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Ọ̀rọ̀ Láti Ẹ̀ka Àyíká àti Ààbò Ilé-ìwé 

  
Ìwé-ìléwọ́ Akẹ́kọ́ọ̀ ti Àwọn Ilé-ìwé Ìjọba Agbègbè Baltimore (BCPS) ti ọdún 2020-2021 ń pèsè àlàyé tó ṣe pàtàkì nípa 
àwọn ìtọ́ni èyítí a fẹ́ kí gbogbo akẹ́kọ̀ọ́ ṣàmúlò, àti àwọn àbájáde tí a bá tàpá sí àwọn ìtọ́ni wọ̀nyí. Ìwé-ìléwọ́ Akẹ́kọ̀ọ́ sọ̀rọ̀ 
nípa àwọn ohun tí a ń retí láti ọ̀dọ̀ àwọn akẹ́kọ̀ọ̀ gbogbo èyí tó níṣe pẹ̀lú ìṣedéédé àti ìkópa láì fi àkókò ṣòfò, ìbọ̀wọ̀fún 
àwọn ènìyàn àti ohun ìní, ìmúrá tó dára, ìlò ìmọ̀-ẹ̀rọ, àwọn àtẹ̀jáde akẹ́kọ̀ọ́, àwọn ìṣesí akẹ́kọ̀ọ́, àwọn àkọsílẹ̀ akẹ́kọ̀ọ́ àti 
ẹ̀tọ́ láti bẹ̀bẹ̀, àti pẹ̀lú àwọn ìlànà sí èdè àìyédè. A rọ àwọn òbí/alágbàtọ́ àti akẹ́kọ̀ọ́ láti ṣàtúnwò gbogbo àlàyé tó wà 
nínú Ìwé-ìléwọ́ Akẹ́kọ̀ọ́ dáradára kí wọ́n sì jíròrò àwọn ìtọ́ni náà, àti pẹ̀lú àwọn ohun àbájáde fún títàpá sí àwọn ìtọ́ni 
náà. 

 
A fẹ́ kí àwọn akẹ́kọ̀ọ́ àti òbí/alágbàátọ́ fi ẹ̀rọ buwọ́lu gbólóhùn náà èyí tó fihàn wípé a ti gba Ìwé-ìléwọ́ Akẹ́kọ̀ọ́ náà àti 
wípé àwọn ohun tí a ń réti nínú ìwà akẹ́kọ̀ọ́ ti yé ọ. Jọ̀wọ́ fisọ́kàn wípé Ìwé-ìléwọ́ Akẹ́kọ̀ọ́ jẹ́ ìwé pàtàkì lati túnyẹ̀wò 
lọ́dọdún nítorí ó ní àwọn àyípadà tó yàtọ̀ sí ẹ̀yà ti tẹ́lẹ̀. 

 
Àwọn àyípadà pàtàkì sí Ìwé-ìléwọ́ Akẹ́kọ̀ọ́ ti 2020-2021 pẹ̀lú: 

• Èdè láti Ìlànà 5552 BOE titun: Ìlò Àwọn Ẹ̀rọ́ Ìbánisọ̀rọ̀ Aládàáni nípa Àwọn Akẹḱọ̀ọ.́ 

• Àtúnkọ̀ sí Òfin 5550 ti Àrẹ, Kóòdù Ìhùwàsí Akẹḱọ̀ọ,́ àti Òfin 5561: Ìlò Ilé-ìwe ti Àwọn Ọ̀ràn Tí A Jábọ̀. 

• Ipele ìbáwí titun kan tí ń ṣàlàyé àwọn ojúṣe àti ipele ìdáhùn èyí tó dá lórí ti ìwà náà ti burú sí. 

• Ìtúpalẹ̀ àwọn àbájáde èyítí olùkọ́-darí àti èyítí aṣàkóso-darí tí ń pèsè àwọn ìrètí fún àwọn akẹ́kọ̀ọ́ àti òbí lórí ohun 

ti a le fúnni bíi ìdáhùn ìbáwí. 

• Àwọn olùṣàlàyé ti àwọn ìdáhùn ìbáwí láti pèsè ohun tó yéni lórí àwọn ọ̀rọ̀ tí a ń sábà lò láti jíròrò àwọn ìdáhùn 

ìbáwí. 

• Ọ̀rọ̀ níṣókí ti àwọn irú àwọn ìmúkúrò ìbáwí àti àwọn ibi tí a ti ń ṣe ìgbẹ́jọ́ ìbáwí. 

• Abala ìmọ̀lára-ojúlùmọ̀ titun kan tí ń ṣàlàyé agbára ìmọ̀lára-ojúlùmọ̀ ti BCPS àti àwọn ìmọ̀ tójọra. 
 
Àwọn àyípadà sí Ìwé-ìléwọ̀ Akẹ́kọ̀ọ́ ti 2020-2021 ni a ṣe nípasẹ̀ iṣẹ́ ajọṣe ti ọ̀wọ́ àwọn alájọṣe tó jinlẹ̀, pẹ̀lú àwọn 
òbí/alágbàtọ́ BCPS, akẹ́kọ̀ọ́, olùkọ́, olùṣàkóso, òṣìṣẹ́ ìrònú ti ilé-ìwé, òṣìṣẹ́ ìgbàlódé, àwọn òṣìṣẹ́ ọmọ ilé-ìwé, olùdámọ̀ràn, 
àwọn ọ̀gá ìgbẹ́jọ́ ìwà akẹ́kọ̀ọ́, àwọn adarí àgbà,àwọn adarí, olùdarí, awọn aṣojú àti àgbẹjọ́rò láti oríṣìí ẹ̀ka iṣẹ́/ọ̀wọ́ àwọn 
òṣìṣẹ́.     
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Ọ̀rọ̀ àfihàn 

 
Àwọn Ilé-ìwé Ìjọba Agbègbè Baltimore (BCPS) ń 
pèsèfún àwọn akẹ́kọ̀ọ́ oríṣìí ànfàní ti ẹ̀kọ́ èyití a lérò láti 
fi pèsè wọn sílẹ̀ fún ilé-ìwé gíga, ibi-iṣẹ́, àti ológun. 
Pípèsè àwọn akẹ́kọ̀ọ́ sílẹ̀ fún ìdíje àgbáyé ni a ń ṣeyọrí 
nígbàtí òye olúkálùkù bá wà láàrín gbogbo ọmọ-ẹgbẹ́ ti 
àdúgbò ilé-ìwé-akẹ́kọ̀ọ́, òṣìṣẹ́, àti aṣàkóso - ti àwọn 
ìlànà àti ìgbésẹ̀ tó níṣe pẹ̀lú ìwà akẹ́kọ̀ọ́. Ìwé-ìléwọ̀ 
akẹ́kọ̀ọ́ yìí ni a ṣe láti fi ran gbogbo alájọṣe lọ́wọ́ láti 
lóye ohun tí a ń retí lọ́wọ́ àwọn akẹ́kọ̀ọ́ BCPS nípa àwọn 
ẹ̀tọ́ àti ojúṣe wọn àti ìlànà ìbáwí. Ìlépa ti BCPS ni láti jẹ́ 
kí ọ̀pọ̀ akẹ́kọ̀ọ́ kópa dáradára nínú àwọn ọ̀pọ̀ ìrírí ẹ̀kọ́ tí 
a fún wọn ní ọ̀nà tó dára tó sì ní ààbò nínú. 
 

 
Ní ipele tí ilé-ìwé, àwọn olùṣàkóso ni yóò kọ àwọn 
ìgbésẹ̀ ti wọn fún ṣíṣẹ̀dá àyíká ìkẹ́kọ̀ọ́ tó dára tó sì ní 
ààbò nínú. Àwọn ìgbésẹ̀ ipele ilé-ìwé fún ìwà akẹ́kọ̀ọ́ 
ni a ṣe dọ́gba pẹ̀lú CKóòdu Ìhùwà Akẹḱọ̀ọ́ ti BCPS. Ẹ̀ka 
Àyíká ati Ààbò Ilé-ìwé (DSCS) jẹ́ ohun àmúlò fún àwọn 
olùṣàkóso ilé-ìwé bí wọ́n ti ń kọ àwọn ètò pàtó fún 
ilé-ìwé láti kojú ìwà akẹ́kọ̀ọ́.   
 
DSCS NÍ ẹ̀ka méjì àti oríṣìí ibi-iṣẹ́ tí ń ṣàtìlẹ́yìn fún àwọn 
olùṣàkóso ní abala ìwà akẹ́kọ̀ọ́, ìkọ́ni ìmọ̀lára-ojúlùmọ̀, 
ààbò ilé-ìwé, àti ààbò ti ilé. Àwọn olùdámọ̀ràn ilé-ìwé, 
nọ́ọ̀sì, òṣìṣẹ́ ìgbàlódé; òṣìṣẹ́ ọmọ ilé-ìwé; adarí ààbò; àti 
àwọn ọ̀gá ohun àmúlò ilé-ìwé ń gbé àṣeyọrí ẹ̀kọ́ sókè 
àti àlàfíà ìmọ̀lára ti àwọn akẹ́kọ̀ọ́ nípa ṣíṣe ìrànwọ́ láti 
ṣẹ̀dá àwọn ipò nínú èyítí àwọn akẹ́kọ̀ọ́ fi le dá agbára tí 
wọ́n ní mọ̀. Ìlàkàkà ti àwọn ọ̀gá DSCS ni a ṣe nípa àwọn 
kókó ọ̀rọ̀ mẹ́ta: ìdènà, àwọn àbájáde ọlọgbọ́n, àti 
ìmúpadàsípò. Ìwé-ìléwọ́ akẹ́kọ̀ọ́ yìí, bí ohun àmúlò kan 
sí àwọn akẹ́kọ̀ọ́, òbí, olùkọ́, àti olùṣàkóso, ni a ṣe láti sọ 
nípa ìlànà-ètò yìí. 
 

Abala àkọ́kọ́ ti ìwé-ìléwọ́ akẹ́kọ̀ọ́ yìí sọ̀rọ̀ lórí 

idènà, àlàyé tí a le lò ní ọ̀nà igbáradì láti ṣẹ̀dá àti láti 

bójútó àyíká ìkẹ́kọ̀ọ́ tó dára. Níbí, a le rí àlàyé lórí irú 

ẹ̀kọ́, Ìbáwí Àmọ́mọ̀ṣe®, Àtìlẹ́yìn àti Ìdásí Ìwà Rere (PBIS), 

àwọn ẹ̀tọ́ akẹ́kọ̀ọ́ àti ojúṣe àti ìlànà ìwà. 

 

Abala kejì ti ìwé-ìléwọ́ yìí ní àlàyé lórí àwọn àbájáde 

ọlọgbọń fún títàpá síì Kóòdù Ìwà Akẹ́kọ̀ọ́ ti ìlànà ilé-ìwé. 

Ó tún ní àlàyé nípa ìwà ìdíwọ́, ìlànà ìbáwí, àti ọ̀nà tí o fi 

le bẹ̀bẹ̀. 

 

Abala kẹẹ̀ta ti ìwé-ìléwọ́ sọ nípa ìmúpadàsípò, tàbí 

mímú akẹ́kọ̀ọ́ kan padà sínú àyíká ilé-ìwé lẹ́yìn ti ibáwí 

kan ti wáyé. Nínú abala yìí ni a ti kọ àwọn àpẹrẹ ti àwọn 

ìṣesí ìmúpadàsípò èyítí a le lò láti bẹ̀rẹ̀ ìlànà ìmúpadà. 

Ọ̀pọ̀ nínú àwọn ìṣe ìmúpadàsípò, síbẹ̀síbẹ̀, ni a le a sì 

gbọ́dọ̀ lòó ní ọ̀nà ìmúrasílẹ̀ láti kọ́ àyíká yàrá ìkẹ́kọ̀ọ́ kan 

tó dára. 

 

Abala kẹẹ̀rin ti ìwé-ìléwọ́ yìí ní àwọn ìfitónilétí tó nílò, 

bíi àwọn tó níṣe pẹ̀lú ìpamọ́ àti ohun àṣírí ti àlàyé àdáni 

akẹ́kọ̀ọ́, yíyẹ̀wò àwọn àkọsílẹ̀ ile-ìwé, ríráyèsí ìmọ̀-ẹ̀rọ, 

àti síwájú síi. Abala tó gbẹ̀yìn nínú ìwé-iléwọ́ yìí sọ nípa 

díẹ̀ nínú àwọn ìlàna tó wà lẹ́yìn Kóòdù Ìwà Akẹḱọ̀ọ́ 

BCPS. Àwọn ìtọ́kasí pàtó ni a ṣe sí àwọn ìlànà tí ń kojú 

ìkórìíra, ìhàlẹ̀, àti/tàbí ìdẹ́rùbà; ìkópa nínú àwọn ìṣe tó 

jọmọ́ ọ̀wọ́ iwà ìpánle; ìlò tóbákò nínú ọgbà ilé-ìwé; àti 

ìlò ògùn olóró èyítí a yàn tàbí tí a kò yàn. 

 

Ìwé-ìléwọ́ náà parí pẹ̀lú ojú-ewé ìfaramọ́ èyítí àwọn 

òbí àti akẹ́kọ̀ọ́ ní láti buwọ́lù. Nípa bíbuwọlù ojú-ewé 

ìfaramọ́, àwọn òbí àti akẹ́kọ̀ọ́ ń ṣàfihàn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ òye 

wọn nípa ti àwọn ìlànà àti ìgbésẹ̀ BCPS tí a kọ sínú ìwé-

ìléwọ́ akẹ́kọ̀ọ́ náà. Ìwé-ìléwọ́ akẹ́kọ̀ọ́ yií ni a gbọ́dọ̀ 

farabalẹ̀ láti kà kí a só tọ́jú síbi àrọ́wọ́tó bí irinṣẹ́ 

ìtọ́kasí. 
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Òye Àṣẹ 

Kóòdù ìwà tí a ṣàtúpalẹ̀ nínú ìwé-ìléwọ́ akẹ́kọ̀ọ́ yìí kan 
gbogbo àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tó forúkọsílẹ̀ nínú Àwọn Ilé-ìwe 
Ìjọba Agbègbè Baltimore (BCPS). Ní àfikún, kóòdù ìwà 
náà ni a ó ṣàmúlò nínú gbogbo ìṣẹ̀lẹ̀ tó kan àwọn 
akẹ́kọ̀ọ́, èyí pẹ̀lú: 
 

1. Gbogbo àwọn iṣẹ́ tí ilé-ìwé ṣe onígbọ̀wọ́ lórí 
ohun ìní tó ní tàbí ti Ìgbìmọ̀ yá tàbí tó wà lórí ilẹ̀ 
ti ilé-ìwé, èyí pẹ̀lú ṣùgbọ́n kò pin sí: ìrìn-àjò orí 
pápá, àwọn ìṣe lẹ́yìn ilé-ìwé tàbí ohun ayẹyẹ. 

2. Rin ìrìn-àjò nínú ọkọ̀ èrò ti ilé-ìwé tàbí àwọn ọ̀nà 
ìwọkọ̀ míràn. 

3. Àwọn ìṣòro inú tàbí òde ilé-ìwé èyí tó jẹ́ àbájáde 
tàbí okùnfà ìwà ìdíwọ́ nínú ilé-ìwé. 

Nítorí náà, akẹ́kọ̀ọ́ kan le dojúkọ àwọn ìdáhùn ìbáwí 
nígbàtí ó bá wùwà yàtọ̀ sí ti ilé-ìwé àti lórí ohun ìní ilé-
ìwé èyítí a le rí wípé ó fa ìbẹ̀rù tàbí ewu sí ààbò àwọn 
akẹ́kọ̀ọ́ míràn, òṣìṣẹ́ tàbí ohun ìní ilé-ìwé; àti/tàbí ìṣe 
náà tàbí wùwà láti dènà ìfijíṣẹ́ tó dára ti ètò ìkọ́ni ní ilé-
ìwé. 

Èròngbà ti ìwé-ìléwọ́ akẹ́kọ̀ọ́ yìí ni láti pèsè fún àwọn 
akẹ́kọ̀ọ́ àlàyé tí yóò ṣèrànwọ́ ìdènà ìrúfin sí kóòdù ìwà ti 
ìlànà ilé-ìwé.  

ÌDÈNÀ 
Ìdènà jẹ́ nípa ìdojúkọ ìwà akẹ́kọ̀ọ́ kò tó wáyé ju kí a 
dáhùn sí ìṣìwawù lọ nígbàtí ó ti wáyé tán. Ní abala ti 
ìdènà, BCPS faramọ́ ìlò àwọn ìlànà mẹ́ta tó dá lórí iṣẹ́ 
ìwádìí fún ṣíṣe ìmúgbòrò ìwà akẹ́kọ̀ọ́ tó dára: ẹ̀kọ́ ìwà, 
Ìbáwí Àmọ́mọ̀ṣe®, àti Àtìlẹ́yìn àti Ìdásí Ìwà Rere (PBIS). 
Ìwọ̀nyí ni àwọn ìlànà mẹ́ta láàrín ọ̀pọ̀ tí a ṣe láti dènà 
ìṣìwàwù nípa àmúgbòrò ìwà rere. 

Ẹ̀kọ́ Ìwà 
Ìmúdàgbà ìwà jẹ́ ẹ̀yà pàtàkì ti ìlànà BCPS káàkiri láti 
pèsè àwọn àyíká tó ní ààbò, ìpamọ́, ọ̀wọ́, tó sì dára fún 
ìkẹ́kọ̀ọ́. Ṣíṣe àfiwé ìwà rere ni a ń retí láti ọ̀dọ̀ gbogbo 
akẹ́kọ̀ọ́. Rírí àwọn àpẹrẹ Ìwà Rere jẹ́ irinṣẹ́ gidi fún 
dídàgbà àti ìfipamú ìwà rere láàrín àwọn ilé-ìwé. Àwọn 
akẹ́kọ̀ọ́ tó ṣàfihàn ìwà rere ti kópa nínú ààbò ati 
ìṣedéédé ti ilé-ìwé lápapọ̀; mú àṣeyọrí akẹ́kọ̀ọ́ dàgbà; ó 
sì ṣe kóríyá fún akẹ́kọ̀ọ́ àti òṣìṣẹ́ (Ìgbìmọ̀ Ẹ̀kọ́ Ìlànà 5510 
àtiÀrẹ Ìlanà 5510). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ìwọ̀nyí ni àwọn èròngbà ìwà BCPS: 

1. Ṣàmúgbòrò ọgbọ́n àti èrò òdodo láti ṣe àwọn 

ìpinnu tó ní èrò nínú. 

2. Ṣàmúgbòrò ìdájọ́ òdodo èyítí ó wáyé nípasẹ̀ 

òtítọ́, àánú, àti ìkáànú. 

3. Ṣàmúgbòrò kí o sì ṣàfihàn ọ̀wọ̀ fún ara rẹ, ọ̀wọ̀ 

fún ẹlòmíràn, àti ọ̀wọ́ fún ohun ìní. 

4. Ṣàfihàn ìpamọ́ra àti òye àwọn míràn láì fi ti 

ẹ̀yà, akọ/abo, orírun, abarapá, orílẹ̀-èdè 

abínibí, ẹ̀sìn, ẹbí, ipò ọrọ̀-ajé, ipò ìgbéyàwó, 

oyun, àkọsílẹ̀ àdáni, ọ̀rọ̀ ìfẹ́, tàbí òye òṣèlú ṣe. 

5. Ṣàfihàn àànú fún àwọn míràn nípasẹ̀ ìmúgbòrò 

ìkáànù, ìṣore, àti iṣẹ́ ìsìn. 

6. Ṣàfihàn ìbáwí àti ojúṣe nípa ṣíṣe àfihàn ìkóra-

ẹni-níjàánu àti gbígba àṣìṣe ara ẹni, kó sì yanjú 

wọn. 

7. Ṣàmúgbòrò ìgbà tó dára èyítí ń ṣàfihàn ìrètí, 

kóríyá, rírọrùn, àti ìmọrírì. 

8. Ṣàfihàn ìyangàn nínú ararẹ àti àwọn míràn nípa 

ṣíṣe ohun tó dára jùlọ fúnra rẹ, ẹbí, ilé-ìwé, àti 

àdúgbò àti láti bọ̀wọ̀ fún àṣeyọrí àwọn míràn. 

9. Ṣafihàn òtítọ́ ara ẹni ati lẹ́nu ẹ̀kọ́ nípasẹ̀ ìṣòtítọ́, 

àfihàn ohun tí o gbàgbọ́ ní ọ̀nà tó dára, kí o sì 

máa ṣiṣẹ́ sí ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ agbára rẹ. 

 

Ìbáwí Àmọ́mọ̀ṣe® 

BCPS farajì fún pípèsè àyíká kan tó ní ààbò, tó ṣe 

déédé, tó sì dára fún ìkẹ́kọ̀ọ́. Àwọn olùṣàkóso BCPS 

gbàgbọ́ wípé ìwà rere ní ilé-ìwé ṣe pàtàkì fún mímú 

àṣeyọrí akẹ́kọ̀ọ́ pọ̀ síi. Ìbáwí Àmọ́mọ̀ṣe jẹ́ ìgbésẹ̀ kan tó 

dá lórí ọpọlọ fún ṣíṣẹ̀dá àyíká ilé-ìwé tó dára èyí tó bẹ̀rẹ̀ 

pẹ̀lú kíkọ́ àwọn akẹ́kọ̀ọ́ nípa ìsopọ̀ ọpọlọ/ara. Kété tí 

àwọn akẹ́kọ̀ọ́ bá ti ní òye bí ìrònú wọn ṣe nípa lórí ìṣe 

wọn, àwọn akẹ́kọ̀ọ́ kọ́ láti darí ìwà wọn. Olùborí ìlepa ti 

Ìbáwí Àmọ́mọ̀ṣe® ni láti kọ́ àwọn akẹ́kọ̀ọ́ láti ní ìbáwí 

pẹ̀lú àwọn ìwà wọn kí wọ́n má bàá wà lábẹ́ àwọn 

àbájáde ìbáwí fún àwọn ìwà wọn. 
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Ẹ̀yà kejì ti Ìbáwí Àmọ́mọ̀ṣe® dojúkọ ìwà àwọn 
àgbàlagbà nígbàtí wọ́n bá dáhùn sí ìwà akẹ́kọ̀ọ́. Gẹ́gẹ́ bí 
àwọn ìkọ́ni ti Ìbáwí Àmọ́mọ̀ṣe®, àwọn àgbà ní ọgbọ́n tí 
wọ́n gbọ́dọ̀ lo láti fi yí àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ ìwà padà sí àwọn 
ohun tí a le kọ́:  
 

• Ìgbéraẹni 

• Kóríyá 

• Ìbánisọ̀rọ̀ 

• Àwọn ìyàn 

• Àánú 

• Èròngbà tó dára 

• Àwọn àbáje 

Ìbáwí Àmọ́mọ̀ṣe® nílò kí àwọn àgbàlagbà lo àwọn 
ọgbọ́n wọ̀nyí àti àwọn ohun tí a le kọ́ láti fi kọ́ àwọn 
akẹ́kọ̀ọ́ ní ọgbọ́-inú onígbà pípẹ́ láti le bá àwọn míràn 
ṣepọ̀ ní ọ̀nà tó dára. Àwọn ìdáhùn tó dára láti ọ̀dọ̀ 
àgbàlagbà nígbàtí a bá sọ nípa ìṣìwàwù akẹ́kọ̀ọ́ fún un ń 
ṣèrànwọ́ láti fi ìdí ìbáṣepọ̀ ẹbí ilé-ìwé múlẹ̀.  
Ìbáwí Àmọ́mọ̀ṣe® gẹ́gẹ́ bíi irinṣẹ́ ìṣàkóso ìwà, ń yí yàrá 
ìkẹ́kọ̀ọ́ padà sí àwọn àyíká tó rẹwà, tó tọ́jú, tó si ní ọ̀wọ̀ 
araẹni nínú. 
 

Àwọn Àtìlẹ́yìn àti Ìdásí Ìwà Rere (PBIS) 
Àwọn olùṣàkóso BCPS gbàgbọ́ wípé àwọn ìrètí fún ìwà 
rere ni a gbọ́dọ̀ sọ kí a sì kọ́. Àwọn olùṣàkóso BCPS tún 
gbàgbọ́ wípé àwọn àbájáde fún ìwà àṣiwù ni a gbadọ̀ 
fimúlẹ̀ kí a sì ṣàmúlò pẹ̀lú. Pẹ̀lú àwọn ìgbàgbọ́ wọ̀nyí 
lọ́kàn, àwọn aṣàkóso tó da lórí ilé-ìwé ń ṣe àtẹ̀jáde 
àwọn ìrètí ìwà ní ọ̀nà àwọn ètò ìwà rere káàkiri ilé-ìwé. 

Ìpìlẹ̀ fún àwọn ètò Ìwà Rere ti ọ̀pọ̀ ilé-ìwé jẹ́ ọ̀rọ̀ 
ọlọgbọ́n tó wà nínú Àwọn Àtìlẹýìn àti Ìdásí Ìwà Rere 
(PBIS). A ṣe àwọn ètò PBIS láti dámọ̀ àti láti fi ẹ̀bùn fún 
àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tó wùwà rere. Àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tí a dámọ̀ tí a 
sì fún ní ẹ̀bun ní gbangba yóò di àpẹrẹ rere fún àwọn 
akẹ́kọ̀ọ́ míràn tí wọ́n fẹ́ láti jẹ́ kí a dá àwọn mọ̀ kí a sì 
fún wọn ní ẹ̀bùn ní ọ̀nà kanáà. 

 

Àwọn Ojúṣe àti Ẹ̀tọ́ Akẹ́kọ̀ọ́ 
 
Ìwọ̀nyí ni àkójọ àwọn abala lábẹ́ èyítí àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ní 
àwọn ojúṣe àti ẹ̀tọ́. Fún àlàyé tó péye nípa àwọn ojúṣe 
àti ẹ̀tọ́ akẹ́kọ̀ọ́, wo Ìgbìmọ̀ Ẹ̀kọ́ Ìlànà 5600 àti Ìlànà 
5600. 
 

Àwọn Ojúṣe àti Ẹ̀tọ́ 
• Ìkópa 
• Ìgbésẹ̀ Ìbáwí 

• Ìlànà Tó Yẹ 

• Ẹ̀bẹ̀ 

• Ìpamọ́ Àwọn Àkọsílẹ̀ 

• Ìfẹ̀hónúhàn Akẹ́kọ̀ọ́ 

• Àwọn Iṣẹ́ Akẹ́kọ̀ọ́, Ìdarí Akẹ́kọ̀ọ́, Akẹ́kọ̀ọ́ 

• Ìlò Àwọn Ilé 

• Àwọn Wíwá Ohun Ìní Àdáni 

• Àìṣe ìyàtọ̀ 
 

Àwọn Ojúṣe Akẹ́kọ̀ọ́ 
 

Ojúṣe fún Ìkópa 
Àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ni yóò dáhùn fún fífaramọ́ àwọn ìlànà 
ìkópa tí a kọsílẹ̀ nínú Ìgbìmọ̀ Ẹ̀kọ́ Ìlànà 5120 àti Àrẹ 
Ìlànà 5120, Ìkópa Akẹḱọ̀ọ ́àti Ìgbàyè. Akẹ́kọ̀ọ́ kan tó sá 
ní ilé-ìwé yóò fún adarí ilé-ìwé ni ìwé àkíyèsí kan èyítí 
òbí buwọ́lù. Ìwé àkíyèsí sísá náà ni a gbọ́dọ̀ fúnni ó 
kéré jù ọjọ́ márùún lẹ́yìn tí akẹ́kọ̀ọ́ náà padà sí ilé-iwé. 
Ó jẹ́ ojúṣe akẹ́kọ̀ọ́ àti/tàbí àwọn òbí láti bèrè àwọn iṣẹ́ 
àmúrelé tí ó pàdámù fún sísán kọ̀ọ̀kan tó bá òfin mu. 
Àwọn olùkọ́ yóò ran àwọn akẹ́kọ̀ọ́ lọ́wọ́ láti kọ́ àwọn 
ẹ̀kọ́ tí wọ́n pàdánù fún àwọn sísán tí a gbàyè fún. A rétí 
kí akẹ́kọ̀ọ́ gba ojúṣe fún títọ́jú ìtẹ̀síwájú ìkẹ́kọ̀ọ́ láì fi ìdí 
sísá náà ṣe. Tí akẹ́kọ̀ọ́ kan bá sá fún ọ̀pọ̀ ọjọ́ nítorí 
àìsàn, àlàyé kan tí a kọsílẹ̀ ni a le nílò láti ọ̀dọ̀ dókítà 
èyítí kò gbọ́dọ̀ ju ọjọ́ márùún lọ lẹ́yìn tí akẹ́kọ̀ọ́ náà 
padà sí yàrá ìkẹ́kọ̀ọ́. 
 

Ojúṣe fún Àìṣe ìyàtọ̀ 
Àwọn akẹ́kọ̀ọ́ yóò dáhùn fún bíbọ̀wọ̀ fún àwọn ẹ̀tọ́ 
ẹlomíràn. 
 

Ojúṣe Òminira Ọ̀rọ̀ àti Ìfẹ̀hónúhàn 
Àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ni yóò dáhùn sí dídarí ìwà wọn nígbàtí 
wọ́n bá ń fi ẹ̀tọ́ wọn hàn sí ẹ̀hónú. Ìfẹ̀hónúhàn akẹ́kọ̀ọ́ 
kò gbọ́dọ̀ tako àwọn ẹ̀tọ́ ẹlòmíràn yálà ti yàrá ìkàwé 
tàbí àwọn ìlànà ilé-ìwé. 
 
Àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ni yóò dáhùn fún dídá ẹ̀tọ́ àwọn míràn 
mọ̀ láti ní èrò tó yàtọ̀ sí tiwọn. 

 

Ojúṣe fún Ìmúra - Aṣọ Wíwọ̀ 
Àwọn ilé-ìwé ìjọba kò darí ìwọsọ àti/tàbí ìmura ti àwọn 
akẹ́kọ̀ọ́ àyafi tí aṣọ àti/tàbi ìmúra náà bá tako èyíkéyìí 
abala ìlànà ti ìkẹ́kọ̀ọ́. Àwọn gbèdéke fún ìwọṣọ akẹ́kọ̀ọ́ 
ní àkókò ilé-ìwé àti àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tí ilé-ìwé ṣe onígbọ̀wọ́ 
rẹ̀ ní a ṣàlàyé nínú Ẹ̀kọ́ Ìgbìmọ̀ Ìlànà 5520 àti Àrẹ Ìlànà 
5520, Aṣọ Wíwọ̀ Akẹḱọ̀ọ́. 
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Aṣọ wíwọ̀ akẹ́kọ̀ọ́ ni a ṣe láti ṣàtúpalẹ̀ àwọn gbèdéke tí 
a gbà láàyè fún ìwọṣọ akẹ́kọ̀ọ́ ní àkókò ile-ìwé àti ní 
àkókò àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ míràn tí ilé-ìwé ṣonígbọ̀wọ́ láti le tọ́jú 
àyíká tó dárá tó sì ní ààbò èyí tó dára fún ìkẹ́kọ̀ọ́. Àwọn 
akẹ́kọ̀ọ́ yóò wọṣọ ní ọ̀nà tó bá àyíká ìkẹ́kọ̀ọ́ ààbò tó sì 
dára mu. 
 
Àwọn akẹ́kọ̀ọ́ kò ni wọṣọ tí ń ṣe ìdíwọ́ sí àyíká ilé-
ìwé, èyítí ń ṣàmúgbòrò àwọn iṣẹ́ tí kò bá òfin mu 
tàbí tó léwu, tàbí èyí tó le fi ààbò àti ìlera àwọn 
akẹ́kọ̀ọ́ míràn sínú ewu tàbí akẹ́kọ̀ọ́ èyí tó pẹ̀lú, 
ṣùgbọ́n kò pin sí, èyí tÍ: 

 
1. Ńṣàfihàn àwọn ìfiránṣẹ́ oníhòhò, ọ̀rọ̀ àfàsé, aburú, 

èyítí ń ṣokùnfà ìbínnú, ìwà ipá, àwòrán oníhòhò, 
èyítí ń tọ́ka sí àwọn nkan tí kò bá òfin mu ní 
gbogbogbò tàbí tí kò bá òfin mu ní pàtàki fún 
àwọn akẹ́kọ̀ọ́ mọ̀jèsí. 

2. Ńṣàmúgbòrò ìlò tóbàkó, ògùn olóró, ọtí líle, tàbí 
àwọn ohun àgbéjáde míràn tó léwu tàbí tí kò bá 
òfin mu. 

3. Èyí tó ní àwọn ọ̀rọ̀ àbá ìbálòpọ̀: 
4. Ń ṣàpẹrẹ ìtamọ́ ẹgbẹ́ ìpanle. 
5. Ń ṣokùnfà tàbí ó le ṣokunfà ìdíwọ́ gbódì tàbí ti 

ohun ìní sí iṣẹ́ ilé-ìwé tàbí ìṣiṣẹ́ ààbò ti ilé-ìwé tó ṣe 
déédé tàbí nínú àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ èyítí ilé-ìwé ṣe 
onígbọ̀wọ́. 

6. Ó ní ọ̀rọ̀ ìbàjẹ́, àrínfín, tàbí ìsọ̀rọ̀ àlùfànsá tí kò 
dọ́gba pẹ̀lú ìwà àti ọ̀rọ̀ ọmọlúàbí. 

 
Àwọn wọ̀nyí ni a kò gbà láàyè àyàfi ní àwọn ibi 
ẹnìkọ̀ọ̀kan bí adarí ilé-ìwé ti ṣe fọwọ́sí: àìwọ bàtà, 
gèlè àti aṣọ ìbòjú, àyàfi tí a bá wọ̀ọ́ fún èrèdí ìlera 
tàbí bí àfihan ìwà ẹ̀sìn àti ìgbàgbọ́ ti akẹ́kọ̀ọ́. 
 

Ìlò Ìmọ̀-ẹ̀rọ/Ayélujára ti Akẹ́kọ̀ọ́ Ní Ọ̀nà Tó Dára 
Àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ni yóò dáhùn fún ìlò tó tọ̀nà ti ìmọ̀-ẹ̀rọ 
BCPS àti wípé wọn yóò wà lábẹ́ ìgbésẹ̀ ìbáwí fún 
èyíkéyìí ìrúfin ti TÌlànà Ìlò Ìmọ̀-ẹ̀rọ Ní Ọ̀nà Tí A Faramọ ́
(TAUP). Àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ní láti wà lábẹ́ ààbò, ìpamọ́, àti 
àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè ayélujára tí wúlò nígbàtí wọ́n ń lo 
àwọn ẹ̀rọ ayélujára BCPS, àwọn alásopọ̀ àti ayélujára. 
Àwọn akẹ́kọ̀ọ́ gbọ́dọ̀ faramọ́ ìwọ̀nyí: 
 

N ó dáhùn fún: 

 
1. Èdè mi. N ó jẹ́ ọmọlúàbí ń ó sì lo èdè tó dára 

nínú àwọn ìfiránṣẹ́ í-meèlì, àwọn ìfiṣọwọ́ orí 
ayélujára, àti àwọn ìbánisọ̀rọ̀ orí ẹ̀rọ míràn. 

