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ወይም የማገድ መብቱ የተጠበቀ ነው። 
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ውድ የ CPSD ማህበረሰብ፡ 

የተማሪ አገልግሎቶች ጽህፈት ቤት መሰረታዊ እሴት ‹‹አገልግሎት›› ነው። የተማሪ አገልግሎቶች ጽህፈት ቤት (OSS) በ Cambridge 

Public Schools ለሚቀርቡ የልዩ ትምህርት እና ተያያዥ አገልግሎቶች እንዲሁም ለቡድኖቻችን፣ ሰራተኞች እና የትምህርት ቤት መሪዎች 

ወቅቱን እና የጥራት ደረጃውን የጠበቀ አገልግሎት ለማቅረብ በቁርጠኝነት ይሰራል። መስሪያ ቤታችን ለሰራተኞቻችን መዋቅሮች፣ 

ሁኔታዎችና ድጋፎችን ከሰጠ ለተማሪዎቻችን አዎንታዊ የትምህርት ውጤቶች የሚያመጣ ‹‹ጠንካራ፣ አስደሳችና ለባህል ምላሽ ሰጪ›› 

የትምህርት ተሞክሮ እንደሚቀርብላቸው እምነታችን ነው። 

መስሪያ ቤታችን በእያንዳንዱ ተማሪ የግል ፍላጎቶች ላይ የተመሰረተ ምላሽ ሰጪ አሳታፊ የትምህርት ሁኔታ እንዲፈጠር ለማረጋገጥ 

ለሁሉም ትምህርት ቤቶቻችን እና ሰራተኞቻችን የፖሊሲዎችና ሥነ ሥርአቶች መመሪያ የሚሰጥ የሥነ ሥርአቶች መመሪያ አዘጋጅቷል። 

ይህ መመሪያ የተዘጋጀው ተማሪዎችን አስፈላጊ አገልግሎቶችን እንዳያገኙ ለመገደብ ሳይሆን በካምብሪጅ ከተማ የሚገኙ አካል ጉዳተኛ 

የሆኑ ተማሪዎችን በተሻለ ሁኔታ ለማገልገል ለቀጣይ ስራችን ቅንብርና ቅንጅት የሚፈጥር የአሰራር መዋቅር ሆኖ እንዲያገለግል ነው። 

የሥነ ሥርቸቶች መመሪያው ወቅታዊነቱን እና ምሉዕነቱን ለመጠበቅ ቀጣይነት ባለው መልኩ ማሻሻያ የሚደረግበት ‹‹ሕያው ሰነድ›› 

ነው። መስሪያ ቤታችን ይህን አሰራር በተሟላ ሁኔታ የጀመረው እ.ኤ.አ በ2018 ዓ.ም ነው። ከመምሕራን፣ ተያያዥ አገልግሎት 

አቅራቢዎች፣ አስተዳዳሪዎች፣ የሕክምና ሙያተኞች እና ወላጆች ጋር ግብረ መልስ የሚሰጥባቸው ክፍለ ጊዜዎችን አካሂደናል። 

ባደረግነው ትብብር አማካኝነት ለCPS ማህበረሰባችን አገልግሎት እንዲሰጥ ተስፋ ያደረግንነትን ሰነድ አዘጋጅተናል። 

ለሕጉ ታማኝነታችንን ለማረጋገጥ የሥነ ሥርአቶች መመሪያው ከዚህ በታች የተመለከቱትን ጨምሮ የግዛት እና የፌደራል ሕጎችና 

ደንቦችን ዋቢ ጽሁፍ አድርጎ ወስዷል፥ 

• የማሳቹሴትስ የመጀመሪያ ደረጃና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት መምሪያ፣ የማሳቹሴትስ ጠቅላላ ሕጎች ch.71 B, et seq., እና የልዩ 

ትምህርት ደንቦች 603 CMR 28.00 et. seq. 

• የአካል ጉዳተኛ ግለሰቦች ሕግ 2004 እና 34 CFR 300 et. seq. 

• የ1973 የማቋቋሚያ ሕግ ክፍል 504 (እንደተሻሻለው) 

• የ1964 የሰብአዊ መብቶች ሕግ ርዕስ VI 

• የ1974 እኩል የትምህርት እድሎች ሕግ 

• የ1972 የትምህርት ማሻሻያዎች ርዕስ IX 

• የ1990 የአካል ጉዳተኛ አሜሪካውያን ህግ ርዕስ II 

እንደ ሁልጊዜው ሁሉ ግብረ መልስ በደስተኝነት እንቀበላለን። ማንኛውም አይነት አስተያየቶች ወይም ጥያቄዎች ካሉዎት እባክዎ የOSS 

አስተባባሪውን ያናግሩ ወይም Desiree Campbell (ዴሲሪ ካምፕቤልን) በ decampbell@cpsd.us። በኢሜይል ያግኙ። የእርስዎ 

ግብአቶች ከዲስትሪክቱ ፕሮግራሞች፣ ፖሊሲዎችና ሥነ ሥርአቶች የተሟላ የትምህርት ጥቅም እንዲያገኙ ለማረጋገጥ ወሳኝነት አለው። 

ከሰላምታ ጋር 
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የተማሪ አገልግሎቶች ጽህፈት ቤት 

የ Cambridge Public Schools ራዕይ 

ጠንካራ፣ አስደሳች እና ለባህል ምላሽ ሰጪ ትምህርት + የድህረ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ስኬትን የሚያጎለብቱ እና ለማህበረሰቡ አባላት 

አቅም የሚፈጥሩ ድጋፎች 

የተማሪ አገልግሎቶች ጽህፈት ቤት ራዕይ 

የእያንዳንዱን ተማሪ ልዩ የማህበራዊ-ሥነ ልቡናዊ፣ የትምህርትና የባህሪ ፍላጎቶች ለማሳካት አጠቃላይ የተቀናጁ አገልግሎቶች 

ስርአት ማቅረብ እና ለአሳታፊ መቼቶች ድጋፍ መስጠት። 

ተልዕኮ 

በአሳታፊ የትምህርት ሁኔታ ስር በተያያዥ የተማሪዎች ድጋፎችና አገልግሎቶች አጠቃላይ ሥርአት አማካኝነት ለተማሪዎች፣ ቤተሰቦች 

እና ሰራተኞች አመራር፣ የሀብት አስተዳደር፣ የቴክኒክ እዛና መመሪያ መስጠት። 

የ OSS ስራ አስፈጻሚ አመራር ቡድን 

Dr. Alexis Morgan (ዶ/ር አሌክሲስ ሞርጋን)፣ የተማሪ አገልግሎቶች ጽህፈት ቤት ረዳት ተቆጣጣሪ 

amorgan@cpsd.us 

Jean Spera (ዣን ስፔራ)፣ የተማሪ አገልግሎቶች ዳይሬክተር 

jspera@cpsd.us 

Desiree Phillips (ዴሲሪ ፊሊፕስ)፣ የከፍተኛና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች አስተባባሪ 

dphillips@cpsd.us 

Dr. Karyn Grace (ዶ/ር ካሪን ግሬስ)፣ የስርአተ ትምህርት፣ መመሪያና አሳታፊ ትምህርት አስተባባሪ 

kgrace@cpsd.us 

Shelagh Walker (ሼላግ ዎከር)፣ የቅድመ ትምህርት/ቅድመ ህጻንነት አስተባባሪ 

skellywalker@cpsd.us 
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የልዩ ትምህርት ቃላት ፍቺዎች 

ልዩ ትምህርት ማለት ብቁ የሆነ ተማሪን ልዩ ፍላጎቶች ወይም ጠቅላላ የትምህርት ስርአቱን ተደራሽ ለማድረግ አስፈላጊ የሆኑ ተያያዥ 

አገልግሎቶችን ለማሳካት በልዩ ሁኔታ የሚዘጋጅ መመሪያ ሲሆን በግዛትና የፌደራል የልዩ ትምሀርት ህግ (603. CMR 28.02 (20)) ስር 

የተገለጹ ፕሮግራሞችና አገልግሎቶችን መያዝ አለበት። 

አካል ጉዳተኝነት ማለት ከሚከተሉት ጉዳቶች ውስጥ አንዱ ወይም ከዚያ በላይ ጉዳቶች ናቸው፡ የንቃተ ህሊና፣ የስሜት ሕዋሳት፡ 

የመስማት፣ የግንኙነት፣ የስሜት፣ የማየት፣ የሥነ ልቡና፣ የአካል፣ የጤና፣ ልዩ የትምህርት የስሜት ህዋሳት፡ መስማት-ማየት መሳን፣ 

የአእምሮ ዝግመት፣ የአንጎል እና/ወይም የእድገት መዘግየት (603. CMR 28.02 (7)) 

ብቁ ተማሪ ማለት እድሜው ከሶስት አመት እስከ ሀያ ሁለት አመት የሆነ ለሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ዲፕሎማ ወይም ተመጣጣኝ 

ያልደረሰ፣ በቡድኑ አካል ጉዳተኝነት እንዳለበት የሚወሰንበት እና ያለ በልዩ ሁኔታ የተዘጋጀ መመሪያ በጠቅላላ ትምህርት ፕሮግራም ላይ 

ውጤታማ መሻሻል ማምጣት የማይችል ወይም ያለ ተያያዥ አገልግሎቶች ለጠቅላላ ትምህርት ሥርአተ ትምህርት ተደራሽ መሆን 

የማይችል ሰው ነው። ብቁ ተማሪ ልዩ ትምህርት እና ለተማሪው ከልዩ ትምህርት ተጠቃሚ እንዲሆን ወይም ለጠቅላላ ትምህርት ሥርአተ 

ትምህርት ተደራሽ እንዲሆን የሚያስፈልጉ የትኛውንም ተያያዥ አገልግሎቶች የማግኘት መብት አለው። ብቁነትን በመወሰን ረገድ 

የትምህርት ቤቱ ዲስትሪክት የተማሪውን የትምህርት እና እድገት እምቅ አቅም የሚገልጽ ዝርዝር መረጃን በጥንቃቄ ገምግሞ ማቅረብ 

አለበት። (603. CMR 28.02 (9)) 

የግል ትምህርት ፕሮግራም (IEP) ማለት በፌደራል የልዩ ትምህርት ህግ መሰረት በማሳቹሴትስ የመጀመሪያ ደረጃና ሁለተኛ ደረጃ 

ትምህርት መምሪያ በተዘጋጀው ቅጽ መሰረት ተዘጋጅቶ የሚጸድቅ የአንድን ተማሪ ልዩ የትምህርት ፍላጎቶች እና አንድ የትምህርት ቤት 

ዲስትሪክት እነዚህን ፍጎቶች ለማሟላት ማቅረብ የሚኖርበትን አገልግሎቶች የሚገልጽ የጽሁፍ መግለጫ ነው። (603. CMR 28.02 (11)) 

ዝቅተኛ ገዳቢ ሁኔታ (LRE) ማለት እስከ ከፍተኛው ተገቢ ደረጃ ድረስ የህዝብ ወይም የግል ተቋማት ወይም ሌሎች የእንክብካቤ 

አገልግሎት መስጫዎች ተማሪዎችን ጨምሮ አካል ጉዳተኛ ተማሪዎች አካል ጉዳተኛ ካልሆኑ ተማሪዎች ጋር እንዲማሩ የሚያስችል፣ እና 

ልዩ የትምህርት ክፍሎች፣ የመለያ ትምህርት ወይም ሌላ አካል ጉዳተኛ ተማሪዎችን ከጠቅላላ ትምህርት መቼት ማስወጫ የሚከሰተው 

የተማሪው የአካል ጉዳተኝነት ባህሪ ወይም ክብደት ተማሪውን በተጨማሪ ድጋፍ መስጫዎች እና አገልግሎቶች በመጠቀም በመደበኛ 

የትምህርት ክፍል ማስተማር አመርቂ በሆነ መልኩ ሊሳካ እንደማይችል ሲረጋገጥ ብቻ እንደሆነ የሚያረጋግጥ የትምህርት ምደባ ነው። 

(603. LMR 28.02 (12)) 

ማስታወቂያ ማለት በፌደራል የልዩ ትምህርት ህግ መሰረት የትምህርት ቤቱ ዲስትሪክት የመለያ፣ ግምገማ ወይም የትምህርት ምደባ ወይም 

የተማሪ የልዩ ትምህርት አገልግሎቶች አቅርቦት እቅድ ወይም ለውጥ ሲያቀርብ ወይም ለመቀበል ፍቃደኛ በማይሆንበት ጊዜ ሁሉ መሰጠት 

ያለበት ማስታወቂያና ይዘቱ ነው። (603. LMR 28.02 (13)) 
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በጠቅላላ ትምህርት ፕሮግራም ላይ ውጤታማ መሻሻል ማምጣት ማለት በጠቅላላ ትምህርት ፕሮግራም ላይ በአገልግሎቶች እገዛ ወይም 

ያለ አገልግሎቶች እገዛ በተማሪ የእድሜ ደረጃና የሚጠበቁ እድገቶች፣ የተማሪው የግል የትምህርት አቅም እና በማሳቹሴትስ የሥርአተ 

ትምህርት መዋቅሮች እና የዲስትሪክቱ ስርአተ ትምህርት ስር በተቀመጡ የመማር ደረጃዎች መሰረት የማህበራዊ/ስነ ልቡናዊ እድገትን 

ጨምሮ እውቀትና ክህሎቶችን በማግኘት ረገድ የተመዘገበ እድገት ማምጣት ነው። የጠቅላላ ትምህርት ፕሮግራም በዲስትሪክቱ የሚቀርቡ 

የቅድመ ትምህርትና ቅድመ ህጻንነት ፕሮግራሞችን፣ በዲስትሪክቱ የሚቀርቡ የትምህርትና የትምህርት ያልሆኑ አገልግሎቶችን፣ እና የሙያ 

ፕሮግራሞችና ተግባሮችን ይይዛል። (603. CMR 28.02 (17)) 

በልዩ ሁኔታ የተዘጋጀ መመሪያ ማለት እንደ አንድ ብቁ ህጻን ፍላጎቶች ተመስርቶ ለህጻኑ አካል ጉዳት ልዩ ፍላጎቶች መፍሄ ለመስጠት እና 

ህጻኑ በማሳቹሴትስ የሥርአተ ትምህርት መዋቅሮች እና የዲስትሪክቱ ስርአተ ትምህርት ስር በተቀመጡት ደረጃዎች መሰረት በሁሉም 

ህጻናት ላይ ተፈጻሚነት ያላቸው የትምህርት ደረጃዎችን ለማሳካት ለጠቅላላ ትምህርት ሥርአተ ትምህርት ተደራሽነቱን ለማረጋገጥ 

የመመሪያ አሰጣጥ ይዘት፣ የማስተማሪያ ዘዴ ወይም አቅርቦት ይዘት አዘጋጅቶ ተግባራዊ ማድረግ ነው። (34 CFR 300.39 (b)(3))። 
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1.0 ቅድመ - ሪፈራል/መምራት 

የማሳቹሴትስ ተያያዥ የድጋፍ ስርአት 

አመራር እና አስተዳደር 

የሥርዓተ ትምህርት፣ 
የማስተማር፣ እና 

የግምገማ የትግበራ 
አስተማማኝነት 

ከፍተኛ ጥራት ያለው 
መሠረታዊ ሥርዓተ ትምህርት 
እና የማስተማር/ትምህርት 
ቤት አቀፍ የሆኑ የባህሪ/ 

ማህበራዊ ህጎች፣ ድጋፎች፣ 
የሚጠበቁ ነገሮች 

አጠቃላይ መቆጣጠሪያ እና 
የመዛሻሻል ሂደት ቁጥጥር 

የተማሪ ድጋፍ 
የት/ቤት ባህል 

የቤተሰብ እና 
የማህበረሰብ 

ተሳትፎ 

የማሳቹሴትስ ተያያዥ የድጋፍ ስርአትን ለመተግበር 
የዲስትሪክቱን መመዘኛዎች እና አመላካቾች ፖሊሲዎችን፣ 

ልምዶችን እና አሠራሮችን መተግበር 

የገንዘብ እና 
የንብረት አያያዝ 

ደረጃ 3 
ጥልቅ 
እና ዋና 
ደረጃ 2 
ተጨማሪ 
እና ዋና 

ደረጃ 1 
ዋና መመሪያ/ 

አጠቃላይ የባህሪ 
ድጋፎች 

ምርምርን መሠረት 
ያደረገ ጣልቃ-ገብነት 
እና የግምገማ 
ልምዶች 

ትምህርት ቤት/ 
ቤተሰብ ሆነው 
ችግርን በጋራ 
መፍታት 

ትምህርታዊ እና ትምህርት ነክ ያልሆኑ 
ዋና ዋና ክፍሎች 

የሰው ሃብት 
እና 

የሙያ እድገት 

የማሳቹሴትስ የመጀመሪያ ደረጃና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት መምሪያ ለሁሉም ተማሪዎች የትምህርትና የትምህርት ያልሆኑ ፍላጎቶች መልስ 
ለመስጠት የሚያስችል ንድፍ አዘጋጅቷል። ንድፉ ማለትም የማሳቹሴትስ ተያያዥ የድጋፍ ስርአት (MTSS) በተለያዩ ደረጃዎች ላይ 
ለሚገኙ ተማሪዎች (የተሻለ ችሎታ ያላቸው ተማሪዎች ላይ ለመድረስ የሚታገሉ) ትኩረት የተደረገባቸው ድጋፎችን ለማቅረብ እንዲቻል 
የዲስትሪክቱን አጠቃላይ የትምህርት ስርአቶች የሚያጠናክር የአሰራር መዋቅር ነው። MTSS በተቀናጀ አቀራረብ አማካኝነት ጥራቱን 
በከፍተኛ ደረጃ የጠበቀ መሰረታዊ የመመሪያ አሰጣጥ እና/ወይም የማህበራዊ-ሥነ ልቡናዊ ድጋፍ የማቅረብ አላማ አለው። 

የ MTSS ንድፍ በምርምር ጥናት ላይ በተመሰረተ የመመሪያ አሰጣጥ አማካኝነት የተያያዥ ድጋፍ ስርአቱን ለመንደፍ እና ለመቆጣጠር 
በጠቅላላ እና የልዩ ትምህርት መምህራን መካከል የሚካሄድ ጠንካራ ትብብርን ይጠይቃል። MTSS የልዩ ትምህርት ሂደት አካል 
አይደለም፤ ሆኖም ለልዩ ትምህርት አገልግሎቶች ብቁ የሆኑ ተማሪዎች የድጋፍ ስርአቱን በተሟላ ሁኔታ ማግኘት ይችላሉ። እንደ የብቁነት 
መወሰኛ ሂደት ሳይንሳዊ፣ በምርምር ጥናት ላይ የተመሰረተ የጣልቃ ገብነት ሞዴልን (የተያያዥ መመሪያ አሰጣጥ ሞዴል) መጠቀምን 
የሚመርጡ ዲስትሪክቶች/ትምህርት ቤቶች የወላጅ የመጀመሪያ ግምገማ ወይም ድጋሚ ግምገማ የጽሁፍ ፍቃድ ከተሰጣቸው በኋላ ባሉት 
45 የትምህርት ቀናት ውስጥ መስራት አለባቸው። የሞዴሉን ከግል ትምህርት ፕሮግራሞች (IEPዎች) ግቦችና አላማዎች ጋር መጣጣም 
ለማረጋገጥ መረጃዎች ከትምህርት እና የትምህርት ያልሆኑ ዋና ዋና ክፍሎች ዝግጅትና ትግበራ ጋር መቀናጀት አለባቸው። 

ለተማሪዎች ስኬታማነት ስለ ስርአቶቹ የበለጠ ለማወቅ http://www.doe.mass.edu/sfss/ ን ይጎብኙ። 
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1.1 የመምራት ሂደት 

አንድ ተማሪ በወላጅ ወይም የተማሪው እድገት በሚመለከተው የትኛውም እንክብካቤ አድራጊ ወይም ሙያዊ ኃላፊነት ላይ 

የሚገኝ ሰው (ከዚህ በኋላ ‹‹ወላጅ›› ተብሎ የሚጠራው) ለግምገማ ሊመራ ይችላል። 

አንዴ መደበኛ የግምገማ ምሪት በወላጅ ወይም ሌላ ህጋዊ እንክብካቤ አድራጊ ሰው በጽሁፍ ወይም በቃል ከተሰጠ በኋላ የትምህርት ቤቱ 

ዲስትሪክት የተጠቀሰውን ግምገማ ለማካሄድ መዘግየት የለበትም። ዲስትሪክቱ በአግባቡና ያለ ምንም መዘግየት ማስታወቂያ መላክ እና 

ለልዩ ትምህርት ብቁነት የመጀመሪያ ግምገማ ለማካሄድ ፍቃድ መጠየቅ አለበት። ዲስትሪክቱ መምሪያው ከተሰጠው ጀምሮ ለወላጅ 

የግምገማ ፍቃድ መስጫ ቅጹን ፈርሞ እንዲፈቅድ የሚልክበት አምስት (5) የትምህርት ቀናት ይኖሩታል። ለግምገማው በወላጅ የሚሰጠው 

ፍቃድ ግምገማው ከመዘጋጀቱ በፊት መገኘት አለበት። 

1.2 የህጻን ፍለጋ (Child Find) 

የህጻን ፍለጋ የፌደራል ህግ፣ የአካል ጉዳተኛ ግለሰቦች የትምህርት ህግ (IDEA) አካል ነው። በዚህ ህግ ስር ዲስትሪክቱ ሁሉንም በግዛቱ 

ውስጥ የሚገኙ ልዩ ትምህርትና ተያያዥ አገልግሎቶች የሚያስፈልጓቸው አካል ጉዳተኛ ህጻናት መለየት፣ ማግኘት እና መገምገም አለበት። 

ይህን ለማድረግ የህዝብ ትምህርት ቤት ዲስትሪክቶች የ‹‹ህጻን ፍለጋ›› ተግባሮችን ያከናውናሉ። 

ማንኛውንም የአካል ጉዳት ያለበት እና፡ 

● በካምብሪጅ ከተማ ውስጥ የሚኖር፣ 

● በዲስትሪክቱ የጸደቀ የቤት ውስጥ-የትምህርት ቤት ፕሮግራም የሚከታተል፣ 

● በካምብሪጅ ጂኦግራፊያዊ ወሰን ውስጥ በሚገኝ የግል ትምህርት ቤት ትምህርቱን የሚከታተል (ነዋሪ ወይም ነዋሪ ያልሆነ) 

ህጻን ፈልጎ የማግኘት ኃላፊነት የ Cambridge Public Schools ነው። 

የህጻን ፍለጋ በተማሪ አገልግሎቶች ጽህፈት ቤት በአካል ጉዳተኝነታቸው ምክንያት ልዩ ትምህርት እና ተያያዥ አገልግሎቶችን ለማግኘት 

ብቁ የሆኑ እድሜያቸው ከ3-22 አመት የሆኑ ህጻናትና ወጣቶችን ለይቶ ለማወቅ ጥቅም ላይ የሚውል ቀጣይነት ያለው አሰራር ነው። የ 

Cambridge Public Schools የተማሪ አገልግሎቶች ጽህፈት ቤት እድሜያቸው ከ3-22 አመት የሆኑ አካል ጉዳተኛ ተማሪዎች 

አስፈላጊዎቹን ልዩ ትምህርትና ተያያዥ አገልግሎቶች ማግኘታቸውን ለማረጋገጥ እነዚህን ተማሪዎች ፈልጎ የማግኘት፣ የመለየት፣ 

የመመዘንና የመገምገም (በወላጅ ፍቃድ) ኃላፊነት አለበት። 

የተማሪ አገልግሎቶች ጽህፈት ቤት ለህዝቡ እያንዳንዱ አካል ጉዳተኛ ህጻን የግል ፍላጎቶቹን ለማሟላት የተዘጋጀ ነጻ፣ ተገቢ፣ 

የማህበረሰብ ትምህርት የማግኘት መብት እንዳለው ለማሳወቅ የህጻን ፍለጋ ተግባሮችን የማከናወን ኃላፊነት አለበት። 

ልጅዎን በተመለከተ የሚያሳስብዎ ነገር ካለ ስለሚያሳስቡዎ ነገሮች በመወያየት ተጨማሪ ግምገማ ማካሄድ አስፈላጊ ስለመሆኑ 

ለመወሰን የልጅዎን ትምህርት ቤት ወይም የተማሪ አገልግሎቶች ጽህፈት ቤትን በ617.349.6500 ደውለው ያነጋግሩ። 
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1.3 ለልዩ ትምህርት ብቁነት ስለመምራት ማሰብ 

የትምህርት ቤት ሪፈራል – የልዩ ትምህርት ቡድን የአንድን የጠቅላላ ትምህርት ፕሮግራም፣ የጠቅላላ ትምህርት አገልግሎቶች/ድጋፎች 

የሚከታተል ተማሪን ፍላጎቶች ለማሟላት ሁሉም ጥረቶች መደረጋቸውን እና እነዚህ ጥረቶች ስኬታማ መሆን እንዳልቻሉ ከወሰነ በኋላ 

ተማሪው ለልዩ ትምህርት ብቁ መሆኑን ለመወሰን ለግምገማ ወደ ትምህርት ቤቱ የሰው ሀይል ይመራል። ብቁነትን በሚወሰንበት ጊዜ 

በቡድኑ ምርመራ እንደተካሄደበት የግምገማ መረጃ አንድ ክፍል ጥቅም ላይ የዋሉ የመመሪያ አሰጣጥ ድጋፍ መስጫ አገልግሎቶች 

የሰነድ ማስረጃዎች አብረው መቅረብ አለባቸው። 

የወላጅ ሪፈራል – ወላጅ (አሳዳጊ ወላጅን፣ አሳዳጊን፣ ህጻኑ አብሮት የሚኖርበት ሰውን፣ ወይም ለህጻኑ ደህንነት ህጋዊ ኃላፊነት የተሰጠው 

ሰውን ጨምሮ) አንድን ተማሪ ለልዩ ትምህርት ብቁ መሆኑን ለመወሰን በየትኛውም ጊዜ ለመጀመሪያ ግምገማ ሊመራ ይችላል። ይህ 

መምሪያ በጽሁፍ ወይም በቃል ሊሰጥ ይችላል። የትምህርት ቤት ዲስትሪክቱ የወላጅ መምሪያውን ከተቀበለ በኋላ ለወላጅ የግምገማ 

ፍቃድ መስጫ ቅጹን የሚሰጥበት አምስት (5) የትምህርት ቀናት ይኖሩታል። 

ሂደቱን ለመጀመር የሪፈራል ጥያቄው ለሥነ ልቡና ባለሙያ/የቡድኑ ሰብሳቢ ሊሰጥ ወይም ለተማሪ አገልግሎቶች ጽህፈት ቤት ሊላክ 

ይችላል። ችግሮቹን ለይቶ ለማወቅ እና በሁሉም በተጠረጠሩ የአካል ጉዳተኝነት ቦታዎች ላይ የግምገማ እቅድ ለማዘጋጀት እንዲረዳ 

ከወላጆች ጋር ግንኙነት ይደረጋል። 

1.4 የግል ትምህርት ቤት ተማሪዎች በራስ ወጪ መምራት 

አንዴ ነዋሪነት ከተረጋገጠ በኋላ ለተማሪው መማሪያ ትምህርት ቤት የተመደበው የቡድን ሰብሳቢ ለወላጅ የፍቃድ መስጫ ቅጽ ይልካል። 

በተጨማም ከተማሪው ትምህርት ቤት ሰራተኞች ጋር ግንኙነት ማድረግ እንዲያስችለን የመረጃ መስጫ ቅጽ ይካተታል። 

የቡድኑ ሰብሳቢ የሪፈራል ሂደቱን የማስተባበር ኃላፊነት ያለበት ሲሆን የተማሪውን የግል ትምህርት ቤት አባላት በቡድኑ ስብሰባ 

ላይ እንዲሳተፉ ይጋብዛል። 

በጠቅላላው የፈተና አሰጣጡ በዲስትሪክቱ ውስጥ ይካሄዳል። ሆኖም አንዳንድ ጊዜ ተማሪውን በግል ትምህርት ቤቱ መገምገም ወይም 

ምልከታ ማድረግ አስፈላጊ ሊሆን ይችላል። 

1.5 ከቅድመ ጣልቃገብነት ፕሮግራሞች ወደ ቅድመ ህጻንነት ትምህርት መሸጋገር 

ዲስትሪክቱ ከ‹‹ቅድመ ጣልቃገብነት›› (EI) ፕሮግራም የሪፈራል ቅጹን እና ከወላጅ የግምገማ ፍቃድ መስጫ ቅጹን ከተቀበለ በኋላ ለልዩ 

ትምህርት አገልግሎቶች ብቁነትን ለመወሰን ግምገማውን ያዘጋጃል። 
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ዲስትሪክቱ ግምገማና ምዘናዎቹን በራሱ ሊያካሂድ ወይንም ሪፖርቶቹ ወቅታዊ ከሆኑ እና ለውሳኔ፣ የእቅድ ዝግጅት ሂደት እና ለIEP 

ዝግጅት ተገቢ ሆነው ከተገኙ በ EI ፕሮግራም ሰራተኞች የተጠናቀቁ ግምገማዎችና ምዘናዎችን ሊጠቀም ይችላል። 

ግምገማዎቹና ምዘናዎቹ ከተጠናቀቁ በኋላ የቡድኑ ሰብሳቢ ከህጻኑ ወላጆች እና በምዘናና ግምገማ ሂደቱ ላይ በቀጥታ ተሳታፊ 

ከሆኑ ሰው ወይም ሰዎችጋ ጋር የህጻኑን ለልዩ ትምህርት ብቁነት ለመወሰን ስብሰባ ያካሂዳል። 

ቡድኖች ተገቢ የ EI ፕሮግራም ሰራተኞች ስለ ህጻኑ እድገት፣ ስለሚወስዳቸው አገልግሎቶች እና ወቅዊ ፍላጎቶች በተመለከተ 

ጠቃሚ መረጃ ሊኖራቸው ስለሚችል በስብሰባው ላይ እነዚህን ሰራተኞች ስለመጋበዝ በጥንቃቄ ማሰብ አለባቸው። 

ህጻኑ ለልዩ ትምህርት ብቁ ሆኖ ከተገኘ፥ 

● CPSD እንደ ብቁነት መወሰኛ ስብሰባ አንድ ክፍል ወይም የተለየ የIEP ስብሰባ ያካሂዳል 

● የIEP ቡድኑ የህጻኑን ወላጆች፣ አንድ የመደበኛና አንድ የልዩ ትምህርት መምህራንን፣ የግምገማ ውጤቶቹ የሚያመላክቱትን 

የመመሪያ አሰጣጥ ሊተረጉም የሚችል ሰውን፣ የትምህርት ቤቱ ዲስትሪክት ተወካይን እና በወላጅ ወይም ዲስትሪክቱ 

ስልጣን የተያያዥ አገልግሎቶች ሰራተኞችን ጨምሮ ስለ ህጻኑ የሚያውቁ ወይም ልዩ ሙያዊ ልምድ ያላቸው ሌሎች 

ግለሰቦችን ጨምሮ የህጻኑን የትምህርት ፍላጎቶች የሚያሟሉ አገልግሎቶችን ለመለየት እና የIEP ዝግጅትና በህጻኑ ሶስተኛ 

አመት የልደት ቀን መተግበርን ለማመቻቸት ስብሰባ ያካሂዳሉ። 

1.6 የመምራት/ሪፈራል ሂደት የጊዜ ሰሌዳዎች 

ተማሪው ለልዩ ትምህርት ግምገማ በተመራ በ5 የትምህርት ቀናት ውስጥ ዲስትሪክቱ ከዚህ በታች የተመለከቱትን የሚይዝ የወላጅ 

ፍቃድ መስጫ ፓኬት ይልካል፥ 

• N1 (የፕሮፖዛል ማስታወቂያ)፣ ለሁሉም ስድስቱ ጥያቄዎች መልስ የሚሰጥ (N1፣ የፕሮፖዛል ማስታወቂያ ለወላጆች 

የሚከተሉትን መረጃዎች ይሰጣል፡ የትምህርት ቤቱ ዲስትሪክት ሊወስዳቸው ያቀዳቸው እርምጃዎች ምንድን ናቸው? 

