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ወላጅ ልጅ ሲያሳድግ ካለበት በጣም አስፈላጊው ሀላፊነቶች አንዱ ትምህርት ነው። ልዩ የትምህርት አገልግሎቶች፣ እድሜያቸው ከ3 

እስከ 21 ለሆኑ ተማሪዎች በአቅም ዉሱንነት ምክንያት ልጆቻቸው ለመማር ሲታገሉ ፣ ለወላጆች እንደ አማራጭ ሊቀርቡ ይችላሉ። 

ልጅዎ በትምህርት፣ በማህበራዊም ሆነ በስሜት ሲታገል ከተመለከቱ ፣ ልጅዎን ለማገዝ መንገዶችን ለማግኘት ከትምህርት ቤት 

ሰራተኞች ጋር እንዲሰሩ ይበረታታሉ። በትምህርት ቤት የሚፍጨረጨሩ ሁሉም ልጆች ለልዩ ትምህርት አገልግሎቶች ብቁ አይደሉም። 

የዚህ ሰነድ ዓላማ በደቡብ ዳኮታ ውስጥ እንደ የአካል ጉዳተኛ ልጅ ወላጅነትዎ መብቶችዎን በተመለከተ አስፈላጊ መሠረታዊ መረጃ 

እንዲያገኙ ነው። እባክዎን በጥንቃቄ ይገምግሙ። የስቴት የልዩ ትምህርት ህጎችን ለመገንዘብ ጥያቄዎች ካሉዎት ወይም እርዳታ 

የሚፈልጉ ከሆነ፣ በዚህ ሰነድ መጨረሻ ላይ የተዘረዘሩትን ማንኛውንም ድርጅቶች ፣ የአካባቢዎን ትምህርት ቤት የዲስትሪክት ተቆጣጣሪ 

ወይም ተወካይ ያነጋግሩ። 

የአካል ጉዳተኞች ትምህርት ሕግ (Individuals with Disabilities Education Act (IDEA)) ትምህርት ቤቶች የልዩ ትምህርት 

አገልግሎቶችን እንዲያቀርቡ እና ትምህርት ቤቶች መከተል ያለባቸውን ቅደም ተከተሎች የሚገልጽ የፌዴራል ሕግ ነው። የግዛት ሕግ 

ለልዩ ትምህርት ተማሪዎችም አገልግሎት ለመስጠት የሚያስፈልጉ መስፈርቶችን ይዟል። በ IDEA መሠረት የአካል ጉዳተኛ ወላጅ ከሆኑ 

፣ ይህ የመመሪያ መጽሐፍ የስነ-ስርአታዊ ጥበቃዎች ማስታወቂያዎ ነው እንዲሁም የልዩ ትምህርት መርሆዎችን እና መስፈርቶችን 

ለእርስዎ ያብራራል። 

** በዚህ ሰነድ ውስጥ በደማቅ የተጻፉ ቃላት በመጨረሻው የቃል መነሻ ስብስቦች እና ትርጓሜዎች ገጽ ላይ ይገኛሉ። 

 

 

 

ለልዩ ትምህርት የትምህርት ቤትዎ አድራሻ 

 

 

 

 

ወረዳ፦እባክዎ የሚከተሉትን መረጃዎች በዚህ ሳጥን ውስጥ ያክሉ። Sioux Falls School District 
 
የወረዳ አድራሻ፦  Dr. Kristy Feden, Senior Director of Special Services 
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አጠቃላይ መረጃ 

የአካል ጉዳተኛ ልጅ ወላጅ እንደመሆንዎ፣ ለእርስዎ የወላጅነት መብቶች የሚገኙ በዚህ ሰነድ ውስጥ ተገልፀዋል እንዲሁም በደቡብ 

ዳኮታ ልዩ የትምህርት አስተዳደራዊ ህጎች (ኤ.አር.ኤስ.ዳ) አንቀጽ 24:05 ውስጥ ተካትተዎል። ለአስተዳደራዊ ህጎች የተወሰኑ ዋቢዎች 

እንደ ተገቢነቱ ተዘርዝረዋል። እነዚህ የስነ-ስርአታዊ ጥበቃዎች በ IDEA የሚፈለጉ እንደመሆናቸው  ለ IDEA ክፍል B (34 CFR ክፍል 

300) የተለዩ የቁጥጥር ዋቢዎች በዚህ ጽሑፍ ሙሉ በሙሉ እንደ ተጨማሪ ማጣቀሻዎች ቀርበዋል። 

ይህ በደቡብ ዳኮታ ግዛት ሕግ ውስጥ የልዩ ትምህርት አቅርቦቶች ማጠቃለያ እና የ IDEA ክፍል B (34 CFR ክፍል 300) ፣ የፌዴራል 

ሕግ ተብሎ የታሰበ ነው። እባክዎን ለሚመለከተው ቋንቋ ህጋዊ እና የቁጥጥር ደንቦችን ይመልከቱ። 

 

 

የስነ-ስርአታዊ ጥበቃዎች ማስጠንቀቂያ መገኘት 

34 CFR 300.504(a) & (b); ARSD 24:05:30:06.01 

የስነ-ስርአታዊ ጥበቃዎች ማስጠንቀቂያ አንድ ግልባጭ የአካል ጉዳተኛ ልጅ ወላጅ ለሆኑ ለእርስዎ፣ በእያንዳንዱ የትምህርት አመት 

ቢያንስ አንድ ጊዜ መሰጠት አለበት። አንድ ግልባጭ ለእርስዎ መሰጠት ያለበት ደግሞ፦ 

1.  ለልጅዎ ግምገማ በመጀመሪያ ጊዜ ሪፈራል ወይም ጥየቄ ጊዜ፣ 

2.  በእርስዎ ጥያቄ መሰረት፣ 

3.  የልጅዎን ምደባ በሚቀይርበት አኳኋን የእርስዎ ልጅ ሊቀጣ በሚችል ጊዜ፣ 

4.  በግዛት አቤቱታ ወይም በሂደት ላይ ላለ አቤቱታ በትምህርት አመቱ ውስጥ በእርስዎ ለመጀመሪያ ከተመዘገበ በኋላ።  

የስነ-ስርአታዊ ጥበቃዎች ማስጠንቀቂያ አንድ ግልባጭ ደግሞ በትምህርቱ ቤቱ የወረዳው ድህረ ገጽ ላይ ሊለጠፍ ይችላል። 

የወላጅ ስምምነት 

34 CFR 300.9; ARSD 24:05:25:02.01, 24:05:25:02.02 

http://sdlegislature.gov/Rules/DisplayRule.aspx?Rule=24:05
https://sites.ed.gov/idea/
https://sites.ed.gov/idea/
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የአፍ መፍቻ ቋንቋ 

34 CFR 300.29 

(ሀ) የአፍ መፍቻ ቋንቋ፣ ውስን የእንግሊዝኛ 

ችሎታ ካለው ግለሰብ አንፃር ጥቅም ላይ 

በሚውልበት ጊዜ፤ እንደሚከተለው ማለት 

ነው፦ 

“ስምምነት” ማለት የተገለጸውን እንቅስቃሴ ለመረዳት እንዲችሉ ሁሉንም አስፈላጊ 

መረጃዎች ተቀብለዋል ማለት ሲሆን እንቅስቃሴውን ለማጠናቀቅ በጽሑፍ 

ተስማምተዋል ማለት ነው። በዚህ መንገድ፣ ፈቃደኝነትዎን መግለጽ ይችላሉ። 

መረጃው በአፍ መፍቻ ቋንቋዎ ወይም በግንኙነትዎ መንገድ መቅረብ አለበት። 

የእርስዎ ስምምነት የተጠየቀበት እንቅስቃሴ የልጅዎን መዝገቦች ማጋራትን የሚያካትት 

ከሆነ፣ ምን መዝገቦች እንደሚጋሩ እና እነዛ መረጃዎች ከእነማን ጋር ሊጋሩ እንደሚችሉ 

ይነገርዎታል። ስምምነትዎ በፈቃደኝነት ሲሆን በማንኛውም ጊዜ በእርስዎ ሊሻር 

ይችላል።  

ስምምነቱን ከሰረዙ ፣ እሱ የሚመለከተው ለወደፊቱ ተግባራት ብቻ እንጂ ቀድሞ 

ለተከናወኑ ድርጊቶችም አይሆንም። ልጅዎ ልዩ ትምህርት እና ተዛማጅ አገልግሎቶችን 

ማግኘት ከጀመረ በኋላ፣ ልዩ ትምህርት እና ተዛማጅ አገልግሎቶችን እንዲያገኝ 

ስምምነት በፅሁፍ ከሰረዙ፣ የትምህርት ቤቱ ወረዳ በልዩ ትምህርት እና ተዛማጅነት 

ያላቸው አገልግሎቶች ስምምነትዎን ከመሻርዎ በፊት ልጅዎ የተቀበለውን ከልጅዎ 

የትምህርት መዝገቦች ማንኛውንም መረጃ እንዲያጠፋ አይገደድም። ለትምህርት ቤት 

ወረዳዉ ለስምምነትዎ መፍረስ (መሰረዝ) በጽሁፍ ከሰጡ በኋላ ፣ የትምህርት ቤቱ 

ዲስትሪክት የቅድሚያ የጽሑፍ ማስታወቂያ ሊሰጥዎ እና ከዚያም ልዩ ትምህርት እና 

ተዛማጅ አገልግሎቶችን ከልጅዎ ማቆም አለበት።  

 

ለመጀመሪያ ግምገማ ስምምነት 

34 CFR 300.300(a); 34 CFR 300.45; ARSD 24:05:25:02.01; ARSD 

24:05:15:06 

ልጅዎ ልዩ ትምህርት እና ተዛማጅ አገልግሎቶችን ለመቀበል በ IDEA ክፍል B ሥር 

ብቁ መሆኑን ለመለየት የልጅዎ የመጀመሪያ ግምገማ ከመጀመሩ በፊት የትምህርት 

ቤትዎ ወረዳ በጽሁፍ ማሳሰቢያ ማቅረብ እና የእርስዎን ስምምነት ማግኘት አለበት።  

1. የትምህርት ቤትዎ ዲስትሪክት ለመጀመሪያ ግምገማ የተመለከተውን 

ፈቃድዎን ለማግኘት ምክንያታዊ ጥረቶችን ማድረግ አለበት።  

2. ለመጀመሪያው ግምገማ የሰጡት ፈቃድ ለልጅዎ ልዩ ትምህርት እና ተዛማጅ 

አገልግሎቶች ፍቃድ ሰጥተዎል ማለት አይደለም።  

3. ልጅዎ በሕዝብ ትምህርት ቤት ውስጥ ተመዝግቦ ከሆነ ወይም ለመመዝገብ 

እየሞከረ ከሆነ እና ለመጀመሪያ ግምገማ ለመስማማት ፈቃደኛ ካልሆኑ 

ወይም ለመጀመሪያ ግምገማ ፈቃድ ለመስጠት ምላሽ የማይሰጡ ከሆነ ፣ 

የትምህርት ቤትዎ ወረዳ ይችላል ፣ ግን ለልጅዎ የመጀመሪያ ግምገማ 

የእርስዎን ስምምነት ማጣት ለመፍታት የ IDEA ን የክርክር መፍቻ ስነ-

ስርአቶችን (ማለትም፣ ሽምግልና ፣ በሂደት ላይ አቤቱታ) መጠቀም 

የመስጠት ህጋዊ ስልጣን ከሌለዎት ወላጅ 
እንደሆኑ ይገመታል።  

ልጁ በግዛቱ ህግ ጥበቃ ስር ከሆነ፣ ግዛት 

ወላጅ መሆን አይችልም። 

በግዛቱ ጥበቃ ስር ትርጉም  

34 CFR 300.45; ARSD 24:05:13:01 

በግዛቱ ጥበቃ ስር፣ በ IDEA ውስጥ ጥቅም 

ላይ እንደዎለው፣ ማለት አንድ ልጅ 

እንደሚከተለው የሆነ፦  

1. የማደጎ ልጅ፣ 

2. በግዛቱ ህግ መሰረት በግዛቱ ጥበቃ ስር 

እንደ ሆነ ከተቆጠረ፣ ወይም 

3. In the custody of a public child 

welfare agency.  

ካልሆነ በስተቀር፦ 

በግዛቱ ጥበቃ ስር የወላጅን ትርጉም 
የሚያሟላ አሳዳጊ ወላጅ ያለው ማደጎ ልጅ 

አያካትትም።  

የምትክ ወላጅ ትርጉም  

34 CFR 300.519; ARSD 24:05:30:15 

እያንዳንዱ የትምህርት ቤት ወረዳ በ 

§24:05:13:04 እንደተገለፀው ወላጅ ከሌለ 

የልጁ መብቶች የተጠበቀ መሆኑን ለማረጋገጥ 
ለተተኪ ወላጅ የሚመደብበትን ቅደም 

ተከተል ያወጣል ፣ እና ወረዳው ከአሳማኝ 

ጥረት በኋላ ወላጅ ማግኘት ካልቻለ ወይም 
ልጁ በግዛቱ ጥበቃ ስር ከሆነ ወይም ጃንዎሪ 

1/ 2009 እንደተሻሻለው በማኪንኔይ-ቬንቶ 

የቤት-አልባ የእርዳታ ሕግ አንቀጽ 725 (6) 

ላይ እንደተገለፀው አብሮነት የሌለው ቤት 
አልባ ወጣት ከሆነ። አንድ ልጅ ተተካ ወላጅ 

የሚፈልግ ወይም አለመሆኑን የሚወስን 
የወረዳ ዘዴ የሚከተሉትን ያጠቃልላል። 

አንድ ልጅ ተተካ ወላጅ የሚፈልግ ወይም 
አለመሆኑን የሚወስን የወረዳው ዘዴ 

የሚከተሉትን ያጠቃልላል፦ 

(1)  በወረዳው ወይም በህንፃ ደረጃው ውስጥ 
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የለበትም።  

4. የትምህርት ቤትዎ ወረዳ በ IDEA ሙግት አፈፃፀም ሂደቶች (ማለትም፣ 

ማስታረቅ ፣ በሂደት ላይ አቤቱታ) በኩል ግምገማ ካልጠየቀ ፣ የማግኘት ፣ 

የመለየት እና ልጅዎን የመገምገም ወይም ወላጃዊ ስምምነትን ፣ ግምገማን 

እና እንደገና መገምገምን በተመለከተ ልጅዎን ግዴታ ማግኘትን የሚጥስ 

አይደለም።  

አንድ ልጅ የግዛቱ ህግ ከለላ ስር ከሆነ እና ከወላጁ ጋር የማይኖር/ትኖር ከሆነ ፣ የልጁ 

አካል ጉዳተኛ ልጅ ከሆነ ለመወሰን፣ የትምህርት ቤቱ ወረዳ ለመጀመሪያ ግምገማ 

ከወላጅ ፈቃድ ማግኘት አያስፈልገውም፦ 

1. የትምህርት ቤቱ ዲስትሪክቱ ተገቢ ጥረቶችን ካደረገ በኋላ የወላጅን የት 

እንዳለ ማወቅ የማይችል ከሆነ፣ 

2. የወላጅ መብቶች በግዛቱ ሕግ መሠረት ከተቋርጠ፣ ወይም 

3. ዳኛው ከወላጅ ውጭ ለሆነ ግለሰብ የመጀመሪያ ግምገማ ስምምነትን 

ጨምሮ፣ የትምህርት ውሳኔዎችን የማድረግ መብት ከሰጠው፣ እናም ያ 

ግለሰብ ስምምነት ካቀረበ። 

 

ለአገልግሎቶች ስምምነት 

34 CFR 300.300(b) 

የትምህርት ቤትዎ ወረዳ ለልጅዎ ለመጀመሪያ ጊዜ ልዩ ትምህርት ከማቅረቡ በፊት 

የእርስዎ ፈቃድ ሊኖረው ይገባል። 

1. የትምህርት ቤቱ ወረዳ ለልጅዎ ለመጀመሪያ ጊዜ ለልዩ ትምህርት እና 

ተዛማጅ አገልግሎቶችን ከማቅረቡ በፊት የተመለከተ ስምምነትዎን 

ለማግኘት ተገቢ ጥረቶችን ማድረግ አለበት።  

2. ልጅዎ ለመጀመሪያ ጊዜ ልዩ ትምህርት እና ተዛማጅ አገልግሎቶችን 

እንዲያገኝ ፈቃድ ለመስጠት ለተጠየቁት ካልመለሱ ፣ ወይም እንደዚህ 

ዓይነቱን ፈቃድ ለመስጠት እምቢ ካሉ ፣ ወይም በኋላ ላይ ፈቃድዎን 

በጽሑፍ ከሰረዙ ፣ የትምህርት ቤትዎ ወረዳ በልዩ ትምህርት እና ተዛማጅ 

አገልግሎቶች ለልጅዎ ለመስጠት ያለዎትን ስምምነት አለመኖርን ለማስወገድ 

የ IDEA ክርክር መፍቻ ሂደቶች (ማለትም ሽምግልና ፣ በሂደት ላይ አቤቱታ) 

ላይጠቀም ይችላል።  

በዚህ ክፍል በአንቀጽ (ሀ)(2) ላይ ከቀረበው 

በስተቀር ግለሰቡ በተለምዶ የሚጠቀምበት 

ቋንቋ ፣ ወይም በልጁ ሁኔታ ፣ የልጁ ወላጆች 

የሚጠቀሙበት ቋንቋ 

ከልጁ ጋር ባላው በሁሉም ቀጥታ ግንኙነት 

(የልጁን ግምገማ በማጠቃለል) ፣ ልጁ በቤት 

ውስጥ ወይም በትምህርት አካባቢ በብዛት 

የሚጠቀምበትን ቋንቋ።  

(ለ) መስማት ለተሳነው ወይም ማየት 

ለተሳነው ፣ ወይም ምንም የጽሑፍ ቋንቋ 

ለሌለው ግለሰብ ፣ የግንኙነት ሁኔታ 

በተለምዶ ግለሰቡ የሚጠቀምባቸው (እንደ 

የምልክት ቋንቋ ፣ የብሬይል ወይም የቃል 

ግንኙነት)። 

የወላጅ ትርጉም   

34 CFR 300.30; ARSD 24:05:13:04 

1. የልጁ ባዮሎጂካል ወይም አሳደጊ 

ወላጅ፣ 

2. በግዛት ህግ ፣ ደንብ ወይም ውል 

ካልተገደበ በቀር አሳደጊ ወላጅ፤ 

3. በፍርድ ቤት የተሾመ አሳዳጊ እና እንደ 
የልጁ ወላጅ ሆኖ እንዲያከናውን፣ 

ወይም ለልጁ የትምህርት ውሳኔዎች 

የመስጠት ስልጣን የተሰጠው፤ 

4. ልጁ አብሮት የሚኖርበት አንድ ግለሰብ 
ባዮሎጂካል ወይም አሳደጊ ወላጅ 

በሌለበት እንደ ወላጅ ሲያከናውን 

(ወላጅ አያት ፣ የእንጀራ አባት ፣ ወይም 

ሌላ ዘመድ ጨምሮ) ወይም አንድ 

ግለሰብ ስለልጁ ደህንነት ህጋዊ ሀላፊነት 

ሲኖረው፤ 

5. በልዩ የትምህርት ህጎች መሰረት የተሾመ 

አንድ ምትክ ወላጅ፣ ወይም፤ 

6. የተወሰነ ሰው ወይም ሰዎች እንደ ልጁ 

“ወላጅ” እንድያከናውን ወይም በልጁ 

ፋንታ የትምህርት ውሳኔዎች እንዲሰጥ 
በፍርድ ቤት የተወሰነ።  

የልጁ ባዮሎጂካል ወይም አሳደጊ ወላጅ 

ከሆኑ፣ ለልጅዎ የትምህርት ውሳኔዎች 
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3. ፈቃድዎን ለመስጠት እምቢ ካሉ ፣ ልጅዎ ለመጀመሪያ ጊዜ ልዩ ትምህርት 

እና ተዛማጅ አገልግሎቶችን እንዲያገኝ ለቀረበልዎት ጥያቄ ምላሽ ከመስጠት 

ከተቆጠቡ ፣ ወይም ቆይተው ስምምነትዎን በጽሑፍ ከሰረዙ እና የትምህርት 

ቤቱ ወረዳ ልዩ ትምህርት እና ተዛማጅ አገልግሎቶች ለልጅዎ መስጠቱን 

ያቆማል፣ የትምህርት ቤትዎ ወረዳ፦ 

 

a. ለልጅዎ ነፃ ተገቢ የሕዝብ ትምህርት (FAPE) እንዲገኝ ለማድረግ 

የሚያስፈልጉትን መስፈርቶች የሚጥስ አይደለም ፣ እነዚያን 

አገልግሎቶች ለልጅዎ መስጠት ባለመቻሉ ፤ እና 

b. ልዩ ትምህርት እና ተዛማጅ አገልግሎቶችን ለመወሰን፣ የግል 

ትምህርት መርሃግብር (IEP) ) ስብሰባ ወይም IEP እንዲያዳብር 

አይጠየቅም። 

ልጅዎ ለመጀመሪያ ጊዜ ልዩ ትምህርት እና ተዛማጅ አገልግሎቶችን ከወሰደ በኋላ 

የሰጡትን ስምምነት በጽሑፍ ከሰረዙ ፣ ከዚያ የቀደመ የጽሑፍ ማስታወቂያ  ላይ 

እንደተገለፀው፣ የትምህርት ቤቱ ወረዳ የቅድሚያ የጽሑፍ ማሳሰቢያ ሊያቀርብልዎ እና የቅድሚያ ማስታወቂያ ከሰጠዎ በኋላ ለልጅዎ 

አገልግሎቶች መስጠት ማቆም አለበት። 

 

ለእንደገና ግምገማዎች ስምምነት 

34 CFR 300.300(c) and (d); ARSD 24:05:25:06.01 

የትምህርት ቤትዎ ወረዳዎ ልጅዎን እንደገና ከመገምገሙ በፊት ፈቃድዎን ማግኘት አለበት ፣ የትምህርት ቤት ወረዳው የሚከተሉትን እና 

