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የልዩ ትምህርት የስቴት Aቤቱታ ፎርም
የ IDEA ክፍል B Eና COMAR 13A.05.01.15
በሜሪላንድ ስቴት የትምህርት ክፍል ሥር የሚገኘው የልዩ ትምህርት ክፍል/ቅድመ ጣልቃ ገብነት
Aገልግሎቶች (MSDE)፣ በስቴትና በፌዴራል ሕጎች መሠረት ያዳበረው የስቴት Aቤቱታ ፎርም
ይህ ነው። Aንድ Aቤቱታ ለማቅረብ ይህ ፎርም Aስፈላጊ ባይሆንም፣ ምርመራው ከመጀመሩ
በፊት Eዚህ ፎርም ላይ የተሞላ መረጃ በሙሉ ለ MSDE Eና ለልጁ ትምህርት ኃላፊ ለሆነው
የሕዝብ ድርጅት መቅረብ Aለበት። Aስፈላጊውን መረጃ Aለማቅረብ ወይም ለተማሪው ትምህርት
ኃላፊ ለሆነው የሕዝብ ድርጅት የAቤቱታውን ቅጂ Aለማቅረብ፣ ለAቤቱታው መፍትሔ ከማግኘት
ሊያግደው ወይም ሊያጓትተው ይችላል።
ከAንድ የተወሰነ ተማሪ ጋር በተያያዘ ደንብ ተጥሷል ከተባለ፣ የተማሪው መረጃ፦
የተማሪው ስም፦

የተወለደበት ቀን፦

Aድራሻ፦
/

ከተማ

ስቴት

/

ዚፕ ኮድ

ተማሪው ቤት Aልባ ከሆነ፣ ማንኛውንም የተገኘውን ለመገናኘት የሚቻልበትን መረጃ ያካትቱ።

ተማሪው በወቅቱ የሚሄድበት ትምህርት ቤት፦
ደንቡ ተጥሷል የተባለበት ትምህርት ቤት፣ የተለየ ከሆነ፦
Aንዱ ላይ ምልክት ያድርጉ፦
1ኛ ደረጃ ት/ቤት
ሌላ፦

2ኛ ደረጃ ት/ቤት

መለስተኛ 2ኛ ደረጃ ት/ቤት

(Eባክዎች ይግለጹ)

ለሚከተሉት ጥያቄዎች መልስ ለመስጠት ተጨማሪ ቦታ ካስፈለግዎት፣ Eባክዎን ተጨማሪ ወረቀት
ይጠቀሙ።
የሚከተለው የ IDEA ደንብ ተጥሷል የተባለበት መግለጫና መግለጫው የተመሠረተባቸው
ተጨባጭ ሁኔታዎች (ልብ ይበሉ፦ ተብየው የደንብ መጣስ የተከሰተው Aቤቱታው ከመድረሱ
ከAንድ ዓመት በፊት በላይ መሆን የለበትም)፦

MSDE Eና የሕዝብ ድርጅቱ ተጥሷል የተባለው ደንብ በይበልጥ Eንዲገባቸው ለመርዳት ዘንድ፣
የተባለውን ጥሰት የሚደግፍ ማንኛውንም ዓይነት ያልዎትን ማስረጃ Aብረው ያቅርቡ።
ጥሰቱ(ቶቹ) የደረሰበት(ሱበት) ቀን(ኖች) ወይም የጥሰቱ ርዝመት፦
የሚከተለው የልጁ ችግር ማብራሪያና ከችግሩ ጋር የተያያዙ ተጨባጭ ሁኔታዎች ናቸው፦

ችግሩ ከAንድ የተወሰነ ተማሪ ጋር የተያያዘ ከሆነ፣ Eባክዎን ችግሩን ለመፍታት ወይም ለማሻሻል
የቀረበውን መፍትሔ ያቅርቡ (መፍትሔው Eስከሚታወቀውና Eስከተገኘው ድረስ)፦

Aቤቱታውን ስለሚያቀርበው ሰው መረጃ (“Aቤቱታ Aቅራቢው”)፡የAቤቱታ Aቅራቢው ስም፦:

Eባክዎን በግልጽ ይጻፉ

ከተማሪው ጋር ያለው ዝምድና፦
Aድራሻ፣ ከተማሪው የተለየ ከሆነ፦
/

ከተማ

ስቴት

/

ዚፕ ኮድ

የስልክ ቁጥር(ሮች)፦
የAቤቱታ Aቅራቢው ፊርማ፦

ቀን

Eባክዎን ልብ ይበሉ፦ Aቤቱታ Aቅራቢው፣ በ IDEA ውስጥ በተሰጠው ፍቺ መሠረትና በስቴት
ሕግ መሠረት፣ የተማሪው ወላጅ ካልሆነ፣ ስለተማሪው ግለሰባዊ መለያ መረጃ ለማካፈል Eንዲቻል
ዘንድ፣ ወላጅ ወይም Aሳዳጊ የፈረመው መረጃን በግልጽ የማሳያ ፈቃድ ለ MSDE መቅረብ
Aለበት።
Aቤቱታዎች ለሚከተሉት ለሁልቱም መቅረብ Aለባቸው፦
Dr. Carol Ann Baglin, Assistant State Superintendent
Maryland State Department of Education
Division of Special Education/Early Intervention Services
200 West Baltimore Street
Baltimore, Maryland 21201
Eና
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