የተማሪ የአስቸኳይ ሁኔታ መረጃ/ኢንፎርሜሽን
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MCPS ቅጽ 565-1
ጁላይ 2020
ከ2 ገጽ 1ኛው

መመሪያዎች ፡- እባክዎ ይህንን ቅጽ ሁለቱንም ገጾች ይሙሉና ለልጅዎ ት/ቤት በአስቸኳይ ይመልሱ።
የተማሪው(ዋ) ስም (የአያት ስም/Last መጠሪያ ስም/First የአባት ስም/Middle)
የተማሪ መታወቂያ

ክፍል

ሰክሽን/Section

የሚገኙበት ቀዳሚ ስልክ፦

የትዉልድ ቀን

የክፍል ኃላፊ መምህር
ለ11ኛ እና 12ኛ ክፍሎች ብቻ
o የመገናኛ መረጃው ለውትድርና መልማዮች መተላለፍ/መሰጠት የለበትም።

ከ 6ኛ - 12ኛ ክፍሎች ብቻ YRBS/YTS (ግልባጩን ይመልከቱ)
o አይ(ት)ሳተፍም ይሆናል

የቤት አድራሻ
የአውቶቡስ መስመር ቁጥር

የተማሪው/ዋ የመጠሪያ ስም

የቤት ውስጥ መነጋገርያ ቋንቋ
የጥበቃ/እንክብካቤ ስጋት

ለመፃፃፍ ተመራጭ የሆነ ቋንቋ

o እንግሊዝኛ/English o ቻይንኛ/Chinese oፈረንሳይኛ/
French o ኮሪያንኛ/Korean o ስፓንሽ/Spanish o ቬትናምኛ/Vietnamese o አማርኛ/Amharic

o አዎ o አይደለም (አዎ ከሆነ፣ ት/ቤት ያነጋግሩ)

ተማሪዉ/ዋ በስራ ላይ ያለ የጦር ሀይል አባል ጥገኛ ነዉ/ናት (የሙሉ ጊዜ) የምድር ጦር፣ የባህር ሀይል፣ የአየር ሀይል፣ የባህር ኃይል ልዩ ጓድ (ልዩ ተልዕኮ ያለው ክፍል)፣ የጠረፍ ጥበቃ ጓድ፣ ብሔራዊ የጥበቃ ጓድ፣ ወይም
ተጠባባቂ ኃይል (የምድር ጦር፣ የዩ.ኤስ ብሔራዊ የጦር ኃይል ጥበቃ ጓድ፣ የዩ. ኤስ ብሔራዊ የአየር መከላከያ ጓድ፣ የባህር ኃይል፣ የአየር ኃይል፣ የባህር ኃይል ልዩ ጓድ፣ ወይም የጠረፍ ጥበቃ ጓድ)? o አዎ o አይደለም
ከላይ በተገለጸው የተማሪው/ዋ አድራሻ ነዋሪ ወላጅ/ሞግዚት
ስም፦ (አያት፣ መጠርያ፣ አባት) (በመጀመሪያ የሚገኝ)

ከላይ በተገለጸው የተማሪው/ዋ አድራሻ ነዋሪ የሆነ/ች ወላጅ/ሞግዚት
ስም፦ (አያት፣ መጠርያ፣ የአባት ስም የመጀመሪያ ፊደል)

የስራ ቦታ ስልክ

የስራ ቦታ ስልክ

ሞባይል ስልክ

ኢ-ሜይል
ከተማሪው/ዋ ጋር ያለ ዝምድና/ግንኙነት
o ሌላ (ይግለፁ)

ሞባይል ስልክ

ኢ-ሜይል
o እናት

o አባት

o አሳዳጊ/ሞግዚት

ከተማሪው/ዋ ጋር ያለ ዝምድና/ግንኙነት
o ሌላ (ይግለፁ)

o እናት

o አባት

o አሳዳጊ/ሞግዚት

ከላይ በተገለጸው የተማሪው/ዋ አድራሻ ነዋሪ ያልሆነ(ች) ወላጅ/ሞግዚት
ስም (አያት፣ መጠርያ፣ የአባት ስም የመጀመሪያ ፊደል)

ከላይ በተገለጸው የተማሪው/ዋ አድራሻ ነዋሪ ያልሆነ(ች) ወላጅ/ሞግዚት
ስም (አያት፣ መጠርያ፣ የአባት ስም የመጀመሪያ ፊደል)

