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የተማሪዎች መብት እና ሃላፊነት መመሪያ
ኦገስት 2020 - መካከለኛ እና ከፍተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች

Fairfax County የህዝብ ትምህርት ቤት Department of Special Services  Intervention & Prevention Services
ትምህርት ቤቶች ሰዎች የሚሰሩባቸው እና የማሩባቸው ማህበረሰብ ነው። እያንዳንዱ ተማሪ ፣ ቤተሰብ እና በት/ቤት ውስጥ የሚሰራ ማንኛውም
አዋቂ ሰው የዚህ ማህበረሰብ ዋጋ ያለው እና አስፈላጊ አባል ነው። አንዳችሁ ለሌላው አክብሮት ማሳየት ፣ ደግነት ፣ ታማኝነት እና ለባህሪዎ እና ከሌሎች
ጋር ላለዎት ግንኙነቶች የግል ሀላፊነት አስፈላጊ ናቸው። እንደ የት/ቤቱ ማህበረሰብ አስኳል አባል እንደመሆናችሁ መጠን ጥቅም ለማግኘት እና ሃላፊነት
ለመውሰድ መብት አላችሁ። እንዚህ በFamily Guide to Student Rights and Responsibilities ተቀጽላ D ውስጥ በዝርዝር ተቀምጠዋል
ወይም በ www.fcps.edu/SRR እና በለፈጣን ማረጋገጫ በዚህ መመሪያ ውስት በአስትኩሮት ተቀምተዋል። ከዚህ በታች የተካተቱት የSR&R
ማጣቀሻ ቁጥሮች በተቀጽላ D ን ላይ ያሉትን ገጾች ይመለከታሉ ፡፡

ጥቅሞች

መብቶች
በክብር መስተናገድ መብት አሎት። ይህ እንደማይሆን
ከተሰማዎት ወዲያውኑ ለታመነ አዋቂ ሰው ያነጋግሩ።
በትምህርት ቤት ህንፃም ሆነ በበይነመረብ አማካኝነት ደህንነቱ
በተጠበቀ ፣ አዎንታዊ አካባቢ የመማር እና የማጥናት መብት
አለዎት።




በሠራተኞች አባላት የተደረገው ውሳኔ ለእርስዎ የተሻለ ጥቅም
አይደለም ብለው ካመኑ ጥያቄዎችን የመጠየቅ እና ቅሬታ
የማቅረብ መብት አለዎት። ከአስተማሪው ፣ ከአማካሪዎ ፣
ወይም ከት/ቤት አስተዳዳሪው ጋር ለመነጋገር ቀጠሮ መያዝ
ይችላሉ እነሱም ከናንተ ጋር ተገናኝተው የሚያሳስቧችሁን
ጉዳዮች ያዳምጣሉ፡፡ (ተቀጽላ D ገጽ 10-11)
በንግግር ፣ በስብሰባ ፣ በፊርማ እና በሌሎች ህጋዊ መንገዶች
አስተያየቶችን የመግለጽ መብት አልዎት። ጽሑፎችን
ማሰራጨት ከፈለጉ የተማሪ አስተዳደርዎን ማለፍ አለብዎት።
(Appendix D page 7-8)
ዕድሜዎ 18 ዓመት ወይም ከዚያ በላይ ከሆነ ልዩ ምክንያት
ካልሆነ በስተቀር እንደ አዋቂ ይቆጠራሉ። በተወሰኑ ሁኔታዎች
በወላጅዎ ምትክ የመተግበር መብትዎን ለመጠቀም ከፈለጉ

እንዳደረጉ የማብራራት መብት አለዎት። ምን እንደተከሰተ
በጽሁፍ እንዲገልጹ እድሉ ሲሰጥዎች ይችላል። ይህ በፈቃደኛነት
የሚሆን ስለሆነ በጽሁፍ ማቅረብ ካልፈለጉ መቃወም ይችላሉ።
(ተቀጽላ D ገጽ 36)

