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SLIGO CREEK ELEMENTARY SCHOOL (SCES) 

Discipline Policy/የዲሲፕሊን መመርያ 2017-2018 
 

ፍልስፍና 
የት/ቤታችን እጅጉን ኣስፈላጊ ተግባር ተማሪዎቻችን ከሁሉም በላይ የሆነውን የትምህርት እምቅ ችሎታዎቻቸውን ማሳካታቸውን ማረጋገጥ መሆኑን 
እናምናለን።  ትምህርት የሚገኘው በሰላማዊ፣ መከባበር በተሞላበት፣ እና በብርቱ የትምህርት ኣካባቢ መሆኑን እናምናለን።  የዚህ ኣይነቱን ኣካባቢ ለመፍጠርና 

ለመንከባከብ ጥረቶቻችንን ለማበልፀግ፣ SCES የPositive Behavioral Interventions and Supports/ኣወንታዊ ስነምግባራዊ 

ጣልቃገብነቶችና ድጋፎች (PBIS) ስርኣትን መተግበር ቀጥሏል።  PBIS በኣወንታዊ የስነምግባር ኣስተዳደር የተደራጀ ስርኣት በት/ቤቱ ከዳር እስከ ዳር 

በሁሉም ሁኔታዎች/ኣቀማመጦች ያሳካል።  የዚህ ስርኣት ኣቅርቦት ዋነኛ ክፍሎች የሚከተሉትን ያካትታሉ፡- 

 

 Sligo Creek Wayን ጥራት ባለው መንገድ ለመግለፅ፣ ለማስተማርና ለመገናኘት ት/ቤት-ኣቀፍ መዋቅሮች 
ማቅረብ፡- (እርስበርሳችን እንከባበራለን።  በወቅቱ እንገኛለን።  ለመማር ዝግጁ ነን።  ት/ቤት ውስጥ በፀጥታ ነው 
የምንረማመደው።  በቸር ቃሎች እንጠቀማለን። ት/ቤታችንን በንፅህና እንጠብቃለን።  መልካም ምርጫዎች 
እናደርጋለን፡) 

 የት/ቤት እና የመማርያ ክፍልን ግዴታዎች ለሚያሟሉ ተማሪዎች በሞላ የስነምግባራዊ እውቅና ስርኣታችንን 
ማራመድ 

 የት/ቤቱን ማህበረሰብ ለማገልገል እውነተኛ ተሞክሮዎችን በማቅረብ የኣመራር ክሂሎቶች በተማሪዎች ውስጥ 
ማዳበር 

 የተደራጀ የዲሲፕሊን ትግባሬዎች ስርኣት ማመቻቸት 
 የስነምግባር ኣስተዳደር ሂደቶች ውጤታማነትን የሚመለከቱ ውሳኔዎችን ለማካሄድ ኣሃዞችን ማስተዳደርና ጥቅም 
ላይ ማዋል 

 

ተማሪዎች ለትምህርት መሰረታዊ የሆነ ኣየር ለመገንባት ኣመች በሆነ መንገድ ራሳቸውን እንዲመሩ የSCES ማህበረሰብ ከፍተኛ መመዘኛዎች ያስቀምጣል  

የስነምግባር ግዴታዎች ሲሟሉ፣ ተማሪዎች ለጥረታቸው በተለያየ የመማርያ ክፍልና ት/ቤት-ኣቀፍ ማበረታቻ እውቅና የማግኘት እድል ኣላቸው። የመማርያ 

ክፍልና የት/ቤት-ኣቀፍ ግዴታዎች በማይሟሉበት ወቅት፣ ልዩ ነገሮች/ውጤቶች ያስከትላሉ። 

 

ከፍተኛ ኣካዴሚያዊ ተፈላጊዎችን ኣወንታዊ ስርኣት-ኣዘል ኣቅርቦትን ጨምሮ ከስነምግባር ጋር ማጣመር ለሁሉም ተማሪዎች የስኬት ከፍተኛ ደረጃዎችን 
የመላመድ እድል ይሰጣቸዋል።  ተማሪዎች የስኬት ተሞክሮ ሲያገኙ፣ ጥንካሬን፣ ብርታትን፣ እና በራስ መተማመንን ይገነባሉ።  እነዚህም ባጠቃላይ 

ውጤታቸው ልቀትን ለሁሉም የሚያራምድ የት/ቤት ኣካባቢ ያስከትላል። 
 

መብቶችና ሃላፊነቶች 
 

በመምህር፣ ልጅ እና ወላጆች መካከል ዝምድና/ግንኙነት ለልጁ/ጂቱ ኣካዴሚያዊ፣ ኣካላዊ፣ እና ማህበራዊ እድገት ቁልፍ ነው።  ኣብረን በመስራት የያንዳንዱን 
ተማሪ ፍላጎቶች ማሟላት እንችላለን። 
 

