የሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ (MCPS)
የፀረ-መድሎአዊነት መግለጫ
የሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ (MCPS) በዘር፣ በጎሳ፣ በቀለም፣ በዘር ሃረግ፣ በብሔራዊ ማንነት፣ በዜግነት፣ በሃይማኖት፣
በስደተኝነት አቋም፣ በፆታ፣ በፆታ መገለጫ፣ በፆታ ማንነት፣ በቤተሰብ/አመሠራረት/የወላጅነት አቋም፣ በችሎታ፣ በዕድሜ፣ በማኅበራዊ/
ስሜታዊ እና አካላዊ ሁኔታ፣ በድህነት እና ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ሁኔታ፣ በቋንቋ፣ ወይም ሌላ ሕጋዊ ወይም በሕገ-መንግሥቱ በተጠበቁ
ባህሪያት ላይ የተመሠረተ ሕገ ወጥ መድሎን ይከለክላል። መድሎ ወይም አድሎአዊነት፤ ሕብረተሰባችን ለረዥም ጊዜ እኩልነት፣ ፍትሕ፣
አብሮነት፣ ሁሉን አቀፍነትን፣ ለመፍጠርና ለማሳደግ/ለመንከባከብ ሲደረግ የቆየ ጥረትን ይሸረሽራል/ያበላሻል። አድልዎ የሚከተሉትን
ጥቂት ምሳሌዎችን ያንፀባርቃል፦ ጥላቻ፣ ሁከት፣ ደንታቢስነት፣ ወከባ፣ ማሸማቀቅ፣ ንቀት፣ ወይም የቂምበቀል ጥቃት። ቦርዱ ጥላቻን
የሚያራምዱ ቋንቋን እና/ወይም ምስሎችን እንዲሁም ምልክቶችን መጠቀምን ይከለክላል፥ በተለይም በትምህርት ቤት ወይም በዲስትሪክት
ሥራ ወይም እንቅስቃሴ ላይ ከፍተኛ ማደናቀፍ ሊያስከትል የሚችል ድርጊት-እንቅስቃሴ የተከለከለ ነው። የበለጠ መረጃ ለማግኘት፣
እባክዎ የሞንትጎመሪ ካውንቲ የትምህርት ቦርድ ፖሊሲ "Montgomery County Board of Education Policy ACA" ይመልከቱ፦
ከአድሎአዊነት ነጻ የሆነ ፍትሃዊነት፥ ሚዛናዊነት፥ እና የዳበረ ባህል "Nondiscrimination, Equity, and Cultural Proficiency"።
ይህ መመርያ እያንዳንዱ ተማሪ ትኩረት የሚሻ መሆኑ(ኗ)ን እና በተለይም የትምህርት ውጤቶች በምንም አይነት በግለሰብ ትክክለኛ
ወይም ይሆናል ተብሎ በሚገመት ግላዊ ባህርያት የሚተነበይ እንደማይሆን የቦርዱን እምነት ያረጋግጣል። ፖሊሲው በተጨማሪም ፍትህ/
እኩልነትን/ሚዛናዊነትን የሚያዛቡ ነገሮችን ለይቶ በማወቅ በቅድሚያ መወሰድ ያለባቸው እርምጃዎችን፥ የተዛባ ስውር አመለካከትን፣ ጭፍን/
መሠረተ-ቢስ ልዩነት ማድረግን፣ በተቋማት የሚፈጸሙ መዋቅራዊ መሰናክሎችን፣ በትምህርት እና በሥራ ላይ እኩልነት እንዳይኖር ተፅእኖ
የሚያደርጉ አሠራሮችን የሚገታ/የሚፃረር መሆኑን ያስገነዝባል።
በ MCPS ሰራተኛ ላይ መድሎዎ ሲደርስ ጥያቄዎች ወይም
ቅሬታዎችን ለማቅረብ*

በ MCPS ተማሪዎች ላይ አድልዎ ሲደርስ ጥያቄዎች ወይም
ቅሬታዎችን ለማቅረብ*

Office of Human Resources and Development
Department of Compliance and Investigations
45 West Gude Drive, Suite 2100, Rockville, MD 20850
240-740-2888
DCI@mcpsmd.org

Office of the Chief of Districtwide Services and Supports
Student Welfare and Compliance
850 Hungerford Drive, Room 162, Rockville, MD 20850
240-740-3215
SWC@mcpsmd.org

በ "Title IX" ድንጋጌ መሠረት፥ ስለ ጾታዊ መድሎአዊነት በተማሪዎች ወይም በሠራተኞች* ላይ ስለሚፈጸምባቸው ጾታዊ ጥቃቶችን ጭምር
ለሚቀርቡ ጥያቄዎች ወይም ቅሬታዎች
Title IX Coordinator
Office of the Chief of Districtwide Services and Supports
Student Welfare and Compliance
850 Hungerford Drive, Room 162, Rockville, MD 20850
240-740-3215
TitleIX@mcpsmd.org
*የአካል ስንክልና ላላቸው ተማሪዎች ልዩ መሰናዶ/መገልገያዎች የሚቀርቡ አቤቱታዎች፣ ቅሬታዎች ወይም ጥያቄዎች ወደ "Supervisor of the
Office of Special Education, Resolution and Compliance Unit" በስልክ ቁጥር 240-740-3230 ሊቀርቡ ይችላሉ። ለሠራተኞች ልዩ
መሰናዶዎች (accommodations) ወይም ማሻሻል ስለሚያስፈልጉ ነገሮች የሚቀርቡ ጥያቄዎች በስልክ ቁጥር 240-740-2888 ወደ "Office
of Human Resources and Development, Department of Compliance and Investigations" መቅረብ አለበት። በተጨማሪ የፀረመድሎአዊነት ቅሬታዎችን ለሚከተሉት ሌሎች ኤጀንሲዎች ማቅረብ ይቻላል፦ U.S. Equal Employment Opportunity Commission,
Baltimore Field Office, GH Fallon Federal Building, 31 Hopkins Plaza, Suite 1432, Baltimore, MD 21201, 1-800-6694000, 1-800-669-6820 (TTY); or U.S. Department of Education, Office for Civil Rights, Lyndon Baines Johnson Dept.
of Education Bldg., 400 Maryland Avenue, SW, Washington, DC 20202-1100, 1-800-421-3481, 1-800-877-8339 (TDD),
OCR@ed.gov, or www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/complaintintro.html.

ይህንን ሠነድ ከእንግሊዝኛ ቋንቋ በተጨማሪ በአማራጭ ቅርጸት ለማግኘት ከተጠየቀ፥ በ "Americans with Disabilities Act" ድንጋጌ
መሠረት፣ MCPS Office of Communications በስልክ ቁጥር፦ 240-740-2837፣ 1-800-735-2258 (Maryland Relay)፣ ወይም
PIO@mcpsmd.orgበመጠየቅ ማግኘት ይቻላል፡፡ የምልክት ቋንቋ/ንግግር ትርጉም የሚያስፈልጋቸው ሰዎች የ MCPS Office of
Interpreting Services at 240-740-1800፣ 301-637-2958 (VP) ወይም MCPSInterpretingServices@mcpsmd.org መጠየቅ
ይችላሉ። የሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ (MCPS) ለወንድ/ሴት ስካውቶች እና ሌሎችም የሚመለከታቸው የወጣት ቡድኖች እኩል
ተደራሽነት አለው።
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