
አርሉንግተን የህዝብ ትምህርት ቤቶች 

የቤተሰብና የማህበረሰብ ተሳትፎን ማጠናከር 
 

 

 

 

የቤተሰብ 
የሌዩ ትምህርት 

ግብአትና  
መረጃ 

መ መ ሪ ያ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ብሔራዊ ትምህርት ቤት የህዝብ ግንኙነት ማህበር 
ቼሰፒክ ምእራፍ 2012 

የኮሚንኬሽን ውዴዴር 
የሊቀ ተሸሊሚ 



ትርጉም 

 
If you are interested in learning more about special education and prefer to 

speak in Amharic, Arabic, Bengali, Mongolian, Russian, Spanish or another 

language, please contact the Special Education Parent Resource Center (PRC) 

at 703-228-7239. 

 

Arlington Public Schools has interpreters available by telephone, and we will be 

happy to assist you. 

 
Si quiere saber más acerca de Educación Especial y prefiere hablar con alguien ya sea 

en español, amhárico, árabe, mongol, o bengalí, por favor, contacte el Centro de 

Recursos para Padres, al 703.228.7239. Las Escuelas Públicas de Arlington cuentan con 

intérpretes disponibles por teléfono, y con gusto le ayudaremos. 

 
ስልዩ ትምህርት ተጨማሪ መረጃ ማግኘት ከፈጉ (በአማርኛ፣ አረብኛ፣ ቤንጋሊ፣ ሞንጎሉያና በስፔንኛ) እባክዎ የልዩ ትምህርት 
የወላጆች መረጃ ማእከልን (PRC) በ 703.228.7239 ያግኙ፡፡ አርሊንግተን የህዝብ ትምህርት ቤት የስልክ 
አስተርጓሚዎች ያሉት ሲሆን ስንረዳዎ በደስታ ነው፡፡ 

 

 

 ، البنغالية ، العربية ، األمھارية( باللغات الخاص التعليم عن المزيد معرفة فى ترغب كنت إن

 :الرقم ھذا على الخاص للتعليم اآلباء موارد مركز على اإلتصال الرجاء )واإلسبانية المنغولية
 ، العامة آرلنجتون لمدارس بالتلفون الفورية للترجمة خدمة ھنالك 703.228.7239

 .لمساعدتكم سعداء وسنكون

 

                 m    ( ম    র ,  র               ,ম                      s           

      )   র           g             g   র 703.228.7239 

   m র       e            রn  র         s     র s              । 

          P              -e sট          s 

          o                মর              র                র। 

 
Та Тусгай Боловсролын талаархи дэлгэрэнгүй (Амхар, Араб, Беангли, Монгол, 

Испани хэлүүд дээр) мэдээлэл авах сонирхолтой бол 703.228.7239 тоот утсаар 

Тусгай Боловсролын Эцэг Эхчүүдийн Мэдээллийн Төв (Special Education Parent 

Resource Center)- тэй холбогдоно уу. Арлингтоны Улсын Сургуулиас утсаар 

хэлмэрч авах үйлчилгээ үзүүлдэг ба бид танд туслахад баяртай байх болно. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

የቤተሰብ 
የሌዩ ትምህርት 

ግብአትና  
መረጃ 

መ መ ሪ ያ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
የአርሉንግተን የሕዝብ ትምህርት ቤቶች 

የተማሪ አገሌግልት እና ሌዩ ትምህርት ክፍሌ 
የሌዩ ትምህርት ቢሮ 

1426 N. Quincy Street 

Arlington, VA 22207 

 

ድ/ር ፓትሪክ ኬ.መርፊ፣ የበሊይ ተቆጣጣሪ 

ድ/ር ብሬንዲ ዊሌክስ፣ ረዲት ተቆጣጣሪ፣ የተማሪ አገሌግልት  
ሚስተር ፖሌ ጃሜሌስካ፣ ዲይሬክተር፣ የሌዩ ትምህርት ቢሮ 

 

የተሻሻሇው – ግንቦት/2017 



 

 

ማውጫ 

እንኳን ዯህና መጣችሁ እና ምስጋናዎች   

እንዯ ወሊጅ/አሳዲጊ የእኔ ሚና   

 
ሌዩ ትምህርት፡ ቁሌፍ ሇሆኑ ስብሰባዎችና ሽግግሮች መዘጋጀት 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

የእኔ ሌጅ 

የሌዩ ትምህርት የወሊጅ መገሌገያ ማእከሌና የሌዩ ትምህርት ኡዯት 
የተማሪ ጥናት ኮሚቴ ስብሰባዎች 
በቨርጂኒያ የብቃት ኮሚቴ ስብሰባዎችና የአካሌ ጉዲተኛ ሌጆች 
የግሇሰብ የትምህርት ፕሮግራም (IEP) ስብሰባዎችና የተማሪ ምዯባ  
የዴጋሚ ግምገማ እቅዴ ስብሰባዎች 
የዴጋሚ ግምገማ ስብሰባዎች  
የቤተሰብ/የትምህርት ቤት ትብብር  
ቁሌፍ እውቂያዎች 
ሽግግሮች 

 

 

ሌጅዎን በትምህርት ቤት ካሇ ከሰራተኞች ጋር ማስተዋወቅ 

የእኔ ምርጥ ቀን፡ ሇክፍሌህ አዱስ ነኝ፣ እራሴን እንዲስተዋውቅ ፍቀዴሌኝ  

 
የመዝገብ-መያዣ መሳሪያዎች  

 
መዝገብ አያያዝ 
የዲራ መረጃ 
የሕክምና መረጃ 
የትምህርት ቤት ግምገማዎች 
የሂዯት ሪፖርቶች 

ያሇፉ IEP 
የግሌ ሪፖርቶች 

 

 
ሇወሊጆችና አሳዲጊዎች መርጃዎች  

 
የአርሉንግተን የሕዝብ ትምህርት ቤቶች መርጃዎች 
የአርሉንግተን የህዝብ ትምህርት ቤቶች ኮሚቴዎችና ማህበራት 
ቁሌፍ ህትመቶችና ቁሳቁሶች 
የአርሉንግተን ካውንቲ ፕሮግራሞችና ቢሮዎች 
የአርሉንግተን ዴጋፍ ቡዴኖችና ኔትዎርኮች 
የሰሜን ቨርጂኒያ ዴጋፍ ሰጪ ቡዴኖች 

ጥብቅና/ክፍልች/ስሌጠና/ዴጋፍ 
የኮንፈረንስ እዴልች 
ሇወታዯራዊ ቤተሰቦች መርጃዎች 
ጊዜአዊ እንክብካቤ መስጫ 
የተሇያየ ምንጭና የማህበራዊ ዋስትና ገቢ 



 

ይህ የሌዩ ትምህርት የቤተሰብ ግብአትና የመረጃ  የተዘጋጀው በ 2011-12 የትምህርት ዘመን ከቨርጂኒያ ኮመንዌሌዝ ዩኒቨርሲቲ የኦቲዝም ማእከሌ (VCU-ACE) መመሪያ

በእርዲታ በወሊጆችና በአርሉንግተን የህዝብ ትምህርት ቤቶች (APS) አባሊት በትብብር ሲሆን በ 2016 ተሻሽሎሌ፡፡  

 

የAPS ሌዩ ትምህርት ስርአትን ሲጎበኙ የእኛን ዴጋፍ የምናዯርግሌዎና ይህ መመሪያም የሚከተለትን ሇማዴረግ እንዯሚረዲዎት ተስፋ እናዯርጋሇን፡ የሌጅዎ የትምህርት ቡዴን ንቁ 
አባሌ ይሁኑ፣ ስሇሌጅዎ መረጃ ያዯራጁ፣ ከትምህርት ቤትዎ ጋር በትብብር ይስሩ፣ እርስዎንና ሌጅዎን ሇመዯገፍ ያለትን የተሇያዩ መገሌገያዎችን ያግኙ እንዱሁም ሌጅዎን ወክሇው 

የሚቻለትን ውሳኔዎች ያሳሌፉ፡፡ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ምስጋና 

ከዚህ በታች የተዘረዘሩት እና በዚህ መመሪያ የመጀመሪያ ህትመት ወቅት በነበራቸው/በያዙት የሥራ ኃሊፊነቶች ተሇይተው የተቀመጡት የ 2011 -2012 የአርሉንግተን VCU 

-ACE የቡዴን አባሊት ከቨርጂኒያ የትምህርት ክፍሌ እና ከቨርጂኒያ የባህርይ ጤና እና ሌማት አገሌግልቶች ክፍሌ የተገኘን እርዲታን ተግባራዊ ሇማዴረግ ሰርተዋሌ፡፡ የእነሱ 
ቁርጠኝነት፣ ትብብርና ሙያዊ እውቀታቸው በዚህ መመሪያ ውስጥ እና ከዚህ ስራ ተጠቃሚ እንዯሚሆኑ ሇተረጋገጠሊቸው የአካሌ ጉዲተኛ ተማሪዎች የትምህርት አገሌግልቶችን 
ሇማሻሻሌ በአሁኑ ጊዜ እየተካሄደ ባለ የተሇያዩ ውጥኖች ሊይ ተንፀባርቀዋሌ፡፡  

 

ኤም. አላክሳንዴራ አሪጋ፣ ወሊጅ 
ድክተር ልረን ቦኔት፣ የንግግር ፓቶልጂስት 
ድና በዴዌይ፣ ወሊጅ 

ስቲቨን ሴሌመር፣ የVCU-ACE የቴክኒክ ዴጋፍ ተባባሪ  

ድ/ር ጁሉ ክራውፎርዴ፣ የሌዩ ትምህርት ቢሮ ዲይሬክተር 
ሊውራ ዳፓች፣ የኦቲዝም ባሇሙያ 
ኤሪን ድኔሁ፣ የኦቲዝም ስፔሻሉስት 

ካትሉን ድኖቫን፣ የ PRC አስተባባሪ 
ዱቦራ ሀመር፣ የኦቲዝም ስፔሻሉስት 

ሱዛን ሆሊንዴ፣ የምክር ዲይሬክተር 
ጆይስ ኬሉ፣ የሽግግር አስተባባሪ 
ሞሪን ኔሴሌሮዳ፣ ረዲት ርዕሰ መምህር 

ድ/ር ሉዛ ፒሆታ፣ ርዕሰ መምህር 
ኢላን ፖርተር፣ የሌዩ ትምህርት አስተባባሪ 
ጃኔት ኳንትሪሌ፣ የሌዩ ፕሮግራሞች ተቆጣጣሪ 
ካሮሉ ቲይሌ፣ የሌዩ ትምህርት አስተባባሪ 

ድ/ር ቴሪግ ቶማስ፣ ወሊጅ 
ቤት ዚቪች፣ የሌዩ ትምህርት መምህር  

 

በዚህ ህትመት ውስጥ የተጻፉ እና አርትኦት የተሰራባቸው ሰነድች በማቅረባቸው እና በዚሁ መመሪያ ዝግጅት አጠቃሊይ ሥራቸው አሌክሳንዴራ አርያጋ (ወሊጅ) እና ካትሉን 

ድኖቫን (የሌዩ ትምህርት ወሊጅ -ምንጭ ማእከሌ አስተባባሪ) ሌዩ ምስጋና ይዴረስ ተባባሪነታቸው በጠንካራ የትምህርት ቤት አጋርነት አማካኝነት እውን የሚሆን የበጎ ውጤት 
ተምሳላት ነው፡፡ 

 

እንዱሁም ሇኢማ ፓረሌ፣ የወሊጅ ምንጭ ማእከሌ አስተዲዯራዊ ረዲት ሇቴክኒካዊ ዴጋፏ እንዱሁም ጄንል APS የህትመት ተቆጣጣሪ ሇመመሪያው፣ ሙያዊ እውቀትና ዴጋፍን፣ 
ድክተር ረጂኒያ አሪያጋ እና ሚስ እስቴሊ ማርቴኔዝ በስፓንሽ እና ቋንቋ ትርጉም ሊበረከተችው ዴጋፍ፣ ዱኪቬር በዲሰሳው እና ወቅታዊ በማዴረግ ባበረከተው አስተዋጽኦ እንዱሁም 

ይህንን መመሪያ በማዘጋጀት ሂዯት እገዛ ሊበረከቱ በርካታ የአርሉንግተን ወጃጆችና ሠራተኞች፣ ኬሬን ሻምኩስ እና የAPS PEP (የስራ ቅጥር ዝግጁነት ፕሮግራም) ሊበረኩት 
የፕሮዲክሽን ዴጋፍ ምስጋና ይገባቸዋሌ፡፡ 
 

ከቨርጂኒያ የትምህርት ክፍሌ የሌዩ ትምህርት እና ተማሪዎች አገሌግልት ጽህፈት ቤት በተገኘው እርዲታ በ 2016 መመሪያው በዴጋሚ እንዱታተም አስችሎሌ፡፡ ይህንን ፕሮጀክት 

በመዯገፋቸው ሇVDOE ሀንክ ሚሉዋርክ፣ ግልሪያ ዳሌተን እና ቴሬሲ ሉ የሊቀ ምስጋና ይገባቸዋሌ፡፡ 
 



 

እንዯ ወሊጅ/ሞግዚት የእኔ ሚና ምንዴን ነው?  
 
ወሊጆች የሌጆች ትምህርታዊ ቡዴኖች ዋጋ የሚሰጣቸው አባሊት ናቸው፡፡ እርስዎ በሌጅዎ ሊይ ሌዩ ባሇሙያ ነዎት፡፡ የሌጅዎን ታሪክ፣ ጥንካሬና 
ፍሊጎት በሚገባ ያውቃለ፡፡ እርስዎ የሌጅዎ ትምህርታዊ ቡዴን ቋሚ አባሌ ነዎት፡፡ እርስዎ ከሚጫወቷቸው ሚናዎች ጥቂቱ፡  

 
እንዯ መብት ተከራካሪ  ከምንም የበሇጠ ሌጅዎን ያውቁታሌ ስሇሆነም የሌጅዎን የትምህርታዊ ቡዴን ጠቃሚ አባሌ ነዎት፡፡ በትምህርት ቤት ወሊጅ፡
ውስጥ የግንኝነትዎ ዋና ነጥብ ማን መሆን እንዯሇበት መጠየቅና ሌጅዎን ትምህርት ሊይ ሇመርዲት ገንቢ በሆነ መሌኩ እንዯቴ አስተዋጽኦ 
እንዯሚያዯርጉ ይጠይቁ፡፡ ስሇሌጅዎ የሚያውቁትን እንዱሁም ስሇ አገሌግልት ያወቁትንና የሚቻሇውን የሊቀ ምክረ ሀሳብ እና ውሳኔ ሇመስጠት 
ያለትን አማራጮች መጠቀም፡፡ እንዯወሊጅ ሌጅዎን በተሇያዩ ሁኔታዎች ቤት ውስጥ፣ በመጫወቻ ሜዲ፣ በአጎራባች ቦታዎች እንዱሁም በላልች 
በርካታ ሥፍራዎች ሌጅዎን ያያለ፡፡ ሌጅዎ በአዲዱስ ሁኔታዎች እንዳት እንዯሚንቀሳቀስ እና ከአዋቂዎች ብልም ሌጆች ጋር ያሇውን ግንኙነት 
እንዱሁም የሚያዯርጋቸውን የሚታወቁ መሻቶችና ፍሊጎቶችን ያውቋቸዋሌ፡፡  

 
ወሊጅ እንዯ መምህር፡ እርስዎ የሌጅዎ ቋሚ አስማሪና የሌጅዎን ትምህርታዊ ታሪክ የሚያውቁ ነዎት፡፡ እርስዎ ሌጅዎ ቤት ውስጥ ምን እንዯሚሰራ  
እና ሇእርስዎ እና ሇሌጅዎች ቤት ውስጥ የሚሰሩትን ከተሞክሮ እና ሀሳበት ከትምህርት ቤቱ ሰራተኞች ጋር በመጋራት መወያየት ይችሊለ፡፡ እንዱሁም 
በእርስዎ ቤት ውስጥም ይሁን የትም ቦታ በሚኖሩበት ጊዜ የሌጅዎን የተግባር ክህልት በመዯገፍ ትምህርት ቤት ውስጥ የተማሪውን ትምህርት 
ማጠናከር ይችሊለ፡፡ መሌካም ተግባቦት በማበረታታት በትምህርት ቤት ውስጥም ሆነ ውጭም በሚኖር ማንኛውም ቦታ 

የሚያስተምሩበትን/የሚያከሊክለበትን እዴሌ በመፍጠር ሉያግዙት ይችሊለ፡፡ 

 
ወሊጅ እንዯ  የሌጅዎን ፍሊጎቶች መሇየትና ከሌጅዎ የሚጠብቁዋቸውን ነገሮች፣ ተስፋዎና ህሌምዎ ከቡዴኑ ጋር መወያየት፡፡ ግብአትዎን አጋር፡
ማጋራት ሇቡዴኑ ማስታወቅ እና ግሌጽ ተግባቢ በመሆን አስፈሊጊ ሲሆን ከቡዴንዎ ምክር መጠየቅ፡፡ እርስዎ የሚመርጡትን የተሳትፎና የትብብር 
ዯረጃዎች ሊይ ያሇዎትን ሀሳብ በመግሇጽ ትምህርትን መሰረት ያዯረገ የቡዴን አባሊት ጋር በመሆን አጋርነትን ገምቢ በሆነ መሌኩ ሇመመስረት ምርጥ 
ስሇሆነ መንገዴ መወያየት፡፡  

 
ወሊጅ እንዯ  አዲዱስ ፕሮግራሞች እና አገሌግልት አቅራቢዎች ወቅታዊ የሆነ መዝገብ ያሊቸው ስሇመሆኑ ማረጋገጥ፡፡ ዘወትር ስሇሌጅዎ ተራኪ፡

ሪፖርቶችና ሰነድች ቅጅ በሙለ ጠይቀው ማስቀመጥና ሌጅዎ በህይወት ዘመኑ/ኗ የሚያገኛቸውን/የምታገኛቸውን አገሌግልቶች ይቆጣጠሩ፡፡ ይህ 
መረጃ ሌጅዎ ትምህርት ቤት ስሇሚያገኘው አገሌግልት ሇመወሰን የሚረዲ እና ሌጅዎ ከትምህርት ቤት ወዯ አዋቂነት በሚሸጋገርበት ወቅት 
የአዋቂዎችን አገሌግልት ተዯራሽ ሇማዴረግ አስፈሊጊ ሉሆን ይችሊሌ፡፡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

የአርሉንግተን የሕዝብ ትምህርት ቤቶች ሌዩ ትምህርት የቤተሰብ ግብአትና የመረጃ መመሪያ፣ ነሏሴ 2016 



 

 

 

 

 

 

 

 

ሌዩ ትምህርት፡ 
ሇቁሌፍ ስብሰባዎች 
እና  

ሽግግሮች መዘጋጀት 



የአርሉንግተን የሕዝብ ትምህርት ቤቶች ሌዩ ትምህርት የቤተሰብ ግብአትና የመረጃ መመሪያ፣ ነሏሴ 2016 

 

የአርሉንግተን የሕዝብ ትምህርት ቤቶች 

የሌዩ ትምህርት የወሊጅ መርጃ ማእከሌ (PRC) 
የሳይፋክስ አካዲሚክ ማእከሌ በሴኮያ ፕሊዛ  

2110 Washington Boulevard, Suite 158 

Arlington, VA 22204 
www.apsva.us/prc 

703-228-7239 

 
የ PRC አሊማ የአካሌ ጉዲተኛ ሌጆች ቤተሰቦች የሌጃቸውን ሌዩ የትምህርት ፍሊጎቶች ሇመሇየትና 
ሇማሟሊት ከትምህርት ቤት ሰራተኞች ጋር ሲሰሩ መረጃ እና ዴጋፍ መስጠት ነው፡፡ በ PRC ያለ 
ሰራተኞች ስሇሌጃቸው የአካሌ ጉዲት፣ የሌዩ ትምህርት ሂዯት፣ ሇመብት መሟገትና ቤተሰቦች ሌጆቻቸውን 
ወክሇው ከትምህርት ቤት ሰራተኞች ጋር እንዳት መስራት እንዯሚችለ የበሇጠ ሇማወቅ ሁለም ቤተሰቦች 
እንዱያነጋግሯቸው በራቸው ክፍት ነው፡፡ በቋንቋ አስተርጓሚዎች በኩሌ የ PRC ሰራተኞች ከእንግሉዝኛ 
ውጪ ባለ ቋንቋዎች መናገር ከሚመርጡ ቤተሰቦች ጋር ግንኙነት ማዴረግ ይችሊለ፡፡ በተጨማሪም PRC 
ቤተሰቦችን ከላልች የማህበረሰብ ክፍልች ጋር ሇማገናኘት ትምህርት ቤትን መሰረት ያዯረጉ የግንኙነት 
ነጥቦች ሆነው የሚያገሇግለ የወሊጅ ማገናኛዎች አለት፡፡      

 
PRC የሚያቀርበው፡ 

 

 በትምህርት አመቱ በሙለ በአካሌ ጉዲትና በወሊጅነት ርእሰ ጉዲዮች ሊይ ነጻ የወሊጅ ትምህርት ክፍሇ ጊዜዎች 

 ከአካሌ ጉዲተኝነት፣ ከወሊጅነት እንዱሁም ከአጠቃሊይና ከሌዩ ትምህርት ጋር በተያያዙ መርጃዎችን የሚያበዴሩ ቤተመጽሏፍት፡፡ 

 የመረጃ ዴረገጽ በ www.apsva.us/prc ፡፡ 

 እርዲእና ዴጋፍ ሇማዴረግ በግሇሰብ ዯረጃ የቤተሰብ ስብሰባዎችና ምክክር  

 የኢ-ዜና ዝመናዎች በ APS School Talk (በ www.apsva.us ሊይ ይመዝገቡ) 

 ከማህበረሰብ ዴጋፍ ቡዴኖችና ዝርዝር አቅራቢዎች ጋር ሇመገናኘት እገዛ ማዴረግ 

 መረጃና ሪፈራሌ 

 የሌዩ ትምህርት ሂዯትን በማሰስና ከትምህርት ቤት ሰራተኞች አባሊት ጋር በመተባበር እገዛ ማዴረግ 

PRC ከሰኞ እስከ አርብ ከ 8፡30 ኤ.ኤም እስከ 4፡00 ፒ.ኤም ክፍት ነው፡፡ ምሽትና ቅዲሜ በቀጠሮ ይገኛለ፡፡ በማንኛውም ጊዜ ቤተ መጻሕፍቱን 

ሇመመሌከት ቤተሰቦች ቢመጡ መሌካም አቀባበሌ ይዯረግሊቸዋሌ፡፡ 

ነገር ግን፣ ከ PRC አስተባባሪ ጋር ሇመገናኘት የሚፈሌጉ ከሆነ ከተቻሇ አስቀዴመው ቀጠሮ ማስያዝ መሌካም ይሆናሌ፡፡ PRC የአርሉንግተን 

የሕዝብ ትምህርት ቤቶች መጥፎ የአየር ሁኔታ ፖሉሲን የሚከተሌ ሲሆን በአስቸጋሪ የአየር ሁኔታ ምክንያት ትምህርት ቤቶች ከተዘጉ፣ PRC እንዱሁ 

የሚዘጋ ይሆናሌ፡፡ ስሇ PRC የበሇጠ ሇማወቅ፣ የአቅጣጫዎችንና የመኪና ማቆሚያ መረጃን ሇማግኘት የ PRC አስተባባሪ ያግኙ ወይም ቀጠሮ 

ሇመያዝ እባክዎን በ http://www.apsva.us/prc በኩሌ ይጎብኙን፡፡ 

http://www.apsva.us/prc
http://www.apsva.us/prc
http://www.apsva.us/prc


የአርሉንግተን የሕዝብ ትምህርት ቤቶች ሌዩ ትምህርት የቤተሰብ ግብአትና የመረጃ መመሪያ፣ ነሏሴ 2016 

 

የሌዩ ትምህርት ሂዯት 

የቨርጂኒያ የትምህርት መምሪያ ቤተሰቦች መብቶቻቸውንና ኃሊፊነታቸውን፣ የሌጆቻቸውን መብቶች እንዱሁም የሌጆችን ሌዩ ፍሊጎቶች ሇማሟሊት የትምህርት ቤቶች 

ያሇባቸውን ሀሊፊነቶች እንዱረደ ሇማገዝ የወሊጅ የሌዩ ትምህርት መመሪያን በ 2010 አሳትሟሌ፡፡ 

መመሪያው የሌዩ ትምህርት ሂዯትን እንዱሁም ከእርስዎና ከአርሉንግተን የህዝብ ትምህርት ቤቶች በእያንዲንደ የሂዯቱ ዯረጃ 

ሊይ ምን እንዯሚጠበቅ ይገሌጻሌ፡፡ ቤተሰቦች በሌዩ ትምህርት ስብሰባዎች ሊይ ከመገኘታቸው በፊት መመሪያውን 

እንዱመሇከቱ ይበረታታለ፡፡   

ይህ መመሪያ እያንዲንደን የሌዩ ትምህርት ሂዯት ዯረጃ አጉሌቶ የሚያሳይ ቢሆንም እንዱሁም ተጨማሪ ዝርዝር 

መረጃ በ VDOE የወሊጅ የሌዩ ትምህርት መመሪያ ውስጥ ይገኛሌ፡፡   

 

የ VDOE የወሊጆች መመሪያ በኦንሊይን ሊይ ይገኛሌ፡  

 
እንግሉዘኛ፡ http://www.doe.virginia.gov/special_ed/parents/parents_guide.pdf 

ስፓኒሽ፡ http://www.doe.virginia.gov/special_ed/parents/parents_guide_spanish.pdf 

e- PUB ሇሞባይሌ ጽሐፍ 

አንባቢ፡http://www.doe.virginia.gov/special_ed/parents/parents_guide.epub 

 

ተጨማሪ የ VDOE የወሊጅ ግብአቶችና የሌዩ ትምህርትን በተመሇከተ መረጃ በ http://www.doe.virginia.gov/families/index.shtml ይገኛሌ፡፡ 
 

በመጨረሻም፣ የቨርጂኒያ ሌዩ ትምህርት የወሊጅ ግንኙነት በ https://vafamilysped.org/ ሊይ ሇቤተሰቦች ብዙ መረጃዎችን ይሰጣሌ፡፡ 
 

የሌዩ ትምህርት ኡዯት 
 



 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

የተማሪ ጥናት 
ኮሚቴ 

ስብሰባዎች  



 

የተማሪ የጥናት ኮሚቴ (SSC) ስብሰባ 
 

የተማሪ ስም፡  ቀን፡   

 
የተማሪ ጥናት 
ኮሚቴን በጨረፍታ 

የተማሪ ጥናት ኮሚቴ ምንዴን ነው (SSC)? 

SSC የማንኛውንም ተማሪ አሳሳቢ ጉዲዮችና ፍሊጎቶች ሇመገምገም የተሰባሰበ ቡዴን ነው፡፡ 

የ SSC አባሊት እነማናቸው? 

ወሊጅ/አሳዲጊ እንዱሁም በአጠቃሊይ ርእሰ መምህር/ረዲት ርእሰ መምህር ወይም ተወካይ፣ የክፍሌ 

መምህር እና/ወይም ላልች በትምህርት ቤቱ እና/ወይም በቤተሰብ የተጋበዙ ናቸው፡፡ 

በምን ጉዲይ ሊይ ውይይት ይዯረጋሌ? 

 ሌጁን የሊከው ግሇሰብ የሚኖሩትን ስጋቶችን ያካፍሊሌ፡፡ 

 ሌጅዎን የሚመሇከቱ ሁለም ጠቃሚ መረጃዎች ይገመገማለ፡፡ 

 ማንኛውም የሚገኝ የህክምና መረጃ ከግምት ገብቶ ይታያሌ፡፡ 

የሚወሰነው ምንዴን ነው? 

 ቡዴኑ በሌጅዎ ክፍሌ(ልች) ውስጥ ስሌቶችን እና/ወይም ጣሌቃገብነቶችን እንዱሞከሩ ሉመክር 
ይችሊሌ፡፡  

 ቡዴኑ ሌጁን ሇሌዩ ትምህርትና ተዛማጅ አገሌግልቶች ብቁነት ግምገማ ሪፈር ሇያዯርገው ይችሊሌ፡፡ 
ቡዴኑ ግምገማ ካቀረበ እንዱሁም እርስዎ ፈቃዯኛ ከሆኑና ፈቃዴ ከሰጡ፣ ሌጅዎን ይኖርበታሌ 
ተብል በተጠረጠረው የአካሌ ጉዲተኝነት ዙሪያ ብቁ በሆኑ ባሇሙያዎች (ከቨርጂኒያ የትምህርት 
ክፍሌ (VDOE) ወይም ላሊ ተገቢ የስቴት ወይም ብሔራዊ ኤጀንሲ የሚፈሇጉትን ፈቃዴ የያዙ 
ሰዎች) ምርመራ ማዴረግ ይኖርበታሌ፡፡ እነዚህም ተገቢነት ካሊቸው የሚከተለትን ሉያካትቱ 
ይችሊለ፡ ጤና፣ እይታ፣ መስማት፣ ማህበራዊና ስሜታዊ ሁኔታ፣ አጠቃሊይ የማሰብ አቅም፣ 
የትምህርት ብቃት፣ የተግባቦት ሁኔታቸ የሰውነት እንቅስቀሴ ችልታዎች እንዱሁም የመሊመዴ 
ባህሪ፡፡ የሚመከሩ የግምገማ ክፍልች የሚከተለትን ሉያካትቱ ይችሊለ፡ ማህበረ-ባህሊዊ፣ 
ስነሌቦናዊ፣ ትምህርታዊ፣ አስተማሪ ትረካና ላልች እንዯ አስፈሊጊነቱ እንዯ የንግግር/ቋንቋ 
እና/ወይም የአካሌ እንቅስቃሴ ህክምና፡፡ 

ሇማዘጋጀት የሚሆኑ ጠቃሚ 
ምክሮች  
ትምህርት ቤትዎ እርስዎ 
ሇሚያዯርጉት አስተዋጽኦ ዋጋ 
ይሰጣሌ፡፡ 

 የሌጅዎን ጥንካሬዎችና ዴክመቶች ሇማንጸባረቅ ጊዜ ይውሰደ፡፡ 

 እንዯአስፈሊጊነቱ የሌጅዎን ምሊሽ ይቀበለ፡፡ 

 ማጋራት የሚፈሌጉትን ማንኛውንም የግሌ ሪፖርቶችን ያሰባስቡና ያስገቡ፡፡ 

 ሇዚህ ስብሰባ ቤተሰብዎ ቅዴሚያ የሚሰጣቸውን ነገሮችና የሚፈሇጉትን ውጤቶች ግምት ውስጥ 

ያስገቡ፡፡ ሃሳቦችህን ሇማዯራጀት ሇማገዝ የመወያያ ነጥቦችን ክፍሌን (ከታች) ይጠቀሙ፡፡ 

 በስብሰባው ወቅት ሉጠይቋቸው የሚፈሌጓቸውን ጥያቄዎች በጥያቄዎች ክፍሌ (ከታች) ሊይ 
ያስፍሩ፡፡ 

 ሇመማር የወሊጅ መገሌገያ ማእከሌን (PRC) ያነጋግሩ፡፡ 

 ስሇ ሂዯቱ የበሇጠ ሇማወቅ የወሊጅ መገሌገያ ማእከሌን (PRC) ያግኙና የሚቻሌ ከሆነ ሇ 

PRC “ሌዩ ትምህርት መግቢያ” ክፍሇ ጊዜ ይመዝገቡ፡፡ 

 ከእርስዎ ጋር ወዯ ስብሰባው የሚመጣ ላሊ ሰው እንዲሇ ሇትምህርት ቤትዎ ያሳውቁ ይህም 
ትምህርት ቤቱ ቦታና ቁሳቁሶችን በበቂ ሁኔታ ሇማዘጋጀት ያስችሇዋሌ፡፡   

 

እንዯ ወሊጅ ወይም አሳዲጊ የእኔ ሚና 
እርስዎ በትምህርት ቡዴኑ በእኩሌ 
የሚታዩና ጠቃሚ አባሌ ነዎት፡፡ 

 በስብሰባው ሊይ በንቃት ይሳተፉ፡፡ 

 የእርስዎን ግብአት፣ ሃሳብ እና ማንኛውንም የሚያሳስቦን ነገር ሇማካፈሌ ምቾት ይሰማዎት፡፡ 

 ጥያቄዎችን እንዱሁም እንዯ አስፈሊጊነቱ ማብራሪያን ይጠይቁ፡፡ 

 

ማሳሰቢያ: ግምገማ የሚመከር ከሆነ፣ ግምገማው ከመካሄደ በፊት የእርስዎ ፈቃዴ 
ያስፈሌጋሌ፡፡ 

 

 

 
ነሏሴ 2016 



 

የመወያያ ነጥቦች ጥያቄዎች 



 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

የብቃት   
 ኮሚቴ   

 ስብሰባዎች  



 

 የብቃት ኮሚቴ ስብሰባዎች 
 

የተማሪ ስም፡   ቀን፡   
 

የብቃት ኮሚቴ ስብሰባዎች 
በጨረፍታ 

የብቃት ኮሚቴው ምንዴነው? 
የብቃት ኮሚቴው ሌጅዎ የአካሌ ጉዲት እንዲሇበት እንዱሁም የሌዩ ትምህርትና ተዛማጅ አገሌግልቶች 
የሚያስፈሌገው መሆኑን ሇመወሰን የተሰባሰበ ቡዴን ነው፡፡   

በተሇምድ የብቃት ኮሚቴ አባሊት እነማን ናቸው? 

ወሊጅ/አሳዲጊ፣ ርእሰ መምህር/ረዲት ርእሰመምህር ወይም ተወካይ፣ የክፍሌ መምህር፣ የሌዩ ትምህርት መምህር፣ 

የሌዩ ትምህርት አስተባባሪ (SEC)፣ የትምህርት ቤት ነርስ፣ የትምህርት ቤት የስነሌቦና ባሇሙያ፣ የትምህርት ቤት 

ማህበራዊ ሰራተኛ፣ ተዛማጅ አገሌግልት ሰጪዎች እና/ወይም ላልች በትምህርት ቤቱ እና/ወይም በቤተሰቡ 
የተጋበዙ፡፡    

በምን ጉዲይ ሊይ ውይይት ይዯረጋሌ? 

 እያንዲንደ የቡዴን አባሌ (ወሊጅ/አሳዲጊን ጨምሮ) ግምገማቸውንና ግብአታቸውን ያጠቃሌሊለ፡፡ 

 ቡዴኑ ከተሇያዩ ምንጮች የተገኙ መረጃዎችን፣ የወሊጅ ግብአት፣ የመምህራን ምክሮችና የተጠናቀቁና 
የቀረቡ ግምገማዎችን ጨምሮ በጥንቃቄ የሚመረምር ይሆናሌ፡፡ 

 ቡዴኑ ግምገማዎቹና መረጃዎች ሌጅዎ እንዯ "አካሌ ጉዲተኛ ሌጅ፣ በዚህም የተነሳ ሌዩ ትምህርትና 
ተዛማጅ አገሌግልቶች የሚያስፈሌገው" መስፈርቱን የሚያሟሊ መሆኑና አሇመሆኑ ሊይ ጥቆማ ያዯርጋሌ 
ወይም ውይይት ያካሂዲሌ፡፡ 

   

የሚወሰነው ምንዴን ነው? 

