Common Questions Regarding the IEP Process

BURMESE

IEP လိုပငန်းစဥမြင ့် ပတသကပပီ်း ဗမ်းတတဗသာဗမ်းခန်းမ ာ်း
ဤစာတမ်းကို မကထရို နကရဗ ်းလ အစို်းရဗက ာင်းမ ာ်း၏စပါယရယ ပညာဗရ်းဌာန/ Exceptional Education Department of Metro Nashville Public Schools နင ့်
စပါယရယ ပညာဗရ်း မသာ်းစို အကကြံဗပ်း ဗကာငစီ/ Exceptional Education Family Advisory Council တ ို ပ
ို ရို ကဗမ်း
့် ်းတပွဲ ပီ ်း ဗရ်းသာ်းထာ်းပါသည။ EE Dept သ ို တ
့် က
မမန်းရနအတက EEQUESTIONS@mnps.org.

IEP ဆသ
ို ည်မှာ မသန်စမ
ွ ်း် မှုတစ်ခို သမဟို
ို ို့ တ် တစ်ခထ
ို က်မ ှာ်းပ ်းရသသှာသက ှာင််းသှာ်းအတွက် သ ်းသှာ်းထှာ်းသည်စ
ို့ ှာတမ််းတစ်ခဖို ြစ်ပ ်း ၊ တ်းို တက်လှာ န်
ဖ ြုလို ်ထှာ်းဖခင််း၊ဖ န်လည်ဆန််းစစ်ထှာ်းဖခင််းနင်စ
ို ို့ ို IEP အြွွဲ့ မ နစ်စဥ် ဖ ြုလို ် ါသည်။ အခ က်အလက်မ ှာ်းကို သက ှာင််းသှာ်းတစ်ဥ်း
ို့ စစ်တည််းဖြတ်ထှာ်းဖခင််းတက
ခ င််းစ၏ IEP ၌ မတ်တမ််းတင်ထှာ်း မည်ဖြစ်ပ ်း ၊ စှာသင်နစ်စအမ IEP ကို ဖ ြုလို ်သ ်း န် လအ
ို
်သ ကှာင််းကို ြယ်ဒ ယ်နငို့ဖ် ည်နယ်၏စည််းမ ဥ််းဥ သဒမ ှာ်းမ
ဖ ဌှာန်ထှာ်း ါသည်။ မဘမ ှာ်းအှာ်း သူတ၏အခွ
ို ို့
ငအ
်ို့ သ ်းကို သသစ န်အတွက် လို ် င
ို ခ
် င
ွ သ
်ို့ ်း န် ၊ IEP လို ်သဆှာင် ှာ၌ အမ ှာ်းဆ်းို ဖ ြုလို ်တတ်သည်အ
ို့ မှာ်းမ ှာ်း
ကို ဤစှာတမ််းမ တင်ဖ သဆွ်းသနွ်းထှာ်း ါသည်။
1.

ကျွန ်ို ်တသည်
ို ို့
IEP အစည််းအသ ်းကို ဘယ်နစ်ကကမ်သတှာင််းဆန
ို င
ို ် ါသလ။


2.

IEP မင်ဘှာ သမဟို
ို ို့ တ် မဘတင
ို ်း် သည် IEP အစည််းအသ ်းကို အခ န်မသ ွ ်း သတှာင််းဆန
ို င
ို ် ါသည်။

အစည််းအသ ်းကို သတ်မတ် က်၌ သမဟို
ို ို့ တ် အခ န်တစ်ခထ
ို ၌သှာ ဖ ြုလို ် ါသလှာ်း။


သသဘှာတူညသသှာအခ န်နင်သ
ို့ ခ န်သည် အဆင်မသဖ ခို့ ါက သူတို ို့
ို့ န ှာ၌သှာ ဖ ြုလို ်သင်ို့ ါသည်။ မဘမ ှာ်းအတွက် သတ်မတ်သ ်းထှာ်းသည်အ
အတွက် သ ွ ်းခ ယ်မတ
ှု စ်ခသ
ို ှာမဟိုတဘ
် ၊ အဖခှာ်း က်/အခ န် သ ွ ်းခ ယ်မမ
ှု ှာ်းကို စစဥ်သ ်း မည်။ ၁

3.

