
 

COG-RA 
 

 

1 የ4 

  

ደንብ MONTGOMERY COUNTY 

PUBLIC SCHOOLS 

 

የተዛመዱ ርእሶች፡- BLB, IGT-RA, JFA, JFA-RA, JGA, JGA-RB, JGB-RA  
የሃላፊ ፅ/ቤት፡- ዋና የግብረት መኮንን 

ዋና የቴክኖሎጂ መኮንን 
የት/ቤት ድጋፍና መሻሻል ም/የበላይ ተቆጣጣሪ 

 
 

የግል ሞባይል መሳርያዎች 
 
 

I. ኣላማ 
 

የግል ሞባይል መሳርያዎች በMontgomery County Public Schools (MCPS) ንብረት ወይም በMCPS-ስፖንሶር 
በሚደረጉ እንቅስቃሴዎች የሚሳተፉ ተማሪዎች ኣያያዝና ኣጠቃቀም ስነስርኣት ለመመስረት። 

 

II. ፍቺ 
 

A. A personal mobile device/የግል ተንቀሳቃሽ መሳርያ (PMD) መረጃ በቃል፣ በቪድዮ፣ ወይም በፅሁፍ 
ለመላክ ወይም ለመቀበል የሚያገለግል በMCPS በኩል ወጪ ያልተደረገ ማንኛውንም መሳርያ 
ይመለከታል።  ተንቀሳቃሽ ቴሌፎኖች፣ ኢ-ኣንባቢዎች፣ ታብሌቶች፣ የግል ኮምፒውተሮች፣ እና ሌሎች 
ማይክሮፎን የተገጠመላቸው መሳርያዎች ድምፅ ማጉያዎች፣ እና/ወይም ካሜራዎች ሁሉ እንደ PMDዎች  
ይቆጠራሉ።  

 
B. ርእሰመምህር/ተወካይ ለኣንድ ት/ቤት ወይም ፅ/ቤት፣ እንደኣግባቡ፣ ሃላፊ የሆነ(ች)ን ኣስተዳዳሪ 

ይመለከታል። 
 
C. የMCPS ንብረት ፍቺው ማናቸው ት/ቤት ወይም ሌላ የMCPS መገልገያ፣ በMCPS ንብረትነት ስም ያሉ 

ወይም የሚካሄዱ፣ የMCPS ኣውቶቡሶች፣ እና ሌሎች የMCPS ተሽከርካሪዎች፣ እና ማናቸውም ተማሪን 
የሚያሳትፍ በMCPS ስፖንሰር የሚደረጉ መገልገያ እና/ወይም መሬቶች ጨምሮ ነው።  

 
D. የተማሪ ቀን ተማሪዎች ሲደርሱ ይጀምራል ሲሰናበቱ ደግሞ ያልቃል። የተማሪ ቀን በተጨማሪ የተራዘመ 

ቀንና የተራዘመ ኣመት የትምህርት ፕሮግራሞችን ለሚከታተሉ ተማሪዎች የትምህርት ጊዜዎችን ያካትታል። 
 

III. ቅደም-ተከተሎች/ሂደቶች 
 
A. በኢንተርኔት እና በMCPS ኣውታረ መረብ ሲጠቀሙ፣ የMCPS ተማሪዎች የዚህን ደንብ መልእክቶች እና 

በMCPS ደንብ IGT-RA፣ ለኮምፒውተር ስርኣቶች፣ ኤሌክትሮኒክ መረጃዎች፣ እና የኣውታረ መረብ 
ደህንነት ተጠቃሚ ሃላፊነቶች የተመሰረቱትን የስነምግባር መመዘኛዎች፣ እናም በዚህ መመርያ ክፍል IV 
የሚገኙትን የተማሪ ሃላፊነት ያለው ኣጠቃቀም መመርያዎች ማክበር ኣለባቸው። 
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B. ተማሪዎች በMCPS ንብረትና MCPS ስፖንሰር በሚያደርጋቸው እንቅስቃሴዎች PMDዎች ሊኖሯቸው 
ይችላሉ፤ ቢሆንም፣ እስከ የተማሪ ቀን ማብቂያ ድረስ ተማሪዎች PMDዎችን መክፈት/መጠቀም ኣይችሉም 
በነዚህ ሁኔታዎች ካልሆነ በስተቀር፡- 

 
1. ኣንድ መምህር፣ በ3ኛ ክፍል እና ከዚያ በላይ፣ እንደዚህ ኣይነት ኣጠቃቀም ለትምህርት ጉዳዮች 

በትምህርት ጊዜ ካልፈቀደ/ች በስተቀር። 
 

2. የሁለተኛ ደረጃ ተማሪዎች በተማሪ የምሳ ወቅቶች በPMDዎች መጠቀም ይችላሉ።  የያንዳንዱ 
የመካከለኛ ደረጃ ት/ቤት ርእሰመምህር በሚ(ምት)ወስነው መሰረት፣ የመካከለኛ ደረጃ ት/ቤት 
ተማሪዎች በተማሪ ምሳ ወቅቶች በPMDዎች መጠቀም ይችላሉ።  ርእሰ መምህራን በPMDዎች 
ለመጠቀም የተከለከሉ ቦታዎችን ለይተው መመደብ ይችላሉ። 

