የኤ.ሲ.ፒ.ኤስ. የበጎ ፈቃደኞች የሥነ-ምግባር ደንብና ማድረግ የሚጠበቅባቸው ግዴታዎች
ይህ የሥነ-ምግባር ደንብ ከኤ.ሲ.ፒ.ኤስ. የበጎ ፍቃደኞች የሚጠበቅባቸውን ግዴታዎች ያመሇክታሌ፣ደንቡ የበጎ ፍቃደኞችና
የሚያገሇግሎቸውን ተማሪዎች ደህንነት ሇማረጋገጥ በማሰብ የተዘጋጀ ነው።
እንደ የኤ.ሲ.ፒ.ኤስ. በጎ ፈቃደኛነቴ በዚህ የሥነ-ምግባር ደንብ እገዛሇሁ፣ እንዲሁም የሚጠበቅብኝንም አሟሊሇሁ።
1. ወዲያውኑ እንደደረስኩ በዋናው ቢሮ ወይም ሇዚህ በተዘጋጀው ቦታ መግባቴን እመዘግባሇሁ።የተመደብኩበትን ተግባር ስጨርስ
በምዝገባ ቦታው ሊይ ጨርሼ መውጣቴን እመዘግባሇሁ።
2. በኤ.ሲ.ፒ.ኤስ. ውስጥ የበጎ ፈቃደኛነት ሥራ በማከናውንበት ጊዜ የበጎ ፈቃደኛ መታወቂያ ካርዴን (ባጅ) ሁሌጊዜ አደርጋሇሁ።
3. መገኘት በሚገባኝ ጊዜ ሰዓቴን አክብሬ ሁሌጊዜ እገኛሇሁ። የግድ መቅረት ወይም ማርፈድ ቢኖርብኝ በተቻሇኝ ፍጥነት ሇበጎ
ፈቃደኞች አስተባባሪው ወይም እንዳገኘው ሇተመደበው ሰው አሳውቃሇሁ።
4. ከበጎ ፈቃደኞች አስተባባሪውና ከሥራ ባሌደረቦቼ ጋር ጥሩና የዘወትር ግንኙነት እንዲኖረኝ አደርጋሇሁ።
5. ቀና የሆነ አስተሳሰብ እንዲኖረኝ አደርጋሇሁ። ማንኛውም አሳሳቢ ነገሮችን ወይም ቅሬታዎችን ሇሚመሇከተው የትምህርት ቤት
ሰራተኛ ወይም አስተዳዳሪ አሳውቃሇሁ።
6. የተማሪዎቹን ሚስጥር ሁሌጊዜ እጠብቃሇሁ።ስሇ ተማሪዎቹ ከኤ.ሲ.ፒ.ኤስ. አስተማሪዎች፣ አማካሪዎች ወይም የትምህርት ቤት
አስተዳዳሪዎችና ላልችም ስሇትምህርት ጉዳይ መረጃውን ሇማግኘት አግባብነት ካሊቸው አካሊት በስተቀር ከላሊ ከማንም ጋር
አሌወያይም።
7. የተማሪዎችን ደህንነትና ሰሊም በተመሇከተ የማስተውሊቸውን ስጋቶች ሇመምህራንና ሇት/ቤቱ አስተዳዳሪዎች አሳውቃሇሁ።
8. ሌጆች በኔ ተማምነው ስሇደረሰባቸው በደሌ ከነገሩኝ ወይም በደሌ እንደደረሰባቸው ምሌክቶችን ካስተዋሌኩኝ ሇመምህራንና
ሇትምህርት ቤት አስተዳዳሪዎች አሳውቃሇሁ። የተነገራቸው ሰራተኞች ሇበሊይ ኃሊፊዎች ማሳወቅና ክትትሌ ማድረግ
እንዳሇባቸው እገነዘባሇሁ።
9. ሁለንም በትምህርት ቤቱ ክፍልች ውስጥ ያለ መመሪያዎችን እከተሊሇሁ።(ይህም ማሇት የእሳት አደጋ ጊዜ ሌምምዶችን፣
አደጋ ከደረሰ ሪፖርት ማድረግን፣ ምሳ የመመገብ ዕድሌን፣ መጥፎ የአየር ንብረት ሁኔታዎችና ወ.ዘ.ተ.)
10. በአዋቂ መጸዳጃ ቤቶችን ብቻ እጠቀማሇሁ።
11. በተቻሇኝ ጊዜ ሁለ በተናጠሌ ሇብቻዬ ከአንድ ተማሪ ጋር አሌሆንም።
12. አካሊዊ ቅጣት አሌፈጽምም። አስቸጋሪ ጸባይ ያሊቸው ተማሪዎች ከሆኑ መምህራንን ወይም የትምህርት ቤቱን ሰራተኞችን
እርዳታ እጠይቃሇሁ።
13. ተማሪዎችን ከትምህርት ሰዓት ውጪ ከወሊጆቻቸው ወይም ከአሳዳጊዎቻቸው ፈቃድ ካሊገኘሁ በስተቀር አሊገኛቸውም፡፡
14. የተማሪዎችና የላልችን ፎቶግራፎችና የግሌ መረጃ ሇማንም አሊሳይም፣ አሌጠቀምም ወይም አሊሰራጭም።
15. የኤ.ሲ.ፒ.ኤስ. ኮምፒውተሮችን በኃሊፊነት የመጠቀም ፖሉሲን አንብቤ በዛው መሠረት እገዛሇሁ። (ፋይሌ፣
አይ.አይ.ቢ.ኢ.ኤ/ጂ.ኤ.ቢ.)።
16. በትምህርት ቤት ቅጽር ግቢ ውስጥ በምሆንበት ጊዜ በማናቸውንም አደንዛዥ እፆች ወይም የአሌኮሌ መጠጥ ተጽእኖ ስር
አሌሆንም ወይም ሲጋራ አሊጨስም።
17. በማንኛውም ህግ መተሊሇፍ፣የግብረ ሥጋ ወንጀልች፣ አደንዛዥ እፆችን መጠቀም ወይም ከጦር መሳሪያ ጋር የተያያዙ
ወንጀልችን በመፈጸም ምክንያት ከታሰርኩኝ ሇት/ቤቱ ኃሊፊ ወይም ሇላልች ሇሚመሇከታቸው ክፍልች አሳውቃሇሁ።
18. የተማሪዎችን የግሌ ማንነትና የመጡበትን ባሕሌ አከብራሇሁ።
19. ሇእያንዳንዱ በአገሌግልት የሚያጋጥመኝን ሌጅ የግሌና የትምህርት ጥቅም በሚጠበቅበት ሁኔታ ሇመስራት ተስማምቻሇሁ።
20. የኤ.ሲ.ፒ.ኤስ. የጾታዊ ጥቃት ደንብን ሇማንበብና ሇመከተሌ ተስማምቻሇሁ (ፋይሌ ጂ.ቢ.ኤ./ጄ.ኤፍ.ኤች.ኤ.)።
የኤ.ሲ.ፒ.ኤስ. የበጎ ፈቃድ አገሌግልት ሰጭዎችን መመሪያ ሁሌጊዜ ሇመከተሌ ተስማምቻሇሁ ይህ ካሌሆነ ግን አገሌግልቴን
ወዲያውኑ አቋርጣሇሁ።

________________________
ስምዎን ይጻፉ

__________________
ፊርማ

____________________
የመሇያ ቁጥር

_______________
ቀን

