
 
   

       

  
 

     
   

  
 

       
  

            
            

               
       

  

             
              

             
                

               
              

               
              

                     
          
             

            
              

       
                 

               
         

                
              

               
             
             

  
             

    

               
              
               

              

 

AMHARIC
 ፖሊሲ 1445

የትምህርት ቤት የበላይ ኃላፊዎች መስሪያ ቤት

ተቋም፣ ፍልስፍና፣ እና አላማዎች
ፍልስፍና እና አላማዎች
የመተማመኛ ፖሊሲ

ይህ አዲስ ፖሊሲ ነው።
I. አላማ

የመተማመኛፖሊሲው FCPSንከፌርፋክስካውንቲፐብሊክታማኝነትእናሚስጢራዊነትፖሊሲጋርበማጣጣም፤የFCPS
ተማሪዎችእናቤተሰቦችየFCPS ጥቅሞችንእናአገልግሎቶችንበቀጥታምሆነበተዘዋዋሪለፌደራልኢሚግሬሽንባለስልጣናት 
መረጃተላልፎ ይሰጣልብለውሳይፈሩ፤ለሁሉምተማሪዎችእናለቤተሰቦቻቸውደህንነቱየተጠበቀእናበደስታየሚቀበልቦታ
ለመስጠት የትምህርት ቤት ቦርዱን ቁርጠኝነት ያረጋግጣል።

II. ትርጉሞች:-

የዜግነት ወይም የኢምግሬሽን ሁኔታ፣ ዜግነት የሚያመለክተው አንድሰው የዩናይትድስቴትስዜጋመሆናቸውንወይም
አለመሆናቸውን(ከሌላሐገርዜግነትበተጨማሪየዩናይትድስቴትስዜግነትያላቸውንግለሰቦችጨምሮ)ወይምየሌላሐገርዜጋ 
ብቻየሆኑ (“ዜጋያልሆኑ”)የኢምግሬሽንሁኔታየሚያመለክተውዜጋያልሆኑግለሰብበዩናይትድስቴትስየመኖራቸውየፍቃድ 
ሁኔታን ነው (ለምሳሌ፣ ከሌሎች የመኖሪያ ሁኔታዎችን በተቸማሪ፤ ህጋዊ ቋሚ ኗሪ፣ ጊዜያዊ ቋሚ ኗሪ፣ ቪዛ ያለው፣ ጊዜያዊ
የተጠበቀ ሁኔታ ወይምሰነድየሌለው)ታሳቢዜግነት ወይም የስደተኝነት ሁኔታ አንድሰውዜጋ አለመሆኑወይም እርግጠኛ
ያልሆነ የስደተኝነት ሁኔታ ሊኖረው እንደሚችል ሊጠቁሙ የሚችሉእንደትክክለኛወይምየታሰበየትውልድቦታ፣የትውልድ
ሀገር፣የዘርሐረግ፣የአፍመፍቻቋንቋ፣“የውጭ”የሚመስልወይምየሚመስልባህሪን፣ማንኛውምሌላየትውልድሃገርአመልካች 
ወይምየማህበራዊዋስትናቁጥርአለመኖርንያመለክታል። እነዚህየታሰቡባህሪያት “የዜግነትወይምየስደትሁኔታ”ከሚለው 
ቃል ይለያሉ እንዲሁም በውስጡ አልተካተቱም።አስተዳደራዊማዘዣ ከዩናይትድስቴትስየአገርውስጥደህንነትመምሪያ(DHS)፣የዩናይትድስቴትስኢሚግሬሽንእናጉምሩክ 
ማስፈጸሚያ (ICE) ወይም የአስተዳደር ኢሚግሬሽን ዳኛ (IJ) ጨምሮ የኢሚግሬሽን አስከባሪ ባለስልጣን ከተጠረጠረ
የኢሚግሬሽን ህግ ጥሰት ጋር በተያያዘ የተሰጠሰነድ።አባባሉየሲቪልአስተዳደራዊማዘዣዎችን፣የአስተዳደርመጥሪያዎችን፣
የእስረኞች ጥያቄዎችን፣ የማስወጣት ትዕዛዞችን፣የመረጃ ቋት መረጃዎች (ለምሳሌከብሔራዊ ወንጀል መረጃማዕከል) እና 
ማንኛውምተመሳሳይየሆነለአንድግለሰብበቁጥጥርስርመዋልወይምእስርየፍትሐብሄርትእዛዝንያካትታል።አስተዳደራዊ 
ማዘዣ የወንጀል ፍርድ ቤት ማዘዣ አይደለም።
የፍርድቤትትዕዛዝ የአስተዳደራዊየኢሚግሬሽንፍርድቤትንሳያካትትበክልልወይምበፌደራልፍርድቤትየቀረበትዕዛዝ። 