 
3. ወደ ወይም ከ ት/ቤት ወይም በት/ቤት ስፖንሰር ከሆኑ እንቅስቃሴዎች በMCPS ወይም በንግድ 

በተከራዩ ኣውቶቡሶች የሚሳፈሩ ተማሪዎች ኣጠቃቀሙ በኣውቶቡሱ ሰላማዊ ግብረት ላይ ተፅእኖ 
እስካላደረሰ ድረስ እና ከዚህና የተዛመዱ የMCPS ደንቦች እስከተከበሩ ድረስ በPMDዎች 
መገልገል ይችላሉ። 

 
4. ጥቅም ላይ እንዳይውሉ በተከለከሉባቸው ወቅቶች PMDዎች እንዲጠፉና ከእይታ ውጪ 

መደረጋቸውን ማረጋገጥ የተማሪው/ዋ ሃላፊነት ነው። PMDዎች በማንኛውም ወቅት 
በፀጥታ/ኣስተማማኝ ሁኔታ መያዛቸውን ማረጋገጥ የተማሪዎች ሃላፊነት ነው። 

 
C. የተማሪዎችን ወደ ጎጂ የኢንተርኔት ጣቢያዎች የመድረስ ችሎታቸውን ለመወሰን MCPS በማጣርያና 

ሌሎች የቴክኖሎጂ እርምጃዎች ይጠቀማል። 
 

1. በግላዊ ተንቀሳቃሽ ኣውታረ መረቦች ኣማካይነት መድረስ ተመሳሳይ የማጣራት መጠን ኣይሰጥም፤ 
ስለዚህ፣ በMCPS ንብረት ላይ እስካሉ ድረስ፣ ተማሪዎች ወደ ኢንተርኔት ለመድረስ በMCPS 
ኣውታረ መረብ (ለምሳሌ፣ በግላዊ የሞባይል ኣውታረ መረቦች ሳይሆን) መጠቀም ኣለባቸው።   

 
2. ኣንድ ተማሪ የMCPS WiFi ኣውታረ መረብ መድረሻ በሌለበት በMCPS ስፖንሰር በሆነ 

እንቅስቃሴ እስካለ/ች ድረስ ወደ ኢንተርኔት ለመድረስ በPMD ከተጠቀመ/ች፣ የዚህ ደንብ 
ግዴታዎች ተግባራዊ ይሆናሉ። 
 

D. ማንም ቢሆን፣ የMCPS ተማሪዎችና ሰራተኛ ኣባሎችን ጨምሮ፣ የMCPS ኣውታረ መረብን የሚቆጣጠር፣ 
የሚተነትን፣ ወይም የMCPS ኣውታረ መረብ ላይ ረብሻ የሚቀሰቅስ PMD በMCPS ኣውታረ መረብ ላይ 
ማስቀመጥ የለበትም። 
 

E. ማንም ተማሪ የሌሎች ባለቤትነት ያለውን ፋይል መለወጥ ወይም ማጥፋት ክልክል ነው። 
 
F. MCPS ሁሉንም PMDዎች እና በMCPS ኣውታረ መረብ ላይ የሚገኙ እንቅስቃሴዎችን የመቆጣጠር እና 

የመመርመር መብቱ የተጠበቀ ነው።  
 

1. PMDዎች ከMontgomery County የትምህርት ቦርድ መመርያዎች እና ከMCPS ደንቦች ወይም 
ህጎች ጋር በማይስማማ ሁኔታ ጥቅም ላይ ከዋሉ በት/ቤት ባለስልጣኖች ሊነጠቁ ይችላሉ። 
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2. ከዚህ ወይም ከሌሎች የቦርድ መመርያዎች፣ የMCPS ደንቦች ወይም ህጎች፣ ጋር በማይስማማ 
ሁኔታ ኣገልግሎት ላይ ከዋሉ፣ ርእሰመምህራን በMCPS ንብረት ላይ በPMDዎች መጠቀምን 
በጊዜያዊነት ሊያግዱ ይችላሉ። 

 
G. በMCPS ውስጥ በተማሪ የስነምግባር ኮድ መሰረት፣ በPMD እየተጠቀሙ መረጃ ማስተላለፍ ኣይቻልም፦ 

የሌሎችን ብህታዊነት የሚጎዳ ከሆነ፣ የተማሪዎችን ጤንነት ወይም ደህንነት ኣደጋ ላይ የሚጥል ከሆነ፣ 
ፀያፍ ወይም ስም ኣጥፊ ከሆነ፣ የት/ቤት እንቅስቃሴዎችን የሚያዉክ ከሆነ፣ የሌሎችን ስራ ኣለኣግባብ ኮፒ 
የሚያደርግ ከሆነ፣ ወይም የንግድ ማስታወቂያ ከሆነ። 

