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መመርያ የሞንትጎመሪ ካውንቲ የትምህርት ቦርድ 

 
ተዛማጅ መመሪያዎች/ደንቦች፡- ACA, ACF, ACF-RA, ACH, ACH-RA, COB-RA, COC-RA, COE-RA, COF-

RA, COG-RA, EBA-RA, EBJ-RA, EBK-RA, ECC-RA, EEA-RA, EKA-RA, 
GKA-RA, IGN, IGO-RA, JFA, JFA-RA, JGA, JGA-RA, JGA-RB, JGA-RC, JGB-
RA, JHC, JHC-RA, JHF, JHF-RA, JHG-RA, JPD, JPD-RB, Negotiated 
Agreements 

ኃላፊነት የሚመለከታቸው ጽ/ቤቶች፡- የኣካደሚ ዋና ኃላፊ 
ዋና የሥራ ሀላፊ  
የትምህርት ቤት ድጋፍ እና ማሻሻል ዋና ኃላፊ/Chief of School Support and 
Improvement 

 
 

ስለ ተማሪ ደህንነት እና የትምህርት ቤት ሠላም 
 
 
A. ኣላማ 

 
የሞንትጎመሪ ካውንቲ የትምህርት ቦርድ በሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ (MCPS) ተማሪዎች እና ሠራተኞች ምርጥ 
ሥራዎቻቸውን ለመሥራት፣ ለማሳካት፣ እና የሚለመልሙበት እና በእውቀት የሚያድጉበት/የሚበለፅጉበት ደህንነታቸው 
የተጠበቀ እና ሠላማዊ ትምህርት ቤቶችን እና የሥራ ቦታዎችን ለሁሉም ሰዎች የመስጠት ቁርጠኝነት አለው። 
 
እያንዳንዱ የሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ (MCPS) ሠራተኛ፣ የሥራ ደረጃ ወይም ቦታ፣ ሳይገድበው/ሳይገድባት 
ለሠላማዊ፣ ድጋፍ ሰጪ፣ እና አካታች የትምህርት ድባብ ለሁሉም ተማሪዎች እና ሠራተኞች እንዲኖር አስተዋጽኦ በማድረግ እና 
በመሣተፍ ስለ ትምህርት ቤት ደህንነት እና ሠላም ሠራተኛው(ዋ) ተደራሽነት በሚኖረው/በሚኖራት አካባቢ ሁሉ 

ኃላፊነት/ተጠያቂነት አለበ(ባ)ት። የሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ (MCPS) ሠራተኞች ከሠላም እና ደህንነት ጋር 
የተገናኙ ሁኔታዎችን ለይተው እንዲያዉቁ፣ እንዲከላከሉ፣ እና አፃፋ ምላሽ ለመስጠት የሚያስችላቸው ስልጠና ይሰጣቸዋል። 
 
የትምህርት ቤትን ሠላምና ደህንነት ለማጎልበት ዝግጁነት እና ከትምህርት ቤት ማህበረሰብ እና ከአካባቢ ኤጄንሲዎች ጋር 
ግልፅ የሆነ ግንኙነት ማድረግ እና መገልገያዎች ቁልፍ የሆኑ ነገሮች/ምክንያቶች ናቸው። የሞንትጎመሪ ካውንቲ የጤና እና 

ሰብአዊ አገልግሎት ዲፓርትመንት DHHS)ን ጨምሮ፣ የአእምሮ ጤንነት አገልግሎት እና ድጋፍ የሚሰጡ ሌሎች 
ኤጀንሲዎች፣ የህግ አስከባሪዎች እና ሌሎች የማህበረሰብ ደህንነት ጥበቃ/ምላሽ ሰጪዎች፣ እና ለሁሉም ተማሪዎች እና 
ሠራተኞች ሠላማዊና ደህንነቱ የተጠበቀ የትምህርት ቤት እና የሥራ ቦታ ድባብ ለመፍጠር አስተዋጽኦ ያደረጉ ሌላ 
የማህበረሰብ አገልግሎት ድርጅቶች እና የማህበረሰቡ ባለድርሻ አካላት ጋር የሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ (MCPS) 
ለሚያደርጋቸው ግንኙነቶች ቦርዱ አጽንኦት ይሰጣል። 
 

 
 
B. ጉዳይ 

 
ሁሉም ልጆች አካላዊ፣ ማህበራዊ፣ እና ስነልቦናዊ ደህንነታቸውን የሚደግፍ ሠላማዊና የሚያበለጽግ የትምህርት ቤት ድባብ 
እንዲኖራቸው ይገባል። ለሁሉም ተማሪዎች የመማር እድልን ለማስፋት እንደነዚህ አይነት ሠላማዊ እና በጎ አካባቢዎች ወሳኝ 
ቅድመ ሁኔታዎች ናቸው። ሠላማዊ እና የተመቻቹ የትምህርት ቤት አካባቢዎችን ለመገንባት የሚቻለው ሁሉም ተማሪዎች 
ቢያንስ ከአንድ ኃላፊነት ከሚሰማው(ት) ጎልማሳ/ትልቅ ሰው ጋር አዎንታዊ ግንኙነቶች ሲኖራቸው፣ ተማሪዎች፣ 
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ወላጆች/ሞግዚቶች፣ ፋኩልቲ፣ እና ሠራተኞች ሁሉም በአክብሮት ሲስተናገዱ፣ በትምህርት ቤት ብዝሃነትን 