የትምህርት ቤቱ እነዚህን እርምጃዎች ለመውሰድ ያቀደው ለምንድን ነው? ምን ተቀባይነት ያላገኙ አማራጮች መታሰብ 

አለባቸው እንዲሁም እያንዳንዱ አማራጭ ተቀባይነት ያላገኘው ለምንድን ነው? እንደ የታቀደው እርምጃ መነሻነት ምን 

የግምገማ ሥነ ሥርአቶች፣ ፈተና፣ ምዝገባ ወይም ሪፖርት ጥቅም ላይ ይውሉ? ለትምህርት ቤቱ ዲስትሪክት አግባብነት ያላቸው 

ሌሎች ምክንያቶች ምንድን ናቸው? የትኛውም ከተመከሩ ቀጣይ እርምጃዎች ምንድን ናቸው?) 

● የግምገማ ፍቃድ መስጫ ቅጽ (N1A) 

● የሥነ ሥርአት ጥበቃዎች ማስታወቂያ 

ማስታወሻ: የግምገማ ፍቃድ መስጫ ቅጹ ፍቃድ መሰጠቱን ለማመልከት የጭረት ምልክት ተደርጎበት እና በእርሳስ የወላጅ ፊርማ 

ተፈርሞበት ተመልሶ ከመላ በፊት ምንም ፈተና/ግምገማ አይካሄድም። የቃል ፍቃድ ተቀባይነት የለውም፤ የጽሁፍ የወላጅ ፍቃድ 

መሰጠት አለበት። (603 CMR 28.07(1)); (34 CFR 300.300) 
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የግዛት ህጎችና ደንቦች ሁሉም የትምህርት ቤት ዲስትሪክቶች በልዩ ትምህርት ብቁነት ሂደት ላይ ማክበር የሚኖርባቸውን የጊዜ ሰሌዳዎች 

ያስቀምጣሉ። 

ዲስትሪክቱ የወላጅ ፍቃድ ከሚያገኝበት ቀን ጀምሮ ሁሉንም አስፈላጊ ምዘናዎች የሚያካሂድበት ሰላሳ (30) የትምህርት 

ቀናት ይሰጡታል እንዲሁም የቡድን ስብሰባ የሚያካሂድበት እና ተማሪው ለልዩ ትምህርት ብቁ ስለመሆን አለመሆኑ 

የሚወስንበት ተጨማሪ አስራ አምስት የትምህርት ቀናት ይሰጡታል። ጠቅላላ የጊዜ ሰሌዳው አርባ አምስት የትምህርት 

ቀናት ይሆናሉ። 

የወላጅ ፍቃድ ለማግኘት ተጨማሪ ጥረቶች ተደርገው ይመዘገባሉ። ወላጅ ፍቃዱን የሚሽር ወይም የትኛውንም ግምገማ የሚቃወም 

ከሆነ እና ዲስትሪክቱ ይህ እርምጃ ተማሪውን ተገቢውን ትምህርት እንዳያገኝ ይከለክለዋል ብሎ የሚወስን ከሆነ ዲስትሪክቱ በልዩ 

ትምህርት ይግባኝ ሰሚ ቢሮ አማካኝት መፍትሄ ይፈልጋል። 

2.0 የግምገማ ሂደት መመሪያዎች 

ሰብሳቢው አንዴ የተፈረመ የወላጅ ፍቃድ ቅጽ ከደረሰው በኋላ ይህን ለገምጋሚዎቹ በጽሁፍ ያሳወቃል። በተማሪው ላይ የሚደረጉት 

ግምገማዎች ተማሪው ለልዩ ትምህርት ብቁ ስለመሆኑ ለመወሰን ያስችል ዘንድ በሁሉም በተጠረጠሩ የአካል ጉዳተኝነት መስኮች ላይ 

መካሄድ አለባቸው። ለምሳሌ፥ ብቁነት ማንበብ ባለመቻል ወይም የሂሳብ መመሪያ አሰጣጥ ወይም ኤልኢፒ (ውሱን የእንግሊዝኛ 

ቋንቋ ችሎታ) ላይ መመስረት የለበትም። 

የግምገማ ተግባሮች ለአንድ ተማሪ ከተሰጡ ልዩ የሪፈራል ጥያቄዎች ጋር ተያያዥነት ያላቸው መሆን እና አካል ጉዳት ስለመኖር 

አለመኖሩና አካል ጉዳቱ በተማሪው ትምህርት ላይ ተጽእኖዎች ስለመፍጠሩ መዳሰስ አለባቸው። 

ግምገማዎች ወቅታዊ የትምህርት ስኬት ደረጃዎችን እና ተያያዥ የእድገት ፍላጎቶችን ለመወሰን የሚያስችል መረጃ መስጠት አለባቸው። 

ምንም አንድ ብቻ ፈተና ብቁነትን ለመወሰን እንደ ብቸኛ መስፈርት ጥቅም ላይ መዋል የለበትም። ከዚያ ይልቅ በወላጆች የሚቀርብ 

መረጃን፣ በተማሪው ላይ በትምህርት ክፍል ውስጥ የሚካሄድ ምልከታን፣ የስራ ናሙናዎች/ፖርትፎሊዮዎችን፣ ቃለ መጠይቆችን እና 

የመዝገብ ምርመራን ጨምሮ የተለያዩ ቴክኒኮች (መደበኛና መደበኛ ያልሆኑ ምዘናዎች) ጥቅም ላይ መዋል አለባቸው። ግምገማዎች 

ተመርጠው የሚሰጡት በዘር ወይም ባህል ላይ ተመስርተው መገለል በማይፈጥሩበት መልኩ ነው። 

ዲስትሪክቱ አሳማኝ ጥረት ካደረገ በኋላ ወላጅን ማግኘት ካልቻለ ወይም የወላጅ መብቶች በግዛት ህግ ከተቋረጡ ወይም ዳኛ 

የትምህርት ውሳኔዎች ለማሳለፍ ስለ ወላጅ መብቶች የሚጠይቅ ከሆነ ለግዛቱ አስተዳደሮች የመጀመሪያ ግምገማ ፍቃድ አያስፈልግም። 

ዲስትሪክቱ ለግዛቱ አስተዳደሮች በማሳቹሴትስ DESE መሰረት ባለአደራ ወላጅ ማግኘት አለበት። የግዛት አስተዳደር የማደጎ ህጻናትን 

(ህጻኑ የማደጎ ወላጅ ያለው ካልሆነ በስተቀር) በመንግስት የህጻናት አገልግሎት ኤጀንሲ ጥበቃ ስር ያሉ ህጻናትን ያጠቃልላል። 

ግምገማው ህጻኑ ምን እንደሚያውቅ እና በትምህርቱ ላይ ማድረግ እንደሚችል፣ በእድገትና ተግባር ላይ ምን ማድረግ እንደሚችል 

በተመለከተ ትክክለኛ መረጃ መስጠት በሚያስችል ቋንቋና አኳኋን መቅረብ እና መሰጠት አለበት (በዚህ መልኩ ማካሄድ አዋጭነት 

የሌለው ሆኖ ካልተገኘ በስተቀር)። (34 CFR 300.304) 

12 



              

             

  

             

           

                

    

    

                

             

           

              

          

 

            

            

                 

             

               

             

               

     

                

              

              

         

               

         

አንዴ የሥነ ልቡና ባለሙያው/ሰብሳቢው የተፈረመ የግምገማ ፍቃድ መስጫ ቅጽ ከደረሳቸው በኋላ ይህን ለክፍል መምህራን 

ያሳውቃሉ። ሁሉም ሌሎች የቡድን አባላት ግምገማቸውን እንዲጀምሩ በቀጥታ በተማሪ አገልግሎቶች ጽህፈት ቤት አማካኝነት 

ይገለጽላቸዋል። 

1. እያንዳንዱ የቡድን አባል በተቀመጡት የጊዜ ሰሌዳዎች መሰረት ምዘናቸውን የማዘጋጀትና የማጠናቀቅ ኃላፊነት አለበት። 

2. የግምገማው ሪፖርቶች ከቡድኑ ስብሰባ ቢያንስ ከሁለት ቀናት በፊት መቅረብ አለባቸው 

3. ዲስትሪክቱ ከታቀደው የስብሰባ ቀን አስር የካላንደር ቀናት በፊት የስብሰባ መጥሪያ እና የሰአት መቆጣጠሪያ ቅጽ ይልካል 

2. 1 የግምገማ ምዘናዎች 

የመጀመሪያ ግምገማ አስፈላጊ ምዘናዎች 

● ከተጠረጠረው አካል ጉዳት ጋር ተያያዥነት ባላቸው በሁሉም መስኮች ላይ የሚካሄዱ ምዘናዎች 

● የሚከተሉትን የሚይዝ በትምህርት ቤቱ ዲስትሪክት ተወካይ የሚካሄድ የትምህር ምዘና: 

○ የትምህርት ምዘና (ክፍል ሀ እና ክፍል ለ) 

○ በጠቅላላ ስርአተ ትምህርት ላይ የተማሪው የትምህርት መሻሻል ታሪክ/ መረጃ 

○ የተማሪው የትምህርት/እድገት ደረጃ ተራኪ መግለጫ 

አማራጭ ምዘናዎች: 

ቡድኑ ከሚከተሉት ውስጥ አንዱን ወይም ከዚያ በላይ ሊመክር ወይም ወላጅ ሊጠይቅ ይችላል: 

• የሙያተኛ ምዘናዎች – የንግግር/ቋንቋ፣ የተግባር ህክምና፣ የአካል ህክምና፣ የተግባር የባህሪ ምዘና 

• የሥነ ልቡና ምዘና - ፍቃድ በተሰጠው የትምህርት ቤት የሥነ ልቡና ባለሙያ፣ ፍቃድ በተሰጠው የሥነ ልቡና ባለሙያ ወይም 

ፍቃድ በተሰጠው የትምህርት የሥነ ልቡና ባለሙያ በግል የሚካሄዱ የስነ ልቡና ምዘናዎችን ጨምሮ። 

• አጋዥ ቴክኖሎጂ - በአጋዥ ቴክኖሎጂ ሙያተኛ የሚካሄድ፣ ይህ ምዘና ምን ልዩ አጋዥ ቴክኖሎጂዎች ለተማሪው የትምህርት 

አፈጻጸም፣ ተሳትፎና እራሱን ችሎ መስራት ድጋፍ ሊያደርጉ እንደሚችሉ ይወስናል። የኤቲ ምዘና በተጨማሪም ‹‹እንደ 

ለተማሪው እና/ወይም ሰራተኞች የሚሰጥ ስልጠና፣ የኤቲ ትምህርት ቤት ቅንጅት እና የቴክኒክ ድጋፍ ጉዳዮች ያሉ አስፈላጊ 

የድጋፍ አገልግሎቶችን›› ያጠናል። (Haven, 2008-2019) 

• የመማር አካል ጉዳተኝነት ምዘና – ይህ ከ‹‹ትምህርት ምዘና›› ጋር አንድ አይነት ያልሆነና ለብቻው መካሄድ ያለበት ነው። 

የመማር አካል ጉዳተኝነት ምዘና ከሚከተሉት የስኬት መስኮች በአንዱ ወይም ከዚያ በላይ የተገኙ የትምህርት ክህሎቶችን 

ይመዝናል፡ ማንበብ፣ የቃላት አጻጻፍ፣ መጻፍና ሂሳብ። የትምህርት አካል ጉዳተኝነት ምዘና በሚጠየቅበት ወቅት የሥነ ልቡና 

ግምገማን ማካተት የ Cambridge Public Schools አሰራር ነው። 

• የመኖሪያ ቤት ምዘና – ቡድኑ ይህን መጠየቅ ያለበት በተማሪው የትምህርት አፈጻጸም ላይ ተጽእኖ የሚፈጥሩ መሰረታዊ 

የመኖሪያ ቤት ወይም አካባቢ ጉዳዮች ካሉ ብቻ ነው። 
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• የጤና ምዘና – ወላጆች በተማሪው ትምህርት ላይ ተጽእኖ ሊፈጥሩ የሚችሉ የትኛውንም የጤና ችግሮች ወይም መሰናክሎች 

የሚዘረዝር አጠቃላይ የጤና ግምገማ የማቅረብ አማራጭ አላቸው። ወላጆች ለዲስትሪክቱ ይህን መረጃ የመስጠት ሀሳብ 

ያላቸው ስለመሆኑ ያሳውቃሉ። 

የሁለተኛ ደረጃ ሽግግር እቅድ ዝግጅት ሂደት የሽግግር ግምገማዎች: 

• መረጃ ሰጪ ግምገማዎች፡ ለምሳሌ የቃላት ጨዋታዎች፣ ምልከታዎች፣ ቀጣይ ምዝገባዎች ወይም የአጭር ጊዜ ፕሮጀክቶች 

የመሳሰሉት የተማሪውን የትምህርት ሁኔታ ለመቆጣጠር በቋሚነት (ማለትም በሰአት፣ በቀን፣ በሳምንት) ጥቅም ላይ ይውላሉ። 

እነዚህ የትምህርት ቤት ሙያተኞችን ተማሪዎች መሻሻል ስለማምጣታቸው ለማወቅ እና ቀጣይነት ያላቸው ለተማሪው ፍላጎቶች 

ምላሽ ሰጪ የማስተማሪያ አማራጮችን እንዲያዘጋጁ ያስችሏቸዋል። 

• ጥቅል ግምገማዎች ለምሳሌ የመጨረሻ ፈተና፣ መመረቂያ ጽሁፍ፣ የመመረቂያ ፕሮጀክት ወይም የከፍተኛ ደረጃ ቃለ ምልልስ 

በተማሪው መሻሻል ላይ አጠቃላይ የግምገማ ውጤት ለመስጠት በእያንዳንዱ መንፈቅ አመት መጨረሻ ላይ ይሰጣሉ። እነዚህ 

በአመታዊ ክህሎት ላይ ለተመሰረቱ የአይፒ ግቦች መረጃ በመስጠት ያግዛሉ። 

• መደበኛ ያልሆኑ ምዘናዎች መደበኛ ያልሆኑ ዘዴዎችን (ለምሳሌ፡ ቃለ መጠይቆች፣ ቆጠራዎች፣ ስርአተ ትምህርት ተኮር 

ምዘናዎች፣ መስፈርት የሚጠቅሱ ምዘናዎች) ይጠቀማሉ፣ በተማሪው የትምህርት ህይወት ውስጥ በተለያዩ መቼቶችና የተለያዩ 

ባለድርሻ አካላት ጥቅም ላይ ሊውሉ ይችላሉ እንዲሁም የመመሪያ ጣልቃገብነቶች ውጤትን ለመንደፍና ለመገምገም ጠቃሚ 

ናቸው። ከመደበኛ ምዘናዎች በተቃራኒው ከሌሎች ተማሪዎች ጋር ንጽጽር ለማድረግ የማያስችሉ ቢሆኑም መነሻ ለመስጠትና 

መሻሻልን ለመቆጣጠር ያገለግላሉ። 

• መደበኛ ምዘናዎች የምዘና ማድረጊያ፣ ውጤት መስጫና ትንተና መመሪያዎች ያላቸው መደበኛ መሳሪያዎች ሲሆኑ 

አስተማማኝነትና አገልግሎታቸው ላይ ማረጋገጫ ይካሄዳል። ውጤቶችን ከሌሎች ተማሪዎች ጋር ለማነጻጸር ያስችላሉ። 

ቡድኑ ስለተማሪው እንደ የስራ ቦታ፣, ማህበረሰብ ወይም ኮሌጅ ባሉ በተለያዩ ሁኔታዎች ላይ አፈጻጸም ግንዛቤ ማግኘት ካልቻለ 

ወይም ተማሪው ወይነት የሌለው አፈጻጸም ካለው የሽግግግር ምዘና መረጃ በትምህርት ቤት የተለያዩ መቼቶች (ምሳ፡ በትምህርት 

ነባራዊ ሁኔታ እና በተማሪው ‹‹የትምህርት ህይወት›› እንዲሁም ከትምህርት ውጭ ተግባሮች) ላይ እንዲሁም በመኖሪያ ቤት፣ 

ማህበረሰብ እና የስራ ቦታ እንዲም የትርፍ ጊዜ እና ተማሪውን ከሚያውቁ የተለያዩ ሰዎች (ምሳ፡ የተማሪው ቤተሰብ፣ መምህራን፣ 

የኤጀንሲ ሰራተኞች፣ ጓደኞች፣ አሰሪዎች፣ አሰልጣኞች) ከተሰበሰበ የበለጠ ጠቃሚ ሊሆን ይችላል። 
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የሽግግር ምዘናዎች ፍቃድ 

በሚከተሉት ሁኔታዎች የወላጅ ወይም ተማሪ (18) ፍቃድ ለሽግግር ምዘና አያስፈልግም፡ 

● ለሁሉም በምዘናው ላይ ለሚሳተፉ ተማሪዎች ፍቃድ መጠየቅ አስፈላጊ ካልሆነ በስተቀር ምዘናው በትምህርት ክፍል፣ 

በክፍል ደረጃ፣ በትምህርት ቤት ዲስትሪክቱ ህንጻ፣ ወይም በዲስትሪክቱ በጠቅላላ ለሁሉም ተማሪዎች የሚሰጥ ከሆነ። 

● ምዘናው በስርአተ ትምህርቱ ውስጥ እንደ መደበኛ ተግባር ወይም መመዘኛ የሚካሄድ ከሆነ። 

● ‹‹ለትምህርት የመመሪያ አሰጣጥ ማጣሪያ ማጣሪያው ግምገማ ባለመሆኑ ምክንያት›› ፍቃድ መጠየቅ አስፈላጊ ካልሆነ። 

● አሁን ያለን ዳታ መመርመርን ጨምሮ ፍቃድ መጠየቅ አስፈላጊ ካልሆነ። 

● ለመሻሻል ቁጥጥር ፍቃድ መጠየቅ የማያስፈልግ ከሆነ። 

ስለሆነም ትምህርት ቤቶች ፍቃድ መጠየቅ የሚጠበቅባቸው ለሚከተሉት የሽግግር ምዘና ተሳታፊዎች ብቻ ነው: 

● ምዘናው ለሁሉም ተማሪዎች የሚሰጥ ካልሆነ፣ 

● እንደ መደበኛ ወይም መደበኛ ያልሆነ የክፍል ውስጥ ተግባር የሚሰጥ ካልሆነ፣ እና 

● ቀጣይነት ያለው የመሻሻል ቁጥጥር አካል ካልሆነ። 

2.2 የግምገማ ሥነ ሥርአቶች 

1. የቡድን አባላቱ ምዘናዎቻቸውን ለተማሪው በተወሰነ ቀን ከመጠን ያለፈ ፈተና እንዳይሰጠው ለማረጋገጥ ከተማሪው መምህራረ 

እና ሌሎች ገምጋሚዎች ጋር ማቀናጀት አለባቸው። ምዘናውን የሚያካሂዱት ግለሰቦች ለተማሪው ስለ የትኛውም ከክፍል ውጭ 

ተግባር በቅድሚያ የተገለጸለት መሆኑን ማረጋገጥ አለባቸው። 

2. ፍቃዱ የትምህርት አመቱ ከማብቃቱ ከሰላሳ (30) የትምህርት ቀናት በፊት ከተሰጠ ዲስትሪክቱ የታቀደውን IEP ወይም እስከ 

መጨረሻው የትምህርት ቀን በፊት ድረስ ብቁ አለመሆኑን የተመለከቱ ግኝቶች የጽሁፍ ማስታወቂያ ለመስጠት እንዲቻል የቡድኑ 

ስብሰባ የጊዜ ሰሌዳ እንዲያዝለት ያደርጋል። የስነ ልቦና ባለሙያው/የቡድኑ ሊቀመንበር ወላጅ ስምምነቱን በፈረሙ በ 30 

የትምህርት ቀናት ውስጥ ምዘናዎቹ መጠናቀቃቸውን ያረጋግጣሉ። 

3. የቡድኑ ስብሰባ የግምገማውን ውጤቶች ለመመርመር እና ለልዩ ትምህርት ብቁነትን ለመወሰን በ45 የትምህርት ቀናት ውስጥ 

ይካሄዳል። 

2.3 የግምገማ ሪፖርቶች 

ሁሉም የግምገማ ሪፖርቶች በግልጽና የማያሻማ ቋንቋ መጻፍ አለባቸው። ገምጋሚዎቹ ቡድኑ የተማሪውን ወቅታዊ የትምህርት አፈጻጸም 

ደረጃዎችን እና በተማሪው አካል ጉዳት የተነሳ መሻሻል የሚፈልጉ ቦታዎችን ጨምሮ ብቁነትን ለመወሰን እንዲያግዘው ውጤቶቹን 

መተንተን እና ማጠቃለል እንዲሁም የህክምና ምክሮችን መስጠት አለባቸው። የተማሪውን የጠቅላላ ትምህርት ሥርአተ ትምህርት ተሳትፎ 

መሻሻል ማምጣት ለማረጋገጥ ለትምህርት ጠቃሚ የሆኑ ምክረ ሀሳቦች እና ማሻሻያዎች ተለይተው መቀመጥ አለባቸው። 
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የቡድኑ ብቁ ሙያተኞችና ወላጆች የብቁነት ውሳኔ መወሰን አለባቸው። ቡድኑ ብቁነትን በመወሰን ረገድ ተማሪው ለልዩ ትምህርት 

ብቁ ስለመሆኑ በተለያዩ የምዘና መሳሪያዎች ላይ መመርኮዝ አለበት። ቡድኑ የወላጅ ግብአት ስለማግኘቱ እና የብቁነት ውሳኔ ለመወሰን 

በቂ ዳታ ማግኘቱን እርግጠኛ መሆን አለበት። በሁሉም የተጠረጠሩ የአካል ጉዳተኝነት ቦታዎች ላይ መረጃ መሰብሰብ አለበት። 

ብቁነት ማንበብ ወይም የሂሳብ መመሪያ መረዳት አለመቻል ወይም በእንግሊዝኛ ቋንቋ የመማር ፍላጎቶች ላይ መመርኮዝ የለበትም። 

የቡድኑ ስብሰባ ከመካሄዱ ቢያንስ ከሁለት (2) ቀናት በፊት የግምገማው ሪፖርቶች ለወላጆች ጥያቄ ሲቀርብ መሰጠት አለባቸው። 

እንደ ተመራጭ አሰራር ቡድኑ ግምገማውን እንዳበቃ የግምገማውን ሪፖርቶች ለወላጅ እንዲልክ እንመክራለን። ሪፖርቶቹ 

የግምገማውን ክፍለ ጊዜዎች ዳታና ግኝቶች መግለጽ አለባቸው። 

2.4 የውጭ ግምገማዎች አቅርቦት 

ወላጆች በየትኛውም ጊዜ ልጃቸው በራሳቸው ወጪ በገለልተኛ ገምጋ ግምገማ እንዲካሄድበት ሊመርጡ ይችላሉ። ሆኖም የተማሪ 

አገልግሎቶች ዳይሬክተሩ ወላጆች/አሳዳጊዎች የውጭ ግምገማውን ከማስጀመራቸው በፊት ጥያቄውን መፍቀድ አለበት። ገለልተኛ 

የትምርት ግምገማው የወላጅ ጥያቄ በቀረበ ከ30 ቀናት ባልበለጠ ጊዜ ውስጥ ተጠናቆ ሪፖርቱ ለትምህርት ቤቱ ዲስትሪክት መቅረብ 

አለበት። ሪፖርቱ ሥነ ሥርአቱ፣ ምዘናዎቹን፣ ውጤቶቹን አጠቃሎ ማቅረብ እና የተማሪው ተለይተው የታወቁ ፍላጎቶችን ለማሟላት 

ለትምህርት ተገቢ የሆኑ የህክምና ምክሮችን ማቅረብ አለበት። 

የፌዴራል እና የግዛት ህግ እና ደንቦች ለወላጆች በትምህርት ቤቱ ዲስትሪክት ግምገማ የማይስማሙ ከሆነ የIEEን የህዝብ የገንዘብ 

ድጋፍ ማግኘት የሚችሉበትን ሥነ ሥርአት ይሰጣሉ። 

● ወላጅ በመንግስት ወጪ የ IEE ጥያቄ የሚያቀርብ ከሆነ የትምህርት ቤቱ ዲስትሪክት ክፍያውን ለ IEE መክፈል አለበት 

ወይም በአምስት ቀናት ውስጥ የዲስትሪክቱ ግምገማ አጠቃላይና ተገቢ መሆኑን በተመለከተ የልዩ ትምህርት ይግባኝ 

ሰሚ ቢሮ (BSEA) እንዲወስን መጠየቅ አለበት። 

● የ BSEA ይግባኝ ሰሚ ኦፊሰሩ የዲስትሪክቱ ግምገማ አጠቃላይና አግባብነት ያለው ነው ብሎ የሚወስን ከሆነ 

የተማሪው ወላጅ አሁንም IEE የማግኘት መብት አለው ሆኖም የሚያገኘው በመንግስት ወጪ አይደለም። 

ተማሪው ቀደም ሲል ለልዩ ትምህርት አገልግሎቶች ብቁ መሆኑ ተወስኖ ሆኖም IEP እየተከታተለ ካልሆነ ካምብሪጅ የሚቀበላቸውን 

ግምገማዎች ብቁነትን እንደመወሰኛ የመጀመሪያ ግምገማ አድርጎ መውሰድ አለበት። ካምብሪጅ ግምገማውን የማካሄድ መብቱን እና 

ኃላፊነቱን ማስጠበቅ አለበት። እንደ ካምብሪጅ አጠቃላይ ግምገማ አንድ ክፍል ስለ ገለልተኛ ግምገማ መታሰብ አለበት። 
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ቡድኑ የገለልተኛ ግምገማውን ውጤቶች መመርመር ይጠበቅበታል። በየትኛውም ጊዜ ስለ የውጭ ግምገማ መታሰብ የ Cambridge 

Public Schools ን ለልዩ ትምህርት ብቁነት መሆንን ለመወሰን ግምገማዎች የማካሄድ ኃላፊነት አይተካውም። ቡድኑ ምክረ ሀሳቦችን 

ይሰጣል፣ ተጨማሪ ፈተና አስፈላጊ ስለመሆኑ ይወስናል እንዲሁም ከተቻለ ለልዩ ትምህርት አገልግሎቶች ብቁነትን ይወስናል። 

የ Cambridge Public Schools የትኛውንም የግምገማዎች መባዛት ለመከላከል በትጋት መስራት አለባቸው። ሆኖም የግምገማ ቡድኑ 

የ Cambridge Public Schools ግምገማ ሀሳብን የማያቀርብና ግምገማውን የማያካሂድ ከሆነ ዲስትሪክቱን ወደፊት የውጭ ፈተና 

እንዲሰጥ ወደመወሰን አቋም ይመራዋል። 

2.5 ድጋሚ ግምገማዎች 

ድጋሚ ግምገማ በየሶስት አመት ውስጥ ወይም ጥያቄ ወይም ምክር ከቀረበ ከዚህ ባነሰ ጊዜ ውስጥ በአሁኑ ወቅት በIEP ስር ተሳታፊ 

በሆነ በእያንዳንዱ ተማሪ ላይ ይካሄዳል። ድጋሚ ግምገማዎች ወላጅ እና የ Cambridge Public Schools ግምገማው እንደሚያስፈልግ 

ካልተስማሙ በስተቀር ከአንድ አመት ባነሰ ጊዜ ውስጥ አይካሄዱም። 

ዲስትሪክቱ ተማሪው ከዚህ በኋላ ለልዩ ትምህርት አገልግሎቶች ብቁ አይደለም ብሎ ካመነ ቀደም ሲል ተሰጥቶ የነበረውን የብቁነት 

ውሳኔ ለመቀየር ግምገማ መካሄድ አለበት። የልዩ ትምህርት አገልግሎቶች ወይም ተያያዥ አገልግሎቶች በዲፕሎማ ከመመረቅ ወይም 

ከትምህርት መውጣት ልዩ ሁኔታዎች በስተቀር ስብሰባው እስኪካሄድ ድረስ ሊቋረጡ ይችላሉ። ለእነዚህ ህጻናት ዲስትሪክቱ ህጻናቱን 

የድህረ ሁለተኛ ደረጃ ግቦችን እንዲያሳኩ ለማገዝ የሚያስሉ ምክረ ሀሳቦችን ጨምሮ የትምህርትና የተግባር አፈጻጸም ማጠቃለያ 

መስጠት አለበት። 

ማስታወሻ: ለመጀመሪያ ግምገማ አስገዳጅነት ያላቸው ሁሉም መስፈርቶች በድጋሚ ግምገማ ላይም ተፈጻሚ ይሆናሉ። ምዘናዎችና 

የምዘና ሪፖርቶች በተጠረጠረው አካል ጉዳተኝነት እንዲሁም በተማሪው ወቅታዊ አፈጻጸም ላይ ማተኮር አለባቸው። ከዚህ 

በተጨማሪም ሁሉም የምዘና ሪፖርቶች ለትምህርት አግባብነት ያላቸው ምክረ ሀሳቦችን እና የተማሪውን የጠቅላላ ትምህርት ስርአተ 

ትምህርት ተሳትፎና መሻሻል ለማረጋገጥ የተቀመጡ ማሻሻያዎችን ማካተት አለባቸው። 
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2.6 ከእንግሊዝኛ ውጭ የሌላ ቋንቋ ተናጋሪ ተማሪዎች ግምገማ 

