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მშობლის და მოსწავლის სახელმძღვანელო 
2021-2022 სასწავლო წელი 

 
მოგესალმებით Insight PA-ში! 

ძვირფასო მოსწავლეებო და მშობლებო: 
 

დიდი სიამოვნებით მოგესალმებით 2021-2022 სასწავლო წელს. Insight PA Cyber Charter School მზად არის უზრუნველყოს 
მაღალი ხარისხის, ინოვაციური და ინდივიდუალური კიბერჩარტერული (დამოუკიდებლად მოქმედი) სასკოლო განათლება, 
სადაც თითოეულ მოსწავლეს საშუალება ეძლევა მიაღწიოს აკადემიურ წარმატებას და მთელი ცხოვრების განმავლობაში 
გააგრძელოს სწავლა. 
 

სკოლას, მოსწავლესა და მშობელს შორის ეფექტიანი კომუნიკაციის შენარჩუნება ბავშვის აკადემიური წარმატების ერთ-ერთ 
საკვანძო ელემენტს წარმოადგენს. აღნიშნულის გათვალისწინებთ, მე გირჩევთ გაეცნოთ ამ დოკუმენტში მოცემულ პოლიტიკას, 
პროცედურებს, წესებსა და რეგულაციებს, რამდენადაც ისინი ხელს უწყობენ ჩვენი მოსწავლეებისთვის პოზიტიური და 
უსაფრთხო სწავლის გამოცდილების ჩამოყალიბებას.  
 

აღნიშნული სახელმძღვანელო შეიძლება არ ითვალისწინებდეს სასწავლო წლის განმავლობაში წარმოქმნილ ყველა სიტუაციას. იმ 
შემთხვევაში, თუ გსურთ ისეთი საკითხის განხილვა, რომელსაც საკმარისად ან გარკვევით არ განიხილავს წინამდებარე 
სახელმძღვანელო, შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ თქვენი შვილის დირექტორს, მრჩეველს, ან მასწავლებელს.  
 

გისურვებთ პროდუქტიულ და ნაყოფიერ სასწავლო წელს.  
 

პატივისცემით, 
Eileen Cannistraci – მთავარი აღმასრულებელი დირექტორი (CEO)  
 

ძვირფასო მოსწავლეებო და მშობლებო: 
 

ჩვენთვის დიდი პატივია, რომ ჩვენი სკოლის საზოგადოებაში გაწევრიანებით, თქვენ გადაწყვიტეთ ისარგებლოთ ონლაინ 
სწავლების უნიკალური პოტენციალით! Insight Pennsylvania-ს გუნდმა იცის, რომ ყველა მოსწავლე არ სწავლობს ერთნაირად. 
გვჯერა, რომ მაღალი ხარისხის ონლაინ სასწავლო გეგმის, Pennsylvania-ს სერტიფიცირებული მასწავლებლების სწავლებასთან და 
მოსწავლეთა მხარდაჭერის გუნდთან (მრჩევლები, კონსულტანტები და ოჯახის მხარდაჭერის პერსონალი) გაერთიანებით, ჩვენ 
შევქმენით პროგრამა, სადაც Pennsylvania-ს ყველა სტუდენტს შეუძლია საკუთარი პოტენციალის მაქსიმუმს მიაღწიოს.  
 

შეგიძლიათ დაეხმაროთ თქვენს მოსწავლეებს ჩვენს პროგრამაში წარმატების მიღწევაში, ჩვენს მასწავლებლებთან ხშირი და 
პროაქტიური კომუნიკაციის მეშვეობით, იმისათვის რომ დარწმუნდეთ, რომ მოსწავლეები ესწრებიან ყველა ონლაინ საკლასო 
გაკვეთილს, და მოახდინოთ სახლში პროგრამის მიმდინარეობისა და სასწავლო დროის მონიტორინგი. ჩვენი პერსონალი 
იმუშავებს იმაზე, რომ თქვენი მოსწავლისთვის თავიდანვე შექმნას ინდივიდუალიზებული სასწავლო გეგმა (Individualized 
Learning Plan (ILP)) - აღნიშნულ პროცესში თქვენი ჩარევა დაგვეხმარება შევქმნათ გეგმა, რომელიც ყველაზე კარგად მოერგება 
თქვენი მოსწავლის საჭიროებებს.  
 

სწავლის დაწყებამდე, ყურადღებით იყავით საკლასო განრიგთან და საორიენტაციო ინფორმაციასთან მიმართებით. 
ინსტრუქციების, საწყისი დახმარებისთვის, და ზოგადი „ხდკ“-სთვის, შეამოწმეთ ვებსაიტი k12start.com. სწავლების მწვრთნელის 
უნივერსიტეტი (Learning Coach University) შესანიშნავი რესურსია დამწყები და ვეტერანი სასწავლო მენტორებისთვის!  
 

კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Insight Pennsylvania Cyber Charter School-ში.მოხარული ვართ თქვენთან და თქვენს 
მოსწავლესთან პარტნიორობით!  
 

აღმასრულებელი დირექტორი 
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აღმასრულებელი დირექტორი 
350 Eagleview Blvd, Exton, PA 193541 

ტელ.: 484-713-4353 ფაქსი: 484-540-9393 
 
 

თანამდებობა სახელი ელფოსტა 
მთავარი აღმასრულებელი 
დირექტორი Eileen Cannistraci eicannistraci@insightpa.org 
აღმასრულებელი 
დირექტორი Michael Frost Mfrost@insightpa.org 
აკადემიური პრორექტორი Julie Jaszcar jjaszcar@insightpa.org 
დაწყებითი სკოლის 
დირექტორი Kelly Bryniarski Kbryniarski@insightpa.org 
საშუალო სკოლის 
დირექტორი Jessica Wright jwright@insightpa.org 
უმაღლესი სკოლის 
დირექტორი Beryl Cohen bcohen@insightpa.org 
პროფესიონალური 
ტექნიკური განათლების 
(CTE) ადმინისტრატორი Barry King bking@insightpa.org 
კომუნიკაციების მენეჯერი Amanda Morrison Amorrison@insightpa.org 
სპეციალური 
პროგრამების დირექტორი 

დაზუსტებას 
ექვემდებარება  

პროფესიული 
განვითარების 
კოორდინატორი 

 
Tasha Harris 

 
tharris@insightpa.org 

მოსწავლეთა 
მომსახურების 
დირექტორი Shalana Brenner sbrenner@insightpa.org 
ოპერაციების დირექტორი Marissa Bush mbush@insightpa.org 
ანგარიშგების და 
შესაბამისობის 
დირექტორი 

 
Johanna Best 

 
jbest@insightpa.org 

ბავშვთა აღრიცხვის 
კოორდინატორი 

 
Kymberly Outten 

 
koutten@insightpa.org 
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ინგლისური ენის 
განვითარების 
კოორდინატორი 

 
Jamiee Varsalone 

 
jvarsalone@insightpa.org 

უმაღლესი სკოლის 
დირექტორის თანაშემწე 

 
Megan Miller 

 
mmiller@insightpa.org 

საშუალო სკოლის 
დირექტორის თანაშემწე 

 
Allison Parry 

 
awallace@insightpa.org 

დაწყებითი სკოლის 
დირექტორის თანაშემწე 

 
Kelly Quackenbush 

 
kquackenbush@insightpa.org 

რეგისტრატორი მოსწავლეების 
ჩანაწერები srecords@insightpa.org 

დასწრება დასწრება attendance@insightpa.org 
ტესტირების 
კოორდინატორი Lori Jones ljones@insightpa.org 
სკოლის ექთანი Elaine Maffia emaffia@insightpa.org 
სკოლის ექთანი Wendy Smith wsmith@insightpa.org 

mailto:jvarsalone@insightpa.org
mailto:mmiller@insightpa.org
mailto:awallace@insightpa.org
mailto:mbush@insightpa.org
mailto:srecords@insightpa.org
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K12 მომხმარებლის მხარდაჭერა 
ოჯახებისთვის ხელმისაწვდომია დღეში 24 საათის განმავლობაში, კვირაში 7 დღე, წელიწადში 361 დღე.  
• ტელეფონის ნომერი: 866-K12-CARE (866-512-2273) 
• ვებ-ბილეთი (webform.k12.com)  
• K12.com/Support მომხმარებელთა თვითდახმარების მხარდაჭერა მოიცავს:  
 

მომხმარებელზე ზრუნვა 
მასალა — ნაკლული, დაზიანებული ან დაკარგული ნივთების ჩანაცვლება.  
ონლაინ სკოლის ანგარიშის დაყენება 
ონლაინ სკოლისა და მე-3 პირების პროგრამაში შესვლის მხარდაჭერა 
ონლაინ სასკოლო ნავიგაცია და საწყისი შეკითხვები 
მასალისა და მოწყობილობის აღდგენაში მხარდაჭერა 

 
ტექნიკური მხარდაჭერა 
მოწყობილობა — მოსწავლეთა მოწყობილობების დიაგნოსტიკა და K12-ის მოწოდებული მოწყობილობის, 
საჭიროებისამებრ, ჩანაცვლება 
პროგრამული უზრუნველყოფა — K12 და მე-3 მხარის პროგრამული უზრუნველყოფის დიაგნოსტიკა (Collaborate, 
QuickTime, Java, Adobe Flash Player და Reader, და სხვა)  
პროგრამული უზრუნველყოფის შეცდომების იდენტიფიკაცია და დიაგნოსტიკა, ასევე K12-ის IT გუნდებთან ერთად 
მუშაობა მათი აღმოფხვრისთვის 
კავშირი — სახლის ქსელთან დაკავშირებული პრობლემების მოგვარება დიაგნოსტიკა და, საჭიროებისამებრ, ინტერნეტ 
სერვისის მომწოდებლებთან გადამისამართება 

 
მიმოხილვა 

 

Insight PA Cyber Charter School-ის (Insight PA) ძირითადი მიზანია მოსწავლეებს აკადემიური სტანდარტების უმაღლეს 
დონეების მიღწევის საშუალება მისცეს, შთააგონოს ისინი და მოამზადოს იმისთვის, რომ მათ დიდი გავლენა მოახდინონ 
საკუთარ საზოგადოებებში. Insight PA-ს ხედვაა აღძრას სწავლის სურვილი ყველა მოსწავლეში და დააკვალიანოს ისინი, რომ 
მათ შეიცნონ საკუთარი მიზნები და შექმნან მათი მისაღწევი ნათელი გზა.  
 
ჩვენ გვწამს, რომ მოსწავლეები სხვადასხვაგვარად სწავლობენ, და იმსახურებენ სკოლას, რომელსაც შეუძლია მათ ძლიერ და 
სუსტ მხარეებთან ადაპტირება. სწორედ ამიტომ, ჩვენი პერსონალი ქმნის ინდივიდუალურ სასწავლო გეგმას (ILP) თითოეულ 
მოსწავლესა და ოჯახთან პარტნიორობით. ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა (ILP) ითვალისწინებს სამიზნე ინდივიდის 
აკადემიურ და არა-აკადემიურ მიზნებს, და წარმატებისთვის აუცილებელი შესაბამისი მოქმედებებით, გზებითა და 
შუალედური მაჩვენებლებით ერგება მათ. ზოგიერთი ჩვენი მოსწავლისთვის, ეს შეიძლება ნიშნავდეს შედარებით 
ასინქრონულ სასწავლო მიდგომას. სხვები კი, კერძოდ ისინი, ვისთვისაც არსებობს აკადემიური ან ჩართულობის 
სირთულეები, მიყვებიან მეტად სინქრონულ მიდგომას.  
 
ჩვენთვის ცნობილია, რომ ჩართულობა არის წარმატების პირველი წინაპირობა. შესაბამისად, მართალია, მასწავლებლები 
ჩვენს სასწავლო მოდელში ცენტრალურ როლს ასრულებენ, ჩვენ მათ გარდა გვყავს მრჩეველები, ოჯახის დახმარების 
გუნდები, სოციალური მუშაკები და სხვა მხარდამჭერი პერსონალი. ჩვენი ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის (ILP) 
გუნდები აკვირდებიან თითოეულ მოსწავლეს, ცდილობენ გაუგონ მათ, და ოჯახებთან პარტნიორობის საფუძველზე შექმნან 
გეგმა, რომლის შედეგიც იქნება საერთო პროგრესი. იმისთვის, რომ წარმატებას მივაღწიოთ, აუცილებელია ჩვენი 
მოსწავლეების ჩართულობა. 
 

საგანმანათლებლო მიზნების მხარდამჭერი ჯგუფი 
 
საგანმანათლებლო მიზნების მიღწევა შეუძლებელია მოსწავლის მომსახურე გუნდის საკვანძო წევრების გარეშე. Insight PA-ს 
სწამს, რომ მოსწავლეები გარშემორტყმული უნდა იყვნენ თავდადებული ლიდერებით, მასწავლებლებითა და მშობელი 
პარტნიორებით, ან მენტორებით. გუნდს ევალება წარმართოს სწავლება, მაგრამ პირველ რიგში, სწავლებამდე, შეიძლება 
საჭირო გახდეს გარკვეული სოციალურ-ემოციური ბარიერების აღმოჩენა და მათი აღმოფხვრა. აღნიშნული მასწავლებლების, 
მშობელთა მხარდაჭერის ჯგუფის წევრების, მრჩევლების, სპეციალისტების, საზოგადოების კოორდინატორებისა და 
მშობელთა კოორდინატორების გუნდი მიისწრაფვის იმისკენ, რომ:  

• დააწესოს ყველასთვის მაღალი მოლოდინები;  
• მოახდინოს მოსწავლეთა ზრდის ხელშემშლელი დაბრკოლებების იდენტიფიცირება და აღმოფხვრა; 
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• საუკეთესო ინდივიდუალიზებული სასწავლო მეთოდის იდენტიფიცირება თითოეული მოსწავლის საჭიროებების 
დასაკმაყოფილებლად;  

• მიზნებისა და პროგრესის შესახებ მნიშვნელოვანი, პირდაპირი კომუნიკაციის ჩართვა; 
• ხელი შეეწყოს ღრმა, ერთობლივ პარტნიორობას მოსწავლეებს, მშობლებს, საზოგადოებას, მასწავლებლებს, 

პერსონალსა და ადმინისტრატორებს შორის;  
• გამოყენებულ იქნას კვლევაზე დაფუძნებული ინსტრუქცია ყველასთვის, პროფესიონალიზმის უზრუნველსაყოფად; 

და  
• აღიქვას დრო, როგორც შეზღუდული რესურსი, რომელიც არასდროს უნდა იქნას გაფლანგული.  

თითოეული ონლაინ კლასი გთავაზობთ მიმზიდველ და შესაბამის სასწავლო გეგმას რომელიც აგებულია მოსწავლეების 
ინტერესებისა და შესაძლებლობების გათვალისწინებით. რეგულარული შეფასების ფარგლებში იდენტიფიცირებული 
მოსწავლეთა საჭიროებები განსაზღვრავს ჩვენს მიდგომას სწავლებისადმი და მიმართულებას აძლევს შესაბამისი და 
ეფექტური ჩარევის სამსახურებს. ჩვენ გთავაზობთ გამდიდრებულ სასწავლო გარემოსა და მხარდაჭერის მდგრად სისტემას 
ბავშვის საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად. ჩვენი მიზანია შევქმნათ ადგილი, სადაც მოსწავლეები, რომელთაგან ზოგი 
ერთ ადგილას გაჩერდა ან სტაგნაციაში იყო, შეძლებენ ზრდას. 
 

მიღების და ჩარიცხვის მოთხოვნები 
Pennsylvania-ის შტატის თანამეგობრობის K-12 კლასის ყველა მოსწავლე უფლებამოსილია ისწავლოს Insight PA Cyber 
Charter School-ში. განათლებაში, ერთი მიდგომა არ ერგება ყველას, და Insight PA მიისწრაფის უზრუნველყოს მოსწავლეები 
და ოჯახები ისეთი ონლაინ სასწავლო გარემოთი, რომელიც თითოეული ინდივიდუალური მოსწავლის უნიკალურ 
საჭიროებებს მოერგება.  
 
Charter School-ის კანონის 1723-A სექციის თანახმად, ნებისმიერი რეზიდენტი K-12 სასკოლო ასაკის მოსწავლე 
უფლებამოსილია ჩაირიცხოს Insight PA Cyber Charter School-ში. მისაღებ პოლიტიკასა თუ პრაქტიკაში, ჩვენი მხრიდან არ 
მოხდება დისკრიმინაცია ინტელექტუალური თუ სპორტული შესაძლებლობების, მიღწევების მაჩვენებლებისა თუ უნარების, 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის სტატუსი, ინგლისური ენის ცოდნის დონის, ან სხვა საფუძველზე, რაც 
არალეგალური იქნებოდა სკოლის ოლქის მიერ გამოყენების შემთხვევაში. მოსწავლის ინტელექტუალური შემოწმების 
მიზნით, ჩვენ არ გამოვიყენებთ მიღწევების ტესტს, მისაღებ გამოცდებს, და არ შევამოწმებთ მოსწავლის ინტელექტუალურ 
უნარს სხვა სახის ტესტირებით, ჩარიცხვის ან უარყოფის მიზნით. ჩვენ არ შევაფასებთ მოსწავლის საშუალო ქულას სხვა 
კანდიდატ მოსწავლეებთან მიმართებით.  
 
Insight PA Cyber Charter School ჩარიცხვისთვის მოითხოვს შტატის მიერ განსაზღვრულ დოკუმენტაციას, რაც მოიცავს:  
 
• დაბადების/ასაკის დამადასტურებელი მოწმობის ასლს 
• იმუნიზაციის ჩანაწერს 
• საცხოვრებლის დამადასტურებელ საბუთს (გარდა უსახლკარო მოსწავლეებისა) 
• დისციპლინის თაობაზე ნაფიცი განცხადება 
• კითხვარი მშობლიურ ენაზე 
 
ამასთან, მართალია ეს ჩარიცხვის წინაპირობას არ წარმოადგენს, თუმცა სკოლა მოითხოვს ჩანაწერების გამოთხოვის ფორმის, 
მოსწავლის ჩარიცხვის ინფორმაციის ფორმის, ქონების ინსტრუქციის შესაბამისად გამოყენების ფორმის, ოჯახის შემოსავლის 
ფორმისა და Pennsylvania-ის განათლების დეპარტამენტი (Pennsylvania Department of Education (PDE)) Charter School-ის 
ჩარიცხვის შეტყობინების ფორმის შევსებას.  
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არადისკრიმინაციის პრინციპი 
Insight PA არ უარყოფს რომელიმე მოსწავლის სკოლაში მიღებას ან მონაწილეობას, შეღავათს, ასევე არ მოახდენს რომელიმე 
მოსწავლის დისკრიმინაციას ნებისმიერ სასწავლო, კლასგარეშე, მოსწავლეთა მომსახურების, რეკრეაციულ ან სხვა 
პროგრამისა თუ აქტივობის ფარგლებში. დაუშვებელია შეიზღუდოს ან დაირღვეს მოსწავლის უფლება მისი სქესის, რასის, 
რელიგიის, ეროვნული წარმომავლობის, წარმოშობის, ორსულობის, ოჯახური ან მშობლის სტატუსის, სქესობრივი 
ორიენტაციის, გენდერული იდენტობის ან ფიზიკური, გონებრივი, ემოციური ან სასწავლო უნარშეზღუდულობის 
საფუძველზე, როგორც ითხოვს ამას საშტატო და ფედერალური კანონი. აღნიშნული პოლიტიკა ასევე კრძალავს 
დისკრიმინაციას 1972 წლის განათლების შესწორებების IX თავით (Title IX of the Education Amendments of 1972) (სქესი), 
1964 წლის სამოქალაქო უფლებების აქტის VI თავით (Title VI of the Civil Rights Acts of 1964) (რასა და ეროვნული 
წარმომავლობა), და 1973 წლის რეაბილიტაციის აქტის 504-ე ნაწილით (Section 504 of the Rehabilitation Act of 1973) 
(შეზღუდული შესაძლებლობები). 
 
თავი IX 
1972 წლის განათლების შესწორებების IX თავი, 20 აშშ კოდი (United States Code (USC)) §1681 და შემდგომი, იცავს 
მოსწავლეებს სქესობრივი დისკრიმინაციისგან საგანმანათლებლო პროგრამებსა თუ აქტივობებში, რომლებსაც აფინანსებს 
ფედერალური წყარო. IX თავის თანახმად: არცერთი ადამიანი, მისი სქესის საფუძველზე, არ შეიძლება გამოირიცხოს 
მონაწილეობიდან, ან უარი ეთქვას მიიღოს შეღავათი, ან რაიმე სახით დაექვემდებაროს დისკრიმინაციას რომელიმე 
აკადემიური, კლასგარეშე, საკვლევი, პროფესიული სწავლების, ან სხვა საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში, ან სხვა 
აქტივობაში, რომელსაც ახორციელებს ფედერალური ფინანსური მხარდაჭერის მიმღები.  
 
ლოიალურობა 
Insight Pennsylvania Cyber Charter School-მა (ISPA) არ უნდა განახორციელოს საპასუხო ზომები პირის მიმართ, რომელიც 
ეწინააღმდეგება არაკანონიერ საგანმანათლებლო პრაქტიკას თუ პოლიტიკას, ან აყენებს ბრალდებას, წარმოადგენს მოწმეს ან 
მონაწილეობს სარჩელსა თუ პროცესში IX თავის ფარგლებში.  
 
ძირითადი წესი 
მოსწავლისთვის რაიმე სახის დახმარების, შეღავათის ან მომსახურების მიწოდებისას, ISPA სქესის საფუძველზე არ უნდა: 
 

• მოექცეს ერთ პირს მეორისგან განსხვავებულად, იმის განსაზღვრის მიზნებისთვის, აღნიშნული პირი აკმაყოფილებს 
თუ არა რაიმე მოთხოვნილებას ან პირობას ამგვარი დახმარების, შეღავათისათუ მომსახურების მიწოდების 
ფარგლებში; 

• მოახდინოს განსხვავებული დახმარების, შეღავათის, ან მომსახურების მიწოდება განსხვავებული გზით;  
• უარი გამოუცხადოს რომელიმე პირისთვის ამგვარ დახმარებაზე, შეღავათსა თუ მომსახურებაზე;  
• დაუქვემდებაროს რომელიმე პირი ცალკეულ ან განსხვავებულ ქცევის, სანქციებისა თუ მოპყრობის წესებს; 
• შეუწყოს ხელი ან გაამყაროს დისკრიმინაცია ნებისმიერი პირის წინააღმდეგ, ნებისმიერ სააგენტოს, ორგანიზაციის, ან 

პირის, რომელიც დახმარების, შეღავათისან მომსახურების მიწოდების ფარგლებში ახდენს სქესობრივი საფუძვლით 
დისკრიმინაციას მოსწავლისა თუ დასაქმებულების მიმართ;  

• სხვაგვარად შეზღუდოს ნებისმიერი პირი რაიმე უფლებით, პრივილეგიით, უპირატესობით, ან შესაძლებლობით 
სარგებლობაში 

IX თავის კოორდინატორი:  
Charter School-მა დანიშნა IX თავის კოორდინატორი, რათა უზრუნველყოს სკოლის XI თავის მოთხოვნებთან შესაბამისობა. 
IX თავის მთავარი კოორდინატორის პასუხისმგებლობა იქნება შემდეგი: Eileen Cannistraci – EiCannistraci@insightpa.org 

1. მოახდინოს IX თავის ფარგლებში ძალისხმევების კოორდინირება, მათ შორის, შესაბამისი ინფორმაციის გამჟღავნების, 
პოლიტიკების, პროცედურებისა და პრაქტიკების ფედერალურ და საშტატო კანონმდებლობასთან, რეგულაციებთან, 
პრეცედენტულ სამართალთან, რომელიც მოითხოვს IX თავის საფუძველზე არსებული საჩივრების სწრაფ და 
სამართლიან გადაწყვეტას, შესაბამისობაში მოყვანის დანერგვა და მონიტორინგი. 

2. უზრუნველყოს ხელმძღვანელობა, დირექცია და ზედამხედველობა ყველა IX თავის პროგრამის აქტივობითა და 
პერსონალით, რაც მოიცავს შესაბამისი დირექტივების შემმუშავებელ ორგანოს წარმომადგენლებთან და უფროს 
პერსონალთან კონსულტაციას, რათა აღმოიფხვრას სქესზე და/ან გენდერზე დაფუძნებული დისკრიმინაცია ყველა 
საგანმანათლებლო პროგრამასა და აქტივობაში, რომ უზრუნველყოფილი იქნას ობიექტებზე, შესაძლებლობებსა, და 
რესურსებზე წვდომის გენდერული მიუკერძოებლობა უბნის, თუ კამპუსის ფარგლებში;  

3. უზრუნველყოს მიმდინარე სწავლება, კონსულტაცია და ტექნიკური მხარდაჭერა IX თავთან დაკავშირებით ყველა 
მოსწავლისა და დასაქმებულისთვის, სპეციალიზებული სასწავლო მასალით მენეჯერებისთვის/საბჭოსთვის, 
გამომძიებლებისთვის, კამპუსის სამართალდამცავი და საქმის განმხილველი პერსონალისთვის;  

4. განავითაროს, დანერგოს და გაუწიოს კოორდინაცია კამპუსზე და/ან სკოლაზე დაფუძნებულ სტრატეგიულ 
ძალისხმევას, რომელიც მიმართულია სქესობრივი ძალადობისა და სხვა ფორმის სქესზე და/ან გენდერზე 
დაფუძნებული დისკრიმინაციის წინააღმდეგ;  
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5. ჩამოაყალიბოს და გაავრცელოს საგანმანათლებლო მასალა, მათ შორის ბროშურები, პოსტერები, ქსელური მასალა, 
რომელიც სკოლის ან კამპუსის საზოგადოების წევრების ინფორმირებას უზრუნველყოფს (მოსწავლეები, პედაგოგები, 
ხელმძღვანელები, პერსონალი და მშობლები) IX თავით დაცული უფლებების, პასუხისმგებლობებისა და რესურსების 
შესახებ, როგორც სკოლის/კამპუსის ტერიტორიის შიგნით, ასევე გარეთ; 

6. ზედამხედველობა გაუწიოს სწრაფი და სამართლიანი მიღების, გამოძიების, დამუშავების, ფაქტების დასკვნების 
გამოცემისა, და სქესზე/გენდერზე დაფუძნებული დისკრიმინაციის ყველა შემთხვევის გადაწყვეტას, რომელიც 
ცნობილი გახდა პასუხისმგებელი დასაქმებულებისა და/ან რომელთა შესახებაც შეტყობინება მოხდა მოსწავლეების, 
პედაგოგების, დასაქმებულების, მესამე პირების ან უფრო ფართო საზოგადოების წევრების მიერ;  

7. ზედამხედველობა გაუწიოს IX თავის მოთხოვნებთან შესაბამისობის ძალისხმევას სხვა კამპუსის/სკოლის 
წარმომადგენლების, დეპარტამენტებისა და ოფისების მხრიდან (მაგ. გამომძიებლები, მოსწავლის ქცევა/დისციპლინა, 
მსხვერპლის მომსახურებები, საჯარო უსაფრთხოება, ექთანი/ჯანმრთელობის მომსახურებები, საკონსულტაციო 
მომსახურებები, მოსწავლეთა საქმეები, ადამიანთა რესურსები, პედაგოგები/აკადემიური საქმეები, სპორტი და სხვა);  

8. უზრუნველყოს გამოძიების შესახებ შესაბამისი გაფრთხილება; განსაზღვროს გამოძიების ფარგლები; უზრუნველყოს 
თავდაპირველი რეაგირება; უზრუნველყოს ვადებთან შესაბამისობა; მოახდინოს ბრალდების შესახებ სათანადო 
შეტყობინება, მოსმენის შესახებ შეტყობინება, შედეგის შეტყობინება და მისაღები ზომა, ასევე უზრუნველყოს 
ინსტიტუციური აღრიცხვის საცავი და წყარო (ასევე შეიძლება იქნას დელეგირებული);  

9. სექსუალური ძალადობისა და სქესზე/გენდერზე დაფუძნებული დისკრიმინაციის სავარაუდო მსხვერპლები 
დააკვალიანოს და გაუწიოს მხარდაჭერა, რაც, მათ შორის, მოიაზრებს მხარდამჭერი რესურსების მითითებას, შიდა 
საჩივრების წარდგენის უფლების შესახებ შეტყობინებას, აშშ განათლების დეპარტამენტის სამოქალაქო უფლებების 
ოფისში (US Department of Education Office for Civil Rights) საჩივრის უფლების შესახებ შეტყობინებას, ასევე 
სამართალდამცავებისთვის ინციდენტების შესახებ შეტყობინების უფლების შესახებ ინფორმირებას; 

10. მოახდინოს ინსტიტუციური შესაბამისობა და მიმდინარე კონსულტაციით უზრუნველყოფა 1973 წლის 
რეაბილიტაციის აქტის 504-ე სექციის შესახებ, ასევე დაკავშირებული ფედერალური და საშტატო კანონების შესახებ, 
რომლებიც კრძალავენ დისკრიმინაციას და შევიწროვებას ყველა დაცული კლასის წინააღმდეგ;  

11. მოახდინოს საჩივართან დაკავშირებული ფაილების, განკარგულების ანგარიშებისა და სხვა ჩანაწერების ორგანიზება 
და შენარჩუნება, რომლებიც უკავშირდება IX თავის მოთხოვნებთან შესაბამისობას, მათ შორის, შესული საჩივრების 
რაოდენობისა და ბუნების შესახებ, და მოახდინოს აღნიშნული საჩივრების, მონაცემთა შეგროვების, კლიმატის 
შეფასების, მოდელის მონიტორინგი; და 

12. წარმოადგენდეს IX თავთან მიმართებით სახელმწიფო გამოძიებების მთავარ საკონტაქტო პირს. 
 

სექსუალური შევიწროვება 
 
აშშ-ის განათლების დეპარტამენტის სამოქალაქო უფლებების სამმართველოს („OCR“) სახელმძღვანელოს („OCR“) თანახმად, 
გასათვალისწინებელია სხვადასხვა ფაქტორები იმის დასადგენად, არის თუ არა შექმნილი მტრული გარემო. 
სახელმძღვანელო გვთავაზობს მოცემული ქცევის განხილვას როგორც სუბიექტური, ასევე ობიექტური თვალსაზრისით. 
კერძოდ, OCR-ის სტანდარტები მოითხოვს ქცევის შეფასებას სავარაუდო მსხვერპლის პოზიციაში მყოფი გონივრული პირის 
თვალსაზრისით, ყველა გარემოების გათვალისწინებით. რაც უფრო მძიმეა ქცევა, განმეორებითი ინციდენტების სერიის 
ჩვენების მით უფრო ნაკლები საჭიროება არსებობს იმის სამტკიცებლად, რომ შექმნილია მტრული გარემო, განსაკუთრებით 
თუ ქცევა ფიზიკურ ქმედებას მოიაზრებს. სექსუალური ძალადობის ერთ ან იზოლირებულ ინციდენტს შეუძლია მტრული 
გარემოს ჩამოყალიბება. 
 

სექსუალური შევიწროვება მოიცავს, მაგრამ არ შემოიფარგლება, სექსუალური შევიწროვებით, სექსუალური სურვილის 
დაკმაყოფილების თხოვნით, ან სექსუალური ხასიათის სხვა სიტყვიერი ან ფიზიკური აქტით, როდესაც: 
 

1. ასეთ ქცევაზე დათანხმება ხდება პირდაპირ ან ირიბად მოსწავლისთვის წარმატების მიღწევის პირობად; 
2. მოსწავლის მიერ ამგვარ ქცევაზე თანხმობა ან მისი უარყოფა გამოიყენება, როგორც სკოლის გადაწყვეტილებების 

საფუძველი ამ მოსწავლესთან დაკავშირებით; ან 
3. ასეთი ქცევის მიზანი ან შედეგი არის დაუსაბუთებელი ჩაერევა მოსწავლის სამუშაო პროცესში ან საშიში, მტრული 

და შეურაცხმყოფელი სასკოლო გარემოს შექმნა. 
 

გენდერული ნიშნით შევიწროება 
 
IX თავში მოცემული სექსუალური დისკრიმინაციის აკრძალვა ვრცელდება დისკრიმინაციის საჩივრებზე გენდერული 
იდენტობის საფუძველზე ან მამაკაცურობის ან ქალურობის სტერეოტიპულ წარმოდგენებთან შეუსაბამობის საფუძველზე და 
OCR გამოიძიებს ასეთ საჩივრებს. გენდერული ნიშნით შევიწროება არის სექსუალური შევიწროების კიდევ ერთი ფორმა და 
იგი ეხება არასასურველ ქცევას, რომლის საფუძველია ინდივიდის რეალური ან აღქმული სქესი, მათ შორის ეხება 
გენდერულ იდენტობაზე დაფუძნებულ შევიწროებას ან სქესობრივ სტერეოტიპებთან შეუსაბამობას და არ გულისხმობს 
აუცილებლად სექსუალური ხასიათის ქცევას. მსგავსად, მხარეების რეალური ან აღქმული სექსუალური ორიენტაცია ან 
გენდერული იდენტობა არ ცვლის ISPA-ს ვალდებულებებს. ბოლოდროინდელ სასამართლო საქმეებში გენდერული ნიშნით 
პიროვნების მიმართ შევიწროების ქმედებები აღიარებულია, როგორც სექსუალური შევიწროება, განურჩევლად ქმედების 
განზრახვისა. ISPA აღიარებს ამ ინტერპრეტაციას, როგორც პოლიტიკის ნაწილს. 
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შეჯამება 
 
სექსუალური შევიწროება არღვევს ფედერალურ და შტატის კანონებს და შეიძლება არა მხოლოდ ISPA, როგორც სკოლის 
ერთეული, არამედ ის პირები, რომლებიც დასაქმებულია ISPA-ში, მნიშვნელოვანი პასუხისმგებლობის წინაშე აღმოჩნდეს 
კანონის შესაბამისად. 
 

როდესაც ISPA- მ იცის ან გონივრულად უნდა იცოდეს სქესობრივი გზით შევიწროების შესახებ, ის მიიღებს დაუყოვნებლივ 
და შესაბამის ზომებს იმის დასადგენად, თუ რა მოხდა სხვაგვარად. თუ გამოძიება ცხადყოფს, რომ შევიწროებამ შექმნა 
მტრული გარემო, ISPA გადადგამს სწრაფ და ეფექტურ ნაბიჯებს გონივრულად გათვლილი, რომ შეწყვიტოს შევიწროება, 
აღმოფხვრას მტრული გარემო, თავიდან აიცილოს შევიწროების განმეორება და, საჭიროებისამებრ, გამოსწორდეს მისი 
ეფექტები. 
 

აკრძალული ქცევის მაგალითები 
 
ქვემოთ მოცემულია ისეთი ქმედებების მაგალითები, რომლებიც არღვევს IX თავის მოთხოვნებს. ეს მაგალითები არ უნდა 
ჩაითვალოს პოლიტიკის ფარგლებში აკრძალული ქმედებების ყოვლისმომცველ სიად: 
 

A. სექსუალური ხასიათის ფიზიკური შეურაცხყოფა, როგორიცაა: 
 

1. გაუპატიურება, სექსუალური ძალადობა, შევიწროება ან ამ ქმედებების ჩადენის მცდელობა, ან ისეთი განზრახვით 
ჩადენილი ქმედება, რაც გამოიწვევს ფიზიკური ზიანის ან სიკვდილის შიშს; და 

2. სექსუალური ხასიათის განზრახ ფიზიკური კონტაქტი, როგორიცაა შეხება, ჩახუტება, ხელის დადება, დაჭერა, 
სხეულით შეხება ან მოსწავლის სხეულზე ძალისმიერი მიწოლა, ან ტანსაცმელზე შეხება ისეთ ადგილებში, 
რომელიც მოიცავს სხეულის ინტიმურ არეებს. 

 

B. არასასურველი სექსუალური შევიწროვება, წინადადებები ან სხვა სექსუალური კომენტარები, როგორიცაა: 
 

1. სექსუალურად ორიენტირებული ჟესტები, ხმები, შენიშვნები, ხუმრობები ან კომენტარები ადამიანის 
სექსუალურობაზე ან სექსუალურ გამოცდილებაზე, რაც მიმართულია რომელიმე მოსწავლისადმი ან სრულდება 
მისი თანდასწრებით 

2. პრეფერემციული მოპყრობა ან ასეთი მოპყრობის პირობა სექსუალურ ქცევაზე თანხმობის სანაცვლოდ, მათ შორის 
ნებისმიერი თხოვნა ან მცდელობა მოსწავლის მიმართ, ჩაერთოს სექსუალურ საქმიანობაში კომპენსაციის ან 
ჯილდოს სანაცვლოდ; და 

3. მოსწავლისადმი არასასურველი სექსუალური ყურადღების გამოჩენა ან ქცევა, ან მისთვის სკოლაში წარმატების 
მიღწევის განზრახ გართულება მოსწავლის გენდერული იდენტობის გამო. 

 

C. ისეთი პუბლიკაციების ჩვენება ISPA-ს კონტროლის ქვეშ არსებულ ნებისმიერ ადგილას, როგორიცაა: 
 

1. სურათები, პლაკატები, მულტფილმები, კალენდრები, წარწერები, საგნები, სარეკლამო მასალები, საკითხავი 
მასალები, მუსიკალური ჩანაწერები ან სხვა მასალები,, რომლებიც სექსუალური ხასიათისაა, სექსუალურად 
დამამცირებელია ან პორნოგრაფიული. 

 

გამონაკლისი განიხილება იმ სიტუაციებში, როდესაც სიშიშვლე ან სექსუალური ხასიათის ლექსიკა აუცილებელია 
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოებისათვის მნიშვნელოვანი გზავნილის გადასაცემად ან სხვაგვარად 
პედაგოგიურად შესაბამისი. ზემოაღნიშნული გამონაკლისების გათვალისწინებით, ვიზუალური მასალა ჩაითვლება 
სექსუალური ქვეტექსტის მქონე მასალად, თუ ის ასახავს ნებისმიერი სქესის პირს, რომელიც შიშველია ან ნახევრად 
შიშველი, ან მისი სხეულის გარკვეული ნაწილები მკაფიოდ გამოკვეთილი მიზნის მისაღწევად არის მგაშიშვლებული ან 
იქცევს ყურადღებას; 
 

2. ნებისმიერი ვირტუალური საკლასო ოთახის გარემოს მასალების ჩვენება ან გამოქვეყნება, რომელიც არის 
სექსუალური ხასიათის, სექსუალური ქვეტექსტის მქონე, სექსუალურად დამამცირებელი ან პორნოგრაფიული; ან 

3. ასეთი მასალის შენახვა ისე, რომ მათი სხვა პირების მიერ დანახვა პროგნოზირებადი იყოს. 
 

D. სექსუალური ფავორიტიზმი: 
ISPA-ს შესაძლებლობებისა და სარგებლის მინიჭება ან დაკავება, მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება, დავალებებით და 
პროგრესის მარკირებითა და მოხსენებით წარმოადგენს IX სათაურის დარღვევას, როდესაც ემყარება სექსუალურ 
ფავორიტიზმს და აკრძალულია. 
 

E. IX თავის დარღვევის სხვა ფორმები: 
სხვაგვარი ქცევა, რომელსაც აქვს გენდერის საფუძველზე მოსწავლის სასწავლო პროცესში დაუსაბუთებლად ჩარევის მიზანი 
ან შედეგი, ასევე შეიძლება ჩაითვალოს დარღვევად და, შესაბამისად, აკრძალულია. ქცევის მაგალითები, რომლებიც 
გენდერული ნიშნით არღვევს IX თავს, მოიცავს: 
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1. უსიამოვნო ან დაუცველი დავალებების მინიჭება; ან არ შეასრულებს შესადარებელ დავალებებს, რაც შეიძლება 
უარყოფითად იმოქმედოს მოსწავლის განვითარებაზე; 

2. ინფორმაციის, მასალების, აღჭურვილობის ან საჭირო ნივთების დამალვა, რომლებიც აუცილებელია დავალების 
ეფექტური შესრულებისთვის; 

3. სასწავლო საკითხებში მოსწავლესთან თანამშრომლობაზე ან მის დახმარებაზე უმიზეზოდ უარის თქმა; 
4. მოსწავლის მიერ დავალების დამაკმაყოფილებლად შესრულების პროცესში ჩარევა; 
5. არათანაბარი სტანდარტების წამოყენება; 
6. მოსწავლეების გარიყვა, ან სხვაგვარად მათთვის მინიშნება, რომ მათი გენდერული იდენტობის გამო მათ არ 

მიესალმებიან; ან 
7. მოსწავლეებისთვის მათი გენდერული იდენტობის ნიშნით სექსუალურად შეურაცმხყოფელი სახელების წოდება. 

 

F. საპასუხო ქმედება IX თავის დარღვევის საჩივრებზე. შურისძიების მაგალითების არასრული ჩამონათვალი შეიძლება 
შეიცავდეს: 

 

1. თვითნებური დისციპლინა, მუქარა, დავალებების დაუსაბუთებელი შეცვლა, არაზუსტი ინფორმაციის მიწოდება, ან 
რომელიმე მოსწავლესთან თანამშრომლობაზე ან სკოლასთან დაკავშირებული საკითხების განხილვაზე უარის თქმა, 
რადგანაც ის მოსწავლე ჩიოდა, იყო მოწმე ან წინააღმდეგობას უწევდა დარღვევებს 

2. განზრახ ზეწოლა, ტყუილი უარყოფა, ტყუილის თქმა, ისეთი საქციელის დამალვა ან ამის მცდელობა, როგორიც 
აღწერილია ზემოთ მოცემულ რომელიმე პუნქტში. 

 
საჩივრის შეტანა  
 
ISPA-ს ქმედებები: 
 

1. სქესის ნიშნით დისკრიმინაციის შესახებ ცნობის გამოქვეყნება საგანმანათლებლო პროგრამებსა და საქმიანობაში, 
მათ შორის, იმის შესახებ, რომ IX თავი კრძალავს ამგვარ დისკრიმინაციას. შეტყობინება უნდა ასახავდეს, რომ IX 
თავის მოთხოვნების მოქმედებასთან დაკავშირებით შესაძლებელია მიმართოთ ISPA-ს IX თავის კოორდინატორს ან 
OCR-ს. იგი შეიცავს ISPA-ს IX თავის კოორდინატორის სახელს ან თანამდებობას, ოფისის მისამართს, ტელეფონის 
ნომერს და ელფოსტის მისამართს. ცნობა გამოქვეყნდება ISPA-ს ვებ-გვერდზე და ISPA-ს ობიექტების სხვადასხვა 
ადგილას და გამოქვეყნდება ელექტრონული და ბეჭდური პუბლიკაციებით, რომლებიც უზრუნველყოფენ 
მოსწავლეების და თანამშრომლების ინფორმირებას ISPA-ს მომსახურებისა და პოლიტიკის შესახებ; 

2. დაინიშნება სულ მცირე ერთი თანამშრომელი, რომელიც კოორდინირებას გაუწევს IX თავის შესაბამისად 
მოვალეობების შესრულებას და შეასრულებს თავისი პასუხისმგებლობას IX თავის თანახმად, რაც მოიცავს IX თავის 
შესაბამის ყველა საჩივრის ზედამხედველობას და ამგვარი საჩივრების განხილვისას წარმოქმნილი ნებისმიერი 
მოდელის ან სისტემური პრობლემის იდენტიფიცირებას და გადაწყვეტას. IX თავის კოორდინატორს ან 
პასუხისმგებელ პირს შესაძლებლობა ექნება შეხვდეს მოსწავლეებს, საჭიროებისამებრ; და 

3. განათავსებს ამ პოლიტიკას (მათ შორის ამ პოლიტიკაში შემავალი შესაბამისი პროცედურები) სკოლის ვებგვერდზე; 
ელექტრონულად გაუგზავნის სასკოლო საზოგადოების ყველა წევრს; უზრუნველყოფს მისი ხელმისაწვდომობას 
ISPA-ს ოფისში; შეაჯამებს მას ან დაურთავს სკოლის სახელმძღვანელოს, 

 
თუ IX თავის მოთხოვნებთან შესაბამისობის ოფიცერი იქნება ის პირი, ვინც სექსუალურ შევიწროებაშია ბრალდებული, 
ან თუ მომჩივანი მიიჩნევს, რომ IX თავის მოთხოვნებთან შესაბამისობის ოფიცერი გარკვეულწილად არის 
პასუხისმგებელი IX თავის დარღვევაზე, მომჩივანს შეუძლია მიმართოს პირაპირ აღმასრულებელი დირექტორს (CEO), 
რომელიც მიჰყვება ქვემოთ მოცემულ პროცედურებს. 

 
საჩივრის შეტანის პროცედურები 
მოსწავლეს შეუძლია მოითხოვოს თავისი საჩივრის არაფორმალური ან ფორმალური გადაწყვეტა: 
 

A. არაფორმალური 
 
მოსწავლემ ან მისმა მშობელმა შეიძლება მოითხოვონ, რომ IX თავის მოთხოვნებთან შესაბამისობის ოფიცერი ჩაერიოს და 
სავარაუდო დამნაშავეს შეატყობინოს, რომ კონკრეტული შეურაცხმყოფელი ქცევა(ები) არ იქნება დატოვებული 
უყურადღებოდ. ასეთ შემთხვევაში IX თავის მოთხოვნებთან შესაბამისობის ოფიცერი უნდა შეხვდეს სავარაუდო დამნაშავეს, 
მიიღოს განცხადება ბრალდებებთან დაკავშირებით და, თუ ამის საფუძველი არსებობს, მოითხოვოს, რომ სავარაუდო 
დამნაშავემ მონაწილეობა მიიღოს არადისციპლინურ კონსულტაციებში. სავარაუდო დამნაშავეს, თუ ის არის მოსწავლე, უნდა 
ჰქონდეს უფლება, რომ მისი მშობელი დაესწროს IX თავის მოთხოვნებთან შესაბამისობის ოფიცერთან შეხვედრას. IX თავის 
მოთხოვნებთან შესაბამისობის ოფიცერი წერილობით უნდა ასახავდეს ყველა მოქმედებას ბრალდებების გამოძიებასთან 
დაკავშირებით, მათ შორის სხვა მოსწავლეების) და/ან სკოლის ადმინისტრაციის/თანამშრომლების/კონტრაქტორების 
(მოხალისეების) განცხადებებს. მომჩივანს უნდა ეცნობოს, რომ აქვს უფლება შეწყვიტოს არაფორმალური პროცესი ნებისმიერ 
დროს და გადავიდეს საჩივრის პროცესის ფორმალურ ეტაპზე. უფრო მეტიც, იმ შემთხვევებში, როდესაც საქმე ეხება 
სექსუალურ ძალადობას, არაფორმალური გადაწყვეტა ან მედიაცია არ არის მიზანშეწონილი თუნდაც ნებაყოფლობით 
საფუძველზე. 
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B. ფორმალური 
 
მოსწავლეს, რომელსაც მიაჩნია, რომ დარღვეულია IX თავით მინიჭებული უფლებები, შეუძლია შეიტანოს საჩივარი 
ბრალდებების ფორმალური გამოძიების მოთხოვნით. ფორმალური საჩივრები წერილობით უნდა იქნას მიღებული IX თავის 
მოთხოვნებთან შესაბამისობის ოფიცრის მიერ და ხელმოწერილი იყოს მომჩივნის მიერ. ყოვლისმომცველ და სრულ 
გამოძიებას ჩაატარებს IX თავის მოთხოვნებთან შესაბამისობის ოფიცერი. 
 
