የበጎ ፈቃደኞች
መመሪያ

(703) 619-8055
https://www.acps.k12.va.us/volunteer
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John Adams Elementary School (Grades PreK-5)
5651 Rayburn Avenue, Alexandria, VA 22311
Tel: 703-824-6970
Charles Barrett Elementary School (Grades PreK-5)
1115 Martha Custis Drive, Alexandria, VA 22302
Tel: 703-824-6960
Ferdinand Day Elementary School (Grades K-5)
1705 N. Beauregard Street, Alexandria, VA 22311
Tel: 703-619-8430
Patrick Henry Elementary School (Grades PreK-8)
4643 Taney Avenue, Alexandria, VA 22304
Tel: 703-461-4170
Jefferson-Houston School (Grades PreK-8)
1501 Cameron Street, Alexandria, VA 22314
Tel: 703-706-4400
Cora Kelly School for Math, Science and Technology
(Grades PreK-5)
3600 Commonwealth Avenue, Alexandria, VA 22305
Tel: 703-706-4420
Lyles-Crouch Traditional Academy (Grades K-5)
530 S. St. Asaph Street, Alexandria, VA 22314
Tel: 703-706-4430
Douglas MacArthur Elementary School (Grades K-5)
1101 Janneys Lane, Alexandria, VA 22302
Tel: 703-461-4190
George Mason Elementary School (Grades K-5)
2601 Cameron Mills Road, Alexandria, VA 22302
Tel: 703-706-4470
Naomi L. Brooks Elementary School (Grades K-5)
600 Russell Road, Alexandria, VA 22301
Tel: 703-706-4440
Mount Vernon Community School (Grades K-5)
2601 Commonwealth Avenue, Alexandria, VA 22305
Tel: 703-706-4460

James K. Polk Elementary School (Grades K-5)
5000 Polk Avenue, Alexandria, VA 22304
Tel: 703-461-4180

በጎ ፈቃደኞች ማወቅ ያለባቸው መመሪያዎችና አሰራሮች ...................................................................... 5

William Ramsay Elementary School (Grades PreK-5)
5700 Sanger Avenue, Alexandria, VA 22311
Tel: 703-824-6950

ከተለያዩ ባህሎች ከመጡ ተማሪዎች ጋር አብሮ መስራት ....................................................................... 7

Samuel W. Tucker Elementary School (Grades K-5)
435 Ferdinand Day Drive, Alexandria, VA 22304
Tel: 703-933-6300
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መካከለኛና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች
Francis C. Hammond Middle School (Grades 6-8)
4646 Seminary Road, Alexandria, VA 22304
Tel: 703-461-4100
George Washington Middle School (Grades 6-8)
1005 Mount Vernon Avenue, Alexandria, VA 22301
Tel: 703-706-4500
Minnie Howard Campus (Grade 9)
3801 W. Braddock Road, Alexandria, VA 22302
Tel: 703-824-6750
Alexandria City Public High School (Grades 10-12)
3330 King Street, Alexandria, VA 22302
Tel: 703-824-6800
Chance for Change Academy (Grades 6-12)
216 South Peyton Street, Alexandria, VA 22314
Tel: 703-888-1204
Northern Virginia Juvenile Detention Center School
(Grades 6-12)
200 South Whiting Street, Alexandria, VA 22304
Tel: 703-461-4086

የቤተሰብና ማሕበረሰብ
ተሳትፎ ማዕከል (FACE)
Tel: 703-619-8055
www.acps.k12.va.us/face
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ጠቃሚ-የሆነ አዲስና ማሻሻያ (Update)
ምንም እንኳን በአሁኑ-ጊዜ የበጎ-ፈቃድ ሠራተኛ (volunteer) ለመሆን የሶሻል ሴኪሪቲ ቁጥር
የማንጠይቅ ቢሆንም፤ የሁሉም ተማሪዎች፣ ሠራተኞች እና ማህበረሰብ ደህንነትን ለማረጋገጥ
እንዲረዳን፣ የበጎ-ፈቃድ ሠራተኞች ትክክለኛ-የሆነውን መረጃዎቻቸውን እንዲያቀርቡ እንጠይቃለን።
በACPS መምሪያዎች/ትምህርት ቤቶች ውስጥ የበጎ-ፈቃድ ስራን ለመስራት ፍላጎት ያላቸው ሁሉም
ግለሰቦች፤ የACPS የበጎ-ፈቃድ (volunteer) የኦንላይን ማመልከቻን ሞልተውና አጠናቀው ማስገባት
እና የስነምግባት ድንቡን መፈረም ያስፈልጋቸዋል። እያንዳንዱ ማመልከቻ፣ የወንጀለኛ እና የወሲብ
ጥቃት ወንጀል፣ የበስተጀርባ ምርመራን ያካትቶ የያዘም ይሆናል።