የFCPS የበይነመረብ መገናኛ ፣ ኮምፒዩተሮች እና የግል
መሳሪውያዎች የFCPS በይነመረብ መገናኛ/ ኔትወርክን
ሲጠቀሙ ሌሎች መገናኛ/ ኔትወርክን አጠቃቀም የሚያስተጓጉል
ምንም ነገር ማድረግ የለብዎትም። እንዲሁም ተጠቃሚዎች
አክብሮት እና ሥነምግባር ማሳየት አለባቸው። እንዲሁም
መሳሪያዎችን መቼ እና እንዴት መጠቀም እንደሚቻል
የአስተማሪ መመሪያዎችን መከተል አለብዎት። በአውቶቡሶች
ላይ ሙዚቃ ማዳመጫዎችን ፣ ጨዋታዎችን መጫወት ወይም
ጽሑፍን ማዳመጥ ይችላሉ ፣ ግን በስልክ ማውራት የለብዎትም፡




መግለጫ መፈረም አለብዎት። (ተቀጽላ D ገጽ 9)

የትምህርት ቤት ህጉን በመጣስ ወደ ጽ/ቤት ከተላኩ ምን
እንደተከሰተ እና ምን እያሰቡ እንደነበር ወይም የሆነ ነገር

በትምህርት ቤት ውስጥ አንዳንድ ነገሮች ጥቅማጥቅሞች
ስለሆኑ የተወሰኑ ገደቦች ይኖሯቸዋል። በትክክል
ካልተጠቀሙባቸው ሊታገዱ ወይም ሊቋረጡ ይችላል።

በትምህርት ቤት አውቶቡስ መሳፈር። ሾፌሩን ያዳምጡ ፣
በመቀመጫዎ ላይ ይቆዩ ። እጆችዎን ለራስዎ እና በአውቶቡሱ
ውስጥ ያቆዩ ፣ ድምጾችዎን ዝቅ ያድርጉ እና ስራዎችን አያግዱ ፡፡
በትምህርት ቤት መኪና ማቆም። የመኪና ማቆሚያ ህጎች
መከበር አለባቸው። የትምህርት ቤት ህጎችን የሚጥስ ነገር
ይኖርዎታል ወይም ሕገወጥ ወይም አደገኛ ነው ብለው
የሚያምኑበት ምክንያት ካለ መኪናዎ ሊፈለግ ይችላል ፡፡
(ተቀጽላ D ገጽ 8)



የአካል እንቅስቃሴ ልምምድ መሳተፍ። የቨርጂኒያ የሁለተኛ
ደረጃ ት/ቤት ሊግ በትምህርት ቤት ውስጥ መመዝገብ
ያለብዎትን የጊዜ ርዝመት እና የሚጠበቀውን ባህሪ ጨምሮ
በስፖርት ውስጥ መሳተፍ ህጎች አሉት። በተጨማሪ FCPS
ተማሪዎች ከመደበኛ ትምህርት ውጭ እንቅስቃሴዎች
ለመሳተፍ ጥሩ አቋም እንዲኖራቸው ይጠይቃል:: የታገዱ

እርስዎ እና ወላጆች ከት/ቤት እንደ መታገድን አይነትየተመለከቱ
የስነምግባር ውሳኔዎችን ይግባኝ የማለት መብቱ አለዎት ።
(ተቀጽላ D, page 40)

LS-Regulations-SRR Quick Guide MS-HS 20-21

ሲሆን እርስዎ አይሳተፉ ይሆናል ፣ እንዲሁም ስለ አደንዛዥ
ዕፅ ወይም አልኮልን የሚጥሱ ህጎችን የሚጥሱ ከሆነ ረዘም
ላለ ጊዜ የመሳተፍ መብቱን ሊያጡ ይችላሉ። (ተቀጽላ D,
page 27)