2. Bí mo ti ń bá àwọn míràn ṣe. N kò ní ṣokùnfà 
tàbí sọ ọ̀rọ̀ èébú, ìdẹ́rùbà, ìkórìíra, ọ̀tẹ̀, ọ̀rọ̀ 
ibi, ìbínú, asán, ìkóláyàsókè, yíyàtọ̀, tàbí 
àwọn ọ̀rọ̀ tí kò bá òfin mu. 
 
 
 
 
 

3. Bíbọ̀wọ̀ fún àwọn ohun iṣẹ́ àkọsílẹ̀ ti àwọn 
míràn. Ń ó gbọ́ràn sí òfin ẹ̀tọ́ ìtajà. N ó lo 
iṣẹ́ ẹlòmíràn pẹ̀lú ìyọ̀nda àti ìtọ́kasí to dára. 
N ko ní da iṣẹ́ ẹlòmíràn kọ. 

4. Ibi àye ìpamọ́ kọ̀mpútà akẹ́kọ̀ọ́ mi tó ni àṣẹ 
àti gbogbo iṣẹ́ tí a ṣe nípasẹ̀ nípasẹ̀ (àwọn) 
àyè ìpamọ́ mi. Ó yé mi wípé orúkọ àmúlò 
àti ọ̀rọ̀ ìgbaniwọlé mi jẹ́ ohun àṣírí àti wípé 
n kò ní lòó pẹ̀lú ẹnikẹ́ni. Ó yé mi wípé ó ṣe 
pàtàkì láti pa kọ̀mpútà mi lẹ́yìn òpin abala 
kọ̀ọ̀kan kí aṣàmúlò míràn má bàá lo ọ̀rọ̀ 
igbaniwọlé mi. 

5. Ilò mi ti alásopọ̀ BCPS. N o lo àwọn ohun 
àmúlò BCPS dáradára ń kò sì ni ṣàwárí, gbà, 
fipamọ́, ṣàfihàn, fiṣọwọ́, firánṣẹ́, í-meèlì, 
gbésórí afẹ́fẹ́, tàbí bẹ́ẹ̀kọ́ jẹ́ kí ọ̀rọ̀ ìkóriíra ti 
ẹnu mi jáde, ìbínú, tàbí àwọn àwòrán 
oníhòhò, èdè tàbí àwọn fáìlì tí ń ṣàgbéjáde 
irú àwọn àwòrán tàbí èdè bẹ́ẹ̀. 

6. Títọ́jú ààbo alásopọ̀ ti BCPS. N kò ní 
gbìyànjú láti yẹ̀bá fún ètò ààbò tàbí àwọn 
asẹ́ Ayélujára tàbí ṣe ìdíwọ́ fún iṣẹ́ alásopọ̀ 
nípa ìfisórí ẹ̀rọ tàbí gbígba sọftwia tí a kò 
fúnláṣẹ sílẹ̀, eré, ètò, fáìlì mídíà orí ẹ̀rọ, tàbí 
àwọn ohun èlò tó dádúró láti orí Ayélujára 
tàbí láti èyíkéyìí orísun míràn. 

7. Títọ́jí ohun ìní ilé-ìwé. Ó ye mi wípé bíba 
nkan jẹ́ ni a kò fàyègbà. Èyí pẹ̀lú, ṣùgbọ́n kò 
pin sí , ìráyèsí, ìṣàtúnṣe, tàbí bíba irinṣẹ́ jẹ́, 
ètò, fáìlì, tàbí àwọn ètò lórí èyíkéyìí 
kọ̀mpútà tàbí ohun èlò ìmọ̀-ẹ̀rọ. Ó y'é wípé 
mo nílò àṣẹ láti ọ̀dọ̀ aṣàkóso ilé-ìwé tàbí 
olùkọ́ láti lo àwọn ẹ̀rọ ayélujára aládàáni 
tàbí àwọn ẹ̀rọ ibi ìpamọ́ èyítí mo mú wá sí 
ilé-ìwé. 

8. Ìṣe mi lórí gbogbo àwọn ojúlé lórí ayélujára. 
Ó yé mi wípé ohun tí mo ṣe lórí àwọn ojúlé 
wẹ́ẹ̀bù sísopọ̀ ojúlùmọ̀ ni a ko gbọ́dọ̀ 
dílọ́wọ́, nípa òdì, tàbí ṣokùnfà ìdíwọ́ sí àyíká 
ìkẹ́kọ̀ọ́ ti ilé-ìwé. N ó lo àwọn irinṣẹ́ 
ayélujára bíi pẹpẹ ìjíròrò, yàrá ìtàkùrọ̀sọ̀, àti 
ìfiránṣẹ́ kíá, fún èrèdí ẹ̀kọ́ nìkan. 

9. Ń ó tẹ̀lé Àwọn Ìlànà Ìgbìmọ̀, Àwọn Ofin Àrẹ, 
àti àwọn ìgbésẹ̀ ilé-ìwé nígbàtí mo bá ń lo 
ìmọ̀-ẹ̀rọ BCPS àti àwọn alásopọ̀ àti nígbàtí 
mo bá ń ṣàgbéjáde iṣẹ́ ilé-ìwé lórí ayélujára. 
Ó yé mi wípé kò ní ààbò láti fi àlàyé ara mi 
tàbí ẹlòmíràn èyí tó pẹ̀lú, ṣùgbọ́n kò pin sí, 
àdírẹ́ẹ̀sì, nọ́mbà fóònù, tàbí ilé-ìwé sórí 
ayélujára.  
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10. N Kò ní fi fọ́tò tàbí àwọn fídíò ti àwọn 
akẹ́kọ̀ọ́ sórí ayélujára lái gba àṣẹ lọ́wọ́ òbí 
akẹ́kọ̀ọ́ náà, tàbí akẹ́kọ̀ọ́ náà tó bá ọmọ 
ọdún 18 tàbí jù bẹ́ẹ̀lọ. 

 

Gbogbo àwọn aṣàmúlò akẹ́kọ̀ọ́ ni yóò wà lábẹ́ ofin àti 
ìlànà ìmọ̀-ẹ̀rọ akẹ́kọ̀ọ́ tí a faramọ́; Kóòdù Ìhùwàsí 
Akẹ́kọ̀ọ́; gbogbo òfin ìjọba àpapọ̀, ìpínlẹ̀ àti abẹ́lé; àti 
àwọn ìlànà ilé-ìwé nígbàtí mo bá ń lo ìmọ̀-ẹ̀rọ àti 
alásopọ̀ BCPS àti nínú ìlò wọn ti ayélujára ojúlùmọ̀. 
Ìrúfin le yọrísí ìpàdúnò ìráyèsí ìmọ̀-ẹ̀rọ BCPS àti/tàbí 
alásopọ̀, ìgbésẹ̀ ìbáwí, àti/tàbí ìfẹ̀sùkàn ìwà ọ̀daràn 
tàbí ìdápadà. Àwọn arúfin akẹ́kọ̀ọ́ ni a ó báwí gẹ́gẹ́ bí 
Ìgbìmọ̀ Ìlanà 5550, Kóòdù Ìwà Akẹ́kọ̀ọ́. 

 

Ojúṣe fún Ìlò Àwọn Ẹ̀rọ Ìbánisọ̀rọ̀ Aládàáni 
Igbìmọ̀ Ẹ̀kọ́ ti Agbègbè Baltimore mọ títì pàtàkì ìmọ̀-ẹ̀rọ 
tí ń gbilẹ̀ síi nínú ayé akẹ́kọ̀ọ́ àti ìwúlò tó ní fún ẹ̀kọ́ 
akẹ́kọ̀ọ́ àti ìbanisọ̀rọ̀ pẹ̀lú ìlò tó mọ́gbọ́n dání. Ìgbìmọ̀ 
náà gbàgbọ́, síbẹ̀síbẹ̀, wípé níní àti lílo irú àwọn ẹ̀rọ 
bẹ́ẹ̀ kò gbọ́dọ̀ dí ìtọ́ni ẹ̀kọ́ lọ́wọ́, ààbò akẹ́kọ̀ọ́ àti àyíká 
ilé-ìwé tó dára. 
 
Àwọn akẹ́kọ̀ọ́ le ní ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ ti aládàáni ti wọn 
(PECD) nínú ohun ìní ilé-ìwé àti ní àkókò àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tí 
ilé-ìwé ṣe onígbọ̀wọ́; ṣùgbọ́n, àwọn akẹ́kọ̀ọ́ má le lo 
PECD wọn títí di òpin ọjọ́ ìtọ́ni náà àyàfi àwọn nkan 
wọ̀nyí:  
 
1. Nígbàtí òṣìṣẹ́ ìtọ́ni, ní Ipele 3 sókè, bá gba ìlò irú 

nkan bẹ́ẹ̀ láàyè fún èrèdí ìtọ́ni ní àkókò itọ́ni. 
2. Àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ilé-ìwé girama le lo PECD wọn ní 

àkókò oúnjẹ ọ̀sán ti akẹ́kọ̀ọ́. 
3. Àwọn akẹ́ọ̀ọ́ ilé-ìwé àárín le lo PECD ti wọn ni 

àkókò oúnjẹ ọ̀sán, gẹ́gẹ́ bí aṣàkóso ilé-ìwé ti pinnu 
ti ilé-ìwé àárín kọ̀ọ̀kan. 

 
Àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tó rúfin yìí yóò wà lábẹ́ ìbáwí, bí Ìlanà 
5550 bá ti pèsè. 
 
Ìgbìmọ̀ náà kò ní dáhùn fún ìjalè, ìbàjẹ́, ìpàdánù, 
ìlò àìgbàṣẹ, ìparún tàbí owó dátà ti èyíkéyìí PECD 
tí akẹ́kọ̀ọ́ mú wá sí ilé-ìwé. Àfikún àlàyé lórí ìlò àwọn 
PECD ni a le rí nínú Ìgbìmọ̀ Ẹ̀kọ́ Ìlànà 5552, Ìlò Àwọn Ẹ̀rọ 
Ibánisọ̀rọ̀ Aládàáni nípasẹ̀ Àwọn Akẹ́kọ̀ọ́. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Àwọn Ẹ̀tọ́ Akẹ́kọ̀ọ́ 

 

Ẹ̀tọ́ sí Ìpamọ́ Àkọsílẹ̀ 
Àkọsílẹ̀ akẹ́kọ̀ọ́ kan ni a ń tọ́jú fún akẹ́kọ̀ọ́ kọ̀ọ̀kan lati 
àkókò ìforúkọsílẹ̀ sínú BCPS títí dé ipele 12. Akẹ́kọ̀ọ́ àti 
àwọn òbí ní ẹ̀tọ́ lábẹ́ ìjọba àpapọ̀ àti ìpínlẹ̀ láti 
ṣàyẹ̀wòkí wọ́n sì ṣàtúnwò àkọsílẹ̀ ẹ̀kọ́ ti akẹ́kọ̀ọ́ náà, kí 
wọ́n sì tọ́jú irú àkọsílẹ̀ bẹ́ẹ̀ bí ohun àṣírí, kí wọ́n sì 
ṣàtúnṣe àkọsílẹ̀ ilé-ìwé tí ko tọ̀nà. 
 
Adarí ilé-ìwé ni yóò dáhùn fún àbójútó àti àṣírí àkọsílẹ̀ 
akẹ́kọ̀ọ́ tó péye fún akẹ́kọ̀ọ́ kọ̀ọ̀kan kí wọ́n sì ṣiṣẹ́ 
lápapọ̀ nínú gbígba dátà tó nítumọ̀. Òbí tàbí akẹ́kọ̀ọ́ 
kan tó yẹ ní ẹ̀tọ́ láti ṣàyẹ̀wò àti láti ṣàtúnwò àkọsílẹ̀ 
akẹ́kọ̀ọ́. Adarí náà yóò gba ìbéèrè àyè sí àkọsílẹ̀ akẹ́kọ̀ọ́ 
láyè láàrín àkókò kan ní pàtó ṣùgbọ́n, ní gbogbo ọ̀nà, 
kò gbọ́dọ̀ ju ọjọ́ 45 lọ lẹ́yìn tí a gba ìbèrè náà. Àkọsílẹ̀ 
náà ni òbí tàbí akẹ́kọ̀ọ́ tó yẹ gbọ́dọ̀ wò níwájú ọ̀gá ilé-
ìwé kan. Àkọsílẹ̀ le pẹ̀lú, ṣùgbọ́n kò dópin sí ìwọ̀nyí: 
 
 

1. Dátà àdáni ti akẹ́kọ̀ọ́ 
2. Dátà ìkópa akẹ́kọ̀ọ́ ni ilé-ìwé 
3. Ìsesí ọdọdún, Ipele Jéléósinmi-8 
4. Ìṣesí ilé-ìwé girama ọdọdún, Ipele 9-12 
5. Ìdánwò tí ìjọba ìpínlẹ̀ pàṣẹ àti ìlanà ilé-ìwé 

anẹ́lé 
6. Àkọsílẹ̀ ìbáwí 
7. Ìṣàyẹ̀wò ìlera 
8. Àkọsílẹ̀ ìpamọ́ ìlera 
9. Dátà abẹ́rẹ́ àjẹsára àti ìwé-ẹ̀rí ẹ̀jẹ̀ 
10. Àkọsílẹ̀ lílọ sí ìlé-ìwé míràn/kíkúrò ní ilé-ìwé ti 

akẹ́kọ̀ọ́ Maryland 
11. Fọ́ọ̀mù ìfọ̀rọ̀wánilẹ́nuwò ẹ̀kọ́ tí ìpínlẹ̀ 
12. Àlàyé tó nílò fún àwọn akẹ́kọ̀ọ́ abarapá 

 

Àyàfi tí àṣẹ ilé-ẹjọ́ bá wà tó yàtọ̀, àwọn òbí tí ọmọ ń 
gbé pẹ̀lú wọn àti èyítí ọmọ kò gbé pẹ̀lú wọn ní ààyè tó 
dọ́gba sí àlàyé tó niṣe pẹ̀lú ilé-ìwé, èyí pẹ̀lú àkọsílẹ̀ 
akẹ́kọ̀ọ́. 
 
Àlàyé láti inú àkọsílẹ̀ akẹ́kọ̀ọ́ kan ni a kò gbọ́dọ̀ sọ lórí 
ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀, àyàfi sí ilé-ìwé tí ń gbàá fún àwọn 
akẹ́kọ̀ọ́ tó wà ní "ìtọ́jú tí ìjọba ń darí," sí èyítí ó nílò 
BCPS láti fi ipele àti bí iṣẹ́ ti rí sílẹ̀ lábẹ́ IDEA tàbí Abala 
504. 
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Ẹ̀tọ́ sí Ìṣesí Ọmọ Orílẹ̀-èdè àti Ẹ̀sìn 

PỌmọ Orílẹ̀-èdè - Ìgbìmọ̀ yóò pèsè fún àfihàn ti àsìá ilẹ̀ 

United States of America níní ilé-ìwé kọ̀ọ̀kan àti fún 

àfihàn àsìá ní yàrá ìkẹ́kọ̀ọ́ kọ̀ọ̀kan. Yóò jẹ́ ojúṣe adarí ti 

ìlé-ìwé kọ̀ọ̀kan láti ní ètò kan ní ìbẹ̀rẹ̀ ọjọ́ kọ̀ọ̀kan ti 

yàrá ìkẹ́kọ̀ọ́ láti pèsè fún àwọn ìṣesí ọmọ orílẹ̀-èdè tó 

dára èyí tó pẹ̀lú àkósórí ojojúmọ́ ti Ẹ̀jẹ́ láti jẹ́ Olótíìtọ́ sí 

àsìá náà. Èyíkeyìí akẹ́kọ̀ọ́ tàbí òṣìṣẹ́ tó fẹ́ láti yọ̀nda 

ararẹ kúrò nínú ìkópa àwọn ìṣesí jíjẹ́ ọmọ-orílẹ̀ èdè ni a 

ó yọ̀nda. Àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tí kò bá fẹ́ kópa le lo ìfẹ̀hónàn 

tó ní àlàfíà nínú tí irú ìfẹ̀hónúhàn bẹ́ẹ̀ kó ní ṣokùnfà 

ìdíwọ́ tàbí ìbàjẹ́ ohun èlò sí àwọn iṣẹ́ ilé-ìwé.    

 
Ẹ̀sìn - Àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ní ẹ̀tọ́ sí àdúrá tàbí ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn tí wọ́n 

fẹ́ dé bi wípé kò dí iṣẹ́ ilé-ìwé lọ́wọ́ èyítí àwọn akẹ́kọ̀ọ́ 

nílò. Kò sí ìgbìyànjú kankan tí a ó ṣe láti dènà akẹ́kọ̀ọ́ 

kan láti le kópa nínú àdúrà tàbí kíka ìwé ẹ̀sìn tó bá jẹ́ 

wípé kò ṣe ìdíwọ́ pẹ̀lú iṣẹ́ ilé-ìwé èyítí akẹ́kọ̀ọ́ nílò. 

 
Ẹ̀tọ́ sí Ìjọba Akẹ́kọ̀ọ́ 

Àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ní ẹ̀tọ́ láti ṣètò kí wọ́n sì ṣàmúgbòrò ọ̀nà 

ìjọba ti akẹ́kọ̀ọ́ èyítí ọ̀pọ̀ àwọn akẹ́kọ̀ọ́ bá faramọ́ ní ilé-

ìwé. Gbogbo àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tó yẹ sí ẹ̀kọ́ ní ẹ̀tọ́ láti wa 

àti láti di ipò kan mu àti láti le dìbò fún akẹ́kọ̀ọ́. Irú 

àwọn ẹ̀tọ́ náà ni a kò ní dádúró nítorí ẹ̀yà, àwọ̀, 

akọ/abo, orírun, oyin, ipò ìkẹ́kọ̀ọ́ èdè Gẹ̀ẹ́sì, abarapá, 

orílẹ̀-èdè tí a bí ọ sí, ẹ̀sìn, ipò ọrọ̀-ajé, ipò ìgbéyáwòó, 

ọ̀rọ̀ ìbálòpọ̀, ìdámọ̀ akọ/abo (èyí tó pẹ̀lú àfihàn 

akọ/abo), tàbí ìgbàgbọ́ òṣèlú. Àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ní ẹ̀tọ́ láti 

wá àti láti joyè tí wọ́n bá ní ó kéré jù kókó 2.0 ìlàjì tí kò 

sì ju ìkùnnà kan lọ, àìpéye, tàbí ipele ìlera ní àkókò èsì 

ìdánwò tó ṣàájú ìgbà wíwá tàbí jíjẹ (àwọn) oyè. Àwọn 

káàdì èsì kọ́tà àkọ́kọ́, ìkejì, ìkẹẹ̀ta àti ìkẹẹ̀rin pinnu yíyẹ 

síwajú síi. 

 
Èyí tó wà lábẹ́ àwọn ìlànà tó nílò ati ìfọwọ́sí nípa adarí 

ilé-ìwé, àwọn ẹgbẹ́ àti àjọ akẹ́kọ̀ọ́ akẹ́kọ̀ọ́ tí ilé-ìwé ń 

ṣe onígbọ̀wọ́ le ṣe àwọn ohun kan nínú ohun ìní ti ilé-

ìwé. Àwọn ìṣẹ́ àjọ kọ̀ọ̀kan gbọ́dọ̀ hàn sí gbogbo 

akẹ́kọ̀ọ́. 

 
Àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ni yóò dáhùn sí lílo àwọn ohun ìní ilé-

ìwé lábẹ́ ààbò, dáradára, àti ní ìbámu pẹ̀lú Ìlànà 

Ìgbìmọ̀ àti Àwọn Òfin Àrẹ àti ìlànà ilé-ìwé náà. 

Ẹ̀tọ́ sí Ìkópa nínú Àwọn Iṣẹ́ Lẹ́yìn Ilé-ìwé 

Àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ní ẹ̀tọ́ láti kópa nínú àwọn iṣẹ́ lẹ́yìn ilé-

ìwé èyítí ilé-ìwé ń ṣe onígbọ̀wọ́. Àjọ ilé-ìwé kan ní ẹ̀tọ́ 

láti fìdí àmúyẹ múlẹ̀, èyí pẹ̀lú ìṣe àti àṣeyọrí fún ọmọ-

ẹgbẹ́, tó bá jẹ́ wípé irú amúyẹ bẹ́ẹ̀ ṣe pàtàkì sí èrèdí àti 

àwọn iṣẹ́ ẹgbẹ́ náà. 

 
Àwọn àjọ àti ọ̀wọ́ akẹ́kọ̀ọ́ ni a gbọ́dọ̀ ṣonígbọ̀wọ́, 

fọwọ́sí, múlo, ṣètò kí a sì darí nípa òṣìṣẹ́ ilé-ìwé. Àwọn 

akẹ́kọ̀ọ́ tó kópa nínú àwọn àjọ àti ọ̀wọ́ akẹ́kọ̀ọ́ gbọ́dọ̀ 

tẹ̀lé Kóòdu Ìwà Akẹ́kọ̀ọ́. Jíjẹ́ ọmọ-ẹgbẹ́ nínú àwọn ọ̀wọ́, 

ẹgbẹ́ òṣèré, àwọn òṣìṣẹ́ àtẹ̀jáde, àti àwọn ọ̀wọ́ míràn tí 

ilé-ìwé ń ṣonígbọ̀wọ́ yóò wà nílẹ̀ láì san owó ọmọ-ẹgbẹ́ 

kankan fún àwọn akẹ́kọ̀ọ́. 

 

Ẹ̀tọ́ sí Ìkópa nínú Àwọn Ìdíje Ìsáré Láàrín Àwọn Ilé-ìwé 

Àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ní ẹ̀tọ́ láti kópa nínú ìdíjé ìsáré láàrín 

àwọn ilé-ìwé ni ilé-ìwé girama. Àwọn Aláṣẹ ilé-ìwé ní 

ẹ̀tọ́ láti fìdímúlẹ̀ àti láti bojútó àwọn gbèdéke àṣeyọrí 

tó kéré jù àti ìwà fún ìkópa nínú ìsáré láàrín àwọn ilé-

ìwé ní ìbámu pẹ̀lú Àwọn Ìlànà BCPS, Ìgbésẹ̀, àti Ìtọ́ni 

fún Ìsáré Láàrín Ilé-ìwé àti àwọn òfin ti Ẹgbẹ́ Ìsáré 

Àwọn Ilé-ìwé Girama Ìjọba Maryland (MPSSAA). 

 

Àwọn akẹ́kọ̀ọ́ kò ní yẹ nítorí ẹ̀kọ́ láti kópa tí wọ́n bá ní 

ìlàjì kókó tó kéré sí 2.0 tí kò ju ìkùnnà kan lọ, àìpéye, 

tàbí ipele ìlera nínú kọ́tà tó kọjá. Àmúyẹ ẹ̀kọ́ fọlu ni a 

ń pinnu nípa iye máàkì kọ́tà kẹẹ̀rin láti ọdún tó 

gbẹ̀yìn. 

 

 

Ẹ̀tọ́ sí Ohun Ìní Àdáni 

Àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ní ẹ̀tọ́ láti tọ́jú ohun ìní ara ẹni ní ilé-

ìwé èyí wà lábẹ́ àwọn ìṣàwárí ti akẹ́kọ̀ọ́ àti àwọn 

ohun tí wọ́n ní láàrín ọgbà ti ilé-ìwé tàbí àwọn ìrìn-àjò 

tí ilé-ìwé ṣe onígbọ̀wọ́. 

 
Àwọn akẹ́kọ̀ọ́ kò ní mú eyíkèyí ǹkan tí a dènà dání 

lábẹ́ àwọn òfin ìjọba àpapọ̀ àti ìpínlẹ̀ àti ìlànà àti/tàbí 

àwọn òfin àti ìlànà BCPS. Aṣàkóso kan le ṣe iṣẹ́ àwárí 

kan tó ní ìtumọ̀ lára akẹ́kọ̀ọ́ kan nínú ọgbà ilé-ìwé àti 

ní àkókò àwọn iṣẹ́ tí ilé-ìwé ṣe onígbọ̀wọ́ ti aṣàkóso 

náà bá ní ìgbàgbọ́ wípé akẹ́kọ̀ọ́ náà fi ǹkan sára, èyítí 

irú ǹkan bẹ́ẹ̀ ṣokunfà ìwà ọ̀daràn lábẹ́ àwọn òfin ti 

Ìjọba. Ìṣàwárí náà ni a gbọ́dọ̀ ṣe níwájú àgbàlagbà 

míràn; ẹlòmíràn náà gbọ́dọ̀ jẹ́ òṣìṣẹ́ BCPS. 
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Adarí le yan olùkọ́ kan láti ṣe iṣẹ́ àwárí kan tó ní ìtumọ̀ 
lára akẹ́kọ̀ọ́ kan ní àkókò iṣẹ́ tí ilé-ìwé ṣe onígbọ̀wọ́ ti 
olùkọ́ náà bá ní ìdí kan láti gbàgbọ́ wípé akẹ́kọ̀ọ́ náà fi 
ǹkan sára, èyítí irú ǹkan bẹ́ẹ̀ ṣokunfà ìwà ọ̀daràn lábẹ́ 
àwọn òfin ti Ìjọba. Olùkọ́ náà gbọ́dọ̀ gba ẹ̀kọ́ kó tó ṣe 
ìṣàwárí náà. Ìṣàwárí náà ni a gbọ́dọ̀ ṣe níwájú 
ẹlòmíràn (òṣìṣẹ́ BCPS).  
 
Ìkọ̀sílẹ̀ akẹ́kọ̀ọ́ kan láti gba ìṣàwárí tó bá òfin mu láàyè 
le yọrísí ìgbésẹ̀ ìbáwi gẹ́gẹ́ bí Ìlànà 5550, Kóòdù Ìwà 
Akẹḱọ̀ọ́. Ìlànà 5460 BCPS. 

 
Àkíyèsí Ẹ̀tọ́ láti Ṣàwárí 

Àwọn àga, tábìlì, ibi ìpamọ́, èyítí a pèsè fún àwọn 
akẹ́kọ̀ọ́, jẹ́ ohun ìní BCPS. Aṣàkóso kan le ṣàwárí inú ilé 
láàrín ọgbà ti ilé-ìwé àti àwọn ohun tó wà nínú rẹ̀, pẹ̀lú 
àwọn àga akẹ́kọ̀ọ́, tábìlì, àti ibi ìpamọ́ nígbàkugbà. 

 
Ẹ̀tọ́ sí Àìṣe Ìyàtọ̀ 

Àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ní ẹ̀tọ́ láti bọ́ lọ́wọ́ ṣíṣe ìyàtọ̀, ìkórìíra, 
ìkórìíra orí ayélujára, tàbi ìdẹ́rùbà. Àwọn akẹ́kọ̀ọ́ yóò 
dáhùn fún bíbọ̀wọ̀ fún àwọn ẹ̀tọ́ ẹlomíràn. 

 
Ẹ̀tọ́ Nípa Ọjọ́-orí Ọ̀pọ̀ Akẹ́kọ̀ọ́ 

Ìgbìmọ̀ Ẹ̀kọ́ ti Agbègbè Baltimore, èyíkéyìí aṣojú rẹ̀, 
tàbí ẹnikẹ́ni tí ń ṣe lórúkọ rẹ̀ kó ní dèna àwọn ẹ̀tọ́ ti 
àwọn àgbàlagbà èyítí a fún àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tó jẹ́ ọmọ 
ọdún (18) tàbí jù bẹ́ẹ̀ lọ bí a ti sọ nínú Kóòdù Tí A 
Ṣàmìsì ti Maryland. Àwọn ẹ̀tọ́ tí a fún àwọn òbí lábẹ́ 
Àtúnṣe Ẹ̀tọ́ Ààbò Ọmọde (20 U.S.C.§ 1232h) àti Òfin 
Ìpamọ́ àti Ẹ̀tọ́ Ẹ̀kọ́ Ẹbí (FERPA)(20 U.S.C. § 1232g) bọ́ 
sọ́wọ́ akẹ́kọ̀ọ́ ní kété tí akẹ́kọ̀ọ́ náà bá pé ọmọ ọdún 
18. Èyí kò dín ẹ̀tọ́ adarí kù ní ọ̀nàkọnà tàbí ẹnití adarí 
yàn láti bá àwọn òbí sọ̀rọ̀ nípa èyíkéyìí ìṣòro tàbí 
ìbéèrè tó níṣe pẹ̀lú ẹ̀kọ́ akẹ́kọ̀ọ́ náà.  
 

Ẹ̀tọ́ sí Òminira Ọ̀rọ̀ àti Ìfẹ̀hónúhàn 
Àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ní ẹ̀tọ́ sí òmìnira ọ̀rọ̀, ẹ̀sìn, àti ẹ̀tọ́ láti 
kójọ̀pọ̀ ní aláfíà, ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ àti ìwà tó ṣe ìdíwọ́ ni a le 
denà. 
 
Ẹ̀tọ́ àwọn akẹ́kọ̀ọ́ láti kójọpọ̀ wà lábẹ́ àṣẹ ilé-ìwé láti 
ṣètò òdíwọ̀n tó ní ìtumọ̀ nípa àkókò, ibi, àti ọ̀nà tí 
àwọn akẹ́kọ̀ọ́ fi le kójọ. 

Lábẹ́ ìṣàkóso ti olùdámọ̀ràn ìròyìn akẹ́kọ̀ọ́, oníròyìn 
akẹ́kọ̀ọ́ kan ni yóò dáhùn fún pínpinu ìròyìn, ẹ̀yà àti 
ìpolówó àkóónú ti ìròyìn tí ilé-ìwé ṣe onígbọ̀wọ́. (Ìlànà 
5610 àti Òfin 5610). 
 
Àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ní ẹ̀tọ́ sí àwọn ọ̀nà àpejúwe ti ìsọ̀rọ̀ dé bi 
wípé àwọn àpèjúwe ìsọ̀rọ̀ náà kò gbọ́dọ̀ ṣe ìdíwọ́ sí 
àwọn iṣẹ́ ilé-ìwé. 

 
Ẹ̀tọ́ sí Ẹ̀bẹ̀ 

Àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ní ẹ̀tọ́ sí ìdáhùn ojú-esẹ̀ sí ẹ̀bẹ̀ kan tó 
dára. 

 
Ẹ̀tọ́ sí Àyíká Ìkẹ́kọ̀ọ́ Aláàbò 

Ìgbìmọ̀ Ẹ̀kọ́ Agbègbè Baltimore farajì láti ṣàrídájú wípé 
gbogbo akẹ́kọ̀ọ́ kẹ́kọ̀ọ́ nínú àyíká kan tó ní ààbò àti 
ìtọ́jú tó sì dára fún ìkẹ́kọ̀ọ́. Ìgbìmọ̀ náà dènà ìkórìíra, 
ìkórìíra orí ayélujára, ìdẹ́rùbà, tàbí ìkóniláyà sókè 
nípasẹ̀ ẹnikẹ́ni lórí ohun ìní Ìgbìmọ̀, nínú àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ 
tàbí iṣẹ́ tí ilé-ìwé ṣe onígbọ̀wọ́, nínú ọkọ̀ èro ti ilé-ìwé, 
tàbí èyítí ń ṣe ìdíwọ́ fún ètò dáradára ti iṣẹ́ ilé-ìwé.   

 
Àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ní ẹ̀tọ́ láti kópa nínú gbogbo àwọn iṣẹ́ 
ilé-ìwé àti yàrá ìkẹ́kọ̀ọ́ ní àyíká tí kò ní ìkóríra, 
ìkáyàsókè, tàbí ìdẹ́rùbà. Àwọn aṣàkóso ti ilé-ìwé yóò 
máa gba àwọn akẹ́kọ̀ọ́ nímọ̀ràn ní ọdọdún nípa ti 
Ìgbìmọ̀ Ìlànà 5580 and Ìlànà 5580 àti iwànílẹ̀ ti 
 Ọ̀nà Ìjábọ̀ Ìkórìírà, Ìdẹŕùbà tàbí Ìkáyàsokè Náà àti 
ìlànà ìdẹ́rùbà ìbálòpọ̀ ti ilé-ìwé gẹ́gẹ́ bí ara àfihàn Ìwé-
iléwọ́ Akẹḱọ̀ọ́ nípasẹ̀ àwọn aṣàkóso ní ìbẹ̀rẹ̀ ọdún ilé-
ìwé. Àwọn òṣìṣẹ́ ilé-ìwé yóò dáhùn fún kíkọ́ àwọn 
akẹ́kọ̀ọ́ nípa ìkórìíra, ìkórìíra ori ayélujára, ìdẹ́rùbà, àti 
ìkáyàsókè; ṣíṣe ìwádìí ìṣẹ̀lẹ̀ ìkórìíra, ìkórìíra ori 
ayélujára, ìdẹ́rùbà, àti ìkáyàsókè; àti láti fidi ìdásí, 
àtilẹ́yìn ati àwọn àbájáde irú ìwà bẹ́ẹ̀ múlẹ̀. 

 

Òfin Ìhùwàsí 

 
Àwọn ilé-ìwé Ìjọba Agbègbè Baltimore ní àṣẹ láti dásí 
lóde ọgbà ilé-ìwé nípa tí àwọn akẹ́kọ̀ọ́ rẹ̀ nígbàtí irú 
ìwà tí a n sọ bá ní agbára láti nípa òdì lórí aàbò àti 
àláfíà àwọn akẹ́kọ̀ọ́ míràn, àwọn ọmọ-ẹgbẹ́ ibi-iṣẹ́, àti 
òṣìṣẹ́.  
  
Gẹ́gẹ́ bíi Ìlànà 5550 ti Ìgbìmọ̀ Ẹ̀kọ́, akẹ́kọ̀ọ́ kan tó 
forúkọsílẹ̀ ní BCPS le wà lábẹ́ ìgbésẹ̀ aṣàkóso èyítí ó jásí 
àyípadà nínú ìfisí ẹ̀kọ́ nítorí àwọn ìwa tó fihàn lókèrè 
àti yàtọ̀ sí ilé-ìwé ti akẹ́kọ̀ọ́. 
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Ìgbìmọ̀ ń rétí kí gbogbo akẹ́kọ̀ọ́ ní BCPS láti mọ àwọn 

ojúṣe ẹnìkọ̀kan wọn àti láti faramọ́ Òfin Ìhùwàsí 

nígbàtí wọ́n wà nínú ilé-ìwé àti nígbàtí wọ́n ń kópa 

nínú àwọn iṣẹ́ tí ilé-iwé ń ṣonígbọ̀wọ́. 

