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PAUNAWA SA MGA PATAKARANG PANANGGALANG 
 

PAMBUNGAD 
 
Ito ang inyong Paunawa sa mga Patakarang Pananggalang na kailangan sa ilalim ng Batas sa Pag-aaral ng mga Taong  May 
Kapansanan 2004 (IDEA).  Ang paunawang ito ay ipinagkakaloob din sa mga mag-aaral na karapatdapat sa mga karapatang 
ito sa gulang 18.  Ang kaalamang ito ay nagbibigay sa mga magulang, legal na tagapag-alaga, at kahaliling magulang ng mga batang 
may kapansanan mula 3 taong gulang hanggang 21 ng isang kabuuang pananaw ng kanilang karapatan sa pag-aaral, kung minsan 
tinatawag na patakarang pananggalang.  Ang salitang “paaralang distrito” ay ginagamit sa kabuuan nitong kasulatan na naglalarawan 
ng anumang publikong sangay sa pag-aaral na tumutupad sa pagbibigay ng programang natatanging pag-aaral sa inyong anak.  Ang 
salitang “pagsusuri” ay ginagamit na nangangahulugang panukat. 
 
Ang IDEA ay isang batas ng pamahalaan na nag-uutos sa mga paaralang distritong magkaloob ng libreng karapatdapat na publikong 
pagtuturo (“FAPE”) sa mga karapatdapat na mga batang may kapansanan.  Ang FAPE ay nangangahulugan ng natatanging pag-aaral 
at ang mga may kaugnayang paglilingkod na ipinagkakaloob na inilalarawan sa individualized education program (“IEP”) at nasa 
ilalim ng publikong pangasiwaan, para sa inyong anak na walang kabayaran. 
 
Kung mayroon kayong alalahanin tungkol sa pag-aaral ng inyong anak, mahalagang tawagan ninyo o makipagkita sa kaniyang guro o 
ang pangasiwaan upang pag-usapan ang tungkol sa inyong anak at ng anumang suliraning inyong nakita.  Ang mga kawani ng inyong 
paaralang distrito o ang pangkalawakang bayang natatanging pag-aaral (“SELPA”) ang makasasagot sa mga katanungan tungkol sa 
pag-aaral ng inyong anak, ang inyong mga karapatan at patakarang pananggalang.  Kung kayo ay may alalahanin, ang tuwirang 
pakikipag-usap ang kalimitang makakalutas sa suliranin at tumutulong na panatilihin ang bukas na pakikipag-usap.  Ang mga yamang 
pagkukunan ay nakalista sa dulo ng kasulatan upang tulungan kayong maunawaang mabuti ang mga patakarang pananggalang. 
 

PAUNAWA, PAHINTULOT, PANUKAT, PAGSALI, AT PAGGAMIT 
 
Paunang Nakasulat na Paunawa 
Mayroon kayong karapatang tumaggap ng nakasulat na paunawa mula sa paaralang distrito bago ang pagpasiyang may kinalaman sa 
natatanging pag-aaral ng inyong anak ay mailagay sa ayos.  Ang paaralang distrito ay dapat magbigay-alam sa mga magulang ng 
nakasulat na paunawang nauunawaan at nakasulat sa kanilang tubong wika o ibang paraan ng pagkikipag-usap maliban kung 
maliwanag na ito’y hindi maaaring magawa. 
 
Ang paunawang ito ay dapat na ibinigay sa inyo kung ang paaralang distrito ay nagmumungkahi o tumatangging: 

• Kilalanin ang inyong anak bilang batang may kapansanan, o baguhin ang karapatan ng inyong anak sa isang kapansanan 
sa iba; 

• Sukatin ang pangangailangan sa natatanging pag-aaral ng inyong anak; 
• Suriin o muling suriin ang inyong anak; 
• Ilagay ang inyong anak sa programang natataning pag-aaral; 
• Palitan ang kinalalagyan sa natatanging pag-aaral ng inyong anak; o 
• Pagkalooban ng FAPE ang inyong anak, o palitan ang isang bahagi ng FAPE ng inyong anak. 

 
Ang paunang nakasulat na paunawa ay dapat na kabilang ang mga sumusunod: 

• Isang paglalarawan ng mga hakbang na iminungkahi o tinanggihan ng paaralang distrito: 
• Isang paliwanang kung bakit ang hakbang ay iminungkahi o tinanggihan; 
• Isang paglalarawan ng anumang ibang pagpipiliang maaaring tanggapin at ang dahilan ng pagtanggi sa pinagpilian; 
• Isang paglalarawan ng bawa’t patakarang panukat, pagsusulit, talaan o ulat na ginamit bilang batayan para sa hakbang na 

iminungkahi o tinanggihan; 
• Isang paglalarawan ng anumang ibang dahilang may kaugnayan sa hakbang na iminungkahi o tinanggihan; at 
• Isang paglalahad na ang magulang ng isang batang may kapansanan ay pinangangalagaan ng patakararang 

pananggalang. 
 
Kung ang paunawa ay hindi tungkol sa paunang pagsangguni para sa panukat, ang paunawa ay dapat magbigay ng pahayag na kayo ay 
mayroong proteksiyon sa ilalim ng patakarang pananggalang; kaalaman kung papaano kayo makakakuha ng kopya ng nasabing 
patakarang pananggalang; at kung saan makakakuha ng karagdagang tulong sa pag-uunawa ng patakarang pananggalang. 
 
 
 
 
 



 

Notice of Procedural Safeguards Page 3 of 9 Revised August 2006 

Karapatang Tumanggap ng Paunawa ng mga Patakarang Pananggalang 
Ang kopya ng Paumawa sa Patakarang Pananggalang ay dapat maibigay sa inyo: 

• Minsan bawa’t paaralang taon 
• Kapagka unang pagsangguni o ang inyong paghiling ng pagsusuri 
• Kapagka tanggap ng unang Estadong reklamo sa isang paaralang taon 
• Kapagka tanggap ng unang itinakdang gagawing reklamo sa isang paaralang taon 
• Kapagka pasiya ng paaralang distrito na palitan ang kinalalagyan ng inyong anak dahil sa paglabag sa isang kautusan sa 

asal ng mag-aaral. 
• Bawa’t pakakataong humiling kayo ng kopiya. 

