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የተከበራችሁ ጓዶች
በሞንጎሞሪ ካውንቲ የሕዝብ ት/ቤቶች (MCPS) ውስጥ እጅግ ከፍተኛና ልዩ የሆነ የስነምግባር ጠባይና
ሙያን የማክበር ብቃት ያለው የሰራተኛ ኃይል አለን። አብረን ለተማሪዎቻችን ከፍተኛ ጥራት ያላቸው
ትምህርቶችና ኣገልግሎቶች መስጠታችንን እናም ከተመረቁ በኋላ እነሱን ለስኬታማና የብልጽግና
ሕይወት ማዘጋጀታችንን ለማረጋገጥ እንሰራለን። ይህ የሰራተኛ ስነምግባር ደንብ/ኮድ ለሰራተኞች በሞላ
የተማሪዎቻችንን፣ የሥራ ባልደረቦቻችንን፣ እና የሰፊው ማህበረሰብን ሰላምና ደህንነት ለማረጋገጥ አብረን
እንዴት እንደምንሰራ የሞንጎሞሪ ካውንቲ የሕዝብ ት/ቤቶች (MCPS) የሚጠብቅባቸውን ብቃት ግልፅ
ለማድረግ የቀረበ ነው።
ከሰራተኛ አባላትና ሌሎች የሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት የተሰጡ አስተያየቶች ላይ በመመስረት፤
የሰራተኛ የስነምግባር ደንብ "Employee Code of Conduct" ለ2017-2018 የትምህርት አመት
በርካታ ማሻሻያዎችን አድርገናል። ለምሳሌ፦ የሞንጎሞሪ ካውንቲ (Montgomery County) የትምህርት
ቦርድ መመሪያ ACA "አለማዳላት፣ ፍትህ፣ እና የዳበረ ባሕል፣በተመለከተ "Nondiscrimination,
Equity, and Cultural Proficiency" የተደረጉ የቅርብ ጊዜ ክለሳዎችን ለማዋሃድ ማሻሻያዎችን
አድርገናል። የተከለሰው መመሪያ ሁሉም ተማሪዎች ስኬታማ እንዲሆኑ ድጋፍ ማግኘታቸውን እና
ሁሉም ሰራተኞች የተቻላቸውን ሁሉ ለማድረግ ሃላፊነት የተጣለባቸው መሆኑን ለማረጋገጥ ያለብንን
ጥልቅ ግዴታ ይገልፃል። በዚህ መሰረት፣ የተከለሰው መመሪያ ህገወጥ አድልዎ ማድረግን በማንኛውም
መልኩ ይከለክላል፣ በእያንዳንዱ ት/ቤትና የስራ ቦታ መግባባት፣ መከባበር፣ ትህትና፣ ተቀባይነት፣ እና
በግለሰቦችና በቡድኖች መካከል ኣዎንታዊ ግንኙነት የሚያራምድ የመከባበር ባህል የሚዳብርበትን ሁኔታ
ያካትታል። የሰራተኛ የስነምግባር ደንብ "Employee Code of Conduct" እና የተከለሰው መመሪያ
ACA የሞንጎሞሪ ካውንቲ የሕዝብ ት/ቤቶች (MCPS) የስራ ባልደረቦች በ2017-2018 የትምህርት
ዓመት መጀመሪያ ላይ በኢንተርኔት እንዲሰሩት የሚፈለግባቸው አዳዲስ የስራ ስልጠና ክፍሎች/
ሞዱሎች ላይ በተለይ ተገልጸዋል።
የሰራተኛ ስነምግባር ደንብ/ኮድ የሞንጎሞሪ ካውንቲ የሕዝብ ት/ቤቶች (MCPS)፣ እና ሰፊው
ማህበረሰብ፣ ሰራተኞቻችን በት/ቤቶቻችን ስርአት ውስጥ ተልእኳቸውን ሲያካሄዱ የሚጠበቅባቸው
የስነምግባር መመዘኛዎች ማጠቃለያ ነው። በተጨማሪ፤ የሰራተኛ ስነምግባር ደንብ/ኮድ ሰራተኞች
ከሞንጎሞሪ ካውንቲ የሕዝብ ት/ቤቶች (MCPS) የሚጠበቅባቸውን ሃላፊነት ማሟላት ሲሳናቸው መወሰድ
ያለባቸውን የዲሲፕሊን እርምጃዎች ቅደም ተከተሎችን ያጠቃልላል።
ይህ ሰነድ እሴቶቻችንን ማንፀባረቁን፣ በሁሉም የስራ ቦታዎቻችን ውስጥ የመከባበር ባሕል መስፈኑን
እና ከሰራተኞቻችን የሚጠበቀውን ከፍተኛ ስነምግባር በግልፅ ማስቀመጡን ለማረጋገጥ፣ ከሰራተኛ
ማህበሮቻችን፣ ሰራተኞቻችን፣ እና ከባለድርሻ አካላት ጋር ኣብረን መስራት እንቀጥላለን። ለሁሉም
የሞንጎሞሪ ካውንቲ የሕዝብ ት/ቤቶች (MCPS) ተማሪዎቻችንና ቤተሰቦቻቸው ለምታበረክቱት የላቀ
ኣገልግሎት ኣመሰግናለሁ።
ከክብር ሰላምታ ጋር፣
Jack R. Smith, Ph.D.
የት/ቤቶች የበላይ ተድቆጣጣሪ

መግቢያ

ከሰራተኛ የሚጠበቅ ስነምግባር

የሞንጎሞሪ ካውንቲ የሕዝብ ት/ቤቶች (MCPS) የሞንጎሞሪ
ካውንቲ (Montgomery County) የትምህርት ቦርድን
የትምህርት፣ ግንኙነቶች፣ መከባበር፣ ልቀት፣ እና የፍትህ
ዋናኛ እሴቶችን ማራመድን ድርጅታዊ ባህል የማድረግ ውዴታ
አለበት። ደህና እና ጤናማ የትምህርት አካባቢዎችን ለሁሉም
ተማሪዎቻችን ለመፍጠርና ለመንከባከብ ሁሉም ሰራተኞች
የተቻላቸውን ሁሉ ጥረት ማድረግ ኣለባቸው። ሁሉም ሰራተኞች
ከሁሉም ተማሪዎች፣ ወላጆች/አሳዳጊዎች፣ በሁሉም ደረጃ
ከሚገኙ ባልደረቦች፣ እና ማህበረሰብ ጋር እጅግ ከፍ ባለ
ሃቀኛነትና የሙያ ብቃት/professionalism/ እንዲገናኙ
ይጠበቅባቸዋል።

የሞንጎሞሪ ካውንቲ የሕዝብ ት/ቤቶች (MCPS) ሁሉም
ሰራተኞች ስራቸውን በተፈላጊ ክሂሎትና እውቀት በብቃት
እንዲያከናውኑ፤እጅግ ከፍተኛ ትጋትና የስነምግባር ደረጃ
እንዲኖራቸው፤ እና በአግባቡ ሁሉንም ህጎች፣መመሪያዎች፣
እና ደንቦች እንዲያከብሩ ይጠብቃል። ማንም ሰራተኛ
በሚቀጥሉት ሁኔታዎች ወይም የስነምግባር ግድፈቶች በምንም
አይነት መሳተፍ የለበትም፡- በቢሮ መጥፎ ዓመል (ተጠርጣሪ
የልጅ ማጎሳቆል ወይም ቸልተኛነትን አውቆ ለሚመለከተው
አለማስታወቅን ያካትታል)፣ አለመታዘዝ፣ የሥራ ድክመት፣
ወይም ሆን ብሎ ስራን ቸል ማለት።
ሰራተኞች ስነምግባራቸውን የሚመለከት ግብረ-ገባዊ ውሳኔ
የሚጠይቅ ጉዳይ ባጋጠማቸው ማንኛውም ጊዜ፣ የሞንጎሞሪ
ካውንቲ የሕዝብ ት/ቤቶች (MCPS) የሚጠብቀው አንድን
ህግ፣ መመርያ፣ ደንብ፣ ወይም ኃላፊነትና ግብረ-ገባዊ
ስነምግባር ስሜት ሙያዊ መመዘኛ ተጥሶ እንደሆነ እንዲያገናዝቡ
ይጠበቅባቸዋል። በዚያው መጠን ኣስፈላጊ የሚሆነው፦
ሰራተኞች ከሚከተሉት ማንኝውንም የስነምግባር ግድፈት
ከሚያስከትል እንቅስቃሴ መቆጠብ ኣለባቸው፡-

ይህ የሰራተኛ ስነምግባር ደንብ የሞንጎሞሪ ካውንቲ የሕዝብ ት/
ቤቶች (MCPS) እና ሰፊው ማህበረሰብ ሰራተኞች የዲስትሪክቱን
ተልእኮ ዓይነተኛ ክፍል በሚያከናውኑበት ወቅት እንዲከተሉ
የሚጠበቅባቸውን የስነምግባር ህጋዊ መመዘኛዎች አጠቃላይ
እይታ ይሰጣል። በተጨማሪ፤ የሰራተኛ ስነምግባር ደንብ
ሰራተኞች የሚፈለጉባቸውን የስነ ምግባር መመዘኛዎችን ማሟላት
ሲሳናቸው ሁኔታዎችን ለማስተካከል MCPS የሚጠቀምባቸውን
የዲሲፕሊን ቅደም ተከተሎችን ያጠቃልላል።

• የተማሪዎችን፣ የስራ ጓደኞችን፣ ወይም የሰፊው
ማህበረሰብን ደህንነት የሚያሰጋ ተግባር፤
• የሰራተኛው(ዋ)ን ሙያዊ ሃቀኛነት የሚያናንቅ፤ እና/
ወይም
• የተመደቡበትን ስራ ለማከናወን ብቁ እንዳይሆኑ
የሚያደርጋቸውን ሁኔታ መፈጸም።

የሰራተኛ ስነምግባር ደንብ በሁሉም የMCPS ሰራተኞች የምስክር
ወረቀት ያላቸውና የሌላቸው፣ ቋሚ እና ጊዚያዊ-ሰራተኛ፣
እንዲሁም በተተኪነት የሚሰሩ፣ እና ሌሎች በጊዚያዊነት ወይም
በወራት መጠን የተቀጠሩት ላይ ሁሉ ተግባራዊ ነው። የሰራተኛ
ስነምግባር ደንብ በርካታ መርኆች የተመሰረቱት ተግባራዊ
በሆኑ የቦርድ መመሪያዎች፣ የMCPS ደንቦች እና በሌሎች
መመሪያዎች (ከዚህ በኋላ የሞንጎሞሪ ካውንቲ የሕዝብ ት/
ቤቶች "MCPS" ህጎች ተብለው የሚጠሩ)፣ እንዲሁም የድርድር
ስምምነቶች እና በስቴትና በፌደራል ህጎች ላይ ነው። ይህ
የሰራተኛ ስነምግባር ደንብ አነዚህን ህጎች/መመሪያዎች እንዲተካ
ኣልታሰበም። ይልቁንም ለሁሉም ሰራተኞች ጠቃሚ የሚሆን
የኣንድ-ሰነድ ማጠቃለያ እና አግባብነት ያላቸው ነገሮች መጣቀሻ
ምእራፍ ለማቅረብ ነው። እባክዎ ይህ የሰራተኛ ስነምግባር ደንብ
ኮንትራት አለመሆኑን ይገንዘቡ። እናም የሚጠቅሳቸው መመሪያና
ህጋዊ ግዴታዎች ሊለወጡ የሚችሉ በመሆናቸው በዚህ ህትመት
በሚገኙት መግለጫዎችም ላይ የበላይነት አላቸው።1

