ሚዝዮሪ ቀዳማይ ደረጃ
ናይ ወለዲ መሰላት መግለጺ
ታሕተዋይን ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ ናይ ክፍሊ ሚዝዮሪ (DESE) ነቲ ቀዳማይ ደረጃ ፕሮግራም ናይ ክፍሊ C ንነፍሲ ወከፍ
ናይ ምምሃር ስንክልና ዘለዎም(IDEA) ይስዕቦም ከም ዘሎ የረጋግጽ። እዚ ሕጊ ንኩሎም ብቁዓት ቆልዑ ቅልጡፍ ዝኾነ
ምትእትታው ኣገልግሎት ካብ ምንታይ መጺኦም ማለት ዓሌቶም፡ ባህሎም፡ ሃይማኖቶም ወይ ናይ ምኽፋል ዓቕሞም ብዘየገድስ
ቅልጡፍ ዝኮነ ምትእትታው ናይ ኣገልግሎት ክረኽቡ ይገብር። DESE ምስ ዓሰርተ ዝኾኑ ስርዓተ ነጥቢ መእተዊ (SPOE) ካብ
ከባብያዊ ምምሕዳር ኦፊስ ንቀዳማይ ደረጃ ፕሮግራም ዘስርሕ ውዕል ኣትዮም።
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ቅድመ ጽሑፍ ሓበሬታ
ቅድሚ SPOE ክልሰ ሓሳብ ምቅራቡ ወይ ነቲ ወረቐት መንነት(ብቁዕነት) ምጅማር ወይ ምቅያር ምእባዩ፡ ግምገማ ምሃቡ፡ ቦታ
ምትሓዙ ወይ ኣገልግሎት ምብጻሕ ናይቲ ህጻን ወይ ወለዱ ምእባዩ፡ ንወለዲ ናይ ግድን ብጽሑፍ ሓበሬታ ኣቐዲሙ ቅድሚ ግዜ
ክወሃብ ኣለዎ። እቲ ሓበሬታ ናይ ግድን ነቶም ወለዲ ናይቲ ተግባር ክልሰ ሓሳብ ዝቀረበ ወይ ዝተኸልአ ከምኡ’ውን ምኽንያት ናይቲ
ዝተወስደ ስጉምቲ ክወሃብ ኣለዎ። ቅዳሕ ናይቲ መግለጺ መሰላት ወለዲ ናይ ግድን ምስቲ ሓበሬታ ክቅረብ ኣለዎ።
ሓበሬታ ናይ ግድን በቲ ሕብረተሰብ ክርድኦ ዝኽእልን በቲ ቋንቋ ኣደ ናይቲ ስድራ-ቤት ክጸሓፍ ኣለዎ። ቋንቋ ኣደ ማለት እቲ ወለዲ
ናይቲ ህጻን ዝዘራረቡሉ ቋንቋ ማለት እዩ። እንድሕር እቶም ስድራ-ቤት ናይቲ ህጻን ብካልእ ቋንቋ ማለት ናይ ምልክት ቋንቋ ወይ
ብረይል ዝዛረቡ ኾይኖም፡ በቲ ዓይነት ቋንቋ ሓበሬታ ናይ ምርካብ መሰሎም ዝተሓለወ እዩ።
ፍቃድ ምሃብ
ፍቃድ ምሃብ ማለት፡ እቶም ወለዲ ኩሉ ፍቃድ ዘድልዮ ሓበሬታታት ምስቲ ንጥፈታት ፍቃድ ዘድልዮ ብግቡእ በቲ ናቶም ቋንቋ ወይ
ካልእ ክርድእዎ ዝኽእሉ ቋንቋ ብግቡእ ተረዲኦምን ተሰማሚዖምን በቲ ንጥፈታት ዘካይድ ክሕበሩ ማለት እዩ። ኣብዚ ክርድእዎ
ዘለዎም ስምምዕ ናይቲ ፍቃድ ብድሌት ምዃኑን ኣብዝኾነ ግዜ ክምለስ ከም ዝኽእልን ክርድኦም ኣለዎ። እንድሕር እቶም ወለዲ
ፍቃድ ናይ ምሃብ መሰሎም ተወሲዱ፡ ነቲ ቅድሚ እዚ ፍቃድ ምውሳዱ ዝነበረ ተግባራት ኣብ ግምት ዘእተወ ኣይኮነን።
ጽሑፍ ፍቃድ ወለዲ ቅድሚ እዞም ዝስዕቡ ክቅረብ ኣለዎ፡
 ግምገማን መርመራታትን ናይቲ ህጻን ምግባሩ;
 ኣገልግሎታት ነቲ ህጻን ወይ ስድራ-ቤት ምሃብና;
 ህዝባዊ መድሕን (MOHealthNet/ናይ ጥዕና ሓገዝ ፍሉይ ሓገዝ ዘድልዮም) ወይ ውልቃዊ መድሕን ምጥቓምን፡
 ምክፋል ወይ ክርከብ ዝኽእል ውልቃዊ ሓበሬታ ካብ ቀዳማይ ደረጃ ወጻኢ ዝርከቡ ውልቐ ሰባት ሓበሬታ ምሕታትን።
ወለዲ ንግምገማ ወይ ኣብ ናይ መጀመርታ መርመራ ናይ ህጻን ፍቃድ ኣብ ዝህብሉ ግዜ፡ እቲ ገምጋብ እንተ ወሓደ ብክልተ በዓል
ሞያውያን ነቲ ታሪኽ ናይ ህጻን ብግቡእ ዝፈልጡ፡ ካብ ካልእ ምንጭታት ሓበሬታ ዝተኣከበ፡ ብዛዕባ ሕክምናዊ ኩነታት፡ ደረጃ
ትምህርቲ ከምኡ’ውን ካልእ ሓበሬታትን፡ ነቲ ስራሕ ናይቲ ህጻን ብመሳርሒ ብምጥቃም ኣብዞም ዝስዕቡ ናይ ምምዕባል ቦታታት
ማለት ናይ ምውህሃድ ጠባያት፡ ምዝርራብ፡ ልቦና(ምምዝዛን) ኣካላዊ (ናይ ምርኣይን ምስማዕን ዘጠቃለለ) ከምኡ’ውን
ማሕበራውን/ስምዒታዊ ዘጠቃልል ምልላይ እዩ። እዚ ክኸውን ድማ ናይ ጥዕና መርመራ ወይ ካልእ ምዝጉብ ዝኾነ ነገር ብቅዓቱ