ተቀባይነት/አቃፊነት ያለው ሲሆን፣ እና የሁሉም ተማሪዎች ቤተሰቦች እና አጠቃላይ ማህበረሰቡ የተማሪን ስኬት በመደገፍ 
የሚሳተፉ እና መማር፣ ግንኙነቶች፣ መከባበር፣ ልህቀት፣ እና ፍትኃዊነት የተሰኙ የቦርዱ ዋና እሴቶችን መሠረት በማድረግ 
እንደሆነ ጥናቶች ያመለክታሉ። 
 
እነዚህን ግቦች የማሣካት ኃላፊነት በአጠቃላይ ማህበረሰቡ ውስጥ ይስፋፋል/ያድጋል፣ እያንዳንዱን የመንግስት/አስተዳደር 
እርከን ጭምር፣ የማህበረሰብ ደህንነት ጥበቃ ኤጀንሲዎችን፣ የማህበረሰብ አገልግሎት ድርጅቶች፣ የግል ድርጅቶች፣ ቤተሰቦች፣ 
እና ተማሪዎችን ጭምር የሚያካትት ይሆናል። 

 
C. አቋም 

 
1. አዎንታዊ የትምህርት ቤት ድባብ ማጎልበት 

 
a) ከቦርድ ፖሊስ/Board Policy JPG ጋር የሚጣጣም ጤነኛነት/Wellness፦ አካላዊ እና ጤነኛ 

አመጋገብ፣ የሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ (MCPS) የልጆችን ጤንነት እና ደህንነት የሚያዳብር 
እና የሚከላከል የት/ቤት ባህል የመፍጠርና የማዳበር ቁርጠኝነት አለው። እያንዳንዱ የሞንትጎመሪ 
ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ (MCPS) የላቀ/አመቺ የትምህርት አካባቢ የሚፈጥር ባህልን መፍጠር ብቻ 

ሳይሆን ነገር ግን ቀጣዮቹን ለማስፋፋት/ለማሳደግ ጭምር ጥረት ማድረግን ነዉ – 
 

(1) አፃፋ/ፈጣን ምላሽ የሚሰጥ ግንኙነትን መገንባት፣  
 
(2) የተማሪዎች እና የሠራተኞች የአእምሮ እና ስሜታዊ ጤንነት፣ 
  
(3) ስነልቦናን የሚያዛባ ገጠመኝ/ለከፋ የስሜት መጎዳት መጋለጥ፦  
 
(4) የተሃድሶ ተግባሮች፣  
 
(5) አካላዊ ጤንነትና ደህንነት፣ እና  
 
(6) የአዎንታዊ አመለካከት ስነምግባር እድገት እና የሌላውን ችግር ወይም ስሜት መጋራት፣ 

እንደራስ መመልከት። 
 

b) የሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ (MCPS) ተገቢ እና የተማሪዎችን የእድሜ ደረጃ፣ ተማሪዎች 
የሚገኙበትን ሁኔታዎች ያገናዘቡ የተለያዩ ስኬታማ የመከላከል እና በቅድሚያ ጣልቃ የመግባት 
ፕሮግራሞችን በማዘጋጀት በጠቅላላ ዲስትሪክቱ ይተገብራል። 

 
c) የትምህርት ቤት ሠራተኞች  

 
(1) ማስተማር እና መማርን፣ የሚደግፍ፣ አዎንታዊ ባህርዮችን ማዳበር፣ እና የቦርድ 

ፖሊሲ/Board Policy JGA ጋር የሚጣጣም የተኃድሶአዊ ዲስፕሊን ፍልስፍናን 
የሚያንፀባርቅ የማስተማር ስትራቴጂዎችን እና ዲስፕሊናዊ ምላሾችን በቅደም-ተከተል 

መተግበር ስለ ተማሪ ስነ-ስርአት (ዲስፕሊን)/Student Discipline፣ እና  
 
(2) አዎንታዊ/ምቹ የመማሪያ ክፍል ባህል ለመፍጠር ውጤታማ/ስኬታማ የሆነ የመማሪያ ክፍል 

ማኔጅመንት (አያያዝ) መተግበር። 
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d) አሉታዊ ስነ-ምግባር እየተባባሰ/እየጨመረ እየተስፋፋ እንዳይሄድ አግባብነት ያለው ለመማር ምቹ የሆነ 
እና አካደሚያዊ ስኬትን የሚደግፍ አዎንታዊ አካባቢን ለመጠበቅ ዲዛይን የተደረገ የማርገብ 
ስልቶችን/ስትራቴጂዎችን እና ቴክኒኮችን በመጠቀም የሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ (MCPS) 
የስነምግባር ጣልቃ ገብነቶችን በቅደም ተከተል ይተገብራል። ምቹ የሆነ የትምህርት ቤት ባህል/ምህዳር 

