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መርህ - 
POLICY 

የሞንትጎመሪ ካውንቲ የትምህርት ቦርድ 
BOARD OF EDUCATION OF 
MONTGOMERY COUNTY 

 

ተዛማጅ መመሪያዎች/ደንቦች፡- GCA‑RA 
ኃላፊነት ያለው ጽ/ቤት፡-  የትምህርት ቦርድ  
 
 

ሥነ ምግባር-Ethics 
 
 

A. ዓላማ 

 
ከሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ (MCPS) ጋር ግንኙነት ያላቸውን ሰዎች በጠቅላላ ከፍተኛ ደረጃ 
ስነምግባራዊ አተገባበርን ለማጎልበት፣ በትምህርት ቦርድ አባላት እና በ MCPS ትምህርት ቤቶች ኃላፊዎች እና 
ሠራተኞች አድሎአዊ አሠራር እንደሌለ እና ነፃ ፍትኃዊ ውሳኔ-ብይን መኖሩን ህዝባዊ አመኔታን-መተማመንን 
ለማረጋገጥ፣ እንዲሁም ለ MCPS ሠራተኞች ከስነምግባር ጋር ስለሚገናኙ ጉዳዮች መመሪያ ለመስጠት 

 
B. ጉዳይ 

 
የ 2010 የሜሪላንድ ህግ 277ኛው ምእራፍ - "Chapter 277 of the 2010 Laws of Maryland"፣ ስለ ጥቅሞች 
መፃረር-መጣረስ፣ የፋይናንስ ጉዳዮችን ይፋ ስለማድረግ፣እና ማቀንቀንን በሚመለከት በቦርድ አባላት እና በ MCPS 
ትምህርት ቤት ኃላፊዎች እና ሠራተኞች በኩል አድሎ የሌለበትና ነፃ ውሳኔ አሰጣጥን ለማረጋገጥ ከፍተኛ ህዝባዊ 
አመኔታን ግንዛቤ ለማስጨበጥ የአካባቢው የትምህርት ቦርድ አግባብነት ያላቸውን ድንጋጌዎች እንዲተገበሩ መመሪያ 
እና ፈቃድ ይሰጣል። 

 
C. ትርጉም 

 
በዚህ መርህ - policy ላይ የሚገኙት ቃሎች ከዚህ በታች ከተሰጡት ትርጉሞች በስተቀር የራሳቸው መደበኛ ትርጉም 
አላቸው፦ 

 
1. የቢዝነስ ተቋም ማለት ትልቅ የንግድ ድርጅት ማህበር-ኮርፖሬሽን፣ አጠቃላይ/ጀነራል ወይም ሃላፊነቱ 

የተወሰነ የሽርክና የጋራማህበር፣ ብቸኛ ባለቤትነት፣ የጋራ ንግድ ሥራ፣ የጋሪዮሽ ህብረት ወይም ተቋም፣ 
ተቋም/ድርጅት፣ ባለአደራ ድርጅት፣ ፋውንዴሽን፣ ወይም ሌላ በትርፍ ይሁን በሌላ የሚሠራ ድርጅት ነዉ። 
ስብእና ያለዉ የቢዝነስ ድርጅት የመንግስት ድርጅትን አያካትትም። 

 
2. የምርጫ ቦርድ ማለት የሞንትጎመሪ ካውንቲ የምርጫ ቦርድ ነው። 
 
3. ማካካሻ-የካሣ ክፍያ ማለት በዚህ ፖሊሲ መሠረት በአንድ ግለሰብ አማካይነት ለተሰጠ አገልግሎት በገንዘብ 

ወይም ዋጋ ባለው ሌላ ነገር በአይነት ሳይለይ ከአንድ ቀጣሪ የሚከፈል ማንኛውም ገንዘብ ወይም ዋጋ 
ያለው ነገር ነው። ይህንን ፖሊሲ ለማስፈጸም ዓላማ Section H. (Lobbying Disclosure) 
ማሳመን/ማግባባት ግለሰቡ/ቧ ከተቀጠረ(ች)በት ምክንያት ከፊሉ ብቻ ከሆነ "የማካካሻ ክፍያ" ማለት 
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ለማሳመን/ለማግባባት የወሰደው ጊዜ ከሌሎች ሥራዎቹ(ቿ) ጋር ተመጣጥኖ-ተቀናንሶ የሚፈጸም ማለት 
ነው። 

 
4. ከ--ጋር ቢዝነስ/ሥራ መስራት ማለት በነጠላ ወይም የጥምር ግብይቶችን፣ $5,000 ወይም የበለጠ 

የሚያካትት በትምህርት ካለንደር ዓመት ለትምህርት ቤት ሲስተም በሃላፊነት የተመደበ ገንዘብ፣ ወይም 
በክፍል H - "Section H" ላይ በ "lobbyist" የተሰለፈበትን ሃሳብ ባለሥልጣናት እንዲደግፉ 
ለማግባባት/ለማሳመን እንደተመዘገበው በLobbying Disclosureበዚህ ፖሊሲ መሰረት አስገዳጅነት ያለዉ 
የውል መኖር ወይም ድርድር ነዉ። 

 
5. ሠራተኛ ማለት በትምህርት ቤት ሲስተም፣ የትምህርት ቤቶች ሱፐርኢንተንደንትን ጨምሮ ማንኛውም 

በቦርድ የተቀጠረ(ች) ሰው ማለት ነው።  
 
6. የፋይናንስ ጥቅምማለት፦ 

  
a) ባለፉት 3 ዓመታት ባለቤትነት በሚያስገኝ የጥቅም ውጤት ምክንያት የተገኘ፣ ወይም በዚህ ወቅት 

እየተገኘ ያለ፣ ወይም ለወደፊት ሊገኝ የሚችል በዓመት ከ $1,000 የሚበልጥ ጥቅም፣ ወይም 
 

b) የአንድ ሃላፊ ወይም የሃላፊው(ዋ) ባለቤት ከ 3 ፐርሰንት በላይ ባለቤትነት ያላቸው የቢዝነስ 
ድርጅት፣ ወይም ማናቸውም አይነት ወደ ባለቤትነት ሊቀየር የሚቻል ሴኪዩሪቲ/የዋጋ ተመን 
ያለዉ የልዉዉጥ መሳሪያን የሚወክል ወይም ባለቤትነት።  

  
7. ስጦታ ማለት ኢኮኖሚያዊ ዋጋ ያለው በአይነት ሳይወሰን፣ ያለ በቂ እና ህጋዊ እሳቤ ማንኛውንም ነገር 

ማስተላለፍ ነው። በሜሪላንድ ወይም በአካባቢ ህግ ድንጋጌ መሠረት ስጦታ ለፖለቲካ ዘመቻ የሚደረጉ 
መዋጮዎችን አይጨምርም። (በዚህ ክፍል ከክፍያ ነጻ ማድረግ የሚለውን ይመልከቱ-exemptions in 
section D.6.d) ) 
 

8. የመኖሪያ ቤት አድራሻማለት በሜሪላንድ ህግ ድንጋጌ መሠረት የአንድ ግለሰብ ዋና የመኖሪያ ቤት አድራሻ፣ 
እና የተመደበ ሁለተኛ ቤት (ያለ ከሆነ) ማለት ነው። 

 
9. የቅርብ ቤተሰብ ማለት ባለቤት እና ከሥሩ(ሯ) የሚገኙ ልጆች ማለት ነው። 
 
10. የወለድ ጥቅምማለት ህጋዊ የሆነ ወይም ፍትሃዊና ተገቢ የኢኮኖሚ ወለድ/ጥቅም፣ ጫናን ወይም ሁኔታን 

መሰረት ያደረገ ይሁን አይሁን፣ ሙሉ በሙሉ ወይም በከፊል፣ በጋራ ወይም ከብዙዎች ጋር፣ በቀጥታ 
ወይም በተዘዋዋሪ፣ በሪፖርት ማድረጊያው ማናቸውም ጊዜ የተገኘ ወለድ/ጥቅም ነው። የወለድ ጥቅም 
የማያካትተው፦ 

  
a) በግል መልክተኛነት፣ በግል የተወከለ(ች)፣ ወኪል፣ የተወሰነ አገልግሎት የሚሰጥ-የምትሰጥ፣ 

ጠባቂ፣ ፊዱሽሪ፣ ወይም ባለአደራ፣ ጠባቂው(ዋ)/ያዡ በጉዳዩ ተመጣጣኝ ጥቅም ያለው-ያላት 
ካልሆነ በስተቀር፣ በግል ወኪል፣ በግል ተወካይ፣ ወኪል፣ጠባቂ፣ፊዱሽሪ/የማስፈጸም 
መብት/ግዴታ ያለዉ/ያላት፣ወይም በባለአደራ ደረጃ የተያዘ ጥቅም፤ 
 

b) በፋይናንስ ተቋም የተቀመጠ ጊዜዉን በመጠበቅ ወይም ሲፈለግ/በመጠየቅ የሚወሰድ የወለድ 
ጥቅም፣ 

 
c) ከኢንሹራንስ የሚገኝ የወለድ ጥቅም ወይም ገቢ እንዲያስገኝ የተሰጠ-የተቀመጠ ገንዘብ ፖሊሲ 

ወይም መድን ሰጪው ድርጅት በተወሰነ ጊዜ አጠቃላይ ክፊያዉን ወይም በየጊዜው እስከ እድሜ 
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ልክ ወይም በሌላ ግልጽ ሆኖ በተቀመጠ ስምምነት የተወሰነ ገንዘብ ለመክፈል ቃል የሚገባው 
ኮንትራት፣ 

 
d) ከ 25 ተሳታፊዎች በላይ ያሉት እና በአገር ውስጥ ገቢ መሥሪያ ቤት ኮድ መሰረት ብቁ ስለመሆኑ 

የተረጋገጠለት የጋራ ትረስት/ባለአደራ ፈንድ  በከፊል ለጡረታ ወይም ትርፍ በጋራ የመካፈል 
ፕላን ያቀፈ፣  

 
e) በአገር ውስጥ ገቢ ኮድ-Internal Revenue Code መሠረት ለኮሌጅ የሚጠራቀም ፕላን፣ ወይም  

 
f) የጋራ/የወል ፈንዱ ወይም የመገበያያ ፈንዱ በዋናነት የተለየ የንግድ ዘርፍ የአክሲዮን ድርሻ እና 

ወለድ/ጥቅምን የያዘ በግለሰቦቹ መንግስታዊ አካል የሚተዳደር ካልሆነ በብሔራዊ ደረጃ ይፋዊ 
ግብይይት የሚደረግ የጋራ/የወል ፈንድ ወይም የመገበያያ ፈንድ። 

 
11. ሎቢ ማድረግ-Lobbying ማለት፦ 

 
a) የትምህርት ቤት ኃላፊ የሆነ(ች) ሰው በሚገኝበት-በምትገኝበት የዚያን ጽ/ቤት እርምጃ-ውሳኔ 

እንዲወስድ ለማግባባት፤ ተፅዕኖ እንዲያሳድር በሚል እሳቤ እና ይህንኑ ለማስፈጸም በአንድ 
የካለንደር አመት ለምግብ፣ ለመዝናኛ፣ ሌሎች ስጦታዎች፣ ወይም ተደጋጋሚ ስጦታዎች $100 
ወይም ከዚያ የሚበልጥ ወጪ የሚያስወጣ፣ ወይም 
 

b) ሌሎች ባለሥልጣናትን በሚወስዱት እርምጃ/ውጤት ላይ ተጽዕኖ ለማሳደር ካባለሥልጣናት ጋር 
እንዲገናኙ የመጠየቅ ግልፅ ዓላማ ባላቸው እንቅስቃሴዎች ውስጥ ለመሳተፍ ፣በዓመት $300 
ወይም የበለጠ ገንዘብ የሚያስወጣ።  