የወንጀልየፍርድቤትማዘዣየፌደራል፣የክልልወይምየአካባቢየወንጀልህግመጣስተፈጽሟልተብሎየሚያሳምንምክንያት 
ሲገኝ በክልል ወይም በፌደራል ፍርድ ቤት የሚሰጥ ማዘዣ።

የማውጫመረጃበአጠቃላይጎጂወይምየግልመረጃጥበቃጥሰትነውተብሎየማይታሰብበተማሪየትምህርትመዝገብውስጥ 
የሚገኝመረጃ።ምሳሌዎችየሚያካትቱት፣ግንበዚህአይወሰኑም፡ስም፣ቅጽልስምንጨምሮ፣በይፋበሚታወቁእንቅስቃሴዎች 
እና ስፖርቶች ውስጥ መሳተፍ፣ ቁመት እና ክብደት፣ የአትሌቲክስ ቡድን አባል ከሆኑ የክትትል መዝገብ፣ ወዘተ። የFCPS
የ"ማውጫመረጃ"ፍቺበእያንዳንዱየትምህርትአመትመጀመሪያላይበዓመታዊየዳሰሳጥናትማሳወቂያ፣መዝገቦች፣ሥርዓተ 
ትምህርት፣ የግል እና ተዛማጅ መብቶች እና ተሳትፎ ያለማድረግ ቅጾች (ተሳትፎ ያለማድረግ ቅጾች እሽጎች ይመልከቱ፡-)
https://www.fcps.edu/registration/opt-out-forms).
ሰራተኛ፡ እዚህ እንደ ሰራተኛው፣ ወኪል ወይም ተጠሪ ተብሎ እንደተተረጎመው፤በFCPS የተቀጠረ ወይም ወክሎየሚሰራ
ማንኛውም ሰው።

የኢሚግሬሽንእናየጉምሩክአስፈፃሚ በዩናይትድስቴትስየአገርውስጥደህንነትክፍል (DHS)ስርየሚገኘውየፌደራልህግ 
አስከባሪኤጀንሲበዩናይትድስቴትስግዛትውስጥየኢሚግሬሽንህጎችንየማስከበርእናበአስተዳደራዊየኢሚግሬሽንሂደቶችውስጥ 
ዩናይትድስቴትስንየመወከልሃላፊነትአለበት። ትርጓሜውበተጨማሪምማናቸውንም ICEንየሚተካንድርጅትንያካትታል።
የኢሚግሬሽንአስፈፃሚሃላፊ:የICE፣DHSእናየዩናይትድስቴትስየፍትህዲፓርትመንት(DOJ)ወኪሎችንጨምሮ፤ግንበዛ 

LS-Regulations-P1445 Trust Policy 

https://www.fcps.edu/registration/opt-out-forms


 
 

  
  

            

             
                 
              

              
                

         
 
               

                
            

       

              
      

 
               

 
              

        
 

             
            

                   
  

            
            
       

 

          

    

               
            
           

             
       

                  
            

             
           
              

          
               
   

ፖሊሲ 1445 
ገፅ 2 

ሳይወሰን፣ በኢሚግሬሽን ማስፈጸሚያ ስራዎች ላይ የተሰማራ ማንኛውም የፌደራል ሰራተኛ ወይም ወኪል።

ማንነትንየሚገልፅመረጃ:የአንድንግለሰብዜግነት፣የኢሚግሬሽንሁኔታ(የዜግነትየምስክርወረቀትወይምየዜግነትቁጥር፣ 
የውጭዜጋቁጥር)፣ብሔር፣ዘር፣ጎሣ፣የቋንቋብቃት፣ሃይማኖት፣ጾታዊዝንባሌ፣የፆታማንነት፣የአካልጉዳት፣ዕድሜ፣ለመለየት 
ወይምለመከታተልየሚያገለግልማንኛውምመረጃ።ቦታ፣እናየትውልድቀን፣የሁኔታየመንግስትመለያዎች (የመንጃፍቃድ፣ 
የባዮሜትሪክመረጃእንደየጣትአሻራእናየፊትገጽታ፣ማህበራዊዋስትና/የግብርከፋይመለያ/ፓስፖርት/ቪዛቁጥሮች)፣የተማሪ 
የትምህርትእናየምዝገባመዛግብት፣እናየህክምናታሪክ፤ብቻውንወይምከሌላማንነትንየሚገልፅመረጃጋርሲጣመርከአንድ 
የተወሰነ ግለሰብ ጋር የተገናኘ ወይም ሊገናኝ የሚችል ነው።