ሰነድ ማቅረብ ካልቻለ በስተቀር፦ 

1. ለልጅዎ እንደገና ግምገማ ፈቃድዎን ለማግኘት ተገቢ እርምጃዎችን ከወሰደ ፣ እና 

2. እርስዎ ምላሽ ካልሰጡ። 

እንደ መጀመሪያ ግምገማዎች ፣ እርስዎ ፈቃድ ለመስጠት ፈቃደኛ በማይሆኑበት ጊዜ ድጋሚ ግምገማውን ካልተከተሉ የትምህርት ቤትዎ 

ወረዳ የልጁን ማግኘት እና የ IDEA ክፍል B ስር ሌሎች ግዴታዎች አይጥስም። 

ለመጀመሪያ ግምገማዎች ፈቃድዎን ለማግኘት ፣ የመጀመሪያ ትምህርት እና ተዛማጅ አገልግሎቶችን ለመጀመሪያ ጊዜ ለመስጠት ፣ 

ለመገምገም እና ለመጀመሪያዎቹ ግምገማዎች በግዛቱ ጥበቃ ስር ልጆች የሆኑ ወላጆችን ለመመደብ የትምህርት ቤትዎ ወረዳ የአሳማኝ 

ጥረቶችን መዝገብ መያዝ አለበት። ሰነድ አያያዙ የትምህርት ወረዳውን ጥረት መዝገብ በሚከተሉት አካባቢዎች ማካተት አለበት፦  

1. የተደወሉ ወይም የተሞከሩ የስልክ ጥሪ ዝርዝር መዝገቦችን እና የእነዚያ ጥሪዎች ወጤቶች፦  

2. ለእርስዎ የተላኩ የአድራሻ ቅጅዎች እና የተቀበልነው ማናቸውም ምላሾች ፤ እና 

የተተኪ ወላጅ የሚፈልጉ ተማሪዎችን 
ለማመላከት ኃላፊነት ያለው የሰራተኛ 

አባላትን መለየት፣ 

(2)  አንድ ልጅ ተተኪ ወላጅ የሚያስፈልገው 

መሆን አለመሆኑን ለመወሰን በዚህ ክፍል 
ውስጥ ባሉት መስፈርቶች ላይ የአገልግሎት 

ስልጠና አሰጣጥ ፣ እና 

(3)  ተተኪ ወላጅ ለመሾም በዲስትሪክቱ 

ውስጥ የማመላከት ስርዓት ማቋቋም። 
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3. በቤትዎ ወይም በሥራ ቦታዎ ላይ የተደረጉ የጉብኝቶች ዝርዝር መዝገቦች እና የእነዚያ ጉብኝቶች ውጤቶች። 

 

 

 

 

ሌሎች የስምምነት መስፈርቶች 

34 CFR 300.300(d); ARSD 24:05:25:02.03 

የትምህርት ቤትዎ ወረዳ የሚከተሉትን ከማድረጉ በፊት ስምምነትዎ አያስፈልግም፦ 

1. የልጅዎ ግምገማን ወይም እንደገና ግምገማን እንደ ነባር ውሂቦች አካል ከመከለሱ ፣ ወይም 

2. ለልጅዎ ፈተና ወይም ለሁሉም ልጆች የሚሰጥ ሌላ ግምገማ ይስጡት ፣ ያ ፈተና ወይም ግምገማ ከመሰጠቱ በፊት ፣ ከሁሉም 

የልጆች ወላጆች ስምምነት ያስፈልጋል። 

የትምህርት ቤትዎ ወረዳ በ IDEA ክፍል B መሠረት ከተጠየቀው በስተቀር እርስዎን እና ልጅዎን ሌላ ማንኛውንም አገልግሎት ፣ ጥቅም 

ወይም እንቅስቃሴ ለመከልከል፣ በ IDEA ስር ለግምገማ ወይም ለግልጽ አገልግሎቶች ለመስማማት ፈቃደኛ አለመሆንዎን ላይጠቀምበት 

ይችላል። 

በራስዎ ወጪ ልጅዎን በግል ትምህርት ቤት ካስመዘገቡ ወይም ልጅዎን የቤት ውስጥ ትምህርት ቤት የሚያስተማሩ ከሆነ ፣ እና ለልጅዎ 

ለመጀመሪያ ግምገማ ወይም እንደገና ግምገማ ፍቃድዎን የማይሰጡ ከሆነ ፣ ወይም ስምምነትዎን እንዲሰጡ ለቀረበልዎት ጥያቄ ምላሽ 

ካልሰጡ ፣ የትምህርት ቤቱ ወረዳ የእርስዎን ስምምነት አለመኖር ለመሻር የ IDEA ክርክር መፍቻ ሂደቶችን (ማለትም ፣ ሽምግልና ፣ 

በሂደት ላይ የሰሚ ችሎት) መጠቀም አይችልም። በእነዚህ ሁኔታዎች ፣ የትምህርት ቤቱ ወረዳ ልጅዎ ፍትሃዊ አገልግሎቶችን (በወላጅ 

ለተመደቡ የአካል ጉዳት ላለባቸው አንዳንድ የግል ትምህርት ቤት ልጆች የሚሰጡ አገልግሎቶች፣ በ SD ሕግ የቤት ትምህርት ቤት 

መሰረት በማድረግ ተማሪዎች ለፍትሃዊ አገልግሎቶች ከታሳቢነት ውስጥ አይካተቱም) ለመቀበል ብቁ መሆኑን ከግምት ማስገባት 

አይጠበቅበትም። 

ቅደሚያ የጽሑፍ ማስጠንቀቂያ 

34 CFR 300.503; 34 CFR 300.505; 34 CFR 300.304; ARSD 24:05:30:04 

መታወቂያ ፣ ግምገማ ፣ የትምህርት ምደባ ለመጀመር ወይም ለመቀየር፣ ወይም የ FAPE አቅርቦት ለልጅዎ ለማቅረብ ከመቀየር ወይም 

ከመቃወም በፊት ቢያንስ አምስት የቀን መቁጠሪያ ቀናት ፣ የትምህርት ቤቱ ወረዳ ቅድሚያ የጽሑፍ ማሳሰቢያ ሊሰጥዎ ይገባል። ለውጡ 

ለማስጠንቀቂያው ከሚያስፈልገው ከአምስት ቀናት በፊት እንዲተገበር ከፈለጉ የቀደመውን የጽሑፍ ማስታወቂያ ለሌላ ጊዜ ማስተላለፍ 

ይችላሉ። 
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የቅድሚያ የጽሑፍ ማስጠንቀቂያ እንደሚከተሉት አለበት፦  

1. የትምህርት ቤትዎ ወረዳ ያቀደውን ወይም ላለመቀበል የወሰደውን እርምጃ መግለጽ፣ 

2. የትምህርት ቤትዎ ወረዳ ለምን እርምጃ ለመውሰድ እንዳቀደ ወይም እንደተቃወመ ማብራራት፣ 

3. እርምጃውን ለማቀድ ወይም ላለመቀበል የትምህርት ቤትዎ ወረዳ የተጠቀመውን እያንዳንዱ የግምገማ አካሄድ ፣ ግምገማ ፣ 

መዝገብ ፣ ወይም ሪፖርት መግለጽ፣ 

4. በስነ-ሥርዓት ጥበቃ ድንጋጌዎች መሠረት በ IDEA ክፍል B ውስጥ መከላከያዎች እንዳልዎት መግለጫ ማካተት፣  

5. የታቀደው ወይም ውድቅ የሆነው እርምጃ ለግምገማ የመጀመሪያ ማመላከት ካልሆነ ስለ ስነ-ሥርዓት ጥበቃዎች መከላከያዎች 

የበለጠ የት እንደሚገኙ ይነግርዎታል፣ 

6. የ IDEA ክፍል B ን ለመረዳት እንዲችሉ ለማገዝ ለግብዓቶች የአድራሻ መረጃ ማካተት፣ 

7. የልጅዎ IEP ቡድን ያገናዘበውን ማንኛውንም ሌሎች አማራጮች እና ለምን እነዚያን አማራጮች ተቀባይነት እንዳላገኙ 

መግለጽ፣  

8. የትምህርት ቤቱ ወረዳ በውሳኔዎቹ ውስጥ እርምጃውን ለማቀድ ወይም ለመቃወም የተጠቀመባቸው ሌሎች ምክንያቶች 

መግለጫ መስጠት፣ እና 

9. የትምህርት ቤትዎ ዲስትሪክት ግምገማ ለማካሄድ አቅዶ ከሆነ ፣ የትምህርት ቤትዎ ወረዳ ለማካሄድ ያቀዳቸውን ማንኛውንም 

የግምገማ አካሄዶች መግለጽ።  

የቅድሚያ የጽሑፍ ማስጠንቀቂያው መሆን ያለበት፦ 

1. በቀላሉ በሚገባ ቋንቋ የተጻፈ፣ እና 

2. ለማድረግ የማይሆን ካልሆነ በስተቀር በአፍ መፍቻ ቋንቋዎ ወይም በሌላ የግንኙነት ዘዴ የቀረበ። 

የአፍ መፍቻ ቋንቋዎ ወይም ሌላ የግንኙነት ዘዴው የተጻፈ ቋንቋ ካልሆነ ፣ የትምህርት ቤትዎ ወረዳ ይህንን ለማረጋገጥ እርምጃዎች 

መውሰድ አለባቸው፦ 

1. ማስጠንቀቂያው በአፍ ቃል ወይም በሌላ መንገድ በቋንቋዎ ወይም በሌላ የግንኙነት ዘዴ ለእርስዎ ይተረጎማል፤ 

2. የማስጠንቀቂያውን ይዘት ተረድተዋል፤ እና 

3. 1 እና 2 እንደተሟሉ በጽሑፍ የሰነድ ማስረጃ አለ።  

ቅድሚያ የጽሑፍ ማስጠንቀቂያዎችን ፣ የስነ-ስርአት ጥበቃዎች ማስጠንቀቂያዎችን፣ እና በሂደት ላይ የሰሚ ችሎት አቤቱታ ጋር 

የተዛመዱ ማስጠንቀቂያዎችን በኤሌክትሮኒክ የመልእክት ልውውጥ (ኢሜል) የሚገኝ ከሆነ፣ ለመቀበል መምረጥ ይችላሉ። የትምህርት 

ቤትዎ ወረዳ ማሳሰቢያዎችን በኤሌክትሮኒክ ፖስታ ለመቀበል መፈለግዎን ያረጋግጣል። 
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ገለልተኛ ትምህርታዊ ግምገማ (IEE) 

34 CFR 300.502; ARSD 24:05:30:03  

በትምህርት ቤቱ ወረዳ በተገኘው ግምገማ የማይስማሙ ከሆነ በሕዝብ ወጪ የልጆችዎን IEE የማግኘት መብት አልዎት። 

IEE ማለት በትምህርት ቤቱ ወረዳ ተቀጥሮ በማይሠራ ብቃት ያለው መርማሪ የተከናወነ ግምገማ ነው። 

የሕዝብ ወጪ ማለት የትምህርት ቤቱ ወረዳ ለግምገማው ሙሉ ወጪ ይከፍላል ወይም ግምገማው ከ IDEA ክፍል B ድንጋጌዎች ጋር 

በሚጣጣም መልኩ ያለምንም ወጪ ለእርስዎ እንደተሰጠ ያረጋግጣል።  

IEE ከጠየቁ ፣ የትምህርት ቤቱ ወረዳ ለትምህርት ቤቱ ግምገማ የተቃወሙበትን ምክንያት ምን እንደሆነ ሊጠይቅዎ ይችላል። ለምን 

እንደተቃወሙ ማስረዳት የለብዎትም።  

IEE ን ሲጠይቁ ፣ IEE የት ማግኘት እንደሚችል፣ እና ለ IEE የሚተገበርውን የትምህርት ቤት ወረዳ መመዘኛ መረጃን ይሰጥዎታል። 

አንድ IEE በሕዝብ ወጪ ከሆነ ፣ የግምገማውን ቦታ እና የፈታኙን መመዘኛዎችን ጨምሮ ፣ ለግምገማው የትምህርት ቤት ወረዳ 

መስፈርት ፣ ግምገማ በሚጀምርበት ጊዜ የትምህርት ቤቱ ወረዳ ከሚጠቀምባቸው መስፈርቶች ጋር አንድ መሆን አለባቸው። ከላይ 

ከተገለፁት መመዘኛዎች በስተቀር ፣ የትምህርት ቤቱ ወረዳ IEE ን ለማግኘት ተጨማሪ ሁኔታዎችን ወይም የጊዜ ገዳብ ላይጥል 

አይችልም። 

የትምህርት ቤቱ ወረዳ በሕዝብ ወጪ IEE ን መስጠት አለበት ፣ ወይም የትምህርት ቤቱ ወረዳ ግምገማው ተገቢ መሆኑን ወይም እርስዎ 

የጠየቁት ወይም ያገኙት IEE የትምህርት ቤቱ ወረዳ መስፈርቶችን የማያሟላ መሆኑን ለማሳየት በሂደት ላይ የሰሚ ችሎት አቤቱታ 

ማቅረብ አለበት። 

የትምህርት ቤቱ ወረዳ ሰሚ ችሎት ለመጠየቅ የአቤቱታውን ሂደት ፋይል ካቀረበ ፣ እና የሰሚ ችሎቱ ባለስልጣን የመጨረሻ ውሳኔ 

የትምህርት ቤቱ ወረዳ ግምገማ ተገቢ ነው ከሆነ፣ አሁንም በሕዝብ ወጪ ሳይሆን ለIEE መብት አልዎት። 

የትምህርት ቤቱ ወረዳ ለልጅዎ ግምገማ በሚያካሂድበት በእያንዳንዱ ጊዜ በሕዝብ ወጪ ለልጅዎ አንድ IEE ብቻ ለማግኘት መብት 

ተሰጥትዎታል። 

በሕዝብ ወጭ IEE ን ካገኙ ወይም በግል ወጪው የተገኘውን ግምገማ ለትምህርት ቤት ወረዳ የሚያጋሩ ከሆነ፣ የ IEP ቡድኑ ለልጅዎ 

ስለ FAPE አቅርቦቱ በተደረገው ማንኛውም ውሳኔ የትምህርት ቤቱ ወረዳ መስፈርቶችን የሚያሟሉ ማንኛውንም IEE ወይም ሌሎች 

ግምገማዎች ከግምት ውስጥ ማስገባት አለባቸው።  

ልጅዎን በሚመለከት የ IEE ውጤቶች በማንኛውም ወገን በሂደት ላይ የሰሚ ችሎት ላይ እንደ ማስረጃ ሊቀርብ ይችላል። 

የሰሚ ችሎት ባለስልጣኑ በሂደት ላይ ላለ አቤቱታ እንደ ሰሚ ችሎት አካል IEE ከጠየቀ፣ የግምገማው ዋጋ በሕዝብ ወጪ መሆን 

አለበት። 
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ትምህርታዊ መዝገቦች 

የትምህርት መዝገቦች 

34 CFR 300.611(b), 34 CFR Part 

99.፤ ስልጣን፦ 20 U.S.C. 1232g(a)(4)) 

FERPA  

የቤተሰብ ትምህርታዊ መብቶች እና ግላዊ 

መብት ሕግ (FERPA) ወላጆች የልጆቻቸውን 

የትምህርት መዛግብት መዳረሻ የማግኘት 

መብት ፣ መዛግብቱን ለማስተካከል የመፈለግ 
መብት እና ከትምህርት መዛግብት በግል 
የሚለይ መረጃን ይፋ ማድረግ ላይ የተወሰነ 

ቁጥጥር የማድረግ መብት የሚሰጥ የፌዴራል 

ሕግ ነው። አንድ ተማሪ 18 ዓመት ሲሞላው 

፣ ወይም በማንኛውም ዕድሜ ላይ ወደ 

ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ሲገባ ፣ በ 

FERPA ሥር ያሉት መብቶች ከወላጆች ወደ 

ተማሪው ይተላለፋሉ (“ብቁ ተማሪ”)።  

(ሀ) ቃሉ ማለት እነዚህ መዝገቦች፦ 

1. ከተማሪው ጋር በቀጥታ የተዛመደ፤ እና 

2. በትምህርታዊ ኤጀንሲ ወይም ተቋም 

ወይም ለኤጀንሲው ወይም ለተቋሙ 

በሚሠራ ፓርቲ ይያዝ። 

(ለ) ቃሉ አያካትትም፦ 

1. የመመሪያ ፣ የክትትል ፣ እና 
የአስተዳደራዊ ሰራተኞች እና የትምህርት 

ሰራተኞች መዛግብት ብቸኛ ባለቤት 

ሆነው እንዲቆዩ ለተደረጉት የመዝገቡ 
ሠሪ ረዳት እና ለሌላ ሰው ተደራሽ 

ወይም የማይገለጡ ለመዝገብ ሰሪ 

ጊዜያዊ ምትክ በስተቀር። 

2. የትምህርት ኤጀንሲ ወይም ተቋም የሕግ 

አስፈፃሚ አካል መዝገቦች ፣ ግን 

በኤጀንሲው ወይም በተቋሙ የተያዙት 

የትምህርት መዛግብት ለክፍሉ 
የማይገለፁ ከሆነ ብቻ እና የሕግ 

አስከባሪ አካላት መዛግብት 

ከትምህርታዊ መዛግብት ተለይተው 

 

የመረጃ ምስጢራዊነት እና የትምህርት መዝገቦች መዳረሻ 

34 CFR 300.611-617; ARSD 24:05:29; 34 CFR 300.622-625; 34 CFR 

300.32 

የቤተሰብ ትምህርታዊ መብቶች እና ግላዊ መብት ሕግ (FERPA) ለወላጆች እና 

ተማሪዎች ዕድሜያቸው 18 ወይም ከዚያ በላይ ለሆኑ (“ብቁ ተማሪዎች”) የተማሪዎችን 

ምዝገባ የመድረስ (የመመርመር እና የመከለስ) መብትን ጨምሮ የተማሪዎችን 

ምዝገባዎች በተመለከተ የተወሰኑ መብቶች ይሰጣል በተጨማሪም የእነዚህን መዝገቦች 

ምስጢራዊነት ይጠብቃል። IDEA የመዝገቦችን መድረሻ እና ምስጢራዊነትንም 

ይመለከታል። 

የመረጃ ምስጢራዊነት እና ምስጢራዊ መረጃ መድረሻን በተመለከተ ለወላጆች 
ማስጠንቀቅያ 

በ FERPA ስር፣ አንድ ትምህርት ቤት በመብቶቻቸው መገኘት በ FERPA ስር 

ለተማሪዎቻቸው ወላጆች በየዓመቱ ማሳወቅ አለበት። አመታዊው ማስታወቂያው 

ወላጅ፣ የልጃውን የትምህርት ሬኮርዶች የመመርመር እና የመከለስ መብትን ፣ 

መዝገቦቹን ለማሻሻል የመፈለግ መብትን ፣ ከመዝገቦቹ (ከተወሰኑ ሁኔታዎች በስተቀር) 

በግል የሚለዩ መረጃዎችን (PII) ከመመዝገቢያዎቹ ይፋ ለማውጣት የመፍቀድ 

መብትን፣ እና በትምህርት ቤቱ FERPA ን ማክበር አለመቻልን አስመልክቶ በአሜሪካ 

የትምህርት ክፍል የቤተሰብ ፖሊሲ አቤቱታ ቢሮ አቤቱታ የማቅረብ መብትን 

በተመለከተ መረጃ ማካተት አለበት። ትምህርት ቤቱ “የትምህርት ቤት ባለስልጣን” እና 

“ህጋዊ ትምህርታዊ ፍላጎት” የሚሉትን ቃላት ለወላጆች ማሳወቅ አለበት። 

በ FERPA ሥር ስላለው መብታቸውን በግለሰብ ደረጃ ለወላጆች ለማሳወቅ FERPA 

ትምህርት ቤት አያስፈልገውም። በምትኩ ፣ ትምህርት ቤቱ ስለ መብቶቻቸው ለወላጆች 

ለማሳወቅ በሚቻል በማንኛውም መንገድ ትምህርት ቤቱ ዓመታዊውን ማስታወቂያ 

ሊያቀርብ ይችላል።  

በሁለቱም በFERPA እና በ IDEA ስር፣ የትምህርት ቤቱ ወረዳ፦ 

ከልጅዎ ጋር የተዛመዱ በ IDEA ክፍል B ስር የተሰበሰቡትን ፣ የተያዙትን ፣ ወይም 

የትምህርት ቤቱ ወረዳ የሚጠቀመውን ማንኛውንም የትምህርት መዝገቦች ለመመርመር 

እና ለመከለስ ሊፈቅድልዎ ይገባል፤  

1. የልጅዎን መዝገቦች ያለአስፈላጊ መዘግየት ለመመርመር እና ለመከለስ እና 
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ከማንኛውንም የ IEP ስብሰባ ፣ የመፍትሄ ስብሰባ ወይም በሂደት ላይ የሰሚ  

 

ችሎት በፊት (መታወቂያ ፣ ግምገማ ፣ የትምህርት ምደባ ፣ የስነ-ስርዓት ወይም 

የ FAPE አቅርቦትን በሚመለከት) ጥያቄዎን ማክበር አለበት፤ እና 

2. ጥያቄው ከቀረበ በኋላ ለማክበር ከ 45 የቀን መቁጠሪያዎች ቀናት በላይ 

ሊወስድ አይችልም። 

የትምህርት ሬኮርዶችን የመመርመር እና የመከለስ መብትዎ የሚያጠቃልለው፦  

1. የመዝገቦቹን ማብራሪያ እና ትርጓሜዎች አግባብነት ላላቸው ጥያቄዎች 

ከትምህርት ቤቱ ወረዳ የመመለስ መብት 

2. የትምህርት ቤቱ ወረዳ መረጃውን የያዙ የመዝገቦቹን ቅጂዎች እንዲያቀርብ 

የመጠየቅ መብት፣ እነዚህን ቅጂዎች ካላቀረበ መዝገቦቹን ለመመርመር እና 

ለመከለስ ያለዎትን መብት በአግባቡ እንዳይጠቀሙ ይከለክልዎታል፤ እና 

3. ተወካይዎ መዝገቦቹን እንዲመረምር የማድረግ መብት።  

የትምህርት ቤቱ ወረዳ ስልጣን እንደሌለዎት ካልተነገረው በስተቀር ከልጅዎ ጋር 

የተዛመዱ መዛግብትን የመከለስ ስልጣን እንዳሎት የትምህርት ቤቱ ወረዳ ሊገምት 

ይችላል። 

የትምህርት ቤቱ ወረዳ በ IDEA ክፍል ለ ስር የተሰበሰቡ ፣ የተያዙ ፣ ወይም ጥቅም ላይ 

የዋሉ የትምህርት መዝገቦችን (የርስዎ ፓርቲ ወይም የትምህርት ቤቱ ወረዳ ባለስልጣኖች 

ከሚሰጡት መዳረሻ በስተቀር) የፓርቲውን ስም ፣ መዳረሻ የተሰጠበት ቀን እና ፓርቲው 

መዝገቡን እንዲጠቀም የተፈቀደለትን ዓላማ ጨምሮ ተደራሽነት ያገኙ ፓርቲዎች መዝገብ 

መያዝ አለበት። እርስዎ ወይም ተገቢነት ያለው ተማሪዎ የመዳረሻውን መዝገብ 

ለመመርመር መጠየቅ ይችላሉ።  

ማንኛውም የትምህርት መዝገቦች ከአንድ በላይ ልጅ ላይ መረጃን የሚያካትቱ ከሆነ ፣ 

እያንዳንዱ ወላጅ ከልጁ ጋር የተዛመደውን መረጃ ብቻ የመመርመር እና የመከለስ ወይም 

ከልጁ ጋር የተዛመደውን የተወሰነ መረጃ የማወቅ መብት አለው። 

የትምህርት ቤቱ ወረዳ የትምህርት መዝገቦች ዓይነቶችን ዝርዝር እና የእነዚያ የተሰበሰቡ ፣ 

የተያዙ ወይም በትምህርት ቤቱ ወረዳ የሚጠቀሙበትን መዝገቦች ቦታ፣ በተጠየቀ ጊዜ ፣ 

ለእርስዎ ማቅረብ አለበት። 

እነዝያን መዝገቦች በአግባቡ እንዳይከልሱ የማይከለክል ከሆነ በ IDEA ክፍል ለ ውስጥ 

ለእርስዎ ለተሰሩ የመዝገቦች ቅጂዎች በትምህርት ቤቱ ወረዳ ክፍያ ሊያስከፍልዎ 

ይችላል። በ IDEA ክፍል ለ ስር መረጃን ለመፈለግ ወይም ለማውጣት የትምህርት ቤቱ 

የሚጠበቁ ከሆነ ብቻ ፣ ለሕግ 

ማስፈጸሚያ ዓላማዎች ብቻ የሚቆዩ እና 
ተመሳሳይ ስልጣን ላላቸው የሕግ 
አስከባሪ ባለሥልጣኖች ብቻ የሚገለጽ 

፣ 

3. በመደበኛ የንግድ ሥራ ውስጥ ከተሰራ 

እና ከተጠበቀው በትምህርታዊ ኤጀንሲ 
ወይም ተቋም ተቀጥሮ ከተያዘ ግለሰብ 

ጋር የሚዛመዱ መዛግብት በዚያ ግለሰብ 

ችሎታ ውስጥ እንደ ሠራተኛ አቅም 
ለግለሰቡ ብቻ ተዛማጅ እና ለሌላ 

አገልግሎት ለማንኛውም ዓላማ 

የማይገኙ ናቸው። እንደ ተማሪው 
በተጠቀሰው ግለሰብ ሁኔታ ተቀጥሮ 
በኤጀንሲ ወይም በተቋሙ የተገኘ 

ግለሰብን የሚመለከቱ ትምህርታዊ 

መዛግብት በዚህ ንዑስ ክፍል 
ያልተካተቱት ናቸው፤ 

4. ዕድሜው 18 ዓመት ወይም ከዚያ በላይ 

ወይም ከዚያ በኋላ የድህረ ሁለተኛ 

ደረጃ ትምህርት ቤት ተቋም 
የሚከታተል ተማሪ ላይ መዛግብት፦ 

(i) በሀኪም ፣ በስነ-ልቦና ሀኪም፣ 

በስነ-ልቦና ባለሙያ ፣ ወይም 

በሙያዊ ብቃት እንቅስቃሴው/ዋ 

በሌላ ብቁ ባለሙያ ወይም 

ተመሳሳይ ብቁ ባለሙያ ወይም 

ተመሳሳይ ሙያዊ ብቃት ድጋፍ 
በመስጠት የሚደረግ ወይም 

የተስተካከለ፦ 

(ii) ከተማሪ ሕክምና ጋር በተያያዘ 

ብቻ የሚደረግ ፣ የተስተካከለ 
ወይም ጥቅም ላይ የዋለ ፣ እና  

(iii) ህክምናውን ለሚሰጡ 

ግለሰቦች ብቻ ይፋ ተደርጓል። 

ለዚህ ትርጓሜ አላማ ሲባል 

“ሕክምና” በኤጀንሲው ወይም 

በተቋሙ የትምህርት መመሪያ 
አካል የሆኑ ፈዋሽ ትምህርታዊ 

እንቅስቃሴዎችን ወይም 
ተግባሮችን አያካትትም፤ 

5. በትምህርታዊ ኤጀንሲ ወይም በተቋማት 

የተፈጠሩ ወይም የተቀበሏቸው 
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ወረዳ ክፍያ ላያስከፍል ይችላል። 