  
12. ሎቢስት-Lobbyist ማለት በዚህ ፖሊሲ ሰክሽን-section H ላይ እንደተገለጸው የቆመለተን/የቆመችበትን 

ሀሳብ እንዲደግፍ ባለስልጣንን ወይም ሌሎችን ለማሳመን/ለማግባባት የሠራበትን/የሠራችበትን ወጪዎችን 
መዝግቦ/ባ ሪፖርት የሚያደርግ/የምታደርግ።  
 

13. ኃላፊ ወይም የትምህርት ቤት ኃላፊማለት እያንዳንዱ የቦርድ አባል፣ የቦርድ ሠራተኛ፣ ወይም አንዳንድ የ 
MCPS ትምህርት ቤት ኃላፊዎች ወይም ሠራተኞች፣ የትምህርት ቤቶችን ሱፐርኢንተንደንት ጭምር ማለት 
ነው። 

 
14. ፓነል-Panelማለት ለቦርድ ስነምግባር የተመረጡ-የተመደቡ ሰዎች (ለመወሰን/ለውይይት ወዘተ)። 
 
15. ሰው-Person ግለሰብን ወይም የቢዝነስ ተቋምን ያካትታል። 
 
16. ብቃት ያለው/ያላት ዘመድ ማለት ባል/ሚስት፣ ወላጅ/ሞግዚት፣ ልጅ፣ ወይም ወንድም/እህት ማለት ነው። 
 
17. የትምህርት ቤት ሲስተም ማለት በቦርድ ሃላፊነት ሥር የሚካሄድ ትምህርታዊ ሲስተም ማለት ነው። 
 
18. ሃላፊነት በሚመለከተው የሥልጣን አካል የሚወሰንየሚያመለክተው የተቋሙን ሥራ ለማስኬድ የቦርድ 

ውሳኔ የሚያስፈልጋቸው የቢዝነስ ተቋማት ወይም ከድርጅቱ አሰራሮች ጋር የተገናኙ በትምህርት ቤት 
ሲስተም ፖሊሲ ከፍተኛ ቁጥጥር ወይም ተጽእኖ የሚንቀሳቀስን ነው። 

 
 
D. የጥቅም ግጭት 

  
1. ተሳትፎ 
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a) በቦርድ ፖሊሲ ወይም በ MCPS ደንብ-መመሪያ መሠረት ከተፈቀደዉ ወይም በጉዳዩ ላይ 

አመለካከትን ወይም ውሳኔን የማይነካ የአስተዳደራዊ ወይም የሚኒስትር ተግባር 
በሚያከናውኑበት ጊዜ ካልሆነ፣ ሃላፊ የማይሳተፍበት-የማትሳተፍበት፦  
 
(1) ሃላፊው(ዋ) የሚያውቀው-የምታውቀው ሃላፊ ወይም የሃላፊው(ዋ) ዘመድ፣ የጥቅም 

ፍላጎት ያለበት ማንኛውም ጉዳይ፣ ወይም  
 

(2) ከሚከተሉት አንዱ አካል የሆነበት ማንኛውም ጉዳይ፦ 
 

(a) ሃላፊነት ያለው ሰው ሊያውቅ/ልታውቅ ይችላል-ትችላለች ተብሎ የሚገመት  
የሃላፊው(ዋ) ቀጥተኛ የፋይናንስ ጥቅም ያለበት የቢዝነስ ተቋም/ድርጅት፣ 

 
(b) ሃላፊነት ያለው ሰው ወይም ከሃላፊው(ዋ) ጋር ዝምድና ያለው ሰው በሃላፊነት 

ያለበት፣ በዳይረክተርነት፣ በባለአደራነት፣ በሽርክና፣ ወይም በቅጥር 
ሠራተኛነት ያለ(ች)በት የቢዝነስ ተቋም/ድርጅት፣ 

 
(c) ሃላፊነት ያለው-ያላት ሰው ወይም፣ ሃላፊነት ያለበ(ባ)ት ሰው የሚያውቀው-

የምታውቀው፣ ሃላፊነት ካለው-ካላት ሰው ጋር የዝምድና ብቃት ያለዉ/ያላት 
በተደራዳሪነት ወይም ወደፊት ተቀጣሪ ለመሆን መሰናዶ የተደረገበት የቢዝነስ 
ተቋም/ድርጅት፣ 

 
(d) ከትምህርት ቤት ሃላፊ ጋር፣ ወይም በሃላፊው/ዋ የሚታወቅ፣ ከሃላፊው(ዋ) 

ጋር ዝምድና ያለው-ያላት ሰው፣ በወቅቱ ያለው ኮንትራት አካል የሆነ የቢዝነስ 
ተቋም/ድርጅት፣ ኮንትራቱ በሃላፊው/ዋ የግል ጥቅም እና በትምህርት ቤት 
ሲስተም መካከል ወይም በሃላፊው/ዋ የቦርድ ሥራዎች መካከል የጥቅም 
ግጭት ሊፈጥር ይችላል ተብሎ የሚታሰብ ከሆነ፣ 

 
(e) የሃላፊው(ዋ) ቀጥተኛ የገንዘብ ጥቅም ያለበት በሌላ አካል ቀጥተኛ የገንዘብ 

ጥቅም ባለቤትነት የተያዘ ከቦርድ ጋር ወይም ከትምህርት ቤት ሲስተም ጋር 
ቢዝነስ የሚሠራ አካል፣ ሃላፊው(ዋ) በአሳማኝ ሁኔታ የሁለቱንም ቀጥተኛ 
የገንዘብ ተጠቃሚነት ፍላጎቶችን የሚያውቅ-የምታውቅ ከሆነ፣ 

 
(f) የቢዝነስ ተቋም  

 
(i) ኢኮኖሚያዊ ፋይዳን በሚመለከት፣ ለሃላፊው(ዋ) አበዳሪ ወይም 

ግዴታ የገባ መሆኑን፣ ወይም ከሃላፊው(ዋ) ጋር ዝምድና 
ያለው/ያላት፣ እና 
 

(ii) አበዳሪ ወይም ግዴታ የገባ ሰው እንደመሆኑ(ኗ) መጠን፣ 
በሃላፊው(ዋ) ወይም ዘመድ በሆነ ሰው ፍላጎት/ጥቅም ላይ በቀጥታ 
ወይም በከፍተኛ ደረጃ ተፅእኖ ለማድረግ በሚችል ቦታ ላይ መሆን። 
 

b) በሰክሽን "section D.1.a" መሠረት እንዳይሳተፍ/እንዳትሳተፍ ውድቅ የተደረገ(ች) ሃላፊ 
የተጣረሱትን ሁኔታዎች በመግለጽ ለመሣተፍ ወይም እርምጃ መውሰድ ከሆነ፦ 
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(1) ውድቅ መደረጉ ቦርዱ ጉዳዩን ለማከናወን እንዳይችል የምልአተ ጉባኤ/ኮረም አቅም 
ያሳጣል፣ 
 

(2) ውድቅ የተደረገው/የተደረገችው ሃላፊ በህጉ መሠረት እርምጃ እንዲወስድ-እንድትወስድ 
ህጉ ያዛል፣ ወይም 

 
(3) እርምጃ የመውሰድ ሃላፊነት ያለበ(ባ)ት ውድቅ የተደረገበት ሃላፊ ብቻ ነው/ነች። 

 
c) ተሳትፎው በፓነሉ አስተያየት የተፈቀደ ከሆነ የ "section D.1.a" ክልከላ ተግባራዊ አይሆንም። 
 
d) ከዚህ በፊት በሎቢስትነት ተመድቦ(ባ) የነበር፣ ወይም በዚህ ክፍል ላይ እንደተገለጸው ከቦርድ 

አባልነት ሰራተኛ ወይም ኃላፊ ወደመሆን የተሻገረ(ች) ከሆነ፣ ኮንትራት፣ ወይም ሌላ የተለየ ጉዳይ 
ላይ የቦርድ አባልነት ካልሆነ በስተቀር እንደሠራተኛ ወይም እንደሃላፊ ከዚህ በፊት ሌላውን አካል 
ለሚያካክስ ሥራ ላይ የሠራ(ች) የሎቢስትነት ተግባር ከተቋረጠ በኋላ ለአንድ ዓመት ያህል 
አይሳተፍም/አትሳተፍም።  

 
2. የሥራ ቅጥር እና የፋይናንስ ጥቅሞች 
 

a) በቦርድ ፖሊሲ ወይም በ MCPS ደንብ የተፈቀደ ካልሆነ በስተቀር፣ የጥቅም ፍላጎቱ ግልጽ 
ሲደረግ፣ ወይም ቅጥሩ የጥቅም ፍላጎት መጣረስን የማያስከትል ከሆነ፣ ሃላፊው(ዋ) 
አይኖርበ(ባ)ትም፦ 

 
(1) በ አካል መቀጠር ወይም የገንዘብ ጥቅም ማግኘት፦  
 

(a) በትምህርት ቤት ሲስተም ወይም በቦርድ ሃላፊነት የሚንቀሳቀስ፣ ወይም  
 

(b) ከትምህርት ቤት ሲስተም ወይም ከቦርድ ጋር መደራደር ወይም ኮንትራት 
ያለው፣ ወይም 

 
(2) ሃላፊው(ዋ)ን ለአድሎአዊነት የሚያነሳሳ ወይም በነፃነት ሚዛናዊነትን የሚያዛባ፣ 

በትምህርት ቤት ሲስተም እንደሠራተኛ ጠቃሚነታቸው ላይ ጥያቄ የሚያስነሣ-ተጽእኖ 
የሚያሳድር፣ የተመደቡበትን ሥራ በውጤታማነት እንዳያከናውኑ ጊዜአቸውን 
እና/ወይም ጉልበታቸውን በመሻማት ከተቀጠሩበት የሥራ ተግባር ጋር የሚጣረስ 
ማናቸውንም የቅጥር ግንኙነት አለመፈጸም። 

 
b) ይህ ክልከላ ሥራ ላይ የማይውለው ለ፦ 

 
(1) ሃላፊነቱ(ቷ) ለአገልግሎት ሰጪነት ተግባር ከሆነ፣ በግል መቀጠር ወይም የፋይናንስ 

ጥቅም የጥቅም ግጭትን የማይፈጥር ከሆነ ወይም የጥቅም ግጭትን የሚመስል ነገር 
ካልፈጠረ፣ በቦርድ ፖሊሲ ወይም በ MCPS ደምብ የሚፈቀድ፣ ወይም 
 

(2) የሌሎች ደንቦች እና የህግ ድንጋጌዎች እንደተጠበቀ ሆኖ፣ የቦርድ አባል ለቅጥር ወይም 
ለቢሮ ሥራ ቃለመሃላ ሲፈጸም/ስትፈጽም፣ የፋይናንስ ጥቅም ወይም ቅጥርን 
በሚመለከት የቦርድ አባል ለመሆን ከእጩነት ሠርተፊኬት ጋር የፋይናንስ ጥቅም ወይም 
ቅጥር መግለጫ ፋይል ተደርጎ ከሆነ፣ ወይም  
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(3) በፓነል የተፈቀደ አቀጣጠር ወይም የፋይናንስ ጥቅሞች የቅጥር ሁኔታው የጥቅም 
መጣረስን የማያስከትል ከሆነ ወይም የጥቅም ግጭትን የሚመስል ሁኔታ ካልፈጠረ 
ወይም የፋይናንስ ጥቅሙ ግልጽ ከተደረገ። 