መፍጠር፣ ለተማሪ የስነ-ስርአት ባህርይ ተገቢ አይነት ምላሽ በመስጠት እና አግባብነት ያለው 
የጎልማሳ/አዋቂ ሰው ቁጥጥር ማድረግ በተለይም ከመማሪያ ክፍል ውጪ፣ ይልቁንም በምሣ ክፍለጊዜያት፣ 
ተማሪዎች በመማሪያ ክፍሎች በሚዘዋወሩበት ወቅት፣ የመፀዳጃ ክፍሎችን በሚጠቀሙበት ሠዓት፣ እና 
የማይዘወተርባቸው ዝግ የሆኑ ቦታዎች ላይ፣ የትምህርት ቤት አውቶቡሶች ላይ፣ በትምህርት ቤት ንብረት 
ውስጥ እና ውጪ ትምህርት ቤቶች በሚያካሄዷቸው እንቅስቃሴዎች፣ እንዲሁም የትምህርት ሠዓት 
ከመጀመሩ አስቀድሞ እና ከትምህርት ሠዓት በኋላ ጭምር የአዋቂ/ጎልማሳ ሰው ቁጥጥር ቅድሚያ ትኩረት 
መሰጠት ያለበት አስፈላጊ ጉዳይ ነው። 

 
e) የሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ (MCPS) በሌሎች ዲስትሪክት አቀፍ እና የአካባቢ ትምህርት 

ቤት ፕሮግራሞች የሚደገፍ ስለትምህርት ቤት ሠላምና ደህንነት፣ ስለተማሪዎች አካላዊ፣ ማህበራዊ እና 
ስነልቡናዊ ደህንነት  ስለ አካል ደህንነት እና በሰውነት ላይ የሚደርስ ጉዳትን ስለመከላከል በሥርአተ 
ትምህርት/ከሪኩለም ላይ በትምህርት ዘርፍ ያካትታል።  

 
2. ተጠያቂነት 

 
a) የሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ (MCPS) አሁን በሥራ ላይ ያለውን ከትምህርት ቤት ሠላምና 

ደህንነት ጋር የሚገናኙ የተማሪዎች ማህበራዊ እና ስሜታዊ ደህንነት ውጤታማነታቸው እንዲረጋገጥ፣ 
ተማሪዎችን፣ ሠራተኞች፣ እና የማህበረሰብ ግብረመልስ ጭምር የተለያዩ ዓይነት መለኪያዎችን 
በመጠቀም፣ የመከላከል እና ቅድመ ጣልቃገብነት ፕሮግራሞችን ይገመግማል/ክትትል ያደርጋል። 

 
b) የሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ (MCPS) ስለ ጤና፣ ሠላም እና ደህንነት አጋጣሚ ሁኔታዎችን 

ሪፖርት ስለማድረግ እና ለእንደዚህ ዓይነት ክስተቶች ሲስተሙ ምላሽ የሚሰጥበትን የጽሑፍ 
ቅደምተከተሎችን ያካተተ የክስተት ሪፖርት ማኔጅመንት ሲስተም ያደራጃል።  1ወሳኝ የሆኑ የትምህርት 

ቤት ሠላምና-ደህንነት ሁኔታዎችን መረጃ እና እንደ እስራት፣ ማስፈራራት እና ማስጨነቅ/ዛቻ 
የመሣሰሉትን መረጃዎች/ዳታ፣ ድብድብ፣ የወሮበላነት ክስተቶች፣ ያለፈቃድ ከትምህርት ቤት መቅረት እና 

ተከታታይነት ያለው መቅረት፣ እና የትምህርት ቤት ስነ-ስርአት/ዲስፕሊን ለመቆጣጠር ጠንካራ-ጤናማ 
ስልቶች ስራ ላይ ይውላሉ። 

 
c) እያንዳንዱ ርእሰ መምህር/ት በትምህርት ቤት ውስጥ ቀውስ በሚፈጠርበት ጊዜ ሁኔታው 

እንዳይዛመት/እንዳይስፋፋ ለመቆጣጠር፣ ከቦርድ ፖሊሲዎችና የ MCPS ደንቦች/ህጎች ጋር በተጣጣመ 
መልኩ በአካል ጣልቃ የመግባትና የመከላከል እውቀት እንዲኖራቸው፣ ስልጠና የተሰጣቸው እና ሁሉንም 
ተማሪዎች እና ሠራተኞችን ለመርዳት የሚችሉ ከመምህራን የተወጣጡ አባላት ያሉበት አንድ የአስቸኳይ 
ጊዜ ድጋፍ ሰጪ ቡድን የማቋቋም ኃላፊነት አለበ(ባ)ት። 

 
d) በቦርድ ፖሊሲ/Board Policy ACA መሠረት፣ አድሎ የሌለበት፣ ፍትኃዊነት፣ እና ባህላዊ ብቃት፣ 

ለትምህርት ቤት ሠላም-ደህንነት የሚወሰዱ እርምጃዎች በተማሪዎች ነባራዊ ግላዊ ሁኔታ ወይም 
በይሆናል ምክንያት ለአንድ ወገን የሚያደላ አፈጻጸም መደረግ የለበትም።  