က်အသသ ်းစှာသည် လအ
ို
် ါ၏။

IEP အစည််းအသ ်းသို မည်
သတ
ူ ို တက်
သ ှာက်သင်ို့ ါသလ။
ို့
ို့


IEP မင်ဘှာမ ှာ်းတွင ် ါ င် မည်သ
ို့ မ
ူ ှာ်းမှာ စ ါယ်ရယ် ညှာသ ်း ဆ ှာ/မ၊ မ
ို န် ညှာသ ်း ဆ ှာ/မ၊သက ှာင််းအို ်၊မဘ(မ ှာ်း)နင်သ
ို့ က ှာင််းသှာ်း အကယ်၍ သက ှာင််းသှာ်းသည် အသက် ၁၄ နစ်ရ ါက သမဟို
ို ို့ တ် သင်သ
ို့ လ ှာ် ါက



စစ်သဆ်းထှာ်းသည်ို့ လဒ်မ ှာ်းနင်/ို့ သမဟို
ို ို့ တ် သက ှာင််းသှာ်းသည် သြှာ်ဖ

ါဆက်စ ်မရ
ှု သသှာကူညသ ်းသူ(မ ှာ်း)၏ န်သဆှာင်မမ
ှု ှာ်း (SLP, OT, PT,

Vision အဖမင် င
ို ်း် , Hearing အ ကှာ်း င
ို ်း် အစရသည်တ)ို ို့ ကို လက်ခ ရ ါက ၊ စတ် ညှာရင်တစ်ဥ်းသည်လည််း အြွွဲ့ထ၌ ါ င်နင
ို ် ါသည်။
4.

5.

ကျွန ်ို ်တကသလ်း၏
ို ို့
IEP အစည််းအသ ်းသို မည်
သတ
ူ က
ို ို့ ို သခေါ်လှာနင
ို ် ါသလ။
ို့


မဘမ ှာ်းသည် သူတကသလ်း၏
ို ို့
IEP အစည််းအသ ်းသို တစ်
စတ
ို စ်ဥ်းကို သခေါ်လှာဖခင််း သမဟို
ို ို့ တ် ြတ်သခေါ် ဖခင််းမ ှာ်းကို ဖ ြုလို ်နင
ို ် ါသည်။
ို့



မဘမ ှာ်းကယ
ို တ
် င
ို ြ
် တ်သခေါ်ထှာ်းသူမ ှာ်းထသို အစည်
်းအသ ်း၏အခ န်ဇယှာ်းကို အသသ ်းအသ ကှာင််း ကှာ်း န်မှာ မဘမ ှာ်း၏တှာ န် ဖြစ် ါသည်။
ို့

IEP အစည််းအသ ်းအတွက် အခ န် မည်မျှ ကသအှာင် သတ်မတ်ထှာ်းသင်ို့ ါသလ။


သက ှာင််းသှာ်း၏ထူ်းဖခှာ်းသသှာလအ
ို
်ခ က်မ ှာ်းသ ေါ်အသဖခခပ ်း သင်သ
ို့ တှာ်သည်ို့ IEP ညွှန ် ကှာ်းခ က်အမ ြု်းမ ြု်းကို ဖ ြုလို ်သှာွ ်း န်အတွက် အခ န်
လသ
ို လှာက်စှာွ သ ်းဖခင််းနင်ို့ IEP ၏တည်သဆှာက်ဖ ြုဖ င်မ၌
ှု သလ်းသလ်းနက်နက် ါ င်နင
ို ် န်အတွက် မဘမ ှာ်းကို ခွငဖ်ို့ ြုသင်ို့ ါသည်။



သက ှာင််းသှာ်းအှာ်းလ်းို သည် သင် ကှာ်းမှု၊ကူည ို့ ်းို မှုနင်ို့ န်သဆှာင်မမ
ှု ှာ်းတက
ို ို့ ို ရသနသ ကှာင််းကို သက ှာင််းမ ှာ်းမ သသခ ှာသစ န် ဖ ြုလို သ
်ို့ င်သ
ို့ ည်ို့
အတွက် အြွွဲ့ မ အစည််းအသ ်းအစ၌ အစည််းအသ ်း ကှာခ န်ကို ည်ညန
ွှ ်း် သင်ို့ ါသည်။ အြွွဲ့ င်မ ှာ်းသည် အခ န် ယ
ို ူ န် လအ
ို
်ခို့ ါက ၊ အဆို ါ
အခ န်ကို ဖ န်လည်သတ်မတ် န်အတွက် အထက်သြှာ်ဖ

6.

