪ ላይ በተደጋጋሚ ከተደረገ፣ በአንድ 

ክፍል ውስጥ ብዙ ጊዜ ከተደረገ፣ ወይም በአንድ ግለሰብ አማካይነት ብዙ ጊዜ ከተፈጸመ፣ በጥልቀት 
ይገመገም እና ተገቢነት ካለው፣ በተግባር ላይ ያሉት የባህርይ ስትራቴጂዎች ክለሳ ይደረግባቸው ይሆናል። 

 
D. በሜሪላንድ ህግ መሠረት ይህ ደንብ በየዓመቱ ክለሳ ይደረጋል። 
 

 
ተዛማጅ ግብአቶች፦  Individuals with Disabilities Education Act (IDEA), 20 U.S.C., §1400, et 

seq.; Americans with Disabilities Act of 1990 (ADA); Americans with 
Disabilities Act Amendments Act of 2008 (ADAAA); Section 504 of the 
Rehabilitation Act of 1973; U.S. Department of Education, Restraint and 
Seclusion Resource Document (2012); Annotated Code of Maryland, 
Education Article §§ 7-3077-1101-71104; and 8-405; Code of Maryland 
Regulations (COMAR) 13A.08.01.11 and 13A.08.04.02-.06; Maryland State 
Department of Education (MSDE) Guidance July 22, 2019, COMAR 
13A.08.04–Student Behavior Interventions; MSDE Technical Assistance 
Bulletin 19-02, Student Behavior Interventions:  Physical Restraint and 
Seclusion Supplement on Students with Disabilities; Student Code of 
Conduct in MCPS;  

 
 

ስለ ደንቡ ታሪክ፡-  አስቀድሞ ደንብ ቁ. 550-1፣ ኦገስት 10/1976 (directory information updated)፣ ኦክቶበር 1986 ተሻሽሏል፣ ሴፕቴምበር 10/2004 ተሻሽሏል፣ 
ማርች 13/2012 ተሻሽሏል፣ ኦክቶበር 4/2017 ተሻሽሏል፣ ኦክቶበር 8/2019 ተሻሽሏል። 

 