 ቡዴኑ የጋራ ስምምነትን ሇማምጣት የሚሰራና ሌጅዎ እንዯ "አካሌ ጉዲተኛ ሌጅ፣ በዚህም የተነሳ ሌዩ 
ትምህርትና ተዛማጅ አገሌግልቶች የሚያስፈሌገው" የብቁነት መስፈርቶችን ማሟሊቱን የሚወስን ይሆናሌ፡፡ 

 እያንዲንደ የቡዴን አባሌ በብቁነት ውሳኔው መስማማቱን ወይም አሇመስማማቱን ይገሌጻሌ፡፡

ሇማዘጋጀት የሚሆኑ ጠቃሚ 
ምክሮች 

 ትምህርት ቤትዎ እርስዎ 
ሇሚያዯርጉት አስተዋጽኦ ዋጋ 
ይሰጣሌ፡፡ 

 

 የእርስዎን የስርአት መከሊከያዎች ይገምግሙ፡፡ 

 የሌጅዎን ጥንካሬና ዴክመቶች ያንጸባርቁ፡፡ 

 የቨርጂኒያ የትምህርት መምሪያ “የአካሌ ጉዲተኛ ሌጆች” ትርጓሜዎችን ይገምግሙ (በዚህ ክፍሌ)፡፡ የብቃት 

ኮሚቴው ሇመሇየት የሚፈሇገው መስፈርት እነዚህ ነው፡፡ 

 ሇዚህ ስብሰባ ቤተሰብዎ ቅዴሚያ የሚሰጣቸውን ነገሮችና የሚፈሇጉትን ውጤቶች ግምት 

ውስጥ ያስገቡ፡፡ ሃሳቦችህን ሇማዯራጀት ሇማገዝ የመወያያ ነጥቦችን ክፍሌን (ከታች) 
ይጠቀሙ፡፡   

 ሇማስታወስ የሚፈሌጓቸውን ጥያቄዎች በጀርባ በኩሌ በጥያቄዎች ክፍሌ ማስታወሻ ይያዙ፡፡   

 ማጋራት የሚፈሌጓቸውን ማናቸውንም የግሌ ሪፖርቶች (ግምገማዎች፣ የህክምና ሪፖርቶች) ያሰባስቡና ከተቻሇ 
ከስብሰባው አስቀዴመው ያቅርቡ፡፡    

 የብቁነት ፓኬት ከግምገማ አካሊት ጋር ቢያንስ ከሁሇት ቀናት በፊት የብቁነት ስብሰባው ከመዯረጉ በፊት ይገኛሌ፡፡ 

ከስብሰባው ቢያንስ ከሁሇት ሳምንታት በፊት ፓኬቱን ከትምህርት ቤትዎ ሌዩ ትምህርት አስተዲዯር ረዲት* ጋር 

ሇመቀበሌ እቅድችን ያረጋግጡ፡፡ *በቻይሌዴ ፋይንዴ ፕሮግራም የሚገመገሙ ሌጆች ያሎቸው ቤተሰቦች ሇቻይሌ 

ፋይንዴ በ 703.228.2700 መዯወሌ አሇባቸው፡፡ 

 የብቁነት ፓኬቱን ከግምገማ ክፍልች ጋር በጥንቃቄ ሇመገምገም ጊዜ ያውጡ፡፡ 

 ከእርስዎ ጋር ወዯ ስብሰባው የሚመጣ ላሊ ሰው እንዲሇ ሇትምህርት ቤትዎ ያሳውቁ ይህም ትምህርት ቤቱ ቦታና 
ቁሳቁሶችን በበቂ ሁኔታ ሇማዘጋጀት ያስችሇዋሌ፡፡ 

 የወሊጅ መገሌገያ ማእከሌ (PRC) የሌዩ ትምህርት ትምህርት መግቢያ ሊይ ተገኝ፣ ወይም ስሇ ሂዯቱ የበሇጠ 

ሇማወቅ PRCን አግኝ 

 በወሊጅ መገሌገያ ማእከሌ (PRC) የሌዩ ትምህርት መግቢያ ኮርስ ይሳተፉ፣ ወይም ስሇ ሂዯቱ የበሇጠ ሇማወቅ 

PRC ያግኙ፡፡  

 
                                                                                  
 

                                                                                                          ከጀርባ ይመሌከቱ 

 

 

 

ብቁነት – 1 ነሏሴ 2016 



 

እንዯ ወሊጅ ወይም አሳዲጊ የእኔ ሚና 
እርስዎ በትምህርት ቡዴኑ 
በእኩሌ የሚታዩና ጠቃሚ 
አባሌ ነዎት፡፡ 

 

 በስብሰባው ሊይ በንቃት ይሳተፉ፡፡ 

 የእርስዎን ግብአት፣ ሃሳብና ማንኛውንም የሚያሳስቦን ነገር ሇማካፈሌ ምቾት ይሰማዎት፡፡ 

 ጥያቄዎችን እንዱሁም እንዯ አስፈሊጊነቱ ማብራሪያ ይጠይቁ፡፡ 

 በብቁነት ውሳኔው ሊይ መስማማትዎን ያስቡበትና ይህን ይግሇጹ፡፡ 

 ስሇ ስብሰባው ውጤት የሚያሳስብዎት ነገር ካሇ ቡዴኑን ስሇሚቀጥለት እርምጃዎች መጠየቅ የሚችለ ሲሆን 

ይህም አሇመግባባቶችን ሇመፍታት አማራጮችን ሉያካትት ይችሊሌ፡፡ ሇተጨማሪ መረጃ PRC ማነጋገርም 
ይችሊለ፡፡ 
 

 
ማሳሰቢያ፡ ሌጅዎ ብቁ ሆኖ እንዱገኝና የሌጅዎን የአካሌ ጉዲት ሇመሇየት ከማናቸውም ሇውጦች በፊት የእርስዎ ፈቃዴ 
ያስፈሌጋሌ፡፡ 

የመወያያ ነጥቦች ጥያቄዎች 

  

 

 

 

 
ብቁነት – 1 ነሏሴ 2016 



ብቁነት - 2 

የአርሉንግተን የሕዝብ ትምህርት ቤቶች ሌዩ ትምህርት የቤተሰብ ምንጭ እና የመረጃ መመሪያ፣ ነሏሴ 2016 

 

በቨርጂኒያ የአካሌ ጉዲተኛ ሌጆች    

 
በቨርጂኒያ ውስጥ የአካሌ ጉዲተኛ ሌጆች የሌዩ ትምህርት ፕሮግራሞችን የሚመሩ ዯንቦች 
የቨርጂኒያ የትምህርት ክፍሌ 

 

“አካሌ ጉዲተኛ ሌጅ” ማሇት በዚህ ምዕራፍ በተዯነገገው መሰረት የተገመገመ ሌጅ የአእምሮ እክሌ፣ የመስማት እክሌ (የመስማት ችግርን ጨምሮ)፣ 

የንግግር ወይም የቋንቋ እክሌ፣ የማየት እክሌ (ዓይነ ስውርነትን ጨምሮ)፣ ከባዴ የስሜት እክሌ አሇበት (በዚህ ክፍሌ "የስሜት እክሌ" ተብል 

የሚጠራው)፣ የአጥንት እክሌ፣ ኦቲዝም፣ አሰቃቂ የአንጎሌ ጉዲት፣ ላሊ የጤና እክሌ፣ የተሇየ የትምህርት እክሌ፣ መስማት መሳን ወይም በርካታ የአካሌ 
ጉዲቶች በዚህ ምክንያት ሌዩ ትምህርት የሚያስፈሌጋቸው እና ተዛማጅ አገሌግልቶች ማሇት ነው፡፡ የአካባቢ የትምህርት ኤጀንሲ ይህንን ምዴብ በ 
8VAC20-81-80 M 3 መሰረት እንዯ አካሌ ጉዲተኝነት ከወሰዯው ይህ የእዴገት መዘግየትንም ያካትታሌ፡፡ 

 

"ኦቲዝም" ማሇት የቃሌና የቃሌ-አሌባ ግንኙነት እንዱሁም ማህበራዊ ግንኙነት በእጅጉ የሚጎዲ የእዴገት እክሌ ሲሆን በአጠቃሊይ ከሶስት አመት በፊት 
የሚታይና የሌጁን የትምህርት አፈጻጸም ሊይ አለታዊ ተጽእኖ ያሳዴራሌ፡፡ ብዙውን ጊዜ ከኦቲዝም ጋር የተያያዙ ላልች ባህሪያት በተዯጋጋሚ 
እንቅስቃሴዎችና የተዛባ እንቅስቃሴዎች ሊት ተሳታፊ መሆን፣ የአካባቢ ሇውጥን መቋቋም ወይም የእሇት ከእሇት እንቅስቃሴዎችን መሇወጥና ሇስሜታዊ 
ሌምድች ያሌተሇመደ ምሊሾች ናቸው፡፡ በዋነኛነት ህጻኑ የስሜት መቃወስ ስሊሇበት የሌጁ የትምህርት ክንዋኔ አለታዊ በሆነ መሌኩ ከተጎዲ ኦቲዝም 
ተፈጻሚ አይሆንም፡፡ ከሶስት አመት በኋሊ የኦቲዝም ባህሪያትን የሚያሳይ ሌጅ በዚህ ፍቺ ውስጥ ያለት መስፈርቶች ከተሟለ ኦቲዝም እንዲሇበት 
ሉታወቅ ይችሊሌ፡፡ 

 
"መስማት-ማየት የተሳነው" ማሇት በአንዴ ጊዜ የመስማትና የማየት እክሌ ማሇት ሲሆን ይህ ጥምረት እንዯዚህ አይነት ከባዴ የመግባባትና ላልች 
የእዴገትና የትምህርት ፍሊጎቶችን ስሇሚፈጥር በሌዩ ትምህርት ፕሮግራሞች መስማት ሇተሳናቸው ህጻናት ወይም ዓይነ ስውር ህጻናት ብቻ ሉስተናገደ 
አይችለም፡፡ 

 

"የእዴገት መዘግየት" ማሇት ከመስከረም 30 እስከ 6 ባሇው ጊዜ ውስጥ ከሁሇት አመት በታች የሆነ ሌጅን የሚጎዲ አካሌ ጉዲተኝነት ነው፡፡ 

1. በተገቢው የምርመራ መሳሪያዎችና ሂዯቶች በሚሇካው መሰረት ከሚከተለት ውስጥ በአንደ ወይም ከዚያ በሊይ የእዴገት መዘግየቶች ያጋጠመው ሲሆን፡ 
አካሊዊ እዴገት፣ የእውቀት (ኮግኒቲቭ) እዴገት፣ የተግባቦት እዴገት፣ ማህበራዊ ወይም ስሜታዊ እዴገት፣ ወይም የመሊመዴ እዴገት፣ ወይም የተስተካከሇ የአካሌ 
ወይም የአእምሮ ሁኔታ ያሇው የእዴገት መዘግየት ሉያስከትሌ የሚችሌ ከፍተኛ እዴሌ ያሇው፤ 

2. መዘግየቱ (ቶቹ) በዋነኛነት በባህሊዊ ሁኔታዎች፣ በአካባቢያዊ ወይም በኢኮኖሚያዊ እጦት ወይም በእንግሉዝኛ ችልታ የተገዯበ ውጤት አይዯሇም፤ እና 

3. የመዘግየቱ አንዴ ወይም ከዚያ በሊይ የሰነዴ ባህሪያት መኖሩ በትምህርት አፈጻጸም ሊይ አለታዊ ተጽእኖ ያሳዴራሌ እናም ተማሪው በዚህ የዕዴሜ ቡዴን 
ውስጥ በአጠቃሊይ ትምህርታዊ እንቅስቃሴዎች ሊይ ሇመዴረስ እና እዴገት ሇማዴረግ በሌዩ ሁኔታ የተነዯፈ መመሪያ እንዱኖረው አስፈሊጊ ያዯርገዋሌ፡፡ 

 

"የስሜት እክሌ" ማሇት ከሚከተለት ባህሪያት ውስጥ አንደን ወይም ከዚያ በሊይ ሇረጅም ጊዜ የሚያሳዩና በተወሰነ ዯረጃ የሌጁን የትምህርት አፈጻጸም ሊይ 
አለታዊ ተጽእኖ የሚፈጥር ሁኔታ ማሇት ነው፡ 

 

1. በአእምሮ፣ በስሜት ህዋሳት ወይም በጤና ሁኔታዎች ሉገሇጽ የማይችሌ ትምህርትን መማር አሇመቻሌ፤ 

2. ከእኩዮችና መምህራን ጋር አጥጋቢ የእርስ በርስ ግንኙነቶችን መገንባት ወይም ጠብቆ ማቆየት አሇመቻሌ፤ 

3. በተሇመደ ሁኔታዎች ውስጥ ተገቢ ያሌሆኑ የባህሪ አይነቶች ወይም ስሜቶች፤ 

4. አጠቃሊይ የተስፋ መቁረጥ ስሜት ወይም የመንፈስ ጭንቀት፤ ወይም 

5. ከግሌ ወይም ከትምህርት ቤት ችግሮች ጋር የተቆራኙ አካሊዊ ምሌክቶችን ወይም ፍርሃቶችን የማዲበር ዝንባላ፡፡ 

6. ከግሌ ወይም ከትምህርት ቤት ችግሮች ጋር የተቆራኙ አካሊዊ ምሌክቶችን ወይም ፍርሃቶችን የማዲበር ዝንባላ፡፡ ስሜታዊ እክሌ ስኪዞፈሪንያ ያጠቃሌሊሌ፡፡ 
የስሜታዊ እክሌ እንዲሇባቸው ካሌተረጋገጠ በስተቀር ቃለ በማህበራዊ ዯረጃ ሳይስተካከለ የቀሩ ሌጆችን አይመሇከትም፡፡ 

 

"የመስማት እክሌ" ማሇት በአንዴ ወይም በሁሇቱም ጆሮዎች በማጉያም ሆነ ያሇማጉያ፣ ቋሚም ሆነ ተሇዋዋጭ የመስማት ችግር ሲሆን በሌጁ የትምህርት ክንዋኔ 
ሊይ አለታዊ ተጽዕኖ ያሳዴራሌ፡፡ 

  



ብቁነት - 2 

የአርሉንግተን የሕዝብ ትምህርት ቤቶች ሌዩ ትምህርት የቤተሰብ ምንጭ እና የመረጃ መመሪያ፣ ነሏሴ 2016 

 

"የአእምሮ ጉዲተኝነት" ማሇት ቀዯም ሲሌ "የአእምሮ ዝግመት" በመባሌ የሚታወቀው ፍቺ ሲሆን ትርጉምም ዝቅተኛ የሆነ አጠቃሊይ የአእምሮ እንቅስቃሴ 
ማሇት ሲሆን በተመሳሳይ ጊዜ የመሊመዴ ባህሪ ጉዴሇት ያሇበትና በእዴገቱ ወቅት የሚታየውና በሌጁ የትምህርት አፈጻጸም ሊይ አለታዊ ተጽእኖ ያሳዴራሌ፡፡ 

 

"በርካታ የአካሌ ጉዲቶች" ማሇት በአንዴ ጊዜ የሚፈጠሩ እክልች (እንዯ አይነ ስውርነት የአእምሮ እክሌ፣ የአዕምሮ እክሌ ከአጥንት እክሌ ጋር) ይህ አብሮ 
የሚመጣ ከሆነ ከባዴ የትምህርት ፍሊጎቶችን ስሇሚኖሩት በሌዩ ትምህርት ፕሮግራሞች ውስጥ ሇአንደ የአካሌ ጉዲት ብቻ ሉስተናገደ አይችለም፡፡ ቃለ 
መስማት-ማየት የተሳናቸው የሚሇውን አያካትትም፡፡ 

 

"የአጥንት እክሌ" ማሇት የሌጁን የትምህርት ብቃት ሊይ አለታዊ ተጽዕኖ የሚያሳዴር ከባዴ የአጥንት እክሌ ማሇት ነው፡፡ ቃለ በተወሇደ ሕፃናት ምክንያት 

የሚመጡ እክልች፣ በበሽታ የተከሰቱ እክልች (ሇምሳላ፣ ፖሉዮማይሊይትስ፣ የአጥንት ሳንባ ነቀርሳ፣ ወዘተ) እና ላልች መንስኤዎች (ሇምሳላ ሴሬብራሌ 

ፓሌሲ፣ መቆረጥና የሰውነት ሌምሻን የሚያስከትለ ስብራት ወይም ቃጠል) ያጠቃሌሊሌ፡፡ 

 

"ላሊ የጤና እክሌ" ማሇት ውስን ጥንካሬ፣ ጉሌበት ወይም ንቃት፣ ሇአካባቢ ማነቃቂያዎች ከፍ ያሇ ንቃትን ጨምሮ፣ ይህም ከትምህርት አካባቢ ጋር 
በተያያዘ የተገዯበ ንቃትን የሚያስከትሌ ሲሆን ይህም እንዯ አስም፣ ትኩረትን መጓዯሌ መታወክ ወይም ትኩረትን ማጣት ሃይፐርአክቲቪቲ መታወክ፣ 
የስኳር በሽታ፣ የሚጥሌ በሽታ፣ የሌብ ሕመም፣ ሄሞፊሉያ፣ በእርሳስ መመረዝ፣ ለኪሚያ፣ ኔፍሪቲስ፣ የሩማቲክ ትኩሳትና ሲክሌ ሴሌ አኒሚያና ቱሬት 
ሲንዴረም በሌጁ የትምህርት አፈጻጸም ሊይ አለታዊ ተጽእኖ ያሳዴራሌ፡፡ 

 

"ሌዩ የመማር እክሌ" እንዯ የአመሇካከት እክሌ፣ የአንጎሌ ጉዲት፣ አነስተኛ የአእምሮ እንቅስቃሴ መዛባት፣ ዱስላክሲያ ና የእዴገት አፍዝያ ያለ ሁኔታዎችን 
ጨምሮ የማዲመጥ፣ የማሰብ፣ የመናገር፣ የማንበብ፣ የመጻፍ፣ የፊዯሌ አጻጻፍ ወይም የሂሳብ ስላቶችን ሇመስራት ፍጹም ባሌሆነ ችልታ ራስን መግሇጽ 
መቻሌ ሊይ በቋንቋ፣ በንግግር ወይም በጽሐፍ ከመረዲት ወይም ከመጠቀም ጋር በተያያዙት አንዴ ወይም ከዚያ በሊይ መሰረታዊ የስነሌቦና ሂዯቶች ውስጥ 
መታወክ ማሇት ነው፡፡ 

 
የተወሰነ የመማር እክሌ በዋነኛነት የማየት፣ የመስማት ወይም የሰውነት እንቅስቃሴ እክሌ ውጤቶች የሆኑ የመማር ችግሮች፤ የአዕምሮ እክልች፤ የስሜታዊ 
እክሌ፤ የአካባቢ፣ የባህሌ ወይም ኢኮኖሚያዊ ጉዲቶች አያካትትም፡፡  

 
ዱስላክሲያ ከላልች የመማር እክልች የሚሇየው በዴምጽ ዯረጃ በሚከሰት ዴክመት ነው፡፡ ዱስላክሲያ ከመነሻው ኒውሮባዮልጂያዊ የሆነ የተሇየ የመማር 

እክሌ ነው፡፡ ትክክሇኛ እና/ወይም አቀሊጥፎ የቃሊት ማወቂያ ባሊቸው ችግሮችና ዯካማ የፊዯሌ አጻጻፍና የመግሇጽ ችልታዎች ተሇይተው ይታወቃለ፡፡ 
እነዚህ ችግሮች በአብዛኛው የሚከሰቱት ከላልች የግንዛቤ ችልታዎችና ውጤታማ የክፍሌ ትምህርት አቅርቦት ጋር በተገናኘ ባሌተጠበቀ የቋንቋ የንግግር 
ዴምጽ አካሌ ጉዴሇት ነው፡፡ በሁሇተኛ ያለ መዘዞች የቃሊትና በቅዴሚያ የነበረ እውቀት እዴገትን የሚያዯናቅፉ የንባብ ግንዛቤ ችግሮችንና የንባብ ሌምዴን 
መቀነስ ሉያካትቱ ይችሊለ፡፡ 

 

"የንግግር ወይም የቋንቋ እክሌ" ማሇት እንዯ የመንተባተብ፣ የንግግር እክሌ፣ የመግሇጽ ወይም የመቀበሌ ችግር፣ ወይም የዴምጽ እክሌ ያለ የሌጁን 
የትምህርት አፈጻጸም ሊይ አለታዊ ተጽእኖ የሚያሳዴርግ የተግባቦት መታወክ ማሇት ነው፡፡ 

 

"አሰቃቂ የአንጎሌ ጉዲት" ማሇት በውጫዊ አካሊዊ ኃይሌ ምክንያት በአንጎሌ ሊይ የሚገኝ ጉዲት ሲሆን ይህም አጠቃሊይ ወይም ከፊሌ ተግባራዊ የአካሌ 
ጉዲት ወይም የስነአእምሮ ማህበራዊ እክሌ ወይም ሁሇቱንም በሌጁ የትምህርት ክንዋኔ ሊይ አለታዊ ተጽእኖ ይፈጥራሌ፡፡ በአሰቃቂ የአንጎሌ ጉዲት 
በክፍት ወይም በተዘጉ የጭንቅሊት ጉዲቶች ሊይ የሚተገበር ሲሆን ይህም በአንዴ ወይም ከዚያ በሊይ በሆኑ አካባቢዎች ሊይ ችግሮችን ያመጣሌ፣ ሇምሳላ 
የማወቅ ችልታ፤ ቋንቋ፤ ትውስታ፤ ትኩረት፤ ማመዛዘን፤ ረቂቅ አስተሳሰብ፤ ፍርዴ፤ ችግር ፈቺ፤ የስሜት ሕዋሳት፣ የማስተዋሌና የሰውነት እንቅስቃሴ 
ችልታዎች፣ የስነሌቦና ባህሪ፤ አካሊዊ ተግባራት፤ የመረጃ ማቀነባበሪያእና ንግግር፡፡ በአሰቃቂ የአንጎሌ ጉዲት የተወሇዯ ወይም የተበሊሹ በሆኑ የአንጎሌ 
ጉዲቶች ሊይ ወይም በወሉዴ ጉዲት ምክንያት በተፈጠሩ የአንጎሌ ጉዲቶች ሊይ አይተገበርም፡፡ 

 

"የእይታ እክሌ" ማሇት የእይታ እክሌ ሲሆን ማስተካከያ ቢዯረግም የሌጁን የትምህርት ክንውን ሊይ አለታዊ ተጽዕኖ ያሳዴራሌ፡፡ ቃለ ሁሇቱንም ከፊሌ 
እይታና ዓይነ ስውርነትን ያጠቃሌሊሌ፡፡



 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

የ IEP ስብሰባዎች 
 እና  

የምዯባ  

   ውሳኔዎች 



 

የግሇሰብ የትምህርት ፕሮግራም (IEP) ስብሰባ   
 

የተማሪ ስም፡   ቀን፡   

 
 

የግሇሰብ የትምህርት ፕሮግራም 

(IEP) ስብሰባ በጨረፍታ 
የግሇሰብ የትምህርት ፕሮግራም ምንዴን ነው? 

የግሇሰብ የትምህርት ፕሮግራም (IEP) የሌጅዎን ሌዩ ፍሊጎቶች ሇማሟሊት ታስቦ የተነዯፈ የጽሁፍ ሰነዴ ነው፡፡ 

በተሇምድ የ IEP ቡዴን አባሊት እነማን ናቸው? 

ወሊጅ/አሳዲጊ፣ ርእሰ መምህር/ረዲት ርእሰ መምህር ወይም ተወካይ፣ የክፍሌ መምህር፣ የሌዩ ትምህርት መምህር፣ 

ተዛማጅ አገሌግልት አቅራቢዎች፣ ሌጅዎ፣ አስፈሊጊ ከሆነ እና/ወይም ላልች በትምህርት ቤቱ እና/ወይም በቤተሰቡ 
የተጋበዙ፡፡  

በምን ጉዲይ ሊይ ውይይት ይዯረጋሌ? 

 የሌጅዎ ጥንካሬዎችና ዴክመቶች እንዱሁም ትምህርታዊ ስኬትና የተግባር አፈጻጸም ዯረጃዎች (PLAFPs) 
ናቸው፡፡ 

 የሌጅዎ የትምህርት፣ የእዴገትና የተግባር ፍሊጎቶች፡፡ 

 የሌጅዎ አካሌ ጉዲተኝነት በአጠቃሊይ ስርአተ ትምህርት ውስጥ ያሇው ተሳትፎና እዴገት ሊይ እንዳት ተጽእኖ 
እንዯሚፈጥር፡፡ 

 እንዯ አስፈሊጊነቱ የባህሪ ጣሌቃገብነቶችና ስሌቶች፡፡ 

 የግንኙነት ፍሊጎቶች፡፡ 

 የቤት-ትምህርት ቤት ግንኙነት፡፡ 

 እዴሜያቸው 14 እና ከዚያ በሊይ ሇሆኑ ተማሪዎች፣ ከስሌጠና፣ ከትምህርት፣ ከስራና ከተገቢው ነጻ የሆነ የኑሮ 

ችልታ ጋር የተያያዙ የሌጅዎ የዴህረ-ሁሇተኛ ዯረጃ ግቦች (በሽግግር ክፍሌ ውስጥ ያሇ ተጨማሪ መረጃ)፡፡ 

 የሌጅዎ የተራዘመ የትምህርት ዘመን (ESY) አገሌግልቶችና የረዲት ቴክኖልጂ ፍሊጎትን ጨምሮ ሇሌጅዎ ነጻ 
ተገቢ የሕዝብ ትምህርት (FAPE) በማቅረብ ሊይ የተካተቱ ነገሮች በሙለ፡፡ 

 በትንሹ ገዲቢ አካባቢ (LRE) የአገሌግልት አቅርቦት፡፡  

የሚወሰነው ምንዴን ነው? 

 ሉሇኩ የሚችለ አመታዊ ግቦችና የአጭር ጊዜ አሊማዎች አስፈሊጊነት፡፡ 

 በስቴት፣ ክፍሌ እና / ወይም አማራጭ ግምገማዎች ሊይ መሳተፍና የሚጠበቁ የዱፕልማ ውጤቶች፡፡ 

 ወዯ አመታዊ ግቦች እንዳት መሄዴ እንዯሚቻሌ እንዯሚሇካ፡፡ 

 የሂዯት ሪፖርቶች መቼ እንዯሚዯርስዎ፡፡ 

 የሌዩ ትምህርትና ተዛማጅ አገሌግልቶች ዴግግሞሽ፣ ቆይታና ቦታ፡፡ 

 በሌጅዎ ፍሊጎቶች ሊይ በመመስረት የጥናት ኮርስ፣ ትምህርት፣ ተዛማጅ አገሌግልቶችና የማህበረሰብ 

ተሞክሮዎችን ጨምሮ የሽግግር አገሌግልቶች (ከ14 አመትና ከዚያ በሊይ ሇሆኑ ሌጆች የሚያስፈሌግ)፡፡ 

 

ሇማዘጋጀት የሚሆኑ ጠቃሚ 
ምክሮች  
ትምህርት ቤትዎ እርስዎ 
ሇሚያዯርጉት አስተዋጽኦ ዋጋ 
ይሰጣሌ፡፡ 

 የሌጅዎን ጥንካሬና ዴክመቶች ያንጸባርቁ፡፡ 

 የሌጅዎን አስተያየት ይቀበለ፡፡ 

 ሇሌጅዎ የአጭርና የረጅም ጊዜ ግቦችዎን ከግምት ያስገቡ፡፡ 

 ሌጅዎ በትምህርት ቤት ሉያስፈሌጉት ይችሊለ ብሇው የሚያስቧቸውን ዴጋፎች ያስቡ፡፡ 

 ከተቻሇ ከስብሰባው አስቀዴሞ አስፈሊጊ መረጃዎችን፣ ግብአቶችንና አስተያየቶችን ሇ IEP 
ቡዴን ጋር ያጋሩ፡፡ 

 አስፈሊጊ ከሆነ ረቂቅ የ IEP ቁሳቁሶችን (ረቂቅ PLAAFPs እና ረቂቅ ግቦች ብዙውን ጊዜ 

በትምህርት ቤቱ ቢያንስ ከስብሰባው ሁሇት ቀናት ቀዯም ብሇው ይሊካለ) እና የአሁኑ IEP 
ይጠይቁ፡፡ 

 ረቂቅ ቁሳቁሶችን፣ የሪፖርት ካርድችንና የ IEP ሂዯት ማስታወሻዎችን ሇመገምገም ጊዜ መዴቡና ሇስብሰባው 
ተዘጋጁ፡፡   

 

 

 

 

IEP – 1 ነሏሴ 2016 



 

ሇማዘጋጀት የሚሆኑ ጠቃሚ ምክሮች 

(የቀጠሇ) 
 ሇቤተሰብዎ ቅዴሚያ የሚሰጧቸውን ነገሮች እና ሇዚህ ስብሰባ የሚፈሇጉትን ውጤቶች ከግምት ያስገቡ፡፡ 

ሃሳቦችህን ሇማዯራጀት ሇማገዝ የንግግር ነጥቦችን ክፍሌ (በቀጣዩ ገጽ) ይጠቀሙ፡፡ 

 በቨርጂኒያ በስቴት ምዘናዎች ሇመሳተፍ (የዱፕልማ አማራጮች ሊይ ተጽእኖ ኒኖረው ይችሊሌ) በ 

VDOE ዴረገጽ www.vdoe.virginia.gov ሊይ መረጃን ያግኙ፡፡ 

 ስሇ ቨርጂኒያ ዱፕልማ አማራጮች በ www.apsva.us/prc/diplomas/ መረጃ ያግኙ፡፡ 

 በስብሰባው ወቅት ሉጠይቋቸው የሚፈሌጓቸውን ጥያቄዎች በጀርባ ባሇው የጥያቄዎች ክፍሌ ሊይ ያስፍሩ፡፡ 

 በወሊጅ መገሌገያ ማእከሌ (PRC) "የሌጅዎ IEP ቡዴን ንቁ አባሌ መሆን" ስሌጠና ሊይ ተሳታፊ ይሁኑ፡፡ 

 ሇዚህ ስብሰባ እንዳት መዘጋጀት እንዯሚችለ ሇመወያየት PRC ያነጋግሩ፡፡ 

 

እንዯ ወሊጅ ወይም አሳዲጊ የእኔ ሚና 
እርስዎ በትምህርት ቡዴኑ በእኩሌ 
የሚታዩና ጠቃሚ አባሌ ነዎት፡፡ 

 በስብሰባው ሊይ በንቃት ተሳታፊ ይሁኑ፡፡ 

 የእርስዎን ግብአት፣ ሃሳብና ማንኛውንም የሚያሳስብዎን ነገር ያጋሩ፡፡ 

 ጥያቄዎችን እንዱሁም እንዯ አስፈሊጊነቱ ማብራሪያ ይጠይቁ፡፡ 

 በመጨረሻው ረቂቅ የሚስማሙ ከሆነ IEP እንዱተገበር ፈቃዴዎን እንዱሰጡ ይጠየቃለ፡፡ 

 ፈቃዴ ከመስጠትዎ በፊት IEP ሇመገምገም የሚፈሌጉ ከሆነ የመጨረሻውን ረቂቅ ገምግመው ከስብሰባው 

በኋሊ ሇተፈረመበትን ረቂቅ ሇትምህርት ቤቱ መመሇስ ይችሊለ፡፡ (የጽሁፍ ፈቃዴ እስኪሰጡ ዴረስ፣ 

ትምህርት ቤቱ በአዱሱ IEP ውስጥ የተገሇጹትን ሌዩ ትምህርትና ተዛማጅ አገሌግልቶችን መጀመር 

እንዯማይችሌ ይወቁ፡፡) 

 በስብሰባው መጨረሻ፣ ቡዴኑ በ IEP ሊይ መግባባት ሊይ ካሌዯረሰ፣ ወይም በመጨረሻው ረቂቅ 

ካሌተስማሙ፣ ተከታታይ የ IEP ስብሰባ የሚዘጋጅ ይሆናሌ፡፡ 

 

ማሳሰቢያ፡ የመጀመሪያ IEP ሇመተግበርና በሌጅዎ IEP ሊይ ሇሚዯረጉ ማናቸውም ሇውጦች የእርስዎ ፈቃዴ ያስፈሌጋሌ፡፡ 
ሌጅዎ ሌዩ ትምህርትና ተዛማጅ አገሌግልቶችን ማግኘቱን በተመሇከተ በማንኛውም ጊዜ ፈቃዴዎን የመሻር መብት አሇዎት፡፡ 

የመወያያ ነጥቦች ጥያቄዎች 

  

 

 

 

 

 

 
ነሏሴ 2016 
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የተማሪዎች ምዯበና እና አገሌግልቶች 

የአርሉንግተን የህዝብ ትምህርት ቤቶች (APS) ሌዩ የትምህርት አገሌግልት በማግኘት ብቁ ሆነው ሇተገኙት እዴሜያቸው 2 አመት 
እስከ 22 ዓመት የሚዯርሱ የአካሌ ጉዲተኛ ተማሪዎች ከቅዴመ መዋሇ ህጻናት እስከ ሁሇተኛ ዯረጃ ትምህርት ተከታታይ አገሌገልቶችን 
ይሰጣሌ፡፡ ሌዩ ትምህርት ከምዯባዎች በተቃራኒ አገሌግልቶችን እንዯሚያመሇክት ማስታወስ ጠቃሚ ነው፡፡ ሇምሳላ ሌዩ የትምህርት 
አገሌግልች በጠቅሊሊ (መዯበኛ) የትምህርት ክፍልች (ወዯ አገሌግልት ማስገባት) እና/ወይም በሌዩ የትምህርት አዯረጃጀት 
(አገሌግልቶችን ማስወጣት) በቀጥታ ሉሰጡ ይችሊለ፡፡ በሚኖራቸው ሌዩ እና ግሇሰባዊ የመማር ፍሊጎቶች መሰረት ላልቹ አብዛኛውን 
የትምህርት ቀናቸውን በሌዩ የትምህርት አዯረጃጀት ሲያሳሌፍ የተወሰኑ ተማሪዎች ዯግሞ አብዛኛውን የትምህርት ቀናቸውን በጠቅሊሊ 
የትምህርት አዯረጃጀት ሊይ ሉያሳለፉ ይችሊለ፡፡ በብዙ አጋጣሚዎች የአካሌ ጉዲተኛ ተማሪዎች ወዯ አገሌግልት መግባትና አገሌግልት 
ማግኘትን የመሳሰለ የተቀናጁ አገሌግልቶች ሉያገኙ ይችሊለ፡፡ 

የምዯባ ውሳኔዎች  

እርስዎ የሌጅዎን ምዯባ የሚወስን የ IEP ቡዴን ዋነኛ አባሌ ሲሆኑ ሇዚህ ውሳኔ የእርስዎ ስምምነት ያስፈሌጋሌ፡፡ ስሇሆነም ቤተሰቦች 
የAPS ተከታታይ አገሌግልቶችን እንዱያውቁ ይበረታታሌ፡፡ ሁለም ተማሪ ዝቅተኛ የተገዯበ አካባቢ ውስጥ ነጻ ተገቢ የሕዝብ 
ትምህርት (FAPE) ሉሰጠው ይገባሌ፡፡ 

ምዯባን በመወሰን ረገዴ መጀመሪያ ግምት ውስጥ የሚገባው ሌጅዎ የሚፈሌገውን አገሌግልትና ዴጋፍ ነው፡፡ ቡዴኑ በፌዯራሌ ህግ 

እንዱዲስስ የሚጠበቅበትን ቀጥል ግምት ውስጥ የሚገባው ሌጅዎ በዝቅተኛው የተገዯበ አካባቢ (LRE) ውስጥ መማሩን ነው፡፡ ይህ 
LRE ማሇት በዋናነት በተቻሇ መጠን አብሮት ከሚያዴጉ አቻዎች በጠቅሊሊ የትምህርት አዯረጋጀት የሚማሩ እና የሌጁን ሌዩ የመማር 
ፍሊጎት ሇማሟሊት አስፈሊጊ ሲሆን ብቻ ከዚሁ አዴረጃጅት የሚወጡ ሌጆች ናቸው፡፡ በተሇምድ ተገቢ አገሌገልቶች የሚገኙ ከሆነ 
አገሌግልቶቹን በሌጁ የአካባቢ  በሆኑት አጎራባች ሊይ እንዱሰጡ እንዱሁም በAPS ውስጥ አብዛኛዎቹ የአካሌ ጉዲተኛ ተማሪዎች 
በመኖሪያ አካባቢያቸው ባለ ትምህርት ቤቶች እነዚህን ሌዩ የትምህርት አገሌግልቶች እንዱያገኙ ሁለም ጥረት ይዯረጋሌ፡፡ 

ዘሊቂ ምዯባ እና አገሌግልት ስሇመኖር  

የሌጆች የትምሀርት ፍሊጎት የተሇያየ እንዯመሆኑ መጠን በአርሉንግተን የሚገኙ የሕዝብ የመጀመሪያ ዯረጃ ትምህርት ቤት መካከሇኛ 
እና ከፍተኛ ዯረጃ ትምህርት ቤቶች በሙለ የሌዩ ትምህርት እና ተያያዥ አገሌግልቶች የማያቋርጥ አገሌግልት ይሰጣሌ፡፡ የተወሰኑ 
የአካሌ ጉዲተኛ ተማሪዎችን ፍሊጎት ማሟሊት ይቻሌ ዘንዴ APS በተጨማሪም ስፔሊይዝዴ ካውንቲ አቀፍ ፕሮግራም እና  
በስትራትፎርዴ ፕሮግራም የሥራ ቅጥር ዝግጁነት (PEP) ፕሮግራም ምዯባ እና ሇአካሌ ጉዲተኛ ተማሪዎች ሁሇተኛ ፕሮግራም  ምዯባ 
ይሰጣሌ፡፡ ወዯ ካውንቲ አቀፍ ፕሮግራሞች የሚዯረግ ምዯባ ይኸው ፕሮግራም ይበሌጥ የሚገዯብ ምዯባን የሚወክሌ በመሆኑ የIEP 
ቡዴን ውሳኔ በጥንቃቄ ግምት ውስጥ በማስገባት ነው፡፡ የአካሌ ጉዲተኛ ካሌሆኑ አቻዎቻው ጋር የማካተት እዴሌና ተሞክሮ ምዯባ 
መኖሩ እንዯተጠበቀ ሇሁለም ተማሪዎች የሚጠበቅ ነው፡፡ አሌፎ አሌፎ የIEP ቡዴኖች ፍሊጎቶቻቸውን ሇማሟሊት ተማሪዎች የቤት 
ውስጥ አስገዲጅ መመሪያ እንዱተገብሩ ወይም በግሌ የትምህርት ቤት አዯረጃጀት የመሳሰለ የበሇጠ የሚገዴቡ አካባቢዎች እንዱመዯቡ 
ሉወስኑ ይችሊለ፡፡ እንዱሁም APS በአርሉንግተን በሚገኙ የግሌ ትምህርት ቤቶች በወሊጆቻቸው ሇተመዯቡ የአካሌ ጉዲተኛ ተማሪዎች 
ያገሌግልት እቅዴ ይሰጣሌ፡፡ 

አገሌግልቶችን እና የካውንቲ አቀፍ ፕሮግራሞችን ጨምሮ ስሇ APS ሌዩ ትምህርት ሰፊ መረጃ በ https://www.apsva.us/student-
services-special-education/special- education-office-of/ ማግኘት ይቻሊሌ፡፡ 

ስሇ ሌዩ ትምህርት እንዱሁም የማያቋርጥ አገሌግልት ይበሌጥ ሇማወቅና የአርሉንግተን ትምህርት ቤት በውክሌና ከሚሰሩ ወሊጆች ጋር 
ሇመገናኘት ከወሊጆች ምንጭ ማእከሌ (PRC) ጋር እንዱገናኙ ይበረታታለ፡፡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

IEP – 2 

 

                                    የአርሉንግተን የሕዝብ ትምህርት ቤቶች ሌዩ ትምህርት የቤተሰብ ምንጭ እና የመረጃ መመሪያ፣ ነሏሴ 2016 

http://www.apsva.us/student-services-special-education/special-
http://www.apsva.us/student-services-special-education/special-
http://www.apsva.us/student-services-special-education/special-
http://www.apsva.us/student-services-special-education/special-


 

 

 

 

 

 
 

 
 

የዴጋሚ   

ግምገማ   

እቅዴ  ስብሰባ 

  
  



 

         የዴጋሚ ግምገማ እቅዴ ስብሰባ 
 

የተማሪ ስም፡  ቀን፡   
 

 የዴጋሚ ግምገማ እቅዴ ስብሰባ 
በጨረፍታ 

 

የዴጋሚ ግምገማ እቅዴ ስብሰባ ምንዴን ነው? 

የዴጋሚ ግምገማ እቅዴ ስብሰባ ሇትምህርት ቡዴኖች ግምገማዎችን፣ ያለትን መረጃዎች እና/ወይም አዱስ 

ግምገማዎችን/ስሇ ተማሪ መረጃን እንዱገመግሙ እዴሌ የሚሰጥ ነው፡፡ 

 

ሌጅዎ አሁንም "አካሌ ጉዲተኛ ሌጅ"* መሆኑን ሇማረጋገጥ ቢያንስ በየሶስት አመቱ ትምህርት ቤቱ ዴጋሚ ግምገማ ማዴረግ 
ይኖርበታሌ፡፡ የአካሌ ጉዲተኛ ተማሪዎች ግምገማ ከመዯረጉ በፊት የዴጋሚ ግምገማ እቅዴ ስብሰባ ይዯረጋሌ፡፡ የዴጋሚ 
ግምገማ እቅዴ ስብሰባ ቀጣይነት ያሇው ብቁነትን ሇመወሰን ቡዴኑ (ወሊጆችን ጨምሮ) የግምገማ አስፈሊጊነት ከወሰነና 
ወሊጆች ሇአዲዱስ ግምገማዎች ስምምነት ከሰጡ ተጨማሪ ግምገማዎች ያስፈሌጉ እንዯሆነና ሇሚካሄደ ሌዩ ግምገማዎች 
እቅዴ ሇማውጣት እዴሌ የሚሰጥ ነው፡፡ 

 
የዴጋሚ ግምገማ እቅዴ ስብሰባ በየሶስት አመቱ በተዯጋጋሚ ሉጠየቅ የሚችሌና ወሊጆችን ጨምሮ በ IEP ቡዴን አባሊት 
ጥያቄ መሰረት ሇተጨማሪ አሊማዎች የሚዯረግ ሲሆን ሇምሳላም፡ 

 አዱስ መረጃ/ሪፖርቶችን መገምገም፣ እና/ወይም  

 የተማሪውን ወቅታዊ የትምህርት ፍሊጎቶች መወሰን፡፡ 

 

በዴጋሚ ግምገማ እቅዴ ስብሰባ ሊይ የሚካፈሇው ማነው? 

