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ፍሉይ ትምህርቲ መሰላት ናይ ወለድን ህጻናትን
ብመሰረት ሕጊ ትምህርቲ ኣካል ጉድኣት ውልቀሰባት፡ ክፋል B፡ ከምኡ’ውን
ካሊፎርንያ ኮድ ትምህርቲ

ኣገባብ ዘለው ምልክታ ውሕስነት
ጥቅምቲ 2016 ዝተመሓየሸ
መዛኻኸሪ: ቤት ትምህርቲ ዲስትሪክት ዝብል ቃል ኣብ ምሉእ እዚ ሰነድ ንዝኾነ ናይ ውላድካ ፍሉይ መደብ
ትምህርቲ ናይ ምሃብ ሓላፍነት ዘለዎ ህዝባዊ ትካል ትምህርቲ ንምግላጽ ተጠቒሙ ኣሎ። ገምጋም ዝብል ቃል
ገምጋም ወይ ፈተና ንምምልካት ይጥቀመሉ። ኣብዚ ምሉእ ምልክታ ሕግታት ፌደራልን ክልልን ብእንግሊዝኛ
ኣሕጽሮተ ቃላት ተጠቒሞም ተጠቒሶም ኣለዉ፣ እዚኦም ድማ ኣብ መወዳእታ ገጽ ናይዚ መግለጺ ኣብ ዘሎ መዝገበ
ቃላት ተገሊጹ ኣሎ።

ምልክታ ኣገባብ ዘለዎ ውሕስነት እንታይ እዩ??
እዚ ሓበሬታ እዚ ከም ወለዲ፣ ሕጋዊ ኣላዪ፣ ከምኡውን ተካእቲ ወለዲ ናይቶም ካብ ሰለስተ (3) ዓመት ዝዕድሚኦም
ክሳብ ዕስራን ሓደን (21) ዝዕድሚኦም ስንክልና ዘለዎም ህጻናትን ዕድሚኦም ዓሰርተ ሸሞንተ (18) ዝበጽሑ
ተማሃሮን፣ ዕድመ ንእስነት፣ ምስ... ሓፈሻዊ ትሕዝቶ ናይ ትምህርታዊ መሰላትካ ወይ ኣገባባዊ ውሕስነትካ።
እቲ ምልክታ ኣገባባዊ ውሕስነት ብመሰረት ሕጊ ትምህርቲ ስንኩላን ውልቀሰባት (ብእንግሊዝኛ፡ IDEA ተባሂሉ
ዝጽዋዕ) ዝድለ ኮይኑ፡ ንዓኻ ክወሃበካ ኣለዎ፤
•
•
•
•

ቅዳሕ ክትሓትት ከለኻ
ውላድካ ንመጀመርታ ግዜ ንፍሉይ ትምህርቲ ገምጋም ኣብ ዝለኣኸሉ እዋን
ኣብ ነፍሲ ወከፍ ግዜ ውላድካ ንምግምጋም ትልሚ ገምጋም ይወሃበካ
ኣብ ሓደ ናይ ትምህርቲ ዓመት ናይ መጀመርታ ናይ ግዝኣት ወይ ግቡእ መስርሕ ጥርዓን ምስ ተቐበለ፣
ከምኡውን...

•

ናይ ምምዳብ ለውጢ ዝኾነ ምእላይ ውሳነ ክውሰን ከሎ

(20 USC 1415[d]፤ 34 CFR 300.504፤ EC 56301[d] [2]፣ EC 56321ን 56341.1[g] [1])ን

ሕጊ ትምህርቲ ኣካል ስንኩላን (IDEA) እንታይ እዩ)?
IDEA ንኣውራጃታት ቤት ትምህርቲ ንብቑዓት ስንክልና ዘለዎም ህጻናት “ናጻ ግቡእ ህዝባዊ ትምህርቲ”
(ብእንግሊዝኛ፡ FAPE ተባሂሉ ዝጽዋዕ) ክህባ ዝጠልብ ፌደራላዊ ሕጊ እዩ። ነጻ ግቡእ ህዝባዊ ትምህርቲ ማለት
ፍሉይ ትምህርትን ተዛመድቲ ኣገልግሎታትን ከምቲ ኣብ ውልቃዊ መደብ ትምህርቲ (ብእንግሊዝኛ፡ ብIEP
ዝፍለጥ) ተገሊጹ ዘሎን ኣብ ትሕቲ ህዝባዊ ክትትል ንውላድካ ብዘይ ዝኾነ ወጻኢታት ክወሃብ ኣለዎ ማለት እዩ።

ብዛዕባ ትምህርቲ ውላደይ ኣብ ዝግበር ውሳኔታት ክሳተፍ ይኽእል ድየ?
ንፍሉይ መደብ ትምህርቲ ውላድካ ዝምልከት ኣብ ዝኾነ ናይ ውሳነ ኣኼባ ክትሳተፍ ዕድላት ክወሃበካ ኣለዎ። ኣብ
ኣኼባታት ጋንታ IEP ብዛዕባ መለለዪ (ብቑዕነት)፣ ገምጋም፣ ወይ ትምህርታዊ ምደባ ውላድካን ካልእ ምስ FAPE
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ውላድካ ዝተኣሳሰር ጉዳያትን ክትሳተፍ መሰል ኣለካ። (20 USC 1414[d] [1]B–[d][1][D]፤ 34 CFR 300.321፤
EC 56341[b]፣ 56343[c])
ወላዲ ወይ ኣላዪ፣ ወይ ናይቲ ከባቢ ትካል ትምህርቲ (LEA) ኣብ ምምዕባል IEP ናይ ምስታፍን ንኣሰራርሓ
ኣኼባታት ናይ IEP ጋንታ ብኤሌክትሮኒካዊ ኣገባብ ብድምጺ ንምቕራጽ ዘለዎም ዕላማ ናይ ምጅማርን መሰል
ኣለዎ። እንተወሓደ ቅድሚ እቲ ኣኼባ 24 ሰዓታት፡ እቲ ወላዲ ወይ ኣላዪ ንኣባላት ናይቲ IEP ጉጅለ ኣኼባ
ንምምዝጋብ ዘለዎም ድሌት ከፍልጦም ኣለዎ። ወላዲ ወይ ኣላዪ ነቲ LEA ድምጺ ቴፕ ኣኼባ IEP ንኽቕረጽ
እንተዘይተፈቒዱ፡ እቲ ኣኼባ ኣብ መቕረጺ ድምጺ ቴፕ ክቕረጽ የብሉን።
መሰላትካ ብዛዕባ ምህላው FAPE ሓበሬታ የጠቓልል፣ ንኹሎም ኣማራጺታት መደብ ሓዊስካ፣ ከምኡውን ኩሎም
ዝርከቡ ኣማራጺ መደባት፣ ህዝባውን ዘይህዝባውን። (20 USC 1401[3]፣ 1412[a][3]፤ 34 CFR 300.111፤ EC
56301፣ 56341.1[g][1]ን 56506)ን

ዝያዳ ሓገዝ ኣበይ ክረክብ ይኽእል?
ብዛዕባ ትምህርቲ ውላድካ ስክፍታ ምስ ዝህልወካ፡ ብዛዕባ ውላድካን ዝረኣኻዮ ጸገማትን ንምዝራብ ምስ መምህር
ወይ ኣመሓዳሪ ውላድካ ክትራኸብ ኣገዳሲ’ዩ። ኣብ ቤት ትምህርትኻ ኣውራጃኻ ወይ ፍሉይ ትምህርቲ ከባቢ ውጥን
ከባቢ (SELPA) ዝርከቡ ሰራሕተኛታት ብዛዕባ ትምህርቲ ውላድካ፡ መሰላትካን ኣገባባዊ ውሕስነትን ሕቶታት
ክምልሱ ይኽእሉ። ብተወሳኺ፡ ሻቕሎት እንትህልወካ፡ እዚ ዘይስሩዕ ዝርርብ መብዛሕትኡ ግዜ ነቲ ጸገም ይፈትሖን
ግልፂ ዝኾነ ምርድዳእ ንኽህሉ ይሕግዝን።
ብተወሳኺ ንሓደ ካብቶም ናይ ካሊፎርንያ ወለዲ ትካላት (ማእከላት ምሕያል ስድራቤትን ትካላት ስልጠና ወለድን)
ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም፣ እዚኦም ድማ ኣብ መንጎ ወለድን መምህራንን ምትሕብባር ንምዕባይ ዝተማዕበሉ
ኮይኖም ስርዓተ ትምህርቲ ንምምሕያሽ እዮም። ናይዞም ትካላት ርክብ ሓበሬታ ኣብ ናይ CDE ፍሉይ ትምህርቲ
ካሊፎርንያ ወለዲ ትካላት መርበብ ሓበሬታ ኣብ http://www.cde.ca.gov/sp/se/qa/caprntorg.asp ይርከብ።
ተወሳኺ ጸጋታት ኣብ መወዳእታ ናይዚ ሰነድ ተዘርዚሮም ኣለዉ፡ እዚ ድማ ንኣገባባዊ ውሕስነት ንምርዳእ
ይሕግዘካ።