ዝተረጋግጸ ክኸውን ኣለዎ። ንሓደ ብቁዕ ህጻን እዚ ፍቃድ ናይ መጀመርታ መርመራ ናይዚ ህጻን ንምድላዋት ውልቃዊ ዝኾነ
ኣገልግሎት መደባት ስድራ-ቤትን (IFSP) ነቲ ፍሉይ ውህብቶን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ቦታ ምዕባለን (ማለት ጠባያት፡ ምዝርራብ፡
ልቦና(ምምዝዛን) ኣካላዊ (ናይ ምርኣይን ምስማዕን ዘጠቃለለ))፡ ትዕዝብቲ ናይቲ ህጻን ከምኡ’ውን ግምገማ ናይቲ ህጻን ዳግም
ምርኣይ እዩ። እዚ ክኸውን ድማ ናይ ጥዕና መርመራ ወይ ካልእ ምዝጉብ ዝኾነ ነገር ብቅዓቱ ዝተረጋግጸ ክኸውን ኣለዎ።
ወለዲ ኣብ መስርሕ መርመራ ዘሎ ህጻን ፍቓድ ክህቡ ከለዉ፡ እቲ መርመራ እንተ ወሓደ ብክልተ ክኢላታት በዓል ሞያውያን ኣብ
ነፍሲ ወከፍ ናይ ምዕባለ ቦታታት (ማለት ምውህሃድ ጠባያት፡ ምዝርራብ፡ ልቦና(ምምዝዛን) ኣካላዊ (ናይ ምርኣይን ምስማዕን
ዘጠቃለለ)፡ ማሕበራውን/ስምዒታዊ ከምኡ’ውን ትዕዝብትን ግምገማን ናይቲ ህጻን ዳግም ምርኣይ ዘጠቃልል ክኸውን ኣለዎ፡ እዚ
ክኸውን ድማ ናይ ጥዕና መርመራ ወይ ካልእ ምዝጉብ ዝኾነ ነገር ብቅዓቱ ዝተረጋግጸ ክኸውን ኣለዎ።
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ስድራ-ቤት ናይ ኣካለ ስንኩል ዝኾነ ህጻን፡ ዝኾነ ኣገልግሎት ነቲ ህጻን ወይ ነቲ ስድራ ኣብ ዝኾነ ግዜ ክቅበልዎ ወይ ክነጽግዎ
ይኽእሉ ኢዮም። እቶም ስድራ-ቤት ዝኾነ ኣገልግሎት ተቐቢሎሞ ኔሩም እንደገና ክነጽግዎ ይኽእሉ ኢዮም፡ እዚ ነቶም ካልኦት
ኣገልግሎታት ኣይጸልዎምን እዩ።
ፍቃድ እንተዘይ ተዋሂቡ፡ SPOE ናይ ግድን ነቲ ግምገማን መርመራን ወይ ተቀሪቡ ዘሎ ኣገልግሎታት ብምግላጽ፡ ነቶም ስድራቤት ናይቲ ህጻን፡ ነቲ ህጻን እንታይ ኮይኑ ነቲ ግምገማን መርመራን ወይ ከኣ ኣገልግሎታትን ከምዘይወሃቦ ኣብ ምእማን ነቲ ህጻን
ክንተሓጋገዝ ኢና። እዚ ዝኸውን ፍቓድ እንተዘይ ተዋሂቡ እዩ።
ፍቃድ እንተዘይ ተዋሂቡ፡ If consent is not given, the ነቲ ውሳነ ናይ ወለዲ SPOE ከዋጥሮም ወይ ደው ከብሎ
ኣይክእልን ኢዩ። እንተኾነ ግን እቶም ወለዲ ፍቃድ እንተዘይ ሂቦም ከምኡ’ውን ብሕጊ ክፍሊ ምምሕዳር ሚዝዮሪ ሸለል ተተባሂሉ፡
ብሕጊ መሰረት ናብቲ ዝምልከቶ በዓል መዚ ብግቡእ ጸብጻብ ክቀርብ እዩ።
ውልቃዊ ዝኾነ ኣገልግሎት መደብ ስድራ-ቤት(IFSP)
ጉዳዮም ምስ ቀረበ ወይ ምስ ተራኣየ ኣብ ውሽጢ 45 መዓልታት፡ ን IFSP ንምምዕባል ንነፍሲ ወከፍ ህጻንን ወለዱን ርክባት
ክግበር እዩ። እቲ IFSP ንሓደ ዓመት እዩ ዝጸሓፍ፡ እንተኾነ ግን እንተወሓደ ኣብ ሽዱሽተ ወርሒ ግምገማ ክግበር ኣለዎ። IFSP፡
ንህሉው ደረጃ ምዕባለ፡ ፍርያምነት ናይቲ ህጻንን ወለዱን፡ ቀጻልነት ብከመይ ይልካዕ፡ ዝቅረብ ኣገልግሎታት፡ ምድላው ኣገልግሎታት
ክፍሊት ከምኡ’ውን ምምይያጥ ብዛዕባ ምስግጋር ናይቲ ህጻን ግዜያት ኣብ መጀመርታ ደረጃን ኣብቲ ህሉው መጀመርታ ደረጃ ማለት
ወዲ/ጓል ሰለስተ ዓመት ከሎን የጠቓልል።
ምስጢራውነት
ቀዳማይ ደረጃ ፕሮግራም ብዛዕባ እዞም ህጻናትን ወለድን ዝምልከት ጉዳዮም ኣብዚ ፕሮግራም ዝተራእየ፡ ሓበሬታት ብጽሑፍ ኮነ
ብኤለኽትሮኒ ኣገባብ ይዕቅብ እዩ። ሓበሬታ ናይዚ ህጻን ካብ ወለዲ፡ ካብ ቀረብትን ከምኡ’ውን ካብ እቶም ወለዲ ብዛዕባ እዚ ህጻን
ይፈልጥ እዩ ዝበልዎ ሰብ እዩ ዝርከብ። እዚ ሓበሬታ እዚ ኣብ መስርሕ ጉዳይ፡ ምትእትታው፡ ብቁዕ ድዩ ኣይኮነን ኣብ ዝብል መምዘኒ