ቃሉ ዜጋ ያልሆነን ወይም እርግጠኛ ያልሆነ የኢሚግሬሽን ሁኔታ ያለውን ሰው ለመለየት፣ ለማነጋገር እና/ወይም ለማግኘት
የሚያገለግል መረጃን፤ ነገር ግን በእነዚህ ብቻሳይወሰን፡የቤት/ስራ አድራሻ፣ አንድንሰውየማግኛመንገድእና የህግ አስከባሪ

III. መረጃዎችን ለምሳሌ ከእስር የተለቀቁበት ቀን ያካትታል።የትምህርት ቤት ቦርድ ቁርጠኝነት 

1. የትምህርት ቤቱ ቦርድ የሚከተሉትን ያረጋግጣል፡-

A. እያንዳንዱ ተማሪ ደህንነቱ በተጠበቀ እናበደስታበሚቀበልአካባቢትምህርት የመማርእና በውስጡ ያሉትን
ሁሉንም መገልገያዎች የማግኘት መብት አላቸው።

B. የተማሪዎችአካላዊደኅንነትእናስሜታዊደህንነትበትምህርትላይለሚኖራቸውስኬትእጅትአስፈላጊናቸው። 

C. የኢሚግሬሽን ሁኔታ ምንም ይሁን ምን የFCPS ቤተሰቦች እና ተማሪዎች፤ ትምህርት ቤቶች እና ክፍሎች
ደህንነታቸው የተጠበቀ፣ የሚጋብዙ እና አካታች እንደሆኑ ሊሰማቸው ይገባል።

D. የኢሚግሬሽንወኪሎችወይምየICEማስፈጸሚያእንቅስቃሴዎችመገኘታቸውደህንነቱየተጠበቀእናየሚጋብዝ 
አካባቢይስተጓጎላል፤እንደዚህአይነትእንቅስቃሴዎችበሁሉምተማሪዎችላይ ተጽእኖየሚያሳድሩየፍርሃትእና 
የጭንቀት ሁኔታ ይፈጥራሉ። E. እያንዳንዱየFCPS ቦታለተማሪዎቹእናለቤተሰቦቹእርዳታን፣እገዛንንእናመረጃንየሚሹበትአስተማማኝቦታ 
ነው።

F. የFCPS ሰራተኞችየተማሪዎችንእናቤተሰቦችንግላዊነትየመጠበቅሀላፊነትአለባቸው፤እንዲሁምውስንበሆኑ 
በፖሊሲ 2202 ፣ለመመዝገቢያ ብቁነት እና ፖሊሲ 4220፣ የፐርሶኔል ፋይል ከተገለፁት ሁኔታዎች በስተቀር
ማንነትን የሚገልፅ መረጃን መግለፅ የለባቸውም።

IV. እምነትንየመጠበቂያእናመተማመንንማጎልበሻመስፈርቶች1.የተከለከለመረጃንመጠየቅ፣ 

ማግኘት ወይም መግለጽ
A. የዜግነትወይምየኢምግሬሽንሁኔታ፣ድርጊቱ(ሀ)በህጋዊየግዛትወይምየፌደራልህግወይምደንብ፣ህጋዊሰነድ፣ 

የፍርድ ቤት መጥሪያወይምትዕዛዝ (ለ) በግለሰቡ ወይም በአሳዳጊውሥልጣንካልተሰጠበስተቀርማንኛውም
ሰራተኛ የFCPS መዝገቦችን መጠየቅ፣ ቅጅውን መውሰድ፣ ማግኘትወይም ለማንኛውምሰው ወይም አካል
የግለሰቦችንዜግነትወይምየኢሚግሬሽንሁኔታማሳወቅየለባቸውም። በዚህየመተማመኛፖሊሲውስጥከፌዴራል 
ሕግ ጋር የሚጋጭ ምንም ነገር አይተረጎምም።