ውላደይ ጸማም፡ ጸገም ምስማዕ፡ ዓይነ ስዉር፡ ናይ ምርኣይ ጸገም ዘለዎ፡ ወይ ጸማም ዓይነ
ስዉር እንተኾይኑኸ?
መንግስታዊ ፍሉያት ኣብያተ ትምህርቲ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰለስተ መሳለጥያታቱ፡ ማለት ኣብ ፍሬሞንትን
ሪቨርሳይድን ዝርከባ ኣብያተ ትምህርቲ ምስማዕ ዝተስኣኖን ካሊፎርንያን ኣብ ቤት ትምህርቲ ዓይነ ስዉራን
ካሊፎርንያን፡ ንጽሙማን፡ ጸገም ምስማዕ፡ ዓይነ ስዉራን፡ ናይ ምርኣይ ጸገም ዘለዎም ወይ ጸማማት ዕዉራት
ተማሃሮ ኣገልግሎት ይህባ ኣብ ፍሬሞንት። ናይ መንበሪን ናይ መዓልቲ ትምህርትን መደባት ንተማሃሮ ካብ ዕሸል
ዕድመ ክሳብ 21 ዓመት ኣብ ክልቲኡ ናይ መንግስቲ ኣብያተ ትምህርቲ ንጽሙማን ይወሃብ። ከምዚኦም ዝበሉ
መደባት ኣብ ቤት ትምህርቲ ዓይነ ስዉራን ካሊፎርንያ ካብ ሓሙሽተ ክሳብ 21 ዓመት ንዝዕድሚኦም ተማሃሮ
ይቐርብ። ፍሉያት ኣብያተ ትምህርቲ መንግስቲ እውን ኣገልግሎት ምምዛንን ቴክኒካዊ ሓገዝን ይህባ። ብዛዕባ
ምንግስታዊ ፍሉያት ኣብያተ ትምህርቲ ዝበለፀ ሓበሬታ ንምርካብ፡ በጃኹም ኣብ መርበብ ሓበሬታ ክፍሊ ትምህርቲ
ካሊፎርንያ (CDE) http://www.cde.ca.gov/sp/ss/ ወይ ድማ ካብ ኣባላት ናይ ውላድካ IEP ጉጅለ ተወሳኺ
ሓበሬታ ይሕተቱ።
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ምልክታ፡ ፍቓድ፡ ገምጋም፡ ቆጸራ ተካኢ ወላዲ፡ ከምኡ’ውን መዛግብቲ
ምጥቃም
ቅድሚኡ ብጽሑፍ ዝተዋህበ ምልክታ
መዓስ እዩ ምልክታ የድሊ?
እዚ ምልክታ እዚ ክወሃብ ኣለዎ እቲ ቤት ትምህርቲ ዲስትሪክት ኣብ መለለዪ፣ ገምጋም፣ ወይ ትምህርታዊ ምደባ
ናይቲ ፍሉይ ድሌት ዘለዎ ውላድካ ለውጢ ወይ ምቕራብ ነጻ ግቡእ ህዝባዊ ትምህርቲ ለውጢ ንምጅማር ሓሳብ
ምስ ዘቕርብ ወይ ምስ ዝኣበዮ። (20 USC 1415[b][3]ን (4)፣ 1415[c][1]፣ 1414[b][1]፤ 34 CFR 300.503፤
EC 56329ን 56506[a])ን
እቲ ቤት ትምህርቲ ዲስትሪክት ብዛዕባ ዝቐረቡ ገምጋማት ውላድካ ብጽሑፍ ምልክታ ወይ ብውጥን ገምጋም ኣብ
ውሽጢ ዓሰርተ ሓሙሽተ (15) መዓልታት ካብቲ ብጽሑፍ ንገምጋም ዝሓተትካዮ ክሕብረካ ኣለዎ። እቲ ምልክታ
ርዱእን ብቋንቋኻ ወይ ብኻልእ ኣገባብ ርክብን ክኸውን ኣለዎ፣ ብንጹር ከምኡ ምግባር ከምዘይከኣል
እንተዘይኮይኑ። (34 CFR 300.304፤ EC 56321)

እቲ ምልክታ እንታይ ክነግረኒ እዩ?
እቲ ኣቐዲሙ ዝተዋህበ ናይ ጽሑፍ ምልክታ ነዞም ዝስዕቡ ከጠቓልል ኣለዎ፤
1. መግለጺ ናይቶም ብኣውራጃ ቤት ትምህርቲ ዝቐረቡ ወይ ዝተነጽጉ ተግባራት
2. እቲ ስጉምቲ ስለምንታይ ከም ዝቐረበ ወይ ከም ዝተነጽገ ዝገልጽ መብርሂ
3. መግለጺ ናይ ነፍሲ ወከፍ ኣገባብ ገምጋም፡ መዝገብ ወይ ጸብጻብ ናይቲ ከም መሰረት ናይቲ ዝቐረበ ወይ
ዝተኣበየ ስጉምቲ ዝጥቀመሉ ትካል
4. ወለዲ ስንክልና ዘለዎ ቆልዓ ብመሰረት ኣገባባዊ ውሕስነት ሓለዋ ከምዘለዎም ዝገልጽ መግለጺ
5. ወለዲ ኣብዚ ክፍሊ ንዘሎ ድንጋገታት ንምርዳእ ሓገዝ ንምርካብ ዝረኽብዎ ምንጭታት
6. መግለፂ ካልኦት ኣማራፂታት ጉጅለ IEP ኣብ ግምት ዘእተዎምን እቶም ኣማራፂታት ዝተነፀጉሉ ምኽንያታትን፤
እና
7. ምስቲ ዝቐረበ ወይ ዝተኣበየ ስጉምቲ ዝዛመድ ዝኾነ ካልእ ረቛሒታት ዝገልጽ መግለጺ። (20 USC
1415[b][3]ን [4]፣ 1415[c][1]፣1414[b][1]፤ 34 CFR 300.503)ን

ፍቓድ ወለዲ
ንገምጋም መዓስ እዩ ፍቓደይ ዘድሊ?
ንውላድካ ንፍሉይ ኣገልግሎት ትምህርቲ ክትወስዶ መሰል ኣለካ። ቅድሚ ናይ ውላድካ ናይ መጀመርታ ፍሉይ
ትምህርቲ ምምዛን ምቕጻሉ ብሓበሬታ ዝተሰነየ፡ ብጽሑፍ ፍቓድ ክትህብ ኣለካ። እቲ ወላዲ እቲ ዝቐረበ መደብ
ገምጋም ካብ ዝበጽሖ ብውሑዱ ዓሰርተ ሓሙሽተ (15) መዓልታት ኣብ ውሳነ ንኽበጽሕ ኣለዎ። እቲ ገምጋም ፍቓድ

ኣገባብ ዘለው ምልክታ ውሕስነት
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ምስ ተቐበልካ ብቕጽበት ክጅምር ይኽእል እዩ እሞ ካብ ፍቓድካ ኣብ ውሽጢ ስሳ (60) መዓልታት ክዛዘምን IEP
ክምዕብልን ኣለዎ።

ንኣገልግሎታት መዓስ እዩ ፍቓደይ ዘድሊ?
ቅድሚ እቲ ቤት ትምህርቲ ዲስትሪክትካ ንውላድካ ፍሉይ ትምህርትን ተዛመድቲ ኣገልግሎታትን ምሃቡ ብሓበሬታ
ዝተሰነየ፡ ብጽሑፍ ፍቓድ ክትህብ ኣለካ።

