
Uwezeshaji wa 
Mpango  

Uliobinafsishwa wa 
Elimu (IEP)

Ofisi ya Kutatua Mizozo



Uwezeshaji wa IEP

Uwezeshaji wa Mpango wa Uliobinafsishwa 
wa Elimu (IEP) ni chaguo linalopatikana 
kwa wazazi na wafanyakazi wa shule wakati 
wote wanakubali kwamba itakuwa muhimu 
kuwa na mtu asiyependelea upande 
wowote — Msaidizi wa IEP — ahudhurie 
mkutano wa IEP ili kuwasaidia kujadili 
maswala kuhusu IEP. Mikutano mingi ya IEP 
haihitaji huduma za Msaidizi wa IEP. Kwa 
kawaida, Msaidizi wa IEP huletwa katika hali 
ambapo wazazi na wafanyakazi wa shule 
wanapata matatizo ya kuwasiliana wao kwa 
wao kuhusu mahitaji ya mwanafunzi. 
Msaidizi wa IEP husaidia katika kuunda 
mazingira ya mawasiliano ya haki na 
kuandaa rasimu ya IEP kwa ajili ya 
mwanafunzi. Huduma za uwezeshaji 
zinapatikana pia kwa mikutano ya IFSP ya 
huduma za uingiliaji wa mapema, huduma 
za shule ya mapema, na mikutano ya GIEP 
kwa wanafunzi walio na vipawa.
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Jukumu la Msaidizi

Msaidizi:

• Husaidia timu ya IEP kuzingatia mahitaji ya 
mwanafunzi.

• Huenda akasaidia kuunda ajenda ya jumla 
na kusaidia katika kuunda 
kanuni msingi za mkutano, kwa 
makubaliano ya wanachama 
wote wa timu ya IEP.

• Husaidia timu ya IEP 
kusuluhisha mgogoro na 
kutoelewana kunakotokea 
wakati wa mkutano. Msaidizi 
wa IEP kwa kawaida hashughulikii mizozo 
isiyohusiana na IEP.

• Husaidia kudumisha mawasiliano wazi kati ya 
wanachama wote wa timu ya IEP.

• Hutoa mifano ya mawasiliano na  
usikivu mzuri.

• Husaidia kuwaweka washiriki wa timu ya IEP 
kwenye kazi na ndani ya muda uliowekwa kwa 
ajili ya mkutano.

• Hudumisha kutokuwa na upendeleo na haungi 
mkono upande wowote, halaumu, au kuamua 
ikiwa uamuzi fulani ni sawa au si sawa.

• Hufafanua mambo ya makubaliano na  
kutokubaliana.

• Huhakikisha kuwa mkutano unazingatia  
wanafunzi.

• Hailazimishi uamuzi kwa kikundi.

• Sio mwanachama wa timu ya IEP.

• Hasimamii mkutano au kuandika IEP.
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Faida za Kuwezesha  
IEP

Uwezeshaji wa IEP:

• Hujenga na kuboresha mawasiliano kati ya 
washiriki wa timu ya IEP na kati ya wazazi  
na shule.

• Hutoa fursa kwa washiriki wa timu ya IEP  
kutatua mizozo ikiwa itatokea.

• Huhimiza wazazi na wataalamu kutambua 
chaguo mpya za kushughulikia matatizo 
ambayo hayajatatuliwa.

• Hutumika kama njia ya gharama nafuu zaidi ya 
kusuluhisha mizozo kuliko kesi rasmi zaidi kama 
vile usikilizaji wa kesi.

• Kwa kawaida ni utaratibu usio na mkazo wa 
kusuluhisha mizozo.

• Husaidia wahusika wote kushiriki kikamilifu.

Maandalizi ya Familia kwa 
ajili ya Uwezeshaji wa IEP

Maandalizi mazuri ni njia nzuri ya 
kufanya mkutano wa IEP kuwa na 
mafanikio. Mapendekezo yafuatayo 
yanaweza kusaidia familia kujitaandaa. 
Familia zinaweza:

• Kuandika orodha ya uwezo na mahitaji ya 
mtoto wako, na wasiwasi wako kubwa kuhusu 
elimu yake.

• Kuandaa orodha iliyoandikwa ya masuala 
unayotaka kujadili na maswali unayotaka 
kuuliza.

• Kufikiri jinsi ulemavu wa mtoto wako  
unavyoathiri elimu yake.
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• Kufikiria kama mtoto wako amekuwa akifanya 
maendeleo katika mpango wake wa sasa. 
Kuandika orodha ya kile unachofikiri kimekuwa 
kikifanya kazi na ambacho hakijafanya kazi.

• Kuomba nakala ya Ripoti ya hivi karibuni ya 
Tathmini ya mtoto wako na IEP kutoka shuleni 
na uikague kabla ya mkutano ili kuhakikisha 
kuwa bado ni picha sahihi na kamili ya mtoto 
wako.

• Kuwa tayari kusikiliza kwa makini na kufikiria 
suluhisho na chaguo zinazowezekana ambazo 
zitajadiliwa kwenye mkutano.

• Kuhudhuria warsha au mafunzo  
yanayoendeshwa na Kituo cha Maelezo na 
Mafunzo ya Mzazi na (PTI) kilicho karibu 
nawe (kilichoorodheshwa hapa chini) ili 
kujifunza kuhusu jukumu na wajibu wako kama 
mwanachama wa timu ya IEP. Mfanyakazi wa 
PTI anaweza kujibu maswali yako na kukusaidia 
kujiandaa kwa ajili ya mkutano.

