Legea privind drepturile părinţilor
În calitate de părinte al unui copil invalid, aveţi dreptul:
1.

să participaţi la şedinţe privind programele de educaţie individualizate (IEP) şi să reprezentaţi
interesele copilului;

2.

să aveţi un avocat sau expert prezent la sedinţele privind programele de educaţie individualizate
(IEP);

3.

să primiţi o copie a evaluării copilului, să o contestaţi, şi să solicitaţi o evaluare educaţională
independentă pe cheltuiala publică;

4.

să vi se ofere un raport în scris de la surse externe ca parte a procesului de evaluare;

5.

să examinaţi toate registrele educaţionale legate de copilul dumneavoastră şi să vi se ofere un
exemplar al programului educaţional individualizat;

6.

să contestaţi decizia luată de echipa programului de educaţie individualizat (IEP) şi să căutaţi
proceduri de plângere, inclusiv: depunerea unei plângeri în numele copilului către Departamentul de
Educaţie Elementară şi Secundară, mediere plătită de stat, să dispuneţi de o audiere în curte şi să
faceţi apel la tribunal împotriva deciziei audierii;

7.

să participaţi la evaluările programelor de educaţie îndividualizată (IEP-uri) şi în orice decizie de
schimbare a oricăror aspecte a IEP, precum şi să primiţi o notă de luare la cunoştinţă a acţiunilor,
înainte de efectuarea oricăror modificări în plasamentul educaţional sau asigurarea educaţiei publice
gratuite şi corespunzătoare a copilului;

8.

să vi se plaseze copilul în mediul cel mai puţin restrictiv şi într-o clasă de educaţie generală cu cel
mai mare număr adecvat;

9.

să solicitaţi condiţii pentru a oferi comunicaţie eficientă dacă cunoştinţele dumneavoastră de limbă
engleză sunt limitate;

10. la educaţie publică corespunzătoare pentru copilul dumneavoastră cu un program de educaţie
individualizat pentru a satisface necesităţile unice ale copilului, ce pot să cuprindă, dar fără a se
limita la, educaţie specială şi servicii conexe, cum ar fi dispozitive şi servicii tehnologice de asistenţă,
transport, servicii de patologie a vorbirii, servicii audiologice, servicii de interpretariat, servicii de
consultanţă psihologică, inclusiv intervenţii comportamentale, fizioterapie, terapie ocupaţională,
recreaţie, inclusiv recreaţie terapeutică, servicii de consiliere, inclusiv consiliere de reabilitare,
servicii de orientare şi mobilitate, servicii de sănătate a şcolii, servicii de asistenţă şcolară, servicii
sociale, consiliere şi instruire parentală şi servicii medicale în scopuri de diagnosticare şi evaluare.
Departamentul de Educaţie Elementară şi Secundară nu face discriminare pe bază de rasă, culoare, naţionalitate, sex, invaliditate
sau vârstă în programele şi activităţile sale. Întrebările legate de programele departamentului şi locaţiile serviciilor, activităţilor şi
facilităţilor departamentului ce pot fi accesibile pentru şi de către persoanele cu handicap pot fi adresate către Jefferson State Office
Building, Civil Rights Compliance (Title VI/Title IX/504/ADA/Age Act), 5th Floor, 205 Jefferson Street, Jefferson City, MO 651020480; număr telefon 573-526-4757 sau Relay Missouri 800-735-2966.
Acest document nu conferă niciun drept sau drepturi în afară de cele conferite de legea federală sau statală şi are numai scop pur
informaţional. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi Departamentul de Educaţie Elementară şi Secundară, Divizia de Educaţie
Specială la (573) 751-0699 sau webreplyspeco@dese.mo.gov.
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