የእንግሊዝኛ ቋንቋ ተማሪ (ELL) ተብሎ የተለየ ተማሪ በመጀመሪያ በሚከተሉት መመዘን አለበት፥ 

● የተማሪውን የማህበራዊ ግንኙነት እና ማዳመጥን፣ መናገርን፣ ማንበብን እና መጻፍን፣ ወዘተ ጨምሮ በሁሉም 

የትምህርት አይነቶች ላይ ያሳየውን የትምህርት እድገት ለመወሰን በአፍ መፍቻ ቋንቋው እና በእንግሊዝኛ ቋንቋ 

(እስከተቻለ መጠን) እና 

● የማህበራዊ ባህላዊ መረጃ፣ ሌላ ባህልን የመቀበል ደረጃና መጠን፣ የቋንቋ እድገት ክህሎቶችና መጠን እና የሁለቱም ቋንቋ 

ችሎታ፣ እና የትምህርት ፈተና ዳታ መረጃ ለማካተት ከወላጅ፣ ሁለት ቋንቋ ተናጋሪ/ELL መምህራን፣ ሁለት ቋንቋ ተናጋሪ 

የህክምና ሙያተኞች እና ሌሎች የሚገኙ ግብአቶች ጥቅም ላይ ይውላሉ። 

የIEP ቡድን የተማሪውን ፍላጎቶች ባህሪና መጠን እና እነዚህ እንግሊዝኛ ቋንቋ ከማወቅ ጋር ተያያዥነት ያላቸው ስለመሆኑ በትክክል 

ለመወሰን አንድ ወይም ከዚያ በላይ ምዘናዎች በተማሪው የአፍ መፍቻ ቋንቋ ማካሄድ አግባብነት ያለው ስለመሆኑ ይወስናል። 

2.7 የተራዘመ ግምገማ 

ተማሪው ለልዩ ትምህርት አገልግሎቶች ብቁ ሆኖ ከተገኘ ሆኖም ተጨማሪ ፍላጎቶች ያሉት ስለመሆኑ ለመወሰን ተጨማ ግምገማ 

ማድረግ አስፈላጊ ነው ተብሎ ከተወሰነ ቡድኑ የተራዘመ ግምገማ ስለማድረግ ሊያጤን ይችላል (የሚከተሉት የግምገማ ማራዘሚያ 

ሰነዶች ናቸው፡ ኢኢ1፣ ኢኢ2)። የተራዘመ ግምገማ በወላጅ ፍቃድ IEP ለማዘጋጀት አስፈላጊ የሆነ ተጨማሪ መረጃ ለመሰብሰብ 

ይካሄዳል፣ ሆኖም ብቁነትን ለመወሰን ተጨማሪ መረጃ ለመሰብሰብ ጥቅም ላይ አይውልም። 

ቡድኖች የተራዘመ ግምገማ ለመጠቀም የተቀመጡ የግዛቱን የደንብ ገደቦች ማወቅ አለባቸው። የተራዘሙ ግምገማዎች ለሚከተሉት 

አላማዎች ጥቅም ላይ መዋል አይችሉም፡ 

● ለምዘናዎች የሚያስፈልጉ የግምገማ የጊዜ ሰሌዳዎችን ለማራዘም 

● ለተማሪው ፕሮግራሞች ወይም አገልግሎቶችን ለመከልከል 

● ጊዜያዊ ምደባ ለማድረግ 

ብቁነትን ለመወሰን በቂ መረጃ የሚገኝ ከሆነ ቡድኑ በወላጅ ፍቃድ የተራዘመ ግምገማ በሚካሄድበት ወቅት በዲስትሪክቱ 

በአስቸኳይ የሚተገበር IEP ማዘጋጀት አለበት። ይህ እርምጃ ተማሪው በቡድኑ ስብሰባ ላይ አስፈላጊ ተብለው የተወሰኑ 

አገልግሎቶችን እንዳይከለከል ለማድረግ ያስችላል። 
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የተራዘመ ግምገማ ከአንድ (1) ሳምንት በላይ ሊራዘም ይችላል ሆኖም ከስምንት (8) ሳምንታት በላይ ሊራዘም አይችልም። ቡድኖች 

IEP ላይ ማሻሻያ ማድረግ አይችሉም። ይህ እንደ ከፊል IEP ተደርጎ መወሰድ ያለበት ሲሆን ያለ ማሻሻያ ሂደት አዲስ መረጃ ሊካተት 

ይችላል። ቡድኑ በተራዘመው የግምገማ ጊዜ ውስጥ በተወሰነ የጊዜ ልዩነት ለመገናኘት ሊመርጥ የሚችል ቢሆንም ይህን ለማድረግ 

አይገደድም። 

አስፈላጊ የወረቀት ስራዎች፥ 

● የታቀደ IEP 

● የ N1 ደብዳቤ 

● የተራዘመ ግምገማ ቅጽ 

2.8 የልዩ ትምህርት አገልግሎቶችን ማቋረጫ ድጋሚ ግምገማ 

አንድ ተማሪ የትኛውም ወይም ሁሉም ቀጣይ የልዩ ትምህርት አገልግሎቶች የሚያስፈልጉት ስለመሆን አለመሆኑ ለመወሰን 

የሚያስችል ግምገማ ለማካሄድ የተፈረመ ፍቃድ ማግኘት ያስፈልጋል። ብቸኛው ልዩ ሁኔታ ተማሪው በሁለተኛ ደረጃ ትምህርት 

ዲፕሎማ ከተመረቀ ወይም እድሜው ሀያ ሁለት (22) አመት ሞልቶት ከትምህርት ቤት ሲወጣ ነው። ለእነዚህ ተማሪዎች 

ዲስትሪክቱ ተማሪውን የድህረ ሁለተኛ ደረጃ ግቦችን እንዲያሳካ ምን እገዛ ሊደረግለት እንደሚገባ የተመለከቱ ምክረ ሀሳቦችን 

ጨምሮ የትምህርትና የተግባር አፈጻጸም መስጠት አለበት። 

አስፈላጊ የወረቀት ስራ: 

● የድጋሚ ግምገማ ቅጽ ጥያቄ 

● የታቀደው እርምጃ N1 ማስታወቂያ/የግምገማ ፍቃድ ቅጽ/የሥነ ሥርአት ጥበቃ ማስታወቂያ 

● የተፈረመ የግምገማ ፍቃድ መስጫ ቅጽ 

● የትምህርት ምዘናዎች ቅጽ ሀ/ለ 

● እንደ አስፈላጊነቱ ሌሎች ምዘናዎች 

2.9 የግምገማ የጊዜ ሰሌዳ እና አስፈላጊ ቅጾች/ሰነዶች 

የቀን መስፈርት አስፈላጊ ቅጾች/ሰነዶች 

የግምገማ መምሪያ/ሪፈራል በደረሰ በአምስት (5) 

የትምህርት ቀናት ውስጥ 
• የፕሮፖዛል ማስታወቂያ (N1) 

• የግምገማ ፍቃድ መስጫ ቅጽ (N1A) 

• የሥነ ሥርአት ጥበቃዎች ማስታወቂያ 

የወላጅ የግምገማ ፍቃድ መስጫ ቅጽ በደረሰ በሰላሳ (30) 

የትምህርት ቀናት ውስጥ 

• ምዘናዎች መጠናቀቅ አለባቸው 

• ሪፖርቶቹ የቡድን ስብሰባ ከመካሄዱ ከሁለት የካላንደር 

ቀናት በፊት ጥያቄ ሲቀርብ ለወላጆች መሰጠት አለባቸው 
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• የስብሰባ መጥሪያ (N3)/የሰአት መቆጣጠሪያ ቅጽ (ጽን3ኤ) 

* ከስብሰባው ቀን ከአስር (10) የካላንደር ቀናት በፊት 

መላክ አለባቸው 

የወላጅ ፍቃድ በተሰጠ በአርባ አምስት (45) የትምህርት 

ቀናት ውስጥ 
• የምዘና ሪፖርቶቹ መጠናቀቅ አለባቸው 

• የቡድን ስብሰባ የምዘናዎቹን ውጤቶች ለመመርመር፣ 

ምክረ ሀሳብ ለመስጠት እና ብቁነትን ለመወሰን መካሄድ 

አለበት። 

ገለልተኛ የትምህርት ግምገማ (IEE) እንዲካሄድ የወላጅ 

ጥያቄ በቀረበ በአምስት (5) የትምህርት ቀናት ውስጥ 
• ዲስትሪክቱ በግምገማው ላይ መስማማቱን በስላይዲንግ 

ስኬል ማሳወቅ ወይም ለልዩ ትምህርት ይግባኝ ሰሚ ቢሮ 

ማመልከት አለበት። 

ገለልተኛ የትምህርት ግምገማ (IEE) በተሰጠ በአስር (10) 

የትምህርት ቀናት ውስጥ 
• የቡድን ስብሰባ የምዘናዎቹን ውጤቶች ለመመርመርና 

ምክረ ሀሳብ ለመስጠት መካሄድ አለበት። 

ለተራዘመ ግምገማ የወላጅ ፍቃድ በተሰጠ በስምንት (8) 

የትምህርት ሳምንታት ውስጥ 
• የምዘና ሪፖርቶች መጠናቀቅ አለባቸው 

• የቡድን ስብሰባ የምዘናዎቹን ውጤቶች ለመመርመርና 

ምክረ ሀሳብ ለመስጠት መካሄድ አለበት፡ 

3.0 ብቁነትን መወሰን 

ቡድኑ በማሳቹሴትስ የአንደኛ ደረጃና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት መምሪያ የተዘጋጀውን የልዩ ትምህርት ብቁነት ፍሎውቻርት በመጠቀም 

ተማሪው ለልዩ ትምህርት አገልግሎቶች ብቁ ስለመሆኑ ይወስናል። ይህ ሰነድ ለቡድኑ ተማሪው አካል ጉዳት ካለበት እና በአካል ጉዳቱ 

ምክንያት በጠቅላላ ትምህርት ፕሮግራሞች ላይ ያለ በልዩ ሁኔታ የተዘጋጁ የመመሪያ አሰጣጥ እና/ወይም ተያያዥ አገልግሎቶች 

ውጤታማ መሻሻል ማምጣት እንዳልቻለ ከተረጋገጠ ብቁነቱን በመወሰን ረገድ ያግዘዋል። እባክዎ ያስታውሱ: ህክምና ብቻውን ልዩ 

ትምህርት ወይም ተያያዥ አገልግሎቶችን ለማግኘት ብቁ አያደርግም። 

3.1 የአካል ጉዳት ምድቦች 

ኦቲዝም - የቃል እና የቃል ያልሆኑ ግንኙነቶች እና ማህበራዊ ግንኙነቶች ላይ መሰረታዊ ተጽእኖ የሚፈጥር የእድገት መዘግየት አካል 

ጉዳት ነው። የቃሉ ትርጉም የተሰጠው በፌደራል ሕግ 34 CFR §300.8(c)(1) ላይ ነው። 

ከግዛትና የፌደራል ፍቺዎች የተወሰዱ ዋና ዋና ቃላት: 

• የእድገት መዘግየት አካል ጉዳተኝነት በቃልና የቃል ያልሆኑ ግንኙነቶችና ማህበራዊ ግንኙነቶች ላይ መሰረታዊ ተጽእኖ 

የሚፈጥር ሲሆን በጠቅላላው ከ3 አመት እድሜ በፊት በትምህርት አፈጻጸም ላይ አሉታዊ ተጽእኖ እንደሚፈጥር 

ተረጋግጧል። 
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• በተደጋጋሚ ተግባሮችና አንድ አይነት እንቅስቃሴዎች መጠመድ 

• የአካባቢ ለውጥን ወይም የመደበኛ እለታዊ ተግባሮች ለውጥን መልመድ አለመቻል፣ እና 

• ለአንጎል ተሞክሮዎች ያልተለመዱ ምላሾች መስጠት 

ሊደረጉ የሚችሉ ምዘናዎችና የምዘና ምክንያቶች: 

• ለአእምሮ ዝግመት ልዩ የውጤት መስጫ ስኬሎች 

• የማህበራዊ ብስለትና ክህሎቶች ምዘና 

• የግንኙነት ናሙና እና የተግባር የቋንቋ ክህሎቶችን ጨምሮ የተማሪ የቋንቋ ክህሎቶች ምዘና 

• ምልከታዎች – ያስታውሱ ተማሪው በተደጋጋሚ ተግባሮች ወይም አንድ አይነት እንቅስቃሴዎች የሚጠመድ ከሆነ እና 

ለእለታዊ መደበኛ ተግባሮች ወይም ሁኔታ ለውጥ ያልተለመደ ምላሽ የሚሰጥ ከሆነ 

• ተማሪው ለአንጎል ተሞክሮዎች የሚሰጠው ምላሽ ምዘና 

• የተማሪ የሥነ ልቡና ደረጃ ምዘና (በተጨማሪም የስነ ልቡና ጉዳትን ይመልከቱ) 

• የተለያዩ ተግባሮች የሚከናወኑባቸው የተለያዩ ሁኔታዎች ምዘና 

• ማስታወሻ: ይህ የአነስተኛ ክስተት የአካል ጉዳት ነው። መዛኞቹ ከተገቢ የምዘና መሳሪያዎች ጋር በተያያዘ ልምድ እና 

እውቀት ሚኖራቸው ይገባል። 

የእድገት መዘግየት - በእድሜው አነስተኛ የሆነ ህጻን (3-9 አመት እድሜ) የመማር አቅም በችጅጉ ውሱን ሲሆን፣ ሲዘገይ ወይም ችግር 

ሲፈጠርበት እና ህጻኑ ከሚከተሉት ውስጥ በአንዱ ወይም ከዚያ በላይ ችግሮች እንዳሉበት ሲታይ፡ የአቀባበል እና/ወይም የገለጻ ቋንቋ፣ 
የግንዛቤ ችሎታዎች፣ የአካላዊ ተግባር፤ የማህበራዊ፣ ስነ ልቡናዊ ወይም የመላመድ ችሎታ፤ እና/ወይም እራስን የመርዳት ክህሎቶች። 

ከግዛትና የፌደራል ፍቺዎች የተወሰዱ ዋና ዋና ቃላት: 

● ከ3-9 አመት እድሜ 

● የመማር አቅም በእጅጉ መወሰን፣ መገደብ ወይም መዘግየት 

● በአንድ ወይም ከዚያ በላይ የትምህርት መስኮች ላይ መቸገር 

ሊደረጉ የሚችሉ ምዘናዎችና የምዘና ምክንያቶች: 

● ተገቢው ትኩረት መደረግ ያለበት ተማሪው እድሜው ዘጠኝ (9) አመት ወይም ከዚያ በታች ከሆነ ነው 

● የቋንቋ፣ ግንዛቤ፣ አካላዊ እድገት፤ የማህበራዊ፣ ስነ ልቡናዊ ወይም የመላመድ እድገት አፈጻጸም ምዘና 

● የሥነ ልቡናዊ መለኪያ ምዘና 

● የክፍል ውስጥ ምልከታዎች 

● የእድገት ታሪክ 

● በእድሜ አነስተኛ ህጻናት እና እድሜያቸው ከዘጠኝ (9) አመት ወይም ከዚያ በላይ የሆኑ ህጻናት በአንድ ወይም ከዚያ 
በላይ የትምህርት መስኮች ላይ የስድስት (6) ወራት ወይም ከዚያ በላይ መዘግየትን የሚያሳዩ የልምድ ማመሳከሪያ ዳታ 
ወይም ሙያዊ ስምምነቶች 

21 



                 

                 

           

        

              

      

             

           

              

        

         

                 

    

                 

               

               

     

        

               

         

         

         

      

            

                

      

           

           

               

          

የንቃተ ህሊና እክል - የግንዛቤ ተግባሮች፣ ተግባሮች ወይም የችግር አፈታት አፈጻጸም ቋሚ ችሎታ በእጅጉ ሲገደብ ወይም ሲዘገይ 

እና ከሚከተሉት ውስጥ አንዱ ወይም ከዚያ በላይ ሲታዩ፡ የመማር መጠን አዝጋሚ መሆን፣ የመላመድ ባህ ችግር እና/ወይም ውስብስብ 

ንድፈ ሀሳቦችን የመረዳት ችግር። ቃሉ የአእምሮ መዝገም ያለባቸውን ተማሪዎች ያጠቃልላል። 

ከግዛትና የፌደራል ፍቺዎች የተወሰዱ ዋና ዋና ቃላት: 

● የግንዛቤ ተግባሮችን የመፈጸም ቋሚ ችሎታ በእጅጉ ሲገደብ ወይም ሲዘግም 

ሊደረጉ የሚችሉ ምዘናዎችና የምዘና ምክንያቶች: 

● የእድገትና የትምህርት መረጃ/ታሪክ – የችሎታ ቋሚ ውሱንነቶች ማስረጃ 

● በትምህርት መዘግየት ብቻም ሳይሆን መሰረታዊ ውሱንነቶች 

● ምዘና: የመማር መጠን፣ የመማር ሁኔታዎች፣ ውስብስብ ንድፈ ሀሳቦችን መረዳት 

● የተለያዩ ሁኔታዎች ምዘና 

● የተማሪ የመላመድ ባህሪ ምዘና 

● እንደ አንድ የመመዘኛ ሁኔታ መደበኛ የአይኪው ፈተናዎች ጥቅም ላይ ሊውሉ ይችላሉ፣ ሆኖም የዚህ አይነቱን አካል ጉዳት 

ለማወቅ በቂ አይደሉም 

የእይታ መሳን ወይም አይነ ስውርነት - ከህክምና በኋላ የማየት ችሎታ ሲወሰን፣ ማየት ሲሳን ወይም ማየት አለመቻል ሲከሰት እና 

ይህም ከሚከተሉት ውስጥ አንዱን ወይም ከዚያ በላይ ሲያስከትል፡ በትክክለኛ እይታ የሚከናወኑ ተግባሮች አፈጻጸም መቀነስ፣ የጽሁፍ 

ግንኙነት ችግር፣ እና/ወይም በትምህርት መቼት በእይታ የሚቀርብ መረጃን የመረዳት ችግር። ቃሉ ማየት የተሳናቸው ወይም የማየት 

ችግር ያለባቸው ተማሪዎችን ያጠቃልላል። 

ከግዛትና የፌደራል ፍቺዎች የተወሰዱ ዋና ዋና ቃላት: 

● ከህክምና በኋላ የማየት ችሎታ ሲወሰን፣ ማየት ሲሳን ወይም ማየት አለመቻል ሲከሰት 

● በትክክል የማየት ችሎታ ሲቀንስ 

● የጽሁፍ ግንኙነት የማድረግ ችግር 

● በእይታ የሚቀርብ መረጃን የመረዳት ችግር 

ሊደረጉ የሚችሉ ምዘናዎችና የምዘና ምክንያቶች: 

● በትክክል የማየት ምዘና ከህክምና በኋላ የእይታ ተግባር የመስራት ችሎታን ጨምሮ 

● ማስታወሻ: ከአንድ በላይ ዝግመቶች ያሉባቸው ተማሪዎች የእይታ መሳን ስጋት ይፈጠርባቸዋል። ከአንድ በላይ ዝግመቶች 

እንዳሉ ሲታወቅ የእይታ ማጣሪያ ይደረጋል። 

● የህክምና ታሪክ እና የወቅታዊ ህክምና ምዘና 

● የአይን ህክምናና የዝቅተኛ እይታ ህክምና ምዘና 

● ተገቢ ሆኖ ከተገኘ በተማሪው የመማር/ብሬይል የመጠቀም ችሎታ ላይ የሚደረግ ምዘና 

● የተማሪ የትኩረት እና እንቅስቃሴ ክህሎቶች ምዘና 
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● የተማሪ የትምህርት እና እድገት ታሪክ ምርመራ 

● የተማሪ የመለየትና የማብላላት ክህሎቶች ምዘና 

● ማስታወሻ: ይህ ዝቅተኛ ክስተት አካል ጉዳት ነው። መዛኞቹ ማየት የተሳናቸው ተማሪዎች ተገቢ የምዘና መሳሪያዎች ጋር 

ተያያዥ ልምድና እውቀት ያላቸው መሆን አለባቸው። 

መስማት መሳን ወይም አለመቻል - በድምጽ ማጉያ ታግዞ የመስማት ችሎታ ሲወሰን፣ ሲገደብ ወይም መስማት አለመቻል ሲከሰት 

እና ይህም ከሚከተሉት ሁኔታዎች ውስጥ አንዱን ወይም ከዚያ በላዩን ሲያስከትል፡ በትክክል በመስማት የሚሰሩ ተግባሮች አፈጻጸም 

መቀነስ፤ የቃል ግንነት የማድረግ ችግር፤ እና/ወይም በትምህርት ቤት መቼት በድምጽ የሚቀርብ መረጃን ለመረዳት መቸገር። ቃሉ 

መስማት የተሳናቸውና የመስማት ችግር ያለባቸው ተማሪዎችን ያጠቃልላል። 

ከግዛትና የፌደራል ፍቺዎች የተወሰዱ ዋና ዋና ቃላት: 

● በድምጽ ማጉያ ታግዞ የመስማት ችሎታ ሲወሰን፣ ሲገደብ ወይም መስማት አለመቻል ሲከሰት 

● በትክክል የመስማት አፈጻጸም መቀነስ 

● የቃል ግንነት የማድረግ ችግር 

● በድምጽ የሚቀርብ መረጃን ለመረዳት መቸገር፡ 

ሊደረጉ የሚችሉ ምዘናዎችና የምዘና ምክንያቶች: 

• የድምጽ መስማት ምዘና መደበኛ የተግባር የመስማት ችሎታ ምዘናን ጨምሮ 

• በተማሪው እንደ የጆሮ መርጃ፣ የድምጽ ስልጠና፣ የኤፍኤም ሲስተሞች ወይም ኮችለር ኢምፕላንትስ ያሉ አጋዥ 

ቴክኖሎጂዎችን በመጠቀም እገዛ/ድጋፍ የማግኘት ችሎታ ምዘና 

• የተማሪ የትምህርት እና እድገት ታሪክ ምርመራ 

• የህክምና ታሪክ እና የወቅታዊ ህክምና ምዘና 

• የተማሪ የቃል ቋንቋ እድገት እና የግንኙነት ችሎታዎች ምዘና 

• በተማሪ ላይ የተሳትፎ ባህሪያትን፣ የማህበራዊ/የግንኙነት ባህሪያትን፣ ከሌሎች ተማሪዎች እና አዋቂ ሰዎች ጋር የሚደረጉ 

ግንኙነቶችን እና ከተለያዩ የመማሪያ ሁኔታዎች ጋር ተያያዥ ባህሪያትን ጨምሮ ከትምህርት ቤት መቼት እና ከትህርት ቤት 

ውጭ መቼት ጋር በተያያዘ የሚካሄድ ምዘና 

• የተማሪ የድምጽ መለየትና ማብላላት ክህሎቶች ምዘና 

• ማስታወሻ: ማየት አለመቻል በአብዛኛው ከሌሎች የአካል ጉዳቶች ጋር ተያይዞ የሚፈጠር ሲሆን ተማሪው የአካል ጉዳት 

ወይም የመስማት ሁኔታ ወጥ አለመሆን ምልክት ወይም የመስማት ክህሎቶች መቀየር፣ የግንኙነት ችግሮች ወይም አነስተኛ 

የማየት ችሎታ ከታየበት በጥንቃቄ መመርመር አለበት 

• ማስታወሻ: ይህ ዝቅተኛ ክስተት አካል ጉዳት ነው። መዛኞቹ መስማት የተሳናቸው ወይም የመስማት ችግር ያለባቸው 

ተማሪዎች ተገቢ የምዘና መሳሪያዎች ጋር ተያያዥ ልምድና እውቀት ያላቸው መሆን አለባቸው። 

መስማት -ማየት መሳን - አብረው የሚሄዱ የመስማትና ማየት መሳኖች፤ የእነዚህ ጥምር ጉዳት ከባድ የግንኙነት እና የእድገትና 

የትምህርት ፍላጎቶች ችግሮችን ያስከትላል። 
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ከግዛትና የፌደራል ፍቺዎች የተወሰዱ ዋና ዋና ቃላት: 

● አብረው የሚሄዱ የመስማትና ማየት መሳኖች 

● ከባድ የግንኙነት እና የእድገትና የትምህርት ፍላጎቶች ችግሮች 

ሊደረጉ የሚችሉ ምዘናዎችና የምዘና ምክንያቶች: 

● የእይታ ወይም መስማት የተግባር ችሎታዎች ምዘናን በትክክል የማየትና የመስማት ምዘናዎች። ‹‹የማየት-መስማት 

አለመቻል›› ህክምና በአይንና የጆሮ ሀኪም ቢካሄድ የተሻለ ይሆናል 

● የምልከታ ማረጋገጫዎች 

● የግንኙነት ምዘና፣ የአቀባበልና የገለጻ 

● የተማሪ የትምህርት፣ የህክምናና እድገት ታሪክ ምርመራ 

● የተማሪ በእይታና በመስማት የመለየትና የማላላት ክህሎቶች ምዘና 

● የህክምና ታሪክና የወቅታዊ ህክምና ምዘና 

● ማስታወሻ: ተያያዥ አካል ጉዳቶች ከፍተኛ የመፈጠር እድል አላቸው፣ የህክምና፣ የአንጎል፣ የባህሪ፣ የግንዛቤና የአካል 

● የአቅጣጫና እንቅስቃሴ ክህሎቶች ምዘና 

● በተማሪው ላይ በተለያዩ መቼቶች የሚካሄድ ምልከታ 

● ማስታወሻ: ይህ ዝቅተኛ ክስተት አካል ጉዳት ነው። መዛኞቹ መስማት -ማየት የተሳናቸው ተማሪዎች ተገቢ የምዘና 

መሳሪያዎች ጋር ተያያዥ ልምድና እውቀት ያላቸው መሆን አለባቸው። 

የአንጎል ጉዳት - የአንጎል ስርአት ችሎታ መገደብ ወይም መጎዳት እና ከሚከተሉት ችግሮች ውስጥ አንዱ ወይም ከዚያ በላይ ሲታዩ፡ 

ማስታወስ አለመቻል፣ የግንዛቤ ተግባርን የመቆጣጠርና የመጠቀም ችሎታ፣ የስሜት ህዋሳትና የእንቅስቃሴ ክህሎቶች፤ የንግግር፣ ቋንቋ፣ 

የማደራጀት ክህሎቶች፤ መረጃን ማብላላት፤ የማህበራዊ ወይም መሰረታዊ የአኗኗር ተግባሮች ክህሎቶች ችግር። ቃሉ የአንጎል ጉዳት 

ያለባቸው ተማሪዎችን ያጠቃልላል። 

ከግዛትና የፌደራል ፍቺዎች የተወሰዱ ዋና ዋና ቃላት: 

● የአንጎል ስርአት ችሎታ መገደብ ወይም መጎዳት 

● ከባድ የአንጎል ጉዳትን ያጠቃልላል 

ሊደረጉ የሚችሉ ምዘናዎችና የምዘና ምክንያቶች: 

● ቀደም ሲል የተሰጡ ፈተናዎች ሳይደጋገሙ በብቁ የስነ ልቡናና አንጎል ሀኪም ወይም የአንጎል ህክምና ሙያተኛ 

የሚካሄድ ምዘና 

● የእድገትና ትምህርት ታሪክ/መረጃ 

● በታወቀ የአንጎል ሀኪም የሚካሄድ የህክምና ማጣሪያን ጨምሮ የህክምና ታሪክና ወቅታዊ ህክምና ምዘና 

● ከማስታወሰስ፣ የግንዛቤ ችሎታ፣ አንጎልና ክህሎቶች፣ የግንኙነት ክህሎቶች፣ መረጃ ማብላላት፣ ማህበራዊ ክህሎቶች፣ 

ባህሪ፣ አቀባበል፣ ትኩረት፣ ምክንያታዊነት፣ ውስብስብ አስተሳሰብ፣ ፍርድ መስጠት፣ ችግር የመፍታት ችሎታ፣ 

የአእምሮ ጤና ደረጃ ጋር ተያያዥ ምዘናዎች 
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● በተማሪ ላይ የሚካሄድ ምልከታ 

● የዚህ አይነቱ አካል ጉዳት በአብዛኛው ከአነስተኛ የወሊድ ክብደት ጋር ይያያዛል 

● ማስታወሻ: ይህ ዝቅተኛ ክስተት አካል ጉዳት ነው። መዛኞቹ የአንጎል ጉዳት ያለባቸው ተማሪዎች ተገቢ የምዘና 

መሳሪያዎች ጋር ተያያዥ ልምድና እውቀት ያላቸው መሆን አለባቸው። 

የሥነ ልቦና ጉዳት - በፌደራል ህጉ 34 CFR §300.8(c)(4) ላይ በተሰጠው ፍቺ መሰረት ተማሪው በረጅም ጊዜ ውስጥ እና 

በመሰረታዊነት በትምህርት አፈጻጸሙ ላይ በከፍተኛ ደረጃ አሉታዊ ተጽእኖ በሚፈጥር መልኩ ከሚከተሉት ባህሪያት ውስጥ አንዱ ወይም 

ከዚያ በላዩ ይታይበታል፡ በንቃተ ህሊና፣ አንጎል ወይም የጤና ምክንያቶች የማይገለጽ የመማር ችግር፤ ከእድሜ እኩዮችና መምህራን ጋር 

አመርቂ ግንኙነት መመስረት ያለመቻል ችግር፤ በመደበኛ ሁኔታዎች ተገቢ ያልሆነ ባህሪ ወይም ስሜቶች ማሳየት፤ አጠቃላይ ጥልቅ 

ደስተኛ ያለመሆን ወይም ጭንቀት ስሜት፤ ወይም ከግል ወይም የትምህርት ቤት ችግሮች ጋር ተያያዥነት ያላቸው የአካል ምልክቶች 

ወይም ፍርሀት ማሳየት። የተማሪው ባህሪ የስነ ምግባር ደንብ ስለሚጥስ፣ ተማሪው ወደ ግዛቱ ፍርድ ቤት ወይም የማህበራዊ አገልግሎት 