ወላዲ ፍቓድ ኣብ ዘይህብሉ እዋን እንታይ ኣገባባት እዮም ዘለው?
ንመጀመርታ ገምጋም ፍቓድ እንተዘይሂብካ ወይ ነቲ ፍቓድ ንምሃብ ዝቐረበ ሕቶ መልሲ እንተዘይሂብካዮ፡ እቲ ቤት
ትምህርቲ ዲስትሪክት ነቲ ናይ መጀመርታ ገምጋም ግቡእ መስርሕ ኣገባባት ብምጥቃም ክስዕቦ ይኽእል።
ንኣገልግሎታት ንምጅማር ፍቓድ ምሃብ እንተኣቢኻዮ፡ እቲ ቤት ትምህርቲ ዲስትሪክት ፍሉይ ትምህርትን
ተዛመድቲ ኣገልግሎታትን ክህብ የብሉን፡ ብግቡእ መስርሕ ኣገባባት ኣገልግሎት ክህብ ክጽዕር የብሉን።
ንውላድካ ዝኸውን ፍሉይ ትምህርትን ተዛመድቲ ኣገልግሎታትን ብጽሑፍ እንተተሰማሚዕካ ግን ንኹሎም ኣካላት
ናይቲ IEP እንተዘይተሰማሚዕካ፡ እቶም ዝተሰማምዕካሎም ኣካላት ናይቲ መደብ ብዘይ ወዓል ሕደር ኣብ ግብሪ
ክውዕሉ ኣለዎም።
እቲ ቤት ትምህርቲ ዲስትሪክት እቲ ንስኻ ዘይተሰማሚዕካሉ ዝቐረበ ክፍሊ መደብ ፍሉይ ትምህርቲ ንውላድካ ነጻ
ግቡእ ህዝባዊ ትምህርቲ ንምሃብ ኣድላዪ ምዃኑ እንተ ወሲኑ፡ ግቡእ መስርሕ መስርሕ ፍርዲ ክጅመር ኣለዎ። ግቡእ
መስርሕ ፍርዲ እንተተኻይዱ እቲ ውሳነ መስርሕ ናይ መወዳእታን ቀያድን ይኸውን።
ዳግመ-ገምጋማት ኣብ ዝግበረሉ እዋን፡ እቲ ቤት ትምህርቲ ዲስትሪክት ፍቓድካ ንምርካብ ርትዓዊ ስጉምትታት
ክስነድ ኣለዎ። መልሲ እንተዘይሂብካ፡ እቲ ቤት ትምህርቲ ዲስትሪክት ብዘይ ፍቓድካ ነቲ ዳግመ-ገምጋም ክቕጽል
ይኽእል። (20 USC 1414[a][1][D]ን 1414[c]፤ 34 CFR 300.300፤ EC 56506[e]፣ 56321[c]፣ [d]ን
56346)ን።

መዓስ እየ ፍቓድ ከልዕሎ ዝኽእል?
ድሕሪ ናይ መጀመርታ ኣወሃህባ ፍሉይ ትምህርትን ተዛመድቲ ኣገልግሎታትን ኣብ ዝኾነ እዋን፡ ወላዲ ሓደ ቆልዓ
ንቐጻሊ ኣወሃህባ ፍሉይ ትምህርትን ተዛመድቲ ኣገልግሎታትን ብጽሑፍ ፍቓድ እንተሰሪዙ፡ እቲ መንግስታዊ ትካል፤
1. ንህጻን ፍሉይ ትምህርትን ተዛመድቲ ኣገልግሎታትን ምሃብ ክቕጽል ኣይክእልን እዩ፣ ግን ቅድሚ ከምዚ ዓይነት
ኣገልግሎታት ምቁራጹ ብመሰረት 34 CFR ክፍሊ 300.503 ኣቐዲሙ ብጽሑፍ ምልክታ ክህብ ኣለዎ።
2. ኣብ ንኡስ ክፋል E ናይ ክፍሊ 300 34 CFR ዝርከቡ ኣገባባት (ኣብ ትሕቲ 34 CFR ክፍሊ 300.506 ዝርከቡ

ናይ ሽምግልና ኣገባባት ሓዊሱ ወይ ድማ ኣብ ትሕቲ 34 CFR[/ g3] ክፍሊ 300.507 ክሳብ 300.516)
ስምምዕ ወይ ውሳነ ንምርካብ እቲ ኣገልግሎታት ንህጻን ክወሃብ ይኽእል እዩ።

3. ነቲ ህጻን ተወሳኺ ፍሉይ ትምህርትን ተዛመድቲ ኣገልግሎታትን ብዘይምሃቡ፡ ነቲ ህጻን ነጻ ግቡእ ህዝባዊ

ትምህርቲ (FAPE) ንኽረክብ ዝብል ረቛሒ ዝጥሕስ ኮይኑ ኣይቁጸርን።

4. ንተወሳኺ ኣወሃህባ ፍሉይ ትምህርትን ተዛመድቲ ኣገልግሎታትን ንህጻን ብመሰረት 34 CFR ክፍሊ

300.320ን 300.324ን ናይ IEP ጋንታ ኣኼባ ምጽዋዕ ወይ IEP ምምዕባል ኣየድልን።

ኣገባብ ዘለው ምልክታ ውሕስነት
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በጃኹም ኣስተውዕሉ፣ ብመሰረት 34 CFR ክፍሊ 300.9 (c)(3)፣ እቶም ወለዲ ንውላዶም ፍሉይ ትምህርቲ
ኣገልግሎት ድሕሪ ምቕባል ብጽሑፍ ፍቓድ እንተሰሪዞም፣ እቲ ቆልዓ ኣብ መጀመርታ ፍሉይ ትምህርትን ተዛመድቲ
ትምህርትን ምስ ተዋህቦ ኣገልግሎታት፡ እቲ መንግስታዊ ትካል፡ ብሰንኪ ፍቓድ ምስራዝ፡ እቲ ህጻን ፍሉይ
ትምህርትን ተዛመድቲ ኣገልግሎታትን ከም ዝረኸበ ዝገልጽ ዝኾነ ይኹን መወከሲታት ንምእላይ፡ መዛግብቲ
ትምህርቲ ናይቲ ህጻን ከዐሪ ኣይግደድን እዩ።
[/]

ቆጸራ ተካኢ ወላዲ
ሓደ ወላዲ መንነቱ ወይ ቦታ ክረክብ እንተዘይክኢሉኸ?
ኣውራጃታት ቤት ትምህርቲ ሓደ ውልቀሰብ ወላዲ መንነቱ ክግለጽ ኣብ ዘይክእለሉን ኣውራጃ ቤት ትምህርቲ ሃለዋት
ወላዲ ክረክብ ኣብ ዘይክእለሉን እዋን ንወለዲ ስንክልና ዘለዎ ህጻን ከም ተካኢ ወላዲ ኮይኑ ክሰርሕ ከም ዝምደብ
ከረጋግጻ ኣለወን።
እቲ ቆልዓ መሰነይታ ዘይብሉ ገዛ ዘይብሉ መንእሰይ፣ ኣብ ትሕቲ ሕጊ ድሕነትን ትካላትን መንግስቲ ቤት ፍርዲ
ዝተፈርደ ጽግዕተኛ ወይ ክፍሊ ቤት ፍርዲ፣ ከምኡውን ናብ ፍሉይ ትምህርቲ ዝለኣኽ ወይ ድሮ IEP ዘለዎ
እንተኾይኑ እውን ተካኢ ወላዲ ክምዘዝ ይኽእል። (20 USC 1415[b][2]፤ 34 CFR 300.519፤ EC 56050፤ GC
7579.5ን 7579.6ን)

ኣድልዎ ዘይብሉ ገምጋም
ውላደይ ንኣገልግሎት ፍሉይ ትምህርቲ ብኸመይ ይግምገም?
ውላድካ ኣብ ኩሉ መዳያት ጥርጡር ስንክልና ክግምገም መሰል ኣለካ። ንገምጋምን ምምዳብን ዝጥቀሙሉ ንዋትን
ኣገባባትን ብዓሌታዊ፡ ባህላዊ ወይ ጾታዊ ኣድልዎ ዝፈጥሩ ክኾኑ የብሎምን።
መገምገሚ ናውቲ ክቐርብን እቲ ፈተና ብናይ ውላድካ መበቆላዊ ቋንቋ ወይ ኣገባብ ርክብን በቲ እቲ ቆልዓ
ብኣካዳሚያዊ፣ ምዕባለን ተግባራውን መዳይ ዝፈልጦን ክገብሮ ዝኽእልን ቅኑዕ ሓበሬታ ንምሃብ ዝለዓለ ተኽእሎ
ዘለዎ መልክዕን ክመሓደር ኣለዎ፣ ብንጹር ዘይከኣል እንተዘይኮይኑ ስለዚ ምቕራብ ወይ ምምሕዳር።
ዝኾነ ሓደ ኣገባብ ንውላድካ ብቑዕነት ንምውሳንን FAPE ንምምዕባልን እንኮ መዐቀኒ ክኸውን ኣይክእልን። (20
USC 1414[b][1]–[3]፣ 1412[a][6][B]፤ 34 CFR 300.304፤ EC 56001[j]ን 56320)ን