 
Pahintulot ng Magulang 
Dapat kayong magbigay ng pahintulot na nagbibigay kaalaman at nakasulat bago ang paaralang distrito ay gagawa ng hakbang sa 
natatanging pag-aaral ng inyong anak.  Ang nakasulat na pahintulot ng magulang ay kailangan para sa: 

• Unang Pagsusuri:  Ang paaralang distrito ay dapat magkaroon ng inyong nagbibigay-alam, nakasulat na pahintulot bago 
ito maaaring suriin ang inyong anak.  Kayo ay bibigyang-alam kung anong uri ng pagsusuri ang gagamitin sa inyong 
anak. 

• Muling Pagsusuri:  Ang paaralang distrito ay dapat magkaroon ng inyong nagbibigay-alam, nakasulat na pahintulot bago 
muling suriin ang inyong anak.  Ang paaralang distrito ay maaaring muling suriin ang inyong anak na walang nakasulat 
ninyong pahintulot kapag ang paaralang distrito ay nakagawa ng makatuwirang hakbang upang kunin ang inyong 
pahintulot at hindi kayo sumagot.  Upang maiwasan ang kaguluhan, dapat ninyong ipaalam sa paaralan sa panulat na 
kayo ay tumatanggi ng muling pagsuri. 

• Panguna at Patuloy na Paglalagyan sa Natatanging Pag-aaral: Dapat kayong magbigay ng nagbibigay-alam, nakasulat na 
pahintulot bago ilagay ng paaralang distrito ang inyong anak sa natatanging pag-aaral o palitan ang kinalalagyan ng 
inyong anak. 

 
Maaari kayong tumangging magpahintulot sa isang pagsusuri, muling pagsusuri, o ang paglalagyan ng inyong anak sa natatanging 
pag-aaral.  Ang paaralang distrito ay maaaring humingi na masuri, muling masuri, o patuloy/pagpalit ng paglalagyan sa inyong anak 
sa pamamagitan ng walang kinikilingang tamang hakbang ng paglilitis, kung naniniwalang ang hakbang ay kailangan para sa inyong 
anak para sa kabutihan ng kaniyang pag-aaral.  Kayo at ang paaralang distrito ay maaaring magkasundo na subukan muna ang  
pamagitan upang lutasin ang inyong hindi pagkakasundo.  
 
Ang papel ng pagpapahintulot ay dapat nakasalaysay ang gagawin kung saan ang pahintulot ay hiningi at ilista ang talaan (kung 
mayroon) na ibibigay at kung kanino.  Maaari ninyong bawiin ang pahintulot sa anumang oras, maliban kung ang pagbawi ay hindi 
muling magpapahintulot, ibig sabinin na ito ay hindi ibabalik ang hakbang na nangyari pagkatapos ng pahintulot ay ibinigay at bago 
binawi ang pahintulot. 
 
Kahaliling Magulang 
Ang paaralang distrito ay dapat tiyakin na ang isang nilalang ay itinakdang tumayo bilang kahaliling magulang para sa mga magulang 
ng batang may kapansanan kapag ang magulang ay hindi makilala at ang paaralang distrito ay hindi malaman kung saan hahanapin 
ang magulang.  Ang kahalili ay hindi maaaring kawani ng paaralang distrito o anumang ibang sangay na may kinalaman sa pag-aaral o 
pag-aaruga ng bata.  Ang kahaliling magulang ay maaari ring mahirang kapag ang bata ay isang nahatulang alagain o ampon ng 
hukuman sa ilalim ng estadong Welfare and Institution Code at ang bata ay isinangguni sa natatanging pag-aaral o mayroon nang IEP. 
 
Gulang ng Katandaan 
Kapag ang inyong anak ay umabot na sa edad na 18, lahat ng karapatan sa ilalim ng Bahaging B ng IDEA ay ililipat sa inyong anak.  
Maliban lamang kung ang inyong anak ay napagtantong hindi kayang mamuhay sa ilalim ng batas ng estado. 
 
Pagsali ng Magulang 
Mayroon kayong karapatang isangguni ang inyong anak sa mga paglilingkod para sa natatanging pag-aaral.  Mayroon kayong 
karapatang sumali sa anumang pulong ng pagpapasiya, kabilang, nguni’t hindi humahangga sa, mga pulong ng IEP, may kinalaman sa 
pangilala (karapatdapat), pagsusuri, at paglalagyan sa pag-aaral ng inyong anak, at ibang mga bagay na may kinalaman sa FAPE ng 
inyong anak. 
 
Kayo ay mayroon ding karapatang sumali sa paglinang ng IEP at mabigyang-kaalaman ng mga nakalaan sa FAPE kabilang ang lahat 
ng programang pagpipilian at lahat ng nakalaang programa, kapuwa publiko at hindi publiko. 
 
Kayo ay may karapatang magtala ng mga pangyayari sa pulong ng lupong IEP sa tape recorder na ipinaaalam sa mga kasapi ng IEP ng 
inyong balak na pagkuha ng mga ulat sa pulong ng hindi lalabis na 24 oras bago ang pagpupulong. 
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Pagsusuri 
Walang Kinikilingang Pagsusuri 
Kayo ay may karapatang mabigyan ng pagsusuri ang inyong anak sa lahat ng pinaghihinalaang kapansanan.  Ang mga kagamitan at 
patakarang gagamitin para sa pagsusuri at paglalagyan ay dapat na walang bahid ng may kinikilingan sa lahi, kaugalian, o kasarian.  
Ang mga kagamitan sa pagsusuri ay dapat na ipagkaloob at ang pagsusulit ay pangasiwaan sa tubong wika ng inyong anak o paraan ng 
pagkikipag-usap maliban kung ito ay maliwanag na hindi maaaring magawa.  Walang isang patakaran ang magiging tanging sandalan 
sa pagbibigay ng pagiging karapatdapat at ang paggawa ng nararapat na programa ng pag-aaral para sa inyong anak. 
 
