
መመሪያዎች

በሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ (MCPS) በጎፈቃደኛ ለመሆን ፍላጎት ካለዎት እባክዎ ይህንን ቅጽ ይሙሉ። የ MCPS ደንብ IRB-RA፣ የት/ቤቶች የበጎ ፈቃደኛ 
ሠራተኞችን ይመልከቱ። የተሞላውን ቅጽ ለቅድመምዋእለህፃናት/ሄድስታርት ጽ/ቤት - "Prekindergarten/Head Start office" ያቅርቡ።

የቅድመምዋእለህፃናት/ሄድስታርት የልጅ ስም _____________________________________________________________ቀን_____/_____/______

የወላጅ/አሳዳጊ ስም_____________________________________________________________________________________________

አድራሻ ____________________________________________________________________________________________________

ስልክ ቀን_____-_____-______ ምሽት_____-_____-______ ሞባይል_____-_____-______ 

የኢ-ሜይል አድራሻ ____________________________________________________________________________________________

የአደጋ ጊዜ ተጠሪ ሥም _________________________________________________________________________ ስልክ_____-_____-______ 

በትርፍ ጊዜ ማድረግ የሚፈልገው-የምትፈልገው ዝንባሌ  ______________________________________________________________________

ችሎታ እና ዝንባሌዎች (ምግብ መሥራት፣ ስፌት፣ አናጢነት፣ ኮምፒውተሮች፣ ስነጥበብ-ሥዕል፣ ሙዚቃ፣ ወዘተ)። _________________________________

ምን ቋንቋ(ዎች)ን ይናገራሉ/ያነባሉ? (እባክዎን ይግለጹ) ______________________________________________________________________

በተመደበ/በመደበኛ የት/ቤት ሠዓቶች፣በጎፈቃደኞችን ጨምሮ ሁሉም ጎብኝዎች፣ የሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ የጎብኚዎች አስተዳደር ሥርዓት/MCPS Visitor 
Management System (VMS) በመጠቀም መፈረም እንዳለባቸው እባክዎን ልብ ይበሉ። VMS ከስቴቱ የፆታ/የወሲብ ጥቃት ፈጻሚዎች መዝገብ ጋር የጎብኝው/ዋን መንጃ 
ፈቃድ ወይም ስቴት የሰጠውን/የሰጣትን መታወቂያ ስካን በማድረግ ያስተያያል። VMS በተጨማሪ በት/ቤቱ ህንፃ ሁልጊዜ መደረግ ያለበትን የሚለጠፍ የስም ባጅ ይሰራል።

ሁሉም በጎ-ፈቃደኞች አዘውትረው ት/ቤቶችንና ተማሪዎችን የሚደግፉ እና በመስክ ጉዞዎች የሚሳተፉ ሁሉ የልጅ ማጎሳቆልና ቸልተኝነት የበጎ ፈቃደኛ ስልጠና መፈፀም 
ይፈለግባቸዋል። ይህ ስልጠና በመደበኛነት በት/ቤት-ስፖንሰር የሚደረጉ ተግባሮች (እንቅስቃሴዎች) ላይ የሚረዱ/የሚደግፉ በጎፈቃደኞች ላይም ይፈጸማል የሞንትጎመሪ 
ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ (MCPS) የቦርድ ፖሊሲ/Board Policy JHC፣ ስለ ልጆች ጉስቁልና እና ቸልተኝነት/Child Abuse and Neglect፣ እና የሞንትጎመሪ ካውንቲ 
ፐብሊክ ስኩልስ ደንብ/MCPS Regulation JHC-RA፣ የልጆች መጎሳቆል እና ቸልተኝነት/Child Abuse and Neglect ይመልከቱ፦ ስለ ልጆች መጎሳቆል ስልጠና 
የሚሰጠው በማህበራዊ ድረ-ገጽ ላይ ነው፦ www.montgomeryschoolsmd.org/childabuseandneglect የኦንላይን ስልጠናው በእንግሊዘኛ፣ እስፓንኛ፣ ፈረንሳይኛ፣ 
ኮሪያኛ፣ ቻይንኛ፣ ቬትናምኛ፣ እና በአማርኛ ይገኛል። ይመልከቱ፦ www.montgomeryschoolsmd.org/departments/student-leadership/volunteer.aspx።

