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የአልኮል እና ሌሎች ድራጎች (AOD) በትምህርት ቤቶች
ሕገወጥ እፅ(ድራግ) አጠቃቀም እና ያለአግባብ አጠቃቀም የፌደራል፣ ስቴት ወይም በየአካባቢው ካሉ ህግጋትን በመከተል
በኤ.ሲ.ፒ.ኤስ. የተማሪዋች የባህሪ ህግ የተከለከለ ነው። ከአደንዛዥ እፅ ጋር በተያያዘ የኤ.ሲ.ፒ.ኤስ. የተማሪዋች የባህሪ ህግ
እንደጣሰ በአልኮል እና ሌሎች ድራጎች (AOD) እንደወሰደ የተጠረጠረን ማንኛውንም ተማሪ ማንኛውም ሰራተኛ ለሚለከተው
ርእሰ መምህር ወይም ተወካዩ ሪፖርት ማድረግ አለበት።
ተማሪዋችና ሰራተኖችን ለማስተማር፤ የአልኮል ጎጂነት በተመለክተ ፣ የህገወጥ እፆች እና ህጋዊ ድራጎችን አለግባብ መጠቀም እና
የድልጋ ሰጪ ፕሮግራሞች ድጋፍ ለሚፈልጉ የአደንዛዥ እጽ አጠቃቀም በተመለከተ የትምህርት ቤት ቦርድ የአደንዛዥ እፅ
የመለከላከል ፕሮግራም ያበረታታል። ነገር ግን ተማሪዋችን ለመርዳት አለአግባብ የመጠቀም ችግር በተመለክተ ዋነኛው
ኋላፊነት ያለው በተማሪዋችና በወላጆች ነው።

I. አጠቃላይ
በቨርጅኒያ ህግ § 18.2-247 በተገለፀው መሰረት አልኮል መያዝ፣ ወይም ማንኛውንም ቁጥጥር የሚደረግበትን እፅ ፣ ተመሳሳይ
ቁጥጥር ወይም ማሪዋና ወይም በቨርጅኒያ ህግ § 18.2-248.1:1 በተጠቀሰው መሰረት ሲንተቲክ ካናቢኖይድስ( synthetic
cannabinoids) በትምህርት ቤት ንብረት ውስጥ መያዝ ወይም ትምህርት ቤቱ ኋላፊነት በሚካሄድ ዝግጅት ላይ ይዞ
መገኘት ክልክል ነው።
A. መባረር
በቨርጅኒያ ህግ § 18.2-248.1:1 በተደነገገው መሰረት አልኮል ፣ ቁጥጥር የሚደረግበትን እፅ ፣ ተመሳሳይ ቁጥጥር
የሚደረግበት እፅ ማሪዋና ወይም ሲንተቲክ ካናቢኖይድስ( synthetic cannabinoids) በትምህርት ቤት ንብረት
ውስጥ ወይም ትምህርት ቤቱ ኋላፊነት በሚካሄድ ዝግጅት ላይ ተማሪ ይዞ የተገኘ መሆኑ ከተወሰነ የተማሪ እገዳ/
መባረር ፖሊሲ JGD/JGE በሚገልፀው መሰረት ተማሪው ሊባረር ይችላል ። ሱፕር ኢንቴንደንቱ ጉዳዮ
በሚመለክት በተገኘው እውነታ እና እነዚያ ልዮ ሁኔታዋች የተፈጠሩ መሆኑ እና ሌላ ዓይነት እርምጃ ተገቢ ስለመሆኑ
ሊወሰን ይችላል። እንደዚህ ዓይነት እርምጃ የቨርጅኒያ ሕግ ፤ በታይትል 22.1 መሰረት ምእራፍ 14፣ አንቀፅ 3
መሰረት ይወሰዳል።
B. ለወላጆች እና ለህግ አስከባሪ አካላት ሪፖርት መደረግ አለበት ።
በፖሊሲ CLA የሕገውጥ ድርጊት መፈፀም እና የእጽ አለአግባብ መጠቀም መሰረትርእሰ መምህሩ የዚህ ፖሊሲ
መጣሱን ለወላጆች እና ለአካባቢው የህግ አስከባሪ አካላት ሪፖርት ያደርጋል።

