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የአርሊንግተን የህዝብ ትምህርት ቤቶች ዲስትሪክት 
ትምህርት ቢሮ 

የልዩ ትምህርት ቢሮ 
Arlington, VA 22204 
ስልክ፡ 703-228-6040 
ፋክስ፡ 703-228-2433 

የአርሊንግተን የህዝብ ትምህርት ቤቶች ዲስትሪክት 

ለኦቲዝም  
ብቁነትን ለመወሰን የሚያስችል መሰረት 

የተማሪ ስም፡ 
የትውልድ ቀን፡ 
የተማሪ ቁጥር፡ የተማሪ የስቴት መታወቂያ፡ 

የቤት ስልክ፡ 
የቤት አድራሻ፡ 

ቀን፡ 

እድሜ ጾታ ክፍል ከቤት ሆኖ የሚማርበት ትምህርት ቤት የሚከታተልበት ትምህርት ቤት 

ዘር የመጀመሪያ ቋንቋ - የተረጋገጠበት ቀን የቤት ውስጥ ቋንቋ - የተረጋገጠበት ቀን 

ወላጅ/አሳዳጊ 
ስም ተንቀሳቃሽ ስልክ ስም ተንቀሳቃሽ ስልክ 

አድራሻ የስራ ስልክ አድራሻ የስራ ስልክ 

የአደጋ ጊዜ ስልክ የአደጋ ጊዜ ስልክ 

ኦቲዝም 

ፍቺ፡ 
"ኦቲዝም" ማለት የቃልና የቃል-ያልሆነ መግባቢያ ላይ የሚኖር አካል ጉዳት እንዲሁም ማህበራዊ ግንኙነትን በእጅጉ የሚጎዳ የእድገት እክል ሲሆን በአጠቃላይ ከሶስት አመት በፊት 
የሚታይና በልጁን የትምህርት አፈጻጸም ብቃት ላይ አሉታዊ ተጽእኖ የሚፈጥር ነው፡፡ በአብዛኛው ከኦቲዝም ጋር የተያያዙ ሌሎች ባህሪያት የተደጋገሙ እንቅስቃሴዎችንና ምንም 
ተግባር የሌላቸውን እንቅስቃሴዎች ማድረግ፣ የአካባቢ ለውጥን አለመቀበል ወይም የዘወትር እንቅስቃሴዎችን አለመለወጥ እንዲሁም ለስሜታዊ ልምዶች ያልተለመዱ ምላሾች 
ናቸው፡፡ በዋነኛነት ልጁ የስሜት መቃወስ ስለሚኖርበት ይህም በልጁ የትምህርት ብቃት ላይ አሉታዊ ተጽእኖ የሚኖረው ከሆነ ኦቲዝም ተፈጻሚ አይሆንም፡፡ በዚህ ፍቺ ውስጥ 
ያሉት መስፈርቶች ተሟልተው ከሶስት አመት በኋላ የኦቲዝም ባህሪያት የሚታዩበት ልጅ ኦቲዝም እንዳለበት ሊታወቅ ይችላ፡፡. (34 CFR 300.8(c)(1)) እና 8VAC20-81-
10፡፡ 

መስፈርት፡ 
ከበርካታ ምንጮች የተገኙ መረጃዎችን ከግምት ውስጥ ካስገቡ በኋላ ፍቺውን መከለስ፣ ከታች ያሉትን ዝርዝሮች ግምት ውስጥ ማስገባትና ማንኛውንም ተጨማሪ መረጃ በማስተዋል 
መመልከት ያስፈልጋል፡፡ ይህንን ወረቀት ከልዩ ትምህርት ኮሚቴ (SEC-R) ግምገማ ጋር ያያይዙና ማንኛውንም አስፈላጊ ሰነዶችን እንዲካተቱ ያድርጉ፡፡ ሁሉንም ደረጃዎች 
ይሙሉ፡፡ 

