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ናይ ተመሃራይ ባህሪ ኮድ 
Emily Griffith ቴክኒክ ኮሌጅ ደሕንነቱ ዝተሓለወ፣ ናይ ትምህርታዊ ባህሪ ዘለዎ፣ ከምኡ እውን ካብ ኣድለይቲ ዘይኮኑ ረብሻታት ነፃ ዝኾነ ናይ ቤት ትምህርቲ ከባቢ ከቕርብ ይፈቱ። 
ናይ ካልኦት ተማሃሮ ወይ ናይ ቤት ትምህርቲ ስታፍ ደሕንነት ኣበብ ሓደጋ ዘእቱ፣ ከምኡ እውን ምስ ናይ እቲ ቤት ትምህርቲ ምምሃር ምስትምሃር ከይዲ ዝፃባእ ባህርያት ዘይኣግባባዊ 
ባህርያት ይበሃል። እዞም ፖሊሲታት እዚኦም ንኩሎም ተማሃሮ ዝለዓለ ናይ ትምህርቲ ዕድል ንክህቡ እዮም ተፈጢሮም። 

ኵላቶም ተማሃሮ ኣብ ዝዀነ ይኹን እዋን ነቶም ንተማሃሮ ዝምልከቱ ሕጋጋት ስነ-ምግባር ከኽብሩ ይግባእ። ተማሃራይ ነዞም ንተማሃሮ ዝምልከቱ ሕጋጋት ስነ-ምግባር፡ ምስ ናይ መልክዓት 
ጥሕሰታቶም ንኽግንዘቦም ሓላፍነት ኣለዎ። እዚ ናይ ተማሃሮ ባህርያት ኮድ ዝጠሓሱ ተማሃሮ ብእቲ መመህር ወይ ተቖፃፃሪ ዲሲፕሊናዊ ቅፅዓት እዩ ተባሂሉ ንዝእመኑሉ ግዘ ካብ ክላስ 
ክስጎጉ ይግበር። ተማሃሮ ምስ ሕጥሰት ናይ’ዞም ንተማሃሮ ዝምልከቱ ሕጋጋት ስነ-ምግባር ብዝተኣሳሰር ዲሲፕሊናዊ ስጉምቲ ኣብ ዝውሰደሎም እዋን፡ ኣቤቱታ ናይ ወጽዓዊ-ኵነት ንኸስምዑ 
መሰል ኣለዎም። ብኽብረትኩም፡ ምስዚ መስርሕ ብዝምልከት ንዝረቐቐ ፖሊሲ ወጽዓዊ-ኵነት ተመልከቱ። 

እዞም ዝስዕቡ ናይ ጥሕሰታት ሕጊ፡ እዞም ቀጺሎም ዝጥቀሱ ዘለዉን ካልኦትን ግቡኣት ዲሲፕሊናዊ ስጉምትታት ዘጠቓለሉ ክዀኑ ይኽእሉ፦ ካብ ቤት ትምህርቲ ምስጓጕ፣ ተማሃራይ 
ብውዕል ከምዝምለስ ምግባር፡ ከምኡ’ውን ቀጥታዊ መስጐጕቲን። 

● ብናይ Colorado ሕጊ መሰረት ገበን ዝኾኑ ከም ሽጉጥ፣ ጠያይት፣ ነተጉቲን ካልኦት ዘይሕጋዊ መሳርሒታትን ሒዝካ ምርካብ። 

● ምብኣስ፣ ሰብ ምህራም፣ ሰብ ንምጉዳእ ምፍርራሕ፣ ወይ ናይ ፆታዊ ትንኮሳ ምብፃሕ 

● ኣብ ቃላዊ ግህሰት ሰብ፡ ምፍርራሕ፡ ወይ ድማ ኣብ ልዕሊ መምህራን፡ ተማሃሮ ድዩስ ካልኦት ሰራሕተኛታት ግህሰታዊ ተግባር ምፍጻም፡ ማለት እንተላይ ረብሻን ምህዋኽ ናይ 
መስርሕ ምስትምሃር፡ መጽናዕታዊ ዕማም፡ ምምሕዳር፡ ዲሲፕሊናዊ መስርሕ ዳንነት ወይ ካልእ ንጥፈት ናይ ኮለጅ። 

● ካብ ሓላፍነት ዘለዎም ሰባት ብዝተወሃበ ጽሑፋዊ/ናይ ቃል መምርሒ ክትቅየድ ዘይምኽኣል። 

● ኣልኮል፣ ማሪዋና፣ ዘይ ሕጋዊ ሓሽሽ፣ ወይ ብክፍሊ 12-22-303፣ Colorado Revised Statutes ዘይሕጋዊ ዝተበሃለ ነገር ሒዝካ ምርካብ፣ ምክፍፋል ወይ ምጥቃም። 

● ኣብ ናይ ዘይሕጋዊ ጉጅለ ንጥፈታት ምስታፍ ከም ምስ ናይ እቲ ዘይሕጋዊ ጉጅለ ዝተተሓሓዘ ሕብሪ፣ ናይ ኢድ ኣርማታት፣ ስእልታት፣ ማልያ፣ ገይፂ፣ ደፍተር፣ ምልክታትን 
ካልኦት ነዚ ጉጅለ ዝሕግዙ ነገራትን ምግባር። 

