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መልዕክት ከምክትል ሃላፊው

የተወደዳችሁ የዲሲፒኤስ (DCPS) ቤተሰቦች፤- 
ልጅዎ እጅግ በጣም ጥሩ የሆነ የልዩ ትምህርት መርሃ-ግብር እያገኘ መሆኑን ለማረጋገጥ ከእናንተ ጋር በጋራ ለመስራት በቁርጠኝነት 
ተነስተናል። ይህ መመሪያ በዲሲፒኤስ (DCPS) ውስጥ ያሉ የልዩ ትምህርት መርሃ-ግብሮች የሚያሳይ ሲሆን ከእርስዎ ጋር ግልጽ 
የሆነ ግንኙነት የማድረጊያ ጠቃሚና ዋነኛው አካል አድርገን እንመለከተዋለን።   ዕውቀት ሃይል ነው፤ እናም ይህ መመሪያ ስለመርሃ 
ግብሮቻችን እና ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት የሚረዱዎትን ቁልፍ የሆኑ የመገናኛ መረጃዎች (አድራሻዎች) በሚመለከት እጅግ በጣም 
ጠቃሚ መረጃ ይሰጣል።

ዲሲፒኤስ (DCPS) በልዩ ትምህርት አሰጣጥ ረገድ በሃገሪቱ ውስጥ በፈጣን ሁኔታ በማደግ ላይ ከሚገኙ የከተማ የትምህርት 
አካባቢዎች አንዱ ነው። ይሁንና፤ ለሁሉም ተማሪዎች የትምህርት ውጤታማነትን በላቀ ሁኔታ ለማሻሻል እና ለማደግ አሁንም 
በርካታ ዕድሎች አሉ። በ2016 በሚቀጥሉት ሶስት ዓመታት የምንሰራቸው ስራዎች ላይ እንድናተኩር የሚረዳን አዲስ ሥልታዊ ዕቅድ 
(strategic plan) ነድፈናል።  ሁሉንም ተማሪ በኮሌጅ እና በስራ ዓለም ስኬታማ እንዲሆን ለማዘጋጀት ሲባል ይህ ዕቅድ የትምህርት 
ስኬታማነት፤ ማካተት፤ እና የወላጅ ተሳትፎ ላይ ያተኩራል። በ 2016-2017 የትምህርት ዓመት አራቱ ሥልታዊ ግቦቻችን የሚከተሉት 
ናቸው፤

 ■ ግብ 1፤ የትምህርት ስኬታማነትን መጨመር። የ PARCC ችሉታ ደረጃዎች በ 10 ፐርሰንት ነጥቦች (percentage points) 
ይሻሻላል።

 ■ ግብ 2፤ ተጨማሪ ተማሪዎችን ማካተት፤ 60% ተማሪዎች ትምህርታቸውን በቅድሚያ በአጠቃላይ የትምህርት ሁኔታ ውስጥ 
ይቀበላሉ።

 ■ ግብ 3፤ ቤተሰቦችን በልጃቸው የስኬታማነት ሂደት ውስጥ ማካተት፤ 85% ወላጆች በልጆቻቸው የትምህርት መርሃ-ግብር 
እረክተናል ይላሉ።

 ■ ግብ 3፤ ተማሪዎችን ለኮሌጅ ወይም ለስራ ማዘጋጀት፤ የአራት ዓመት ትምህርት የማጠናቀቅ ቁጥርን በ 55% መጨመር።

ይህ መመሪያ ስለመርሃ-ግብሮቻችን የበለጠ ለማወቅ ይረዳዎታል ብለን ተስፋ የምናደርግ ሲሆን ለጥያቄዎችም ሆነ አስተያየት 
ለመስጠት በቀጥታ እንዲያገኙን እናበረታታለን። የእያንዳንዱ መርሃ-ግብሮቻችን እና የድጋፍ መስጫዎቻችን መገኛ መረጃ ከዚህ 
መመሪያ በስተጀርባ ተካቷል። 

ከልጅዎ እና ከእርስዎ ጋር ምርታማ እና ስኬታማ ዓመት እንጠብቃለን! 

ከትህትና ጋር፤
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Specialized Instruction District of Columbia Public Schools)
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2 የልዩ ትምህርት መርሃ-ግብሮች እና ግብአቶች መምሪያ ለቤተሰቦች

መቅድም

ከዲሲፒኤስ (DCPS) ዓላማዎች አንዱ ዕክል ላለባቸው ተማሪዎች ከአካባቢው ሁሉ ተመራጭ ለመሆን መብቃት ነው።  በማንኛውም 
ዓይነት ሁኔታ (background) ውስጥም ቢሆን ሁሉም ተማሪዎች ከፍተኛ ደረጃን ይቀዳጃሉ  ብለን እናምናለን።

ወላጆች፤ ቤተሰቦች እና የማህበረብ አባላት በልጆቻቸው ትምህርት አስፈላጊ ሚና ይጫወታሉ፤ በተለይ ደግሞ ልጁ ዕክል ሲኖርበት እና 
ልዩ አገልግሎቶች ሲያስፈልገው። ልጅዎን በሚመለከት ከፍተኛ ባለሙያ እና የእሱ ወይም የእሷ አጅግ በጣም አስፈላጊ ድጋፍ ሰጪ ነዎት። 
ይህ መመሪያ የተዘጋጀው እክል ላለባቸው ተማሪዎቻችን ስለምንሰጣቸው መርሃ-ግብሮች እና አገልግሎቶች መጠነኛ መረጃ እንዲሰጥዎት 
ታስቦ ነው። ሁሉም ተማሪዎቻችን ከፍተኛ ጥራት ያለው ትምህርት ማግኘታቸውን ለማረጋገጥ በጋራ ለመስራት ተዘጋጅተናል። 

ልዩ ትምህርት ምንድነው?
እንደ የ 2004 እክል ያለባቸው ግለሰቦች ትምህርት ማሻሻያ ህገ-ደንብ (Individuals with Disabilities Education Improvement 
Act (IDEA) 2004) አገላለጽ፤ ልዩ ትምህርት ማለት እክል ያለበትን ልጅ ልዩ ፍላጎቶች ለማሟላት አስፈላጊ በሆነ መልኩ በልዩ ሁኔታ 
የተዘጋጀ ትምህርት እና ተዛማጅ አገልግሎቶች ማለት ነው። በዚህ ጠቃሚ የማዕከላዊ ህግ ስር ዲሲፒኤስ (DCPS) ለእያንዳንዱ ተማሪ 
ነጻ እና ተገቢ የሆነ የህዝብ ትምህርት (free appropriate public education (FAPE) መስጠት አለበት። እንዲሁም እክል ያለባቸው 
ግለሰቦች ትምህርት ማሻሻያ ህገ-ደንብ (IDEA) ተማሪዎች በተቻለ መጠን አብዛኛውን ጊዜ በመደበኛ ት/ቤት እክል ከሌለባቸው ልጆች 
ጋር አብሮ በመሆን (least restrictive environment (LRE)) እንዲማሩ ያዛል። ይህም ማለት እክል ያለባቸው ልጆች በተቻለ መጠን 
እክል ከሌለባቸው እኩዮቻቸው ጋር እንዲማሩ እና የእክሉ ባህሪ እክል ከሌለባቸው እኩዮቻቸው ጋር ለመማር የማያስችላቸው ሲሆን ብቻ 
ከነዚያ የትምህርት አካባቢዎች ውጪ ይማራሉ ማለት ነው። 

ልጄ ለምን የልዩ ትምህርት አገልግሎቶች ይፈልጋል? 
ተማሪዎች እክል የሌለባቸው እኩዮቻቸው ሥርዓተ-ትምህርት ውስጥ መሻሻል ሲያሳዩ እና ሲሳተፉ የሥርዓተ-ትምህርቱ ተገቢ የሆነ 
ተጠቃሚነት (access) አላቸው እንላለን። ይሁንና አንዳንድ ጊዜ የተማሪው እክል ሥርዓተ-ትምህርቱን ተጠቃሚ( accessing) ከማድረግ 
ያግደዋል ወይም ያግዳታል። ይህ ሲሆን የትምህርት ዘዴው፤ ቁሳቁሶቹ፤ የትምህት ክፍሉ አደረጃጀት፤ እና/ወይም የቤት ስራዎቹ 
የተማሪውን ፍላጎት በሚያሟላ መልኩ መዘጋጀት አለበት። እነዚህ ማሻሻያዎች እና የተመቻቹ ሁኔታዎች ተማሪዎች የትምህርታቸው 
ተጠቃሚ እንዲሆኑ ዕድል ይሰጣቸዋል። 
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እነዚህ አገልግሎቶች የሚሰጡት የት ነው?
ዲሲፒኤስ (DCPS) እድሜያቸው ከሶስት እስከ 22 ለሆኑ እክል ላለባቸውና የልዩ ትምህርት አገልግሎት ለማግኘት ብቁ 
ለሆኑ ተማሪዎች በርካታ አገልግሎቶችን ይሰጣል።  እንደብዛታቸውም እነዚህ አገልግሎቶች የሚሰጡባቸው በርካታ ቦታዎች 
የሚገኙ ሲሆን ተማሪዎች በተቻለ መጠን አብዛኛውን ጊዜ በመደበኛ ት/ቤት እክል ከሌለባቸው ልጆች ጋር አብሮ የመማር 
ሁኔታ (least restrictive environment) ውስጥ እንዲማሩ ይደረጋል። 

የግላዊ (ግለሰብ ተኮር) ትምህርት መርሃግብር (IEP) ቡድኖች ተማሪው ሥርዓተ-ትምህርቱን ተጠቃሚ እንዲሆን (access) 
የሚያስፈልጉትን ተገቢ የአገልግሎቶች ደረጃዎች ይወስናሉ። በርካታ የዲሲፒኤስ (DCPS) ተማሪዎች በአጠቃላይ ትምህርት 
(መደበኛ) ክፍል ውስጥ፤ በትምህርት ቤተ-ሙከራ (Learning Lab) ወይም ደግሞ በሙሉ ጊዜ የትምህርት ክፍል ውስጥ 
ሊገለገሉ ይችላሉ።  በተለየ ትምህርት ቤት እንዲሁም በቤት ውስጥ እና ሆስፒታል ውስጥ የሚሰጡ ትምህርቶች  በአብዣኛው 
ከመደበኛ የትምህርት ክፍል ውጪ የመማር ሁኔታዎች (most restrictive environments) ተብለው የሚቆጠሩ ሲሆን 
እጅግ በጣም ከፍተኛ በሆነ ደረጃ ልዩ ፍላጎት ላላቸው ተማሪዎች የሚሆኑ ናቸው።

በመደበኛ ትምህርት 
ቤት ውስጥ

የትምህርት ቤተ-ሙከራ 
ወይም ላቦራቶሪ (Lab)

የሙሉ ጊዜ የትምህርት 
ክፍል

የተለየ ትምህርት ቤት
የቤት እና ሆስፒታል 

ውስጥ ትምህርት

“አጠቃላይ (መደበኛ) ትምህር ውስጥ”ማለት የዕድገት እክል ላለባቸው ተማሪዎች  የልዩ ትምህርቱ እና ተዛማጅ አገልግሎቶች 
የእድገት እክል ከሌለባቸው እኩዮቻቸው ጋር መደበኛ ክፍል ውስጥ እንዳሉ ይሰጣል ማለት ነው። ዲሲፒኤስ የእድገት እክል 
ያለባቸውን ተማሪዎች በተቻለ መጠን መደበኛ ትምህርት ቤት ውስጥ ማካተት ሁሉንም ተማሪዎች ተጠቃሚ ያደርጋል የሚል 
እምነት አለው።

ይሁንና አንዳንድ ጊዜ ተማሪው በመደበኛ ትምህርት ውስጥ ሊሰጥ ከሚችለው በላይ ድጋፍ ይፈልጋል።  “ከመደበኛ ትምህርት 
ውጪ (Outside of general education)” ሁሉም የልዩ ትምህርት እና አገልግሎቶች ሙሉ ለሙሉ የእድገት እክል ላለባቸው 
ተማሪዎች የተዘጋጀ ክፍል ወይም ቡድን ውስጥ የሚሰጡበትን ሁኔታ ያመለክታል። በግላዊ (ግለሰብ ተኮር) ትምህርት 
መርሃግብራቸው ውስጥ ከ 20 ሰዓት በታች የልዩ ትምህርት ከመደበኛ ትምህርት ውጪ የሚያገኙ ተማሪዎች ብዙውን ጊዜ 
አገልግሎቶችን ሪሶርስ ክፍል (resource room) ወይም ደግሞ  የውጪ አገልግሎቶች (pull-out services) በመባልም 
በሚታወቀው በትምህርት ቤተ-ሙከራ (Learning Lab) ውስጥ ያገኛሉ።

የዲሲፒኤስ (DCPS) የሙሉ ጊዜ አካባቢ-አቀፍ የትምህርት ክፍሎች በአንድ ለአንድ የትምህርት ዕቅዳቸው (IEP) መሰረት 
ልዩ ትምህርት ከመደበኛ ትምህርት ውጪ ከ20 ሰዓታት በታች ለሆነ ጊዜ ለሚያስፈልጋቸው ተማሪዎች ልዩ ድጋፎችን 
ይሰጣል። የሙሉ ጊዜ የትምህርት ክፍሎቻችን በከፍተኛ ሁኔታ ልዩ ፍላጎት ላላቸው እክል ያለባቸው ተማሪዎች ተጨማሪ 
ድጋፍ እንዲሰጡ ተደርገው ነው የተዘጋጁት።

የተማሪዎቹ የአንድ ለአንድ የትምህርት ዕቅድ (IEP) በመደበኛ ትምህርት ውስጥ ብቻ፤ ከመደበኛ ትምህርት ውጪ ብቻ 
ወይም ደግሞ በመደበኛ ትምህርት ውስጥም ውጪም የሚሰጡ የትምህርት ሰዓታት ሊኖሩት ይችላል

ማካተት ዲሲፒኤስ ውስጥ እንዴት ይሰራል?
የእድገት እክል ያለባቸው ተማሪዎች በተቻለ መጠን ብዙውን ጊዜ የእድገት እክል ከሌለባቸው እኩዮቻቸው ጋር 
ያሳልፋሉ (የግላዊ (ግለሰብ ተኮር) ትምህርት መርሃ ግብር ቡድን በሚወስነው መሰረት)። ዓላማችን ሁሉም ተማሪዎች 
የሚያስፈልጋቸውን ክህሎት እንዲያ ዳብሩ እና በመጨረሻም በመደበኛ የትምህርት ክፍል ውስጥ የእድገት እክል ከሌለባቸው 
እኩዮቻቸው ጋር እንዲማሩ ለመርዳት ነው። ማካተት የክፍል ዓይነት ወይም ደግሞ ቦታ አለመሆኑን እና ይልቁንም የእድገት 
እክል ያለባቸውን ተማሪዎች  የመደበኛ የትምህርት ቦታ ዎች ውስጥ የማካተት ጽንሰ-ሃሳብ መሆኑን ማስታወስ ጠቃሚ ነው። 
የማካተት ዓላማ ለተማሪዎች ከትምህርት ደረጃው ከሚጠበቆ ሁኔ ታዎች ጋር አብሮ የሚሄድ ከፍተኛ ጥራት ያለው ትምህርት 
ለመስጠት እና በሁሉም አቅጣጫ ስኬታማ የሚሆኑበትን እድል ለመስጠት ነው። ማካተት መከደቱ የሚታወቅበት አንዱ 
ጠቃሚ መንገድ የተማሪዎች የልዩ ትምህርት ፍላጎቶች በመደበኛ ትምህርት ክፍሎች ውስጥ ሲሟሉ ነው።

    በ አ ብ ዣ ኛ ው  ከ መ ደ በ ኛ  የ ት ም ህ ር ት  ክ ፍ ል  ው ጪ  የ መ ማ ር  ሁ ኔ ታ  ( M o r e   Re s t r i c t i v e  E n v i ro n m e n t )



4 የልዩ ትምህርት መርሃ-ግብሮች እና ግብአቶች መምሪያ ለቤተሰቦች

የልዩ ትምህርት ሂደት ምንድነው? 

ወደሌላ መምራት 
(ማስተላለፍ)

የግላዊ ትምህርት መርሃ-ግብር 
(IEP) ምዘና እና ብቁነት

የግላዊ ትምህርት መርሃ-ግብር 
(IEP)  ማዘጋጀት

አገልግሎቶች መተግበር እና 
መቆጣጠር 

• 	ወላጅ፤አማካሪ፤ 
መምህር ወይም 
የትምህርት 
ቤት አስተዳደር 
ለልዩ ትምህርት 
አገልግሎቶች 
ያስተላልፋል 
(ይመራል)

• 	የተማሪውን መረጃ (ምዘናን ጨምሮ) 
መሰብሰብ እና መገምገም

• 	መረጃው ላይ ለመወያየት ከግላዊ 
ትምህርት መርሃ-ግብር (IEP) ቡድን 
ጋር ወደ ሌላ የመምራት (ማስተላለፍ) 
ስብሰባ

• 	ተማሪው አገልግሎቶች የሚያስፈልጉት 
መሆኑን ለመወሰን ከግላዊ ትምህርት 
መርሃ-ግብር (IEP) ቡድን ጋር የብቁነት 
ስብሰባ ማድረግ

• 	ተማሪው ስለሚያስፈልጉት 
አገልግሎቶች ለመወያየት የግላዊ 
ትምህርት መርሃ ግብር ስብሰባ 
ይደረጋል

• 	የመጀመሪያው የብቁነት ስብሰባ 
በተደረገ በ 30 ቀናት ውስጥ የግላዊ 
ትምህርት መርሃ ግብር ይዘጋጃል።

• 	የግላዊ ትምህርት መርሃ ግብር 
ስብሰባን (IEP) ተከትሎ ወዲያውኑ 
የግላዊ ትምህርት መርሃ ግብሮች 
ተግባር ላይ ይውላሉ

• 	የግላዊ ትምህርት መርሃ ግብር(IEP) 
በየዓመቱ ይገመገማል።ለአገልግሎቶች 
ብቁነት በየ3 ዓመቱ ይገመገማል

የልዩ ትምህርት ሂደት የሚጀምረው አስተማሪ፤ ወላጅ፤ የስነ-ልቦና ባለሙያ፤ ሌላ የትምህርት ቤት ባልደረባ ወይም ደግሞ ሶስተኛ ወገን (ማለትም 
የቀን መዋያ ማዕከል ወይም የጤና ባለሙያ) ለተማሪው ተጨማሪ ግምገማ እንዲደረግ ሲያስተላልፍ ነው። የግምገማ አስተያየቱ ከተገመገመ 
በኋላ አስተያየቱ ላይ ለመወያየት፤ ግምገማዎችን (ወይም ተጨማሪ አስተያየት ለመስጠት) ለማሰባሰብ እና ተማሪው ለልዩ ትምህርት አገልግሎት 
ብቁ መሆኑን እና አለመሆኑን ለመወሰን አባላትን ያቀፈ ቡድን ይሰበሰባል። ይህ ቡድን የግላዊ (ግለሰብ ተኮር) ትምህርት መርሃግብር  (IEP-
individualized education program) ቡድን በመባል የሚታወቅ ሲሆን የአጠቃላይ ትምህርት መምህራንን፤ የልዩ ትምህርት መምህራንን፤ 
የትምህርት ቤት አስተዳደሮችን፤ ሌሎች የትምህርት ቤቱ ቁልፍ አባላትን፤ ተማሪውን (አስፈላጊ ከሆነ) እና እርስዎን ያካተተ መሆን አለበት።

የዕድገት ዕክል ያለበት ተማሪ ለልዩ ትምህርት አገልግሎት ብቁ መሆኑ ከታወቀ በኋላ የግላዊ (ግለሰብ ተኮር) ትምህርት መርሃግብር (IEP) ቡድን 
የአፈጻጸም እቅድ ላይ በመወያየት ለተማሪው የግላዊ (ግለሰብ ተኮር) ትምህርት መርሃግብር (IEP) ይነድፋል። የግላዊ (ግለሰብ ተኮር) ትምህርት 
መርሃግብር (IEP) የተማሪውን የትምህርት ፍላጎቶች እና እነዚህን ፍላጎቶች ለማሟላት አስፈላጊ የሆኑ አገልግሎቶችን የሚያሳይ  ነው። የግላዊ 
(ግለሰብ ተኮር) ትምህርት መርሃግብር (IEP) ቡድኑ ተማሪው የሚፈልጋቸውን የትምህርት አገልግሎቶች እና እነዚህ አገልግሎቶች ሊሰጡ 
የሚችሉበትን አመቺ ቦታ ይወስናል። 

የልጅዎ አሳዳጊ እንደመሆንዎ የግላዊ (ግለሰብ ተኮር) ትምህርት መርሃግብር ዋነኛ አስፈላጊ አባል ነዎት። በመሆኑም የ 2014 የልዩ ትምህርት 
ተማሪ መብት አንቀጽ (Special Education Students Rights Act of 2014) የልጅዎ ትምህርት ቤት በ ግላዊ ትምህርት መርሃ-ግብር (IEP)  
ወይም የብቁነት ስብሰባ ላይ ለውይይት ሊቀርቡ የታሰቡ ማንኛውንም ጠቃሚ ዶክመንቶች ከስብሰባው ቀን 5 ቀናት በሪት እንዲልክ ያዛል። 
ይህም የሚደረገው ለማንበብ እና ለስብሰባው ለመዘጋጀት በቂ ጊዜ ያለዎት መሆኑን ለማረጋገጥ ነው። 

በዚሁ ህግ ስር የግላዊ ትምህርት መርሃ-ግብር (IEP)  ቅጂ ስብሰባው በተካሄደ 5 ቀናት ውስጥ እንዲላክልዎ ሊጠብቁ ይችላሉ።

ዲሲፒኤስ (DCPS) የልዩ ትምህርት አገልግሎቶችን እያንዳንዱ ተማሪ እየተማረበት ባለበት ትምህርት ቤት ወይም ደግሞ አስፈላጊዎቹ 
አገልግሎቶች የሚገኙበት ከሆነ በአጎራባች ትምህርት ቤት ውስጥ ለመስጠት የተቻለውን ሁሉ ጥረት ያደርጋል። ይህ የማይቻል ከሆነ ዲሲፒኤስ 
(DCPS) በተቻለ መጠን ተማሪውን ለመኖሪያ ቤቱ ቅርብ ወደሆነ፤ ክፍት ቦታ ወዳለው እና  የተማሪውን የግላዊ (ግለሰብ ተኮር) ትምህርት 
መርሃግብር (IEP)  አገልግሎቶች ሊሰጥ ወደሚችል ወደ ሌላ ትምህርት ቤት ክልል- አቀፍ የትምህርት ክፍል ይመድበዋል።

