Sheria ya Haki za Wazazi
Kama mzazi wa motto aliye na ulemavu , una haki ya:
1. Kuhudhuria kipindi cha kibinafsi cha elimu (IEP) mikutano na kuakilisha mvuta wa mtoto
wako;
2. Kuwa na wakili au mtaalam kuwakilisha katika mikutano ya kipindi cha kibinafsi cha elimu
(IEP);
3. Pokea nakala ya kutathmini mtoto wako tofutiana nayo , na omba elimu ya kipekee ya
kutathmini katika gharama ya umma;
4. Toa ripoti iliyo andikwa kutoka kwa asili ya nje kama moja wapo ya njia ya kutathmini;
5. Kagua rekodi zote za elimu zinazo husiana na mtoto wako na upewe nakala ya kipindi cha
kibinafsi cha elimu;
6. Tofautiana na uamuzi wa timu ya kipindi cha kibinafsi cha elimu (IEP) na fuatilia utaratibu
wa malalamishi, ikijumuisha: kujaza fomu ya malamishi ya mtoto wako na Idara ya Elimu
ya Msingi na Sekondari, upatanishi wa malipo ya taifa, pata nafasi ya kusikiliza bila
kutopendelea, na kata rufaa dhidi ya utaratibu wa uamuzi katika koti;
7.

Jihusishe na marekebisho ya kipindi cha kibinafsi cha elimu (IEPs) na katika uamuzi
wowote wa kubadilisha lengo lolote la IEP, na pia kupokea ilani iliyo andikwa ya kutenda
kabla ubatilisho wa elimu ya mtoto wako au utoaji wa elimu sawa ya bure ya umma;

8. Hakikisha mtoto anawekwa katika mazingira yasiyokuwa ya kumzuia na katika darasa la
somo la kawaida katika kiwango cha juu kabisa;
9. Omba makao ili kutoa mawasiliano ya kufaa ikiwa una zungumza kingereza cha kiwango
cha chini;
10. Elimu ya bure inayofaa ya umma ya mtoto wako na kipindi cha kipekee cha elimu iliyo
undwa kuafikia mahitaji maalum ya mtoto wako, ambayo ina jumuisha, lakini si kwa
uchache, elimu maalum na huduma zinazo ambatana kama vile bidhaa za teknolojia saidizi
na huduma, usafirishaji, huduma ya utoaji hotuba, huduma ya kusikiliza, tiba ya makaazi,
mapumziko, ikijumuisha tiba ya mapumziko, huduma ya mashauri, ikijumuisha urekebishaji
wa ushauri, elimu ya mazingira na huduma ya kutembea, huduma ya shule ya shule ya
afya,huduma ya shule ya tiba, huduma kazi ya umma, elimu ya wazazi na mafunzo, na
huduma ya tiba ya usaidizi au hali ya kuamua.
Idara ya Elimu ya Msingi na ya Upili katika mipango yake na shughuli zake Haibagui kwa misingi ya umbari, rangi, asili
ya kitaifa, jinsia, ulemavu, au umri. Maulizo inayo husiana na programu za Idara na eneo la huduma za Idara, vitendo,
na vifaa ambavyo vyafikika hadi na vyatumika na watu walemavu huenda vikaelekezwa kwa Afisi ya Jumba la Taifa la
Jefferson, Ridhaa ya Haki za Raia (Kichwa VI/Kichwa IX/504/ADA/ Kanuni ya Umri) Ghorofa ya 5,205 Mtaa wa
Jefferson, Mji wa Jefferson, Missouri 65102-0480; nambari ya simu 573-526-4757 au Relay Missouri (800) 735-2966.
Hati hii haitoi haki yoyote ay haki zaidi ya zile zilizotolewa na shirikisho au sheria ya Taifa na imekusudiwa kwa madumuni ya kuarifu pekee.
Kwa habari zaidi, wasiliana na Idara ya Elimu ya Msingi na ya Upili, Sehemu ya Elimu maalum kwa (573) 751-0699 au
webreplyspeco@dese.mo.gov.