የዚህ አዋቂ/ጎልማሳ ሰው የመኖሪያ ቤት አድራሻ

የዚህ አዋቂ/ጎልማሳ ሰው የመኖሪያ ቤት አድራሻ

የስራ ቦታ ስልክ

ሞባይል ስልክ

የስራ ቦታ ስልክ

ሞባይል ስልክ

የቤት ስልክ

ኢ-ሜይል

የቤት ስልክ

ኢ-ሜይል

ከተማሪው/ዋ ጋር ያለ ዝምድና/ግንኙነት
o ሌላ (ይግለፁ)

o እናት

o አባት

o አሳዳጊ/ሞግዚት

ከተማሪው/ዋ ጋር ያለ ዝምድና/ግንኙነት
o ሌላ (ይግለፁ)

o እናት

o አባት

o አሳዳጊ/ሞግዚት

ለተማሪው/ዋ ከትምህርት ሠዓት ውጭ ኃላፊነት ያለበ(ባ)ት ሰው/ድርጅት—ስም (አያት፣ መጠሪያ) (እላይ ከተገለጸው ከወላጆች/ሞግዚቶች የተለየ ከሆነ)
አድራሻ
የቤት ስልክ

ሞባይል ስልክ

ኢ-ሜይል

የስራ ቦታ ስልክ

ከተማሪው/ዋ ጋር ያለ ዝምድና-ግንኙነት (ካለ)

ለተማሪው/ዋ ከትምህርት ሠዓት በኋላ ኃላፊነት ያለው-ያላት ሰው/ድርጅት —ስም (የአያት፣ መጠሪያ) (እላይ ከተገለጸው ወላጆች/ሞግዚቶች የተለየ ከሆነ)
አድራሻ
የቤት ስልክ

ሞባይል ስልክ

ኢ-ሜይል

የስራ ቦታ ስልክ

ከተማሪው/ዋ ጋር ያለ ዝምድና-ግንኙነት (ካለ)

በድንገተኛ/አስቸኳይ ጊዜ የሚገኙ ሰዎች፦ ተማሪው(ዋ)ን ከወላጅ ጋር የማገናኘት ፕሮቶኮል/ስምምነትን በመከተል ከላይ የተጠቀሰ(ች)ው ወላጆች/ሞግዚቶች እና ሌሎች ኃላፊነት
ያላቸው ጎልማሶች ለመገኘት የማይችሉበት ድንገተኛ/አስቸኳይ ሁኔታ ሲያጋጥም ት/ቤቱ ለእነዚህ ግለሰቦች ተማሪው(ዋ)ን መልቀቅ ይችላል።
በድንገተኛ/በአስቸኳይ ሁኔታ የሚገኝ/የምትገኝ #1፦ (የአያት፣ መጠሪያ)
የቤት ስልክ

ሞባይል ስልክ

ከተማሪው(ዋ) ጋር ግንኙነት
የስራ ቦታ ስልክ

የድንገተኛ/አስቸኳይ ጊዜ ተጠሪ #2 (የአያት ስም፣ የመጠሪያ ስም)
የቤት ስልክ

ሞባይል ስልክ

ከተማሪው(ዋ) ጋር ግንኙነት
የስራ ቦታ ስልክ

በድንገተኛ/አስቸኳይ ጊዜ ተጠሪ #3 (የአያት ስም፣ የመጠሪያ ስም)
የቤት ስልክ

ሞባይል ስልክ

ኢ-ሜይል

ኢ-ሜይል
ከተማሪው(ዋ) ጋር ግንኙነት

የስራ ቦታ ስልክ

ኢ-ሜይል
በገጽ 2 ይቀጥላል

MCPS ቅጽ 565-1
ከ2 ገጾች 2ኛው
የህክምና ዶክተር/ኃላፊነት ያለበት የጤና እንክብካቤ የሚሰጥ ሰው ስም

የህክምና ዶክተር/ኃላፊነት ያለበት የጤና እንክብካቤ
የሚሰጥ ሰው ስልክ

የጥርስ ሐኪም/የጥርስና አፍ ጤና ባለሞያ ስም

የጥርስ ሐኪም/የጥርስና አፍ ጤና ባለሞያ ስልክ

ተቀዳሚ የሆስፒታል ምርጫ
የጤና ኢንሹራንስ/መድን

o አዎ o አይደለም (አዎ ከሆነ፣ አንዱ ላይ ምልክት ያድርጉ)

o የግል

o ሄልዝ ቾይስ (ሜዲካል አሲስተንስ)

