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– Bofya aikoni hizi ili upate taarifa zaidi.
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Una wasiwasi
kuhusu kujifunza
kwa mtoto wako
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Zungumza na mwalimu wa mtoto
wako au mkurugenzi wa elimu
maalum wa wilaya.

2

Usaidizi dhidi ya
Ombi la Tathmini
Wilaya za shule zinatakiwa zirekebishe
mafundisho ili wanafunzi wote wenye
matatizo wasaidike. Maombi ya tathmini SI
sawa na usaidizi.

Haki za
Wazazi
Omba Tathmini
3

Unaweza kuomba tathmini ya elimu
maalum wakati wowote.

Wilaya haishuku ulemavu

siku
30

Endelea na elimu ya kawaida ...
AU fuata chaguo la utatuzi wa migogoro kupitia
Idara ya Elimu ya Ohio”
kwa kiungo hiki.

4

Ulemavu unashukiwa

Ridhaa ya Tathmini
PR-01
PR-05
Tathmini
5

siku
60

Timu ya Tathmini
ya Kwanza
Utaratibu wa
Ripoti
imekamilishwa

Chekechea

6 7

Timu, ikiwa ni pamoja na wazazi,
hukutana kukagua matokeo.

PR-02

ETR

Timu ya watu wanaostahiki, ikiwa ni
pamoja na wazazi, watakutana ili wapange
tathmini katika nyanja zote zinazohusika.

Umri wa
kwenda
Shuleni

Ustahiki
Timu ya kustahiki inaamua kwamba
mtoto hatastahiki

siku
30

Endelea na elimu ya kawaida

IEP ya kwanza
inatengenezwa

8

Timu pamoja na wazazi,
wakiamua kwamba mtoto
anastahiki, IEP itatengenezwa

IEP
9

IEP ya kwanza
inatekelezwa
Wilaya inahitajika kutoa huduma
zilizojumuishwa katika IEP ya
mwanafunzi.

Ramani ya
Tathmini
KWA FAMILIA ZENYE WATOTO WENYE
UMRI WA MIAKA 3 - 21

1. Una wasiwasi kuhusu kujifunza kwa mtoto wako
• Ikiwa una wasiwasi kuhusu kujifunza, ukuaji au utendaji wa mtoto wako, unaweza kuwasiliana na
mwalimu wa mtoto wako. Unaweza pia kuzungumza na mkurugenzi wa elimu maalum wa wilaya. Ikiwa
huna uhakika kwamba mtu huyu ni nani, unaweza kuwasiliana na ofisi ya bodi na uombe jina na maelezo
ya mawasiliano. Unaweza pia kuwasiliana na mwalimu mkuu wa shule ya mtoto wako.
• Kwa shule ya chekechea (umri wa miaka 3-5), hatua ya kwanza ya kuona ikiwa mtoto wako ana matatizo
yoyote ya kuchelewa kukua katika nyanja za utendaji, ukuaji na/au kuwa tayari kwa masomo pia ni
kuwasiliana na wilaya ya shule unakoishi wewe, mzazi. Melezo mengi ya mawasiliano ya wilaya ya shule
yanaweza kupatikana kwenye tovuti ya wilaya.

2. Usaidizi dhidi ya Ombi la Tathmini
• Usaidizi: Wilaya za shule zinatakiwa zitoe mafundisho kwa njia inayowasaidia wanafunzi wote wajifunze.
Mikakati ya kurekebisha mafundisho ili kuwasaidia wanafunzi wenye matatizo inaitwa usaidizi na ni kwa
wanafunzi wote (sio elimu maalum pekee).
• Ombi la Tathmini: Kuomba tathmini ya elimu maalum si sawa na usaidizi. Lazima usaidizi utolewe
kabla au wakati wa tathmini. Wilaya ya shule haiwezi kutumia usaidizi kuchelewesha tathmini. Ikiwa
hatua za usaidizi hazijafanywa, lazima zifanywe kwa wakati sawa na tathmini.
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3. Omba Tathmini
• Ikiwa unashuku kuwa mtoto wako ana ulemavu, unaweza kuomba tathmini ya elimu maalum. Hili halihitaji kuwa
katika maandishi; hata hivyo, ni vizuri kuandika tarehe ya ombi ili uiweke kwenye rekodi zako mwenyewe.
• Kwa shule ya chekechea, wewe kama mzazi unapowasiliana na wafanyakazi wa elimu maalum katika wilaya
ya shule yako, unaweza kutuma ombi la tathmini ili kubaini ikiwa mtoto wako anastahiki kupata huduma za
elimu maalum ya shule ya chekechea na ni mipango gani inayoweza kukidhi mahitaji yake binafsi.
• Wilaya ina siku 30 za kalenda kuanzia tarehe ya kupokea ombi ili ijibu ombi lako. Lazima wilaya ikutumie
notisi iliyoandikwa mapema (inayoitwa PR-01) inayosema kwamba wilaya haishuku ulemavu. (kiungo cha
fomu ya PR-01 ) au ipate idhini yako ya kufanya tathmini. Wilaya itakupa nakala ya Notisi ya Sera za
kulinda kanuni za Utaratibu wa Elimu Maalum inayoitwa
“Mwongozo wa Haki za Wazazi katika Elimu Maalum.”
• Wilaya hairuhusiwi kuchelewesha tathmini ili itoe usaidizi. Ikiwa wilaya bado haijatoa usaidizi kabla ya
tathmini, ni lazima wilaya itoe usaidizi inapofanya tathmini.
• Ikiwa wilaya haishuku ulemavu, mtoto wako ataendelea na elimu ya kawaida. Ikiwa hukubaliani na uamuzi
wa wilaya, unaweza kutafuta utatuzi wa migogoro kupitia Idara ya Elimu ya Ohio" kwa kiungo hiki.