 
3. አስፈሪ/አስጊ የሆነ ባህርይን መፈተሽ 

                                                           
1 በቦርድ ፖሊሲ/Board Policy JHF መሠረት፣ በጉልበተኝነት ማስፈራራት፣ ማስገደድ ዛቻና ማስጨነቅ፣ ወከባ በጉልበተኝነት ማስፈራራት፣ 
ማስገደድ ዛቻና ማስጨነቅ፣ ወከባ በአንጻሩ የተማሪዎችን የትምህርት/አካደሚያዊ ውጤታማነት፣ ስሜታዊ ደህንነታቸውን፣ እና 
የትምህርት ቤት ምቹነትን የማሰናከል ተጽእኖ ሰለሚኖረው ከእነዚህ መጥፎ ድርጊቶች የፀዳ ሠላም የሠፈነበት የትምህርት ቤት አካባቢ 
ለማስፈን ቦርዱ ቁርጠኝነት አለው።  
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a) የ "Maryland Center for School Safety Subcabinet" ከትምህርት ዲስትሪክት ሠራተኞች እና 

ሌሎች ባለድርሻ አካላት ጋር በመተባበር ያዘጋጀው ስለሚያሰጋ ባህርይ የማጥናት ናሙና ፖሊሲ/Model 
Policy፣ በትምህርት ቤቶች ውስጥ ስጋት የሚፈጥር ባህርይ መፈተሽ/መመርመር እና ስጋቶችን 
ስለመቆጣጠር አሠራር በታወቀ መደበኛ ተሞክሮ ላይ የተገነባ ነው። እንደ ማንኛውም የሠላም/ደህንነት 
ስጋቶች፣ ይዘት እና መጠናቸውን ለመወሰን ስጋትን እንደ መሰረት አድርጎ ከመዉሰድ ይልቅ፣ መሠረት 
ያለው የምርምር አሠራር በዋናነት በባህሪ ማሻሻል ላይ በመደገፍ በመረጃ/በእርግጠኝነት ላይ የተደገፈ 
ስጋትን የመመርመር ሂደት መጠቀምን ይደግፋል። 

 
b) የሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ (MCPS) ሠላማዊና ደህንነቱ የተጠበቀ የትምህርት ቤት ድባብ 

እና የስራ ቦታዎችን ለመስጠት፣ የአደጋ ሰለባዎችን ለመከላከል፣ እና ለተመርማሪው(ዋ) ግለሰብ 
እንደአስፈላጊነቱ ድጋፍ ለመስጠት፣ ተገቢውን የመከላከል ወይም የእርምት እርምጃ ለመውሰድ ባህርይን 
በአትኩሮት ማየት-መከታተል ላይ የተመሠረተ የስነምግባር ስጋትን የመመርመር/ክትትል የማድረግ ሂደት 
ያዘጋጃል። ዓላማውና ግቡ የትምህርት ቤት እና የማህበረሰብ ሪሶርሶችን ጭምር በማካተት ግለሰቦች 
አዎንታዊ ጣልቃገብነት እና ድጋፎችን በማድረግ የመታደግ አገልግሎቶችን ለመስጠት ለማስቻል ነው። 

 
c) ሂደቱ የሚያካትተው በትምህርት ቤት ክልል እና ዲስትሪክት አቀፍ የሚሠሩ የአስጊ/አስፈሪ ስነምግባር 

መርማሪ ቡድኖችን፣ እና ለይቶ የማወቅ ሂደት፣ ምርመራ/መፈተሽ፣ እና የተማሪዎች፣ የሠራተኞች፣ እና 
የሌሎች ግለሰቦች ከጉዳዩ ጋር ግንኙነት የሌላቸው ነገር ግን ባህርያቸው ለትምህርት ቤት ወይም 
ለሚከታተል፣ በጉብኝት ላይ ያለ(ች)፣ ወይም በ MCPS ንብረት ላይ በሥራ ላይ የሚገኝ/የምትገኝ 
ግለሰብ ላይ ስጋት የሚጭር ግለሰብን ለይቶ የማወቅ ጣልቃ ገብነት ያካትታል። 

 
d) አስጊ ባህርያትን የመመርመር ሂደትን ውጤታማነት ለማዳበር ሁሉም የ MCPS ሠራተኞች፣ ተማሪዎች፣ 

በጎፈቃደኞች፣ እና ኮንትራክተሮች ማናቸውንም ሌላውን ሰው የሚጎዳ/ወይም የመጉዳት 
አዝማሚያዎችን፣ መገናኛዎችንም የሚመለከት፣ ወይም በማንኛውም ግለሰብ የተነጣጠረ ሁከት 
ለመፈጸም የታሰቡ እና አስጊ/አስፈሪ ሁኔታዎችን የሚያስከትሉ ሁኔታዎችን በፍጥነት 
ለርእሰመምህር(ት)/ተወካይ ሪፖርት ማድረግ አለባቸው። 