ልዩ ትምህርት የሚያስፈልገው ኦቲዝም ያለበት ልጅ ሁሉንም የሚከተሉትን መስፈርቶች ያሟላል፡፡ 

አዎ አይ ደረጃ 1 
ቡድኑ የ IDEA የኦቲዝምን ፍቺ ላይ ግምገማ አድርጓል፡፡ 

አዎ አይ ደረጃ 2 
የኦቲዝም ባህሪያት፡ 

የኦቲዝም ስፔክትረም ህመም ያለባቸው ልጆች በተለያዩ ሁኔታዎች ውስጥ የሚከተሉትን ባህሪያት ያሳያሉ፡ 
በማህበራዊ መስተጋብር ውስጥ ያሉ እክሎች የተገደበ፣ የሚደጋገምና የተዛባ የባህሪ፣ 

የፍላጎት እንዲሁም የእንቅስቃሴ ዘይቤዎች 
በመግባት ላይ የሚኖሩ ጉድለቶች 

መደበኛ ኦቲዝም (Atypical Autism)፣ የእድገት እክል የሚኖረው ኦቲዝም (Aspergers Disorder) ወይም PDD-NOS ያለባቸው ልጆች ከኦቲዝም 
ስፔክትረም ህመም ጋር የተያያዙትን ሁሉንም አይነት ባህሪያት ሳያሳዩ ከላይ የተዘረዘሩትን ማንኛውንም ባህሪያት ሊያሳዩ ይችላሉ፡፡ በሰነድ የተደገፉ 
የሚከተሉት ማስረጃዎች አሉ፡ 

ማህበራዊ መስተጋብር ውስጥ ያሉ እክሎች የተገደበ፣ የሚደጋገምና የተዛባ የባህሪ፣ 
የፍላጎት እንዲሁም የእንቅስቃሴ ዘይቤዎች 

በመግባት ላይ የሚኖሩ ጉድለቶች 
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ስም የድርጅት ስም የትውልድ ቀን የተማሪ ቁጥር የሰነድ ቀን 

 

 

የማጠቃለያ መግለጫ፡ (ጥቅም ላይ የዋሉ የመረጃ ምንጮችን አካቶ የተገኙትን ነገሮች አጭር መግለጫ ያቅርቡ)  
 
 

አዎ አይ ደረጃ 3 
በዋነኝነት ልጁ የስሜት መቃወስ ስላለበት ሳይሆን አንድ ወይም ከዚያ በላይ በተመዘገቡ የኦቲዝም ባህሪያት ምክንያት በትምህርት አፈጻጸም ላይ አሉታዊ ተጽእኖ 
እንዳለ የሚያሳዩ ሰነዶች አሉ፡፡ ይዘርዝሩ እና/ወይም ይግለጹ፡ 

 
 

 
 

አዎ አይ ደረጃ 4 
ተለይቶ በታወቀው ኦቲዝም የተነሳ ተማሪው በልዩ ሁኔታ የተዘጋጀ ትምህርት ያስፈልገዋል፡፡ 

 
"በልዩ ሁኔታ የተዘጋጀ ትምህርት" በቨርጂኒያ ደንቦች የተገለጸው "በዚህ ምእራፍ ስር ላሉ ብቁ ለሆነ ልጅ ፍላጎቶች አግባብነት ባለው መልኩ፣ ይዘቱ፣ ዘዴው 
ወይም የትምህርት አሰጣጥ ዘዴን ማስተካከል ነው፡ (34 CFR 300.39(b)(3)) 
 
1. በልጁ የአካል ጉዳት የተነሳ የሚኖር የልጁን ልዩ ፍላጎቶች ለመፍታት፣ እና 
2. የልጁን የአጠቃላይ ስርአተ-ትምህርቱን ማግኘቱን ለማረጋገጥ የሚያስፈልግ ሲሆን ይህም ልጁ በአካባቢው የትምህርት ኤጀንሲ ስልጣን ውስጥ ባሉ ሁሉም ልጆች 

ላይ የሚተገበሩትን የትምህርት ደረጃዎች ማሟላት ያስችለዋል"፡፡ ይዘርዝሩ እና/ወይም ይግለጹ፡ 
 

 

 
 

የብቁነት ውሳኔ 

ለኦቲዝም የተቀመጡት የአካል ጉዳተኝነት መስፈርቶች የተሟሉና ልጁ ልዩ ትምህርት (አስፈላጊ ከሆነ፣ እንዲሁ ተዛማጅ አገልግሎቶች) ያስፈልገዋል፡፡ 

ለኦቲዝም የተቀመጠውን መስፈርት አያሟላም፡፡   