4. Ridhaa ya Tathmini
• Ikiwa wilaya inashuku ulemavu, itaomba ridhaa yako iliyoandikwa (fomu ya ridhaa inaitwa PR-05: Ridhaa
ya Mzazi kwa ajili ya Tathmini) (kiungo cha kukuelekeza kwenye fomu ya ridhaa). Kuanzia tarehe ya
ridhaa yako, wilaya itakuwa na siku 60 za kalenda za kukamilisha tathmini.
• Kwa shule ya chekechea, ni muhimu kukumbuka kwamba ikiwa mtoto wako mdogo mwenye umri wa
miaka 3-5 hajawahi kuhudhuria mpango wa shule ya chekechea, au mtoto hakuhama kutoka Sehemu ya
C (Usaidizi wa Mapema) hadi Sehemu ya B (Elimu Maalum) ya IDEA, inawezekana kwamba wilaya ya
shule haijakuwa na fursa ya kutoa usaidizi. Watoto wa shule ya chekechea wanahitaji usaidizi ikiwa tu
mtoto alipokea huduma hapo awali chini ya Sehemu ya C na/au Sehemu ya B ya IDEA au anatathminiwa
chini ya kategoria ya ulemavu unaoshukiwa ya ulemavu mahususi wa kujifunza. Ikiwa usaidizi
haujatolewa kabla ya kutumwa,
wilaya ya shule inaweza kutekeleza hatua zinazofaa za usaidizi katika muda wa siku sitini ambapo wilaya
ya shule hufanya tathmini kamili na ya mtu binafsi ili kutatua matatizo ya mtoto yeyote wa shule ya
chekechea anayekabiliwa na matatizo makubwa ya kuchelewa kukua katika nyanja moja au zaidi ya
ukuaji ifuatayo, na kwa sababu hiyo anahitaji elimu maalum na huduma zinazohusiana: stadi za maisha,
utambuzi wa kiakilii, mawasiliano, kusikia, kuona, utendaji wa kihisia/misuli ya mwendo, utendaji wa
kijamii/kihisia na/au utendaji wa kitabia. Wilaya ya shule haiwezi kutumia hatua hizi za usaidizi
kuchelewesha kutathminiwa kwa mtoto bila sababu ili ibaini kustahiki kwa huduma za elimu maalum.
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5. Utaratibu wa Tathmini
• Ikiwa wilaya itaamua kwamba mtoto atatathminiwa, timu ya watu waliohitimu, ikiwa ni pamoja na wewe
kama mzazi, mtajadili kategoria zinazoshukiwa za ulemavu na nyanja zinazohitaji kutathminiwa. Haya
yote lazima yaandikwe kwenye fomu ya Kupanga Ripoti ya Timu ya Tathmini (ETR), iliyo na matoleo
tofauti ya Shule ya Chekechea na Umri wa kwenda Shuleni. (kiungo cha Shule ya Chekechea) (kiungo
cha Umri wa kwenda Shuleni)
• Nyanja zote zinazohitaji usaidizi zinapaswa kutathminiwa ili kusaidia usaidizi ambao utamsaidia mtoto wako zaidi.
• Si lazima wilaya itaje tathmini maalum ambayo itatumia, bali tu nyanja inayopanga kutathmini. Kwa shule
ya chekechea, kila nyanja ya ukuaji inapaswa kutathminiwa.
• Lazima mkutano huu wa kupanga ufanyike kabla ya tathmini yoyote kufanywa. Wewe kama mzazi
unapaswa kuwa mwanachama kamili katika timu hii ili usaidie kuamua tathmini zitakazotopeanwa.
• Kwa shule ya chekechea, lazima kila nyanja ya ukuaji itathminiwe kwa kutumia angalau mbinu 5 za
tathmini/vyanzo vya data. NA lazima kila mbinu ya tathmini/chanzo cha data kitumike angalau mara
moja. Kumbuka kwamba lazima tathmini iwe ya kina sana ili itambue mahitaji yote ya elimu maalum ya
mtoto na huduma zinazohusiana, iwe zinahusishwa au hazihusiani kwa kategoria ya ulemavu wamtoto.