B. ሌላ ማንነትን የሚገልፅ መረጃ። ድርጊቱ (ሀ) በህጋዊ የግዛት ወይም የፌደራል ህግ ወይም ደንብ፣ ህጋዊ ሰነድ፣
የፍርድ ቤትመጥሪያወይምትዕዛዝካልተፈለገ (ለ)በግለሰቡወይምበአሳዳጊውሥልጣንካልተሰጠወይም (ሐ)
የFCPSንተልእኮወይምግዴታዎችለመወጣትየሚያስፈልግሲሆንእናይፋየሚደረገውይህንንተልእኮወይም 
ግዴታ ለመወጣት አስፈላጊ ለሆኑ ተቀባዮች ብቻ ካልሆነበስተቀር ማናቸውምሰራተኞች የFCPS መዝገቦችን 
ወይምየመረጃቋቶችንመጠየቅ፣ማግኘት፤ለማንምሰውወይምአካልማንነትንየሚገልፅመረጃአሳልፎመስጠት 
አይችሉም። የአስፈላጊነቱ ውሳኔውየሚወሰነው ከዚህፖሊሲጋርእንዲስማሙበተሻሻሉትበተገቢዎቹየFCPS
ፖሊሲዎች እና ደንቦች መሰረት ፤ ወይም በዚህ ፖሊሲ ክፍል VIII.2 ላይ እንደተገለፀው በኦፊስ ኦፍ ዲቪዥን
ካውንስል ይሆናል።
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C. የFCPD ሃላፊዎች (የትምህርትቤትመርጃሃላፊዎችንጨምሮ)የኢሚግሬሽንእናጉምሩክማስፈጸሚያኤጀንሲ 
ወኪሎች አይደሉም፤ ስለሆነም በGeneral Order 604 እና በCounty’s Public Trust and
Confidentiality Policyእንደተቀመጠው፣የኢሚግሬሽንማስፈፀምወይምሌላማናቸውምማንነትንየሚገልፅ 
መረጃን የማግኘት ጥያቄን ጨምሮ መሳተፍ የለባቸውም።

D. ልዩ ሁኔታዎች (ሀ) ጥበቃዎች ወይም ጥቅሞች: የተማሪውዜግነት ወይም የኢሚግሬሽንሁኔታ በግዛት ወይም
በፌደራልህግወይምደንብወይምበማንኛውምአለምአቀፍስምምነትከተጠየቀውጥበቃወይምጥቅሞችጋር 
ተዛማጅነት ያለው ከሆነ፤ የFCPS አስተዳዳሪ ተገቢውን ጥበቃ ወይም መስፈርት ለወላጆች/አሳዳጊዎች
ሊያሳውቋቸው እና ዜግነታቸውን ወይምየኢሚግሬሽን ሁኔታቸውን በፈቃደኝነት የመግለጽ እድልሊሰጧቸው
ይችላል።የስነ-ሕዝብመረጃለመርሃግብርግምገማ፡- ዋናውመረጃበሚስጥርተጠብቆከተፈቀደላቸውግለሰቦች 
ውጭእስካልተገለፀድረስ፤በዚህክፍልውስጥያለውመረጃለመርሃግብርግምገማ(ለምሳሌ፣የልዩነትጥናቶች)፣
ከሚጠቅምየዜግነትእናኢሚግሬሽንሁኔታውጭ፤የመረጃንመሰብሰብእናህትመትንለማገድየታሰበምንምነገር 
የለም።እዚህውስጥማናቸውምማንነትንየማይገልፅድምርመረጃንከFCPS ውጭለመጋራትየሚገድብመሆን 
የለበትም። E. አድሎ፣ማስፈራራትወይምበዜግነትወይምየኢምግሬሽንሁኔታላይየተመረኮዝየማዳላትተግባርክልክልነው። 
ተማሪዎችእናሰራተኞችማንንምበዜግነታቸውወይምበኢሚግሬሽንሁኔታቸው፣በተጨባጭወይምበተገነዘቡት፤ 
ወይምበግለሰቡ/ቧቤተሰብአባልበተጨባጭወይምበተገነዘቡትየዜግነትወይምየስደትሁኔታላይበመመስረት 
ማዳላት፣ማስፈራራት፣ማስገደድወይምማስፈራራትየለባቸውም።በክልልወይምበፌደራልህግወይምደንብ 
ወይም የፍርድ ቤት ትዕዛዝ ካልተፈለገ በስተቀር፤ ሰራተኞች የFCPS ጥቅማጥቅሞችን፣ ዕድሎችን ወይም
አገልግሎቶችንበተጨባጭወይምበተገነዘቡትየዜግነትወይምየኢሚግሬሽንሁኔታላይቅድመሁኔታማድረግ 
የለባቸውም። V. ተቀባይነት ያላቸው ማንነትን ገላጭ ሰነዶች

