Уставна права родитеља
Као родитељ детета са инвалидитетом, имате право:
1.

Да присуствујете састанцима индивидуализованог образовног програма (ИЕП) и представљате
интересе свога детета;

2.

Да Ваш адвокат или стручњак држи предавања на састанку индивидуализованог образовног програма
(ИЕП);

3.

Да добијете копију процене свога детета, да исту оспорите, те да затражите једну независну образовну
процену на трошак државе;

4.

Да прибавите писмени извештај неког вањског извора као део поступка процене;

5.

Да прегледате сву образовну евиденцију свога детета и добијете копију индивидуализованог
образовног програма;

6.

Да оспорите одлуку тима индивидуализованог образовног програма (ИЕП) и започнете поступак
улагања тужбе, укључујући: подношење тужбе за дете Министарству за основно и средње образовање,
коришћење посредовања на трошак државе, одржавање непристране расправе о редовном судском
поступку и улагање жалбе суду на одлуку о редовном судском поступку;

7.

Да суделујете у контроли индивидуализованих образовних програма (ИЕП-ова) и свим одлукама о
промени било ког аспекта ИЕП-а, те да добијете писмену обавест о подузимању мера пре него дође до
промене у образовној средини Вашег детета или пружању бесплатног и одговарајућег државног
образовања;

8.

Да Ваше дете буде смештено у средину са најмање ограничења и разред опћег образовања у највећој
могућој мери;

9.

Да затражите да Вам се одобри комуникација на ефикасан начин ако имате ограничено познавање
енглеског језика;

10. Да Ваше дете прима бесплатно одговарајуће државно образовање са индивидуализованим образовним
програмом које задовољава јединствене потребе Вашег детета и може да укључи али није ограничено
на специјално образовање и сродне услуге, као што су помоћна технолошка средства и услуге, превоз,
услуге говорне патологије, аудиолошке услуге, услуге тумаченја, психолошке услуге, укључујући
интервенцију у понашању, физикалну терапију, радну терапију, рекреацију, укључујући терапеутску
рекреацију, услуге психотерапије, укључујући рехабилитацијску психотерапију, услуге оријентисања и
мобилитета, услуге школског здравства, услуге школске медицинске сестре, услуге социјалног рада,
психотерапију и образовање родитеља, те здравствене услуге у сврху дијагностике или процене.
Министарство за основно и средњошколско образовање у својим програмима и активностима не дискриминира
на основу расне припадности, боје коже, националности, спола или старости. Питања везана за програме
Министарства и локацију, активности и институције Министарства којима имају приступ и које могу користити
особе са инвалидитетом могу се упутити на адресу Jefferson State Office Building, Civil Rights Compliance (Title
VI/Title IX/504/ADA/Age Act), 5th Floor, 205 Jefferson Street, Jefferson City, Missouri 65102-0480; телефонски број
573-526-4757 или Relay Missouri (800) 735-2966.

Овим документом нису додељена никаква додатна права сем оних додељених савезним или државним законим; његова сврха је
искључиво информативна. За додатне информације треба да контактирате Министарство за основно и средње образовање,
Одсек за специјално образовање на (573) 751-0699 или webreplyspeco@dese.mo.gov.
1. јануар 2010.

