Повеља о правима родитеља
Као родитељ дјетета са инвалидитетом, имате право да:
1. Похађате састанке индивидуализираног образовног програма (ИЕП) и заступате интересе вашег дјетета.
2. Имате адвоката или стручњака који ће бити присутан на састанцима ИЕП-а.
3. Примите копију процјене за ваше дијете, да се не сложите с њом и затражите једну независну процјену
образовања (ИЕЕ) о јавном трошку.
4. Дате писани извјештај из вањских извора као дио процеса напретка.
5. Прегледате све образовне записе који се односе на ваше дијете и добијете копију ИЕП-а.
6. Се не слажете с одлукама ИЕП тима и слиједите поступке за рјешавање спорова, укључујући: тражење
поједностављеног ИЕП састанка, подношење притужбе дјетета Одјелу за основно и средње образовање,
тражење медијације коју плаћа држава, одржавање непристрасног саслушања у складу са законом и
жалбу на одлуку о прописаном поступку суду.
7. Учествујете у прегледима ИЕП-а и доношењу сваке одлуке о промјени било којег аспекта ИЕП-а, као и да
примате Претходно писано обавјештење за промјену образовног распоређивања вашег дјетета или
пружање бесплатног и одговарајућег јавног образовања.
8. Ваше дијете буде смјештено у најмање рестриктивном окружењу и у учионици опћег образовања у
највећој одговарајућој мјери.
9. Затражите прилагођавање за ефикасну комуникацију ако имате ограничено знање енглеског језика.
10. Имате бесплатно одговарајуће јавно образовање за ваше дијете с ИЕП-ом дизајнираним да задовољи
јединствене потребе вашег дјетета, што може укључивати, али не ограничавајући се на, посебно
образовање и сродне услуге, као што су уређаји и услуге помоћне технологије; пријевоз; услуге говорне
патологије; аудиолошке услуге; услуге превођења; психолошке услуге, укључујући интервенције у
понашању; физикална терапија; професионална терапија; рекреација, укључујући терапеутску рекреацију;
услуге савјетовања, укључујући рехабилитацијско савјетовање; услуге оријентације и мобилности;
школске здравствене услуге; услуге школских медицинских сестара; услуге социјалног рада; савјетовање и
обука родитеља; и медицинске услуге у сврху дијагностике или евалуације.
11. Направите аудио снимак за сваки састанак у складу са савезним Законом о образовању особа са
инвалидитетом (ИДЕА) или чланом 504 савезног Закона о рехабилитацији из 1973.

Овај документ не даје никакво право или права изван оних која се додјељују савезним или државним законом и намијењен је само за
информативне сврхе. За додатне информације контактирајте Одјел за основно и средње образовање, уред специјалног образовања на бр.
573-751-0699 или на webreplyspeco@dese.mo.us.
1. јануар 2010, ревидирано 29. децембра, 2021.