ናጻ ትምህርታዊገምጋማት
ውላደይ ብግሊብዋጋ ናይቲ ኣውራጃ ክፍተን ይኽእል ድዩ?
ምስ ውጽኢት ናይቲ ብኣውራጃ ቤት ትምህርቲ ዝተኻየደ ገምጋም እንተዘይተሰማሚዕካ፡ ንውላድካ ዝኸውን ናጻ
ትምህርታዊ ገምጋም ካብ ሓደ ሰብ ነቲ ገምጋም ብወጻኢ መንግስቲ ንምክያድ ብቑዕ ዝኾነ ሰብ ክትሓትትን
ክትረክብን መሰል ኣለካ።

ኣገባብ ዘለው ምልክታ ውሕስነት
CDE፣ T07-037፣ እንግሊዝኛ፣ ኣርያል ቅዲ ፊደል
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እቲ ወላዲ ኣብ ነፍሲ ወከፍ እቲ መንግስታዊ ትካል እቲ ወላዲ ዘይሰማምዓሉ ገምጋም ኣብ ዘካይድሉ እዋን ብወጻኢ
መንግስቲ ሓደ ብውልቀ ትምህርታዊ ገምጋም ጥራይ ክረክብ መሰል ኣለዎ።
እቲ ቤት ትምህርቲ ዲስትሪክት ንሕቶኻ ናጻ ትምህርታዊ ገምጋም መልሲ ክህበካን ናጻ ትምህርታዊ ገምጋም ኣበይ
ከም እትረክብ ሓበሬታ ክህበካን ኣለዎ።
እቲ ቤት ትምህርቲ ዲስትሪክት ናይቲ ኣውራጃ ገምጋም ግቡእ እዩ ኢሉ እንተኣሚኑን ነጻ ገምጋም ኣድላዪ ምዃኑ
እንተዘይተሰማሚዑን፡ እቲ ቤት ትምህርቲ ዲስትሪክት ገምጋሙ ግቡእ ምንባሩ ንምርግጋጽ ግቡእ መስርሕ መስርሕ
ክሓትት ኣለዎ። እቲ ወረዳ እንተተዓዊቱ ሐዚ እውን እቲ
መሰል ናጻ ገምጋም ምርካብ ግን ከኣ ብናይ ህዝቢ ኪሳራ ኣይኮነን። እቲ ናይ IEP ጉጅለ ዘይሻራዊ ገምጋማት ኣብ
ግምት ከእቱ ኣለዎ።
ኣገባባት ምምዛን ኣውራጃ ኣብ ክፍሊ ንተማሃሮ ክትዕዘቡ የኽእሉ። እቲ ቤት ትምህርቲ ዲስትሪክት ኣብ እዋን
ገምጋም ንውላድካ ኣብ ክፍሉ እንተተዓዚቡ፣ ወይ ድማ እቲ ቤት ትምህርቲ ዲስትሪክት ንውላድካ ክዕዘቦ
ምተፈቕደሉ ነይሩ፣ ሓደ ገለልተኛ ትምህርታዊ ገምጋም ዘካይድ ውልቀሰብ እውን ክዕዘብ ክፍቀደሉ ኣለዎ። ውላድካ
ኣብ ክፍሊ።
እቲ ቤት ትምህርቲ ዲስትሪክት ንውላድካ ሓድሽ ናይ ቤት ትምህርቲ ምድላው እንተሓሲቡን ገለልተኛ ትምህርታዊ
ገምጋም ይካየድ እንተሃልዩን፡ እቲ ነጻ ገምጋሚ መጀመርታእቲ ዝቐረበ ሓድሽ ምድላው ክዕዘብ ክፍቀደሉ ኣለዎ።
(20 USC 1415[b][1]፣ [d][2][A]፤ 34 CFR 300.502፤ EC 56329[b]ን [c])
ን

ኣገባብ ዘለው ምልክታ ውሕስነት
CDE፣ T07-037፣ እንግሊዝኛ፣ ኣርያል ቅዲ ፊደል
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መዛግብቲ ትምህርቲ ምርካብ
መዛግብቲ ትምህርቲ ውላደይ’ ክፍትሽ ይኽእል ድየ?
ንኹሉ መዛግብቲ ትምህርቲ ውላድካ ብዘይ ዘየድሊ ምድንጓይ ክትምርምሮን ክትምርምርን መሰል ኣለካ፣ ቅድሚ
ኣኼባ ብዛዕባ IEP ውላድካ ወይ ቅድሚ ግቡእ መስርሕ መስርሕ ፍርዲ ሓዊስካ። እቲ ናይ ቤት ትምህርቲ
ዲስትሪክት፡ እቲ ሕቶ ብኣፍ ወይ ብጽሑፍ ምስ ቀረበ፡ እንተተሓቲቱ፡ ኣብ ውሽጢ ሓሙሽተ (5) ናይ ስራሕ
መዓልታት፡ መዛግብትን ቅዳሓትን ንምርካብ ክህበካ ኣለዎ። (EC 49060፣ 56043[n]፣ 56501[b][3]፣ ከምኡውን
56504)

ክርክር ብኸመይ ይፍታሕ？
ግቡእ ከይዲ ጥርዓን ምስማዕ
መዓስ እዩ ናይ ግቡእ ከይዲ ጥርዓን ምስማዕ ዝህሉ?
ንመለለዪ፣ ገምጋምን ትምህርታዊ ምምዳብን ውላድካ ወይ ንኣቕርቦት FAPE ዝምልከት ዘይሻራዊ ግቡእ መስርሕ
መስርሕ ክትሓትት መሰል ኣለካ። እቲ ናይ ግቡእ ከይዲ ጥርዓን ምስማዕ ሕቶ መሰረት ናይቲ ስርዓት ጥርዓን ዝኾነ
ዝተባህለ ስጉምቲ ካብ ዝፈለጥካዮ ወይ ክትፈልጦ ዝግበኣካ ዕለት ጀሚሩ ኣብ ውሽጢ ክልተ ዓመት ክቐርብ ኣለዎ።
(20 USC 1415[b][6]፤ 34 CFR 300.507፤ EC 56501ን 56505[l])
ን

ሽምግልናን ኣማራጺ ኣፈታትሓ ዘይምርድዳእን
ሽምግልና ወይኣማራጺ መንገዲ ነቲ ክርክር ንምፍታሕ ክሓትት ይኽእል ድየ?
ናይ ሽምግልና ሕቶ ቅድሚ ወይ ድሕሪ ምቕራቡ ናይ ግቡእ መስርሕ መስርሕ ሕቶ ምቕራቡ ክቐርብ ይኽእል።
ንኣውራጃ ቤት ትምህርቲ ብዘይምርድዳእ ብሽምግልና ወይ ኣማራጺ ኣፈታትሓ ዘይምርድዳእ (ADR) ክፈትሕ
ክትሓትት ትኽእል ኢኻ፣ እዚ ድማ ካብ ናይ ግቡእ መስርሕ መስርሕ ፍርዲ ዝወሓደ ተጻባኢ እዩ። እቲ ADRን
ሽምግልናን ንሓደ ክርክር ንምፍታሕ ዝሕግዙ ወለንታዊ ኣገባባት ኮይኖም፡ ንመሰልካ ብግቡእ መስርሕ ፍርዲ
ንምድንጓይ ክውዕሉ ኣይክእሉን እዮም።

