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ተዛማች ሠነዶች፦ EDC-RA, GAA, IGS, IGT-RA 

ኃላፊ ጽ/ቤት፣- Office of the Chief of Human Resources and Development 

Teleworking (ቴሌዎርኪንግ) 

I. ዓላማ 

ለቴሌዎርክ ሥራ በሚፈቀዱ ሁኔታዎች ላይ መመሪያ መስጠት 

II. መሠረታዊ ምክንያት

የሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ (MCPS) እጅግ በጣም ጥሩ የሚሠሩ ሰራተኞችን ለመቅጠር እና በሥራ
ላይ ለማቆየት፣ሙያተኛነትን ለማክበር፣ለማመቻቸት፣የሰራተኛ ውጤታማነትን ለማሳደግ፣ሰራተኞች ወደ ሥራ ቦታ
እና ከሥራ ወደ ቤት በመመላለስ የሚያጠፉትን ጊዜ ለመቀነስ፣ የትራፊክ መጨናነቅን ለማቃለል፣ ከተሽከርካሪዎች
ጭስ የሚፈጠር የአካባቢ የአየር ብክለትን ለመቀነስ፣ የቢሮ ቦታዎችን ለመቆጠብ እና በቤት እና በስራ መካከል
ጤናማ የሆነ ሚዛናዊነት ለማጎልበት MCPS የቴሌዎርክ አሠራርን ይደግፋል።

III. አጭር መግለጫ

ለሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ (MCPS) ሰራተኞች የቴሌ ዎርክ ስራ በጋራ የሚጠቅም ሁኔታ ሲኖር
በሰራተኛው(ዋ) እና የሚመለከተው ሱፐርቫይዘር እና ሃላፊ መካከል ተስማሚ መሆኑን ስምምነት ሲኖር የሚደረግ
ተለዋጭ የስራ ቦታ ስምምነት ነው።

ቴሌዎርክ ለሁሉም የስራ መደቦች ወይም የሥራ ደረጃዎች የሚደረግ አይደለም እናም አስቀድሞ በሚመለከተው
የበላይ ተቆጣጣሪ እና አለቃ መፈቀድ አለበት። ቴሌዎርክ ሰራተኛ እንደመብት የሚጠይቀው  ወይም መሆን
አለበት ተብሎ የሚጠበቅ አማራጭ አይደለም።

በሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ (MCPS) የቴሌዎርክ ፕሮግራም ለመሳተፍ የተፈቀደላቸው ሰራተኞች
የስራ ቦታቸው የትም ቢሆን ለትምህርት ቦርድ ፖሊሲዎች እና ለ MCPS ደንቦች፣ አሠራሮች እና አፈጻጸሞች
ተገዢ ናቸው። የሰራተኛው(ዋ) የሥራ ሰዓት፣ ማካካሻ፣ ጥቅማጥቅሞች፣ የሥራ መደብ፣ እና የሥራ ኃላፊነቶች
በቴሌዎርክ ፕሮግራም በመሳተፋቸው ምክንያት አይቀየሩም።

IV. ትርጉም

A. ተለዋጭ የስራ ቦታ የሰራተኛ ዋና የስራ ቦታ ያልሆነና ለሰራተኛው(ዋ) የተመደቡ ተግባራትን ለማከናወን 
ተስማሚነት ያለው ቦታ ነው። 

ደንብ 
ሞንትጎሞሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ (MCPS) 
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B. አልፎ አልፎ የሚደረግ ቴሌዎርክ የሚከሰተው አንድ ሰራተኛ በመደበኛነት ከዋናው የስራ ቦታ እየሰራ(ች) 
ነገር ግን በቴሌዎርክ ሊሰሩ በሚችሉ ሁኔታዎች ወይም የስራ ኃላፊነቶች ላይ በመመስረት ለተወሰነ ጊዜ 
በቴሌዎርክ ሲሰራ-ስትሠራ ነው። 
 