Balangkas ng Pagsusuri 
Kapag ang paaralang distrito ay nais suriin ang inyong anak, bibigyan kayo ng nakasulat, iminungkahing balangkas sa pagsusuri.  
Kalakip sa balangkas, tatanggap kayo ng kopiya nitong Patakarang Pananggalang.  Kapag ang pagsusuri ay natapos, isang pulong ng 
lupong IEP, na kasama kayo, ang magulang o tagapag-alaga, at/o ang inyong kinatawan, ay itatakda upang malaman kung ang mag-
aaral ay karapatdapat para sa paglilingkod ng natatanging pag-aaral.  Ang lupong IEP ay pag-uusapan ang pagsusuri, ang mga 
imumungkahi sa pag-aaral at ang mga katuwiran para sa mga iminungkahi.  Ang kopiya ng ulat ng pagsusuri at ang kasulatang 
nagbibigay ng karapatan ay ibibigay sa inyo. 
 
Bukod na Pagsusuri sa Pag-aaral 
Kung kayo ay hindi sumasang-ayon sa kinalabasan ng pagsusuring ibinigay ng paaralang distrito, kayo ay may karapatang humingi at 
magkaroon ng bukod na pagsusuri sa pag-aaral ng inyong anak buhat sa taong may karapatang mangasiwa ng pagsusuri na sagot ang 
bayad ng bayan.  Ang paaralang distrito ay dapat tugunin ang inyong paghiling para sa bukod na pagsusuri sa pag-aaral at magbigay 
ng kaalaman sa inyo kapagdakang hiniling kung saan makukuha ang pagsusuri.  Kapag ang paaralang distrito ay hindi sumang-ayon 
na ang bukod na pagsusuri ay kailangan, ang paaralang distrito ay dapat humiling ng tamang paraan ng paglilitis upang patunayan na 
ang kaniyang pagsusuri ay tama.  Kapag ang paaralang distrito ay  nagwagi, kayo ay may karapatan pa rin sa bukod na pagsusuri 
subali’t hindi sagot ang gastos ng bayan.  Ang lupong IEP ay dapat sang-ayunan ang bukod na pagsusuri. 
 
Ang mga patakaran sa pagsusuri ng paaralang distrito ay nagpapahintulot ng pagmamasid sa loob ng klase ng mag-aaral.  Kapag ang 
paaralang distrito ay nagmasid sa inyong anak sa kaniyang silid-aralan sa panahon ng pagsusuri, o kapag ang paaralang distrito ay 
pinahintulutang magmasid sa inyong anak, ang taong nagbibigay ng bukod na pagsusuri sa pag-aaral ay dapat ding payagang 
magmasid sa inyong anak sa silid-aralan. 
 
Kapag ang paaralang distrito ay nagmungkahi ng panibagong lugar sa paaralan para sa inyong anak at isang bukod na pagsusuri sa 
pag-aaral ay pinangangasiwaan, ang bukod na tagasuri ay dapat na payagang makita muna ang iminungkahing bagong lugar. 
 
Pagkuha ng Talaan ng Pag-aaral 
Kayo ay may karapatang siyasatin at tingnan ang talaan sa pag-aaral tungkol sa pangilala, pagsusuri, at paglalagyan sa pag-aaral ng 
inyong anak o ang kautusan ng FAPE sa inyong anak, at tumanggap ng paliwanag at kahulugan ng mga talaan bago ang anumang 
pulong tungkol sa IEP ng inyong anak o bago ang anumang nakatakdang gagawing paglilits.  Ang paaralang distrito ay dapat bigyan 
kayo ng pahintulot na makuha ang mga talaan, na walang pagkaantala, at mga kopiya kapagka hiling, sa loob ng 5 araw ng 
pagtanggap ng isang sinabi o sinulat na paghiling, at bago ang anumang pulong tungkol sa IEP ng inyong anak o anumang 
nakatatakdang gagawing paglilitis.  Ang paaralang distrito ay maaaring magpabayad na hindi hihigit sa karaniwang bayad sa paggawa 
ng kopiya ng talaan, suabli’t kapag ang bayad ay tuwirang hahadlang sa karapatan ng magulang, samakatuwid ang magulang ay may 
karapatang tumanggap ng kopiya o mga kopiya na walang bayad.  Ang mga karapatang ito ay lilipat sa mag-aaral na may 
labingwalong taong gulang o pumapasok sa paaralan pagtapos ng mataas na paaralang pag-aaral. 
 
“Talaan ng pag-aaral” ay nangangahulugan ng mga talaang may kaugnayan sa isang mag-aaral at iniingatan ng isang sangay sa pag-
aaral o samahang tumatayo para sa sangay o kapisanan, at maaaring kabilang (1) ang pangalan ng bata, ang magulang o ibang mga 
kaanak ng bata; (2) ang tirahan ng bata; (3) ang pansariling pangilala gaya ng social security number ng bata, numero bilang mag-aaral 
o numero ng panawagan sa hukuman; (4) isang listahan ng pansariling katangian o ibang kaalaman na maaaring pangilala sa bata na 
matuwid na tama.  Kapuwa ang batas ng pamahalaan at estado ay karagdagang inilalarawan ang talaan ng mag-aaral bilang anumang 
bagay ng kaalaman na tuwirang may kaugnayan sa nakikilalang mag-aaral, maliban sa kaalaman sa listahan, na iniingatan ng isang 
paaralang distrito o kailangang ingatan ng isang kawani sa pagtupad ng kaniyang tungkulin kahit na naitala sa sulat-kamay, naiprinta, 
nai-tape, nai-film, nailagay sa microfilm, sa kompyuter o sa iba pang paraan.  Ang talaan ng mag-aaral ay hindi kabilang ang mga 
pansariling isinulat ng mga kawani ng paaralan para sa kanilang sariling gamit o gamit ng pansamantalang kapalit.  Kung ang talaan 
ay nagtataglay ng kaalaman tungkol sa higit na isang mag-aaral, ang magulang ay maaaring magkaroon ng karapatang makita ang 
bahagi ng talaan tungkol sa kaniyang anak. 
 