ቅድሚ ምስማዕ ዝግበር ናይ ሽምግልና ዋዕላ እንታይ እዩ?
ቅድሚ ንሕቶ ግቡእ መስርሕ ፍርዲ ምቕራብካ ብሽምግልና ፍታሕ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ። እቲ ዋዕላ ምስ
መለለዪ፣ ገምጋም ወይ ትምህርታዊ ምደባ ሓደ ህጻን ወይ ናብ FAPE ዝተኣሳሰሩ ጉዳያት ንምፍታሕ ብዘይተጻራሪ
መንገዲ ዝካየድ ዘይወግዓዊ መስርሕ እዩ።
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ኣብቲ ቅድሚ መስርሕ ምጽራይ ዝግበር ናይ ሽምግልና ዋዕላ፡ ወላዲ ወይ ናይቲ ቤት ትምህርቲ ዲስትሪክት ብዘይ
ጠበቓታት ወከልቲ ክዕጀብን ክምከርን ይኽእልን ቅድሚ ወይ ድሕሪ እቲ ዋዕላ ምስ ጠበቓ ክመክር ይኽእል። ይኹን
እምበር ቅድሚ መስርሕ ፍርዲ ንዝግበር ናይ ሽምግልና ዋዕላ ምሕታት ወይ ምክፋል ንዝግባእ መስርሕ ፍርዲ
ንምሕታት ቅድመ ኩነት ኣይኮነን።
ኩሎም ናይ ቅድመ መስርሕ ሽምግልና ዋዕላ ዝቐርቡ ሕቶታት ናብ ተቖጻጻሪ ይቐርቡ። እቲ ናብ ተቖፃፃሪ ብፅሑፍ
ሕቶ ብምቕራብ ቅድመ ምድማፅ ሽምግልና ዋዕላ ዘበግስ ወገን ነቲ ካልእ ወገን ሽምግልና ኣብቲ ሕቶ ዝቐረበሉ
እዋን ቅዳሕ ናይቲ ሕቶ የቕርብ።
እቲ ናይ ቅድመ-መስማዕ ናይ ሽምግልና ዋዕላ ብተቖጻጻሪ ናይ ሽምግልና ሕቶ ካብ ዝበጽሖ ኣብ ውሽጢ ዓሰርተ
ሓሙሽተ (15) መዓልታት መደብ ዝግበረሉ ኮይኑ፡ ክልቲኦም ወገናት ነቲ ግዜ ንምንዋሕ እንተዘይተሰማሚዖም፡ እቲ
ናይ ሽምግልና ሕቶ ካብ ዝበጽሖ ኣብ ውሽጢ ሰላሳ (30) መዓልታት ክዛዘም ኣለዎ። ውሳነ እንተተበፂሑ ተኻታዕቲ
ወገናት ነቲ ውሳነ ዝገልፅ ሕጋዊ ቀያዲ ዝኾነ ፅሑፍ ስምምዕነት ይፍፅሙ። ኣብ መስርሕ ሽምግልና ዝግበር ኩሉ ዘተ
ምስጢራዊ ክኸውን ኣለዎ። ኩሎም ቅድመ-መስማዕ ሽምግልና ዋዕላታት ኣብ እዋኑ መደብ ተታሒዞም ንተኻታዕቲ
ወገናት ብዝግባእ ኣብ ዝምችእ ግዜን ቦታን ክካየዱን ይግባእ። እቶም ጉዳያት ብዘዕግብ መንገዲ ፍታሕ ክረኽቡ
እንተዘይክኢሎም
ኩሎም ወገናት፣ እቲ ናይ ሽምግልና ዋዕላ ዝሓተተ ወገን ንዝግባእ መስርሕ ፍርዲ ናይ ምቕራብ ኣማራጺ ኣለዎ።
(EC 56500.3ን 56503ን)

ግቡእ መስርሕ መሰላት
መሰላት ግቡእ መስርሕ እንታይ እዮም?
ናይ ሙዃን መሰል ኣለካ፤
1. ኣብ ቅድሚ ፍሉይ ትምህርትን ምምሕዳራዊ መስማዕን ዝምልከት ሕግታት ኣፍልጦ ዘለዎ ሰብ ብደረጃ
መንግስቲ ፍትሓውን ዘይሻራውን ምምሕዳራዊ መስርሕ ይግበር (20 USC 1415[f][1][A]፣ 1415[f][3][A][D]፤ 34 CFR 300.511፤ EC 56501[b][4])
2. ብጠበቓን/ወይ ብዛዕባ ስንክልና ዘለዎም ህጻናት ኣፍልጦ ዘለዎም ውልቀሰባትን ተዓጂቡን ምምካርን (EC
56505 [e][1])
3. መርትዖታት፣ ብፅሑፍ ዝቐረቡ ምጉታትን ኣፋዊ ምጉታትን ምቕራብ (EC 56505[e][2])
4. መሰኻኽር ተገጢምካ፡ መስቀላዊ መርመራ ግበር፡ መሰኻኽር ክህልዉ ድማ ጠለብ
(EC 56505[e][3])
5. ርኽበታት ጭብጥን ውሳኔታትን ሓዊሱ ብጽሑፍ ወይ ብኣማራጺ ወላዲ ብኤሌክትሮኒካዊ ቃል ብቓሉ መዝገብ
ምቕባል (EC 56505[e][4])
6. ውላድካ ኣብቲ መስርሕ ምስማዕ ቐሪቡ’ዶ? (EC 56501[c][1])
7. እቲ መስርሕ ፍርዲ ንህዝቢ ክፉት ወይ ዕጹው ክኸውን ይግበር (EC 56501[c][2])
8. ቅዳሕ ናይ ኩሎም ሰነዳት፣ እንተላይ ኣብቲ ዕለት ዝተዛዘሙ ገምጋማትን ለበዋታትን፣ ከምኡ’ውን ዝርዝር
መሰኻኽርን ሓፈሻዊ ናይ ምስክርነቶምን ኣብ ውሽጢ ሓሙሽተ (5) ናይ ስራሕ መዓልታት ቅድሚ መስርሕ
ፍርዲ ምቕባል (EC 56505[e ][7] ከምኡውን 56043[v])
9. ብኻልኦት ወገናት ብዛዕባ እቶም ጉዳያትን ንሳቶም ዝሓሰብዎ ፍታሕ ናይቶም ጉዳያትን እንተወሓደ ቅድሚ እቲ
መስርሕ ፍርዲ ዓሰርተ (10) ናይ ዓውደ ኣዋርሕ መዓልታት ምሕባር (EC 56505[e][6])
10. ተርጓሚ ክቐርብ ኣለዎ (CCR 3082[d])
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11. ናይ መስርሕ ግዜ መስመር ክናዋሕ ምሕታት (EC 56505[f][3])
12. ኣብ ዝኾነ እዋን ኣብ እዋን ግቡእ መስርሕ ፍርዲ (EC 56501[b][2])) ናይ ሽምግልና ዋዕላ ይግበር፣
ከምኡ’ውን...
13. እቲ ካልእ ወገን ብጠበቓ ክውከል ከም ዝሓሰበ እንተወሓደ ቅድሚ ዓሰርተ መዓልቲ ካብቲ ካልእ ወገን ምልክታ
ምቕባል (EC 56507[a]). (20 USC 1415[e]፤ 34 CFR 300.506, 300.508, 300.512ን 300.515)ን
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ብጽሑፍ ናይ ግቡእ መስርሕ ጥርዓን ምቕራብ
ከመይ ጌረ ግቡእ መስርሕ ክሓትትሰማዒ?
ንዝግባእ መስርሕ ፍርዲ ብጽሑፍ ክትሓትት ኣለካ። ንስኻ ወይ ወኪልካ ኣብ ሕቶኻ እዞም ዝስዕቡ ሓበሬታታት
ከተቕርብ ኣለካ፤
1.
2.
3.
4.

ስም ናይቲ ቆልዓ
ኣድራሻ ናይቲ ህጻን መንበሪ ገዛ
ስም ናይቲ እቲ ህጻን ዝመሃረሉ ዘሎ ቤት ትምህርቲ
ኣብ ጉዳይ ሓደ ገዛ ዘይብሉ ህጻን፡ ንህጻን ዝምልከት ዝርከብ ናይ ርክብ ሓበሬታን ስም ናይቲ ህጻን ዝመሃረሉ
ቤት ትምህርትን፡ ከምኡ’ውን...

5. መግለጺ እንታይነት ናይቲ ጸገም፡ ምስቲ ጸገም(ታት) ዝተኣሳሰሩ ሓቅታትን ናይቲ ጸገም(ታት) ዝሕሰብ ፍታሕን
ሓዊሱ
ሕግታት ፌደራልን ክልልን ዝኾነ ይኹን ንዝግባእ መስርሕ ፍርዲ ዘቕርብ ወገን ቅዳሕ ናይቲ ብፅሑፍ ዝቐረበ ሕቶ
ናብቲ ካልእ ወገን ከቕርብ ከምዘለዎ ይጠልቡ። (20 USC 1415[b][7]፣ 1415[c][2]፤ 34 CFR 300.508፤ EC
56502[c][1])
ቅድሚ ንግቡእ መስርሕ ፍርዲ ምቕራብ፡ እቲ ቤት ትምህርቲ ዲስትሪክት ነቲ ጉዳይ ንምፍታሕ ዕድል ይወሃቦ፡ እዚ
ድማ ኣብ መንጎ ወለድን ብዛዕባ እቶም ዝተለለዩ ሓቅታት ፍሉይ ኣፍልጦ ዘለዎም ዝምልከቶም ኣባላት ናይቲ IEP
ጉጅለን ዝግበር ኣኼባ እዩ። ኣብቲ ናይ ግቡእ መስርሕ ምስማዕ ሕቶ። (20 USC 1415[f][1][B]፤ 34 CFR
300.510)