በSligo Creek የተማሪዎች፣ ሰራተኞች፣ ወላጆች፣ እና የኣስተዳደር መብቶችና ሃላፊነቶች የሚከተሉትን ያካትታሉ፡- 
 

 በክብር የመያዝ መብት እና ሌሎችን በክብር የመመልከት ሃላፊነት። 

 ለትምህርት እና ከውጭ ጣልቃገብነት ነፃ የሆነ የትምህርት ተሞክሮ የማቅረብ መብት እና ኣወንታዊ የመማር ኣካባቢ በሚደግፍ ጠባይ ራስን 
ማደብ። 

 በክብር የመያዝ/መስተናገድ መብት እና ትሁትና ተባባሪ የመሆን ሃላፊነት። 

 ሰላማዊ ኣካበቢ የማግኘት መብት እና በሰላማዊ መንገድ የመስራት ሃላፊነት። 
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ተማሪዎች፡- ተማሪዎች ለመማር ኣመች የሆነ ሰላማዊ፣ ደጋፊ ኣካባቢ ውስጥ ለህዝባዊ ትምህርት መብት ኣላቸው።   የሚከተሉትን እንዲያደርጉ 

ይጠበቅባቸዋል፡- 

 የመማሪያ ክፍል ህጎች በማዳበር መሳተፍ። 

 የት/ቤቱን ህጎች መገንዘብና በማንኛውም ጊዜ ማክበር፣ በት/ቤት ስብሰባዎች፣ በመስክ ጉዞዎች፣ እና ከትምህርት-ሰኣት በኋላ ክውነቶች ጨምሮ። 

 ት/ቤት ያለማቋረጥ መከታተል፣ በወቅቱ መድረስ፣ እናም ኣካዴሚያዊና ስነምግባራዊ ሃላፊነቶች ማሟላት። 

 

ወላጆች፡- ወላጆች የልጃቸውን የተለዩ ፍላጎቶች የሚደግፉና የሚፈትኑ አካዴሚያዊ ፕሮግራም ት/ቤት እንዲያቀርብ የመጠበቅ መብት ኣላቸው። ወላጆች 

የሚከተሉትን ማከናወን ይፈለግባቸዋል፡- 

 ልጆቻቸውን ወደ ት/ቤት በጊዜው፣ በወቅቱ እና ለመማር ዝግጁ ኣድርገው መላክ። 

 ልጆቻቸውን በሚመለከት ከት/ቤት ለሚመነጭ ግንኙነት ግብረመልስ ማድረግ። 

 ርትኣዊ፣ ፅኑ የት/ቤት አስተዳደር ህጎችንና የMCPS ደንቦችን መገንዘብና መደገፍ።  

 የትምህርታዊ ሂደት ውስጥ ተባባሪ በመሆን ት/ቤቱን መደገፍ። 

 

ሠራተኞች፡- ሁሉም ሰራተኞች ከፍተኛ ባለሙያዊነትና ግላዊ መመዘኛዎችን በመንከባከም ረገድ ከኣስተዳደሩ ድጋፍና ኣመራር ጋር የመከባበር ኣካባቢ 

የመስራት መብት ኣላቸው። ሰራተኞች የሚከተሉትን እንዲሰሩ ይጠበቅባቸዋል፡- 

 ተማሪዎች እንዲማሩ የሚጠበቅባቸውን እንዲፈፅሙ ለተማሪዎች ትምህርት ይሰጣሉ። 

 ተማሪዎች የት/ቤቱን ህጎች እንዲገነዘቡና እንዲያከብሩ መጠበቅ። 

 የMCPSን መመርያዎች እና የት/ቤቱን ህጎች ለመደገፍ ኣወንታዊ ማበረታቻዎችና ውጤቶች በፅንኣትና በፍትህ ለተማሪዎች ማቅረብ።  

 በቤትና በት/ቤት መካከል ግንኙነት በየወቅቱ መንከባከብ። 

 

አስተዳደር፡- ኣስተዳደር የMCPS የተማሪ ስነምግባር ኮድ/ደንብ እና የSligo Creek የዲስፕሊን መምርያን ክትትል ለማሳካትና ለማስከበር 
ከሰራተኞች፣ ተማሪዎችና ወላጆች ጋር  ኣብሮ ይሰራል። ኣስተዳደሩ የሚከተሉትን እንዲያከናውን ይጠበቅበታል። 

