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ደንብ የሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ  

 
ተዛማጅ ምንጮች፦ BLB, IGT-RA, JFA, JFA-RA, JGA, JGA-RB, JGB-RA, JHF, JHF-RA  
ኃላፊነት ያለበት ጽሕፈት ቤት፦  የስትራቴጂክ ኢንሼቲቭስ ጽ/ቤት ዋና ኃላፊ፣ የመማር ማስተማር እና ትምህርት ቤቶች ጽሕፈት 

ቤት ዋና ኃላፊ  
 
የግል ተንቀሳቃሽ መገልገያ መሳርያዎች 
I. ዓላማ 

 
በሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ (MCPS) ወይም MCPS-ስፖንሰር የሚደረጉ እንቅስቃሴዎች ላይ የሚሳተፉ 
ተማሪዎች የግል ተንቀሳቃሽ መገልገያ መሳርያዎችን አያያዝና አጠቃቀም ስነስርአት ለመመስረት። 

 
II. ትርጉም፡ 

 
A. የግል ተንቀሳቃሽ መሳሪያ (PMD)ማንኛውንም ከ MCPS ያልተሰጠ የድምጽ፣ የቪዲዮ ወይም የጽሑፍ 

መልእክት ለመላክ ወይም ለመቀበል የሚያገለግል መሳሪያን ያመለክታል።ሞባይል ስልኮች፣ ኢ-ምንባብ (e-
readers)፣ ታብሌቶች፣ የግል ኮምፒዩተሮች፣ ስማርት ሰዓቶች፣ ወይም ሌሎች ማይክሮፎኖች፣ የጆሮ 
ማዳመጫዎች፣ ድምጽ ማጉያዎች እና/ወይም ካሜራዎች ሁሉም PMDs ይባላሉ። 

 
B. ርእሰ መምህር/ተሿሚ እንደአግባቡ ለት/ቤት ወይም ለቢሮ ሃላፊነት ያለበትን አስተዳዳሪ ይመለከታል። 

 
C. የ MCPS ንብረት እንደ ማንኛውም ትምህርት ቤት ወይም ሌላ የ MCPS ተቋም ይገለጻል፣የ MCPS 

አውቶቡሶች እና ሌሎች የ MCPS ተሸከርካሪዎችን ጨምሮ በ MCPS ባለቤትነት ስር ያሉ ቦታዎች፡ 
አገልግሎት መስጫዎች እና/ወይም ተማሪዎችን ያካተተ ማንኛውም በሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ 
(MCPS) የሚደገፍ እንቅስቃሴን ያጠቃልላል። 

 
D. የተማሪ ቀን ተማሪዎች ከመጡበት ሰአት ጀምሮ ተማሪዎች እስከሚጨርሱበት ያለውን ጊዜ ይመለከታል። 

በተጨማሪ፥ የተማሪ ቀን የተራዘመ የትምህርት ቀንና የተራዘመ የትምህርት ዓመት የትምህርት 
ፕሮግራሞችን ለሚከታተሉ ተማሪዎች የትምህርት ጊዜያትን ያካትታል። 

III. ቅደም-ተከተሎች/ሂደቶች 
 

A. ኢንተርኔት እና የ MCPS አውታረመረብ ሲጠቀሙ፣ የ MCPS ተማሪዎች የዚህን ደንብ ድንጋጌዎች እና የ 
MCPS ህገደንብ IGT-RA፣ የኮምፒውተር ሲስተም የተጠቃሚ ሀላፊነቶች፣ የኤሌክትሮኒክስ መረጃ እና 
የአውታረ መረብ ደህንነት የተቀመጡትን የስነምግባር ደረጃዎች ማክበር፣ እና በዚህ ደንብ "section IV" 
ውስጥ የሚገኘውን ኃላፊነት የሚሰማው ተማሪ የአጠቃቀም መመሪያዎችን መከተል አለባቸው። 