 
3. ድህረ-ቅጥር  

 
የቀድሞ ሃላፊ የነበረ(ች) ሰው በጉዳዮች ላይ፣ በኮንትራት፣ ወይም ሌላ የተለየ ጉዳይ ቦርድን ወይም 
የትምህርት ቤት ሲስተምን በሚመለከት በተለይም በሃላፊነት ላይ በነበረ(ች) ወቅት ከፍተኛ ተሳትፎ 
የነበረው-የነበራት ከሆነ፣ ከቦርድ ወይም ከትምህርት ቤት ሲስተም የተለየ ሌላ ማንኛውንም አካል አይረዳም 
ወይም አይወክልም። 

 
4. ያልተረጋገጠ ካሣ 

 
ሃላፊነት ላይ የሆነ(ች) ሰው በቦርድ ፊት በመቅረብ ወይም የትምህርት ሲስተም ወይም ቦርዱን በሚያካትት 
በማንኛውም ጉዳይ ያልተረጋገጠ ካሣ እንዲከፈል ለአንድ አካል እገዛ አያደርግም-አታደርግም ወይም 
አይ(ት)ወክልም።  

 
5. የጽ/ቤት ሥልጣን-ክብር 

 
a) አንድ ሃላፊ የጽ/ቤትን ሥልጣን-ክብር ወይም ህዝባዊ ስልጣንን ለግል ጥቅም ወይም ሌላውን 

በማይገባ ሁኔታ ለመጥቀም፣ ወይም የስቴት ወይም የአካባቢ ኮንትራት ለተለየ ሰው እንዲሰጥ 
ለማሳመን ሆነ ብሎ መጠቀም የለበ(ባ)ትም፣ ሃላፊው(ዋ) በይፋ የተመደበ(ች)በት የሥራ ድርሻ 
ካልሆነ በስተቀር ወይም ያለተጨማሪ ክፍያ/ማካካሻ የሚሰጥ የተለመደ የደምበኝነት አገልግሎትት 
ካልሆነ በስተቀር። 
 

b) አንድ ሃላፊ በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ የአንድን ሎቢስት ወይም ሎቢ አድራጊ ድርጅት 
የተወሰነለ(ላ)ትን የአገልግሎት ካሳ ክፍያ እንዲያዝበ(ባ)ት ለማግባባት-ለማሳመን ድጋፍ 
እንዲደረለ(ላ)ት መንቀሳቀስ ወይም መጠየቅ አይኖርበ(ባ)ትም።  

 
c) በአንድ የቦርድ አባል ያለተጨማሪ ክፍያ-ማካካሻ ለተመረጠ(ች)በት አካባቢ የሚሰጡ የተለመዱ 

አገልግሎቶች የያዘ(ች)ውን የሃላፊነት ቦታ ለመጠቀሚያነት መጠቀማቸዉን አያመለክትም። 
 

d) በሜሪላንድ ወይም በአካባቢ ህግ እንደተደነገገው አንድ ሃላፊ ወይም የቦርድ አባል ህዝባዊ 
ንብረትን ለመዋጮ ማግኛ መጠቀም የለበ(ባ)ትም። በተጨማሪ፣ በሜሪላንድ ወይም በአካባቢ 
ህግ ድንጋጌ መሠረት፣ አንድ ሃላፊ፣ ከቦርድ አባል ሌላ፣ የሃላፊነትን ስልጣን/ቦታ ለፖለቲካ 
መጠቀሚያነት አስተዋጽኦ እንደማሳመኛ-እንደማግባቢያ መጠቀም አይኖርበ(ባ)ትም።  

 
6. ስጦታዎች 
 

a) አንድ ሃላፊ ለምንም አይነት ስጦታ ገጸ-በረከት መጠየቅ/ማግባባት የለበ(ባ)ትም። 
 

b) አንድ ሃላፊ ከግል ጠበቃ-ሎቢስት ሌላን ሰው በመወከል፣ ስጦታ እንዲሰጥ በቀጥታም ሆነ 
በተዘዋዋሪ ማግባባት ወይም ማመቻቸት አይኖርበ(ባ)ትም። 

 
c) አንድ ሃላፊ ከሚያውቀው-ከምታውቀው ሰው ወይም የማወቅ ምክንያት ካለ(ላ)ት ሰው ሆን 

ተብሎ በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ስጦታ መቀበል አይኖርበ(ባ)ትም፦ 
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(1) ከትምህርት ቤት ሲስተም ወይም ከቦርድ ጋር ቢዝነስ እየሠራ ያለ ወይም ለመሥራት 
ከሚፈልግ አካል፣ 
 

(2) ሥልጣኑ/ሃላፊነቱ የትምህርት ቤት ሲስተም የሆነ፣ 
 

(3) ጉዳዩን የያዘ(ች)ው ነገረፈጅ-ሎቢስት ሃላፊው ከሚያገለግልበት አካባቢ ከሆነ(ች)፣ 
ወይም  

 
(4) በትምህርት ሲስተም ውስጥ የሚገኝ-የምትገኝ ሃላፊ በሥራ ክንውን በአጠቃላይ 

በህብረተሰቡ ሊታወቅ በሚችል ሁኔታ በከፍተኛ ደረጃ ማቴሪያላዊ ጉዳት ሊደርስበት 
የሚችል የገንዘብ ጥቅማጥቅሞች ካሉት/ካሏት። 
 

d) አንቀጽ 6 እንዳለ ቢሆንም እንኳ c) ከዚህ ንዑስ ክፍል/ሰክሽን ውስጥ፣ ሃላፊ መቀበል የሚችለው-
የምትችለው፦ 

 
(1) ለጋሹ ወይም ስፖንሰር አድራጊው አካል በተገኘበት የሚበላ የምግብ እና የመጠጥ 

ግብዣ፣ 
 

(2) የገንዘብ ዋጋው በጉልህ የማይተመን የክብረበአል ስጦታዎች ወይም ሽልማቶች፣ 
 

(3) በካለንደር ዓመቱ፣ ለመማለጃ ያልሆነ ዋጋው ከ$20 የማይበልጥ ስጦታ ወይም ዋጋው 
ከ$100 የማይበልጥ መማለጃ ያልሆነ ስጦታ፣ ወይም ትንንሽ የኢንፎርሜሽን ጠቀሜታ 
ያላቸው እቃዎች፣ 

 
(4) ሃላፊው(ዋ) በኮሚቴው-ፓነል ስብሰባ በመሣተፉ(ፏ) ወይም ንግግር በማድረግ 

ምክንያት የሚሰጥ የምግብ፣ የጉዞ፣ የማረፊያ፣ እና እቅድ ለተያዘለት መዝናኛ ተመጣጣኝ 
ወጪዎች፣ 

 
(5) የቲኬት ስጦታው ወይም በነፃ የመግቢያው ዓላማ ለቦርድ አባላት አክብሮትን ለማሳየት 

የተሰጠ ወይም የክብረበዓል ከሆነ፣ የቦርድ አባላት የበጎ አድራጎት፣ ባህላዊ፣ ወይም 
ፖለቲካዊ ሁነቶች ላይ እንዲሣተፉ የሚሰጡ የቲኬት ስጦታዎች ወይም በነፃ የመግባት 
እድሎች፣  

 
(6) በዚህ ንዑስ ክፍል-የተጠቀሱት ተግባራዊ እንዳይሆኑ እንዲታለፍ ኮሚቴው-ፓነሉ 

በጽሑፍ መግለጽ የሚችላቸው ስጦታዎች ወይም የስጦታ አይነቶች፣ 
የተገኘው/የተሰጠው ስጦታ በንፁህ የተደረገ ግላዊ ስጦታ ብቻ እንጂ የትምህርት 
ሲስተሙን ወይም ቦርዱን ሚዛናዊነትን የለቀቀ አድሎአዊ የቢዝነስ አሠራር ውስጥ 
የማያስገባ መሆኑን ሲረጋገጥ፣ 

 
(7) ከሃላፊው(ዋ) ጋር በደም ወይም በጋብቻ ዝምድና ካለው-ካላት ሰው፣ ወይም 

የሃላፊው(ዋ) የቤተሰብ አባል የሆነ(ች) ማንኛውም ሌላ ሰው የሚሰጥ ስጦታ፣ ወይም  
 

(8) ስብሰባ ላይ ንግግር በማድረግ ወይም በመሳተፍ የሚገኝ የክብር ስጦታ፣ ስጦታው ግን 
ሃላፊው(ዋ) በትምህርት ቤት ሲስተም ወይም ቦርድ ላይ ካለው/ካላት ሃላፊነት-ሥልጣን 
ጋር በምንም መንገድ የተያያዘ መሆን የለበትም። 

 
e) አንቀጽ 6.d) ከዚህ በላይ ያለው ለሚከተሉት አይነት ስጦታዎች ተግባራዊ አይሆንም፦ 
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(1) ስጦታውን የሚቀበለውን-የምትቀበለዋን ሃላፊ በነፃነት-በፍትሃዊነት የመዳኘት ሚዛን 

የሚያሰናክል ሆኖ ከተገኘ፣  
 

(2) ሃላፊው(ዋ) ያለአድልዎ እና በነፃነት የመዳኘት ሚዛናዊነትን የሚያዛባ መስሎ የሚታይ 
ከፍተኛ ዋጋ ያለዉ ከሆነ፣ ወይም 

 
(3) አድሎአዊነት እንዲያስከትል እና በነፃነት መወሰንን ለማደናቀፍ እንደሚችል ዲዛይን 

የተደረገ መሆኑን ተቀባዩ ሃላፊ ካመነ(ች)በት ወይም የሚያሳምን ምክንያት ካለው-
ካላት።  
 

7. ምስጢራዊ መረጃን ይፋ ማድረግ 
 
ኦፊሴላዊ በሆነ የሥራ ምክንያት ይፋ ካልተደረገ በስተቀር፣ ለራሳቸው ወይም በሌላ ሰው ኢኮኖሚያዊ 
ጥቅም ምክንያት ለህዝብ ይፋ ያልተደረገ መረጃ-ኢንፎርሜሽንን በህዝባዊ የሃላፊነት ቦታ ላይ በመሆኑ(ኗ) 
ምክንያት የተገኘ መረጃን አንድ ሃላፊ ይፋ ማድረግ የለበ(ባ)ትም። 
 

8. ግዥ  
 
a) ዝርዝሮችን/specifications፣ የጨረታ ማስታወቂያዎችን፣ ወይም የግዥ/ፕሮኩርመንት 

ፕሮፎርማ/ንድፈሃሳብ መጠየቂያ በማዘጋጀት የትምህርት ቤት ሲስተምን ወይም ቦርድን 
የሚረዳ/የምትረዳ ግለሰብን የሚቀጥር/የምትቀጥር ግለሰብ ወይም ሰው በጨረታ ወይም 
የፕሮኩርመንት ንድፈሃሳብ ማቅረብ ወይም ሌላን ሰው በቀጥታ ወይም በተዘዋዋሪ መርዳት 
ወይም መወከል አይኖርበትም/አይኖርባትም። 
 

b) እንዴት መሠራት እንዳለበት በጽሑፍ መግለጫ ለሚሰጡ፣ ብቸኛ የፕሮኩርመንት ምንጭ ለሆኑ፣ 
እና በፕሮኩርመንት ጽ/ቤት አማካይነት የተጠየቀ የጽሑፍ አስተያየቶች ፓነሉ-ኮሚቴው በዚህ 
ክፍል የተቀመጠውን መስፈርት እንዲታለፍ ለማድረግ ይችላል። 