ማንኛውም ጥያቄዎች ካላችሁ፣ እባካችሁን በACPS ቢሮ፣ የማህበረሰብ ትብብር እና ተሳትፎን
በ703-619-8055 አነጋግሩ።

የበጎ ፈቃደኞች መረጃና አሰራር መከታተያ ዝርዝር
ለመጀመሪያ ጊዜ የበጎ ፈቃደኛ አስተባባሪውን፣ የቤተሰብ አገልግሎት ኃላፊውን (ፓረንት ሊየዞን)፣ መምህሩን
ወይም ተቆጣጣሪውን ሲያገኙ በሚከተሉት ጉዳዮች ላይ ውይይት ለማድረግ ያቅዱ።



በጎ ፈቃደኞች አገለግሎት እንዲሰጡ የተያዘላቸው ቀናትና ጊዜዎች።



በበጎ ፈቃደኛውና በበጎ ፈቃደኞች አስተባባሪ/ የተመደበ ሰራተኛ መካከል ለሚኖረው ቀጣይነት ያለው
ግንኙነት መንገዶች (መደበኛ ጉባዔዎች፣ የስልክ ውይይቶች፣ ማስታወሻዎች፣ መደበኛ ያልሆኑ ስብሰባዎች)



መምህሩ ወይም ተቆጣጣሪው በማይኖርበት ጊዜ የሚኖሩት አማራጭ እቅዶች።



የትምህርት ቤት/ የትምህርት ክፍል ፖሊሲዎችን፣ አሰራሮችንና ደንቦችን (እንደ የበጎ ፈቃደኞች አስተዳደር
ስርዓት፣ የድንገተኛ ጊዜ አሰራሮች፣ በጎ ፈቃኞች የግል ንብረቶቻቸውን የት እንደሚያስቀምጡ፣ ወዘተ)።



የበጎ ፈቃደኞችን መቅረት/መዘግየት በተመለከተ ለሚመለከተው ትምህርት ክፍሉ ማሳወቂያ መንገዶች።

የበጎ ፈቃደኛ ሰራተኛ የስም ዝርዝር ማውጫ
የተመደቡበት ትምህርት ቤት
የትምህርት ቤቱ ስልክ
የትምህርት ቤቱ አድራሻ
ርዕሰ መምህር
የትምህርት ቤቱ ጸሃፊ
የበጎ ፈቃደኛ አስተባባሪ/ የቤተሰብ
አገልግሎት ኃላፊ
መምህር
ሌላ የሚያገኙት ሰው
ተማሪዎችን በተመለከተ ለተፈጠረ ችግር መፍትሄ ማግኘት ካልቻሉ የትምህርት ቤቱን ርዕሰ መምህር ወይም
የቤተሰብና ማህበረሰብ ተሳትፎ ማዕከልን ማነጋገር ይችላሉ።

የቤተሰብና ማህበረሰብ ተሳትፎ ማዕከል (Family and Community Engagement (FACE) Center)
(703) 619-8055
https://www.acps.k12.va.us/volunteer

ለተጨማሪ መረጃ እባክዎን ይህንን ይጎብኙ፤ www.acps.k12.va.us/volunteer
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ለበጎ ፈቃደኞች ጠቃሚ ምክሮች
1.

ከተማሪዎች ጋር ሲሰሩ ትዕግስት ይኑርዎት። በደንብ እንዲላመዱት ለራስዎ ጊዜ ይስጡ።

2.

