
 
 

 
የተቀናጀ የተባይ መቆጣጠሪያ ማኔጅመንት ማስታወቂያ 

2022-2023 የትምህርት ዓመት 
 

 
ለኤለመንተሪ ትምህርት ቤቶች፦ ፀረ-ተባይ መድኃኒት በትምህርት ቤት ወይም በትምህርት ቤት ቅጥር ጊቢ ውስጥ ለመርጨት የታቀደ መሆኑን ወይም 
በአስቸኳይ ከመረጨቱ 24 ሠዓት አስቀድሞ ለሁሉም ተማሪዎች፣ የትምህርት ቤት ሠራተኞች እና ወላጆች/ሞግዚቶች እንዲገለጽላቸው የሜሪላንድ ህግ 
ይደነግጋል። ማስታወቂያዎች ማንም ሳይለይ፣ ለሁሉም ወላጆች/አሳዳጊዎች ይላካሉ እንዲሁም በትምህርት ቤት ሰራተኞች መካከል ይሰራጫሉ። 
 
ለመካከለኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች፣ ለሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች፣ እና የአስተዳደር ማዕከሎች፦ በህንፃው ውስጥ ወይም በቅጥር ግቢው መሬቶች 
ላይ የተባይ ማጥፊያ ስራዎች ከመከናወናቸው በፊት እንዲገለጽላቸው የሚያስፈልጋቸው የመካከለኛ ደረጃ ወይም የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት መደበኛ 
ሰራተኞች፣ እና ወላጆች/አሳዳጊዎች እንዲሁም በአስተዳደር ማዕከሎች የሚሰሩ ሰራተኞች በትምህርት ቤቱ የተባይ ማጥፊያ እንደሚደረግ በማስታወቂያ 
ዝርዝር ውስጥ እንዲካተቱ መጠየቅ-ማወቅ የግድ እንደሚኖርባቸው የሜሪላንድ ህግ ይጠይቃል። ይህን ለማድረግ፣ እባክዎ ከዚህ ማስታወቂያ ጋር አባሪ 
የተደረገውን የመመዝገቢያ ፎርም ይሙሉና ለትምህርት ቤትዎ ወይም የአስተዳደር ማዕከል ይመልሱ። 
 
ለሁሉም፦ በሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ ተግባራዊ የሚደረገው የተቀናጀ ፀረ-ተባይ ማኔጅመንት ፕሮግራም/Integrated Pest Management 
(IPM) ተባዮችን፣ አይጥ እና የአይጥ ዝርያ የመሣሠሉትን ለመቆጣጠር የሚካሄድ የቅድመ መከላከል ተግባር ነው። የተቀናጀ ፀረ-ተባይ ማኔጅመንት "IPM 
Program" የትምህርት ቤት ፋሲሊቲዎችን በጠቅላላ ለተባይ መጋለጣቸውን መቆጣጠር እና የተባይ ወረራን የሚጋብዙ ሁኔታዎች መኖራቸውን በየወቅቱ 
ክትትል ማድረግንም ያካትታል። የፀረ-ተባይ መቆጣጠር የመጀመሪያ እርምጃ፣ የተቀናጀ ፀረ-ተባይ ማኔጅመንት "IPM" አቀራረብ በርካታ የመከላከል 
ስልቶችን እና የፀረ-ተባይ መተግበር አማራጮችን ይጠቀማል፦ ለሠራተኛ ትምህርት መስጠት፣ ከምንጩ ለማጥፋት ማሰልጠን፣ ቁጥጥር ማድረግ፣ ችግር 
ሊያስከትሉ የሚችሉ አካባቢዎችን መለየት፣ እና የተሻሻለ ንፅሕና አጠባበቅ። እያንዳንዱ ስልት ክትትልና ግምገማ ይደረግበታል፣ እንዲሁም ካስፈለገ 
ማሻሻያዎች ይደረጉባቸዋል። የተባይ ማጥፊያዎች በጥቅም ላይ የሚውሉት እንደ መጨረሻ አማራጭ ወይም በድንገተኛ ሁኔታ ወቅት ብቻ ንው። 
 