o የህጻናት እንክብካቤ/ኬር ፎር ኪድስ

ለአስቸኳይ ህክምና እርዳታ ማድረስ አስፈላጊ ሆኖ ከተገኘ የት/ቤት ባለሟሎች የመጀመሪያ እርዳታ ህክምና ይሰጣሉ እና/ወይም ልጅዎን ወደ ሀኪም ወይም ሆስፒታል ይወስዱታል
(ይወስዷታል) ከላይ የተጠቀሰው ሁኔታ ሲከሰት ለወላጆች/ሞግዚቶች ወይም ሌላ ሃላፊነት ያለበት አዋቂ ሰው ማሳወቅና ፈቃድ መጠበቅ አስፈላጊ አይሆንም። (በድንገተኛ ሁኔታዎች የአደጋ
ተከላካይ ጓድ እንደ ኣስፈላጊነቱ አገልግሎት ይሰጣል።)
ተማሪው/ዋ ንብ ሲነድፈው/ሲነድፋት አለርጂ አለበ(ባ)ት?
ኢንፎርሜሽን ይስጡ)

o አዎ o አይደለም (አዎ ከሆነ፣ መድኃኒቱን፣ ህክምናውን ሰውነት ቢቃወም/ካልተቀበለ- ወ.ዘ.ተ እባክዎ ተጨማሪ መረጃ/

ተማሪው(ዋ) ለማናቸውም ዓይነት ምግብ እና/ወይም መድሃኒት አለርጂ አለበ(ባ)ት?
ወ.ዘ.ተ እባክዎ ተጨማሪ መረጃ/ኢንፎርሜሽን ይስጡ)
ተማሪው/ዋ ማንኛውም ሌላ አለርጂክ አለበት/አለባት?
ተጨማሪ መረጃ/ኢንፎርሜሽን ይስጡ)

o አዎ o አይደለም (አዎ ከሆነ፣ መድኃኒቱን፣ ህክምናውን ሰውነት ቢቃወም/ካልተቀበለ-

o አዎ o አይደለም (አዎ ከሆነ፣ አለርጂክ፣ መድኃኒቱን፣ ህክምናውን ሰውነት ቢቃወም/ካልተቀበለ- ወ.ዘ.ተ እባክዎ

ተማሪው(ዋ) በግል የሚይዘው/የምትይዘው (self-carry an Epinephrine Auto-Injector) አለው/አላት?
ለትምህርት ቤት መመለስ አለበት)

o አዎ o አይደለም (አዎ ከሆነ፣ MCPS ቅጽ 525-14 ተሞልቶ

ተማሪው(ዋ) በግል የሚይዘው/የምትይዘው ሌላ የአስቸኳይ ሁኔታ መድሃኒት (ለምሳሌ፦ ለአስም ትንፋሽ ለመሳብ የሚረዳ) አለ?
525-13 ተሞልቶ ለትምህርት ቤት መመለስ አለበት)

o አዎ o አይደለም (አዎ ከሆነ፣ MCPS ቅጽ

የዚህን/የዚችን ተማሪ ጤንነት/ህክምና በሚመለከት መታሰብ ያለበት ሌላ መግለጽ የሚፈልጉት ሁኔታ አለ? (ለምሳሌ፦ አስም ወይም የመተንፈስ ችግር፣ የስኳር በሽታ፣ የሚጥል
በሽታ፣ ወይም ሌላ ችግር ካለ?) o አዎ o አይደለም አዎ ከሆነ (ይግለጹ)
የተማሪው(ዋ) የጤና ሁኔታ የድንገተኛ ዕርዳታ በሚያስፈልገው ሁኔታ ላይ ነው?

o አዎ o አይደለም አዎ ከሆነ (ይግለጹ)

በዚህ ጊዜ የታዘዘ መድኃኒት ካለ (ከፈለጉ ይግለጹ)
መድኃኒት ወይም ህክምና (በቱቦ መመገብ/tube feeding ወይም ካቲተር/catheterization) በተከታታይ፣ በየቀኑ፣ ወይም እንደአስፈላጊነቱ የሚሰጠው በትምህርት ቤት ሠራተኞች ነው?
(አዎ ከሆነ፣ MCPS ቅጽ 525-12፣ 525-13 ወይም MCPS ቅጽ 525-14 ተሞልቶ ለትምህርት ቤት መመለስ አለበት)

o አዎ o አይደለም

የወላጅ ወይም የአሳዳጊ ስም መጻፍ ይኖርበታል።
ይህ በኤሌክትሮኒክ የማቀርበው ቅጽ-ፎርም እና በኤሌክትሮኒክ የፈረምኩት ከግል ፊርማዬ ጋር እኩል ተመጣጣኝነት ያለው መሆኑን
ተገንዝቤአለሁ።
የወላጅ/የአሳዳጊ ፊርማ