1. በፖሊሲ እና ደንብ 2202፣ ለተማሪዎች የሚፈለጉ የመግቢያ መስፈርቶች በተገለፀውመሰረት፤የተማሪን መታወቂያእና
አድራሻወይምሌላየተማሪንመኖሪያወይምአድራሻለትምህርትቤትምዝገባዓላማበበቂሁኔታለማሳየትየሚሆንመረጃን 
ለማረጋገጥ፤ ሰራተኞች የተለያዩ ሰነዶችን መቀበል አለባቸው።

2. በፌደራል ወይም የግዛት ህግ ወይም ደንብ፤ ወይም ግልፅ በሆነ የበጀት አስፈላጊ ሁኔታ ካልተፈለገ በስተቀር፤ የFCPSን
አገልግሎቶችንወይምጥቅሞችንለመስጠት፣የተማሪንመታወቂያእናአድራሻወይምሌላየተማሪንመኖሪያወይምአድራሻ 
ለትምህርትቤትምዝገባዓላማበበቂሁኔታለማሳየትየሚሆንመረጃንለማረጋገጥ፤ሰራተኞች የተለያዩሰነዶችንመቀበል
አለባቸው፤ እነዚህን ጨምሮ ግን በዚህ ሳይገደብ: 

A. በግዛትእና/ወይምየውጭሀገርመንግስትየተሰጠየፎቶመታወቂያሰነድ (አይዲ) (ለምሳሌየመንጃፈቃድ፣ፓስፖርት 
ወይም የኮንሱላር የመታወቂያሰነድ) ወይምበፌርፋክስ ካውንቲ ፐብሊክ ትረስትኤንድኮንፊደንሺያሊቲ መሰረት
በቅድሚያእውቅናየተሰጣቸውየፎቶየመታወቂያዎች። የእነዚህሰነዶችየመውደቂያቀንከአምስትአመትበላይመሆን 
አይኖርበትም።

B. እንደዚህአይነትተለዋጭየመታወቂያቅፆችማቅረብ፤የመንጃፍቃድወይምየግዛትመታወቂያካርድከሰጡትአንፃር 
ግለሰቡን ከፍ ወዳለ የምርመራ ደረጃ ወይም የተለየ መስተንግዶ ሊያሰጥ አይገባም።

C. በግዛትወይምበፌደራልህግካልተፈለገበስተቀር፤ሰራተኞችቅጂዎችንማስቀረት፣ወይምየቀረበውንየመታወቂያሰነድ 
አይነት መመዝገብ የለባቸውም።

ይህክፍልበግልፅበተቀመጠሁኔታውስጥ፤የተለየመታወቂያወይምፍቃድየሚያስፈልጋቸውየፌደራልI-9 ቅጾችን 
ወይም ተመሳሳይ የፌዴራል ወይም የክልል ቅጾችን ለመሙላት አይሰራም።

VI. ምላሽ

1. ሰራተኛ፡
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A. በሚመለከታቸው የFCPS ፖሊሲዎች እና በቤተሰብ የትምህርት መብቶች እናግላዊነት ህግ ("FERPA") መሰረት 
ብቻእያስተላለፉ፤ሁሉንምማንነትንየሚገልፁየተማሪእናየቤተሰብመረጃዎችሚስጥራዊነትንመጠበቅ፤እንዲሁምስለ 
ተማሪዎችወይምስለቤተሰቦቻቸውዜግነትወይምየኢሚግሬሽንሁኔታምንምአይነትመረጃአለመሰብሰብወይም 
አለመያዝ።