C. ተንቀሳቃሽ ተግባራት እና ኃላፊነቶች በአጠቃላይ በተለያዩ አማራጭ የስራ ቦታዎች ሊከናወኑ የሚችሉ 
ናቸው።  
 

D. ዋና የስራ ቦታማለት የሰራተኛው(ዋ) የተለመደ እና መደበኛ የሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ 
(MCPS) የስራ አድራሻ ነው። 
 

E. ተደጋጋሚ ቴሌዎርክ  የሚከሰተው አንድ ሰራተኛ በመደበኛነት ከሌላ አማራጭ የስራ ቦታ በተደጋጋሚ 
ሲሰራ/ስትሠራ ነው። 
 

F. ቴሌዎርክ ወይም ቴሌኮሙቲንግ ወደ ዋናው የሥራ ቦታ ከመሄድ ይልቅ ከሠራተኛው(ዋ) ዋና የሥራ ቦታ 
ርቆ መሥራት ሲሆን ለምሳሌ ቤት ውስጥ ወይም ሌላ የሥራ ቦታ ሊሆን ይችላል። 

V. የአሠራር ሒደት  

A. ለቴሌዎርክ የሰራተኛ ብቁነት 

በሚመለከተው ተቆጣጣሪ ወይም አለቃ የሚወሰን ሲሆን አንዳንድ ወይም ሁሉም ተግባራት እና 
ኃላፊነቶች ተንቀሳቃሽ በሆኑበት ቦታ ላይ ሰራተኞች ለቴሌዎርክ ብቁ ሊሆኑ ይችላሉ። 

 
B. የሚጸድቅበት ሁኔታ 

 

አንድ ሱፐርቫይዘር እና አለቃ ከሰራተኞች የሚቀርበውን ቴሌዎርክ ሊፈቅዱ ይችላሉ። ሰራተኞች 
ተደጋጋሚ ወይም በተለያየ ጊዜ የቴሌዎርክ ፍቃድ ሊጠይቁ ይችላሉ። ስለ ቴሌዎርክ አይነቱን እና 
የድግግሞሽ መጠን ግምት ውስጥ በማስገባት የመፍቀድ ስልጣን የሱፐርቫይዘር እና የአለቃው(ዋ) ውሳኔ 
ነው። ለመፍቀድ ግምት ውስጥ መግባት ያለበት በስራ መግለጫው እንደተገለጸው የሚፈለገውን ሥራ 
በተንቀሳቃሽነት ለመሥራት የሚቻል መሆን አለበት። ለቴሌዎርክ የተፈቀደላቸው የስራ መደቦች እና 
የስራ ደረጃዎች ተንቀሳቃሽነት ሊኖራቸው ይገባል ስለዚህም ቢያንስ ከመደበኛው የስራ ቦታ ውጭ ከስራ 
ቦታ ሁኔታ ጋር የሚጣጣሙ መሆን አለባቸው። ሊታሰብባቸው የሚገቡ ምክንያቶች የሚከተሉትን 
ያካትታሉ፦ 

 
1. ቦታው ከመደበኛው የሥራ ቦታ ውጭ ተንቀሳቃሽ የሆኑ ተግባራትን ለማከናወን የሚያስችል 

መሆን አለበት፣  
2. ለሕዝብ ምላሽ መስጠት እና ግልጽነት በቴሌዎርክ ምክንያት የማይደናቀፍ መሆን አለበት፣ 
3. የመረጃ ደህንነትን ለመጠበቅ የሚያስችል ቦታ መሆን አለበት፣ 
4. ለውስጥ እና ለውጭ ባለድርሻ አካላት የሚሰጠው አገልግሎት ከመደበኛው የሥራ ቦታ ሲሰራ 

በሚከናወነው ደረጃ መቀጠል እንደሚችል መረጋገጥ ይኖርበታል። 
5. የአሠራር መስፈርቶች መሟላታቸውን ማረጋገጥ። 

 

C. የቴሌዎርክ ጥያቄ እና የግምገማ ሂደት  

1. ቴሌዎርክ የሚፈልጉ ሠራተኞች የጸቀደውን የቴሌዎርክ ፈቃድ መጠየቂያ ቅጽ በመጠቀም 
ለሱፐርቫይዘር ጥያቄ ማቅረብ አለባቸው። 
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2. የሚመለከተው ሱፐርቫይዘር ጥያቄውን በመገምገም እንዲፈቀድ ወይም ውድቅ እንዲደረግ 
ይበይናል/ትበይናለች። ጥያቄው ውድቅ እንዲደረግ የተበየነበት ምክንያት በጽሑፍ መገለጽ 
አለበት። 

