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Porma para sa Reklamo sa Espesyal na Edukasyon ng Estado 
 

Bahagi B ng IDEA at COMAR 13A.05.01.15 
  
  
Ito ang porma para sa Reklamo sa Estado na binuo ng Kagawaran ng Edukasyon ng Estado ng Maryland 
(MSDE), Dibisyón ng Espesyal na Edukasyon/Mga Serbisyo para sa Maagang Pamamagitan ayon sa 
Estado at pederal na pangangailangan. Bagamat ang pormang ito ay hindi kailangan sa pagsampa ng 
reklamo, ang lahat ng impormasyong nakasaad sa pormang ito ay kinakailangang ibigay sa MSDE at sa 
pampublikong ahensiyang may pananagutan para sa edukasyon ng mag-aaral bago maumpisahan ang 
pagsisiyasat. Ang hindi pagbibigay sa mga kinakailangang impormasyon o ng kopya ng reklamo sa 
pampublikong ahensiyang may pananagutan para sa edukasyon ng mag-aaral ay maaaring makahadlang o 
makaantala sa paglutas ng reklamo.   
             
Impormasyon sa mag-aaral, kung pinangangatawanan ang paglabag sa tinutukoy na mag-aaral:  
  
Pangalan ng Mag-aaral      Petsa ng Kapanganakan: 
      
Tirahan:                         

   
                 /   / 

Lungsod     Estado                Zip Code 
 

Sa kaso ng mag-aaral na walang tirahan, maaari lamang isama ang anumang impormasyon sa 
pakikipanayam.    

 
Paaralang kasalukuyang pinapasukan ng mag-aaral:     
 
Paaralang pinangyarihan ng pinangatawanang paglabag, kung iba ito: 
Markahan ang Isa:___ Mataas na Paaralan__Gitnang Paaralan___Mababang Paaran____Iba pa: 

              ((Maaring tiyakin) 
 
Kung kailangan ang karagdagang puwang sa pagsagot sa anuman sa mga sumusunod na katanungan, 
maaaring gumamit ng karagdagang papel. 
  
Ang sumusunod ay ang salaysay ng pinangangatawanang paglabag sa IDEA at mga patotoo kung saan 
ang mga salaysay na ito ay hango (paunawa: ang pinaninindigang mga paglabag ay hindi dapat maganap 
sa mahigit na isang taon bago sa petsa ng pagkatanggap sa reklamo):   
 
  
 
 
 
 
 

Nancy S. Grasmick   Martin O'Malley  
State Superintendent of Schools Governor 
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Mangyari lamang magsama ng anumang dokumentong mayroon kayo na sumusuporta sa pinaninindigan 
upang makatulong ito sa MSDE at sa pampublikong ahensiya sa pag-intindi sa mga paglabag na 
tinutukoy.  
 
(Mga) petsa kung kailan naganap ang (mga) paglabag o haba ng paglabag:___________________ 
 
Ang mga sumusunod ay ang paglalarawan sa uri ng problema ng mag-aaral, kasama na dito ang mga 
patotoo na may kinalaman sa problema:___________________________________________________ 
 
  
 
 
 
 
 
  
Kapag ang reklamo ay tungkol sa isang mag-aaral, mangyaring magbigay ng mungkahing kapasyahan o 
remedyo sa paglutas ng problema, (dapat ibigay kung hanggang saan ang nalalaman at magagamit)  
 
  
 
 
 
 
 
Impormasyon tungkol sa taong nagsampa ng reklamo (“taong nagrereklamo”) 
  
Pangalan ng Nagrereklamo:______________________________________________________________ 
                                        Please print (Maaaring isulat ng maayos) 
 
Kaugnayan sa Mag-aaral: _______________________________________________________________ 
  
Tirahan, kung ito ay iba sa mag-aaral:______________________________________________________ 
                                                            
         /    / 

Lungsod     Estado                  Zip Code 
 

Numero ng Telepono:  
  
 
Lagda ng Nagrereklamo:              
                                                                                                                            Petsa 
  
Paunawa: Kung ang nagrereklamo ay hindi magulang ng mag-aaral, tulad ng nakasaad sa IDEA at ng 
batas ng Estado, ang paghahayag ng impormasyon na nilagdaan ng magulang o legal na kumakatawan, ay 
kailangang ibigay sa MSDE upang maibahagi ang impormasyong tumutukoy sa personal na 
pagkakakilanlan sa mag-aaral.   
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Ang mga reklamo ay kailangang maibigay pareho kay: 
  

Dr. Carol Ann Baglin, Assistant State Superintendent 
Maryland State Department of Education 
Division of Special Education/Early Intervention Services 
200 West Baltimore Street 
Baltimore, Maryland 21201   

 
    at 
 

sa Patnugot ng Espesyal na Edukasyon ng lokal na pamamalakad ng paaralan o ang pampublikong ahensiyang 
laban sa taong nagsampa ng kaso. 