ከምኡ’ውን ኣብ መስርሕ IFSP ይጠቕም። SPOE ናይ ግድን ምስጢራውነት ናይ ውልቃዊ ሓበሬታ፡ ሓበሬታታትን ብጠቅላላ
ዝተመዝገበን፡ ምክንኻን፡ ጥቅሚ፡ ምክልኻል፡ ምጥቃም፡ ምዕቃብ ምሕላው ሓቤራታን ዕንወት ደረጃን ክሕሉ ኣለዎ።
ቅድሚ ምስ ዝኾነ ካብ ስርዓት ናይ መጀመርታ ደረጃ ወጻኢ ዝኾነ ክልለ ዝኽእል ሓበሬታ ምስ ካልኦት ምክፋልካ፡ መጀመርታ
ፍቃድ ብጽሑፍ መሰረት ክትረክብ ኣለካ። ናይ መጀመርታ ደረጃ ነዞም ዝስዕቡ ማለት ኣባላት SPOE፡ ኣካያዲ ኣገልግሎት ንቆልዑ፡
ናይ ቆልዑት ኣቅረብቲ፡ማእከላይ ናይ ሕሳብ ኦፊስን DESE የጠቃልል።
ምዕናው ሓበሬታ
SPOE ንናይ ነፍሲ ወከፍ ህጻን ጉዳዩ ብናይ መጀመርታ ደረጃ ዝከታተል ዘሎ፡ ሓበሬታታት ብጽሑፍ ኮነ ብኤለኽትሮኒ ኣገባብ
ይዕቅብ እዩ። እቲ ጽሑፍ ሓበሬታ ናይቲ ህጻን ካብታ እቲ ቆልዓ ናይ ምትእትታው ኣገልግሎታት ዝጅምረላ ክሳብ እንተ ወሓዳ
ንሰለስተ ዓመታት ኣብ SPOE ይዕቐብ፡ ካብዚ ንደሓር እቲ ጽሑፍ ወረቐት ናይቲ ቆልዓ ይዓንው። እቶም ስድራ-ቤት ውን ብጽሑፍ
መልክዕ እቲ ሓበሬታ ካብ ዝወድኣሉ ንደሓር ክዓንወሎም ክሓቱ ይኽእሉ ኢዮም። እንተኾነ ግን እቲ ምሉእ ስምን፡ ዕለተ ልደትን፡
ናይ ወለዲ ኣድራሻ ቁጽሪ ተሌፎን ዝሓዘ፡ ናይቲ ቆልዓ ስም ናይቲ ኣካያዲ ኣገልግሎትን ቀረብትን፡ ናይቲ ህጻን IFSP ቀጻልተት
ሓበሬታን ናይ መውጽኢ ዳታ ብቀዳማይ ደረጃ ፕሮግራም ብኤለክትሪካዊ ኣገባብ ንዘይ ተወሰነ ማለት ንመዋእል ክዕቀብ እዩ።
እንደገና ምምርማር መዝገባት
ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ፕሮግራም መዝገባት ዘለዎም ስድራ-ቤታት ናይቶም ህጻናት ነቲ ኣብኡ ዘሎ መዝገብ ናይ ህጻንን ናይ ወለዱን
ክርእይዎ ይኽእሉ ኢዮም። እዚ መዝገብ ናይ ወረቐትን ናይ ኤለክትሮኒካዊ ብዛዕባ ግምገማን፡ መርመራን፡ ብቁዕነትን ዘይብቅዑነትን፡
IFSPs፡ ናይ ቀራቢ ቀጻልነት ሓበሬታ፡ ናይ ውልቀ ሰባት ጥርዓናት ብዛዕባ ህጻን ወይ ከኣ ዝኾነ ነገር ብዛዕባ እቲ ህጻን ኣብ መዝገብ
ተታሒዙ ዘሎ የጠቓልል።
SPOE ናይ ግድን ንናይ ስድራ-ቤት ህጻን ጥያቀ ብዛዕባ ምርኣይ መዝገባቱ ብዘይ ወዓል ሕደር፡ ከይደንጎዩ፡ ቅድሚ ኣኼባ IFSP
ወይ ዝኾነ ነገር ከይተሰምዐ ከሎ፡ ኣብ ውሽጢ ዓሰርተ መዓልታት ዓውደ ኣዋርሕ ድሕሪ ጥያቐ ናይ ግድን ክምልሰሎም ኣለዎ።
ወለዲ እዞም ዝስዕቡ መሰላት ኣለዎም:
 ብዛዕባ መዝገባት ናይ ህጻን መግለጺ ካብ SPOE ምስ ዝሓቱ፡ መልሲ ምርካብ መሰል ኣለዎም።
 ን SPOE ካብቲ መዝገብ ናይ ህጻን ቅዳሕ ከዳልወሎም ክሓቱ ይኽእሉ ኢዮም።
 ዝኾነ ሰብ ነቲ መዝገብ ናይ ህጻን ዳግማይ ክርእየሎም ክመርጹ ይኽእሉ ኢዮም።
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ኣብ ናይ ኣቐዲሙ ዝነበረ ሰነድ ምትእትታው መዝገብ ካብ ናይ ሓደ ንላዕሊ ህጻናት ሓበሬታ ኣብቲ መዝገብ እንድሕር ጸኒሑ፡ እቶም
ወለዲ ነቲ ናይ ውሉዶም ዝምልከት ሓበሬታ ጥራይ ናይ ምርኣይ ናይ ዳግመ ግምት ምግባርን መሰል ኣለዎም።
መብዛሕትኡ ግዜ SPOE ብሕጊ መሰረት ዝኾነ ሰነድ ማለት መጉዚት; ናይ ኣላይነት፡ ተሓታትነት፡ ናይ ዝተፈላለይሉ ሰነድን ናይ
ፍትሕ ወረቐት ምስ ዘየቅርቡ እቶም ወለዲ ነቲ ናይ ዉሉዶም መዝገብ ናይ ምርኣይ ስልጣን ከም ዘለዎም ጌሩ ኢዩ ዝወስዶ።
ነቲ መዝገብ ወረቐት ብዘይካ ካብ ስርዓት ቀዳማይ ደረጃ እንተዘይ ኮይኑ ካልእ ሰብ ምስ ዝርእዮ፡ ናይ ግድን SPOE መን ርእይዎ
