
ለተማሪዎች

ምቾት የማይሰጠኝ ሁኔታ አጋጥሞኛል፡፡ ማንን 
ማነጋገር እችላለሁ?
ስለሁኔታው ስጋትዎን ለማውራት ምቾት ለሚሰጥዎት 
ማንኛውም አዋቂ ሰው መንገር ይችላሉ፡፡  አንዳንድ 
የሰራተኛ አባላት ለመርዳት በተለየ የተዘጋጁ ናቸው 
ለምሳሌ አማካሪዎች፣ መምህራን፣ ዲን፣ ረዳት ርዕሰ 
መምህር፣ ርዕሰ መምህር፣ የከፍተኛ ት/ቤት ሀላፊ ወይም 
የደህንነት ሰራተኛ አባል፡፡

ሌላው አማራጭ የት/ቤቶች ምክትል ዋና ተቆጣጠሪ 
ወይም የ CPS የሰው ሀይል መምሪያ አባልን ማነጋገር ነው፡
፡ በዚህ በራሪ ወረቀት መጨረሻ ላይ የአድራሻ መረጃ 
ያገኛሉ፡፡ ያጋጠመዎትን ለወላጅዎት ወይም አሳዳጊዎት 
እንዲነግሩ እናበረታታለን፤ ድጋፍ እንዲሰጥዎት፡፡

ሰው ይዤ መምጣት እችላለሁ?
አዎ፡፡ ከፈለጉ የቤተሰብ አባል፣ ጓደኛ ወይም ሌላ ድጋፍ 
የሚሰጥ ሰው ይዘው መምጣት ይችላሉ፡፡
ድጋፍ ሰጪ በሆነ ድባብ ውስጥ እንደሚሰሙ እባክዎ 
ይወቁ፡፡

ስጋቴን ስገልጽ ምን ይፈጠራል?
ሚስጥራዊነትዎን ለመጠበቀ የተቻለው ሁሉ ይደረጋል፤ 
ስለሁኔታው የሚደረጉ ንግግሮች የት/ቤት ሌሎች ሰዎችን 
ትኩረት እንደማይስ ማረጋገጥን ጨምሮ፡፡  ሊያነጋግሩት 
የመረጡት ሰው የሚከተሉትን ማወቅ ይፈልጋል፡ ምን 
እንደገጠመዎት፣ መቼ እንደተፈጠረ፣ ማን እንዳደረገው 
እና ሌላ ሰው እንደነበረ እንዲሁም እርስዎ ላይ ምን አይነት 
ስሜት እንደፈጠረብዎት፡፡ ለሁኔታው ተመራጭ መፍትሄ 
የሚሰጥ ሀሳብ ካለዎት እባክዎ ያሳውቁን፡፡ በንግግሩ 
ወቅት ስለስጋትዎ እንዲጽፉ ሊጠየቁ ወይም ሰራተኛው 
ማስታወሻ ሊይዝ ይችላሉ፡፡

CPS
Cambridge Public Schools

በጀርባ ገጽ ይቀጥላል >>

ቀጣይ ደረጃ/ሁኔታዎች ምንድን ናቸው?
ያሚያነጋግሩት ሰው ለሁኔታው መፍትሄ ሊሰጥ ወይም የት/ቤት 
ወይም የአውራጃ ሀላፊ እርዳታ ሊጠይቅ ይችላል፡፡  አንዳንዴ የት/
ቤት ሰራተኛ ሁኔታውን ለመረዳት ከሌሎች ተማሪዎች እና አዋቂ 
ሰዎች ጋር መነጋገር ያስፈልገዋል፡፡ ይህ ምርመራ ይባላል፡፡ 

ሁኔታው እንዴት መፍትሄ ያገኛል?
ለሁኔታው መፍትሄ ለመስጠት የእርስዎን ሚስጥራዊነት እና 
ደህንነት ያካተተ እቅድ ይዘጋጃል፡፡ እንደተፈጠረው ሁኔታ አይነት 
ተሳታፊ የነበረውን ሰው ወይም ሰዎች ማማከር እና/ወይም 
ቅጣት፣ የግል ደህንነትን የሚያስጠብቅ እቅድ ማዘጋጀት፣ 
ተጨማሪ ሰዎች ወይም የቡድን ስብሰባ እና/ወይም የህግ 
እርምጃን ሊያካትት ይችለል፡፡ አላማው ያልተፈለገውን ባህሪይ 
ወዲያው ማስቆም እና ድጋሚ እንደማይፈጠር ማረጋገጥ ነው፡፡

በሁኔታው ላይ በምን ያህል ፍጥነት ለውጥ መጠበቅ 
እችላለሁ?
አንዳንዴ በግልጽ ንግግር፣ ውይይት እና ማስጠንቀቂያዎች 
ሁኔታዎች ቶሎ መፍትሄ ያገኛሉ፡፡ ሌላ ጊዜ የበለጠ ጥልቅ ስራ 
ሊያስፈልግ ይችለል፡፡ አላማው ሁልጊዜ ችግሮችን በቶሎ መፍታት 
ነው፡፡

Cambridge የህዝብ ት/ቤት ከጥቃት፣ መድልዖ/ሚዛናዊነት የጎደለው ሁኔታ ወይም የማንኛውም አይነት መድልዖ ነጻ የሆነ ደህንነቱ 
የተጠበቀ፣ አክብሮት ያለበት እና ተቀባይ የሆነ የትምህርት ድባብ ለሁሉም ለመስጠት ይፈልጋል፡፡ ከሌላ ተማሪ ወይም አዋቂ ሰው ያለተገባ 

ወይም ተቀባይነት ሌለው አስተያየት ወይም ባህሪይ ካጋጠመዎት እባክዎ ያሳውቁ፡፡ 

መድልዖ/ሚዛናዊነት የጎደለው ሁኔታ ምንድን ነው?