3. የቴሌዎርክ ጥያቄው ቅጽ ከሱፐርቫይዘር አስተያየት ጋር በሚመለከተው አለቃ ተገምግሞ 
ጥያቄው ተቀባይነት ያገኛል ወይም ውድቅ ይሆናል። ውድቅ የተደረጉት ጥያቄዎች ስለውሳኔው 
የጽሁፍ ምክንያት ማካተት አለባቸው። 

4. ሰራተኞች ጥያቄያቸውን በሚመለከት ውሳኔውን ለማሳወቅ የተሞላውን እና የተፈረመበት 
የቴሌዎርክ መጠየቂያ ቅጽ ይደርሳቸዋል። 

5. ቴሌዎርክ የተፈቀደላቸው ሠራተኞች ቴሌዎርክ ከመጀመራቸው በፊት የቴሌዎርክ ሥልጠና 
ማጠናቀቅ አለባቸው። 

6. በአለቃው(ዋ) የቴሌዎርክ ጥያቄ የተነፈገው/የተነፈጋት ሠራተኛ ውሳኔውን ይግባኝ ለማለት 
ከፈለገ(ች)፤ ውሳኔው በተሰጠ በ 10 የስራ ቀናት ውስጥ የይግባኝ ደብዳቤ ለ MCPS ዋና 
የሠራተኞች ኃላፊ ማቅረብ ይችላል/ትችላለች። 

 

D. የቴሌዎርክ ጥያቄ 

የቴሌዎርክ ጥያቄ ማቅረብ ማለት ሰራተኛው(ዋ) በቴሌዎርክ ፕሮግራም ለመሳተፍ ያለውን/ያላትን ፍላጎት 
ያሳያል። የቴሌዎርክ ጥያቄው የሥራ ውል ወይም የሥራ ኮንትራት ዋስትና አይደለም። የተሞላው 
የቴሌዎርክ መጠየቂያ ቅጽ በተገቢው ዋና ጽሕፈት ቤት ውስጥ በመዝገብ መቀመጥ አለበት። የቴሌዎርክ 
ጥያቄ ቅጹን ሲያቀርብ/ስታቀርብ ሰራተኛው(ዋ) ቴሌዎርክ ለ MCPS ሆነ ለሰራተኛው(ዋ)ም በግዴታ 
ሣይሆን በበጎ ፈቃድ የሚከናወን ፕሮግራም መሆኑን ሠራተኛው(ዋ) መገንዘብ ይኖርበ(ባ)ታል። እና 
ቅንብሩ ከሁለት በአንዱ ወገን ሊቋረጥ ይችላል።  

የሰው ሃብት ልማት ጽህፈት ቤት (The Office of Human Resources and Development 
(OHRD) ለቴሌዎርክ የተፈቀደላቸውን ሰራተኞች ዝርዝር ይይዛል። 

E. ስልጠና 

1. ለቴሌዎርክ የተፈቀደላቸው ሰራተኞች ስትራቴጂዎች፣ የሚጠበቁ ነገሮች፣ ቁርጠኝነት፣ የመረጃ ደህንነት 
እና ሎጅስቲክስን ጨምሮ በልዩ የቴሌዎርክ ስልጠና ላይ ይሳተፋሉ። የሥልጠናውን መስፈርት ማሟላት 
አለመቻል የቴሌዎርክ እድል እንዲያበቃ/እንዲቋረጥ ምክንያት ይሆናል። የቴሌዎርክ ስልጠና በመደበኛነት 
የኤሌክትሮኒክስ ማሰልጠኛ መሳሪያዎችን በመጠቀም ይሰጣል OHRD ስልጠናውን በማዘጋጀት 
ያመቻቻል። 

2. የቴሌዎርክ ሥራ ፈቃድ የተሰጣቸውን ሠራተኞች የሚቆጣጠሩ ተቆጣጣሪዎች ስለ ጥያቄ አቀራረብ፣ 
ስለመፍቀድ እና የአፈጻጸም ሂደቶች ሥልጠና ይሰጣቸዋል። 

F. የቴሌዎርክ ቀጣይነት  

1. ስምምነቱ በሚመለከተው ሱፐርቫይዘር ወይም አለቃ ካልተቀየረ ወይም ካልተቋረጠ በቀር የቴሌዎርክ 
ፈቃዱ የሚቀጥል ይሆናል። 
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2. በበጀት ዓመቱ አንድ ጊዜ እያንዳንዱ ሠራተኛ ለቴሌ ሥራ አዲስ የተፈቀደለት እና በቴሌኮም ሥራ 
የሚቀጥሉ ሁሉ የቴሌ ሥራ ሥልጠናውን ማጠናቀቅ አለባቸው። 