ስም ናይቲ ዝረኣዮ ሰብ፡ ዕለት ክርእየሉ ዝተፈቅደሉ፡ ከምኡ’ውን ዕላማ ናይቲ ምርኣይ ናይ ግድን ከም ሰነድ ጌሩ ከቐምጦ ኣለዎ።
ሽዑ እቶም ወለዲ ዝርዝርን ዓይነትን ቦታታትን ናይቲ መዝገብ ብቀዳማይ ደረጃ ዝተጠቅመሉ ኣብ ዝሓትሉ እዋን መልሲ ክረኽቡ
ይኽእሉ ኢዮም።
SPOE መቅድሒ ናይቲ መዝገብ ምናልባሽ ክፍሊት ክሓትት ይኽእል እዩ፡ እንተኾነ ግን እዚ ዝኸውን እቲ ክፍሊት ነቶም ወለዲ
ነቲ መዝገብ ንኽርእዩ ዝኽልክሎም እንተዘይ ኮይኑ ጥራይ’ዩ። ሓበሬታ ንምድላይ ኮነ ንምእካብ SPOE ዝኾነ ክፍሊት
ኣይክሓትትን’ዩ። ኣብ ነፍሲ ወከፍ ርክባት ናይ IFSP፡ SPOE ናይ ግድን ቅዳሕ ናይ ግምገማ፡ መርመራ ናይቲ ህጻን ከምኡ’ውን
IFSP ብዘይ ዝኾነ ክፍሊት ኣብ ዝሓጸረ እዋን ክቕርብ ኣለዎ።
እንድሕር ደኣ ወለዲ ናይ ህጻን ነቲ ሓበሬታ ናይቲ መዝገብ ቅኑዕ ኣይኮነን፡ ናብ ጌጋ ዝመርሕ ወይ መሰል ምስጢራውነት ገሃሲ ወይ
ካልእ መሰላት ናይቲ ህጻን ወይ ወለዲ ይግህስ እዩ ኢሎም ዝኣምኑ ኮይኖም፡ ናይ ጽሑፍ ጥያቐ ናብ SPOE ብምቅራብ ክቅየረሎም
ይኽእል ኢዩ። SPOE ናይ ግድን ነቲ ሓበሬታ ንምቕያር ኣብ ውሽጢ ሓጺር ግዜ ድሕሪ ናይቲ ጥያቐ ምቅባሎም ክቅየረሎም ዲዩ
ዋላስ ኣይክቅየረሎምን ኢዩ ክውስነሎም ኣለዎ። እንድሕር ደኣ SPOE ነቲ ሓበሬታ ንምቅያር ኣብዩ፡ ናይ ግድን ነቶም ወለዲ ከም
ዘይከውን ክሕብሮም ኣለዎ፡ ከምኡ’ውን ነቶም ወለዲ ናይ ምስማዕ መሰል ከም ዘለዎም ክሕብሮም ኣለዎ።
DESE ናይ ግድን ንወለዲ ኣብ ዝጥይቅሉ እዋን፡ ዕድላት ናይ ምስማዕ ብድሆታት ብዛዕባ ሓበሬታ ናይ ህጻን ኣብ መዝገብ ቅኑዕን
ምስጢራውነትን ወይ ካልእ መሰላት ናይ ህጻን ኮነ ወለዲ ከምዘይ ጥሕስ ከረጋግጽ ኣለዎ። ወለዲ ውን ንDESE ብምውካስ
ምናልባሽ ናይ ምስማዕ መስርሕ ምብጻሕ ክሓትት ይኽእል ኢዩ።
እንድሕር ውጽኢት ናይ ምስማዕ ሓበሬታ ዘይቅኑዕ ኮይኑ ጸኒሑ ወይ ነቲ ምስጢራውነት ዝጥሕሶ ኮይኑ ጸኒሑ ወይ ካልእ መሰላት
ናይቲ ህጻን ዝጠሕስ ኮይኑ ጸኒሑ፡ SPOE ናይ ግድን ነቲ ሓበሬታ ክቕይሮ ኣለዎ። ብተወሳኺ ነቶም ስድራ-ቤት ናይ ህጻን ውን
ብጽሑ ሓበሬታ ክህቦም ኣለዎ።
ከም ውጽኢት ናይ ምስማዕ፡ እንድሕር ደኣ እቲ ሓበሬታ ቅኑዕን ነቲ ምስጢራውነት ከምኡ’ውን ካልእ መሰላት ናይቲ ህጻን ዘይግህስ
ኮይኑ ጸኒሑ፡ ናይ ግድን DESE ነቶም ስድራ-ቤት ናይ ህጻን ነቲ መዝገብ ዝኾነ ነገር ምስቲ ምስማዕ ውሳነ ዘይሰማማዕ ምዃኑ
መግለጺ ከቐምጡ ከም ዘለዎም ይሕብር። ክሳብ እቲ መዝገብ ዘሎ ዝኾነ መግለጺ ኣብቲ መዝገብ ናይቲ ህጻን እንድሕር ደኣ
ተቐሚጡ፡ እዚ ሓበሬታ ከም ክፋል ናይቲ ህጻን መዝገብ ብSPOE ክዕቐብ ኣለዎ። እንድሕር ደኣ ናይቲ ህጻን መዝገብ ወይ ብድሆ፡
ክፋል ብSPOE ተኻፊሉ፡ እቲ መግለጺ’ውን ክኻፈል ኣለዎ።
መንጎኛ
እቶም ወለዲን DESEን SPOEን ወይ ኣቅረብትን ኣብ ዝኾነ ግዜ ዘይምስምማዕ ኣብ መዕለቢኡ ንምብጻሕ ናይ መንጎኝነት ዕድል
ክወሃቦም እዩ። መንጎኝነት ዝደልዩ ወለዲ ናብ DESE ናይ ሕቶ ወረቐት ከእትዉ ይኽእሉ ኢዮም።
እቲ ጥያቐ ጽሑፍ ናይ መንጎኛ ነዞም ዝስዕቡ የጠቃልል:
 ምሉእ ስምን ናይ መርከቢ ሓበሬታን ናይቲ መንጎኛ ዝሓትት ዘሎ ሰብ፡
 ምሉእ ስምን ኣድራሻን ናይቲ ህጻን፡
 እቲ መንጎኛ ጥርዓናት ናይ ህጻን ወይ ዝወጻሉ መስርሕ ምልክት ጌሩ ዶ ኣይገበረን፡
 መግለጺ ናይቲ ጸገም፡
 ዝቀረበ ፍታሕ ናይቲ ጸገም.
