HALIMBAWANG REKLAMO NA PARA SA ANGKOP NA PROSESO NG PANDINIG
SA ESPESYAL NA EDUKASYON*
1. Pangalan ng Taong Nagsampa ng
Reklamo:

2. Pangalan ng Karagdagang Taong Nagsampa
ng Reklamo:

Tirahan:

Tirahan:

Mga numero ng telepono:

Mga numero ng telepono:

Relasyon sa Estudyante:

Relasyon sa Estudyante:

3. Pangalan ng Estudyante na ang
programang edukasyon ay pinagtatalunan:

Edad: _______________________________

Tirahan ng Estudyante:

Kasalukuyang Grado:
______________________
Kung walang-bahay ang estudyante, mangyaring
magbigay ng impormasyon tungkol sa
matatawagan:

Paaralan:

Direksiyon ng Paaralan:

4. (Mga) Paksa ng Reklamo laban sa paaralan: Mangyaring isama ang kapansanan na hinihinala
o kasangkot, at magbigay ng maikling buod ng nangyari, kailan ito nangyari, at para sa bawat
insidente, kung bakit naniniwala ka na ito ay isang paglabag sa mga batas ng espesyal na
edukasyon na umaaplay sa mga paaralan ng DoD at sa iyong anak. Gumamit ng mga
karagdagang papel kung kailangan mo ang mga ito, at ilakip ang mga ito sa dokumentong ito.

Binago noong Enero 2007. Ang dokumentong ito ay ipinagkakaloob bilang pagsunod sa mga iniaatas ng IDEA para sa mga layunin na partikular
sa angkop na proseso at napapailalim sa pagrepaso at pagbabago sa hinaharap.

5. Ilista ang mga partikular na guro, mga tauhang pampangasiwaan ng paaralan, o mga tauhan ng
distrito ng paaralan na nakausap mo upang subukan na lutasin ang reklamong ito.

6. Magkaloob ng isang paglalarawan ng mga karagdagang bagay na may kaugnayan sa
problema, na iniisip mong mahalaga upang maintindihan kung bakit ang iyong anak ay
pinagkaitan ng kanyang mga karapatan sa ilalim ng IDEA at kaugnay na batas sa espesyal na
edukasyon. Sa bawat isyu, magbigay ng mga partikular na bagay tungkol sa ginawa o
iminungkahi o binago ng paaralan, kailan ito ginawa, at bakit sa palagay mo ito ay isang paglabag
sa batas sa espesyal na edukasyon. Gumamit ng mga karagdagang papel kung kailangan mo ng
mga ito, at ilakip ang mga ito sa dokumentong ito.

Binago noong Enero 2007. Ang dokumentong ito ay ipinagkakaloob bilang pagsunod sa mga iniaatas ng IDEA para sa mga layunin na partikular
sa angkop na proseso at napapailalim sa pagrepaso at pagbabago sa hinaharap.

7. Mangyaring magbigay ng isang iminumungkahing solusyon sa bawat problema, kung alam o
kung makukuha sa panahong ito. Maaari mong lagyan ng numero ang mga problema na tinukoy
mo sa ibaba at ipares ang mga problema sa mga kaparehong numero na itinalaga mo sa mga
iminumungkahing resolusyon.

ANG ISANG KOPYA NG REKLAMONG ITO AY DAPAT IPAGKALOOB SA
PAARALAN SA PAMAMAGITAN NG KOREONG BAYAD NA ANG SELYO SA
PERSONAL NA PAGHAHATID, AT ANG ISANG KOPYA AY DAPAT ITALA SA
DIRECTOR, DOHA, P.O. Box 3656 Arlington, VA 22203 SA PAMAMAGITAN NG
KOREONG BAYAD NA ANG SELYO O PERSONAL NA PAGHAHATID. Kung
ang isang kopya ay ibinigay sa Director, DOHA, hindi mo na kailangang magpadala
ng kopya sa distrito ng paaralan o sa mga punong-tanggapan ng DoDEA.

_____________________________
Pirma (kinakailangan)

____________________________
Petsa:

Binago noong Enero 2007. Ang dokumentong ito ay ipinagkakaloob bilang pagsunod sa mga iniaatas ng IDEA para sa mga layunin na partikular
sa angkop na proseso at napapailalim sa pagrepaso at pagbabago sa hinaharap.