3. የሰራተኛውን የቴሌኮም ስራ ማፅደቁ በፀደቁ ጊዜ ለተያዘው ስራ ወይም ቦታ ብቻ ነው የሚሰራው። 
ሥራቸውን ወይም የሙሉ ጊዜ አቻ (FTE) ምደባን የሚቀይር ሠራተኛ አዲስ የቴሌኮም ሥራ 
ለሚመለከተው ተቆጣጣሪው ማቅረብ አለበት። 

G. ቴሌዎርክ ማስተካከያ ወይም ማቋረጥ 

1. በቴሌዎርክ የመሥራት አማራጭ እና ዕድል በሠራተኛው ሱፐርቫይዘር እና/ወይም አለቃ ፈቃድና 
ውሳኔ የሚሆን ነው። 

 
2. በቴሌዎርክ ላይ እያለ(ች) ሰራተኛው(ዋ) በመደበኛው የስራ ቦታ እንደሚሠራው የሥራ ህግጋት 
ሁሉንም የቦርድ ፖሊሲዎች እና የ MCPS ህጎችን የማክበርና የመጠበቅ ግዴታ ይኖርበ(ባ)ታል። 
የአፈጻጸም ችግሮች ከተከሰቱ በሙያ ማዳበር ስርዓቶች (professional growth systems) በኩል 
ይስተናገዳሉ። የዲሲፕሊን እርምጃ የሚወሰድባቸው፣ የአፈጻጸም ምዘናቸው ደረጃውን ወይም ብቃትን 
ያላሟላ፣ ወይም በመደበኛ ወይም መደበኛ ባልሆነ የአፈጻጸም ማሻሻያ ዕቅድ ላይ የተቀመጡ ሠራተኞች 
የቴሌዎርክ ፕሮግራማቸው እንዲስተካከል ወይም እንዲቋረጥ ሊደረግ ይችላል። 

3. ሰራተኛው(ዋ) የዚህን ደንብ ድንጋጌዎች ከጣሰ(ች) ወይም ሁሉንም የቦርድ ፖሊሲዎችን እና የ MCPS 
ህጎችን ካላከበረ(ች) ተቆጣጣሪው(ዋ) የቴሌዎርክ ቅንብሩን ወዲያውኑ ሊያቋርጥ ይችላል።  

4. አንዳንድ ወይም ሁሉም የሥራ ኃላፊነቶች ከዚህ በኋላ በተንቀሳቃሽነት እንዳይሠሩ ከተወሰነ 
ሱፐርቫይዘሩ(ሯ) የሰራተኛውን የቴሌዎርክ አገልግሎት አማራጭ ሊያስተካክል ወይም ሊያቋርጥ 
ይችላል/ትችላለች። 

5. የቴሌዎርክ ፍቃድ የተቋረጠበ(ባ)ት ሰራተኛ በሱፐርቫይዘሩ እና በአለቃው አማካይነት በጽሁፍ 
እንዲያውቅ/እንድታውቅ መደረግ አለበት። በቴሌዎርክ መቋረጥ ውሳኔ ላይ ይግባኝ ለማለት የሚፈልግ 
ሠራተኛ ውሳኔው በተሰጠ በ10 የሥራ ቀናት ውስጥ የይግባኝ ደብዳቤ ለ MCPS ዋና የሠራተኞች 
አስተዳደር ኃላፊ ማቅረብ ይችላል። 

