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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 

ለአእምሮአዊ እክል 
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 

አእምሮአዊ እክል 

ፍቺ፡ 
"የአእምሮአዊ እክል" ማለት ጉልህ የሆነ ከአጠቃላይ የአእምሮ ስራ ከአማካይ በታች የሆነ ሲሆን በተመሳሳይ ጊዜ የመላመድ ባህሪ ጉድለት ያለበት እንዲሁም የእድገት ጊዜ ላይ የሚታይ 
በልጁ የትምህርት አፈጻጸም ላይ አሉታዊ ተጽእኖ በሚያሳድር ነው፡፡  

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 ትምህርትና ተያያዥ አገልግሎቶችን የሚፈልግ የአእምሮ እክል ያለበት ልጅ የሚከተሉትን መስፈርቶች በሙሉ ያሟላል፡፡ 

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

አዎ አይ ደረጃ 2 
በከፍተኛ ደረጃ የአእምሮ እክልና የመላመድ ባህሪ ተግባር እክል (በአንድ ላይ መገኘት አለበት)፡   

አዎ አይ በከፍተኛ ደረጃ እክል ያለበት የአእምሮ ተግባር፡ በግል በሚተዳደር ደረጃውን የጠበቀ የአእምሮ ተግባር መለኪያ ላይ ለግምገማው መደበኛውን 
የመለኪያ ስህተት ግምት ውስጥ በማስገባት ቢያንስ ከአማካይ በታች ስታንዳርድ ዲቬሽን 2.0 መሆን አለበት፡፡     

ደረጃውን የጠበቀ መሳሪያ ጥቅም ላይ ውሏል፡ 

ነጥብ/ውጤት፡ 

አዎ አይ በከፍተኛ ደረጃ እክል ያለበት የመላመድ ባህሪ፡ በግለሰብ መደበኛ የመላመድ ባህሪ መሳሪያ ላይ ቢያንስ ከአማካይ በታች ስታንዳርድ ዲቪዮሽን 2.0 
ነው፡፡     

ደረጃውን የጠበቀ መሳሪያ ጥቅም ላይ ውሏል፡ 

ነጥብ/ውጤት፡: 
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ስም የድርጅት ስም የትውልድ ቀን የተማሪ ቁጥር የሰነድ ቀን 

 

አዎ አይ በአእምሮ ተግባር ላይ ጉልህ የሆነ እክል መኖሩን የሚያመለክት የእድገት ታሪክ (ከውልደት እስከ 18) እንዳለ እንዲሁም በአሁኑ ጊዜ ጉልህ የሆነ ጉድለት 
መኖሩን ያሳያል፡፡    

 

ተለይቶ የታወቀበት እድሜ፡   
 

አዎ አይ ደረጃ 3 
በሰነድ የተቀመጡ የአእምሮአዊ እክል ባህሪያት ምክንያት በትምህርት አፈጻጸም ላይ አሉታዊ ተጽእኖ እንዳለ የሚያመላክቱ ሰነዶች አሉ፡፡ ይዘርዝሩ እና/ወይም 
ይግለጹ፡    

 
 

 

አዎ አይ ደረጃ 4 
በአእምሮ እክል 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 

ለአእምሮ እክል ለተሳነው-ማየት ለተሳነው የተቀመጡት የአካል ጉዳተኝነት መስፈርቶች የተሟሉና ልጁ ልዩ ትምህርት (አስፈላጊ ከሆነ፣ እንዲሁ ተዛማጅ አገልግሎቶች) 
ያስፈልገዋል፡፡ 

ለአእምሮ እክል ለተሳነው-ማየት ለተሳነው የተቀመጠውን መስፈርት አያሟላም፡፡ 


