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From JGA-
RA, II, p.1 
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Code, Ed 7-
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ስልጠና ይሰጣል።  95 
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ከማህበረሰቡ ጋር ይተባበራሉ። 111 
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10. ፍትሀዊ፣ የፀና፣ እና ዘላቂ የስነምግባር ትግበራ ስለሚጠበቅ ተማሪዎችም ምግባረ ብልሹነት/የመጥፎ ተግባር 113 
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አለባቸው። 117 
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From ACA, 
§B 
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በሚዛናዊነት ለመተግበር የሚያስፈልጉትን ድጋፍ፣ እውቀት እና ክህሎት መታጠቅ አለባቸው። 130 
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b) ሠራተኖች እንደአስፈላጊነቱ የተማሪን የእድገት ብስለት በተመለከተ ያለውን መረጃ ከግምት 132 
ውስጥ የሚያስገባ ግላዊ አቀራረቦችን በመጠቀም የባህሪ ጣልቃገብነት ስልቶችን እንዲተገብሩ 133 
መታጠቅ እና መደገፍ አለባቸው። የአእምሮ ጤና ተግዳሮቶች፣ እና ሌሎች ማህበራዊ፣ ስሜታዊ፣ 134 
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From COMAR 
13A.08.04.02.B 
(19) 

Adapted from 
Ann. Code, Ed 7-
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