በሚከተሉት ገፆች የሚገኙት ሰንጠረዦች የሞንጎሞሪ ካውንቲ
የሕዝብ ት/ቤቶች (MCPS) ከሰራተኞቹ በሞላ የሚጠብቀውን
የስነምግባር ደረጃ ናሙናዎች፣ እንዲሁም እርማት ወይም
የዲሲፕሊን እርምጃ የሚጠይቅ ስነስርአት የጎደለው ወይም
ረብሸኛ ስነምግባር ሁኔታዎች ተገልፀዋል። የአንድ/ዲት
ሰራተኛ የሚጠበቅበ(ባ)ትን ስነምግባር መፈፀም ኣለመቻል፣
እንዲሁም የሰራተኛው ስነስርዓት የጎደለው ስነምግባር መፈፀም
(በሚቀጥሉት ገፆች የተዘረዘሩትን "መደረግ የሌለባቸው"ን
ጨምሮ፣ ግን በነዚያ ብቻ ያልተወሰነ)፣ እስከ መታገድ
ወይም መሰናበት የሚያደርስ የዲሲፕሊን እርምጃ ሊወሰድበት/
ሊወሰድባት ይችላል።
ሁሉም ሰራተኞች መገንዘብ ያለባቸው፤ስነስርአት የጎደለው፣
ተገቢ ያልሆነ፣ ወይም ግብረገብነት የጎደለው ስነምግባር በሞላ
በዚህ ህትመት በግልፅ ሊጠቀስ እንደማይችል ነው። ይልቁንስ፡
በሚቀጥሉት ገፆች የሚገኙት ናሙናዎች ስእላዊ መግለጫና
ሁሉንም የማያካትቱ ናቸው። በግልፅ ያልተዘረዘረ የስነምግባር
ጉድለትም የዲሲፕሊን እርምጃ ሊያስከትል ይችላል። ለምሳሌ፣
ሰንጠረዦቹ በዘልማድ አስተሳሰብ ወይም በጋራ ግንዛቤ ቀና
ልምዶች የተመሰረቱ የሰራተኛ ስነ ምግባሮችን እያንዳንዳቸውን
ለመዘረዘር አይሞክሩም። በዚህ የሰራተኛ ስነምግባር ደንብ
ውስጥ የተቀመጡት የሰራተኛ ስነምግባር መመዝኛዎች
በኢ-ሜይል፣ በማህበራዊ ሚድያ የሚተላለፍ መጥፎ ስነምግባር፣
የቴክስት መልእክቶች፣ የኤሌክትሮኒክ መልእክት (apps)
መተግበሪያዎች፣ እና በሌሎች ኤሌክትሮኒክ መገናኛዎች ላይም
ተግባራዊ ይሆናሉ።
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1.በስራ አካባቢ የስነምግባር ጠባይ
ሰራተኞች ታማኝ እንዲሆኑ፣ የስራ ኃላፊነታቸውን በብቃት እንዲያሟሉ፤ሁሉንም ህጎች፣ የሞንጎሞሪ ካውንቲ
የሕዝብ ት/ቤቶችን (MCPS) ደንቦች፣ የስራ መመሪያዎችና ስነምግባራዊ መመዘኛዎችን እንዲያከብሩ፤ከስራ
ገበታቸውም ውጭ ህጎችንና የMCPS ደንቦችን ማክበር የሚጠበቅባቸው ሲሆን ይህን አለመፈፀም በሥራ
ብቃታቸውም ላይ ተጽእኖ ያደርጋል።
ስለሚጠበቅ መልካም ባህርይ/ስነምግባር ምርጥ ምሳሌዎች፡• የስራ ትእዛዞችን በተገቢ፣ አጥጋቢ፣ እና ወቅታዊ ሁኔታ ማሟላት፣ እና የሞንጎሞሪ ካውንቲ የሕዝብ ት/ቤቶችን (MCPS)፣ የመምርያ፣ እና የት/
ቤት ሂደቶችና መመሪያዎች፣ እንዲሁም የተቆጣጣሪዎችና የአስተዳዳሪዎችን የስራ-መምሪያ፣ የስራ አቅጣጫ፣ እና ትእዛዞችን መከታተል።
• ለስራ በፕሮግራም መሰረት በወቅቱ መድረስ፣ የተጠበቀውን ያህል መስራት፣ የስራ ፈቃድ ስነ ስርአቶችን ማክበር፣ እና የስራን ጊዜ ለሞንጎሞሪ
ካውንቲ የሕዝብ ት/ቤቶች (MCPS) የስራ ሃላፊነትን ለመተግበር ብቻ መጠቀም።
• ለስራ አግባብ ባለው ሙያዊ መልክ መልበስ።
• የህግ ግዴታዎችንና የሞንጎሞሪ ካውንቲ የሕዝብ ት/ቤቶች (MCPS) ደንቦችን መልካም ስነምግባር ማክበር እና የጥቅም ግጭቶችን ማስወገድ።2
• በስራ ምክንያት የሚገኙ መረጃዎችን፣ የሰራተኛና የተማሪ ዘገባዎችን ጨምሮ፣ ምስጢር መጠበቅ።3
• በሞንጎሞሪ ካውንቲ ያሕዝብ ት/ቤቶች (MCPS) ስራ ምክንያት ወጪዎችን ሲያደርጉ መጠንቀቅና ማስተዋል እናም ከMCPS ይፋ የሆነ ስራ ጋር
በቀጥታ የተያያዘ ጉዞ እና ከስራ ጋር የተገናኙ ወጭዎች መተኪያ ጥያቄዎች ሲያቀርቡ ማንኛቸውንም ተፈላጊ ግዴታዎችን ማክበር።4
• ሁሉንም ተፈላጊ የስራ ሪፖርቶች በወቅቱ ማከናወን እና ፕሮግራምንና የፋይናንስ ሪፖርት አቀራረብ መመርያዎችን መከተል።
• ሁሉንም ተፈላጊ የሞንጎሞሪ ካውንቲ የሕዝብ ት/ቤቶች (MCPS) ሙያዊ የትምህርት እድሎችን መከታተልና ሙሉ በሙሉ መሳተፍ፣ ዋጋ ያለው
የምስክር ወረቀት/የስራ ፈቃድ ለመያዝ እና የያዙትን የሞንጎሞሪ ካውንቲ የሕዝብ ት/ቤቶች (MCPS) የስራ መደብ ለመጠበቅ ኣስፈላጊ ስለሆነ
ሁሉንም የኮርስ ስራና ስልጠና መፈፀም።
• ተግባራዊውን የሙያ እድገት ስርዓት ደረጃ ለመጠበቅ "Professional Growth System" መስፈርቶችን ማንበብና መፈጸም።
• የታወቁ ወይም የሚያስጠረጥሩ የማጭበርበር፣ የውሸት ይገባኛሎች፣ የውሸት መግለጫዎች፣ ጉቦ፣ ሌብነት፣ ወይም የሞንጎሞሪ ካውንቲ የሕዝብ
ት/ቤቶች (MCPS) ገንዘቦች ወይም ንብረት ሙስና፣ አደራ መብላት ሁኔታዎችን ሪፖርት ማድረግ።
• ለሞንጎሞሪ ካውንቲ የሕዝብ ት/ቤቶች (MCPS) ገንዘብ፣ ፋይናንስ አጠቃቀም ሃላፊነት መተግበርና በሚገባ ሂሳብ መያዝ፣ የ(MCPS)ን ንብረት
መጠበቅ፣ እና የሌሎችንም ንብረት ማክበር።
• በሞንጎሞሪ ካውንቲ የሕዝብ ት/ቤቶች (MCPS) ንብረት አልኮል፣ ትምባሆ፣ እና ሌሎች እፆች
ካውንቲ የሕዝብ ት/ቤቶች (MCPS) ደንቦችን ማክበር።7
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መጠቀምን የሚከለክሉ ህጎችንና የሞንጎሞሪ

• የት/ቤትን ደህነትና ፀጥታ በሚመለከት ህጋዊ ግዴታዎችንና የሞንጎሞሪ ካውንቲ የሕዝብ ት/ቤቶች (MCPS) ህጎችን መከታተል/ማክበር።
• በስራ ቦታ ቅሬታዎችን ለማንሳት በተገቢ መንገዶች መጠቀም።8
• በሞንጎሞሪ ካውንቲ የሕዝብ ት/ቤቶች (MCPS) ድረ-ገጾች፣ ኢ-ሜይል፣ እና ሌሎች የመገናኛ ቴክኖሎጂ ኣጠቃቀምን በሚመለከት ህጋዊ
ግዴታዎችንና የMCPS ህጎችን መከታተል/ማክበር፣9 እንዲሁም የደህንነትንና የመረጃ ምዝገባ ግዴታዎችን መፈተሽ።10
• ኣስፈላጊ ሲሆን በወንጀል መታሰርን፣ ክሶችን፣ ወይም የጥፋተኝነት ፍርድ በግል ሪፖርት ማድረግ።11
• በፖለቲካ ውድድሮች፣ የፓርቲ ምርጫ አንቅስቃሴዎች፣ አና በፖለቲካ ወይም በፓርቲ ቁሳቁሶች ስርጭት ተሳትፎ ለማድረግ የሞንጎሞሪ ካውንቲ
የሕዝብ ት/ቤቶችን (MCPS) ደንቦችና የስቴት የምርጫ ህጎችን ማክበር።12
• ከስራ ጋር የተያያዘ ጥያቄ/ምርመራ በሞንጎሞሪ ካውንቲ የሕዝብ ት/ቤቶች (MCPS)፣ የህግ ኣስከባሪ፣ ወይም ሌሎች ምርምራ የማድረግ ሃላፊነት
ያላቸው መኮንኖች ሲቀርብ በሃቅ/በእውነተኛነት መመለስ።
• ተማሪዎችን በት/ቤት ስፖንሰር የሆኑ ጉዞዎችን ለማጓጓዝ በሞንጎሞሪ ካውንቲ የሕዝብ ት/ቤቶች (MCPS) ደንቦች መጠቀምና ኣግባብ ባለው ፈቃድ
ማካሄድ።13
• የግል ህይወት እንቅስቃሴዎችን (የማህበራዊ ሚድያ አጠቃቀምን ጨምሮ) የሞንጎሞሪ ካውንቲ የሕዝብ ት/ቤቶች (MCPS) ሰራተኛን ውጤታማነት
ጥያቄ ውስጥ በማያስገባ ሁኔታ መተግበር እና ወንጀለኛ፣ እምነተቢስ፣ እና ሌሎች ተገቢ ያልሆኑ ድርጊቶች ከሞንጎሞሪ ካውንቲ የሕዝብ ት/ቤቶች
(MCPS) የስራ ቅጥር ላይ አሉታዊ ተፅእኖ ሊያመጡ እንደሚችሉ መገንዘብ።14

ስርአት የጎደለው ስነምግባር ምርጥ ምሳሌዎች፡• የተማሪዎችን፣ ሰራተኞችን፣ ወላጆች/ኣሳዳጊዎች፣ ወይም የህዝብን ደህንነት አደጋ ላይ በሚጥል ስነምግባር አትሳተፍ/ፊ።
• ስራህ(ሽ)ን ጥለህ(ሽ) አትሂድ(ጂ)።
• "Resume" የስራ ማመልከቻ ላይ የውሸት መረጃ አትስጥ/ጪ ወይም ጉልህ/አስፈላጊ ነገር አታስቀር።
• ፈቃድን ያለአግባብ አትጠቀም/ሚ ወይም ለወጪ መተኪያ ክፍያ ሀሰተኛ ወይም የማጭበር ጥያቄ አታቅርብ/ቢ።
• ለሞንጎሞሪ ካውንቲ የሕዝብ ት/ቤቶች (MCPS) ወይም ስለ ለሞንጎሞሪ ካውንቲ የሕዝብ ት/ቤቶች (MCPS) የተሳሳተ ወይም የተጭበረበረ
ጥያቄ አታቅርብ/ቢ።
• አትስረቅ/ቂ።
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• የግል ጥቅም ባለበት ጉዳይ ላይ ለሞንጎሞሪ ካውንቲ የሕዝብ ት/ቤቶች (MCPS) እየሰራህ/ሽ ባለህ(ሽ)በት ወቅት በውሳኔ አሰጣጥ ላይ
አትሳተፍ/ፊ፣ 15 ወይም እንደ የMCPS ሰራተኛ በያዝከ(ሽ)ው የስራ ቦታ ሃላፊነት ምክንያት፣ ወይም በስራ ምክንያት የሚገኙትን
መረጃዎች፣ለግል ጥቅም አታውል/ይ።
• ባለቤት፣ ዘመድ፣ አማች፣ ወይም የቅርብ ዝምድና/ግንኙነት ያለውን/ያላትን ሰራተኛ በስራ ገበታ ተቆጣጣሪ አትሁን/ኚ።
• በሞንጎሞሪ ካውንቲ የሕዝብ ት/ቤቶች (MCPS) ደንቦች ካልተፈቀደ በስተቀር ስጦታዎችን አትቀበል/ይ።16
• በሞንጎሞሪ ካውንቲ የሕዝብ ት/ቤቶች (MCPS) መመርያ ወይም ደንብ ካልተፈቀደ በስተቀር ከትምህርት ሰዓት-በፊት፣ ከትምህርት ሰዓትበኋላ፣ ወይም በበጋው እንቅስቃሴ ወቅት ለክፍያ ማካካሻ በግል የማስተማር ስራ አታከናውን/ኚ።17
• በሞንጎሞሪ ካውንቲ የሕዝብ ት/ቤቶች (MCPS) ንብረት ውስጥ ወይም ሞንጎሞሪ ካውንቲ የሕዝብ ት/ቤቶች (MCPS) ስፖንሰር በሚያደርገው
እንቅስቃሴ ጠመንጃዎች ወይም ሌሎች የጦር መሳርያዎችን ኣትያዝ/አትያዢ።18