ወሊጅ/አሳዲጊ፣ ርእሰ መምህር/ረዲት ርእሰ መምህር/ወይም ተወካይ፣ የክፍሌ መምህር፣ የሌዩ ትምህርት መምህር፣ 

ተዛማጅ አገሌግልት አቅራቢዎች፣ የሌዩ ትምህርት አስተባባሪ (SEC)፣ ሌጅዎ፣ አስፈሊጊ ከሆነ እና/ወይም ላልች 

በትምህርት ቤቱ እና/ወይም በቤተሰብ የተጋበዙ፡፡ 

 

 

በምን ጉዲይ ሊይ ውይይት ይዯረጋሌ? 
ቡዴኑ ስሇሌጅዎ ያሇውን መረጃና ዲታ ይገመግማሌ እንዱሁመ ሇማወቅ ምን ተጨማሪ ዲታ እንዯሚያስፈሌግ ይወስናሌ፡  

 

 ሌጅዎ ሌዩ ትምህርትና ተዛማጅ አገሌግልቶችን የሚፈሌግ "አካሌ ጉዲተኛ ሌጅ"* ሆኖ 

ስሇመቀጠለ፣ እና/ወይም 

 አሁን ሊይ ያለት የሌጅዎ የትምህርት ፍሊጎቶች፣ እና/ወይም 

 የሌጅዎ የትምህርት ስኬት ዯረጃና ተዛማጅ የእዴገት ፍሊጎቶች፡፡ 

 
 

የሚወሰነው ምንዴን ነው? 

ሌጅዎ ገና አካሌ ጉዲተኛ* ሌጅ መሆኑን ወይም አሇመሆኑን ሇመወሰን ማንኛቸውም ግምገማዎች እና/ወይም 

መረጃዎች ሉያስፈሌግዎ የሚችሌ ከሆነ እና/ወይም በሌዩ ትምህርትና ተዛማጅ አገሌግልቶች ሊይ ማናቸውንም 
ተጨማሪዎች ወይም ማሻሻያዎች ያስፈሌጉ እንዯሆን፡፡    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ከጀርባ ይመሌከቱ 

 
 

 
 

 

 
 

የግምገማ ምሌከታ – 1 ነሏሴ 2016 

* ማሳሰቢያ፡ የቨርጂኒያ የትምህርት መምሪያ “የአካሌ ጉዲተኛ ሌጆች” ትርጉም በዚህ መመሪያ የብቃት ክፍሌ 
ውስጥ ቀርቧሌ፡፡ 



 

ሇማዘጋጀት የሚሆኑ ጠቃሚ 
ምክሮች  
ትምህርት ቤትዎ እርስዎ 
ሇሚያዯርጉት አስተዋጽኦ ዋጋ 
ይሰጣሌ፡፡ 

 የሌጅዎን ጥንካሬና ዴክመቶች ያንጸባርቁ፡፡ 

 የ IEP ሂዯት ሪፖርቶች፣ የሪፖርት ካርድች እና/ወይም ላልች የቅርብ ጊዜ ግምገማዎችን 
ይገምግሙ፡፡ 

 ማጋራት የሚፈሌጉትን ማንኛውንም የግሌ ሪፖርቶችን ያዘጋጁና ያስገቡ፡፡ 

 ብቁነትን ወይም የሌጅዎን የትምህርት ፍሊጎቶች ሇመወሰን ተጨማሪ ግምገማዎች ያስፈሌጋለ ብሇው ያስቡ፡፡ 

 ተጨማሪ ግምገማዎች እንዯሚያስፈሌጉ ከተሰማዎት የሚያስፈሌጉ ግምገማዎችን ይያዙና ስሇፍሊጎቱ (ቶቹ) 

ሇመወያየት ዝግጁ ይሁኑ፡፡ 

 ሇቤተሰብዎ ቅዴሚያ የሚሰጧቸውን ነገሮችና ሇዚህ ስብሰባ የሚፈሇጉትን ውጤቶች ግምት ውስጥ 

ያስገቡ፡፡ ሃሳቦችህን ሇማዯራጀት ሇማገዝ የመወያያ ነጥቦችን ክፍሌ (ከታች) ይጠቀሙ፡፡ 

 በስብሰባው ሊይ ሇመጠየቅ የሚፈሌጉትን ማንኛውንም ጥያቄዎች በጥያቄዎች ክፍሌ (ከታች) ውስጥ 
ይዘርዝሩ፡፡ 

 ሇዚህ ስብሰባ እንዳት መዘጋጀት እንዯሚችለ ሇመወያየት PRCን ያነጋግሩ፡፡ 

 

እንዯ ወሊጅ ወይም አሳዲጊ የእኔ 
ሚና 
እርስዎ በትምህርት ቡዴኑ በእኩሌ 
የሚታዩና ጠቃሚ አባሌ ነዎት፡፡ 

 በስብሰባው ሊይ በንቃት ተሳትፎ ያዴርጉ፡፡ 

 የእርስዎን ግብአት፣ ሃሳብና ማንኛውንም ስጋት ሇማካፈሌ ምቾት ይሰማዎ፡፡ 

 ጥያቄዎችን እንዱሁም እንዯ አስፈሊጊነቱ ማብራሪያን ይጠይቁ፡፡ 

 

ማሳሰቢያ፡ ትምህርት ቤቱ ተጨማሪ ግምገማዎችን ሇማካሄዴ እንዱችሌ የእርስዎ ፈቃዴ እንዯሚያስፈሌግ ይወቁ፡፡ ይሁን 
እንጂ ትምህርት ቤቱ የእርስዎን ፈቃዴ ሇማግኘት ምክንያታዊ እርምጃዎችን ከወሰዯና እርስዎ በዛ ሊይ ምሊሽ ካሌሰጡ 
ትምህርት ቤቱ በግምገማዎች ሉቀጥሌበት ይችሊሌ፡፡ 

 

የመወያያ ነጥቦች ጥያቄዎች 
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የዴጋሚ   

ግምገማ  ስብሰባ  

 



 

 

የዴጋሚ ግምገማ ስብሰባ 

የተማሪ ስም፡  

 

 
ቀን፡   

 

 

 
የዴጋሚ ግምገማ እቅዴ 
ስብሰባ በጨረፍታ 

የዴጋሚ ግምገማ ስብሰባ ምንዴን ነው? 

ሌጅዎ አሁንም የአካሌ ጉዲተኛ ሌጅ መሆኑንና የሌዩ ትምህርት እና/ወይም ተዛማጅ አገሌግልቶች የሚያስፈሌገው መሆኑን 
ሇማረጋገጥ ቢያንስ በየሶስት አመቱ ትምህርት ቤቱ ሌጅዎን እንዯገና መገምገም አሇበት፡፡ ከዴጋሚ ግምገማው ስብሰባ 

አስቀዴሞ የቀጣይ ብቁነትን ሇመወሰን ተጨማሪ ግምገማዎች (ምርመራ፣ ምሌከታዎችና ላልች መረጃዎች) አስፈሊጊነት ሊይ 
ሇመወሰን የዴጋሚ ግምገማ እቅዴ ስብሰባ ይካሄዲሌ፡፡ 

 
ብዙውን ጊዜ በዴጋሚ ግምገማ ስብሰባ ሊይ የሚሳተፈው ማነው? 

ወሊጅ/አሳዲጊ፣ ርእሰ መምህር/ረዲት ርእሰ መምህር/ወይም ተወካይ፣ የክፍሌ መምህር፣ የሌዩ ትምህርት መምህር፣ 

ተዛማጅ አገሌግልት አቅራቢዎች፣ የሌዩ ትምህርት አስተባባሪ (SEC)፣ ሌጅዎ፣ አስፈሊጊ ከሆነ እና/ወይም ላልች 

በትምህርት ቤቱ እና/ወይም በቤተሰቡ የተጋበዙ፡፡ 

 

በምን ጉዲይ ሊይ ውይይት ይዯረጋሌ? 

 ቡዴኑ ነባር መረጃዎችንና ሁለንም የተጠናቀቁ ግምገማዎችን ይገመግማሌ፡፡ 

 ቡዴኑ ሌጅዎ እንዯ "ትምህርቱ ሊይ ተጽእኖ የሚኖረው አካሌ ጉዲተኛ ሌጅ" መስፈርቶቹን 
ማሟሊቱን የቀጠሇ እንዯሆን ሇማረጋገጥ ይወያያሌ፡፡ 

 የቡዴን አባሊት በብቁነት ውሳኔው መስማማታቸውን ወይም አሇመስማማታቸውን ይገሌጻለ፡፡ 

 
የሚወሰነው ምንዴን ነው? 

ቡዴኑ ሌጅዎ እንዯ "አካሌ ጉዲተኛ ሌጅ፣ በዚህም የተነሳ ሌዩ ትምህርትና ተዛማጅ አገሌግልቶች የሚያስፈሌገው" 

መስፈርቱን ማሟሊቱን ይቀጥሌ እንዯሆነ ይወስናሌ፡፡ 

 

ሇማዘጋጀት የሚሆኑ ጠቃሚ 
ምክሮች  
ትምህርት ቤትዎ እርስዎ 
ሇሚያዯርጉት አስተዋጽኦ ዋጋ 
ይሰጣሌ፡፡ 

 የሌጅዎን ጠንካራና ዯካማ ጎኖች ያንጸባርቁ፡፡ 

 የ IEP ሂዯት ሪፖርቶች፣ የሪፖርት ካርድች እና/ወይም ላልች የቅርብ ጊዜ ግምገማዎች፡፡ 

 ሇዚህ ስብሰባ የቤተሰብዎን ቅዴሚያ የሚሰጣቸውን ነገሮችና የሚፈሇጉትን ውጤቶች ግምት ውስጥ ያስገቡ፡፡ 

ሃሳቦችህን ሇማዯራጀት ሇመርዲት ከዚህ በታች ያሇውን "የመወያያ ነጥቦች" ክፍሌ ተጠቀም፡፡ 

 ሇዚህ ስብሰባ እንዳት መዘጋጀት እንዯሚችለ ሇመወያየት PRCን ያነጋግሩ፡፡  

እንዯ ወሊጅ ወይም አሳዲጊ የእኔ 
ሚና 
እርስዎ በትምህርት ቡዴኑ 
በእኩሌ የሚታዩና ጠቃሚ አባሌ 
ነዎት፡፡ 

 በስብሰባው ሊይ በንቃት ተሳትፎ ያዴርጉ፡፡ 

 ሃሳብዎን፣ ግብአትዎንና ማንኛውንም የሚያሳስብዎትን ነገር ሇማካፈሌ ምቾት ይሰማዎ፡፡ 

 ጥያቄዎችን እንዱሁም እንዯ አስፈሊጊነቱ ማብራሪያን ይጠይቁ፡፡ 

 አስፈሊጊ ከሆነ የ IEP ስብሰባ መርሏግብር ያውጡ/ይጠይቁ፡፡ 

 

ማሳሰቢያ፡ ትምህርት ቤቱ በብቁነት ሊይ ውሳኔ ሇመወሰን፣ በሌጅዎ ብቁነት ሊይ ማናቸውንም ሇውጦችን ሇማዴረግ 

እና/ወይም ብቁነትን እንዱያቋርጥ ሇማዴረግ እንዱቻሌ የእርስዎ ፈቃዴ ያስፈሌጋሌ፡፡  

 

 
 

ከጀርባ ይመሌከቱ 

 

 
 

ነሏሴ 2016 



 

የመወያያ ነጥቦች ጥያቄዎች 

  

 

 
ነሏሴ 2016 



 

 

 

 

 

 
 

 
 

  
 የቡዴን 

    ትብብር   
  



የአርሉንግተን የሕዝብ ትምህርት ቤቶች ሌዩ ትምህርት የግብአት ምንጭና የመረጃ መመሪያ ነሏሴ 2016  

የቤተሰብ/የትምህርት ቤት ተሳትፎ እና ትብብር 
ከተሞክሮ እና ከምርምር እንዯምንገነዘበው የወሊጅ/አሳዲጊ ተሳትፎ የተማሪው በትምህርት ቤት ስኬት ጠንካራ አመሊካች ነው፡፡ እርስዎ 

የሌጅዎ አጋዥ እና ቋሚ የሌጅዎ የትምህርት ቡዴን አባሌ ነዎት፡፡ የቡዴኑ ውጤታማ አባሌ ሇመሆን፣ አወንታዊ እና የትብብር አጋርነቶችን 

ሇመገንባት የተወሰኑ ምክሮች እዚህ አለ፡  

 
የጋራ ግቦችን እውቅና መስጠት: የእርስዎ ቡዴን ሌጅዎ ተገቢ ትምህርታዊ ፕሮግራም ማግኘቱን እንዱያረጋግጡ ጠቃሚ ግብ 

ያጋራዎታሌ፡፡ በዚሁ ግብ ዙሪያ በጋራ መስራት ጠቃሚ ነው፡፡  

 
ዝግጁ መሆን፡ የሌዩ ትምህርት ስብሰባዎችን ሇማዘጋጀት እና መብትዎንና ኃሇፊነትዎን ሇማወቅ አስተያየትዎን እና ግብዓትዎን 

ሇማዯራጀት በዚሁ መመሪያ ያለትን ምንጮች ይገምግሟቸው፡፡ መረጃን ያጋሩ፡፡ የሌጅዎን የትምህርት ፍሊጎት ቡዴንን ሇማሳወቅ 

እንዱረዲዎ ስሇሌጅዎ ክህልት፣ ጥንካሬ እና ዴክመት ተገቢ የግሌ ሪፖርቶች ወይም ምሳላዎች ቅጅውን ያቅርቡ፡፡ ከወሊጅ የምንጭ 

ማእከሌ (PRC) የሌጅዎ የትምህርት ቤት ቡዴን እና ላልች ወሊጆች ምግብ ወይም ሀሳብ ወይም አስተያየት ሇመጠየቅ ምንም 

አያመንቱ፡፡  

 
ውጤታማ ተግባቦት፡ በጋራ ግቦች የተነሳሱ ተባባሪ ቡዴኖች በሚዘጋጁበት ወቅት የቡዴኑ ዓባሊት እርስ በእርሳ መከባበር እና ዋጋ 

መስጠት፣ የእያንዲንደ የቡዴኑ አባሌ አስተዋጽኦ እውቅና መስጠትና የተሇየ አተያይ እና አስተሳሰብ መቀበሌ፡፡ የቡዴን ዓባሊት ንቁ 

የማዴመጥ ክህልቶችን እንዱጠቀሙ አስፈሊጊ ሲሆን ጥያቄዎችን እና ማብራሪያዎችን እንዱጠይቁ እንዱሁም በግሌጽ እና በቀጥታ 

እንዱገናኙ ይበረታታለ፡፡ የተግባቦት “ዴሌዴዮች” የተወሰኑ ምሳላዎችን ከታች ይመሌከቱ፡ 

 አስዯሳች ሀሳብ ነው፡፡ ስሇዚሁ የበሇጠ ሉነግሩን ይችሊለ፡፡ 

 ስሇዚህ ሇእኔ መስል የሚታየኝ… 

 በአስተሳሰብዎ ዯስተኛ ነኝ  

 ይህ በትምህርት ቤት ውስጥ ምን እንዯሚመስሌ ሇማሳየት ሉመሩኝ ይችሊለ?   

 በግሌጽ አሌገባኝም፡፡ ይህንን አስተሳሰብ ይበሌጥ ሉያብራሩት ይችሊለ? 

 በትክክሌ እርስዎን ተገንዝቤ ከሆነ የእርስዎ አቋም…. 

 የቤተሰባችን አስተሳሰብ ሇመግሇጽ ብሞክር እወዲሇሁ… 

 ጥቂቶቹ አማራጮች ምንዴ ናቸው?  

 ዛሬ ስሇ ሌጃችን ስሇተነጋገርነው ጉዲይ ሇመግሇጽ ጥቂት ጊዜ እንዱኖረው ቤተሰቤን እዯግፋሇሁ፡፡  

 ከ……መስማቱን እወዲሇሁ 

 አሁን ስሇዚሁ ውሳኔ እርግጠኛ ካሌሆንን የሚቀጥሇው እርምጃ ምን ሉሆን ይችሊሌ፡፡ 

 ይህንን በተጨማሪ እንዴናወራ በመፍቀዴህ አመስግናሇሁ፡፡  

 
ምስጋናን መግሇጽ፡ የቡዴን ባሇዯረቦችዎን አስተዋጽኦ ያመስግኑ እንዱሁም በጥሩ ሁኔታ ስሇሚሰራው ጉዲይ አስተያየትዎን ያጋሩ፡፡ 

ስሇሌጅዎ እዴገት እንዲስተዋለ ሠራተኞቹ ማወቃቸውን ሇማረጋገጥ ያሇሰሇ ማስገንዘቢያ ይሊኩ፡፡  

 
ትኩረትዎን በተማሪው ሊይ ያዯርጉ፡ በጋራ በመስራት ሂዯት የቡዴኑ የተጋሩት የጋራ ግብ ……የሌጅዎን በጎ ውጤት መገንዘብ ጠቃሚ 

ነው፡፡ በሌጁ ሊይ ትኩረትና ኢሊማ ያዯረገ ንግግር መኖር ወዯ ምርታማ እና ፍሬማ ውጤት ያመራሌ፡፡ መፍትሄ አዋቂ ይሁን፡፡ ቡዴንዎ 

ስምምነት ሊይ መዴረስ ካሌቻሇ ሊሇመግባባት በማክበር ይስማሙ፡፡ እንዱሁም ስሇሚቀጥሇው እርምጃ ይጠይቁ፡፡ መረጃን ከ PRC 

ማግኘት የሚችለ ሲሆን VDOE ዯግሞ አሇግባባቶችን በመፍታት ሂዯት ቡዴኖቹን የሚያግዝበት መመሪያ በ 

http://www.doe.virginia.gov/special_ed/resolving_disputes/  አሇው፡፡ 

 
ስኬትን ማክበር፡ የእርስዎ ሌጅ ስኬት ሇመሊው የቡዴኑ ዓባሊት አስዯሳች ነው፡፡ ሌጅዎ ተከታታይ ዴጋፍ የሚያስፈሌግበት ነጥብ ሊይ 

ትኩረት ማዴረግ ጠቃሚ ቢሆንም በቡዴን ስብሰባ ወቅት ስሇ እዴገት፣ አካሊዊ ሇውጥና አዱስ ስኬት መነሳቱንና መገሇጹን እርግጠኛ 

ይሁኑ፡፡ 

 

http://www.doe.virginia.gov/special_ed/resolving_disputes/


የአርሉንግተን የሕዝብ ትምህርት ቤቶች ሌዩ ትምህርት የግብአት ምንጭና የመረጃ መመሪያ፣ ነሏሴ 2016  

 

 

 

የአርሉንግተን የሕዝብ ትምህርት ቤቶች  

የተማሪ አገሌግልት ክፍሌና የሌዩ ትምህርት ሌዩ 
ትምህርት ቢሮ  

የግንኙነት ፍሰት ቻርት 
 

የቤተሰብ የመጀመሪያ ግንኙነት 
 

 

የተማሪ መምህር  
ወይም 

ጉዲዩን የያዘው 

ሉሆኑ የሚችለ ችግሮችን መፍታትና 
ዴጋፍ ሰጪ ሰራተኞች፡ 

 

 

 
 

የማማከር ተቆጣጣሪ 

የትምህርት ቤት ርእሰ 
መምህር 

 የተገዢነት  
  አስተባባሪ 

 
 የሌዩ ፕሮግራሞች ተቆጣጣሪ 

 

 
 

የተማሪ አገሌግልት 
ዲይሬክተር 

     

የሌዩ ትምህርት ዲይሬክተር 
 

  
 

ረዲት የበሊይ ተቆጣጣሪ፣ የተማሪዎች 
አገሌግልት መምሪያና ሌዩ ትምህርት 

 

       ተቆጣጣሪ 
 

የትምህርት ቤት ቦርዴ 

 
ትምህርት ቤትን መሰረት ያዯረገ የሌዩ 

ትምህርት አስተባባሪ (SEC) 

 
ሌዩ ባሇሙያዎች (የኦቲዝምሌዩ 
ባሇሙያዎች፣ የባህሪ ሌዩ ባሇሙያዎች፣ 

የትምህርት ሌዩ ባሇሙያዎች፣ ላልች) 

 
የተማሪ አገሌግልት ሰራተኞች 

(አማካሪዎች፣ የስነሌቦና ሃኪሞች፣ 

ማህበራዊ ሰራተኞች) 

የወሊጅ መገሌገያ ማእከሌ  

ላልች APS ክፍልች፡ 

- መመሪያ 
- መጓጓዣ 
- ሰራተኞች 



 

በወሊጅ-ትምህርት ቤት አጋርነት  
ውስጥ የወሊጅ የስኬት ቁሌፎች 

 

 

ወሊጆች እንዯ የትምህርት ቤት አጋሮች            

የተሇያዩ ግሇሰቦች ወይም ቡዴኖች በአንዴ የጋራ ግብ ሊይ ሇመስራት 
አንዴ ሊይ ሲገናኙ አጋርነት የሚሰረታሌ፡፡ ከግቡ በስኬት ሇመዴረስ 
የጋራ ትብብር እና ኃሊፊነት መጋራትን ያስፈሌገዋሌ፡፡ በተሇያዩ 
መንገድች በሚከናወንበት ጊዜ የግሇሰብና የስራ አጋርነትን ሇማርካት 
የሚንጠቀምባቸው መርሆች በአብዛኛው ተመሳሳይ ናቸው፡፡ 

እንዯ ወሊጅ እርስዎ የሌጅዎ የመጀመሪያው እና በጣም አስፈሊጊ መምህር 
ነዎት፡፡ የእርስዎ ሌጅ ትምህርት ቤት በሚገባበት ጊዜ ሁሇታችሁም ትርፋማ 
እና የረጅም ጊዜ ጥምረትን ተስፋ የምታዯርጉበት እርስዎ እና ትምህርት ቤቱ 
አጋሮች የምትሆኑበት ነው፡፡  

በዚሁ ጠቃሚ አውዴ የጋራ ግቡ የሌጅዎን ስኬታማ እዴገትና የሚሰንቀው 
ትምህርት ነው፡፡ በአመታት የተከናወኑ ጥናቶች ብዙ ወሊጆች በሌጆቻቸው 
ትምህርት ሊይ ተሳታፊ መሆናቸው ሌጁም በትምህርት ቤትም ሆነ በህይወት 

መንገዴ የተሻሇ ስኬታማ እንዯሚሆኑ ያሳያሌ፡፡ በወሊጅ-ትምህርት ቤት 
አጋርነት ውስጥ አጋሮችን በመምረጥ ሂዯት ሇምርጫ መጠነኛ አማራጭ 
አሇ፡፡ ይሁንና አጋሮች በጎ አጋርነትን የሚያሳዴግን መንገዴ እንዱያስቡ እና 

እንዱንቀሳቀሱ ይመርጣለ፡፡ ውጤታማ የሆነ የወሊጅ-ትምህርት ቤት 

አጋርነት ሇዋና ተጠቃሚው ሇሆነው - ሇሌጅዎ ትሌቅ ትርፍ ያስገኛሌ፡፡ 

የአጋርነት አስፈሊጊ ነገሮች  

መሌካም ተግባቦት   

o ሇሌጅዎ መምህራን፣ የትምህርት ቤቱ ዲይሬክተር 
እንዱሁም ላልች የትምህርት ቤቱ ሠራተኞች ራስዎን 
ያስተዋዉቁ፡፡ የክፍት ወይም ላሊ “ወዯ ትምህርት ቤት 
መመሇስ” ዝግጅት አጭር እና ግሇሰባዊ ግንኑነት 
ሇመፍጠር እጅግ በጣም ጥሩ ጊዜ ነው፡፡ እንዱሁም 
በቀሊለ እጅዎን በሰሊምታ በመዘርጋት “ሃይ እኔ የጂሚ 
እናት ነኝ፣ በዘንዴሮው አመት ከእናንተ ጋር በአጋርነት 
ሇመስራት ተስፋ አዯርጋሇሁኝ” የሚሌ ቃሌ ሇወዯፉቱ 
ተግባቦት በጎ ዜማ/ስሜት ሉፈጥር ይችሊሌ፡፡ 

o ከዝቅተኛ የጊዜ አጠቃቀም የተነሳ ብዙ ጊዜ የተሳሳተ 
ተግባቦት ሉከሰት የሚችሌ እንዯሚሆኑ በሠራተኞች 
ሇመነጋር ጊዜው ተገቢ መሆኑን ማወቁ ጠቃሚ ነው፡፡ 
እንዯ አጠቃሊይ መመሪያ ተማሪዎች በተገኙበት 
ማንኛውም ጊዜ የትምህርት ቤቱ ሰራተኞች ከአንዴ 
ወይም ከሁሇት ዯቂቃ በሊይ ሇወሊጆች ትኩረት 
በመስጠት ሀሳባቸውን መበታተን የሇባቸውም፡፡  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ግሇሰባዊ ግንኙነት የተፈሇገ እንዯሆነ የሚገናኙበትን እቅዴ 
ማውጣት፡፡ በስሌክ እየተገናኙ ከሆነም መምህራን የዴምጽ 
መሌእክታቸውን በማጣራት ጊዚያውን መገዯብ እንዲሇባቸው 
ዘወትር ማስታወስ ያስፈሌጋሌ፡፡ መምህራን በተመዯቡበት 
“የዝግጅት ጊዜ” ውስጥ አብዛኛውን ጊዜ ይመሇሳለ ወይም 
ጥሪዎችን ይቀበሊለ፡፡ አስቸኳይ ፍሊጎት ያሇዎት እንዯሆነም 
የእርስዎን መሌእክት እንዴትጽፍና በቀጥታ ሇመምህሩ 
እንዴታዯርስ የትምህርት ቤቱን ጻሀፊ ይጠይቁ፡፡ 

o ከትምህርት ቤቱ ሠራተኛ መምህራን ጋር በመገናኘት ምርጥ 
መንገድችን ማፈሊሇግ፡፡ የተወሰኑ ግሇሰቦች የስሌክ ጥሪውን 
የሚመርጡ ሲሆን ላልቹ ሇኢሜሌ ወይም የጹሁፍ 
ማስታወሻ ምሊሽ የሚሰጡ ናቸው፡፡ 
የተግባቦቱ ዓሊማ ስሌቱን የሚወስን መሆን አሇበት፡፡ 
ሇምሳላ ምንም እንኳን ኢሜሌ ፈጣን እና ውጤታማ 
የመሌእክት ዜዳ ቢሆንም እንዱሁም በቀሊለ በተሳሳተ 
መሌኩ ሉተጠረጎም ይችሊሌ፡፡ የኢሜሌ መገናኛዎች በጣም 
አጭርና እብጭን መሰረት ያዯረገ እንዱሆን ይሞክሩ፡፡ 
ስሜቶችን በአካሌ ወይም በስሌክ አማካኝነት በቃሊት 
ሉገሌጿቸው ይችሊለ፡፡ 

o ከእርስዎ ጋር የሚገናኝበትን የሚመች ሰዓትና ስሌት 
ሇትምህርት ቤቱ ይስጡ፡፡ ማንኛውም ዓይነት ሇውጥ 
በሚኖሩበት ጊዜ የሚገኝበት ወቅታዊ መረጃ ያስቀምጡ፡፡ 
ሇትምህርት ቤቱ ተግባቦቶች በተቻሇ ፍጥነት አሟሌተው 
ይመሌሱ፡፡  

o የትምህርት ቤቱን ማስታወሻዎች፣ ጋዜጦች ወይም ላሊ 
ተግባቦቶች በየቀኑ የሌጅዎን የጀርባ ቦርሳ የትምህርት 
ቤቱንና የትምህርት ቤቱ ዱስትሪክት ዴሀረ ገጽ ተዯራሽ 
የሚሆንበትን መንገዴ ማፈሊሇግና ሇወቅታዊ መረጃ 
በየጊዜው ይመሌከቱ፡፡ 

o እንግሉዝኛ ሇእርስቆ ሁሇተኛ ቋንቋ ከሆነ መረጃን በአፍ 
መፍቻ ቋንቋዎ እንዱሰጥዎ ይጠይቁ፡ በትምህርት ቤት 
የሌጅዎን ትምህርት ክንውን ወይም ባህሪ ሉጎዲ የሚችሌ 
ቤቱ ውስጥ የሚኖር ማንኛውም ክስተት መረጃውን 
ማጋራት አሇበት፡፡ ሇምሳላ አዱስ ወንዴም/እህት መወሇዯ፣ 
የወሊጅ መታመም ወይም የቅርብ ቤተሰብ ሞት የመሳሰለ 
የሌጅዎን ትኩረት የመስጠት ችልታ ሊይ ጊዜአዊ ተጽእኖ 
ሉኖራቸው ይችሊሌ፡፡  
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ስሇጁ ስሇዚሁ ሁኔታ የሚያውቅ ከሆነ በትምህርት ቤቱ ውስጥ ጠቃሚ የሆኑ ፈተናዎችን 
ሇማስተሊሇፍ፣ የቤት ሥራ እንዱያስተካክለ ወይም ተጨማሪ ዴጋፍ ሇመስጠት 
ያስችሊሌ፡፡   

o ጠቃሚ መረጃ በጹሁፍ መዴረስ አሇበት፡፡ 

o ሲከፋ ወይም ግራ ሲጋባ፣ የክስ መግሇጫዎችን ከመናገር ይሌቅ ጥያቄዎችን ይጠይቁ፡፡ 
ሉሆን የሚችሇው የመረጃ ገዯብ መሰረት ያዯረገ አጣዲፊ ውሳኔ ከመስጠት ይቆጠቡ፡፡ 
እርስዎ የሚያውቋቸውን ቃሊት በመጠቀም ነገሮችን እንዱያብራሩ የትምህርት ቤቱን 
ሰራተኞች ይጠይቁ፡፡ 

o የዴምጻችን ቅሊጼ፣ አካሊዊ ወይም የፊታችን አገሊሇጽ እንዱሁም አካሊዊ ቋንቋ ከቃሊት 
በሊይ ጎሌተው እንዯሚናገሩ ያስታውሱ፡፡ 

o ጥሩ አዴማጭ ይሁኑ፡፡ ሙለ እና የተሟሊ ትኩረት ይስጡ፡፡ ሇማቋረጥ መሞከር 
የሇብዎትም፡፡ ላሊኛው ግሇሰብ እየተናገረ ሳሇ ምሊሽዎን በማዘጋጀት መጀመር 
የሇብዎትም፡፡ 

o አስተያየቶችን እንዯ አስተያየት ዯረጃ መስጠት፡፡ ማንኛውም ሰው ከመሞገት ይሌቅ 
አንዴን ሀሳብ እንዯ ጭብጥ ከጠቀሰ ይህንን የሚዯግፍ ዲታውን (ተጨባጭ መረጃውን) 
ይጠይቁ፡፡ 

o በተቻሇ መጠን “እኛ” የሚሇውን ቋንቋ ይጠቀሙ፡፡ የሌጅዎ ትምህርት የቡዴን ጥረት 
ውጤት ነው፡፡ “አንተ/አንቺ” የሚሌ ቋንቋ መጠቀም ይህንን የሚሰማው/የምትሰማው 
ግሇሰብ ተባባሪ ከሆን ይሌቅ የንዳት ስሜት ውስጥ ሉከት ይችሊሌ፡፡ 

ታማኝነት፣ ተጠያቂነት እና እምነት  

o የተሟሊ እና ትክክሇኛ መረጃ ይስጡ እንዱሁም ይጠብቁ፡፡ 

o ቁርጠኝነትዎን ይቀጥለበት፡፡ የትምህርት ቤቱ ጉባኤ እና የስብሰባ ቀን በጊዜ 
መቆጠሪያዎ ሊይ በማስታወሻነት በመያዝ በየጊዜው ይመሌከቱ፡፡ በስብሰባው 
ወቅት መገመት የማይችለ ከሆነ አስቀዴመው በመዯወሌ ዯግመው ቀጠሮ 
ይያዙ፡፡ 

o ሚስጥራዊ መረጃዎችን በሚስጥራዊነታቸው መጠበቅ፡፡ የትምህርት ቤቱ ሠራተኞች 
መረጃን በመስጠት የሚያምኑ ከሆነ መረጃውን በአግባቡ በመጠቀም የተጣሇብዎነት 
እምነት ያክብሩ፡፡ 

o የተሟሊ እምነት በጊዜ ሂዯት ይዲብራሌ፡፡ የመጠራጠርን ጥቅም ሇሰዎች ይስጡ፡፡ 
ራሳቸው ካሊረጋገጡ በስተቀር እነሱ ቡዴንዎ ውስጥ እንዲለ አዴርገው ይንቀሳቀሱ፡፡ 

መከባበር  

o ከእነሱ የሚጠብቁትን እና እርስዎን እንዱያከብሩ በሚፈሌጉት መጠን ሌክ 
ላልቹን በተመሳሳይ ዯረጃ ማክበር፡፡ 

o ትምህርት ቤታቸውን እና መምህራንን በተመሇከት እርስዎ ያሇዎትን 
አመሇካከት ሌጅዎ ከውስጡ የሚያስረጹው መሆኑን ዘወትር ያስታውሱ፡፡ 
ሌጅዎ ስሇትምርት ቤታቸው እና መምህርዎቻቸው የሚሰማቸው ስሜት 
በትምህርታዊ ሂዯታቸው ሊይ ቀጥተኛ ተጽእኖ ይኖረዋሌ፡፡ 

o በትምህርት ቤቱ ማህበረሰብ እንዯ አባሌና አጋር ሇእርስዎ ሌጅ ግሇሰባዊ 
ፍሊጎቶች መብትን እየተከራከሩ ቢሆንም የላልችን ተማሪዎች እና ሠራተኛ 
አባሊት የተሇያዩ ፍሊጎቶችን እና አሳሳቢ ጉዲዮችን ያክበሩ፡፡ 

 
የባህሌ ተሳትፎ  

o እንዯ ወሊጅ፣ ሇወሊጅ -ትምህርት ቤት አጋርነት የእርስዎ የሊቀ ጠቃሚ 
አስጽኦ ሌጅዎን ሇትምህርት ቤት እንዱዘጋጀት እና የመማር ማስተማር 
ሂዯቱን ሇማጠናከር እርስዎ ከትምህርት ቤት ውጪ የሚያዯርጉት ዴጋፍ 
ነው፡፡ 

o እርስዎ ማዴረግ የሚወደትን፣ በጥሩ ሁኔታ የሚያዯርጉትን እንዱሁም ያሇዎትን ጊዜ 
መሰረት በማዴረግ ሇሌጅዎ የመማሪያ ክፍሌ ወይም ሇትምህርት ቤቱ ማህበረሰብ 
አስተዋጽኦ የሚያበረኩቱበትን መንገዴ ያፈሊሌጉ፡፡ ሇምሳላ ካሜራ ካሇዎትና ፎቶ ግራፍ 
ማንሳት የሚያስፈሌገዎት ከሆነ በትምህርት ቤት ዝግጅት በፈቃዴዎ ፎቶ ግራፎችን 
ማንሳት፡፡ ሇአዘጋጅነት የተወሇደ/አዘጋጅነት የሚያሳካሇት አይነት ሰው ከሆኑ የመማሪያ 
ክፍሌ ፓርቲን ሇማቀዴ በኮሚቴ ያገሌግለ፡፡  

o በትምህርት ቤት-አቀፍ ዝግጀቶች የበኩሌዎን ዴጋፍ ሇማዴረግ ያለትን እዴልች 
ይጠቀሙባቸው፡፡ በጎ ፈቃዯኝነት ከላልች ወሊጆች፣ ተማሪዎች እና ሠራተኛ 
አባሊት ጋር የሚገናኙበትን እና በትምህርት ቤቱ ማህበረሰብ ውስጥ እንዯተካተቱ 
እንዱሰማዎት እዴሌ ይሰጣሌ፡፡ ሇሌጅዎ መሌካም አርዓያነትዎ ከውስጡ እንዱኖር 
በማዴረግ እርስዎ ሇትምህርት ቤቱ የሰጡትን ዋጋ አስመሌክቶ ጠንካራ መሌእክት 
የሚያስተሊሌፉበት ይሆናሌ፡፡ 

o በአካሌ ተገንተው መሳተፍ የማችለ ቢሆንም እንኳን የበኩሌዎን አስተዋጽኦ 
የማዴረግ ፍሊጎት እንዲሇዎት ይግሇጹ፡፡ የሥራ ሰዓትዎ በትምህርት ቤቱ 
በትምህርት ሰዓታት በጎ ፍቃዯኛ ሇመሆን አዲጋች ከሆነ ከቤት ውስጥ አስተዋሽ 

ጥሪ እንዱኖር ማዴረግ እና የስም ምሌክቶችን/ታጎችን መተው ወይም ቤቱ ውስጥ 
ሆኖ ሉሰሩ በሚችለ ላልች ፕሮጀክቶች መስራት እና ከሌጅዎ ጋር ወዯ ትምህርት 
ቤት መመሇስ፡፡ 

o በትምህርት ቤቱ ሳይት ምክር ቤት፣ የወሊጅ ተሳትፎ ኮሚቴ ወይም ላሊ 
ትምህርት ቤት ወይም የዱስትሪክትው አማካሪ ኮሚቴ በመሆን 
ማገሌገሌን ከግምት ያስገቡ የወሊጅ ግብዓት በውሳኔ አሰጣጥና ፖሉሲ 
ዯረጃ ጠቃሚ ነው፡፡ የወሊጅ አባሊት ስሇ ቤተሰቦቻው ፍሊጎቶች፣ 
ጥቅሞቻቸውንና የሚያሳስባቸውን ጉዲይ መግሇጽ ያስፈሌጋቸዋሌ፡፡ 
የአካሌ ጉዲተኛ ሌጅ ያሊቸው ቤተሰቦች እይታ ከሚፈሇገው በታች 
የተወከሇ በመሆኑ በሌዩ ሁኔታ ያስፈሌጋሌ፡፡ አባሊት ሇሥራ ኃሊፊነት 
ስሇሚያመሇክቱበት መንገዴ ዲይሬክተሩን ይጠይቃሌ፡፡ አብዛኞቹ 
ስብሰባዎች ሇህዝቡ ክፍት እንዯመሆናቸው እርስዎ ሇመቀጠሌ 
የሚፈሌጉት አንደ እዴሌ ከሆነ መወሰንዎ በፊት እንዯ ጎብኚ መገኘት 
ይችሊለ፡፡ 