ါ န ါတ် ၂ အခ က်အတင
ို ်း် ဖ ြုလို ်သှာွ ်း မည်။

IEP အစည််းအသ ်းမစတင်ခင် ကျွန ်ို ်ထ သကှာ် ကမ််းကို သ ်းသင်ို့ ါသလှာ်း။


အသကှာင််းဆ်းို ဖ ြုလို ်သှာွ ်း န်မှာ အဆဖို ြုထှာ်းသည်ို့ IEP သကှာ် ကမ််းကို သ ်း မည်။ သကှာ် ကမ််းကို လအ
ို
်သ ကှာင််း ဖ ည်နယ်ဥ သဒကို
ဖ ြုဖ င်သဖ ှာင််းလထှာ်း ါသည်။ အဆတ
ို င်သင
ွ ်း် ထှာ်းသည်လ
ို့ က်ရ ညှာသ ်းအသဖခအသနအဆင်မ
ို ်း် တှာနင
ို သ
် ည်န
ို့ စ်စဥ် န််းတင
ို မ
် ှာ်း နင်ို့
ို့ ှာ်း၊တင
လက
ို သ
် လ ှာမှုမ ှာ်း နင်/ို့ သမဟို
ို ို့ တ် ဖ ြုဖ င်မမ
ွ ်း် မမှုမ ှာ်းစသည်တက
ို ို့ ို ဖ န်လည်ဆန််းစစ် န်အတွက် မဘမ ှာ်းကို ခွငဖ်ို့ ြု န် ၄င််းစှာ ကမ််းကို ဖ ြုဖ င်
သဖ ှာင််းလထှာ်း ါသည်။

7.

ကျွန ်ို ်တသည်
ို ို့
အစည််းအသ ်း၌ အသြမ််းထှာ်းဖခင််းမ ှာ်း ဖ ြုလို ်နင
ို ် ါသလှာ်း။


8.

ဖ ြုလို ်နင
ို ် ါသည်။ သသသှာ်
ို ို့
Tenn. Code Ann. § 39-13-601 အ အသြမ််းမည်အ
ို့ သ ကှာင််းကို IEP မင်ဘှာတစ်ဥ်းဥ်းထ အသသ ်းသင်ို့ ါသည်။

IEP မ အဓက ါ င်သမ
ူ ှာ်းသည် အစည််းအသ ်းမ ထွကသ
် ှာွ ်းနင
ို ် ါသလှာ်း။


မင်ဘှာအြွွဲ့ င်မ ှာ်း အစည််းအသ ်းသို မလှာ
န် သမဟို
ို ို့ တ် အစည််းအသ ်းမ သစှာသစှာဖ န်နင
ို ် န်အတွက် မဘ၏သသဘှာတူညခ က်စှာကို လအ
ို
်
ို့
ါသည်။ အစည််းအသ ်းမ သစှာသစှာဖ န်ခင
ွ ်ို့ သမဟို
ို ို့ တ် ခွငသ
်ို့ တှာင််းမှုတအတွ
ို ို့
က် မဘမ ှာ်း၏သသဘှာတူညမှုကို မသမ်းဖမန််းခင် ၊ ၄င််းတသည်
ို ို့
ခင
ို လ
် သ
ို ည်အ
ို့ သ ကှာင််းဖ ခ က် ဖြစ် မည်။ မဘမ ှာ်းမ မင်ဘှာတစ်ဥ်းဥ်း၏ခွငသ
်ို့ တှာင််းမှုကို သသဘှာမတူခို့ ါက အထက် ါ သမ်းခွန်း် န ါတ် ၂ အ
အစည််းအသ ်းကို က်စအသစ်
ွ
၌ ဖ န်လည်သတ်မတ် မည်။ မင်ဘှာ င်အှာ်း အစည််းအသ ်းမ သစှာသစှာဖ န်ခင
ွ က
်ို့ ို မဘမ ှာ်းြက်မ သသဘှာမတူခို့
ါက IEP အစည််းအသ ်းကို အဆ်းို သတ်ပ ်း အထက် ါ သမ်းခွန်း် န ါတ် ၂ အ အစည််းအသ ်းကို ဖ န်လည်ဖ ြုလို ်သှာွ ်း မည်။

9.