6. ለቴሌዎርክ የተፈቀደው ያህል ጊዜ በድርጅቱ ፍላጎት በማንኛውም ጊዜ በሱፐርቫይዘር አማካይነት 
ሊለወጥ/ሊስተካከል ይችላል። 

H. የሰራተኛ የስራ ውጤት፣ የጊዜ ሰሌዳ እና መገኘት 
 

1. የሰራተኛው(ዋ) ሥራዎች/ተግባሮች፣ ግዴታዎች፣ ኃላፊነቶች፣ ደሞዝ፣ ጥቅማጥቅሞች እና ከ MCPS 
ጋር ያለው የስራ ሁኔታ ሳይለወጡ ይቆያሉ፣ በሁሉም መደበኛ መርሐግብር በተያዙ ስብሰባዎች ላይ 
መገኘትን ጨምሮ። ሰራተኛው(ዋ) በቴሌዎርክ ሰአታት በስልክ፣ በኢሜል ወይም ሌላ ተገቢ የመገናኛ 
ዘዴዎች ለሥራ ግንኙነት መገኘት አለበ(ባ)ት እና በቦታው ላይ መገኘቱን ለማረጋገጥ ፈጣን ምላሽ 
ይሰጣል/ትሰጣለች። የመርሃግብር ለውጦች በተቆጣጣሪው ውሳኔ ሊደረጉ ይችላሉ። በማንኛውም 
ሁኔታ የ MCPS የሥራ አስፈላጊነት ከቴሌዎርክ አሠራር ይቀድማል።  
 
2. ለሕዝብ ምላሽ ለመስጠት እና ለግልጽነት የቴሌዎርክ አሠራር ተጽዕኖ ሊያሳድር አይገባም። 
በቴሌዎርክ ሥራ የተፈቀደላቸው ሠራተኞች በቢሮ ውስጥም ሆነ በቴሌዎርክ ሥራ ሆነው ከሕዝብ ጋር 
መስተጋብር ለመፍጠር የተቻለውን ሁሉ ጥረት ማድረግ አለባቸው እና የተመሠረቱ የአገልግሎት 
ጊዜዎችን ማሟላት አለባቸው። 
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3. ዘወትር በቴሌዎርክ ስራ የሚሰራ/የምፀራ ሰራተኛ በስብሰባ፣ ሸንጎ ወይም የሆነ ዝግጅት ላይ 
ለመገኘት ወይም ከደንበኛ ጋር በአካል ለመገናኘት የሚያስፈልግ ከሆነ ለዚያ ጊዜ የቴሌዎርክ ስራ መርሃ 
ግብራቸውን እንዲቀይሩ ሊጠየቁ ይችላሉ። ለሥራ መፈለጋቸውን በተነገራቸው በ 24 ሰአት ውስጥ 
ወደ መደበኛ የስራ ቦታቸው ሪፖርት ለማድረግ መዘጋጀት አለባቸው። 
 
4. ሰራተኛው(ዋ) በቴሌዎርክ ለመስራት በታቀደበት ቀን አስቸኳይ ወይም ድንገተኛ ሁኔታ ከተከሰተ 
ከተቆጣጣሪው(ዋ) ወይም ከአለቃው(ዋ) በቀረበለ(ላ)ት ጥያቄ ሰራተኛው ወደ ዋና የስራ ቦታቸው 
ወይም ወደ ሌላ የ MCPS ተቋም ሪፖርት ማድረግ ይጠበቅበ(ባ)ታል። እንደዚህ አይነት ድንገተኛ 
ወይም አስቸኳይ ሁኔታ በሚፈጠርበት ጊዜ፣ በተቻለ መጠን ለሰራተኛው(ዋ) ቅድመ ማስጠንቀቂያ 
ይሰጣል። 
 
5. በቴሌዎርክ ሥራ ላይ የሚሆኑበት ሠዓት እና መገኘት ልክ እንደ መደበኛው የሥራ ቦታ በተመሳሳይ 
መልኩ ይመዘገባል። ሰራተኞች የእረፍት ጊዜን እና የትርፍ ሰዓትን የሚመለከቱ የ MCPS ህጎችን 
ማክበር አለባቸው። 
  
6. ሰራተኛው(ዋ) በተደነገገው የ MCPS ህጎች እና በእያንዳንዱ የድርድር ስምምነት መሰረት በተፈቀደ 
የቴሌዎርክ ሰአታት ፍቃድ መጠየቅ እና መውሰድ አለበ(ባ)ት። የትርፍ ሰዓት ሥራ ከመሠራቱ በፊት 
ትክክለኛ ማረጋገጫ መገኘት አለበት። ለዕረፍት ፈቃድ እና/ወይም የትርፍ ሰዓት ፈቃድ ማግኘት 
አለመቻል የቴሌዎርክ ስምምነት እንዲቋረጥ እና/ወይም የዲሲፕሊን እርምጃ እንዲወሰድ ሊያደርግ 
ይችላል። 
 