የሚገኙበት/ባቸው ቀን/ናቶች

ሰኞ ማክሰኞ ሮብ ሀሙስ አርብ ቅዳሜ እሁድ

ጥዋት
(እባክዎን ሰአት 
ይግለጹ)

ከሠዓት በኋላ
(እባክዎን ሰአት 
ይግለጹ)

ምሽት ላይ
(እባክዎን ሰአት 
ይግለጹ)

በጎፈቃደኛ ለመሆን የሚፈልጉት ምን ያህል ጊዜ ነው? o በሣምንት አንድ ጊዜ o በወር አንድ ጊዜ o ሌላ (እባክዎ ግልጽ ያድርጉ) _________

የተጠቀሰው የበጎ ፈቃድ አገልግሎት ዓይነት

እኔ ማድረግ የምፈልገው፦ 
 o በምሣ ጊዜ መርዳት
 o ለህፃናት-ለልጆች ታሪኮችን ማንበብ
 o  የልጆችን-የህፃናትን የሥራ ውጤቶች በሠሌዳዎች ላይ በመለጠፍ 
በመማሪያ ክፍል ውስጥ መርዳት

 o ከልጆች-ህፃናት ጋር መሥራት
 o ለሌሎች ወላጆች/ሞግዚቶች ጥሪ ማስተላለፍ 
 o የራሴን ልዩ ፍላጎቶች-ዝንባሌዎች ክፍል ውስጥ ማጋራት
 o በመስክ ጉዞ መርዳት
 o የክፍል ተግባሮችን እቅድ በማዘጋጀት መርዳት
 o ሌላ፡- ______________________________________

 ____________________________________________

በተጨማሪ፣ እኔ ለማድረግ የምፈልገው፦ 
 o  በፖሊሲ ካውንስል ውስጥ የልጆች-የህፃናት ጉዳዮችን አቀንቃኝ 
በመሆን ማገልግለል

 o በቃለመጠይቅ ቡድኖች ላይ መሣተፍ
 o በማስተርጎም አገልግሎት መርዳት
 o ሌላ ወላጅ/ሞግዚት በትምህርት ምክረሃሳብ መደገፍ
 o በስብሰባዎች ጊዜ ማጓጓዣ መስጠት
 o  የወላጅ/የሞግዚት መረጃ ፋይል ማድረግ፣ ማዘጋጀት እና በፖስታ ማድረግ
 o  ቅድመሙዋእለህፃናትን/ሄድስታርትን በመደገፍ ለህዝብ መግለጽ-መናገር
 o በልዩ-ስፔሻል ኮሚቴዎች መሥራት
 o ሌላ፡- ______________________________________

 ____________________________________________

ገጽ 2 ፈቃደኝነት የሚገለጽበት እና ፊርማ 

ቅድመምዋእለህፃናት/ሄድስታርት የወላጅ/የሞግዚት የበጎፈቃደኝነት መግለጫ ቅጽ
MONTGOMERY COUNTY PUBLIC SCHOOLS 

የሞንትጎመሪ ካውንቲ የህዝብ ትምህርት ብት
የቅድመ-መዋእለ ህፃናት/ሄድ ስታርት ፕሮግራሞች (መርሐግብሮች)

የሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ ቅጽ-MCPS Form 335-9D
ጃንዋሪ 2020
ከ2 ገጽ 1ኛው 



የ MCPS ቅጽ 335-9D
ከባለ 2 ገጾች 2ኛው 

ስለቁርጠኝነትዎ መግለጫ

በሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ በጎፈቃድ ሠራተኛ እንደመሆኔ፣ እስማማለሁ ለ.. 