የእያንዲንደ ወሊጅ አስተዋጽኦን ማመስገን   

o ግሇሰቦች ጥሩ ሥራ ሲሰሩ ሰዎች እንዱያዉቁት ማዴረግ፡፡ የሌጁን በእርስዎ 
ከአጭር ማስታወሻ ጋር ቤት ውስጥ የተሰራው ካርዴ ሇመምህር፣ ነርስ ወይም 
ላሊ ሠራተኛ ግሇሰብ የሊቀ አበረታችና አነሳሽ ሉሆን ይችሊሌ፡፡ ምስጋናን 
የሚገሌጽ አጭር ኢሜሌ ወይም የዴምጽ መሌእክት ሇመተው አንዴ ወይም 
ሁሇት ዯቂቃ ብቻ ይወስዲሌ፡፡ ይህ ሇሠራተኛው ግሇሰብ ተቆጣጣሪ በጎ 
መሌክእት መሊክ የተሇየ ውጤት ሉኖረው ይችሊሌ፡፡ 

ሁሇተኛው እዴሌ እና አዱስ ጅምር  

o የተፈጸመ እንዯሆነ በአስቸኳ ሙለ በሙለ እንዱፈቱ መሞከር፡፡ ቀጥል 
የመሌእክት ቦርደን በማጽዲት ወዯፊት ያስተሊሌፉ፡፡ የዚህ ግብ በሌጅዎት 
ሴከታማ ትምህርት ሊይ በዚህ አጋርነት ውስጥ ያሇውን ኃይሌ እና ጥረት 
ይጠቁማሌ፡፡ 

o ያሇፉ ጉዲዮች ወይም ግጭቶች ቢኖሩም እንኳን በእያንዲንደ አዱስ የትምህርት 
አመት ሇአዱስ ጅምር እንዯ መሌካም እዴሌ ሇመጠቀም መሞከር፡፡
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የአጋርነት ተግዲሮቶች  
  

የተሇያዩ የሚጠብቋቸው ነገሮች፣ እይታና ሀሳቦች  

o የጋብቻ አጋርነት ሊይ ሁሇቱም ሰዎች ተመሳሳይ ከሆኑ ቀጥል ከሁሇቱም አንዲቸው 

አያስፈሌጉም ይሊሌ! አጋርነትን ይሄን ያህሌ አዲጋች የሚያዯርገው መሰረታዊ ትሌቁ 
ሌዩነት የግንኙነቱ ጥንካሬ ሌሆን እንዯሚችሌ ነው፡፡ ሌጆች እና ፍሊጎቶቻቸው 
የተወሳሰቡ እና ከአንዴ በሆነ መንገድች መጨረሻ ሊይ ተፈተው የማየት ጥቅም 
ነው፡፡ 

o አካርነት እያንዲንደ ግሇሰብ ሇውይይት ባቀረበው ሀሳብ መሰረት የሚመሰረት 

ነው፡፡ በወሊጅ፣ ትምህርት ቤት አጋርነት እርስዎ እንዯወሊጅ በሌጅዎ ሊይ 

ኤክስፐርት/ባሇሙያ ነዎት፡፡ የሁለም ትምህርት ቤት ሠራተኛ አጋር የራሱ ወይም 

የራሷ የተሇየ ትምህርታዊ እውቀት ወይም ተሞክሮ ይኖረዋሌ/ይኖራታሌ፡፡ 

እያንዲንደ የአንዴ ሌጅ እዴገታዊና ትምህርታዊ ፍሊጎቶችን ይበሌጥ ሇማማሊት 

ከላሊው ይማራሌ፡፡ 

እኩሌ ያሆነ እውቀት ወይም ስሌጣን   

o ወሊጆች ስሇሌጆቻቸው የተሻሇ እውቀት እያሊቸው በአጠቃሊይ ስሇትምህርታዊ 
ስርዓት እና በተሇይ ስሇ ሌዩ ትምህርት እውቀት ሊይ ስንመጣ ብዙ ጊዜ ተጠቃሚ 
አይሆንም፡፡ ወሊጆች ስሇሚኖራው መብትና ሃሊፊነት እንዱሁም ስርዓቱ እንዳት 

እንዯሚሰራ መገንዘባቸው ጠቃሚ ነው፡፡ የትምህርት ቤቱን ዱክትሪክ እና/ወይም 
የአካቢውን ትምህት ቤት ወሊጅ ሀንዴ ቡክ ጠይቀው ያንብቡ፡፡ ሇአካሌ ጉዲተኛ 

ሌጆች ወሊጆች መብቶች እና ግዳታዎች ነፃ የመመሪያ መጽሃፍ ፣ Parents 
Can Be the key ፣ ከ PACER ማእከሌ፣ እንዱሁም ላልች ብዙ ሇወሊጆች 
ተስማሚ የሆኑ ቁሳቁሶች እና ግብአቶች ይገኛሌ፡፡ 

የሚናዎች እና ኃሊፊነቶች የተሳሳተ ግንዛቤ   

o ብዙ ጊዜ በአጋርነት ውስጥ ስሇ እያንዲንደ አጋር ሚና እና ሇተሇያዩ ሥራዎች 
ኃሊፊው ማን እንዯሆነ የተሳሳተ ግንዛቤ እና አዲጋችነት ሉስተዋሌ ይችሊሌ፡፡ 
ስሇተሇያዩ ጉዲዎች ውሳኔ የመስጠት ስሌጣን ያሇው የትኛው ሠራተኛ አባሌ 

እንዯሆነ ሇማወቅ ጥያቄዎችን ይጠይቁ፡፡ “የትእዛዝ ሰንሰሇት” የቱ እንዯሆነ 
ማግኘትና የተሻሇ ተገቢነት ያሇው ሰው የሇዎትን ጥያቄ ወይም አሳሰቢ ጉዲይ 
እንዱዯርሰው ይሞክሩ፡፡ 

 

o በሌዩ ትምህርት ጉዲይ ስንመጣ  ስሇተማሪው ግሇሰባዊ የትምህርት እቅዴ 

(IEP) ውሳኔ የመስጠት ስሌጣን ያሇው ሰው የሇም፡፡ ውሳኔዎች ወሌጅን 

የሚያካትት በIEP ቡዴን በሚዯረስ ስምምነት መሆን አሇበት፡ 

ግጭት  

o የማይስማማሙ መሆን ሳያስፈሌግ ሊሇመስማማት እቅዴ ያዴርጉ፡፡ ግሇሰቡን ከችግሩ 

ይሇዩት፡፡ በአብዛኛው አሇመስማማቱን/ግጩቱ ካሇፈ ከረጅም ጊዜ በኋሊ ከትምህርት 
ቤቱ ጋር ግንኙነት የሚኖራችሁ እርስዎን እና ሌጅዎ ናችሁ፡፡ ጉሌህ አሇመስማማት 
ቢኖርም እንኳን ግንኙነቱን መጠበቁ ሇሌጅዎ ምርጥ ጥቅም ሲባሌ ነው፡፡ 

o የአዋቂዎችን ጉዲዮች በአዋቂዎች መካከሌ እንዱጠበቁ፣ ሌጆች በግጭቱ በመካተታቸው 
በፍጹም ተጠቃሚ የማያዯርጋቸው ግጭቱ ወይም አሇመስማማቱ ካሇፈ ከረጅም ጊዜ 
በኋሊ አለታዊ ተጽእኖ ሉሰማው ይችሊሌ፡፡ 

o ከአንዴ የተሇየ ሠራተኛ ግሇሰብ ተከታታይ እና ዘሊቂ የሆነ ግጭት ያሊቸው እና 
ጉዲዮችን በመካከሊችሁ በቀጥታ በስኬት መፍታት ካሌቻሊችሁ ከቅርብ ኃሊፊያቸው 
ጋር ሇመነጋገር ይጠይቁ፡፡ 

o ችግሩን በመግሇጽ እና በመሰንጠቅ ያሊችሁን ጉሌበት በመወያየት ሊይ ትኩረት 
ከማዴረግ ይሌቅ በሚቻሌ ማስተካከያ ወይም የመፍትሄ ሀሳብ ሊይ ማተኮር፡፡ 

o አሳሳቢ የሆነው ጉዲይ የምትዩዙበት ስሌት ሊይ አሇመስማማት በሚኖርበት ጊዜ 
ሇሙከራ ያህሌ የሆነን አዱስ ነገር ሇመሞከር ፈቃዯኛ ይሁኑ፡፡ አዱስ እቅዴ 
መቀጠሌ እንዲሇበት ወይም እንዯላሇበት ሇመወሰን ሙከራ በሚዯረግበት ወቅት 
መረጃ ሇመሰብሰብ እቅዴ መኖሩን እርግጠኛ መሆን፡፡ 

ጉዲዩን በጥሩ ሁኔታ በትክክሌ በሚፈታበት ጊዜ ግጭት ሇሌጅዎ በአጠቃሊይ ወዯ በጎ 
ውጤት ሉያመራ ይችሊሌ፡፡ በአጋርነት በሚሰሩበት ጊዜ አዲጋች ሉሆን እንዱሁም 
ሉያስመሰግን የሚችሌ ይሆናሌ፡፡ አጋሮች አዲዱስ እይታዎችን ማግኘትና አዲዱስ 
ክህልቶችን መማር ይችሊለ፡፡ በጋራ ትብብር እና ሃሊፊነቶችን በመጋራት አማካኝነት 

የወሊጅ-ትምህርት ቤት አጋርነት ሌጅዎ ሇትምህርትና በህይወት ሴኬታማ መሆን 
የሚያስችለትን አጠቃሊይ ግቦችን ማሟሊት ይችሊሌ፡፡ 



 

 

በሌዩ የትምህርት ሂዯት ውስጥ 
ተግባቦት 

 

 

ግሇሰባዊ የትምሀርት ፕሮግራም (IEP) ስብሰባዎችና ላልች 
የትምህርት ቤት ስብሰባዎች ስሇ ሌጁ ትምህርታዊ ፕሮግራሞች 
ጠቃሚ አካሊት ናቸው፡፡ የወሊጅ ኃሊፊነት ስምምነትን ከመስጠትና 
መግሇጫዎችን ከመቀበሌ በሊይ ይሻገራሌ፡፡ ጥያቆችን መጠየቅ 
ጉዲዎችን ሇውይይት ማቅረብ፣ መረጃ መሰብሰብ እና መጥቦችን 
ወይም ጉዲዮችን ማብራራት በሙለ የአንዴ ወሊጅ ሚና አካሌ 
ናቸው፡፡  

ወሊጆች በሌዩ የትምህርት ስብሰባ  ወቅት ማንኛውም ሰው ይዘው 
መምጣት ይችሊለ፡፡ ሌጁን ሇመጥቀም ሁለም ተሳታፊዎች በጋራ 
ይሰራለ፡፡ አንዴ ወሊጅ የቡዴኑ በጣም  ጠቃሚ አባሌ ነው፡፡  

እንከን አሌባ ተግባቦት ስሇ ሌጁ ተምህርታዊ ፕሮግራም 
ግንዛቤውን ማመንጨትና ውጤታማ ውሳኔ ሇመስጠት 
የሚያስፈሌገውን በሙለ ባሇሙያውን እና ወሊጅን መዯገፍ የሚሌ 
ሁሇት መንገዴ አሇው፡፡ ትርጉም ያሇው ተግባቦት ሇማጠናከር 
ወሊጆች ማዴረግ የሚችለት፡ 

● ትኩረቱ ሌጁ ሊይ መቆየቱን ማረጋገጥ፡፡  

● ዝግጁ ይሁኑ፡፡ የሚወያዩባቸውን ጠቃሚ ነጥቦች እና 
የሚጠይቁአቸውን ጥያቄዎች በቅዴሚያ ማወቅ፡፡  

● ያዲምጡ፡፡ ማዴመጥ ስሇ ሌጅዎ መረጃ ሇመሰብሰብ 
የሚያግዝዎ ሲሆን ላሊ እይታን ሇመገንዘብ 
ያግዝዎታሌ፡፡ 

 ዝግጁ ይሁኑ፡፡ የሚወያዩባቸውን ጠቃሚ ነጥቦች እና 
የሚጠይቁአቸውን ጥያቄዎች በቅዴሚያ ማወቅ፡፡  

 ያዲምጡ፡፡ ማዴመጥ ስሇ ሌጅዎ መረጃ ሇመሰብሰብ 
የሚያግዝዎ ሲሆን ላሊ እይታን ሇመገንዘብ ያግዝዎታሌ፡፡  

 ጉዲዎን በግሇጽ ይጥቀሱ፡፡ በቀናነት በቀጥተኛ መንገዴ 
ይነጋገሩ፡፡ 

 ጥያቄዎችን ይጠይቁ፡፡ ጥያዎቆችን መጠየቅ አንዴ ነጥብ 
ሇማብራራት ውጤታማ መንገዴ እንዱሆንና የተግባቦት 
መስመር ግሌጽነትን እንዱጠብቅ ያስችሊሌ፡፡  

 አስተያየትዎና ጥያቄዎት የተሻሇ ሉፈታቸው ወይም 
ሉመሌሳቸው ወዯ ሚችሇው ግሇሰብ መመራት አሇባቸው፡፡  

 መጀመሪያ ሊይ ካሌተዯመጡ የሚያሳስብዎትን ጉዲይ 
በዴጋሚ ይግሇጹ፡፡ 

 በራስዎ ይተማመኑ፡፡ አንዴ ወሊጅ ጥያቆችን በመጠየቅ 
ወይም ሇሌጁ ተገቢውን አገሌግልት እንዱሰጥ አጽኖ ሰጥቶ 
በመናገሩ ሀፍረት ወይም መሸማቀቅ ሉሰማው አይገባም፡፡ 
ይህ የእርስዎ ሚና እና የእርስዎ መብት ነው፡፡  

 በጋራ መስራት፡፡ እናንተም ሆነ ባሇሙያዎቹ እነዚህን መሌሶ 
በሙለ እንዯላሊችሁ አስታውሱ፡፡ መፍትሄዎችን ሇማግኘት 
እንዯ ቡዴን በጋራ መስራት፡፡ ስብሰባ ሊይ የተገኘው ሰው 
በሙለ ሇሌጁ ተገቢ ትምህርታዊ ፕሮግራም እንዱሰጥሇት-
ተመሳሳይ ግብ አሇው፡፡ 

የእንከሌ አሌባ ተግባቦት ቁሌፍ በሌጁ ትምህርታዊ ፕሮግራም 
እቅዴ ሊይ በንቃት ሇመሳተፍ ዝግጅትና ፍቃዯኝነት ነው፡፡ 
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ቁሌፍ እውቂያዎች 
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የእኛ ቡዴን 
 

ወሊጅ(ጆች)/አሳዲጊ፡   ተማሪ፡   
 

ትምህርት ቤት፡   የትምህርት ዘመን፡   
 

 

 
 
የትምህርት አባሌ 

 
ስም 

 
ኢሜሌ 

 
ስሌክ 

ጉዲዩን የያዘው/ተቆጣጣሪ/ የሌዩ ትምህርት መምህር(ሮች)    

የሌዩ ትምህርት ረዲት(ቶች)/ ፓራፕሮፌሽናሌ(ልች)    

አጠቃሊይ ትምህርት መምህር(ሮች)    

የንግግርና የቋንቋ ፓቶልጂስት    

የትምህርት ቤት አማካሪ    

የእንቅስቃሴ ሏኪም    

የሽግግር አስተባባሪ (ሁሇተኛ)    

ስፔሻሉስቶች (ኦቲዝም፣ ኦዱዮልጂ፣ እይታ፣ መስማት፣ ባህሪ፣ 

አጋዥ ቴክኖልጂ፣ ወዘተ) 

   

ርእሰ መምህር/ረዲት ርእሰ መምህር/ተወካዮች    

የሌዩ ትምህርት አስተባባሪ (SEC)    

ነርስ/ክሉኒክ ረዲት    

የትምህርት ቤት የስነሌቦና ሏኪም    

የትምህርት ቤት ማህበራዊ ሰራተኛ    



 

* ቡዴኑ ኦዱዮልጂስት፣ የመስማት ችግር ያሇበት መምህር፣ የእይታ ባሇሙያ፣ የስራ አሰሌጣኝ፣ የሰውነት ሏኪም 

(ቴራፒስት)፣ የተሇያየ ኤጀንሲ ተወካዮችና ላልችንም ሉያካትት ይችሊሌ፡፡ 

ተጨማሪ የቡዴን አባሊት* 
 
ስም 

 
ኢሜሌ 

 
ስሌክ 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

የሌዩ ትምህርት የወሊጅ ግንኙነቶች   
ከትምህርት ቤትዎ ቡዴን አባሊት በተጨማሪ፣ የወሊጅ መገሌገያ ማእከሌ (PRC) እና የአርሉንግተን ሌዩ ትምህርት የወሊጅ መምህር ማህበር 
(SEPTA) እንዯ ሌዩ ትምህርት የወሊጅ መገናኛ ሆነው እንዱያገሇግለ በእያንዲንደ ትምህርት ቤት ቢያንስ 1-2 ወሊጆችን ሇመሇየት ጥረት ያዯርጋለ፡፡ 
የወሊጅ ማገናኛዎች ሌጅ ያሊቸው የሌዩ ትምህርት አገሌግልት የሚያገኙ ወሊጆች ሲሆኑ በPRC፣ SEPTA፣ የአካባቢ ትምህርት ቤት PTAs እና 
ቤተሰቦች መካከሌ ሇቤተሰቦች እና የመረጃ ማስተሊሇፊያዎች የመገናኛ ነጥቦች ሆነው ያገሇግሊለ፡፡ የማገናኛ አዴራሻ መረጃ በ 
www.apsva.us/prc/parentliaisons/ ሊይ ሉታይ ይችሊሌ፡፡ 

  

የሌዩ ትምህርት የወሊጅ 

ግንኙነት(ቶች) 

 
ስም 

 
ኢሜሌ 

 
ስሌክ 

   

   

http://www.apsva.us/prc/parentliaisons/


 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

ሽግግሮች 
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ቁሌፍ ሽግግር እና እንዳት ማዘጋጀት እንዯሚቻሌ 

 
ከሌጅነት ጊዜ ጀምሮ እስከ ወጣትነት ባለ የጊዜ ሂዯቶች ሁለም ሌጆች በበርካታ ሽግግር ዯረጃዎች ያሌፋለ፡፡ ሽግግር አንዴ ሌጅ ከአንደ ክፍሌ 
ወዯ ላሊኛው ክፍሌ ሲዛወር በእያመቱ የሚከሰት እና እንዱሁም ሌጆች ከአንደ ትምህርት ቤት ወይም ፕሮግራም ወዯ ላሊው ሲዛወሩ 
ይከሰታሌ፡፡ 
  
አሌፎ አሌፎ እነዚህ የሽግግረ ሂዯቶች ሇተማሪዎችና ወሊጆቻቸው ያሇመረጋጋትና ጭንቀት እንዯሚያስከትሌባቸው እናውቃሇን፡፡ የታቀደ 
ሽግግሮች ከአንዴ ፕሮግራም፣ ክፍሌ እና/ወይም ትምህርት ቤት ወዯ ላሊው በቀሊለ እንዱዛወሩ ያስችሊሌ፡፡ ሇሽግግር የሚዘጋጁ እንዯሆነ ሌጅዎ 
ወዯ አዱስ አካባቢ የሚሸጋገር እንዯመሆኑ ምን ዓይነት ዴጋፍ እንዯሚያስፈሌገው ሇመሇየት እንዱሁም ስሇ ፕሮግራም አማራጭ ራስዎን 
ሇማስተማር ከሌጅዎ የትምህርታዊ ቡዴን በንቃትና በቅርበት መስራት ያስፈሌጋሌ፡፡  
 
የአርሉንግተን የሕዝብ ትምህርት ቤቶች (APS) በየአመቱ መዋሇ ህጻናትን፣ መካከሇኛ ትምህርት ቤቶችን፣ ሁሇተኛ ዯረጃ ትምሀርት ቤት እና 
የኮላጅ መረጃ ምሽቶችን ያስተናግዲሌ፡፡ እነዚህ ግዙፍ ስብስቦች በሁለም ቤተሰቦች ስሇ ትምህርት ቤት እና ፕሮግራም አማረጭ መረጃ 
ሇመስጠት የተዘጋጁ ናቸው፡፡ ከAPS የመረጃ ሌውውጦች በተጨማሪ የወሊጅ የምንጭ ማእከሌ (PRC) የሚገኙ ባሇሙያዎች  በተሇይ  ከአካሌ 
ጉዲተኛ ሌጆች ጋር የተያያዙ በርካታ ሽግግሮች መረጃን ማበርከት እና በሽግግር ሂዯት ወቅት ስሇውሳኔ አሰጣጥ መረጃ ሇማግኘት ቤተሰቦችን 
ከምንጭ እና ከወሊጅ ተወካዮች ጋር ሇማገኛት ዯስተኞች ናቸው፡፡ 
 
በአርሉንግተን የሚገኙ የመጀመሪያ ዯረጃ፣ መካከሇኛ እና ሁሇተኛ ዯረጃ ትምህርት ቤቶች ሇአካሌ ጉዲተኛ ተማሪዎች ዘሊቂ አገሌግልት 

የሚያበረክቱ ሲሆን በተጨማሪ ከቅዯመ መዋሇ ህጻናት (Pre-K) እስከ 22 ዓመት እዴሜ ዴረስ የሚገኙ የሌዩ ካውንቲ አቀፍ ፕሮግራሞች 
አለ፡፡ ስሇ APS ሌዩ የትምህርት ፕሮግራም የበሇጠ ሇማወቅ https://www.apsva.us/countywide-programs/ ይጎብኙ፡፡ 
 

 
ቤሰቦች እንዱዘጋጁባቸው የሚያስፈሌጉ የሚተነበዩ ሌዩ ሽግግሮች የሚያካትቱት፡  
 
ከህጻንነት እስከ ቅዴመ መዋሇ ህጻናት 
 
በአርሉንግተን፣ ሌጆች ከቅዴመ ጣሌቃ ገብነት አገሌግልቶች (ብዙውን ጊዜ የወሊጅ የሕጻናት ትምህርት (PIE) ፕሮግራም እየተባሇ የሚጠራው) 
ሽግግር እና ከሚከተለት ካለ ወዯ የሕዝብ ትምህርት ቤት የቻይሌዴ ማግኛ ስርአት መግባት ይችሊለ፡  
 

 እስከ ቀጣይ ትምህርት መስከረም 30 ዴረስ 2 ዓመት ከሆናቸው፣ እና  

 በአርሉንገትን የህዝብ ትምህርት ቤቶች እና/ወይም በዩናይትዴ ስቴትስ ላሊ የህዝብ ትምህርት ቤቶች ሇሌዩ የትምህርት አገሌገልቶች ብቁ ሆኖነው 

ከተገኙ የቅዴመ መዋሇ ህጻናት የሕዝብ ትምህርት ቤት ቻይሌዴ ፋይንዴ ስርአት መግባት ይችሊለ፡   

 
ሌጆች እዴሜያቸው ሶስት ዓመት ከሞሊቸው ሇ PIE የሕጻናት የክትትሌ አገሌግልት ብቁ አይሆኑም፡፡ APS ሇሌዩ ትምህርት ብቁ ሆነው ሇተገኙ 
ተማሪዎች ዘሊቂ ፕሮግራምና አገሌግልቶች ያበረክታሌ፡፡ የአብዛኛዎቹ የመጀመሪያ ትምህርት ቤቶች በካንቲነም ከሚገኙት በርካታዎቹ መካከሌ 
የቅዴመ መዋሇ ህጻናት ሌዩ ትምህርታዊ ፕሮግራም ያሊቸው ሲሆን የቅዴመ መዋሇ ህጻናት ፕሮግራም ፍሊጎት ያሊቸው አብዛኛዎቹ ተማሪዎች 
በአጎራባች የሚገኙ የመጀመሪያ ዯረጃ ትምህርት ቤት ይማራለ፡፡ ይሁንና ከጊዜ ወዯ ጊዜ በIEP ቡዴን ላሊ ምዯባ ምክረ ሀሳብ ሉሰጥ ይችሊሌ፡፡ 
በPRC የሚገኙ ሠራተኞች  እንዯሌጃቸው የIEP ቡዴን አንዴ አካሌ ስሇምዯባ መረጃን መሰረት ያዯረገ ውሳኔ ሇመስጠት ወሊጆች/ቤተሰቦችን ሇማገዝ 
መረጃ መስጠትና ጥያቄዎችን መመሇስ ይችሊለ፡፡ 

 

http://www.apsva.us/countywide-programs/
http://www.apsva.us/countywide-programs/


    የአርሉንግተን የሕዝብ ትምህርት ቤቶች ሌዩ ትምህርት የቤተሰብ ምንጭ እና የመረጃ መመሪያ፣ ነሏሴ 2016 

 

ከቅዴመ መዋሇ ህጻናት እስከ መዋሇ ህጻናት 

የተወሰኑ ወሊጆች ሌጆቻቸው በመስከረም 30 ሊይ 6ኛ አመታቸው እስኪሞሊ ዴረስ እንዱቆዩ ቢመርጡም የአብዛኛዎቹ ሌጆች ወዯ መዋሇ ህጻናት ፕሮግራም 

የሚሸጋገሩበት ወቅት በመስከረም 30 እዴሜያቸው 5  ዓመት ሲሞሊ ነው፡፡ ሌጅዎ ሇሌዩ ትምህርት ብቁ ሆኖ ከተገኘ እርስዎ እና ላልች የIEP አባሊት ሇሌጅዎ በሌዩ 

የመማር ፍሊጎቱ መሰረት ተገቢ ምዯባውን ሇመወሰን በጋራ የምትሰሩ ይሆናሌ፡፡ ቤሰቦች ስሇ መዋሇ ህጻናት ሽግግር የPRC ወርክሾፖች ሊይ መገኘት እና ሇወዯ ፊቱ 

ወሊጅ የሚሆኑ ቤሰቦች ክፍት በሚሆንባቸው ሰዓታት የመጀመሪያ ዯረጃ ትምህርት ቤቶችን ሇመጎብኘት መምረጥ አሇባቸው፡፡ የPRC ሠራተኞች ቤሰቦች ሇዚሁ 
ሽግግር እንዱዘጋጁ በመርዲት ጥያቄዎችን በመመሇስ ሉያግዙአቸው ይችሊሌ፡፡  

 

ከአንዯኛ ዯረጃ እስከ መካከሇኛ ዯረጃ ትምህርት ቤት (የስዴስተኛ ክፍሌ ተማሪዎች) 

በአርሉንግተን፣ አንዯኛ ዯረጃ ትምህርት ቤቶች ከቅዴመ መዋሇ ህጻናት እስከ 5ኛ ክፍሌን ያካትታለ፡፡ ከስዴስተኛ ክፍሌ የሚያዴጉ ተማሪዎች ከአርሉንግተን መሇስተኛ 

ትምህርት ቤቶች በአንደ ይማራለ፡፡ ሌጅዎ አምስተኛ ክፍሌ ሲቃረብ፣ የ IEP ቡዴንዎ በመሇስተኛ ዯረጃ ስሇሌጅዎ ፍሊጎቶች መወያየት እና የሌጅዎን ሽግግር ማቀዴ 
ይጀምራሌ፡፡ ቤተሰቦች ስሇ አርሉንግተን መሇስተኛ ትምህርት ቤቶች እና ፕሮግራሞች ሇመማር የመካከሇኛ ዯረጃ ትምህርት ቤት መረጃ ምሽት ሊይ እንዱገኙ 

የሚበረታቱ ሲሆን ሇመረጃ እና ዴጋፍ PRC ማነጋገር አሇባቸው፡፡ 

 

ከመካከሇኛ ዯረጃ እስከ ሁሇተኛ ዯረጃ ትምህርት ቤት (የ9ኛ ክፍሌ ተማሪዎች) 

የአርሉንግተን ሁሇተኛ ዯረጃ ትምህርት ቤቶች ከ9ኛ እስከ 12ኛ ክፍሌን ያጠቃሌሊለ፣ ከስትራትፎርዴ ፕሮግራም እና ከHB-ዉዴሊውን ፕሮግራም በስተቀር፣ ከ6 

እስከ 12ኛ ክፍሌን ያካትታሌ፡፡ የመካከሇኛ ዯረጃ ትምህርት ቤት መጨረሻ አካባቢ፣ የIEP ቡዴን ሇተማሪዎ ወዯ ሁሇተኛ ዯረጃ ትምህርት ቤት ሇመሸጋገር ማቀዴ 

ይጀምራሌ፡፡ ሇተጨማሪ መረጃ እና ዴጋፍ ወሊጆች PRC ማነጋገር ይችሊለ፡ 

 

14 ዓመት  

በቨርጂንያ የትምህርት መምሪያ ሌዩ ትምህርትን የሚመራ ህግ፡ ሌጅዎ ሁሇተኛ (ከፍተኛ) ዯረጃ ትምህርት ቤት ከመግባቱ በፊት ነገር ግን ሌጅዎ እዴሜ 14 ዓመት 

ሲሞሊ (ወይም ከዚያ በታች -የ IEP ቡዴን ተገቢ ነው ብል ከወሰነ) ተፈጻሚ የሚሆን ከመጀመሪያ IEP ሳይዘገይ ከሆነ የሌጅዎ IEP ማካተት ያሇበት 

 ከስሌጠና፣ ትምህርት፣ የሥራ ቅጥር እና አግባብነት ካሇው የተማሪው ራሱን ችል የመኖር ክህልት የተያያዙ 

የዴሀረ ሁሇተኛ ዯረጃ ግቦች፣ እና  

 የትምህርት ኮርስ እንዱሁም ተግባራት ሇምሳላ ቋንቋ፣ ተዛማጅ አገሌግልት እና የማህበረሰቡ ሌምዴን ጨምሮ 

የሽግግር አገሌግልቶች፡፡  

 
የአብዛኛው እዴሜ  

የእርስዎ ሌጅ የአብዛኛው እዴሜ (18) ዓመት ከመዴረሱ ቢያንስ አንዴ ዓመት በፊት IEP ቡዴን እርስዎና ሌጅዎ በ18 ዓመት እዴሜው መብት ከእርስዎ ወዯ ሌጅዎ 

እንዯሚተሊሇፍ መረጃ እንዯነበራችሁ የሚገሌጽ መግሇጫ ማካተት አሇባቸው፡፡ ይሁንና በሞግዚትነት አሰራር፣ በውክሌና ስሌጣን ወይም ማረጋገጫ አማካኝነት 

ሇሌጅዎ ትምህርታዊ ውሳኔን በመስጠት የሚቀጥለበትን ሁኔታ ማመቻቸት ይችሊለ፡፡ ሇተጨማሪ መረጃ www.doe.virginia.gov/special-ed/index.shtml 

ይመሌከቱ፡፡ 

 የአካሌ ጉዲተኛ ተማሪዎች እስታንዲርዴ ወይም የከፍተኛ ትምህርት ዱፕልማ፣ እና ወይም እዴሜአቸው 22 ዓመት  እስኪሞሊ 

ዴረስ ሌዩ ትምህርት ማግኘቱን መቀጠሌ ይችሊለ፡፡ (ከመስከረም 30 በኋሊ እስካሁን ዴረስ እስታንዲርዴ ወይም የከፍተኛ ትምህርት 
ዱፕልማ ያሇገኙ እና ወይም እዴሜአቸው 22 ዓመት ያሌሞሊ ተማሪዎች ሇዚህኛው የትምህርት ዘመን አገሌግልቱን ሇማግኘት ብቁ 
ሆነው ይቆያለ፡፡) በ IEP ቡዴን ውሳኔ መሰረት በርካታ ተማሪዎች በአጎራባች ትምህርት ቤታቸው መቆየት ወይም የስትራትፎርዴ 

ፕሮግራም ወይም የሥራ ቅጥር ዝግጁነት ፕሮግራም (PEP) የመሳሰለትን አገሌግልቶች በካውንቲ አቀፍ ፕሮግራም ማግኘት 

ይችሊለ፡፡ የሥራ ቅጥር ዝግጁነት ፕሮግራም (PEP) በአርሉንግተን የሙያ ማእከሌ ሇተዯገፈ የሥራ ሌምዴ፣ የተዯገፈ የጉዞ ስሌጣና 

ራስን ችል የመኖር ስሌጠና ማህበረሰብ መሰረት ያዯረገ ክፍሌ ነው፡፡ 

http://www.doe.virginia.gov/special-ed/index.shtml


    የአርሉንግተን የሕዝብ ትምህርት ቤቶች ሌዩ ትምህርት የቤተሰብ ምንጭ እና የመረጃ መመሪያ፣ ነሏሴ 2016 

 

ከከፍተኛ እስከ ኮላጅ ወይም የሙያ ትምህርት ቤት  

የዴህረ-ሁሇተኛ ዯረጃ ትምህርት ቤት ሽግግር እቅዴ ሇዚህኛው ሽግግር ከበርካታ አመታት በፊት ይጀምራሌ፡፡ በ IEP ሂዯት ውስጥ የተማሪዎቹን ጥንካሬ፣ ምርጫና 

ፍሊጎት ግምት ውስጥ በማስገባት ተገቢ እዴሜን እና ምዘናን መሰረት ያዯረገ ወሊጆች፣ ተማሪዎችና ሠራተኞች ስሇ ዴሀረ ሁሇተኛ ዯረጃ ትምህርት ግቦች ሊይ ውይይት 

ይጀምራለ፡፡ በተጨማሪም የIEP ቡዴኖች በዱፕልማ አማራጮች ዙሪያ ይወያያለ፡፡ የአርሉንግተን ከፍተኛ ትምህርት ቤት ይህንን ሂዯት ሇማገዝ እያንዲንዲቸው 

የሽግግር አስተባባሪ አሊቸው፡፡ የሽግግር አስተባባሪዎችን ሇ IEP ቡዴኖች ቴክኒካዊ ዴጋፍና እገዛ ያመሇክታለ፡፡ የትምህርት ቤታችሁን የሽግግር አስተባባሪ እንዳት 

እንዯምታገኙ እና ሇPRC የዴህረ-ሁሇተኛ ዯረጃ ሽግግር ወርክሾፖች አንዲቸው እንዳት እንዯሚመዴብ ሇማወቅ ከትምህርት ቤታችሁ ወይም PRC ቡዴን ጋር 

ይገናኙ፡፡ በተጨማሪም በ APS የሽግግር አገሌግልት መረጃን ሇማግኘት እባክዎን http://www.apsva.us/page/20922  ዴረገጹን ይመሌከቱ፡፡ 

ቤተሰቦች ሇሽግግር  እንዳት ይዘጋጃለ?  