7. በተለዋጭ የስራ ቦታ ላይ የሚሰሩ ስራዎች እንደ መደበኛ የ MCPS ስራ ይቆጠራል። ሰራተኛው(ዋ) 
ሁሉንም የ MCPS መዝገቦች፣ ሰነዶች፣ የስራ ውጤቶች እና የደብዳቤ ልውውጦችን ምስጢራዊነት 
የመጠበቅ እና የነዚህን መዝገቦች፣ ሰነዶች፣ የስራ ውጤቶች እና የደብዳቤ ልውውጦችን ከመጥፋት፣ 
ከብልሽት ወይም ላልተፈቀደለት አካል ተደራሽ እንዳይሆን የመጠበቅ ሃላፊነት አለበ(ባ)ት።  
 
8. በቂ የማሳወቂያ ጊዜ ከተሰጠ፣ MCPS በሠራተኛው(ዋ) በተፈቀደው የቴሌዎርክ ሰዓት  ለሚከተሉት 
ዓላማዎች ሥራን፣ መሣሪያዎችን ወይም ቁሳቁሶችን ለመውሰድ ወይም ለማድረስ፣ የቴሌዎርክ ሥራ 
ዝግጅትን ለመገምገም፣ የ MCPS ንብረት የሆኑ መሳሪያዎችን ለመፈተሽ እና የርቀት የስራ ቦታ ደህንነቱ 
የተጠበቀ እና ከአደጋ የፀዳ መሆኑን ለማረጋገጥ የርቀት የሥራ ቦታን ሊጎበኝ ወይም በሌላ መንገድ 
ሊከታተል ይችላል።  

 
I. የአፈጻጸም ግምገማ 

በቴሌዎርክ ሥራ ወቅት የሰራተኛው(ዋ) የስራ አፈፃፀም የሚገመገመው አሁን ባለው የ MCPS የስራ 
አፈጻጸም ፍላጎት፣ ብቃት እና ደረጃዎች ላይ የተመሰረተ መሆን አለበት።  

J.  ሕጎች፣ ደንቦች እና ፖሊሲዎች 

ሁሉም የሚመለከታቸው የፌዴራል፣ የስቴት እና የአካባቢ ህጎች፣ የቦርድ ፖሊሲዎች እና የ MCPS ህጎች 
በቴሌዎርክ ፕሮግራም ውስጥ ለሚሳተፉ ሰራተኞች ተፈጻሚ ይሆናሉ። 

K. የተፈቀዱ ወጪዎች  

ሱፐርቫይዘሮች (ተቆጣጣሪዎች) ወይም ተወካዮቻቸው የተቀመጡ የአፈጻፀም ሂደቶችን በመጠቀም 
ለቢሮ መሳሪያዎች፣ ሶፍትዌሮች፣ የመገናኛ መሳሪያዎች ባለው ባጀት ላይ በመመስረት ወጪዎችን 
መፍቀድ ይችላሉ፣ ይኼውም የ MCPS የሥራ እና የቢሮ ቁሳቁስ አቅርቦቶች ጋር በተለዋጭ የስራ 
ቦታቸው የሚያስፈልጋቸውን የረጅም ርቀት ክፍያዎችን ይጨምራል።  
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L. አቅርቦቶች እና መሳሪያዎች 

1. MCPS ለሠራተኛው(ዋ) በቴሌዎርክ እንዲሠራ/እንድትሠራ ለመፍቀድ ብቻ ሲባል መሣሪያዎችን 
አይገዛም፣ በቅጥር ሁኔታ ላይ አስፈላጊ ካልሆነ በስተቀር፣ በተረጋገጠ ውጤት ምክንያት ለማመቻቸት 
ካልሆነ፣ ወይም የበጀት አቅም ግምት ውስጥ ገብቶ የግዴታ የርቀት ሥራ ለሚሠራበት ወቅት ካልሆነ። 
 