 
E. የፋይናንስ መግለጫ ይፋ ማድረግ - አጠቃላይ ደምብ FINANCIAL DISCLOSURE STATEMENTS – GENERAL PROVISIONS 

 
1. ህዝባዊ ሪኮርድ  

 
a) በዚህ ክፍል በጠቅላላ ይፋ የሚደረጉ የፋይናንስ መግለጫዎችን ፓነሉ-ኮሚቴው መጠበቅ 

አለበት። 
 

b) ኮሚቴው-ፓነሉ ቦርድ የሚወስነውን አስተዳደራዊ ሥርዓትን ተከትሎ የፋይናንስ መግለጫ 
ተመጣጣኝ በሆነ ክፍያ ለህባዊ ምርመራ እና ቅጂ ለመውሰድ በመደበኛ የቢሮ ሠዓቶች እንዲገኝ 
ያደርጋል። 

 
c) የፋይናንስ መግለጫውን ግለሰብ የሚመረምር ወይም ቅጂ የሚወስድ ከሆነ፣ ፓነሉ ሪኮርድ 

ማድረግ-መመዘገብ ያለበት፦ 
 

(1) መግለጫውን የሚመረምረውን-የምትመረምረውን ወይም ቅጂ የሚወስደውን-
የምትወስደውን ግለሰብ ስም እና የቤት አድራሻ፣ እና  
 

(2) የፋይናንስ መግለጫው ቅጂ እየተደረገ ወይም እየተመረመረበ(ባ)ት ያለ(ች)ውን ሰው 
ስም። 
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d) የፋይናንስ መግለጫው እየተመረመረበ(ባ)ት ያለ(ች) ወይም ቅጂ የተወሰደበ(ባ)ት ግለሰብ 

ከጠየቀ(ች) ኮሚቴው-ፓነሉ የፋይናንስ መግለጫ ሠነድ መርማሪው(ዋ)ን ሰው ስም እና የቤት 
አድራሻ መስጠት አለበት። 
 

e) ከጃኑወሪ 1/2019 በኋላ ፋይል ለተደረጉ መግለጫዎች፣ ግለሰቡ(ቧ) የሰጠውን-የሰጠችውን የቤት 
አድራሻ ፓነሉ-ኮሚቴው ለህብ ተደራሽነት ይፋ አያደርግም/አይሰጥም። 
 

2. የማቆየት መስፈርቶች  
 

 ፓነሉ-ኮሚቴው የፋይናንስ መግለጫውን ከተቀበለ በኋላ ለአራት ዓመት ማቆየት አለበት። 
 
3. በኮሚቴው-በፓነሉ የሚደረግ ግምገማ/ክለሳ 

 
በዚህ ፖሊሲ ድንጋጌ መሠረት ኮሚቴው-ፓነሉ የቀረበለትን የፋይናንስ አቋም መግለጫ መገምገም እና 
መግለጫውን ላቀረበ(ች)ው ግለሰብ ማናቸውንም ግድፈት ወይም ጉድለት ማሳወቅ አለበት። ያለማክበር-
ያለመታዘዝ ሁኔታ በኮሚቴው-በፓነሉ አማካይነት ክትትል ይደረጋል። 

 
F. የፋይናንስ መግለጫ-አንዳንድ የትምህርት ቤት ሃላፊዎች እና ሠራተኞች FINANCIAL DISCLOSURE STATEMENTS – CERTAIN 

SCHOOL OFFICIALS AND EMPLOYEES  

 
1. ውሳኔ የመስጠት ስልጣን ያላቸው የትምህርት ቤት ኃላፊዎች ወይም ሥልጣን ላለው-ላላት ሰው በዋና 

አማካሪነት የሚሰሩ በሚከተሉት የሥራ ዘርፎች ያሉ፣ በማንኛውም የበጀት ዓመት፣ በዚህ ክፍል-ሰክሽን 
ላይ በተገለጸው መሠረት የፋይናንስ አቋም መግለጫ ፋይል ማድረግ አለባቸው፦ 
 
a) የትምህርት ቤት ሲስተምን ወይም የትምህርት ቤት ቦርድ ፖሊሲ ማዘጋጀት፣ 

 
b) የፍትህ-የህግ አገልግሎት፣ በህግ እና በደንብ ቁጥጥር በማድረግ፣ ፈቃድ በመስጠት፣ በቁጥጥር፣ 

ወይም በኦዲት ሥራዎችን በመሥራት ላይ የሚገኙ፣ 
 

c) በማዘጋጀት፣ በማጽደቅ፣ ወይም ኦዲት በማድረግ፣ ወይም የትምህርት ቤት ሲስተሙ በባጀት 
አመቱ ውስጥ ከሚከተሉት ማናቸውንም አጠቃላይ ድምሩ $100,000 ዋጋ እንዲከራይ፣ እንዲገዛ፣ 
ወይም እንዲያከራይ የማድረግ ሥልጣን/ሃላፊነት ያለው-ያላት፣ 
 
(1) የግል አገልግሎት ኮንትራቶች 

 
(2) ስለ ቁሳቁሶች፣ ግብአቶች፣ ወይም መሣሪያዎች አሠራር ዝርዝሮች 

 
(3) ንድፈ ኃሳብ-ፕሮፖዛል ወይም ጨረታ የሚቀርብ ጥያቄ 

 
2. ፋይል የሚደረግበት ቀነገደብ 
 

a) በአንቀጽ-paragraph F.1. ላይ የተጠቀሱ የትምህርት ቤት ሃላፊዎች እና ሠራተኞች በሥራ ላይ 
የተገኙበትን ወይም ኃላፊነት ላይ ያሉበትን ዓመት በየዓመቱ ከኤፕሪል 30 በፊት የፋይናንስ 
መግለጫ ፋይል ማድረግ ይኖርባቸዋል። 
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b) የፋይናንስ መግለጫ መቅረብ በሚያስፈልግበት ጽ/ቤት ክፍት ቦታ ለመሙላት የተመደበ(ች) ሃላፊ 
አስቀድሞ የፋይናንስ መግለጫን ፋይል ያላደረገ(ች) ከሆነ  በተመደቡበት 30 ቀኖች ውስጥ 
ስለቀደመው የካለንደር ዓመት የፋይናንስ መግለጫ ፋይል ማድረግ አለበ(ባ)ት። 
 

c) በሞት ምክንያት ካልሆነ በስተቀር መግለጫ ፋይል ማድረግ ከሚያስፈልግበት ጽ/ቤት የሚለቅ-
የምትለቅ ግለሰብ ከጽ/ቤት በለቀቀ(ች) በ 60 ቀን ውስጥ ፋይል ማድረግ ይኖርበ(ባ)ታል። 
መግለጫው ላይ መገለጽ ያለበት የዓመቱ የፋይናንስ መግለጫ ግለሰቡ(ቧ) ከመልቀቁ(ቋ) በፊት 
ቀደም ሲል ፋይል ተደርጎ ካልሆነ በስተቀር፣ ግለሰቡ(ቧ) ከመልቀቁ በፊት የነበረውን የካለንደር 
ዓመት፣ እና በካለንደር ዓመቱ ግለሰቡ(ቧ) ጽ/ቤት እስከለቀቀ( ች)በት ያለው ጊዜ ጭምር የተሟላ 
ሆኖ ፋይል መደረግ አለበት። 

 
3. ለአንዳንድ የሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ (MCPS) ሃላፊዎች እና ሠራተኞች ይፋ መደረግ ያለበት 

መግለጫ ይዘት 
 
የፋይናንስ መግለጫው የትምህርት ቤት ሠራተኛ ከቅጥር ውጪ የሚያገኘውን-የምታገኘውን ማንኛውንም 
የጥቅም ግጭት፣ እና በቀደመው የካለንደር ዓመት ከቦርድ ጋር ኮንትራት የያዘ/ች ወይም በቦርድ ሃላፊነት 
ወይም በትምህርት ቤት ሲስተም ሃላፊነት ስር ያለ/ች ከማንኛውም ግለሰብ ወይም ድርጅት ስጦታ 
ያቀረበውን አካል ስም እና ስጦታው በተገኘ ጊዜ የነበረውን የችርቻሮ ዋጋ ግምት ጭምር የተገኙ ስጦታዎችን 
በፋይናንስ መግለጫ ይፋ እንዲያደርግ-እንድታደርግ አስፈላጊ ነው። ለፓነሉ መቅረብ ያለበት መግለጫ 
ፓነል ባፀደቀው ፎርም-ቅጽ ላይ በቃለመሃላ ማረጋገጫ ነው። 

 
4. ኃላፊ ወይም ሠራተኛ የቀረበው የንድፈ ኃሳብ ትግበራ ከተቀጠረ(ች)በት ሥራ የሚገኝ ጥቅም ጋር ግንኙነት 

ያለው፣ የጥቅም መጣረስ የሚያስከትሉ/ሊያስከትሉ የሚችሉ ካሉ ድርጊቱ ከመሆኑ አስቀድሞ ሃላፊው/ዋ 
ወይም ሠራተኛው/ዋ ለህብረተሰቡ የተሟላ የቅድሚያ መግለጫ መስጠት ያስፈልጋል።  

 
G. የፋይናንስ መግለጫ ቅጾች-ለቦርድ አባላት እና ለእጩዎች FINANCIAL DISCLOSURE FORMS – BOARD MEMBERS AND 

CANDIDATES 

 
1. ይህ ክፍል-ሰክሽን ለሁሉም የቦርድ አባላት እና ለቦርድ እጩዎች ይሠራል። 

 
2. ፋይል የሚደረግበት ቀነገደብ 
 

a) የቦርድ አባላት ያለፈውን ዓመት የፋይናንስ መግለጫቸውን በየዓመቱ ኤፕሪል 30 ወይም ከዚያ 
በፊት ፓነል-ኮሚቴው ባፀደቀው ቅጽ-ፎርም ላይ በቃለመሃላ አረጋግጠው ፋይል ማድረግ 
ይጠበቅባቸዋል። 
 

b) ለቦርድ አባልነት እጩዎች 
 
(1) በዚህ አንቀጽ ሌላኛው ክፍል ላይ ሪፖርት ስለተደረገበት ዓመት የፋይናንስ መግለጫ 

ፋይል ያደረገ ኃላፊ ካልሆነ(ች) በስተቀር፣ ለቦርድ አባልነት የቀረበ(ች) እጩ ለእጩነት 
ሠርተፊኬት ፋይል ከተደረገበት አመት እስከ ምርጫው ዓመት ያለውን የእያንዳንዱን 
ዓመት የፋይናንስ መግለጫ ፋይል ማድረግ አለበ(ባ)ት። 
 

(2) ለቦርድ አባልነት እጩ አባል በዚህ ክፍል-ሰክሽን መሥፈርት መሠረት መግለጫ ፋይል 
ማድረግ አለበ(ባ)ት፦ 

 
(a) የእጩነት ሠርተፊኬት ፋይል በተደረገበት ዓመት፣ የእጩነት ሠርተፊኬት 

ፋይል እንደተደረገ ሳይዘገይ። ይህ መግለጫ ከእጩነት ሠርተፊኬት ጋር 



BBB 
 

 
11 ከ 20 

ለምርጫ ቦርድ ፋይል ሊደረግ ይችላል ወይም ከእጩነት ሠርተፊኬት ፋይል 
ከመደረጉ አስቀድሞ ለፓነል ፋይል ይደረጋል። 
 

(b) ምርጫ በሚደረግበት አመት፣ ኤፕሪል 30 ወይም ከዚያ በፊት ከተወዳዳሪነት-
ከእጩነት ከመውጣት አስቀድሞ ይህ መግለጫ ለፓነል ፋይል መደረግ 
አለበት፣ እና 