በ FERPA ወይም በ IDEA ካልተፈቀደ በቀር በግል የሚለይ መረጃ ከሌሎች ጋር 

ከመጋራቱ በፊት የእርስዎ ስምምነት መገኘት አለበት።  

በ IDEA ክፍል B ስር መረጃውን ለሚሰበስቡ ወይም ለሚጠቀሙ ለተሳታፊ ኤጄንሲ 

ባለስልጣኖች በግል የሚለይ መረጃው ከመለቀቁ በፊት በ IDEA ስር፣ ፈቃድዎ 

አያስፈልግም፣ ከሚከተሉት በስተቀር፦  

1. ለሽግግር አገልግሎቶች ለሚሰጡ ወይም ለሚከፍሉ ለተሳታፊ ኤጀንሲ 

ባለስልጣኖች በግልዎ የሚለይ መረጃ ከመሰጠቱ በፊት የእርስዎ ስምምነት 

ወይም ብቁ የሆነ የተማሪዎ ስምምነት መገኘት አለበት፣ እና 

2. ልጅዎ በግል ትምህርት ቤት ውስጥ ከሆነ ወይም ወደ ግል ትምህርት ቤት የሚሄድ ከሆነ፣ የግል ትምህርት ቤቱ በሚገኝበት 

በልጅዎ የሕዝብ ትምህርት ቤት ወረዳ ባሉ የግል ባለሥልጣኖች እና የልጅዎ ነዋሪ ትምህርት ቤት ወረዳ ውስጥ ላሉ 

ባለሥልጣኖች መካከል፣ ስለልጅዎ በግል የሚለይ መረጃ ከመለቀቁ በፊት የእርስዎ ስምምነት መገኘት አለበት።  

በ FERPA መሠረት በግል የሚለይ መረጃ ከመለቀቁ በፊት የእርስዎ ስምምነት አያስፈልግም፦ 

1. ትምህርት ቤቱ ህጋዊ ትምህርታዊ ፍላጎቶች እንዲኖሩት ለወሰነው በትምህርት ቤቱ ወረዳ ውስጥ ላሉ አስተማሪዎችንም 

ጨምሮ ለሌሎች የትምህርት ቤት ኃላፊዎች። የሚተገበሩ መስፈርቶች ከተሟሉ ፣ ይህ ኮንትራክተሮችን ፣ አማካሪዎችን ፣ በጎ 

ፍቃደኞችን ወይም ሌሎች ትምህርት ቤቱ ተቋማዊ አገልግሎቶችን ወይም ተግባራትን እየሰጠ የሚያሰራቸው አካላትን 

ያካትታል።  

2. ይፋ የሚደረገዉ ከልጅዎ ምዝገባ ወይም ዝውውር ጋር ተያያዥነት ላላቸው ዓላማዎች ከሆነ፣ ለሌላ ትምህርት ቤት ፣ 

ለትምህርት ቤት ስርዓት ፣ ወይም ለድህረ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ኃላፊዎች ፣ ልጅዎ ለመመዝገብ የፈለገበት ወይም 

ያሰበበት፣ ወይም ልጅዎ ቀድሞውኑ የተመዘገበበት ቦታ፣ ከልጅዎ ምዝገባ ወይም ማስተላለፍ ጋር የሚተገበሩ መስፈርቶች 

ከተሟሉ (በተለይም ዓመታዊው ማስጠንቀቂያ፣ ትምህርት ቤቱ በዚህ ልዩ ሁኔታ መሠረት መዝገቦችን የሚለቅ መሆኑን 

ለወላጆች የሚያሳውቅ ከሆነ፣ ወይም ትምህርት ቤቱ በመጨረሻው የታወቀ አድራሻዎ ለእርስዎ ወይም ብቁ ለሆነ ተማሪዎ 

ለማሳወቅ ተገቢ ሙከራ ካደረገ ፣ ወይም ይፋ መደረግ ያለበት በእርስዎ ወይም ተገቢነት ባለው ተማሪዎ ተነሳሸኝነት ከሆነ)።  

3. ለተፈቀደላቸው የአሜሪካ ተቆጣጣሪ ጄኔራል ተወካዮች ፣ የአሜሪካ ጠበቃ ጄኔራል ፣ የአሜሪካ የትምህርት ፀሀፊ ፣ ወይም 

ለግዛት እና ለአካባቢው የትምህርት ባለስልጣናት እንደ ደቡብ ዳኮታ የትምህርት መምሪያ። በፌዴራል-ወይም በመንግስት 

የሚደገፉ ትምህርት ፕሮግራሞች ኦዲት ወይም ግምገማ በተያያዘ ወይም በእነዚያ ፕሮግራሞች ጋር የሚዛመዱ የፌዴራል የሕግ 

መስፈርቶችን ለማስፈፀም ወይም ለመገዛት በሚተገበሩ መስፈርቶች መሠረት በዚህ አንቀፅ ስር ይፋ ሊደረጉ ይችላሉ። እነዚህ 

አካላት የሚተገበሩ መስፈርቶች፣ ከተሟሉ ማንኛውንም ኦዲት ፣ ግምገማ ወይም ማስፈፀም ወይም ለመገዛት በሚተገበሩ 

እንቅስቃሴን ወክለው በእነርሱ የተወከሉ የተፈቀዳላቸው ወኪሎቻቸው ተብለው ለሰየሟቸው የውጭ አካላት የግል መለያ 

መረጃዎችን የበለጠ ይፋ ማድረግ ይችላሉ።  

መዛግብት አንድ ግለሰብ ከእንግዲህ 
በኋላ ተሳትፎ መቆጣጣሪያ ውስጥ የሌለ 

ተማሪ ከሆነ እና እንደ ተማሪ የግለሰቡ 
ተሳትፎ መቆጣጠሪያ ጋር በቀጥታ 

የማይዛመዱ፤ እና 

6. በአቻ ውጤት አሰጣጥ ወረቀቶች ላይ 
ያሉ ውጤቶች በአስተማሪ ከመሰብሰብ 

እና ከመመዝገባቸው በፊት። 
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4. ልጅዎ ካመለከተበት ወይም ልጅዎ ከተቀበለው የገንዘብ ድጋፍ ጋር በተያያዘ፣ መረጃው ለእንደዚህ አላማዎች ለእርዳታ ብቁ 

መሆን አለመሆኑን ለመለየት አስፈላጊ ከሆነ ፣ የእርዳታውን መጠን መወሰን ፣ የእርዳታውን ሁኔታ መወሰን ፣ ወይም የእርዳታ 

ውሎች እና ሁኔታዎች ማስፈፀም።  

5. የወጣት ፍትህ ስርዓት እና የስርዓቱ አቅም መዝገቡ የተለቀቀ ተማሪን በብቁ ሁኔታ ማገለግል መቻል የሚያሳስበው እና 

ለሚተገበሩ መስፈርቶች ተገዢ የሆነ ፣ ከፍርድ ውሳኔ በፊት ፣ መረጃዎች በልዩ ሁኔታ በግዛት ሕግ እንዲተላለፉ ወይም ይፋ 

እንዲደረጉ የተፈቀደላቸው ለግዛት እና የአካባቢ ባለስልጣናት እና ባለስልጣናት ነው።  

6. ለትምህርት ቤቱ ወይም ለትምህርቱን ወክለው ጥናት ለሚያካሄዱ ድርጅቶች የሚከተሉትን ለማድረግ፦ (ሀ) የትንበያ 

ሙከራዎችን ማዳበር ፣ ማረጋገጥ ፣ ወይም ማስተዳደር፣ (ለ) የተማሪ ድጋፍ ፕሮግራሞችን ማስተዳደር፣ ወይም (ሐ) 

የሚተገበሩ መስፈርቶች ከተሟሉ መመሪያን ያሻሻላሉ።  

7. እውቅና የሚያሰጡ ተግባሮቻቸውን እንዲሠሩ ለማድረግ ለድርጅቶች እውቅና መስጠት።  

8. የእርስዎ ብቁ ተማሪ ለ IRS የግብር ዓላማዎች ጥገኛ እስከሆነ ድረስ፣ የእርስዎ ልጅ ብቁ ተማሪ ከሆነ ለእርስዎ ነው።  

9. አግባብነት ያላቸው መስፈርቶች ከተሟሉ፣ በፍርድ ቤት ትእዛዝ ወይም በሕግ የተሰጠ የፍርድ ቤት መጥሪያ ለማክበር።  

10. ለሚተገበሩ መስፈርቶች ከጤንነት ወይም ከድንገተኛ አደጋ ጋር በተያያዘ አግባብነት ላላቸው ባለስልጣኖች። 

11. የሚተገበሩ መስፈርቶች እስከሚሟሉ ድረስ፣ በትምህርት ቤቱ “የማውጫ መረጃ” ተብሎ ተለይቷል።  

12. በማደጎ እንክብካቤ ምደባ ውስጥ ለተማሪ እንክብካቤ እና መከላከል፣ በግዛቱ ወይም በጎሳ ሕግ መሠረት ፣ ለኤጄንሲ የጉዳይ 

ሰራተኛ ወይም ለሌላ የግዛት ወይም የአካባቢ የልጆች ደህንነት ኤጄንሲ ወይም ወኪል የሆነ ወይም ለጎሳ ድርጅት ፣ እንደዚህ 

ያለ ድርጅት ወይም ኤጀንሲ በህግ ተጠያቂ ሲሆን፣ ለተማሪ ጉዳይ እቅድ መዳራሻ ለመግኘት ተፈቀዶለታል።  

13. በተወሰኑ ሁኔታዎች መሠረት፣ በሪቻርድ ቢ ራስል ብሔራዊ የትምህርት ቤት ምሳ ሕግ የተፈቀደ የፕሮግራም ክትትልን ፣ 

ግምገማዎችን እና የአፈፃፀም መለኪያን ለማካሄድ ዓላማ ፣ ለግብርና ፀሀፊ ወይም ለተፈቀደላቸው የምግብ እና የአመጋገብ 

አገልግሎት ተወካዬች።  

ከሌላ የትምህርት ኤጀንሲ ወይም ተቋም በግል መለያ መረጃን የሚቀበል አንድ የትምህርት ኤጀንሲ፣ ያለ ወላጅ ፈቃድ ይፋ ማድረግ የ 

IDEA ወይም FERPA ቅድመ ሁኔታዎች ከተሟሉ እና የእነዚህ ድርጅቶች ይፋ ማድረግ የተፈጸመበትን ወገን የትምህርት ድርጅቱ 

ካሳወቀ ያለ እርስዎ ቅድሚያ የጽሑፍ ስምምነት ወይም ያለ ብቁ ተማሪዎ ስምምነት ተጨማሪ የትምህርት መረጃ ድርጅቱን ወክሎ ይፋ 

ሊያደርግ ይችላል። 
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በግል የሚለይ መረጃ (PII) 

የትምህርት ቤቱ ወረዳ በማሰባሰብ ፣ በማከማቸት ፣ ይፋ በማድረግ እና በጥፋት ደረጃዎች ውስጥ የ PII ምስጢራዊነትን መጠበቅ 

አለበት።  

1. በትምህርት ቤቱ ወረዳ ውስጥ አንድ ባለስልጣን ማንኛውንም በግል የሚለይ መረጃ ምስጢራዊነት የማረጋገጥ ሃላፊነት 

መውሰድ አለበት።  

2. በግል የሚለይ መረጃን የሚሰበስቡ ወይም የሚጠቀሙ ሰዎች ሁሉ በ IDEA እና FERPA ክፍል B ስር በግል የሚለይ 

መረጃዎችን ሚስጥራዊነት በተመለከተ የግዛቱን ፖሊሲዎች እና ሂደቶች በተመለከተ ሥልጠና ወይም መመሪያ መውሰድ 

አለባቸው።  

3. ወረዳው በግል የሚለይ መረጃዎችን መዳረሻ ሊኖራቸው የሚችሉ በወረዳው ውስጥ የሚገኙ የሰራተኞች ስሞች እና የስራ 

መደቦች የአሁን ዝርዝር ፣ ለህዝብ ምርመራ ፣ ማስከበር አለበት።  

4. በግል የሚለይ መረጃ ሲሰበሰቡ ፣ ሲያዙ ወይም ለልዩ ትምህርት ሲውሉ እና ከአሁን ወዲያ ትምህርታዊ አገልግሎቶች ለልጅዎ 

ለማቅረብ ተዛማጅ አገልግሎቶች የማያስፈልጉ ከሆነ ወረዳው ለእርስዎ ማሳወቅ አለበት።  

5. ከአሁን በኋላ የማይፈለግ መረጃ በእርስዎ ጥያቄ መሰረዝ አለበት፤ ሆኖም፣ የልጅዎ ስም ፣ አድራሻ ፣ ስልክ ቁጥር ፣ የእራሱ / 

የእሷ ክፍሎች ፣ የተማሪ መዝገብ ፣ የተማሩባቸው ክፍሎች እና የተጠናቀቀው የክፍል ደረጃ ቋሚ ምዝገባ ያለገደብ ሊቆይ 

ይችላል። 

በቤተሰብ ትምህርታዊ መብቶች እና የግላዊነት ሕግ በ 1974 (34 CFR 99.5 (ሀ)) መሠረት፣ የትምህርት መዝገቦችን በተመለከተ 

ያሉዎት መብቶች ለ 18 ዓመት ለሆነው ተማሪ ተላልፈዋል። 18 ዓመት እና ከዛ በላይ የሆነ ተማሪ በ FERPA ስር እንደ “ብቁ ተማሪ” 

ይተላለፋል። 

የብዙዎች ዕድሜ (የተማሪ ዕድሜ 18 የሞላው) 

በ IDEA ክፍል ለ ስር ያሉ መብቶችዎ ወደ ብዙሀን ዕድሜ ለሚደርስ ተማሪ ሲተላለፉ ፣ ትምህርታዊ መዝገቦችን የሚመለከቱ 

መብቶችም ለተማሪው መተላለፍ አለባቸው። ሆኖም የትምህርት ቤቱ ወረዳ በ IDEA ክፍል ለ መሰረት ለእርስዎ እና ለተማሪው 

የሚያስፈልገውን ማንኛውንም ማስጠንቀቂያ ማቅረብ አለበት። (ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት “የብዙሀን ዕድሜ ላይ የወላጅ መብቶች 

ማስተላለፍ” በሚለው ርዕስ ስር ገጽ 38 ላይ ይመልከቱ)።  

 

በወላጅ ጥያቄ መዝገቦችን ማሻሻል 

34 CFR 300.618-621; ARSD 24:05:29:04 

ስለ ልጅዎ በትምህርት መዝገቦች ውስጥ ያለው መረጃ ትክክል አይደለም ፣ አሳሳች ነው ፣ ወይም የልጅዎን ግላዊ መብት ወይም ሌሎች 

መብቶችን ይጥሳል ብለው የሚያምኑ ከሆነ ፣ የትምህርት ቤቱ ወረደ መረጃውን እንዲያስተካክል ወይም እንዲያስወግደው መጠየቅ 

ይችላሉ (ማለት፦ መዝገቡን ማሻሻል)። 
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ጥያቄዎን ተከትሎ በተጠቀሰው የጊዜ ወቅት ውስጥ የትምህርት ቤቱ መረጃውን ያስተካክል ወይም ያስወግደው እንደሆነ ይወስናል። 

የትምህርት ቤቱ ወረዳ መረጃውን ለማረም ወይም ለማስወገድ እምቢ ካለ ውሳኔው እምቢታውን ሊያሳውቅዎ እና ለቤተሰብ ትምህርት 

መብቶች እና የግላዊነት ህግ (FERPA) የሰሚ ችሎት መብትዎን ሊነግርዎት ይገባል። 

በልጅዎ የትምህርት መዝገቦች ውስጥ ያለው መረጃ ትክክል አይደለም ፣ አሳሳች ነው ፣ ወይም በሌላ መልኩ የልጅዎን ግላዊ መብት 

ወይም ሌሎች መብቶች ይጥሳል ብለው የሚያምኑትን መቃወም እንዲችሉ የትምህርት ቤቱ ወረዳ፣ በጥያቄ ፣ የ FERPA ሰሚ ችሎት 

ማቅረብ አለበት። 

በትምህርት መዝገቦች ውስጥ መረጃን ለመቃወም የሰሚ ችሎት በ FERPA መሰረት ላሉት እንደዚህ ዓይነት የሰሚ ችሎት ቅደም 

ተከተሎች መሠረት መከናወን አለበት። 

የቤተሰብ ትምህርት መብቶች እና የግላዊነት ሕግ (FERPA) 

ቢያንስ ፣ የትምህርት ቤት ወረዳው የ FERPA የሰሚ ችሎት ሂደቶች የሚከተሉትን ሊሰጥዎ ይገባል፦  

1. የትምህርት ቤቱ ዲስትሪክት ለሰሚ ችሎት የጠየቁትን ጥያቄ ከተቀበለ በኋላ ባሉት 30 ቀናት ውስጥ የሰሚ ችሎቱ መከናወን 

አለበት ፣ እና እርስዎ ወይም የእርስዎ ብቁ ተማሪ ሰሚ ችሎቱ ከመጀመሩ ከአምስት ቀናት በፊት ቀኑን ፣ ቦታውን  እና 

ሰዓቱን ማስጠንቀቂያ ሊሰጥዎ ይገባል፤ 

2.  በሰሚ ችሎቱ ውጤት ቀጥተኛ ፍላጎት የሌለውን የትምህርት ቤቱን ዲስትሪክት ባለሥልጣንን ጨምሮ በማንኛውም ሰው 

ችሎቱ ሊከናወን ይችላል፤ 

3. እርስዎ ወይም የእርስዎ ተገቢ ተማሪ ለተነሱት ጉዳዮች ተገቢ የሆኑ ማስረጃዎችን ለማቅረብ እና ጠበቃን ጨምሮ በመረጡት 

ግለሰቦች ሊረዳ ወይም ሊወከል የሚችል ሙሉ እና ፍትሃዊ ዕድል ሊሰጡዎት ይገባል። 

4. የትምህርት ቤቱ ወረዳ የሰሚ ችሎቱ ከተጠናቀቀ በ 30 ቀናት ውስጥ ውሳኔውን በጽሑፍ መወሰን አለበት፣ እና 

5. የትምህርት ቤቱ ወረዳ ውሳኔ በሰሚ ችሎቱ ላይ በቀረበው መረጃ ላይ ብቻ የተመሠረተ መሆን አለበት እና የማስረጃውን 

ማጠቃለያ እና የውሳኔውን ምክንያቶች ማካተት አለበት። 

በሰሚ ችሎቱ ምክንያት ፣ የትምህርት ቤቱ ወረዳ መረጃው ትክክለኛ እና የልጅዎን ግላዊ መብት የሚጥስ አለመሆኑን ከወሰነ ፣ ነገር ግን 

እርስዎ የማይስማሙ ከሆነ ፣ በመዝገቡ ውስጥ መግለጫ የመስጠት መብት አልዎት። ነገር ግን ፣ በሰሚ ችሎቱ ምክንያት የትምህርት ቤቱ 

ወረዳ በልጅዎ ፋይል ውስጥ ያለው መረጃ የተሳሳተ ነው ካለ መረጃውን ማስወገድ እና በጽሑፍ ማሳወቅ ይኖርባቸዎል።  

በልጅዎ መዝገቦች ውስጥ የተቀመጡ ማናቸውም ውሳኔዎች እንደ የተማሪዎ መዝገቦች አካል በትምህርት ቤቱ ወረዳ መረጋገጥ 

አለባቸው። በልጅዎ ላይ የተፈጠረው አከራካሪ መዝገቦች በትምህርት ቤቱ ወረዳ ለማንኛውም ወገን ይፋ ከተደረገ ፣ ውሳኔውም 

ለሚመከተው ወገን ይፋ መደረግ አለበት። 
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በሕግ አስፈፃሚዎች እና በዳኝነት ባለሥልጣኖች እና መዝገቦችን በማስተላለፍ ወደ ተግባር እና ድርጊት ሂደት 