ስሞች በጣም ጠቃሚ ናቸው። የተማሪውን ስም ተማሪው በሚፈልገው መንገድ እንደጠሩት እርግጠኛ
ይሁኑ። በትክክል እንደጻፉት እርግጠኛ ይሁኑ። ተማሪዎች ስምዎን እንደሚያውቁትና በትክክል
እንደሚጠሩዎት እርግጠኛ ይሁኑ።

የኤ.ሲ.ፒ.ኤስ. የበጎ ፈቃደኞች የሥነ-ምግባር መመሪያና የሚጠበቅባቸው ግዴታዎች
ይህ የስነ-ምግባር መመሪያ ከአሌክሳንደሪያ የህዝብ ት/ቤቶች የበጎ ፈቃደኞች የሚጠበቅባቸውን ግዴታዎች ይዘረዝራል።
መመሪያው በጎ ፈቃደኞችንና የሚያገለግሏቸውን ተማሪዎች ደህንነት ለማረጋገጥ የተዘጋጀ ነው።
እንደ የኤሲፒኤስ በጎ ፈቃደኛነቴ ከዚህ በታች በተዘረዘሩት የሥነ-ምግባር መመሪያዎች እገዛለሁ፤

3.

ሰዎችን በአክብሮትና በትህትና ያስተናግዱ ከእነሱም በአጸፋው ይህንኑ ይጠብቁ።

1. ወዲያውኑ እንደደረስኩ በዋናው ቢሮ ወይም ለዚህ በተዘጋጁት ቦታዎች መግባቴን እመዘግባለሁ። እንዲሁም
የተመደብኩበትን ተግባር ስጨርስ በመመዝገቢያው ላይ ጨርሼ መውጣቴን እመዘግባለሁ።

4.

ተማሪዎቹ የሚናገሩትን በአግባቡ በማዳመጥና እንደሚያስቡላቸው በቃላትና በተግባር በማስረዳት
በእያንዳንዱ ተማሪ ላይ ፍላጎት ያሳዩ።

2. የበጎ ፈቃኛነት ስራ በምሰራበት ጊዜ የኤ.ሲ.ፒ.ኤስ. የበጎ ፈቃደኛ መታወቂያ ባጄን ሁል ጊዜ አደርጋለሁ፡፡

5.

የተማሪውን ስኬት ያበረታቱና ይደግፉ። በእውነተኝነትና በተደጋጋሚ በማሞገስ የራስ መተማመናቸውን
ይገንቡ። ትኩረት መስጠትና ጥረት ልክ እንደ ብቃት እንደሚቆጠሩ ያስታውሱ። አዎንታዊ ነገሮችን
በመገንባት አሉታዊ ነገሮችን ይቀንሱ።

6.

በተማሪዎች መካከል፣ በመምህራን መካከልና በትምሀርት ቤቶች መካከል ንጽጽር ፈጽሞ አያድርጉ።

7.

ሁልጊዜም ፍትሃዊና ተመሳሳይ እርምጃን የሚወስዱ መሆንዎን ያስታውሱ።

8.

ተማዎች ይሳሳታሉ። መሳሳት የመማር አንዱ አካል እንደሆነ ያሳውቋቸው። እርስዎም ስህተት መስራትን
አይፍሩ።

6. የተማሪዎችን ሚስጥር ሁልጊዜ ጊዜ እጠብቃለሁ። ስለተማሪዎች ከኤ.ሲ.ፒ.ኤስ. መምህራን፣ አማካሪዎች፣ ወይም የትምህርት
ቤት አስተዳዳሪዎችና ሌሎችም ስለትምህርት ጉዳይ መረጃውን ለማግኘት አግባብነት ካላቸው አካላት በስተቀር ከሌላ ከማንም
ጋር አልወያይም።

9.