6. Ripoti ya Timu ya Tathmini ya Kwanza kukamilishwa
• Kama mzazi, utapokea Mwaliko wa Mzazi (unaoitwa PR-02) ili ukague data ya tathmini na muhtasari wa
kila tathmini iliyofanywa. Lazima PR-02 iseme wilaya italeta nani kwenye mkutano. Kama mzazi,
unaweza pia kwenda na mtu yeyote kwenye mkutano.
• Kwa pamoja timu ya wataalamu na mzazi watakagua matokeo ya tathmini na wataamua ikiwa mtoto ni
mtoto mwenye ulemavu. (kiungo cha kukuelekeza kwenye fomu ya ETR)
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7. Kuamua Ustahiki
• Timu pamoja na wewe kama mzazi mkipata kwamba mtoto wako anastahiki kupata huduma za elimu
maalum, timu itaamua kategoria ya ustahiki. Timu ikipata kwamba mtoto wako hastahiki, mtoto wako
ataendelea na mtaala wa elimu ya kawaida pekee. Mwanatimu yeyote, akiwemo mzazi, anaweza
kuwasilisha taarifa ya kutokubaliana na uamuzi wa timu. Mtoto wako akipatikana kwamba hastahiki,
unaweza kuomba Tathmini Huru ya Kielimu (IEE). IEE ni fursa ya mzazi ya kuwa na mtaalamu wa nje,
ambaye hajaajiriwa na wilaya, ili afanye tathmini ya kibinafsi ya elimu.
• Kwa shule ya chekechea, mtoto wako akipatikana kwamba hastahiki na kwa sasa hajasajiliwa katika
mpango wa shule ya chekechea, wilaya inaweza kutoa orodha ya mipango ya shule za chekechea za
eneo hilo na/au zinazoendeshwa na wilaya ya shule ambazo zinaweza kupatikana.

8. IEP ya kwanza inatengenezwa
• Timu pamoja na wewe kama mzazi mkiamua kwamba mtoto wako anastahiki kupata elimu maalum,
wilaya ina siku 30 za kuandaa Mpango wa Elimu ya Mtu Binafsi (IEP). (kiungo cha kukuelekeza kwenye
fomu ya ETR)
• Lazima IEP iwe na mafundisho yaliyoundwa mahususi ili kukidhi mahitaji ya mtu binafsi yaliyotambuliwa
katika Ripoti ya Timu ya Tathmini ya mtoto wako (ETR) yenye malengo na matakwa yanayoweza
kupimika pamoja na jinsi maendeleo yatakavyopimwa.
• Timu ya IEP inajumuisha wewe kama mzazi, mwalimu wa elimu ya kawaida wa mtoto (ikiwa mtoto ana
mwalimu kama huyo), angalau mwalimu mmoja wa elimu maalum, mwakilishi wa wilaya, mtu anayeweza
kutafsiri matokeo ya tathmini na mtu yeyote ambaye wewe au wilaya inaamini kwamba ana ujuzi au
anajali maslahi ya mtoto.
• Kwa shule ya chekechea, wanatimu wa IEP wanaohitajika ni pamoja na: Mzazi, Mwalimu wa Elimu ya
Kawaida, Mwalimu/Mtoa Huduma wa Elimu Maalum na Mwakilishi wa Wilaya.
• Kwa IEP ya kwanza, wewe kama mzazi lazima ukubali huduma. Usipokubali, mtoto wako hatapokea
huduma za IEP.
• Ingawa ridhaa yako inahitajika kwa ajili ya IEP ya kwanza tu (au mabadiliko yoyote ya mahali pa kuwekwa kwa ajili ya
elimu), wilaya za shule zinahitajika kukualika ili uhudhurie na ushiriki katika mikutano yote ya IEP. Una haki ya
kubatilisha ridhaa ya IEP ya mtoto wako kwa wakati wowote.
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9. IEP ya kwanza inatekelezwa
• Wilaya inahitajika kutoa huduma zilizojumuishwa katika IEP ya mtoto.
• Lazima kila wilaya ya shule ihakikishe kwamba elimu ya umma ya bure ifaayo (FAPE) inatolewa katika
mazingira sawa na watoto wengine (LRE) kwa kila mtoto mlemavu. Kwa shule ya chekechea, hii ni bila
kujali ikiwa wilaya inaendesha mipango yake ya jumla ya watoto wachanga au inafanya mikataba na
mashirika mengine ya elimu.
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