34 CFR 300.535(a) & (b); ARSD 24:05:26:15 

የአካል ጉድለት ባለው ልጅ በፈጸመው ወንጀል የትምህርት ቤት ወረዳው አግባብ ላላቸው ባለስልጣናት ሪፖርት ሊያደርግ ይችላል። 

የአካል ጉዳተኛ ልጅ በፈጸመው ወንጀሎች የፌዴራል እና የግዛት ሕግን ለመተግበር የግዛት ሕግ አስከባሪ እና የፍትህ አካላት 

ኃላፊነታቸውን እንዳይጠቀሙበት በ IDEA ውስጥ ምንም አይከለክልም።  

በአካል ጉዳተኛ ልጅ የተፈፀመ ወንጀል የትምህርት ቤት ወረዳ የልጁን የልዩ ትምህርት እና የቅጣት መዛግብት፣ ወንጀሉ ሪፖረት 

ለሚደረግላቸው አግባብነት ያላቸው ባለሥልጣኖችን ከግምት ውስጥ በማስገባት ነገርግን የ FERPA ፈቃድ እስከሚፈቅደው ድረስ 

ማቅረብ አለበት። 
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በግል ትምህርት ቤት በወላጆቻቸው የልጆች ምደባ  

በግል ትምህርት ቤት በወላጆቻቸው የልጆች ምደባ 

34 CFR 300.504(a) & (b); ARSD 24:05:30:06.01 

ልጅዎን በግል ትምህርት ቤት ወይም ተቋም ውስጥ ካስቀመጡ እና ስለ FAPE አቅርቦት ምንም ክርክር ከሌለ ፣ የምደባ ውሳኔዎ 

በፈቃደኝነት ነው። የትምህርት ቤቱ ወረዳ በልጅዎ ትምህርት ወረዳ ውስጥ ለልጅዎ FAPE ካቀረበ ፣ የትምህርት ቤቱ ወረዳ ለልዩ 

ትምህርት ወይም ለልጅዎ የግል ትምህርት ሌሎች ወጪዎች መክፈል የለበትም። ሆኖም የመንግሥት ትምህርት ቤቶች በጂኦግራፊያዊ 

ወሰናቸው ውስጥ በሚገኙት የግል ትምህርት ቤቶች ለሚማሩ አካል ጉዳተኛ ልጆች በፍቃደኝነት የተመደቡ የግል ትምህርት ቤት ጋር 

ሲነፃፀር የመንግሥት ትምህርት ቤቶች የተወሰኑ የተግባር ግዴታዎች አሏቸው። 

የልጅዎ የግል ትምህርት ቤት የ IDEA ን እና የአንድ የግል ትምህርት ቤት የግዛት ትርጓሜ የሚያሟላ ከሆነ ፣ የግል ትምህርት ቤቱ 

የሚገኝበት የሕዝብ ትምህርት ቤት የሚከተሉትን ማድረግ አለበት፦  

1. ልጅዎን በወላጅ-የተመደበ የግል ትምህርት ቤት የልጆች ብዛት ውስጥ ይቁጠሩ። 

2. በእርስዎ ፈቃደኝነት፣ በ IDEA የሚጠየቀውን የልጅዎን ወቅታዊ የእንደገና ግምገማዎች ያካሂዱ። 

3. የ IDEA ክፍል ለ ገንዘብ ተመጣጣኝ ድርሻ በተመለክተ፣ በወላጅ   የግል ትምህርት ቤት ልጆች የእርስዎን ልጅ ጨምሮ በልዩ 

ትምህርት እና ተዛማጅ አገልግሎቶች ላይ እንዴት እንደሚውል ግብዓት ለማግኘት፣ ከእርስዎ እና ከልጅዎ የግል ትምህርት ቤት 

ጋር ይማከራል። 

4. ከግል ትምህርት ቤት ኃላፊዎች እና በወላጅ ለተመደቡ የግል ትምህርት ቤት ልጆች የወላጆች ተወካዮችን ካማከሩ በኋላ ፣ 

ተገቢ ለሆኑ በወላጆቻቸው ለተመደቡ የግል ትምህርት ቤት አካል ጉዳተኛ ልጆች የሚሰጡ አገልግሎቶችን በሚመለከት 

የመጨረሻ ውሳኔ ያደርጋል።  

በግል ትምህርት ቤቶች ወላጆቻቸው የተመዘገቡ የአካል ጉዳት ያለባቸው ልጆች ምን ዓይነት አገልግሎቶችን እና ምን ያህል 

አገልግሎቶችን እንደሚያገኙ የሚወስኑት ውሳኔዎች በምክክር ሂደት በኩል አገልግሎቶችን ለመቀበል በተለዩት ሕፃናት ፍላጎቶች ላይ 

የተመሠረተ ነው። በግል ትምህርት ቤቶች በወላጅ የተመደቡ ልጆች በሕዝብ ትምህርት ቤት ከተመዘገቡ የሚያገኙትን የተወሰኑ ወይም 

ሁሉንም የልዩ ትምህርት እና ተዛማጅ አገልግሎቶችን ለመቀበል የግለሰብ መብት የላቸውም። 

 

በወላጆቻቸው በግል ትምህርቶች ቤት ውስጥ የተመደቡ ልጆች FAPE አሳሳቢ ከሆነ 

34 CFR 300.148; ARSD 24:05:31:05 

ለልጅዎ ተገቢው ፕሮግራም ስለመኖሩ እና የግል ትምህርት ቤት ምደባ የክፍያ ጥያቄን በተመለከተ በእርስዎ እና በትምህርት ቤቱ ወረዳ 

መካከል ለሚነሱ አለመግባባቶች በሂደት ላይ የሰሚ ችሎት ላይ ሊወሰኑ ይችላሉ። የይግባኝ ሰሚ ባለስልጣን ወይም ፍርድ ቤቱ፣ የሕዝብ 

ትምህርት ቤቱ ለልጅዎ FAPE ካላቀረበ እና ግላዊው ምደባው ተገቢ ከሆነ፣ የልጅዎ ትምህርት ቤት ወረዳ (እርስዎ የሚኖሩበት) ለግል 
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ትምህርት ቤቱ ወጪ ለእርስዎ እንዲከፍል ሊጠይቅ ይችላል። ምንም እንኳን ምደባው በሕዝብ ትምህርት ቤቶች በሚሰጡት ትምህርት 

ላይ ተፈፃሚነት የሌለውን የግዛት መመዘኛ የማያሟላ ቢሆንም ፣ የይግባኝ ሰሚ ባለስልጣኝ ወይም ፍርድ ቤት ምደባዎ ተገቢ ሆኖ 

ሊያገኘው ይችላል። 

የማካካሻ መጠኖች በችሎት ሰሚ መኮንን ወይም በፍርድ ቤት ሊቀነሱ ወይም ሊሻሩ ይችላሉ፦ 

1. ልጅዎን በግል ትምህርት ቤት ውስጥ ከማስመደብዎ በፊት በቅርብ በተሳተፉት የ IEP ቡድን ስብሰባ ላይ እርስዎ ፣ በሕዝብ 

ወጪ ልጅዎን በግል ትምህርት ቤት ለማስመዝገብ ያልዎትን ጭንቀትን እና ፍላጎት መግለፅን ጨምሮ ለልጅዎ FAPE 

ለማቅረብ የትምህርት ቤቱ ወረዳ ባቀረበው ምደባ እንዳልተስማሙ አልተናገሩም፣ ወይም በአማራጩ ውስጥ ፣ ልጅዎን 

ከህዝብ ትምህርት ቤት ከማስለቀቅዎ ቢያንስ አስር (10) የሥራ ቀናት (በንግድ ሥራ ቀን የሚከሰቱትን በዓላትም ጨምሮ) 

አስቀድሞ ፣ የሚያሳስቦትን ነገሮች በመዘርዘር እና ልጅዎን በሕዝብ ወጭ በግል ትምህርት ቤት ለማስመዝገብ ያለዎትን ፍላጎት 

ጨምሮ የትምህርት ቤቱ ወረዳ ባቀረበው ምደባ እንዳልተስማሙ ለትምህርት ቤቱ ወረዳ የጽሑፍ ማስታወቂያ አላቀረቡም፣ 

ወይም 

2. ልጅዎ በሕዝብ ትምህርት ቤት መከታተሉን ከማቆሙ በፊት ፣ የትምህርት ቤቱ ወረዳ ልጅዎን ለመገምገም የቀረበውን ሀሳብ 

በቅድሚያ የጽሑፍ ማስታወቂያ የሰጠ ሲሆን የግምገማው ዓላማ መግለጫም አካቷል ፣ ግን ልጁ በትምህርት ቤቱ ወረዳ ተገቢ 

እና ምክንያታዊ ግምገማ ላይ እንዲገኝ አላደረጉትም፣ ወይም 

3. የይግባኝ ሰሚ ባለስልጣኑ ወይም ፍርድ ቤቱ ምክንያታዊ ያልሆነ እርምጃ እንደወሰዱ በፍርድ ቤት ምርመራ ያጣራል።  

ሆኖም፣ ስለ አለመስማማትዎ እና ልጅዎን በግል ትምህርት ቤት ለማስመዝገብ ስላልዎት ፍላጎት ለትምህርት ቤቱ ወረዳ የሚፈለገውን 

ማስታወቂያ ማቅረብ አለመቻልዎ የክፍያ ማስመለስ ወጪን አይቀነስም ወይም አይከለከልም፣ እንደሚከተለው ከሆነ፦  

1. ትምህርት ቤቱ ማስታወቂያውን እንዳይሰጥዎ ከከለከልዎት፣  

2. ትምህርት ቤቱ ወረዳ ማስታወቂያውን የመስጠት ሃላፊነትዎን ለእርስዎ በማሳወቅ፣ የእርስዎን የደቡብ ዳኮታ ወላጃዊ መብቶች 

እና የስነ-ስርዓት ጥበቃዎች እንደአስፈላጊነቱ አልተሰጥዎትም፤ ወይም  

3. የእርስዎ የማስታወቂያው መስፈርቶችን ማክበር በልጅዎ ላይ አካላዊ ጉዳት ያስከትላል።በተጨማሪም ፣  

በችሎት ሰሚ ባለስልጣን ወይም በፍርድ ቤት ውሳኔ፣ የማስታወቂያን መስፈርቶች ማሟላት አለመቻልዎ የማስመለሻ ወጪውን ሊቀንስ 

ወይም ሊከለከል አይችልም፣ እንደሚከተለው ከሆነ 

1. እርስዎ ማንበብና መጻፍ ወይም በእንግሊዝኛ መጻፍ ካልቻሉ፤ ወይም 

2. እርስዎ የማስታወቂያው መስፈርቶች ማክበር በልጅዎ ላይ ከባድ የስሜት ጉዳት ያስከትላል። 
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የአካል ጉዳተኛ ተማሪዎች ቅጣት 

ልዩ ሁኔታዎች ትርጓሜዎች 

34 CFR 300.530(i) 

• ቁጥጥር የሚደረግበት ንጥረ ነገር ማለት 

መድሃኒት ወይም ሌላ ንጥረ ነገር በ 

SDCL 34-20B-11 to 34-20B-26 

መሠረት የታወቀ, አካታች ፣ ወይም በ I 

፣ II ፣ III ፣ IV ፣ or V መርሃግብሮች 

ቁጥጥር የሚደረግባቸው ንጥረ ነገሮች 

ህግ (21 U.S.C. 812(c)) ክፍል 

202(c) ውስጥ። 

• ህገወጥ መድሃኒት ቁጥጥር 

የሚደረግበት ንጥረ ነገር ማለት ነው። 

ነገር ግን በሕጋዊ ፈቃድ ባለው የጤና 

ጥበቃ ባለሙያ ቁጥጥር ስር ያለ ወይም 

ቁጥጥር የሚደረግበት ወይም በሕግ 

የተያዙ ወይም በማንኛውም ስልጣን ከ 

SDCL 34-20B-11 እስከ 34-20B-

26 አያጠቃልልም ፣ አካታች ፣ ወይም 

በማንኛውም ሌላ በፌደራል ሕግ 

መሠረት። 

• ከባድ የአካል ጉዳት በዩናይትድ ስቴትስ 

ደንብ በክፍል 1865 ርዕስ 18 አንቀጽ 

(3) ንዑስ ክፍል (ሸ) ስር “ከባድ የአካል 

ጉዳት” የሚል ትርጉም ተሰጥቶታል። 

• ከባድ የአካል ጉዳት የሚለው ቃል 

ማለት የሚያካትተው የአካል 

ጉዳት፦ 

o ለሞት ከፍተኛ 

ተጋላጭነት፤  

o በጣም ከባድ የአካል 

ህመም፤  

o የተራዘመ እና ግልጽ 

የሆነ ብልሹነት፤ 

ወይም  

 

የአካል ጉዳተኛ ተማሪዎች ቅጣት 

General Authority 34 CFR 300.530(a)-(d); ARSD 24:05:26:02.02; 

ARSD 24:05:26:02.01 

የአካል ጉዳት ያለበት ልጅዎ የተማሪን ሥነ-ምግባር ደንብ የሚጥስ ከሆነ ፣ የትምህርት ቤቱ 

ሰራተኞች ልጅዎን አሁን ካሉበት ምደባ ወደ ተገቢ ጊዜያዊ አማራጭ ትምህርታዊ 

አቀማመጥ (IAES) ወይም ለሌላ አቀማመጥ ወይም ልጅዎን ማዘግየት፣ ልጅዎን ከ 10 

ተከታታይ የትምህርት ቤት ቀናት ያልበለጡ ፣ እነዚህ የሚያስከትሉት ውጤቶች እስከ 

የአካለ ጉዳት ለሌለባቸው ልጆች ይተገበራሉ። ለተለዩ የስነምግባር ክስተቶች ከ 10 

ተከታታይ የትምህርት ቀናት ያልበለጡ ተጨማሪ ማስወገዶች ፣ እነዚህ ማስወገዶች የቦታ 

ለውጥ እስካልመሰረቱ ድረስ ፣ በተመሳሳይ የትምህርት አመት ሊከሰቱ ይችላሉ (ከዚህ 

በታች ቅጣታዊ የምደባ ለውጥ ይመልከቱ)። 

የምደባ ለውጥ የማያካትት ማንኛውም የማስወገድ ቀን ከ 10 የትምህርት ቀናት አልፎ 

በተመሳሳይ የትምህርት ዓመት ፣ በሌላ አቀማመጥ ውስጥ ቢሆንም ልጅዎ በአጠቃላይ 

የትምህርት ሥርዓተ ትምህርት ውስጥ መሳተፉን እንዲቀጥል ፣ እና በልጁ IEP ውስጥ ወደ 

የተቀመጡ ግቦች በማሻሻል ለመድረስ የትምህርት ቤት ሰራተኞች ቢያንስ ከአንድ የልጁ 

አስተማሪዎች ጋር በመመካከር ፣ አገልግሎቶቹ ምን ያህል እንደሚያስፈልጉ መወሰን 

አለባቸው። የትምህርት ቤቱ ወረዳ ቢያንስ ከአንድ የልጁ አስተማሪዎች ጋር በመመካከር 

በትምህርት ቤቱ ሰራተኞች የሚወሰናቸውን አገልግሎቶች ለልጅዎ መስጠት አለበት።  

ለልጅዎ የተማሪ የሥነ ምግባር ደንብን በሚጥስበት ወይም በምትጥስበት ጊዜ ለእሱ 

ወይም ለእሷ የምደባ ለውጥ ተገቢ መሆኑን ወይም አለመሆኑን በሚወስኑበት ጊዜ ፣ 

የትምህርት ቤት ሰራተኞች ማንኛውንም ሁኔታዎችን ጉዳይ በጉዳይ ከግምት ውስጥ 

ሊያስገቡ ይችላሉ። የምደባ ሥነ-ምግባራዊ ለውጥ አሰጣጡ ተገቢ መሆን አለመሆኑን 

በሚመለከት ጉዳይ በጉዳይ በሚወስኑበት ጊዜ እንደ ልጅዎ የስነ-ምግባር ታሪክ ፣ 

ውጤቶችን የመረዳት ችሎታ ፣ የመጸጸት ስሜት ፣ እና የትምህርት ቤት ህጉን ከመጣሱ 

በፊት ለልጅዎ የሚሰጡ ድጋፎችን የመሳሰሉት በትምህርት ቤት ሰራተኞች ግምት ውስጥ 

የሚገባ ልዩ ሁኔታዎች ሊሆኑ ይችላሉ። 
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የምደባ ለውጥ ቅጣት 

34 CFR 300.536, 34 CFR 300.530(h) ARSD 24:05:26:02.01; 34 CFR 300.530(h) 

ልጅዎን አሁን ካለው ከእሱ ወይም ከእሷ የትምህርት ምደባ ማስወገድ የምደባ ለውጥ 

የሚሆነው፦ 

1. ማስወገዱ ከ 10 ተከታታይ የትምህርት ቀናት በላይ ከሆነ ነው፣ ወይም 

2. ልጅዎ ሞዴል የሚያካትት ለተከታታይ ማስወገዶች ተጋልጦ ነበር 

ምክንያቱም፦ 

ሀ. በአንድ የትምህርት ዓመት ውስጥ ጠቅላላ ከ 10 የትምህርት ቀናት በላይ 

ተከታታይ የማስወገዶች፤ 

ለ. የልጅዎ ባህሪ በተከታታይ የማስወገዶችን ውጤት ካስከተለ የቀደሞ 

አጋጣሚዎች ጋር በጣም ተመሳሳይ ባህሪ ነው፣ እና 

ሐ. እንደ እያንዳንዱ የማስወድ ርዝመት ፣ ልጁ የተወገደበት ጠቅላላ ጊዜ እና 

እንዱ ከሌላው መወገድ ጋር ያለው ቅርበት ያሉ ሌሎች ተጨማሪ 

ምክንያቶች። 

የትምህርት ቤቱ ወረዳ የማስወድ ሞዴልን ጉዳይ በጉዳይ ላይ ተመስርቶ የምደባ መለወጥ ያጠቃልል እንደ ሆነ ይወስናል። የምደባ ለውጥ 

የሚያስከትል የአመል ደንብ በመተላለፍ ምክንያት፣ የትምህርት ቤቱ ወረዳ ልጅዎን ለማስወገድ ከወሰነ በኋላ የትምህርት ቤቱ ወረዳ 

በዚያኑ ቀን ለእርስዎ ማሳወቅ እና ይህን የስነ-ስርአት ጥበቃ ማስጠንቀቂያ ሊያቀርብልዎ ይገባል። 

መወገድ፣ የምደባ ለውጥ መሆኑን ወይም አለመሆኑ የተሰጠው ውሳኔ ሂደት ላይ ባለ በሂደት ላይ የሰሚ ችሎት እና በዳኝነት ሂደቶች 

ሊታይ ይችላል። 

የልጅዎን ምደባ የቅጣት ለውጥ ከማድረግዎ በፊት የመገለጫ ውሳኔ ለማከናወን የ IEP ቡድን ስብሰባ መካሄድ አለበት።  

o የአካል ክፍል ፣ 

የሰውነት ክፍል ወይም 

የአእምሮ ክፍል 

ተግባር የተራዘመ 

ጥፋት ወይም 

ጉድለት። 

 

• መሣሪያ በዩናይትድ ስቴትስ ደንብ 

የክፍል 930 ርዕስ 18 አንቀጽ 2 

የመጀመሪያ ንዑስ ክፍል (ሰ) መሠረት 

“አደገኛ መሣሪያ” የሚል ትርጉም 

አለው። 

 

• አደገኛ መሣሪያ የሚለው ቃል 

የጦር መሳሪያ ፣ መሳሪያ ፣ እቃ ፣

ወይም ነገር ፣ ሕይወት ያለው 

ወይም ሕይወት የሌለው ፣ 

የሚያገለግል ወይም በቀላሉ 

ሊገድል የሚችል ወይም ከፍተኛ 

የአካል ጉዳት ሊያደርስ የሚችል ከ 

2 1/2 ኢንች በታች የሆነ 

ርዝመት ስለት ያለው የኪስ 

ቢላውን የማያካትት ካልሆነ 

በስተቀር ማለት ነው።   
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የውሳኔ መገለጫ እና ሊከሰቱ የሚችሉ ውጤቶች 

34 CFR 300.530(c) and (e); ARSD 24:05:26:09.03; 34 CFR 300.531; ARSD 24:05:26:09.02 

የተማሪ ስነምግባር ደንብ በመጣሱ ምክንያት የልጅዎን ምደባ ለመለወጥ ውሳኔ በተሰጠ በ 10 የትምህርት ቀናት ውስጥ ፣ የልጅዎ የ IEP 

ቡድን (በእርስዎ እና በትምህርት ቤቱ ወረዳ እንደተወሰነው) ፣ በልጅዎ ፋይል ውስጥ ያሉ ሁሉንም ተገቢ መረጃዎች፣ የእሱን ወይም 

የእሷን IEP ፣ ማንኛውም የአስተማሪ ምልከታዎች ፣ እና እርስዎ ለመወሰን የቀረቧቸው ማናቸውም ጠቃሚ መረጃዎችን ጨምሮ 

መገምገም አለባቸው፦ 

1. በጥያቄ ውስጥ ያለው ስነ-ምግባር የተከሰተው በ ፣ ወይም ቀጥተኛ እና ተጨባጭ ግንኙነት ካለው ፣ ከልጅዎ የአካል ጉድለት 

የተነሳ ከሆነ፣ ወይም  

2. በጥያቄ ውስጥ ያለው ስነ-ምግባር የልጅዎ IEP ን ተግባራዊ በማድረግ የትምህርት ቤት ወረዳ ቀጥተኛ የሆነ ያለመሳካት ውጤት 

ነበር። 

የልጅዎ የ IEP ቡድን (1) ወይም (2) ከዚህ በላይ መሟላቱን ከወሰነ ፣ ስነ-ምግባሩ የልጅዎ የአካል ጉድለት መገለጫ ነው።  

የስነ-ምግባር ደንብ መጣስ የልጅዎ የአካል ጉድለት መገለጫ ከሆነ ፣ የትምህርት ቤቱ ወረዳ እነዚህን ጉድለቶች ለማስተካከል አስቸኳይ 

እርምጃዎችን መውሰድ አለበት። በተጨማሪም ፣ የ IEP ቡድን ማድረግ ያለበት፦ 

1. የትምህርት ቤቱ ወረዳ FBA ካላከናወነ እና ለልጅዎ የስነምግባር ጣልቃ ገብነት እቅድ (BIP) ካልፈፀመ ተግባራዊ የባህሪ ምዘና 

(FBA) ማካሄድ ፣ ወይም 

2. BIP ቀድሞውኑ የዳበረ ከሆነ ፣ BIP ን ይከልሱ ፣ እና ያስተካክሉት ፣ እንደአስፈላጊነቱ ፣ ባህሪን ለማስተካከል፣ እና 

3. እንደ “ልዩ ሁኔታዎች” (ለምሳሌ መሳሪያዎች ፣ አደንዛዥ ዕፅ ፣ ከባድ የአካል ጉዳት) ካልተሰጠ በስተቀር እርስዎ እና የትምህርት 

ቤቱ ወረዳ እንደ አንድ የምደባ ለውጥ የልጅዎን BIP ማሻሻል እስካልተስማሙ ድረስ ልጅዎ ወደ መጀመሪያው ምደባው 

መመለስ አለበት። 

የስነ-ምግባር ደንቡን መጣስ የልጅዎ የአካል ጉድለት መገለጫ ካልሆነ ፣ ልጁ በተመሳሳይ የአካል እና የአካል ጉድለት የሌለባቸው ልጆች 