● ንብረት ቤት-ትምህርቲ ወይ ናይ ካልኦት ሰባት ንዝዀነ ኣቑሑ ምዕናው፡ ምብልሻው ወይ ምስራቕ። 

● ምሕሳዉ፣ ምቕዳሕ፣ ምስራቕ ወይ ኮነ ኢልካ ና ሕሶት ሓሬታ ምስርጫው። 

● ናይ ቤት ትምህርቲ ሰነዳት፣ መዝገባት፣ ናይ መንነት ማቴርያላት፣ ከምኡ እውን ናይ ኢንተርነት ኣቕርቦት ብኣግባቡ ዘይምጥቃም፣ ፎርጅድ ምስራሕ፣ ምቕያር። 

● ምፅራፍን ዘይኣግባባዊ ነገራት ምዝራብን። 

● ኣብ ናይ ቤት ትምህቲ ቦታ ኮይንካ ቁማር ምፅዋት፣ ኣብ ዝኾኑ ነገራት ምትሓዝ። 

● ብዘይ ፍቓድ ኣብ ዝፍጸሙ ናይ ምእታው ተግባራት ተሳታፊ ምዃን፡ ወይ ናይ ቤት-ትምህርቲ ዝዀን መሳለጥያ ድዩስ ናውቲ ምጥቃም። 

● ብዘይ ፍቓድ ኣቑሑ ምሻጥ ወይ ኣብ ናይ ቤት ትምህርቲ ቦታታት ነገራት ምልጣፍ። 

● ምስ Emily Griffith ቴኒካዊ ኮሌጅ ንስኣትኹሞ ውዕላዊ ግዴታታት ምስዘይትፍጽሙ (ናይ ትምህርቲ ክፍሊታት፡ ነጥብታት ናይ ስራሕ-መጽናዕቲ ወይ ኣቈጻጽራ ስራሕ 
ወዘተ)። 

● ናይ ቤት ትምህርቲ መሳርሒታትን ኣቑሑትን ብዘይ ኣግባብ ምጥቃም። 

● ትምባኾ ወይ ማሪዋና ምትካኽ፣ ወይ e-cigarettes ወይ vape pens ምጥቃም፣ ኣብ ናይ Emily Griffith ቴክኒክ ኮሌጅ ህንፃ፣ ድንኳን፣ ወይ ኣብ ዝኾነ ናይ Emily  
ቴክኒክ ኮሌጅ ቦታ። 

● ብዘይ ናይ መምህር ፈቓድ ኣብ መምሀሪ ክፍሊ ምግቢ ሒዝካ ምእታው ኮነ ምምጋብ። 

● ኣብ እቲ ሓፁር ውሽጢ በዓል ክልተ እግሪ ተሸከርካሪ ምቕማጥ። 

● ህጥንቲ ናብ መምሀሪ ክፍሊ ሒዝካ ምእታው ወይ ብዘይ ሓላዊ ኣብ ናይ ቤት ትምህርቲ ሓፁር ውሽጢ ክጸንሑ ምግባር። 

● ናብ እቲ ናይ ቤት ትምህርቲ ሓፁር ውሽጢ ዝኾነ ይኹን እንስሳ ሒዝካ ምእታው (ብዘይካ: ናይግልጋሎት እንስሳት)። 

● ንፈተውቲ/ኣባላት ስድራ-ቤት ናብ ውሽጢ ቀጽሪ ኮለጅ ምዕዳም፡ ወይ ድማ ኣብ ውሽጢ ክፍሊ ምሳኻ ከምዝመሃሩ ምግባር። 

● ኣብ ናይ ትምህርቲ ክፍለ-ግዜ ሄድ-ፎን፣ ተንቀሳቓሲት ቴሌፎን፣ ፔጀር ድዩስ ዝኾነ ይኹን ካልእ ዓይነት ኤሌክትሮኒካዊ መሳርሒ ምጥቃም። 

● ናይ ምምሃር ምስትምሃር ከይዲ ዝርብሽ ኣከዳድና ከም ቁምጣ፣ ሓፀርቲ ክዳውንቲ ወይ ካልኦት ኣካልካ ዘርእዩ ክዳውንቲ ምኽዳን። 

● ብደረጃ ፈደራላዊ፡ ኣውራጃኣዊ ድዩስ ከባብያዊ ምምሕዳራት ንዝጸደቑ ሕጋጋት ምጥሓስ፡ ከምኡ’ውን ከም’ቲ ኣብ ፖሊሲ ጠባይን ስነ-ምግባርን ተማሃሮ ናይ ህዝባውያን 
ኣብያተ-ትምህርቲ Denver ተጠቒስዎ ዝርከብ፡ ንኻልኦት ንስነ-ምግባር ዝምልከቱ ፖሊሲታት ድዩስ ነቶም ንውልቀ-ክፍልታት ቤት-ትምህርቲ ይኹን ንፕሮግራማት ዝምልከቱ 
ግቡኣት ፖሊሲታት ምጥሓስ። 


