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ПЕРЕДМОВА 
 
 
Якщо Ви – батьки дитини-інваліда, обмежені можливості якої стають на заваді її навчанню, або Ви 
підозрюєте наявність особливих потреб у Вашої дитини, цей довідник стане цінним джерелом 
інформації про отримання освіти Вашою дитиною. 
 
Довідник «Чия це IDEA?» у доступній формі викладає основні положення Закону про поліпшення 
освіти осіб з особливими потребами від 2004 року (IDEA), завдяки чому Ви зможете ефективно 
брати участь у процесі отримання освіти Вашою дитиною. Цей довідник підготований 
Управлінням у справах дітей з особливими потребами Департаменту освіти штату Огайо (Ohio 
Department of Education’s Office for Exceptional Children, ODE/OEC). 
 
На наступних сторінках Ви дізнаєтесь, яким чином Ви можете співпрацювати з місцевим 
шкільним округом та іншими державними установами, щоб встановити наявність особливих 
потреб (інвалідності) у Вашої дитини. Тут також перелічено етапи для з'ясування, чи дана 
інвалідність дає право Вашій дитині на спеціальну (корекційну) освіту та супутні послуги. 
Цей довідник також можна використовувати в якості «повідомлення про процесуальні гарантії», 
оскільки ця публікація встановлює Ваше право на «безкоштовну належну державну освіту» (free 
appropriate public education, FAPE) для дитини, особливі освітні потреби якої визначені законом 
про спеціальну (корекційну) освіту. Він роз’яснює способи надання спеціальної освіти та 
перелічує ресурси, до яких Ви можете звернутись по допомогу. 
 
Оскільки згадані в цьому довіднику права та процедури спочатку з’явилися в тексті федерального 
закону, Ви можете зустріти незнайомі Вам юридичні терміни. Щоб полегшити розуміння та 
використання цієї інформації, ми, де це можливо, спростили юридичне формулювання. Значення 
юридичних термінів, що використовуються в тексті, повністю розкрито в розділі довідника 
«Визначення» та, при можливості, в тексті. Проте варто витратити кілька хвилин на ознайомлення 
з цими термінами перед тим, як Ви почнете читати даний довідник. Ви знайдете їх у розділі 
«Визначення», який починається на сторінці 55. 
 
ПРИМІТКА. Цей довідник для батьків підсумовує правила штату щодо спеціальної (корекційної) 
освіти, вміщені в Главі 3301-51 Адміністративного кодексу, Діючі стандарти для освітніх 
установ штату Огайо, що надають послуги дітям з особливими потребами. До довідника 
увійшли не всі положення правил і в ньому не надається юридична консультація чи юридичне 
трактування цих правил. Звертайтеся до діючих стандартів, опублікованих на веб-сайті 
Департаменту освіти штату Огайо (Ohio Department of Education’s, ODE), education.ohio.gov, 
ключові слова для пошуку: Діючі стандарти, обмежені можливості (Operating Standards 
Disabilities), щоб знайти повний текст правил. Звертайтеся також до Вашого адвоката, щоб 
отримати юридичну консультацію чи юридичне трактування. Діючі стандарти базуються на законі 
штату (Глава 3323 Переглянутого кодексу), федеральному законі (Закон про поліпшення освіти 
осіб з особливими потребами від 2004 року) та федеральних положеннях (розділ 34 частина 300 
Кодексу Федеральних Положень (Code of Federal Regulations, C.F.R.)) про освіту дітей з 
особливими потребами. Ці документи також представлені на веб-сайті edresourcesohio.org. 
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ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ, КОЛИ МОЇЙ ДИТИНІ ВАЖКО ВЧИТИСЯ В 
ШКОЛІ? 

 
 

Закон про поліпшення освіти осіб з особливими потребами від 2004 року – федеральний закон, 
який широко відомий під назвою IDEA, – встановив процедуру для визначення освітніх потреб 
Вашої дитини та отримання спеціальних освітніх послуг, якщо обмежені можливості Вашої 
дитини створюють таку необхідність. Ця процедура відбувається приблизно в такому порядку: 
 
1. Запит про надання допомоги – цей етап допоможе Вам розпочати співпрацю з Вашим 

шкільним округом, щоб разом Ви змогли відреагувати на перші ознаки того, що Вашій дитині 
важко вчитися в школі. 

 
2. Запит про здійснення оцінки – шкільний округ має великий досвід у визначенні того, 

наскільки добре діти навчаються та функціонують в школі. Завдяки цьому вони можуть 
долучити корисні ресурси до процесу оцінювання Вашої дитини. 

 
3. Оцінка – на цьому етапі шкільний округ визначає наявність у Вашої дитини особливих 

потреб, які вимагають спеціальних освітніх послуг (не всі особливі потреби вимагають цього). 
Оцінка визначить види спеціальних освітніх послуг, яких потребуватиме Ваша дитина, чи 
підтвердить, що Ваша дитина зможе навчатися в звичайному класі нарівні з іншими учнями. 
Ви будете приймати активну участь у процесі оцінки та станете членом групи оцінювання 
Вашої дитини. 

 
4. Розроблення індивідуальної програми навчання (individualized education program, IEP) – 

якщо оцінка виявить, що Ваша дитина має особливі потреби, які вимагають спеціальної освіти, 
буде розроблена така програма, яка визначить навчальні цілі для Вашої дитини та допоможе в 
їх досягненні. 

 
5. Щорічний перегляд – щороку шкільний округ буде переглядати ефективність IEP Вашої 

дитини та буде готовим відкоригувати план, щоб забезпечити належний навчальний прогрес 
Вашої дитини. 

 
6. Повторна оцінка – закон IDEA забезпечує Вашій дитині повторну перевірку кожні три роки, 

щоб визначити будь-які важливі зміни в здатності навчатися. Ця «повторна оцінка» також 
показує Вам та шкільному округу, чи правильно підібрана допомога та послуги, що надаються 
Вашій дитині. На основі цієї оцінки шкільний округ може вживати відповідних заходів. 

 
Незалежна освітня оцінка (Independent educational evaluation, IEE) – якщо Ви не впевнені в 
точності оцінки Вашої дитини шкільним округом, Ви можете організувати оцінювання Вашої 
дитини кваліфікованим професіоналом, що не працює в шкільному окрузі. У деяких випадках це 
може бути здійснено за кошти шкільного округу. 
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КРОКИ, ЯКІ НЕОБХІДНО ЗДІЙСНИТИ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ПОСЛУГ 
 
 
Наведені нижче таблиці коротко описують сім кроків, перелічених на попередній 
сторінці, які необхідно здійснити для отримання освітніх послуг для Вашої дитини з 
особливими потребами. Детальнішу інформацію у формі «запитання – відповідь» про 
більшість з цих кроків приведено у розділі «Відповіді на часті запитання» цього 
довідника. Приготуйтесь брати активну участь у цьому процесі – задавати запитання, 
надавати інформацію та допомагати в прийнятті рішень щодо освіти Вашої дитини. 
 

 БАТЬКИ ШКІЛЬНИЙ ОКРУГ 

ЗАПИТ ПРО 
НАДАНЯ 
ДОПОМОГИ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
ЗАПИТ ПРО 
ЗДІЙСНЕННЯ 
ОЦІНКИ 
 

 Звертаються до вчителя, щоб 
обговорити своє занепокоєння щодо 
наявності особливих потреб у дитини. 

 Надають про дитину інформацію, яка 
може бути корисною. 

 Звертаються по допомогу до шкільного 
округу. 

 Допомагають округу виявити в дитини 
наявність особливих освітніх потреб. 

 

 
 
 
 

 Подають усний чи письмовий запит 
про здійснення оцінки дитини на 
предмет підозрюваної наявності 
особливих освітніх потреб. 
Рекомендується подавати цей запит в 
письмовій формі, щоб документально 
зафіксувати початок терміну для 
надання відповіді шкільним округом. 

 Довідуються про батьківські групи 
підтримки. 

 Дають письмову згоду (дозвіл) на 
проведення оцінювання дитини. 
Надання дозволу означає, що батьки 
повністю ознайомлені з усією 
необхідною інформацією щодо 
оцінювання їхньої дитини. Коли батьки 
дають згоду на оцінювання їхньої 
дитини, вони не дають згоди 
шкільному округу на надання 
спеціальних освітніх послуг їхній 
дитині. 

 При наявності підозри про наявність особливих 
освітніх потреб у дитини повідомляє про це 
батькам. 

 Випробовує різноманітні навчальні методики, 
щоб допомогти дитині в навчанні, та документує 
результати. 

 Запрошує батьків до участі в зустрічі, де буде 
вирішуватися необхідність оцінити дитину на 
предмет потреби в спеціальних освітніх 
послугах. 

 Залучає «групу сприяння в навчанні», яка 
запропонує нові підходи до навчання дитини, та 
документує результати. (Пояснення терміну 
«Група сприяння в навчанні» див. у розділі 
«Визначення»). 

 Розпочинає процес оцінювання. 
 Зв’язується з батьками, пояснює процедуру 
подання запиту (направлення) та надає 
примірник довідника «Чия це IDEA?» 