II የአካል ጉዳት ያላቸው ተማሪዋች
A. የአካል ጉዳት ያላቸው ተማሪዋች የፖሊሲው ክፍል I ተገዢ መሆናቸውን እና እንደሌሎች ተማሪዋች እኩል ለሌላ ጉዳት
የሌላቸው ተማሪዋች እርምጃ ሊወሰድባቸው ይችላል ይህ ክስተት ከተማሪው ችግር የሚመነጭ መሆኑ ካልተወሰነ
በስተቀር። በመደበኛ ከሚከተሉት የሥነ ሥርዓት ቅጣት በተጨማሪ የፓሊሲ JGDA የተገለፀው የአካል ጉዳት ያለው
ተማሪ የሥነ ሥርዓት ቅጣት አሰጣጥ ተፈፃሚ ይሆናል።
B. ከዚህ በተጨማሪ የእፅ አለግባብ በመጠቀም ምክንያት አካል ጉዳት ያለው ተማሪ ከትምህርት የማስወጣት ስልጣን
1. በተጨማሪም በንዑስ ክፍል A ከተሰጠው ሥልጣን በተጨማሪ የአካል ጉዳት ያለው ተማሪ ያለ ወላጅ ፈቃድ
ከትምህርት ቤት ሊወጣና ለአርባ አምስት(45) ቀናት ላልበለጠ ጊዜ በጊዚያዊነት በሌላ የትምህርት ፕሮግራም
ሊመደብ ይችላል በትምህርት ቤት ውስጥ ባለበት ወቅት ፣ በግቢ ወስጥ ባለበት ሰዓት በስቴቱ ኋላፊነት ወይም
በአካባቢው የትምህርት ተቋማት በሚካሄድ ዝግጅት ተማሪው አውቆ ከያዘ ወይም ህገወጥ እፅ ከተጠቀመ ወይም
ከሸጠ ወይም ቁጥጥር የሚደረግበትን ድራግ እንዲሸጥለት ከፈለገ። ይህ ምርጫ አለ ምንም እንኮ የችግሩ መገለጫ
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ቢኖርም ። በተመሳሳይ መልኩ የአካል ጉዳት በሌለበት ተማሪ ሊወሰድ ከሞችለው ቅጣት የበለጠ ጉዳት ባለው
ተማሪ ላይ መውሰድ አይኖርበትም።
2. ለአርባ አምስት(45) ቀናት ላልበለጠ ጊዜ እገዳ ሲባል “ሕገወጥ ድራግ እፅ” እና “ቁጥጥር የሚደረግበት ድራግ”
እንደሚከተለው ትርጎሜ አለው፤
a. ቁጥጥር የሚደረግበትን ድራግ ማለት መድሐኒት ወይም ሌላ ነገር ቁጥጥር የሚደረግባቸው በንጥረ ነገሮች
ሕግ (21 U.S.C. 812(C) በክፍል 202(c) V በዝርዝር ሠንጠረዥ I ፣ II፣ III፣ IV ወይም V የተካተቱ
ንጥረ ነገሮች ናቸው።
b. ሕገወጥ መድሐኒት (ድረግ) ማለት ቁጥጥር የሚደረግባቸውን ንጥረ ነገሮች ነገር ግን ቁጥጥር የሚደረግባቸውን
በሕጋዊ መንገድ የተገኘና በጤና ባለሞያ ትእዛዝ ወይም በሕግ በተገለፀው ወይም በሌላ የፌደራል ሕግ
በተገለፀው መሰረት የሚወስድ መድሐኒትን አይጨምርም።
የፀደቀው፤
የተሻሻለው፤
የተሻሻለው፤
የተሻሻለው፤
የተሻሻለው፤
የተሻሻለው፤
የተሻሻለው፤

ጁን 18፣ 1998
ጁላይ 6፣ 2000
ጁን 21፣ 2001
ጁን 15፣ 2004
ጁላይ 1፣ 2011
ዲሴምበር 18፣ 2014
ዲሴምበር 20፣ 2018

የሕግ ማጣቅሻ፤

20 U.S.C. §§1415(k)(1)(G)(ii), 1415(k)(7)(A), 1415(k)(7)(B).
21 U.S.C. §§ 812.
የቨርጅኒያ ህግ 1950 እንደተሻሻለው §§ 16.1-305.1, 18.2-247, 18.2-250, 18.2-250.1,
18.2-255.2, 22.1-78, 22.1-276.01, 22.1-277.08.
8 VAC 20-81-10.

የቃላት መፍቻ፤

CLA
የደንብ መተላለፍ እና ያለአግባብ እፅ መጠቀም ሪፖርት
IGAG ስለ ድራግ ፣ አልኮል እና ሲጋራ ማስተማር
JFC
የተማሪ ባህሪ
JFC-R የተማሪ ባህሪ መመዘኛ ደረጃ
JFCF -R/JFCI-R የአልኮል እና ሌሎች እፃች ድራጎች(AOD ) አለአግባብ መጠቀም፤ ደንቦች
JGD/JGE የተማሪ እገዳ/መባረር
JGD-R/JGE-R የተማሪ እገዳ/መባረር ደንቦች
JGDA
የአካል ጉዳት ያለው ተማሪ የሥነ ሥርዓት ቅጣት
JHCD
ለተማሪዋች የመድሐኒት አሰጣጥ አሰራር
JHCD-R ለተማሪዋች የመድሐኒት አሰጣጥ አሰራር ደንቦች
JHG
ልጅ የማንገላታት እና በግዴለሽነት አለመጠበቅ ሪፖርት
JO
የተማሪ ሪከርድ ማህደር

የአሌክሳንደሪያ ከተማ የሕዝብ ት/ቤቶች 2