ကျွန ်ို ်တကသလ်းသည်
ို ို့
အကကမ်သ မည်မျှ စစ်သဆ်းခယူသင်ို့ ါလ။


စ ါယ်ရယ် ညှာသ ်း ကူည န်သဆှာင်မမ
ှု ှာ်းအှာ်း ရနင
ို သ
် ည်သ
ို့ က ှာင််းသှာ်းမ ှာ်းကို အနည််းဆ်းို ၃ နစ်တစ်ကကမ် ဖ န်လည်ဆန််းစစ် မည်။ IEP
အြွွဲ့ မ မည်သသသှာ
ို ို့
ဖ န်လည်စစ်သဆ်းမှုအှာ်း လအ
ို
်သ ကှာင််း ဆ်းို ဖြတ်နင
ို ် န်အတွက် ဖ န်လည်စစ်သဆ်းမှု အက ဥ််းခ ြု်းကို လက်စသတ် မည်။



လက်ရ ဆင်ို့ ါွ ်း မသန်စမ
ွ ်း် မှုကို စူ်းစမ််းတွကခ
် က်နင
ို ် န်၊ သနှာက်ထ ် မသန်စမ
ွ ်း် သည်အ
ို့
င််းခကို စူ်းစမ််းတွကခ
် က်နင
ို ် န်၊ စစဥ်ထှာ်းသသှာ
ရို ဂ မ်အတွက် အသ ကှာင််းအ ှာမ ှာ်းကို ို့ ်းို သ ်းနင
ို ် န်စသည်တအတွ
ို ို့
က် ဖ န်လည်စစ်သဆ်းမှု၌လည််း ၃ နစ်ကကြုတင်ပ ်း ဖြစ်သ ေါ် နင
ို ် ါသည်
သမဟို
ို ို့ တ် ထသ ှာက်သည်တ
ို့ ်းို တက်မက
ှု ို ဖ ြုလို ်နင
ို ခ
် ို့ ါက န်သဆှာင်မှု ရသနသသှာသက ှာင််းသှာ်းမ ှာ်းကို ဖ န်လည်သထှာက်ခသ ်း န်။

10. အကယ်၍ ကျွန ်ို ်သည် လက်ရ စစ်သဆ်းသ်းို သ ်ဖခင််းကို သသဘှာမတူခို့ ါက


34CFR§300.502 အ

ရသည်စ
ို့ စ်သဆ်းသ်းို သ ်မက
ှု ို သသဘှာမတူခို့ ါက သက ှာင််းမ ကိုနက
် ခပ ်း ဖ ြုလို ်သသှာ သ်းဖခှာ်း ညှာသ ်းဆင
ို ် ှာ

စစ်သဆ်းသ်းို သ ်မ/ှု Independent Educational Evaluation (IEE) ကို ရသစ န် အခွငအ
်ို့ သ ်း ရ ါသည်။
11. ကျွန ်ို ်သည် IEP ၏ န်သဆှာင်မမ
ှု ှာ်း သသဘှာမတူခို့ ါက သမဟို
ို ို့ တ် ကျွန်ို ်၏ကသလ်းသည် အဆို ါကူည န်သဆှာင်မမ
ှု ှာ်းကို မ ရခို့ ါက


သင်တသည်
ို ို့
IEP အသစ်ကို ဖ ြုလို ် န်အတွက် အစည််းအသ ်း၌ ရသနဖခင််းနင်ို့ မင်ဘှာ င်မ ှာ်းက န်သဆှာင်မမ
ှု ှာ်းကို သသဘှာမတူ က ါက ၊
သင်အ
ို ဖ် ခင််းနင်သ
ို ို့
ွ ်းခ ယ်မမ
ှု ှာ်းကို သလို့လှာ ကည်ဖို့ ခင််းတက
ို ို့ ို သအှာက်သြှာ်ဖ
ို့ သနဖြင်ို့ အစည််းအသ ်းကို အဆ်းို သတ်နင
ို့ င်တ၏သ