 Видає батькам копію письмового попереднього 
повідомлення. (Округ надсилає це повідомлення 
до того, як запропонувати будь-які дії щодо 
дитини, яка потребує спеціальних освітніх 
послуг чи отримує їх. Округ також надсилає 
батькам попереднє письмове повідомлення, коли 
відмовляється від будь-яких дій щодо їхньої 
дитини, яка потребує спеціальних освітніх 
послуг чи отримує їх (більш детальну 
інформацію див. в розділі «Повідомлення»). 

 Просить батьків дати письмову згоду на 
проведення оцінювання дитини, якщо є підозри 
про наявність особливих освітніх потреб. 

 Отримує письмову згоду батьків на оцінювання. 

 вибір батьків  вибір шкільного округу  вимога шкільного округу 
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ОЦІНКА  Беруть участь у заходах групи 
оцінювання, в тому числі у визначенні, чи 
відповідає їхня дитина критеріям надання 
спеціальних освітніх послуг. 

 Надають інформацію для проведення 
оцінювання (наприклад, анамнез дитини, 
сімейний анамнез та попередні відомості 
про успішність, а також своє бачення 
схильностей та потреб дитини). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Якщо встановлено, що дитина не відповідає 
критеріям для отримання спеціальних 
освітніх та супутніх послуг, а її батьки з цим 
не згодні, вони можуть: 

 подати запит про незалежну освітню 
оцінку (це оцінювання, проведене 
особою, яка не працює в шкільному 
окрузі; більш детальну інформацію див. в 
розділі «Визначення»); 

 подати клопотання про слухання з 
дотриманням належної правової 
процедури (це форма слухання для 
вирішення спорів; більш детальну 
інформацію див. в розділі «Визначення»).

 Запрошує батьків до участі у процесі 
оцінювання. 

 Співпрацює з батьками для розроблення 
плану оцінювання, який буде коротко 
викладений у звіті групи оцінювання. 

 Надає батькам попереднє письмове 
повідомлення, котре включає опис 
запланованого оцінювання. 

 Проводить збір інформації про дитину 
серед батьків, вчителів та інших осіб. 

 Протягом 60 днів з моменту отримання від 
батьків згоди проводить оцінку. 

 Проводить зібрання групи оцінювання за 
участю батьків. 

 Підсумовує та тлумачить результати 
оцінювання. 

 Визначає відповідність дитини критеріям 
надання спеціальних освітніх послуг. Якщо 
Ваша дитина відповідає таким критеріям, 
протягом 120 днів з дати направлення на 
оцінювання або протягом 90 днів з дати 
підписання згоди буде розроблено IEP. 
Учасники зустрічі називаються «групою 
розробки IEP» (див. «Визначення»). 

 Надає батькам копію звіту групи 
оцінювання протягом 14 днів з дати зустрічі 
групи чи перед проведенням зустрічі групи 
розробки IEP, в залежності від того, яка 
подія відбудеться першою. 

 
Якщо Ваша дитина не відповідає критеріям 
для отримання спеціальних освітніх послуг, 
шкільний округ: 

 надає батькам копію звіту групи 
оцінювання; 

 визначає необхідні зміни та «втручання» 
(форма допомоги), щоб допомогти дитині; 

 визначає, чи відповідає дитина критеріям 
надання послуг відповідно до іншого 
федерального закону – розділ 504 Закону 
про реабілітацію від 1973 року. 

 вибір батьків  вибір шкільного округу  вимога шкільного округу 
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 БАТЬКИ ШКІЛЬНИЙ ОКРУГ 

ПЕРЕД 
ЗУСТРІЧЧЮ 
ГРУПИ 
РОЗРОБКИ 
IEP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПІД ЧАС 
ПЕРШОЇ 
ЗУСТРІЧІ З 
ПРИВОДУ 
РОЗРОБКИ 
IEP 

 Подають прохання про надання копії 
пропозицій округу щодо індивідуальної 
програми навчання. 

 При бажанні просять члена сім’ї, друга чи 
порадника бути присутніми на зустрічі 
разом з ними. 

 Якщо треба, запрошують одну чи більше 
осіб, які мають особливу компетентність чи 
знання щодо їхньої дитини, бути присутніми 
на зустрічі разом з ними. 

 В письмовому вигляді висловлюють свої 
проблеми, запитання чи пропозиції щодо 
IEP та передають їх шкільному округу до 
зустрічі з приводу розробки IEP. 

 
 

 Беруть участь у заходах під час зустрічі, в 
тому числі: 
• надають інформацію про сильні сторони 

та потреби дитини; 
• допомагають розробляти щорічні цілі та 

короткострокові цілі чи вимірювані 
контрольні показники; та 

• визначають разом зі шкільним округом 
відповідні спеціальні освітні та супутні 
послуги, які отримуватиме їхня дитина. 

 Дають згоду на отримання їхньою дитиною 
спеціальних освітніх та супутніх послуг, що 
дадуть їй змогу в навчатися за загальною 
програмою (тобто за програмою, за якою 
загалом навчаються учні даного класу), чи 
не дають такої згоди. 
• Якщо Ви відмовляєтесь дати згоду на 

отримання Вашою дитиною спеціальних 
освітніх та супутніх послуг, округ не 
зобов’язаний надавати «безкоштовну 
належну державну освіту», а Ваша 
дитина втрачає захист Закону ІDEA. 
(Див. безкоштовна належна державна 
освіта в розділі «Визначення».) 

• Тільки під час першої зустрічі з приводу 
розробки IEP Ви маєте можливість 
відмовитися від однієї чи декількох 
конкретних послуг. 

 Повідомляє батькам та/або учню про 
зустріч з приводу розробки IEP та 
відвідувачах присутніх осіб. (Більш 
детальну інформацію див. в розділі 
«Повідомлення»). 

 Визначає час та місце проведення зустрічі, 
які погоджуються з усіма учасниками. 

 Заздалегідь готує та надає батькам в 
письмовій формі викладення всіх проблем, 
запитань та пропозицій щодо індивідуальної 
програми навчання. 

 Якщо це доречно, то запрошує на зустріч з 
приводу розробки IEP Вашу дитину, але 
дитина запрошується обов’язково, якщо 
зустріч стосується її переходу зі старшої 
школи (high school). (Див. перехід в розділі 
«Визначення»). 

 
 Разом з батьками розглядає результати 
оцінювання та відповідність їхньої дитини 
встановленим критеріям. 

 Якщо дитина відповідає критеріям, 
розробляє IEP, яка окреслює: 
• схильності дитини та її потреби; 
• вимірювані щорічні цілі та 

короткострокові цілі чи контрольні 
показники; 

• відповідні спеціальні освітні та супутні 
послуги для дитини, щоб вона могла 
навчатися за загальною навчальною 
програмою; та 

• інші пропозиції, виходячи з потреб 
дитини. 

 Надсилає батькам письмове попереднє 
повідомлення про намір шкільного округу 
надати спеціальні освітні послуги. 

 Надає батькам остаточний варіант IEP не 
пізніше, ніж через 30 днів після зустрічі з 
приводу розробки IEP. 

 Гарантує доступ до IEP їхньої дитини 
кожному вчителю загальної освіти та 
вчителю спеціальної освіти, а також будь-
кому, хто надаватиме послуги та нестиме 
відповідальність за навчання їхньої дитини. 

 вибір батьків  вибір шкільного округу  вимога шкільного округу 



Чия це IDEA? 1 липня 2010 року   [6] 

 
 БАТЬКИ ШКІЛЬНИЙ ОКРУГ 

ЩОРІЧНИЙ 
ПЕРЕГЛЯД 

 Запитують копію пропозицій округу 
щодо IEP. 

 Збирають шкільну документацію 
стосовно їхньої дитини та іншу 
інформацію, що може бути корисною під 
час зустрічі. 

 За бажанням приводять з собою одну чи 
кілька осіб для підтримки. 

 Розглядають поточну IEP. 
 Заздалегідь готують та надають 
шкільному округу в письмовій формі 
викладення проблем, запитань та 
пропозицій щодо IEP. 

 Якщо Ви не згодні з IEP Вашої дитини, 
то Ви можете скористатися процедурами 
вирішення конфлікту, щоб досягти згоди. 
 Дають письмову згоду, якщо їхню 
дитину необхідно перевести в інший 
заклад для отримання спеціальних 
освітніх чи супутніх послуг. Їхньої згоди 
не потрібно, якщо дитину переводять у 
зв’язку з порушенням правил поведінки і 
переведення є частиною дисциплінарного 
стягнення з боку шкільного округу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Запрошує батьків до участі у щорічному 
перегляді таким же чином, як і під час 
початкової (першої) зустрічі з приводу 
розробки IEP. 

 Збирає інформацію про успішність їхньої 
дитини. 

 Заздалегідь готує та надає батькам в 
письмовій формі викладення проблем, 
питань та пропозицій щодо IEP. 

 Під час зустрічі оцінює поточну IEP та 
вносить до неї зміни, якщо це необхідно. 

 У випадку, якщо після зустрічі з приводу 
оцінки IEP жодна особа не згодна з IEP, 
надає батькам попереднє письмове 
повідомлення про результати щорічного 
перегляду. 

