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ደምብ - ሥርዓት 
MONTGOMERY COUNTY PUBLIC 
SCHOOLS 
የሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ 

 
ተዛማጅ መመሪያዎች፦  ACA, ACH, ACH-RA, GKA-RA 
ሃላፊነት ያለው ጽ/ቤት፡- ዋና የሥራ ኃላፊ 

  
 

በእኩልነት የመቀጠር እድል 
 
 
I. ዓላማ 

 
በእኩልነት የመቀጠርን እድል ለማረጋገጥ የተደነገገ ህግ እንደተጣሰ ጥርጣሬ በሚኖርበት ጊዜ የሚቀርብ ክስ፣ 
አቤቱታ፣ የማየት ትክክለኛ የአሠራር ሥርአት ለመዘርጋት 

 
II.  ቅደም-ተከተሎች/ሂደቶች 

 
A.  ዋና የሥራ መሪ፣ የሰራተኞች የሥራ አመራር እና እድገት ተባባሪ ሱፐር ኢንተንደንት ጽ/ቤት፣ እና 

የሠራተኞች ተሳትፎ እና የሥራ ግንኙነት ጽ/ቤት -(OEELR) ተባባሪ ሱፐርኢንተንደንት ሠራተኞች 
ትክክለኛ ወይም በይሆናል ግምት ግለሁኔታን መሠረት ያደረገ ማንኛውንም አድሎአዊ አሠራርን 
በሞንትጎመሪ ካውንቲ የቦርድ ፖሊሲ "Montgomery County Board Policy ACA" መሠረት ህጎችን 
የማስፈጸም እና ያለምንም አድሎ መከናወናቸውን የማረጋገጥ ኃላፊነት አለባቸው አድሎ የሌለበት፣ 
ፍትሃዊነት/ተገቢነት፣ እና በዳበረ ባህል የሰፈነበት -Nondiscrimination, Equity, and Cultural 
Proficiency ። 

 
B.  የተጠረጠረ መድሎአዊነትን ክስ፣ አቤቱታ ሪፖርት ለማድረግ፣ ግለሰብ ሠራተኛ "MCPS Form 430-42" 

በመሙላት አስተዳደራዊ አቤቱታ-Administrative Complaint፣ ለ OEELR ማቅረብ አለበ(ባ)ት። 
አቤቱታው-ክሱ በ "MCPS Regulation GCA-RA" መሠረት በአስተዳደራዊ የአሠራር ሥርዓት ሒደት 
ይፈታል፣ አስተዳደራዊ ክስ-ቅሬታ-አቤቱታ-Administrative Complaint። 

 
C. እኩል የመቀጠር እድል (EEO) ቅሬታ-አቤቱታን በ OEELR አማካይነት መከታተል ማለት ሠራተኛው(ዋ) 

የቅሬታው(ዋ)ን-ክስ ለ EEO ኮሚሽን በቀጥታ ወደ EEO Commission, Baltimore District Office 
ከማቅረብ አያግድም፣ አይከለክልም፦ 

 
U.S. Equal Employment Opportunity Commission 
Baltimore Field Office 
City Crescent Building 
10 S. Howard Street, Third Floor 
Baltimore, MD 21201 
1-800-669-4000, 1-800-669-6820 (TTY) 
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D.  የሲስተሙ ሠራተኞች በሙሉ የሥራ አቀጣጠርን አድሎአዊነት ችግር ለመቅረፍና መፍትሔ-ለማግኘት 
በሚያመቻቸው መንገድ ሁሉ የመከታተል መብት አላቸው፣ ለምሳሌ፦ አስተዳደራዊ አቤቱታ፣ ቅሬታ ሰሚ፣ 
ዕንባ ጠባቂ፣ ወይም ለ EEO በደል-ቅሬታ አጣሪ፤ እና ቅሬታ ወይም አቤቱታ በማቅረቡ(ቧ) እና ፋይል 
በማድረጉ(ጓ) ምክንያት ምንም አይነት ማስፈራራት፣ ዛቻ፣ ማስጨነቅ፣ ንዝንዝ፣ ወይም ብቀላ 
ሊደርስበ(ባ)ት አይገባም። 

 
 
በማንኛውም አይነት የሥራ ቅጥር አድሎአዊነትን የሚከለክሉ ተዛማጅ ደምቦችና መመሪያዎች፦ 

 
Equal Pay Act of 1963, as amended; Civil Rights Act of 1866, 1871, and 1991; Age 
Discrimination in Employment Act of 1967, as amended; Title VI of the Civil Rights Act 
of 1964; Title VII of the Civil Rights Act of 1964, as amended; Equal Protection Clause of 
the 14th Amendment; Rehabilitation Act of 1973, Section 504; Uniform Services 
Employment and Reemployment Rights Act of 1994; Americans with Disabilities Act of 
1990; Title IX of the Education Amendments of 1972 

 
 
ስለ ደንቡ ታሪክ፦ የቀድሞው ደንብ ቁ. 460‑5, July 27, 1979, (directory information updated); revised March 6, 2006, non-substantive revisions 
July 24, 2017. 