ናይ ፍታሕ ኣኼባ እንታይ የጠቓልል?
ናይ ፍታሕ ኣኼባታት ኣብ ውሽጢ ዓሰርተ ሓሙሽተ (15) መዓልታት ዝጽዋዕ ምልክታ ካብ ዝረኸበሉ ዕለት ጀሚሩ
ናይ ወለዲ ናይ ግቡእ መስርሕ ምስማዕ ሕቶ። እቶም ክፍለ ግዜታት ናይ ውሳነ ስልጣን ዘለዎ ወኪል ናይቲ ቤት
ትምህርቲ ዲስትሪክት ዘጠቓልሉ ኮይኖም እቲ ወላዲ ብጠበቓ እንተዘይተሰንዩ ጠበቓ ናይቲ ቤት ትምህርቲ
ዲስትሪክት ከጠቓልሉ የብሎምን። ወላዲ ናይቲ ህጻን ብዛዕባ ጉዳይ ግቡእ መስርሕ ምስማዕን መሰረት ናይቲ
ብግቡእ መስርሕ ፍርዲ ሕቶ ዝኾኑ ሓቅታትን ክዛተ ይኽእል።
ወላድን ቤት ትምህርቲ ዲስትሪክትን ነቲ ኣኼባ ንምሕዳግ ብጽሑፍ እንተተሰማሚዖም እቲ ናይ ፍታሕ ክፍለ ግዜ
ኣየድልን። እቲ ቤት ትምህርቲ ዲስትሪክት ነቲ ናይ ግቡእ መስርሕ መስርሕ ፍርዲ ኣብ ውሽጢ ሰላሳ (30) መዓልታት
እንተዘይፈቲሑዎ፡ እቲ ናይ ግቡእ መስርሕ መስርሕ ፍርዲ ከጋጥም ይኽእል። ውሳነ እንተተበፂሑ ተኻታዕቲ ወገናት
ብሕጊ ቀያዲ ዝኾነ ስምምዕነት ይፍፅሙ። (20 USC 1415[f][1][B]፤ 34 CFR 300.510)

ኣብ እዋን መስርሕ ምደባ ውላደይ ይቕየር ድዩ?
እቲ ኣብ ዝኾነ ምምሕዳራዊ ወይ ፍርዳዊ መስርሕ ዝሳተፍ ህጻን ኣብቲ ሕጂ ዘሎ ትምህርታዊ ምድብ ክጸንሕ ኣለዎ፣
ንስኻን ኣውራጃ ቤት ትምህርቲን ኣብ ካልእ ምድላው እንተዘይተሰማሚዕኩም።
ንውላድካ ናብ መንግስታዊ ቤት ትምህርቲ ናይ መጀመርታ ምእታው ትሓትት እንተኾንካ፡ ኩሉ መስርሕ ክሳብ
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ዝውዳእ ውላድካ ብፍቓድካ ኣብ መደብ ህዝባዊ ቤት ትምህርቲ ክቕመጥ እዩ። (20 USC 1415[j]፤ 34 CFR
300.518፤ EC 56505[d])
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እቲ ውሳነ ይግባኣኒ ክብል ይኽእል ድዩ?
እቲ ናይ መስርሕ ፍርዲ ውሳነ ናይ መወዳእታን ንኽልቲኦም ወገናት ዘተኣሳስርን እዩ። ክልቲኦም ወገናት ካብቲ ናይ
መወዳእታ ውሳነ ኣብ ውሽጢ 90 መዓልታት ኣብ ክልል ወይ ፌደራል ቤት ፍርዲ ሲቪላዊ ክሲ ብምቕራብ ነቲ ናይ
መስርሕ ውሳነ ይግብኣኒ ክብሉ ይኽእሉ እዮም። (20 USC 1415[i][2]ን [3][A]፣ 1415[l]፤ 34 CFR 300.516;
EC 56505[h]ን [k]ን፣ EC 56043[w])ን

ናይ ጠበቓታተይ ክፍሊት መን ይኸፍል?
ኣብ ዝኾነ ስጉምቲ ወይ መስርሕ ንጉቡእ መስርሕ መስርሕ ፍርዲ ዝምልከት፡ ቤት ፍርዲ ብውሳኑ፡ ኣብቲ መስርሕ
ፍርዲ ዝሰዓረ ወገን እንተኾንካ፡ ከም ወላዲ ናይ ሓደ ስንክልና ዘለዎ ህጻን መጠን፡ ከም ኣካል ናይቲ ወጻኢታት
ርትዓዊ ክፍሊት ጠበቓታት ክህበካ ይኽእል። ምምሕዳራዊ መስርሕ ምስተዛዘመ፡ ብስምምዕ ተኻታዕቲ ወገናት፡
ርትዓዊ ክፍሊት ጠበቓታት’ውን ክግበር ይኽእል። (20 USC 1415[i][3][B]–[G]፤ 34 CFR 300.517፤ EC
56507[b])
ካብዞም ዝስዕቡ ቅድመ ኩነታት ዝኾነ እንተኾይኑ ክፍሊት ክቕንስ ይኽእል እዩ፤
1. ቤት ፍርዲ ነቲ ናይ መወዳእታ ፍታሕ ናይቲ ክትዕ ብዘይምኽንያታዊ መንገዲ ከም ዘደናጎኻዮ ይረክብ
2. ናይቶም ጠበቓታት ናይ ሰዓት ክፍሊት ካብቲ ኣብቲ ማሕበረሰብ ዝሰፍሐ መጠን
ንተመሳሳሊ ኣገልግሎት ብመጠኑ ዝመጣጠን ክእለት፣ ዝናን ተመኩሮን ዘለዎም ጠበቓታት ይበዝሕ
3. እቲ ዘሕለፎ ግዜን ዝወሃብ ሕጋዊ ኣገልግሎትን ካብ መጠን ንላዕሊ እዩ ነይሩ፣ ወይ...
4. ጠበቓኻ ኣብቲ ናይ ግቡእ መስርሕ ሕቶ ምልክታ ንኣውራጃ ቤት ትምህርቲ ግቡእ

ሓበሬታ ኣይሃበን።

ክፍሊት ጠበቓታት ኣይንኪን’ዩ፣ እንተኾነ ግን፣ ቤት ፍርዲ፣ መንግስታዊ ወይ ቤት ትምህርቲ ዲስትሪክት
ብዘይምኽንያታዊ መንገዲ ንናይ መወዳእታ ውሳነ ናይቲ ስጉምቲ ወይ መስርሕ ከምዘደናጐዮ ወይ ድማ ነዚ ክፍሊ
ሕጊ ምጥሓስ ከምዝነበረ እንተረኺቡ። (20 USC 1415[i][3][B]-[G]፤ 34 CFR 300.517)
ምስ ዝኾነ ኣኼባ ናይ IEP ጉጅለ ዝተኣሳሰር ናይ ጠበቓታት ክፍሊት ብሰንኪ ግቡእ መስርሕ መስርሕ መስርሕ ወይ
ፍርዳዊ ስጉምቲ ኣኼባ ናይ IEP ጋንታ እንተዘይተጸዊዑ ክወሃብ ኣይክእልን። ቅድሚ እቲ መስርሕ ምጅማሩ ዓሰርተ
(10) መዓልታት ብኣውራጃ/መንግስታዊ ትካል ዝቐረበ ርትዓዊ ናይ ምፍታሕ ዕድመ እንተነጺግካዮን እቲ ናይ
መስርሕ ፍርዲ ውሳነ ካብቲ ናይ ምፍታሕ ምቕራብ ዝያዳ ምቹእ እንተዘይኮይኑን’ውን ክፍሊት ጠበቓታት ክኽልከል
ይኽእል። (20 USC 1415[i][3][B]–[G]፤ 34 CFR 300.517)

ተወሳኺ ሓበሬታ ንምርካብ ወይ ንሽምግልና ወይ ንዝግባእ መስርሕ ፍርዲ ንምምዝጋብ፡ ን:
ይጠይቑ።
ቤት ፅሕፈት ምምሕዳራዊ ሰማዒ ጥርዓን
ቀልቢ: ክፍሊ ፍሉይ ትምህርቲ
2349 ጌትዌይ ኦክስ ድራይቭ፡ ስዊት 200
ሳክራሜንቶ፡ CA 95833-4231
(916) 263-0880
ፋክስ (916) 263-0890
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ስነ-ስርዓት ቤት ትምህርትን ኣገባብ ምደባን
ንስንኩላን ንዘለዎም ተማሃሮ
ስነ-ስርዓት ቤት ትምህርትን ኣማራጺ ግዝያዊ ትምህርታዊ ምድላዋትን
ውላደይ ካብ ስራሕ ክእገድ ወይክስጎግ ይኽእል ድዩ?
ሰራሕተኛታት ቤት ትምህርቲ ንሓደ ስንክልና ዘለዎ ህጻን ካብ ምድላዉ ንኮድ ስነ-ምግባር ተማሃራይ ዝጥሕስ
ለውጢ ምምዳብ ኣግባብነት ኣለዎ ድዩ ኣይግባእን ኣብ ዝውስኑሉ እዋን ዝኾነ ፍሉይ ኩነታት በብጉዳዩ ኣብ ግምት
ከእትዉ ይኽእሉ እዮም ናብ፤
•

ግቡእ ግዝያዊ ኣማራጺ ትምህርቲ ምድላው፡ ካልእ ምድላው፡ ወይ ካብ ዓሰርተ (10) ተኸታታሊ ናይ
ትምህርቲ መዓልታት ዘይበዝሕ ምእጋድ፡ ከምኡ’ውን...