გამოძიება განსაზღვრავს: (1) იყო თუ არა ჩადენილი შეუსაბამო ქცევა; (2) წარმოადგენს თუ არა ეს ქცევა IX თავის ან ამ 
პოლიტიკის დარღვევას და, (3) თუ ქცევა წარმოადგენს დარღვევას, რა ქმედებებს მიიღებს ISPA დარღვევის 
დასასრულებლად, ნებისმიერი მტრული გარემოს აღმოსაფხვრელად და მისი განმეორების თავიდან ასაცილებლად, 
რომელიც შეიძლება მოიცავდეს დამნაშავის მიმართ სანქციების დაწესებას და მომჩივნისათვის სამართლებრივი დაცვის 
საშუალებების უზრუნველყოფას 
 
შეძლებისდაგვარად და რამდენადაც ეს კანონით არის ნებადართული, კონფიდენციალურობა დაცული იქნება სავარაუდო 
აკრძალული ქცევის გამოძიების ფარგლებში. ყველა მხარეს ღირსეულ და სათანადო პროცესს გაივლის. 
 

C. შუალედური ზომები 
 
გამოძიების მოლოდინში, ISPA მიიღებს გონივრულ შუალედურ ზომებს, რათა თავიდან აიცილოს IX თავის მოთხოვნების 
დამრღვევი შემდგომი შესაძლო საკითხები. ეს შეიძლება მოიცავდეს ნაბიჯების გადადგმას მომჩივანსა და სავარაუდო 
დამნაშავეს შორის შემდგომი კონტაქტის თავიდან აცილების მიზნით, სავარაუდო დამნაშავის მომჩივნის საშინაო 
კლასიდან/საკლასო ოთახიდან გაყვანას. IX თავის მოთხოვნებთან შესაბამისობის ოფიცერი მომჩივანს პერიოდულად 
მიაწვდის ინფორმაციას გამოძიების სტატუსის შესახებ. IX თავის მოთხოვნებთან შესაბამისობის ოფიცერმა ასევე უნდა 
უზრუნველყოს, რომ მომჩივანმა იცოდეს თავისი უფლები IX თავის მიხედვით და გაეცნოს მოსწავლეთა დახმარების 
არსებულ პროგრამებს და რესურსებს, IX თავის მოთხოვნებთან შესაბამისობის ოფიცერმა ასევე უნდა შეატყობინოს 
მომჩივანს მისთვის იურიდიული დახმარების აღმოჩენის უფლების შესახებ და დანაშაულის ჩადენის შესახებ 
სამართალდამცავი ორგანოებისთვის შეტყობინების უფლების შესახებ. 
 
მაშინაც კი, როდესაც IX თავის მოთხოვნებთან შესაბამისობის ოფიცერი ადგენს, რომ ISPA-ს შეუძლია პატივი სცეს 
მომჩივნის კონფიდენციალურობის მოთხოვნას და, შესაბამისად, არ შეეძლოს სრულად უპასუხოს სექსუალური 
ძალადობის ბრალდებას და დაიწყოს ოფიციალური ქმედება სავარაუდო დამნაშავის წინააღმდეგ, ეს შუალედური 
ზომები შეიძლება იქნას მიღებული მომჩივანის დასაცავად, მისი ვინაობის კონფიდენციალურად დაცვით. 
 

D. კონფიდენციალობა 
 
სანამ მოსწავლე გაამჟღავნებს ინფორმაციას, რომ მას შეიძლება სურდეს კონფიდენციალურობის დაცვა, ISPA-მ ყველანაირად 
უნდა აცნობოს მოსწავლეს, რომ: (1) ISPA-ს აქვს ვალდებულება შეატყობინოს სავარაუდო დამნაშავისა და მომჩივნის 
სახელები, რომლებიც მონაწილეობენ სავარაუდო სექსუალურ ძალადობაში, ასევე შესაბამისი ფაქტები სავარაუდო 
ინციდენტთან დაკავშირებით (თარიღის, დროის და ადგილის ჩათვლით), IX თავის კოორდინატორს, სკოლის სხვა 
შესაბამისი ოფიციალურ პირებს, ადგილობრივ სამართალდამცავ ორგანოებს და ChildLine-ს სავალდებულო რეპორტიორის 
მოვალეობების შესაბამისად 
 
სტუდენტს შეუძლია მოსთხოვოს ISPA-ს მისი კონფიდენციალურობის დაცვა, რასაც განიხილავს IX თავის მოთხოვნებთან 
შესაბამისობის ოფიცერი; და 
 

1. მოსწავლეს შეუძლია გაამჟღავნოს ინფორმაცია კონფიდენციალურად კონსულტაციისას, ადვოკატთან 
საუბრისას, ჯანმრთელობასთან, ფსიქიკურ ჯანმრთელობასთან ან სექსუალურ ძალადობასთან დაკავშირებულ 
ორგანიზაციებში. თუ მოსწავლე ითხოვს კონფიდენციალურობას, IX თავის მოთხოვნებთან შესაბამისობის 
ოფიცერმა უნდა გამოიყენოს ყველა ძალისხმევა ამ მოთხოვნის შესასრულებლად და უნდა შეაფასოს მოთხოვნა 
ISPA-ს პასუხისმგებლობის კონტექსტში, რაც გულისხმოს ყველა მოსწავლისთვის უსაფრთხო და 
არადისკრიმინაციული გარემოს უზრუნველყოფას. 

 
საჩივრების გამოძიებისა და გადაწყვეტის პროცედურები 
 

A. IX თავის მოთხოვნებთან შესაბამისობის ოფიცერი 

IX თავის მოთხოვნებთან შესაბამისობის ოფიცერს უნდა შეეძლოს საფუძვლიანი და სრულყოფილი გამოძიების ჩატარება და 
უნდა მოიძიოს რჩევა და დახმარება სამეურვეო საბჭოსგან, თუ იგი თვლის, რომ მას არ გააჩნია სავარაუდო საფუძვლიანი და 
სრული გამოძიების ჩატარების უნარი სავარაუდო შეუსაბამო ქცევასთან დაკავშირებით. თუ IX თავის მოთხოვნებთან 
შესაბამისობის ოფიცერი ან აღმასრულებელი დირექტორი არის ის, ვინც ბრალდებულია IX თავით გათვალისწინებულ 
დარღვევაში, საბჭო დანიშნავს კვალიფიციურ პირს, რომელიც არ არის დასაქმებული ISPA-ში გამოძიების ჩასატარებლად. 
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B. გამოძიების ჩატარება/მოსმენების ჩატარება 

IX თავის მოთხოვნებთან შესაბამისობის ოფიცერი, რომელმაც მიიღო IX თავთან დაკავშირებული საჩივარი, უნდა ჩაიწეროს 
საჩივარი, ხოლო მომჩივანმა ხელი მოაწეროს მას. მოსწავლის წინააღმდეგ IX თავის მოთხოვნებთან დაკავშირებული ყველა 
საჩივარი უნდა იქნას მიღებული, გამოძიებული და განკარგული ამ პოლიტიკით განსაზღვრული პროცედურების 
შესაბამისად, 

 
1. IX თავის მოთხოვნებთან შესაბამისობის ოფიცერი შეხვდება თითოეულ მომჩივანს, რათა მოუსმინოს და 

გააცნობიეროს მათი ბრალდებები. მომჩივანს შეუძლია ნებისმიერ ასეთ შეხვედრას დაესწროს მშობელთან 
ერთად. სავარაუდო დამნაშავეს, თუ ის არის მოსწავლე, უნდა ჰქონდეს უფლება, რომ მისი მშობელი დაესწროს 
IX თავის მოთხოვნებთან შესაბამისობის ოფიცერთან შეხვედრას. 

 
 

2. ამ შეხვედრებზე მიღებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით, IX თავის მოთხოვნებთან შესაბამისობის ოფიცერი 
ჩაატარებს საჩივრ(ებ)ის ადეკვატურ, საიმედო და მიუკერძოებელ გამოძიებას, რაც მოიცავს გასაჩივრებას და 
განცხადებების მიღებას როგორც მომჩივნის, ასევე სავარაუდო დამნაშავის ნებისმიერი მოწმისგან და ყველა 
წარმოდგენილი მტკიცებულების განხილვას. მხარეებს მიეწოდებათ განახლებები წერილობით 
გადაწყვეტილების მიღებამდე. 

 
 

3. საჩივარი გადაწყდება მტკიცებულების სტანდარტის უპირატესობის გამოყენებით (ანუ, უფრო სავარაუდოა, 
რომ არ მომხდარიყო სექსუალური შევიწროება ან ძალადობა). 

მიუხედავად იმისა, რომ ოჯახის განათლების უფლებებისა და კონფიდენციალურობის აქტი (Family 
Educational Rights and Privacy Act (FERPA)) ზღუდავს დისციპლინურ სამართალწარმოებაში 
გარკვეული ინფორმაციის გამჟღავნებას, IX თავის მოთხოვნებთან შესაბამისობის ოფიცერი 
განუცხადებს მომჩივანს ინფორმაციას დამნაშავეზე დაწესებული სანქციის შესახებ, როდესაც სანქცია 
პირდაპირ ეხება მომჩივანს. ეს მოიცავს ბრძანებას იმის შესახებ, რომ დამნაშავემ თავი აარიდოს 
მომჩივანს, ან რომ დამნაშავეს აეკრძალოს სკოლაში სწავლა გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ან 
გადავიდეს ჩარტერული სკოლის შენობის სხვა საშინაო კლასებში/საკლასო ოთახებში. 

 
4. თუ IX თავის მოთხოვნებთან შესაბამისობის ოფიცერი მიიღებს გადაწყვეტილებას, რომ მომჩივნის პრეტენზიები 

დასაბუთებულია მტკიცებულებების სიჭარბით, დისციპლინის შესაბამისი დონე, რომელიც შეესაბამება 
ჩარტერული სკოლის პოლიტიკას IX თავის მიხედვით შეუსაბამო საქციელის მიმართ, განსაზღვრავს 
აღმასრულებელი დირექტორი, IX თავის მოთხოვნებთან შესაბამისობის ოფიცერიშ და ადმინისტრაციის 
ნებისმიერი სხვა წევრი, როგორც ჩარტერული სკოლის საბჭოს მიერ დამტკიცებული დისციპლინარული 
პროცესი მოითხოვს. თუ IX თავის მოთხოვნებთან შესაბამისობის ოფიცერი ან აღმასრულებელი დირექტორი 
თვლის, რომ აუცილებელია სასკოლო პროცესიდან ჩამოშორება ან გარიცხვა, ჩატარდება არაფორმალური ან 
ფორმალური მოსმენა. ჩარტერული სკოლის ქცევის კოდექსში შემავალი ფორმალური დისციპლინური 
პროცედურები უნდა იქნას დაცული ასეთი მოსმენებისათვის, რათა უზრუნველყოს ბრალდებულთა სათანადო 
პროცესის დაცვა. სექსუალური შევიწროების დასაბუთებული ბრალდებების შესახებ დოკუმენტები უნდა 
განთავსდეს ბრალდებული მოსწავლის პირად საქმეში. დოკუმენტები დაუსაბუთებელ ბრალდებებთან 
დაკავშირებით არ უნდა განთავსდეს მოსწავლის პირად საქმეებში, არამედ უნდა ინახებოდეს სამეურვეო საბჭოს 
მიერ კონფიდენციალურ ფაილში, რომელიც შეიქმნა IX თავით გათვალისწინებული საჩივრების შესანახად 
იმისთვის, რომ მოსწავლეებმა იცოდნენ, თუ როგორ უნდა გაასაჩივრონ გადაწყვეტილება და ეს 
გადაწყვეტილება როგორც მოსწავლისთვის, ასევე მშობლისთვის იქნება ხელმისაწვდომი. 

 
 

C. ანგარიშგების სხვა მოთხოვნები 

თუ საჩივარი ეხება სექსუალურ ძალადობას, გაუპატიურებას ან კრიმინალური ხასიათის ქცევას, აუცილებელია პოლიციის 
ადგილობრივ დეპარტამენტთან (Police Department) დაკავშირება და გადაეცეს მათ ISPA-ს მიერ მომზადებული ანგარიში 
ინციდენტის შესახებ. (ანგარიში ასევე უნდა იყოს შედგენილი ნებისმიერი სავალდებულო რეპორტიორის მიერ ChildLine-
ისთვის და საზოგადოებრივი კეთილდღეობის დეპარტამენტისთვის (Department of Public Welfare), ჩარტერული სკოლის 
საბჭოს მიერ დამტკიცებული სავალდებულო რეპორტიორების პოლიტიკის შესაბამისად. თუ არსებობს რაიმე შეკითხვა იმის 
შესახებ, იყო თუ არა ქცევა დანაშაულებრივი ქმედება, აუცილებელია ISPA-ს საბჭოს იურისტთან დაკავშირება. 
სამართალდამცავი ორგანოების გამოძიების ცოდნა არ ათავისუფლებს ISPA-ს IX თავით წარმოშობილი ვალდებულებისაგან, 
გამოიძიოს ქცევა. 
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D. სწავლება 

თანამშრომლებს ჩაუტარდებათ სწავლება იმისთვის, რომ მათ იცოდნენ შევიწროების შესახებ როგორ შეატყობინონ სკოლის 
შესაბამის მოხელეებს, და რომ თანამშრომლებმა, რომლებსაც აქვთ უფლებამოსილება შევიწროების წინააღმდეგ მიმართონ, 
იცოდნენ როგორ მოახდინონ სწორი რეაგირება. თანამშრომლებისთვის სწავლება მოიცავს პრაქტიკული ინფორმაციის 
მიწოდებას იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა მოხდეს იმ ქცევის იდენტიფიცირება, რომელიც წარმოადგენს სექსუალურ 
შევიწროებას ან ძალადობას, როგორ ამოვიცნოთ გამაფრთხილებელი სიგნალები, რომლებმაც შეიძლება მოითხოვონ 
ყურადღება და როგორ მოახდინონ სექსუალური შევიწროების და ძალადობის შესახებ შეტყობინება. ეს ტრენინგი 
ჩაუტარდება ნებისმიერ თანამშრომელს, რომელიც სავარაუდოდ იქნება მოწმე ან მიიღებს შეტყობინებებს სექსუალური 
შევიწროებისა და ძალადობის შესახებ, მათ შორის მასწავლებლებს, სკოლის ადმინისტრატორებს, სკოლის მრჩევლებს და 
ჯანდაცვის პერსონალს. ყველა პირს, რომელიც მონაწილეობს მიმღების საჩივრის პროცედურების განხორციელებაში (მაგ., IX 
თავის კოორდინატორები, გამომძიებლები და განმხილველები) უნდა ჰქონდეთ გავლილი სწავლება ან ჰქონდეთ 
გამოცდილება სექსუალური შევიწროებისა და სექსუალური ძალადობის შესახებ საჩივრების განხილვაში და ჩარტერული 
სკოლის გასაჩივრების პროცედურებში. სწავლება ასევე მოიცავს კონფიდენციალურობის მოთხოვნებს. სექსუალური 
ძალადობის შემთხვევებში, ფაქტის დამდგენს და გადაწყვეტილების მიმღებს ასევე ექნება გავლილი შესაბამისი სწავლება ან 
ექნება ცოდნა სექსუალური ძალადობის შესახებ. 
 
გარდა ამისა, ჩარტერული სკოლა უზრუნველყოფს, რომ პერსონალს შეეძლოს კომპეტენტური კონსულტაციის გაწევა ყველა 
მომჩივნისათვის. ის უზრუნველყოფს, რომ მრჩეველებმა და სხვა თანამშრომლებმა, რომლებიც პასუხისმგებელნი არიან 
სექსუალური ძალადობის საჩივრების მიღებასა და მათზე რეაგირებაზე, მათ შორის გამომძიებლებსა და მოსმენის საბჭოს 
წევრებზე, გაიარონ შესაბამისი სწავლება ლესბოსელ/გეი/ბი-სექსუალ/ტრანსგენდერ და გენდერულად არაკონფორმულ 
მოსწავლეებთან მუშაობის შესახებ და სექსუალური ძალადობის შესახებ ერთი სქესის მქონე ადამიანებში. 
 
ISPA ასევე უზრუნველყოფს, რომ ნებისმიერი სკოლის ანგარიშგების ფორმები, ინფორმაცია ან ტრენინგი სექსუალური 
ძალადობის შესახებ უზრუნველყოფილ იქნას შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მოსწავლეებისა და 
თანამშრომლებისათვის, მაგალითად, ბეჭდური შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის ქაღალდის ფორმების 
ელექტრონულად ხელმისაწვდომი ვერსიების მიწოდებით, ან ტრენინგზე დამსწრე ყრუ პირისთვის ჟესტური ენის 
თარჯიმნის მიწოდებით. 
 
იმის უზრუნველსაყოფად, რომ მოსწავლეებმა გააცნობიერონ თავიანთი უფლებები IX სათაურით, ქარტიის სკოლა გაუწევს 
თავის მოსწავლეებს ასაკის შესაბამისი ტრენინგებს IX სათაურისა და სექსუალური ძალადობის შესახებ. ტრენინგი შეიძლება 
ჩატარდეს ცალკე ან ქარტიის სკოლის ფართო ტრენინგის ნაწილად სქესობრივი დისკრიმინაციისა და სექსუალური 
შევიწროების შესახებ. 
 
ქარტიის სკოლა შეიძლება შეიცავდეს ამ საგანმანათლებლო პროგრამებს მის საორიენტაციო პროგრამებში ახალი 
სტუდენტებისთვის, ფაკულტეტისთვის, თანამშრომლებისთვის და თანამშრომლებისთვის, ტრენინგი სტუდენტ 
სპორტსმენებისა და მწვრთნელებისთვის და სკოლის შეკრებებისთვის და „სკოლის ღამეების დაბრუნებისთვის“. ეს 
პროგრამები მოიცავს დისკუსიას, თუ რას წარმოადგენს სექსუალური შევიწროება და სექსუალური ძალადობა, ქარტიის 
სკოლის პოლიტიკა და დისციპლინური პროცედურები და ამ პოლიტიკის დარღვევის შედეგები. 
 
ქარტიის სკოლა ასევე შეიტანს ასეთ ინფორმაციას მათ თანამშრომელთა სახელმძღვანელოში და ნებისმიერ 
სახელმძღვანელოში, რომელსაც მიიღებენ სტუდენტი სპორტსმენები და სტუდენტთა აქტივობის ჯგუფების წევრები. 
 
ეს მასალები მოიცავს სად და ვისთან უნდა მივიდნენ მოსწავლეები, თუ ისინი არიან სექსუალური ძალადობის მსხვერპლნი. 
ეს მასალები ასევე ეუბნება მოსწავლეებს და სკოლის თანამშრომლებს რა უნდა გააკეთონ, თუ შეიტყობენ სექსუალური 
ძალადობის შემთხვევის შესახებ. 
 
INSIGHT PA-ს IX თავთან დაკავშირებული საჩივრის ფორმა 
მიზანი: ამ სათაურის IX საჩივრის ფორმის მიზანია შეაგროვოს სავარაუდო ქმედებების არსებითი ძირითადი ფაქტები, რათა 
მოხდეს სქესობრივი დისკრიმინაციის საფუძველზე ჩივილების სწრაფი და თანაბარი გადაწყვეტა, მათ შორის სექსუალური 
შევიწროების ან სექსუალური ძალადობის ჩივილები, რომელიც არღვევს განათლების IX სათაურს 1972 წლის ცვლილებები 
(„სათაური IX“) შეიძლება გადაწყდეს რაც შეიძლება მიზანშეწონილად და სათანადოდ. 
 
ეს ფორმა ეხება მხოლოდ საჩივრებს, რომლებიც ეხება დისკრიმინაციას, რომელიც აკრძალულია IX სათაურით (მათ შორის 
სექსუალური შევიწროება და სექსუალური ძალადობა). 
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IX თავთან დაკავშირებული საჩივრის ფორმა 

ინსტრუქციები: პირები, რომლებიც აცხადებენ მე –9 სათაურის დისკრიმინაციას და ითხოვენ გადახედვას, ვალდებულნი 
არიან შეავსონ ეს ფორმა და წარუდგინონ შესაბამის ადმინისტრატორს რაც შეიძლება მალე, სავარაუდო დისკრიმინაციის 
შემთხვევის შემდეგ: 
 
1. მომჩივანის სახელი: _______________________________________________________________________________  
 
საკონტაქტო ინფორმაცია: ____________________________________________________________________________  
 
საცხოვრებელი მისამართი ქალაქი/შტატი/საფოსტო ინდექსი: _______________________________________________  
 
სახლის ტელეფონის ნომერი: __________________________________________________________________________  
 
მოსწავლის კლასი: __________________________________________________________________________________  
 
თანამშრომელთა სკოლის ოფისის ადგილმდებარეობა: _____________________________________________________  
 

2. საჩივრის ტიპი: გთხოვთ, აღწეროთ ის ქმედება, რომელიც თქვენი აზრით შეიძლება იყოს სქესობრივი დისკრიმინაცია, მათ 
შორის სექსუალური შევიწროების ან ჩივილები სექსუალური ძალადობის შესახებ, მე -9 სათაურის დარღვევით და 
გონივრული განსაკუთრებულობით დაასახელეთ ნებისმიერი ადამიანი (ები), რომელიც თქვენი აზრით შეიძლება იყოს 
პასუხისმგებელი. საჭიროების შემთხვევაში გთხოვთ დაურთოთ დამატებითი ფურცლები: 

 
 ___________________________________________________________________________________________________  

 
 ___________________________________________________________________________________________________  

 
 ___________________________________________________________________________________________________  

 
 ___________________________________________________________________________________________________  
 
3. როდის მოხდა ზემოთ აღწერილი ქმედებები? 
 

 ___________________________________________________________________________________________________  
 
4. არიან ამ საქმის მოწმეები? (გთხოვთ შემოხაზოთ) დიახ არა  

თუ კი, გთხოვთ გამოავლინოთ მოწმეები: 
 
5. განიხილეთ თუ არა ეს საკითხი მე -4 პუნქტში განსაზღვრულ რომელიმე მოწმეზე? (გთხოვთ შემოხაზოთ) დიახ არა 

დადებითი პასუხის შემთხვევაში, გთხოვთ განსაზღვროთ: პირი, რომელსაც ესაუბრეთ: _____________________________  
 
თარიღი: _______________________________  
 
კომუნიკაციის მეთოდი: ________________________________________________  
 

6. ესაუბრეთ რომელიმე ადმინისტრატორს ან სკოლის სხვა თანამშრომელს ამ საკითხთან დაკავშირებით? (გთხოვთ 
შემოხაზოთ) დიახ არა  
დადებითი პასუხის შემთხვევაში, გთხოვთ განსაზღვროთ: პირი, როელსაც ესაუბრეთ:  

 ________________________________________________________________ თარიღი: __________  
 

კომუნიკაციის მეთოდი: ________________________________________________________________________  
 

7. გთხოვთ აღწეროთ მე-6 პუნქტში განსაზღვრული დისკუსი(ებ)ის შედეგი: 
 

 ____________________________________________________________________________  
 
 ____________________________________________________________________________  

 
 ____________________________________________________________________________  
 
გთხოვთ, მიამაგროთ ნებისმიერი განცხადება, მოწმეების სახელები, მოხსენებები ან სხვა დოკუმენტები, რომლებსაც 
გრძნობთ, რომ შესაბამისია თქვენი საჩივრისთვის. 
 

მე ვადასტურებ, რომ ზემოთ მოცემული ინფორმაცია სწორია. 
 

დაბეჭდილი სახელი: ______________________________________________________  
 
 

ხელმოწერა:  ______________________________________________________________ თარიღი: ____________  
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ლატარიის პოლიტიკა 
თუ განაცხადები აღემატება ჩარიცხვის პერიოდის ბოლოს არსებულ ადგილს, Insight PA ჩაატარებს ლატარიას იმ დროს, 
რათა დადგინდეს რომელი მოსწავლე ჩაირიცხება სკოლაში. ლატარეაში არ არის გათვლილი შშმ პირები, 
ტესტირებები,ქულები და ა.შ. გათამაშება ჩატარდება წელიწადში ერთხელ. ლატარიაში მონაწილეობის უფლება ექნებათ 
მხოლოდ განაცხადების ფორმაში მითითებულ ადგილას და ლატარიის ბოლო ვადაში მიღებულ განაცხადებს. 
დასრულებული ჩარიცხვის პაკეტები ლატარიაში შერჩეული განმცხადებლებისათვის უნდა იქნას მიღებული არა უგვიანეს 
ჩარიცხვის ბოლო ვადისა. მათ, ვინც არ რეაგირებს ჩარიცხვის ბოლო ვადაზე, მოეთხოვებათ განაცხადის ხელახლა წარდგენა. 
 
მას შემდეგ, რაც თითოეულ კლასში გამოყოფილი ადგილი ივსება ლატარიით განსაზღვრული რიგითობით, რანგის 
მიხედვით დარჩენილი განაცხადები განთავსდება ლოდინის სიაში. განაცხადების მიღების ვადის გასვლის შემდეგ და 
ლატარიის შემდეგ მიღებული ნებისმიერი განაცხადი დაემატება ლოდინის სიის ბოლოს მათი მიღების თანმიმდევრობით. 
როგორც კი სტუდენტები ტოვებენ ან გადადიან Insight PA-დან, ეს სივრცე მიეცემა მომდევნო პირს იმ დონის დონეზე, 
რომელიც ელოდება სიას. ჩარიცხვის პროცესში უპირატესობა მიენიჭება იმ მოსწავლეებს, რომელთა მშობლები აქტიურად 
მონაწილეობდნენ სკოლის განვითარებაში და იმ მოსწავლეების და -ძმებზე, რომლებიც ამჟამად სწავლობენ სკოლაში. 
 

ხელმოწერის გვერდი „ვაცნობიერებ და ვეთანხმები“  
ხელმოწერით მშობლები და მოსწავლეები ადასტურებენ, რომ ესმით და ეთანხმებიან ამ გვერდის შინაარსს.გთხოვთ, ეწვიოთ 
შემდეგ ბმულს და ელექტრონულად შეავსოთ ხელმოწერის გვერდი: https://tinyurl.com/ISPAHandbookSignature 
 

ვაცნობიერებ და ვეთანხმები, რომ მენტორის, მოსწავლის, მასწავლებლის და სკოლის სხვა თანამშრომლების 
თანამშრომლობა და პარტნიორობა აუცილებელია ჩვენს ვირტუალურ გარემოში მოსწავლეთა წარმატებისათვის და 
ფესვგადგმულია სკოლა-მშობლებისა და ოჯახის კომპაქტში მოცემულ ვალდებულებებში. 
 
ვაცნობიერებ და ვეთანხმები, რომ მე უნდა უზრუნველვყო ჩემი სტუდენტისთვის უსაფრთხო სასწავლო გარემო, რომელიც 
მოიცავს საიმედო ინტერნეტ კავშირს.  
 
ვაცნობიერებ და ვეთანხმები, რომ მე ყოველდღიურად უნდა გადავხედო ელ.წერილს და ყოველდღიურად ვუპასუხო 
ელ.ფოსტის და ტელეფონის შეტყობინებებს. 
 
ვაცნობიერებ და ვეთანხმები, რომ ჩემი შვილი უნდა შევიდეს ონლაინ სკოლაში ყოველ სასწავლო დღეს და დაესწროს 
გაკვეთილებს. 
 
ვაცნობიერებ და ვეთანხმები, რომ ყოველდღიურად შესვლა და საკურსო სამუშაოების დასრულება შეიძლება გამოიწვიოს 
ISPA-მ გაანადგუროს ქმედება, როგორც დასაშვებია PA-ს კანონით. 
 
ვაცნობიერებ და ვეთანხმები, რომ როდესაც ჩემი სტუდენტი იწვევენ პირდაპირ კლასში, როგორც ეს მოთხოვნილია, ეს 
იმიტომ ხდება, რომ მასწავლებელმა დაადგინა, რომ საჭიროა დამატებითი აკადემიური მხარდაჭერა, და მე კიდევ მესმის და 
ვეთანხმები, რომ ამ სესიებზე არ დასწრება შეიძლება გამოიწვიოს აკადემიური ხარისხის შემცირებამ წარმატება ან პროგრესი, 
რამაც შეიძლება გავლენა იქონიოს კლასის დონის დაწინაურებაზე. 
 
ვაცნობიერებ და ვეთანხმები, რომ ჩემმა შვილმა უნდა მიიღოს მონაწილეობა სხვადასხვა სახის მასწავლებლების მიერ 
ონლაინ და ოფლაინ აქტივობებსა და შეფასებებში. 
 
ვაცნობიერებ და ვეთანხმები, რომ სახელმწიფო ტესტირება Pennsylvania-ის სკოლის შეფასების სისტემა, კეისტოუნი 
(Pennsylvania System of School Assessment, Keystone) მოითხოვს, რომ ჩემი მოსწავლე გადავიყვანო ფიზიკურ ტესტირების 
ადგილზე. ISPA იმუშავებს იმის უზრუნველსაყოფად, რომ ტესტირების ადგილები იყოს სახლიდან ერთ საათში 
შეძლებისდაგვარად, მაგრამ ჩემი მდებარეობიდან გამომდინარე მე მესმის და ვეთანხმები, რომ შეიძლება მომიწიოს შორს 
გამგზავრება საკუთარი ხარჯებით. 
 
ვაცნობიერებ და ვეთანხმები შემდეგს: იმისთვის, რომ ISPA-მ ჩემიმოსწავლისთვის სასწავლო პროგრამის სათანადოდ 
შესაქმნა შეძ ლოს, მე უნდა მივაწოდომოსწავლის ყველა შესაბამისი ჩანაწერი, მათ შორის წარსული საანგარიშო ბარათები, 
ტრანსკრიპტები, ტესტირების ქულები და სპეციალური საგანმანათლებლო დოკუმენტაცია, რაც შეიძლება სწრაფად. 
ვაცნობიერებ, რომ ISPA ამ ინფორმაციისათვის მიმართავს წინა სკოლებს, მაგრამ შეიძლება ასევე დამჭირდეს ჩემი დახმარება 
იმ დოკუმენტების მოპოვებაში, რომელთა მიღება შეუძლებელია წინა სკოლიდან. 
 
ვაცნობიერებ, რომ საჯარო სკოლებში ჩარიცხვა მოიცავს ჯანმრთელობის სახელმწიფო მოთხოვნების დაცვას და 
Pennsylvania-ის განათლების დეპარტამენტის (Pennsylvania Department of Education (PDE)) ყველა სხვა მოთხოვნას, 
რომელიც ეხება კიბერ -ჩარტერულ სკოლებს. 

https://tinyurl.com/ISPAHandbookSignature
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მე წავიკითხე და მესმის ISPA პოლიტიკა სახელმძღვანელოში ნაპოვნი ყველა მიმართული თემისთვის. 
ჩვენ წავიკითხეთ და გავეცანით სახელმძღვანელოს. ხელმოწერისას, ჩვენ აღვნიშნავთ აქ გაწერილი სკოლის პრაქტიკის და 
პროცედურების გაცნობიერებას და გაგებას. 
 
მშობლები და მოსწავლეები ხელს აწერენ, რომ მათ ესმით და ეთანხმებიან ამ გვერდის შინაარსს. გთხოვთ, ეწვიოთ შემდეგ 
ბმულს ელექტრონულად შეავსოთ ხელმოწერის გვერდი: https://tinyurl.com/ISPAHandbookSignature 
 

ცალკე კვლევა უნდა შესრულდეს თითოეული მოსწავლისთვის, რომელიც ირიცხება ISPA-ში. 

 
სკოლა — მშობლებისა და ოჯახის შეთანხმება 

ქვემოთ განხილულია, თუ როგორ იზიარებენ მშობლები, თანამშრომლები და მოსწავლეები პასუხისმგებლობას მოსწავლეთა 
აკადემიური მოსწრების გაუმჯობესებაზე პარტნიორობის შედეგად, რომ დაეხმარონ მოსწავლეებს შტატის მაღალი სტანდარტების 
მიღწევაში. 
 
სკოლის ვალდებულებები 
 
როგორც სკოლა, ჩვენ ვალდებულნი ვართ მხარი დავუჭიროთ მოსწავლეთა სწავლის პროცესს: 
 

• მაღალი ხარისხის სასწავლო გეგმისა და სწავლების უზრუნველყოფა დამხმარე და ეფექტურ სასწავლო გარემოში 
საშუალებას აძლევს მოსწავლეებს, რომლებიც ემსახურებიან I თავის (Title I) პროგრამებს, დააკმაყოფილონ რთული 
სახელმწიფო აკადემიური სტანდარტები 

• მასწავლებლებსა და მშობლებს შორის კომუნიკაციის მნიშვნელობის განხილვა მუდმივად, სულ მცირე — 
 

• მშობელთა და მასწავლებელთა კონფერენციების ჩატარება დაწყებით სკოლებში, ყოველწლიურად, რომლის 
დროსაც შეთანხმება განიხილება როგორც შეთანხმება; 

• ეხება თითოეული ბავშვის ინდივიდუალურ მიღწევებს; 
• მშობლებისთვის ანგარიშების რეგულარული წარდგენა შვილების პროგრესის შესახებ; 
• პერსონალის გონივრული წვდომა, მოხალისეობის შესაძლებლობა და მათი შვილის კლასში მონაწილეობა და 

საკლასო აქტივობებზე დაკვირვება; 
• ოჯახის წევრებსა და სკოლის თანამშრომლებს შორის რეგულარული ორმხრივი და მნიშვნელოვანი 

კომუნიკაციის უზრუნველყოფა და, რამდენადაც ეს შესაძლებელია, ოჯახის წევრებისთვის გასაგებ ენაზე. 

• თითოეული მოსწავლისადმი ღირსეული მოპყრობა და პატივისცემა  
• თითოეული მოსწავლის ინდივიდუალური საჭიროებების დაკმაყფილება 
• იმის აღიარება, რომ მშობლები და ოჯახები მნიშვნელოვანია ბავშვისა და სკოლის წარმატებისთვის  
• უსაფრთხო, პოზიტიური და ჯანსაღი სასწავლო გარემოს უზრუნველყოფა 
• ყველა მოსწავლის დარწმუნება იმაში, რომ მას აქვს ხარისხიანი სწავლის მიღების შესაძ ებლობა 
• იმის უზრუნველყოფა, რომ სკოლის თანამშრომლები მოსწავლეებს და მშობლებს აცნობენ მათ მკაფიო მოლოდინებს 

მოსწავლისადმი არსებული მოთხოვნების შესახებ  
• პერსონალის პროფესიული განვითარების უზრუნველყოფა 

მშობლის და ოჯახის ვალდებულება 

როგორც მშობლები და ოჯახის წევრები, ჩვენ ვალდებულნი ვართ მხარი დავუჭიროთ ჩვენს მოსწავლეებს შემდეგი პუნქტების 
გათვალისწინებით:  

• შინაური ატმოსფეროს შექმნა, რომელიც ხელს შეუწყობს მოსწავლეებს სწავლის პროცესში 
• საჭიროებისამებრ, ისეთი გადაწყვეტილებების მიღებაშ მონაწილეობა, რომლებიც ეხება მოსწავლის განათლებას და 

კლასგარეშე დროის პოზიტიურ გამოყენებას  
• სკოლის ღონისძიებებსა და შეხვედრებზე დასწრება 
• მასწავლებლებთან ურთიერთობა ტელეფონით, ელექტრონული ფოსტით და I თავთან დაკავშირებულ მშობლებისა და 

ოჯახის სემინარებზე დასწრება  
• საბჭოს პოლიტიკა და სკოლის წესების ცოდნა 
• სკოლის და კლასების დასწრების მონიტორინგი 
• საშინაო დაველებებისა და სხვა ამოცანების შესრულების მონიტორინგი 
• მოსწავლეთა წახალისება გამოიჩინონ პატივისცემა სასკოლო საზოგადოების ყველა წევრისა და სკოლის ქონების მიმართ  
• პოზიტიური ქცევის გაძლიერება 
• მოსწავლის ვალდებულებები 
• მოსწავლე აცნობიერებს, რომ განათლება მნიშვნელოვანია. ის არის პასუხისმგებელი საკუთარ წარმატებებზე. ამიტომ, იგი 

თანახმაა შეასრულოს შემდეგი პასუხისმგებლობები თავისი შესაძლებლობების მაქსიმალურად გამოყენებით: 
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o სკოლაში დროულად მისვლა ყოველდღიურად და მასწავლებლის მიერ მოთხოვნილ Class Connect სესიებზე დასწრება  
o სკოლის მიმართ პოზიტიური დამოკიდებულების ჩამოყალიბება 
o პასუხისმგებლობა საშინაო დავალების დროულად შესრულებაზე 
o თანამშრომლობა მასწავლებლის მითითებების შესრულებით და საჭიროების შემთხვევაში დახმარების თხოვნით  
o ყოველდღიური სამუშაოს შესრულება, რომელიც ასახავს მოსწავლის საუკეთესო ძალისხმევას 
o სკოლის საზოგადოების ყველა წევრისა და სკოლის ქონების მიმართ პასუხისმგებლობის გამოჩენა 

 
მშობლის/მენტორის პასუხისმგებლობა 

მენტორი, როგორც წესი, არის მოსწავლის მშობელი ან სხვა პასუხისმგებელი ზრდასრული პირი, რომელიც ყველანაირად 
ცდილობს უზრუნველყოს, რომ მოსწავლეებმა მიიღონ ხარისხიანი განათლება. 
 
ზოგადად, მენტორის მიერ გამოყოფილი დრო განსხვავდება მოსწავლისა და მოსწავლის კლასის დონის მიხედვით. თუმცა, 
როგორც წესი, მენტორს დასჭირდება ქვემოთ მოცემული დრო კლასების შესაბამისად: 
 

• K-5 კლასები: 3-დან 6 საათამდე დღეში  
• კლასები 6-8: 2-დან 4 საათამდე დღეში 
• კლასები 9-12: 1-დან 2 საათამდე დღეში 

მოსწავლის სკოლისგარე მეთვალყურის მოვალეობებში შედის: 
 

• პროგრესის თვალყურისდევნება 
• ყოველდღიური დასწრების აღრიცხვა 
• მოსწავლის ელექტრონული ფოსტის ყოველდღიური შემოწმება და მასწავლებელთან (მასწავლებლებთან) 

კომუნიკაცია მოთხოვნისამებრ 
• მოსწავლის მასწავლებელთან (მასწავლებლებთან)კომუნიკაციის უზრუნველყოფა, თუ მსგავსი რამ მოითხოვება  
• სასწავლო კომუნიკაციის სესიები, მოსწავლის მიერ შესრულებული სამუშაოს ნიმუშის წარდგენა 
• იმის უზრუნველყოფა, რომ მოსწავლეები მონაწილეობენ სავალდებულო სახელმწიფო და შესაფასებელ ტესტირებაში  
• აქტიური ინტერნეტ კავშირის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა 

 

მოსწავლის ვალდებულებები 
 

• ონლაინ სკოლაში შესვლა ყოველდღიურად  
• გაკვეთილების შესრულება ყოველდღიურად  
• მოთხოვნილ Class Connect სესიებზე დასწრება და მათში აქტიური მონაწილეობა (ფიზიკური დასწრება სასურველია, 

და შეიძლება სავალდებულო გახდეს თუ მოსწავლე არ აღწევს მოსალოდნელ პროგრესს)  
• ელფოსტის ყოველდღიური შემოწმება და დროული პასუხი 
• დანიშნულ თარიღზე, ან ადრე დავალებების წარდგენა 
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სავალდებულო იმუნიზაცია 
დასწრებისთვის, Pennsylvania-ს საშტატო კანონმდებლობის შესაბამისად, შემდეგი იმუნიზაციაა სავალდებულო:  
 

ვაქცინები ბაღი და 1-6 
კლასები კლასები 7-11 მე-12 კლასი 

ტეტანუსი, დიფტერია და 
უჯრედული პერტუსი 
(ჩვეულებრივ მოცემულია 
როგორც DTaP, DTP, DT, an 
TD) 
 
(1 დოზა მე-4 დაბადების 
დღეზე, ან შემდეგ)  

 
 
4 დოზა 

 
 
4 დოზა 

 
 
4 დოზა 

 
პოლიო 
(მე-4 დოზა მე-4 დაბადების 
დღეზე, ან შემდეგ, წინა 
დოზის მიღებიდან სულ 
მცირე 6 თვეში)(1 დოზა მე-4 
დაბადების დღეზე, ან 
შემდეგ)  

4 დოზა 
(მე-4 დოზა არაა 
აუცილებელი, თუ 
მე-3 დოზა მიღებულ 
იქნა 4 წლის ასაკში 
ან უფრო გვიან, წინა 
დოზის მიღებიდან 
სულ მცირე 6 
თვეში) 

4 დოზა 
(მე-4 დოზა არაა 
აუცილებელი, თუ მე-3 
დოზა მიღებულ იქნა 
4y წლის ასაკში ან 
უფრო გვიან, წინა 
დოზის მიღებიდან 
სულ მცირე6 6 თვეში) 

4 დოზა 
(მე-4 დოზა არაა 
აუცილებელი, თუ მე-3 
დოზა მიღებულ იქნა 4 y 
წლის ასაკში ან უფრო 
გვიან, წინა დოზის 
მიღებიდან სულ მცირე 
6 6 თვეში) 

წითელა, ყბაყურა და 
წითურა 
(ჩვეულებრივ მოცემულია 
როგორც MMR)  

2 დოზა 2 დოზა 2 დოზა 

B ჰეპატიტი 3 დოზა 3 დოზა 3 დოზა 

ვარიცელა (ქათმისპოქსი) 2 დოზა ან 
იმუნიტეტის 
დამადასტურებელი 
დოკუმენტი 

2 დოზა ან 
იმუნიტეტის 
დამადასტურებელი 
დოკუმენტი 

2 დოზა ან იმუნიტეტის 
დამადასტურებელი 
დოკუმენტი 

ტეტანუსი, დიფტერია, 
უჯრედული ყივანახველა 
(Tdap) 

არ შეესაბამება 1 დოზა 1 დოზა 

მენინგოკოკური კონიუგატი 
(MenACWY) 

არ შეესაბამება 

1 დოზა 
(პირველი დოზა 
კეთდება 11-15 წლის 
ასაკში; მეორე დოზა 
მოითხოვება 16 წლის 
ასაკში, ან მე-12 
კლასში შესვლისას)  

1 ან 2 დოზა 
(თუ მენინგოკოკური 
კონიუგატის 
(MenACWY) პირველი 
დოზა გაკეთდა 16 წლის 
ან უფროს ასაკში, 
აღნიშნული უნდა 
ჩაითვალოს მე-12 
კლასის დოზად) 

 
 
სკოლაში დასწრებისთვის, თქვენი შვილისთვის საჭირო ვაქცინების შესახებ დამატებითი ინფორმაციისთვის გაესაუბრეთ 
თქვენს ჯანდაცვის პროვაიდერს, სკოლის ექთანს, ან დამატებითი ინფორმაციისთვის დარეკეთ 1-877-PA-Health. 
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დასწრების პოლიტიკა 
თქვენი მოსწავლის განათლების განუყოფელი ნაწილია სკოლაში რეგულარული დასწრება, იგი ასევე სწავლის 
დამთავრებისა, და ზრდასრული ცხოვრების მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად მზაობისთვის უმნიშვნელოვანესი 
ასპექტია. მოსწავლეები, რომლებიც ხშირად აცდენენ, შესაძლოა სკოლაში ჩამორჩენით საკუთარ მომავალს საფრთხეს 
უქმნიდნენ. ქრონიკული გაცდენა არის ქცევა, რომელიც სკოლიდან გარიცხვასთან მჭიდრო კავშირშია.  
 
ონლაინ სკოლაში შესვლის ყოველდღიური რუტინის ჩამოყალიბებით, დავალებების დროული შესრულებებითა და 
ცოცხალ Class Connect სესიებზე დასწრებით, მოსწავლეები შეძლებენ წარმატებით დაასრულონ კურსი და 
დააკმაყოფილონ დამთავრების მოთხოვნები. გახსოვდეთ, მასწავლებლებთან კომუნიკაცია ტემპის შენარჩუნებისა და 
წარმატებული ონლაინ საგანმანათლებო გამოცდილების უზრუნველყოფის საუკეთესო გზაა ISPA-ში.  
 
მოსწავლეებს მოეთხოვებათ მიჰყვნენ სასკოლო კალენდარს, რაც მოიცავს 181 სასკოლო დღეს. დასწრება მხოლოდ 
სასკოლო დღეებში ხდება, როგორც ეს მოცემულია სასკოლო კალენდარში. მოსწავლეებს ონლაინ სამუშაოს შესრულება 
შეუძლიათ დასვენების დღეებზეც, ან უქმეებზეც, რათა შეინარჩუნონ კურსის პროგრესი, თუმცა დასწრებად არ ჩაითვლება 
არა-სასკოლო დღეებში შესრულებული სამუშაო.  
 
Pennsylvania-ში სავალდებულო სასკოლო ასაკი მოიაზრებს ბავშვის ცხოვრების პერიოდს სკოლაში შესვლიდან, რაც 
ხდება არაუგვიანეს რვა წლის ასაკისა, ჩვიდმეტ წლამდე ან სკოლის დამთავრებამდე, რომელიც წინ უსწრებს. სკოლაში 
სავალდებულო დასწრების კანონისა (Compulsory School Attendance Law) და Pennsylvania-ის საშტატო კოდექსის 
(Pennsylvania State Code) შესაბამისად, ერთიანი წესები იქნა აღიარებული, რათა უზრუნველყოფილ იქნას 
მოსწავლეების რეგულარული დასწრება სკოლაში. მოლოდინია, რომ მოსწავლეები ყოველდღიურად დაესწრებიან 
სასკოლო აქტივობებს.  
 
Pennsylvania მოითხოვს, რომ ყველა საჯარო სკოლას ქონდეს მინიმუმ ას ოთხმოცი (180) სასწავლო დღე 1 ივლისიდან 
30 ივნისამდე. დამატებით, კანონმდებლობა ყველა საჯარო სკოლას უყენებს მოთხოვნას, რომ მინიმალური რაოდენობის 
სასწავლო საათების შეთავაზება მოახდინონ კლასის დონის მიხედვით: 
 
 
კლასები დღეები მინ. წლიური საათი დღიური საათები 
K-6 180 900 5 
7-12 180 990 5.5 
 
 
რა ითვლება დასწრებად Insight Pennsylvania-ში?  
 