ሆን ተብሎ ወይም ባለማወቅ በማንኛውም በቁጥር 
አናሳ ቡድን ላይ የሚደረግ ጥላቻ፣ ጸያፍ ንግግር ወይም 

አሉታዊ ጎጂ አባባሎች እና ስድብን የሚያስተላልፉ አጭር 
እና በተለመዱ ቦታዎች የሚገለጹ ቃላት፣ ባህሪዎች ወይም 

አካባቢያዊ ስድብ/ጸያፍ ሁኔታ፡፡
(Sue, et al 2007)

መድልዖ/ሚዛናዊነት የጎደለው ሁኔታ፣ ጥቃት እና
...ከዘር፣ ብሄር ሀይማት፣ እድሜ፣ አካል ጉዳተኛነት፣ ጾታ፣ ጾታዊ ማንነት፣ወሲባዊ ዝንባሌ ወይም ማንኛውም ሌላ የማንነት 
አይነት ጋር በተያያዘ ት/ቤት ውስጥ የሚደረግ መድልዖን ማስተናገድ



መድልዖ/ሚዛናዊነት የጎደለው ሁኔታ፣ ጥቃት እና  (ገጽ 2)

The full content of Cambridge Public Schools 
policies on non-discrimination, bullying, 

sexual harassment and other related 
topics are available online at:  

equity.cpsd.us

AA/EEO Employer

CPS
Cambridge Public Schools

ለቤተሰቦች 

ከልጅዎት ወይም ቤተሰብዎት ዘር፣ 
ብሄር፣ ጾታ፣ የጾታ መለያ፣ ወሲባዊ 
ዝንባሌ፣ ሀይማኖት ወይም አካል 
ጉዳተኛነት ጋር በተያያዘ እርስዎ 
ወይም ልጅዎት ተገቢ ያልሆነ 
ወይም ተቀባይ ያልሆነ ሁኔታ 
ካጋጠመዎት ስጋትዎን ለት/ቤቱ 
ርዕሰ-መምህር ይንገሩ፡፡  

በጉዳዩ ላይ ከርዕሰ-መምህሩ ጋር መወያየት ካልተመቸዎት ወይም ጉዳዩ 
እልባት ያገኘ ካልመሰለዎት በቀጣይ የመማር ማስተማር ምክትል ዋና 
ተቆጣጣሪው ወይም የብዙሀነት እድገት ዳይሬክተሩን ያነጋግሩ፡፡ 

እንዲሁም የመጀመሪያ እና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት መምሪያ ወይም የ 
U.S. የትምህርት መምሪያ የሰብአዊ መብቶች ጽ/ቤት በኩል ተጨማሪ 
ግብዐት ሊያገኙ ይችላሉ፡፡  

ት/ቤታችንን ለሁሉም ሰው ደህንነቱ የተጠበቀ እና ተቀባይ የሆነ ቦታ 
ለማድረግ ከእርስዎ ጋር ያለን ጥምረት እንደሚበረታታ እና ዋጋ እንዳለው 
እባክዎ ይወቁ፡፡ 
 

ለሰራተኛ 

ከዘር፣ ብሄር፣ ጾታ፣ የጾታ መለያ፣ ወሲባዊ ዝንባሌ፣ ሀይማኖት፣ እድሜ፣ 
የዘረ-መል መረጃ፣ እርግዝና ወይም ከእርግዝና ጋር የተያያዙ ሁኔታዎች፣ 
አካል ጉዳተኛነት ወይም ሌላ በፌደራል ወይም የግዛቱ ህግ ጥበቃ 
የሚደረግለት ምድብ ጋር በተያያዘ በስራ ቦታዎት ላይ የሚያስቀይም፣ 
የሚያገል ወይም ተገቢ ያልሆነ ሁኔታ ካጋጠመዎት ድጋፍ አለ፡፡ 

ስጋትዎን ለርዕሰ-መምህር፣ ዲን ወይም መምሪያ ሀላፊ ወዲያው 
እንዲያሳውቁ ይበረታታሉ፡፡ እንዲሁም የብዙሀነት እድገት ዳይሬክር 
Ramon De Jesus ወይም የሰው ሀይል ዋና ዳይሬክተር Barbara Allenን 
ያነጋግሩ፡፡ 

እርዳታ የሚሰጡ አድራሻዎች 
በት/ቤት ደረጃ የሚገኙ እንደ ርዕሰ-መምህር፣ ረዳት 
ርዕሰ-መምህር ወይም የትምህርት ማህበረሰብ 
ዲን የመሳሰሉ ሰዎችን በማነጋገር እንዲጀምሩ 
እንመክራለን፡፡ ተጨማሪ እርዳታ ከፈለጉ በተጨማሪ 
የሚከተለውን ያነጋግሩ፡

Dr. Carolyn L. Turk
የመማር ማስተማር ምክትል ዋና ተቆጣጣሪ
617.349.6418, cturk@cpsd.us

Ramon De Jesus
የብዙሀነት እድገት ዳይሬክተር
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ከ CPS ውጪ

ተማሪዎች፣ ቤተሰቦች እና ሰራተኞች ከግዛቱ ኤጀንሲ 
ወይም አካባቢያዊ ህግ አስከባሪ እርዳታ የመጠየቅ 
ወይም ቅሬታ የማሰማት መብት አላቸው፡፡ በድህረ-
ገጻችን የፍትህ ክፍል ላይ ስለመብትዎ እና ቅሬታ 
እንዴት ማቅረብ እንደሚቻል የበለጠ መረጃ ይገኛል፡፡


