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ወላጆ/ሞግዚት/ብቻውን የሚመለክት ወጣት ይግባኝ

የክብራን ወላጆች ሞግዚት ወይም ወጣት፡
ዲስትሪክቱ ልጅ(ዎን) ከመጠበት አገር የሚዛመድ ትምህርት ቤት ዉጪ በሌላ ትምህርት ቤት
ለማስገባት እየፈለገ በመሆኑ ይህ የመረጃ ፓኬት ያቀረብንሎት ስላሎት ይግባኝ የማለት መብት
ለማሳወቅ ነው፡፡
ሰለዚህ በተጨማሪ የሚከተሉትን ያገኛሉ፡
1. የHomeless Liaison and State Coordinator ዲስትሪክቱ ትምህርት ቤቱ ጉዳይ ፈፃሚ
የክፍለ ግዛት አስተባባሪ የተፃፈ የመገናኛ አድራሻ
2. የግጭት አፈታት ፓኬጅ ሰነድ
3. የግጭት አፈታት ሂደቱ ለመጀመር ለትምህርት ቤቱ ወይም ጉዳይ አስፈጻሚው ተሞልቶ
የሚሰጥ ቅጽ
4. ደረጃ በደረጃ የትምህርት ቤቱን ውሳኔ እንዴት መቃወም ወንደሚችሉ የሚያሳይ የፁሐፍ
ማብራርያ እና ከነ ተጨማሪ መረጃዎች
5. ግጭቱን ለመፍታት በሂደት ላይ እያለ በትምህርት ቤቱ ለመመዘገብ አስፈላጊ ሆኖ ከተገኘ
ወዲያውኑ በትምህርት ቤቱ የመመዝገብ መብት እንዳሎት የሚያሳይ ማስታወቂያ
6. የዲስትሪክቶ የግጭት አፈታት እና በክ/ግዛት ደረጃ ለሚቀርቡ ይገባኞች የግዜ ሰሌዳ
ማሳያ።
የማናቸውም ግዜ ሰሊዴ ግጭት አፈታት ሂደት በሚመለከት ጥያቄ ካሎት የዲስትሪክቱ ጉዳይ
ፈጻሚ ወይም የክ/ግዛቱ የቤት አልባ ትምህርት አስተባባሪ ማግኘት ይችላሉ በዚህ ሂደት ላይም
ድጋፍ እገዛ ያደርግሎታል፡፡

School District Homeless Liaison
Liaison Name
XXXXX School District
XXXX Pleasant Lane
Somewhere, WA 99999
XXX.XXX.XXXX

AM

WA State Homeless Education Coordinator
Melinda Dyer
Office of the Superintendent of Public Instruction
PO Box 47200
Olympia, WA 98504
360.725.6050
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ወላጆ/ሞግዚት/ብቻውን የሚመለክት ወጣት ይግባኝ

የግጭት አፈታት ደረሰኝ መረጃ

ቀን:

___________________

እኔ_______________________ ልጄን በዚህ ትምህርት ቤት ለማስመዝገብ እየሞከርኩኝ ያለሁኝ
ወላጅ፣ ሞግዚት ነኝ ወይም በዚህ ትምህርት ቤት እራሴነን ለመመዝገብ እየሞከርኩኝ ያለሁኝ
ወጣት ነኝ፡
የህፃኑ ስም፡
_____________________________
_____________________________
_____________________________

ትምህርት ቤት (ቶች)፡
__________________________________
__________________________________
__________________________________

ልጂ በትምህርት ቤት የሚገባበትን ሆኔታ የሚመለከት ማብራሪያ ተቀብያለሁ፡፡
የሚከተሉትን ተካተዋል፡

በማብራሪው ላይ

1. የዲድትሪክቱ የቤት አልባ ጉዳይ ፈፃሚ ወይም የህዝብ መመሪያ የበላይ ጠባቂ ጽ/ቤት
የቤት አልባ ትምህርት አስተባባሪ መገኛ አድራሻ/መረጃ
2. የግጭት አፈታት ሂደት ቅጂ
3. የዲስትሪክቱ ውሳኔ የማልስማማበት ከሆነ ለይግባኝ የሚሞላ ቅጽ
4. ግጭት አፈታት ወረቀት የሚመለከት መምሪያ
5. የMcKinney-Vento ህግ ማጠቃለያ
የግጭት አፈታት ሂደት በሚከናወንበት ወቅት ልጂ ትምህርት ቤት በዲስትሪክት ትምህርት ቤቱ
በመመዝገብ እንደሚከተታል እና ሙሉ ለሙሉ በትምህርት ሂደቱ እንደሚሳተፍ ትምህርት ቤቱ
እንደሚያረጋግጥልኝ እገነዘባለሁ፡፡
___________________________________
ወላጆች /ሞግዚት/ ወጣት ፊርማ