მოსწავლეს ჩაეთვლება დასწრება იმ დღისთვის, როდესაც იგი შევა ონლაინ სკოლაში მოსწავლის ანგარიშის მეშვეობით, 
შეასრულებს საკურსო სამუშაოს მოსწავლის ანგარიშით, და დაესწრება Class Connect სესიას თავისი დღიური გეგმიდან. 
მოსწავლეები უნდა შევიდნენ ონლაინ სკოლაში, რათა ჩაეთვალოთ დასწრება, მაშინაც კი, როდესაც  
Class Connect სესიები არ არის დაგეგმილი განრიგით. 
 
დასწრების ასახვა 
Insight Pennsylvania Systems-ი ავტომატურად ასახავს მოსწავლის ყოველდღიურ შესვლას ონლაინ სკოლაში, სამუშაოსა 
და Class Connect სესიებზე დასწრებას.  
 
გაცდენები 
 
ყველა გაცდენა მიიჩნევა უკანონოდ (არასაპატიო) (არასაპატიოდ) სანამ მშობელი ან მეურვე დასწრების კლერკს არ 
წარუდგენს წერილობით ახსნა-განმარტებას ან სამედიცინო ცნობას ელფოსტის მეშვეობით შემდეგ მისამართზე 
attendance@insightpa.org. თუ მშობელი ან მეურვე არ წარადგენს წერილობით ახსნა-განმარტებას ან სამედიცინო 
ცნობას გაცდენიდან სამი (3) დღის განმავლობაში, გაცდენა სამუდამოდ ჩაითვლება უკანონოდ. 
 
გთხოვთ გაცდენის ახსნა-განმარტება გამოგზავნოთ ელ. ფოსტის მეშვეობით შემდეგ მისამართზე - 
attendance@insightpa.org და დააკოპიროთ თქვენი K-5 კლასის დამრიგებელი და/ან თქვენი 6-11 კლასის მრჩეველი. 
გთხოვთ, თქვენს ელ. წერილში, მიუთითოთ შემდეგი ინფორმაცია:  

• მოსწავლის (მოსწავლეების) სახელ(ებ)ი და კლას(ებ)ი  
• მოსწავლის ID 
• გაცდენის თარიღ(ებ)ი  
• გაცდენის მიზეზი 
• დაურთეთ დოკუმენტები თუ მოითხოვება 

mailto:attendance@insightpa.org.
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* გთხოვთ მხედველობაში იქონიეთ - ინტერნეტზე წვდომის შეუძლებლობა არ წარმოადგენს სკოლის გაცდენის 
ვალიდურ მიზეზს. ISPA-ში სწავლისთვის აუცილებელია ინტერნეტზე მუდმივი წვდომა. გთხოვთ დარწმუნდეთ, რომ 
გაქვთ ინტერნეტზე წვდომის სათადარიგო ლოკაცია, თუ სახლის ინტერნეტი ხელმიუწვდომელია. თუ გაქვთ პირადი 
საკითხი, რაც მოქმედებს ინტერნეტის მუდმივ კავშირზე წვდომის შეუძლებლობას, გთხოვთ დაეკონტაქტოთ თქვენს 
საკლასო დამრიგებელს (K-5) ან მრჩეველს (6-11), რათა ისინი საქმის კურსში ჩააყენოთ. 

გაცდენის კანონიერი (საპატიო) მიზეზები მოიცავს შემდეგს:  

• მოსწავლის ავადმყოფობა 

o წერილობითი ახსნა-განმარტება წარდგენილი უნდა იყოს გაცდენიდან 3 დღის ვადაში 

• ექიმთან ვიზიტი 

o წერილობითი ახსნა-განმარტება წარდგენილი უნდა იყოს გაცდენიდან 3 დღის ვადაში  

• უშუალო ოჯახის წევრის გარდაცვალება 

o წერილობითი ახსნა-განმარტება წარდგენილი უნდა იყოს გაცდენიდან 3 დღის ვადაში  

• რელიგიური დღესასწაული 

o წერილობითი მოთხოვნა წარდგენილი უნდა იყოს 24 საათით ადრე  

• საგანმანათლებო მოგზაურობა 

o წერილობითი მოთხოვნა წარდგენილი უნდა იყოს 24 საათით ადრე 

სასკოლო წლის განმავლობაში, მაქსიმუმ ათ (10) დღიანი კუმულაციური კანონიერი (საპატიო) მშობლის შეტყობინებით 
დამოწმებული გაცდენის დღეებია ნებადართული. ყველა გაცდენა რომელიც აღემატება ათ (10) კუმულაციურ დღეს 
მოითხოვს ექიმისგან დამამტკიცებელ საბუთს.  
 
ინტერნეტზე წვდომის არქონა ან დენის გათიშვა ან სკოლის გაცემული კომპიუტერის ტექნიკური პრობლემები  
 
მოსწავლეებს, რომლებიც ვერ ახერხებენ ონლაინ სკოლაში შესვლას, ან დენი აქვთ გათიშული, უნდა ქონდეთ 
ალტერნატიული გეგმა რომ წავიდნენ ბიბლიოთეკაში/საჯარო სივრცეში კომპიუტერზე წვდომით, რათა შეასრულონ 
სასკოლო დავალება. თუ მოსწავლეს არ აქვს სათადარიგო გეგმა და არ შეუძლია ბიბლიოთეკაში წასვლა, მან უნდა 
შეატყობინოს დასწრების ოფისს გაცდენის მიზეზის თაობაზე. ინტერნეტზე წვდომის არქონის გამო მრავალმა გაცდენამ 
შეიძლება გამოიწვიოს ადმინისტრაციული მიმართვა, რათა მოხდეს წინააღმდეგობების შეფასება და შეიქმნას 
წინააღმდეგობების გადალახვის გეგმა. გეგმის შედგენის შემდგომ წვდომის შეუძლებლობის გაგრძელება შეიძლება 
დაექვემდებაროს ადმინისტრაციულ განხილვას. 

მოსწავლეები, რომლებიც აცდენენ სკოლის გაცემული კომპიუტერის ტექნიკური პრობლემების გამო, უნდა 
დაუკავშირდნენ ტექნიკურ მხარდაჭერას და შეატყობინონ დასწრების ოფისს ტექნიკური მხარდაჭერის ბილეთის ნომრის 
მითითებით და/ან დოკუმენტაციით, რაც მოიცავს გაცდენის მიზეზს. ტექნიკური საკითხებით გამოწვეული გაცდენა არ 
ჩაითვლება საპატიოდ ტექნიკური ბილეთის ნომრის გარეშე. ტექნიკურ მხარდაჭერას შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ 
მისამართზე: https://www.help.k12.com ან დაურეკოთ უფასოდ 866-512-2273. გაფრთხილებული უნდა იყოს 
მოსწავლის დამრიგებელი ან მრჩეველი. სავალდებულოა მოსწავლის კლასის დამრიგებლისთვის ან ხელმძღვანელისთვის 
შეტყობინება. 
 
შტატს გარეთ მოგზაურობა 

სასკოლო დღეებში, ყველა შტატს გარეთ მოგზაურობის შესახებ ინფორმირებული უნდა იყოს დასწრების ოფისი 
მოგზაურობის მოთხოვნის ფორმის მეშვეობით, მაშინაც კი, როდესაც მოსწავლე შევა, და დაესწრება სკოლას 
რეგულარულად შტატის გარეთ ყოფნისას. შტატის კანონის თანახმად, ISPA-ს მოსწავლეებმა უნდა შეინარჩუნონ მუდმივი 
საცხოვრებელი ადგილი და უნდა იმყოფებოდნენ PA შტატში. ზოგადად, 10 თანმიმდევრულ დღეზე მეტი არ 
დაკმაყოფილდება.  
 
საგანმანათლებო მიზნებით გათავისუფლება 
 
22 PA კოდექსის 11.26-ის მიხედვით, მოსწავლეებს შეიძლება საპატიოდ ჩაეთვალოთ საოჯახო საგანმანათლებო 
მოგზაურობები, რომლებიც არ ფინანსდება სკოლის მიერ[1] 
 

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ განმცხადებლის პასუხისმგებლობაა დაუკავშირდეს დასწრების ოფისს, რათა დაადგინოს 
თუ რა პირობები უნდა დაკმაყოფილდეს აღნიშნული გაცდენის შედეგად. ამასთან, გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ:  

• ზოგადად, ათ (10) თანმიმდევრულ დღეზე მეტი არ დაკმაყოფილდება, თუმცა ადმინისტრაციამ შეიძლება 
დააკმაყოფილოს გახანგრძლივებული საგანმანათლებო გათავისუფლება სიტუაციისა და მოსწავლის ამჟამინდელი 
აკადემიური მდგომარეობის გათვალისწინებით.  
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• გაცდენა არ უნდა დაფიქსირდეს სასკოლო წლის ბოლო ათ (10) დღეში,  
• გრძელი შაბათ-კვირა და შვებულებები არ იქნება რაიმე მოთხოვნის გამამართლებელი მიზეზი. 
• მოთხოვნა წარდგენილი და დადასტურებული უნდა იქნას მოგზაურობამდე სულ მცირე 24 საათით ადრე, 

საგანმანათლებო მოთხოვნის ფორმის მეშვეობით, ან დასწრების ოფისისთვის დეტალური ელ. წერილის გაგზავნით 
- მოგზაურობის შემდგომ არ მოხდება დადასტურება.  

• მოთხოვნა არ დაკმაყოფილდება საშტატო ტესტირების ფანჯრის დროს.  
• სასკოლო დღეებში, ყველა შტატს გარეთ მოგზაურობის შესახებ უნდა იყოს ინფორმირებული დასწრების ოფისი 

მოგზაურობის მოთხოვნის ფორმის მეშვეობით, მაშინაც კი, როდესაც მოსწავლე შევა, და დაესწრება სკოლას 
რეგულარულად შტატის გარეთ ყოფნისას. თუ PA შტატის გარეთ გატარებულ დროს ჩართულობა არ ჩაითვლება 
გაცდენად, მაგრამ შესრულებული ფორმა ჩვენ გვაძლევს დოკუმენტაციას, რომელიც გვჭირდება მოსწავლის 
ადგილმდებარეობის შესახებ. შტატის კანონის თანახმად, ISPA-ს მოსწავლეებმა უნდა შეინარჩუნონ მუდმივი 
საცხოვრებელი ადგილი და უნდა იმყოფებოდნენ PA-ს შტატში. 

 

როგორ მოვიქცე, თუ ჩემი შვილი უარს აცხადებს სისტემაში შესვლაზე ან გაკვეთილებზე დასწრებაზე? 
 
ამ საკითხის შესახებ გაესაუბრეთ თქვენი შვილის კლასის დამრიგებელს ან მრჩეველს. კლასის დამრიგებელს ან მრჩეველს 
შეუძლია მოგაწოდოთ ისეები და შეიძლება მიმართოს თქვენი შვილის საოჯახო აკადემიური დახმარების ჯგუფს (Family 
Academic Support Team (FAST)), რომ დაეხმაროს თქვენს შვილს დამატებითი მხარდაჭერის მიღებაში. 
 
დასწრების მთავარი კრიტერიუმები 
დასწრების კრიტიკული კრიტერიმები შემდეგია: 

 
1. ყოველდღიურად სისტემაში შესვლა (ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, მაშინაც, თუ არ გაქვთ ონლაინ 

გაკვეთილები) 
2. დავალებების შესრულება ონლაინ კურსებზე 
3. დაგეგმილ Class Connect სესიებზე დასწრება 
4. თუ სისტემაში შესვლას ვერ ახერხებთ, მაშნვე გაგზავნეთ შეტყობინება შემდეგ მისამართზე — 

attendance@insightpa.org, აცნობეთ საკლასო დამრიგებლებს/მრჩევლებს. 
5. გადაურეკეთ ტელეფონზე და/ან უპასუხეთ სკოლის პერსონალს ელწერილებზე დასწრებისა და ჩართულობის 

შესახებ. 
6. მთლიანობაში 3 დაუსაბუთებელი გაცდენა = გამცდენი მოსწავლისთვის, სასკოლო რაიონისთვის შეტყობინება, 

სკოლაში დასწრების გაუმჯობესების კონფერენციის (School Attendance Improvement Conference (SAIC)) 
მოწვევა და სკოლაში დასწრების გაუმჯობესების გეგმის (School Attendance Improvement Plan (SAIP)) 
დასრულება 

7. მთლიანობაში 6 დაუსაბუთებელი გაცდენა = ჩვეულებისამებრ გამცდენი მოსწავლის, სასკოლო რაიონისთვის 
შეტყობინება, ხელახლა გადახედეთ SAIP-ს 

8. ზედიზედ 10 დაუსაბუთებელი გაცდენა = შესაძლებელია ISPA-დან გამორიცხვა, შესაძლო გადამისამართება 
ოლქის დასწრების საზედამხედველო სარეაბილიტაციო პროგრამაზე (County Attendance Diversion Program), 
შესაძლო მიმართვა ოლქის ბავშვთა და ახალგაზრდობის სამსახურში (County Children & Youth Services) და 
ISPA-მ შეიძლება მიმართოს სასამართლო პროცესს და დააჯარიმოს გაცდენისთვის 

 
გაკვეთილების გაცდენა 
 
Pennsylvania-ს კანონი ადგენს, რომ სავალდებულო სასკოლო ასაკის ბავშვი მიიჩნევა გამცდენად, როდესაც ბავშვს აქვს 
სამი (3) უკანონო (არასაპატიო) გაცდენა სასწავლო წლის განმავლობაში. 
 
როგორც კი მოსწავლეს უგროვდება სამი (3) უკანონო გაცდენა, სკოლა წერილობით აცნობებს მშობელს ან მეურვეს, რომ 
მოსწავლე ითვლება გამცდენად. ამ შეტყობინებაში მშობელს ან მეურვეს ეცნობება პოტენციური შედეგების შესახებ, თუ 
მათი ბავშვი რეგულარულად გააცდენს გაკვეთილებს. 
 
სკოლა მიიწვევს მოსწავლეს და მშობელს/მეურვეს მოსწავლის დასწრების გაუმჯობესების შეხვედრაზე (SAIC) 
მონაწილეობის მისაღებად. SAIC-ი გაიმართება მოსწავლის და მშობლის/მეურვის მონაწილეობით ან მის გარეშე, თუმცა 
საუკეთესო შედეგი მიიღწევა, როდესაც ოჯახი და სკოლა ერთობლივად მუშაობენ. 
 
SAIC-ის დროს, სკოლა მოიწვევს მოსწავლეს და მშობელს/მეურვეს, მონაწილეობა მიიღოს სკოლის ბაზაზე მოსწავლის 
დასწრების გაუმჯობესების გეგმის (SAIP) შემუშავებაში. SAIP-ი შეიქმნება მოსწავლის და მშობლის/მეურვის 
მონაწილეობით ან მათ გარეშე, თუმცა საუკეთესო შედეგი მიიღწევა, როდესაც ოჯახი და სკოლა ერთობლივად მუშაობენ.  
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ჩვეულებისამებრ გამცდენი 
 
Pennsylvania-ს კანონი ადგენს, რომ სასკოლო ასაკის ბავშვი მიიჩნევა ჩვეულებრისამებრ გამცდენად, როდესაც ბავშვს აქვს 
ექვსი (6) უკანონო (არასაპატიო) გაცდენა სასკოლო წლის განმავლობაში.  
როგორც კი მოსწავლის გაცდენები მიაღწევს ჩვეულებისამებრ გაცდენის დონეს, Pennsylvania-ს კანონი მოითხოვს, რომ 
სკოლამ გაატაროს შემდეგი ზომები: 
 
15 წლამდე ასაკის მოსწავლეები: 
 
სკოლამ უნდა დაავალოს მოსწავლეს ერთერთი შემდეგი აქტივობებიდან: 1) სკოლაში ან საზოგადოებაში დასწრების 
გაუმჯობესების გეგმაში ან 2.) ქვეყნის ბავშვთა და ახალგაზრდობის სააგენტოში Pennsylvania-ის არასრულწლოვანთა 
კანონის (Pennsylvania Juvenile Act) შესაბამისად, მოსწავლის, როგორც დამოკიდებული ბავშვის შესაძლო განწყობაზე.  
 
სკოლას ასევე შეუძლია დაიწყოს საჩივრის შეტანის პროცესი რაიონულ მაგისტრატთან იმ პირის წინააღმდეგ, რომელიც 
მშობელ ურთიერთობაშია იმ მოსწავლესთან, რომელიც ცხოვრობს იმავე ოჯახში, როგორც მოსწავლე. 
 
15 ან მეტი ასაკის მოსწავლეები: 
 
სკოლა ვალდებულია ან 1.) მიმართოს მოსწავლეს სკოლაში ან საზოგადოებაზე დაფუძნებული დასწრების გაუმჯობესების 
პროგრამაში (შენიშვნა: თუ მოსწავლე დამატებით გაცდენებს განიცდის ამ რეფერალის შემდეგ ან უარს იტყვის სკოლაში, 
შეუძლია მიმართოს მოსწავლეს ადგილობრივ რაიონის ბავშვებთან და ახალგაზრდული სააგენტო შესაძლო განწყობისთვის, 
როგორც დამოკიდებული ბავშვი) ან 2.) შეუძლია დაიწყოს ციტირება სტუდენტის ან მშობლის წინააღმდეგ რაიონულ 
მაგისტრატთან 
 

გაყვანის პოლიტიკა 
იმისათვის, რომ მოსწავლეებმა მიიღონ თანმიმდევრული განათლება მთელი სასწავლო წლის განმავლობაში, 
მნიშვნელოვანია, რომ ისინი სწავლობდნენ ერთი პროგრამით სასწავლო წლის განმავლობაში. სამწუხაროდ არის 
გარემოებები, რომლებიც წარმოიშობა ქმნის მოსწავლის გაყვანის საჭიროებას სასკოლო წლის დასრულებამდე. ასეთი 
გარემოებების შემთხვევაში, გამოიყენება შემდეგი პოლიტიკა და პროცედურა: 
 
გაყვანის შესახებ შეტყობინება 
ოჯახმა შესაძლებელია განაცხადოს მოსწავლის გაყვანის სურვილი სკოლის ადმინისტრაციულ ოფისში დარეკვით ან მათ 
მასწავლებელთან შესაბამისი კომუნიკაციის მეშვეობით. თითოეულ შემთხვევაში, ოფისის ადმინისტრატორს ან 
მასწავლებელს დაევალება აიღოს ყველა შესაბამისი ინფორმაცია, მათ შორის მოსწავლის სახელი, საიდენტიფიკაციო ნომერი, 
გაყვანის მიზეზი და გაყვანის ძალაში შესვლის თარიღი,ან სკოლის ადმინისტრაციული პერსონალი ან მასწავლებელი 
დაუყოვნებლივ გაუგზავნის ოჯახს სკოლიდან გაყვანის ფორმას (School Withdrawal Form), რომელიც უნდა გაგზავნონ უკან 
ფოსტის, ფაქსის ან ელექტრონული ფოსტის საშუალებით. 
 
რაიონის შეტყობინება 
ნებისმიერი მოსწავლის ნებისმიერი მიზეზით გაყვანის შემთხვევაში, Insight PA აცნობებს საცხოვრებელ რაიონს თხუთმეტი 
(15) დღის განმავლობაში სკოლიდან გასვლის ფორმით (School Withdrawal Form). სკოლიდან გასვლის ყველა ფორმისა და 
საცხოვრებელი რაიონისთვის გაგზავნილი შეტყობინების ასლი შეინახება მოსწავლის ფაილში. 
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დაწყებითი სკოლის პროგრამის შესახებ ინფორმაცია 
ჩვენ ვიყენებთ PA-ს სერტიფიცირებულ დაწყებითი სკოლის მასწავლებლებს, რომლებიც ასწავლიან ყველა ძირითად საგანს 
K-5 კლასებში დამოუკიდებელი (ონლაინ) კლასის მოდელით. დაწყებითი სკოლის მასწავლებლები ამყარებენ 
ურთიერთობებს და ინარჩუნებენ კონტაქტს ყველა მოსწავლესთან და ოჯახთან ტელეფონით, პირდაპირი სესიებით, 
პირისპირ გამოცდილებით (როგორიცაა გასვლითი გაკვეთილები), კონფერენციებითა და სტანდარტიზებულ ტესტირებაში 
მონაწილეობის მეშვეობით. მოსწავლეები იდენტიფიცირდებიან როგორც ასინქრონული ან სინქრონული მოსწავლეები მათი 
საჭიროებებიდან გამომდინარე. მასწავლებლების მიერ ჩატარებულ გაკვეთილებს შესთავაზებენ სინქრონულ 
(რეალურ დროში) გარემოში მოსწავლეებს, ვისთვისაც ეს ფორმატია რეკომენდებული. მოსწავლეები, რომლებიც ჩართულნი 
არიან და ავლენენ უნარ-ჩვევებს, შეძლებენ გაკვეთილების დასრულებას ასინქრონულად, მასწავლებლები შეაფასებენ და 
მონიტორინგს გაუწევენ პროგრესს და შინაარსის დაუფლებას და შესთავაზებენ სინქრონულ სესიებს გასაუმჯობესებლად. 
დაწყებითი კლასის მასწავლებლები გამოიყენებენ სტანდარტებზე დაფუძნებულ (PA-ს ძირითად და აკადემიურ 
სტანდარტებზე (PA Core and Academic Standards) დაფუძნებით) ანგარიშის ბარათს, რომელიც განაწილდება 
კვარტალურად. დაწყებითი კლასების მასწავლებლები შეიმუშავებენ ნათლად ჩამოყალიბებულ და ყოვლისმომცველ 
სასწავლო გზებს თითოეული მოსწავლისთვის და გააკონტროლებენ ამ მიზნების მიღწევისას პროგრესს მთელი სასწავლო 
წლის განმავლობაში. 
 

K-5 კლასების მოსწავლეები შეისწავლიან ინგლისურს/ენის ხელოვნებას, მათემატიკას, ისტორიას/სოციალურ კვლევებს, 
მეცნიერებას, ხელოვნებას, მუსიკას, PE და ჯანმრთელობას. მოსწავლეებს მოეთხოვებათ, დაეუფლონ PA სტანდარტებს 
ყველა დისციპლინაში, რათა განხილულ იქნას მათი კლასის დონეზე დაწინაურება. სტუდენტებისთვის, რომლებიც ებრძვიან 
სირთულეებს, Insight PA შეცვლის სასწავლო გეგმის მოლოდინებს Pennsylvania-ის განათლების დეპარტამენტის 
(Pennsylvania Department of Education) მითითებების შესაბამისად. 
 

დაწყებითი სკოლის მოდელი ასევე მოიცავს სოციალურ შესაძლებლობებს, რომლებიც ხორციელდება შტატის მასშტაბით. 
 

შეფასება და ანგარიშგება დაწყებით K-5 კლასებში 
 
PA აკადემიური სტანდარტების საფუძველზე პროგრესის ანგარიშები (PA Academic Standards Based Progress Reports), 
რომლებიც იქმნება ყოველ კვარტალში უნდა შეიცავდეს შემდეგს; 
 

• სტუდენტის დახელოვნების თითოეული დაცული სტანდარტის აღნიშვნა 
 

• მოთხოვნების დაკმაყოფილება, პროგრესის მიღწევა, პრობლემის სფეროები, არ ფასდება ამ მეოთხედში 
 

• მოსწავლის თვისებები 
 
• შეფასების დასრულება 
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საშუალო სკოლის პროგრამის შესახებ ინფორმაცია 
იმისთვის, რომ დაეხმაროს მოსწავლეებს მოემზადონ დაწყებითი სკოლიდან საშუალო სკოლაში გადასვლისთვის და სწავლების 
სპეციალიზაციის გამო საშუალო სკოლის მოსწავლეები მიიღებენ ძირითად კლასებს და არჩევით საგნებს სპეციფიკური 
საგნების მასწავლებლების ხელმძღვანელობით. შეძლებისდაგვარად, საშუალო სკოლის მასწავლებლები ძირითად საგნებში 
იმუშავებენ მოსწავლეთა იმავე ჯგუფებთან გუნდური მიდგომით. საშუალო სკოლის მოსწავლეებს მიენიჭებათ მრჩეველი, 
რომელიც გახდება საშინაო მასწავლებელი და დაეხმარება კოორდინაციას მასწავლებელთა პერსონალს შორის. შეფასებული 
სამუშაოს დიდი ნაწილი პირდაპირ მოდის ონლაინ სკოლის შინაარსზე, ასევე არსებითი შინაარსით PA სახელმწიფო 
სტანდარტებით, რომელიც გამოიყენება მოსწავლის ამჟამინდელ საფეხურზე. აკადემიური შეფასებები (A -F) გადაეცემა ყოველ 
მეოთხედს და საბოლოო კლასი იქნება კუმულატიური შეფასება სასწავლო წლის მიხედვით. 
 

მასწავლებლები ასევე უზრუნველყოფენ ასინქრონულ და სინქრონულ მხარდაჭერას. მასწავლებლები უზრუნველყოფენ 
სინქრონული სესიების ჩატარებას იმ მოსწავლეებისთვის, რომლებსაც სჭირდებათ სტრუქტურულ გარემოში პირდაპირი 
ინსტრუქციების მიღება. გარდა ამისა, იმ სტუდენტებისთვის, რომლებიც უფრო დამოუკიდებელ გარემოში მუშაობენ, 
მასწავლებლები შეაფასებენ და დააკვირდებიან პროგრესს და შინაარსის ათვისებას და შესთავაზებენ სინქრონულ სესიებს 
გამდიდრებისათვის. მშობელთა ოფიციალური კონფერენციები ჩატარდება ყოველ კვარტალში და მშობლები სიამოვნებით 
დაუკავშირდებიან თავიანთ მასწავლებელს, რათა საჭიროებისამებრ მშობლებთან/მასწავლებლებთან კონფერენცია მოეწყოს. 
 

მე –6 და მე –8 კლასების სტუდენტები შეისწავლიან ინგლისურს/ლიტერატურას ხელოვნებას, მათემატიკას, 
ისტორიას/სოციალურ კვლევებს, მეცნიერებას, ხელოვნებას, მუსიკას, PE და ჯანმრთელობას. 
 

საშუალო სკოლის მოსწავლეები უნდა გაიარონ სამი ოთხი კურსიდან ქვემოთ, რათა განიხილონ შემდეგ საფეხურზე 
დაწინაურების მიზნით. 

• ინგლისური/ენის ხელოვნება 
• მათემატიკა 
• ისტორია 
• მეცნიერება 

 

ხელშეწყობის გადაწყვეტილებები მიიღება მასწავლებლის, დირექტორისა და მშობლის მონაწილეობით, რათა უზრუნველყოს, 
რომ საუკეთესო გადაწყვეტილებები მიიღება თითოეული მოსწავლისათვის. ზოგიერთ შემთხვევაში, საგანი მეორდება. სხვა 
შემთხვევაში, სტუდენტები წახალისდებიან დაასრულონ საკრედიტო აღდგენის კურსი ზაფხულში. შეძლებისდაგვარად, 
სტუდენტებს შეუძლიათ დაასრულონ ზაფხულის კურსი Insight Pennsylvania– ში, მაგრამ ზოგიერთ შემთხვევაში საზაფხულო 
მუშაობა სტუდენტთა სახლის რაიონულ პროგრამებში შეიძლება საჭირო გახდეს და შეიძლება იყოს მშობლის ხარჯზე. 
 

შეფასება 6-8 საშუალო სკოლაში 
• კომპიუტერული და მასწავლებლის მიერ შეფასებული დავალებები, მათ შორის: 

• ონლაინ ან ქაღალდზე დაფუძნებული პრაქტიკის ნაკრები  
• ქვიზები 
• გამოცდები 
• თემატური დისკუსიები  
• პრეზენტაციები 

• შეფასება 
• კვარტალური პროგრესის ანგარიშები თითოეული საგნის ნარატიული კომენტარების ჩათვლით  
• კვარტალური შეფასების შედეგი კუმულატიური საბოლოო კლასში 

• კვარტალური ანგარიშის დასასრულის ბარათები გაიცემა მხოლოდ იმ სტუდენტებისთვის, რომლებიც 
ჩაირიცხებიან კვარტლის დასრულებამდე 5 კვირით ადრე. 

• სტუდენტებმა უნდა გაიარონ 4 ძირითადი კურსიდან 3, 60% -ით ან უფრო მაღალი ქულებით, რათა შემდეგ საფეხურზე 
დაწინაურდნენ 

 

შეფასების სკალა 
 

A = 90%-100% 
B = 80%-89% 
C = 70%-79% 
D = 60%-69% 
F = 60%-ზე ნაკლები 
 

K-8 კურსების სია 
http://www.k12.com/virtual-school-offerings/free-online-public-schools/k-8-program-courses.html  
გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ყველა კურსი არ არის ყოველთვის ხელმისაწვდომი. 

http://www.k12.com/virtual-school-offerings/free-online-public-schools/k-8-program-courses.html
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უმაღლესი სკოლის პროგრამის შესახებ ინფორმაცია 
საშუალო სკოლის მსგავსად, Pennsylvania-ის სერტიფიცირებული და მაღალკვალიფიციური პედაგოგები უზრუნველყოფენ 
დიფერენცირებულ, საგნის სპეციფიკურ სწავლებას. მასწავლებლები ასევე უზრუნველყოფენ ასინქრონულ და სინქრონულ 
მხარდაჭერას. მასწავლებლები უზრუნველყოფენ სინქრონული სესიების ჩატარებას იმ მოსწავლეებისთვის, რომლებსაც 
სჭირდებათ სტრუქტურულ გარემოში პირდაპირი ინსტრუქციების მიღება. გარდა ამისა, იმ სტუდენტებისთვის, რომლებიც 
უფრო დამოუკიდებელ გარემოში მუშაობენ, მასწავლებლები შეაფასებენ და დააკვირდებიან პროგრესს და შინაარსის 
ათვისებას და შესთავაზებენ სინქრონულ სესიებს გამდიდრებისათვის. მასწავლებლები განათავსებენ განცხადებებს და 
კურსის კალენდარში მიუთითებენ გაკვეთილებს, აქტივობებსა და შეფასებებს, რომლებიც უნდა დასრულდეს ყოველ კვირას. 
 
რა თქმა უნდა, იმ შემთხვევაში, თუ წარუმატებლობის ან საკრედიტო დეფიციტის კრედიტის აღდგენის კურსები ასევე 
ხელმისაწვდომი იქნება სტუდენტებისთვის, რომლებსაც სჭირდებათ კრედიტების დაკავების ან შედგენის შესაძლებლობა: 

• სტუდენტებმა უნდა დაასრულონ საკრედიტო აღდგენის კურსი 1 კვარტალში (9 კვირა), ან მიიღებენ F.  
• თუ ისინი ვერ შეძლებენ, ისინი შეიძლება კვლავ დაინიშნოს კრედიტის აღდგენის კურსზე მომდევნო კვარტალში. 
• მეორედ წარუმატებლობის შემთხვევაში, მათ გადაეცემათ რეგულარული სემესტრის კურსი (არა საკრედიტო 

აღდგენა). 

ეს გახლავთ ზოგადი მეთოდური მიტითებები, თუმცა მოსწავლეს შეუძლია განიხილოს შესაძლებლობები მრჩეველთან თუ 
მათ აქვთ მოსაზრებები ან საკითხები კრედიტების აღდგენის კურსთან დაკავსირებით. ყველა სასწავლო კურსის გავლით 
არაა შესაძლებელი სასწავლო კურსის კრედიტების აღდგენა და კრედიტების აღდგენის შესაძლებლობა შესაძლოა 
მოითხოვდეს მოსწავლეებისაგან, იმუშაონ უფრო დამოუკიდებლად მასწავლებლისგან მხარდაჭერისთვის დადგენილი 
გრაფიკის შესაბამისად. 
 
შეფასება და ანგარიში უმაღლეს სკოლაში 9-12 

• კომპიუტერის მიერ და მასწავლებლის მიერ შეფასებული დავალებები მოიცავს:  
o ონლაინ ან ფურცელზე შესასრულებელ პრაქტიკებს  
o ქვიზებს 
o გამოცდებს 
o თემატურ დისკუსიებს  
o პრეზენტაციებს 

• შეფასების ნიშნებს 
• სემესტრული პროგრესის ანგარიშებს, მათ შორის, აღწერილობითი ხასიათის კომენტარებს საგნის ირგვლივ  
• სემესტრულ ნიშნებს, რითაც გამოიყვანე კუმულაციური საბოლოო ნიშანი.  

o სემესტრის ბოლო ანგარიშის ბარათები გადაეცემა მხოლოდ იმ მოსწავლეებს, რომლებიც ჩაირიცხნენ 
სემესტრის დასასრულამდე 5 კვირით ადრე.  

GPA-ს გამოთვლა  
მიღებული ქულების ჯამის შედარება შესაძლო მისაღები ქულების ჯამთან. სტანდარტული კურსის მისაღები ქულები: A=4, 
B=3, C=2, D=1, F=0 საპატიო კურსის მისაღები ქულები: A=4.5, B=3.5, C=2.5, D=1.5, F=0 მოწინავე კურსის მისაღები 
ქულები: A=5, B=4, C=3, D=2, F=0  

ნიშნების შკალა კრედიტების შკალა 
A = 90%-100%  0-5.99 კრედიტი: მე-9 კლასი 
B = 80%-89%  6-11.99 კრედიტი: მე-10 კლასი 
C = 70%-79% 12-17.99 კრედიტი: მე-11 კლასი 
D = 60%-69% 17-24 კრედიტი: მე-12 კლასი  
F = 60%-ზე ნაკლები 
 
მობილობა და შეფასება 
 
მოსწავლის GPA-ს გამოთვლაში მხოლოდ Insight PA-ში გავლილი კურსების შეფასებები იქნება გათვალისწინებული. თუ 
მიღებულია წინა სოკლის ჩანაწერები, კურსები, შეფასებები და კრედიტები წინა სკოლიდან ჩაიწერება Insight PA-ს 
ტრანსკრიპტში, მითითებით, რომ მოსწავლემ ეს კრედიტები წინა სკოლაში მიიღო. 
 
Pennsylvania-ის შტატის კანონი ISPA-ს არ აძლევს საშუალებას ჩარიცხვამდე მოითხოვოს ტრანსკრიპტი. თუმცა, ძალიან 
რეკომენდებულია ISPA-ს რაც შეიძლება მალე მიაწოდოთ ტრანსკრიპტი, რომ ISPA-მ შეძლოს განიხილოს ადრე გავლილი 
კურსები და შეადგინოს მაქსიმალურად შესაბამისი საკურსო განრიგი. თუ თქვენ არ წარადგენთ ტრანსკრიპტს/ანგარიშის 
ბარათს ჩარიცხვისთვის, ISPA-ს გუნდი თქვენ მიერ მოწოდებულ ინფორმაციას გამოიყენებს თქვენი მოსწავლის კურსებში 
ჩასართავად. თქვენ მოგეთხოვებათ ხელის მოწერით უარი განაცხადოთ როდესაც კურსების დაგეგმვა ხდება წინასწარ 



27 
 

მიწოდებული ანგარიშის ბარათის ან ტრანსკრიპტის გარეშე. თუ მოსწავლის განრიგი შედგა წინასწარი ანგარიშის ბარათის ან 
ტრანსკრიპტის გარეშე, ინფორმაციის მოპოვების შემდეგ შესაძლოა კურსების კორექტირება მოხდეს.  
 
უმაღლესი სკოლის მოსწავლეები, რომლებიც ISPA-ში მეორე სემესტრისთვის ჩაირიცხებიან, უნდა იქნან გაფრთხილებული, 
რომ ISPA სრული კურსის კრედიტს მხოლოდ იმ შემთხვევაში გასცემს, თუ 1-ლი სემესტრის ანგარიშის 
ბარათი/ტრანსკრიპტი იქნება წარდგენილი წინა სკოლიდან. თუ შესაძლებელია, წინა სკოლაში, 1-ელ სემესტრში 
მოპოვებული შეფასებები გაშუალედდება ISPA-ში მიღებულ მე-2 სემესტრის შეფასებებთან, რომ გამოითვალოს საბოლოო 
წლიური შეფასება და მისაღები კრედიტების რაოდენობა.  
 
* მოსწავლეები, რომლებიც ISPA-ში აკადემიური სემესტრის დასრულებამდე 12 კვირის განმავლობაში ირიცხებიან, უნდა 
იქნან გაფრთხილებული, რომ შეიძლება მათ ვერ მიიღონ სემესტრის კრედიტი, თუკი წინა სკოლიდან მიმდინარე ქულები არ 
იქნება წარმოდგენილი.  
 

• თუ კურსის არჩევა ხდება შეფასების გასაუმჯობესებლად, ორივე ქულა გამოიყენება GPA-ს 
გამოსათვლელად, მაგრამ მხოლოდ ერთი (1) კრედიტი იქნება მინიჭებული.  

თავდაპირველი კურსების ალტერნატიული კრედიტები აისახება ოფიციალურ ტრანსკრიპტში, მაგრამ არ მიიღებიან 
მხედველობაში GPA-ს გამოთვლის მიზნებისთვის.  

 
უმაღლესი სკოლის დამთავრების მოთხოვნები  
 
• კურსის მოთხოვნები 
 

საგანი მიღებული კრედიტები 
მათემატიკა 3 
ინგლისური 4 
სოციალური მეცნიერებები/ისტორია 4 
მეცნიერება 3 
მსოფლიო ენა/ჰუმანიტარული მეცნიერებები/არჩევითები 4 
მათემატიკა/მეცნიერება/ტექნოლოგიური განათლება 1 
დამატებითი არჩევითები 2.5 
კარიერის დაგეგმვა .5 
ფიზიკური განათლება 1.5 
ჯანმრთელობა .5 
ჯამური კრედიტები 24 

• მე-12 კლასის დამამთავრებელი პროექტი 
• ფლობის ან უფრო მაღალი დონე ალგებრაში, ბიოლოგიასა და ლიტერატურის საფუძვლების გამოცდები ან 

Pennsylvania-ის შტატის მიერ დამტკიცებული ალტერნატიული შეფასება (2020 წლის კლასიდან)  
• უმაღლესი სკოლის კურსების სია http://www.k12.com/high-school-course-list.html 
• გთხოვთ, მხედველობაში იქონიოთ, რომ კონკრეტული დროისთვის ყველა კურსი შეიძლება არ იყოს 

ხელმისაწვდომი.  
 

სახელმწიფო შეფასებები 
საკვანძო გამოცდები 
 
საკვანძო გამოცდები არის კურსის ბოლოს შეფასებები, რომლებიც შექმნილია ალგებრა I, ლიტერატურა და ბიოლოგიის 
საგნების ცოდნის შესაფასებლად. თითოეული გამოცდა შეიცავს მრავალ მოდულს და სტუდენტებმა უნდა გამოიმუშაონ 
თითოეული მოდულის ცოდნა, რათა შეძლონ საერთო გამოცდაზე. საჭიროების შემთხვევაში სტუდენტებს შეუძლიათ 
ხელახლა გაიარონ ინდივიდუალური მოდულები. ალტერნატიული შეფასების გზები შეიძლება იყოს ხელმისაწვდომი 
სტუდენტებისთვის, რომლებიც ჩააბარებენ გამოცდას, მონაწილეობენ გამოსწორებაში, ხელახლა ჩააბარებენ გამოცდას და 
ვერ შეძლებენ წარმატებული ქულების მიღებას. ISPA– ში მოსწავლეები ჩვეულებრივ მონაწილეობენ ლიტერატურისა და 
ბიოლოგიის შეფასებებში მე –9 კლასში, ხოლო ალგებრის შეფასებაში მე –9 ან მე –10 კლასებში, კურსის დასრულებიდან 
გამომდინარე. ყველა სტუდენტმა უნდა მიიღოს Keystone-ები მე -11 კლასის დასრულებამდე. საკვანძო გამოცდები ტარდება 
წელიწადში რამდენჯერმე. მშობელთა საკვანძო ინფორმაცია ჩატარდება თითოეული შეფასების ფანჯრის წინ. კისტოუნის 
შეფასების შესახებ დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ მიიღოთ Pennsylvania-ს განათლების დეპარტამენტის ვებგვერდზე: 
https://www.education.pa.gov/K-12/Assessment%20and%20Accountability/Pages/Keystone-Exams.aspx 

http://www.k12.com/high-school-course-list.html
http://www.education.pa.gov/K-12/Assessment%20and%20Accountability/Pages/Keystone-Exams.aspx
http://www.education.pa.gov/K-12/Assessment%20and%20Accountability/Pages/Keystone-Exams.aspx
http://www.education.pa.gov/K-12/Assessment%20and%20Accountability/Pages/Keystone-Exams.aspx
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სწავლის მწვრთნელის პასუხისმგებლობაა უზრუნველყოს უმაღლესი სკოლის მოსწავლეები დაესწრონ სავალდებულო 
Keystone ტესტირებას. ტესტირებაზე დასწრება გამოიწვევს დაუსაბუთებელი გაცდენების დარიცხვას და შეიძლება 
გამოიწვიოს სასტიკი ქმედება. 
 
PSSA-ები 
 
სკოლის შეფასების Pennsylvania-ის სისტემა, რომელიც ასევე ცნობილია როგორც PSSA, ზომავს რამდენად კარგად აითვისეს 
მოსწავლეებმა აკადემიური სტანდარტები კითხვაში, მათემატიკაში, მეცნიერებაში და წერაში. ქვემოთ მოყვანილი დიაგრამა 
აჩვენებს შეფასებებს, რომელსაც მოსწავლეები მიიღებენ თითოეულ კლასში. Pennsylvania-ის სისტემის ყოველწლიური 
სკოლის შეფასება არის სტანდარტებზე დაფუძნებული, კრიტერიუმებით გათვალისწინებული შეფასება, რომელიც 
მოსწავლეებს, მშობლებს, პედაგოგებს და მოქალაქეებს აცნობიერებს მოსწავლეთა და სკოლის მიღწევებს აკადემიური 
სტანდარტების ცოდნის მიღწევასთან დაკავშირებით. ინგლისური ენის ხელოვნების (English Language Arts (ELA)), 
მათემატიკისა და მეცნიერებისა და ტექნოლოგიის ეს სტანდარტები განსაზღვრავს იმას, რაც სტუდენტმა უნდა იცოდეს და 
შეძლოს სხვადასხვა კლასის დონეზე. მოსწავლეთა ინდივიდუალური ქულები, მხოლოდ მათი შესაბამისი სკოლებისათვის, 
შეიძლება გამოყენებულ იქნას მასწავლებლების დასახმარებლად იმ მოსწავლეების გამოვლენაში, რომლებსაც შეიძლება 
სჭირდებოდეს დამატებითი საგანმანათლებლო შესაძლებლობები, ხოლო სკოლის ქულები სკოლებსა და რაიონებს აწვდიან 
ინფორმაციას სასწავლო გეგმისა და ინსტრუქციის გაუმჯობესების დისკუსიისა და დაგეგმვისათვის. 
 

სწავლის მწვრთნელის პასუხისმგებლობაა უზრუნველყოს მოსწავლეების მონაწილეობა სავალდებულო სახელმწიფო და 
საორიენტაციო გამოცდებში. ტესტირებაზე დასწრება გამოიწვევს დაუსაბუთებელი გაცდენების დარიცხვას და შეიძლება 
გამოიწვიოს სასტიკი ქმედება. 
 

შეფასება კლასები 
ELA მე-3, მე-4, მე-5, მე-6, მე-7, მე-8 
მათემატიკა მე-3, მე-4, მე-5, მე-6, მე-7, მე-8 
მეცნიერება მე-4, მე-8 

 
კოლეჯების საბჭოს ტესტები (SAT, PSAT, ACT) 

მოსწავლეებმა, რომლებიც გეგმავენ კოლეჯში დასწრებას, უნდა ჩააბარონ სქოლასტიკური შეფასების ტესტი (Scholastic 
Assessment Test (SAT)) ან ამერიკული კოლეჯის ტესტი (American College Test (ACT)). ეს არის სტანდარტიზებული 
კოლეჯის მისაღები გამოცდები. SAT ამოწმებს მოსწავლეებს კითხვაში, წერასა და მათემატიკაში. ACT ამოწმებს სტუდენტებს 
ინგლისურ ენაში, მათემატიკაში, კითხვასა და მეცნიერებაში. ორივე გამოცდა ტარდება წელიწადში ბევრჯერ. 
 

ადგილობრივი შეფასებები 
STAR360 
 
STAR360 შეფასებები მათემატიკასა და კითხვაში გვაწვდის ინფორმაციას აკადემიური სიძლიერისა და სისუსტეების შესახებ 
ორივე საგანში მოსწავლეთა ზრდის შესახებ. ყველა კლასის მოსწავლეები მიიღებენ STAR360 შეფასებას სასწავლო წლის 
დასაწყისში და/ან ჩარიცხვისთანავე და წლის განმავლობაში რამდენიმე შუალედურ პუნქტში. თითოეულ შეფასებას 
დაახლოებით 20-30 წუთი დასჭირდება. ეს შეფასება ვირტუალურად სრულდება. STAR360 არის ადაპტირებული და 
კითხვებს აწესრიგებს თქვენი შვილის სწავლის დონეზე, პასუხების საფუძველზე. სტუდენტის ანგარიში გადაეგზავნება 
თითოეულ სასწავლო მწვრთნელს. 
 
USA Test Prep 
 
USA Test Prep არის შეფასების ინსტრუმენტი, რომელიც შეესაბამება Pennsylvania-ის სახელმწიფო აკადემიურ სტანდარტებს 
(Pennsylvania State Academic Standarts). USA Test Prep გამოიყენება სწავლებისა და შეფასებისათვის საგნების მიხედვით 6-
10 კლასებში; ამ დავალებების შეფასებები ხელმისაწვდომი იქნება თქვენი სტუდენტის სასკოლო წიგნში კურსის ფარგლებში 
და არის კურსის განუყოფელი ნაწილი. თქვენს სტუდენტს შეუძლია გამოიყენოს ეს პროგრამა ნებისმიერი კომპიუტერიდან 
ინტერნეტით. 
 

სპეციალური საგანმანათლებლო პროგრამა 
Insight PA კიბერ ქარტიის სკოლის ყოვლისმომცველი სპეციალური განათლების დეპარტამენტის მიზანია თითოეული 
მოსწავლე აღიაროს როგორც ძლიერი, პოტენციალი და მიზანი. დეპარტამენტი ცდილობს მოახდინოს თითოეული 
სტუდენტის აღჭურვა და გაძლიერება, გახდეს საზოგადოების მუდმივი შემსწავლელი და აქტიური წევრი. 
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Insight PA კიბერ ქარტიის სკოლა მიჰყვება ფედერალურ მითითებებს სპეციალური და საგანმანათლებლო მომსახურების 
უფლების მქონე სტუდენტებისთვის უფასო და შესაბამისი საჯარო განათლების (Free and Appropriate Public Education 
(FAPE)) მიწოდებასთან დაკავშირებით. Pennsylvania-ის განათლების დეპარტამენტის მითითებები ემსახურება Insight PA 
სპეციალური განათლების დეპარტამენტის პოლიტიკისა და პროცედურების საფუძველს. 
 
კვალიფიციურ სტუდენტებს შეუძლიათ მიიღონ ნებისმიერი შემდეგი მომსახურება, როგორც განსაზღვრულია შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე პირთა განათლების 34 აქტის (Individuals with Disabilities Education Act (IDEA)) ფედერალური 
რეგულაციების 300.34 კოდექსთან (Code of Federal Regulations (CFR)) დაკავშირებული სერვისებით. 
 
