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Complainant
Name:
Emri
i ankuesit:
		
Lidhja
e ankuesit
me studentin:
		
Complainant
Relationship
to Student:
Adresa
e ankuesit:
		
Complainant
Address:

Qyteti, shteti dhe kodi ZIP: 		
City, State and Zip Code:
Numri i telefonit të ankuesit:
Complainant Phone Numbers:
Punë: 		
Work:
Shtëpi: 		
Home:
Adresa e emailit (fakultative): 		
Email Address (Optional):

Emri i studentit: 		
Student’s Name:
Adresa e studentit (nëse adresa është e ndryshme nga adresa e ankuesit):
Student’s Address (if address is different from complainant’s address):
		

		
Mosha e studentit:
Niveli i klasës së studentit:
Student’s Age:
Student’s Grade Level:
Fusha e studentit për paaftësinë e identifikuar/dyshuar: 		
Student’s Area of Identified/Suspected Disability:
Vendndodhja e shkollës së studentit: 		
Student’s
School
Residence:
Emri
i shkollës
qëDistrict
studentiOfështë
duke ndjekur: 		
Name Of The School The Student Is Attending:
_____
lutemi
kontrolloni
juaj merr
pjesë
në Programin
e Bursave
_____ Ju
Please
check
if your nëse
child fëmija
participates
in the
Autism
Scholarship
Programtë Autizmit

Complaint Form
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I ANKESËS
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Faqe
1 nga

Një përshkrim i problemit duke përfshirë faktet që lidhen me problemin:

Data e shkeljes:
*Sipas 34 CFR §300.153(c) [Paraqitja e një ankese], data e shkeljes së pretenduar nuk mund të jetë
më shumë se një vit nga data e paraqitjes së kësaj kërkese.

Një zgjidhje e propozuar e problemit:

*Zgjidhja e propozuar do të merret në konsideratë; megjithatë, zgjidhja përfundimtare e ankesës do
të përcaktohet nga Departamenti i Zyrës së Arsimit për Fëmijët e Veçantë në Ohio.
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Faqe 2 nga 8

Një përshkrim i problemit duke përfshirë faktet që lidhen me problemin:

Data e shkeljes:
*Sipas 34 CFR §300.153(c) [Paraqitja e një ankese], data e shkeljes së pretenduar nuk mund të jetë
më shumë se një vit nga data e paraqitjes së kësaj kërkese.

Një zgjidhje e propozuar e problemit:

*Zgjidhja e propozuar do të merret në konsideratë; megjithatë, zgjidhja përfundimtare e ankesës do
të përcaktohet nga Departamenti i Zyrës së Arsimit për Fëmijët e Veçantë në Ohio.
FORMULARI I ANKESËS

Gusht 2009
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Një përshkrim i problemit duke përfshirë faktet që lidhen me problemin:

Data e shkeljes:
*Sipas 34 CFR §300.153(c) [Paraqitja e një ankese], data e shkeljes së pretenduar nuk mund të jetë
më shumë se një vit nga data e paraqitjes së kësaj kërkese.

Një zgjidhje e propozuar e problemit:

*Zgjidhja e propozuar do të merret në konsideratë; megjithatë, zgjidhja përfundimtare e ankesës do
të përcaktohet nga Departamenti i Zyrës së Arsimit për Fëmijët e Veçantë në Ohio.
FORMULARI I ANKESËS

Gusht 2009
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Një përshkrim i problemit duke përfshirë faktet që lidhen me problemin:

Data e shkeljes:
*Sipas 34 CFR §300.153(c) [Paraqitja e një ankese], data e shkeljes së pretenduar nuk mund të jetë
më shumë se një vit nga data e paraqitjes së kësaj kërkese.

Një zgjidhje e propozuar e problemit:

*Zgjidhja e propozuar do të merret në konsideratë; megjithatë, zgjidhja përfundimtare e ankesës do
të përcaktohet nga Departamenti i Zyrës së Arsimit për Fëmijët e Veçantë në Ohio.
FORMULARI I ANKESËS
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Një përshkrim i problemit duke përfshirë faktet që lidhen me problemin:

Data e shkeljes:
*Sipas 34 CFR §300.153(c) [Paraqitja e një ankese], data e shkeljes së pretenduar nuk mund të jetë
më shumë se një vit nga data e paraqitjes së kësaj kërkese.

Një zgjidhje e propozuar e problemit:

*Zgjidhja e propozuar do të merret në konsideratë; megjithatë, zgjidhja përfundimtare e ankesës do
të përcaktohet nga Departamenti i Zyrës së Arsimit për Fëmijët e Veçantë në Ohio.
FORMULARI I ANKESËS

Gusht 2009

Faqe 6 nga 8

Një përshkrim i problemit duke përfshirë faktet që lidhen me problemin:

Data e shkeljes:
*Sipas 34 CFR §300.153(c) [Paraqitja e një ankese], data e shkeljes së pretenduar nuk mund të jetë
më shumë se një vit nga data e paraqitjes së kësaj kërkese.

Një zgjidhje e propozuar e problemit:

*Zgjidhja e propozuar do të merret në konsideratë; megjithatë, zgjidhja përfundimtare e ankesës do
të përcaktohet nga Departamenti i Zyrës së Arsimit për Fëmijët e Veçantë në Ohio.
FORMULARI I ANKESËS

Gusht 2009

Faqe 7 nga 8

Listoni zyrtarët e shkollës me të cilët keni krijuar kontakt në lidhje me këto çështje
(përfshini emri dhe titullin):

NËNSHKRIMI I ANKUESIT: _______________________________________________
Sipas 34 CFR §300.153, ky formular duhet të jetë i nënshkruar ose ndryshe nuk mund të
përpunohet dhe do të kthehet te ju për nënshkrim.
• Zyra për Fëmijët e Veçantë pranon vetëm ankesa formale me nënshkrim origjinal.
Ankesat të cilat janë dërguar me faks ose nëpërmjet emailit nuk do të pranohen.
• Sipas 34 CFR §300.153 (c), një kopje e ankesës duhet të dërgohet nga ankuesi në
distriktin kundër të cilit është plotësuar ankesa.
Ju lutemi kontrolloni kutinë postare në qoftë se i keni dërguar një kopje të kësaj
ankese Drejtorit të shkollës së distriktit kundër të cilit është paraqitur ankesa (ju
lutemi vini re se kjo është e nevojshme).
Në përfundim të shqyrtimit nga OEC, rezultatet i jepen vetëm prindit, ose studentit që ka
arritur moshën madhore, dhe distriktit, përveç nëse ankuesi ka marrë dhe paraqitur miratimin
e nevojshëm për dhënien e informacionit. Nëse ankesa nuk ka pëlqimin e nevojshëm për
dhënien e informacionit, ankuesi merr një letër sigurimi në të cilën është trajtuar çdo fushë e
identifikuar e mospërputhjes.
Shënim: Përdorimi i këtij formulari nuk kërkohet. Në vend të përdorimit të këtij formulari, ju
mund të paraqisni ankesën tuaj por kërkesa juaj duhet të përfshijë të gjithë informacionin e
kërkuar nga rregullorja federale 34 CFR §300.153.
Ju lutemi dërgoni me email të gjitha ankesat në adresën e mëposhtme:
Ohio Department of Education Office for Exceptional Children
Attn: Assistant Director of Procedural Safeguards
25 South Front Street, 2nd Floor, MS 202
Columbus, OH 43215
Nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me plotësimin e këtij formulari ose proçesit të ankesës,
kontaktoni Zyrën për Fëmijët e Veçantë në (614) 466-2650.
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