قانون حقوق الوالدين
باعتبارك والدًا لطفل من ذوي الهمم ،يحق لك ما يلي:
 .1حضور اجتماعات برنامج التعليم الفردي ( )IEPوالتعبير عن اهتمامات طفلك.
خبير في اجتماعات برنامج التعليم الفردي.
محام أو
 .2اصطحاب
ِ
ِ
 .3الحصول على نسخة من تقييم طفلك ،واالعتراض عليه ،وطلب تقييم تعليمي مستقل ( )IEEلمرة واحدة على النفقة العامة.
 .4تقديم تقرير خطي من مصادر خارجية كجزء من عملية التقييم.
 .5فحص جميع سجالت التعليم الخاصة بطفلك والحصول على نسخة من برنامج التعليم الفردي.
 .6عدم الموافقة على قرارات فريق برنامج التعليم الفردي ومتابعة إجراءات تسوية المنازعات ،بما في ذلك :طلب اجتماع
مُيسّر لفريق برنامج التعليم الفردي ،وتقديم شكوى متعلقة بالطفل إلى إدارة التعليم االبتدائي والثانوي ،وطلب وساطة مدفوعة
من الدولة ،وطلب عقد جلسة استماع محايدة بشأن اإلجراءات القانونية الواجبة ،واستئناف قرار اإلجراءات القانونية أمام
المحكمة.
 .7المشاركة في تقييمات برامج التعليم الفردية وفي أي قرار لتغيير أي جانب من جوانب برنامج التعليم الفردي ،وكذلك تلقي
إشعار خطي مسبق بوجود تغيير في الوضع التعليمي لطفلك أو بتوافر تعليم عام مجاني ومناسب.
.8

وضع طفلك في بيئة أقل تقيي ًدا وفي فصل تعليمي عام مناسب إلى أقصى حد.

 .9طلب الحصول على ترتيب تيسيري للتواصل بشكل فعال إذا كانت إجادتك للغة اإلنجليزية محدودة.
 .10تعليم عام مجاني ومناسب لطفلك من خالل برنامج للتعليم الفردي مصمم لتلبية االحتياجات الفريدة لطفلك ،والتي قد تشمل،
على سبيل المثال ال الحصر ،التعليم الخاص والخدمات ذات الصلة ،مثل األجهزة والخدمات التقنية المساعدة؛ ووسائل النقل؛
وخدمات عالج أمراض التخاطب؛ وخدمات عالج السمع؛ وخدمات الترجمة الفورية؛ والخدمات النفسية ،بما في ذلك
التدخالت السلوكية؛ والعالج الطبيعي؛ والعالج الوظيفي؛ واالستجمام ،بما في ذلك االستجمام العالجي؛ وخدمات االستشارة،
بما في ذلك استشارات إعادة التأهيل؛ وخدمات التوجيه والحركة؛ وخدمات الصحة المدرسية؛ وخدمات التمريض المدرسي؛
وخدمات العمل االجتماعي؛ وإرشاد وتدريب الوالدين؛ والخدمات الطبية ألغراض التشخيص أو التقييم.
 .11التسجيل الصوتي ألي اجتماع بموجب قانون تعليم األفراد ذوي اإلعاقات الفيدرالي ( )IDEAأو القسم  504من قانون
إعادة التأهيل الفيدرالي لعام .1973
ال تمنح هذه الوثيقة أي حق أو حقوق بخالف الحقوق الممنوحة بموجب القانون الفيدرالي أو قانون الوالية وهي مخصصة ألغراض العلم فقط .للحصول على معلومات إضافية ،اتصل بمكتب
التعليم الخاص في إدارة التعليم االبتدائي والثانوي على الرقم  573-751-0699أو .webreplyspeco@dese.mo.us
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