ቀን
ከ6ኛ እስከ 12ኛ ክፍል ለሚማሩ ተማሪዎች ብቻ

ለመካከለኛ ደረጃ እና ለሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ተማሪዎች ወላጆች/ሞግዚቶች የሜሪላንድ ወጣቶች አስጊ የሆነ ስነምግባር ዳሰሳ - የወጣት ትምባሆ ዳሰሳ/ቅኝት
የቅጹ ይህኛው ክፍል ስለ ሜሪላንድ የወጣት አስጊ/አስከፊ ስነምግባር-በትምባሆ ሱስ የተጠመደ(ች) ወጣት የተካሄደ ጥናት/ዳሰሳ (YRBS/YTS) እና ምናልባት እርስዎ .. ካልፈለጉ መከተል ያለብዎት
አካሄድ ..YRBS/YTS ላይ የእርስዎ ልጅ እንዲሳተፍ/እንድትሳተፍ የማይፈልጉ ከሆነ
የእርስዎ ልጅ ት/ቤት ምናልባት በሜሪላንድ የጤና መምሪያ(MDH) ከሜሪላንድ ስቴት የትምህርት መምሪያ (MSDE) እና የበሽታ መቆጣጠሪያ እና መከላከያ ማዕከሎች (CDC) ጋር በመተባበር በሚካሄደው
የ YRBS/YTS ይሳተፍ ይሆናል፣ ቅኝቱ የተዘጋጀው በ CDC ሲሆን ይህም አደገኛ ባህርያትን ለመለየት ሲሆን የደህንነት ባህርያትንም ሊያካትት ይችላል ለምሳሌ ያህል የሄልሜትና የመቀመጫ ቀበቶ
(ሲት ቤልት) አጠቃቀም፣ ድብርትና የአእምሮ ጤንነት፤ የትምባሆ፣ አልኮል ወይም ሌሎች እጾች አጠቃቀም፣ አመጋገብና የአካል አንቅስቃሴ፤ እና የወሲብ/የጾታ ባህሪ።
የዳሰሳ ጥናቱ የተዘጋጀው የልጅዎን የግል ገመና በሚጠብቅ ሁኔታ ነው። ቅኝቱ በሚስጥር የሚያዝ ሲሆን ተማሪዎችም በቅኝቱ ስማቸውን አያስገቡም። ውጤቱ ሲገለጽ/ሪፖርት ሲደረግ ምንም የትምህርት
ቤት ወይም የተማሪ ስም አይጠቀስም።
የዳሰሳ ጥናቱ በፈቃደኛነት የሚደረግ ነው። ልጅዎ ጥያቄውን ለመመለስ ካልፈለገ(ች)፣ ሊዘለው ይችላል/ልትዘለው ትችላለች። ልጅዎ ካልተሳተፈ/ካልተሳተፈች በትምህርት ቤቱ፣ በናንተ ወይም በልጃችሁ
ላይ ምንም አይነት አርምጃ አይወሰድም። በተጨማሪም ተማሪዎች በማንኛውም ጊዜ ያለቅጣት በቅኝቱ መሳተፍን ማቆም ይችላሉ።
ልጃችሁ በቅኝቱ በመሳተፉ/ፏ ስለሚኖረው/ስለሚኖራት መብት በተመለከተ ጥያቄ ካለችሁ ወይም ልጃችሁ በመሳተፉ/በመሳተፏ ሊጎዳ/ልትጎዳ የሚችል/የምትችል መስሎ ከተሰማችሁ እባችሁ ነጻ
መስመር በሆነው 1-877-878-3935 ደውሉ፣ ስማችሁንና የስልክ ቁጥራችሁን ጨምራችሁ መልእክት ብትተው በተቻለ ፍጥነት አንድ ሰው መልሶ ይደውልላችኋል። ስለ ቅኝት ጥናቱ የበለጠ ለማወቅ፣
እባክዎ ድረ-ገጽ ይጎብኙ፦ www.cdc.gov/HealthyYouth/
የእርስዎ ልጅ በዳሰሳ ጥናት ላይ እንዲሳተፍ (እንድትሳተፍ) ካልፈለጉ (1) እባክዎ በቅጹ መጀመሪያ የፊት ለፊት ገጽ የመጀመሪያ ክፍል ላይ “YRBS/YTS—May Not Participate,” የሚለውን