Ang talaan ng mag-aaral ay maaaring itago sa paaralan o sa tanggapan ng distrito, subali’t ang nakasulat na paghiling ng talaan sa 
alinmang paaralan ay pakikitunguhan bilang paghiling ng talaan sa lahat ng paaralan.  Ang tagatago ng mga talaan sa paaralang 
distrito ay magbibigay sa inyo ng listahan ng mga uri at lugar ng talaan ng mag-aaral (kung hiniling).  Ang tagatago ng talaan ay 
magbibigay ng hangganan sa pagkuha ng mga taong nabigyan ng pahintulot na makita ang mga talaan ng mag-aaral, kung saan 
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kabilang ang mga magulang ng mag-aaral, mga mag-aaral na may labing-anim na taong gulang, mga taong binigyang pahintulot ng 
magulang na siyasatin ang mga talaan, mga kawani ng paaalan na may tamang pagnanais sa mga talaan, mga dalubhasaang paaralang 
binigyang pahintulot ng mag-aaral at mga kawani ng pamahalaan, estado at bayang sangay sa pag-aaral.  Ang walang pahintulot na 
pagkuha ay tatanggihan maliban kung ang magulang ay nagbigay ng nakasulat na pahintulot sa pagbigay ng talaan o ang mga talaan 
ay ibibigay batay sa isang subpoena o pag-uutos ng hukuman.  Ang paaralang distrito ay makakaroon ng listahang nagpapakita ng 
oras, pangalan at dahilan sa pagkuha ng mga taong hindi kawani ng paaralang distrito. 
 
Ang mga magulang na naniniwalang ang kaalaman sa talaan ng pag-aaral na nalikom, iningatan o ginamit ng paaralang distrito ay 
(kasama ng ibang bagay) hindi tama, nakalilito o lumabag sa pansarili o ibang karapatan ng mag-aaral ay maaaring humiling sa 
panulat na ang paaralang distrito ay baguhin ang kaalaman. Kung ang paaralang distrito ay sumang-ayon, ang talaan ay babaguhin at 
ang magulang ay bibigyang-alam.  Kapag tumanggi ang paaralang distritong baguhin ang kahilingan, ang paaralang distrito ay 
magbibigay-alam sa magulang ng kanilang karapatan sa isang paglilitis, kung kinakailangan, na magpapasiya kung ang hinamong 
kaalaman ay hindi tama, nakalilito, o kaya lumalabag sa pansarili o ng ibang karapatan ng mag-aaral.  Kapag ang nangangasiwang 
lupon ay nagpasiya pagkatapos ng paglilitis na ang talaan ay hindi babaguhin, ang magulang ay may karapatang magbigay ng kaniyag 
pinaniniwalaang tamang nakasulat na pahayag na isasama sa talaan.  Ang paaralang distrito ay mayroong mga pamalakad at 
patakarang sumasaklaw sa pagpapanatili at pagsira ng mga talaan.  Ang mga magulang na nagnanais na humiling ng pagsira ng talaan, 
na hindi na kailangan ng paaralang distrito, ay maaaring tawagan ang Tagapangalaga ng mga Talaan ng paaralang distrito.  
Gayunnpaman, ang paaralang distrito ay kailangang magtago ng mga maselang kaalaman.  
 

 
PAPAANO NALUTUTAS ANG PAGTATALO 

HOW DISPUTES ARE RESOLVED 
 
Karapatan sa Tamang Hakbang 
Kayo ay may karapatan na/ng: 

• Isang tapat at walang kinikilingang pangasiwaang paglilitis sa antas ng estado sa harap ng taong may karunungan sa mga 
batas na sumasaklaw ng natatanging pag-aaral at pinangasiwaang paglilitis. 

• Makasama at mapayuhan ng isang abogado at/o mga taong may karunungan tungkol sa mga batang may kapansanan. 
• Makapagbigay ng katibayan, nakasulat na mga katuwiran, at binigkas na mga katuwiran. 
• Makipag-usap, pagtatanong, at humiling ng mga saksing naroroon. 
• Tumanggap ng nakasulat o, sa kagustuhan ng magulang, ng talaan na buong pag-uulat sa electronic ng paglilitis kabilang 

ang mga kinalabasan ng mga katotohanan at pasiya na walang bayad sa magulang. 
• Madala ang inyong anak sa paglilitis. 
• Magkaroon ng bukas o saradong paglilitis sa publiko. 
• Mabigyang-kaalaman ng kabilang panig ng (mga) usapin at iminumungkahing (mga) kalutasan ng hindi kukulanging 

sampung araw sa kalendaryo bago ang paglilitis. 
• Tumanggap ng kopiya ng lahat ng kasulatan, kabilang ang pagsusuring natapos sa gayong petsang at ang mga tagubilin, 

at listahan ng mga saksi at ang kanilang pahayag ng hindi kukulanging limang (5) araw bago ang paglilitis.  Kayo ay 
may karapatang humadlang ng pagsimula ng anumang katibayan sa paglilitis na hindi ibinunyag ng hindi kukulanging 
limang araw bago ang paglilitis. 