_____________________
ቀን

___________________________________
የዲስትሪክት ት/ቤቱ ስራተኛ ፊርማ

_____________________
ቀን

የዲስተሪክቱን ግጭት አፈታት ፓኬጅ ከተቀበሉ እባኮተን ቅጹ ላይ በመፈረም ለማስመዝገብ
እይሞከሩት ወደሉት ትምህርት ቤት ወይም ወደ ድስትሪክቱ ቤት አልባ ጉዳይ ፈፃሚ ይመለሱት።

AM
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ወላጆ/ሞግዚት/ብቻውን የሚመለክት ወጣት ይግባኝ

ግጭት አፈታት ቅጽ

ቀን:

___________________

ሰለ ልጂ/ራሴ የዲስትሪክቱ የትምህርት ቤት ልጅ ማስገባት ሁኔታ ውሳኔ ማብራሪያ
ተቀብያለሁ(ስም): ________________________________________።
የዲስትሪክቱ ስለ
የትምህርት ማስገባት በሚመለከት የሰጠው ውሳኔ አልስማማበትም፣ በሚከከተሉት ምክንያቶችም
ይግባኝ እላለሁ፡
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
የግጭት አፈታት ሂደት በሚከናወንበት ወቅት ልጂ ትምህርት ቤት በዲስትሪክት ትምህርት ቤቱ
በመመዝገብ እንደሚከተታል እና ሙሉ ለሙሉ በትምህርት ሂደቱ እንደሚሳተፍ ትምህርት ቤቱ
እንደሚያረጋግጥልኝ እገነዘባለሁ፡፡
___________________________________
ወላጆች /ሞግዚት/ ወጣት ፊርማ

_____________________
ቀን

___________________________________
የዲስትሪክት ት/ቤቱ ስራተኛ ፊርማ

_____________________
ቀን

ለዲስትሪክቱ የትምህርት ትቤ ብቻ:
ደረጃ I ይግባኝ

AM

ደረጃ II ይግባኝ

ደረጃ III ይግባኝ
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ወላጆ/ሞግዚት/ብቻውን የሚመለክት ወጣት ይግባኝ

የMcKinney-Vento ግጭት አፈታት የወላጆች መመሪያ
የትምህርት ቤት ስለ መግባት በሚመለከት የዲስትሪክቱ የትምህርት ቤት የሰጠው ውሳኔ ወላጅ ሞግዚት ወይም ወጣት
ይግባኝ ማለት ከፈለጉ:
1.
2.

ወላጆች ሞግዚት ወይም ወጣት የትምህርት ቤቱ ልጃቸው እንዲመዘገብላቸው ከጠየቁበት ትምህርት ቤ ውጪ
ለማስገባት ማቀዱን የሚገል ውሳኔ ማስወቂያ ከደረሰባቸው ግዚ ጀምሮ በ(15) አስራአምስት የስራ ቀናት ለዲስትሪከቱ
ጉዳይ ፈፃሚ ወይም ልጁ እንዲመዘገብ የግጭት አፈታት ቅጽ ማስገባት።
ቅሬታው ከደረሰበት ግዜ ጀምሮ ጉዳይ ፈፃሚው በ(5) የሰራ ቀናት ውሳኔ በመስጠት ወላጅ ወይም ብቻውን
የሚያመለክት ወጣት ሰለውሳኔው በጹሑፍ ማሳወቅ ይኖርባቸዋል፡፡

የወላጅ ወይም ብቻውን የሚያመለክትው ወጣት በደረጃ I የተሰጠውን ውሳኔ ካልተስማማበት እና ግጭቱ ወደ ደረጃ II
የግጭት አፈታት ሂደት ለማቅረብ ከፈለጉ ወላጁ ወይም ብቻውን አመልካች ወጣት የደረጃ I ወሳኔ ከደረሰባቸው ቀን
ጀምሮ በ(10) የስራ ቀናት ውስጥ ለዲስትሪክት ጉዳይ ፈፃሚ ወደ ደረጃ II የግጭት አፈታት ሂደት ለመሄድ
ሰለመፈለጋቸው ማሳወቅ ይኖርባቸዋል፡፡ ወላጅ ወይም ብቻውን የሚመለክት ወጣት በደረጃ II የግጭት አፈታት ሂደት
ለመቀበል ከወሰኑ የዲስትሪክቱ የቤት አልባ ጉዳይ ፈፃሚ የሚከተሉትን የሚያካትት የይግባኝ ፓኪጅ ይሰጣቸዋል፡፡
1.
2.
3.

