የልዩ ትምህርት ፍላጎት ግጭት የመፍታት አገልግሎቶች
የመስማት ሂደቶች ቀነገደብ
የአካል ጉድለት ያለባቸው ሰዎች የትምህርት አዋጅ (IDEA) መሰረት በልዩ ትምህርት ፍላጎት ሂደት ውስጥ አለመስማማት ሲነሳ መደበኛ፣ ህጋዊ በሆነ የመስማት ሂደት
ጉዳዩ ይወሰናል፡፡ የመስማት ሂደቱ የተማሪውን ወላጆች/አሳዳጊዎች. የወላጆች ተወካዮች እና የትምህርት ቤቱን ተወካይን ይይዛል፡፡ ODR የሚቀርቡትን ማስረጃዎች
እና ሃሳቦች ለማዳመጥ እና ለመወሰን አድልዎ የሌለው ባለሥልጣን ያቀርባል፡፡ እያንዳንዱ አካል ጉዳያቸውን ለማስረዳት የዓይን እማኞችን፣ መስካሪ ፣ ሰነዶችን እና ህጋዊ
መከራከሪያዎችን ለሰሚው ባለሥልጣን ለውሳኔ እንዲጠቅም የማቅረን ዕድል አላቸው፡፡
የሁሉም አካላት መብቶች፡
- የአካል ጉዳተኛ የሆኑ ህጻናት ከአማካሪ ጋር የመሆን እና በአማካሪ እንዲሁም ሌሎች ትምህርት ላይ እውቀት እና ስልጠና ባላቸው ሰዎች ምክር ማግኘት
- የመስካሪዎች መረጃ ላይ ጥያቄ ማንሳት እና መቃወም፣ መስቀለኛ የሆነ መረጃ ማቅረብ እና መስካሪዎች እንዳይመሰክሩ መቃወም
- የመስማት ሂደቱን በጽሁፍ(ወይም በኤሌክትሮኒክስ፣ በወላጆች ምርጫ) እና የድምጽ ቅጂ ማግኘት ይችላሉ
- የእውነታውን መረጃዎችና ውሳኔዎችን በጽሁፍ(ወይም ኤሌክትሮኒክስ በወላጆች ምርጫ) ማግኘት ይችላሉ
የወላጆች የተለዩ መብቶች፡
- የመስማት ሂደቱ ዋነኛ አካል የሆነው ልጅ እንዲገኝ ማድረግ
- ለሰሚዎች የሚደረገውን የመክፈቻ ንግግር ማድረግ
- የመስማት ሂደቱ፣ ግኝቶቹ እና/ወይም ውሳኔዎች ቅጂ ያለምንም ክፍያ ማግኘት

የልዩ ፍላጎት ትምህርት ማስታረቅ
በ IDEA ስር ያለ በበጎ ፈቃደኝነት እና ሚስጥራዊ የሆነ በልዩ ትምህርት ላይ ያሉ ግጭቶችን የመፍታት ሂደት ነው፡፡ የማስታረቅ ክፍለ ጊዜያት የተማሪውን ወላጅ(ጆች)
ወይም አሳዳጊ(ዎች)፣ የትምህርት ቤቱን ተወካይ እና ግጭት መፍታት ስልጣን ያላቸው የአከባቢው ትምህርት ኤጀንሲን (LEA) ያካትታል፡፡ ተሳታፊዎች በጠረጴዛ
ዙሪያ ይቀመጡና ግባቸውንና ስጋቶቻቸው ላይ ይወያያሉ፡፡ የዕርቅ ክፍለ ጊዜውን ለማቀናበር ODR ገለልተኛ፣ አድልዎ የሌለበትና በልዩ የሕግ ትምህርት እና ግጭት
አፈታት ስልቶች ላይ ስልጠና ያለው አስታራቂ ያቀርባል፡፡ የዕርቅ አገልግሎት ለወላጆችና ለ LEA ዎች ነጻ ነው፡፡