• Magkaroon ng tagasalin sa wika na ibinibigay na bayaran ng California Department of Education. 
• Humiling ng karagdagang palugit sa paglilitis. 
• Magkaroon ng panayam na pamagitan sa anumang oras sa panahong ginagawang paglilitis. 
• Tumanggap ng paunawa mula sa kabilang panig ng mga sampung araw bago ang paglilitis na balak na magkaroon ng 

kakatawang manananggol. 
 
Pamagitan 
Sa anumang oras, sa panahon ng paglilitis, maaari kayong magtanong sa paaralang distrino ng paglutas sa pagtatalo ng isang 
pamagitan o ibang uri ng paraan sa paglutas ng pagtatalo (ADR), na mas mabuti kaysa sa isang paraan ng paglilitis.  Ang ADR at 
pamagitan ay kusang mga paraan ng paglutas ng pagtatalo at maaaring hindi gamitan ng pagtanggi o pagkaantala ng inyong karapatan 
sa nakatakdang pamaraan ng paglilitis.  Ang namamagitan ay taong nasa gitna na may karunungan sa batas at patakaran ng may 
kaugnay sa natatanging pag-aaral at nag-aral sa mga paraan ng pagtulong sa mga taong lumapit sa pagkakasundo sa mahihirap na 
usapin.  Kung ang kasunduan ay nalutas sa paraang pamagitan, ang (mga) magulang at ang paaralang distrito ay lalagda ng nakasulat, 
tunay na bumibigkis na kasunduan na pipigil sa paghayag ng kaalaman mula sa pamagitan at isasara ang ganitong gamit sa susunod na 
gagawing paglilitis at panlipunang hakbang.  Kapag ang kasunduan ay hindi naabot sa pamagitang panayam, kayo o ang paaralang 
distrito ay maaaring humiling ng isang tamang paraan ng paglilitis upang lutasin ang hindi pagkakasundo. 
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Tamang Paraan ng Paglilitis 
Kayo ay may karapatang humiling ng walang kinikilingang tamang paraan ng paglilitis tungkol: 

• sa pangilala ng inyong anak para sa karapatdapat na natatanging pag-aaral; 
• sa pagsusuri ng inyong anak; 
• sa paglalagyan sa pag-aaral ng inyong anak; o 
• sa mga ipagkakaloob ng FAPE para sa inyong anak. 

 
Ang paghiling para sa tamang paraan ng paglilitis ay dapat na ibinigay sa loob na tatlong taon (o sa loob ng dalawang taon, 
pagkatapos ng Octubre 9, 2006) mula ng petsang inyong alam, o may katuwirang malaman ang mga katotohanang mga batayan sa 
paghiling ng paglilitis.  Kung ang paaralang distrito ay nagmali sa paghahayag sa paglutas ng problema o ang paaralang distrito ay 
nagtago ng kaalaman na dapat ay ibinigay sa inyo, at yaon ang dahilan ng inyong pagkatalo sa paghingi ng tamang paraang paglilitis, 
ang panahon ay pahahabain. 
 
Pagbigay ng Nakasulat na Tamang Paraan ng Reklamo 
Kayo o ang inyong kinatawan ay dapat magharap ng isang nakasulat na paghiling sa tamang paraan ng paglilitis sa pamamagitan ng 
pagbigay ng mga sumusunod na kaalaman; pangalan ng bata; lugar ng tirahan ng bata; ang pangalan ng paaralang pinapasukan ng 
bata; at ang paglalarawan ng kalagayan ng suliranain, kabilang ang mga totoong kaugnay sa (mga) suliranin at iminungkahing 
kalutasan ng (mga) suliranin.  Maaari ninyong makuha ang mga kakailanganing papel sa websayt ng paaralang distrito sa 
www.sandi.net, pindutin ang “Offices & Department”, sa “Department Directory” pindutin ang “Special Education Programs 
Division”, at pagkatapos pindutin ang “due process”.  Ang batas ng estado at pamahalaan ay nag-uutos sa magkabilang panig ng 
pagharap sa tamang paraan ng paglilitis o pamagitan na dapat magbigay ng kopiyang nakasulat na paghiling sa kabilang panig.  Ang 
paunawa sa reklamo ay dapat ibigay ng tao mismo o sa koreo o sa fax sa dalawang sumusunod na sangay: 
 
 San Diego Unified School District  
 Due Process and Mediation Office at saka 
 4100 Normal Street, Annex 7 
 San Diego, CA  92103 
 Telephone: (619) 725-7794 
 Fax: (619) 725-7424 

Office of Administrative Hearings 
Special Education Unit 
1102 Q Street, 4th Floor 
Sacramento, CA 95814 
Telephone: (916) 323-6876 
Fax: (916) 322-8014 

 
Ang IDEA ay nag-uutos ng 30 araw na panahon sa pagpapasiya bago ang pagkakataon para sa isang walang kinikilingang tamang 
paraan ng paglilitis.  Sa loob ng 15 araw pagkatanggap ng paunawa sa reklamo, ang paaralang distrito ay maaaring magbigay ng 
pagtanggi sa paunawa sa dahilang ito ay hindi naglalaman ng kaalamang kailangan ng batas.  Kapag ang pagtanggi ay naibigay, ang 
Tanggapan ng Paglilitis ay dapat magbigay ng pasiya sa kasiyahan ng paunawa sa loob ng 5 araw, at ibigay-alam sa magkabilang 
panig ang napagpasiyahan. 
 