B. በደንብቁጥር 4220፣የፐርሰኔልመረጃወይምማህደሮችአያያዝእናአስተላለፍወይምበህግበተደነገገውመሰረትብቻ
ይፋ እያደረጉ፤ የሁሉንም የሰራተኞች መረጃ ምስጢራዊነት መጠበቅ።

C. ሁሉምተማሪዎችበትምህርትቤትደህንነትእናቤተኛነትየሚሰማቸውመሆኑንማረጋገጥእናመዘዞችንሳይፈሩመገልገያ 
አቅርቦት የማግኘት መብታቸውን ማሳደግ።

D. የነፃእናቅናሽየተደረገበትምሳመርሃግብርን፣የመጓጓዣአገልግሎትንእናየትምህርትአሰጣጥንጨምሮ፤በእነዚህብቻ 
ሳይገደብ፣ በሁሉም የትምህርት ቤት አገልግሎቶች አቅርቦት ሁሉንም ተማሪዎች በእኩልነት ማየት።

E. ሁሉምተማሪዎችእናቤተሰቦችትምህርትቤትንበደስታየሚቀበልእናደህንነቱየተጠበቀአካባቢአድርገውማየታቸውን 
ማረጋገጥ።

F. የኢሚግሬሽንአስከባሪባለስልጣናትወይምወኪሎችለመረጃወይምለመዝገቦችሁሉንምጥያቄዎችለግምገማወደ 
ዲቪዥንካውንስልመስሪያቤትመምራት።ያለዲቪዥንካውንስልመስሪያቤትቅድመይሁንታየትምህርትቤትቅጥር 
ግቢን ለሌሎች ክፍት አለማድረግ።

2. የዲቪዥን አማካሪ መስሪያ ቤት

ሀ.ሁሉንምከኢሚግሬሽንጋርየተገናኙጥያቄዎችእናየመረጃጥያቄዎችንበFCPS ፖሊሲዎችእናደንቦች፣በተገቢየግዛት 
ወይም የፌዴራል ህጎች ወይም ደንቦች፣ የፍርድ ቤት ማዘዣዎች እና የፍርድ ቤት ትዕዛዞች ወይም የጥሪ መጥሪያ
ወረቀቶች መሰረት ማስተባበር።

ለ. ከተገቢየግዛት ወይምየፌዴራልሕጎችወይምደንቦች፣የፍርድቤትማዘዣዎች፣የፍርድቤትትዕዛዞችወይምየፍርድ
ቤትመጥሪያጋርተስማምቶለመስራት፤በዚህፖሊሲስርየቀረበንጥያቄማክበርየFCPSግዴታመሆኑንየዲቪዥን 
አማካሪ መስሪያ ቤት ይወስናል።

ሐ.የኢሚግሬሽንአስከባሪባለሥልጣኖችወይምወኪሎችየወንጀልፍርድቤትማዘዣካቀረቡብቻየትምህርትቤትግቢ 
እንዲገቡመፍቀድ።የተጋነኑሁኔታዎችከሌሉ፤ወደትምህርትቤቱግቢመግባትከመፈቀዱበፊት፣ማዘዣውበዲቪዥን 
አማካሪ መስሪያ ቤት መታየት አለበት። ሱፐር ኢንተንደንት እና የዲቪዥን አማካሪ ቢሮ የተማሪዎቻቸውን እና
የሰራተኞቻቸውንስሜታዊእናአካላዊደህንነትንለመጠበቅእርምጃዎችንመወስድእንዲችሉ፤ጥያቄዎችከበቂማሳወቂያ 
ጋር መቅረብ አለባቸው።

3. አስተዳዳሪዎች

A. ሊወሰዱወይምሊገለፁየማይችሉሚስጥራዊመረጃዎችንአይነት፣ማንነትንየሚገልፅመረጃንጨምሮ፣ሊሰበሰቡ 
ወይም ሊገለጹ የማይችሉ መረጃዎች መመሪያዎችን በማካተት፤ የትምህርት ቤት እና የዲፓርትመንት-አቀፍ
አተገባበርን እና ከዚህ ፖሊሲ ጋር አብረው መሄዳቸውን ማረጋገጥ።