 ሊሌተስተጓጎሇ ሽግግር ሇመዘጋጀት ተማሪዎች እና ቤተሰቦቻቸው መውሰዴ ስሇሚችለዋቸው እርምጃዎች ሇማወቅ ከወሊጅ ምንጭ 

ማእከሌ (PRC) ጋር መገናኘት፡፡  

 ስሇ ወሊጅ የትምህርት አማራጮችና የAPS የመረጃ ላሉቶች ማስታወቂያዎቸን ሇማግኘት (በwww.apsva.us/ APS ትምህርት ቤት 

ንግግር መምረጥና እንዯ አማራጭ የወሊጅ አካሊዊና የሌዩ ትምህርት/ወሊጅ የምንጭ ማእከሌ መምረጣችሁን እርግጠኛ ሁኑ)፡፡ 

የAPS ትምህርት ቤት ንግግርን ይምረጡ፡፡ PRC በሽግግር ሊይ በርካታ የወሊጅ የትምህርት ጊዜዎቹን ይሰጣሌ፡፡ ሇመከታተሌ 

ይመዝገቡ ያዴርጉ፡፡ 

 በትምህርት ቤት አማራጮች፣ ካውንቲ አቀፍ ፕሮግራሞች እንዱሁም የትምህርት ቤት ዝውውር አማራጮች ሊይ መረጃ ሇማግኘት 

በ https://www.apsva.us/school-options/ የAPS ዴረገጽ መጎብኘትና “የትምህርት ቤት አማረጭ” ገጽ ሊይ ማሰስ፡፡ 

 በአመቱ መጀመሪያ ሊይ ከሌጅዎ የIEP ቡዴን ጋር ነግግግርን ይጀምሩ፡፡ ቤተሰባችሁ ያሇው ጥያቄ ዝርዝርን ማዘጋጀትና በሽግግር 

ወቅት ስሇ ሌጃቻችሁ ፍሊጎት መረጃ ይጠይቁ፡፡ የ IEP ቡዴኖች ሇአካሌ ጉዲተኛ ተማሪዎች አማራጭ ፕሮግራሞችን ከጊዜ ወዯ ጊዜ 

ግምት ውስጥ ሉያስገቡ ይችሊለ፡፡ በካውንቲ አቀፍ ሌዩ የትምህርት ፕሮግራም https://www.apsva.us/student-services-

special-education/special-education-office-of/countywide-programs  መረጃ ማግኘት ይቻሊሌ፡፡ 

 የAPS የቨርጂኒያ ዱፕልማ አማራጭና የሚኖር ውጤት (በዚህ መመሪያ የተካተተ) ይመሌክቱ/ይዲስሱ፡፡ 

 የቨርጂኒያ I’m Determined ፕሮጀክት ነኝ ዴረገጽ www.imdetermined.org ይጎብኙ፡፡ 

 የዴህረ ሁሇተኛ ዯረጃ ትምህርት ቤት ተሞከሮዎችን የሚፈሌጉ የተማሪዎች ወሊጆች በ www.going-to- college.org እና 

www.thinkcollege.net ስሇአካሌ ጉዲተኛ ተማሪዎች ስሇኮላጅ ዴጋፍና ፕሮግራም የበሇጠ ማወቅ ይችሊለ፡፡  

 ግሇሰብን-ማእከሌ ያዯረገ እቅዴ በተመሇከተ ከ http://www.personcenteredpractices.org/launch_vpbs.html የበሇጠ 

ይገንዘቡ፡፡ 

 የAPS የመረጃ ላሉቶች፣ ትምህርት ቤት፣ ክፍት ቤቶች፣ PRC የሽግግር ክፍሇ ጊዜዎች እና “የወዯፊት ጥያቄ” (ከአካሌ ጉዲተኛ 

ተማሪዎች፣ ወሊጆችና ባሇሙያዎች ነጻ፣ ቀጠናዊ የባሇሙያዎች እና ጆላጅ ፎረም) ይሳተፉ፡፡ ስሇ የወዯፊት ጥያቄ የበሇጠ 

ሇማወቅ http://futurequest.gmu.edu/ ይጎብኙ፡፡  
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ፈጣን እውነታዎች (ሚያዚያ 2010) 

ሁሇተኛ ሽግግር፡ የአስቀዴሞ ማቀዴ ጠቀሜታ ምንዴን ነው፡፡   
የአካሌ ጉዲተኛ ግሇሰቦች የትምህርት ዴንጋጌ (IDEA) 2004 የትምህርት ውጤትን ሇማሻሻሌ እና የተግባር አፈጻጸምን ከትምህርት ቤት ወዯ ዴህረ-
ትምህርት እንቅስቃሴዎች ሇማቀሊጠፍ ያተኮረ ሲሆን የሁሇተኛ ዯረጃ ሽግግርን በውጤት ተኮር ሂዯት ውስጥ የተነዯፈ የተቀናጀ የተግባር ስብስብ 
እንዯሆነ ይገሌጻሌ፡፡ በ14 እና 16 ዓመት እዴሜ ሇወጣቶች የሽግግር እቅዴ አሊማ ተመሳሳይ ሆኖ ጥሩ እቅዴ ከትምህርት ቤት ወዯ ዴህረ ትምህርት 
ቤት ተግባራት የዴህረ ሁሇተኛ ዯረጃ ትምህርት ቤት፣ ሙያ እና የቴክኒክ ትምህርት የተቀናጀ ሥራ ቅጥር፣ ዘሊቂ እና የአዋቂዎች ትምሀርት፣የአዋቂዎች 
አገሌግልት፣ ራስን ችል መኖር እና የማህበረሰብ ተሳትፎ የመሳሰለትን እንቅስቃሴዎችን የሚያመቻች የአካዲሚክ ስኬትንና ተግባራዊ ክንውን 
የሚዲስስ መሆን አሇበት፡፡  

የአካባቢ ትምህርታዊ ኤጄንሲዎች(LEA) ተማሪው 14 ዓመት ሲሆነው ተፈጻሚ እንዱሆኑ ከመጀመሪያው ግሇሰባዊ የተዯረገው የትምህርት 
ፕሮግራም (IEP) ሳይቆይ መጀመር የሇባቸው ምክንያቱም ከ8ኛ ክፍሌ በፊት አስቀዴሞ የከፍተኛ ሁሇተኛ ዯረጃ ዱፕልማ አማራጮች እና የሚወሰደ 
ትምህርቶች ውይይት መጀመራቸው ተማሪውን ሇምረቃ የሚያስፈሌገውን የከፍተኛ ሁሇተኛ ዯረጃ ትምህርት ቤት ኮርሶችን ተዯራሽ እንዱሆን 
ስሇሚያስችሇው ነው፡፡ የIEP ቡዴን አባሊት በዱፕልማ ምርጫዎች ሊይ ሲወያዩ፣ በ ቨርጂኒያ የህዝብ ትምህርት ቤቶች እውቅና መስጫ ዯረጃዎችን 
የሚያቋቁሙ ዯንቦች ውስጥ ያለትን የምረቃ መስፈርቶች መጥቀስ አሇባቸው፡፡ በሁቱም እዴሜዎች 14 እና 16 እቅድች የተማሪውን ግሇሰባዊ ፍሊጎት፣ 
ጥንካሬ ምርጫዎችና ፍሊጎቶቹን የሚያመሊክት እዴሜን መሰረት ያዯረገ ተገቢ የሽግግር ምዘና የተመሰረተ መሆን አሇበት፡፡ የሽግግር ምዘናዎች ወይም 
ጥናቶች ምሌከታዎችን፣ ቆጠራዎችን፣ በየጊዜ የሚከናወን ዲሰሳ፣ መዯበኛ እና ኢመዯበኛ ጥናቶችና ዲሰሳዎችን እንዱሁም አካዲሚካዊ ጥናቶቸን 
ሉያካትት ይችሊሌ፡፡ የሽግግር አገሌግልቶች የከፍተኛ ሁሇተኛ ዯረጃ ትምህርት ግቦችን ሇመዯገፍ  በዴህረ ሁሇተኛ ዯረጃ ትምህርት እና የትምህርት 
ኮርሶች ግብ ሊይ ሇመዴረስ ተማሪውን ሇመርዲት የሚያስፈሌጉ ተግባራትን ያካትታሌ፡፡ የሽግግር ተግባራት መመሪያ (የትምህርት መማሪያ ቋንቋ) 
ተዛማጅ አገሌግልቶች፣ የማህበረሰበ ተሞክሮ፣ የሥራ ቅጥር እና ላልች አዋቂዎች የሚኖሩባቸው አሊማዎች/ግቦች፣ የእሇት ተእሇት ኑኖር ክህሇቶች፣ 
ተግባራዊ-ሙያዊ ግምገማዎችን ሉያካትት ይችሊሌ፡፡ ሇተማሪው የዴህረ ሁሇተኛ ዯረጃ ትምህርት ግቦችን ወይንም የዴህረ ትምህርት ቤት ራዕዮችን 
ሇመወሰን ከተማሪው እንዱሁም ከወሊጆች እና እንዲስፈሊጊነቱ ከላልች ጋር ውይይት መካሄዴ አሇበት፡፡  
 
የዴህረ ሁሇተኛ ዯረጃ ትምህርት ግቦች የሚሇኩና አስፈሊጊ ሲሆን ከስሌጠና፣ ትምህርት፣ የሥራ ቅጥር እንዱሁም ራስን ችልት የመኖር ክህልት ጋር 
የተያያዘ እዴሜን መሰረት ያዯረገ ተገቢ የሽግግር ምዘና ወይም ጥናት ሊይ የተመሰረተ መሆን አሇበት፡፡ በተጨማሪም እነዚህ ግቦች ጥንካሬዎችን፣ 
ምርጫዎችንና ፍሊጎቶችን ግምት ውስጥ በማስገባት በተማሪው ግሇሰባዊ ፍሊጎት ሊይ የተተራሱ መሆን አሇባቸው፡፡ IEP በየአመቱ ወቅታዊ የሚዯረግ 
እንዯመሆኑ ተማሪው እዴሜው በተጨረ ቁጥር ሇውጦች ሉስተዋለ ይችሊለ፡፡ በ 16ኛ ወይም ከዚያ በሊይ እዴሜ ሊይ አግባብነት ካሇው 
የኤጄንሲዎችና ኃሊፊነቶችና ትስስር በዚሁ IEP ውስጥ መፈታት አሇባቸው፡፡ 

 

ከሁሇተኛ ዯረጃ መርሃ ግብር ሲወጡ የክንውን/የአፈጻጸም ማጠቃሇያ ሇተማሪ መሰጠት አሇበት፡፡ ተማሪው ሇሁሇተኛ ዯረጃ ትምህርት አዯረጃጀት 
ሽግግሩን ሲያገኝ የሚያግዘው ይህ ማጠቃሇያ የሚያካትተው፡ 

 አካዲሚካዊ ስኬቶች - ወጣቱ/ወጣቷ የሚያውቀውን/የምታወቀውን ፊዯሌ፣ አኃዝ፣ ዯንበኛ፣ የግሌ ፋይናንስ እንዱሁም የመማር 
ክህልቶቹን፣ ምክንያታዊነት፣ ተግባቦት፣ የዴርጊት ሂዯቶችን እንዱሁም አስፈሊጊ እገዛዎችን፣ ዴጋፎችንና ማሻሻያዎችን ወዘተ የመሳሰለትን 
የሚያካትት፣ 

 ተግባራዊ ክንውን - ወጣቱ/ወጣቷ በትምህርት ቤት፣ በማህበረሰብ ውስጥ፣ በሥራ፣ በራስ እንክብካቤ፣ እንቅስቃሴ፣ በራስ መወሰን፣ 
ዯህንነት፣ ከፍተኛ የተግባር ክህልቶች እንዱሁም አስፈሊጊ እገዛዎችን፣ ዴጋፎችንና ማሻሻያዎችን ወዘተ የመሳሰለትን የሚያካትት፣  

 ዴጋፎች - ተማሪዎች በዴህረ ሁሇተኛ ዯረጃ ትምህርት ቤት አካባቢ ስኬታማ እንዱሆኑ ሉያስፈሌጋቸው የሚችሌ ሌዩ ዴጋፍ፣ 
ማሻሻያዎች፣ አጋዥ ቴክኖልጂ ወይም ላሊ ዴጋፍ፣ እና  

 ቀጣይ እርምጃ - የዴህረ ሁሇተኛ ዯረጃ ግቦችን ሇማሳካት የኮላጅ ቅዴመ ገሇጻ ሊይ እንዱገኙ ፣ ከማቋቋሚያ አገሌግልቶች መምሪያ ጋር  
እንዯገናኙ፣ በማህበረሰብ ኮላጅ ከአካሌ ጉዲተኛ አገሌግልት አማካሪ ጋር እንዱገናኙ፣ ወቅታዊ የአካሌ ጉዲተኛ ሰነዴ ፋይሌ እንዱይዙ 
የሥራ ቅጥር ማመሌከቻዎችን እንዱያጠናቅቁ ወዘተ የመሳሰለትን ምክረ ሀሳብ፡፡ 

ሇበሇጠ መረጃ፡  
 
የበርጂኒያ ትምህርት መምሪያ ዴረገጽ www.doe.virginia.gov  መጎብኘት ወይም በ 804-225-2932፣1-800-422-2083 የሌዩ ትምህርት እና 
የተማሪ አገሌግል ክፍሌ ጋር መገናኘት ወይም የጽሁፍ ተጠቃሚዎች በ711 (ቨርጂኒያ ሪሇይ) ይዯውለ፡፡ 

 

http://www.doe.virginia.gov/


 

ብቁ ከሆነ፣ የአዋቂዎች አገሌግልት ኤጀንሲ ዴጋፍ 

ፕሮግራም ሇስራ • ወታዯራዊ አገሌግልት 

ዝግጁነት (PEP)  (ASVAB መውሰዴ አሇበት 

• የአዋቂዎች ትምህርት • የ አመት ፕሮግራም ክፍተት 

• ኮሚኒቲ ኮላጅ                     • አገሌግልት ትምህርት 

• የሙያ ስሌጠና                        ፕሮግራም                                            

• ሌምምድች • የ APS 

ቅዴመ-K፣ K፣ 1 

2 

ክፍልች  3፣ 4፣5 ክፍልች  6፣ 7፣ 8 ክፍልች  9፣ 10፣ 11፣ 12 

የቨርጂኒያ ዱፕልማ አማራጮችና 
ሉሆኑ የሚችለ ውጤቶች  

 

 
 

 

 

 
ዝቅተኛ የሚያስፈሌጉ 

መዯበኛ ክሬዱቶች > 

እንግሉዘኛ  

ሑሳብ  

የሳይንስ ሊብራቶሪ  

ታሪክና ማህበራዊ ሳይንስ 

ጤናና የሰውነት ማጎሌመሻ 

የውጭ ቋንቋ 

ጥበባት ወይም ሙያ/ቴክኒክ 

 
ኢኮኖሚክስና የግሌ 
ፋይናንስ 

 

ተመራጮች 

የሊቀ  
ጥናቶች 
ዱፕልማ 
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9 የተረጋገጡ ክሬዱቶች 

መሆን አሇባቸው* 
4 2 እንግሉዘኛ 

2 ሑሳብ 
2 የሳይንስ ሊብራቶሪ 

4 2 ታሪክ /ማሕበራዊ ሳይንስ 

1 በተማሪ-የተመረጠ ፈተና 
 

4 

 

4 
 

2 

 
3 

 
1 

 

1 
 

3 

መዯበኛ  
ዱፕልማ 
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9 የተረጋገጡ ክሬዱቶች 

መሆን አሇባቸው* 

4 2 እንግሉዘኛ 

1 ሑሳብ 
1 የሳይንስ ሊብራቶሪ 

3 1 ታሪክ /ማህበራዊ ሳይንስ 
1 በተማሪ-የተመረጠ ፈተና 

 

3 

 
3 

 
2 

 
መዯበኛ ዱፕልማ በጠቅሊሊው 
2 ክሬዱቶች በተዋሃደ ምዴብ 
ውስጥ ቢያንስ አንዴ የስነ ጥበብ 
ወይም የሙያ/የቴክኒክ ክሬዱት 
ያስፈሌገዋሌ፡፡ 

 

1 

 

4 

የተተገበሩ ጥናቶች 
ዱፕልማ 

 
 
 
 
 
 
 

የአካሌ ጉዲተኛ ተማሪዎች 
የግሇሰባዊ የትምህርት 
መርሃ ግብራቸውን 

(IEP) መስፈርቶችን 
ያሟለ እና ሇላልች 
ዱፕልማዎች 
መመዘኛዎችን የማያሟለ 

ተማሪዎች በ IEP ቡዴን 
የተግባር ጥናት ዱፕልማ 
ሉሰጣቸው ይችሊሌ፡፡ 

 
 
 

• የሙያ፣ የቴክኒክና የንግዴ 
ትምህርት ቤት 

• ኮሚኒቲ ኮላጅ 

• የ 4 ዓመት ኮላጅ / ዩኒቨርሲቲ 

• ወታዯራዊ አገሌግልት 

(ASVAB መውሰዴ አሇበት) 

• ሌምምድች  

• የአመት ፕሮግራም ክፍተት 

• የአገሌግልት ትምህርት ፕሮግራም 

• ሙያዊ ሌምምድች 

• የአዋቂዎች ትምህርት 

 
 

 

* የተረጋገጠ ክሬዱት ኮርሱን በተሳካ 

ሁኔታ በመጨረስና በ SOL ፈተና 

የማሇፊያ ነጥብ ሊይ የተመረኮዘ ነው፡፡ 
ሇበሇጠ መረጃ፡ ፍቺዎችን ይመሌከቱ፡፡ 

 

           ስራ  

} 2 



 

መዯበኛ የዱፕልማ ኮርስ መስፈርቶች  (8 VAC 20-131-50.B) 
 

የትምህርቱ አካባቢ መዯበኛ ክሬዱቶች፡ 

በ2011-2012 እና 
ከዚያም በኋሊ ሇመጀመሪያ 
ጊዜ ከዘጠነኛ ክፍሌ 
ተማሪዎች ጋር ውጤታማ 
የሆነ  

የተረጋገጡ ክሬዱቶች፡ በ2003-2004 እና ከዚያም 
በኋሊ ሇመጀመሪያ ጊዜ የዘጠነኛ ክፍሌ ተማሪዎች 
ውጤታማ የሆነ  

እንግሉዘኛ 4 በሁሇቱም SOL የማሇፊያ ነጥብ ማግኘት አሇበት፡ 
• እንግሉዝኛ 11 ምንባብ 

• እንግሉዝኛ 11 መጻፍ 

ሑሳብ 
ከመካከሊቸው ቢያንስ ሁሇት የተሇያዩ ኮርሶችን ይምረጡ፡ 

አሌጀብራ I፣ ጂኦሜትሪ፣ የአሌጀብራ ተግባራት እና የመረጃ 
ትንተና፣ አሌጀብራ II፣ ወይም ላልች ከአሌጀብራ II ዯረጃ በሊይ 
የሆኑ የሂሳብ ትምህርቶች፡፡ 

3 ከሚከተለት SOL በአንደ የማሇፊያ ነጥብ 
ማግኘት አሇበት፡: 

• አሌጀብራ 1 

• ጂኦሜትሪ 

• አሌጀብራ II 

የሊቦራቶሪ ሳይንስ 
ቢያንስ ከሁሇት የተሇያዩ የሳይንስ ዘርፎች ኮርሶችን ይምረጡ፡ 
የመሬት ሳይንስ፣ ባዮልጂ፣ ኬሚስትሪ ወይም ፊዚክስ፡፡ 

3 ከሚከተለት SOL በአንደ የማሇፊያ ነጥብ 
ማግኘት አሇበት፡ 

• የመሬት ሳይንስ 

• ባይልጂ 

• ኬሚስትሪ 

ታሪክ እና ማህበራዊ ሳይንሶች 
ይህንን መስፈርት ሇማሟሊት የተጠናቀቁ ኮርሶች የሚከተለትን 

ያካትታለ: 

ሁሇቱም የዩኤስ/ቨርጂኒያ ታሪክ እና የዩኤስ/ቨርጂኒያ መንግስት - 
እንዱሁም አንዴ ኮርስ በአሇም ታሪክ ወይም በአሇም ጂኦግራፊ 
ወይም በሁሇቱም፡፡ 

3 ከሚከተለት SOL በአንደ የማሇፊያ ነጥብ 
ማግኘት አሇበት፡    

 
• የዓሇም ታሪክ እስከ 1500 ዓ.አ 
• የዓሇም ታሪክ ከ1500 ዓ.አ 
• የዓሇም ጂኦግራፊ 
• የዩኤስ/ቨርጂኒያ ታሪክ 

ጤና እና የሰውነት ማጎሌመሻ ትምህርት 2  

የውጭ ቋንቋ፣ ጥበባት ወይም ሙያ እና የቴክኒክ ትምህርት 
ሇዚህ መስፈርት የተገኙ ክሬዱቶች በጥሩ ወይም በኪነጥበብ 
ወይም በሙያ እና በቴክኒክ ትምህርት አንዴ ክሬዱት ማካተት 
አሇባቸው፡፡ 

2  

ኢኮኖሚክስ እና የግሌ ፋይናንስ 1  

ተመራጮች 
ይህንን መስፈርት ሇማሟሊት ኮርሶች ቢያንስ ሁሇት 
ተከታታይ ምርጫዎችን ማካተት አሇባቸው፡፡ 

4  

በተማሪ የተመረጠ ፈተና 

የተረጋገጠ ክሬዱት ሇማግኘት ተማሪው ተጨማሪ ፈተናዎችን 
ሉጠቀም ይችሊሌ፡ 

ኮምፒውተር ሳይንስ፣ቴክኖልጂ፣ሙያ/የቴክኒክ 
ትምህርት፣ኢኮኖሚክስ፣ወይም ላልች ዘርፎች 

 ከሊይ ከተዘረዘሩት የትምህርት አካባቢዎች 
ከእንግሉዝኛ በስተቀር አንዴ ተጨማሪ SOL 
ይምረጡ፡፡  

ጠቅሊሊ 22 6 

 

ማሳሰቢያ፡ በ2013-2014 ሇመጀመሪያ ጊዜ ዘጠነኛ ክፍሌ ከሚገቡ ተማሪዎች ጀምሮ፣ ተማሪው የሚከተለትን ማዴረግ አሇበት፡ 
 

• በቦርዴ የጸዯቀ የሙያ እና የቴክኒክ ትምህርት ምስክር ወረቀት ያግኙ፣ እና 
• አንዴ ምናባዊ (ቨርቹዋሌ) ኮርስ በተሳካ ሁኔታ ያጠናቅቁ፣ ይህም ክሬዱት ያሌሆነ ሉሆን ይችሊሌ፡፡



 

የሊቀ ጥናቶች ዱፕልማ ኮርስ መስፈርቶች (8 VAC 20-131-50.C) 
 

የትምህርቱ አካባቢ መዯበኛ ክሬዱቶች፡ በ 

2011-2012 እና 
ከዚያም በኋሊ ሇመጀመሪያ 
ጊዜ ከዘጠነኛ ክፍሌ 
ተማሪዎች ጋር ውጤታማ 
የሆነ 

የተረጋገጡ ክሬዱቶች፡ ሇ9ኛ ክፍሌ ተማሪዎች በ 2000-

2001 እና ከዚያ በኋሊ ውጤታማ የሆነ 

እንግሉዘኛ 4 በሁሇቱም SOL የማሇፊያ ነጥብ ማግኘት አሇበት፡ 
• እንግሉዝኛ 11 ምንባብ 

• እንግሉዝኛ 11 መጻፍ 

ሑሳብ 
ከመካከሊቸው ቢያንስ ሶስት የተሇያዩ ኮርሶችን 
ይምረጡ፡ 

አሌጀብራ I፣ ጂኦሜትሪ፣ አሌጀብራ II፣ ወይም 

ላልች ከአሌጀብራ II ዯረጃ በሊይ የሆኑ የሂሳብ 
ትምህርቶች፡፡ 

4 ከሚከተለት SOL በሁሇቱ የማሇፊያ ነጥብ ማግኘት 
አሇበት፡ 

• አሌጀብራ 1 

• ጂኦሜትሪ 

• አሌጀብራ II 

የሊቦራቶሪ ሳይንስ 
ቢያንስ ከሶስት የተሇያዩ የሳይንስ ዘርፎች ኮርሶችን 
ይምረጡ፡ 
የመሬት ሳይንሶች፣ ባዮልጂ፣ ኬሚስትሪ እና ፊዚክስ፡፡ 

4 ከሚከተለት SOL በሁሇቱ የማሇፊያ ነጥብ ማግኘት 
አሇበት፡ 

• የመሬት ሳይንስ 

• ባዮልጂ 

• ኬሚስትሪ 

ታሪክና ማህበራዊ ሳይንሶች 
ይህንን መስፈርት ሇማሟሊት የተጠናቀቁ ኮርሶች 
የሚከተለትን ያካትታለ፡ 
ሁሇቱም የዩኤስ/ቨርጂኒያ ታሪክ እና የዩኤስ/ቨርጂኒያ 
መንግስት - በዓሇም ታሪክ ወይም በዓሇም ጂኦግራፊ 
ወይም በሁሇቱም ውስጥ በተጨማሪ ሁሇት ኮርሶች፡፡ 

4 ከሚከተለት SOL በሁሇቱ የማሇፊያ ነጥብ ማግኘት 
አሇበት፡ 

 
• የዓሇም ታሪክ እስከ 1500 ዓ.አ 
• የዓሇም ታሪክ ከ1500 ዓ.አ 
• የዓሇም ጂኦግራፊ 
• የዩኤስ/ቨርጂኒያ ታሪክ 

ጤና እና የሰውነት ማጎሌመሻ ትምህርት 2  

የውጪ ቋንቋ 

ይህንን መስፈርት ሇማሟሊት ኮርሶች የሚከተለትን ያካትታለ: 

የሶስት አመት የአንዴ ቋንቋ፡፡ 

  ወይም 
ሁሇት ዓመት እያንዲንዲቸው ሁሇት የተሇያዩ ቋንቋዎች፡፡ 

3  

ስነ ጥበባት ወይም ሙያ እና የቴክኒክ ትምህርት 1  

ኢኮኖሚክስ እና የግሌ ፋይናንስ 1  

ተመራጮች 3  

የተማሪ የተመረጠ ፈተና 

የተረጋገጠ ክሬዱት ሇማግኘት ተማሪው ተጨማሪ ፈተናዎችን 
ሉጠቀም ይችሊሌ፡ 

ኮምፒውተር ሳይንስ፣ቴክኖልጂ፣ሙያ/የቴክኒክ 
ትምህርት፣ኢኮኖሚክስ፣ወይም ላልች ዘርፎች፡፡ 

 ከሊይ ከተዘረዘሩት የትምህርት አካባቢዎች ከእንግሉዝኛ 
በስተቀር አንዴ ተጨማሪ SOL ይምረጡ፡፡ 

ጠቅሊሊ 26 9 

 
ማሳሰቢያ፡- በ 2013-2014 ሇመጀመሪያ ጊዜ ዘጠነኛ ክፍሌ ከሚገቡ ተማሪዎች ጀምሮ፣ ተማሪ አንዴ ቨርቹዋሌ ኮርስ በተሳካ ሁኔታ ማጠናቀቅ አሇበት፣ ይህም 
ክሬዱት ያሌሆነ ሉሆን ይችሊሌ፡፡ 



 

ትርጓሜዎችና ዯጋፊ መረጃዎች 

የእዴሜ ብቁነት 

“የእዴሜ ብቁነት” ማሇት በቨርጂኒያ ህገ ዯንብ መሰረት (2-21 አካታች) 

በመስከረም 30 ወይም ከዚያ በፊት 22ኛ ዓመት የሞሊቸውን እና ሁሇተኛው 

የጹሁፍ ቀናቸው በመስከረም 30 የሚውሌ በአካሌ ጉዲተኝነታቸው ምክንያት 

ሌዩ ትምህርትና ተዛማጅ አገሌግልት ፍሊጎት ያሊቸውን በስታንዲርዴ ወይም 
የከፍተኛ ሁሇተ ዯረጃ ትምህርት ቤት ከፍተኛ ዱፕልማ ያሌተመረቁ ሁለም 
የአካሌ ጉዲተኛ ሌጆች ናቸው፡፡ 

 
የብዙዎች እዴሜ 

“የአብዛዎቹ” እዴሜ ማሇት የጥበቃ ቅዯም ተከተሌ/ዯንብኛ ላልች መብቶች 

ሇተማሪው የሚተሊሇፈውን ሇአካሌ ጉዲተኛ ተማሪ ወሊጅ ወይም ወሊጆች የተሰጡ 
ላልች መብቶች በሚኖሩበት ጊዜ ያሇው እዴሜ ነው፡፡ በቨርጂኒያ የአብዛኞቹ እዴሜ 

ማሇት 18 ዓመት ነው፡፡ የአብዛኛው እዴሜ ማስታወቂያ የተማሪው አስራ ስምንተኛ 

አመት የሌዯት ባአለ ከመዴረሱ ቢያንስ ከአንዴ አመት በፊት መሰጠት አሇበት፡፡ 

 
መዯበኛ እና የተረጋገጡ ክሬዱት 

አንዴ መዯበኛ ክሬዱት የትምህርት መማሪያ ዝቅተኛ 140 ሰዓት እና 

የኮርሱን ስኬታማ መጠናቀቅ መሰረት ያዯረገ ነው፡፡  

 

የተረጋገጠ ክሬዱት በትምህርት ቦርዴ እንዯጸዯው ዝቅተኛው መማሪያ 140 

ሰዓታት፣ የኮርሱን መስፈርቶች በስኬት ማጠናቀቅ እና በኮርሱ መጨረሻ ሊይ 
የኤስኦኤፍ ነጥብ ፈተና ወይም ተጨማሪ ፈተና በስኬት ማሇፍን መሰረት 

ያዯረገ ነው፡፡ የማሇፊያ ነጥቡ 400 ነው፡፡ 

 
መዯበኛ ዱፕልማ ከክሬዱት ማስተናገጃ ጋር 

የክሬዱት ዴጋፍ ሇአካሌ ጉዲተኛ ተማሪዎች በመዯበኛ ዱፕልማ ሇመመረቅ 
የሚያስፈሌገውን መዯበኛ እና የተረጋገጠ ክሬዱት አማራጭን ይሰጣሌ፡፡  

የክሬዱት ማስተናገጃዎች፡ 

• ክሬዱት ሇማረጋገጥ ጥቅም ሊይ የሚውሌ ከተማ  

• በዋና የትምህርት ይዘት ዙሪያ በአካባቢው የሚሰጥ የተረጋገጠ ክሬዱት  

• የመዯበኛ ክሬዱት መስፈርቱን ሇማማሎሊት የሚሰጥ አማራጭ ኮርስ 

እነዚህ ከተማሪው የስምንተኛ ክፍሌ የትምህርት አመት በኋሊ በማንኛውም ጊዜ 

አግባብነት ሲኖረው ተማሪውን ጨምሮ  በተማሪው የIEP ቡዴን የሚወሰን 
ይሆናሌ፡፡ 

አንዴ ተማሪ ብቁ ሇመሆን የሚከተለተን መስፈርቶች ማሟሊት አሇበት፡ 

• ከመዯበኛ-መሰረት ያዯረገ የይዘት ግብ ወይም 504 እቅዴ ጋር ወቅታዊ IEP 

መኖር፡፡ 

• የክፍሌ ዯረጃ ከሚጠበቀው የክፍሌ ዯረጃ ጋር ይህንን ከማሳካት እና ከግብ 

ከማዴረስ የሚከሇክሌ ነገር ግን የክፍሌ ዯረጃ ይዘትን የሚማር የአካሌ ጉዲት፡፡    

• የክፍሌ ዯረጃ SOL ይዘት እና ስኬትን በማሳየት ጠቃሚ የመማሪያ ቋንቋ ተዯራሽ 

መሆን የሚያስፈሌገው፡፡ 

• ባሇፈው ክንውን በርካታ የመከኪያ አሊማዎች መሰረት ተማሪው በመዯበኛ የጊዜ 

ማእቀፍ ውስጥ የሚያስፈሌገውን መዯበኛ እና የተረጋገጠ የክሬዱት 
መሇኪያ ሇማሳካት ሊይጠበቅበት ይችሊሌ፡፡ 

ማሳሰቢያ፡ ዴጋፉን የሚያገኙ ተማሪዎች በመዯበኛ ዱፕልማ ሇመመረቅ 

አሁን 22 መዯበኛ ክሬድችንና 6 የተረጋገጠ ክሬዱት ማግኘት 
ያስፈሌገዋሌ፡፡  

የክሬዱት ዴጋፍ ሇከፍተኛ ትምህርት ዱፕልማ አይገኝም፡፡

የተሻሻሇው መዯበኛ ዱፕልማ በ2013 -2014 የትምህርት ዓመት 

መጀመሪያ በሚጀምርበት ጊዜ 9ኛ ክፍሌ ሇሚገቡ የአካሌ ጉዲተኛ 

ተማሪዎች አማራጭ አይዯሇም፡፡ የክሬዱት ዴጋፎች መዯበኛ ዱፕልማ 
ሇማግኘት ከዚህ በፊት የተሻሻሇ መዯበኛ ዱፕልማ ቀጥሇው ሇነበሩ 
የአካሌ ጉዲተኛ ሌጆችን ይፈቅዲሌ፡፡  

 
የሁሇትዮሽ ምዝገባ 
የሁሇትዮሽ ምዝገባ ማሇት በከፍተኛ 2ኛ ዯረጃ ትምህርት ቤት እና በኮላጅ ዯረጃ 
ኮርሶችን ጎን ሇጎን የሚወስዴ ተማሪ ነው፡፡ በውጤት፣ ምክረ ሀሳብና የፈተና ውጤት 

መሰረት ጥቂት የሶፍመር/ሁሇተኛ ተማሪዎች ብቁ መሆን ቢችለም የሁሇትዮሽ 
ምዝገባ ኮርሶች ሇከፍተኛ ሁሇተኛ ዯረጃ እና ሇመካከሇኛ ዯረጃ ትምህርት ቤቶች 
ያሇመ ነው፡፡ የሁሇትዮሽ ምዝገባ ተማሪዎች የእንግሉዝኛ እና የሂሳብ ዝግጁነታቸውን 
ማሳየትና ጠንካራ የክፍሌ ሊይ መገኘትና በሳሌ ባህሪ ማሳየት አሇባቸው፡፡ የኖርዘር 

ቨርጅኒያ ኮሚኒቲ ኮላጅ (NVCC) ጥቂት ኮርሶች ተማሪው የከፍተኛ ሁሇተኛ ረዯጃ 
ዲይሬክተር በቅዴሚያ የተጻፈ ፍቃዴ ወይም ቤቱ ውስጥ ሇተማሪ ተማሪ አግባቡነት 

ያሇው ባሇስሌጣን ፈቃዴ ካሇው የቨርጅኒያ ሁሇተኛ/ከፍተኛ ትምህርት ቤት የምረቃ 

መስፈርቶችን ሉያሟሊ ይችሊሌ፡፡ በላሊ አገሊሇጽ የNVCC ቨርጂኒያ ኮሚኒቲቭ 
ኮላጅ የኮላጅ ክሬዱት እየወሰደ ባለበት የተገኘው የኮላጅ ክሬዱት ሇከፍተኛ 
ሁሇተኛ ዯረጃ ዱፕልማ ማመሌከት የሚችለበት በአካባቢው ከመሚገኙ 

የሕዝብ/የመንግስት ትምህርት ቤቶች አሁን ሊይ የሁሇትዮሽ ምዝገባ አሇው፡፡ 

ሁሇት ጊዜ ሇመመዝገብ ምክንያቶች፡ 

• ኮርሱ በትምህርት ቤታችሁ ያሌተሰጠ ሲሆን  

• አስቀዴማችሁ የኮልጅ ትምሀርትን በመፈሇጋችሁ  

• የባሇሙያ ክህልት መማር በመፈሇጋችሁ 

 

አርሉንግተን የሙያ ማእከሌ ሇስራ ዝግጁነት ፕሮግራም (PEP) 
ሇስራ ቅጥር ዝግጀቱነት (PEP) የባሇሙያ ማእከሌ መርሃ ግብር/ፕሮግራም 
አብዛኛውን የአካዲሚክ ፕሮግራሙን ያጠናቀቁ የአካሌ ጉዲተኛ ተማሪዎች 
የሚያስፈሌጉአቸውን የሽግግር ዝግጁነት ሇማሟሊት ፈጣንና ትኩረት የተዯረገበት 

ስሌትን የሚጠቀም ዘርፈ ብዙ ዘዳ ያጣመረ ፕሮግራም ነው፡፡ እዴሜያቸው 18-21 
የሞሊቸው ተማሪዎች በአሁኑ ገበያ ዘሊቂ የሥራ ቅጥር የማገኘት እዴሊቸውን ከፍ 
የሚያዯርግ ክህሇትን የሚሰጥ ሇወቅታዊ የሥራ አውዴ ተቢ የሆነ የተረጋገጠ 
ሌምዴና የመማር እዴሌ ይሰጣሌ፡፡ ከተጨባጭ የሥራ ሊይ ስሌጠና ህክልች ጋር 
የተገቢ የቴክኖልጂና ማህበራዊ ክህልቶች ትኩረት የተሰጣቸው ናቸው፡፡  

 

ይህ ፕሮግራም ተማሪዎች ክፍያ የላሇውና/ክፍያ ያሇው የስራ ሊይ ሌምድችን እና 

በሚመረቁበት ወቅት ሇስራ ማረጋገጫ/ፈቃዴ፣ የኮላጅ ክሬዱት፣ የኔትወርኪንግ 

ኮላክሽንስ (የግንኙነት መረብ) እና ወይም በቀጥታ የስራ ቅጥር እንዱያገኙ የተዘጋጀ 

ነው፡፡ ተማሪዎች በሁሇተኛ/ከፍተኛ ዯረጃ ትምህርት ቤት የመጨረሻ ዏመት 

የትምህርት ተሳትፎአቸው ወቅት ሇPEP ሪፈራሌ መሰጠት አሇበት፡፡ የተማሪዎች 
ተሳትፎ በፍሊጎታቸው መሰረት በተናጠሌ የተዯረጉ እና ሇተማሪው አግባብነት ካሇው 

የሙያ እና ቴክኒካዊ ትምህርት (CTE) ኮርሶቹን አንዴ ሊይ መወሰዴ ይችሊለ፡፡ 

 
የጎሌማሶች የአገሌግልት አጄንሲ  
ጥቂት ጎሌማሶች የትምህርት ቤቱን ስርዓት በሚሇቁበት ወቅት ከአንዴ ወይም 
ከዚያ በሊይ የጎሌማሶች አገሌግልት ኤጀንሲዎች እገዛ መጠየቅ ይችሊለ፡፡ 
የብቁነት መስፈርቶችና ዴጋፍ አይነቶች በኤጀንሲዎች መካከሌ ትሌቅ ሌዩነት 

ሉኖራቸው ይችሊሌ፡፡ በዋናነት ተማሪዎችና ቤተሰቦቻቸው ከከፍተኛ/ሁሇተኛ 
ዯረጃ ትምህርት ቤት ከመሌቀቃቸው አስቀዴሞ ተገቢነት ካሇው ከወዯፊቱ 
ኤጀንሲዎች ጋር ይገናኛለ፡፡ 

 
 
 
ሇበሇጠ መረጃ እባክዎን ዴህረ ገጻችንን ይጎብኙ፡ 
የትምህርት እቅዴ - www.apsva.us/academicplanning 
የሽግግር አገሌግልቶች - www.apsva.us/transitionservices



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

የእኔ ሌጅ 



የአርሉንግተን የሕዝብ ትምህርት ቤቶች ሌዩ ትምህርት የቤተሰብ ግብአትና የመረጃ መመሪያ፣ ነሏሴ 2016 

 

ሌጄን ከትምህርት ቤትዎ ጋር ማስተዋወቅ 

የተማሪው ስም፡   
 

ክፍሌ፡   የትምህርት ዘመን፡   ትምህርት ቤት፡   
 

(የሌጅዎን ፎቶ ሇማያያዝ ያስቡ፡፡)    

 

ይህንን የሌጅዎን መግሇጫ ሇመሙሊት መምረጥ እና ሇተማሪ ጥናት ኮሚቴ፣ IEP ቡዴን ወይም ከሌጅዎ አዱስ አስተማሪ(ዎች) ወይም ሏኪም (ሞች) 

ጋር መጋራት ይችሊለ፡፡  

 

ስሇ ሌጄ ትንሽ . . . (የሌዯት ትእዛዝ፣ ስብእና፣ ማንኛውም ማቅረብ የሚፈሌጉት መረጃ)፡  

 

 

 

 
ሌጄን በዯንብ የሚገሌጹት ሶስት ቃሊት፡ 

 

 
የሌጄ ጥንካሬዎች የሚከተለትን ያካትታለ፡    

 

 

 

 
የሌጄ ተግዲሮቶች ወይም የችግር አካባቢዎች የሚከተለትን ያካትታለ፡    

 

 

 

 
ሇሌጄ ያለኝ ህሌሞች፡ (ስሇ ሌጅዎ የወዯፊት ሁኔታ ያሇዎትን ራእይ ይግሇጹ፡፡)   

 

 

 

 
ሌጄ እምቅ ችልታውን እንዱያሳካ የሚፈሌጋቸው ዴጋፎች የሚከተለትን ያካትታለ ብዬ አስባሇሁ፡   

 

 

 

 
ሌጄ ፍሊጎቱ/ፍሊጎቷ የሚታወቀው በ፡ (ዴምጾችን፣ ቃሊትን ወይም ምሌክቶችን በመጠቀም?)   



የአርሉንግተን የሕዝብ ትምህርት ቤቶች ሌዩ ትምህርት የቤተሰብ ግብአትና የመረጃ መመሪያ፣ ነሏሴ 2016 

 

ሌጅዎ ላልች የሚናገሩትን ምን ያህሌ በሚገባ ይረዲሌ?   

 

 

 

 
ሌጄ አብዛኛውን ጊዜ ሇላልች ሌጆችና አዋቂዎች ምሊሽ የሚሰጠው በ፡   

 

 

 

 
ሌጄ የሚወዲቸው እንቅስቃሴዎች፡ 

 

 

 

 
ሌጄ የሚወዲቸው ምግቦች፡   

 

 

 

 
ላልች የቡዴን አባሊት ስሇ ሌጄ እንዱያውቁ የምፈሌገው በጣም አስፈሊጊው ነገር፡   

 

 

 

 
በትምህርት ቤት ሌጄን በተመሇከተ በጣም የምፈሌገውና የሚያሳስበኝ ነገር፡   

 

 

 

 
እንዱሁም እንዱያውቁሌኝ የምፈሌገው ነገር . . .   

 

 

 

 

 

 

 
ከእኔ ጋር ሇመገናኘት/ሇመነጋገር በጣም የተሸሇው መንገዴ፡   



የአርሉንግተን የሕዝብ ትምህርት ቤቶች ሌዩ ትምህርት የቤተሰብ ግብአትና የመረጃ መመሪያ፣ ነሏሴ 2016 

 

የእኔ ምርጥ ቀን፡ 
ሇክፍሌህ አዱስ ነኝ፣ እራሴን እንዲስተዋውቅ ፍቀዴሌኝ 

 
ስም፡   

 

ክፍሌ፡   ቀን፡   ክፍሌ፡   
 

(የራስህን ፎቶ አያይዝ፡፡) 

 

ይህንን የራስህን መግሇጫ ሇመሙሊት መምረጥና ሇአዱሱ መምህር (ሮች) ወይም ሏኪም (ሞች) ማጋራት ትችሊሇህ፡፡ 

 

 
እኔን በዯንብ የሚገሌጹኝ ሶስት ቃሊት. . . 