• Wasiliana kupitia Simu ya Ushauri ya Elimu 
Maalum (800-879-2301) ili kuzungumza na 
mtaalamu ambaye anaweza kukusaidia kuelewa 
haki zako kuhusu huduma za elimu maalum za 
mtoto wako.

• Pata maelezo zaidi kuhusu jukumu na wajibu 
wako kama mshiriki wa timu ya IEP kwa  
kuwasiliana na kituo cha wazazi kilicho karibu 
nawe kwa maelezo.

	� Kituo cha Uongozi wa Elimu na Utetezi  
wa Wazazi (866-950-1040)

	�Mission Empower (855-825-0788)

	�Hispanos Unidos para Niños Excepcionales/
Philadelphia (215-425-6203)
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Uwezeshaji wa IEP

Maswali Yanayoulizwa Mara kwa mara 
Kuhusu Uwezeshaji wa IEP

Ninawezaje kuomba Uwezeshaji wa IEP? 
Wazazi au shule inaweza kuomba Uwezeshaji 
wa IEP na kuwasilisha katika Ofisi ya Utatuzi 
wa Migogoro (ODR); hata hivyo, kwa kuwa 
mchakato huo ni wa hiari, lazima wahusika 
wote wakubali. Fomu hii inapatikana kutoka 
kwa ODR, au mtandaoni kwenye tovuti ya ODR 
(www.odr-pa.org).

Uwezeshaji wa IEP hupangwa lini? 
Timu za IEP zinazotaka Uwezeshaji wa IEP 
zinapaswa kuwasilisha fomu za ombi zilizojazwa 
na kutiwa saini kwa Ofisi ya Usuluhishi wa 
Migogoro (ODR) mara tu wanapojua kuwa 
wangependa msaidizi kwenye mkutano. ODR 
inapendelea ombi lifanywe angalau wiki mbili 
kabla ya mkutano, hata hivyo, ODR inaelewa 
kuwa mikutano ya IEP wakati mwingine 
hupangwa ndani ya muda mfupi zaidi. ODR 
itafanya kila jitihada kutafuta msaidizi ambaye 
anapatikana katika muda uliochaguliwa 
na timu ya IEP. Iwapo hakuna mwezeshaji 
anayepatikana katika tarehe hii, hata hivyo, 
timu ya IEP inaweza kuhitaji kupanga upya 
tarehe au kuendelea bila msaidizi. Kama ilivyo 
katika mkutano wowote wa IEP, mkutano wa 
Uwezeshaji wa IEP huratibiwa na shule saa na 
mahali panapokubalika na wanachama wote wa 
timu ya IEP wanaohitajika.

Nitajulishwaje kuhusu mkutano wa  
Uwezeshaji wa IEP? 
Taarifa kuhusu mkutano wa Uwezeshaji wa 
IEP ni sawa na mkutano mwingine wowote wa 
IEP. Shule bado inahitajika kutoa taarifa ifaayo 
ya mkutano wa IEP kwa wazazi, ikijumuisha 
madhumuni, wakati, eneo, na orodha ya 
aliyealikwa.
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Nani anahudhuria Uwezeshaji wa IEP?  
Kuhudhuria katika mkutano wa Uwezeshaji wa 
IEP ni sawa na mkutano mwingine wowote wa 
IEP. Wanachama wanaohitajika wa timu ya IEP 
wanahudhuria mkutano, pamoja na Msaidizi. 
Kwa mikutano ya IEP isiyowezeshwa, wazazi 
wana chaguo la kualika wakili au watu wengine 
ambao wana ujuzi au ujuzi maalum kuhusu 
mtoto wao.

Je, kuna gharama yoyote kwa mkutano wa 
Uwezeshaji wa IEP? 
Hakuna gharama kwa wazazi, shule, au 
mashirika ya uingiliaji wa mapema kwa 
uwezeshaji unaohusiana na elimu maalum. 
Shule hulipa gharama ya huduma za kuwezesha 
mikutano ya GIEP kwa wanafunzi wanaopokea 
Elimu ya Wenye Vipawa.

Nini kitatokea ikiwa Uwezeshaji wa IEP  
hautafanikiwa? 
Kama ilivyo katika mkutano wowote wa IEP, 
ikiwa wahusika katika mkutano uliowezeshwa 
wa IEP hawawezi kusuluhisha mizozo 
inayowazuia kuandaa IEP inayokubalika na 
wahusika wote, wako huru kufuata aina zingine 
za utatuzi wa mizozo kama vile upatanishi au 
usikilizaji wa kesi.

Je, Msaidizi wa IEP anafanya maamuzi kwa 
ajili ya timu? 
Hapana. Jukumu la Msaidizi ni kufanya kila 
juhudi kuhakikisha kuwa timu inawasiliana 
ili timu ya IEP, si Msaidizi wa IEP, iweze 
kutengeneza IEP inayofaa kwa mwanafunzi. 
Msaidizi pia husaidia kwa kutoa mapendekezo 
ya kusuluhisha migogoro ambayo inaweza kuwa 
inazuia timu kukubaliana kuhusu vipengele 
mbalimbali vya IEP. Wanachama wa timu ya IEP 
wanasalia kuwa watoa maamuzi wa pekee.



Office for  
Dispute Resolution

6340 Flank Drive 
Harrisburg, PA 17112-2764

717-901-2145
Isiyolipishwa 800-222-3353 (PA pekee) 

Faksi 717-657-5983  
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