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Hali ya Kutulia Wakati wa Mchakato wa Upatanishi 
 
Kufikia Juni, 2008, kanuni za serikali zilirekebishwa ili kujumuisha mpango wa 
kusubiri (hali ya kutulia) kwa mtoto wakati wa kesi za upatanishi. Kanuni hizi 
zinajumuisha 22 Pa. Sura ya 14.162 (s) na 711.62 (e) (Kanuni za Jimbo za Elimu 
Maalum. 
 
Usuluhishi unasalia kuwa chaguo la hiari kwa wazazi na mashirika ya elimu ya 
mtaa (LEA). Hata hivyo, ikiwa mzazi ataomba upatanishi ndani ya siku kumi za 
kalenda baada ya kupokea NOREP inayopendekeza mabadiliko katika mpango 
wa mwanafunzi, sheria sasa inamtaka mwanafunzi asalie katika mpango wa 
sasa wa elimu, isipokuwa mzazi na LEA wakubaliane vinginevyo. (Mabadiliko ya 
kinidhamu katika mpango kama ilivyoainishwa katika 34 CFR 300.530 (c) na (g) 
hayazingatiwi wakati wa upatanishi.) 
 
Ili kuwezesha mchakato unaofaa, wazazi na LEA wanatarajiwa kuarifu Ofisi ya 
Utatuzi wa Mzozo (ODR) bila kuchelewa kuhusu uamuzi wao wa iwapo 
watakubali kushiriki katika upatanishi au la.  
 
Ifuatayo inaelezea mchakato wa ODR wa kushughulikia maombi ya upatanishi: 
  

• Barua inatumwa kwa wahusika kusema 
 Upatanishi umeombwa. 
 Ikiwa mhusika wowote ataarifu ODR kwamba amechagua 

kutoshiriki, ODR itafunga upatanishi baada ya siku 10. 
 Wahusika hutia saini na kurejesha fomu ya Makubaliano ya 

Upatanishi bila kuchelewa.  
 Msimamizi wa Kesi wa ODR huratibu na wahusika kupanga 

tarehe/saa/eneo la upatanishi na kuteua mpatanishi. 
 
• Ikiwa ODR itaarifiwa kwamba mhusika yeyote amekataa kushiriki katika 

upatanishi, barua hutumwa kwa wahusika inayosema 
 Upatanishi umekataliwa.  
 ODR itafunga upatanishi siku 10 kutoka tarehe ya barua hiyo.  
 Mchakato wa malalamiko lazima uanzishwe kabla ya mwisho wa 

siku 10 zilizo hapa juu ili kudumisha hali ya kutulia. 
 

• Ikiwa ODR haiwezi kuthibitisha nia ya mhusika kushiriki katika upatanishi, 
barua hutumwa kwa wahusika wote ikisema kwamba shughuli ya 
upatanishi itachukuliwa kuwa imefungwa kwa siku 10. Lazima mchakato 
wa malalamiko uanzishwe kabla ya mwisho wa siku hizi10 ili kudumisha 
hali ya kutulia. 
 

• Ikiwa kikao cha upatanishi kinafanyika lakini hakuna makubaliano 
yaliyofikiwa, barua inatumwa kwa wahusika inayosema 
 Hakuna makubaliano yoyote yaliyofikiwa katika upatanishi 
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 ODR itachukulia kuwa upatanishi umefungwa siku 10 kuanzia 
tarehe ambayo barua itatumwa.  

 Lazima mchakato wa malalamiko uanzishwe ndani ya siku hizi 10 ili 
kudumisha hali ya kutulia. 

 
• Utekelezaji wa hali ya kutulia 

 Mpatanishi hana mamlaka ya kutekeleza hali ya kusubiri/kutulia. 
 Ofisi ya Elimu Maalum (BSE) huchunguza malalamiko ya kufuata 

sheria. 
 Wasiliana na Simu ya Ushauri ya Elimu Maalum ukiwa na maswali 

kuhusu malalamiko ya kufuata sheria katika 800-879-2301. 
 

• Tafadhali tembelea tovuti ya ODR (www.odr-pa.org) kupata maelezo zaidi 
kuhusu upatanishi, kama vile 
 Maswali yanayoulizwa mara kwa mara 
 Fomu ya maombi 
 Mwongozo wa upatanishi 
 Penn-Link kutoka BSE inayoelezea hali ya kusubiri katika 

upatanishi. 
 
 

http://www.odr-pa.org/