ါအတင
ို ်း် ဖ ြုလို ်

နင
ို ် ါသည်။ အကယ်၍ IEP ကို စစဥ်ထှာ်းပ ်း ဖြစ် ါက ၊ သင်အ
ို င
ို ပ် ်း သင်တ၏စ
ို ို့ ်းို မ်မှု
ို့ သနဖြင်ို့ IEP အစည််းအသ ်းကို ဖ ြုလို ်သ ်း န်သတှာင််းဆန
မ ှာ်းကို အခ န်မသ ွ ်း သဖ ှာဖ နင
ို ် ါသည်။ အခက်အခမ ှာ်း သဖ လည်ခဖို့ ခင််းမရ ါက သင်တ၏
ို ို့ Procedural Safeguards/လက
ို န
် ှာသဆှာင် ွ ကသ
် ှာွ ်း
မည်အ
ို့ ခ က်အလက်မ ှာ်းရ သအှာက် ါအ ကမ််းြ င််းသြှာ်ဖ ခ က်အတင
ို ်း် အဖငင််း ါွ ်းမှုကို



င်ဆင
ို ် န်အတွက် လမ််းညွှနခ
် က်မ ှာ်းကို လက
ို န
် ှာ ါ။

အကယ်၍ သင်တကသလ်းသည်
ို ို့
ကူည န်သဆှာင်မမ
ှု ှာ်းကို လက်ခ ရဖခင််း မရခို့ ါက ၊ IEP အစည််းအသ ်း၌ ၄င််းကို အသ ကှာင််း ကှာ်း မည်။
န်ထမ််းမ ှာ်း မလသ
ို လှာက်ဖခင််းနင်က
ူ မှုအ င််းအဖမစ်မ ှာ်း မလသ
ို လှာက်ဖခင််းသည် မဘမ ှာ်း၏ဖ ဿနှာ မဟိုတ် ါ။
ို့ ည
ညှာသ ်း ည်မန််းခ က်မ ှာ်းအတွက် ို့ ်းို သ ်းသသှာတ်းို တက်မှု သဒတှာအခ က်အလက်ကို ကည်ရ
ို့ ှု န် ကျွှန ်ို တ
် ို သတှာင်
်းဆန
ို င
ို ် ါသလှာ်း။
ို့

12.


သစှာင်ို့ ကည်မ
ို့ တ်သှာ်းထှာ်းသည်ို့ တ်းို တက်မှု သဒတှာအခ က်အလက် သမဟို
ို ို့ တ် IEP ၏လက်ရ ညှာသ ်း အသဖခအသန/ န််းတင
ို အ
် ဆင်မ
ို့ ှာ်းကို
တ်းို တက်လှာသစ န်အတွက် အသ်းို ဖ ြုသသှာ အဖခှာ်းစစ်သဆ်းသ်းို သ ်မှုမ ှာ်းကို မဘမ ှာ်းမ သတှာင််းဆန
ို င
ို ် ါသည်။

13. ကျွှန ်ို ်သည် အသ ကှာင််းအမ ြု်းမ ြု်းသ ကှာင်ို့ IEP အစည််းအသ ်းအှာ်း အဆ်းို သတ်ဖခင််း (သ)ို ို့ အစည််းအသ ်းအှာ်း ဖ န်ခ န််းဖခင််းတက
ို ို့ ို ဖ ြုလို ်နင
ို ် ါသလှာ်း။


မဘမ ှာ်းသည် အသ ကှာင််းဖ ခ က်အမ ြု်းမ ြု်းအတွက် IEP အစည််းအသ ်းကို အဆ်းို သတ်နင
ို ် ါသည်။

14. ကျွန ်ို ်သည် IEP အစည််းအသ ်းတွင ် လက်မတ်ထ်းို မှာလှာ်း။


No. လက်မတ်ထ်းို န် မလို ါ။ အသယှာက်တင
ို ်း် အှာ်း IEP ၌ ါ င်သ ကှာင််းစှာမ က်နှာတွင ် က်စန
ွ င်န
ို ို့ ို့ လက်မတ်ထ်းို ခင
ို ်း် ါလမ်မ
ို့ ှာမည်တဖြင်
ို့ ည်။
သသဘှာတူညမှုစှာမ က်နှာ၌ လက်မတ်ထ်းို န် အစည််းအသ ်းအတွင်း် မဘမ ှာ်းအတွက် သက်သသှာင်သ
ို့ က်သှာမဖြစ် ါက ၊ ၄င််းစှာမ က်နှာတွင ်
လက်မတ်မထ်းို ဘ အစည််းအသ ်းမ ထွကခ
် ါွ နင
ို ် ါသည်။