 
e) የአካል ስንክልና ያለባቸው ተማሪዎች፣ የአካለስንኩልነት አገልግሎት የማግኘት ታሪክ ያላቸው፣ ወይም 

በግላዊ ሁኔታ ላይ ያተኮረ የትምህርት ፕሮግራም (IEP) ወይም ከአካለስንኩልነት ጋር የተገናኙ 
ባህርዮችን የተመለከተ "Section 504 Plan" ውስጥ የሚካተቱ ተማሪዎች ለትምህርት ቤቶቻቸው 
ማህበረሰቦች ስጋት ይፈጥራሉ ማለት አይደለም። 

 

4. ፋሲሊቲዎች፣ የደህንነት ሠራተኞች፣ ቴክኖሎጂ 
 

ለሁሉም የትምህርት ቤቶች ህንፃዎች እና ፋሲሊቲዎች ውጤታማ የሚሆን ሠላም-ደህንነት የማስጠበቅ 

ስትራቴጂዎች ውጤታማነት በቂ ሪሶርሶችን መመደብ፣ የመሠረተ-ልማት ግንባታን ማሳደግ፣ እና ታታሪና ቁርጠኛ 
ሠራተኞችን ይፈልጋል። ከዚህ በታች የተካተቱትን እና በዚህ ያልተገደበ የደህንነት/ሠላም ስትራቴጂዎችን እና 
ሪሶርሶችን ቦርዱ ይደግፋል፦ 

 
a) የሠላም እና ደህንነት ባልደረቦች እና ሌሎች ሠራተኞች ትክክለኛ ምደባ፣ አጠቃቀም፣ እና አያያዝ-

አጠቃቀም .ጨምሮ- 
 

(1) ስለ ትምህርት ቤቶች እና ፋሲሊቲ ሠራተኞች በግልጽ የተቀመጡ አማራጭ ሞዴሎች፣ እና  
 
(2) ለአዳዲስ ተቀጣሪዎች ስኬታማ የሆነ የአቀጣጠር ተሞክሮዎች፣ ጠንካራ ጅማሮ እና የስልጠና 

ፕሮግራሞች፣ በተጨማሪ ለአንጋፋ ሠራተኞች የስልጠና እድሎች። 
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b) በትምህርት ቤት ሠራተኞች መካከል፣ በትምህርት ቤቶች መካከል፣ በትምህርት ቤት አውቶቡሶች፣ እና 

ከማህበረሰብ ደህንነት ጥበቃዎች፣ ለ..ሪሶርሶችን ጭምር አስተማማኝ ፈጣን ግንኙነት ምላሽ ለመስጠት 

የሚያስችሉ ከደህንነት-ሰኩሪቲ ጋር የሚገናኙ ዲስትሪክት አቀፍ የቴክኖሎጂ መሣሪያዎችን እና 
ፋሲሊቲዎችን ይበልጥ ማሻሻል –  

 
(1) ትምህርት ቤቶችን፣ ፋሲሊቲዎችን፣ አውቶቡሶችን፣ እና ግቢዎችን መቆጣጠር እና የተሰበሰበው 

ዳታ/መረጃ ያለአግባብ ጥቅም ላይ እንዳይውል እና በአጠቃላይ ግላዊ ህግጋትን መጠበቁን 
መቆጣጠር፣ 

 
(2) ወደ ትምህርት ቤቶች እና ፋሲሊቲዎች መግቢያዎችን ማኔጅ ማድረግ እና በትምህርት ቤት 

ህንፃ አካባቢዎች እና ግቢዎች የተገለሉ ስፍራዎችን መገደብ ወይም መግቢያዎቻቸውን 
መቆጣጠር፣ እና 

 
(3) የትምህርት ቤቶችን እና ፋሲሊቲ ጎብኚዎችን ማኔጅ ማድረግ።  

 
c) የሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐሊክ ስኩልስ (MCPS) ሲስተሞች፣ ቴክኖሎጂ፣ እና መረጃ/ዳታ በጠቅላላ 

ደህንነታቸው መጠበቁን ማረጋገጫ ሪሶርሶች። 
 

5. የጤና፣ የህግ አስከባሪ ኤጀንሲዎች፣ እና ሌሎች የህዝባዊ ደህንነት ኤጀንሲዎችን ጨምሮ ከካውንቲው አጋሮች ጋር 
ትብብር ማድረግ። 

 
a) ሠላም-ደህንነት የሠፈነበት/የተረጋገጠባቸው የትምህርት ቤት አካባቢዎችን ለማጎልበት ወሳኝነት 

ስላላቸው የተማሪ የአእምሮ እና የጠባይ ሁኔታ ጤንነት አገልግሎት ተደራሽ እንዲሆን የሞንትጎመሪ 
ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ (MCPS) ከ DHHS እና የሞንትጎመሪ ካውንቲ የከፋ ችግር-የቀውስ ማዕከል፣ 
እንዲሁም ሌላ የማህበረሰብ ድርጅቶች ከመሣሰሉት ጋር ትብብር ያደርጋል። በተጨማሪ፣ የሞንትጎመሪ 
ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ (MCPS) በትምህርት ቤቶቻችን እነዚህን ወሳኝ የሆኑ ግቦችን ይበልጥ 

