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Ifiranṣẹ kan lati Ẹka Ile-ẹkọ Oju ọjọ & Aabo
Kaabọ si ọdun ile-ẹkọ ti 2021-2022!
Iwe Ilewọ awọn akẹkọọ ti Ile-ẹkọ Gbogboogbo Baltimore County (BCPS) ṣe alaye ti o wulo nipa awọn ilana ti
gbogbo awọn akẹkọọ nireti lati faramọ, ati awọn abajade ti o ba lodi si awọn itọsọna wọnyi. Iwe aIlewọ akẹkọọ
mẹnuba awọn ireti fun gbogbo akẹkọọ ni awọn ofin wiwa deede ati ti akoko, ibọwọ fun eniyan ati ohun-ini,
imura ti o yẹ, lilo imọ-ẹrọ, awọn atẹjade akẹkọọ, iṣẹ ọmọ ile -iwe, akọsilẹ akẹkọọ ati ẹtọ lati pe kotẹmilọrun,
pẹlu ilana ẹdun. Wọn ni awọn obi/alabojuto ati awọn akẹkọọ ni lati ṣe atunyẹwo gbogbo iwifun ti o wa ninu
iwe ilewọ akẹkọọ daradara ati lati jiroro awọn itọsọna naa, ati awọn abajade fun irufin awọn ilana.
A nilo awọn akẹkọọ ati awọn obi/alagbato lati fọwọ si alaye kan ti o tọka pe iwe ilewọ akẹkọọ ni a ti gba ati pe
awọn oye fun ihuwasi akẹkọọ ni oye ni. Jọwọ fi sọkan pe iwe ilewkọ akẹkọọ jẹ iwe pataki lati ṣe atunyẹwo
lọdọọdun nitori pe a n ṣatunṣe awọn iyipada lati awọn ẹya iṣaaju.
Awọn ayipada pataki si iwe ilewọ akẹkọọ 2021-2022 ni a ti ni:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Itumọ imudojuiwọn ti ikẹkọọ ẹdun-awujọ ti a pese nipasẹ Ajọṣepọ fun Ẹkọ, Awujọ, ati Ẹkọ
Ẹdun (CASEL).
Atunṣe ti akẹkọọ yoo fẹran ti o ṣe ilana awọn ihuwasi kan pato ti akẹkọọ le lo lati ṣe
agbega idagbasoke awujọ-ẹdun tiwọn.
Foonu itọsọna kiakia ti awọn ọfiisi ti akẹkọọ ati awọn obi ṣeeṣe julọ lati pe fun iranlọwọ ati
atilẹyin.
Oju-ewe “Agbo igbẹkẹle Mi” nibi ti awọn akẹkọọ le ṣe idanimọ awọn ẹni-kọọkan naa ti a le
gbarale lati ṣe atilẹyin fun wọn ni akoko aini.
Ede imudojuiwọn lori Ilana/Ofin 5520 Koodu imura Akẹkọọ, lara eyi ti a ti ni eewọ awọn
afihan ati awọn ami ikorira.
Matrix ibawi tuntun ti o ṣe ilana awọn ojuṣe ati ipele idahun ti o da lori idibajẹ ihuwasi
naa.
Atolẹ ti awọn itọsọna olukọ ati awọn abajade ti oludari ti o pese awọn ireti fun awọn
akẹkọọ ati awọn obi ni ayika ohun ti a le gbejade bi idahun ibawi.
Awọn alapejuwe ti awọn idahun ibawi lati pese asọye ti awọn ọrọ nigbagbogbo ni a n lo
ninu ijiroro awọn idahun ibawi.
Isọniṣoki ti awọn irufẹ ti awọn ayọkuro ibawi ati awọn ipo nibi ti a ti ṣe awọn igbejọ ibawi.

Awọn iyipada si Iwe Ilewọ akẹkọọ ti 2021-2022 ni a ṣe nipasẹ ipa ifọwọsowọpọ ti ẹgbẹ akojọpọ awọn olukopa,
pẹlu awọn obi/alabojuto BCPS, awọn akẹkọọ, awọn olukọ, awọn alabojuto, awọn onimọ Psychology, awọn
oṣiṣẹ ilu, awọn oṣiṣẹ iṣẹ akẹkọọ, awọn agbaninimọran, awọn oṣiṣẹ igbọran ihuwasi akẹkọọ, awọn alaṣẹ
oludari, awọn oludari, awọn alakoso, agbaninimọran ofin, ati awọn aṣoju lati oriṣiriṣi awọn ẹgbẹ
ọjọgbọn/awọn ẹgbẹ iṣọkan.
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ninu awọn eto amulo ti o nii ṣe pẹlu ihuwasi akẹkọọ ati
awọn ẹtọ ati ojuse awọn akẹkọọ laarin ilana ibawi.
Ilepa BCPS ni lati jẹ ki awọn akẹkọọ lo anfaani ni
ẹkunrẹrẹ -ni ailewu ati ni ọna titoọ-ti ọpọlọpọ awọn
anfaani eto-ẹkọ ti eto ile-ẹkọ funni.

Akọsọ
Awọn ile-ẹkọ Gbogbogbo ti Baltimore County (BCPS)
wa laarin awọn eto ile-ẹkọ ti o n ṣe daadaa julọ ni
orilẹ-ede nipa ṣiṣe daadaa, iṣohun takuntakun, ati ni
gbaradi gbogbo akẹkọọ fun ọjọ iwaju. Lati mọ aṣeyọri
yii, BCPS nigba gbogbo n mu ilọsiwaju pọ si fun gbogbo
akẹkọọ nipa ipese ọpọlọpọ awọn ipa ọna lati mura
awọn akẹkọọ fun iṣẹ ati kọlẹji ni ailewu, letoleto, ati ni
awọn agbegbe to dara. Ohun ti o kan BCPS julọ ni lati
mu alekun aṣeyọri ba akẹkọọ ti o jẹ iṣeto ti awọn iye
pataki:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Erongba ti iṣẹda ikẹkọọ agbegbe ti o leto ti o ni aabo
jẹ ọkan lara ohun ti awọn oludari ile-ẹkọ mu ni
okunkundun. Ni ipele ile-ẹkọ, awọn oludari ṣiṣẹ pẹlu
awọn ọmọ ẹgbẹ ti agbegbe ile-ẹkọ lati ṣe agbekalẹ
awọn ilana kan pato fun ṣiṣẹda agbegbe ikẹkọọ ti o wa
ni ailewu. Awọn eto ipele ile-ẹkọ fun ihuwasi akẹkọọ
wa ni ibamu pẹlu Koodu Ihuwasi Akẹkọọ ti BCPS. Ẹka
Oju ọjọ ati Aabo Ile-ẹkọ (DSCS) jẹ ohun elo fun awọn
oludari ile-ẹkọ bi wọn ṣe n dagbasoke ninu awọn etoile-ẹkọ kan pato fun itọkasi ihuwasi akẹkọọ. Ọfiisi ti
iṣẹ awọn onimọ Psychology ni pataki ni o wa ni akoso
fun idagbasoke Itọsọna Iṣeto Ihuwa Rere, eyi ti o jẹ
itọkasi fun awọn oludari ile-ẹkọ ni idagbasoke awọn
ero ihuwasi ti o da lori ile-ẹkọ.

Ikẹkọọ ni imojuto iyebiye wa.
Ikẹkọọ ti o munadoko jẹ ohun pataki julọ ninu
ẹkọ akẹkọọ.
Idari ṣe pataki. Awọn atilẹyin imunadoko
oludari ẹkọ ati iṣẹ ṣiṣe ti o dara julọ ni gbogbo
awọn ipele.
BCPS ti farajin fun imudọgba. A o ṣe
ohunkohun ti o nilo lati rii daju pe gbogbo
akẹkọọ kọ ẹkọ ati pe wọn ni aṣeyọri, laibikita ti
iran, ẹya, akọ tabi abo, iṣalaye, ipo eto-ọrọ-aje,
pipe ede, tabi ailera.
Gbogbo akẹkọọ yoo ṣaṣeyọri nigba ti a ba fun
wọn ni ireti giga ati awọn atilẹyin ti o yẹ.
Oṣiṣẹ ti n ṣiṣẹ daradara jẹ ojulowo fun BCPS ni
ti eto ile-ẹkọ kilaasi agbaaye.
Igbẹkẹle awọn ajọṣepọ ati ifarajin si awọn
imojuto iyebiye ti yoo ṣe alekun ẹkọ ni gbogbo
awọn ipele.
Awọn akẹkọọ, awọn obi, awọn oṣiṣẹ, awọn
ọmọ ẹgbẹ awujọ, ati gbogbo awọn ti o jẹ
onigbọwọ BCPS ni Ẹgbẹ BCPS.
Gbogbo ọmọ Ẹgbẹ BCPS ni o ṣe iyebiye wọn si
ṣe awọn ilọwọsi pataki lati jeki BCPS di eto ileẹkọ ti o dara ju ni agbaye.
Awọn ibaṣepọ rere ati iṣelọpọ laarin gbogbo
awọn ọmọ Ẹgbẹ BCPS ni a kọ nipasẹ
ibaraẹnisọrọ to nilari ati adehun iṣe-ohun.
Gbogbo awọn ọmọ Ẹgbẹ BCPS jẹ alaba ṣiṣẹ pọ
nipa ṣiṣe daadaa, iṣohun takuntakun, ati
igbaradi fun ọjọ iwaju daradara, ati pe o ṣe
pataki fun aṣeyọri wa.

DSCS ni ẹka awọn ọfiisi meji ati ọpọlọpọ ti o ṣe atilẹyin
awọn oludari ni awọn ọna ihuwasi akẹkọọ, ẹkọ ẹdunawujọ, aabo ile-ẹkọ, ati iṣafilọlẹ aabo. Awọn
agbaninimọran ile-ẹkọ, nọọsi, awọn onimọ Psychology,
awọn oṣiṣẹ awujọ, awọn oṣiṣẹ iṣẹ akẹkọọ, awọn
alabojuto aabo, ati awọn oṣiṣẹ amoriya ile-ẹkọ ṣe
igmugbooro ti aṣeyọri ẹkọ ati alaafia ẹdun ti awọn
akẹkọọ nipa iranlọwọ lati ṣẹda awọn ipo ninu eyi ti
awọn akẹkọọ le mọ agbara kikun ohun pupọ ti wọn le
ṣe. Awọn akitiyan ti oṣiṣẹ DSCS ni o lokun nipasẹ awọn
erongba pataki mẹta: idena, awọn abajade ọgbọn, ati
imupada sipo. Iwe ilewọ akẹkọọ yii, bi ohun amulo fun
awọn akẹkọọ, awọn obi, awọn olukọ, ati awọn oludari,
ni a ṣeto lati saami ilana yii.
Ipele akọkọ ti iwe ilewọ akẹkọọ yii da lori idena, iwifun
ti o le lo ni ọna ti o dara lati ṣẹda ati ṣetọju agbegbe ẹkọ
ti o dara. Nibi, iwifun ni a le rii lori ẹkọ ihuwasi,
Conscious Discipline®, Awọn ilọwọsi Ihuwa Rere ati
Awọn Atilẹyin (PBIS), awọn ẹtọ awọn akẹkọọ ati awọn
ojuṣe ati awọn ilana ihuwasi.
Ipele keji ti iwe ilewọ yii ni iwifun lori awọn abajade
ọgbọn fun irufin eto Koodu Ihuwasi Ajẹkọọ ni ile-ẹkọ
naa. O tun ni iwifun nipa ihuwasi idalọwọduro, ilana
ibawi, ati ilana fun pipe kotẹmilọrun.

Awọn imojuto iyebiye wọnyi wa ninu iṣẹ awọn ile-ẹkọ
ati awọn ọfiisi oriṣiriṣi ti o wa ni BCPS.
Gẹgẹ bi awọn akẹkọọ ati awọn ọfiisi ṣe n ṣiṣe labẹ oye
pinpin ti awọn imojuto iyebiye ati awọn erongba bẹ,
paapaa, gbogbo agwujọ ile-ẹkọ-awọn akẹkọọ, oṣiṣẹ,
awọn obi, ati awọn oludari. Iwe ilewọ akẹkọọ yii, eyi ti a
ti gbekalẹ lati ṣe iranlọwọ fun gbogbo awọn alabaṣepọ
ni oye ohun ti a fẹ lati ọdọ awọn akẹkọọ BCPS, lara ilana
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1. Gbogbo awọn iṣẹ onigbọwọ ile-ẹkọ lori ohun-ini
ti o jẹ tẹni tabi ya nipasẹ Ajọ tabi ti o waye ni
awọn aaye ile-ẹkọ, pẹlu ṣugbọn ti ko din ni:
awọn irin-ajo ẹkọ, awọn iṣẹ afikun, tabi awọn
ajumọṣe awujọ.
2. Irin-ajo lori awọn ọkọ akero ile-ẹkọ tabi awọn
ọna igbokegbodo miiran ti ọfiisi.
3. Oju-aaye tabi awọn ipo ti o ni ṣe pẹlu ile-ẹkọ ni
eyi ti o jẹ esi tabi okunfa ihuwasi idalọwọduro
lori ọgba ile-ẹkọ.
Nitori naa, akẹkọọ le wa labẹ awọn idahun ibawi nigba
ti o ṣe ohun kan tabi awọn iṣe kuro ati yato si ile-ẹkọ ati
ohun-ini ile-ẹkọ ti o le fihan bii idẹruba tabi eewu si
aabo awọn akẹkọọ miiran, oṣiṣẹ, tabi ohun-ini ile-ẹkọ;
ati/tabi iṣe tabi awọn iṣe ṣe idiwọ (awọn) ifijiṣẹ ti ihuwa
ti awọn ihuwa ti o ṣe idiwọ fun eto ẹkọ ni ile-ẹkọ.
Ipele kẹta ti iwe ilewọ yii jẹ ti imupadabọsipo, tabi
iyipada ti akẹkọọ pada si agbegbe ile-ẹkọ lẹyin irufin
ibawi kan ti o waye. Ni ipele yii ni awọn atokọ apẹẹrẹ ti
awọn ojuṣe imupadabọsipo ti o le lo lati ṣe iranlọwọ fun
ilana iyipada. Lara awọn ojuṣe imupadabọsipo,
sibẹsibẹ, ni a le ati pe a gbọdọ lo ni ọna ṣiṣe lati kọ
agbegbe iyara ikawe rere kan.

Erongba ti iwe ilewọ akẹkọọ yii ni lati pese awọn akẹkọọ
pẹlu iwifun ti yoo ṣe iranlọwọ lati yẹra fun irufin awọn
ilana iṣe ti ile-ẹkọ.

IDENA

Idena jẹ nipa ṣisọ nipa ti ihuwasi akẹkọọ ju idahun si
ihuwasi buburuni ọna ifasẹyin.
Ni ọran ti idena, BCPS ṣe atilẹyin lilo awọn ọna ti o da
lori iwadii fun igbega ihuwasi akẹkọọ to dara, pẹlu eto
ẹkọ ihuwasi, Conscious Discipline®, ati Awọn Atilẹyin ati
Idasi Ihuwasi Daradara (PBIS). Eyijẹ awọn ọna mẹta
laarin ọpọlọpọ ti a ṣe agbekalẹ lati ṣe idiwọ ihuwasi
buburu nipa igbega ihuwasi rere.

Ipele kẹrin ti iwe ilewọ yii ni awọn ifitonileti ti a nilo,
gẹgẹ bi awọn ti o jọ mọ aṣiri ati ifọkantan ti iwifun ti ara
ẹni ti awọn akẹkọọ, iṣayẹwo awọn akọsilẹ ile-ẹkọ, iraaye
si imọ-ẹrọ, ati diẹ sii. Ipele ti o kẹyin ninu iwe ilewọ yii
ṣe afihan diẹ ninu awọn eto imulo ti o wa lẹhin koodu
Ihuwasi Akẹkọọ BCPS. Awọn itọkasi ni pato ni a ṣe si
awọn eto imulo ti n ṣakoso ipanilaya, imunibinu, ati/tabi
idẹruba; ilọwọsi ninu awọn iṣẹ ẹgbẹ onijagidijagan; lilo
taba lori ohun-ini eto ile-ẹkọ; ati ini ti ogun ti a funni lati
lo ati ti a ko funni lati lo.

Ẹkọ Ihuwasi
Imugbooro ihuwasi jẹ pataki eroja BCPS jakejado-ọna
lati pese awọn agbegbe ti o ni aabo, pẹlu, ti ibọwọ
fun, ti o si dara si ẹkọ. Awoṣe ihuwasi ti o dara ni a fẹ
lati ọdọ gbogbo awọn akẹkọọ. Wiwo awọn apẹẹrẹ
ojulowo ti ihuwasi ti o dara jẹ ohun elo ti o lagbara
fun idagbasoke ati imuṣẹ ihuwasi rere laarin awọn ileẹkọ. Awọn akẹkọọ ti o ṣe afihan ihuwasi ti o dara ṣn
kopa ninu ipese si ailewu gbogboogbo ati tito leto ti
ile-ẹkọ naa; o si ṣe imugbooro aṣeyọri akẹkọọ; ati
imugbooro moriya akẹkọọ ati oṣiṣẹ (Ajọ ti ẸkọIlana
5510 ati Alabojuto Ofin 5510).

Iwe ilewọ naa pari pẹlu oju-ewe ijẹrisi pe awọn ati
akẹkọọ ati awọn obi ni a lero lati fọwọ si. Nipa ibọwọlu
oju-ewe ijẹrisi, awọn akẹkọọ ati awọn obi n tọka si oye
kikun wọn nipa awọn ilana ati eto ti BCPS ti a la kalẹ
ninu iwe ilewọ akẹkọọ naa. Iwe ilewọ akẹkọọ ni o yẹ ni
ifarabalẹ ka ki o wa ni arọwọto wa bi ohun elo itọkasi ti
o niye lori.
Ikapa ti Aṣẹ

Awọn wọnyii ni awọn erongba ihuwasi BCPS:
1. Idagbasoke ọgbọn ati idajọ rere lati ṣe awọn
ipinnu ironu.
2. Idagbasoke ọgbọn idajọ ti o jẹ iwifun nipasẹ
ododo, otitọ, ati ọlaju.
3. Idagbasoke ati iṣafihan ibọwọ fun ara ẹni,
ibọwọ fun awọn miiran, ati ibọwọ fun ohun-

Koodu ihuwasi ti a ṣe alakalẹ ninu iwe ilewọ akẹkọọ yii
kan gbogbo awọn akẹkọọ ti o forukọsilẹ ni BCPS. Ni
afikun, koodu ihuwasi wa fun gbogbo awọn ipo ninu eyi
ti o kan awọn akẹkọọ, pẹlu:
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ini.
4. Iṣafihan ifarada ati oye ti awọn elomiran
laika iran, ijẹ akọ tabi abo, ẹya, ailera, orisun
orilẹ-ede, ẹsin, igbagbọ, ipo eto-ọrọ-aje, ipo
igbeyawo, oyun, akọsilẹ ti ara ẹni, iṣalaye
ibalopọ, tabi igbagbọ oloselu.
5. Iṣafihan aanu fun awọn elomiran nipasẹ
idagbasoke aanu, inurere, ati iṣẹ.
6. Iṣafihan ibawi ati ojuse nipa iṣafihan
ikora-ẹni-nijanu ati ifẹ lati gba awọn
aṣiṣe ati atunṣe wọn.
7. Imugbooro ihuwasi rere ti o ṣe afihan ireti,
itara, irọrun, ati imoore.
8. Iṣafihan igberaga ninu ara ẹni ati awọn
elomiran nipa ṣiṣe eyi ti o dara julọ fun ara
ẹni, ẹbi, ile-ẹkọ, ati agbegbe ati nipa ibọwọ
fun awọn aṣeyọri ti awọn miiran.
9. Iṣafihan iduroṣinṣin ti ara ẹni ati eto-ẹkọ
nipasẹ iṣotitọ, afihan igbagbọ ni awọn ọna ti o
yẹ, ati ṣiṣẹ ni kikun bi agbara ẹni ti mọ.

•
•
•
•
•

Conscious Discipline® nilo pe ki awọn agbalagba lo
awọn ọgbọn wọnyi ati awọn akoko ikẹkọọ lati kọ awọn
akẹkọọ ni awọn ilana igbesi aye fun ajọṣepọ ti o
daadaa pẹlu awọn omiiran. Awọn idahun ti o dara lati
ọdọ awọn agbalagba nigba ti a mu iwa aida wa si ọdọ
wọn lati ọdọ iranwọ awọn akẹkọọ lati ṣe ifi idi mulẹ ati
ṣe ibatan idile kan. Conscious Disipline® gẹgẹ bi ohun
elo iṣakoso ihuwasi, ṣe awọn ayipada iyara ikawe pada
si awọn agbegbe ti o dara, alabojuto, ati ọwọ.
Awọn Atilẹyin Idasi Ihuwasi Didara (PBIS)
Awọn oludari BCPS gbagbọ pe awọn erongba to han
kedere fun ihuwasi ti o yẹ ni a ni lati sọ ati kọ. Awọn
oludari BCPS tun gbagbọ siwaju si pe awọn abajade fun
ihuwasi ti ko tọ yẹ ki o fi idi mulẹ ati ṣakoso ni deede.
Pẹlu awọn igbagbọ wọnyi lọkan, awọn alaṣẹ ti o da lori
ile-ẹkọ ṣe atẹjade awọn ireti ihuwasi ni irisi awọn ero
ihuwasi rere jakejado ile-ẹkọ.
Ipilẹ fun ọpọlọpọ awọn ero ihuwasi rere ti awọn ile-ẹkọ
jẹ imọ-ijinlẹ ti o wa ninu Awọn Atilẹyin Idasi Ihuwasi
Didara (PBIS). Awọn eto PBIS ni a ṣe agbekalẹ lati ṣe
idanimọ ati fun awọn akẹkọọ ni ere ti o ṣe apẹẹrẹ
awọn ihuwasi rere. Awọn akẹkọọ ti a mọ ati ti a san
ere fun ni gbangba di awọn apẹẹrẹ fun awọn akẹkọọ
miiran ti o fẹ lati di mimọ ati ni ere ni ọna kanna.

Conscious Discipline®
BCPS ti pinnu lati pipese agbegbe kan ti o ni aabo,
letoleto, ati pe dara fun ẹkọ. Awọn oludari BCPS
gbagbọ pe ihuwasi rere ni ile-ẹkọ ṣẹ pataki fun
imugbooro aṣeyọri akẹkọọ. Ihuwasi Ibawi jẹ ọna ti o
da lori ọpọlọ fun ṣiṣẹda agbegbe ile-ẹkọ to dara ti o
bẹrẹ pẹlu kikọ awọn akẹkọọ nipa asopọ ọpọlọ/ara. Ni
kete ti awọn akẹkọọ ni idagbasoke oye ti bii ironu wọn
ṣe kan awọn iṣe wọn, awọn akẹkọọ kọ ẹkọ lati ṣe ilana
awọn iṣakoso ihuwasi tiwọn. Ibi ilepa dide ti o ga julọ
ti Conscious Discipline® wa lati kọ awọn akẹkọọ lati ni
ibawi pẹlu awọn ihuwasi wọn ki wọn ma ba wa labẹ
awọn abajade ibawi fun awọn ihuwasi wọn.

Awọn Ẹtọ ati Ojuṣe Awọn Akẹkọọ
Awọn wọnyi jẹ atokọ ti awọn agbegbe labẹ eyi ti
awọn akẹkọọ ni awọn ojuse ati awọn ẹtọ. Fun alaye
lẹkunrẹrẹ ti awọn ojuṣe ati awọn ẹtọ awọn akẹkọọ,
wo Ajọ ti ẸkọIlana 5600 and Ofin 5600.
Awọn Ẹtọ ati Ojuṣe
•
Wiwa
•
Igbeṣẹ Ibawi
•
Ilana Titọ
•
Kotẹmilọrun
•
Akọsilẹ ti Aṣiri
•
Isọrọsi Akẹkọọ
•
Awọn iṣẹ Akẹkọọ, Iṣejọba Akẹkọọ, Lilo Awọn
ohun elo Awọn Akẹkọọ
•
Awọn wiwa Ohun-ini Ẹni
•
Ti kii ṣe iyasọtọ

Ẹya keji ti Conscious Discipline® fojusi ihuwasi ti awọn
agbalagba nigba ti o ba dahun si ihuwasi awọn akẹkọọ.
Gẹgẹ bi awọn ẹkọ Conscious Discipline®, awọn
agbalagba ni awọn ọgbọn ti o yẹ ki o lo lati yi awọn
iṣẹlẹ ihuwasi pada si awọn akoko ikẹkọ:
•
•

Ifarabalẹ
Awọn aṣayan
Ikaanu
Erongba Rere
Awọn Abajade

Akopọ
Igbaniyanju
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Awọn Ojuṣe Akẹkọọ
Ojuṣe fun Wiwa
Ojuṣe awọn akẹkọọ ni lati ni ibamu pẹlu awọn ilana
wiwa ti a kọ sinu Ajọ ti Ẹkọ Ilana 5120 ati Alabojuto
Ofin 5120, Wiwa Akẹkọọ ati Awawi. Akẹkọọ ti ko ba
wa si ile-ẹkọ yoo fun olukọ ile-ẹkọ ni akọsilẹ ti obi
fọwọ si. Akọsilẹ aiwa ni a gbọdọ mu wa ni ko ju ọjọ
marun lọ lẹyin ipadabọ akẹkọọ si ile-ẹkọ. O jẹ ojuṣe ti
akẹkọọ ati/tabi awọn obi lati beere fun awọn iṣẹ
amurele ti o padanu fun aiwa ti ofin to. Awọn olukọ
yoo ṣe iranlọwọ fun awọn akẹkọọ ni ṣiṣe iṣẹ fun awọn
igbaaye aiwa. A nireti pe akẹkọọ ni lati gba ojuṣe fun
ilọsiwaju ti ẹkọ laibikita idi fun aiwa. Bi akẹkọọ ko ba
wa fun akoko ti o pọ sii nitori aisan, akọsilẹ asọye ti
alaye nilo lati ọdọ dọkita ni a nilo ni ko pẹ ju ọjọ
marun lẹyin ipadabọ ọmọ si kilaasi.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

Ojuṣe fun Ti kii ṣe Iyasọtọ
Ojuṣe awọn akẹkọọ ni ibọwọ awọn ẹtọ ti awọn
miiran.

Awọn atẹle wọnyi ni a ko gba laaye ayafi ni awọn
ọran kọọkan bi a ti fọwọsi nipasẹ oludari ile-ẹkọ: ilo
ẹsẹ lasan, gele ati awọn iboju, ayafi nigba ti a wọ
fun awọn eredi iṣoogun tabi bi ifihan ti iṣe ẹsin ati
igbagbọ akẹkọọ.

Ojuṣe ti Ọrọ ọfẹ ati Ifihan
Ojuṣe awọn akẹkọọ iṣiṣakoso ihuwasi wọn lakoko lilo
awọn ẹtọ wọn si ifihan. Ifihan akẹkọọ ko le ṣe ilodi si
awọn ẹtọ ti awọn miiran tabi dabaru iyara ikawe tabi
awọn ilana ile-ẹkọ.

Ilo Ọna Ẹtọ Akẹkọọ ti Imọ-ẹrọ/Intanẹẹti
Awọn akẹkọọ yoo jẹ oniduro fun lilo ti o yẹ ti imọ-ẹrọ
BCPS ati pe yoo wa labẹ iṣe ibawi fun eyikeyi ilodi si
Ilana lilo itẹwọgba Imọ -ẹrọ (TAUP). Awọn akẹkọọ
gbọdọ wa ni ailewu, ni aabo, ati awọn ara ilu ti o mọ
nipa digita lakoko lilo awọn ohun elo ẹlẹtironiki BCPS,
nẹtiwọọki, ati intanẹẹti. Awọn akẹkọọ gbọdọ gba
awọn wọnyi:

Ojuṣe awọn akẹkọọ ni idamọ ẹtọ awọn miiran lati ni
awọn ero eyi ti o yatọ si tiwọn.
Ojuse fun Irisi - Koodu Imura
Awọn ile-ẹkọ gbogbogbo ko ṣe iṣakoso imura ati/tabi
irisi awọn akẹkọọ ayafi ti imura ati/tabi irisi ba ṣe
idiwọ eyikeyi apakan ti ilana ẹkọ. Awọn idiwọn fun
imura akẹkọọ lakoko ọjọ ile-ẹkọ ati lakoko awọn iṣẹ
onigbọwọ ile-ẹkọ miiran ni alaye ni Ajọ ẸkọIlana 5520
ati Alabojuto Ofin 5520, Koodu Imura Akẹkọọ..

Ojuṣe mi ni fun:

Koodu imura akẹkọọ jẹ ipinnu lati ṣe ilana awọn ipele
itẹwọgba fun imura akẹkọọ lakoko ọjọ ile-ẹkọ ati
lakoko awọn iṣẹ ile-ẹkọ miiran lati le ṣetọju agbegbe ti
o ni aabo ati ilana ti o ṣe deede si ẹkọ. Awọn akẹkọọ
yoo wọ aṣọ ni ọna ti o ṣe atilẹyin agbegbe ilera ati
agbegbe ailewu ẹkọ.
Awọn akẹkọọ koni wọ aṣọ ti ko ni idamu si agbegbe
ile-ẹkọ, ti o ṣe imugboooro irufin tabi awọn iṣe
ipalara, tabi ti o le fi ilera ati ailewu akẹkọọ tabi
awọn akẹkọọ miiran ti o pẹlu, ṣugbọn ko diin ni, eyi
ti:
1. Ṣe afihan awọn ifiranṣẹ ti o jẹ ibalopọ,
ẹlẹgan, ilokulo, ibinu ni gbangba, iwa-

ipa, ifojuhan ibalopọ, tabi awọn ohun
itọkasi ti o jẹ irufin ni apapọ tabi ti ko ni
ofin ni pataki fun awọn akẹkọọ ti ko tii
dagba.
Ṣe igbega ilo taba, oogun, ọti, tabi awọn ọja
arufin miiran tabi ipalara.
Ni awọn ifiranṣẹ itagiri ibalopọ.
Ṣe afihan ibaṣepọ onijagidijagan.
Awọn okunfa tabi ti o ṣee ṣe lati fa
idalọwọduro tabi idamu ohun elo si awọn iṣẹ
ile-ẹkọ tabi ṣiṣe eto ati ailewu iṣẹ ti ile-ẹkọ
tabi ni awọn iṣẹ onigbọwọ ile-ẹkọ.
Ni ọrọ aiṣedeede, aibọwọ, tabi awọn ọrọ aibikita
ti ko ni ibamu pẹlu ọrọ ilu ati ihuwasi ninu.
Oni ede ati/tabi afihan awọn aworan, awọn
aami, awọn ohun elo tabi awọn ohun miiran ti o
ṣe imugbooro ikorira, iwa-ipa ti ẹya tabi ti ira,
idẹruba tabi imunibinu, ti ko din ni swastikas,
asia iṣọkan, ati nooses.
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1. Ede mi. Emi yoo jẹ ọmọluwabi ati pe n o
lo ede ti o yẹ ninu awọn ifiranṣẹ i-meeli
mi, awọn ifiweranṣẹ ori ayelujara, ati
awọn ibaraẹnisọrọ digita miiran.
2. Ihuwa mi si awọn miiran. Emi kii yoo ṣẹda
tabi ṣe ibasọrọ eleebu, imunibinu, ipanilaya,
ẹlẹtan, aibikita, ibinu, aibuku, idẹruba,
iyasọtọ, tabi awọn ifiranṣẹ arufin.
3. Ibọwọ fun awọn ohun-ini ọgbọn ti
awọn miiran. Emi yoo bọwọ fun awọn
ofin aṣẹ oniṣẹ. Emi yoo lo iṣẹ ẹlomiran
nikan pẹlu itọkasi to tọ ati igbanilaaye.
Emi ki yoo ṣe adakọ iṣẹ ẹlomiran.
4. Iwe akọọlẹ kọmputa akẹkọọ ti a fun ni aṣẹ
ati gbogbo iṣẹ ṣiṣe nipasẹ akọọlẹ mi. Mo
loye pe orukọ oluṣamulo mi ati awọn ọrọ
igbaniwọle mi jẹ aṣiri ati pe n ko ni pin

5.

6.

7.

8.

9.

10.

pẹlu ẹnikẹni. Mo loye pe o ṣe pataki lati
jade kuro nlori kọmputa ni ipari gbogbo ilo
ki oluṣamulo miiran ma ba le lo ọrọ
igbaniwọle mi.
Ilo nẹtiwọki BCPS. Emi yoo lo awọn eroja
BCPS lọna ẹtọ ati pe n ko ni ṣawari, gba
pada, fipamọ, kaakiri, ṣafihan, gbesoke,
firanṣẹ, i-meeli, gbejade, tabi bibẹẹkọ ṣe
eyikeyi ida lori ikorira, ibinu, tabi awọn
aworan ti o han gbangba ti ibalopọ, ede tabi
awọn faili ti o ṣẹda irufẹ awọn aworan tabi
ede.
Idaabobo aabo ti nẹtiwọọki BCPS. Emi o
nigbayanju lati kọja eeto aabo tabi awọn
asẹ Intanẹẹti tabi dabaru iṣẹ nẹtiwọọki
nipa fifi sori ẹrọ tabi igbasilẹ iṣafilọlẹ ti
ko gba aṣẹ, awọn ere, awọn eto, awọn
faili, midia ẹlẹtironiki, tabi awọn ohun
elo iduro-nikan lati Intanẹẹti tabi lati
awọn orisun miiran.
Iṣaabo ohun-ini ile-ẹkọ. Mo loye pe
iba=ohun jẹ ni a ko gba laye. Eyi pẹlu,
ṣugbọn ko diin ni, iraaye si, iṣatunṣe, tabi
bibajẹ ohun elo, awọn eto, awọn faili, tabi
awọn eto lori kọmputa eyikeyi tabi orisun
imọ-ẹrọ. Mo mọ pe Mo nilo aṣẹ lati ọdọ
oludari tabi olukọ lati lo awọn ẹrọ
ẹlẹtironiki ti ara ẹni tabi awọn ẹrọ ibi ipamọ
iranti ti Mo mu wa si ile-ẹkọ.
Iwa mi lori gbogbo awọn oju opo wẹẹbu.
Mo loye pe ohun ti Mo ṣe lori awọn
wẹẹbu nẹtiwọọki awujọ ko yẹ lati ni
idapọ pẹlu, ilodi ni ipa, tabi fa
idalọwọduro si agbegbe ẹkọ ile-ẹkọ. Emi
yoo lo awọn ohun elo intanẹẹti bii awọn
bọọdu ijiroro, awọn iyara itakurọsọ, ati
fifiranṣẹ lẹsẹkẹsẹ, fun awọn idi eto-ẹkọ
nikan.
Ni itẹle Awọn Ilana Ajọ, Awọn Ofin
Alabojuto, ati awọn ilana ile-ẹkọ nigba lilo
imọ-ẹrọ BCPS ati awọn nẹtiwọọki ati nigba
titẹ iṣẹ ile-ẹkọ lori ayelujara. Mo loye pe o
lewu lati ṣe ifiranṣẹ eyikeyi iwifun ti ara
ẹni nipa ara mi ati awọn miiran pẹlu,
ṣugbọn ko din ni, adirẹsi mi, nọmba foonu,
tabi ile-ẹkọ.
Emi kii yoo fi awọn fọto tabi awọn fidio ti
awọn akẹkọọ ranṣẹ lori ayelujara laisi
igbanilaaye ti obi akẹkọọ, tabi akẹkọọ ti
akẹkọọ ba jẹ ọdun 18 tabi dagba.

Gbogbo awọn oluṣamulo akẹkọọ yoo wa labẹ imọ-ẹrọ
akẹkọọ eto imulo lilo itẹwọgba ati ofin; Koodu
Ihuwasi Akẹkọọ; gbogbo awọn ofin ibilẹ, ipinlẹ, ati
ijọba apapọ; ati awọn ilana ile-ẹkọ nigba lilo imọ-ẹrọ

BCPS ati awọn nẹtiwọọki ati ni lilo wọn ti midia
awujọ. Awọn irufin le ja si pipadanu iraaye si imọ-ẹrọ
BCPS ati/tabi awọn nẹtiwọọki, ojuṣe ibawi, ati/tabi
idajọ ọdaran tabi isanpada. Awọn akẹkọọ alaigbọran
ni yoo gba ibawi ni ibamu pẹlu AjọIlana 5550, Koodu
Ihuwasi Akẹkọọ.

Ojuṣe fun Lilo Awọn Ohun elo ẹrọ Ibaraẹnisọrọ
Ẹlẹtironiki Ti ara ẹni
Ajọ ti Ẹkọ Baltimore County ṣe idanimọ pataki ti ipọ si
nigba gbogbo ti imọ-ẹrọ ni igbesi aye awọn akẹkọọ ati
ipa anfaani ti o le ṣe fun ẹkọ akẹkọọ ati ibaraẹnisọrọ
nipa lilo lodidi. Ajọ naa gbagbọ, sibẹsibẹ, pe nini ati lilo
irufẹ awọn ohun ẹrọ ko yẹ ki o ṣe idaru pẹlu ilana ẹkọ,
aabo akẹkọọ ati oju ọjọ ile-ẹkọ rere.
Awọn akẹkọọ le gba ẹrọ ibaraẹnisọrọ ẹrọ ẹlẹtironiki ti
ara ẹni (PECD) lori ohun-ini ile-ẹkọ ati lakoko awọn iṣẹ
ti ile-ẹkọ ṣe onigbọwọ; sibẹsibẹ, awọn akẹkọọ le ma lo
PECD wọn titi di opin ọjọ itọni ẹkọ pẹlu awọn imukuro
atẹle:
1. Nigba ti awọn oṣiṣẹ itọni, ni Ipele 3 ati loke, ti
yọnda iru lilo fun awọn idi itọni lakoko ẹkọ.
2. Awọn akẹkọọ ile-ẹkọ giga le lo PECD wọn lakoko
ounjẹ ọsan akẹkọọ.
3. Awọn akẹkoo ile-ẹkọ alabọde le lo PECD wọn
lakoko ounjẹ ọsan akẹkọọ, ni bi oludari ile-ẹkọ ba
ṣe pinnu fun ọkọọkan ile-ẹkọ alabọde.
Awọn akẹkọọ ti o ba tapa si ilana yii ni a o fi iya jẹ, ni bi
a ti pese ni Ilana 5550.
Ajọ ni ko ni ojuṣe fun ifẹwọ, ibajẹ, ipadanu, ilo
aigbaṣẹ, ibahunjẹ, tabi owo isan data lilo eyikeyi PECD
ti a mu wa si ile-ẹkọ lati ọwọ akẹkọọ. Iṣafikun iwifun
lori ilo PECD ni a o ri ni Ajọ ti Ẹkọ Ilana 5552, Ilo Ohun
Ini Ibaraẹnisọrọ Ẹlẹtironiki lọwọ Awọn Akẹkọọ.
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eyikeyi irufẹ iwọde alaafia bi irufẹ ikede ko ba ṣẹda
idalọwọduro nla tabi kikọlu ohun elo pẹlu awọn iṣẹ
ile-ẹkọ.

Awọn Ẹtọ Akẹkọọ
Ẹtọ ti Awọn Ipamọ Akọsilẹ
Igbasilẹ akẹkọọ kan ti wa ni itọju fun akẹkọọ kọọkan
lati iforukọsilẹ si BCPS nipasẹ ipele 12. Akẹkọọ naa ati
awọn obi ni ẹtọ labẹ ofin ijọba apapọ ati ipinlẹ lati ṣe
ayewo ati atunyẹwo akọsilẹ eto-ẹkọ akẹkọọ, ni akọsilẹ
naa ni itọju ni aṣiri, ati pe eyikeyi awọn aiṣedeede
akọsilẹ ile-ẹkọ ṣe atunṣe.