 
ÒFIN ÌHÙWÀSÍ AKẸḰỌ̀Ọ́ - GBOGBO AKẸḰỌ̀Ọ́ BCPS Yóò: 

 

A. Wá sí ilé-ìwé ní ojojúmọ́ àyàfi tí èrèdí kan 

bá wà tó bá òfin mu fún sísá. 

B. Kópa nínú iṣẹ́ ìkẹ́kọ̀ọ́. 

C. Mú wá sí ilé-ìwé àwọn nkan àti ohun èlò 

tí a fọwọ́sí nìkan èyí tó dára fún àwọn ètò 

ẹ̀kọ́ wọn. 

D. Ṣàfihàn ìwà rere àti èdè kí o sì bọ̀wọ̀ fún 

àwọn ẹ̀tọ́ ìbéṣepọ̀, araẹni, àti ohun ìní ti 

àwọn ẹlòmíràn. 

E. Gba ojúṣe fún àwọn ìwà wọn àti ẹ̀kọ́ 

nígbàtí o faramọ́ àwọn ìlànà Ìgbìmọ̀, 

àwọn òfin àrẹ, àti ìgbésẹ̀. 

 
ÀWỌN GBÈDÉKE 

A. Òfin Ìhùwàsí ti Akẹḱọ̀ọ́ ni a ó múṣiṣẹ́ nígbà 

gbogbo nígbàtí àwọn akẹ́kọ̀ọ́ bá wà nínú ọgbà 

ilé-ìwé tàbí kópa nínú àwọn iṣẹ́ tí ìlé-iwé 

ṣonígbọ̀wọ́ àti nígbàtí a bá wà nínú ọkọ̀ sí àti 

láti ilé-ìwé tàbí àwọn iṣẹ́ tàbí ìṣẹ̀lẹ̀ tí ilé-ìwé 

ṣonígbọ̀wọ́. 

B. Akẹ́kọ̀ọ́ kan tó rú Òfin Ìhùwàsí Akẹḱọ̀ọ́ le wà 

lábẹ́ ìṣe ìbáwí gẹ́gẹ́ bíi Ìgbìmọ̀ Ìlanà 5550, 

Òfin Ìhùwàsí Akẹ́kọ̀ọ́. 

C. Ilé-ìwé kọ̀ọ̀kan yóò ṣàkọsílẹ̀ àti àmúlò ètò 

ẹ̀kọ́ ìwà alákòópọ̀ kan, ìmúdàgbà ìmọ̀ 

ojúlùmọ̀, ìṣàkóso ìwà, àti kíkọ́ ìbáṣepọ̀ láti 

dáhùn dáradára sí àwọn ìwà tí ń dènà 

akẹ́kọ̀ọ́ kan láti kẹ́kọ̀ọ́ tàbí tí ń dènà àwọn 

míràn lọ́nà tí kò yẹ láti kẹ́kọ̀ọ́. Nínú ìṣẹ̀lẹ̀ 

kọ̀ọ̀kan níbítí àwọn òṣìṣẹ́ ti gbìyànjú láti ran 

akẹ́kọ̀ọ́ kan lọ́wọ́ láti wùwà dáradára, a ó 

tẹnumọ́ ríran akẹ́kọ̀ọ́ lọ́wọ́ láti kọ́ ikóraẹni-

níjàánu àti àwọn òfin. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Àwọn Ìdásí àti Àtìlẹ́yìn 

 

Àwọn Ìdásí àti Àtìlẹ́yìn láti Dènà Ọ̀ràn Ìsọ̀rí I 
Àkójọ ìsàlẹ̀ jẹ́ àwọn ìdásí àti àtìlẹ́yìn èyítí àwọn òṣìṣẹ́ 
àti ọ̀gá le lo láti dènà àwọn akẹ́kọ̀ọ́ nínú dídá ọ̀ràn tí a 
kọ sábẹ́ Ìsọ̀rí I tàbí dasí kí àwọn ìwà náà tó gbilẹ̀. 

 
Àwọn Ìdásí àti Àtìlẹ́yìn Tí A Dábàá láti Dènà Ọ̀ràn  

Ìsọ̀rí I:  
 

a. Lo ìdarí tòsí láti jẹ́ kí àwọn akẹ́kọ̀ọ́ máa ṣiṣẹ́. 
b. Kọ́kọ́ ṣàtúnṣe ìwà akẹ́kọ̀ọ́ kọ̀ọ̀kan. 
c. Lo àmì /ọ̀nà àìsọ̀rọ̀. 
d. Ṣe àpérò kan pẹ̀lú akẹ́kọ̀ọ́ nínú yàrá ìkẹ́kọ̀ọ́. 
e. Pinnu okùnfà àti ìṣe ìṣìwàwù akẹ́kọ̀ọ́ kí o sì dáhùn 

dáradára. 
f. Kọ́, múlò, kío sì fipámú àwọn ìwà arọ́pò rere. 
g. Pèse iṣẹ́ àmúrelé pàtàkì, bíi iṣẹ́ sí ile-ìwé, ìwádìí, 

abbl. 
h. Pèsè ìsinmi ìlọkiri láàrín àwọn iṣẹ́ agbára díẹ̀ fún 

àwọn akẹ́kọ̀ọ́ kọ̀ọ̀kan bí o ti rò wípé ó dára. 
i. Lo àga ìrònú, àga ìsinmi, tàbí ibi àròjinlẹ̀ nínú yàrá 

ikẹ́kọ̀ọ́. 
j. Sọ fún akẹ́kọ̀ọ́ láti kọ àròjinlẹ̀/má bínú sílẹ̀ fún 

ìṣìwàwù. 
k. Pèsè ohun yíyàn fún àwọn iṣẹ́ ìkẹ́kọ̀ọ́ àti ìwà. 
l. Lo àwọn ọgbọ́n-inú ìwà akẹ́kọ̀ọ́, ìjábọ̀ ìtẹ̀síwájú, 

àdéhùn ìwà, àti/tàbí ìwé kókó ìwà. 
m. Lo ètò ìlépa tí a sopọ̀ mọ́ gbígba ìwà àmúgbòrò fún 

àkẹ́kọ̀ọ́ kọ̀ọ̀kan. 
n. Yan àtìlẹ́yìn ọ̀rẹ́ akẹ́kọ̀ọ́ kan. 
o. Gbàníyànjú àtìlẹ́yìn alágbàwí ọ̀rẹ́ kan. 
p. Gbàníyànjú àtìlẹ́yìn yíyanjú èdè àìyedè. 
q. Kàn sí àwọn òbí akẹ́kọ̀ọ́. 
r. Ṣe àpérò akẹ́kọ̀ọ́ àti òbí. 
s. Yan túbú (ìkànsí òbí ṣe dandan). 
t. Pèsè ẹgbẹ́ kíkọ́ ìwà kékeré an àti ìkẹ́kọ̀ọ́ ìmọ̀ 

ojúlùmọ̀. 
u. Darí akẹ́kọ̀ọ́ sí òṣìṣẹ́ Àwọn Iṣẹ́ Àtìlẹ́yìn Akẹ́kọ̀ọ́ fún 

àtìlẹ́yìn. 
v. Fún akẹ́kọ̀ọ́ ní ààyè pẹ̀lú ìdarí àgbà. 
w. Darí akẹ́kọ̀ọ́ sí Ọ̀wọ́ Àtìlẹ́yìn Akẹ́kọ̀ọ́ (SST). 
x. Ṣàkọsílẹ̀ ki o sì ṣàmúlò tàbí ṣàtúnwò ki o sì ṣàtúnkọ 

ètò àtìlẹ́yìn akẹ́kọ̀ọ́ fún akẹ́kọ̀ọ́ tó yẹ èyí pẹ̀lú àwọn 
ìdásí, àtìlẹ́yìn, tàbí ọgbọ́n-inú tí a ṣe láti ran akẹ́kọ̀ọ́ 
náà lọ́wọ́ láti wùwà tó tọ̀nà. 

y. Ṣàkọsílẹ̀ kí o sì ṣàmúlò tàbí ṣàtúnwò kí o sì ṣàtúnkọ 
Ètò 504 kan fún akẹ́kọ̀ọ́ tó yẹ, àti pẹ̀lú ìgbàwọlé ìwà 
bó ti yẹ. 
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z. Ṣe Àyẹ̀wò Ìṣesí Ìwà (FBA) àti, tí akẹ́kọ̀ọ́ náà bá yẹ, 
ṣàkọsílẹ̀ Ètò Ìdásí Ìwà kan (BIP). 

aa. Ṣàtúnyẹ̀wò kí o sì ṣatúnkọ BIP akẹ́kọ̀ọ́ kan tó wà 
tẹ́lẹ̀. 

bb. Darí akẹ́kọ̀ọ́ tó yẹ sí ọ̀wọ́ Ètò Ẹ̀kọ́ Ẹnìkọ̀ọ̀kan (IEP). 
cc. Ṣàkọsílẹ̀ kí o sì ṣàmúlò IEP fún akẹ́kọ̀ọ́ tó yẹ. 

cc. Ṣàfikún àwọn ìdásí ìwà, àtìlẹ́yìn, tàbí àwọn ọgbọ́n 
inú bíi ìrànwọ́ aláfikún àti iṣẹ́ nínú IEP ti akẹ́kọ̀ọ́, tí o 
bá rò wípé ó ṣe pàtàkì. 

dd. ee. Ìkópa nínú Àpérò Ìmúpadàsípò 
ee. Ìlò Ohun Róbotó Ìmúpadàsípò láti ṣẹ̀dá àwọn ìrètí 

àkópọ̀ fún àyíká ìkẹ́kọ̀ọ́. 
 

Àwọn Ìdásí àti Àtìlẹ́yìn láti Dènà Ọ̀ràn Ìsọ̀rí II 
Àkójọ ìsàlẹ̀ jẹ́ àwọn ìdásí àti àtìlẹ́yìn èyítí àwọn òṣìṣẹ́ 
àti ọ̀gá le lo láti dènà àwọn akẹ́kọ̀ọ́ nínú dídá ọ̀ràn tí a 
kọ sábẹ́ Ìsọ̀rí II. 
 

ÀWỌN ÌDÁSÍ ÀTI ÀTÌLẸ́YÌN TÍ A DÁBÀÁ FÚN 
DÍDÈNÀ ÀWỌN Ọ̀RÀN ÌSỌ̀RÍ II: 

 
a. Lo àwọn ìdásí àti àtìlẹ́yìn tó tọ̀nà nínú Ìsọ̀rí I. 
b. Kàn sí òbí (ṣe dandan). 
c. Ṣe àpérò akẹ́kọ̀ọ́ àti òbí. 
d. Sọ fún akẹ́kọ̀ọ́ láti dá ohun ìní padà, sanwó ohun ìní náà, 

sanwó ìmúpadà sípò fún ohun ìní tó bàjẹ́, tàbí yan akẹ́kọ̀ọ́ 
sí iṣẹ́ tí a fọwọ́sí tí a sì darí sí ilé-ìwé. 

e. Ṣàtúnyẹ̀wò kí o sì ṣàtúnkọ Ètò 504 fún akẹ́kọ̀ọ́ tó yẹ, pẹ̀lú 
ìgbàwọlé ìwà bí o ti rò wípé ó dára láti ṣèrànwọ́ àmúgbòrò 
ìwà akẹ́kọ̀ọ́. 

f. Ṣàtúnyẹ̀wò kí o sì ṣàtúnkọ Ètò Ìdásí Ìwà fún akẹ́kọ̀ọ́ bí o ti 
rò wípé ó dára láti ṣèrànwọ́ àmúgbòrò ìwà akẹ́kọ̀ọ́. 

g. Ṣàtúnyẹ̀wò kí o sì ṣàtúnkọ IEP ti akẹ́kọ̀ọ́ bí o ti rò wípé ó 
dára láti ṣèrànwọ́ àmúgbòrò ìwà akẹ́kọ̀ọ́. 

h. Fún akẹ́kọ̀ọ́ ní gbígbá inú ọgbà èyítí a darí bí ọ̀nà míràn 
yàtọ̀ sí ìdádúró. 

i. Lo àwọn alájọṣiṣẹ́ àdúgbò àti àwọn alájọṣiṣẹ́ aṣojú láti 
pèsè àtìlẹ́yìn àti àwọn ohun àmúlò fún akẹ́kọ̀ọ́ láti 
ṣèrànwọ́ àmígbòrò ìwà. 

j. Darí àwọn akẹ́kọ̀ọ́ méjì tàbí jù bẹ́ẹ̀ lọ sí alájọṣiṣẹ́ àdúgbò 
kan fún àpérò àdúgbò láti yanjú èdè àiyede kan. 

k. Darí akẹ́kọ̀ọ́ náà sí òṣìṣẹ́ ìgbàlódé ti ilé-ìwé, olùdásí ìwà, 
àti/tàbí òṣìṣẹ́ ọ̀gá ọmọdé fún àtìlẹ́yìn nínú àyípadà ìwà. 

l. Darí akẹ́kọ̀ọ́ náà sí ẹnití àrẹ yàn fún àtúnyẹ̀wò ẹ̀kọ́. 
m. Kìlọ̀ fún akẹ́kọ̀ọ́ nípa ìgbésẹ̀ ìbáwí ti ÌSỌ̀RÍ III. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Àwọn Ìdásí àti Àtìlẹ́yìn láti Dènà Ọ̀ràn Ìsọ̀rí III 
 

Àwọn Ìdásí àti Àtìlẹ́yìn Tí A Dábàá láti Dènà Ọ̀ràn 
Ìsọ̀rí III: 

 
a. Lo àwọn ìdásí tó tọ̀nà láti inú Ìsọ̀rí I ÀTI II. 
b. Kàn sí òbí (ṣe dandan). 
c. Ṣe àpérò akẹ́kọ̀ọ́ àti òbí tó nílò. 
d. Kàn sí ọlọ́pàá tí ìrúfin tó dájú bá wáyé eyítí aṣàkóso 

ilé-ìwé kò le dá yanjú. 
e. Nígbàtí akẹ́kọ̀ọ́ bá padà sí ilé-ìwé abẹ́lé láti inú iṣẹ́ 

ètò míràn, ní ìbáṣepọ̀ pẹ̀lú òṣìṣẹ́ ètò míràn náà, àwọn 
aṣàkóso gbọ́dọ̀ kọ ètò ìmúpadà akẹ́kọ̀ọ́ sílẹ̀ àti 
àmúlo.
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Àwọn Agbára Ìkẹ́kọ̀ọ́ Ìmọ̀lára àti Ojúlùmọ̀ 
 
CASEL (Àjọṣepọ̀ fún Ìkẹḱọ̀ọ́, Ojúlùmọ̀, àti Ìmọ̀lára) túmọ̀ ìkẹ́kọ̀ọ́ ìmọ̀lára ojúlùmọ̀ bíi "ìlànà nípa èyítí àwọn ọmọdé àti agbà 
fi lóye láti ṣàkóso ìmọ̀lára, ṣètò kí wọ́n sì gba àwọn ìlépa tó dára, mọ̀lára kí o sì ṣàfihàn àánú fún ẹlòmíràn, fìdímúlẹ̀ kí o sì 
tọ́jú àwọn ìbáṣepọ̀ rere, kí o sì se àwọn ìpinnu tó tọńà." Ẹ̀ka Àtìlẹ́yìn Ìmọ̀lára Ojúlùmọ̀ ti BCPS, tó wà láàrín Abala Àyíká àti 
Ààbò Ilé-ìwé, ń fún àwọn aṣàkóso ní ìtọ́ni àti ìrànlọ́wọ́ láti kojú àláfíà ìmọ̀lára àti ojúlùmọ̀ akẹ́kọ̀ọ́. Ìtọ́ni tí a pèsè fún àwọn 
ilé-ìwé ń dojúkọ àwọn abala mẹ́ta pàtàkì níbití a ti ń kọ́ àwọn akẹ́kọ̀ọ́ nípa ìmọ̀ ọlọ́jọ́ pípẹ́ èyí tó dọ́gba pẹ̀lú ìlépa BCPS 
láti pèsè àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tí wọ́n ṣetán fún ilé-ìwé gíga àti iṣẹ́ ààyò. 
 

 

Níní Òye 
 
Níní Òye ara-ẹni jẹ́ agbára láti mọ 
àwọn ìmọ̀lára ti ara ẹni, èrò àti iyí, 
àti bí wọ́n ti ń nípa lórí ìwà; agbára 
láti le ṣàgbéyẹ̀wò okun àti àlébù 
ara ẹni, pẹ̀lú ìgboyà tó fẹsẹ̀múlẹ̀ 
dáradára, ìgbẹ́kẹ̀lé àti "èròngbà 
ìdàgbàsókè." Àwọn agbára tó níṣe 
pẹ̀lú òye ara-ẹni pẹ̀lú: 
 

• Ìdámọ̀ ìmọ̀lára 

• Ìwòye ara-ẹni tó péye 

• Dá okun mọ̀ 

• Ìgboyà ara-ẹni 

• Ìdájú are-ẹni 
 

 
Ìṣàkóso ara-ẹni jẹ́ agbára láti le 
mú ìmọ̀lára, èrò, àti ìwà ara ẹni wà 
lábẹ́ ìdarí ní oríṣìí ipò—ṣàkóso 
wàhálà dáradára, dídarí ìlọkiri ẹ̀jẹ̀, 
àti ṣíṣe kóríyá fún ara-ẹni; agbára 
láti le ṣètò àti ṣiṣẹ́ sí àwọn ìlépa 
ẹ̀kọ́ àti ti ara-ẹni. 
Àwọn agbára tó níṣe pẹ̀lú ìṣàkóso 
ara-ẹni pẹ̀lú: 
 

• Ìdarí ìlọkiri ẹ̀jẹ̀ 

• Ìṣàkóso wàhálà 

• Ìkóraẹni níjàánu 

• Ṣíṣe kóríyá fún ara-ẹni 

• Ìṣètò ìlépa 

• Àwọn òye àgbékalẹ̀ 
 
 
 
 
 

 

Àwọn ìbáṣepọ̀ 
 
Ìmúdàgbà ìbáṣepọ̀ jẹ́ agbára láti 
fìdímúlẹ̀ àti tọ́jú àwọn ìsopọ̀ àdáni 
tó dára tó sì ní èrè nínú pẹ̀lú oríṣìí 
àwọn ènìyàn tàbí ọ̀wọ́; agbára láti 
bánisọ̀rọ̀ dáradára, tẹ́tí sílẹ̀, 
fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú àwọn míràn, 
dojúkọ àfipámú ojúlùmọ̀ tí kò 
dára, jíròrò èdè àìyedè ní ọ̀nà tó 
dára kí o sì wá kí o sì fúnni ní 
ìrànwọ́ nígbàtí ó bá nílò. Àwọn 
agbára tó níṣe pẹ̀lú ìmúdàgbà 
ìbáṣepọ̀ pẹ̀lú: 
 

• Ìbásọ̀rọ̀ 

• Ìkópa ojúlùmọ̀ 

• Iṣẹ́ àjọṣe 
 
Ìmúdàgbà ìbáṣepọ̀ ojúlùmọ̀ jẹ́ 
agbára lati gba ìwòye àwọn míràn 
àti láti káànú àwọn míràn, èyí pẹ̀lú 
àwọn tó wá láti oríṣìí ẹ̀yà àti àṣà; 
agbára láti lóye àṣà ẹ̀yà àti 
ojúlùmọ̀ fún ìwà àti láti mọríri ẹbí, 
ilé-ìwé, àti àwọn ohun àmúlò 
àdúgbò àti àtìlẹ́yìn. Àwọn agbára 
tó níṣe pẹ̀lú àwọn ìbáṣepọ̀ ẹgbẹ́ 
pẹ̀lú: 
 

• Gbígba ìwòye 

• Àánú 

• Mímọrírì oriṣìí ẹ̀yà 

• Ọ̀wọ́ fún àwọn míràn 
 
 
 
 
 

 

Ṣíṣe-Ìpinu 
 

Ṣíṣe-ìpinu tó dára jẹ́ agbára láti 
yàn ohun tó dára nípa ìwà ara-ẹni 
àti ìbánisọ̀rọ̀ ojúlùmọ̀ èyí tó dá 
lórí gbèdéke ẹ̀yà, àwọn ohun 
ààbò, àti àṣà ojúlùmọ̀; àgbéyẹ̀wò 
tó dájú ti àwọn àbájáde oríṣìí 
àwọn ìṣe, àti èrò ti àláfíà ara ẹni 
àti àwọn míràn. 

Àwọn agbára tó níṣe pẹ̀lú ṣíṣe-
ìpinu tó dára pẹ̀lú: 
 

• Díá àwọn ìṣòro mọ̀ 

• Ṣàtúpalẹ̀ àyídà 

• Yíyanjú àwọn ìṣòro 

• Gbígbéyẹ̀wò 

• Ríronú 

• Ojúṣe ẹ̀yà 
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Àwọn Òye Ìkẹ́kọ̀ọ́ Ìmọ̀lára Ojúlùmọ̀ 
Àwọn òye ti àwọn olùkọ́ àti aṣàkóso BCPS mọ̀ wípé ó ṣe pàtàkì fún ìlera ìmọ̀lára àti ojúlùmọ̀ akẹ́kọ̀ọ́ ni a túpalẹ̀ nísàlẹ̀ 
nínú àwọn ìwà tó dára fún akẹ́kọ̀ọ́. A ya àwòrán ìsàlẹ̀ yìí láti jẹ́ ìtọ́ka fún àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tí ó le má lóye bí wọ́n ti le 
ṣàmúgbòrò àlàfíà àti ìdàgbà ìmọ̀lára ojúlùmọ̀ ti wọn. 
 

Àwọn Ìṣe Ìmọ̀lára Ojúlùmọ̀ Tó Dára Fún Akẹ́kọ̀ọ́ 
Tó bá jẹ ́ti... Mo Gbọ́dọ̀ Rántí láti: 

Àwọn Ìmọ̀lára/Èrò 

• Ní òye àwọn ìmọ̀lára mi kí ń si fún ara mi ní ìyọ̀nda láti ní ìmọ̀lára bí mo ti ń rí. 

• Gba ara mi láàyè "àkókò ìdúró" ki n tó dáhùn sí ipò kan kí n má báa dáhùn láti 

ibi ìmọ̀lára. 

• Ṣàfihàn ìmọ̀lára mi ní ọ̀nà tí a faramọ́. 

• Sọ̀rọ̀ nípa ìmọ̀lára mi pẹ̀lú ẹnìkan tí mo gbẹ́kẹ̀lé. 

• Darí àwọn ìmọ̀lára mi kí ń sì dúró sórí òtítọ́ nígbàtí mo bá ń sọ ọ̀rọ̀ mi. 

Ṣíṣètò Àwọn Ìlépa 

• Yan ìlépa kan tí á sọ mí di ènìyàn gidi kí n sì máa ṣiṣẹ́ láti ṣe àṣeyọrí rẹ̀. 

• Fìdí ìbùsọ̀ tó ṣeéṣe múlẹ̀ lójú ọ̀na àṣeyọrí mi sí àwọn ìlépa ẹ̀kọ́ àti ti àdáni mi. 

• Mú àwọn ìṣe mi dọ́gba pẹ̀lú àwọn ìlépa mi kí ń le máa tẹ̀síwájú. 

• Tẹjúmọ́ àwọn ìlépa mi láì fi ti àwọn ìtanjẹ àyíká àti àyídà ṣe. 

Àwọn Ènìyàn Míràn 

• Wo ara mi nínú ipò ẹlòmíràn àti bí wọn yóò ti mọ̀lára. 

• Ro fífi ìmọ̀lára ẹlòmíràn síwájú tèmi kí n sì ṣiṣẹ́ tó dára fún wọn. 

• Wùwà sí ẹlòmíràn bí mo ti fẹ́ kí ẹlòmíràn wùwà sí mi nínú irú ipò kánáà. 

• Tùnínú kí o sì ṣe kóríyá fún ẹnìkan tí inú rẹ kò dùn. 

• Ṣeé síwájú; gbìyànjú àwọn ìṣe àánú nígbàdégbà. 

Àwọn ìbáṣepọ̀ 

• Bọ̀wọ̀ fún ara mi àti ẹlòmíràn. 

• Rọra bánisọ̀rọ̀ kó sì gbọ́ dáradára. 

• Tẹ́tí sí àwọn èròngbà, òye, àti ìwòye àwọn míràn. 

• Rò wípé ẹlòmíràn le tọ̀nà tàbí ní ọ̀nà míràn tó dára láti ṣe nkan. 

• Jẹ́ olótìítọ́ àti olódòódo pẹ̀lú àwọn míràn nípa ìmọ̀lára mi. 

Ìpinu Ṣíṣe 

• Tẹ̀lé àwọn ìlànà; tẹ̀lé àwọn òfin; tẹ̀lé òfin ìhùwàsí; kí o sì tẹ̀lé ìmọ̀ràn 

àgbàlagbà tí o gbàgbọ́. 

• Dá ara mi ní ẹ̀kọ́ ní abala ti ìpinu èyítí mo ń gbìyànjú láti ṣe. 

• Ṣàkọsílẹ̀ àwọn dídára àti àlébù ti ìpinu kọ̀ọ̀kan kí o sì rọra gbé wọn sórí ìwọ̀n 

kí o tó gbé ìgbésẹ̀. 

• Ronú ipa ìpinu mi lórí mi àti àwọn míràn. 

• Ṣàmúlò àwọn ìpinu mi pẹ̀lú ìlépa onígbà pípẹ́ àti onígbà díẹ̀. 
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Fọ̀ọ́mù Ohun Àmúlo Ìdènà Akẹ́kọ̀ọ́ 
 
Níní òye ọgbọ́n àti agbára ìmọ̀lára ojúlùmọ̀ le ran àwọn akẹ́kọ̀ọ́ lọ́wọ́ láti dènà àwọn ìṣòro ẹ̀kọ́ àti àwọn ìṣòro pẹ̀lú àwọn 
ọ̀rẹ́. Níní ìmọ̀ ọgbọ́n àti agbára ìmọ̀lára ojúlùmọ̀ èyí tó níṣe pẹ̀lú agbára kọ̀ọ̀kan le ran àwọn akẹ́kọ̀ọ́ lọ́wọ́ láti lóye ara 
wọn dáradára. Nígbàtí ìṣòro bá dé, síbẹ̀ síbẹ̀, àwọn akẹ́kọ̀ọ́ gbọ́dọ̀ ní àwọn àgbà kan tí wọ́n gbàgbọ́ tí wọ́n sì le básọ̀rọ̀ fún 
àtìlẹ́yìn àti ìtọ́ni. Àwọn akẹ́kọ̀ọ́ gbọ́dọ̀ lo ìwé ohun àmúlò yìí láti dá àwọn àgbà náà mọ̀. 
 

Òṣìṣẹ́ Ohun Àmúlò 
 

Nígbàtí mo bá ní ìṣòro nípa ipele, ìwà, tàbí bí mo ti ń mọ̀lára, mo le dènà ìṣòro náà láti dí ìṣòro tó dájú nípa bíbèrè 
ìrànlọ́wọ́ láti ọ̀dọ̀ àwọn ènìyàn tí mo gbẹ́kẹ̀lé wọ̀nyí: 

Àwòrán Róbótó Ìgbẹ́kẹ̀lé Mi 
Ohun Àmúlo Ìṣòro Ẹ̀kọ́ Ìṣòro Ìwà Ìmọ̀lára Ojúlùmọ̀ Ìṣòro  Ìṣòro Ìlera 

Olùkọ́: 
    

Olùdámọ̀ràn  
Ilé-iwé: 

    

Aṣàkóso: 
    

Òbí/Alágbàtọ́: 
    

Akọ́ni: 
    

Àwòkọ́ṣe: 
    

Agbànimọ̀ran Yàrá 
ikẹ́kọ̀ọ́: 

    

Ọ̀rẹ́/Akẹ́gbẹ́ 
Koríkòsùn: 

    

 
 

Àwọn Nọ́mbà Pàtàkì fún Àfikún Àtìlẹ́yìn 
 
 

Ilà Ìrìn-àjò Àwọn Ilé-ìwé Aláàbò 
1 (833) MD-BSAFE 
 

Ọ̀rọ̀ Ìfiránṣẹ́/Í-meèlì 
hotline@bcps.org 
 

Ìlà Ìbánisọ̀rọ̀ Wàhálà Agbègbè Baltimore 
(800) 422-0009 

 
 

Àjọ Ìdènà Ìparaẹni ti Orílẹ̀-èdè 
(800) 273-TALK 
 

Ẹ̀ka Àwọn Iṣẹ́ Ìjábọ̀ Ìlà-ìbánisọ̀rọ̀ & Aláìrílégbé 
Àwọn Iṣẹ́ Ìgbàlódé ti Agbègbè Baltimore 
(410) 887-TIME
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ÀWỌN ÀBÁJÁDE ỌLỌGBỌ́N 
 
Ibi-iṣẹ́ Ṣíṣètò Akẹ́kọ̀ọ́ Dídáhùn, ibi-iṣẹ́kan láàrín Ibi-iṣẹ́ 
Àyíká Ilé-ìwé, jẹ́ ẹ̀ka ti BCPS èyítí ń dáhùn fún àwọn ọ̀ràn 
ìbáwí tí a ń gbéyẹ̀wò tí a sì ń tọpinpin lórúkọ àrẹ ti àwọn 
ilé-ìwé. Lọ́wọ́lọ́wọ́, àwọn ènìyàn mẹ́rin wà tí Àrẹ yàn láti 
ṣe àwọn ìgbẹ́jọ́ akẹ́kọ̀ọ́ kí wọ́n sì ṣe ìpinu lórí ìyọkúrò 
ìbáwí tí a gbàníyànjú èyítí ó ju ọjọ́ mẹ́wàá (10) lọ. Àwọn 
Ọ̀gá Ìgbẹ́jọ́ Ìwà Akẹ́kọ̀ọ́, bí a ti ń pè wọ́n, ni a fún ní iṣẹ́ 
láti ṣàkóso àwọn ìyọkúrò ìbáwí èyí tó dá lórí ìtọ́ni tí a 
ṣètò nípa Òfin Ìlànà ti Maryland 13A.08.01.11 (COMAR). 
 
Ohun kókó sí ìgbẹ́jọ́ ìbáwí ni ìrúfin ìhùwàsí ti ìlanà ilé-
ìwé. Nígbàtí a bá ṣàfihàn àwọn ìwà tó tako òfin ìhùwàsí, 
àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ni yóò wà lábẹ́ ìgbésẹ̀ ìbáwí. Àwọn 
aṣàkóso ní ore-ọ̀fẹ́ láti ṣàmúlò àwọn àbájáde ọlọgbọ́n ní 
ìdáhùn sí àwọn ìrúfin ti ìhùwàsí. 
 

Àwọn Ọ̀ràn Ìsọ̀rí I 
Àwọn ìwà ìdíwọ́ ti ìṣìwàwù bí òṣìṣẹ́ ilé-ìwé ti ń pinu 
èyítí ó diwọ́ ìlànà ìṣe déédé ti àwọn iṣẹ́, ìṣàkóso, tàbí 
yàrá ìkẹ́kọ̀ọ́ ti ilé-ìwé kan, iṣẹ́ tí ilé-ìwé ń ṣonígbọ̀wọ́, 
tàbí àwọn akẹ́kọ̀ọ́ nígbàtí wọ́n wà nínú ọkọ̀ sí tàbí láti 
ilé-ìwé tàbí àwọn iṣẹ́ tí a ṣonígbọ̀wọ́. 
 
Àwọn Ọ̀ràn Ìsọ̀rí I (Ìgbìmọ̀ Ẹ̀kọ́ Ìlànà 5550 àti Àrẹ 
Òfin 5550, Òfin Ìhùwàsí Akẹḱọ̀ọ́) ni a kójọ nísàlẹ̀. 
 

SÍSỌ INÁ SÍ ILÉ/INÁ/ÀWỌN OHUN ÀDÓ OLÓRÓ 

a. Níní àti/tàbí títa ìṣáná tàbí laita (nígbàtí kìíṣe ara 
ètò ìtọ́ni kan) 

 
ÌKỌLÙ/ÌDẸ́RÙBÀ/ÌJÀ 

b. Ìjà  
 

KÓPA (ÌDÁDÚRÓ NÍNÚ ILÉ-ÌWÉ NÌKAN) 
c. Kíkúrò nínú ọgbà ilé-ìwé láì gbàṣẹ 
d. Pípẹ́ dé ìlé-ìwé láì nídìí (yàrá ìkẹ́ọ̀ọ́/àwọn ẹ̀kọ́) 
e. Pípẹ́ dé ìlé-ìwé láì nídìí (ọjọ́ ilé-ìwé) 
f. Sísá tàbí àìwá sí ilé-ìwé láì nídìí (yàrá ìkẹ́ọ̀ọ́/àwọn 

ẹ̀kọ́) 
g. Sísá tàbí àìwá sí ilé-ìwé láì nídìí (ọjọ́ ilé-ìwé) 

 
ÀWỌN ÒGÙN OLÓRÓ 

h. Ìrúfin ògùn tí a kò fọwọ́sí (níní ohun àìfọwọ́sí- 
ògùn tí a ṣàlayé) 

i. Ìlò àti/tàbí níní tábà, pépà wíwé sìgá, ẹ̀rọ 
sìgá, tàbí àwọn àgbéjáde tábà míràn. 

