
Vianzo
1: Kuelewa IEP: https://u.org/36s2xis 
2: Kituo cha Habari za Wazazi na vyanzo – Habari kuhusu Mtafsiri: https://www.parentcenterhub.org/interpreter/ 
3: Muungano wa wazazi katika jimbo la Michigan: https://www.michiganallianceforfamilies.org/   
4: Muungano wa Familia wa Michigan – Ukinzani na kutatua matatizo katika elimu maalumu: https://www.michiganallianceforfamilies.org/disputes/
5: Idara ya Elimu ya jimbo la Michigan – Utaratibu wa kulainisha mambo katika lugha mbalimbali: https://bit.ly/3p09bTy

Mchakato wa Mpango wa Mwanafunzi Binafsi  (IEP)
1. Ikiwa mwanafunzi anakabiliana na matatizo katika masomo au tabia zake shuleni, shule 
lazima imsaidie! Kabla ya kumfanyia vipimo, kuanzisha njia za kumsaidia, au kumpa 
msaada anaohitaji, kwanza asaidiwe darasani. Ikiwa hatua hizi za kujaribu kumsaidia 
hazileti mabadiliko yoyote kwake, kamati ya wataalamu wa masomo (wajulikanao kama 
MET) wanaweza kufikia uamuzi kwamba huduma za elimu maalumu zinahitajika kumsaidia 
huyo mwanafunzi, na waombe afanyiwe vipimo maalumu. Mzazi wa mwanafunzi pia 
anaweza omba mtoto wake afanyiwe vipimo ili kujua hali ya mtoto wake shuleni.

2. Kamati ya MET inasoma habari zote juu ya mwanafunzi husika, kwa mfano, rekondi za 
shule, habari zitakazotolewa na mzazi katika REED. Vipimo vya ziada vinaweza kuhitajika, 
na mwanafunzi anaweza kupimwa ikiwa anahitaji huduma za elimu maalumu au la.

3.Ikiwa mwanafunzi atahitimu viwango vya kupata huduma za elimu maalumu, kamati ya 
MET itapendekeza apate huduma hizo. Basi, mpango ujulikanao kama mpango wa 
mwanafunzi binafsi (IEP) unatengenezwa.

IEP Inajumuisha Vitu Gani?
• Onyesha Kiwango cha Masomo na Uwezo wa 
..Mwanafunzi (PLAAFP): Sehemu hii inajadili kiwango cha 
..sasa cha uwezo, mbinu, na mahitaji ya mwanafunzi. Hivi 
..ninahusu mambo kama vile, uwezo na mbinu za kielimu, 
..kijamii, kitabia, au mambo ya kimsingi ya maisha ya 
..mwanafunzi.

• Malengo ya kila mwaka yanaorodheshwa kumsaidia 
..mwanafunzi kukabiliana na mahitaji yake. Haya yanahusu 
..masomo tofauti, huduma za kijamii, na huduma nyinginezo 
..kama vile matibabu ya matatizo ya kuzungumza au 
..kusoma. IEP pia inajumuisha usaidizi wa kijumla au 
..misaada, kumsaidia mwanafunzi ayafikie malengo yake.

• Kila mwaka, kutakuwa na mkutano kupima maendeleo
..ya mwanafunzi na kubadilisha malengo kama 
..itakapohitajuka. Ikiwa mwanafunzi atahitaji usaidizi zaidi 
..kabla ya mkutano wa kila mwaka, mabadiliko yanaweza 
..kufanyiwa IEP kutoa au kuongeza usaidizi au misaada.

• Kila baada ya miaka mitatu lazima mwanafunzi apimwe 
..tena kama ilivyofanywa hapo mwanzo ikiwa ataendelea 
..kupata huduma za elimu maalumu. Mkutano wa REED 
..unafanyika, na kamati ya MET inaweza kuamua kuwa 
..vipomo zaidi havihitajiki. Hata hivyo, mwanafunzi anaweza
..kupata vipimo zaidi kufikia uamauzi kama atendelea 
..kupata huduma za elimu maalumu.

• Wazazi/walezi wa mwanafunzi husika wana uwezo sawa 
..na wanakamati wengine wa kamati ya MET kuhusu 
..michakato yote inayomhusu mwanafunzi. Kwa hiyo, 
..wanaweza kukubali au kupinga sehemu zote za IEP.