መንጎኛ ማለት:
 ምህላው ድሌት ኣብ ክፋል ናይ ክፋላት፡
 ናይ ወለዲ መሰላት ኣብ መስርሕ ምስማዕ ዘይምክልካል ወይ ዘይምድንጓይ ወይ ካልኦት መሰላት ኣብ ትሕቲ ክፋል C
ናይ IDEA
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እዚ መንጎንነት ብብቁዕ ዝኾነ ወለሓንቲ ኣድልዎ ዘይገብር መንጎኛ ብዛዕባ ንጥፈት ተክኒክ መንጎንነት ስልጠናታት ዝወሰደ
ሰብ እዩ እቲ መስርሕ ተኻይዱ። ኣድልዎታት ዝገብር መንጎና ናይ DESE ሰራሕተኛ መንጎኛ ኣይኮነን። SPOE ወይ
ቀራቢ፡ ነቲ ህጻን ኣገልግሎት ዝቕርብ ናይ ዝንባለ ምግርጫው ናይ ተገዳስነት ክህልዎ የብሉን። እቲ ውልቀ ሰብ ከም
መንጎኛ ዝተመርጽ፡ ሰራሕተኛ ናይ DESE ኣይኮነን። ብ DESE ከም መንጎኛ ክኸውን ጥራይ ኢዩ ተከፊሉ መጺኡ።

ኣገልግሎት መንጎኝነት ንወለዲ ብዘይ ክፍሊት ኢዩ ዝቅረብ። ወለድን DESEን ናይ ግድን መንጎኛ ንምጥቃም ክሰማምዑ ኣለዎም፡
እዚ መንጎና ኣድልዎ ዘይገብር ኮይኑ ካብቶም ብDESE ዝተመርጹ ብቑዓት ዝርዝር መንጎኛታት ኢዩ ዝምረጽ።
መንጎኝነት ኣብ ውሽጢ 15 መዓልታት መንጎኛ ድሕሪ ምምራጹ፡ ኣብቲ እቶም ስድራ-ቤት፡ DESE ከምኡ’ውን SPOE ወይ ቀራቢ
ዝተሰማምዕሉ ቦታ ቀቆጸራ ይተሓዝ። ኣብቲ ናይ መንጎኝነት መስርሕ ዝዝረቡ ምይይጣት ኩሎም ምስጢራውያን ኮይኖም፡ ከም
ጭብጢ ኣብ ካልእ ዝኾነ መስርሕ ናይ ምስማዕ ወይ ናይ ሲቭል ፈደረሽን ቤት-ፍርዲ ወይ ዞባዊ ቤት-ፍርዲ ክትጥቀመሎም
ኣይፍቀድን ኢዩ። መንጎኝነት ኣብ ውሽጢ 30 መዓልታት ውሳነ ናይቲ መንጎኝነት ይፍጸም።
ክልቲኦም ወገናት እንተዘይ ተሰማሚዖም ወለሓደ ኣካል ካብ ሰለስተ ኣካልት ንላዕሊ ናብቲ መንጎኝነት ከምጽእ ዝኽእል ሰብ የለን።
ጠበቃታት ናብቲ ናይ መንጎኝነት ክፍለ-ግዜ ክሳተፉ ኣይፍቐድን እዩ። እቶም ወለዲ ብደጋፊ ክዕጀቡ ይኽእሉ ኢዮም።
ዝኾነ ስምምዕ ኣብቲ መንጎኝነት በቶም ተሳተፍቲ ዝግበር፡ ብጽሑፍ መልክዕ ናይ መንጎኝነት ሕጋውን ናይ መወዳእታን ብምኻን
ይዳሎ። እቲ ስምምዕ ነቲ ዝነበረ ዝርርብ ኣብ ግዜ መንጎኝነት ምስጢራዊ ምዃኑን ኣብ ቀጻሊ ግዜ ንዝኾነ መስርሕ ናይ ምስማዕ ወይ
ኣብ ናይ ተግባራት ሲቭል ንኸይጥቀምሉ ይገልጽ። እቲ ስምምዕ ብወለድን በቶም ወኪላት ናይ DESE, SPOE ወይ ነቲ ወኪል
ክትክእዎ ዝኽእሉ ኣቅረብትን ይፍረም። እዚ ስምምዕ ኣብ ዝኾነ ዞባዊ ቤት-ፍርዲ ብቁዕ በዓል ስልጣን ወይ ንኡስ-ዞባዊ ቤት ፍርዲ
ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪኣ ክስርሓሉ እዩ።
ኣተሓሕዛ ጥርዓን ህጻናት
ዝኾነ ሰብ ወይ ትካል፡ DESE ወይ SPOE ወይ ከኣ ኣጎልግሎት ወሃብቲ ትካላት ንናይ ስቲትስ (ክፍሊ ሃገር) ወይ ሃገር ሕጊ ወይ
መምርሒ፡ ኣብ ክፍሊ C ናይ IDEA ጥሒሱ ዝብል እምነት እንተለዎ፡ ጥርዓኑ ብጽሑፍ መልክዕ ምስ ክታም ኣብ DESE ከእቱ
ይኽእል።
እቲ ናይ ጽሑፍ ጥርዓን ከካትቶ ዝግብኦም ነገራት፥
 DESE ወይ SPOE ወይ ወሃቢ ኣገልግሎት ንኣብ ክፍሊ C ናይ IDEA ክማልኡ ዝግቦም ነጥብታት ከምዝጠሓሰ ወይ
ከምዝጠሓሱ ዝገልጽ ጽሑፍ
 ነቲ ክሲ ዝሕግዙ ጭብጥታት
 ክታምን ከሳሲ ክርከበሉ ዝኽእል ኣድራሻ
እቲ ጥርዓን ንሓደ ቆልዓ ዝምልከት እንተኾይኑ፡ ናይቲ ቆልዓ ናይ ጽሑፍ ጥርዓን ከካትቶም ዝግብኦም ሓበሬታት፥
 ሽምን ኣድራሻን ናይ እቲ ቆልዓ
 ሽም ናይቲ ነቲ ቆልዓ ኣገልግሎት ዝህቦ ወሃቢ ኣገልግሎት
 መግለጺ ናይቲ ጸገም፡ ምስ ጭብጥታት ነቲ ዘጓነፈ ጸገም ዝተኣሳሰሩ
 ዝተኣመሙ ፍታሕ ክኾኑ ዝኽእሉ ሓሳባት
