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የተማሪ የሥነ-ምግባር ደንብ 
Emily Griffith የቴክኒክ ትምህርት ተቋም ደህንነቱ የተጠበቀ፣ ለመማር ምቹ የሆነ፣ እና ከአላስፈላጊ ረብሻ የጸዳ የት/ቤት ድባብ ለመስጠት ተስፋ ያደርጋል። ለሌሎች ተማሪዎች ወይም 
የት/ቤት ሰራተኞች ደህንነት አስጊ የሆነ እና፣ ት/ቤቱ ለሌሎች ተማሪዎች ትምህርታዊ ዕድሎችን የመስጠት ባህሪው ላይ ጣልቃ የሚገባ ባህሪ፣ ተገቢ እንዳልሆነ ይታሰባል። እነዚህ 
ፖሊሲዎች የዳበሩት ለሁሉም አመቺ የመማር ድባብ ለማቅረብ ነው። 

ሁሉም ተማሪዎች በሁሉም ጊዜያት የተማሪ የስነ ምግባር ደንብን መከተል አለባቸው። የተማሪ የስነ ምግባር ደንብን ማወቅ እና ጥሰት ምን እንደሚያካትት መረዳት የተማሪው ኃላፊነት ነው። 
የተማሪ የስነ ምግባር ደንብን የሚጥሱ ተማሪዎች አስተማሪው እና የበላይ ተቆጣጣሪ አስተዳዳሪው ተገቢውን የስነ ምግባር እርምጃ እስኪወስኑ ድረስ ከክፍል እንዲወገዱ ይደረጋል። 
ተማሪዎች የስነ ምግባር ደንብ በመጣሳቸው የተነሳ የሚመጣውን ማንኛውንም የስነ ምግባር እርምጃ ላይ ቅሬታ የማቅረብ መብት አላቸው። እባክዎ ለዚህ ሂደት የቅሬታ ፖሊሲን 
ይመልከቱ። 

የሚከተሉት ጥሰቶች፣ ከት/ቤት መወገድ፣ በስምምነት መመለስ፣ ወይም ወዲያው መባረር ጨምሮ፣ ነገር ግን በእነዚህ ብቻ ሳይወሰን፣ ተገቢ የስነ ምግባር እርምጃ ሊያመጡ ይችላሉ፥ 

● ጠመንጃ፣ ጥይት፣ የሚፈነዳ መሳሪያ ወይም በኮሎራዶ ህግ እንደተጠቀሰው ህገ ወጥ መሳሪያ መያዝ። 

● መደባደብ፣ ትንኮሳ፣ አካል በመጉዳት ማስፈራራት ወይም ፆታዊ ትንኮሳ። 

● አስተማሪዎችን፣ ተማሪዎችን ወይም ሰራተኞችን፣ የትምህርት ሂደቱን፣ ጥናትን፣ አስተዳደርን፣ የስነ ምግባር ሂደቶችን ወይም ሌሎች የተቋም እንቅስቃሴዎችን መረበሽን ጨምሮ 
በቃላት መጉዳት፣ ማስፈራራት፣ ወይም ትንኮሳ ላይ መሳተፍ። 

● የተቋሙ ሰራተኛን እና/ወይም ባለስልጣን ግለሰቦችን የቃል/የጽሑፍ መመሪያዎች አለመከተል። 

● በክፍል 12-22-303፣ Colorado Revised Statutes (የኮሎራዶ የተሻሻሉት ደንቦች) እንደተገለጸው አልኮል፣ ማሪዋና፣ ህገ ወጥ ዕፅ፣ ወይም ቁጥጥር የሚደረግባቸው 
ንጥረነገሮችን ማሰራጨት፣ መያዝ፣ መጠቀም፣ ወይም በእነዚህ ቁጥጥር ስር መሆን። 

● ከወሮ-በላ ጋር የሚያያዙ ድርጊቶች እና እንደ ቀለም፣ የእጅ ምልክቶች፣ የግድግዳ ላይ ጽሑፎች፣ ለየት ያለ ልብስ፣ ጌጣጌጥ፣ የማስታወሻ ደብተሮች፣ እና የንግድ ምልክቶች ያሉ 
ከወሮበላነት ጋር የሚገናኙ ባህሪዎች ላይ መሳተፍ። 