ድርጅት ስለሚወሰድ ወይም ተማሪው ጥሩ ማህበራዊ ሁኔታ ስለማይኖረው ቡድኑ ተማሪው ከእነዚህ ሁኔታዎች በተጨማሪ ከባድ የሥነ 

ልቡና መረበሽ አለበት ብሎ ካልወሰነ በስተቀር የአካል ጉዳቱ ውሳኔ ለብቻ መወሰን የለበትም። 

ከግዛትና የፌደራል ፍቺዎች የተወሰዱ ዋና ዋና ቃላት: 

● ለረጅም ጊዜ እና በከባድ ሁኔታ የሚዘልቅ 

● የትምህርት አፈጻጸም ላይ አሉታዊ ተጽእኖዎች የሚፈጥር 

● በመደበኛ ሁኔታዎች ያልተገባ አይነት ባህሪ ወይም ስሜት ማሳየት 

● የብቸኝነት ባህሪ 

● በፍርድ ቤት ወይም ማህበራዊ አገልግሎት መሳተፍ 

● ጥሩ ያልሆነ ማህበራዊ ሁኔታ 

ሊደረጉ የሚችሉ ምዘናዎችና የምዘና ምክንያቶች: 

● የባህሪ/የህክምና ማረጋገጫዎችና የውጤት መስጫ ስኬሎች 

● አላማ ተኮር ምዘናዎች 

● የመምህር ምዘናዎችና ቃለ መጠይቆች 

● በተማሪ ላይ የሚካሄድ ምልከታ 

● የአእምሮ ሀኪም ምዘና 

● የሥነ ልቡና ምዘና ወይም የአንጎል ህክምና ሙያተኛ ምዘና 

● የወላጅ ቃለ መጠይቅ 

● የእድገትና ማህበራዊ ታሪክ 

● ማስታወሻ: አብዛኞቹ የአእምሮ አካል ጉዳቶች በዝቅተኛ ደረጃ የሚከሰቱ የአካል ጉዳቶች ናቸው። መዛኞቹ የስነ ልቡና ጉዳቱን 

አይነት እና በተማሪው ላይ የፈጠረውን ተጽእኖ ለመወሰን ከአእምሮ ችግሮች ጋር ተያያዥነት ያለው ልምድና እውቀት ያላቸው 

መሆን አለባቸው። 
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የግንኙነት ውስንነት - የገለጻ እና/ወይም የአቀባበል ቋንቋ የመጠቀም ችሎታ በእጅጉ ውሱን መሆን፣ የተገደበ ወይም የዘገየ ሲሆን እና 

ከሚከተሉት ሁኔታዎች ችግሮች ውስጥ አንዱ ወይም ከዚያ በላዩ ችግሮች ሲታዩ፡ ንግግር ለምሳሌ የቃላት እና/ወይም ድምጽ አወጣጥ፤ 

የንግግር፣ የጽሁፍ ወይም የምልክት ቋንቋ የማስተላለፍ፣ የመረዳት ወይም የመጠቀም ችሎታ። ቃሉ የቃላት አወጣጥ ችግር ያለበት፣ የንግግር 

መቆራረጥ፣ የቋንቋ መገደብ ወይም የድምጽ መገደብ ያለበትን ተማሪ እነዚህ መገደቦች በተማሪው የትምህርት አፈጻጸም ላይ አሉታዊ ተጽእኖ 

ከፈጠረ ያጠቃልላል። 

ከግዛትና የፌደራል ፍቺዎች የተወሰዱ ዋና ዋና ቃላት: 

● የገለጻ እና/ወይም የአቀባበል ቋንቋ የመጠቀም ችሎታ በእጅጉ ውሱንመ የጠገደበ ወይም የዘገየ ሲሆን 

● የትምህርት አፈጻጸም ላይ አሉታዊ ተጽእኖ ሲፈጠር 

ሊደረጉ የሚችሉ ምዘናዎችና የምዘና ምክንያቶች: 

● የድምጽ አወጣጥ፣ ጥራትና ጥንካሬ ምዘናን ጨምሮ የገለጻና አቀባበል ቋንቋ ክህሎቶች ምዘና 

● የቃል ፈተና 

● የቃላት አጠቃቀም ምዘና 

● ቃላትን መልሶ ከመጠቀም፣ የቋንቋና የድምጽ ማብላላት ክህሎቶች፣ የቃላት ፍቺና አገባብ ክህሎቶች ጋር ተያያዥነት 

ያላቸው ምዘናዎች 

● የተሸጋጋሪ ቋንቋ ክህሎቶች ምዘና 

● በእድሜ አነስተኛ ለሆኑ ህጻናት የጨዋታ ክህሎቶች ትንተና 

● በተማሪ ላይ የሚካሄድ ምልከታ 

● የቋንቋ ናሙና - የቃልና የጽሁፍ 

● የመምህርና ወላጅ ቃለ መጠይቆች 

● የእድገትና ትምህርት ታሪክ 

የአካል ጉዳት - የአካል የመንቀሳቀስ፣ ተግባሮችን የማደራጀት ወይም የአካል እንቅስቃሴዎችን የማካሄድ ችሎታ በእጅጉ መወሰን፣ 

መገደብ ወይም መዘግየት እና ከሚከተሉት ሁኔታዎች ውስጥ የአንዱ ወይም ከዚያ በላዩ ችግሮች መታየት፡ የአካልና የእንቅስቃሴ 

ተግባሮች፤ እራስን ችሎ መንቀሳቀስ፣ መሰረታዊ የአኗኗር ተግባሮችን ማከናወን። ቃሉ ከባድ ከባድ የአጥንት ጉዳቶች ወይም አብሮ 

በሚወለድ በሽታ ምክንያት የሚፈጠር ጉዳትን፣ የአንጎል ተግባሩን አለመስራትን፣ የጭንቅላት መታመም ወይም ስብራትን እነዚህ ጉዳቶች 

በተማሪው የትምህርት አፈጻጸም ላይ ተጽእኖ ከፈጠሩ ያጠቃልላል። 

ከግዛትና የፌደራል ፍቺዎች የተወሰዱ ዋና ዋና ቃላት: 

● የአካል የመንቀሳቀስ፣ ተግባሮችን የማደራጀት ወይም የአካል እንቅስቃሴዎችን የማካሄድ ችሎታ በእጅጉ 

መወሰን፣ መገደብ ወይም መዘግየት 

● በትምህርት አፈጻጸም ላይ አሉታዊ ተጽእኖ መፈጠር 
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ሊደረጉ የሚችሉ ምዘናዎችና የምዘና ምክንያቶች: 

● የአጥንት ወይም የአንጎል ጡንቻ ምዘና 

● የህክምና ምርመራ 

● የእድገት ታሪክ 

● የትምህርት ቤት ተግባሮችና ሁኔታዎች ምዘና 

● በተማሪው ላይ የሚካሄድ ምልከታ 

የጤና ጉዳት - ደዌ ወይም ለረጅም ጊዜ አብሮ የሚዘልቅ የጤና ጉዳት ለምሳሌ የአካል ተግባርን የማከናወን ችሎታ ሲወሰን ወይም 

ሲገደብ እና በዚህም ምክንያት ከሚከተሉት ሁኔታዎች ውስጥ የአንዱ ወይም ከዚያ በላይ ችግሮች መታየት፡ በትምህርት መቼት ላይ 

ለአካባቢ የስሜት መቀስቀሻዎች ምላሽ መስጠት አለመቻል የመሳሰሉ የጥንካሬ፣ እንቅስቃሴና ንቃት መገደብ። ቃሉ በአስም በሽታ 

ምክንያት የሚፈጠር መገደብን፣ ትኩረት የመስጠት ችግር ወይም በመቅበጥበጥ ምክንያት ትኩረት ያለመስጠት ችግርን፣ የስኳር በሽታን፣ 

የሚጥል በሽታን፣ የልብ በሽታን፣ ከባድ የደም መፍሰስን፣ የቁመና መዛባትን፣ የአጥንት መልፈስፈስን፣ የኩላሊት በሽታን፣ ከባድ ትኩሳትን 

እና ከባድ የደም ማነስን እነዚህ ችግሮች በተማሪው የትምህርት አፈጻጸም ላይ ተጽእኖ የሚፈጥሩ ከሆነ ያጠቃልላል። 

ከግዛትና የፌደራል ፍቺዎች የተወሰዱ ዋና ዋና ቃላት: 

● ደዌ ወይም ለረጅም ጊዜ አብሮ የሚዘልቅ 

● በትምህርት መቼት ላይ ለአካባቢ የስሜት መቀስቀሻዎች ምላሽ መስጠት አለመቻል 

ሊደረጉ የሚችሉ ምዘናዎችና የምዘና ምክንያቶች: 

● የህክምና ምርመራ 

● የእድገት ታሪክ 

● የትምህርት አቀባበል ምዘና 

● በተማሪው ላይ የተለያዩ ተግባሮችን ሲያከናውን በተለያዩ ጊዜያት የሚካሄዱ ምልከታዎች 

● የመምህርና ወላጅ ቃለ መጠይቆች 

● ተገቢ ከሆነ የመድሀኒት ወይም የህክምና እንክብካቤዎች ውጤቶች ምዘና 

● ተገቢ ሆኖ ከተገኘ የእነዚህ እንክብካቤዎች አለመኖር በረጅም ጊዜ የሚያስከትላቸው ጥቅል ተጽእኖዎችን ጨምሮ የእነዚህ 

አለመኖት የሚያስከትላቸው ውጤቶች ምዘና 

● ተገቢ ከሆነ ጉዳቱ ያስከተለው የስሜት እና የሥነ ልቡና ተጽእኖ ምዘና 

ልዩ የትምህርት አካል ጉዳት - ቃሉ የቋንቋ መረዳት ወይም መጠቀም ችሎታን፣ የንግግር ወይም የጽሁፍ ችሎታን የሚይዙ አንድ 

ወይም ከዚያ በላይ መሰረታዊ የስነ ልቡና አሰራሮች መገደብ ማለት ሲሆን እነዚህም የማዳመጥ፣ የማሰብ፣ የመናገር፣ የማንበብ፣ የመጻፍ 

የፊደል አጣጣል ችሎታ ዝቅተኛ እንዲሆን ወይም የሂሳብ ስሌት የመስራት ችሎታ ደካማ እንዲሆን ያደርጋሉ። የቃሉ አጠቃቀም በ 34 

CFR §§300.8(c)(10) እና 300.309 ስር የተገለጹ ሁሉንም የፌደራል ህግ መስፈርቶች ማሟላት አለበት። (ተጨማሪ ዝርዝር ሀ የ 

SLD የብቁነት መስፈርቶች ቅጽን ይይዛል) 
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ከግዛትና የፌደራል ፍቺዎች የተወሰዱ ዋና ዋና ቃላት: 

● አስተያየቶች: የ‹‹ደካማ ችሎታ›› የሚለው ቃል አጠቃቀም ቃሉ ‹‹በከፍተኛ ደረጃ አጠራጣሪ›› ማለት ተደርጎ የሚቆጠርበትን ሁኔታ 

በተመለከተ መመሪያ ከሚሰጡ ሌሎች የፌዴራል ቋንቋዎች አንጻር መታሰብ አለበት። 

● 34 CFR 300.541 ለተማሪው ለእድሜ ደረጃው ተገቢ የሆኑ የትምህርት እድሎች የቀረቡለት ስለመሆኑ የተመለከተ ምዘናን 

ያጠቃልላል እንዲሁም ለቡድኑ በስኬትና የንቃተ ህሊና ችሎታ መካከል ያሉ ከባድ ልዩነቶችን የሚያጠኑባቸው መመሪያዎች 

ይሰጣል (በተጨማሪ ሰንጠረዥ 5ሀን ይመልከቱ) 

ሊደረጉ የሚችሉ ምዘናዎችና የምዘና ምክንያቶች: 

● በአንድ ወይም ከዚያ በላይ ተለይተው የተቀመጡ የትምህርት አይነቶች ላይ እንደ አስፈላጊነቱ በችሎታና ስኬት መካከል 

ከባድ ልዩነት ስለመኖሩ ለመወሰን የሚካሄዱ ምዘናዎች 

● ለተማሪው እድሜ ተገቢ የሆኑ የትምህርት እድሎች የቀረቡለት ስለመሆኑ በተመለከተ የሚካሄድ ምዘና 

● የእድገትና ትምህርት ታሪክ 

● የክፍል ውስጥ በጊዜ ሂደት እና የተለያዩ ተግባሮች አፈጻጸም ዳታ 

● በጊዜ ሂደት እና የተለያዩ ተግባሮች ላይ ከአንድ በላይ በሆኑ ሰዎች የሚካሄዱ ምልከታዎች 

● የሥነ ልቡና መመዘኛ፣ የሥነ ልቡና ወይም የአንጎል-ሥነ ልቡና ምዘናዎች 

● ተያያዥ የሥሜት ህዋሳት መጎዳት፣ የስሜት መጎዳት፣ የባህል ልዩነት ወይም የንቃተ ህሊና መገደብ ጉዳቶች ስለመኖራቸው 

ለመመርመር እንደ አስፈላጊነቱ የሚካሄዱ ምዘናዎች 

● ጥንቃቄ #1: ምዘናዎቹ በመጀመሪያ በሙያተኛ አስተያየት እና/ወይም የወላጅ ጥያቄዎች መሰረት በመረጃ የተደገፉ መሆን ያለባቸው 

ሲሆን ‹‹ወሰን የሚያካልል›› ምዘና ማድረግ አያስፈልግም። 

● ጥንቃቄ #2: ‹‹ከፍተኛ ልዩነት›› የሚለው የፌደራል ቃል ልዩ የአይኪው ወይም የስኬት ፈተናንም ይሁን ‹‹ልዩነቱ›› ከፍተኛ 

መሆኑን ለማሳየት የሚካሄዱ የማሳቹትስ ልዩ የውጤት አሰጣጥ ወይም ውጤትን አይጠይቅም። የቡድኑ ግኝነት የተማሪው 

አፈጻጸም በህጉ ተለይተው በተቀመጡ በአንድ ወይም ከዚያ በላይ የትምህርት አይነቶች ላይ በከፍተኛ ደረጃ አጠያያቂ መሆን 

ማሳየቱ ላይ አጽንኦት መሰጠት አለበት። ይህ ውሳኔ ከተለያዩ ምዘናዎች (እነዚህ የአይኪው ፈተናን ሊያጠቃልሉ ይችላሉ) 

በሚገኝ መረጃ እና/ወይም መስፈርት ያጣቀሱ ፈተናዎች (እነዚህ ስርአተ ትምህርት ተኮር ምዘናን ሊይዙ ይችላሉ) እንዲሁም 

በሌሎች አይነት ምዘናዎች ላይ ሊመሰረት ይችላል። 

ልዩ የትምህርት አካል ጉዳት/የፊደል ቅርጽ አለመለየት፥ “የፊደል ቅርጽ አለመለየት መንስኤው ከአንጎል የተፈጥሮ ሁኔታ የሆነ ልዩ 

የትምህርት አካል ጉዳት ነው። ጉዳቱ ቃላትን በትክክል እና/ወይም በፍጥነት መለየት ባለመቻል በዝቅተኛ የቃላት አጻጻፍና የማስታወስ 

ችሎታዎች ይገለጻል። እነዚህ የአካል ጉዳቶች በዋናነት ከሌሎች የግንዛቤ ችሎታዎች እና ውጤታማ የክፍል ውስጥ መመሪያ አሰጣጥ ጋር 

በተያያዙ የሥነ ቋንቋ ክፍሎች አለማወቅ ምክንያት ይፈጠራሉ። የጉዳቶቹ ሁለተኛ ደረጃ ውጤቶች የማንበብ ችግርን እና የቃላት 

አጠቃቀምና መነሻ እውቀት እድገትን የሚያጓትት የንባብ ልምድ መቀነስን ያጠቃልላሉ። (አለም አቀፍ የዲስሌክሺያ ማህበር) 

ሊደረጉ የሚችሉ ምዘናዎችና የምዘና ምክንያቶች: 

• አፀደ ሕጻናት: የሚከተሉት የትምህርት አይነቶች ምዘናዎችን ያካተቱ የምዘና እርምጃዎች፡ የድምጽ መከፋፈልም፣ 

መመስረትና ቃናን፤ የስም አጠራር ፍሰትን ጨምሮ ፈጣን የስም አጠራርን፤ ፊደልን ከድምጽ ጋር ማዘመድን፤ የቃላት 
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ድግግሞሽን ጨምሮ የቋንቋ ማስታወስ ችሎታን በሙሉ ያጠቃለለ የሥነ ቋንቋ ግንዛቤ (ካትስ ኤት አል 2015፤ ጆኪንስ እና 

ጆንሰን 2008) 

• አንደኛ ክፍል: የማጣሪያ መለኪያዎች የሚከተሉትን የትምህርት አይነቶች ምዘናዎች ሲያካትቱ እጅግ ስኬታማ ይሆናሉ፡ 

የድምጽ አወጣጥ ግንዛቤ፣ በተለይም የድምጽ መከፋፈል፣ ማጣመርና መጠቀም ተግባሮች፤ የፊደል አጠራር ችሎታ፤ የፊደል 

ድምጽን ማዘመድ፤ የቃላት ያልሆኑ ድግግሞሾችን ጨምሮ ቃላትን የማስታወስ ችሎታ፤ የቃል አገባብ እና ቃላትን 

የማስታወስ ችታ (ትክክለኛነትና መጠን) (ኮምፕተን፣ ኤት አል 2010፤ ጀንኪንስ እና ጆንሰን፣ 2008)። 

• ሁለተኛ ክፍል: የማጣሪያ መለኪያው ቃላትን የመለየት ችሎታን፣ የቃል ንባብ ቅልጥፍናን እና የቃላት ግንዛቤ ምዘናን 

ማካተት አለበት። የቃላት መለየት ምዘናዎች ትክክለኛና ትርጉም የማይሰጡ ቃላት ምዘናዎችን ማካተት አለበት። 

• አፀ-2: አንዳንድ የምዘና ማጣሪያዎች ምሳሌዎች (በእነዚህ ላይ ብቻ ሳይወሰን) የሚከተሉትን ያጠቃልላሉ፡ ዲብልስ ኔክስት፣ 

ኤይምስዌብ፣ የንባብ ተገማች ምዘና (PAR) እና የቴክሳስ የመጀመሪያ ደረጃ ንባብ ቆጠራ (TPRI)። 

3.2 ውጤታማ መሻሻል 

በጠቅላላ ትምህርት ፕሮግራም ላይ ውጤታማ መሻሻል ማምጣት ማለት በእድሜ ደረጃ እና በእድሜ ደረጃ በሚጠበቁ የእድገት 

ደረጃዎች፣ የተማሪው የግል የትምህርት እምቅ ችሎታ፣ እና በማሳቹሴትስ የስርአተ ትምህርት መዋቅሮች እና የ Cambridge Public 

Schools ሥርአተ ትምህርት ስር በተቀመጡት የመማር ደረጃዎች መሰረት ከአገልግሎት አቅርቦት ጋር እና ያለ አገልግሎት አቅርቦት 

በጠቅላላ ትምህርት ፕሮግራም ስር የማህበራዊ/ሥነ ልቡናዊ እድገትን ጨምሮ እውቀትና ክህሎቶችን በማግኘት ረገድ የተመዘገበ እድገት 

ማምጣት ነው። 

የጠቅላላ ትምህርት ፕሮግራም በዲስትሪክቱ የሚቀርቡ የቅድመ ትምህርትና የቅድመ ህጻንነት ፕሮግራሞችን፣ በ Cambridge Public 

Schools የሚቀርቡ የትምህርትና የትምህርት ያልሆኑ አገልግሎቶችን፣ እና የሙያ ፕሮግራሞችና ተግባሮችን ያጠቃልላሉ። 

3.3 በልዩ ሁኔታ የተዘጋጀ መመሪያ 

በልዩ ሁኔታ የተዘጋጀ መመሪያ (SDI) የህግ መሰረት 

የልዩ መምህር የመመሪያ አሰጣጥ ኃላፊነቶች በ2004 የአይዲኢኤ ድጋሚ ፍቃድ ስር ለልዩ ትምህርት ፍቺ በመስጠት 

አማካኝነት በግልጽ ተደንግገዋል። አይዲኢኤ ለልዩ ትምህርት አገልግሎቶች ብቁ እንደሆኑ የሚወሰንላቸው ተማሪዎች አካል 

ጉዳት ያለበትን ህጻን (ሀ) በክፍል ውስጥ፣ በመኖሪያ ቤት፣ በሆስፒታሎችና ተቋማት የሚሰጥ መመሪያን እና (ለ) በሰውመት 

ማጎልመሻ ትምህርት የሚሰጥ መመሪያ ጨምሮ ልዩ ፍላጎቶች ለማሟላት በወላጅ ላይ ምንም ወጪ ሳያስከትል በልዩ ሁኔታ 

የተዘጋጀ የመመሪያ አሰጣጥ መውሰድ እንዳለባቸው ይገልጻል። (20 የዩናይትድ ስቴትስ ደንብ U.S.C. § 1401(29)) 
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የአይዲኢኤ ደንቦች በልዩ ሁኔታ ለተዘጋጀ መመሪያ የሚከተለውን ግልጽ ፍቺ በመስጠት ለዚህ መሰረታዊ ገለጻ ተጨማሪ 

ማብራሪያ ይሰጣሉ፡ 

“እንደ አስፈላጊነቱ በዚህ ክፍል፣ ይዘት፣ የትምህርት አሰጣጥ ዘዴ ወይም የመመሪያ አሰጣጥ ስር ህጻኑ በሁሉም 

ህጻናት ላይ ተፈጻሚነት ያላቸው በመንግስት ኤጀንሲ ስልጣን ስር የተደነገጉ የትምህርት ደረጃዎችን እንዲያሳካ 

ለማስቻል (i) በህጻኑ አካል ጉዳተኝነት ምክንያት ለተፈጠሩ ልዩ ፍላጎቶች መፍትሄ የሚሰጡ፣ እና (ii) ህጻኑን 

ለጠቅላላ ስርአተ ትምህርት ተደራሽ የሚያደርጉ ሁኔታዎችን በብቁ ህጻን ፍላጎቶች ላይ ተግባራዊ ማድረግ።” (34 

CFR 300.39(b)(3) ርዕስ 34, የፌደራል ደንቦች ሕግ [CFR])። 

የደንቡ ዋና ዋና ንድፈ ሀሳቦች SDI በሁሉም ተማሪዎች ላይ ተግባራዊ በሆኑ ደረጃዎች እና በአካል ጉዳተኛ ተማሪዎች ልዩ 

የትምህርት ፍላጎቶች መካከል ምጣኔ መፍጠሪያ ስለመሆኑ የተመለከቱ ማስረጃዎችን ይይዛሉ። ለውጦቹ የሚከተሉትን 

ያጠቃልላሉ: 

● የይዘት ማለትም ተማሪዎች የሚሳተፉባቸው ልዩ ንባቦች ወይም ተግባሮች። ማስታወሻ፡ ምንም እንኳን የሚቀየረው ይዘት ደረጃ 

ሊቀነስ እንደሚችል ባያመለከትም። 

 የትምህርት አሰጣጥ ዘዴ ማለትም ጥቅም ላይ የሚውለው ልዩ የመመሪያ አሰጣጥ አቀራረብ። የመመሪያ አሰጣጥ አቀራረቦች የተለያዩ 

መዋቅሮች ተለይተዋል። የእነዚህ ጥቂት ምሳሌዎች ቀጥተኛ የመመሪያ አሰጣጥን (ለልዩ ትምህርት መምህራን የተለመደ እና ባጠቃላይ 

ለአካል ጉዳተኛ ተማሪዎች ውጤታማ የሆነ አቀራረብ)፣ ሞዴል መስጠት (በተጨማሪ ለአካል ጉዳተኛ ተማሪዎች የበለጠ ውጤታማ የሆነ) 

እና ችግርን መሰረት ያደረጉ ጣልቃገብነቶች ወይም አሰራሮችን ያጠቃልላል። 

 የመመሪያ አሰጣጥ ማለትም በግል፣ በአነስተኛ ቡድን፣ በትልቅ ቡድን፣ ለጠቀልላላ የትምህርት ክፍል እና በመሳሰሉት ስር። የመመሪያ 

አሰጣጡ የቡድኑን መጠን፣ የመመሪያ መስጫ ቦታን እና የትኛውንም ሌሎች ከፍተኛ ትምህርት ለመስጠት መካተት ያለባቸው 

ሁኔታዎችን ያገናዘበ መሆን አለበት (ፍሬንድ፣ 2018) 

3.4 ተያያዥ አገልግሎቶች 

ዲስትሪክቱ በተጨማሪም አንድን ተማሪ ለጠቅላላ ትምህርት ሥርአተ ትምህርት ተደራሽና ተሳታፊ ለማድረግ እንደ አስፈላጊነቱ 

ተያያዥ አገልግሎቶችን ያቀርባል። አይዲኢኤ የሚከተሉትን ሊቀርቡ የሚችሉ ተያያዥ አገልግሎቶች ይዘረዝራል: 

● የንግግር-ቋንቋ እና የድምጽ አገልግሎቶች 

● የተግባርና የአካል ህክምና 

● የምክር አገልግሎት 

● የማህበራዊ ስራ አገልግሎቶች 
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3.5 አጋዥ ቴክኖሎጂ 

አይዲኢኤ የግል ትምህርት ፕሮግራም በሚዘጋጅበት ጊዜ ሁሉ የአንድን ተማሪ የአጋዥ ቴክኖሎጂ አገልግሎቶችና መሳሪያዎች ፍላጎት 

ማገናዘብ አለባቸው። በተጨማሪም የአካል ጉዳተኛ አሜሪካውያን ህግ (ADA) እና የማቋቋሚያ ሕግ ክፍል 504 ትምህርት ቤቶች ለአካል 

ጉዳተኛ ተማሪዎች ለትምህርት ቤት ፕሮግራሞችና አገልግሎቶች እኩል ተደራሽ መሆናቸውን ለማረጋገጥ ለአካል ጉዳተኛ ተማሪዎች አጋዥ 

ቴክኖሎጂ ማቅረብ እንዳለባው ይደነግጋሉ። እነዚህ ሁለቱም ህጎች ትምህርት ቤቶችን የመመሪያ መስጫ መሳሪያዎችን ለሚያስፈልጋቸው 

ተማሪዎች ተደራሽ በሆኑ ፎርማቶች እንዲያቀርቡ ያስገድዳሉ (MA DESE፣ ለትምህርት ተደራሽ መሆን፣ 2012)። 

አይዲኢኤ ለአጋዥ ቴክኖሎጂ ‹‹በግዢ ሊገኝ የሚችልም ይሁን የሚሻሻል ወይም የሚስተካከል የአካል ጉዳተኛ ህጻናትን የተግባር ችሎታዎች 

ለማደግ፣ ለማስቀጠል፣ ወይም ለማሻሻል ጥቅም ላይ የሚውል የትኛውም እቃ፣ መሳሪያ ወይም የምርት ሲስተም ነው። ቃሉ በቀዶ ህክምና 

የሚከተት ወይም በንቅ ተከላ የሚገባ የህክምና መሳሪያን አያጠቃልልም›› የሚል ፍቺ ሰጥቶታል (IDEA, 2004)። 

የ Cambridge Public Schools የአጋዥ ቴክክሎጂ ቡድን ለሰራተኞች ስለ ተማሪዎች የምክር አገልግሎት ይሰጣል። በእያንዳንዱ 

የIEP ስብሰባ ላይ ቡድኑ ስለ አጋዥ ቴክኖሎጂ ያጠናል። ወላጆች እና/ወይም ሰራተኞች በተማሪው ፍላጎቶች ላይ ተመስርቶ መደበኛ 

ግምገማ እንዲካሄድ ሀሳብ ሊያቀርቡ ይችላሉ። 

3.6 መጓጓዣ 

ቡድኑ ተማሪው ከልዩ ትምህርት ተጠቃሚ እንዲሆን ለማስቻል በአካል ጉዳቱ ምክንያት የትራንስፖርት አገልግሎት የሚያስፈልገው 

ስለመሆኑ ይወስናል። ተማሪዎች በአካል ጉዳተኝነታቸው ምክንያት የትራንስፖርት አገልግሎት የማያስፈልጋቸው ከሆነ የትራንስፖርት 

አገልግሎቱ አካል ጉዳተኛ ካልሆኑ ተማሪዎች ጋር በተመሳሳይ ይቀርባል። ቡድኑ የተማሪው አካል ጉዳት ተማሪውን ከልዩ ትምህርት 

ተጠቃሚ እንዲሆን ለማስቻል የትራንስፖርት አገልግሎት ወይም ልዩ የትራንስፖርት ዝግጅቶች እንደሚያስፈልገው የሚወስን ከሆነ 

የልዩ ትምህርት አቅርቦት መስፈርቱ በተማሪው የግል ትምህርት ፕሮግራም ስር የሚጠቀስ ሲሆን ዲስትሪክቱ የተጠቀሰውን ትራንስፖርት 

አቅርቦት ማመቻቸት አለበት። 

ህጻኑ እስከ መኖሪያ ቤት ወይም ከትምህርት በኋላ ማስረከቢያ ቦታ የሚሰድ ከሆነ ወላጆች/አሳዳጊዎች/ተንከባካቢዎች ወይም ፍቃድ 

የተሰጣቸው አዋቂ ሰዎች ህጻኑን ከትምህርት ቤት መልስ ለመውሰድ መገኘት አለባቸው። ስለ ትራንስፖርት አገልግሎት ተጨማሪ 

መረጃ ለማግኘት እባክዎ የ Cambridge Public Schools ዲስትሪክት የትራንስፖርት ፖሊሲን ይመልከቱ። 

3.7 የሽግግር አገልግሎቶች 

• የሁለተኛ ደረጃ ሽግግር (በMA DESE ላይ እንደተገለጸው)፡ የልዩ ትምህርት አገልግሎቶችን ለሚወስዱ የማሳቹሴትስ 

ተማሪዎች የሁለተኛ ደረጃ ሽግግር 14 አመት ሲሞላቸው (ወይም የIEP ቡድን ከተስማማ ከዚህ በታች) የሚደርሱበት ጊዜ 

ነው። ማስታወሻ፡ በቀላሉ IEP ቡድኖች ተማሪው በIEP ጊዜ ውስጥ 14 ሲሞላው የሽግግር እቅድ እንዲያዘጋጁ ይጠይቃል። 

የIEP ተማሪዎች ከ14 አመታቸው ጀምሮ እስከሚመረቁ ወይም 22 አመት እስከሚሞላቸው ድረስ ከህዝብ ትምህርት ቤት 
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ዲስትሪክቶቻቸው የሽግግር አገልግሎቶችን ያገኛሉ። የሽግግር አገልግሎቶች በፌደራል ህጉ (በአካል ጉዳተኛ ተማሪዎች 