 
B. ተማሪዎች የ MCPS በሆኑ ቦታዎች እና በ MCPS በሚደገፉ ዝግጅቶች ላይ PMDs መጠቀም ይችላሉ። 

ተማሪዎች ከታች በተገለጸው መሰረት ብቻ PMDs እንዲከፍቱ/እንዲጠቀሙ ይፈቀድላቸዋል፦ 
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1. ሁሉም ትምህርት ቤቶች፤ ልዩ ፍላጎት ያላቸው ተማሪዎች፣ የመማር ልዩነት ወይም አካል 
ጉዳተኞች፣ የግለሰባዊ የትምህርት ፕሮግራም (IEP) ወይም 504 ፕላን ያላቸው ተማሪዎችን 
ጨምሮ ነገር ግን በዚህ ብቻ ያልተወሰነ PMD የመማር ልዩነት ወይም የአካል ጉዳት ላላቸው 
የአኮሞዴሽን ሥፍራ፣ አገልግሎት ወይም ድጋፍ ለመስጠት ይውላል። የ PMD ተጠቃሚነት፣ 
IEP ወይም 504 ፕላን ለሌለው/ለሌላት ተማሪ ሲገለጽ እንዲህ አይነቱ ተጠቃሚነት የሚወሰነው 
ከትምህርት ቤት ሰራተኞች ጋር በመተባበር በርእሰ መምህር አማካይነት ነው። 

 
2. የአንደኛ ደረጃ ተማሪዎች ከትምህርት ሠዓት በፊት እና በኋላ PMD መጠቀም ይችላሉ። የአንደኛ 

ደረጃ ትምህርት ቤት ተማሪዎች በትምህርት ጊዜ፣በምሳ ሰአት፣ ወይም በክፍሎች 
መካከል/በሽግግር ሠዓት PMD መጠቀም አይፈቀድላቸውም። 

 
3. የመካከለኛ ደረጃ ተማሪዎች ከትምህርት ሠዓት በፊት እና በኋላ PMD ሊጠቀሙ ይችላሉ። 

የመካከለኛ ደረጃ ተማሪዎች በክፍል ትምህርት ሠዓት/በሽግግር ሠዓት PMD መጠቀም 
አይፈቀድላቸውም። ከትምህርት ጋር ተያያዥ ለሆነ ጉዳይ በአስተማሪ ውሳኔ/ፍቃድ መጠቀም 
ይቻላል። በምሳ ሰአት ለመጠቀም ርዕሰ መምህር ከትምህርት ቤቱ አመራር ቡድን ጋር በመተባበር 
ተወስኖ ሊፈቀድ ይችላል። 

 
4. የሁለተኛ ደረጃ ተማሪዎች ከትምህርት ሠዓት በፊት እና በኋላ እንዲሁም በተማሪ የምሳ ሰአት 

ወቅት PMD መጠቀም ይችላሉ።  ከትምህርት ጋር ተያያዥ ለሆነ ጉዳይ በአስተማሪ ውሳኔ/ፍቃድ 
መጠቀም ይቻላል።  በምሳ ሰአት ለመጠቀም ርዕሰ መምህር ከትምህርት ቤቱ አመራር ቡድን ጋር 
በመተባበር ተወስኖ መፍቀድ ይቻላል። 

 
5. ወደ ትምህርት ቤት ሲሄዱ ወይም ከትምህርት ቤት ሲመለሱ አሊያም በትምህርት ቤት ስፖንሰር 

የተደረጉ እንቅስቃሴዎችን ለመካፈል ሲጉዋዙ የ MCPS ወይም በኪራይ የንግድ አውቶቡሶች ላይ 
የሚጉዋዙ ተማሪዎች የአውቶቡሱን ደህንነት የጠበቀ አሰራር እስካልነካ ድረስ እና ሌሎች ተዛማጅ 
የ MCPS ህጎችን ያከበረ ከሆነ PMD መጠቀም ይችላሉ። 