በአቀራረብዎና ለሌሎች ባለዎት አመለካከት እምነት የሚጣልብዎ ይሁኑ። “እውነተኛ” ሲሆኑ ተማዎች
እምነትና ክብር ይሰጡዎታል።

7. የተማሪዎችን ደህንነትና ሰላም በተመለከተ የምመለከተውን አሳሳቢ ጉዳይ ለመምህራንና ለአስተዳዳሪዎች አሳውቃለሁ።

10. ግዴታ መቅረት ካለብዎ ለትምህርት ቤቱ ደውለው ያሳውቁ። ተማዎቹ መምጣት ባለመቻልዎ ይበሳጫሉ
ነገር ግን አስበው በመደወልዎና ለነሱ በመጨነቅዎ ይበረታታሉ።

3. መገኘት በሚገባኝ ጊዜ ሰዓቴን አክብሬ እገኛለሁ። የግድ መቅረት ወይም ማርፈድ ቢኖርብኝ በተቻለኝ ፍትነት
ለበጎ ፈቃደኞች አስተባባሪው ወይም እንዳገኘው ለተመደበው ሰው አሳውቃለሁ።
4. ከበጎ ፍቃደኞች አስተባባሪውና ከሥራ ባልደረቦቼ ጋር ጥሩና የዘወትር ግንኙነት እንዲኖረኝ አደርጋለሁ።
5. መልካምና ቀና አስተሳሰብ እንዲኖረኝ አደርጋለሁ። ማንኛውም አሳሳቢ ጉዳይ ወይም ቅሬታ ካለ ለሚመለከተው የትምህርት
ቤት ሰራተኛ ወይም አስተዳዳሪ አሳውቃለሁ።

8. ልጆች በኔ ተማምነው ስለደረሰባቸው በደል ከነገሩኝ ወይም በደል እንደደረሰባቸው ምልክቶችን ካስተዋልኩኝ ለመምህራንና
ለትምህርት ቤት አስተዳዳሪዎች አሳውቃለሁ። የተነገራቸው ሰራተኞች ለበላይ ኃላፊዎች ማሳወቅና ክትትል ማድረግ እንዳለባቸው
እገነዘባለሁ።
9. ሁሉንም በትምህርት ቤቱ ክፍሎች ውስጥ ያሉ መመሪያዎችን እከተላለሁ። (ይህም ማለት የእሳት አደጋ ልምምዶችን፣ አደጋ
ከደረሰ ሪፖርት ማድረግን፣ የምሳ አመጋገብ ሥርዓትን፣ መጥፎ የአየር ንብረት ሁኔታዎችና ወዘተ....)

ከተለያዩ ባህሎች ከመጡ ተማሪዎች ጋር መስራት

10. የአዋቂ የመጸዳጃ ቤቶችን ብቻ እጠቀማለሁ።

በኤ.ሲ.ፒ.ኤስ. ባሉት የተለያዩ ብሄሮች ምክንያት ልጆች የተለያዩ ቋንቋዎችን የሚናገሩ ሲሆን የተለያዩ እምነቶችና
ልማዶች አሏቸው። የባህል ልዩነቶች የተማሪዎችን ቀደምት እውቀት፣ የመማሪያ ስልት፣ ባህርይና ማህበራዊ
ክህሎቶች ላይ ተጽእኖ ሊያመጡ ይችላሉ። በተለይም የሚከተሉትን በተመለከተ የባህል ልዩነቶች ሊያጋጥሙዎ
ይችላሉ፤

11. በተቻለኝ ጊዜ ሁሉ ብቻየን በተናጠል ከአንድ ተማሪ ጋር አልሆንም።



የተለያዩ የትምህርት ስልቶች

13. ተማሪዎችን ከትምህርት ሰዓት ውጪ ከወላጆቻቸው ወይም ከአሳዳጊዎቻቸው ፈቃድ ካላገኘሁ በስተቀር አላገኛቸውም።



ዓይን ለአዓን መተያየት



ስለ ጊዜ አጠቃቀም ግንዛቤ



ስነምግባር አጠባበቅ



የተማሪ መበረታታት



የግል ቦታዎችና ተገቢ የሆነ አካላዊ ንክኪ

12. የአካላዊ ቅጣት አልፈጽምም። አስቸጋሪ ጸባይ ያላቸው ተማሪዎች ሲሆኑ መምህራንን ወይም የትምህርት ቤቱ ሰራተኞች
እንዲረዱኝ እጠይቃለሁ።

