IEP հանդիպման դիմում դպրոցական կրթության շրջանային բաժնի կողմից ESY-ի մերժման վերաբերյալ և լրացնող կրթության տրամադրման դիմում
Ամսաթիվ՝ 
Ուղարկվել է՝ ☐ էլ.փոստով ☐ֆաքսով ☐ ԱՄՆ փոստով 
Հատուկ կրթության գծով տնօրենին՝
Դպրոցական կրթության շրջանային բաժին՝ 
Շրջանային բաժնի հասցե՝
Էլ. փոստ՝ 
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Ծննդյան ամսաթիվ՝ 
Դպրոցի անվանում՝ 
Դասարան՝ 
Հարգելի հատուկ կրթության գծով տնօրեն,
Ես համաձայն չեմ դպրոցական կրթության շրջանային բաժնի կողմից իմ երեխային Երկարացված ուսումնական տարվա (անգլ. Extended School Year, ESY) ծառայությունների տրամադրման մերժման հետ: Իմ երեխայի առաջադիմությունը հետ է մնացել, սակայն դպրոցական կրթության շրջանային բաժինը որոշել է իմ երեխային չտրամադրել ESY ծառայությունները: Ես անհանգստացած եմ նաև այն բանի համար, որ հեռավար և (կամ) խառը ուսուցման ժամանակ իմ երեխան չի ստացել համապատասխան կրթություն կամ չի ունեցել կրթություն ստանալու հավասար հնարավորություն: Ես դիմում եմ Ձեզ IEP հանդիպում անցկացնելու խնդրանքով՝ քննարկելու իմ երեխային լրացնող կրթական ծառայություններ տրամադրելու հարցը: 
Ես դիմել եմ իմ երեխային ESY ծառայություններ տրամադրելու համար, սակայն դպրոցական կրթության շրջանային բաժինը սխալ ձևով որոշել է, որ իմ երեխան չի համապատասխանում այդ ծառայություններն ստանալուն: Ինչպես գիտեք, ESY ծառայությունները պահանջվում են երեխայի IEP-ով, եթե կա հավանականություն, որ ամռան ընթացքում ծառայությունները չստանալու դեպքում երեխայի առաջադիմությունը հետ կզարգանա կամ բաց թողածը դանդաղ վերականգնվի: Հեռավար ուսուցման ընթացքում իմ երեխան դժվարություններ է ունեցել և հետ է մնացել: 
[նկարագրել]
Այդ պատճառով ես խնդրում եմ տրամադրել լրացնող ծառայություններ՝ ESY ծառայությունների բացը լրացնելու համար:
Բացի այդ, [սկզբի ամսաթիվ]-ից մինչև [վերջի ամսաթիվ] իմ երեխան չի ստացել համապատասխան հատուկ կրթություն և հարակից ծառայություններ: Իմ երեխան չի ստացել հատուկ կրթության ծառայություններ [սկզբի ամսաթիվ]-ից մինչև [վերջի ամսաթիվ] COVID-19-ի պատճառով դպրոցների փակման արդյունքում, իսկ [սկզբի ամսաթիվ]-ից մինչև [վերջի ամսաթիվ] հատուկ կրթության ծառայությունները հեռավար ուսուցման միջոցով ստացել է միայն մասնակիորեն: Բացի այդ, նույն պատճառներով իմ երեխան չի ստացել հարակից ծառայություններ [սկզբի ամսաթիվ]-ից մինչև [վերջի ամսաթիվ], իսկ [սկզբի ամսաթիվ]-ից մինչև [վերջի ամսաթիվ] հարակից ծառայություններն ստացել է մասնակիորեն: Այդ պատճառով ես դիմում եմ նաև լրացնող ծառայությունների համար՝ լրացնելու 2019-2020թթ. և 2020-2021թթ. ուսումնական տարիների ընթացքում չստացած համապատասխան ծառայությունների պակասը:
IEP-ով սահմանված ծառայություն 
Ծառայությունները չստանալու ամսաթվեր
Մասնակիորեն տրամադրված ծառայություններ
Մասնակիորեն տրամադրված ծառայությունների ամսաթվեր
Չտրամադրված ծառաություններ




































ԱՄՆ Կրթության դեպարտամենտը հրապարակել է ուղեցույց, որում նշվում է, որ IEP-ի թիմը պետք է հանդիպի՝ որոշելու, թե արդյոք պահանջվում է լրացնող կրթություն՝ հատուկ կրթության և հարակից ծառայությունների պակասը լրացնելու համար: 
«Դպրոցները պետք է հաշվի առնեն այն, թե ուսուցչի կամ երեխայի բացակայությունը ինչպես են ազդում երեխայի ուսումնական ծրագրի և առաջադիմության վրա և որոշեն՝ ինչպես ապահովել շարունակական համապատասխան մակարդակի պետական անվճար կրթություն [անգլ. a free, appropriate public education, FAPE], որպեսզի երեխան շարունակի առաջադիմել և իրագործի իր IEP-ում սահմանված տարեկան նպատակները: Այն, թե արդյոք ծառայությունների ընդհատումը հիմք է FAPE-ի մերժման համար, թե ոչ, անհատական որոշում է, որը պետք է կայացվի ըստ հանգամանքների»: Տե՛ս http://www2.ed.gov/policy/speced/guid/idea/letters/2007-1/clarke030807disability1q2007.pdf: 
Այս ուղեցույցը հաստատվել է ԱՄՆ Կրթության դեպարտամենտի 2020թ. մարտին հրապարակված ուղեցույցում Տե՛ս https://www2.ed.gov/policy/speced/guid/idea/memosdcltrs/qa-covid-19-03-12-2020.pdf:   և Կալիֆորնիայի Կրթության դեպարտամենտի կողմից: Տե՛ս https://www.cde.ca.gov/ls/he/hn/specialedcovid19guidance.asp?mc_cid=7449329e89&mc_eid=79d64e3387: 
Ես ի սրտե շնորհակալ եմ ձեր ջանքերի համար, որ գործադրել եք դպրոցները փակ եղած դժվարին ժամանակահատվածում իմ երեխայի հատուկ կրթության և հարակից ծառայությունների մի մասը տրամադրելու համար: Սակայն իմ երեխայի IEP-ով սահմանված համապատասխան հատուկ կրթության և հարակից ծառայությունների պակասի պատճառով իմ երեխան չի կարողացել իրագործել իր IEP-ում սահմանված նպատակներն ու առաջադրանքները, որի արդյունքում նրա գիտելիքներն ու հմտությունները փաստացիորեն հետ են զարգացել:  
Սրանք այն պատճառներն են, որոնց համար դիմում եմ Ձեզ IEP-ի հանդիպում անցկացնելու խնդրանքով, որում կքննարկվեն իմ երեխային անհրաժեշտ լրացնող ծառայությունները: Ակնկալում եմ հանդիպել Ձեզ 30 ուսումնական օրվա ընթացքում: 
Շնորհակալություն այս հարցին արագ ուշադրություն դարձնելու համար:
Հարգանքով, 
Ստորագրություն՝

Ծնողի/խնամակալի/կրթության իրավատիրոջ անունը՝
Հասցե՝
Հեռախոս՝
Էլ. փոստ՝ 
*Պահպանեք կրկնօրինակը Ձեր սեփական արխիվի համար