 
 
 
 
 
 

 

ÀÌBỌ̀WỌ̀FÚN/ÀRÍFÍN 

j. Ìkùnnà láti tẹ̀lé ìdarí, bíi, ṣùgbọ́n kò pin sí, 
ìkùnnà láti jábọ̀ sí ọfisi nígbàtí òṣìṣẹ́ ilé-ìwé sọ 
láti ṣe bẹ́ẹ̀ 

k. Ìdẹ́rùbà (èyí pẹ̀lú ìbánisọ̀rọ̀ orí ayélujára tí kò 
mọ́gbọ́nwá sí àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tàbí àwọn òṣìṣẹ́; 
àwọn àríwísí ìgbàdégbà tàbí sísọ àwọn àkíyèsí 
tí kò wà láti ilé-iwé sí ẹlòmíràn èyítí kò fẹ́ gbọ́ 
tàbí gbà) 

l. Kíkọ̀sílẹ̀ láti sowọ́pọ̀ pẹ̀lú àwọn òfin àti/ìlanà 
ile-ìwé 

m. Kíkọ̀sílẹ̀ láti sowọ́pọ̀ pẹ̀lú àwọn ìlànà ọkọ̀ ilé-
ìwé 

n. Kíkọ̀sílẹ̀ láti ṣe iṣẹ́ tí a yàn 
o. Kíkọ̀sílẹ̀ láti lọ sínú túbú 
p. Lílo ọ̀rọ̀ àti ìfarajúwe àlùfansá tàbí àṣìlò èdè 

 
ÌLERA ÀRA-ẸNI 

q. Nígbàtí akẹ́kọ̀ọ́ kan mọ̀ọ́mọ̀ lo ipò ìlera rẹ̀ láti 
halẹ̀mọ́ ìlera àwọn míràn 

 
ÒMÍRÀN 

r. Àìṣòtítọ́ ẹ̀kọ́ (jíjí ìwé wò nínú ìdánwò, dída pépa 
sáà kọ, tàbí ṣíṣe èrú ìbuwọ́lù olùkọ́ àti/tàbí 
òbí/alágbàtọ́) 

s. Tẹ́tẹ́ títa 
t. Ìtajà àìláṣẹ tàbí pínpín nínú ilé-ìwé ti àwọn nkan, 

ọjà, tàbí iṣẹ́ tí kò níṣe lọ́nàkọnà pẹ̀lú iṣẹ́ ilé-ìwé 
(fún àpẹrẹ, títa àwọn ìwé tẹ́tẹ́ eré bọ́ọ̀lù 
àfẹsẹ̀gbá) 

u. Ìlò àwọn ẹ̀rọ ayélujára fún àwọn èrèdí ti kìíṣe ti 
ẹ̀kọ́ ní àkókò ìkọ́ni. 
Ìgbẹ́sẹ̀lé ìlò àwọn ẹ̀rọ ayélujára fún èrèdì tí kìíṣe 
ti ẹ̀kọ́ èyí tún kan àwọn ọkọ̀ èrò nígbàtí a ń gbé 
wọn lọ sí àti láti ilé-ìwé àti nígbàtí a ń kópa nínú 
àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tàbí iṣẹ́ tí ilé-ìwé ṣonígbọ̀wọ́.  

 

Àwọn Ọ̀ràn Ìsọ̀rí II 
Àwọn àpẹrẹ ọ̀ràn èyítí ó le jásí ìdáduró, yíyàn sí ètò 
ẹ̀kọ́ míràn tàbí lílé kúrò ní ilé-ìwé (Ìgbìmọ̀ Ẹ̀kọ́ Ìlànà 
5550, Òfin Ìhùwàsí Akẹ́kọ̀ọ́). 
 

Àwọn Ọ̀ràn Ìsọ̀rí II jẹ́ àwọn ìwà ìrúfin tó lágbára bí 
àwọn aṣàkóso ilé-ìwé ti pinu èyítí ó ṣèdíwọ́ fún 
ìlànà tó dára ṣíṣe àwọn iṣẹ́, ìṣàkóso, tàbí yàrá 
ìkẹ́kọ̀ọ́ ti ilé-ìwé, iṣẹ́ tí ilé-ìwe ṣonígbọ̀wọ́, tàbí 
àwọn akẹ́kọ̀ọ́ nígbàtí a ń gbé wọn lọ sí tàbí láti ilé-
ìwé tàbí àwọn iṣẹ́ tí ilé-ìwé ṣonígbọ̀wọ́. 
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Àwọn Ọ̀ràn Ìsọ̀rí II (Ìgbìmọ̀ Ẹ̀kọ́ Ìlànà 5550àti Àrẹ 

Òfin 5550, Òfin Ìhùwàsí Akẹḱọ̀ọ́) ni a kójọ nísàlẹ̀.   

 

SÍSỌ INÁ SÍ ILÉ/INÁ/ÀWỌN OHUN ÀDÓ OLÓRÓ  

a. Ìtanijí iná/ìjábọ̀ iná èkè 

b. Níní àwọn ohun ìjà tàbí àdó olóró tàbí ẹ̀rọ, pẹ̀lú 

èròjà iná (ohun ìbẹ̀rẹ̀ iná tàbí Jù bẹ́ẹ̀ lọ) 

 
ÌKỌLÙ/ÌDẸ́RÙBÀ/ÌJÀ 

c. Ìyaǹjẹ tàbí gbígba owó tàbí àwọn ohun ìní lọ́wọ́ 

akẹ́kọ̀ọ́ míràn nípasẹ̀ ìhàlẹ̀ tàbí ṣíṣe okùnfà ìbẹ̀rù 

àti ìdẹ́rùbà 

d. Ìkọlù ojúkojú lórí akẹ́kọ̀ọ́ kan 

e. Ìhàlẹ̀ mọ́ (àwọn) ènìyàn 

 
ÀWỌN ÒGÙN OLÓRÓ 

f. Ìpínkiri, ìgbìyànjú láti pín, tàbí níní pẹ̀lú èrò láti 

pín ògùn olóró tí a kò darí èyítí a pè ní ohun ewu 

ìdarí tàbí èyíkéyìí ògùn tàbí ti olóró 

g. Ìrúfin àìyàn (àṣìlò àwọn ògùn tí a kò yàn), èyí 

pẹ̀lú ìkùnà láti jẹ́ kí nọ́ọ̀sì ilé-ìwé yan ògùn tàbí 

òṣìṣẹ́ tí a yàn 

h. Níní, ìlò, tàbí pínpín ògùn olóró tàbí ti ògùn àti 

ohun olóró 

i. Ìrúfin yíyàn (níní àwọn ògùn tí a yàn) 

j. Ríra ògùn tí a kò darí èyítí a ṣojú bíi ohun ewu tí 

a darí 

k. Ìlò àti/tàbí níní àwọn àgbéjáde tábà, àwọn ẹ̀rọ 

tó jọmọ́ tábà, àwọn àgbéjáde tó farapẹ́ tábà, 

pépà wíwé tábà tàbí àwọn sìgá orí ẹ̀rọ (ọ̀ràn 

àṣetúnṣe) 

 

ÀÌBỌ̀WỌ̀FÚN/ÀRÍFÍN 

l. Ìdìtẹ̀ tàbí ṣíṣètò láàrín àwọn ènìyàn méjì tàbí jù 

bẹ́ẹ̀ lọ láti dá Ọ̀ràn Ìsọ̀rí III 

m. Ìwà ìpańlé èyítí ó jásí ìdíwọ́ pẹ̀lú ètò ilé-ìwé 

déédé, èyí pẹ̀lú àṣetúnṣe Àwọn Ọ̀ràn Ìsọ̀rí I tàbí 

II 

n. Ìkórìíra, ìkórìíra lórí ayélujára, ìdẹ́rùbà, tàbí 

ìkọ́kànsóke fún èyíkéyìí èrèdí 

o. Ṣíṣe ìdíwọ́ sí ẹ̀tọ́ akẹ́kọ̀ọ́ míràn sí 

p. Kíkópa nínú àti/tàbí bíbẹ̀rẹ̀ ìdíwọ́ ilé-ìwé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÀWỌN Ọ̀RÀN ÌBÁLÒPỌ̀ 

q. Ìwà tí kò tọ̀nà tó níṣe pẹ̀lú ìbálòpọ̀  
r. Àfihàn ìhòhò ara 

 
ÀWỌN OHUN ÌJÀ 

s. Níní ohun tó dàbí ohun ìjà bó ti wù kórí 
t. Níní ọ̀bẹ lápò 

 

ÒMÍRÀN 
u. Ìbàjẹ́ àti/tàbí ìparun ohun ìní ilé-ìwé, ohun ìní 

àdáni ti akẹ́kọ̀ọ́ àti/tàbí ibi-iṣẹ́. Èyí pẹ̀lú gbígbà, 
títà, níní, tàbí pínpín ohun ìní tí a jí láti Àwọn Ilé-
ìwé Ìjọba Agbegbè Baltimore. Ó nílò ìmúpadà, 
yálà owó tàbí iṣẹ́ àkànṣe kan ti ilé-ìwé 

v. Ìpàrọ̀ owó fún èrèdí tí kò bá òfin mu 
w. Ewu àìbìkítà tó jásí ìpalára sí ẹnìkan 
x. Gbéwiri àti/tàbí níní ohun ìní tí a jí lọ́wọ́ ní 

àmọ̀mọ́ṣe 
y. Ìrékọjá 
z. Ìrúfín ti Ìlànà Ìlò Ìmọ̀-ẹ̀rọ Tí A Faramọ́ (TAUP) fún 

àwọn akẹ́kọ̀ọ́ 
aa. Ìrúfin ìlànà ọ̀wọ́ ìpánle ti Ìgbìmọ̀ 

 

Àwọn Ọ̀ràn Ìsọ̀rí III 

Àwọn àpẹrẹ ọ̀ràn èyítí ó le jásí ìdáduró, ìfisí ètò ẹ̀kọ́ 
míràn tàbí lílé kúrò ní ilé-ìwé (Ìgbìmọ̀ Ẹ̀kọ́ Ìlànà 
5550, Òfin Ìhùwàsí Akẹḱọ̀ọ́). 
 

Àwọn Ọ̀ràn Ìsọ̀rí II jẹ́ àwọn ìṣìwàwù tó burú jùlọ. Àwọn 
akẹ́kọ̀ọ́ tó dá irú àwọn ọ̀ràn báyìí ni a le dádúró ní ilé-
ìwe àti/tàbí sí Ọ̀gá Ìgbẹ́jọ́ Ìwà Akẹ́kọ̀ọ́ pẹ̀lú ìmọ̀ràn 
àfikún ìgbà ìdádúró, lílé kúrò ní ilé-ìwé, tàbí fífi sí ètò 
ẹ̀kọ́ míràn. Àwọn ìṣìwàwù tó lágbára ni a gbọ́dọ̀ sọ fún 
aṣàkóso ilé-ìwé lojú ẹsẹ̀ lẹ́yìn ìṣẹ̀lẹ̀ náà èyí sì le jásí líle 
irú akẹ́kọ̀ọ́ bẹ́ẹ̀ kúrò nílè-ìwé. 

 
Àwọn Ọ̀ràn Ìsọ̀rí Ill (Ìgbìmọ̀ Ẹ̀kọ́ Ìlànà 5550 àti Àrẹ Òfin 
5550, Òfin Ìhùwàsí Akẹḱọ̀ọ́) ni a ṣàkójọ nísàlẹ̀. 
 

SÍSỌ INÁ SÍ ILÉ/INÁ/ÀWỌN OHUN ÀDÓ OLÓRÓ 
a. Sísọ iná sí ilé 
b. Ìhàlẹ̀ àdó olóró 
c. Mímú ohun iná tàbí àdó olóró ṣiṣẹ́ tàbí ẹ̀rọ, pẹ̀lú 

ọta, èròjà iná (ohun ìbẹ̀rẹ̀ iná tàbí Jù bẹ́ẹ̀ lọ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 
 

ÌKỌLÙ/ÌHÀLẸ̀/ÌJÀ 

d. Lílu òṣìṣẹ́ kan tí ń gbìyànjú láti parí ìjà tàbí èdè 

àìyédè kankan (èyítí a mọ̀ọ́mọ̀ ṣe tàbí tí a kò 

mọ̀ọ́mọ̀ ṣe) 

e. Ìkọlù ojúkojú lórí òṣìṣẹ́ kan 

f. Ìwà ipá tí ń ṣokùnfà ewu ńlá sí àwọn ènìyàn tàbí 

ohun ìní tàbí ṣokùnfà egbò sí ara 

 
ÀWỌN ÒGÙN OLÓRÓ 

g. Ìpínkiri àti/tàbí títa ọtí líle 

h. Ìpínkiri àti/tàbí títa àwọn ògùn olóró ìdarí (àwọn 

ògùn tí kò bá òfin mu) 

i. Níní ọtí líle 

j. Níní àwọn ògùn olóró ìdarí (àwọn ògùn tí kò bá 

òfin mu) 

k. Ìrúfin yíyàn (àṣìlò àwọn ògùn tí a yàn), èyí pẹ̀lú 

ìkùnà láti jẹ́ kí nọ́ọ̀sì ilé-ìwé yan ògùn tàbí òṣìṣẹ́ 

tí a yàn 

l. Ìlò ògùn olóró ìdarí (àwọn ògùn ti kò bá òfin 

mu), lábẹ́ ipa ohun ìdarí, tàbí ṣíṣàfihàn ẹ̀rí wípé 

o ti lo ògùn olóró ìdarí 

m. Mímu ọtí líle, lábẹ́ ìdarí ọtí pípa, tàbí ṣíṣàfihàn 

ẹ̀rí wípé o ti mu ọtí 

n. Ìlò ohun tí ń pani èyíti ń ṣokùnfà àìle darí ara-ẹni 

tàbí ọtí pípani èyí pẹ̀lú gulu, ìyòrò, tàbi ògùn 

àdáṣe àti olórí 

 

ÀWỌN Ọ̀RÀN ÌBÁLÒPỌ̀ 

o. Ìfọwọ́pani lára láì gbàṣẹ 

 
ÀWỌN OHUN ÌJÀ 

p. Níní àti/tàbí ìlò ohun ìjà nínú ọgbà ilé-ìwé (lílé 

kúrò nínú ilé-ìwé fún ọdún kan) 

q. Níní tàbí ìlò èyíkéyìí ìbọn tàbí ṣakabùlà (tó ní ọta 

tàbí tí kò ní, tó ṣiṣẹ́ tàbí tí kò ṣiṣẹ́), èyí tó pẹ̀lú, 

ṣùgbọ́n kò pín sí, ẹ̀tù ìbọn, ìbọn eré ìdárayá, 

ìbọn oníná, ìbọn BB, ìbọn kékeré inú àpò, tàbí 

irinṣẹ́ tí a fi ń de ǹkan* 

r. Níní tàbí ìlò ti ohun ìjà gidi tí oníruurú, èyí tó 

pẹ̀lú, ṣùgbọ́n kò pin sí, ọ̀bẹ pẹlẹbẹ, ọ̀bẹ ọlọ́dẹ, 

ọ̀bẹ oníràwọ̀, abẹ, ohun tí ń ṣokùnfà ara rírọ fún 

ìgbà díẹ̀, nunshaku, ìbọ̀wọ́ ẹlẹ́gùún, ẹ̀gbọ̀nwọ́ 

ẹlẹ́gùún, èyíkéyìí ohun ọ̀pá, ohun tajutaju, tàbí 

àgbéjáde lẹ́bú ìtajú 

s. Ilò ìbọ̀n tójọra tabí ṣàkabùlà (èyí tó ní ọta tàbí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

t. èyítí kò ní ọta, èyí tó ṣiṣẹ́ tàbí tí kò ṣiṣẹ́) * 

u. Ìlò èyíkéyìí ohun ìjà tójọra, èyítí yóò pẹ̀lú, 

ṣùgbọ́n kò pin sí ọ̀bẹ pẹlẹbẹ, ọ̀bẹ ọlọ́dẹ, ọ̀bẹ 

oníràwọ̀, abẹ (èyítí ó pẹ̀lú abẹ fẹ́lẹ́ tabí ìkákò), 

nunshaku, ìbọ̀wọ́ ẹlẹ́gùún, ẹ̀gbọ̀nwọ́ ẹlẹ́gùún 

Ìlò ọ̀bẹ inú àpò tàbí ohunkóhun bíi ohun ìjà 

 
 

ÒMÍRÀN 

v. Gbéwiri 

 

* Ìyàsọ́tọ̀: Ìlò ìgbà pípẹ́ ti àwọn ìbọn tó dàbí ti onígi 

tàbí tí kò ṣiṣẹ́ nípasẹ̀ JROTC tàbí ẹ̀ṣọ́ àwọ̀/àwọn 

akẹ́kọ̀ọ́ ẹgbẹ́ ológun kò ni jẹ́ ìrúfin ìlànà yìí ní àkókò 

ìtọ́ni àti nígbàkugbà tó bá wà lábẹ́ ìdarí tààrà ti 

JROTC tàbí ẹ̀ṣọ́ àwọ̀/ àwọn olùkọ́ ẹgbẹ́ ológun. 

 

Ìlànà Ìbáwí Akẹ́kọ̀ọ́ 

 

Pẹ̀lú eyíkéyìí ìṣẹ̀lẹ̀ ìwà akẹ́kọ̀ọ́, àwọn aṣàkóso ilé-ìwé 

gbọ́dọ̀ ṣe àwọn ìpinu tí a rò jinlẹ̀ nípa bóyá àwọn ìṣe 

akẹ́kọ̀ọ́ ṣokùnfà ìrúfin ìlànà ìgbìmọ̀ tó jọmọ́ òfin 

ìhùwàsí rẹ̀. Àwọn ìsọ̀rí tó hàn lójú àwọn ojú-ewé tó kàn 

ni a ṣe láti tọ́ àwọn aṣàkóso sọ́nà láti pinu bóyá ìrúfin ti 

wáyé àti láti pinu bí àwọn ìrúfin náà ti burú sí. Nínú 

àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tí ìrúfin òfin ìhùwàsí ti wáyé, àwọn aṣàkóso 

gbọ́dọ̀ pèsè àwọn àbájáde ọlọgbọ́n—àwọn àbájáde tí ń 

kọ́ tàbí ṣe kóríyá fún àwọn akẹ́kọ̀ọ́ láti yí àwọn ìwà wọn 

padà. 

Tí ìṣìwàwù akẹ́kọ̀ọ́ kan bá tún jẹ́ rírú òfin, bí àwọn aláṣẹ 

ti pinu, àwọn àbájáde ọ̀rọ̀ òfin le wáyé fún akẹ́kọ̀ọ́ náà 

ní àfikún sí àwọn àbájáde èyítí àwọn asàkóso ilé-ìwé 

fipámú. Àwọn àbájáde tó dá lórí ilé-ìwé pẹ̀lú iṣẹ́ 

àtúnṣe, ìfisí ètò ẹ̀kọ́ míràn, tàbí lílé kúrò nílé ìwé. 

Ìmúpadà fún ìpàdánù tàbí ìdíbàjẹ́ ni a ó bèrè ní àfikún 

sí èyíkéyìí àbájáde míràn. 

Ìlànà ìbáwí ti ilé-ìwé yàtọ̀ pátápátá sí ti ìlànà ìwà 

ọ̀daràn tàbí ti ìjọba èyítí Ẹ̀ka Ọlọ́pàá Agbègbè 

Baltimore le lò. 
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Àwọn Ìdáhùn fún Àwọn Ìrúfin Ìhùwàsí 

Ìgbìmọ̀ Ẹ̀kọ́ Ìlànà 5550, Òfin Ìwà Akẹḱọ̀ọ́, fìdí àwọn 

gbèdéke múlẹ̀ fún ìwà akẹ́kọ̀ọ́ àti àwọn àbájáde 

ìbáwí fún ìrúfin àwọn gbèdéke náà. Àwọn aṣàkóso 

ilé-ìwé ní àṣẹ láti ṣàtúnwò kí wọ́n sì ṣàyẹ̀wò ipò 

ẹnìkọ̀ọ̀kan láti ìnu irú àti iye ìdásí àti àtìlẹ́yìn láti lò tó 

bá wà, ṣáájú àfipámú èyíkéyìí àbájáde ìbáwí. Ìlò 

àfikún ìdádúró tàbí lílé kúrò ní ilé-ìwé bíi àbájáde 

ìbáwí ni a ó lò bíi ọ̀nà àbáyọ tó gbẹ̀yìn. 

 
A ó fún àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ní ìlànà tó yẹ nígbàtí a bá 

ṣàmúlò ìbáwi. Akẹ́kọ̀ọ́ náà yóò: gba ìfitónilétí 

àfẹnusọ tàbí àkọsílẹ̀ nípa ti (àwọn) ọ̀ràn ìdádúró; gba 

àlàyé kan ti ẹ̀rí tó ti ọ̀ràn náà lẹ́yìn; ní ànfàní láti fèsì 

sí àwọn ọ̀ràn náà kí ó sì pèsè ẹ̀yà ti ìṣẹ̀lẹ̀ náà ki a tó 

ṣàmúlò ìbáwí. Ní ìbámu pẹ̀lú ìlànà Ìjọba ìpínlẹ̀, 

akẹ́kọ̀ọ́ kan tí ìfarahàn rẹ̀ ní ilé-ìwé bá ń ṣokùnfà ewu 

sí àwọn ènìyàn tàbí ohun ìní ni a le yọkúrò lójú ẹsẹ̀ 

nínú ilé-ìwé nípa lílo ìlànà ìbáwí tàbí gẹ́gẹ́ bíi Ìlànà 

5561, Ìlò ilé-ìwé ti Àwọn Ọ̀ràn Tí A Jábọ̀. 

 

Ìdádúró/Ilékúro Àwọn Akẹ́kọ̀ọ́ Jéléósinmi - Ipele 2 nínú 

Ilé-ìwé  

Ní ìbámu pẹ̀lú òfin ìjọba ìpínlẹ̀, akẹ́kọ̀ọ́ kan tó 

forúkọsílẹ̀ nínú jéléósinmi, alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀, ipele àkọ́kọ́ 

tàbí ipele kejì ni a kàn le: 

 

1. Lékúrò ní ilé-ìwé tí òfin ìjọba àpapọ̀ bá sọ bẹ́ẹ̀. 

2. Dádúró fún èyí tí kò ju ọjọ́ ilé-ìwé (5) lọ fún 

ìṣẹ̀lẹ̀ kan tí aṣàkóso ilé-ìwé, ní ìbáṣepọ̀ pẹ̀lú 

oníròrún ilé-ìwé tàbí akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ ìlera ọpọlọ 

míràn, bá pinu wípé ewu kan ń bẹ tó lágbára 

fún àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tàbí òṣìṣẹ́ míràn tí a kò le 

dínkù tàbí múkúrò nípasẹ̀ ìdásí àti àtìlẹ́yìn. 

 

 

Idádúró Inú Ilé-ìwé 

Ìdádúró inú ilé-ìwé ni ìyọkúrò akẹ́kọ̀ọ́ kan láàrín 

ọgbà ilé-ìwé nínú ètò ẹ̀kọ́ ìsinsìnyí ti akẹ́kọ̀ọ́ náà fún 

èyí tí ó tó ṣùgbọ́n kò gbọ́dọ̀ kọjá ọjọ́ ilé-ìwé (10) 

láàrín ọdún ilé-iwé kan fún àwọn èrèdí ìbáwí nípasẹ̀ 

adarí. 

 

Ìdádúro Onígbà-pípẹ́ àti Ìdádúró Onígbà-díẹ̀ 

• Ìdádúró onígbà-díẹ̀ jẹ́ ìmúkúrò ìbáwí ti 

akẹ́kọ̀ọ́ kan nínú ilé-ìwé nípa adarí fún 

èyí tí ó tó ṣùgbọ́n kò gbọ́dọ̀ kọjá ọjọ́ ilé-

ìwé (3). 

• Ìdádúró onígbà-pípẹ́ jẹ́ ìmúkúrò ìbáwí ti 

akẹ́kọ̀ọ́ kan nínú ilé-ìwé nípa adarí fún 

ìgbà ọjọ́ ilé-ìwé mẹ́rin (4) títí mẹ́wàá (10). 

 

Akẹ́kọ̀ọ́ tàbí òbí akẹ́kọ̀ọ́ náà ni a ó fún ní ẹ̀dà Àkójọ 

Àwọn ohun Àmúlò ti Àdúgbò fún Àwọn Ẹbí àti Ọmọdé 

Agbègbè Baltimore. 

 
Akẹ́kọ̀ọ́ kan le má kópa nínú àwọn iṣẹ́ lẹ́yìn 

àkókò ilé-ìwé jálẹ̀ àkókò ìdádúró náà.  

 

Àfikún Ìdádúró àti Ìlékúrò 

Àfikún ìdádúró jẹ́ ìyọkúrò akẹ́kọ̀ọ́ kan nínú ètò tó ṣe 

déédé fún akẹ́kọ̀ọ́ náà fún ìgbà ọjọ́ ilé-ìwé 11 sí 44 bí 

Ọ̀gá Ìgbẹ́jọ́ Ìwà Akẹ́kọ̀ọ́ bá ti pinu. Àfikún ìdádúró le 

wáyé nígbàtí Ọ̀gá Igbẹ́jọ́ Ìwà Akẹ́kọ̀ọ́ bá ti pinu wípé: 

 

1. Ìpadàwá akẹ́kọ̀ọ́ sí ilé-ìwé ṣáájú àkókò ìparí 

ìdádúró náà yóò jẹ́ ìhàlẹ̀ tó lágbára ti ewu ńlá 

sí àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tàbí òṣìṣẹ́ míràn; tàbí 

2. Akẹ́kọ̀ọ́ náà ti kópa nínú ìwà ìdíwọ́ tó lagbára 

sí ìlànà ẹ̀kọ́ èyí tó ti ṣokùnfà ìdenà ńlá kan sí 

ìkẹ́kọ̀ọ́ fún akẹ́kọ̀ọ́ míràn káàkiri ọjọ́ ilé-ìwé 

náà, àti àwọn ìdási ìbáwi àti ìwà tó dára tó wà 

nílẹ̀ ni a ti lò.   

 

Ìlékúrò jẹ́ ìyọkúrò akẹ́kọ̀ọ́ kan nínú ètò tó ṣe déédé 

fún akẹ́kọ̀ọ́ náà fún ìgbà ọjọ́ ilé-ìwé 45 tàbí jù bẹ́ẹ̀ lọ 

bí Ọ̀gá Ìgbẹ́jọ́ Ìwà Akẹ́kọ̀ọ́ bá ti pinu. Ìlékúrò le wáyé 

nígbàtí Ọ̀gá Igbẹ́jọ́ Ìwà Akẹ́kọ̀ọ́ bá ti pinu wípé: 

 

1. Ìpadàwá akẹ́kọ̀ọ́ sí ilé-ìwé ṣáájú àkókò ìparí 

ìdádúró náà yóò jẹ́ ìhàlẹ̀ tó lágbára ti ewu ńlá 

sí àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tàbí òṣìṣẹ́ míràn. 

 

Lẹ́yìn ìgbésẹ̀ ìbáwí, adarí ilé-ìwé yóò ṣe ìfimúfílẹ̀ tó 

múnádóko lórí ọ̀rọ̀ náà. Tó bá jẹ́ wípé lẹ́yìn ìfimúfílẹ̀ 

náà, adarí ilé-ìwé ríi wípé àfikún ìdádúró tàbí ìlékúrò 

yẹ, adarí ilé-ìwé yóò ṣètò àpéro kan lójú ẹsẹ̀ fún 

akẹ́kọ̀ọ́ àti òbí akẹ́kọ̀ọ́ pẹ̀lú Ọ̀gá Ìgbẹ́jọ́ Ìwà Akẹ́kọ̀ọ́. 

Ọ̀gá Ìgbẹ́jọ́ Ìwà Akẹ́kọ̀ọ́ yóò ṣe àpérò kan pẹ̀lú 

akẹ́kọ̀ọ́ àti òbí akẹ́kọ̀ọ́ náà láàrín ọjọ́ ilé-ìwé mẹ́wàá 

(10) ti déètì èyítí adarí fún un ní ìdádúró onígbà díẹ̀. 

Ọ̀gá Ìgbẹ́jọ́ Ìwà Akẹ́kọ̀ọ́ yóò sọ fún akẹ́kọ̀ọ́ àti òbí 

nípasẹ̀ ìwé àkọsílẹ̀: 
 
 
 



17 
 

• Àkókò àti ibi àpérò náà; 
• Àwọn ọ̀ràn tí a fi sun akẹ́kọ̀ọ́ náà; 

• Ìlànà, òfin, tàbí ìṣedéédé tí akẹ́kọ̀ọ́ náà 

tàpá sí; 

• Ọ̀rọ̀ ìgbàníyànjú láti ọ̀dọ̀ adarí fún 

ìdádúro tó ju ọjọ́ ilé-ìwé mẹ́wàá (10) lọ; 

• Ẹ̀tọ́ akẹ́kọ̀ọ́ láti ní àwọn olùjẹ́rìí àti láti 

ṣojú nípasẹ̀ agbẹjọ́rò kan; 

• Ẹ̀tọ́ òbí/agbẹjọ́rò àti akẹ́kọ̀ọ́ láti bèrè ẹ̀dà 

àkópọ̀ ìdádúró kan láti ọ̀dọ̀ ilé-ìwé ní 

wákàtí 24 ṣáájú ìgbẹ́jọ́ náà. 

 
Nínú àpérò náà, akẹ́kọ̀ọ́ náà yóò ní ẹ̀tọ́ láti ṣàtúnwò 

gbogbo ẹ̀rí àkọsílẹ̀ tó ti àwọn ẹ̀sùn náà lẹ́yìn Ọ̀gá Ìgbẹ́jọ́ 

Ìwà Akẹ́kọ̀ọ́ yóò sọ fún akẹ́kọ̀ọ́ àti òbí nípa àfẹnusọ àti 

àkọsílẹ̀ ti àwọn ohun tí wọ́n rí àti ìpinu. Tó bá jẹ́ wípé, 

lẹ́yìn àyẹ̀wò gbogbo ẹ̀rí tí a tẹ́ sílẹ̀ nínú ìgbẹ́jọ́ náà, Ọ̀gá 

Ìgbẹ́jọ́ Ìwà Akẹ́kọ̀ọ́ náà parí wípé àfikún ìdádúró tàbí 

ìlékúro náà yẹ, akẹ́kọ̀ọ́ tàbí òbí akẹ́kọ̀ọ́ le kọ̀wé ẹ̀bẹ̀ sí 

Ìgbìmọ̀ abẹ́lé. 

Ọ̀gá Ìgbẹ́jọ́ Ìwà Akẹ́kọ̀ọ́ náà yóò yan akẹ́kọ̀ọ́ kan sí ètò 

ẹ̀kọ́ míràn tí a bá fún un ní àfikún ìdáduró tàbí lékúrò ní 

ilé-ìwé. Gbogbo ìgbìyànjú ni a ó ṣe láti ṣàrídájú àtìlẹ́yìn 

òbí nígbàtí a bá ń yan akẹ́kọ̀ọ́ kan sí ètò ẹ̀kọ́ míràn. Bí 

bẹ́ẹ̀kọ́, Ọ̀gá Ìgbẹ́jọ́ Ìwà Akẹ́kọ̀ọ́ ní ẹ̀tọ́ láti yan akẹ́kọ̀ọ́ 

náà sí ètò ẹ̀kọ́ míràn nígbàtí akẹ́kọ̀ọ́ náà àti/tàbí òbí kò 

bá faramọ́ ìfisí naà. Òbí ní ẹ̀tọ́ láti bẹ̀bẹ̀ fún àyípadà 

ìpinu Ọ̀gá Ìgbẹ́jọ́ Ìwà Akẹ́kọ̀ọ́ náà láti yan akẹ́kọ̀ọ́ náà sí 

ètò ẹ̀kọ́ míràn. 

 

 

 

Fún ìrọ̀rùn akẹ́kọ̀ọ́ náà àti àwọn òbí, Àwọn Ọ̀gá Ìgbẹ́jọ́ 
Ìwà AKẹ́Kọ̀ọ́ wà káàkiri gbogbo ìlànà ilé-ìwé: 
 

• Southwest Office - Woodlawn Middle 
3033 St. Luke's Lane 
Woodlawn, Maryland 21207 
(443) 809-6842 

 

• Northwest/Central Office – Chatsworth School 
222 New Avenue 
Reisterstown, Maryland 21136 
(410) 887-6943 

 

• Northeast/Central Office – Stemmers Run 
Middle 
201 Stemmers Run Road 
Essex, Maryland 21221 
(443) 809-6498 

 

• Southeast Office – Battle Grove Elementary 
7828 St. Patricia Lane 
Dundalk, Maryland 21222 
(410) 887-7570 

 
Ọ̀gá Ìgbẹ́jọ́ Ìwà Akẹ́kọ̀ọ́ ló wà lórí ẹjọ́ ìbáwí kan ní ilé-
ìwé ti akẹ́kọ̀ọ́ náà máa ń pinu ní ọ̀pọ̀ ìgbà. Síbẹ̀ síbẹ̀, 
ìgbà míràn le wà tí ọ̀gá ìgbẹ́jọ́ kan lé darí ẹjọ́ kan tó 
jẹyọ láti ilé-ìwé kan tó yàtọ̀ sí àwọn ilé-ìwé tí a yan 
ọ̀gá náà sí tẹ́lẹ̀. 
 

Èyíkéyìí akẹ́kọ̀ọ́ tí a dádúró tàbí lékúrò ní ilé-ìwé kò 
gbọ́dọ̀ wọ ọgbà ilé-ìwé nígbàtí ilé-ìwé bá wà ní ṣíṣí; 
akẹ́kọ̀ọ́ náà le má kópa nínú àwọn iṣẹ́ tí ilé-ìwé ṣe 
onígbọ̀wọ́. Akẹ́kọ̀ọ́ tí a dádúró tàbí lékúrò le padà 
sínú ọgbà ilé-ìwé ní àkókò tí a kò gbà láàyè nìkan fún 
ìkópa nínú ìpàdé tí a ṣètò tẹ́lẹ̀, àti, tí akẹ́kọ̀ọ́ náà bá 
jẹ́ mọ̀jèsí, àyàfi tí òbí kan bá wà pẹ̀lú rẹ̀. 