2. ከተማሪዎች ጋር መልካም ስነምግባር
የሙያ ትግበራ መስፈርቶችን እየጠበቁ፣ ሁሉም ሰራተኞች ትምህርትን ለመደገፍ ከተማሪዎች ጋር አዎንታዊ
ግንኙነቶችን እንዲገነቡ ይጠበቃል።
የሚጠበቅ ስነምግባር ምርጥ ምሳሌዎች፡• ሁሉንም ተማሪዎች ዘር፣ ጎሳ፣ ቀለም፣ ቀደምት-ዝርያ፣ የብሄር ምንጭ፣ ሃይማኖት፣ የስደተኝነት ሁኔታ/አቋም፣ ፆታ፣ የፆታ ምንነት፣
የፆታ መለያ፣ የጾታ አገላለፅ፣ የፆታ ዝንባሌ፣ የቤተሰብ/ወላጅ አቋም፣ የጋብቻ ሁኔታ፣ እድሜ፣ አካላዊ ወይም አእምሮኣዊ ጉዳተኝነት፣
የድህነትና የማህበራዊ-ኤኮኖሚያዊ ይዞታ፣ ቋንቋ፣ ወይም ሌላ ህጋዊ ወይም በህገመንግስት የተጠበቁ ባህርዮች ወይም የሚገናኝ ሁኔታም አድሎ
ሳይደረግባቸው በትክክል፣ በፍትህ፣ እና በአክብሮት፣ መያዝ።19
• ለሁሉም ተማሪዎች ተቀባይነት ያለው፣ ምክንያታዊ፣ተገቢ/ፍትሀዊ፣ ግልጽ፣ እና እድሜን ያገናዘበ ከፍተኛ ሁኔታን መጠበቅ።
• አዎንታዊ የጣልቃገብነት ስልቶችን በመጠቀም የተማሪን ስነምግባር መምራት እና ሰላማዊና ኣስተማማኝ የመማር ኣካባቢ ለመንከባከብ በተገቢ
ግብረምላሽ ስልቶች መጠቀም።
• የተማሪን ግላዊ ኣካባቢ/space ማክበር።
• የልጆች ወይም የደካማ ኣዋቂዎችን ማጎሳቆልና ቸልተኝነት ወይም ጥርጣሬ ሲኖር ወድያውኑ በሪፖርት ማሳወቅና እና በማጎሳቆልና ቸልተኝነት
ሪፖርት የማጣራት ስራ ጣልቃ አለመግባት።20
• ከተማሪዎች ጋር በኢ-ሜይል፣ ማህበራዊ ሚድያ፣ የቴክስት መልእክቶች፣ የመልክት መተግበርያዎች (apps)፣ እና በሌሎች ኤሌክትሮኒክ የመገናኛ
መሳርያዎች ከማስተማር ወይም ከሞንጎሞሪ ካውንቲ የሕዝብ ት/ቤቶች (MCPS) የስራ ድርሻ ጋር በቀጥታ የተዛመዱ ተገቢ ዓላማዎች ብቻ መወሰን።

ስረአት የጎደለው ስነምግባር ምርጥ ምሳሌዎች፡• በተማሪዎች ላይ ዘር፣ ጎሳ፣ ቀለም፣ ቀደምት-ዝርያ፣ የብሄር ምንጭ፣ ሃይማኖት፣ የስደተኝነት ሁኔታ/አቋም፣ ፆታ፣ የፆታ ምንነት፣ የፆታ መለያ፣
የጾታ አገላለፅ፣ የፆታ ዝንባሌ፣ የቤተሰብ/ወላጅ አቋም፣ የጋብቻ ሁኔታ፣ እድሜ፣ አካላዊ ወይም አእምሮኣዊ ጉዳተኝነት፣ የድህነትና የማህበራዊኤኮኖሚያዊ ይዞታ፣ ቋንቋ፣ ወይም ሌላ ህጋዊ ወይም በህገመንግስት የተጠበቁ ባህርዮች ወይም የሚገናኝ ሁኔታ ምክንያት ኣድልዎ ኣታድርግ/ጊ።
• ተማሪዎችን ኣታሸማቅቅ/ቂ፣ ኣታዋክብ/ቢ ወይም ኣታስፈራራ/ሪ።22
• ማንኛውንም ልጅ ሆነ ጎልማሳ/አዛውንት፣ ደካማ አዋቂ በማጎሳቆል ወይም በቸልተኝነት አትበድል። አንድ/ዲት አዋቂ ወይም በሥራ ኃላፊነት
ስልጣን ላይ የሚገኝ/የምትገኝ ሰው ለብዝበዛ ወይም ለማጎሳቆል ዓላማ ከኣንድ/ዲት ልጅ ጋር ለስሜታዊ ግንኙነት እምነት/ዝንባሌ ለመገንባት
የመግራት ስነምግባርን ጨምሮ።23
• የተማሪው/ዋ እድሜ በማንኛውም ደረጃ ቢሆን፣ ከአንድ የሞንጎሞሪ ካውንቲ የሕዝብ ት/ቤቶች (MCPS) ተማሪ ጋር ፆታዊ ግንኙነት ለመፈፀም/
ለማድረግ አትሳተፍ/ፊ፣ አትሞክር/ሪ።
• ከአንድ ተማሪ ጋር አንድ-ለአንድ በተዘጋ ወይም መብራቶቹ በጠፉ አንድ ክፍል ውስጥ አትገናኙ።
• ወሲብ-ነክ ፅሁፍ/ቪድዮ ለሞንጎሞሪ ካውንቲ የሕዝብ ት/ቤቶች (MCPS) ተማሪዎች አታሳይ፣ ወይም ልጆችን ከወሲብ-ነክ ሁኔታ ጋር አታገናኙ/
አታሳትፉ።
• በሞንጎሞሪ ካውንቲ የሕዝብ ት/ቤቶች (MCPS) ንብረት ወይም በማንኛውም የMCPS እንቅስቃሴ ወሲብን ለማነሳሳት የታለመ ብልሹ ድርጊት
አታስተዋውቅ/ቂ፣ አታሳይ፣ ወይም አታሰራጭ/ጪ።
• ተገቢ ባልሆኑ ኣካላዊ ግንኑነቶች ከተማሪዎች ጋር አትሳተፉ፣ ለምሳሌ—
• መጎሻሸም፣ ማሳሳቅ፣ ወይም መሳም፤
• የተማሪን ማንኛውንም አካል ማሻሸት/መደባበስ፤
• ለልጅ ወይም በልጅ የሚደረግ የአካል መታሸት፤ እና
• የፆታዊ ትርጉም ያላቸው የሚያናድዱ ስእሎች፣ ማስታወሻዎች፣ ካርቱኖች፣ ወይም ቀልዶች መላክ።

ማሳሰቢያ፡- አንዳንድ መነካካቶች በተወሰኑ ሁኔታዎች አግባብነት ሊኖራቸው ይችላል። ለምሳሌ ጀርባ ወይም ትከሻ ላይ፣
በቀላል ማሻሸት/መደባበስ፣ በእጅ መጨባበጥ፣ ሁለት እጅ ማጋጨት/high fives/፣ ወይም አነስተኛ ልጆችን በእጅ ይዞ
ማሻገር/መምራት።
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• ከተማሪዎች ጋር ተገቢ ያልሆነ የቃል ልውውጥ አታድርግ/ጊ። ለምሳሌ፦
• በንቀት በማንቋሸሽ ስም መጥራት፤
• ያንድን ሰው የግል ህይወት ምስጢራዊ ዝርዝሮች መዘክዘክ/መወያየት፤
• ተማሪዎችን ምስጢሮችን ለአዋቂዎች እንዳይገልፁ ማደፋፈር፤
• ፆታዊ ወይም የሚያናድድ ቀልድ፤
• ማሳፈር፣ ማንቋሸሽ፣ ወይም ማዋረድ፣ ስለ ኣንድ ተማሪ አካል፣ የአካል እድገት፣ አለባበስ፣ ወይም ስለ ቤተሰብ፣ አሉታዊ አስተያየቶችን
መሰንዘር፣ እና
• ልጆችን ሊያስፈራ፣ ሊያንቋሽሽ፣ ወይም ሊያሳፍር የሚችል መጥፎ/ኣስከፊ ቋንቋ።
• ከሞንጎሞሪ ካውንቲ የሕዝብ ት/ቤቶች (MCPS) ከተማሪዎች ጋር በማህበራዊ ሚድያ፣ ኢ-ሜይል፣ የቴክስት መልእክቶች፣ የመልእክት
መተግበርያዎች (apps)፣ እና በሌሎች ኤሌክትሮኒክ የመገናኛ መሳርያዎች ከማስተማር ወይም ከMCPS የስራ ድርሻ ሃላፊነት ጋር ቀጥታ ግንኙነት
በሌላቸው ጉዳዮች አንድ-ለ-አንድ ግንኙነት አታድርግ/ጊ። ከተማሪዎች ጋር በጊዜያዊ ወይም ስም ሳያስታውቁ የመልእክት መተግበርያዎች (apps)
አማካይነት መገናኘት ክልክል ነው።
• ከተማሪዎች ጋር የግል ኢ-ሜይል አካውንት፣ የማህበረሰባዊ ሚድያ ኣውታረ-መረብ፣ የፅሁፍ መልእክቶች፣ የመልክት መተግበርያዎች (apps)፣
ወይም በሌሎች መገናኛዎች ኣትገናኙ ወይም "ጓደኞች" ኣትሁኑ።
• ከወላጅ/አሳዳጊ እና ከት/ቤት አስተዳዳሪ የፅሁፍ ፈቃድ ካልተሰጠ በስተቀር አንድን ተማሪ በግል መኪና አታጓጉዝ/ዢ፣ ከተቻለ፣ መኪና ነጂውንና
ተማሪው(ዋ)ን የሚያጅብ ሁለተኛ ኣዋቂ እንዲኖር ኣመቻች/ቺ።
• አስተዳዳሪ ኣስቀድሞ ካልፈቀደ በስተቀር ለግለሰብ ተማሪ ስጦታዎች አትስጥ/ጪ።
• የአካል ቅጣት/ግርፍያ ወይም ሌላ ተገቢ ያልሆኑ መወዝወዝ፣ በጥፊ ማጮል፣ መግፋት፣ መቆንጠጥ፣ ማባረር፣ ወይም የሚበላ፣ የሚጠጣ፣ ወይም
ህክምና መከልከልን በመሳሰሉ የዲሲፕሊን ልምዶች አትጠቀም/ሚ።24
• በሞንጎሞሪ ካውንቲ የሕዝብ ት/ቤቶች (MCPS) ህጎችና ዲስትሪክት ስፖንሰር በሚያደርገው ስልጠናና መመርያ እጅግ በተወሰኑ ሁኔታዎች
በስተቀር፣ተማሪዎች ላይ ኣካላዊ ማገጃዎች ወይም ማግለያዎችን አትጠቀም/ሚ።

3. መ
 ልካም ስነምግባር ከስራ ጓዶች፣ ወላጆች/ኣሳዳጊዎች፣ እና ማህበረሰብ ጋር
ሰራተኞች ወላጆችን/ኣሳዳጊዎችን፣ ሌሎች ሰራተኞችን፣ እና የማህበረሰብ ኣባላትን በባለሙያዊነት/
professionally እና በአክብሮት እንዲይዙ እና ከሌሎች አዋቂዎች ጋር ባላቸው ግንኙነቶች ሁሉንም ፀረመድልዎ ህጎችንና መመርያዎችን እንዲያከብሩ ይጠበቅባቸዋል። ሁሉም ሰራተኞች ስለሌሎች ግለሰቦች
ፍላጎቶች/ጥቅሞች፣ አመለካከቶች/አስተያየቶች፣ ባህሎች፣ እና ያለፈ ታሪክ ንቃት፣ ግንዛቤ እና ቻይነት
እንዲኖራቸው ያንኑ ያህል ወሳኝ ነው።
የሚጠበቅ ስነምግባር ምርጥ ምሳሌዎች፡• በሁሉም ግንኙነቶች ትሁት መሆን እና የሌሎችን አስተያየቶች መፈለግና ማክበር።
• ለወላጆች/አሳዳጊዎችና ለት/ቤት ማህበረሰብ የሚጋብዝ/የሚስብ ኣካባቢ መፍጠር።26
• ወላጆች/አሳዳጊዎችን በልጆቻቸው ትምህርት ላይ እንዲሳተፉ ማድረግ።
• በግልፅነትና በመከባበር መገናኘት።
• ከስልጣን ቦታና ከአንፃራዊ አቀራራብ ይልቅ በትብብሮሽና በፍላጎት ላይ የተመሰረቱ ስልቶችን መጠቀም።
• የምላሽ አስተያየቶችን በገንቢ አቋምና በመከባበር ማቅረብና መቀበል።
• ወደ MCPS የሚመጡ ጎብኝዎች፣ በጎ-ፈቃደኞች፣ እና ስራ ተቋራጮች ተገቢ ቁጥጥር ማድረግ።27
• በት/ቤት ማህበረሰብ የሌሎች ሰራተኞች፣ ወላጆች/አሳዳጊዎች፣ እና ሌሎች የተለያዩ አስተያየቶችና እምነቶችን ማክበር