ẸsinẸsin - Awọn akẹkọọ ni ẹtọ si adura atinuwa tabi
awọn akọsilẹ ọrọ ẹsin bi ko ba ni idabaru pẹlu awọn
iṣẹ ile-ẹkọ ti o nilo fun awọn akẹkọọ. Ko si igbiyanju
lati ṣe idiwọ fun akẹkọọ kan lati ṣe adura atinuwa tabi
kika awọn iwe ẹsin ti o ko ba ni idabaru pẹlu awọn iṣẹ
ile-ẹkọ ti akẹkọọ nilo.

Ojuṣe olori ile-ẹkọ ni iduro fun mimu akọsilẹ ṣe deede
ati akọsilẹ ile-ẹkọ fun akẹkọọ kọọkan ati ṣiṣẹ ni
ifọwọsowọpọ ni ikojọpọ data ti o peye. Obi tabi
akẹkọọ ti o yẹ ni ẹtọ lati ṣayẹwo ati ṣe ayẹwo akọsilẹ
akẹkọọ naa. Olori ile-ẹkọ yoo tẹle awọn ibeere fun
iraaye si akọsilẹ akẹkọọ laarin akoko tootọ ṣugbọn, ni
gbogbo awọn ọran, ko si gbọdọ ju ọjọ 45 lọ lẹyin ti o ti
gba ibeere naa. Akọsilẹ naa ni a nilo lati ṣayẹwo lọdọ
obi tabi akẹkọọ ti o yẹ ni iwaju oṣiṣẹ ile-ẹkọ kan.
Akọsilẹ ile-ẹkọ le pẹlu, ṣugbọn ko din ni, wọnyi:

Ẹtọ ti Iṣejọba Akẹkọọ
Awọn akẹkọọ ni ẹtọ lati ṣeto ati imugbooro si fọọmu ti
ijọba akẹkọọ ti o jẹ itẹwọgba fun ọpọlọpọ awọn
akẹkọọ ni ile-ẹkọ. Gbogbo awọn ọakẹkọọ ti o ni ẹtọ si
eto-ẹkọ ni ẹtọ lati wa ati gba ọfiisi ati idibo ni awọn
idibo akẹkọọ. Irufẹ awọn ẹtọ bẹẹ ni a ko ni gba nitori
awọn eredi ti ẹya, awọ, akọ tabi abo, iran, oyun, ipo
akẹkọọ-ede Gẹẹsi, ailera, orisun orilẹ-ede, ẹsin, ipoọrọ-aje, ipo igbeyawo, iṣalaye ibalopọ, idanimọ akọ
(pẹlu ifihan akọ ati abo) , tabi igbagbọ oloselu. Awọn
akẹkọọ ni ẹtọ lati wa tabi gba ọfiisi ti wọn ba ni o kere
ju iwọn ipo 2.0 ati ni ko ju kuna kan lọ, ti ko pe, tabi
ipele iṣoogun ni akoko isamisi ṣaaju wiwa tabi gbigba
ọfiisi. Ni akọkọ, ikeji, ikẹta, ati awọn kaadi ijabọ ipin
mẹrin kẹrin ti ipinnu yiyan.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Data ti ara ẹni ti akẹkọọ
Data wiwa ile-ẹkọ akẹkọọ
Ojuṣe ọdọọdun, Awọn ipele Pre-K – 8
Ojuṣe ọdọọdun, Awọn ipele 9 – 12
Aṣẹ-ipinlẹ ati idanwo eto ile-ẹkọ agbegbe
Akọsilẹ Ibawi
Iṣayẹwo ilera
Akọsilẹ ti akojopo ilera
Data ajesara ati ijẹrisi ẹjẹ iwaju
Imukuro akẹkọọ Maryland/akọsilẹ ifiranṣẹ
Fọọmu ifọrọwalẹnuwo eto-ẹkọ ni gbogbo
ipinlẹ
12. Iwifun ti a nilo fun awọn akẹkọọ ti o ni ailera

Koko-ọrọ si awọn ilana ti a beere ati ifọwọsi nipasẹ
olori ile-ẹkọ, awọn ẹgbẹ ọmọ ile-ẹkọ ti o ṣe
onigbọwọ ati awọn ẹgbẹ le ṣe awọn ojuṣẹ lori ohunini ile-ẹkọ. Awọn iṣẹ ibiṣẹ kọọkan gbọdọ wa ni sisi
silẹ fun gbogbo awọn akẹkọọ.
Aojuṣe awọn akẹkọọ ni fun lilo awọn ohun elo ileẹkọ lailewu, ni ojuṣe, ati ni ibamu pẹlu Ilana Ajọ ati
Awọn Ofin Alabojuto ati awọn ilana eto ile-ẹkọ.

Ayafi ti aṣẹ ile-ẹjọ ba wa ni ilodi si, olutọju, ati awọn
obi ti kiiṣe olutọju ni iraaye kan naa si iwifun ti o ni
ajọṣepọ si ile-ẹkọ, pẹlu akọsilẹ akẹkọọ.

Ẹtọ Ikopa ni Awọn Iṣe Afikun Ẹkọ
Awọn akẹkọọ ni ẹtọ lati
kopa ninu awọn iṣẹ ile-ẹkọ
ti onigbọwọ ile-ẹkọ.
Igbimọ ile-ẹkọ kan ni ẹtọ
lati fi idi awọn agbekalẹ
mulẹ, pẹlu ihuwasi ati
aṣeyọri fun ọmọ ẹgbẹ, bi
irufẹ awọn ibeere bẹẹ ba
wa ni ibamu pẹlu awọn iṣe
ti ẹgbẹ naa.

Iwifun lati akọsilẹ akẹkọọ le ma ṣe afihan lori foonu,
ayafi si ile-ẹkọ gbigba fun awọn akẹkọọ ni “abojuto ti
ipinlẹ,” ẹni ti a nilo BCPS lati ṣe afasilẹ giredi ati ipele
iṣẹ labẹ IDEA tabi Abala 504.
Awọn Ojuṣe Ẹsin ati Ẹtọ ti Ifẹran ilu
Ifẹran ilu - Ajọ naa yoo pese fun iṣafihan asia ti
Amẹrika lori aaye ti ile-ẹkọ kọọkan ati fun iṣafihan asia
ni iyara ikawe kọọkan. Yoo jẹ ojuṣe ti olori ile-ẹkọ
kọọkan lati ni eto kan ni ibẹẹrẹ ọjọ kọọkan ti awọn
kilaasi ti n ipese fun awọn ojuṣe ifẹran ilu ti o yẹ ti o
pẹlu kika ojoojumọ ti Ileri Ifaramọ si asia. Eyikeyi
akẹkọọ tabi oṣiṣẹ ti o fẹ lati gba aaye kuro ninu ikopa
ninu awọn adaṣe orilẹ-ede wọnyi ni yoo gba idariji.
Awọn akẹkọọ ti o fẹ lati gba aṣẹ aiwa lati kopa le lo

Awọn igbimọ akẹkọọ ati awọn ẹgbẹ gbọdọ jẹ eyi ti a
ṣe igbọwọ rẹ, fọwọsi, ṣe agbekalẹ, gbero, ati abojuto
nipasẹ oṣiṣẹ ile-ẹkọ. Awọn akẹkọọ ti o kopa ninu
awọn ẹgbẹ akẹkọọ ati awọn ẹgbẹ yoo tẹle Koodu ti
Ihuwasi Akẹkọọ. Ọmọ ẹgbẹ lori awọn ajọ, awọn ẹgbẹ
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iṣiṣẹ, awọn oṣiṣẹ atẹjade, ati awọn ẹgbẹ onigbọwọ ileẹkọ miiran yoo wa laisi idiyele ọmọ ẹgbẹ si awọn
akẹkọọ.

Ẹtọ si Ti kii ṣe iyasọtọ
Awọn akẹkọọ ni ẹtọ lati ni ominira ninu iyasọtọ,
ipanilaya, ipanilaya lori ayelujara, imunibinu, tabi
idẹruba. Ojuṣe awọn akẹkọọ ni ibọwọ awọn ẹtọ ti
awọn miiran.

Ẹtọ Ikopa ni Awọn Iṣe Afikun Ẹkọ ile-ẹkọ si ile-ẹkọ
Awọn ọakẹkọọ ni ẹtọ lati kopa ninu awọn ereidaraya afikun ẹkọ ni ipele ile-ẹkọ giga. Awọn alaṣẹ
ile-ẹkọ ni ẹtọ lati ṣe ifidi mulẹ ati ṣetọju awọn iwọn
kekere ti aṣeyọri ati ihuwasi fun ikopa ninu awọn ere
idaraya afikun ni ibamu pẹlu Awọn ilana, ati Awọn
Itọsọna fun BCPS fun Awọn ere idaraya ati awọn ofin
ti Ẹgbẹ Awọn Elere idaraya ti Ile-ẹkọ Gbogbogbo ti
Maryland (MPSSAA).

Ẹti Ti Ọjọ ori ti Ọpọ Awọn Akẹkọọ
Ajọ Ẹkọ ti Baltimore County, eyikeyi awọn ile-iṣẹ rẹ,
tabi ẹnikẹni ti n ṣe aṣoju wọn kii yoo dinku awọn ẹtọ ti
ọmọ ilu agbalagba ti a fun si awọn akẹkọọ ọdun
mejidilogun (18) tabi dagba ju bẹẹ lọ bi a ti ṣalaye
ninu Koodu ti Akọsilẹ ti Maryland. Awọn ẹtọ ti a fun
awọn obi labẹ Idaabobo ti Atunṣe Awọn ẹtọ Akẹkọọ
(20 USC.§ 1232h) ati Ofin Ẹkọ Ẹbi ati Ofin Aṣiri (FERPA)
(20 U.S.C. § 1232g) gfifi ranṣẹ si akẹkọọ nigba ti
akẹkọọ ba de ọjọ-ori 18. Eyi ni ọna kan ko ni idinku
ẹtọ ti olori ile-ẹkọ tabi aṣoju olori ile-ẹkọ lati ba awọn
obi sọrọ nipa eyikeyi iṣoro tabi ibeere ti o jọmọ eto
ẹkọ akẹkọọ naa.

Awọn akẹkọọ ko ni ẹtọ ni eto-ẹkọ lati kopa bi wọn ba
ni o kere ju iwọn ipo 2.0 pẹlu ko ju ikuna kan lọ, ti ko
pe, tabi ipele iṣoogun ni ida mẹrin iṣaaju. Yiyẹ ni
eto-ẹkọ igba ojo jẹ ipinnu nipasẹ akoko idamẹrin
kẹrin lati ọdun ti iṣaaju.
Ẹtọ si Ohun-ini Ara-ẹni
Awọn akẹkọọ ni ẹtọ lati gba ohun-ini ti ara ẹni ni ileẹkọ ni idalori si awọn iwadii ti o peye ti awọn akẹkọọ
ati awọn ohun-ini wọn lori awọn agbegbe ile-ẹkọ
tabi awọn irin-ajo onigbọwọ ile-ẹkọ.

Ojuṣe ti Ọrọ ọfẹ ati Ifihan
Awọn akẹkọọ ni ẹtọ si ominira ọrọ, ẹsin, ati ẹtọ lati
pejọ ni alaafia, ṣugbọn sisọ ati ihuwasi ti ko dara ni
eewọ.

Awọn akẹkọọ ko ni gba awọn ohun kan ti a fi ofin de
labẹ awọn ofin ijọba apapọ ati ipinlẹ ati awọn ilana
ati/tabi awọn ilana ati ofin BCPS. Oludari le ṣe iwadii
wiwa ti o peye ti akẹkọọ lori ohun-ini ile-ẹkọ ati
lakoko awọn iṣẹ onigbọwọ ile-ẹkọ ti oludari ba ni
igbagbọ ti o peye pe akẹkọọ ni ohun kan, ohun-ini
eyi ti o jẹ ẹṣẹ ọdaran labẹ awọn ofin ti Ipinle yii.
Iwadi naa ni a gbọdọ ṣe niwaju agbalagba ẹni-kẹta;
ẹni-kẹta naa gbọdọ jẹ oṣiṣẹ BCPS.

Ẹtọ awọn akẹkọọ lati pejọ jẹ koko-ọrọ ti awọn alaṣẹ
ile-ẹkọ ti o n ṣeto awọn idiwọn to peye nipa akoko,
aaye, ati ọna ti awọn akẹkọọ le pejọ.
Labẹ abojuto ti onimọran midia akẹkọọ, o jẹ ojuṣe
akẹkọọ oniroyin lati pinnu awọn iroyin, ero, ẹya, ati
akoonu ipolowo ti midia onigbọwọ ti ile-ẹkọ ṣe. (Ilana
5610 ati Ofin 5610).
Awọn akẹkọọ ni ẹtọ si awọn ọna ikọsilẹ aami ni iye bi
awọn ifihan aami ko ṣe idiwọ awọn iṣẹ ile-ẹkọ ni
pataki.

Olukọ kan le jẹ yiyan nipasẹ olori ile-ẹkọ lati ṣe iwadii
ti o peye ti akẹkọọ lakoko iṣẹ ti ile-ẹkọ ṣe ti olukọ ba
ni idi lati gbagbọ pe akẹkọọ ni ohun kan, ohun-ini eyi
ti o jẹ ẹṣẹ ọdaràn labẹ awọn ofin ti Ipinle yii . Olukọ
gbọdọ gba ikẹkọọ ṣaaju iṣawari. Iwadi naa ni a gbọdọ
ṣe niwaju ẹni-kẹta; ẹni-kẹta (gbọdọ jẹ oṣiṣẹ BCPS ).

Ẹtọ Kotẹmilọrun
Awọn akẹkọọ ni ẹtọ si idahun akoko si ojulowo
kotẹmilọrun.

Ikọ akẹkọọ lati fi aaye gbigba ayewo wiwa t’olofin silẹ
le ja si iṣe ibawi ni ibamu pẹlu Ilana 5550, Koodu
Ihuwasi Akẹkọọ.

Ẹtọ si Aabo Ikẹkọọ Agbegbe
Ajọ ti Ẹkọ Baltimore County ti farajin lati rii daju pe
gbogbo akẹkọọ kọ ẹkọ ni agbegbe ti o ni aabo ati ni
ipamọ ti o si dara si ẹkọ. Igbimọ naa fi ofin de
ipanilaya, ipanilaya ayelujara, imunibinu, tabi idẹruba
nipasẹ eyikeyi eniyan lori ohun-ini Ajọ, ni awọn iṣẹ ti
ile-ẹkọ ṣe onigbọwọ tabi awọn iṣẹlẹ, lori ọkọ akero ileẹkọ, tabi ti o ṣe idiwọ iṣẹ ṣiṣe ti ile-ẹkọ bi o ti tọ.

Ifitonileti ti Ẹtọ si Iṣawari
Awọn tabili, lọka, ati awọn aaye ibi ipamọ, eyi ti a
pese fun awọn akẹkọọ, jẹ ohun-ini ti BCPS. Oludari
kan le ṣe iwadii ti ohun ọgbin ti afojuri ti ile-ẹkọ ati
awọn ohun elo rẹ, pẹlu awọn tabili akẹkọọ, awọn
lọka, ati awọn aaye ibi ipamọ nigbakugba.
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bọ̀ wọ̀ fùn ẹ̀ tọ́ ẹni, ẹ̀ tọ́ ìlú ati ẹ̀ tọ́ ohun-ìní àwọn
ènìyàn yóókù.
E. Faramọ́ àbájáde ìṣe ati ẹ̀ kọ́ wọn pẹ̀ lú
fífaramọ òfin àti ìlànà àwọn aláàbójútó
àti ìlàna ti àwọn Ìgbìmọ ṣe agbékalẹ̀ rẹ.

Awọn akẹkọọ ni ẹtọ lati kopa ninu gbogbo awọn iṣẹ
ile-ẹkọ ati awọn iyara ikawe ni awọn agbegbe ti ko ni
ipanilaya, imunibinu, tabi idẹruba. Awọn olori ile-ẹkọ
yoo gba awọn akẹkọọ ni imọran lọdọọdun Ilana Ajọ
5580 ati Ofin 5580 ati wiwa ti Fọọmu Ijabọ Ipanilaya
Imunibinu tabi Ijanila ati ti ilana ifipabanilopọ ti eto
ile-ẹkọ, gẹgẹ bi apakan ti igbejade Iwe ilewọ Akẹkọọ
nipasẹ awọn oludari ni ibẹẹrẹ ọdun ile-ẹkọ. Ojuṣe
awọn oṣiṣẹ ile-ẹkọ ni kikọ awọn akẹkọọ nipa
ipanilaya, ipaniyan ayelujara, imunubini, ati idẹruba;
iwadii awọn iṣẹlẹ ti ipanilaya, ipaniyan ayelujara,
imunubini, ati idẹruba; ati iṣeto awọn ilowosi, awọn
atilẹyin, ati awọn ijiya ti irufẹ awọn ihuwasi bẹẹ.

AWỌN ÌLÀNÀ
A. Àwọn Ìlànà Ìhùwàsí Akẹ́kọ̀ ọ́ yóò di títẹ̀ lé ní
gbogbo ìgbà tí àwọn akékọ̀ ọ́ bá wà ní ọgbà
ilé -ẹ̀ kọ́ tabi nígbà tí wọ́n bá ń kópa nínú
awọn ètò tí ilé-ẹkọ ṣàgbékalẹ̀ rẹ ati nígbà ti
wọ́n bá ń lọ tàbí bọ̀ lati ibi ayẹyẹ tabi ètò tí
ilé ẹ̀ kọ́ ṣe àgbékalẹ̀ rẹ.
B. Akẹ́kọ̀ ọ́ tí ó bá rú òfin Ìlànà Ìhùwàsí Akékọ̀ ọ́ lè
fojú winá ìbàwí ní ìbámu pẹ̀ lú ìgbìmọ̀ Policy
5550, Student Behavior Code.
C. Ilé-ìwé kọ̀ ọ̀kan yoo sàgbékalẹ̀ àti àmúṣe
àwọn ètò ẹ̀ kọ́ ìhùwàsí, ìdàgbàsókè òye-iṣẹ́
àwùjọ, ìsàkóso ìhùwàsí àti ìbádọ́ọ̀rẹ́ lati
dojúkọ̀ awọn ìwà tí ó ń ṣe ìdíwọ́ fún akẹ́kọ̀ ọ́
ati àwọn miran lati kọ ẹ̀ kọ́. Ní gbogbo ìgbà
tí àwọn òṣìṣẹ́ bá ran akẹ́kọ̀ ọ́ lọ́wọ́ lati hùwà
bí ó ti tọ àti bí o ti yẹ, wọ́n a tẹnumọ́ ọ̀ nà
lati ran akẹ́kọ̀ ọ́ lọ́wọ́ lati kọ́ bí ati kóra-ẹniníjàánu ati àwọn òfin tó rọ̀ mọ́ọ̀.

Koodu ti Ihuwasi

Àwọn Ìdásí àti Àtìlẹyìn

BCPS niaṣẹ lati dasi ihuwa ita-ọgba ti awọn akẹkọọ rẹ
nigba ti ihuwasi ti o wa ninu ibeere niagbara lati niipa
odi si aabo ati alaafia ti awọn akẹkọọ miiran, awọn
ẹgbẹ ẹka-ẹkọ, tabi oṣiṣẹ

Àwọn Ìdásí àti Àtìlẹyìn Láti Dènà Ẹ�ṣẹ̀ Ìsọ̀ rí Í
Àwọn àtòkọ́ tí ó wà nísàlẹ̀ jẹ́ àwọn ìdásí àti àtìlẹyìn tí
àwọn olùkọ́ ati àwọn òṣìṣẹ́ le lò lati ṣe ìdíwọ́ àwọn
akẹ́kọ̀ ọ́ lati ṣẹ àwọn ẹ̀ ṣẹ̀ tí a ṣe àkójọ lábẹ́ Ìsọ̀ rí I tàbí
dásíi kí àwọn ìwà naa tó di èyí tí apá ò ní ká.

Ni ibamu pẹlu Ilana Ajọ ti Ẹkọ 5550, akẹkọọ ti o forukọ
silẹ ni BCPS le wa labẹ iṣe iṣakoso ti o ja si iyipada ni
ipo eto-ẹkọ nitori awọn ihuwasi ti o han kuro ati yato
si ile-ẹkọ akẹkọọ.

ÀWỌN ÀBÁ ÌDÁSÍ ATI ÀTÌLẸYÌN LATI DÈNÀ
Ẹ�ṢẸ� ÌSỌ� RÍ Í:

Ajọ naa gbagbọ pe gbogbo awọn akẹkọọ ni BCPS ni
lati mọ awọn ojuṣe olukuluku wọn lati faramọ Koodu
Ihuwasi Akẹkọọ lakoko ti o wa lori ohun-ini ile-ẹkọ ati
nigba ti o ba kopa ninu awọn iṣẹ ti ile-ẹkọ ṣe
onigbọwọ.

a. Lo ìṣàkóso ìsúnmọ́tòsí lati mú kí awọn akẹ̀ kọ̀ ọ́
gbájú mọ́ iṣẹ́ wọn.
b. Se àtúnṣe ìhùwàsí akẹ́kọ̀ ọ́ kọ̀ ọ̀kan ṣaájú.
c. Lo àwọn àmì àìfẹnusọ̀ rọ̀ /ìsẹ́wọ́ si.
d. Sàgbékalẹ̀ àpérò pẹlu àwọn akẹ́kọ̀ ọ́ ninu kíláàsì.
e. Se ìwádìí àwọn ìdí pàtàkì ati ojúṣe ìwàkiwà àwọn
akẹ́kọ̀ ọ́ kí o sì dáhùn bí ó ti tọ́ àti bí ó ti yẹ.
f. Kọ́ni, fi sí ìṣe kí o sì túbọ̀ ṣe arọ́pò awọn ìwà rere.
g. Pèsè àwọn àkànṣe ìṣẹ́-àmúrelé bíi isẹ́ fún ilé-ẹ̀ kọ́,
ìwádìí, abbl.
h. Pèsè àwọn àkókò ìnasẹ̀ láàrin àwọn ìṣẹ́-agbára
kékeré fún àwọn akẹ́kọ̀ ọ́ kọ̀ ọ̀kan bí ó ti yẹ.
i. Lo àga ìdẹ̀ ra, àga ìdájókòó tabi agbègbè ìronú ninu
kíláàsì.
j. Mú kí akẹ́kọ̀ ọ́ naa kọ ìwé àròjinlẹ̀ /ẹ̀ bẹ̀ fún ìwà àìtọ́

KOODU TI IHUWASI AKẸKỌỌ - GBOGBO AWỌN AKẸKỌỌ
BCPS YOO:
A. Lọsi ile-ẹkọ ojoojumọ ayafi bi eredi ofin ba wa
fun aiwa.
B. Kopa ninu ilana ikẹkọọ.
C. Mu wa si ile-ẹkọ nikan awọn ohun ti a
fọwọsi ati awọn ohun elo ti o yẹ fun
awọn eto-ẹkọ wọn.
D. Se àfihàn ìhùwàsí rere ati ìsọ̀ rọ̀ ọmọlúàbí kí o sì
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k. Pèsè oriṣiriṣi isẹ́ ìkẹ́kọ̀ ọ́ ati ìhùwàsí.
l. Lo ọgbọ́n ìhùwàsí akẹ́kọ̀ ọ́, àwọn ìjábọ̀ ìtẹ̀ síwájú,
àdéhùn ìhùwàsí àti/tabi ìwé ìjàbọ́ ìwà.
m. Lo níní àfojúsùn pẹ̀ lú ìfọwọ́sí ìwà tí ó dára fún
akẹ́kọ̀ ọ́ kọ̀ ọ̀kan.
n. Yan alátìlẹyìn ọ̀ rẹ́ fún akẹ́kọ̀ ọ́.
o. Dábàá ìdásí àtìlẹyin akẹgbẹ́.
p. Dábàá àtìlẹyìn ìlàjà.
q. Kàn sí òbí akẹ́kọ̀ ọ́.
r. Pé àpérò òbí ati akẹ́kọ̀ ọ́.
s. Yan títinimọ́lé (nọmba òbí jẹ́ dandan)
t. Pèṣè ẹgbẹ́ agbéwàlárugẹ́ kékeré ati ẹ̀ kọ́ òye-iṣẹ́
àwùjọ.
u. Tọ́ka akẹ́kọ̀ ọ́ sọ́dọ̀ ọ àwọn òṣìṣẹ́ ẹgbẹ Student
Support Services fún àtìlẹyìn.
v. Yan àkókò ìdáwà fún akẹ́kọ̀ ọ́ pẹlu àmójútó
àgbàlagba.
w. Tọ́ka akẹ́kọ̀ ọ́ sọ́dọ̀ ọ àwọn Student Support Team
(SST).
x. Ṣàgbékalẹ̀ ati ìmúse tabi ṣe àtúnyẹ̀ wò àti àtúnwò
ètò àtìlẹ́yìn akẹ́kọ̀ ọ́ fún àwọn akẹ́kọ̀ ọ́ tó pegedé
pẹ̀ lú ìdásí, àtìlẹyìn, tabi àwọn ọgbọ́n tí a piyamọ
lati ran àwọn akẹ́kọ̀ ọ́ lọ́wọ́ lati hùwà bí ó ti yẹ.
y. Ṣàgbékalẹ̀ ati ìmúse tabi ṣe àtúnyẹ̀ wò àti àtúnwò
Ètò 504 fún akẹ́kọ̀ ọ́ tó pegedé pẹlu ìgbàmóra
ìṣehùwà bí ó ti jẹ dandan.
z. Ṣàgbékalẹ̀ Àyẹ̀ wó Ìhùwàsí tó ń ṣiṣẹ́ bó ti yẹ (FBA)
ati, tí akẹ́kọ̀ ọ́ bá pegedé, sàgbékalẹ̀ Ètò Ìdásí
Ìhùwàsí (BIP).
aa. Ṣàgbéyẹ̀ wò ati àtúnwò ètò BIP tí akẹ́kọ̀ ọ́ ní tẹ́lẹ̀ .
bb. Tọ́ka akẹ́kọ̀ ọ́ tó pegedé sọdọ ẹgbẹ́ tó ń mójútó Ètò
Ẹ�kọ́ Ara-Ẹni (IEP)
cc. Ṣàgbékalẹ̀ ati ìmúse ètò IEP fún akẹ́kọ̀ ọ́ tó pegedé.
dd. Se àfikún ìdásí ìhùwàsí, àtìlẹyìn, tabi ọgbọ́n gẹ́gẹ́ bii
àfikún ìrànwọ́ ati iṣẹ́ ninu ètò IEP akẹ́kọ̀ ọ́ tí ó bá
pọn dandan.
ee. Kíkópa ninu Àpérò Ìmúpadàbọ̀ sípò
ff. Lílo Ìmúpadàbọ̀ sípò Olóbìrípo lati sẹ̀ dá gbogbo ìrètí
fún agbègbè ẹ̀ kọ́

a.
b.
c.
d.

e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.

Lo àwọn àbá ìdásí ati àtìlẹyìn tí ó yẹ lati ÌSỌ� RÍ I
Kàn sí òbí ( ó pọn dandan)
Pé àpérò òbí ati akẹ́kọ̀ ọ́.
Mú kí akẹ́kọ̀ ọ́ dá dúkìá padà, sanwó fún dúkìá,
sánwo ìtanràn fún dúkìá tí ó bàjẹ́, tàbí mú ki
akẹ́kọ̀ ọ́ ṣe iṣẹ́ fún ilé-ìwé pẹ̀ lú ìfọwọ́sí àti àbójútó
ilé-ìwé.
Ṣàgbéyẹ̀ wò ati àtúnwò Ètò 504 fún akẹ́kọ̀ ọ́ tí ó yẹ
pẹlu ìgbàmóra ìṣehùwà bí ó ti jẹ dandan lati mu kí
ìwà akẹ́kọ̀ ọ́ dára sii.
Ṣàgbéyẹ̀ wò ati àtúnwò Ètò Ìdásí Ìhùwàsí fún
akẹ́kọ̀ ọ́ bí o tí jẹ dandan lati mú kí ìwà akẹ́kọ̀ ọ́ dára
sii.
Ṣàgbéyẹ̀ wò ati àtúnwò ètò IEP akẹ́kọ̀ ọ́ bí ó ti jẹ́
dandan lati mú kí ìwà akẹ́kọ̀ ọ́ dára sii.
Fún akẹ́kọ̀ ọ́ ní àǹfàní lati yan ṣiṣé àfọ̀ mọ́ ọgbà iléẹ̀ kọ́ dìpó ìdádúró
Lo àwọn alabaṣiṣẹpọ agbègbè ati ti awọn àjọ
aladani lati pèsè àtìlẹyìn ati àwọn ohun-èlò lati mú
kí ìwà akẹ̀ kọ̀ ọ́ dára sii.
Darí akẹ́kọ̀ ọ́ meji tàbí jù bẹ́ẹ̀ lọ sọ́dọ̀ àwọn
alabaṣiṣẹpọ agbègbè fún àpérò agbègbè lati parí
ìjà.
Dári akẹ́kọ̀ ọ́ sọdọ òṣìṣẹ́ àwùjọ tí ilé-ìwé, alámọ̀ dájú
ìsehùwà ọmọnìyàn, ati/tabi òṣìṣẹ́ aladani ti akẹ́kọ̀ ọ́
fún àtìlẹyìn àyípadà ìwà.
Darí akẹ́kọ̀ ọ́ sọdọ Ọ� gá-Àgbà Alabojutp fún
àgbéyẹ̀ wò ètò.
Kìlọ̀ ìjìyà ẹ̀ ṣẹ̀ ÌSỌ� RÍ III fún akẹ́kọ̀ ọ́

Àwọn Ìdásí àti Àtìlẹyìn Láti Dènà Àwọn Ẹ�ṣẹ̀ Ìsọ̀ rí III
ÀWỌN ÀBÁ ÌDÁSÍ ATI ÀTÌLẸYÌN LATI DÈNÀ Ẹ�ṢẸ� ÌSỌ� RÍ
III:

Àwọn Ìdásí àti Àtìlẹyìn Láti Dènà Àwọn Ẹ�ṣẹ̀ Ìsọ̀ rí II

a.
b.
c.
d.

Lo àwọn ìdásí tí ó yẹ lati ÌSỌ� RÍ I ATI II.
Kàn sí òbí ( ó pọn dandan)
Pé àpérò òbí ati akẹ́kọ̀ ọ́ tí ó yẹ.
Kàn sí àwọn ọlọ́pàá tí ó bá hàn gbangna pé ẹnikan
rú òfin tí alabojuto ilé-ìwé kò sì mọ̀ nípa rẹ.
e. Tí akẹ́kọ̀ ọ́ bá padà sí ilé-ìwé rẹ lati ibi ètò isẹ́

Àwọn àtòkọ́ tí ó wà nísàlẹ̀ jẹ́ àwọn ìdásí àti àtìlẹyìn tí
ilé-ẹ̀ kọ́ ati àwọn òṣìṣẹ́ le lò lati ṣe ìdíwọ́ àwọn akẹ́kọ̀ ọ́
lati ṣẹ àwọn ẹ̀ ṣẹ̀ tí a ṣe àkójọ lábẹ́ Ìsọ̀ rí II.
ÀWỌN ÀBÁ ÌDÁSÍ ATI ÀTÌLẸYÌN LATI DÈNÀ Ẹ�ṢẸ� ÌSỌ� RÍ
II:
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àmúrelé miran pẹ̀ lú ìfọwọ́sowọ́pọ̀ òṣìṣẹ́ ètò naa,
àwọn alabojuto gbọ́dọ̀ ṣàgbékalẹ̀ ètò ati ìmúṣe
ìmúpadàbọ̀ sìpò akẹ́kọ̀ ọ́ naa.
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Ètò Ẹ̀ kọ́ Àwùjọ́ ati ti Ẹ̀ dùn tí ó Dá-ń-tọ́
CASEL (Ẹgbẹ́ tó ń rí sí Àjoṣepọ̀ fún Ẹ�kọ́ ti ile-ẹkọ, Ẹ�kọ́ Àwùjọ ati Ẹ�kọ́ Èrò-Ìmọ̀ lárá) se àpèjúwe è̩kó̩ è̩dùn àwùjó̩ gé̩gé̩ bii
‘’ò̩ nà tí gbogbo àwo̩ n ò̩ dó̩ àti àwo̩ n àgbàlagbà fi le ní ìmó̩ kí wó̩n sì tún s̩e àmúlò ìmò̩ , o̩ gbó̩n-is̩é̩, ati ìwà lati ní ìdànimo̩ tó
dúróore, se àkóso èrò-ìmò̩ lára lati mú awò̩ n àfojúsùn ara-e̩ni ati ti àpapò̩ s̩e̩, ní ìmò̩ lára ati ìbánikè̩dùn fún awo̩ n
e̩lòmíràn, sé àgbékalè̩ àti àmójútó ìbádó̩ò̩ ré̩ alátìle̩yìn kí á sì s̩e ìpinnu tí ó mú o̩ gbó̩n wa pè̩lú ìfé̩.’’ tÈ̩ka BCPS tí ń s̩e
Àtìle̩yìn fún È̩dùn-Àwùjo̩ tí ó wà lábé̩ àkóso È̩ka Ojú-O̩ jó̩ ati Ààbò, ń fún àwo̩ n alabojuto ní ìtó̩ni ati ìrànwó̩ lati bójútó
ìgbáyégbádùn àwùjó̩ ati ti ìmò̩ lára è̩dùn fún àwo̩ n aké̩kò̩ ó̩. Ìtò̩ ni tí a pèsè fún àwo̩ n ilé-è̩kó̩ dá lórí kókó gbòòrò me̩ta ninu
èyí tí a ko̩ àwo̩ n ake̩kò̩ ó̩ ni òye-is̩é̩ alálòpé̩ tí ó rò̩ mó̩ àwo̩ n àfojúsùn BCPS lati pèsé àwo̩ n aké̩kò̩ ó̩ tó s̩etán fún ilé-è̩kó̩ gíga
ati is̩é̩ ìgbésí-ayé.
Ìmòye
Ìmòye ara-e̩ni je̩ agbára lati ní
àmò̩ dájú èrò-ìmò̩ lára tí ara-e̩ni,
àwo̩ n èrò, ati àwo̩ n ohun tó s̩e
pàtàkí, ati bí wó̩n s̩e le ló̩wó̩ sí
ìhùwàsí e̩ni, agbára lati sé òdiwò̩ n
déédé àwo̩ n okun ati àbùkù arae̩ni pe̩lu o̩ gbó̩n ìgboyà, inú-rere,
ati ‘’èrò ìdàgbàsókè. Àwo̩ n àmúye̩
tí ó rọ̀ mọ́ ìmòye ara-ẹni ni:
•
•
•
•
•

Ìdámọ̀ àwọn èrò-ìmọ̀ lára
Níní òye pípé nípa ara-ẹni
Dídá okun mọ
Dídáraẹni lójú
Níní ìgbàgbọ́ ninu ara-ẹni

Ìsàkosó ara ẹni jẹ agbára lati se
àṣeyọrí ìsàkóso èrò ìmọ̀ lára ẹni,
àwọn èrò ọkàn, ati àwọn ìhùwàsí
ninu orisirisi ìṣẹ̀ lẹ̀ - sísákósó àkókò
ìdàmú dáradára, sísàkoso ìtara ẹni,
ati rírú ara ẹni sókè, agbára lati ní
áfojúsùn ara ẹni ati àfojúsùn lori
ẹ̀ kọ́ ẹni. Àwo̩ n àmúye̩ tí ó rọ̀ mọ́
ìsàkóso ara-ẹni ni:
•
•
•
•
•
•

Ìsàkóso ìtara ẹni
Ìsàkósò àkókò ìdàmú
Kíkó ara ẹni ni ìjánu
Ríru ara ẹni sókè
Níní àfojúsùn
Òye ààtò

Àjosepọ̀

Ìdàgbàsókè àjosepọ̀ jẹ́ agbára lati
ṣàgbékalẹ̀ ati lati sàkóso àwọn
ìbádọ́rẹ̀ ẹ́ tí ó dára tí ó sì lérè lórí
pẹlu oriṣiriṣi awọn eniyan ati ẹgbẹ́;
agbára lati sọ̀ rọ̀ daadaa, tẹ́tísílẹ̀
daadaa, fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀ lú àwọn
eniyan yooku, kẹ̀ yìn sí àwọn ìwà
ọ̀ dọ́ tí kò bójúmi, se idunadura
ìlàjà láìṣègbè, wíwá ìrànlọ́wọ́ ati
rírannilọ́wọ́ nígbà tí ó bá wùló.
Àwo̩ n àmúye̩ tí ó rọ̀ mọ́
ìdàgbàsókè àjosepọ̀ ni:
•
•
•

Bíbánisọ̀ rọ̀
Ìbásepọ̀ láwùjọ
Ìṣisẹ́pọ̀ ẹgbẹ́

Ìdàgbàsókè àjosepọ̀ àwùjọ jẹ́
agbára lati fóju ẹlòmíràn wò ọ̀ rọ̀
ati lati kẹ́dùn pẹ̀ lú àwọn ẹlòmíràn,
pàápàá àwọn tó wá lati oriṣiriṣi
ẹ̀ yà ati àṣà; agbára lati ní òye
àwùjọ ati ìṣehùwà lati mọ ẹbí, iléẹ̀ kọ́, ati àwọn ohun kòseémánìí ati
àtìle̩yìn àwùjọ. Àwo̩ n àmúye̩ tí ó
rọ̀ mọ́ àjosepọ̀ ẹgbẹ́ ni:
•
•
•
•

Fífi oju ẹlòmíràn wò ọ̀ rọ̀
ìbákẹ́dùn
Ìgbélárugẹ ìyàtọ̀ ẹ̀ dá
Ìbọ̀ wọ̀ fún àwọ́n ẹlòmíràn

Síse Ìpinnu
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Síṣe ípinnu ọmọlúàbí ni agbára láti
mú àwọn àsàyàn tó ṣe gbòógì nípa
ìwà ẹni àti ìbáṣepọ̀ láwùjọ tó dúró
lórí òṣùwọ̀ n ìwà rere, ètò ààbò ati
bí a ṣé n ṣe láwùjọ; àgbéyẹ̀ wò tó
bójú mu lori àbájáde oríṣiríṣi ìwà
ẹni, ati èrò ìlera ara ẹni àti ti àwọn
ìyókù.
Àwo̩ n àmúye̩ tí ó rọ̀ mọ́ síṣe ìpinnu
ni wọ̀ nyí:
•
•
•
•
•
•

Dídá ìṣòro mọ̀
Síse àgbẹ́yẹ̀ wò àwọn ìṣẹ̀ lẹ̀
Wíwá ojútùú sí ìṣòro
Síse àgbẹ́yẹ̀ wò
Ríronújinlẹ̀
Ojúṣe ìwà tó bójúmú

Òyé-iṣẹ̀ Èrò-Ìmọ̀ lára ti àwùjọ
Awọn òye-iṣẹ́ ti awon olùkọ ati awọn alakoso BCPS rò wipe ó se kókó fun ilera awujo ati èrò-ìmọ̀ lára awon akẹ́kọ̀ ọ́ ni a kọ
jáde ni ìsàlẹ̀ yi ninu iwa ìbádọ̀ re akẹ́kọ̀ ọ́. A sẹ̀ dá àwòrán aṣàpèjúwé ti ó wà nísàlẹ̀ yii bi àpẹrẹ fún àwọn akẹ́kọ̀ ọ́ tí ó ṣeéṣe
kí wọ́n ma ni òye bí wọ́n ti lè se àgbélárugẹ ìdàgbàsókè àwùjọ́ ,èrò-ìmọ̀ lára ati ìléra ara wọn

Àwọn Ìgbésẹ̀ Ìwà ìmọ̀lára ìbánidọ́rẹ́ ti àwọn Akẹ́kọ̀ọ́ láwùjọ
Tò bá jẹ̀ ti...