 
Àwòrán tó wà lójú ewé tókàn ṣe àkótán àwọn 
ìyọkúrò ìbáwí èyítí òfin Maryland gbà láàyè.
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ÀWỌN ÌMÚKÚRÒ ÌBÁWÍ 
Ìsọ̀rí Iye Ọjọ́ Irú Wíwá Tó Nílò Ẹnítí Ó Láṣẹ Ẹnití A Bẹ̀bẹ̀ Ìpinu sí: 

Ìdádúró Abẹ́lé 
1-3  Onígbà-díẹ̀ 

(kò nílò ohunkóhun) Adarí 
Ọ̀gá Àgbà ti Àtìlẹ́yìn 

Ilé-ìwé 4-10  Onígbà-pípẹ ́

Ìdádúró Ìgbìmọ̀ 
11-44  Àfikún 

• Ìdíwọ́ tó burú 

• Ìhàlẹ̀ tó lágbára Ọ̀gá Ìgbẹ́jọ́ Ìwà Akẹ́kọ̀ọ́ Ìgbìmọ̀ Ẹ̀kọ́ 

45+  Ìlékúrò • Ìhàlẹ̀ tó lágbára 

(Ọ̀rọ̀ àkótán ti àwọn ìmúkúrò ìbáwí èyítí Ìlànà Òfin Maryland 13A.08.01.11 gbà láàyè) 

 
 
 

Àwọn Iṣẹ́ Ẹ̀kọ́ Tó Kéréjù 
Àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tí a dádúró tàbí lékúrò, tí a kò sì ti 
fí sínú ètò ẹ̀kọ́ míràn, ni yóò gba iṣẹ́ ẹ̀kọ́ ojojúmọ́ 
àti àwọn iṣẹ́ àmúrelé, èyítí a ó ṣàtúnyẹ̀wò tí 
àwọn olùkọ́ yóò sì túnṣe ní ọ̀sọ̀sẹ̀ yóò sì padà sí 
ọ̀dọ̀ akẹ́kọ̀ọ́ náà. Adari kọ̀ọ̀kan yóò yan òṣìṣẹ́ ilé-
ìwé kan láti jẹ́ aṣojú láàrín àwọn olùkọ́ àti oríṣìí 
àwọn akẹ́kọ̀ọ́ lórí ìdádúró lóde ilé-ìwé tàbí 
ìlékúrò àti láti bánisọ̀rọ̀ ní ọ̀sọ̀sẹ̀ nípa àwọn iṣẹ́ 
àmúrelé ti ẹ̀kọ́ àti àwọn ohun míràn tó jọmọ́ ilé-
ìwé. 
 
Ní àkókò àwọn ìdádúró onígbà-díẹ̀, gbogbo 
akẹ́kọ̀ọ́ ni a ó fún ní ànfàní láti parí iṣẹ́ ẹ̀kọ́ tí 
wọ́n pàdánù ní àkókò ìdádúró láì san owó 
ìtanràn. 
 

Àwọn Ilé-ìwé Míràn àti Àwọn Àṣàyàn Ẹ̀kọ́ Míràn  
Àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tó wà nínú ìdádúró àfikún tàbí ìlékúrò ní 
a ó fun ní ààyè sí àwọn iṣẹ́ ẹ̀kọ́ nípasẹ̀ ọ̀kan tàbí ọ̀pọ̀ 
àwọn àṣàyàn ẹ̀kọ́ wọ̀nyí: 
 

• Àwọn Ilé-ìwé Míràn 

Àwọn ilé-ìwé míràn ni àwọn àrẹ àdúgbò 
BCPS ń ṣàkóso ó sì wà fún àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ilé-
iwé girama àti àárín èyítí a ti fi sínú wọn 
nípasẹ̀ Ọ̀gá Ìgbẹ́jọ́ Ìwà Akẹ́kọ̀ọ́; àwọn ètò 
wọ̀nyí kò fúnni ní ìforúkọsílẹ̀ gbẹ̀fẹ́ àti wípé ó 
ní òdíwọ̀n iye èrò. Àwọn ètò ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àkókò 
wọ̀nyí wà lójú iṣẹ́ ní àkokò ilé-ìwé àfojúrí. A 
ń pèsè ọkọ̀. 

• Ìtọ́ni Ilé 

Àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ilé-ìwé alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ BCPS ni a le 
pèsè ìtọ́ni fún ní ilé bí a ti ṣàkóso nípasẹ̀ Ibi-
iṣẹ́ Ilé àti Ilé-ìwòsàn. Àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ilé-ìwé 
girama àti àárín ni a le pèsè ìtọ́ni fún nílé nípa 
lílo àwọn iṣẹ́ ile-ìwé ayélujára ti BCPS, ẹ̀kọ́ orí 
ẹ̀rọ, èyítí Ibi-iṣẹ́ Àwọn Àṣàyàn Ẹ̀kọ́ ń ṣe. 
Gbogbo Ilé àti Ilé-ìwòsàn àti Ẹ̀kọ́ orí ẹ̀rọ ní 
àwọn ètò nílẹ̀ fun oríṣìí èrèdí, pẹ̀lú, ṣùgbọ́n kò 
pin sí, àwọn tí a ti tún yàn nípasẹ̀ ìṣàkóso. 

 
• Ètò Ìkẹ́kọ̀ọ́ Ọjọ́ Àfikún (EDLP) 

Àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ilé-ìwé girama ti BCPS ni a le 
pèsè ìtọ́ni fún ní ọ̀kan nínú àwọn ojúlé 
márùún ti EDLP èyítí Ibi-iṣẹ́ Àwọn Àṣàyàn Ẹ̀kọ́ 
ń ṣàkóso ní ìrọ̀lẹ́ àti/tàbí ní òwúrọ̀ ọjọ́ 
Àbámẹ́ta. Ètò onígbà díẹ̀ yìí ń lo ẹ̀yà ìkẹ́kọ̀ọ́ ti 
àyè ara ẹni. Àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tí a fi síbẹ̀ nípasẹ̀ 
àwọn aṣàkóso ní ọ̀pọ̀ ìgbà ni a ó pèsè àkóónú 
tó ṣe pàtó fún (àwọn) sáà ti ìtọ́ni náà èyítí a ti 
ṣètò wọn láti kópa; ní ọ̀pọ̀ ìgbà; a le ṣètò 
àwọn akẹ́kọ̀ọ́ fún àwọn àṣàyàn ìgbàpadà 
kirẹditi. Ètò yìí wà fún àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tó yọ̀nda 
ara wọn láti forúkọsílẹ̀ àti awọn tí a fi sínú ètò 
náà. BCPS kò pèsè ọkọ̀ fún àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tí a fi 
sínú EDLP àyàfi tí akẹ́kọ̀ọ́ náà bá níIEP tí o sì 
nílo ọkọ̀ fún ìráyèsí ẹ̀kọ́ ìjọba tó tọ̀nà tó sì jẹ́ 
ọ̀fẹ́ (FAPE). 

 

Àwọn òbí àti akẹ́kọ̀ọ́ le rí àlàyé síwájú síi nípa àwọn 
ètò náà nípa ṣíṣe àbẹ̀wò sí Àwọn Àṣàyàn Ẹ̀kọ́ Tàbí 
nípa pípe ibi-iṣẹ́ náà lórí 443-809-2270. 
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Àwọn Ètò Ẹnìkọ̀ọ̀kan (lEP) àti Àwọn Akẹ́kọ̀ọ́ Ètò 504  
pẹ̀lú àwọn ètò 504 tàbí àwọn IEP ni a le báwí nípasẹ̀ 
adarí ilé-ìwé fún àwọn ìrúfín Ìlànà Ìgbìmọ̀ 5550 
Òfin Ihùwàsí Akẹḱọ̀ọ́. Nígbàtí ìmúkúrò ìbáwí bá yọrí sí 
ìmúkúrò fún èyi tó ju àpapọ̀ ọjọ́ mẹ́wàá (10) lọ nínú 
ọdún ilé-ìwé náà, àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ní ẹ̀tọ́ sí ìpàdé kan láti 
pinu bóyá ó kójú owó àwọn àmúyẹ kan: 1) tí ìwà tó 
ṣokùnfà ìdádúró naà bá jẹ́ àbájáde abarapá náà, 2) tí a 
bá lo IEP ní àkókò ìrúfin náà; àti 3) tí IEP akẹ́kọ̀ọ́ náà 
bá tọ̀nà. 

Ìbáwí ọmọ kan tó jẹ́ abarapá, èyí pẹ̀lú ìdádúró, 
ìlékúrò, tàbí ìfisí míràn fún ìgbà díẹ̀ ti ọmọ náà fún 
àwọn èrèdí ìbáwí, ni a ó ṣe ní ìbámu pẹ̀lú àwọn 
àmúyẹ ti Òfin Àwọn Ènìyàn Tó Jẹ Abarapá (IDEA) àti 
Abala 504 ti Òfin Ìṣàtúnṣe. 

Àwọn òbí gbọ́dọ̀ tọ́ka sí Àkíyèsí Àwọn Ẹ̀tọ́ Òbí 
tí a pèsè ní ọdọdún fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé nípa 
àwọn ohun ìtọ́ni ìlànà ti Maryland fún àwọn 
akẹ́kọ̀ọ́ pẹ̀lú àwọn IEP. Ní ìbámu pẹ̀lú IDEA, Abala 
504 àti àwọn ìlànà ìjọba àpapọ̀ àti ìpínlẹ̀, àwọn 
akẹ́kọ̀ọ́ ni a gbọ́dọ̀ fún ní ààyè sí ẹ̀kọ́ ìjọba tó tọ̀nà 
tó sì jẹ́ ọ̀fẹ́ (FAPE) nígbàtí a lé wọn kúrò ní ilé-ìwé. 
 

 

Ẹ̀bẹ̀ fún Ipinu ti SCHO 
 

Ìlànà Ẹ̀bẹ̀ 
Òbí/alágbàtọ́ kan tí kò faramọ́ ìpinu Ọ̀gá Ìgbẹ́jọ́ Ìwà 
Akẹ́kọ̀ọ́ le kọ̀wé ẹ̀bẹ̀ kan fún ìpinu náà sí Ìgbìmọ̀ 
Ẹ̀kọ́. Lẹ́yìn ẹ̀bẹ̀, aṣojú Ìgbìmọ̀ Ẹ̀kọ́ yóò ní ọjọ́ kàlẹ́ndà 
45 láti déètì tí a gba ẹ̀bẹ̀ náà láti gbọ́ ẹ̀bẹ̀ náà kí 
wọ́n sì ṣe ìpinu kan. Ẹnìkọ̀ọ̀kan ní ànfàní láti ṣàfihàn 
àwọn ajẹ́rìí kí agbẹjọ́rò kan sì ṣojú rẹ̀. Àyàfi tí 
akẹ́kọ̀ọ́ tàbí òbí náà bá bèrè fún ìgbẹ́jọ́ gbogbogbò, 
ìgbẹ́jọ́ náà ni a ó ṣe ní kọ̀rọ̀ àyàfi àwọn tí a ríi wípé 
wọ́n gbọ́dọ̀ wà níbẹ̀ tàbí èyítí Ìgbìmọ̀ bá bèrè fún. 
Ẹ̀bẹ̀ sí Ìgbìmọ̀ kò dúró sí ìpinu Ọ̀gá Ìgbẹ́jọ́ Ìwà 
Akẹ́kọ̀ọ́; ìpinu Ìgbìmọ̀ jẹ́ olùborí. (Ìgbìmọ̀ Ẹ̀kọ́ Ìlànà 
5560 àti Àrẹ Ìlànà 5560). 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ìbèrè fún ẹ̀bẹ̀ sí Ìgbìmọ̀ gbọ́dọ̀: (1) fi jíṣẹ́ sí Ibi-iṣẹ́ 
Ìgbìmọ̀ Ẹ̀kọ́ ní tàbí ṣáájú ìgbà tí ẹ̀bẹ̀ náà yóò wáyé; 
tàbí (2) fi sínú lẹ́tà ti United States, bí èyí tí a kọsílẹ̀ 
tàbí jẹ́rìísí tàbí lẹ́tà ayára bíi àṣá tàbí lẹ́tà tó ṣe 
pàtàkì, tàbí fi fún iṣẹ́ ìfiránṣẹ́ kan bíi federal 
express, UPS tàbí DHL, tí ń pèsè ìtọpinpin tó dájú ti 
nkan náà láti ibi tó ti bẹ̀rẹ̀ kí ẹ̀bẹ̀ náà tó wáyé. A kò 
ní gba àwọn ìfijíṣẹ́ orí ayélujára (í-meèli). 

 

Àwọn Ọ̀ràn Tí A Jábọ̀ 
 

Ìlànà ilé-ìwé gbọ́dọ̀ pèsè àwọn ètò ẹ̀kọ́ tó tọ̀nà fún 
àwọn akẹ́kọ̀ọ́ èyítí àwọn agbófinró ti mú fún "ọ̀ràn tí a 
jábọ̀" tí kò jọmọ́ ti ilé-ìwé. Adarí yóò ṣàtúnyẹ̀wò ìwífún 
ọ̀ràn tí a jábọ̀ láti ṣàyẹ̀wò ipa ààbò àti ìpamọ́ nínú ọgbà 
ilé-ìwé, òṣìṣẹ́ àti àwọn akẹ́kọ̀ọ́. Àwọn aṣàkóso ilé-ìwé 
yóò pinu yálà ìfarahàn akẹ́kọ̀ọ́ náà nínú ilé-ìwé abẹ́lé ń 
ṣokùnfà ewu ààbò àti ìpamọ́ kí wọ́n sì gbàníyànjú wípé 
kí ètò akẹ́kọ̀ọ́ náà tẹ̀síwájú ní ilé-ìwé abẹ́lé tàbí ìfisí ẹ̀kọ́ 
míràn. Àkíyèsí ẹ̀sùn ọ̀ràn tí a jábọ̀ le má jẹ́ ìdí fún 
ìgbésẹ̀ ìbáwí. Ṣíṣètò ẹ̀kọ́ tó tọ̀nà àti àwọn iṣẹ́ tójọra ni a 
ó pèsè fún akẹ́kọ̀ọ́ tí a mọ̀ pẹ̀lú abarapá gẹ́gẹ́ bíi dÒfin 
Ẹ̀kọ ́Abarapa Ẹnìkọ̀ọ̀kan (IDEA) àti òfin ẹ̀kọ́ pàtàkì ti 
ìjọba àti ìlànà (Ìgbìmọ̀ Ẹ̀kọ́ Ìlànà 5561àti 
Àrẹ Ìlànà 5561). 

Tí akẹ́kọ̀ọ́ kan tàbí obí akẹ́kọ̀ọ́ kò bá faramọ́ ìpinu náà 
lábẹ́ Abala yìí, òbí tàbí akẹ́kọ̀ọ́ náà le bèrè fún 
àtúnyẹ̀wò ìpinu náà. Ìbèrè fún àtúnyẹ̀wò gbọ́dọ̀ jẹ́ 
àfọwọ́kọ kí s ì darí rẹ̀ sí Ọ̀gá Àgbà Ẹ̀ka Ilé-ìwé Àyíká àti 
Ààbò/Ẹniti A Yan. Ìbèrè fún àtúnyẹ̀wò náà ni a gbọ́dọ̀ fi 
sínú lẹ́tà United States, bí èyí tí a kọsílẹ̀ tàbí jẹ́rìísí tàbí 
lẹ́tà ayára, tàbí fi fún iṣẹ́ ìfiránṣẹ́ kan (bíi federal 
express, UPS tàbí DHL) tí ń pèsè ìtọpinpin tó dájú ti 
nkan náà láti ibi tó ti bẹ̀rẹ̀. A kò ní gba àwọn ìfijíṣẹ́ orí 
ayélujára (í-meèli).  
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Àkójọ Ọ̀ràn Ìbáwí 
Àkójọ ìsàlẹ̀ yìí sọ àwọn abala ní ṣókí níbití àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ti rú Òfin Ìhùwàsí BCPS (Ìlànà 5550). 
Láàrín abala kọ̀ọ̀kan, àwọn ọ̀ràn ìwà Ìsọ̀rí I, II àti III ni a ṣàkójọ lórí ìlà tó bẹ̀rẹ̀ láti kékeré sí ọ̀pọ̀. Àwọn ọ̀ràn ìwà ni a kójọ 
ní ọ̀nà tó tún pèsè ìtọ́ni lórí ẹni tó wà nípò tó dára jùlọ láti dáhùn sí àwọn ìwà kan ní pàtó. Àwọn ìwà kékeré—ní òpin 
apá òsì ìlà náà—ni a le yanjú dáradára pẹ̀lú ìdáhùn tí olùkọ́ darí. Àwọn ìwà ìwọ̀nba àti ọ̀pọ̀—sí àárín àti òpin apá ọ̀tún 
ìlà náà—ni a le yanjú dáradára pẹ̀lú ìdáhùn tí aṣàkóso darí àti ìkópa Ọ̀gá Ìgbẹ́jọ́ Ìwà Akẹ́kọ̀ọ́. 

 

SÍSỌ INÁ SÍ ILÉ, 
INÁ, ÀWỌN 
OHUN ÀDÓ 

OLÓRÓ 

Àwọn Ìwà  
Kékeré 

  Ìwọ̀nba  
Àwọn Ìwà 

 Àwọn Ìwà Ọ̀pọ̀ 

Ìdáhùn Tí Olùkọ́ 
Darí 

Ìdáhùn Tí Aṣàkóso 
Darí/Olùkọ́ Darí 

Ìdáhùn Tí Aṣàkóso 
Darí 

Ìdáhùn Tí Aṣàkóso 
Dárí  

(Ìṣèéṣe SCHO) 

Ìdáhùn Tí Aṣàkóso 
Darí 

 (Bóyá SCHO) 

Àwọn ìṣáná, Laita, Ohun iná Ìtanijí/Ìhàlẹ̀ Sísọ iná sí Àwọn àdó 

 • Níní àti/tàbí títan 
ìṣáná tàbí laita – 
(1A) 

• Níní àwọn ohun iná 
tàbí àdó olóró tàbí 
ẹ̀rọ, pẹ̀lú ọta – 
(2B) 
 

• Ìtanijí iná/ìjábọ̀ iná 
èkè - (2A) 

 
 

• Sísọ iná sílé – (3A) 

• Ìhàlẹ̀ àdó olóró - 
(3B) 

• Mínú ohun iná siṣẹ́ 
tabí àdó olóró tàbí 
ẹ̀rọ, pẹ̀lú ọta –
(3C) 

ÌKỌLÙ, 
ÌDẸŔÙBÀ, ÌJÀ 

Àwọn Ìwà  
Kékeré  

Ìwọ̀nba 
Àwọn Ìwà  

Àwọn Ìwà  
Ọ̀pọ̀ 

Ìdáhùn Tí Olùkọ́ 
Darí 

Ìdáhùn Tí Aṣàkóso 
Darí/Olùkọ́ Darí 

Ìdáhùn Tí Aṣàkóso 
Darí 

Ìdáhùn Tí Aṣàkóso 
Dárí  

(Ìṣèéṣe SCHO) 

Tí Aṣàkóso Darí 
Ìdáhùn  

(Bóyá SCHO) 

  

 

EhEeSt  

• Ìrẹ́jẹ/gbígba 
owó/àwọn ohun ìní 
láti ọ̀dọ̀ ẹlòmírà 
nípa ìhàlẹ̀ tàbí 
ìdẹ́rùbà/ìkáyàsókè 
– (2C) 

• Ìhàlẹ̀ mọ ẹnìkan – 
(2E) 

Lílù, Ìjà, Ìkọlù Ojúkojú 

• Ìjà – (1B) 
 

• Ìkọlù ojúkojú sí 
akẹ́kọ̀ọ́ kan – (2D) 

• Ìkọlù ojúkojú sí 
òṣìṣẹ́ kan – (3E) 

• Ìwà ipá tó ṣokùnfà 
ewu ńlá kan – (3F) 
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ÌKÓPA 

Àwọn Ìwà  
Kékeré  

 Ìwọ̀nba  
Àwọn Ìwà  Àwọn Ìwà Ọ̀pọ̀ 

Ìdáhùn Tí Olùkọ́ 
Darí 

Ìdáhùn Tí Aṣàkóso 
Darí/Olùkọ́ Darí 

Ìdáhùn Tí Aṣàkóso 
Darí 

Ìdáhùn Tí Aṣàkóso 
Dárí  

(Ìṣèéṣe SCHO) 

Ìdáhùn Tí Aṣàkóso 
Darí 

 (Bóyá SCHO) 

Pípẹ́/Sísá 

  

• Pípẹ́ dé yàrá 
ìkẹ́ọ̀ọ́/àwọn ẹ̀kọ́ láì 
nídìí – (1D) 

• Pípẹ́ dé ní ọjọ́ ilé-
ìwé láì nídìí –(1E) 

• Sísá tàbí àìwà sí 
yàrá ìkẹ́kọ̀ọ́/àwọn 
ẹ̀kọ́ láì nídìí – (1F) 

• Sísá tàbí àìwà sí ilé-
ìwé ní ọjọ́ ilé-ìwé – 
(1G) 
 

• Kíkúrò nínú ọgbà 
ilé-ìwé laì gba àṣẹ – 
(1C) 

ÀWỌN ÒGÙN 
OLÓRÓ 

 

Àwọn Ìwà  
Kékeré  

Ìwọ̀nba 
Àwọn Ìwà  

Àwọn Ìwà  
Ọ̀pọ̀ 

Ìdáhùn Tí Olùkọ́ 
Darí 

Ìdáhùn Tí Aṣàkóso 
Darí/Olùkọ́ Darí 

Ìdáhùn Tí Aṣàkóso 
Darí 

Ìdáhùn Tí Aṣàkóso 
Dárí  

(Ìṣèéṣe SCHO) 

Tí Aṣàkóso Darí 
Ìdáhùn  

(Bóyá SCHO) 

Àwọn Ìrúfin Yíyan/Àìyàn   

 • Níní àwọn ògùn tí a 
ko yàn – (1H) 

• Àṣìlò àwọn ògùn tí a 
kò yàn – (2G) 

• Níní, ìlò, tàbí pínpín 
ògùn olóró tàbí ti 
ògùn àti ohun olóró 
– (2H) 
 

• Ìrúfin yíyàn (níní 
àwọn ògùn tí a yàn) 
– (2I) 

• Àṣìlò àwọn ògùn tí a 
yàn – (3K) 
 

Tábà Àwọn Ògùn Tí Kò Bá Òfin Mu/Ìrúfin Ọtí 
• Ìlò àti/tàbí níní 

tábà, pépà wíwé 
sìgá, ẹ̀rọ sìgá, tàbí 
àwọn àgbéjáde tábà 
míràn – (1I) 

• Ìlò àti/tàbí níní 
àwọn àgbéjáde 
tábà, àwọn ẹ̀rọ tó 
jọmọ́ tábà, àwọn 
àgbéjáde tó farapẹ́ 
tábà, pépà wíwé 
tábà tàbí àwọn sìgá 
orí ẹ̀rọ (ọ̀ràn 
àṣetúnṣe) – (2K) 
 

• Ìgbìyànjú láti pín, 
tàbí níní pẹ̀lú èrò 
láti pín ohun olóró 
tí a kò le darí – (2F) 

• Ríra ògùn tí a kò 
darí èyítí a ṣojú bíi 
ohun ewu tí a darí – 

(2J) 

• Ìpínkiri àti/tàbí títa 
ọtí líle – (3G) 

• Ìpínkiri àti/tàbí títa 
ògùn tí kò bá òfin 
mu – (3H) 

• Níní ọtí líle – (3I) 

• Ní àwọn ògùn tí kò 
bá òfin mu – (3J) 

• Ìlò àwọn ògùn tí kò 
bá òfin mu, lábẹ́ 
ìdarí tàbí ṣàfihàn ẹ̀rí 
lílo ohun olóró kan – 
(3L) 

• Mímu ọtí líle, lábẹ́ 
ìdarí ọtí pípa, tàbí 
ṣíṣàfihàn ẹ̀rí wípé o 
ti mu ọtí – (3M) 

• Ìlò ohunkóhun tí ń 
pani èyítí ń ṣokùnfà 
àìle darí ara ẹni tàbí 
– (3N) 
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ÀÌBỌ̀WỌ̀FÚN, 
ÀRÍFÍN  

 

Àwọn Ìwà  
Kékeré  

 Ìwọ̀nba  
Àwọn Ìwà  Àwọn Ìwà Ọ̀pọ̀ 

Ìdáhùn Tí Olùkọ́ 
Darí 

Ìdáhùn Tí Aṣàkóso 
Darí/Olùkọ́ Darí 

Ìdáhùn Tí Aṣàkóso 
Darí 

Ìdáhùn Tí Aṣàkóso 
Dárí  

(Ìṣèéṣe SCHO) 

Ìdáhùn Tí Aṣàkóso 
Darí 

 (Bóyá SCHO) 

Ìwà Àrífín/Ìdíwọ́  

• Ìkùnà láti tẹ̀lé ìtọ́ni 
kan – (1J) 

• Kíkọ̀sílẹ̀ láti sowọ́pọ̀ 
pẹ̀lú àwọn òfin 
àti/tàbí ìlanà ile-ìwé 
– (1L) 

• Kíkọ̀sílẹ̀ láti ṣe iṣẹ́ tí 
a yàn – (1N) 

• Kíkọ̀sílẹ̀ láti lọ sínú 
túbú – (1O) 

• Lílo ọ̀rọ̀ àti 
ìfarajúwe àlùfansá 
tàbí àṣìlò èdè – 
(1P) 

• Iwà ìdíwọ́ tó 
ṣokùnfà ìdíwọ́ pẹ̀lú 
ètò ilé-ìwé tí ń lọ 
déédé – (2M) 
 

• Ìdìtẹ̀ tàbí ṣíṣètò 
láàrín àwọn ènìyàn 
méjì tàbí jù bẹ́ẹ̀ lọ 
láti dá Ọ̀ràn Ìsọ̀rí III 
– (2L) 
 

• Kíkópa nínú àti/tàbí 
bíbẹ̀rẹ̀ ìdíwọ́ ilé-ìwé 
– (2P) 

Ìkórìíra, Ìdẹ́rùbà, Ìkọ́kànsókè  

• Ìkórìíra, ìkórìíra lórí 
ayélujára, ìdẹ́rùbà, 
tàbí ìkọ́kànsóke fún 
èyíkéyìí èrèdí – 
(2N) 
 

• Ìdẹ́rùbà – (1K) 

• Ìdílọ́wọ́ ẹ̀tọ́ akẹ́kọ̀ọ́ 
míràn láti kópa ní 
ilé-ìwé tàbí yàrá 
ìkẹ́kọ̀ọ́ – (2O) 
 

  

Ọkọ̀ wíwọ̀ 

• Kíkọ̀sílẹ̀ láti faramọ́ 
àwọn òfin ọkọ̀ wíwọ̀ 
– (1M) 

 

ÌLERA ÀRA-ẸNI 

Àwọn Ìwà  
Kékeré  

Ìwọ̀nba 
Àwọn Ìwà  

Àwọn Ìwà  
Ọ̀pọ̀ 

Ìdáhùn Tí Olùkọ́ 
Darí 

Ìdáhùn Tí Aṣàkóso 
Darí/Olùkọ́ Darí 

Ìdáhùn Tí Aṣàkóso 
Darí 

Ìdáhùn Tí Aṣàkóso 
Dárí  

(Ìṣèéṣe SCHO) 

Tí Aṣàkóso Darí 
Ìdáhùn  

(Bóyá SCHO) 

 ÌLERA ÀRA-ẸNI  

• Nígbàtí akẹ́kọ̀ọ́ kan 
mọ̀ọ́mọ̀ lo ipò ìlera 
rẹ̀ láti halẹ̀mọ́ ìlera 
àwọn míràn – (1Q) 
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ÀWỌN Ọ̀RÀN 
ÌBÁLÒPỌ̀ 

Àwọn Ìwà  
Kékeré  

 Ìwọ̀nba  
Àwọn Ìwà  Àwọn Ìwà Ọ̀pọ̀ 

Ìdáhùn Tí Olùkọ́ 
Darí 

Ìdáhùn Tí Aṣàkóso 
Darí/Olùkọ́ Darí 

Ìdáhùn Tí Aṣàkóso 
Darí 

Ìdáhùn Tí Aṣàkóso 
Dárí  

(Ìṣèéṣe SCHO) 

Ìdáhùn Tí Aṣàkóso 
Darí 

 (Bóyá SCHO) 

 Ìṣìwàwù Ìbálòpọ̀ 
• Àfihàn ìhòhò ara – 

(2R) 
• Ìwà tí kò tọ̀nà tó 

níṣe pẹ̀lú ìbálòpọ̀ – 
(2Q) 
 

• Ìfọwọ́panilára lọ́nà 
ìbálòpọ̀ – (3O) 

ÀWỌN OHUN 
ÌJÀ 

Àwọn Ìwà  
Kékeré  

Ìwọ̀nba 
Àwọn Ìwà  

Àwọn Ìwà  
Ọ̀pọ̀ 

Ìdáhùn Tí Olùkọ́ 
Darí 

Ìdáhùn Tí Aṣàkóso 
Darí/Olùkọ́ Darí 

Ìdáhùn Tí Aṣàkóso 
Darí 

Ìdáhùn Tí Aṣàkóso 
Dárí  

(Ìṣèéṣe SCHO) 

Tí Aṣàkóso Darí 
Ìdáhùn  

(Bóyá SCHO) 

  Tójọra Níní/Ìlò Ohun Ìjà Gidi 

• Níní ohun tó dàbí 
ohun ìjà bó ti wù 
kórí – (2S) 

• Níní ohun ọ̀bẹ àpò 
kan – (2T) 

• Níní ohun tó dàbí 
ohun ìjà bó ti wù 
kórí – (3T)  

• Ìlò ọ̀bẹ inú àpò tàbí 
ohunkóhun bíi 
ohun ìjà – (3U) 

• Níní àti/tàbí ìlò 
ohun ìjà nínú ọgbà 
ilé-ìwé – (3P) 

• Níní tàbí ìlò èyíkéyìí 
ìbọn míràn tàbí 
ṣakabùlà (èyítí ó ní 
ọta nínú tàbí tí kò 
ní) – (3Q)  

• Níní tàbí ìlò ohun ìjà 
gidi bó ti wù kórí – 
(3R) 
  

ÒMÍRÀN 

Àwọn Ìwà  
Kékeré  

 Ìwọ̀nba  
Àwọn Ìwà  Àwọn Ìwà Ọ̀pọ̀ 

Ìdáhùn Tí Olùkọ́ 
Darí 

Ìdáhùn Tí Aṣàkóso 
Darí/Olùkọ́ Darí 

Ìdáhùn Tí Aṣàkóso 
Darí 

Ìdáhùn Tí Aṣàkóso 
Dárí  

(Ìṣèéṣe SCHO) 

Ìdáhùn Tí Aṣàkóso 
Darí 

 (Bóyá SCHO) 

Àìṣòtítọ́ Ìwà Ọ̀wọ́ Ìpánle/Àìbìkítà  

• Àìṣòtítọ́ ẹ̀kọ́ – (1R) 
 

• Ewu àìbìkítà tó jásí 
ìpalára sí ẹnìkan – 
(2W) 
 

• Ìrúfin ìlànà ọ̀wọ́ 
ìpánle ti Ìgbìmọ̀ – 
(2AA) 

Àwọn Ìrúfin Tójọmọ́ Owó Àdánù Ohun Ìní 
 • Ìtajà àìláṣẹ tàbí 

pínpín nínú ilé-ìwé 
ti àwọn nkan, ọjà, 
tàbí iṣẹ́ tí kò níṣe 
lọ́nàkọnà pẹ̀lú iṣẹ́ 
ilé-ìwé – (1T) 
 

• Tẹ́tẹ́ – (1S) 

• Ìpàrọ̀ owó fún èrèdí 
tí kò bá òfin mu – 
(2V) 
 

• Ìbàjẹ́ àti/tàbí ìparun 
ohun ìní – (2U) 

• Gbéwiri àti/tàbí níní 
ohun ìní tí a jí lọ́wọ́ 
ní àmọ̀mọ́ṣe – (2X) 
 

• Gbéwiri – (3V) 

Àṣìlo Ẹ̀rọ/Kọ̀mpútà Ìrékọjá  

• Ìlò ẹ̀rọ fún àwọn 
èrèdí tí kò jọmọ́ ẹ̀kọ́ 
– (1U) 
 

• Ìrúfín ti Ìlànà Ìlò 
Ìmọ̀-ẹ̀rọ Tí A 
Faramọ́ (TAUP) fún 
àwọn akẹḱọ̀ọ́ – 
(2Z) 
  

• Ìrékọjá – (2Y) 
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Àwọn Ìdáhùn Ìbáwí Ti Olùkọ́ Darí & Aṣàkóso Darí 
Àwòràn yìí ṣàtúpalẹ̀ àwọn ìdáhùn tó ṣeéṣe tí olùkọ́ darí àti aṣàkóso darí tó wà nílẹ̀ nígbàtí ń dásí àwọn ọ̀rọ̀ ìwà akẹ́kọ̀ọ́. 
Yálà àwọn olùkọ́ tàbí aṣàkóso ni kò lódiwọ̀n sí àwọn ìdáhùn tó farahàn.   

 

 Àwọn Àpẹrẹ Yàrá Ìkẹ́kọ̀ọ́, Àtìlẹ́yìn, àti Àwọn Ìdáhùn Olùkọ́ Darí 

Àwọn Ìdáhùn 
Tí Olùkọ́ Darí 

  

Àwọn ìdáhùn wọ̀nyí ni a ṣe láti kọ́ ìwà tó tọ̀nà, kí àwọn akẹ́kọ̀ọ́ le ní ọ̀wọ̀, kí wọ́n sì kọ́ àti láti kópa sí 
àyíká ààbò. A rọ àwọn olùkọ́ láti gbìyànju oríṣìí àwọn ọgbọ́n-inú ìṣàkóso yàrá ìkẹ́kọ̀ọ́ àti ti ìkọ́ni. Nígbàtí ó 
bá tọ̀nà, àwọn olùkọ́ le ṣàmúlò ìlànà àtìlẹ́yìn akẹ́kọ̀ọ́ láti ṣàrídájú ìkẹ́kọ̀ọ́ tó yọrísí rere àti ìṣedéédé àwọn 
ìdáhùn kí wọ́n sì yí àwọn ipò tó aṣọ ìkẹ́kọ̀ọ́gboyè. 

• Àwọn ìdáhùn tó dá lórí yàrá ìkẹ́kọ̀ọ́ 
(fún àpẹrẹ, àtúnṣe ọ̀rọ̀ ẹnu, ìrònú 
àkọsílẹ̀/ìbẹ̀bẹ̀, àwọn 
ìránilétí/àtúndarí, àfihàn ojúṣe, ìwé 
ìtẹ̀síwájú ojojúmọ́) 

• Ṣàyẹ̀wò sí olùdámọ̀ràn ilé-
ìwé/akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ ohun àmúlò 

• Àwùjọ àdúgbò 

• Túbú 

• Ìjáde kíkọ́ òbí tó dá lórí ìlé-ìwé/ẹ̀kọ́ 
(kàn sí òbí nípasẹ̀ ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀, í-
meèlì tàbí àyọkà ìfiránṣẹ́) Dídarí sí iṣẹ́ 
ìmọ̀ràn tó dára fún ògùn olóró 

• Dídárí sí àwọn iṣẹ́ ìlera/ìlera ọpọlọ 

• Àwọn ìṣe ìmúpadàsípò 

 Àwọn Àpẹrẹ Yàrá Ìkẹ́kọ̀ọ́, Àtìlẹ́yìn, àti Àwọn Ìdáhùn Ìmúkúrò 

Àwọn Ìdáhùn 
Ìbáwí Ti 
Olùkọ́ 

Darí/Aṣàkóso 
Darí 

Àwọn ìdáhùn wọ̀nyí ni a ṣe láti kọ́ ìwà rere, kí àwọn akẹ́kọ̀ọ́ le wùwà láti bọ̀wọ̀fún, le kọ́, kí wọ́n sì kópa 
sí àyíká ààbò. Ọ̀pọ̀ nínú àwọn ìdáhùn wọ̀nyí ń ṣàmúlò àtìlẹ́yìn akẹ́kọ̀ọ́ ìlànà a sì ṣe wọ́n láti yí àwọn ipò 
padà tó ṣokùnfà ìwà ìdíwọ́/àìdára ti akẹ́kọ̀ọ́ náà. Àwọn ìdáhùn wọ̀nyí ni a rò láti ṣàtúnṣe ìwà nípa 
títẹnumọ́ bó ti lágbára tó kí a sì mọrírì agbára rẹ̀ àwọn ìtúmọ̀ fún ewu ọjọ́ iwájú, nígbàtí a si tọ́ju akẹ́kọ̀ọ́ 
sí ilé-ìwé. Àwọn ìdáhùn wọ̀nyí ni a gbọ́dọ̀ lò nínú aṣọ ìkẹ́kọ̀ọ́gboyè.  