በተጨማሪም የ 2014 የልዩ ትምህርት ተማሪ መብት አንቀጽ (The Special Education Students Rights Act of 2014)  ወላጆች ወይም 
ተወካዮቻቸው የልጃቸውን የወቅቱን ወይም ወደፊት የታሰበውን የትምህርት ክፍል እንዲጎበኙ ይፈቅዳል። ልጅዎን የሚከታተል ተወካይ 
እንዲኖርዎ ከፈለጉ  ት/ቤቱ የመከታተል ውክልና ፎርም (Observation Designee Form) ይሰጥዎታል። 

የልዩ ትምህርት ሂደት
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ልጄ የልዩ ትምህርት አገልግሎቶች ያስፈልጉታል ብዬ ካሰብኩ ማንን መገናኘት አለብኝ?
እንደ IDEA  የትምህርት አካባቢው እክል ያለባቸውን ውይም ደግሞ እክል ሊኖርባቸው ይችላልይ ተብለው የሚታሰቡትን ሁሉንም ልጆች 
መለየት፤ ማግኘት፤ እና መገምገም አለበት። ይህም ሂደት ልጅ ማግኘት (child find) ይባላል። 

In DCPS, ለልዩ ትምህርት አገልግሎቶች የሚደረጉ ምሪቶች (referrals) ወደሚከተሉት ቡድኖች መደረግ ይኖርባቸዋል፤

 ■ ኧርሊ ስቴጅስ (Early Stages) - ዕድሜያቸው ከ 3 እስከ 5 ዓመት የሆኑ እና በ ዲሲፒኤስ (DCPS)፤ እራሳቸውን በሚያስተዳድሩ 
ቻርተር ት/ቤቶች፤ በግል እና ሃይማኖታዊ ትምህርት ቤቶች ወይም ደግም በቀን ማዋያ ማዕከሎች እንዲሁም ት/ቤት ገና ያልተመዘገቡ 
ልጆችን የመላክ ሂደት (referrals) ስራ ይሰራል። 

 ■ የዲሲፒኤስ (DCPS) አጎራባች ት/ቤቶች (Neighborhood Schools)፤ በዲሲፒኤስ (DCPS) ት/ቤቶች ውስጥ የተመዘገቡ 
እድሜያቸው ከ5 እስከ 21 የሆኑ ተማሪዎች በሚከታተሉት ት/ቤት በኩል ይላካሉ።

 ■ ማዕከላዊ የግላዊ (ግለሰብ ተኮር) ትምህርት መርሃግብር (IEP)ድጋፍ (Centralized IEP Support) በወላጆቻቸው ፍላጎት በግል 
ወይም በሃይማኖታዊ ት/ቤቶች ውስጥ የተመደቡ ዕድሜያቸው ከ 5 እስከ 21 ዓመት የሆኑ ተማሪዎችን የመላክ (referrals) ሂደቶች 
ይሰራል። 

ኧርሊ ስቴጅስ (Early Stages)
አገልግሎት የሚሰጠው፤ ከ3 እስከ 5 ዓመት ዕድሜ ላሉ ልጆች 
የክፍል ደረጃዎች፤ ቅድመ-መዋዕለ ህጻናት3 (PK3)፤ ቅድመ-መዋዕለ ህጻናት4 (PK4) እና መዋዕለ-ህጻናት 
መገናኛ፤ referral@earlystagesdc.org ወይም info@earlystagesdc.org

እንደ IDEA ማንኛውም የትምህርት ወረዳ በትምህርት ወረዳው ያሉ ከ3-5 ዕድሜ ያሉና ዕክል ሊኖርባቸው የሚችሉ ልጆችን መለየት፤ 
ቦታቸውን ማወቅ እና መገምገም አለበት። ኧርሊ ስቴጅስ (Early Stages) ዲሲፒኤስ ካሉ ልጆች፤ በግል ወይም ሃይማኖታዊ በሆኑ 
ትምህርት ቤቶች ወይም የህፃን መንከባከቢያ ተቋም ካሉ ልጆች እና ትምህርት ቤት ገና ካልተመዘገቡ ልጆች ጋር ይሰራል። በተጨማሪም 
ኧርሊ ስቴጅስ (Early Stages) ቤተሰቦች የልጅነት ማማለድ እገልግሎት (Early Intervention services) እያገኙ ያሉ ልጆቻቸው 3 
ዓመት ሲሞላቸው ለልዩ ትምህርት ብቁ መሆናቸን እና አለመሆናቸውን የሚያውቁበትን  Part C Transition በመባል የሚታወቀውን 
የአሰራር ሂደት ይቆጣጠራል። 

ኧርሊ ስቴጅስ (Early Stages) ግምገማ የሚያካሂድባቸው ሁለት ቦታዎች አሉ፤

 ■ በ 1125 New Jersey Avenue NW የሚገኘው ዎከር ጆንስ የትምህርት ካምፓስ (Walker-Jones Education Campus)

 ■ በ 4058 Minnesota Avenue NE የሚገኘው የስራ አገልግሎቶች ክፍል (Department of Employment

ዋና ዋና ስራዎች
ስቴጅስ (Early Stages)ዕድገታዊ ሂደቶችን መፈተሽ፤ ወደ ሌላ ቦታ የመላክ ሂደትን መቆጣጠር፤ ግምገማዎችን ማካሄድ፤ ብቁነትን 
በሚመለከት የሚደረጉ ስብሰባዎችን ማካሄድ፤ የግላዊ (ግለሰብ ተኮር) ትምህርት መርሃግብሮች (IEPs) የማዘጋጀት ሂደትን ማገዝ፤  እና 
ብቁ ሆነው የተገኙ ልጆች አገልግሎቶችን የሚያገኙበትን ቦታ የመለየት አገልግሎት ይሰጣል። እያንዳንዱ ለሙሉ ግምገማ የተላከ ተማሪ 
የግምገማ ቡድን ይመደብለታል። ይህ ቡድን በዚህ ሂደት ለቤተሰብ ድጋፍ ከሚሰጠው ከቤተሰብ ክብካቤ አስተባባሪ እና ግምገማዎችን 
እና ግላዊ (ግለሰብ ተኮር) ትምህርት መርሃግብር (IEP) ከሚያደራጀው ከግምገማ አስተባባሪ የተውጣጣ ነው። ይህ ቡድን ተዛማጅ 
አገልግሎት ከሚሰጡ አካላት ጋር በመሆን ልጁን ይገመግማል፤ ለወላጆች የልጃቸውን ፍላጎቶች በሚመለከት የተሻለ ግንዛቤ እንዲኖራቸው 
ያደርጋል፤ እንዲሁም ልጁ ለልዩ ትምህርት እና ለተዛማጅ አገልግሎቶች ብቁ መሆኑን እና አለመሆኑን ይወስናል። አስፈላጊ ሲሆንም ቡድኑ 
ግላዊ (ግለሰብ ተኮር) ትምህርት መርሃግብር (IEP) ይነድፋል።

የአገልግሎት አቅርቦት
ሁሉም የግላዊ (ግለሰብ ተኮር) ትምህርት መርሃግብር (IEP) አገልግሎቶች በ ዲሲፒኤስ (DCPS) ት/ቤቶች ውስጥ በዲሲፒኤስ (DCPS) 
አባላት ይሰጣሉ። ከዚህ ቀደም ተመዝግበው ካልሆነ ልዩ የትምህርት አሰጣጥ የሚያስፈልጋቸው ልጆች አካባቢያቸው ባለ ትምህርት ቤት 
ወይም ደግሞ በምደባ እጣ መቀመጫ (ቦታ) ይሰጣቸዋል።በአካባቢው ትምህርት ቤት ከሌለ ወይም ደግሞ ለልጁ የሚያስፈልገው መርሃ-
ግብር ከሌለ ፍላጎታቸውን ሊያሟላ በሚችል ቀረብ ያለ ትምህርት ቤት መቀመጫ (ቦታ) ይሰጣቸዋል። ቤተሰቦቻቸው ልጆቻቸው በግል 
ወይም በሃይማኖታዊ ት/ቤት እንዲሚዘገቡ የሚፈልጉ ልጆች አገልግሎቶችን በግላዊ (ግለሰብ ተኮር) ትምህርት መርሃግብር (IEP) በኩል 
ከመሆን በ ግለሰብ-ተኮር አገልግሎት መርሃ-ግብር (ISP) በኩል ያገኛሉ።
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ማዳረስ

የኧርሊ ስቴጅስ (Early Stages)ቡድን በወረዳው ካሉ ድርጅቶች ጋር የሚሰራ ሲሆን ወደ ሌላ ቦታ የመላክ ሂደትን እና ለቤተሰብ የሚደረግ 
የግምግማ ሂደትን ይቆጣጠራል።  በተጨማሪም ለወላጆች ወርክሾፖችን ይሰጣል፤ ለቤተሰቦችም የመለየት እና ወደሌላ የመላክ (referrals0 
አገልግሎቶችን ይሰጣል። ተጨማሪ መረጃ ካስፈለግዎት አባክዎ የሚከተለውን ድረ-ገጽ ይጎብኙ፡-www.earlystagesdc.org.

Rወደ ኧርሊ ስቴጅስ (Early Stages) መላክ

ማንኛውም ሰው ወደ ኧርሊ ስቴጅስ (Early Stages) መላክ ይችላል። የመላክ ሂደቱ፦ 
በስልክ ቁጥር: 202-698-8037 ፤ በፋክስ፤ 202-654-6079፤ በኢማይል (E-mail፦referral@earlystagesdc.org 
በኢንተርኔት (Online Form): http://earlystagesdc.org/for-professionals/referrals ወይም ደግሞ ከሁለት አንዱ ቦታ በአካል 
በመምጣት ሊካሄድ ይችላል።

የዲሲፒኤስ (DCPS) አጎራባች ት/ቤቶች
አገልግሎት የሚሰጠው፤ በዲሲፒኤስ (DCPS) ት/ቤት ውስጥ ለተመዘገቡ ዕድሜያቸው ከ5 እስከ 21 ለሆኑ ልጆች 
መገናኛ፤ profiles.dcps.dc.gov ለት/ቤት የመገናኛ መረጃ

ልጅዎ በ5 እና 21 እድሜ መካከል ከሆነ እና በአሁኑ ወቅት በዲሲፒኤስ (DCPS) ት/ቤት ተመዝግቦ ከሆነ ወደልዩ ትምህርት አገልግሎቶች 
የመላክ ሂደት (referrals) በሚከታተሉት ት/ቤት በኩል ይካሄዳል። የመላክ (referral) የመገምገም እና የብቁነት አሰራር ቅደም-ተከተሎች 
ከዚህ በታች ተዘርዝረዋል።

1.	 ልጅዎ ምናልባት እክል ሊኖርበት ይችላል ተብሎ ተለይቷል

እርስዎ ወይም ደግሞ የትምህርት ቤት ባለሙያ ልጅዎ በትምህርት ቤት ትግል ላይ መሆኑን ወይም እክል ሊኖርበት እንደሚችል ተገንዝበዋል።

2.	 የት/ቤቱን የማስታረቅ ምላሽ ሰጪ ቡድን (Response to Intervention (RTI)) ያግኙ

ያሳሰብዎትን ጉዳይ ለመንገር እና ወደሌላ ሌላ ያማስታረቅ ሂደት ከመላኩ በፊት (pre- referral interventions) ያሳሰብዎት ጉዳይ ላይ 
ለመወያየት ት/ቤትዎን በመገናኘት የስብሰባ ቀጠሮ ይያዙ።

3. 	 ልጅዎ አሁንም ትግል ላይ ከሆነ

የት/ቤቱ የማስታረቅ ምላሽ ሰጪ ቡድን (RTI) እቅዶች የልጅዎን ፍላጎቶች ያሟላሉ ብለው የማያስቡ ከሆነ ወይም ደግሞ የማስታረቅ ምላሽ 
ሰጪ ቡድን (RTI) ዘዴዎቹ አለመስራታቸውን ከወሰነ ከማስታረቅ ምላሽ ሰጪ ቡድን (RTI) ሃላፊ ጋር ይወያዩ ወይም የትምህርት ቤቱን 
የአካባቢ ትምርት ተወካይ (Local Education Agency (LEA)) ያግኙ።

4.	 ልጅዎ ይገመገማል

ለግምገማ መፍቀድዎን የሚያሳይ ስምምነት እንዲፈርሙ ይጠየቃሉ። ከፈረሙ በኋላ ለቡድኑ ለማሳወቅ ልጅዎ ይገመገማል እንዲሁም 
ፈተናዎች ይወስዳል። 

ግምገማው ለልጅዎ ብቻ የተዘጋጀ ሲሆን ምናልባት መመልከትን፤ ቃለ-መጠይቆችን፤ የትምህርት ውጤት መግለጫ ካርዶችን መገምገምን፤ 
እና ፈተናዎች መስጠትን ሊያካትት ይችላል። 

5.	 ብቁ መሆን እና አለመሆኑ (ብቁነት) ይወሰናል

ግምገማዎቹን እና ፍተሻዎቹን ለመገምገም እና ልጅዎ ለልዩ ትምህርት አገልግሎቶች ብቁ መሆኑን እና አለመሆኑን ለመወሰን የግምገማ ቡድኑ 
ከእርስዎ ጋር ይገናኛል። 

6.	 ልጅዎ ለአገልግሎቶች ብቁ ሆነ ከተገኘ

ልጅዎ እክል ያለበት ልጅ ሆኖ ከተገኘ እና በዚያ እክል ምክንያት ልዩ ትምህርት እና ተዛማጅ አገልግሎቶች የሚያስፈልገው ሆኖ ከተገኘ ልጅዎ 
ለልዩ ትምህርት አገልግሎቶች ብቁ ነው። ልጅዎ ለአገልግሎቶቹ ብቁ ሆኖ ከተገኘ በኋላ ቡድኑ ለልጅዎ የግላዊ (ግለሰብ-ተኮር) መርሃ ግብር 
(IEP) ለመጻፍ ይገናኛል። እርስዎ ፈቃድ እስኪሰጡ እና የግላዊ (ግለሰብ-ተኮር) መርሃ ግብሩ(IEP) እስከሚያልቅ ድረስ የልጅዎ ትምህርት 
እና አገልግሎቶች አይለወጡም። 
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ማዕከላዊ የግለሰብ-ተኮር መርሃ ግብር (IEP) ድጋፍ 
አገልግሎት የሚሰጠው፤ በወላጆቻቸው ፍላጎት በግል ወይም በሃይማኖታዊ ት/ቤቶች ውስጥ የተመደቡ ዕድሜያቸው ከ 5 እስከ 21 ዓመት የሆኑ 
ልጆችን 
መገናኛ፤ dcps.childfind@dc.gov ወይም (202) 442-5475 
dcps.dc.gov/page/determining-if-private-and-religious-school-students-need-special-education

የማዕከላዊ የግለሰብ-ተኮር መርሃ ግብር (IEP) ድጋፍ ክፍል ዕድሜያቸው ከ 5 እስከ 21 ዓመት የሆኑ እና  በወላጆቻቸው ፍላጎት በግል ወይም 
በሃይማኖታዊ ት/ቤቶች ውስጥ እንዲሁም ከሚከተሉት በአንዱ የሚጠቃለሉ ተማሪዎችን የመላክ ሂደት (referrals) ስራ ይሰራል፤

 ■ ቤተሰብ ዲሲ ውስጥ ነዋሪ ይሁንም አይሁንም ልጁ ዲሲ ውስጥ የግል ወይም ሃይማኖታዊ የልጅ ማሳደጊያ ማዕከል (child development 
center) ወይም አንደኛ/ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት እየተከታተሉ የሚገኙ፤ 

 ■ ቤተሰብ ዲሲ ውስጥ ነዋሪ ሆኖ ሌላ እስቴት ወስጥ የግል ወይም ሃይማኖታዊ የልጅ ማሳደጊያ ማዕከል (child development center) 
ወይም አንደኛ/ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት እየተከታተሉ የሚገኙ፤ ወይም

 ■ ዲሲ ውስጥ የቤት ትምህርት እየተከታተሉ የሚገኙ።

የብቁነት ወይም ወደ ሌላ የማስተላለፍ ሂደት

በግል ት/ቤት ውስጥ ላለ ተማሪ ለልዩ ትምህርት ግምገማ ለመላክ ሂደት (referral) እባክዎ የሚከተሉትን መረጃዎች ያስገቡ። ዶክመንቶችሁን 
ከላይ በተጠቀሰውን የዲሲፒኤስ (DCPS) ድረ-ገጽ ወይም  የማዕከላዊ የግለሰብ-ተኮር መርሃ ግብር (IEP) ድጋፍ ክፍልን በመገናኘት ማግኘት 
ይቻላል። 

አስፈላጊ ዶክመንቶች፤

 ■ ማስተላለፊያ ቅጽ (Referral Form)

 ■ የአጠቃላይ ጤና ቅጽ (Universal Health Form)

 ■ ዲሲ ውስጥ የግል ወይም ሃይማኖታዊ ት/ቤት መመዝገብን የሚያሳይ ማስረጃ (ብዙውን ጊዜ ከት/ቤት የሚሰጥ ደብዳቤ)

 ■ የዲሲ ነዋሪነት ማረጋገጫ (ለዲሲ ነዋሪዎች ብቻ፤ ሌሎች ዶክመንቶች ከተሟሉ በኋላ የሚሞላ) 

የሚመከሩ ዶክመንቶች፤

 ■ የክፍል ውስጥ መገኘትን መከታተያ መዝገቦች (Attendance records)

 ■ የተማሪ ውጤት መግለጫ ካርዶች (Report cards)

 ■ የጋራ ፈተና ውጤቶች (Standardized test scores)

 ■ የስራ ናሙናዎች (Work samples)

 ■ የበፊት የግምገማ ውጤቶች (ካለ) 
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የልዩ ትምህርት አገልግሎቶች ዓይነት እና ስፋት 
(Continuum)

የማካተት ተምሳሌቶች ወይም ሞዴሎች (Models) 
በጋራ ማስተማር
አገልግሎት የሚሰጠው፤ በግላዊ (ግለሰብ ተኮር) ትምህርት መርሃግብራቸው  (IEP) “መደበኛ ትምህርት ውስጥ” እንዲሆኑ የተመረጡ ልዩ 
የትምህርት አሰጣጥ የሚያስፈልጋቸውን ተማሪዎች 
መገናኛ፤ sped.inclusion@dc.gov

በጋራ ማስተማር በመደበኛ የትምህርት አሰጣጥ ሁኔታ ወስጥ ዕክሎች ላሉባቸው ተማሪዎች ልዩ ትምህርት ለመስጠት የተዘጋጀ አማራጭ 
የአገልግሎት ማዳረሻ ዘዴ ነው። በጋራ ማስተማር የሚፈጠረው ሁለት ወይም ከዚያ በላይ የሆኑ ባለሙያዎች በትምህርት ክፍል ውስጥ 
የሚገኙትን የተወሰኑትን ወይም ሁሉንም ተማሪዎች ለማስተማር ሃላፊነት ሲወስዱ ነው። ይህ አሰራር በዚህ ፕሮግራም ውስጥ ላሉ ሁሉም 
ተማሪዎች ሁለት መምህራን ለትምህርት ይዘቱ ካቀናጁት የትምህርት አሰጣጥ ዘዴ እንዲማሩ እድል ይሰጣቸዋል። ግላዊ (ግለሰብ ተኮር) 
ትምህርት መርሃግብሮች (IEPs) ለሚያስፈልጋቸው ተማሪዎች በጋራ ማስተማር የትምህርት አሰጣጥ ሁኔታው የሚፈጥረውን እክል በመቀነስ 
ልዩ ትምህርት እንዲያገኙ ይረዳቸዋል። እክል ላለባቸውም ሆንይ እክል ለሌለባቸው ሁሉም ተማሪዎች በአንድ ክፍል ውስጥ የሥርዓተ 
ትምህርቱ ተጠቃሚ እንዲሁኑ በማድረግ በጋራ ማስተማር የማካተት መድረክን ያመቻቻል። ዲሲፒኤስ (DCPS) በሁሉም ትምህርት ቤቶች 
ለሚካሄዱ በጋራ ማስተማሮች ድጋፍ ይሰጣል።   

የትምህርት አሰጣጥ ሞዴል (Model)

በጋራ ማስተማር ውስጥ የተለያዩ የትምህርት አሰጣጥ ሞዴሎች (models) ይገኛሉ። ዲሲፒኤስ የሚደግፋቸው ሞዴሎች (models) 
የሚከተሉትን ያካትታሉ። ነገር ግን በነዚህ ብቻ አይወሰንም፤

 ■ አንዱ ያስተምራል ፤ አንዱ ድጋፍ ይሰጣል (One Teach, One Assist)፤ አንዱ ዋነኛውን የማስተማር ሃላፊነት ሲይዝ ሌላኛው ባለሙያ 
በክፍሉ ውስጥ በመዘዋወር እንደአስፈላጊነቱ ለተማሪዎች ድጋፍ ይሰጣል። 

 ■ በቡድን መስራት (Teaming)፤ ሁለቱም መምህራን በአንድ ጊዜ አንድ ዓይነት ትምህርት ይሰጣሉ። 

 ■ በመከፋፈል ማስተማር (Station Teaching)፤ መምህራን የትምህርቱን ርእስ እና ተማሪዎቹን ይከፋፍላሉ። ሁለቱም መምህራን ለአንድ 
ቡድን ትምህርቱን ያስተምሩ እና ከዚያ ደግሞ ለሌኛው ቡድን ደግመው ያስተምራሉ። አመቺ ከሆነም ሶስተኛ ቡድን ለተማሪዎች 
በራሳቸው እንዲሰሩ እድል ይሰጣል። 