သသဘှာတူသည်အ
ို့ ဆင်အ
ို သ
် င်သ
ို့ သ ကှာင််းသ ကှာင်ဖို့ ြုလို ်သင်သ
ို့ ထမရ ါက ၊ မဘမ ှာ်းမ သင်သ
ို့ လ ှာ်ထက
ို့ ည်အ
ို့ သှာလို ်ငန််းစဥ်/Due Process ကို
တင်ဖ နင
ို ် န်အတွက် ၁၄ က်အတွင်း် အသဖ ှာင််းအလမ ှာ်းကို ဖ ြုလို ်သှာွ ်းမည် မဟိုတ် ါ (နင်က
ူ
န်သဆှာင်မအ
ှု သစ်မ ှာ်းကို ဖ ြုလို ်သှာွ ်းမည်
ို့ ည
မဟိုတ် ါ)။ တင်နင်စဖ ည်နယ်၏စည််းမ ဥ််းစည််းကမ််းမ ှာ်း Tennessee Rules and Regulations §0520-01-09-13

15. သင်သ
ို သ
် င်သ
ို့ သ ကှာင််းသ ကှာင်ဖို့ ြုလို ်သင်သ
ို့ လ ှာ်ထက
ို့ ည်အ
ို့ သှာလို ်ငန််းစဥ်/Due Process အတွက် သတ်မတ်ခ န်က ဘယ်သလှာက်လ။


သက ှာင််းဖြင်ို့ ဆန်က
ို ် ကှာ်းစှာဖ ြုလို ်သည်အ
ို့ ခါ Due Process ကို စတင် ါသည်။
ို့ င်ပ ်း တင



မဘနင်သ
ို ို့ အစည််းအသ ်းကို မဖ ြုလို ် န် စှာသ ်းတင်ခဖို့ ခင််းမရခလ
ို ို့ တ် ကှာ်း င်ဖြန်သဖြသည်န
ို့ ည််းစနစ်ကို
ို့ က ှာင််းခရို ငပ် မြုွဲ့နယ်တမ
ို့ ျှင ် သမဟို
အသ်းို ဖ ြု န် သသဘှာတူဖခင််းမရခလ
ို ် ကှာ်းထှာ်းသသှာအသသ ်းစှာကို လက်ခ ရသည်ို့ ၁၅ က်အတွင်း် သဖ လည်သအှာင်သဖြရင််းသ ်းနင
ို ်
ို့ ျှင ် ၊တင
သသှာအစအစဥ်/mediation processကို ဖ ြုလို ်သှာွ ်း မည်။



သသဘှာတူညသည်အ
ို့ ဆင်ထ
ို့ မသ ှာက်ရခို့ ါက Due Process hearing ကို ဖ ြုလို ်သှာွ ်း မည်။



hearing officer/ ကှာ်းနှာသည်အ
ို့
ှာရမ ၄၅ က်အတွင်း် နစ်ဥ်းနစ်ြက်ထသို သူ
ို မ
် သ ်း ို ို့ မည်။
ို့ ၏ဆ်းို ဖြတ်ခ က်သကှာ် ကို စှာတက



ဖ ြုလို ် သည်အ
ို့ စအစဥ်တစ်ခလ
ို ်းို အတွက် ကှာခ န်သည် ကှာ်းနှာဖခင််း မှာဏသ ေါ်မတ
ူ ည်ပ ်း ကွဖ ှာ်း ါသည်။

မဘမ ှာ်း နစ်စဥ် လက်ခ ရသည်ို့ Notice of Procedural Safeguards ကို အစှာ်းထ်းို န်အတွက် ဤသန ှာ၌ ါရသည်အ
ို့
ှာမ ှာ်းကို မ ည် ွ ယထ
် ှာ်း ါ။
စှာအို ်သကှာ် ကို https://www.tn.gov/content/dam/tn/education/reports/331816_notice_proc_safeguards.pdf ၌ သတွွဲ့ ရနင
ို ် ါသည်။
သနှာက်ထ ်အသ ကှာင််းအ ှာအခ က်အလက်မ ှာ်းအတွက် https://www.tn.gov/content/dam/tn/education/special-education/sped_framework.pdf