● የት/ቤትን ንብረት ወይም የሌሎችን ንብረት ማውደም፣ ገጽታ ማበላሸት፣ ወይም መስረቅ። 

● ታማኝ አለመሆን፣ መኮረጅ፣ ከሌላው መቅዳት፣ ወይም ሆን ብሎ ሀሰተኛ መረጃ መስጠት። 

● የት/ቤት ሰነዶችን፣ መዝገቦችን፣ የመታወቂያ እቃዎችን፣ ትምህርታዊ እቃዎችን፣ እና የኢንተርኔት መዳረሻን ማጭበርበር፣ ማበላሸት፣ ወይም በአግባብ አለመጠቀም። 

● ፀያፍነት ወይም አስቀያሚነት መጠቀም። 

● በግቢው ውስጥ ወይም ዙሪያ መቆመር፣ ማስያዝ፣ ወይም ማንኛውም የቁማር ዓይነት። 

● የት/ቤት እቃዎችን እናወይም የት/ቤት መሳሪያዎችን ህጋዊ ባልሆነ መንገድ መጠቀም/መግባት። 

● ህጋዊ ባልሆነ የእቃዎች ስርጭት ወይም ሽያጭ ላይ መሳተፍ ወይም በት/ቤቱ የማስታወቂያ ሰሌዳ ወይም የግንብ ገጽታዎች ላይ ፈቃድ ያልተሰጣቸውን ነገሮች መለጠፍ። 

● ከ Emily Griffith የቴክኒክ ትምህርት ተቋም ጋር የገቡትን የስምምነት ግዴታዎች አለመወጣት (የት/ቤት ክፍያዎች፣ የስራ ጥናት ወይም የስራ ቅጥር ደንቦችን ጨምሮ 
በእነዚህ ግን ሳይወሰን)። 

● የት/ቤትን እቃዎችን እና ሃብቶችን ተቀባይነት በሌለው መንገድ መጠቀም። 

● በማናቸውም የ Emily Griffith የቴክኒክ ትምህርት ተቋም ግንቦች፣ ሱቆች፣ ወይም በ Emily  የቴክኒክ ትምህርት ተቋም ንብረት ውስጥ ቶባኮ ወይም ማሪዋና ማጨስ፣ 
ወይም ኤሌክትሮኒክ ሲጋራዎችን ወይም ቬፕ ፔኖችን መጠቀም። 

● ያለ አስተማሪ ፈቃድ ክፍል ውስጥ ምግብ/መጠጥ አምጥቶ መብላት ወይም መጠጣት። 

● ማንኛውንም ሁለት ጎማ ያለው ተሽከርካሪ ተቋሙ ውስጥ ማቆም። 

● ልጆችን ክፍል ውስጥ ማምጣት ወይም በት/ቤቱ ግቢ ወይም ቅጥር ውስጥ ልጆችን ያለ ጠባቂ መተው። 

● ወደ ቅጥሩ ማንኛውንም እንስሳ/የቤት እንስሳ ማምጣት (ልዩ ሁኔታ፥ የአገልግሎት እንስሳ)። 

● ጓደኞችን/ቤተሰብን ወደ ካምፓሱ መጋበዝ እና/ወይም ወደ ክፍል ከእርስዎ ጋር እንዲገቡ ማድረግ። 

● ክፍል ውስጥ የጆሮ ማዳመጫዎች፣ ሞባይል ስልኮች፣ ምልክት ማድረጊያዎች፣ ወይም ማናቸውንም ኤሌክትሮኒክ መሳሪያዎች መጠቀም። 

● አጭር ቁንጣዎችን፣ ወይም ሰውነትን ገልጠው የሚያሳዩ ሌሎች ልብሶችን ጨምሮ፣ ትምህርታዊ ሂደቱን የሚረብሽ ማንኛውንም የልብስ ዓይነት መልበስ። 

● የፌዴራል፣ የግዛት ወይም የአካባቢ ህጎችን መጣስ እንዲሁም በ Denver Public Schools የተማሪ ደንብ እና የስነ ምግባር ፖሊሲ ወይም በተናጠል ክፍሎች ወይም 
ፕሮግራሞች የሆለበቱ ሌሎች ተገቢ ፖሊሲዎች ላይ የተጠቀሱ ሌሎች የደንብ ፖሊሲዎችን መጣስ። 