დაკავშირებული მომსახურება ნიშნავს განვითარების, მაკორექტირებელ და სხვა დამხმარე მომსახურებებს, რომლებიც 
საჭიროა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვისათვის სპეციალური განათლების მიღების მიზნით და მოიცავს 
მეტყველების ენის პათოლოგიისა და აუდიოლოგიის მომსახურებას, თარჯიმნის მომსახურებას, ფსიქოლოგიურ 
მომსახურებას, ფიზიკურ და პროფესიულ თერაპიას, დასვენებას, მათ შორის თერაპიული დასვენება, ბავშვებში 
შეზღუდული შესაძლებლობების ადრეული იდენტიფიკაცია და შეფასება, საკონსულტაციო მომსახურება, მათ შორის 
სარეაბილიტაციო კონსულტაცია, ორიენტაციისა და მობილობის სერვისები და სამედიცინო მომსახურება დიაგნოსტიკური 
ან შეფასების მიზნით. დაკავშირებული სერვისები ასევე მოიცავს სკოლის ჯანდაცვის მომსახურებას და სკოლის ექთნის 
მომსახურებას, სკოლებში სოციალური მუშაობის მომსახურებას და მშობლების კონსულტაციას და ტრენინგს. 
 
მშობლების ჩართულობა 
 
Insight PA Cyber Charter School მშობლებს განიხილავს როგორც სასწავლო პროცესის უმნიშვნელოვანეს ნაწილს და 
მოუწოდებს მშობლებს არამარტო წამყვანი როლი შეასრულონ შვილის განათლებაში, არამედ იყვნენ აქტიური მონაწილეობა 
ინდივიდუალური განათლების პროგრამის (Individualized Education Program (IEP)) პროცესში. Insight PA Cyber Charter 
School სკოლის თანამშრომლები მუშაობენ მშობლებისთვის იმ მხარდაჭერისა და ინსტრუმენტების უზრუნველსაყოფად, 
რომლებიც აუცილებელია იმის უზრუნველსაყოფად, რომ მათი მოსწავლე წარმატებულია ვირტუალურ სასწავლო გარემოში. 
 
მშობლისა და მოსწავლის უფლებები 
 
მშობლებს და ბავშვებს აქვთ მრავალი უფლება სპეციალური განათლების შესახებ კანონის თანახმად, შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე პირთა განათლების კანონით (IDEA). მნიშვნელოვანია, რომ მშობლებმა და ბავშვებმა გაიგონ 
თავიანთი უფლებები უფასო შესაბამისი საჯარო განათლების (FAPE) შესახებ. ტერმინი „შესაბამისი“ განისაზღვრება, 
როგორც ინდივიდუალური ბავშვის საგანმანათლებლო საჭიროებები, რომლებიც განსაზღვრულია ინდივიდუალური 
განათლების პროგრამაში (IEP). IEP ითვლება სამუშაო დოკუმენტად, რომელიც შექმნილია პედაგოგთა გუნდისა და ოჯახის 
მიერ, რომელიც ადგენს მიზნებს, რომ ბავშვი მიაღწიოს წარმატებას. 
 
სკოლის პასუხისმგებლობაა მშობლებს მიაწოდონ თავიანთი უფლებები გასაგებ ენაზე. მშობლებს ასევე ევალებათ 
მონაწილეობა მიიღონ შვილების აღზრდაში. მშობლები ამას აკეთებენ შეხვედრებში მონაწილეობით და თანხმობის მიცემით, 
რომ სკოლას მიაწოდოს ისეთი დახმარება და მომსახურება, რომელსაც მშობლები და სკოლა თანხმდებიან, რომ ბავშვი 
წარმატებული იყოს. 
 
მშობლებს გადაეცემათ პროცედურული უსაფრთხოების შეტყობინების ასლი წელიწადში ერთხელ მაინც და შემდეგ 
ღონისძიებებზე: 

• მშობლის მოთხოვნა 
• საწყისი მიმართვა ან მშობლის მოთხოვნა შეფასებისთვის  
• პირველი სათანადო პროცესის მოსმენის მოთხოვნის მიღება 
• სკოლის მიერ მშობლის ინფორმირება მოსწავლის დისციპლინური მოხსნის შესახებ სკოლიდან, რაც ნიშნავს 

ადგილის შეცვლას 

ბავშვის საძიებო კითხვარი 
ბავშვის საძიებო კითხვარი ივსება მშობლების მიერ ონლაინ სარეგისტრაციო პორტალში. ამ კითხვებს სვამს პერსონალური 
დაშვების სპეციალისტი (Personal Admissions Liaison (PAL)) ჩარიცხვის დამტკიცებისა და განთავსების პროცესის 
განმავლობაში. 
 
როგორც კი სასკოლო წელი დაიწყება, ზოგადი განათლების დანიშნული მასწავლებელი ჩაატარებს გამოცდას იმისათვის, 
რომ განსაზღვროს, რამდენად გააჩნია მოსწავლეს აკადემიუსი საჭიროებები. 
 
ნებისმიერი მოსწავლე, რომლის მშობელიც გასცემს პასუხს, რომ ისინი წინად იღებდნენ ან ამჟამად იღებენ სპეციალური 
განათლების მომსახურებას, ისინი დაუყოვნებლივ გადამისამართდებიან სპეციალური სწავლების დირექტორთან (Special 
Education Director) ან უფლებამოსილ პირთან. 
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შეფასებები 
 
მშობლებს უფლება აქვთ მოითხოვონ, რომ მათმა შვილმა მიიღოს სრულფასოვანი შეფასება იმის დასადგენად, აქვს თუ არა 
მას შეზღუდული შესაძლებლობები და სჭირდება სპეციალური განათლება და/ან მასთან დაკავშირებული მომსახურება. 
მშობლის უფლებები ასევე აცხადებს, რომ მშობლებს აქვთ უფლება, როდესაც განისაზღვრება პირველადი შეფასება, მათ 
შვილებს მიიღონ სრული და სრული შეფასება. ეს მოიცავს ბავშვის შეფასებას ეჭვმიტანილი ინვალიდობის ყველა სფეროში 
(მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება ქცევით, აკადემიკოსებით, კომუნიკაციით, სოციალური უნარებითა და 
ყოველდღიური ცხოვრების უნარებით). 
 
ეს შეფასება შეიძლება შეიცავდეს ინფორმაციის რამდენიმე წყაროს, მათ შორის ერთზე მეტ ტესტს. ეს ტესტები უნდა 
ჩატარდეს იმ ენაზე, რომელსაც ბავშვი ჩვეულებრივ იყენებს (მშობლიური ენა), თუ ამის გაკეთება შეუძლებელია. 
 
მშობლის თანხმობა 
 
Insight PA ვალდებულია მიიღოს წერილობითი თანხმობა მოთხოვნილ ქმედებაზე. მშობლების თანხმობა ნებაყოფლობითია 
და შეიძლება გაუქმდეს ნებისმიერ დროს. თანხმობა საჭიროა შემდეგ ქმედებებზე: 

• პირველადი შეფასების ჩასატარებლად;  
• ხელმეორე შეფასების ჩასატარებლად; 
• IEP– ზე სპეციალური განათლებისა და მასთან დაკავშირებული მომსახურების პირველადი უზრუნველყოფისათვის;  
• არსებითი ცვლილების შეტანა სპეციალურ განათლებაში და მასთან დაკავშირებულ სერვისებში; და 
• კონფიდენციალურობის დაცვით პირად იდენტიფიცირებადი ინფორმაციის გამჟღავნებამდე. 

თუ მშობელი ეჭვქვეშ აყენებს რაიმე შემოთავაზებულ ქმედებას ან IEP-ში ცვლილებებს, რეკომენდირებულია, რომ მან 
განიხილოს პრობლემა მასწავლებელთან ან ადმინისტრატორთან. თავდაპირველი შეფასებისთვის თანხმობა არ იძლევა 
თანხმობას საწყის განთავსებაზე. პირველადი შეფასებისთვის თანხმობა შეიძლება გაიცეს ელექტრონულად, თუმცა 
მშობელმა პირადად უნდა მოაწეროს ხელი ელექტრონულად ხელმოწერილ თანხმობას შეფასებამდე ან მის დროს. 
 
მშობელს შეუძლია გააუქმოს თანხმობა სპეციალური განათლებისა და მასთან დაკავშირებული მომსახურების მიღებაზე მას 
შემდეგ, რაც ბავშვს თავდაპირველად მიეცემა სპეციალური განათლება და მასთან დაკავშირებული მომსახურება. თანხმობის 
გაუქმება უნდა მოხდეს წერილობით და ეხება ყველა სპეციალურ საგანმანათლებლო და მასთან დაკავშირებულ 
მომსახურებას და არა ცალკეულ მომსახურებას. 
 
საგანმანათლებლო განლაგების ცნობა გაიცემა ზემოთ ჩამოთვლილ ნივთებზე. 
 
დასაშვებობა 
 
შეფასების დასრულების შემდეგ, დასაშვებობის ჯგუფი, მშობლის ჩათვლით, გადაწყვეტს, აქვს თუ არა მოსწავლეს უფლება 
სპეციალური საგანმანათლებლო მომსახურებისთვის. ეს გულისხმობს დასაშვებობის მოთხოვნების დაკმაყოფილებას, ასევე 
არ გააჩნია გამორიცხვის კრიტერიუმები, რაც ხელს შეუშლის დასაშვებობას. მშობელი შედის გუნდში და ეძლევა შეფასების 
ანგარიშის ასლი, ასევე დასაშვებობის გადაწყვეტილების ასლი. 
 
იმისათვის, რომ მიიღოს უფლება მიიღოს სპეციალური საგანმანათლებლო მომსახურება, მოსწავლემ უნდა დააკმაყოფილოს 
ერთი ან რამდენიმე შემდეგი კატეგორიის მოთხოვნები: 
 
აუტიზმის სპექტრის დარღვევა (AUT) ყრუ-ბრმა (D/B) 
Eყრუ/სმენადაქვეითებული (D/HH)  
ემოციური/ქცევითი აშლილობა (EBD)  
ინტელექტუალური შეზღუდული შესაძლებლობები (ID)  
ორთოპედიული გაუფასურება (OI)  
სხვა ჯანმრთელობის გაუარესება (OUI)  
სწავლის სპეციფიკური უნარშეზღუდულობა (SLD)  
მეტყველების ენის დაქვეითება (SI)  
ტრავმული ტვინის დაზიანება (TBI)  
მხედველობის დარღვევა, მათ შორის სიბრმავე (VI) 
 
ხელახალი შეფასება/ხელახალი განსაზღვრა 
 
ხელახალი შეფასების მიზანია გადახედოს მიმდინარე შეფასების ინფორმაციას და განიხილოს რა დამატებითი ინფორმაცია 
შეიძლება იყოს საჭირო იმის დასადგენად, კვლავ აქვს თუ არა ბავშვს შეზღუდული შესაძლებლობები და განსაზღვროს 
ბავშვის საჭიროებები. ბავშვის საჭიროებების გადაფასება ჩატარდება მინიმუმ სამ წელიწადში ერთხელ, თუ მშობელი და 
Insight PA არ შეთანხმდებიან, რომ ხელახალი შეფასება აუცილებელია. ხელახალი შეფასება შეიძლება ჩატარდეს ნებისმიერ 
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დროს, თუ Insight PA თვლის, რომ ბავშვის საჭიროებები უნდა შეფასდეს, ან თუ ბავშვის მასწავლებელი ან მშობელი ითხოვს 
გადაფასებას. თუმცა, გადაფასება არ შეიძლება მოხდეს წელიწადში ერთხელ, თუ მშობელი და Insight PA არ შეთანხმდებიან 
ერთზე მეტ (1) წელიწადში. 
 

სტუდენტები, რომლებიც კვალიფიცირდება როგორც ინტელექტუალური შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე, 
გადაფასდება ყოველ ორ (2) წელიწადში ერთხელ. 
დაბოლოს, მშობლებს აქვთ უფლება ჩაერთონ გადაწყვეტილებებში მათი შვილის უფლებამოსილების შესახებ და იმ 
პროგრამებისა და მომსახურების შესახებ, რომელიც ბავშვს სჭირდება, როგორც პირველი შეფასებისა და გადაფასების 
ნაწილი. 
 

საჩივრის შეტანის პროცესი 
 
მშობლებს მოუწოდებენ დაუკავშირდნენ თავიანთი შვილის მასწავლებელს და, საჭიროების შემთხვევაში, შექმნან დონის 
ადმინისტრატორები, როდესაც შეშფოთება წარმოიქმნება. თუკი პრობლემური საკითხი ვერ მოგვარდება სკოლის დონეზე, 
მშობლებმა უნდა მიმართონ სკოლის სპეციალური განათლების დირექტორს. 
 

მშობლებს შეუძლიათ ოფიციალური საჩივარი შეიტანონ Pennsylvania-ის განათლების დეპარტამენტში, როდესაც მათ 
მიაჩნიათ, რომ მოხდა IDEA- ს დარღვევა. ოფიციალური საჩივრის გამოძიება არის პროცედურა იმის დასადგენად, 
შეესაბამება თუ არა Insight PA ფედერალურ ან შტატის კანონებს და/ან წესებს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 
ბავშვებისათვის სპეციალური განათლებისა და მასთან დაკავშირებული მომსახურების გაწევის შესახებ. 
 

Pennsylvania-ის განათლების დეპარტამენტში საჩივრის შეტანის გარდა, საჩივრის შემტანი მხარემ უნდა გადასცეს საჩივრის 
ასლი სკოლას, რომელიც ემსახურება ბავშვს. საჩივრის შემტანი მხარე წერილობით მიმართავს საჩივარს Insight PA– ს და 
ითხოვს პასუხს სკოლისგან ათი (10) სამუშაო დღის განმავლობაში. მშობელს, რომელმაც შეიტანა საჩივარი, ექნება 
შესაძლებლობა ნებაყოფლობით ჩაერთოს შუამდგომლობაში Insight PA დავის გადასაჭრელად. 
 

განთავსება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე სტუდენტებისთვის 
 
გარდა გუნდური მიდგომისა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე სტუდენტებისთვის, შეიძლება არსებობდეს სწავლებისა 
და შეფასების აუცილებელი საშუალებები, რაც უზრუნველყოფს სტუდენტებს მიაღწიონ Pennsylvania-ის ძირითად 
სტანდარტებს (Pennsylvania Core Standards). საცხოვრებელი ადგილები განისაზღვრება IEP ჯგუფის მიერ, მოსწავლის 
უნარშეზღუდულობისა და საჭიროებების გათვალისწინებით, როგორც ზოგადი განათლების სასწავლო გეგმის 
ყოველდღიურ პროგრესში, ასევე ტესტირების გარემოში. 
 

საცხოვრებელი შეიძლება შეიცავდეს, მაგრამ არ შემოიფარგლება მხოლოდ: 
 

• პრეზენტაციის საშუალებები, როგორიცაა ციფრული წიგნები, ტექსტი მეტყველების პროგრამული უზრუნველყოფა, 
დიდი ბეჭდური ტექსტი, გრაფიკული სურათები ან მანიპულატორები.  

• რეაგირების საშუალებები, როგორიცაა სიტყვის დამმუშავებელი ხმის ამოცნობა, გრაფიკული ორგანიზატორები ან 
ლექსიკონის ან თეზაურუსის გამოყენება. 

• განსახლების დაგეგმვა, როგორიცაა გახანგრძლივებული ვადა, სამუშაო დროის მოკლე პერიოდი ან მცირე ნაწილებში 
წარმოდგენილი დავალებები. 

• გარდა გუნდური მიდგომისა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე სტუდენტებისთვის, შეიძლება არსებობდეს 
სწავლებისა და შეფასების აუცილებელი საშუალებები, რაც უზრუნველყოფს სტუდენტებს მიაღწიონ Pennsylvania-ს 
ძირითად სტანდარტებს. 

 

პოზიტიური ქცევის მხარდაჭერა 
 

1. Insight PA აღიარებს, რომ ზოგიერთი სტუდენტის მკაფიო ქცევა, რომელმაც შეიძლება ხელი შეუშალოს სწავლას 
მოსწავლისა და სხვებისთვის. როდესაც ქცევა ერევა ბავშვის სწავლაში ან სხვების სწავლაში, ბავშვის IEP ჯგუფი, 
რომელიც განიცდის ქცევას, უნდა შეიცავდეს IEP- ს და საჭიროებისამებრ, ქცევის შესაბამისი პოზიტიური 
ინტერვენციები, სტრატეგიები და მხარდაჭერა ქცევის დასაძლევად. 

2. ქვემოთ მოყვანილი პრინციპები არეგულირებს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების ქცევის მხარდაჭერისა 
და ჩარევის გამოყენებას Insight PA- ში. 

3. პოზიტიური და არა ნეგატიური ზომები შექმნის ქცევის მხარდაჭერის პროგრამებს, რათა უზრუნველყოს, რომ ყველა 
მოსწავლე თავისუფალი იყოს დამამცირებელი მოპყრობისგან, მტკიცებითი ტექნიკის გამოყენებისგან და 
შეზღუდვების არაგონივრული გამოყენებისგან. 

4. ქცევის ხელშეწყობის პროგრამები და გეგმები დაფუძნებული იქნება ფუნქციონალური ქცევის შეფასებაზე (Functional 
Behavior Assesment (FBA)) და პოზიტიური ქცევის ტექნიკის გამოყენებაზე. 

5. ქცევის მხარდამჭერი პროგრამები და გეგმები მოიცავს კვლევებზე დაფუძნებულ პრაქტიკასა და ტექნიკას უნარ -
ჩვევების გამომუშავებისა და შენარჩუნებისათვის, რაც გაზრდის ინდივიდუალური სტუდენტის სწავლისა და 
თვითშეფასების შესაძლებლობას. 

6. როდესაც საჭიროა ჩარევა პრობლემური ქცევის გადასაჭრელად, კონკრეტული მოსწავლისთვის არჩეული 
ინტერვენციების ტიპები ყველაზე ნაკლებად შემაძრწუნებელი იქნება. 
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7. შეზღუდვების გამოყენება განიხილება როგორც უკიდურესი საშუალება, რომელიც გამოიყენება სხვა ნაკლებად 
შემზღუდველი ზომების შემდეგ, მათ შორის დეესკალაციის ტექნიკის ჩათვლით. გამოყენების შემთხვევაში, 
შეზღუდვები გამოიყენება მხოლოდ გაწვრთნილი პერსონალის მიერ, რომელიც სპეციალურად უფლებამოსილია 
გამოიყენოს ფიზიკური შეზღუდვები. 

8. არაფერი ამ პოლიტიკაში არ უნდა იქნეს განმარტებული, რომ მოითხოვს ცალკეული ქცევის მხარდაჭერის ან ჩარევის 
გეგმის შემუშავებას, როდესაც შესაბამისი პოზიტიური ქცევითი ინტერვენციები, სტრატეგიები და მხარდაჭერები, 
რომლებიც შეესაბამება ამ პოლიტიკის მოთხოვნებს, შეიძლება შევიდეს IEP– ის ორგანოში. 

 
თუ თქვენ გაქვთ რაიმე შეკითხვა ან შეშფოთება სპეციალური საგანმანათლებლო პროგრამის შესახებ, გსურთ მიიღოთ 
დამატებითი ინფორმაცია და/ან დახმარება, გთხოვთ დაუკავშირდეთ: 
Jennifer Jennings, სპეციალურ განათლებასთან შესაბამისობის დირექტორი (Special Education Compliance Director) 
jjennings@insightpa.org 484-713-4353, ext.2005 
 
სტუდენტის ინდივიდუალური სწავლის გეგმები 
 
ინდივიდუალური სწავლის გეგმა (ILP) არის სტუდენტზე ორიენტირებული გეგმა, რომელიც აღიარებს სტუდენტების 
ძლიერ მხარეებს, გამოწვევებს და მიმდინარე აკადემიურ შესაძლებლობებს და მორგებულია კიბერ სკოლის გარემოზე. ILP 
პროცესი ემყარება იმ აზრს, რომ ყველა სტუდენტი უნიკალურია და ემსახურება როგორც კომპასი სტუდენტისათვის 
გაწეული ყველა სერვისისა და მხარდაჭერისთვის. 
 
ერთად, სტუდენტი, სასწავლო მწვრთნელი, სტუდენტთა დამხმარე ჯგუფი, მასწავლებელი, მრჩეველი, სპეციალური 
განათლების მასწავლებელი და დამატებითი სპეციალისტები, განსაზღვრავენ ყველაზე შესაბამის აკადემიურ მიზნებს 
მოსწავლის სასწავლო საჭიროებიდან გამომდინარე. ეს საჭიროებები განისაზღვრება მოსწავლეთა სკოლის ჩანაწერების 
განხილვით, მათ შორის საორიენტაციო შეფასებებით, PSSA/Keystone– ის წინასწარი ტესტის ქულებით, მასწავლებლის 
დაკვირვებით და სწავლის მწვრთნელის მონაწილეობით. 
 
ამის შემდეგ ხდება სტუდენტების მონიტორინგი და ხელმძღვანელობა, როდესაც ისინი მუშაობენ სახელმწიფო სასწავლო 
გეგმის შესაბამისი სახელმწიფო სტანდარტების მიხედვით. ისინი ფასდება მთელი სასწავლო წლის განმავლობაში და 
პროგრესი წარმოდგენილია სტანდარტებზე დაფუძნებული პროგრესის ანგარიშის ბარათებით (K-5) და უფრო ტრადიციული 
მოხსენებითი ბარათებით 6-12 კლასებში. 
 
ინდივიდუალური სწავლის გეგმა რეგულარულად განახლდება მოსწავლეთა საჭიროებების შესაბამისად. 
 
 

სპეციალური საგანმანათლებლო მომსახურების ცნობა 
 
Pennsylvania-ს ჩესტერის ოლქის საჯარო სკოლის რაიონები და ჩარტერის სკოლები და Chester-ის შუალედური 
განყოფილება („ჩესტერის საგრაფოს სკოლის ერთეულები“) უზრუნველყოფენ სპეციალურ განათლებას და მათთან 
დაკავშირებულ მომსახურებას შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებისთვის, რომლებიც სამიდან ოცდაერთ წლამდე 
არიან. ამ შეტყობინების მიზანია აღწეროს (1) შეზღუდული შესაძლებლობების ტიპები, რამაც შეიძლება ბავშვი შეაფასოს 
ასეთი პროგრამებისა და სერვისებისთვის, (2) სპეციალური საგანმანათლებლო პროგრამები და მასთან დაკავშირებული 
სერვისები, (3) პროცესი, რომლითაც თითოეული Chester County School-ის ერთეულები აანალიზებენ და აფასებენ ასეთ 
მოსწავლეებს დასაშვებობის დასადგენად და (4) განსაკუთრებულ უფლებებს, რომლებიც ეხება ასეთ ბავშვებს და მათ 
მშობლებს ან კანონიერ მეურვეებს. 
 
რა სახის უნარშეზღუდულობამ შეიძლება შეუსაბამოს ბავშვს სპეციალური განათლება და მასთან დაკავშირებული 
მომსახურება? 
 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა განათლების კანონის თანახმად, რომელსაც ჩვეულებრივ მოიხსენიებენ როგორც 
„IDEA“, ბავშვები მიიღებენ სპეციალურ განათლებას და მათთან დაკავშირებულ მომსახურებებს, თუ მათ აქვთ ერთი ან მეტი 
შემდეგი შეზღუდული შესაძლებლობები და, შედეგად, აჩვენებენ სპეციალური განათლებისა და მასთან დაკავშირებული 
სერვისების საჭიროებას: (1) ინტელექტუალური შეზღუდვა, (2) სმენის დაქვეითება, მათ შორის სიყრუე, (3) მეტყველების ან 
ენის დაქვეითება, (4) მხედველობის დარღვევა, მათ შორის სიბრმავე, (5) სერიოზული ემოციური დარღვევა, (6) 
ორთოპედიული დარღვევები, (7) აუტიზმი, მათ შორის განვითარების ყოვლისმომცველი დარღვევები, (8) ტვინის 
ტრავმული დაზიანება, (9) ჯანმრთელობის სხვა დარღვევა, (10) სწავლის სპეციფიკური უნარშეზღუდულობა, (11) 
მრავალჯერადი შეზღუდული შესაძლებლობები, ან (12) სკოლამდელი ასაკის ბავშვებისთვის, განვითარების შეფერხება. თუ 
ბავშვს აქვს ერთზე მეტი ზემოაღნიშნული შეზღუდული შესაძლებლობები, ბავშვს შეუძლია მიიღოს სპეციალური 
განათლება და მასთან დაკავშირებული მომსახურება, როგორც მრავალჯერადი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე. 
სამიდან ცხრა წლამდე ასაკის ბავშვებს შეიძლება ჰქონდეთ უფლება, თუ მათ აქვთ განვითარების შეფერხება და, შედეგად, 
სჭირდებათ სპეციალური განათლება და შესაბამისი მომსახურება. 
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ამ შეზღუდული შესაძლებლობის იურიდიული განმარტებები, რომლებიც საჯარო სკოლებს მოეთხოვებათ გამოიყენონ 
IDEA– ს თანახმად, შეიძლება განსხვავდებოდეს სამედიცინო ან კლინიკურ პრაქტიკაში გამოყენებული განმარტებებისგან. 
უფრო მეტიც, IDEA განმარტებები შეიძლება ეხებოდეს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებს, რომლებსაც აქვთ 
ძალიან განსხვავებული სამედიცინო ან კლინიკური დარღვევები. მაგალითად, ყურადღების დეფიციტის მქონე 
ჰიპერაქტიურობის დარღვევის მქონე ბავშვს შეუძლია მიიღოს სპეციალური განათლება და მასთან დაკავშირებული 
მომსახურება, როგორც „ჯანმრთელობის სხვა დარღვევები“, „სერიოზული ემოციური დარღვევები“ ან „სწავლის 
სპეციფიკური შეზღუდული შესაძლებლობები“, თუ ბავშვი აკმაყოფილებს ერთზე დასაშვებობის კრიტერიუმებს. ან მეტი 
შეზღუდული შესაძლებლობის ამ კატეგორიიდან და თუ ბავშვს სჭირდება სპეციალური განათლება და მასთან 
დაკავშირებული მომსახურება. 
 
განვითარების შეფერხების ნიშნები ან რისკის ფაქტორები, რომლებიც შეიძლება მიუთითებდეს ინვალიდობაზე, შეიძლება 
შეიცავდეს, მაგრამ არ შემოიფარგლება მხოლოდ ცუდი პრენატალური მოვლით, სამშობიარო ტრავმით, ფებრილური ან სხვა 
კრუნჩხვითი აქტივობით, ადრეული მედიკამენტებით გამოწვეული მძიმე რეაქციით ან ინოკულაციით, რომელიც მოითხოვს 
ხანგრძლივ სამედიცინო მომსახურებას, ან მძიმე ტრავმას ხელმძღვანელი, რასაც მოჰყვა კომუნიკაციის, საავტომობილო 
განვითარების, სოციალიზაციის, ემოციური განვითარების, თვითდახმარების უნარის ან შემეცნების განვითარების ეტაპების 
მიღწევა; ამ სფეროებში განვითარების ეტაპების მიღწევის აუხსნელი მარცხი; სათამაშოების და სხვა საგნების განვითარების 
გამოუყენებლობის გამოუყენებლობა; მუდმივი უუნარობა, შეინარჩუნოს ყურადღება იმ დონეზე, რომელიც საკმარისია 
ასაკის შესაბამისი ამოცანების შესასრულებლად; ადვილად იმედგაცრუება განვითარების შესაბამისი ამოცანებით ან 
აქტივობებით; სირთულე შეღებვის, ასოების ფორმირების, ან ხაზების და ფორმების ხატვის ასაკთან შესაბამის 
პარამეტრებში; ასაკთან დაკავშირებული ურთიერთობების ან საუბრების დამყარება ან შენარჩუნების სირთულე; მუდმივი 
სირთულე თანატოლებთან ან უფროსებთან ყოფნის ან ურთიერთობის შემწყნარებლად; დაჟინებული და მკაცრი 
დისციპლინური ქმედებები სკოლამდელ ან სასკოლო დაწესებულებებში; ასაკის ან კლასების შესაბამისი კითხვის, წერის, 
მათემატიკური, მოსმენის ან მეტყველების უნარების განვითარება ამ სფეროებში კვალიფიციური მასწავლებლების მიერ 
ხმოვანი სწავლების ზემოქმედების შემდეგ; და რეგულარული ხედვის ან სმენის სკრინინგის გადალახვა. სხვა ინფორმაცია 
განვითარების შეფერხების პოტენციურ ნიშნებთან და სხვა რისკ ფაქტორებთან დაკავშირებით, რომლებიც შეიძლება 
მიუთითებდეს შეზღუდულ შესაძლებლობებზე, შეგიძლიათ იხილოთ მოსწავლეთა სახელმძღვანელოებში, რომლებიც 
ხელმისაწვდომია თქვენი სკოლის საცხოვრებელი ადგილის ან ჩესტერის საგრაფოს შუალედური ერთეულის ქვემოთ 
მითითებულ მისამართებზე ან ჩესტერის საგრაფოს შუალედურ განყოფილებაზე ვებსაიტზე: http://www.cciu.org. 
 

1973 წლის რეაბილიტაციის კანონის 504 -ე მუხლისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ამერიკელების კანონის 
(Americans With Disabilities Act) თანახმად, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე სკოლამდელი ასაკის ბავშვები, რომლებიც 
არ აკმაყოფილებენ IDEA- ს უფლებამოსილების კრიტერიუმებს, მაინც უფლებამოსილნი იქნებიან მიიღონ სპეციალური 
დაცვა და ადაპტაციები და განათლება ინსტრუქციებში, საშუალებებში და საქმიანობის. ბავშვებს აქვთ ასეთი დაცვის, 
ადაპტაციის და განსახლების უფლება, თუ მათ აქვთ გონებრივი ან ფიზიკური შეზღუდვა, რაც არსებითად ზღუდავს ან 
კრძალავს მონაწილეობას ან წვდომას სასკოლო პროგრამის რომელიმე ასპექტზე, იქნება ეს აკადემიური თუ არა აკადემიური 
ხასიათის. 
 

რა პროგრამები და სერვისებია ხელმისაწვდომი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებისთვის? 
 
Chester County School-ის თითოეულმა პირმა უნდა უზრუნველყოს, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებმა 
მიიღონ მაქსიმალურად შესაბამისი განათლება თავიანთ უნარშეზღუდულ თანატოლებთან ერთად, რომლებიც ჩვეულებრივ 
მოიხსენიება, როგორც ყველაზე ნაკლებად შემზღუდველი გარემო. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე სტუდენტებისთვის 
ხელმისაწვდომი პროგრამები და უპირატესობები არის (1) რეგულარული კლასების განთავსება დამატებითი დამხმარეებითა 
და მომსახურებით, რომელიც საჭიროა ამ გარემოში, (2) რეგულარული კლასების განთავსება სკოლის დღის უმეტეს ნაწილში 
მოხეტიალე მომსახურებით. სპეციალური განათლების მასწავლებელი ჩვეულებრივ კლასში ან მის გარეთ სკოლის დღის 
20 პროცენტით ან ნაკლები, სკოლის დღის 80 პროცენტზე ნაკლები, (4) სპეციალური განათლების მასწავლებლის მიერ 
გაკვეთილი 80 % -ზე მეტი დღის განმავლობაში და (5) სპეციალური საგანმანათლებლო მომსახურება, საკლასო ოთახის 
რეგულარული განთავსებით ან მის გარეშე, ალტერნატიულ საჯარო სკოლაში დაწესებულებაში ან კერძო სკოლაში, 
სამკურნალო დაწესებულებაში, საავადმყოფოში, დაკავების ცენტრში ან ციხეში, ყოველდღიურად ან საცხოვრებლად. 
 

ინვალიდობის ხასიათიდან და სიმძიმიდან გამომდინარე, Chester County School-ის ერთეულს შეუძლია უზრუნველყოს 
სპეციალური საგანმანათლებლო პროგრამები და მომსახურება (1) საჯარო სკოლაში, რომელსაც ბავშვი დაესწრება 
შეზღუდული შესაძლებლობის გარეშე, (2) ალტერნატიული რეგულარული საჯარო სკოლა ან მის გარეთ. საცხოვრებელი 
სკოლის რაიონი, (3) სპეციალური საგანმანათლებლო ცენტრი, რომელსაც ახორციელებს საჯარო სკოლის დაწესებულება, 
(4) დამტკიცებული კერძო სკოლა ან სხვა კერძო დაწესებულება, ლიცენზირებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 
ბავშვებისათვის, (5) საცხოვრებელი სკოლა, (6) დამტკიცებული -სახელმწიფო პროგრამა, ან (7) სახლი. 
 

სპეციალური საგანმანათლებლო მომსახურება ხორციელდება ბავშვის პირველადი საგანმანათლებლო საჭიროებების 
შესაბამისად და არა შეზღუდული შესაძლებლობის კატეგორიის მიხედვით. მომსახურების სახეებია: (1) სწავლის 
მხარდაჭერა, სტუდენტებისთვის, რომლებსაც პირველ რიგში სჭირდებათ დახმარება აკადემიური უნარების შეძენაში, 
(2) ცხოვრებისეული უნარების მხარდაჭერა, იმ სტუდენტებისთვის, რომლებსაც პირველ რიგში სჭირდებათ დახმარება 
დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის უნარების განვითარებაში, (3) ემოციური მხარდაჭერა იმ სტუდენტებისთვის, რომლებსაც 
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პირველ რიგში სჭირდებათ სოციალური ან ემოციური განვითარება, (4) ყრუ ან სმენადაქვეითებული მხარდაჭერა, იმ 
სტუდენტებისთვის, რომლებსაც უპირველეს ყოვლისა სჭირდებათ კომპენსატორული დახმარება სიყრუის 
აღმოსაფხვრელად, (5) ბრმა ან მხედველობის დაქვეითებული დახმარება, იმ სტუდენტებისთვის, რომლებსაც პირველ რიგში 
სჭირდებათ სიბრმავეების დაძლევის კომპენსატორული უნარებით, (6) ფიზიკური მხარდაჭერა, იმ სტუდენტებისთვის, 
რომლებიც პირველ რიგში საჭიროებენ ფიზიკურ დახმარებას სასწავლო გარემოში, (7) აუტისტური მხარდაჭერა, იმ 
სტუდენტებისთვის, რომლებსაც პირველ რიგში სჭირდებათ დახმარება აუტიზმის სპექტრის აშლილობებით დაზარალებულ 
ადგილებში და (8) მრავალჯერადი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მხარდაჭერა იმ სტუდენტებისთვის, 
რომლებსაც პირველ რიგში სჭირდებათ დახმარება მათი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე სფეროებში. 
 

დაკავშირებული სერვისები შექმნილია იმისთვის, რომ ბავშვმა შეძლოს მონაწილეობა მიიღოს ან მიიღოს წვდომა მის 
სპეციალურ საგანმანათლებლო პროგრამაში. დაკავშირებული სერვისების მაგალითებია მეტყველებისა და ენის თერაპია, 
ოკუპაციური თერაპია, ფიზიოთერაპია, საექთნო მომსახურება, აუდიოლოგის მომსახურება, კონსულტაცია და ოჯახის 
სწავლება. 
 

სკოლამდელი ასაკის ბავშვებს ემსახურება ჩესტერის ოლქის შუალედური განყოფილება სხვადასხვა სახლსა და სკოლაში, 
რომელიც ითვალისწინებს ბავშვის ქრონოლოგიურ და განვითარების ასაკს და პირველადი საჭიროებებს. სასკოლო ასაკის 
პროგრამების მსგავსად, სკოლამდელი აღზრდის პროგრამებმა უნდა უზრუნველყონ, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის 
მქონე ბავშვები მაქსიმალურად შესაბამისი განათლება მიიღონ არაინვალიდ თანატოლებთან ერთად. 
 

Chester County School-ის თითოეული ერთეული, თითოეული იდენტიფიცირებული ბავშვის მშობლებთან ერთად, 
განსაზღვრავს სპეციალური განათლების ტიპს და ინტენსივობას და საჭირო მომსახურებებს, რაც კონკრეტულ ბავშვს 
სჭირდება ექსკლუზიურად სპეციალური საგანმანათლებლო პროგრამისა და მასთან დაკავშირებული სერვისების 
უნიკალური პროგრამის საფუძველზე. ბავშვის პროგრამა წერილობით არის აღწერილი ინდივიდუალურ საგანმანათლებლო 
პროგრამაში, რომელსაც ჩვეულებრივ უწოდებენ „IEP“, რომელიც შემუშავებულია IEP ჯგუფის მიერ, რომელიც შედგება 
პედაგოგების, მშობლებისა და სხვა სპეციალური გამოცდილების მქონე ბავშვისგან. ბავშვის მშობლებს აქვთ უფლება მიიღონ 
შეტყობინება და მიიღონ მონაწილეობა მათი შვილის IEP გუნდის ყველა შეხვედრაში. IEP განახლდება იმდენად ხშირად, 
რამდენადაც გარემოებები მოითხოვს, მაგრამ ყოველწლიურად. კანონი მოითხოვს, რომ ბავშვის პროგრამა და განთავსება, 
როგორც აღწერილია IEP– ში, გონივრულად იყოს გათვლილი, რათა უზრუნველყოს სტუდენტის მნიშვნელოვანი 
განათლების მიღწევა ნებისმიერ დროს. IEP– ები შეიცავს, სულ მცირე, IEP– ის დაწყების სავარაუდო თარიღს და 
ხანგრძლივობას, განცხადებას ბავშვის განათლებისა და ფუნქციონალური მუშაობის ამჟამინდელი დონის შესახებ, 
ყოველწლიური მიზნების ჩამოთვლას, აღწერას, თუ როგორ იქნება ბავშვის პროგრესი წლიური მიზნების მისაღწევად. 
გაზომული და მოხსენებული, სპეციალური საგანმანათლებლო დაწესებულების განცხადება, პროგრამის მოდიფიკაცია და 
მასთან დაკავშირებული სერვისები, ახსნა იმ ასპექტის შესახებ, რომლის არსებობის შემთხვევაშიც ბავშვი არ მიიღებს 
მონაწილეობას არაინვალიდ ბავშვებთან ერთად, მოსალოდნელი სიხშირე და ადგილმდებარეობა მომსახურება და 
ნებისმიერი საცხოვრებლის განცხადება, რომელიც აუცილებელია ბავშვის აკადემიური მოსწრებისა და ფუნქციონალური 
მაჩვენებლების გასაზომად სახელმწიფო და რაიონულ შეფასებებზე. თექვსმეტი წლის და უფროსი ასაკის ბავშვებისთვის IEP 
ასევე უნდა შეიცავდეს გარდამავალ გეგმას, რომელიც ხელს შეუწყობს გაზომვადი შემდგომი მიზნების მიღწევას. საჯარო 
სკოლამ უნდა მოიწვიოს ბავშვი IEP გუნდის შეხვედრაზე, თუ შეხვედრის მიზანი იქნება ბავშვისთვის საჭირო შემდგომი 
საშუალო მიზნებისა და გარდამავალი სერვისების გათვალისწინება. 
 

Chester County School-ის ყველა დაწესებულება ვალდებულია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების მშობლებს 
მიანიჭოს გონივრული წვდომა შვილის კლასებში, თითოეული დაწესებულების სკოლაში ვიზიტის პოლიტიკისა თუ 
მითითებების გათვალისწინებით. 
 

როგორ აფასებენ და აფასებენ საჯარო სკოლები ბავშვებს სპეციალური განათლებისა და მასთან დაკავშირებული სერვისების 
უფლებამოსილების დასადგენად?  
 
მულტიდისციპლინარული გუნდის შეფასება 
 
Chester County School-ის ერთეულებმა უნდა ჩაატარონ მულტიდისციპლინარული გუნდის შეფასება ყველა იმ ბავშვისთვის, 
ვინც ფიქრობს, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონეა. მულტიდისციპლინარული გუნდი არის პროფესიონალთა 
ჯგუფი, რომლებიც სწავლობენ და გამოცდილნი არიან ბავშვების ტესტირებაში, შეფასებაში და დაკვირვებაში, რათა 
დადგინდეს აქვთ თუ არა მათ შეზღუდული შესაძლებლობები და, თუ ასეა, დაადგინონ მათი პირველადი განათლების 
სიძლიერე და საჭიროებები. მშობლები ასევე არიან მულტიდისციპლინარული გუნდის წევრები. Chester County School-ის 
ერთეულებმა უნდა გადააფასონ სკოლის ასაკის მოსწავლეები, რომლებიც იღებენ სპეციალურ საგანმანათლებლო 
მომსახურებას ყოველ სამ წელიწადში ერთხელ და უნდა გადააფასონ ინტელექტუალური შეზღუდვის მქონე ბავშვები და 
სკოლამდელი ასაკის ბავშვები, რომლებიც იღებენ სპეციალურ საგანმანათლებლო მომსახურებას ყოველ ორ წელიწადში. 
 

მშობლებს შეუძლიათ ნებისმიერ დროს მოითხოვონ თავიანთი შვილების მულტიდისციპლინარული გუნდის შეფასება. მათ 
ეს უნდა გააკეთონ წერილობით ფორმაში. ყველა საჯარო სკოლას აქვს პროცედურა, რომლის მიხედვითაც მშობლებს 
შეუძლიათ მოითხოვონ შეფასება. Chester County School-ის თითოეული დაწესებულების პროცედურების შესახებ 
ინფორმაციის მისაღებად, მიმართეთ თქვენს შვილს, დაუკავშირდით დაწყებით, საშუალო ან საშუალო სკოლას, რომელსაც 
თქვენი შვილი ესწრება. ამ სკოლების ტელეფონის ნომრები და მისამართები შეგიძლიათ იხილოთ სატელეფონო წიგნის 
ლურჯ გვერდებში, სათაურით „სკოლები“. სკოლამდელი ასაკის ბავშვების მშობლებს, სამიდან ხუთ წლამდე, შეუძლიათ 



35 
 

მოითხოვონ წერილობითი შეფასება წერილით შემდეგნაირად: Chester County Intermediate Unit, Preschool Special Education 
Services, 455 Boot Road, Downingtown, Pennsylvania 19335. სკოლამდელი აღზრდის სპეციალური ტელეფონის ტელეფონის 
ნომერია (484) 237-5000. 
 

კერძო სკოლების ბავშვების მშობლებს შეუძლიათ მოითხოვონ თავიანთი შვილების მულტიდისციპლინარული გუნდის 
შეფასება მათ საჯარო სკოლებში ჩარიცხვის გარეშე. თუმცა, მიუხედავად იმისა, რომ ზოგიერთი სერვისი შეიძლება იყოს 
ხელმისაწვდომი კერძო სკოლის ზოგიერთი ბავშვისთვის, რომლებიც უფლებამოსილნი არიან Chester County School-ის 
ერთეულის მიერ, ამ ერთეულს არ მოეთხოვება უზრუნველყოს ყველა ან რომელიმე სპეციალური განათლება და მასთან 
დაკავშირებული სერვისები, რომლებსაც ბავშვები მიიღებდნენ, თუ ისინი ჩაირიცხებოდნენ საჯარო სკოლები. თუ შეფასების 
შემდეგ, მულტიდისციპლინარული გუნდი დაადგენს, რომ ბავშვს აქვს უფლება მიიღოს სპეციალური განათლება და მასთან 
დაკავშირებული მომსახურება, ჩესტერის ქვეყნის სკოლის პასუხისმგებელმა პირმა უნდა შესთავაზოს მშობლებს IEP და 
საჯარო სკოლის მიერ დაფინანსებული ადგილი, თუ ბავშვის მშობლები არ არიან დაინტერესებულია ასეთი შეთავაზებით. 
თუ მშობლებს სურთ ისარგებლონ ასეთი შეთავაზებით, მათ შეიძლება მოუწიონ ჩესტერის საგრაფოს სკოლის 
საპასუხისმგებლო დაწესებულებაში ჩარიცხვა ან ხელახლა ჩარიცხვა. 
 

სანამ Chester County School-ის ერთეულს შეუძლია გააგრძელოს შეფასება, მან წერილობით უნდა შეატყობინოს მშობლებს 
იმ კონკრეტული ტიპის ტესტირებისა და შეფასების შესახებ, რომელსაც იგი გვთავაზობს, შეფასების თარიღისა და დროის 
და მშობლების უფლებების შესახებ. შეფასება არ შეიძლება დაიწყოს მანამ, სანამ მშობელმა არ მოაწერა ხელი წერილობით 
შეტყობინებას, რომელშიც მითითებულია, რომ იგი თანახმაა შემოთავაზებულ ტესტირებასა და შეფასებებზე და არ 
დაუბრუნებს შეტყობინებას საჯარო სკოლას. 
 

სკრინინგი 
 
Chester County School-ის ყველა ერთეული ახორციელებს სკრინინგ აქტივობებს, სანამ მოსწავლეებს 
მულტიდისციპლინარული გუნდის შეფასებისათვის მიმართავს. სკრინინგის ღონისძიებები შეიძლება მოიცავდეს სასწავლო 
დახმარების ჯგუფს, რომელსაც ჩვეულებრივ მოიხსენიებენ როგორც „IST“ ან სკრინინგის ალტერნატიულ პროცესს. 
მიუხედავად სკრინინგის კონკრეტული მეთოდისა, სკრინინგის პროცესი უნდა შეიცავდეს (1) სკოლის მედდის პერიოდულ 
ხედვას და სმენის შეფასებას სკოლის კოდექსით და (2) სკრინინგს გონივრული ინტერვალებით, რათა დადგინდეს ასრულებს 
თუ არა ყველა მოსწავლე კლასს შესაბამისი სტანდარტები ძირითად აკადემიურ საგნებში. 
 

თუ სკრინინგის აქტივობები მცირედით ან უმჯობესდება ჩარევის ან აღდგენის გონივრული პერიოდის შემდეგ, ბავშვი 
გადაეცემა მულტიდისციპლინარული გუნდის შეფასებას. 
 

თქვენი შვილის სკოლაში სხვადასხვა სკრინინგის ღონისძიებების თარიღების შესახებ ინფორმაციის მისაღებად ან 
კონკრეტული ბავშვისთვის სკრინინგის აქტივობის მოთხოვნის მიზნით, პირდაპირ დაუკავშირდით ადგილობრივ საჯარო 
სკოლას. ამ სკოლების ტელეფონის ნომრები და მისამართები შეგიძლიათ იხილოთ სატელეფონო წიგნის ლურჯ გვერდებში, 
სათაურით „სკოლები“. სკოლამდელი ასაკის ბავშვების მშობლებს, სამიდან ხუთ წლამდე, შეუძლიათ მიიღონ ინფორმაცია 
სკრინინგის საქმიანობის შესახებ, ან მოითხოვონ თავიანთი შვილების სკრინინგი, დარეკვით ან წერილობით Chester County 
Intermediate Unit, Preschool Special Education Services-ში, 455 Boot Road, Downingtown, Pennsylvania, 19335 წ. რა 
სკოლამდელი აღზრდის სპეციალური საგანმანათლებლო პროგრამის ტელეფონის ნომერია (484) 237-5000. 
 

