Declarația drepturilor părinților
Ca părinte al unui copil cu dizabilități, aveți dreptul:
1. Să participați la întâlniri în cadrul programului de învățământ individualizat (IEP) și să reprezentați interesele
copilului dvs.
2. Să aveți un avocat sau expert prezent cu dvs. la întâlnirile IEP.
3. Să primiți o copie a evaluării copilului dvs., să o contraziceți și să solicitați o evaluare educațională independentă
(IEE) din fonduri publice.
4. Să oferiți un raport scris din surse externe ca parte a procesului de evaluare.
5. Să examinați toate înscrisurile educaționale ale copilului dvs. cu o copie a IEP.
6. Să contraziceți deciziile echipei IEP și să urmați procedurile de soluționare a litigiilor, inclusiv: solicitarea unei
întâlniri facilitate cu IEP, completând o reclamație pentru copil la Departamentul pentru Învățământ Primar și
Secundar, solicitând mediere plătită de stat, cu o audiere imparțială în procesul echitabil și apelând la decizia
procesului echitabil în instanță.
7. Să participați la revizuiri ale IEP și la orice decizie de schimbare a oricăror aspecte ale IEP, precum și să primiți
notificare scrisă prealabilă pentru o modificare a încadrării în învățământ a copilului dvs. sau furnizarea de
educație publică adecvată și gratuită.
8. Să încadrați copilul în cel mai puțin restrictiv mediu și într-o clasă de învățământ general în cea mai mare măsură
posibilă.
9. Să solicitați un ajutor pentru furnizarea comunicațiilor eficiente dacă aveți cunoștințe limitate de limba engleză.
10. La un învățământ public adecvat pentru copilul dvs., cu un IEP menit să îndeplinească nevoile unice ale copilului
dvs., care pot include, fără a se limita la, învățământ special și servicii conexe, cum ar fi tehnologii și servicii de
asistență; transport; servicii de patologie a vorbirii; servicii de audiologie; servicii de interpretare; servicii
psihologice, inclusiv intervenții comportamentale; terapie fizică; terapie ocupațională; recreere, inclusiv recreere
terapeutică; servicii de consiliere, inclusiv consiliere de reabilitare; servicii de orientare și mobilitate; servicii
medicale la școală; servicii de asistenți medicali la școală; servicii de asistență socială; consiliere și instruire
parentală, precum și servicii medicale în scopul diagnosticării sau evaluării.
11. La înregistrarea audio a fiecărei întâlniri conform Legii federale privind persoanele cu dizabilități (IDEA) sau
Secțiunii 504 a Legii federale privind reabilitarea acestor persoane din anul 1973.

Acest document nu conferă niciun drept sau drepturi dincolo de cele conferite de legile federale sau statale și este prevăzut exclusiv în scopuri de
informare. Pentru informații suplimentare, contactați Departamentul pentru Învățământ Primar și Secundar, Biroul pentru Învățământ Special, la
573-751-0699 sau webreplyspeco@dese.mo.us.
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