 ■ ጎን ለጎን ማስተማር (Parallel Teaching)፤ ሁለቱም መምህራን ክፍሉን በሁለት ቡድን ከፍለው አንድ ዓይነት ትምህርት በአንድ ጊዜ 
ወይም ጎን ለጎን ያስተምራሉ። ይህ የማስተማር ዘዴ ከበመከፋፈል ማስተማር (Station Teaching) ዘዴ የሚለየው በጎን ለጎን ማስተማር 
(Parallel Teaching) መምህራኑ  ከሁሉም ተማሪዎች ጋር ከመስራት ይልቅ ከአንድ ቡድን ጋር ብቻ ይሰራሉ። 

 ■ አማራጭ ማስተማር (Alternative Teaching)፤ አንዱ መምህር አብዛኛው ተማሪዎች ላሉበት ቡድን ሃላፊ ስሆን እንደኛው ደግሞ 
አነስተኛ አባላት ላሉበት ቡድን ሃላፊ ይሆናል። ተማሪዎችን በቡድን የማስቀመጡ ዓላማ፤ የቡድን አወቃቀሩ እና ቡድኑን የሚመራው 
መምህር ሊለያይ ይችላል። 

 ■ አንዱ ያስተምራል፤ እንዱ ይመለከታል (One Teach, One Observe)፤ አንደኛው መምህር ማስተማሩን ሲመራ ሌላኛው ደግሞ 
የተማሪዎችን በትምህርት መሻሻል፤ የባህሪና ማህበራዊ ክህሎቶች፤ ወይም ደግሞ ለመምህሩ መመሪያዎች ምላሽ አሰጣጥ በሚመለከት 
መረጃ ይሰበስባል። ይህ መረጃ ትምህርት-ነክ ውሳኔዎችን ለመወሰን መሰረት ነው። 

 ■ ሥርዓተ ትምህርቱ ከዲሲ ዋነኛ የጋራ ብሄራዊ መስፈርቶች (Common Core State standards) እንዲሁም ከዲሲፒኤስ ሽፋን እና 
አደረጃጀት (DCPS Scope and Sequence) ጋር የተጣጣመ ነው። የትምህርት አሰጣቱም ከተማሪው ግላዊ (ግለሰብ ተኮር) ትምህርት 
መርሃብር (IEP) ዓላማዎች እና  ግቦች ጋር የተጣጣሙ እና ተገቢውን ደረጃ እንዲደግፍ ሆኖ የተዘጋጀ ነው።

የትምህርት ክፍል ድጋፍ 
በጋራ የሚያስተምሩ መምህራን ማስተማሩን የሚጋሩ ሲሆን ሁለቱም ለትምህርቱ በተሰጠው ጊዜ ሁሉ በንቃት ይሳተፋሉ። የብቃት ማረጋገጫ 
ያላቸው መምህራን የትምህርት እቅድ ለማዘጋጀት በጋራ ይዘጋጃሉ።
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የለጋ የልጅነት ዕድሜ ማካተት
አገልግሎት የሚሰጠው፤ በመደበኛ ትምህርት አሰጣጥ ውስጥ ላሉ እክል ላለባቸው ተማሪዎች  
የክፍል ደረጃዎች፤ ቅድመ-መዋዕለ ህጻናት3 እስከ ቅድመ-መዋዕለ ህጻናት4 (PK3–PK4) 
መገናኛ፤ dcps.earlychildhood@dc.gov

በለጋ የልጅነት ዕድሜ ደረጃ ዲሲፒኤስ (DCPS) በመደበኛ ትምህርት የትምህርት ክፍሎች ላሉ በርካታ ተማሪዎች አገልግሎት ይሰጣል። 
እነዚህ የመደበኛ ትምህርት የትምህርት ክፍሎች የአእምሮ ማዳበሪያዎች (Tools of the Mind) ፤የፈጠራ ሥርዓተ-ትምህርት (Creative 
Curriculum)፤ Montessori እና Reggio Emilio ዘዴን የመሳሰሉ በርካታ ምርምር-ተኮር ሥርዓተ-ትምህርት ይጠቀማሉ። በክፍል 
ትምህርት ውስጥ ያሉ ሁሉንም ልጆች ፍላጎት ለሟሟላት መምህራን ድጋፍ እና ሪሶርሶች (resources) ይቀርብላቸዋል። አንዳንዶቹ 
የትምህርት ክፍሎች ሆን ተብሎ እክል ያለባቸው እና የሌለባቸውን ተማሪዎች በአንድ ቦታ እንዲያገለግሉ ተደርገው የተወጠኑ ናቸው። እነዚህ 
የትምህርት ክፍሎች ለሁሉም ተማሪዎች ድጋፍ ለመስጠት የአእምሮ ማዳበሪያ ሥርዓተ-ትምህርት (Tools of the Mind curriculum) 
የሚጠቀሙ ሲሆን ተጨማሪ ሪሶርሶችም (resources) አሏቸው።

የትምህርት አሰጣጥ ሞዴል
የአእምሮ ማዳበሪያ ሥርዓተ-ትምህርት (Tools of the Mind curriculum) መምህራን ልጁን ወይም ልጅቷን ለመዋዕለ-ህፃናት ለማዘጋጀት 
በእያንዳንዱ ተማሪ ግላዊ ደረጃ እንዲሠሩ ዕድል ይሰጣቸዋል። በትምህርት ክፍሉ ውስጥ ያሉ ተማሪዎች ከነሱ ችሎታ የተለየ ችሎታ ካላቸው 
ልጆችጋር በተገናኙ እና በተማሩ ቁጥር ማህበራዊና ስሜታዊ ክህሎቶችን ለማዳበር በርካታ ዕድል ይኖራቸዋል። በቅድመ መዋዕለ-ህፃናት3 
እና 4 (PK3/PK4) ደረጃ ያሉ እክል ያለባቸው ተማሪዎች  ከእኩዮቻቸው (peer modeling) በከፍተኛ ሁኔታ ተጠቃሚ ይሆናሉ። እክል 
የሌለባቸው የክፍል ጓደኞቻቸውም ቢሆኑአብረዋቸው ድጋፍ ስለሚሰጧቸው እና ስለሚያስተምሯቸው ተጠቃሚ ይሆናሉ። በዚህ የትምህርት 
ክፍል ያሉ ሁሉም ተማሪዎች ችግርን በተሻለ ሁኔታ የሚፈቱ እና ልዩነትን የሚቀበሉ ይሆናሉ። 

የትምህርት ክፍል ውስጥ ድጋፍ
የአእምሮ ማዳበሪያ (Tools of the Mind) የትምህርት ክፍሎች በ የለጋ ልጅነት ዕድሜ ትምህርት እና በልዩ ትምህርት በሰለጠነ መምህር እና 
በሁለት የሰለጠኑ የትምህርት አሰጣጥ ባለሙያዎች የተሞላ ነው። ተማሪዎች እዚያው የመደበኛ የትምህርት ክፍል ውስጥ እንዳሉ ሁሉንም 
ግላዊ (ግለሰብ ተኮር) ትምህርት መርሃብራቸው (IEP) ውስጥ የተዘረዘሩትን አገልግሎቶች (ማለትም የትምህርት፤ የግል እና ተዛማጅ 
አገልግሎቶች) ያገኛሉ። 



10 የልዩ ትምህርት መርሃ-ግብሮች እና ግብአቶች መምሪያ ለቤተሰቦች

የትምህርት ቤተ-ሙከራዎች (Learning Labs)
ቀደም ሲል ሪሶርስ ክፍሎች (Resource Rooms) ይባሉ የነበሩ

አገልግሎት የሚሰጠው፤ በግላዊ (ግለሰብ ተኮር) ትምህርት መርሃግብራቸው  (IEP) “መደበኛ ትምህርት ውስጥ” እንዲሆኑ የተመረጡ እና ከ 
20 ሰዓታት በታች ልዩ የትምህርት አሰጣጥ የሚያስፈልጋቸውን ተማሪዎች 
መገናኛ፤ sped.inclusion@dc.gov

የትምህርት ቤተ-ሙከራ እክል ያለባቸው ተማሪዎች ቀጥተኛ፤ ልዩ ትምህርት እና የትምህርት ድጋፍ የሚያገኙበት ከመደበኛ የትምህርት 
ክፍል የተለየ የትምህርት ክፍል ነው። አንዳንድ ጊዜ የዚህ ዓይነቱ ድጋፍ “ሪሶርስ ክፍል”  (“resource room”) ወይም “ለብቻ የማውጣት 
አገልግሎቶች (“pull-out services”) በመባል ይታወቃሉ። እዚህ የትምህርት አሰጣጥ ሁኔታ ውስጥ የሚገኙ ተማሪዎች ግማሹን ጊዜያቸውን 
በትምህርት ቤተ-ሙከራ እና ግማሹን ጊዚአያቸውን ደግሞ እንዲመች ወይም ቦታ እንዲኖረው ተደርጎ በተለወጠ የመደበኛ የትምህርት ክፍል 
ውስጥ ያሳልፋሉ። 

ብቁነት
በአጠቃለይ ትምህርት ውስጥ በሣምንት ከ 20 ሰዓቶች በታች የልዩ ትምህርት (specialized instruction) አሰጣጥ የሚያገኙ የዲሲፒ ኤስ 
ተማሪዎች፣ በማስተማሪያ ላቦራቶሪ ውስጥ ጥቂት ትምህርት የሚሰጣቸው ይሆናል። የግል የትምህርት እቅድ ቡድኖች (IEP)  ተማሪው 
በትምህርት ላቦራቶሪ ውስጥ ይሰጠው እንደሆነ ይወስናሉ። የልዩ ትምህርት አሰጣጥ (specialized instruction) ከአጠቃላዩ ትምህርት 
ውጪ በግል የትምህርት እቅዳቸው (IEP) በሣምንት ከ 20 ሰዓት በላይ ያላቸው ተማሪዎች ለሙሉ ትምህርት የትምህርት ጊዜ ፕሮግራም ብቁ 
ናችው።    

የትምህርት አሰጣጥ ሞዴል
የትምህርት ላቦራቶሪ መህራን ለጠቅላላ ቡድኖች፣ ለትናንሽ ቡድኖች እና ለግለሰቦች ትምህርት የሚሰጡ ሲሆን ይህንንም በተጨማሪ 
የተማሪው የግል ትምህርት እቅድ (IEPs) ላይ ማካተትን እና ማሻሻልን ይጨምራል። የሚሰጡ ትምህርቶች ሁሉ ከዲሲፒኤስ ዓላማ 
እና ከቅደም ተከተል እንዲሁም ከዋና የትምህርት መሠረት የስቴት መስፈርቶች (Scope and Sequence and Common Core State 
Standards) ጋር ተጣጥሞ የሚጓዝ ነው። በተጨማሪ ላቦራቶሪ ወስጥ ተግባር ላይ የሚውሉ፣ ዓላማ ላይ ያተኮረ ሂሳብ እና የመሠረት 
ዕውቀት ጣልቃ ገብ ትምህርቶች፣ Lexia፤ SpellRead፤ System 44/Read 180፤ Do the Math እና Do the Math NOW! ናቸው።  
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የባህሪ እና የትምህርት ድጋፍ (BES)መርሃ-ግብር
አገልግሎት የሚሰጠው፤ ከፍተኛ የባህሪ ድጋፍ ለሚያስፈልጋቸው ስሜትን የመቆጣጠር ዕክል እና ሌሎች እክሎች ላሉባቸው ተማሪዎች 
የክፍል ደረጃዎች፤ ከ2ኛ እስከ 12 ክፍል 
መገናኛ አድራሻ፤ dcps.bes@dc.gov

የባህሪ እና የትምህርት ድጋፎች (BES) መርሃ ግብር በመማር ሂደት ላይ እክል ሊፈጥሩ የሚችሉ ፈታኝ ባህሪያት ወይም የባህሪ እክል አለባቸው 
ተብለው ለተለዩ ተማሪዎች የሚያገለግል ነው። እያንዳንዱ የትምህርት ክፍል የተማሪው የትምህርት ዓላማዎች ቁርኝት ላይ ትኩረት ባደረገ መልኩ 
ምቹ እና የተደራጀ የትምህርት ሁኔታን ይሰጣል። 

ብቁነት
የባህሪ እና የትምህርት ድጋፍ (BES) መርሃ ግብር ከ2ኛ እስከ 12ኛ ክፍሎች ያሉ የባህሪ ማማከል መርሃ-ግብሮች (behavior intervention 
plans (BIPs)) ያላቸውን እና በአጠቃላይ (መደበኛ) ትምህርት ውስጥ ምንም ለውጥ ያላሳዩ ተማሪዎችን ያገለግላል።ተማሪዎች እነዚህ 
ክፍሎች ውስጥ የሚመደቡት የግላዊ (ግለሰብ ተኮር) ትምህርት መርሃ-ግብር  (IEP-individualized education program) ቡድን የሙሉ 
ጊዜ የባህሪ እና የትምህርት ድጋፍ (BES) አገልግሎቶች አስፈላጊ ናቸው ብሎ ሲያምን ብቻ ነው።

የባህሪ እና የትምህርት ድጋፍ (BES) መርሃ ግብር የትምህርት ክፍሎች ውስጥ ያሉ ተማሪዎች አብዛኛውን ትምህርታቸውን በሙሉ ጊዜ 
የትምህርት ክፍሎች ውስጥ ያገኛሉ። ነገር ግን  የግላዊ (ግለሰብ ተኮር) ትምህርት መርሃግብር ቡድን (IEP team) ተማሪው ዝግጁ ነው ብሎ 
ሲወስን ተማሪዎች ወደ አጠቃላይ ትምህርት ቦታ መዛወር ሊጀምሩ ይችላሉ። 

የትምህርት አሰጣጥ ሞዴል (Model)
የባህሪ እና የትምህርት ድጋፍ (BES) መርሃ ግብር ውስጥ የተካተቱ ተማሪዎች በመደበኛ ትምህርት ቤት ውስጥ ካሉ ተማሪዎች ጋር አንድ 
ዓይነት የሆነ የንባብ እና የሂሳብ መበልጸግ ቁጥጥር ይከተላሉ። የባህሪ እና የትምህርት ድጋፍ (BES) መርሃ ግብር ውስጥ የተካተቱ ተማሪዎች 
ከግላዊ ትምህርት መርሃ-ግብራቸው ጋር በተዛመደ መልኩ አስፈላጊው ሁሉ ተሟልቶላቸው በ standard state assessment ውስጥ 
ይሳተፋሉ። በባህሪ እና የትምህርት ድጋፍ (BES) መርሃ ግብር ውስጥ የተካተተ ተማሪ ለ alternate state assessment ብቁ ሆኖ መገኘት 
የተለመደ አይደለም።

የትምህርት ክፍል ውስጥ ድጋፍ
እያንዳንዱ የባህሪ እና ትምህርት ድጋፍ (BES) መርሃ ግብር ሶስት የሰለጠኑ አባላት አሉት። እነሱም የብቃት ማረጋገጫ ያለው የልዩ ትምህርት 
መምህር፤ የትምህርት ተባባሪ ባለሙያ፤ እና የባህሪ ባለሙያ ናቸው። አባላቶቹ  በደህንነት አጠባበቅ(Safety Care) የባህሪ መቆጣጠር መርሃ-
ግብር (behavior management program) እና የማሳደግ ዘዴ (de-escalation techniques) እና በማስተማር ዘዴዎች (instructional 
strategies) የሰለጠኑ ናቸው። የባህሪ እና ትምህርት ድጋፍ (BES) ከፍተኛ ባለሙያዎች  ለትምህርት ክፍል አባላት ግላዊ ስልጠና እና ድጋፍ 
ይሰጣሉ። በልዩ ሁኔታ የሰለጠኑ እና የብቃት ማረጋገጫ ያላቸው ተዛማጅ አገልግሎት ሰጪዎች ለተማሪዎች አካላዊ እና ስሜታዊ ፍላጎቶች 
ከግላዊ (ግለሰብ ተኮር) ትምህርት (IEP) መርሃግብራቸው ጋር በተዛመደ መልኩ ድጋፍ ይሰጣሉ።



12 የልዩ ትምህርት መርሃ-ግብሮች እና ግብአቶች መምሪያ ለቤተሰቦች

የመግባባት እና የትምህርት ድጋፍ (CES) መርሃ-ግብር 
አገልግሎት የሚሰጠው፤ ከኦቲዝም ስፔክትረም (autism spectrum) እና ተዛማጅ እክል ላለባቸው ተማሪዎች 
የክፍል ደረጃዎች፤ ከቅድመ-መዋዕለ ህጻናት3 (PK3) እስከ 12ኛ ክፍል 
መገናኛ አድራሻ፤ dcps.ces@dc.gov

የመግባባት እና የትምህርት ድጋፍ (CES) መርሃግብር የትምህርት ክፍሎች የኦቲዝም ስፔክትረም እክል (Autism Spectrum Disorder) 
ወይም ሌሎች የትምህርት ፍላጎቶች አላቸው ተብለው ለተለዩ ተማሪዎች የሚያገለግሉ የሙሉ ጊዜ የትምህርት ክፍሎች ናቸው።የመግባባትእና 
የትምህርት ድጋፍ (CES) መርሃግብርለተማሪዎች በከፍተኛ ደረጃ የተደራጀ የትምህርት ክፍል ለመስጠት ተግባራዊ የባህሪ ፍተሻ (Applied 
Behavior Analysis (ABA) ላይ የተመረኮዘ እና ምርምር ላይ የተመረኮዘ አሰራርን የሚጠቀም ነው። በዚህ በሙሉ ጊዜ የትምህርት ክፍሎች 
ወስጥ የሚገኙ መምህራን እና የትምህርት ቤት አባላት ተማሪዎቻቸው ጥገኛ ያልሆነ የህይወት ክህሎቶችን እንዲያዳብሩ ለመርዳት ለተማሪዎች 
የትምህርት፤ የባህሪ እና የማህበራዊ እና ስሜታዊ ፍላጎቶች ድጋፍ ይሰጣሉ።

ብቁነት
እና የትምህርት ድጋፍ (CES) የትምህርት ክፍሎች ከቅድመ-መዋዕለ ህጻናት (PK3) እስከ 12ኛ ክፍል  ያሉና የኦቲዝም ስፔክትረም (autism 
spectrum) እክል እና ወይም ደግሞ በመግባባት፤ በማህበራዊ እና ስሜታዊ፤ በ(adaptive behavior) እና በትምህርት ረገድ ድጋፍ 
የሚያስፈልጋቸውን ተማሪዎች ያገለግላል።ተማሪዎች እነዚህ ክፍሎች ውስጥ መመዝገብ የሚችሉት የግላዊ (ግለሰብ ተኮር) ትምህርት 
መርሃግብር ቡድን  (IEP team) የሙሉ ጊዜ የመግባባት እና የትምህርት ድጋፍ (CES) አገልግሎት ያስፈልጋቸዋል ብሎ ሲወስን ብቻ ነው። 
የመግባባት እና የትምህርት ድጋፍ (CES) መርሃ ግብር ክፍሎች ውስጥ ያሉ ተማሪዎች አብዛኛውን ጊዜያቸውን በሙሉ ጊዜ ክፍሎች ውስጥ 
የሚያሳልፉ ሲሆን  የግላዊ (ግለሰብ ተኮር) ትምህርት መርሃግብር ቡድን  (IEP team) ተማሪው ዝግጁ ነው ብሎ ሲወስን ተማሪዎች ወደ 
አጠቃላይ ትምህርት ቦታ መዛወር ሊጀምሩ ይችላሉ።

High functioning autism (HFA) ያለባቸው ተማሪዎች እና በጉልህ የተቀመጡ መስፈርቶችን የሚያሟሉ ተማሪዎች ለትምህርት ድጋፍ 
ዋነኛ አሰራር መርሃ-ግብራችን (CES-Executive Function program) ብቁ ሊሆኑ ይችላሉ። እዚህ መርሃ-ግብር ውስጥ ተማሪዎች 
በአጠቃላይ ከክፍል ደረጃው እኩል ወይም በላይ ናቸው፤ የቋንቋ ወይም የዕውቀት ዝግመት ያን ያህል የለባቸውም፤ ነገር ግን ከመደበኛ 
የትምህርት አሰጣጥ ሂደቱ ተጠቃሚ ለመሆን ችግሮች አለባቸው። 

የትምህርት አሰጣጥ ሞዴል (Model)
የመግባባት እና የትምህርት ድጋፍ (CES) የትምህርት ክፍሎች በከፍተኛ ሁኔታ የተደራጁ እና ድጋፍ የሚሰጡ ናቸው።  የክፍሉ አባላት 
ከፍተኛ ጥራት ያለው ትምህርት እና የባህሪ ማማከልን (behavior intervention) ለመስጠትተግባራዊ የባህሪ ፍተሻ (ABA) ማለትም 
ማነሳሳት እና መጥፋት እንዲሁም ማበረታታትን የመሳሰሉ ዘዴዎችን ይጠቀማሉ። የንባብ እና የሂሳብ መርሃ ግብሮች Edmark, Failure-
Free Reading,andSTAR Autism የተባሉትን ያካትታሉ። የመግባባት እና የትምህርት ድጋፍ (CES)  መርሃ-ግብር ትምህርትን ከዋነኛ የጋራ 
ብሄራዊ መስፈርቶች (Common Core State Standards) የሚያዛምድ የስኬታማነት ዋና  ሥርዓተ-ትምህርትም (Attainment Core 
Content Curriculum) ይሰጣል። 

በመግባባት እና የትምህርት ድጋፍ ዋነኛ አሰራር መርሃ-ግብር (CES- Executive Function program) ከሥርዓተ- ትምህርቱ ዋነኛ የጋራ 
ብሄራዊ መስፈርቶች (Common Core State Standards)እንዲሁም ከዲሲፒኤስ ሽፋን እና አደረጃጀት (DCPS Scope and Sequence) 
ጋር የተጣጣመ ነው።