 
(c) መግለጫው አስፈላጊ ስለሚሆንባቸው ሌሎች ዓመታት በሙሉ፣ ኤፕሪል 30 

ወይም ከዚያ በፊት ለፓነሉ-ለኮሚቴው መግለጫው ሪፖርት መደረግ 
አለበት። 

 
(3) መግለጫ ፋይል ማድረግ አለመቻል 

 
(a) በእጩ ተወዳዳሪው(ዋ) አማካይነት ፋይል እንዲደረግ የሚፈለገው መግለጫ 

ቀኑ/ጊዜው ያለፈ ከሆነ እና በምርጫ ቦርድ አማካይነት ፋይል አለመደረጉን 
ለማሳወቅ ከተጻፈለ(ላ)ት በ8 ቀኖች ውስጥ ፋይል ካልተደረገ፣ እጩ 
ተወዳዳሪው(ዋ) ከእጩነት እንደለቀቀ/ች ተደርጎ ይቆጠራል። 
 

(b) በክፍል-section G ላይ የተገለጸው መግለጫ አግባብነት ባለው ቅጽ-ፎርም 
ተሞልቶ ፋይል ካልተደረገ በስተቀር የምርጫ ቦርድ ማንኛውንም የእጩነት 
ሠርተፊኬት ላይቀበል ይችላል። 

 
(4) በዚህ ክፍል-ሰክሽን ተፈላጊ የሆነው መግለጫ በቀረበለት 30 ቀኖች ውስጥ፣ የምርጫ 

ቦርድ መግለጫውን ወደ ቦርድ ወይም በፓነል-ኮሚቴው ወይም በቦርድ አማካይነት 
ለተመደበ ጽ/ቤት ያስተላልፋል። 

 

c) የሥራ ሹመት 
 
ቦርድ ላይ ክፍት ቦታ ለመሙላት የተመደበ(ች)- የተሾመ/ች ሃላፊ የፋይናንስ መግለጫ ፋይል 
ያላደረገ(ች) ከሆነ ያለፈውን ዓመት የፋይናንስ መግለጫ ምደባ በተደረገ በ30 ቀኖች ውስጥ 
የፋይናንስ መግለጫ ፋይል ማድረግ ይኖርበ(ባ)ታል። 

 

d) ከሃላፊነት ቦታ መልቀቅ 
 
በሞት ምክንያት ካልሆነ በስተቀር፣ በሌላ የትምህርት ቦርድን የሚለቅ-የምትለቅ ግለሰብ ጽ/ቤትን 
በለቀቀ(ች) በ60 ቀኖች ውስጥ መግለጫ ማቅረብ ይኖርበ(ባ)ታል። መግለጫው ላይ መገለጽ 
ያለበት የዓመቱ የፋይናንስ መግለጫ ግለሰቡ(ቧ) ከመልቀቁ(ቋ) በፊት ቀደም ሲል ፋይል ተደርጎ 
ካልሆነ በስተቀር፣ ግለሰቡ(ቧ) ከመልቀቁ በፊት የነበረውን የካለንደር ዓመት፣ እና በካለንደር 
ዓመቱ ግለሰቡ(ቧ) በጽ/ቤት እስካለ(ች)በት ያለው ጊዜ ጭምር የተሟላ ሆኖ ፋይል መደረግ 
አለበት። 
 

3. ለትምህርት ቦርድ አባልነት የተማሪ የቦርድ አባል-Student Member of the Board of Education 
(SMOB) የሚመረጠው በሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ (MCPS) የሁለተኛ ደረጃ ተማሪዎች 
ነው። ተማሪ የቦርድ አባል-SMOB የሚመረጠው የአገልግሎት ጊዜ የሚጀምረው ጁላይ 1 እስከ ጁን 30 
ድረስ ለአንድ ዓመት ይሆናል። ተማሪ የቦርድ አባል-SMOB (ሰክሽን-Section G.4 ላይ እንደተገለጸው) 
የምርጫው ውጤት በተገለጸ በ 30 የካለንደር ቀን ውስጥ የፋይናንስ ማሳወቂያ ፎርም-ቅጽ ማቅረብ 
አለበ(ባ)ት። የበፊቱን የካለንደር ዓመት እስከ ምርጫው ቀን ድረስ ያለውን በጠቅላላ የሚገልጽ 
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ለሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ የትምህርት ቦርድ ጓድ-ፓነል ይቀርባል። ተማሪ የቦርድ አባል-
SMOB ከተመረጠ(ች)በት እለት አንስቶ የተማሪ የቦርድ አባል (SMOB) የአገልግሎት ጊዜ/ተርም 
እስካበቃበት ጊዜ ድረስ ያለውን የፋይናንስ መግለጫ ቅጽ የአገልግሎቱ ዘመን በሚያበቃበት ጁን 30 ላይ 
ፋይል ማድረግ አለበ(ባ)ት። 
 

4. ለቦርድ አባላት እና ለእጩዎች የፋይናንስ መግለጫ ፎርም ይዘት  
 
የቦርድ አባላት እና እጩዎች ፓነሉ ባፀደቀው ፎርም ላይ የፋይናንስ መግለጫ በቃለመሃላ የሚከተሉትን 
ጥቅሞች መግለጽ አለባቸው፦ 

 
a) የቋሚ ንብረት(ህንጻ እና መሬቱ) ያለ ጥቅም 

 
በዚህ ክፍል ላይ የሚሰጥ መግለጫ ላይ ከየትኛውም ቦታ ቢሆን ከቤት-ከንብረት የሚገኝ የሁሉም 
አይነት ጥቅም የሚገኝበትን ጊዜ ጭምር መገለጽ አለበት። ለእያንዳንዱ ከቤት ንብረት ላይ የሚገኝ 
ጥቅም፣ የጊዜ ሠሌዳው ማካተት ያለበት፦ 
 
(1) የንብረቱ አይነት-ሁኔታ እና የሚገኝበት ቦታ የመንገድ አድራሻ፣ የፖስታ አድራሻ፣ ወይም 

የንብረቱ ህጋዊ መግለጫ፣ 
 

(2) የጥቅሙ ሁኔታ እና እስከመቼ የሚገኝ ጥቅም እንደሆነ፣ ማንኛውንም አይነት 
ቅድመሁኔታዎች እና ችግሮች ካሉበት፣ 

 
(3) ጥቅሙ የተገኘው ከማን-ከየትኛው ሰው እንደሆነ ማንነቱ(ቷ)ን፣ ቀኑ መቼ እንደሆነ፣ 

ሁኔታው ጭምር ይገለጻል፣ 
 

(4) ለጥቅሙ ማካካሻ ለውጥ ታስቦ የተሰጠ ያህል መጠን እና ሁኔታው፣ ወይም በግዢ 
ካልሆነ የተገኘው፣ ጥቅሙ በተገኘበት ወቅት የነበረው ተመጣጣኝ የገበያ ዋጋ፣ 

 
(5) ሪፖርት በተደረገበት ወቅት በማንኛውም ጊዜ ማንኛውም ጥቅም ሙሉ ወይም በከፊል 

የተላለፈ ከሆነ፣ የተላለፈው ጥቅም መግለጫ፣ ስለጥቅሙ የተወሰደዉ ግምት ሁኔታ እና 
መጠን፣ እና ጥቅሙ የተላለፈለ(ላ)ት ሰው ማንነት መግለጫ፣ እና  

 
(6) በንብረቱ ላይ ሌላ ባለቤትነት የሚመለከተው-የሚመለከታት ማንኛውም ሰው ካለ(ች) 

ማንነቱ(ቷ) መገለጽ አለበት። 
 

b) በኮርፖሬሽኖች እና በሽርክና ያሉ ጥቅማጥቅሞች  
 
በዚህ ክፍል-ሰክሽን ፋይል የሚደረግ መግለጫ ማካተት ያለበት በማንኛውም ኮርፖሬሽን፣ 
ሽርክና፣ ኃላፊነቱ የተወሰነ የሽርክና ማህበር፣ ወይም ኃላፊነቱ የተወሰነ የሽርክና ኮርፖሬሽን፣ 
ከትምህርት ሲስተም ወይም ከቦርድ ጋር ቢዝነስ የሚሠሩ ቢሆንም ባይሆንም ጠቅላላ 
የጥቅማጥቅሞችን መርሃግብር መግለጫ መገለጽ አለበት። በዚህ አንቀጽ ላይ ሪፖርት የተደረጉ 
ስለ እያንዳንዳቸው ጥቅም፣ መርሃግብሩ ላይ መካተት ያለበት፡- 

 
(1) የኮርፖሬሽን፣ የሽርክና፣ ኃላፊነቱ የተወሰነ የሽርክና ማህበር፣ ወይም ኃላፊነቱ የተወሰነ 

የሽርክና ኮርፖሬሽን፣ ዋናው ጽ/ቤት ስም እና አድራሻ፣  
 

(2) የተገኘው ጥቅማጥቅም ሁኔታ እና መጠን፣ የጥቅማጥቅም ሁኔታ እና ችግሮችን ጭምር፣ 
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(3) ሪፖርት በተደረገበት ወቅት በማንኛውም ጊዜ፣ በሙሉ ወይም በከፊል የተላለፈ 

ማንኛውንም ጥቅም በሚመለከት፣ የተላለፈው ጥቅም መግለጫ፣ ለጥቅሙ የተወሰደዉ 
ታሳቢ የሚደረግ ሁኔታ እና መጠን፣ እና የሚታወቅ ከሆነ፣ ጥቅሙ የሚተላለፍለ(ላ)ት 
ሰው ማንነት፣ እና 

 
(4) ሪፖርት በሚደረግበት ወቅት የተገኘ ማንኛውም አይነት ጥቅምን በሚመለከት፦ 

 
(a) ጥቅሙ የሚገኝበት ቀን መቼ፣ የሚገኝበት ሁኔታ፣ እና ጥቅሙ የተገኘው ከማን 

እንደሆነ፣ እና 
 

(b) ስለጥቅሙ ታሳቢ ተደርጎ በለውጥ/በምትክ የተሰጠ ሁኔታ እና መጠን ወይም፣ 
በግዢ የተገኘ ካልሆነ በስተቀር፣ ጥቅሙ በተሰጠ ጊዜ የነበረው የጥቅሙ 
ተመጣጣኝ የገበያ ዋጋ።  

 
(c) አንድ ግለሰብ የጥቅማጥቅምን መጠን ሪፖርት ስለማድረግ በዚህ ክፍል 

አንቀጽ "item 2.b)(2)" የተገለጸውን መስፈርት ከዶላር መጠን ይልቅ ሪፖርት 
በማድረግ ማሟላት የሚችለው-የምትችለው፦ 
 

(i) በኮርፖሬሽን የአክስዮን ድርሻ ጥቅም፣ የአክስዮን ድርሻ ብዛት፣ 
የኮርፖሬሽኑ ስቶክ በይፋ ያልተሸጠ ከሆነ፣ የአክስዮን ድርሻ ጥቅሙ 
በፐርሰንት መገለጽ አለበት፣ ወይም 
 

(ii) ለጋራ የአክስዮን ጥቅም፣ ከተያዘው ድርሻ የሚገኘው ጥቅም 
በፐርሰንት።  
 

c) ከትምህርት ሲስተሙ ጋር ወይም ከቦርድ ጋር ቢዝነስ የሚሠሩ አካላት ያሉ ጥቅሞች 
 

በዚህ ንዑስ ክፍል-ሰክሽን በአንቀጽ -paragraph b) ስር ፋይል/ሪፖርት ከሚደረገዉ ጥቅም 
በስተቀር፣በዚህ ክፍል/ሰክሽን ስር የሚደረግ መግለጫ ከትምህርት ቤት ሲስተም ጋር ወይም 
ከቦርድ ጋር ቢዝነስ የሚሠራ ማንኛውንም የቢዝነስ ጥቅም ማካተት አለበት። በዚህ አንቀጽ ስር 
ሪፖርት የሚደረጉ ስለ እያንዳንዳቸው ጥቅም፣ መርሃግብሩ ላይ መካተት ያለበት፡- 