ለማሳደግ፣ ትምህርት ቤትን መሠረት-ያደረጉ የትምህርት እና የጤና ግንባታ ማዕከሎች ጋር ግንኙነት 
የመሣሰሉ የተለያዩ የማህበረሰብ ፕሮግራሞችን እንዲዘወተሩ ያደርጋል።  

 
b) በ MCPS ትምህርት ቤቶች ለሚካሄዱ MCPS ስፖንሰር የማያደርጋቸው ሁነቶች/ዝግጅቶች ከትምህርት 

ሠዓት በኋላ ውስን አካባቢዎች ላይ ብቻ እንዲጠቀሙ የተማሪዎችን፣ ሠራተኞችን እና የጎብኚዎችን 
ሠላም-ደህንነት ድጋፍ ለማድረግ የሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ (MCPS) ከኤጀንሲዎች 
አስተባባሪ ቦርድ ጋር ትብብሩን ይቀጥላል።  

 
c) ስለ አስቸኳይ/የድንገተኛ ጊዜ ምላሽ አሰጣጥ ፕሮቶኮሎችን ስለማዘጋጀት፣ ሠላም-ደህንነትን የሚመለከቱ 

ስጋቶችን አስቀድሞ ምላሽ መስጠት፣ እና ለ MCPS የደህንነት ጥበቃ ሠራተኞች ስልጠና ለመስጠት 

የሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ (MCPS) ከሞንትጎመሪ ካውንቲ የህግ አስከባሪ ኤጀንሲዎች፣ 
ከሞንትጎመሪ ካውንቲ የእሳት አደጋ እና ህይወት አድን አገልግሎት፣ እና ከሞንትጎመሪ ካውንቲ የስቴት 
ዓቃቤ ሕግ ጽ/ቤት ጋር ትብብር ያደርጋል። 

 
6. የድንገተኛ/አስቸኳይ ጊዜ እቅድ እና ዝግጁነት 

 
የሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ (MCPS) ቁጥጥር በማድረግ እና የሠራተኞች እና የተማሪዎች ጤንነት እና 
ደህንነት ፕሮግራሞችን ከመመሪያ፣ አቅጣጫ፣ ከስልጠና ጋር፣ እና ለትምህርት ቤቶች፣ ለዲፓርትመንቶች፣ እና 
ለጽ/ቤቶች ከፌደራል እና ስቴት መስፈርቶች ጋር የሚጣጣሙ የአስቸኳይ ጊዜ/ድንገተኛ አደጋ እቅድ እና ዝግጁነት 
ከዚህ የሚቀጥሉትን ጭምር በመፍጠር እና ድጋፍ፣ለተማሪዎች፣ ለሠራተኞች፣ ለኮንትራክተሮች እና ለጎብኚዎች 
ሠላማዊ እና ጤናማ የሆነ የመማሪያ እና የሥራ ድባብ የመፍጠር እና የመንከባከብ ስራ ይሠራል፦ 
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a) በሜሪላንድ ህግ መሠረት MCPS/ የሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ ፣ ዲስትሪክት አቀፍ ተፅእኖ 

የሚያስከትል አደጋ/ድንገተኛ/አስቸኳይ ሁኔታን MCPS በአደጋ ጊዜ እንዴት አስቀድሞ መካለከል፣ 
መቀነስ/ማስታገስ፣ መከላከል፣ ምላሽ ስለ መስጠት እና መልሶ መቋቋም በዝርዝር የሚያሳይ የMCPS 
ዲስትሪክት አቀፍ የአደጋ/አስቸኳይ ጊዜ ምላሽ እቅድ (ERP) ያስፈልጋል፤ 

 
b) በሜሪላንድ ደንብ መሠረት እያንዳንዱ የ MCPS የአካባቢ ትምህርት ቤት የድንገተኛ ጊዜ 

እቅዶች/School Emergency Plans (SEPs)፣ በአደጋ ጊዜ እንዴት አስቀድሞ መካለከል፣ 
መቀነስ/ማስታገስ፣ መከላከል፣ ምላሽ ስለ መስጠት እና መልሶ መቋቋም እንደሚሠራ በዝርዝር የሚያሳይ 