የትምህርት ክፍል ውስጥ ድጋፍ
እያንዳንዱ የመግባባት እና የትምህርት ድጋፍ (CES) የትምህርት ክፍል የሙያ ማረጋገጫ ባለው የልዩ ትምህርት መምህር እና በተግባራዊ 
የባህሪ ፍተሻ (ABA) በሰለጠኑ የትምህርት ባለሙያዎች የተሞላ ነው። የመግባባት እና የትምህርት ድጋፍ (CES) አሰልጣኞች ግላዊ ስልጠና 
እና ለትምህርት ክፍሉ አባል ድጋፍ ይሰጣሉ። የመግባባት እና የትምህርት ድጋፍ (CES) አሰልጣኞች  በተግባራዊ የባህሪ ፍተሻ (ABA) 
ምርምር መስክ የሰለጠኑ ሲሆኑ አብዛኞቹ በባህሪ ፍተሻ የብቃት ማረጋገጫ (Board Certified Behavior Analysts (BCBAs)) ያላቸው 
ናቸው። በልዩ ሁኔታ የሰለጠኑ እና የብቃት ማረጋገጫ ያላቸው ተዛማጅ አገልግሎት ሰጪዎች ለተማሪዎች አካላዊ እና ስሜታዊ ፍላጎቶች 
ከግላዊ (ግለሰብ ተኮር) ትምህርት መርሃግብራቸው (IEPs) ጋር በተዛመደ መልኩ ድጋፍ ይሰጣሉ።  
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የለጋ ዕድሜ ትምህርት ድጋፍ (ELS) መርሃ-ግብር
አገልግሎት የሚሰጠው፤ የዕድገት ዝግመቶች ያሉባቸውን ተማሪዎች 
የክፍል ደራጃዎች፤  ከቅድመ-መዋዕለ-ህጻናት3 (PK3) እስከ 2ኛ ክፍል 
መገናኛ አድራሻ፤ dcps.specialed@dc.gov

የለጋ ዕድሜ ትምህርት ድጋፍ (ELS) መርሃ-ግብር ለተማሪዎች የሙሉ ጊዜ የለጋ እድሜ ማማከል (early intervention) አገልግሎት 
ይሰጣል። እያንዳንዱ የትምህርት ክፍል ተማሪዎችን አብዛኛውን ጊዜ በመደበኛ ት/ቤት ውስጥ እክል ከሌለባቸው ልጆች ጋር አብሮ ለመማር 
ሁኔታ (less restrictive environment) ለማዘጋጀት የምርምር ውጤቶች ላይ ያተኮሩ የማማከል ሂደቶች፤ ግለሰብ-ተኮር ትምህርት እና 
ተዛማጅ አገልግሎቶችን ይጠቀማል።

ብቁነት
የለጋ ዕድሜ ትምህርት ድጋፍ (ELS) መርሃ-ግብር ከቅድመ-መዋዕለ ህፃናት እስከ ሁለተኛ ክፍል ያሉና በአስተሳሰብ፤ በመግባባት፤ 
በማህበራዊ/ስሜታዊ፤ ወይም ደግሞ በአካል እና የእለት ከእለት ኑሮን እራስን ችሎ በመምራት ክህሎቶች የእድገት ዝግመት ወይም ሌሎች  
ዝግመቶች ያሉባቸውን ተማሪዎች ያገለግላል። በተለይ ኦቲዝም (autism) ያለባቸው ተማሪዎች በነዚህ የትምህርት ክፍሎች ውስጥ 
አገልግሎት አያገኙም። በዚህ መርሃ-ግብር ውስጥ የታቀፉ በርካታ ተማሪዎች በየለጋነት እድሜ ትምህርት ክፍል (Early Stages) በኩል 
ይለያሉ። የግላዊ (ግለሰብ ተኮር) ትምህርት መርሃግብር ቡድኖች (IEP teams) ተማሪው የሙሉ ጊዜ የለጋ ዕድሜ ትምህርት ድጋፍ (ELS) 
የሚያስፈልገው እና የማያስፈልገው መሆኑን ይወስናል።

የትምህርት አሰጣጥ ሞዴል (Model)
የለጋ እድሜ ትምህርት ድጋፍ (ELS) የትምህርት ክፍሎች በከፍተኛ ሁኔታ የተደራጁ እና ድጋፍ የሚሰጡ ናቸው። ሥርዓተ- ትምህርቱ 
ከዋነኛ የጋራ ብሄራዊ መስፈርቶች (Common Core State Standards)እንዲሁም ከዲሲፒኤስ ሽፋን እና አደረጃጀት (DCPS Scope and 
Sequence)ጋር የተጣጣመ ነው። የለጋ ዕድሜ ትምህርት ድጋፍ (ELS) መርሃ-ግብር ንባብን፤ ፊደላትን፤ ሰፊ እና እጅግ በጣም ጠቃሚ 
አስተሳሰብን ለማሻሻል በንባብ ማማከል ላይ ያነጣጠረ ነው። መምህራን በግለሰብ እና አነስተኛ ቡድን ትምህርት ላይ የሚያተኩር ማዕከላዊነት 
ላይ የተመረኮዘ ሞዴል (model) ይጠቀማሉ። 

የትምህርት ክፍል ውስጥ ድጋፍ
እያንዳንዱ የለጋ ዕድሜ ትምህርት ድጋፍ (ELS) መርሃ-ግብር በልዩ ትምህርት የብቃት ማረጋገጫ ባላቸው መምህራን እና የትምህርት 
ባለሙያዎች የተሞላ ነው። የለጋ እድሜ ትምህርት ድጋፍ (CES) ባለሙያዎች ለትምህርት ክፍሉ አባላት ግላዊ ስልጠና እና ድጋፍ 
ይሰጣሉ።በልዩ ሁኔታ የሰለጠኑ እና የብቃት ማረጋገጫ ያላቸው ተዛማጅ አገልግሎት ሰጪዎች ለተማሪዎች አካላዊ እና ስሜታዊ ፍላጎቶች 
ከግላዊ (ግለሰብ ተኮር) ትምህርት (IEP) መርሃግብራቸው ጋር በተዛመደ መልኩ ድጋፍ ይሰጣሉ።



14 የልዩ ትምህርት መርሃ-ግብሮች እና ግብአቶች መምሪያ ለቤተሰቦች

እራስን የመቻል እና የትምህርት ድጋፍ (ILS) መርሃ-ግብር 
አገልግሎት የሚሰጠው፤ የአስተሳሰብ እና የዕለት ከዕለት ኖሮን እራስን ችሎ የመተግበር ዕክል ላለባቸው ተማሪዎች 
የክፍል ደረጃዎች፤ ከ3ኛ ክፍል እስከ 12ኛ ክፍል 
መገናኛ አድራሻ፤ dcps.ils@dc.gov

እራስን ችሎ የመኖር እና የትምህርት ድጋፍ (ILS) መርሃ-ግብሮች የዕውቀት ወይም የአስተሳሰብ እክል አለባቸው ተብለው ለተለዩ ተማሪዎች 
የሚያገለግሉ የሙሉ ጊዜ የትምህርት ክፍሎች ናቸው። እያንዳንዱ መርሃ-ግብር ተማሪዎች ለስራ እና ለረጅም ጊዜ እራስን ችሎ ለመኖር 
የሚያዘጋቻቸውን ዕውቀት እና ለኑሮ የሚያስፈልጉ ክህሎቶችን ለማስተማር ከጋራ መስፈርቶች (Common Core) የተጣጣሙ የትምህርት 
አሰጣጦችን ይጠቀማል። ከአካባቢ የስራ እና የንግድ ተቋማት ጋር መተባበር እና የሽግግር እቅድ ማውጣት የእራስን ችሎ የመኖር እና 
የትምህርት ድጋፍ (ILS) መርሃ-ግብር ዋነኛ አካሎች ናቸው።

ብቁነት 
እራስን ችሎ የመኖር እና የትምህርት ድጋፍ (ILS) መርሃ-ግብሮች ሊለካ በሚችል የአስተሳሰብ ደረጃ እና እራስን ችሎ በመኖር እና 
ትምህርታዊ ትግበራ ዝግመት ያለባቸው ወይም የአስተሳሰብ እክል ያለባቸውን ተማሪዎች ያገለግላሉ። ተማሪዎች እነዚህ ክፍሎች ውስጥ 
መመዝገብ የሚችሉት የግላዊ (ግለሰብ ተኮር) ትምህርት መርሃግብር ቡድን  (IEP team) የሙሉ ጊዜ እራስን ችሎ የመኖር እና የትምህርት 
ድጋፍ (ILS) መርሃ-ግብር አገልግሎቶች ያስፈልጋቸዋል ብሎ ሲወስን ብቻ ነው። የልዩ ፍላጎታቸው ከፍተኛ ሁኔታ ላይ የደረሰ ተማሪዎች 
ለብቻ በተለየ ልዩ ትምህርት ቤት ውስጥ ለሚገኙ እራስን ችሎ የመኖር እና የትምህርት ድጋፍ (ILS)የትምህርት ክፍሎች እጩዋች ሊሆኑ 
ይችላሉ።

የትምህርት አሰጣጥ ሞዴል (Model)
እራስን ችሎ የመኖር እና የትምህርት ድጋፍ (ILS) መርሃ-ግብሮች በከፍተኛ ሁኔታ የተደራጁ እና ድጋፍ የሚሰጡ ናቸው።የትምህርት 
ሥርዓተ- ትምህርቱ ከዋነኛ የጋራ ብሄራዊ መስፈርቶች (Common Core State Standards)እንዲሁም ከዲሲፒኤስ ሽፋን እና አደረጃጀት 
(DCPS Scope and Sequence)ጋር የተጣጣመ  ሲሆን እራስን መቻልን የሚያበረታታ የእለት ከእለት የኑሮ እንቅስቃሴዎች ላይ ልዩ ትኩረት 
የሚያደርግ ነው። Edmark እና Failure-Free Reading የመሳሰሉ የንባብ መርሃ-ግብሮች በእራስን ችሎ የመኖር እና የትምህርት ድጋፍ (ILS) 
መርሃ-ግብሮች ውስጥ ጥቅም ላይ ይውላሉ::

በሙሉ ጊዜ የእራስን ችሎ የመኖር እና የትምህርት ድጋፍ (ILS) መርሃ-ግብሮች ውስጥ የሚገኙ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተማሪዎች 
ግላዊ (ግለሰብ ተኮር) ትምህርት (IEP) መርሃ-ግብር ማጠናቀቃቸውን የሚያሳይ የብቃት ማረጋገጫ ለማግኘት ይሰራሉ። የስራ ትምህርት 
እና ሙያዊ ስልጠናዎች የመሳሰሉ የሽግግር አገልግሎቶችን የማግነት ፍቃድ አላቸው። እራስን ችሎ የመኖር እና የትምህርት ድጋፍ (ILS) 
መርሃ-ግብር ውስጥ የታቀፉ በርካታ ተማሪዎች (ነገር ግን ሁሉም ሳይሆኑ) ተማሪዎች አማራጩን የብሄራዊ መደበኛ ፍተሻ ወይም ፈተና (the 
alternate state standardized assessment) ይወስዳሉ።

የትምህርት ክፍል ውስጥ ድጋፍ
የእራስን ችሎ የመኖር እና የትምህርት ድጋፍ (ILS) መርሃ-ግብሮች  በልዩ ትምህርት የብቃት ማረጋገጫ ባላቸው መምህራን እና የትምህርት 
ባለሙያዎች የተሞላ ነው። የመርሃ-ግብሩ አባላት ወቅታዊ እና እውን የሆነ ማስተማር፤ የንባብ ድጋፍ (ማማከል)፤ የባህሪ ቁጥጥር እና መረጃ 
አሰባሰብ የመሳሰሉት ላይ ስልጠና እና ድጋፍ ያገኛሉ። የእራስን ችሎ የመኖር እና የትምህርት ድጋፍ (ILS)አሰልጣኞች ለትምህርት ክፍሉ 
አባላት ግለሰብ ላይ ያተኮረ ስልጠና እና ድጋፍ ይሰጣሉ።በልዩ ሁኔታ የሰለጠኑ እና የብቃት ማረጋገጫ ያላቸው ተዛማጅ አገልግሎት ሰጪዎች 
ለተማሪዎች አካላዊ እና ስሜታዊ ፍላጎቶች ከግላዊ (ግለሰብ ተኮር) ትምህርት (IEP) መርሃግብራቸው ጋር በተዛመደ መልኩ ድጋፍ ይሰጣሉ። 



15የዲሲ የህዝብ ትምህርት ቤቶች DISTRICT OF COLUMBIA PUBLIC SCHOOLS

የጤና እና ትምህርት ድጋፍ (MES) መርሃ-ግብር
አገልግሎት የሚሰጠው፤ ከፍተኛ የሆነ የህክምና ድጋፍ ለሚጹ ተማሪዎች 
የክፍል ደረጃዎች፤ ከቅድመ-መዋዕለ-ህጻናት3 (PK3) እስከ 2ኛ 
የመገናኛ አድራሻ፤ dcps.specialed@dc.gov

የህክምና እና የትምህርት ድጋፍ (MES) መርሃ-ግብሮች ከፍተኛ ወይም ውስብስብ የሆነ ህክምና የሚያስፈልጋቸው እና የአመለካከት ወይም የአስተሳሰብ 
ዝግመት አላቸው ተብለው ለተለዩ ተማሪዎች የሚያገለግሉ የሙሉ ጊዜ የትምህርት ክፍሎች ናቸው።እያንዳንዱ የትምህርት ክፍል ስሜት በሚስጡ 
ተሞክሮዎች እና ተዛማጅ አገልግሎቶች በሚቀናጁበት ሁኔታ ላይ በማተኮር ምቹ እና የተደራጀ የትምህርት ሁኔታ ያቀርባል። 

ብቁነት
የጤና እና የትምህርት ድጋፍ (MES) መርሃ-ግብር ቋሚና ውስብስብ የሆነ የጤና ሁኔታ እና የአስተሳሰብ ዝግመት አለባቸው ተብለው የተለዩ ከቅድመ-
መዋዕለ ህጻናት3 እስከ ሁለተኛ ክፍል ያሉ ተማሪዎችን ያገለግላል። እዚህ መርሃ-ግብር ውስጥ የሚገኙ ተማሪዎች በተለይ የመተግበር ውስንነት ያለባቸው 
እና ከፍተኛ የጤና እንክብካቤ የሚሹ ናቸው። እነዚህ ተማሪዎች አብዛኛውን ጊዜያቸውን በ የጤና እና የትምህርት ድጋፍ (MES) የትምህርት ክፍል 
ውስጥ የሚያሳልፉ ሲሆን የቀናቸውን የተወሰነ ክፍል የአካል ዕክል ከሌለባቸው እኩዮቻቸው ጋር ሊያሳልፉ ይችላሉ። 

የትምህርት አሰጣጥ ሞዴል (Model)
በየጤና እና የትምህርት ድጋፍ (MES) መርሃ-ግብር ውስጥ ያሉ የትምህርት ክፍሎች ተማሪን በግል ለለማስተማር የሚያስችል ቦታ እንዲፈጥሩ ተደርገው 
የተወጠኑ ናቸው። የትምህርት አሰጣጡ ከዋነኛ የጋራ ብሄራዊ መስፈርቶች (Common Core State Standards) እንዲሁም ከዲሲፒኤስ ሽፋን እና 
አደረጃጀት (DCPS Scope and Sequence) እና ከተማሪው ግላዊ (ግለሰብ ተኮር) ትምህርት (IEP) መርሃብር ዓላማዎች ወይም ግቦች ጋር የተጣጣመ 
ነው። ተማሪዎች በመጻፍ ማንበብ እውቀት፤ በቁጥር ትምህርት፤ ስሜት አነቃቂ ፍተሻዎች፤ በስነ-ጥበብ እና ሙዚቃ ይሳተፋሉ። 

የትምህርት ክፍል ውስጥ ድጋፍ
እያንዳንዱ የህክምና እና የትምህርት ድጋፍ (MES) የትምህርት ክፍል የተማሪዎችን ልዩ ፍላጎቶች ለማሟላት በሰለጠኑ እና በልዩ ትምህርት የብቃት 
ማረጋገጫ ባላቸው መምህራን እና የትምህርት ባለሙያዎች የተሞላ ነው። ነርሷም የተማሪዎችን ፍላጎቶች ለማሟላት መስዋዕትነት የትከፍል ናት። በልዩ 
ሁኔታ የሰለጠኑ እና የብቃት ማረጋገጫ ያላቸው ተዛማጅ አገልግሎት ሰጪዎች ለተማሪዎች አካላዊ እና ስሜታዊ ፍላጎቶች ከግላዊ (ግለሰብ ተኮር) 
ትምህርት (IEP) መርሃግብራቸው ጋር በተዛመደ መልኩ ድጋፍ ይሰጣሉ።



16 የልዩ ትምህርት መርሃ-ግብሮች እና ግብአቶች መምሪያ ለቤተሰቦች

የስሜት ህዋሳት ማነቃቃት (Sensory) ድጋፍ መርሃ-ግብሮች 
አገልግሎት የሚሰጠው፤ የመስማት እና የማየት እክል ላለባቸው ተማሪዎች 
የክፍል ደረጃዎች፤ ከቅድመ-መዋዕለ-ህጻናት3 (PK3) እስከ 12ኛ 
የመገናኛ አድራሻ፤ dcps.sensorysupport@dc.gov

የስሜት ህዋሳት ድጋፍ መርሃ-ግብሮች መስማት የተሳናቸውን ወይም መስማት የሚያዳግታቸውን ወይም ማየት የተሳናቸውን ወይም የማየት 
እክል ያለባቸውን ተማሪዎች ያገለግላል። እነዚህ መርሃ-ግብሮች ተማሪዎች እክል ከሌለባቸው እኩዮቻቸው ጋር ለመማር እና ራሳቸውን 
ችለው እንዲኖሩ የሚያስፈልጓቸውን ክህሎቶች እንዲያዳብሩ ለመርዳት ያለሙ ናቸው። 

ብቁነት
ህዋሳት ድጋፍ መርሃ-ግብሮች ውስጥ ያሉ ተማሪዎች የስሜት ህዋስ እክል ያለባቸው ወይም ትምህርት ቤታቸውን እና አካባቢያቸውን 
በአግባቡ ለመጠቀም የግንኙነት እና የስሜት ህዋስ ድጋፍ ያስፈልጋቸዋል ተብለው የተለዩ ናቸው።ብዙውን ጊዜ እዚህ መርሃ-ግብር ውስጥ 
ያሉ ተማሪዎች አማካይ ወይም ከአማካይ በላይ የሆነ የግንዛቤ ችሎታ ይኖራቸዋል። ይሁንና አንዳንድ ትምህርት ቤቶች የስሜት ህዋስ እክሎች 
እና የአእምሮ ወይም የግንዛቤ ዝግመቶች ያሏቸውን ተማሪዎች እንዲያገለግሉ ሆነው የተዘጋጁ የትምህርት ክፍሎች አሏቸው።

የትምህርት አሰጣጥ ሞዴል (Model)
የትምህርት አሰጣጡ ከዋነኛ የጋራ ብሄራዊ መስፈርቶች (Common Core State Standards)እንዲሁም ከዲሲፒኤስ ሽፋን እና አደረጃጀት 
(DCPS Scope and Sequence) ጋር የተጣጣመ ነው። የክፍሉ አባል በአሜሪካ የምልክት ቋንቋ ትምህርት እና ሌሎች አገልግሎቶችን 
መስማት ለተሳናቸው እና የመስማት እክል ላለባቸው ተማሪዎች ይሰጣል። የማየት እክል ላለባቸው ተማሪዎች መምህራን የብሬይል (braille) 
ትምህርት እንዲሁም ተማሪዎች ትምህርት ቤታቸውን እና አካባቢያቸውን ለማወቅ የሚረዳቸው ገለፃ እና የእንቅስቃሴ ስልጠና ይሰጣሉ። 
የስሜት ህዋሳት ድጋፍ የትምህርት ክፍሎች ተማሪዎች በትምህርት ክፍል ውስጥም ሆነ ከትምህርት ክፍል ውጪ ላለ ግንኙነት እና በእለት 
ከእለት ኑሮ ስኬታማ እንዲሆኑ እድል የሚሰጧቸውን ክህሎቶች እንዲያዳብሩ ይረዷቸዋል።

ብዙውን ጊዜ ተማሪዎች አብዛኛውን የትምህርት ቀናቸውን በመደበኛ ትምህርት ውስጥ የሚያሳልፉ ሲሆን የሥርዓተ-ትምህርቱ ተጠቃሚ 
እንዲሆኑ የሚያስችላቸው የዘመናዊ ቴክኖሎጂ ድጋፍ (የማድመጥ ድጋፍ ሰጪ መሳሪያዎችን የመሳሰሉ)ወይም ሌሎች ድጋፎችን ያገኛሉ። 
በተጨማሪም የስሜት ህዋስ ድጋፍ መርሃግብሮች የማድመጥ/የመናገር ስልጠና እና ለቀሪው የማድመጥ ችሎታ (residual hearing)፤ ጆሮ 
ውስጥ የሚከተት የማድመጫ ማሳሪያ (cochlear implant) ድጋፍ እና የድምጽ ማጉያ (sound amplification) ድጋፍ ይሰጣሉ።

የትምህርት ክፍል ውስጥ ድጋፍ
እያንዳንዱ መስማት ለተሳናቸው እና የመስማት እክል ላለባቸው ተማሪዎች የተዘጋጀ የትምህርት ክፍል መስማት የተሳናቸውን በሚያስተምር 
የተሞላ ነው። እያንዳንዱ ማየት ለተሳናቸው ተማሪዎች የተዘጋጀ የትምህርት ክፍል የመስማት እክል ያለባቸውን ተማሪዎች (TVI) 
በሚያስተምር መምህር የተሞላ ነው። በተጨማሪም የስሜት ህዋስ ድጋፍ የትምህርት ክፍሎች ተጨማሪ ድጋፍ የሚሰጡ የትምህርት 
ባለሙያዎች አሏቸው። በልዩ ሁኔታ የሰለጠኑ እና የብቃት ማረጋገጫ ያላቸው ተዛማጅ አገልግሎት ሰጪዎችም ለተማሪዎች ከግላዊ (ግለሰብ 
ተኮር) ትምህርት መርሃግብራቸው (IEP) ጋር በተዛመደ መልኩ ድጋፍ ይሰጣሉ።
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የተለየ (የተወሰነ) ትምህርት ድጋፍ (SLS) መርሃ ግብር 
አገልግሎት የሚሰጠው፤ የትምህርት እክል ወይም ችግር ላለባቸው ተማሪዎች  
የክፍል ደረጃዎች፤  ከ3ኛ እፍል እስከ 12ኛ ክፍል 
የመገናኛ አድራሻ፤ dcps.specialed@dc.gov

