
ለግላዊ ትምህርት ፕሮግራም (IEP)  
ቡድን የመጀመሪያ ግምገማ ስብሰባ

የሚቀጥል

ግምገማው መደበኛ-ሥርዓት ያልተከተለ እና ይፋ ያልሆነ የግምገማ መረጃዎችን 

መሠረት ያደረገ ሲሆን፣ የወላጆች/ሞግዚቶች መረጃ፣በመማሪያ ክፍል ላይ 

የተመሠረተ የመምህራን ቅኝት፣ በአካባቢ፣ እና በስቴት የምዘና መረጃ ላይ 

መሠረት ያደረገ ነው። በግምገማው ውጤት መሠረት፣ ተማሪው(ዋ) ስንክልና 

እንዳለባ(በ)ት እና የልዩ ትምህርት እና ተዛማጅ አገልግሎቶችን፣(አይነታቸውን እና 

ተማሪው(ዋ) የሚፈልጉት ልዩ ትምህርት እና ተዛማጅነት ያላቸው አገልግሎቶች  

ለምን ያክል ጊዜ እንደሚያስፈልጉ) የ IEP ቡድን ይወስናል። 

የ IEP ቡድን ጥንቅር፦
• ወላጆች/ሞግዚቶች።

• የእርስዎ ልጅ የአጠላይ ትምህርት (General education) መምህር/ት፣ ወይም ምናልባት፣ በመደበኛው የትምህርት አካባቢ 
ይሳተፍ/ትሳተፍ እንደሆነ።

 » የእርስዎ ልጅ የአጠቃላይ ትምህርት (general education) አስተማሪ ከሌለው/ከሌላት፣ ወይም የትምህርት ቤት እድሜ 
ያልደረሰ(ች) ከሆነ፣ የአጠቃላይ ትምህርት (general education) መምህር በእርስዎ ልጅ ዕድሜ ያሉትን የማስተማር 
ብቃት ያለው/ያላት ባለሙያ ግለሰብ ይሆናል/ትሆናለች። 

• የልዩ ትምህርት መምህር/ት፤

• ... የ IEP ቡድን ሊቀመንበር፣ 

 » ስንክልና ያላቸው ተማሪዎች የሚፈልጉት ልዩ የትምህርት አይነትን ለማሟላት በተለየ ሁኔታ የተዘጋጀ ትምህርት 
ለመስጠት ወይም ለመቆጣጠር የሙያ ብቃት ያለው/ያላት፣ እና

 » ስለ አጠቃላይ ሥርዓተ ትምህርት/general curriculum እና በሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ ስለሚገኙ 
መገልገያዎች/resources እውቀት ያለው/ያላት፤ 

• የግምገማው ውጤት የሚያስከትለውን የማስተማር አንድምታ መተርጎም የሚችል/የምትችል ግለሰብ፤

• እንደአግባቡ በእርስዎ ፍላጎት ወይም በትምህርት ቤቱ ምርጫ ስለ እርስዎ ልጅ፣ የተዛማጅ አገልግሎት ሠራተኞችን ጨምሮ 
እውቀት ወይም የልዩ ሙያ ችሎታ ያላቸው ሌሎች ግለሰቦች፤

• አግባብነት ካለው፣ የእርስዎ ልጅ።

እያንዳንዱ የ IEP ቡድን በተጨማሪ የሚከተሉትን ሊያካትት ይችላል፦
• የእርስዎ ልጅ ቀደም ሲል MCITP አገልግሎት አግኝቶ/ታ ከሆነ፣ የሞንትጎመሪ ካውንቲ የጨቅላ ህፃናት እና ትናንሽ ልጆች 
ፕሮግራም/Montgomery County Infants and Toddlers Program (MCITP) ተወካይ።

• ሳይዘገይ በመጀመሪያው IEP ላይ፣ተማሪው(ዋ) 14 ዓመት ሲሞላው/ሲሞላት በእርስዎ ፈቃድ የማናቸውም ተሳታፊ ኤጀንሲ 
ተወካይ (ስለ ድህረ-ሁለተኛ ደረጃ ግቦች እና እንቅስቃሴዎች) የሽግግር እቅድ/transition planning ውይይት ተግባራዊ 
መደረግ አለበት። 