Mo gbọ́dọ̀ rántí láti:

Bóṣeńṣ’ènìyàn/Ìmọ̀lára

• Mo gbọ́dọ̀ ni òye ìmọ̀ lára mi kí n sì fúnra mi láàyè lati ní ìmọ̀ lára yòówù tí mo
bá ni.
• Mo gbọ́dọ̀ fún ara mi ní ‘’àkókò ìdúró’’ kí ń to gbé ìgbésẹ̀ kankan kí n má baà
hùwà nípa ìtàra.
• Fí ìmọ̀ lára mi han lọ́na tó ṣètẹ́wọ́gbà
• Sọ̀ rọ̀ nipa ìmọ̀ lára mi fún ẹni to ṣeé fọkàntán.
• Mo wà ní ìṣàkóso Ìmọ̀ lára mi àti wípé mo má n sọ̀ rọ̀ pẹ̀ lú òtítọ́ nígbàkugbà tí
mo bá n sọ̀ rọ̀ .

Níní àfojúsùn

Àwọn ẹlòmíran

Àjosepọ̀

• Yan àfojúsùn tí yoo sọ mí di eniyan daadaa màá si ṣe isẹ tọ̀ ọ́.
• Ṣàgbékalẹ̀ àwọn àfojúsùn tó ṣeéṣe lójúnà ṣiṣé àṣeyọrí lori àwọn àfojùsùn ẹ̀ kọ́
ati ti ara mi
• Ṣàtúntò ìwà mi pẹ̀ lú àfojúsùn mi kínlè ba má tẹ̀ síwájú nígbogbo ìgbà
• Nínú gbogbo rògbòdìyàn, ojú mí kò le yẹ kúrò lára àfojúsùn mi

• Fi ara mi sípò ẹlòmíràn ati irù ìmọ̀ lára tí wọ́n ni
• Ronú nípa fífi ìmọ̀ lára ẹlòmíràn ṣaájú tèmi, kí n sì gbé ìgbésẹ̀ tí yoo ṣe wọ́n ní
àǹfàní.
• Mo máa hùwà sí awọn eniyan bí mo ṣe fẹ́ kí wọ́n hùwà sí mi ninu irúfẹ́ ìṣẹ̀ lẹ
kan naa
• Ṣe ìtùnú ati ìwúrí fun ẹnikan tí inu rẹ kò dùn.
• Da omi síwájú kí o si hu ìwà onínúure.
S’àpọ́nlé ara mi àti àwọn yòókù.
Sọ̀ rọ̀ pẹlu pẹ̀ lẹ́pùtù kí ó sì ye ní yéké.
Tẹ́tí si awọn àba, ìmọ̀ ràn ati èrò awọn ẹlòmíràn.
Wò wípé ẹlòmíràn le ní ọ̀ nà míràn tó dára ju tìrẹ lọ láti ṣe nkàn ati pe ohun tì
wọ́n ń sọ tọ̀ nà.
• Kín jẹ́ olótìtọ́ọ́ sí àwọn ìyóókù nípa bí ó se ń ṣemí.
•
•
•
•
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Ṣíṣe Ìpinnu

• Tẹ̀ lé ìlànà; tẹ̀ lé òfin; tẹ̀ le awọn òdiwọ̀ n ìṣehùwà; kí o si tẹ̀ lé àmọ̀ ràn àgbàlagbà
tí o fọkàn tán
• Kọ ara mi dáadáa síi lórí ìgbésẹ̀ ti mo fe gbé.
• Se àtòkọ àwọn àǹfàní ati àbùkù ìpinnu kọ̀ ọ́kan kí n sì gbé wọn yẹ̀ wò daadaa kí
n tó ṣe wọ́n.
• Ronú nípa ipa ti ìpinnu mi lè ní lori ara mi ati awọn yòókù.
• Kí ìpinnu mi wà ní ìbámu pẹ̀ lú àwọn àfojusùn ọlọ́jọ́ pípẹ̀ ati ọlọ́jọ́ kúkurú.
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Nọmba Èrọ́ Ìbánisọ̀ rọ̀ awọn Òṣiṣẹ BCPS

Eré Ìdárayá………………………………………………………………………………………………………..(443) 809-2328
Ẹ� k ọ́ … ………………………………………………………………………………………………………………….(443) 809-4671
Ìrìndéédé……………………………………………………………………………………………………………(443) 809-0404
Ìgbáradì fún Kọ́ lẹ́ẹ́jìì & fún is̩é̩ ìgbésí-ayé …………………………………………………………..(443) 809-4196
Iṣẹ́ ìgbaninímọ̀ r àn……………………………………………………………………………………………….(443) 809-0291
Iṣẹ́ àtìlẹyìn fún ìbáwí……………………………………………………………………………………………(443) 809-0404
Àtìlẹ́yìn fún Àdojùkọ̀ Ẹlẹ́yàmẹ̀ yà (Àkórí IX) ……………………..………………………………….(443) 809-9693
Ẹ� k ọ́ Alákọ̀ ọ́ b ẹ̀ r ẹ̀ ………………………………………………………………………………………………….(443) 809-4196
Awọn Aṣayan Ẹkọ…………………………………………………………………………………………………(443) 809-2270
Ìrànlọ́ wọ́ Ìgbaniwọlé………………………………………………………………………………………………(443) 809-0404
Awọn Iṣẹ́ ESOL……………………………………………………………………………………………………..(443) 809-6756
Oúnjẹ & Ẹ�kọ́ Ìmọ̀ Oúnjẹ…………………………………………………………………………………………(443) 809-7855
Ẹ�kọ́ àwọn tó ní Ẹ�bùn àti Tálẹ́ẹ́ntì……………………………………………………………………………(443) 809-4196
Awọn Iṣẹ́ Ìléra………………………………………………………………………………………………………..(443) 809-6368
Awọn Ìtọ́ ni ti Ilé ati Ilé Ìwòsàn ………………………………………………………………………………(443) 809-3222
Ọ� ọ̀ físì fùn awọn Aláìnílé…………………………………………………………………………………………(443) 809-6311
Ètò ìfanimọ́ ra…………………………………………………………………………………………………………(443) 809-4127
Ètò fún àwọn ọmọdé…………………………………………………………………………………….(443) 809-0404
Ìdásí àwọn òbí…………………………………………………………………………………………….(443) 809-0365
Ètò ìlera ọpọlọ………………………………………………………………………………………..(443) 809-0303
Ilé'gbèé…………………………………………………………………………………………………………..(443) 809-6403
Ojú ọjọ́ ilé ìwé…………………………………………………………………………………………………..(443) 809-7656
Ààbò ilé ìwé……………….……………………………………………………………………………………….(443) 809-6487
Ètò ìṣèlú Àwùjọ…………………………………………………………………………………………..(443) 809-0305
Àkànṣe Ẹ� k ọ́ … ……………………………………………………………………………………………..(443) 809-3660
Iṣẹ́ àtìlẹyìn fún ìbáwí…………………………………………………………………………………….(443) 809-0238
Ètò Ìgbòkègbodò ọkọ̀ ……………………………………………………………………………………….(443) 809-4321
Nọmba Ẹ�rọ Ìbánisọ̀ rọ̀

(Kòlólúwa àti awọn ọ̀ rọ̀ àṣírí)
Awànílé fún yín ní gbogbo ìgbà

Nọ́mbà ìdọ́wọ́kọ́ ìṣekúparaẹni ti Ìjọba
Àpapọ̀
(800) 273-TALK

Nọmba Ẹ̀ ka tó ń rí sí Wíwà ní
Ààbò ní Ilé-ìwé
1 (833) MD-BSAFE

Baltimore County Department of Social
Services Reporting Hotline & Homeless
Services
(410) 887-TIME

Àtẹránsẹ́/Imeeli
hotline@bcps.org
Baltimore County Crisis
Nọmba Ẹ̀ rọ Ìbánisọ̀rọ̀
(800) 422-0009
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Fọ́ọ́mù ìdọ́wọ́kọ́ Ohun Èlò ti awọn Akẹ́kọ̀ọ́
Orúkọ Ìdílé Akẹ́kọ̀ ọ́

Orúkọ Àbísọ Akẹ́kọ̀ ọ́

Ile-ẹkọ

Èsì ìdánwò

Olùkó ilé

Níní òye ìmọ̀ lára ìtẹ́lọ́rún ti àwùjọ àti ọgbọn rẹ̀ lè ṣèràwọ́n fún àwọn akẹ́kọ̀ ọ́ láti lè ṣe ìdàwọ́kọ́ ìṣòro ẹ̀ kọ́ àti ìṣòro àwọn
pẹ̀ lú ẹgbẹ́ wọn. Níní òye nípa àwọn ìmọlára ìjáfáfá àwùjọ ati àwọn òyé-isẹ́ tó rọ̀ mọ́ ọ̀ kọ̀ ọ̀kan ìjáfáfá le ṣè rànwọ fún
àwọn akẹẹkọ lati túbọ gbọrawọn yé dáradára. Nígbàtí ìṣòro bá dìde, ẹwẹ, ó yẹ kí àwọn akẹkọ gbẹkẹlé àwọn ènìyàn tí
wọn lè kọjú sí fún ìrànlọwọ àti ìtọni Kí àwọn akẹ́kọ̀ ọ́ lo ohun èlò ojú ìwé yi láti dá awọn ènìyàn náà mọ. Lẹyìn ìgbà ti
ìpele yi ba parí, kọ jú rẹ sí olùkọ rẹ
Ọ̀kan Lára
Ọ̀rẹ́ tímọ́tímọ́
Ọ̀kan Lára
Ọ̀rẹ́ tímọ́tímọ́

Ọ̀kan Lára
Ọ̀rẹ́ tímọ́tímọ́

Tèmi

Ọ̀kan Lára
Àwọn àyànfẹ olùkọ

Fọkàntán
Yípo
Tèmi

Tèmi
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Ọ̀kan Lára
Àwọn àyànfẹ olùkọ
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i.

ÌTÒLẸ̀ SẸẸSẸ ÀWỌN
ÀTUNBỌ̀TÁN

Lílo ati/tabi níní tòbákò, pépà tí wọn fi n
wé sìgá, àwọn sìgá o ní ẹlẹntiriki, àti àwọn
èròjà sìgá míràn

YÍYÁJÚ SÍ NI/ ÀÌGBỌRÀN
j. Kíkùnà láti tẹlé ìtọni, bí i ti, sùgbọn ti kò yàtọ
sí, kíkùnà láti farahàn ni ọfíìsì nígbàti àwọn
òṣiṣẹ ilé-ìwé bá dari láti ṣe bẹẹ
k. ìfòòró ẹni (bíbá àwọn akẹ́kọ̀ ọ́ tabi àwọn òṣìṣẹ́
sọ̀ rọ̀ lori ẹ̀ rọ ìgbàlódé, àtẹnumọ́ èsì tabi fífi
ìwé àìtọ́ ránṣẹ́ si ẹnikẹni ti ẹni naa bóyá
ọkùnrin tabi obìnrin kò fẹ́ gbọ́ tàbí gbà)
l. Kíkọ láti fọwọsowọpọ pẹlu àwọn òfin ilé-ìwé
àti/tàbí ìlànà
m. Kíkọ láti fọwọsowọpọ pẹlú àwọn ìlàna ìrìnnà
ọkọ ilé-ìwé
n. Kíkọ láti ṣe iṣe tí wọn yan
o. Kíkọ láti sun àtìmọ́lé
p. Lílo èdè àìbìkítà tàbi pípẹgan tàbi yẹyẹ

Ọọfisi tí ó ń Sètò ìdáhùn Ojú-Ẹsẹ̀ tí àwọn Akẹ́kọ̀ ọ́, ọọfisi
to wà ninu ọọfisi Ẹka tó ń Mójútó Ojú-Ọjọ ilé-ìwé, ó jẹ
ẹka BCPS tí ó ní ojúṣe lati ṣèwadi ati se Ìbáwí ìdájọ awọn
iwa ìbàjẹ fún awọn Olúdári àwọn ilé-ẹ̀ kọ́ Lọwọlọwọ
bayi, àwọn mẹrin ni alabojuto yàn lati tẹti sí ìgbẹjọ
àwọn akẹkọọ kí wọ́n sì ṣe ìpinnu lórí awọn ìjìyà ìbániwí
gbélé ẹ tí ó ju ọjọ́ mẹwa (10) lọ. Awọn òṣìṣẹ tí ó ń se
Ìgbẹ́jọ́ ìhùwàsí akẹ́kọ̀ ọ́, gẹgẹ bi wọn ti n pè wọ́n, ni ojúṣe
láti ṣètò yíyọkúrò ìbániwí tí ó dá lórí ìtọ́sọ́nà ti Ìlànà
Maryland 13A.08.01.11 (COMAR).
Laarin gbùngbùn ìgbẹ́jọ́ ibaniwi ni ìselòdì sí eto ìlànà ìwà
wíwù ile-ìwé. Nígbàti àwọn ìhùwàsí tó tako ìlànà
òdiwọ̀ n ìṣehùwà bà súyọ, Àwọn akẹẹkọ yóò fojú winá
ìbáwí. Àwọn olùsàkóso ni làákàyè láti lo ìjìyà tó lọgbọn
nínú ní ìdáhùn si ṣíṣelòdì sí ìlàna ìwà wíwù.

ÌLÉRA ARA ẸNI
q. Nígbàtí akẹ́kọ̀ ọ́ bá mọ̀ ọ́mọ̀ lo ipò
Ìléra rẹ lati dùnkokò mọ́ ìléra àwọn eniyan yókù

Àwọn ẹ̀ ṣẹ̀ Ìsọ̀ rí I
Àwọn Ìṣe ìwàkiwà dagború gẹgẹ bí òṣìṣẹ ilé-ìwé ti
pinu rẹ pe ó ṣe ìdíwọ fún lílọ wọ́ọ́rọ́wọ́ àwọn ètò,
ìsàkóso, tàbi ikẹkọ ilé-ìwé, ètò tí ilé-ìwé ṣe agbátẹrù
fún, tabi àwọn akẹkọ nigbati wọn gbé wọn lọ si àti
kúrò ní ilé iwé tabi eto tí ilé-ìwé ṣe agbátẹrù fún.

ÒMÍRÀN
r. Àìṣòtítọ nidi ẹ̀ kọ́ ( jíjí ìwè wo nínú ìdánwo, dída
Àwọn ìwé ìwádìí kọ, tabi yíyí ìbuwọlù olukọ
ati/tabi obi/alagbatọ)
s. Tẹ́tẹ́ títa
t. Títà tàbi pínpín àwọn ohun èlo, àwọn ẹru tí a
ko fi ọwọ si ní ile-iwe, tabi iṣẹ tí kò níṣe ní
ọnakọna si iṣọwọṣiṣẹ ile-iwe (fun apẹẹrẹ, títa
àwọn ohun-elo bọọlu alafẹsẹgba)
u. Lílo àwọn ẹrọ ìgbàlode fun awọn idi míràn to
yatọ si ẹkọ kikọ lasiko ìkẹ́kọ̀ ọ́. Fífòfin de lílo
àwọn ẹrọ ìgbàlódé fún idi to yatọ si ẹkọ kikọ,
ati nigba tí akẹ́kọ̀ ọ́ bá wà ní inu awọn ọkọ
nigbatí ó bá n lọ si ati ti o ba n bọ lati ilé-ìwé
àti nígbàti ó bá n kópa ninu àwọn ètò àti
ayẹyẹ ti ilé-ìwé ṣe agbátẹrù rẹ.

Awọn ẹ̀ ṣẹ̀ ÌSỌ� RÌ I ( (Àjọ Ètò ẸkọÌlànà 5550 àti
Alábójútó Ofin 5550>Ìlàna ìwà wíwù Akẹẹkọ) ni a
kójọ si ìsàlẹ yii.
ÌDÁNÁSULÉ/INÁ/ÀDÓ-OLÓRÓ
a. Níní àti/tàbí ṣíṣá ìṣáná tàbi àwọn Ìṣáná oníke
(Nígbàtí kò ba sí lárá ètò ìtọnisọnà)
ÌKỌLÙ/ ÌDÚNKÙKÙ/ ÌJÀ JÍJÀ
b. Ìjà jíjà
ÌRÌNDÉÉDÉ (ÌDÁDÚRÓ NÍ ILÉ-ÌWÉ NÌKAN)
c. Kíkúrò ní àwọn ọgbà ilé ìwé láìgba àṣẹ
d. Pípẹdé láìnídí (yàrá ìkàwé/ àwọn yàrá ìkàwé)
e. Pípẹdé láìnídí ( ọjọ ilé-ìwé)
f. Ìsánsá tàbí àìwá láìnídí (yàrá ìkàwé/ àwọn yàrá
ìkàwé)
g. Ìsánsá tàbí àìwá sí ilé ìwé láìnídí (yàrá ìkàwé/
àwọn yàrá ìkàwé)

Àwọn Ẹ�ṣẹ̀ Ìsọ̀ rí II
Àpẹẹrẹ àwọn ẹṣẹ tó le yọrí sí ìdádúró, yiyan iṣe
miran tó yàtọ sí ètò ẹkọ tàbí líle kúrò (Àjọ ètò Ẹ̀ kọ́
Òfin 5550, ìwùwàsi akẹẹkọ).
Ẹ�sẹ̀ Ìsọ̀ rì II jẹ àwọn ẹ̀ ṣẹ̀ àṣìwù ìwà tí ó le gẹgẹ bi
àwọn alákoso ilé-ìwé ṣe pinnu re pé o tako
ìlọwọ́ọ́rọ́ àwọn ẹ̀ tò, ìsàkóso, tabi ikẹkọ ilé-ìwé,ètò
tí ilé-ìwé ṣe agbátẹru rẹ, tàbi àwọn akẹkọ nígbàtí
wọn gbé wọn lọ àti bo láti ilé-ìwé tabi àwọn èto tí
ilé-ìwé ṣe agbátẹrù.

ÀWỌN EGBÒOGI OLÓRÓ
h. Lílo òògùn tí dọkita kò fọ́wọ́si(níní òògùn tí
dọkita kò dọkita kò fọ́wọ́si)
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Awọn ẹ̀ ṣẹ̀ ÌSỌ� RÌ II (Àjọ Ètò Ẹkọ Ìlànà 5550 àti Òfin
Alábójútó Ofin 5550, Ìlàna ìwà wíwù Akẹẹkọ)ni a
kójọ si ìsàlẹ yii

ÒMÍRÀN
u. Píparun ati/tàbi bíbàjẹ ohun ìní ilé-ìwé, ohun ini
akẹkọọ àti/tàbí ẹka. Èyi wà lára ìwé ọjà, títà,
níní, tàbi pínpín ohun iní tí wọn jígbé láti
Baltimore County Public Schools. Àtúnṣé jẹ
dandan, èyí tí a fowó ṣe tabi ìṣẹ́ àdáse fún iléìwé
v. Pípáàrọ̀ owó fún àwọn ìdí tí kò bá òfin mu
w. Ìwà àìbìkítà tí ó léwuti
x. Olè jíjà ati/tabi mímọ̀ ọ́mọ̀ ra nnkan tí wọ́n jígbé
y. Ìkọjáàyè
z. Ríru òfin Ìlánà Lilo Ẹrọ Ìgbàlódé (TAUP) fùn
awọn akẹ̀kọ̀ ọ́
aa. Rírú ofin Àjọ lori kìkó ẹgbẹ́

ÌDÁNÁSULÉ/INÁ/ÀDÓ-OLÓRÓ
a. Ìtaniji iná/ ìròyìn èké nípa iná
b. Níni aṣèrànwọ tabi eroja ẹ̀ tù tabi èrọ tí ó fi
mọ́ àwọn ohun ija (afúnnálókun tabi jù bẹẹlọ)
ÌKỌLÙ/ ÌDÚNKÙKÙ/ ÌJÀ JÍJÀ
c. Ìlọ́nilọ́wọ́gbà tàbi gbígba owo tàbi àwọn ohun
ìní lọ́wọ́
akẹ́kọ̀ ọ́ míràn nípa ìṣẹ̀ rùbani tàbi fífa ẹru ati
idẹrubani
d. Kíkọ̀ lu akẹkọ̀ ọ́
e. Ìdúnkookò mọni
ÀWỌN EGBÒOGI OLÓRÓ
f. Pínpín, ìgbìyànjú láti pín, tàbi níni pẹlu èrò láti
pín egbò igi olóro ti wọn kò ṣe akoso wọn ti a
mọ si egbogi ti o lóró pẹlu isakoso tàbi awọn
ògùn olóró míran
g. Lilo òògùn tí dọkita kò kọ (àṣìlo àwọn oogun tí a
ko ṣapejuwe), ti ófi mọ ìkùnà láti lo oogun ti
nọọsi tabi òṣìṣẹ ilé-ìwé fún ni
h. Níní, lílò, tàbí pínpín oogun parafẹnalia tabi
ogun agbelẹrọ tabi àwọn egboogi
i. Rírú òfin àpèjúwe oogun ( Níní oogun ti won ṣe
apejuwe)
j. Ríra egbòogi ti won ko ṣe àkoso rẹ̀ , tí wọ́n ti kà
sí egbòogi olóró ti wọn ṣakoso rẹ
k. Lílo ati/tabi níní èròjà tábà, àwọn ẹrọ tábà, ti o
fara pẹ tábà, pépà tí wọn fi n wé sìgá tàbi sìga
ẹletiriki ( ẹṣẹ àtúndá)

Àwọn Ẹ�ṣẹ̀ Ìsọ̀ rí III
Àpẹrẹ àwọn ẹṣẹ tó le yọrí sí ìdádúró, yíyàn sí iṣẹ́
miran tó yàtọ sí ètò ẹkọ tàbí líle kúrò (Àjọ ètò ẹkọ
Ofin 5550,ìwùwàsi akẹẹkọ).
Awọn Ẹ�ṣẹ̀ Ìsọ̀ rí III ni awọn ẹ̀ ṣẹ̀ tó burú jù. Àwọn
akẹ́kọ̀ ọ́ tí wọ́n bá ṣẹ irúfẹ awọn ẹ̀ ṣẹ̀ wọnyi lè gbá
ìdádúró lati ọdọ ile-iwe ati/tabi lati ọwọ́ Òṣìṣẹ́ tó ń
gbọ́ Ẹjọ́ Ìsehùwà Akẹ́kọ̀ ọ́ pẹlu àbá àfikún ìdádúró, lilé
kùró patapata tabi yíyàn si ètò míràn. A gbọ̀ dọ̀ jábọ̀
àwọn ẹ̀ sẹ̀ asemáse gbòógì fún alabojuto ile-iwe
lẹ́sẹkẹsẹ̀ lẹyin ìṣẹ̀ lẹ̀ naa ó sì leè yọrí si lílé irúfẹ́ akẹ́kọ̀ ọ́
naa kúró ní ilé ẹ̀ kọ́ lójú ẹsẹ̀ .
Awọn ẹ̀ ṣẹ̀ ÌSỌ� RÌ III (Àjọ Ètò ẸkọÌlànà 5550 àti
Alábójútó Òfin 5550, Ìlàna ìwà wíwù Akẹẹkọ) ni a
kójọ si ìsàlẹ yii.

YÍYÁJÚ SÍ NI/ ÀÌGBỌRÀN
l. Dídìtẹ tabi ṣíṣètò laarin awọn ènìyàn méjì tàbí
jùbẹ lọ, látì da ẹṣẹ ìpele III
m. Ìwà ìdagboru tó yọri si ìdènà si èto ilé-ìwé, ti o fi
mọ àtúndá àwọn ẹṣẹ ipele I tàbi II
n. Ìpániláya, ipániláyàẹrọayélujára,ìbanijẹ
ìdẹrùbani fún ìdikidi
o. Ṣíṣe ìdènà fún ẹtọ akẹẹkọ míràn láti wá sí iléìwé tàbí iyàrá ikẹẹkọ
p. Kíkópa ninu àti/tàbi ṣíṣe ìwúrí fún dída ilé-ìwé rú

ÌDÁNÁSULÉ/INÁ/ÀDÓ-OLÓRÓ
a. Dídánásùnlé
b. Fífi àdó olóró dẹ́rùbáni
c. Síṣá iná sí ohun aṣèrànwọ fún inà tabi eroja ẹ̀ tù
tabi èrọ tí ó fi mọ́ àwọn ohun ija (afúnnálókun
tabi jù bẹẹlọ)
ÌKỌLÙ/ ÌDÚNKÙKÙ/ ÌJÀ JÍJÀ
d. Lílu òṣìṣẹ́ tó ń pẹ̀ tù sí ìjà tabi ìwàkiwà tó ń fa
làásìgbò (mímọ̀ ọ́ṣe tabi àìmọ̀ ọ́mọ̀ se)
e. Kíkọ̀ lu òṣìṣẹ́
f. Ìwà jàǹdùkú tó lè mu kí awọn eniyan tabi ohunìní wà ninu ewu tabi sé wọn léṣe lọna to buru

ÀWỌN Ẹ�ṢẸ� ÌBÁLÒPỌ�
q. Ìwà àìtọ́ tó jẹ mọ́ ìbálòpọ̀
r. Ṣíṣí ara sílẹ̀
ÀWỌN OHUN-ÌJÀ
s. Níní ohunkóhun to jọ ohun ìjà kóhun ìjà
t. Níní ọbẹ pélébé inú àpò

ÀWỌN EGBÒOGI OLÓRÓ
g. Pínpín ati/tabi títa ọtí
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h. Pínpín ati/tabi títa òògùn olóró tí wọ́n sakoso rẹ
(àwọn egboogi tó lòdì sí òfi)
i. Níní ọti
j. Níní egboogi olóró tí wọ́n sakoso rẹ (àwọn
egboogi tó lòdì sí òfin)
k. Rírú òfin àpèjúwe oogun (àṣìlo àwọn oogun tí a
ko ṣapejuwe), ti ófi mọ ìkùnà láti lo oogun ti
nọọsi tabi òṣìṣẹ ilé-ìwé fún ni
l. Lílo oogun olóró (egboogi olóró tó lòdì sí òfin)
labẹ àkoso egboogi olóró tabi wíwùwà lọna tí o
fi hàn pe ẹnikan ti lo oogun olóró
m. Lílo ọti, kí ọti maa pani tabi wíwùwà lọna tí o fi
hàn pe ẹnikan ti mu ọti
n. Lilo awọn ohun oloro tí o lè mu kí eniyan má lè
kó ara rẹ ni ìjanu tabi mímutíyó kẹ́ri tí ó fi mọ
gúlúù, àwọn èròjà tí ń yòrò, tabi oogun àgbélẹ̀ rọ
tabi egbòógi

Ìlànà Ìbàwí Akẹ́kọ̀ọ́
Pẹlu èyíkèyí ìwàkiwà akẹ̀ kọ̀ ọ́, awọn alabojuto ile-ẹkọ
gbọ́dọ̀ se ìpinnu tó múnádóko lori bóyá ìwá akẹ́kọ̀ ọ́
naa bọsi abẹ́ ìselòdì sí ìlàna àjọ ní ìbámu pẹ̀ lú ìlána
òdiwọ̀ n ìṣehùwà. Àwọn ìṣọ̀ rì tí a fi haǹ ní àwọn ojúìwé àtẹ̀ yìnwá yii ni a gbé kalẹ̀ lati tọ́ awọn alabojuto
sọ́na ni mí mọ̀ bóyá ìṣelòdì sí òfin wáyé ati mímọ̀ bi
ìwà naa ti burú tó. Ní àwọn ìgbà ti ìṣelòdì sí ìlána
òdiwọ̀ n ìṣehùwà bá sẹlẹ̀ , awọn alabojuto gbọdọ pèsè
àyọrísí tó mọ́gbọ́n wa - àyọrísí ti yoo kọ akẹ́kọ̀ ọ́ nì
ẹ̀ kọ́ tabi ru àwọn akẹ́kọ̀ ọ́ soke lati yi ìwà wọn pada.
Tí àìsedéédé akẹ́kọ̀ ọ́ bá jẹ́ ìṣelòdì si òfin gẹgẹ bi
awọn alaṣẹ abẹ́lé se pinnu rẹ̀ , akẹ̀ kọ̀ ọ́ naa le foju
wína òfin ní àfikún si àwọn ìjìyà tí awọn alaṣẹ ilé-ìwé
pàṣẹ́. Awọn àyọrísí abajade ti ile-ẹkọ ni àtúnṣe, fìfi si
abẹ ètò ẹ̀ kọ́ miran, tabi líle kuro patapata.
Àtùnṣe/ìsanpadà fún awọn ohun tó ti sòfò tabi bàjẹ́
jẹ́ dandan ní afikun si awọn àyọrísí miran.

ÀWỌN Ẹ�ṢẸ� ÌBÁLÒPỌ�
o. Mímọ̀ ọ́mọ̀ fọwọ́ kàn ni lọ́nà àìtọ́
ÀWỌN OHUN-ÌJÀ
p. Níní ati/tabi lílo ìbọn ninu
ọgba ilé ìwe (ìdádúró fún ọdún kan)
q. Níní tabi lílo irúfẹ́ ìbọn miran tabi ṣakabùlà ( èyí
tó ní ọta abi èyí tí kò ní, tó ń ṣiṣẹ́ abi kò ṣiṣẹ́) tí ó
fi mọ sugbọn tí kò mọ́ ni ibọn oni pẹlẹẹti, ìbọn
afẹ́fẹ́, ìbọn ẹlẹtiriki, ibọn BB, ibọn eléèéfín, tabi
ìbọn elésòó*
r. Níní tabi lílo irufẹ èyíkèyí ojúlówó ohun-ìjà, tí ó
fi mọ sugbọn ti kò mọ ni ọ̀ bẹ tó seé ká, ọ̀ bẹ ọdẹ,
ọ̀ bẹ oníràwọ̀ , abẹ, àwọn ohun afinágbéni,
nọṣaaku (nunchaku), ìbọ̀ wọ́-olọ́bẹ, okùn ọrùn
ọwọ́ ọlọ́bẹ, èyíkéyí irin mímú, ẹ̀ rọ èéfín tajútajú,
ohun èlò tó ń fọ́n omi ata
s. Lílo ohun tó jọ ìbọn tabi ṣakabùlà (èyí tó ní ọta
abi èyí tí kò ní, tó ń ṣiṣẹ́ abi kò ṣiṣẹ́)*
t. Lílo ohunkóhun to jọ ohun ìjà kóhun ìjà, èyí
tó fi mọ sugbọn ti kò mọ ní ọ̀ bẹ tó seé ká, ọ̀ bẹ
ọdẹ, ọ̀ bẹ oníràwọ̀ , ọ̀ bẹ àpò, abẹ (pẹlu abẹ gígùn
tabi abẹ tó ṣeé ká), nọṣaaku (nunchaku), ìbọ̀ wọ́olọ́bẹ, okùn ọrùn ọwọ́ ọlọ́bẹ
u. Lílo ọ̀ bẹ àpò tabi ohun elo miran bíi ohun ìjà

Ilana ibawi eto ile -iwe yàtọ̀ patapata si ètò ìgbẹ́jọ́
ọ̀ daràn tí awọn Ẹka Ọlọpaa Baltimore ń ṣàmúlò.
Àwọn Ìdàhún sí Rírú Ofin Ìlànà Òdiwọ̀ n Ìṣehùwà
Àjọ Ètò Ẹ̀ kọ́Ìlànà 5550, Òfin Ìwùwàsi Akẹẹkọ,
ṣagbekalẹ awọn òdiwọ̀n fún ìṣehùwà akẹkọ̀ọ́ ati
awọn àyọrísí ìbáwí fún rírú awọn ofin naa. Awọn
alabojuto Ile-iwe ní àṣẹ lati ṣàgbéyẹ̀ wò ati àtúnwò
ìṣẹ̀ lẹ̀ ẹnìkọ̀ ọ̀kan lati mọ irúfẹ́ ati iye ìdàsí ati atilẹyin
lati lò tó bá jẹ dandan, kí wọ́n to gbé ìjíyà kankan
jade. Fífùn akẹ́kọ̀ ọ́ ni ìwé gbéle ẹ fún ọjọ́-pípẹ tabi
lílé kùrò ni ile-iwe patapata yoo jẹ ìgbésẹ̀ tó gbẹ́yìn tí
ajọ le gbè.
Àwọn akẹ́kọ̀ ọ́ yoo ní àǹfànì sí ìlànà àátẹ̀ lé
nigbakugba tí wọ́n bá ń gba ìbáwí. Akẹkọọ yoo :
Gba ìfitónilétí àwọn ẹ̀ sùn ìdádúró nípa ọ̀ rọ̀ ẹnu tabi
nìpa gbigba ìwé; gba àlàyé lori awọn ẹ̀ rì tó gbe ẹ̀ sùn
naa lẹ́sẹ̀ ; ní anfani lati dahun sí àwọn ẹ̀ sùn naa ati
lati sọ ẹ̀ dà bi ọ̀ rọ̀ naa se ri loju rẹ kí àsẹ ìjìyà tó bẹ̀ rẹ̀ .
Ní ìbámu pẹlu ìlànà ìpínlẹ̀, akẹkọọ yoowu ti wíwà ni
ile-ẹkọ rẹ̀ bá jẹ ewu fún awọn eniyan tabi ohun-ìní le
di lílé kúrò lẹsẹkẹsẹ ni ilé-ìwé ni ibamu pẹlu ilana
ibawi tabi ni ìbàmu pẹlu Ìlànà 5561, Awọn Ofin lilo
Ẹ�ṣẹ̀ tó Seé fi Sùn.

ÒMÍRÀN
v. Olè jíjà
*Ìdásílẹ̀ : Lilo awọn irú ibọn ti ko lè ṣiṣẹ́ lailai tabi awọn
iru ibọn onípákó bii tii JROTC tabi ẹ̀ sọ́ aláwọ̀ /ẹgbẹ́
àwọn akẹ́kọ̀ ọ́ tí wọ́n ń rìn bí ológun kò selòdì sí òfin
yii nígbà tí wọ́n ba fún wọ́n láṣe lati loo ati
nígbàmíràn labẹ àbójútó JROTC tabi ẹ̀ sọ́
aláwọ̀ /àwọn adarí ẹgbẹ́ ayan bi ológun.
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oṣiṣẹ; tabi
"{2}"
Akẹkọọ naa ti kópa ninu ìdàrúdàpọ̀ ati
ìdèna ètò ẹkọ tó le tó bẹ́ẹ̀ tí awọn akẹ́kọọ
yooku ni ile-iwe kò le kọ ẹ̀ kọ́ ni ọjọ naa, ati pe
gbogbo ìbáwí ati ìdàsí tó yẹ ni a ti lò tán.

Ìdádúró/Lílékúrò awọn Akẹkọọ lati Kilaasi (2) tó Ṣaájú
Jẹ̀ léósinmi - Ìpele Keji
Ni ibamu pẹlu ofin ipinlẹ, akẹ́kọ̀ ọ́ tí a bá gbà wọle si
kilaasi tó ṣaájú jẹleosinmi, kilaasi jẹleosinmi, ìpele
kini tabi keji lè :

Lílékúrò patapata ni yíyọ akẹkọọ kúrò ninu ètò
ojoojúmọ́ rẹ fún bii ọjọ ile-ẹkọ marundinlaadọta (45)
tabi jù bẹ́ẹ̀ lọ gẹgẹ bí Òṣìṣẹ́ tó ń gbọ́ Ẹjọ́ Ìwà Akẹ́kọ̀ ọ́
ṣe pinnu rẹ̀ . Lílékúrò patapata lè wáyé nígbà ti Òṣìṣẹ́
tó ń gbọ́ Ẹjọ́ Ìwà Akẹ́kọ̀ ọ́ bá pinnu rẹ̀ .

"{1}" Di lílé kúrò ni ile-iwe nìpasẹ ofin ìjọba àpapọ̀
nikan.
"{2}" Gba ìdádúró fùn ọjọ ile-ẹkọ tí kò ju marun (5)
lọ fún ìṣẹ̀ lẹ̀ kan ti alabojuto ile-iwe pẹlu
ìfọ̀ rọ̀ wérọ̀ pẹlu òṣìṣẹ́ ile-iwe tí ó ní ímọ̀ ìjìnlẹ̀
nipa ihuwasi ati ọpọlọ tabi akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ olùtọ́jú
awọn aláàrùn ọpọlọ, fi ìdí rẹ múlẹ̀ pe ìjàm̀ bá
ati ìpalára tó burú ń kan lẹ̀ kùn fún awọn
akẹ́kọ̀ ọ́ yooku tabi awọn òṣìṣẹ́, irúfẹ́ èyí tí kò
ṣee dínkù tabi mú kúrò nipasẹ ìdásí àti
àtìlẹyìn.

"{1}"
Ìpadàwọlé akẹkọọ si ile-iwe ṣaájú ìpari
àkókò ìdádúró yoo jẹ́ ewu ati ìpalára tó
súnmọ́ fún awọn akẹkọọ yooku ati awọn
oṣiṣẹ.
Lẹyin ìrúfin ìbáwí, oludari ile-iwe yoo tan-ná wádìí
iṣẹlẹ naa. Tó bá jẹ pe oludari ile-iwe fi ìdì rẹ múlẹ̀
lẹyin iwadi pe àfikún idaduro tabi lilekuro patapata
ni ile-iwe jẹ dandan, oludari ile-iwe yoo pe àpèjọ
akẹkọọ, obi akẹkọọ ati Òṣìṣẹ́ tó ń gbọ́ Ẹjọ́ Ìwà
Akẹ́kọ̀ ọ́. Òṣìṣẹ́ tó ń gbọ́ Ẹjọ́ Ìwà Akẹ́kọ̀ ọ́ naa yoo pe
àpèjọ pẹlu akẹkọọ ati awọn obi rẹ laarin ọjọ ile-ẹkọ
mẹwa (10) lati ọjọ ti ìdàdúró ọlọjọ kukuru ti oludari
ile-iwe pàṣẹ rẹ bá bẹ̀ rẹ̀ . Òṣìṣẹ́ tó ń gbọ́ Ẹjọ́ Ìwà
Akẹ́kọ̀ ọ́ yoo fi to akẹkọọ ati obi rẹ leti nipa kíkọ:

Ìdádúró Ilé-Ìwé
Ìdádúró ile-iwe ni kí oludari ile-iwe lé akẹ́kọ̀ ọ́ kúrò
ninu ọgbà ile-iwe, ati kúrò ètò ẹkọ ti akẹ́kọ̀ ọ́ naa wa
fún ọjọ́ tó tó ṣugbọn tí kò ju ọjọ mẹwa (10) lọ laarin
ọdun ikẹkọ̀ ọ́ kan fún awọn orisirisi ibawi.
Ìdádúró Ọlọ́jọ́ Kúkurú ati Ọlọ́jọ́ Pípẹ́
• Ìdádúró ọlọ́jọ́ kúkurú jẹ́ ìgbésẹ̀ ìbàwí
ninu èyí ti oludari ile-iwe lé akẹkọọ kan
kúrò ni ile-iwe fún ọjọ tó tó ṣugbọn tí kò
ju ọjọ ilé-ẹ̀ kọ́ mẹta (3) lọ.
• Ìdádúró ọlọ́jọ́ pipẹ jẹ́ ìgbésẹ̀ ìbàwí ninu
èyí ti oludari ile-iwe lé akẹkọọ kan kúrò
ni ile-iwe fún ọjọ tó tó ṣugbọn tí kò ju ọjọ
ilé-ẹ̀ kọ́ mẹrin (4) sí mẹwa (10) lọ.

•
•
•
•
•
•

Akẹkọọ tabi awọn òbí rẹ̀ yoo gba ẹ̀ dà ìwé Àtòkọ
awọn Ohun-Elo Agbègbè Baltimore ati Ẹbí wọn.
Akẹkọọ lè má kópa ninu awọn eré táwọn
ọmọléèwé máa ń ṣe lẹ́yìn ilé ẹ̀ kọ́ laarin ìgbà
ìdádúró naa.