B. ከትምህርት ቤት ጋር በተያያዙ ለሚደረጉ ምርመራዎች እና ለሌሎች ዓላማዎችመረጃ እንዴትእንደሚሰበሰብ፣
እንደሚያዝ እና እንደሚጠበቅ ያብራሩ።

C. እንደአስፈላጊነቱ ተገቢውን የስነ-ስርዓት እርምጃዎችን በመጠቀም የዚህን ፖሊሲ ጥሰቶች መፍታት።

D. ተማሪዎችን እና ቤተሰቦችንየትምህርት ቤት ሪሶርስኦፊሰሮች (SROs) የወንጀልምርመራ በሚያደርጉበትጊዜ
በመደበኛየትምህርትቤትየስነ-ስርዓትጉዳዮችውስጥመሳተፍእንደሌለባቸው፤እንዲሁምከትምህርትቤትጋር 
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ለተያያዙ የስነ-ስርዓት ጉዳዮች፣ SRO የወንጀል ምርመራዎች፣ እና ለሌሎች ዓላማዎች መረጃ እንዴት
እንደሚሰበሰብ፣ እንደሚያዝ እና እንደሚጠበቅ ማብራራት።

4. የዲቪዥን ሱፐርኢንተንደንት ወይም ተወካዮቻቸው

A. ፖሊሲ እና ደንብ 2202ን ጨምሮ የምዝገባ አሰራሮችን እና አካሄዶችን ከዚህ ፖሊሲ መንፈስ ጋር መጣጣምን
ለማረጋገጥእናተማሪዎችንለመመዝገብየመታወቂያእናየአድራሻማረጋገጫመስፈርቶች፤በስደተኛተማሪዎች 
ወይምበቤተሰቦቻቸውላይ፣በተለይም ወላጆቻቸውበዩናይትድስቴትስውስጥየማይኖሩወይምመኖርያቆሙእና 
ከወላጅ ሌላ ከጎልማሳ ዘመድ ጋር የሚኖሩ ተማሪዎች ላይ አላስፈላጊ ሸክም እንዳይፈጥሩ መከለስ።

B. ሁሉም FCPS ማመልከቻዎችን፣ ውሎችን፣ የመግባቢያ ሰነዶች እና ሌሎችከእርዳታሰጭድርጅቶች፣የሽያጭ
አቅራቢዎች፣ ተቋራጮች፣ የመንግስት ኤጀንሲዎች እና ሌሎች አካላት ጋር የተማሪዎችንእናቤተሰቦችንግላዊነት
መጠበቅ፤ እና ከተገደበ፣ በህግየሚፈለግሁኔታዎች ወይምበሌላ መንገድበዚህ እናበሌሎች ፖሊሲዎችውስጥ
ከተገለጸውበስተቀር፤ማንነትንየሚገልፅመረጃንአለመግለፅ።የFCPS ስምምነቶች፣ማሳደስንጨምሮ፤ተቀባዩያለ 
ቅድሚያ የወላጅ ወይም የበቃ ተማሪ ፈቃድ ወይም የትምህርት ቤት ዲቪዥንን አላማ ለማሳካት ከሚደረግ
ማንኛውም አግባብነት ካለው የFERPA ልዩሁኔታበስተቀር፤ የተቀበሉትን ወይምየሰበሰቡትንማንኛውንም
ማንነትን የሚገልፅ መረጃ ለሶስተኛ ወገን እንዳይገልፁ ማስገደድ። 34 CFR § 99.31ን ይመልከቱ።

C. ሁሉንም የተማሪ እና የቤተሰብ መረጃ የመሰብሰቢያ አሰራሮችን፣ ቅጾችን እና ሰነዶችን መገምገም እና እንደ
አስፈላጊነቱየተጠየቀውመረጃበህግየሚፈለግመሆኑንለማረጋገጥወይምየFCPSንተልእኮወይምግዴታዎች
ለመወጣትመከለስ።እንዲሁምለትምህርትቤትቦርድተገዥነትመግለጫመስጠትእናለሁሉምአዳዲስየመረጃ 
አሰባሰብ አሰራሮች፣ ቅጾች እና ሰነዶች ተገዢነትን ማረጋገጥ።

D. ማንነትንየሚገልፅመረጃይፋማድረጉበቀጥታምሆነበተዘዋዋሪለፌዴራልኢሚግሬሽንባለስልጣናትይገለጣል 
ብለው ሳይፈሩ፤የተማሪዎችንእና ቤተሰቦችንየFCPS ጥቅማጥቅሞችንእናአገልግሎቶችንየማግኘትችሎታን 
እንደማይጎዳ ለማረጋገጥ የ"ማውጫ መረጃ" ፍቺን በየዓመቱ መመርመር።