 

 
የሚከተሇው ቢሆን በትምህርት ቤት ምርጥ ቀኔ ይሆን ነበር  . . . (የምትወዯውንና የሚያስዯስትህን ነገር ግሇጽ)  

 

 

 

 

 

እነዚህን ጨምሮ በጣም የምወዲቸው ነገሮች አለ . . . 

 

 

 

 

 

በተሇይ የምኮራባቸው አንዲንዴ ነገሮች. . . 

 

 

 

 

 

አንዲንዴ የማሌወዲቸው ወይም ማስቀረት የምፈሌጋቸው ነገሮች . . . 

 

 

 

 
የሚከተሇው ነገር ሲሆን ሇእኔ አስቸጋሪ ጊዜ ይሆንብኛሌ . . . 



የአርሉንግተን የሕዝብ ትምህርት ቤቶች ሌዩ ትምህርት የቤተሰብ ግብአትና የመረጃ መመሪያ፣ ነሏሴ 2016 

 

 

 
 

የምወዲቸው እንቅስቃሴዎች . . . 

 

 

 

 

 

የምወዲቸው ምግቦች . . . 

 

 

 

 

 

ነገር ግን . . . እንዴበሊ አይጠይቁኝ ምክንያቱም እኔ (አሌወዴም ወይም አሇርጂክ ነኝ) . . .  

 

 

 

 

 

ቤት ስሊሇኝ አኗኗር በጥቂቱ . . . (በቤተሰብ ውስጥ ያሇህን ቦታ፣ ስብእና፣ የምትወዲቸውንና የማትወዲቸውን ነገሮች ግሇጽ) 

 

 

 

 

 

ከእኔ ጋር ሇመነጋገር በጣም ጥሩ መንገድች . . . 

 

 

 

 

 

ላልች ስሇ እኔ እንዱያውቁ የምፈሌገው በጣም ጠቃሚ ነገር . . . 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

የተማሪ መዛግብት 



 

መዛግብትን መያዝ   

እርስዎ የሌጅዎ የትምህርት ቡዴን ምርጥና ጠቃሚ አባሌ መሆንዎን ያውቃለ፡፡ እርስዎ የሌጅዎን የግሌ ታሪክ እንዱሁም 

የእሱ/የእሷ ጥንካሬ እና ፍሊጎት ያውቃለ፡፡ እርስዎ የሌጅዎን ትምርታዊ፣ የህክምና እና የሌዩ አገሌግሇልት ታሪክ ያውቃለ፡፡ 

እነዚህ መረጃዎች ስሇ ሌጅዎ ላልች እንዱያውቁ እና የተሻሇ እንዱገነዘቡ ሇማገዝ እንዱሁም ተገቢ አገሌግልቶችን እና ምንጮችን 

በመወሰን የሌጅዎን የትምህርት ቡዴንን ሇማገዝ አግባቡነት ሉኖራቸው ይችሊሌ፡፡ 

በርካታ ቤተሰቦች የትምህርት፣ የህክምና እንዱሁም የሌዩ አገሌግልት መረጃዎችን ወቅታዊ ሆነው እንዱጠበቁ የግሌ "መዝገብ 

የመያዝ ስርአት” ማቋቋም ጠቃሚ ሆኖ አግኝተውታሌ፡፡  

ቤሰቦች እነዚህ ቁሌፍ አመሊካቾች ይጋሯቸዋሌ፡ 

 ዘወትር ስሇሌጅዎ (የህክምና፣ የትምህርት፣ የአገሌግልት ዲሰሳ/ጥናት ወዘተ) ሪፖርቶች  ሰነድች ቅጅዎችን መጠየቅና 

ማስቀመጥ  

 መረጃውን በጊዜ ቅዯም ተከተሌ ያዯራጁ  

 ሪፖርቶቹን እና መዛግብቶችን ሇማስቀመጥ ፋልችን፣ የማስታወሻ ዯብተር እና/ወይም የኤላክትኖሪን ማስቀመጫ 

ይጠቀሙ 

 ሌጅዎ ስም፣ የአገሌግልት ቀን፣ የአገሌግልት ዓይነት እና የተግባቦች መረጃን ጨምሮ በህይወት ዘመኑ የሚያገኘውን 

አገሌግልት በሙለ መዝግበው የያዙ  

ይህ መረጃ ሌጅዎሌ ሇመቆጣጠር ወይም ሇመከታተሌ ጠቃሚ ነው፡፡ ይህ መረጃ ሇሌጅዎ የትምህርት ቤቱን ማጋራት ተገቢነቱን 

ካመኑበት ቀጥል አግባብነት ያሊቸውን መረጃዎችና ዲታዎች በቀሊለ ሇማግኘት ወይም ሇማስታወስ ከመቸውም በሊይ ዝግጁ መሆን 

ያስፈሌገዋሌ፡፡  

ሌጅዎ ትምህርት ቤት ሊይ የሚያገኘውን አገሌግልት ሇመወሰን ከማገዙ በተጨማሪ ይህ መረጃ ሌጅዎ ከትምህርት ቤት አዯረጃጀት 

ወዯ አዋቂነት እርከን በሚሸጋገርበት ጊዜ ሇአዋቂዎች አገሌግልት ተዯራሽ ሇማዴረግ ጠቃሚ ሉሆን ይችሊሌ፡፡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

የአርሉንግተን የሕዝብ ትምህርት ቤቶች ሌዩ ትምህርት የቤተሰብ ግብአትና የመረጃ መመሪያ፣ ነሏሴ 2016 



 

 

 

 

 

 
 

 
 

   ስሇ ሌጄ 
   የቅዴመ ታሪክ 

መረጃ



የአርሉንግተን የሕዝብ ትምህርት ቤቶች ሌዩ ትምህርት የቤተሰብ ግብአትና የመረጃ መመሪያ፣ ነሏሴ 2016 

 

ይህ ቅጽ ተዘጋጅቶ የቀረበው አጋዥ መሳሪያ ከላልች ቤተሰቦች ጋር ሇመጋራት ሇሚፈሌግ ቤተሰብ ነው፡፡ ይህ ቅጽ የሌጅዎን ጠቃሚ መዝገቦች ሇመከታተሌ እንዱያግዝዎ ሇግሌ መጠቀሚያ የተዘጋጀ ነው፡፡ 
መረጃው ከሌጅዎ የትምህርት ቡዴን ጋር መጋራት ተገቢ ይሆናሌ ብሇው ካሰቡ፣ ይህ ቅጽ ተገቢውን መረጃና ዲታን ሇማግኘት ወይም ሇማስታወስ ቀሊሌ ያዯርግሌዎታሌ፡፡ 

 

የግምገማዎች/የምርመራ ሙከራ ማጠቃሇያ   
 

 

ቀን የተዯረጉ ምርመራዎች ሌዩ ባሇሙያ/መገሌገያ፣ የመገኛ መረጃ ቁሌፍ ግኝቶች/ምርመራዎች/ውጤቶች 



የአርሉንግተን የሕዝብ ትምህርት ቤቶች ሌዩ ትምህርት የቤተሰብ ግብአትና የመረጃ መመሪያ፣ ነሏሴ 2016 

 

የሚሰጡ አገሌግልቶች፣ ዴግግሞሽ፣ ቀናት  የሌዩ ባሇሙያ ስምና ስሌክ/ኢሜሌ 

ይህ ቅጽ ተዘጋጅቶ የቀረበው አጋዥ መሳሪያ ከላልች ቤተሰቦች ጋር ሇመጋራት ሇሚፈሌግ ቤተሰብ ነው፡፡ ይህ ቅጽ የሌጅዎን ጠቃሚ መዝገቦች ሇመከታተሌ እንዱያግዝዎ ሇግሌ መጠቀሚያ የተዘጋጀ ነው፡፡ 
መረጃው ከሌጅዎ የትምህርት ቡዴን ጋር መጋራት ተገቢ ይሆናሌ ብሇው ካሰቡ፣ ይህ ቅጽ ተገቢውን መረጃና ዲታን ሇማግኘት ወይም ሇማስታወስ ቀሊሌ ያዯርግሌዎታሌ፡፡ 

 

የአገሌግልቶችና ህክምናዎች ማጠቃሇያ   
 
 



 

 

 

 

 

 
 

 
 

የሕክምና  
ማረጃ 



የአርሉንግተን የሕዝብ ትምህርት ቤቶች ሌዩ ትምህርት የቤተሰብ ግብአትና የመረጃ መመሪያ፣ ነሏሴ 2016 

 

ይህ ቅጽ ተዘጋጅቶ የቀረበው አጋዥ መሳሪያ ከላልች ቤተሰቦች ጋር ሇመጋራት ሇሚፈሌግ ቤተሰብ ነው፡፡ ይህ ቅጽ የሌጅዎን ጠቃሚ መዝገቦች ሇመከታተሌ እንዱያግዝዎ ሇግሌ መጠቀሚያ የተዘጋጀ ነው፡፡ 
መረጃው ከሌጅዎ የትምህርት ቡዴን ጋር መጋራት ተገቢ ይሆናሌ ብሇው ካሰቡ፣ ይህ ቅጽ ተገቢውን መረጃና ዲታን ሇማግኘት ወይም ሇማስታወስ ቀሊሌ ያዯርግሌዎታሌ፡፡ 

 

መዴሃኒቶች፣ ህመምና የህክምና ቀጠሮዎች   
 

 

ህመም/ምሌክቶች/ስጋቶችና ቀናት የታየበት/የታከመ በት የድክተር ወይም ተቋም 
ስምና አዴራሻ 

የታዘዘ መዴሃኒት፣ መጠን፣ ቀናት፣ ሇምን 
እንዯታዘዘ 

ምሊሾች/የጎንዮሽ ጉቶች 



የአርሉንግተን የሕዝብ ትምህርት ቤቶች ሌዩ ትምህርት የቤተሰብ ግብአትና የመረጃ መመሪያ፣ ነሏሴ 2016 

 

ይህ ቅጽ ተዘጋጅቶ የቀረበው አጋዥ መሳሪያ ከላልች ቤተሰቦች ጋር ሇመጋራት ሇሚፈሌግ ቤተሰብ ነው፡፡ ይህ ቅጽ የሌጅዎን ጠቃሚ መዝገቦች ሇመከታተሌ እንዱያግዝዎ ሇግሌ መጠቀሚያ የተዘጋጀ ነው፡፡ 
መረጃው ከሌጅዎ የትምህርት ቡዴን ጋር መጋራት ተገቢ ይሆናሌ ብሇው ካሰቡ፣ ይህ ቅጽ ተገቢውን መረጃና ዲታን ሇማግኘት ወይም ሇማስታወስ ቀሊሌ ያዯርግሌዎታሌ፡፡ 

 

የወዯፊት የሕክምና ቀጠሮዎችና ጥያቄዎች   

ጥያቄዎች/አስተያየቶች ሇምንና ከማን ጋር የቀጠሮ ቀን 



 

 

 

 

 

 
 

 
 

የትምህርት ቤት 
  ግምገማዎች 



 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

የሂዯት ሪፖርቶች 



 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

የቀዴሞ IEP



 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

የግሌ ሪፖርቶች 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ግብአቶች 



ይህ የፕሮግራሞች፣ ቢሮዎች፣ ዴርጅቶችና እዴልች ዝርዝር ሇመረጃ አገሌግልት ብቻ ተብል የቀረበ ሲሆን ከአርሉንግተን የህዝብ ትምህርት ቤቶች ወይም ከአርሉንግተን ካውንቲ ዴጋፍ 
እንዲሇው አዴርጎ ወይም እሱን በሚያመሇክት መሌኩ መተርጎም የሇበትም፡፡ 

የአርሉንግተን የሕዝብ ትምህርት ቤቶች ሌዩ ትምህርት የቤተሰብ ግብአትና የመረጃ መመሪያ፣ ነሏሴ 2016 

 

የአርሉንግተን የሕዝብ ትምህርት ቤቶች መርጃዎች 

የአርሉንግተን የሕዝብ ትምህርት ቤቶች ሌዩ ትምህርት አገሌግልቶች 

https://www.apsva.us/student-services-special-education/special-education-office-of/ 

703-228-6040 
የአርሉንግተን የሕዝብ ትምህርት ቤቶች የሌዩ ትምህርት ቢሮ ሇአካሌ ጉዲተኛ ተማሪዎች (ከ2 እስከ 22 አመት)፣ ሇወሊጆች፣ ሇርእሰ መምህራንና 

ሇትምህርት ቤት ሰራተኞች በግምገማ፣ በመሇየት፣ በምዯባ፣ በትምህርትና በሽግግር አገሌግልቶች ሊይ ዴጋፍ ያዯርጋሌ፡፡ APS ሇአካሌ ጉዲተኛ 
ተማሪዎች፣ ከቅዴመ ትምህርት እስከ ሁሇተኛ ዯረጃ ትምህርት ቤት፣ ሌዩ ትምህርት አገሌግልቶችን ሇማግኘት ብቁ ሇሆኑ ተማሪዎች ተከታታይ 
አገሌግልቶችን ያቀርባሌ፡፡ አንዴን ተማሪ ሇሌዩ ትምህርት አገሌግልት ብቁ መሆኑን ሇመሇየት የሚወሰደት እርምጃዎች በስቴትና በፌዯራሌ ዯንቦች 
የሚመራ በጥንቃቄ የሚተዲዯር ሂዯት ነው፡፡ 

 
የአርሉንግተን የሕዝብ ትምህርት ቤቶች ሌዩ ትምህርት የወሊጅ መርጃ ማእከሌ (PRC) 

https://ww.apsva.us/prc 

703-228-7239 
የ PRC አሊማ የአርሉንግተን ወሊጆች ከትምህርት ቤት ስርአት ጋር ሲሰሩ የሌጃቸውን ሌዩ የመማር ፍሊጎት ሇማሟሊት ሲሰሩ የሚያስፈሌጋቸውን 

ዴጋፍና መረጃ መስጠት ነው፡፡ PRC ዴጋፍና እርዲታ ማዴረግ፣ የቤተመጻሕፍት ውሰት፣ የወሊጅ ጋዜጣ፣ የወሊጅ ትምህርት አውዯ ጥናቶችና 
ትምህርታዊ ክፍልች መስጠት፣ የአካሌ ጉዲተኛ ሌጆች ወንዴሞችና እህቶች የሱፐር ሲብስ ክሇብ እንዱሁም ሇቤተሰቦችና ሰራተኞች የመረጃና ሪፈራሌ 
ምንጭ ሆኖ ያገሇግሊሌ፡፡ የቋንቋ ትርጉም አገሌግልት አሇ፡፡ በእያንዲንደ ሕንጻ ውስጥ እንዯ ሌዩ ትምህርት የወሊጅ ግንኙነት ሆነው የሚያገሇግለ 

ወሊጆችን ሇመሇየት PRC ከአርሉንግተን SEPTA ጋር ይተባበራሌ፡፡ ማገናኛዎች በ PRC፣ SEPTA፣ የትምህርት ቤት PTAs እና የአካሌ ጉዲተኛ 
ሌጆች ቤተሰቦች መካከሌ እንዯ የመገናኛ ነጥቦችና የመረጃ ማስተሊሇፊያዎች ሆነው ያገሇግሊለ፡፡ 

 
የአርሉንግተን የሕዝብ ትምህርት ቤቶች የሌጅ ፍሇጋ ፕሮግራም 
https://www.apsva.us/student-services-special-education/special-education-office-of/child-find/ 

703-228-2700 

በእውቀት፣ ተግባቦት፣ በመስማት፣ በእይታ፣ በማህበራዊ-ስሜታዊ ችልታዎች እና/ወይም የሰውነት እንቅስቃሴ ክህልቶች መዘግየቶች ይኖርባቸዋሌ 
ተብሇው የተጠረጠሩ ሌጆች፣ ሌጁ ሇሌዩ ትምህርት አገሌግልት ብቁነትን ከግምት ውስጥ በማስገባት ግምገማን ይፈሌግ እንዯሆነ ሇማወቅ ወዯ የተማሪ 
ጥናት ኮሚቴ ይሊካለ፡፡  

 
የአርሉንግተን የሕዝብ ትምህርት ቤቶች በአሥራዎቹ ዕዴሜ ውስጥ የሚገኙ የወሊጅነት ፕሮግራሞች 

https://www.apsva.us/school-overviews/teenage-parenting-program/ 

703-228-8700 
የእነዚህ ፕሮግራሞች ተሌእኮ በአርሉንግተን ካውንቲ ውስጥ ሇሚገኙ ነፍሰጡር እና ታዲጊ ወጣቶች የትብብር፣ አጠቃሊይ አገሌግልቶችን አመራር 
መስጠት ነው፡፡ ፕሮግራሞቹ የዴጋፍ ቡዴን ስብሰባዎችን፣ መረጃዎችን፣ ግብአቶችንና የመዝናኛ ዝግጅቶችን ያቀርባለ፡፡  

 
የአርሉንግተን የሕዝብ ትምህርት ቤቶች - የትምህርት ቤት ቦርዴ 

www.apsva.us/schoolboard 

703-228-3456 
የትምህርት ቦርደ አምስት አባሊትን ያቀፈ ሲሆን በተዯራቢነት ሇአራት ዓመት የሚያገሇግለ ናቸው፡፡ መዯበኛ የትምህርት ቤት የቦርዴ ስብሰባዎች 

በወሩ የመጀመሪያና ሶስተኛ ሏሙስ በቦርዴ ክፍሌ የትምህርት ማእከሌ 1426 N. Quincy Street ውስጥ ይዯረጋለ፡፡ የቦርዴ ስብሰባዎች 
በቀጥታ በVerizon Channel 70 እና FIOS channel 41 የሚተሊሇፉ ሲሆን በሚቀጥሇው አርብ በ9፡00 ፒኤም እና በሚቀጥሇው ሰኞ በ 7፡30 
ፒ.ኤም ይዯገማለ፡፡ በስብሰባዎች ወቅት ዜጎች ስርጭቱን ከዴረገጽ ሊይ ማውረዴ ይችሊለ፡፡ የትምህርት ቤቱ ቦርዴ ሰኞ 5፡00 ፒ.ኤም እስከ 7፡00 
ፒ.ኤም ዴረስ ትምህርት ቤት በሚሰጥባቸው ቀናት ክፍት የስራ ሰዓቶችን ናቸው፡፡ ዜጎች በእነዚህ ጊዜያት ከቦርዴ አባሌ ጋር በመገናኘት እንዱገናኙ 
እና ሇበሇጠ መረጃ ወዯ ትምህርት ቤት ቦርዴ ቢሮ እንዱዯውለ ተጋብዘዋሌ፡፡ 

   

  

  

http://www.apsva.us/student-services-special-education/special-education-office-of/
http://www.apsva.us/student-services-special-education/special-education-office-of/
https://ww.apsva.us/prc%20703-228-7239
https://ww.apsva.us/prc%20703-228-7239
http://www.apsva.us/student-services-special-education/special-education-office-of/child-find/
http://www.apsva.us/school-overviews/teenage-parenting-program/
http://www.apsva.us/school-overviews/teenage-parenting-program/
http://www.apsva.us/schoolboard


ይህ የፕሮግራሞች፣ ቢሮዎች፣ ዴርጅቶችና እዴልች ዝርዝር ሇመረጃ አገሌግልት ብቻ ተብል የቀረበ ሲሆን ከአርሉንግተን የህዝብ ትምህርት ቤቶች ወይም ከአርሉንግተን ካውንቲ ዴጋፍ 
እንዲሇው አዴርጎ ወይም እሱን በሚያመሇክት መሌኩ መተርጎም የሇበትም፡፡ 

የአርሉንግተን የሕዝብ ትምህርት ቤቶች ሌዩ ትምህርት የቤተሰብ ግብአትና የመረጃ መመሪያ፣ ነሏሴ 2016 

 

የአርሉንግተን የህዝብ ትምህርት ቤቶች ኮሚቴዎች/ማህበራት 

የአርሉንግተን ሌዩ ትምህርት አማካሪ ኮሚቴ (ASEAC) 

https://www.apsva.us/special-education-advisory-committee/ 

ASEAC የተቋቋመው በቨርጂኒያ ስቴት ውስጥ ሲሆን አሊማውም በአካሌ ጉዲተኛ ሌጆች ትምህርት APS ያሌተሟለ ፍሊጎቶች ሊይ ሇማማከርና 

የአካሌ ጉዲተኛ ሌጆችን አፈጻጸም ሇማሻሻሌ እቅድችን በማዘጋጀትና በማዲበር ሊይ ሇማገዝ ነው፡፡ ASEAC በወሊጅ የሚመራ ኮሚቴ በየወሩ 
የሚሰበሰብና ሇቤተሰቦች ስጋቶችን ሇማንሳት፣ ባሇስሌጣናትን ሇማሳተፍ፣ ሇመተባበርና አካሌ ጉዲተኛ ተማሪዎችን ወክል ሇመሟገት ይፋዊ መዴረክን 
የሚሰጥ ነው፡፡  

 

የአርሉንግተን ሌዩ ትምህርት የወሊጅ መምህራን ማህበር (አርሉንግተን SEPTA) 

www.ArlingtonSEPTA.org 

ሌዩ ፍሊጎት ያሊቸውን ሌጆችና የአርሉንግተን ሌዩ ትምህርት ፕሮግራሞችን ሇመዯገፍ፣ ሇማጠናከርና ሇማበረታታት የአርሉንግተን SEPTA በ 

2010 ተቋቋመ፡፡ የ SEPTA አባሌነት ሇአንዴ ትምህርት ቤት ብቻ የተወሰነ ያይዯሇና ይሌቁንም በአርሉንግተን ውስጥ ያለትን ሁለንም ትምህርት 
ቤቶች የሚገሇግሌ ነው፡፡ አባሊት ቤተሰቦች፣ ተማሪዎች፣ ተንከባካቢዎች፣ የትምህርት ቤት ሰራተኞች፣ አስተዲዲሪዎች፣ ጓዯኞችና ሌዩ ፍሊጎት 

ያሊቸውን ተማሪዎች ሇመዯገፍ ፍሊጎት ያሊቸውን የማህበረሰብ አባሊት አካተው ይዘዋሌ፡፡ የአርሉንግተን SEPTA እንዯ ስሜታዊ ተስማሚ የፊሌም 
ማሳያ፣ ትምህርታዊ እንቅስቃሴዎችና ማህበራዊ ስብሰባዎች ያለ ዝግጅቶችን የሚያዯራጅና ሇመምህራን አነስተኛ ዴጎማዎችን መስጠትን ጨምሮ 
ትምህርታዊ ተነሳሽነቶችን ሇመዯገፍ ገንዘብ ይሰበስባሌ እንዱሁም በአርሉንግተን ውስጥ ሇዝግጅት አቀራረብ ዋና ባሇሙያዎችን ያመጣሌ፡፡ 

 

 
 

ቁሌፍ ህትመቶችና መርጃዎች 

 
የወሊጅ የሌዩ ትምህርት መመሪያ፣ የቨርጂኒያ የትምህርት ክፍሌ (VDOE)፣ የሌዩ ትምህርት እና የተማሪ አገሌግልት ክፍሌ፣ የተሻሻሇው 2010 

www.doe.virginia.gov/special_ed/parents/parents_guide.pdf 

 
ሇአካሌ ጉዲተኛ ሌጅዎ የወዯፊት እዴሌን ማስጠበቅ፡ በአላክሳንዴሪያ ከተማና አርሉንግተንና ፌርፋክስ ካውንቲዎች ውስጥ የአዋቂዎች አገሌግልት 

የወሊጅ መመሪያ፣ የሰሜን ቨርጂኒያ አርክ፣ ሕዲር 2010፣ 

https://thearcofnova.org/content/uploads/sites/6/2015/08/SECURING-March2015Update.pdf 

 

የሌዩ ትምህርት የቤተሰብ ግብአትና መረጃ ጠራዥ፣ የአርሉንግተን የህዝብ ትምህርት ቤቶች 2012፣ የተሻሻሇው 2016 

www.apsva.us/prc/family resource guide/ 

 
የስሌጠና/የቴክኒክ ዴጋፍ ማእከሊት (T/TAC) መርጃዎች፣ ነጻ የመስመር (ኦንሊይን) ሊይ የስሌጠና ሞጁልች እንዱሁም የትምህርት እዴልችን 
ሇማሻሻሌና ሇአካሌ ጉዲተኛ ሌጆችና ወጣቶች ስኬት አስተዋጽኦ ሇማዴረግ የተነዯፈ የቴክኒክ ዴጋፍ (ከውሌዯት - 22 አመት) ያቀርባሌ፡፡ 

www.ttaconline.org 

http://www.apsva.us/special-education-advisory-committee/
http://www.apsva.us/special-education-advisory-committee/
http://www.arlingtonsepta.org/
http://www.doe.virginia.gov/special_ed/parents/parents_guide.pdf
http://www.apsva.us/prc/familyresourceguide/
http://www.ttaconline.org/


ይህ የፕሮግራሞች፣ ቢሮዎች፣ ዴርጅቶችና እዴልች ዝርዝር ሇመረጃ አገሌግልት ብቻ ተብል የቀረበ ሲሆን ከአርሉንግተን የህዝብ ትምህርት ቤቶች ወይም ከአርሉንግተን ካውንቲ ዴጋፍ 
እንዲሇው አዴርጎ ወይም እሱን በሚያመሇክት መሌኩ መተርጎም የሇበትም፡፡ 

የአርሉንግተን የሕዝብ ትምህርት ቤቶች ሌዩ ትምህርት የቤተሰብ ግብአትና የመረጃ መመሪያ፣ ነሏሴ 2016 

 

ቤተሰብዎ የሚኖረው የሌዩ ትምህርት መብቶች - የቨርጂኒያ የስርአት ጥበቃዎች ማሳሰቢያ፣ የቨርጂኒያ የትምህርት መምሪያ (VDOE)፣ 

http://www.doe.virginia.gov/special_ed/regulations/state/procedural_safeguards/english_proc 

edural_safeguards.pdf 

 
ኦቲዝም ስፒክስ የ 100 ቀን ስብስብ እና አስፐርገር ሲንዴራም እና በፍተኛ ዯረጃ የሚሰራ የኦቲዝም መሳሪያ ስብስብ  ሌጃቸው ኦቲዝም ወይም 

AS/HFA እንዲሇበት ከታወቀ በኋሊ ባለት 100 ቀናት ውስጥ በተቻሇ መጠን ሇመጠቀም አዱስ ምርመራ ሇሚያዯርጉ ቤተሰቦች መሳሪያዎችን 

ያቀርባለ፡፡ www.autismspeaks.org/family-services/tool-kits/100-day-kit 

 
የኦቲዝም ስፔክትረም መታወክና ወዯ አዋቂነት መሸጋገር፣ የቨርጂኒያ የትምህርት ክፍሌ (VDOE) የሌዩ ትምህርትና የተማሪ አገሌግልት ቢሮ፣ 

ጥቅምት 2010 www.doe.virginia.gov/special_ed/disabilities/autism/ 

 

የኦቲዝም ስፔክትረም መታወክ ያሇባቸውን ተማሪዎች የማስተማሪያ መመሪያ፣ የቨርጂኒያ የትምህርት ክፍሌ (VDOE) የሌዩ ትምህርትና የተማሪ 

አገሌግልት ቢሮ፣ ጥቅምት 2010 www.doe.virginia.gov/special_ed/disabilities/autism/ 

 

Models of Best Practices in the Education of Students with Autism Spectrum Disorders, Virginia 

Department of Education (VDOE) Office of Special Education and Student Services, May 2011 

www.doe.virginia.gov/special_ed/disabilities/autism/ 
 

የቨርጂኒያ ኮመንዌሌዝ ዩኒቨርሲቲ የኦቲዝም የሌህቀት ማእከሌ (VCU-ACE) በቨርጂኒያ የትምህርት መምሪያና በባህሪ ጤናና ሌማት አገሌግልቶች 

መምሪያ (DBHDS) የገንዘብ ዴጋፍ የሚዯረግሇት ነው፡፡ VCU-ACE ሇትምህርት ቤቶችና ቤተሰቦች የስሌጠና ሞጁልችንና የመስመር (ኦንሊይን) 

ሊይ የሚያበዴሩ ቤተመጻሕፍትን ከVCU ማገገሚያ ጥናትና ስሌጠና ማእከሌ ጋር በመተባበር በስራ ቦታ ዴጋፍና በስራ መያዝ ሊይ ያቀርባሌ፡፡ 

www.vcuautismcenter.org  

 

የአርሉንግተን ካውንቲ ፕሮግራሞች እና ቢሮዎች 

 
የአርሉንግተን ካውንቲ የባህሪ ጣሌቃ ገብነት አገሌግልት (BIS) 

703-228-1539 
የዚህ ፕሮግራም ተሌእኮ የባህሪ አስተዲዯር አገሌግልቶችን ሇሚፈሌጉ ሌጆች የበሇጠ ገዲቢ ፕሮግራም ወይም ከቤት ውጭ ምዯባን መከሊከሌ የሚገኝ 
ነው፡፡ ሌዩ ባሇሙዎች ወሊጅ ወይም ተንከባካቢዎችን የሚያስተምሩና የሚያአሇጥኗቸው እንዯ ራስን የመጉዲት ባህሪ፣ ጠበኝነት፣ ታዛዥ አሇመሆንና 
ንዳት የመሳሰለ አሳሳቢ ባህሪያትን በሚመሇከቱ የባህሪ አስተዲዯር ዘዳዎች ሊይ ነው፡፡  

 
የአርሉንግተን ካውንቲ የባህሪ ጤና አጠባበቅ 

https://health.arlingtonva.us/behavioral-healthcare/ 

703-228-3000 
የአርሉንግተን ነዋሪዎች የአዯጋ ጊዜ አገሌግልቶችን፣ የአዋቂዎች የአእምሮ ጤና እና የቀውስ ጣሌቃ ገብነትን ጨምሮ የአይምሮ ጤንነታቸውንና 
የአዯንዛዥ እጽ አጠቃቀም ጉዲዮችን እንዱያሸንፉ ወይም በተሻሇ ሁኔታ እንዱቆጣጠሩ ሇመርዲት የተሇያዩ ፕሮግራሞች እና አገሌግልቶች አለ፡፡ 

 
የአርሉንግተን ካውንቲ የሕጻናት እንክብካቤ ቢሮ 

https://family.arlingtonva.us/child-care/ 
703-228-1685 

http://www.doe.virginia.gov/special_ed/regulations/state/procedural_safeguards/english_proc
http://www.autismspeaks.org/family-services/tool-kits/100-day-kit
http://www.doe.virginia.gov/special_ed/disabilities/autism/
http://www.doe.virginia.gov/special_ed/disabilities/autism/
http://www.doe.virginia.gov/special_ed/disabilities/autism/
http://www.vcuautismcenter.org/


ይህ የፕሮግራሞች፣ ቢሮዎች፣ ዴርጅቶችና እዴልች ዝርዝር ሇመረጃ አገሌግልት ብቻ ተብል የቀረበ ሲሆን ከአርሉንግተን የህዝብ ትምህርት ቤቶች ወይም ከአርሉንግተን ካውንቲ ዴጋፍ 
እንዲሇው አዴርጎ ወይም እሱን በሚያመሇክት መሌኩ መተርጎም የሇበትም፡፡ 

የአርሉንግተን የሕዝብ ትምህርት ቤቶች ሌዩ ትምህርት የቤተሰብ ግብአትና የመረጃ መመሪያ፣ ነሏሴ 2016 

 

ይህ ቢሮ ወሊጆች/አሳዲጊዎች ሌጆቻቸውን እንዱዯግፉ ሇመርዲት ብዙ አገሌግልቶችን የሚሰጥ ነው፡፡ በአርሉንግተን ካውንቲ ዯንብ በምዕራፍ 52፣ 

"የህጻናት ማቆያ ማእከሊት፣ ቅዴመ ትምህርት ቤቶች፣ የህጻናት ትምህርት ቤቶች፣ የወሊጅ ቀን መውጫ ፕሮግራሞችና የትብብር የጨዋታ ቡዴን 

ፕሮግራሞች" ስር በየአመቱ ፈቃዴ ያሊቸው የቅዴመ ሌጅነት ፕሮግራሞችና የቤት ውስጥ እንክብካቤ አቅራቢዎች ማውጫን ያዘጋጃሌ፡፡ 

 

የአርሉንግተን ካውንቲ የማህበረሰብ አገሌግልት ቦርዴ (ACCSB) 

https://commissions.arlingtonva.us/community-services-board/ 
703-228-4871 
የአርሉንግተን ካውንቲ የማህበረሰብ አገሌግልት ቦርዴ (ACCSB) በአእምሮ ጤና፣ በአእምሮ እክሌና በአዯንዛዥ እጽ አሊግባብ መጠቀም ሇተቸገሩ ሰዎች 

በሰብአዊ አገሌግልት መምሪያ የሚሰጠውን አገሌግልት እንዱቆጣጠሩ የተሾሙ የማህበረሰብ አባሊትን አቅፎ የያዘ ነው፡፡ ACCSB ሇነዋሪዎችና 
የአገሌግልቶች ሸማቾች የአገሌግልቶቹን አቅጣጫ እንዱገመግሙ፣ አስተያየት እንዱሰጡና ተጽእኖ እንዱያዯርጉበት የርእሰ መምህር ፎረም ያቀርባሌ፡፡ 

ACCSB እንዯ ጠበቃ፣ አስተማሪ፣ የማህበረሰብ አዯራጅና የአገሌግልቶች የማህበረሰብ እቅዴ አውጪ ሆኖ ይሰራሌ፡፡ 

 
የአርሉንግተን ካውንቲ የፓርኮች፣ የመዝናኛና የባህሌ ሀብቶች መምሪያ የመዝናኛ መዝናኛ (TR) 

https://parks.arlingtonva.us/therapeutic-recreation/ 

703-228-4740 
የአርሉንግተን ካውንቲ በሁለም እዴሜ ሊይ ሇሚገኙ አካሌ ጉዲተኞች ሌዩ አገሌግልቶችን የሚሰጥ ሲሆን ሇዚህም ምክንያቱ ሇአካሊዊ፣ ማህበራዊ ወይም 
አእምሯዊ ችግሮች ተጋሊጭ ሉሆኑ ስሇሚችለ ነው፡፡ ሌዩ አገሌግልቶች ማህበራዊ ክበቦችን፣ ቤተሰብን ያማከሇ ፕሮግራም፣ ካምፖች፣ የተስተካከለ 

ክፍልችና የመዝናኛ ትምህርትን ያካትታለ፡፡ በካውንቲው አጠቃሊይ የመዝናኛ ፕሮግራሞች ሊይ ሇመሳተፍ ሁለም ሰው ተጋብዟሌ፡፡ በሁለም DPR እና 

በኮንትራት ፕሮግራሞች ውስጥ ምክንያታዊ መስተንግድ መዯረጉን ሇማረጋገጥ የ TR ቢሮ ሇአካሌ ጉዲተኞች በአውዯ ጥናቶች፣ ካምፖችና ክፍልች ውስጥ 
አካታች ዴጋፍ ይሰጣሌ፡፡  

 
የአርሉንግተን ካውንቲ ቤተሰቦች 

https://family.arlingtonva.us/arlingtonfamilies-com/ 

703-228-1550 
የአርሉንግተን ቤተሰቦች በአርሉንግተን፣ ቨርጂኒያ ቤተሰብ ውስጥ ስሇሚሆነው ነገር ሇወሊጆችና ተንከባካቢዎች መርጃዎችን ይሰጣሌ፡፡ የመጫወቻ ቦታ 
ሇማግኘት ዴረገጹን ይጎብኙ፤ በአውዯ ጥናት ውስጥ ከላልች ወሊጆች ጋር ይገናኙ፤ ስሇትምህርት ቤት አማራጮች ይወቁ፤ በሳምንቱ መጨረሻ አንዴ አስዯሳች 
ነገር ያግኙ ወይም ከተግባራዊ የወሊጅነት ምክሮችና ሀሳቦች ጋር ግንኙነት ይፍጠሩ፡፡ መረጃው የእዴሜ ቡዴንን መሰረት በማዴረግ የተዯራጀ ነው፡፡ 

 
የአርሉንግተን ካውንቲ አእምሯዊና የእዴገት የአካሌ ጉዲት አገሌግልቶች   

https://aging-disability.arlingtonva.us/programs/dev-disability/ 

703-228-1700 
የአርሉንግተን ካውንቲ ዕዴሜያቸው 3 እና ከዚያ በሊይ ሇሆኑ ነዋሪዎችና የአእምሮ ችግር እና/ወይም የእዴገት እክሌ ሊሇባቸው አዋቂዎችና ቤተሰቦቻቸው 
የማህበረሰብ አገሌግልቶችን ሇማግኘት እና ሇመጠቀም እርዲታ ይሰጣሌ፡፡ አገሌግልቶቹ ተገቢ አገሌግልቶችን ሇማግኘት የዴጋፍ ማስተባበርን ሉያካትቱ 

ይችሊለ፤ ነፃነትን ከፍ ሇማዴረግ አዴሜያቸው 18 እና ከዚያ በሊይ ሇሆኑ ሰዎች የመኖሪያ አገሌግልቶች ይኖራሌ፤ ስራ፣ ማቋቋሚያና ማጓጓዣ አዋቂዎች 

ሇተግባራዊ ክህልቶች እና እራስን መቻሌን ሇማሳዯግ ትርጉም ባሇው ስራ እና/ወይም ስሌጠና ሊይ መሳተፍ እንዱችለ ይዯረጋሌ፡፡ አገሌግልቶቹ በገንዘብ 
አቅርቦትና በብቁነት መስፈርቶች ሊይ መሰረት ያዯረጉ ናቸው፡፡  

 
የአርሉንግተን ካውንቲ የወሊጅነት መርጃዎች 

https://family.arlingtonva.us/early-childhoodparent-resources/ 

703-228-1551 
ይህ ፕሮግራም ሇቤተሰቦች ዯህንነቱ የተጠበቀ፣ ጤናማ እና እንክብካቤ መስጫ አካባቢ እንዱኖር ሇማዴረግ የሚረደ መሳሪያዎችን፣ ስሌቶችንና 
ክህልቶችን ይሰጣሌ፡፡ ፕሮግራሙ ክፍልች፣ አውዯ ጥናቶች፣ የመስመር (ኦንሊይን) ሊይ ፕሮግራም እንዱሁም መረጃና ሪፈራሌ አገሌግልቶችን ሇላልች 
የአርሉንግተን ካውንቲና ሰሜናዊ ቨርጂኒያ መርጃዎች በእንግሉዝኛና በስፓኒሽ ያቀርባሌ፡፡  



ይህ የፕሮግራሞች፣ ቢሮዎች፣ ዴርጅቶችና እዴልች ዝርዝር ሇመረጃ አገሌግልት ብቻ ተብል የቀረበ ሲሆን ከአርሉንግተን የህዝብ ትምህርት ቤቶች ወይም ከአርሉንግተን ካውንቲ ዴጋፍ 
እንዲሇው አዴርጎ ወይም እሱን በሚያመሇክት መሌኩ መተርጎም የሇበትም፡፡ 

