
 

 
 

 אין די עניין פון 
   

 קעיס נומער                ,סטודענט ערשטע נאמען        סטודענט לעצטע נאמען,    
  

 
 
 

 ליסטע  עדים  עלטערן'ס
 

 פארבינדונג אינפארמאציע  טעמע(ס) פון עדות  קשר צום סטודענט  נאמען פון עד 
געשאצטע  
דויערונג פון  

 עדות 

  
 
 

   

  
 
 

   

  
 
 

   

  
 
 

   

  
 
 

   

  
 
 

   

  
 
 

   

  
 
 

   

 
 

 



 

 
 

 עדים ליסטע   –אנווייזונגען 
 

וואו איר רעכנט אויס אלע עדים   (  וועםאן עדים ליסטע איז א דאקומענט  נוצן ביי אייער לעגאלע געהער  ווילט   Dueאיר 
Process Hearing  .( 

 
אז איר וועט אויטאמאטיש זיין ערלויבט זיי צו נוצן דורכאויס די געהער. די אנדערע  ארויפלייגן אן עד אויפן ליסטע מיינט נישט 

) Impartial Hearing Officer, IHOזייט קענן זיך קעגנשטעלן צו א געוויסן עד. אייער אומפארטייאישן געהער אפיציר (
אדער וויכטיג צו אייער פארבינדן  יעדער עד איז    וויאזויקען באגרעניצן וועלכע עדים איר קענט נוצן. זייט גרייט צו ערקלערן  

 קעיס. 
 

 פאלגט נאך די אנווייזונגען צו אויספילן אייער עדים ליסטע: 
 

 קעפל 
 ען אין די סדר: לעצטע, ערשטע  אין די קעסטלעך אונטער "אין די עניין פון" לייגט אריין דעם סטודענט'ס נאמ

 ציפערן.   6זייט שרייבט אריין אייער קעיס נומער וואס באשטייט פון  לינקעאויף די 
 

 נאמען פון עד 
אין די קאלומנע לייגט אריין דעם עד'ס ערשטע און לעצטע נאמען. לייגט צו זייער טיטל, אויב זיי האבן איינס. צום ביישפיל,  

 סמיט"."דר. דזשעין 
 

   קשר צום סטודענט 
אין די קאלומנע ערקלערט וויאזוי דער עד קען דעם סטודענט אדער וויאזוי זיי זענען פארבינדן צו אייער קעיס. צום ביישפיל  

 וואלט איר געוואלט אריינשרייבן אין די ליסטע: 
 פסיכאלאג, לערער/ין, א.א.וו.)-דעם מענטשן'ס טיטל (ניורא •
 ,  סקול פסיכאלאג, פריוואטע סּפיטש טעראּפיסט, א.א.וו.) 13ל/ת פון פובליק סקול וואו זיי ארבעטן (מנה •
•  ) זיי זענען געווען פארמישט מיטן סטודענט  ַאקיוּפעישענעל    2019-20'טע קלאס לערער/ין  5די סקול יאר(ן) ווען 

 טעראּפיסט)
 

   טעמע(ס) פון עדות 
אין די קאלומנע רעכנט אויס די נושאים איבער וועלכע דער עדות וועט רעדן. אייער ערקלערונג קען זיין קורץ. מאכט זיכער צו  

זייער   פארבינדן   צו פארשטיין אויב דעם עד'ס עדות איז   IHOגיבן גענוג אינפארמאציע פאר דעם   צו אייער קעיס און אויב 
 אנדערע עדים. זעהט די ביישפילן אונטן צו זעהן וויאזוי צו אויסצופילן די טייל.אינפארמאציע ווערט שוין געהערט פון 

 
 פארבינדונג אינפארמאציע 

אין די קאלומנע לייגט אריין דעם עד'ס טעלעפאן נומער, אימעיל אדרעס און אדערס. אויב איר ווייסט נישט די אינפארמאציע,  
 אינפארמאציע איר קענט.פרעגט אייער עד. לייגט דאן אריין וויפיל 

 
 
 
 



 

 
 געשאצטע דויערונג פון עדות 

אין די קאלומנע שרייבט אריין ווי לאנג איר טראכט אז איר וועט דארפן צו קענען פרעגן פראגן פון יעדער עד. איר דארפט נישט  
 אפשאצן ווי לאנג די אנדערע זייט וועט פארהערן דעם עד נאך אייערע פראגן. לייגט אריין די צייט אין מינוטן. 

 
 ביישפיל 

 טע וואס איר קענט נאכפאלגן. פאלגנד איז א ביישפיל פון א ליס
 
 

 *** 
 

 ביישפיל עדים ליסטע 
 

 פארבינדונג אינפארמאציע  טעמע(ס) פון עדות  קשר צום סטודענט  נאמען פון עד 
געשאצטע  
דויערונג פון  

 עדות 

קיילא 
 קלעגערין

סטודענט'ס ספעציעלע חינוך   • מאמע 
 היסטאריע 

• IEP  באגעגענישן 
 קאמיוניקאציע מיט סקול  •
 עלטערן'ס זארגן  •

5 Boroughs St. 
New York, NY 10000 
 
Keila@internet.com 

 מינוט  90

באקאנטשאפט מיט   • 2020-2021לערערין  ELA ליבי לערערין
 סטודענט'ס באדערפענישן 

 איינפירן לייענען פראגראם  •
 רעקאמענדאציעס •

 

123 New Amsterdam St. 
New York, NY 10000 
 
Liby@ELAteacher.com 

5555-555-212  

 מינוט  60

אסתר  
 אונטערזוכערין 

באקאנטשאפט מיט   • פסיכאלאג -ניורא
 סטודענט'ס באדערפענישן 

פסיכאלאגישע  -ניורא  2021 •
 אונטערזוכונג  

1625 Big Apple Ave. 
New York, NY 10000 
 
Ester@evals.com 

5555-555-646  

 מינוט  45
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