E. የወላጅኢሜልአድራሻንጨምሮየትኛዎቹድርጅቶችየማውጫመረጃሊሰጡእንደሚችሉጨምሮመረዳትእና 
ግልፅነትንለማረጋገጥአመታዊተሳትፎያለማድረግመብቶችንማሳወቂያንመገምገም፤እናእንደPTAsእናቡስተር 
ክለቦችላሉየውጪድርጅቶችመመሪያበመስጠትየወላጅአድራሻ፣ስልክእናኢሜልማስገባትለአባልነትግዴታ 
እንዳይሆን ማበረታታት።

F. እንደኢሜልአድራሻዎች፣ስልክቁጥሮችእናየፖስታአድራሻዎችያሉማንነትንየሚገልፁመረጃዎችንይፋማድረግ 
ሳያስፈልግ፤ ለቤተሰቦችበአጠቃላይ አሰራርውስጥ ያሉ፣ ደህንነቱ የተጠበቀየግንኙነትመድረክንለማመቻቸት
የቴክኖሎጂ መፍትሄዎችን ማሰስ።

G. ስለፖሊሲውተገቢየጽሁፍማሳወቂያለሁሉምተማሪዎችእናቤተሰቦችበቤትውስጥበሚነገረውቋንቋመስጠት 
አለበት።እንደዚህአይነትማሳወቂያበየአመቱየትምህርትአመትከመጀመሩበፊትመሰጠትአለበት።በተጨማሪም፣ 
ስለፖሊሲው እና ስለ ተጓዳኝ ደንብ እና FCPS ለስደተኛ ቤተሰቦች ያለው ቁርጠኝነት በFCPS ድህረ ገጽ ላይ
በበርካታ ቋንቋዎች በግልፅ መነገር አለበት። ሁሉም ማሳወቂያዎችበተጠየቁ ጊዜበማንኛውም ቋንቋመቅረብ
አለባቸው።

H. በሁሉምየውጪህንፃመግቢያዎችእናየውስጥዋናፅህፈትቤትመግቢያዎችአካባቢየፖሊሲውንአላማበተለያዩ 
ቋንቋዎች በግልፅእና በአጭሩየሚያስተላልፍበቀላሉየሚታይተለጣፊምልክትለእያንዳንዱትምህርትቤትእና
የአስተዳደር ተቋም ማቅረብ። ሁሉም ሰራተኞች ከሥራቸው ጋር በተጣጣመ መልኩ ስለዚህ ፖሊሲ ሥልጠና
መውሰዳቸውንማረጋገጥ።እንደዚህዓይነትስልጠና፣የዚህንፖሊሲግቦች፣የኢሚግሬሽንሁኔታምንምይሁንምን፣ 
የተማሪእናየቤተሰብመብቶችእውቅናመስጠትእናየሁሉምየተማሪመረጃጥበቃ፣የትኛውመረጃእንደ“ማውጫ 
መረጃ”ሊለቀቅእንደሚችልምይጨምራል።ስልጠናውለሁሉምየትምህርትቤትአስተዳዳሪዎች፣የዋናፅህፈትቤት 
ሰራተኞች፣የትምህርትቤትአማካሪዎች፣የደህንነትሰራተኞችእናማንኛውምበአስተዳዳሪውየተመደበማንኛውም 
የመረጃ ጥያቄ ሊቀበሉ ለሚችሉ ሰራተኞች አመታዊ ይሆናል።
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ፌርፋክስ ካውንቲ ፖሊስ ዲፓርትመንት፣ አጠቃላይ መመሪያ 604 
ፌርፋክስ ካውንቲ፣ ፐብሊክ ትረስት እና ኮንፊደንሺያሊቲ ፖሊሲ

ፖሊሲ 1445 
ገፅ 6 

በተጨማሪም የእነዚህን የአሁን ቅጅዎች ይመልከቱ: 
ፖሊሲ 2202፣ የምዝገባ ብቁነት
ፖሊሲ 2701፣ የተማሪ ግላዊ መረጃ
ፖሊሲ 2730፣ የተማሪ መረጃ ሚስጥራዊነት
ደንብ 2205፣ ቤት የሌላቸው ተማሪዎች ምዝገባ
ደንብ 2701፣ የተማሪ ግላዊ መረጃ

ደንብ 4220፣ የግል መረጃ እና ሰነድ አያያዝ እና አገላለፅ

መመሪያ
ሚያዚያ 28, 2022 የተዘጋጀ

የፌርፋክስ ካውንቲ ትምህርት ቤት ቦርድ


