የወላጆች መብቶች ህግ
የAካል ጉዳተኛ ልጅ ወላጅ/Aሳዳጊ Eንደመሆንዎ የሚከተሉት መብቶች Aልዎት፡
1. የግለሰባዊ ትምህርት ፕሮግራም (IEP/Aይ I ፒ) ስብሰባዎች ላይ በመገኘት የልጆን ፍላጎት የማንጸባረቅ መብት፣
2. በግለሰባዊ ትምህርት ፕሮግራም (IEP/Aይ I ፒ) ስብሰባዎች ላይ ደገፊ ወይም ባለሞያ ከርሶ ጋር Eንዲገኝ
የማድረግ መብት፣
3. የልጅዎን ግምገማ ወጤት ቅጂ የመቀበል፣ በግምገማው ላይ ያለመሰማማት Eና Aንድ ሌላ ገለልተኛ ትምህርታዊ
ግምገማ በመንግስት ወጪ የመጠየቅ
4. የግምገማው Aካል የሚሆን ከሌላ ወገን የተጻፈ የግምገማ ሪፖርት የማቅረብ
5. ሁሉንም ከልጅዎ ጋር የተያያዙ የትምህርት መዛግብትን የመመዘን Eና የግለሰባዊ ትምህርት ፕሮግራም ቅጂዎች
የማግኘት መብት
6. የግለሰባዊ ትምህርት ፕሮግራም (IEP/Aይ I ፒ) ቡድን ውሳኔዎች ላይ ያለመስማማት Eንዲሁም በቅሬታዎ
በመግፋት የቅሬታ ቀደም ተከተሉን የሚከተሉትን ጨምሮ የማኪያሄድ፡ የልጆች ቅሬታ ፋይል በ የAንደኛ ደረጃ Eና
ሁለተኛ ደረጃ ትምህርተ ክፍል፣ ወጪው በመንግስት የሚሸፈን ድርድርc —HJzì πı|F ሰሚ ÇH:| " u
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7. በግለሰባዊ ትምህርት ፕሮግራም (IEP’s /የAይ I ፒ) ምዘና ላይ Eና ማንኛውንም የግለሰባዊ ትምህርት ፕሮግራም
(IEP’s /የAይ I ፒ) Aካል ለመቀየር በሚወሰደው ውሳኔ ላይ የመካፈል Eንዲሁም የልጅዎን የመማሪያ ሁኔታ
የመወሰን ወይም የነፃ Eና ተመጣጣኝ በመንግስት የሚሰጥ ትምህርት Aቅርቦት ላይ ለውጥ ከመደረጉ በፊት የጽሁፍ
ማሰታወቂያ የማግኘት፣
8. ልጆዎን Aንሰተኛ ክልከላ ባለባቸው ቦታዎች Eና በላቀ ሁኔታ ሊመጥን በሚችል በወል የማማሪያ ክፍል ውስጥ
የማስገባት መብት
9. ተገቢ ግንኙነት ለማቅረብ ያልዎት የEንግሊዘኛ ቋንቋ ችሎታ ውሱን ከሆነ መጠለያ (Aካባቢ) የመጠየቅ መብት፤
10. ለልጅዎ ነፃ፣ ተገቢ በመንግስት የሚሸፈን ትምህርት ከግለሰባዊ ትምህርት ፕሮግራም ጋር የልጅዎን የተለየ ፍላጎት
ሊያሟላ ተደረጎ የተነደፈ፣ የልዩ ትምህርት Eና ተዛማጅ Aገልግሎቶች ለምሳሌ ደጋፊ የቴክኖሎጂ መሳሪያ ውጤቶች
Eና Aገልግሎቶች፣ መጓጓዣ፣ የንግግር ፓቶሎጂ Aገልግሎት፣ Aውዲዮሎጂ Aገልግሎት፣ የትርጉም Aገልግሎት፣
ሳይኮሎጂካል Aገልግሎት፣ የስነባህሪ ጣልቃገብነትን ጨምሮ፣ ፊዚካል ህክምና፣ ከሰራ ጋር ተያያዥነት ያላቸው
ህክምናዎች፣ መዝናኛ፣ ህክምና Aዘል መዘናኛዎችን ጨምሮ፣ የማማከር Aገለግሎቶች፣ የገለፃ Eና የመንቀሳቀስ
Aገለግሎቶች፣ የትምህርት ቤት የጤና Aገልግሎቶች፣ የትምህርት ቤት ነርስ Aገለግሎቶች፣ የማህበራዊ ስራተኛ
Aገልግሎቶች፣ ወላጆች የማማከር Eና የማሰልጠን Aገልግሎቶች Eና ለማከም ወይም ለመመርመር የህክምና
Aገልግሎቶችን ጨምሮ ለምዘና የሚያገለግል ነው፡፡
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