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[Skriv här]
Vad händer när eleven bryter mot skolans ordningsregler? översatt till TIGRINJA

180801

ቤት ትምህርቲ በሰመር ናይ ኣማሓድራ ሰነድ
ገምጋም 2018-08-01

መመላእታ 2 - ንናይ በት ትምህርቲ ናይ ስነ ስርዓት ሕግታት

ተመሃራይ ናይ ቤት ትምህርቲ ሕግታት ክጥሕስ እንከሎ እንታይ ይጓነፍ?
ብቐረባ ሕገጋታት ብዛዕባ ዲሲፕሊናዊ ስጉምትታት ኣብ ሕጊ ትምህርቲ ኣብ ዓንቀ 5 ኣሎ።
ኩሎም ብዛዕባ ዲሲፕሊናዊ ስጉምትታት ዝውሰዱ ውሳኔታት ናይ ሰበ ስልጣን ዝውተራ ማለት እዩ፡ በዚ ምኽንያት ኣብ ናይ ከምዚኦም
ጉዳይት ምስራሕን ምውሳንን ፍሉይ ጠለብ እዩ ዝግበር። ኣብ’ዚ ታሕቲ በብስጉምቲ ናይ’ቶም ሕገጋታት ሓጺር መግለጺ ይስዕብ።
ቀዳምይ ስጉምቲ
- ኣብ እዋን ንኡስ ስሕተት ጠባይ ናይ ምቕያር ምሕጽንቲ
እንድሕር ሓደ ተመሃራይ ንኡስ ስሕተት ፈጺሙ ወይ ዘይግቡእ ጠባይ ኣርእዩ፡ እቲ መመህር ብሓደ ብቑዕ ኣገባብ ገይሩ ነቲ ተመሃራይ
ጠባዩ ክቕይር ከምዘለዎ ክምሕጸኖ ኣለዎ።
ካልኣይ ስጉምቲ
- ናይ መምህር መርመራን ካብ ዝካየድ ዘሎ ምህሮ ምስጓግን
እንድሕር ድሕሪ እቲ ምሕጽንቲ እቲ ተመሃራይ ዘይተመሓይሹ እቲ ዝምህር ዘሎ መምህር ነቲ ምኽንያት ናይ’ቲ ጠባይ ክምርምር ክፍትን
ኣለዎ። እቲ መመህር ነቲ ተመሃራይ ካብ’ቲ ዝካየድ ዘሎ ዝተረፈ ምህሮ ካብ’ቲ ናይ ትምህርቲ ክፍሊ ንደገ ክሰጎ ይኽእል እዩ።
ሳልሳይ ስጉምቲ
- ኣብ ትምህርቲ ምትራፍ
መምህር ወይ ሓለቓ ቤት ትምህርቲ ሓደ ተመሃራይ ድሕሪ እቲ ናይ መዓልቲ ትምህርቲ ድሕሪ ምውድኡ ኣብ ቤት ትምህርቲ እንተበዝሐ
ሓደ ሰዓት ብሓለዋ ክጸንሕ ወይ ቅድሚ ትምህርቲ ምጅማሩ ንኽመጽእ ክውስኑ ይኽእሉ እዮም።
ራብዓይ ስጉምቲ
- ኣብ እዋን ምድግጋም ስሕተታት መርመራ ብናይ ሓለቓ ቤት ትምህርቲ
እንድሕር ሓደ ተመሃራይ ናይ ዝተደጋገመ ስሕተታት ገበን ፈጺሙ ወይ ቀጻሊ ዘይግቡእ ጠባይ ወይ ሓደ ጽንኩር ጠባይ ኣርእዩ፡ እቲ
ምክትል ሓለቓ/ሃለቓ ቤት ትምህርቲ ናይ’ቲ ጠባይ ምኽንያት ክምርምር ክፍትን ኣለዎ። ናይ ቤት ትምህርቲ ሓኪም ወይ ካልእ ናይ
ተመሃራይ ሽማግለ ወካሊ ኣድላይ ምስዝኸውን ኣብ’ቲ መርመራን ክተሓባበር ኣለዎ።
- እቲ ሓለቓ ቤት ትምህርቲ መጠንቀቕታ ብጽሑፍ ክህብ ይኽእል
ብምኽንያት ካብ’ቲ መርመራ እንታይ ከምዝበርሀ እቲ ሓለቓ ቤት ትምህርቲ ነቲ ተመሃራይ ንኸመሓይሾ ክፍትን ኣለዎ። ደሓር እቲ ሓለቓ
ቤት ትምህርቲ ነቲ ተመሃራይ መጠንቀቕታ ብጽሑፍ ክህቦ ይኽእል።
- ሓበሬታ ንንኸዕብይ ሓላፍነት ዘለዎ
እቲ ተመሃራይ መጠንቀቕታ ምስዝወሃብ እቲ ንኸዕብይ ሓላፍነት ዘለዎ ክሕበር ኣለዎ፡ እንድሕር እቲ ተመሃራይ ዓሰርተው ሸሞንተ
ዘይመልአ ወይ እንድሕር ሓዳር ዘይብሉ ኾይኑ።
ሓሙሻይ ስጉምቲ
- ምስጓግ
እቲ ሓለቓ ቤት ትምህርቲ ናይ ሓደ ተመሃራይ ብኽፋል ወይ ብሙሉእ ምስጓግ ክውስን ይኽእል እዩ እንድሕር
1. ኣብ ግዜ ናይ’ቲ ተመሃራይ ናይ ዕላማ ምውቃእ እቲ ተምሃራይ ፍቑድ ብዘይ ኮነ ኣገባብ ሓገዝ ከደናግር ፈቲኑ።
2. እቲ ተመሃራይ ዝርብሽ ወይ ነቲ ናይ ትምህርቲ ምክያድ ዝዕንቅፍ ኮይኑ
3. እቲ ተመሃራይ ንኻልእ ተመሃራይ ወይ በቲ ትምህርቲ ዝትንከፉ ሰባት ናብ ገሃሲ ኣገባብ ዝቃልዕ ኮይኑ
4. እቲ ናይ ተመሃራይ ጠባይ ብኻልእ ኣገባብ ኣብ ናይ ካልኦት ተመሃሮ ውሕስነት ናይ ትምህርቲ ቅሳነትን ሓደ ኣሉታዊ ሳዕቤን
ዘትርፍ ኮይኑ ።
ሓለቓ ቤት ትምህርቲ ምስጓግ ብቕጽበት ንኽትግበር ክውስን ይኽእል እዩ።