 
6. ተማሪዎች መጠቀም ባልተፈቀደላቸው ወቅት PMD እንዲዘጉ እና በማይደርሱበት ቦታ 

እንዳስቀመጡ የማረጋገጥ ሃላፊነት አለባቸው። 

 
7. ተማሪዎች PMD በማንኛውም ጊዜ ደህንነቱ በተጠበቀ ሁኔታ መያዙን የማረጋገጥ ኃላፊነት 

አለባቸው። 

 
C. MCPS የተማሪዎችን ጎጂ የኢንተርኔት ድረ-ገጾችን አጠቃቀም ለመገደብና ለማጣራት ሌሎች የቴክኖሎጂ 

እርምጃዎችን ይጠቀማል። በግላዊ ተንቀሳቃሽ አውታረ መረብ መጠቀሚያ አማካይነት መክፈት ተመሳሳይ 
የማጣራት ሂደት አይኖረውም፤ ስለዚህ ተማሪዎች በ MCPS ንብረት ውስጥ እስካሉ ድረስ፣ ኢንተርኔት 
ለመክፈት በ MCPS አውታረ መረብ (ለምሳሌ፣ የግል ሞባይል አውታረ መረቦች ሳይሆን) መጠቀም 
ኣለባቸው። አንድ ተማሪ በሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ (MCPS) ይዞታ ላይ ኢንተርኔት 
ለመጠቀም MCPS አውታረመረብ ላይ ሳይሆን PMD ለመክፈትና ለመጠቀም ተማሪው(ዋ) የዚህን ደንብ 
መስፈርቶች የማክበር ግዴታ አለበ(ባ)ት። 
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D. ማንም ሰው የ MCPS ተማሪዎችን እና ሰራተኞችን ጨምሮ በ MCPS አውታረመረብ ላይ ክትትል 
የሚያደርግ፡ የሚመረምር፣ ወይም የ MCPS አውታረመረብን ለማቋረጥ የሚችል PMD 
መጠቀም/ማስቀመጥ አይችልም። 

 
E. ማንኛውም ተማሪ የሌሎች ሰዎችን ፋይሎች መለወጥ ወይም መሰረዝ አይችልም። 

 
F. MCPS ሁሉንም PMD እና PMD በ MCPS አውታረ መረብ ላይ ያለውን እንቅስቃሴ የመመርመር መብቱ 

የተጠበቀ ነው። 

 
1. ከሞንትጎመሪ ካውንቲ የትምህርት ቦርድ ፖሊሲዎች ወይም ከ MCPS ደንቦች ጋር በማይጣጣም 

መልኩ ጥቅም ላይ ከዋሉ PMDs በት/ቤት ባለስልጣናት ሊነጠቁ ይችላሉ። 
 

2. ከዚህ ወይም ከሌሎች የቦርድ ፖሊሲዎች፣ የ MCPS ደንቦች ጋር በማይጣጣም መልኩ ጥቅም 
ላይ ከዋሉ ርእሰ መምህራን MCPS ይዞታ ላይ PMD መጠቀምን ለጊዜው ማገድ ይችላሉ። 

 
G. MCPS የተማሪ የስነምግባር መመሪያ፣ መረጃው የሌሎችን ግላዊነት የሚጥስ፣ የተማሪዎችን ጤና ወይም 

ደህንነት የሚያደፈርስ፣ ጸያፍ ወይም ስድብ ያለው፣ የትምህርት መስተጓጎልን የሚያስከትል ከሆነ፡ የሌሎችን 
ስራ ገልብጦ የራስ ስራ አስመስሎ የሚያቀርብ ወይም የንግድ ማስታወቂያ ከሆነ PMD በመጠቀም 
ማስተላለፍ አይቻልም። 

 
H. ይህንን ደንብ የሚጥስ ማንኛውም ተማሪ MCPS ባለው የተማሪ የስነምግባር ህግ መሰረት የቅጣት እርምጃ 

ይወሰድበ(ባ)ታል። 

 
IV. የአጠቃቀም ሃላፊነት መመርያዎች 

 
PMD ወይም የ MCPS ንብረትን በ MCPS አውታረመረብ ለመጠቀም፣ተማሪዎች የሚከተሉትን ኃላፊነት የተሞላበት 
የተማሪ አጠቃቀም መመሪያዎችን ለማክበር ይስማማሉ፦ 

 
A. ተማሪዎች የ MCPS ኔትዎርክ ለፍሪያማነት፣ በአግባቡ እና ከትምህርት ጋር ለተያያዙ ዓላማዎች ብቻ 

ይጠቀማሉ እናም በዲስትሪክቱ፣ በተማሪው(ዋ) ወይም በተማሪው(ዋ) ቤተሰብ የሚሰጡ ማንኛውንም 
የቴክኖሎጂ ግብአት የሌሎችን ተማሪዎች እና ሰራተኞች እንቅስቃሴ በሚረብሽ መልኩ ከመጠቀም ሊቆጠቡ 
ይገባል። 