 
(1) ዋናውን የቢዝነስ አካል ጽ/ቤት ስም እና አድራሻ፣ 
 

(a) የተያዘው ጥቅም አይነት እና መጠን፣ ስለተያዘው ጥቅም ያለዉ ሁኔታ እና 
ችግር/እንቅፋት ጭምር፣ 
 

(b) ሪፖርት በቀረበበት ወቅት በማንኛውም ጊዜ የተላለፈ ማንኛውም ጥቅም 
በሙሉ ወይም በከፊል፣ ለሚተላለፈው-ለሚገኘው ጥቅም ምትክ ታሳቢ 
የተደረገ ጥቅም መግለጫ፣ ሁኔታው እና መጠን፣ የሚታወቅ ከሆነ፣ ጥቅሙ 
የተላለፈለ(ላ)ት ሰው ማንነት፣ እና 

 
(c) ሪፖርት በሚደረግበት ወቅት የተገኘ ማንኛውም አይነት ጥቅምን 

በሚመለከት፦ 
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(i) መቼ እንደተከናወነ ቀኑን፣ ሁኔታውን፣ እና ጥቅሙ ከማን እንደተገኘ 
ማንነትን መግለጽ፣ እና  
 

(ii) ስለጥቅሙ ታሳቢ ተደርጎ በለውጥ/በምትክ የተሰጠ ሁኔታ እና 
መጠን ወይም፣ በግዢ የተገኘ ካልሆነ በስተቀር፣ ጥቅሙ በተሰጠ 
ጊዜ የነበረው የጥቅሙ ተመጣጣኝ የገበያ ዋጋ።  

d) ስጦታዎች 
 

በዚህ ክፍል ፋይል የሚደረግ መግለጫ ከ$20 በላይ ዋጋ ያለው እያንዳንዱን ስጦታ የጊዜ 
ሠንጠረዥ ማካተት አለበት፣ ወይም ተከታታይነት ያለዉ ጠቅላላ ስጦታው $100 ወይም ከዚያ 
በላይ ሆኖ፣ በካለንደር ዓመቱ በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ከትምህርት ቤት ሲስተም ወይም ከቦርድ 
ጋር ቢዝነስ ከሚሠራ ሰው የተገኘውን ፋይል መደረግ አለበት። ለእያንዳንዱ ሪፖርት የተደረገ 
ስጦታ መርሃግብሩ ማካተት ያለበት፦ 

 
(1) ሁኔታውን የሚገልጽ እና የስጦታው ዋጋ፣ እና  

 
(2) ስጦታው የተገኘው በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ከማን ወይም ማንን በመወከል እንደሆነ 

የሰውየውን-የሴትየዋን ማንነት። 
 

e) በመቀጠር ወይም ከትምህርት ቤት ሲስተም ወይም ከቦርድ ጋር ቢዝነስ በመሥራት የሚገኝ 
ጥቅም 

 
በዚህ ክፍል ፋይል የሚደረግ መግለጫ ሪፖርት በተደረገበት በማናቸውም ወቅት ከትምህርት 
ቤት ሲስተም ወይም ከቦርድ ጋር ቢዝነስ የሚሠራ ተቋም የሁሉንም ጽ/ቤቶች፣ ዳይረክተሮች፣ 
እና በግል ወይም በቤተሰብ የደሞዝ ቅጥር ሁኔታ የጊዜ ሠሌዳ መካተት-መገለጽ አለበት። በዚህ 
አንቀጽ ላይ ሪፖርት ስለተደረገው እያንዳንዱ ቦታ፣ መርሃግብሩ ማካተት ያለበት፦ 

 
(1) ዋናውን የቢዝነስ አካል ጽ/ቤት ስም እና አድራሻ ፣ 

 
(2) የጽ/ቤቱ መጠሪያ እና አመሠራረት ባህርይ፣ አመራሩን፣ ወይም በደሞዝ የሚተዳደር እና 

የጀመረበት ቀን፣ እና  
 

(3) በዚህ ፖሊሲ ትርጉም በሚለዉ ክፍል-ሰክሽን ስር እንደተመለከተው በአንድ ወይም 
ከሦስት የበለጠ ዘርፍ ድርጅቱ አብሯቸዉ "ቢዝነስ በመሥራት ላይ የሚገኝ" የእያንዳንዱ 
የትምህርት ቤት ሲስተም ወይም የቦርድ አካል ስም። 

 
f) ቢዝነስ አብሮ ለሚሠራ አካል መከፈል ያለበት እዳ ወይም በግል ውሳኔ የሰጠ የትምህርት ቤት 

ሲስተም አካል ወይም ዲፓርትመንት  
 

በዚህ ክፍል ፋይል የሚደረግ መግለጫ ማካተት ያለበት፦ ተከፋይ እዳዎችን በሙሉ የጊዜ 
ሠንጠረዥ፣ የችርቻሮ ክሬዲት አካውንቶችን ሳይጨምር፣ ቢዝነስ ለሚሠሩ ሰዎች ወይም 
ከግለሰቡ(ቧ) የትምህርት ቤት ሲስተም ክፍል ወይም ዲፓርትመንት ድንጋጌ መሠረት ሪፖርት 
በተደረገበት ወቅት ላይ በግለሰቡ(ቧ) ውይም በግለሰቡ(ቧ) ቅርብ የቤተሰብ አባል እዳው 
የሚመለከተው-የሚመለከታት ከሆነ። በዚህ አንቀጽ ስር ሪፖርት ለሚደረግ ለእያንዳንዱ 
የሚከፈል ዕዳ፣ በመርሃግብሩ መካተት ያለበት፦ 
 
(1) እዳው የሚከፈለው/የሚከፈላት ሰው ማንነት እና ወደ እዳው የተገባበት ቀን፣ 
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(2) በሪፖርት ማድረጊያ ወቅት መጨረሻ ላይ ሊከፈል የሚገባ የእዳ መጠን፣ 

 
(3) የእዳው አከፋፈል ሁኔታ እና በዓመቱ ውስጥ ዋናው እዳ በምንያህል መጠን 

እንደሚጨምር ወይም እንደሚቀንስ፣ እና 
 

(4) ስለ እዳው የተሰጠ ዋስትና/መድን፣ ካለ 
 

g) በትምህርት ቤት ሲስተም ወይም በቦርድ መቀጠር 
 

በዚህ ክፍል ፋይል የሚደረግ መግለጫ በትምህርት ቤት ሲስተም በቦርድ ለማንኛውም የሥራ 
ሃላፊነት ድርሻ ሪፖርት በተደረገበት ወቅት ማንኛውም ጊዜ ላይ የተቀጠረ(ች) የቦርድ አባል 
ወይም እጩ የቅርብ ቤተሰብ አባላትን መርሃግብር ያካትታል። 

 
h) ገቢ የተገኙባቸው ምንጮች 

 
(1) በዚህ ክፍል ፋይል የሚደረግ መግለጫ ማካተት ያለበት፦ ግለሰቡ(ቧ) ወይም 

የግለሰቡ(ቧ) ቅርብ ቤተሰብ አባል ብቸኛ ወይም በከፊል ባለቤትነት ካለው/ካላት እና 
ግለሰቡ(ቧ) ወይም ቅርብ የቤተሰብ አባል ሪፖርት በተደረገበት ወቅት ገቢ ያገኘ(ች) 
ከሆነ ወይም እያንዳንዱን ሥራ የተቀጠሩበት የቢዝነስ ድርጅት ስም እና አድራሻ መገለጽ 
አለበት። 
 

(2) ቦርዱ ወይም የትምህርት ቤቱ ሥርዓት ካልተቆጣጠሩት፣ በሥልጣናቸው ስር ካልሆነ፣ 
ወይም ለአካለ መጠን ያልደረሰ/ች ልጅ የሥራ ቅጥር ወይም የንግድ አካል ጋር ውል 
ካልፈረሙ፣ ከአሥራ ስምንት ዓመት እድሜ በታች ልጅ መቀጠር ወይም የቢዝነስ 
ባለቤትነት ይፋ መደረግ አይኖርበትም። 

 
(3) ጃኑወሪ 1/2019 ወይም ከዚያ በኋላ የቀረበ ፋይል፣ የግለሰቡ(ቧ) ባል/ሚስት በቦርድ 

ውሳኔ የተሰጠ ሎቢስት (ስለ አንድ ተቋም ወይም የተሰለፈለትን ሀሳብ ባለሥልጣናት 
እንዲደግፉ የሚንቀሳቀስ-የምትንቀሳቀስ ሰው) ከሆነ(ች)፣ ግለሰቡ(ቧ) ሎቢ 
እንዲያደርግ-እንድታደርግ ያሠማራውን ተቋም/ድርጅት ማንነትንነት እና ምንነት 
መግለጽ አለበ(ባ)ት። 

 
i) በዚህ ክፍል ውስጥ የቀረበው መግለጫ የተጨማሪ ጥቅሞችን መርሃግብር ወይም ግለሰቡ(ቧ) 

ይፋ ለማድረግ የሚፈልጋቸውን-የምትፈልጋቸውን መግለጫዎች ጭምር ሊያካትት ይችላል። 
 

5. ስለ ሰክሽን G 2 ዓላማ የዚህ ፖሊሲ (a) (b)፣ እና (c) የሚከተሉት ጥቅማጥቅሞች የመግለጫ ሰጪው(ዋ) 
ግለሰብ ጥቅሞች እንደሆኑ ይታሰባል፦ 

 
a) በግለሰቡ(ቧ) የቅርብ ቤተሰብ አባል የተያዘ ጥቅም ሆኖ፣ እና ሪፖርት በተደረገበት በማናቸውም 

ወቅት ጥቅሙ በቀጥታ ወይም በተዘዋዋሪ በግለሰቡ(ቧ) ቁጥጥር ያለ ከሆነ። 
 

b) ሪፖርት በሚቀርብበት ጊዜ ግለሰቡ(ቧ) በሚሳተፍበት ወቅት በቢዝነስ ተቋሙ 30% ወይም ከዚያ 
በሚበልጥ የባለቤትነት ድርሻ ያለው/ያላት ከሆነ። 

 
c) ሪፖርት በቀረበበት በማናቸውም ጊዜ በአደራ ወይም የሀብትና ንብረት ተቋም የተቀመጠ ጥቅም፣ 
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(1) ከተዋረድ በሚገኝ የባለቤትነት ጥቅም ያለው/ያላት ወይም ተጠቃሚ ከነበረ/ች፣ ወይም፣ 
 

(2) የሚሻር/የሚሰረዝ አደራ ከሆነ፣ ግለሰቡ(ቧ) አደራ አስተላላፊ ከሆነ/ች። 
 

6. በዚህ ክፍል ውስጥ እንደተገለጸው ስለ ፋይናንስ ይፋ የማድረግ ድንጋጌ በተጨማሪ፣ የቦርድ አባላት እና 
እጩዎች የጥቅም መጣረስን ሊያስከትሉ የሚችሉ ጥቅሞቻቸውን በሙሉ ለጓዱ-ለፓነሉ ይፋ ማድረግ 
አለባቸው ወይም ታሳቢ በተደረገው ድርጊት ምክንያት የጥቅም መጣረስን ሊያስከትል ይችላል ተብሎ 
የሚታሰብን ነገር በቅድሚያ በበቂ ሁኔታ ለህብረተሰቡ ገሃድ በማድረግ መግለጽ አለባቸው። 