ስርአት የጎደለው ስነምግባር ምርጥ ምሳሌዎች፡• በሌሎች ላይ ብልግናና ወራዳ ስነምግባር አታሳይ።
• በዘር፣ ጎሳ፣ ቀለም፣ የትውልድ ሃረግ፣ የብሄር ምንጭ፣ ሃይማኖት፣ የስደት ሁኔታ፣ ፆታ፣ የፆታ ምንነታቸው፣ የፆታ አገላለፃቸው፣ የፆታ
ዝንባሌአቸው፣ የቤተሰብ/ወላጅ ይዞታ፣ የጋብቻ ይዞታ፣ እድሜ፣ ኣካላዊ ወይም ኣእምሮኣዊ ጉዳተኝነት፣ ድህነትና የማህበራዊ-ኤኮኖሚያዊ
ይዞታ፣ ቋንቋ፣ ወይም ሌላ ህጋዊ ወይም በህገመንግስት በተጠበቁ ጠባዮች ወይም ግንኙነት ባላቸው ምክንያቶች በወላጆች/ኣሳዳጊዎች፣ የስራጓዶች፣ ሃለፊዎች/ተቆጣጣሪዎች፣ ወይም በሌሎች ዜጎች ላይ እድልዎ ኣትፈጽም/አትፈጽሚ።
• የሞንጎሞሪ ካውንቲ የሕዝብ ት/ቤቶችን (MCPS) ሰራተኞች ወይም ሌሎች ጎልማሶች/አዋቂዎችን አትበድል/ይ፣ አታዋክብ/ቢ፣ ወይም
አታስፈራር/ሪ።29
• ስለ ማናቸውም እርግጠኛ ሁኔታዎች ወይም የታለሙ መጥፎ ተግባሮችን የሚመለከት መረጃ ዘገባ በማቅረቡ/ቧ በሰራተኛ ወይም ሌላ ግለሰብ
ላይ አፀፋ/በቀል እርምጃ አትውሰድ/ጂ።
6

የሰራተኛ ስነምግባር ደንብ አፈጻጸም

4. በMCPS፣ MCEA፣ MCAAP፣ እና በSEIU መካከል
የተገባው "The Culture of Respect Compact"
የመከባበር ባህል፣ የእያንዳንዱን ሰራተኛ ስኬት፣ ከፍተኛ
የተማሪ ግኝት፣ እና ራሱን የሚያድስ ድርጅት፣ ዘላቂ
መሻሻል ለማረጋገጥ አዎንታዊ የስራ አካባቢ ለማራመድ
ለMCPS ሰራተኞች የሚጠበቅባቸውን ግዴታዎች
ያስቀምጣል።33

ይህ የሰራተኛ ስነምግባር ደንብ የታሰበው የሞንጎሞሪ ካውንቲ
የሕዝብ ት/ቤቶች (MCPS) ሰራተኞች ስነምግባርን በሚመለከት
የሚጠበቅባቸውን ግዴታዎች የሚገልጹ የተለያዩ ህጋዊና ሌሎች
ግዴታዎችን ለማዋሃድና በአገባቡ መሰረት ተጨማሪ የሚገናኙ/
የሚዛመዱ አጠቃላይ ሁኔታዎችን ለማቅረብ ነው። እነዚህ በዚህ
ብቻ ባይወሰንም የሚከተሉትን ያካትታል፡1. የሜሪላንድ የትምህርት ኮድ ማብራሪያ እና የሜሪላንድ ህጎች
ኮድ "The Education Article Of The Annotated
Code Of Maryland" and "The Code Of
Maryland Regulations" (Comar) ላይ እንደተገለጸው
የመምህራንን፣ ርእሰመምህራንን፣ ረዳት ርእሰ መምህራንን፣
እና ሌሎች የሕዝብ ት/ቤት ሰራተኞች በሜሪላንድ ስቴት
የትምህርት መምሪያ "Maryland State Department of
Education" (MSDE) የተሰጠ የባለሙያ የምስክር ወረቀት
የሚጠይቀውን የህዝባዊ ት/ቤት ሰራተኞችን በሚመለከት
ያስቀመጧቸው ግዴታዎች30 እናም እነዚያ የምስክር ወረቀት
ያላቸው ሰራተኞች እነዚህን መስፈርቶች ማሟላት ሲሳናቸው
የእገዳና የስንብት አርምጃዎች ስለመውሰድ። በተጨማሪ፣
የት/ቤት ተሽከርካሪ አንቀሳቃሾችና ረዳቶች አንዳንድ
ግዴታዎችን ማሟላት ሲሳናቸው፣ የስቴት ህግ ከማሽከርከር
እና/ወይም ከቅጥር ሊከለክላቸው ይችላል።31

5. የሞያዊ እድገት ስርአቶች "Professional Growth
Systems" ለሁሉም የMCPS ሰራተኞች፣ በያንዳንዱ
የህብረት ስምምነት እንደተሰጡት፣ የሚጠበቁትን የስራ
አፈፃፀም መስፈርቶች በከፍተኛ ዝርዝር ይለያሉ፣ እነዚያን
ግዴታዎች የሚያሟላና የማያሟላ የስነምግባር በርካታ
ምሳሌዎች እየሰጡ የሞያዊ እድገት ስርአቶች እነዚያ
ግዴታዎች መከበራቸውን ለማረጋገጥ የታሰቡ የግምገማ
መሳርያዎችም በተጨማሪ ይገልፃሉ።34
6. የቦርድ መመርያዎችና የሞንጎሞሪ ካውንቲ ደንቦች "Board
Policies and MCPS regulations" መልካም ስነምግባር፣
የፋይናንስ አያያዝ፣ የልጅ ማጎሳቆልና ቸልተኝነት ሪፖርት
ማድረግ፣ እና ፀረ-መድልዎን የመሳሰሉ ርእሶችን ይወስናሉ
እናም የሰራተኛን ስነምግባር በሚመለከት የሚጠበቅባቸውን
ያስቀምጣሉ።35 በተጨማሪ፣ የትራንስፖርት መምርያ
ለኣውቶቡስ ኣሽከርካሪዎችና ረዳቶች "Just Cause
Standards for Bus Attendants and Bus Operators"
ርትኣዊ መመዘኛዎች የሰራተኛ መመሪያ የእጅ መፅሔት
ኣለው።36

2. ሌሎች ፌደራላዊና የስቴት ህጎች ለሞንጎሞሪ ካውንቲ የሕዝብ
ት/ቤቶች (MCPS) ሰራተኞች የሌላ ግለሰብን ሰውነት፣
ንብረት ወይም ዝና ደህንነት፤ የፋይናንስና ፕሮግራም
ተጠያቂነት፤ የልጅ ማጎሳቆልና ችልተኝነት፤ የተማሪና
የፔርሶኔል ዘገባዎች፤ እና ሰብአዊ መብቶችና ፀረ-መድልዎ
ሁኔታዎችን በሚመለከት ግዴታዎችን መስርቷል።

ስነምግባራቸው እነዚህን የተለያዩ ደንቦች/ደረጃዎች ማክበር
የሁሉም የMCPS ሰራተኞች ሀላፊነት ነው። ይህን አለማድረግ፣
በህብረት ስምምነቶች በታቀፉት የሰራተኛ ዲሲፕሊን ደንቦች፣
በሞያዊ እድገት ስርአት "Professional Growth System"
በሚገኙት የመሻሻል ሂደት፣ ወይም የምስክር ወረቀት ላላቸው
ሰራተኞች በሜሪላንድ የትምህርት ኮድ "Education Article
of the Annotated Code of Maryland" በአንቀጽ 6-202
መሰረት በእገዳና በስንብት ሂደቶች፣ እንደየሁኔታው እንደአግባቡ
የመጠቀም ውጤት ሊያደርስ ይችላል። በተወሰኑ ሁኔታዎች፣
ከአንድ በላይ አቀራረብ ሊያስፈልግ ይችላል። በህግ፣ በቦርድ
መመርያዎችና በMCPS ደንቦች፣ እና በህብረት ስምምነቶች
መሰረት በተያዙት የቅሬታና የይግባኝ ቅደም ተከተሎች
ድህረእይታና ይግባኝ የተጠበቁ ሆነው፣ እንደነዚህ አይነት
እርምጃዎች እንደ እያንዳንዱ ጉዳይ ባህርይ መሰረት በMCPS
ሊጠነሰሱና ሊወሰኑ ይችላሉ። ይህ የስነምግባር ኮድ አንድን
ሰራተኛ የዲሲፕሊን ተገዥ ሲያደርጉት፣ አንዳንድ ሁኔታዎች
በሞያዊ እድገት ስርአት "Professional Growth System"
አማካይነት ሊያዙ ይቻላል ወይም ይገባል።

3. ከሞንጎሞሪ ካውንቲ የትምህርት ማህበር ጋራ የተደረገው
በጋራ የመደራደር ስምምነት "Montgomery County
Education Association (MCEA)"፣ የአገልግሎት
ሰራተኞች ዓለም አቀፍ አንድነት ማህበር Service
Employees International Union Local 500 (SEIU)
እና የሞንጎሞሪ ካውንቲ የአስተዳዳሪዎችና ርእሰ መምህራን፣
ቢዝነስና የስራ ሂደት አስተዳዳሪዎች "Montgomery
County Association of Administrators
and Principals/Business and Operations
Administrators" (MCAAP/MCBOA) ጋር በድርድር
የተፈጠሩ የህብረት ስምምነቶች የሰራተኛን ስነምግባር
የሚመለከቱ ግዴታዎች፣ የሰራተኛ የህጋዊ ሂደት መብቶች፣
እና MCPS በ"በቂ መነሾ" በሰራተኞች የዲሲፕሊን እርምጃ
መውሰድ እንደሚችል እውቅና የሚሰጡትን አስቀምጠዋል።32
ይህ ስነ ስርአት ሰራተኞች የስነምግባር ደረጃዎችን ማክበር
እንዳለባቸው እና ይህን አለማሟላት ለዲሲፕሊን እርምጃ
ወይም ከስራ ስንብት "በቂ መነሾ" ሊሆን እንደሚችል
እውቅና ይሰጣል።
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ማስተካከያ እና ተራማጅ ዲሲፕሊን

ለከፍተኛ ጥሰቶች ካልሆነ በስተቀር፣ በሚቀጥሉት ገፆች
የሰፈሩትን የተከለከሉ የወንጀለኛ ስነምግባሮች ነገር ግን
በነዚህ ያልተወሰነን ጭምሮ፣ የሆነ የዲሲፕሊን እርምጃ
ደረጃ መተግበር ያለበት በቅድሚያ ሰራተኛው ግዴታዎችን
እንዲገነዘብና ተገቢ ያልሆነውን ስነምግባር እንዳይደግም
በማረጋገጥ ላይ ማተኮር አለበት። ባጠቃላይ፣ ዲሲፕሊን
ወደ ከባድ ደረጃ ማደግ ያለበት ዝቅተኛ የዲሲፕሊን እርምጃ
ተወስዶ ውጤት-የለሽ መሆኑ ከተረጋገጠ በኋላ ነው።
ቢሆንም፣ እንደየሁኔታው፣ ለመጀመርያ ጥፋትም ይሁን፣
ወይም ለተደጋጋሚ ጥፋቶች፣ የበለጠ ከባድ ጥሰት መታገድ
ወይም ስንብት ሊያስከትል ይችላል። ይህም ጥሰቱ ተለይቶ
በፅሁፍ የተቆጠረ ባይሆንም ነገር ግን ዋነኛ መርኆዎች ወይም
የወንጀለኛ መቅጫ ህግ የተፈጥሮ ህሊና አስተሳሰብ ትግባሬ
ተገናዝቦ ሊሆን የሚችል ጉዳይ ነው።

ሞንጎሞሪ ካውንቲ የሕዝብ ት/ቤቶች (MCPS) ሰራተኞቹን
ማረሚያ እና ተራማጅ - ሁለቱንም - በያዘ የዲሲፕሊን ሂደት
በርትአዊነትና በፅኑ መንገድ ለመያዝ ግዴታ ገብቷል።
1. ዲሲፕሊን ያልሆኑ የእርምት እርምጃዎች። በተወሰኑ
ሁኔታዎች፣ አንድ ተቆጣጣሪ ወይም ስራ አስኪያጅ
የአንድ ሰራተኛ ስነምግባር ኦፊሴላዊ የዲሲፕሊን እርምጃ
አያስፈልገው(ጋት)ም ነገር ግን የወደፊቱ(ቷ)ን ስነምግባር
በሚመለከት ስለ ግዴታዎች ማብራርያ ያስፈልገዋል/
ያስፈልጋታል ብሎ መወሰን ይችላል። በእንደዚህ አይነቱ
ሁኔታ፣ ተቆጣጣሪው ወይም ስራ አስኪያጁ የሚጠበቀውን
የወደፊቱን ስነምግባር በሚመለከት የጽሁፍ መመሪያ
ሊሰጥ ይችላል። የዚህ አይነቱ ሰነድ የዲሲፕሊንነት ጠባይ
አለው አይባልም፣ ነገር ግን በምስጢራዊነት ዘገባ ይያዛል
ምክንያቱም የሰራተኛው ስነምግባር የታለፈለትን ግዴታዎች
የማያከብር ከሆነ ለወደፊት የዲሲፕሊን እርምጃ ድህረእይታ
ያቀርባል።