14. የተማሪዎችንና የሌሎችን ፎቶግራፍ ወይም የግል መረጃ ለማንም አላሳይም፣ አላሰራጭም።
15. ኮምፒውተርን በኃላፊነት የመጠቀም የኤ.ሲ.ፒ.ኤስ. ፖሊሲ አንብቤ እከተላለሁ። (ፋይል፤አይ.አይ.ቢ.ኢኤ/ጂ.ኤቢ.)
16. የኤ.ሲ.ፒ.ኤስን የማህበራዊ መገናኛ ደንቦች እከተላለሁ። (ፋይል ጂ.ኤ.ሲ.-አር.) እንዲሁም በማህበራዊ መገናኛዎች ላይ
በማስተላልፋቸው መልዕክቶች ምክንያት ተጠያቂ ልሆን እንደምችል እገነዘባለሁ።
17. በትምህርት ቤት ቅጥር ግቢ ውስጥ በምሆንበት በማናቸውም ጊዜ በአደንዛዥ እፆች ወይም በአልኮል መጠጥ ተጽእኖ
ተፅዕኖ ስር አልሆንም ወይም ሲጋራ አላጨስም።
18. በማንኛውም ህግ መተላለፍ፣ የግብረ ስጋ ወንጀሎች፣ የአደንዛዥ እፆች ወይም ከጦር መሳሪያ ጋር የተያያዙ ወንጀሎችን
በመፈጸም ከታሰርኩኝ ለትምህርት ቤቱ ርዕሰ መምህር ወይም ሌሎች ለሚመለከታቸው ክፍሎች አሳውቃለሁ።

የተማሪዎቹን ባህል መረዳትና እነሱ ደግሞ የትምህርት ቤቱን ባህል እንዲረዱት ማገዝ የማስተማር ብቃትዎን
ያሳድገዋል።

19. የተማሪዎችን የግል ማንነትና የመጡበትን ባህል አከብራለሁ።
20. ለእያንዳንዱ በአገልግሎት የሚያጋጥመኝን ልጅ የግልና ትምህርታዊ ጥቅም ከማስጠበቅ አንጻር ብቻ እሰራለሁ።
21. የኤ.ሲ.ፒ.ኤስን የጾታዊ ጥቃት ደንብ ለማንበብና ለመከተል ተስማምቻለሁ። (ፋይል ጂ.ቢ.ኤ./ጄ.ኤፍ.ኤች.ኤ.)
የኤ.ሲ.ፒ.ኤስን የበጎ ፈቃደኞች የሥነ-ምግባር መመሪያ ሁልጊዜ ለመከተል ተስማምቻለሁ፣ ይህ ካልሆነ ግን በጎ ፍቃደኛነቴን
ወዲያውኑ አቋርጣለሁ።