የትምህርት ህግ ወይም አይዲኢኤ) ስር ‹‹የአንድን ተማሪ ከትምህርት ቤት ወደ ድህረ ትምህርት ቤት ተግባሮች መሸጋገር 

ለማመቻቸት በውጤት ተኮር አሰራር ላይ ተመስርተው የሚዘጋጁ የተለያዩ የተቀናጁ ተግባሮች›› የሚል ፍቺ ተሰጥቷቸዋል። 

የሽግግር አገልግሎቶች የተማሪን ጥንካሬዎች፣ ምርጫዎችና ዝንባሌዎች ከግምት ውስጥ በማስገባት በተማሪው የግል ፍላጎቶች 

ላይ የተመሰረቱ ናቸው። እነዚህ አገልግሎቶች አካለ መጠን የደረሱ ህጻናትን በማህበረሰብ ውስጥ እንዲኖሩ፣ እንዲሰሩ፣ 

እንዲሳተፉ ወይም የሁለተኛ ደረጃ ትምህርታቸውን ሲያጠናቅቁ ተጨማሪ ትምህርት ወይም ስልጠና እንዲቀጥሉ 

ይረዷቸዋል። 

• የሽግግር እቅድ ዝግጅት: በአዲሱ የIEP የቆይታ ጊዜ ውስጥ እድሜው 14 አመት የሞላው እያንዳንዱ ተማሪ በIEP ስብሰባ ላይ 

የሽግግር እቅድ ዝግጅት ቅጽ መሞላት አለበት። ማስታወሻ፡ በቀላሉ IEP ቡድኖች ተማሪው በIEP ጊዜ ውስጥ 14 ሲሞላው 

የሽግግር እቅድ እንዲያዘጋጁ ይጠይቃል። ይህ ሰነድ ለእያንዳንዱ ተማሪ በእያንዳንዱ የIEP አመታዊ ስብሰባ ላይ ምርመራና 

ማሻሻያ ይደረግበታል። ሰነዱ የተማሪውን የራዕይ መግለጫ ቡድኑ ለተማሪው ካለው የራእይ መግለጫ ጋር በጥምረት 

ለማዘጋጀት እና ተማሪው ከሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ወደ ድህረ ሁለተኛ ደረጃ ውቶች በሚሸጋገርበት ወቅት የሚያስፈልጉትን 

አስፈላጊ ክህሎቶች ለመለየት እንደ አንድ መሳሪያ ጥቅም ላይ መዋል አለበት። የሽግግር እቅድ ዝግጅት ተመራጭ አሰራር 

ቡድኑ በሽግግር እቅድ ቅጹ (TPF) ላይ በተገለጸው መሰረት የመመሪያ አሰጣጥ፣ የስራ ቅጥርና የማህበረሰብ 

ተሞክሮዎች/የድህረ ትምህርት የአዋቂ ሰው አኗኗርን ከግምት ውስጥ ሲያስገባ ነው። 

• እድሜያቸው ከ18 እስከ 21 አመት የሆኑ ተማሪዎች: የትምህርት ቤቱ ዲስትሪክት እድሜያው ከ18 እስከ 21 አመት ለሆኑ 

ተማሪዎች ወይም ከሁለተኛ ደረጃ ትምህርት እስከሚመረቁ ድረስ አማራጮች የቀረቡላቸው መሆኑን ማረጋገጥ አለበት። 

እነዚህ አማራጮች ቀጣይነት ያለው ትምህርትን፣ ለማህበረሰብ አገልግሎቶች ተደራሽ መሆኛ የክህሎቶች ማሳደጊያን፣ ለስራ 

ፍለጋ፣ ማግኛና ይዞ መቀጠያ አስፈላጊ የሆኑ ክህሎቶች ማሳደጊያን ማጠቃለል አለባቸው። እነዚህ ፕሮግራሞች በትምህርት 

እና/ወይም ሙያ ላይ ሊያተኩሩ ይችላሉ። 

• የሽግግር ግብአቶች 

○ ልዩ ፍላጎቶች ያሏቸው ህጻናት ፌደሬሽን በራሪ ጽሁፎችን፣ ድረገጾችን እና የድረገጽ ምንጮችን ጨምሮ የተለያዩ 

መረጃዎች በሚከተለው አድራሻ ይሰጣል (https://fcsn.org/linkcenter/transition-resources/)። 

○ MA DESE ስለ ሁለተኛ ደረጃ ሽግግር የተመለከተ ገጽ አለው 

http://www.doe.mass.edu/sped/secondary-transition/ 
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3.8 የአካል ጉዳት ሙያተኞች 

የአካል ጉዳት ሙያተኛ መወሰኛ 1:1 መመሪያዎች 

የግል ትምህርት ፕሮግራም (IEP) ቡድን ለተወሰነ ተማሪ የአካል ጉዳት ሙያተኛ መመደብ ውሳኔን ጨምሮ የተማሪ አገልግሎቶች፣ 

ፕሮግራም እና ምደባን የተመለከቱ ሁሉንም ውሳኔዎች ይወስናል። ቡድኑ ውሳኔውን በዋናነት በምዘና ዳታና ምልከታዎች በተወሰነው 

መሰረት በተማሪው ልዩ የትምህርት ፍላጎቶች ላይ ተመስርቶ መወሰን አለበት። በተለያዩ የደንብ መስፈርቶች ላይ ተመስርቶ የአካል 

ጉዳት ሙያተኛ ድጋፍን በተመለከተ ስልጠናና መመሪያ ቀጣይነት ባለው መልኩ በOSS ይቀርባል። 

ቡድኖች የ1፡1 የአካል ጉዳት ሙያተኛን ታሳቢ በማድረግ አንድ ተማሪ እራሱን የሚችልባቸውን ሁኔታዎች የሚያሳድግ አጠቃላይ 

ግብ ማዘጋጀት አለባቸው። የአካል ጉዳት ሙያተኞች ያልተገባ አጠቃቀምን የተመለከቱ በጥናት ላይ የተመሰረቱ ጉዳዮች 

በተጨማሪም የ1፡1 ግንኙነት ተማሪውን ለተወሰነ ወቅት የክፍል ውስጥ አባል አድርጎ በማሳተፍ ላይ እንዴት ጣልቃገብነት 

እንደሚፈጥር ለይተው ማስቀመጥ አለባቸው። የእያንዳንዱ ቡድኖች የውሳኔ አሰጣጥ ሂደት የአንድን ተማሪ ፍላጎቶች፣ የምዘና 

የትምህርት ቤት ግብአቶች እና የአካል ጉዳት ሙያተኛ ፍለጋ እቅድ ዝግጅትን መመርመር አለበት። 

ዳይፐር መቀየር እና/ወይም ሸንት ቤት ማስጠቀም ታሳቢ የሚደረጉ ልዩ ሁኔታዎች 

በዋናነት ለአጸደ ህጻናት፣ መለስተኛ አጸደ ህጻናት ወይም የቅድመ ትምህርት ክፍል የሚመደቡ ወይም በቋሚነት ለተማሪዎች የጥበቃ 

እንክብካቤ ስነ ስርአቶችን ማካሄድን በሚጠይቅ ክፍል የሚመደቡ የአካል ጉዳተኛ ሙያተኞች በካምብሪጅ የትምህርት ቤት ኮሚቴ እና 

በካምብሪጅ የትምህርት ማህበር ክፍል ኢ መካከል በሚካሄደው የህብረት ድርድር ስምምነት ላይ በሚገለጸው መሰረት አበል ይከፈላቸዋል። 

አዲስ ገቢ የአጸደ ህጻናት፣ የመለስተኛ አጸደ ህጻናት ወይም የቅድመ ትምህርት ተማሪ ሽንት ቤት ማስጠቀም እና/ወይም ዳይፐር መቀየር 

የሚያስፈልገው ከሆነ እና የአካል ጉዳተኛ ሙያተኛው ምንም ስልጠና ያልወሰደ ከሆነ የቡድኑ ሰብሳቢ ይህን በአስቸኳይ ለOSS 

አስተባባሪው ያሳውቃል። የOSS አስተባባሪው ለሁኔታው መፍትሄ ለመስጠት የአካል ጉዳተኛ ሙያተኛው በእነዚህ ስርአቶች ላይ ስልጠና 

የሚወስድበትን ቀንና ሰአት የጊዜ ሰሌዳ ያዘጋጃል። 

3.9 የተራዘመ የትምህርት አመት (ESY) 

የተራዘመ የትምህርት አመት (ESY) አገልግሎቶች በመሰረታዊነት ወደ ኋላ መቅረትን ለመቀነስ በግለሰብ ደረጃ መታሰብ አለባቸው። 

ሁሉም ተማሪዎች የተራዘሙ አገልግሎቶች ላያስፈልጓቸው ይችላሉ እንዲሁም ሁሉም ተማሪዎች የተራዘሙ የትምህርት አገልግሎቶች 

አያስፈልጋቸውም። ESY ለአንድ ተማሪ መሰረታዊ ክህሎቶችን እና በIEP የተገለጹና በመደበኛው የትምህርት አመት ውስጥ መሳካት 

ያለባቸው አላማዎችን እንዲያገኝ የሚደረግበት እድል ነው። ESY ወደ ኋላ መቅረት ላይ ብቻ ሳይሆን በተለያዩ መስፈርቶች ላይ መመስረት 

አለበት፤ ሆኖም በክህሎት ወደ ኋላ መቅረትን እንደመቀነሻ ስትራቴጂ መታሰብ አለበት። 
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በተማሪው አመታዊ የIEP ስብሰባ ላይ ቡድኑ ስለ ESY አስፈላጊነት ማጤን እና ውሳኔውን በIEP ላይ መመዝገብ አለበት። ባጠቃላይ 

የIEP ቡድኖች በIEP የቆይታ ጊዜ ውስጥ በአስቸኳይ የESY ፕሮግራምን በተመለከተ መወሰን አለባቸው። የESY ፕሮግራሞች በትምህርት 

አመት ውስጥ ለአንድ ተማሪ የተጠራቀሙ የትምህርት ጥቅማ ጥቅሞች ቀጣይ መሆን እና በህጻኑ የIEP ግቦችና አላማዎች ስር መካተት 

አለባቸው። 

የESY ፕሮግራሞች የልዩ ትምህርት እና/ወይም ተያያዥ አገልግሎቶችን ሊይዙ የሚችሉ ሲሆን በIEP ስር በግልጽ መመልከት 

አለባቸው። የESY አገልግሎቶች የሚታቀዱት ከፍተኛ ወደ ኋላ መቅረትን ለማስቀረት በመሆኑ ምክንያት ከIEP ክፍል ሊለዩ ይችላሉ። 

የESY ፕሮግራሞች የመዝናኛ ፕሮግራም ሊይዙ ይችላሉ። የIEP የመዝናኛ ግቦች በIEP ስር መጠቃለል አለባቸው። 

3.10 ለልዩ ትምህርት ብቁ ያለመሆን ግኝት 

ቡድኑ በግዛቱና የፌደራል ደንቦች ላይ ተመስርቶ አንድ ተማሪ ለልዩ ትምህርት አገልግሎቶች ብቁ አይደለም የሚል ውሳኔ ላይ ሊደርስ 

ይችላል። ለልዩ ትምህርት ብቁ ያለመሆን ግኝት የሚወሰነው በመጀመሪያ ብቁነትን መወሰኛ ስብሰባ ላይም ይሁን ቀጣይ ብቁነትን መወሰኛ 

ስብሰባ (ድጋሚ ግምገማን ተከትሎ) ላይ የትምህርት ቤቱ ዲስትሪክት የተወሰኑ የግዛትና የፌደራል ደንቦችን ማክበር አለበት። 

ብቁ ያለመሆን ግኝት ከመጀመሪያ ግምገማ ወይም ድጋሚ ግምገማ ቀጥሎ ሊወሰን ይችላል። የፌደራል ሕጎች አንድ ተማሪ ቀደም ሲል 

ብቁ ሆኖ ተገኝቶ የልዩ ትምህርት አገልግሎቶችን ሲከታተል ከቆየ ከተማሪው ብቁ ያለመሆን ግኝት በፊት የግዛቱን እና የፌደራል ህግን 

የግምገማ መስፈርቶች ያሟላ የተሟላ ግምገማ መቅደም እንዳለበት ይደነግጋሉ። 

እንደ የቡድኑ አሰራር ሂደት አንድ ክፍል: 

● የፍሎውቻርት ቅጽ (ቅጽ ED 1 ) ለሶስቱ የብቁነት ጥያቄዎች መልስ ለመስጠት ጥቅም ላይ ይውላል። በዚህ ቅጽ ላይ የሚዘረዘሩት 

የአካል ጉዳተኝነት ምድቦች እንዲሁም የውጤታማ መሻሻል እና በልዩ ሁኔታ የተዘጋጀ መመሪያ አሰጣጥ አስፈላጊነት ጥያቄዎች 

ናቸው። በቡድኑ ስብሰባ ምክንያት ተማሪው ለልዩ ትምህርት አገልግሎቶች ቅጽ N2 ብቁ ሆኖ ካልተገኘ ተማሪው የልዩ 

ትምህርት አገልግሎቶች እያገኘ ካልሆነ በስተቀር የትምህርት ቤቱ ዲስትሪክት የህግ ተቃሞ ማስታወቂያ መሞላት አለበት። በዚህ 

ጊዜ ቅጽ N1 ጥቅም ላይ ይውላል። 

ምዘናዎችን ጨምሮ በሁሉም የግምገማ መረጃዎች ላይ በጥልቀት ምርመራ ከተካሄደ በኋላ ቡድኑ ብቁ ያለመሆን ግኝት ከወሰነ የትምህርት 

ቤት ዲስትሪክቱ በ603 CMR 28.05(2)(2) መሰረት ከቡድኑ ስብሰባ ቀን ጀምሮ በአስር (10) የትምህርት ቀናት ውስጥ በ34 CFR 

300.503 በሚጠየቀው መሰረት ለወላጅ የጽሁፍ ማስታወቂያ መስጠት አለበት። ይህ የፌዴራል ደንብ የጽሁፍ ማስታወቂያው 

የሚከተሉትን መያዝ እንዳለበት ይደነግጋል: 
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1. በዲስትሪክቱ የታቀደውን እርምጃ ወይም አለመቀበል/ተቃውሞ ዝርዝር; 

2. ዲስትሪክቱ ለምን ይህን እርምጃ እንዳቀደ ወይም እንደተቃወመ ማብራራት እንዳለበት; 

3. የትኛውንም ሌላ በዲስትሪክቱ የታቀዱ አማራጮች እና እነዚህ አማራጮች በዲስትሪክቱ ተቀባይነት ያላገኙባቸውን ምክንያቶች 

መግለጽ እንዳለበት; 

4. ለእቅዱ ወይም ያለመቀበል እርምጃው በዲስትሪክቱ ጥቅም ላይ ስለዋሉ የግምገማ ሥነ ሥርአት፣ ምዘና፣ ምዝገባ ወይም 

ሪፖርት መግለጽ እንዳለበት; 

5. ለዲስትሪክቱ እቅድ ወይም የተቃውሞ እርምጃ ተገቢ ስለሆኑ የትኛውም ሌሎች ምክንያቶች መግለጽ እንዳለበት; 

6. ሥለ ሥነ ሥርአት ጥበቃዎች መግለጽ እንዳለበት፣ እና 

7. ስለ ስነ ስርአት ጥበቃዎች ለመገንዘብ እገዛ ለማግኘት ወላጆች ግንኙነት ማድረግ ስለሚችሉባቸው ምንጮች 

በተጨማሪም የትምህርት ቤቱ ዲስትሪክት ወላጅ በትምህርት ቤት ዲስትሪክቱ ውሳኔ ላይ ይግባኝ የማለት መብት እንዳለው 

የተመለከተ በቀላል ለመረዳት በሚያስችል አገላለጽ የተጻፈ የጽሁፍ ማስታወቂያ ማካተት አለበት። 

አስፈላጊ የወረቀት ስራ 

● N1 እና N2 የፌደራል መስፈርቶችን ለማሟላት ከወላጅ መብቶች ብሮሸር ጋር አብረው መላክ አለባቸው። 

ቡድኑ ከመጀመሪያ ግምገማ በኋላ በአንድ ተማሪ ላይ ብቁ ያለመሆን ግኝት ውሳኔ ከወሰነ፡ 

● የማስታወቂያ ደብዳቤው ለተማሪው ፍላጎቶች ምላሽ ለመስጠት ሊቀርቡ ስለሚችሉ የመመሪያ አሰጣጥ ድጋፍ አገልግሎቶች 

የተመለከቱ የጽሁፍ ምክረ ሀሳቦች መያዝ አለበት። 

○ ተጨማሪ ንባብና የሂሳብ መመሪያ አሰጣጥን፣ ለእንግሊዝኛ ቋንቋ ተማሪዎች የሚቀርቡ አገልግሎቶችን፣ አዎንታዊ 

ትምህርት ቤት አቀፍ የባህሪ ድጋፎችን፣ ለተማሪው መምህር ሊቀርቡ የሚችሉ የምክር አገልግሎቶችን እና/ወይም 

ሌሎች ውጤታማ የትምህርት አሰራሮችን ጨምሮ አገልግሎቶች። 

● ቅጽ N2/ የትምህርት ቤት ዲስትሪቱን የህግ ተቃውሞ ይጠቀሙ፡ 

○ ዲስትሪክቱ የልዩ ትምህርት አገልግሎቶችን ለማቅረብ ፍቀደኛ እንዳልሆነና ለተማሪው በጠቅላላ ትምህርት 

ፕሮግራም ስር አገልግሎት መስጠቱን እንደሚቀጥል ይግለጹ። 
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3.11 አገልግሎቶችን መተው 

አንድ ወላጅ የIEP አገልግሎቶችን ከተቀበለ በኋላ አገልግሎቶቹን ለመተው ከወሰነ ይህ ወላጅ ይህን ለቡድኑ ሰብሳቢ በጽሁፍ ማሳወቅ 

አለበት (ከህጋዊ ፊርማ ጋር)። 

አንዳንድ ጊዜ አንድ ወላጅ የታቀደውን IEP ሙሉ በሙሉ ወይም በከፊል ለመቀበል ፍቃደኛ ካልሆነ በቡድኑ/በዲስትሪክቱ በታቀደው 

እርምጃ ላይ ላይስማማ የሚችል ሲሆን የፊርማ ገጾቹ የወላጅ መልስ በተሰጠ በአምስት ቀናት ውስጥ ለልዩ ትምህርት ይግባኝ ሰሚ ቢሮ 

(BSEA) መላክ አለበት። 

4.0 ምደባ 

በቡድን ስብሰባው ላይ IEP ከተዘጋጀ በኋላ ቡድኑ ተለይተው የታወቁ የተማሪውን ፍላጎቶች፣ የሚያስፈልጉ አገልግሎቶችን፣ እና እነዚህ 

አገልግሎቶች በጠቅላላ ትምህርት ክፍል ስር ከተጨማሪ መርጃዎች እና/ወይም አገልግሎቶች ጋር ሊቀርቡ የሚችሉ ስለመሆኑ ወይም 

በተለየ ክፍል ውስጥ መሰጠት ያለባቸው ስለመሆኑ መመርመር አለበት። ቡድኑ በተማሪው IEP ስር በተገለጸው መሰረት የተማሪውን 

የታቀደ የልዩ ትምህርት ፕሮግራም ሁሉንም ክፍሎች መርምሮ ለአገልግሎቶቹ አቅርቦት ተገቢውን ምደባ መወሰን አለበት። 

በአይአፒ ስብሰባው ላይ የምደባ ውሳኔ ማሳለፍ ካልተቻለ በአስር (10) የትምህርት ቀናት ውስጥ ባሉ አማራጮች ላይ ለመወያየት የተለየ 

ስብሰባ መካሄድ አለበት። 

4.1 ዝቅተኛ ገዳቢ ሁኔታ 

የተማሪ አገልግሎቶች ጽህፈት ቤት (OSS) ስለ አንድ ተማሪ ከፍተኛ የልዩ ትምህርት አገልግሎት ፍላጎት ደረጃ ለመመዝገብ አላማ 

የሚያገለግሉ ሁለት ቅጾች ያዘጋጃል። 

የቡድኑ ሰብሳቢ እና/ወይም የልዩ ትምህርት የግንኙነት ባለሙያ ቀጣይነት ላለው የተማሪ አገልግሎቶች፣ ተጨማሪ መርጃዎችና 

አገልግሎቶች፣ ማሻሻያዎች፣ የፍላጎቶች ደረጃ፣ ወዘተ ምዝገባ እንደ አንድ ክፍል በOSS የሚቀርበውን ቅጽ እንዲጠቀሙ ይጠየቃሉ። 

ይህን በዲጂታል መንገድ ከOSS ድረገጽ ‹‹የመምህራን ግብአቶች›› ላይ ማግኘት ይቻላል። 

በተጨማሪም አንድ ተማሪ በበቂ ሁኔታ ለብቻው በተዘጋጀ የመማሪያ ክፍል፣ የግል የቀን ትምህርት ቤት ወይም አዳሪ ትምህርት ቤት 

ስር እንዲመደብ ምክረ ሀሳብ የሚቀርብ ከሆነ የተማሪው መረጃ መሞላት እና ለOSS ኃላፊ እንዲሁም ለተማሪው የIEP ጥቅል መቅረብ 

አለበት። 

OSS በበቂ ሁኔታ ለብቻው በተዘጋጀ የመማሪያ ክፍል፣ የግል የቀን ትምህርት ቤት ወይም አዳሪ ትምህርት ቤት ስር እንዲመደብ 

ለተመከረ ተማሪ ተገቢው የኤልአርኢ የሰነድ ማስረጃ መቅረቡን ለማረጋገጥ የሚከተሉትን የሥነ ሥርአት ለውጦች ተግባራዊ 

ያደርጋል። 

እባክዎ የቡድን ሰብሳቢዎች የኤልአርኢ የሰነድ ማስረጃ ቅጾችን በትክክልና በዝርዝር ለመሙላት እንዲቻል የተማሪውን ጠቅላላ የOSS 

ፋይል መመርመር እንደሚጠበቅባቸው ይገንዘቡ። 
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4.2 ቀጣይነት ያላቸው የልዩ ትምህርት አገልግሎቶች 

ቀጣይነት ያላቸው የልዩ ትምህርት አገልግሎቶች የአንድን ተማሪ ፍላቶች ለማሟላት የሚቀርቡ ተጨማሪ የልዩ ትምህርት 

አገልግሎቶች ሲሆኑ የሚከተሉትን ያጠቃልላሉ: 

● የትምህርት እና/ወይም ሌሎች የፍላጎት መስኮች ላይ የማማከር አገልግሎቶች 

● የጠቅላላ ትምህርት መቼት ቀጥተኛ አገልግሎቶች ወይም ከጠቅላላ ትምህርት መቼት ውጭ የሆኑ ቀጥተኛ አገልግሎቶች 

● የንዑስ ልዩ ፕሮግራም ቀጥተኛ አገልግሎቶች 

● ተያያዥ አገልግሎቶች 

ቀጣይ አገልግሎቶች የማይቋረጡ አገልግሎቶች ናቸው። አገልግሎቶቹና የአገልግሎቶቹ አቅርቦት በተማሪው ፍላጎቶች ላይ የተመሰረቱ 

ሆነው በተጨማሪ የትምህርት መቼቶች ሁሉ ሊቀርቡ ይችላሉ። የትምህርት መቼቱ አገልግሎቱ የሚቀርብበት ቦታ ሆኖ ያገለግላል። 

የቀጣይ አገልግሎቶች የእይታ ፒራሚድ ሞዴል እንዴት የተፈላው ድጋፍ ደረጃ በተማሪው ፍላጎቶች ቀጣይነት ላይ ተመስርቶ ወደ ላይ 

እንደሚወጣ ወይም ወደ ታች እንደሚወርድ ያብራራል። 
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ካለ ቀጥተኛ የልዩ ትምህርት አገልግሎቶች ወይም ድጋፎች የሚሰጥ 
አጠቃላይ ትምህርት (ትራዲሺናል ሜይንስትሪሚንግ) 

አጠቃላይ የትምህርት ክፍል፣ የቀጥታ የልዩ ትምህርት አገልግሎቶች እና 

ሌሎች ተዛማጅ አገልግሎቶች በአጠቃላይ ትምህርት ክፍል ውስጥ 

ወደዚህ አቅጣጫ 
አስፈላጊ እስከሆነበት 
ድረስ ብቻ ይሂዱ 

ከጠቅላላ የትምህርት ክፍል ውጭ ባለ ሌላ ቅንብር ላይ 
የልዩ ትምህርት አገልግሎቶችን እና ሌሎች 

ተዛማጅ አገልግሎቶችን ለተወሰነ 
የትምህርት ቤት ጊዜ ማስቀረት 

ወደዚህ አቅጣጫ 
በተቻለ ፍጥነት እና 

በ IEP ውስጥ በተገለፀው መሠረት በትምህርታዊ 
በሚቻልበት ሁኔታ ይመለሱ 

እና ትምህርታዊ ባልሆኑ ክፍለ ጊዜዎች 
ውስጥ የመካተት እድሎች 

ያላቸው ንዑስ-የተለዩ ክፍሎች 

የቀን/የመኖሪያ ትምህርት ቤቶች፣ 
የሆስፒታል ትምህርት ቤቶች፣ 

የቤት አገልግሎቶች 

4.3 በጠቅላላ ትምህርት ፕሮግራም ላይ አለመሳተፍ 

የቡድኑ አባላት ተማሪው በጠቅላላ ትምህርት ክፍለ ጊዜ ላይ የወጣበትን ጊዜ በግልጽ ለይተው ማስቀመጥ እና የወጣባቸውን 

ምክንያቶች መስጠት አለባቸው። ቡድኖች የሚሰጧቸው ማብራሪያዎች የትምህርት ቤቱ ዲስትሪክት አገልግሎቶቹን በጠቅላላ 

ትምህርት መቼት ለምን ማቅረብ እንዳልቻለ በተመለከተ የሚያተኩሩ ከሆነ አጠቃላይ የአይዲኢኤን ቃልኪዳን ይገድባሉ። ለምሳሌ 

የጠቅላላ ትምህርት ክፍል ለልዩ ትምህርት መምህር በንባብ ላይ በልዩ ሁኔታ የተዘጋጀ መመሪያ ለመስጠት በቂ ስፋት የሌለው 

መሆን ወይም የንግግር ህክምና ሙያተኛ የጊዜ ሰሌዳ የሚፈቅደው ለአነስተኛ ቡድን ክፍለ ጊዜዎች ብቻ መሆን። እነዚህ 

ከአገልግሎት ማስወጫዎችና ሌሎች ተመሳሳይ ምክንያቶች ተገቢ ማብራሪያዎች ሊሆኑ ይችላሉ። 

ማብራሪያዎቹ በተማሪው IEP ላይ መመዝገብ አለባቸው። ማብራሪያዎቹ በምደባ ሳይሆን በአገልግ አቅርቦት ውይይት ወቅት 

ከጠቅላላ ትምህርት መቼት ውጭ እንዲቀርቡ ስለተመከሩ የትኛውም ትምህርትና ተያያዥ አገልግሎቶች መጥቀስ አለባቸው። 

4.3 ንዑስ ልዩ ፕሮግራሞች 

ቡድኑ በዝቅተኛ ገዳቢ ሁኔታ ስር ከምደባ ጋር ተያያዥነት ስላላቸው መስፈርቶች ጠንቅቆ ማወቅ አለበት። ቡድኖች የፕሮግራም 

ማሻሻያዎች አስፈላጊ በመሆናቸው ምክንያት ብቻ ከትምህርት ክፍል ማስወጣት እንደማይፈቀድ ማስታወስ አለባቸው። (34 CFR 

300.550) 

IEP በጽሁፍ የሚዘጋጀው ለተማሪ ፍላጎቶች ምላሽ ለመስጠት ነው። 
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ምደባው የሚመረጠው ከIEP ጋር እንዲጣጣም ተደርጎ ነው። 

(MA DESE፣ 2011) 

በንዑስ ልዩ ፕሮግራም ስር ስለመመደብ ከመታሰቡ በፊት የIEP ቡድኑ ለተማሪው በጠቅላላ ትምህርት መቼት ስር ድጋፍ ለማድረግ 

ሁሉም ጥረቶች ስለመደረጋቸው ለመወሰን የተማሪውን IEP ሁሉንም ክፍሎች ይመረምራል። እነዚህ ታሳቢ የሚደረጉ ሁኔታዎች 

የሚከተሉትን ማጠቃለል አለባቸው: 

• የወቅታዊ የመመሪያ አሰጣጥ እና የፕሮግራም ፍላጎቶች ትንተና 

• የወቅታዊ ግብአቶች ምርመራ (ምሳ፡ ጣልቃገብነቶች፣ ሰራተኞች፣ የንባብ/ሂሳብ ፕሮግራሞች፣ ወዘተ) 

• ተማሪዎችን በIEPዎቻቸው መሰረት ለመርዳት እንዲያስችል ለሰራተኞች የሚሰጥ ስልጠና። ለሚለከታቸው ሰራተኞች (ማለትም 

ለጠቅላላ ትምህርት መምህራን፣ ለተያያዥ አገልግሎቶች አቅራቢዎች እና አስተዳዳሪዎች) በመዝገብ የተያዙ የምክር 

አገልግሎቶችና ድጋፍ መሰጠት አለበት። 

• የዲስትሪክቱ ሙያተኞች ድጋፍ 

• የተግባር ባህሪ ምዘና (FBA) እና የባህሪ እቅዶች ዝግጅት መጠናቀቅ 

○ በባህሪ እቅድ ትግበራ ላይ ለሰራተኞች የሚሰጥ ስልጠና 

• የትምህርትና የባህሪ ድጋፎችን ለማጠናከር ከፍተኛ በዳታ ላይ የተመሰረተ የችግር ቸፈታት መጠቀም 

• የተማሪ የትምህርት ታሪክ ምርመራ 

የIEP ቡድኑ በሚከተሉት ሁኔታዎች ብቻ በተገደበ መቼት ምደባ እንዲካሄድ ሀሳብ ሊያቀርብ ይችላል: 