Àkókò ati ibi àpèjọ naa;
Awọn ẹ̀ ṣẹ̀ ti a fi ẹ̀ sùn rẹ kan akẹkọọ naa;
Ìlàna eto, òfin, tabi ilana ti akẹkọọ naa selodi
sí;
Àbá oludari ile-iwe fún ìdádúró tó ju ọjọ ileẹkọ mẹwa (10) lọ;
Ẹ�tọ́ akẹkọ̀ ọ́ lati ni ẹlẹ́rìí ati lati ni aṣojú amòfin;
Obi/aṣojú ati ẹ̀ tọ́ akẹkọọ lati bèrè fún ẹ̀ dà
ìwé ìdádúró naa lọwọ ile-iwe laarin
wakati mẹrinlelogun (24) saaju ìgbẹ́jọ́
naa.

Ni ibi àpèjọ naa, akẹkọọ naa yoo ní ẹ̀ tọ́ lati se
àgbéyẹ̀ wò gbogbo ẹ̀ rí tí o gbé ẹ̀ sùn naa lẹsẹ. Òṣìṣẹ́
tó ń gbọ́ Ẹjọ́ Ìwà Akẹ́kọ̀ ọ́ yoo fi to akẹkọọ ati obi rẹ
leti nipa ọ̀ rọ̀ ẹnu ati nipa àkọsílẹ̀ gbogbo abájáde ati
ipinnu. Tí ó bá jẹ́ pe lẹyin àyẹ̀ wò gbogbo ẹ̀ rí tí a
gbékalẹ̀ ni ibi ìgbẹ́jọ́, Òṣìṣẹ́ tó ń gbọ́ Ẹjọ́ Ìwà Akẹ́kọ̀ ọ́
naa rii pe àfikún ìdádúró tabi lilekuro patapata jẹ
dandan, akẹkọọ naa tabi obi rẹ̀ lè pe ẹjọ́ kòtẹ́milọ́rùn
sí àjọ abẹ́lé.

Ìdádúró Ọlọ́jọ́ Pípẹ́ ati Lílékúrò Patapata
Ìdádúró ọlọ́jọ́ pípẹ̀ ni yíyọ akẹkọọ kúrò ninu ètò
ojoojúmọ́ rẹ fún bii ọjọ ile-ẹkọ mọkanla (11) si ọjọ
mẹrinlelogoji (44) gẹgẹ bí Òṣìṣẹ́ tó ń gbọ́ Ẹjọ́ Ìwà
Akẹ́kọ̀ ọ́ ṣe pinnu rẹ̀ . Ìdádúró ọlọ́jọ́ pípẹ́ lè wáyé
nígbà ti Òṣìṣẹ́ tó ń gbọ́ Ẹjọ́ Ìwà Akẹ́kọ̀ ọ́ bá pinnu rẹ̀ .

Òṣìṣẹ́ tó ń gbọ́ Ẹjọ́ Ìwà Akẹ́kọ̀ ọ́ yoo fi akẹkọọ naa
sori ètò ẹkọ́ miran tí wọ́n ijiya àfikun ìdádúró tabi
lilekuro patapata bá f’ìdí múlẹ̀ . Gbogbo akitiyan ni

"{1}"
Ìpadàwọlé akẹkọọ si ile-iwe ṣaájú ìpari
àkókò ìdádúró yoo jẹ́ ewu ati ìpalára tó
súnmọ́ fún awọn akẹkọọ yooku ati awọn
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a o lò lati ri pe akẹkọọ ni àtìlẹyìn òbí rẹ nigba tí wọ̀ n
bá fi sori ètò ẹ̀ kọ́ miran. Ẹ�wẹ̀ , Òṣìṣẹ́ tó ń gbọ́ Ẹjọ́
Ìwà Akẹ́kọ̀ ọ́ ní àṣẹ lati fi akẹkọọ sori ètò ẹ̀ kọ́ miran
nigba ti akẹkọọ ati/tabi awọn obi rẹ kò bá faramọ́
ìfisípò naa. Obi ni ẹ̀ tọ́ lati pe ẹjọ kòtẹ́milọ́rùn lori
ipinnu Òṣìṣẹ́ tó ń gbọ́ Ẹjọ́ Ìwà Akẹ́kọ̀ ọ́ lati fi akẹkọọ
naa sori ẹ̀ tò ẹ̀ kọ́ miran

Dundalk, Maryland 21222
(443) 809-7570

Fún ìdẹ̀ ra awọn akẹkọọ ati awọn òbí, ọọfisi awọn Òṣìṣẹ́
tó ń gbọ́ Ẹjọ́ Ìwà Akẹ́kọ̀ ọ́ wà kaakiri ọgbà ilé ẹ̀ kọ́:
•

•

Ọọfisi Gúúsù Ìwọ̀ Oòrùn - Aarin Woodlawn
3033 St. Luke’s Lane
Woodlawn, Maryland 21207
(443) 809-6842

Lọ́pọ́ ìgbà, agbegbe ile iwe akẹkọọ ni yoo sọ irúfẹ́
Òṣìṣẹ́ tó ń gbọ́ Ẹjọ́ Ìwà Akẹ́kọ̀ ọ́ ti yoo bojuto ètò
ìbáwí naa. Ẹ�wẹ, óṣeése kí a yan Òṣìṣẹ́ Ìgbẹ́jọ́ lati
bojuto ètò ìgbẹ́jọ́ ile-iwe miran yàtọ̀ si ile-iwe tí wọn
yàn òṣìṣẹ́ naa sí.

Ọọfisi Àríwá ìwọ̀ oòrùn/Aarin gbùngbùn - Ilèẹ̀ kọ́ Chatsworth
222 New Avenue
Reisterstown, Maryland 21136
(410) 887-6943

•

Ọọfisi Àríwá ìwọ̀ oòrùn/Aarin gbùngbùn Stemmers Run Middle
201 Stemmers Run Road
Essex, Maryland 21221
(443) 809-6498

Akẹkọọ yoowu tí a bá dádúró tabi lé kùro ni ile-iwe
gbọ́dọ̀ wà ni ìta ile-iwe nigba ti ẹ̀ kọ́ bá ń lọ lọ́wọ́;
akẹkọọ naa lè má kópa ninu awọn ètò tí ilé ẹ̀ kọ́
sagbátẹrù rẹ. Akẹkọọ na tí a dádúró tabi lé kùrò ni
ilé ìwé le padà sí ile-iwe ni àwọn àkókò àìwọ̀ lati
farahàn ní ìpàdé tí a ti seto sílẹ̀ tẹlẹ, tí akẹkọọ naa
bá jẹ ọmọdé, yoo le wọle tí òbí rẹ bá tẹ̀ le.

•

Ọọfisi Gúúsù Ìwọ̀ Oòrùn – Battle Grove
Elementary
7828 St. Patricia Lane

Àwòràn aṣàpèjúwe tó wà loju ewe tó kàn yi ṣàlàyé
ni kukuru awọn ìyọkúrò ìbàwí ti òfin Maryland fi
àyè gbà.

Ìsọ̀rí

Ìdádúró abẹ́lé

Nọmba Ọjọ́

Irúfẹ́

1- 3

Ìgbà kukuru

4- 10

Ìgbà- Pípẹ̀

11- 44

Àfikún

Ìdádúró Ìgbìmọ̀
45+

Lílékúrò
patapata

Àwọn àwàrí tí a nílò

•Rírúfin ìlàna/ofin
5550
•Ìdàrùdàpọ̀ tó
lagbára
• Ìdẹ́rùbani tó súnmọ́

Ẹni tí a fún ní àṣẹ

Ẹni tí a pe ẹjọ kotẹmilọrun
niwaju rẹ:

Olùdarì

Olùdarì Agba ti Ajọ
Atilẹyin Ile-Iwe

Òṣìṣẹ́ tóń gbọ́ Ẹjọ́ Ìwà
Akẹ́kọ̀ ọ́

Ìgbìmọ̀ Ẹ�kọ́

• Ìdẹ́rùbani tó súnmọ́

(Aláyé Kukuru nipa ìyọkúrò ìbàwí ti òfin Ìlàna Ìṣehùwà Maryland fi àyè gbà 13A.08.01.11)

iwe ti wọn kò sí labẹ ètò ẹ̀ kọ́ miran yoo maa gba iṣẹ́
ṣiṣe ti kilaasi ati iṣẹ àmúrelé lojoojumọ èyí ti a o maa

Ìṣẹ́ Ẹ�kọ́ tó Kéré Jù
Awọn akẹkọọ ti a dádúró tabi lé kùrò patapata ni ile21

gbéyẹ̀ wò tí a o si maa ṣe àtúnṣe rẹ lọsọọsẹ ti a o si daa
pada fún akẹ̀ kọ̀ ọ́. Oludari kọọkan yoo yan oṣiṣẹ ile iwe
kan lati jẹ alàgàta laarin awọn olùkọ́ ati oniruuru
awọn akẹkọọ tí wọ́n wà lábẹ́ ìjìyà ìdádúro tabi lile
kuro ni ile iwe wọn o si maa bá wọn sọ̀ rọ̀ lọ́sọ́ọ̀sẹ̀ lori
awọn isẹ àmúrelé ati awọn iṣẹ miran tó jẹ mọ ti ileiwe.

fi si abẹ́ EDLP àyàfi ti akẹkọọ naa bá ni IEP tí ó
sì nílò ohun ìrìnà lati lọ si ile ẹkọ àwùjọ tí ó yẹ
(FAPE).
Awọn obi ati akẹkọọ lè ni ìmọ̀ kíkún nìpa awọn ètò ti
sọrọ nìpa wọn lóké yii sii nipa kíkànsíEducational
Options tabi pípe ọọfisi lori nọmba yii. 443-809-2270.

Laarin ìdádúró ọlọ́jọ́ díẹ̀ , a o fún gbogbo awọn
akẹkọọ ní àǹfànì lati pari iṣẹ́-ṣiṣe kilaasi tí wọ́n
kò ṣe nigba tí wọ́n wà ni ìdádúró láìsi ìjìyà.

Awọn Ètò Ẹ�kọ́ Ara Ẹni (IEPs) ati Awọn Ètò 504
Àwọn akẹkọ̀ọ́ tó wà labẹ ètò 504 tabi IEPs lè fojú winá
ìbáwí fún rírú ofinÌlànà Àjọ 5550
Ìlànà Ìṣehùwà Akẹ́kọ̀ ọ́ Nigba ti àpapọ̀ yíyọkúrò nípa
ibawi ba ju ọjọ́ mẹwa (10) days ninu ọdun ile iwe
kan, awọn akẹkọọ ni ẹ̀ tọ́ si ipade lati mọ boya wo
kún awọn oju òṣùwọ̀ n kan: 1) Tí ìwà tó fa ìdàdúró
yii bá wáyé látàrí pe akẹkọọ na jẹ aláàbọ̀ ara, 2) Tí a
bá ṣàmúlò IEP nigba ti ìṣelòdì si òfin yii waye ati 3)
TI IEP akẹ́kọ̀ ọ́ naa bá jẹ eyi tó bójúmu.

Awọn Ilé Ẹ�kọ́ Miran ati Awọn
Àwọn akẹkọọ tó wà labẹ ìdádúró ọlọ́jọ́ gbọọrọ yoo ni
àǹfànì sí awọn iṣẹ́ ẹ̀ kọ́ nipasẹ ọna kan tabi jù bẹ́ẹ̀ lọ
yii:
•

•

•

Awọn Ile-Iwe Miran
Awọn Alasẹ Agbègbè BCPS ni ó ń mójútó
awọn ile-Iwe miran yii, Òṣìṣẹ́ tóń gbọ́ Ẹjọ́ Ìwà
Akẹ́kọ̀ ọ́ ló maa ń dari awọn ọmọ ile iwe
alábọ́dé ati ile iwe girama sibẹ, awọn ètò yii
kò ni iforukọsilẹ atinuwa ati pe aga kò pọ̀
níbẹ̀ . Àwọn ètò olojoojumọ yii ń ṣiṣẹ ni awọn
akoko ile- iwe. Wọn pèsè ọkọ̀

Ìbáwí ọmọ tó jẹ́ aláàbọ̀ ara, ibawi bii ìdádúro, lile kuro
patapata, tabi fífi si abẹ́ ètò miran fún ìgbà díẹ̀ fún
ibawi, gbogbo èyí ni a ó se ni ìbámu pẹlu awọn
ìtẹ́wọ́gbà Ilana awọn to jẹ Aláàbọ̀ ara (IDEA) ati abala
504 ninu ofin ìmúbọ̀ sípò.
Awọn òbí gbọ́dọ̀ kan siIfitóniléti Ètọ́ Awọn Òbí ti à
ń pèsè lọ́dọọdún fún àlàyé kíkún lori ètò ààbò
Maryland fún awọn akẹkọọ ti wọn wà labẹ IEPs. Ni
ìbámu pẹlu IDEA, abala 504 ti ofin ìpínlẹ̀ ati ti ijọba
àpapọ̀ , awọn akẹkọọ gbọ́dọ̀ ni àǹfàní si ètò ẹ̀ kọ́ ọ̀ fẹ
tó yẹ nigba ti a bá lé wọn kúrò ni ile iwe.

Ìlànà ti Ilè
A lè fún awọn akẹ́kọ̀ ọ́ Ile ẹkọ alakọbẹrẹ BCPS
ni awọn ilana ni ilé gẹgẹ bí ọọfisi ilé ati ileiwosan bá ṣe pinnu rẹ. A lè fún awọn ọmọ
ile- iwe alábọ́dé ati girama BCPS ni ìlànà ni ile
nípasẹ awọn ẹ̀ rọ ìgbàlódé ti ilé ẹ̀ kọ́ Dijita
BCPS, ìgbélékẹ́kọ̀ ọ́ (eLearning), èyí ti ọọfisi
Awọn Àṣàyàn Ẹ�kọ́ sé ìṣàkóso rẹ. Ati ilé ati ileiwosan ati ẹka ìgbélékẹ́kọ̀ ọ́, gbogbo wọn ló ní
àwọn ètò tí a gbe kalẹ̀ fún ìdí kan tabi omiran
bii, lati gba awọn akẹ̀ kọ̀ ọ́ tí awọn alabojuto
yàn fún wọn.
Ètò Ẹ�kọ́ Ojoojumọ Ọlọ́gbọnrangandan (EDLP)
A lè pèsè ìlàna fún awọn akẹkọ̀ ọ́ ile iwe
girama BCPS ni ọ̀ kan ninu awọn ojúkò marun
EDLP tí Ọọfisi Awọn Àsàyàn Ẹ�kọ́ ń mojuto ni
ìrọ̀ lẹ́ ati/tabi ní àárọ̀ Ọjọ-Satide. Ètò ẹ̀ kọ́ se
díẹ̀ díẹ̀ yii nlo awoṣe ikẹkọ idapọmọra ti ara
ẹni. A ó pèsè awọn ohun tó jọ mọ́ awọn ilana
ipade tí wọ́n gbọ́dọ̀ yọju si fún awọn akẹ́kọ̀ ọ́
tí awọn alabojutọ fi sọfà, ni igba miran, a lè
pèsè awọn akẹkọ̀ ọ́ miran fún ètò ìràpadà
kirẹẹditi. Ètò yii wà fún awọn tó fínúfíndọ̀
forúkọsílẹ̀ ati awọ́n ti a yan ètò naa fún.
BCPS kò pèsè ohun ìrìnà fún awọn akẹkọọ ti a

Pípe Ẹjọ Kòtẹ́milọ́rùn Lori Ìpinnu SCHO
Ìlànà Pípe Ẹjọ Kòtẹmilọ́rùn
Òbí/alágbàtọ́ tí kò bá faramọ ìpinnu Òṣìṣẹ́ tóń gbọ́
Ẹjọ́ Ìwà Akẹ́kọ̀ ọ́ lè pe ẹjọ̀ kòtẹ́milọ́rùn lori ìpinnu
Ìgbìmọ̀ Ètò Ẹkọ. Lẹyin pipe ẹjọ kòtẹ́milọ́rùn naa,
awọn asojú Ìgbìmọ̀ Ètò Ẹkọ yoo ni ọjọ 45 lati ọjọ
ìpẹ̀ jọ́ naa lati gbọ ẹjọ́ naa ati lati fi ipinnu sita.
Awọn igun mejeeji ni àǹfàní lati pe ẹlẹ́rìí ati lati yan
asoju tó jẹ agbẹjọ́rò. Àyàfi ti akẹkọọ tabi obi bá
bèrè fún ìgbẹ́jọ́ gba-n-gba, awọn tó ṣe pataki si ẹjọ
naa tí awọn Ìgbìmọ̀ rò pé o yẹ kí wọ́n wà ni ibi ìpẹ̀ jọ́
naa ni yoo wà nibẹ Pípe ẹjọ kòtẹ́milọ́rùn kò túmọ̀
sì pe ìpinnu Òṣìṣẹ́ tóń gbọ́ Ẹjọ́ Ìwà Akẹ́kọ̀ ọ́ kò
lagbara mọ; ipinnu awọn Ìgbìmọ̀ ni abẹ́ ke. (Ìgbìmọ̀
Ètò Ẹkọ Ìlànà 5560 ).
Ẹ�bẹ̀ fún pipe ẹjọ kòtẹ́milọ́rùn gbọdọ jẹ: (1) Fi jíṣẹ́ si
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ọọfisi Ìgbìmọ̀ Ètò Ẹkọ́ ṣaájú tabi ni ọjọ ìpẹ̀ jọ́; tabi (2)
fi sinu àpò ìfìwéránṣẹ́ ti Ilẹ Amẹrika gẹgẹ bi orukọ ti
wọn fi silẹ tabi orukọ tí wọn fi òǹtẹ̀ lù tabi lilo meeli
ayárabiàṣá (express mail) tabi meeli àkọ́múṣe
(priority mail), tabi a fún awọn abánijíṣẹ́ bii UPS,
tabi DHL, awọn to maa ń sọ fún ni ibi ti ẹru dé lati
igba ti ẹru naa bati kuro lójúkò ki ọjọ ìpẹ̀ jọ̀ naa tó
dé. A kò ni gba Imeeli Ìgbàlódé wọle.
Awọn Ẹ̀ sẹ̀ tó seé fi sùn
Ètò ile-ìwé gbọ́dọ̀ pèsè awọn ètò ẹ̀ kọ́ tó yẹ fún awọn
akẹkọọ tí awọn agbófinró ti mu fún awọn “ẹ̀ ṣẹ̀ tó ṣeé
fi sùn’’ sugbọn tí kò jẹ mọ ile iwe. Oludari yoo se
agbeyẹwo ìwífúnni awọn ẹ̀ ṣẹ̀ tó ṣeé fi sùn lati mọ ipa
ti aabo ati ètò aabo ni lori ile iwe, awọn òṣìṣẹ́ ati awọn
akẹkọọ. Awọn alabojuto ile iwe yoo pinnu boya wíwà
ni ile iwe akẹkọọ kan lè fa ewu, wọn a si dabaa pe ki
ètò ẹkọ akẹkọọ naa tẹ̀síwájú ni ile-iwe ti ilé tabi ni ibi
ẹkọ miran. Iwifunni awọn ẹ̀ sẹ̀ tó seé fi sùn lè ma jẹ
èrèdí fún ìbáwí. Wọn a pèsè ètò ẹkọ ati awọn iṣẹ tó yẹ
fún akẹkọọ aláàbọ̀ ara ni ìbámu pẹlu Ìlànà Ètò Ẹkọ fún
awọn Aláàbọ̀ ara (IDEA) ati àkànṣe ètò ẹkọ ati ofin ti
ìpínlẹ̀ (Ìgbìmọ̀ Ètò ẸkọÌlànà 5561 atiOfin 5561
Oludari).
Bí akẹ́kọ̀ ọ́ kan tàbí òbí akẹ́kọ̀ ọ́ kan kò bá faramọ́
ìpinnu kan lábẹ́ Ìpín yìí, òbí tàbí akẹ́kọ̀ ọ́ náà lè bèèrè
àtúnyẹ̀ wò ìpinnu náà. Ìbéèrè fún àtúnyẹ̀ wò gbọ́dọ̀ jẹ́
nípa kíkọ ìwé kí a sì fi lọ́lẹ̀ pẹ̀ lú Olórí Ẹka Ojú-ọjọ́ Iléìwé àti Ààbò/Tí a yàn. Ìbéèrè fún àtúnyẹ̀ wò ni a
gbọ́dọ̀ gbé fi sọwọ́ sí àpò-ìwé ní orílẹ̀ -èdè Amẹ́ríkà,
gẹ́gẹ́ bíi lẹ́tà tí a ti fi orúkọ rẹ̀ sílẹ̀ tàbí lẹ́tà tí a fi ráńṣẹ́
ní kánkán, tàbí tí a gbé fi sọwọ́ pẹ̀ lú ilé-iṣẹ́ ìfìwéjíṣẹ́
kan (bíi federal express, UPS tàbí DHL) tí wọ́n ńpèsè
títọpasẹ̀ tí ó ṣeé jẹ́rìsí fún nǹkan náà láti igun orísun.
A kò ní gba fífi sọwọ́ nípa ẹ̀ rọ (i-meeli).
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Àyíká Ẹ̀ sùn Ìbániwí
Àyíká tí ó wà nísàlẹ̀ ṣe àkótán àkójọpọ̀ àwọn ìpín ní èyítí àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tàpá sí Òfín Ìhùwàsí BCPS (Òfin 5550). Láàrín
ìpín kọ̀ ọ̀kan, Ìṣọ̀ rí I, II, àti III àwọn ẹ̀ sùn ìhùwàsí ní a ṣe àkójọ ní tẹ̀ le-n-tẹ̀ lé èyítí ó lọ láti èyítí kò tó nǹkan sí gbòógì.
Àwọn ẹ̀ sùn ìhùwàsí náà ní a ṣe àkójọ ní ọ̀ nà tí ó tún pèsè ìtọ́ni lórí tani ó wà ní ipò tí ó dára jùlọ láti fèsì sí àwọn ìhùwàsí
kan ní pàtó. Àwọn ìhùwàsí tí kò tó nǹkan—ní òpin ọwọ́ òsì ní tẹ̀ le-n-tẹ̀ lé náà—ní olùkọ́ wà ní ipò tí ó dára jùlọ láti fèsì.
Àwọn ìhùwàsí tí ó mọ níwọ̀ nbá sí gbòógì—ní àárín àti òpin ọwọ́ ọ̀ tún ní tẹ̀ le-n-tẹ̀ lé náà—ní alákòsóo wà ní ipò tí ó dára
jùlọ láti fèsì tí ó sì ṣeéṣe tàbí bí ó bá nílò ìlọ́wọ́sí Òṣìṣẹ́ Ìgbẹ́jọ́ Ìhùwàsí Akẹ́kọ̀ ọ́.
Àwọn ìhùwàsí
tí kò tó nǹkan
Èsì tí Olùkọ́ Ńdarí

SÍSỌ INÁ SÍ ILÉ,
INÁ
ÀWỌN ẸTU
ABÚGBÀMÙ

Èsì tí Olùkọ́
Ńdarí/tí Alákòsóo
Ńdarí

Ìṣáná, ẹ̀rọ ìtaná ìgbàlódé, ẹ̀rọ tí ó le
múnáwá
• Níní àti/tàbí títan
ìṣáná tàbí àwọn ẹ̀ rọ
ìtaná ìgbàlódé lọ́wọ́
– (1A)
• Níní ẹ̀ rọ tí ó le
múnáwá kan tàbí
ohun kan tàbí ẹ̀ rọ
ẹtu abúgbàmù
lọ́wọ́, èyí tún ní ọta
ìbọn nínú – (2B)

Àwọn ìhùwàsí
tí kò tó nǹkan
Èsì tí Olùkọ́ Ńdarí

Èsì tí Olùkọ́
Ńdarí/tí Alákòsóo
Ńdarí

Àwọn ìhùwàsí tí
ó mọ níwọ̀ nbá
Èsì tí Alákòsóo ńdarí

Ìdúnkokò
mọ́ni/Ìtanijí
• Ìtanijíi iná/ìjábọ̀ ìná tí
ó jẹ́ irọ́ - (2A)

Àwọn ìhùwàsí tí
ó mọ níwọ̀ nbá

Èsì tí Alákòsóo Ńdarí

Èsì tí Alákòsóo
Ńdarí

(Tí ó ṣeéṣe SCHO)
Sísọ iná sí ilé
• Sísọ iná sí ilé –
(3A)

• Ìdúnkokò mọ́ni
àdó olóró - (3B)

Èsì tí Alákòsóo
Ńdarí

(Tí ó ṣeéṣe SCHO)

Àwọn ìhùwàsí
tí ó ṣe gbòógì
Èsì tí Alákòsóo
Ńdarí

(Bí ó bá nílò SCHO )
Àwọn ẹtu
abúgbàmù
• Mímú ẹ̀ rọ tí ó le
múnáwá kan tàbí
ohun kan tàbí ẹ̀ rọ
ẹtu abúgbàmù
lọ́wọ́ gbiná, èyí
tún ní ọta ìbọn
nínú –(3C)

Àwọn ìhùwàsí
tí ó ṣe gbòógì
Èsì tí Alákòsóo
Ńdarí

(Bí ó bá nílò SCHO )

Ìdúnkokò mọ́ni
• Lílọ́nilọ́wọ́gbà/gbígba
owó/gbígba ohun-ìní
ẹlòmíràn nípa
ìdúnkokò mọ́ni tàbí
fífa ẹ̀ rù/ìjáyà – (2C)
• Ìdúnkokò mọ́ ẹnìkan
– (2E)

ÀWỌN ÌKỌLÙ,
ÌDÚNKOKÒ MỌ́NI,
ÌJÀ

• Jíjà – (1B)

Líluni, Jíjà, Kíkọluni
• Kíkọlu akẹ́kọ̀ ọ́ kan –
(2D)

• Kíkọlu òṣìṣẹ́ kan –
(3E)

• Ìwà ipá èyítí ó fa
ewu tí ó le kan –
(3F)
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Àwọn ìhùwàsí
tí kò tó nǹkan
Èsì tí Olùkọ́ Ńdarí

•

WÍWÁ SÍ ILÉ-ÌWÉ
•
•

•

Èsì tí Olùkọ́
Ńdarí/tí Alákòsóo
Ńdarí

Èsì tí Alákòsóo
Ńdarí

Èsì tí Alákòsóo
Ńdarí

(Tí ó ṣeéṣe SCHO)

Àwọn ìhùwàsí
tí ó ṣe gbòógì
Èsì tí Alákòsóo
Ńdarí

(Bí ó bá nílò SCHO )

Pípẹ́dé/Ṣíṣe ìsáǹsá
Pípẹ́dé yàrá
• Fífi ilẹ̀ ilé-ìwé sílẹ̀ láì
ìkàwé/àwọn yàrá
gba ààyè – (1C)
ìkàwé tí a kò gbà
láàyè – (1D)
Pípẹ́dé fún ọjọ́ iléìwé tí a kò gbà láàyè
–(1E)
Ṣíṣe ìsáǹsá ní yàrá
ìkàwé/àwọn yàrá
ìkàwé tí a kò gbà
láàyè – (1F)
Ṣíṣe ìsáǹsá fún ọjọ́
ilé-ìwé tí a kò gbà
láàyè – (1G)

Àwọn ìhùwàsí
tí kò tó nǹkan
Èsì tí Olùkọ́ Ńdarí

ÀWỌN NǸKAN
OLÓRÓ

Àwọn ìhùwàsí
tí ó mọ
níwọ̀ nbá

Èsì tí Olùkọ́
Ńdarí/tí Alákòsóo
Ńdarí

Àwọn ìhùwàsí
tí ó mọ
níwọ̀ nbá
Èsì tí Alákòsóo
Ńdarí

Èsì tí Alákòsóo
Ńdarí

(Tí ó ṣeéṣe SCHO)

Àwọn ìtàpásí Òògùn tí oníṣègùn kọ fún ni/Òògùn tí oníṣègùn
kò kọ fún ni
• Níní òògùn tí
• Ìtàpásí òògùn tí
oníṣègùn kò kọ fún
oníṣègùn kọ fún ni
ni lọ́wọ́ – (1H)
(níní òògùn tí
oníṣègùn kọ fún ni
• Lílo àwọn òògùn tí
lọ́wọ́) – (2I)
oníṣègùn kò kọ fún
ni ìlòkulò – (2G)
• Lílo àwọn òògùn tí
oníṣègùn kọ fún ni
• Níní, lílò, tàbí pínpín
ìlòkulò – (3K)
òògùn parafinelia
tàbí àwọn òògùn àti
nńkan olóró mìíràn
tí a pilẹ̀ rọ lọ́wọ́ –
(2H)

Tábà

Àwọn ìtàpásí Òògùn/Ọtí
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Àwọn ìhùwàsí
tí ó ṣe gbòógì
Èsì tí Alákòsóo
Ńdarí

(Bí ó bá nílò SCHO )

• Lò àti/tàbí níní tábà,
pépà tí a fí ńwé
sìgá, àwọn sìgá
ẹlẹ́rọ ìgbàlódé, tàbí
àwọn ọjà tábà
mìíràn lọ́wọ́ – (1I)
• Lò àti/tàbí níní
àwọn ọjà tábà,
àwọn ẹ̀ rọ tí ó nííṣe
pẹ̀ lú tábà, àwọn
ayédèrú ọjà tábà,
pépà tí a fí ńwé sìgá
tàbí sìgá ẹlẹ́rọ
ìgbàlódé (ẹ̀ sùn tí a
tún dá) – (2K)

Àwọn ìhùwàsí
tí kò tó nǹkan
Èsì tí Olùkọ́ Ńdarí

ÀÌBỌ̀WỌ̀ FÚN NI, ÀÌNÍÌTẸRÍBA

Èsì tí Olùkọ́
Ńdarí/tí Alákòsóo
Ńdarí

• Gbígbìyànjú láti pín,
tàbí níní ohun kan tí
kò ní àkóso lọ́wọ́
pẹ̀ lú èròngbà láti
pín-in – (2F)
• Ríra ohun kan tí kò
ní àkóso èyítí a ti
fihàn láti jẹ́ nǹkan
olóró kan tí kò ní
àkóso èyítí ó léwu –
(2J)

Àwọn ìhùwàsí
tí ó mọ
níwọ̀ nbá
Èsì tí Alákòsóo
Ńdarí

Àìbọ̀wọ̀ fún ni/Ìhùwàsí ìdílọ́wọ́
• Kíkùnà láti tẹ̀ lé ìdarí
• Ìdìtẹ̀ tàbi ṣíṣètò
• Kíkópa ní àti/tàbí
kan – (1J)
láàrín ẹni méjì tàbí
rírú ìdílọ́wọ́ ilé-ìwé
jù bẹ́ẹ̀ lọ láti ṣe
kan sókè – (2P)
• Kíkọ̀ láti
ẹ̀ sùn Ìṣọ̀ rí III kan –
fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀ lú
(2L)
àwọn àṣẹ ilé-ìwé
àti/tàbí àwọn ìlànà
– (1L)
• Kíkọ̀ láti iṣe iṣẹ́ tí a
yàn fúnni – (1N)
• Kíkọ̀ láti sìn ní
àhámọ́ – (1O)
• Lílo èdè tí kò tọ́ tàbí
tí ó jẹ́ èébú tàbí
àwọn ìfarajúwe –
(1P)

• Ìhùwàsí ìdílọ́wọ́
èyítí ó yọrísí dídí ètò
ilé-ìwé tí ó ṣe déédé
lọ́wọ́ – (2M)
Dúnkokò mọ́ni/Híhalẹ̀ mọ́ni/Ìjáyà
• Dúnkokò mọ́ni,
• Híhalẹ̀ mọ́ni– (1K)
dúnkokò mọ́ni lórí
• Fífa ìdíwọ́ fún ẹ̀ tọ́
ayélujára, híhalẹ̀
akẹ́kọ̀ ọ́ mìíràn láti
mọ́ni, tàbí jíjá ni
wá sí ilé-ìwé tàbí
láyà fún èyíkéyì ìdí –
àwọn yàrá-ìkàwé –
(2N)

(2O)

Ìgbòkègbodò ọkọ̀
• Kíkọ̀ láti
fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀ lú
àwọn ìlànà
ìgbòkègbodò ọkọ̀ –
(1M)
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• Pínpín àti/tàbí títa
ọtí – (3G)
• Pínpín àti/tàbí títa
àwọn òògùn tí kò
bá òfin mu– (3H)
• Níní ọtí lọ́wọ́ – (3I)
• Níní àwọn òògùn tí
kò bá òfin mu lọ́wọ́
– (3J)
• Lílo àwọn òògùn tí
kò bá òfin mu, wíwà
lábẹ́ ipá rẹ̀ , tàbí fífi
ẹ̀ rí lílo nǹkan olóró
hàn – (3L)
• Lílo ọtí, wíwà lábẹ́
ipá ọtí, tàbí fífi ẹ̀ rí
mímu ọtí hàn – (3M)
• Lílo èyíkéyì ohun tí
ó lè mú ni ta
gọ̀ ọ́gọ̀ ọ́ èyítí ó ńfa
àìlèkóra-ẹni-ní-ìjánu
tàbí – (3N)

Èsì tí Alákòsóo
Ńdarí

(Tí ó ṣeéṣe SCHO)

Àwọn ìhùwàsí
tí ó ṣe gbòógì
Èsì tí Alákòsóo
Ńdarí

(Bí ó bá nílò SCHO )

Àwọn ìhùwàsí
tí kò tó nǹkan
Èsì tí Olùkọ́ Ńdarí

ÌLERA TI ARA ẸNI

Èsì tí Olùkọ́
Ńdarí/tí Alákòsóo
Ńdarí
Ìlera TI ara ẹni
• Nígbàtí àkẹ́kọ̀ ọ́ kan
bá mọ̀ ọ́mọ̀ lo ipò
ìlera rẹ̀ l’ókùnrin
tàbí l’óbìnrin láti
dúnkokò mọ́ ìlera
àwọn ẹlòmíràn –
(1Q)
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Àwọn ìhùwàsí
tí ó mọ
níwọ̀ nbá
Èsì tí Alákòsóo
Ńdarí

Èsì tí Alákòsóo
Ńdarí

(Tí ó ṣeéṣe SCHO)

Àwọn ìhùwàsí
tí ó ṣe gbòógì
Èsì tí Alákòsóo
Ńdarí

(Bí ó bá nílò SCHO )

Àwọn ìhùwàsí
tí kò tó nǹkan

ÀWỌN Ẹ̀ SÙN
ÌBÁLÒPỌ̀

Èsì tí Olùkọ́ Ńdarí

Èsì tí Olùkọ́
Ńdarí/tí Alákòsóo
Ńdarí

Àwọn ìhùwàsí
tí ó mọ
níwọ̀ nbá
Èsì tí Alákòsóo
Ńdarí

Èsì tí Alákòsóo
Ńdarí

(Tí ó ṣeéṣe SCHO)

Àwọn ìhùwàsí
tí ó ṣe gbòógì
Èsì tí Alákòsóo
Ńdarí

(Bí ó bá nílò SCHO )

Ìhùwàsí nípa Ìbálòpọ̀ l’ọ́nà àìtọ́
• Fífi ẹ̀ yà ara hàn
• Ìhùwàsí tí kò tọ́
• Bá ni jà nítorí
l’ọ́nà tí kò tọ́ – (2R)
nípa ipò ìbálòpọ̀
ìbálòpọ̀ – (3O)
kan – (2Q)

Àwọn ìhùwàsí
tí kò tó nǹkan
Èsì tí Olùkọ́ Ńdarí

Èsì tí Olùkọ́
Ńdarí/tí Alákòsóo
Ńdarí

Àwọn ìhùwàsí
tí ó mọ
níwọ̀ nbá
Èsì tí Alákòsóo
Ńdarí

Ohun tí ó jọ Ara
wọn
• Níní èyíkéyì ohun tí
ó jọ ohun ìjà lọ́wọ́ –

ÀWỌN OHUN ÌJÀ

(2S)

• Níní ọ̀ bẹ ìléwọ́ tí à
ńfi sí àpò lọ́wọ́ –
(2T)

Èsì tí Alákòsóo
Ńdarí

(Tí ó ṣeéṣe SCHO)

Àwọn ìhùwàsí
tí ó ṣe gbòógì
Èsì tí Alákòsóo
Ńdarí

(Bí ó bá nílò SCHO )

Níní lọ́wọ́/Lílo Ohun ìjà Tòótọ́
• Lílo èyíkéyì ohun tí
ó jọ ohun ìjà – (3T)
• Lílo ọ̀ bẹ ìléwọ́ tí à
ńfi sí àpò tàbí
èyíkéyì ohun-èlò bíi
ohun ìjà – (3U)

• Níní lọ́wọ́ àti/tàbí
lílo àwọn ìbọn lórí
ohun-ìní ilé-ìwé –
(3P)

• Níní lọ́wọ́ tàbí lílo
èyíkéyì ìbọn mìíràn
tàbí ìbọn ọdẹ (bóyá
a kìí tàbí a kò kìí, ó
ńṣiṣẹ́ tàbí kò ṣiṣẹ́) –
(3Q)

• Níní lọ́wọ́ tàbí lílo
èyíkéyì ohun ìjà tí ó
jẹ́ tòótọ́ – (3R)

Àwọn ìhùwàsí
tí kò tó nǹkan
Èsì tí Olùkọ́ Ńdarí
Àìsòtítọ́
• Àìsòtítọ́ nípa ẹ̀ kọ́ –
(1R)

ÒMÍRÀN

Èsì tí Olùkọ́
Ńdarí/tí Alákòsóo
Ńdarí

Àwọn ìhùwàsí
tí ó mọ
níwọ̀ nbá
Èsì tí Alákòsóo
Ńdarí

Èsì tí Alákòsóo
Ńdarí

(Tí ó ṣeéṣe SCHO)

Àwọn ìhùwàsí
tí ó ṣe gbòógì
Èsì tí Alákòsóo
Ńdarí

(Bí ó bá nílò SCHO )

Ìhùwàsí àìbìkítà/Ẹgbẹ́ búburú
• Àìbìkítà fífini sínú
• Títàpá sí òfin ẹgbẹ́
ewu tí ó fa ìpalára
búburú ti Àjọfún ẹnìkan – (2W)
ìgbìmọ̀ – (2AA)

Àwọn ìtàpà sí tí ó nííṣe pẹ̀lú owó
• Títa tàbí pípín àwọn • Títa tẹ́tẹ́ – (1S)
ohun-ìní ilé-ìwé,
• Ṣíṣe pàṣípààrọ̀ owó
àwọn ọjà, tàbí
fún ìdí kan tí kò bá
àwọn iṣẹ́ tí kò nííṣe
òfin mu – (2V)
pẹ̀ lú ilé-ìwé
láìgbàṣẹl – (1T)
Lílo Ayára-bí-àṣá/Àwọn ẹ̀rọ Nílòkulò
• Lílo àwọn ẹ̀ rọ oníná • Títàpà sí Òfin Lílo
fún àwọn ìdí tí kò
ẹ̀ rọ ní ọ̀ nà Tí ó ṣe
ṣe fún ẹ̀ kọ́ kíkọ́ –
ìtẹ́wọ́gbà
(1U)
(Technology
Acceptable Use
Policy (TAUP) ) fún
àwọn Akẹ́kọ̀ ọ́ – (2Z)
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Títàpásí nǹkan
• Títàpásí nǹkan –
(2Y)

Pípàdánù Dúkìá
• Bíba àti/tàbí mí
• Dídingunjalè – (3V)
mọ̀ ọ́mọ̀ ba dúkìá jẹ́
– (2U)
• Jíjalè àti/tàbí mí
mọ̀ ọ́mọ̀ ní dúkìá tí a
jí lọ́wọ́ – (2X)

Àwọn èsì Ìbáwí tí Olùkọ́ Ńdarí & tí Alákòsóo Ńdarí
Àwòrán yìí ńla kalẹ̀ àwọn èsì tí ó ṣeéṣe èyítí olùkọ́ ńdarí àti tí alákòsóo ńdarí tí ó wà ní ìgbà lílọ́wọ́sí ọ̀ ràn ìhùwàsí akẹ́kọ̀ ọ́.
Àti àwọn olùkọ́ tàbí àwọn alákòsóo ilé-ìwé mọ níwọ̀ n sí àwọn èsì tí a fihàn.
Àwọn àpẹẹrẹ ti Yàrá-ìkàwé, Àtìlẹyìn, àti Àwọn èsì tí Olùkọ́ Ńdarí
A ṣètò àwọn èsì wọ̀ nyìí láti kọ́ ìhùwàsí tí ó tọ́, kí àwọn akẹ́kọ̀ ọ́ lè bọ̀ wọ̀ fúnni, kí wọ́n sì lè kọ́ ẹ̀ kọ́ àti kí
wọ́n sí kópa sí àwùjọ tí ó ní ààbò. A gba àwọn olùkọ́ níyànjú láti gbìyànjú onírúurú ìkọ́ni l’ẹ́kọ̀ ọ̀ àti àwọn
ìlànà ìṣàkóso yàrá-ìkàwé. Nígbàtí ó bá tọ́, àwọn olùkọ́ lè lo ẹ̀ rọ àtìlẹyìn ti akẹ́kọ̀ ọ́ láti ri dájú wípé kíkọ́ ẹ̀ kọ́
yọrí sí rere àti kí àwọn èsì ṣe déédé kí ó sì yí àwọn ipò tí ó ńkópa sí ìhùwàsí akẹ́kọ̀ ọ́ tí kò tọ́ tàbí tí ó ńfa
ìdíwọ́ padà. A gbọ́dọ̀ lo àwọn èsì wọ̀ nyìí ní ọ̀ nà tí ó ṣeé díwọ̀ n.