 Надає батькам остаточний варіант IEP 
їхньої дитини не пізніше, ніж через 30 днів 
після зустрічі. 

 Гарантує доступ до IEP їхньої дитини 
кожному вчителю загальної освіти, 
вчителю спеціальної освіти, постачальнику 
супутніх послуг чи постачальнику інших 
послуг, що несе відповідальність за 
навчання дитини. 

 

 вибір батьків  вибір шкільного округу  вимога шкільного округу 
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 БАТЬКИ ШКІЛЬНИЙ ОКРУГ 

ПОВТОРНА 
ОЦІНКА 
 

 Беруть участь в оцінюванні зібраної 
інформації про їхню дитину. 

 Беруть участь в процесі повторної 
оцінки. 

 Можуть зробити запит про додаткову 
перевірку. Перевірка складається із 
заходів на різних етапах, щоб 
виміряти/оцінити показники успішності, 
прогрес, особливі освітні потреби чи 
право дитини на спеціальну освіту. 
(Додаткову інформацію про перевірку 
див. в розділі «Визначення».) 

 Дають письмову згоду на додаткову 
перевірку чи не дають її. 

 Допомагають визначити, чи дитина все 
ще відповідає критеріям надання 
спеціальних освітніх послуг. 

 Роблять запит про проведення 
оцінювання раніше, ніж через три роки, 
якщо змінилися потреби дитини. 

 

 Запрошує батьків до участі у процесі 
повторної оцінки. 

 Роз’яснює процес повторної оцінки, 
включаючи право батьків на додаткову 
перевірку, щоб встановити, чи дитина все 
ще відповідає критеріям. 

 Надсилає батькам попереднє письмове 
повідомлення про проведення повторної 
оцінки їхньої дитини. 

 Отримує письмову згоду батьків на 
проведення повторної оцінки, якщо в ній є 
потреба чи вона проводиться на запит 
батьків. 

 Надає батькам інформацію про членів 
персоналу, які здійснюватимуть оцінку 
дитини, та про види оцінювання, за їх 
наявності, які будуть використовуватися в 
процесі повторної оцінки. 

 Проводить зустріч групи розробки IEP, на 
яку запрошені батьки. 

 Пропонує батькам можливість допомогти у 
визначенні потреби дитини у спеціальних 
освітніх та супутніх послугах. 

 Надає батькам копію звіту групи 
оцінювання протягом 14 днів з дня відвідин 
батьками шкільного округу для 
обговорення звіту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 вибір батьків  вибір шкільного округу  вимога шкільного округу 
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 БАТЬКИ ШКІЛЬНИЙ ОКРУГ 

НЕЗАЛЕЖНА 
ОСВІТНЯ 
ОЦІНКА 

 Повідомляють школу про будь-яку 
незгоду з оцінкою округу. 

 Мають право зробити запит про надання 
переліку незалежних фахівців з 
проведення освітньої оцінки та критеріїв 
шкільного округу (вимог) для здійснення 
незалежної освітньої оцінки дитини. Ці 
вимоги включають, наприклад, місце та 
вартість оцінювання, а також підготовку 
та кваліфікацію особи, що проводить 
оцінювання. 

 Мають право на здійснення незалежної 
освітньої оцінки їхньої дитини за 
державний кошт, якщо шкільний округ не 
подасть клопотання про проведення 
процесу з дотриманням належної правової 
процедури, щоб підтвердити, що 
проведена ними оцінка виконана 
належним чином. Клопотання про 
проведення процесу з дотриманням 
належної правової процедури – це 
клопотання, яке стосується відповідності 
дитини критеріям надання чи отримання 
спеціальних освітніх послуг. (Див. 
оскарження та слухання з дотриманням 
належної правової процедури в розділі 
«Визначення»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Повідомляє батькам, що вони мають право 
на незалежну освітню оцінку, якщо батьки 
не згодні з оцінкою шкільного округу. 

 З’ясовує в батьків причину незгоди з 
оцінкою, здійсненою округом. (Батьки не 
зобов’язані відповідати на цей запит.) 

 Надає інформацію про заклади, де можна 
отримати незалежну освітню оцінку. 

 Надає незалежну освітню оцінку або, 
натомість, надсилає батькам попереднє 
письмове повідомлення. Це повідомлення 
інформує батьків, що шкільний округ подає 
запит про проведення процесу з 
дотриманням належної правової процедури, 
оскільки округ переконаний в точності 
результатів оцінювання. 

 

 вибір батьків  вибір шкільного округу  вимога шкільного округу 
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ВІДПОВІДІ НА ЧАСТІ ЗАПИТАННЯ 
 
 
ЗАПИТ ПРО НАДАННЯ ДОПОМОГИ 
 
Що я маю робити, якщо моїй дитині 
важко вчитися у школі? 

Ви можете: 
o поспілкуватись з учителем, щоб 
обговорити Ваше занепокоєння та надати 
інформацію, яка може стати в пригоді; 

o попросити про допомогу; а також 
o бути присутнім на зустрічі, щоб допомогти 
визначити наявність у Вашої дитини 
особливих освітніх потреб. 

 
Що робити, якщо вчитель повідомляє, що 
в моєї дитини є труднощі в навчанні? 

Шкільний округ може: 
o зв’язатися з Вами, щоб отримати 
інформацію; 

o спробувати різні методики навчання Вашої 
дитини та задокументувати результати; 

o скористатися послугами групи сприяння в 
навчанні, щоб винайти додаткові методи 
навчання Вашої дитини та 
задокументувати результати; а також 

o запросити Вас до участі у зустрічі, щоб 
з'ясувати наявність у Вашої дитини 
особливих освітніх потреб. 

 

Щойно у Вас з’явиться підозра про 
наявність у Вашої дитини особливих 
освітніх потреб, Ви можете зробити запит 
про оцінку її навчальних здібностей. Цей 
запит називається «направлення». 

Оцінка складається з різноманітних 
способів зібрати інформацію про розвиток 
Вашої дитини, її навчання та її 
функціонування. 

 
НАПРАВЛЕННЯ 

 
Хто може дати «направлення» (запит про 
здійснення оцінки)? 

Якщо Ви чи хтось інший вважає, що Ваша 
дитина має певні особливі потреби і їй 
можуть знадобитися спеціальні освітні та 
супутні послуги, направлення на оцінювання 
може бути зроблене: 
o Вами – батьком чи матір’ю; 
o персоналом школи; або 
o Департаментом освіти штату Огайо чи 
іншою державною установою. 

Якщо направлення на оцінювання робите Ви, 
батьки: 
o Ви можете подати запит про оцінювання 
Вашої дитини на предмет наявності 
підозрюваних особливих освітніх потреб 
усно чи в письмовій формі. Рекомендується 
подавати запит про здійснення оцінки в 
письмовій формі, щоб документально 
зафіксувати початок терміну для надання 
відповіді шкільним округом. 

Якщо направлення на оцінювання робить 
персонал школи, Департамент освіти 
штату Огайо чи інша державна установа: 
o З вами зв’яжеться представник шкільного 
округу. 

Після оформлення направлення та перед 
початком оцінювання: 
o Протягом 30 днів з дати направлення Вам 
мають надіслати «письмове попереднє 
повідомлення». В письмовому 
попередньому повідомленні буде сказано, 
що шкільний округ або пропонує Вам 
здійснити які-небудь дії щодо визначення, 
чи Ваша дитина відповідає критеріям 
надання спеціальних освітніх послуг чи 
щодо отримання таких послуг; або що 
шкільний округ відмовляється здійснювати 
які-небудь дії в цьому відношенні, та, в 
обох випадках, міститиме пояснення 
рішення округу. 

o Якщо в шкільному окрузі підозрюють, що 
у Вашої дитини є особливі освітні потреби, 
і їй необхідне оцінювання, округ повинен 
отримати Вашу письмову згоду на його 
проведення. 



Чия це IDEA? 1 липня 2010 року   [10] 

o Якщо Ви відмовитесь дати свою згоду на 
оцінювання Вашої дитини, шкільний округ 
може скористатися «посередництвом» чи 
«належною правовою процедурою», щоб 
отримати на це дозвіл. (Тлумачення цих 
термінів див. в розділі «Визначення»). 

Для кожного виду особливих потреб, які 
визнає федеральний закон чи закон штату, 
встановлено вимоги (критерії), яким має 
відповідати дитина, щоб отримати спеціальні 
освітні та супутні послуги. Визначення 
особливих освітніх потреб приведені в 
розділі цього довідника під назвою 
«Визначення особливих освітніх потреб». 

 
ПОВІДОМЛЕННЯ 

 
Що таке повідомлення про процесуальні 
гарантії? 

Закон вимагає, щоб батькам в певних 
випадках надсилали "повідомлення про 
процесуальні гарантії". Це повідомлення 
окреслює Ваші права на FAPE для Вашої 
дитини з особливими потребамиособливими 
потребами і радить, як скористатися цими 
правами. Довідник, який Ви тримаєте в 
руках – «Чия це IDEA?» – є таким 
повідомленням про процесуальні гарантії. 
Цей довідник також містить перелік джерел, 
до яких Ви можете звернутися по допомогу. 
(Див. також розділ «Вирішення конфліктів та 
проблем».) 
 