የአርሉንግተን የሕዝብ ትምህርት ቤቶች ሌዩ ትምህርት የቤተሰብ ግብአትና የመረጃ መመሪያ፣ ነሏሴ 2016 

 

 
የአርሉንግተን ካውንቲ የወሊጅ-ጨቅሊ ትምህርት (PIE) ፕሮግራም  

https://health.arlingtonva.us/public-health/health-clinics-services/parent-infant-education- 

program-pie/ 

703-228-1630 

የ PIE መርሃ ግብር አሊማ የእዴገት መዘግየቶችና የአካሌ ጉዲተኞች እዴገት በጨቅሊ ህጻናትና ታዲጊ ህጻናት እዴገት ሊይ ከውሌዯት እስከ 2 አመት 
እዴሜ ዴረስ ሇቤተሰቦች የቅዴመ ጣሌቃ ገብነት አገሌግልቶችን መስጠት ከሌጃቸው ጋር ውጤታማ በሆነ መንገዴ እንዱሰሩ መርዲት ነው፡፡ 

 
የአርሉንግተን ካውንቲ ፕሮግራም ሇሴቶች፣ ጨቅሊ ህጻናት እና ህፃናት (WIC)  

https://health.arlingtonva.us/public-health/health-clinics-services/women-infants-children-wic- 

program/ 
703-228-1260 
ይህ በፌዳራሌ የገንዘብ ዴጋፍ የሚዯረግሇት መርሃ ግብር የተመጣጠነ ምግብ እጥረትን መከሊከሌና በአገሌግልት ሰጪዎች መካከሌ የተሻሇውን 
እዴገትና ሌማትን መዯገፍ እንዯ አሊማው አዴርጎ የተነሳ ነው፡፡ መርሃግብሩ ቀጥተኛ የተመጣጠነ ምግብ ማሟያዎችን፣ የተመጣጠነ ምግብን 
ትምህርትና የጤና እንክብካቤ እንዱሁም ማህበራዊ አገሌግልቶችን ተዯራሽነት ህክምና ሇሚያፈሌጋት ነፍሰ ጡር፣ ጡት ሇሚያጠቡና ዴሕረ ወሉዴ 
ሊይ ሊለ ሴቶች ጨቅሊ ሌጆቿና ታዲጊ ሌጆቿ እስከ አምስት አመት እዴሜ ዴረስ ይሰጣሌ፡፡ 

 
የአርሉንግተን ካውንቲ ፕሮጀክት ቤተሰብ 

https://family.arlingtonva.us/project-family/ 

703-228-1549 
የፕሮጀክት ቤተሰብ ነጻ የቅዴመ ሌጅነትና የወሊጅነት ፕሮግራም ሲሆን ከውሌዯት ጀምሮ እስከ አምስት አመት እዴሜ ዴረስ ሌጆች ሊሎቸው 
ቤተሰቦች ሳምንታዊ የቅዴመ ወሉዴ፣ የጨቅሊና የቅዴመ ሌጅነት ትምህርቶችን ይሰጣሌ፡፡ 
ክፍልች አሳታፊና በቀሊለ በአርሉንግተን ካውንቲ ባለ ቦታዎች ይገኛለ፡፡ የፕሮጀክት ቤተሰብ በሌጁ ሊይ ጠቅሊሊ ትኩረት የሚያዯርግና ወሊጆች 
የሌጁን አካሊዊ፣ ቋንቋ፣ የግንዛቤና ማህበራዊ-ስሜታዊ እዴገት ሇማሳዯግ እንቅስቃሴዎችን የሚያስተምር ሲሆን ይህም የዘወትር ተግባራትንና 
በጨዋታ የመማርን አስፈሊጊነት ሊይ አጽንኦት ይሰጣሌ፡፡ ትምህርቶቹ ባህሌን ከግምት የሚያስገቡ፣ ዴጋፍና የግንኙነት እዴልችን የሚሰጡ 
እንዱሁም ወሊጆችን ከሌጆች እዴገት፣ ጤና፣ ዯህንነትና አመጋገብ ጋር በተያያዙ በጣም ጠቃሚ ሌምድችን ያስተዋውቃለ፡፡ ትምህርቶቹ በስፓኒሽ፣ 
በእንግሉዝኛ እና በሁሇት ቋንቋ ይሰጣለ፡፡ 

 
የአርሉንግተን አጋርነት ሇሌጆች፣ ወጣቶች እና ቤተሰቦች (APCYF) 

https://apcyf.arlingtonva.us/ 

703-228-1667 
የAPCYF ተሌእኮ በአርሉንግተን ውስጥ የህጻናትን፣ ወጣቶችንና ቤተሰቦችን ጤና፣ ዯህንነትና ዯህንነት ማሻሻሌ የወጣቶችን ፍሊጎት በመመርመር፣ 
የተሻሻለ ፖሉሲዎችንና ፕሮግራሞችን በመዯገፍ እነዚያን ፍሊጎቶች ሇማሟሊት እንዱሁም ሁለንም የማህበረሰባችን አባሊት እንዯ የመፍትሄው አካሌ 
አዴርጎ ማሳተፍ ነው፡፡ 

 

የአርሉንግተን የዴጋፍ ቡዴኖችና ኔትዎርኮች 

 
አርሉንግተን ADHD ዴጋፍ ቡዴን እና ሉስትሰርቨር 

የአርሉንግተን የ ADHD ዴጋፍ ቡዴን ADHD/ADD ያሇባቸው ሌጆች ወሊጆች/አሳዲጊዎች መረጃንና መርጃዎችን፣ ሌምዴንና ምክሮችን 

እንዱያካፍለ ነው፡፡ ወሊጆች/አሳዲጊዎች ሌምዴ ያካፍሊለ፣ ሌጆችን የረደ ቴክኒኮችን ይወያያለ እንዱሁም ሀሳብ ይሇዋወጣለ፡፡ ስብሰባዎች አሌፎ 

አሌፎ የሚካሄደ ሲሆን ነገርግን አብዛኛው ግንኙነት በ listserver በኩሌ ይዯረጋሌ፡፡ listserver ሇመቀሊቀሌ፣ ናዱን አሰፍ-ሳርጀንትን በ 

nadine.asef@gmail.com ያግኙ፡፡ 

mailto:nadine.asef@gmail.com


ይህ የፕሮግራሞች፣ ቢሮዎች፣ ዴርጅቶችና እዴልች ዝርዝር ሇመረጃ አገሌግልት ብቻ ተብል የቀረበ ሲሆን ከአርሉንግተን የህዝብ ትምህርት ቤቶች ወይም ከአርሉንግተን ካውንቲ ዴጋፍ 
እንዲሇው አዴርጎ ወይም እሱን በሚያመሇክት መሌኩ መተርጎም የሇበትም፡፡ 

የአርሉንግተን የሕዝብ ትምህርት ቤቶች ሌዩ ትምህርት የቤተሰብ ግብአትና የመረጃ መመሪያ፣ ነሏሴ 2016 

 

 
አርሉንግተን ኦቲዝም አባቶች ቡዴን 
ይህ ኦቲዝም ሊሇባቸው ሌጆች መረጃን፣ ሌምድችንና ዴጋፍን ሇመሇዋወጥ የሚፈሌግ ቡዴን ነው፡፡ ዲን ማርክስን በ 

autismdadsgroup@gmail.com ወይም dwmarx@gmail.com ያግኙ፡፡  

 

አርሉንግተን ኦቲዝም ቡዴን (AAG) እና ሉስትሰርቭ    

AAG የቤተሰብ ዴጋፍ ቡዴንና የኦቲዝም መረጃ ሉስትሰርቭ ነው፡፡  
 ቡዴኑ ጽሐፎችንና ምርምርን ያጋራሌ፣ የዝግጅት ማስታወቂያዎችን ያሰራጫሌ እንዱሁም በአርሉንግተን ካውንቲ ውስጥ የጥብቅና ስራዎችን 
እንዱሁም አሌፎ አሌፎ በአመቱ ውስጥ የማህበራዊ ዝግጅቶችን በማዱሰን ማኖር ፓርክ ቡና፣ ምሳንና አመታዊ የበጋ ፖትለክ በማዘጋጀት ዴጋፍ 

ያዯርጋሌ፡፡ ድና በዴዌይን በ donnabudway@aol.com ያግኙ፡፡ 

 
አርሉንግተን አካታች ግብረሃይሌ 

በወሊጅ የሚመራው የአርሉንግተን ኣካታች ግብረ ኃይሌ በ የአርሉንግተን የሕዝብ ትምህርት ቤቶች (APS) ውስጥ የአካሌ ጉዲተኛ ተማሪዎችን 

ትክክሇኛና የተዯገፈ አካታች እዴልችን ሇመጨመር በሰኔ 2014 ተመሰረተ፡፡ ታውና ዛማንስኪን በ arlingtoninclusion@gmail.com 
ያግኙ፡፡  

 
አርሉንግተን የማንበብ ቡዴን 

https://groups.yahoo.com/neo/groups/ArlingtonReading/info 
ይህ በአርሉንግተን የሕዝብ ትምህርት ቤቶች ውስጥ የማንበብ ችግር ያሇባቸው ተማሪዎች ወሊጆች የዴጋፍ ቡዴን ነው፡፡ ቡዴኑ ሇአርሉንግተን የሕዝብ 
ትምህርት ቤቶች መምህራንና አስተዲዯር ክፍት ነው፡፡ አባሊት ሌጆች እንዱያነቡ ሇመርዲትና ከትምህርት ቤቱም ሆነ ከስርአቱ ውጪ የሚፈሌጉትን 
ግብአትና ዴጋፍ ሇማግኘት በሚያዯርጉት ጥረት በምክርና መረጃ በመሇዋወጥ እርስ በርስ ይዯጋገፋለ፡፡ 

 
የአርሉንግተን ሌዩ ትምህርት አማካሪ ኮሚቴ (ASEAC) 

https://www.apsva.us/special-education-advisory-committee/ 

ASEAC የተቋቋመው በቨርጂኒያ ስቴት ሲሆን የአካሌ ጉዲተኛ ሌጆችን ትምህርት ያሌተሟለ ፍሊጎቶችን APSን ሇመምከር እና የአካሌ ጉዲተኛ 

ሌጆችን አፈፃፀም ሇማሻሻሌ ዕቅድችን በማዘጋጀትና በማዲበር ሊይ እገዛን ያዯርጋሌ፡፡ ASEAC በየወሩ የሚሰበሰብና ባሇስሌጣናትን ሇማሳተፍ 
ስጋቶችን ሇማንሳት ሇቤተብ ይፋዊ መዴረክ የሚሰጥና አካሌ ጉዲተኛ ተማሪዎችን ወክል በተሟጋችነት የሚተባበር በወሊጅ የሚመራ ኮሚቴ ነው፡፡ 

 
የአርሉንግተን ሌዩ ትምህርት የወሊጅ መምህራን ማህበር (አርሉንግተን SEPTA) እና ሉስትሰርቭ 

www.ArlingtonSEPTA.org 

ሌዩ ፍሊጎት ያሊቸውን ሌጆች እና የአርሉንግተን ሌዩ ትምህርት ፕሮግራሞችን ሇመዯገፍ፣ ሇማጠናከር እና ሇማበረታታት የአርሉንግተን SEPTA በ 

2010 ተቋቋመ፡፡ የ SEPTA አባሌነት ሇአንዴ ትምህርት ቤት ብቻ ተብል የተገዯበ አይዯሇም ይሌቁንም በአርሉንግተን ውስጥ ያለትን ሁለንም 
ትምህርት ቤቶች የሚያገሇግሌ ነው፡፡ አባሊት ቤተሰቦች፣ ተማሪዎች፣ ተንከባካቢዎች፣ የትምህርት ቤት ሰራተኞች፣ አስተዲዲሪዎች፣ ጓዯኞች እና ሌዩ 
ፍሊጎት ያሊቸውን ተማሪዎች ሇመዯገፍ ፍሊጎት ያሊቸውን የማህበረሰብ አባሊት አካተው ይይዛለ፡፡ 

የአርሉንግተን SEPTA እንዯ ስሜታዊ ተስማሚ የፊሌም ማሳያዎች፣ ትምህርታዊ እንቅስቃሴዎች እና ማህበራዊ ስብሰባዎች ያለ ዝግጅቶችን 
ያዘጋጃሌ እንዱሁም ሇመምህራን አነስተኛ ዴጎማዎችን መስጠትን እና መሪ ባሇሙያዎችን በጣም ጥሩ ዘዳዎችን ወዯ አርሉንግተን ማምጣትን 
ጨምሮ የትምህርት ተነሳሽነትን ሇመዯገፍ ገንዘብ ያሰባስባሌ፡፡  

 
አስፐርገርስ ህመም መረጃና ዴጋፍ (ASIS) ቡዴንና ሉስትሰርቭ 

https://groups.yahoo.com/neo/groups/ArlingtonASIS/info 

ASIS በሰሜን ቨርጂኒያ ውስጥ ሇወሊጆች፣ ሇአያቶች እና አስፐርገርስ ሲንዴሮም ያሇባቸው ሌጆች ተንከባካቢዎች፣ ከፍተኛ የሚሰራ ኦቲዝም ወይም 

የቃሌ ሊሌሆኑ የመማር እክሌ ያሇባቸው ሌጆች የመስመር (ኦንሊይን) ሊይ የውይይት ቡዴን ነው፡፡ እዴሜያቸው ከ3-30 ዓመት የሆኑ ሌጆች ያሎቸው 

ከ150 በሊይ ቤተሰቦች የዚህ ቡዴን አካሌ ናቸው፡፡  

mailto:autismdadsgroup@gmail.com
mailto:dwmarx@gmail.com
mailto:donnabudway@aol.com
mailto:arlingtoninclusion@gmail.com
http://www.apsva.us/special-education-advisory-committee/
http://www.apsva.us/special-education-advisory-committee/
http://www.arlingtonsepta.org/


ይህ የፕሮግራሞች፣ ቢሮዎች፣ ዴርጅቶችና እዴልች ዝርዝር ሇመረጃ አገሌግልት ብቻ ተብል የቀረበ ሲሆን ከአርሉንግተን የህዝብ ትምህርት ቤቶች ወይም ከአርሉንግተን ካውንቲ ዴጋፍ 
እንዲሇው አዴርጎ ወይም እሱን በሚያመሇክት መሌኩ መተርጎም የሇበትም፡፡ 

የአርሉንግተን የሕዝብ ትምህርት ቤቶች ሌዩ ትምህርት የቤተሰብ ግብአትና የመረጃ መመሪያ፣ ነሏሴ 2016 

 

የሰሜን አርሉንግተን እናቶች (MONA) - ሌዩ የእናቶች ዴጋፍ ቡዴንና ሉስትሰርቭ 

www.monamoms.org 
ይህ ቡዴን ወሊጆች እንዱገናኙና ምክርን፣ ስጋቶችንና ዴጋፍን እንዱሇዋወጡ እዴሌ ይሰጣሌ፡፡ ቡዴኑ የተቋቋመው በሰሜን አርሉንግተን ቢሆንም፣ 
በስቴቱ የመጡ የቤተሰብ አባሊት ይቀበሊሌ፡፡ ቡዴኑ በሉስትሰርቨር ሊይ መረጃን ያካፍሊሌ እንዱሁም በየወሩ የመጀመሪያ አርብ በ 9 ኤኤም ሊይ 

ይገናኛሌ፡፡ ካትሪን ሃሪስን በ harriskath@gmail.com ያግኙ፡፡  

 
ብሔራዊ የአእምሮ ሕመም ጥምረት (NAMI) 

NAMI ስሇ ሌጅ፣ በአስራዎቹ እዴሜ ያሇ ታዲጊ፣ ወጣት አዋቂ ወይም ላሊ የሚወደት ሰው ከአእምሮ ጤና ሁኔታዎች ጋር ሇሚታገሌ ሇወሊጆችና 
ሇላልች ተንከባካቢዎች የተሇያዩ ከክፍያ-ነጻ የዴጋፍ ቡዴኖችንና ክፍልችን ይሰጣሌ፡፡ እነዚህም የሚከተለትን ያካትታለ፡ 

 

 እዴሜአቸው ሇትምህርት የዯረሱ ሌጆች ሊሎቸው ወሊጆች የዴጋፍ ቡዴን (ከቅዴመ መዋዕሇ ሕፃናት እስከ 12 ክፍሌ)፡፡ ይህ የዴጋፍ 

ቡዴን በወሩ 2ኛ እና 4ኛ እሁዴ ከ 7፡00 ፒኤም እስከ 8፡30 ፒኤም በቼሪዳሌ ባፕቲስት ቤተክርስትያን፣ 3910 Lorcom 

Lane፣ Arlington ይገናኛሌ፡፡ ሇበሇጠ መረጃ ሚሼሌ ቤስትን በ mczero@yahoo.com ያግኙ፡፡ 

 
 የዴጋፍ ቡዴን ሇወሊጆች፣ በአስራዎቹ እዴሜ ያለ ታዲጊዎችና አዋቂዎች፡፡ ይህ የዴጋፍ ቡዴን በየወሩ ሶስተኛውን እሁዴ ከ1፡00 

ፒኤም እስከ 2፡30 ፒኤም በትሪኒቲ ፕሪስባይቴሪያን ቤተክርስቲያን፣ 5533 N. 16th St, Arlington ይገናኛሌ፡፡ ሇበሇጠ መረጃ 

ናኦሚን ቨርደጎን በ verdugo.naomi@gmail.com ወይም 703-862-9588 ያግኙ፡፡ 

 
 የስፓኒሽ ቋንቋ ዴጋፍ ቡዴን፡፡ ይህ የዴጋፍ ቡዴን በየወሩ የመጨረሻውን እሮብ ከ 7፡00 እስከ 9፡00 ፒኤም በሜሪፊሌዴ ሴንተር፣ 

Willow Oaks Corporation Dr., Room #1-328, Fairfax, VA ይገናኛሌ፡፡ ሇመመዝገብና ተጨማሪ መረጃ 

ሇማግኘት፣ ሮሲታ ክሉን፣ MSW፣ በ 703-256-7021 ወይም r.arancibiakline45@gmail.com ያግኙ፡፡ 

 

 
 

የሰሜን ቨርጂኒያ ዴጋፍ ሰጪ ቡዴኖች 

 
ACCESS  የማክሉን መጽሏፍ ቅደስ ቤተክርስቲያን አገሌግልት   

http://mbctysons.org/pages/page.asp?page_id=84047 

703-639-2000 
ACCESS ሚኒስቴር “Breakout Fridays” እና “Breakout Saturdays” (ወርሃዊ እረፍት) እና የወሊጅ ሇወሊጅ ዴጋፍ ቡዴንን 
ጨምሮ ሇሌዩ ፍሊጎት ቤተሰቦች አገሌግልት ይሰጣሌ፡፡ አመታዊው የተዯራሽነት ጉባኤ ሇወሊጆችና ሇባሇሞያዎች የሚዘጋጅ የአካሌ ጉዲት ጉባኤ ነው፡፡ 

 
አሇርጂና አስም ኔትዎርክ የአስም እናቶች 

www.aanma.org, info@aanma.org 

1-800-878-4403 
ይህ ቡዴን በአስም፣ በአሇርጂዎች፣ በምግብ አሇርጂዎችና ተዛማጅ ሁኔታዎች ውስጥ ሇሚኖሩ ታካሚዎችና ቤተሰቦች ዴጋፍን በስሌክና በኢሜሌ 
ጥያቄዎችን በመመሇስ መረጃን፣ ግብዓቶችን፣ ጋዜጣዎችንና መጽሄቶችን ያቀርባሌ፡፡ ብዙ ህትመቶች በስፓኒሽ ይገኛለ፡፡  

http://www.monamoms.org/
mailto:harriskath@gmail.com
mailto:mczero@yahoo.com
mailto:verdugo.naomi@gmail.com
http://mbctysons.org/pages/page.asp?page_id=84047
http://www.aanma.org/
mailto:info@aanma.org


ይህ የፕሮግራሞች፣ ቢሮዎች፣ ዴርጅቶችና እዴልች ዝርዝር ሇመረጃ አገሌግልት ብቻ ተብል የቀረበ ሲሆን ከአርሉንግተን የህዝብ ትምህርት ቤቶች ወይም ከአርሉንግተን ካውንቲ ዴጋፍ 
እንዲሇው አዴርጎ ወይም እሱን በሚያመሇክት መሌኩ መተርጎም የሇበትም፡፡ 

የአርሉንግተን የሕዝብ ትምህርት ቤቶች ሌዩ ትምህርት የቤተሰብ ግብአትና የመረጃ መመሪያ፣ ነሏሴ 2016 

 

የታሊቁ ዋሽንግተን አስፐርገር አዋቂዎች 

www.aagw.net 
AAGW እዴሜያቸው 18 እና ከዚያ በሊይ የሆኑ በስቴቱ ውስጥ ሇሚኖሩና አስፐርገርስ፣ ከፍተኛ ኦቲዝም፣ የቃሌ ያሌሆነ የመማር ችግር፣ 

የትርጉም ፕራግማቲክ መታወክ ወይም PDD-NOS ሊሇባቸው አዋቂዎች ዴጋፍ የሚያዯርግና ማህበራዊ ቡዴን ነው፡፡ ቡዴኑ በየወሩ ይገናኝና 

በመጀመሪያው ስብሰባቸው ሊይ የሚሳተፉ አባሊት የቤተሰብ አባሌ ወይም ጓዯኛ ይዘው መምጣት ይችሊለ፡፡ ማርክን በ info@aagw.net 
ያግኙ፡፡ 

 

የሰሜን ቨርጂኒያ ኦቲዝም ማህበር (ASNV) 

www.asnv.org 

703-495-8444 
ASNV ኦቲዝም ሊሇባቸው በሁለም እዴሜ ክሌሌ ሊለ ዜጎች ይሟገታሌ፤ ሇቤተሰብና ሇተንከባካቢዎች ዴጋፍ ያዯርጋሌ፤ የትምህርት፣ የሙያ ስሌጠና፣ 
የመኖሪያ ቤት፣ የመጓጓዣ፣ የመዝናኛና ላልች በህይወት ሊይ የሚኖሩ ፍሊጎቶችን ተዯራሽነት ያረጋግጣሌ፤ ስሇ ኦቲዝም መረጃን ሇመሰብሰብና 
ሇማሰራጨት እገዛ ያዯርጋሌ እንዱሁም ኦቲዝም ያሇባቸው አዋቂዎችን፣ ወሊጆችንና ኦቲዝም ያሇባቸውን ሰዎች ወንዴምና እህቶች መብት ያጠናክራሌ፡፡ 

Info@asnv.org፣ assistant.director@asnv.org ወይም director@asnv.org ያግኙ፡፡ 

 
የአንጎሌ ጉዲት አገሌግልቶች ማህበር 

www.braininjurysvcs.org 

703-451-8881 
የአእምሮ ጉዲት አገሌግልቶች ሌጆችና ጎሌማሶች የአእምሮ ጉዲት ያሇባቸው ሰዎች የተሟሊና ውጤታማ ህይወት ሇመምራት የሚያስፈሌጋቸውን 
ችልታና በራስ መተማመን እንዱገነቡ ያግዛሌ፡፡  

 
ዱሴብሉቲ ስኩፕ 

www.disabilityscoop.com 
ይህ ዴረገጽ ስሇ ኦቲዝም፣ የአእምሯዊ እክሌ፣ ሴሬብራሌ ፓሌሲ፣ የአእምሮ መዘግየትና ላልችም ወቅታዊ ታሪኮችን ሽፋን አካቶ ከእዴገት አካሌ 
ጉዲተኞች ማህበረሰብ ጋር ተዛማጅነት ያሊቸውን ዜናዎችና መረጃዎችን ያቀርባሌ፡፡  

 

የሰሜን ቨርጂኒያ የአእምሮ መዘግየት ማህበር (DSANV) 

www.dsanv.org 
የዚህ ዴርጅት አሊማ ሁለም የአእምሮ መዘግየት ያሇባቸው ግሇሰቦችና ቤተሰቦቻቸው በማህበረሰባቸው ውስጥ ሇመሳተፍ፣ አስተዋጽኦ ሇማበርከትና 
የህይወት እርካታን ሇማግኘት አስፈሊጊውን ዴጋፍ እንዱያገኙ ማዴረግ ነው፡፡  

 
ትምህርት፣ መረጃ እና ክንውኖች – በየሁሇት ሳምንቱ በኦቲዝም ሊይ መጽሄዴ 
የአካባቢው ነዋሪና የሰሜን ቨርጂኒያ የኦቲስቲክ ሌጆች ወሊጆች መስራች ተዛማጅ ዜናዎችን፣ ጽሁፎችን፣ ጥናቶችን እንዱሁም ሇኦቲዝም ማህበረሰቡን 
የሚስቡ ክስተቶችን የሚዘረዝር በየሳምንቱ ሁሇት ጊዜ የሚዘጋጅ የኢሜሌ መረጃ ያጠናቅራሌ፡፡ ሁለን አቀፍ ጽሁፎች የሚቀርቡት በነጻ ነው፡፡ 

CampbellsServices@gmail.com ያግኙ፡፡  

 

የመስማት ችግር ዴጋፍ ቡዴን እና ሉስትሰር 

kidswithhearingloss-subscribe@yahoogroups.com 

 

የጁዊሽ ማህበራዊ አገሌግልት ኤጀንሲ 

www.jssa.org 
JSSA ሰፋ ያሇ የምክር፣ የትምህርትና የሙያ አገሌግልቶች፣ የቤት ውስጥ ዴጋፍ፣ ሆስፒስና ነርሲንግ እንክብካቤ እንዱሁም ከፍተኛ ችልታ ባሇውና 

ተንከባካቢ የአእምሮ ጤናና የነርስ ባሇሙያዎች የሚሰጡ ማህበራዊ አገሌግልቶችን ያቀርባሌ፡፡ JSSA በአመት ከ 25,000 ሇሚበሌጡ ከትንሽ 

ጀምሮ እስከ አዛውንት ዴረስ ሊለ ግሇሰቦች አገሌግልትና ዴጋፍ ይሰጣሌ፡፡ JSSA በሁለም ሃይማኖቶች ውስጥ የሚገኙ ቤተሰቦችን ያገሇግሊሌ፡፡ 

 

http://www.aagw.net/
mailto:info@aagw.net
http://www.asnv.org/
mailto:Info@asnv.org
mailto:assistant.director@asnv.org
mailto:director@asnv.org
http://www.braininjurysvcs.org/
http://www.disabilityscoop.com/
http://www.dsanv.org/
mailto:CampbellsServices@gmail.com
mailto:kidswithhearingloss-subscribe@yahoogroups.com
http://www.jssa.org/


ይህ የፕሮግራሞች፣ ቢሮዎች፣ ዴርጅቶችና እዴልች ዝርዝር ሇመረጃ አገሌግልት ብቻ ተብል የቀረበ ሲሆን ከአርሉንግተን የህዝብ ትምህርት ቤቶች ወይም ከአርሉንግተን ካውንቲ ዴጋፍ 
እንዲሇው አዴርጎ ወይም እሱን በሚያመሇክት መሌኩ መተርጎም የሇበትም፡፡ 

የአርሉንግተን የሕዝብ ትምህርት ቤቶች ሌዩ ትምህርት የቤተሰብ ግብአትና የመረጃ መመሪያ፣ ነሏሴ 2016 

 

ብሄራዊ ካፒታሌ አካባቢ፡ የአስፐርገር/ከፍተኛ ኦቲዝም የወሊጅ ዴጋፍ ቡዴኖች 

aspergers_nca@hotmail.com 

 
የሰሜን ቨርጂኒያ መስማት ሇተሳናቸውና የመስማት ችግር ያሇባቸው ሰዎች ማህበር (NVRC) 

www.nvrc.org, info@nvrc.org 

NVRC አቀራረቦችን፣ የመቋቋሚያ ክህልት ክፍልችን፣ የቴክኖልጂ ማሳያዎችን፣ ኤግዚሽኖችንን፣ የኢሜሌ ዜና አገሌግልትን፣ የግሌ ማማከርንና 
ላልችንም ጨምሮ ሰፊ አገሌግልቶችን ይሰጣሌ፡፡  

 
የሰሜን ቨርጂኒያ ብዙሃን ወሊጆች (NVPOM) 

membership@nvpom.com 
ይህ ዴርጅት ሇብዙሃን ወሊጆችን ምግብና መጠጥ ያቀርባሌ፡፡ የአባሌነት ጥቅማጥቅሞች ወርሃዊ ስብሰባዎች፣ ወርሃዊ ጋዜጣ፣ አዱስ የእናቶች ቡዴን፣ 
ሉስትሰርቭ፣ የጋራ ሀሳቦችና ሌምድች እና ላልችንም ያካትታለ፡፡  

 
የመስመር (ኦንሊይን) ሊይ አስፐርገርስ ህመም መረጃና ዴጋፍ (OASIS) 

www.aspergersyndrome.org 

የOASIS ማእከሌ የአስፐርገር ህመም፣ ኦቲዝምና የተስፋፋ የእዴገት መታወክ/ያሌተገሇጸ (PDD/NOS) ችግሮችን ሇሚቋቋሙ ቤተሰቦች፣ 

ግሇሰቦችና የህክምና ባሇሙያዎች ከ MAAP አገሌግልቶች ሇኦቲዝምና አስፐርገር ሲንዴረም ጋር ተቀሊቅሎሌ፡፡ ዴረገጹ ስሇ ሕክምናዎች፣ ትምህርት 
ቤቶችና ተዛማጅ ጉዲዮች መረጃ እንዱሁም ከላልች ቡዴኖች፣ ህትመቶች እና ምንጮች ሇቤተሰቦች፣ ተማሪዎችና አዋቂዎች አገናኞችን ይሰጣሌ፡፡  

 
ወሊጆች ሇኦቲስቲክ የሌጆች ትምህርት (PACE) 
በየወሩ በፌርፋክስ ሆስፒታሌ የትምህርት ጉባኤ ማእከሌ ይገናኛሌ፡፡ 

ያግኙን፡ pace-tm@excite.com 
 

የሰሜን ቨርጂኒያ ኦቲስቲክ ሌጆች ወሊጆች (POAC-NOVA) እና ሉስትሰርቭ 

www.poac-nova.org, president@poac-nova.org 

POAC-NOVA ኦቲዝም ሊሇባቸው ሌጆች ቤተሰቦችና በሰሜን ቨርጂኒያ ኦቲዝም ካሇባቸው ሌጆች ጋር ሇሚሰሩ ባሇሙያዎች ዴጋፍ ያዯርጋሌ፡፡ 
ዴርጅቱ ሇጥያቄዎች በስሌክና በኢሜሌ ምሊሽ ይሰጣሌ፤ ወርሃዊ የዴጋፍ የቡዴን ስብሰባዎችን፣ መረጃዎችንና ግብአቶችን እንዱሁም ማህበራዊ 
ዝግጅቶችን ያቀርባሌ፤ በስራ ሊይ ያሇ ሉስትሰርቭ አሇው፤ ጋዜጣ ያሰራጫሌ እንዱሁም ኦቲዝም ሊሇባቸው ሌጆች በተሇያዩ የስሌጠና እዴልች 
ይሰጣሌ፡፡  

 
ንቁ የወሊጆች ዴጋፍ ቡዴን 

ይህ ቡዴን ሁለም አይነት የአካሌ ጉዲት ሊሇባቸው ሌጆች ቤተሰቦች ነው፡፡ ቡዴኑ በየወሩ በኪንግስ ፓርክ ሊይብረሪ፣ 9000 Burke Lake 

Road፣ Burke, Virginia ከ 7-9 ፒኤም ይገናኛሌ፡፡ ያግኙን፡ troutmanbeth@yahoo.com 

 

የብሔራዊ ካፒታሌ አካባቢ ስፒና ቢፊዲ ማህበር 

www.sbanca.org 
ይህ ምዕራፍ በቨርጂኒያ እና አካባቢው የሚኖሩ ስፓይና ቢፊዲ ያሇባቸውን እና ቤተሰቦቻቸውን ያገሇግሊሌ፡፡ የአባሊት አገሌግልቶች ወርሃዊ የዴጋፍ 

ቡዴኖችን፣ አመታዊ በአሊትን እና የበሌግ ሽርሽርን፣ ነጻ ህትመቶችን፣ SBAA እና CPSBA ጋዜጣዎችን፣ የግሇሰብ ዴጋፍና መረጃን፣ የወንዴምና 
እህት ዴጋፍን፣ ቤተሰብን ማዛመዴና የአዯጋ ጊዜ የገንዘብ ዴጋፍን በእያንዲንደ ጉዲይ ያጠቃሌሊሌ፡፡  

 
  

mailto:aspergers_nca@hotmail.com
http://www.nvrc.org/
mailto:info@nvrc.org
mailto:membership@nvpom.com
http://www.aspergersyndrome.org/
mailto:pace-tm@excite.com
http://www.poac-nova.org/
mailto:president@poac-nova.org
mailto:troutmanbeth@yahoo.com
http://www.sbanca.org/


ይህ የፕሮግራሞች፣ ቢሮዎች፣ ዴርጅቶችና እዴልች ዝርዝር ሇመረጃ አገሌግልት ብቻ ተብል የቀረበ ሲሆን ከአርሉንግተን የህዝብ ትምህርት ቤቶች ወይም ከአርሉንግተን ካውንቲ ዴጋፍ 
እንዲሇው አዴርጎ ወይም እሱን በሚያመሇክት መሌኩ መተርጎም የሇበትም፡፡ 

የአርሉንግተን የሕዝብ ትምህርት ቤቶች ሌዩ ትምህርት የቤተሰብ ግብአትና የመረጃ መመሪያ፣ ነሏሴ 2016 

 

ተንዯር ኸርትስ 

www.tender-hearts.net, info@Tender-Hearts.net 

ተንዯር ኸርትስ ሲወሇደ ጀምሮ የሌብ ጉዴሇት ሊሇባቸው ሌጆች ቤተሰቦች የዴጋፍ ቡዴን ሲሆን በዋሽንግተን ዱሲ ሜትሮ አካባቢ ሊለ ቤተሰቦች የጋራ 
ዴጋፍን፣ ተስፋን፣ የቤተሰብ ዝግጅቶችን፣ ተናጋሪዎችን፣ ግብአቶችንና የገንዘብ ማሰባሰብያ እዴልችን ይሰጣሌ፡፡ ቡዴኑ ሉስትሰርቭ፣ ጋዜጣ፣ የወሊጅ 
ማገናኛ ፕሮግራምና ማህበራዊ ዝግጅቶችን ያቀርባሌ፡፡  

 
የእይታ እክሌ ሊሇባቸው ሌጆች ወሊጆች የቨርጂኒያ ማህበር   

www.vaapvi.org 
ይህ ማህበር ማየት ሇተሳናቸውና የማየት ችግር ሊሇባቸው ከ 0-21 አመት እዴሜ ያሊቸው ህጻናት ቤተሰቦችና ተንከባካቢዎች ዴጋፍ ያዯርጋሌ፡፡ 
የዴጋፍ ቡዴን ስብሰባዎችን፣ መረጃዎችንና ግብዓቶችን፣ የመርጃ ማዕከሌን፣ ማህበራዊና መዝናኛ ዝግጅቶችን፣ ጋዜጣን፣ የቤተሰብ ማገናኛ መርሃ 
ግብርን፣ ጥብቅና፣ አውዯ ጥናቶችንና ጥያቄዎችን በስሌክና በኢሜሌ ይሰጣሌ፡፡  

 
ቨርጂኒያ ስማይሌስ 

www.virginia-smiles.org, info@virginia-smiles.org 

ይህ ዴርጅት የተሰነጠቀ ከንፈር እና/ወይም የተሰነጠቀ ሊንቃ ይዘው ሇተወሇደ ሰዎች ትምህርት፣ መረጃና አእምሮአዊ ዴጋፍ የሚሰጥና በህክምና 
ማህበረሰብ ውስጥ ተሰንጥቀው ሇተወሇደ ሕክምና ሇሚያዯርጉ አካሊት እንዯ ግብአት ያገሇግሊሌ፡፡ የዴጋፍ ቡዴን ስብሰባዎችን፣ የበጋ ሽርሽርና የበአሌ 
ዴግስን ጨምሮ ሇወሊጆችና ሇህክምና ማህበረሰቡ የኔትዎርክ የዜና መጽሄት፣ የውይይት ሴሚናሮች፣ ቆንጆ ሌጅ በሚሌ ርእስ ቤተሰብን ያማከሇ 
ቪዱዮና ማህበራዊ ዝግጅቶችን ያቀርባሌ፡፡ እንዱሁም ከንፈራቸው/ሊንቃቸው ተሰንጥቆ ሇተወሇደ በቨርጂኒያ ውስጥ ሊሇ የሁሇተኛ ዯረጃ ትምህርት 
ቤት ከፍተኛ የኮላጅ የነጻ ትምህርት እዴሌ ይሰጣሌ፡፡ 

 

ጥብቅና/ክፍልች/ስሌጠና/ዴጋፍ 

 
የሰሜን ቨርጂኒያ አርክ 

www.thearcofnova.org 

703-208-1119 
የአእምሯዊ እና የእዴገት እክሌ ሊሇባቸው ሰዎች (The Arc) የአእምሮ እና የእዴገት እክሌ ያሇባቸውን ግሇሰቦች ሰብአዊ መብቶችን የሚያስተዋውቅና 
ጥበቃ የሚያዯርግ ሲሆን በህይወት ዘመናቸው ሙለ በማህበረሰብ ውስጥ እንዱካተቱና እንዱሳተፉ በንቃት ዴጋፍ ያዯርጋሌ፡፡ አርክ በተዯጋጋሚ እንዯ 
የንብረት እቅዴ ማውጣት፣ ሜዱኬዴ መሌቀቂያዎችና አስማሚ ግንኙነት ባለ ርዕሶች ሊይ አውዯ ጥናቶችን ያቀርባሌ፡፡ ይህ ዴርጅት በሰሜን ቨርጂኒያ 
ሇሚገኙ በሁለም እዴሜ ሊለ የእዴገትና የአእምሮ እክሌ ያሇባቸው ግሇሰቦችና ቤተሰቦቻቸው ዴጋፍ ይሰጣሌ፡፡  

 
የቨርጂኒያ ቤተሰብ ተሳትፎ ፕሮጀክት አርክ   

1-888-604-2677, ext. 103 
ይህ ዴርጅት በቨርጂኒያ የቅዴመ ጣሌቃ ገብነት አገሌግልት ሇሚያገኙ ሌጆች ቤተሰቦች ዴጋፍና ጥብቅና በስሌክና በኢሜሌ ጥያቄዎችን በመመሇስ 

መረጃን፣ መርጃዎችንና ሉስትሰርቨር ያቀርባሌ፡፡ ዴጋፍ በአንዴ-ሇአንዴ የወሊጅ-ሇወሊጅ የስሌክ ማዛመጃ ፕሮግራም በኩሌም የሚገኝ ይሆናሌ፡፡ 