3. የልጅ ማጎሳቆል ተጠርጣሪነትና ሌላ የወንጀል ተግባር
የሚያካትቱ ጉዳዮች ሂደት። በሞንጎሞሪ ካውንቲ የሕዝብ ት/
ቤቶች (MCPS) ሰራተኛ የልጅ ማጎሳቆል ወይም ቸልተኝነት
ጥርጣሬ የሚመለከቱ ጉዳዮችን በሞንጎሞሪ ካውንቲ የጤናና
ሰበአዊ አገልግሎቶች መምሪያ "Montgomery County
Department of Health and Human Services Child Welfare Services፣ በይፋ የልጅ ጥበቃ አገልግሎቶች
(CPS) ተብሎ ለሚታወቀው፣ commonly known as
"Child Protective Services"፣ የፆታ ማጎሳቆል ጉዳይ
ከሆነ፣ ለሞንጎሞሪ ካውንቲ የፖሊስ መምርያ የልዩ ምርመራ
ክፍል "Montgomery County Police Department
(MCPD) Special Victims Investigations Division"
ወድያውኑ የቃል ሪፖርት ማቅረብ ያስፈልጋል። በስቴት
ህግ፣ በቦርድ መመርያ JHC፣ እና በMCPS ደንብ JHC-RA
በተደነገገው መሰረት በእያንዳንዱ በMCPS ሰራተኛ ተፈፀመ
የሚባል ልጅን የማጎሳቆል ወይም የቸልታ ጉዳይ የሰራተኛ
ተሳትፎና የሰራተኛ ግንኙነቶች ጽ/ቤት የትግበራና የምርመራ
ክፍል "Office of Employee Engagement and Labor
Relations (OEELR) Department of Compliance
and Investigations (DCI)" ከሁሉም የሚመለከታቸው
የቦርድ መመሪያዎችና የMCPS ደንቦች ጋር በማገናዘብ የውስጥ
ምርመራ ተካሂዶ ተገቢ የዲሲፕሊን ሃሳብ ያቀርባል። የCPS፣
ወይም MCPD አማካይነት የሚካሄዱ ምርመራዎች እንዳሉ
ሆነው ወይም ምንም ውሳኔ ሳይሰጥበት የተዘጋም ቢሆን ወይም
የሞንጎሞሪ ካውንቲ ዓቃቤ ሕግ የወንጀል ክስ ለመመስረት
ባይፈልግ እንኳ እንዲህ ዓይነት ተግባሮች የቦርድን መርኆዎች፣
የሞንጎሞሪ ካውንቲ የሕዝብ ት/ቤቶች መመሪያዎችን፣
ኮንትራቶችን፣ እና/ወይም ሌሎች መመሪያዎች የተጣሰ ሊሆን
ስለሚችል በ(DCI) ምርመራ መካሄዱ አይቀርም። በCPS፣
ወይም በMCPD አማካይነት ወይም በሌላ የውጭ ወኪል
ድርጅት የሚያካሂደው ማንኛውም ምርመራ በእንጥልጥል ላይ
እያለ፣ የMCPS ምስክሮችን፣ ተጠቂ የሚባሉትን፣ ወይም
የተጠረጠሩ አጥቂዎችን ያለ መርማሪ ወኪል ድርጅቶች ፈቃድ
ወይም እነሱ ካስቀመጡት ገደብ ውጭ ቃለመጠይቅ/ምርመራ
አያካሄድም። በተጨማሪ፣ የሞንጎሞሪ ካውንቲ የሕዝብ ት/
ቤቶች (MCPS) የውስጥ ምርመራዎችን ማካሄድ ያለበት
ምርመራ በማካሄድ ላይ ከሚገኙት የውጭ ወኪል ድርጅቶች

2. የዲሲፕሊን እርምጃዎች። ዓይነተኛ የዲሲፕሊን እርምጃዎች
የሚከተሉትን ያካትታሉ፡-

• የቃል ወይም የፅሁፍ ማስጠንቀቂያ
• የፅሑፍ ግሣፄ
• እገዳ ያለደሞዝ
• ከስራ ደረጃ መውረድ
• ከስራ ቦታ መወገድ/መነሳት
• ስንብት
የሞንጎሞሪ ካውንቲ የሕዝብ ት/ቤቶች (MCPS) እላይ
በተዘረዘረው ደረጃ መሰረት እርምጃዎችን የመጠቀም ግዴታ
የለበትም። ይልቁንስ የእያንዳንዱ ሁኔታ/ልዩ ክስተቶች
ከተዘሩት የዲሲፕሊን እርምጃዎች የትኛው ተገቢ እንደሚሆን
ይወስናሉ። በእያንዳንዱ ጉዳይ ተገቢ የዲሲፕሊን እርምጃ
ደረጃ ውሳኔ ሲደረግ፣ ማሻሻያ ታሳቢዎች (ለምሳሌ
ሰራተኛው/ዋ ረዥም የጥሩ አገልግሎት ታሪክ ከንፁህ ሪኮርድ
ጋር ወይም በሰራተኛው በኩል ተወቃሽነት/ተጠያቂነት
እንዳልነበረ) ወይም ማባባሻ ሁኔታዎች ታሳቢዎች (ለምሳሌ
ሌሎችን ለፅኑ ጉዳት አደጋ መዳረግ፣ ሆነ ብሎ መጥፎ
ድርጊት ማሳየት፣ ወይም አንድ ድርጊት በሌሎች ላይ
ሊያደርስ ስለሚችለው ውጤት ግድየለሽነት) የመሳሰሉት
ሊገናዘቡ ይችላሉ። ይህን የስነምግባር ደንብ፣ ወይም ተገቢ
መመርያዎችና ደንቦች፣ ግንዛቤ አለመኖር ወይም አለማወቅ
ለጥፋት ክስ መከላከያ አይሆንም።
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ሙሉ በሙሉ በመተባበር መንፈስ እና የውጩ ምርመራ ላይ
ጣልቃ የማይገባ ወይም የማያደናቅፍ መሆን አለበት።

ወይም የOEELRን ተባባሪ የበላይ ተቆጣጣሪን ከሁለቱ
አንዱ(ዷ)ን ማግኘት አለባቸው።

ሌሎች ተጠርጣሪ የወንጀል እንቅስቃሴዎችን የሚያካትቱ
ወሳኝ ክውነቶች፦ በሞንጎሞሪ ካውንቲ የሕዝብ ት/ቤቶች
(MCPS) ንብረት ውስጥ እፅ ማሰራጨት ወይም የጦር
መሳርያዎችን መጠቀምን የመሳሰሉ እንቅስቃሴዎች፤ በቦርድ
መመርያ እና በMCPS፣እና በMCPD፣"School Resource
Officer Program Other Law Enforcement
Responses to School-Based Incidents" ስለ ህግ
ኣፈፃፀም ምላሽ በት/ቤት-የተመሰረቱ ክውነቶችን የሚያካትቱ
ሌሎች የካውንቲ ወኪል ድርጅቶች መካከል በተገባ የጋራ
ስምምነት/Memorandum of Understanding መሰረት፣
ለMCPS ዘገባ ማቅረብ ይጠይቃሉ።37 የተጠረጠረ የወንጀል
እንቅስቃሴን በሚመለከቱ ጉዳዮች፣ DCI ከሌሎች ምርመራ
ከሚያካሂዱ የውጭ ወኪል ድርጅቶች ጋር ሙሉ በሙሉ
ተባባሪ እና የውጭ ምርመራ ጋር ጣልቃ በማይገባ ወይም
በማያደናቅፍ ዘዴ የውስጥ ምርመራ ማካሄድ ይችላል።

5. አስተዳደራዊ ፈቃድ። በአንድ ሰራተኛ ላይ ማንኛውም
የስነምግባር ጉድለት ጥርጣሬ፣ ጥርጣሬዎች እስኪመረመሩ
ድረስ፣ ሰራተኛው(ዋ)ን በአስተዳደራዊ ፈቃድ ለማቆየት
በቂ ምክንያት ሊሆን ይችላል። ጉዳዮች በግለሰብ ደረጃ
ይገመገማሉ፣ የሰራተኛው በስራው መቆየት/መኖር
ለተማሪዎች ወይም ለሰራተኞች የሚያሰጋ ነገር ከሆነ፣ እናም
ምርመራው የተጠረጠረው ሃላፊነት የጎደለው ስነምግባር
መደጋገም ለምሳሌ፦ ጥርጣሬው የፋይናንስ አስተዳደር
ብልሽት ከሆነና ግለሰቡ የMCPS ገንዘቦች የሚያንቀሳቅስ
ከሆነ። በMCPS ደንብ JHC-RA መሰረት፣ የልጅ ማጎሳቆል
ወይም ቸልተኝነት ጥርጣሬ ከሆነ የMCPS ሰራተኛ ላይ
ሌላ እርምጃ እንዲወሰድ አስፈላጊ የሚያደርገው ትርጉም
ያለው መረጃ ከሌለ፣ የአስተዳደር ፈቃድ ላይ እንዲቆይ
ይደረጋል። ሰራተኞች የአስተዳደር ፈቃድ ላይ እንዲቆዩ
ሲደረግ፣ የMCPS ኢ-ሜይል ወይም ሌላ የመገናኛ ቴክኖሎጂ
እንዳይጠቀሙ የመገደብ እርምጃዎች መወሰድ አለባቸው።

4. ሌላ የተጠረጠረ ጥፋትን የሚያካትቱ ጉድዮች ሂደት። በሌሎች
ጉዳዮች፤ ተግባራዊ የሚደረግ ህግና ከሞንጎሞሪ ካውንቲ
የሕዝብ ት/ቤቶች (MCPS) ህጎች ጋር የሚጣጣም፣ ስራ
አስኪያጆችና ተቆጣጣሪዎች ለDCI ዘገባ ሲያቀርቡ ባለሙያዊ
የመዳኘት መርኅ መጠቀም አለባቸው። የአንድ ሰራተኛ
ተግባር ከቅርብ ተቆጣጣሪው በላይ ከአንድ የዲስትሪክት
ባለስልጣን ተግሳጽ፣ ያለ ክፍያ እገዳ፣ ወይም ከስራ
መባረር የሚያስፈልገው ሆኖ ከተሰማቸው ስራ አስኪያጆችና
ተቆጣጣሪዎች፣ ሰራተኛው ባለሙያ ሰራተኛ ከሆነ/ች በተባባሪ
የበላይ ተቆጣጣሪ አማካይነት ለOEELR ተባባሪ የበላይ
ተቆጣጣሪ፣ ወይም ሰራተኛው የድጋፍ ሰጪ ኣገልግሎቶች
ሰራተኛ ከሆነ/ች ለሰራተኛው ኣስተዳዳሪ ወይም ተቆጣጣሪ
(በኣብዛኛው የመምርያ ዳይረክተር) ማስተላለፍ/ማስታወቅ
ይችላሉ። ከዚያም OEELR/DCI እንደኣግባቡ የቀረበለትን/
ሪፖርት የተደረገውን መረጃ ድህረ እይታ ያደርግበታል፣
ይመረምራል ወይም ለምርመራ ያዛል፣ እናም የተገኘው መረጃ
በሚያመለክተው መሰረት ማንኛውንም እርምጃ ይወስዳል
ወይም ይመክራል። ስራ አስኪያጁ/ጇ ወይም ተቆጣጣሪው/ዋ
የሰራተኛ ስነምግባር መታየት ያለበት በባለሙያ የእድገት
ስርአት ወይም የሰራተኛ የዲሲፕሊን ሂደት መሆን እንዳለበት
ጥያቄ ካለው/ካላት፣ ስራ አስኪያጁ/ጇ ወይም ተቆጣጣሪው
የDCI ዳይረክተር ጋር መገናኘት አለበ(ባ)ት። በቂ ክሂሎት
ወይም እውቀት ባለመኖሩ፣ በአንድ ሰራተኛ የስራ ድርሻዎች
አፈፃፀም የማያስደስቱ ሁኔታዎች ሲያጋጥሙ፣ እንደተለመደው
በሞያዊ እድገት ስርአት በኩል መፈታት አለባቸው፡ እናም
ሰራተኛው አጥጋቢ የአፈፃፀም ደረጃ ለማግኘት ስኬታማ
ካልሆነ ውጤቱ ከስራ መሰናበት ሊሆን ይችላል። ጉዳዮች
በሙያዊ እድገት ስርአት ወይም በዲሲፕሊን ሂደት ሊታዩ
በሚቻልበት ሁኔታ፣ MCPS አንዱን ሂደት ከአንዱ አማርጦ
የሚጠቀምበት ግዴታ የለበትም። ከሰራተኛ የህብረት ተደራዳሪ
ከፍሎች አንዱ አባላት የሆኑ ሰራተኞች በምርመራው ወቅት፣
በያንዳንዳቸው የጋራ ድርድር ስምምነት መሰረት፣ በሰራተኛ
ማህበራቸው አማካይነት የመወከል መብት አላቸው። ስለ
ጥብቅና/ውክልና መብት ስራ አስኪያጆችና ተቆጣጣሪዎች
ጥያቄዎች ካሏቸው፣ ለእርዳታና ለአመራር የDCIን ዳይረክተር
9