እቲ ጥርዓን ክቀርብ ከሎ፡ ኣብ መንጎ ጥርዓን ዝቀርበሉ ዘሎ ግዜን ምጥሓስ ሕጊ ዝተፈጸመሉ ግዜን ናይ ልዕሊ ዓመት ክኸውን
የብሉን።
እቲ ነቲ ጥርዓን ዘቅርብ ዘሎ ሰብ ነቲ ጥርዓን ናብ DESE ክቅርቦ ኸሎ፡ ቅዳሕ ናይቲ ጥርዓን ንSPOE ወይ ነቲ ናይቲ ቆልዓ
ኣገልግሎት ወሃቢ ክህብ ይግብኦ። እቲ ከሳሲ ተወሳኺ ሓበሬታ ብ ኣፍ ኮነ ብጽሑፍ ከቅርብ ዕድል ክዋሃቦ ይኽእል።
DESEወይSPOE ወይ ኣገልግሎት ወሃቢ ነቲ ተኸሲስሉ ዘሎ ጉዳይ መልሲ ክህብ ኣልዎ ብተወሳኺ ወለዲ ምስ DESEን ምስ
SPOEን ምስ ወሃቢ ኣገልግሎትን ኮይኖም ነቲ ጉዳይ ብነጻ ድልየት ናይ ተሳተፍቲ ብሽምግልና ክፈትሑ ክኽእሉ ዕድል ይወሃቦም።
እቲ ክሲ ንዝተፈላለዩ ምስቲ ጉዳይ ዝተኣሳሰሩ ሓበሬታታት ብመልክዕ ቃለ ምልልስ ናይ ወለዲን ኣገልግሎት ወሃብትን ካልኦት ሰባት
ኣብቲ ጉዳይ ኣፍሊጦ ዘለዎውን ብምእካብ ይምርመር። እንድሕር DESE ኣገዳሲ ኮይኑ ረኺብዎ ኣብ ቦታ ናይቲ ፍጻሜ ምርመራ
የካይድ። ኣብ ውሽጢ 60 መዓልታት ድሕሪ ክሲ ምቅራቡ፡ DESE ወይ SPOE ወይ ወሃቢ ኣገልግሎት ክፍሊ C ናይ IDEA
ክምዝጠሓሰ ወይ ከምዘይጠሓሰብጭብጥታት ዝተደገፈ ናይ ጽሑፍ ውሳኔ ንኹሎም በቲ ኣብቲ ክሲ ዝተጠቅሰ ጉዳይ ዝጽለዉ ሰባት
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ወይ ኣካላት ይወሃብ። ፍሉይ ዝኾነ ኩነታት ምስዘጋጥም ወይ ድማ ወላዲን DESEን SPOEን ወሃቢ ኣገልግሎትን ኣቲ ግዜ
ክመሓላለፍ ኣንተ ተሰማሚዖም ጥራይ ኢዩእዚ ናይ 60 መዓልታት ናይ ግዜ ገደብ ክመሓላለፍ ዝኽእል።
DESE ወይ SPOE ወይ ወሃቢ ኣገልግሎት ከምዝበድሉ ወይ ከምዘግደሉ እንተተረኺቡ፡ DESE ከመይ ጌሮም እቶም
ጉድለታት ወይ ጌጋታት ክእረሙ ክሰርሕ ይግብኦ፡ ከምዝግባእ ከይተዋህቡ ንዝተረፉ ኣገልግሎታት ዳግም ምሃብ፡ ክሳራታት ምሕዋይ
ወይ ካልኦት ነቲ ናይቲ ቆልዓ ድሌታት ንምምላእን ንቀጻሊ ውሑስ ኣገልግሎት ንናይ ኹሎም ስድራቤታት ስንኩላን ቆልዑ ዝሕግዙ
ስጉምትታት ምውስድ።
እንድሕር ሓደ ጥርዓን ኣብ መጋባእያ ክቀርብ ዘለዎ ኮይኑ ወይ ዝተፈላለዩ ብዙሓት ጉዳያት ክፋል ናይ ሓደ መጋባእያ ኮይኑ፡
DESE ክሳብ ምዝዛም ናይቲ መጋባእያ ብምሉኡ ንኽፋል ናይቲ ጥርዓን ብንጽል ኣይምርምሮ ንኢዩ። እንተኾነ ግን ዝኾነ ጉዳይ
ኣብቲ መጋባእያ ክስማዕ ዘለዎ ጥርዓን ዘይጠቃለል እንትኾይኑ ኣብ ውሽጢ እቲ 60 መዓልታት ገደብ ክምርመር ኣለዎ።
ዝኾነ ጉዳይ ኣብ ሓደ ጥርዓን ናይ ሓደ ቆልዓ ዝተኻተተ፡ ኣብ ዝተኻያደ መጋባእያ ውሳነ ድሮ ተወሲዱሉ፡ እቲ ናይቲ መጋባእያ ውሳነ
ገዛኢ ይኸውን፡ ብተወሳኺ DESE ነዚ ውሳነ ነቲ ነቲ ክሲ ዘእተወ ሰብ ክሕብሮ ይግብኦ።DESE ወይ SPOE ወይ ወሃቢ
ኣገልግሎት ነቲ ግቡእ ሕጋዊ መስርሕ ናይ ውሳነ ምውሳድ ኣይተኸታተሎን ዝብል ዝኾነ ጥርዓን ብDESE ክምርመር ኣለዎ
ክሲ ዝስማዓሉ ሕጋዊ መስርሕ ወይ መጋባእያ
ወለዲን DESEን፡ ንዝልዓሉ ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ኣካላት ንዝላዓሉ ዘይምስምማ ብሕጋዊ መስርሕ መጋባእያ ናይ ምኽኣል መሰል
ኣለዎም። ነዚ ግቡእ ሕጋዊ መስርሕ መጋባእያ ንምጅማር፡ ናይ ጽሑፍ ጠለብ ንDESE ክቀርብ ኣለዎ።
እዚ ናይ ጽሑፍ ጠለብ ንምጅማር ግቡእ ሕጋዊ መስርሕ መጋባእያነዞም ዝስዕቡ ከካትት ኣለዎ፡
 ሽምን ኣድራሻን ናይቲ ነዚ ግቡእ ሕግዊ መስርሕ ዝጠልብ ዘሎ ሰብ
 ሽምን ኣድራሻን ናይቲ ቆልዓ
 መግለጺ ብዛዕባ እቲ ተላዒሉ ዘሎ ዘይምስምማዕ
 እማመ ነቲ ዘይምስማዕ ፍታሕ ከምጽኡ ዝኽእሉ ሓሳባት