በተመሳሳይ አኳኋን እና በተመሳሳይ የጊዜ ርዝመት ሊቀጣ ይችላል (አገልግሎቶችዎ ለልጅዎ መሰጠት ከሌለባቸው በስተቀር)። መወገድ፣ 

የምደባ ለውጥ እንደመሆኑ ፣ የ IEP ቡድን የሚከተሉትን ማድረግ ያለበት፦ 

1. ልጅዎ ፣ የስነ-ምግባር ጥሰት እንደገና እንዳይከሰት ለማስተካከል የተቀየሱትን እንደ ተገቢ FBA እና የባህሪ ጣልቃ ገብነት 

አገልግሎቶች እና ማሻሻያዎችን እንደወሰደ ማረጋገጥ፣ 

2.  በአጠቃላይ ትምህርት ስርዓተ ትምህርት ውስጥ መሳተፍ እንዲችል ወይም እንድትችል ፣ ምንም እንኳን በሌላ አቀማመጥ 

ውስጥ ቢሆንም በልጅዎ IEP ላይ የተቀመጡ ግቦችን በማሻሻል ለማሳካት ለልጅዎ የሚሰጡ አገልግሎቶችን ይወስናል፣ እና 

3. አገልግሎቶችን ለልጅዎ ለማቅረብ ጊዜያዊ ተለዋጭ የትምህርት አቀማመጥ ይወስናል። 

እባክዎን ያስተውሉ፦ ልጅዎ ትምህርት ቤት እንዳለ እንደማንኛውም ተማሪ በተመሳሳይ ስነስርአት እና ህግ ተገዝቷል እና በ IEP 

ውስጥ የተገለፁትን አገልግሎቶች ማግኘቱን ይቀጥላል ፣ ነገር ግን እነዚያ አገልግሎቶች በአንድ ቦታ ላይኖሩ ይችላሉ። 
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ልዩ ሁኔታዎች እና ሊከሰቱ የሚችሉ ውጤቶች 

34 CFR 300.530(g); 34 CFR 300.531; ARSD 24:05:26:09.02 

ምንም እንኳን የልጅዎ ባህሪ የልጅዎ አካል ጉዳተኝነት መገለጫ ሆኖ ተወስኖ ቢቆይም ፣ የትምህርት ቤት ሰራተኞች ልጅዎ ከ 45 

የትምህርት ቀናት በማይበልጥ ጊዜ ውስጥ ልጅዎን ወደ ጊዜያዊ አማራጭ የትምህርት አቀማመጥ (IAES) ሊያስወግዱት ይችላሉ ፣ ልጅዎ 

እንደሚከተለው ከሆነ፣ 

1. በትምህርት ቤት ፣ በትምህርት ቅጥር ግቢ ፣ ወይም በትምህርት ቤት ስራ አካባቢ መሳሪያ ከያዘ ወይም መሳሪያ ካለው፣ 

2. በትምህርት ቤት ፣ በትምህርት ቤት ግቢ ውስጥ ፣ ወይም በትምህርት ቤት ስራ አካባቢ እያወቀ ህገ-ወጥ እጾችን ከያዘ ወይም 

ከተጠቀመ ፣ ወይም ቁጥጥር የሚደረግበት ንጥረ ነገር ከሸጠ ወይም ከጠየቀ ፣ ወይም 

3. በትምህርት ቤት ፣ በትምህርት ቤቱ ግቢ ፣ ወይም በትምህርት ቤት ስራ አካባቢ በሌላ ሰው ላይ ከባድ የአካል ጉዳት አድርሷል። 

በእነዚህ ልዩ ሁኔታዎች ምክንያት የልጁን ምደባ ከመቀየርዎ በፊት፣ የ IEP ቡድን የሚከተሉትን ማድረግ አለበት፦ 

1. ልጅዎ ፣ የስነ-ምግባር ጥሰት እንደገና እንዳይከሰት ለማስተካከል የተቀየሱትን እንደ ተገቢ FBA እና የባህሪ ጣልቃ ገብነት 

አገልግሎቶች እና ማሻሻያዎችን እንደወሰደ ማረጋገጥ፣ 

2. በአጠቃላይ ትምህርት ስርዓተ ትምህርት ውስጥ መሳተፍ እንዲችል ወይም እንድትችል ፣ ምንም እንኳን በሌላ አቀማመጥ 

ውስጥ ቢሆንም በልጅዎ IEP ላይ የተቀመጡ ግቦችን በማሻሻል ለማሳካት ለልጅዎ የሚሰጡ አገልግሎቶችን ይወስናል፣ እና 

3. አገልግሎቶችን ለልጅዎ ለማቅረብ ጊዜያዊ ተለዋጭ የትምህርት አቀማመጥ ይወስናል። 

ባህሪው የልጁ የአካል ጉድለት መገለጫ አለመሆኑን ከተወሰነ ፣ በመገለጫ ውሳኔ ላይ እንደተገለፀው የአካል ጉድለት እንደ ሌለባቸው 

ልጆች በተመሳሳይ መልኩ እና በተመሳሳይ ጊዜ የስነ-ስርዓት እርምጃ ሊወሰድባቸው ይችላል።  

ከላይ በተጠቀሱት ጉዳዮች ላይ ለበለጠ መረጃ እባክዎን ትርሜዎችን በአባሪ ውስጥ ይመልከቱ። 

 

የአካል ጉዳተኛ ተማሪዎችን ቅጣት በሚመለከት በሂደት ላይ የሰሚ ችሎት አቤቱታዎች  

34 CFR 300.532(a); ARSD 24:05:26:09.06; 34 CFR 300.532(b); ARSD 24:05:26:08.02; 34 CFR 300.532(c); 

ARSD 24:05:26:09.08; 34. CFR 300.533; ARSD 24:05:26:09.07 

በ IDEA የቅጣት ሂደት ውስጥ የልጅዎ የመግለጫ ውሳኔን ወይም ምደባን በተመለከተ ማንኛውንም ውሳኔ የማይስማሙ ከሆነ፣ በሂደት 

ላይ የሰሚ ችሎት አቤቱታ ፋይል በማቅረብ ሰሚ ችሎትን መጠየቅ ይችላሉ።  

በተጨማሪም ፣ የትምህርት ቤት ወረዳ የልጅዎን ወቅታዊ ምደባ ማቆየት በልጅዎ ወይም በሌሎች ላይ ጉዳት ሊያስከትል እንደሚችል 

እምነት ካለው ፣ የትምህርት ቤቱ ወረዳ በሂደት ላይ የሰሚ ችሎት አቤቱታ ፋይል በማቅረብ ሰሚ ችሎትን መጠየቅ ይችላል። 

  



 

 25 

የሰሚ ችሎት ባለስልጣን በ IDEA የስነ-ስርዓት ይግባኝ ክፍል ስር የተጠየቀውን ይግባኝ ይሰማል ፣ እናም ውሳኔ ይሰጣል። የይግባኝ ሰሚ 

ባለስልጣን የሚከተሉትን ሊያደርግ ይችላል፦ 

1. የይግባኝ ሰሚ ባለስልጣኑ መወገዱ የሥነ-ምግባር አካሄዶች ጥሰት እንደሆነ ወይም የልጁ ባህሪ የልጁ አካል ጉዳተኝነት 

መገለጫ ነው ብሎ ከወሰነ ፣ ይግባኝ ሰሚ ባለስልጣኑ ልጅዎን ወደ መጀመሪያው ምደባ ይመልሳል ፣ ወይም 

2. የአቤቱታ ባለስልጣኑ የልጅዎን ወቅታዊ ምደባ ማቆየት በልጁ ወይም በሌሎች ላይ ከፍተኛ ጉዳት ሊያስከትል ወይም ሊወስድ 

የሚችል ከሆነ፣ ከ 45 የትምህርት ቀናት በማይበልጥ ጊዜ ውስጥ የልጅዎን የምደባ ለውጥ በተገቢው ጊዜያዊ አማራጭ 

ትምህርታዊ አቀማመጥ ይዝዛል። 

የትምህርት ቤቱ ወረዳ ልጅዎ ወደ መጀመሪያው ምደባ ከተመለሰ እራሱን ወይም እራሷን ወይም ሌሎች ልጆችን በተጨባጭ ሊጎዳ 

ይችላል ብሎ ካመነ፣ ለሌላ የ 45 ቀናት የትምህርት ጊዜ ምደባ ለውጥ ለማራዘም የትምህርት ቤቱ ወረዳ የሰሚ ችሎት ሂደት መጠየቅን 

እንደገና ሊደግመው ይችላል። 

በ IDEA የቅጣት ይግባኝ ክፍል ስር ሰሚ ችሎት ይግባኝ በሚጠየቅበት ጊዜ እርስዎ ወይም በክርክሩ ውስጥ የተሳተፈው የትምህርት ቤት 

ወረዳ በፍጥነት አድሎ የሌለበት በሂደት ላይ የሰሚ ችሎት እድል ይኖርዎታል። እነዚህ የተፋጠነ የሰሚ ችሎቶች ሂደት ተብለው 

ይጠራሉ። 

የግዛቱ ልዩ ትምህርት ፕሮግራሞች ቢሮ አድልዎ የሌለው የሰሚ ችሎታ ባለስልጣን የመመደብ ኃላፊነት አለበት። የይግባኝ ሰሚ ችሎ 

ባለስልጣኑ የተፋጠነ የሰሚ ችሎቶች ሂደት የማቅረባ ሃላፊነት አለበት ፣ የይግባኝ ሰሚ ሰነድ ከገባበት ቀን ጀምሮ በ 20 የትምህርት ቀናት 

ውስጥ መከሰት ያለበት። የይግባኝ ሰሚ ባለስልጣኑ ይግባኙ ከተሰማበት ቀን በ 10 የትምህርት ቀናት ውስጥ ውሳኔ መስጠት አለበት። 

የመፍትሔ ስብሰባውን ለመተው በጽሑፍ ካልተስማሙ ወይም ሽምግልና ሂደቱን ለመጠቀም ካልተስማሙ በስተቀር፦ 

1. በሂደት ላይ የሰሚ ችሎት አቤቱታ ሂደት ማስታወቂያ በደረሰው በሰባት ቀናት ውስጥ የመፍትሔ ስብሰባ መከናወን አለበት፣ 

እና 

2. በሂደት ላይ የሰሚ ችሎት አቤቱታ በደረሰው በ 15 ቀናት ውስጥ ጉዳዩ ካልተፈታ በስተቀር በሂደት ላይ የሰሚ ችሎት ሊቀጥል 

ይችላል። 

እርስዎ ወይም የትምህርት ቤቱ ወረዳ ሌሎች በሂደት ላይ የሰሚ ችሎት ውሳኔዎችን ይግባኝ ካደረጉበት በተመሳሳይ መንገድ የሰሚ 

ችሎት ባለስልጣኑ ውሳኔን በተፋጠነ የሰሚ ችሎቶች ሂደት ይግባኝ ማለት ይችላሉ። 

አንድ ወላጅ ወይም የትምህርት ቤቱ ወረዳ በ IDEA ቅጣት ይግባኝ ሰሚ ክፍል ስር ይግባኝ ሲጠየቅ ፣ ልዩ ሁኔታዎች ከሌሉ እና/ወይም 

እርስዎ እና የትምህርት ቤት ወረዳው ተስማማታችሁ ካልሆነ በስተቀር ይግባኙ እስከሚፈታ ድረስ ልጁ ጊዜያዊ አማራጭ የትምህርት 

አቀማመጥ ውስጥ መቆየት አለበት። 
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ጥበቃዎች ለልዩ ትምህርት እና ተዛማጅ አገልግሎቶች ብቁ ላልሆኑ ልጆች  

34 CFR 300.534; ARSD 24:05:26:14  

የስነ-ምግባር ደንቡን የጣሰ ነገር ግን ለልዩ ትምህርት እና ተዛማጅ አገልግሎቶች ብቁ ሆኖ ገና ያልተገኘ ልጅ፣ የትምህርት ቤቱ ወረዳ 

የአካል ጉዳተኛ ልጅ ሊሆን እንደሚችል ካወቀ ማንኛውንም የ IDEA መከላከያዎች መጠየቅ ይችላል።  

የ IDEA ጥበቃን ለማስፋት ዓላማ ፣ የትምህርት ቤት ወረዳ የቅጣት እርምጃው ያስከተለበት ስነምግባር ከመከሰቱ በፊት አንድ ልጅ 

የአካል ጉዳተኛ ልጅ መሆኑን ማወቅ እንዳለበት ይታሰባል እንደሚከተለው ከሆነ፦  

1. ልጅዎ ልዩ ትምህርት እና ተዛማጅ አገልግሎቶች እንደሚፈልግ ለተቆጣጣሪ ፣ ለአስተዳደር ሠራተኞች ወይም ለልጅዎ መምህር 

ሀሳብዎን በጽሑፍ ገልፀዋል፤  

2. እርስዎ የልጅዎን ግምገማ ጠይቀዋል ፣ ወይም 

3. የልጅዎ መምህር ወይም ሌሎች የአከባቢው የትምህርት ኤጀንሲ ሰራተኛ፣ በቀጥታ በልጅዎ ስለታየው የስነ ምግባር ሁኔታ 

በቀጥታ ለትምህርት ቤቱ ወረዳ የልዩ ትምህርት ዳይሬክተር ወይም ለሌላ የትምህርት ቤቱ የበላይ ተቆጣጣሪዎች ልዩ ሀሳቦችን 

ገልጸዋል።  

የልጅዎን ግምገማ ካልፈቀዱ ወይም ልጅዎ በ IDEA ክፍል ለ ስር ፣ ወይም ልጅዎ ልዩ ትምህርት ወይም ተዛማጅ አገልግሎቶችን 

እንዲያገኝ ካልፈቀዱ ፣ ወይም ልጅዎ አስቀድሞ ተገምግሞ በ IDEA ክፍል ለ ስር አካል ጉዳተኛ እንዳልሆነ ከተረጋገጠ ፣ የትምህርት ቤቱ 

ወረዳ አካል ጉዳተኛ ልጅ መሆኑን እንዲያውቅ ተደርጎ አይገመትም። 

የትምህርት ቤት ዲስትሪክቱ ልጅዎን ከመቅጣትዎ በፊት አካል ጉዳተኛ ልጅ አለመሆኑን ካላወቀ የ IDEA መከላከያዎች ለልጅዎ 

አይሰጡም። ይልቁንም ፣ የአካል ጉዳት የሌለባቸው ልጆች ለስነ-ምግባር ደንብ ጥሰት የሚቀበሏቸው መደበኛ የቅጣት እርምጃዎች 

በልጅዎ ላይ ተፈጻሚ ይሆናሉ። ሆኖም ፣ በቅጣት ጊዜ ልጅዎን ለመገምገም በእርስዎ ወይም በወረዳው ጥያቄ ከቀረበ ፣ ግምገማው 

በወረዳው በተፋጠነ ሁኔት መጠናቀቅ አለበት። በዚህ የተፋጠነ ግምገማ ወቅት ፣ ግምገማው እስከሚጠናቀቅ ድረስ ፣ ልጅዎ በትምህርት 

ቤት ባለስልጣናት በተወሰነው የትምህርት ምደባ ውስጥ ይቆያል ፣ ይህም ያለ ትምህርት አገልገሎቶች ማገድ ወይም መባረር ሊያካትት 

ይችላል። በወረዳው ከሚካሄደው ግምገማ እና እርስዎ በሚሰጡት መረጃ ከግምት ውስጥ በማስገባት ልጅዎ በመጨረሻም የአካል 

ጉዳተኛ ልጅ እንደሆነ ከተወሰነ የትምህርት ቤቱ ወረዳ በሁሉም የ IDEA ክፍል B ድንጋጌዎች መሠረት የስነስርዓት ደንቦችን እና FAPE 

መስፈርቶችን ጨምሮ ለልጅዎ ልዩ ትምህርት እና ተዛማጅ አገልግሎቶችን መስጠት አለበት። 
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የሁኔታ ክርክር አፈታት ሂደቶች 
 

የሁኔታ አቤቱታዎች 

34 CFR 300.151; ARSD 24:05:15:02; 34 CFR 300.153; ARSD 24:05:15:03; 34 CFR 300.152; ARSD 

24:05:15:05 

የሁኔታ አቤቱታ ፣ ከሁኔታ አቤቱታዎች ውጪ ጨምሮ ፣ በአንድ ግለሰብ ወይም በድርጅት የተፈረመ የጽሑፍ መግለጫ ሲሆን የደቡብ 

ዳኮታ ትምህርት ክፍል ፣ የግዛት ልዩ ትምህርት ፕሮግራሞች ቢሮ ወይም የትምህርት ቤት ዲስትሪክት የ IDEA ክፍል ለ ን ፣ ወይም 

የሚተገበርውን የፌዴራል ወይም የግዛት ህጎችን ፣ ህጎችን ወይም የልዩ ትምህርት መርሃግብሮችን የሚመለከቱ ደንቦችን ይጥሳል የሚል 

መግለጫ ነው። አቤቱታውም የሁኔታውን እውነታዎች ማካተት አለበት። 

 የሁኔታ አቤቱታ 

መቼ ነው ጥቅም 
ላይ የሚውለው 

የሁኔታ አቤቱታ የሚቀርበው የመንግሥት ትምህርት ቤት ወረዳ ወይም ኤጄንሲ IDEA ን አልተከተለም ተብሎ 

ሲታመን እና ቅሬታ አቅራቢው የግዛት የትምህርት ኤጄንሲ (SEA) ምርመራ ሲጠይቅ ነው።  

ማን ማቅረብ 
ይችላል 

ማንኛውም ሰው ወይም ድርጅት የሁኔታ አቤቱታ ማቅረብ ይችላል። 

እንዴት ይቀርባል የሁኔታ አቤቱታ የሚያቀርበው ወገን ከግዛቱ ልዩ ትምህርት ፕሮግራሞች ቢሮ ጋር አቤቱታውን የሚያቀርብበት 
በተመሳሳይ ጊዜ ለልጁ ለሚያገለግል ትምህርት ቤት ወረዳ የአቤቱታውን ግልባጭ ማስተላለፍ አለበት። 

የግዛቱ የልዩ ትምህርት ኘሮግራም ቢሮ የግዛቱን አቤቱታ ሲያቀርቡ ወላጆችን እና ሌሎች አካላትን መርዳት 

የሚያስችል የሞዴል ቅጽ አዘጋጅቷል ፣ ሆኖም ይህንን የሞዴል ቅጽ እንዲጠቀሙ አይጠየቁም። የሁኔታ 
ቅሬታውን ለማስገባት የሚያስፈልጉት ይዘቶች ወይም ሰነዶች፣ እንደ ተገቢው ፣ እስከሚሟሉ ድረስ ተገቢውን 

የአምሳያ ቅጽ ወይም ሌላ ቅጽ ወይም ሌላ ሰነድ ሊጠቀሙ ይችላሉ። የናሙና ቅጾች በ 

https://doe.sd.gov/sped/complaints.aspx ላይ ሊገኙ ይችላሉ። 

ውጤት ወይም 
የተፈለገው ውጤት 

ግኝቶችን ፣ መደምደሚያ እና የመጨረሻ ውሳኔን ያካተተ የተፃፈ ውሳኔ። ፣ የሚተገበር ከሆነ ፣ ወረዳው 
መውሰድ ያለበት የማስተካከያ እርምጃዎችንም ያካትታል።  

ጥቅሞች የጊዜ ሰሌዳው ካልተራዘመ በስተቀር፣ ከቀረቡ በኋላ በ 60 የቀን መቁጠሪያ ቀናት ውስጥ የጽሑፍ ውሳኔ።  

በጽሑፍ የቀረበ የሁኔታ አቤቱታ ፋይል ለማቅረብ በአንፃራዊነት ቀላል ነው።  

ግኝቶች ከተሰጡ ፣ የእያንዳንዱ ተማሪ ወይም በወረዳ-አቀፍ ስልታዊ ጉዳዮች ላይ ሊቀየሩ ይችላሉ።  

ውሳኔ ሰጪ ምርመራው መጠናቀቁን የማረጋጥ እና የመጨረሻ ሪፖርት ለመሰጠቱ ግዛቱ ኃላፊነት አለበት። 

ለማቅረብ ፣ 
ለመሰብሰብ እና 
ለመወሰን የጊዜ 

ቅሬታው መምሪያው ከደረሰበት ቀን ከአንድ ዓመት ባልበለጠ ጊዜ ውስጥ የተከሰተውን ጥሰት ማሳወቅ 
አለበት። 

https://doe.sd.gov/sped/complaints.aspx
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ማእቀፍ የጊዜ ገደቡ ካልተራዘመ በስተቀር አቤቱታው ከቀረበበት ቀን ጀምሮ በ 60 ቀናት ውስጥ የጽሑፍ ውሳኔ 

መቅረብ አለበት (ማራዘሚያው ከ 30 ቀናት መብለጥ የለበትም)። 

በጥያቄው ውስጥ 
ምን መካተት 

አለበት? 

1. የደቡብ ዳኮታ ትምህርት ክፍል ፣ የግዛት ልዩ ትምህርት ፕሮግራሞች ቢሮ ወይም የትምህርት ቤት 

ዲስትሪክት የ IDEA ክፍል ለ ን ፣ ወይም የሚተገበርውን የፌዴራል ወይም የግዛት ህጎችን ፣ ህጎችን 

ወይም የልዩ ትምህርት መርሃግብሮችን የሚመለከቱ ደንቦችን ይጥሳል የሚል መግለጫ፤  

2. መግለጫው የተመሠረተባቸው እውነታዎች፤ 

3. የአቤቱታ አቅራቢው ፊርማ እና የመገኛ መረጃ፣ እና 

4. ከአንድ የተወሰነ ልጅ ጋር በተያያዘ ጥሰቶች ካሉ፣ 

(ሀ) የልጁ መኖሪያ ስም እና አድራሻ፣  

(ለ) ልጁ የሚማርበት ትምህርት ቤት ስም ፣ 

(ሐ) ቤት-አልባ ልጅ ወይም ወጣት በሚመለከት (በማኪንኒ-ቬንቶ የቤት-አልባ ድጋፍ ሕግ (42 

U.S.C. 11434a(2) የትርጉም ክፍል 725 (2) ውስጥ) ፣ ለልጁ የሚገኙ የግንኙነት 

መረጃዎች እና ልጁ የሚማርበት ትምህርት ቤት ስም፣ 

(መ) ከችግሩ ጋር ተያያዥነት ያላቸውን እውነታዎች ጨምሮ የልጁ ችግር የተፈጥሮ መግለጫ፣ እና 

(ሠ) አቤቱታው በቀረበበት ጊዜ ለፓርቲው በሚታወቅ እና በሚገኝበት መጠን የችግሩ መፍትሄ። 

ከምዝገባ በኋላ ምን 

ይሆናል? 

