የሠራተኛ መታሰር፣ የወንጀል ክስ፣
እና መቀጫ በግል ሪፖርት ማቅረቢያ ቅጽ
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ከ2 ገጾች የመጀመርያው

(ሚስጥራዊ)

የሠራተኛ ስምሪት እና የሥራ ግንኙነት ጽ/ቤት
የቅሬታ ሰሚ እና ክትትል መምሪያ
ሞንጎመሪ ካውንቲ የሕዝብ ት/ቤቶች
(MONTGOMERY COUNTY PUBLIC SCHOOLS)
850 Hungerford Drive, Room 55, Rockville, Maryland 20850

መመሪያዎች ፡- በማንኛውም ስራ/እርከን የተቀጠረ የMCPS ሠራተኛ (በዚህ ያልተወሰነ፤ ሙሉ ጊዜ-ወይም-ጊዜያዊ ሰራተኛ፣ በሙከራ ያለ/ች ወይም
የሙከራ ጊዜ የጨረሰ/ች፣ ለጊዜያዊ ሥራ ወይም ለወቅታዊ ሥራ የተቀጠረ/ች ፣ ወይም ተተኪ መምህራን)፣ ማናቸውም በዚህ ቅጽ ላይ በተዘረዘሩት
ምክንያቶች መታሰር፣ የወንጀል ክስ፣ በወንጀል ክስ ምክንያት የሚከተል ሁኔታ ኦክቶበር 1, 2016 ወይም ከዚያ ወዲህ የተፈፀመ፣ በሠራተኞች ስምሪት
እና የስራ ግንኙነት ጽ/ቤት ለቅሬታና ክትትል መምሪያ (DCI), የወንጀል ክስ በተመሰረተ ወይም እስራት በተፈፀመ በሰባት የሥራ ቀናት ውስጥ (ማለትም፦
MCPS ጽ/ቤቶች ክፍት የሆኑባቸው ቀናት) ከሠራተኛው ቁጥጥር ውጪ በሆኑ ሁኔታዎች ካልሆነ በስተቀር ሪፖርት መደረግ አለበት። የተባለው ወንጀል የትም
ቦታ ቢሆን የተፈፀመው እና ከሠራተኛው የስራ ሁኔታ ጋር የማይገናኝም ቢሆን በግል ሪፖርት መደረግ አለበት። መከሰስን ወይም መታሰርን በግል ሪፖርት
ማድረግ ጥፋተኝነትን እንደመቀበል ተደርጎ አይቆጠርም። ይህን ቅጽ ከሞሉት በኋላ ለ selfreport@mcpsmd.org ያቅርቡት።
ይመልከቱ፦ MCPS ደንብ GCC-RA ሠራተኛ በግል ሪፖርት ማድረግ እንዳለበ(ባ)ት፡ እስራት፣ የወንጀል ክስ፣ እና ቅጣቶች ስለ እስራት፣ የወንጀል ክስ፣
እና ቅጣት፣ ማስወገድ፣ እና በግል-ሪፖርት ስለማድረግ ትርጉም።
የሠራተኛ ስም___________________________________________________________ የሠራተኛ መታወቂያ ቁጥር
በMCPS የሥራ ድርሻ/ኃላፊነት______________________________________________________________________________
የሥራ ምደባ ጣቢያዎች በሙሉ (አስፈላጊ ከሆነ ተጨማሪ ወረቀት ይጠቀሙ)

የሚገኙባቸው የስልክ ቁጥሮች፡- ሞባይል

-

-

የሥራ

-

የቤት

-

-

-

የግል ኢ-ሜይል አድራሻ፡-_________________________________________________________________________________
የMCPS ኢ-ሜይል አድራሻ፡-_______________________________________________________________________________
የቤት የመንገድ አድራሻ፡-_________________________________________________________________________________
ከተማ፣ ስቴት፣ ዚፕ ኮድ__________________________________________________________________________________
ጥፋት የተፈጸመበት ቀን

/

/

ለMCPS ሪፖርት የተደረገበት ቀን

/

/

ለDCI ሪፖርት የተደረገበት ሁኔታ (በስልክ፣ በኢ-ሜይል፣ በፖስታ፣ ይህንን ቅጽ ለselfreport@mcpsmd.org ማቅረብ)

የተከሰሱበት ሁኔታ/ዓይነት (አስፈላጊ ከሆነ ተጨማሪ ወረቀት ይጠቀሙ። ስለ ህግ ጥሰት/ወንጀል ዝርዝር በስተጀርባው ይመልከቱ።)

