
ዓመታዊ ማሳወቂያ በ34 CFR § 300.154(d)(2)(v) መሠረት 
 
የአካል ጉዳተኞች ትምህርት አዋጅ (IDEA) የማስፈጸሚያ ደንቦች እንደ ሜዲካኤድ /Medicaid/ ያሉ በት/ቤት ለሚሰጡ ለአንዳንድ 
አገልግሎቶች እንዲከፍሉ የሚያግዙ የግል መድን ወይም የሕዝብ ጥቅማጥቅም የሚሰጡ ድርጅቶችን ለመድረስ የት/ቤት ዲስትሪክቱ 
አቅምን በተመለከተ ለብቁ ተማሪዎች ወላጆች የተወሰነ መብቶች ይሰጣቸዋል። እነዚህ መብቶችም የሚከተሉትን ይመስላሉ፦ 
 
1. በሚረዱት ቋንቋ ማስታወሻ የማግኘት መብት አለዎ።  የት/ቤት ዲስትሪክቱ ለብዙሃኑ በሚገባ ቋንቋ የተጻፈ አመታዊ የጽሑፍ 
ማስታወሻ መስጠት አለበት፣ እንዲሁም እንዲያ ማድረግ  የማይቻል መሆኑ በግልጽ ካልታወቀ በስተቀር ለወላጁ በአፍ መፍቻ ቋንቋው 
ወይም ወላጁ በሚጠቀምበት ሌላ የመግባቢያ መንገድ መሰጠት አለበት።   
 
2.  ያለእርስዎ  ስምምነት/ፈቃድ የልጅዎ ምስጢራዊ መረጃ ለሌላ እንዲታይ/እንዲታወቅ አይደረግም።  የት/ቤት ዲስትሪክቱ ለካሳ 
ጥያቄዎች የልጅዎን የግል መረጃ የስቴቱ የሕዝብ ጥቅማጥቅሞች ወይም መድን ፕሮግራም (ለምሳሌ ሜዲካኤድ/Medicaid) 
የማስተዳደር ኃላፊነት ላለበት ኤጀንሲ ከማሳወቁ በፊት የወላጅ ስምምነት/ፈቃድ በቤተሰብ ትምህርታዊ መብት እና ግላዊ ምስጢር 
ጥበቃ አዋጅ (FERPA) ደንቦች  በ34 CFR ክፍል 99 እና የIDEA ደንቦች በ§300.622 መሠረት መገኘት ይኖርበታል፤  
 
3.  ልጅዎ  የልዩ ፍላጎት ትምህርት እና ተያያዥ አገልግሎቶችን ያለምንም ክፍያ የማግኘት  መብት አለው/አላት።  ይህም ማለት፣ 
በIDEA መሠረት ብቁ ለሆነ ልጅ ነፃ እና ተገቢ የሕዝብ ትምህርት (“FAPE”) ለመስጠትየት/ቤት ዲስትሪክቱ 
 

• ወላጆን ልጆቻቸው “FAPE” ማግኘት ይችሉ ዘንድ ለሕዝብ ጥቅማጥቅሞች ወይም መድን ፕሮግራሞች 
እንዲመዘገቡ ላይጠይቅ ይችላል፤ 
 

• የካሳ ጥያቄን በማቅረብ ሂደት ወይም ይህን ተከትለው ለሚመጡ  እንደ ተቀናሽ ወይም በጋራ የሚከፈሉ ክፍያዎች 
ያሉ ክፍያዎችን ወላጆች ከኪሳቸው እንዲከፍሉ አይጠይቅም፣ ነገር ግን እንዲከፍሉ ተጠይቀውም ከሆነ የት/ቤት 
ዲስትሪክቱ ሊከፍል ይችላል፤ 
 

• የልጁን ጥቅማጥቅም በሕዝብ ጥቅማጥቅም ወይም መድን ፕሮግራም ስም አይጠቀምም። ይህም በሚከተሉት 
ሁኔታዎች መሠረት ሊሆን ይችላል፦  

o ያለውን የሕይወት ዘመን ሽፋን ወይም ሌላ መድን የሰጠውን ጥቅማጥቅም የሚቀንስ ከሆነ፣  
o በሕዝብ ጥቅማጥቅሞች ወይም መድን ፕሮግራም ሊሸፈን የሚገባው ነገር ግን ልጁ ከት/ቤት ውጭ 

በሆነበት ጊዜ ለተጠየቁ የአገልግሎት ክፍያዎችን ቤተሰብ እንዲከፍሉ ከሆነ፣  
o የመድን ክፍያን /ፕሪሜም/ የሚጭምር ወይም ጥቅማጥቅሞቹ ወይም መድኑ ለማቋረጥ የሚያበቃ 

ከሆነ፣ ወይም   
o በጥምር የጤና-ነክ ወጭዎች መሠረት የቤት እና የማኅበረሰብ-ተኮር  ነፃ-መብትን የማጣት ስጋት ካለ። 

 
4.  ስምምነትዎን/ፈቃድዎን በማንኛውም ጊዜ  ሊያነሱ ይችላሉ።  የት/ቤት ዲስትሪክቱ የልጅዎን የግል ምስጢራዊ መረጃዎች የስቴቱ 
የሕዝብ ጥቅማጥቅሞች ወይም መድን ፕሮግራም (ለምሳሌ ሜዲካኤድ/Medicaid) የማስተዳደር ኃላፊነት ላለበት ኤጀንሲ አሳልፎ 
እንዲሰጥ ፈቃድ ስምምነትዎን ከሰጡ በኋላ ይህንኑ በፈለጉት ጊዜ እንዲያነሱ በFERPA ደንቦች መሠረት ሕጋዊ መብት አለዎት።   
 
5.  ፈቃድ ስምምነት አልሰጥም ቢሉ ወይም ከሰጡ በኋላ ቢያነሱም የት/ቤት ዲስትሪክቱ የሚፈለጉትን አገልግሎቶች አሁንም ያለክፍያ 
ለእርስዎ መስጠት ይኖርበታል። የት/ቤት ዲስትሪክቱ የልጅዎን የግል ምስጢራዊ መረጃዎች የስቴቱ የሕዝብ ጥቅማጥቅሞች ወይም 
መድን ፕሮግራም (ለምሳሌ ሜዲካኤድ/Medicaid) የማስተዳደር ኃላፊነት ላለበት ኤጀንሲ አሳልፎ እንዲሰጥ ፈቃድ ስምምነትዎን 
አልሰጥም ቢሉ ወይም ከሰጡ በኋላ ይህንኑ በፈለጉት ጊዜ ቢያነሱ ያ የት/ቤት ዲስትሪክቱ ሁሉም ተፈላጊ አገልግሎቶች ለወላጆች በነፃ 
መቅረባቸውን ከማረጋገጥ ኃላፊነቱ ነፃ አያደርገውም። 