የተከለከለ የወንጀል ስነምግባር

የግርጌ ማስታወሻዎች፦

ከሞንጎሞሪ ካውንቲ የሕዝብ ት/ቤቶች (MCPS) የዲሲፕሊን
ስርአት በተጨማሪ ለተወሰነ መጥፎ ድርጊት ሰራተኛው/ዋ
የወንጀል ክስ ሊያጋጥመው/ማት ይችላል። እነዚህ የወንጀል ስነ
ስርአቶች በሰራተኛው/ዋ የMCPS ሰራተኛ ሆኖ/ና ለመቀጠል
ተፅእኖዎች ሊኖራቸው ይችላል። ለምሳሌ፦ "Education
Article of the Annotated Code of Maryland" አንቀፅ
6-113 መሰረት፦ MCPS ሳይታወቅ የተቀጠሩ ፆታዊ ጥቃት
የፈጸመ/ች፣ የልጅ ፆታዊ ማጎሳቆል ያደረሰ/ች፣ እና የሁከት
ወንጀሎችን የሚያካትት በወንጀል የተፈረደበት/የተፈረደባት
ወይም ተከሶ/ሳ በጥፋቱ/ቷ ያመነ/ች ሰራተኛ በሥራ ላይ
ለማቆየት አይችልም።38 በተጨማሪም፡ የሜሪላንድ ስቴት
የትምህርት የበላይ ተቆጣጣሪ በተወሰኑ የወንጀልና ሌላ መጥፎ
ድርጊት በሚያካትቱ ሁኔታዎች በስቴት የተሰጠ የአስተማሪነት
ወይም ሌላ ባለሙያ የምስክር ወረቀቱን ሊያነሳው ይገደዳል።39
MCPS ሁሉም የሰራተኛ አባሎች ከታሰሩ ወይም በMCPS
ደንብ "GCC-RA, Staff Self-Reporting of Arrests,
Criminal Charges, and Convictions" የመታሰር፣
የወንጀል ክሶች፣ እና የፍርድ ሂደቶች ሲከሰቱ "ሰራተኛ
በራሱ-ዘገባ ማቅረብ" በተዘረዘሩት ወንጀሎች ከተከሰሱ፣
እንዲሁም በማንኛውም ተከታይ የወንጀል ሂደት ቃል መስጠት፣
ራሳቸው ሪፖርት ማቅረብ አለባቸው። በራስ ዘገባ የማቅረብ
ግዴታ ለሁሉም ተማሪዎችና ሰራተኞች ሰላማዊና አስተማማኝ
አካባቢ ለመለገስ MCPS ያለውን ግዴታ ያንፀባርቃል፣ እናም
ከሜሪላንድ ህግ፣ የሜሪላንድ የተብራራ ኮድ የትምህርት አንቀፅ
6-113 ጨምሮ፣ ማክበርን ያራምዳል። ይህ ግዴታ ከኦክቶበር
1/2016 እና በኋላ ጀምሮ ለእስራትና ለወንጀል ክሶች፣
እንዲሁም የማናቸውም የወንጀለኛ ቅደም ተከተል ምዝገባ ሂደት
ላይ ባሉት ተግባራዊ ይሆናል።

1

ተጨማሪ መረጃ፦ በMCPS ድረ-ገጽ www.montgomery
schoolsmd.org ሊገኝ ይችላል። ይህ የሰራተኛ ስነምግባር ደንብ
ከMCPS የተማሪዎች ስነምግባር ደንብ የተለየ ነው።

2

ለተጨማሪ መረጃ፦ የቦርድ መመርያ Board Policy BBB,
Ethics, and MCPS Regulation GCA-RA, Employee
Conflict of Interest. ይመልከቱ።

3

ለተጨማሪ መረጃ፣ የMCPS ደንብ JOA-RA፣ Student Records
ይመልከቱ።

4

ለተጨማሪ መረጃ፦ MCPS Regulation DIE-RA, Travel for
Montgomery County Public Schools (MCPS) Purposes.

5

ለተጨማሪ መረጃ፦ የMCPS ደንብ GCB-RA, Reporting and
Handling Fraudulent Actions by MCPS Employees,
Agents, or Contractors/በMCPS ሰራተኞ፣ ወኪሎች፣
ወይም ስራ ተቋራጮች የሚፈፀሙ የሙስና ድርጊቶች ዘገባና
አያያዝ ተመልከቱ። ማጭበርበር፣ ማባከን፣ ወይም ማጎሳቆልን
ስም ሳያስታውቁ ለማመልከት MCPS የአስቸኳይ ጥሪ የቴሌፎን
መስመር ያቀርባል፣ ለሰራተኞች ቅሬታዎች እና ከቂምበቀሎች፣
ወይም በቀና መንፈስ ስላጋለጡ ከጥቃት ለመዳን ማረጋገጫ ማግኛ
መንገድ ይሆናቸው ዘንድ፣ ሰራተኞች ማንነታቸው እንዳይታወቅ
ካልፈለጉ ቅሬታዎቻቸውን ከተቆጣጣሪዎቻቸው ወይም ከሌሎች
መሪዎች ከት/ቤታቸው ወይም መምርያቸው ጋር መጋራት አለባቸው።

ተጨማሪ መረጃ www.montgomeryschoolsmd.org/
departments/fraudhotline/ ይገኛል።
6

ለተጨማሪ መረጃ፦ Board Policy IGN, preventing
Alcohol, Tobacco, and Other Drug Abuse in
Montgomery County Public Schools, and MCPS
Regulation COF-RA, Alcohol, Tobacco, and Other
Drugs on MCPS Property. ይመልከቱ። በMCPS ንብረት

ውስጥ ለተወሰኑ ሁኔታዎች በቦርድ ሲፈቀድ ካልሆነ በስተቀር አልኮል
መጠቀም የተከለከለ ነው ።
7

ጥያቄዎችና ተጨማሪ መረጃዎች

የሞንጎሞሪ ካውንቲ የሕዝብ ት/ቤቶች ንብረት የሚያጠቃልለው

ማንኛውንም ት/ቤት ወይም ሌላ መገልገያ፣ የMCPS
ንብረት የሆኑ ወይም በMCPS የሚተዳደሩ ቦታዎችን፣
እና አውቶቡሶች እና ሌሎች የMCPS ተሽከርካሪዎች፣
እና በMCPS ስፖንሰር የሆኑ ተማሪዎችን የሚያካትቱ
እንቅስቃሴዎች መገልገያ ወይም ቦታን ያጠቃልላል።

የሞንጎሞሪ ካውንቲ የሕዝብ ት/ቤቶች (MCPS) ሰራተኞች
ስለዚህ የስነምግባር ኮድ ትርጉም ወይም አተረጓጎም ወይም
በተወሰኑ ክስተቶች ላይ እንዴት ተግባራዊ እንደሚሆን፣
ጥያቄዎች ካሏቸው ርእሰ መምህራቸውን ወይም
ተቆጣጣሪያቸውን ማማከር አለባቸው። ርእሰ መምህራንና
ተቆጣጣሪዎች ተጨማሪ ጥያቄዎች ካሏቸው፣ DCI/OEELRን
በስልክ ቁጥር 240-314-4899 ማግኘት አለባቸው።
በተጨማሪ፡ ሰራተኞች የሚመለከታቸውን የሰራተኛ ማህበር
አባላትን ለምክርና ለእርዳታ መገናኘት ይችላሉ።

10

8

Appropriate channels for raising workplace concerns
include, for example. administrative complaints under
MCPS Regulation GKA-RA, Administrative Complaints,
and grievances pursuant to negotiated labor agreements.

9

ለተጨማሪ መረጃ፦ የተጠቃሚ ሃላፊነት ስለ ኮምፒውተር
አጠቃቀም መዋቅሮች፣ የኤሌክትሮኒክ መረጃዎች፣ የአውታረ-መረብ
ደህንነት MCPS ደንብ IGT-RA, "User Responsibilities
for Computer Systems, Electronic Information, and
Network Security" ይመልከቱ።

10

ለተጨማሪ መረጃ፦ የደህንነትና የዘገባ አቀራረብ ግዴታዎች
ግምገማዎች MCPS ደንብ ILA-RA, "Assessments with
Security and Reporting Requirements" ይመልከቱ።

11

ሰራተኞች ከታሰሩ ወይም በMCPS ደንብ GCC-RA፣ የእስራት፣
የወንጀል ክሶች፣ እና ፍርድ በራስ ስለማስታወቅ በተዘረዘሩት
ወንጀሎች ከተከሰሱበት የወንጀል ሂደት ራሳቸው እንዲያመለክቱ
ይጠይቃል። ይህ ግዴታ ከኦክቶበር 1፣ 2016 በኋላ ለሚደርሱ
እስራቶች፣ የወንጀል ክሶች፣ እንዲሁም የወንጀል አፈጻጸም ሂደት
ላይ ተግባራዊነት አለው።

12

ለተጨማሪ መረጃ፦ የፖለቲካ ዘመቻና የፖለቲካ ቁሳቁሶች{145}፣
እና የMCPS ደንብ KEA-RA፣ በፖለቲካ ዘመቻዎችና በፖለቲካ
ቁሳቁሶች ስርጭት ተሳትፎ የቦርድ መመርያ "Political
Campaigns and Political Materials" KEA ይመልከቱ።

13

ለተጨማሪ መረጃ፦ የጉዞ ጥናት ፕሮግራሞች፣ የመስክ ጉዞዎችና
የተማሪ ድርጅት ጉዞዎችን "MCPS ደንብ IPD-RA, TravelStudy Programs, Field Trips and Student Organization
Trips" ይመልከቱ።

14

ለተጨማሪ መረጃ፦ የMCAAP ስምምነት አንቀፅ 22F፣ የMCEA
ስምምነት አንቀፅ 111A፣ እና የSEIU ስምምነት አንቀፅ 35C
ይመልከቱ።

15

ለተጨማሪ መረጃዎች፦ መልካም ስነምግባር፣ እና የMCPS ደንብ
GCA-RA፣ የሰራተኛ የጥቅም ግጭት "Board Policy BBB,
Ethics, and MCPS Regulation GCA-RA, Employee
Conflict of Interest". ይመልከቱ።

16

ለተጨማሪ መረጃዎች፦ የሰራተኛ የጥቅም ግጭትን በሚመለከት፡
የቦርድ መመርያ "Board Policy BBB, Ethics, and MCPS
Regulation GCA-RA, Employee Conflict of Interest".
ይመልከቱ።

17

ለተጨማሪ መረጃ፦ የሠራተኛ የጥቅም ግጭት "Board Policy
BBB, Ethics, and MCPS Regulation GCA-RA, Employee
Conflict of Interest ይመልከቱ።

18

ለተጨማሪ መረጃ፦ የጦር መሳርያዎች "MCPS Regulation
COE-RA, Weapons" ይመልከቱ።

19

ለተጨማሪ መረጃ፦ Board Policies ACA,
Nondiscrimination, Equity, and Cultural Proficiency,
JHF, Bullying, Harassment, or Intimidation, and MCPS
Regulation ACA-RA, Human Relations, and Regulation
JHF-RA, Bullying, Harassment, or Intimidation. Under
Policy ACA, MCPS prohibits illegal discrimination.
አድልዎ፦ በጥላቻ ወይም በቅናት ላይ የተመሰረተ የሚያስከፋ
በግለሰብ/በግለሰቦች ማንነት ወይም ባህርይ እና ግምታዊ አስተሳሰብ
ላይ የተመሰረተ/ያተኮረ ላይላዩን አድሎኣዊነት የሌለው የሚመስሉ
ነገር ግን በግለሰብ ግላዊ ሁኔታዎች/ጠባዮች ላይ በመመስረት ተገቢ
ያልሆነ ተፅእኖ ያላቸው ስነምግባሮች ወይም ልምዶችን በተጨማሪ
ያካትታል። አድልዎ፦ ጥላቻ፣ ረብሸኛነት፣ ግዴለሽነት፣ማንቋሸሽ/
ማጥላላት፣ ቂምበቀልነት፣ የቃላት ስድብ/ማሽሟጠጥ፣ ማስፈራራት፣
ማስጨነቅ/ማስገደድ፣ መደባደብ፣ ዝርፊያ፣ ሰላማዊ የትምህርት
አካባቢ ሂደትን በሚያደናቅፍ መልኩ ንብረትን ማውደም ይሆናል።
አድልዎ መፈጸም፡ ዘረኝነትን፣ ፆተዊ ትእቢተኛነትን/sexism፣ እና
ድርጅታዊ ስር የሰደዱ ኣግባብ የሌላቸው ጥላቻዎች/ጭቆናዎችን
ከሞላ መገለጫዎቻቸው ጋር ያካትታል።

20

21

22

“Board Policy JHF, Bullying, Harassment, or Intimidation, and
MCPS Regulation, JHF-RA, Bullying, Harassment, or Intimidation” .

