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መሳሪያዋች በትምህርት ቤት  

 
I. አጠቃላይ 

 
A. ማንም ሰው ተማሪዋች ወይም ሰራተኞች ጭምር በትምህርት ቤቱ ግቢ መሳሪያ ማምጣት፣ መጠቀም፣መያዝ 
በፖሊሲው በተገለፀው መሰረት በትምህርት ቤት ግቢው አይችልም በሌላ አገላለፅ በተወሰኑ ሁኔታዋች 
በተለይ በሕግ ከተገለፀው ውጭ የሚከተሉትን ጭምር፣ 

 
1. የሥርዓተ ትምህርት በሚፈቅደው መሰረት የጠበንጃ   ወይም በንፋስ ( ኒዮመትክ) ጠበንጃ መያዝ 
ወይም በሌላ ፕሮግራም በትምህርት ቤቱ ኋላፊነት የሚካሄድ ወይም በትምህርት ቤቶች አስተዳደር 

ዲቪዝን የሚካሄድ ወይም ግቢውን መጠቀም እንዲችል በኤ.ሲ.ፒ.ኤስ. ፈቃድ ባገኘ ሌላ ድርጅት 

(ለምሳሌ JROTC)፣ 

 
2. ቢለዋ ወይም በተለምዶ ለምግብ ማዘጋጃ  አገልግሎት መስጫ  ወይም ሙያ የሚያገለግል ስለት 

መያዝ ለዚሁ አገልግሎት ለማዋል (ለምሳሌ ካፍቴሪያ ሰራተኛ ፣ የምግብ ሙያ ተማሪዋች፣ ጥገና 

/አገልግሎት ሰጪ ሰራተኛ)፣ 

 
3. በቨርጂኒያ በህግ  አስከባሪ ኦፊሰር (ለምሳሌ የት/ቤት ሪሶዋርስ ኦፊሰር ) በእርሱ/በእርሷ ስራ ላይ 
ባሉበት ወቅት ወይም በትምህርት ቤት ንብረት የጥበቃ አገልግሎት በሚሰጡበት ወቅት ወይም፤ 

 
4. በቨርጂኒያ ኮመን ዌልዝ አቃቢ ህግ ወይም በቨርጂኒያ ኮመን ዌልዝ ረዳት አቃቢ ህግ መሳሪያ መያዝ 

ወይም የቨርጂኒያ ዳኛ ወይም የጠቅላይ ፍርድ ቤት ዳኛ በእርሱ/በእርሷ ስራ ላይ ባሉበት ወቅት። 

 
B. ተማሪዋች ወይም ሰራተኞች ያልሆኑ  በመኪናዋቻቸው የተወሰኑ መሳሪያ ዓይነቶች ሊኖራቸው ይችላል 
በሚከተሉት ውስን ሁኔታዋች፤ 

1. ቢላዋ፣ ጥይት ያልጎረሰ መሳሪያ በተዘጋ ማስቀመጫ ወይም በጠበንጃ ማስቀመጫ የተቀመጠ ጥይት 
ያልጎረሰ የአደን ጠበንጃ፣ ወይም 

2. ፊትለፊት የማይታይ ሽጉጥ ሕጋዊ ፈቃድ ጋር አብሮ ያለ በመኪና ማቆሚያ ቦታ ያለ፣ በትራፊክ 
አደባባይ ወይም በሌላ የተሽከርካሪ በትምህርት ቤቱ  መግቢያና መውጫ ቦታ መንቀሳሻ ፣ 

 
C. “የትምህርት ቤት ንብረት”  የሚያካትተው 

1. በትምህርት ቤቶች አስተዳደር ባለቤትነት ወይም ቁጥጥር የዋለ ንብረት፣  

2. የህዝብ ንብረት የሆነ በትምህርት ቤት ኋላፊነት ዝግጅቶች የሚካሄዱበት ስፍራ ዝግጅቱ ወይም 
ከመደበኛ ትምህርት ውጭ የሚካሄዱ ዝግጅቶች በሚካሄድበት ወቅት  