የልዩ ትምህርት ኘሮግራሞች የግዛቱ ዳይሬክተር ቅሬታውን ለማጣራት አስፈላጊውን የቅሬታ መርማሪ እና 
አማካሪዎችን ይሾማል።  

መርማሪው ፣ አስፈላጊ ከሆነ ፣ በቦታው ላይ ገለልተኛ ምርመራን ሊያካሂድ ይችላል።  

መርማሪ ቅሬታ አቅራቢው ፣ በአቤቱታው ውስጥ ስላለው ክስ ፣ በአፍ ቃል ወይም በጽሑፍ ከተካተተው 
የሁኔታ አቤቱታ በላይ ተጨማሪ መረጃዎችን እንዲያቀርብ መፍቀድ አለበት።  

መርማሪው ለትምህርት ቤቱ ወረዳ ለአቤቱታው መልስ እንዲሰጥ ሊፈቅድለት ይችላል ፣ ቢያንስ፦  

1. ቅሬታውን ለመፍታት በትምህርት ቤቱ ወረዳ ውሳኔ መሠረት ፤ እና 

2. አቤቱታውን ላቀረበ ወላጅ እና ለትምህርት ቤቱ ወረዳ በፍቃደኝነት ሽምግልና ውስጥ እንዲሳተፉ 
እድል የሚሰጥ አጋጣሚን ማቅረብ።  

መርማሪው ለልዩ ትምህርት ኘሮግራሞች የግዛቱ ዳይሬክተር ምክር ያቀርባል፤ 

የልዩ ትምህርት ኘሮግራም የግዛቱ ዳይሬክተር ሁሉንም አስፈላጊ መረጃዎች ከገመገሙ በኋላ ቅሬታውን 

ትክክለኛ ስለመሆኑ ፣ ቅሬታውን ለመፍታት ምን ዓይነት የማስተካከያ እርምጃ አስፈላጊ ነው እና የእርምት 
እርምጃ የሚጠናቀቅበት የጊዜ ወሰን በተመለከተ ነጸ ቁርጥሃሳብ ያስተላልፋሉ። የልዩ ትምህርት ኘሮግራም 

የግዛቱ ዳይሬክተር የመጨረሻ ውሳኔውን ለሚመለከታቸው አካላት በጽሑፍ ያቀርባል። 

በጽሑፍ የቀረበው ዘገባ በቅሬታው ውስጥ ያለውን እያንዳንዱን ክስ ይመለከታል ፣ የእውነታ እና 
የመደምደሚያ ግኝቶችን ይይዛል ፣ እና ለመጨረሻው ውሳኔ ምክንያቶችን ያጠቃልላል። 

በትምህርት ቤቱ ወረዳ የተወሰዱ የእርምት እርምጃዎችን የሚደግፍ ሰነድ በግዛቱ ልዩ ትምህርት መርሀ-
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ግብሮች ቢሮ ተይዞ በግዛቱ የክትትል ሂደት ውስጥ ይካተታል። 

ሊታሰብባቸው 
የሚገቡ ጉዳዮች 

አንድ ጉዳይ በአንድ ጊዜ ለሁለቱም የሁኔታ አቤቱታ እና በሂደት ላይ የሰሚ ችሎት አቤቱታ ርዕስ ሊሆን 
አይችልም። ይህ ከተከሰተ ፣ ግዛቱ እስከ ሰሚ ችሎቱ መደምደሚያ ድረስ በሂደት ላይ የሰሚ ችሎቱ ውስጥ 
የሚመለከተው የሁኔታ አቤቱታውን ማንኛውንም ክፍል ያስወግዳል። በሂደት ላይ የሰሚ ችሎት አቤቱታ አካል 
ያልሆነ በሁኔታ አቤቱታ ውስጥ ያለ ማንኛውም ጉዳይ በሁኔታ አቤቱታ ሂደት እንደ ጊዜው መፍትሔ ያገኛል። 

በሁኔታ አቤቱታ ውስጥ አንድ ጉዳይ ከተነሳ ከዚህ ቀደም ተከራካሪ ፓርቲዎችን በሚመለከት በሂደት ላይ 
የሰሚ ችሎት ላይ ከተወሰነ፣ የችሎቱ ውሳኔ በዚያ ጉዳይ ላይ ተፈጻሚነት ያለው ሲሆን የግዛቱ ልዩ ትምህርት 
መርሀግብሮች ቢሮም ለዚህ ውጤት ቅሬታ አቅራቢውን ማሳወቅ አለበት።  

የትምህርት ቤት ወረዳ በሂደት ላይ የሰሚ ችሎት ላይ ውሳኔን ተግባራዊ ማድረግ አለመቻሉን መከሰሱን 

የሚገልጽ የሁኔታ አቤቱታ በግዛቱ ልዩ ትምህርት መርሀግብሮች ቢሮ መፈታት አለበት። 

ወጪ ለፓርቲ ማቅረቢያ ምንም ወጪ የለም 

ሽምግልና 

34 CFR 300.506; ARSD 24:05.30.05 

ወገኖች በሽምግልና ሂደቱ ውስጥ በግዛቱ ልዩ ትምህርት ህጎች መሠረት ማንኛውንም ጉዳይ የሚመለከቱ አለመግባባቶችን ሊፈቱ 

ይችላሉ።  

ሽምግልና በወላጆች እና በትምህርት ቤት ሥርዓቶች መካከል አለመግባባቶችን ለመፍታት አዎንታዊ እና አነስተኛ ተጋላጭ አካሄድ 

ያቀርባል። በሙያ ባላው እና በአድልዎ አልባ አስተባባሪ (አስታራቂ) እገዛ በክርክሩ ውስጥ የተሳተፉት ወገኖች ልዩነቶቻቸውን በግልጽ 

እና በአክብሮት እንዲነጋገሩ እና ወደ ስምምነት እንዲመጡ ይበረታታሉ። የውሳኔ አሰጣጡ ኃይል ሁል ጊዜም ሽምግልና ውስጥ ካሉ 

ተሳታፊዎች ጋር ይኖራል። 

 የሽምግልና ሂደት 

መቼ ነው ጥቅም 
ላይ የሚውለው 

ስለ ልዩ ትምህርት እና ተዛማጅ አገልግሎቶች በወላጆች እና በሕዝባዊ ትምህርት ቤቶች ወረዳዎች መካከል 
በማንኛውም ጊዜ አለመግባባት ሲኖር። 

ሁለቱም ወገኖች ለሽምግልና መስማማት አለባቸው እና በፈቃደኝነት የሚደረግ ነው። 

ማን ማቅረብ 
ይችላል 

ወላጅ እና የሕዝብ ትምህርት ወረዳ 

እንዴት ይቀርባል የሽምግልና ጥያቄውን የሚያቀርበው አካል ለግዛቱ የልዩ ትምህርት ፕሮግራሞች ቢሮ ኢሜል ማድረግ ፣ 
በፖስታ መላክ ወይም በፋክስ መላክ አለበት።  

የግዛቱ የልዩ ትምህርት ኘሮግራሞች ቢሮ ወላጆችን እና ሌሎች ወገኖችን በሽምግልና ጥያቄ ላይ ሲያቀርቡ 
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ለመርዳት የሞዴል ቅጽ አዘጋጅቷል ፣ ሆኖም ይህንን የሞዴል ቅጽ እንዲጠቀሙ አይጠየቁም። ተገቢውን 
የሞዴል ቅጽ ወይም ሌላ ቅጽ ወይም ሌላ ሰነድ መጠቀም ይችላሉ። የናሙና ቅጾች በ 

https://doe.sd.gov/sped/complaints.aspx ላይ ሊገኙ ይችላሉ። 

ውጤት ወይም 
የተፈለገው ውጤት 

በማንኛውም የግዛት ፍርድ ቤት ወይም በዩናይትድ ስቴትስ ወረዳ ፍርድ ቤት ውስጥ ተፈፃሚ የሚሆን በጽሑፍ 
የተፈረመ የሽምግልና ስምምነት ማዘጋጀት። 

ጥቅሞች ውይይቶች ሚስጥራዊ ናቸው። በሂደት ላይ ሰሚ ችሎት ውስጥ ውይይቶች እንደ ማስረጃ ሆነው ላያገለግሉ 
ይችላሉ።  

ስምምነቱ ለሁለታችሁም በእርስዎ እና ለትምህርት ቤት ወረዳ ለመፈረም ስልጣን ባለው የትምህርት ቤቱ 

ወረዳ ተወካይ መፈረም አለበት። 

ውሳኔ ሰጪ ወላጅ እና የሕዝብ ትምህርት ቤት ወረዳ አብረው ይሰራሉ ፣ ውጤቱን ይቆጣጠራሉ እና መፍትሄዎቹን 
ያዳብራሉ። 

ለማቅረብ ፣ 
ለመሰብሰብ እና 

ለመወሰን የጊዜ 

ማእቀፍ 

ምንም እንኳን የሁኔታ ቤቱታ ወይም በሂደት ላይ የሰሚ ችሎት ቢቀርብም በማንኛውም ጊዜ ይገኛል።  

እያንዳንዱ የሽምግልና ክፍለ ጊዜ በጊዜ አኳኋን መርሀግብር መያዙን እና ለተከራካሪ ወገኖች ተስማሚ በሆነ 

ቦታ መያዙን ማረጋገጥ አለበት [§300.506(b)(5)]። 

በጥያቄው ውስጥ 
ምን መካተት 

አለበት? 

ቁጥጥር የሚደረግባቸው መስፈርቶች የሉም፤ ሆኖም ፣ ከዚህ በላይ የተጠቀሰውን ናሙና ቅጽ እንደ መመሪያ 
ሊጠቀሙበት ይችላሉ።  

ከምዝገባ በኋላ ምን 

ይሆናል? 

ሽምግልና ውጤታማ በሆነ የሽምግልና ቴክኒኮች ውስጥ በሰለጠነ ብቃት እና አድልዎ በሌለው አስታራቂ 
መካሄድ አለበት።  

አስታራቂዎች የተመረጡት በዘፈቀደ ፣ በማሽከርከር ወይም በሌላ ገለልተኛ መሠረት ነው። የልዩ ትምህርት እና 

ተዛማጅ አገልግሎቶችን አቅርቦት በሚመለከቱ ሕጎች እና መመሪያዎች ውስጥ ብቃት እና እውቀት ያላቸው 

ግለሰቦች ዝርዝር SEP ይይዛል። 

በሽምግልና ሂደት ውስጥ እያንዳንዱ ክፍለ ጊዜ በጊዜው መርሐግብር መያዝ እና ለእርስዎ እና ለትምህርት ቤት 

ወረዳ በሚመች ቦታ መካሄድ አለበት። ሽምግልና ባላጋራ በሌለበት ሁኔታ ውስጥ የሚደረግ መደበኛ ያልሆነ 
ሂደት ነው።  

ሊታሰብባቸው 
የሚገቡ ጉዳዮች 

ሽምግልና የወላጁን በሂደት ላይ የሰሚ ችሎት አቤቱታ ላይ የችሎቱን የመስማት መብት ለመከልከል ወይም 

ለማዘግየት ወይም በ IDEA ክፍል B ስር የተሰጡትን ሌሎች መብቶች ለመከልከል ጥቅም ላይ ላይውል 

ይችላል።  

የሽምግልና ሂደቱን ላለመጠቀም ከመረጡ ፣ የግዛቱ ልዩ ትምህርት ፕሮግራሞች ቢሮ ወይም የትምህርት ቤቱ 

ወረዳ ለእርስዎ የሽምግልና ሂደት አጠቃቀም ለማበረታታት እና ጥቅሙን ለማብራራት ፍላጎት ከሌለው ወገን 
ጋር ለእርስዎ ተስማሚ በሆነ ሰዓት እና ቦታ ለመገናኘት እድል ይሰጡዎታል። ይህ ወገን በወላጅ ስልጠና እና 
መረጃ ማእከል ወይም በግዛት ውስጥ ከተቋቋመ የማህበረሰብ የወላጅ ሃብት ማእከል ወይም ተገቢ አማራጭ 

https://doe.sd.gov/sped/complaints.aspx


 

 31 

የአከራካሪ መፍትሄ አካል ስር ውል ፈጽሟል።  

ወጪ  ግዛቱ ፍላጎት ከሌለው ወገን ጋር ስብሰባዎችን ጨምሮ በሽምግልና ሂደት ወጪውን ይሸፍናል። 

 

በሂደት ላይ ሰሚ ችሎት አቤቱታ 

34 CFR 300.507; 34 CFR 300.508-509; ARSD 24:05:30:07.01 

እርስዎ ወይም የትምህርት ቤት ዲስትሪክት ከልጅዎ የማንነት ፣ የመገምገም ፣ የትምህርት ምደባ ፣ ወይም ከ FAPE አቅርቦት ጋር 

በተያያዘ በማንኛውም ጉዳይ ላይ በሂደት ላይ የሰሚ ችሎት አቤቱታ ፋይል ማቅረብ ይችላሉ። 

አድሎ የሌለው በሂደት ላይ ሰሚ ችሎት  

34 CFR 300.511-515; ARSD 24:05:30:09.04 

በሂደት ላይ የሰሚ ችሎት አቤቱታ ይግባኝ በሚኖርበት ጊዜ ፣ የቅጣት ስነ-ስርአቶች ጋር በተያያዘ በሂደት ላይ የሰሚ ችሎት አቤቱታ 

ጨምሮ ፣ በሂደት ላይ የሰሚ ችሎት በፊት በበቂ ሁኔታ ካለልተወሰነ በስተቀር እርስዎ ወይም በክርክሩ ውስጥ የተሳተፈው የትምህርት 

ቤት ወረዳ ለሰሚ ችሎት በሂደት እድል ይኖርዎታል። የግዛቱ ልዩ ትምህርት ፕሮግራሞች ቢሮ አድልዎ የሌለው በሂደት ላይ የሰሚ 

ችሎት መያዙን የማረጋገጥ ኃላፊነት አለበት። 

 

 በሂደት ላይ የሰሚ ችሎት አቤቱታ 

መቼ ነው ጥቅም ላይ 
የሚውለው  

የነፃ ተገቢ የሕዝብ ትምህርት (FAPE) መታወቂያ ፣ ግምገማ ፣ ምደባ ወይም አቅርቦት ጋር የተዛመዱ 

አለመግባባቶችን ለመፍታት የሚያገለግል። 

ማን ማቅረብ ይችላል  ወላጅ ወይም የትምህርት ቤት ወረዳ በሂደት ላይ የሰሚ ችሎት ሊያመለክቱ ይችላሉ። 

ነገረፈጅ ወይም ጠበቃ ወላጅን ወይም የሕዝብ ትምህርት ቤት ወረዳን በመወከል።  

እንዴት ይቀርባል  የግዛት ትምህርት ፕሮግራሞች ቢሮ እርስዎ እና የትምህርት ቤት ወረዳዎች በሂደት ላይ የሰሚ ችሎት 
ማስታወቂያዎችን ለማቅረብ የሚያስችል የሞዴል ቅጽ አዘጋጅቷል። የአምሳያ ቅጾቹን እንዲጠቀሙ 

አይገደዱም። በሂደት ላይ የሰሚ ችሎት የጠየቀ ወገን በሂደት ላይ የሰሚ ችሎት አቤቱታ ለማመልከት የይዘት 
መስፈርቶችን እስኪያሟላ ድረስ በግዛቱ የተሻሻለ የሞዴል ቅፅን ፣ ሌላ ቅፅን ወይም ሌላ ሰነድ ሊጠቀም 

ይችላል። የናሙና ቅጾች በ https://doe.sd.gov/sped/complaints.aspx ላይ ሊገኙ ይችላሉ። 

በሂደት ላይ የሰሚ ችሎት አቤቱታውን የሚያቀርበው አካል እንዲሁም በሂደት ላይ የሰሚ ችሎት አቤቱታ 

ቅጅውን ለክልሉ ልዩ ትምህርት ፕሮግራሞች ቢሮ መላክ አለበት። 

https://doe.sd.gov/sped/complaints.aspx


 

 32 

በሂደት ላይ የሰሚ ችሎት አቤቱታ የሚከተሉትን መረጃዎች ማካተት አለበት፦ 

1. የልጁ ስም፤ 

2. የልጁ መኖሪያ አድራሻ፤ 

3. ልጁ የሚማርበት ትምህርት ቤት ስም፤ 

4. ቤት-አልባ ልጅ ወይም ወጣት (በማኪንኒ-ቬንቶ(McKinney-Vento) የቤት-አልባ ድጋፍ ሕግ 

(42 U.S.C. 11434a(2) የትርጉም ክፍል 725 (2) ውስጥ) በሚመለከት ፣ ለልጁ የሚገኙ 

የግንኙነት መረጃዎች እና የልጁ የሚማርበት ትምህርት ቤት ስም፣ 

5.  ከችግሩ ጋር ተያያዥነት ያላቸውን እውነታዎች ጨምሮ ፣ የቀረበው ወይም ውድቅ ከተደረገው 

ተነሳሽነት ወይም ለውጥ ጋር በተያያዘ የልጁ የችግሩ ተፈጥሮ መግለጫ ፣ እና 

6. የችግሩ የመፍትሄ ሀሳብ። 

በሂደት ላይ የሰሚ ችሎት አቤቱታ የጠየቀው ወገን ከዚህ በላይ የተዘረዘሩትን የ IDEA ክፍል B መስፈርቶችን 

የሚያሟላ የፍትህ ሂደት አቤቱታ እስኪያቀርብ ድረስ እርስዎ ወይም የትምህርት ቤቱ ወረዳ በሂደት ላይ የሰሚ 

ችሎት አቤቱታ ላይ መሰማት አይችሉም ይሆናል።  

በሰሚ ችሎት 

የተከሳሽ መብቶች 
የይግባኝ ሰሚ መብቶች - ARSD 24:05:30:12 

ማንኛውም የይግባኝ ሰሚ አካል ያለው መብት ፦ 

1. በሰሚ ችሎቱ ላይ የትኛውም ወገን በጠበቃ ባልሆነ የመወከል መብት በስተቀር አካል ጉዳተኛ 
ሕፃናትን ችግሮች በሚመለከት በሕግ አማካሪ እና ልዩ ዕውቀት ወይም ስልጠና በሚሰጡት ግለሰቦች 

አማካይነት የሚረዳ እና የሚመከር፣ 

2. ማስረጃ ማቅረብ እና መጋፈጥ ፣ መመርመር ፣ እና የምሥክሮቹን መገኘት ማስገደድ፤ 

3. ችሎቱ ከመሰማቱ ከ 5 የሥራ ቀናት በፊት ለዚያ ወገን ያልተገለጸ በሰሚ ችሎቱ ላይ ማንኛውንም 

ማስረጃ ከማስተዋወቅ ይከለክላል፤ 

4. የሰሚ ችሎቱ በጽሑፍ ፣ ወይም ፣ በምርጫዎ ፣ የኤሌክትሮኒክ ፣ የቃል በቃል ቅጂ ማግኘት፣ እና 

5.  በጽሑፍ ፣ ወይም ፣ እንደ አማራጭዎ ፣ የኤሌክትሮኒክስ ግኝቶችን እና ውሳኔዎችን ማግኘት። 

ተጨማሪ መረጃ ይፋ ማድረግ - ARSD 24:05:30:12.01 

ከችሎቱ በፊት ቢያንስ አምስት የሥራ ቀናት ፣ እርስዎ እና የትምህርት ቤቱ ወረዳ በዚያ ቀን የተጠናቀቁትን 
ግምገማዎች እና ግምገማዎች በመሠረት የተጠናቀቁ ሃሳቦችን እርስዎ ወይም የትምህርት ቤቱ ወረዳ በሰሚ 

ችሎቱ ላይ ለመጠቀም ያሰባሰባቸውን ለሌላው ማሳወቅ ይችላል። 

የሰሚ ችሎት ይፋ የማድረግ መስፈርቶችን ማሟላት ባለመቻሉ የይግባኝ ሰሚ ባለስልጣን በሰሚ ችሎቱ ላይ 

ተገቢውን ግምገማ ወይም የውሳኔ ሃሳብ ላያካትት ይችላል። 

በሰሚ ችሎቶች ወላጃዊ መብቶች  

በሰሚ ችሎቱ ውስጥ ተሳታፊ ወላጅ እንደመሆንዎ እርስዎ ያልዎት መብቶች፦ 

1. የሰሚ ችሎቱ ርዕሰ ጉዳይ የሆነውን ልጅ መያዝ፤  

2. ሰሚ ችሎቱን ለህዝብ መክፈት፤ እና 

3. የሰሚ ቅጂ መዝገብ እና የእውነታዊ ግኝቶችን እና የተሰጡ ውሳኔዎች ያለምንም ወጪ ማግኘት። 
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ውጤት ወይም 
የተፈለገው ውጤት  

የእውነታ ግኝቶች ፣ የሕግ መደምደሚያዎች እና ፣ተግባራዊ ከሆነ፣ ወረዳው መውሰድ ያለበት የእርምት 

እርምጃ የጽሑፍ ውሳኔ። 

ጥቅሞች ወላጅ እና የሕዝብ ትምህርት ቤት ወረደው ካልተስማሙ በስተቀር በሂደት ላይ የሰሚ ችሎት ከቀረበበት ቀን 

ጀምሮ ተማሪው አሁን ባለው የትምህርት ምደባው ላይ ይቆያል። 

ውሳኔው ወገኖች ላይ በሕግ የተደነገገ ነው። 

ይግባኝ ካልተጠየቀ በስተቀር የግዛቱ የልዩ ትምህርት ፕሮግራሞች ቢሮ ውሳኔው መከበሩን የማረጋገጥ 

ሃላፊነቱን ይወስዳል።  

ውሳኔ ሰጪ የሰሚ ችሎት ወሳኔዎች - ARSD 24:05:30:10.01 

የይግባኝ ሰሚ መኮንን ውሳኔ የሥርዓት ጥሰት የ FAPE ን መከልከል መስፈርቶችን የማያሟላ ካልሆነ በስተቀር 

አንድ ልጅ FAPE የተከለከለው በአሳማኝ መሰረት ላይ መሆን አለበት። 

የስነ ስርዓት ጥሰት በተከሰሱ ጉዳዮች ላይ ፣ የአቤቱታ ባለስልጣን ልጅዎ የሥርዓት ጉድለቶች ካጋጠሙ ብቻ 

FAPE እንዳልተቀበለው ሊያገኝ ይችላል፦ 

1. ለ “FAPE” ልጅዎ መብትን ገትቷል፣ 

2. ለልጅዎ FAPE መስጠትን በሚመለከት በ IEP ውሳኔ አሰጣጥ ሂደት ውስጥ የውሳኔ አሰጣጥ ሂደት 

ላይ የመሳተፍ እድልዎን በጉልህ ገትቷል፣ ወይም 

3. ለልጅዎ ትምህርታዊ ጥቅሞችን እንዲያጡ ተደርጓል። 

የይግባኝ ሰሚ ባለስልጣን የትምህርት ቤቱን ወረዳ የ IDEA የሥርዓት መስፈርቶችን እንዲያከብር ከማዘዝ 

ለመከልከል በዚህ ክፍል ውስጥ ምንም ነገር አይተረጎምም። 

አድልዎ የሌለው የሰሚ ችሎት ባለስልጣን - ARSD 24:05:30:10 

በትንሹ የሰሚ ችሎት ባለስልጣን የሚከተሉትን ማድረግ አለበት: 