კერძო სკოლის ადმინისტრატორებმა, მასწავლებლებმა და მშობელთა ჯგუფებმა ან კერძო სკოლებში მოსწავლეთა 
ინდივიდუალურმა მშობლებმა, რომლებიც დაინტერესებულნი არიან იმ სკოლებში სისტემების დანერგვით შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა განთავსებისა და იდენტიფიკაციისათვის, რომლებსაც შესაძლოა მულტიდისციპლინარული 
გუნდის შეფასება დასჭირდეს, შეუძლიათ დაუკავშირდნენ Chester County Intermediate Unit, Preschool Special Education 
Services, 455 Boot Road, Downingtown, Pennsylvania, 19335 წ. სკოლამდელი აღზრდის სპეციალური საგანმანათლებლო 
პროგრამის ტელეფონის ნომერია (484) 237-5000. 
 

რა განსაკუთრებული უფლებები და დაცვა აქვთ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებს და მათ მშობლებს? 
 
შტატისა და ფედერალური კანონი მრავალ უფლებას და დაცვას აძლევს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებს და 
მათ მშობლებს. ქვემოთ მოცემულია ამ უფლებებისა და დაცვის შეჯამება. დაინტერესებულ პირებს შეუძლიათ მიიღონ 
კანონით გათვალისწინებული უფლებებისა და დაცვის სრული წერილობითი შეჯამება, უფასო და დაბალფასიანი 
იურიდიული მომსახურების შესახებ ინფორმაცია და რჩევა, დაუკავშირდნენ თავიანთი ადგილობრივი განათლების 
სააგენტოს (Local Education Agency (LEA)) სპეციალურ განათლებას ან სტუდენტთა მომსახურების განყოფილებას 
მითითებულ მისამართზე და ტელეფონის ნომერზე სატელეფონო წიგნის ლურჯ გვერდებზე, სათაურით „სკოლები“. 
წერილობითი შეჯამება ასევე შესაძლებელია Chester County Intermediate Unit-ის საშუალებით, 455 Boot Road, Downingtown, 
Pennsylvania, 19335. სკოლამდელი აღზრდის სპეციალური საგანმანათლებლო პროგრამის ტელეფონის ნომერია  
(484) 237-5000. რეზიუმე ასევე ხელმისაწვდომია ჩესტერის ოლქის შუალედური განყოფილების ვებგვერდზე,  
http: //www.cciu.org, და ქვემოთ ჩამოთვლილი საჯარო სკოლის უმეტესი ნაწილის ვებგვერდებზე. 

უფლებები და დაცვა 
 
წინასწარი წერილობითი ცნობა. ჩესტერის ქვეყნის სკოლის პასუხისმგებელმა პირმა უნდა შეგატყობინოთ წერილობით, 
როდესაც ის გვთავაზობს ბავშვის იდენტიფიკაციის, შეფასების, საგანმანათლებლო პროგრამის დაწყების ან შეცვლის 
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საკითხს, ან როდესაც უარს იტყვის იდენტიფიკაციის, შეფასების, საგანმანათლებლო პროგრამის ან ცვლილების 
განხორციელებაზე. განთავსება მშობლის მოთხოვნით. ასეთ შეტყობინებას უნდა ახლდეს წერილობითი აღწერილობა 
შემოთავაზებული ან უარყოფილი ქმედების შესახებ, წინადადების ან უარის მიზეზები, შეფასების ინფორმაციის აღწერა და 
სხვა შესაბამისი ფაქტორები, რომლებიც გადაწყვეტილების საფუძველია, სხვა ვარიანტები განხილული, ასეთის არსებობის 
შემთხვევაში, მიზეზები, რის გამოც ასეთი ვარიანტები უარყოფილ იქნა და განცხადება, რომ მშობელს აქვს პროცედურული 
გარანტიების უფლება. 
 

თანხმობა ჩესტერის ქვეყნის სკოლის ერთეულებს არ შეუძლიათ გააგრძელონ შეფასება ან გადაფასება, ან სპეციალური 
განათლებისა და მასთან დაკავშირებული მომსახურების პირველადი მიწოდება მშობლების წერილობითი თანხმობის 
გარეშე. თუმცა, ჩესტერის ქვეყნის სკოლის ერთეულს შეუძლია შეაფასოს თანხმობის არარსებობა პირველადი შეფასების ან 
გადაფასებისათვის, მოსმენის მიუკერძოებელი ოფიცრის თანხმობის მოთხოვნით, სათანადო პროცესის მოთხოვნის 
წარდგენით. გარდა ამისა, იმ შემთხვევაში, თუ მშობელი არ პასუხობს გადაფასების ჩატარების მოთხოვნას, ჩესტერის ქვეყნის 
სკოლის ერთეულს შეუძლია გააგრძელოს შემოთავაზებული გადაფასება მშობლების თანხმობის გარეშე, თუ მას შეუძლია 
აჩვენოს, რომ მან გააკეთა გონივრული ძალისხმევა მშობლის თანხმობის მისაღებად და რომ მშობელმა ვერ უპასუხა. საჯარო 
სკოლას არ შეუძლია მოითხოვოს მოსმენა, რომ შეაფერხოს მშობლის უარი სპეციალურ განათლებაში პირველადი 
განათლების მიღებაზე თანხმობაზე. მშობლებს უფლება აქვთ ნებისმიერ დროს გააუქმონ თანხმობა სპეციალურ 
საგანმანათლებლო სამსახურებზე. ამით ისინი თანხმდებიან ყველა სპეციალური საგანმანათლებლო სწავლების, 
დამატებითი დამხმარეების, პროგრამის მოდიფიკაციის, ადაპტაციისა და მომსახურების შეწყვეტაზე. თანხმობის მოხსნით, 
ისინი ასევე თანხმდებიან უარი თქვან იმ განსაკუთრებულ უფლებებსა და დაცვაზე, რომლებიც შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე ბავშვებსა და მათ მშობლებს ეხებათ. 
 

დაცვა შეფასების პროცედურებში. შეფასებები დასაშვებობის დასადგენად და სპეციალური განათლებისა და მასთან 
დაკავშირებული მომსახურების საჭიროება უნდა განხორციელდეს ისე, რომ არ იყოს რასობრივი, კულტურული ან ენობრივი 
მიკერძოების გარეშე და ბავშვის მშობლიურ ენაზე. შეფასებამ უნდა შეაფასოს ბავშვი ეჭვმიტანილ ინვალიდობასთან 
დაკავშირებულ ყველა სფეროში და შეიცავდეს ტექნიკურად გამართულ ინსტრუმენტებს, შეფასების ინსტრუმენტებს და 
სტრატეგიებს. შეფასებები და შეფასების მასალები უნდა იქნეს გამოყენებული იმ მიზნებისთვის, რომლებისთვისაც 
შეფასებები ან ღონისძიებები არის სწორი და საიმედო, უნდა ჩატარდეს გაწვრთნილი და მცოდნე პერსონალის მიერ, 
შეფასების მწარმოებლის მიერ მოწოდებული ნებისმიერი ინსტრუქციის შესაბამისად და მას უნდა ესაუბროს სპეციალური 
სფეროების შესაფასებლად. საჭიროების უფრო მეტიც, შეფასების განსაზღვრება არ შეიძლება დაეფუძნოს რაიმე ცალკეულ 
ღონისძიებას ან შეფასებას. 
 

დამოუკიდებელი საგანმანათლებლო შეფასება. თუ მშობლები არ ეთანხმებიან Chester County School-ის პასუხისმგებელი 
პირის შეფასებას, მათ შეუძლიათ წერილობით მოითხოვონ დამოუკიდებელი საგანმანათლებლო შეფასება, რომელსაც 
ჩვეულებრივ უწოდებენ „IEE“, საჯარო ხარჯებით. თუ IEE უზრუნველყოფილია საჯარო ხარჯებით, კრიტერიუმები, 
რომლის მიხედვითაც IEE მიიღება კერძოდ, უნდა იყოს იგივე კრიტერიუმები, რომელსაც იყენებს ჩესტერის ქვეყნის სკოლის 
პასუხისმგებელი პირი შეფასების დაწყებისას. თითოეული სკოლის ერთეულის შეფასების კრიტერიუმების შესახებ 
ინფორმაციის მიღება შესაძლებელია ამ დაწესებულების სპეციალური განათლების ან სტუდენტური სამსახურის ოფისის 
მეშვეობით. თუ Chester County School-ის ერთეულმა უარი თქვა IEE- ის საფასურის გადახდაზე, მან დაუყოვნებლივ უნდა 
მოითხოვოს სპეციალური საგანმანათლებლო პროცესის მოსმენა მისი შეფასების მიზანშეწონილობის დასაცავად. 
 

სათანადო პროცესის მოსმენის პროცედურები 
 
მშობელს ან ადგილობრივ საგანმანათლებლო დაწესებულებას, რომელსაც ჩვეულებრივ უწოდებენ „LEA“, შეუძლია 
მოითხოვოს სათანადო პროცესის განხილვა ნებისმიერ საკითხთან დაკავშირებით, რომელიც ეხება ბავშვის იდენტიფიკაციას, 
შეფასებას ან განათლებას ან უფასო შესაბამისი საჯარო განათლების მიწოდებას, ჩვეულებრივ მოიხსენიება როგორც „FAPE“. 
მხარემ, რომელმაც მოითხოვა მოსმენა, უნდა წარუდგინოს „სათანადო პროცესის განხილვის მოთხოვნის“ ფორმა Office for 
Dispute Resolution, 6340 Flank Drive, Suite 600, Harrisburg, Pennsylvania, 17112-ში; ტელეფონი (800) 222-3353; TTY (800) 
654-5984. სასამართლო პროცესი არ გაგრძელდება მანამ, სანამ არ იქნება უზრუნველყოფილი ყველა საჭირო ინფორმაცია და 
არ დაიწყება პროცედურები. 
 

სათანადო პროცესის მოთხოვნის ვადები. მშობელმა ან LEA– მ უნდა მოითხოვოს სათანადო პროცესის განხილვა 
სასამართლო პროცესის მოსმენის მოთხოვნის წარდგენით მშობლისათვის თარიღიდან ორი (2) წლის განმავლობაში ან LEA– 
მ იცოდა ან უნდა იცოდეს სავარაუდო ქმედების შესახებ, რომელიც წარმოადგენს მოთხოვნის საფუძველს. ამ ვადების 
შეზღუდვები შეზღუდულია. ეს ვადები არ ვრცელდება მშობელზე, თუ მშობელს ხელს უშლიდა სასამართლო პროცესის 
მოსმენის მოთხოვნის წარდგენაში ან (1) LEA– ს მიერ კონკრეტული არასწორი განცხადებების გამო, რომ მან მოაგვარა 
პრობლემა მოსმენის მოთხოვნის საფუძველზე, ან (2) LEA– ს მშობლებისგან ინფორმაციის დამალვა, რომლის მიწოდებაც 
LEA იყო საჭირო. 
 

საქმისწარმოება და შესაბამისი პროცესის მოსმენის მოთხოვნის მომსახურება. მხარემ, რომელიც მოითხოვს მოსმენას, უნდა 
გაუგზავნოს სათანადო პროცესის მოსმენის მოთხოვნის ასლი მეორე მხარეს და, ამავდროულად, დავების გადაწყვეტის 
სამსახურს (Office for Dispute Resolution), ფოსტით, Office for Dispute Resolution, 6340 Flank Drive, Suite 600, Harrisburg, 
Pennsylvania, 17112-ში, ან ელექტრონული ფოსტით, მიმართული ODR.pattan.net– ით, ან ფაქსიმილით (717) 657-5983. 
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სარჩელის შესაბამისი პროცესის შინაარსი. სასამართლო პროცესის მოსმენის მოთხოვნა უნდა შეიცავდეს შემდეგ 
ინფორმაციას: 
 

1. ბავშვის სახელი, მისამართი, სადაც ბავშვი ცხოვრობს და იმ სკოლის სახელი, სადაც ბავშვი დადის ან, თუ ბავშვი 
უსახლკაროდ დარჩა, ბავშვისთვის ხელმისაწვდომი საკონტაქტო ინფორმაცია და სკოლის სახელი, რომელსაც ბავშვი 
ესწრება. 

 

2. პრობლემის ბუნების აღწერა, მათ შორის ფაქტებთან დაკავშირებით; და 
 

3. პრობლემის შემოთავაზებული გადაწყვეტა იმდენად რამდენადაც ცნობილია და ხელმისაწვდომია მხარისათვის, 
რომელიც წარადგენს სათანადო პროცესის მოსმენის მოთხოვნას. 

 

შესაბამისი პროცესის მოსმენის მოთხოვნის გამომწვევი საკმარისობა. სათანადო პროცესის მოსმენის მოთხოვნა ჩაითვლება 
საკმარისად, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც მიმღები მხარე წერილობით არ აცნობებს მოსმენის ოფიცერს და მეორე მხარეს 
მიღებიდან თხუთმეტი (15) დღის განმავლობაში, რომ მიმღები მხარე მიიჩნევს, რომ მოთხოვნა არ აკმაყოფილებს ზემოთ 
ჩამოთვლილ მოთხოვნებს. 
 
მოთხოვნაზე პასუხი. თუ LEA– მ არ გაუგზავნა წინასწარი წერილობითი შეტყობინება, როგორიცაა შეტყობინება 
სარეკომენდაციო საგანმანათლებლო ადგილის შესახებ (Notice of Recommended Educational Placement (NOREP)), 
რომელსაც ჩვეულებრივ უწოდებენ „NOREP“, მშობელს იმ საკითხთან დაკავშირებით, რაც შეიცავს მშობლის სათანადო 
პროცესის მოსმენის მოთხოვნას, LEA– მ უნდა გაუგზავნოს მშობელს, შესაბამისი პროცესის მოსმენის მოთხოვნის მიღებიდან 
ათი (10) დღის განმავლობაში, პასუხი შემდეგი ინფორმაციის ჩათვლით: (1) ახსნა იმისა, თუ რატომ შესთავაზა ან უარი თქვა 
LEA– მ მოსმენის მოთხოვნით აღძრული ქმედების განხორციელებაზე, (2) სხვა ვარიანტების აღწერა ინდივიდუალური 
განათლების პროგრამის (Individualized Education Program („IEP“)) გუნდმა განიხილა, ასეთის არსებობის შემთხვევაში, (3) და 
მიზეზები, რის გამოც ეს ვარიანტები უარყოფილ იქნა, (4) თითოეული შეფასების პროცედურის აღწერა, შეფასება, ჩანაწერი 
ან ანგარიში, რომელიც LEA- მ გამოიყენა როგორც შემოთავაზებული ან უარყოფილი ქმედების საფუძველი და (5) 
წინადადებასთან დაკავშირებული ფაქტორების აღწერა ან უარი. მშობლის სათანადო პროცესის მოსმენის მოთხოვნაზე ამ 
პასუხის გაგზავნა ხელს არ უშლის LEA- ს გაასაჩივროს სათანადო პროცესის მოსმენის მოთხოვნის საკმარისობა. თუ 
მშობელი იღებს სათანადო პროცესის მოსმენის მოთხოვნას, მაშინ შესაბამისი პროცესის მოსმენის მოთხოვნაზე პასუხი უნდა 
გადაეგზავნოს მეორე მხარეს მოთხოვნის მიღებიდან ათი (10) დღის განმავლობაში. პასუხი კონკრეტულად უნდა ეხებოდეს 
სათანადო პროცესის მოსმენის მოთხოვნაში წამოჭრილ საკითხებს. 
 
მოსმენის ოფიცერი განმსაზღვრელი პროცესის საკმარისობის განსაზღვრა სმენის მოთხოვნით. ხუთ (5) დღის განმავლობაში 
მხარის გამოწვევის მიღებიდან სათანადო პროცესის მოსმენის მოთხოვნით, მოსმენის ოფიცერმა უნდა მიიღოს 
გადაწყვეტილება მხოლოდ მოთხოვნაში მოცემული ინფორმაციის საფუძველზე, აკმაყოფილებს თუ არა მოთხოვნა ზემოთ 
ჩამოთვლილ შინაარსობრივ მოთხოვნებს. მოსმენის ოფიცერმა დაუყოვნებლივ უნდა აცნობოს ორივე მხარეს წერილობით 
თავისი გადაწყვეტილების შესახებ. 
 
მოსმენის საგანი. მხარე, რომელიც ითხოვს სათანადო პროცესის განხილვას, არ აქვს უფლება დააყენოს საკითხები 
სასამართლო პროცესზე, რომლებიც არ იყო დასმული სათანადო პროცესის მოსმენის მოთხოვნაში (ან შესწორებული 
სათანადო პროცესის მოსმენის მოთხოვნაში), თუ მეორე მხარე სხვაგვარად არ ეთანხმება. 
 
რეზოლუციის სესია. სანამ სასამართლო პროცესი გაიმართება, LEA– მ უნდა მოიწვიოს წინასწარი შეხვედრა მშობელთან და 
IEP გუნდის შესაბამის წევრთან ან წევრებთან, რომლებსაც აქვთ კონკრეტული ცოდნა სათანადო პროცესის მოსმენის 
მოთხოვნით განსაზღვრული ფაქტების შესახებ, ამ საკითხების გადაწყვეტის მცდელობისას. სათანადო პროცესის 
გაგრძელების აუცილებლობის გარეშე. ეს წინასწარი შეხვედრა უნდა მოიწვიოს სათანადო პროცესის მოსმენის მოთხოვნის 
მიღებიდან თხუთმეტი (15) დღის განმავლობაში. LEA–ს წარმომადგენელი, რომელსაც აქვს გადაწყვეტილების მიღების 
უფლებამოსილება, უნდა დაესწროს ამ შეხვედრას. ლეას შეიძლება არ ჰყავდეს ადვოკატი შეხვედრას თუ მშობელს არ ახლავს 
ადვოკატი. მშობლებს შეუძლიათ დაესწრონ შეხვედრას. შეხვედრაზე მშობელი განიხილავს სათანადო პროცესის მოსმენის 
მოთხოვნას და LEA- ს მიეცემა შესაძლებლობა გადაწყვიტოს სათანადო პროცესის მოსმენის მოთხოვნა, თუ მშობელი და LEA 
არ შეთანხმდებიან წერილობით უარი თქვან ამ შეხვედრაზე ან დათანხმდნენ გამოიყენონ მედიაციის პროცესი. თუ მშობელი 
და LEA გადაწყვეტენ საკითხებს სათანადო პროცესის მოსმენის მოთხოვნით წინასწარი შეხვედრისას, მათ წერილობით უნდა 
გამოაქვეყნონ ხელშეკრულების პირობები და ორივე მშობელმა და LEA– ს წარმომადგენელმა, რომელსაც აქვს LEA– სთან 
დაკავშირების უფლებამოსილება, უნდა მოაწერონ ხელი შეთანხმებას რა შეთანხმება არის იურიდიულად სავალდებულო 
დოკუმენტი და შეიძლება აღსრულდეს სასამართლოს მიერ. მშობელს ან LEA–ს შეუძლია გააუქმოს ხელშეკრულება 
ხელშეკრულების თარიღიდან სამი (3) სამუშაო დღის განმავლობაში. სამი (3) სამუშაო დღის შემდეგ, ხელშეკრულება 
სავალდებულოა ორივე მხარისთვის. 
 
შესწორებული სათანადო პროცესის მოსმენის მოთხოვნა. მშობელს ან LEA– ს შეუძლია შეცვალოს სათანადო პროცესის 
მოსმენის მოთხოვნა მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მეორე მხარე წერილობით თანხმდება შესწორებაზე და მიეცემა 
შესაძლებლობა გადაჭრას სათანადო პროცესის მოსმენის მოთხოვნით წამოჭრილი საკითხები რეზოლუციის სესიის 
საშუალებით, ან მოსმენის ოფიცერი გრანტებს ნებართვა მხარეს შეცვალოს სათანადო პროცესის მოსმენის მოთხოვნა. თუმცა, 
მოსმენის ოფიცერს შეუძლია ეს ნებართვა გასცეს სასამართლო პროცესის დაწყებამდე არა უგვიანეს ხუთი (5) დღისა. 
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დროული პროცესის დასრულების ვადა. თუ LEA– მ არ გადაჭრა სათანადო პროცესის მოსმენის მოთხოვნა მისი მიღებიდან 
ოცდაათი (30) დღის განმავლობაში, ან შესწორებული სათანადო პროცესის მოსმენის მოთხოვნიდან ოცდაათი (30) დღის 
განმავლობაში, სასამართლო პროცესი შეიძლება გაგრძელდეს და დაიწყოს შესაბამისი ვადები. სასამართლო პროცესის 
დასრულების ვადა არის ორმოცდახუთი (45) დღე, თუ მოსმენის ოფიცერი არ გასცემს დროის კონკრეტულ ვადას რომელიმე 
მხარის მოთხოვნით. 
 
შეფასებებისა და რეკომენდაციების გამჟღავნება. სასამართლო პროცესის განხილვამდე არანაკლებ ხუთი (5) სამუშაო დღით 
ადრე, თითოეულმა მხარემ უნდა გაამჟღავნოს ყველა სხვა მხარეს ამ თარიღისათვის დასრულებული ყველა შეფასება და 
რეკომენდაციები, რომლებიც ემყარება შეთავაზების მხარის შეფასებებს, რომლებიც მხარე აპირებს გამოიყენოს სათანადო 
პროცესის მოსმენისას რა ამ ინფორმაციის გამჟღავნება შეიძლება გამოიწვიოს მოსმენის ოფიცერმა მხარემ, რომელიც 
აუკრძალავს მხარეს ინფორმაციის წარმოდგენას სხდომაზე, თუ მეორე მხარე არ დათანხმდება მის შემოღებას. 
 
სასამართლო პროცესის მოსმენის უფლებები. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვისთვის ან რომელსაც ფიქრობენ, 
რომ ის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონეა, მოსმენა უნდა ჩატარდეს და ჩატარდეს LEA- ში იმ ადგილას და დროს, 
რომელიც გონივრულად მოსახერხებელია მშობლებისა და ბავშვისთვის. მოსმენა უნდა იყოს ზეპირი, პირადი და უნდა 
დაიხუროს საჯაროდ, თუ მშობელი არ მოითხოვს ღია მოსმენას. თუ სხდომა ღიაა, საქმეში გამოტანილი გადაწყვეტილება და 
მხოლოდ გადაწყვეტილება იქნება საჯარო. თუ სხდომა დახურულია, გადაწყვეტილება განიხილება ბავშვის ჩანაწერით და 
შეიძლება არ იყოს ხელმისაწვდომი საზოგადოებისთვის. მოსმენის ოფიცრის გადაწყვეტილება უნდა შეიცავდეს ფაქტის 
დასკვნებს, მსჯელობას და კანონის დასკვნებს. მიუხედავად იმისა, რომ ტექნიკური წესები არ იქნება დაცული, 
გადაწყვეტილება უნდა ეფუძნებოდეს არსებით მტკიცებულებებს, რომლებიც წარმოდგენილია სხდომაზე. მშობლის 
წერილობითი ან, სურვილისამებრ, ელექტრონული სიტყვიერი ჩანაწერი მიეწოდება მშობელს ყოველგვარი საფასურის 
გარეშე. მშობლებს შეუძლიათ წარმოადგინონ იურიდიული კონსულტანტი და თან ახლდნენ და ურჩევენ შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე ბავშვების პრობლემებთან დაკავშირებული სპეციალური ცოდნის ან ტრენინგის მქონე პირები. 
მშობლებს ან მშობლების წარმომადგენლებს უნდა ჰქონდეთ წვდომა საგანმანათლებლო ჩანაწერებზე, მათ შორის ნებისმიერი 
ტესტისა თუ ანგარიშის საფუძველზე, რომელსაც ემყარება შემოთავაზებული ქმედება. მხარეს აქვს უფლება აიძულოს 
დასწრება და დაკითხოს მოწმეები, რომლებსაც შეიძლება ჰქონდეთ მტკიცებულება, რომელზედაც შეიძლება ეფუძნებოდეს 
შემოთავაზებული ქმედება. მხარეს აქვს უფლება წარმოადგინოს მტკიცებულებები და დაუპირისპირდეს და დაკითხოს 
მოწმეები. მხარეს აქვს უფლება წარმოადგინოს მტკიცებულება და ჩვენება, მათ შორის ექსპერტიზის სამედიცინო, 
ფსიქოლოგიური ან საგანმანათლებლო ჩვენება. 
 
მოსმენის ოფიცრის გადაწყვეტილება. მოსმენის ოფიცრის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება უნდა იქნეს მიღებული 
არსებითი საფუძვლით, იმის საფუძველზე, რომ დადგინდეს, მიიღო თუ არა ბავშვმა FAPE. დავისას, რომელიც ეხება 
პროცედურულ დარღვევებს, მოსმენის ოფიცერს შეუძლია გამოყოს დაცვის საშუალებები მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ 
პროცედურულმა არაადეკვატურობამ შეაფერხა ბავშვის უფლება FAPE– ზე; მნიშვნელოვნად შეაფერხა მშობლებმა 
შესაძლებლობა მიიღონ მონაწილეობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ბავშვისთვის FAPE- ის მიწოდებასთან 
დაკავშირებით; ან გამოიწვია საგანმანათლებლო სარგებლის ჩამორთმევა. მოსმენის ოფიცერმა შეიძლება კვლავ დაავალოს 
LEA შეასრულოს პროცედურული მოთხოვნები მაშინაც კი, თუ მოსმენის ოფიცერი დაადგენს, რომ ბავშვმა მიიღო FAPE. 
მშობელს კვლავ შეუძლია შეიტანოს საჩივარი სპეციალური განათლების ბიუროში (Bureau of Special Education) 
Pennsylvania-ის განათლების დეპარტამენტში, პროცედურულ დარღვევებთან დაკავშირებით. 
 
სამოქალაქო მოქმედება. მხარე, რომელიც არ ეთანხმება მოსმენის ოფიცრის დასკვნას და გადაწყვეტილებას, აქვს უფლება 
შეიტანოს საჩივარი სახელმწიფო ან ფედერალურ სასამართლოში. გადაწყვეტილების მიღებისას მხარეებს აცნობებს, მოსმენის 
ოფიცერმა უნდა მიუთითოს სასამართლოები, სადაც შეიძლება გასაჩივრდეს. საჩივრის შემტანი მხარე წახალისებულია 
მოიძიოს იურისტი, რათა განსაზღვროს შესაბამისი სასამართლო, რომელთანაც მიმართავს გასაჩივრებას. მხარემ, რომელიც 
მიმართავს საჩივარს სახელმწიფო ან ფედერალურ სასამართლოში, აქვს გადაწყვეტილების მიღებიდან ოთხმოცდაათი (90) 
დღე. 
 
ადვოკატის საფასური. სასამართლომ, თავისი შეხედულებისამებრ, შეიძლება მიანიჭოს ადვოკატის გონივრული საფასური 
ბავშვის მშობელს, რომელიც არის გაბატონებული მხარე, ან სახელმწიფო საგანმანათლებლო სააგენტოს ან LEA– ს იმ 
მშობლის ადვოკატის წინააღმდეგ, რომელიც წარადგენს სათანადო პროცესის მოსმენის მოთხოვნას ან ქმედების შემდგომ 
მიზეზს, რომელიც არის არასერიოზული, დაუსაბუთებელი, ან უსაფუძვლო, ან მშობლის ადვოკატის წინააღმდეგ, რომელიც 
განაგრძობდა სასამართლო პროცესს მას შემდეგ, რაც სასამართლო პროცესი აშკარად გახდა არაგულწრფელი, 
დაუსაბუთებელი ან უსაფუძვლო; ან გაბატონებულ სახელმწიფო საგანმანათლებლო სააგენტოს ან LEA– ს მშობლის 
ადვოკატის წინააღმდეგ, ან მშობლის წინააღმდეგ, თუ მშობლის სასამართლო პროცესის მოსმენის მოთხოვნა ან ქმედების 
შემდგომი მიზეზი წარმოდგენილი იყო რაიმე არასათანადო მიზნით, როგორიცაა შევიწროება, არასაჭირო დაგვიანების 
გამოწვევა, ან უმიზეზოდ გაზარდოს სამართალწარმოების ღირებულება. გადასახადი დაფუძნებული იქნება იმ 
განაკვეთებზე, რომლებიც ჭარბობს იმ საზოგადოებაში, რომელშიც წარმოიშვა ქმედება ან წარმოება ადვოკატთა 
მომსახურების სახის და რაოდენობისათვის. 
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ფედერალური კანონი აწესებს გარკვეულ მოთხოვნებს მშობელსა და ლეას და ზოგიერთ ვითარებაში შეიძლება შეზღუდოს 
ადვოკატის საფასური. მშობლებმა უნდა მიმართონ თავიანთ იურიდიულ კონსულტანტს ამ საკითხებთან დაკავშირებით. 
გამოიყენება შემდეგი წესები: ადვოკატის საფასური არ შეიძლება იყოს დაჯილდოვებული და მასთან დაკავშირებული 
ხარჯები არ შეიძლება ანაზღაურდეს რაიმე ქმედებაში ან საქმის წარმოებაში, რომელიც განხორციელდა მშობლისათვის 
ანგარიშსწორების წერილობითი შეთავაზების შემდგომ, თუ შეთავაზება განხორციელდა ფედერალური წესების 68 -ე 
მუხლით დადგენილ დროში. სამოქალაქო საპროცესო, ან, ადმინისტრაციული განხილვის შემთხვევაში, ნებისმიერ დროს 
საქმის წარმოების დაწყებამდე ათი (10) დღით ადრე; შეთავაზება არ მიიღება ათი (10) დღის განმავლობაში; და სასამართლო 
აღმოაჩენს, რომ მშობლის მიერ საბოლოოდ მიღებული შვება არ არის მშობლისთვის უფრო ხელსაყრელი, ვიდრე 
ანგარიშსწორების შეთავაზება. ადვოკატის საფასური არ შეიძლება დაინიშნოს IEP ჯგუფის ნებისმიერ შეხვედრაზე 
დასასწრებად, თუ შეხვედრა არ არის მოწვეული ადმინისტრაციული წარმოების ან სასამართლო მოქმედების შედეგად. 
სათანადო პროცესის გადაწყვეტის სესია არ განიხილება როგორც ადმინისტრაციული განხილვის ან სასამართლო 
მოქმედების შედეგად მოწვეული შეხვედრა, არც ადმინისტრაციული განხილვა ან სასამართლო ქმედება ადვოკატის 
საფასურის ანაზღაურების მიზნით. სასამართლოს შეუძლია შეამციროს ნებისმიერი ადვოკატის საფასურის ოდენობა, 
როდესაც: (ა) მშობელმა, ან მშობლის ადვოკატმა, საქმის ან საქმის მიმდინარეობისას დაუსაბუთებლად გაჭიანურდა დავის 
საბოლოო გადაწყვეტა; (ბ) ადვოკატის საფასურის ოდენობა, რომელიც სხვაგვარად არის მინიჭებული დაუსაბუთებლად, 
აჭარბებს საათობრივი განაკვეთს, რომელიც მოქმედებს საზოგადოებაში მსგავსი მომსახურების მქონე ადვოკატების მიერ 
გონივრულად შესადარებელი უნარის, რეპუტაციისა და გამოცდილების მქონე ადვოკატების მიერ; (გ) გატარებული დრო და 
გაწეული იურიდიული მომსახურება გადაჭარბებული იყო მოქმედების ან პროცესის ხასიათის გათვალისწინებით; ან (დ) 
ადვოკატმა, რომელიც წარმოადგენდა მშობელს, არ მიაწოდა LEA– ს შესაბამისი ინფორმაცია სასამართლო პროცესის 
მოსმენის მოთხოვნაში. ეს შემცირება არ ვრცელდება არცერთ ქმედებაზე ან პროცესზე, თუ სასამართლო აღმოაჩენს, რომ 
სახელმწიფომ ან ადგილობრივმა სააგენტომ დაუსაბუთებლად გაჭიანურდა მოქმედების ან საქმის საბოლოო გადაწყვეტა. 
 
ბავშვის მდგომარეობა ადმინისტრაციული წარმოების დროს. გარდა დისციპლინის შემთხვევებისა, რომლებსაც აქვთ 
კონკრეტული წესები, ხოლო სათანადო პროცესი, მათ შორის კომპეტენტური იურისდიქციის სასამართლოში გასაჩივრების 
პროცესში, ბავშვი უნდა დარჩეს მის ახლანდელ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში, თუ მშობელი და LEA ან სახელმწიფო 
სხვაგვარად არ შეთანხმდებიან. თუ სათანადო პროცესის განხილვა ითვალისწინებს განაცხადს საჯარო სკოლაში პირველადი 
ჩაბარებისათვის, ბავშვი, მშობლების თანხმობით, უნდა მოთავსდეს საჯარო სკოლის პროგრამაში ყველა საქმის 
დასრულებამდე, თუ მშობელი და ლეა სხვაგვარად არ შეთანხმდებიან. 
 
კერძო სკოლის სწავლის ანაზღაურება. ზოგიერთ შემთხვევაში, იმ ბავშვების მშობლებს, რომლებიც საჯარო სკოლის მიერ 
იქნა განსაზღვრული, როგორც სპეციალური საგანმანათლებლო და შესაბამისი მომსახურების უფლება და იღებდნენ ასეთ 
მომსახურებას, შეუძლიათ გამოჯანმრთელდნენ სასამართლო პროცესზე ან სასამართლოდან კერძო სკოლის სწავლის 
ანაზღაურების ჯილდო. მშობლებს ასევე შეუძლიათ მიიღონ ასეთი ჯილდოები, თუ მათ შვილს ესაჭიროებოდა სპეციალური 
განათლება და მასთან დაკავშირებული მომსახურება, მაგრამ დროულად არ შესთავაზეს ასეთი მომსახურება. სწავლის 
ანაზღაურების ჯილდოს მისაღებად მშობლებმა უნდა შეატყობინონ თავიანთ საჯარო სკოლას მათი შვილის კერძო სკოლაში 
ჩარიცხვის განზრახვის შესახებ სიტყვიერად IEP გუნდის ბოლო შეხვედრაზე შვილის გაყვანამდე ან საჯარო სკოლის 
წერილობით მიღებით სულ მცირე ათი დღის განმავლობაში. იმ თარიღამდე, როდესაც ბავშვი გაათავისუფლეს საჯარო 
სკოლიდან. მშობლებს შეუძლიათ მიიღონ სწავლა მხოლოდ მაშინ, როდესაც მათ შეუძლიათ დაამტკიცონ სპეციალური 
განათლების პროცესში მოსმენა, რომ (1) საჯარო სკოლამ ვერ შესთავაზა ბავშვს შესაბამისი პროგრამა ან განთავსება, 
(2) ამიტომ მშობლებმა განათავსეს ბავშვი კერძო სკოლაში და (3) კერძო სკოლის განთავსება იყო სათანადო. სწავლის 
ანაზღაურების ჯილდო შეიძლება უარყოს ან შემცირდეს, თუ მშობლის ქცევა იყო არასათანადო, ან თუ მშობლები 
დაუსაბუთებლად დააყოვნებენ საჯარო სკოლის წინააღმდეგ სარჩელის შეტანას სათანადო პროცესის განხილვაში. ასეთი 
ჯილდოები ასევე შეიძლება უარყოფილი ან შემცირებული იყოს, თუ მშობლები არ ასრულებენ ერთ -ერთ ქვემოთ 
ჩამოთვლილს: (1) შეატყობინოს საჯარო სკოლას მათი განზრახვის შესახებ, რომ განათავსონ ბავშვი კერძო სკოლაში საჯარო 
ხარჯებით IEP გუნდის ბოლო შეხვედრის დროს დაგეგმილ განლაგებამდე, ან (2) საჯაროდ აცნობოს საჯარო სკოლას 
მოსწავლის განთავსების განზრახვის შესახებ კერძო სკოლაში საჯარო ხარჯებით მოსწავლის გაყვანამდე სულ მცირე ათი 
დღით ადრე ამ მიზნით. 

 
მედიაცია. მხარეებს შეუძლიათ შეთანხმდნენ, რომ თავიანთი დავა წარუდგინონ მედიაციის პროცესს დავების გადაწყვეტის 
ოფისის შუამდგომლობით. მედიაცია შეიძლება მოითხოვოს სასამართლო პროცესის მოსმენის ადგილზე ან დამატებით. თუ 
მოსმენა ასევე მოთხოვნილია, მედიაციას არ შეუძლია გადადოს შესაბამისი პროცესის დაგეგმვა, თუ მოსმენის ოფიცერი 
მხარის მოთხოვნით არ გააგრძელებს ამ მიზნის გაგრძელებას. მიუკერძოებელი, გაწვრთნილი შუამავალი ხელს უწყობს 
მედიაციის პროცესს, რომელიც დაგეგმილია მხარეებისთვის მოსახერხებელ დროს და ადგილას. მხარეებს არ აქვთ უფლება 
პროცესში მონაწილეობა მიიღონ ადვოკატებმა. მედიაციის გზით მიღწეული ნებისმიერი გადაწყვეტილება უნდა შემცირდეს 
წერილობით, რაც სავალდებულო იქნება მხარეებისთვის. 
 
უფლებები 1973 წლის რეაბილიტაციის აქტის 504 -ე მუხლით. როგორც ზემოთ აღინიშნა, შეზღუდული შესაძლებლობის 
მქონე ზოგიერთ სტუდენტს, რომლებსაც არ სჭირდებათ სპეციალური განათლება და შესაბამისი მომსახურება, მაინც აქვთ 
უფლება მიიღონ ადაპტაცია და განსახლება თავიანთ სასკოლო პროგრამაში ან სკოლის შენობების, მოედნების, მანქანების და 
აღჭურვილობის ფიზიკურ გარემოში, როდესაც ასეთი ადაპტაცია ან საჭიროა განსახლების შესაძლებლობა, რათა სტუდენტმა 
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შეძლოს საგანმანათლებლო პროგრამირებასა და კლასგარეშე აქტივობებში წვდომა და მნიშვნელოვანი მონაწილეობა. 
მშობლებს აქვთ უფლება დაწერონ ადაპტაციისა და განსახლების წერილობითი აღწერილობა, რომლის შეთავაზებაც საჯარო 
სკოლას სურს. ამ წერილობით აღწერილობას ეწოდება „მომსახურების ხელშეკრულება“ ან „განსახლების გეგმა“. ზემოთ 
აღწერილი უფლებები და დაცვა სათაურებით „ცნობა“, „თანხმობა“, „დაცვა შეფასების პროცედურებში“ და „ადგილის 
შენარჩუნება“ ვრცელდება სტუდენტებზე, რომლებიც იღებენ ადაპტაციას და უზრუნველყოფენ 504 -ე მუხლის შესაბამისად. 
მშობლებს, რომლებსაც აქვთ პრეტენზია მოსწავლის შეფასების, პროგრამის, განთავსების ან მომსახურების გაწევის შესახებ, 
შეუძლიათ მოითხოვონ საჯარო სკოლასთან არაფორმალური კონფერენცია ან შესაბამისი პროცესის მოსმენა. მოსმენა უნდა 
ჩატარდეს მიუკერძოებელი მოსმენის ოფიცრის წინაშე მშობლებისათვის ხელსაყრელ დროს და ადგილას. მშობლებს უფლება 
აქვთ მოითხოვონ საქმისწარმოების უფასო წერილობითი ან ელექტრონული ჩანაწერი ან ჩაწერა, წარმოადგინონ საჯარო 
სკოლაში გამოცხადებული მტკიცებულებები და მოწმეები, დაუპირისპირდნენ საჯარო სკოლის მიერ წარმოდგენილ 
მტკიცებულებებს და ჩვენებებს, გადახედონ თავიანთი შვილის სრულ განათლების ჩანაწერს მოთხოვნისთანავე. მოსმენა, 
მოსმენის ოფიცრისგან წერილობითი გადაწყვეტილების მიღება და მათი არჩევანის ადვოკატი ან ადვოკატი. გასაჩივრება 
შეიძლება განხორციელდეს მოსმენის ოფიცრის გადაწყვეტილებიდან კომპეტენტური იურისდიქციის სასამართლოში. 
 
შესაბამისობის საჩივრები. ზემოაღნიშნული სმენის უფლების გარდა, მშობლებმა და სხვებმა, რომლებსაც აქვთ პრეტენზია 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვის განათლებაზე ან უფლებების დარღვევაზე გარანტირებული ან IDEA- ით ან 504 
-ე მუხლით, შეუძლიათ შეიტანონ საჩივარი Pennsylvania-ის განათლების დეპარტამენტთან, რომელმაც უნდა გამოიძიოს ეს 
საჩივრები და საკითხები წერილობითი დასკვნები და დასკვნები. ასეთი საჩივრების შესახებ ინფორმაციის მიღება 
შესაძლებელია შემდეგ მისამართზე: 
Pennsylvania Department of Education Bureau of Special Education  
Division of Compliance Monitoring and Planning  
333 Market Street, 
7th Floor 
Harrisburg, PA 17126-0333 
(800) 879-2301 
 
მოსწავლეები, რომლებიც გონებრივად არიან დაჯილდოვებულნი 
 
Chester County School-ის ყველა დაწესებულება, გარდა ჩარტერული სკოლებისა, ასევე გვთავაზობს სპეციალურ 
საგანმანათლებლო მომსახურებას აჩქარების ან გამდიდრების სახით იმ სტუდენტებისთვის, რომლებიც ნიჭიერი 
მულტიდისციპლინარული გუნდის (GMDT) მიერ არის განსაზღვრული, როგორც „გონებრივად ნიჭიერი“. ბავშვი ითვლება 
გონებრივად ნიჭიერი მაშინ, როდესაც მისი შემეცნებითი უნარი ან სხვა ფაქტორები, როგორც ეს განისაზღვრება 
მულტიდისციპლინარული გუნდის შეფასებით, მიუთითებს იმაზე, რომ მას აქვს შესანიშნავი ინტელექტუალური უნარი, 
რომლის განვითარება მოითხოვს სპეციალურ პროგრამებს და მომსახურებებს, რომლებიც ჩვეულებრივ არ არსებობს 
ზოგადსაგანმანათლებლო პროგრამაში. რა სკოლის ერთეული ატარებს სკრინინგ აქტივობებს საკლასო ოთახის 
რეგულარული სწავლების დროს და იყენებს ამგვარად შექმნილ მონაცემებს იმის დასადგენად, არის თუ არა GMDT შეფასება 
გამართლებული. გარდა ამისა, მშობლებს შეუძლიათ ნებისმიერ დროს მოითხოვონ საჩუქრად სკრინინგი ან GMDT შეფასება. 
მშობლები არიან GMDT- ის ნაწილი და, თუკი მათი შვილი გონებრივად ნიჭიერია, ისინი არიან GIEP გუნდის წევრი, მათი 
შვილის ნიჭიერი ინდივიდუალური საგანმანათლებლო პროგრამის (Gifted Individualized Educational Program (GIEP)) 
შემუშავებისა და ყოველწლიური განხილვისა და გადახედვის ნაწილი. GIEP აღწერს ამჟამინდელ დონეს, წლიურ მიზნებსა 
და გაზომვად ამოცანებს და სპეციალურად შემუშავებულ ინსტრუქციას და მასთან დაკავშირებულ მომსახურებებს, რომლის 
მეშვეობითაც ადგილობრივი განათლების სააგენტო უზრუნველყოფს გამდიდრებას ან დაჩქარებას, ან ორივე, რაც საჭიროა 
ბავშვის გამოჩენილი გონებრივი შესაძლებლობების განვითარებისათვის. გონებრივად დაჯილდოვებული სტუდენტების 
მშობლებს აქვთ უფლება მოითხოვონ სპეციალური განათლების სათანადო პროცესის განხილვა ან შეიტანონ შესაბამისობის 
საჩივარი Pennsylvania-ის განათლების დეპარტამენტთან ზემოთ აღნიშნულ მისამართზე. დეტალები მოსმენის მოთხოვნების 
მარეგულირებელ პროცედურებთან დაკავშირებით შეგიძლიათ იხილოთ დავების გადაწყვეტის ოფისის ვებგვერდზე 
რეზოლუცია როგორც http://www.pattan.k12.pa.us. 
 

ბავშვი შეიძლება გამოვლინდეს როგორც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვი, ასევე გონებრივად ნიჭიერი. ასეთ 
შემთხვევებში ბავშვისა და მისი მშობლების უფლებები რეგულირდება იმ წესებით, რომლებიც გამოიყენება შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე ბავშვებისა და მათი მშობლებისათვის, როგორც ეს აღწერილია ზემოთ. 
 
მოსწავლეების ჩანაწერები 
 
Chester County School-ის ყველა ერთეული ინახავს ჩანაწერებს საჯარო სკოლაში ჩარიცხულ ყველა ბავშვთან დაკავშირებით, 
მათ შორის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მოსწავლეებთან დაკავშირებით. ჩანაწერები, რომლებიც შეიცავს პირადად 
იდენტიფიცირებულ ინფორმაციას შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებთან დაკავშირებით ან შეიძლება ეხებოდეს 
მათ, შეიძლება შეიცავდეს, მაგრამ არ შემოიფარგლება მხოლოდ, შეფასების კლასებით, დისციპლინური ჩანაწერებით, 
ჩარიცხვისა და დასწრების ჩანაწერებით, ჯანმრთელობის ჩანაწერებით, ინდივიდუალური საგანმანათლებლო პროგრამებით, 
რეკომენდებული დავალების შეტყობინებით, შეფასების განზრახვის შეტყობინებით. და გადააფასოს, ყოვლისმომცველი 
შეფასების ანგარიშები, საჯარო სკოლის თანამშრომლებისა და გარე შემფასებლების მიერ შეფასების სხვა ანგარიშები, 
მუშაობის ნიმუშები, ტესტის მონაცემები, Penn Data სისტემაში შეტანილი მონაცემები, მიმოწერა სკოლის პერსონალსა და 
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სახლს შორის, სასწავლო ჯგუფის დამხმარე დოკუმენტები, რეფერალური მონაცემები, მემორანდუმები, და განათლებასთან 
დაკავშირებული სხვა დოკუმენტები. ჩანაწერების შენახვა შესაძლებელია ქაღალდზე, მიკროფიშებზე, აუდიო ან ვიდეო 
ფირზე და ელექტრონულად. ჩანაწერები შეიძლება განთავსდეს საჯარო სკოლის ცენტრალურ ადმინისტრაციულ ოფისებში, 
ჩესტერის ოლქის შუალედური განყოფილების ადმინისტრაციულ ოფისებში, სკოლის შენობაში ან შენობაში, სადაც 
მოსწავლე დადიოდა ან დადიოდა სკოლაში, კერძო სკოლებსა და დაწესებულებებში, სადაც განთავსდა საჯარო სკოლა. 
ბავშვი საგანმანათლებლო მიზნებისთვის, ცენტრალური შენახვის საშუალებები და ელექტრონული შენახვის სისტემები და 
მასწავლებლების, შენობის ადმინისტრატორების, სპეციალისტების, ფსიქოლოგების, მრჩევლების და სკოლის სხვა 
თანამშრომლების უსაფრთხოდ მფლობელობაში, მათში არსებული ინფორმაციის ლეგიტიმური საგანმანათლებლო 
ინტერესით. ყველა ჩანაწერი ინახება მკაცრი კონფიდენციალურობით. 
 