Msamiati Muhimu
Elimu Maalumu ni elimu ya bure inayotengenezwa kumsaidia mwanafunzi binafsi 
mwenye ulemavu ili apate usaidizi maalumu anaohitaji kufakiwa shuleni.

Kuhitimu ni mchakato wa kutambua ikiwa mwanafunzi fualni anahitaji huduma za elimu
maalumu katika jimbo la Michigan.

Kamati ya wanachama kutoka masomo mbalimbali (Kamati ya MET): Kamati ya MET
inajumuisha, kwa uchache, watu wawili ambao watampima mwanafunzi husika, na mmoja 
wao lazima awe na ujuzi katika ulemavu unaodhaniwa kumkumba mwanafunzi husika.

Kuzipitia habari zilizoko za vipimo kuhusu mwanafunzi (REED): Huu ni mchakato wa 
kuzipitia habari zilioko juu ya mwanafunzi husika. Hizi zinajumuisha alama za mitihani, 
rekodi za visa vya nidhamu, au habari zitakazotolewa na mzazi au mlezi. Wakati huu, 
Kamati ta MET inaamua ikiwa vipimo zaidi vinahitajika.

Vipimo vya Kwanza: Hii ni hatua ya kuamua ikiwa mwanafunzi husika anahitimu viwango 
vya kupata huduma za elmu maalumu.

Mpango wa Elimu Maalumu kwa Mwanafunzi Binafsi (IEP)- Hii ni rekodi iliyoandikwa 
juu ya mwanafunzi fulani aliye na ulemavu na inayoonyesha malengo na huduma za elimu 
maalumu atakazozipata kumsaidia afanikiwe shuleni.

Idhini/Ruhusa: Inamaanisha kuwa mzazi anapewa habari kamili (katika lugha yake ya 
kwanza) juu ya mchakato unaomhusu mtoto wake, na mzizi anakubali mchakato huo 
ufanyike. Ruhusa hii ni ya hiari, na mzazi anaweza kuiondoa wakati wowote.

FAPE: Kila mwanafunzi katika jimbo la Michigan, bila kujali uraia wake, ana kibali cha 
kupata elimu ya bure inayomfaa (FAPE).

Vigezo vya kulinda Machakato: Kuna vigezo vilivyowekwa kuzilinda haki za mzazi na
mwanafunzi na kuonyesha njia za kutatua kutoelewana. Kwa habari zaidi, kipitie Chanzo 
cha 5 hapo chini.

Haki za Mzazi Zinazohusu Wazazi Wasiosema Kiingereza kama Lugha yao ya Kwanza
Shule lazima ziajiri wafasiri wakati wa mikutano inayowahusu wazazi wasiosema Kiingereza kama lugha yao ya kwanza. Ikiwa wazazi hawawezi 
kuhudhuria mikutano hii, lazima shule itoe nafasi nyingine za kushiriki, kama vile simu kati ya watu wengi au mtu mmoja.

Lazima wazazi wapokee barua kutoka shule katika lugha yao ya kwanza juu ya mabadiliko au kutokubaliwa mtoto wao kupata huduma za elimu maalumu, 
vipimo vya mtoto wao, au ikiwa mtoto wao amehitimu viwango vilivyowekwa au la.
Wazazi wana haki kupinga uamuzi wa shule kuhusu mtoto wao. Kwa Habari kamili juu ya kutatua ukinzani kama huu, kipitie chanzo cha 4 hapo chini katika Vianzo.

Kwa habari zaidi kuhusu haki nyingine za wazazi, kipitie chanzo cha 5 hapo chini.

Msaada wako ni muhimu kwa kufanikiwa kwa Wanafunzi wako!

Katika jimbo la Michigan, mwanafunzi mwenye ulemavu 
ni mwanafunzi aliyehitimu viwango vinavyohitajika katika 
huduma za Elimu Maalumu. Kuhitimu viwango vya Elimu 
Maalumu kunahusu shughuli na maswala ya shule, na 
vinaweza kutofautiana na vipimo vya madaktari au 
wataalamu wa akili (au wanasaikolojia).

Mwanafunzi hawezi kuhesabiwa kama mwanafunzi 
mwenye ulemavu ikiwa sababu kuu ni
“ukosefu wa ujuzi wa mbinu ya kusoma na/au kuelewa 
hesabu au viwango vya chini katika ujuzi wa lugha ya 
Kiingereza.” Hivi vinajulikana kama vigezo vya ziada.