•
Àwọn èsì tí Olùkọ́
Ńdarí
•
•
•

Àwọn èsì tí ó dá lórí yàrá-ìkàwé (fún
àpẹẹrẹ ìbániwí nípa ọ̀ rọ̀ ,
rínonú/bíbẹ̀ bẹ̀ nípa kíkọ̀ wé, àwọn
ìránnilétí/tí tún darí, fífi ipò kan ṣeré,
ìwé ìlosíwájú lójoojúmọ́)
Ṣe àyẹ̀ wò pẹ̀ lú
agbaninímọ̀ ràn/àkọ́ṣẹ́mọṣẹ́ olùwádì
ilé-ìwé
Òbìríkótó àwùjọ
Híhánimọ́

•

•
•

Dídánimọ́ràn ìjáde òbí tí ó dá lórí iléìwé tí ó jẹ́ gbẹ̀ fẹ̀ àti/tàbí ti dídènà
(kànsí òbí nípasẹ̀ fóònù, i-meeli tàbí
ìfọ̀ rọ̀ ráńṣẹ́). Dídarí sí iṣẹ́ ìgbaninímọ̀ ràn
nǹkan olóró tí ó tọ́
Dídarí sí ìlera/àwọn iṣẹ́ ìlera ọpọlọ
Àwọn ìṣe ìmúpadàbọ́sípò

Àwọn àpẹẹrẹ ti Yàrá-ìkàwé, Àtìlẹyìn, àti Àwọn èsì Yíyọni kúrò
A ṣètò àwọn èsì wọ̀ nyìí láti kọ́ ìhùwàsí tí ó tọ́, kí àwọn akẹ́kọ̀ ọ́ lè hùwà pẹ̀ lú ìbọ̀ wọ̀ fúnni, kí wọ́n sì lè kọ́
ẹ̀ kọ́ àti kí wọ́n sí kópa sí àwùjọ tí ó ní ààbò. Púpọ̀ nínú àwọn èsì wọ̀ nyìí ńlo ẹ̀ rọ àtilẹyìn ti akẹ́kọ̀ ọ́ tí a si
ṣètò wọn láti yí àwọn ipò èyítí ó ńkópa sí ìhùwàsí ti akẹ́kọ̀ ọ́ tí kò tọ́ tàbí fa ìdíwọ́ padà. Àwọn èsì wọ́nyìí
ńlépa láti ṣe àyípadà ìhùwàsí nípa títẹnumọ́ bí ó ṣe burú jáì sí àti jíjẹ́wọ́ àwọn àtunbọ̀ tán fún ewu ọjọ́
iwájú tí ó wà níbẹ̀ , nígbàtí ó ńpa àwọn akẹ́kọ̀ ọ́ mọ́ ní ilé-ìwé. A gbọ́dọ̀ lo àwọn èsì wọ̀ nyìí ní ọ̀ nà tí ó ṣeé
díwọ̀ n.

•

•
•
Èsì tí Olùkọ́
Ńdarí/tí Alákòsóo
Ńdarí

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Àwọn èsì tí ó dá lórí yàrá-ìkàwé (fún
àpẹẹrẹ ìbániwí nípa ọ̀ rọ̀ ,
rínonú/bíbẹ̀ bẹ̀ nípa kíkọ̀ wé, àwọn
ìránnilétí/tí tún darí, fífi ipò kan ṣeré,
ìwé ìlosíwájú lójoojúmọ́)
Àdéhùn ìhùwàsí
Ṣe àyẹ̀ wò pẹ̀ lú agbaninímọ̀ ràn/òṣìṣẹ́
olùwádì ilé-ìwé
Àpéjọrò ìmúpadàbọ́sípò
Iṣẹ́ àwùjọ yàrá-ìkàwé
Híhánimọ́
Ṣíṣe àyẹ̀ wò Ìhùwàsí Tí ó ńṣiṣẹ́/Ètò
Ìlọ́wọ́sí Ìhùwàsí
Dídánimọ́ràn tí ó dá lórí ilé-ìwé tí ó jẹ́
gbẹ̀ fẹ̀ àti/tàbí dídènà
Pípadánù àwọn ànfààní
Àpérò òbí/àlágbàtọ́ àti akẹ́kọ̀ ọ́ (pẹ̀ lú
olùkọ́)
Ìjáde òbí (kànsí òbí nípasẹ̀ fóònù, imeeli tàbí ìfọ̀ rọ̀ ráńṣẹ́)
Ìlàjà ẹlẹgbẹ́ ẹni
Dídarí sí iṣẹ́ ìgbaninímọ̀ ràn nǹkan
olóró tí ó tọ́
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dídarí sí àjọ tí ó dá lórí àwùjọ
Dídarí sí ìlera/àwọn iṣẹ́ ìlera ọpọlọ
Dídarí sí ẹgbẹ́ IEP (akẹ́kọ̀ ọ́ kò yọ
lọ́wọ́lọ́wọ́ fún àwọn iṣẹ́ àkànṣe ẹ̀ kọ́)
Dídarí sí ẹgbẹ́ IEP (akẹ́kọ̀ ọ́ ńgba àwọn
iṣẹ́ àkànṣe ẹ̀ kọ́ lọ́wọ́lọ́wọ́)
Dídarí sí Ẹgbẹ́ Àtìlẹyìn Akẹ́kọ̀ ọ́
Dídarí sí Ẹgbẹ́ Àtìlẹyìn Akẹ́kọ̀ ọ́ fún
àtúnyẹ̀ wò Ètò 504
Yíyọ kúrò ní àwọn iṣẹ́ eré-ìdárayá
Ṣíṣe àtúnṣe
Àwọn ìṣe ìmúpadàbọ́sípò (tí ó dá lórí
yàrá-ìkàwé tàbí tí àkọ́ṣẹ́mọṣẹ́ darí)
Tí ó dá lórí ilé-ìwé tàbí yíyanjú aáwọ̀ tí
a darí láti ìta
Ilé-ẹjọ́ akẹ́kọ̀ ọ́
Tí a yọ kúrò ní yàrá-ìkàwé fún ìgbà díẹ̀

Àwọn àpẹẹrẹ Àtìlẹyìn, Yíyọ kúrò, àti Àwọn èsì Ṣíṣàkósò
àwọn èsì wọ̀ nyìí ńlo ẹ̀ rọ àtilẹyìn ti akẹ́kọ̀ ọ́ láti ri dájú wípé kíkọ́ ẹ̀ kọ́ yọrí sí rere àti láti yí àwọn ipò èyítí ó
ńkópa sí ìhùwàsí ti akẹ́kọ̀ ọ́ tí kò tọ́ tàbí fa ìdíwọ́ padà. Àwọn èsì wọ́nyìí ńlépa láti ṣe àyípadà àwọn
ìhùwàsí nípa títẹnumọ́ bí wọ́n ṣe burú jáì sí àti jíjẹ́wọ́ àwọn àtunbọ̀ tán fún ewu ọjọ́ iwájú tí ó wà níbẹ̀ ,
nígbàtí ó ńpa àwọn akẹ́kọ̀ ọ́ mọ́ ní ilé-ìwé. Àwọn èsì wọ́nyìí lè ní yíyọ akẹ́kọ̀ ọ́ kan kúrò ní yàrá-ìkàwé fún
àkókò díẹ̀ nínú. Yíyọ kúrò gbọ́dọ̀ mọ níwọ̀ n sí bí ó ṣeéṣe sí láì fa ìdíwọ́ sí agbára rẹ̀ láti kojú ìhùwàsí náà
bí ó ṣe tọ́. A gbọ́dọ̀ lo àwọn èsì wọ̀ nyìí ní ọ̀ nà tí ó ṣeé díwọ̀ n.

•

Àwọn èsì tí
Alákòsóo Ńdarí

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Àwọn èsì tí ó dá lórí yàrá-ìkàwé (fún
àpẹẹrẹ ìbániwí nípa ọ̀ rọ̀ ,
rínonú/bíbẹ̀ bẹ̀ nípa kíkọ̀ wé, àwọn
ìránnilétí/tí tún darí, fífi ipò kan ṣeré,
ìwé ìlosíwájú lójoojúmọ́)
Àdéhùn ìhùwàsí
Iṣẹ́ àwùjọ
Àpérò àwùjọ
Híhánimọ́
Ṣíṣe àyẹ̀ wò Ìhùwàsí Tí ó ńṣiṣẹ́/Ètò
Ìlọ́wọ́sí Ìhùwàsí
Dídánimọ́ràn gbẹ̀ fẹ̀ /dídènà/àìgbẹ̀ fẹ̀
Dídádúró ní ilé-ìwé fún àkókò díẹ̀
Pípadánù àwọn ànfààní
Àpérò òbí/àlágbàtọ́ àti akẹ́kọ̀ ọ́ (pẹ̀ lú
alákòsóo
Dídarí sí iṣẹ́ ìgbaninímọ̀ ràn nǹkan
olóró tí ó tọ́
Dídarí sí ìlera/àwọn iṣẹ́ ìlera ọpọlọ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dídarí sí àjọ tí ó dá lórí àwùjọ
Dídarí sí ẹgbẹ́ IEP (akẹ́kọ̀ ọ́ kò yọ
lọ́wọ́lọ́wọ́ fún àwọn iṣẹ́ àkànṣe ẹ̀ kọ́)
Dídarí sí ẹgbẹ́ IEP (akẹ́kọ̀ ọ́ ńgba
àwọn iṣẹ́ àkànṣe ẹ̀ kọ́ lọ́wọ́lọ́wọ́)
Dídarí sí Ẹgbẹ́ Àtìlẹyìn Akẹ́kọ̀ ọ́
Dídarí sí Ẹgbẹ́ Àtìlẹyìn Akẹ́kọ̀ ọ́ fún
àtúnyẹ̀ wò Ètò 504
Yíyọ kúrò ní àwọn iṣẹ́ eré-ìdárayá
Ṣíṣe àtúnṣe
Àwọn ìṣe ìmúpadàbọ́sípò (tí ó dá lórí
yàrá-ìkàwé tàbí tí akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ darí)
Tí ó dá lórí ilé-ìwé tàbí yíyanjú aáwọ̀
tí a darí láti ìta
Ilé-ẹjọ́ akẹ́kọ̀ ọ́
Tí a yọ kúrò ní yàrá-ìkàwé fún ìgbà
díẹ̀

Àwọn àpẹẹrẹ Àtìlẹyìn, Yíyọ kúrò, Ti ìṣàkóso, àti Àwọn èsì ní Ìta Ilé-ìwé
Àwọn èsì wọ́nyìí ńkojú àwọn ìhùwàsí tí ó burú jáì nígbàtí ó ńpa àwọn akẹ́kọ̀ ọ́ mọ́ ní ilé-ìwé, tàbí nígbàtí
ó bá yẹ nítorí irú àwọn ìhùwàsí náà tàbí àwọn àtunbọ̀ tán fún ewu ọjọ́ iwájú tí ó wà níbẹ̀ , yọ àwọn
akẹ́kọ̀ ọ́ kúrò ní àyíká ilé-ìwé. Wọ́n ńpolongo ààbò àwùjọ ilé-ìwé nípa kíkojú àwọn ìhùwàsí tí ó ńpa ara
ẹni ru tí ó léwu kí á sì lòó ní ọ̀ nà tí ó ṣeé díwọ̀ n.

Àwọn èsì tí
Alákòsóo Ńdarí
pẹ̀lú Ṣí ṣeéṣe
Dídarí sí Òṣìṣẹ́
Ìgbẹ́jọ́ Ìhùwàsí
Akẹ́kọ̀ọ́

•
•
•
•
•
•
•

Ètò dídánímọ̀ ràn àìgbẹ̀ fẹ̀
Ṣíṣe àyẹ̀ wò Ìhùwàsí Tí ó ńṣiṣẹ́/Ètò
Ìlọ́wọ́sí Ìhùwàsí
Dídádúró ní ilé-ìwé fún àkókò díẹ̀
Pípadánù àwọn ànfààní
Àpérò òbí/àlágbàtọ́ àti akẹ́kọ̀ ọ́ (pẹ̀ lú
alákòsóo)
Dídarí sí ẹgbẹ́ IEP (akẹ́kọ̀ ọ́ kò yọ
lọ́wọ́lọ́wọ́ fún àwọn iṣẹ́ àkànṣe ẹ̀ kọ́)
Dídarí sí ẹgbẹ́ IEP (akẹ́kọ̀ ọ́ ńgba àwọn
iṣẹ́ àkànṣe ẹ̀ kọ́ lọ́wọ́lọ́wọ́)
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•
•
•
•
•
•
•

Dídarí sí Ẹgbẹ́ Àtìlẹyìn Akẹ́kọ̀ ọ́ Dídarí
sí Ẹgbẹ́ Àtìlẹyìn Akẹ́kọ̀ ọ́ fún
àtúnyẹ̀ wò Ètò 504
Yíyọ kúrò ní àwọn iṣẹ́ eré-ìdárayá
Ṣíṣe àtúnṣe
Àwọn ìṣe ìmúpadàbọ́sípò (tí ó dá lórí
yàrá-ìkàwé tàbí tí akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ darí)
Lílé kúrò ní ilé-ìwé fún àkókò díẹ̀
Ilé-ẹjọ́ akẹ́kọ̀ ọ́
Tí a yọ kúrò ní yàrá-ìkàwé fún ìgbà
díẹ̀

Àwọn èsì tí
Alákòsóo Ńdarí
pẹ̀lú Bí ó bá nílò
Dídarí sí Òṣìṣẹ́
Ìgbẹ́jọ́ Ìhùwàsí
Akẹ́kọ̀ọ́

Àpẹẹrẹ Àkókò pípẹ́, Kíkúrò ní Ilé-ìwé, àti Àwọn èsì Dídarí
Àwọn èsì wọ̀ nyìí yọ àwọn akẹ́kọ̀ ọ́ kúrò ní àyíká ilé-ìwé fún sáà tí ó gùn si nítorí bí ìhùwàsí náà ṣe burú jáì
sí àti àwọn àtunbọ̀ tán fún ewu ọjọ́ iwájú tí ó wà níbẹ̀ . Wọ́n lè ní fífi àwọn akẹ́kọ̀ ọ́ sí àwọn àyíká tí ó ní
ààbò èyítí ó ńpèsè ètò àti àwọn iṣẹ́ àfikún nínú. Àwọn èsì wọ̀ nyìí ńpolongo ààbò àwùjọ ilé-ìwé nípa
kíkojú àwọn ìhùwàsí tí ó ńpa ara ẹni ru tí ó léwu kí á sì lòó ní ọ̀ nà tí ó ṣeé díwọ̀ n.

•
•
•
•
•
•

Lílé kúrò ní ilé-ìwé
Lílé kúrò ní ilé-ìwé tí a fàgùn
Lílé kúrò ní ilé-ìwé ọlọ́jọ́ pípẹ́
Tí a gbà níyànjú fún ìgbésẹ̀ síwájú si
Dídarí fún ẹ̀ kọ́ mìíràn tí ó ṣeéṣe
Dídarí sí Ẹgbẹ́ IEP (akẹ́kọ̀ ọ́ kò yọ
lọ́wọ́lọ́wọ́ fún àwọn iṣẹ́ àkànṣe ẹ̀ kọ́)

•
•
•
•

Dídarí sí ẹgbẹ́ IEP (akẹ́kọ̀ ọ́ ńgba
àwọn iṣẹ́ àkànṣe ẹ̀ kọ́ lọ́wọ́lọ́wọ́)
Dídarí sí Ẹgbẹ́ Àtìlẹyìn Akẹ́kọ̀ ọ́
Dídarí sí Ẹgbẹ́ Àtìlẹyìn Akẹ́kọ̀ ọ́ fún
àtúnyẹ̀ wò Ètò 504
Àwọn ìṣe ìmúpadàbọ́sípò (tí ó dá lórí
yàrá-ìkàwé tàbí tí akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ darí)

Àpèjúwe Àwọn èsì Ìbáwí
Nísàlẹ̀ ní àkójọ àwọn ọ̀ rọ̀ tí a lò nínú àyíká ìbáwí àti nínú àwọn èsì tí olùkọ́ ńdarí/tí alákòsóo ńdarí. Àwọn ìtumọ̀ ọ̀ rọ̀ ní
a gbèrò láti pèsè àlàyé yíká àwọn ìlọ́wọ́sí ìbáwí tí ó wà nígbàtí a bá ńfèsì sí àwọn ìhùwàsí akẹ́kọ̀ ọ́.

Àdéhùn Ìhùwàsí

Láti tọ́ ìhùwàsí akẹ́kọ̀ ọ́ tí kò tọ́ tàbí tí ó ńfa ìdíwọ́ nípasẹ̀ ètò àigbẹ̀ fẹ̀ kan tí a ṣètò láti ọwọ́ òṣìṣẹ́ iléìwé ńpèsè àwọn ìlọ́wọ́sí , àwọn ète, àti àwọn àtilẹyìn ìhùwàsí tí ó dára.

Ṣe àyẹ̀ wò pẹ̀ lú
Agbaninímọ̀ ràn/Akọ́ṣẹ́mọṣẹ́
Olùwádì Ilé-ìwé

Títa àwọn akẹ́kọ̀ ọ́ lólobó láti ní àyẹ̀ wò gbẹ̀ fẹ̀ pẹ̀ lú agbaninímọ̀ ràn ilé-ìwé, olùwádì Ilé-ìwé, oní ìmọ̀
ọkàn àti ìwà híhù Ilé-ìwé, òṣìṣẹ́ àwùjọ ilé-ìwé, tàbí àkọ́ni tí ó ní àjọṣepọ̀ pẹ̀ lú akẹ́kọ̀ ọ́ náà.

Àwọn èsì tí ó dá lórí Yàrá-ìkàwé

Títa àwọn akẹ́kọ̀ ọ́ lólobó láti ronú lórí àwọn ìhùwàsí nípa lílo àwọn yàrá-ìkàwé àwọn ète bíi àkókò
ìsinmi, àpérò olùkọ́-akẹ́kọ̀ ọ́, àgá ìrònú, tí tún darí (fún àpẹẹrẹ, fífi ipò kan ṣeré) yíyí àga ìjókò padà,
pe ilé, pàdánù ànfààní yàrá-ìkàwé, tàbí lẹ́tà ẹ̀ bẹ̀ .

Àpérò Àwùjọ

Mímú àwọn akẹ́kọ̀ ọ́ papọ̀ , òṣìṣẹ́ ilé-ìwé, àti àwọn mìíràn tí wọ́n lọ́wọ́sí aáwọ́ kan láti jíròrò àkòrí
náà, yanjú àwọn ọ̀ rọ̀ , kí wọ́n sì gbèrò àwọn ọ̀ nà àbáyọ (fún àpẹẹrẹ, kíkọrin lójoojúmọ́, àwọn ìpàdé
àwúrọ̀ ).

Iṣẹ́ Àwùjọ

Gbígba àwọn akẹ́kọ̀ ọ́ láàyè láti kópa nínú àwọn iṣẹ́ tí ó ńsìn tí ó sì ńmú ànfààní wá àwùjọ (fún
àpẹẹrẹ ṣíṣe iṣẹ́ ní ìlé-ìdáná ìsebẹ̀ kan, fífọ àwọn ààyè gbogbogbò, tàbí ṣíṣe ìrànlọ́wọ́ ní ibi ìlò fún
àwọn arúgbó).

Yíyanjú Aáwọ̀

Lílo àwọn ète láti ran àwọn akẹ́kọ̀ ọ́ lọ́wọ́ láti gba ojúṣe fún yíyanjú aàwọ̀ ní àlááfíà. Ní ìgbà yíyanjú
aáwọ̀ àwọn akẹ́kọ̀ ọ́, àwọn òbí/àwọn alágbàtọ́, àwọn olùkọ́,òṣìṣẹ́ ilé-ìwé, àti àwọn olórí ńlo àwọn
iṣẹ́ tí ó ńmú àwọn òye àti àwọn ọ̀ nà yíyanjú ìṣòro gbèrú, bíi ìṣàkóso aáwọ́ àti ìbínú, títọ́sí sílẹ̀
dárdára, àti ìbáraẹnisọ̀ rọ̀ tí ó múnádóko.

Híhánimọ́

Nínílò kí akẹ́kọ̀ ọ́ kan jábọ̀ sí yàrá-ìkàwé kan tí a ṣètò ṣáájú ilé-ìwé, ní àkókò tí kò sí nǹkankan, lẹ́yìn
ilé-ìwé, tàbí ní òpin ọ̀ sẹ̀ fún sáà kan.
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Lílé kúrò ní ilé-ìwé

Yíyọ akẹ́kọ̀ ọ́ kan kúrò ní ètò ilé-ìwé tí akẹ́kọ̀ ọ́ ńṣe déédé fún àwọn ọjọ́ ilé-ìwé márùndínláàdọ́ta
(45) tàbí jù bẹ́ẹ̀ lọ, èyítí ó lè wáyé lábẹ́ àwọn ìṣẹ̀ lẹ̀ wọ̀ nyìí nìkan:
a) Olùdásílẹ̀ tàbí asojú tí a yàn ti pinnu wípé kí akẹ́kọ̀ ọ́ náà padà sí ilé-ìwé ṣáájú píparí sáà
lílé kúrò ní ilé-ìwé yóò fa ewu lọ́wọ́lọ́wọ́ tí ó burú jáì sí àwọn akẹ́kọ̀ ọ́ mìíràn tàbí òṣìṣẹ́.
b) Olùdásílẹ̀ tàbí asojú tí a yàn ti fi gbèdéke iye àkókò lílé kúrò ní ilé-ìwé dé iye tí ó ga jùlọ tí
ó ṣeéṣe.
c) Ètò ilé-ìwé ńpèsè fún akẹ́kọ̀ ọ́ tí a ti lé kúrò ní ilé-ìwé àwọn iṣẹ́ ẹ̀ kọ́ tí ó ṣeé fiwé àti àwọn
iṣẹ́ àtilẹyìn ìhùwàsí tí ó tọ́ láti lè mú pípadà ètò ẹ̀ kọ́ ti akẹ́kọ̀ ọ́ ojoojúmọ́ yọrí sí rere.
(COMAR) 13A.08.01.11.(B)(2)

Ṣíṣe àyẹ̀ wò Ìhùwàsí Tí ó ńṣiṣẹ́ &
Ètò Ìlọ́wọ́sí Ìhùwàsí

Ṣíṣe àyẹ̀ wò Ìhùwàsí Tí ó ńṣiṣẹ́ ńgba àlàyé nípa àìtọ́ ìhùwàsí akẹ́kọ̀ ọ́ tàbí ìdíwọ́ tí ó sì ńpinnu àwọn
ọ̀ nà tí àwọn òṣìṣẹ́ ilé-ìwé gbọ́dọ̀ gbà láti ṣe àtúnṣe tàbí ṣe àkóso àwọn ìhùwàsí yẹn. Àlàyé náà ní a
ńlò láti mú ètò ìlọ́wọ́sí ìhùwàsí fún àkẹ́kọ̀ ọ́ náà gbèrú. Ètò ìlọ́wọ́sí ìhùwàsí ńpèsè àwọn ìlọ́wọ́sí
ìhùwàsí, àwọn ète, àti àtìlẹyìn tí a ṣètò nípa òṣìṣẹ́ ilé-ìwé láti ṣe àtúnṣe àwọn ìhùwàsí tí kò tọ́ tàbí
fa ìdíwọ́.

Yíyọ kúrò Ní Ìlé-ìwé/Ìlọ́wọ́sí

Yíyọ akẹ́kọ̀ ọ́ kan kúrò ní ilé ìlé-ìwé “kúrò ní ètò ti akẹ́kọ̀ náà ńṣe lọ́wọ́ fún bíi ṣùgbọ́n tí kò ju àwọn
ọjọ́ ilé-ìwé 10 (mẹ́wàá) lọ nínú ọdún ilé-ìwé fùn àwọn ìdí ìbáwí láti ọwọ́ olórí ilé-ìwé náà,” COMAR
13A.08.01.11(B)(4), ṣùgbọ́n a kò ka èyí sí dídádúró nínú ilé-ìwé, nítorí akẹ́kọ̀ ọ́ náà ni “a pèsè
ànfààní fún láti tẹ̀ síwájú láti:
(i)
tẹ̀ síwájú ní ọ̀ nà tí ó tọ́ nínú ìwé-ẹ̀ kọ̀ fún kíkọ́ni gbogbogbò;
(ii)
gba ẹ̀ kọ́ àkànṣe àti àwọn iṣẹ́ tí ó nííṣe tí a ti sọ ní pàtó lórí Ètò Ẹ�kọ́ Olúkúkùkù
(Individual Education Plan (IEP)), bí akẹ́kọ̀ ọ́ náà bá jẹ́ akẹ́kọ̀ ọ́ tí ó ní àléébù kan ní
ìbámu pẹ̀ lú òfin
(iii)
gba ìtọ́ni tí ó ṣe ìwọ̀ ntunwọ̀ nsí pẹ̀ lú ètò tí a ńpèsè fún akẹ́kọ̀ ọ́ náà ní yàrá-ìkàwé
déédé, àti
(iv)
kópa pẹ̀ lú àwọn ẹlẹgbẹ́ wọn bí wọ́n yóò ṣe ṣe ní ètò ẹ̀ kọ́ lọ́wọ́ dé ìwọ̀ n tí ó tọ́.”
COMAR 13A.08.01.11(C)(2)(a).

Ètò Dídáninímọ̀ ràn

Síso akẹ́kọ̀ ọ́ papọ̀ mọ́ àwọn agbaninímọ̀ ràn (fún àpẹẹrẹ àgbaninímọ̀ ràn ilé-ìwé, olùkọ́, akẹ́kọ̀ ọ́
ẹgbẹ́ ẹni, tàbí ọmọ-ẹgbẹ́ àwùjọ) tí ó ńran ìdàgbàsókè ti ara ẹni, ẹ̀ kọ́ àti ìbádọ̀ ọ̀rẹ́ wọn lọ́wọ́.

Ìjáde Òbí

Fífi ìhùwàsí ọmọ tó àwọn òbí/àwọn alágbàtọ́ wọn létí àti wíwá ìrànlọ́wọ́ wọn láti ṣe àtúnṣe ìhùwàsí
tí kò tọ́ tàbí tí ó ńfa ìdíwọ́.

Àpérò Òbí/Alágbàtọ́ àti
Àkẹ́kọ̀ ọ́/Olùkọ́

Lílọ́wọ́ àwọn akẹ́kọ̀ ọ́, àwọn òbí/àwọn alágbàtọ́, àwọn olùkọ́ àti àwọn oṣìṣẹ́ ilé-ìwé mìíràn, àti àwọn
olórí ilé-ìwé sí ìjíròrò nípa ìhùwàsí akẹ́kọ̀ ọ́ àti àwọn ọ̀ nà àbáyọ tí ó ṣeéṣe láti kojú ìbádọ̀ ọ̀rẹ́, ti ẹ̀ kọ́,
àti ọ̀ ràn ti ara ẹni tí ó nííṣe sí ìhùwàsí náà.

Ìlàjà Ẹlẹgbẹ́ ẹni

Gbígba irú yíyanjú aáwọ̀ kan láàyè nínú èyítí àwọn akẹ́kọ̀ ọ́ ńsìn gẹ́gẹ́ bíi olùlàjà tí wọ́n sì ńran àwọn
ẹlẹgbẹ́ wọn lọ́wọ́ láti kojú kí wọ́n sí wá àwọn ọ̀ nà àbáyọ sí aáwọ̀ .
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àwọn àlàyé tí a ṣe àjọpín ní òbìríkótó náà
láti jẹ́ kí àwùjọ yàrá-ìkàwé lágbára si
pàápàá.

MÍMÚPADÀBỌ́SÍPÒ
Ní ẹ̀ ẹ̀kànkan, akẹ́kọ̀ ọ́ kan lè lọ́wọ́ sí àwọn ìṣesí èyítí ó
tàpá sí òfin ètò ìhùwàsí náà. Àtunbọ̀ tán títàpásí náà lè
yọrí sí lílé akẹ́kọ̀ ọ́ náà kúrò ní ilé-ìwé fún àwọn ọjọ́ díẹ̀
tàbí fífi sí ètò mìíràn fún sáà pípẹ́. Lẹ́yìn tí akẹ́kọ̀ ọ́ náà
bá padà dé láti lílé kúrò ní ilé-ìwé, akẹ́kọ̀ ọ́ náà gbọ́dọ̀
gbé àwọn ìṣe ṣe láti dá àwọn àjọṣepọ̀ tí ìṣìwàwù náà ti
bàjẹ́.

A lè lo àwọn òbìríkótó àwùjọ láti:
o Ṣẹ̀ dá ìfohùnsọ̀ kan lóri àwọn
òfin/àwọn èròngbà yàrá-ìkàwé.
o Ṣe ìpinnu nípa àwọn ìlànà
o Jíròrò jákèjádò ìlé-ìwé, àdúgbò,
àwùjọ, tàbí àwọn ìṣẹ̀ lẹ̀ àpapọ̀ tí ó
ńní ipa lórí àwọn akẹ́kọ̀ ọ́.
o Sọ̀ rọ̀ nípa àwọn àkórí ẹ̀ kọ́ tàbí eréìdárayá.

Sísọ ìtumọ̀ Àwọn ìṣe Ìmúpadàbọ̀ sípò
Àwọn ìṣe ìmúpadàbọ̀ sípò ńtọ́ka sí àkójọpọ̀ àwọn
ìhùwàsí tí àwọn akẹ́kọ̀ ọ́, òṣìṣẹ́, àti alákòsóo ńlò nínú
akitiyan wọn láti fi àwọn àjọṣepọ̀ lọ́lẹ̀ , mú dúrò, kí a sì
tunṣe. Fífi àwọn àjọṣepọ̀ tí ó dára lọ́lẹ̀ ńbẹ̀ rẹ̀ pẹ̀ lú
olùkọ́ tí ó ńṣẹ̀ dá ìmọ̀ lára awùjọ láàrín yàrá-ìkàwé.
Nípasẹ̀ ìmọ̀ lára awùjọ tí a ṣe àjọpín, a dín wíwáyé
ìhùwàsí tí ó ńfa ìdíwọ́ kù.

•

Nígbàtí àwọn ìhùwàsí tí ó ńfa ìdíwọ́ bá wáyé nínú
yàrá-ìkàwé, àbájáde náà léwu sí awùjọ yàrá-ìkàwé àti
sí àwọn ẹnìkọ̀ ọ̀kan. Akẹ́kọ̀ ọ́ tí ó ṣe okunfà fún ewu
náà gbọ́dọ̀ lọ́wọ́sí àwọn ìṣe ìmúpadàbọ̀ sípò láti lè dá
àwọn àjọṣepọ̀ tàbí àwùjọ padà sí ipò ìpilẹ̀ ṣẹ̀ , èyítí ó
dára.
Àwọn àpẹẹrẹ Àwọn ìṣe Ìmúpadàbọ̀ sípò
Tí a ṣe àkójọ nísàlẹ̀ ni lára àwọn ìṣe tí a rò wípé wọ́n
ní àbùdá ìmúpadàbọ̀ sípò:
•

Àwọn òbìríkótó Ìdájọ́ òdodo – Àwọn
òbìríkótó ìdájọ́ òdodo jọ àwọn òbìríkótó
àwùjọ ní bí ó ṣe rí àti ìlànà. Ìyàtọ̀ gbòógì
láàrín òbìríkótó àwùjọ àti òbìríkótó ìdájọ́ ní
àkòrí tí á ńjíròrò lé lórí. À ńlo àwọn
òbìríkótó ìdájọ́ láti jẹ́ kí àwọn akẹ́kọ̀ ọ́ dásí
àwọn ìhùwàsí yàrá-ìkàwé, àwọn ìdíwọ́, àti
àwọn àtunbọ̀ tán ìwa burúkú. Nígbàtí wọ́n
jókòó ní òbìríkótó náà, àwọn akẹ́kọ̀ ọ́ yóò ṣe
àjọpín ipa ìṣìwàwù lórí wọn àti àwùjọ yàráìkàwé. Ìlépa àwọn akẹ́kọ̀ ọ́ tí wọ́n ńwá papọ̀
ní irú èyí ni fún akẹ́kọ̀ ọ́ náà tí ó ńṣìwàwù láti
lè mọ ìbàjẹ́ tí ó ńmú bá àwùjọ náà àti láti
gbé àwọn ìṣe àtúnṣe ṣe.
Àwọn òbìríkótó ìdájọ́ òdodo lè ní nínú àwọn
olùkópa mìíràn, bíi:
o Òṣìṣẹ̀ àtìlẹyìn (èyítí ó jẹ́
àgbaninímọ̀ ràn ilé-ìwé, òṣìṣẹ́ àwùjọ
ilé-ìwé, oníwòsàn aṣiwèrè ilé-ìwé,
òṣìṣẹ́ akẹ́kọ̀ ọ́ alákọ̀ bẹ́ẹ̀rẹ̀ , olùdásí
ìhùwàsí)
o Àwọn olùkọ́ mìíràn
o Àwọn alákòsóo

Àwọn òbìríkótó Àwùjọ – Nígbàtí a bá kojú
ìṣẹ̀ lẹ̀ kan, olùkọ́ yóò darí àwọn akẹ́kọ̀ ọ́ láti
jókòó ní ipò òbìríkótó. Nígbàtí wọ́n jókòó ní
òbìríkótó náà, àwọn akẹ́kọ̀ ọ́ yóò ṣe àjọpín
àwọn èrò , àwọn ìmọ̀ lára, àti àwọn òye wọn
nípa ọ̀ ràn náà tí ó ńlọ lọ́wọ́. Olùkọ́ ńdarí
ìjíròrò náà láàrín àwọn akẹ́kọ̀ ọ́ nípa jíju
ìbéèrè kan ní ìgbà kan tí ó sì ńbẹ̀ bẹ̀ fún
àwọn èsì láti ọ̀ dọ̀ àwọn akẹ́kọ̀ ọ́ náà. Olùkọ́
náà ńbẹ̀ rẹ̀ ìjíròrò náà lnípa fífi “ohun ìsọ̀ rọ̀ ”
lé akẹ́kọ̀ ọ́ kan lọ́wọ́. Àwọn akẹ́kọ̀ ọ́ ńfèsì sí
ìbéèrè náà lẹ́sẹẹsẹ, ṣùgbọ́n nígbàtí wọ́n bá
ní “ohun ìsọ̀ rọ̀ ” lọ́wọ́. Lílo ohun ìsọ̀ rọ̀ ńri
dájú wípé ìbáraẹnisọ̀ rọ̀ kò jẹ́ èyítí àwọn
akẹ́kọ̀ ọ́ tí wọ́n máa ńsábà sọ̀ rọ̀ jẹ gàba lé
lórí àti wípé kí gbogbo àwọn akẹ́kọ̀ ọ́ ní
ànfààní kan láti gbọ́ wọn lórí ọ̀ ràn náà.
Ṣùgbọ́n, àwọn akẹ́kọ̀ ọ́ lè fi tọ̀ wọ̀ tọ̀ wọ̀ yàn
láti má fèsì nígbàtí a bá fi “ohun ìsọ̀ rọ̀ ” lé
wọn lọ́wọ́. Bí àwọn akẹ́kọ̀ ọ́ ṣe ńsọ̀ rọ̀ , olùkọ́
náà ńṣe àkọsílẹ̀ tí ó sì ńṣe ìpinnu bí a ó ṣe lo

•
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Àwọn òbìríkótó Ìmúpadàbọ́sípò – Àwọn
òbìríkótó ìmúpadàbọ́sípò jọ àwọn òbìríkótó
àwùjọ ní bí ó ṣe rí àti ìlànà. Ìyàtọ̀ tí ó wà
láàrín òbìríkótó àwùjọ, òbìríkótó ìdájọ́ àti
òbìríkótó ìmúpadàbọ́sípò ni wípé òbìríkótó
ìmúpadàbọ́sípò ni à ńlò láti kí akẹ́kọ̀ ọ́ kan
padà bọ̀ sí yàrá-ìkàwé àwùjọ lẹ́yìn àìsìníbẹ̀
nítorí yíyọ kúrò nítorí ìbáwí. Òbìríkótó
ìmúpadàbọ́sípò jinlẹ̀ ní àwọn àìní àti
èròngbà ti akẹ́kọ̀ ọ́ láti lè wá ní ìbámu kí wọn
sì jẹ́ ti àwùjọ. Ìlépa òbìríkótó
ìmúpadàbọ́sípò ni láti jẹ́ kí àwọn akẹ́kọ̀ ọ́ mọ̀

•

•

wípé a ti dáríjì wọ́n kí a sì kí wón káàbọ̀
padà sí àwùjọ yàrá-ìkàwé. Òbìríkótó
ìmúpadàbọ́sípò ni ìgbésẹ̀ àkọ́kọ́ nínú tí tún
ìbàjẹ́ tí ìhùwàsí àkẹ́kọ̀ ọ́ tí a yọ kúrò ṣe
okùnfà sẹ.