•

ኣብ ሓደ ናይ ትምህርቲ ዓመት ካብ ዓሰርተ (10) ተኸታተልቲ ናይ ትምህርቲ መዓልታት ዘይበዝሕ ተወሳኺ
ምእላይ ንዝተፈላለዩ ፍጻመታት ስነ-ምግባር

ልዕሊ ዓሰርተ (10) መዓልቲ ድሕሪ ምእላይ እንታይ እዩ ዘጋጥም?
ሓደ ስንክልና ዘለዎ ህጻን ኣብ ተመሳሳሊ ናይ ትምህርቲ ዓመት ንዓሰርተ (10) ናይ ትምህርቲ መዓልታት ካብቲ ሕጂ
ዘለዎ ምድብ ምስ ተኣልየ፡ ኣብ ዝኾነ ስዒቡ ዝመጽእ ናይ ምእላይ መዓልታት እቲ መንግስታዊ ትካል እቲ ህጻን
ኣብቲ... ስርዓተ ትምህርቲ ሓፈሻዊ ትምህርትን ኣብ IEP ናይቲ ህጻን ዝተቐመጡ ዕላማታት ንምዕዋት ዝግበር
ምዕባለን ዝምልከት እዩ። ከምኡ’ውን፣ ሓደ ህጻን፡ ከም ኣድላይነቱ፡ ተግባራዊ ባህርያዊ ገምጋምን ባህርያዊ
ምትእትታው ኣገልግሎታትን ምምሕያሻትን ክረክብ እዩ፡ እዚ ድማ ነቲ ናይ ባህሪ ጥሕሰት ምእንቲ ከይድገም
ንምፍታሕ ዝተዳለወ እዩ።
ሓደ ህጻን ኣብ ከምዚ ዓይነት ምደባ ካብ ዓሰርተ (10) መዓልታት ንላዕሊ እንተኾይኑ፡ እቲ ህጻን ዝፈጸሞ ስሕተት
ብሰንኪ’ቲ ስንክልና ዝመጽእ ድዩ ኣይኮነን ንምፍላጥ ናይ IEP ናይ ጉጅለ ኣኼባ ክካየድ ኣለዎ። እዚ ናይ IEP ናይ
ጋንታ ኣኼባ ብቕልጡፍ፡ እንተተኻኢሉ፡ ወይ ኣብ ውሽጢ ዓሰርተ (10) መዓልታት ካብቲ ቤት ትምህርቲ ዲስትሪክት
ነዚ ዓይነት ዲሲፕሊናዊ ስጉምቲ ንምውሳድ ዝወሰኖ ውሳነ ክካየድ ኣለዎ።
ከም ወላዲ ከም ኣባል ናይዚ IEP ጋንታ ክትሳተፉ ክትዕደሙ ኢኹም። እቲ ቤት ትምህርቲ ዲስትሪክት ነቲ ስሕተት
ንምፍታሕ ናይ ገምጋም ውጥን ከዳሉ ክግደድ ይኽእል ወይ ድማ፡ ውላድካ ናይ ባህሪ ምትእትታው ውጥን
እንተሃልይዎ፡ ከም ኣድላይነቱ ነቲ ውጥን ክግምግሞን ክቕይሮን ይኽእል።

ጉጅለ IEP እቲ ስሕተት ብሰንኪ ስንክልና ከምዘይተፈጥረ እንተ ወሲኑ እንታይ ይኸውን?
እቲ ናይ IEP ጉጅለ እቲ ስሕተት መግለጺ ናይቲ ህጻን ስንክልና ከምዘይነበረ እንተደምዲሙ፡ እቲ ቤት ትምህርቲ
ዲስትሪክት ብተመሳሳሊ መንገዲ ከምቲ ንሓደ ስንክልና ዘይብሉ ህጻን ዝገብሮ ስጉምቲ ዲሲፕሊን ክወስድ ይኽእል፡
ከም ምስጓግ። (20 USC 1415[k][1]ን [7]፤ 34 CFR 300.530)ን

ኣገባብ ዘለው ምልክታ ውሕስነት
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ምስ ውሳነ ናይ IEP ጉጅለ እንተዘይተሰማሚዕካ፡ ቅልጡፍ መስርሕ ፍርዲ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ፡ እዚ ድማ ኣብ
ውሽጢ ዕስራ (20) ናይ ትምህርቲ መዓልታት ካብታ መስርሕ ፍርዲ ዝሓተትካላ ዕለት ከጋጥም ኣለዎ። (20 USC
1415[k][2]፤ 34 CFR 300.531[c])
እቲ ምድላው ብዘየገድስ እቲ ናይ ቤት ትምህርቲ ዲስትሪክት ንውላድካ FAPE ምሃብ ክቕጽል ኣለዎ። ኣማራጺ
ትምህርታዊ ምድላዋት ነቲ ህጻን ኣብቲ ሓፈሻዊ ስርዓተ ትምህርቲ ክሳተፍ ክቕጽልን ኣብ IEP ብዝርዝር ዝተገልጸ
ኣገልግሎታትን ምምሕያሻትን ምቕጻል ከረጋግጽን ኣለዎ። (34 CFR 300.530፤ EC 48915.5[b])

ዝመሃሩ ህጻናትናይ ግሊ ቤት ትምህርቲ
ኣብ ናይ ግሊ ኣብያተ ትምህርቲ ብወለዲ ዝተቐመጡ ተማሃሮ ኣብቲ ብመንግስቲ ዝምወል
መደባት ፍሉይ ትምህርቲ ክሳተፉ ይኽእሉ ድዮም?
ብወለዶም ኣብ ናይ ግሊ ኣብያተ ትምህርቲ ዝተመዝገቡ ህጻናት ኣብቲ ብመንግስቲ ዝምወል ፍሉይ መደባት
ትምህርቲ ክሳተፉ ይኽእሉ። እቲ ናይ ቤት ትምህርቲ ዲስትሪክት ምስ ናይ ግሊ ኣብያተ ትምህርትን ምስ ወለድን
ብምምኽኻር ንተማሃሮ ናይ ብግሊ ቤት ትምህርቲ ዝወሃብ ኣገልግሎታት ክውስን ኣለዎ። ዋላ እኳ ኣውራጃታት ቤት
ትምህርቲ ንስንኩላን ተማሃሮ FAPE ናይ ምሃብ ንጹር ሓላፍነት እንተሃለዎም፡ እቶም ህጻናት፡ ብወላዲኦም ኣብ
ናይ ግሊ ኣብያተ ትምህርቲ ምስ ዝቕመጡ፡ ገለ
ወይ ኩሉ ካብቲ ንኽህብዎ ዘድሊ ፍሉይ ትምህርትን ተዛመድቲ ኣገልግሎታትን ናይ ምርካብ መሰል የብሎምን
FAPE። (20 USC 1415[a][10][A]፤ 34 CFR 300.137ን 300.138ን፤ EC 56173)ን

ሓደ ወላዲ ናይ ሓደ ፍሉይ ድሌታት ዘለዎ ውልቀሰብ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ትሕቲ ስልጣን ናይቲ ቤት ትምህርቲ
ዲስትሪክት ፍሉይ ትምህርትን ተዛመድቲ ኣገልግሎታትን ዝረኸበ ነቲ ቆልዓ ብዘይ ፍቓድ ወይ ሪፈራል ናይቲ ከባቢ
ትካል ትምህርቲ፡ እቲ ቤት ትምህርቲ ዲስትሪክት ኣብ ናይ ግሊ መባእታ ቤት ትምህርቲ ወይ ካልኣይ ደረጃ ቤት
ትምህርቲ እንተመዝጊብዎ። ፍሉይ ትምህርቲ ክህብ ኣይግደድን እዩ፣ እቲ ኣውራጃ FAPE ከም ዝቐርብ
እንተገይርዎ። ቤት ፍርዲ ወይ ናይ ግቡእ መስርሕ መስርሕ ፍርዲ ሓላፊ ነቲ ቤት ትምህርቲ ዲስትሪክት ንወላዲ ወይ
ኣላዪ ንዋጋ ፍሉይ ትምህርትን ናይ ብሕቲ ቤት ትምህርትን ክመልሶ ክጠልብ ዝኽእል እቲ ቤት ፍርዲ ወይ ናይ ግቡእ
መስርሕ መስርሕ ፍርዲ ሓላፊ እቲ ቤት ትምህርቲ ዲስትሪክት FAPE ን FAPE ከም ዘይገበሮ ምስ ዝረክብ ጥራይ
እዩ። ቆልዓ ቅድሚ እቲ ምዝገባ ኣብ ናይ ግሊ መባእታ ቤት ትምህርቲ ወይ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ብእዋኑን
እቲ ናይ ብሕቲ ምምዳብ ግቡእ ምዃኑን። (20 USC 1412[a][10][C]፤ 34 CFR 300.148፤ EC 56175)