የአደጋ/አስቸኳይ ጊዜ ምላሽ እቅድ (ERP) ያስፈልጋል፣  
 
c) በሜሪላንድ ኦኩፔሽናል የደህንነት እና ጤንነት (MOSH) መመዘኛ መሠረት፣ የድንገተኛ/አስቸኳይ ጊዜ 

እቅዶች እና የእሳት አደጋ መከላከል እቅዶች በዚህ ባይወሰኑም ማካተት ያለበት፣ ለአስቸኳይ ጊዜ ለቆ 
የመውጣት/የመሸሽ ቅደምተከተል አሠራር፣ በጣም ወሳኝነት ባለው ህንፃ ውስጥ ለሚሠሩ ሠራተኞች 
ለቀው ከመውጣታቸው በፊት መከተል ያለባቸው የአሠራር ቅደምተከል፣ እና የአደጋ አድን ሠራተኞች እና 
ወይም የህክምና ሥራ ላይ የሚገኙ ሠራተኞች መከተል ስለሚኖርባቸው ቅደምተከተል አሠራርን 
ማካተት፣ እና 

 
d) የእያንዳንዱ ትምህርት ቤት ለአስቸኳይ/ለድንገተኛ ጊዜ ዝግጁነት ልምምድ ዓመታዊ የጊዜ ሠሌዳ። 

 
D. የትግበራ ስትራቴጂዎች 

 
የትምህርት ቤቶች ሱፐርኢንተንደንት (ሱፐርኢንተንደንት) ... –   

 
1. ይህንን ፖሊሲ የሚደግፉ፣ የሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ (MCPS) ደንቦችን፣ ህጎችን፣ እና የአፈጻጸም 

ሥርአቶችን/procedures እንደአስፈላጊነቱ መገምገም እና ክለሳ ማድረግ፣ 
 
2. በሜሪላንድ ሠላማዊ የመማር ደንብ/Maryland Safe to Learn Act ድንጋጌ መሠረት ለ MCPS ት/ቤቶች 

የደህንነት አስተባባሪነት እና በአካባቢ የህግ አስከባሪ ኤጀንሲዎች እና ሌሎች የማህበረሰብ ደህንነት ኤጀንሲዎች 
መካከል እና የሜሪላንድ የት/ቤቶች ደህንነት ማዕከል በአገናኝነት/liaison የሚያገለግል/የምታገለግል ዋና የደህንነት 

ኦፊሰር/chief safety officer መመደብ፣  
 
3. በ MCPS የአእምሮ ጤንነት አገልግሎቶች አስተባባሪ መመደብ እና በአካባቢ የአእምሮ ጤና አገልግሎት ከሚሰጡ 

ድርጅቶች ጋር ትብብር ማድረግ፣ 
 
4. የተማሪዎች እንዲሁም ጎብኚዎች ወይም በፐብሊክ ስኩል የሚሠሩትን ሠላም እና/ወይም ደህንነት አስጊ ሁኔታዎችን 

ሪፖርት በሚስጥር የሚቀበሉ አማራጮች መኖራቸውንና ለመጠቀም እንደሚችሉ "Safe Schools Maryland 
anonymous reporting system" ለማህበረሰቡ ማሳወቅ፣ 

 
5. ከአካባቢ የህግ አስከባሪዎች እና የሞንትጎመሪ ካውንቲ/Montgomery County DHHS ጋር በመተባበር 

እንደአስፈላጊነቱ ከሜሪላንድ ሚስጥራዊ ሪፖርት "Safe Schools Maryland anonymous reporting 
system" የሚገኙ መረጃዎችን እንዲቆጣጠሩ እና ምርመራ ለማድረግ ሪሶርሶችን ለዲስትሪክት መስጠት እና ስለ 
ትምህርት ቤት ሠላምና ደህንነት ጉዳዮች ከማህበረሰብ ጋር መገናኛ/ኮሙኒኬሽን ስርዓት ማጎልበት፣ 

 
6. የሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ (MCPS) ተማሪዎችን አካላዊ፣ ማህበራዊ፣ እና ስነልቦናዊ ደህንነትን ምላሽ 

ለመስጠት እቅድ በማዘጋጀት ተግባራዊ ማድረግ እና ደህንነታቸውን የሚያረጋግጡ ድጋፎች እና ሪሶርሶች 
በትምህርት ቤት መኖራቸውን መግለጽ/ኮሙኒኬት ማድረግ፣ 
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7. በሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ (MCPS) ንብረት ወይም MCPS ስፖንሰር በሚያደርጋቸው 

እንቅስቃሴዎች ወቅት ለሚከሰቱ የጤና፣ የደህንነት፣ እና የሠላም ሁኔታዎች ሲከሰቱ ሪኮርዶችን ሪፖርት የማድረግ፣ 
መቆጣጠር/ማኔጅመንት ዘዴዎችን ማዘጋጀት እና ተግባራዊ ማድረግ፣ 

 
8. በእያንዳንዱ ትምህርት ቤት ስጋት የሚያስከትሉ ባህሪዎችን ስለሚከታተሉ/ስለሚመረምሩ ቡድኖች መዋቅር 

ለመመስረት ደንቦችና መመሪያዎችን ማዘጋጀት እና ት/ቤትን መሠረት-ያደረገ አስፈሪ/አስጊ ስነምግባሮችን 
ለመመርመር ድጋፍ ሰጪ ዲስትሪክት አቀፍ ተቆጣጣሪ ቡድን መፍጠር፣ 