ፊርማ ሲገቡ/ሲወጡ ወደ ህንጻ ሲገቡ እና ሲወጡ የጎብኚ ማኔጅመንት ሲስተም/Visitor Management System (VMS) በመጠቀም፣ ወይም ሌላ በሚሰጠው መመሪያ በእያንዳንዱ የበጎ ፈቃድ እንቅስቃሴ/
ሥራ ሲጀምሩ እና ሲጨርሱ መፈረም እንዳለብዎት፣ እና  የበጎ ፈቃድ መለያ ስም መታወቂያ ሁልጊዜ በግልጽ በሚታይ ሁኔታ ማጥለቅ አለብዎት። VMS ሰራተኞች የጎብኚ ተለጣፊ 
ለማምረት እና የጎብኚውን መረጃዎች ከስቴትና ከኣካባቢ የፆታ ኣጥቂ መዛግብት ጋር ለማጣቀስ የጎብኚ የመንጃ ፈቃድ ወይም መለያ ካርድ ስካን ማድረግ ያስችላቸዋል። 

ማረጋገጫ/ቃል 
መግባት

ለበጎፈቃድ አገልግሎት ቃል የገቡትን በተዘጋጀው መርሃ ግብር መሠረት ማክበር አለብዎት እና የማይችሉበት ሁኔታ ሲፈጠር ለት/ቤቱ በቅድሚያ ያሳውቁ።  

ምስጢራዊነት በጎ-ፈቃደኞች የተማሪ ወይም የፔርሶኔል ሚስጢራዊ ዘገባዎች ጋ መድረስ የለባቸውም፣ እናም በሌላ በኩል የተማሪዎችን ሚስጢራዊነት ማክበር ኣለባቸው። 

ከተማሪ ጋር ግንኙነት ከተማሪዎች ጋር የሚሰሩ በጎ-ፈቃደኞች ሌሎች እያዩአቸው መሆን ኣለበት (ለምሳሌ፣ በመስኮት በመዝጊያ በኩል፣ ክፍት የሆነ መዝጊያ፣ ወይም በህዝባዊ ቦታ ውስጥ)። በተወሰኑ 
ፕሮግራምች፣ እንደ ማማከር የመሰሉ፣ በጎ-ፈቃደኞች ከኣንድ ተማሪ ጋር ኣንድ-ለ-ኣንድ ኣጭር ጊዜ እንዲያሳልፉ ይጠየቁ ይሆናል። በጎ-ፈቃደኞች እንደዚህ ኣይነቶችን ሁኔታዎች የኣካል 
ግንኙነት ከማድረግ በመቆጠብ ሊወጧቸው ይችላሉ፣ ወደ ተፈቀዱ ቦታዎች በመድረስ ብቻ፣ እና እንቅስቃሴዎችን ወይም የሚገኙበትን ለርእሰመምህር ወይም ተቆጣጣሪ እያስታወቁ። 

ዲሲፕሊን በጎ-ፈቃደኞች በተማሪዎች ላይ የዲሲፕሊን እርምጃ ለማድረግ አይችሉ ይሆናል፣ ነገር ግን የስነምግባር ፕሮብሌሞችን ለተቆጣጣሪ ሰራተኛ ማስታወቅ ኣለባቸው። በጎ-ፈቃደኞች ስለ ተማሪ 
ወይም ስለ ት/ቤት ደህንነት ቅሬታዎችን ለርእሰመምህር ወይም ለሌላ ኣግባብ ላለው የሰራተኛ ኣባል ማስተላለፍ ኣለባቸው። 