Коли шкільний округ повинен надсилати 
мені повідомлення про процесуальні 
гарантії? 

Шкільний округ зобов’язаний надавати Вам 
примірник довідника «Чия це IDEA?» лише 
раз на рік. В кожному з нижчевказаних 
випадків Вам повинні надати додатковий 
примірник: 
o після першого (інакше кажучи – 

«початкового») направлення чи запиту про 
оцінювання; 

o коли Ви вперше за навчальний рік подаєте 
в Департамент освіти штату Огайо скаргу 
(Див. розділ «Скарги»); 

o коли Ви вперше за навчальний рік подасте 
клопотання про проведення процесу з 
дотриманням належної правової 
процедури; 

o після переведення Вашої дитини до іншого 
місця навчання (інакше кажучи – 
«закладу») в якості дисциплінарного 
стягнення відносно Вашої дитини; а також 

o на Ваш запит. 

Довідник «Чия це IDEA?» може бути 
розміщено на веб-сайті шкільного округу. 
Але в перерахованих вище випадках 
шкільний округ зобов’язаний видавати 
батькам друковану копію повідомлення про 
процесуальні гарантії. 
 
Що таке письмове попереднє 
повідомлення? 

Ви повинні отримувати цю інформацію в 
письмовому вигляді заздалегідь перед тим як 
отримати пропозицію від шкільного округу 
про які-небудь дії по відношенню до Вашої 
дитини, яка відповідає критеріям надання 
спеціальних освітніх послуг чи отримує їх. 
Ви також отримаєте цю інформацію в 
письмовому вигляді, якщо шкільний округ 
відмовиться здійснювати які-небудь дії щодо 
Вашої дитини, що відповідає критеріям 
надання спеціальних освітніх послуг чи 
отримує їх. Ця інформація називається 
письмовим попереднім повідомленням. 

А також шкільний округ повинен надати Вам 
письмове попереднє повідомлення: 
o протягом 30 днів з дати направлення; або 
o перед зміною закладу Вашої дитини у 
зв’язку з дисциплінарним стягненням. 

Програма IEP Вашої дитини слугуватиме 
письмовим попереднім повідомленням, що 
окрім випадків, коли Ви не згодні з IEP. 
Якщо Ви не згодні з IEP, шкільний округ 
повинен надати Вам окреме письмове 
попереднє повідомлення перед 
впровадженням IEP Вашої дитини. 

Письмове попереднє повідомлення повинне: 
o описувати захід, який пропонує чи від 
якого відмовляється шкільний округ; 
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o пояснювати чому округ чи представництво 
пропонує такий захід чи відмовляється від 
нього; 

o описувати інші варіанти, розглянуті 
групою з розробки IEP та причини, з яких 
ці варіанти були відхилені; 

o надавати опис кожної процедури оцінки, 
перевірки, записів чи звітів, якими 
керувався шкільний округ в прийнятті 
рішення; 

o надавати опис інших факторів, які змусили 
шкільний округ прийняти таке рішення; 

o містити інформацію про те, що права 
батьків захищені процесуальними 
гарантіями; (якщо це письмове попереднє 
повідомлення є не першим направленням 
Вашої дитини на оцінювання, шкільний 
округ не зобов’язаний надавати Вам 
додаткову копію повідомлення про 
процесуальні гарантії «Чия це IDEA?»; 
проте округ повідомить Вам, як отримати 
примірник довідника); і 

o називати джерела до яких Ви можете 
звернутися за роз’ясненням Ваших прав 
щодо письмового попереднього 
повідомлення. 

Письмове попереднє повідомлення батькам 
повинно бути написане мовою, зрозумілою 
широкому загалу. Округ повинен надати Вам 
повідомлення, написане Вашою рідною 
мовою чи у інший, зрозумілий Вам спосіб 
спілкування, окрім випадків, коли від цього 
немає практичної користі. Якщо Ваша рідна 
мова чи спосіб спілкування не є писемною 
мовою, шкільний округ повинен вжити 
заходів, щоб викласти повідомлення усно чи 
іншими способами так, щоб Ви його 
зрозуміли. Шкільний округ повинен 
документально оформити той факт, що вони 
вжили таких заходів. 

Якщо Ви не згодні з шкільним округом щодо 
якої-небудь інформації, викладеної в 
письмовому попередньому повідомленні, 
див. розділ «Вирішення конфліктів та 
проблем». 
 
Чи можу я отримувати всі обов’язкові 
письмові попередні повідомлення від 
шкільного округу електронною поштою? 

Так, Ви можете отримувати обов’язкові 
повідомлення електронною поштою, якщо 
шкільний округ надає таку можливість. 

 
ОСОБИ, ЩО ВИСТУПАЮТЬ В 

ЯКОСТІ БАТЬКІВ 
 
Хто є особами, що виступають в якості 
батьків? 

Особи, що виступають в якості батьків – це 
особи, що можуть представляти дитину з 
особливими освітніми потребамиособливими 
потребамив усіх питаннях, які стосуються 
встановлення відповідності критеріям 
надання спеціальних освітніх послуг та їх 
отримання. 

Шкільний округ призначає осіб, що 
виступатимуть в ролі батьків, у таких 
випадках: 
o неможливо ідентифікувати батька/матір; 
o шкільний округ, після докладення зусиль в 
розумних межах, не зміг знайти 
батька/матір; 

o дитина – безпритульна, без супроводу; або 
o дитина знаходиться під опікою штату. 

ПРИМІТКА. Особу, що виступає в якості 
батька/матері дитини, що знаходиться під 
опікою штату, може призначити суддя, що 
веде справу дитини, за умови, що ця особа 
відповідає вимогам, описаним у першому та 
четвертому пунктах нижчевказаного списку: 

Особа, що виступає в якості батька/матері, 
повинна бути особою, яка: 
o не є працівником шкільного округу, 
Департаменту освіти штату Огайо чи будь-
якої іншої установи, що займається 
питаннями освіти чи опіки дитини, 
включаючи державні установи у справах 
дітей (є певні винятки з цієї вимоги, коли 
особи, що виступають в якості батьків, 
тимчасово призначаються безпритульним 
підліткам без супроводу); 

o не має особистого чи професійного 
інтересу, що суперечить інтересам дитини, 
яку представляє; 
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o володіє необхідними знаннями та 
навичками, щоб належним чином 
представляти дитину; а також 

o успішно пройшла навчання на 
сертифікованих державою курсах дляосіб, 
що виступають в якості батька/матері. 

Дитина, що досягла 18 років, має право 
подати запит про призначення їй особи, що 
виступатиме в якості батька/матері. 

Особа, що виступає в якості батька/матері, 
має право представляти дитину з усіх питань, 
пов’язаних з встановленням відповідності 
критеріям надання спеціальних освітніх 
послуг та їх отриманням. Особа, що виступає 
в якості батька/матері, повинна бути 
призначена якомога раніше, але не пізніше, 
ніж через 30 днів з дати рішення, що дитина 
потребує особи, яка виступатиме в ролі 
батька/матері. 

Шкільний округ дитини, рада округу з 
питань порушень загального розвитку чи 
інша освітня установа може призначити 
особу, що виступатиме в якості 
батька/матері, на запит шкільного округу та 
за умови згоди всіх сторін. 

 
ЗГОДА 

 
Що означає згода? 

Згода означає, що: 
o Ви повністю ознайомлені з усією 
інформацією, необхідною для прийняття 
рішення щодо запропонованого заходу. Ця 
інформація має бути надана Вам Вашою 
рідною мовою чи у інший спосіб 
спілкування, яким Ви користуєтесь. 

o Ви розумієте та в письмовій формі 
погоджуєтесь на запропонований захід. 
Згода, яку Ви підписуєте, повинна містити 
опис запропонованого заходу та перелік 
документації щодо Вашої дитини, яка буде 
оприлюднена. Вона також повинна містити 
перелік осіб, що отримають доступ до цієї 
документації. 

o Ви розумієте, що Ваша згода є 
добровільною і може бути відкликана Вами 
будь-якої миті. 

o Ви розумієте, що у випадку відкликання 
згоди, відкликання не скасує заходу, 
здійсненого після отримання згоди та до її 
відкликання. 

 
В якому випадку шкільний округ повинен 
отримати мою письмову згоду? 

Шкільний округ повинен докласти зусиль в 
розумних межах, щоб отримати Вашу згоду: 
o перед початком першого оцінювання; 
o перед першим наданням спеціальної освіти 
та супутніх послуг; 

o перед початком повторного оцінювання у 
випадку, якщо частиною оцінювання буде 
новий спосіб тестування; а також 

o перед зміною місця надання послуг (більше 
інформації див. у пункті Континуум 
можливостей альтернативного закладу в 
розділі «Визначення»). Виняток: Округ не 
зобов’язаний отримувати від Вас згоду, 
якщо переведення Вашої дитини з 
поточного закладу – це дисциплінарне 
стягнення (див. розділ «Дисциплінарне 
стягнення»). 

Шкільний округ повинен задокументувати 
заходи, вжиті для отримання Вашої згоди. 