ወላጅ ወይም ብቻውን የሚመለክት ወጣት በደረጃ I የዲስትሪክቱ ቤት አልባ ጉዳይ ፈፃሚ ያቀረቡት ቅሪታ ቅጂ
በደረጃ I በቤት አልባ ጉዳይ ፈፃሚ የተሰጠው ውሳኔ
ከወላጆ ሞግዚት ወይም ብቻውን የሚመለክት ወጣት ወይም ቤት አልባ ጉዳይ ፈፃሚ የተሰጡ ተጨማሪ መረጃዎች።

ደረጃ I የቀረበውን ውሳኔ የግባኝ ተብሎበት ውሳኔ ተሰጥቶ አሁንም ግጭቱ ካልተፈታ ወይም አሁንም ቅሬታው ካላቸው
ወላጆ ሞግዚት ወይም ብቻውን የሚመለክት ወጣት የዲስትሪክቱ የትምህርት ቤት የበላይ ጠባቃ ወይም ተወካይ ማቅረብ
ይችላሉ፡፡ ከደረጃ I ጀምሮ ያሉትን የይግባኝ ፓኬጆች የሚከተሉትን ለማመቻቸት ጥቅም ላይ ይውላል፡፡
1.

2.

የበላይ ጠባቂው ወይም የበላይ ጠባቂው ተወካይ (የቤት አልባ ጉዳይ ፈፃሚ ሳይሆን) ከወላጆ ሞግዚት ወይም
ብቻውን የሚመለክት ወጣት የግል ኮንፈረንስ ያመቻቻል፡፡ ይህም ከወላጆ ሞግዚት ወይም ብቻውን የሚመለክት
ወጣት ወደ ደረጃ 2 የግጭት አፈታት ሂደት ካስወቀበት ግዚ ጀምሮ በ(5) የስራ ቀናት ይሆናል፡፡ ስብሰባው አንዲ
ከተመቻቻ በተቻለው ፍጥነት መከናወን አለበት።
ስብሰባው ከተከናወነ ግዜ ጀምሮ በ(5) የስራ ቀናት የበላይ ጠባቃ ወይም ወኪሉ ለወላጆ ሞግዚት ወይም ብቻውን
የሚመለክት ወጣት ከአጋዥ ሰነዶች እና ምክንያቶች ወሳኔውን ይሰጣል።

በደረጃ II የተሰጠው ውሳኔ ወላጆ፣ ሞግዚት ወይም ብቻውን የሚመለክት ወጣት ካልተስማሙበት የደረጃ III ውሳኔ
ከተሰጠባቸው ግዜ ጀምሮ በ(10) የስራ ቀናት ጉዳዩ ወደ ደረጃ III ግጭት አፈታት ሂደት ለመምራት እንደሚፈልጉ
ለዲስትሪክቱ የቤት አልባ ጉዳይ ፈፃሚ ማሳወቅ ይኖርባቸዋል፡፡ ግጭቱ አሁንም ካልተፈታ፡
1.
2.

3.
4.
5.

AM

የዲስትሪክቱ የበላይ ጠባቂ ሁሉንም የፁሑፍ ሰነዶች እና ለብቻቸው አመልካች ወይም ይግባኝ ወደ ደረጃ III
እንደሚሉ ከታወቀበት ግዜ ጀምሮ በ(5) የሰራ ቀናት ለOSPI ቤት አልባ የትምህርት አስተባባሪ ወይም ወኪሉ
ማስረከብ ይኖርባቸዋል።
ሁሉንም የመቀረብ የፁሑፍ ማስረጃዋች ሆነ ፁሑፎች ተያያዥነት ያላቸው ለOSPI የሚቀርቡ መረጃዎች
በአንድ ፓኬጅ በሃርድ ኮፒ መረከብ አለባቸው፡፡
ከፓኬጁ ተነጥለው ለየብቻቸው የሚቀርቡ ሰነዶች
ላይመርምሩ ይችላሉ፡፡ የቀረቡ ማስረጃዎች እና ተያያዥነት ያላቸው ፀሑፎች የተሞላ እና ለምርመራ ዝግጁ
የማድረግ ሃላፊነት የዲስትሪክቱ ይሆናል፡፡
ቅሬታው ወይም ይግባኙ ከተቀበሉበት ግዜ ጀምሮ የOSPI የቤት አልባ ትምህርት አስተባባሪዎች
ከሚመለከታቸው የ ሰራተኞች ጋር በመሆን በ(15) የሰራ ቀናት የመጨራሻ ውሳኔ ይሰጣሉ።
የመጨረሻው ውሳኔ ለዲስትሪክቱ የትምህርት ቤት የቤት አልባ ጉዳይ ፈፃሚ ተልኮ ለወላጆ እና ለአካባቢው
የበላይ ጠባቂ እንዲሰራጭ ይሆናል።
በOSPI የሚሰጥ ውሳኔ የቤት አልባ ልጅ ወይም ወጣት በዲስትሪክቱ የትምህርት ቤት ማስገባትን በሚመለከት
የመሰጥ የመጨረሻ ውሳኔ ነው፡፡