ሃላፊነቶች
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በበሽታ ወይም በሌላ በድንገተኛ አደጋ ምክንያት
ይቅርታ ካልተጠየቀ በቀር በሰዓቱ ወደ ትምህርት ቤት
ይምጡ እና ሁሉንም ትምህርቶችዎን በአካል እና
በምናባዊ አካባቢ ውስጥ ይሳተፉ ፡፡ (ተቀጽላ D ገጽ 5)
ከሌሎች ተማሪዎች ጋር ችግሮቹን በተረጋጋና ሰላማዊ
በሆነ መንገድ መፍታት ፡፡ (ተቀጻላ D ገጽ 23-26)
ወላጆች ወደ ትምህርት ቤቱ የጤና ክፍል የሚወስ
toቸውን መድሃኒቶች ሁሉ ይዘው እንዲመጡ ያድርጉ ፡፡
(ተቀጽላ D ገጽ 28-29)
በትምህርት ቤት ወይም በት / ቤት አውቶቡስ ላይ ፣
በትምህርት ቤት አውቶቡስ ላይ ፣ ወይም በማንኛውም
በት / ቤት ስፖንሰር በተደረገ ጉዞ ወይም እንቅስቃሴ
አያምልጡ ፣ አይጠቀሙ ፣ አያጋሩ ወይም አይሸጡ ፡፡
(ተቀጽላ D ገጽ 26 - 31)
ማንኛውንም ዓይነት ጠመንጃ ወይም ፈንጂ ፣
ማንኛውንም ፈንጂ መሳሪያ ወይም የእሳት አደጋ
መከላከያ መሳሪያ ወይም ማንኛውንም ዓይነት
መሳሪያ ወደ ትምህርት ቤት አያምጡ፡፡ (ተቀጽላ D, 32
- 34)
የሁሉም ተማሪዎች እና የሰራተኛ አባላትን መብትና
ንብረት ያክብሩ፡፡

መላከፍ ፣ ማስፈራራት ,፣እና ሊሎችን
ማመናጨቅ
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እያንዳንዱ ሰው በክብር የመስተናገድ መብት አለው ። ሆን
ብሎ ማሳሰብ እና ማስፈራራት - በቃልም ይሁን በአካል ፣
በጽሑፍ ወይም በኤሌክትሮኒክስ - አንድን ግለሰብ እና
ማህበረሰብ ሊጎዳ ይችላል። የእነዚህ ባህሪዎች Ifላማ ከሆኑ
እነሱን ያሳውቋቸው ፡፡ እነዚህን ባህሪዎች የሚያዩ ከሆነ
ለተጠቃው ሰው ድጋፍ ይስጡ እና ከሊሎች ከታመኑ
አዋቂዎች እርዳታ ለማግኘት ይፈልጉ። በዘር ፣ በቀለም ፣
በሃይማኖት ፣ በብሔር ፣ በጾታ ፣ በአካል ጉዳት ፣ በግል
ወይም በአካላዊ ባህሪዎች ፣ በጾታዊ ዝንባሌ ወይም በጾታ
መለያ ወይም አገላለፅ ላይ በመመስረት ይህ ባህሪ
ተቀባይነት የለውም ፡፡ በሌላ ሰው ላይ ማላገጥ ፣ የአካል
ጉዳት ማድረስ ፣ ወይም ክለብን ወይም ሌላን ድርጅት
እንዲቀላልቀሉ የመቀስቀስ ሂደት አካል አድረጎ አደጋላይ
እንዲወድቁ ማድረግ የወንጀል ክስ ሊያስከትል ይችላል።
(ተቀጽላ D ገጽ 24-25)

የአለባበስ ስርዓት
ለ K-12 ኛ ትምህርት ቤት ተገቢ የሆነ ልብስ ልበሱ
ተገቢ ያልሆኑ ልብሶችን አትልበሱ፡
•

ጸያፍ ፣ አድልዎ ወይም ጸያፍ የሆኑ ምስሎችን
ወይም ቃላቶችን አካት።

•

እንደ የወሮበላ ምልክቶች ፣ ህገወጥ የጦር
መሳሪያዎች ፣ እጾች ፣ አልኮሆል ፣ ትንባሆ ወይም
የአደንዛዥ ዕፅ እቃዎች ወይም ማስፈራራት ያሉ
ሕገወጥ ወይም ብጥብጥን የሚያበረታቱ
ምስሎችን ወይም ቃላቶችን ያካቱ።

