የወላጆች የመብቶች ህግ
የአካል ጉዳተኛ ልጅ ወላጅ እንደመሆንዎ መጠን፣ የሚከተሉትን ለማድረግ መብት አለዎት፥
1. በግል የሚሰጥ የትምህርት ፕሮግራም (IEP) ስብሰባዎችን ይሳተፉ እና የልጅዎን ፍላጎቶች ይወክሉ።
2. በ IEP ስብሰባዎች ላይ ጠበቃ ወይም ባለሙያ ይኑርዎት።
3. የልጅዎን ግምገማ ግልባጭ ይቀበሉ፣ በእሱ አይስማሙም እና በህዝብ ወጪ አንድ በግል የሚሰጥ የትምህርት ግምገማ (IEE)
ይጠይቁ።
4. የግምገማው ሂደት አካል ሆኖ ከውጭ ምንጮች የጽሁፍ ሪፖርት ያቅርቡ።
5. ልጅዎን የሚመለከቱ የትምህርት መዝገቦችን በሙሉ ይመርምሩ እና የ IEP ቅጂ ይሰጥዎታል።
6. ከ IEP ቡድን ውሳኔዎች ጋር አይስማሙ እና የግጭት አፈታት ሂደቶችን ይከተሉ፣ ይህም የሚከተሉትን ጨምሮ ነው: የተመቻቸ
የIEP ስብሰባ መጠየቅ፣ የሕፃናትን ቅሬታ ለአንደኛ ደረጃ እና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ክፍል ማቅረብ፣ በመንግስት
የሚከፈልበትን ሽምግልና መጠየቅ፣ የፍትህ ሂደትን ገለልተኛ ችሎት መቀበል እና የፍትህ ሂደት ውሳኔን ለፍርድ ቤት ይግባኝ
ማለት።
7. በ IEPs ግምገማዎች ውስጥ ይሳተፉ እና የትኛውንም የ IEP ገጽታዎች ለመቀየር በማንኛውም ውሳኔ፣ እንዲሁም የልጅዎ
የትምህርት ምደባ ለውጥ ወይም ነጻ እና ተገቢ የህዝብ ትምህርት አቅርቦትን በተመለከተ ቅድመ የጽሁፍ ማስታወቂያ
ይቀበሉ።
8. ልጅዎን ዝቅተኛ ገዳቢ በሆነ አካባቢ እና በአጠቃላይ ትምህርታዊ ክፍል ውስጥ በተገቢው መጠን እንዲቀመጥ ያድርጉት።
9. ውጤታማ ግንኙነቶችን ለማቅረብ መጠለያ ይጠይቁ፣ ይህም የእንግሊዝኛ ቋንቋ ችሎታዎ የተገደበ ከሆነ።
10. የልጅዎን ልዩ ፍላጎቶች ለማሟላት የተነደፈ IEP ያለው ለልጅዎ ነፃ ተገቢ የሆነ የሕዝብ ትምህርት፣ ይህም የሚከተሉትን
ሊያካትት ይችላል፣ ሆኖም ግን በእነዚህ የተገደበ አይደለም፣ እንደ አጋዥ ቴክኖሎጂ መሳሪያዎች እና አገልግሎቶች ያሉ ልዩ
ትምህርት እና ተዛማጅ አገልግሎቶች፤ መጓጓዣ፤ የንግግር ፓቶሎጂ አገልግሎቶች፤ የኦዲዮሎጂ አገልግሎቶች፤ የትርጓሜ
አገልግሎቶች፤ የስነ-ልቦና አገልግሎቶች, የባህሪ ጣልቃገብነትን ጨምሮ፤ አካላዊ ሕክምና፤ የሙያ ሕክምና፤ ቴራፒዩቲካል
መዝናኛን ጨምሮ መዝናኛ፤ የመልሶ ማቋቋም ምክርን ጨምሮ የምክር አገልግሎት፤ የአቅጣጫ እና የመንቀሳቀስ
አገልግሎቶች፤ የትምህርት ቤት የጤና አገልግሎት፤ የትምህርት ቤት ነርስ አገልግሎቶች፤ የማህበራዊ ስራ አገልግሎቶች፤
የወላጆች ምክር እና ስልጠና፤ እና ለምርመራ የሕክምና አገልግሎቶች።

11. በፌዴራል የአካል ጉዳተኛ ግለሰቦች ትምህርት ሕግ (IDEA) ወይም በ 1973 የፌዴራል የመልሶ ማቋቋሚያ ሕግ አንቀጽ 504 ስር
ማንኛውንም ስብሰባ በድምጽ ይቅረጹ።
ይህ ሰነድ በፌዴራል ወይም በስቴት ህግ ከተሰጡት በላይ ምንም አይነት መብት ወይም መብቶችን የማይሰጥ ሲሆን ለመረጃ ዓላማዎች ብቻ የታሰበ ነው።
ለተጨማሪ መረጃ የአንደኛ ደረጃ እና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ክፍል የልዩ ትምህርት ቢሮን በስልክ ቁጥር 573-751-0699
ወይም በ webreplyspeco@dese.mo.us ያነጋግሩ።
ጃንዋሪ 1፣ 2010፣ የተከለሰው. ዲሴምበር 29፣ 2021