• Àwọn ìdáhùn tó dá lórí yàrá ìkẹ́kọ̀ọ́ 
(fún àpẹrẹ àtúnṣe ọ̀rọ̀ ẹnu, àkọsílẹ̀ 
ríronú/ìbẹ̀bẹ̀, àwọn ìrántí/àtúndarí, 
àfihàn ojúṣe, ìwé ìtẹ̀síwájú ojojúmọ́) 

• Àdéhùn ìwà 

• Ṣàyẹ̀wò pẹ̀lú ilé-ìwé 
olùdámọ̀ràn/òṣìṣẹ́ ohun àmúlò 

• Ṣíṣe àpérò ìmúpadàsípò 

• Iṣẹ́ àdúgbò yàrá ìkẹ́kọ̀ọ́ 

• Túbú 

• Àyẹ̀wò Ìwà Ìṣesí / Ètò Ìdásí Ìwà 

• Ẹ̀kọ́ ati/tàbí ilé-iwé dídànà- tó dálórí 
títọ́ni 

• Àdánù àwọn ànfàní 

• Òbí/alágbàtọ́ àti akẹ́kọ̀ọ́ àpérò (pẹ̀lú 
olùkọ́) 

• Ìjáde òbí (kàn sí òbí nípasẹ̀ ẹ̀rọ 
ìbánisọ̀rọ̀, í-meèlì tàbí àyọkà ìfiránṣẹ́) 

• Ìdásí akẹgbẹ́ 

• Dídarí sí ohun tó tọ̀nà àwọn iṣẹ́ 
ìmọ̀ràn ògùn olóró 

• Dídárí sí èyí tó dá lórí àdúgbò àjọ 

• Dídárí sí àwọn iṣẹ́ ìlera/ìlera ọpọlọ 
àwọn iṣẹ́ 

• Dídarí sí ọ̀wọ́ IEP (àkẹ̀kọ̀ọ́ kìíṣe 
lọ́wọ́lọ́wọ́ ó yẹ fún ẹ̀kọ́ pàtàkì àwọn 
iṣẹ́) 

• Dídarí sí ọ̀wọ́ IEP (àkẹ̀kọ̀ọ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ ń 
gba àwọn iṣẹ́ ẹ̀kọ́ pàtàkì lọ́wọ́lọ́wọ́) 

• Dídarí sí Ọ̀wọ́ Àtìlẹ́yìn Akẹ́kọ̀ọ́ 

• Dídarí sí Ọ̀wọ́ Àtìlẹ́yìn Akẹ́kọ̀ọ́ fún 
àtúnyẹ̀wò ti Ètò 504 

• Ìmúkúrò nínú àwọn iṣẹ́ lẹ́yìn àkókò ilé-
ìwé 

• Ìdápadà 

• Àwọn ìṣesí ìmúpadàsípò (yàrá ìkẹ́kọ̀ọ́- 
bèyí tó dá lórí tàbí tí akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ ṣe) 

• Èyí tó dá lórí ilé-ìwé tàbí lóde ọgbà 
ìyanjú èdè àìyedè 

• Ilé-ẹjọ́ akẹ́kọ̀ọ́ 

• Ìmúkúrò onígbà díẹ̀ nínú yàrá ìkẹ́kọ̀ọ́ 
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 Àwọn Àpẹrẹ Àtìlẹ́yìn, Ìmúkúrò, àti Àwọn Ìdáhùn Aṣàkóso 

Àwọn Ìdáhùn Ti 
Aṣàkóso Darí  

Àwọn ìdáhùn wọ̀nyí ṣàmúlò ìlànà àtìlẹ́yìn akẹ́kọ̀ọ́ láti ṣàrídájú ìkẹ́kọ̀ọ́ tó yọrí sí rere, àti láti yí àwọn ipò 
tó ṣokùnfà ìwà ìdíwọ́ tàbí àìtọ̀nà ti akẹ́kọ̀ọ́ padà. Àwọn ìdáhùn wọ̀nyí gbèrò láti yí àwọn ìwà padà nípa 
títẹnumọ́ bó ti burú sí àti mímọ àwọn ewu tó ní fún ibi ọjọ́ ọ̀la, nígbàtí a fi akẹ́kọ̀ọ́ sí ilé-ìwé. Àwọn 
ìdáhùn wọ̀nyí le ní ìmúkúrò onígbà díẹ̀ ti akẹ́kọ̀ọ́ láti yàrá ìkẹ́kọ̀ọ́. Irú ìmúkúrò náà ni a gbọ́dọ̀ dínkù bí ó 
ti le ṣeéṣe láì fojú tẹ́mbẹ́lú agbára rẹ̀ láti kojú ìwà náà dáradára. Àwọn ìdáhùn wọ̀nyí ni a gbọ́dọ̀ lò nínú 
aṣọ ìkẹ́kọ̀ọ́gboyè. 

• Àwọn ìdáhùn tó dá lórí yàrá ìkẹ́kọ̀ọ́ 
(fún àpẹrẹ, àtúnṣe ọ̀rọ̀ ẹnu, ìrònú 
àkọsílẹ̀/ìbẹ̀bẹ̀, àwọn ìránilétí/àtúndarí, 
àfihàn ojúṣe, ìwé ìtẹ̀síwájú ojojúmọ́) 

• Àdéhùn ìwà 

• Iṣẹ́ àdúgbò 

• Àpérò àdúgbò 

• Túbú 

• Àyẹ̀wò Ìwà Ìṣesí / Ètò Ìdásí Ìwà 

• Ẹ̀kọ́/dídènà/títọ́ni 

• Idádúró inú ilé-ìwé 
• Àdánù àwọn ànfàní 

• Òbí/alágbàátọ́ àti Àpérò akẹ́kọ̀ọ́ (pẹ̀lú 
aṣàkóso 

• Dídarí sí àwọn iṣẹ́ ìmọ̀ràn àṣìlò ògùn 
olóró tó tọ̀na 

• Dídárí sí àwọn iṣẹ́ ìlera/ìlera ọpọlọ 

• Dídárí sí àjọ tó dá lórí àdúgbò 
• Dídarí sí ọ̀wọ́ IEP (akẹ́kọ̀ọ́ kò yẹ 

lọ́wọ́lọ́wọ́ fún àwọn iṣẹ́ ẹ̀kọ́ pàtàkì) 
• Dídarí sí ọ̀wọ́ IEP (akẹ́kọ̀ọ́ ń gba 

àwọn iṣẹ́ ẹ̀kọ́ pàtàkì lọ́wọ́lọ́wọ́) 
• Dídarí sí Ọ̀wọ́ Àtìlẹ́yìn Akẹ́kọ̀ọ́ 

• Dídarí sí Ọ̀wọ́ Àtìlẹ́yìn Akẹ́kọ̀ọ́ fún 
àtúnwò ti Ètò 504 

• Ìmúkúrò nínú àwọn iṣẹ́ lẹ́yìn àkókò 
ilé-ìwé 

• Ìdápadà 
• Àwọn ìṣesí ìmúpadàsípò (èyí tó dá 

lórí yàrá ìkẹ́kọ̀ọ́ tàbí tí akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ ṣe) 
• Ìyanjú èdè àiyedè tó dá lórí ilé-ìwé 

tàbí lóde ọgbà 
• Ilé-ẹjọ́ akẹ́kọ̀ọ́ 
• Ìmúkúrò onígbà díẹ̀ nínú yàrá ìkẹ́kọ̀ọ́ 

 Àwọn Àpẹrẹ Àtìlẹ́yìn, Ìmúkúrò, Àwọn Ìdáhùn Aṣàkóso àti Òde Ilé-ìwé 

Àwọn Ìdáhùn Tí 
Aṣàkóso Darí 

pẹ̀lú Ìṣéṣe 
Dídarí sí SCHO 

Àwọn ìdáhùn wọ̀nyí ń kojú àwọn ìwà tó lágbára nígbàtí a fi akẹ́kọ̀ọ́ sí ilé-ìwé, tàbí nígbàtí ó bá jẹ́ nítorí 
irú àwọn ìwà tàbí ìtúmọ̀ fún ewu ọjọ́ iwájú, mú àwọn akẹ́kọ̀ọ́ dúrò nínú àyíká ilé-ìwé. Wọ́n ṣàmúgbòrò 
ààbò àyíká ilé-ìwé nípa kíkojú àwọn ìwà ìbaraẹni jẹ́ àti eléwu a sì gbọ́dọ̀ lòó nínú aṣọ ìkẹ́kọ̀ọ́gboyè. 

• Ètò ìkọ́ni tí a yàn 
• Àyẹ̀wò Ìwà Ìṣesí / Ètò Ìdásí Ìwà 

• Idádúró inú ilé-ìwé 
• Àdánù àwọn ànfàní 
• Òbí/alágbàátọ́ àti Àpérò akẹ́kọ̀ọ́ (pẹ̀lú 

aṣàkóso) 
• Dídarí sí ọ̀wọ́ IEP (akẹ́kọ̀ọ́ kò yẹ 

lọ́wọ́lọ́wọ́ fún àwọn iṣẹ́ ẹ̀kọ́ pàtàkì) 
• Dídarí sí ọ̀wọ́ IEP (akẹ́kọ̀ọ́ ń gba àwọn 

iṣẹ́ ẹ̀kọ́ pàtàkì lọ́wọ́lọ́wọ́) 

• Dídarí sí Ọ̀wọ́ Àtìlẹ́yìn Akẹ́kọ̀ọ́ 
Dídarí sí Ọ̀wọ́ Àtìlẹ́yìn Akẹ́kọ̀ọ́ fún 
àtúnwò ti Ètò 504 

• Ìmúkúrò nínú àwọn iṣẹ́ lẹ́yìn àkókò 
ilé-ìwé 

• Ìdápadà 
• Àwọn ìṣesí ìmúpadàsípò (èyí tó dá 

lórí yàrá ìkẹ́kọ̀ọ́ tàbí tí akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ ṣe) 
• Ìdádúró kúrò ní ilé-ìwé onígbà díẹ̀ 
• Ilé-ẹjọ́ akẹ́kọ̀ọ́ 
• Ìmúkúrò onígbà díẹ̀ nínú yàrá ìkẹ́kọ̀ọ́ 

 
  



26 
 

 

 Àwọn Àpẹrẹ Ìgbà pípẹ́, Òde Ilé-ìwé, àti Àwọn Ìdáhùn Dídarí 

Ìdáhùn Tí 
Aṣàkóso Darí 

pẹ̀lú Bóyá 
Dídarí sí 

SCHO 

Àwọn ìdáhùn wọ̀nyí ń mú àwọn akẹ́kọ̀ọ́ kúrò ní àyíká ìlé-ìwé fún àfikún ìgbà nítorí bí ìwà náà ti burú sí 
àti ìtúmọ̀ tó wà fún ewu ọjọ́ iwájú. Wọ́n le ṣàmúlò fífi àwọn akẹ́kọ̀ọ́ sí àyíká ààbò tí ń pèsè àwọn iṣẹ́ àti 
etò aláfikún. Àwọn ìdáhùn wọ̀nyí ń ṣàmúgbòrò ààbò àdúgbò ilé-ìwé nípa kíkojú àwọn ìwà ìbaraẹni jẹ́ àti 
eléwu a sì gbọ́dọ̀ lòó nínú aṣọ ìkẹ́kọ̀ọ́gboyè. 

• Ìlékúrò 

• Ìdádúró àfikún 

• Ìdádúró onígbà pípẹ́ 

• Èyítí a fọwọ́sí fún ìgbésẹ̀ síwájú síi 

• Dídarí sí ẹ̀kọ́ míràn 
• Dídarí sí Ọ̀wọ́ IEP (akẹ́kọ̀ọ́ kò yẹ 

lọ́wọ́lọ́wọ́ fún àwọn iṣẹ́ ẹ̀kọ́ pàtàkì) 

• Dídarí sí ọ̀wọ́ IEP (akẹ́kọ̀ọ́ ń gba 
àwọn iṣẹ́ ẹ̀kọ́ pàtàkì lọ́wọ́lọ́wọ́) 

• Dídarí sí Ọ̀wọ́ Àtìlẹ́yìn Akẹ́kọ̀ọ́ 
• Dídarí sí Ọ̀wọ́ Àtìlẹ́yìn Akẹ́kọ̀ọ́ fún 

àtúnwò ti Ètò 504 
• Àwọn ìṣesí ìmúpadàsípò (èyí tó dá 

lórí yàrá ìkẹ́kọ̀ọ́ tàbí tí akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ ṣe) 

 
 
 

Àpèjúwe ti Àwọn Ìdáhùn Ìbáwí 
Nísàlẹ̀ ni àkójọ àwọn ọ̀rọ̀ tí a lò nínú àkópọ̀ ìbáwí àti nínú àwọn àdéhùn tí olùkọ́ darí/aṣàkóso darí. Àwọn ìtúmọ̀ náà ni 
a ṣe láti pèsè òye lórí àwọn ìdásí ìbáwí tó wà nígbatí o bá ń dáhùn sí àwọn ìwà akẹ́kọ̀ọ́. 
 

Àdéhùn Ìwà 

 
Ṣíṣe àtúnṣe ìwà akẹ́kọ̀ọ́ tí kò tọ̀nà tàbí tí ń ṣèdíwọ́ nípasẹ̀ ètò kan tí a ṣe nípasẹ̀ òṣìṣẹ́ ilé-ìwé láti 
fúnni ní àwọn ìdásí, ọgbọ́-inú, àti àtìlẹ́yìn ìwà rere. 
 

Ṣàyẹ̀wò sí Olùdámọ̀ràn Ilé-
ìwé/Akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ Ohun Àmúlò 

 
Sísọfún àwọn akẹ́kọ̀ọ́ láti ní àyẹ̀wò kan pẹ̀lú olùdámọ̀ràn ilé-ìwé, olùkọ́ ohun àmúlò, oníròrún ilé-
ìwé, òṣìṣẹ́ ìgbàlódé, tàbí akọ́ni tó ní ìbádọ́rẹ̀ẹ́ pẹ̀lú akẹ́kọ̀ọ́ náà. 
 

Àwọn Ìdáhùn Tó Dá Lórí Yàrá 
Ìkẹ́kọ̀ọ́ 

 
Sísọfún àwọn akẹ́kọ̀ọ́ áti ronú lórí àwọn ìwà wọn nípa lílo àwọn ọgbọ́n-inú yàrá ìkẹ́kọ̀ọ́ bíi ìjáde, 
àpérò olùkọ́ àti akẹ́kọ̀ọ́, àga ìrònú, àtúndarí (fún àpẹrẹ, àfihàn ojúṣe), àyípadà àga, pe ilé, àdánù 
ànfàní yàrá ìkẹ́kọ̀ọ́, tàbí ìwé ìbẹ̀bẹ̀. 
 

Àpérò Àdúgbò 

 
Mímú àwọn akẹ́kọ̀ọ́ papọ̀, òṣìṣẹ́ ilé-ìwé, àti àwọn míràn tó kópa nínú èdè àìyédè náà láti jíròrò 
àkórí náà, yanjú ìṣẹ̀lẹ̀, kí wọ́n sì dábàá ọ̀nà àbáyọ (fún àpẹrẹ ìsọ̀rọ̀ ojojúmọ́, ìpàdé òwúrọ̀). 
 

Iṣẹ́ Àdúgbò 

 
Ń gba àwọn akẹḱọ̀ọ́ láti kópa nínú àwọn iṣẹ́ tí ń sin tó sì ṣe ànfàní fún àdúgbò (fún àpẹrẹ ṣíṣe iṣẹ́ 
nínú ilé ìdáná, gbígbá àwọn ibi gbogbogbò, tàbí ríran àwọn arúgbó lọ́wọ́). 
 

ìyanjú Èdè Àìyedè 

 
Ń lo àwọn ọgbọ́n-inú láti ran àwọn akẹ́kọ̀ọ́ lọ́wọ́ láti le gba ojúṣe fún yíyanjú àwọn èdè àìyedè pẹ̀lú 
àláfíà. Ní àkókò ìyanjú èdè àìyedè àwọn akẹ́kọ̀ọ́, òbí/alágbàtọ́, olùkọ́, òṣìṣẹ́ ilé-ìwé, àti àwọn adarí 
kópa nínú àwọn iṣẹ́ ti ń ṣàmúgbòrò àwọn ọgbọ́n àti ìlànà láti yanjú ìṣòro, bíi èdè àìyedè àti ìṣàkóso 
ìbínú, ìtẹ́tí bẹ̀lẹ̀jẹ́, àti ìbánisọ̀rọ̀ tó dára. 
 

Túbú 

 
Nílò kí akẹ́kọ̀ọ́ kan jábọ̀ sí yàrá ìkẹ́kọ̀ọ́ kan tí a yàn kí ilé-ìwé tó bẹ̀rẹ̀, ní àkókò ìsinmi, àti lẹ́yìn ilé-
ìwé, tàbí ní òpin ọ̀sẹ̀ fún àkókò kan pàtó. 
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Ìlékúrò 

 
Ìyọkúrò akẹ́kọ̀ọ́ kan nínú ètò ilé-iwé akẹ́kọ̀ọ́ ojojúmọ́ fún ọjọ́ ilé-ìwé 45 tàbí jù bẹẹ̀́ lọ, èyí tó le ṣẹlẹ̀ 
lábẹ́ àwọn ipò wọ̀nyí nìkan: 

a) Àrẹ náà tàbí aṣojú tí a yàn ti pinu wípe Ìpadàwá akẹ́kọ̀ọ́ sí ilé-ìwé ṣáájú àkókò ìparí 
ìlékúrò náà yóò jẹ́ ìhàlẹ̀ tó lágbára ti ewu ńlá sí àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tàbí òṣìṣẹ́ míràn. 

b) Àrẹ náà tàbí aṣojú tí a yàn dín ìgbà náà dù ti ìlékúrò sí èyí bí ó ti ṣeéṣe tó. 
c) Ìlànà ilé-ìwé ń pèsè fún akẹ́kọ̀ọ́ tí a lékúrò náà pẹ̀lú àwọn iṣẹ́ ẹ̀kọ́ tó dára àti àwọn iṣẹ́ 

àtìlẹ́yìn ìwà tó tọ̀nà láti le ṣàmúgbòrò ìpadàmú dáradára sí ètò ẹ̀kọ́ ojojúmọ́ ti akẹ́kọ̀ọ́ 
náà. 

 
 (COMAR) 13A.08.01.11.(B)(2) 
 

Àyẹ̀wò Ìwà Ìṣesí & Ètò Ìdásí Ìwà 
 

 
Àyẹ̀wò Ìwà Ìṣesí kan ń ṣàkójọ àlàyé nípa àwọn ìwà àìtọ́ tàbí ìdíwọ́ ti akẹ́kọ̀ọ́ ó si ń pinu àwọn ìgbésẹ̀ 
tí òṣìṣẹ́ ilé-ìwé gbọ́dọ̀ gbé láti ṣàtúnṣe tàbi ṣàkóso àwọn ìwà náà. Àlàyé náà ni a ń lò láti ṣàmúgbòrò 
ètò ìdásí ìwà kan fún akẹ́kọ̀ọ́ náà. Ètò ìdásí ìwà kan fúni ní àwọn ìdásí ìwà rere, ọgbọ́n-inú àti 
àtìlẹ́yìn èyítí òṣìṣẹ́ ilé-ìwé ṣe láti ṣàtúnṣe àwọn ìwà àìtọ̀nà tàbí ìdíwọ́. 
 

Ìdásí/Ìmúkúrò Inú Ilé-ìwé 

 
Mímú akẹ́kọ̀ọ́ kan kúrò láàrín ọgbà ilé-ìwé "láti iní ètò ẹ̀kọ́ ìsinsìnyí ti akẹ́kọ̀ọ́ náà fún èyí tí ó tó 
ṣùgbọ́n kò gbọ́dọ̀ ju ọjọ́ ilé-ìwé 10 lọ láàrín ọdún ilé-ìwé kan fún èrèdí ìbáwí nípasẹ̀ adarí ilé-ìwé," 
COMAR 13A.08.01.11(B)(4), ṣùgbọ́n a kò ro ìyẹn bíi ìdádúró inú ilé-ìwé, nítorí akẹ́kọ̀ọ́ náà “ni a fún 
ní ànfàní láti tẹ̀síwájú sí: 

(i) tẹ̀síwájú dáradára nínú ètò ẹ̀kọ́ gbogbogbò; 
(ii) gba ẹ̀kọ́ pàtakì àti àwọn iṣẹ́ tójọra tí a tọ́kasí lórí Ètò Ẹ̀kọ́ Ẹnìkọ̀kan (IEP) tí akẹ́kọ̀ọ́ 

náà, tí akẹ́kọ̀ọ́ náà bá jẹ́ abarapá gẹ́gẹ́ bí òfin 
(iii) gba ìtọ́ni tó dọ́gba pẹ̀lú ètò tí a yàn fún akẹ́kọ̀ọ́ náà nínú yàrá ìkẹḱọ̀ọ́ déédé, àti 
(iv) kópa pẹ̀lú àwọn akẹgbẹ́ bí wọ́n ti fẹ́ nínú ètò ẹ́kọ́ wọn ìsinsìnyí dé ibi tó dára dé.” 

COMAR 13A.08.01.11(C)(2)(a). 
 

Ètò Àwòṣe 

 
Yínyan àwọn akẹ́kọ̀ọ́ pẹ̀lú ẹni àwòṣe (fún àpẹrẹ olùdámọ̀ràn ilé-ìwé, olùkọ́, akẹ́kọ̀ọ́ akẹgbẹ, tàbí 
aládùúgbò) tí wọ́n ran ìdàgbàsókè ara ẹni, ẹ̀kọ́, àti ti ojúlùmọ̀ wọn lọ́wọ́. 
 

Ìjáde Òbí 

 
Ńsọ fún àwọn òbí/alágbàtọ́ nípa ìwà ọmọ wọn àti lati bèrè ìrànlọ́wọ́ wọn láti ṣàtúnṣe ìwà àìtọ́ tàbí 
ìdíwọ́. 
 

Òbí/Alágbàtọ́ àti Akẹ́kọ̀ọ́/Àpérò 
Olùkọ́ 

 
Kíkópa àwọn akẹ́kọ̀ọ́, òbí/alágbàtọ́, olùkọ́ àti òṣìṣẹ́ ilé-ìwé míràn, àti adarí nínú ìjíròrò kan nípa ìwà 
akẹ́kọ̀ọ́ àti àwọn ọ̀nà àbáyọ láti kojú àwọn ìṣòro ara ẹni, ẹ̀kọ́ àti ojúlùmọ̀ tó jọmọ́ ìwà náà. 
 

Ìdásí Akẹgbẹ́ 

 
Lílo ọ̀nà ìyánjú èdè àìyedè nínú èyítí àwọn akẹ́kọ̀ọ́ dúró bíi àwọn alágbàwí tí wọ́n sì ń ran àwọn 
akẹgbẹ́ wọn lọ́wọ́ láti kojú àti láti wá ọ̀nà àbáyọ sí èdè àìyedè náà. 
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ÌMÚPADÀSÍPÒ 
 
Ní ẹ̀kọ̀kan, akẹ́kọ̀ọ́ kan le kópa nínú àwọn ìwà tó tàpá 
sí òfin ìhùwàsí ti ìlànà. Àbájáde ìrúfin náà le yọrísí 
ìdádúró ti akẹ́kọ̀ọ́ náà ní ilé-ìwé fún ọjọ́ díẹ̀ tàbí ìfisí 
ètò míràn fún ìgbà pípẹ́. Lẹ́yìn tí akẹ́kọ̀ọ́ náà bá 
padàdé lẹ́yìn ìdádúró àti pẹ̀lí ìtọ́ni olùkọ́, akẹ́kọ̀ọ́ náà 
gbọ́dọ̀ kópa nínú àwọn iṣẹ́ láti dá àwọn ìbaṣepọ̀ tó ti 
bàjẹ́ padà nítorí ìṣìwàwù. 
 

Títúmọ̀ Àwọn Ìṣesí Ìmúpadàsípò 
Àwọn Ìṣesí ìmúpadàsípò túmọ̀ sí àkópọ̀ àwọn ìwà kan 
tí a túmọ̀ èyítí àwọn akẹ́kọ̀ọ́, òṣìṣẹ́, àti aṣàkóso ń lò ní 
ìgbìyànjú lati fìímúlẹ̀, ṣàbójútó, àti tún àwọn ìbáṣepọ̀ 
ṣe. Ìfìdímúlẹ̀ àwọn ìbáṣepọ̀ rere bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú olùkọ́ láti 
ṣẹ̀dá èrò aládùúgbò láàrín yàrá ìkẹ́kọ̀ọ́. Nípasẹ̀ èrò 
àpínlò aládùúgbò, àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ ìwa ìdíwọ́ yóò dínkù. 

Nígbàtí àwọn ìwà ìdíwọ́ bá wáyé nínú yàrá ìkẹ́kọ̀ọ́, 
àbájáde jẹ́ ìpalára sí àdúgbò yàrá ìkẹ́kọ̀ọ́ àti sí 
ẹnìkọ̀ọ̀kan. Akẹ́kọ̀ọ́ náà tó ṣokùnfà ewu náà gbọ́dọ̀ 
kópa nínú àwọn ìṣe ìmúpadàsípò láti le dá àwọn 
ìbáṣepọ̀ tàbí àdúgbò padà sí bó ti wà tẹ́lẹ̀, ipò rere. 

 

Àwọn Àpẹrẹ Àwọn Ìṣesí Ìmúpadàsípò 
Àkójọ ìsàlẹ̀ ní díẹ̀ nínú àwọn iṣẹ́ tí a rò láti le 
múpadàsípò: 
 

• Àwọn Àyípo Àdúgbò - Nígbàtí ìṣòro kan bá 
jẹyọ, olùkọ́ yóò darí àwọn akẹ́kọ̀ọ́ láti jòkó 
sínú àwòrán àyípo. Nígbàtí wọ́n bá jókòó ní 
àyípo, àwọn akẹ́kọ̀ọ́ yóò jíròrò ohun tí wọ́n 
rò, ìmọ̀lára, àti èròngbà nípa ìṣòro tó wà 
nílẹ̀. Olùkọ́ yóò darí ìjíròrò náà láàrín àwọn 
akẹ́kọ̀ọ́ nípa sísọ ìbéèrè kan nígbà kan kó sì 
bèrè fún àwọn ìdáhùn láti ọ̀dọ̀ àwọn 
akẹ́kọ̀ọ́. Olùkọ́ yóò bẹ̀rẹ̀ ìjíròrò náà nípa 
fifún akẹ́kọ̀ọ́ kan ní "ohun ìsọ̀rọ̀." Àwọn 
akẹ́kọ̀ọ́ yóò máa sọ̀rọ̀ lẹ́raléra ní ìṣísẹ̀-n-tẹ̀lé 
sí ìbéèrè, ṣùgbọ́n nígbàtí wọ́n bá ti gba 
"ohun ìsọ̀rọ̀." Ìlò ohun isọ̀rọ̀ ni láti ṣárídájú 
wípé àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tó jẹ́ sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ kò borí 
ìjíròrò náà àti wípé gbogbo akẹ́kọ̀ọ́ ní ànfàní 
kan láti sọ̀rọ̀ lórí ìṣòro náà. Àwọn akẹ́kọ̀ọ́, 
síbẹ̀síbẹ̀, le yan ní ìbọ̀wọ̀fún láti máṣe sọ̀rọ̀ 
nígbàtí wọ́n bá fún wọn ní "ohun ìsọ̀rọ̀." Bí 
àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ti ń sọ̀rọ̀, olùkọ́ yóò máa kọ 
àkíyèsí sílẹ̀ yóò sì pinu bí a ó ti lo àlàyé tí a 
sọ nígbà ìjíròrò inú àyípo láti le jẹ́ kí 
aládùúgbò yàrá ìkẹ́kọ̀ọ́ lágbára síi. 

 

A le lo àwọn àyípo aládùúgbò láti: 
o Kọ ọ̀rọ̀ ìpinu lórí àwọn òfin/ìrètí 

yàrá ìkẹ́kọ̀ọ́. 
o Ṣe ìpinu nípa àwọn ìlànà. 

Jíròrò àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ láàrín ilé-ìwé, ará 
ilé, aládùúgbò, tàbí orílẹ̀-èdè lórí bó 
ti nípa lórí àwọn akẹ́kọ̀ọ́. 

o Kojú àwọn àkórí ẹ̀kọ́ tàbí ètò ẹ̀kọ́. 
 

• Àwọn Àyípo Ìṣòtítọ́ - Àwọn àyípo ìṣòtítọ́ 
jọra pẹ̀lú àwọn àyípo aládùúgbò ní ìlànà àti 
ètò. Ìyàtọ̀ kan ṣoṣoláàrín àyípo aládùúgbò 
àti àyípo ìṣòtítọ́ ni àkórí ìjíròrò. A ń lo àwọn 
àyípo ìṣòtítọ́ láti mọ ìkópa akẹ́kọ̀ọ́ lórí àwọn 
ìwà yàrá ìkẹ́kọ̀ọ́, ìdíwọ́,àti àwọn àbájáde ìwà 
burúkú. Nígbàtí wọ́n bá wà nínú àyípo náa, 
àwọn akẹ́kọ̀ọ́ pín ipa ìṣìwàwù lóri wọn àti 
àdúgbò yàrá ìkẹ́kọ̀ọ́. Ìlépa kí àwọn akẹ́kọ̀ọ́ 
kórajọ nínú ètò yìí ni fún akẹ́kọ̀ọ́ náà tí ń 
ṣìwàwù láti mọ ìdíbàjẹ́ sí àdúgbò àti láti gbé 
àwọn ìgbésẹ̀ àtúnṣe. 

 
Àwọn àyípo ìṣòtítọ́ le pẹ̀lú àwọn olukópa 
míràn, bíi: 

o Òṣìṣẹ́ àtìlẹ́yìn (i.e., olùdámọ̀ràn ilé-
ìwé, òṣiṣẹ́ ìgbàlódé ti ilé-ìwé, 
onírònú ilé-ìwé, olùdásì ìwà) 

o Àwọn olùkọ́ míràn 
Aṣàkóso ti ipele 

 

• Àwọn Àyípo Ìmúpadàsípò - Àwọn àyípo 
ìmúpadàsípò jọra pẹ̀lú àwọn àyípo 
aládùúgbò àti àyípo ìṣòtítọ́ ní ìlànà àti ètò. 
Ìyàtọ̀ kan pàtó láarín àyípo aládùúgbò, àyípo 
ìṣòtítọ́,àti àyípo ìmúpadàsípò ni wípé àyípo 
ìmúpadàsípò ni a ń lò láti kí akẹ́kọ̀ọ́ kan 
káàbọ̀ sínú àdúgbò yàrá ìkẹ́kọ̀ọ́ lẹ́yìn lílọ fún 
ìgbà pípẹ́ bítorí ìmúkúrò ìbáwí. Àyípo 
ìmúpadàsípo ni a fi múlẹ̀ sínú èrò àti ìní 
àwọn akẹ́kọ̀ọ́ láti dọ́gba àti láti faramọ́. 
Ìlépa àwọn àyípo ìmúpadàsípo ni láti jẹ́ kí 
àwọn akẹ́kọ̀ọ́ mọ̀ wípé a ti dáríjì wọ́n a sì 
gbà wọ́n padà sí àdúgbò yàrá ìkẹ́kọ̀ọ́. Àyípo 
ìmúpadàsípo jẹ́ ìgbésẹ̀ àkọ́kọ́ láti tún ìdíbàjẹ́ 
náà ṣe èyítí ìwà akẹ́kọ̀ọ́ tí a múkúrò náà ti 
ṣokùnfà. 
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• Èdè Tó Dára - Àwọn olùkọ́ ń kọ́ wọ́n sì n ṣẹ 

ọ̀nà ọ̀wọ̀ láti fi ẹnu ṣatúnṣe àwọn ìwà tí a kò 

fẹ́ nígbàtí a sì ń rọ àwọn akẹ́kọ̀ọ́ láti wùwà 

tó dára. Ní ìbẹ̀rẹ̀ ọdún, àwọn olùkọ́, òbí 

akẹ́kọ̀ọ́ pẹ̀lú akójọ àwọn ọ̀rọ̀ tó ṣàpẹrẹ 

àwọn ìwà àti àmì tí yóò jásí àdúgbò yàrá 

ìkẹ́kọ̀ọ́ tó dára tó sì ní ààbò. Nígbàtí ó bá ṣe 

pàtàkì, olùkọ kan ń lo ọ̀kan nínú àwọn ọ̀rọ̀ 

náà láti kojú akẹ́kọ̀ọ́ kan tí ń rú òfin ìhùwàsí. 

Ní àkókò ìsọ̀rọ̀ kannáà, olùkọ́ náà ń lo ọ̀rọ̀ 

kejì láti inú àkójọ náà láti jẹ́ kí akẹ́kọ̀ọ́ mọ̀ 

nípa àdéhùn kan láti ṣàtúnṣe ìwà náà. 

Nípasẹ̀ ìṣedédé ìlò olùkọ́ ti ètò àti èdè tó 

dára, àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ń ṣàmúlò ìlànà náà 

lábẹ́lé kí wọ́n sì bẹ̀rẹ̀ lati máa bára wọn sọ̀rọ̀ 

ní ọ̀nà ìbọ̀wọ̀fún kannáà. 

