Sheria ya Haki za Binadamu za Wazazi
Kama mzazi wa mtoto mwenye ulemavu, una haki ya:
1. Kuhudhuria mikutano ya mpango wa elimu maalum (IEP) na kuwakilisha maslahi ya mtoto wako.
2. Kuwa na wakili au mtaalamu wakati wa kuhudhuria mikutano ya IEP.
3. Kupokea nakala ya utathmini wa mtoto wako, kutokubaliana nao na kuomba kufanywa kwa utathmini huru wa
kimasomo (IEE) kwa gharama ya serikali.
4. Kutoa ripoti ya maandishi kutoka kwa vyanzo vya nje kama sehemu ya mchakato wa utathmini.
5. Kuchunguza rekodi zote za masomo zinazohusiana na mtoto wako na kupewa nakala ya IEP.
6. Kutokubaliana na maamuzi ya timu ya IEP na kutumia taratibu za usuluhishaji wa mzozo, ikijumuisha: kuomba
mkutano unaosimamiwa wa IEP, kuwasilisha malalamiko ya mtoto kwenye Idara ya Elimu ya Shule ya Msingi na
Sekondari (Department of Elementary and Secondary Education), kuomba kufanywa kwa upatanishi unaolipwa
na serikali, kuomba kikao cha kusikilizwa kwa kesi mahakamani bila mapendeleo na kukata rufaa ya uamuzi wa
kikao cha kusikilizwa kwa kesi mahakamani.
7. Kushiriki katika ukaguzi wa IEP na katika kufanya uamuzi wowote wa kubadilisha vipengele vyovyote vya IEP,
pamoja na kupokea Notisi ya Maandishi ya Mapema ya kubadilishwa kwa mazingira ya masomo ya mtoto wako
au kutolewa kwa elimu ya umma ya bila malipo na inayofaa.
8. Kuomba mtoto wako awekwe katika mazingira yenye udhibiti wa chini zaidi na katika darasa la masomo ya jumla
kwa kiwango cha juu zaidi kinachofaa.
9. Kuomba marekebisho ili kutoa mawasiliano bora ikiwa huna ufasaha usiotosha wa lugha ya Kiingereza.
10. Elimu ya umma ya bila malipo inayofaa kwa mtoto wako na mpango wa IEP uliobuniwa ili kutimiza mahitaji
maalum ya mtoto wako, ambayo yanaweza kuwa ni pamoja na, wala si tu, elimu maalum na huduma husika,
kama vile huduma na vifaa vya teknolojia saidizi; usafiri; huduma za matatizo ya matamshi; huduma za matatizo
ya kusikia; huduma za ukalimani; huduma za saikolojia, ikijumuisha huduma za udhibiti wa tabia; matibabu ya
mwili; matibabu ya kikazi; burudani, ikijumuisha burudani ya kimatibabu; huduma za ushauri, ikijumuisha
ushauri wa kurekebisha tabia; huduma za mkao na kutembea; huduma za afya za shuleni; huduma za muuguzi
wa shuleni; huduma za umma; mafunzo na ushauri kwa wazazi; na, huduma za matibabu za utambuzi wa
ugonjwa au kwa madhumuni ya utathmini.
11. Kurekodi mazungumzo ya mkutano wowote chini ya Sheria ya nchi ya Elimu ya Watu wenye Ulemavu
(Individuals with Disabilities Education Act (IDEA)) au Kifungu cha 504 cha Sheria ya nchi ya Urekebishaji wa
Tabia ya 1973.
Hati hii haitoi haki yoyote au haki zozote kando na zile zinazotolewa na sheria ya nchi au jimbo na inakusudiwa kutumiwa kwa madhumuni ya
kupata maelezo pekee. Kwa maelezo ya ziada, wasiliana na Idara ya Elimu ya Shule ya Msingi na Sekondari (Department of Elementary and
Secondary Education), Ofisi ya Elimu Maalum (Office of Special Education) kwa nambari 573-751-0699 au webreplyspeco@dese.mo.us.
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