23

ለተጨማሪ መረጃ፦ የቦርድ መመርያ JHC፣ "Child Abuse and
Neglect" የልጅ ማጎሳቆልና ቸልተኝነት{229}፣ እና የMCPS ደንብ
JHC-RA፣ "Reporting and Investigating Child Abuse
and Neglect" የልጅ ማጎሳቆልና ቸልተኝነት ዘገባ አቀራረብ
ይመልከቱ። እባካዎ በዚህ የሰራተኛ ስነምግባር ደንብ የተዘረዘሩ
የማይገባ ስነምግባር ምሳሌዎች፣ በተወሰኑ ሁኔታዎች፣ ማጎሳቆል
ወይም ቸልተኝነትን ሊይዙ እንደሚችሉ አስተውሉ። በMCPS ደንብ
JHC-RA መሰረት፣ ማጎሳቆል እንደሚከተለው ይተረጎማል፡• ማንኛውም አካላዊ ቁስል፣ የማይታይም ቢሆን፣ ወይም የልጅ
ወይም የደካማ አዋቂ የአእምሮ ጉዳት፣ በልጁ/ልጅቱ ወይም
በደካማ አዋቂ ጊዜያዊ ወይም ዘላቂ የጥበቃ ወይም የእንክብካቤ
ሃላፊነት ባለው ማንኛውም ግለሰብ የልጁ/ልጅቱ ወይም
የደካማ አዋቂው ጤና ወይም ደህንነት ተጎድቷል ወይም
ለመጎዳት የተጨበጠ አደጋ ላይ ነው በሚያሰኝ ሁኔታ።
• ልጅን ወይም ደካማ/vulnerable/ አዋቂን የመንከባከብ
ዘላቂ ወይም ጊዚያዊ ጠባቂነት ወይም ሃላፊነት ባለው
በማንኛውም ግለሰብ ላይ የተፈፀመ ማንኛውም የፆታ ተግባር
ወይም ተግባሮች (አካላዊ ጉዳቶች ይድረሱም አይድረሱም)፣
የዘመድ የፆታ ግንኙነት፣ አስገዳጅ የፆታ ግንኙነት፣ ወይም
በማንኛውም ደረጃ የፆታ ጥቃት፣ ግብረ ሶዶም ወይም
ከተፈጥሮ ውጭ የፆታ ልምዶችን የሚጨምር ነገር ግን በነዚህ
ያልተወሰነ። ፆታዊ አመፅ ወይም መጠቃት የሚያካትተው፣
ነገር ግን በዚህ ሳይወሰን፤ አላግባብ ሰውነትን እርቃን
መጋለጥ፣ የፆታ ብልት/ተግባር የማየት ጉጉት፣ መሳም፣
በእጅ መዳሰስ፣ ፆታዊ ፍትወት መፈፀም፣ በማንኛውም
ደረጃ የሚፈፀም የፆታ ወንጀል፣ አስገድዶ መድፈር፣ ግብረ
ሶዶም፣ ሴተኛ አዳሪነት፣ በሰው መነገድ፣ ወይም የግብረስጋ
ግንኙነት ትርእይት፣ ፎቶግራፍ፣ ፊልም ማንሳት መፍቀድ፣
ማበረታታት፣ ወይም መሳተፍ፣ ወይም ልጅን ወይም ደካማ
አዋቂን ከህግ ውጭ አድርጎ ገላ ማጋለጥ፣ ወይም አንድን
ልጅ ወይም አንድን ደካማ አዋቂ ከለየለት/የተመዘገበ ፆታዊ
አጥቂ አብሮ እንዲኖር ወይም በደምበኛነት አካባቢው እንዲገኝ
መፍቀድ።

በMCPS ደንብ JHC-RA ቸልተኝነት/ግዴለሽነት ማለት፦
በወላጅ/አሳዳጊ/ሞግዚት፣ቤተሰብ፣ የቤተሰብ አባል፣
ጎረቤት ልጅን ወይም አቅመደካማ አዋቂን ሰው ትኩረት
ሳይሰጥ ለጉዳት በሚዳርግ ሁኔታ ችላ ብሎ መተው ወይም
ተገቢውን ጥበቃ/እንክብካቤ አለማድረግ ነው። የMCPS
ሠራተኛ፣ በጎ ፈቃደኛ፣ ወይም በኮንትራት የሚሰራ፣ ወይም
ኃላፊነት ያለው ሰው፣ ወይም ማናቸውም በቋሚነትም ሆነ
ወይም በጊዜያዊነት ልጅን ወይም አቅመደካማ አዋቂ ሰውን
የመጠበቅ፣ የመንከባከብና የመቆጣጠር ሃላፊነት የተሰጠው
ሰው በሚከተሉት ሁኔታዎች ውስጥ

ለተጨማሪ መረጃ፦ የቦርድ መመርያ JHC፣ Child Abuse and
Neglect/የልጅ ማጎሳቆልና ቸልተኝነት{189}፣ እና የMCPS ደንብ
JHC-RA፣ Reporting and Investigating Child Abuse and
Neglect/የልጅ ማጎሳቆልና ቸልተኝነት ዘገባ አቀራረብ ይመልከቱ።

• የልጁ/ልጅቱ ወይም የደካማ አዋቂው/ዋ ሰው ጤና ወይም
ደህንነት ተጎድቷል ወይም በተጨባጭ አደጋ ስጋት ላይ
መገኘት፣ ወይም
• ለልጁ/ልጅቱ ወይም ለደካማ አዋቂው/ዋ ሰው የአእምሮ
መጎዳት ወይም ለአእምሮ ጉዳት ተጨባጭ አደጋ መጋለጥ።

ለተጨማሪ መረጃ፦ Board Policies ACA,

Nondiscrimination, Equity, and Cultural
Proficiency, and JHF, Bullying, Harassment, or
Intimidation, and MCPS Regulation ACA-RA,
Human Relations, and Regulation JHF-RA,
Bullying, Harassment, or Intimidation. ተጨማሪ
መረጃዎች የሀይማኖት ብዝሃነትን/ልዩነቶችን ማክበር
{210}"MCPS Guidelines for Respecting Religious
Diversity" ተማሪዎቻችን ከአድልዎ፣ መሸማቀቅ፣ ወይም ከወከባ
ነፃ ሆነው የሃይማኖት እምነቶቻቸውንና ልምዶቻቸውን ለመግለፅ
መብት አላቸው።
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ለተጨማሪ መረጃ፦ የቦርድ መመርያዎች JGA፣ የተማሪ ዲሲፕሊን,
እና JFA፣ የተማሪ መብቶችና ሀላፊነቶች{240}፣ አና የMCPS
ደንቦች JGA-RA, የመማርያ ክፍል አስተዳደርና የተማሪ ስነምግባር
ጣልቃገብነት{244}፣ JGA-RB፣ እገዳና ስንብት{248}፣
JGA-RC፣ ስንክልና ያላቸው ተማሪዎች እገዳና ስንብት{252}፣
JFA-RA,፣የተማሪ መብቶችና ሀላፊነቶች{254}፣ እና የMCPS
የተማሪ ስነግባር ኮድ።

25

ለተጨማሪ መረጃ፦ የMCPS ደንብ JGA-RA፣ Classroom
Management and Student Behavior Interventions/
የመማርያ ክፍል አስተዳደር እና የተማሪ ስነምግባር ጣልቃገብነቶች
ይመልከቱ።

26

ለተጨማሪ መረጃ፦ የቦርድ መመርያ ABC፣ Parent and Family
Involvement/የወላጅና የቤተሰብ ተሳትፎ{261}፣ የMCPS
ደንብ ABC-RA, Parent and Family Involvement/የወላጅና
የቤተሰብ ተሳትፎ ይመልከቱ።

27

ለተጨማሪ መረጃ፦ የMCPS ደንቦች ABA-RB፣ School
Visitors/የት/ቤት ጎብኝዎች{265}፣ እና IRB-RA፣ Volunteers
in Schools/በጎ-ፈቃደኞች በት/ቤት ውስጥ ይመልከቱ።

28

For more information, see Board Policies, ACA,
Nondiscrimination, Equity, and Cultural Proficiency.

29

ለተጨማሪ መረጃ፦ የቦርድ መመርያዎ ACF ፆታዊ ወከባ{271}፣
እና ACH፣ የስራ ቦታ ወከባ{273}፣ እና የMCPS ደንቦች
ACF-RA፣ ፆታዊ ወከባ እና ACH-RA, የስራ ቦታ ወከባን
ይመልከቱ።

30

Annotated Code of Maryland የትምህርት አንቀፅ 6-202
መሰረት፣ የምስክር ወረቀት ያላቸው ሰራተኞች ከዚህ በታች
በተዘረዘሩት አምስት የተለያዩ ምክንያቶች በአንዱ ወይም ከዚያ
በላይ ሊታገዱ ወይም ሊሰናበቱ ይችላሉ። ብልግና፣ በፅ/ቤት ውስጥ
መጥፎ ተግባር፣ Family Law Article/የቤተሰብ ህግ አንቀፅ
5-704 በመጣስ የተጠረጠረን የልጅ ማጎሳቆል አለማስታወቅን
ጨምሮ፤ አለመታዘዝ፤ የችሎታ ማነስ፤ እና ሆን ብሎ ስራን ቸላ
ማለት። እነዚህ የምስክር ወረቀት ያላቸው ሰራተኞች የመታገድ
ወይም የመሰናበት አምስት መሰረታዊ ምክንያቶች በተፈጥሮ ስፋት
አላቸው እናም (የእውነታዎችና የሁኔታዎች ክብደት ታሳቢነት
የተጠበቀ ሆኖ)፣ ከአያሌ ሌሎች ነገሮች መካከል በቅጥር ወይም
ከቅጥር ውጭ እንቅስቃሴዎች በመነሳት በጥፋት ድርጊት መወንጀል
ለአሉታዊ የቅጥር እርምጃዎች መሰረት ሊሆኑ ይችላሉ።

31

ለተጨማሪ መረጃ፦ COMAR 13A.06.07.07 (የት/ቤት ተሽከርካሪ
አንቀሳቃሾች) እና COMAR 13A.06.07.08 (የት/ቤት ተሽከርካሪ
ረዳቶች) ይመልከቱ።

32

የሰራተኛ ስንምግባር ደንብ የሰራተኛ የግልግል የጋራ ህግን እንዲተካ
አልታሰበም ወይም በዲስትሪክቱ የህብረት ስምምነት ስር ለተቋቋመ
በአግባቡ የተሰየመ የግልግል ዳኛን ማገድ አይችልም።

33

The Compact www.montgomeryschoolsmd.org/staff/
respect/

34

ለተጨማሪ መረጃ፦ ድረ-ገጽ www.montgomeryschoolsmd.
org/departments/professionalgrowth ይመልከቱ።

35

የተሟላ የቦርድ መመርያዎች እና የMCPS ደንቦች ጥራዝ በድረ-ገጽ
www.montgomeryschoolsmd.org/departments/policy/
ይገኛል።

37

ይህ መመሪያ ከዚህ በታች በተገለጸው ድረ-ገጽ ላይ ይገኛል፦
www.montgomery schoolsmd.org/uploadedFiles/
departments/security/SRO-Memorandum- 2015.pdf.
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የAnnotated Code of Maryland የትምህርት አንቀፅ 6-113
በሚከተሉት ድርጊቶች ክስ ቀርቦበት የተፈረደበት ወይም አምኖ
መከራከርያ አላቀርብም/nolo contendere (no contest)ያለን
ሰራተኛ MCPS እንዳይቀጥር ይከለክለዋል፡-

ማቃጠል አንደኛ ደረጃ፤ (3) አፍኖ መውሰድ፤ (4)ነፍስ
መግደል፣ ሆን ተብሎ የተደረገ ሳይሆን፤ (5) ረብሻ መፍጠር፤
(6) አካለ ስንኩል ማድረግ፤ (7) ግድያ፤ (8) አስገድዶ
መድፈር (9)ስርቆት/ቅሚያ፤ (10) አስገድዶ መኪና መዝረፍ፤
(11) በመሳርያ አስፈራርቶ መኪና መዝረፍ፤ (12) ፆታዊ
ጥቃት በአንደኛ ደረጃ፣ (13) ፆታዊ ጥቃት በሁለተኛ ደረጃ፣
(14) ከባድ ወንጀል ወይም የሁከት ወንጀል ሲፈፀም በእጅ
የጦር መሳርያ መጠቀም፤ (15) የልጅ ማጎሳቆል በአንደኛ
ደረጃ፣ (16) ለአቅመ ሄዋን ያልደረሰች የፆታ ማጎሳቆል፣
(17) የዚህ ዝርዝር (1) እስከ ቁጥር (16) የተዘረዘሩትን
ወንጀሎች መካከል የሆንውን ለመፈፀም መሞከር፤ (18)
በወንጀለኛ ህግ አንቀፅ §3-315 ከልጅ ጋር የነበረ ስነምግባር
ቀጣይነት፤ (19)ድብደባ በአንደኛ ደረጃ፤ (20) ለመግደል
አስቦ መደብደብ፤ (21) ለመድፈር መደብደብ፤ (22) ለቅሚያ
መደብደብ፤ (23) በአንደኛ ደረጃ የፆታ ጥቃት ለመፈፀም
መደብደብ፤ እና (24) በሁለተኛ ደረጃ የፆታ ጥቃት
ለመፈፀም መደብደብ።
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በCode of Maryland Regulations/ሜሪላንድ ደንቦች ህግ
(COMAR) 13A.12.05.02፣ የሜሪላንድ ስቴት የት/ቤቶች የበላይ
ተቆጣጣሪ አንድ ግለሰብ ከሚከተሉት አንዱን ከፈፀመ በሜሪላንድ
ስቴት የትምህርት ቦርድ ለአስተማሪው ወይም ለሌላ ባለሙያ
የተሰጠውን የምስክር ወረቀት እንዲያነሳው/እንዲሰርዘው ይገደዳል—
1. የሚከተሉትን በሚያካትት ወንጀል ተከስሶ ጥፋቱን በማመን
አልከራከርም/ nolo contendere (no contest) ካለ፣
ከፍርድ በፊት በአምክሮ ከቆየ፣ ወይም ከተፈረደበት—
a. የልጅ ማጎሳቆል ወይም ቸልተኝነት
በሜሪላንድ ስቴት ህግ፣ የወንጀል ህግ
አንቀፆች §§3-601–3-603፣ ወይም
በተመጣጣኝ ወንጀል በሌላ ስቴት፣ ወይም
b. በሜሪላንድ ስቴት ህግ፣ የወንጀል ህግ
አንቀፅ፣ §14-101 የሁከት ወንጀል፣ ወይም
በተመጣጣኝ ወንጀል በሌላ ስቴት፤ ወይም
2. የልጅ ፆታዊ ማጎሳቆል ከተጋለጠ በኋላ ከተባረረ ወይም
በፈቃዱ ከተሰናበተ።

