
IOB 
 

 
1 ከ 2 

ፖሊሲ (መርኃግብር) የሞንትጎመሪ ካውንቲ 
የትምህርት ቦርድ 

 
ተዛማጅ ፅሁፎች፦   ABC, ABC-RA, IEA, IEB, IED, IEF, JOA-RA 
ኃላፊነቱ የተሰጠው ጽ/ቤት፡- የት/ቤቶች ምክትል የበላይ ተቆጣጣሪ 
 
 

ጉዳተኝነቶች ያለባቸው ተማሪዎች ትምህርት 
 
 
A.  ዓላማ 
 

በፌደራል እና ስቴት ህግ ላይ ነፃ እና ተገቢ ፐብሊክ ትምህርት (FAPE) አቅርቦትን በሚመለከት ለተገለፁትን መርሆች 
የትምህርት ቦርድ ያለውን ቁርጠኝነት ለማረጋገጥ፣ ይሄም አካል ጉዳተኝነት ያለባቸውን ሁሉም ብቁ የሆኑ ተማሪዎችን 
መብቶች መጠበቅ እና እያንዳንዱ ልጅ መማር እና ስኬታማ መሆን ይችላል የሚለው መርህን ነው። 
 

B. ጉዳዩ 
 

አካል ጉዳተኝነት ላለባቸውን ተማሪዎች የቅድመ ማስተካከያ/ጣልቃ-ገብነት እና ልዩ ትምህርት አገልግሎቶች 
አቅርቦትን ከውልደት አንስቶ እስከ ት/ቤት መጨረሻ አመት ማለትም 21 አመት እስኪሞላቸው ድረስ 
የሚያስተዳድረው የፌደራል እና ስቴት ህግ ነው።  ልጅን ፈልጎ መለየት፣ መመዘን እና ትምህርታዊ ምደባ ሂደቶችን 
መከተል የእነዚህ ህጎች መስፈርት ነው።  በእነዚህ ህጎች ስር፣ ብቁ የሆኑ ልጆች በግል ትምህርት ፕሮግራም (IEP) 
መሰረት የ FAPE አቅርቦት ተረጋግጦላቸዋል ወይም በግል የቤተሰብ አገልግሎት ዕቅድ (IFSP) ስር አገልግሎቶች 
ይቀርቡላቸዋል።  

 
C. ሁኔታ 
 
 ሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ (MCPS) በቆራጥነት የሚሰራው፦ 
 

1. ሁሉም ተማሪዎች በሚቻለው ከፍተኛ ደረጃዎች ውጤታማ እንዲሆኑ እድሎችን ማቅረብ፣ እንዲሁም አካል 
ጉዳተኝነቶች ያሉባቸው ተማሪዎች በ MCPS ስርዓተ ትምህርት እድገት እንዲያመጡ የሚያስችል ሁሉን 
አቀፍ፣ የትብብር፣ እና የግል ድጋፍ ስርዓትን ተደራሽ ማድረግ።  

 
2. ሁሉም ተማሪዎች በትምህርት ስኬት እና ሌላ አስፈላጊ እውቀቶችን እና ክህሎቶችን እንዲያገኙ የሚያስችል 

የተቀባይነት ማግኘት፣ የመከባበር እና ከፍተኛ የሚጠበቁ ውጤቶችን የሚፈጥር አካባቢ/ሁኔታ መፍጠር፣ 
ይሄም የሚሆነው እያንዳንዱ ልጅ መማር እና ስኬታማ መሆን ይችላል በሚለው መርህ መሰረት ነው።  

 
3. አካል ጉዳተኝነት ያለባቸው ልጆችን ትምህርታዊ ውጤቶች ማሻሻል፣ ይሄም የሚሆነው በሚቻለው ከፍተኛ 

ደረጃ ድረስ መደበኛ የትምህርት ክፍል ትምህርትን ማግኘት እንደሚችሉ በማረጋገጥ ነው።  
 
4. በሁሉም የት/ቤት ህይወት ላይ፣ ትምህርታዊ፣ ማህበራዊ እና ከትምህርት ተጓዳኝ ተግባራትን ጨምሮ፣ 

እንደ መሰረታዊ የትምህርታቸው ተሞክሮ ግብዓት ሆኖ አካል ጉዳተኝነት/እክል ያለባቸው ተማሪዎች 
ከአካል ጉዳተኛ ካልሆኑ እኩያዎቻቸው ጋር በሚቻለው ከፍተኛ ደረጃ ተሳታፊ እንዲሆኑ ማድረግ ነው። 

 
5. አካል ጉዳተኝነቶች ላሉባቸው ተማሪዎች የአገልግሎቶችን አቅርቦት ለማስቀጠል እና የእያንዳንዱን ተማሪ 

ስኬት ለማረጋገጥ ለልጅ በጣም ዝቅተኛ ገደብ ባለበት አካባቢ/ሁኔታ ውስጥ ማስተማር። መጀመሪያ ግምት 
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ውስጥ መግባት ያለበት የተማሪው/ዋ አካባቢ የሚገኝ ት/ቤት ውስጥ አገልግሎትን ማቅረብ ነው።  
 