ይሙሉ፣ (2) የእርስዎን ልጅ ድንገተኛ/አስቸኳይ ጊዜ ተጠሪ ሰው መረጃ/ኢንፎርሜሽን ቅጽ ለልጅዎ ት/ቤት ይመልሱ።
በተደጋጋሚ የሚቀርቡ ጥያቄዎች
ጥ. የሜሪላንድ ወጣት አስጊ ባህርይ ዳሰሳ-ጥናት/የወጣት ስለ ትምባሆ ዳሰሳ (YRBS/YTS) የሚካሄደው ለምድነው?
ብእመ. MDH እና MSDE የ YRBS/YTS ውጤቶችን የሚጠቀሙት ለ፦ (1) በመካከለኛ እና በሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተማሪዎች መካከል ትኩረት የሚሰጣቸው የባህርይ ጤና ስጋቶች በጊዜ
ሂደት እንደሚቀየሩ ለመቆጣጠር፣ (2) አስጊ የሆኑ የባህርይ ጤንነት ስጋቶችን ለመከላከል በአካባቢ እና በስቴት የሚደረጉት ጥረቶች የሚያሳድሩትን ተጽእኖ ለመገምገም፣ እና (3) የትምህርት
ቤት የጤና ትምህርት ፖሊሲዎችን እና ፕሮግራሞችን ለማሻሻል።
ጥ. ጎጂ/ስሜት የሚነኩ/የሚያስቆጡ ጥያቄዎች ይቀርባሉ ወይ?
መ. አንዳንድ ጥያቄዎች በአንዳንድ ዲስትሪክቶች፣ ት/ቤቶች፣ ወይም ወላጆች/አሳዳጊዎች ዘንድ ስሜት ይነካሉ/ያስቆጣሉ ተብሎ ሊታሰብ ይችላል። እንደዚህ ያሉ ጥያቄዎች በሙሉ ቀጥተኛ እና ጎጂ/
ስሜት-በሚነካ መልክ የቀረቡ ሲሆን የተዘጋጁትም በ CDC ነው። በቅኝት/ጥናት ላይ የተዳሰሱት ርእሶች ስለ ጭንቅላት መከላከያ/helmets፣ የመቀመጫ ቀበቶ/seat belts መጠቀም፤ ድብርትና
የአእምሮ ጤንነት፤ የትምባሆ፣ አልኮል፣ እና የሌሎች እፆች አጠቃቀም፣ አመጋገብ፣ የአካል እንቅስቃሴ፤ እና ወሲባዊ/ጾታዊ ባህርያትን ያካትታሉ።
ጥ. የተማሪ ስሞች በቅኝት ጥናቶቹ ላይ ይጠቀሳል ወይ?
መ.  አይደለም፣ የቅኝት ጥናቱ የልጅዎን ገመና እንዲጠብቅ ተደርጎ ነው የተዘጋጀው። ጥናቱ የሚከናወነው የተለየ ስልጠና በተሰጣቸው የመስክ ባለሙያዎች ነው። ተማሪዎች በጥናቱ ላይ ስማቸውን
አያስገቡም። ተማሪዎች ጥናቱን ሲያጠናቅቁ የጨረሱትን ቅኝት በትልቅ ሳጥን ወይም ፖስታ ያስቀምጣሉ።
ጥ. ተማሪዎች ከጊዜ በኋላ የስነምግባር ለውጥ ማድረጋቸውን ለመለየት ክትትል ይደረግባቸዋል ወይ?
መ. አይደለም። ተሳታፊ ተማሪዎችን ክትትል ሊደረግባቸው አይቻልም፣ ምክንያቱም ምንም መለያ መረጃ አልተሰበሰበም።
ጥ. ልጆች ለዳሰሳ ጥናቱ እንዴት ነው የሚመረጡት?
መ. በአጠቃላይ ከስቴቱ በግምት 360 ት/ቤቶች እና 85,000 ተማሪዎች እንዲሳተፉ ይደረጋል። መጀመሪያ ትምህርት ቤቶች በዘፈቀደ ይመረጣሉ፣ ከዚያም በተመረጡ ትምህርት ቤቶች ያሉ ክፍሎች
እንደተገኘ/በዘፈቀደ ይመረጣሉ። በተመረጠው ክፍል ያለ/ያለች ማንኛውም ተማሪ መሳተፍ ይችላል/ትችላለች።