 
B. ተማሪዎች ኢሜል እና ሌሎች የመገናኛ ዘዴዎችን (ለምሳሌ፦ ትዊተር፣ ብሎጎች፣ ዊኪዎች፣ ፖድካስት 

ማድረግያ፣ ጭውውት፣ ፈጣን መልእክት፣ የውይይት ሰሌዳዎች፣ ቨርቹወል የመማሪያ መድረኮችን) 
ኃላፊነት በተሞላበት አኳኋን ይጠቀማሉ። 

 
C. ተማሪዎች የሌሎችን ሃሳቦች እና ሥራዎቻቸውን እውቅና ይሰጣሉ። 

 
D. ተማሪዎች የግል መረጃዎችን (የቤት/ሞባይል የቴሌፎን ቁጥር፣ የፖስታ ኣድራሻ፣ እና የይለፍ ቃሎችን 

ጨምሮ) ሌሎችን ጭምር በምስጢር ይይዛሉ። 
 

E. ተማሪዎች ከአግባብ ውጭ የሆነ የቴክኖሎጂ አጠቃቀምን ወድያውኑ ማሳወቅ አለባቸው። 
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F. የ MCPS አስተዳዳሪዎች የተማሪዎች ተገቢ ያልሆነ አጠቃቀም ምን እንደሆነ ለማረጋገጥ ደንቦችን እና 

መመሪያዎችን (ለምሳሌ፦ MCPS ደንብ IGT-RA፣ ስለኮምፒውተር ሲስተም የተጠቃሚ ሀላፊነቶች፣ 
የኤሌክትሮኒክስ መረጃ እና የአውታረ መረብ ደህንነት) በዚህ ደንብ ውስጥ በዝርዝር ካልተገለጸ 
እንደሚጠቀሙ መገንዘብ ይኖርባቸዋል። 

 
G. ተማሪዎች ሁሉም የ MCPS መሳሪያዎች፣ የ MCPS አውታረመረብ እና ለተማሪ የተፈቀደ የ MCPS 

አውታረ መረብ መለያ ለትምህርታዊ ዓላማዎች ብቻ ጥቅም ላይ መዋል ያለባቸው እና ክትትል 
ሊደረግባቸው፣ ሊመዘገቡ እና በመረጃ ቋት ውስጥ ሊቀመጡ የሚችሉ የ MCPS ንብረቶች መሆናቸውን 
መገንዘብ አለባቸው። 

 
H. ተማሪዎች የቦርድ ፖሊሲዎችን ወይም የ MCPS ደንቦችን ከጣሱ ድርጊታቸው የሚያስከትልባቸውን 

መዘዞች ኮምፒውተር የመጠቀም መብቶችን መታገድ፣የዲሲፕሊን እርምጃዎችን (በተማሪ የስነምግባር ህግ 
እና ተዛማጅ ደንቦች ላይ እንደተገለጸው) እና/ወይም ለህግ አስከባሪ አካላት መተላልፍ ድርስ መሆኑን 
መረዳት ይጠበቅባቸዋል። 

 
V. ኃላፊነት/ተጠያቂነት 
 

MCPS ለአንድ የመገልገያ መሳርያ መጥፋት፣መሰረቅ፣ ወይም መበላሻት ወይም ያለፈቃድ በዚህ PMD መጠቀም 
ሃላፊነት ወይም ተጠያቂነት የለበትም። 

 
ተዛማጅ ምንጮች፡-የሜሪላንድ አኖቴትድ ኮድ፣ የትምህርት አንቀፅ፣ §7-308፤ የሜሪላንድ ደንቦች ኮድ፣ 13A.08.01.14 
 
ስለ ደንቡ ታሪክ፦ አዲስ ደንብ፣ ኖቨምበር 6, 1992፣ ጁላይ 23, 1997 ተሻሽሏል፥ ጁላይ 20, 1998 ክለሳ ተደርጓል፥ ሜይ 24, 2000 ተሻሽሏል፥ ኦክቶበር 16, 2001 
ተሻሽሏል፥ ኦገስት 15, 2002 ተሻሽሏል፥ ጁላይ 11, 2003 ተሻሽሏል፥ ዲሰምበር 22, 2005 ተሻሽሏል፥ ጁን 12, 2007 ተሻሽሏል፥ ኦክቶበር 23, 2012 ተሻሽሏል፥ ጁን 
28, 2017 ተሻሽሏል፥ ሜይ 2, 2022 ተሻሽሏል። 
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