Sa loob ng 10 araw ng pagkatanggap ng Tamang Hakbang sa reklamo, ang paaralang distrito ay sasagot sa reklamo na nakasulat.  Ang 
sagot ay kabilang , kasama ang ibang bagay, ang isang paliwanag kung bakit ang paaralang distrito ay nagmungkahi o tumangging 
gumawa ng hakbang na gawa sa paunawa sa reklamo.  Bago ang pag-ayos o pangasiwa ng tamang paraan, at sa loob ng 15 araw ng 
pagkatanggap ng paunawa sa reklamo, ang paaralang distrito ay magtatawag ng pulong sa paglutas, maliban kung ang mga magulang 
at ang paaralang distrito ay nagkasundo sa sulat na huwag nang magpulong o nagkasundong gumamit ng pamagitan sa halip.  Ang 
pulong ng paglutas ay kabilang ang isang kasapi ng lupong IEP, isang kinatawan ng paaralng distrito na may kapangyarihang 
magpasiya at ang (mga) magulang.  Ang paaralang distrito ay hindi maaaring magkaroon ng naroroong abogado, maliban kung ang 
magulang ay mayroon abogadong naroroon.  Kung ang isang kalutasan ay naabot sa pulong ng paglulutas, ang magkabilang panig ay 
gagawa ng ayon sa batas na nakasulat na bibigkis ng kalutasang kasunduan na pinagtibay sa hukuman ng batas.  Ang kahit aling panig 
ay maaaring magpawalang bisa ng kasulatan sa loob ng tatlong araw ng petsa kung kailan ito nilagdaan. 
 
Kung ang reklamo ay hindi nalutas sa kasiyahan ng mga magulang sa loob ng 30 araw ng petsang natanggap ng paaralang distrito ang 
reklamo, ang tamang paraan ng paglilitis ay maaaring gawin.  Ang paglilitis ay idaraos sa oras at lugar na makabubuti sa magulang o 
tagapag-alaga at ng bata.  Dapat itong gawin at isang nakasulat na pagpasiya ay ipadala sa lahat ng panig sa loob ng 45 araw matapos 
ang 30 araw na panahon ng kalutasan, maliban kung ang lumilitis na kagawad ay nagkakaloob na pahabain ang panahon sa paghiling 
ng isa sa mga panig.  Ang nakasulat na pasiya ay kabilang ang (mga) dahilan ng anumang paglalagyang hindi pulikong paaralan o 
mga sangay na naglilingkod.  Ang lumilitis na kagawad ay maaaring magkaloob ng pagpapahaba ng panahon kapagka nakakita ng 
magandang kadahilanan.  Ang anumang pagpapahaba ay pahahabain ang oras para sa pagbigay ng huling pangasiwaang pasiya para sa 
panahon lamang na katumbas sa tagal ng pagpapahaba. 
 
Kayo ay mayroong karapatang magkaroon ng isang panayam na pamagitan sa anumang oras sa panahon ng tamang paraan ng 
paglilitis, sa panahong ang abogado at binayarang kapanig ay maaaring sumali.  Amg paunawa ng tamang paraang pagreklamo ay 
maaaring baguhin kung ang paaralang distrito ay pumapayag sa sulat sa gayong pagbabago at ibinibigay ang pagkakataong lutasin ang 
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binagong paunawang reklamo sa pamamagitan ng kalutasang pagpupulong, o kapag ang lumilitis na kagawad ay nagkaloob ng 
pahintulot na baguhin ang paunawang reklamo na hindi lalampas ng 5 araw bago ang paglilitis. 
 
Ang kapasiyahan ng paglilitis ay tapos at bumibigkis sa magkabilang panig.  Ang alinmang panig ay maaaring manawagan sa 
kapasiyahan ng paglilitis sa pamamagitan ng paglagay ng hakbang na alinsunod sa batas ng estado o pamahalaang hukuman sa loob 
ng 90 araw the kahulihulihang kapasiyahan. 
 
Bayad ng Abogado 
Sa anumang hakbang o pangyayari tungkol sa tamang paraan ng paglilitis, ang hukuman, sa kaniyang pagpapasiya, ay maaaring 
magbigay ng gantimpalang makatarunngang bayad ng abogado bilang bahagi ng bayad sa inyo bilang magulang ng batang may 
kapansanan kung kayo ay nagtagumpay sa paglilitis.  Makatarungang bayad ng abogado ay maaaari ring gawin kasunod ng pagtatapos 
ng pangasiwaang paglilitis sa kasunduan ng mga panig. 
 
Ang bayad ay maaaring mabawasan kung alinman sa mga sumusunod na kalagayan ay naninibabaw: (1) nakita ng hukuman na kayo 
ang naging dahilan ng pagkaantala ng gusot, (2) ang abogadong binabayarang orasan ay lumampas sa umiiral na halaga sa bayan sa 
kaparehong paglilingkod ng mga abogadong may parehong kakayahan, karangalan, at karanasan; (3) Ang oras na ginugol at 
paglilingkod na ibinigay ay labis; (4) ang inyong abogado ay hindi nagbigay sa paaralang distrito ng nararapat na kaalaman sa tamang 
paraan ng pagreklamo.  Ang bayad ng abogado ay hindi mababawasan, gayunpaman, kung ang hukuman ay nakitang ang estado o ang 
paaralang distritong wala katuwirang inantala ang huling kalutasan ng hakbang o paraan o mayroong paglabag sa bahaging ito ng 
batas. 
  
Ang bayad sa abogado ay maaaring hindi ipagkaloob na may kinalaman sa anumang pulong ng lupong IEP maliban kung ang isang 
pulong ng lupon ay binuo bilang kinalabasan ng isang tamang paraan ng paglilitis o naaayon sa batas.  Ang bayad sa abogado ay 
maaari ring mawala kung tatanggihan ninyo ang makatuwirang kalutasang iniaaalok galing sa paaralang distrito/sangay publiko 
sampung araw bago ang pagsisimula ng paglilitis at ang kapasiyahan ng paglilitis ay hindi makabubuti kaysa sa iniaaalok na 
kalutasan. 
 