ჩანაწერები ინახება მანამ, სანამ ისინი განათლების შესაბამისი რჩება. ჩანაწერების შეგროვებისა და შენარჩუნების მიზნებია 
(1) იმის უზრუნველყოფა, რომ ბავშვი მიიღებს პროგრამებს და სერვისებს, რომლებიც შეესაბამება მის IEP- ს; 
(2) ბავშვისთვის პროგრამირების მიმდინარე ეფექტურობის მონიტორინგი; (3) დოკუმენტირება საჯარო სკოლისა და 
მშობლებისათვის, რომ მოსწავლე მნიშვნელოვან პროგრესს განიცდის; (4) დააკმაყოფილოს სახელმწიფო და ფედერალური 
სააგენტოების მოთხოვნები, რომლებიც დაინტერესებულნი არიან შეამოწმონ ან განიხილონ დოკუმენტები კონკრეტულ 
სტუდენტებთან ან სტუდენტთა ჯგუფებთან დაკავშირებით შესაბამისობის მონიტორინგის, საჩივრების გამოძიებისა და 
ფისკალური და პროგრამული აუდიტის მიზნით; და (5) ბავშვის მომავალი პროგრამირებისა და შეფასების ინფორმირება. 
როდესაც საგანმანათლებლო ჩანაწერები, გარდა იმისა, რაც უნდა იყოს დაცული, აღარ არის საგანმანათლებლო, საჯარო 
სკოლამ უნდა აცნობოს მშობლებს წერილობით და შეიძლება გაანადგუროს ჩანაწერები ან, მშობლების მოთხოვნით, უნდა 
გაანადგუროს ისინი. საჯარო სკოლებს არ მოეთხოვებათ გაანადგურონ ჩანაწერები, რომლებიც აღარ არიან 
საგანმანათლებლო, თუ მშობლები ამას წერილობით არ მოითხოვენ. 
 
Pennsylvania-ის განათლების დეპარტამენტი („PDE“) გაანადგურებს ან გაანადგურებს Pennsylvania-ის სკოლის შეფასების 
სისტემის („PSSA“), კისტოუნის გამოცდისა და Pennsylvania-ის შეფასების ალტერნატიული სისტემის (Pennsylvania 
Alternative System of Assessment („PASA“)) ყველა სატესტო ბუკლეტს თარიღიდან ერთი წლის შემდეგ. რომელზედაც ხდება 
სტუდენტის შედეგები. PDE ასევე გაანადგურებს ან გაანადგურებს PSSA და Keystone გამოცდების პასუხების ბუკლეტებს 
და PASA– ს ყველა მედია ჩანაწერს შეფასების დასრულებიდან სამი წლის განმავლობაში. 
 
მშობლის თანხმობა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვის შესახებ პირადად იდენტიფიცირებადი ინფორმაციის 
გამოქვეყნებამდე წერილობით საჭიროა მშობლების თანხმობა. მშობლების თანხმობა არ არის საჭირო, თუმცა ინფორმაციის 
(1) მოსმენის ოფიცრისათვის სპეციალური განათლების პროცესში მოსმენისათვის ინფორმაციის მიწოდებამდე; (2) საჯარო 
სკოლის თანამდებობის პირებს, მათ შორის თანამშრომლებს და კონტრაქტორებს, ინფორმაციის ლეგიტიმური 
საგანმანათლებლო ინტერესით; (3) ოფიციალური პირებისთვის ან სხვა სკოლებისა და სასკოლო სისტემების 
თანამშრომლებისათვის, რომლებშიც სტუდენტი ჩაირიცხა ან აპირებს ჩარიცხვას; (4) ფედერალური ან სახელმწიფო 
განათლების ჩინოვნიკებსა და სააგენტოებს და შეერთებული შტატების მაკონტროლებელს; (5) აკრედიტაციის 
ორგანიზაციებს თავიანთი აკრედიტაციის ფუნქციების შესასრულებლად; (6) შეასრულოს კანონიერი გამოძახება ან 
სასამართლო ბრძანება; (7) ჯანმრთელობის ან უსაფრთხოების გადაუდებელ შემთხვევებთან ერთად იმ მოცულობით, რაც 
აუცილებელია ბავშვის ან სხვათა ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების დასაცავად; ან (8) რომ საჯარო სკოლებმა განსაზღვრეს 
როგორც „დირექტორია ინფორმაცია“. მშობლის თანხმობის გარეშე გამჟღავნება ექვემდებარება გარკვეულ პირობებს, 
რომლებიც უფრო სრულად არის აღწერილი საოჯახო საგანმანათლებლო უფლებებისა და კონფიდენციალურობის კანონში, 
20 U.S.C. § 1332 გ და მისი განმახორციელებელი დებულება, 34 C.F.R. 99 ნაწილი. 
 
მშობლის წვდომა წერილობითი მოთხოვნის წარდგენის შემდეგ, მშობლებს აქვთ უფლება მიიღონ თავიანთი შვილის 
საგანმანათლებლო ჩანაწერები ორმოცდახუთი დღის განმავლობაში, ან შესაბამისი პროცესის მოსმენამდე ან IEP გუნდის 
შეხვედრამდე, რაც უფრო მალე მოხდება. წვდომა მშობელს აძლევს შემდეგს: (1) საჯარო სკოლის პერსონალის ჩანაწერების 
ახსნა და ინტერპრეტაცია; (2) ჩანაწერების ასლები, თუ ასლები არის ერთადერთი საშუალება, რომლითაც მშობელს შეუძლია 
ეფექტურად გამოიყენოს თავისი შემოწმებისა და განხილვის უფლება; და (3) მშობლების მიერ არჩეული წარმომადგენლის 
მიერ ჩანაწერების შემოწმება და განხილვა მშობლების წერილობითი ნებართვის ჩანაწერთა დამცველთან წარდგენისთანავე. 
საჯარო სკოლას შეუძლია დააკისროს საფასური, რომელიც არ აღემატება მის რეალურ ხარჯებს ჩანაწერების კოპირებისთვის. 
 
„საცნობარო ინფორმაცია.“ საჯარო სკოლის ერთეულები განსაზღვრავენ გარკვეული სახის ინფორმაციას, როგორც 
„საცნობარო ინფორმაციას“. ჩესტერის ოლქის საჯარო სკოლები, როგორც წესი, ადგენენ შემდეგს, როგორც „საცნობარო 
ინფორმაციას“: (1) ბავშვის სახელი, მისამართი, ტელეფონის ნომერი და ფოტოსურათები; (2) ბავშვის დაბადების თარიღი და 
ადგილი; (3) მონაწილეობა სასკოლო კლუბებში და კლასგარეშე ღონისძიებებში; (4) სპორტული გუნდების წევრების წონა და 
სიმაღლე; (5) დასწრების თარიღები; (6) მიღებული დიპლომები და ჯილდოები; (7) უახლესი წინა დაწესებულება ან სკოლა, 
რომელსაც ესწრებოდა ბავშვი; და (8) მშობლების, და -ძმების და ოჯახის სხვა წევრების სახელები. ადგილობრივი 
განათლების სააგენტო მიაწვდის ამ ინფორმაციას ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს, მათ შორის შეიარაღებული ძალების 
დამქირავებლებს, რომლებიც ამას მოითხოვენ, მოსწავლის მშობლებისა თუ მოსწავლის თანხმობის გარეშე. მშობლებმა, 
რომელთაც არ სურთ განათლების ადგილობრივმა სააგენტომ გაამჟღავნოს ასეთი ინფორმაცია, წერილობით უნდა აცნობოს 
ადგილობრივ განათლების სააგენტოს სკოლის პერიოდიდან პირველ დღეს. წერილობითი შეტყობინებით უნდა დადგინდეს 
დირექტორიის ინფორმაციის კონკრეტული ტიპები, რომელთაც მშობელს არ სურს განათლების ადგილობრივმა სააგენტომ 
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გაამჟღავნოს თანხმობის გარეშე. თუ მშობელი ვერ აცნობებს წერილობით ადგილობრივ განათლების სააგენტოს სკოლის 
დაწყების პირველ დღეს, განათლების ადგილობრივ სააგენტოს შეუძლია გამოაქვეყნოს დირექტორია ინფორმაცია 
მოთხოვნისთანავე და თანხმობის გარეშე. 
 
სხვა სკოლებისა და დაწესებულებებისათვის პერსონალურად იდენტიფიცირებადი ინფორმაციის შემცველი ჩანაწერების 
გამჟღავნება. საჯარო სკოლის ერთეულები ავრცელებენ სტუდენტებთან დაკავშირებულ პირად იდენტიფიცირებულ 
ინფორმაციას საგანმანათლებლო სააგენტოებსა თუ დაწესებულებებში, რომლებშიც სტუდენტი ცდილობს ჩაირიცხოს, 
აპირებს ჩაირიცხოს ან ჩაირიცხოს, ან რომლისგანაც მოსწავლე იღებს მომსახურებას, როდესაც სააგენტო ან დაწესებულება 
ითხოვს ასეთ ჩანაწერებს. 
 
სკოლის ოფიციალური პირების ჩანაწერებზე წვდომა „ლეგიტიმური საგანმანათლებლო ინტერესით“. სკოლის ოფიციალურ 
პირებს, რომლებსაც აქვთ ლეგიტიმური საგანმანათლებლო ინტერესი განათლების ჩანაწერებში შემავალი პერსონალურად 
იდენტიფიცირებადი ინფორმაციის შესახებ, შეუძლიათ ჰქონდეთ წვდომა პირად იდენტიფიცირებად ინფორმაციაზე 
მშობლის ან მოსწავლის თანხმობის გარეშე. თითოეული სკოლის ერთეული განსაზღვრავს განათლების აღრიცხვის 
პოლიტიკას იმ პირებს, რომლებსაც აქვთ „ლეგიტიმური საგანმანათლებლო ინტერესი“, რაც განათლების ჩანაწერებზე ასეთი 
წვდომის საშუალებას მისცემს. ასეთი პირები, როგორც წესი, მოიცავს ბავშვის მასწავლებლებს, შენობის ადმინისტრატორებს, 
ხელმძღვანელ მრჩევლებს, რომლებსაც ენიჭება ბავშვი, სკრინინგისა და შეფასების პროცესში სასწავლო დახმარების 
წევრებისა და მულტიდისციპლინარული გუნდების წევრებს, აღრიცხავს მეურვეებსა და კლერკებს, საჯარო სკოლის 
ადმინისტრატორებს, რომლებიც პასუხისმგებელნი არიან პროგრამების განხორციელებაზე. სკოლის მოსწავლე, რომელიც 
ჩაირიცხა ან აპირებს ჩარიცხვას, სკოლის საბჭოს წევრები სხედან აღმასრულებელ სხდომაზე იმ საკითხების განხილვისას, 
რომლებიც ეხება ბავშვთან დაკავშირებულ საკითხებს, რომელთა გადაწყვეტაც მხოლოდ სკოლის საბჭოს შეუძლია, 
პროგრამის სპეციალისტები და ბავშვებთან მომუშავე სასწავლო დამხმარეები, ბავშვთან მომუშავე თერაპიული პერსონალი , 
და შემცვლელი რომელიმე ზემოთ ჩამოთვლილ პირს 
 
განათლების ჩანაწერების შესწორება. ჩანაწერების განხილვის შემდეგ მშობელს ან სტუდენტს, რომელმაც მიაღწია 18 წლის 
ასაკს, შეუძლია მოითხოვოს ჩანაწერების შეცვლა. სკოლა განახორციელებს მოთხოვნილ ცვლილებებს ან უარყოფს 
მოთხოვნას წერილობითი მოთხოვნის მიღებიდან ორმოცდახუთი დღის განმავლობაში. თუ სკოლა უარყოფს მოთხოვნას, 
მშობელს ან მოსწავლეს შეუძლია მოითხოვოს არაფორმალური მოსმენა. მოსმენა შეიძლება ჩატარდეს საჯარო სკოლის 
რომელიმე თანამდებობის პირის წინაშე, რომელსაც არ აქვს პირდაპირი დაინტერესება მისი შედეგებით. თუ მშობლები 
უკმაყოფილონი არიან არაფორმალური მოსმენის შედეგით, მათ შეუძლიათ საჯარო სკოლას წარუდგინონ განცხადება, 
რომელშიც აღნიშნულია მათი უთანხმოება ჩანაწერთან. შემდგომ სკოლამ უნდა დაურთოს ამ განცხადების ასლი მესამე 
მხარისათვის გამოქვეყნებული ჩანაწერის ყველა ასლს. 
 
საჩივრები შეერთებული შტატების განათლების დეპარტამენტში. საჩივრები საჯარო სკოლის ერთეულის სავარაუდო 
შეუსრულებლობის შესახებ საოჯახო საგანმანათლებლო უფლებებისა და კონფიდენციალურობის კანონის მოთხოვნების 
შესაბამისად, შეიძლება მიმართული იყოს შეერთებული შტატების განათლების დეპარტამენტს შემდეგნაირად: 
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უფრო დეტალური ინფორმაცია მოსწავლეთა Chester County School-ის თითოეული ორგანიზაციის ჩანაწერების პოლიტიკის 
შესახებ, მათ შორის ინფორმაცია ტერმინების „დირექტორიის ინფორმაცია“ და „ლეგიტიმური საგანმანათლებლო ინტერესის 
მქონე სკოლის თანამშრომლების“ განსაზღვრის შესახებ, ბავშვის ინდივიდუალური ინფორმაციის გამჟღავნების 
პროცესისგან, როგორც „დირექტორია“. ინფორმაცია, ”და სასკოლო ჩანაწერების შესწორების პროცესის მიღება შესაძლებელია 
ადგილობრივ სკოლის ერთეულთან დაკავშირებით ქვემოთ მითითებულ მისამართებზე. 
 
უფრო დეტალური ინფორმაცია სტუდენტთა Chester County School-ის ორგანიზაციის ჩანაწერთა პოლიტიკის შესახებ, მათ 
შორის ინფორმაციის ტერმინალები „დირექტორიის ინფორმაცია“ და „ლეგიტიმური საგანმანათლებლო დაწესებულებების 
მონაწილეობა“ ინფორმაცია, ”და სასკოლო ჩანაწერების შესწორების პროცესის მიღება შესაძლებელია რომელიმე ნაწილში. 
დამატებითი ინფორმაციისათვის ან საჯარო ან კერძო სკოლის მოსწავლის შეფასების ან სკრინინგის მოთხოვნით 
დაუკავშირდით ქვემოთ ჩამოთვლილ ჩესტერის საგრაფოს სკოლის ერთეულს. სკოლამდელი ასაკის ბავშვებისთვის ასევე 
შესაძლებელია ინფორმაციის მოპოვება, სკრინინგის ჩატარება და შეფასება, ჩესტერის საგრაფოს შუალედურ 
განყოფილებასთან დაკავშირებით. 
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კონფიდენციალურობა და სტუდენტური  
ჩანაწერების დაცვა 

კონფიდენციალურობა არის ერთ -ერთი უფლება მშობლებისათვის მშობლის უფლებების დოკუმენტში (პროცედურული 
გარანტიები). საგანმანათლებლო ჩანაწერების კონფიდენციალურობა არის ძირითადი უფლება, რომელსაც იზიარებენ ყველა 
ბავშვი საჯარო სკოლებში და მათი მშობლები. 
 
ეს ფუნდამენტური უფლებები აღწერილია 1974 წლის საოჯახო განათლების უფლებებისა და კონფიდენციალურობის 
კანონში (FERPA), რომელიც ვრცელდება ყველა სტუდენტზე, მათ შორის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებზე. 
 
სკოლის ყველა თანამშრომელმა (მათ შორის ხელშეკრულებით დასაქმებულმა თანამშრომლებმა) უნდა დაიცვას 
კონფიდენციალურობის მოთხოვნები და მიიღებს ყოველწლიურ ტრენინგს და ინფორმაციას კანონის შესახებ. მშობლის 
წერილობითი და დათარიღებული თანხმობა უნდა იქნას მიღებული სანამ მოსწავლის პირად იდენტიფიცირებადი 
ინფორმაცია არაავტორიზებულ პირებს, ორგანიზაციებს ან სააგენტოებს გაუმჟღავნებთ (თუ სხვაგვარად არ არის 
უფლებამოსილი ამის გაკეთება FERPA– ს მიხედვით). 
 
პერსონალურად იდენტიფიცირებადი ინფორმაცია მოიცავს შემდეგს: 

• მოსწავლის, სტუდენტის მშობლის ან ოჯახის სხვა წევრის სახელი;  
• სტუდენტის მისამართი; 
• ნებისმიერი პირადი იდენტიფიკატორი, როგორიცაა სტუდენტის სოციალური დაცვის ნომერი ან სტუდენტის 

ნომერი; და 
• ნებისმიერი პირადი მახასიათებელი ან სხვა ინფორმაცია, რაც შესაძლებელს გახდის მოსწავლის იდენტიფიცირებას. 

 
Insight PA Cyber Charter School ნებედართულია გაამჟღავნოს საცნობარო ინფორმაცია. Insight PA კიბერ ქარტიის სკოლა 
ნებადართულია გამოაქვეყნოს დირექტორია ინფორმაცია. დირექტორიის ინფორმაცია მოიცავს ყველა ინფორმაციას, 
რომელიც შეიცავს სტუდენტის განათლების ჩანაწერებს, რომლებიც გამჟღავნების შემთხვევაში საერთოდ არ ჩაითვლება 
მავნე ან კონფიდენციალურობის ხელყოფად. საყოველთაოდ აღიარებული ინფორმაცია არის სტუდენტის სახელი, 
მისამართი, ელექტრონული ფოსტის მისამართი, ტელეფონის სია, ფოტო, დაბადების თარიღი და ადგილი, სწავლის 
ძირითადი სფერო, ოფიციალურად აღიარებულ აქტივობებში და სპორტში მონაწილეობა, სპორტული გუნდების წევრების 
წონა და სიმაღლე. დასწრების თარიღები, მიღებული ხარისხები და ჯილდოები, უახლესი წინა საგანმანათლებლო სააგენტო 
ან დაწესებულება დაესწრო, კლასის დონე ან წელი (როგორიცაა პირველკურსელი ან უმცროსი) და ჩარიცხვის სტატუსი 
(ბაკალავრიატის ან მაგისტრატურის; სრულ განაკვეთზე ან ნახევარ განაკვეთზე). 
 
Insight PA Cyber Charter School– მა შეიძლება გაამჟღავნოს მოსწავლეთა კატალოგი ინფორმაცია თანხმობის გარეშე, თუ 
სტუდენტის ან სტუდენტის ოჯახი არ ეწინააღმდეგება და წერილობით არ მოითხოვს, რომ ინფორმაცია არ გაამჟღავნოს 
სკოლაში ჩარიცხვიდან ოცდაათი (30) დღის განმავლობაში. Insight PA Cyber Charter School კიბერ ქარტიის სკოლა მიიჩნევს, 
რომ შემდეგი ინფორმაცია არის სტუდენტის დირექტორიის ინფორმაცია: 
 

სტუდენტის სახელი  
მისამართი 
ელფოსტის მისამართი  
ტელეფონის ნომერი 

ფოტოსურათი 
დაბადების თარიღი და ადგილი  
ოფიციალურად აღიარებულ 
აქტივობებსა და სპორტში 
მონაწილეობა 

სპორტსმენის წონა და სიმაღლე  
დასწრების თარიღები 
მიღებული დიპლომი და ჯილდოები  
კლასი ან სასწავლო წელი  
ჩარიცხვის სტატუსი 

ნებისმიერი მიმოწერა, ელექტრონული ან სხვაგვარად, სტუდენტის მითითება მოიცავს მხოლოდ სტუდენტის პირველ 
საწყისს, გვარს და სტუდენტის საიდენტიფიკაციო ნომერს. 
 
 
საოჯახო საგანმანათლებლო უფლებებისა და კონფიდენციალურობის აქტი (FERPA) შესაბამისობა 
 
Insight PA კიბერ ქარტიის სკოლის თანამშრომლები იცავს საოჯახო საგანმანათლებლო უფლებებისა და 
კონფიდენციალურობის აქტის (FERPA) ყველა ნაწილს სტუდენტთა საგანმანათლებლო ჩანაწერებთან და პირად 
ინფორმაციასთან დაკავშირებით. 
FERPA აძლევს მშობლებს და 18 წელზე უფროსი ასაკის სტუდენტებს („დასაშვებ სტუდენტს“) გარკვეული უფლებები 
სტუდენტის საგანმანათლებლო ჩანაწერებთან მიმართებაში. ისინია: 

1. უფლება შეამოწმოს და განიხილოს სტუდენტის საგანმანათლებლო ჩანაწერები 45 დღის განმავლობაში იმ დღიდან, 
როდესაც Insight PA მიიღებს მოთხოვნას წვდომის შესახებ. 
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მშობლები ან შესაბამისი სტუდენტები წარუდგენენ Insight PA აღმასრულებელ დირექტორს (ან სკოლის დანიშნულ 
ჩინოვნიკს) წერილობით მოთხოვნას, რომელიც განსაზღვრავს ჩანაწერებს), რომელთა შემოწმებაც სურთ. 
დანიშნულებისამებრ მოაწყობს ჩანაწერების შემოწმებას მშობლისთვის ან შესაბამისი სტუდენტისთვის. 

 
2. სტუდენტის განათლების ცვლილების მოთხოვნის უფლება, რომელიც მშობელს ან კვალიფიციურ სტუდენტს მიაჩნია 

არასწორი ან მცდარია. 
 

მშობლებმა ან უფლებამოსილმა სტუდენტებმა (18 წლის და ზემოთ) შეიძლება სთხოვონ Insight PA- ს შეცვალოს 
ჩანაწერი, რომელიც მათი აზრით არაზუსტი ან მცდარია. მათ უნდა დაწერონ აღმასრულებელი დირექტორი, 
მკაფიოდ განსაზღვრონ ჩანაწერის ის ნაწილი, რომლის შეცვლაც სურთ და დაადგინონ რატომ არის ის არაზუსტი ან 
მცდარი. 

 
თუ Insight PA გადაწყვეტს არ შეცვალოს ჩანაწერი, როგორც ეს მოითხოვა მშობელმა ან უფლებამოსილმა სტუდენტმა, 
შეტყობინება მიეცემა მშობელს ან უფლებამოსილ სტუდენტს გადაწყვეტილების შესახებ. მიეცემა ინფორმაცია, 
რომელიც მას ურჩევს მოსმენის უფლებას შესწორების მოთხოვნასთან დაკავშირებით. მოსმენის პროცედურებთან 
დაკავშირებით დამატებითი ინფორმაცია მიეცემა მშობელს ან უფლებამოსილ სტუდენტს, როდესაც მათ ეცნობებათ 
მოსმენის უფლების შესახებ. 

 
3. სტუდენტის განათლების ჩანაწერებში შემავალი პერსონალური ინფორმაციის გამჟღავნებაზე თანხმობის უფლება, 

გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც FERPA ნებართვას გასცემს თანხმობის გარეშე. 
 

ერთი გამონაკლისი, რომელიც იძლევა ინფორმაციის გამჟღავნების ნებართვის გარეშე, არის გამჟღავნება სკოლის 
ოფიციალური პირებისთვის, რომლებსაც აქვთ ლეგიტიმური საგანმანათლებლო ინტერესები. სკოლის მოხელე არის 
Insight PA– ში დასაქმებული პირი, როგორც ადმინისტრატორი, ზედამხედველი, ინსტრუქტორი ან დამხმარე 
პერსონალი (მათ შორის ჯანდაცვის ან სამედიცინო პერსონალის და სამართალდამცავი ერთეულის პერსონალი); 
პირი, რომელიც მსახურობს Insight PA ქარტიის სკოლის საბჭოში; პირი ან კომპანია, რომელთანაც Insight PA– მ 
დაიდო ხელშეკრულება სპეციალური დავალების შესასრულებლად (მაგალითად, ადვოკატი, აუდიტორი, 
სამედიცინო კონსულტანტი ან თერაპევტი); ან მშობელი ან სტუდენტი, რომელიც მსახურობს ოფიციალურ 
კომიტეტში, როგორიცაა დისციპლინარული ან საჩივრის კომიტეტი, ან ეხმარება სკოლის სხვა მოხელეს თავისი 
დავალებების შესრულებაში. 
 
სკოლის მოხელე არის Insight PA– ში დასაქმებული პირი, როგორც ადმინისტრატორი, ზედამხედველი, 
ინსტრუქტორი ან დამხმარე პერსონალი (მათ შორის ჯანდაცვის ან სამედიცინო პერსონალის და სამართალდამცავი 
ერთეულის პერსონალი); პირი, რომელიც ნერურობს Insight PA ქარტიის სკოლის მომზადებაში; პირი ან კომპანია, 
ვინთანაც Insight PA– მ დაიდო ხელშეკრულება სპეციალური დავალებების შესასრულებლად (მაგალითად, 
მომზადება, აუდიტორი, სამედიცინო კონსულტანტი ან ტერაპევტი); ან მშობელი ან სტუდენტი, რომელიც 
თანამშრომურობს ოფიციალურ კომიტეტში, როგორიცაა დისციპლინარული ან საჩივრის კომიტეტი, ან ეხმარება 
სკოლა სხვა მოხელეს თავისი დავალებების შესრულებაში. 
 
მოთხოვნისთანავე, Insight PA გამოაქვეყნებს განათლების ჩანაწერებს თანხმობის გარეშე სხვა სკოლის 
წარმომადგენლებს, რომლებშიც სტუდენტი ეძებს ან აპირებს ჩარიცხვას. (შენიშვნა: FERPA მოითხოვს სასკოლო 
უბანს, მოახდინოს გონივრული მცდელობა შეატყობინოს მოსწავლეს ჩანაწერების მოთხოვნის შესახებ, თუკი 
ყოველწლიურ შეტყობინებაში არ აცხადებს, რომ აპირებს ჩანაწერების მოთხოვნით გადაგზავნას.) 
 
კიდევ ერთი გამონაკლისი მოიცავს სტუდენტის ინფორმაციას, რომელიც მითითებულია როგორც დირექტორია 
ინფორმაცია. იხილეთ ზემოთ დირექტორია პოლიტიკის ინფორმაციის გამჟღავნების შესახებ. 
 
ოჯახებს აქვთ უფლება შეიტანონ საჩივარი აშშ – ს განათლების დეპარტამენტთან დაკავშირებით Insight PA– ს მიერ 
სავარაუდო წარუმატებლობის შესახებ FERPA– ს მოთხოვნების შესაბამისად. ოფისის სახელი და მისამართი, 
რომელიც ახორციელებს FERPA– ს, არის: 
Family Policy Compliance Office 
U.S. Department of Eduxation  
600 Independence Avenue 
SW Washington, DC 20202-4605 
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Insight PA ინახავს ჩანაწერებს ყველა ჩარიცხულ ბავშვთან დაკავშირებით, მათ შორის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 
სტუდენტებთან დაკავშირებით. ჩანაწერები, რომლებიც შეიცავს პირადად იდენტიფიცირებულ ინფორმაციას შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე ბავშვებთან დაკავშირებით ან შეიძლება ეხებოდეს მათ, შეიძლება შეიცავდეს, მაგრამ არ 
შემოიფარგლება მხოლოდ, შეფასების კლასებით, დისციპლინური ჩანაწერებით, ჩარიცხვისა და დასწრების ჩანაწერებით, 
ჯანმრთელობის ჩანაწერებით, ინდივიდუალური საგანმანათლებლო პროგრამებით, რეკომენდებული დავალების 
შეტყობინებით, შეფასების განზრახვის შეტყობინებით. და გადააფასოს, ყოვლისმომცველი შეფასების ანგარიშები, საჯარო 
სკოლის თანამშრომლებისა და გარე შემფასებლების მიერ შეფასების სხვა ანგარიშები, მუშაობის ნიმუშები, ტესტის 
მონაცემები, Penn Data სისტემაში შეტანილი მონაცემები, მიმოწერა სკოლის პერსონალსა და სახლს შორის, სასწავლო 
ჯგუფის დამხმარე დოკუმენტები, რეფერალური მონაცემები, მემორანდუმები, და განათლებასთან დაკავშირებული სხვა 
დოკუმენტები. 

 
ჩანაწერები შეიძლება ინახებოდეს ელექტრონულად, ქაღალდზე, მიკროფიშებზე, აუდიო და ვიდეო ჩანაწერებზე. ჩანაწერები 
შეიძლება განთავსდეს Insight PA– ის ცენტრალურ ადმინისტრაციულ ოფისებში, ელექტრონული შენახვის სისტემებში და 
მასწავლებლების, სკოლის ადმინისტრატორების, სპეციალისტების, ფსიქოლოგების, მრჩეველთა და სკოლის სხვა 
პერსონალის უსაფრთხოდ მფლობელობაში, მათში არსებული ინფორმაციის ლეგიტიმური საგანმანათლებლო ინტერესით. 
ყველა ჩანაწერი დაცული იქნება მკაცრი კონფიდენციალურობით. 
 
ჩანაწერები ინახება მანამ, სანამ ისინი დარჩებიან საგანმანათლებლო შესაბამისი და თუ სხვაგვარად არის მოთხოვნილი 
მოქმედი კანონმდებლობით. ჩანაწერების შეგროვებისა და შენარჩუნების მიზნებია: 
 

• დარწმუნდით, რომ ბავშვი მიიღებს პროგრამებს და სერვისებს, რომლებიც შეესაბამება მის IEP- ს;  
• ბავშვისთვის პროგრამირების მიმდინარე ეფექტურობის მონიტორინგი; 
• დოკუმენტი საჯარო სკოლისა და მშობლებისათვის, რომ მოსწავლე მნიშვნელოვან პროგრესს განიცდის; 
• დააკმაყოფილოს სახელმწიფო და ფედერალური სააგენტოების მოთხოვნები, რომლებიც დაინტერესებულნი არიან 

შეამოწმონ ან განიხილონ დოკუმენტები ცალკეულ სტუდენტებთან ან სტუდენტთა ჯგუფებთან დაკავშირებით 
შესაბამისობის მონიტორინგის, საჩივრების გამოძიების და ფისკალური და პროგრამული აუდიტის მიზნით; და 

• აცნობეთ ბავშვის მომავალ პროგრამირებას და შეფასებებს. 

როდესაც საგანმანათლებლო ჩანაწერები, გარდა იმისა, რაც უნდა იყოს დაცული, აღარ არის საგანმანათლებლო 
მნიშვნელობის მქონე, Insight PA აცნობებს მშობლებს წერილობით და შეიძლება გაანადგუროს ჩანაწერები ან, მშობლების 
მოთხოვნით, უნდა გაანადგუროს ისინი. Insight PA არ არის საჭირო გაანადგუროს ჩანაწერები, რომლებიც აღარ არის 
საგანმანათლებლო, თუ მშობლები ამას წერილობით არ მოითხოვენ. 

 
სტუდენტის ქცევის და დისციპლინის კოდექსი 

ISPA ახორციელებს დისციპლინურ პროცედურებს, რომლებიც შეესაბამება Pennsylvania-ის კოდექსს (Pennsylvania Code) და 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა კანონს. სტუდენტური დანაშაული კარნახობს იმ შედეგის სიმძიმეს, რასაც ISPA 
დააწესებს. გარდა ქვემოთ ჩამოთვლილი კონკრეტული დანაშაულებისა, ISPA უფლებამოსილია დაისაჯოს ნებისმიერი 
სტუდენტი, რომელიც ჩაერთვება ისეთ ქმედებებში, რომელიც საფრთხეს უქმნის სხვათა ჯანმრთელობას, უსაფრთხოებას ან 
კეთილდღეობას ან არღვევს სასწავლო გარემოს. შესაბამისი შედეგი განისაზღვრება სკოლის შეხედულებისამებრ კანონის 
შესაბამისად. სტუდენტის უფლებები დისციპლინურ პროცედურებთან დაკავშირებით მოცემულია ამ კოდექსის ბოლო 
ნაწილში. ყველა დისციპლინურ სიტუაციაში მშობელსა და მოსწავლეს ეცნობება არცერთი ISPA– ს აღმასრულებელ 
დირექტორს, აკადემიურ დირექტორს ან დირექტორს და მიეცა ახსნა მიღებული ქმედების შესახებ. გასაჩივრება 
შესაძლებელია ISPA– ს აღმასრულებელ დირექტორს (აღმასრულებელ დირექტორს), რომელიც განიხილავს საქმის არსს. 
შეჩერებამ შეიძლება გამოიწვიოს სტუდენტების წვდომის გაუქმება გარკვეულ კომუნიკაციებსა და/ან ტექნოლოგიებზე უფრო 
დიდი ISPA საზოგადოების შიგნით. 
 
დისციპლინარული პროცედურები: არ შეიძლება მოსწავლის შეჩერება ან გარიცხვა და ამით ჩამორთმევა საჯარო სკოლებში 
გაცემულ უფასო განათლებას სათანადო პროცესის გარეშე. სათანადო პროცესის მოთხოვნები გარანტიას უწევს ყველა 
სტუდენტს სამართლიანი შეტყობინების, სამართლიანი პროცედურების და სამართლიანი მოსმენის უფლებას. სტუდენტს და 
მის მშობელს ან მეურვეს ეკისრებათ პასუხისმგებლობა დაიცვან ქვემოთ მოყვანილი პროცედურები პატივისცემით და 
დროულად. სტუდენტს, რომელსაც ადანაშაულებენ არასათანადო ქცევაში ან სტუდენტური ქცევის კოდექსის დარღვევაში, 
მიმართავენ აღმასრულებელი დირექტორი ან მისი დანიშნული პირი (აკადემიური დირექტორი, დირექტორი). 
 
წერილობითი მიმართვა: დარღვევები წარმოდგენილი უნდა იყოს წერილობითი ფორმით და უნდა იყოს სპეციფიკური, რაც 
მიუთითებს სტუდენტთა ქცევის კოდექსის დარღვევაზე, რისთვისაც გაიცემა მიმართვა. 
 
სტუდენტის შეტყობინება: აღმასრულებელი დირექტორის მიერ სტუდენტს მიენიჭება დარღვევის შესახებ შეტყობინება ან 
დანიშნულ დანიშნულ პირს და მიეცემა საშუალება ახსნას. 
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საწყისი კონფერენცია: საწყის კონფერენციას (პირადად ან ტელე-ან ვიდეოკონფერენციის საშუალებით) ჩაატარებს 
აღმასრულებელი დირექტორი ან დანიშნულ დიზაინერი დისციპლინის თითოეულ დონეზე. 
 
ბრალდება და მტკიცებულება: აღმასრულებელმა დირექტორმა ან დანიშნულმა კანდიდატმა უნდა გაესაუბროს სტუდენტს, 
განუმარტოს სტუდენტის წინააღმდეგ წაყენებული ბრალდებები და მტკიცებულებები და მისცეს სტუდენტს შესაძლებლობა 
დისციპლინური ზომების მიღებამდე წარმოაჩინოს თავისი ამბავი. 
 
მშობლების დახმარება: აღმასრულებელმა დირექტორმა ან დანიშნულმა პირმა უნდა გამოიყენოს კეთილსინდისიერი 
ძალისხმევა, გამოიყენოს მშობლის დახმარება ან სხვა ალტერნატიული ზომები შეჩერებამდე, გარდა საგანგებო ან 
შემაშფოთებელი პირობებისა, რომლებიც მოითხოვს დაუყოვნებლივ შეჩერებას ან ქცევის სერიოზული დარღვევის 
შემთხვევაში.  

1. მშობლის შეტყობინება: ტელეფონი ან ელფოსტა: აღმასრულებელი დირექტორი ან დანიშნული პირი უნდა შეეცადოს 
ესაუბროს მშობელს ტელეფონით და/ან ელექტრონული ფოსტით, რათა შეატყობინოს მათ მოსწავლის არასათანადო 
მოპყრობის შესახებ და შემდგომი ნაბიჯები შემოთავაზებული დისციპლინური მოქმედების განსაზღვრისა და 
განხორციელების პროცესში. 

2. წერილობითი შეტყობინებით: მიუხედავად იმისა, იყო თუ არა მოსწავლის მშობელთან ტელეფონით ან 
ელექტრონული ფოსტით, აღმასრულებელმა დირექტორმა ან დანიშნულმა დანიშნულმა პირმა დისციპლინური 
მოქმედების განხორციელებიდან ოცდაოთხი (24) საათის განმავლობაში უნდა გაუგზავნოს მშობელს წერილობითი 
(მყარი ასლი) შეტყობინება, რომელშიც აღწერილია დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომა და მიზეზები, რის 
გამოც განხორციელდა მოქმედება. 

შეფერხებამდე მიმავალი დარღვევები 
ქვემოთ მოყვანილმა დარღვევებმა შეიძლება გამოიწვიოს მოკლევადიანი შეჩერება ან სხვა დაბალი დონის დისციპლინური 
პასუხისმგებლობის ზომა. ამ დონეზე მრავალჯერ დარღვევამ შეიძლება გამოიწვიოს გრძელვადიანი შეჩერება ან გაძევება. 
[შენიშვნა: ISPA განიხილავს სტუდენტის ქცევის კოდექსის სერიოზულ დარღვევებს შემდეგ დარღვევებს]: 
 
შეურაცხმყოფელი ენა ან ქცევა: შეურაცხმყოფელი, უხამსი, უხამსი, ვულგარული ენის ან ქცევის გამოყენება 
(ელექტრონულად ან პირადად) ერთი (1) ან მეტი პირის თანდასწრებით ISPA სკოლის საზოგადოებაში ან ISPA– ს მიერ 
დაფინანსებულ ღონისძიებაზე. 
 
მოტყუება: ნებისმიერი მოსწავლის მონაწილეობა პასუხების ან დასრულებული დავალებების გაცვლაში, ტესტის ნებისმიერი 
პასუხის ან სწორი პასუხების, ან სხვა პირის ნამუშევრის მიწოდება თუ მიღება, გამოყენება, კოპირება თუ სხვა 
სტუდენტისთვის მიწოდება, ჩვენებით, რომ ეს არის მისი საკუთარი ნამუშევარი. 
 
ცუდი ქცევა და/ან მცირე დარღვევები: ქცევა ან საქციელი, რომელიც არღვევს საგანმანათლებლო გარემოს, მაგრამ არ 
შეიძლება ჩაითვალოს საქციელის სერიოზულ დარღვევად. ISPA განსაზღვრავს, თუ რომელი დარღვევები ითვლება 
უმნიშვნელო ხასიათის დარღვევებად. 
 
არაუფლებამოსილი წვდომა: განზრახ შესვლა ISPA-ს კომპიუტერულ ან ვებზე დაფუძნებული სისტემების რომელიმე 
კომპონენტში, რომელიც აკრძალულია ადმინისტრატორების მიერ. დამატებითი ინფორმაციისთვის გთხოვთ, იხილოთ 
ISPA-ს მისაღები გამოყენების პოლიტიკა (ISPA’s Acceptable Use Policy). 
 
ინფორმაციის გაყალბება: გაცნობიერებული და განზრახ ცრუ/შეცდომაში შემყვანი ინფორმაციის შეტყობინება თუ წარმოება, 
ნებისმიერი საკომუნიკაციო მეთოდით, რამაც შეიძლება რაიმე სარგებელი მოუტანოს მოსწავლეს ან დააზიანოს სხვა 
ადამიანის ხასიათი თუ რეპუტაცია, ან ჩაშალოს სკოლის მოწესრიგებული პროცესი. 
 
დაუქვემდებარებლობა: არსებითად ჩაერიოს საგანმანათლებლო პროცესში სკოლის უფლებამოსილი პერსონალის მიმართ 
განზრახ დაუმორჩილებლობით ან ღია დაპირისპირებით, პირების თუ ქონების მიმართ ძალადობით, ან ნებისმიერი სხვა 
ქმედებით, რომელიც ხელს უშლის საგანმანათლებლო პროცესს. 
 
სამოსის რეკომენდებული სტილის დარღვევა: მოსწავლეებმა უნდა ჩაიცვან ქვემოთ აღწერილი სტანდარტების შესაბამისად, 
როდესაც ისინი ესწრებიან სასკოლო ღონისძიებებს (ტესტირება, სოციალური გასვლები, ექსკურსიები) 
 

• შარვალი უნდა იყოს მომჯდარი წელზე ისე, რომ არ ჩანდეს საცვლები 
• სასკოლო ღონისძიებებზე არ შეიძლება ტარება მოკლე ზედატანის ან ზედატანის ბრეტელის გარეშე, ან სამოსის, 

რომელიც არ ფარავს მუცელს  
• სასკოლო ღონისძიებებზე აკრძალულია ისეთი სამოსის ტარება, რომელიც აჩენს ქვედა საცვალს ან გამჭვირვალეა  
• სასკოლო ღონისძიებებზე შენობაში აკრძალულია შლაპების, მაღალყელიანი წინდების, თავსაბურავების, 

თავსაკრავების ტარება 
• არ შეიძლება სასკოლო ღონისძიებებზე ისეთი ტანსაცმლის ტარება, რომელსაც აქვს უხამსი, ნარკოტიკული ან 

შეურაცხმყოფელი ლოზუნგები 
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თამბაქოს ნაწარმისა და მისი ატრიბუტიკის ფლობა: მოსწავლეს არ შეუძლია ფლობდეს ან იყენებდეს თამბაქოს ნაწარმს, 
სიგარეტის სანთებელას, ასანთს, სახვევ ქაღალდს, მილებს ან სხვა მსგავს ატრიბუტიკას. 
 
ნარკოტიკების ან ალკოჰოლის ფლობა პირადი გამოყენებისათვის: მოსწავლეებს არ უნდა ჰქონდეთ, გამოიყენონ ან იყვნენ 
ალკოჰოლის, ნარკოტიკების, არასანქცირებული რეცეპტით ან ურეცეპტოდ გაცემული მედიკამენტების ზემოქმედების ქვეშ. 
 
ვანდალიზმი: ნებისმიერი ფიზიკური ან ელექტრონული ISPA რესურსის განზრახ განადგურება, დაზიანება ან გაფუჭება. 
 
ქურდობა: სხვა პირის საკუთრებაში არსებული სხვა პირის ქონების (ფიზიკური თუ ელექტრონული) წაღება, ამ ქონების 
სამუდამოდ წართმევის მიზნით. ქურდობა Pennsylvania-ში დანაშაულად ითვლება და შეიძლება ეცნობოს შესაბამის 
სამართალდამცავ ორგანოს. 
 
წართმევა: სხვა პირისგან ნივთ(ებ)ის წაღება ძალის, ძალადობის, თავდასხმის ან ძალის თუ ძალადობის მუქარის 
გამოყენებით. წართმევა Pennsylvania-ში დანაშაულად ითვლება და შეიძლება ეცნობოს შესაბამის სამართალდამცავ 
ორგანოს. 
 
სექსუალური შევიწროება: არასასურველი სექსუალური ხასიათის ყურადღების გამოხატვა, სიტყვიერი შევიწროება ან 
შეურაცხყოფა, ზეწოლა სექსუალური მოქმედებისთვის, განმეორებითი შენიშვნები სექსუალური შედეგებით, არასასურველი 
თუ შეუსაბამო შეხება ან შეთავაზებები, ან მოთხოვნები სექსუალური ქცევის შესახებ, რომელსაც თან ახლავს ნაგულისხმევი 
ან აშკარა მუქარა - პირადად ან ონლაინ. ეს ასევე მოიცავს სექსუალურად შეუსაბამო ან აშკარა მასალის ელექტრონულ 
გადაცემას. ნებისმიერი სავარაუდო დანაშაული შეიძლება ეცნობოს შესაბამის სამართალდამცავ ორგანოს. 
 
უხამსი ზემოქმედება ან ქცევა: სქესობრივი ორგანოების განზრახ გამოფენა ან ჩვენება ISPA-ს საზოგადოებაში ერთი ან მეტი 
პირის თანდასწრებით (ელექტრონულად ან პირადად), ან ISPA- ს მიერ დაფინანსებულ ღონისძიებაზე; ასევე აღწერილია, 
როგორც აშკარა ქცევა, რომელიც განიხილება როგორც ურცხვი, უხამსი ან უშვერი. ნებისმიერი სავარაუდო დანაშაული 
შეიძლება ეცნობოს შესაბამის სამართალდამცავ ორგანოს. 
 
ძარცვა: ISPA-ს საკუთრებაში ან მფლობელობაში არსებულ შენობაში თუ საკუთრებაში უნებართვო შესვლა ქურდობის, 
ვანდალიზმის ან სხვა სისხლის სამართლის დანაშაულის ჩადენის მიზნით. თავისთავად ის ფაქტი, რომ შენობა შეიძლება 
ღია იყოს საზოგადოებისთვის ან რომ სტუდენტს სხვაგვარად აქვს იქ შესვლის ან დარჩენის უფლება არ გაამართლებს 
არცერთ სხვა დანაშაულს, დარღვევას ან ქცევის ნორმის სხვა დარღვევას, რომელიც ჩადენილია ამ სტუდენტის მიერ იქ 
ყოფნის დროს. ძარცვა Pennsylvania-ში დანაშაულად ითვლება და შეიძლება ეცნობოს შესაბამის სამართალდამცავ ორგანოს. 
 
შეურაცხმყოფელი მეტყველება ან ქცევა მიმართული სკოლის თანამშრომელის ან რწმუნებულისადმი: შეურაცხმყოფელი, 
უშვერი, უხამსი ან ვულგარული მეტყველების თუ ქცევის გამოყენება, რომელიც მიმართულია სკოლის თანამშრომლის, 
რწმუნებულის ან ISPA-ს სხვა დაინტერესებული მხარის წინააღმდეგ. 

 
დარღვევები, რომელიც იწვევს გარიცხვას 
ქვემოჩამოთვლილი ქცევები გამოიწვევს სკოლიდან გარიცხვას ან სკოლაში უფრო მკაცრი წესების მიხედვით ჩარიცხვის 
საკითხის განხილვას ზემოთ დასახელებული შესაბამისი სამართლებრივი პროცედურების თანახმად. 
 
იარაღი: ISPA-ს მიერ დაფინანსებულ ნებისმიერ საქმიანობაში მონაწილეობისას, ნივთის ჩვენება ან ფლობა, რომელიც 
ჩვეულებრივ განიხილება იარაღად (გარდა ცეცხლსასროლი იარაღისა), როგორიცაა, თუმცა არა მხოლოდ, დანა ან ხელკეტი. 
ეს კონკრეტული ქმედება შეიძლება ჩაითვალოს დანაშაულად Pennsylvania-ში და ნებისმიერი სავარაუდო დანაშაული 
შეიძლება ეცნობოს შესაბამის სამართალდამცავ ორგანოს. 
 