Rights and Privacy Act] (FERPA) (20 U.S.C. § 1232g) àti
òfin Ìpínlẹ̀ ńpèsè fún àwọn òbí àti àwọn akẹ́kọ̀ ọ́ tí wọ́n
jẹ́ ọmọ ọjọ́-orí méjìdínlógún (18) tàbí jù bẹ́ẹ̀ lọ
(“akẹ́kọ̀ ọ́ tí ó yẹ”) àwọn ẹ̀ tọ́ kan tí ó nííṣe pẹ̀ lú àkọsílẹ̀
ẹ̀ kọ́ akẹ́kọ̀ ọ́ náà. Àwọn ẹ̀ tọ́ wọ̀ nyìí ni nínú

Èdè Tí ó dára – Àwọn olùkọ́ ńkọ́ tí wọ́n sì
ńṣe àwòkọ́ṣe ọ̀ nà ìbọ̀ wọ̀ ni nípa ṣíṣe àtúnṣe
ìhùwàsí tí kò dára nípa ọ̀ rọ̀ sísọ nìgbàtí wọ́n
ńru àwọn akẹ́kọ̀ ọ́ sókè láti mú àwọn ìhùwàsí
tí ó tọ́ lò. Ní ìbẹ̀ rẹ̀ ọdún, àwọn olùkọ́ yóò fi
àwọn àkójọ ọ̀ rọ́ tí ó ṣe àpẹẹrẹ ìwà dáradárá
àti àwọn ìhùwàsí tí a kò fẹ́ nígbàtí ó ńrọ
àwọn akẹ́kọ̀ ọ́ láti mú àwọn ìhùwàsí tí ó tọ́ lò
síwájú si. Nígbàtí ó bá yẹ, olùkọ́ kan yóò lo
ọ̀ kan lára àwọn ọ̀ rọ̀ wọ̀ nyìí láti bá akẹ́kọ̀ ọ́ tí
ó ńtàpásí òfin ìṣesí sọ̀ rọ̀ . Ní àkókò
ìbáraẹnisọ̀ rọ̀ náà, olùkọ́ náà yóò lo ọ̀ rọ̀ kejì
nínú àkójọ náà láti jẹ́ kí àkẹ́kọ̀ ọ́ náà mọ̀ èsì tí
ó tọ́ láti ṣe àtúnṣe ìhùwàsí náà. Nípasẹ̀ lílo
ìlànà èdè tí ó dára ti olùkọ́, àwọn akẹ́kọ̀ ọ́ ńfi
ìlànà ṣe tí ara ẹni tí wọ́n ṣì ńbẹ̀ rẹ̀ sí ní
ìfarakínra pẹ̀ lú ara wọn ní ọ̀ nà kannáà tí ó
ńbọ̀ wọ̀ fún ni.

Ìdáàbòbò Àtúnṣe Àwọn ẹ̀ tọ́ Akẹ́kọ̀ ọ́ alákọ̀ bẹ́ẹ̀rẹ̀
Ìdáàbòbò Àtúnṣe Àwọn ẹ̀tọ́ Akẹ́kọ̀ ọ́ alákọ̀ bẹ́ẹ̀rẹ̀ (20
U.S.C.§1232h) ńpèsè àwọn ẹ̀ tọ́ kan nípa mímú àwọn
ìwádì kan lò, gbígba àti lílò àlàyé fún àwọn èrèdí ọjà
títà, àti àwọn ìdánwò kan ní ojúkojú. Àwọn ẹ̀ tọ́ wọ̀ nyìí
ńdarí láti ọ̀ dọ̀ àwọn òbí sí akẹ́kọ̀ ọ́ tí ó jẹ́ ọmọ ọdún
méjìdínlógún (18) tàbí jù bẹ́ẹ̀ lọ tàbí sí ọmọ tí ó kéré tí
ó ti wà ní òmìnira lábẹ́ òfin ìpínlẹ̀ . Èyí ní nínú àwọn ẹ̀ tọ́
sí:
1. Lílọ́wọ́sí ṣáájú kí akẹ́kọ̀ ọ́ tó fi ìwádìí kan
èyítí ó kan ọ̀ kan tàbí jù bẹ́ẹ̀ lọ àwọn ìpín
wọ̀ nyìí tí ó ní ìdáàbòbò (”àlàyé ìwádìí tí a
ti dáàbòbò”) lọ́lẹ̀ bí a bá pèsè owó fún
ìwádìí náà pátápátá tàbí ní apákan nípa
ètò Ẹ�ka Ẹ�kọ́ Amẹ́ríkà. Àwọn ìpín wọ̀ nyìí ni:
a) Àwọn àsopọ̀ nípa òṣèlú tàbí ìgbàgbọ́
akẹ́kọ̀ ọ́ náà tàbí òbí akẹ́kọ̀ ọ́ náà.
b) Àwọn ìṣòro nípa ọpọlọ tàbí ipò ọkàn
akẹ́kọ̀ ọ́ náà tàbí ìdílé akẹ́kọ̀ ọ́ náà.
c) Ìhùwàsí tàbí ìṣesí nípa ìbálòpọ̀ .
d) Ìhùwàsí tí kò ba òfin mu, tí ó lòdì sí
ìbádọ́ọ̀rẹ́, tí ó ńfi ẹ̀ sùn kan ni, tàbí bu ni
kù.
e) Àgbéyẹ̀ wò tí ó ṣe pa[tàkì àwọn
ẹlòmíràn ní àwọn tí olùdáhùn ní àwọn
àjọṣepọ̀ mọ̀ lẹ́bì tímọ́tímọ́ pẹ̀ lú.
f) Àwọn ànfààní tí a dámọ̀ lábẹ́
òfin tàbí àwọn àjọṣepọ̀ àtijọ́ , bíi
ti àwọn agbẹjọ́rò, àwọn
oníṣègún òyìnbó, àti àwọn
mínísítà.
g) Àwọn ìṣe ìgbàgbọ́, àwọn àsopọ̀ tàbí
ìgbàgbọ́ akẹ́kọ̀ ọ́ náà tàbí àwọn òbí
akẹ́kọ̀ ọ́ náà.
h) Iye owó tí ó ńwọlé, yàtọ́ sí èyití ó
ńwọlé lábẹ́ òfin tí a nílò láti ṣe ìpinnu
yíyẹ fún ètò.

Ìlàjà Ẹlẹgbẹ́ ẹni – Àwọn akẹ́kọ̀ ọ́ lè darí àwọn
ìjíròrò láàrín àwọn akẹ́kọ̀ ọ́ méjì tàbí jù bẹ́ẹ̀
lọ tí wọ́n ní ìṣòro láàrín ara wọn. Ṣáájú
ṣíṣètò kan láàrín àwọn akẹ́kọ̀ ọ́, àwọn olùlàjà
ẹlẹgbẹ́ ẹni yóò gba ìdánilẹ́ẹ̀kọ́ tí ó jinklẹ̀ láti
ọwọ́ àwọn agbaninímọ̀ ràn ilé-ìwé lórí bí a ṣe
paná àti yanjú aáwọ̀ láàrín ọmọ yàrá-ìkàwé
kannáà. Sáà ìlàjà tí akẹ́kọ̀ ọ́ ńdarí náà jẹ́ èyítí
ó múnádóko nítorí wíwu àwọn akẹ́kọ̀ ọ́ láti
bá àwọn ẹlẹgbẹ́ wọn sọ̀ rọ̀ àti láti gba
ìmọ̀ ràn lọ́wọ́ wọn.

Àwọn ìṣe ìmúpadàbọ́sípò kìí ṣe àwọn iṣe ìbániwí fún
ìdí èyí, a kò gbọ́dọ̀ gbé àwọn èsì ìbáwí lọ sí ìhùwàsí tí
kò tọ́. Akẹ́kọ̀ ọ́ kan tí ó ńkópa nínú àwọn ìṣe
ìmúpadàbọ́sípò kan tàbí jù bẹ́ẹ̀ lọ èyítí a ṣe àkójọ
lókè ṣì tún yẹ fún àtúnbọ̀ tán tí ó mú ọpọlọ dáni kí ó sì
gbà á. Àtúnbọ̀ tán tí ó mú ọpọlọ dáni àti àwọn ìṣe
ìmúpadàbọ́sípò ńsojú fún ọ̀ nà olójú méjì fún ṣíṣẹ̀ dá
yàrá-ìkàwé àwùjọ/àyíká ilé-ìwé èyítí ó yẹ fún kíkọ́ni
àti kíkọ́ ẹ̀ kọ́.

2. Gba ìwífúnni àti ànfààní kan fún akẹ́kọ̀ ọ́ láti
jáde kúrò:
a) Èyíkéyì àlàyé ìwádìí mìíràn tí a
dáàbòbò, láìkàsì pípèsè owó fún ṣíṣé e.
b) Èyíkéyì àwọn ìdánwò tí kìí ṣe
pàjáwìrí, tí kò ṣeé yẹra fún tàbí tí ó
nílò àyẹ̀ wò gẹ́gẹ́ bíi àmúyẹ wíwá sí,

Àwọn ìwífúnni Ọdọọdún
Àwọn ẹ̀ tọ́ Ẹ�kọ́ Ìdílé àti Òfin Àṣírí [Family Educational
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èyítí ìlé-ìwé tàbí òṣìṣẹ́ ilé-ìlé ńṣe
àkóso, tí kìí sì nílò láti dáàbòbò ìlera
tàbí ààbò akẹ́kọ̀ ọ́ lọ́wọ́lọ́wọ́, àyààfi
fún gbígbóràn, ríríran, tàbí àwọn
àyẹ̀ wò egungun ẹ̀ yìn tí ó tẹ̀ , tàbí
èyíkéyì ìdánwò lójúkojú tàbí àyẹ̀ wò
tí a gbà láàyè tàbí nílò lábẹ́ òfin
Ìpínlẹ̀ .
c) Àwọn ìṣe tí ó ní kíkójọpọ̀ , sísọ fún ni,
tàbí gbígba àlàyé tí ara ẹni jọpọ̀ láti
ọwọ́ àwọn akẹ́kọ̀ ọ́ fún ọjà títà nínú,
tàbí láti ta tàbí ní ìdà kejì pín àlàyé
náà fún àwọn ẹlòmíràn. (Èyí kò kan
kíkójọpọ̀ , sísọ fún ni, tàbí gbígba
àlàyé tí ara ẹni jọpọ̀ láti ọwọ́ àwọn
akẹ́kọ̀ ọ́ fùn èrèdí mímúgbèrú, ṣíṣe
àyẹ̀ wò, tàbí pípèsè àwọn ọjà ẹ̀ kọ́ tàbí
àwọn ìṣe fùn, tàbí sí àwọn akẹ́kọ̀ ọ́
tàbí àwọn ilé-iṣẹ́ ẹ̀ kọ́.)

3.

4.

5.
6.

3. Ṣe àyẹ̀ wò ní kété tí a béèrè àti ṣáájú kí a tó
mulò tàbí ìlò:
a) Àlàyé ìwádìí àwọn akẹ́kọ̀ ọ́ tí a dáàbòbò
àti àwọn ìwádìí tí àwọn ẹgbẹ́ mìíràn
pèsè.
b) Àwọn ohun-èlò tí a lò láti gba àlàyé
tí ara ẹni láti ọwọ́ àwọn akẹ́kọ̀ ọ́ fún
èyíkéyì ọjà títà lókè, tàbí àwọn èrèdí
pínpín kiri mìíràn.
c) Ohun èlò àlàyé tí a lò gẹ́gẹ́ bíi ìpín ìwéẹ̀ kọ́ kíkọ́ni.

7.

ìlọ́wọ́sí, àkọsílẹ̀ ẹ̀ kọ́ akẹ́kọ̀ ọ́ sí ilé-ìwé
mìíràn tàbí sí ètò ilé-ìwé nínú èyí tí
àkẹ́kọ̀ ọ́ náà ńwa tàbí gbèrò láti fọrúkọsílẹ̀ .
Láti wà ní ìbámu pẹ̀ lú àṣẹ ilé-ẹjọ́ tàbí ìfìwípè
tí a fún ni tí ó bá òfin mubí BCPS bá ṣe
ìgbìyànjú tí ó mọ́gbọ́n dání láti wífún òbí
tàbí akẹ́kọ̀ ọ́ tí ó yẹ ṣáájú ìbámu.
Sí ilé-ẹjọ́ nígbàtí BCPS bá ṣètò ìgbésẹ̀
ìpèjọ́ lòdì sí òbí tàbí akẹ́kọ̀ ọ́ náà tí a sì ti
pèsè ìgbìyànjú tí ó mọ́gbọ́n dání láti
wífún òbí tàbí akẹ́kọ̀ ọ́.
Sí àwọn ẹgbẹ́ tí ó tọ́ ní ìgbà pàjáwìrì ìlera tàbí
ààbò.
Sí akọ̀ wé ọ̀ gbìn tàbí àwọn aṣojú tí a fún ní àṣẹ
fún iṣẹ́ oúnjẹ àti ànfààní inú oúnjẹ fún àwọn
èrèdí ṣíṣe ètò ìbójútó, àwọn àyẹ̀ wò àti àwọn
òdiwọ́n iṣẹ́ ṣíṣe ti ètò tí a l’áṣẹ lábẹ́ Richard B.
Òfin Oúnjẹ ọ̀ sán Ilé-ìwé ti Russell Àpapọ̀ tàbí
Òfin Ànfààní inú oúnjẹ Ọmọdé tí 1966 lábẹ́
àwọn ìṣẹ̀ lẹ̀ kan.
Bí a ṣe gbà láàyè lábẹ́ àwọn àṣẹ òfin ìjọba
àpapọ̀ àti ìpínlẹ̀ .

Àlàyé Ìwé àkọsílẹ̀
FERPA nílò wípé kí BCPS, pẹ̀ lú àwọn àyàsọ́tọ̀ kan, gba
ìlọ́wọ́sí ti òbí kan tàbí ti akẹ́kọ̀ ọ́ tí ó yẹ tí a kọ sí ìwé
ṣáájú sísọ àlàyé tí ara ẹni tí ó ṣeé dámọ̀ láti àkọsílẹ̀ ẹ̀ kọ́
tí akẹ́kọ̀ ọ́ kan fún ni. Ṣùgbọ́n, BCPS lè sọ “àlàyé ìwé
àkọsílẹ̀ ” tí a ti ṣètò fún ni láì gba ìlọ́wọ́sí tí a kọ̀ wé fún,
àyààfi bí òbí náà tàbí akẹ́kọ̀ ọ́ tí ó yẹ tí gba BCPS
nímọ̀ ràn láti ṣe lòdì. Àlàyé ìwé àkọsílẹ̀ , èyítí ó jẹ́ àlàyé
tí kò ní ewu tàbí yíyí ti àṣírí padà bí a bá jọ̀ wọ́ rẹ̀ , tún
ṣeé sọfún àwọn àjọ lóde láì gba ìlọ́wọ́sí ti òbí kan tàbí
ti akẹ́kọ̀ ọ́ tí ó yẹ tí a kọ sí ìwé ṣáájú.

Pípa àṣírí mọ́
Ẹ�tọ́ láti pèsè ìlọ́wọ́sí tí a kọ ṣáájú kí ilé-ìwé tó sọ àwọn
àlàyé tí a lè fi dánimọ̀ (PII) láti inú àwọn àkọsílẹ̀ ẹ̀ kọ́
akẹ́kọ̀ ọ́, àyààfi dé gbèdéke àìwífúnni àwọn àṣẹ FERPA
láì gba àṣẹ.

Àwọn àlàyé wọ̀ nyìí ni a ti ṣètò níp BCPS gẹ́gẹ́ bíi
“àlàyé ìwé àkọsílẹ̀ ” tí a sì lè jọ̀ wọ́ láì gba ìlọ́wọ́sí òbí:
orúkọ akẹ́kọ̀ ọ́ àkọ́kọ́ àti orúkọ ìdílé; àwọn ọjọ́ wíwá
sí ilé-ìwé; ìpele ààmì iṣẹ́; ipò ìgbanisí ilé-ìwé; ilé-ìwé
tí ó lọ láìpẹ́ jùlọ; ìpín ẹ̀ kọ́ tí ó ṣe gbòógì; kíkópa nínú
àwọn iṣẹ́ àìgbẹ̀ fẹ̀ àti eré ìdárayá; ìwọ̀ n àti gíga
olùdíje àwọn olùkópa ẹgbẹ́ ìdárayá; ìpele ipo ẹ̀ kọ́ àti
àwọn ẹ̀ bùn tí ó gbà; àti àwọn àwòrán onífọ́tò, fidio,
tàbí ẹlẹ́rọ.

A kò nílò ìlọ́wọ́sí ṣáájú fún sísọ́ àkọsílẹ̀ akẹ́kọ̀ ọ́ kan fún
ni, bí sísọfún ni bá jẹ́:
1. Àwọn òṣìṣẹ́ ilé-ìwé pẹ̀ lú èròngbà ẹ̀ kọ́ tí ó bá
òfin mu. A túnmọ̀ “òṣìṣẹ́ ilé-ìwé” gẹ́gẹ́ bíi
ẹnìkan tí a gbà sí iṣẹ́ nípa, tàbí ẹnìkan tàbí iléiṣẹ́ tí a gbé iṣẹ́ fún nípa ilé-ìwé tí ó ní èròngbà
ẹ̀ kọ́ tí ó bá òfin mu nínú àkọsílẹ̀ akẹ́kọ̀ ọ́ kan láti
lè ṣe àwọn ojúṣe akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ tàbí iṣẹ́, bí BCPS
ṣe pinnu. Òṣìṣẹ́ ilé-ìwé ní èròngbà ẹ̀ kọ́ tí ó bá
òfin mu kan bí òṣìṣẹ́ náà bá nílò láti ṣe
àtúnyẹ̀ wò àkọsílẹ̀ ẹ̀ kọ́ kan láti lè ṣe àwọn ojúṣe
akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ kan.
2. Lẹ́yìn bíbèèrè, BCPS yóò sọfún ni, láì gba

Àwọn òbí tàbí àwọn akẹ́kọ̀ ọ́ tí ó yẹ lè jáde kúrò ní níní
kí BCPS jọ̀ wọ́ àlàyé ìwé-àkọsílẹ̀ ọmọ wọn ní àwọn ọ̀ nà
wọ̀ nyìí: Nínú ìtẹ̀ wéjáde ilé-ìwé, ní ìtẹ̀ wéjáde jádè jádò
ẹ̀ rọ/BCPS, ní ní ìbáraẹnisọ̀ rọ̀ jádè jádò ẹ̀ rọ/BCPS, sí
àwọn àjọ oníròyìn lóde, àti àwọn ẹgbẹ́ mìíràn ju àwọn
àjọ oníròyìn lọ.
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Instagram, Twittertm, Flickr, blogs, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ.)
ìkànnì amóhùnmáwòrán ètò ilé-ìwé tàbí nípa ọ̀ nà
mìíràn. Àwọn òbí tàbí akẹ́kọ̀ ọ́ tí ó yẹ lè bèèrè wípé
kí á máṣe gbé àwọn dúkìá iṣẹ́ ọpọlọ ọmọ wọn jáde
tàbí fihàn nípa kíkọ àṣírí ohun tí o fẹ́ parí ní BCPS
One tàbí fi lélẹ̀ Àṣàyàn Àṣírí Akẹ́kọ̀ ọ́ sí ilé-ìwé ọmọ
wọn. (Àṣẹ 6202)

Láti lè kọ̀ /má gbà jíjọ̀ wọ́ àlàyé ìwé-àkọsílẹ̀ , òbí tàbí
akẹ́kọ̀ ọ́ tí ó yẹ gbọ́dọ̀ wọlé sí BCPS One, tẹ táìlì/bọ́tìnì
àlàyé akẹ́kọ̀ ọ́, yan orúkọ akẹ́kọ̀ ọ́ láti àkójọ àṣàyàn tí ó
dà sílẹ̀ kí o sì wá tẹ àwọn táìlì/bọ́tìnì àwọn àṣírí tí ó fẹ́.
Òbí náà lè bèèrè wípé kí BCPS má jọ̀ wọ́ àlàyé ìwéakọsílẹ̀ ọmọ wọn nípa títẹ àwọn àpótí tí ó tọ́. Bí òbí
kan tàbí ti akẹ́kọ̀ ọ́ tí ó yẹ kò bá wọlé sí Ayélujára: òbí
náà/akẹ́kọ̀ ọ́ tí ó yẹ náà lè kànsí olórí ilé-ìwé ọmọ náà
láti lo ẹ̀ rọ-ayára-bi-àṣá kan láti wọlé sí BCPS One; tàbí
kí ó kọ Àṣàyàn Àṣírí Akẹ́kọ̀ ọ́ parí kí ó sì fi fọ́ọ̀mù náà
lélẹ̀ fún olórí ilé-ìwé ọmọ náà. Àṣàyàn àṣírí akẹ́kọ̀ ọ́ tí a
nílò lábẹ́ ìfáàrà yìí ni a gbọ́dọ̀ kọ parí ní ọjọ́ ìkíní (1)
Oṣù kẹwàá ọdún ilé-ìwé tàbí láàrín ọgbọ̀ n (30) ọjọ́
ìforúkọsílẹ̀ akẹ́kọ̀ ọ́ náà ní ilé-ìwé. Bí òbí bá fẹ́ láti yí
àṣàyàn àṣírí ọmọ padà lẹ́yìn tí àkókò ti parí, òbí gbọ́dọ̀
kọ Àṣàyàn Àṣírí Akẹ́kọ̀ ọ́ and submit parí kí ó sì fi
fọ́ọ̀mù náà lélẹ̀ fún olórí ilé-ìwé ọmọ náà. (Àṣẹ 6202)

BCPS yóò rò wípé o kò jáde kúrò ní sísọ àlàyé ọmọ
rẹ, àyààfi bí o bá kọ àṣírí ohun tí o fẹ́ parí ní BCPS
Onefi lélẹ̀ Student Privacy Options sí ilé-ìwé ọmọ rẹ
ní èyítí kò ju ọjọ́ ìkíní (1) Oṣù kẹwàá tàbí láàrín
ọgbọ̀ n (30) ọjọ́ ìforúkọsílẹ̀ ní ilé-ìwé BCPS kan.
Ẹ�tọ́ láti Ṣe àyẹ̀ wò àti Àtúnyẹ̀ wò
Àwọn akẹ́kọ̀ ọ́ tí ó yẹ ní ẹ̀ tọ́ láti ṣe àyẹ̀ wò àti àtúnyẹ̀ wò
àkọsílẹ̀ ẹ̀ kọ́ wọn láàrìn àwọn ọjọ́ márùndínláàdọ́ta (45) tí
ilé-ìwé gba ẹ̀ bẹ̀ kan. Àwọn òbí tí ó wù láti ṣe àyẹ̀ wò
àwọn àkọsílẹ̀ ẹ̀ kọ́ ọmọ wọn gbọ́dọ̀ fi ìwé ẹ̀ bẹ̀ tí a kọ kan
lélẹ̀ sí olórí ilé-ìwé èyítí ó ńdá àkọsílẹ̀ ẹ̀ kọ́ tí wọ́n fẹ́ ṣe
àyẹ̀ wò wò. Olórí ilé-ìwé tàbí òṣìṣẹ́ ilé-ìwé tí a yàn yóò
ṣètò fún wíwọlé àti wífún òbí àti akẹ́kọ̀ ọ́ tí ó yẹ àkókò àti
ibi tí a ti lè ṣe àyẹ̀ wò akẹ́kọ̀ ọ́ náà.

Àṣàyàn Àṣírí Dípò Àlàyé Ìwé-àkọsílẹ̀
BCPS tún ńpèsè ẹ̀ tọ́ fún òbí tàbí akẹ́kọ̀ ọ́ tí ó yẹ láti
jáde kúrò ní àwọn iṣẹ́ kan nípa kíkọ àṣàyàn àṣírí tí a fẹ́
parí ní BCPS One tàbí nípa kíkọ Àṣàyàn Àṣírí Akẹ́kọ̀ ọ́
parí àti fífi fọ́ọ̀mù náà lélẹ̀ fún olórí ilé-ìwé ọmọ náà.

Ìbéèrè láti Tún Àkọsílẹ̀ Akẹ́kọ̀ ọ́ kan ṣe
Àwọn òbí àti akẹ́kọ̀ ọ́ tí ó yẹ ní ẹ̀ tọ́ láti bèèrè fún ṣíṣe
àtúnṣe àwọn àkọsílẹ̀ ẹ̀ kọ́ akẹ́kọ̀ ọ́ èyítí òbí àti akẹ́kọ̀ ọ́ tí
ó yẹ gbàgbọ́ wípé kò tọ́, ṣinilọ́kàn, tàbí tí ó tàpá sí
àwọn ẹ̀ tọ́ akẹ́kọ̀ ọ́ lábẹ́ FERPA. Àwọn òbí àti akẹ́kọ̀ ọ́ tí
ó yẹ tí wọ́n fẹ́ bèèrè lọ́wọ́ ilé-ìwé láti ṣe àtúnṣe àwọn
àkọsílẹ̀ gbọ́dọ̀ kọ ìwé sí olórí ilé-ìwé, kí wọ́n sọ ìpín tí
wọ́n fẹ́ yípadà kedere kí wọ́n sí sọ ní pàtó ìdí tí ó
gbọ́dọ̀ yípadà. Bí ilé-ìwé bá pinnu láti má ṣe àtúnṣe
àwọn àkọsílẹ̀ náà bí òbí àti akẹ́kọ̀ ọ́ tí ó yẹ ṣe bèèrè, iléìwé yóò wífún òbí àti akẹ́kọ̀ ọ́ tí ó yẹ náà ìpinnu àti ẹ̀ tọ́
wọn fún ìgbẹ́jọ́ nípa ìbéèrè fún ṣíṣe àtúnṣe náà.
Àfikún àlàyé nípa àwọn ìlànà ìgbẹ́jọ́ ni a ó pèsè fún òbí
àti akẹ́kọ̀ ọ́ tí ó yẹ nígbàtí a bá sọ fún nípa ẹ̀ tọ́ ìgbẹ́jọ́
kan. (Ti olùdásílẹ̀ Àṣẹ 5230, Àwọn àkọsílẹ̀ Akẹ́kọ̀ ọ́).

Àwọn agbanisíṣẹ́ ológun àti Ilé-ẹ́kọ́ Gíga
Òfin àpapọ̀ nílò kí BCPS láti pèsè, lábẹ́ ìbéèrè nípa
agbanisíṣẹ́ ológun tàbí ilé-ẹ̀ kọ̀ gíga
wíwọlé sí orúkọ akẹ́kọ̀ ọ́ ti ilé-ìwé girama, àdírẹ́ẹ̀sì, àti
nọ́ńbà fóònù, àyààfi bí òbí tàbí akẹ́kọ̀ ọ́ tí ó yẹ bá ti wí
fún olórí ilé-ìwé nípa kíkọ ìwé wípé kí a máṣe sọ àlàyé
yìí fún ni. Òfin ìpínlẹ̀ tún ńbèèrè kí BCPS pèsè àlàyé
kannáà fún òṣìṣẹ́ tí ó ńsojú gbígbanisíṣẹ́ ti ológun
Maryland àti orílẹ̀ -èdè Amẹ́ríkà láti lè sọ fún àwọn
akẹ́kọ̀ ọ́ nípa àwọn ànfààní ti ẹ̀ kọ́ àti iṣẹ́ tí ó wà nínú
ológun. Àwọn òbí lè bèèrè wípé kí á má sọ orúkọ ọmọ
wọn, àdírẹ́ẹ̀sì, àkọsílẹ̀ fóònù fún òṣìṣẹ́ tí ó ńsojú àwọ
agbanisíṣẹ́ ológun àti àwọn ilé-ẹ̀ kọ́ gíga nípa kíkọ àṣírí
tí a fẹ́ parí tàbí fífi lélẹ̀ Àṣàyàn Àṣírí Akẹ́kọ̀ ọ́ to olórí iléìwé ọmọ náà.
Dúkìá Iṣẹ́ ọpọlọ Akẹ́kọ̀ ọ́
BCPS lè gbéjáde àti/tàbí ṣe àfihàn dúkìá iṣẹ́ ọpọlọ
akẹ́kọ̀ ọ́ àti/tàbí àwọn àgbéjáde àti iṣẹ́ tí akẹ́kọ̀ ọ́ ṣẹ̀ dá
ní àkókò àwọn iṣẹ́ tí ilé-ìwé ṣe onígbọ̀ wọ́ rẹ̀ àti/tàbí
àwọn ìrírí kíkọ́ ẹ̀ kọ́. Àwọn iṣẹ́ tí akẹ́kọ̀ ọ́ ṣẹ̀ dá ni a lè ṣe
àfihàn nínú àwọn ilé-ìwé ní àwọn ìṣẹ̀ lẹ̀ tí ilé-ìwé ṣe
onígbọ̀ wọ́ rẹ̀ , tàbí lò ní àwọn àtẹ̀ jáde tàbí
ìbáraẹnisọ̀ rọ̀ nípasẹ̀ ìròyìn ẹlẹ́rọ tàbí oní-ìwé tí ó ní
nínú: ìwé àtẹ̀ jáde ile-ìwé, àwọn ìwé ọdún/àwọn ìwé
ìrántí, ìwé àkójọ nǹkan, àwọn ayélujára BCPS/iléìwé, ojú òpó ìdọ́ọ̀rẹ́ (fún àpẹẹrẹ Facebooktm,

Ẹ�tọ́ láti Fi Àwáwí kan lélẹ̀
Ẹ�tọ́ láti fi àwáwí kan lélẹ̀ pẹ̀ lú Ẹ�ka Ẹ�kọ́ Amẹ́ríkà nípa
àwọn ẹ̀ sùn ìkùnà nípa BCPS láti wà ní ìbámu pẹ̀ lú
àwọn ohun ti FERPA nílò. Orúkọ àti àdírẹ́ẹ̀sì Ilé-iṣẹ́ tí
ó ńṣe àkóso FERPA ni:
Student Privacy Policy Office
U.S. Department of Education
400 Maryland Avenue, SW
Washington, D.C. 20202-5920
Phone: 1-800-USA-LEARN (1-800-872-5327)
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ìtọ́jú aláìsàn.

Yíya fidio lórí Dúkìá Ilé-ìwé, àti pẹ̀ lú Ọkọ̀ -akérò Ilé-ìwé
BCPS ní agbára láti ya fidio àwọn akẹ́kọ̀ ọ́ lórí dúkìá iléìwé àti láti ya fidio (tí ó ní gbígba ohùn sílẹ̀ nígbàtí a bá
wà nínú ọkọ̀ -akérò ilé-ìwé. Ní ìrònú Olùdásílẹ̀ tàbí
ẹnití a yàn, a lè lo yíya fidio fún àwọn èrèdí ìbáwí.

Àwọn ètò àyẹ̀ wò ríríran àti gbígbọ́ràn ni Ẹ�ka Ìlera
Agbègbè Baltimore máa ńṣe ní tí kìí ṣe jẹ́lé-ó-sinmi
(ọjọ́-orí 4) tàbí jẹ́lé-ó-sinmi àti àwọn ìpele 1, 4 àti 8.
Àwọn òbí tí kò fẹ́ kí ọmọ wọn kópa nínú àwọn àyẹ̀ wò
wọ̀ nyìí, gbọ́dọ̀ wífún nọ́ọ̀sì ilé-ìwé nípa kíkọ ìwé.

Ètò Dídá Àlejò mọ̀
Àwọn àlejò sí àwọn ilé-ìwé àti àwọn ibi-iṣẹ́ BCPS
gbọ́dọ̀ fi orúkọ sílẹ̀ ní ibi ìbuwọ́lù wọle àlejò kí wọ̀ n sì
fi ìwé àṣẹ ọkọ̀ wíwà tàbí fọ́tò ìdánimọ̀ mìíràn tí ìjọba
pèsè hàn. Òṣìṣẹ́ ilé-ìwé tàbí ibi-iṣẹ́ yóò gba àlàyé àlejò
kọ̀ ọ̀kan sí inú ẹ̀ rọ ìdánimọ̀ . Lẹ́yìn tí a bá ti fi à[yè gba
àlejò kan láti wọlé, a ó tẹ ìgbaníwọlé kan sí ìwé. Àwọn
àlejò nílò láti ṣe àfihàn ìgbaníwọlé àlejò náà ní iwájú
aṣọ wọn ní gbogbo ìbẹ̀ wò náà. Nígbàtí wọ́n bá parí
ìbẹ̀ wò náà, àwọn àlejò gbọ́dọ̀ dá ìgbaníwọlé náà padà
sí ibi ìbuwọ́lù wọle ṣáájú kí wọ́n tó fi ilé náà sílẹ̀ .

Bí àìbàlẹ̀ -ọkàn nípa ìṣègùn kan bá wà èyítí ó nílò kí
ọmọdé kan láti gbe àwọn òògun pàjájìrì kan dání, bíi
ohun tí à ńfà símú fún ikọ́-ife tàbí Epi-Pen® kan, a
gbọ́dọ̀ kànsí nọ́ọ̀sì ilé-ìwé.
Àwọn tábílì oúnjẹ ọ̀ sán tí kò ní ohun tí ara kórìráa wà
fún àwọn akẹ́kọ̀ ọ́ tí wọ́n ní àwọn èèwọ̀ oúnjẹ, bí wọ́n
bá bèèrè. Jọ̀ wọ́ ta nọ́ọ̀sì ilé-ìwé lólobó bí ọmọ rẹ bá
nílò èyíkéyì àwọn ibùgbé tí ó nííṣe pẹ̀ lú àìbàlẹ̀ -ọkàn
ìṣègùn kan.

Ètò Káàdì Kan fún Dídánimọ̀
Àwọn akẹ́kọ̀ọ́ nílò láti ní láti ní Káàdì-ìdánimọ báàjì
Kan tí ó hàn lára wọn ní àkókò wákàtí ilé-ìwé àti
nígbà’í wọ́n bá wà ní àwọn ìṣẹ̀ lẹ̀ tí ilé-ìwé ṣe onígbọ̀ wọ́
rẹ̀ fún iye ìgbà tí wíwọ báàjì kò bá fa àìbàlẹ̀ -ọkàn ewu
kan (Àṣẹ 3710). Àwọn báàjì Káàdì-kan jẹ́ dúkìá BCPS.
Ṣùgbọ́n, àwọn akẹ́kọ̀ ọ́ àt òṣìṣẹ́ ní ojúṣe fún pípa báàjì
ìdánimọ̀ mọ́ ní àkókò ìgbaniwọlé tàbí ìgbanisíṣẹ́. Bí
Káàdì-kan náà bá sọnù tàbí bàjẹ́, owó $5 ni a ó gbà
fún dídípò báàjì kan.
Sísan owó oúnjẹ/Àwọn oúnjẹ mìíràn/Àwọn ìlànà
Gbígbà á
Ilé-iṣẹ́ Oúnjẹ àti Àwọn iṣẹ́ Ànfààní inú oúnjẹ (Office of
Food and Nutrition Services (OFNS)) ńṣe Ètò Ànfààní
inú oúnjẹ Ọmọdé, tí wọ́n ńri dájú wípé gbogbo àwọn
akẹ́kọ̀ ọ́ ní ààyè sí àwọn oúnjẹ tí ó ní ìlera. Àwọn oúnjẹ
wà fún rírà ní àwọn iye tí a ti tẹ̀ jáde. Ẹ�dínwó iye owó
oúnjẹ wà fún àwọn tí ó yẹ. Owó sísan fún oúnjẹ yẹ fún
sísan lẹ́yìn ọjà rírà. A lè lo owó lọ́wọ́, ìwé sòwé dowó ti
ara ẹni, tàbí Káàdì owó lórí ayélujára lórí ètò owó
sísan sílẹ̀ . Àwọn akẹ́kọ̀ ọ́ alákọ̀ bẹ̀ ẹ̀rẹ̀ àti àárín tí kò tí kò
ní owó láti san fún iye owó oúnjẹ ni a lè sún dé gbèsè
dé $6. Nígbàtí a bá ti dé $6 tí ó ga jùlọ, a ó pèsè oúnjẹ
mìíràn fún àwọn akẹ́kọ̀ ọ́. Wíwífúnni ni a ó fi ráńṣẹ́ sí
àwọn òbí fún gbígba iye owó tí ó kù tí a jẹ fún àwọn
owó tí a kò san. Àwọn akẹ́kọ̀ ọ́ ìl-ìwé gíga ní a kò fún ní
ààwìn tí a ó kàn pèsè oúnjẹ mìíràn fún nìkan. Àfikún
àlàyé nípa dídíyelé àwọn oúnjẹ, oúnjẹ mìíràn, àti ìlànà
gbígbà á wà ní ojú òpó ayélujára OFNS.
Àwọn iṣẹ́ Ìlera Ilé-ìwé
Nọ́ọ̀sì kan tí ó ti fi orúkọ sílẹ̀ tí yóò wà ní gbogbo àsìkò
ni a yàn sí ilé-ìwé kọ̀ ọ̀kan. Nọ́ọ̀sì ilé-ìwé ńpèsè ètò
àwọn iṣẹ́ ìlera tí ó kún ojú òṣùwọ̀ n fún àwọn àkẹ́kọ̀ ọ́
àti òṣìṣẹ́. Ní àfikún sí nọ́ọ̀sì ilé-ìwé, ilé-ìwé kọ̀ ọ̀kan ní
ókéré jù òṣìṣẹ́.kan pẹ̀ lú ìdánilẹ́ẹ̀kọ́ ní CPR àti ìrànlọ́wọ́
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Àwọn òfin

ìlé.
5. Pa èyíkéyì akẹ́kọ̀ ọ́ ,ẹni tí a gbà sí iṣẹ́, òṣìṣẹ́, tàbí
èyíkéyì ẹlòmíràn tí ó wà lórí ilẹ̀ ilé-ìwé ní ọ̀ nà tí
ó bá òfin mu tàbí ní àyíká ilé-ìwé, lórí ọkọ́ iléìwé, ní àwọn iṣẹ́ tàbí ìṣẹ̀ lẹ̀ tí ilé-ìwé ṣe
onígbọ̀ wọ́ rẹ̀ tàbí lórí èyíkéyì dúkìá tí ètò iléìwé ni tí a sì ńlò fún ìṣàkóso tàbí àwọn èrèdí
mìíràn lára tàbí halẹ̀ ìjàǹbá ara mọ́ pẹ̀ lú.
6. Jẹ́ ẹni tí a ti fi orúkọ rẹ̀ sílẹ̀ bíi ẹlẹ́ṣẹ̀ nípa
ìbálòpọ̀ , àyààfi bí a bá ti bèèrè àṣẹ tí a dẹ̀ ti gbà
láàyè ṣáájú bíbẹ ilé-ìwé kan wò ní ìbámu pẹ̀ lú
òfin ìpínlẹ̀ .

Àwọn wọ̀ nyìí ní àkójọ àwọn òfin tí ó nííṣe sí ìhùwàsí
akẹ́kọ̀ ọ́ ní ọjọ́ ìkíní (1) Oṣù keje, ọdún 2020. Àwọn
òfin àti àwọn àṣẹ lọ́wọ́lọ́wọ́ wà ní Àwọn òfin àti
Àwọn àṣẹ BCPS.
Àwọn àlejò
Àwọn àlejò sí Àwọn ilé-ìwé àti àwọn ilé-ìṣẹ́ Òfin 1240
àti Òfin 1240 túmọ̀ àlejò gẹ́gẹ́ bíi “ẹnikẹ́ni tí kìí ṣe
òṣìṣẹ́ kan, tàbí tí kìí ṣe akẹ́kọ̀ ọ́ tí ó fi orúkọ sílẹ̀ ti iléìwé náà.” Àwọn ìbẹ̀ wò yàrá-ìkàwé àti àwọn àpérò
nípa àwọn òbí àti àwọn ẹlòmíràn tí a gbà láàyè ní a
gbàníyànjú. Ìrú àwọn ìbẹ̀ wò àti àwọn àpérò bẹ́ẹ̀
gbọ́dọ̀ jẹ́ èyítí a ṣètò ṣáájú pẹ̀ lú olórí ilé-ìwé tàbí pẹ̀ lú
olùkọ́ yàrá-ìkàwé. Àwọn ìbẹ̀ wò yàrá-ìkàwé ni a
gbọ́dọ̀ ṣètò ní ọ̀ nà tí ìbẹ̀ wò náà àti/tàbí àwọn àpérò
kò dí àwọn iṣẹ́ yàrá-ìkàwé èyíkéyì akẹ́kọ̀ ọ́ nínú yàráìkàwé lọ́wọ́.