• የመጀመሪያዎቹ ግቦች ተገቢ ሆነው ሆኖም ግን የአካል ጉዳተኝኑ ባህሪና ክብደት ግቦቹን በጠቅላላ ትምህርት መቼት ስር 

በአመርቂ ከማሳካት ከገደበ 

• የተማሪው የትምህርት ፍላጎቶች በእሩብ መንፈቅ አመት የመሻሻል ቁጥጥር ላይ ተመስርቶ ከዚህ በኋላ በዝቅተኛ ገዳቢ አማራጭ 

መሳካት የማይችሉ ከሆነ 

• የተማሪው የውስጥ ወይም የውጭ ባህሪ ተጨማሪ እርዳታዎችና አገልግሎቶች ቢቀርቡለትም እንኳ የሌሎች ተማሪዎችን 

ትምህርት በእጅጉ በሚያስተጓጉል መልኩ የሚረብሽ ከሆነ 

• ጥብቅ የአሰራር ሂደት ትእዛዝ ከተሰጠ 
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4.4 ከዲስትሪክት ውጭ (OOD) ምደባ 

ቡድኑ ከዲስትሪክት ውጭ ምደባ ሀሳብ የሚያቀርብ ከሆነ ተማሪውን በዝቅተኛ ገዳቢ መቼት ስር ተጨማሪ መርጃዎችና አገልግሎቶችን 

በመጠቀም ማስተማር ለምን በአመርቂ ሁኔታ ሊሳካ እንዳልቻለ ድምዳሜ ላይ የደረሰባቸውን መነሻዎች መግለጽ አለበት። አንዴ 

IEPው ከተጻፈ እና ምደባው በወላጅ ከተፈረመ በኋላ የትምህርት ቤቱ ዲስትሪክት ከሶስት እስከ ስድስት ፓኬቶች የመላክ ኃላፊነት 

አለበት። ቡድኑ የምደባ ገጹን መቀበልን የሚያመለክት የወላጅ ፊርማ ሳይኖር ምንም አይነት ፓኬቶች መላክ አይችልም። ዲስትሪክቱ 

ትምህርት ቤቱ የ766 ትምህርት ቤት የጸደቁ መስፈርቶችን እስካሟላና ከተማሪው መረጃ ጋር እስከተጣጣመ ድረስ እንደ ምደባዎች 

አንድ ክፍል አንዱን በወላጅ የተመከረ ምደባ ሊያጤን ይችላል። ዲስትሪክቱ በምደባ ሂደቱ ወቅት በእያንዳንዱ የትምህርት ቤት 

ጉብኝት ላይ ቢያንስ አንድ የዲስትሪክት ትካይ መገኘቱን የማረጋገጥ ኃላፊነት አለበት። 

ከዲስትሪክ ውጭ የሚካሄደው ምደባ በቡድኑ ተለይቶ ከተቀመጠ ውሳኔው የተማሪው ምደባ ለመኖሪያ ቤቱ እጅግ በጣም የቀረበ 

መሆኑን ማረጋገጥ አለበት። 

4.5 የመኖሪያ ቤት የመመሪያ አሰጣጥ አገልግሎቶች: 

የመኖሪያ ቤት የመመሪያ አሰጣጥ የትምህርት ቤት የተራዘመ ትምህርት ከመከታተል የሚገድቡ የህክምና/አካላዊ ችግር ወይም ከባድ 

የስነ ልቡና/የባህሪ የአካል ጉዳት ላለበት ተማሪ ተገቢ የIEP ፕሮግራም ምክረ ሀሳብ ሊሆን ይችላል። ሀኪሙ አስገዳጅ የDESE ቅጽ 

መሙላት አለበት። 

ከዚህ በኋላም ቡድኑ የመኖሪያ ቤት መመሪያ አሰጣጥን ተገቢ ምክረ ሀሳብ እንደሆነ ካመነበት ከIEP ስብሰባ በፊት ለተማሪ 

አገልግሎቶች ጽህፈት ቤት ሪፈራል ማቅረብ እና የትምህርት ቤቱን የOSS አስተባባሪ ማማከር አለበት። 

ተማሪው ለ60 ቀናት ወይም ከዚያ በላይ በትምህርት ቤት ካልተገኘ ቡድኑ ስብሰባ ማካሄድ እና በተማሪው IEP ላይ ምን ለውጦች 

መደረግ እንዳለባቸው መወሰን አለበት። 

4.6 የብዙሀን እድሜ 

የፌዴራል የልዩ ትምህርት ደንቦች አንድ ተማሪ እድሜው 18 አመት ከመሙላቱ ቢያንስ ከአንድ አመት በፊት ለተማሪው እና የተማሪው 

ወላጅ በተማሪው 18ኛ አመት የልደት ቀን ከወላጅ ወደ ተማሪው ስለሚተላለፉ መብቶች መገለጽ እንዳለበት ይደነግጋሉ። 34 CFR 

§§300.320(c) እና 300.520 ይመልከቱ። 

ለወላጅም ሆነ ለተማሪው የሚሰጠው ማስታወቂያ ሁሉም በልዩ ትምህርት ህግ ስር ለወላጅ የተመዘገቡ መብቶች 18 አመት እድሜ 

ወደሞላው ተማሪ እንደሚተላለፉ እና ለወላጅ ከትምህርት ቤቱ ዲስትሪክት ሁሉም አስፈላጊ ማስታወቂያዎች መሰጠታቸው 

እንደሚቀጥል እንዲሁም ወላጁ የተማሪው መዝገቦችን የመመርመር መብት እንዳለው ሆኖም ለአካለ መጠን ለደረሰው ተማሪ ከዚህ 

በኋላ ምንም የልዩ ትምህርት ውሳኔዎች መወሰን እንደማይችል በግልጽ ማመልከት አለበት። በተማሪው የግዛቱን የልዩ ትምህርት ደንቦች 

ከ 603 CMR 28.07(5) ላይ ይመልከቱ። 

40 



                

                

             

              

              

               

              

                 

    

             

                 

              

               

             

           

     

    

               

              

               

        

     

               

               

               

               

               

ተማሪው 17 አመት እድሜ ሲሞላው ዲስትሪክቱ የስነ ስርአት ጥበቃዎች የወላጅ ማስታወቂያ አመታዊ ኮፒን (PNPS) ተማሪው አንዴ 

እድሜው 18 አመት ከሞላው በኋላ በPNPS ስር የተገለጹት ሁሉም መብቶች እንደሚተላለፉለት ከሚገልጽ ሸኚ ደብዳቤ ጋር ለወላጅ 

እና ለተማሪው መላክ አለበት። ተማሪው ወይም ወላጁ ማስታወቂያው እንደደረሳቸው ማረጋገጥ እንዳለባቸው የሚጠይቅ ምንም 

መስፈርት ባይኖርም PNPS እና ሸኚ ደብዳቤ ለወላጅ እና ለተማሪው መሰጠታቸው ተመዝግቦ ቢያዝ ይመከራል። 

የትምህርት ቤቱ ዲስትሪክት በተጨማሪም ይህን ማስታወቂያ ለመስጠት እና ተማሪው ወይም ወላጁ ሊኖራቸው ለሚችሉ ለየትኛውም 

ጥያቄዎች መልስ ለመስጠት በተገቢው ጊዜ እድሜው 17 አመት የሞላውን ተማሪ በተመለከተ የሚካሄደውን የIEP ቡድን ስብሰባ 

ይጠቀማል። ዲስትሪክቱ ይህን ማስታወቂያ ለመስጠት የIEP ስብሰባን መጠቀምን ከመረጠ ሆኖም ከወላጅ ወይም ተማሪው መካከል 

አንደኛው በIEP ቡድኑ ስብሰባ ላይ የማይገኙ ከሆነ ለተማሪውና ወላጁ ይህን ማስታወቂያ የሚሰጥበት በስራ ላይ የዋሉ አማራጭ ሥነ 

ሥርአቶች ሊኖሩት ይገባል። 

ውሳኔዎች የማስተላለፍ መብቶች ለአካለ መጠን ለደረሰ ተማሪ ካልተላለፉ ማስታወቂያ መስጠት አያስፈልግም። ይህ የሚሆነው 

ስልጣን የተሰጠው ፍርድ ቤት ተማሪው ይህን መብት ለመቀበል ብቁ እንዳልሆነ ከወሰነና ለተማሪው ወላጆች ወይም ሌላ አሳዳጊ ሰው 

ለተማሪው የሚተላለፉ የትምህርት ውሳኔዎችን ጨምሮ ስለ ተማሪው ውሳኔዎች የመወሰን ስልጣን ከሰጠ ነው። የወላጅ የተገለጸ 

ለፍርድ ቤት የማመልከት ሀሳብ ወይም የጊዜያዊ አሳዳጊ መኖር የትምህርት ቤቱን ዲስትሪክት ስለ መብቶች መተላለፍ በተመለከተ 

ለተማሪውና ለወላጁ ማስታወቂያ ከመስጠት ኃላፊነቱ ነጻ አያደርገውም። ቡድኑ የፊርማ መፈረምን እና የምስክሮች መኖርን 

የሚይቀውን ለአካለ መጠን መድረስ ቅጽን መፈረምን የሚያጠቃልል ውይይት ማካሄድ አለበት። 

5.0 የIEP ስብሰባዎችና የIEP አቅርቦት 

5.1 የመጀመሪያ የIEP ስብሰባ 

ለመጀመሪያ ግምገማ ወይም ድጋሚ ግምገማ የወላጅ የጽሁፍ ፍቃድ በተሰጠ በ45 የትምህርት ቀናት ውስጥ የትምህርት ቤቱ 

ዲስትሪክት የግምገማ ዳታውን ለመመርመር እና ተማሪው ለልዩ ትምህርት እና/ወይም ተያያዥ አገልግሎቶች ብቁ ስለመሆኑ ለመወሰን 

የቡድኑ ስብሰባ እንዲካሄድ ማድረግ አለበት። አስፈላጊ ከሆነ ቡድኑ በፌደራልና የግዛት ህጎች መሰረት IEP ያዘጋጃል። ስብሰባው 

ሲያበቃ የታቀደው IEP ማጠቃለያ ለወላጅ መቅረብ አለበት። 

5. 2 አመታዊ የምርመራ ስብሰባ 

የአመታዊ የምርመራ ስብሰባ የሰነድ ምዝገባ ተማሪው የአሁኑን IEP በማሳካት ረገድ ያሳየውን መሻሻል በግልጽ ማመልከት አለበት። 

ስለሆነም ቡድኖች በምርመራ ስብሰባው ወቅት በጣም የቅርብ ጊዜ የመሻሻል ሪፖርትን ለመመልከት ሊጠይቁ ይችላሉ። ሆኖም አመታዊ 

የምርመራ ስብሰባው ሁለት ተግባሮች ቢጣጠሙም እንኳ አስፈላጊ የጽሁፍ የመሻሻል ሪፖርትን በፍጹም በሌላ መተካት አይችልም። 

በአመታዊ የምርመራ ስብሰባው ላይ ቡድኑ በIEP ላይ የታየውን መሻሻል ከቀዳሚው አመት አመታዊ ግቦች አንጻር መመርመር፣ 

የመረጃውን ወቅታዊነት ለማረጋገጥ በIEPው ላይ የትኛውንም ማሻሻያ ማድረግ እና የቀጣይ IEP ዘመን የተመከሩ ሀሳቦች ላይ 
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ማሻሻያ/ማስተካከያ ማድረግ አለበት። የእያንዳንዱ የIEP ዘመን ሊለኩ የሚችሉ አመታዊ ግቦች የተማሪውን ውጤቶች ደረጃ በደረጃ 

ስለማሳደግ እና በትምህርት ስለሚመጣ መሻሻል በግልጽ ማሳየት አለባቸው። 

5.3 የድጋሚ ግምገማ ስብሰባ 

አይዲኢኤ ድጋሚ ግምገማ ቢያንስ በየሶስት አመታት ወይም ወላጅ የግምገማ ጥያቄ ሲያቀርብ መካሄድ እንዳለበት 

ይደነግጋል። በድጋሚ ግምገማ የቡድን ስብሰባ ላይ ቡድኑ የአካል ጉዳት (ጉዳቶች) መኖርን ከወሰነ በኋላ ተማሪው በትምህርቱ ላይ 

ምንም ቀጣይነት ያላቸው የልዩ ትምህርት አገልግሎቶች ሳይቀርቡለት መሻሻል ማምጣቱን ስለመቀጠሉ መወሰን አለበት። የተማሪው 

መሻሻል የIEPን ግቦች ወይም የሪፖርት ካርድ ውጤቶችን በማሳካት ብቻ መመዘን የለበትም። 

አንድ ተማሪ ለድጋሚ ግምገማ ከተመራ በፌደራል ደንቡ ስር የትምህርት ቤቱ ዲስትሪክት አሁን ባለው የግምገማ ዳታ ላይ 

ምርመራ ማድረግ አለበት። ተማሪው ብቁ ሆኖ ስለመቀጠሉ በተመለከተ ምንም ተጨማሪ መረጃ የማያስፈልግ ከሆነ የትምህርት ቤቱ 

ዲስትሪክት ወላጅ ምዘናዎች ወይም የትኛውንም አይነት ምዘናዎች እንዲተው ሊጠይቅ ይችላል። የተማሪው ወላጅ ምዘናዎችን 

ለመተው ወይም የመተው ምክረሀሳብ ምንም ይሁን ምን ምምናዎቹ እንዲካሄዱ ሊመርጥ ይችላል። 

5.4 በIEP ላይ የሚደረጉ ማሻሻያዎች 

ከአመታዊ ስብሰባ በኋላ በአንድ ተማሪ IEP ላይ ለውጦች በሚደረጉበት ጊዜ ቡድኑ በተማሪው IEP ላይ ማስተካከያ ወይም ማሻሻያ 

ለማድረግ ስብሰባ ያካሂዳል። ማሻሻያ ማድረግን ጠቃሚ የሚያደርጉ የተለመዱ ሁኔታዎች ምሳሌዎች የሚከተሉትን ይይዛሉ፡ 

● ወቅታዊ የመግለጫዎች፣ ግቦች ወይም የመሻሻል ሪፖርት አቀራረብ ደረጃዎችን ለማሻሻል 

● በግዛት እና/ወይም የዲስትሪክት ምዘናዎች ላይ ለውጥ መደረግ 

● የሽግግር እቅዶች ላይ ማሻሻያ መደረግ 

● የተጨማሪ እድዳታዎችና አገልግሎቶች ለውጦች 

ማሻሻያው አሁንም ወላጅ ፈርሞ መልሶ እንዲልክ መላክ አለበት። ለወላጆች የተሻሻለው IEP ኮፒ ከነማሻሻያዎቹ መሰጠት አለበት። 

ማሻሻያ በIEPው ላይ መሰረታዊ ለውጦችን ለማድረግ ጥቅም ላይ መዋል የለበትም (ምሳ፡ የምደባ ለውጥ፣ የአካል ጉዳተኝነት 

ምድብ ለውጥ፣ ወዘተ) 

5.5 የIEP አቅርቦት 

በማሳቹሴትስ የልዩ ትምህርት ደንብ 603 CMR 28.05 (7) መሰረት የግል ትምህርት ፕሮግራም (IEP) ቡድኑ ስብሰባ ከተካሄደ በኋላ 

ወዲያውኑ ዲስትሪክቱ ለወላጅ የታቀደውን IEP የመስጠት ግዴታ አለበት። ‹‹በኋላ ወዲያውኑ›› የሚለው ቃል የIEP ቡድኑ ስብሰባ 

ከተካሄደ በኋላ ከ3-5 ቀናት ውስጥ ተብሎ መተርጎም አለበት። 
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ሆኖም በ2006 ዓ.ም የማሳቹሴትስ የመጀመሪያ ደረጃና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት መምሪያ (DESE) ለትምህርት ቤት ዲስትሪክቶች 

የሚከተለውን የሚደነግግ የቴክኒክ መመሪያ ሰነድ አውጥቷል፥ 

በአሁኑ ወቅት አብዛኞቹ ዲስትሪክቶች ለወላጆች ከIEP ዝግጅት የቡድን ስብሰባ በሚወጡበት ወቅት ቢያንስ ዋና ዋና የIEP 

አገልግሎቶች ክፍሎችን መስጠት የሚችሉባቸው ቴክኖሎጂ ወይም ግብአቶች አሏቸው። ይህ በትንሹ ‹‹ማጠቃለያ›› ተብሎ 

የተጠቀሰ ሲሆን ማጠቃለያው በቡድኑ ስብሰባ ወቅት የተደረሱ ውሳኔዎችና ስምምነቶች ማጠቃለያ ሆኖ የሚከተሉትን 

መያዝ አለበት፥ 

(ሀ) በዲስትሪክቱ የታቀዱ የልዩ ትምህርት እና/ወይም ተያያዥ አገልግሎቶች አይነቶችና መጠኖችን የሚገልጽ የተሟላ 

የIEP አገልግሎቶች አቅርቦ ግሪድ፣ እና 

(ለ) ከእነዚህ አገልግሎቶች ጋር ተያያዥነት ያላቸው ዋና ዋና የግብ ትኩረቶች መግለጫ። የቡድኑ ስብሰባ ሲያበቃ ለወላጆች ይህን 

ማጠቃለያ በማቅረብ በመምሪያው እምነት ዲስትሪክቱ ለወላጅ የሚሰጡትን ዋና ዋና ውሳኔዎችና ስምምነቶች መስጫ መስፈርት 

ማጠናቀር ችሏል። ዲስትሪክቱ IEP አዘጋጅቶ ለወላጅ ፊርማ ለማቅረብ እና በተማሪ ማህደሮች ለማስቀመጥ (በመኖሪያ ቤትና 

በትምህርት ቤት) ከሁለት የካላንደር ሳምንታት በላይ መውሰድ የለበትም (ይህ የቀድሞውን የአስር የትምህርት ቀናት ደረጃ 

ይገልጻል)። 

በቴክኒክ መመሪያው ላይ ተመስርቶ OSS ከላይ በተጠቀሰው መረጃ ስር የተጠቀሱ ደረጃዎችን የሚያሟላውን የቡድን ስብሰባ 

ማጠቃለያ ቅጽ ተቀብሎ ስራ ላይ የማዋል እና ለዲስትሪክቱ ሌሎች ጠቃሚ መረጃዎችና ውይይቶችን እንዲመዘግብ እድል የመስጠት 

ስልጣን አለው። 

የቡድን ስብሰባ ማጠቃለያ ቅጹን መጠቀም ለዲስትሪክቱ የተሟላ IEP ለወላጅ የሚሰጥበት አስር (10) የትምህርት ቀናት እንዲኖረው 

ያስችለዋል። ይህ ማለት IEP ማዘጋጀትና የመረጃ ግብአት መስጠት የሚጠበቅባቸው ሁሉም አባላት ከIEP ቡድን ስብሰባ በኋላ 

ወዲያውኑ ወይም በአስር (10) የትምህርት ቀናት መስፈርት ስር ከስድስት (6) እስከ ስምንት (8) ቀናት ይህን ማድረግ አለባቸው። 

ይህ ለስነ ልቡና ባለሙያው/የቡድን ሰብሳቢው፣ የጉዳይ ስራ አስኪያጁ ወይም የOSS የግንኙነት ባለሙያው የአስር (10) ቀናት 

መስፈርቱን እንዲያሟሉ ያስችላቸዋል። 

5.6 የመሻሻል ቁጥጥር/ የመሻሻል ሪፖርቶች 

የመሻሻል ሪፖርቶች IEPዎች ለሌሏቸው ተማሪዎች ያሳዩት መሻሻል ከተገለጸላቸው በኋላ ወዲያውኑ ወደ መኖሪያ ቤት መላክ አለባቸው። 

የህዝብ ትምህርት ቤቶች የIEP የመሻሻል ሪፖርቶችን የሪፖርት ካርዶች እንደተሰጡ ወዲያውኑ ወደ መኖሪያ ቤት ይልካሉ። 

በማሳቹሴትስ እና የዴዴራል ደንቦች መሰረት የመሻሻል ሪፖርቶች ለሚከተሉት መልስ መስጠት አለባቸው፡ 
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• ተማሪው አመታዊ ግቡን በማሳካት ረገድ ያሳየው መሻሻል ምንድን ነው? አላማ ተኮር መለኪያዎች (በአሀዝ ሪፖርት 

ሊደረግ የሚችል ዳታ) ጥቅም ላይ መዋል አለበት። ቡድኖች የባህሪ ምልከታ የማረጋገጫ ዝርዝሮችን መመልከት 

ሊመርጡ ይችላሉ። 

• ተማሪው ያመጣው መሻሻል በIEP ዘመኑ መጨረሻ ላይ ተማሪውን አመታዊ ግቡን ለማሳካት በሚያስችለው ደረጃ ነው? (ከIEP 

የአሰራር መመሪያ የተወሰደ፣ 2001) 

ብቁ የሆኑ ተማሪዎች የመሻሻል ሪፖርቶች አካል ጉዳተኛ ላልሆኑ ተማሪዎች ልክ እንደ ሪፖርት ካርዶች ወይም የመሻሻል ሪፖርቶች ሁሉ 

በአስቸኳይ ለወላጆች መሰጠት አለባቸው (603 CMR 28.07 (3))። የግል መለኪያዎች (ምሳ፡ በመረጃ ያልተደገፉ ሪፖርቶች) 

አይጠቀሙ። 

የ CRLS /የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ማራዘሚያ የመሻሻል ሪፖርት መርሀ ግብር 

የመለስተኛ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት የመሻሻል ሪፖርት ማቅረቢያ መርሀግብር (6-8ኛ ክፍል) 

ሁሉም የ CRLS /የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ማዘሚያና የመለስተኛ ሁለተኛ ደረጀ ትምህርት አገልግሎት አቅራቢዎች በ Desiree 

Phillips (ዴሲሪ ፊሊፕስ)፣ የOSS መለስተኛ ሁለተኛ ደረጃና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት አስባባሪ ከ9-12ኛ እና ከ6-8ኛ ክፍል 

ተማሪዎች የመሻሻል ሪፖርቶች የሚቀርቡባቸው ጊዜያትን በተመለከተ መመሪያ ይሰጣቸዋል። 

የአንደኛ ደረጃ ትምህርት የመሻሻል ሪፖርት ማቅረቢያ መርሀግብሮች (ከጀአፀ-5) 

ለሁሉም የአንደኛ ደረጃ ትምህርት አገልግሎት አቅራቢዎች ከ Dr. Karyn Grace (ዶ/ር ካሪን ግሬስ)፣ አስተባባሪ እና Shelagh 

Walker (ሼላግ ዎከር)፣ አስተባባሪ ከጀአፀ-5ኛ ክፍል ተማሪዎች የመሻሻል ሪፖርቶች የሚቀርቡባቸው ጊዜያትን በተመለከተ መመሪያ 

ይሰጣቸዋል። 

የልዩ ጅማሪ የመሻሻል ሪፖርቶች የሚቀርቡባቸው መርሀግብሮች 

ሁሉም የቅድመ ትምህርት አገልግሎት አቅራቢዎች በ Shelagh Walker (ሼላግ ዎከር)፣ አስተባባሪ የሚሰጣቸውን 

መመሪያ መከተል አለባቸው። 

የልዩ ትምህርት የመሻሻል ሪፖርቶች የይዘትና ገለጻ የሥነ ሥርአት መስፈርቶች 

1. የመሻሻል ሪፖርቶች ተማሪው አመታዊ የIEP ግቦቹን እና አላማዎቹን/ተምሳሌቶቹን በማሳካት ረገድ ያሳየውን መሻሻል 

በተመለከተ ገላጭ የመረጃ ይዘት መያዝ አለባቸው። እያንዳንዱ ግብና አላማ/ተምሳሌት በተለይም በተሰበሰበው ዳታ እና 

ሌሎች ተገቢ መረጃዎች ላይ ተመስርቶ መካተት አለበት። ስለሆነም የሚከተሉት መግለጫዎች ወይም ከግቦቹ እና 

አላማዎቹ/ተምሳሌቶቹ ጋር ቀጥተኛ ተያያዥነት የሌላቸው ተመሳሳይ መግለጫዎች በመሻሻል ሪፖርቶች ውስጥ መካተት 

የለባቸውም፥ 

● ጆን ከፍተኛ ጥረት የሚያደርግ አስደሳች ልጅ ነው 
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● በተጨማሪ ትምህርት ክፍለ ጊዜዎች ከኪያራ ጋር አብሬ በመስራቴ ደስተኛ ነኝ 

● ሁይ ሁልጊዜም ትሁትና ጨዋ ልጅ ነው 

የመሻሻል ሪፖርቶች የሚከተሉትን መረጃዎች ቢይዙ በእጅጉ ይመከራል፡ 

● ተማሪው በሁሉም የትምህርት አይነቶች ላይ በአሁኑ ወቅት ምን እየሰራ እንደሆነ ቢገልጹ 

● ተማሪው ምን እንዳሳካ ቢዘረዝሩ 

● በመሻሻል ላይ ያጋጠሙ የትኛውንም መሰናክሎች ቢያመለክቱ 

● ተማሪው የሚያሳየው መሻሻል አሁን ባለው ፍጥነት ከቀጠለ አመታዊ ግቡን መቼ እንደሚያሳካ ግምት ቢያስቀምጡ 

በአግባቡ የተጻፈ የመሻሻ ሪፖርት ስለተማሪው መሻሻል እና የትኛውንም የመሻሻል ጉድለት ለመቅረፍ አሁን ባሉት የክፍል 

ውስጥ ስትራቴጂዎች ላይ ምን ማሻሻያዎች ማድረግ እንደሚያስፈልግ የተመለከተ ማብራሪያ ይይዛሉ። 

የመሻሻል ሪፖርቶች ተማሪው ያመጣው መሻሻል በአመታ ምርመራ ቀን ላይ የIEP ግቦቹን ለማሳካት በሚያስችለው ደረጃ በቂ መሆኑን 

የተመለከተ መረጃ መያዝ አለባቸው። ተማሪው የIEP ግቦቹን ከአመታዊ የምርመራ ቀን በፊት ያሳካል ብሎ ከታመነ ቡድኑ ቡድኑ 

የዐይኢፒ ግቦቹንና አላማዎቹን የበለጠ ፈታኝ በሆነ መልኩ ስለመቀየር ለመወያየት፣ በአገልግሎት አቅርቦቱ ላይ ምርመራ ለማድረግ፣ 

በIEPው ላይ ማሻሻያ ለማድረግ እና ድጋሚ ግምገማ ማድረግ የሚቻል ስለመሆኑ ለመወሰን በድጋሚ ስብሰባ ማካሄድ አለበት። 

ተማሪው ያሳየው መሻሻል በቂ ካልሆነ እና የIEP ግቦቹ በአመታዊ የምርመራ ቀን ላይ እንደማይሳኩ ከታመነ ቡድኑ በማስተማሪያ 

ዘዴዎቹ ላይ ማስተካከያ ለማድረግ፣ የበለጠ ጥልቅ የልዩ ትምህርት መመሪያ ለመስጠት፣ በIEPው ላይ ማሻሻያ ለማድረግ እና ድጋሚ 

ምገማ ማድረግ የሚቻል ስለመሆኑ ለመወሰን በድጋሚ ስብሰባ ማካሄድ አለበት። እንደ ሁኔታው ላይ ተመስርቶ ከሚከተሉት 

መግለጫዎች ውስጥ አንዱ በመሻሻል ሪፖርት ውስጥ መካተት አለበት፡ 

ከአመታዊ ምርመራ ቀን በፊት ሊሳኩ የሚችሉ ግቦች፡ 

ቡድኑ የIEPው ግቦችና አላማዎች ላይ ማሻሻያ ስለማድረግ፣ የአገልግሎት አቅርቦቱን ስለመቀየር፣ IEPው ላይ ማሻሻያ ስለማድረግ 

ለመወያየት እና ድጋሚ ግምገማ ማካሄድ የሚቻል ስለመሆኑ ለመወሰን ድጋሚ ስብሰባ ማካሄድ አለበት። 

ከአመታዊ ምርመራ ቀን በፊት ላይሳኩ የሚችሉ ግቦች: 

በማስተማሪያ ዘዴዎቹ ላይ ማስተካከያ ለማድረግ፣ የበለጠ ጥልቅ የልዩ ትምህርት መመሪያ ለመስጠት፣ በIEPው ላይ ማሻሻያ 

ለማድረግ እና ድጋሚ ምገማ ማድረግ የሚቻል ስለመሆኑ ለመወሰን በድጋሚ ስብሰባ ማካሄድ አለበት 

1. የመሻሻል ሪፖርቶች በሚከተለው መልኩ መዘጋጀት አለባቸው፡ 

አገልግሎት አቅራቢዎች: በ EasyIEP ላይ ወደ ዊዛርድስ ክፍል ይግቡ። ለእያንንዱ ጉዳዩ ለሚመለከተው ተማሪ የቀደሙ የመሻሻል 

ሪፖርቶችን ይሰርዙ። ወቅታዊ የመሻሻል ማጠቃለያዎን ይጻፉ። 
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አንዴ ሪፖርቱን ካጠናቀቁ በኋላ ወደ ታች በማሽከርከር ማሻሻያ የሚለውን ይጫኑ (ዳታቤዙን ያሻሽሉ ወይም ማሻሻያን ተጭነው ወደ 

ቀጣዩ ተማሪ ይለፉ)። እራስዎ ያልጻፉትን የትኛውንም መረጃ አይሰርዙ። 

የልዩ ትምህርት የግንኙነት ሙያተኛ: አንዴ ሁሉም አገልግሎት አቅራቢዎች ግንኙነት በሚያደርጉበት ተማሪ ላይ የየራሳቸውን የመሻሻል 

ማጠቃለያ ካጠናቀቁ በኋላ ወደ ታች በማሽከርከር የመጨረሻ የመሻሻል ሪፖርት ይፍጠሩ የሚውን ይጫኑ። ከዚያም የመሻሻል ሪፖርቱ 

ከተማሪው የሪፖርት ካርድ ጋር አብሮ እንዲላክ ይታተማል። የመሻሻል ሪፖርቱ ወዲያውኑ የIEP የጽሁፍ ሰነድ ይሆናል። ስለሆነም 

ለእያንዳንዱ የመሻሻል ሪፖርት ማቅረቢያ ጊዜ በእያንዳንዱ አገልግሎት አቅራቢ የተሰጠ መሻሻልን የያዘ የመሻሻል ሪፖርት ብቻ 

ከሪፖርት ካርዱ ጋር አብሮ መላክ አለበት። 

5.7 የ IEP አገልግሎቶች መዘግየት 

በታቀደው IEP ላይ የወላጅ ፍቃድ ከተሰጠ በኋላ የ Cambridge Public Schools ተቀባይነት ያገኘውን IEP የልዩ ትምህርትና 

