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ውድ የቼሪ ክሪክ ወላጆች እና ተማርዎች፣

የቼሪ ክሪክ ትምህርት ድስትሪክት የትምህርት ቦታዎች ሁሉ ለሁሉም ተማሪዎችና ሠራተኞች ምቹና ደህንነቱ የተረጋገጠ ትምህርት ቤት ለማድረግ
በትጋት እየሰራ ነው። ይህንን ግብ ለማሳካት የቼሪ ክሪክ ትምህርት ድስትሪክት የትምህርት ቦርድ የተማሪዎችንና የሠራተኞችን አካላዊም ሆነ
አእምሮአዊ ደህንነት የማረጋገጥ ግዴታውን ለመወጣት እንዲረዳ ግልጽ ፖሊሲዎችንና ደንቦችን አውጥቷል። ይህ ‘‘የተማሪ ምግባርና ሥርዓት፣
መብቶችና ኅላፊነቶች መመሪያ የወጣበት ዓላማ ትምህርት ቤት ደህንነቱ የተረጋገጠ የትምህርት ቦታ እንዲሆን ሥራ ላይ የዋሉ ፖሊሲዎችን
ለማስተወቅና ስለፖሊሲዎቹ መረጃ ለመስጠት ነው። ይህ “የተማሪ ምግባርና ሥርዓት፣ መብቶችና ኅላፊነቶች” መመሪያ የተዘጋጀው ደህንነቱ
የተረጋገጠ የትምህርት ድስትሪክት ለማድረግ የተቀመጡ የፖሊሲዎች (የመርሆች) መረጃዎችን ለመስጠት ነው።
በቅርብ ዓመታት፣ ቼሪ ክሪክ የትምህርት ቤቶቻችንን ደኅንነት ለማረጋገጥ ብዙ እርምጃዎችን ወስዷል። ደኅንነትን ለማጠናከር ከዚህ በፊት ብዙ
እርምጃዎች ቢወሰዱም እንኳን፣ በትምህርት ቤቶቻችንና በሥራ ቦታችን ደኅንነትን የበለጠ ለማሻሻል ቀጣይ እርምጃዎችን እንወስዳለን።
በትምህርት ቤቶች ውስጥ መሳሪያዎችን መያዝ የሚመለከት ‘JICI’ የሚባለው የትምህርት ቤት ፖሊሲ ከተለመዱ መከላከያዎቻችን ውስጥ አንዱ
ነው።ፖሊሲው በከፊል የሚገልጸው በትምህርት ቤት ውስጥ ‘‘አደገኛ መሳሪያዎች’’ የሚባሉትንና ሌሎች መሳሪያዎችን ይዘው የተገኙትን ተማሪዎች
እስክ አንድ ዓመት ከትምህርት ቤት ማገድ ነው። በትምህርት ቤቶች ውስጥ መሣሪያ መያዝ ለተማሪም ሆነ በትምህርት ቤትና በአከባቢው ላሉት
ለሌሎች ሰዎች ደኅንነት አስጊ ሁኔታን ይፈጥራል። በደንቡ መሰረት እንደ መሣሪያ የሚያገለግሉ ተራ ቁሳቁሶችን በትምህርት ቤት ቅጥር ግቢ ውስጥ
ይዞ መገኘት ከትምህርት ቤት መባረርን ጨምሮ ከባድ የቅጣት እርምጃዎችን ሊያስከትል ይችላል።
ከትጥቆች እገዳ በተጨማሪም ሌላውን ወገን መስደብና ማስፈራራት፣ እንደዚሁም ለሌላው ወገን ሠላምና ደኅንነት የሚያሰጋ ወይም አካላዊ ጉዳት
የሚያመጣ ማንኛውንም ዓይነት አካላዊ እንቅስቃሴ ማድረግ እስከ አንድ ዓመት ድረስ ከትምህርት ቤት መታገድን ሊያስከትል ይችላል።
የተማሪ ምግባርን አስመልክቶ ግልጽና ጥብቅ የሆኑ የመተዳደሪያ ደንቦች የወጡት ለአሳማኝ ምክንያቶች ነው። ተማሪዎችና ወላጆች በትምህርት
ቤቶቻቸው ደኅንነትና ሥርዓት አመኔታ እንዲኖራቸው እንፈልጋለን። ይህ የእያንዳንዱ ተማሪ መሠረታዊ መብት ነው። የመተዳደሪያ ደንቦቻችን
ከተማሪ የሚጠበቁ ደረጃቸውን የጠበቁና አግባብ ያላቸውን የተማሪ ምግባር ይገልጻሉ። ለነዚህ መተዳደሪያ ደንቦች ዋናው ምክንያት የተማሪን
የትምህርት ዕድገትና ክንውን ለመደገፍ ነው። ተማሪዎች ትምህርታቸውን በደንብ የሚከታተሉት በመማሪያ ክፍሎችና በትምህርት ቤቶች ውስጥ
ረብሻና የደኅንነት ስጋት ሳይኖር ሙሉ ትኩረታቸውን በአስተማሪያቸውና በትምህርቱ ግብ ላይ ሲያደርጉ ብቻ ነው። ከሁሉም በላይ ለልጅዎ
የትምህርት ቦታና አካባቢ ደህንነት ቅድሚያ እንሰጣለን። ትምህርት ቤቶቻችን ደኅንነቱ የተጠበቀ፣ ሥርዓት ያለውና መማር-ማስተማር ላይ ያተኮረ
እንዲሆን የሚንችለውን ሁሉ እናደርጋለን።
የ2013-2014 የትምህርት ዘመን ለተማሪዎች፣ ለሰራተኞች፣ ለወላጆችና ለማኅበረሰቡ አባላት በሙሉ አስደሳችና ትርጉም ያለው እንደሚሆን
እናምናለን። ተልዕኮአችን የሆነውን ‘‘እያንዳንዱ ተማሪ እንዲያሰላስል፣ እንዲማር፣ እንዲከናወንለትና ለሌላው ደንታ ያለው እንዲሆን ማነሳሳት ነው’’
የሚለውን መሪህ ሀሳብ ለማሳካት አብረን እንስራ።
ከሰላምታ ጋር!