የቦርድ ፖሊሲ እና 
የ MCPS ደንቦች/
ህግጋቶች

በጎ ፈቃደኞች የሞንትጎመሪ ካውንቲ የትምህርት ቦርድ ፕሊሲዎች/ህግጋቶችን እና የ MCPS ህግጋቶችን ማክበር አለባቸው።

ስልጠና በየወቅቱ ት/ቤቶችን፣ እና በት/ቤት ስፖንሰር የሚሆኑ እንቅስቃሴዎችን፣ የሚደግፉ ሁሉም በጎ-ፈቃደኞች፣ እንደ፡- የተማሪ መምህራንና ተለማማጅ/ኢንተርን፤ ከት/ቤት መዘጋት ወይም 
እረፍት ላይ የሚያግዙ በጎ-ፈቃደኞች፤ እንዲሁም የመስክ ጉዞ የሚከታተሉት፣ እና የደጅ ትምህርት ኣጃቢ-ተንከባካቢዎች፣ የ MCPS ን መስመር ላይ "የልጅ ማጎሳቆልና ቸልተኝነት 
መለየትና ዘገባ ማቅረብ" የበጎ-ፈቃደኛ ስልጠና መፈፀም ኣለባቸው። ሁሉም ሌሎች በጎ-ፈቃደኞች በዚህ ኣስፈላጊ፣ መረጂያዊ ስልጠና፣ ባይገደዱም፣ እንዲሳተፉ የደፋፈራሉ። በድረ-ገጽ 
ላይ የበጎፈቃደኝነት ስልጠና መውሰድ የማያስፈልጋቸው የበጎ ፈቃደኞችን ዝርዝር ለማወቅ MCPS Regulation IRB-RA ይመልከቱ።

መስመር ላይ የልጅ ማጎሳቆልና ቸልተኝነት ስልጠና ለበጎ-ፈቃደኞች ስልጠና የሚሰጠው በMCPS ድርጣቢያ፣ በእንግሊዘኛ እና በሁሉም በ MCPS ተማሪዎችና ወላጅ/ኣሳዳጊዎች 
በይበልጥ በሚፈለጉት ቋንቋዎች ነው።

የስልጠና ድግግሞሽ ከ2017-2018 የትምህርት ኣመት ጀምሮ፣ በጎ-ፈቃደኞች በጎ-ፈቃደኝነትን ለመቀጠል የልጅ ማጎሳቆልና ቸልተኝነት ስልጠናን በየሶስት እመት ውስጥ ቢያንስ ኣንድ ጊዜ መውሰድ 
ኣለባቸው።

የወንጀለኝነት ማጣሪያ 
እና የጣት አሻራ

የሚከተሉት የበጎ-ፈቃደኞች ፈርጆች የወንጀለኛ የበስተኋላ ማጣራቶች፣ የጣት ኣሻራን ጨምሮ፣ የመፈፀም ግዴታ ኣለባቸው—
• በጎ-ፈቃደኛ ኣሰልጣኞች፤
• የ6ኛ ክፍል የኣካባቢ ትምህርት ፕሮግራሞች (የውጭ ትምህርት) የሌሊት ተንከባካቢ-ኣጃቢዎች፤
• የሌሊት የመስክ ጉዞ ላይ በጎ-ፈቃደኞች፤
• በጎ-ፈቃደኞች ማታ ከ7:00 p.m. ባሻገር የሚቀጥሉ ሌሎች የመስክ ጉዞዎች (ለምሳሌ ከኣካባቢ ውጭ፣ ከስቴት ውጭ)፣ እና/ወይም የት/ቤት ድጋፍና መሻሻል ፅ/ቤት (OSSI) ፈቃድ 
የሚጠይቁ፣ OSSI እንድሚወስነው፤

• ሌሎች በMCPS የሚሰየሙ በጎ-ፈቃደኞች። 

አደጋዎች በጎፈቃደኛን ያሳተፈ/ያካተተ የደረሰ ማናቸውም ዓይነት አደጋ/ጉዳት ከ MCPS Regulation EIB-RA፣ General Liability Insurance በሚጣጣም ሁኔታ ሪፖርት መደረግ አለበት። 

ከላይ የተገለጸውን መግለጫ አንብቤአለሁ፣ እና እስማማለሁ።

የበጎፈቃደኛ ፊርማ _________________________________________________________________ ቀን_____/_____/______