 
H. ይህን ደንብ የሚጥስ ማንኛውም ተማሪ በMCPS የተማሪ ስነምግባር ኮድ መሰረት የዲሲፕሊን እርምጃ 

የወሰድበ(ባ)ታል። 
 

IV. የኣጠቃቀም ሃላፊነት መመርያዎች 
 

የMCPSን ኣውታረ መረብ በPMD ወይም በMCPS ንብረት በሆነ ማሳርያ በመጠቀም፣ ተማሪዎች የሚከተሉትን 
የኣጠቃቀም ሃላፊነት መመርያዎች ያከብራሉ፡- 

 
A. ተማሪዎች የMCPSን አውታረ መረብ በውጤታማነት፣ በአግባቡ፣ እና ከት/ቤት ጋር ለተያያዙ ኣላማዎች 

ይጠቀሙባቸዋል እናም በዲስትሪክቱ፣ በተማሪው፣ ወይም በተማሪው ቤተሰብ የቀረቡ ማናቸውንም 
የቴክኖሎጂ መገልገያ፣ የሌሎች ተማሪዎችንና የት/ቤት ሰራተኛ ኣባላት እንቅስቃሴን በማያቃወስ መንገድ 
ይጠቀሙባቸዋል። 

 
B. ተማሪዎች በኢሜይልና በሌሎች የመገናኛ ዘዴዎች (ለምሳሌ፣ ትዊተር፣ ብሎግስ፣ ዊኪስ፣ ፖድካስቲንግ፣ 

ውይይት፣ ፈጣን መልእክት፣ የውይይት ሰሌዳዎች፣ ምናባዊ የመማርያ አካባቢዎች)  ሃላፊነት በተሞላ ይዘት 
ይጠቀማሉ። 

 
C. ተማሪዎች ለሌሎች ስለ ሃሳቦቻቸውና ስራቸው እውቅና ይሰጣሉ። 

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

ጨምሮ) እና የሌሎችን በምስጢር ይይዛሉ። 
 

E. ተማሪዎች ከኣግባብ ውጭ የሆነ የቴክኖሎጂ ኣጠቃቀምን ወድያውኑ ያስታውቃሉ። 
 

F. የMCPS ኣስተዳዳሪዎች ደንቦችንና መመርያዎችን (ለምሳሌ፣ የMCPS ደንብ IGT-RA የኮምፒውተር 
ስርኣቶች፣ ኤሌክትሮኒክ መረጃዎች፣ ኣና የኣውታረ መረብ ደህንነት) የተጠቃሚ ሀላፊነት የቱ የዚህ ኣይነት 
ስነምግባር በዚህ ደንብ ካልተጠቀሰ ለመጠቀም ተገቢ ያልሆነ ስነምግባር እንደሆነ ለመገንዘብ 
እንደሚጠቀሙ ተማሪዎች ይገነዘባሉ። 

 
G. ተማሪዎች ሁሉም የMCPS መሳርያ፣ የMCPS ኣውታረ መረብ፣ እና የተማሪው/ዋ የMCPS ኣውታረ መረብ 

ሂሳብ የMCPS ንብረት መሆናቸውንና ለትምህርት ጉዳዮች ብቻ ኣገልግሎት ላይ መዋል እንዳለባቸው 
እናም ቁጥጥር ሊደረግባቸው፣ ተከፍተው እንደሚገባባቸው፣ እና ሊከዘኑ እንደሚችሉ ይገነዘባሉ። 

 
H. ተማሪዎች የቦርድን መመርያዎች ወይም የMCPSን ደንቦች ወይም ህጎች ቢጥሱ፣ የኣድርጎታቸው ውጤቶች 

ከኮምፒውተር ልዩ ፈቃዶች መታገድ፣ የዲሲፕሊን እምጃዎች እና/ወይም ወደ ህግ ኣስከባሪ መተላለፍ 
መሆናቸውን ተማሪዎች ይገነዘባሉ።   
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V. ሃላፊነት/ተጠያቂነት 
 

MCPS ለኣንድ መሳርያ መጥፋት፣ መሰረቅ፣ ወይም መበላሻት ወይም ያለፈቃድ በዚህ የPMD ኣይነት ኣጠቃቀም 
ሃላፊነት ወይም ተጠያቂነት የለውም። 

 
 
 

 
የተያያዙ ምንጮች፡-  የሜሪላንድ ኣኖቴትድ ኮድ፣ የትምህርት ኣንቀፅ፣ §7-308፤ የሜሪላንድ ደንቦች ኮድ፣ 

13A.08.01.14 
 
 
 
የደንብ ታሪክ፡-  ኣዲስ ደንብ፣ ኖቨምበር 6፣ 1992፤ ጁላይ 23፣ 1997 የተከለሰ፤ ጁላይ 20፣ 1998የተከለሰ፤ ሜይ 24፣ 2000 የተከለሰ፤ ኦክቶበር 16፣ 2001 የተከለሰ፤ 
ኦገስት 15፣ 2002 የተከለሰ፤ ጁላይ 11፣ 2003 የተከለሰ፤ ዲሰምበር 22፣ 2005 የተከለሰ፤ ጁን 12፣ 2007 የተከለሰ፤ ኦክቶበር 23፣ 2012 የተከለሰ፤ ጁን 28፣ 2017 
የተከለሰ። 