 
H. LOBBYING DISCLOSURE-ለማግባባትና ለማሳመን የሚደረግ ጥረት መግለጫ 

  
1. ኦፊሴላዊ ጉዳዮችን ለመፈፀም በአንድ አካል ወይም ግለሰብ ላይ ተጽዕኖ ለማሳደር ዓላማ ታስቦ ራሳቸውን፣ 

የቢዝነስ ድርጅቶችን፣ ወይም ድርጅትን በመወከል በቦርድ፣ የትምህርት ቤት ሃላፊ፣ ወይም ሠራተኛ ፊት 
የሚቀርቡ ግለሰቦች፣ ከእንደዚህ ዓይነት ዓላማ ጋር በተያያዘ በምግብ ፣ በመዝናኛ ፣ ወይም በሌላ ስጦታ 
ወይም ተከታታይ ስጦታዎች ለቦርድ አባል ወይም ለት/ቤት ባለሥልጣን በማንኛውም ቀን በአመት ዉስጥ 
ከ $ 100 በላይ ያጠፋ/ች ወይም የሚጠብቅ ከሆነ፣ መጀመሪያ ከቀረቡበት አንስቶ በ 5 ቀኖች ውስጥ 
በስነምግባር ጓድ-ፓነል ማስመዝገብ አለባቸው። 

  
2. ራሳቸውን፣ የቢዝነስ ድርጅቶችን፣ ወይም ወይም ድርጅትን በመወከል ከአንድ ወይም የበለጠ የቦርድ 

አባሎች ወይም የትምህርት ቤት ሃላፊዎች ጋር የሚገናኙ፣ ወይም ማንኛውንም ኦፊሴላዊ ድርጊት 
ለማስፈፀም ውጤት በዚያ ባለሥልጣን ወይም ሠራተኛ ላይ ተጽዕኖ ለማሳደር ዓላማ ከት/ቤት ባለሥልጣን 
ወይም ሠራተኛ ጋር ለማገናኘት፣ እና ከዚህ ዓላማ ጋር በተገናኘ ምክንያት በካለንደር ዓመቱ ውስጥ ከ 
$300 በላይ ወጪ የሚኖርባቸው ግለሰቦች ይህንን ወጪ ካወጡበት አንስቶ በ 5 ቀኖች ውስጥ በስነምግባር 
ጓድ-ፓነል ማስመዝገብ አለባቸው። 

  
3. በመመዝገቢያው መግለጫ ላይ የሎቢስቱ(ቷ) እና የሚወከለው ድርጅት/ግለሰብ ማንነት- ስም እና አድራሻ፣ 

እና በተመዝጋቢው(ዋ) አማካይነት ለቦርድ ወይም ለትምህርት ቤት ኃላፊ የሚቀርበው ጉዳይ በግልጽ 
ተለይቶ መታወቅ አለበት። የመመዝገቢያው መግለጫ በካለንደር ዓመቱ ውስጥ የተከናወኑ የሎቢ ተግባሮች 
በሙሉ ማካተት አለበት። 

  
4. በዚህ ክፍል ውስጥ እንደተገለጸው መዝጋቢዎች ማንኛውም የካለንደር ዓመት ባለቀ በ30 ቀኖች ውስጥ 

ለትምህርት ቤት ኃላፊ የተሰጠውን የማንኛውም የምግብ፣ የመዝናኛ፣ ወይም ሌላ ስጦታ ዋጋ፣ ቀን፣ እና 
ባህርይ ፋይል ማድረግ አለባቸው። በአንድ የትምህርት ዓመት የስጦታው ዋጋ ከ$20 የሚበልጥ ከሆነ 
ወይም የተመሣሣይ ስጦታዎቹ ዋጋ ከ$100 የሚበልጥ ከሆነ፣ ለየትኛው(ዋ) የትምህርት ቤት ኃላፊ 
እንደተሰጠ መዝጋቢው(ዋ) ሪፖርት ማድረግ አለበ(ባ)ት። 

  
5. ይህንን ክፍል በመሞርኮዝ የሚደረጉ ምዝገባዎች እና ሪፖርቶች በዚህ ፖሊሲ ክፍል-ሰክሽን E. 1. ላይ 

በተገለጸው መሠረት ለመመርመር እና ለቅጂ ተደራሽ ሆነዉ እንደ ህዝባዊ መዛግብት በስነምግባር ጓድ-
ፓነል አማካይነት ይጠበቃሉ። 

  
6. በዚህ ክፍል ላይ ያሉት ድንጋጌዎች ለሚከተሉት ተግባሮች ተፈጻሚ አይሆንም፦ 

  
a) ሎቢ የማድረግን ተግባር የማይመለከቱ ሙያዊ-ፕሮፌሽናል አገልግሎቶች፣ ሃሳብ የቀረበባቸው 

ወይም ውሳኔ የሚጠብቁ፣ በቅርብ የሚፈጸሙ፣ ያላለቁ ተግባሮች የግንባታ ሥራዎችን የመሣሠሉ 
ለደምበኞች ምክር እና ሃሳብ የመስጠት ሥራዎች 
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b) በቦርድ ልዩ ተጋባዥነት ወይም በልዩ ጥሪ ወይም በጥያቄ እንዲቀርብ/እንድትቀርብ የቦርድ 
እንቅስቃሴዎች ጋር የሚገናኝ እንዲያልፍ ወይም ውድቅ እንዲደረግ ግለሰቡ(ቧ) ወይም ተቋሙ 
ምንም አይነት ተጨማሪ ተሳትፎ ያለደረጉ ከሆነ 

 
c) ከክፍሉ በሚቀርብለ(ላ)ት የተለየ ግብዣ ወይም ጥያቄ ወደ ትምህርት ቤት ሲስተም የድርጅት 

አካል በመቅረብ ግለሰቡ(ቧ) ወይም የድርጅት አካል የትምህርት ሲስተም ክፍል ወይም የቦርድ 
እንቅስቃሴ ይሁንታ እንዲኖረው ወይም ውድቅ እንዲሆን ምንም ተጨማሪ ተሳትፎ ካላደረጉ 

 
d) በወቅቱ የተመረጠ(ች) ወይም የተቀጠረ(ች) የስቴት ወይም የስቴት የፖለቲካ ክፍል፣ ወይም 

የዩናይትድ ስቴትስ፣ ሃላፊ ወይም ሠራተኛ ነገር ግን ሌላ ማንኛውንም አይነት አካል ሳይወክል-
ሳትወክል መቅረብ 

 
e) በመደበኛው አይነት ለህዝብ ዘገባ የማስተላለፍ ተግባር የአሳታሚ ወይም የጋዜጣና የመጽሔት 

ሥራ ባልደረባ፣ ሬድዮ፣ ወይም ቴሌቪዥን ወይም የርዕሰ አንቀጽ/የጽሑፍ ዝግጅት ኤዲተር 
ለግለሰቡ(ቧ) ወይም ለድርጅቱ አካል ወይም ሠራተኛው(ዋ)ን ለቀጠረው ሰው ወይም አካል 
በቀጥታ እና በተለይ ኤኮኖሚ፣ ቢዝነስ፣ ወይም ሙያዊ ጥቅምን የሚያስገኙ ሎቢ የማድረግ 
ተግባሮች ያለመሳተፍ 

 
f) አንድ ግለሰብ በቦርድ ወይም በተመዘገበ ሎቢስት አማካይነት የተለየ ጥሪ ተደርጎለ(ላ)ት ሲቀርብ-

ስትቀርብ ሌላ ምንም አይነት ተጨማሪ ሎቢ የማድረግ ተግባር እንደማይሠራ-እንደማትሠራ 
ለቦርድ ካሳወቀ(ች) እና ይህንንም በሎቢስቱ ጥያቄ የድርጅቱ አካል ቀርቦ ለማረጋገጥ የሚችል 
ከሆነ 

 
g) የተመዘገበ(ች) ሎቢስት የተለየ ጥሪ ተደርጎለ(ላ)ት የአንድ ግለሰብ ወይም ወደ ቦርድ ወይም 

የትምህርት ቤት ሲስተም ወደሆነ የድርጅት አካል ሲቀርብ-ስትቀርብ ሌላ ምንም አይነት ተጨማሪ 
ሎቢ የማድረግ ተግባር እንደሌለው-እንደሌላት እና ይህንንም የድርጅቱ አካል ቀርቦ ለማረጋገጥ 
የሚችል ከሆነ 

 
h) በህጋዊነት የሚንቀሳቀስ የሃይማኖት ድርጅት አባላት የድርጅታቸውን እምነት ዓላማ ብቻ 

የመተግበር መብታቸውን ጥበቃ የማድረግ ውክልና-ሃላፊነት 
 

i) ለማንኛውም ለሌላ አካል ሳይሆን፣ በተለይ ለካውንቲዎች እና ለማዘጋጃ ቤቶች/ለከተማ 
አስተዳደሮች ሃላፊ፣ ዳይረክተር፣ አባል፣ ወይም እንደ የማህበር ድርጅት አካል በመሆን በይፋ 
ሎቢስት በመሆን የሚሰሩ ሥራዎቻቸው ምን መምሰል እንዳለበት 

 
I. እንዲሠረዝ-እንዲታለፍ መወሰን እና ማሻሻያ ማድረግ/EXEMPTIONS AND MODIFICATIONS 

 
የስነምግባር ጓዱ-ፓነሉ መመሪያውን ተግባራዊ ማድረግ የዚህን ምእራፍ አላማ ለማስፈጸም እንደማይጠቅም እና 
ሊጎዳ እንደሚችል ካመነ በዚህ ፖሊሲ "ሰክሽን D እና F" ስለተጠቀሱት ድንጋጌዎች ለሠራተኞች (ነገር ግን የቦርድ 
አባላትን አይጨምርም) ስረዛ ማድረግ የሚችል እና— 

 
1. የግል ገመናን ያለአግባብ መጻረር፣  

 
2. ለህዝባዊ አገልግሎት ባለሙያ ሰዎችን መገኘት በከፍተኛ ደረጃ ይቀንሳል፣ እና 
 
3. የዚህን ፖሊሲ ዓላማዎች ለማስጠበቅም አስፈላጊ ያለመሆን። 

 
J. የስነምግባር ቁጥጥር ኮሚቴ-ETHICS PANEL 
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1. የሞንትጎመሪ ካውንቲ የትምህርት ቦርድ የስነምግባር ኮሚቴ-Montgomery County Board of 

Education Ethics Panel በቦርድ የሚመደቡ አምስት አባሎች ይኖሩታል።  
 

2. የአባሎቹ የአገልግሎት ጊዜ ለሦስት ዓመት ሲሆን ቢያንስ በየዓመቱ የአንድ አባል የአገልግሎት ጊዜ 
በሚያበቃ ሁኔታ የተዋቀረ ነው።  

 
3. የኮሚቴው አባሎች በወቅቱ ስልጣን-ሃላፊነት ላይ የሚገኙ የቦርድ አባላት፣ የትምህርት ቤት ኃላፊዎች 

ወይም ተቀጣሪዎች፣ ከቦርድ ስልጣን ጋር ንክኪ የሚኖረው፣ ወይም ከባለቤቱ(ቷ) ጋር የሚነካካ አይነት 
ቢዝነስ ድርጅት የተቀጠረ(ች) ሰው መሆን የለበትም።  