3. በማንኛውም በትምህርት ቤት አስተዳደር ዲቪዝን ባለቤትነት ወይም በሚንቀሳቀስ ተሽከርካሪ 

 
D. መሳሪያዋች የሚያካትታቸው የሚከተሉትን ይጨምራል ነገር ገን በእነሱ አይወሰንም፤  

 ማንኛውም ሽጉጥ ፣የአደን ጠበንጃ፣ ሌላ መሳሪያ በቨርጅኒያ ህግ § 22.1-277.07(E) 
እንደተዘረዘረው ተወርዋሪ ነገር ለማስፈንጠር የተዘጋጀ ወይም የታቀደ ጠበንጃ ጭምር  

 የስፖርት ውድድር ማስጀመሪያ ሽጉጥ፣ 

 ቢቢ(BB) ወይም አየር የሚረጭ ጠበንጃ  

 የመጨዋቻ ጠበንጃ እና መሰል ጠበንጃ  

 ማንኛውም ጎራዴ፣ የጎበጠ ቢለዋ፣ ተጣጣፊ ስለት፣ የሚፈነዳ፣ የሳር መቁረጫ፣ ቢላዋ ወይም ምላጪ  

 ወንጭፍ  

 ተወንጫፊ ቀስት  

 የብረት (ባራስ) ቦክስ  
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 በትረ (ዱላ)  

 ፈንጂ  

 በቨርጂኒያ ህግ §  22.1-277.07(E) የተዘረዘረ ማንኛውም አጥፊ ወይም ሌላ ጎጂ መሳሪያዋች  

 በማንኛውን መንገድ የተቀናጀ ሁለት ሹል ጫፍ ያለው ወይም ስለት ያለው እና ለመወርወር ወይም 

እንዲፈናጠር ተደርጎ የተዘጋጀ እና ተወርዋሪ ኮከብ በሚል የሚታወቅ ወይም የምስራቅ (ኦሪየንታል) 
ዳርት በሚል የሚታወቅ ፣ ወይም  

 ማንኛውም የሚተጣጠፍ መሳሪያ ሁለት ወይም ከዚያ በላይ የማይታጠፍ አካል ያለው እርስ በርሱ 
የተያያዘ ያለችግር ሊወነጨፍ የሚችል ኑን ቻሃካ፣ ኑን ቸክ፣ ኑን ቻኩ፣ ሹሪከን ወይም መዋጊያ ሰንሰለት 
በሚል የሚታወቅ  

 

II. ሁሉም ተማሪዋች  
 

ማንኛውንም ዓይነት መሳሪያ መሽከም፣ ማምጣት ፣ መጠቀም ወይም መያዝ ፣ አደገኛ መሳሪያ ወይም አደገኛ ወይም 
አጥፊ መሳሪያ በማንኛውም በትምህርት ቤት ሕንፃ፣ በትምህርት ቤቱ ቅጥር ግቢ፣ በማንኛውም የትምህርት ቤቱ 
ተሽከርካሪዋች ወይም  በማንኛውም በትምህርት ቤት ኋላፊነት በሚካሄድ እንቅስቃሴዋች ያለ ትምህርት ቤቱ ፈቃድ 
ወይም የትምህርት ቤቶች አስተዳደር ዲቪዝን ፈቃድ የተከለከለ ነው እንዲሁም ለሥነ ሥርዓት እርምጃ መነሻ ሊሆን 
ይችላል። መሳሪያ ይዞ የተገኘ ተማሪ ፣ጎጂ መሳሪያ ፣ የመሳሪያ ድምጽ ማፈኛ፣ ድምጽ ማጥፊያ ወይም በንፋስ ሃይል 

