منشور حقوق والدین
شما بهعنوان ولی کودک معلول ،از حقوق زیر برخوردار هستید:
 .1شرکت در جلسات برنامه آموزش اختصاصی ( )IEPو نمایندگی منافع کودکتان.
 .2درخواست از یک حامی یا کارشناس برای حضور در جلسات .IEP
 .3دریافت یک نسخه از ارزیابی کودک خود ،مخالفت با آن ،و درخواست ارزیابی آموزشی مستقل ( )IEEبا هزینه دولتی.
 .4ارائه گزارش مکتوب از طرف منابع خارجی بهعنوان بخشی از فرایند ارزیابی.
 .5بررسی کلیه مدارک آموزشی مربوط به کودک خود و دریافت یک نسخه از .IEP
 .6مخالفت با تصمیمات تیم  IEPو پیگیری روند حلوفصل اختالف نظر  ،شامل :درخواست جلسه  IEPتسهیلشده ،تنظیم شکایت از
طرف کودک نزد «اداره آموزش ابتدایی و متوسطه» ،درخواست میانجیگری با هزینه ایالت ،درخواست فرایند دادرسی منصفانه ،و
درخواست تجدیدنظر درخصوص تصمیم فرایند دادرسی منصفانه نزد دادگاه.
 .7شرکت در جلسات بررسی IEPها و در هر گونه تصمیمگیری برای تغییر جنبههای مختلف  ،IEPو همچنین دریافت «اعالمیه قبلی
کتبی» درخصوص تغییر صورتگرفته در تعیین سطح آموزشی کودکتان یا ارائه آموزش عمومی رایگان و متناسب.
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قرار گرفتن فرزندتان در محیطی با حداقل محدودیت و در کالسهای آموزشی عمومی تا باالترین حدی که برای کودکتان مناسب
است.

 .9درخواست امکاناتی برای برقراری ارتباط مؤثر ،درصورت داشتن مهارت زبان انگلیسی محدود.
 .10آموزش عمومی رایگان متناسب برای کودکتان همراه با  IEPکه برای تأمین نیازهای منحصربه فرد کودکتان طراحی شده است ،که
میتواند شامل اما نه محدود به موارد زیر باشد :آموزش استثنایی و خدمات مربوطه ،مانند خدمات و دستگاههای فنآوری کمکی؛
حمل و نقل؛ خدمات آسیبشناسی کالمی؛ خدمات شنواییسنجی؛ خدمات ترجمه شفاهی؛ خدمات روانشناسی ،شامل مداخالت رفتاری؛
تندرمان؛ کار درمانی؛ تفریح ،شامل تفریحات درمانی؛ خدمات مشاوره ،شامل مشاوره توانبخشی؛ خدمات تحرک و جهتیابی؛
خدمات بهداشتی مدرسه؛ خدمات پرستار مدرسه؛ خدمات کار اجتماعی؛ مشاوره و آموزش والدین؛ و خدمات پزشکی برای اهداف
تشخیصی یا ارزیابی.
 .11ضبط صدای جلسات تحت «قانون آموزش معلولین» ( )IDEیا «بخش  504از قانون توانبخشی  »1973فدرال.

این سند ،حق و حقوقی فراتر از آنچه توسط قانون فدرال یا ایالتی اعطا شده است ،به افراد نمیبخشد ،و صرفا برای اهداف آگاهیبخشی درنظر گرفته شده است .برای
کسب اطالعات بیشتر ،با «دفتر آموزش استثنایی در اداره آموزش ابتدایی و متوسطه» ( Department of Elementary and Secondary Education, Office of Special

 )Educationبه شماره  573-751-0699یا  webreplyspeco@dese.mo.us.تماس بگیرید.
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