Коли Ви даєте згоду на проведення першого 
оцінювання, Ви не даєте згоду на те, щоб 
округ розпочав надавати спеціальну освіту та 
супутні послуги Вашій дитині. 
 
Що відбувається, якщо я не даю згоду на 
перше оцінювання моєї дитини? 

Шкільний округ повинен докласти зусиль в 
розумних межах для отримання Вашої згоди 
на перше оцінювання з метою встановлення 
чи Ваша «дитина є дитиною з особливими 
потребами». («Дитина є дитиною з 
особливими потребами» – це юридичне 
формулювання, яке просто означає, що 
дитина має обмежені можливості, які 
обумовлюють її потребу в спеціальних 
освітніх послугах, щоб мати змогу навчатися. 
Не всі діти з особливими потребами 
потребують чи відповідають критеріям 
отримання спеціальної освіти та супутніх 
послуг.) 
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Якщо Ви не даєте згоди на проведення 
першого оцінювання Вашої дитини чи не 
відповідаєте на запит про згоду, шкільний 
округ має право: 
o подати «клопотання про проведення 
слухання з дотриманням належної правової 
процедури» проти Вас (див. розділ 
«Визначення»); 

o запросити Вас на слухання з посередником 
за участю шкільного округу, 
запропоноване Департаментом освіти 
штату Огайо. Мета посередництва – щоб 
Ви та шкільний округ дійшли згоди щодо 
заходів, що допоможуть Вашій дитині 
навчатися; або 

o вирішити не проводити оцінювання. В 
такому випадку шкільний округ може 
визнати Вашу дитину такою, що не 
відповідає критеріям отримання 
спеціальної освіти та супутніх послуг. 

 
Що відбувається, якщо я не даю згоди на 
надання шкільним округом чи іншою 
державною установою спеціальної освіти 
та супутніх послуг моїй дитині? 

Якщо перше оцінювання показує, що Ваша 
дитина є дитиною з особливими потребами, 
шкільний округ проведе з вами бесіду щодо 
надання Вашій дитині спеціальної освіти та 
супутніх послуг. Шкільний округ 
зобов’язаний докласти зусиль в розумних 
межах, щоб отримати Вашу згоду на надання 
спеціальної освіти та супутніх послуг. 

Якщо Ви не відповідаєте чи відмовляєтесь на 
цьому етапі дати згоду округу для надання 
спеціальної освіти та супутніх послуг Вашій 
дитині, шкільний округ має право не подати 
проти Вас клопотання про проведення 
слухання з дотриманням належної правової 
процедури. Шкільний округ також має право 
не запрошувати Вас на слухання з 
посередником на рівні штату для отримання 
Вашої згоди на надання спеціальної освіти та 
супутніх послуг. 

Якщо Ви відмовитесь дати згоду на надання 
спеціальної освіти та супутніх послуг, чи 
якщо Ви не відповідаєте на запит про таку 
згоду, шкільний округ не зобов’язаний 
надавати Вашій дитині безкоштовну належну 

державну освіту. Шкільний округ також не 
зобов’язаний надавати Вашій дитині IEP. 
Більше того: 
o шкільний округ не порушує вимогу 
забезпечити Вашій дитині безкоштовну 
належну державну освіту, якщо він не 
надає Вашій дитині спеціальної освіти та 
супутніх послуг; 

o шкільний округ не зобов’язаний 
організовувати зустріч групи розробки IEP 
чи розробляти IEP для Вашої дитини в 
рамках спеціальної освіти та супутніх 
послуг. 

 
Що відбувається, якщо я не даю згоди на 
одну послугу чи захід, але погоджуюсь на 
деякі інші послуги на першій зустрічі з 
приводу розробки IEP? 

Шкільний округ чи інша державна установа 
не мають права використати Вашу відмову 
від однієї послуги чи заходу, щоб відмовити 
Вам чи Вашій дитині в будь-яких інших 
послугах чи заходах, критеріям надання яких 
Ваша дитина відповідає. 

Виключно під час першої зустрічі з приводу 
розробки IEP Ви маєте можливість 
відмовитися від надання однієї чи кількох 
конкретних послуг, але Вашій дитині будуть 
натаватися інші послуги, передбачені IEP. 
 
Що відбувається, якщо я хочу відмовитися 
від певної послуги чи заходу під час 
щорічного перегляду IEP моєї дитини? 

Для всіх IEP, окрім початкової, відмова від 
надання певної послуги відбувається за 
допомогою процедури вирішення конфліктів. 
 
А якщо я передумаю і захочу відкликати 
свою згоду на надання спеціальної освіти 
та супутніх послуг? 

Ви можете відкликати свою згоду та 
відмовитися від надання Вашій дитині 
спеціальної освіти та супутніх послуг. Згода 
відкликається у письмовому вигляді. Коли 
шкільний округ отримає Ваше письмове 
відкликання згоди, відбуватиметься таке: 
o шкільний округ продовжуватиме 
виконувати IEP Вашої дитини в тому 
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вигляді, в якому IEP була створена, до 
моменту надання Вам попереднього 
письмового повідомлення; 

o попереднє письмове повідомлення 
міститиме таку інформацію: 
• короткий опис освітніх потреб дитини; 
• короткий опис типів підтримки та 

послуг, які дитина більше не 
отримуватиме; і 

• нагадування про те, що дитина, 
вилучена з програми спеціальної 
освіти, позбавиться прав та захисту, 
які надаються дітям з особливими 
потребами; 

o Коли шкільний округ надасть Вам 
попереднє письмове повідомлення, він 
припинить виконання IEP Вашої дитини та 
вважатиме Вашу дитину такою, що не має 
особливих потреб. Це означає, що: 
• шкільний округ не проводитиме 

повторну оцінку що три роки; 
• шкільний округ більше не 

проводитиме зустрічей групи 
розробки IEP; і 

• до Вашої дитини висуватимуться  такі 
ж вимоги, як і до інших учнів 
загальноосвітньої школи, в тому 
числі стосовно дисципліни та 
тестування. 

Якщо Ви вирішите відкликати свою згоду, 
Ви не зможете відкликати згоду на частину 
IEP Вашої дитини. Вам потрібно буде 
відкликати згоду на всю IEP. Якщо Ви не 
згодні тільки з  частиною IEP, то слід 
скористатися процедурою вирішення 
конфліктів, щоб досягти згоди. (Див. розділ 
«Вирішення конфліктів та проблем».) 
 
Якщо я відкликаю свою згоду на надання 
спеціальної освіти та супутніх послуг, чи 
буде моя дитина мати право на 
«безкоштовну належну державну освіту» 
(FAPE)? 

Ні. Шкільний округ буде вважати Вашу 
дитину такою, що не має особливих потреб, і 
не буде зобов’язаний надавати Вашій дитині 
«безкоштовну належну державну освіту». 
 

Якщо я відкликаю свою згоду, чи вилучить 
шкільний округ з документів моєї дитини 
всі записи про отримання спеціальної 
освіти та супутніх послуг? 

Ні. Шкільний округ не зобов’язаний вносити 
зміни до документів дитини, щоб вилучити з 
них записи про отримання Вашою дитиною 
спеціальної освіти та супутніх послуг, в 
зв’язку з відкликанням Вашої згоди. 
 
Чи зможу я знову зробити запит про 
надання спеціальної освіти та супутніх 
послуг, якщо після відкликання згоди я 
передумаю? 

Так. Якщо Ви передумаєте, Ваша дитина 
вважатиметься такою, що вперше 
направляється для отримання спеціальної 
освіти та супутніх послуг. Шкільний округ 
повинен отримати від Вас згоду на 
проведення початкової оцінки і виконати її, 
перш ніж надавати послуги Вашій дитині. 
 
Що відбувається, якщо я не даю згоди на 
повторну оцінку моєї дитини? 

Коли Ваша дитина потребує повторної 
оцінки, шкільний округ, що надає Вашій 
дитині з особливими потребами безкоштовну 
належну державну освіту, повинен докласти 
зусиль в розумних межах, щоб отримати 
Вашу згоду на проведення повторної оцінки. 
(Це питання докладніше висвітлене в розділі 
«Повторна оцінка»). 

Якщо Ви не відповідаєте чи відмовляєтесь 
дати згоду на повторне оцінювання Вашої 
дитини, округ має право: 
o провести повторну оцінку на основі 
інформації про Вашу дитину, якою 
шкільний округ вже володіє, і не 
проводити нового тестування; 

o запросити Вас на слухання з призначеним 
штатом посередником, щоб спробувати 
вирішити це питання; або 

o  подати клопотання про проведення 
процесу з дотриманням належної правової 
процедури, де посадова особа, що 
проводить слухання, визначить чи Ваша 
дитина потребує повторної оцінки; або 
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o вирішити не здійснювати повторну оцінку. 
В такому випадку округ може вирішити, 
що Ваша дитина не відповідає критеріям 
надання послуг. 