 
9. ከሠላማዊ እና ምቹ የትምህርት ቤት አካባቢ መርህን የሚፃረር ነገር ግን በዚህ ሳይገደብ በ MCPS ንብረት 

የሚፈጸም ደንብ መተላለፍን እና አልኮል፣ ትምባሆ፣ እና ሌሎች መድኃኒቶችን ይዞ መገኘት እና መጠቀም፣ ሲጋራ 
ማጨስ እና vaping ወይም ሌላ ማንኛውም አይነት ለማነቃቃት/ለአደንዛዥነት የሚሆኑ ነገሮችን በ MCPS 
ንብረት ውስጥ መጠቀምን የሚከለክል ደንብን በመተላለፍ በትምህርት ቤት ንብረት ውስጥ የሚፈጸም ከስርአት 
ውጪ የሆነ ስነምግባር  መቆጣጠሪያ ደንብ እና መመሪያ ማዘጋጀት እና ተግባራዊ ማድረግ፣  

 
10. ከካውንቲ ኤጀንሲዎች ጋር የተደረጉ የመግባቢያ ሠነዶችን (Memoranda of Understanding (MOUs) ከለሳ 

ማድረግ እና የእያንዳንዱን ትምህርት ቤት የሠላም-ደህንነት ግምገማዎችን በመደበኛነት ማካሄድ እና ወቅታዊ ይዘት 
እንዲኖረው ማድረግ እና  

 
a)  የህንጻ አካላዊ ደህንነት ስጋቶችን በመለየት መፍትሔዎችን ማዳበር፣ እና አስፈላጊ ከሆነ ሰኩሪቲ ጥበቃ 

መገንባት፣ እና  
 
b) በ MCPS ንብረት ትምህርት ቤት ስፖንሰር የሚያደርጋቸውን ዝግጅቶች፣ ከትምህርት ሠዓት በፊት እና 

በኋላ የሚካሄዱ ፕሮግራሞችን ጭምር ማናቸውንም አይነት ለደህንነት ስጋት የሚሆኑ ነገሮችን መለየትና 
መገምገም፣ 

 
11. ስለ ትምህርት ቤት ሠላም እና ደህንነት በዚህ ሣይወሰን በትምህርት ቤት ደረጃ አስፈሪ/አስጊ የሆኑ ስነምግባሮችን 

ክትትል/የመፈተሽ የሚመለከት መረጃ/ዳታ በየወቅቱ ለቦርድ ያቀርባል፣ እና  
 
12. ስለትምህርት ቤት ሪሶርስ ኦፊሰር ፕሮግራም እና ውንብድናን ስለመከላከል ጣልቃ ገብነት ከሞንትጎመሪ ካውንቲ 

የህግ አስከባሪዎች ጋር የትብብር/የመግባቢያ ስርአት ይመሰርታል። 
 
E. ተፈላጊ ውጤት 

 
MCPS ከማህበረሰብ አጋሮች እና ባለድርሻ አካላት ጋር በመተባበር ለሁሉም ተማሪዎች እና ሠራተኞች ደህንነቱ የተጠበቀ፣ 
ሠላማዊ፣ እና ምቹ የትምህርት እና የሥራ አካባቢን ይሰጣል። 

 
MCPS የሁሉንም ተማሪዎች አካላዊ፣ ማህበራዊ፣ እና ስነልቦናዊ ፍላጎቶችን የሚጋሩ/እውቅና የሚሰጡ እና የሚደግፉ 
ፕሮግራሞች እና ተሞክሮዎች ላይ በመሣተፍ ግንኙነቶችን ያበረታታል። 

 
 
የሚዛመዱ ምንጮች፡-  Md Code Ann., Ed Art Sec 7-410; Maryland Safe to Learn Act of 2018, 

Maryland’s Model Policy for Behavior Threat Assessment, Md Code Ann., Educ 
§7-1507; Code of Maryland Regulations, 13A.02.02.01-.04; Maryland State 
Department of Education, Emergency Planning Guidelines for Local School 
Systems and Schools; Montgomery County Public Schools, Emergency Response 
and Management Manual for Schools; Memorandum of Understanding Between 
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the Montgomery County Public Schools and Montgomery County Department 
of Police and Montgomery County Sheriff’s Office and Rockville City Police 
Department and Gaithersburg City Police Department and Takoma Park Police 
Department and Montgomery County State’s Attorney’s Office: ትምህርት ቤትን 
መሠረት ያደረጉ ክስተቶች የትምህርት ቤት ሪሶርስ ኦፊሰር ፕሮግራም እና ሌላ የህግ አስከባሪ ምላሽ   

 
 
የፖሊሲው ታሪክ፡- ጁን 24/2019 በውሳኔ ቁጥር፦ Resolution No 388-19 ስራ ላይ እንዲውል ተወስኗል።  
 

ማሳሰቢያ፡-  በቦርድ ፖሊሲ ላይ የተገለጸው/A Board Policy indexed as COA፣ በትምህርት ቀን የት/ቤት ጎብኚዎች/Visitors to School During 

the School Day፣ ኖቬምበር 13/2007 በቦርድ ተሽሯል/ተሠርዟል።  