ገጽ 7 | ACPS የበጎ ፈቃኞች መመሪያ

ገጽ 4 | ACPS የበጎ ፈቃኞች መመሪያ

የበጎ-ፈቃድ ሠራተኛ (Volunteer)፣ ማን ነው?
የበጎ-ፈቃድ ሠራተኛ (volunteer) ማለት፤ ደሞዝ የማይከፈለው፣ የበጎ-ፈቃድ አገልግሎቶችን
በትምህርት ቤት ክፍሎች ውስጥ ለማከናወን፣ በACPS ፈቃድ የተሰጠው ሰው ነው። ይህ
የሚያካትተው፤ ማንኛውም ቀጣይነት-ባለው ሁኔታ፣ ከACPS ተማሪዎች ጋር አገልግሎቶችን የሚሰጥ
ወይም ግንኙነቶችን የሚፈጥር ነው። ስለ ትምህርት ቤት በጎ-ፈቃድ ሠራተኞች (School
Volunteer)ን በተመለከተ፣ ተጨማሪ መረጃዎችን ለማግኘት፣ የACPS የትምህርት ቤት ቦርድ
ፖሊሲን እባክዎችን እዚህ ተመልከቱ: https://www.acps.k12.va.us/policies-I
የበጎ-ፈቃድ ሠራተኛ (Volunteer) መሆን
1. የበጎ-ፈቃድ ስራን፣ በACPS መምሪያዎች/ትምህርት ቤቶች፣ ውስጥ ለማከናወን ብቁ ለመሆን፣
በመጀመሪያ የኦንላይ የACPS የበጎ-ፈቃድ ስራ ማመልከቻን ሞልቶ በማጠናቀቅ፣ በራፕቶር
ቴክኖሎጂዎች (Raptor Technologies) አማካኝነት ማስገባት
ያስፈልጋል:
https://www.acps.k12.va.us/Page/575
2. የወንጀለኛነት እና የወሲብ ጥቃት ወንጀል የበስተጀርባ ምርመራ (background check)
የሚከናወን ይሆናል። በጎ-ፈቃድ ሠራተኞች (volunteers) ሊሆኑ የሚችሉት፣
ወላጆች/አሳዳጊዎችን ጨምሮ፤ የተመዘገቡ የወሲብ ጥቃት ወንጀለኞች የሆኑ፣ የACPS የወሲብ
ጥቃት ወንጀለኛ ምዝገባ ማስታወቂያ ፖሊሲን፣ (File: KN) እና የACPS የተመዘገበ የወሲብ ጥቃት
ወንጀለኛዎች (Registered Sex Offenders) በትምህርት ቤት ንብረት ፖሊሲ (File: KNA)
ማማከር አለባቸው።
3. የበጎ-ፈቃዱ ሂደቱ አብዛኛውን-ጊዜ ተጀምሮ እስከሚያልቅ ድረስ፣ ከ7-10 የሥራ-ቀናቶችን
የሚወስድ ይሆናል (የማጽደቂያው-ጊዜ፣ በአመልካቹ ብዛት እና በACPS የበዓል-ቀናቶች እና ዝግበሚሆንበት ቀን ምክንያት ሊለያይ እንደሚችል ያስተውሉ)።
4. ሕጋዊ የሆነ ፎተግራፍ ያለበት የመታወቂያ ወረቀትን፣ በመያዝ የበጎ-ፈቃድ ስራን ለማከናወን
በሚመጡ ጊዜ፣ ለማረጋገጫነት ሂደቱ እንዲያገለግል ማምጣት አለብዎት።
5. ለዕለቱ የሚያገለግለውን ባጅ (badge)፣ በእያንዳንዱ ትምህርት ቤት በተመደቡት ኪዮስኮች
ውስጥ፣ እንደ ለበጎ-ፈቃድ ሠራተኛ (volunteer) ለመግባት እና ለመውጣት በመፈረም ሁልጊዜ
ማረጋገጥ።

በጎ ፈቃደኞች ማወቅ ያለባቸው መመሪያዎችና አሰራሮች
የአለባበስ ሥነ ሥርዓት
በጎ ፈቃደኞች በህብረተሰቡና በስራ ቦታ አለባበስ መለኪያ መሰረት ተቀባይነት ያለውን ልብስ መልበስ
አለባቸው። በሚኖርዎት የአለባበስ ስነ ስርዓት ስለተቀባይነቱ እርግጠኛ መሆን ካልቻሉ እባክዎ የበጎ ፈቃደኞችን
አስተባባሪ ወይም የትምህርት ቤቱ/ የክፍል አስተዳደሩን ያነጋግሩ።