እቶም ኣብቲ ጠለብ ናይ ግቡእ ሕጋዊ መስርሕ መጋባእያ ከቁሙ ዝኽእሉ ዘይምስምማዓት፡ ካብ እዚ ጠለብ ዝፍጸመሉ ዘሎ መዓልቲ
ልዕሊ ዓመት ዝገበሩ ክኾኑ የብሎምን።
እቲ ሕጋዊ መስርሕ መጋባእያ ኣብ ወለዲ ክሰማምዖም ዝኽእል መዓልትን ቦታን ይካየድ። ቅድሚ 30 መዓልታት፥ እቲ ግቡእ ሕጋዊ
መስርሕ መጋባእያ ከምዝዛዘምን እቲ ውሳነ ኸኣ ብጽሑፍ መልክዕ ንኹሎም ዝምልከቶም ኣካላት ከምዝበጽሖም ውሑስ ምግባርን
DESEምሉእ ሓላፍነት ኣለዎ። ወይ ከኣ እቲ ናይ መጋባእያ ሓላፊ፡ ሓደ ካብቶም ኣካላት ነቲ ጠለብ ኣብ ዘቅርበሉ እዋን፥ ነቲ ናይ
ግዜ መቀን ንልዕሊ 30 መዓልታት ከናውሖ ይኽእል።
እቲ መጋባእያ፡ ብDESE ብዝቆጸሮ ዘይሻራዊ ሓላፊ ናይ መጋባእያ ይካየድ። እዚ ናይ መጋባእያ ሓላፊ ብዛዕባ ናይ ኣብ መጀመርያ
ክግበሩ ዘለዎም ናይ ምትእታው ኣገልግሎትን ናይ ክፍሊ C ጠለባትን ናይቶም ዝምልከቶም ቆልዑኡትን ወለድን ስድራቤታቶምን
ድልየት ክፈልጥ ኣለዎ፥ ብተወሳኺ ናይ DESE ወይ SPOE ወይ ነቲ ቆልዓ ኣገልግሎት ዝህቡ ትካላት ሰራሕተኛ ክኸውን
የብሉን። እቲ ናይ መጋባእያ ሓላፊ ዝኾነ ንዘይሻራዊ ውሳነ ንኽወስድ ዝዕንቅጾ ናይ ረብሓ ግርጭት ክህልዎ የብሉን። እቲ ናይ
መጋባእያ ሓላፊ ሰራሕተኛ ናይ ዝኾነት ነቲ ቆልዓ ኣገልግሎት ትህብ ትካል ወይ ወኪል ክኸውን የብሉን። እቲ ናይ መጋባእያ ሓላፊ
ነቲ ግቡእ ሕጋዊ መስርሕ ስለዘካየደ ደሞዙ ብDESE ስለዝኽፈል ጥራይ ናይ DESE ሰራሕተኛ ይኸውን ማለት ኣይኮነን። እቲ
ናይ መጋባእያ ሓላፊ ብዝተፈላለዩ ኣብቲ መጋባእያ ዝተሳተፉ ኣካላት ንዝቀርብ ክስን መልስን ይሰምዕ፡ ነዞም ሓበሬታት ብምምርማር
ውሳነ ይወስድ፥ ብተወሳኺ ንውሳኔኡ ብጽሑፍ መልክዕ የቅርብ።
ዝኾነ ወላዲ ኣብ ግቡእ ሕጋዊ መስርሕ መጋባእያ ዘሎ እዞም ዝስዕቡ መሰላት ኣለዎ፡
 ናይ ሕጊ ክኢላ ይውክሎ ብተወሳኪ ፍሉይ ዝኾነ ፍልጠት ወይ ትምህርቲ ናይ ብኣጋ ክግበሩ ዝኽእሉ ናይ ምእትታው
ኣገልግሎታት ንስንኩላን ቆልዑ ዝህቡ ክኢላታት ኣብቲ መጋባእያ ይሳተፉ
 መርትዖታት የቅርብ፡ ክከላኸል፡ ዝተመሳቀለ ሕቶ ከቅርብ፡ ምስክር ክቀርቡ ክሓትት ይኽእል
 እንተወሓደ ቅድሚ ሓሙሽተ መዓልቲ ናይ መጋባእያ ንወላዲ ከይተሓበረ ንዝቀረቡ መርትዖታት ከወግድ
 ኣብ መጋባእያ ንዝተኻየዱ ናይ ቃል ንቃል ምልልሳት ብጽሑፍ መልክዕ ወይ ብወረቀት ወይ ብኤለትሮኒካዊ መንገዲ ብነጻ
ክረኽቦ
 ቅዳሕ ናይ መወዳእታ ውሳኔ ምስ ዝተረኽቡ ጭብጥታት ብነጻ ክወስድ
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እንድሕር እቲ ግቡእ ሕጋዊ መስርሕ ናይቲ ቅሬታ ነቲ ቆልዓ ዝዋሃብ ዘሎ ህሉው ኣገልግሎት ዝምልከት ኮይኑ፡ ኣብ መንጎ ወለዲን
DESEንSPOEንወሃቢ ኣገልግሎትን ስምምዕ እንተዘይሃልዩ ኣቲ ቆልዓ ከም ኣብ IFSPተዘርዚሩ ዘሎ ኣብ ጊዜ ወላዲ ክሲ
ዘቅረበሉ ክረኽቦ ንዝጸንሐ ኣገልግሎት ብዘይምቁራጽ ክረክብ ኣለዎ።
እቲ መጋባእያ ናይ ምስማዕ ጉዳይ ብሰንኪ ዝጅር ዘሎ ኣገልግሎት እንተኾይኑ እቲ ቆልዓ ነቶም ናይ ምስምማዕ ጸገም ዘየምጽኡ
ኣገልግሎታት ክረክብ ኣለዎ።
እቲ ወላዲ ወይ DESEበቲ ናይ መወዳእታ ውሳነ ናይቲ መጋባእያ እንተዘይተሰማሚዖም፡ ናብ ናይ ክፍሊ ሃገር ወይ ሃገራዊ
ከባብያኣዊ ቤት ፍርዲ ይግባይ ክብሉ ይኽእሉ ኢዮም።
ናይ ትምህርቲ መዕበዪ ወላዲ ኣገልግሎታት
ሓደ ቆልዓ፡ኣብ ትሕቲ ናይ መንግስቲ መዕበያ ወይ ስድርኡ ክፍለጡ ወይ ክርከቡ እንተዘይክኢሎም፡ ንናይ ትምህርታዊ መዕበዪ
