Kwa taarifa zaidi wasiliana kuhusu
huduma maalumu ya elimu wasiliana
na shule ya karibu na mwanafunzi
wako.
Shule: ________________________________

Kwa taarifa zaidi:
Idara ya Elimu ya Oregon

Mtu wa kuwasiliana:
_____________________________
Namba ya Simu:
_____________________________
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Au wasiliana na :

Student Services
Salem-Keizer Public Schools
PO Box 12024
Salem, OR. 97309-0024

Shule za Umma za Salem-Keizer
Idara ya Huduma kwa Wanafunzi

·
·

Haki ya Mzazi na Kulinda
Utaratibu
Kadi Maalum ya Ripoti ya
Elimu
Taarifa ya Rasilimali ya Familia
Sera na Utaratibu wa IDEA

Huduma
Maalumu
ya Elimu

& Huduma zinazofanana

Christy Perry, Superintendent
Shule za Umma za Salem-Keizer 24J hazina ubaguzi kwa
kuangalia msingi wa rangi, asili ya utaifa, jinsia, ulemavu au umri
kwenye programu na shughuli za kila kitu. Hii sera inatekelezwa
katika sheria za jimbo na serikali(ikijumuisha Title IX); maswali
kuhusu ubaguzi usiokuwa unapaswa yaelekezwe kwa Compliance Officer, Assistant Superintendent Human Resources 2450
Lancaster Dr NE Salem OR 97305
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Nini Maana ya Elimu Maalumu
Wanafunzi wote kuanzia kuzalia mpaka miaka
21 wanaweza kustahiki huduma maalumu ya
elimu kwa ajili yao. Wanafunzi wanastahiki
chini ya mwongozo uliwekwa kwa sheria za
serikali na zikiongozwa na Idara ya Elimu kwa
kila jimbo. Yafuatayo ni makundi ya ustahiki
yalionzishwa na serikali kwa watu binafsi
kwenye elimu na wenye ulemevu IDEA.
· Ulemavu wa Akili
· Kiziwi au anashida katika kusikia
· Kiziwi-kipofu
· Shida katika kuona, inajumuisha upofu
· Shida ya kuongea au uharibifu wa lugha
· Ulemavu wa tabia
· Kuharibika kwa mifupa
· Matatizo mengine ya afya
· Autism Spectrum Disorder
· Ulemavu wa namna kwenye kusoma
· Jeraha la kiwewe la ubongo
· Kuchelewa katika ukuaji (Chekechea - Miaka
9)

Nani wa kupewa rufaa?
Wilaya ya shule itamtambua, itamtafuta na kutathmini
makazi wa watoto wenye ulemavu bila kujali kiwango cha
ulemevu, who are in need of early intervention, early
childhood special education or special education services.
Ambao wanahitaji kuingilia mapema, huduma ya
maalumu kwa masomo ya awali au huduma maalumu ya
masomo. Hii inaitwa Kumtafuta Mtoto
Mwanafunzi anapopatiwa rufaa kwa elimu maalumu tathmini
inaweza kupendekezwa. Rufaa zote zinainzia shule za Jirani.
Wafanyakazi waliofunzwa, kujumuisha mwanasaikolojia wa shule,
speech clinician, mtalaamu wa upimaji, tiba ya kazi, tiba ya mwili
autism

mshauri au mtaalamu wa tabia atakamilisha
uchunguzi kwa kutazama na kufanya tathmini ya
uchuguzi na kukusanya taarifa kutoka vyanzo
mbalimbali. Ile tathmini ya awali inayofanyika
unafanywa kwa ruhusa ya maandishi na uelewa
wa mzazi/au mlezi. Mchango wa mzazi/mlezi
unazingatiwa katika hatua zote za tathmini,
ustahiki na uwekwaji.

Nani anaweza kutoa rufaa ya Huduma?

· Ujuzi wa kuishi huru

Huduma hizi zinaweza kutolewa katika mazingira
yafuatayo au mchanganyo wa mazingira yote:
· Darasa la elimu ya kawaida
· Darasa ya maalumu la elimu
· Programu za mpito kwenye jamii (kwa
wanafunzi watu wazima)
· Shule za zinazofadhiliwa na wilayalDistrict
· Kusoma kwa mtandao(EDGE)
· Nyumbani

Familia
Mtu wa shule
Muangalizi wa mtoto kwa masomo ya awali
Kuingilia kati mapema/Wakala maalumu kwa utoto
wa mapema
· Mfanyakazi kwa elimu maalumu
· Daktari
· Wakala kwa jamii
·
·
·
·

IEP ni nini?

Ni huduma zipi zinatolewa?
Huduma zinalenga na kutolewa kutokana na
mahitaji ya mwanafunzi. Hizi huduma
zinatolewa na wafanyakazi wakufunzu
waliobobea kwenye maeneo ya ulemavu au
wafanyakazi wa kawaida kwenye elimu kwa
mashauriano na watoa huduma maalumu ya
elimu. Hizi huduma zinaweza kujumuisha:
· Tathmini
· Ushauri
· Ufundishaji maalumu uliowekwa
· Kubadilisha mtaala
· Tiba ya kuongea
· Tiba ya mwili/kazi
· Mawasiliano ya kuongea
· Huduma ya Autism
· Huduma ya macho
· Huduma ya kusikia
· Msaada kwenye teknolojia

Ni programu ya elimu kwa mtu binafsi. IEP
ina andikwa na timu ya wataalumu pamoja
na mwafunzi na mzazi/mlezi. Wanastahiki
wanafunzi wote wenye ulemavu kuanzia
miaka 5-21 watakuwa na IEP. IEP ni nakala
inayofanyiwa mabadiliko kila mwaka na
kuelezea mahitaji binafsi ya mwanafunzi
kama vile:
Ufundishaji maalumu uliowekwa
Huduma za moja kwa moja
Huduma zinazoendana
Mabadiliko ya mtaala na kuwezesha
Kiwango cha sasa cha utendaji wa
mwanafunzi.
· Malengo na matazamio
· Kuwekwa kwenye mazingira yaliyo huru.
· Msaada na huduma za mpito kwa
wanafunzi miaka 16 na kuendelea.
·
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