 
4. ኮሚቴው-ፓነሉ ከአባሎቹ መካከል ሊቀመንበር ይመርጣል። 
 

a) የሊቀመንበር የአገልግሎት ጊዜ ለአንድ ዓመት ይሆናል። 
 

b) ሊቀመንበር በድጋሚ ሊመረጥ ይችላል-ልትመረጥ ትችላለች። 
 

5. በዚህ ፖሊሲ ላይ የተዘረዘሩትን ሃላፊነቶች በመወጣት ረገድ በስነምግባር ሃላፊው(ዋ) እና በቦርዱ 
አማካይነት ከትምህርት ቤቶች ሱፐርኢንተንደንትን ጭምር በማማከር ኮሚቴው/ፓነሉ መታገዝ 
ይኖርበታል፣ አስፈላጊ የሆኑ ህጋዊ፣ ቴክኒካዊ፣ እና የጽሑፍ እገዛዎች ለኮሚቴው-ለፓነሉ መሰጠት አለበት። 
 

6. የጥቅም መጣረስን ወይም ሌላ በዚህ ፖሊሲ የሚካተት ጉዳይን በተመለከተ ይህ ፖሊሲ የሚመለከታቸውን 
ሰዎች በሙሉ የስነምግባር ኮሚቴን-ምክር እንዲጠይቁ ቦርዱ ያበረታታል። 

 
7. ይህንን ፖሊሲ ለመተርጎም እና ይህ ፖሊሲ የሚመለከታቸውን ሰዎች ስለ አተገባበሩ ምክር ስለመስጠት 

ልዩ ጓዱ-ፓነሉ የማማከር ኃላፊነት ያለው አካል ነው። 
 
8. የዚህን ፖሊሲ ዓላማ እና ተግባራዊነት በሚመለከት ጓዱ ህዝባዊ መረጃ/ኢንፎርሜሽን እና ትምህርት 

ፕሮግራም በሥራ ላይ ያውላል።  
 
9. ጓዱ/Panel በዚህ ፖሊሲ መሠረት በማንኛውም ሰው አማካይነት የቀረቡለትን ፎርሞች መጠበቅ እና በዚህ 

ፖሊሲ መሠረት ፎርሞቹ ለህብረሰቡ ተደራሽነት እንዲኖራቸው ማድረግ አለበት። 
 
10. ምክረኃሳብ መጠቅ 

 
a) ማንኛውም ይሄ ምእራፍ የሚመለከተው ኃላፊ፣ ሠራተኛ፣ ወይም ሌላ ሰው ስለፖሊሲው 

አተገባበር ከጓዱ ምክረሃሳብ መጠየቅ አለበት። 
 

b) ጓዱ የተጠየቀውን ምክረሃሳብ ሳይቆይ-ሳይዘገይ-ወዲያዉኑ መመለስ ይኖርበታል፣ እናም 
በቀረቡት ማሥረጃዎች-ማረጋገጫዎች ወይም ወይም ጓዱ እጅ ያለውን መረጃ መሠረት በማድረግ 
ጥያቄው በቀረበለት በ60 ቀኖች ውስጥ ስለፖሊሲው ትርጓሜ ምላሽ ይሰጣል። 

 
c) ለህዝብ ይፋ መደረግ ስላለባቸው ሪኮርዶች ተፈጻሚ በሚደረጉ ህጎች መሠረት፣ ጓዱ በህትመት 

ማውጣት ወይም የምክረሃሳቦችን ቅጂ ጉዳዩ የሚመለከታቸውን ብቻ በመሠረዝ ይፋ መደረግ 
አለበት። 
 

11. ቅሬታ ስለማቅረብ 
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a) የዚህን ፖሊሲ ህግ የተጣሰ ጥርጣሬ ማንኛውም ሰው ለጓዱ ቅሬታ ለማቅረብ ይችላል። 

 
b) ቅሬታ መቅረብ ያለበት በጽሑፍ እና በቃለመኃላ ነው። 

 
c) ጓዱ የቀረበለትን ቅሬታ ወደ ህግ ካውንስል ወደ ቦርድ ወይም ሌላ ቦርድ ያፀደቀው የህግ 

ካውንስል ለምርመራ እና ግምገማ ማስተላለፍ ይችላል። 
 

d) ጓዱ በቀረበለት ጥቆማ/ቅሬታ መሠረት ጥሰት ስለመኖሩ በቂ ማስረጃ/ማረጋጫ ካላገኘ 
ጥቆማ/ቅሬታውን መዝጋት-እንዲቋረጥ መወሰን ይችላል። 

 
e) ጥሰት ስለመከናወኑ አስተማማኝ መሠረት ካለው፣ ጓዱ-ፓነል በሚቀመጥበት ችሎት እንዲታይ 

ለቅሬታ አቅራቢው(ዋ) እድል ይሰጣል።  
 
(1) ተጠያቂ-መልስ ሰጪው(ዋ) ክርክር ከመሰማቱ በፊት የግልግል ሃሳብ ማቅረብ ይችላል-

ትችላለች። 
 

(2) ጓዱ-ፓነሉ የቀረበው የመፍትሔ ሃሳብ ወይም ችግር ፈቺ መፍትሔ-ዘዴ ከዚህ ፖሊሲ 
ጋር የማይጣረስ-የሚጣጣም ከሆነ፣ ቦርዱ የቀረበውን የመስማማት ሀሳብ ወይም ችግር 
ፈቺ መፍትሔ እንዲቀበል ጓዱ-ፓነሉ አስተያየት ያቀርባል።  

 
(3) ጓዱ-ፓነሉ ባቀረበው አስተያየት ቦርዱ ከተስማማ፣ የቀረበውን የመስማማት ሀሳብ 

ወይም ችግር ፈቺ መፍትሔ ቦርዱ ይቀበላል። 
 

f) ችሎት ከተካሄደ በኋላ ጓዱ ያገኘው-ያረጋገጠው ጥሰት በማስረጃ የተደገፈ እና ከህጉ ጋር የተገናዘበ 
መሆን አለበት። 
 

g) የተመደበው ኮሚቴ-ፓነል ግኝቱን ከአስተያየት ጋር ቦርድ እርምጃ እንዲወስድ ሪፖርት ማድረግ 
አለበት። 

 
h) የተመደበው ኮሚቴ-ፓነል ባቀረበው ሪፖርት መሠረት ጥሰት መኖሩን እና አስተያየቶችን ቦርዱ 

ካመነበት፣ ቦርዱ በዚህ ፖሊሲ ላይ በተደነገገው መሠረት የማስፈጸም እርምጃ ይወስዳል። 
 

i) በቦርድ አማካይነት የሚከናወን ቅሬታን መሠረዝ-ማስወገድ፦ 
 
(1) በተመደበው ኮሚቴ-ፓነል የቀረበ አስተያየት፣ ወይም 

 
(2) የተመደበው ኮሚቴ-ፓነል ባቀረበው የጥሰት ግኝት ላይ ቦርዱ ካልተስማማ።  

 
j) ቅሬታ ከቀረበ በኋላ እና ቦርዱ የመጫረሻ ውሳኔ እስከሚሰጥ ድረስ፣ በቀረበው ቅሬታ ላይ 

የሚወሰዱ ማናቸውም እርምጃዎች በምስጢር ይጠበቃሉ። ጥሰት መፈጸሙን በኮሚቴው 
አማካይነት የቀረበው ግኝት ቦርዱ ያመነበት ከሆነ፣ በህግ የታገደ ካልሆነ በሰቀር ህዝባዊ መረጃ 
ይሆናል። 
 

k) ኮሚቴው-ፓነሉ ያቀረበው ቅሬታ የቦርድ አባልን የሚመለከት ከሆነ፣ በቅሬታው ላይ በሚካሄድ 
ውሳኔም ሆነ ውይይት ላይ የቦርድ አባሉ(ሏ) ድምፅ መስጠት ወይም መሣተፍ አይኖርበ(ባ)ትም። 
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12. ማዕቀብ 
  

a) እነዚህን ደንቦች የተላለፈ(ች)ው የቦርድ አባል፣ የትምህርት ቤት ሃላፊ፣ ወይም ሠራተኛ ከሆነ 
ከቢሮ ለማስወገድ፣ የዲስፕሊን ወይም ሌላ እርምጃ ለመውሰድ እዚህ ላይ በተገለጸው ህግ 
Annotated Code of Maryland, Educationወይም በቦርድ ፖሊሲዎች መሠረት እርምጃ 
ይወሰዳል። 
 

b) ሎቢ የማድረግ/አግባብቶ የማሳመን/ተጽእኖ የመፍጠርን የዚህን ፖሊሲ ህግ በመጣስ የተገኙ 
ሰዎች ወይም ድርጅቶች ለህዝብ ይፋ መደረግ እና ህግ በሚፈቅደው መሠረት ሌሎች የቅጣት 
እርምጃዎችም ይወሰድባቸዋል። 

 
K. ተፈላጊ ውጤት 

 
የሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ (MCPS) ከፍተኛ ደረጃ የጠበቀ ስነምግባርን በመደበኛነት ዘወትር 
ይጠብቃል። ይሄ ፖሊሲ የሚመለከታቸው አስተዳዳሪዎች፣ መምህራን፣ እና ድጋፍ ሰጪ ሠራተኞች በሙሉ 
በጥልቀት በመረዳት ከፍተኛ ደረጃ የጠበቀ ስነምግባርን ያከብራሉ-ይጠብቃሉ። የስነምግባር እሳቤዎች እንደ 
ታማኝነት፣ ሐቀኝነት፣ የሃላፊነት ስሜት፣ እና የዜግነት ግዴታ የሁሉም ተቀዳሚ ተግባር እንደመሆኑ፣ በሞንትጎመሪ 
ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ ከፍተኛውን ደረጃ ይይዛል። 
 
 
 
 

L. የአተገባበር ስልቶች  

 
በሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ (MCPS) የስነምግባር ሃላፊነት ቦታ እነሆ ተመሥርቷል። የስነምግባር 
ቁጥጥር ኃላፊ ተጠሪነቱ(ቷ) በቀጥታ ለቦርድ ይሆናል። የስነምግባር ቁጥጥር ኃላፊው(ዋ) የስነምግባር ኮሚቴን-ፓነል 
ሥራ በማመቻቸት ይደግፋል እናም የ (MCPS) ስነምግባር እና የጥቅም መጣረስን የሚመለከቱ ጉዳዮችን በማስፈጸም 
ረገድ በሃላፊነት ይመራል-ትመራለች። 

 
M. ግምገማ-ክትትል እና ሪፖርት 

 
ይህ ደንብ በቦርድ የማሻሻያ መመርያ መሰረት ክለሳ ይደረጋል። 

 
 
የሚዛመዱ ምንጮች፦ Annotated Code of Maryland, General Provisions Article §§ 5-205,  

5-206, and 5-815—5-820, and Appendix A, under Code of Maryland Regulations, 
Board of Education Ethics Regulations 

 
 
የዚህ መርህ ታሪክ፡- የፀደቀበት ውሳኔ ቁ. 1003‑83, December 13, 1983; amended by Resolution Nos. 203‑84, 204‑84, 205‑84, 206‑84, 207‑84, 

March 13, 1984; reformatted in accordance with Resolution No. 333‑86፣ ጁን 12፣ 1986 እና ውሳኔ ቁ. 458‑86, August 12, 1986, and accepted by 

Resolution No. 550‑88, October 24, 1988; amended by Resolution No. 209-99, March 22, 1999; modified to reflect Resolution No. በውሳኔ ቁጥር 
314-03፣ ጁን 10/2003 ተሻሽሏል። 442-12, October 9, 2012; amended by Resolution No.249-19, April 9, 2019። 