6. ከመንግስት ኤጀንሲዎች፣ ከቢዝነስ/ንግድ ዘርፍ፣ እና ከቤተሰቦች ጋር በመተባበር ጉዳተኝነቶች ያሉባቸው 

ተማሪዎችን ራስን-ለመቻል እና ስኬታማ ህይወትን እንደ ማህበረሰባችን ተሳታፊ አባላት ለመሆን 
የሚያስችላቸውን እና በትምህርት እና ስልጠና፣ በስራ ቅጥር፣ የአዋቂ አገልግሎቶችን በመፈተሽ፣ ራስን ችሎ 
በመኖር፣ እና በማህበረሰባው ተሳትፎ ውጤቶቹ የሚታይ መልካም ድህረ-ት/ቤት የሚያመራ የትምህርት 
ፕሮግራም ማቅረብ።  

 
7. በገንቢ፣ የትብብር አጋርነቶች ከወላጆች ጋር በመስራት ለተማሪ ስኬት መሰረታዊ የሆነውን የቤት/ትምህርት 

ቤት ትሥሥር መፍጠር።   
 
8. ሁሉም ሰራተኞች፣ የልዩ እንዲሁም የመደበኛ ትምህርት ሰራተኞች፣ አካል ጉዳተኝነቶች ላለባቸው 

ተማሪዎች ትምህርት ሀላፊነትን ይጋራሉ።  
 
9. ሁሉን ስርዓት አቀፍ የሆነ የድጋፍ መደበኛ ትምህርት ማስተካከያዎችን/ጣልቃ-ገብነቶችን እና ምላሽ ሰጪ 

ባህል ያላቸው የትምህርት አሰጣጥ አሰራሮችን በማዳበር እና በመተግበር የተማሪዎችን፣ በተለይም አናሳ 
ቡድን የሆኑ ተማሪዎችን በማንኛውም መልኩ የተሳሳተ-ስያሜን እና/ወይም የተሳሳተ-ምደባን ለማስቀረት 
የሚረዳ ማድረግ፣ ይሄም የሚሆነው ለስሜት መረበሽ፣ የአዕምሮ ዝግመት፣ እና ልዩ የትምህርት ጉዳተኝነት 
በሚመለከት ተለይተው ለሚታወቁ የጉዳተኝነት መደቦች ልዩ ትኩረት በመስጠት ነው። 

 
10. በካውንቲ ውስጥ የሚኖሩ ልጆችን ወይም በወላጆቻቸው ካውንቲ ውስጥ በሚገኙ የግል ት/ቤቶች 

የተመደቡትን ፈልጎ ለማግኘት፣ ለመለየት እና ለመመዘን በንቃት መፈተሽ፣ ይሄም የሚያካትተው ጎዳና 
ተዳዳሪ፣ በጣም ተንቀሳቃሽ/አንድ ቦታ የማይኖሩ፣ ወይም በስቴት ጥበቃ ስር የሚገኙ ልጆችን፣ በፐብሊክ፣ 
በግል፣ ወይም በሀይማኖታዊ ት/ቤቶች ውስጥም ተመዝግበው የሚገኙ ቢሆን በወላጅ፣ በት/ቤት ወይም 
በሌላ ሀላፊነት ያለው ምንጭ አካል ጉዳተኛ እንደሆኑ የሚጠረጠሩ ልጆችን ነው። የተደራሽነት ተግባራት 
የሚከናወኑት በኤጀንሲዎች መካከል በሚደረግ ትብብር ነው።  

 
D. ተፈላጊ ውጤት(ቶች) 
 

ለሁሉም ተማሪዎች ስኬት በቆራጥነት የሚሰራ የትምህርት ስርዓት፣ ለሁሉም ተማሪዎች የትግበራ ውጤቶች ሀላፊነት 
መውሰድን ይጠይቃል፣ እናም መተባበርን፣ ተቀባይነት የማግኘትን እና ከፍተኛ የሚጠበቁ ውጤቶችን ለሁሉም 
ተማሪዎች ያዳብራል እና ያበረታታል።   

 
 
E.  ግምገማና ሪፖርት መስጠት 
 

ይህ ፖሊሲ የሚገመገመው በትምህርት ቦርድ የፖሊሲ ግምገማ ሂደት መሰረት ነው። 
 
 
 
 
 
 
የዚህ ፖሊሲ ታሪክ፡-   የፀደቀበት ውሳኔ ቁ. 834-78፣ ዲሴምበር 5፣ 1978 ላይ በድጋሚ የተረጋገጠው በውሳኔ ቁጥር 19-85፣ ጃንዋሪ 8፣ 1985፣ በውሳኔ ቁጥር 333-
86፣ ጁን 12፣ 1986፣ መሠረት ማሻሻያ የተደረገበት፣ እና ውሳኔ ቁጥር 458-86፣ ኦገስት 12፣ 1986፤ ማሻሻያ የተደረገበት በውሳኔ ቁጥር 382-93፣ ሜይ 11፣ 1993፤ 
ማሻሻያ የተደረገበት በውሳኔ ቁጥር  347-06፣ ጁላይ 18፣ 2006።  



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 2500, 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 2500, 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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