የተወሰነ የትምህርት ድጋፍ (SLS) መርሃ-ግብር የመደበኛ ትምህርት ሥርዓተ-ትምህርቱን ለመገምገም ባህሪ ዋነኛ ድክመት ባልሆነበት መልኩ 
የተወሰነ (የተለየ) የትምህርት እክል ወይም የግንዛቤ እክል አለባቸው ተብለው ለተለዩ ተማሪዎች የሚያገለግል ነው ። እያንዳንዱ የትምህርት 
ክፍል ግለሰብ-ተኮር በሆነ የትምህርት አሰጣጥ ላይ ትኩረት በመስጠት ምቹ እና የተደራጀ የትምህርት ሁኔታን ይፈጥራል። 

ብቁነት
የተወሰነ የትምህርት ድጋፍ (SLS) መርሃ-ግብር የተወሰነ የትምህርት እክል (SLD) ወይም በከፍተኛ ሁኔታ የሚሰጥ የትምህርት አሰጣጥ 
የሚያስፈልጋቸው ተብለው የተለዩ እና በመደበኛ የትምህርት ሁኔታ ውስጥ በሚሰጡ ማማከሎች (interventions) ለውጥ ያላሳዩ ከ3ኛ እስከ 
12ኛ ክፍል ያሉ ተማሪዎችን ያገለግላል። እነዚህ ተማሪዎች እብዛኛውን ጊዜያቸውን የተወሰነ የትምህርት ድጋፍ  በሚሰጥባቸው የትምህርት 
ክፍል ውስጥ የሚያሳልፉ ሲሆን የግላዊ (ግለሰብ ተኮር) ትምህርት መርሃግብር ቡድን  (IEP team) ተማሪው ዝግጁ ነው ብሎ ሲወስን 
ተማሪዎች ወደ አጠቃላይ ትምህርት ቦታ መዛወር ሊጀምሩ ይችላሉ።

የትምህርት አሰጣጥ ሞዴል (Model)
የትምህርት አሰጣጡ ዋነኛ የጋራ ብሄራዊ መስፈርቶችን (Common Core State Standards) እንዲሁም የዲሲፒኤስ ሽፋን እና አደረጃጀትን 
(DCPS Scope and Sequence) እና የተማሪው ግላዊ (ግለሰብ ተኮር) ትምህርት (IEP) መርሃብር ዓላማዎችን ወይም ግቦችን የተከተለ 
ነው። ተማሪዎች SpellRead፤ System 44፤ Equals Math እና Read 180 ከመሳሰሉ የንባብ እና ሂሳብ መርሃ-ግብሮች እና ከሌሎች 
ትምህርት ቤት ውስጥ ከሚሰጡ የማማከል አገልግሎቶች ጥቅም ያገኛሉ። 

የተወሰነ የትምህርት ድጋፍ (SLS) መርሃ-ግብር ውስጥ ያሉ ተማሪዎች የንባብ እና የሂሳብ ክትትል ከሌሎች ዕክል ከሌለባቸው እኩዮቻቸው 
ጋር ክትትል ይደረግላቸዋል። የተወሰነ የትምህርት ድጋፍ (SLS) መርሃ-ግብር ውስጥ ያሉ ተማሪዎች አስፈላጊው ከግላዊ ትምህርት መርሃ-
ግብር (IEP) ጋር በተጣጣመ መልኩ አስፈላጊው ተሟልቶላቸው በብሄራዊ መስፈርቶች (standard state assessment) ላይ ይሳተፋሉ።  
የተወሰነ የትምህርት ድጋፍ (SLS) ተማሪዎች ለአማራጭ የብሄራዊ መደበኛ ፍተሻ ወይም ፈተና (the alternate state standardized 
assessment) ብቁ ሆኖ መገኘት የተለመደ አይደለም። 

የትምህርት ክፍል ውስጥ ድጋፍ
እያንዳንዱ የተወሰነ የትምህርት ድጋፍ (SLS) መርሃ-ግብር ትምህርት ክፍል የትምህርት እክል እና ከፍተኛ የትምህርት አሰጣጥ ዘዴ 
የሚያሰፈልጋቸውን ተማሪዎች ልዩ ፍላጎቶች ለማሟላት በሰለጠኑ እና በልዩ ትምህርት የብቃት ማረጋገጫ ባላቸው መምህራን እና የትምህርት 
ባለሙያዎች የተሞላ ነው።የተወሰነ የትምህርት ድጋፍ (SLS) አሰልጣኞች ለትምህርት ክፍሉ አባላት ግለሰብ ላይ ያተኮረ ስልጠና እና ድጋፍ 
ይሰጣሉ። በልዩ ሁኔታ የሰለጠኑ እና የብቃት ማረጋገጫ ያላቸው ተዛማጅ አገልግሎት ሰጪዎች ለተማሪዎች አካላዊ እና ስሜታዊ ፍላጎቶች 
ከግላዊ (ግለሰብ ተኮር) ትምህርት (IEP) መርሃግብራቸው ጋር በተዛመደ መልኩ ድጋፍ ይሰጣሉ። 
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የልዩ ትምህርት ሪሶርሶች (Resources)

የቤት ውስጥ እና የሆስፒታል ውስጥ ትምህርት መርሃ-ግብር (HHIP)
አገልግሎት የሚሰጠው፤ በጤና ሁኔታዎች ምክንያት ትምህርት ቤት መግባት ያልቻሉ ተማሪዎችን 
የክፍል ደረጃዎች፤ ከቅድመ-መዋዕለ-ህጻናት3 (PK3) እስከ 12ኛ 
የመገናኛ አድራሻ፤ hip.dcps@dc.gov

የቤት ውስጥ እና የሆስፒታል ትምህርት መርሃ-ግብር (HHIP) ትምህርት ቤት እንዳይሄዱ ያገዳቸውና እቤታቸው ወይም ሆስፒታል እንዲሆኑ 
ያደረጋቸው የጤና ወይም የባህሪ ችግር ያለባቸውን ከቅድመ መዋዕለ-ህጻናት3 እስከ አስራ ሁለተኛ ክፍል ያሉ ተማሪዎችን ያገለግላል። 

ብቁነት እና ወደሌላ የማስተላለፍ ሂደት
ለቤት እና ሆስፒታል ውስጥ ትምህርት መርሃ-ግብር (HHIP) ብቁ ለመሆን ተማሪዎች፤

 ■ የዲሲ (District of Columbia) ወይም የአካባቢው ነዋሪዎች፤

 ■ በዲሲፒኤስ (DCPS) ትምህርት ቤት የተመዘገቡ ወይም በግላዊ (ግለሰብ ተኮር) ትምህርት መርሃ-ግብር በዲሲፒኤስ ቻርተር ትምህርት 
ቤት (DCPS LEA charter school) ያሉ ተማሪዎች ወይም በዲሲፒኤስ (DCPS) የሚመራ የህዝብ ያልሆነ ትምህርት ቤት ተማሪ እና 
ግላዊ (ግለሰብ ተኮር) ትምህርት መርሃ-ግብር የሚያስፈልጋቸው፤

 ■ ቢያንስ የሁለት ሳምንት ትምህርት እንዲያጡ የሚያደርጋቸው ወይም በረጅም ጊዜ ውስጥ በርካታ ቀናትን ከትምህርት ቤት እንዲቀሩ 
የሚያስገድዳቸው የጤና ችግር ያለባቸው እና፤

 ■ ህክምና በሚያደርግላቸው የጤና ባለሙያ ወይም የስነ-አእምሮ ባለሙያ የተፈረመ የሃኪም ማስረጃ ያላቸው ተማሪዎች መሆን አለባቸው።

ወደ ቤት እና የሆስፒታል ትምህርት መርሃ-ግብር (HHIP) ማስተላለፍ በአካባቢው ባለ ትምህርት ቤት መጀመር አለበት። የግላዊ (ግለሰብ 
ተኮር) ትምህርት መርሃ-ግብር ቡድን (IEP team) የግላዊ (ግለሰብ ተኮር) ትምህርት መርሃ-ግብሮች (IEPs) ለሚያስፈልጋቸው ተማሪዎች  
የቤት እና ሆስፒታል ትምህርት መርሃ-ግብር አገልግሎቶች የሚያስፈልግ መሆኑን መወሰን አለበት።

የትምህርት አሰጣጥ ሞዴል (Model)
የቤት ውስጥ እና የሆስፒታል ትምህርት መርሃ-ግብር (HHIP) ከዋነኛ የጋራ ብሄራዊ መስፈርቶች (Common Core State Standards) ጋር 
የተጣጣመ ሥርዓተ-ትምህርት ይሰጣል። በማስረጃ ላይ የተደገፉ ሥርዓተ-ትምህርቶች እና የማማከል አገልግሎቶች ለተማሪዎች ይቀርባሉ። 
የቤት ውስጥ እና ሆስፒታል ትምህርት አስተባባሪ ለተማሪዎች ገለፃ እና ድጋፍ ይሰጣል፤ ተማሪዎች ለአስፈላጊው የትምህርት ዓይነት 
መመዝገባቸውን ለማረጋገጥ በአካባቢው ከሚገኝ ትምህርት ቤት መምህራን ጋር ይተባበራል፤ የተማሪውን የመሻሻል ሂደት ይቆጣጠራል፤ 
እንዲሁም ለመምህራን እና ለወላጆች አስተያየት አዘል ምላሽ ይሰጣል።

 ■ ልዩ ትምህርት፤ የቤት ውስጥ እና የሆስፒታል ትምህርት መርሃ-ግብር (HHIP) ትምህርት መምህራን የልዩ ትምህርት አገልግሎት 
ለሚያስፈልጋቸው ለመጀመሪያ ደረጃ እና ለሁለተኛ ደረጃ ተማሪዎች ትምህርት ይሰጣሉ። በግላዊ (ግለሰብ ተኮር) ትምህርት መርሃ-
ግብራቸው (IEP) አላማ መሰረት የትምህርት አሰጣጡ ግላዊ (ግለሰብ-ተኮር) ነው። 

 ■ በልዩ ሁኔታ የሰለጠኑ እና የብቃት ማረጋገጫ ያላቸው ተዛማጅ አገልግሎት ሰጪዎችም ለተማሪዎች ከግላዊ (ግለሰብ ተኮር) ትምህርት 
መርሃግብራቸው (IEP) ወይም ከ 504 እቅድ (504 Plan) ጋር በተዛመደ መልኩ ድጋፍ ይሰጣሉ።

ወደ ትምህርት ቤት የመመለስ ሽግግር 
የቤት ውስጥ እና የሆስፒታል ትምህርት መርሃ-ግብር (HHIP) አስተባባሪዎች፤ መምህራን፤ እና የህክምና አባላትተማሪዎች የቤት ውስጥ እና 
የሆስፒታል ትምህርት የማያስፈልጋቸው ደረጃ ላይ ሲደርሱ ትምህርት ቤትን መሰረት ወደአደረገ የትምህርት አሰጣጥ የመመለሳቸውን ሂደት 
ለማስተባበር ከወላጆች እና አሳዳጊዎች ጋር በጋራ ይሰራሉ።
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Student is eligible for ESY

የተራዘመ የትምህርት ዓመት (ESY)
አገልግሎት የሚሰጠው፤ በግላዊ (ግለሰብ ተኮር) ትምህርት መርሃግብራቸው (IEP) ውስጥ  
የተራዘመ የትምህርት ዓመት እንዲኖራቸው የተወሰነ እክል ያለባቸው ተማሪዎች በሙሉ 
የክፍል ደረጃዎች፤ ከቅድመ-መዋዕለ ህጻናት3 (PK3) እስከ 12ኛ ክፍል 
የመገናኛ አድራሻ፤  dcps.esy@dc.gov

የተራዘመ የትምህርት ዓመት (ESY) ማለት እክል ላለበት ተማሪ የልዩ ትምህርት እና/ወይም ተዛማጅ አገልግሎቶችን ከመደበኛው የትምህርት 
ዓመት በላይ ለሆነ ጊዜ መስጠትን ያመለክታል። ዲሲፒኤስ (DCPS) ተማሪዎች በበልግ ወቅት ትምህርት ለመጀመር ዝግጁ እንዲሆኑ 
ለሚያስችላቸው መሻሻል አስፈላጊ ክህሎቶችን እንዲጨብጡ ለማገዝ የበጋ መርሃ-ግብር ይሰጣል። የተራዘመ የትምህርት ዓመት (ESY) ቦታዎች 
በበርካታ ትምህርት ቤቶች በየዓመቱ ይኖራሉ።

ብቁነት
የግላዊ (ግለሰብ ተኮር) ትምህርት መርሃ-ግብር (IEP) ቡድኖች በየዓመቱ የተማሪውን ለተራዘመ የትምህርት ዓመት (ESY) ብቁነት ከግምት 
ይወስዳሉ።ለተራዘመ የትምህርት ዓመት (ESY) ብቁ ለመሆን ተማሪው የሚከተሉትን ሶስት መስፈርቶች ማሟላት አለበት፦

በጣም አስፈላጊ ክህሎቶች (Critical skills) የማንበብ ወይም የሂሳብ የመሳሰሉ ትምህርታዊ ክህሎቶች ወይም ደግሞ ማህበራዊ፤ ባህሪ-ነክ፤ 
ወይም ደግሞ የመተግበር ክህሎቶችን የመሳሰሉ ትምህርት-ነክ ያልሆኑ ክህሎቶች ሊሆኑ ይችላሉ። 

የትምህርት አሰጣጥ ሞዴል (Model)
የትምህርት አሰጣጡ ከተማሪው የአስፈላጊ ክፍሎቶች ፍላጎት ጋር እና ከ የግላዊ (ግለሰብ ተኮር) ትምህርት መርሃ-ግብር (IEP) ግቦች እንዲሁም 
ከዋነኛ የጋራ ብሄራዊ መስፈርቶች (Common Core State Standards) ጋር የተጣጣመ ነው። 

የትምህርት ክፍል ውስጥ ድጋፍ
የተራዘመ የትምህርት ዓመት (ESY)  የብቃት ማረጋገጫ ባላቸው የልዩ ትህምርት መምህራን እና አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ በተባባሪ ባለሙያዎች 
(paraprofessionals) ይመራል። አባላቱ እያንዳንዱ ተማሪ የግላዊ (ግለሰብ ተኮር) ትምህርት መርሃ-ግብር (IEP) የሚካተቱ አስፈላጊ 
ክህሎቶችን ለማገዝ ትምህርት ይሰጣሉ። የሰለጠኑ የልዩ ትምህርት አመራር አባላትም የበጋውን መርሃ-ግብር ለማገዝ ይሰራሉ። በልዩ ሁኔታ 
የሰለጠኑ እና የብቃት ማረጋገጫ ያላቸው ተዛማጅ አገልግሎት ሰጪዎችም ለተማሪዎች ከግላዊ (ግለሰብ ተኮር) ትምህርት መርሃግብራቸው 
(IEP) ጋር በተዛመደ መልኩ ድጋፍ ይሰጣሉ።

አይ ከሆነ

አይ ከሆነ

አይ ከሆነ

አዎ ከሆነ

መስፈርት 1:  	ተማሪው ለተወሰነ ጊዜ አገልግሎት ካላገኘ የተማሪው አንድ ወይም ከዚያበላይ 
በጣም አስፈላጊ ክህሎት አደጋ ላይ ይወድቃል?

መስፈርት 2: 	ይህ በጣም አስፈላጊ ክህሎት ወይም የነዚህ ክህሎቶች ችሎታ የመቀነስ 
ሁኔታሊኖር ይችል ይሆን?

መስፈርት 3:  	በቂ በሆነ ጊዜ ድጋሜ በማስተማር ተማሪው ይህንን ክህሎት ወይም እነዚህን 
ክህሎቶች እንደገና ላይማር ይችል ይሆን?

ተማሪው 
ለተራዘመ 
የትምህርት 
ዓመት ብቁ 
አይደለም

ተማሪው ለተራዘመ የትምህርት ዓመት ብቁ ነው

የልዩ ትምህርት ሪሶርሶች (Resources)
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የጤና እንክብካቤ አገልግሎት መርሃ-ግብር (Medicaid)
አገልግሎት የሚሰጠው፤ ለጤና እንክብካቤአገልግሎት ብቁ የሆኑ እና የልዩ ትምህርት አገልግሎቶች እያገኙ ላሉ ተማሪዎች 
የመገናኛ አድራሻ፤ dcps.medicaid@dc.gov

የብሄራዊ ህግ ለጤና እንክብካቤ አገልግሎት (Medicaid) ብቁ ለሆኑ ተማሪዎች ለሚሰጠው የልዩ ትምህርት አገልግሎቶች ዲሲፒኤስ 
(DCPS) ከጤና እንክብካቤ አገልግሎት  (Medicaid) ገንዘብ እንዲያገኝ ይፈቅዳል። ከጤና እንክብካቤ አገልግሎት  (Medicaid) የሚገኘው 
ገንዘብ ቁሳቁሶችን እና የተማሪ አቅርቦቶችን ለመግዣ፤ አባላትን ለመቅጠር እና ለማሰልጠን እንዲሁም የልዩ ትምህርት መርሃ-ግብሮችን 
ለማጻጻል ሊውል ይችላል። 

Process of Consent
የ Family Education Rights and Privacy Act (FERPA) የትምህርት ቀጠናዎች ከጤና እንክብካቤ አገልግሎት (Medicaid) ገንዘብ 
ከማስከፈላቸው በፊት ከወላጆች ፈቃድ እንዲያገኙ ያዛል። ይህ ፈቃድ ዲሲፒኤስ (DCPS) የጤና እንክብካቤ አገልግሎትን (Medicaid) 
ለማስከፈል  የሚያስፈልጉ መረጃዎችን ለማካፈል ያስችለዋል። ወላጅ መፍቀዱን የሚያሳይ ቅጽ ካልተፈረመ በስተቀር ዲሲፒኤስ ለተሰጡት 
የልዩ ትምህርት አገልግሎቶች ገንዘብ ማስከፈል አይችልም። ይህን ፎርም ለመሙላት እና ለመፈረም የተማሪውን የልዩ ትምህርት መምህር 
ማግኘት ይችላሉ። 

Impact of Consent
የጤና እንክብካቤ አገልግሎትን (Medicaid) መጠቀሙ፤ (1) የህይወት ሙሉ ክብካቤን ወይም ደግሞ ማንኛውንም ዓይነት የኢንሹራንስ 
ጥቅም የሚቀንስ ከሆነ፤ (2) ቤተሰብዎ ወጪ ላይ ተጽዕኖ የሚያሳድር ከሆነ፤ ወይም (3) ክፍያዋችን የሚጨምር ወይም የኢንሹራንስ ጥቅምን 
የሚያቋርጥ ከሆነ ክልሉ የጤና እንክብካቤ አገልግሎትን (Medicaid) አይጠቀምም። 

ፍቃድ ላለመስጠት ከወሰኑ የልጅዎ የልዩ ትምህርት አገልግሎቶች የማግኘት ችሎታው ላይ ምንም ዓይነት ጉዳት አይደርስም። ፍቃድዎን 
ለመስጠት አይገደዱም፤ እንዲሁም የእርስዎ ፍቃድ አለመስጠት ልጅዎን በክልሉ ወጪ የልዩ ትምህርት አገልግሎት ከማግኘት አያግደውም። 

ልጅዎ ሜዲክኤይድ (Medicaid) የማያገኝ ከሆነ የግላዊ (ግለሰብ ተኮር) ትምህርት መርሃ-ግብር (IEP) ላይ ምንም ዓይነት ተፅዕኖ 
አይኖርም። ልጅዎ ሁሉንም የግላዊ (ግለሰብ ተኮር) ትምህርት መርሃ-ግብር (IEP) አገልግሎቶች ማግኘቱን ይቀጥላል።

Types of Services Covered
 ■ ማድመጥ-ነክ (የኦዲዮሎጂ) አገልግሎቶች/ፍተሻ (Audiology Services/Assessment)

 ■ የባህሪ ድጋፍ አገልግሎቶች (Behavioral Support Services)

 ■ ምግብ (Nutrition)

 ■ ሙያ-ነክ ፈውስ አገልግሎቶች/ ፍተሻ (Occupational Therapy Services/Assessment)

 ■ አቅጣጫ እና እንቅስቃሴ አገልግሎቶች/ ፍተሻ (Orientation and Mobility Services/Assessment)

 ■ የግል ክብካቤ ድጋፍ/አገልግሎቶች (Personal Care Aide/Services)

 ■ አካላዊ ፈውስ አገልግሎቶች/ፍተሻ (Physical Therapy Services/Assessment)

 ■ ስነ-ልቦናዊ ግምገማ (Psychological Evaluation)

 ■ የክህሎት ክብካቤ አገልግሎቶች (Skilled Nursing Services)

 ■ የንግግር ቋንቋ ፓቶሎጂ አገልግሎቶች/ፍተሻ (Speech Language Pathology Services/Assessment)
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ተዛማጅ አገልግሎቶች
አገልግሎት የሚሰጠው፤ በግላዊ (ግለሰብ ተኮር) ትምህርት መርሃግብራቸው (IEP) ውስጥ የተራዘመ የትምህርት ዓመት እንዲኖራቸው 
የተወሰነ እክል ያለባቸው ተማሪዎች በሙሉ 
የክፍል ደረጃዎች፤ ከቅድመ-መዋዕለ ህጻናት3 እስከ 12ኛ ክፍል 
መገናኛ አድራሻ፤ dcps.relatedservices@dc.gov

ትምህርታዊ የማድመጥ ጥናት (Educational Audiology)
ለትምህርት የማድመጥ ችሎታን መርማሪ (educational audiologist) በተማሪው የትምህርት፤ የግንኙነት፤ እና/ወይም ማህበራዊ ክህሎቶች 
ላይ ተጽዕኖ ሊያሳድሩ የሚችሉ የማድመጥ፤ የመስማት፤ ከማድመጥ ጋር የተያያዙ ሂደቶች ላይ ትኩረት ያደርጋል።  ለትምህርት የማድመጥ 
ችሎታ መርማሪዎች (Audiologists) የመስማት እና የማድመጥ ብቃታቸውን በመገምገም እና ተገቢውን የድምጽ ማጉያ ቴክኖሎጂ 
(amplification technology) በመምረጥ ለተማሪዎች ድጋፍ ይሰጣሉ።  ለትምህርት የማድመጥ ችሎታ መርማሪዎች (Audiologists) 
ለተማሪዎች፤ ለወላጆቻቸው፤ እና ለትምህርት ቤቱ አባላት የማድመጥ መሳሪያዎች አጠቃቀም እና አያያዝ ላይ ትምህርት ይሰጣሉ። እንዲሁም 
የመስማት ችግር በትምህርት ላይ ስለሚኖረው ተፅእኖ፤ የተማሪውን የመገናኘት ሁኔታ ከፍ ስለማድረጊያ ዘዴዎች፤ እራስን ስለማነቃቃት፤ እና 
የመስማት ችግርን መከላከልን በሚመለከት መረጃ ይሰጣሉ።