Èyíkéyì àlejò ilé-ìwé tàbí ilé-iṣẹ́ tí ó kọ̀ láti tẹ̀ lé
àwọn ìlànà fún ìbẹ̀ wò tàbí kùnà tàbí kọ̀ láti kúrò
lẹ́yìn tí a ní kí ó kúrò lè fa kí a kọ wíwọlé sí ilé náà
yàbí àwọn ilẹ̀ ètò ilé-ìwé. Olórí ilé-ìwé náà tàbí
alákòsóo ilé ní ojúṣe fùn ṣíṣe ìwádìí àwọn àpẹẹrẹ
ẹ̀ sùn títàpá sí àti fífún ni ní lẹ́tà láti má wọlé sí
ibìkan ní ìbámu pẹ̀ lú ètò ilé-ìwé tí a ti gbékalẹ̀ .

Ṣáájú ṣíṣe ìdókòwò ilé-ìwé èyíkéyì tàbí ìdókòwò tí ó
nííṣe pẹ̀ lú ètò ilé-ìwé, àwọn àlejò sí èyíkéyì ilé-ìwé tàbí
ilé-iṣẹ́ BCPS nílò láti:

Dídúnkokò mọ́ni, Dídúnkokò mọ́ni lórí ayéjujára,
Híhalẹ̀ mọ́ni, tàbí Jíjániláyà
Àjọ tí ó ńrísí Ẹ�kọ́ fi òfin de dídúnkokò mọ́ni, dídúnkokò
mọ́ni lórí ayéjujára, híhalẹ̀ mọ́ni, tàbí jíjániláyà láti
ọwọ́ ẹnikẹ́ni lórí dúkìá Àjọ, ní àwọn iṣẹ́ tàbí ìṣẹ̀ lẹ̀ tí iléìwé ṣe onígbọ̀ wọ́ rẹ̀ , lórí ọkọ̀ -akérò ilé-ìwé tàbí tí ó fa
ìdíwọ iṣẹ́ lílọ létòlétò ilé-ìwé. (Àjọ tí ó ńrísí Ẹ�kọ́ Òfin
5580 àti ti Olùdásílẹ̀ Àṣẹ 5580).

1. Fi ìwé àṣẹ ọkọ̀ wíwà tàbí fọ́tò ìdánimọ̀ mìíràn
tí ìjọba pèsè hàn
2. Sọ èrèdí àbẹ̀ wò náà.
3. Wọ ìgbaníwọlé àlejò kan tàbí báàjì ìdánimọ̀
BCPS ní gbogbo àkókò ìbẹ̀ wò náà.

•

Àwọn tí a gbà sí iṣẹ́ ètò ilé-ìwé tàbí àwọn òṣìṣẹ́
olùwádì ilé-ìwé lè bèrè ìdánimọ̀ àti èrèdí àbẹ̀ wò
lọ́wọ́ ẹnikẹ́ni tí ó fẹ́ láti wọlé sí dúkìá Àjọ. Ẹnikẹ́ni
nínú àwọn tí a gbà sí iṣẹ́ ètò ilé-ìwé tí ó kíyèsi àlejò
kan láìní ìgbaníwọlé gbọ́dọ̀ darí ẹnikẹ́ni náà sí ibiiṣẹ́ pàtàkí tàbí ibi ìbuwọ́lù wọlé tí a ti ṣètò.

•

Kíkọ Wíwọlé
Ẹni tí a gbà sí iṣẹ́ tí ó ní àṣẹ lè kọ wíwọlé sí dúkìá BCPS
fún ẹnikẹ́ni tí ó:
1. Kìí ṣe ojúlówó, akẹ́kọ̀ ọ́ tí ó fi orúkọ sílẹ̀ tàbí
òṣìṣẹ́ BCPS tí a yàn sí ipò àti tí kò ní ìdókòwò tí
ó bá òfin mu láti ṣe ní ilẹ̀ náà.
2. Jẹ́ ojúlówó, akẹ́kọ̀ ọ́ tí ó fi orúkọ sílẹ̀ ní ilé-ìwé tí
a ti dádúrò tàbí lé kúrò ní ilẹ̀ náà, fún iye àkókò
ìdádúrò tàbí lílé kúrò náà.
3. Jẹ́ òṣìṣẹ́ tàbí akẹ́kọ̀ ọ́ tí a ti kọ wíwọlé fún sí ilẹ̀
náà nítorí ìgbésẹ̀ alákàsóo kan.
4. Wìwà ní ọ̀ nà èyítí ó fa ìdíwọ́ sí lílọ létòlétò
àwọn iṣẹ́, ìṣàkóso tàbí àwọn iṣẹ́ yàrá-ìkàwé ilé-

•

•
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Dídúnkokò mọ́ni ní a túmọ̀ gẹ́gẹ́ bíi àpẹẹrẹ ìhùwàsí
nígbàtí ẹnìkan lemọ́lemọ́ bá ńlo agbára ní ọ̀ nà tí a
mọ̀ ọ́mọ̀ ṣe, tí ó ní ọ̀ rọ̀ sísọ, kíkọluni, tàbí iṣe tí a kọ
tàbí ìbárẹnisọ̀ rọ̀ ẹlẹ́rọ tí a mọ̀ ọ́mọ̀ ṣe lòdì sí àwọn
akẹ́kọ̀ ọ́ kan tàbí jù bẹ̀ ẹ́ lọ.
Dídúnkokò mọ́ni lórí ayéjujára ní a túmọ̀ gẹ́gẹ́ bíi
ìbárẹnisọ̀ rọ̀ bíi dídúnkokò mọ́ni, híhalẹ̀ mọ́ni, tàbí
jíjániláyà èyítí a fi sọwọ́ nípa ẹ̀ rọ kan, tí ó ní lílo
àwọn ojú òpó ìdọ́ọ̀rẹ́, fóònù, fóònù alágbèkáá, ẹ̀ rọayára-bí-àṣá, tábúlẹ́ẹ́tì tàbí èyíkéyì ẹ̀ rọ nínú.
Híhalẹ̀ mọ́ni ní àwọn ìṣe tí a ṣe gangan tàbí tí a
gbèrò èyítí kò dára tí ó dun ni, fi ṣe ẹlẹ́yà, tàbí bù
ẹlòmíràn kù nípa ìran, ìlú abínibí, ipò ìgbéyàwó,
akọ-n-bábo, ìhà sí ìbálòpọ̀ , ìdánimọ̀ akọ-n-bábo,
ẹ̀ sìn, ìrandíran, ohun tí ó ṣeé f’ojúrí tí ó wà ni ara,
ipò nípa ìṣúná owó, ipò ìjọra, agbára tí a lè f’ojúrí
tàbí ọpọlọ, tàbí àléèbú ara.
Jíjániláyà ní a túmọ̀ gẹ́gẹ́ bíi fífi ẹnìkan sí iṣẹ́ tí a
mọ̀ ọ́mọ̀ ṣe èyítí ó ńpani lára tí ó sì ńfa ìmọ̀ lára
ẹ̀ rù àti/tàbí àìjẹ́-ojúlówó.

•

ti ṣètò láti mú kí ààyè kannáà sí àwọn ètò tàbí ìṣe ẹ̀ kọ́
padàbọ̀ sípò tàbí pa á mọ́. BCPS yóò ri dájú wípé a
yanjú ní kíákíá ẹ̀ sún àìgbẹ̀ fẹ̀ náà, ní títẹ̀ lé àwọn àkókò
tí a ti là kalẹ̀ nínú àwọn ìlànà ẹ̀ dùn-ọkàn ti Àkọlé
Kẹsàn-án (IX).

Híhalẹ̀ mọ́ni nípa ìbálòpọ̀ ní a túmọ̀ gẹ́gẹ́ bíi
èyíkéyì ìhùwàsí àbùdá ìbálòpọ̀ tí a kò fẹ́ tí a
mọ̀ ọ́mọ̀ ṣe àti/tàbí ńtúnṣe, bóyá ní ọ̀ rọ̀ sísọ, tàbí
tí a kò fi ẹnu sọ tàbí tí a lè f’ojúrí.

Àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tí wọ́n ńwu àwọn ìhùwàsí tí ó jọ
dídúnkokò mọ́ni, dídúnkokò mọ́ni lórí ayéjujára,
híhalẹ̀ mọ́ni tàbí jíjániláyà, fi àwọn ẹ̀sùn irọ́ kan
ni, àti/tàbí ṣe ìṣe gbígbẹ̀san tàbí gbígbẹ̀san tí ó
nííṣe sí dídúnkokò mọ́ni, dídúnkokò mọ́ni lórí
ayéjujára, híhalẹ̀ mọ́ni tàbí jíjániláyà ni a ó báwí ní
ìbámu pẹ̀lú Òfin Àjọ àti Òfin 5550 ti Olùdásílẹ̀ ,
Òfin ìhùwàsí Akẹ̀ kọ̀ ọ́. Àwọn akẹ́kọ̀ ọ́ lè jábọ̀
dídúnkokò mọ́ni, dídúnkokò mọ́ni lórí ayéjujára,
híhalẹ̀ mọ́ni tàbí jíjániláyà láì bẹ̀ rù ewu àwọn
àtunbọ̀ tán.

Ní ìparí ìgbésẹ̀ ẹ̀ dùn-ọkàn náà, a ó pèsè àkọsílẹ̀ ìpinnu
nípa ojúṣe tí a ó pèsè fún ẹgbẹ́ kọ̀ ọ̀kan ní ìgbà kanná.
Ẹgbẹ́ kọ̀ ọ̀kan ní ẹ̀ tọ́ láti fi ìwé ìṣìpẹ̀ kan lélẹ̀ lórí ìdí kan
ní pàtó tí a tọ́kasí nínú àwọn ìlànà Àkọlé Kẹsàn-án (IX)
náà. Ní ìparí ìṣìpẹ̀ náà tàbí ọjọ́ kàlẹ́ńdà mẹ́wàá lẹ́yìn tí
a ti ṣe àgbéjáde ìpinnu tí a kọ sí ìwé náà, a parí àwáwí
náà fún àwọn ẹgbẹ́ méjèèjì àti BCPS.
Ẹgbẹ́ burúkú, Ìṣe Ẹgbẹ́ burúkú, àti Ìhùwàsí Ìpalára Tí ó
jọra tàbí Ẹgbẹ̀ tí kò bá òfin mu
Àjọ tí ó ńrísí Ẹ�kọ́ fi òfin de iṣe ẹgbẹ́ burúkú àti ìhùwàsí
ìpalára tí ó jọra tàbí ẹgbẹ̀ tí kò bá òfin mu lórí dúkìá
ilé-ìwé, lórí àwọn ọkọ̀ -akérò ilé-ìwé, àti ní àwọn iṣẹ́ iléìwé tí a ṣe onígbọ̀ wọ́ rẹ̀ . Àjọ tí ó ńrísí Ẹ�kọ́ tún òfin de
gbígbẹ̀ san tàbí gbígbẹ̀ san tako ẹnìkan tí ó jábọ̀ ẹgbẹ́
burúkú àti ìhùwàsí ìpalára tí ó jọra tàbí ẹgbẹ̀ tí kò bá
òfin mu tàbí ẹni tí ó jìyà ìpalára, tàbí ṣe ẹlẹ́rìí sí, ìṣe
ẹgbẹ́ burúkú kan.

Akẹ́kọ̀ọ́ tí ó jẹ́ ẹni tí a ṣe nǹkan sí tàbí ẹlẹ́rìí sí
dídúnkokò mọ́ni, dídúnkokò mọ́ni lórí ayéjujára,
híhalẹ̀ mọ́ni tàbí jíjániláyà gbọ́dọ̀ jábọ̀ ìṣẹ̀ lẹ̀ náà fún
alákòsóo tàbí òṣìṣẹ́ kan tàbí jábọ̀ ìṣẹ̀ lẹ̀ náà nípa lílo
Dídúnkokò mọ́ni, Híhalẹ̀ mọ́ni, tàbí Jíjá ni láyà
Fọ́ọ̀mù Jíjábọ̀ . Fọ́ọ̀mù Jíjábọ̀ Ddúnkokò mọ́ni, Híhalẹ̀
mọ́ni tàbí JíjániláyàIntimidation ni a tún lè fi lélè fún
alákòsóo ilé-ìwé láti ọwọ́ akẹ́kọ̀ ọ́, òbí tàbí alágbàtọ́,
tàbí àwọn ẹlòmíràn nítorí akẹ́kọ̀ ọ́ kan. Lọ́gán tí a ti fi
lélẹ̀ , ìjábọ̀ yìí ńlọ tààrà sí i-meeli olórí ilé-ìwé ẹni tí ó
jìyà ìpalára/ẹni tí a ṣe nǹkan sí.

Nítorínà, àwọn akẹ́kọ̀ ọ́ kò gbọdọ̀ kópa nínú èyíkéyì iṣe
tí ó ń gbé ìfẹ́ ẹgbẹ́ burúkú kankan l’árugẹ, tàbí ìhùwàsí
ìpalára tí ó jọra tàbí ẹgbẹ̀ tí kò bá òfin mu, tí ó ní nínú,
ṣùgbọ́n tí kò mọ ní ìwọ̀ nyí: bíbẹ̀ bẹ̀ , pẹ̀ lú tàbí láìsí ipá;
jíjẹ́ ọmọ-ẹgbẹ́ nínú tàbí níní àsopọ̀ mọ́ ẹgbẹ́ burúkú
kankan; kíkun nǹkan, kíkọ nǹkan, tàbí yíya ìyàkuyà tí ó
nííṣe pẹ̀ lú ẹgbẹ́ sí ara ògiri, ìfọ̀ rọ̀ ráńṣẹ́, àwòrán, àwọn
ààmì tàbí ààmì lórí dúkìá ilé-ìwé; kíkópa nínú ìwà-ipá,
lílọ́nilọ́wọ́gbà, tàbí ìṣe mìíràn tí kò bá òfin mu tàbí
títàpá sí mìíràn sí àwọn òfin ìbàwí ilé-ìwé ní ìgbélárugẹ
iṣẹ́ ẹgbẹ́ burúkú; rírọ ẹnikẹ́ni láti kópa nínú ìjà lòdì sí
ẹlòmíràn ní ìgbélárugẹ ìṣẹ́ ẹgbẹ́ burúkú; àti/tàbí lílo
àwọn ojú òpó ìdọ́ọ̀rẹ́ láti ṣe ìgbélárugẹ èròńgbà ẹgbẹ́
burúkú kankan, ìṣẹ́ ẹgbẹ́ burúkú, tàbí ìhùwàsí ìpalára
tí ó jọra tàbí ẹgbẹ̀ tí kò bá òfin mu.

Ẹlẹ́yàmẹyà lórí Dúkìá BCPS
Àkọlé Kẹsàn-án (IX) ti àwọn Àtúnṣe Ètò-Ẹ�kọ́ ti ọdún
1972 jẹ́ òfin ìjọba àpapọ̀ tí ó ńfi òfin de ẹlẹ́yàméyà tí ó
dá lórí ìbálòpọ̀ tí ó ní híhalẹ̀ mọ́ni nínú, fún àwọn iléiṣẹ́ ètò-ẹ̀ kọ́ tí ó ńgba ìrànwọ́ owó ìjọba àpapọ̀ . BCPS ní
ojúṣe fún wíwà ní ìbámu àwọn ìlànà Àkọlé Kẹsàn-án
(IX) àti kíkojú gbogbo àwọn ẹ̀ sùn híhalẹ̀ mọ́n nípa
ìbáilòpọ̀ tí ó ti wáyé láàrin ètò tàbí ìṣe ti ẹ̀ kọ́ kan lórí
èyítí BCPS ní àkóso tí ó nípọn lé lórí.

Àwọn akẹ́kọ̀ ọ́ tí ó bá tàpá sí Àjọ tí ó ńrísí Òfin 5551
àti ti Àṣẹ 5551Olùdásílẹ̀ yóò gba ìbáwí ní ìbámu
pẹ̀ lú Òfin Àjọ tí ó ńrísí Ẹ�kọ́ Òfin 5550 ti Olùdásílẹ̀ ,àtí
pẹ̀ lú èyíkéyí àwọn ìjìyà ọ̀ daràn tàbí àwùjọ èyíkéyí tí
ó bá wà ní ìbámu.

Gbogbo àwọn òṣìṣẹ́ BCPS ni a kàn-án ní ipá fún láti
jábọ̀ irú ẹ̀ yíkèyí híhalẹ̀ mọ́n nípa ìbáilòpọ̀ . A gba àwọn
akẹ́kọ̀ ọ́ níyànjú láti jábọ̀ pẹ̀ lú. Ní kété tí a bá gba ìjábọ̀
híhalẹ̀ mọ́n nípa ìbáilòpọ̀ kan, Olùṣàkóso Àkọlé Kẹsànán (IX) ti BCPS yóò kànsí olùfisùn láti jíròrò nípa ẹ̀ sùn
náà, ṣ’àlàyé ìgbésẹ̀ fún ṣíṣe ẹ̀ sún l’ọ́nà àìgbẹ̀ fẹ̀ èyítí ó ń
bẹ̀ ẹ̀rẹ̀ ìgbésẹ̀ ẹ̀ dùn-ọkàn náà, tí yóó sì sọ fún olùfisùn
àti olùjẹ́jọ́ awọn ìwọ̀ n àtìlẹyìn tí ó wà.

Àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ iṣẹ́ ẹgbẹ́ burúkú tí a fura sí tàbí ìhùwàsí
ìpalára tí ó jọra tàbí ẹgbẹ̀ tí kò bá òfin mu ni a
gbọ́dọ̀ jábọ̀ fún alákòsóo tàbí òṣìṣẹ́ kan tàbí àwọn
ènìkan lè jábọ̀ iṣẹ́ ẹgbẹ́ burúkú nípa lílo Fọ́ọ̀mù
Jíjábọ̀ Ìṣẹ̀ lẹ̀ Tí ó nííṣe pẹ̀ lú Ẹgbẹ́ burúkú. A lè gba
fọ́ọ̀mù láti ọwọ́ olórí ilé-ìwé, ẹni tí olórí ilé-ìwé yàn,

Ìgbésẹ̀ ẹ̀ dùn-ọkàn ńáà ńri dájú wípé ìtọ́jú ọgbọọgba
wà fún igun méjèèjì, èyí pè fún gbígbà àti ṣíṣà àyẹ̀ wò
gbogbo ẹ̀ rí tí ó wúlò, tí ó sì ńpèsè àwọn ọ̀ nà àbáyọ tí a
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kí ó pe 9-911 láti bèèrè fún ọlọ́pàá kan láti gba òògùn
tí a furasí náà sọ́wọ́.

tàbí ojú òpó ayélujára BCPS.
Lílo àti Níní àwọn Ọjà Tábà lọ́wọ́ Akẹ́kọ̀ ọ́
Ilé ilé-ìwé àti àwọn ilẹ̀ BCPS jẹ́ èyítí kò ní tábà àti èéfín.
Tít lhl ,idse wgkujygrr v ba, lílò, tàbí níní àwọn ọjà
tábà, tobacco-related devices, àwọn ẹ̀ rọ tí ó nííṣe pẹ̀ lú
tábà, ṣe ayédèrú àwọn tábà, àwọn ẹ̀ rọ ìtaná ìgbàlódé,
ohun tí a fí ńsọ nǹkan dí ìkuùkù fún fífà símú, sìgá
ẹlẹ́rọ ìgbàlódé, àti àwọn ètò ẹlẹ́rọ mìíràn tí ó ńgbé
nikotíìnì fún ni lọ́wọ́ ni a fi òfin dè on school property
lórí dúkìá ilé-ìwé àti èyíkéyì àwọn iṣẹ́ tí ilé-ìwé ṣe
onígbọ̀ wọ́ rẹ̀ . Gẹ́gẹ́ bí a ti ṣe àpèjúwe ní Àjọ tí ó ńrísí
Ẹ�kọ́ Òfin 5530 ti Olùdásílẹ̀ Àṣẹ 5530, àwọn alákòsóo
yóò ṣiṣẹ́ lórí àwọn ìtàpà sí.

Gbígbà Fúnrara ẹni nípa Lílo Òògùn olóró
Akẹ́kọ̀ ọ́ kan tí kò sí lábẹ́ ipá òògùn olóró tàbí ní
àwọn òògùn olóró lọ́wọ́ tí ó sì fúnrara rẹ̀ ńwá àlàyé
láti ọ̀ dọ̀ olùkọ́, àgbaninímọ̀ ràn ilé-ìwé, olórí ilé-ìwé
tàbí olùkọ́ni akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ mìíràn kan tí BCPS gbà síṣẹ́
láti borí èyíkéyì lílo òògùn olóró, ní a ó pèsè àtilẹyìn
àti àwọn ohun-èlò fún láti ran akẹ́kọ̀ ọ́ náà lọ́wọ́ pẹ̀ lú
àìbàlẹ̀ -ọkàn náà. Àkọsílẹ̀ kan tí akẹ́kọ̀ ọ́ náà kọ nípa lílo
òògùn olóró lábẹ́ àwọn ìṣẹ̀ lẹ̀ wọ̀ nyìí ni kò ṣeé lò lòdì sí
akẹ́kọ̀ ọ́ náà ní èyíkéyì ìgbẹ́jọ́ ìbáwí. (Àṣẹ 5540)
Ti gba Gbígbaninímọ̀ ràn àti Ẹ�kọ́ níyànjú
Gbogbo àwọn akẹ́kọ̀ ọ́ tí a ri wípé wón jẹ̀ bi ẹ̀ sun
wíwà lábẹ́ ipá ọtí tàbí àwọn òògùn olóró mìíràn,
níní lọ́wọ́, tàbí pínpín, ni agbàníyànjú láti:

Ìṣègùn: Òògùn tí oníṣègùn kọ àti Òògùn tí oníṣègùn kò
kọ
Àwọn akẹ́kọ̀ ọ́ tí wọ́n nílò ìṣègùn ní àkókò ilé-ìwé
gbọ́dọ̀ pèsè àṣẹ kan láti ọ̀ dọ̀ olùpèsè ìlera tí ó ní ìwéàṣẹ fún nọ́ọ̀sì ilé-ìwé kí ó sì fi ìṣègùn náà sọwọ́ sí nọ́ọ̀sì
ilé-ìwé nínú ojúlówó ikẹ òògùn tí oníṣègùn kọ fún ni
pẹ̀ lú orúkọ akẹ́kọ̀ ọ́, iye tí ó yẹ kí ó lò/agbára, àti àwọn
ìtọ́ni alákòsóo ní pàtó tí a kọ sí ara rẹ̀ . Gbogbo
ìṣègùn ní nọ́ọ̀sì ilé-ìwé tàbí òṣìṣẹ́ tí a ti ṣe ìdánilẹ́kọ̀ ọ́
fún gbọ́dọ̀ ṣe àkóso rẹ̀ . Ìgbàláàyè tí a kọ sí ìwé láti ọwọ́
nọ́ọ̀sì ilé-ìwé, òbí, olùpèsè ìlera ni a nílò ṣáájú kí
akẹ́kọ̀ ọ́ tó lè gbé tàbí dá lo èyíkéyì àwọn òògun ìtọ́jú tí
ó ní, ṣùgbọ́n tí kò mọ ní, lílo EpiPen, àwọn ohun tí à
ńfà símú àti insuliini nínú. Àwọn nọ́ọ̀sì ilé-ìwé lè ṣe
àkóso àwọn òògun kan tí oníṣègùn kò kọ fún àwọn
ìṣẹ̀ lẹ̀ kan (fún àpẹẹrẹ ẹ̀ fọ́rí) pẹ̀ lú ìgbàláàyè òbí. Jọ̀ wọ́
wo Òfin 5540 àti Àṣẹ 5540.

1. Kópa nínú àyẹ̀ wò ọtí/tàbí òògùn olóró kan tí Àjọ
Ìhùwàsí Ìlera Agbègbè Baltimore (Baltimore
County Bureau of Behavioral Health) ṣe.
2. Wá kí o sì kópa nínú ìgbaniníyànjú àti ètò ẹ̀ kọ́
lórí òògùn olóró ṣáájú gbígbàpadà sí ilé-ìwé
déédé gẹ́gẹ́bí Baltimore County Bureau of
Behavioral Healthtí gbà níyànjú.
Jíjábọ̀ Lílo Ọmọ nílòkulò àti Àìbìkítà
Àwọn iṣẹ́ Ìdáàbòbò fún àwọn Ọmọdé Agbègbè
Baltimore (Baltimore County Protective Services for
Children) ńpèsè ìrànlọ́wọ́ fún àwọn ìdílé láti rí wípé
ààbò àti wíwà ní àlááfìà àwọn ọmọdé dájú. Àwọn
àìbàlẹ̀ -ọkàn nípa ààbò ọmọdé tí ó nííṣe pẹ̀ lú lílo ọmọ
nílòkulò ni a gbọ́dọ̀ jábọ̀ . jÍjábọ̀ jé ọ̀ rọ̀ àṣírí a sì gbọ́dọ̀
ṣeé nípa pípe 410-887-TIME / (410-887-8463).

Àwọn ohun mímú Ọlọ́tí àti Òògun
A fi òfin de kí àwọn akẹ́kọ̀ ọ́ ní lílo àwọn ohun mímú
ọlọ́tí, pín àti/tàbí nńkan olóró, òògùn parafinelia,
tàbí àwọn ìfàsímú ní ìwọ̀ nkíwọ̀ n lórí dúkìá ilé-ìwé ní
èyíkéyì àwọn iṣẹ́ tí ilé-ìwé ṣe onígbọ̀ wọ́ rẹ̀ . Àwọn
akẹ́kọ̀ọ́ tí ó tàpá sí àwọn ìpèsè Àjọ tí ó ńrísí Ẹ�kọ́ Òfin
5540, Àwọn ohun mímú Ọlọ́tí, Àwọn nńkan Olóró,
Àwọn ìfàsímú àti, Àwọn òògùn tí oníṣègùn kọ fún ni
àti Àwọn òògùn tí oníṣègùn kò kọ fún ni, ni a lè báwí
ní ìbámu pẹ̀ lu Òfin Àjọ àti Àṣẹ 5550 ti Olùdásílẹ̀ , Òfin
ìhùwàsí Akẹ̀kọ̀ ọ́. Àwọn ìtumọ̀ ọ̀ rọ̀ fún àwọn ohun
mímú ọlọ́tí, àwọn nńkan olóró, àwọn ìfàsímú, òògùn
parafinelia, ni a rí nínú Àjọ tí ó ńrísí Ẹ�kọ́ Òfin 5540.
Alákòsóo ilé-ìwé yóò jábọ̀ èyíkéyì níní, lílò, àti pínpín
ọtí àti àwọn òògùn mìíràn lọ́wọ́ fún Ẹ�ka Ọlọ́pàá ti
Agbègbè Baltimore (Baltimore County Police
Department (BCoPD)). Gẹ́gẹ́bí a ṣe nílò lábẹ́ òfin, bí a
bá rí àwọn òògùn tí a furasí àti/tàbí tí òṣìṣẹ́ ilé-ìwé gbà
láti jẹ níyà, alákòsóo gbọ́dọ̀ jábọ̀ ìṣẹ̀ lẹ̀ náà fún BCoPD
nípa fífito òṣìṣẹ́ olùwádì ilé-ìwé létí ní ilé-ìwé gíga tàbí
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Yàrá-ìkàwé Lórí ayélújára
Àyíká Kíkọ́ ẹ̀ kọ́ tí ó ní Ààbò
Àjọ tí ó ńrísí Ẹ�kọ́ Agbègbè Baltimore (The Board of
Education Baltimore County) ni ìfarajìn láti ri dájú
wípé gbogbo akẹ́kọ̀ ọ́ ńkọ̀ ẹ̀ kọ́ ní àyíká tí ó ní ààbò tí kò
léwu, tí ó sì yẹ fún gbígba ẹ̀ kọ́ tí ó jẹ́ ojúlówó. Wípé
àyíká tí ó ní ààbò tí kò léwu wà fún àwọn akéẹ̀ kọ́ tí ó
ńkọ́ ẹ̀ kọ̀ nínú àwọn yàrá-ìkàwé lórí ayélujára.
Àwọn álákòsóo àti àwọn olùkọ́ mo ìṣepàtàkì pípèsè
yàrá-ìkàwé lórí ayélujára tí ó ní ààbò, tí ó ṣeé mọ̀ tẹ́lẹ̀
tí ó sì dára. Àwọn ìṣẹ́ kan tí a lò ní yàrá-ìkàwé ojúkojú
ṣeé ṣe àmúlò sí ìrírí yàrá-ìkàwé lórí ayélujára.

Ìtọ́ni tí a jùmọ̀ṣepapọ̀
Ìtọ́ni tí a jùmọ̀ ṣepapọ̀ ńtọ́kasí ìtọ́ni tí ó wáyé bí ó ṣeé
ńwáyé, níbití olùkọ́ àti àwọn akẹ́kọ̀ ọ́ wà papò ní àkókò
kannáà tí wọ́n sì lè fi arakínra pẹ̀ lú gẹ́gẹ́bíi ní yàráìkàwé. Ìtọ́ni tí a jùmọ̀ ṣepapọ̀ fẹ́rẹ̀ jọ ìtọ́ni wíwà ní iléìwé àdàyébá bí ó ti ṣeéṣe ní àyíka ìrírí kíkọ́ ẹ̀ kọ́ láti ọ̀ nà
jíjìn.

Ní àyíká yàrá-ìkàwé lórí ayélujára, ṣíbẹ̀ síbẹ̀ ,
ìbáraẹnisọ̀ rọ̀ ṣe pàtàkì fún ìrírí lórí ayélujára tí ó dára.
Akẹ́èkọ̀ gbọ́dọ̀ máa sọ̀ rọ̀ déédé pẹ̀ lú àwọn olùkọ́ wọn
nípa ìṣe ẹ̀ kọ́ wọn àti èyíkéyì àwọn ìṣẹ̀ lẹ̀ tí ó lè dí
ìlọsíwájú ẹ̀ kọ́ wọn lọ́wọ́. Àwọn olùkọ́ ńkópa ribiribi ní
fífidímúlẹ̀ àti ṣíṣàkóso àwọn àyíká kíkọ́ ẹ̀ kọ́ tí ó ní ààbò
àti àtìlẹyìn.

Gẹ́gẹ́bíi ìtọ́ni ẹnìkan sí ẹnìkan, olùkọ́ yóò bẹ̀ rẹ̀ pẹ̀ lú iṣẹ́
bíbẹ̀ rẹ̀ kan. Iṣẹ́ bíbẹ̀ rẹ̀ máa ńsábà tèlé kí olùkọ́ sọ
àfojúsùn ẹ̀ kọ́ kí ó sì mú kí àwọn akẹ́kọ̀ ọ́ kópa nínú
ìtọ́ni ní ṣísẹ-n-tèlẹ́ tí ó ní nínú:

Ìṣàkóso Yàrá-ìkàwé lórí Ayélujára
Níní òye bí yàrá-ìkàwé lórí ayélujára kọ̀ ọ̀kan ṣe ńṣiṣẹ́
ṣe pàtàkì fún àwọn akẹ́kọ̀ ọ́ láti kópa dáradára. Ní
àkókò tí ilé ẹ̀ kọ́ ṣí, àwọn akẹ́èkọ̀ gbọ́dọ̀ mọ àwọn ìrètí
ti olùkọ́ kọ̀ ọ̀kan fún ṣíṣàkóso yàrá-ìkàwé lórí ayélujára
wọn.

•
•

Ṣíṣe àkóso Yàrá-ìkàwé Lórí ayélújára
Ní gbígbaràdì fún ìtọ́ni lórí ayélujára, àwọn akẹ́èkọ̀
gbọ́dọ̀ tèlé gbogbo ìtọ́ni àwọn olùkọ́ wọn nípa àwọn
ìpín wọ̀ nyìí ti àyíka yàrá-ìkàwé lórí ayélujára:
•
•
•
•
•
•

•
•

Ìwò tí ó tẹ́lẹ̀
Ohùn
Fidio/ayàwòrán
Àpótí ìwírègbéè
Nína ọwọ́ sókè
Ìfarakínra akẹ́kọ̀ ọ́ sí akẹ́kọ̀ ọ́

•

Àwọn olùkọ́ yóò sọ fún àwọn akẹ́kọ̀ ọ́ bí wọn yóò ṣe
tẹ̀ síwájú pẹ̀ lú àwọn ẹ̀ yà yàrá-ìkàwé lórí ayélujára
wọ̀ nyìí. Títẹ̀ lé ìtọ́ni olùkọ́ lè mú kí mímúnádóko yàráìkàwé lórí ayélujára pọ̀ si gan kí ó sì dènà àwọn ìdíwó sí
kíkọ́ ẹ̀ kọ́.

Ìtọ́ni tààrà – olùkọ́ yóò ṣe àfihàn fún àwọn
akẹ́kọ̀ ọ́ ohun tí ó yẹ kí wọ́n mọ̀ kí wọ́n sì lè ṣe ní
ìparí ẹ̀ kọ́ n.aà.
Àwòkọ́ṣe – olùkọ́ yóò pín ẹ̀ kọ́ kíkọ́ náà sí ipele
kékèké kí àwọn akẹ́kọ̀ ọ́ lè má a fi ọkàn bá ẹ̀ kọ́
kíkọ́ náà lọ.
Ìṣe ìtọ́sọ́nà – olùkọ́ yóò mú àwọn akẹ́kọ̀ ọ́ kọjá
ìlànà ẹ̀ kọ́ kíkọ́ bí àwọn akẹ́kọ̀ ọ́ ṣe ńfi ìlànà náà
sínú ìṣe ní àkókò kannáà.
Dídádúró ṣiṣẹ́ – àwọn akẹ́kọ̀ ọ́ yóò dá gbẹ́ ìgbẹ́sẹ̀
fúnrara wọn láti múlò àti láti fi ẹ̀ kọ́ tí olùkọ́ náà
tí fi mọ̀ wọ́n sójú ìṣe.
Ṣíṣàyẹ̀ wò – t olùkọ́ yóò ṣe àtúnyẹ̀ wò iṣé tí àwọn
akẹ́kọ̀ ọ́ tí yóò sì pèsè àwọn ìjábọ̀ tí yóò ran
àwọn akẹ́kọ̀ ọ́ lọ́wọ́ láti kọ́ ohun tí a ti gbèrò.

Ìtọ́ni tí a kò jùmọ̀ṣepapọ̀
Ìtọ́nittí a kò jùmọ̀ ṣepapọ̀ ńtọ́kasí ìtọ́ni tí àwọn akẹ́kọ̀ ọ́
dáṣẹ̀ bíi àwọn akẹ́kọ̀ ọ́ tí ó buwọ́lù wọlé ní àkókò tí ó
yàtọ̀ láti kọ àwọn iṣẹ́ tí a fún wọn ṣe tí olùkọ́ ti firánsẹ́
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Àkọsílẹ̀ wíwá L’ojoojúmọ́ nínú Yàrá-ìkàwé Tí a
jùmọ̀ ṣepapọ̀
Àkọsílẹ̀ wíwá l’ojoojúmọ́ nínú yàrá-ìkàwé tí a
jùmọ̀ ṣepapọ̀ virtual bẹ̀ rẹ̀ pẹ̀ lú kí akẹ́kọ̀ ọ́ kọ̀ ọ̀kan
lbuwọ́lù wọlé sí ní àkókò kan tí a ṣètò lórí ayélujára.
Àwọn olùkọ́ yóò gba àkọsílẹ̀ wíwá wọn ní àkókò yẹn tí
wọn yóò sì ṣe àkọsílẹ̀ akẹ́kọ̀ ọ́ kọ̀ ọ̀kan bóyá ó wá tàbí
kò wá.

sí wọn ṣáájú àkókò náà parí. Ní ákókò ìtọ́ni tí a kò
jùmọ̀ ṣepapọ̀ , àwọn ìfarakínra ẹnìkan sí ẹ́nìkan bí ó ṣeé
ńwáyé ṣì lè ṣeéṣe láarín olùkọ́ àti àwọn akẹ́kọ̀ ọ́ kọ̀ ọ̀kan
Fún kíkọ́ ẹ̀ kọ́ tí a kò jùmọ̀ ṣepapọ̀ , àwọn akẹ́kọ̀ ọ́ yóò
buwọ́lé sí Schoology ní àkókò tí ó bá rorù fún wọn tí
wọn yóò sì dásí àwọn iṣẹ́ kíkọ́ ẹ̀ kọ́ tí a ti ṣètò sílẹ̀ ,
gẹ́gẹ́bíi:
•
•
•
•
•
•

Bí akẹ́kọ̀ ọ́ kò bá lè buwọ́lù wọlé sí ẹ̀ kọ́ àkókò ọjọ́ náà
lórí ayélujára, sùgbọ́n tí ó buwọ́lù wọlé sí ẹ̀ kọ́ tí ó kù,
wíwọlé sí èyí tí ó kàn ni á ó kà láti pinnu wíwá
ojoojúmọ́ ti akẹ́kọ̀ ọ́ náà. Àwọn akẹ́kọ̀ ọ́ gbọ́dọ̀ buwọ́lù
wọlé sí ní àwọn wákàtí àkókó fún ilé-ìwẹ́ tí ó ṣe déédé
láti lè kàá wípé ó wá. Bí akẹ́kọ̀ ọ́ kan kò bá lè buwọ́lù
wọlé sí kí ó sì bá àwọn ìlànà ìtọ́nisọ́nà fún wíwá pàdé,
a ó kàá si fún irú akẹ́kọ̀ ọ́ bẹ́ẹ̀ wípé kò wá fún ọjọ́ náà.

Kíkọ iṣẹ́ tí a fún ẹnìkọ̀ ọ̀kan parí
Pípàdé ní ẹnìkàn sí ẹnìkan pẹ̀ lú olùkọ́
Ṣíṣe iṣẹ́ pẹ̀ lú àwọn ẹlẹgbẹ́ lórí iṣẹ́ tí a fún ẹgbẹ́
kan
Wíwo ẹ̀ kọ́ kan tí a ti gbà sílẹ̀ tẹ́lẹ̀
Wíwo fidio ìtọ́ni kan
Ṣe ìdánwò tàbí dídáhùn ìbéèrè kan

Àkọsílẹ̀ wíwá L’ojoojúmọ́ nínú Yàrá-ìkàwé Tí a kò
jùmọ̀ ṣepapọ̀
Àkọsílẹ̀ wíwá l’ojoojúmọ́ nínú yàrá-ìkàwé tí a
jùmọ̀ ṣepapọ̀ nílò kí akẹ́kọ̀ ọ́ kọ̀ ọ̀kan buwọ́lù wọlé sí
Schoology ní àkókò yòówù láàrín 12AM àti 11:59PM.
Olùkọ́ tí a yàn yóò lo àkọsílẹ̀ bíbuwọ́lù wọlé láti
Schoology fún àkọsílẹ̀ akẹ́kọ̀ ọ́ kọ̀ ọ̀kan gẹ́gẹ́bíi wíwá
tàbí kò wá ní ọjọ́ náà. Akẹ́kọ̀ ọ́ tí kò buwọ́lù wọlé rárá
ni á ó kà wípé kò wá

Àṣeyọrí àwọn akẹ́kọ̀ ọ́ nípa ìtọ́ni tí a jùmọ̀ ṣepapọ̀ àti tí
a kò jùmọ̀ ṣepapọ̀ ní yàrá-ìkàwé lórí ayélujára dálé lórí
bí àwọn akẹ́kọ̀ ọ́ ṣe ńlo ní ọ̀ nà tí ó tọ́ àwọn èro ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ tí ó wà. BCPS ti pèsè àwọn ìlànà ìtọ́nisọ́nà fún
àwọn akẹ́kọ̀ ọ́ láti tẹ̀ lẹ́ nígbàtí wọ́n bá ńlo ẹ̀ yà ẹ̀ rọ
ayára-bí-àṣá tí ó ṣeé f’ojú rí àti àwọn ètò inú rẹ̀ tí ó
ńmuṣiṣẹ́.
Wíwà nínú Yàrá-ìkàwé Lórí Ayélújára

1. Àwọn akẹ́kọ̀ ọ́ ni ojúṣe láti fi wíwà lórí ayélujára
lọ́lẹ̀ l’ójoojúmọ́ láti lè sààmì si ní ọjọ́ kọ̀ ọ̀kan
wípé wọ́n wá sí ilé-ìwẹ́.