 
Якими є вимоги до отримання згоди щодо 
дітей, які знаходяться під опікою штату? 
Лише для першої оцінки: якщо дитина 
знаходиться під опікою штату та не 
проживає з батьками, шкільний округ не 
зобов’язаний отримувати згоду батьків на 
першу оцінку, щоб визначити чи дитина має 
особливі потреби, якщо: 
o після докладення зусиль в розумних межах 
шкільний округ не зміг знайти батьків 
дитини; 

o батьків дитини позбавили батьківських 
прав згідно законодавства штату; 

o згідно законодавства штату суддя позбавив 
батьків дитини права приймати рішення 
щодо її освіти і надав право згоди на 
оцінку іншій особі. 

 
Коли не потрібна моя згода в процесі 
оцінювання чи повторної оцінки? 

Ваша згода не потрібна: 
o коли шкільний округ розглядає вже зібрану 
в процесі оцінювання чи повторної оцінки 
інформацію; або 

o коли шкільний округ проводить тестування 
чи повторну оцінку усіх дітей, якщо тільки 
згода не потрібна для кожного. 

 
Що відбувається, якщо моя дитина 
навчається вдома чи в приватній школі за 
мій рахунок, і я: 
• не даю згоди на першу оцінку чи 

повторну оцінку моєї дитини; або 
• не відповідаю на запит про згоду? 

Якщо Ваша дитина навчається вдома або в 
приватній школі за Ваш рахунок, шкільний 
округ: 
o має право не подавати клопотання про 
проведення процесу з дотриманням 
належної правової процедури проти Вас чи 
запрошувати Вас взяти участь у слуханні з 
посередником, організованому шкільним 
округом чи штатом, щоб отримати Вашу 

згоду на проведення оцінки чи повторної 
оцінки Вашої дитини; 

o не зобов’язаний вважати Вашу дитину 
такою, що відповідає критеріям для 
отримання послуг; 

o повинен докласти зусиль в розумних 
межах, щоб отримати Вашу згоду та 
задокументувати свої спроби отримати 
Вашу згоду; 

o не зобов’язаний вважати Вашу дитину 
такою, що відповідає критеріям отримання 
послуг; а також 

o повинен докласти зусиль в розумних 
межах, щоб отримати згоду та повинен 
задокументувати свої спроби отримати її. 

 
ОЦІНКА 

 
Що таке оцінка? 

Оцінка – це процес збору інформації, що 
допоможе встановити чи є Ваша дитина 
дитиною з особливими потребами. Цей 
процес також допоможе визначити освітні 
потреби Вашої дитини. 

Мета оцінки Вашої дитини: 
o отримати повну картину можливостей 
Вашої дитини як вихідних даних для 
планування освітніх послуг. Це включає 
дані про успішність дитини у школі та її 
розвиток. 

o підготувати рекомендації про способи 
задоволення освітніх потреб Вашої дитини; 
а також 

o встановити, чи Ваша дитина потребує 
спеціальної освіти та супутніх послуг. 

 
Хто може попросити про проведення 
першої оцінки, щоб визначити, чи моя 
дитина є дитиною з особливими 
потребами? 

Ви, батьки, Департамент освіти штатуОгайо, 
інша державна установа можуть зробити 
запит про першу оцінку, щоб встановити чи 
Ваша дитина є дитиною з особливими 
потребами. 
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Протягом 30 днів від запиту про першу 
оцінку, шкільний округ за місцем 
проживання: 
o або отримує Вашу згоду на перше 
оцінювання; 

o або надішле Вам письмове попереднє 
повідомлення, в якому буде сказано, що 
шкільний округ не вважає, що Ваша дитина 
є дитиною з особливими потребами і не 
буде проводити оцінювання. 

 
В яких випадках моя дитина потребує 
оцінки? 

Ваша дитина потребує оцінки, коли 
шкільний округ за місцем проживання 
підозрює, що Ваша дитина має особливі 
освітні потреби. 

Якщо Ваша дитина вже отримує спеціальну 
освіту та супутні послуги, округ проводить 
повторну оцінку, щоб переконатися, що 
Ваша дитина має право на спеціальну освіту 
та супутні послуги та встановити, чи ті 
послуги, котрі отримує зараз Ваша дитина, 
відповідають її потребам. 
 
Що необхідно зробити, щоб здійснити 
оцінку? 

Шкільний округ отримає Вашу згоду на 
проведення оцінки, а оцінку буде проведено 
не пізніше, ніж через 60 календарних днів від 
дня, коли Ви дали згоду шкільному округу. 

Щойно Ви дасте свою згоду, шкільний округ 
разом з Вами розробить план оцінювання. 

Оцінювання Вашої дитини повинне: 
o застосовувати різноманітні методи оцінки 
та методи збору інформації про те, як Ваша 
дитина розвивається, навчається та 
функціонує. Одним з таких методів буде 
використання інформації, наданої Вами; 

o не використовувати один критерій чи 
оцінювання в якості єдиної підстави для 
визначення, чи Ваша дитина є дитиною з 
особливими потребами, а також для 
розробки належної програми навчання для 
Вашої дитини; 

o застосовувати надійні тести та оцінювання, 
які покажуть, наскільки рівень інтелекту 

Вашої дитини, поведінкові характеристики, 
фізичний стан та рівень розвитку 
характеризують обмежені можливості 
Вашої дитини; 

o використовувати засоби оцінювання 
рідною мовою Вашої дитини чи інший 
спосіб спілкування та застосовувати ці 
засоби у формі, що сприятиме отриманню 
найточніших даних про те, як Ваша дитина 
розвивається, навчається та функціонує 
(окрім випадків, коли від цього немає 
практичної користі); 

o використовувати засоби оцінювання, які 
дають неупереджену оцінку: іншими 
словами, засоби оцінювання, які 
застосовуються в такий спосіб, який не 
дискримінує дитину, незалежно від 
культурного досвіду, расової 
приналежності чи її особливих освітніх 
потреб; 

o використовувати вихідні дані, надані 
батьками. Вони можуть включати будь-які 
звіти фахівців за межами шкільного 
округу; 

o збирати дані, які допоможуть Вашій дитині 
робити прогрес в навчанні за загальною 
програмою чи – для дітей дошкільного 
віку – в типовій для цієї вікової групи 
діяльності; 

o містити матеріали, призначені для 
виявлення особливих освітніх потреб, а не 
тільки встановлення рівня інтелекту; 

o використовувати тести та оцінювання лише 
в тих цілях, в яких вони були розроблені та 
для яких вони вважаються надійними; а 
також 

o включати тести та оцінювання, що 
проводитимуться навченим фахівцем за 
інструкціями, наданими розробниками 
тестів. 

Оцінка повинна охоплювати усі області, що 
стосуються підозрюваних особливих освітніх 
потреб у Вашої дитини, включаючи, якщо це 
доцільно, таке: 
o здоров’я; 
o зір; 
o слух; 
o соціальний та емоційний розвиток; 
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o загальний рівень інтелекту; 
o академічну успішність; 
o комунікаційні здібності (слухання, 
мовлення, письмо); 

o моторику (здібності, що вимагають руху та 
координації); або 

o схильності, рівень досягнень чи інші 
фактори, якщо Ваша дитина має обмежені 
можливості, що впливають на чуттєве 
сприйняття, координацію чи мовлення. 

Ви також можете зробити запит про оцінку 
інших факторів в рамках оцінки Вашої 
дитини. 

Усі етапи оцінювання, які Ви з шкільним 
округом узгодили і включили в план 
оцінювання, включаючи медичний огляд, 
проводить шкільний округ безкоштовно для 
Вас. Якщо Ви та шкільний округ не зможете 
узгодити всі етапи плану оцінювання, Ви 
можете розпочати дії, щоб вирішити цей 
конфлікт з шкільним округом. (Див. розділ 
«Вирішення конфліктів та проблем») 
 
Що відбувається, коли оцінку завершено? 

Коли завершаться усі етапи оцінювання, 
група розробки IEP та інші кваліфіковані 
фахівці, якщо це доречно, повинні: 
o розглянути результати оцінки; а також 
o підготувати звіт групи оцінювання. Звіт 
повинен підсумовувати інформацію, 
зібрану в процесі оцінювання. 

Група кваліфікованих фахівців разом з Вами, 
батьками, встановить, чи Ваша дитина – це 
дитина з особливими потребами. 

Якщо група встановить, що Ваша дитина є 
дитиною з особливими потребами, група 
розробки IEP розробить для Вашої дитини 
IEP. 
 
Якщо в моєї дитини проблеми з читанням 
чи математикою, чи вважається моя 
дитина дитиною з особливими освітніми 
потребами? 

Група не вважатиме Вашу дитину дитиною з 
особливими освітніми потребами, якщо 

єдиною причиною її низької успішності є те, 
що вона: 
o не отримала належної базової підготовки з 
читання; 

o не отримала належної базової підготовки з 
математики; або 

o має обмежену здатність спілкування 
англійською. Це також називають 
«обмеженим володінням англійською» 
(limited English proficiency, LEP). 

 
Як група визначить, чи у моєї дитини є 
конкретні порушення здатності 
навчатися? 

При з’ясуванні, чи Ваша дитина має 
порушення здатності навчатися, група: 
o може орієнтуватися на реакцію Вашої 
дитини на певні методики викладання, які, 
як показали дослідження, успішно 
застосовувались серед дітей віку Вашої 
дитини та на тому ж етапі навчання; 

o може використовувати інші процедури, які, 
за результатами досліджень, були 
успішними; а також 

o не зобов’язана приймати до уваги 
наявність великих розбіжностей між рівнем 
інтелекту Вашої дитини та 
висловлюваними усно чи письмово думок, 
читанням, розумінням почутого та 
прочитаного, а також вирішенням 
математичних завдань. 