•

ሃፍረተ ስጋን ማጋለጥ ወይም የሰውነት ቆዳን

ለአንድ ሰው አደገኛ ሊሆን የሚችል ማንኛውንም
ባህሪይ ካዩ ወዲያውኑ ለአስተማሪ ወይም ለሌላ ሰራተኛ
ይንገሩ፡፡
በታማኝነት እና በቅንነት ስራን መስራት። ለራስ ስራ
ብቻ ምስጋናውን ውሰድ።
የክፍል ውስጥ እና የትምህርት ቤት በአዋቂዎች
የሚሰጡትን ቀኑን በሙሉ የሚሰጡትን ህጎችን ፣
መመሪያዎችን አክብር።
አንድ አዋቂ ትኩረት እንድትሰጥ ከጠየቀ መቆም እና
ትኩረት ሰጥቶ ማዳመጥ ።
ስህተት በሚሰሩበት ጊዜ ትክክል ለማድረግ ይስሩ።
የሊሎችን ንብረት ከሰበክ መክፈል ወይም መተካት።
የጎዳሀውን ሰው ጉዳቱን እንዴት እንደምትጠግን
ጠይቅ።

በጣም አጋልጦ ማሳየት። የአለባበስ ኮድን
በተመለከተ ትምህርት ቤትዎ ተጨማሪ ህጎች
ሊኖሩት ይችላል ፡፡ (ተቀጽላ D ገጽ 6)

I

(I

ከአደንዛዥ እጽ ነጻ ማድረግ ትምህርት ቤት

I]

ጤናማ የትምህርት አካባቢ የአልኮል መጠጥ : ሲጋራ :
አደንዛዥ ዕፆች: የምሸተቱ/ በመተንፈህሳ አካል አምካይነት
ወደ ሰውነጣችን የሚገቡ አንዲሁም ተመሳሳይ/ሰውሰራሽ
ዕፆች። የእነዚህ ንጥረ ነገሮችን ይዞ መኖር ፣ መጠቀም ወይም
ማሰራጨት በትምህርት ቤት ፣ በት / ቤት አውቶቡሶች ፣
ወይም በማንኛውም በት / ቤት ስፖንሰር በተደረጉ
እንቅስቃሴዎች አይፈቀድም ፡፡ (ተቀጽላ D ገጽ 26-31)
የተበሳጩ ወይም የተናደዱ ተማሪዎች ከማንም ጋር ቢሆን
ፀቡን በሰላማዊ መንገድ እንዲፈቱ ይበረታታሉ::
አስተማሪዎች የምክር አገልግሎት ሰጪዎች ሌሎች የትምህርት
ቤት ሰራተኞች ተማሪዎች በሰለጠነ እና ጥቃት አልባ በሆነ
መንገድ አለመስማማቶችን ማስተናገድ እንዲችሉ መርዳት
ይችላሉ:: ጉዳት በሚደርስበት ጊዜ የሥነ-ምግባር ጉድለቶችን
ለመፍታት ትምህርት ቤቶች የመልሶ ማቋቋም ፍትሕን
መጠቀም ይችላሉ ፡፡ (ተቀጽላ D ገጽ 55)

እንደ ምላጭ ቁርጥራጭ ፣ ቢላዋ ፣ የመቀየሪያ / መሰንጠቂያ
መሣሪያዎች ፣ ቢላዎች ፣ ጠመንጃዎች ፣ ማንኛውንም ዓይነት
ፈንጂዎች ፣ መነኩሲካ ፣ ወዘተ ያሉ መሳሪያዎችን እንደ ጦር
መሳሪያዎች እና ቁሳቁሶች በትምህርት ቤቱ አካባቢ
አይፈቀዱም ፡፡ የእነዚህ ዕቃዎች በትምህርት ቤት ግቢ ውስጥ
መገኘት ከፍተኛ ውጤት ያስገኛል ፡፡ በድንገት ከእነዚህ ዕቃዎች
ውስጥ አንዱን ወደ ትምህርት ቤት መጥቶ ካገኙ ወዲያውኑ
ወደ ጽ / ቤቱ ያምጡት፡፡ (ተቀጽላ D ገጽ 32 - 34)