 የMCPS የተማሪ ስነምግባር ኮድ/ደንብ ለተማሪዎች ከኣካባቢ የት/ቤት የዲሲፕሊን መምርያ ጋር ማቅረብ። 

 በኣካባቢ ት/ቤት ዲሲፕሊን መምርያ ዝግጅትና ድህረእይታ ውስጥ ተማሪ፣ ወላጅ እና ሰራተኛ ውጤታማ ተሳታፊነት ልዩ ፕላኖችን መተግበር። 

 ተገቢና ውጤታማ ዲሲፕሊን በመንከባከብ ረገድ ሁሉንም የህንፃ ፔርሶኔል መምራትና ድጋፍ መስጠት። 

 ስለ ዲሲፕሊን ጉዳዮች ከሰራተኞች፣ ተማሪዎችና ወላጆች ጋር መወያየት። 

 

 



p.3 2017-2018 
 

የውጤቶች ቀጣይነት 
 

ትምህርቶችን የሚረብሽ፣ ስረአት-ኣጥነት የሚያስከትል፣ የሌሎችን መብቶች የሚረግጥ፣ ወይም የት/ቤትን ህግ ወይም የዲሲፕሊን ደንብ ለሚጥስ ማንኛውም 
የስነምግባር ውጤት ተማሪዎች የዲሲፕሊን እርምጃ መቀበል ይኖርባቸዋል።  ዲሲፕሊን ፍትሃዊና አግባብ ያለው ነው እንጂ ተማሪዎችን ለማሳፈር ተብሎ 
አልተነደፈም። 
 
ከዚህ በታች ያለው ስእል የውጤቶች ከዝቅተኛ ወደ ከፍተኛ ኣጠቃላይ ህደትን ያሳያል። 
 

 

የሰንጠረዡ መግቢያ ነጥብ (ለምስሌ፣ በቃል ማስጠንቀቅያ መጀመር ወይም በወላጅ ስብሰባ መጀመር) እንደ ክውነቱ ሁኔታዎች ይሆናል። 

 

የዲሲፕሊን እርምጃዎች ከተማሪው/ዋ ጋር በመወያየት ይጀምራል።  ውይይቱ የሚከተሉትን ያካትታል፡- 

 የቃል ወይም የፅሁፍ የወንጀል/የጥሰት ማስታወቂያ 

 የማስረጃው መግለጫ 
 ተማሪው/ዋ ስለ ታሪኩ የበኩሉ(ሏ)ን የመናገር እድል 

 የውጤቱ/ተከትያው መግለጫ 

 

 ውጤቶች/ተከትያዎች - የእንቅስቃሴዎች ሰንጠረዥ 

 
ከዚህ በታች የሚገኘው ሰንጠረዥ ለስነምግባር ልዩ ኣይነቶች የኣነስተኛና የከፍተኛ ውጤቶች ናሙናዎች ያቀርባል። 
 

የስነምግባር ኣይነቶች ኣነስተኛ ውጤቶች ከፍተኛ ውጤቶች

ቀሪዎች - ወይም መዘግየቶች 

ከመጠን በላይ/ያልተፈቀደ 

ወደ ቤት የተላከ ደብዳቤ
ወላጅ ጋር መገናኘት 

ፒውፕል ፔርሶኔልን መገናኘት 
ሰራተኛ 

ማሸማቀቅ/ሌላ ተማሪ ማናደድ/ማስፈራራት ከሆነ ነገር መከልከል/Time Out/ወደ 
ኣማካሪ ማስተላለፍ 
በቁጥጥር ስር ማዋል 
የወላጅ መገናኛ 
ት/ቤት ውስጥ ጣልቃ ገብነት 

መታገድ

ኣውቶቡስ ውስጥ ስነምግባር በነጂው ወይም 
በተቆጣጣሪ ለርእሰመምህር እንደተዘገበ 

ስብሰባ
ወላጅ ጋር መገናኘት 
እረፍት

ኣውቶቡስ ከመሳፈር ታገደ/ች (እስከ 5 

ቀኖች) 

ኮምፑተር ማበላሸት/ያለአግባብ አጠቃቀም የኮምፒውተር ልዩ መብት ማጣት የተበላሸ ኮምፒውተር መጠገን/መተካት
በቁጥጥር ስር ማዋል 

የህዝብ ንብረት ማጥፋት/ማፍረስ 

(ውንብድና፣ ግንብ ላይ መጫር/ማፃፍ፣ ዘረኛ 

ፅሁፎች) 