የአእምሮ ጤንነት እና የባህሪ ድጋፍ አገልግሎቶች
የአኣምሮ ጤንነት እና የባህሪ-ነክ ድጋፍ አገልግሎቶች ቡድን ከዲሲፒኤስ የተውጣጡ የዲሲፒኤስ የማኅበራዊ ጉዳይ ሠራተኞችን የሚይዝ 
እና ከተማሪዎች ጋር ከትምህርት ቤት፣ ከቤት፣ በማኅበረስቡም ውስጥ እና ሌሎችም ቦታዎች በሚገጥሟቸው ጉዳዮች ላይ ከተማሪዎች ጋር 
አብሮ የሚሠራ፣ በትምህርት የመ ሳተፍ እና ከትምህርታቸውም የመጠቀም ችሎታቸው ላይ ጫና የሚያሳድር ነው። እነዚህ በማኅባራዊ ጉዳይ 
የሚሰጡ እነዚህ አገልግሎቶች፣ የቡድን የግል የምክር አገልግሎትን (counseling)፣ የቤት ጉብኝቶችን፣ ስሜታዊ እና ባህሪያዊ ግምገማዎችን 
ያካትታል። የትምህርት ቤት ማኅበራዊ ጉዳይ ሠራተኞች ከመምህራን ጋር የሚሰሩ ሲሆን፣ የክፍል ትምህርት እንዲጎለብት ለመርዳት 
የሚያስችል ሥልቶች ለመቀየስ የተማሪን ባህርይ ይመረምራሉ፣ ከሥራ ሰዓት በላይም ይሠራሉ። እነዚህ የማኅበራዊ ጉዳይ ሠራተኞች 
በተጨማሪ በትምህርት ቤት የድጋፍ አገልግሎቶችን ሚና ከፍ ለማድረግ ተማሪዎችን እና ቤተሰብን ከማኅበረሰቡ ሪሶርስ ጋር ያገናኛሉ። 
የማኅበራዊ አገልግሎት ሠራተኞች ችግር በሚፈጠር ጊዜ ተማሪዎችን እና ትምህርት ቤትን የሚደግፉ የምላሽ ሰጪ ቡድን አካላት ናችው።  

ሙያዊ እና አካላዊ ህክምና ወይም ፈውስ
የሙያ ፈውስ ስጪዎች (Occupational therapists (OTs)) የልጁን ከመደበኛ ትምህርት ሥርዓተ ትምህርት ተጠቃሚ የመሆን፤ የጋራ 
መስፈርቶችን የሟሟላት፤ በቂ ዓመታዊ መሻሻል የማድረግ፤ ከሁለተኛ ደረጃ በኋላ የሚሰጡ ትምህርቶች ውስጥ የመሳተፍ፤ እና ከምረቃ በኋላ 
ራሱን የቻለ ዜጋ የመሆን ችሎታውን ለማገዝ ከትምህርት ቡድን ጋር በጋራ ይሰራሉ።

ትምህርት ቤት ላይ በተመረኮዘ አሰራር ውስጥ የሙያ ፈውስ ሰጪዎች እና (OTs and PTs) በአንድ ህመም ወይም እክል ምክንያት የታወቁ 
ገደቦች ላይ ከማተኮር ይልቅ እክልን እንደ የልጁ የእንቅስቃሴ እና የተሳትፎ ገደቦችን መቋቃሚያ መንገድ ይመለከቷቸዋል። የልጁ የትምህርት 
መርሃ-ግብሮችን የመጠቀም ሁኔታ ላይ ያሉ የእንቅስቃሴ ገደቦች እና የተሳትፎ ገደቦች ከፍተኛ ቅድሚያ እና ትኩረት ይሰጣቸዋል። 
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ሥነ-ልቦና
የሥነ ልቦና ቡድን፡ ሥነ ልቦናዊ እና የመዳበር ፈተናዎችን በመስጠት፣ ስለ ልጁ ባህርይ መረጃዎችን እና የግንዘቤ የክንውን እንቅስቃሴ 
(cognitive func- tioning)  ተግባር ውጤትቶችን ከትምህርት ቤት መምህራን እና ወላጆች ጋር መተንተን።  የፈተና ውጤቶች እና ሌሎች 
መረጃዎች፣ ተገቢ የሆኑ አገልግሎቶ ችን ለመወሰን እና ግቦችንም ለመጻፍ፣ የዲሲፒኤስ የሥነ ልቦና ባለሙያዎች፣ ከወላጆች፣ ከመምህራን 
እና ከሌሎች ከግል የትምህርት ፕሮጋርም (IEP) አባላት ጋር አብረው ይሠራሉ ። የትምህርት ቤት የሥነ ልቦና ባለሙያዎች በተጨማሪ፣ 
የትምህርት እና የባህርይ  ሥልቶችን ለመንደፍ የትምህርት ቤት መምህ ራንን እና ባለሙያቸውን እንዲሁም ወላጆችን ይረዳሉ። 

የንግግር እና ቋንቋ ፓቶሎጂ (Speech-Language Pathology)
የንግግር - የቋንቋ ችግር ምልክቶች ቡድን ከ ቋንቋ ከመግባባት ጋር ተዛምዶ ያላቸው የተወሰኑ ችግሮች እና ዝግመቶችን ለይቶ በማወቅ 
የተወሰነ ቀውስ ያለባ ቸውን ተማሪዎች ይረዳል። ቡድኑ፣ በአካዳሚክ ስኬታማነታቸው ላይ ጫና የሚያስከትሉትን እነዚህን ተጽእኖዎች 
እንዲቋቋሙ እርዳታ ያደርጋል። ይህም፣ ተማሪዎች ተማሪዎች ይበልጥ ከእንዲህ ያለው ሁኔታ ተላቀው ነጻ እንዲሆኑ፣ መናገር የማይችሉ 
ተማሪዎችን በመግባባት አኳያ በሚረዱ ቴክኖሎጂ መጠቀ ምን ያካትታል። የንግግር የቋንቋ ችግር ምልክት ባለሙያዎች (Speech-language 
pathologists) የንግግር - የቋንቋ ክህሎቶችን እንዲያዳብሩ እና እነ ዚህን ክህሎቶችም በክፍል እና በቤታቸው የማጠናከር እድሎች እና 
ሥልቶች በመጠቀሱም ችሎታቸውን እንዲያጎለብቱ ከመምህራን እና ከወላኦች ጋር በቅርብ ይሠራሉ።

መጓጓዣ
መጓጓዣ በ IDEA ሥር ተዛማጅ አገልግሎት ሲሆን፣ የልጅዎ ብቁነት የሚወሰነው  በስቴቱ የትምህርት ጠቅላይ ሥራ አስኪያጅ (OSSE) 
ጽሕፈት ቤት በሚሰጠው መስፈርት መሠረት የግላዊ (ግለሰብ ተኮር) ትምህርት መርሃ-ግብር (IEP) ቡድን ነው። መጓጓዣ የሚቀርበው በ 
OSSE  መጓጓዣ ዋና ክፍል (DOT) ነው።

ስለ ልጅዎ ለመጓጓዣ ብቁነት ጥያቄዎች ካለዎት እክዎን የልጅዎን ትምህርት ቤት ያነጋግሩ።

ልጅዎ ለመጓጓዣ ብቁ ከሆነ እና ስለ አውቶቡስ፣ ስለ ጉዞ መስመር ወይንም ስለ ክፍለ ጊዜ ሠሌዳው፣ ጥያቄዎች ካለዎት፣ እባክዎን OSSE 
DOT የወላጆች ሪሶርስ ማዕከልን (Parent Resource) ማዕከል በ 202-576-5000 ስልክ ይደውሉ።
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ሪቨር ቴራስ የትምህርት ቅጥር-ግቢ (River Terrace Education 
Campus (RTEC)
አገልግሎት የሚሰጠው፤ የአስተሳሰብ ዝግመት እና ከፍተኛ ጤና-ነክ ፍላጎቶች ያሏቸውን ተማሪዎች 
የትምህርት ክፍሎች፤ ከ3ኛ እስከ 12ኛ ክፍል

ሪቨር ቴራስ የትምህርት ቅጥር ግቢ (River Terrace Education Campus) ወቅታዊ ቴክኖሎጂን የተላበሰ እና የከፍተኛ ደረጃ ድጋፍ 
ለሚያስፈልጋቸው ተማሪዎች እንዲመች ተደርጎ የተወጠነ ት/ቤት ነው። RTEC ለሁሉም ተማሪዎች እንዲሆን ተደርጎ የተወጠነ እና ተማሪዎች 
እራሳቸውን እንዲገልጹ እና እንዲያሳትፉ የሚረዱ ቦታዎች አሉት። እያንዳንዱ የትምህርት ክፍል ምቹ እና ስሜት ማነቃቃት እና ትምህርት 
ላይ ትኩረት ባደረገ መልኩ የተደራጀ የትምህርት ሁኔታን ያቀርባል።

ብቁነት
በሪቨር ቴራስ የትምህርት ቅጥር ግቢ (River Terrace Education Campus) የሚገኙ ህንጻዎች እና ሪሶርሶች (resources) የአስተሳሰብ 
እክሎች እና ከበድ ያለ ጤና-ነክ ፍላጎቶች ላሏቸው ተማሪዎች እንዲሆኑ ተደርገው የተወጠኑ ናቸው። የግላዊ (ግለሰብ ተኮር) ትምህርት 
መርሃ-ግብር (IEP) ቡድኖች ተማሪው የተለየ የትምህርት ቦታ ወይም ሁኔታ የሚያስፈልገው መሆን እና አለመሆኑን ይወስናል። ዲሲፒኤስ 
(DCPS) በ RTEC ያሉ የትምህርት ክፍሎች ለተማሪዎች አገልግሎቶች ተገቢ ቦታዎች መሆናቸው እና አለመሆናቸው ላይ ይወስናል።  

የትምህርት አሰጣጥ ሞዴል (Model)
ሁሉም የትምህርት ጊዜ እቅዶች እና ማስተማሮች የእያንዳንዱን ተማሪ የግለሰብ-ተኮር ትምህርት መርሃ-ግብር (All) አላማዎች ለማሳካት 
የተወጠነ ነው። ዲሲፒኤስም (DCPS) በተለይ ከፍተኛ ደረጃ ልዩ ፍላጎት ላላቸው ተማሪዎች የተፈጠሩ በምርምር ውጤት ላይ የተመረኮዙ 
እና ከጋራ መስፈርቶች ጋር የተጣጣሙ  ስኬታማ የመጀመሪያ እና የሁለተኛ ደረጃ  ሥርዓተ-ትምህርቶችን ያቀርባል። እንዲሁም ተማሪዎች 
በክልሉ ባሉ የልዩ ትምህርት ክፍሎች ውስጥ ሁሉ በስኬታማነት ጥቅም ላይ የዋሉትን አብዛኛዎቹን የሂሳብ እና የንባብ የማስታረቅ ሂደቶች 
(math and reading interventions) ተጠቃሚ ይሆናሉ። 

በRTEC የሚገኙ የትምህርት ክፍሎች ተማሪዎችን ለትምህርት እና ስኬታማነት የሚያበቁ የተለያዩ ዓይነት ቴክኖሎጂዎች እንዲኖሯቸው 
ተደርገው የተወጠኑ ናቸው። የነዚህ ቴክኖሎጂዎች ጥቂቶቹ ምሳሌዎች ኮምፒውተሮች (computers) ፤ ታብሌቶች (tablets)፤  አገናኝ ነጭ 
ቦርዶች (interactive white boards)፤ እና የተሻሻሉ የድምጽ እና የመብራት ሲስተሞች (enhanced sound and lighting systems) 
ናቸው። እነዚህን ቴክኖሎጂዎች ከማንኛውም ድጋፍ ሰጪ ቴክኖሎጂ ጋር አብሮ በመጠቀም ተማሪዎች ሥርዓተ-ትምህርቱን የትምህርት 
አሰጣጡን በተሻለ ሁኔታ ለመጠቀም ይችላሉ።

የትምህርት ክፍል ውስጥ ድጋፍ
በ RTEC የሚገኝ እያንዳንዱ ክፍል የተማሪዎችን ልዩ ፍላጎቶች ለማሟላት በልዩ ትምህርት የብቃት ማረጋገጫ ባላቸው መምህራን 
እና የትምህርት ባለሙያዎች የተሞላ ነው። የእንክብካቤ አገልግሎትም ለት/ቤቱ እና ለተማሪዎች እንደ አስፈላጊነቱ ይቀርባል።በልዩ 
ሁኔታ የሰለጠኑ እና የብቃት ማረጋገጫ ያላቸው ተዛማጅ አገልግሎት ሰጪዎች ለተማሪዎች ከግላዊ (ግለሰብ ተኮር) ትምህርት (IEP) 
መርሃግብራቸው ጋር በተዛመደ መልኩ ድጋፍ ይሰጣሉ። እንዲሁም የ RTEC አባላት ተማሪዎች ወደ ድህረ ሁለተኛ ደረጃ ህይወት ለመሸጋገር 
የሚያዘጋጃቸውን እራስን ችሎ የመኖር እና የስራ ክህሎቶችን በማበልጸግ ረገድ ለተማሪዎች ድጋፍ ለመስጠት ዝግጁ ናቸው።
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የክፍል 504 መርሃ-ግብር (Section 504 Program)
አገልግሎት የሚሰጠው፤ በ 504 እቅድ የተካተቱ እክል ያላባቸው ተማሪዎችን በሙሉ (የብቁነት መስፈርቶችን ከታች ይመልከቱ) 
የክፍል ደረጃዎች፤  ከቅድመ-መዋዕለ ህጻናት እስከ 12ኛ ክፍል (PK3 through grade 12) 
መገናኛ፤ 504@dc.gov

ይህ የ 504 ክፍል መርሃ-ግብር መጠሪያነቱ የተሰየመው የ 1973 መልሶ ለማቋቋም (Section 504 of the Rehabilitation Act of 1973) 
የፌድራል ሕገ ደንብ (federal law) ሲሆን የሕዝብ ትምህርት ቤቶች ሁሉ እክል ላለባቸው ተማሪዎች አግባብነት ያለው ድጋፍ እንዲሰጡ 
የሚጠይቅ እና በዚህም ተማሪዎቹ በትምህርት ቤት የሚሠራበትን አጠቃላይ ሥርዓተ ትምህርት የትምህርት እድሎች ተጠቃሚ እንዲሆኑ 
የሚያስችል ነው።  

ይህ የ 504 ክፍል መርሃ-ግብር ከልዩ የትምህርት መርሃ-ግብር በተለየ መልኩ ብቁ ለሆኑ ተማሪዎች ለየት ያለ የትምህርት አሰጣጥ ዘዴ 
አያዝም። ይልቁንም ይህ ክፍል 504 መርሃ-ግብር ድጋፍ ብቁ የሆኑ እክል ያለባቸው ተማሪዎች በዲስትሪክት ኦፍኮሎምቢያ የሕዝብ 
ትምህርት ቤቶች (DCPS) ሥርዓተ ትምህርት እና የትምህርት እድሎች በሚገባ ተጠቃሚ መሆናቸውን ያረጋግጣል።    

ብቁነት
 ■ አንድ ተማሪ በክፍል 504 ፕሮግራም ላይ እንደተቀመጠው ተገቢነቱ የሚረጋገጠው (1) አካላዊ ወይም  አእምሮአዊ  እክል ( physical 

or mental impairment) ሲኖርበት (2) ዐቢይ የዕለት ተዕለት የሕይወት ተግባር እንቅስቃሴን  (a major life activity) (3) በከፍተኛ 
ደረጃ የሚያውከ  (substantially limits)ሆኖ ሲገኝ ነው። ብቁ ለመሆን ተማሪው ሱስቱንም መስፈርቶች ማሟላት አለበት። 

 ■ ብቁነት የሚወሰነው በተማሪ ልጅዎ ትምህርት ቤት በ 504 ቡድን አባላት ነው።

Process for Section 504
 ■ ወላጆች/አሳዳጊዎች ተማሪ ልጃቸው አካላዊ ወይም አእምሮ-ነክ እክል አለው ብለው የሚሉ ከሆነ እና ይህም ለክፍል 504 ብቁ ያደርገዋል 

ብለው የሚያምኑ ከሆነ ይ ክፍል 504 ማስተላለፊያ ቅጽ እንዲሞሉ ይጋበዛሉ። የማስተላለፊያ ቅጾች በልጅዎ ትምህርት ቤት ይገኛሉ። 

 ■ የማስተላለፊያ ቅጹን ትምህርት ቤቱ ከተረከበ በኋላ የ 504 ቡድን አባላት ወላጆችን/አሳዳጊዎችን ማንኛውንም ጤና-ነክ ዶክመንቶች 
ወይም ተጨማሪ መረጃዎች እንዲያቀርቡ እና የ ክፍል 504 የብቁነት ስብሰባ ላይ እንዲገኙ ይጋብዛሉ። በዚህ የብቁነት ማረጋገጫ ስብሰባ 
ላይ የቡድን አባላቱ የቀረበላቸውን መረጃዎች መርምረው ተማሪዎ ብቁ መሆኑን ወይንም ያለመሆኑን በሚመለከት ውሳኔ ይሰጣሉ።

 ■ ተማሪው ብቁ መሆኑ ከተረጋገጠ የ 504 ቡድን፤ ወላጆች/አሳዳጊዎችን ጨምሮ ተማሪው የትምህር ቤቱን አጠቃላይ ሥርዓተ ትምህርት 
በተገቢው ሁኔታ መከታተል እንዲችል ሊደረጉለት የሚገቡ ልይ ልዩ ድጋፎችን እና እአገልግሎቶችን የሚዘረዝር  ለተማሪው የ 504 እቅድ  
ይጽፋሉ።  

 ■ የ 504 ቡድን አባላት የተማሪውን 504 ዕቅድ እና ማንኛውም ዓይነት ለውጥ ያስፈልገው እንደሆነ እና እንዳልሆነ ለመወሰን በየዓመቱ 
ይሰበሰባሉ። በተጨ ማሪም የ 504 ቡድን የተማሪውን ለ ክፍል 504 መርሃ ግብር ብቁነት በየሶስት ዓመቱ ይገመግማሉ። 

For more information
ለበለጠ መረጃ እባክዎ የልጅዎን ት/ቤት የ505 አስተባባሪን ወይም ዳይሬክተር ያነጋግሩ። በዩናይትድ ስቴትስ የትምህርት መምሪያ ድረ-ገጽ 
www.ed.gov/about/offices/list/ocr/504faq.html ህጉን በሚመለከት በተጨማሪ ማንበብ ይችላሉ።

የቻርተር፣ የግል እና ሀይማኖታዊ የሆኑ ትምህርት ቤቶች፡ በክፍል 504 ራስን የማስቻል/የማማከል ህግ ስር (under Section 504 of the 
Rehabilitation Act) የበኩላቸውን ግዴታ የሚወጡበት የራሳቸው የሆነ የተለየ መርሃ-ግብር እንዳላቸው ልብ ይብሉ። ልጅዎ በቻርተር፡ 
በግል፤ ወይም ሃማኖታዊ ትምህርት ቤት ወስጥ የሚማር ከሆነ እባክዎን መረጃ ለማግኘት ትምህርት ቤቱን በቀጥታ ይጠይቁ።   
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የሽግግር መርሃ-ግብሮች

የአገልግሎቶች ዓይነት እና ስፋት
ዲሲፒኤስ (DCPS) ውስጥ ላሉ ተማሪዎች ማህበረሰቡ ውስጥ እራስን ችሎ ለመኖር የሚያስችሉ ቀለል ያሉ እና ከበድ ያሉ ክህሎቶችን 
መሰረት ያደረጉ የተለያዩ ተዘጋጅተውል።  ተማሪዎች 79 ሽግግርን መሰረት ያደረጉ በምርጫ እና በግድ መወሰድ ያለባቸው ኮርሶች ላይ 
የመሳተፍ ዕድል አላቸው። አንድ ኮርስ፤ ከቅድመ- መዋዕለ ህጻናት ጀምሮ 12ኛ ክፍል የሚያበቃ ራስን ማወቅ እና በራስ የመወሰን ችሎታ 
(Self-Advocacy) የሚባል ኮርስ ይቀርባል። በተጨማሪም ክህሎቶችን ከፋች (Foundational Skills) የሚባል የአንደኛ ደረጃ ኮርስ አለ። 

በሙሉ ጊዜ መርሃ-ግብሮች እና በግላዊ (ግለሰብ ተኮር) ትምህርት መርሃ-ግብር (IEP) ማጠናቀቅ ማረጋገጫ ለማግኘት እየተማሩ ያሉ 
ተማሪዎች የግድ መወሰድ ያለባቸውን ራስን ማወቅ እና በራስ የመወሰን ችሎታ (Self-Advocacy) እና የዓጠቃላይ ምርምር (General 
Explorations) ኮርሶችን በሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት እያሉ መውሰድ አለባቸው። መደበኛ የሁለተኛ ደረጃ ዲፕሎማ ለማግኘት የሚማሩ 
ተማሪዎች መርሃ-ግብራቸው ከፈቀደላቸው የሽግግር ኮርሶችን እንደምርጫ ይወስዳሉ። 

የድጋፍ ሞዴል ዓይነት እና ስፋት ደረጃ በደረጃ (Continuum of Support Model with Fade Plan)

ራስን ችሎ መኖር

ይህ ተማሪዎች በማህበረሰባቸው ውስጥ ራስን ችሎ የመኖርን ክህሎቶች እንዲያገኙ የሚረዳቸው ኮርስ ማህበረሰብ ላይ የተመረኮዘን 
የትምህርት አሰጣጥ ሞዴል በመጠቀም የተወጠነ ነው። በዚህ ኮርስ ወቅት አስፈላጊ አዝናኝ እንቅስቃሴዎችን የመምረጥ ትምህርትም 
ይማራሉ። ኮርሱ ከ The Arc of DC ጋር በመተባበር  በ ዲሲፒኤስ የሰው ሃይል ዕድገት አስተባባሪዎች (DCPS Workforce Development 
Coordinators) አስተባባሪነት ይካሄዳል።