ወላዲ ምርካብ መሰል ኣለዎ። ናይ ትምህርታዊ መዕበዪ ወላዲ ናይቲ ነቲ ቆልዓ ኣብ ምግምጋምን መጽናዕትን ናይዘን ዝስዕባ ክውክሎ
ይኽእል፥ ኣብ ምንዳፍን ምማይን IFSPን፡ ኣብ ዝወሃቡ ዘለዉ ኣገልግሎታትን፡ ኣብ ካልኦት ብIDEAዝፍቀዱ መሰላትን።
SPOEናይ ትምህርቲ ዝከታተል ወላዲ ኣድላዩ እንተኾይኑ ምውሳንን፡ ኣድላዪ ኮይኑ ምስዝረኽቦ ከኣ ናብ DESEኣብ ትምህርቲ
ዝከታተል መዕበዪ ነቲ ቆልዓ ክዋሃቦ ዝሓትት ጠለብ የቅርብ። ካብ ትምህርታዊ ምትህግጋዝ ክገብሩ ዝኽእሉ ተባሂሎም
ዝተመስከረሎምን ኣብ ከባቢ እቲ ቆልዓ ዝነብሩን ጉጅለ ናይ ሰባት፡ DESE ኣብ ትምህርታዊ ጉዳያት ዝከታተል ወላዲ ነቲ ቆልዓ
ይመርጸሉ። ካብSPOEእቲ ቆልዓ ኣብ ትምህርቱ ዝከታተሎ ወላዲ ከምዘድልዮ ዝሃተተሉ ጀሚሩ ኣብ ውሽጢ 30 መዓልቲ
DESEነቲ ቆልዓ ኣብ ትምህርቲ ዝከታተሎ መዕበዪ ወላዲ ክምድበሉ ዝከኣሎ ጻዕሪ ክገብር ኣለዎ።
ን ኣብ ናይ መንግስቲ ክትትል ዘለዉ ወይ ኣብ ትሕቲ መዕበዪ ወላዲ ዝዓብዩ ዘለዉ ቆሎዑት፡ SPOEምስ ነቶም ቆልዓ
ዝተመደበሎም ሰባት ወይ ትካላት ክረዳዳእ ኣለዎ። እቲ ቆልዓ ኣብ ናይ መንግስቲ ክትትል እንተሎ ኣብ ትምህርቲ ዝከታተል መዕበዪ
ወላዲ በቲ ነቲ ጉዳይ ናይቲ ቆልዓ ዝርእዮ ዘሎ ፈራዲ ክውሰን ኣለዎ።
እቲ ትምህርቲ ክከታተል ተባሂሉ ዝተመርጸ ሰብ ዝኾነ ናይ ረብሓ ግርጭት ምስ እቲ/ታ ዝውክሎ/ክላ ቆልዓ ክህልዎ የብሉን
ብተወሳኺ ከኣ ንምውካል ዘኽእሎ ፍልጠትን ክእለትን ክህልዎ ይግባእ።እቲ ኣብ ትምህርቲ ክከታተል ተባሂሉ ዝተመርጸ ሰብ ናይ
ዝኾነት መንግስታዊት ሰራሕተኛ ክኸውን የብሉን ብተወሳኺ ኣገልግሎት ወሃቢ ወይ መምህር ወይ ሓላዪ ናይቲ ውላድ ወይ ኣባል
ስድራቤት ክኸውን የብሉን። ምኽፋል ደሞዝ ናይ እቲ ኣብ ትምህርቲ ዝከታተል ሰብ ብDESE፡ ሰራሕተኛ ናይ DESEኣይገብሮን
ኢዩ። ናይ ትምህርቲ ዝከታተል ወላዲ፡ ንኹሎም ዕላማታት፡ ልክዕ ከምናይ ወላዲ መሰላት ኣለዎ ኣብ ትሕቲ ክፍሊ C ናይ IDEA።
ብዛዕባ ናይ ቀዳማይ ደረጃታት ፕሮግራም፡ ንናይ ቀዳማይ ደረጃታት ድሕረገጽ ተወከስ፥
http://dese.mo.gov/special-education/first-steps.
ንዝያዳ ሓብሬታ ብዛዕባ ቀዳማይ ደረጃታት ናይ ወለዲ መሰላት፡
ንናይ ኣገልግሎት ኣወሃሃዲ ተወከስ
ን ቤት ጽሕፈት SPOE ብነጻ ንምድዋል፡
1-866-583-2392
ኣድራሻ፥ DESE office at:
Office of Special Education
P.O. Box 480
Jefferson City, MO 65102-0480
(573) 751-5739; RELAY in Missouri 1-800-735-2966 TDD

ክፍሊ መባእታውን ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ብዓሌት ብሕብሪ ብሃይማኖት ብጾታ ብመበቆል ሃገር ብዕድመ ወይ ብስንክልና ኣብ ዝህቦም ፕሮግራማት ወይ ዝገብሮም ንጥፈታት ኣይፈላልን
ኢዩ። ዝኾነ ሕቶ ምስ ናይዚ ክፍሊ ፕሮግራማት ዝተኣሳሰር ወይ ኣድራሻ ናይ ኣገልግሎታት ናይ ንጥፈታት ወይ መሳለጥያታት ንስንኩላን ውልቀሰባት ክፉት ዝኮነ ንምርካብ ናብ Jefferson
th
State Office Building, Office of the General Counsel, Coordinator – Civil Rights Compliance (Title VI/Title IX/504/ADA/Age Act)፣ 6
Floor, 205 Jefferson Street, P.O. Box 480, Jefferson City, MO 65102-0480፣ ቁጽሪ ቴልፎን 573-526-4757
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