1. አድልዎ የሌለብዎት መሆን (ማለት፤ የደቡብ ዳኮታ የትምህርት ክፍል ወይም የአካባቢው የትምህርት 

ቤት ወረዳ ሰራተኛ አለመሆን እና በሰሚ ችሎት ላይ ግለሰቡ ካለው ተቃውሞ ጋር የሚጋጭ ግላዊ 

ወይም ሙያዊ ፍላጎት አለመኖር)፤ 

2. የ IDEA ን ፣ የ IDEA ን አስመልክቶ የፌዴራል እና የክልል ደንቦችን እንዲሁም በፌዴራል እና 

በክልል ፍርድ ቤቶች የ IDEA የሕግ ትርጓሜዎችን ማወቅ እና የመረዳት ችሎታ መያዝ፤ 

3. ተገቢ በሆነ መደበኛ የሕግ ልምምድ መሠረት ሰሚ ችሎቶችን የማካሄድ እውቀትና ችሎታ መያዝ፤ 

4. ተገቢ በሆነ መደበኛ የሕግ ልምድን መሠረት በማድረግ ውሳኔዎችን የመስጠት እና የመፃፍ ዕውቀት 

እና ችሎታን መያዝ። 

የግዛቱ ልዩ ትምህርት ፕሮግራሞች ቢሮ እና የትምህርት ቤት ወረዳ እንደ ችሎት ባለስልጣን ሆነው 

የሚያገለግሉ ሰዎችን ዝርዝር ይይዛሉ። ዝርዝሩ የእያንዳንዱን ሰው የብቃት መግለጫ ማካተት አለበት። 

ለማቅረብ ፣ 
ለመሰብሰብ እና 
ለመወሰን የጊዜ 

በሂደት ላይ የሰሚ ችሎት አቤቱታው እርስዎ ወይም የትምህርት ቤቱ ወረዳ (የትምህርት ቤቱ ወረዳ ሰሚ 

ችሎቱን የሚጠይቅ ከሆነ) ስለ በሂደት ላይ የሰሚ ችሎት አቤቱታው የክስ መነሻ ካወቁበት ወይም ማወቅ 

ከነበረብዎ ቀን ከሁለት አመት በፊት ጥሰቱን መመርመር አለበት። በሚከተለው ምክንያት በሂደት ላይ የሰሚ 



 

 34 

ማእቀፍ  ችሎት አቤቱታውን ከማቅረብ ተከልክለው ከነበረ ከዚህ በላይ የተገለፀው የጊዜ መስመር አይመለከትዎትም: - 

1. ችግሩን መፍታቱን የተመለከተ በትምህርት ቤቱ ወረዳ ልዩ የተሳሳቱ ውክልናዎች፣ ወይም 

2. የትምህርት ቤቱ ወረዳ በ IDEA ክፍል B ስር አስፈላጊውን መረጃ ከእርስዎ ጋር አያጋራም። 

የሰሚ ችሎት የጊዜ ሰሌዳ 

የ 30 ቀን መፍትሄው ወቅት ወይም ከተስተካከለበት የጊዜ ወቅት ማብቂያ ከ 45 ቀናት ባልበለጠ ጊዜ ውስጥ ፣ 

የሚተገበር ከሆነ ፣ የግዛቱ የልዩ ትምህርት ፕሮግራሞች ቢሮ የሚከተሉትን ያረጋግጣል፦ 

1. በሰሚ ችሎቱ የመጨረሻ ውሳኔ ተሰጥቷል፤ እና 

2. የውሳኔው ቅጂ ለእርስዎ እና ለትምህርት ቤት ወረዳው ተልኳል።  

የይግባኝ ሰሚ ባለስልጣን በእርስዎ ወይም በትምህርት ቤቱ ወረዳ በሚጠየቁበት ጊዜ የዚህን የጊዜ ሰሌዳ ልዩ 

ማራዘሚያዎች ሊሰጥ ይችላል። 

እያንዳንዱ ችሎት እርስዎ እና ልጅዎ ተሳታፊ በሆነበት አግባብ በሚመች ሰዓት እና ቦታ መከናወን አለበት ፡፡ 

ከምዝገባ በኋላ የልጄ 
አገልግሎቶች ምን 

ይሆናሉ? 

በሂደቶች ጊዜ የልጁ ሁኔታ (“እንደተቀመጡ-መቆየት”) - 34 CFR 300.518; ARSD24:05:30:14 

የግዛቱ ልዩ ትምህርት መርሃ ግብሮች ቢሮ ወይም የትምህርት ቤትዎ ወረዳ እና እርስዎ ካልተስማሙ በስተቀር 
በሂደት ላይ የሰሚ ችሎት አቤቱታ በተመለከተ በማንኛውም በሂደት ላይ የሰሚ ችሎት ወይም በዳኝነት ሂደት 

ላይ ፣ በሂደቱ ላይ የተሳተፈ ልጅ አሁን ባለው የትምህርት ምደባው ላይ ይቆያል።  

ለሕዝብ ትምህርት ቤት ለመግባት ለመጀመሪያ ጊዜ የሚያመለክቱ ከሆነ ፣ ልጅዎ በእርስዎ ፈቃድ መሠረት 

ሁሉም እንደዚህ ዓይነት ሂደቶች እስኪጠናቀቁ ድረስ በሕዝብ ትምህርት ቤት ፕሮግራም ውስጥ እንዲቆይ 

ይደረጋል።  

የፍትህ ሂደት ችሎቱ አቤቱታ በክፍል ለ ስር የመጀመሪያ አገልግሎት የሚፈልግ ከሆነ፣ ከ “IDEA ክፍል ሐ” 

ወደ ክፍል ለ ከሚሸጋገረው እና ልጅዎ ሶስት ዓመት ሆኖት ስለሆነ ለክፍል ሐ አገልግሎቶች ከዚህ በኋላ ብቁ 

ካልሆነ ፣ የትምህርት ቤቱ ወረዳ ልጁ እየተቀበለ የነበረውን የክፍል ሐ አገልግሎቶች መስጠት 

አይጠበቅበትም።  

ልጁ በክፍል B ስር ለልዩ ትምህርት እና ተዛማጅ አገልግሎቶች ብቁ ከሆነ ፣ እና ለልዩ ትምህርት እና ተዛማጅ 

አገልግሎቶች የመጀመሪያ አቅርቦት ከተስማሙ ፣ የትምህርት ቤቱ ወረደ በእርስዎ እና በትምህርት ቤቱ ወረዳ 

መካከል አለመግባባት የማይፈጠሩ እነዚያን ልዩ ትምህርት እና ተዛማጅ አገልግሎቶች መስጠት አለበት።  

አንድ ወላጅ ወይም የትምህርት ቤቱ ወረዳ በ IDEA ስነ-ምግባር ሂደት ስር የሰሚ ችሎት ይግባኝ ከጠየቀ ፣ ልዩ 

ሁኔታዎች ከሌሉ በስተቀር ፣ ይግባኙ እስከሚፈታ ድረስ ልጁ በ ጊዜያዊ ተለዋጭ የትምህርት ዝግጅት ውስጥ 

መቆየት አለበት እና/ወይም አለበለዚያ እርስዎ እና የትምህርት ቤቱ ወረዳ ይስማማሉ።  

በሂደት ላይ የሰሚ ችሎት ላይ አንድ የሰሚ ችሎት ባለስልጣን የምደባ ለውጥ ተገቢ ነው ብሎ ከእርስዎ ጋር 
ከተስማማ ፣ ያ ምደባ ችሎቱ እስከሚጠናቀቅ ድረስ በግዛቱ ልዩ ትምህርት ፕሮግራሞች ቢሮ እና በእርስዎ 

መካከል እንደ ስምምነት ተደርጎ መታየት አለበት። 

ከምዝገባ በኋላ ምን 

ይሆናል? 

የአቤቱታው በቂነት - ARSD 24:05:30:08.04 

በሂደት ላይ የሰሚ ችሎት አቤቱታ የተቀበለው ወገን በሂደት ላይ የሰሚ ችሎት አቤቱታው የ IDEA የይዘት 

መስፈርቶችን አያሟላም የሚለውን በሂደት ላይ የሰሚ ችሎት አቤቱታውን በተቀበለ በ 15 ቀናት ውስጥ 

ለሰሚ ችሎት ባለስልጣን እና ለሌላው ወገን በጽሑፍ ካላሳወቀ ፣ በሂደት ላይ የሰሚ ችሎት አቤቱታው በቂ 



 

 35 

እንደሆነ ይቆጠራል። 

እንደዚህ ዓይነት ማስታወቂያ በደረሰው በአምስት ቀናት ውስጥ በሂደት ላይ የሰሚ ችሎት አቤቱታው የ IDEA 

የይዘት መስፈርቶችን ማሟላቱን ወይም አለመሟላቱን የሰሚ ችሎቱ ሂደት አቤቱታ ፊት ላይ የሰሚ ችሎት 

ባለስልጣኑ ቁርጥ ውሳኔ መስጠት አለበት እና ለነዚያ ወገኖች ቁርጥ ውሳኔውን በጽሑፍ ወዲያውኑ ማሳወቅ 

አለበት። 

አንድ ወገን በሂደት ላይ የሰሚ ችሎት አቤቱታውን ማሻሻል የሚችለው የሚከተለው ከሆነ ብቻ፦ 

1. ሌላኛው ወገን ማሻሻያውን በፅሁፍ ከተስማሙ በኋላ በመፍትሔ ስብሰባው በኩል የተሻሻለው 

በሂደት ላይ የሰሚ ችሎት አቤቱታው መፍትሄ እንዲያገኝ ዕድል ከተሰጠው፣ ወይም 

2. የሰሚ ችሎቱ ባለስልጣን ፈቃድ ይሰጣል፤ በሂደት ላይ የሰሚ ችሎቱ ከመጀመሩ በፊት ከአምስት 
ቀናት ባልበለጠ ጊዜ ውስጥ ማሻሻያውን ሊሰጥ የሚችል ካልሆነ በስተቀር የሰሚ ችሎቱ ባለስልጣን 

ፈቃድ ይሰጣል። 

የመፍትሄ ሂደት ችሎት የጊዜ ሰሌዳውን ጨምሮ ወገኑ የተሻሻለውን የሂደት ላይ የሰሚ ችሎት አቤቱታ 

ባቀረበበት ጊዜ ለሂደት ላይ የሰሚ ችሎት የሚተገበረው ጊዜ ሰሌዳው በክፍል ለ ስር እንደገና ይጀመራል። 

በእርስዎ ወይም በትምህርት ቤት ወረዳ ቀድሞውኑ ካስገቡት በሂደት ላይ የሰሚ ችሎት አቤቱታ ልዩ በሆነ ሌላ 

ጉዳይ ላይ በሂደት ላይ የሰሚ ችሎት አቤቱታ ማቅረብ ይችላሉ። 

በወላጅ ለቀረበው በሂደት ላይ የሰሚ ችሎት አቤቱታ የወረዳው ምላሽ 

በሂደት ላይ የሰሚ ችሎት የሚጠይቁ አካል ከሆኑ እና የትምህርት ቤቱ ወረዳው በ IDEA ክፍል ለ ስር በሂደት 

ላይ የሰሚ ችሎት አቤቱታ ላይ ያለውን ርዕሰ ጉዳይ በተመለከተ ለእርስዎ የጽሑፍ ማስታወቂያ ካልላከ ፣ 

የትምህርት ቤቱ ወረዳ በሂደት ላይ የሰሚ ችሎት አቤቱታውን በተቀበለ በ 10 ቀናት ውስጥ የሚከተሉትን 

የሚያካትት ምላሽ ይላክልዎታል፦ 

1. በሂደት ላይ የሰሚ ችሎት አቤቱታ ላይ የተነሱትን እርምጃዎች ለመውሰድ የትምህርት ቤቱ ወረዳ 

ለምን እንደጠየቀ ወይም እንደተቃወመ የሚያሳይ ማብራሪያ፤ 

2. የግላዊ (ግለሰብ ተኮር) ትምህርት መርሃግብሩ (IEP team) ያገናዘበውን ሌሎች አማራጮች 

መግለጫ እና እነዚህ አማራጮች ለምን ውድቅ እንደተደረጉ ምክንያቶች፤ 

3. ለታቀደው ወይም ውድቅ ለሆነው እርምጃ (ዎች) የትምህርት ቤት ወረዳ የተጠቀመውን የእያንዳንዱ 

የግምገማ ሂደት መግለጫ ፣ ግምገማ ፣ መዝገብ ፣ ወይም ሪፓርት፤ እና 

4. ለትምህርት ቤቱ ወረዳ አስፈላጊ የሆኑ የታቀዱ ወይም ውድቅ የተደረጉ እርምጃ (ዎች) የሌሎች 

ነገሮች ገለፃ። 

በዚህ ክፍል ስር የትምህርት ቤቱ ወረዳ የሰጠው ምላሽ የእርስዎ በሂደት ላይ የሰሚ ችሎት አቤቱታ በቂ 

አለመሆኑን የትምህርት ቤቱን ወረዳ ከማረጋገጥ መከልከል የለበትም። 

ለሂደት ላይ የሰሚ ችሎት አቤቱታ የሌላ ወገን ምላሽ 

የትምህርት ቤቱ ወረዳ በሂደት ላይ የሰሚ ችሎት የጠየቀ አካል ከሆነ ፣ በሂደት ላይ የሰሚ ችሎት አቤቱታ 

የተቀበለው ወላጅ በሂደት ላይ የሰሚ ችሎት አቤቱታ በደረሰው በ 10 ቀናት ውስጥ ፣ በበሂደት ላይ የሰሚ 

ችሎት አቤቱታ ውስጥ ለተነሱት ጉዳዮች መልስ የሚሰጥ ምላሽ ለትምህርት ቤቱ ዲስትሪክት ይልካል። 

የመፍትሄ ስብሰባ - 34 CFR 300.510; ARSD 24:05:30:08.12 

በሂደት ላይ የሰሚ ችሎት የጠየቁት አካል እርስዎ ከሆኑ ፣ በሂደት ላይ የሰሚ ችሎት አቤቱታ ማስታወቂያ 
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በተቀበሉ በ 15 ቀናት ውስጥ ፣ እና በሂደት ላይ የሰሚ ችሎት ከመጀመሩ በፊት ፣ የትምህርት ቤቱ ወረዳ 

የመፍትሔ ስብሰባ ማካሄድ አለበት ይህም፦ 

1. በሂደት ላይ የሰሚ ችሎት አቤቱታ ውስጥ ስለተገለጹት እውነታዎች የተወሰነ ዕውቀት ያላቸውን 

እርስዎን እና ተዛማጅ የ IEP ቡድን አባላትን ያካትታል፤  

2. የትምህርት ቤቱን ወረዳ ወክሎ ውሳኔ የማድረግ ስልጣን ያለውን የትምህርት ቤት ወረዳ ተወካይ 
ያካትታል፣ እና 

3. ከጠበቃ ጋር ካልተሳተፉ በስተቀር የትምህርት ቤቱ ወረዳ ጠበቃን አያካትትም። 

እርስዎ እና የትምህርት ቤቱ ወረዳ እርስዎ ተገቢውን የ IEP ቡድን አባላት የመፍትሔ ስብሰባ ላይ እንዲገኙ 

ይወስናሉ።  

የመፍትሔ ስብሰባው ዓላማ እርስዎ በሂደት ላይ የሰሚ ችሎት አቤቱታዎ ፣ እና በሂደት ላይ የሰሚ ችሎት 
አቤቱታዎ መሠረት የሚሆኑት እውነታዎች ላይ እንዲወያዩበት ነው ፣ ስለሆነም የትምህርት ቤቱ ወረዳ በሂደት 
ላይ የሰሚ ችሎት አቤቱታዎ መሠረት የሆነውን አለመግባባት መፍታት የሚችልበት እድል አለው። 

ይህ የመፍትሔ ስብሰባ አስፈልጓል ከሚከተሉት በስተቀር ነው፦ 

1. እርስዎ እና የትምህርት ቤቱ ወረዳ ስብሰባውን ለመተው በጽሑፍ ስትስማሙ፤ ወይም 

2. እርስዎ እና የትምህርት ቤቱ ወረዳ በዚህ ሰነድ ውስጥ የተገለፀውን የሽምግልና ሂደት ለመጠቀም 
ስትስማሙ። 

30-ቀን የመፍትሄ ጊዜ 

እርስዎ ያቀረቡት በሂደት ላይ የሰሚ ችሎት አቤቱታዎን የትምህርት ቤቱ ወረዳ በሂደት ላይ የሰሚ ችሎት 

አቤቱታዎን በተቀበለ በ 30 ቀናት ውስጥ በአርኪ ሁኔታ ካልፈታ፣ በሂደት ላይ የሰሚ ችሎት ሊከሰት ይችላል። 

ከዚህ በታች ከተጠቀሰው በስተቀር ፣ በሂደት ላይ የሰሚ ችሎት ላይ የመጨረሻ ውሳኔ ለመስጠት የጊዜ 

ሰሌዳው በዚህ የ 30 ቀን የመፍትሄ ጊዜ ማብቂያ ላይ ይጀምራል።  

እርስዎ እና የትምህርት ቤቱ ወረዳ ሁለታችሁም የመፍትሔ ስብሰባውን ለመተው ወይም ከመፍትሔ ስብሰባ 
ይልቅ በሽምግልና ለመጠቀም የምትስማሙ ካልሆነ በስተቀር ፣ በውሳኔው ስብሰባ ላይ መሳተፍ አለመቻልዎ 
የመፍትሔ ስብሰባው እስከሚካሄድ ድረስ የመፍትሔ ሂደት እና በሂደት ላይ የሰሚ ችሎትን የጊዜ ሰሌዳ 
ያራዝመዋል። 

ምክንያታዊ ጥረቶች ከተደረጉ እና ከተመዘገቡ በኋላ የትምህርት ቤቱ ወረዳ በችግር መፍቻ ስብሰባው ውስጥ 

ተሳትፎዎን ማግኘት ካልቻለ ፣ የትምህርት ቤቱ ወረዳ በ 30 ቀናት የመፍትሄ ፍርድ ጊዜ ማጠቃለያ ላይ 

በሂደት ላይ የሰሚ ችሎት አቤቱታዎን እንዲሰርዝ ሊጠይቅ ይችላል። 

የትምህርት ቤቱ ወረዳ ስነዳ በመፍትሔ ስብሰባው ውስጥ ተሳትፎዎን ለማግኘት የትምህርት ቤቱ ወረዳ እርስ 
በራስ የሚያስማማ ጊዜ እና ቦታን ለማቀናጀት ያደረጉትን ሙከራ ምዝገባ እንደ የሚከተለው ማካተት አለበት፦ 

1. የተደረጉ ወይም የተሞከሩ የስልክ ጥሪዎች ዝርዝር መዝገቦች እና የእነዚያ ጥሪ ውጤቶች፤ 

2. ለእርስዎ የተላኩ የአድራሻ ቅጅዎች እና የተቀበሉ ማናቸውም ምላሾች ፤ እና 

3. በቤትዎ ወይም በሥራ ቦታዎ ላይ የተደረጉ ጉብኝቶች ዝርዝር መዝገቦች እና የእነዚያ ጉብኝቶች 
ውጤቶች። 

በሂደት ላይ የሰሚ ችሎት አቤቱታዎን ማስታወቂያ በደረሰው በ 15 ቀናት ውስጥ የትምህርት ቤቱ ወረዳ 

የመፍትሔ ስብሰባውን ሳያደርግ ቢቀር ወይም የመፍትሔ ስብሰባው ላይ መሳተፍ ሳይችል ቢቀር ፣ በሂዳት ላይ 
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የሰሚ ችሎቱን የጊዜ ሰሌዳ ለመጀመር የሰሚ ችሎት ባለስልጣን ጣልቃ ገብነት መፈለግ ይችላሉ።  

ለ30-ቀን የመፍትሄ ጊዜ ማስተካከያዎች - ARSD 24:05:30:08.14 

የ 30 ቀናት የጊዜ ገደቡ ተስተካክሏል ፣ እና የሂደት ላይ የሰሚ ችሎት ከሚከተሉት ክንውኖች በአንዱ 

በሚቀጥለው ቀን ሲከናወኑ ፣ የ 45 ቀናት የጊዜ ሰሌዳ ይጀምራል፦ 

1. እርስዎ እና የትምህርት ቤቱ ወረዳ የመፍትሔ ስብሰባውን ለመተው በጽሑፍ መስማማት ፣ 

2. ሽምግልናው ወይም የመፍትሔ ስብሰባው ከጀመረ በኋላ ግን የ 30 ቀናት ጊዜ ከማለቁ በፊት፣ እርስዎ 

እና የትምህርት ቤቱ ወረዳ ምንም ዓይነት ስምምነት እንደማይኖር በጽሑፍ መስማማት፤ ወይም 

3. ሁለታችሁም እርስዎ እና የትምህርት ቤቱ ወረዳ በ 30 ቀናት መፍትሄው ማብቂያ ላይ ሽምግልናውን 

ለመቀጠል በፅሁፍ መስማማት ፣ ቆይቶ ግን እርስዎ ወይም ወረዳው ከሽምግልናው ሂደት 

መውጣት።  

የመፍትሄ የጽሑፍ ስምምነት - ARSD 24:05:30:08.15 

በመፍትሔ ስብሰባው ላይ ለክርክሩ መፍትሄ ከተደረሰ ፣ እርስዎ እና የትምህርት ቤቱ ዲስትሪክት በሕግ የጸና 

ስምምነትን ማከናወን አለብዎት፦ 

1. በሁለታችሁም እርስዎ እና ለትምህርት ቤት ወረዳው ለመፈረም ስልጣን ባለው በዲስትሪክቱ 
ተወካይ የተፈረመ፤ እና 

2. በማንኛውም የግዛት ፍርድ ቤት ወይም በዩናይትድ ስቴትስ ወረዳ ፍርድ ቤት ውስጥ ተፈፃሚ መሆን 
የሚቻል።  

እርስዎ እና የትምህርት ቤቱ ወረዳ በመፍትሔ ስብሰባ ላይ የጽሑፍ የመፍትሄ ስምምነት የምትፈጽሙ ከሆነ ፣ 

እርስዎም ሆነ የትምህርት ቤቱ ወረዳ ስምምነቱን ከተፈረመ በ 3 የሥራ ቀናት ውስጥ ስምምነቱን መሰረዝ 

ትችላላችሁ። 

ሊታሰብባቸው 

የሚገቡ ጉዳዮች 
በሂደት ላይ የሰሚ ችሎት ርእሰ ጉዳዮች - ARSD 24:05:30:09.05 

የፍትህ ሂደት ችሎቱን የጠየቁ እርስዎ ወይም የትምህርት ቤቱ ወረዳ ሌላው ወገን ካልተስማማ በስተቀር 

በሂደት ላይ የሰሚ ችሎት አቤቱታ ላይ ያልተነሱ ጉዳዮች በሂደት ላይ የሰሚ ችሎት ላይነሱ ይችላሉ። 

ምንም እንኳን በውሳኔው ባይስማሙም እንኳን ውሳኔው በህግ የጸና ነው።  

ውሳኔው ይግባኝ ከተጠቀ ፣ ይግባኙ እስከሚጠናቀቅ ድረስ ሊከናወን አይችልም።  

የትምህርት ቤት ወረዳዎች በተለምዶ በጠበቃ ይወከላሉ። 

ወጪ የትምህርት ቤቱ ወረዳ ማንኛውንም ነፃ ወይም ዝቅተኛ ዋጋ ያለው የሕግ እና ሌሎች ተዛማጅነት ያላቸው 

አገልግሎቶች በአካባቢው ካሉ ሊያሳውቅዎት የሚችለው፦ 

1. እርስዎ መረጃውን ይጠይቃሉ ፣ ወይም 

2. እርስዎ ወይም የትምህርት ቤቱ ወረዳ በሂደት ላይ የሰሚ ችሎት አቤቱታ ያቀርባሉ 

ወላጅ ጠበቃ ቢቀጥር ፣ በእራሳቸው ወጪ ነው። ለተጨማሪ የጠበቃ ክፍያዎች መረጃ ከዚህ በታች 

ይመልከቱ።  

ተጨማሪ መረጃ የውሳኔ መጨረሻ 

በሸሚ ችሎቱ ላይ ለተላለፈ ውሳኔ ፣ በችሎቱ ላይ የተሳተፈ ማንኛውም አካል ውሳኔውን በሲቪል እርምጃ 
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በኩል ይግባኝ ማለት ካልሆነ በስተቀር ፣ የመጨረሻ ነው። 

