
OFISI YA UTATUZI  
WA MZOZO

Ofisi ya Utatuzi wa Mzozo (ODR) hutoa nyenzo 
zifuatazo kwa wazazi na walimu:

n Simu ya Elimu Maalum

n Uwezeshaji wa IEP

n Mipango ya Mafunzo

n Upatanisho

n Uratibu wa  

Usikilizaji wa Kesi

n Uwezeshaji wa  

Mkutano wa Utatuzi

Uwezeshaji wa Mkutano 
wa Utatuzi (RMF)
Siku 30 za kwanza baada ya mzazi kuomba 
usikilizaji wa kesi huchukuliwa kuwa kipindi 
cha utatuzi. Lazima Mkutano wa Utatuzi 
ufanyike, isipokuwa wahusika wote wakubali 
kukosa kufuatilia au kukubali upatanishi badala 
yake. Ikiwa wahusika wote wanaamini kuwa 
mhusika mwingine asiyependelea upande 
wowote katika Mkutano wa Utatuzi ataongeza 
uwezekano wa kufikia makubaliano, ODR  
itatuma msaidizi bila malipo.

Msaidizi ...
n Atasaidia wahusika kuzingatiam wanafunzi
n Atadumisha kutokuwa na upendeleo
n Atajitahidi kuwa na mawasiliano wazi
n Atasaidia kutatua ukosefu wa makubaliano    

Faida za RMF zinaweza kujumuisha:
n Kuboresha uhusiano kati ya wazazi na 

wawakilishi wa shule
n Utambulisho wa chaguo mpya za kushughulikia 

maswala ambayo hayajatatuliwa
n Nafasi zilizoboreshwa za kufikia makubaliano, 

na kufanya usikilizaji wa kesi wenye mkazo na 
wa gharama kubwa usiwe wa lazima  



 

Ofisi ya Utatuzi wa Mzozo (ODR) hutoa 
nyenzo kwa wazazi na walimi kutatua 
kutoelewana kuhusu mpango wa elimu 
maalum wa mtoto kabla ya usikilizaji wa 
kesi. Huduma ni za bila malipo:

n Simu ya Elimu Maalum 
 Laini ya simu ya mzazi

n Uwezeshaji wa IEP
 Wasaidizi wa Timu ya IEP kusaidia 

katika mawasiliano bora kati ya 
washiriki wa timu

n Upatanisho
 Wapatanishi waliofunzwa kuwasaidia 

wazazi na waelimishaji kufikia 
makubaliano

n Mafunzo
 Mipango ya kuimarisha utatuzi wa 

mzozo wenye mafanikio katika 
kiwango cha ndani kwa kutumia 
mikakati madhubuti ya mawasiliano 
na utatuzi

n Usikilizaji wa Kesi
 Uratibu wa usikilizaji ambapo 

kutoelewana hutatuliwa kwa uamuzi 
wa afisa wa usikilizaji 

n Uwezeshaji wa Mkutano wa Utatuzi
 Uwezeshaji wa kuwasaidia wazazi na 

walimu kufikia makubaliano wakati wa 
Mkutano wa Utatuzi  

6340 Flank Drive, Harrisburg, PA 17112-2764

TUPIGIE SIMU ...
(800) 222-3353    (717) 901-2145

WATUMIAJI WA TTY: PA Relay 711

TUTEMBELEE KWENYE WAVUTI ... 
www.odr–pa.org
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