ცეცხლსასროლი იარაღი: ცეცხლსასროლი იარაღის ან ნებისმიერი იარაღის ფლობა (მათ შორის სტარტერი, 
არაცეცხლსასროლი, BB თოფი, პნევმატური თოფი ან პნევმატური პისტოლეტი), რომელიც შექმნილია ან შეიძლება 
ადვილად გადაკეთდეს ჭურვის გასასროლად ფეთქებადი ნივთიერების ან შეკუმშული ან ძალისმიერი ჰაერის 
ზემოქმედებით. ეს გახლავთ სამეურვეო საბჭოს (Board of Trustees) ჩამოყალიბებული პოლიტიკა, რომ 
სამართალდამცველების გარდა, არცერთ პირს არ უნდა ჰქონდეს მფლობელობაში რაიმე სახის ცეცხლსასროლი იარაღი, მათ 
შორის, თუნდაც სკოლის საკუთრებაში არსებული ცეცხლსასროლი იარაღი, რომელიც გამოიყენება გასართობ 
ღონისძიებებში, სკოლის საკუთრებაში არსებული ან მის მიერ შენახული სხვა ქონება ან სასკოლო საქმიანობისთვის 
განკუთვნილი ქონება. ეს კონკრეტული დანაშაული ითვლება სამართალდარღვევად Pennsylvania-ში და ნებისმიერი 
სავარაუდო დანაშაული უნდა ეცნობოს შესაბამის სამართალდამცავ სააგენტოებს. 
 
არსენალი: სხვა პირის განზრახ ცემა სხვა პირის ნების საწინააღმდეგოდ ან განზრახ სხვა ადამიანის სხეულის დაზიანება. ეს 
დანაშაული ითვლება სამართალდარღვევად Pennsylvania-ში და ნებისმიერი სავარაუდო სამართალდარღვევა შეიძლება 
ეცნობოს შესაბამის სამართალდამცავ ორგანოს. 
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ბომბი და ფეთქებადი ნივთიერებები: ბომბის, ფეთქებადი მოწყობილობის, ნივთიერების ან მასალის ფლობა, რომელიც 
გამიზნულია, რომ გამოიყენონ როგორც ბომბი ან ასაფეთქებელი მოწყობილობა ISPA-ს მიერ დაფინანსებულ ნებისმიერ 
საქმიანობაში მონაწილეობის დროს. ეს დანაშაული ითვლება სერიოზულ სამართალდარღვევად Pennsylvania-ში და 
ნებისმიერი სავარაუდო სამართალდარღვევა შეიძლება ეცნობოს შესაბამის სამართალდამცავ ორგანოს. 
 
ცეცხლის წაკიდება: მოსწავლემ განზრახ, ცეცხლის წაკიდებით ან აფეთქებით, არ უნდა დააზიანოს თუ ეცადოს დააზიანოს 
რაიმე შენობა, სტრუქტურა, მანქანა ან სხვა ქონება, რომელიც ეკუთვნის სკოლას ან ინახება სკოლის მიერ. ნებისმიერი 
სავარაუდო დანაშაული შეიძლება ეცნობოს შესაბამის სამართალდამცავ ორგანოს. 
 
მუქარა: გამიზნული მუქარა, სიტყვით ან საქმით, მეორე პირის ცემის ან სხეულის დაზიანების შესახებ და მეორე 
პიროვნებაში შიშის გამოწვევა, რომ ის მიიღებს დაზიანებას ან მას ემუქრება სხეულის დაზიანება. ნებისმიერი სავარაუდო 
დანაშაული შეიძლება ეცნობოს შესაბამის სამართალდამცავ ორგანოს. 
 
ძებნისა და დაკავების პოლიტიკა 
სკოლის განყოფილებებში წესრიგისა და დისციპლინის შესანარჩუნებლად და ISPA-ს მოსწავლეებისა და სკოლის 
პერსონალის უსაფრთხოებისა და კეთილდღეობის დასაცავად, სკოლის უფლებამოსილმა პირებმა შეიძლება გაჩხრიკონ 
მოსწავლე, მოსწავლის ზურგჩანთა ან მოსწავლის ავტომობილი გარკვეულ გარემოებებში და შეიძლება წაართვან მას 
ჩხრეკისას აღმოჩენილი უკანონო ან არასანქცირებული ნივთები. ISPA დამატებით იტოვებს უფლებას გამოიყენოს 
ადგილობრივი სამართალდამცველები, თუ ჩხრეკის ჩატარებისას ეჭვქვეშ დგას ISPA-ს უფლებამოსილი პირის 
უსაფრთხოება. 
 
3 ან ნაკლები დღის ვადით გაკვეთილებიდან ჩამოცილების პროცედურა* 
სტუდენტებს, რომლებიც ჩამოცილებულნი არიან სასწავლო პროცესს, უნდა მიეცეთ შესაძლებლობა ჩამოცილების წინ 
გაესაუბრონ აღმასრულებელ დირექტორს (Executive Director) ან უფლებამოსილ წარმომადგენელს. გასაუბრებისას 
სტუდენტი უნდა იყოს: 
 

• ინფორმირებული სავარაუდო დარღვევის და ნებისმიერი თანმხლები განხილული გარემოების შესახებ;  
• უნდა მიეცეს შესაძლებლობა უპასუხოს ბრალდებებს, თუ მას ეს ჯერ არ გაუკეთებია;  
• ინფორმირებული რეკომენდებული გამოსასწორებელი ზომების შესახებ; და 
• ინფორმირებული სამომავლოდ დადგენილი წესის დარღვევის თანმდევი მოვლენების თაობაზე. 

 
მოსწავლესთან საუბრის შემდეგ, აღმასრულებელი დირექტორი (Executive Director) ან უფლებამოსილი წარმომადგენელი 
შეასრულებს რეკომენდებულ გამოსასწორებელ ზომებს და გაუგზავნის მშობლებს დისციპლინარული ხასიათის წერილს, 
რათა აცნობოს მათ მოსწავლის მიერ წესების დარღვევის თაობაზე, სასწავლო პროცესიდან ჩამოცილების ვადის შესახებ და 
შეატყობინებს დღეს, როდესაც მოსწავლე და მშობელი/მეურვე ნებადართული იქნებიან დაუბრუნდნენ საკლასო სწავლებას. 
 
სასწავლო პროცესიდან ჩამოცილების პროცედურა 3 დღეზე მეტი ვადით* 

მოსწავლეები, რომლებიც სასწავლო პროცესს ჩამოცილებულნი არიან 3 დღეზე მეტი ვადით, დაექვემდებარებიან 
არაფორმალურ მოსმენას. მოსწავლეების მშობლებს უნდა ეცნობოთ წერილობითი ფორმით, როდესაც ჩამოცილების ვადა 
მერყეობს 3-დან 10 დღემდე. შეტყობინების თანახმად აუცილებელია მშობელს მიეცეს დრო მოსმენაზე დასასწრებად. 
როდესაც სასწავლო პროცესიდან ჩამოცილება ხდება მოსწავლის ჯანმრთელობის, უსაფრთხოების ან კეთილდღეობის გამო, 
მოსწავლე შეიძლება ჩამოცილდეს სასწავლო პროცესს დაუყოვნებლივ. მოსმენა საშუალებას აძლევს მოსწავლეებს, შეხვდნენ 
შესაბამის ოფიციალურ პირს, რათააუხსნან მას, თუ რატომ არ უნდა ჩამოცილდნენ სასწავლო პროცესს. მოსმენისას მოსწავლე 
უნდა იყოს: 

• ინფორმირებული სავარაუდო დარღვევის და ნებისმიერი თანმხლები გამოვლენილი გარემოების შესახებ;  
• უნდა მიეცეს შესაძლებლობა უპასუხოს ბრალდებებს, თუ მას ეს ჯერ არ გაუკეთებია;  
• ინფორმირებული რეკომენდებული გამოსასწორებელი ზომების შესახებ; და 
• ინფორმირებული სამომავლოდ დადგენილი წესის დარღვევის თანმდევი მოვლენების თაობაზე 

 
გაძევების პროცედურა* 
განმარტების თანახმად, გაძევება არის სკოლიდან გარიცხვა 10 დღეზე მეტი პერიოდით. მოსწავლის მშობელს ან მეურვეს 
უნდა გაეგზავნოს წერილობითი შეტყობინება, არასათანადო ქცევის აღწერით, რომელიც შეიცავს კონკრეტულ მითითებას 
წესებზე და მოსმენის დროისა და ადგილის განსაზღვრაზე. ოფიციალური მოსმენა უნდა გაიმართოს და უნდა იყოს 
კონფიდენციალური, თუ მშობელი ან მეურვე არ ითხოვს მის საჯაროობას. მოსწავლე: 

• შესაძლებელია წარმოდგენილი იყოს მინდობილი პირის მეშვეობით; 
• აქვს უფლება ჰქონდეს ინფორმაცია ბრალდების მხარის მოწმეების თაობაზე;  
• აქვს უფლება დაიმოწმოს და ჰყავდეს მოწმეები საკუთარი თავის სასარგებლოდ; და  
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• აქვს უფლება გაასაჩივროს საერთო სამოქალაქო სარჩელთა სასამართლოში  
(Court of Common Pleas). 

*შტატის ან/და ფედერალური რეგულაციები შესაძლოა განსხვავებულ პროტოკოლს ანიჭებდეს ძალმოსილებას 
ინდივიდუალური მოსწავლის მიმართ სკოლის ყოფაქცევის დარღვევის საპასუხოდ ან როდესაც ხორციელდება 
ადმინისტრაციული რეაგირებები მსგავს ქმედებებზე. 
 

საჩივრები 
 

• ყველა პრეტენზია და პრობლემა პირველად უნდა ეცნობოს მოსწავლის მასწავლებელს. თუ Insight PA მასწავლებელი 
ვერ გადაჭრის საკითხს (მაგ., მასალები და კომპიუტერული საკითხები), ის მიმართავს მშობელს/პასუხისმგებელ 
ზრდასრულს დახმარებისთვის შესაბამის საკონტაქტო პირთან. Insight PA მასწავლებელი დააკვირდება პრობლემას 
გადაწყვეტილების მისაღებად. 

• თუ საკითხი ან პრობლემა ეხება Insight PA მასწავლებელს, მშობლებს ურჩევენ, დაუკავშირდნენ ამ კონკრეტული 
მასწავლებლის ხელმძღვანელ მასწავლებელს (Lead Teacher) ან ამ კლასის აკადემიურ ადმინისტრატორს (Academic 
Administrator) (ანუ დაწყებითი, საშუალო ან უფროსი კლასების საშუალო სკოლის დირექტორს). 

• თუ პრობლემა არ გადაწყდება მასწავლებლის, ხელმძღვანელი მასწავლებლის ან აკადემიური ადმინისტრატორის 
დონეზე, სტუდენტებმა და მშობელმა (მშობლებმა)/პასუხისმგებელმა ზრდასრულებმა, მეურვე(ებ)მა ან კანონიერმა 
მეურვემ(ებ)მა ნებისმიერი პრობლემა ან საჩივარი წერილობით უნდა მიმართონ მთავარ აღმასრულებელ დირექტორს 
(Chief Executive Officer). მთავარი აღმასრულებელი დირექტორი უპასუხებს ათი (10) სამუშაო დღის განმავლობაში. 

• თუ პრობლემა ან საჩივარი არ გადაწყდება მთავარი აღმასრულებელი დირექტორის მიერ, მშობელს (მშობლებს), 
მეურვეს(ებ)ს ან კანონიერ მეურვეს(ებ)ს შეუძლია (შეუძლიათ) აღმასრულებელი დირექტორის პასუხის მიღებიდან 
ათი (10) სამუშაო დღის განმავლობაში მოითხოვოს (მოითხოვონ) შეხვედრა (ტელეფონით ან პირადად) მთავარ 
აღმასრულებელ დირექტორთან პრობლემის ან საჩივრის განსახილველად. მოთხოვნა შეხვედრის შესახებ უნდა იყოს 
წერილობითი. მთავარი აღმასრულებელი დირექტორი გამოიკვლევს და უპასუხებს ათი (10) სამუშაო დღის 
განმავლობაში. 

• თუ ოჯახის პრობლემა არ გადაწყდა მთავარ აღმასრულებელ დირექტორთან შეხვედრაზე, ოჯახმა შეიძლება 
შეიტანოს საჩივარი Insight PA-ს სამეურვეო საბჭოში (Insight PA Board of Trustees). Insight PA-ს სამეურვეო საბჭომ 
შეიძლება პირდაპირ განიხილოს საჩივარი ან ოჯახმა შეიძლება წერილობით შეიტანოს საჩივარი Pennsylvania-ს 
განათლების დეპარტამენტის დამოუკიდებელი სკოლის ოფისში (Charter School Office). 

 
საჩივრის მიღების შემდეგ, დეპარტამენტი დაადგენს, რამდენად მართებულია არსებულ საჩივრის პროცედურით განხილვა 
(მაგ., სპეციალური განათლება, პროფესიონალი თანამშრომლების გადაცდომა). თუ საჩივარი შეუძლებელია გაიგზავნოს 
არსებული პროცედურების შესაბამისად, რედაქტირებული წერილობითი საჩივარი (ან პერიფრაზირებული ზეპირი 
საჩივარი) გადაეგზავნება Insight PA-ს საპასუხოდ. Insight PA-ს ექნება ათი (10) სამუშაო დღე წერილობითი პასუხის 
გასაცემად. Insight PA-ს პასუხის მიღების შემდეგ დეპარტამენტი განსაზღვრავს რამდენად მოგვარდა საჩივარი ან რამდენად 
საჭიროა დამატებითი გამოძიება. 
 

ფაკულტატური მეცადინეობები 
აკადემიური საჭიროებების გარდა, Insight PA მოემსახურება მოსწავლეების სოციალურ, ემოციურ და ფიზიკურ საჭიროებებს. 
მასწავლებლები და ადმინისტრატორები შეეცდებიან ჩართონ მოსწავლეები კონსტრუქციულ საქმიანობაში, რომელიც 
ასწავლის ყველა მოსწავლეს Insight PA-ს თანატოლ მოსწავლეებთან სოციალიზაციის ხშირი შესაძლებლობების მეშვეობით, 
მათ შორის იგულისხმება სპეციალური ინტერესების კლუბები, საზოგადოებაზე დაფუძნებული მომსახურების პროექტები, 
ტრენინგები ლიდერობის შესახებ და ექსკურსიები. Charter School-ის მოსწავლეებს ასევე გააჩნიათ შესაძლებლობა 
მონაწილეობა მიიღონ ფაკულტატურ მეცადინეობებში, რომელსაც მათ სთავაზობს მათი სასკოლო რაიონი საცხოვრებელი 
უბნის მიხედვით. 
 
 
 

ტექნოლოგიურად მისაღები გამოყენების პოლიტიკა 
Insight PA Cyber Charter School-ი მოწოდებულია, მოსწავლეებმა გამოიყენონ ტექნოლოგიები როგორც სწავლის 
შესაძლებლობების გაფართოებისა და სამეცნიერო კვლევის ჩასატარებელი ინსტრუმენტი. ტექნოლოგიის გამოყენება ხელს 
უწყობს გლობალურ თანამშრომლობას - სასიცოცხლო უნარს ჩვენი 21-ე საუკუნის მოსწავლეებისთვის. Insight PA-ის 
სტუდენტები იყენებენ ლეპტოპის კომპიუტერებს უკაბელო ქსელში. მკაცრად არის განსაზღვრული, რომ ლეპტოპები 
განკუთვნილია საგანმანათლებლო გამოყენებისთვის, რომელიც შეესაბამება Insight PA-ის საგანმანათლებლო მიზნებს, 
ბავშვთა ინტერნეტისგან დაცვის აქტს (Children’s Internet Protection Act (CIPA)) და 21-ე საუკუნეში ბავშვების დაცვის აქტს 
(Protecting Children in the 21st Century Act). ეს მისაღები გამოყენების პოლიტიკა (Acceptable Use Policy) ჩამოყალიბებულია 



51 
 

იმისათვის, რომ მიეცეს სტუდენტებს და მათ ოჯახებს მკაფიო და ლაკონური მითითებები ლეპტოპების სათანადო 
გამოყენების შესახებ. ამ პოლიტიკის საფუძველია გახლავთ ის, რომ Insight PA-ს საზოგადოების ყველა წევრმა უნდა დაიცვას 
პატიოსნებისა და მთლიანობის ღირებულებები. ტექნოლოგიის სათანადო წესით გამოყენება ასახავს ადამიანის ხასიათის 
სიძლიერეს, ისევე როგორც მის ქცევას. ჩვენ მოველით, რომ ჩვენი სტუდენტები მიმართავენ წინდახედულობას და 
გამოიყენებენ ტექნოლოგიას კეთილგონივრულად. 
 
ელფოსტა 
 

• მოსწავლეებმა ყოველთვის უნდა გამოიყენონ შესაბამისი სამეტყველო ენა თავიანთ ელ.ფოსტის შეტყობინებებში. 
• სკოლის მიერ მოწოდებული ელექტრონული ფოსტის მომსახურება გამოიყენება მხოლოდ შესაბამისი ინფორმაციის 

გაცვლის მიზნით. 
• არ არის ნებადართული არასათანადო ელექტრონული წერილები მათ შორის იგულისხმება დამამცირებელი, უხამსი 

ან შეურაცხმყოფელი ხასიათის შეტყობინებები. უხამსი ან შეურაცხმყოფელი ხასიათის ელექტრონული ფოსტით 
გაგზავნილი შეტყობინებები განიხილება, როგორც ძირითადი დარღვევა და დაექვემდებარება დისციპლინური 
ხასიათის რეაქციას. 

• ნებისმიერი სახის ქსელური წერილები და სპამი აკრძალულია. ქსელური წერილები განისაზღვრება, როგორც 
ნებისმიერი ელ.ფოსტის შეტყობინება, რომელიც მოგთხოვთ გადასცეთ ინფორმაცია ან შეტყობინებები სხვა პირებს ან 
ჯგუფებს ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით. 

• მოსწავლეებისათვის აკრძალულია სხვისი ელ.ფოსტის ანგარიშზე წვდომა ანგარიშის მფლობელისგან აშკარა 
ნებართვის მიღების გარეშე. 

• უნდა იქნას დაცული ელ.ფოსტით კომუნიკაციის ეტიკეტი. ზოგადად, უნდა დაწერონ წერილები, რომლის 
მეშვეობითაც ერთი პიროვნება დაუკავშირდება მიმღებს. 

• მოსწავლეების ფოსტისათვის შესაძლებელია გამოიყენონ მხოლოდ ფოსტის დამტკიცებული პროგრამები. 
• სკოლის ელექტრონული ფოსტის სისტემით, შესაძლებელია გაიგზავნოს მხოლოდ სკოლასთან დაკავშირებული 

მასალები. 

თამაშები 
 

• სკოლა იტოვებს უფლებას წაშალოს ნებისმიერი თამაში სკოლის კომპიუტერიდან, რომელიც მოიაზრება შეუსაბამოდ 
ან აფერხებს ლეპტოპის პროგრამის საგანმანათლებლო მიზნებს. 

• ელექტრონული თამაშების ნახვა და/ან თამაში დაუშვებელია სკოლის საათების განმავლობაში, გარდა იმ შემთხვევისა 
თუ ეს კლასში დავალებული საქმიანობის ნაწილია. 

• თამაშები, რომლებიც მოიცავს ძალადობას, რომელთაც ზრდასრულთათვის განკუთვნილი შინაარსი გააჩნია, და 
რომლებიც შეუსაბამო ენის და იარაღის შემცველია, არ უნდა იყოს დამონტაჟებული ანარ უნდა  

• „ითამაშონ“ სკოლის კომპიუტერებზე, მათ შორის ლეპტოპებზე. 
• ეკრანმზოგი, რომელიც მოიცავს თამაშის კომპონენტებს არ არის ნებადართული. 

ლეპტოპები 
 

• მოსწავლეების ლეპტოპები არ უნდა დარჩეს უყურადღებოდ არც ერთ შემთხვევაში. 
• ლეპტოპს უნდა ფლობდეს მოსწავლე ან დაცული იყოს ნებისმიერ დროს.  
• არ ათხოვოთ თქვენი ლეპტომი სხვა მოსწავლეებს. 
• არ ითხოვოთ ლეპტოპი სხვა მოსწავლისაგან. 
• საკვები ან სასმელი არ უნდა იყოს ლეპტოპის სიახლოვეს. 
• ლეპტოპის უნდა მოიხმარონ ფრთხილად. სასკოლო ლეპტოპების არასათანადო გამოყენება მიუღებელია.  
• ლეპტოპები და ლეპტოპების ბუდეები არ უნდა იყოს წარწერებით, არ უნდა იყოს მასზე დაკრული სტიკერები ან 

შეცვლილი ჰქონდეს გარეგნული მხარე რაიმე ფორმით.  
• არ მოაცილოთ თქვენი ლეპტოპის საიდენტიფიკაციო სტიკერი, გადაადგილოთ ის ან წააწეროთ მას ზედ. 
• მოსწავლეებს არ გააჩნიათ ნებართვა, შექმნან რაიმე ადმინისტრაციული პაროლი მათ ლეპტოპზე.  
• მოსწავლეებმა არ უნდა გაცვალონ ბატარეები სხვა მოსწავლეებთან. 

ქსელთან წვდომა 
 

• მოსწავლეებმა არ უნდა სცადონ სერვერზე ან ქსელის ინფორმაციაზე წვდომა, რომელიც არ გახლავთ ღია საჯაროდ.  
• საიტის ანონიმიზატორის IP ციფრების და პროგრამების წაშლა მკაცრად აკრძალულია. 
• მოსწავლეებს არ შეუძლიათ გამოიყენონ სკოლის ქსელი პირადი ან კერძო საქმის გამო, მათ შორის იგულისხმება, 

მაგრამ არ შემოიფარგლება მხოლოდ ონლაინ შეკვეთითა და შეძენით. 
• სტუდენტებმა შეგნებულად არ უნდა გააფუჭონ ან შეაფერხონ ონლაინ სერვისები ან აღჭურვილობა, რადგან ასეთი 

საქმიანობა ითვლება სამართალდარღვევად სახელმწიფო და ფედერალური კანონმდებლობით. ამაში იგულისხმება 
კომპიუტერულ აღჭურვილობაში ან პროგრამულ უზრუნველყოფაში ჩარევა, მონაცემთა განადგურება, 
კომპიუტერული ვირუსების გამოწვევა, შეზღუდულ ან არასანქცირებულ ქსელურ მომსახურებაზე წვდომის მიღების 
მცდელობა ან საავტორო უფლების შესახებ კანონის დარღვევა. 
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ფაილების გაზიარება 
 

• ფაილის გაზიარება არის კომპიუტერული მონაცემების ან სივრცის საჯარო ან პირადი გაზიარება. ნებისმიერი 
პროგრამა, რომელიც ქმნის წერტილიდან წერტილამდე კავშირს ორ ან მეტ გამოთვლით მოწყობილობას შორის 
მონაცემთა გაზიარების მიზნით, ითვლება ფაილის გაზიარებად. 

• აკრძალულია ნებისმიერი სახის ფაილების გაზიარება ორივეგან, როგორც კამპუსში, ასევე მის გარეთ. ერთადერთი 
გამონაკლისი ზემოხსენებულიდან გახლავთ, როდესაც ეს არის ფაკულტეტის წევრის მიერ გაცემული კონკრეტული 
დავალება. 

• სასკოლო კომპიუტერებზე, ლეპტოპების ჩათვლით, არ არის დაინსტალირებული ფაილის გაზიარების რაიმე სახის 
პროგრამული უზრუნველყოფა. 

ფაილების წაშლა 
 

• არ წაშალოთ არცერთი საქაღალდე ან ფაილი, რომელიც არ შეგიქმნიათ ან რომელსაც არ იცნობთ. კონკრეტული 
ფაილების წაშლა გამოიწვევს კომპიუტერის გაუმართავ მუშაობას და ხელს შეუშლის თქვენს შესაძლებლობას 
შეასრულოთ კლასის სამუშაო და შეიძლება გავლენა იქონიოს თქვენს შეფასებებზე. 

პროგრამული უზრუნველყოფის ჩამოტვირთვა და ჩატვირთვა 
 

• მოსწავლეებს არ აქვთ უფლება დააინსტალირონ ინდივიდუალური აპლიკაციები, რომლებიც საჭიროებენ 
ადმინისტრატორის ავტორიზაციას.  

• ყველა დაინსტალირებული პროგრამული უზრუნველყოფა უნდა იყოს სამართლებრივად ლიცენზირებული ასლი. 
• სკოლის ქსელის მეშვეობით მუსიკალური ფაილების, ვიდეო ფაილების, თამაშების და ა.შ. ჩამოტვირთვა 

აბსოლუტურად აკრძალულია, თუ ეს არ არის კლასში დავალებული საქმიანობის ნაწილი. 
• სკოლა იტოვებს უფლებას წაშალოს ნებისმიერი პროგრამული უზრუნველყოფა, რომელიც ჩატვირთულია 

კომპიუტერში და აფერხებს ლეპტოპის პროგრამის საგანმანათლებლო მიზანს. 
• დაუშვებელია საავტორო უფლებებით დაცული ფილმების „კოპირება“ DVD დისკებიდან და მათი ლეპტოპებზე 

განთავსება, არც მატი ჩამოტვირთვა არ შეიძლება ლეპტოპზე ინტერნეტიდან. 
• ლეპტოპზე შესაძლებელია ჩამოიტვირთოს მხოლოდ „მუსიკალურ მაღაზიაში“ და მსგავს პროგრამაში 

სამართლებრივი ნორმების დაცვით შესყიდული კომერციული ვიდეოები, როგორიცაა სატელევიზიო პროგრამები. 
• პირობითად უფასო პროგრამული უზრუნველყოფები და უფასო პროგრამები, ისეთი როგორიცაა ანიმაციური 

კურსორები (მაგალითად Comet Cursor), ეკრანის დამზოგველები და სხვა მათი მსგავსი ავტომატურად გახსნადი 
კავშირები კომპიუტერზე Insight PA ქსელის გარედან. ასეთი კავშირები არის Spyware და ისინი არა მხოლოდ 
აკონტროლებენ ამ კომპიუტერის მოქმედებებს, არამედ ანელებენ კომპიუტერის ოპერაციებს და ქსელურ კავშირს. 

ეკრანის დამზოგველები 
 

• შეუსაბამო ან საავტორო უფლებებით დაცული მედია არ შეიძლება იყოს გამოყენებული როგორც ეკრანის 
დამზოგველი. 

• იარაღის, პორნოგრაფიული მასალების, შეუსაბამო ენის, ალკოჰოლის, ნარკოტიკების და ბანდასთან დაკავშირებული 
სიმბოლოების ან სურათების არსებობა გამოიწვევს დისციპლინური ხასიათის ქმედებებს. 

ინტერნეტის გამოყენება 
 

• ინტერნეტი გახლავთ განათლებასთან დაკავშირებული საკმაოდ მდიდარი და ღირებული წყარო. ინტერნეტში 
არსებული შეუსაბამო მასალები მკაცრად აკრძალულია. ეს მასალები მოიცავს სექსუალური ან პორნოგრაფიული 
ხასიათის ერთეულებს, ექსტრემისტულ ან სამხედრო მასალებს, აზარტულ თამაშებს, ძალადობის გამოსახულებებს 
და სურათებს, რომლებიც მიიჩნევა როგორც შეურაცხმყოფელი ან ძალადობრივი და ა.შ. სტუდენტებს არ უნდა 
ჰქონდეთ წვდომა, განათავსონ ეკრანზე ან შეინახონ ამ სახის მასალა. 

• ინტერნეტიდან მიღებული ინფორმაცია უნდა იყოს სწორად ციტირებული და საავტორო უფლების შესახებ კანონის 
შესაბამისი. ინტერნეტის სწრაფად ცვალებადი ბუნების გამო, რეკომენდებულია მითითებული მასალის ბეჭდური 
ასლი. 

• სტუდენტებს მოეთხოვებათ შესაბამისი კრედიტის მიცემა ყველა აკადემიურ დავალებებში გამოყენებულ 
ციტირებულ თუ შეჯამებულ ინტერნეტ წყაროზე. ეს მოიცავს ინტერნეტ მედიის ყველა ფორმას, როგორიცაა გრაფიკა, 
ფილმები, მუსიკა და ტექსტი. 

• პლაგიატიზმი გულისხმობს ნებისმიერი ინფორმაციის გამოყენებას, რომელიც აღებულია ინტერნეტიდან და არ არის 
ციტირებული შესაბამისად. ინტერნეტ რესურსების პლაგიატიზმი განიხილება იგივენაირად, როგორც პლაგიატიზმის 
სხვა შემთხვევები. 

• თუ მოსწავლე შემთხვევით მოხვდება ვებსაიტზე, რომელიც შეიცავს უცენზურო, პორნოგრაფიულ ან სხვა 
შეურაცხმყოფელ მასალას, მან უნდა აცნობოს მასწავლებელს, ქსელის ადმინისტრატორს (Network Administrator) ან 
ტექნოლოგიების კოორდინატორს (Technology Coordinator) რაც შეიძლება სწრაფად, რათა ასეთი საიტები 
დაიბლოკოს შემდგომი წვდომისთვის. ეს არ გახლავთ უბრალოდ მოთხოვნა, ეს გახლავთ პასუხისმგებლობა. 
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კონფიდენციალურობა, გამოყენება და უსაფრთხოება 
• მოსწავლეებს არ შეუძლიათ რაიმე პერსონალური ინფორმაცია მიაწოდონ საკუთარ თავის ან სხვების შესახებ 

ელექტრონული ფოსტით ან ინტერნეტით, მათ შორის სახელი, ტელეფონის ნომერი, მისამართი, პაროლები და ა.შ., 
თუ ისინი სრულად არ არიან დარწმუნებული იმ პირის ვინაობაში, ვისთანაც გააჩნიათ კომუნიკაცია. ხშირად 
ინტერნეტში პირის ვინაობის დადგენა შეუძლებელია. ამიტომაც, კონტაქტი მსგავს ინდივიდებთან ითვლება 
შეუსაბამოდ და საფრთხის შემცველად. 

• მოსწავლეებმა არ უნდა მიაწოდონ ელ.ფოსტის მისამართი ან სხვა პერსონალური ინფორმაცია სხვა მოსწავლეების, 
ფაკულტეტის ან ადმინისტრაციის შესახებ სკოლის ფარგლებს გარეთ მათი ნებართვის გარეშე. 

• მოსწავლეებმა უნდა დაიცვან და კონფიდენციალურად შეინახონ პაროლები ქსელსა და ლეპტოპებთან ვწდომისთვის. 
ეს მნიშვნელოვანია თითოეული მოსწავლის კონფიდენციალურობის დასაცავად. არ გააზიაროთ პირადი პაროლი ან 
მომხმარებლის სახელი. 

• Insight PA პატივს სცემს თითოეული მოსწავლის, ფაკულტეტის წევრის და ადმინისტრატორის 
კონფიდენციალურობას შენახული ფაილებთან და ელ.ფოსტის ანგარიშებთან დაკავშირებით. თუმცა, თუ არსებობს 
ეჭვი არასანქცირებული გამოყენების, მათ შორის საპატიო კოდის დარღვევის ან შევიწროების შესახებ, მაშინ სკოლის 
ადმინისტრაციას აქვს უფლება ნახოს ეს ფაილები საეჭვო არასათანადო ქცევის გამოსაძიებლად. 

• სკოლა ზედამხედველობას გაუწევს კომპიუტერულ საქმიანობას, რომელსაც ადგილი აქვს სკოლის საკუთრებაში მყოფ 
კომპიუტერებზე, მათ შორის იგულისხმება ვებსაიტზე შესვლა, ახალი ამბების ჯგუფთან წვდომა, გამტარუნარიანობა 
და ქსელის გამოყენება. 

• მოსწავლეებს ეკრძალებათ წვდომა ფაკულტეტის, ადმინისტრაციისა და პერსონალის კომპიუტერებზე, ასევე სკოლის 
ფაილების სერვერებზე რაიმე მიზეზით ამ კომპიუტერის მომხმარებლის ან ადმინისტრატორის აშკარა ნებართვის 
გარეშე. 

• სტუდენტებს ეკრძალებათ გამოიყენონ ბრძანების სწრაფი ინტერფეისი. გარდა ამისა, სტუდენტებს ეკრძალებათ 
ნებისმიერი მეთოდის გამოყენება სხვა პირის კომპიუტერზე საკუთარი კომპიუტერის გამოყენებით კონტროლის 
მოსაპოვებლად. 

• სტუდენტებს ეკრძალებათ გამოიყენონ თანაბარ რანგიან ქსელში ან კომპიუტერებს შორის ფაილების გაზიარების 
რაიმე მეთოდი, თუ ეს ტექნოლოგიური პერსონალის მიერ არ არის ნებადართული. 

• მოსწავლეებს ეკრძალებათ ლეპტოპების ან ნებისმიერი კომპიუტერის გამოყენება სასტიკი მოქმედების გამო (მათ 
შორის იგულისხმება ბოროტი განზრახვით შექმნილი ელ. ფოსტა, შეურაცხმყოფელი ბლოგი და ა.შ.). 

• ლეპტოპები, რომელიც გადაცემულია სკოლის მიერ რჩება სკოლის საკუთრებაში. ამის გამო სკოლას გააჩნია უფლება 
მისი შინაარსი მთლიანად ნახოს ნებისმიერ დროს. 

• სკოლის ქსელში გამოყენებული ნებისმიერი ელექტრონული მოწყობილობა, თუნდაც არსებობდეს კერძო 
მფლობელობაში, ექვემდებარება მისაღები გამოყენების პოლიტიკის (Acceptable Use Policy) ყველა პოლიტიკას და 
შედეგებს, მათ შორის: მოწყობილობის შინაარსის ნებისმიერ დროს ნახვის უფლებას; მოწყობილობიდან შინაარსის 
ამოღების უფლება და სკოლის სკოლის მფლობელობაში არსებული მოწყობილობის დაბრუნების უფლებას, თუ 
დარღვეულია მისაღები გამოყენების პოლიტიკა (Acceptable Use Policy), იმ შემთხვევაში როდესაც ეს შედეგი 
შესაბამისია 

 

სოციალური მედია 
კეთილგონივრული გამოყენება 
 

• ჩვენ თქვენგან ველით კეთილგონიერებას ყველა სიტუაციაში. 
• თქვენ უნდა იცოდეთ და დაიცვათ სკოლის ქცევის კოდექსი (Code of Conduct) და კონფიდენციალურობის პოლიტიკა 

(Privacy Policy). 
• თქვენი კონფიდენციალურობის პარამეტრების მიუხედავად, გაითვალისწინეთ, რომ ყველა ის ინფორმაცია, რაც 

თქვენ გააზიარეთ თქვენს სოციალურ ქსელში არის საჯარო ინფორმაცია. 

პატივისცემა 
 

• ყოველთვის მოექცე სხვებს პატივისცემით, პოზიტიურად და სათანადო მანერით. 

იყო პასუხისმგებლიანი და ეთიკური 
 

• თუ თქვენ დამტკიცებული ხართ, რომ წარადგინოთ სკოლა, თუ თქვენ არ გაგაჩნიათ სპეციალური უფლებამოსილება 
ისაუბროთ სკოლის სახელით როგორც სპიკერმა, თქვენ უნდა აღნიშნოთ, რომ თქვენს მიერ გამოთქმული 
შეხედულებები გახლავთ თქვენი პოზიცია და ა.შ. განაგრძეთ სკოლასთან დაკავშირებული საკითხების განხილვა, 
რომელიც შედის თქვენს პასუხისმგებლობაში. 

• იყავით გახსნილი სკოლისადმი თქვენი კუთვნილებისა და როლის/პოზიციის შესახებ. 
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იყავით კარგი მსმენელი 
 

• დაიხსომეთ, რომ სოციალური მედიის უდიდესი სარგებელი გახლავთ ის, რომ ის აძლევს სხვებს საშუალებას 
გესაუბროთ, დაგისვათ კითხვები პირდაპირ და გაიზიაროს გამოხმაურება. 

• გქონდეთ სწრაფი რეაგირება ონლაინ საუბრისას. გაეცით პასუხები, გადაუხადეთ ხალხს მადლობა მათ კომენტარებზე 
და სთხოვეთ სხვა გამოხმაურების შესახებ და ა.შ. 

• ყოველთვის იყავით ისეთივე მსმენელი და მოპასუხე როგორიც „მოსაუბრე“ ხართ. 
 

არ გააზიაროთ შემდეგი: 
კონფიდენციალური ინფორმაცია 
 

• არ გამოაქვეყნოთ, დაპოსტოთ ან გაუშვათ ინფორმაცია, რომელიც ითვლება კონფიდენციალურად და არ გახლავთ 
საჯარო. თუ ის ითვლება კონფიდენციალურად, ის არის კიდეც. ონლაინ „საუბრები“ არასოდესაა 
კონფიდენციალური. არასოდეს გამოიყენოთ თქვენი დაბადების თარიღი, მისამართი და ტელეფონის ნომერი რაიმე 
სარაჯო ვებსაიტზე. 

კონფიდენციალური და პირადი ინფორმაცია 
 

• თქვენი უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად, ფრთხილად იყავით თქვენს მიერ მიწოდებული პერსონალური 
ინფორმაციის ტიპისა და ოდენობის შესახებ. თავი აარიდეთ პერსონალური განრიგისა ან სიტუაციების შესახებ 
საუბარს. 

• არასოდეს გასცეთ ან გადასცეთ მოსწავლეების, მშობლების ან თანამშრომლების პერსონალური ინფორმაცია. 
• არ აიღოთ ინფორმაცია, რომელიც თქვენ შესაძლოა მიიღოთ სოციალური მედიიდან (როგორიცაა ელ.ფოსტა, 

კლიენტის სახელები ან ტელეფონის ნომრები), და ჩათვალოთ, რომ ის უახლესია ან სწორია. 
• ყოველთვის პატივი ეცით სკოლის საზოგადოების წევრების კონფიდენციალურობას. 

 

გთხოვთ გამოავლინეთ სიფრთხილე შემდეგზე: 
გამოსახულებები 
 

• პატივი ეცით სკოლის ბრენდს, სავაჭრო ნიშანს, საავტორო უფლებების შესახებ ინფორმაციას და/ან სურათებს (ასეთის 
არსებობის შემთხვევაში).  

• თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ფოტოები და ვიდეო (პროდუქტები და ა.შ.), რომლებიც ხელმისაწვდომია სკოლის 
ვებსაიტზე. 

• ზოგადად მიუღებელია მოსწავლეების სურათების გამოფენა, მათი მშობლების მკვეთრი წერილობითი თანხმობის 
გარეშე.  

• არ დაპოსტოთ სხვების ფოტოები (თანამშრომლების და ა.შ.) მათი ნებართვის გარეშე. 

სხვა საიტები 
 

• ბლოგებზე, Twitter-ზე, Facebook-ზე და სხვა სოციალურ ქსელში ურთიერთობის მნიშვნელოვანი ნაწილი მოიცავს 
საინტერესო კონტენტზე გადასვლას ან სასარგებლო რესურსთან დაკავშირებას. თუმცა, სკოლა სრულიად 
პასუხისმგებელია მის მიერ გაზიარებულ ნებისმიერი შინაარსის მასალაზე. ბრმად არ გააზიაროთ ბმული 
თავდაპირველად მისი შინაარსის ნახვის გარეშე. 

 
• ყურადღება მიაქციეთ უსაფრთხოების შესახებ გაფრთხილებას, რომელიც გამოჩნდება თქვენს კომპიუტერზე ვიდრე 

დააჭერთ უცნობ ბმულს. ისინი გარკვეულ მიზანს ემსახურება და გიცავთ თქვენ და სკოლას. 
• როდესაც იყენებთ Twitter-ს, Facebook-ს და სხვა საშუალებებს, დარწმუნდით, რომ იცავთ ბეჭდური წესით არსებულ 

მათ პირობებსა და ვადებს. 

და თუ სწორად ვერ გაიგეთ... 
 

• დარწმუნდით, რომ გაასწორეთ თქვენს მიერ დაშვებული ნებისმიერი შეცდომა დაუყოვნებლივ და ნათელი გახადეთ, 
თუ რა გააკეთეთ მის გამოსასწორებლად.  

• ბოდიში მოიხადეთ შეცდომისათვის, თუ სიტუაცია ამას მოითხოვს. 

• თუ ეს არის დიდი შეცდომა (მაგ., პირადი ინფორმაციის გასაჯაროება ან კონფიდენციალური ინფორმაციის 
გადაცემა), გთხოვთ აცნობეთ ვინმეს დაუყოვნებლივ იმგვარად, რომ სკოლამ შეძლოს შესაბამისი ნაბიჯების გადადგმა 
გამოწვეული გავლენის შესამცირებლად. 
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პერსონალური უსაფრთხოება 
თუ ონლაინ ხედავთ შეტყობინებას, კომენტარს, სურათს ან სხვა რამეს, რაც გაწუხებთ თქვენს პირად უსაფრთხოებასთან 
დაკავშირებით, მიაწოდეთ იგი ზრდასრულთა ყურამდე (მასწავლებელს ან პერსონალს, თუ სკოლაში ხართ; მშობელს, თუ 
მოწყობილობას იყენებთ სახლში) დაუყოვნებლივ. 

• მომხმარებლებმა ინტერნეტში არასოდეს უნდა გააზიარონ პერსონალური ინფორმაცია, მათ შორის ტელეფონის 
ნომერი, მისამართი, სოციალური დაზღვევის ნომერი, დაბადების თარიღი ან ფინანსური ინფორმაცია, ზრდასრულის 
ნებართვის გარეშე. 

• მომხმარებლებმა უნდა აღიარონ, რომ ინტერნეტის მეშვეობით კომუნიკაციას მოაქვს ანონიმურობა და მასთან 
ასოცირებული რისკები და დიდი სიფრთხილით უნდა მოეკიდონ საკუთარ და სხვების პერსონალურ ინფორმაციას. 

 

საავტორო უფლება 
 

• პროგრამული ან ტექნიკური უზრუნველყოფის ასლის არასანქცირებული გადაღება, ინსტალაცია, მონაცემთა 
პროგრამის შეცვლა ან განადგურება აკრძალულია.  

• მონაცემები, პროგრამები, ტექნიკური უზრუნველყოფა, პროგრამული უზრუნველყოფა და სხვა მასალები, მათ შორის 
ისინი, რომელიც დაცულია საავტორო უფლებით, არ შეიძლება გადაეცეს ან მისგან გადაიღონ ასლი. 

შედეგები 
 

• სკოლა იტოვებს უფლებას შეასრულოს შესაბამისი შემდგომი ქმედებები მისაღები გამოყენების პოლიტიკის 
(Acceptable Use Policy) ნებისმიერი ნაწილის დარღვევისთვის. შედეგები შეიძლება გულისხმობდეს ლეპტოპზე 
პრივილეგიების დაკარგვას და/ან კომპიუტერის გამოყენების უფლების დაკარგვას ადმინისტრაციისა და 
ტექნოლოგიური დეპარტამენტის (Technology Department) წევრების მიერ განსაზღვრული დროის განმავლობაში; 
შესაძლო დისციპლინური პასუხისმგებლობა; და შესაძლო სამართლებრივი ქმედება. 

• კომპიუტერები არაკანონიერი ან შეუსაბამო პროგრამული უზრუნველყოფით ან მასალებით გადაფორმატდება ან 
„ხელახლა შეიქმნება“. 

• ლეპტოპის განმეორებითი ბოროტად გამოყენების და/ან დაზიანების შემთხვევაში სკოლას აქვს უფლება ჩამოართვას 
სკოლის ლეპტოპის გამოყენების უფლება. 

 

ინტერნეტ Hotspots ან Jetpacks 
შეზღუდულ შემთხვევებში, სტუდენტებს შეიძლება მიეწოდოთ ინტერნეტის hot spot, თუ ეს დასტურდება საჭიროებაზე 
დაფუძნებული განხილვის პროცესის მეშვეობით, რომელსაც ატარებს საოჯახო რესურსების კოორდინატორი (Family 
Resource Coordinator). მისაღები გამოყენების პოლიტიკის (Acceptable Use Policy) ყველა პარამეტრი ვრცელდება hot spots-
ზე იმავე წესით, როგორც სტუდენტურ ლეპტოპებზე. 
 

აღჭურვილობის დაბრუნება 

ყველა ლეპტოპი და ინტერნეტ Hot Spot-ი წარმოადგენს სკოლის საკუთრებას და გადაეცემა სტუდენტებს გამოყენებისათვის 
Insight Pennsylvania-ში ჩარიცხვის დროს. სკოლიდან გასვლის შემდეგ იგულისხმება, რომ ყველა აღჭურვილობა უნდა 
დაუბრუნდეს ISPA-ს. აღჭურვილობის დაუბრუნებლობა ექვემდებარება ჯარიმას ან სამართლებრივი სახის მოქმედებებს. 
 
 

ენის სწავლების საგანმანათლებლო პროგრამა ინგლისურის 
მოსწავლეთათვის 

მიზანი 
საბჭოს (Board) ფილოსოფიის თანახმად, უზრუნველყოს ხარისხიანი საგანმანათლებლო პროგრამები Insight PA-ს ყველა 
მოსწავლისათვის და გაზარდოს ინგლისური ენის ცოდნის დონე იმ მოსწავლეებისათვის, რომლებიც სწავლობენ ინგლისურ 
ენას (English Learners (EL)), სკოლა უზრუნველყოფს ენის სწავლების საგანმანათლებლო პროგრამას (Language Instruction 
Educational Program (LIEP)), რომელიც აკმაყოფილებს ინგლისურის შემსწავლელთა (English Learners) საჭიროებებს. (LIEP-
ის) მიზანს უნდა წარმოადგენდეს წარმატების დემონსტრირება ინგლისური ენის ცოდნისა და მოსწავლეების აკადემიური 
მიღწევების კუთხით, რათა EL მოსწავლეებმა მიაღწიონ საბჭოს (Board) მიერ მიღებულ აკადემიურ სტანდარტებს და 
მიაღწიონ აკადემიურ წარმატებას. EL მოსწავლეების იდენტიფიცირება, შეფასება და მათთვის შესაბამისი მითითებების 
მიცემა ხორციელდება LIEP-ის თანახმად, და მათ უნდა მიეცეთ თანაბარი შესაძლებლობა, მიაღწიონ თავიანთ პოტენციალს 
საგანმანათლებლო პროგრამებსა და კლასგარეშე აქტივობებში, ფედერალური და შტატის კანონებისა და რეგულაციების 
შესაბამისად.[1] [2][3] 
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უფლებამოსილება 
საბჭო (Board) დაამტკიცებს LIEP-ს, ინგლისური ენის განვითარების (English Language Development (ELD)) სწავლების EL 
მოსწავლეებისათვის უზრუნველყოფის მიზნით, როგორც დამტკიცებული სასწავლო გეგმის ნაწილი, EL მოსწავლეების 
ინგლისური ენის ცოდნის განსავითარებლად. სკოლამ, LIEP-ის დებულებების საფუძველზე, უნდა მიაწოდოს EL 
მოსწავლეებს, ორივე, როგორც დაგეგმილი ELD სწავლება, ასევე ცვლილებები შინაარსობრივ სწავლებასა და შეფასებებში 
ყველა სასწავლო სფეროსთვის. LIEP-ი უნდა დაიგეგმოს და შეფასდეს შტატისა და ფედერალური კანონებისა და 
რეგულაციების შესაბამისად და უნდა აკმაყოფილებდეს სკოლის EL მოსწავლეების საჭიროებებს. LIEP-ი უნდა ეფუძნებოდეს 
კვლევაზე დამყარებულ ეფექტურ თეორიას, შესრულდეს საკმარისი რესურსებით და სათანადოდ გადამზადებული 
პერსონალის გამოყენებით და უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს:[1][2][3][4] 

1. უნდა ემთხვეოდეს შტატის აკადემიური შინაარსის სტანდარტებს, განკუთვნილი EL მოსწავლეების სათანადო 
სასწავლო დონისათვის. 

