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ደንብ የሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ  

ተዛማጅ ግባእቶች፡ COB‑RA፣ COC‑RA፣ COF-EA፣ COF‑RA፣ GDD-RA፣ IGN፣ IJA‑RA፣ 
JFA-RA, JGA-RB 

ኃላፊነት ያለው ጽ/ቤት፦  የአካዳሚ ዋና ኦፊሰር 
ልዩ ትምህርት እና የተማሪ አገልግሎቶች 

ተዛማጅ ምንጮች፡ የተብራራ የሜሪላንድ ኮድ፣ የወንጀለኛ መቅጫ ህግ አንቀጽ §5-627(a); የትምህርት አንቀጽ (ED) 
§7-412 እና ED § 26-103; ጤና-አጠቃላይ አንቀጽ §8-101 (i); የሜሪላንድ ደንቦች ኮድ 
09.12.23.01 

 
 
 

ተማሪዎችን ስለሚያካትቱ የአልኮል፣ ትምባሆ፤ እና የሌላ እፅ መጥፎ አጠቃቀም 
 
 
I. ዓላማ 
 

የአልኮል፣ የትምባሆ እና ሌሎች አደንዛዥ እጾችን አላግባብ መጠቀም ወይም ተማሪዎችን በማያጨስ ውይም 
በአደንዛዥ እጽ ምክኒያት የሚመጣ ጉዳዮች ላይ ሂደቶችን ለማቋቋም  

 
II. ትርጓሜ 
 

A. እጽበሜሪላንድ ህግ በበሜሪላንድ ቁጥጥር ስር ያለ አደገኛ ንጥረ ነገሮች ህግ፣በሀኪም የታዘዘ መድሃኒት 
ወይም የኬሚካል ንጥረ ነገር ላልተፈለገ እና ጎጂ ዓላማዎች በሚውልበት ጊዜ ቁጥጥር የሚደረግበት አደገኛ 
ንጥረ ነገር ተብሎ ይገለጻል። 

 
B. የMontgomery County Public Schools (MCPS) ንብረት ማለት ማንኛውም ትምህርት ቤት ወይም 

ሌላ ተቋም፣ በMCPS፣ MCPS አውቶቡሶች፣ እና ሌሎች የMCPS ተሽከርካሪዎች፣ እና ፋሲሊቲው 
እና/ወይም የማንኛውም MCPS- ግቢዎችን ጨምሮ- ተማሪዎችን የሚያሳትፍ ስፖንሰር የተደረገ 
እንቅስቃሴ። 

 
C. ማጨስ ማለት ማንኛውንም የተለኮሰ ሲጋራ፣ ሲጋራ፣ ትንባሆ ወይም ሌላ ማንኛውንም የትምባሆ ምርት 

መጠቀም ወይም መያዝ ማለት ነው።  ይህ ማንኛውንም ኣይነት ትምባሆ ማጤስ የሚመስሉ መሳርያዎችን 
ያካትታል። 

 
III.  ቅደም-ተከተል 
 

A. መገናኛ  
 

በትምህርት አመቱ መጀመሪያ ላይ፣ ተማሪዎች እና ወላጆች እና/ወይም አሳዳጊዎች የMontgomery 
County የትምህርት ቦርድ ፖሊሲዎች፣ የMCPS ደንቦች እና አግባብነት ያላቸው ህጎች ለማስተማር፣ 
ለመማር እና ለመስራት ከጭስ ነጻ የሆነ አካባቢ ለመፍጠር የተነደፉ በጽሁፍ ይነገራቸዋል። ከአልኮል፣ 
ከትንባሆ እና ከሌሎች መድሃኒቶች የጸዳ ነው። 

 
B. መታወቂያ እና እርዳታ 
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1. በመምህሩ ፍርድ አንድ ተማሪ በክፍል ውስጥ በትክክል መስራት ካልቻለ፣ ተማሪው የት/ቤት 
የጤና ሪፈራል ሂደቶች ወደሚደረግበት ወደ ት/ቤቱ ጤና ተቋም ይላካል እና ርእሰመምህሩ 
እንዲያውቁት ይደረጋል። 