Àkọsílẹ̀ wíwá ti Sáà kan sí òmíràn
Ní àfikún sí buwọ́lù wọlé àti kíka wípé ó wá (àkọsílẹ̀
wíwá ojoojúmọ́), àwọn akẹ́kọ̀ ọ́ ilé-ìwé gíga gbọ́dọ̀
buwọ́lù wọlé sí gbogbo ẹ̀ kọ́ lórí ayélujára tí a sètò fún
ọjọ́ náà. Bíbuwọ́lù wọlé si gbogbo àwọn ẹ̀ kọ́ yóò gba
àlàyé àkọsílẹ̀ wíwá kí ó ṣeéṣe ní sáà sí sáà. Àkọsílẹ̀
wíwá nípa sáà sí sáà yìí ni a lè lò láti ṣe ìfìdímúlẹ̀
àkọsílẹ̀ wíwá ojoojúmọ́ ní ibi tí àwọn akẹ́kọ̀ ọ́ kò lè
buwọ́lù wọlé ní sáà àkókó. Àkọsílẹ̀ wíwá sáà sí sáà tí ó
ṣe ségesège ni ó túnṣe tí a ó lò fún àkọsílẹ̀ wíwá
ojoojúmọ́.

2. Àwọn akẹ́kọ̀ ọ́ ni ojúṣe fún bíbuwọ́lù wọlé sí
gbogbo ẹ̀ kọ́ lórí ayélujára fún àwọn ọjọ́ ìtọ́ni tí a
jùmọ̀ ṣepapọ̀ . Ní àkókò tí a kò jùmọ̀ ṣepapọ̀ ,
àwọn akẹ́kọ̀ ọ́ ni ojúṣe bíbuwọ́lù wọlé láti ṣe
àkọsílẹ̀ wíwà wọn.

Àwọn olùkọ́ ilé-ìwé alákọ̀ bẹ̀ ẹ̀rẹ̀ ni yóò gba àkọsílẹ̀
wíwá ní ìbẹ̀ rẹ̀ ọjọ́ ilé-ìwé àti ní ìparí. Gbígba àkọsílẹ̀
wíwá ni èemejì l’ójúmọ́ yóò gba àwọn olùkọ́ láàyè láti
fún èyíkéyì àwọn akẹ́kọ̀ ọ́ tí ó lè ṣẹ̀ ṣẹ̀ buwọ́lù wọlé
lẹ́yìn àkọsílẹ̀ wíwá àkókó ní ààmì wíwá.

Ojúṣe akẹ́kọ̀ ọ́ fún Wíwà
Àwọn akẹ́kọ̀ ọ́ tí wọ́n ní wíwá sí ilé-ìwé tí ó ṣe déédé ní
ọ̀ pọ̀ ìgbà máa ńsábà ṣe dáradára gan nínú ẹ̀ kọ́ wọn.
Nínú yàrá-ìkàwé lórí ayélujára, wíwá déédé tún ṣe
pàtàkì gan láti ṣe dáradára gan nínú ẹ̀ kọ́. Ní àkókò
ìtọ́ni lórí ayélujára:

3. Àwọn akẹ́kọ̀ ọ́ ni ojúṣe fún bíbuwọ́lù wọlé sí
àwọn ibi kíkọ́ ẹ̀ kọ́ ní àkókó ilé-ìwé tí a ti fi lélẹ̀ .

Kíkópa nínú Yàrá-ìkàwé Lórí ayélújára
Èyítí ó súnmọ́ àkọsílẹ̀ wíwá àwọn akẹ́kọ̀ ọ́ ni ìlànà
kíkópa akẹ́kọ̀ ọ́. Àṣeyọrí àwọn akẹ́kọ̀ ọ́ ní yàrá-ìkàwé
lórí ayélujára kò dá lórí wíwá sórí wíwá l’ójoojúmọ́
nìkan, sùgbọ́n bí akẹ́kọ̀ ọ́ ṣe ńbuwọ́lù wọlé lórèkórè si
ẹ̀ kọ́ kọ̀ ọ̀kan tí ó sì ńkópa dáradára.

Àwọn olùkọ́ yóò ṣe àkọsílẹ̀ wíwá ojoojúmọ́ lórí SIS.
Àlàyè àkọsílẹ̀ wíwá ojoojúmọ́ tí ó wà nínú SIS ni yóò jẹ́
àkọsílẹ̀ wíwá tí ó fesẹ̀ múlẹ̀ tí a ó sí tẹ̀ sórí káàdì ìjábọ̀
àwọn akẹ́kọ̀ ọ́ ní sáà fífún ni ni ààmì iṣẹ́ kọ̀ ọ̀kan.
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òfin ìṣesí akẹ́kọ̀ ọ́. Ṣùgbọ́n ní kíkojú ìṣesí akẹ́kọ̀ ọ́, ètò
àtìlẹyìn kan tí a sopọ̀ mọ́ọ èyítí ó ńgbà ìlo àwọn
ànfààní àwọn olùkọ́, òṣìṣẹ́ olùwádì, àti àwọn alákòsóo
láàyè fún àjọpín jíjínhìn àti ojúṣe fún àyíká lórí
ayélujára náà.

Kíkópa Akẹ́kọ̀ ọ́
Nígbàtí wíwá lójoojúmọ́ ńgbà wíwà akẹ́kọ̀ ọ́ fún kíkọ́
ẹ̀ kọ́ sílẹ̀ , kíkópa ni a túmọ̀ gẹ́gẹ́bíi ìwọ̀ n tí àwọn
akẹ́kọ̀ ọ́ fi ńbuwọ́lù wọlé sí gbogbo àwọn yàrá-ìkàwé tí
ó sì ńní ìfarakínra ní gbogbo ọjọ́ ilé-ìwé. Google Meet
àti Schoology ṣeé lò láti díwọ̀ n kíkópa akẹ́kọ̀ ọ́.

Bíbániwí nínú yàrá-ìkàwé lórí ayélujára

Dídásí nínú Yàrá-ìkàwé Lórí ayélújára

Pẹ̀ lú èyíkéyì ìṣìwàwù akẹ́kọ̀ ọ́, àwọn alákòsóo ilé-ìwé
gbọ́dọ̀ ṣe ìpinnu tí ó ní ìmọ̀ bóyá àwọn ìṣe ti akẹ́kọ̀ ọ́
kan túmọ̀ sí títàpá sí tí ó burú jáì tó láti kọjá ìpele
olùkọ́ àti ilé-ìwé.

Wíwá àti kíkópa jẹ́ àwọn ìtọ́kasí dídásí akẹ́kọ̀ ọ́. Ó
ṣeéṣe kí àwọn akẹ́kọ̀ ọ́ tí wọ́n wá tí wọ́n sì kópa gidi
gan dásí gbígbé àṣeyọrí ẹ̀ kọ́ wọn ga. Nígbàtí wíwá àti
kíkópa ńṣe òdiwọ̀ n iye ìgbà tí a buwọ́lù wọlé, dídásí jẹ́
òdiwọ̀ n ìjẹ́-olótìtọ́ọ́ àwọn bíbuwọ́lù wọlé wọ̀ nyìí.

Bí ìṣìwàwù akẹ́kọ̀ ọ́ kan bá wà ní ìtàpá sí òfin, gẹ́gẹ́bí
àwọn aláṣẹ agbègbè ṣe pinnu, àwọn àtunbọ̀ tán ìpẹ̀ jọ́
lè wà fún akẹ́kọ̀ ọ́ náà. Ètò ìlànà ìbáwí ilé-ìwé yàtọ̀ sí
àwọn ìlànà àwọn ìjìyà ọ̀ daràn tàbí àwùjọ tí Ẹ�ka Ọlọ́pàá
ti Agbègbè Baltimore nlò.

Dídásí nǹkan Akẹ́kọ̀ ọ́
Dídásí nǹkan nínú yàrá-ìkàwé lórí ayélujára ni a túmọ́
gẹ́gẹ́bíi ìlànà dídíwọ́n dídára àti iye iṣẹ́ tí akẹ́kọ̀ ọ́ kan
gbé sókè sí ayélujára sí ètò ṣíṣàkóso kíkọ́ ẹ̀ kọ́ fún sáà
kan ní pàtó. Dídásí nǹkan ni a ńdíwọ̀ n bíi píparí àwọn
iṣẹ́ tí a fún ni tí a sì jèrè àwọn ààmì iṣẹ́ lórí àwọn iṣẹ́ tí
a fún ni tí a ti yẹ̀ wò.
ó ́ ìí á

́

ù à òá

í

Lílọ́wọ́sí Ilé-iṣẹ́ Lóde
Àwọn ìhùwàsí kan tí a rí lórí ayàwòrán, tí ó, ṣùgbọ́n tí kò
mọ ní, lílo ọmọ nílòkulò, wíwo àwòrán ènìyàn ní
ìhòhò,ewu tí ó burú jáì, àwọn ohun ìjà, àti àwọn òògùn
olórí lè yọrí sí BCPS kànsí àwọn ilé-iṣẹ́ alábàṣíṣẹ́pọ̀ bíi
Ẹ�ka àwọn iṣẹ́ Àwùjọ (Department of Social Services) àti
Ẹ�ka Ọlọ́pàá ti Agbègbè Baltimore. Lọ́gán tí ìfilọ tí lọ sí
àwọn alábàṣíṣẹ́pọ̀ , ilé-iṣẹ́ alábàṣíṣẹ́pọ̀ yóò darí àwọn
ìwádìí àti àwọn ìgbésẹ̀ tí ó kan.

ò

Òfin Ìṣesí nínú Yàrá-ìkàwé lórí Ayélujára

Òfin Ìṣesí
Àjọ náà ńretí kí gbogbo akẹ́kọ̀ ọ́ ní BCPS dá àwọn ojúṣe
wọn bíi ẹnìkọ̀ ọ̀kan mọ̀ kí wọ́n sì wà ní ìbámu sí Òfin
Ìṣesí Àkẹ́kọ̀ ọ́ nígbàtí wọ́n bá wà lórí dúkìá ilé-ìwé àtí
nígbàtí wọ́n bá ńkópa ní àwọn iṣẹ́ tí ilé-ìwé ṣe
onígbọ̀ wọ́ rẹ̀ . Pàápàá nígbàtí a bá ṣe àmúlò fún kíkọ́
ẹ́kọ́ lórí yàrá-ìkàwé lórí ayélujára, òfin ìṣesí nílò kí
àwọn akẹ́kọ̀ ọ́:

Dúnkokò mọ́ni, Híhalẹ̀ mọ́ni, tàbí Jíjá ni láyà
Kí àwọn akẹ́kọ̀ ọ́ fa ara wọn mọ́ àti mọ àwọn ìrètí fún
lílo ẹ̀ rọ-ayára-bí-àṣá tí a là kalẹ̀ nínú Òfin Lílo Ìmọ̀ -ìjìnlẹ̀
Ní ọ̀ nà tí ó ṣe ìtẹ́wọ́gbà (Technology Acceptable Use
Policy (TAUP)). A kò gbọ́dọ̀ lo ẹ̀ rọ-ayára-bí-àṣá bí ọ̀ nà
láti dúnkokò mọ́ni lórí ayéjujára.

F. Wá sí àwọn yàrá-ìkàwé lójoojúmọ́.
G. Dásí ìlànà kíkọ́ ẹ́kọ́.
H. Múrasílẹ̀ pẹ̀ lú àwọn ohun-èlò tí ó tọ́ fún
kíkọ́ ẹ́kọ́ lórí ayélujára.
I. Ṣe àfihàn ìhùwàsí àti èdè àti ìbọ̀ wọ̀ fún ni tí ó
dára.
J. Gba ojúṣe fún àwọn ìṣe àti ẹ́kọ́ wọn.

Dídúnkokò mọ́ni, Dídúnkokò mọ́ni lórí ayéjujára,
Híhalẹ̀ mọ́ni, tàbí Jíjániláyà
Àjọ tí ó ńrísí Ẹ�kọ́ fi òfin de dídúnkokò mọ́ni, dídúnkokò
mọ́ni lórí ayéjujára, híhalẹ̀ mọ́ni, tàbí jíjániláyà—
pàápàá nínú yàrá-ìkàwé lórí ayélujára. Pẹ̀ lú àkókò
akẹ́kọ̀ ọ́ lórí ẹ̀ rọ-ayára-bí-àṣá tí ó ńpọ̀ si, yàrá-ìkàwé lórí
ayélujára ńdi ibi tí ó tọ́ fún dídúnkokò mọ́ni lórí
ayéjujára.

Àwọn ẹ́sùn tí a tọ́kasí nínú Òfin Ìhùwàsí Akẹ́kọ̀ ọ́ kò
kàn bọ́ sí ti yàrá-ìkàwé lórí ayélujára bẹ́ẹ̀. Ọ� pọ̀ lọpọ̀
àwọn ẹ̀ sùn náà dá lórí ìhùwàsí tí ó ńwáyé yálà nínú
àwọn ilé-ìwé, lórí dúkìá ilé-ìwé, tàbí ní àwọn iṣẹ́ tí iléìwé ṣe onígbọ̀ wọ́ rẹ̀ . Pẹ̀ lú àwọn akẹ́kọ̀ ọ́, ẹ̀ ka ẹ̀ kọ́,
òṣìṣẹ́, àti àwọn alákòsóo tí wọ́n ńkópa ní kíkọ́ ẹ́kọ́ lórí
ayélujára láti àwọn ibi tí ó jìnnà, ewu ìkọlù tí a fojúrí
àti à[bò fún gbogbo ènìyàn ní a ti dínkù gidi gan.

•

Mímú Òfin Ìṣesí Akẹ́kọ̀ ọ́ ṣiṣẹ́
Nínú yàrá-ìkàwé lórí ayélujára, àwọn olùkọ́ ni ó ní
ojúṣe fún ríran àwọn akẹ́kọ̀ ọ́ lọ́wọ́ láti wà ní ìbámu sí
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Dídúnkokò mọ́ni lórí ayéjujára ní a túmọ̀ gẹ́gẹ́ bíi
ìbárẹnisọ̀ rọ̀ bíi dídúnkokò mọ́ni, híhalẹ̀ mọ́ni, tàbí
jíjániláyà èyítí a fi sọwọ́ nípa ẹ̀ rọ kan, tí ó ní lílo
àwọn ojú òpó ìdọ́ọ̀rẹ́, fóònù, fóònù alágbèkáá, ẹ̀ rọayára-bí-àṣá, tábúlẹ́ẹ́tì tàbí èyíkéyì ẹ̀ rọ nínú.

Àwọn akẹ́kọ̀ ọ́ tí wọ́n ńwu àwọn ìhùwàsí tí ó jọ
dídúnkokò mọ́ni, dídúnkokò mọ́ni lórí ayéjujára,
híhalẹ̀ mọ́ni tàbí jíjániláyà, fi àwọn ẹ̀ sùn irọ́ kan ni,
àti/tàbí ṣe ìṣe gbígbẹ̀ san tàbí gbígbẹ̀ san tí ó nííṣe
sí dídúnkokò mọ́ni, dídúnkokò mọ́ni lórí ayéjujára,
híhalẹ̀ mọ́ni tàbí jíjániláyà ni a ó báwí.

2.
3.

Jíjábọ̀ Dídúnkokò mọ́ni, Dídúnkokò mọ́ni lórí ayéjujára,
Híhalẹ̀ mọ́ni, tàbí Jíjá ni láyà nínú yàrá-ìkàwé lórí
ayélujára
Àwọn akẹ́kọ̀ ọ́ lè jábọ̀ dídúnkokò mọ́ni, dídúnkokò
mọ́ni lórí ayéjujára, híhalẹ̀ mọ́ni tàbí jíjániláyà láì
bẹ̀ rù ewu àwọn àtunbọ̀ tán. Akẹ́kọ̀ ọ́ tí ó jẹ́ ẹni tí a
ṣe nǹkan sí tàbí ẹlẹ́rìí sí dídúnkokò mọ́ni,
dídúnkokò mọ́ni lórí ayéjujára, híhalẹ̀ mọ́ni tàbí
jíjániláyà gbọ́dọ̀ jábọ̀ ìṣẹ̀ lẹ̀ náà fún òṣìṣẹ́ kan lórí
ayélajára tàbí jábọ̀ ìṣẹ̀ lẹ̀ náà nípa lílo Fọ́ọ̀mù
Jíjábọ̀ , Dídúnkokò mọ́ni, híhalẹ̀ mọ́ni tàbí
Jíjániláyà. Àwọn olùkọ́ tí wọ́n ṣe ẹlẹ́rìí dídúnkokò
mọ́ni tàbí gba àlàyé nípa dídúnkokò mọ́ninílò láti
kọ ìjábọ̀ kan parí.

4.
5.

6.

7.

Fọ́ọ̀mù Jíjábọ̀ Ddúnkokò mọ́ni, Híhalẹ̀ mọ́ni tàbí
JíjániláyàIntimidation ni a tún lè fi lélè fún alákòsóo
ilé-ìwé nípasẹ̀ i-meeli láti ọwọ́ akẹ́kọ̀ ọ́, òbí tàbí
alágbàtọ́, tàbí àwọn ẹlòmíràn nítorí akẹ́kọ̀ ọ́ kan.

ó ńbíni nínú, ní ìwà ipá, fí ìbálòpọ̀
han kedere, tàbí tọ́kasí àwọn ohun
tí kò bá òfin mu ní àpapọ̀ tàbí tí kò
bá òfin mu ní pàtó fún àwọn akẹ́kọ̀ ọ́
tí ọjọ́-orí wọn kéré.
Polówó lílo tábà, àwọn òògùn olóró, ọtí,
tàbí àwọn mìíràn tí kò bá òfin mu tàbí léwu.
Ní àwọn ìfọ̀ rọ̀ ráńṣẹ́ tí ó ńdábàá nípa ìbálòpọ̀
nínú;
Ńṣe àfihàn àsopọ̀ mọ́ ẹgbẹ́ burúkú.
Ńṣe okùnfà tàbí tí ó ṣeéṣe kí ó ṣe okùnfà
ìdíwọ́ àwọn iṣẹ́ ilé-ìwé tàbí lílọ létòlétò
àti ààbò ìṣe ṣíṣe ilé-ìwé tàbí àwọn iṣẹ́ tí
ilé-ìwé ṣe onígbọ̀ wọ́ rẹ̀ ní gidi gan tàbí sí
ohun-ìní.
Ní àwọn ìṣọwọ́ sọ̀ rọ̀ tí kò mọ ìwàáwù, tí kò
bọ̀ wọ̀ fúnni, tàbi àìroti-ẹlòmíràn nínú èyítí
kò ṣe déédé pẹ̀ lú ìbáraẹnisọ̀ rọ̀ àti ìhùwàsí
ọmọlúàbí.
Ní èdè àti/tàbí ṣe àfihàn àwọn àwòrán,
àwọn ààmì, àwọn òhun-èlò tàbí àwọn ohun
mìíràn tí ó polówó ìkórìráa, ìwà ipá sí ìran
tàbí ẹ̀ yà, jíjániláyà tàbí híhalẹ̀ mọ́ni, gẹ́gẹ́bíi
ṣùgbọ́n tí kò mọ ní swatikas, àṣíá ti
gbogbogbò àti àwọn okùn tí a fi ńmú nǹkan
nínú.

Ìlànà-ìṣe Tí ó dára ní Àkókò Kíkọ́ Ẹ̀ kọ̀ Lórí
ayélujára

Ẹ̀ yà oní pépà Fọ́ọ̀mù Jíjábọ̀ , Dídúnkokò mọ́ni, híhalẹ̀

Ní àkókò kíkọ́ ẹ̀ kọ̀ lórí ayélujára, àwọn akẹ́kọ̀ ọ́ gbọ́dọ̀
kíyèsí àwọn ìwà tí ó ti di bárakú tí ó ńṣe àtilẹyìn fún
ìlera nípa ara àti ìmọ̀ lára. Àwọn akẹ́kọ̀ ọ́ àti àwọn
mọ̀ lẹ́bí ni a gbàníyànjú láti:

mọ́ni tàbí Jíjániláyà ṣeé sọ̀ kalẹ̀ láti ààyè lórí ayélujára
ti BCPS. Àwọn fọ́ọ̀mù tí a ti kọ parí ní kí a fi ráńṣẹ́ nípa
i-meeli sí olórí ilé-ìwé tàbí ẹni tí olórí ilé-ìwé yàn.
Òfin Ìṣọwọ́wọṣọ

•

Wà ní ìlera ara Ṣíṣe eré-ìdárayá ńmú ìlera ọkàn
rẹ gbèrú. Ó tún ńran àwọn akẹ́kọ̀ ọ́ láti kojú
wàhálà. Rírìn fún ọgbọ̀ n (30) ìṣẹ́jú ní ọjọ́ kọ́ọ́kan
ńmú wíwà ní àlááfìà nípa ara àti ìmọ̀ lára gbèrú.
Nígbàtí o bá jókòó ní iwájú ẹ̀ rọ-ayára-bí-àṣá,
àwọn akẹ́kọ̀ ọ́ gbọ́dọ̀ gba àwọn ìsinmi lóòrèkórè
– dídè dúró, nínà ara. Èyí yóò ran ọ́ lọ́wọ́ láti
yẹra fún rírẹ̀ àti gígan ìṣàn.

•

Bá àwọn ọ̀ rẹ́ àti mọ̀ lẹ́bí sọ̀ rọ̀ . Àwọn akẹ́kọ̀ ọ́
nílò láti mú kí àwọn òye àjọṣepọ̀ wọn náà
dàgbà. Èyí nílò kíkọ́ ẹ̀ kọ́ nípa bí a ṣe ńsọ̀ rọ̀ àti bí
a ṣe ńtẹ́tísílẹ̀ . Àwọn akẹ́kọ̀ ọ́ gbọ́dọ̀ ní àwọn
ìbáraẹnisọ̀ rọ̀ (kìí ṣe ìfọ̀ rọ̀ ráńṣẹ́ nìkan) ní
ojojojúmọ́, pẹ̀ lú mọ̀ lẹ́bí àti àwọn ọ̀ rẹ́.

Kíkópa ní ìtọ́ni lórí ayélujára láti ibi ìtura ilé ẹni lè jẹ́ kí
àwọn akẹ́kọ̀ ọ́ kan dín àìgbẹ̀ fẹ̀ nípa aṣọ àti ọ̀ nà ìmúra
kù. Bí ó tilẹ̀ jẹ́ wípé a kò réti kí àwọn akẹ́kọ̀ ọ́ múra bí
wípé wọ́n ńfi àwọn ilé wọn sílẹ̀ láti wá sí ilé-ìwé, wọ́n
gbọ́dọ̀ ṣì múra ní ọ̀ nà tí ó tọ́ fún àyíká ilé-ìwé.
Ojúṣe fún Ìwò - Òfin Ìmúra
Nínú yàrá-ìkàwé lórí ayélujára, a réti kí àwọn akẹ́kọ̀ ọ́
múra ní ọ̀ nà tí ó yẹ fún kíkọ́ ẹ̀ kọ́. Bíbá ìrètí yìí pàdé
nílò wípé kí àwọn akẹ́kọ̀ ọ́ kí wọ́n múra l’ọ́nà tí ó tọ́.
Àwọn olùkọ́ kò gbọ́dọ̀ sọ̀ rọ̀ sí aṣọ tí wọn kò rí. Àwọn
akẹ́kọ̀ ọ́ gbọ́dọ̀ yẹra fún mímúra ní ọ̀ nà tí:
1. Ńṣe àfihàn àwọn ìfọ̀ rọ̀ ráńṣẹ́ tí ó jẹ́
ìfẹ́júfẹ̀ ẹ́, ọ̀ rọ̀ ẹ̀ gàn tí kò dára nípa
ìbálòpọ̀ , ohun tí ó hàn kedere wípé
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•

•

•

Bọ́ síta l’ójoojúmọ́, bí ó bá ṣeéṣe. Ṣíṣeré níta
fún ogún (20) ìṣẹ́jú ní ọjọ́ kan yóò dáàbòbò
ríríran. Iṣẹ́ tí ó súnmọ́ jù lè ṣe okùnfa kí nǹkan tí
ó jìnnà ṣú lójú ẹni.







Dáàbòbò àwọn etí. Nígbàtí ò ńlo àwọn
àgbékórí, àwọn akẹ́kọ̀ ọ́ gbọ́dọ̀ ríi dájú wípé
ìwọn dídún lọ sílẹ̀ bí ó ṣeéṣe. Bí àwọn tí ó wà
nítòsí bá lè gbọ́ àwọn ohùn, ìwọ́n dídún tí pọ̀ jù.
Àwọn akẹ́kọ̀ ọ́ gbọ́dọ̀ dín ariwo nínú yàrá wọn ní
ibití kíkọ́ ẹ̀ kọ́ ti ńwáyé kí ìwọ̀ n dídún tí ó lọ sókè
má ba nílò.




Sùn dáradára. Oorun ṣe pàtàkì fún ìlera ara
akẹ́kọ̀ ọ́. Oorun ńfa ànfààní fún ètò ìgbógunti
àrùn àti ìwò. Àìsùn lè jẹ́ kí ẹnìkan ní ìrira, ṣe
okùnfà àníyàn, kí ó sì mú ìmọ̀ lára àìlera ara tí ó
nílò ìtọ́jú burú si. Ìlera ìmọ̀ lára ti akẹ́kọ̀ ọ́ Ní ibi
tí ó ti kan oorun, àwọn akẹ́kọ̀ ọ́ gbọ́dọ̀ :

awọn abajade ọgbọn, 1
Awọn Akọsilẹ, 6
Awọn Atilẹyin Idasi Ihuwasi Didara, 3
Awọn Ẹtọ ati Ojuṣe Awọn Akẹkọọ, 3
Àwọn Ìdásí àti Àtìlẹyìn, 8
Awọn Iṣe Afikun Ẹkọ, 6
Awọn Iṣe Afikun Ẹkọ ile-ẹkọ si ile-ẹkọ, 7
Awọn Ojuṣe Ẹsin, 6
Àwọn òṣìṣẹ́, 14
Ẹkọ Ihuwasi, 2
Ètò Ẹ�kọ́ Àwùjọ́ ati ti Ẹ�dùn, 11
Idena, 1, 2
Ihuwasi Ibawi, 3
Ikapa ti Aṣẹ, 2

Yan àkókò kan ní alẹ́ kọ̀ ọ̀kan láti lọ
sùn.
Pa àwọn iná.
Fi àkókò sílẹ̀ láti sinmi ṣáájú oorun.
Pa àwọn ẹ̀ rọ.
Nà tàbí ṣe àṣàrò kí ó sì gba ọkàn àti
ara láàyè láti bẹ̀ rẹ̀ síní lọ sílẹ̀ .
Díde ní àkókò kannáà ní òwúrò ní
ojoojúmọ́.
Fi àkókò tí ó tó láti sùn.
 Àwọn ọmọdé tí ọjọ́-orí wọn jẹ́
mẹ́fà (6) àti méjìlá (12) nílò
wákàtí oorun mẹ́sàn-án (9) sí
méjìlá (12).
 Àwọn ògo wẹẹrẹ láàrín ọdún
mẹ́tàlá (13) àti méjìdínlógún
(18) nílò wákàtí oorun mẹ́jọ (8)
sí mẹ́wàá (10).

Imọ-ẹrọ/Intanẹẹti, 4
Imojuto Iyebiye, 1
imupadabọsipo, 2
Iṣawari, 7
Iṣejọba, 6
Koodu Imura, 4
Koodu ti Ihuwasi, 8
Kotẹmilọrun, 7
Nọmba Ẹ�rọ Ìbánisọ̀ rọ̀ , 14
Ohun elo ẹrọ Ibaraẹnisọrọ Ẹlẹtironiki Ti ara ẹni, 5
Ọjọ ori ti Ọpọ, 7
Ọrọ ọfẹ ati Ifihan, 4
Ti kii ṣe Iyasọtọ, 4
Wiwa, 4
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Ojú-ìwé Ṣíṣe ìtẹ́wọ́gbà Ìwé-ìléwọ́ Akẹ́kọ̀ọ́
Jọ̀ wọ́ tẹ̀ ẹ́ síwèé dáradára.
Orúkọ Ìdílé Akẹ́kọ̀ ọ́
Ile-ẹkọ

Orúkọ Akẹ́kọ̀ ọ́ Àkọ́kọ́
Ààmì iṣẹ́

Olùkọ́ yàrá ilé

Àṣeyọrí ètò ilé-ìwé dálé lórí àwọn ẹgbẹ́ tí wọ́n ní ìpín nínú àṣeyọrí wa tí wọ́n ní ìmọ̀ ní gbogbo àwọn ìpele àti tí wọ́n
ńṣiṣẹ́ papọ̀ láti mú àwọn ìlepa tí a ṣe àjọpín ṣẹ. Àwọn akẹ́kọ̀ ọ́ dúró fún ẹgbẹ́ tí wọ́n ní ìpín nínú àṣeyọrí wa tí ó ṣe
pàtàkì jùlọ. Fún ìdí èyí, jíjẹ́ kí àwọn akẹ́kọ̀ ọ́ ní ìmọ̀ nípa àwọn òfin, àwọn àṣẹ, àwọn ìlànà, àti àwọn ìrètí ní èrèdí
gbòógì fún ìwé-ìléwọ́ àkẹ́kọ̀ ọ́ yìí.
Láti jẹ́ kí àwọn akẹ́kọ̀ ọ́, àwọn òbí, àti àwọn ẹgbẹ́ mìíràn tí wọ́n ní ìpín nínú àṣeyọrí wa ní ìmọ̀ nípa àwọn ìrètí ìhùwàsí
fún àwọn akẹ́kọ̀ ọ́ láàrín àwọn Ilé-ìwé Gbogbogbò Agbègbè Ba;timore (Baltimore County Public Schools (BCPS)),
ìwé-ìléwọ́ yìí tí la àwọn àlàyé tí ó ṣe pàtàkì tí nííṣe kalẹ̀ :

Dídènà
Àwọn àtúnbọ̀ tán Tí ó mú ọpọlọ dáni
Mímúpadàbọ́sípọ̀

Èmi ti gba ẹ̀ dà Ìwé ìléwọ́ BCPS Akẹ́kọ̀ ọ́ A ṣe àlàyé ìwé ìléwọ́ náà, tí a sì fún mi ní ànfààní kan láti bèèrè àwọn ìbéèrè nípa
òfin ìṣesí akẹ́kọ̀ ọ́, ìlànà ìbáwí, gbèdéke àṣẹ, àti àwọn ojúṣe àti àwọn ẹ̀ tọ́ mi. A sọ fún mi wípé èmi lè bá olórí olùrànlọ́wọ́
pàdé láti jíròrò ìwé ìléwọ́ síwájú si ní ẹ̀ kúnrẹ́rẹ́. Pẹ̀ lú ìbuwọ́lù mi, èmi ńtọ́kasí yíyé mi àwọn òfin àti àwọn ìlànà tí a là
làkalẹ̀ nínú ìwé ìléwọ́ akẹ́kọ̀ ọ́ náà lẹ́kùnrẹ́rẹ́ gẹ́gẹ́bí wọ́n ṣe nííṣe sí:
•
•
•
•

Òfín ìṣesí BCPS
Ìlànà ìbáwí ní Ìṣọ̀ rí I, II, àti III àwọn ẹ̀ sùn nínú.
Gbèdéke àṣẹ ti álákòsóo mi ní láti dási àwọn ọ̀ ràn tí ó ńní ipa lórí ilé-ìwé.
Àwọn ojúṣe àti àwọn ẹ̀ tọ́ mi gẹ́gẹ́ bíi akẹ́kọ̀ ọ́ BCPS.

Ìbọwọ́lù Akẹ́kọ̀ ọ́

Ọjọ

Èmi ti jíròrò Ìwé ìléwọ́ Akẹ́kọ̀ ọ́ 2021-2022 náà pẹ̀ lú ọmọ mi, tí a sì mọ òfin ìṣesí akẹ́kọ̀ ọ́, ìlànà ìbáwí, gbèdéke àṣẹ ti ètò,
àti àwọn ojúṣe àti àwọn ẹ̀ tọ́ akẹ́kọ̀ ọ́.
Ibọwọ́lù Òbí

Ọjọ

Fọ́ọ̀mù tí a buwọ́lù yìí wúlò títí di ọgbọ̀ n ọjọ́ (30) Oṣù Késàn-án, ọdún 2022, tàbí títí tí a ó fi rọ́pò rẹ̀ pẹ̀ lú fọ́ọ̀mù ìjẹ́rìsíí titun.
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ÒFIN AMẸ�RÍKÀ

17 U.S.C. §§ 106, et seq., Copyright Act
18 U.S.C. §§2510-2522, Òfin Àṣírí Ìbáraẹnisọ̀ rọ̀ Ẹlẹ́rọ
20 U.S.C. § 794D, Ìpín 508 ti Òfin Ìmúpadàbọ́sípò ti 1973
20 U.S.C. §§ 1681, et seq., Àkọlé IX ti Àwọn àtúnṣe Ẹ�kọ́ ti 1972
20 U.S.C. § 1232g, Àwọn ẹ̀tọ́ Ẹ�kọ́ Ìdílé àti Òfin Àṣírí (FERPA)
20 U.S.C. § 1232h, Ìdáàbòbò Àtúnṣe Àwọn ẹ̀ tọ́ Akẹ́kọ̀ ọ́ alákọ̀ bẹ́ẹ̀rẹ̀ (PPRA)
20 U.S.C. §§ 1400, et seq., Òfin Ẹ�kọ́ Àwọn tí ó ní àléèbù ara Act (IDEA)
20 U.S.C. §§ 7101, et seq., Òfin Àwọn ilé-ìwé àti Àwùjọ tí ó ní ààbò tí kò ní Òògùn olóró
20 U.S.C. § 7151, Gun-Free Schools Act
20 U.S.C. § 7908, Àlàyé Wíwọlé Agbanisíṣẹ́ Ológun sí Àlàyé àwọn akẹ́kọ̀ ọ́ àti Gbígba akẹ́kọ̀ ọ́ síṣẹ́ ológun
29 U.S.C. 794, Ìpín 504 ti Òfin Ìmúpadàbọ́sípò
41 U.S.C. §8104, et. seq., Òfin Àwọn ilé-ìṣẹ́ tí kò ní Òògùn olóró
47 U.S.C. §254(h), Òfin Ìdáàbòbò Àwọn ọmọdé lórí Ayélujára

ÒFIN MARYLAND TÍ A TỌ� KASÍ

Òfin. Ọ� daràn Ìpín. §3-805, Àṣìlò Lẹ́tà Ẹlẹ́rọ
Òfin. Ọ� daràn Ìpín. §4-124, Ṣíṣètò àwọn Ẹkùn tT kò ní Òògùn olóró ní Ilé-ìwé
Òfin. Ọ� daràn Ìpín. §§5-101, et seq., Àwọn nńkan Olóró Tí ó ní àkóso Tí ó léwu, Àwọn òògùn tí oníṣègùn kọ fún ni , àti àwọn
nńkan Mìíràn
Òfin. Ọ� daràn Ìpín. §10-107, Pípín Ọjà Tábà fún Ọmọ tí ó kéré
Òfin. Ọ� daràn Ìpín. §10-108, Níní Ọjà Tábà lọ́wọ́ Ọmọ tí ó kéré, Lo Ìdanimọ̀ Tí ó jẹ́ irọ́
Òfin. Ọ� daràn Ìpín. §11-203, Títa tàbí Fífi Ohun Tí kò tọ́ hàn fún Ọmọ tí ó kéré
Ìpín. Ẹ�kọ́. §7-111, Wíwọlé Agbanisíṣẹ́ Ológun
Ìpín. Ẹ�kọ́. §§7-301 to -311, Àkọsílẹ̀ wíwá àti Bíbá àwọn Akẹ́kọ̀ ọ́ wí
Ìpín. Ẹ�kọ́. §§7-401 to -435, Ìlera àti Ààbò àwọn Akẹ́kọ̀ ọ́
Ìpín. Ẹ�kọ́. §§26-101 to -104, Ààbò Ilé-ìwé
Gen. Prov. Ìpín. §4-313, Àwọn àkọsílẹ̀ Akẹ́kọ̀ ọ́
Ìlera Gbogbogbò. Ìpín. §§24-501 to -511, Òfin Atẹgùn Inú ilé tí ó mọ́

ÒFIN ÀWỌN ÌLÀNÀ MARYLAND

13A.01.04.03, Ààbò Ilé-ìwé
13A.02.04, Àyíká Ilé-ìwé Tí kò ní Tábà
13A.05.01, Pípèsè Ẹ�kọ́ Gbogbogbò Tí ó tọ́ Lọ́fẹ̀ẹ́
13A.05.02, Àwọn iṣẹ́ Ìṣàkóso fún àwọn akẹ́kọ̀ ọ́ pẹ̀lú àwọn Àléébù
13A.08, Àwọn akẹ́kọ̀ ọ́

ÒFIN AGBÈGBÈ BALTIMORE

Ìpín òfin Àwọn ẹ̀ sùn àti Àwọn ìpèsè Onírúurú §17-1-118, Synthetic Cannabinoid

ÒFIN ÀJỌ TÍ Ó ŃRÍSÍ Ẹ�KỌ� ÀTI ÀWỌN ÀṢẸ OLÙDÁSÍLẸ� (Wo BCPS BoardDocs)

Òfin 0100, Ìdọ́gba
Òfin àti Àṣẹ 1240, Àwọn àlejò sí Àwọn ilé-ìwé àti àwọn ilé-ìṣẹ́
Òfin àti Àṣẹ 3532, Ṣíṣe àtúnṣe fún Mí mọ̀ ọ́mọ̀ ba dúkìá jẹ́
Òfin 5100, Wíwá ní Tipátipá
Òfin àti Àṣẹ 5200, Ìgbéga àti Ìdádúró
Policy and Rule 5500, Òfin Ìṣesí Akẹ́kọ̀ ọ́
Òfin àti Àṣẹ 5550, Òfin Ìhùwàsí Akẹ́kọ̀ ọ́
Òfin àti Àṣẹ 5552, Lílo àwọn Ẹ�rọ Ìbáraẹnisọ̀ rọ̀ Ti ara ẹni nípa àwọn Akẹ́kọ̀ ọ́
Òfin àti Àṣẹ 5560, Àwọn ìdádúrò tàbí Lílé kúrò
Òfin àti Àṣẹ 5570, Wíwá kiri
Òfin àti Àṣẹ 5580, Dídúnkokò mọ́ni, Dídúnkokò mọ́ni lórí ayéjujára, Híhalẹ̀ mọ́ni, tàbí Jíjá ni láyà
Òfin àti Àṣẹ 5600, Àwọn ojúṣe àti Àwọn ẹ̀tọ́ Akẹ́kọ̀ ọ́
Òfin àti Àṣẹ 5610, Oníròyìn tí Ilé-ìwé ṣe onígbọ̀ wọ́ rẹ̀/Àwọn oníròyìn Akẹ́kọ̀ ọ́
Òfin àti Àṣẹ 6202, TÒfin Lílo Ìmọ̀ -ìjìnlẹ̀ Ní ọ̀ nà tí ó ṣe ìtẹ́wọ́gbà (TAUP) fún Àwọn Akẹ́kọ̀ ọ́
Òfin àti Àṣẹ 6702, Àwọn ìṣe Eré-ìdárayá
Òfin àti Àṣẹ 6800, Àwọn ìrìn-àjò ìwadìí àti Àwọn ètò ìrìn-àjò Ẹ�kọ́ Ilẹ́-òkèèrè

ONÍRÚURÚ

Atọ́ka ọ̀ nà: Ipa-ọ̀ nà Wa sí Títayọ

48

49