 

• Àlágbàwí Akẹgbẹ́ - Àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ledarí 

àwọn ìjíròrò láàrín àwọn akẹ́kọ̀ọ́ méjì tàbí jù 

bẹ́ẹ̀ lọ tí wọn ní ìṣòro láàrín ara wọn. 

Ṣáájú ṣíṣe ìpàdé kan láarín àwọn akẹ́kọ̀ọ́, 

àwọn alágbàwí akẹgbẹ́ yóò ní ìdánilẹ́kọ̀ọ́ tó 

jinlẹ̀ láti ọ̀dọ̀ àwọn olùdámọ̀ràn ilé-ìwé lóri 

bí a ti le ṣàtúpalẹ̀ kí a yì yanjú èdè àìyedè 

láàrín àwọn akẹ́kọ̀ọ́. Abala alágbàwí tí 

akẹ́kọ̀ọ́ ń darí múnádóko nítori ìfarajì àwọn 

akẹ́kọ̀ọ́ láti sọ̀rọ̀ pẹ̀lú àwọn akẹgbẹ́ àti láti 

gba ìmọ̀ràn láti ọ̀dọ̀ wọn. 

 

Àwọn ìṣesí ìmúpadàsípò kìíṣe àwọn ìgbésẹ̀ ìbániwí a 

ko sì gbọ́dọ̀ ríi bí àwọn ìdáhùn ìbáwi sí ìwà àìtọ́. 

Akẹ́kọ̀ọ́ kan tó kópa nínú ọ̀kan tàbí ọ̀pọ̀ àwọn ìṣesí 

ìmúpadàsípò tí a ṣàkójọ lókè sì yẹ fún ó sì gbọ́dọ̀ gba 

àbájáde ọlọgbọ́n kan. Àwọn àbájáde ọlọgbọ́n àti ìṣesí 

ìmúpadàsípò ṣojú ìgbésẹ̀ méjì fún ṣíṣẹ̀dá àdúgbò yàrá 

ìkẹ́kọ̀ọ́/àyíká ilé-ìwé èyí tó dára sí ìkẹ́kọ̀ọ́ àti ìkọ́ni. 
 
 

 

Àwọn Ìfitónilétí Ọdọdún 
 
Òfin Ipamọ́ àti Ẹ̀tọ́ Ẹ̀kọ́ Ẹbí (FERPA) (20 U.S.C. § 1232g) 
àti Òfin ìjọba fún àwọn òbí àti akẹ́kọ̀ọ́ tó ju omo ọdún 
18 (“akẹ́kọ̀ọ́ tó yẹ”) ní àwọn ẹ̀tọ́ kan èyí tó níṣe pẹ̀lú 
àkọsílẹ̀ ẹ̀kọ́ ti akẹ́kọ̀ọ́. Àwọn ẹ̀tọ́ wọ̀nyí pẹ̀lú 

 

Ìpamọ́ Àtúnṣe Àwọn Ẹ̀tọ́ Ọmọdé 
Àtúnṣe Àwọn Ẹ̀tọ ́Ọmọdé (20 U.S.C.§1232h) fún àwọn 
òbí ní àwọn ẹ̀tọ́ kan pàtó nípa ìsàkóso ìwádìí, àkójọ̀ àti 
ìlò àlàyé fún èrèdí ìpolówó ọjà, àti àwọn àyẹ̀wò 
ojúkojú kan. Àwọn ẹ̀tọ́ wọ̀nyí kúrò lọ́wọ́ àwọn òbí sí 
akẹ́kọ̀ọ́ kan tó jẹ́ ọmọ ọdún 18 tàbí ọmọdé kan lábẹ́ 
ofin ìjọba. Èyí pẹ̀lú ẹ̀tọ́ láti: 

 
1. Ìyọ̀nda kí àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tí nílò láti fa ìwádìí 

kan sílẹ̀ eyí tó níṣe pẹ̀lú ọ̀kan tàbí ọ̀pọ̀ 
nínú àwọn abala ààbò wọ̀nyí ("ìwádìí 
àlàyé ààbò") tí a bá ṣonígbọ̀wọ́ ìwádìí náà 
ní kíkún tàbí díẹ̀ nípasẹ̀ ètò kan ti Ẹ̀ka Ẹ̀kọ́ 
United States. Àwọn abala wọ̀nyí ni: 

 
a) Àwọn ìtanmọ́ òṣèlù tàbí ìgbàgbọ́ 

akẹ́kọ̀ọ́ tàbí ti òbí akẹ́kọ̀ọ́ náà. 
b) Àwọn ìṣòro ọpọlọ tàbí ìrònú ti akẹ́kọ̀ọ́ 

tàbí ẹbí ti akẹ́kọ̀ọ́ náà. 
c) Ìwà ìbálòpọ̀ tàbí ìṣesí. 
d) Ìwà tí kò bá òfin mu, aṣòdì sí ojúlùmọ̀, 

àkóbá ara ẹni, tàbí àìdára. 
e) Àwọn àyẹ̀wò tó rinlẹ̀ ti àwọn míràn 

pẹ̀lú ẹnití àwọn olùdáhùn ní ìbásepọ̀ 
ẹbí pẹ́kípẹ́kí. 

f) Àwọn ìbáṣepọ̀ tàbí ànfàní tó bá òfin 
mu, bíi àwọn agbẹjọ́rò, dókítà, àti òjíṣẹ́. 

g) Àwọn ìṣesí ẹ̀sìn, àwọn ìtanmọ́, tàbí 
ìgbàgbọ́ akẹ́kọ̀ọ́ tàbí ti àwọn òbí akẹ́kọ̀ọ́ 
náà. 

h) Owó àpawọlé, yàtọ̀ sí bí òfin ti bèrè láti 
pinu àmúyẹ ètò. 

 
2. Gba àkíyèsí àti ànfàní fún akẹ́kọ̀ọ́ kan láti jáde: 

a) Èyíkéyìí ìwádìí àlàyé ààbò míràn, láì fi 
ti owó ìgbọ̀wọ́ ṣe. 

b) Èyíkéyìí àìṣe pàjáwìrì, àyẹ̀wò àfojúrí 
tàbí yíyẹ̀wò tó nílò bíi àmúyẹ ìkópa, 
èyítí ilé-ìwé ń ṣe tàbí aṣojú rẹ̀, àti tí 
kìíṣe láti tọ́jú ìlera ojú-ẹsẹ̀ tàbí ààbò ti 
akẹ́kọ̀ọ́ kan, àyàfi fún gbígbọ́, ìran, 
tàbí àyẹ̀wò inú ojú, tàbí èyíkéyìí 
àyẹ̀wò àfojúrí tàbí yíyẹ̀wò tí a gbà 
láyè tàbí tí a nílò lábẹ́ òfin Ìjọba. 
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c) Àwọn iṣẹ́ tó nílò àkójọ, àfihàn, tàbí 

ìlò àlàyé àdáni tí a gbà láti ọ̀dọ̀ àwọn 

akẹ́kọ̀ọ́ fún ìpolówó tàbí ìtajà, tàbí 

pínpín àlàyé sí ẹlòmíràn. 

(Èyí kò kan àkójọ, àfihàn, tàbí ìlò 

àlàyé àdáni tí a gbà láti ọ̀dọ̀ àwọn 

akẹ́kọ̀ọ́ fún èrèdí pàtàkì ti ìmúdàgbà, 

yíyẹ̀wò, tàbí pípèsè àwọn àgbéjáde 

ẹ̀kọ́ tàbí àwọn iṣẹ́ fún, tàbí sí, àwọn 

akẹ́kọ̀ọ́ tàbí àwọn àjọ ẹ̀kọ́.) 

 
3. Ìtọpinpin lẹ́yìn ìbèrè àti ṣáájú ìṣàkóso àti ìlò: 

a) Àwọn ìwádìí àlàyé ààbò tí àwọn 

akẹ́kọ̀ọ́ àti ìwádìí tí ẹlòmíràn ṣẹ̀dá. 

b) Àwọn irinṣẹ́ tí a lò láti gba àlàyé 

àdáni láti ọ̀dọ̀ àwọn akẹ́kọ̀ọ́ fún 

èyíkéyìí ti òkè ipolówó, ìtajà, tàbí 

àwọn èrèdí pínpín míràn. 

c) Ohun èlò ìtọ́ni tí a lò bí ara ètò ẹ̀kọ́. 

 

Ọ̀rọ̀ àṣírí 

Ẹ̀tọ́ láti pèsè ìyọ̀nda àkọsílẹ̀ kí ilé-ìwé tó ṣàfihàn àlàyé 

ìdámọ̀ àdáni (PII) láti inú àwọn àkọsílẹ̀ ẹ̀kọ́ ti akẹ́kọ̀ọ́, 

àyàfi dé bi wípé FERPA pàṣẹ àfihàn láì gba ìyọ̀nda. 

Ìyọ̀nda ìṣájú fún àfihàn àkọsílẹ̀ akẹ́kọ̀ọ́ ni a kò nílò, tí 

àfihàn náà bá jẹ́ láti: 

 

1. Àwọn ọ̀gá ilé-ìwé pẹ̀lú àwọn ohun ìfẹ́ ẹ̀kọ́ tó bá 

òfin mu. "Ọ̀gá ilé-ìwé" kan ló túmọ̀ sí ẹnìkan tí 

a gbàsíṣẹ́ nípa, tàbí ẹnikan tàbí ilé-ìṣẹ́ tí ilé-ìwé 

gbà tó sì ní ìfẹ́ ẹ̀kọ́ tó bá òfin mu nínú àkọsílẹ̀ 

akẹ́kọ̀ọ́ kan láti le ṣàmúlò àwọn ojúṣe iṣẹ́ tàbí 

akọ́ṣẹ́mọṣẹ́, bí BCPS ti pinu. Ọ̀gá ilé-ìwé kan ní 

ìfẹ́ ẹ̀kọ́ tó bá òfin mu tí ọ̀gá náà bá ní láti 

ṣàtúnyẹ̀wò àkọsílẹ̀ ẹ̀kọ́ láti le ṣe ojúṣe 

akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ rẹ. 

 

2. Lẹ́yìn tí a bá ti bèrè, BCPS yóò ṣàfihàn, láì gba 

ìyọ̀nda, àkọsílẹ̀ ẹ̀kọ́ ti akẹ́kọ̀ọ́ kan sí ilé-ìwé 

míràn tàbí ìlànà ilé-ìwé nínú èyítí akẹ́kọ̀ọ́ ń wá 

láti tàbí fẹ́ forúkọsílẹ̀. 

3. Láti le fọwọ́sowọ́pọ̀ mọ́ àṣẹ ilé-ẹjọ́ àdúgbò kan 

tàbí ìwé tí a gbéjáde lọ́nà òfin tí BCPS bá 

gbìyànjú dáradára láti wífún òbí tàbí akẹ́kọ̀ọ́ tó 

yẹ ṣáájú ìfọwọ́sowọ́pọ̀ náà. 

4. Sí ilé-ẹjọ́ nígbàtí BCPS bá bẹ̀rẹ̀ ìgbésẹ̀ òfin sí òbí 

tàbí akẹ́kọ̀ọ́ àti ìgbìyànjú tó dára láti wífún òbí 

tàbí akẹ́kọ̀ọ́ tó yẹ ni a ti pèsè. 

5. Láti mọrírì àwọn tó wà nínú ìlera tàbí pàjáwìrì 

ààbò. 

6. Sí akọ̀wé iṣẹ́ ọ̀gbìn tàbí àwọn aṣojú tí a fún láṣẹ 

ti oúnjẹ àti iṣẹ́ oúnjẹ aṣaralóore fún àwọn 

èrèdí ṣíṣe ìtọpinpin ètò, àyẹ̀wò àti ìdíwọ̀n ìṣesí 

ti àwọn ètò náà tí a fún láṣẹ lábẹ́ Òfin Oúnjẹ 

Ọ̀sán Ilé-ìwé Ìjọba Àpapọ̀ ti Richard B. Russell 

tàbí Òfin Oúnjẹ Aṣralóore Ọmọdé ti 1966, lábẹ́ 

àwọn àmúyẹ pàtàki kan. 

7. Bí òfin àti ìlànà ìjọba àpapọ̀ tàbí ti ìpínlẹ̀ bá tún 

ṣe gbà láàyè. 

 

Àlàyé Ìtọ́sọ́nà 
FERPA bèrè wípé BCPS, pẹ̀lú àwọn ìyọ̀nda pàtó kan, 
gba ìyọ̀ndà àfọwọ́kọ kan ti òbí tàbí akẹ́kọ̀ọ́ tó yẹ ṣáájú 
àfihàn ti àlàyé ìdánimọ̀ àdáni láti inú àkọsílẹ̀ ẹ̀kọ́ 
akẹ́kọ̀ọ́ kan. Ṣùgbọ́n, BCPS le ṣàfihàn "àlàyé ìtọ́sọ́nà" tí 
a yàn láì gba ìyọ̀nda àfọwọ́kọ, àyàfi tí òbí náà tàbí 
akẹ́kọ̀ọ́ tó yẹ bá ti sọ fún BCPS láti ṣe lòdì. Àlàyé 
ìtọ́sọ́nà, èyí tó jẹ́ àlàyé tí a kìí ṣábà rí bí ohun ewu tàbí 
ìkọlù ìpamọ́ ẹni tí a bá gbée jáde, ni a tún le ṣàfihàn sí 
àwọn àjọ òde láì gba ìyọ̀nda àfọwọ́kọ ti òbí tàbí 
akẹ́kọ̀ọ́ tó yẹ tẹ́lẹ̀. 
 
Àlayé wọ̀nyí ni BCPS ti yàn bíi "àlàyé ìtọ́sọ́nà" a sì le 
gbéejáde láì gba ìyọ̀nda òbí: orúkọ àkọ́kọ́ àti ìgbẹ̀yìn 
ti akẹ́kọ̀ọ́; àwọn déètì tó wá sí ilé-ìwé; ipele tó wà; 
ipò ìforúkọsílẹ̀ ti ilé-ìwé; ilé-ìwé tó lọ gbẹ̀yìn; ẹ̀kọ́ 
gbódì tí ń kọ́; ìkópa nínú àwọn iṣẹ́ àti eré ìdárayá; 
ìwọ̀n àti gíga ti àwọn olùkópa ọ̀wọ́ eré sísá; àwọn 
oyè àti àmì ẹ̀yẹ tó ti gbà; fọ́tò, fídíò, tàbí àwọn 
àwòrán orí ẹ̀rọ. 
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Àwọn òbí tàbí àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tó yẹ le jáde kúrò nínú kí 
BCPS ṣàfihàn ọmọ wọn tàbí àlàyé ìtọ́sọ́na wọn ní 
àwọn ọ̀nà wọ̀nyí: àwọn àtẹjáde nínú ilé-ìwé, àwọn 
àtẹjáde ìlànà /BCPS, nínú àwọn ìbánisọ̀rọ̀ ilé-ìwé àti 
ìlànà/BCPS, sí àwọn àjọ oníròyìn òde, àti sí awọn 
ẹlòmíràn yàtọ̀ sí àjọ oníryìn. 

Láti le kọ̀sílẹ̀/sẹ́ ìgbéjáde àlàyé ìtọ́sọ́nà náà, òbí tàbí 
akẹ́kọ̀ọ́ tó yẹ gbọ́dọ̀ wọlé sínÚ BCPS One, ṣíra tẹ 
àlẹ̀mọ́/bọ́tìnnì àlàyé akẹ́kọ̀ọ́ náà, yan orúkọ akẹ́kọ̀ọ́ 
láti àkójọ àṣàyàn ìfàsílẹ̀ lẹ́yìn náà ṣíra tẹ àlẹ̀mọ́/bọ́tìnnì 
ìpamọ́ tí o fẹ́. Obí le wífún BCPS láti má ṣàgbéjáde 
àlàyé ìtọ́sọ́nà ọmọ wọn nípa yíyan àwọn àpótí tó tọ̀nà. 
Tí òbí kan tàbí akẹ́kọ̀ọ́ tó yẹ kò bá ráyèsí Ayélujára: òbí 
náà/akẹ́kọ̀ọ́ tó yẹ le kàn sí adarí ilé-ìwé ọmọ náà láti le 
lo kọ̀mpúta láti ráyèsí BCPS One; tàbí buwọ́lu Ìpamọ́ 
Akẹḱọ̀ọ́ Àwọn Àṣàyàn (Òfin 6202, Ìsomọ́) kí o sì fi 
fọ́ọ̀mù kalẹ̀ sọ́dọ̀ adarí ilé-ìwé ti ọmọ náà. Àṣàyàn 
ìpamọ́ akẹ́kọ̀ọ́ náà tí a nílò lábẹ́ àyè yìí ni a gbọ́dọ̀ parí 
ní ọjọ́ 1 Oṣù kẹẹ̀wá ọdún ilé-ìwé kọ̀ọ̀kan tàbí láàrín ọjọ́ 
30 ti ìforúkọsílẹ̀ akẹ́kọ̀ọ́ náa ní ilé-ìwé. Tí òbí náà bá fẹ́ 
láti yí àṣàyàn ìpamọ́ ọmọ náà padà lẹ́yìn gbèdéke, òbí 
náà gbọ́dọ̀ buwọ́lu Àwọn Àṣàyàn Ìpamọ́ Akẹḱọ̀ọ́kí wọ́n 
sì fa fọ́ọ̀mù náà kalẹ̀ sọ́dọ̀ adarí ilé-ìwé ọmọ náà. (Òfin 
6202, Ìsomọ́) 

 

Àwọn Àṣàyàn Ìpamọ́ Yàtọ̀ Sí Àlàyé Ìtọ́sọ́nà 
BCPS tún fún àwọn òbí tàbí àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tó yẹ ní ẹ̀tọ́ 
láti jáde kúrò nínú àwọn iṣẹ́ kan nípa bíbuwọ́lu ìpamọ́ 
tí o fẹ́ nínú BCPS One tàbí nípa bíbuwọ́lu Àwọn 
Àṣàyàn Ìpamọ́ Akẹḱọ̀ọ́ kí o sì fa fọ́ọ̀mù náà kalẹ̀ sí ọ̀dọ̀ 
adarí ilé-ìwé ti ọmọ náà.  
 

Àwọn Agbanisísẹ́ Ológun àti Àwọn Àjọ Ètò Ẹ̀kọ́ Gíga 
Federal law requires BCPS to provide, on a request 
made by a military recruiter or institution of higher 
Òfin ijọba àpapọ̀ nílò kí BCPS pèsè, lórí ìbèrè tí 
agbanisiṣẹ́ ológun ṣe tàbí àjọ ètò ẹ̀kọ́ gíga, ráyèsí 
orúkọ, àdírẹ́ẹ̀sì, àti nọ́mbà ìbánisọ̀rọ̀ ti akẹ́kọ̀ọ́ ilé-ìwé 
girama, àyàfi tí òbí náà tàbí akẹ́kọ̀ọ́ tó yẹ bá ti sọ fún 
adarí ilé-ìwé nípa àkọsílẹ̀ wípé kí a má ṣàgbéjáde irú 
àlàyé yìí. Òfin ìjọba ìpínlẹ̀ tún fẹ́ kí BCPS pèsè àlàyé 
kannáà sí ọ̀gá àwọn aṣojú tí ń gbani sí iṣẹ́ ológun ti 
Maryland àtu United Statesláti le wífún àwọn akẹ́kọ̀ọ́ 
nípa àwọn ànfàní iṣẹ́ ààyò àti ẹ̀kọ́ tó wà nínú iṣẹ́ 
ológun. Àwọn òbí le wípé kí orúkọ, àdírẹ́ẹ̀sì, àti àkójọ 
ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ ọmọ wọn máṣe jáde sí àwọn agbanisíṣẹ́ 
ológun àti àwọn àjọ ètò ẹ̀kọ́ gíga nípa bíbuwọ́lu ìpamọ́ 
ohun tí o fẹ́ ní BPCS One tàbí fífa Àwọn Àṣàyàn Ìpamọ́ 
Akẹḱọ̀ọ́sí ilé-iwé wọn (Òfin 5230). 

 
 

Ohun Àkọsílẹ̀ Akẹ́kọ̀ọ́ 
BCPS le ṣàtẹ̀jáde àti/tàbí ṣàfihàn ohun àkọsílẹ̀ akẹ́kọ̀ọ́ 
kan àti/tàbí àwọn àtẹ̀jáde tí akẹ́kọ̀ọ́ ṣẹ̀dá àti àwọn eré 
tí a ṣe ní àkókò àwọn iṣẹ́ tí ilé-ìwé ṣonígbọ̀wọ́ àti/tàbí 
àwọn ìrírí ìkọ́ṣẹ́. Àwọn iṣẹ́ tí akẹ́kọ̀ọ́ ṣẹ̀dá ni a le 
ṣàfihàn ní àwọn ilé-ìwé, nínu àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tí ilé-ìwé 
ṣonígbọ̀wọ́, tàbí ti a lò nínu àwọn eré tàbí ìbánisọ̀rọ̀ 
BCPS nípasẹ̀ oníròyìn ìwé àti orí ayélujára èyí pẹ̀lú: 
ìwé ìròyin ti ilé-ìwé, àwọn iwé ọdún/ìwé ìrántí, ìwé 
ìfitónilétí, àwọn ojúlé wẹ́ẹ̀bù ilé-ìwé/BCPS, ojúlé 
wẹ́ẹ̀bù ojúlùmọ̀ (fún àpẹrẹ, Facebooktm, Instagram, 
Twittertm, Flickr, búlọgì, abbl.), ìkànnì 
amóhùnmáwòrán oníkébù ti ilé-ìwé tàbí nípasẹ̀ ọ̀nà 
míràn. Àwọn òbí tàbí àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tó yẹ le bèrè wípé 
kí a máṣe ṣàgbéjáde ohun àkọsílẹ̀ àti àtẹ̀jáde/eré ọmọ 
wọn tàbí ṣàfihàn nípa bíbuwọ́lu ìpamọ́ tí o fẹ́ nínú 
BCPS One tàbí fífàkalẹ̀ Àwọn Àṣàyàn Akẹ́kọ̀ọ́ sí ilé-ìwé 
ọmọ wọn. (Òfin 6202)  
 
BCPS yóò rò wípé o kò tíi jáde kúrò nínú àfihàn ti 
àlàyé ọmọ rẹ, àyàfi tí o bá ti arí ìpamọ́ ohun tí o fẹ́ 
nínú BCPS One tàbí ti fàkalẹ̀ Àwọn Àṣàyàn Ìpamọ́ sí 
ilé-ìwé ọmọ rẹ èyí tí kò gbọ́dọ̀ kọjá Ọjọ́ 1 Oṣù Kẹẹ̀wá 
tàbí láàrín ọjọ́ 30 sí ìforúkọsílẹ̀ ní ilé-ìwé BCPS. 
 

Ẹ̀tọ́ láti Tọpinpin àti Ṣàtúnwò 
Àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tó yẹ ní ẹ̀tọ́ láti tọpinpin àti láti ṣàtúnwò 
àkọsílẹ̀ ẹ̀kọ́ wọn láàrín ọjọ́ 45 tí ilé-ìwé ti gba ìbèrè náà. 
Àwọn òbí tó fẹ́ láti tọpinpin àwọn àkọsílẹ̀ ẹ̀kọ́ ọmọ wọn 
gbọ́dọ̀ fa ìwé ìbèrè àfọwọ́kọ kan sílẹ̀ lọ́dọ̀ adarí ilé-ìwé 
náà èyíti ó sọ nípa irú àkọsílẹ̀ tí wọ́n fẹ tọpinpin. Adarí 
ilé-ìwé tàbi òṣìṣẹ́ tí ilé-ìwé yàn yóò ṣèto fún ìráyèsí yóò si 
sọ fún àwọn òbí tàbí akẹ́kọ̀ọ́ tó yẹ nípa àkókò àti ibi tí a 
le tọpinpin àkọsílẹ̀ akẹ́kọ̀ọ́ náà. 

Ìbèrè láti Ṣàtúnṣe Àkọsílẹ̀ Akẹ́kọ̀ọ́ 

Àwọn òbí àti àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tó yẹ ní ẹ̀tọ́ láti bèrè 
àtúnṣe tí àwọn àkọsílẹ̀ ẹ̀kọ́ akẹ́kọ̀ọ́ èyítí òbí tàbí 
akẹ́kọ̀ọ́ tó yẹ gbàgbọ́ wípé kò péye, ṣini lọ́nà, tàbí bí 
bẹ́ẹ̀kọ́ jẹ́ ìrúfin ẹ̀tọ́ ìpamọ́ ti akẹ́kọ̀ọ́ lábẹ́ FERPA. Àwọn 
òbí tàbí akẹ́kọ̀ọ́ tó yẹ tó fẹ́ láti wífún ilé-ìwé láti 
ṣàtúnṣe àwọn àkọsílẹ̀ ẹ̀kọ́ náà gbọ́dọ̀ kọ̀wé sí adarí ilé-
ìwé, láti ṣàlàyé dáradára ibi ẹ̀kọ́ tí wọ́n fẹ́ ṣàtúnṣe kí 
wọ́n sì sọ ìdí tí wọ́n fẹ́ fi ṣàtúnṣe rẹ̀. Tí ilé-ìwé bá pinu 
láti máṣe ṣàtúnṣe àkọsílẹ̀ náà bí òbí tàbí akẹ́kọ̀ọ́ tó yẹ 
ti ṣe bèrè, ilé-ìwé yóò wífún òbí tàbi akẹ́kọ̀ọ́ tó yẹ nípa 
ìpinu náà àti nípa ẹ̀tọ́ wọn sí ìgbẹ́jọ́ nípa ìbèrè àtúnṣe. 
Àfikún àlayé nípa àwọn ìlànà ìgbẹ́jọ́ ni a ó pèsè fún òbí 
tàbí akẹ́kọ̀ọ́ tó yẹ nígbàtí a bá wífún wọn nípa ẹ̀tọ́ sí 
ìgbẹ́jọ́ kan. (Àrẹ Òfin 5230, Àwọn Àkọsílẹ̀ Akẹ́kọ̀ọ́). 
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Ẹ̀tọ́ láti Kọ̀wé Àríwísí 
Ẹ̀tọ́ láti kọ̀wé àríwísí kan pẹ̀lú Ẹ̀ka Iṣ Ẹ̀kọ́ ti U.S. nípa 
àwọn ìkùnà ti BCPS láti faramọ́ àwọn àmúyẹ ti FERPA. 
Orúkọ àti àdírẹ́ẹ̀sì ti Ilé-ìṣẹ́ tí ń ṣàkóso FERPA nìwọ̀nyí: 

 
Student Privacy Policy Office 

U.S. Department of Education 
400 Maryland Avenue, SW 

Washington, D.C. 20202-5920 
Ẹ̀rọ́ ìbánisọ̀rọ̀: 1-800-USA-LEARN (1-800-872-5327) 

 

Ìkásílẹ̀ àwòrán nínú Ọgbà Ilé-ìwé, Pẹ̀lú Àwọn Ọkọ̀ Èrò ti 
Ilé-ìwé 

BCPS ní agbára láti ká àwòrán àwọn akẹ́kọ̀ọ́ sílẹ̀ nínú 
ọgbà ilé-ìwé àti láti ká àwòrán sílẹ̀ (pẹ̀lú gbígba ohùn 
sílẹ̀ nígbàtí o wà nínú ọkọ̀ èrò tí ilé-ìwé. Nínú èro ti Àrẹ 
tàbí ẹnití a yàn, a le lo àwọn ìkásílẹ̀ àworán fún èrèdí 
ìbáwí. 

 

Ìlànà Ìdámọ̀ Àlejò 
Àwọn àlejò sí àwọn ilé-ìwé BCPS àti ọfisi wọn gbọ́dọ̀ 
forúkọ sílẹ̀ ní ibi ìwọlé àlejò kí wọ́n sì ṣàfihàn ìwé àṣẹ 
ìwakọ̀ wọn tàbí ìdánimọ̀ onífọ́tò kan tí ìjọba gbéjáde. 
Ilé-ìwé tàbí òṣìṣẹ́ yóo ṣàtẹ̀wọlé àlàyé àlejò kọ̀ọ̀kan sínú 
ìlànà ìdánimọ̀. Lẹ́yìn tí a ti yanjú àlejò láti wọlé, a ó tẹ 
ìkọjá àlejo kan jáde. Àwọn àlejò gbọ́dọ̀ ṣàfihàn ìkọjá 
ìdánimọ̀ àlejò nígbàjú aṣọ wọn títí àkókò ìbẹ̀wò. Lẹ́yin 
tí wọ́n ti parí àbẹ̀wò, àwọn àlejò le dá ìkọjá náà padà 
sí ibi-iṣẹ́ náà kí wọ́n sì buwọ́lù ìwé ìjáde kí wọ́n tó jáde 
kúrò nínú ọgbà. 
 

Ìlànà Ìdámọ̀ One-Card 
Àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ní láti máa ṣàfihàn àlẹ̀mọ́ ìdánimọ̀ One-
Card wọn lára wọn ní àkókò wákàtí ilé-ìwé àti nígbàtí 
wọ́n bá wà nínú àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tí ilé-ìwé ṣonígbọ́wọ̀ 
níwọ̀n ìgbàtí wíwọ àlẹ̀mọ́ naà ko ní mú ewu dání  
(Òfin 3710). Àwọn àlẹ̀mọ́ One-card jẹ́ ohun ìní ti BCPS. 
Ṣùgbọ́n, àwọn akẹ́kọ̀ọ́ àti òṣìṣẹ́ ni yóò dáhùn fún 
àbójútó àlẹ̀mọ́ ìdánimọ̀ kan tí ń ṣiṣẹ́ ní àkókò 
ìforúkọsílẹ̀ tàbí ìgbàsíṣẹ́. Tí One-card bá sọnù tàbí 
bàjẹ́, iye owó $5 ni a ó gbà fún ìrọ́pò àlẹ̀mọ́ náà. 
 

Ìdíyelé Owó Oúnjẹ/Àwọn Oúnjẹ Míràn/Àwọn Ìlànà 
Gbígbà 

Ilé-iṣẹ́ Oúnjẹ ati Àwọn Iṣẹ́ Oúnjẹ Aṣàralóore (OFNS) 
ń darí Ètò Oúnjẹ Aṣaraloore Ọmọdé, tí ń ṣàrídájú wípé 
gbogbo omọdé ráyèsí oúnjẹ tó dára. Àwọn oúnjẹ wà 
nílẹ̀ fún ríra ní iye owó tí a tẹ̀jáde. Àwọn oúnjẹ ẹ̀dínwó 
wà fún àwọn tó yẹ. Owó sísan ní kété tí o rajà. Owó 
àtọwọ́dọ́wọ́, ìwé sọ̀wédòwó àdáni, tàbí ìlànà ìsanwó 
orí ayélujára ti káàdì ìsanwó ni a le lò. Àwọn akẹ́kọ̀ọ́ 
ilé-ìwé alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ àti ti àárín tí wọ́n kò ní owó láti san 
fún oúnjẹ ni a le fún ní gbèsè tí ó tó $6. Tó bá ti dé 
àpọ̀jù $6, àwọn akẹ́kọ̀ọ́ náà ni a ó fún ní oúnjẹ míràn. 

A ó wífún àwọn òbí fún gbígba owó tó kù tí wọ́n jẹ. 
Àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ilé-iwé ni a kò fún ní àfikún àwìn a ó kàn 
fún wọn ní oúnjẹ míràn ni. Àfikún àlàyé nípa ìdíyelé 
owó oúnjẹ, àwọn oúnjẹ míràn, àti àwọn ìlànà gbígbà 
wà nílẹ̀ lórí Ojúlé wẹ́ẹ̀bù OFNS. 

 

Àwọn Iṣẹ́ Ìlera Ilé-iwé 
Nọ́ọ̀sì tí ń ṣiṣẹ́ ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àkókò kan ni a ti yàn sí ilé-ìwé 
kọ̀ọ̀kan. Nọ́ọ̀sì ilé-ìwé náà ń pèsè ètò àwọn iṣẹ́ ìlera tó 
kójú-owó fún àwọn akẹ́kọ̀ọ́ àti òṣìṣẹ́. Ní àfikún sí nọ́ọ̀sì 
ilé-ìwé, ilé-ìwé kọ̀ọ̀kan ní ó kéré jù òṣìṣẹ́ kan tó ní ẹ̀kọ́ 
pẹ̀lú CPR àti iṣẹ́ ìtọ́jú ìlera àkọ́kọ́. 
 
Àwọn ètò àyẹ̀wò ojú àti etí ni a ń ṣe ní Ẹ̀ka Iṣẹ́ Ìlera ti 
Agbègbè Baltimore ní jéléósinmi (ọjọ́ orí 4) tàbí 
jéléósinmi, àti nínú ipele 1, 4, àti 8. Àwọn òbí tí kò fẹ́ 
ki àwọn ọmọ wọn kópa nínú àyẹ̀wò wọ̀nyí, gbọ́dọ̀ sọ 
fún nọ́ọ̀sì ile-ìwe ní àfọwọ́sọ. 
 
Tí ìṣòro ìlera kan bá wà tó nílò kí ọmọ náà gbé àwọn 
ògùn pàjáwìrì lọ́wọ́, bíi ohun àfẹ́símú fún asima tàbí 
Epi-Pen® kan, a gbọ́dọ̀ kàn sí nọ́ọ̀sì ilé-ìwé. 
 
Àwọn tábìlì tí kò ní àlébù fún oúnjẹ ọ̀sán ni a pèsè fún 
àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tó ní àlébù oúnjẹ, lẹ́yìn tí wọ́n bá ti berè. 
Jọ̀wọ́ sọ fún nọ́ọ̀sì ilé-ìwé tí ọmọ rẹ bá nílò ibùgbé tó 
jọmọ́ ìṣòro ìlera. 
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Àwọn Ìlànà 
 
Ìwọ̀nyí ni àwọn àkópọ̀ ti àwọn ìlanà tó jọmọ́ ìwà 
akẹ́kọ̀ọ́ láti Ọjọ́ 1 Oṣù Keèje, Ọdún, 2020. Àwọn ìlànà 
àti òfin ìsinsìnyí wà ní Àwọn Ìlànà BCPS àti Òfin. 
 