 
2. የስቴት ህግ ተማሪዎች በአደንዛዥ እፅ/በአልኮል አላግባብ መጠቀም ችግሮች ላይ ከአስተማሪዎች 

ጋር እንዲመክሩ ያበረታታል።  በአደንዛዥ እጽ ምክር ጊዜ ተማሪዎች ከአስተማሪ፣ አማካሪ፣ ርእሰ 
መምህር ወይም ሌላ ባለሙያ የአደንዛዥ ዕፅ አጠቃቀም ችግሮችን እንዴት ማሸነፍ እንደሚቻል 
በተመለከት የሚፈልጉትን መረጃ ወይም ምክር ለሚፈልግ ተማሪ ህጉ ጥበቃ ይሰጣል። በአደንዛዥ 
እጽ ትምህርት/ ምክር ወይም የተማሪ መረጃ ክፍለ ጊዜ በአስተማሪው የተቀበሉት ወይም 
የተመለከቱት መረጃዎች ሚስጥራዊ ናቸው እና በማንኛውም ሂደት ውስጥ የማይነገሩ የማይጠፉ 
ናቸው። 

 
3. ተማሪው በትክክለኛው ጊዜ ከወላጆቹ እና/አሳዳጊዎቹ እርዳታ እንዲፈልግ ማበረታታት አለበት።  

ወላጆችን እና/ወይም አሳዳጊዎችን የማሳተፍ ውሳኔ የተማሪው የአእምሮ ወይም የአካል ጤንነ 
በአስጊ ሁኔታ በአደገኛ ዕፆች ካልተሰጋ በስተቀር   በተማሪው እና በአስተማሪው በጋራ ሊወሰን 
ይችላል።  እንደዚህ አይነት አደጋ ከደረሰ፣ ርእሰመምህሩ፣ ወላጆች እና/ወይም አሳዳጊዎች፣ እና 
የት/ቤቱ የማህበረሰብ ጤና ጠባቂ ነርስ/ቴክኒሻን ተገቢውን የህክምና እርምጃ እንዲወስዱ 
ስለሁኒታው ማወቅ አለባቸው። 

 
C. ሪፖርት ማድረግ/መዘገብ 

 
1. አልኮል፣ትንባሆ፣ ወይም ሌላ መድሃኒት ወይም ማጨስን በተመለከተ በMCPS ህንጻዊች/ቦታዎች 

ላይ መያዝ፣ መጠቀም ወይም ማከፋፈልን የሚመለከቱ ሁሉም ክስተቶች ለርዕሰ 
መምህሩ/ዳይሬክተሩ ወይም ተወካይ ሪፖርት ይደረጋሉ። 

 
2. ርእሰመምህሩ/ዳይሬክተሩ ወይም ተወካይ የህግ ጥሰት ሊኖር እንደሚችል ለመጠርጠር 

ምክንያታዊ ምክንያት ካላቸው፣ እንደ ከባድ ክስተት ይቆጠራል፣ እና እሷ/እሷ በMCPS 
Regulation COB-RA፣ ከባድ ክስተት ሪፖርት ማድረግ፣ ለወላጆች፣ ለሚመለከታቸው የMCPS 
ቢሮዎች፣ ፖሊስ ወይም የድንገተኛ አደጋ አገልግሎቶች ለማሳወቅ፣ ክስተቱን ሪፖርት ማድረግ; 
እና መረጃ መልቀቅ አለባቸው። 

 
D. አጠራጣሪ እቃዎችን/ ቁሳቁሶች አያያዝ 

 
የMCPS ሰራተኛ አልኮሆል ወይም ሌላ አደንዛዥ እጽ ነው ብለው የጠረጠሩትን ንጥረ ነገር ከያዙ፣ ቁሱ 
በሚከተለው መንገድ ነው የሚስተናገደው፡ 
 
1. ንጥረ ነገሩ በፖስታ ውስጥ ወይም በሌላ መልኩ ተገርጎ ያሽጎ ይቀመጣል። 

 
2. እንዴት እንደተገኘ ቀኑ፣ ሰዓቱ እና አይነቱ በመያዣው ላይ ተጠቁሟል።  ነገር ግን እቃው/ቁሱ 

ከተማሪ የተገኘው በመድሃኒት ምክር ወይም መረጃ ፍለጋ ኮንፈረንስ ላይ ከሆነ፣ የተጠረጠረው 
መድሃኒት የተገኘበት ተማሪ ስም አይገገለጽም።  

 
3. የተጠረጠሩትን ንጥረ ነገሮች በMCPS ህገ ደንብ/ Regulation COB-RA፣ ከባድ ክስተትን 

ሪፖርት ማድረግ ላይ የተቀመጡትን ሂደቶች ለሚከተል ርእሰ መምህር/ዳይሬክተር ወይም 
ተወካይ ይተላለፋሉ።  

 
 E. መዘዞች 
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1. በMCPS ንብረት ላይ አልኮል የያዙ፣ የሚጠቀሙ ወይም የሚያከፋፍሉ ተማሪዎች በMCPS የሥነ 