መፈተሽ እና መያዝ
የተማሪ እቃዎችን ጨምሮ ዴስኮች ፣ መደርደሪያዎች እና
የማጠራቀሚያ ስፍራዎች መፈለግ እና ይዘቶች መርመር እና
እንደ አጠቃላይ የፍተሻ አካል አካል ሆነው መመርመር ይችላሉ
፡፡ የተማሪ ቦርሳዎች ፣ ሽፋኖች ፣ ኤሌክትሮኒክስ ፣ እና
በትምህርት ቤት ግቢ ውስጥ የተቆሙ መኪኖች እንደ እቃ ፣
የጦር መሳሪያ ፣ የተሰረቀ ንብረት ፣ ወይም ህጎችን ወይም ህገወጥ ተግባርን እንደ ማስረጃ መጣስ ያሉ ምክንያታዊ
ምክንያቶች ካሉ ሊፈለጉ ይችላሉ ፡፡ (ተቀጽላ D ገጽ 8 - 9)

ይህ አጭር መመሪያ እንደ አጠቃላይ እይታ የታሰበ ነው። በዚህ
አውድ ውስጥ ሁሉም የተማሪ ባህሪ በ “SR እና አር” ብቻ የሚገዛ
ሲሆን ሊገመገም በ ደግሞwww.fcps.edu/srr. በፈጣን
መመሪያው እና በኤፍኤስኤስ አር አር መካከል ማንኛውም ግጭት
በሚፈጠርበት ጊዜ SR&R ን ይቆጣጠራሉ ፡፡

-~I

ሊከተል የሚችል የስነምግባር ቅጣት
በ R2601 በተዘረዘረው መሰረት ጥሰቶች ሲፈጠሩ የት/ ቤት ርእሰ መምህር ጉዳዩን ለአጭር ጊዜ፣ የረዥም ጊዜ እገዳ ሊጥል እና/ወይም
ለዋናው ሃላፊ ሊመራው ይችላል።

በስነምግባር ምክንያት ሊከተል የሚችል መዘዝ 1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ረብሻ ፣ አለመታዘዝ ፣ መደበቅ ፣ የትምህርት ቤት ባለስልጣናትን ማቃለል።
ምልክቶችን ጨምሮ ስድብ/እርግማን
ጠማሻ /ተቀጣጣይ መጠቀም ወይም ይዞ መገኘት
አስመስሎ መስራት ፣ ማጭበርበር ፣ የሰው ስራን እንደራስ አድርጎ ማቅረብ ፣ ታማኝ አለመሆን
ቁማር
በጨረር የሚሰራ መሳሪያ
ተንቀሳቃሽ የመገናኛ መሣሪያን ያለአግባብ መጠቀም
የትምህርት ክትትል መጣስ
በሃኪም ያልታዘዙ መድሃኒቶችን ይዞ መገኘት ወይም መጠቀም።
በትምህርት ቤት ቅጥር ግቢ ውስጥ ሳይፈቀድ መገነት
የትምባሆ ህግ መጣስ
አልኮል ፣ በትንፋሽ የሚወሰዱ ወይም አልኮል የሌለው ቢራ መጠቀም በይም በነዚህ ተጽእሰኖ ስር መሆን።
በማሪዋና ወይም በሌላ አደንዣዥ እጽ ተጸእኖ ስር መሆን
የአደንዛዥ እጽ መጠቀሚያዎችን ይዞ መገኘት
የአልኮል መጠት ማምረት እና ማከፋፈል
የአደንዛዥ እጽ መጠቀሚያዎች ማከፋፈል

ወደ ዋና ሃላፊው እንዲመራ ሊደረግ የሚችሉ
•
•

በዘር ምክንያት ጥቃት ወዘተ (ተቀጽላ D ገጽ 11 ይመልከቱ)።
የትምህርት ቤት ንብረት ማውደም በቦምብ ማስፈራራት።

•
•

ማላገጥ።
ያለአግባብ የመጠቀም መድሃኒት ማንኛውንም መድሃኒት ያልሆነ መድሃኒት ያሰራጩ ፡፡
ማሪዋናን መያዝ ፣ መምሰል ማሪዋና ፣ ሰው ሠራሽ ማሪዋና ፣ ወይም ቁጥጥር የሚደረግበት ንጥረ ነገር ወይም የማስመሰል
ቁጥጥር ያለው ንጥረ ነገር።