አጠቃላይ ምርምሮች (General Explorations)

የአጠቃላይ ምርምሮች ኮርስ በመውሰድ ላይ ያሉ ተማሪዎች ጥሩ የሆነ የስራ ተነሳሽነትን ወይም ፍላጎትን ሂደት የሚጀምሩ ሲሆን ፍላጎታቸው 
በሆነው የትምህርት መስክ ባለሙያዎችን ይገናኛሉ። በዚህ ኮርስ የመጨረሻ ዓመት በሳምንት ከ2-3 ቀናት ለሆነ ጊዜ እየተከፈላቸው 
በመስራት ተሞክሯቸውን የማዳበር ሁኔታ ውስጥ ተሳታፊ ይሆናሉ። ዝግጁ ያልሆኑ እና እራሳቸውን ችለው በስራ ቦታ መገኘት የማይችሉ 
ተማሪዎች ለተፈላጊ ስራ ብቁ የሚያደርጋቸውን ተጨማሪ ስልጠና ለማግኘት በ ሪቨር ቴራስ የትምህርት ቅጥር ግቢ ለሚገኘው ለሰው ሃይል 
እድገት ማዕከል (Workforce Development Center) ማመልከት ይችላሉ። 

እራስን ማወቅ እና በራስ 
የመወሰን ችሎታ (Self-
Advocacy Course)

ራስን ችሎ የመኖር 
ኮርስ

የአጠቃላይ 
ምርምሮች ኮርስ

የ RTEC-WDC 
ስብስቦች

የፕሮጀችት 
አሰሳ (Project 
SEARCH)

ወደ ድህረ-ሁለተኛ ደረጃ እድሎች 
መውጣት



26 የልዩ ትምህርት መርሃ-ግብሮች እና ግብአቶች መምሪያ ለቤተሰቦች

ሪቨር ቴራስ የትምህርት ማዕከል፤ የሰው ሃይል ዕድገት ማዕከል River (Terrace Education 
Center - Workforce Development Center (RTEC-WDC) 
አገልግሎት የሚሰጠው፤ የግላዊ (ግለሰብ-ተኮር) ትምህርት መርሃ-ግብር  (IEP) ማጠናቀቂያ ሰርተፊኬት ለማግኘት ለሚማሩ  እድሜያቸው 
ከ17 እስከ 21 ለሆኑ ተማሪዎች 
መገናኛ፤ dcps.transition@dc.gov

የሰው ሃይል ዕድገት ማዕከል (Workforce Development Center (WDC)) በሁለተኛ ደረጃ ትምህርት የመጨረሻ ዓመታቸው ላይ ለሚገኙ 
እክል ላለባቸው ተማሪዎች የሚሰጥ የተቀናጀ የትምህርት እና የስራ ልምድ መርሃ-ግብር ነው። ይህ የአንድ ዓመት መርሃ-ግብር በዲሲፒኤስ 
(DCPS) በኩል የልዩ ትምህርት ድጋፍ አገልግሎት የሚያገኙ ተማሪዎችን ማህበረሰቡ ውስጥ ላለ ስራ ያዘጋጃቸዋል። ተማሪዎች ግብርና-ነክ 
ሙያ (Horticulture)፤ የጤና ሳይንስ እና አስተዳደር ድጋፍ (Health Sciences/Administrative Support) እንዲሁም የሰው አቀባበልን 
(Hospitality) የመሳሰሉ ስልጠናዎች ይሰጣቸዋል። እንዲሁም በሰው ሃይል ዕድገት ማዕከል ኮርሶች (WDC curricula) አማካኝነት እራስን 
ችሎ የመኖር እና የስራ ክህሎቶችን ይማራሉ። 

የብቁነት መመሪያዎች
ብቁ ለመሆን ተማሪዎች፤

 ■ እድሜያቸው ከ 17 እስከ 21 እና የአስተሳሰብ ወይም ሌላ የዕድገት ዕክል አለባቸው ተብለው የተለዩ፤

 ■ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት የመጨረሻ ዓመት ላይ እየገቡ ያሉ እና ይህንን መርሃ-ግብር ከጨረሱ በኋላ ለማጠናቀቅ የሚዘጋጁ፤

 ■ ወደ ሰርተፊኬት ማግኘት እያመሩ ያሉ (ዲፕሎማ ያልሆነ) እና ተገቢው እና ጥሩ የሆነ በትምህርት ላይ የመገኘት ሪከርድ (attendance 
record) ያላቸው፤

 ■ በተማሪው ትምህርት ቤት በሚሰጡ ማህበረሰባዊ የስራ ተሞክሮዎች እና የሽግግር ኮርሶች ላይ የተሳተፉ፤

 ■ ተማሪው የስራ እና ራስን ችሎ የሞኖር ክህሎቶች ትምህርት የሚያስፈልገው መሆኑን የሚያሳይ የሽግግር ዕቅድ ያላቸው፤

 ■ ከድጋፍ እና አስፈላጊ ነገሮች ከተሟሉ በስራ ቦታ ያሉ ስራዎችን ማከናወን የሚችሉ፤

 ■ በመርሃ-ግብሩ ሂደት ወቅት እና ከጠጠናቀቀ በኋላ ማህበረሰቡ ውስጥ ለመስራት ፍላጎት ያላቸው፤

 ■ በጣም ጥሩ የሆነ የንጽህና አጠባበቅ፤ የማህበራዊ ግንኙነት ክህሎቶች ያሏቸው፤

 ■ በሕዝብ የመጓጓዣ አግልግሎቶች ያለ ማንም እርዳታ በራሳቸው፤ ሜትሮ አክሰስን (MetroAccess) ጨምሮ፤ መጠቅም መቻል። 

 ■ (ጉዞን የሚመለከት ሥልጠና በፕሮግራሙ አማካኝነት ይገኛል)  እና

የሰው ሃይል ዕድገት ማዕከል ቦታዎች (Workforce Development Center Locations)

የሰው ሃይል ዕድገት ማዕከል (Workforce Development Center) በሪቨር ቴራስ የልዩ ትምህርት ቅጥር ግቢ (River Terrace Special 
Education Campus) ይገኛል። በዲሲ ውስጥ (District of Columbia) በሚገኙ የማህበረሰብ አጋሮች ውስጥ የስራ ልምድ ትምህርቶች 
(internships) ላይ ሊሳተፉ ይችላሉ። 

የተማሪ አመራረጥ
ትምህርት ቤቱ ውስጥ ያሉ መምህራን እና የትምህርት ቤት አባላት በ መጸው የትምህርት ወቅት (fall semester) ተማሪዎችን ለሰው ሃይል 
ዕድገት ማዕከል (Workforce Development Center) በአስተያየት መልክ የመላክ ወይም የማቅረብ ሃላፊነት አለባቸው። እነዚህ የማቅረብ 
ሂደቶች በ dcps.transition@dc.gov የኢ-ማይል አድራሻ ሊላኩ ይችላሉ። የተመረጡ ተማሪዎች በሁለተኛው ሴሚስተር መጀመሪያ ላይ 
ወደ ማመልከቻ እና ቃለ-መጠየ ሂደት ይሸጋገራሉ። ተቀባይነትን ያገኙ ተማሪዎች በገለጻ (orientation) ዝግጅት ላይ እንዲገኙ እና ቅበላ-ነክ 
የሆኑ የቅጽ መሙላት ስራ (onboarding paperwork) ማጠናቀቅ አለባቸው።  



27የዲሲ የህዝብ ትምህርት ቤቶች DISTRICT OF COLUMBIA PUBLIC SCHOOLS

የዕቅድ (ፕሮጀችት) አሰሳ
አገልግሎት የሚሰጠው፤ ከ18-21 ዓመት እድሜ ውስጥ ላሉ እና የግላዊ ትምህርት እቅድን (IEP) አጠናቆ የምስክር ወረቅት ለመቀበል 
በመከታተል ላይ ላሉ ተማሪዎች 
መገናኛ አድራሻ፤ dcps.transition@dc.gov

ተማሪዎች ከ RTEC-WDC ክህሎቶችን ያገኙ ይሆናል። በ RTEC-WDC ክህሎቶችን ያገኙ ተማሪዎች ነገር ግን ለሙሉ ጊዜ ስራ ወይም 
ለተከታታይ ትምህርት መርሃ-ግብር ዝግጁ ያልሆኑ ተማሪዎች  ለፕሮጀችት አሰሳ (Project SEARCH) ማመልከት ይችላሉ።  በ RTEC-
WDC ያልተሳተፉ ተማሪዎችም ማመልከት ይችላሉ። የፕሮጀችት አሰሳ (Project SEARCH) ቦታዎች ከ RTEC-WDC ስብስቦች 
(Suites) ጋር የተጣጣሙ ናቸው። ዓላማው  በመርሃ-ግብሩ ወቅት ወይም በማጠናቀቂያው ተፎካካሪ በመሆን ለመቀጠር የሚያስችላቸውን 
አስፈላጊውን ከፍተኛ እና መለስተኛ ክህሎቶች እንዲያገኙ ከተማሪዎች ጋር መስራት ነው። ያልተቀጠሩት በኮሌጅ ወይም ዩኒቨርስቲ 
ወደሚሰጡ ከሁለተኛ ደረጃ ትምህርት በኋላ ያሉ የትምህርት መርሃ-ግብሮች ሊሄዱ ይችላሉ። 

የብቁነት መስፈርቶች
 ■ የአእምሮ ወይም የሌላ የእድገት መዳበር እክል አለባቸው ተብለው የተለዩ፤  

 ■ እድሜያቸው ከ18-21 የሆነና የልዩ ትምህርት አገልግሎቶች የሚያገኙ፤

 ■ የግለሰብ-ተኮር ትምህርት መርሃ-ግብር ማጠናቀቂያ ምስክር ወረቀት ለማግኘት የሚሰሩ እና ከ15 ቀን በታች ቀሪ ያለባቸው፤

 ■ በመርሃ-ግብሩ ወቅት ወይም ሲጠናቀቅ ማህበረሰቡ ውስጥ የመስራት ፍላጎት ያላቸው፤ 

 ■ በጣም ጥሩ የሆነ የንጽህና አጠባበቅ፤ የማህበራዊ ግንኙነት ክህሎቶች ያሏቸው፤

 ■ መመሪያዎችን የመከተል ችሎታ እና ለሥነ ምግባር ደንቦች ተገዥ የመሆን ችሎታ፤

 ■ በሕዝብ የመጓጓዣ አግልግሎቶች ያለ ማንም እርዳታ በራሳቸው፤ ሜትሮ አክሰስን (MetroAccess) ጨምሮ፤ መጠቀም መቻል። (ጉዞን 
የሚመለከት ሥልጠና በፕሮግራሙ አማካኝነት ይገኛል)  እና

 ■ ከአደንዛዥ ዕጾች እና ከወንጀል ተግባር ነጻ የመሆን የማጣሪያ ምርመራን ማለፍ

የተማሪ አመራረጥ

ለማመልከት ፍላጎት ያላቸው የት/ቤታቸውን የስራ ሃይል እድገት አስተባባሪ (Workforce Development Coordinator) ማግኘት እና 
ማመልከቻቸው እንዲመራላቸው ማድረግ አለባቸው። የተማሪዎቹ ለፕሮግራሙ የተገቢነት ምስክር የሚሰጠው በመጸው (fall) እና በክረምት 
(winter) ወቅቶች ሲሆን፣ የመጨረሻ ምደባ የሚከናወነው በ ፀደይ (spring) መባቻ ላይ ነው። ተቀባይነት ያገኙ ተማሪዎች በሙሉ ለሁለት 
ሣምንት ያህል የሚሰጠውን አጠቃላይ ገለጻ መከታተል ይኖርባቸዋል። ተጨማሪ ማብራሪያ የሚፈልጉ ከሆነ የሽግግር ቡድን አባላትን በ 
dcps.transition@dc.gov ላይ ማግኘት ይችላሉ። 



28 የልዩ ትምህርት መርሃ-ግብሮች እና ግብአቶች መምሪያ ለቤተሰቦች

ለስራ ብቁ እና ተወዳዳሪ የመሆን እድሎች (Competitive Employment Opportunities 
(CEO)) መርሃ-ግብር
አገልግሎት የሚሰጠው፤ እድሜያቸው ከ 16 እስከ 22 የሁኑ እና በከፍተኛ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ለዲፕሎማ ለሚማሩ ላለባቸው 
ተማሪዎች 
መገናኛ፤ dcps.transition@dc.gov or http://dcpsceo.com

ለስራ ብቁ እና ተወዳዳሪ የመሆን ዕድሎች (CEO) መርሃ-ግብር እክል ያለባቸው ተማሪዎች የሥራ እና የድህረ-ሁለተኛ ደረጃ ስልጠና 
ግቦቻቸውን ለማሳካት እንዲረዳቸው ተደርጎ የተወጠነ እየተከፈላቸው የሚሰሩት የስራ ተሞክሮ ነው። መርሃ-ግብሩ ሶስት የትምህርት 
ክፍሎች ወይም አካዳሚዎች(academies) አሉት፤

 ■ የቅድመ-ቅጥር የሽግግር አገልግሎቶች አካዳሚ (Pre- Employment Transition Services (PETS) Academy)፤ 9ኛ እና 10ኛ ክፍል 
ተማሪዎች በሚፈልጉት መስክ የስራ ተሞክሮ ያገኛሉ። ተማሪዎች በስራ ዓለም ስኬታማ ለመሆን ለሚያስፈልጉ ክህሎቶች መሰረት ሊሆኑ 
በሚችሉ ትምህርታዊ ተግባራት ይጠመዳሉ።

 ■ ለስራ ብቁ እና ተወዳዳሪ የመሆን ዕድሎች ቁጥጥር እና የስራ ላይ ትምህርት አካዳሚ (CEO) Mentoring and Internship Academy)፤ 
11ኛ እና 12ኛ  ክፍል ተማሪዎች በሚፈልጉት የስራ መስክ እየሰሩ ካሉ ከሚሰሩ አማካሪዎች (mentor) ጋር ይጎዳኛሉ። አማካሪዎቹ እና 
ተማሪዎቹ በጋራ በመሆን “ስራ-ተኮር ፕሮጀችት” (“career-focused project”) ለመፍጠር በጋራ የሚሰሩ ሲሆን ተማሪዎቹ ከጃንዋሪ 
እስከ ሜይ ባሉት ጊዜያት 8 ክፍል ተከታታይ የሙያ እድገት ይጎናጸፋሉ። በበጋ ወቅት ተማሪዎች በአማካሪዎቻቸው የስራ ቦታ ለ80 
ሰዓታት ያህል በመስራት የተማሯቸውን ክህሎቶች ተግባራዊ ያደርጋሉ። 

 ■ የሽግግር ጊዜ ስልጠናዎች ማእከል (Exercises in Transition (EXIT) Institution)፤ በሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ትምህርታቸው 
የመጨረሻ ዓመት ላይ ያሉ ተማሪዎች ከድህረ-ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት እና ከስራ ቦታ የሚጠበቁ ሁኔታዎችን እንዴት ፈልገው 
እንደሚያገኙ እና እንደሚቆጣጠሩ ለማስተማር በተወጠኑ የትምህርት ጊዜዎች እና የእውነተኛው ዓለም ተግባሮች ይጠመዳሉ። ተማሪዎች 
እንዴት የባንክ ሂሳብን መቆጣጠር እንደሚቻል፤ የኮሌጅ ቅጥር-ግቢን እንዴት ማወቅ እንደሚቻል፤ በአንድ ቤት ከደባል ጋር እንዴት 
መኖር እንደሚቻል፤ የግል ፍላጎቶችን እንዴት መንከባከብ እንደሚቻል፤ ወደ ቤት የመመለሻ፤ የግማሽ ሴሚስተር እና የመጨረሻ ፈተና 
እና የገንዘብ ድጋፍ የመጨረሻ ቀንን የመሳሰሉ የጊዜ ገደቦችን ማወቅ፤ ለኢንሹራስ መመዝገብን፤ እና በህይወት ሲኖሩ ለሚከሰቱ ፈተናዎች 
እንዴት መዘጋጀት እንደሚቻል ይማራሉ። 

የብቁነት መስፈርቶች

 ■ የልዩ ትምህርት አገልግሎቶችን በማግኘት ላይ ያሉ፤

 ■ ከ15 በታች ቀሪ ያለባቸው፤

 ■ በመርሃ-ግብሩ ወቅት ወይም ሲጠናቀቅ ማህበረሰቡ ውስጥ የመስራት ፍላጎት ያላቸው፤

 ■ በጣም ጥሩ የሆነ የንጽህና አጠባበቅ፤ የማህበራዊ ግንኙነት ክህሎቶች ያሏቸው፤

 ■ መመሪያዎችን የመከተል ችሎታ እና ለሥነ ምግባር ደንቦች ተገዥ የመሆን ችሎታ፤

 ■ በሕዝብ የመጓጓዣ አግልግሎቶች ያለ ማንም እርዳታ በራሳቸው፤ ሜትሮ አክሰስን (MetroAccess) ጨምሮ፤ መጠቀም መቻል። 

 ■ (ጉዞን የሚመለከት ሥልጠና በፕሮግራሙ አማካኝነት ይገኛል)  እና

 ■ ከአደንዛዥ ዕጾች እና ከወንጀል ተግባር ነጻ የመሆን የማጣሪያ ምርመራን ማለፍ

የተማሪ አመራረጥ

ለማመልከት ፍላጎት ያላቸው የት/ቤታቸውን የስራ ሃይል እድገት አስተባባሪ (Workforce Development Coordinator) ማግኘት እና 
ማመልከቻቸው እንዲመራላቸው ማድረግ አለባቸው። የተማሪዎቹ ለፕሮግራሙ የተገቢነት ምስክር የሚሰጠው በትምህርት ዓመቱ የመጸው 
(fall) ወቅት ሲሆን ተማሪዎች የሚመረጡት በክረምት መጀመሪያ ላይ ነው። ተጨማሪ ማብራሪያ የሚፈልጉ ከሆነ የሽግግር ቡድን አባላትን በ 
dcps.transition@dc.gov ላይ ማግኘት ይችላሉ። 
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ድጋፍ ሰጪ ቴክኖሎጂ (Assistive Technology (AT))
አገልግሎት የሚሰጠው፤ የሥርዓተ-ትምህርታቸው ተጠቃሚ ለመሆን የግለሰብ-ተኮር ቴክኖሎጂ ድጋፍ የሚያስፈልጋቸውን ተማሪዎች 
የክፍል ደረጃዎች፤  ከቅድመ-መዋዕለ ህጻናት3 እስከ 12ኛ ክፍል (PK3 through grade 12) 
መገናኛ፤ dcps.assistivetech@dc.gov

ድጋፍ ሰጪ ቴክኖሎጂ (AT) እክል ያለበት ተማሪ የትምህርት ቤቱን ሥርዓተ-ትምህርት እና ሁኔታ በአግባቡ እንዲጠቀም ለሚረዱ ሁሉም 
ዓይነት መሳሪያዎች ወይም ፈጠራዎች የሚያገለግል አጠቃላይ ቃል ነው። ተማሪዎች በድጋፍ ሰጪ ቴክኖሎጂ (AT) ቡድን የሚገመገሙ 
ሲሆን ቡድኑ ተማሪው ተገቢውን እና አስፈላጊውን የህዝብ ትምህርት ተጠቃሚ ለመሆን የትኞቹ ድጋፎች እንደሚያስፈልጉት ይወስናል። 

የድጋፍ ሰጪ ቴክኖሎጂ (AT) አደረጃጀቶች
ድጋፍ ሰጪ ቴክኖሎጂ (AT) በተለያየ ቅርፅ እና ይዘት የሚመጣ እና የእርሳስ መያዣ (pencil grips) እና የመፃፊያ ቦርዶች (slant boards) 
ከመሳሰሉ አነስተኛ ቴክኖሎጂዎች እስከ ኮምፒውተሮች እና ሶፍትዌር (laptops and software) እስከመሳሰሉ ከፍተኛ ተክኖሎጂዎች 
ሊያካትት ይችላል።

ዲሲፒኤስ (DCPS) ሶስት ዋና ዋና የድጋፍ ሰጪ አደረጃጀቶችን ለይቷል፤  ድጋፍ ሰጪ ቴክኖሎጂ ለተጠቃሚነት (AT for Access)፤ ድጋፍ 
ሰጪ ቴክኖሎጂ ለግንኙነት (AT for Communication) እና ድጋፍ ሰጪ ቴክኖሎጂ ለእንቅስቃሴ (AT for Mobility)።

 ■ ድጋፍ ሰጪ ቴክኖሎጂ ለተጠቃሚነት (AT for Access) የሚያነጣጥረው በትምህርት ለመጠመድ፤ ድጋፍ ለሚሹ እና የትምህርት 
መሳሪያዎችን የሚመረምሩ ወይም የሚጠቀሙ ተማሪዎች ላይ ነው። ድጋፍ ሰጪ ቴክኖሎጂ ለተጠቃሚነት (AT for Access) የተመቻቹ 
ለውጦችን (adaptive switches)፤ ቁጥር ነክ የድምጽ መቅረጫዎችን (digital voice recorders)፤ እና የስክሪን ማጉያዎችን (screen 
magnifiers) ያካትታል። 

 ■ ድጋፍ ሰጪ ቴክኖሎጂ ለግንኙነት (AT for Communication)፤ ትልቅ እና አማራጭ ግንኙነት (Augmentative and Alternative 
Communication (AAC)) በመባልም የሚታወቅ ሲሆን ተማሪዎች እርስ በእርሳቸው እና ከትምህርት አባላት ጋር እንዲገናኙ እና 
የትምህርት ክፍሎች ውስጥ እንዲሳተፉ ይረዳቸዋል።  የድጋፍ ሰጪ ቴክኖሎጂ ለግንኙነት (AT for Communication) ምሳሌዎች  
የግንኙነት አፕሊከሽኖች እና ሶፍትዌሮች(communication applications and software) እንዲሁም ምስል ላይ የተመረኮዙ የግኝኙነት 
ድጋፍ ሰቺዎችን ያካትታሉ። 

 ■ ድጋፍ ሰጪ ቴክኖሎጂ ለእንቅስቃሴ (AT for Mobility) ተማሪዎች የትምህርት ክፍላቸው እና የትምህርት ቤት አካባቢያችው ተጠቃሚ 
እንዲሁኑ ያግዛል። እነዚህ የመቀመጥ እና የመንቀሳቀስ መፍትሄዎች ተማሪዎች ወደ እኩዮቻቸው የበለጠ ተጠግተው እንዲቀመጡ 
እና ትምህርት ቤታቸውን በተሻለ ሁኔታ እራሳቸውን ችለው እንዲረዱ ያስችላቸዋል። ድጋፍ ሰጪ ቴክኖሎጂ ለእንቅስቃሴ (AT for 
Mobility) ምሳሌዎች የእንቅስቃሴ ወንበሮችን (Activity Chairs)፤ የጥግ እና የወለል መቀመጫዎች (corner and floor sitters) እና 
የአረማመድ አሰልጣኞችን (gait trainers) ያካትታል።

እባክዎ ተንቀሳቅሽ ወንበሮች (wheelchairs) እና ህክምና-ነክ ድጋፍ ሰቺዎች በድጋፍ ሰጪ ቴክኖሎጂ (AT) ቡድን ሚና እና ሃላፊነቶች ውስጥ 
እማይካተቱ መሆኑን ልብ ይበሉ።

የድጋፍ ሰጪ ቴክኖሎጂ ተጠቃሚነት (Access to AT)
የግለሰብ-ተኮር ትምህርት መርሃ-ግብር (IEP) ወይም የ 504 ቡድኖች ተማሪው የድጋፍ ሰጪ ቴክኖሎጂ መሳሪያ ወይም የድጋፍ ሰጪ 
ቴክኖሎጂ አገልግሎቶች የሚያስፈልገው መሆን እና አለመሆኑን በ ግለሰብ-ተኮር ትምህርት መርሃ-ግብር (IEP) ወይም የ 504 ስበሰባው/
ስብሰባዋ ላይ ይወስናል።



30 የልዩ ትምህርት መርሃ-ግብሮች እና ግብአቶች መምሪያ ለቤተሰቦች

ዲሲፒኤስ (DCPS) ውስጥ ስለሚገኝ የልዩ ትምህርት ተጨማሪ መረጃ ከየት አገኛለሁ?