 
ኦቲዝም ስፒክስ 

www.autismspeaks.org 
ኦቲዝም ይናገራሌ በሀገሪቱ ትሌቁ የኦቲዝም ሳይንስና ተሟጋች ዴርጅት መንስኤዎች፣ መከሊከሌ፣ ህክምናዎችና የኦቲዝም ፈውስ ሊይ ምርምር 
ሇማዴረግ በቁርጠኛነት በማዯግ ሊይ ይገናሌ፡፡ ስሇ ኦቲዝም ህመም መታወክ ግንዛቤ መጨመር፤ እንዱሁም ኦቲዝም ሊሇባቸው ግሇሰቦችና 

ቤተሰቦቻቸው ፍሊጎቶች ይሟገታሌ፡፡ ዴርጅቱ ሇቤተሰቦች ብዙ አጋዥ ግብአቶችን (የ100 ቀን ኪትና አስፐርገር ሲንዴሮም እንዱሁም ከፍተኛ 

ተግባር ያሇው ኦቲዝም ኪት ጨምሮ) እና ከላልች ጋር የመዯራጀትና የመገናኘት እዴልችን ይሰጣሌ፡፡ 

http://www.tender-hearts.net/
mailto:info@Tender-Hearts.net
http://www.vaapvi.org/
http://www.virginia-smiles.org/
mailto:info@virginia-smiles.org
http://www.thearcofnova.org/
http://www.autismspeaks.org/


ይህ የፕሮግራሞች፣ ቢሮዎች፣ ዴርጅቶችና እዴልች ዝርዝር ሇመረጃ አገሌግልት ብቻ ተብል የቀረበ ሲሆን ከአርሉንግተን የህዝብ ትምህርት ቤቶች ወይም ከአርሉንግተን ካውንቲ ዴጋፍ 
እንዲሇው አዴርጎ ወይም እሱን በሚያመሇክት መሌኩ መተርጎም የሇበትም፡፡ 

የአርሉንግተን የሕዝብ ትምህርት ቤቶች ሌዩ ትምህርት የቤተሰብ ግብአትና የመረጃ መመሪያ፣ ነሏሴ 2016 

 

የጉዱፈቻ ዴጋፍና ትምህርት ማዕከሌ (CASE)   

www.adoptionsupport.org 

703-256-3820 
CASE በጉዱፈቻ ማህበረሰብ ውስጥ ሊሇ ማንኛውም ሰው ዴጋፍና ትምህርት ሇመስጠት ቁርጠኛ የሆነ ሇትርፍ ያሌተቋቋመ ዴርጅት ነው፡፡ CASE 

አውዯ ጥናቶችንና በኢንተርኔተ የሚዯረጉ ስብሰባዎችን ሇወሊጆች፣ ባሇሙያዎችና መምህራን ያቀርባሌ፡፡ 

 
የወሊጅ መረጃና ግብአቶች ማአከሌ     

http://www.parentcenterhub.org/ 
የወሊጅ መረጃ እና ግብዓቶች ማእከሌ (CPIR) የአካሌ ጉዲተኛ ሌጆችን ቤተሰቦች በማገሌገሌ ሊይ እንዱያተኩሩ ሇወሊጅ ማሰሌጠኛ መረጃ (PTI) 

ማእከሊትና የማህበረሰብ የወሊጅ መገሌገያ ማእከሊት (CPIR) እንዯ ማእከሊዊ የመረጃና ውጤቶች ምንጭ ሆኖ ያገሇግሊሌ፡፡ CPIR ብዙ የ 

NIHCY ግብአቶችን ይይዛሌ፡፡  

 
በሰሜን  ቨርጂኒያ ውስጥ የትኩረት ጉዴሇት/ሃይፐርአክቲቭ መታወክ (CHADD) ያሇባቸው ሌጆችና አዋቂዎች 

https://www.meetup.com/novachadd/ 

703-641-5451 
CHADD፣ AD/HD ሊሇባቸው ግሇሰቦች ትምህርት፣ መሟገትና ዴጋፍ የሚሰጥ ብሄራዊ ሇትርፍ ያሌተቋቋመ ዴርጅት ነው፡፡ CHADD 
የምርምር ግስጋሴዎችን፣ መዴሀኒቶችና ህክምናዎች AD/HD ያሇባቸው ግሇሰቦች፣ አባሊትና ባሇሙያዎች ወቅታዊ መረጃ እንዱኖራቸው ሇማዴረግ 

የተሇያዩ መርጃዎችን ያሳትማሌ፡፡ እነዚህ መርጃዎች ትኩረት! መጽሔት፣ የ CHADD የመረጃና ሇ AD/HD የመረጃ ምንጭ፣ ከ CHAD 
የሚገኝ ዜና፣ ነጻ በኤላክትሮኒክ መሌክ የሚሊክ ወቅታዊ የዝግጅት ዜና መጽሔና ላልች ሇመምህራን፣ ሇባሇሙያዎችና ሇወሊጆች ሌዩ ትኩረት 
የሚስቡ ህትመቶች ያካትታለ፡፡  

 
ሌዩ ሇሆኑ ሌጆች ምክር ቤት (CEC) 

www.cec.sped.org 

1-888-232-7733, TTY: 1-866-915-5000 

CEC የአካሌ ጉዲተኞችን እና/ወይም ስጦታዎችንና ተሰጥኦዎችን (ሁሇት ጊዜ ሌዩ) ትምህርታዊ ስኬትን ሇማሻሻሌ የተቋቋመ ትሌቁ ዓሇም አቀፍ 

የባሇሙያ ዴርጅት ነው፡፡ CEC ሇተገቢ የመንግስት ፖሉሲዎች ይሟገታሌ፣ የሙያ ዯረጃዎችን ያዘጋጃሌ፣ የሙያ እዴገትን ይሰጣሌ፣ ሌዩነት ሊሊቸው 
ግሇሰቦች ይሟገታሌ እንዱሁም ባሇሙያዎች ውጤታማ ሇሙያ ሌምምዴ አስፈሊጊ የሆኑ ሁኔታዎችንና ግብዓቶችን እንዱያገኙ እገዛ ያዯርጋሌ፡፡ 

CEC የሚያቀርባቸው፡ ሙያዊ ሌማት እዴልችና መርጃዎች፤ ሌዩ መረጃ፤ በአዲዱስ የምርምር ግኝቶች ሊይ ጆርናልችና ጋዜጦች፣ የክፍሌ 
ሌምምድች፣ የፌዳራሌ ሕግና ፖሉሲዎች፤ ስብሰባዎችና ጉባኤዎች እንዱሁም ሌዩ ትምህርታዊ ህትመቶች፡፡  

 
የሰሜን ቨርጂኒያ ዘሊቂነት ማእከሌ   

www.ecnv.org 
የ ENDependence ማእከሌ እዴሜያቸው 18 እና ከዚያ በሊይ ሇሆኑ አካሌ ጉዲተኞች የሚተዲዯር ሲሆን በማህበረሰብ ሊይ የተመሰረተ የሀብትና 

የጥብቅና ማእከሌ ነው፡፡ ECNV ራሱን የቻሇ የኑሮ ፍሌስፍና እና ሇሁለም አካሌ ጉዲተኞች እኩሌ ተዯራሽነትን እንዱሁም የአካሌ፣ የአእምሮ፣ 
የግንዛቤና የስሜት ህዋሳት ችግር ያሇባቸውን ሰዎች የራሳቸውን ህይወት እንዱመሩ ያበረታታሌ፡፡  

 
  

http://www.adoptionsupport.org/
http://www.parentcenterhub.org/
http://www.meetup.com/novachadd/
http://www.meetup.com/novachadd/
http://www.meetup.com/novachadd/
http://www.cec.sped.org/
http://www.ecnv.org/


ይህ የፕሮግራሞች፣ ቢሮዎች፣ ዴርጅቶችና እዴልች ዝርዝር ሇመረጃ አገሌግልት ብቻ ተብል የቀረበ ሲሆን ከአርሉንግተን የህዝብ ትምህርት ቤቶች ወይም ከአርሉንግተን ካውንቲ ዴጋፍ 
እንዲሇው አዴርጎ ወይም እሱን በሚያመሇክት መሌኩ መተርጎም የሇበትም፡፡ 

የአርሉንግተን የሕዝብ ትምህርት ቤቶች ሌዩ ትምህርት የቤተሰብ ግብአትና የመረጃ መመሪያ፣ ነሏሴ 2016 

 

ፎርምዴ ፋሚሉስ ፎርዋርዴ 

www.formedfamiliesforward.org 

703-539-2904 
ፎርምዴ ፋሚሉስ ፎርዋርዴ በሰሜን ቨርጂኒያ አካባቢ ውስጥ ቤተሰቦችን፣ መምህራንና የህጻናት ዯህንነት ባሇሙያዎችን የሚያገሇግሌ አሳዲጊ፣ ዘመዴና 
የህጻናት አሳዲጊ ቤተሰቦችና አካሌ ጉዲተኛ ወጣቶችን እንዱሁም ላልች ሌዩ ፍሊጎቶችን ሇመዯገፍ ሇትርፍ ያሌተቋቋመ ዴርጅት ነው፡፡  

 
የአይሁዴ ማህበራዊ አገሌግልት ኤጀንሲ   

www.jssa.org 

JSSA ከፍተኛ ችልታ ባሊቸውና ተንከባካቢ የአእምሮ ጤናና የነርሲንግ ባሇሙያዎች የሚሰጥ የተሇያዩ የምክር፣ የትምህርትና የሙያ አገሌግልቶች፣ 

የቤት ውስጥ ዴጋፍ፣ የሆስፒስና የነርስ እንክብካቤ እንዱሁም ማህበራዊ አገሌግልቶች ያቀርባሌ፡፡ JSSA በአመት ከ25,000 ሇሚበሌጡ በጣም 

ወጣት ከሆኑ እስከ አዛውንት ዴረስ ሊለ ግሇሰቦች አገሌግልትና ዴጋፍ ይሰጣሌ፡፡ JSSA የሁለም ሃይማኖት ተከታይ ቤተሰቦችን ያገሇግሊሌ፡፡ 

 
ሜሪና ሜሉሳ ብልር ራዱዮ ዝግጅት  

www.blogtalkradio.com/themaryandmelissashow, www.facebook.com/mary melissa  
ይህ የጥሪ ቅስቀሳ የራዱዮ ንግግር ሾው በሀገር አቀፍ ዯረጃ ይተሊሇፋሌ፡፡ በሀገሪቱ ዋና ከተማ በሚኖሩ ሁሇት እናቶች የሚመራ ሲሆን 
አካሌ ጉዲተኛ/ሌዩ ፍሊጎቶች ያሊቸውን ሌጆች የማሳዯግ መሰናክልችን የሚጋሩና ሌዩ ሌዩ ተማሪዎችን ዴጋፍ የማዴረጊያ መንገድች ሊይ 
ሇመወያየት የተሇያዩ ባሇሙያዎችንና የማህበረሰብ መሪዎችን ያስተናግዲለ፡፡  

 
የሰሜን ቨርጂኒያ ቤተሰብ አገሌግልቶች - የመዴብሇ ባህሊዊ መረጃና ሪፈራሌ የስሌክ መስመር 

www.nvfs.org 

703-385-3267, 571-748-2500 

NVFS የመዴብሇ ባህሊዊ የአእምሮ ጤና አገሌግልቶችን በገቢ፣ በቋንቋ እና/ወይም በባህሌ እንቅፋት ምክንያት ነባር አገሌግልቶች ሉዯርሱባቸው 
የማይችለ ግሇሰቦችን የአእምሮ ጤና ፍሊጎቶች ሇማሟሊት ያቀርባሌ፡፡ ተጠቃሚ የሚሆኑት በአሰቃቂ ሁኔታ፣ በዴህነት፣ በከባዴ ውጥረትና በላልች 
ተግዲሮቶች የተነሳ የአእምሮ ጤንነታቸውና የተረጋጉ መሆናቸው የተጎዲ ከሁለም የባህሌና የዘር ቡዴኖች የመጡ ግሇሰቦች አጠቃል የያዘ ነው፡፡ 
አገሌግልቶቹ እንዯ ዴብርት፣ ጭንቀት፣ ራስን አሇማወቅና የስሜት ቀውስ ያለ ችግሮችን የሚመሇከቱና እነዚህም እንዯ ግሇሰብ፣ ጥንድች፣ የቡዴን እና 
የቤተሰብ ቴራፒ በተሇያዩ መንገድች ይሰጣለ፡፡  

 

የሰሜን ቨርጂኒያ በእይታ የሚታገዝ ንግግር ማህበር 

www.nvcsa.org, info@nvcsa.org 
ይህ ዴርጅት ሇአዋቂዎች እና ሇቤተሰብ ተኮር እንቅስቃሴዎችና የመስማት ችግር ሊሇባቸው ካምፖች በእይታ የሚታገዝ የንግግር ክፍልችን 
ያቀርባሌ፡፡   

 
የወሊጅ ተሟጋች ጥምረት ሇትምህርት መብቶች (PACER) ማእከሌ 

www.pacer.org 
የPAER ማእከሌ ተሌእኮ እዴልችን ማስፋትና የአካሌ ጉዲተኛ ህጻናትን እንዱሁም ጎሌማሶችንና ቤተሰቦቻቸውን ጥራት ማሻሻሌ ወሊጆች ወሊጆችን 

በመርዲት ጽንሰ ሃሳብ ሊይ መሰረት ያዯረገ ነው፡፡ PACER ማእከሌ በህጻናትና አካሌ ጉዲተኛ ወጣቶች ወሊጆች የተቋቋመ ሲሆን ላልች ወሊጆችንና 

ተመሳሳይ ችግሮች የሚያጋጥሟቸውን ቤተሰቦች ሇመርዲት ነው፡፡ PACER ሇግሇሰብ ቤተሰቦች፣ ዎርክሾፖች፣ ቁሳቁሶች ሇወሊጆችና ባሇሙያዎች፣ 
እንዱሁም ሇሁለም ሌጆች ነጻና ተገቢ የሆነ የህዝብ ትምህርት እንዱኖር አመራር ይሰጣሌ፡፡  

 
የወሊጅ ትምህርት ተሟጋች ማሰሌጠኛ ማዕከሌ(PEATC) 

www.peatc.org 

703-923-0010 (Voice/TTY), 1-800-869-6782 

የ PEAT ተሌእኮ ሇቨርጂኒያ ሌጆች ከቤተሰቦች፣ ትምህርት ቤቶችና ማህበረሰቦች ጋር ተባብሮ በመስራት በትምህርት የሊቀ እንዱሁም በትምህርት 
ቤትና በማህበረሰብ ህይወት ውስጥ ስኬትን ሇማሻሻሌ አወንታዊ የወዯፊት ጊዜአትን መገንባት ነው፡፡ ሌዩ ትኩረት የሚዯረገው አካሌ ጉዲተኛ ሌጆች 
ሊይ ነው፡፡ ሇቤተሰቦችና ሇባሇሙያዎች አገሌግልት ዴጋፍ፤ በጥናት ሊይ የተመሰረተ መረጃና ስሌጠና እንዱሁም ሇስሌታዊ ሽርክናና ሇስርአታዊ መሻሻሌ 
ጥብቅና እዴልች ይሰጣሌ፡፡  

http://www.formedfamiliesforward.org/
http://www.jssa.org/
http://www.blogtalkradio.com/themaryandmelissashow
http://www.facebook.com/marymelissa
http://www.nvfs.org/
mailto:www.nvcsa.org%2Cinfo@nvcsa.org
http://www.pacer.org/
http://www.peatc.org/


ይህ የፕሮግራሞች፣ ቢሮዎች፣ ዴርጅቶችና እዴልች ዝርዝር ሇመረጃ አገሌግልት ብቻ ተብል የቀረበ ሲሆን ከአርሉንግተን የህዝብ ትምህርት ቤቶች ወይም ከአርሉንግተን ካውንቲ ዴጋፍ 
እንዲሇው አዴርጎ ወይም እሱን በሚያመሇክት መሌኩ መተርጎም የሇበትም፡፡ 

የአርሉንግተን የሕዝብ ትምህርት ቤቶች ሌዩ ትምህርት የቤተሰብ ግብአትና የመረጃ መመሪያ፣ ነሏሴ 2016 

 

የሌዩ ፍሊጎት ሌጆች መረጃ 

www.specialneedskidsinfo.com 
ይህ ዴረገጽ በቨርጂኒያና አካባቢው ሊለ ቤተሰቦች ሌዩ ፍሊጎት ሊሊቸው ቤተሰቦች፣ ከተወሇደ እስከ አንዯኛ ዯረጃ ትምህርት ቤት እዴሜ ያሊቸው፣ ሇሌዩ 
ትምህርት አሇም አዱስ ሇሆኑ ወይም ሌጆቻቸው በቅርብ ጊዜ በምርመራ ሇተገኘባቸው ቤተሰቦች ያቀርባሌ፡፡ 

 
የስሌጠና/የቴክኒክ ዴጋፍ ማዕከሊት (T/TAC) 

www.ttaconline.org 
ቨርጂኒያ T/TAC የትምህርት እዴልችን ሇማሻሻሌና አካሌ ጉዲተኞች ከተወሇደበት ጊዜ አንስቶ እስከ 22 ዓመት ዴረስ የአካሌ ጉዲተኞችን 

ስኬት አስተዋጽኦ ሇማዴረግ ይፈሌጋሌ፡፡ T/TAC ሇአካባቢያዊ፣ ክሌሊዊና ስቴት ፍሊጎቶች ምሊሽ ሇመስጠት ጥራት ያሇው ስሌጠናና 
ቴክኒካሌ ዴጋፍ እንዱሁም ነጻ የመስመር (ኦንሊይን) ሊይ የስሌጠና ሞጁልችን ያቀርባሌ፡፡  

 

የዩናይትዴ ስቴትስ ዓሇም አቀፍ የአካሌ ጉዲተኞች ምክር ቤት 

www.usicd.org, info@usicd.org 

202-480-2332 
USICD የአካሌ ጉዲተኞችን መብቶችና ሙለ ተሳትፎ በአሇምአቀፍ ተሳትፎና በዩናይትዴ ስቴትስ የውጭ ጉዲዮች ያካሂዲሌ፡፡ የUSICD አባሌነት 
የአካሌ ጉዲተኞች እኩሌ መብቶች የሚጠበቁበትና የሊቀ ዯረጃ ሊይ ያለ የአካሌ ጉዲተኞች አቅምና ተሰጥኦ የሚከበርበት እንዱሁም ከፍ ያሇና አካሌ 
ጉዲተኞች እንዯ ዓሇም አቀፍ የአካሌ ጉዲተኞች ማህበረሰብ ዴንበር ተሻግረው የሚሰባሰቡበት ዓሇም እንዱኖር ራእይ አሇው፡፡  

 

የቨርጂኒያ ኮመንዌሌዝ ዩኒቨርሲቲ የኦቲዝም የሌህቀት ማዕከሌ (VCU-ACE)   

www.vcuautismcenter.org 

የ VCU-ACE ፕሮግራም በቨርጂኒያ የትምህርት መምሪያ (VDOE) እና በባህሪ ጤናና ሌማት አገሌግልቶች መምሪያ (DBHDS) የገንዘብ ዴጋፍ 

የሚዯረግሇት ነው፡፡ VCU-ACE ASD ያሇባቸው ሰዎች ሙለ አቅማቸውን ማሳካት እንዱችለና በራስ የመመራት፣ አርኪ ህይወት የመምራት 
መብት እንዲሊቸው የሚያምን ሲሆን ይህንንም በስሌጠና፣ በቴክኒክ ዴጋፍ፣ በአገሌግልቶችና ዴጋፎች ሊይ ትብብርና ምርምርን በማሟሊት ሇማሳካት 
ጥረት ያዯርጋሌ፡፡ ተሌእኮው የስፔክትረም ህመም ያሇበትን ፍሇሰብ የሚዯግፉ ቤተሰቦችን፣ መምህራንና ባሇሙያዎችን እውቀት፣ ክህልትና ግንዛቤን 

በማሻሻሌ ኦቲዝም ስፔክትረም ህመም ያሇባቸውን ግሇሰቦች ውጤት ሇማሻሻሌ በስቴቱ በሙሊ አቅም መገንባት ነው፡፡ VCU-ACE እና APS 

በሁለም የእዴሜ ክሌሌ ውስጥ ያለ ASD ሊሇባቸው ተማሪዎች በማስረጃ ሊይ የተመሰረቱ ሌምድችን ግንዛቤን ሇመጨመርና በትክክሌ ትግበራን 

ሇማሳዯግና ሇክፍሌ መምህራን፣ ሏኪሞችና ዯጋፊ ባሇሙያዎች ቀጥተኛ ሞዳሉንግና ስሌጠና ሇመስጠት በመተባበር ሊይ ናቸው፡፡ VCU-ACE 
የመስመር (ኦንሊይን) ሊይ የስሌጠና ሞጁልችንና መረጃዎችን ያቀርባሌ፡፡  

 

ራይትስል 

www.Wrightslaw.com 
የራይትስልው ዴረገጽ በብዙ የሌዩ ትምህርት ርእሰ ጉዲዮች ሊይና ስሇስሌጠና እዴልች መረጃን በተመሇከተ ነጻ ጽሐፎችን ይዟሌ፡፡ 

 

የአካባቢ በአመት/በየሁሇት አመት የሚዯረጉ የጉባኤ እዴልች 

 
የተዯራሽነት ስብሰባ 

www.accessibilitysummit.org 
በየአመቱ በጸዯይ ወቅት በቪየና፣ ቨርጂኒያ በሚገኘው በማክሉን መጽሏፍ ቅደስ ቤተክርስቲያን የሚካሄዯው ይህ ጉባኤ በተሇያዩ የሌዩ ትምህርት 
ርእሰ ጉዲዮች ሊይ ከሀገር ውስጥና ከሀገር አቀፍ እውቅና ካሊቸው ተናጋሪዎች ጋር አውዯ ጥናቶችን ያቀርባሌ፡፡ ወርክሾፖች በሶስት መንገድች 
ይከፈሊለ፡ ቤተሰብና ተንከባካቢ፣ ቤተ ክርስቲያን እንዱሁም ማህበረሰብ፡፡  

http://www.specialneedskidsinfo.com/
http://www.ttaconline.org/
http://www.usicd.org/
mailto:info@usicd.org
http://www.vcuautismcenter.org/
http://www.wrightslaw.com/
http://www.accessibilitysummit.org/


ይህ የፕሮግራሞች፣ ቢሮዎች፣ ዴርጅቶችና እዴልች ዝርዝር ሇመረጃ አገሌግልት ብቻ ተብል የቀረበ ሲሆን ከአርሉንግተን የህዝብ ትምህርት ቤቶች ወይም ከአርሉንግተን ካውንቲ ዴጋፍ 
እንዲሇው አዴርጎ ወይም እሱን በሚያመሇክት መሌኩ መተርጎም የሇበትም፡፡ 

የአርሉንግተን የሕዝብ ትምህርት ቤቶች ሌዩ ትምህርት የቤተሰብ ግብአትና የመረጃ መመሪያ፣ ነሏሴ 2016 

 

CHAD ብሔራዊና ክሌሊዊ ጉባኤ 

www.chadd.org, www.novachadd.org 

CHADD በAD/HD ሊይ ሇወሊጆች፣ AD/HD ሊሇባቸው አዋቂዎች፣ መምህራንና የአእምሮ ጤና ባሇሙያዎች የትምህርት ጉባኤ ያዘጋጃሌ፡፡   

 

የፌርፋክስ ካውንቲ የሕዝብ ትምህርት ቤቶች (FCPS) የሌዩ ትምህርት ጉባኤ 

https://www.fcps.edu/resources/family-engagement/parent-resource-center 
FCPS በተሇያዩ የሌዩ ትምህርት ርዕሰ ጉዲዮች ሊይ ከ FCPS አቅራቢዎችና ከተጋባዥ ንግግር አዴራጊዎችች ጋር አውዯ ጥናቶችን ያቀርባሌ፡፡ 

 
ፊውቸርኩዌስት 

http://futurequest.gmu.edu/ 

FutureQuest የአካሌ ጉዲተኛ ተማሪዎች፣ ወሊጆችና ባሇሙያዎች ነፃ፣ ክሌሊዊ፣ በአመት ሁሇቴ የሚኖር የስራ እና የኮላጅ መዴረክ ነው፡፡ 

 

የእዴገት እና የመማር እክልች ሊይ ሁሇንተናዊ ምክር ቤት (ICDL) ጉባኤ 

www.icdl.com 

የICDL አመታዊ ኮንፈረንስ አሊማ ወሊጆችና ባሇሙያዎች ከተሇያዩ የትምህርት ዘርፎች የተውጣጡ እውቀትንና ብቃቶችን እንዱያዋህደ መርዲት 
ሲሆን ይህም በጨቅሊነት እና በሌጅነት ጊዜ የስሜት እና የእዴገት እክልችን መከሊከሌን፣ መገምገምን፣ መመርመርንና ህክምናን ማሻሻሌ ነው፡፡ 

 
ሇኦቲዝም ምርምር ዴርጅት 

www.researchautism.org 
የኦቲዝም ምርምር ዴርጅት በኦቲዝም ሊይ ተግባራዊ ምርምር የሚያካሂዴ ነው፡፡ በመካሄዴ ሊይ ያለ ጥናቶችን በተመሇከተ ከመሊው አገሪቱ የመጡ 
ተናጋሪዎች ሪፖርት አዴርገዋሌ፡፡  

 
ሇወታዯር ቤተሰቦች ግብአቶች 

 
የኦቲዝም ትምህርት፣ መረጃና ሇወታዯር ቤተሰቦች ዝግጅቶች - በየሁሇት ወሩ መጽሄዴ  
የአካባቢ ነዋሪ እና የሰሜን ቨርጂኒያ የኦቲስቲክ ሌጆች ወሊጆች መስራች ጠቃሚ ዜናዎችን፣ ጽሁፎች፣ ጥናቶችንና በኦቲዝም ማህበረሰብ ውስጥ ሊለ 
የወታዯር ቤተሰቦች የሚስቡ ክስተቶችን የሚዘረዝር በወር ሁሇት ጊዜ ኢሜሌ እንዱጠናቀር ያዯርጋሌ፡፡ ሁለን አቀፍ ጽሁፎች የሚቀርቡት በነጻ 
ነው፡፡  

በ CampbellsServices@gmail.com ያግኙን፡፡ 

 
ሌዩ የቤተሰብ አባሌ ፕሮግራም (EFMP) - ሄንዯርሰን አዲራሽ    

www.dcmilitary.com 

703–614–7200 

 
ሌዩ የቤተሰብ አባሌ ፕሮግራም ሌዩ ፍሊጎት ሊሊቸው የወታዯር ቤተሰቦች እርዲታ ይሰጣሌ፡፡ ሌዩ የሆነ የቤተሰብ አባሌ በአካሌ፣ አእምሮአዊ ወይም 
ስሜታዊ ፍሊጎት የተነሳ የህክምና ወይም የትምህርት አገሌግልት የሚያስፈሌገው ሌጅ፣ የትዲር ጓዯኛ ወይም ጥገኛ ወሊጅ ሉሆን ይችሊሌ፡፡ የሌዩ ፍሊጎት 

ምሳላዎች አሇርጂዎች፣ አስም፣ ኦቲዝም፣ የአቴንሽን ጉዴሇት መታወክ፣ ሴሬብራሌ ፓሌሲ፣ ዱስላክሲያና ዴብርት ያካትታለ፡፡ በ EFMP ውስጥ 
መመዝገብ ግዳታና የተዋቀረ ሲሆን ይህም የባህር ኃይሌ ሌዩ የቤተሰብ አባሌ አስፈሊጊውን እንክብካቤ የሚያገኙበት ቦታዎች ሊይ ሇመመዯብ 

ያስችሊሌ፡፡ የ EFMP ስራ አስኪያጅ በህክምና እንዱሁም ትምህርታዊ ግብአቶች፣ ጥብቅና፣ ወርክሾፖች፣ የእረፍት ጊዜ እንክብካቤና የቤተሰብ ዴጋፍ 
ቡዴኖች እርዲታ ይሰጣሌ፡፡ ሇማንኛውም እዴሜ ጠበቃ፣ ፕሮግራሙ ስሇሌጅዎ የግሌ የትምህርት እቅዴ ጥያቄዎችም የሚያግዝዎት ይሆናሌ፡፡ 

  

http://www.chadd.org/
http://www.novachadd.org/
http://www.fcps.edu/resources/family-engagement/parent-resource-center
http://www.fcps.edu/resources/family-engagement/parent-resource-center
http://futurequest.gmu.edu/
http://www.icdl.com/
http://www.researchautism.org/
mailto:CampbellsServices@gmail.com
http://www.dcmilitary.com/


ይህ የፕሮግራሞች፣ ቢሮዎች፣ ዴርጅቶችና እዴልች ዝርዝር ሇመረጃ አገሌግልት ብቻ ተብል የቀረበ ሲሆን ከአርሉንግተን የህዝብ ትምህርት ቤቶች ወይም ከአርሉንግተን ካውንቲ ዴጋፍ 
እንዲሇው አዴርጎ ወይም እሱን በሚያመሇክት መሌኩ መተርጎም የሇበትም፡፡ 

የአርሉንግተን የሕዝብ ትምህርት ቤቶች ሌዩ ትምህርት የቤተሰብ ግብአትና የመረጃ መመሪያ፣ ነሏሴ 2016 

 

ሌዩ የቤተሰብ አባሌ ፕሮግራም (EFMP) - ፎርት ቤሌቮር    

www.belvoir.armymwr.com 

703-805-4590 

 
ሌዩ የቤተሰብ አባሌ ፕሮግራም (EFMP) - ፎርት ማየር 

703-696-3510, 703-696-1229 

 

ሌዩ የቤተሰብ አባሌ ፕሮግራም - የዩናይትዴ ስቴትስ የባህር ኃይሌ 

www.mccshh.com/efmp 

 

ሌዩ የውትዴርና ስሌጠና ወሊጆች  (STOMP)    

http://wapave.org/programs/specialized-training-military-parents-stomp, pave@wapave.com 
1-800-572-7368 እና 1-253-565-2266 (ሇመውሰዴ መዯወሌ ይቻሊሌ) 

STOMP ሌዩ ትምህርት ወይም የጤና ፍሊጎት ያሊቸው ሌጆች ሊሎቸው ወታዯራዊ ቤተሰቦች ሇመርዲት የተቋቋመ በፌዳራሌ የገንዘብ ዴጋፍ የወሊጅ 

ማሰሌጠኛና መረጃ (PTI) ማእከሌ ነው፡፡ በግዲጅ ሊይ ያሇ፣ ተጠባባቂና ጡረታ የወጡ ወታዯርን ጨምሮ በአሇም ዙሪያ ሊለ ወታዯራዊ ቤተሰቦች 
ዴጋፍ ይሰጣሌ፡፡ የዴጋፍ የቡዴን ስብሰባዎችን፣ መረጃዎችንና ግብአቶችን፣ ማህበራዊና መዝናኛ ዝግጅቶችን፣ ሉስትሰርቨርን፣ ወርሃዊ ጋዜጣን፣ 
የዴንገተኛ ጊዜአዊ እንክብካቤ፣ ወርክሾፖችንና ጥያቄዎችን በስሌክና ኢሜሌ ይሰጣሌ፡፡  

 
የዴንገተኛ እንክብካቤ   

 
ዴንገተኛ እንክብካቤ ምንዴነው? 

 
አካሌ ጉዲተኛ ሌጅን በማሳዯግ ሊይ ካለት ተግዲሮቶች አንደ እረፍት ሲፈሌጉ፣ ሞግዚት ሲፈሌጉ ወይም ዴንገተኛ ሁኔታ ሲያጋጥም ሌጅዎን 
ሇመንከባከብ ብቁ የሆነ ሰው ማግኘት ነው፡፡ ዴንገተኛ ጊዜአዊ እንክብካቤ በነዚህ ሁኔታዎች ውስጥ ሌጅዎን በጊዜያዊነት እንዱንከባከቡ የሰሇጠኑ 
አዋቂ ሰዎችን ያቀርባሌ፡፡ ብዙ ዴንገተኛ እንክብካቤ አቅራቢዎች በተሇይ የአካሌ ጉዲተኛ ሇሆኑ ሌጆች ወንዴሞችና እህቶችም እክብካቤን ያዯርጋለ፡፡ 
ብዙዎች መዴህን ዋስትናን፣ ዴጋፍን ወይም በገቢ ሊይ ተመስርተው ተንሸራታች የክፍያ መጠን ይቀበሊለ 

 
 የማክሉያን መጽሏፍ ቅደስ ቤተክርስቲያን አገሌግልት ሚኒስትሪ፣ http://www.mcleanbible.org ፣ 703-639-2000 

 የሰሜን ቨርጂኒያ ARC፣ www.thearcofnova.org፣ 703-208-1119 

 እንክብካቤ ማህበረሰቦች፣ www.caringcommunities.org፣ 866-CARING-4 (866-227-4644) 

 የኤዱ ክሇብ፣ www.eddiesclub.org፣ 703-304-2330 

 የመጀመሪያው የአሜሪካ የቤት ጤና አጠባበቅ፣ 703-922-9555 

 ጂሌስ ሃውስ፣ http://jillshouse.org፣ 703-639-5660 

 ሜሪ ፋሚሉ፣ 540-364-4757 

 የሰሜን ቨርጂኒያ ቤተሰብ አገሌግልቶች (NVFS)፣ www.nvfs.org፣ 571-748-2500 

http://www.belvoir.armymwr.com/
http://www.mccshh.com/efmp
http://wapave.org/programs/specialized-training-military-parents-stomp
mailto:pave@wapave.com
http://www.mcleanbible.org/
http://www.thearcofnova.org/
http://www.caringcommunities.org/
http://www.eddiesclub.org/
http://jillshouse.org/
http://www.nvfs.org/


 

 

 

 

 

 
 

 
 

ዴጋፎችና SSI 



 

የቨርጂኒያ ዴጋፎችና ማህበራዊ ዋስትና 

 
ሜዱኬዴ ዴጋፎች 

 
ከተቋማት በተቃራኒ አካሌ ጉዲተኞችን እና አረጋውያንን በቤታቸው እና በማህበረሰባቸው ውስጥ አገሌግልት እንዱያገኙ ሇማበረታታት የሜዱኬዴ 

ዴጋፎችን ተዘጋጅተዋሌ፡፡ ሜዱኬዴ ብቁ ሇሆኑ ግሇሰቦች የገንዘብ ዴጋፍ ይሰጣሌ፣ እናም፣ ግዛቶች የተወሰኑ መስፈርቶችን “እንዱያቋርጡ” 

ይፈቅዲሌ፣ (ግሇሰቦች የሜዱኬዴ የገንዘብ ዴጋፍ ሇማግኘት በተቋማት ውስጥ የሚኖሩበትን መስፈርት ጨምሮ)፡፡ 

 
ከተቋማት በተቃራኒ አካሌ ጉዲተኞችን እና አረጋውያንን በቤታቸው እና በማህበረሰባቸው ውስጥ አገሌግልት እንዱያገኙ ሇማበረታታት የሜዱኬዴ 
መሌቀቂያዎች እንዱዘጋጁ ተዯርጓሌ፡፡ ሜዱኬዴ ብቁ ሇሆኑ ግሇሰቦች የገንዘብ ዴጋፍ የሚሰጥ ሲሆን እንዱሁም ስቴቶች የተወሰኑ መስፈርቶችን 

“እንዱተዉ” (ግሇሰቦች የሜዱኬዴ የገንዘብ ዴጋፍ ሇማግኘት በተቋማት ውስጥ የሚኖሩበትን መስፈርት ጨምሮ) ይፈቅዲሌ፡፡  

 
የመማርና ሇማቋረጥ የማመሌከቱ ሂዯት በጣም ውስብስብ ቢሆንም ነገር ግን ሌጅዎ ሇመሌቀቅ ብቁ መሆን አሇመቻለንና በየትኛው እዴሜ ሊይ 
ማቋረጡን ማመሌከት እንዲሇባቸው ማወቅ አስፈሊጊ ነው፡፡ ቤተሰቦች ውስብስብ የአካሌ ጉዲት አገሌግልት ሥርአትን እንዱሄደ የሚረዲውን የሰሜን 

ቨርጂኒያ አርክን እንዱያነጋግሩ ይበረታታለ፡፡ በዴረገጽ http://www.thearcofnova.org ወይም በ 703-532-3214 የሰሜን 
ቨርጂኒያ አርክ በመዯወሌ ማግኘት ይችሊለ፡፡ 

 

የቨርጂኒያ ሜዱኬዴ ማቋረጦች የሚከተለትን ያካትታለ፡ 

 
 የግሇሰብ እና የቤተሰብ የእዴገት አካሌ ጉዲት (IFDDS) መቋረጥ  

(ብዙውን ጊዜ "DD Waiver" በመባሌ ይታወቃሌ) 

 የአእምሯዊ አካሌ ጉዲት (ID Waiver) 

 አረጋውያን ወይም የአካሌ ጉዲተኞች የተጠቃሚ አቅጣጫ (EDCD) መቋረጥ  

 
ተጨማሪ መረጃ በቨርጂኒያ የህክምና እርዲታ አገሌግልት ክፍሌ (DMAS) በ http://www.dmas.virginia.gov/ 
ይገኛሌ፡፡  

 
 

የማህበራዊ ዋስትና ተጨማሪ የዋስትና ገቢ (SSI)   
 

ከውሌዯት እስከ 18 ዓመት 

ከተወሇደበት ጊዜ ጀምሮ እስከ 18 ዓመት ዴረስ ያለ ሌጆች “እንቅስቃሴን በከባዴ ሁኔታ የሚገዴብ አካሊዊ ወይም አእምሯዊ ችግር(ሮች)” ወይም 

ቢያንስ አንዴ አመት የሚቆይ እና የገቢ መስፈርቶችን ያሟሊሌ ተብል የሚጠበቅ ከሆነ ሇ SSI ጥቅማጥቅሞች ብቁ ሉሆኑ ይችሊለ፡፡ 

 

 
18 አመት እዴሜና ከዚያ በሊይ 

እርስዎና ባሇቤትዎ በጣም ብዙ ገቢ ወይም ሃብት ስሇነበራችሁና በዚህ ምክንያት ሌጅዎ 18ኛ አመት ሌዯቱ ከመዴረሱ በፊት ሇ SSI ብቁ 

ካሌሆነ/ካሌሆነች እሱ ወይም እሷ በ18 አመቱ/ቷ ሇ SSI ብቁ ሉሆኑ ይችሊለ፡፡ 

 
ሇአካሌ ጉዲተኞች የማህበራዊ ዋስትና ጥቅማጥቅሞች የበሇጠ ሇማወቅ፣ www.ssa.gov ይጎብኙ ወይም የቨርጂኒያ የማህበረሰብ ማገገሚያ 

ፕሮግራሞችን (vaACCSES) በ http://www.vaaccses.org/about_us ያግኙ፡፡ 

http://www.thearcofnova.org/
http://www.dmas.virginia.gov/
http://www.ssa.gov/
http://www.vaaccses.org/about_us