ስብሰባ
በቁጥጥር ስር ማዋል 
ወደ ቦታው መመለስ/ካሳ 
ወላጅ ጋር መገናኘት 
 

መታገድ
ወደ ፖሊስ ማስተላለፍ 
ማሰናበት 
 

Verbal /
Written
Warning

Student
Conference

Parent
Conference

Loss
of

Privileges

After
School

Detention
Suspension Expulsion

Verbal /
Written
Warning

Student
Conference

Parent
Conference

Loss
of

Privileges

After
School

Detention
Suspension Expulsion
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የስነምግባር ኣይነቶች ኣነስተኛ ውጤቶች ከፍተኛ ውጤቶች
ረባሽ የመማርያ ክፍል ስነምግባር፣ መጮህ፣ 

ጫጫታ፣ ነገሮችን መወርወር፣ ወዘተ. 
ከሁኔታ መወገድ
እረፍት 
ት/ቤት-ውስጥ ጣልቃገብነት 
ወላጅ ጋር መገናኘት

እስከ 5-ቀን እገዳ 

መጣላት (ጎጂና የተደጋገመ ኣካላዊ ግንኙነት) ስብሰባ
በቁጥጥር ስር ማዋል 
ት/ቤት-ውስጥ ጣልቃገብነት 

ወደ ቦታው መመለስ/ካሳ 
ወላጅ ጋር መገናኘት

ዋና/የርእሰመምህር ስብሰባ 
መታገድ 

ተገቢ ያልሆነ ልብስ፣ ወይም ፀያፍ፣ ባለጌ 
መልእክቶች ያለው ኣለባበስ 

የወላጅ ስብሰባ መታገድ

በምሳ-ክፍል ፀያፍ ስነምግባር፣ መጮህ፣ ምግብ 
መወርወር፣ ከፈቃድ በፊት ተነስቶ መሄድ 

የምሳ-ክፍል ረዳት ስብሰባ
ከሁኔታ ማስወገድ 
እረፍት 
ት/ቤት-ውስጥ ጣልቃገብነት 
ወደ መምህር ማስተላለፍ

በቁጥጥር ስር ማዋል 
የወላጅ ማስታውቂያ 

ኣፀያፊነት፣ ርኩስነት ወይም ሌላ ኣግባብ 
በሌለው ቋንቋ ኣጠቃቀም 

የመምህር ስብሰባ
በቁጥጥር ስር ማዋል 

ወላጅ/ዋና/የርእሰመምህር ስብሰባ
መታገድ

ያለፈቃድ ከት/ቤት ግቢ መጥፋት የመምህር/ድጋፍ-ሰጪ ሰራተኞች ስብሰባ ርእሰመምህር/ወላጅ ስብሰባ 
መታገድ

ተገቢ ያልሆኑ ነገሮችን ወደ ት/ቤት ማምጣት 

(መጫወቻ ኣይፈቀዱም፣ ኣይ-ፓዶች፣ 

የኤሌክትሮኒክ መሳርያዎች) 

ንብረት መንሳት/መቀማት
ወላጅ ጋር መገናኘት 

ወላጅም ነገሩን/ዕቃውን ከት/ቤት መውሰድ

በተማሪ ወይም በሰራተኛ ላይ ኣካላዊ ጥቃት ት/ቤት-ውስጥ ጣልቃገብነት
ወላጅ ጋር መገናኘት

መታገድ

የሌላ ስራን የራስ ኣስመስሎ ማቅረብ ከሰራተኛ ኣባል ጋር ስብሰባ በቁጥጥር ስር ማዋል 

ወሲባዊ ትርኢት-የሴሰኛ/ባለጌ ስእሎች መያዝ 
ወይም መፍጠር ወይም ማሳየት 

የወላጅ መገናኛ/ስብሰባ
እረፍት 
ስብሰባ 
በቁጥጥር ስር ማዋል

መታገድ

ፆታዊ ወከባ ወላጅ ጋር መገናኘት/ስብሰባ

በት/ቤት-ውስጥ ጣልቃገብነት 
በቁጥጥር ስር ማዋል

መታገድ

ስርቆሽ መምህር/የድጋፍ ሰራተኛ ስብሰባ
በቁጥጥር ስር ማዋል 
ወደ ቦታው መመለስ/ካሳ 

መታገድ

የኣካል ጉዳት ማስፈራርያ ቋንቋ የወላጅ መገናኛ

ት/ቤት-ውስጥ ጣልቃገብነት 
ማማከር
በቁጥጥር ስር ማዋል 

 