2. უნდა მოიცავდეს ELD სწავლებას, რომელიც უზრუნველყოფილია სათანადოდ დამოწმებული, ინგლისურის, 
როგორც მეორე ენის (English as a Second Language (ESL)) მასწავლებლებისა და სხვა სერტიფიცირებული 
საგნობრივი შინაარსის სფეროს მასწავლებლების მიერ, რომლებიც მუშაობენ ESL სერთიფიცირებულ 
მასწავლებლებთან ერთად. 

3. უნდა აერთიანებდეს სახელმწიფო შეფასებებისა და ELD კრიტერიუმების გამოყენებას. 
4. ენის ფლობის ყველა დონეზე, EL მოსწავლეებისათვის, უზრუნველყოს თანაბარი ხელმისაწვდომობა კონტენტზე. 
5. უზრუნველყოს კურსებზე ან აკადემიურ პროგრამებზე ჩარიცხვის თანაბარი ხელმისაწვდომობა, რომლებშიც EL 

მოსწავლეებს აქვთ მონაწილეობის უფლება. 
 
საბჭო (Board) ყოველწლიურად ხელმძღვანელობს LIEP-ს ეფექტურობის შესაფასებლად სტუდენტური შედეგების 
საფუძველზე, და შედეგები დოკუმენტურად ფორმდება შტატის და ფედერალური კანონების და რეგულაციების 
შესაბამისად და სახელმწიფო მითითებების თანახმად.[4][5][6][7] 
 

სკოლის LIEP-ი და LIEP შეფასების შედეგები ხელმისაწვდომი უნდა იყოს სკოლის პერსონალისთვის, რომელიც მუშაობს EL 
მოსწავლეებთან და EL მოსწავლეთა მშობლებთან/მეურვეებთან. 
 
საბჭოს შეუძლია მიმართოს EL მოსწავლეებს და პროგრამებს სკოლის ყოვლისმომცველი დაგეგმვის პროცესში. 
 
საბჭოს შეუძლია კონტრაქტი გააფორმოს ჩესტერის ოლქის #24-ე შუალედურ განყოფილებასთან (Chester County 
Intermediate Unit No. 24) ან სხვა გარე საკონტრაქტო მომსახურების მიმწოდებლებთან ELD სერვისებისა და 
პროგრამებისთვის. 
 
პასუხისმგებლობების გადაცემა 

მთავარი აღმასრულებელი დირექტორი (CEO) ან პასუხისმგებელი პირი განახორციელებს და ზედამხედველობას უწევს 
LIEP-ს, რომელიც უზრუნველყოფს შესაბამის სწავლებას თითოეულ სკოლაში და შეესაბამება ფედერალურ და შტატის 
კანონებსა და რეგულაციებს. 
 
 მთავარმა აღმასრულებელმა დირექტორმა (CEO) ან პასუხისმგებელმა პირმა უნდა უზრუნველყოს, რომ სკოლა 
შეესაბამებოდეს ფედერალურ და შტატის ყველა კანონს და რეგულაციას, და პროგრამის მოთხოვნებს ELD პროგრამის 
დაფინანსებისთვის, მათ შორის მოთხოვნილ მოხსენებებს სახელმწიფოს მიერ დადგენილი ფორმით.[7] 

მთავარმა აღმასრულებელმა დირექტორმა (CEO) ან პასუხისმგებელმა პირმა, შესაბამის დაინტერესებულ მხარეებთან 
ერთად, უნდა შეიმუშაონ ადმინისტრაციული რეგულაციები LIEP-თან და EL მოსწავლეებისათვის მომსახურების 
მიწოდებასთან დაკავშირებით. 
 
მეთოდური რეკომენდაციები 

EL მოსწავლეების იდენტიფიკაცია და განთავსება 
სკოლამ უნდა დააწესოს პროცედურები იმ სტუდენტების საჭიროებების გამოვლენისა და შეფასების მიზნით, რომელთა 
უმთავრესი ენა არ არის ინგლისური. იმის დასადგენად თუ რომელი მოსწავლეები წარმოადგენენ ინგლისური ენის 
პოტენციურ შემსწავლელებს (English Learners), მშობლიური ენის კითხვარი (Home Language Survey) უნდა შეივსოს 
თითოეული მოსწავლისთვის სკოლაში ჩარიცხვისთანავე და უნდა შეინახონ როგორც სტუდენტის საგანმანათლებლო 
ჩანაწერების ნაწილი.[2][9] 
 

EL მოსწავლეები შესაბამისად უნდა განთავსდნენ LIEP-ის თანახმად სასწავლო წლის პირველი ოცდაათი (30) დღის 
განმავლობაში, ან ჩარიცხვიდან თოთხმეტი (14) დღის განმავლობაში.[10] 
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პროგრამაზე ხელმისაწვდომობა 
EL მოსწავლეებს ექნებათ თანაბარი წვდომა და უნდა წახალისდნენ, რომ მონაწილეობა მიიღონ სკოლის მოსწავლეებისთვის 
ხელმისაწვდომ ყველა აკადემიურ და კლასგარეშე აქტივობაში.[11] 
 
შეფასება 
სკოლა ყოველწლიურად შეაფასებს EL მოსწავლეებს მოსწავლეების ინგლისური ენის დონის და პროგრესის განსასაზღვრად 
კითხვის, წერის, საუბრის და მოსმენის/აღქმის კუთხით. შეფასების შედეგები უნდა იქნას შენარჩუნებული მოსწავლის 
საგანმანათლებლო ჩანაწერში. მშობლებს/მეურვეებს არ შეუძლიათ უარი განაცხადონ მოსწავლეების ინგლისური ენის 
ცოდნის შეფასებაზე[7] 
 

EL მოსწავლეები მონაწილეობას მიიღებენ ყველა წლიურ სახელმწიფო ან ადგილობრივად საჭირო შეფასებაში, სადაც ეს 
შესაძლებელია საცხოვრებლის უზრუნველყოფით, და უნდა აკმაყოფილებდნენ დადგენილ აკადემიურ სტანდარტებს და 
დამამთავრებელ მოთხოვნებს კანონის, რეგულაციებისა და საბჭოს (Board) პოლიტიკის შესაბამისად.[5][6][7][12][13][14] 
[15][16] 
 
 
პროგრამიდან გასვლა 
სკოლამ უნდა შეიტანოს ერთიანი დებულებები LIEP-ში, სახელმწიფო მოთხოვნილი კრიტერიუმების შესაბამისად, შემდეგი 
პუნქტებისთვის:[6][7] 
 

1. EL მოსწავლეების, როგორც ყოფილი EL მოსწავლეები, რეკლასიფიკაცია, როდესაც ისინი გაიწაფებიან ინგლისური 
ენის ცოდნაში. 

2. ყოფილი EL მოსწავლეების პროგრესის აქტიური ზედამხედველობა და მოხსენება ორი (2) წლის განმავლობაში 
ხელახალი კლასიფიკაციისა და პროგრამიდან გასვლის შემდეგ და სტუდენტებისათვის შეტყობინება სახელმწიფოში 
მონიტორის სტატუსით დამატებითი ორი (2) წლის განმავლობაში, მოსწავლეების მიერ აკადემიური სტანდარტების 
უზრუნველყოფისათვის. 

3. ყოფილი EL მოსწავლეების ხელახალი დანიშვნა აქტიურ EL მოსწავლეებად, თუ ისინი აკადემიური ნიშნით 
ჩამორჩებიან ენობრივი ბარიერის გადაულახველობის გამო. 

პერსონალის კვალიფიკაცია და პროფესიონალური ნიშნით განვითარება 
სერტიფიცირებული თანამშრომლები, კონტრაქტორი სერვისის მიმწოდებლები და შესაბამისი დამხმარე პერსონალი, 
საჭიროების შემთხვევაში, უზრუნველყოფენ LIEP-ს. სკოლამ უნდა უზრუნველყოს, რომ ყველა მასწავლებელს, რომელიც 
უზრუნველყოფს ELD სწავლებას, ჰქონდეს შესაბამისი სერთიფიკატი და შეუძლია აჩვენოს აკადემიური ენის ცოდნა როგორც 
ინგლისურში, ასევე მათ კლასში სწავლებისთვის გამოყენებულ ენაზე.[6] 
 

არ-ESL პერსონალმა უნდა ჩართოს ELD ყველა კლასში EL მოსწავლეებისთვის, ასევე უზრუნველყოს სასწავლო შინაარსის 
მხარდაჭერა, ცვლილება და ადაპტაცია, რათა EL მოსწავლეებმა მიაღწიონ აკადემიურ სტანდარტებს. 
 
სკოლამ უნდა უზრუნველყოს შესაბამისი პროფესიული გადამზადება ELD-ში ყველა პროფესიული პერსონალისთვის 
პროფესიული განვითარების გეგმის (Professional Development Plan) ფარგლებში.[5] 
 

სპეციალური საგანმანათლებლო მომსახურებები 
EL მოსწავლეებს შეუძლიათ მიიღონ სპეციალური საგანმანათლებლო მომსახურებები, როდესაც ისინი 
იდენტიფიცირებულნი იყვნენ როგორც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მოსწავლეები და დადგენილია, რომ 
სპეციალური საჭიროებები არ არის გამოწვეული მხოლოდ ინგლისური ენის სწავლების ან ცოდნის ნაკლებობის გამო. 
 
ELD სწავლებაში მონაწილე მოსწავლეები, რომლებსაც უფლება აქვთ ისარგებლონ სპეციალური საგანმანათლებლო 
მომსახურებებით, განაგრძობენ ELD სწავლების მიღებას, მათი ინდივიდუალური განათლების პროგრამის (IEP) შესაბამისად, 
შესაბამისი ცოდნისა და განვითარების დონეზე. 
 
მშობლის/ოჯახის მონაწილეობა და კომუნიკაცია 
კომუნიკაცია მშობლებთან/მეურვესთან უნდა განხორციელდეს მშობლების/მეურვის სასურველი კომუნიკაციის 
რეჟიმში.[1][17] 
 

ყოველი სასწავლო წლის დაწყებიდან ოცდაათი (30) დღის განმავლობაში ან სასწავლო წლის მანძილზე ჩარიცხვიდან 
თოთხმეტი (14) დღის განმავლობაში, სკოლა აცნობებს EL-ის სახელით იდენტიფიცირებული მოსწავლეების 
მშობლებს/მეურვეებს მათი შვილების EL-ად იდენტიფიცირების პროცესის შესახებ, ამ პროცესის შედეგებს და 
რეკომენდებული პროგრამაზე განთავსებას. სკოლამ ასევე უნდა მიაწოდოს მშობლებს/მეურვეებს დეტალური ინფორმაცია 
LIEP–ის, მათი შვილებისათვის ELD სწავლების სარგებელისა და პროგრამის ეფექტურობის განმარტების 
შესახებ.[4]მშობლებმა/მეურვეებმა რეგულარულად უნდა შეაფასონ მათი ბავშვის პროგრესი, აკადემიური სტანდარტების 
მიღწევისა და შეფასებების შედეგების ჩათვლით. 
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სკოლამ უნდა შეინარჩუნოს ურთიერთობის ეფექტური საშუალება, რათა ხელი შეუწყოს მშობლების ჩართულობას მათი 
შვილების განათლებაში.[4][5][6] [17] 
 
მშობლების უფლებები, შეარჩიონ ELD პროგრამები და მომსახურებები 

EL მოსწავლეების მშობლებს/მეურვეებს გააჩნიათ უფლება უარი განაცხადონ სპეციალიზებულ პროგრამებზე და 
მომსახურებებზე, რომლებიც შესაძლებელია იყოს მათი შვილებისათვის განკუთვნილი LIEP-ის ფარგლებში. 
მშობლის/მეურვის გადაწყვეტილება პროგრამებზე ან მომსახურებაზე უარის თქმის შესახებ ინფორმირებული და 
ნებაყოფლობითი უნდა იყოს; სკოლამ არანაირად არ უნდა მოახდინოს ზეგავლენა მშობლის/მეურვის გადაწყვეტილებაზე ან 
შექმნას რაიმე პროგრამა თუ მიიღოს განთავსების შესახებ გადაწყვეტილებები მშობლის შეტყობინებისა და მოსწავლისთვის 
პროგრამებსა და სერვისებზე უარის თქმის შესაძლებლობის გარეშე.[1][4] 
 

სკოლამ მშობელთა უარის თქმის ფორმა უნდა შეუდგინოს მშობლებს/მეურვეებს, რათა განაცხადონ უარი EL შვილისთვის 
ELD პროგრამებსა და სერვისებზე. 
 
სკოლამ დოკუმენტურად უნდა აღნუსხოს ყველა შეტყობინება, შედგენილი მშობლებისთვის/მეურვეებისთვის შეფასებისა და 
რეკომენდირებული ადგილებისა და პროგრამების შესახებ EL მოსწავლეებისათვის და მიიღებულია თუ არა მშობლის უარის 
თქმის ფორმა. როდესაც მშობლის/მეურვისაგან უარის თქმის ფორმა არ არის მიღებული, სკოლამ უნდა განაგრძოს 
რეკომენდებული განთავსება. 
 
EL მოსწავლეები, რომლებსაც გააჩნიათ მშობლის უარი ELD პროგრამებზე და სერვისებზე, ყოველწლიურად შეფასდებიან 
ინგლისური ენის ცოდნის მიხედვით და ექნებათ მხარდაჭერა და საცხოვრებელი პირობები ზოგად სასწავლო და კლასგარეშე 
პროგრამებში მონაწილეობის მისაღებად, აკადემიური სტანდარტებისა და დამამთავრებელი მოთხოვნების 
დასაკმაყოფილებლად. 
 
EL მოსწავლეების მშობლებს/მეურვეებს, რომლებმაც უარი განაცხადეს ELD პროგრამებზე და სერვისებზე, ეცნობებათ მათი 
შვილის პროგრესის შესახებ, მათ შორის აკადემიური სტანდარტებისა და შეფასების შედეგების მიღწევის შესახებ, და 
მიეცემათ შესაძლებლობა და ფორმა, რათა დაუბრუნდეს მათი შვილი ELD პროგრამებსა და მომსახურებას.[18] 
 
 

ბულინგისა და კიბერ ბულინგის პოლიტიკა 
შევიწროვების, დაშინებისა და ბულინგის აკრძალვა 
სკოლა ვალდებულია უზრუნველყოს უსაფრთხო და პოზიტიური სასწავლო გარემო ყველა მოსწავლის, თანამშრომლის, 
მოხალისისა და მშობლისათვის, ყოველგვარი შევიწროების, დაშინების ან ბულინგის გარეშე. აკრძალულია ბულინგის და 
კიბერ ბულინგის ყველანაირი ფორმა. ვინც ბულინგით ან კიბერ ბულინგით არის დაკავებული, არღვევს პოლიტიკას და 
ექვემდებარება შესაბამის დისციპლინარულ სანქციებს. 
 
„ბულინგი“ ნიშნავს არასასურველ სიტყვიერ, წერილობით ან ფიზიკურ ქცევას, რომელიც მიმართულია 
მოსწავლის/მშობლის/პერსონალის წევრის/თანამშრომლის მიმართ სხვა მოსწავლის/მშობლის მიერ, როდესაც განზრახ 
ქმედება: 
 

• ფიზიკურად აზიანებს მოსწავლეს ან აზიანებს მოსწავლის ქონებას; 
• აქვს გავლენა, რომელიც არსებითად ხელს უშლის მოსწავლის განათლებას; 
• ქმნის სხვა გონივრულ შიშს ფიზიკური, ემოციური ან მენტალური ზიანის შესახებ; 
• არის მძიმე, მუდმივი ან გავრცელებული, შესაბამისად ქმნის დაშინებისა ან მუქარის შემცველ საგანმანათლებლო 

გარემოს; ან  
• აქვს გავლენა, რომელიც არსებითად აფერხებს დადგენილი წესის თანახმად სკოლის მუშაობას. 

 
„კიბერ ბულინგი“ გულისხმობს, მაგრამ არ შემოიფარგლება ტექნოლოგიის ბოროტად გამოყენებით შემდეგნაირად: სხვა 
მოსწავლის/მშობლის/პერსონალის წევრის/თანამშრომლის შევიწროება, დაცინვა, დაშინება, მუქარა ან ტერორი ნებისმიერი 
ტექნოლოგიური ინსტრუმენტის საშუალებით, როგორიცაა შეუსაბამო ან დამამცირებელი წერილების გაგზავნა, მყისიერი 
შეტყობინებები, ტექსტური შეტყობინებები, სურათები ან ვებსაიტებზე განთავსებული პუბლიკაციები, რომლებიც მოიცავს 
ბლოგებს, როდესაც განზრახ ქმედება ფიზიკურად, ემოციურად ან გონებრივი თვალსაზრისით ზიანს აყენებს 
მოსწავლეს/მშობელს/პერსონალის წევრს/თანამშრომელს: 
 

• არსებითად ერევა მოსწავლის განათლებაში; 
• მოსწავლეს/მშობელს/პერსონალის წევრს/თანამშრომელს გონივრულ შიშს უნერგავს ფიზიკური, ემოციური ან 

მენტალური ზიანის შესახებ; 
• არის მძიმე, მუდმივი ან გავრცელებული იმდენად, რამდენადაც ის ქმნის დაშინების ან მუქარის შემცველ 

საგანმანათლებლო გარემოს; ან 
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• აქვს გავლენა, რომელიც არსებითად აფერხებს დადგენილი წესის თანახმად სკოლის მუშაობას? 
 
წინამდებარე პოლიტიკაში არაფერი არ მოითხოვს, რომ დაზარალებული მოსწავლე/მშობელი/პერსონალის 
წევრი/თანამშრომელი ფლობდეს მახასიათებელს, რომელიც მიიჩნევა შევიწროების, დაშინების, ბულინგის ან სხვა 
განმასხვავებელი მახასიათებლის საფუძველად. 
 
ბულინგის ყველა ფორმა მიუღებელია და როდესაც ასეთი ქმედებები არღვევს Insight PA-ის მოსწავლეების 
საგანმანათლებლო პროცესს, დამნაშავეები უნდა დაექვემდებარონ შესაბამისი პერსონალის ჩარევას, რომელმაც შეიძლება 
გამოიწვიოს ადმინისტრაციული დისციპლინარული სასჯელი ან შესაბამისი ქმედება. 
 
შევიწროებას, დაშინებას ან ბულინგს შეიძლება ჰქონდეს მრავალი ფორმა, მათ შორის ლანძღვა, ჭორები და ხუმრობები, 
მინიშნებები, დამამცირებელი კომენტარები, ანიმაციური პერსონაჟების დახატვა, ხუმრობები, ჟესტები, ფიზიკური 
თავდასხმები, მუქარა ან სხვა წერილობითი, ზეპირი ან ფიზიკური ქმედებები. „განზრახ ქმედებები“ ეხება ინდივიდის 
არჩევანს, ჩაერთოს მოქმედებაში, და არა ქმედებ(ებ)ის არსებით ზეგავლენას. 
 
ეს პოლიტიკა არ არის გამიზნული რელიგიური, ფილოსოფიური ან პოლიტიკური შეხედულებების გამოხატვის აკრძალვაზე 
იმ პირობით, რომ გამოხატვა არსებითად არ არღვევს საგანმანათლებლო გარემოს. ბევრი ქცევა, რომელიც შევიწროების, 
დაშინების ან ბულინგის დონეს არ აღწევს, შესაძლებელია მაინც იყოს აკრძალული სკოლის სხვა წესებით ან შენობის, 
საკლასო ოთახის ან პროგრამის წესებით. მოძალადის ქცევის შესაცვლელად და მსხვერპლზე ზემოქმედების 
გამოსასწორებლად გამოყენებული იქნება კონსულტაცია, მაკორექტირებელი დისციპლინარული სანქცია და/ან 
სამართალდამცავ ორგანოებთან მიმართვა. ეს გულისხმობს შესაბამის ჩარევ(ებ)ს, პოზიტიური კლიმატის აღდგენას და 
მსხვერპლთა და დარღვევის შედეგად სხვა დაზარალებულთა დახმარებას. ყალბი ცნობები განსაზღვრავს იმ პროცედურების 
შემუშავებასა და განხორციელებას, რომლებიც წინამდებარე პოლიტიკის კომპონენტებს ეხება და შეესაბამება საჩივარსა და 
გამოძიებას. 
 
ტერმინთა ლექსიკონი 
ბულინგი ნიშნავს ისეთ ქცევას, რომელიც მოსწავლეს უზღუდავს უფლებას ან ართმევს სწავლის ხალისს. ეს არის 
გამიზნული მავნე ქცევა, რომელიც განმეორებით ხორციელდება გარკვეული პერიოდის განმავლობაში, ურთიერთობაში, 
რომელსაც ახასიათებს ძალაუფლების დისბალანსი (გენდერის, ფიზიკური ან გონებრივი სიძლიერის, სოციალური 
მიმღებლობის თვალსაზრისით). 
მსგავსი აკრძალული ქცევა გულისხმობს სტუდენტების, სკოლის პერსონალის ან სკოლის სტუმრების წინააღმდეგ მუქარის 
გამოყენებას, იძულებას, განმეორებით შევიწროებას, შეურაცხყოფას, ჩაგვრას, დაშინებას ან ვინმეს ფიზიკური, 
ფსიქოლოგიური ან სექსუალური ნიშნით გამორიცხვას. 
 
კიბერ ბულინგი ნიშნავს ბულინგს, რომელიც ხდება ელექტრონული მოწყობილობების გამოყენებით ელექტრონული 
ფოსტის, მყისიერი მესიჯის, ტექსტური შეტყობინებების, ბლოგების, ფორუმების, მობილური ტელეფონების, ჩათების, 
პეიჯერებისა და ვებსაიტების საშუალებით. 
 

McKinney-Vento Act, განათლება უსახლკარო ახალგაზრდებისათვის 
McKinney Vento-ს აქტი (McKinney-Vento Act) შექმნილია იმისთვის, რომ უსახლკარო ბავშვებსა და ახალგაზრდებს 
მიეწოდოთ უფასო და შესაბამისი საჯარო განათლება (Free and Appropriate Public Education) თანაბარ საფუძველზე, როგორც 
ყველა სხვა შტატში მყოფ ბავშვებს. პროგრამის მიზნები და აქტივობები მიზნად ისახავს უსახლკარო ბავშვებისთვის 
ბარიერების აღმოფხვრას ჩარიცხვისა და განათლების წარმატების მიღწევის თვალსაზრისით და/ან შემსუბუქებას. 
 
ბავშვებისა და ახალგაზრდებისთვის უსახლკარობის პროგრამის Pennsylvania-ის განათლების სახელმწიფო გეგმის 
(Pennsylvania’s Education for Children and Youth Experiencing Homelessness Program State Plan) მიხედვით, მიუსაფარი 
ბავშვები განისაზღვრება, როგორც: მშობლებთან ერთად მცხოვრები ბავშვები ოჯახური ძალადობის მსხვერპლთა 
თავშესაფარში; გაქცეული ბავშვები; ბავშვები და ახალგაზრდები, რომლებიც მიტოვებულნი არიან ან გააძევეს სახლიდან 
მშობლებმა ან სხვა მომვლელებმა; და სკოლის რაიონის ასაკოვანი მშობლები, რომლებიც ცხოვრობენ სასკოლო რაიონის 
ასაკოვანი მშობლების სახლებში, თუ მათ არ აქვთ სხვა საცხოვრებელი ადგილები. 
 
უსახლკარო ახალგაზრდებს აქვთ დაუყოვნებლივი ჩარიცხვის უფლება და მათ ოჯახებს არ მოეთხოვებათ საცხოვრებელი 
ადგილის დადასტურება სკოლის რაიონში ჩარიცხვასთან დაკავშირებით. ეს სტუდენტები დაუყოვნებლად ჩაირიცხებიან 
Insight PA-ში. 
 
Insight PA/ან უსახლკარო ბავშვებისა და ახალგაზრდებისთვის დანიშნული კოორდინატორის პასუხისმგებლობა 

1. უსახლკარო ბავშვებისა და ახალგაზრდების იდენტიფიცირება სკოლის პერსონალის დახმარებით და სხვა 
უწყებებთან და სააგენტოებთან კოორდინირებული აქტივობებით. 
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2. აცნობეთ მშობლებს ან მეურვეებს საგანმანათლებლო უფლებებისა და მათი შვილებისთვის ხელმისაწვდომ 
შესაძლებლობებზე, მათ შორის დაწყებითი (Head Start) პროგრამების (მათ შორის ნაადრევი დაწყებითი (Early Head 
Start) პროგრამების ჩათვლით), ადრეული ინტერვენციის სერვისების თაობაზე IDEA-ს ნაწილის C ფარგლებში, LEA-ს 
მიერ ადმინისტრირებული სკოლამდელი აღზრდის სხვა პროგრამების შესახებ და მიაწოდეთ მათ მნიშვნელოვანი 
შესაძლებლობა მიიღონ მონაწილეობა შვილების განათლებაში. 

3. გაავრცელეთ საჯარო შეტყობინება უსახლკარო მოსწავლეების საგანმანათლებლო უფლებების შესახებ, სადაც 
ბავშვები და ახალგაზრდები იღებენ მომსახურებას McKinney-Vento Act შესაბამისად (როგორიცაა სკოლები, საოჯახო 
თავშესაფრები და საკვების სათავსოები). 

4. ჩარიცხვის დავების მედიაცია ჩარიცხვის დავის განყოფილების (Enrollment Dispute Section) შესაბამისად. 
5. უსახლკარო ბავშვის მშობლის ან მეურვის, ახალგაზრდის და ნებისმიერი უპატრონო ახალგაზრდის ინფორმირება 

ტრანსპორტირების ყველა შესაძლებლობის შესახებ, მათ შორის სასკოლო ავტობუსის თაობაზე, და ამ სატრანსპორტო 
მომსახურებაზე წვდომაში დახმარება. 

6. იმის უზრუნველყოფა, რომ უპატრონო ახალგაზრდები დაუყოვნებლივ ჩაირიცხებიან სკოლაში იმ დავის 
გადაწყვეტის მოლოდინში, რომელიც შეიძლება წარმოიშვას სკოლაში ჩარიცხვის ან მოთავსების გამო. 

7. იმ ბავშვებისა და ახალგაზრდების დახმარება, რომლებსაც არ გააჩნიათ იმუნიზაციის დოკუმენტაცია ან სამედიცინო 
ჩანაწერი, მიიღონ აუცილებელი იმუნიზაცია ან საჭირო სამედიცინო დოკუმენტაცია. 

8. Pennsylvania-ის განათლების დეპარტამენტის (PDE) მიერ გაცემული მითითებების გააზრება უსახლკარო 
მოსწავლეების განათლებისთვის და მზადყოფნა სასკოლო რაიონის თანამშრომლებს აუხსნას უსახლკაროთა 
განათლებასთან დაკავშირებული BEC. 

9. მათ საზოგადოებაში არსებულ საუკეთესო რესურსებთან გაცნობა, ოჯახების დასახმარებლად ისეთი საკითხებში, 
როგორიცაა თავშესაფარი, კონსულტაცია, საკვები და ტრანსპორტი. 

10. ინფორმაციის გავრცელება უსახლკარო მოსწავლეების თემაზე და პერსონალის განვითარების სემინარების მოწყობა 
და პრეზენტაციები სკოლის პერსონალისთვის, მათ შორის ოფისის თანამშრომლებისთვის. 

11. ჩარიცხვის პროცედურების შესახებ სტანდარტული ფორმებისა და ინფორმაციების მიწოდება და ძირითადი სასკოლო 
პროგრამები მათი უბნის მიხედვით თითოეული თავშესაფრისათვის. 

12. სხვადასხვა პროგრამულ მასალებთან გაცნობა, რომლებიც ხელმისაწვდომია PDE-დან. 
13. უზრუნველყოს, რომ უსახლკარო მოსწავლეების საგანმანათლებლო უფლებების შესახებ საჯარო შეტყობინება 

გავრცელდეს იმ ადგილებში, სადაც ხშირად სტუმრობენ ასეთი ბავშვებისა და ახალგაზრდების მშობლები და 
მეურვეები და უპატრონო ახალგაზრდები, მათ შორის სკოლებში, თავშესაფრებში, საჯარო ბიბლიოთეკებში და 
უფასო სასადილოებში, მშობლების და მეურვეების და უპატრონო ახალგაზრდებისთვის გასაგები ფორმით და 
მეთოდით. 

14. თანამშრომლობა სასკოლო რაიონის სპეციალურ საგანმანათლებლო პროგრამასთან, უსახლკარო ბავშვების პოვნის, 
იდენტიფიცირების და შეფასებისათვის, რომლებსაც სჭირდებათ სპეციალური განათლება და მასთან 
დაკავშირებული სერვისები. ეს არის მოთხოვნა გათვალისწინებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა 
განათლების აქტით (IDEA), რომელიც მოითხოვს, გამოვლინდნენ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვები, მათ 
შორის უსახლკარო ბავშვები, და მიეწოდოთ მომსახურება. 

15. იმის უზრუნველყოფა, რომ უსახლკარო ახალგაზრდებს, რომელთაც გააჩნიათ ან შეიძლება ჰქონდეთ შეზღუდული 
შესაძლებლობები, ჰყავდეთ მშობელი ან სუროგატი მშობელი, რომელიც მათთან დაკავშირებით მიიღებს 
სპეციალური განათლების ან ადრეული ჩარევის შესახებ გადაწყვეტილებებს. უპატრონო უსახლკარო 
ახალგაზრდების შემთხვევაში, თუ მოსწავლე არის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ან შეიძლება იყოს 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე და ახალგაზრდებს არ ჰყავთ სპეციალური განათლების გადაწყვეტილების 
მიმღები უფლებამოსილი პირი, სკოლა იმუშავებს შემდეგ პირებთან, როგორც დროებით სუროგატ მშობლებთან: 
პერსონალი დროებით თავშესაფრებში; არასტაციონარულ თავშესაფრებში; დამოუკიდებელი ცხოვრების 
პროგრამებში; ქუჩაში გასვლის პროგრამებში; და სახელმწიფო, ადგილობრივ საგანმანათლებლო სააგენტოსთან ან 
ბავშვის კეთილდღეობის სააგენტოს პერსონალთან, რომელიც ჩართულია ბავშვის განათლებაში ან მოვლაში. ეს წესი 
გამოიყენება მარტო უპატრონო ახალგაზრდებთან მიმართებაში. 

16. სასკოლო ასაკის უსახლკარო ბავშვების იდენტიფიცირება იმ რაიონის თავშესაფრებთან და სოციალურ 
სააგენტოებთან მჭიდრო თანამშრომლობით. გარდა ამისა, დანიშნულმა კოორდინატორმა უნდა გამოიკვლიოს, 
როდესაც ისინი უსახლკარო ბავშვებსა და ახალგაზრდებს სკოლაში ასწავლიან, ჰყავს თუ არა ოჯახს სკოლამდელი 
ასაკის ბავშვები. 

17. უსახლკარო, უპატრონო ახალგაზრდების გამოვლენა, მათი პირადი ცხოვრებისა და ღირსების პატივისცემით, იმ 
ადგილებზე კონკრეტული სამუშაოების ჩატარების მეშვეობით სადაც შეიძლება თავს იყრიდნენ მსგავსი, სკოლის 
გამცდენი მოსწავლეები. 

18. უზრუნველყოფა, რომ უპატრონო, უსახლკარო ახალგაზრდებს აქვთ შესაძლებლობა დააკმაყოფილონ იგივე შტატის 
აკადემიური სტანდარტები, რომელსაც შტატი ადგენს სხვა ბავშვებისა და ახალგაზრდებისათვის. 
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მოსწავლის/ოჯახის ინტერნეტ სერვის პროვაიდერის  
ანაზღაურების პოლისი 

მიზანი 
უწყვეტი ინტერნეტ კავშირი გახლავთ თითოეული ISPA ოჯახის პასუხისმგებლობას და წარმატების 
აუცილებლობას Insight PA Cyber School-ში. ამიტომ, Insight PA უზრუნველყოფს ინტერნეტის 
ანაზღაურებას თითოეული ოჯახისთვის, როგორც ეს მოცემულია ქვემოთ. 

ოჯახებს, რომლებიც იღებენ „hotspot connection“ Insight PA– დან, არ აქვთ უფლება მიიღონ 
სტუდენტური/საოჯახო ინტერნეტ სერვისის პროვაიდერის ანაზღაურება. 

 
მოთხოვნები 

• სკოლა ოჯახს აუნაზღაურებს თვეში 35 დოლარს მათი შვილ(ებ)ის ინტერნეტთან წვდომასთან 
დაკავშირებული ხარჯებისთვის. ეს გახლავთ ანაზღაურება ერთ ოჯახზე, ოჯახის მისამართის 
მიხედვით. 

• ოჯახებს იანვარში აუნაზღაურდებათ სექტემბერი, ოქტომბერი, ნოემბერი და დეკემბერი.  
• ოჯახებს ივლისში აუნაზღაურდება იანვარი, თებერვალი, მარტი, აპრილი, მაისი და ივნისი. 
• ოჯახებს სთხოვს Insight PA, გადაამოწმონ მათი საფოსტო მისამართი ანაზღაურების ჩეკების 

გაცემამდე. საოჯახო ჩეკი არ გაიცემა, ვიდრე ოჯახი არ დაადასტურებს მათ მისამართს. 
• ოჯახები უნდა იყვნენ საიმედო რეპუტაციის და სრულ შესაბამისობაში უნდა იყვნენ სკოლასთან. 

შეუსაბამობის მაგალითები მოიცავს: 

o სახლის გადაუმოწმებელი მისამართი 
o არასრული ან დაკარგული სკოლაში ჩარიცხვის ფორმა (ორიგინალი ან 

შესწორებული მისამართის შესაცვლელად) ლეპტოპის ან სხვა ტექნოლოგიის ან 
სასწავლო გეგმის მასალის (მაგ. დეფექტური ან ადრე ჩარიცხული ბავშვისგან) 
დაუბრუნებლობა 

o გამოშვებასთან დაკავშირებული დაკავება 
o არასრული ან დაკარგული მოსწავლის ჯანმრთელობის ფორმა და დოკუმენტაცია 
o ნებისმიერი სხვა შეუსაბამობა, იმ პირობით, რომ ოჯახს წინასწარ ეცნობა, რომ 

სკოლის მოთხოვნის შეუსრულებლობამ შეიძლება გამოიწვიოს შეჩერება. 
• მოსწავლეები უნდა იყვნენ აქტიურად ჩართულები ჩეკის გაცემის დროისათვის ანაზღაურების 

მისაღებად. ოჯახები, რომელთაც მოსწავლე გაიყვანეს სკოლიდან ვერ მიიღებენ ანაზღაურებას. 

o გამონაკლისი - როდესაც ოჯახი არ არეგისტრირებს მოსწავლეს მომდევნო სასწავლო წლისათვის, 
მაგრამ მან დაასრულა მიმდინარე სასწავლო წელი (მაგ., ივლისის ანაზღაურება იანვარი-ივნისის 
თვეებზე) ამ შემთხვევაში ოჯახს კვლავ აქვს ანაზღაურების მიღების უფლება. 

• ანაზღაურება იქნება პროპორციული, რათა აისახოს ჩარიცხვის თარიღები, რომლებიც არ მოიცავს 
მთელ სასწავლო წელს. 

მხარდაჭერის მრავალსაფეხურიანი სისტემის (MTSS)  
ჩარჩო და პროცედურა 

რა არის MTSS? 
 
მხარდაჭერის მრავალსაფეხურიანი სისტემა (Multi-tiered System of Support (MTSS)) არის მცდელობა სკოლის 
მასშტაბით პრაქტიკის პოპულარიზაციისთვის, რათა უზრუნველყოს ყველა ბავშვის საუკეთესო შესაძლო წარმატება. MTSS 
ჩარჩო ეხმარება სკოლებს პროაქტიული და პოზიტიური მეთოდების გამოყენებაში. ის ასევე ხელს გვიწყობს აქ, Insight 
PA-ში, ჩარევის ადრეული მომსახურების გაწევაში, რომელიც გვეხმარება აკადემიური, სოციალურ-ემოციური და/ან 
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ქცევითი სირთულეების პრევენციაში. ეს პრობლემის-გადაჭრის პროცესი შედგენილია იმ მოსწავლეების 
იდენტიფიცირებისათვის, რომლებიც სასწავლო და ქცევითი პრობლემებით ჩამორჩებიან, ისევე როგორც იმ 
მოსწავლეებისთვის, რომლებიც გამოირჩევიან საკუთარი კლასის დონესთან შედარებით. 
 

ფაქტები მოკლედ: 
• მთლიანად პერსონალი და სტუდენტები არიან MTSS-ის ნაწილი 
• MTSS გულისხმობს აკადემიურ და ქცევით მხარდაჭერას 
• ხორციელდება ჩარევა და ზედამხედველობა 
• ყველა სტუდენტს აქვს წვდომა ყველა დონის სასწავლო მხარდაჭერაზე.  
• მშობლებს წაახალისებენ, ჩაერთონ პროცესის ყველა ეტაპზე 
• ხელს უწყობს თანამშრომლობას და ზიარ პასუხისმგებლობას მოსწავლეების სასწავლო პროცესში 

 
MTSS პროცესს გააჩნია სამი მიზანი: 
1. განიხილოს სასწავლო დონესთან დაკავშირებული ქცევები და აკადემიური მონაცემები ძირითადი პროგრამის 

ეფექტურობის შესაფასებლად. 
2. წარუმატებლობამდე, შეამოწმოს და დაადგინოს მოსწავლეები, რომლებიც საჭიროებენ დამატებით აკადემიურ 

და/ან ქცევით მხარდაჭერას. 
3. გამოიყენოს 4-ეტაპიანი პროცესი: პრობლემის იდენტიფიკაცია (აკადემიური ან ქცევითი), განსაზღვროს, თუ 

რატომ წარმოიშვა „პრობლემა“, შეადგინოს გეგმა, დანერგოს და შეცვალოს ჩარევის მეთოდები ამ 
მოსწავლეების წარმატების მიხედვით. თითოეული მოსწავლის „ჩარევაზე რეაქციიდან“ გამომდინარე, 
შეიძლება შედგეს ოფიციალური მიმართვა სპეციალურ საგანმანათლებლო შეფასებისათვის. 

 
 
 
 

MTSS პროცესი - როგორ მუშაობს 
 

MTSS სისტემის მიზნები გულისხმობს: 
• სკოლისა და პერსონალისათვის ეფექტური სწავლების მიწოდება, რომელიც ერგება თითოეული მოსწავლის 

საჭიროებებს. 
• სკოლამ და პერსონალმა უზრუნველყონ, რომ საკლასო ოთახში საუკეთესო გარემო იყოს თითოეული 

მოსწავლისთვის. 
• დაეხმაროს ყველა მოსწავლეს დააკმაყოფილოს კლასის დონის შესაბამისი სტანდარტები. 
• გამოიყენოს მოსწავლეების მონაცემები, რომლებსაც შესაძლოა ჰქონდეთ ჩამორჩენა. 
• „შეავსოს“ ზოგადი საგანმანათლებლო სწავლება, არ „ჩაანაცვლოს“ რაიმე განსხვავებულით. 
• ჩაერიოს („დაეხმაროს“) როგორც განათლების ბუნებრივი, მიმდინარე ნაწილი, რომელიც არ დაელოდება 

მოსწავლის აკადემიურ ჩამორჩენას. 
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საფეხურეობრივი სწავლება 
 
1-ელ საფეხურზე : ძირითადი საკლასო ინსტრუქცია 
 
1-ელ საფეხურზე (Tier 1) სწავლება ეხება კვლევაზე დაფუძნებულ ძირითად საკლასო სასწავლო გეგმას და სწავლებას 
ყველა მოსწავლისათვის, რომელიც მიმართულია საგნის არსებით ელემენტებზე. შექმნილია სტუდენტების დიდი 
უმრავლესობის მოთხოვნილებების დასაკმაყოფილებლად, 1-ელ საფეხურზე უზრუნველყოფს სწავლების საფუძველს, 
რომლის მიხედვითაც ჩამოყალიბებულია ყველა ოპერატიული ზომა. წინასწარი შეფასებით მიღებული მონაცემები, 
საშუალებას გვაძლევს მივიღოთ სწავლებასთან დაკავშირებული დიფერენცირებული გადაწყვეტილებები, რომლებიც 
ეყრდნობა ენის ცოდნის ან სირთულის მაჩვენებლებს. მაღალი შესაძლებლობების მქონე გამოვლენილი მოსწავლეები 
საგნისა და შინაარსის მიხედვით ჯგუფდებიან ერთ კლასში (კლასტერული ჯგუფი, სხვადასხვა ასაკობრივი, 
დამოუკიდებლად მოქმედი) უფრო დახვეწილი აკადემიური პროგრამის მისაღებად მეტად დაჩქარებული და მეტად 
სიღრმისეული სწავლებით. წინასწარი შეფასების მონაცემები ეყრდნობა დამატებითი მოსწავლეების გამოვლენას, 
რომელთაც ესაჭიროებათ უფრო გაფართოებული სწავლება. 
 
მე-2 საფეხური : მიზნობრივი სწავლება 
 
მოსწავლეები, რომლებიც იდენტიფიცირებულნი არიან უნივერსალური სკრინერით (Universal Screener) ან სხვა 
მონაცემებით, რომლებიც განსაზღვრავს 1-ელ საფეხურზე დონის შესაბამისი შინაარსის სწავლების სირთულის 
პოტენციალს, განიხილება, რომ საჭიროებენ დამატებით მხარდაჭერას მე-2 საფეხურის (Tier 2) დონეზე. მე-2 საფეხურზე 
(Tier 2) სწავლება უზრუნველყოფს სტრატეგიულ, მიზანმიმართულ გაფართოებებს, ძირითად სასწავლო გეგმასა და 
ინსტრუქციაზე დამატებით, რომელიც წარმოდგენილია 1-ელ საფეხურზე. პროგრესის თანმიმდევრული მონიტორინგის 
მონაცემები გამოიყენება სწავლების ინტენსივობის, ხანგრძლივობისა და სიხშირის მითითებისთვის და განსხვავდება 
ინდივიდუალურ სასწავლო მიზნებზე დაყრდნობით. მოსწავლეებისთვის, რომლებიც ასრულებენ კლასების ქვემოთ 
მითითებულ დონეს, მე-2 საფეხურის დონე გამიზნულია ხარვეზების აღმოსაფხვრელად და 1-ლი საფეხურის დონეზე 
წარმატების მისაღწევად საჭირო მხარდაჭერის უზრუნველსაყოფად. მოსწავლეებისათვის, რომლებიც წარმატებული 
ბირთვის შედარებით მაღალი დონის მოლოდინს აჭარბებენ, უნივერსალურ კსრინერზე (Universal Screener) ან სხვა 
მონაცემებზე დაყრდნობით, მე-2 საფეხური განკუთვნილია დამატებითი ამოცანების გადასაწყვეტად, რომელიც 
განსხვავდება ტემპებით, შინაარსით და ძირითადი საგნის სირთულით. 
 
მე-3 საფეხური : ინტენსიური სწავლება 
 
მე-3 საფეხურზე (Tier 3) სწავლება უზრუნველყოფს ინტენსიურ ჩარევას მოსწავლის კონკრეტული, ინდივიდუალური 
საჭიროებებისთვის. ის სცილდება სასწავლო და დიფერენცირებულ პრაქტიკებს, რომლებიც ტიპიურია 1-ლი საფეხურის 
ან მე-2 საფეხურის დონის პრაქტიკისთვის. ყველაზე მნიშვნელოვანი საჭიროებების მქონე მოსწავლეებისათვის, 
აღნიშნული ნათლად მოითხოვს ინტენსიურ და სპეციალურად შემუშავებულ გაკვეთილებს 1-ლ საფეხურზე დამატებით 
და მე-2 საფეხურის დონეზე სწავლების ნაცვლად. სწავლების ეს ინტენსიური დონე იყენებს კვლევისა და 
მტკიცებულებებზე დაფუძნებული პრაქტიკის ერთობლიობას, მკაცრად ჩამოყალიბებულ სასწავლო გეგმას, პოზიტიურ 
სასწავლო გარემოს და ხშირ შეფასებებს, ყველა მოსწავლის მოთხოვნილების დასაკმაყოფილებლად. საჭირო ინტენსიური 
ჩარევების შეუსრულებლობამ შეიძლება გამოიწვიოს დამატებითი ნაბიჯები სკოლის გაცდენის შეტყობინებამდე და მისი 
ჩათვლით. 
 
*თუ სტუდენტმა ვერ მიაღწია ადეკვატურ პროგრესს დროის შესაბამისი პერიოდის შემდეგ და გავლილი აქვს შესაბამისი 
სასწავლო კურსი, შესაძლოა წამოიჭრას საგანმანათლებლო შეფასების საკითხი. 
** მაღალი შესაძლებლობების მქონე მოსწავლეებისათვის, მე-3 საფეხური შეიძლება მოითხოვდეს ინტენსიურ სწავლებას 
და/ან მეტად ინდივიდუალურ გამოწვევებს. ინტენსიური სწავლება ყალიბდება სტუდენტების ცოდნის გასააქტიურებლად 
საჭიროებების სპეციალურ სფერო(ებ)ში. 
 

რას უნდა მოველოდე MTSS-საგან? 
 

• ინფორმაციის ხშირი განახლება სტუდენტების წარმატების შესახებ 
• აკადემიური და ქცევითი პრობლემების ადრეული აღმოჩენა, სირთულეების პირველივე ნიშნებისას 
• თქვენი ბავშვის დახმარება რომელიც იზრდება და მცირდება მისი საჭიროებებიდან გამომდინარე. 
• ინფორმაციის მიწოდება და მონაწილეობა თქვენი შვილის დასახმარებლად შესაბამისი ღონისძიებების 

დაგეგმვასა და შესრულებაში. 
• ინფორმაციის მოწოდება, თუ როგორ რეაგირებს თქვენი შვილი გატარებულ ღონისძიებებზე. 
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MTSS-ის შესახებ კითხვებისა და დამატებითი ინფორმაციისათვის, გთხოვთ, დაუკავშირდით თქვენი კლასის ჯგუფის 
MTSS კოორდინატორს:  

Elementary Kelly Quackenbush: kquackenbush@insightpa.org 
Middle School Allison Wallace: awallace@insightpa.org 

High School Nichol Laskey: nlaskey@insightpa.org 
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