የሚሰራ(ኒዮማቲክ) ጠበንጃ፣ በትምህርት ቤቱ ግቢ ወይም ትምህርት ቤቱ ኋላፊነት በሚካሄዱ እንቅስቃሴዋች ስፍራ 

ቢያንስ ለአንድ ዓመት ሊባረር ይችላል በተማሪዋች እግዳ/ ማባረር ፖሊሲ JGD/JGE  የትምህርት ቤት ዲቪዝኑ 
ሊወስን ይችላል። እንደ ጉዳዩ የተለየ ሁኔታ ተፈጥሮ ከሆነ እና ምንም ዓይነት የሥነ ሥርዓት እርምጃ አለመውሰድ 
ወይም ሌላ የሥነ ሥርዓት እርምጃ ወይም ለተጨማሪ ሌላ የትምህርት ጊዜ የመባረር ተገቢ ስለመሆኑ የትምህርት ቤት 
ቦርዱ ሊወስን ይችላል። ልዪ ሁኔታ ምን ሊያካትት እንደሚችል የትምህርት ቤት ቦርዱ መመሪያዋችን ሊያወጣ ይችላል 
።  በተጨማሪም የትምህርት ቤቱ ቦርድ ደንብ በማዘጋጀት  ከማባረር ውጭ ያለ የሥነ ሥርዓት እርምጃ መውሰድ 
ተገቢ ስለመሆኑ ሱፕር ኢንቴንደንቱን ወይም የሱፕር ኢንቴንደንቱን ተወካይ በቅድሚያ ግምገማ እንዲያደርጉ ሊወስን 
ይችላል ።  ይህ ፖሊሲ ሲጣስ በተማሪው ላይ የሥነ ሥርዓት እርምጃ ለመውሰድ ሂደቱ ወዲያውኑ እንዲጀመር 
ይጠይቃል።  

 

III. የአካል ጉዳት ያላቸው ተማሪዋች  
 

የአካል ጉዳት ያላቸው ተማሪዋች በዚህ ፖሊሲ ክፍል I ተገዚዋች ይሆናሉ እና ሥነ ሥርዓት በፖሊሲ JGDA እና  

JGDB መሰረት ተፈፃሚ ይሆናል።   

 

የፀደቀው፤ ዲሴምበር 5፣ 1996 

የተሻሻለው፤ ጁላይ 10፣ 1997 

የተሻሻለው፤ ጁን 23፣ 1999 

የተሻሻለው፤ ጁላይ 6፣ 2000 

የተሻሻለው፤ ጁን 21፣ 2001 

የተሻሻለው፤ ጁን 19፣ 2003 

የተሻሻለው፤ ጁን 15፣ 2004 

የተሻሻለው፤ ጁን 15፣ 2006 

የተሻሻለው፤ ጁን 26፣ 2007 

የተሻሻለው፤ ጁላይ 1፣ 2011 

የተሻሻለው፤ ዲሴምበር 18፣ 2014 

የተሻሻለው፤ ዲሴምበር 20፣ 2018 
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የሕግ ማጣቅሻ፤ 18 U.S.C. § 930(g)(2). 

  20 U.S.C. § 415 (k)(1)(G)(i). 

   

  የቨርጂኒያ ሕግ፣ 1950,  §§ 18.2-308, 18.2-308.1, 18.2-308.7, 22.1-277.07, 

  22.1-277.07:1. 

 

  Wood v. Henry County Public Schools, 225 Va. 85, 495 S.E.2d 255 (1998) 

    

  8 VAC 20-81-10. 

 

የቃላት መፍቻ፤    GBEB      በትምህርት ቤት የሰራተኛ መሳሪያ 

          JGD/JGE           የተማሪ እገዳ/መባረር  

  JFC       የተማሪ ባህሪ 

  JGD/JGE     የተማሪ እገዳ/መባረር  

  JGD-R/JGE-R   የተማሪ እገዳ/መባረር ደንቦች 

  JGDA       የአካል ጉዳት ያለው ተማሪ የሥነ ሥርዓት ቅጣት 

  JGDB       የአካል ጉዳት ያለው ተማሪ የሥነ ሥርዓት ቅጣት ካባድ   

                                              የአካል ጉዳት በማድረስ  
 
 
  

 