 
Який період відведено на визначення, чи 
моя дитина є дитиною з особливими 
потребами? 

Перша оцінка. Перша оцінка повинна: 
o бути здійснена протягом 60 днів з моменту 
отримання Вашої згоди на оцінювання; а 
також 

o складатися із заходів, спрямованих на 
з’ясування, чи Ваша дитина є дитиною з 
особливими потребами та визначення її 
освітніх потреб. 

ВИНЯТОК. Перша оцінка не обов’язково 
повинна бути виконана протягом 60 днів, 
якщо: 
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o Ви не вперше не приводите Вашу дитину 
на оцінювання; або 

o Ваша дитина протягом 60 днів з моменту 
Вашої згоди переходить до іншого 
шкільного округу, а попередній шкільний 
округ Вашої дитини ще не встановив, чи 
Ваша дитина є дитиною з особливими 
потребами. Це станеться тільки якщо: 
• новий шкільний округ вже значно 

просунувся у виконанні оцінки; а 
також 

• Ви разом з новим шкільним округом 
погодили конкретний час, коли 
оцінка повинна бути завершена. 

Див. розділ «Переведення», щоб отримати 
додаткову інформацію. 

Скринінг (оцінка). Вчитель чи фахівець 
виконує просту оцінку учня, щоб визначити 
належні методики викладання навчальної 
програми Вашій дитині, і така оцінка не 
вважатиметься оцінкою для встановлення, чи 
Ваша дитина має право на спеціальну освіту 
та супутні послуги. 

Звіт групи оцінювання. Шкільний округ 
видасть Вам копію звіту групи оцінювання 
до проведення зустрічі з метою розробки IEP, 
але не пізніше ніж через 14 днів від дати, 
коли було встановлено, що Ваша дитина має 
право на спеціальну освіту. (Див. звіт групи 
оцінювання в розділі «Визначення».) 

 
ПОВТОРНА ОЦІНКА 

 
Якою є мета повторної оцінки? 

Мета повторної оцінки – визначити, чи Ваша 
дитина продовжує мати особливі потреби, та 
визначити освітні потреби Вашої дитини. 

Інформацію, яку збирають, розглянуть та 
використають, щоб вирішити: 
o чи Ваша дитина і надалі потребує 
спеціальної освіти та супутніх послуг; а 
також 

o чи є потреба щось додати чи змінити в 
спеціальній освіті та супутніх послугах, 
щоб надати можливість Вашій дитині: 
• досягнути вимірюваних щорічних 

цілей, встановлених IEP; а також 

• навчатися за загальною навчальною 
програмою, якщо це доцільно. 

 
Коли необхідно виконувати повторну 
оцінку? 

Повторну оцінку необхідно здійснювати: 
o якщо шкільний округ встановить, що 
спеціальна освіта та супутні послуги, які 
отримує Ваша дитина, потребують 
переоцінки; 

o якщо Ви чи вчитель Вашої дитини робить 
запит про проведення повторної оцінки; 

o коли Ваша дитина переходить від 
спеціальних навчальних послуг для дітей 
дошкільного віку до спеціальних 
навчальних послуг для дітей шкільного 
віку; 

o щоб змінити категорію особливих освітніх 
потреб у Вашої дитини; або 

o перед встановленням, що Ваша дитина 
більше не є дитиною з особливими 
потребами. 

ПРИМІТКА. Повторна оцінка не потрібна, 
якщо право Вашої дитини на спеціальну 
освіту більше не дійсне у зв’язку з 
закінченням школи зі стандартним дипломом 
або у зв’язку з досягненням Вашою дитиною 
22 років. 

Повторна оцінка: 
o не може вимагатися Вами частіше, ніж раз 
на рік, за виключенням випадків взаємної 
згоди між Вами та шкільним округом; і 

o повинна проводитись принаймні раз на три 
роки, якщо Ви та шкільний округ не 
погодитесь, що оцінка непотрібна. 

 
Що відбувається, коли приходить час 
проводити повторну оцінку моєї дитини 
для отримання спеціальних освітніх 
послуг? 

Шкільний округ: 
o запросить Вас до участі у процесі 
повторної оцінки; 

o пояснить процес повторної оцінки, 
включаючи право на запит про додаткову 
перевірку, призначений для встановлення, 
чи Ваша дитина і надалі є дитиною з 
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особливими потребами та визначення 
освітніх потреб Вашої дитини; 

o надасть Вам письмове попереднє 
повідомлення; а також 

o отримає Вашу письмову згоду, якщо нові 
перевірки необхідні, чи якщо Ви зробили 
про них запит. 

Процес повторної оцінки, включаючи нові 
тести чи оцінювання, може розпочатися, 
якщо шкільний округ докладає та документує 
зусилля в розумних межах, аби отримати 
Вашу згоду, і на які Ви не реагуєте. Це 
включає телефонні дзвінки, письмові 
повідомлення чи візити до Вас додому. 
 
Що відбувається під час повторної оцінки? 

Під час повторної оцінки група розробки IEP 
(разом із Вами) та іншими кваліфікованими 
професіоналами, якщо в них є потреба, 
переглядає інформацію з попереднього 
оцінювання Вашої дитини та: 
o визначає, чи проводити додаткову 
перевірку і яка перевірка та інформація 
необхідні, щоб з’ясувати, чи Ваша дитина 
все ще має право на спеціальну освіту та чи 
потребує зміни послуг; або 

o визначає, що немає необхідності в 
додатковій інформації, щоб Ваша дитина і 
надалі мала право на спеціальну освіту, і 
що шкільний округ володіє достатньою 
інформацією, щоб встановити, яких саме 
послуг потребує Ваша дитина. Якщо група 
встановить, що немає необхідності в 
додатковій інформації, Ви отримаєте від 
шкільного округу письмове попереднє 
повідомлення, де буде сказано з яких 
причин не потрібна додаткова інформація, 
а також, що Ваша дитина і надалі має право 
отримувати спеціальну освіту та супутні 
послуги. 

Якщо група розробки IEP та інші 
кваліфіковані професіонали встановлять, що 
додаткова інформація не потрібна, округ 
зобов’язаний повідомити Вам, що Ви маєте 
право подати запит про проведення 
перевірки, щоб встановити, що Ваша дитина 
лишається дитиною з особливими потребами, 
та визначити її освітні потреби. 

 
Що, коли я незгоден з оцінкою шкільного 
округу? 

Якщо Ви не погоджуєтеся з оцінкою 
шкільного округу, Ви маєте право: 
o подати запит про незалежну освітню 
оцінку (independent educational evaluation, 
IEE); або 

o вжити заходів, щоб вирішити це 
протиріччя з шкільним округом. (Див. 
розділ «Вирішення конфліктів та 
проблем».) 

 
НЕЗАЛЕЖНА ОСВІТНЯ ОЦІНКА 

 
Що таке незалежна освітня оцінка? 

Незалежна освітня оцінка (independent 
educational evaluation, IEE) –це оцінка, яку 
виконує кваліфікований експерт, що не є 
працівником шкільного округу, в якому 
навчається Ваша дитина. 

Якщо Ви не згодні з оцінкою шкільного 
округу, в якому навчається Ваша дитина, за 
певних обставин Ви маєте право отримати 
незалежну освітню оцінку Вашої дитини за 
державний кошт (тобто безкоштовно для 
Вас). 
 
Яких вимог необхідно дотримуватися, щоб 
моя дитина пройшла незалежну освітню 
оцінку за кошти держави? 

Ваша дитина може пройти незалежну 
освітню оцінку за кошти держави, якщо Ви 
не згодні з оцінкою шкільного округу. Коли 
Ви робите запит на незалежну освітню 
оцінку, шкільний округ може надати Вам 
перелік критеріїв стосовно проведення 
оцінки, включаючи кваліфікацію експертів, 
географічні обмеження та розумні межі 
витрат. Шкільний округ може оплатити 
проведення незалежної освітньої оцінки в 
тому разі, коли Ви будете дотримуватися цих 
критеріїв або зможете довести, що ці критерії 
не повинні застосовуватися у силу 
виняткових обставин. Шкільний округ не має 
права встановлювати інші обмеження на  
виконання незалежної освітньої за 
державний кошт. Тестування та оцінювання, 
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що може проводитися як складова частина 
незалежної освітньої оцінки, визначаються 
вимогами до проведення оцінок округом. 
 
Як я можу отримати незалежну освітню 
оцінку? 

На Ваш запит шкільний округ повинен 
надати Вам інформацію про те, де Ваша 
дитина може пройти незалежну освітню 
оцінку, а також повідомити вимоги 
шкільного округу для здійснення незалежної 
освітньої оцінки за державний кошт. 

Ви можете скористатися послугами експерта 
з оцінювання, вказаного в переліку 
шкільного округу, або ж обрати самостійно 
того, хто відповідає вимогам округу. 
 