•
•
•
•
•
•
•
•
•

የሌሎችን ደህንነት አደጋ ላይ የሚጥሉ ፣ ጉልበተኞች።
ሌላውን ተማሪ ማስፈራራት ወይም ማስጨነቅ።
ነውር የሆኑ ቁሶችን ይዞ መገኘት ወይም ማሳየት ። ጸያፍ በሆነ መንገድ ማሳየት።
የቡድን ጥቃት።
የሰራተኛ አባልን ማስፈራራት ወይም በሰራተኛው ላይ የአካል ጉዳት ሳያደርስ ማጥቃት።
ከውንብድና ጋር የተገናኙ እንቅስቃሴዎች።
ተገቢ ባልሆነ መንገድ መንካት።
ፈቃድ ያባላገኘ ወይም ህገወጥ በሆነ መንገድ የመረጃ ተክኖሎጂን መጠቀም ወይም ማሰራጨት።

ለዋናው ተቆጣጣሪው የተመራ
• ጉዳት በሚያደርስ የሰራተኛ ባልደረባ ላይ አካላዊ ጥቃት መሰንዘር ፡፡
• ማሪዋና በማስመሰል ፣ ሰው ሠራሽ ማሪዋና ፣ ወይም አንድ ቁጥጥር የሚደረግበት ንጥረ ነገር ወይም አስመስሎ የተያዘ

ንጥረ ነገር ስርጭት

• የሕጋዊ መሣሪያ ይዞታ ፣ በጥቁር ሶስት ኢንች ወይም ከዚያ በላይ የሚሆን ቢላዋ ፣ ወይም ማንሻ ወይም ማንኛውንም ነገር

እንደ መሳሪያ መጠቀም

ለእነዚህ ጥሰቶች በት/ቤት ላይ የተመሠረተ ውጤት የተለመደ ቢሆንም ፣ ጥሰቱ በከፍተኛ ሁኔታ መመሪያውን ካስመሰሰ ፣ ሌሎችን አደጋ ላይ
ከጣለ ፣ ወይም ከዚህ ቀደም ጥሰቶችን ከተከተለ ርእሰመምህሩ ለክፍል ተቆጣጣሪው ሪፈራል ሊያቀርብ ይችላል።

*~ * FairfaxCounty
~~ PUBLIC SCHOOLS

~ ENGAGE• INSPIRE• THRIVE

ጠቃሚ/አስፈላጊ
የወላጅ እና/ወይም የአሳዳጊ ፊርማ ቅጽ
እባክዎን የተማሪውን መብቶች እና ኃላፊነቶችን በድረ ገጽ www.fcps.edu/srr ላይ ይገምግሙና ይህን ቅጽ
እስከ ኦክቶበር 30 ቀን 2020 ድረስ ፈርመው ወደ ልጅዎ ትምህርት ቤት ይመልሱ። ከልጅዎ ትምህርት ቤት

ጽህፈት ቤት የታተመውን የSR&R እና የሪፖርት ቅጂ በማንኛውም ጊዜ መጠየቅ ይችላሉ ፡፡

ይህን ገጽ በመፈረም እና በመመለስ በበይነመረብ/ኢንተርኔት አማካኝነት የተማሪ መብቶች እና ኃላፊነቶች የታተሙ
ቅጂዎችን ለመቀበል እድሉ እንዳገኙ ይገነዘባሉ። ለ 2020-21 ለቤተሰቦች የሚሆን መመሪያ ፡፡ የሰነዱ አስፈላጊነት በሕግ
የሚጠየቅ ሲሆን የሚከተሉትን ያካትታል ፡
•
•
•
•
•
•

ለተማሪዎች የኝኙነት መረብ ተቀባይነት ያለው የፖሊሲ አጠቃቀም (ተከፅላ A)
የትምህርት ቤቱን አውቶቡስ በሚጠቀሙባቸው ጊዜ የተማሪዎች የስነምግባር መስፈርቶች (ተከፅላ B)
የቤተሰብ ኃላፊነት አና የሚጠበቅ ተሳትፎ/ስራ (ተከፅላ C)
የትምህርት የመከታተል ግዴታ (ተከፅላ C)
ወጣት ጥፋተኞች እንደ አዋቂ ሰው የሚዳኙበት ሕግ (ተከፅላ C)
በገፅ16-20 አና አንቀፅ 2601.34P (ተከፅላ D) አንደተገለፀው የተማሪዎች የስነምግባር መስፈርቶች:
የማስተካከያ ጥረቶች አና ሊከተሉ የሚችሉ አሉታዊ ክስተቶች/መዘዝ