በትምህርት ዓመቱ በህንፃዎች ላይ እና በቅጥር ጊቢዎች ላይ የሚደረጉ ፀረ-ተባይ እና የማጥመጃ ቦታዎች የምርቱ ስም፣ እና የሚጠራበት ስም የሚከተሉት 
ሲሆኑ፣ ነገር ግን በነዚህ ብቻ አያበቃም፦ 
 
የምርቱ ስም-Product Name መጠሪያ ስም-Common Name 
4-The-Birds II Polybutene 
Advion cockroach bait arena Indoxacarb 
Advion cockroach gel bait Indoxacarb 
Altosid Methoprene 
Avert cockroach bait station 
የበረሮ መከላከያ ወጥመድ ያለበት ቦታ 

Abamectin 

ደረቅ ተንቀሳቃሽ የበረሮ ወጥመድ (Avert dry flowable roach bait) Abamectin 
Contrac Bromodiolone 
Cynoff EC Cypermethrin 
Cy-Kick CS Cyfluthrin 
Deltadust Deltamethrin 
Demon WP Cypermethrin 
Drione insecticide Pyrethrins 
Dylox 6.2 grams Trichlorfon 

  



 
 

አባሪ A፣ ገጽ 2 
 

 
የምርቱ ስም-Product Name መጠሪያ ስም-Common Name 

የመጀመሪያ እርምጃ-First Strike 
Freehand 1.75G Herbicide 
Garlon IGR Ultra Herbicide 

Difethialone 
Pendimethian/Dimethenamid-P (IOS) 
Triclopyr-2-Butoxyethyl Ester 

Gentrol IGR concentrate Hydroprene 
ከምንጩ የበረሮ መቆጣጠሪያ (Gentrol point source roach control) Hydropene 
ወርቃማ የሚበሩ ተባዮች ማጥመጃ-Golden malrin fly bait Methomyl thioacetimidate 
ማክስፎርስ በረሮን የሚገድል ወጥመድ ዝልግልግ ፈሳሽ-Maxforce roach killer bait gel Hydramethylnon 
Niban granular bait Orthoboric acid 
Nibor D Disodium octaborate tetrahydrate 
PT wasp freeze II Prallethrin 
PT565 plus XLO Pyrethrins 
Ratsorb Camphoraceous 
Rozol tracking powder Chlorophacinone 
Talon G Brodifacoum 
Talstar Professional multi-insecticide Bifenthrin 
Termidor SC termiticide Fipronil 
Terro PCO ant bait Sodium borate 
Timbor Disodium octaborate tetrahydrate 

 
 
ሚስተር ጆን ኮናዌይ፣ የአካባቢ ጤና ባለሙያ፣ የአካባቢ አገልግሎት/የቤት ውስጥ አየር ጥራት፣ ዘላቂነት እና ማስከበር ክፍል፣ የደህንነት መረጃ ቅጂዎችን እና የተባይ 
ማጥፊያና መከላከያ ምርት መለያዎችን በትምህርት ቤት ህንፃዎች ውስጥ ወይም በግቢ ውስጥ ስለሚጠቀሙት ፀረ-ተባዮች እና ማጥመጃ ቦታዎች አጠቃቀምና አያያዝ። 
ይህንን መረጃ ለማንበብ/ለማየት ከፈለጉ እባክዎ ሚ/ር ኮናዌይ (Mr. Conaway) በስልክ ቁጥር 240-740-2526 ይደውሉላቸው ወይም በዚህ አድራሻ ኢሜይል 
ይላኩላቸው john_d_conaway@mcpsmd.org. 
 
የተቀናጀ የተባይ መቆጣጠሪያ (Integrated Pest Management) ፕሮግራምን በተመለከተ ህዝባዊ አስየያየቶች በጊዜ ሰሌዳው መሰረት በትምህርት ቦርድ 
(Board of Education) ስብሰባ ጊዜ ምላሽ ያገኛሉ። 
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