ምግባር ደንብ መሰረት ቅጣት ይደርስባቸዋል። 
 

2. ከመደበኛ ትምህርት ውጭ እንቅስቃሴዎች ለመሳተፍ ወይም በት/ቤት በሚደገፉ ቡድኖች ውስጥ 
የመሪነት ቦታዎችን ለመቀበል፣ ተማሪ ከአልኮል፣ ትንባሆ ወይም ሌላ የአደንዛዥ እጽ አላግባብ 
መጠቀም ላይ ተጨማሪ ገደቦችን እና የሚአስከትለውን መዘዞች መስማማት ሊጠበቅበት 
ይችላል። የMCPS ንብረት። 

 
 
 
የደንብ ታሪክ፡የቀድሞው የMCPS ደንብ ቁጥር. 285-10 ታኅሣሥ 29 ቀን 1976 እ.ኤ.አ. በጥቅምት 1986 ተሻሽሏል. ታኅሣሥ 19, 2013 ተሻሽሏል; ነሐሴ 11 ቀን 2014 
ተሻሽሏል። 



የሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ (MCPS) የፀረ-መድሎአዊነት መግለጫ

የሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ (MCPS) በዘር ሐረግ፣ በጎሣ፣ በቀለም፣ በትውልድ ሐረግ፣ በዜግነት፣ በሃይማኖት፣ በስደት ሁኔታ፣ በጾታ፣ በጾታ 
መገለጫ፣ በጾታ ማንነት፣በጾታዊ ዝንባሌ፣በቤተሰብ መዋቅር/የወላጅነት ሁኔታ፣ በትዳር ሁኔታ ላይ የተመሰረተ ሕገወጥ አድልዎ ይከለክላል። ዕድሜ፣ 
ችሎታ (የግንዛቤ፣ ማህበራዊ/ስሜታዊ እና አካላዊ)፣ ድህነት እና ማህበራዊ-ኢኮኖሚያዊ ደረጃ፣ ቋንቋ፣ ወይም ሌላ በህግ ወይም በህገ-መንግሥት ጥበቃ 
የተደረገላቸው ወይም ትስስር ያላቸው ባህሪያት ላይ የሚደረግ ማናቸውንም ሕገወጥ አድልዎ ይከለክላል። መድሎ ወይም አድሎአዊነት፤ ሕብረተሰባችን 
ለረዥም ጊዜ እኩልነት፣ ፍትሕ፣ አብሮነት፣ ሁሉን አቀፍነትን፣ ለመፍጠርና ለማሳደግ/ለመንከባከብ ሲደረግ የቆየ ጥረትን  ይሸረሽራል/ያበላሻል። ቦርዱ 
ጥላቻን የሚያራምዱ ቋንቋን እና/ወይም ምስሎችን እንዲሁም ምልክቶችን መጠቀምን ይከለክላል፥ በተለይም በትምህርት ቤት ወይም በዲስትሪክት ሥራ 
ወይም እንቅስቃሴ ላይ ከፍተኛ ማደናቀፍ ሊያስከትል የሚችል ድርጊት-እንቅስቃሴ የተከለከለ ነው። የበለጠ መረጃ ለማግኘት፣ እባክዎ የሞንትጎመሪ ካውንቲ 
የትምህርት ቦርድ ፖሊሲ "Montgomery County Board of Education Policy ACA" ይመልከቱ፦ ከአድሎአዊነት ነጻ የሆነ ፍትሃዊነት፥ ሚዛናዊነት፥ 
እና የዳበረ ባህል "Nondiscrimination, Equity, and Cultural Proficiency"። ይህ መመርያ እያንዳንዱ ተማሪ ትኩረት የሚሻ መሆኑ(ኗ)ን  እና 
በተለይም የትምህርት ውጤቶች በምንም አይነት በግለሰብ ትክክለኛ ወይም ይሆናል ተብሎ በሚገመት ግላዊ ባህርያት የሚተነበይ እንደማይሆን የቦርዱን 
እምነት ያረጋግጣል። ፖሊሲው በተጨማሪም ፍትህ/እኩልነትን/ሚዛናዊነትን የሚያዛቡ ነገሮችን ለይቶ በማወቅ በቅድሚያ መወሰድ ያለባቸው እርምጃዎችን፥ 
የተዛባ ስውር አመለካከትን፣ ጭፍን/መሠረተ-ቢስ ልዩነት ማድረግን፣ በተቋማት የሚፈጸሙ መዋቅራዊ መሰናክሎችን፣ በትምህርት እና በሥራ ላይ እኩልነት 
እንዳይኖር ተፅእኖ የሚያደርጉ አሠራሮችን የሚገታ/የሚፃረር መሆኑን ያስገነዝባል። MCPS ለወንድ/ሴት ልጅ ስካውት እና ለሌሎች የወጣት ቡድኖች እኩል 
ተደራሽነት ይሰጣል።**