ይህንን ቅጽ የሞላው ሰው__________________________________________________________________________________
ከሠራተኛው ጋር ያለ ግንኙነት/ዝምድና_________________________________________________________________________

MCPS ቅጽ 230-41
ከባለ 2 ገጾች 2ኛ

የህግ ጥሰት/የወንጀል ድርጊት፡❏❏መድሃኒቶችን እና ቁጥጥር የሚደረግባቸውን እፆች ማሰራጨት፤
❏❏የፆታ ጥቃት በሦስተኛ ወይም አራተኛ ዲግሪ በሜሪላንድ የወንጀል ህግ አንቀጽ § 3-307 ወይም § 3-308 ወይም በሌላ ስቴት ህጎች የተፈፀመ ጥፋት
በሜሪላንድ ስቴት ተፈጽሞ ቢሆን ኖሮ በሜሪላንድ የወንጀል ህግ አንቀጽ 3-307 ወይም § 3-308 መሠረት የሚያስቀጣ ከሆነ፤
❏❏በልጅ ላይ የሚፈፀም ፆታዊ ማጎሳቆል በወንጀለኛ ህግ አንቀፅ §3-602፣ ወይም በሌላ ስቴት ህጎች መሰረት በሜሪላንድ ቢፈፀም ኖሮ በወንጀለኛ ህግ
በአንቀፅ §3–602 የሚያስጠይቅ ወንጀል፤ ወይም
❏❏በወንጀል ህግ አንቀጽ § 14-101 እንደተገለጸው ዓይነት የሁከት/የብጥብጥ ወንጀል ወይም በሌላ ስቴት ህጎች መሰረት የተደረገ ጥፋት በሜሪላንድ ቢፈፀም
ኖሮ በወንጀለኛ ህግ በአንቀፅ § 14-101 የሚያስጠይቅ ወንጀል፣ የሚያካትተውም፦ ( በሚመለከተዉ ሁሉ ላይ ምልክት ያድርጉ)
❏❏ ጠለፋ/ በሀይል ወይም በማስገደድ መውሰድ፤
❏❏ ቤት ወይም ህንፃ የማቃጠል ወንጀል 1ኛ ደረጃ፤
❏❏ አፈና፤
❏❏ ሰው መግደል፣ ያለዉዴታ/የግዴታ/ከፈቃድ ውጭ ካልሆነ፤
❏❏ ብጥብጥ/ማፈራረስ፤
❏❏ አካል ማጉደል፤
❏❏ ግድያ፤
❏❏ አስገድዶ መድፈር፤
❏❏ ዝርፊያ፤
❏❏ የሌላ ሰው መኪና አስገድዶ መውሰድ፤
❏❏ በጦር መሣሪያ በማስገደድ የሌላ ሰው መኪና መውሰድ፤
❏❏ ጾታዊ ጥቃት በ1ኛ ዲግሪ፤
❏❏ ጾታዊ ጥቃት በ2ኛ ዲግሪ፤
❏❏ ሽጉጥ በመጠቀም/በማስፈራራት ከባድ ወንጀል ወይም ሁከት/ብጥብጥ ማስነሳት፤
❏❏ ልጅ ማጎሳቆል/መጉዳት የመጀመሪያ ዲግሪ፤
❏❏ ለአካለ መጠን ያልደረሰ ሰው/ለዐቅመ ሔዋን ያልደረሰች ሴት ፆታዊ ማጎሳቆል፤
❏❏ ከ አንድ እስከ አስራስድስት የተገለጹትን ማናቸውንም ወንጀል የመፈጸም ሙከራ፤
❏❏ በወንጀለኛ ህግ አንቀፅ § 3-315 እንደተገለጸው ከትንሽ ልጅ ጋር በተከታታይ ተገቢ ያልሆነ ተግባር መፈፀም፤
❏❏ ድብደባ/ጥቃት 1ኛ ዲግሪ፤
❏❏ በድብደባ የመግደል ሙከራ፤
❏❏ ሴትን ለመድፈር ማጥቃት፤
❏❏ ለመቀማት የተደረገ ጥቃት፤
❏❏ ጾታዊ ጥቃት ለመፈጸም የሚደረግ ድብደባ 1ኛ ዲግሪ፤
❏❏ ጾታዊ ጥቃት ለመፈጸም የሚደረግ ድብደባ 2ኛ ዲግሪ፡፡