የፍትሀብሄር እርምጃዎች - 34 CFR 300.516; ARSD 24:05:30:11 

በሰሚ ችሎቱ ባለስልጣን ግኝቶች እና ውሳኔዎች (ከቅጣት ስነ ስርአቶች ጋር የተዛመደ ሰሚ ችሎትንም 

ጨምሮ) የሂደት ላይ ሰሚ ችሎት (የእርስዎ ወይም የትምህርት ቤት ወረዳው) የሂደት ላይ ሰሚ ችሎት አቤቱታ 

በሚመለከት የፍትሐብሔር እርምጃ የማምጣት መብት አላቸው። የክርክሩ መጠኑን ከግምት ሳያስገባ 
እርምጃው እንደዚህ ዓይነቱን ጉዳይ ለመስማት ስልጣን ባለው በማንኛውም የግዛቱ ፍርድ ቤት ወይም በወረዳ 

ፍርድ ቤት መቅረብ ይችላል። 

ድርጊቱን የሚያመጣው ወገን የይግባኝ ሰሚ ባለስልጣኑ ከወሰነው ቀን ጀምሮ የፍትሀብሄር እርምጃውን 

ለማቅርብ 90 ቀናት አሉት።  

በየፍትሀብሄር እርምጃው ውስጥ፣ ፍርድ ቤቱ፦  

1. የአስተዳደራዊ ሂደቶችን መዝገቦችን ይቀበላል፤  

2. በፓርቲው ጥያቄ ሲቀርብ ተጨማሪ ማስረጃ ይሰማል፤ እና 

3. በማስረጃው ቅድመ-ውሳኔ ላይ ውሳኔውን መሰረት አድርጎ ፍርድ ቤቱ ተገቢ ነው ብሎ የወሰነውን 

እፎይታ ይሰጣል።  

በሕገ-መንግስቱ መሠረት ያሉትን መብቶች ፣ ስነ-ስርዓቶች እና መፍትሄዎች ፣ የ 1990 አካል ጉዳተኞች 

አሜሪካውያን ፣ የ 1973 የተሃድሶ ሕግ ማዕረግ ወይም የአካል ጉዳተኛ ሕፃናትን መብቶች የሚጠብቁ ሌሎች 

የፌዴራል ሕጎች ውስጥ አይገኝም ፡፡ በዚህ እፎይታ ለማግኘት የሚጠየቁ የሕግ እርምጃዎች በፍትሐብሄር 

ፋይል ከማቅረባቸው በፊት ይህ ካልሆነ በስተቀር ይህ ደግሞ በ IDEA ክፍል ለ ስር ይገኛል ፣ የሂደት ላይ ሰሚ 

ችሎት አቤቱታዎችን ለማቅረብ የሂደት ላይ ስነ ስርዓት በ IDEA ክፍል ለ ስር እርምጃ ቢወሰድ 

ከሚያስፈልገው ጋር ተመሳሳይ መጠን መሆን አለበት። 

የጠበቃ ክፍያዎች - 34 CFR 300.517; ARSD 24:05:30:11.01 

እርስዎ በ IDEA ክፍል B ስር በሚመጡ ማናቸውም ድርጊቶች ወይም አካሄዶች ውስጥ እርስዎ አሸናፊ ወገን 

ከሆኑ ፣ ፍርድ ቤቱ በውሳኔው ፣ የትምህርት ቤቱ ወረዳ ሊከፍለው ከሚችሉት ወጪዎች መካከል ምክንያታዊ 

የሆነ የሕግ አማካሪ ክፍያን ሊሸልምዎት ይችላል።  

የመፍትሔ ስብሰባ በአስተዳደራዊ ችሎት ወይም በፍርድ ቤት እርምጃ የተጠራ ስብሰባ ተደርጎ አይቆጠርም ፣ 

እንዲሁም አስተዳደራዊ ችሎት ወይም የፍርድ ቤት እርምጃው ለእነዚህ ጠበቆች ክፍያ አቅርቦት አላማ 

አይወሰድም። 

ጠበቃዎ በሂደት ላይ የሰሚ ችሎት አቤቱታ ወይም አላማ የሌለው ፣ ምክንያታዊ ያልሆነ ፣ ወይም መሠረተ-

ቢስ የሆነ የድርጊት ምክንያት ካቀረበ ፣ ወይም በግልፅ ሁኔታ ክርክሩ አላማ የሌለው ፣ ምክንያታዊነት የጎደለው 

፣ ወይም መሠረተ-ቢስ ከሆነ በኋላ ጠበቃዎ መከራከር ከቀጠለ ፣ ፍርድ ቤቱ በውሳኔው ፣ ጠበቃዎ እንዲከፍል 

ሊጠይቀው የሚችለውን ምክንያታዊ የሆነ የሕግ አማካሪ ክፍያን ፣ ለግዛቱ የትምህርት ክፍል ፕሮግራሞች 

ወይም ለትምህርት ቤት ወረዳው ሊሸልም ይችላል። 

በሂደት ላይ የሰሚ ችሎት ጥያቄዎ ወይም ተከታታይ የድርጊት ምክንያቱ እንደ ለማሰቃየት ፣ ለማይገባ 

መዘግየት ፣ ያለምክንያት የክርክር ወጪ ለመጨመር አይነት ተገቢ ላልሆኑ አላማዎች ከቀረቡ ፣ ፍርድ ቤቱ 
በውሳኔው ፣ እርስዎ ወይም ጠበቃዎ እንዲከፍሉ ሊጠይቀው የሚችለውን ፣ ምክንያታዊ የሆነ የሕግ አማካሪ 

ክፍያን ፣ ለግዛቱ የትምህርት ክፍል ፕሮግራሞች ወይም ለትምህርት ቤት ወረዳው ሊሸልም ይችላል። 
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እርስዎ አሸናፊ ወገን ከሆኑ ፣ ፍርድ ቤቱ እርስዎ በ IDEA ክፍል B ስር ለእርስዎ የተሰጠዎት”ን የጥበቃ ክፍያ 

መጠን ይቀንሳል ፣ ፍርድ ቤቱ በድርጊትዎ ወይም በሂደትዎ ወቅት እርስዎ ወይም ጠበቃዎ የሚከተለውን 

ሲያደርጉ ካገኙ፦ 

1. የግጭቱን የመጨረሻ መፍትሄ ያለምክንያታዊነት ማዘግየት፣  

2. የጠበቃዎ ክፍያ ፣ በሕብረተሰቡ ውስጥ ተመሳሳይ አገልግሎት የሚሰጡ የጠበቃዎች በሰዓት ወጪ 

በላይ ሲያልፍ፣  

3. በጠበቃዎ የቀረበው ጊዜ እና የህግ አገልግሎቶች ለሂደቱ የተሰጠው ከልክ በላይ ነው ፣ ወይም  

4. በሂደት ያለ የሰሚ ችሎት አቤቱታዎ ውስጥ ጠበቃዎ ለትምህርት ቤቱ ተገቢውን መረጃ አልሰጠም።  

የግዛቱ የትምህርት ክፍል ወይም ወረዳው የእርምጃውን የመጨረሻ ውሳኔ ወይም መሻሻል ያለ ምክንያታዊነት 

ያዘገየው ሆኖ ካገኘ ወይም የ IDEA ክፍል B ጥሰትን ከነበረ ፣ ይህ የአቅርቦቶች ቅነሳ በማንኛውም እርምጃ 

ወይም ሂደቶች ተፈጻሚ አይሆንም ፡፡ 

 

ግኝቶች እና ውሳኔዎች ለአማካሪ ፍርድ ቤት እና አጠቃላይ የህዝብ  

የግዛቱ የልዩ ትምህርት ፕሮግራሞች ቢሮ ፣ ማንኛውንም የግለሰቦችን ልዩ መለያ መረጃዎችን ከሰረዘ በኋላ ፣ የይግባኝ ሰሚ ባለስልጣን 

ግኝቶች እና ውሳኔዎች ለግዛቱ አማካሪ ፍርድ ቤት ያስተላልፋል ፣ እናም እነዚያ ግኝቶች እና ውሳኔዎች ለሕዝብ ግልጽ ይሆናሉ። 
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መብቶችን ማስተላለፍ 
 

ወላጃዊ መብቶችን ማስተላለፍ በብዙሀኑ እድሜ ላይ 

34 CFR 300.520; ARSD 24:05:30:16.01 

የአካል ጉዳት ያለበት ልጅ የአሥራ ስምንት ዓመት ዕድሜ ሲሆነው ፣ የብዙሀን ዕድሜ ፣ (መብቱ ለሌላ ወገን የቋረጠበት ወይም የሰጠበት 

ለአካል ጉዳተኛ ልጅ በስተቀር) ፣ የትምህርት ቤቱ ወረዳ ለሁለታችሁም ለአዋቂ ልጅዎም ሆነ ለእርስዎ በልዩ ትምህርት ስር አስፈላጊውን 

ማንኛውንም ማስታወቂያ ከመስጠት በስተቀር በ IDEA ክፍል ለ ስር ሁሉም መብቶች ከእርስዎ ወደ አዋቂ ልጅዎ ያስተላልፋሉ።  

ልጅዎ በአዋቂ ወይም በወጣቶች ፣ በግዛት ፣ ወይም በአካባቢ እርማት ተቋም ውስጥ ከታሰረ ፣ በ IDEA ክፍል ለ ስር ያሉ ሁሉም 

መብቶች 18 ዓመት ሲሞላው ወደ ልጅዎ ይተላለፋሉ።  

የትምህርት ቤቱ ወረዳ የመብቶች ዝውውር ለልጅዎ እና እርስዎ ያሳውቃል።  

ከግዛቱ ሕግ ጋር በሚጣጣም ሁኔታ ፣ መብቱ ካልተቋረጠ ወይም በፍርድ ቤት ለሌላ ወገን ካልተሰጠ ብቁ የሆነ ልጅ  ከትምህርታዊ 

ፕሮግራማቸው ጋር በተያያዘ የተነገረውን ፈቃድ የመስጠት ችሎታ ከሌለው ፣ የትምህርት ቤቱ ወረዳ ወላጅ ይሾማል ወይም ፣ ወላጁ 

ከሌለ በ IDEA ክፍል ለ ስር የልጁ ብቁነት ሁሉ የትምህርት ፍላጎቶችን የሚወክል ተተኪ ወላጅ ይሾማል።
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የቃል መነሻ ስብስቦች እና ትርጉሞች  

ARSD – በደቡብ ዳኮታ የሕግ አውጭ የሕግ ምርምር ምክር ቤት ድርጣቢያ የደቡብ ዳኮታ የአስተዳደር ሕጎች (Administrative 

Rules of South Dakota): http://sdlegislature.gov/Rules/DisplayRule.aspx?Rule=24:05። 

ባህሪ ጣልቃ ገብ እቅድ (Behavior Intervention Plan) – ወይም ባህሪ ጣልቃ ገብ ፕላን ማለት ተፈላጊ ባህሪያትን በአዎንታዊ 

ሁኔታ በማጠናከር አስተማሪዎች የመተካት ችሎታዎችን እና የሚያስክተለውን ውጤቶችን የሚያስተዳድሩበት ዕቅድ ነው። 

አካል ጉዳተኛ ልጅ – አካል ጉዳተኛ ልጅ ማለት በ §§300.304 መሠረት በ 300.311 ውስጥ የአእምሮ ጉድለት ፣ የመስማት እክል 

(መስማት አለመቻል ጨምሮ) ፣ የንግግር ወይም የቋንቋ እክል ፣ የእይታ እክል (ዓይነ ስውርነትን ጨምሮ) ፣ ከባድ የስሜት መረበሽ 

(በዚህ ክፍል ውስጥ እንደ “የስሜት መረበሽ” የተመለከተ) ፣ የአጥንት ችግር ፣ ኦቲዝም ፣ አሰቃቂ የአእምሮ ቀውስ ፣ ሌላ የጤና እክል ፣ 

የተወሰነ የመማር ችግር ፣ መስማት መሳን - ዓይነ ስውርነት ፣ ወይም በርካታ የአካል ጉዳቶች ፣ እና ፣ በዚህም ምክንያት ፣ ልዩ ትምህርት 

እና ተዛማጅ አገልግሎቶችን ይፈልጋል። 

CFR – የፌደራል ሕጎች ድንብ (Code of Federal Regulations) 

ስምምነት – በመረጃ ስምምነት ማለት ፈቃድ ለተጠየቀበት እንቅስቃሴ ጋር የተዛመደ መረጃ ሁሉ ሙሉ በሙሉ ተረድተውታል ማለት 

ነው።  

ቀን – እንደ የስራ ቀን ወይም የትምህርት ቀን ካልሆነ ካልተጠቀሰው በስተቀር የቀን መቁጠሪያ ቀን ማለት ነው። 

በሂደት ላይ – የግለሰቦችን መብቶች የሚጠብቁ ስነ-ስርአቶችን የሚያመለክት የሕግ ቃል ነው። በልዩ ትምህርት ውስጥ ፣ የፍትህ ሂደት 

መቅረብ ማለት አስፈላጊው የስነ-ስርአት ጥበቃዎች ይከተላሉ እንዲሁም የአስተዳደራዊ ሰሚ ችሎት ሂደትን (ማለትም 'በሂደት ላይ 

አቤቱታ' እና 'በሂደት ላይ ሰሚ ችሎት') ይገልፃል። 

የቤተሰብ ትምህርት መብቶች እና የግላዊነት ሕግ (Family Education Rights and Privacy Act (FERPA)) – የተማሪ 

ትምህርት መዛግብትን ግላዊነትን የሚጠብቅ የፌዴራል ሕግ ነው።  

ነፃ ተገቢ የሕዝብ ትምህርት (Free Appropriate Public Education (FAPE)) – ‘ነፃ ተገቢ የሕዝብ ትምህርት’ ወይም ‘FAPE’ 

ማለት ልዩ ትምህርት እና ተዛማጅ አገልግሎቶች ማለት፦ በሕዝብ ወጪዎች ፣ በሕዝብ ቁጥጥር እና አቅጣጫ የሚቀርቡ እና ያለ ክፍያ ፣ 

የመንግስት ትምህርት ኤጄንሲን (SEA) መስፈርቶችን ያሟላል ፣ ተገቢውን የቅድመ ትምህርት ቤት ፣ የአንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት 

ወይም የሁለተኛ ደረጃ ትምህርትን በግዛቱ ውስጥ ያጠቃልላል ፤ እና ከግል ትምህርት መርሃግብር (IEP) ጋር በሚጣጣም መልኩ 

ይሰጣሉ። 

ተግባራዊ የባህሪ ግምገማ (Functional Behavioral Assessment (FBA)) – ውጤታማ የባህሪ ጣልቃ ገብነት እቅድ ለመጻፍ 

የባህሪይን ተግባር (ዓላማ) ለመረዳት መረጃ የመሰብሰብ ሂደት። 

ገለልተኛ የትምህርት ግምገማ (Independent Educational Evaluation (IEE)) - በትምህርት ቤቱ ወረዳ በተገኘው ግምገማ 

የማይስማሙ ከሆነ በሕዝብ ወጪ የልጆችዎን IEE የማግኘት መብት አልዎት። 

http://sdlegislature.gov/Rules/DisplayRule.aspx?Rule=24:05


 

 42 

የግለሰብ ትምህርት ዕቅድ (Individual Education Plan (IEP)) – ለአካል ጉዳተኛ ልጅ አገልግሎት የሚሰጡ አገልግሎቶችን የያዙ 

በትምህርት ቤቱ ሠራተኞች ቢያንስ በየአመቱ ወላጆች ያዘጋጃሉ። 

IEP ቡድን – የአካል ጉዳት መታወቂያ ፣ ግምገማ ፣ ምደባ ፣ እና ነፃ ተገቢ የሕዝብ ትምህርት አቅርቦት ፣ እና የልጁን IEPs የሚያሻሽሉ ፣ 

የሚገማግሙ እና የሚከልሱ ልጆችን በተመለከተ ውሳኔዎችን የሚወስኑ የግለሰቦች ቡድን። 

ጊዜያዊ ተለዋጭ የትምህርት አቀማመጥ (Interim Alternative Educational Setting (IAES)) – የልጁ ዓመታዊ IEP ግቦችን 

ለማሳካት እንዲችል እና ወደ አጠቃላይ የትምህርት ስርአተ-ትምህርት መድረስ እንዲችል እና የልጁ ዓመታዊ የ IEP ግቦችን ለማሳካት 

የሚያስችላቸውን አገልግሎቶች ማግኘት መቀጠል ያለበት በልጁ IEP ውስጥ ከተጠራው የተለየ ምደባ ነው። ተግሣጽን በሚመለከቱ 

ሁኔታዎች ውስጥ አንድ ልጅ በጊዜያዊ አማራጭ የትምህርት ሁኔታ ውስጥ ይቀመጣል። 

ክፍል ለ - ዕድሜያቸው ከ3 እስከ 21 ዓመት ለሆኑ የአካል ጉዳተኞች ልጆች የሚሰጡ አገልግሎቶችን የሚያመለክተው የ IDEA ክፍል። 

ክፍል ሐ – ከተወለዱበት እስከ 3 ዓመት ለሆኑ ሕፃናት ለሚሰጡ አገልግሎቶች የ IDEA ክፍል። 

በግል የሚለይ መረጃ (Personally Identifiable Information (PII)) – አንድን የተወሰነ ግለሰብ ሊለይ የሚችል ማንኛውም 

ውሂብ ነው።  

ተዛማጅ አገልግሎቶች – የአካል ጉዳተኛ ልጅ በልዩ ትምህርት ጥቅም እንዲያገኝ ለመርዳት እንደ መጓጓዣ እና እንደዚህ ያሉ የልማት ፣ 

እርማትና ሌሎች ድጋፍ ሰጭ አገልግሎቶች። 

የትምህርት ቀን – ማንኛውም ቀን ፣ ከፊል ቀን ጨምሮ ልጆች ለትምህርታዊ ዓላማዎች በትምህርት ቤት የሚሳተፉበት ቀን። የትምህርት 

ቤት ቀን የአካል ጉድለት የሌባቸውን እና አካል ጉዳተኛ የሆኑ ሕፃናትን ጨምሮ ለሁሉም ተማሪዎች ተመሳሳይ ትርጉም አለው። 

SDCL – የደቡብ ዳኮታ የተደነገጉ ህጎች (South Dakota Codified Laws) 

SEA – የመንግሥት ትምህርት ኤጀንሲ (State Educational Agency) ፦ የግዛት የትምህርት ቦርድ ወይም ሌላ ኤጀንሲ ወይም 

ባለስልጣን በዋናነት በግዛቱ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤቶች እና በሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ቁጥጥር ሥር ሃላፊነት ያለው። 

ልዩ ትምህርት – በክፍል ውስጥ ፣ በቤት ውስጥ ፣ በሆስፒታሎች እና ተቋማት እና በሌሎች አቀማመጦች ውስጥ እና የአካል ብቃት 

ትምህርቶችን ጨምሮ የአካል ጉዳተኛ ልጅን ልዩ ፍላጎቶች ለማሟላት ያለምንም ወጪ ለወላጆች የተዘጋጀ። ልዩ ትምህርት 

የሚከተሉትንንም ያጠቃልላል፦ የንግግር ቋንቋ የፓቶሎጂ አገልግሎቶች ወይም ሌላ ማንኛውም ተዛማጅ አገልግሎት ፣ አገልግሎቱ 

በግዛቱ ደረጃዎች መሠረት ተዛማጅ ትምህርት እንደ ልዩ ትምህርት የሚቆጠር ከሆነ ፣ የጉዞ ስልጠና እና የሙያ ትምህርት። 

መሸጋገሪያ አገልግሎቶች – የአካል ጉዳት ላለው ልጅ የተቀናጁ የእንቅስቃሴዎች ስብስብ (1) ከሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ፣ ከሙያ 

ትምህርት ፣ ከሙያ ትምህርት ጋር የተቀናጀን ጨምሮ የአካል ጉዳተኛ የትምህርት እና የሥራ ክንውን ውጤት በማሻሻል ላይ ያተኮረ 

በውጤት-ተኮር ሂደት ውስጥ እንዲገኝ ተደርጎ የተሰራ ነው ፡፡ የሥራ ቅጥር (የተደገፈ ሥራን ጨምሮ) ፣ ቀጣይነት እና የጎልማሶች 

ትምህርት ፣ የጎልማሶች አገልግሎቶች ፣ ገለልተኛ ኑሮ ፣ ወይም የማኅበረሰብ ተሳትፎ ፤ (2) የልጁን ጥንካሬዎች ፣ ምርጫዎች እና 

ፍላጎቶች ከግምት ውስጥ በማስገባት በእያንዳንዱ የልጁ ፍላጎት ላይ የተመሠረተ ነው እና ፤ መመሪያን ፤ ተዛማጅ አገልግሎቶችን፤ 

የህብረተሰብ ልምዶችን ፤ የቅጥር እና ሌሎች የድህረ-ትምህርት ቤት የጎልማሶች አኗኗር ዓላማዎች ልማትን ፣ እና ተገቢ ከሆነ የየቀኑ የኑሮ 

ችሎታዎች ማግኛ እና ተግባራዊ የሙያ ምዘና መስጠት ያጠቃልላል።  
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ምንጮች  

 

የትምህርት ክፍል - የክልል ተወካዮች 

ደቡብ ዳኮታ የትምህርት ክፍል  

የልዩ ትምህርት ፕሮግራሞች 

800 Governors Drive 

Pierre, SD 57501-2294 

ድምፅ - (605) 773-3678 

ፋክስ - (605) 773-3782 

https://doe.sd.gov/sped/ 

 

መብቶችዎን ለመረዳት ተጨማሪ ድጋፍ ለማግኘት የሚረዱ ምንጮች 

የደቡብ ዳኮታ የወላጅ ግንኙነት 

3701 W. 49th Street, Suite 102 

Sioux Falls, SD 57106 

1-800-640-4553 

www.sdparent.org 

 

የደቡብ ዳኮታ የአካል ጉዳት መብቶች 

2520 East Franklin 

Pierre, SD 57501 

1-800-658-4782 (voice/TTY) or 

(605) 224-8294 

https://drsdlaw.org/ 

https://doe.sd.gov/sped/
http://www.sdparent.org/
https://drsdlaw.org/