ይህ ቅፅ በልጆችዎ ትምህርት ቤት ይቀመታል።
ይህን በመፈረም ወላጅ ወይም አሳዳጊ በበይነመረብ መዳረሻ ከላይ የተዘረዘሩትን ቁሳቁሶች እንዲሁም የታተሙ
ቅጂዎን ጨምሮ መቀበላቸውን ያረጋግጣሉ ፡፡
__________________________________________
የቤተሰብ/የአሳዳጊ ፊርማ:

________________________________
ቀን:

ይህን ቅፅ መመለሶን በትክክል አንድንመዘግብ እባክዎ ከዚህ በታች ያለውን መረጃ በሚገባ ይፃፉ።
__________________________________________
የተማሪው/ዋ ስም:

__________________________
የተማሪው/ዋ የክፍል ደረጃ:

__________________________________________
የተማሪው/ዋ አስተማሪ ወይም የምክር አገልግሎት ሰጪ::
ከላይ የተጠቀሰውን ቅፅ በመፈረም ቤተሰብ/አስዳጊ ከሕግ ተጠያቂነት ባያመልጡም የተቃውሞ ሃሳባቸውን የመግለፅ መብታቸው ግን በዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ
አሜሪካ ህገመንግስት ወይም በቨርጂያ የጋራ ደህንነት ሕግ መሰረት ቤተሰቦች ከትምህርት ቤቱ ወይም ከሚመለከተው የምምህርት መመሪያው ወይም ውሳኔው ጋር
ያላቸውን ተቃውሞ መግለፅ ይችላሉ።

(አማርኛ) እባክዎን የተማሪውን መብቶች እና ኃላፊነቶች በ www.fcps.edu/srr ይገምግሙና ይህን ቅጽ እስከ
ኦክቶበር 30 ቀን 2020 ድረስ ይፈርሙና ወደ ልጅዎ ትምህርት ቤት ይመልሱ። ከልጅዎ ትምህርት ቤት ጽህፈት ቤት
የታተመውን የSR&R እና የዘገባ/ሪፖርት ቅጂ በማንኛውም ጊዜ መጠየቅ ይችላሉ ፡፡
(Arabic) Please review the Student Right and Responsibilities at www.fcps.edu/srr, and sign and

return this form to your child’s school by October 30, 2020. You may request a printed copy of
the SR&R from the front office of your child’s school at any time.

(Chinese) Please review the Student Right and Responsibilities at www.fcps.edu/srr, and sign and

return this form to your child’s school by October 30, 2020. You may request a printed copy of
the SR&R from the front office of your child’s school at any time.

(Farsi) Please review the Student Right and Responsibilities at www.fcps.edu/srr, and sign and

return this form to your child’s school by October 30, 2020. You may request a printed copy of
the SR&R from the front office of your child’s school at any time.

(Korean) Please review the Student Right and Responsibilities at www.fcps.edu/srr, and sign and

return this form to your child’s school by October 30, 2020. You may request a printed copy of
the SR&R from the front office of your child’s school at any time.

(Spanish) Please review the Student Right and Responsibilities at www.fcps.edu/srr, and sign and
return this form to your child’s school by October 30, 2020. You may request a printed copy of
the SR&R from the front office of your child’s school at any time.
(Urdu) Please review the Student Right and Responsibilities at www.fcps.edu/srr, and sign and

return this form to your child’s school by October 30, 2020. You may request a printed copy of
the SR&R from the front office of your child’s school at any time.

(Vietnamese) Please review the Student Right and Responsibilities at www.fcps.edu/srr, and sign

and return this form to your child’s school by October 30, 2020. You may request a printed copy
of the SR&R from the front office of your child’s school at any time.