Paglalagyan sa Bata Habang Naghihintay sa Tamang Paraan ng Pagsusuri 
Ang batang nasasangkot sa anumang pangasiwaan o pamahalaang paglilitis ay dapat manatili sa kasalukuyang kinalalagyan sa pag-
aaral maliban kung kayo at ang paaralang distrito ay nagkasundo ng kakaibang pagsasaayos.  Sa napag-usapan sa susunod na bahagi, 
ang usaping ito ay liban sa mga bagay sa disiplina na kinasangkutan ng bata.  Kung kayo ay naglalagay ng pangunang pagkatanggap 
sa paaralang publiko, ang inyong anak ay ilalagay sa isang program ng paaralang publiko na may pahintulot ang magulang hanggang 
lahat ng paglilitis ay natapos. 
 

PATAKARAN SA DISIPLINA AT PAGLALAGYAN SA MGA MAG-AARAL NA MAY KAPANSANAN 
 
Ang mga batang may kapansanan ay maaaaring isuspende o ilagay sa ibang kahaliling pansamantalang kaayusan o ibang kaayusang 
pareho ang tagal ng panahon sa pagpili na ginagamit para sa mga batang walang kapansanan hanggang sampung araw.  Kung ang 
isang bata ay lumampas sa sampung araw sa gayong pinaglagyan, isang pulong ng IEP ay dapat na maganap upang malaman kung ang 
asal ng bata ang naging dahilan ng kapansanan.  Itong pulong ng IEP ay dapat maganap kaagad, kung maaari, o sa loob ng sampung 
araw ng kapasiyahan ng paaralang distrito sa ganitong uri ng disiplina. 
 
Bilang isang magulang, kayo ay aanyayahang sumali bilang isang kasapi ng lupong IEP.  Kapag ang lupong IEP ay napagtantong ang 
asal ang naging dahilan ng kapansanan ng bata, ang lupong IEP ay kailangang mangasiwa ng pagsusuri at magbigay ng isang 
pamagitan sa asal upang sugpuin ito.  Kapag ang inyong anak ay mayroon nang balangkas na pamagitan sa asal, ang lupong IEP ay 
dapat suriin at baguhin ang balangkas, kung kinakailangan.  Kapag ang lupong IEP ay winakasang ang maling asal ay hindi 
nagpapatunay sa kapansanan ng bata, ang paaralang distrito ay maaaring gumawa ng hakbang, kagaya ng pagpatalsik, kagaya ng 
paraang ito’y para sa isang batang walang kapansanan.  Ang paaralang distrito ay dapat magbigay sa inyo ng nakasulat na paunawa ng 
kailangang hakbang.  Kung kayo ay hindi sumasang-ayon sa kapasiyahann ng lupong IEP, maaari kayong humiling ng isang tamang 
paraan ng paglilitis buhat sa Tanggapan ng Paglilitis. 
 
Paglalagyan sa Pansamantalang Kahaliling Kaayusan ng Pag-aaral (IAES) 
Ang mga kawani ng paaralan ay maaaring alisin ang isang mag-aaral sa IAES ng hindi lalabis sa 45 paaralang araw na hindi 
ibinibilang kung ang asal ay napagtantong naghayag ng kapansanan ng bata, sa usapin kung saan ang bata ay may dala o nagkaroon ng 
sandata, alam na nagkaroon o gumamit ng bawal ng droga, nagtinda o humingi ng panindang bawal ng bagay, o nanakit ng malubhang 
kapinsalaan sa katawan sa ibang tao habang nasa paaralan o sa kapaligiran ng paaralan, o sa isang pasinaya ng paaralan.  Ang paaralan 
ay dapat ipagbigay-alam sa magulang ang nagawang pangdisiplina kaagad.  Sa gayong pangyayari, ang lupong IEP ng bata ay pag-
aaralan ang IAES.   Kung ang asal ay hindi tungkol sa sandata, bawal na droga o pananakit ng malubhang pinsala sa katawan, ang 
paaralang distrito ay dapat humingi ng paglilitis kung naniniwalang ang pananatili sa kasalukuyang kinlaalagyan ay napakalaking 
maaaring kinalabasan na nakasakit sa bata o sa iba.  Sa pagkakaroon ng kalutasan sa gayong paglilitis, ang lumilitis na kagawad ay 
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maaaaring ibalik ang bata sa lugar kung saan ang bata ay inalis o magbigay ng pag-uutos na palitan ang kinalalagyan sa isang 
nararapat na IAES na hindi lalabis ng 45 paaralang araw. 
 
Walang kinalaman sa paglalagyan, ang paaralang distrito ay dapat ipagpatuloy ang pagbibigay ng libre, nararapat na publikong pag-
aaral para sa bata.  Ang IAES, kung maaari, ay dapat pahintulutan ang batang ipagpatuloy na sumali sa pangkalahatang kurikulum at 
tiyakin ang pagpapatuloy ng mga paglilingkod at pagbabagong ganap sa IEP. 
 

MGA BATANG PUMAPASOK SA PRIBADONG PAARALAN 
 

Ang paaralang distrito ay tungkulin ang buong bayad ng natatanging pag-aaral sa isang hindi publiko, walang pinapanigang paaralan, 
kapag ang paaralang distrito, kasama ang lupong IEP, ay nagmungkahing ito ang nararapat na paglalagyan ng mag-aaral.  
Magkagayonman, ang paaralang distrito ay hindi pipiliting mag-alok ng FAPE sa batang ang (mga) magulang ay kusa at sariling 
ipinasok ang bata sa pribado at hindi publikong paaralan.  Sa gayong kalagayan, ang paaralang distrito ay maaaring magmungkahi ng 
Balangkas ng Pansariling Paglilingkod para sa Mga Mag-aaral sa Pribadong Paaralan. 
 