MCPS ተማሪዎች ላይ አድልዎ ሲፈጸም ጥያቄ ወይም ቅሬታ ለማቅረብ* MCPS ሰራተኛ ላይ መድሎዎ ሲፈፀም ጥያቄ ወይም ቅሬታ ለማቅረብ* 

Director of Student Welfare and Compliance
Office of District Operations
Student Welfare and Compliance
850 Hungerford Drive, Room 55, Rockville, MD 20850
240-740-3215 
SWC@mcpsmd.org

Human Resource Compliance Officer
Office of Human Resources and Development
Department of Compliance and Investigations
45 West Gude Drive, Suite 2100, Rockville, MD 20850
240-740-2888
DCI@mcpsmd.org

በ1973 የተሃድሶ ህግ ሰክሽን 504 መሠረት ለተማሪ የአኮሞዴሽን/
መገልገያ ጥያቄ 

በአካል ጉዳተኛ አሜሪካውያን ህግ መሠረት ለሰራተኞች የአኮሞዴሽን/
መገልገያ ጥያቄ

Section 504 Coordinator 
Office of Academic Officer
Resolution and Compliance Unit 
850 Hungerford Drive, Room 208, Rockville, MD 20850
240-740-3230
RACU@mcpsmd.org

ADA Compliance Coordinator
Office of Human Resources and Development
Department of Compliance and Investigations
45 West Gude Drive, Suite 2100, Rockville, MD 20850
240-740-2888
DCI@mcpsmd.org

 "Title IX" ድንጋጌ መሠረት፥ ስለ ጾታዊ መድሎአዊነት በተማሪዎች ወይም በሠራተኞች* ላይ ስለሚፈጸምባቸው ጾታዊ ጥቃቶች ጭምር ለሚቀርቡ ጥያቄዎች 
ወይም ቅሬታዎች 

Title IX Coordinator
Office of District Operations
Student Welfare and Compliance
850 Hungerford Drive, Room 55, Rockville, MD 20850
240-740-3215
TitleIX@mcpsmd.org

* ስለ መድሎአዊነት ቅሬታ/አቤቱታ ከዚህ ቀጥሎ ለተዘረዘሩት ሌሎች ኤጀንሲዎችም ማቅረብ ይቻላል፦  U.S. Equal Employment Opportunity Commission 
(EEOC), Baltimore Field Office, GH Fallon Federal Building, 31 Hopkins Plaza, Suite 1432, Baltimore, MD 21201, 1-800-669-4000, 
1-800-669-6820 (TTY);  Maryland Commission on Civil Rights (MCCR), William Donald Schaefer Tower, 6 Saint Paul Street, Suite 900, 
Baltimore, MD 21202, 410-767-8600, 1-800-637-6247, mccr@maryland.gov; or U.S. Department of Education, Office for Civil Rights 
(OCR), The Wanamaker Building, 100 Penn Square East, Suite 515, Philadelphia, PA 19107, 1-800-421-3481, 1-800-877-8339 (TDD), 
OCR@ed.gov, or www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/complaintintro.html.

**ይህ ማስታወቂያ ከተሻሻለው የፌደራል የመጀመሪያ ደረጃ እና የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ህግ ጋር የተሳለጠ ነው።

ይህንን ሠነድ ከእንግሊዝኛ ቋንቋ በተጨማሪ  በአማራጭ ቅርጸት ለማግኘት ከተጠየቀ፥ በ "Americans with Disabilities Act" ድንጋጌ መሠረት፣ MCPS Office 
of Communications በስልክ ቁጥር፦ 240-740-2837፣ 1-800-735-2258 (Maryland Relay)፣ ወይም PIO@mcpsmd.orgበመጠየቅ ማግኘት ይቻላል። 
የምልክት ቋንቋ ወይም ንግግር ትርጉም የሚያስፈልጋቸው ግለሰቦች  የሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ የትርጉም አገልግሎት ጽ/ቤት በዚህ ኤሜይል ወይም 
ስልክ መጠየቅ ይችላሉ። MCPS Office of Interpreting Services at 240-740-1800, 301-637-2958 (VP) mcpsinterpretingservices@mcpsmd.
org, or MCPSInterpretingServices@mcpsmd.org  

ጁን 2022
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