Àwọn àlejò 

Àwọn Àlejò sí Àwọn Ilé-ìwé àti Yará Iṣẹ ́Ìlànà 1240 àti 
Òfin 1240 túmọ̀ àlejò bíi “ẹnikẹ́ni tí kìíṣe òṣìṣẹ́, tàbí 
akẹ́kọ̀ọ́ tó forúkọsílẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ pẹ̀lú ilé-iwé.” Àwọn 
àbẹ̀wò yàrá ìkẹ́kọ̀ọ́ àti àwọn àpérò nípa àwọn òbí àti 
àwọn míràn tí a fún ní àṣẹ ni a ṣe kóríyá fún. Irú 
àwọn àbẹ̀wò àti àpérò náà ni a gbọ́dọ̀ ṣètò tẹ́lẹ̀ pẹ̀lú 
adarí ilé-ìwé tàbi olùkọ́ yàrá ìkẹ́kọ̀ọ́ náà. Àwọn 
àbẹ̀wò yàrá ìkẹ́kọ̀ọ́ àti àwọn àpérò ni a gbọ́dọ̀ ṣe ní 
ọ̀nà tí irú àwọn àbẹ̀wò náà àti/tàbí àpérò kò ní ṣe 
ìdíwọ́ pẹ̀lú àwọn iṣẹ́ yàrá ìkẹ́kọ̀ọ́ tí èyíkéyìí akẹ́kọ̀ọ́ 
nínú yàrá ìkẹ́kọ̀ọ́. 

 
Ṣáájú ṣíṣètò èyíkéyì iṣẹ́ tó jọmọ́ ìlànà ilé-ìwé tàbí ti ilé-
ìwé, àwọn àlejò sí èyíkéyìi ilé-ìwé BCPS tàbí yàrá iṣẹ́ ní 
láti: 
 

1. Ṣàfihàn ìwé àṣẹ ìwakọ̀ tàbí fọ́tò tí ìjọba 
gbéjáde. 

2. Sọ èrèdí àbẹ̀wò náà. 
3. Wọ àlẹ̀mọ́ ìdánimọ̀ BCPS kan tàbí ìkọjá àlejò 

nígba gbogbo títí àkókò àbẹ̀wò náà. 
 
Àwọn òṣìṣẹ́ ìlànà ilé-ìwé àti àwọn ọ̀gá ohun àmúlò 
ilé-ìwé le bèrè ìdanimọ̀ àti èrèdí fún àbẹ̀wò náà láti 
ọ̀dọ̀ ẹnikẹ́ni tó fẹ́ wọ inú ohun ìní Ìgbimọ̀ lọ. Èyíkéyìí 
òṣìṣẹ́ ìlànà ilé-ìwé tó bá rí àlejò kan láìsi ìkọjá àlejò 
gbọ́dọ̀ darí ẹni náà sí yàrá iṣẹ́ gan tàbí ibi ìbuwọ́lù 
lati wọle. 
 

Sísẹ́ Ìwolé 
Òṣìṣẹ́ kan tí a fún láṣẹ le sẹ́ ìwọlé sí ohun ìní BCPS sí 
ẹnìkẹ́ni tí: 

1. Kìíṣe ojúlówó, akẹ́kọ̀ọ́ tó forúkọsílẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ 
tàbí òṣiṣẹ́ BCPS tí yàn sí ibi-iṣẹ́ náà àti tí kò ní 
ohun kankan lati ṣe tó bá òfin mu ní ibi-isẹ́ náà. 

2. Jẹ́ ojúlówó, akẹ́kọ̀ọ́ tó forúkọsílẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ ní 
ilé-ìwé tí a sì ti dádúro tàbí lékúrò ní ibẹ̀, fún 
ìgbà ìdádúró tàbí ìlékúrò náà. 
 
 
 
 
 

3. Jẹ́ òṣìṣẹ́ tàbí akẹ́kọ̀ọ́ tí a sẹ́ ní ìwọlé sí ibi-iṣẹ́ 
náà nítorí ìgbésẹ̀ ìṣàkóso kan. 

4. Wùwà lọ́nà tó ṣe ìdíwọ́ tabí ìdádúró ìṣe tó dára 
ti àwọn iṣẹ́, ìṣàkóso tàbí àwọn yàrá ìkẹ́kọ̀ọ́ ti 
ilé-ìwé. 

5. Dójútì tàbí halẹ̀ pẹ̀lu àwọn ohun ìjà tí èyíkéyìí 
akẹ́kọ̀ọ́, òṣìṣẹ́, aṣojú, tàbí ẹlòmíràn tó wà nínú 
ọgbà lọ́nà tó bá òfin mu tàbí nínú àyíká ti ilé-
ìwé, nínú ọkọ̀ ilé-ìwé, nínú àwọn iṣẹ́ tí ilé-ìwé 
ṣe onígbọ̀wọ́ tàbí lórí èyíkéyìí ohun ìní tó jẹ́ ti 
ìlànà ilé-ìwé tí a sì ń lò fún ìṣàkóso tàbí àwọn 
èrèdí míràn. 

6. Ó jẹ́ ọ̀daràn ìbálòpọ̀ tí a kọsílẹ̀, àyàfi tó bá bèrè 
fún ìyọ̀nda tí a sì fún un ní ìyọ̀nda ṣááju àbẹ̀wò 
sí ilé-ìwé gẹ́gẹ́ bí òfin. 

 
Èyíkéyìí ilé-ìwé tàbí ibi-iṣẹ́ àlejò tó kọ̀ láti tẹ̀lé àwọn 
ìlànà fún àbẹ̀wò tàbí tó kùnà tàbí kọ̀ láti jáde lẹ́yìn 
tí a sọ fún un ni a le má fún ní àyè sínú ọgbà tàbí ilẹ̀ 
ti ìlànà ilé-ìwé. Adarí ilé-ìwé tàbí aṣàkóso ni yóoò 
dáhùn fún àyẹ̀wò àwon ìṣẹ̀lẹ̀ ti àwọn ìrúfin tí a ó sì 
fún ní ìwé àì rékọjá gẹ́gẹ́ bíi àwọn ìlànà ti ilé-ìwé tí a 
filélẹ̀. 
 

Ìkórìíra, Ìkórìíra Orí Ayelujára, Idẹ́rùbà, tàbí Ìkáyàsókè 
Ìgbìmọ̀ Ẹ̀kọ́ náà dènà ìkórìíra, ìkórìíra orí ayélujára, 
ìdẹ́rùbà, tàbí ìkóniláyà sókè nípasẹ̀ ẹnikẹ́ni lórí ohun 
ìní Ìgbìmọ̀, nínú ìṣẹ̀lẹ̀ tàbí iṣẹ́ tí ilé-ìwé ṣe onígbọ̀wọ́, 
nínú ọkọ̀ èro ti ilé-ìwé tàbí èyítí ń ṣe ìdíwọ́ fún ètò 
dáradára ti iṣẹ́ ilé-ìwé. (Ìgbìmọ̀ Ẹ̀kọ́ Ìlànà 5580 àti Àrẹ 
Òfin 5580). 
  

• Ìkórìíra ni a túmọ̀ bíi ìlanà ìwà nígbàtí ẹnìkan 
bá ń lo agbára nígbà gbogbo ní ọ̀nà 
àmọ̀ọ́mọ̀ṣe, pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ẹnu, ojúkojú, tàbí ìwà 
ìkọsílẹ̀ tàbí ìbanisọ̀rọ̀ orí ẹ̀rọ tó mọ̀ọ́mọ̀ṣe lòdì 
sí àwọn akẹ́kọ̀ọ́ kan tàbí jù bẹ́ẹ̀ lọ. 

• Ìkórìíra orí ayélujára ní a túmọ̀ bíi ìbánisọ̀rọ̀ 
tó jẹ́ ìkórìíra, ìdẹ́rùbà, tàbí ìkáyàsókè èyítí a 
firánṣẹ́ nípasẹ̀ ẹ̀rọ ayélujára, èyí pẹ̀lú àwọn 
ojúlé ojúlùmọ̀, 
ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀, fóonù alágbèéká, kọ̀npútà, 
tabulẹti tàbí èyíkéyìí ẹ̀rọ ayélujara míràn. 

• Ìdẹ́rùbà èyí pẹ̀lú àwọn ìwà òdì tàbí tí a rí bí 

òdì tó bíni nínú, fini ṣe yẹ̀yẹ́, tàbí dín ẹlòmíràn 

ku nítori ẹ̀yà, orílẹ̀-èdè ìbí, ipò ìgbéyàwó, 

akọ/abo, òye ìbálòpọ̀, ìdámọ̀ akọ/abo, ẹ̀sìn, 

orírun, ẹ̀yà àfojúrí, ipò ọrọ̀ ajé, ipò ẹbí, agbára 

àfojúrí tàbí ọpọlọ, tàbí abarapá. 

  



34 
 

• Ìkáyàsókè èyí túmọ̀ sí fifi ẹlòmíràn sábẹ́ ìṣe 

àmọ̀ọ́mọ̀ṣe èyítí ń dẹ́rùbà tó sì ń halẹ̀ àti/tàbí 

ìdójútì. 

• Ìdẹ́rùbà ìbálòpọ̀ èyí túmọ̀ sí ìwà àmọ̀ọ́mọ̀ṣe 

àti/tàbí àṣetúnṣe tí a kò faramọ́ ní ti irú ìbálòpọ̀, 

yálà ọ̀rọ̀ ẹnu, àìsọ̀rọ̀ tàbí ojúkojú. 

Àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tó kópa nínú àwọn ìwà tó ṣokùnfà 
ìkórìíra, ìkórìíra orí ayélujára, ìdẹ́rùbà, tàbí 
ìkáyàsókè, parọ́ mọni, àti/tàbí wùwà ẹ̀san tàbí 
ìgbẹ̀sàn tó jọmọ́ ìkórìíra, ìkórìíra orí ayélujára, tàbí 
ìdẹ́rùbà no a ó báwí gẹ́gẹ́ bíi Ìlàna Ìgbìmọ̀ àti 
Òfin Àrẹ 5550, Òfin Ìwà Akẹ́kọ̀ọ́. Àwọn akẹ́kọ̀ọ́ le 
jábọ̀ ìkórìíra, ìkórìíra orí ayélujára, ìdẹ́rùbà, tàbí 
ìkáyàsókè láì bẹ̀rù àwọn àbájáde tó léwu. 
 
Akẹ́kọ̀ọ́ kan tí a palára/fojúsùn tàbí ajẹ́rìí sí ìkórìíra, 
ìkórìíra orí ayélujára, ìdẹ́rùbà tàbí ìkáyàsókè gbọ́dọ̀ 
jábọ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ náà sí aṣàkóso kan tàbí òṣìṣẹ́ tàbí jábọ̀ 
ìṣẹ̀lẹ̀ náà nípa lílo Jíjábọ̀ Ìkórìíra, Ìdẹ́rùbà tàbí 
Ìkáyàsókè Fọ́ọ̀mù. Àwọn Fọ́ọ̀mù Jíjábọ̀ Ìkórìíra, 
Ìdẹŕùbà tàbí Ìkáyàsókè ní a le fàkalẹ̀ sí ọ̀dọ̀ aṣàkóso 
ilé-ìwé nípasẹ̀ akẹ́kọ̀ọ́, òbí tàbí alágbàtọ́, tàbí àwọn 
míràn lórúkọ akẹ́kọ̀ọ́ náà. Kété tí a bá fàkalẹ̀, ìjábọ̀ yìí 
lọ tààrà sí í-meèlì ti adarí ti ilé-ìwé ẹnití a 
palára/fojúsùn. 
 
Ẹ̀yà onípépà ti  Fọ́ọ̀mù Ìjábọ̀ Ìkórìírà, Ìdẹ́rùbà, tàbí 
Ìkáyàsókèwà nílẹ̀ nínú yàrá ìṣẹ́ gangana (iwájú) ilé-
ìwé, yàrá iṣẹ́ ti olùdámọ̀ràn ti ilé-ìwé, àti lóri ojúlé 
wẹ́ẹ̀bù ti ìlànà ilé-ìwé. A tún le ríigbà lọ́dọ̀ adarí náà, 
ẹnití adarí yàn, tabí gbàsílẹ̀ láti ojúlé wẹ́ẹ̀bù ti BCPS. 
Àwọn fọ́ọ̀mù tí a parí ni a gbọ́dọ̀ fún adarí ilé-ìwé náà 
tàbí ènití adarí yàn. 

 

Ọ̀wọ́ Ìpanle, Iṣẹ́ Ọ̀wọ́ Ìpánle, àti Ìwà Ẹgbẹ́ Tí Kò Bá Òfin 
Mu tàbí Ìpanirun Tójọra 

Igbìmọ̀ Ẹ̀kọ́ dènà iṣẹ́ ọ̀wọ́ ìpanle àti ìwà ẹgbẹ́ tí kò bá 
òfin mu tàbí ìpanirun tójọra nínu ọgbà ilé-ìwé, nínú 
ọkọ̀ ilé-ìwé, àti àwọn iṣẹ́ tí ilé-ìwé ń ṣonígbọ̀wọ́. 
Ìgbìmọ̀ Ẹ̀kọ́ tún dènà síwájú síi ẹ̀sàn tàbí ìgbẹ̀sàn sí 
ẹnìkan tó jábọ̀ iṣẹ́ ọ̀wọ́ ìpanle tàbí ìwà ẹgbẹ́ tí kò bá 
òfin mu tàbí ìpanirun tàbí ẹnití a palára, tàbí jẹ́rìísí, iṣẹ́ 
ọ̀wọ́ ìpanle.  
 
Nítorí náà, àwọn akẹ́kọ̀ọ́ kò gbọ́dọ̀ kópa nínú èyíkéyìí 
ìwà tí ń ṣàmúgbòrò ìfẹ́ èyíkéyìí ọ̀wọ́ ìpanle, iṣẹ́ ọ̀wọ́ 
ìpanle tàbí ìwà ẹgbẹ́ tí kò bá òfin mu tàbí ìpanirun 
tójọra, èyí pẹ̀lú, ṣùgbọ́n kò pin sí, ìwọ̀nyí: bíbẹ̀bẹ̀, pẹ̀lú 
tàbí láì fipámú; jíjẹ́ ọmọ-ẹgbẹ́ nínú tàbí títanmọ́ 
èyíkéyìí ọ̀wọ́ ìpanle; ìyàwòrán, ìkọ̀wé, tàbí bí bẹ́ẹ̀kọ́, 
àfibọ̀ àwòrán tọ jọmọ́ ọ̀wọ́ ìpanle, àlàyé ọ̀rọ̀, àmì, tàbí 

àpèjúwe lórí ohun ìní ti ilé-ìwé; kíkópa nínú ìwà ipá, 
ìfipá gbowó, tàbí èyíkéyìí ìṣe tí kò bá òfin mu tàbí 
ìrúfin míràn ti àwọn ìlànà ìbáwí ti ilé-ìwé ní ìtẹ̀síwájú ti 
iṣẹ́ ìwà ìpanle; rírọ ẹnikẹ́ni láti kópa nínú ìwà ìpanle tó 
lòdì sí ẹlòmíràn tó níṣe pẹ̀lú iṣẹ́ ọ̀wọ́ ìpanle; àti/tàbí 
lílo ojúlé wẹ́ẹ̀bù ojúlùmọ̀ láti mú ìfẹ́ èyíkéyìí ọ̀wọ́ 
ìpanle, isẹ́ ọ̀wọ́ ìpanle, tàbí ìwà ẹgbẹ́ tí kò bá òfin mu 
tàbí ìpanirun tó jọra tẹ̀síwájú. 

 
Àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tó rúfin Ìgbìmọ̀ Ẹ̀kọ́ Ìlànà 5551 àti Àrẹ 
Ofin 5551 ni a ó báwí gẹ́gẹ́ bíi Ìlànà Ìgbìmọ̀ Ẹ̀kọ́ àti 
Òfin Arẹ 5550, àti pẹ̀lú èyíkéyìí àwọn ìtanràn 
ọ̀daràn tabí ọmọnìyàn.  
 
Àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ iṣẹ́ ọ̀wọ́ ìpanle tí a furasí tàbí ìwà ẹgbẹ́ tí 
kò bá òfin mi tójọra ni a gbọ́dọ̀ jábọ̀ fún aṣàkóso 
tàbí òṣìṣẹ́ ilé-ìwé tàbí ẹnikẹ́ni le jábọ̀ iṣẹ́ ọ̀wọ́ ìpanle 
nípa lílo Fọ́ọ̀mù Ijábọ̀ Ìṣẹ̀lẹ̀ Tó Jọmọ́ Ọ̀wọ́ Ìpanle. 
Fọ́ọ̀mù Ijábọ̀ Ìṣẹ̀lẹ̀ Tó Jọmọ́ Ọ̀wọ́ Ìpanle ni a le gbà 
láti ọ̀dọ̀ adarí, ẹnití adarí yàn, tàbí lórí ojúlé wẹ́ẹ̀bù 
BCPS. 
 

Ìlo Akẹ́kọ̀ọ́ àti Níní Àwọn Àgbéjáde Tábà 
Àwọn ohun ìní ilé-ìwé àti ọgbà BCPS kò fàyègba mímú 
sìgá tàbí ohun tábà. Títà, lílò, tàbí níní awọn àgbéjáde 
tábà, àwọn ẹ̀rọ tó jọmọ́ tábà, àfijọ àwọn àgbéjáde 
tábà, laita, eléruku, sìgá orí ẹ̀rọ, àti ìlànà ìfijíṣẹ́ nikotini 
orí ẹ̀rọ míràn ni a dèna lórí ohun ìní ilé-ìwé àti èyíkéyìí 
àwọn iṣẹ́ tí ilé-iwé ṣonígbọ̀wọ́. Bí a ti ṣàlàyé nínú 
Ìgbìmọ̀ Ẹ̀kọ́ Ìlànà 5530 àti Àrẹ Ofin 5530, àwọn 
aṣakóso yóò ṣiṣẹ́ lórí àwọn ìrúfn.  

 

Ògùn Ìlera: Yíyàn àti Àìyàn 
Àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tó nílò ògùn ìlera ní ọjọ́ ilé-ìwé gbọ́dọ̀ 
fún nọ́ọ̀sì ilé-ìwé ní àṣẹ láti ọ̀dọ̀ olùpèsè ìtọ́jú ìlera tó 
ní ìwé-àṣẹ ko sì fún nọ̀ọ́sì ile-ìwé ní ògùn ìlera náà 
nínú ojúlówó pálí tó bá wá pẹ̀lú orúkọ akẹ́kọ̀ọ́, ìwọ̀n 
lílò/agbára, àti ìtọ́ni ìṣàkóso pàtó. Gbogbo ògùn náà ni 
nọ́ọ̀sì ilé-ìwé gbọ́dọ̀ ṣàkóso tàbí òṣìṣẹ́ kan tí a kọ́. 
Ìyọ̀nda àfọwọ́kọ kan láti ọ̀dọ̀ nọ́ọ̀sì ilé-ìwé, òbí, àti 
olùpèsè ìtọ́jú ìlerani a nílò kí akẹ́kọ̀ọ́ kan tó le gbé tàbí 
lo èyíkéyìí ìtọ́jún ìlera pàtàkì fúnra rẹ̀ èyí pẹ̀lú, ṣùgbọ́n 
kò pin sí, ìlò EpiPen, àfísímú àti insulin. Àwọn nọ́ọ̀sì 
ilé-ìwe le ṣàkóso àwọn ògun kan tí a kò yàn fún àwọn 
ìṣẹ̀lẹ̀ kan pàtó (fún àpẹrẹ, ẹ̀fọ́rí) pẹ̀lú ìyọ̀nda òbí. Jọ̀wọ́ 
wo Ìlànà 5540 àti Òfin 5540. 

 

Àwọn Ọtí Líle àti Ògùn Olóró 
A kò fàyègba àwọn akẹ́kọ̀ọ́ láti ní, pín àti/tàbí lo ọtí 
líle, àwọn ohun ìdarí, ògùn olóró, tàbí ìfàsímú ní 
ìwọ̀nkíwọ̀n nínú ọgbà ilé-iwé àti nínú èyíkéyìí iṣẹ́ tí 
ilé-ìwé ṣonígbọ̀wọ́. Àwọn Akẹ́kọ̀ọ́ tó rúfin àwọn ìpèsè 
Ìgbìmọ̀ Ẹ̀kọ́ Ìlànà 5540, Ọtí Líle, Àwọn Ohun Ìdarí, 
Ìfàsímú àti, Àwọn Ògùn Yíyàn àti Àìyàn, ni a le báwí 
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gẹ́gẹ́ bíi Ìlànà Ìgbìmọ̀ àti Òfin Àrẹ 5550, Òfin Ìwà 
Akẹḱọ̀ọ́. Àwọn ìtúmọ̀ fún ọtí líle, àwọn ohun ìdarí, 
ìfàsímú, àti ògùn olóró ni a rí nínú Ìgbìmọ̀ Ẹ̀kọ́ Ìlànà 
5540. 
 
Aṣàkóso ile-ìwé yóò jábọ̀ èyíkéyìí ìṣẹ̀lẹ̀ níní, lilò, àti 
pínpín ọtí líle àti àwọn ògùn olóró míràn sí Ẹ̀ka Ọlọ́pàá 
Agbègbè Baltimore (BCoPD). Bí òfin ti bèrè, tí a bá 
furasí wípé a rí àwọn ògùn tí kò bá òfin mu àti/tàbí ti 
òṣìṣẹ́ ilé-ìwé ti gbàá, aṣàkóso gbọ́dọ̀ jábọ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ náà sí 
BCoPD nípa sísọfún ọ̀gá ohun àmúlò ilé-ìwé ní ilé-ìwé 
girama tabí nípa pípe 9-911 láti bèrè ọ̀gà ọlọ́pàá kan 
láti gba ògùn olóró tí a funrasí náà. 
 

Ìyọ̀nda Gbígbà Ìlò Ògùn Olóró 
A student who is neither under the influence nor in  
Akẹ́kọ̀ọ́ kan tí kò sí ábẹ́ ìdarí tàbí tí kò ní ògùn olóró tí 
sì yọ̀nda láti wá àlàyé láti ọ̀dọ̀ olùkọ́, olùdámọ̀ràn ilé-
ìwé, adarí tàbí olùkọ́ni akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ míràn tí BCPS gbà 
síṣẹ́ láti le borí èyíkéyìí ìlò ògùn olóró, ni a pèsè 
àtìlẹ́yin fún àti àwọn ohun àmúlo láti ran akẹ́kọ̀ọ́ náà 
tó ní ìṣòro lọ́wọ́. Gbólóhùn kan tí akẹ́kọ̀ọ́ náà sọ nípa 
ìlò ògùn olóró lábẹ́ àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ wọ̀nyí ni a kò gbà lòdì sí 

akẹ́kọ̀ọ́ náà nínú èyíkéyìí ìbáwí. (Òfin 5540) 
 

Kóríyá Ìmọ̀ràn àti Ẹ̀kọ́ 

Gbogbo akẹ́kọ̀ọ́ tó jẹ̀bi pé ó wà lábẹ́ ìdarí, níní, 
tàbí pínpín ọtí líle tàbí àwọn ògun míran, ni a ṣe 
kóríyá fún láti: 

 
1. Kópa nínú ìlànà àyẹ̀wò ọtí líle/ògùn míràn 

èyítí Àjọ Agbègbè Baltimore ti Ìlera Ìwà ń ṣe. 
2. Farahàn kí o sì kópa nínú ìmọ̀ràn àti ètò ẹ̀kọ́ 

ògùn ṣáájú àtúngbà sí ètò ilé-ìwé ojojúmọ́ bí 
Àjọ Agbègbè Baltimore ti Ìlera Ìwà ti sọ. 
 

Jíjábọ̀ Àṣìlò Ọmọ àti Àìbìkítà 
Àwọn ìṣòro nípa ààbò ọmọ tó jọmọ́ àṣìlò ọmọ ni a 
gbọ́dọ̀ jábọ̀. Jíjábọ́ jẹ́ ohun àṣírí o sì gbọ́dọ̀ ṣeé nípa 
pípe nọ́mbà ìsàlẹ̀ yìí. 

Àwọn Iṣẹ́ Ìpamọ́ Agbègbè Baltimore fún Àwọn Ọmọdé 
410-887-TIME / (410-887-8463) 

Àwọn Iṣẹ́ Ìpamọ́ fún Àwọn Ọmọdé ń pèsè ìrànlọ́wọ́ 
fún àwọn ẹbí láti ṣàrídájú ààbò àti àláfíà àwọn ọmọdé. 
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Ojú-ewé Gbígba Ìwé-ìléwọ́ Akẹ́kọ̀ọ́ 
 

Jọ̀wọ́ kọ̀wé dáradára. 
 

Orúkọ̀ Ìgbẹ̀yìn Akẹ́kọ̀ọ́ Orúkọ̀ Àkọ́kọ́ Akẹ́kọ̀ọ́ 

  

Ilé-ìwé Ipele Olùkọ́ Yàráilé 

   

 

Àṣeyọrí ìlànà ilé-ìwé wa dá lórí àwọn ẹgbẹ́ alábàápín wa láti sọ fún wọn ní gbogbo ipele àti láti ṣiṣẹ́ papọ̀ láti le dé 
ibi àwọn ìlépa tí adìjọ ní. Àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ṣojú ẹgbẹ́ alábàápín wa tó ṣe pàtàkì jùlọ. Nítorí èyí, sísọ fún àwọn akẹ́kọ̀ọ́ 
nípa àwọn ìlànà, òfin, àgbékalẹ̀, àti ìrètí jẹ́ èrèdí pàtàkì ti ìwé-ìléwọ́ akẹ́kọ̀ọ́ yìí.  

 

Láti le máa wífún àwọn akẹ́kọ̀ọ́, òbí, àti àwọn ẹgbẹ́ alábàápín míràn nípa àwọn ìrètí ìwa fún àwọn akẹ́kọ̀ọ́ láàrín 
Àwọn Ilé-ìwé Ìjọba Agbègbè Baltimore (BCPS), ìwé-ìléwọ̀ yìí ti ṣàtúpalẹ̀ àlàyé pàtàkì tó níṣe pẹ̀lú: 

 

 

Ìdènà 

Àwọn Àbájáde Ọlọgbọ́n
Ìmúpadàsípò 

 
 
 
 

Mo ti gba ẹ̀dà kan ti Ìwé-ìléwọ́ Akẹ́kẹ̀ẹ́ BCPS. A ti ṣàlàyé ìwé náà, wọ́n sì fún mi ní ànfàní láti bèrè àwọn ìbéèrè nípa òfìn 
ìhùwàsí akẹ́kọ̀ọ́, ìlànà ìbáwí, ìwòye aláṣẹ, àti àwọn ojúṣe pẹ̀lú ẹ̀tọ́ mi. A sọ fún mi wípé mo le bá amúgbálẹ́gbẹ̀ẹ́ adarí mi 
pàdé ní ẹnikọ̀ọ̀kan láti jíròrò ìwé-ìléwọ́ náà ní ẹ̀kúnrẹ́rẹ́. Pẹ̀lú ìbuwọ́lù mi, mo ń ṣàfihàn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ òye mi nípa àwọn ìlànà 
àti àwọn àgbékalẹ̀ tí a sọ nínú ìwé-ìléwọ́ akẹ́kọ̀ọ́ náà bó ti jọmọ́: 
 

• Òfìn ìhùwàsí BCPS. 

• Ìlànà ìbáwí tó pẹ̀lú Àwọn Ọ̀ràn Ìsọ̀rí I, II, àti III. 

• Ìwòye àṣẹ tí àwọn aṣàkóso mi láti dásí àwọn ìṣòro tó kójú ilé-ìwé náà. 

• Àwọn ojúṣe àti ẹ̀tọ́ mi bí akẹ́kọ̀ọ́ ti BCPS. 
 

Ìbuwọ́lù ti Akẹ́kọ̀ọ́ Déetì 

  

 

Mo ti jíròrò SÌwé-ìléwọ́ Akẹḱọ̀ọ́ 2020-2021 pẹ̀lú ọmọ mi, a sì mọ̀ nípa òfin ìhùwàsí akẹ́kọ̀ọ́, ìlànà ìbáwí, ìwòye àṣẹ ti 
ìlanà, àti àwọn ojúṣe àti ẹ̀tọ́ ti àwọn akẹ́kọ̀ọ́.

 
Ìbuwọ́lù ti Òbí Déetì 

  

Fọ́ọ̀mù tí a buwọ́lù yìí yóò wúlò títí Ọjọ́ 30 Oṣù kẹẹ̀sán, Ọdún 2021, tàbí títí a ó fi rọ́pò rẹ ́pẹ̀lu fọ́ọ̀mù titun kan ti gbígbà.
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 ÒFIN TI UNITED STATES 
17 U.S.C. §§ 106, et seq., Copyright Act 
18 U.S.C. §§2510-2522, Electronic Communications Privacy Act 
20 U.S.C. § 794D, Section 508 of the Rehabilitation Act of 1973  

20 U.S.C. §§ 1681, et seq., Title IX of the Education Amendments of 1972 

20 U.S.C. § 1232g, Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA)  

20 U.S.C. § 1232h, Protection of Pupil Rights Amendment (PPRA) 

20 U.S.C. §§ 1400, et seq., Individuals with Disabilities Education Act (IDEA)  

20 U.S.C. §§ 7101, et seq., Safe and Drug-Free Schools and Communities Act 

20 U.S.C. § 7151, Gun-Free Schools Act 

20 U.S.C. § 7908, Armed Forces Recruiter Access to Students and Student Recruiting Information 
29 U.S.C. 794, Section 504 of the Rehabilitation Act 

41 U.S.C. §8104, et. seq., Drug-free Workplace Act 

47 U.S.C. §254(h), Children’s Internet Protection Act 

ÒFIN ÌṢÀMÌSÍ TI MARYLAND 
Crim. Law Art. §3-805, Misuse of Electronic Mail 

Crim. Law Art. §4-124, Designation of Drug-free School Zones 

Crim. Law Art. §§5-101, et seq., Controlled Dangerous Substances, Prescriptions, and Other Substances 
Crim. Law Art. §10-107, Distribution of Tobacco Product to Minor 
Crim. Law Art. §10-108, Possession of Tobacco Product by Minor; Use of False Identification 
Crim. Law Art. §11-203, Sale or Display of Obscene Item to Minor 

Educ. Art. §7-111, Access to Military Recruiters 
Educ. Art. §§7-301 to -311, Attendance and Discipline of Students 

Educ. Art. §§7-401 to -435, Health and Safety of Students 

Educ. Art. §§26-101 to -104, School Security 
Gen. Prov. Art. §4-313, Student Records 

Health Gen. Art. §§24-501 to -511, Clean Indoor Air Act 

ÒFIN ÀWỌN ÌLÀNÀ MARYLAND 
13A.01.04.03, School Safety 

13A.02.04, Tobacco-Free School Environment 

13A.05.01, Provision of a Free Appropriate Public Education 
13A.05.02, Administration of Services for Students with Disabilities 

13A.08, Students 

ÒFIN AGBÈGBÈ BALTIMORE 
Miscellaneous Provisions and Offenses Article §17-1-118, Synthetic Cannabinoid 

ÀWỌN ÌLÀNÀ ÌGBÌMỌ̀ Ẹ̀KỌ́ ÀTI ÀWỌN ÒFIN ÀRẸ  (Wo Ojúlé Wẹ́ẹ̀bù BCPS) 
Policy 0100, Equity 

Rule 1120, Copyright 

Policy and Rule 1240, Visitors to Schools and Offices 

Policy and Rule 3532, Restitution for Vandalism 
Policy 5000, Students 

Policy 5100, Compulsory Attendance 
Policy and Rule 5200, Promotion and Retention 
Policy and Rule 5500, Code of Student Conduct 
Policy and Rule 5550, Student Behavior Code 
Policy and Rule 5552, Use of Personal Electronic Communication Devices by Students 
Policy and Rule 5560, Suspensions and Expulsions 

Policy and Rule 5600, Students’ Responsibilities and Rights 

Policy and Rule 5570, Searches 
Policy and Rule 6202, Technology Acceptable Use Policy (TAUP) for Students 

Policy and Rule 6702, Extracurricular Activities 

Policy and Rule 6800, Field Trips and Foreign Study Programs 

ONÍRÚURÚ 
The Compass:  Our Pathway to Excellence
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Ọ̀WỌ́ BCPS 
911 
 
 
ÌLÀ ÌRÌN-ÀJÒ ÀWỌN ILÉ-ÌWÉ ALÁÀBÒ 
1-833-MD-BSAFE 
 
 
ÌLÀ WAHÁLÀ AGBÈGBÈ BALTIMORE 
1-800-422-0009 
 
 
ÀJỌ ÌDÈNÀ ÌPARAẸNI TI ORÍLẸ̀-ÈDÈ 
1-800-273-TALK 
 
 
ÌLA ÌJÁBỌ̀ ÀWỌN IṢẸ ́ÌGBÀLÓDÉ & ÀWỌN IṢẸ ́
ALÁÌRÍLÉGBÉ Ẹ̀KA IṢẸ ́AGBÈGBÈ BALTIMORE  
410-887-TIME  

Èyí tí a tẹ̀jáde nípasẹ̀ Ẹk̀a Iṣẹ́ Àtìlẹ́yìn Ìmọ̀lára Ojúlúmọ̀ 
 

ÀKÍYÈSÍ ÀÌṢEYÀTỌ̀ 
Ìgbìmọ̀ Ẹ̀kọ́ ti Agbègbè Baltimore kò ṣèyàtọ̀ lórí ọjọ-orí, orísun/orílẹ̀-èdè ìbí, àwọ̀, abarapá, ìdámọ̀/àfihàn 

ako/abo, ipò ìgbéyàwó, ẹ̀yà, ẹ̀sìn, akọ/abo, òye akọ/abo, àlàyé ara, tàbí ipò arúgbó, nínú àwọn ọ̀rọ̀ tó kan 
ìgbàsísẹ́ tàbí láti pèsè ìráyèsí àwọn ètò àti iṣẹ́ ó sì ń pèsè ìrayèsí tó dọ́gba sí Boy Scouts àti àwọn ẹgbẹ́ ọ̀dọ́ 

míràn tí a yàn. Fún ìbèrè tó se pẹ̀lú ìlànà àìṣeyàtọ̀ ti Ìgbìmọ̀, jọ̀wọ́ kàn sí: EEO Officer, Office of Equal 

Employment Opportunity, Baltimore County Public Schools, 6901 N. Charles Street, Building B, Towson, 
Maryland 21204 (443-809-8937). Òṣìṣẹ́ ìfaramọ́ kàn wà tí ń dáhùn fún dídámọ̀, dídànà, àti wíwá ọ̀nà àbáyọ sí 

ìdẹ́rùbà tí a dènà nípa àwọn akẹ́kọ̀ọ́. Àfisùn ìdẹ́rùbà ni a gbọ́dọ̀ darí sí: 

Title IX Coordinator  
Baltimore County Public Schools 

6901 N. Charles Street 

Towson, M D 21204 
Email address - titlenine@bcps.org 
Telephone number - (443) 809-7619  