መዓስ እዩ ምምላስ ገንዘብ ክቕንስወይ ክኽልከል ዝኽእል?
ቅድሚ ውላድካ ካብ መንግስታዊ ቤት ትምህርቲ ምእላይካ ውላድካ ካብ ኣውራጃ ቤት ትምህርቲ ምስ ተሓበረካ
ንገምጋም ከም ዝቐርብ እንተዘይገይርካዮ እቲ ቤት ፍርዲ ወይ ናይ ሰማዒ ሓላፊ ምምላስ ገንዘብ ከጉድሎ ወይ
ክኽልክሎ ይኽእል። ብተወሳኺ ነቲ ብቤት ትምህርቲ ዲስትሪክት ዝቐረበ ፍሉይ ትምህርቲ ምምዳብ ትነጽጎ ከም
ዘለኻ ንኣውራጃ ቤት ትምህርቲ እንተዘይሓቢርካዮ፡ ስክፍታታትካን ውላድካ ብናይ መንግስቲ ወጻኢታት ኣብ ናይ
ግሊ ቤት ትምህርቲ ንምምዝጋብ ዘለካ ድሌትን ምግላጽ ሓዊስካ፡ ምምላስ ገንዘብ ክትከልከለካ ትኽእል ኢኻ።

ንኣውራጃ ቤት ትምህርቲ ዘለኩም ምልክታ ወይ ክወሃብ ኣለዎ፤

ኣገባብ ዘለው ምልክታ ውሕስነት
CDE፣ T07-037፣ እንግሊዝኛ፣ ኣርያል ቅዲ ፊደል
ገጽ 15 ናይ 17

•

ኣብቲ ቅድሚ ውላድካ ካብ መንግስታዊ ቤት ትምህርቲ ምእላይካ ዝተሳተፍካዮ ናይ ቀረባ እዋን ናይ IEP
ናይ ጉጅለ ኣኼባ፣ ወይ...

•

ንውላድካ ካብ መንግስታዊ ቤት ትምህርቲ ቅድሚ ምውጻእካ እንተወሓደ ዓሰርተ (10) ናይ ስራሕ
መዓልታት (በዓላት ሓዊስካ) ብጽሑፍ ናብ ኣውራጃ ቤት ትምህርቲ። (20 USC 1412[a][10][C]፤ 34
CFR 300.148፤ EC 56176)

መዓስ እዩ ምምላስ ገንዘብ ክቕንስ ወይ ክኽልከል ዝኽእል?
ቤት ፍርዲ ወይ ናይ ሰማዒ ሓላፊ ብዝኾነ ካብዞም ዝስዕቡ ምኽንያታት ንቤት ትምህርቲ ዲስትሪክት ብጽሑፍ
ምልክታ እንተዘይሂብካ ንዓኻ ምምላስ ገንዘብ ከጉድለልካ ወይ ክኽልክለካ የብሉን፤
•
•

እቲ ቤት ትምህርቲ ምልክታ ከይትህብ ከልኪሉካ እዩ።
ቅዳሕ ናይዚ ምልክታ ኣገባባዊ ውሕስነት ኣይረኸብካን ወይ ብኻልእ መንገዲ ንኣውራጃ ከተፍልጥ ከምዘለካ
ተሓቢርካ ነይርካ

• ምልክታ ምሃብ ኣብ ልዕሊ ውላድካ ኣካላዊ ጉድኣት ምሃለወካ ነይሩ።
• መሃይምነትን ብእንግሊዝኛ ክትጽሕፍ ዘይምኽኣልን ምልክታ ከይትህብ ዓጊቱካ፣ ወይ...
• ምልክታ ምሃብ ንውላድካ ከቢድ ስምዒታዊ ጕድኣት ምሃበካ ነይሩ ኪኸውን ይኽእል እዩ።
(20 USC 1412[a] [10] [C]፤ 34 CFR 300.148፤ EC 56177)

መንግስታዊ ኣገባብ ጥርዓን ምቕራብ
መዓስ እየ ናይ መንግስቲ ምኽባር ጥርዓን ከቕርብ ዝኽእል?
ሓደ ቤት ትምህርቲ ዲስትሪክት ሕግታት ወይ ደንብታት ፍሉይ ትምህርቲ ፌደራል ወይ ክልል ጥሒሱ እዩ ኢልካ ምስ
እትኣምን ናይ መንግስቲ ምኽባር ጥርዓን ከተቕርብ ትኽእል ኢኻ። እቲ ብጽሑፍ ዝቐርብ ጥርዓንካ እንተወሓደ ሓደ
ሕግታት ፍሉይ ትምህርቲ ፌደራልን ክልልን ጥሒሱ ዝበሃል ዘሎ ክገልጽ ኣለዎ። እቲ ጥሕሰት ቅድሚ እቲ ጥርዓን
ብክፍሊ ትምህርቲ ካሊፎርንያ (CDE) ዝበጽሓሉ ዕለት ካብ ሓደ ዓመት ዘይበዝሕ ኣጋጢሙ ክኸውን ኣለዎ።
ጥርዓን ከተቕርብ ከለኻ፡ ኣብቲ ናይ ክልል ምኽባር ጥርዓን ናብ CDE ኣብ እተቕርበሉ እዋን፡ ቅዳሕ ናይቲ ጥርዓን
ናብቲ ናይ ቤት ትምህርቲ ኣውራጃ ከተመሓላልፎ ኣለካ። (34 CFR 300.151–153፤ 5 CCR 4600)
ሕግታት ወይ ደንቢ ፍሉይ ትምህርቲ ፌደራልን ክልልን ተጣሒሱ ዝብል ጥርዓናት ብፖስታ ክለኣኽ ይኽእል እዩ፤
ክፍሊ ትምህርቲ ካሊፎርንያ
ክፍሊ ፍሉይ ትምህርቲ
ኣገልግሎት ውሕስነት ይግብኣኒ ኣሰራርሓ
1430 N ጎዳና፡ ስዊት 2401
ሳክራሜንቶ፡ CA 95814
ብሕግታት ወይ ደንብታት ፍሉይ ትምህርቲ ፌደራል ወይ ክልል ዘይተሸፈኑ ዘይተሸፈኑ ጉዳያት [g1]ዘጠቓልሉ
ጥርዓናት፡ ንናይ ኣውራጃኻ ናይ ሓደ ዓይነት ጥርዓን ኣገባባት ተወከስ።

ኣገባብ ዘለው ምልክታ ውሕስነት
CDE፣ T07-037፣ እንግሊዝኛ፣ ኣርያል ቅዲ ፊደል
ገጽ 16 ናይ 17

ብዛዕባ ኣፈታትሓ ዘይምርድዳእ ዝያዳ ሓበሬታ ንምርካብ፡ እንተላይ ብኸመይ ጥርዓን ከም እተቕርብ፡ ንCDE፡
ክፍሊ ፍሉይ ትምህርቲ፡ ኣገልግሎት ሪፈራል ውሕስነት ኣገባባት፡ ብተሌፎን (800) 926-0648 ተወከሱ፤ ብፋክስ
ብቑጽሪ ስልኪ 916-327-3704፤ ወይ ድማ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ሲዲኢ
ብምእታውhttp://www.cde.ca.gov/sp/se።

ኣገባብ ዘለው ምልክታ ውሕስነት
CDE፣ T07-037፣ እንግሊዝኛ፣ ኣርያል ቅዲ ፊደል
ገጽ 17 ናይ 17

ኣብዚ መፍለጢ ዝተጠቕሙ ኣሕጽሮተ ቃላት መዝገበ ቃላት
ADR

ኣማራጺ ጎንፂ ኣፈታትሓ

CFR:

ሕጊ ደንቢ ፌደራል

EC

ካሊፎርንያ ኮድ ትምህርቲ

FAPE

ናጻ ግቡእ ህዝባዊ ትምህርቲ

IDEA

ሕጊ ትምህርቲ ስንኩላን ውልቀሰባት

IEP

ውልቃዊ መደብ ትምህርቲ

OAH፤

ቤት ፅሕፈት ምምሕዳራዊ ጥርዓን ሰማዒ

SELPA፤

ፍሉይ ትምህርቲ ከባብያዊ ትልሚ ከባቢ

USC:

ኮድ ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ

