
 

                       
 

   
 

                
                   
                 

                  

          
 

         
           
          
      
          
       
           

              
           

            
          
            
         
          
             

 

                  

        

 

 

 

 

                
   

 

 

 

 

  

 

,J Fairfax County 
~ PUBLIC SCHOOLS 
~ ENGAGE • INSPIRE • THRIVE 

AMHARIC 

CTE የበጋ ትምህርት

የደህንነት ስምምነት 

እንኳን ወደ CTE የበጋ ትምህርት መጣችሁ!  በአስተማሪዎች ተረጋግጦ ተማሪዎች በዚህ መርሃግብር የሚገኙትን መሳሪያዎችን እና መገልገያዎችን መጠቀም ይችላሉ። 

የሁሉም ተማሪ የደህንነት ግንዛቤ እንዲሁም ለጥንቃቄ ህጎች ያላቸው ተገዢነት የትምህርት ክፍለጊዜን እና የቤተ ሙከራ አካባቢን ደህንነት ለመጠበቅ አስፈላጊ ነው። 

ለሁሉም መሳሪያዎች እና መገለገያዎች አጠቃቀም ደህንነት መመሪያ ይሰጣል። ተገቢውን የደህንነት መመሪያ መረዳት እና መከተል ለተማሪዎች የቀረበውን የመማር 

እድል ያሳካል። ተማሪዎች አጠቃላይ ሆኖ ባልተፈረመ ደብዳቤ በሌለበት መሳሪያዎችን እና ማሽኖችን በክፍል ውስጥ ላይጠቀሙ ይችላሉ። ተማሪዎች በቴክኖሎጂ ጉዞ 

ትምህርት ወቅት ለሚከተሉት የደህንነት ህጎች መገዛት አለባቸው። 

1. በቤተ ሙከራ ውስጥ ሁልጊዜ የአይን መከላከያ መነፅር ማድረግ።

2. በልካችሁ ያልሆነ ልብስ አለመልበስ እና እጅጌውን ከክርን በላይ መጠቅለል።

3. በቤተ ሙከራ ሲሆኑ አውራ ጣት የሚሸፍን ጫማ መጫመት ።

4. በአስተማሪው እንደተገለጸው የመከላከያ ልብሶችን መልበስ።

5. ረዥም ጸጉር ወኋላ ማሰር ወይም አስፈላጊ ከሆነ ኮፍያ ማድረግ።

6. መማሽን ደህንነት ህግ እንደተጠየቀው ጌጣጌጦችን ማውለቅ።

7. ስለታማ/ሹል የሆኑ መሳሪያዎችን ከናንተ በተቃራኒው ወደ መሬት አቅጣጫ አድራጋችሁ መያዝ።

8. እንዴት እንደሚሰራ ካላወቃችሁ በስተቀረ ምንም አይነት መሳሪያ አትጠቀሙ። እርግጠኛ ካልሆናችሁ አስተማሪያችሁን ጠይቁ ።

9. መሳሪያዎችን እና ቁሳቁሶችን መጠቀን እንደቸረሳችሁ ወድያውኑ ወደ ተገቢው ቦታ መልሱ።

10. ሁሉንም የመሳሪያ ፣ የማሽን ውና የደህንነት ዞን ህጎች ተከተሉ።

11. አስተማሪ የመራችሁን እና እንድትጠቀሙ ፈቃድ የሰጣችሁን መሳሪዎች ብቻ ተጠቀሙ።

12. ደህንነታቸው ጥሩ ያልሆነ ወይም ብልሽት ያጋጠማቸውን የማይሰሩ መሳሪያዎች ወድያውኑ ለአስተማሪያችሁ አሳውቁ።

13. ምንም አይነት ጉዳት ቢሆን ሁሉንም አደጋዎች ለአስተማሪያችሁ አሳውቁ።

14. መሳሪያዎችን በመጠቀም ላይ ያሉትን ተማሪዎች አታዋሩ ወይም እንዲዘናጉ አታድሩ።

15. በቤተ ሙከራ ውስጥ መሯሯጥ ፣ እቃ መወራወር ፣ አላስፈላጊ ድምጽ ማሰማት አስወግዱ።

ማስታወሻ፦ በትምህርት ክፍል እና በቤተ ሙከራ አካባቢ ባሉ መሳሪያዎች ምክንያት ማንኛውም ድብድብ ከተከሰተ ከትምህርት ቤት/ካምፕ ያስባርራል። ማንኛውም 

መሳሪያ እንደ ማጥቂያ መሳሪያ ይቆጠራል ! ክፍያ ተመላሽ አይደረግም 

እባክዎ ይህን ቅጽ ፈርመው በመጀመሪያው የትምህርት/ካምፕ ቀን ተመላሽ ያድሩ። የተፈረመ ቅጽ በማህደር የሌለው/ላት ተማሪ ደህንነት በሚያስፈልገው

ማንኛውም እንቅስቃሴ አይሳተፍም/አትሳተፍም።

LS-CTE-CSA Agreement Form 



 

 

  
 

                  
                     

   
 

              

 

 

 

 
                 

                    
 

 
                 

                  
                    

 

    

 

     

 

    

 

    

 

         

 

   

 

 

               

  

 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

የምግብ ስምምነት 

አንዳን ትምህርቶች የምግብ አሰራርን እንዲመረምሩ ይፈቅዳሉ ። ይህ ቅጽ የምግብ አሰራር አስተማሪ በCTE የበጋ ትምህርት ማንኛውም ተማሪዎች ሊይዟቸው 

የሚችሉ ምግብ እና ምግብ ነክ ጉዳዮች ይህን ቅጽ በመፈረም ለምግብ ስራ አስተማሪ የምግብ አለርጂ ወይም አለምስማማት ጥያቄ ወይም ስጋት ካለ እንዲያገኛችሁ 

ፈቃድ ሰጥታችኋል። 

እባክዎ ማንኛውንም በሃይማኖት ወይም በህክምና ምክንያት ልጅዎ እንዲበላ/እንድትበላ የማይፈቅዱትን ወይም ሁሉንም የምግብ ይዘት ይዘርዝሩ። 

አስተማሪዎች መረጃውን አለርጂ ምልክቶች የሚታይባቸን ሁኔታዎች ለመቀነስ የምግብ አይነት ማዘጋጃ ይተቀሙበታል ። እንደ አለመታደል ሆኖ ለአለርጂ አትጋለጡም 

ብለን ዋስትና መስጠት አይቻልም። እባክዎ ስለ በልጅዎ ላይ ስላሉት አለርጂዎች ተነጋገሩ እና ማንኛውንም አለርጂ ሊያመጣ የሚችል ምግብ ከመብላት እንዲቆጠቡ 

አበረታቷቸው። 

ይህን ቅጽ በመፈረም ለተማሪዎ መሳሪያዎችን እና መገልገያዎችን የደህንነት ትኩረት በሚጠይቅ በክልፍ ውስጥ እንዲጠቀም/እንድትጠቀም ፈቃድ ሰጥተዋል ። ከበታች 

ያለው ፊርማ የደህንነት እና የምግብ ዝግጅት ህጉን እንደተመለከቱ እና ተማሪዎ ተጨማሪ የደህንነት መመሪያ /እርምጃ መሳሪያዎችን እና ማሽኖችን እንደሚጠቀሙ 

እንደተገነዘቡ ያመለክታል። በተጨማሪ ለምግብ ስራ አስተማሪ የምግብ አለርጂ ወይም አለምስማማት ጥያቄ ወይም ስጋት ካለ እንዲያገኛችሁ ፈቃድ ሰጥጠዋል። 

የተማሪው ስም (እባክዎ ይፃፉት):-

የተማሪ ፊርማ :- __________________________________________________ ቀን: __________________ 

የወላጅ ስም (እባክዎ ይጻፉ):____________________________________________________________________ 

የቤተሰብ/የአሳዳጊ ፊርማ: ___________________________________________ ቀን: __________________ 

የወላጅ ስልክ ቁጥር አይነቶች : _______________________ የስራ ስልክ ቁትር : _____________________ 

የወላጅ ኢሜይል አድራሻ:____________________________________________________________________________ 

ማንኛውም ጥያቄ ካለዎት እባክዎ Beth Mehr የ CTE የትምህርት ልዩ ባለሞያ፣ በኢሜይል (bgmehr@fcps.edu) ወይም በ ስልክ ቁጥር (571-423-

4161) ይጠቀሙ። 

mailto:bgmehr@fcps.edu
mailto:bgmehr@fcps.edu