ተያያዥ አገልግሎቶች ለመተግበር መዘግየት የለባቸውም እንዲሁም በተቻለ መጠን ተቀባይነት ያገኘውን IEP ሁሉንም አገልግሎቶች 

ማቅረብ አለባቸው። 

በአገልግሎቶች አቅርቦቱ ላይ የትኛውም መዘግየት ከተፈጠረ የቡድኑ ሰብሳቢ ስለየትኛውም የዘገዩ አገልግሎቶች፣ የዘገዩቸው 

ምክንያቶች፣ የትምህርት ቤቱ ዲስትሪክት የአገልግሎቶቹን መዘግየት ለመፍታት እየወሰደ የሚገኘው እርምጃዎች በመጥቀስ በአስቸኳይ 

ለወላጅ በጽሁፍ ማሳወቅ እና ተቀባይነት ያገኘውን IEP ግቦ ለማሳካት አማራጭ ዘዴዎች ማቅረብ አለበት። ይህ ለወላጅ የሚሰጥ 

የጽሁፍ ማስታወቂያ መዘግየቱ በተፈጠረ በ2 የትምህርት ቀናት ውስጥ መሰጠት አለበት። የአገልግሎቶች መዘግየትን በተመለከተ 

የሚሰጠው የማስታወቂያ ደብዳቤ መሰረታዊ ቅጽ ከእነዚህ ስነ ስርአቶች ጋር ተያይዟል። የተማሪው ወላጅ የታቀዱት አማራጭ ዘዴዎች 

እቅድን የሚቀበለው ከሆነ አማራጭ ዘዴዎቹ የወላጅ የጽሁፍ ፍቃድ እንደተሰጠ ወዲያወኑ መተግበር አለባቸው። 

በተጨማሪም ቡድኑ ተቀባይነት ያገኘውን IEP ግቦች ለማሳካት እንዲቻል በአማራጭ ዘዴዎቹ አቅርቦት ላይ በጥልቀት ለመወያየት 

በድጋሚ ስብሰባ ማካሄድ አለበት። የቡድኑን ስብሰባ ውጤታማ በሆነ መልኩ ለማካሄድ የቡድኑ ሰብሳቢ ከወላጆች ጋር የቡድኑ ድጋሚ 

ስብሰባ የ10 ቀናት የማስታወቂያ መስፈርትን ለማንሳት ፍቃደኛ ስለመሆናቸው ለመወሰን የጽሁፍ ግንኙነት ማድረግ አለበት። የተማሪው 

ወላጅ የ10 ቀናት የማስታወቂያ መስፈርቱን ለመተው ካልተስማማ ቡድኑ የሚጠየቀው የ10 ቀናት ማስታወቂያን ለወላጅ ከሰጠ በኋላ 

ድጋሚ ስብሰባ ማካሄድ አለበት። የቡድኑ ሰብሳቢ ለቡድኑ ስብሰባ በጋራ አመቺ የሆነውን ቀንና ሰአት ለመወሰን ከተማሪው ወላጅ ጋር 

አብሮ መስራት አለበት። 

ከቡድኑ ስብሰባ በኋላ ተቀባይነት ያገኘውን IEP ግቦች ለማሳካት የታቀዱ አማራጭ ዘዴዎችን የሚዘረዝር ማሻሻያ ለወላጅ መሰጠት 

አለበት። ቡድኖች የትኛውንም የIEP ለውጦች መዝግበው ለመያዝ የሚከተሉትን ቅጾች ይጠቀማሉ፡ 

● የታቀደው የትምህርት ቤቱ ዲስትሪክት እርምጃ ማስታወቂያ N1 

● የግል የትምህርት ፕሮግራም ማሻሻያ IEP A1-IEP A2 

በማሻሻያው ላይ የጽሁፍ ስምምነት ከተሰጠ በኋላ ቡድ እነዚህን አማራጭ ዘዴዎች በአስቸኳይ ተግባራዊ ማድረግ አለበት። 

46 



       

               

         

              

           

               

                

              

  

                 

               

              

             

    

  

        

                  

 

       

               

         

              

           

    

5.8 IEPዎች ያሏቸው የእንግሊዝኛ ቋንቋ ተማሪዎች 

አንድ የELL ተማሪ IEP ካለውና ተማሪው ከIEP አገልግሎቶች በተጨማሪ የELL አገልግሎቶችን እየወሰደ ከሆነ የELL አገልግሎቶቹ 

በIEPው ላይ በተጨማሪ መረጃ ክፍል ስር መገለጽ አለባቸው። 

ምሳሌ: ኤን ከጠቅላላ ትምህርት ክፍል ውጭ የELL አገልግሎቶችን በሳምንት 3x30 ፈቂዎች ይወስዳል። (እናክዎ አገልግሎቶቹ 

በትምህርት ክፍለጊዜ ውስጥ ወይም ከትምህርት ክፍለ ጊዜ ውጭ የሚቀርቡ ስለመሆኑ ያመልክቱ) 

● የ ELL ሙያተኛው/መምህሩ በተማሪው የIEP ስብሰባ ላይ እንዲሳተፍ መጋበዝና መሳተፍ አለበት 

● የ ELL ሙያተኛው/መምህሩ በሰአት መቆጣጠሪያ ቅጹ (N3A) ላይ ስሙ መጻፍ አለበት። 

● የ ELL ሙያተኛው/መምህሩ አገልግሎት የሚሰጠውን ተማሪ IEP በጨረፍታ እንዲያይ መደረግ አለበት። የፊርማ ሰነድ 

ያስፈልጋል። 

የOSS ፋይሎች ምርመራ ተማሪዎች በእንግሊዝኛ ትምህርት ክፍል (SEI) ስር የሚመደቡ ከሆነ እና የ SEI ትምህር ክፍል መምህራን 

በIEP ቡድኑ ስብሰባ ላይ እንዲሳተፉ የሚጋበዙና የሚሳተፉ ከሆነ IEPዎች ወቅታዊና ተገቢ የሰነድ ምዝገባ መያዛቸውን ማሳየት 

አለባቸው። ይህ ማስታወሻ በቀጥታ በጠቅላላ ትምህርት ክፍ ስር IEPዎች ስላሏቸው የELL ተማሪዎች ይናገራል። 

ማንኛውም ጥያቄዎች ወይም ሀሳቦች ካልዎ እባክዎ በቀጥታ የሥነ ልቡና ባለሙያዎን/የቡድኑን ሰብሳቢ ያማክሩ። 

5.8 የIEP ስብሰባ ተሳትፎ 

አስፈላጊ የቡድን አባላት: 

● የአካል ጉዳተኛ ተማሪ ወላጆች; 

● እድሜው 14 አመት እና ከዚያ በላይ የሆነ ተማሪ በስብሰባው ላይ መጋበዝና በሰአት መቆጣጠሪያ ቅጹ ላይ ስሙ መጻፍ 

አለበት። 

● የቡድኑ ሰብሳቢ 

● ከአንድ ያላነሰ የጠቅላላ ትምህርት መምህር (ህጻኑ በመደበኛ ትምህርት መቼት ላይ እየተሳተፈ ወይም የሚሳተፍ ከሆነ); 

● ከአንድ ያላነሰ የልዩ ትምህርት መምህር; 

● የግምገማ ውጤቶችን መተንተን የሚችል ሰው (የመጀመሪያ ወይም ድጋሚ ግምገማ ስብሰባ) 

● በወላጅ ወይም ኤጀንሲው ስልጣን ስለ ተማሪው የሚያቁ ሌሎች ግለሰቦች 

በተጨማሪም አባላት የሚከተሉትን ሊይዙ ይችላሉ: 
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● ውይይት የሚደረገው በሽግግር አገልግሎቶች ወይም የሙያ ትምህርት ላይ ከሆነ ስለ እነዚህ አገልግሎቶች እውቀት 

ያለው ተወካይ በስብሰባው ላይ መሳተፍ አለበት 

● በቡድኑ አባላት ጥያቄ ስለ ህጻኑ እውቀት ወይም ልዩ ሙያ ያላቸው ሌሎች ግለሰቦች 

የትግበራ መመሪያ: 

የቡድን አባላት በስብሰባው ላይ የተለያዩ የስራ ድርሻዎችን ሊሞሉ ይችላሉ (ለምሳሌ፡ የልዩ ትምህርት መምህር 

በተጨማሪም የግምገማውን ውጤቶች መተንተን ሊችል ይችላል)። 

እድሜያቸው 14 አመት እና ከዚያ በላይ የሆኑ ተማሪዎች 

እድሜያቸው 14 አመት የሞላቸው (ወይም በሚቀጥለው IEP 14 አመት የሚሞላው እና ለአየኢፒ የቡድን ስብሰባዎች ከዚህ በላይ 

እድሜ የሞላቸው) ተማሪዎችን አለመጋበዝ የግዛቱን እና የፌደራል የልዩ ትምህርት ደንቦችን መጣስ ሲሆን ዲስትሪክቱን ህግ 

እንዳላከበረ ያስቆጥርበታል። 

ሁሉም እድሜያቸው 14 አመት እና ከዚያ በላይ የሞላቸው ተማሪዎች ከስብሰባ መጥሪያው (N3) ጋር በአባሪነት በሚያያዘው 

የሰአት መቆጣጠሪያ ቅጽ (N3A) ላይ ስማቸው መጻፍ አለበት። እንደምታውቁት የስብሰባ መጥሪያና የሰአት መቆጣጠሪያ ቅጹ 

(N3 እና N3A) ከIEP ቡድኑ ስብሰባ ቢያንስ ከአስር (10) ቀናት በፊት ለተማሪው ወላጅ እና ለተማሪው መላክ 

መሳተፍ የማይጠበቅበት 

ለስራ የሚፈለግ የIEP ቡድን አባል (ለስራ ድርሻ) ወላጅ እና LEA የቡድን አባሉ የሥርአተ ትምህርት ወይም ተያያዥ አገልግሎቶች 

የሙያ መስክ ላይ ማሻሻያ ወይም ውይይት የማይደረግ በመሆኑ ምክንያት በስብሰባው ላይ መሳተፉ አላስፈላጊ እንደሆነ በጽሁፍ 

ከተስማሙ በIEP ስብሰባው ላይ ሙሉ በሙሉ ወይም በከፊል እንዲሳተፍ አይገደድም። 

5.9 ይቅርታ የሚያሰጥ በIEP ስብሰባ ላይ አለመሳተፍ 

ለስራ የሚፈለግ የIEP ቡድን አባል ወላጅ እና የዲስትሪክቱ ተወካይ የቡድን አባሉ የሥርአተ ትምህርት ወይም ተያያዥ አገልግሎቶች 

የሙያ መስክ ላይ ማሻሻያ ወይም ውይይት የማይደረግ በመሆኑ ምክንያት በስብሰባው ላይ መሳተፉ አላስፈላጊ እንደሆነ በጽሁፍ 

ከተስማሙ በIEP ስብሰባው ላይ ሙሉ በሙሉ ወይም በከፊል እንዲሳተፍ አይገደድም። 

የIEP ስብሰባው ለስራ በሚፈለገው አባል የሥርአተ ትምህርት ወይም ተያያዥ አገልግሎቶች የሙያ መስክ ላይ የሚደረግ ማሻሻያ 

ወይም ውይይትን የሚይዝ ከሆነ አባሉ በሚከተሉት ሁኔታዎች ብቻ በስብሰባው ላይ ሙሉ በሙሉ ወይም በከፊል አለመሳተፍ 

ይፈቀድለታል፥ 

• ወላጅ ወይም የዲስትሪክቱ ተወካይ በለመሳተፍ ፍቃዱ ላይ በጽሁፍ ከተስማሙ፣ እና 

• የስራ ድርሻውን የሚያከናውነው ሰራተኛ ከስብሰባው ቀን በፊት ለወላጅ እና ለIEP ቡድኑ ለIEP ዝግጅቱ የጽሁፍ 

ግብአት ካቀረበ 
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5.10 የቡድን ስብሰባዎች ተሳትፎ አማራጭ ዘዴዎች 

ወላጆችና ዲስትሪክቱ የቡድኑን ስብሰባ ለማካሄድ እንደ የቪዲዮ ኮምፈረንስና የኮንፈረንስ የስልክ ጥሪዎች ያሉ አማራጭ 

የተሳትፎ ዘዴዎችን ለመጠቀም ሊስማሙ ይችላሉ። 

5.11 ምርቃት 

ትምህርታቸውን በትምህርት ቤቱ ዲስትሪክት በመከታተል ላይ የሚገኙ ተማሪዎች የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ዲፕሎማ ወይም 

የማጠናቀቂያ የምስክር ወረቀት ይሰጣቸዋል። የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ዲፕሎማ ለማግኘት ተማሪዎች የMCAS የግዛት ፈተናዎችን 

ማለፍን እና የማህበረሰብ አገልግሎት ሰአቶችን ማሟላትን እንዲሁም በትምህርት ቤቱ ፖሊሲ ላይ የተገለጹ ማንኛውም ሌሎች 

ግዴታዎችን ማሟላትን ጨምሮ ሁሉንም የትምህርት መስፈርቶች ማሟላት ይጠበቅባቸዋል። ልዩ መስፈርቶችን ከ Cambridge Public 

Schools የኦንላይን የፖሊሲ መመሪያ ላይ ማግኘት ይቻላል። 

ተማሪዎች የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ዲፕሎማ ማግኛ መስፈርቶችን የማያሟሉ ከሆነ የማጠናቀቂያ የምስክር ወረቀት ይሰጣቸዋል። 

ለልዩ ትምህርት አገልግሎቶች ብቁ የሆኑ ተማሪዎች በዲፕሎማ እስኪመረቁ ወይም እድሜያቸው ሀያ ሁለት አመት እስከሚሞላቸው 

ድረስ ነጻና ተገቢ ትምህርት (FAPE) ለማግኘት ብቁ ይሆናሉ። 

ተማሪው የብቁነት ውሳኔ (CD) ከተሰጠው ሁሉንም የአካባቢውን የመመረቂያ መስፈርቶች በሚያሟላበት ሂደት ላይ የሚገኝ ከሆነ እና 

ትምህርት ቤቱ ለተማሪው የFAPE መስፈርቶችን የሚያሟሉ የሁለተኛ ደረጃ የሽግግር አገልግሎቶችን ጨምሮ የIEP አገልግሎቶችን 

ያቀርብለታል፤ ዲስትሪክቱ በወቅቱ IEP ስር ከታቀደው የታቀደው የመመረቂያ ቀን ጋር የተጣጣመ የመደበኛ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት 

ዲፕሎማ ለመስጠት ማቀድ አለበት። 

ዲስትሪክቶች በምርቃት ስነ ስርአቶች ላይ መሳተፍን መፍቀድ አለባቸው። 

የIEP ቡድኑ ምንም እንኳን ተማሪው CD ቢሰጠውም እና ሁሉንም የአካባቢውን የመመረቂያ መስፈርቶች ቢያሟላም የFAPE 

አቅርቦት የተማሪውን ተጨማሪ የሽግግር አገልግሎቶች እና/ወይም ሌሎች ልዩ የትምህርት አገልግሎቶች ማግኘት መቀጠልን 

እንደሚጠይቅ የሚወስን ከሆነ ቡድኑ በIEPው ላይ አስፈላጊ አገልግሎቶችን በዝርዝር መግለጽ እና ተማሪው በሁለተኛ ደረጃ 

ትምህርት ዲፕሎማ በሚመረቅበት ቀን ላይ ማሻሻያ ማድረግ አለበት። 
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6.0 ሥነ ምግባር 

6.1 የአካል ጉዳተኛ ተማሪዎች ሥነ ምግባር 

CPS ለሁሉም ተማሪዎች ምቹ የመማሪያ ሁኔታዎችን ለመፍጠር ቀጣይነት ያላቸው ጥራታቸውን በከፍተኛ ደረጃ የጠበቁ 

የማህበራዊና የሥነ ልቡና ስትራቴጂዎችን ያቀርባል። እነዚህ ስትራቴጂዎች የማገገሚያ አሰራሮችን፣ የግጭት አፈታትን፣ የአዎንታዊ 

ባህሪ ጣልቃገብነትን እና ድጋፎችን (PBIS)፣ የባህሪ ውሎችን እና የተማሪዎች ጠንካራ የባህሪ ስምምነት ማዘጋጀትን ያጠቃልላሉ። 

ሆኖም እነዚህ ድጋፎች ያልተገቡ ባህሪያትን በመቀነስ ረገድ ውጤታማነታቸው ውሱን ከሆነ የትምህርት ቤቱ መሪዎች የአካል ጉዳት 

ያለበትን ተማሪ በስነ ምግባር ቅጣት ሊቀጡ ይችላሉ። IDEA እና የማሳቹሴት ህግና ደንቦች የተማሪዎችን ነጻና የህዝብ ትምህርት 

(FAPE) የማግኘት መብቶች ለማስጠበቅ ለልዩ ትምህርት አገልግሎቶች ብቁ የሆኑ ተማሪዎችን በተመለከተ ለትምህርት ቤቶች ልዩ 

የሥነ ምግባር ሥነ ሥርአቶች መመሪያ ይሰጣሉ። 

ተማሪዎች በአንድ የትምህርት አመት ውስጥ ለአስር (10) ጠቅላላ የትምህርት ቀናት ከፕረሮግራሞቻቸው ላይ ሊባረሩ ይችላሉ። 

የሚደቀዱ ማባረሪያዎች የትምህርት ቤት ውስጥ እና ከትምህርት ቤት ውጭ እገዳን ወይም ጊዜያዊ ወደ አማራጭ የትምህርት መቼት 

ምደባን ይይዛሉ። ተማሪዎች በአንድ የትምህርት አመት ውስጥ ለአስር (10) ተከታታይ ወይም ጠቅላላ ቀናት ሊታገዱ ይችላሉ። 

ሆኖመረ አንድ ተማሪ በአንድ የትምህርት አመት ውስጥ ለአስር (10) ተከታታይ ወይም ጠቅላላ ቀናት ሲታገድ ይህ እንደ ምደባ 

ለውጥ ይቆጠራል እንዲሁም የIEP ቡድኑ የባህሪ ችግሩ የመነጨው ከህጻኑ የአካ ጉዳተኝነት ስለመሆኑ ለመወሰን የባህሪ ምንጭ 

ውሳኔ ምርመራ ለማካሄድ በድጋሚ ስብሰባ ማካሄድ አለበት። ያስታውሱ እገዳን የሚይዝ የትኛውም ማባረር (ምሳ፡ አንድን ተማሪ 

ስለ ውሳኔው ያለምንም የጽሁፍ ማስታወቂያ ወደ ቤት መልሶ መላክ) የተማሪውን ነጻና የህዝብ ትምህርት የማግኘት መብት 

ይጥሳል። 

የተማሪውን ምደባ የመቀየር ውሳኔ በተላለፈ በአስር (10) ቀናት ውስጥ የትምህርት ቤቱ አስተዳዳሪ፣ የተማሪው ወላጅ እና 

የሚመለከታው የIEP ቡድን አባላት የባህሪ ችግሩ የመነጨው ከህጻኑ የአካ ጉዳተኝነት ስለመሆኑ ወይም ባህሪው የመነጨው በቀጥታ 

ከትምህርት ቤቱ IEPን በመተግበር ረገድ ስኬታማ ባለመሆን ምክንያት ስለመሆኑ ለመወሰን የምርመራ ስብሰባ ማካሄድ አለባቸው። 

በባህሪ ምንጭ መወሰኛ ምርመራ የቡድኑ ስብሰባ ወቅት የቡድኑ አባላት የሥነ ምግባር ጥፋቱ የመነጨው ከተማሪው የአካል ጉዳት 

ስለመሆኑ ለመወሰን የተማሪውን IEP፣ ከተገኙ የሥነ ምግባር ሪፈራል ፓኬቶችንን የመምህር ምልከታዎችን እና በወላጅ የቀረበ 

የትኛውንም ተገቢ መረጃ ጨምሮ የተማሪውን የግል ማህደር ሁሉንም ተገቢ መረጃዎች መመርመር አለባቸው። 

የባህሪ ንስኤው ‹‹አዎ›› ከሆነ የIEP ቡድኑ የሚከተለውን ማድረግ አለበት: 

● ተማሪውን ወደ ቀድሞ ምደባው በመመለስ የተግባር የባህሪ ትንተናውን (FBA) መመርመር እና የባህሪ ጣልቃብነት 

እቅድ (BIP) አዘጋጅቶ ተግባራዊ ማድረግ። FBAው ከአንድ አመት በላይ ከሆነው ቡድኑ አዲስ FBA ማካሄድ አለበት፤ 

● BIP ቀደም ሲል በስራ ላይ ከዋለ ቡድኑ ለባህሪ ችግሩ መፍትሄ ለማምጣት እና ተማሪውን ወደተባረረበት ምደባ መልሶ 

ለመመደብ እቅዱን መርምሮ እንደ አስፈላጊነቱ ማሻሻያ ማድረግ አለበት። 
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የባህሪ መንስኤው የሁለቱም ጥያቄዎች መልስ ‹‹አይደለም›› ከሆነ 

● ትምህርት ቤቱ ለባህሪው መፍትሄ ለማምጣት እገዳ ወይም ማባረርን ጨምሮ የትምህት ቤቱን የሥነ ምግባር ሥነ ሥርአቶች 

መጠቀም ሊጀምር ይችላል። ሆኖም ዲስትሪክቱ ለተማሪው በIEPው ስር የተመዘገቡትን አገልግሎቶች ማቅረቡን መቀጠል 

አለበት። 

ቡድኑ (1) የተማሪው ወላጅ እና ዲስትሪክቱ በተለየ ምደባ ላይ የሚስማሙ ከሆነ፣ (2) የችሎት መስማት አዲስ ምደባ እንዲደረግ ካዘዘ 

ወይም (3) ተማሪው በልዩ ሁኔታዎች የሚታገድ ከሆነ (ምሳ፡ የጦር መሳሪያዎች ይዞ መገኘት፣ ህገወጥ ንጥረ ነገሮችን ይዞ መገኘት 

ወይም መጠቀም፣ በሌላ ሰው ላይ ከባድ የአካል ጉዳት ማድረስ) ተማሪው ወደ ቀድሞ ምደባው እንዳይመለስ ሊወስን ይችላል። 

በልዩ ሁኔታዎች የትምህርት ቤት ሰራተኞች የተማሪው ባህሪ የመነጨው ከአካል ጉዳቱ መሆኑ ይወሰንም አይወሰንም በተናጥል 

ተማሪውን እስከ 45 የትምህርት ቀናት ሊያባርሩ ወይም በጊዜያዊ አማራጭ የትምህርት መቼት ስር ሊመድቡ ይችላሉ፡፤ ልዩ 

ሁኔታዎቹ የሚከተሉትን ይይዛሉ፥ 

1. የጦር መሳሪያዎች: አንድ ተማሪ በትምህርት ቤት ውስጥ ትምህርት ቤቱ በሚሰራበት የአካባቢው የትምህርት ኤጀንሲ 

(LEA) የወሰን ክልል ውስጥ የጦር መሳሪያ ይዞ የሚገኝ ከሆነ፤ 

2. አደንዛዥ እጾች: አንድ ተማሪ በትምህርት ቤት ውስጥ ትምህርት ቤቱ በሚሰራበት የአካባቢው የትምህርት ኤጀንሲ (LEA) 

የወሰን ክልል ውስጥ ህገወጥ እጾች ይዞ ወይም ሲጠቀም፣ ወይም ቁጥጥር የሚደረግባቸው ንጥረ ነገሮች ሲሸጥ ወይም 

ለመሸጥ ሲያግባባ የሚገኝ ከሆነ፤ ወይም 

3. ከባድ የአካል ጉዳት ማድረስ: አንድ ተማሪ በትምህርት ቤት ውስጥ ትምህርት ቤቱ በሚሰራበት የአካባቢው የትምህርት 

ኤጀንሲ (LEA) የወሰን ክልል ውስጥ በሌላ ሰው ላይ የአካል ጉዳት የሚያደርስ ከሆነ። 

እነዚህ ሁኔታዎች በሚከረሰቱበት ወቅት የቡድኑ ሰብሳቢ በአስቸኳይ ከተማሪው ወላጅ እና የOSS አስተባባሪ ጋር ግንኙነት 

ማድረግ አለበት። 

የተማሪው ወላጅ በቡድኑ ‹‹የባህሪ መንስኤ›› ውሳኔ ላይ የማይስማማ ከሆነ ይህ ወላጅ ለልዩ ትምህርት ይግባኝ ሰሚ ቢሮ ፈጣን የይግባኝ 

ችሎት እንዲካሄድ ጥያቄ የማቅረብ መብት አለው። 

ጥያቄ የተነሳበት ምግባር ከትምህርት ቤቱ IEPን የመተግበር ስኬታ አለመሆን ከመነጨ የቡድኑ ሰብሳቢ ከዚህ በታች የተመለከቱትን 

ለማድረግ በአስር (10) የትምህርት ቀናት ውስጥ ከቡድኑ ጋር የባህሪ መንስኤ መወሰኛ ስብሰባ ለማካሄድ ቀጠሮ ያስይዛል፥ 
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● ተማሪው አሳማኝ የሆነ የትምህርት ጥቅም ስለማግኘቱ ለመወሰን 

● የተማሪው ፍላጎቶች በIEPው ስለመሟላታቸው ለመወሰን (ምሳ፡ የመመሪያ አሰጣጥ ስትራቴጂዎች፣ በልዩ 

ሁኔታ የተዘጋጀ የመመሪያ አሰጣጥ፣ የባህሪ፣ ወዘተ)። 

● ተገቢ አዎንታዊ የባህሪ ድጋፍ እቅድ የቀረበና በታሰበው መሰረት ተግባራዊ የተደረገ ስለመሆኑ ለመወሰን፤ 

● የመሻሻል ቁጥጥር ዳታን (የትምህርትና የባህሪ)፤ ግምገማዎችና የማከሚያ መረጃ፤ የክፍል ውስጥ/የተማሪ ምልከታዎችን እና 

የመምህር/ሰራተኛኛወላጅ/ተማሪ ቃለ መጠይቅ መረጃን ለመመርመር፤ 

● በተማሪው IEP ላይ በተገለጸው መሰረት በልዩ ሁኔታ የተዘጋጀ መመሪያ አሰጣጥን፣ ተያያዥ አገልግሎቶችን እና የትምህርት 

ቤቱ ሰራተኞች ድጋፍን ለመመርመር። እንደ ተማሪው ፕሮግራም አንድ ክፍ አስፈላጊ ግብአቶች ቀርበዋል? 