የዕርቅን አገልግሎት ለምን ይመርጣሉ፡ የዕርቅ አገልግሎት በልዩ የትምህርት ግጭቶች ውስጥ የሚፈጠሩትን ግጭቶች አመቺ በሆነ አካባቢ ግልጽነትንና ትብብርን
በማበረታታት ለመፍታት ዕድል ይሰጣል፡፡ ውጤቶቹም በተሳታፊዎች በራሳቸው ባሳደረጉት የሚመጣ እንጂ በወሳኙ ባለሥልጣን የሚሆን አይደለም፡፡ አስታራቂው
ተሳታፊዎች በነጻነት ልዩነቶቻቸውን እንዲወያዩና መፍትሄ ላይ እንዲደርሱ ውይይት ያመቻቻል፡፡ የማስታረቅ አገልግሎት ጥቅሞች፡
- ዕርቅ እያንዳንዱ አካል በተለየ ሁኔታ ነገሮችን እንዲያይ ሊረዳው ይችላል፡፡
- ተሳታፊዎች በመፍትሄ ላይ አብረው እዲሰሩ እና ውጤቶቹንም ይቆጣጠራሉ፡፡
- በእርቁ ስነስርአት ላይ የጋራ ስምምነት ላይ የሚደርሱ አካላት ህጎቹን በሚገባ የሚከተሉ ናቸው፡፡
- የእርቅ ስነስርአት በአጠቃላይ ከ ፍርድ ቤት ክስ አንጻር በጣም ርካሽ ነው፡፡
- አንድ ላይ የመስራት ሂደት በወላጆችና በትምህርት ቤቱ መካከል ያለውን የሥራ ግንኙነት ይጠብቃል፡፡

በግል ትምህርት የማስተማር መርኃግብርን(FIEP) ያመቻቻል
ወላጅ፣ IEP ቡድን እና ገለልተኛ አቀናባሪ ለተማሪዎች ስለ ልዩ የትምህርት እቅድ የሚወያዩበት እና የሚቀርጽበት ስብሰባ ነው፡፡ ተማሪው የስብሰባው ዋነኛ መነጋገሪያ
አጀንዳ ሲሆን የተማሪውን ትምህርትተማሪውን በደንብ በሚያውቁ ሰዎች ይወሰናል እንጂ ከሰሚ ባለሥልጣኑ አይደለም፡፡ በሁሉም አባላት መካከል ግልጽ የሆነ
ግንኙነትን ለመፍጠር ODR አቀናባሪን ያቀርባል፣ ደግሞም ከስብሰባው በፊት ወይም ስብሰባው ላይ የሚነሱትን ግጭቶች እንዲፈቱ አባላትን ይረዳል፡፡ ይህ መፍትሄ
ወላጆች ከትምህርት ቤቱ ጋር ያላቸውን ግንኙነት ለማሻሻል እንዲሁም ለተማሪው አጠቃላይ ጥልቀት ያለው ዕቅድ እንዲኖር ያግዛል፡፡ ቅንብሩ የሚካሄደው ወላጆች
ወይም ትምህርት ቤቶች ምንም ወጪ ሳያወጡ ነው፡፡
ለምን FIEP ስብሰባ ይመርጣሉ፡ ቅንብር የጋራ መስማማትን ማዳበር ያበረታታል፡፡ ወላጆችንና የትምህርት ቤቱን ተወካይ አግባብነት ባለው መልኩ እና ያለ ምንም
ጭቅጭቅ ሙሉ ለሙሉ በውይይቱ ላይ እንዲሳተፉ ዕድል ይሰጣቸዋል፡፡ ሂደቱ በበጎ ፍቃደኝነት የተመሰረተ ሲሆን ሁለቱም አካላት ባሉበት የሲሚው ሂደት
የሚካሄድበት ነው፡፡ ሆኖም የመስማት ሂደት በኋላ የሚከናወን ከሆነ፣ ዉይይቱ አለመስማማቶችን አጥብቦ በሁለቱ መካከል ያለውን ስምምነቶች ግልጽ በሆነ ሁኔታ
በማስቀመጥ በጣም ውጤታማ እና ፍሬያማ የመስማት ሂደት እንዲፈጠር ያደርጋል፡፡