• ለእርስዎ አስተርጓሚ፣እርስዎ ከጠየቁ።

የወላጆች/የሞግዚቶች መመሪያ 
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ለግላዊ ትምህርት ፕሮግራም ቡድን (IEP) የመጀመሪያ ግምገማ ስብሰባ 
የወላጆች/ሞግዚቶች መመሪያ

ደረጃ 1 ትውውቅ እና የስብሰባው ዓላማ(ዓላማዎች)፦  
• የ IEP ቡድን ተሳታፊዎች ራሳቸውን ያስተዋውቃሉ። ስለ ስብሰባው ዓላማ 
ሊቀመንበሩ(ሯ) መግለጫ ይሰጣል/ትሰጣለች "ይኼውም፦ በአካለ ስንኩላን ግለሰቦች 
የትምህርት ደንብ መሠረት/Individuals with Disabilities Education Act 
(IDEA) የእርስዎ ልጅ ስንክልና ያለው/ያላት ተማሪ መሆኑን(ኗን) ስለመወሰን"። 

ደረጃ 2
የግምገማውን ውጤት እንደገና መመልከት/
መከለስ፦
• ቀጠሮ ከተያዘለት የ IEP ቡድን ስብሰባ ቢያንስ አምስት የሥራ ቀናት በፊት፣ አስገዳጅ ሁኔታዎች 
ካልተፈጠሩ በስተቀር፣ ማናቸውንም የግምገማ ግኝት ውጤቶችን፣ ሪፖርት፣ ዳታ/መረጃ፣ ቻርት፣ 
ወይም የ IEP ቡድን በስብሰባ ላይ የሚወያይባቸውን ሌሎች ሠነዶችን ቅጂ ማግኘት አለብዎት። 

• ግምገማዎቹን ያደረጉት ግለሰቦች (ወይም ተወካዮቻቸው) በግምገማዎቹ ውጤቶች ላይ ይነጋገራሉ። የ 
IEP ቡድን መደበኛ የሆነ እና ይፋዊ ያልሆነ መረጃ፣ ከመማሪያ-ክፍል፣ ከአካባቢ፣ እና ከስቴት የምዘና 
ኢንፎርሜሽን፣ እና ስለ ልጅዎ እርስዎ ባለዎት አመለካከት ላይ ይነጋገርበታል። 

• ስለ እርስዎ ልጅ ጠንካራ ጎኖች እና የሚያስፈልገውን/የሚያስፈልጋትን የትምህርት ሁኔታ ለመግለጽ/
ለማስረዳት ይዘጋጁ። 

ደረጃ 3
ብቃት ስለመኖሩ የመጀመሪያ ውሳኔ፦ 
• ቅኝት የተደረገባቸውን መረጃዎች/ዳታ ሁሉንም ከገመገመ እና ውይይት ከተደረገ በኋላ ከ14 የአካለ 
ስንኩልነት ፈርጆች ውስጥ የእርስዎ ልጅ ለ 1 ብቁ ሊሆን/ልትሆን እንደሚችል/እንደምትችል ቡድኑ 
ይወስናል።

ደረጃ 4 IEP ማዘጋጀት/ማዳበር፦
• የእርስዎ ልጅ ለልዩ የትምህርት አገልግሎቶች ብቁ ከሆነ/ች፣ የ IEP ቡድን ግላዊ የትምህርት ፕሮግራም 
(IEP) ማዘጋጀት አለበት፣ ይኼውም አስፈላጊ ግቦችን እና አላማዎችን፣ ለማሟላት ለእርስዎ ልጅ 
አስፈላጊ የሚሆኑ አገልግሎቶችን እና ድጋፎችን የሚያካትት መሆን አለበት። በዚህ ስብሰባ ወቅት ወይም 
በ30 የካላንደር ቀኖች ውስጥ IEP ይዘጋጃል። ስለ IEP ዝግጅት/ክለሳ ቡድን ስብሰባ የወላጅ/የሞግዚት 
መመሪያ ይመልከቱ 

ደረጃ 5
ክትትል፦
• የተሞሉት የ IEP ሠነዶች በሚስጥራዊ የት/ቤት ፋይል ይቀመጣሉ። IEP ስብሰባ ከተደረገ አምስት 
የሥራ ቀናት ሳያልፍ በፊት፣ በ IEP ቡድን ስብሰባ የተሞሉ የወረቀት ሥራዎችን ከትምህርት ቤት 
ሠራተኞች ቅጂው ይሰጥዎታል።