በልዩ ትምህርት ውስጥ የተለመዱ ቃላትን ጨምሮ ሌሎች ሪሶርሶች በ dcps.dc.gov/special education ድረ-ገጽ ሊገኙ ይችላሉ።

በልጄ ትምህርት ቤት  እያገኙ ካሉት የልዩ ትምህርት አገልግሎቶች ጋር በተያያዘ ጥያቄ ቢኖረኝ  ማንን ነው ማነጋገር ያለብኝ?

የልጅዎን የትምህርት እና ተዛማጅ አገልግሎት ፍላጎቶች በሚመለከት በትምህርት ቤቱ ውስጥ የርስዎ የመጀመሪያው ተጠሪ የልጅዎን ጉዳይ 
በሃላፊነት እየተከታተለ የሚገኘው የልጅዎ ጉዳይ አስፈፃሚ (Case manager) ነው።  የጉዳይ ሃላፊዎች (Case managers) የልዩ ትምህርት 
መምህራን፤ የመደበኛ ትምህርት መምህራን ወይም ተዛማጅ አገልግሎት ሰጪዎች ሊሆኑ ይችላሉ። በትምህርት ቤቱ ውስጥ ካላቸው ሚና 
ጋር ባልተያያዘ መልኩ ጉዳይ ተከታታዮች ልጅዎ በአንድ ለአንድ የትምህርት ዕቅድ (IEP) ውስጥ ሊሰጡ የታቀዱትን አገልግሎቶች በሙሉ 
ማግኘቱን እና ልጅዎ በአንድ ለአንድ የትምህርት ዕቅዱ (IEP) ውስጥ ወደታሰቡት ጎሎች ወይም ግቦች ለመድረስ እያደረገ ያለውን መሻሻል 
የመከታተል ሃላፊነት አለባቸው። ከልጅዎ ጉዳይ ሃላፊ አቅም እና ችሎታ በላይ የሆኑ ጥያቄዎች ሲኖሩዎ ጥያቄዎችዎን ሊመልስ ወደሚችል 
በህንጻው ውስጥ ከሚገኝ ሌላ ሰው ጋር ያገናኝዎታል። 

በልጄ ምድባ (child’s placement) እና እገልግሎቶች የሚሰጥባቸው ቦታዎች (locations of services) መካከል ያለው ግንኙነት 
ምንድነው? ሁለቱም አንድ ዓይነት ትርጉም ነው ያላቸው? 

አይደለም፤ እነዚህ ቃላቶች አንድ ዓይነት ትርጉም የላቸውም። የልጅዎ ምደባ (child’s placement) በልጅዎ ግላዊ (ግለሰብ-ተኮር) 
የትምህርት መርሃ-ግብር (IEP) የሚያስፈልጉትን የአገልግሎቶች ደረጃ ወይም መጠን የሚያመለክት ሲሆን (ማለትም ግላዊ (ግለሰብ-ተኮር) 
የትምህርት መርሃ-ግብር (IEP) በመደበኛ ትምህርት ክፍል ውስጥ (general education classroom)፤ በሙሉ ጊዜ ትምህርት መርሃ-
ግብር (full-time program classroom)፤ ወይም ደግሞ በተለየ ትምህርት ቤት (separate school) ውስጥ ሊሰጥ ይችላል) የልጅዎ 
የአገልግሎቶች መስጫ ቦታ (location of services) ደግሞ ልጅዎ አገልግሎቶቹን የሚያገኝባቸውን ቦታዎች ያመለክታል። የልጅዎ ግላዊ 
(ግለሰብ-ተኮር) የትምህርት መርሃ-ግብር (IEP) ቡድን  ልጅዎ በሙሉ ጊዜ ትምህርት መርሃ-ግብር ውስጥ ቢመደብ በጣም ጥሩ ነው ብሎ 
ቢወስን እና ነገር ግን በአካባቢዎ ያለው ትምህርት ቤት አስፈላጊው ድጋፍ በህንጻው ውስጥ ባይኖረው የልዩ ትምህርት ክፍል (Division of 
Specialized Instruction (DSI)) ከትምህርት ቤቱ ጋር አብሮ በመስራት ለልጅዎ አገልግሎቶች የተሻለ ቦታ ያፈላልጋል። 

ልጄ የግለሰብ-ተኮር መርሃ-ግብር (IEP) አለው፤ ዲሲፒኤስ (DCPS) ት/ቤት ውስጥ እንዴት ላስመዘግበው እችላለሁ? 

ልጅዎ መጀመሪያውኑ በመደበኛ ትምህርት ቤት ውስጥ እየተገለገለ ከሆነ፤ ማለትም በግላዊ (ግለሰብ-ተኮር) የትምህርት መርሃ-ግብር (IEP) 
ውስጥ በተዘረዘረው መሰረት ከ20 ሰዓት ያነሰ የልዩ ትምህርት የሚከታተል ከሆነ፤ በመደበኛው የምዝገባ ሂደት በኩል በአካባቢዎ ትምህርት 
ቤት ማስመዝገብ ይችላሉ። ወይም ደግሞ ከክልል ውጪ ት/ቤት ቦታ ለማግኘት የሎተሪ ዕጣ  (My School DC lottery) ሊገቡላቸው 
ይችላሉ።አስፈላጊ ፎርሞችን ማየትን ጨምሮ ስለልጅዎ ምዝገባ ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት እባክዎ dcps.dc.gov/enroll ድረ-ገጽን ይጎብኙ።

ለዲሲፒኤስ (DCPS) አዲስ ከሆኑ እና ከሌላ የትምህርት ቤት አካባቢ ወይም ቻርተር ት/ቤት የመጡ ከሆነ ነገር ግን ልጅዎ የሙሉ ጊዜ  
ግላዊ (ግለሰብ-ተኮር) የትምህርት መርሃ-ግብር (IEP) ካለው፤ ማለትም በ ግላዊ (ግለሰብ-ተኮር) የትምህርት መርሃ-ግብሩ (IEP) ውስጥ 
በተዘረዘረው መሰረት ከመደበኛ ትምህርት ውጪ ለ20 ወይም ከዚያ በላይ ሰዓታት ልዩ ትምህርት የሚከታተል ከሆነ እባክዎ ልጅዎን 
በአካባቢው ት/ቤት በማስመዝገብ ይጀምሩ። ት/ቤቱ ልጅዎን ማገልገል ካልቻለ የልዩ ትምህርት ክፍል (Division of Specialized 
Instruction (DSI)) ከትምህርት ቤቱ ጋር አብሮ በመስራት ለልጅዎ አገልግሎቶች የተሻለ ቦታ ያፈላልጋል። እባክዎ ይህንን ሂደት 
ለማመቻቸት የልጅዎን የወቅቱን ግላዊ (ግለሰብ-ተኮር) የትምህርት መርሃ-ግብር (IEP) ወደአቅራቢያዎ ትምህርት ቤት በሚያመጡት 
መመዝገቢያ ዶክመንቶቹ ውስጥ ማካተት እጅግ በጣም ይረዳል።

በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች
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የቃላት መግለጫ (Glossary of Terms)

 ■ እክል ያለባቸው ግለሰቦች ትምህርት ማሻሻያ ህገ-ደንብ (Indivduals with Disabilities Education Improvement Act (IDEA))፤ 
አብዛኛውን የልዩ ትምህርት ጉዳዮች የሚመለከት ብሄራዊ ህግ።

 ■ እክል ያለባቸው ተማሪዎች እክል ከሌለባቸው ተማሪዎች እኩል በአጠቃላዩ  ሥርዓተ ትምህርት ትምህርት፣  የማግኘት እድል  (Least 
Restrictive Environment (LRE))፤ እክል ያለባቸው ተማሪዎች እክል ያለባቸው እክል ከሌለባቸው  አቻዎቻቸው  እኩል ግን 
ለጎን አብረው እኩል ፍላጎታቸውን በሚያሟላ መልኩ መማር አለባቸው። ይህም ማለት እክል ያለባቸው ልጆች በተቻለ መጠን እክል 
ከሌለባቸው እኩዮቻቸው ጋር ከፍላጎታቸው እና ከችሎታቸው ጋር በተመጣጠነ መልኩ መማር አለባቸው። 

 ■ ማካተት (Inclusion)፤  ለሁሉም ልጆች እክል ያለባቸውን ጨምሮ እክል ከሌለባቸው እኩዮቻቸው ጋር በተቻለ መጠን በመደበኛ 
የትምህርት ክፍል ውስጥ ሆነው እና ለትምህርታቸው ስኬታማነት የሚያስፈልጉ ድጋፎች እና አገልግሎቶችን በማቅረብ  አስፈላጊውን 
ትምህርት የመስጠት ሁኔታን የሚያበረታታ አመለካከት  ነው።

 ■ “መደበኛ ትምህርት ውስጥ” (“Inside of General Education”)፤ ማለት እክልላለባቸው ተማሪዎች የሚሰጡት የልዩ ትምህርት እና 
ተዛማጅ አገልግሎቶች እክል ከሌለባቸው የእድሜ አቻዎቻቸው ጋር በሺያው በመደበኛ ክፍል ውስጥ ይሰጣል ማለት ነው። 

 ■ “ከመደበኛ ትምህርት ውጪ” (“Outside of General Education”)፤ ሁሉም የልዩ ትምህርት እና አገልግሎቶች ሙሉ ለሙሉ የእድገት 
እክል ላለባቸው ተማሪዎች የተዘጋጀ ክፍል ወይም ቡድን ውስጥ የሚሰጡበትን ሁኔታ ያመለክታል። በግላዊ (ግለሰብ ተኮር) ትምህርት 
መርሃግብራቸው (IEPs) ውስጥ ከ 20 ሰዓት በታች የልዩ ትምህርት ከመደበኛ ትምህርት ውጪ የሚያገኙ ተማሪዎች ትምህርታቸውን 
በአንዱ የዲሲፒኤስ (DCPS) የሙሉ ጊዜ ክልል-አቀፍ የትምህርት ክፍሎች (districtwide classrooms) ውስጥ ይከታተላሉ። 

 ■ ግላዊ (ግለሰብ-ተኮር የትምህርት መርሃ-ግብር (Individualized Education Program (IEP))፤ ለእያንዳንዱ እክል ላለበት ልጅ 
የሚዘጋጅ ልጁ የልዩ ትምህርት አገልግሎቶችን፤ ማንኛውንም ተዛማጅ አገልግሎቶች እና የትምህርት/የባህሪ ግቦች የሚቆይበትን ጊዜ 
የሚዘረዝር የጽሁፍ ዶክመንት ነው። ይህ ዶክመንት ከብሄራዊ ህግ አንጻር ይዘጋጃል፤ ይገመገማል። የልጁን የትምህርት መሻሻል 
በሚመለከት እና ዕቅዱ ላይ ማንኛውንም አስፈላጊ ለውጦች ለማድረግ የግለሰብ-ተኮር ትምህርት መርሃ-ግብር (IEP) አባላት ቢያንስ 
በዓመት አንዴ ይገናኛሉ።

 ■ የግለሰብ-ተኮር ትምህርት መርሃ-ግብር (IEP) (IEP Team)፤ እክል ያለባቸውን ልጆች የመለየት፤ የመመርመር፤ እንዲሁም የግለሰብ-ተኮር 
ትምህርት መርሃ-ግብርን (IEP)፤ የማዘጋጀት፤ የመገምገም እና መላልሶ የማንበብ ስራ የግላዊ (ግለሰብ-ተኮር) ትምህርት መርሃ-ግብር 
(IEP) ቡድን ሃላፊነት ነው። በተጨማሪም የግላዊ (ግለሰብ-ተኮር) ትምህርት መርሃ-ግብር (IEP) ቡድን በተቻለ መጠን ልጁ ከእኩዮቹ 
ጋር በመደበኛ ት/ቤት የመማር ሁኔታ (least restrictive environment (LRE) የመመደቡን ሁኔታ ይወስናል። የግላዊ (ግለሰብ-ተኮር) 
ትምህርት መርሃ-ግብር (IEP) ቡድን የሚከተሉትን ያካትታል፤

• የልጁ ወላጅ (ወላጆች)፤

• ቢያንስ አንድ የልጁ መደበኛ ትምህርት መምህር፤

• ቢያንስ አንድ የልዩ ትምህርት መምህር፤

• ዕክል ያለባቸውን ልጆች ፍላጎት ለሟሟላት በሚዘጋጅ የልዩ ትህምርት አስጣጥ እና ቁጥጥር የሰለጠነ፤ ስለመደበኛ ሥርዓተ-
ትምህርት እና በአካባቢ የትምህርት ተወካይ ወይም ድርጅት (LEA) ስለሚገኙ ሪሶርሶች ተገቢው ዕውቀት ያለው አንድ 
የአካባቢ ትምህርት ድርጅት ተወካይ (representative of the Local Education Agency (LEA))፤

• የፍተሻ ውጤቶችን እና ተዛማጅ ትምህርት-ነክ ውጤቶችን መተንተን ወይም መተርጎም የሚሽል ግለሰብ፤

• አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ፤ በወላጅ ወይም በአካባቢ የትምህርት ተወካይ (LEA) ፍላጎት የሚወሰን የተዛማጅ አገልግሎት 
ሰራተኛን ጨምሮ ልጅን በሚመለከት ልዩ ችሎታ ወይም ዕውቀት ያላቸው ሌሎች ግለሰቦች፤ እና

• አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ ልጁ ያካትታል።
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 ■ ለኮሌጅ እና ለስራ ዝግጁነት ፍተሻ ድርጅት (Partnership for Assessment of Readiness for College and Careers (PARCC))፤ 
ለኮሌጅ እና ስራ ዝግጁነት ፍተሻ ድርጅት (PARCC) ፈተና ልጅዎ በትምህርት ቤት ምን እየተማረ እንደሆነ የሚፈትሽ ሲሆን መምህራን 
እና ወላጆች ተማሪዎች በኮሌጅ እና በስራ ዓለም ስኬታማ ለመሆን የሚያስችላቸው ተገቢው ደረጃ ላይ መሆን እና አለመሆናቸውን 
እንዲያውቁ ይረዳል። 

 ■ ብሄራዊ ማዕከል እና የስቴት ትብብር አማራጭ ፍተሻ (National Center and State Collaborative (NCSC) Alternate 
Assessment)፤ ብሄራዊ ማዕከል እና የመንግስታዊ ትብብር አማራጭ ፍተሻ (NCSC Alternate Assessment) ከፍተኛ የሆነ 
የአስተሳሰብ ዕክል ያለባቸውን ተማሪዎች ፍላጎት በሚያሟላ መልኩ የሚዘጋጅና ኮምፒውተርን መሰረት ያደረገ (በኮምፒውተር የሚሰጥ) 
ፈተና ነው።  ተማሪዎች መሰረታዊ እና የጋራ የስቴት መስፈርቶችን (Common Core State Standards (CCSS)) በሟሟላት ረገድ 
ያላቸውን ብቃት በጥልቀት፤ በስፋት እና ረቂቅ በሆነ መልኩ እንዲያሳዩ ይረዳቸዋል።

 ■ በቅድሚያ በፅሁፍ የሚሰጥ ማስታወቂያ (Prior Written Notice (PWN))፤ እክል ያለባቸው ግለሰቦች ትምህርት ማሻሻያ ህገ-ደንብ 
(IDEA) በሚያዘው መሰረት የትምህርት ቀጠናው በልጁ የግላዊ (ግለሰብ-ተኮር) የትምህርት መርሃ-ግብር  (IEP) ላይ ማንኛውንም 
ለውጦች ከማድረጉ ወይም ውድቅ ከማድረጉ በፊት ወላጆች በራሳቸው ቋንቋ እንዲያውቁ መደረግ አለባቸው።  ይህም ልጁ ከመገምገሙ 
በፊት፤ የህዝብ ወዳልሆነ ትምህርት ቤት ከመመደቡም ሆነ ከዚያ ከመውጣቱ በፊት፤ እና አገልግሎቶች ላይ ለውጦች ከመደረጉ በፊት ያሉ 
ሁኔታዎችን ያካትታል። የዚህ ማስታወቂያ ዓላማ በአስተያየት መልክ የተሰጡት ለውጦች ተግባራዊ ከመሆናቸው በፊት ወላጆች ምላሽ 
እንዲሰጡበት እድል ለመስጠት ነው። 

 ■ ብቃት-ነክ የባህሪ ፍተሻ እና የባህሪ ማስታረቅ ዕቅድ (Functional Behavior Assessment (FBA) and Behavior Intervention Plan 
(BIP))፤  ብቃት-ነክ የባህሪ ፍተሻ (FBA) የትምህርት እድገታቸውን ወይም የሌሎችን ተማሪዎች የትምህርት እድገት ያውካል ተብሎ 
የሚታመን የባህሪ ወይም የስሜት እክል ላለባቸ ተማሪዎች ትቅም ላይ የሚውል ሂደት ነው። በዚህ ሂደት የልጁ የግላዊ (ግለሰብ-ተኮር) 
የትምህርት መርሃ-ግብር  (IEP) ቡድን ፈታኝ የሆነ ባህሪን፤ የባህሪውን ዓላማ፤ እና ባህሪው የተማሪውን የትምህርት ዕደገት ማወክ 
አለማወኩን ይለያል። 
 
ብቃት-ነክ የባህሪ ፍተሻ (FBA) ወደ የባህሪ ማስታረቅ ዕቅድ (Behavior Intervention Plan (BIP)) ማዘጋጀት ይመራል።  The የባህሪ 
ማስታረቅ ዕቅድ (BIP) አዲስ ባህሪያትን ማስተማር ላይ የሚያተኩር ሲሆን፤ ነገር ግን የሚከተሉትን ይፈልጋል፤

• የትምህርት ቤቱን ወይም የትምህርት ክፍሉን አካባቢ እና ስራዎች መለዋወጥን፤

• ሥርዓተ-ትምህርቱን እና የትምህርት አሰጣጡን መቀያየርን፤ ወይም

• ለአላስፈላጊ ባህሪያት የሚገፋፉ የመምህር-ተማሪ ግንኙነትን መለዋወጥን።

 ■ ነጻ እና ተገቢ የሆነ የህዝብ ትምህርት (Free Appropriate Public Education (FAPE))፤ እክል ያለባቸው ግለሰቦች ትምህርት ማሻሻያ 
ህገ-ደንብ (IDEA) በሚያዘው መሰረት ሁሉም ተማሪዎች ነጻ እና ተገቢ የሆነ የህዝብ ትምህርት (FAPE) ማግኘት አለባቸው። ይህ ሁኔታ 
ልጅዎ ግላዊ ፍላጎቶቹን በሚያሟላ መልኩ የተዘጋጀ ነጻ የህዝብ ትምህርት መቀበሉን ያረጋግጣል። 



የልዩ ትምህርት ክፍል የግንኙነት መረጃ (Specialized 
Instruction Contact Information)
Division of Specialized Instruction
1200 First Street, NE
Washington, DC 20002
202-442-4800
dcps.specialed@dc.gov

Behavior & Education Support Program 
dcps.bes@dc.gov

Communication & Education Support 
Program 
dcps.ces@dc.gov

Early Learning Support Program  
dcps.specialed@dc.gov

Independence & Learning Support Program 
dcps.ils@dc.gov

Medical & Education Support Program 
dcps.specialed@dc.gov

Sensory Support Program 
dcps.sensorysupport@dc.gov

Specific Learning Support Program 
dcps.specialed@dc.gov

Assistive Technology 
dcps.assistivetech@dc.gov

Centralized IEP Support Unit 
dcps.childfind@dc.gov

Early Childhood Inclusion 
dcps.earlychildhood@dc.gov

Early Stages 
info@earlystagesdc.gov

Extended School Year 
dcps.esy@dc.gov

Home and Hospital Instruction Program 
hip.dcps@dc.gov

Inclusion Models 
sped.inclusion@dc.gov

Related Services  
dcps.relatedservices@dc.gov

Section 504 
504@dc.gov

Transition Programs 
dcps.transition@dc.gov

OSSE Department of Transportation Parent  
Resource Center   
202-576-5000



የልዩ ትምህርት መርሃ-ግብሮች እና ግብአቶች መምሪያ ለቤተሰቦች

1200 First Street, NE

Washington, DC 20002

www.dcps.dc.gov