በተጨማሪ፣ COMAR 13A.12.05.02 የሜሪላንድ ስቴት
የት/ቤቶች የበላይ ተቆጣጣሪ፣ በሚቀጥሉት ሁኔታዎች
ያንድን ባለሙያ የምስክር ወረቀት እንደሁኔታው ማገድ ወይም
ማንሳት እንዳለበት አስቀምጦታል—
1. የሚከተሉትን በሚያካትት ወንጀል ተከስሶ ጥፋቱን በማመን
አልከራከርም/ nolo contendere (no contest) ካለ፣
ከፍርድ በፊት በአምክሮ ከቆየ፣ ወይም ከተፈረደበት—
a. ለአንድ/ዲት ትህተ እድሜ መበላሸት
አስተዋፅኦ በማድረግ፤
b. የሞራል ጭካኔ/እርጉምነት፣ ጥሰቱ የግለሰቡን
የማስተማር ብቃትን በቀጥታ የሚመለክት
ከሆነ፤ ወይም
c. የተከለከለ/የተገታ ነገር ጥሰት በፌደራል
ወይም በስቴት ህግ የተገለፀ፣ በሜሪላንድ
ለተፈፀመው ለዚህ ጥሰት የተሰጠው ፍርድ
በአንቀፅ 41፣ §§1-501–1-507፣ እና
በሜሪላንድ ህግ የወንጀለኛ አዋጅ አንቀጽ
§5-810 ተግባራዊ ይሆናል፤

a. ፆታዊ አመፅ በMaryland Code §3–307 ወይም §3–308
የወንጀለኛ መቅጫ ህግ ሶስተኛ ወይም አራተኛ እርከን/
degree ወይም በሌላ ስቴት ህጎች መሰረት በሜሪላንድ
ቢፈፀም ኖሮ በወንጀለኛ ህግ የአንቀፅ §3–307 ወይም
§3–308 የሚያስጠይቅ ወንጀል፣
b. የልጅ ፆታዊ ማጎሳቆል በወንጀለኛ ህግ አንቀፅ §3-602፣
ወይም በሌላ ስቴት ህጎች መሰረት በሜሪላንድ ቢፈፀም ኖሮ
በወንጀለኛ ህግ አንቀፅ §3–602 የሚያስጠይቅ ወንጀል፣
ወይም
c. የሁከት ወንጀል በወንጀለኛ ህግ አንቀፅ §14-101
እንደተገለጸ፣ ወይም በሌላ ስቴት ህጎች መሰረት በሜሪላንድ
ቢፈፀም ኖሮ በወንጀለኛ ህግ አንቀፅ §14–101 የሚያስጠይቅ
ወንጀል፣ የሚከተሉትን ጨምሮ፡- (1) ጠለፋ፣፤ (2) ቤት
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2. በፈቃደኝነት ሆን ተብሎ—
a. ለምስክር ወርቀት ማመልከቻ ላይ የተጨበጠ
ማጭበርበር ወይም ሽፋን ተግባር መፈፀም፣
b. የምስክር ወርቀት ማመልከቻ ሲደረግ ስለ
ተጨባጭ ነገር ሀሰተኛ መግለጫ /ራፖር
ወይም ዘገባ ማህደር ውስጥ ማስገባት፣ ወይም
c. በCOMAR 13A.03.04 የተቀመጡትን
የፈተና ሚስጢራዊነት እና የመረጃ ዘገባ
መመርያ እና ስርአት መጣስ፤
3. አጭበርብሮ ወይም አታልሎ የምስክር ወረቀት ማግኘት
4. በሜሪላንድ ህግ የቤተሰብ አዋጅ አንቀፅ §5-701 በመጣስ
የተጠረጠረ የልጅ ማጎስቆልን ዘገባ አለማድረግ፤
5. አንድን ተማሪ በማንኛውም የት/ቤት ስርአት ውስጥ
ወይም ማንኛውንም ከአቅመ አዳም/ሄዋን በታች የሆነን
በሚያካትት ጥፋት ጥርጣሬ፣ ወይም በዚህ ደንብ መሰረት
የመስክር ወረቀት መታገድ ወይም መነሳት የሚያካትት
ጥፋት ጥርጣሬ ማስታወቂያ በኋላ የተባረረ ወይም በፈቃዱ
የተሰናበተ፤
6. በዚህ ደንብ መሰረት ለእገዳ ወይም ለመነሳት በቂ በሚሆን
ምክንያት በሌላ ስቴት የምስክር ወረቀቱ የታገደ፣ የተነሳ
ወይም በፈቃዱ ያስረከበ።
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የሞንጎሞሪ ካውንቲ የሕዝብ ት/ቤቶች (MCPS) የ ፀረ-መድሎ መግለጫ
የሞንጎሞሪ ካውንቲ የሕዝብ ት/ቤቶች (MCPS) በዘር፣ በጎሣ፣ በቀለም፣ ዝርያ፣ በትውልድ ሃረግ፣ በዜግነት፣ በኃይማኖት፣
የፍልሰት አቋም/ይዘት፣ በጾታ፣ በጾታ ልዩነት፣ በጾታ ማንነት መገለጫ፣ የጾታ ባሕርያት፣ በጾታ ግንኙነት፣ በቤተሰብ
ይዞታ/አቋም፣ በጋብቻ፣ በእድሜ፣ በሰውነት ወይም በአእምሮ ጉዳተኝነት፣ በድኽነት፣በማሕበራዊና ኤኮኖሚያዊ አቋም፣
በቋንቋ፣ ወይም ሌላ በሕግ እና በሕገ መንግስት የተጠበቁ ሕውነቶችን መሠረት ያደረገ ህገ-ወጥ አድልዎን ይከለክላል።
አድሎ/ልዩነት የሕብረተሰባችንን በራስ የመተማመን፣የእኩልነትን መንፈስ ለመፍጠር፣ ለማዳበርና ለመደገፍ እየተደረገ
ያለውን የቆየ ልማድ/ጥረት ይሸረሽራል/ያዳክማል። ልዩነት/መድሎአዊነት የሚከተሉትን ጥቂት ምሳሌዎችን ያካትታል፡
ጥላቻ፣ ሁከት/ረብሻ፣ ደንታቢስነት፣ ትንኮሳ፣ ጉልበተኝነት/ወከባ፣ ንቀት፣ ብቀላ/የበቀል ርምጃ። ይህ መርህ የሚገልጸው፡
በነፍስወከፍ እያንዳንዱ ተማሪ ስብእናው እኩል የተጠበቀና የትምህርት ስኬታማነት የሚመነጨው ግለሰብ ባለበት ሁኔታ
ወይም ባህርይ በይሆናል ግምታዊ አስተሳሰብ የተመሰረተ እንደማይሆን ቦርዱ ያለውን ጽኑ እምነት ያረጋግጣል። መርኁ/
ፖሊሲው በተጨማሪም ፍትህ/እኩልነትን የሚያዛቡ ነገሮችን ለይቶ በማወቅ በቅድሚያ መወሰድ ያለባቸው ርምጃዎችን
የተዛባ ስውር አመለካከትን፣ ጭቦኛ/መሠረተ-ቢስ ልዩነት ማድረግን፣ በተቋማት መዋቅሮች ላይ የሚፈጸሙ መሰናክሎች፣
በትምህርት እና በሥራ ላይ እኩልነት እንዳይኖር የሚገታ/የሚፃረር መሆኑን ያስገነዝባል።
በሞንጎሞሪ ካውንቲ የሕዝብ ት/ቤቶች ሠራተኛ ላይ አድሎ/
የማዳላት ጥያቄ ወይም ቅሬታ ካለዎ*

በሞንጎሞሪ ካውንቲ የሕዝብ ት/ቤቶች ተማሪዎች ላይ አድሎ/
የማዳላት ጥያቄ ወይም ቅሬታ ካለዎ*

የሰራተኞች ተሳትፎ-አገልግሎት እና ግንኙነት ጽ/ቤት
የአፈጻጸም እና ክትትል መምሪያ/ዲፓርትመንት
አድራሻ፦ 850 Hungerford Drive, Room 55
Rockville, MD 20850
የስልክ ቁጥር፡ 240-314-4899
OCOO-EmployeeEngagement@mcpsmd.org

የት/ቤት አስተዳደር ጽ/ቤት
የት/ቤት አስተዳደር አፈጻጸም-ትግበራ ቡድን
አድራሻ፦ 850 Hungerford Drive, Room 162
Rockville, MD 20850
ስልክ፦ 301-279-3444
OSSI-SchoolAdministration@mcpsmd.org

*ምርመራ/ክትትል እንዲደረግ የአካል ጉዳተኛ ስለ ሆኑ ተማሪዎች መሟላት ያለባቸው ሁኔታ (accommodations) የሚቀርቡ

ጥያቄዎች፣ ክሶች፣ ቅሬታዎች እና አቤቱታዎች ወደ "የልዩ ትምህርት አፈጻጸም ቁጥጥርና ውሳኔ ሰጭ ጽ/ቤት" (Office of Special
Education, Resolution and Compliance Unit), at 301-517-5864. ሊመራ ይችላል። ለሠራተኞች መዘጋጀት ወይም
ማሻሻል ያለባቸውን ነገሮች በሚመለከት የሚቀርቡ ጥያቄዎች ወደ ሠራተኛ አገግሎት እና የስራ ግንኙነት የቅሬታና ክትትል ጽ/ቤት
(Office of Employee Engagement and Labor Relations, Department of Compliance and Investigations), ስልክ፦
240-314-4899 ሊመራ ይችላል ። በተጨማሪም መድሎ/አድልዖ ቅሬታ ለማሰማት ሌሎች ድርጅቶች/ኤጀንሲዎች፤ ለምሳሌ፦ የዩ.ኤስ
በእኩልነት ላይ የተመሰረተ የስራ እድል ኮሚሽን (U.S. Equal Employment Opportunity Commission, Baltimore Field
Office, City Crescent Bldg., 10 S. Howard Street, Third Floor, Baltimore, MD 21201, 1-800-669-4000, 1-800669-6820 (TTY);ወይም 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,ወይም 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, 1-800877-8339 (TDD), OCR@ed.gov, ወይም www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/complaintintro.html ለማቅረብ ይቻላል።

ይህን ሰነድ ከእንግሊዝኛ በሌሎች ቋንቋዎች አማራጭ የውሂብ/ሕትመት ቅርጽ ያለው በአካል ጉዳተኝነት የሚኖሩ አሜሪካኖች ህግ
በሞንጎሞሪ ካውንቲ የሕዝብ ት/ቤቶች - የሕዝብ ማስታወቂያ ጽ/ቤት በስልክ ቁጥር፦ 301-279-3853፣ 1-800-735-2258
(Maryland Relay) ወይም PIO@mcpsmd.org. በጥየቃ ለማግኘት ይቻላል። የምልክት ቋንቋ ትርጉም የሚፈልጉ ወይም በምልክት
የተዘጋጀ ትርጉም ለሚያስፈልጋቸው፤ የሞንጎሞሪ ካውንቲ የሕዝብ ት/ቤቶችን MCPS የትርጉም አገልግሎት ጽ/ቤትን Office of
Interpreting Services በስልክ ቁጥር፦ 240-740-1800, 301-637-2958 (VP) ወይም Interpreting_Services@mcpsmd.
org.መጠየቅ ። የሞንጎሞሪ ካውንቲ የሕዝብ ት/ቤቶች (MCPS)፤ ወጣት ወንድ/ሴት ስካውቶችን እና ለሌሎችም የሚመለከታቸውን
ወጣት ቡድኖችን በእኩል ያስተናግዳቸዋል።
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