2. በሠራተኛ አማካይነት የተገዛ ማንኛውንም ዕቃ ወይም ቁሳቁስ ወጪ በቅድሚያ የጽሑፍ ፈቃድ 
ካልተሰጠ በስተቀር የክፍያ ወጪው መመለስ የለበትም። MCPS በራሱ ፍቃድ ለሰራተኛው(ዋ) ለሥራ 
የሚያስፈልጉ መሳሪያዎችን እና አቅርቦቶችን ለመግዛት ሊመርጥ ወይም ሰራተኛው(ዋ) የራሱ(ሷ)ን 
መሳሪያ መጠቀም ሊፈቅድ ይችላል። ጥቅም ላይ የዋለው የኤሌክትሮኒክስ ሃርድዌር፣ የኮምፒውተር 
ሶፍትዌር፣ ዳታ እና የቴሌኮሙኒኬሽን መሳሪያዎች አይነት፣ተግባር እና/ወይም ጥራት ላይ ውሳኔው 
ሙሉ በሙሉ የ MCPS ብቻ ይሆናል።  
3. እቃዎቹ እና መሳሪያዎች ከስራ ጋር ለተያያዙ ጉዳዮች ብቻ ጥቅም ላይ የሚውሉ ከሆነ ሰራተኞች የ 
MCPS ንብረት የሆኑ አቅርቦቶችን እና መሳሪያዎችን በተፈቀደው አማራጭ የስራ ቦታ መጠቀም 
ይችላሉ።  
4. MCPS ለቴሌዎርክ የተሰጡ ሁሉንም መሳሪያዎች በባለቤትነት ይይዛል። የ MCPS መሳሪያዎች 
በተለዋጭ የስራ ቦታ ላይ ጥቅም ላይ ሲውሉ ሰራተኛው(ዋ) ለኮምፒዩተር ሲስተምስ በ IGT-RA 
የበይነመረብ ደህንነት የተጠቃሚ ሀላፊነቶች መሰረት በሰራተኛው(ዋ) ቸልተኝነት፣ አላግባብ መጠቀም 
ወይም ከጠፋ፣ ከተሰረቀ ወይም ከተጎዳ ለመሳሪያው ገንዘብ የመክፈል ሃላፊነት አለበ(ባ)ት። 
5. በ MCPS የቀረቡት ሁሉም መሳሪያዎች እና ግብአቶች የ MCPS ንብረት ሆነው ይቆያሉ እና 
ሰራተኛው(ዋ) በቴሌዎርክ ፕሮግራም ሲሳተፍ/ስጻተፍ ወይም ሰራተኛው(ዋ) ከ MCPS 
በሚለይበት/በምትለይበት ጊዜ ወዲያውኑ ወደ MCPS መመለስ አለባቸው። 
6. ለቴሌዎርክ የሚያገለግሉ የሰራተኞች ንብረት የሆኑ መሳሪያዎችን መጠገን እና ማቆየት፣ እንዲሁም የ 
MCPS ኢሜል እና ሌሎች አውታረ መረቦችን ወይም የመረጃ ስርዓቶችን ለማግኘት የሚያስፈልገው 
የኢንተርኔት አገልግሎት አቅራቢ ወጪ ሁሉ የሰራተኛው(ዋ) ሃላፊነት ነው። 

M. ለኮምፒዩተር ሲስተምስ እና ለአውታረ መረብ ደህንነት የተጠቃሚ ኃላፊነቶች  

1. በቴሌዎርክ ስራ ላይ ሰራተኛው(ዋ) በመደበኛ የስራ ቦታ ላይ የሚፈለጉትን ተመሳሳይ የደህንነት እና 
ግላዊ ልምዶችን መከተልና ማክበር አለበ(ባ)ት። MCPS በግል ባለቤትነት በተያዙ መሳሪያዎች ላይ 
ተጨማሪ የደህንነት ጥበቃዎችን ሊፈልግ ይችላል። የ MCPS መረጃ ያላቸው መሳሪያዎች ከጠፉ ወይም 
ከተሰረቁ ሰራተኞች ወዲያውኑ ለ MCPS ማሳወቅ ይጠበቅባቸዋል። 

2. ሰራተኛው(ዋ) ለቴሌዎርክ አገልግሎት የሚጠቀምባቸው/የምትጠቀምባቸው ማንኛውም የግል 
መሳሪያዎች ኃላፊነቱ በሰራተኛው ላይ ብቻ ነው።3. በ IGT-RA የተጠቃሚ ኃላፊነት ለኮምፒዩተር 
ሲስተሞች እና ኔትዎርክ ደህንነት በተደነገገው መሰረት የቴሌዎርክ ሰራተኞች መረጃን እና ግብዓቶችን 
ከስርቆት፣ያልተፈቀደ ተደራሽነት፣ከማስተጓጎል እና ከመጥፋት መጠበቅ አለባቸው። ሰራተኞች የተወሰኑ 
መረጃዎችን በግል ወደተያዙ ኮምፒውተሮች ወይም ሌሎች የግል መሳሪያዎች ላይ መቅዳት የተከለከለ 
ነው።  
 