Kusang Paglagay ng Magulang sa Hindi Publiko o Pribadong Paaralan 
Kapag sarili ninyong inilagay ang mag-aaral sa isang pribado at hindi publiko, walang pinapanigang relihiyong paaralan na walang 
pahintulot ang paaralang distrito o tagubilin ng hukuman o lumilitis na kagawad, ang paaralang distrito ay maaari lamang hanapang 
magbalik ng bayad sa inyo kung ang inyong anak ay tumanggap ng natatanging pag-aaral at may kaugnayang paglilingkod sa ilalim 
ng kapangyarihan ng isang publikong sangay bago ipasok sa pribadong paaralan at ang hukuman o lumilitis na kagawad ay nakitang 
ang paaralang distrito ay hindi nagbigay ng FAPE na nakalaan sa inyong anak sa tamang panahon. 
 
Pagmamasid sa Inyong Anak sa Hindi Publikong Paaralan 
Kung sarili ninyong inilagay ang inyong anak sa isang hindi publikong paaralan at inyong iminungkahi ang paglagay sa hindi 
publikong paaralan na maging gastos ng bayan, ang paaralang distrito ay dapat na mabigyan ng pagkakataong mamasid ang 
iminungkahing paglalagyan at ang inyong anak sa iminungkahing paglalagyan.  Ang paaralang distrito ay maaaring hindi magmasid o 
masuri ang sinumang ibang bata sa hindi publikong paaralan na walang pahintulot mula sa magulang o tagapag-alaga ng ibang bata. 
 
Kailan Maaaring Bawasan o Tanggihan ang Pagbabalik-bayad 
Ang hukuman o lumilitis na kagawad ay maaaring bawasan o tanggihan ang pagbabalik-bayad kung hindi ninyo ginawang masuri ang 
inyong anak kapagka bigay ng paunawa mula sa paaralang distrito bago inalis ang anak ninyo sa publikong paaralan.  Maaari rin 
kayong tanggihan ng pagbabalik-bayad kung hindi ninyo ipinaalam sa paaralang distrito na kayo ay tumatanggi sa natatanging pag-
aaral na paglalagyang iminungkahi ng paaralang distrito at magbigay paunawa ng inyong alalahanin at balak na ipasok ang inyong 
anak sa isang pribadong paaralan sa bayad na sagot ng bayan.  
 
Ang mga magulang ay may karapatang maibalik ang mga bayad na gastos na may kaugnayan sa pribadong pinaglaghan lamang kung 
ang hukuman o lumilitis na kagawad ay nakitang ang publikong sangay ay hindi maibibgay ang FAPE sa bata.  Ang hukuman o 
lumilitis na kagawad ay maaaring hindi bawasan o tanggihan ang pagbabalik-bayad sa inyo kung hindi ninyo ibinigay-alam sa 
paaralang distrito ang alinman sa mga sumusunod na kadahilanan: walang karunungan at kakayahang magsulat ng English;  ang 
pagbigay ng paunawa ay maaaring magbunga ng hindi mabuti sa kalusugan o lubhang makasasakit sa damdamin ng bata; ang paaralan 
ay humadlang sa inyong magbigay ng paunawa; o hindi kayo nakatanggap ng kopiya nitong Paunawa sa Patakaran sa Pananggalang o 
kundi kaya nabigyang-alam sa mga hinahanap sa paunawang ito. 
 
Pagbibigay-alam sa Paaralang Distrito 
Dapat ninyong ibigay-alam sa paaralang distrito ang inyong balak na ilagay ang inyong anak sa pribadong paaralan: 

• Sa pinakahuling pulong ng IEP na inyong dinaluhan bago inalis ang inyong anak sa publikong paaralan o  
• Sa panulat ng hindi kukulangin na sampung araw (kabilang ang araw ng pangilin) bago alisin ang inyong anak sa 

publikong paaralan. 
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KARAGDAGANG KAALAMAN 
 
 
Para sa higit na kaalaman tungkol sa inyong karapatan at patakarang pananggalang, tawagan: 
 

San Diego Unified School District, Special Education Programs Division (619) 725-7600, or  
San Diego Unified School District, Office of the Special Education Ombudsperson (619) 725-8179 

 
 

Upang makakuha ng karagdagang kaalaman o humingi ng 
pamagitan o isang tamang paraang ng paglilitis, tawagan ang: 
 
 
Office of Administrative Hearings 
Special Education Unit 
1102 Q Street, 4th Floor 
Sacramento, CA 95814 
Telephone: (916) 323-6876 
Fax: (916) 322-8014 
 
 
 
 
 

Upang makakuha ng karagdagang kaalaman tungkol sa karapatan 
ng magulang o kalutasan sa pagtatalo, kabilang kung papaano ang 
pagbigay ng reklamo o pagpadala ng reklamong naghahayag ng 
paglabag sa batas, gamitin ang sumusunod na kaalamang 
tatawagan: 
 
California Department of Education 
Special Education Division 
Procedural Safeguards Referral Service (PSRS) 
Attention:  PSRS Intake 
1430 N Street, Second Floor, Suite 2401 
Sacramento, CA 95814 
Telephone: (800) 926-0648 
Fax: (916) 217-3704 
 

Ang mga reklamong naghahayag ng paglabag sa IDEA ay 
maaaring ipadala sa: 
 
California Department of Education 
Special Education Division 
Procedural Safeguards Referral Service 
1430 N Street, Suite 2401 
Sacramento, CA 92814 
Attention:  PSRS Intake 

Mga Gusali ng Pagsasanay at Kaalaman Para sa mga Magulang na 
pinupunduhan sa pamamagitan ng IDEA: 
 
Team of Advocates for Special Kids (TASK)  
4550 Kearny Villa Rd., Suite 102 
San Diego, CA 92123 
Telephone:  (858) 874-2386 
FAX:  (858) 874-0123 
 

 
 
Para sa mga reklamong walang kinalaman sa IDEA, isangguni sa Patakaran ng Pantay na Pagrereklamo ng paaralang distrito. 
 
 