ለOSS አስተባባሪ የባህሪ መንስኤ መወሰኛ ስብሰባ እንደሚካሄድ መገለጽ አለበት። ቡድኑ ግኝቶቹን መዝግቦ መያዝ (ከታች ይመልከቱ) 

እና ለትምህርት ቤቱ ኃላፊ፣ ለተማሪው ወላጅ እና ለOSS አስተባባሪው ከስብሰባው በኋላ በአምስት (5) የትምህርት ቀናት ውስጥ 

ማቅረብ አለበት። 

● የቡድኑን ግኝቶች 

● የቡድኑ ግኝቶች ማስረጃዎችን 

● የታቀሰውን እርምጃ ዝርዝር 

● የወላጅ ፊርማ 

አስፈላጊ የወረቀት ስራ: 

● የባህሪ መንስኤ መወሰኛ ወርክሺት 

6.2 የአካላዊ ክልከላ ሪፖርት ቅጽ-ማሻሻያ 

DESE በቅርቡ የአካላዊ ክልከላ ሪፖርት ማቅረቢያ መስፈርቶችን ቀይሯል። ሆኖም የ Cambridge Public Schools (CPS) በተመሳሳይ 

የDESEን የሪፖርት ማቅረቢያ መስፈርቶች ለማሟላት በዲስትሪክቱ የአካላዊ ክልከላ ሪፖርት ማቅረቢያ ቅጽ ላይ ማሻሻያ አድርገዋል። 

የጉዳት ማስታወቂያ መስጫ መስፈርት: 

እባክዎ በአካላዊ ክልከላ የሪፖርት ማቅረቢያ ቅጽ ላይ በተማሪ ወይም ሰራተኛ ላይ የደረሰ ጉዳት በሚመዘገብበት ጊዜ ሁሉ 

ዲስትሪክቱ ጉዳቱን በሶስት (3) ቀናት ውስጥ ለDESE ማሳወቅ እንዳለበት ይገንዘቡ። ስለሆነም የሶስት (3) ቀናት የማስታወቂያ 

መስጫ መስፈርቱን ለማሟላት የመለስተኛ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ኃላፊዎች/የተማሪ አስተዳዳሪዎች የማስታወሻ ቅጹን 

ወይም ጉዳቱን የሚያሳይ ሸኚ ኢሜይል ማካተት እና ለDESE አስቸኳይ ማስታወቂያ መስጠት አለባቸው። 
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7.0 ማንጓጠጥ እና ጣልቃገብነት 

በግንቦት 2010 ዓ.ም የ 2010 ህግ የማንጓጠጥ ህግ ምእራፍ 92 ጸድቋል። ህጉ የትምህርት ቤት መሪዎች ማንጓጠጥና በቀልን ውጤታማ 

በሆነ መልኩ ለመከላከል የሚያስችሉ ስትራቴጂዎች አዘጋጅተው መተግበር እንዳለባቸው ይደነግጋል። ቀደም ሲል ህጉ ለIEP ሂደት 

እና ለአካል ጉዳተኛ ተማሪዎች ልዩ ትርጉም እንደሚሰጥ ተገልጾልዎታል። 

ክፍል 7: የIEP ቡድኑ ግምገማ የተማሪው አካል ጉዳት በማህበራዊ ክህሎቶቹ ላይ ተጽእኖ እንደፈጠረበት ካመለከተ፣ ወይም 

የተማሪው አካል ጉዳት ለማንጓጠጥ፣ ትንኮሳ ወይም መፈታተን ተጋላጭ ካደረገው IEPው ማንጓጠጥ፣ ትንኮሳ ወይም መፈታተንን 

ለማስቀረት የሚያስፈልጉ ክህሎቶችና የብቃት ደረጃዎችን ማካተት አለበት በማለት ይገልጻል። (G.L.C71B, §3, በ2010 ህግ ምዕራፍ 92 

እንደተሻሻለው) 

ክፍል 8: የአእምሮ ዝግመት የአካል ጉዳት እንዳለባቸው ለተለዩ ተማሪዎች የIEP ቡድኑ ማንጓጠጥ፣ ትንኮሳ ወይም መፈታተንን 

ለማስቀረት የሚያስፈልጉ ክህሎቶችና የብቃት ደረጃዎችን አስቦ ተግራዊ ማድረግ አለበት በማለት ይገልጻል። (G.L.C71B, §3, 

በ2010 ህግ ምዕራፍ 92 እንደተሻሻለው) 

የIEP ቡድኑ ለብቻው ማንጓጠጥን መከላከል ወይም ምላሽ መስጠት አይችልም፤ ቡድኑ አንድን ተማሪ ማንጓጠጥን ለመከላከል 

ወይም ምላሽ መስጠት የሚያስችሉ ክህሎቶችና የብቃት ደረጃዎች እንዲያዳብር ለመርዳት የሚያደርጋቸው ጥረቶች በጠቅላላ 

የትምህርት ቤት እና ዲስትሪክት መደገፍ እና በመረጃ መደገፍ አለባቸው። በአካል ጉዳተኛ ተማሪዎች ላይ የሚሰነዘር ማንጓጠጥን 

ውጤታማ በሆነ መልኩ ለመከላከል እና የIEPውን ስትራቴጂዎችን ለመተግበር በጠቅላላ ትምህርት እና የልዩ ትምህርት ሰራተኞች 

መካከል የሚደረግ ግንኙነትን፣ ትብብር እና የእርስ በርስ ስልጠናን ይጠይቃል። 

በልዩ ትምህርት የግምገማ ሂደት ወቅት የIEP ቡድኑ ከተማሪው የማህበራዊ ክህሎት እድገት ጋር በተያያዘ ተገቢ ዳታና መረጃ 

መሰብሰብ አለበት። የማሳቹሴትስ የልዩ ትምህርት ደንቦች በልዩ ሁኔታ የመጀመሪያ ግምገማዎች፡ ‹‹የተማሪ የትምህርት ትኩረት 

መስጠት ክህሎቶች ምዘናን፣ የተሳትፎ፣ የባህሪና የግንኙነት ክህሎቶችን፣ የማስታወስ ችሎታን፣ እና ከቡድን፣ የእድሜ እኩዮችና 

አዋቂዎች ጋር ማህበራዊ ግንኙነቶች ችሎታን›› መያዝ እንዳለባቸው ይደነግጋሉ። በመሆኑም በአግባቡ የታቀዱ ግምገማዎች የIEP 

ቡድኖች የአካል ጉዳተኛ ተማሪዎች የማንጓጠጥ ህግ ልዩ መስፈርቶችን ለማሟላት መሰብሰብ ያለባቸውን መረጃ ይይዛሉ፤ የህጉ ክፍል 

7 እና 8 ሶስት የተማሪዎች ቡድኖችን ማለትም፡ የአእምሮ ዝግመት ያለባቸው ተማሪዎች፣ የአካል ጉዳታቸው በማህበራዊ ክህሎቶች 

እድገታቸው ላይ ተጽእኖ የፈጠረባቸው ተማሪዎች እና አካል ጉዳታቸው ለማንጓጠጥ፣ ትንኮሳ ወይም መፈታተን ተጋላጭ ያደረጋቸው 

ተማሪዎችን ይገልጻሉ። የIEP ቡድኖች ማጓጠጥ፣ ትንኮሳ ወይ መፈታተንን ለማስቀረት እና ውጤታመ በሆ መልኩ ምላሽ ለመስጠት 

ለእያንዳንዱ ተማሪ ማህበራዊ ክህሎቶችና የብቃት ደረጃዎች ለመገንባት አስፈላጊ የሆኑ ድጋፎችን ማጤን አለባቸው። እነዚህ የIEP 

ቡድኑ በIEPው ስር ለይቶ ሊያስቀምጣቸው የሚችላቸው ክህሎቶችና የብት ደረጃዎች በእነዚህ ላይ ብቻ ሳይወሰን የሚከተሉትን 

ሊያጠቃልሉ ይችላሉ፥ 

• ስለ እራስ ግንዛቤ 

• እራስን መቆጣጠር 

• ማህበራዊ ግንዛቤ 

• ግንኙነት የመመስረት ክህሎቶች 

• አሳማኝነት ያለው ውሳኔ አሰጣጥ 
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IEP በማግኘት ላይ ላሉ ተማሪዎች አዲሱ የማንጓጠጥ ህግ የሚያስከተላቸው ውጤቶች ላይ ለመወያየት ብቻ የIEP ቡድን ስብሰባ 

በድጋሚ ማካሄድ አያስፈልግም፤ ሆኖም የIEP ቡድኑ ስብሰባ በሚያካሂድበት በእያንዳንዱ ጊዜ ቡድኑ አንድ ተማሪ በየትኛውም 

የማንጓጠጥ ድርጊቶች ላይ ስለመሳተፉ መመርመር እና የሚያገኘውን መረጃ በተማሪው ፍላጎቶች ላይ ለመወያየት መጠቀም አለበት። 

በተጨማሪም የIEP ቡድኑ የተማሪው ወላጅ ወይም የትኛውም ሰራተኛ ተማሪው የማጓጠጥ ስጋት እንደተፈጠረበት ወይም 

የማንጓጠጥ ባህሪ እያሳየ እንደሆነና ይህ ስጋት ወይም ባህሪ በቀጥታ ከተማሪው የአካል ጉዳት ጋር ግንኙነት እንዳው ካመኑ ድጋሚ 

ስብሰባ ማካሄድ አለበት። ከዚህ በተጨማሪም ለቡድኖች በማንጓጠጥ ላይ የተካሄዱ ሁሉንም ውይይቶች በቡድን ስብሰባ ማጠቃለያ 

ቅጾች፣ የN1 ደብዳቤዎች እና/ወይም በቡድኑ በሚወሰነው መሰረት በተገቢ የIEP ክፍሎች ላይ መዝግቦ መያዝ ግዴታ ነው። በIEP 

በተጨማሪ መረጃ ክፍል ስር የሚካተተው መረጃ የቡድኑን እርምጃ ለመመዝገብ ወጥነት ያለው እድል ይሰጣል። (አባሪውን 

ይመልከቱ) 

የIEP ቡድኖች ስብሰባ በሚያካሂዱበት ወቅት የእያንዳንዱን ተማሪ አካል ጉዳት እና አካል ጉዳቱ በተማሪው ከሌሎች ጋር 

የሚያደርጋቸው ግንኙነቶች ላይ የፈጠረውን ተጽእኖ መመርመር አለባቸው። 

• ቡድኑ በማንጓጠጥ ላይ የተሰጠው መመሪያ በትምህርት ቤቱ የጠቅላላ ትምህርት ሥርአተ ትምህት ስር መካተቱን 

መመርመር አለበት። ይህ ውይይት እንዴት የጠቅላላ ትምህርት ስርአተ ትምህርቱ ለተማሪዎች በጠቅላላ መመሪያ 

አማካኝነት ተገቢ ክህሎቶችና የብቃት ደረጃዎች እንዲያዳብሩ ድጋፍ እያደረገ እንደሆነ ከተመለከተ መግለጫ ጋር 

በIEPው ላይ መመዝገብ አለበት። ብዙ ተማሪዎች በጠቅላላ መመሪያ አማካኝነት ተገቢ ክህሎቶችና የብቃት 

ደረጃዎች እንዲያዳብሩ ድጋፍ ይደረግላቸዋል። 

• IEPው ቡድኑ አንድ ተማሪ በጠቅላላ ስርአተ ትምህርት ፕሮግራም ስር መማር አለባቸው ብሎ የወሰናቸውን 

ክህሎቶችና የብቃት ደረጃዎች ማካተት አለበት። አስፈላጊ ከሆነ ቡድኑ ለጠቅላላ ትምህርት ፕሮግራም፣ ወይም 

ግቦች፣ አካማዎች፣ ማሻሻያዎች እና ተማሪውን ማንጓጠጥን፣ ትንኮሳን ወይም መፈታተንን ለማስቀረት እና ከሪፖርት 

አቀራረብ እና የምርመራ ሂደት ጋር ተያያዥነት ባላቸው ሥነ ስርአቶች ላይ በተሟላ ሁኔታ ተሳታፊ ለማድረግ 

ማስተማር ከሚያስፈልጉ ክህሎቶችና የብቃት ደረጃዎች ጋር ተያያዥነት ላላቸው የልዩ ትምህርት አገልግሎቶች 

አገልግሎቶችን ያቀርባል። 

• የIEP ከማንጓጠጥ ህጉ ጋር በተያያዘ ለ ASD ተማሪዎች ትኩረት ተማሪዎቹን በትምህርታቸው፣ ማህበራዊና 

የግንኙነት ሁኔታዎች ረገድ የሚያጋጥሟቸው ተግዳሮቶችን በመቅረፍ የማህበራዊና የሥነ ልቡና ትምህርት 

ውጤታማ በሆነ መልኩ እንዲያገኙ መርዳት ነው። 

• ቡድኑ በስብሰባው ላይ ማንጓጠጥን በተመለከተ ውይይት በሚያደርግበት ወቅት ሥለ ትምህርት ቤቱ የጠቅላላ 

ትምህርት ሥርአተ ትምህርት ማንጓጠጥን መከላከል እና ጣልቃገብነት እውቀት ያለው የትምህርት ቤቱን ሰራተኛ 

ማሳተፍ አለበት። 

• ቤተሰቦችን ስለ ዲስትሪክቱ የማንጓጠጥ እቅድ ማስተማር፣ የትምህርት ቤቱ የጠቅላላ ስርአተ ትምህርት ተማሪዎችን 

ስለ ማንጓጠጥ እና በትምህርት ቤቱ ውስጥ ሰራ ላይ መዋል ስላለባቸው የሪፖርት አቀራረብ ዘዴዎች ለማስተማር 

እያገለገለ እንደሆነ በቡድኑ ስብሰባ ላይ ሊካተት ይችላል። 
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የሚከተሉት የIEP ቡድኑ እንደተ ተገቢነቱ በአንድ ተማሪ IEP ውስጥ ሊያካትት የሚችላቸው ናሙና ታሳቢ ሁኔታዎች ናቸው፥ 

• አንድ ተማሪ የተጋላጭነት ወይም ኢላማ የመሆን ስሜት ሲሰማው ሊሄድ የሚችልበትን ‹‹ምቹ›› አዋቂ ሰው መለየት 

• ማንጓጠጥን ለመከላከል ወይም ምላሽ ለመስጠት ለክህሎት ማጎልበቻ ድጋፎች ተጨማሪ የምክር አገልግሎት 

መስጠት ወይም የግንኙነት ክህሎቶች/የማህበራዊ ክህሎቶች መስጠት 

• የተግባር ባህሪ ትንተና ማቅረብ እና ኢላማ ወይም ጠብ አጫሪ ባህሪያትን ለይቶ የሚያሳይ፣ የእነዚህ ባህሪያት 

መንስኤዎችን የሚያሳይ፣ ተማሪውን እነዚህን ባህሪያት እንዲቀንስ እና/ወይም እንዲያሥቀር ማስተማሪያ 

ጣለልቃገብነቶች እቅድ የሚሰጥ የባህሪ ጣልቃገብነት እቅድ ማዘጋጀት 

• ለማንጓጠጥ፣ ትንኮሳና መፈታተን ተገቢ ምላሽ ስለመስጠት ማስተማር 

• ለተማሪው የደህንነት የተግባር እቅድ የሚያዘጋጅበትና የሚተገብርበት እድል መስጠት 

• ለትምህርት ቤቱ ስኬት - በትምህርትና ማህበራዊ ሁኔታ አስፈላጊ የሆኑ ክህሎቶችና አገልግሎቶችን መለየት 

በ 504 እቅድ ስር ተሳታፊ ተማሪዎች በተጨማሪም በማንጓጠጥ ላይ ለጠቅላላ ትምህርት ስርአተ ትምህርት ተደራሽ እንዲሆኑ7 

ለማስቻል አስፈላጊ አገልግሎቶች ይቀርቡላቸዋል። 

እባክዎ በሰኔ 21013 ዓ.ም የማሳቹሴትስ ግዛት ህግ ተማሪዎችን ‹‹አስተማሪን፣ አስተዳዳሪን፣ የትምህርት ቤት ነርስን፣ የካፍቴሪያ 

ሰራተኛን፣ ጠባቀን፣ የአውቶቡስ ሹፌርን፣ የአትሌቲክስ አሰልጣኝን፣ የተጨማሪ ትምህርት ተግባር አማካሪን ወይም ሙያተኛ›› 

ተብለው በሚገለጹት በእነዚህ ላይ ብቻ ሳይወሰን ከሚደርስባቸው ማንጓጠጥ መከላከያዎችን በተጨማሪ ለማስፋት በማሳቹሴትስ 

የጸረ- ማንጓጠጥ ህግ (M.G.L ምዕራፍ 71፣ ክፍል 370) ላይ ማሻሻያ እንዳደረገ ይገንዘቡ። የካምብጅ የትምህርት ቤት ኮሚቴ የጸረ-

ማንጓጠጥ ፒሊሲም ከህጉ መስፈርቶች ጋር የተጣጣመ ነው። 

8.0 የወላጆች መብቶች እና ተገቢ አሰራር 

8.1 የሥነ ሥርአት ጥበቃዎች 

የሥነ ሥርአት ጥበቃዎች ወላጆች ዲስትረቲክቱ ለመውሰድ ስላቀደው እርምጃ እንዳወቁ (‹‹ማስታወቂያ እንደተሰጣቸው››)፣ 

በትምህርት ቤት ዲስትሪክቱ እቅዶች እንደተስማሙ (‹‹የወላጅ ፍቃድ እንደሰጡ››)፣ እና ከትምህርት ቤት ዲስትሪክቱ ጋር ያሏቸውን 

አለመስማማቶች የሚፈቱባቸው የተለያዩ እድሎች እንዳገኙ (‹‹ተገቢ አሰራር››) የሚያረጋግጡ ልዩ ህጎች ዝርዝር ነው። በህጉ ስር የሥነ 

ሥርአት ጥበቃዎች በተጨማሪም በዚህ ሰነድ ስር የተገለጹ ተጨማሪ ጥበቃዎችን ያቀርባሉ። 

የ Cambridge Public School ዲስትሪክት ልጅዎን ለመለየት፣ ለመገምገም፣ ለተማሪ የልዩ ትምህርት አገልግሎቶች 

ለማቅረብ ወይም የልጅዎን ፕሮግራም ለመቀየር ሲያቅር ወይም እርምጃዎችን ለመቀበል ፍቃደኛ ሳይሆን ሲቀር ለወላጆች የጽሁፍ 

ማስታወቂያ መስጠት አለበት። የፌደራል ህጎች ይህን ‹‹ቅድሚያ የጽሁፍ ማስታወቂያ›› ብለው የሚጠሩት ሲሆን የጽሁፍ 

ማስታወቂያው፥ 

• CPS ምን ለማድረግ እንዳቀደ ወይም እንደተቃወመ መግለጽ አለበት; 

• CPS እርምጃውን ለምን እንዳቀደ ወይም እንደተቃወመ ማብራራት አለበት; 
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• ለወላጅ ስለ እያንዳንዱ የግምገማ ሥነ ሥርአት፣ ምዘና፣ መዝገብ፣ ወይም ዲስትሪክቱ ውሳኔውን ለመወሰን 

የተጠቀመበትን ሪፖርት ለወላጅ ማሳወቅን ጨምሮ ለምን CPS እርምጃውን ለመውሰድ እንዳቀደ ወይም 

እንደተቃወመ መግለጽ አለበት፣ እንዲሁም 

• ቡድኑ የመረመራቸውን የትኛውንም አማራጮች እና አማራጮቹን ውድቅ ያደረገባቸውን ምክንያቶች መግለጽ 

አለበት 

ወላጆች CPS የሚከተሉትን ሲያደርግ ቅድሚያ የጽሁፍ ማስታወቂያ ይሰጣቸዋል: 

● የመጀመሪያ ግምገማ ወይም ድጋሚ ግምገማ ለማካሄድ ሲያቅድ፣ 

● አዲስ IEP ወይም ማሻሻያ ለማድረግ ሲያቅድ፣ 

● የታቀደው የምደባ ለውጥ በስነ ምግባር ምክንያቶች መሆንን ጨምሮ የምደባ ለውጥ ለማድረግ ሲያቅድ፣ 

ወይም 

● የልዩ ትምህርት አገልግሎትን ለማቆም ሲያቅድ። 

(MA DESE፣ PNPS 2013) 

8.2. ግጭቶች/አለመግባባቶች 

ወላጀጆች በብቁነት፣ ግምገማ፣ ምደባ፣ የግል የትምህርት ፕሮግራም (IEP)፣ የልዩ ትምህርት አቅርቦት ወይም የሥነ ስርአት ጥበቃዎች 

ላይ በልዩ ትምህርት ይግባኝ ሰሚ ቢሮ (BSEA) በኩል ይግባኝ የማለት መብት አላቸው። BSEA ለወላጅ ያለምንም ወጪ ያለውን 

የፍቃደኝነትና የሚስጥር የግጭት አፈታት ሂደት ያቀርባል። 

ግልግል: በግልግል ላይ ወገንተኛ ያልሆነ ገላጋይ ለወላጆችና የትምህርት ቤቱ ሰራተኞች በጉሳዮችና አለመግባባት የተፈጠረባቸው 

ጉዳዮች ላይ ማብራሪያ በመስጠት፣ አማራጮችን በማወያየት እና ለተማሪው ችግሮች መፍትሄ የሚሰጡ አመርቂ የጋራ ስምምነቶች ላይ 

እንዲደርሱ በማስተባበር ያግዛቸዋል። ገላጋዩ አለመግባባቱ እንዴት መፈታት እንዳለበት አይወስንም። ያልተግባቡት ወገኖች 

ባልተግባቡባቸው አንዳንድ ወይም ሁሉም ጉዳዮች ላይ መፍትሄ ላይ የሚደርሱ ከሆነ ስምምነቱን በጽሁፍ ለማስፈር ከገላጋዩ ጋር በጋራ 

ይሰራሉ። 

የተገቢ አሰራር ችሎት መስማት፡ ወላጆችና የትምህርት ቤቱ ዲስትሪክት መፍትሄ ላይ መድረስ የማይችሉ ከሆነ ከሁለቱ የትኛውም 

ወገን ለችሎት መሰማት አቤቱታ ሊያቀርብ ይችላል። የተገቢ አሰራር ችሎት መስማት ከስነ ምግባር፣ ነጻና ተገቢ የህዝብ ትምህርት 

(FAPE)፣ የልዩ ትምህርት አቅርቦት፣ ወይም ክፍል 504ን ጨምሮ ከፌደራል ወይም የግዛት ህግ የአካል ጉዳተኛ ተማሪዎች የሥነ 

ሥርአት ጥበቃዎች በመነጨ የተፈጠሩትን አለመግባባቶች ጨ ምሮ በብቁነት፣ ግምገማ፣ IEPዎች፣ የትምህርት ምደባ ውሳኔዎች ላይ 

የተፈጠሩትን አለመግባባቶች ይመረምራል። የችሎት መስማቱ ከሁለቱ ወገኖች መካከል የትኛውም ወገን የቅሬታ መነሻ የሆኑት 

ክስተቶች መፈጠራቸውን ባወቀ በሁለት አመት ውስጥ መጠየቅ አለበት። 

9.0 የወላጅ/አሳዳ ግንኙነት 

9.1 የክፍል ውስጥ ምልከታዎች 
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ወላጆች ልጃቸው በአሁኑ ወቅት ከተመደበ እና/ወይም እንዲመደብ ሀሳብ ከቀረበ የትምህርት ፕሮግራሞች ላይ ምልከታ የማድረግ መብት 

አላቸው። ለክፍል ውስጥ ምልከታዎች የሚቀርቡ ሁሉም ጥያቄዎች ለስነ ልቡና ባለሙያው/የቡድን ሰብሳቢው መቅረብ ያለባቸው ሲሆን 

የስነ ልቡና ባለሙያው/የቡድን ሰብሳቢው ጥቅም ላይ የሚውለውን ስነ ስርአት የመወሰን ኃላፊነት አለባቸው። ወላጆች ጥያቄያቸውን 

በቀጥታ ለስነ ልቡና ባለሙያው/የቡድን ሰብሳቢው እንዲያቀርቡ ይጠየቃሉ። ሆኖም የትኛውም ሌላ የIEP ቡድን አባል፣ የትምህርት ቤት 

አስተዳዳሪ እ/ወይም የክፍል መምህር ለክፍል ውስጥ ምልከታዎች ከወላጅ ጥያቄ የሚደርሰው ከሆነ ስነ ስርአቱ እንዲተገበር ለማስቻል 

ይህን በአስቸኳይ ለስነ ልቡና ባለሙያው/የቡድን ሰብሳቢው ማሳወቅ አለባቸው። በተመሳሳይ የወላጅ ጥያቄ ለOSS አመራር የትኛውም 

አባል ወይም የቢሮ ሰራተኛ የሚሰጥ ከሆነ የጥያቄ ማስታወቂያ ፈጣን እርምጃ ለመውሰድ እንዲቻል በአስቸኳይ ለስነ ልቡና 

ባለሙያው/የቡድን ሰብሳቢው መሰጠት አለበት። ጥያቄዎች በጽሁፍ መቅረብ አለባቸው። 

በወላጅ የሚሾመው ገለልተኛ ገምጋሚ/የትምህርት አማካሪ ከምልከታው ጋር በተያያዘ የተማሪው መዝገቦች ላይ ምርመራ የሚያደርግ 

ሲሆን በተማሪው ማህደር ላይ ለ Cambridge Public Schools የተማሪውን መዝገብ ለገለልተኛ ገምጋሚ/የትምህርት አማካሪ እንዲሰጥ 

የማህደር መልቀቂያ የተፈረመ የወላጅ ፍቃድ መኖር አለበት። 

ወላጆች እነዚህን ምልከታዎች እንዲያካሂድ ገለልተኛ ገምጋሚ እና/ወይም የትምህርት አማካሪ ሊሾሙ ይችላሉ። ወላጆች ወይም 

ተሿሚዎች ምልከታዎቹን በሚያካሂዱበት ወቅት እና በዚህ ጊዜ ውስጥ የ Cambridge Public Schools ን የመግቢያ ይለፍ ማግኘት 

አለባቸው። በአብዛኞቹ ሁኔታዎች የመግቢያ ይለፉ የOSS ሰራተኛ አባል (ምሳ፡ የትምህርት ቤቱ የሥነ ልቡና ባለሙያ፣ የOSS አስተባባሪ፣ 

ወዘተ) ይሆናሉ። የመግቢያ ይለፉ የሚሰጠው ምልከታ ለሚካሄድበት መምህር መሆን አይችልም። 

• የተማሪ አገልግሎቶች ጽህፈት ቤት የክፍል ውስጥ ምልከታዎች ገደብ ባያስቀምጥም እንኳ ምልከታዎቹ እስከ ሁለት ሰአት 

ውስጥ ቢጠናቀቁ ያበረታታል። 

• የክፍል ውስጥ ምልከታዎች የጊዜ ሰሌዳ በትምህርት ሰአት ውስጥ በየትኛውም ጊዜ ሊያዝ ይችላል። 

• ምልከታዎቹ ጥያቄ በቀረበ በአስር የትምህርት ቀናት ውስጥ መካሄድ አለባቸው 

• ምንም የክፍል ውስጥ ምልከታዎች MCAS በሚሰጥበት ወይም በትምህርት አመቱ መጨረሻ የመጀመሪያ ወይም የመጨረሻ 

ሁለት ሳምንታት ውስጥ የጊዜ ሰሌዳ አይያዝላቸውም። 

9.2 የተማሪ መዝገቦችን/የጽሁፍ መልዕክቶችን የተመለከተ መመሪያ 

አንድን ተማሪ በተመለከተ የሚካሄዱ ሁሉም የኢሜይል ግንኙነቶች የተገኙት ከትምህርት ቤት መምሪያው የኤሌክትሮኒክስ መሳሪያም 

ይሁን ከግል የኤሌክትሮኒክስ መሳሪያ እንደ የተማሪው መዝገብ አንድ ክፍል ተደርገው ይወሰዳሉ። 

ይህ ማለት ሁሉም የኢሜይል ግንኙነቶች በወላጆች ወይም ስለወላጆች የሚሰራ ጠበቃ ሲጠየቁ መቅረብ አለባቸው። 

በ BSEA በቅርቡ የወጣ ህግ የተማሪ መዝገብ ፍቺን የጽሁፍ መልእክት ግንኙነቶችን ውጤታማ በሆነ ሁኔታ በሚያካትት መልኩ 

እንዲሰፋ አድርጓል። ስለሆነም አንድን ተማሪ በተመለከተ የሚካሄዱ ሁሉም የጽሁፍ መልዕክት ግንኙነቶች የተገኙት ከትምህርት ቤት 

መምሪያው የኤሌክትሮኒክስ መሳሪያም ይሁን ከግል የኤሌክትሮኒክስ መሳሪያ እንደ የተማሪው መዝገብ አንድ ክፍል ተደርገው ይወሰዳሉ 

እንዲሁም በዲስትሪክቱ በወላጆች ወይም ስለወላጆች የሚሰራ ጠበቃ ሲጠየቁ መሰጠት አለባቸው። 
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እባክዎ የአንድን ተማሪ የልዩ ትምህርት መዝገቦች በተመለከተ የሚቀርቡ ሁሉም የመዝገብ ጥያቄዎች በትምህርት ቤት ደረጃ ሳይሆን 

በተማሪ አገልግሎቶች ጽህፈት ቤት (OSS) በኩል መፈጸም እንዳለባቸው ያስታውሱ፤ OSS በጽህፈት ቤታችን ህጋዊ የተማሪ መዝገብ 

ይይዛል። OSS መዝገቦቹን በማጠናቀር እና የኤሌክትሮኒክስ ግንኙነቶችን ለጠያቂው ወገን በመላክ ረገድ በቀጥታ ከዲስትሪክቱ የህግ 

አማካሪ/ጠበቃ ጋር ይሰራል። 

10.0 ክፍል 504 

10. 1 የክፍል 504 ማጠቃለያ 

የ Cambridge Public Schools ን እና ክፍል 504ን በተመለከተ አጠቃላይ መረጃ ለማግኘት እባክዎ የዲስትሪክቱን የድረገጽ 

ሊንክ የ Cambridge Public Schools ክፍል 54 ን ይመልከቱ። 

ክፍል 504 ምንድን ነው? 

የ1973 የማቋቋሚያ ህግ ክፍል 504 ብቁ የሆኑ አካል ጉዳተኛ ወይም መሰረታዊ ጉዳት ያለባቸው ግለሰቦችን ማግለልን፣ ከየትኛውም 

የፌደራል የገንዘብ ድጋፍ ከሚደረግለት ፕሮግራም ወይም ድርጊት ጥቅሞ ተሳትፎ ማስወጣት ወይም መከልከልን የሚከለክል የሰብአዊ 

መብቶች ድንጋጌ ነው። የህጉ ክፍል 504 በዩኤስ የትምህርት መምሪያ፣ የሲቪል መብቶች ጽህፈት ቤት (OCR) እና በBSEA ተፈጻሚ 

ተደርጓል። 

ለክፍል 504 እቅዶች ብቁ የሆኑ ተማሪዎች በሁሉም ቦታዎች የአካል ጉዳተኛ ግለሰቦች ፍላጎቶችን አካል ጉተኛ ካልሆኑ ግለሰቦች 

እኩል ለማሟላት የተዘጋጁ ተገቢ የትምህርት አገልግሎቶች እና/ወይም ተያያዥ አገልግሎቶች ይቀርቡላቸዋል። በልዩ ትምህርት 

መምህር የሚሰጠው በልዩ ሁኔታ የተዘጋጀ መመሪያ (SDI) እና ማሻሻያዎች በዋናነት ነ504 እቅድ ስር አይቀርቡም። ክፍል 504 

የተዘጋጀው በፌደራል የገንዘብ ተቀባዮችና በህዝብ ተቋማት ላይ አካል ጉዳትን መሰረት አድርጎ የሚፈጠር ማግለልን ለመከልከል 

ነው። ህጉ በራሱ የትምህርት መሻሻልን ለማረጋገጥ የተዘጋጀ የልዩ ትምህርት አገልግሎት አይደለም። 

የግልና ገለልተኛ ትምህርት ቤቶች ማስታወሻ: 

የ Cambridge Public Schools በዲስትሪክቱ ተማሪዎች ላይ ግምገማ የማካሄድ እና ብቁነት እና/ወይም የአካል ጉዳተኝነት ምድብን 

የመወሰን ኃላፊነት ያለባቸው ቢሆንም የፌደራል የገንዘብ ድጋፍ ለማይጠቀሙ ትምህርት ቤቶች የ504 እቅዶችን አንጽፍም። የግልና 

ገለልተኛ ትምህርት ቤቶች በህጉ ክፍል 504 አንድ አይነት መስፈርት ስለማይተዳደሩ የራሳቸውን የድጋፍ እቅዶች ለማዘጋጀት የCPS 

ግምገማዎችን ሊጠቀሙ ይችላሉ። ጥያቄዎች ካሉዎ እባክዎ የ504 ኃላፊነት የተሰጣትን መምህር፣ Christine DeAmbrose 

(ክርስቲን ደአምብሮሲን) በ 617.349.6508 ወይም በእያንዳንዱ ህንጻ ላይ የተመደበውን የ504 አስዳዳሪ በክፍል 504 የህንጻ 

የግንኙነት አድራሻዎች ያናግሩ። 
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ልዩ ትምህርት እና ክፍል 504 እንዴት እርስ በርስ ይገናኛሉ? 

አንድ ህጻን አካል ጉዳት እንዳለበት ከታወቀ ህጻኑ በIEP ወይም በክፍል 504 ድጋፎች እና/ወይም ተያያዥ አገልግሎቶች 

አማካኝነት ለልዩ ትምህርት ድጋፎችና አገልግሎቶች ብቁ ይሆናል። አካል ጉዳተኝነት ማለት ከሁለቱ አገልግሎቶች ለየትኛውም 

ወዲያውኑ ብቁ መሆን ማለት አይደለም። አንድ ህጻን ለIEP ብቁ ሆኖ ከተገኘ በክፍል 504 ስር ለግምገማ ሊመራ ይችላል። 

በተመሳሳይ በ504 እቅድ ስር የሚካተት ህጻን ለልዩ ትምህርት ሂደት ሊመራ ይችላል። 
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