N. መደበኛ የሥራ ቀን  
 

ሰራተኛው(ዋ) በመደበኛ የሥራው(ዋ) ቀን ውስጥ በማንኛውም ሌላ የሚከፈል ወይም ያልተከፈለ ስራ 
መሥራት አይችልም/አትችልም። በመደበኛ የሥራ ቀን የበጎ ፈቃደኝነት ሥራ በሠራተኛው(ዋ) 
ተቆጣጣሪ ወይም አለቃ ካልፀደቀ በስተቀር አይፈቀድም። 

 
O. የልጅ/ጥገኛ እንክብካቤ 
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ሠራተኞች የልጅ/ጥገኛ እንክብካቤን ወይም የግል ኃላፊነቶችን የሥራ ግዴታቸውን እና ኃላፊነታቸውን 
በተሳካ ሁኔታ እንዲወጡ በሚያስችል መንገድ ማስተዳደር ይጠበቅባቸዋል። ቴሌዎርክ የልጅ/ጥገኛ 
እንክብካቤ በማደረግ የሚተካ አይደለም። ሰራተኛው(ዋ) በቴሌዎርክ ሰአታት የልጅ/ጥገኛ እንክብካቤ 
እንደማይሰጥ ይጠበቃል። 
 

P. የታክስ (ግብር) አንድምታ 
 

የርቀት ሥራ ቦታን በሚመለከት ማንኛውም የግብር አንድምታን መወሰን የሰራተኛው(ዋ) ሃላፊነት 
ነው። MCPS የሥራ ግብር (ታክስ) መመሪያ አይሰጥም ወይም MCPS ለምንም ተጨማሪ የታክስ እዳ 
ተጠያቂ አይሆንም። የሥራ ግብር (ታክስ) አንድምታዎችን ለመወያየት ሰራተኞች ብቃት ካለው 
የታክስ/ግብር ባለሙያ ጋር እንዲነጋገሩ ይበረታታሉ። 

 
Q. ደመወዝ እና ጥቅማ ጥቅሞች 
 

ቴሌዎርክ ደመወዝ ወይም ጥቅማጥቅሞችን ለመለወጥ መሠረት አይሆንም። ለትርፍ ሰዓት ብቃት 
ያላቸው ሰራተኞች የትርፍ ሰዓት ክፍያ እና ፍትሃዊ የሥራ ደረጃዎች ህግጋት ከሱፐርቫይዘር ፈቃድ ጋር 
በጊዜያዊነት በቴሌዎርክ እንዲሰሩ ሊፈቀድላቸው ይችላል። 

R. የ MCPS ተጠያቂነት 

በቴሌዎርክ ሥራ ተሳትፎ ምክንያት በሠራተኛው(ዋ) የግል መሳሪያ እና የማይንቀሳቀስ ንብረት ላይ 
ለሚደርሰው ጉዳት ወይም ኪሳራ MCPS ሃላፊነት አይኖርበትም። በተፈቀደው ተለዋጭ የስራ ቦታ 
ሰራተኞች ለሁሉም ኢንሹራንስ፣ መገልገያ፣ ስልክ፣ የበይነመረብ ግንኙነት እና ተዛማጅ ወጪዎች 
ተጠያቂነቱ የራሳቸው ነው። 

S. ስለ ሰራተኛ ማካካሻ እና ጉዳት ፈቃድ 

ከጣቢያው ውጭ በሆነ ቦታ ላይ ጉዳት ቢደርስ ሰራተኛው(ዋ) ወዲያውኑ (ሁኔታው እንደፈቀደ) 
ሱፐርቫይዘር ማነጋገር አለበ(ባ)ት። ሠራተኞች በቴሌዎርክ ሥራ ላይ በሚሆኑበት ጊዜ ኦፊሴላዊ 
ሥራ/የሥራ ኃላፊነት ላይ ለደረሰ ጉዳት በሜሪላንድ ስቴት የሠራተኞች ማካካሻ ሕግ መሠረት ይሸፈናሉ።  

ስለ ደንቡ ታሪክ፦ አዲስ ደንብ ኦገስት 23 ቀን 2006 ተሻሽሏል፣ ኖቨምበር 30 ቀን 2021 ተሻሽሏል። 