እህትማማችና ወንድማማች ተማሪዎች
እንደ አጠቃላይ ህግ ወላጆች ለበጎ ፈቃድ አገልግሎት ወደ ትምህርት ቤት በሚመጡበት ወቅት የተማሪዎች
ታናሽ እህቶች ወይም ወንድሞች አብረው መምጣት የለባቸውም። እድሜያቸው ለትምህርት ቤት ያልደረሱና
ትንንሽ እህቶች ወይም ወንድሞች ተማሪዎችን፣ ሰራተኞችንና በጎ ፈቃደኛ ወላጆችን በመማሪያ ክፍሎች ውስጥ
ሊያስቸግሩ ይችላሉ። በተጨማሪም ታናናሽ እህቶች ወይም ወንድሞች በትምህርት ቤት ውስጥ ለራሳቸው
ደህንነት ሲባል በጥንቃቄ ክትትል ሊደረግላቸው ይገባል። በበጎ ፈቃደኞች ጥቅም ላይ ከሚውሉት መሳሪያዎች
ውስጥ አንዳንዶቹ እድሜያቸው ለትምህርት ላልደረሱ ህጻናት ደህንነት ስጋት ስለሆኑ ህጻናቱ የማይደርሱበት ቦታ
መቀመጥ አለባቸው (ወረቀት መጠረዣ መሳሪያዎች፣ የወረቀት መቁረጫዎች፣ መቀሶች፣ ወረቀት ማጣበቂያ
መምቻዎች፣ የኮፒ ማሽኖችና ወዘተ...)።

የቢሮ መሳሪያዎች
ሰራተኞች በክፍል ውስጥ የመማሪያ መሳሪያዎችን ለማዘጋጀት የሚያግዙ በጎ ፈቃደኞችን ያደንቃሉ። በጎ
ፈቃደኞች ሁሉንም የቢሮ መሳሪያዎች አጠቃቀም በተመለከተ ስልጠና ሊሰጣቸው ይገባል። በተጨማሪም በጎ
ፈቃደኞች መምህራን ወይም ሰራተኞች መሳሪያዎቹን ለአስቸኳይ ስራ በሚፈልጉበት ወቅት ዞር ብለው
መምህራኑ ወይም ሰራተኞቹ ማሽኖቹን እንዲጠቀሙበት ቢለቁላቸው መልካም ነው። የኤ.ሲ.ፒ.ኤስ. መሳሪያዎች
ለትምህርት ቤት አገልግሎት ብቻ የሚውሉ ሲሆን ለግል አገልግሎት መዋል የለባቸውም።

መኪና ማቆሚያ ቦታ
በትምህርት ቤት አቅራቢያ ወይም በትምህርት ቤት የመኪና ማቆሚያ ቦታዎች ሲያሽከረክሩ ከባድ ጥንቃቄ
ማድረግ ያለብዎ ሲሆን በማንኛውም ጊዜ ተማሪዎች ወይም ሌሎችን በጥንቃቄ መመልከት ያስፈልጋል።
መኪናዎን የት ማቆም እንዳለብዎ መረጃ ለማግኘት ከትምህርት ቤቱ ቢሮ ይጠይቁ።

ስርቆት
ማንኛውም በኤ.ሲ.ፒ.ኤስ. የተገዛ ወይም የቀረበ ንብረት ያለ በጎ ፈቃደኞች አስተባባሪው ወይም ትምህርት ቤቱ/
ትምህርት ክፍሉ በግልጽ ፈቃድ ካልተሰጠ በስተቀር ከትምህርት ቤቱ ቅጥር ጊቢ መውጣት የለባቸውም። በጎ
ፈቃደኞች ክፍተኛ መጠን ያለው ገንዘብ ወይም ከፍተኛ ዋጋ ያለው ንብረት ወደ ትምህርት ቤቱ ቅጥር ግቢ
ይዘው መምጣት የለባቸውም።

በፈቃድ መልቀቅ ወይም መሰናበት
በማንኛውም ምክንያት ለኤ.ሲ.ፒ.ኤስ. የበጎ ፈቃድ አገልግሎት መስጠትን ለማቆም ከወሰኑ እባክዎ ለበጎ ፈቃደኛ
አስተባባሪው ወይም አብረዎት በቅርብ ለሚሰሩት በቀጥታ ያስታወቁ።

ኤ.ሲ.ፒ. ኤስ. ከማንኛውም ግለሰብ ጋር ያለውን የበጐ ፈቃደኝነት ግንኙነት የማቋረጥ ሙሉ መብት አለው።
የበጐ ፈቃደኝነት አገልግሎት የሚቋረጥ መሆኑን በፅሑፍ ያስታውቃል።

ገጽ 5 | ACPS የበጎ ፈቃኞችመመሪያ

ገጽ 6 | ACPS የበጎ ፈቃኞች መመሪያ