Скільки  незалежних освітніх оцінок я 
можу отримати? 

Ви можете отримати лише одну незалежну 
освітню оцінку за кошти держави щоразу, 
коли округ виконує оцінку, з якою Ви не 
згодні. 
 
Чи повинен я пояснювати причину, з якої я 
подаю запит про проведення незалежної 
освітньої оцінки? 

Якщо Ви робите запит про проведення 
незалежної освітньої оцінки, шкільний округ 
може попросити Вас пояснити, чому Ви не 
згодні з оцінкою округу. Ви не зобов’язані 
пояснювати, якщо Ви не хочете цього 
робити. 
 
Що трапиться, якщо я подам запит про 
незалежну освітню оцінку ? 

Якщо Ви робите запит про незалежну 
освітню оцінку за рахунок держави, 
шкільний округ за місцем проживання 
повинен, без зайвої затримки, або: 
o забезпечити незалежну освітню оцінку 
Вашої дитини за кошти держави; або 

o подати клопотання про належну правову 
процедуру, щоб довести правильність 
оцінки, виконаної округом. 

 
Що трапиться, якщо я не повідомлю 
шкільний округ про те, що моя дитина 

проходить незалежну освітню оцінку, а 
просто повідомлю їм, що не погоджуюся з 
оцінкою округу? 

За умови, що незалежна освітня оцінка, яку 
Ви отримали, відповідає вимогам округу до 
незалежної освітньої оцінки, після отримання 
копії оцінки округ або: 
o оплатить вартість незалежної освітньої 
оцінки; або 

o подасть клопотання про проведення 
слухання з дотриманням належної правової 
процедури, щоб довести, що незалежний 
експерт з оцінювання, якого Ви обрали, не 
відповідає вимогам округу або довести, що 
оцінка округу правильна. 

 
Чи може ще хтось подати запит про 
незалежну освітню оцінку ? 

Так, якщо Ви подасте клопотання про 
проведення слухання з дотриманням 
належної правової процедури, оскільки Ви не 
погоджуєтесь з оцінкою шкільного округу, 
юрист, який проводить слухання, може 
подати запит про проведення незалежної 
освітньої оцінки як частини слухання. В 
такому випадку незалежна освітня оцінка 
повинна виконуватися за державні кошти. 
 
Що відбувається, якщо юрист, що 
проводить слухання з дотриманням 
належної правової процедури визначає, що 
оцінка шкільного округу відповідна? 

Якщо юрист, що проводить слухання, 
вирішить, що оцінка округу правильна чи 
адекватна, у Вас все одно є право на 
проведення незалежної освітньої оцінки за 
власний рахунок. 
 
Чи шкільний округ прийме до уваги 
незалежну освітню оцінку, яку я отримаю 
для своєї дитини? 

Якщо Ви отримаєте незалежну освітню 
оцінку за державні кошти чи надасте округу 
результати незалежної оцінки, яку Ви 
виконаєте за власні кошти, результати 
незалежної освітньої оцінки: 
o повинні бути враховані шкільним округом, 
якщо оцінка відповідає вимогам округу, в 
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процесі прийняття будь-якого рішення, що 
стосується надання Вашій дитині 
безкоштовної належної державної освіти; і 

o можуть бути представлені в якості доказів 
якою-небудь із сторін під час слухання з 
дотриманням належної правової процедури 
щодо Вашої дитини. 

 
ІНДИВІДУАЛЬНА ПРОГРАМА 

НАВЧАННЯ (IEP) 
 
Що таке IEP? 

IEP – це письмовий документ, розроблений 
для Вашої дитини з особливими потребами, в 
якому вказуються освітні цілі та завдання, 
над якими працюватиме Ваша дитина в 
наступному році. Він також містить 
інформацію про те, якої допомоги та послуг 
потребує Ваша дитина, щоб досягти 
поставлених IEP цілей. 

Федеральні положення та положення штату 
вимагають, щоб IEP  розробляли, перевіряли 
та вносили в неї зміни на зборах 
професіоналів за участю батьків. 
 
Коли повинна відбутися зустріч з метою 
розробки IEP? 

Зустріч з метою розробки IEP повинна 
відбутися протягом 30 днів з моменту 
прийняття рішення про те, що дитина 
потребує спеціальної освіти та супутніх 
послуг. IEP повинна бути втілена якомога 
швидше після зустрічі з метою її розробки. 
 
Коли IEP повинна бути розроблена та 
вступити в силу? 
o Первинна (перша або оригінальна) 
індивідуальна програма навчання повинна 
бути розроблена протягом одного з 
вказаних періодів, в залежності від того, 
який буде коротшим: 
• 30 календарних днів з моменту 

прийняття рішення, що дитина 
потребує спеціальної освіти та 
супутніхпослуг; 

• 90 календарних днів з моменту 
отримання згоди батьків на оцінку; 
або 

• 120 календарних днів з моменту 
подання запиту про проведення 
оцінювання батьками чи шкільним 
округом. 

o IEP повинна вступати в силу на третій рік 
народження дитини і на початку кожного 
навчального року, наступного за цим. 

 
Що входить до IEP? 

До IEP входить: 
o Інформація про майбутнє Вашої дитини. 
o Інформація про те, як навчається та 
функціонує Ваша дитина зараз. 
• ця інформація повинна Вам 

повідомити, як можливості особливі 
потреби Вашої дитини впливають на 
її участь та успішність в навчанні за 
загальною програмою (програмою, за 
якою навчаються діти без особливих 
освітніх потреб); 

• по відношенню до дітей дошкільного 
віку (3-5 років) ця інформація 
повинна повідомити Вам як 
можливості особливі потреби Вашої 
дитини впливають на її участь у 
шкільній діяльності, розрахованій на 
дітей дошкільного віку. 

o Перелік цілей, ступінь досягнення яких 
можна щороку вимірювати, включаючи ті, 
що повинні показати, чого Ваша дитина 
навчилась та як добре вона функціонує. 

o Ця інформація також повинна містити 
контрольні показники або короткострокові 
цілі, що стосуються навчання та 
функціонування, які встановлені, щоб: 
• задовольняти потреби Вашої дитини, 

обумовлені її обмеженими 
можливостями, щоб Ваша дитина 
змогла брати участь та робити успіхи 
в навчаннія за загальною навчальною 
програмою; а також 

• задовольняти інші освітніпотреби 
Вашої дитини, обумовлені її 
обмеженими можливостями. 

o Опис: 
• яким чином буде вимірюватися 

досягнення щорічних цілей Вашою 
дитиною; а також 
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• термінів, коли будуть надані чергові 
звіти про успіхи, які робить Ваша 
дитина для досягнення щорічних 
цілей; це можуть бути квартальні чи 
інші чергові звіти, які видаються в 
той же час, коли і табель успішності. 

o Звіт про спеціальну освіту і 
супутніпослуги, а також додаткову 
допомогу й послуги, які надаватимуться 
Вашій дитині, та звіт про зміни в програмі 
навчання чи про допомогу персоналу 
школи, яка буде надаватися, щоб дати 
можливість Вашій дитині: 
• робити прогрес для досягнення 

поставлених річних цілей; 
• брати участь та робити успіхи в 

навчанні за загальною навчальною 
програмою та брати участь в 
позакласних заходах, якщо це 
можливо; а також 

• вчитися та брати участь у 
позакласних заходах разом з іншими 
дітьми з особливими освітніми 
потребами і без. 

o Пояснення міри, за її наявності, до якої 
Ваша дитина не братиме участь у щоденній 
навчальній та іншій шкільній діяльності 
разом із іншими дітьми без особливих 
освітніх потреб. 

o Звіт про будь-яке індивідуальне 
коригування завдань, які використовуються 
для перевірки успішності Вашої дитини на 
рівні штату та на рівні округу. Якщо група 
розробки IEP встановить, що Ваша дитина 
отримуватиме інше оцінювання під час 
проведення окремих, чергових перевірок 
успішності на рівні штату чи округу – 
пояснення, чому Ваша дитина не може 
проходити стандартний тест; а також чому 
інше обране оцінювання підходить для 
Вашої дитини. 

o Дату, коли шкільний округ планує 
розпочати надання послуг та впровадження 
змін, описаних в IEP, а також інформацію 
про те де, як часто та як довго ці послуги та 
зміни необхідні (див. модифікації в розділі 
«Визначення»); а також 

o Приблизно за рік до досягнення повноліття 
Вашою дитиною (18 років в Огайо) як це 

визначено законодавством штату – заяву, в 
якій буде сказано, що Ваша дитина 
ознайомлена зі своїми правами, які 
з'являться в неї після досягнення 18 років, 
відповідно до Закону IDEA. 

 
Що повинна враховувати група розробки 
IEP під час розробки програми? 

Група розробки IEP повинна враховувати: 
o схильності Вашої дитини; 
o Ваші пропозиції щодо поліпшення освіти 
Вашої дитини; 

o результати першого чи останнього 
оцінювання Вашої дитини; 

o результати перевірки успішності Вашої 
дитини на рівні штату та округу; а також 

o що необхідно Вашій дитині, щоб належним 
чином вчитися, розвиватися та 
функціонувати. 

 
Що ще враховує група розробки IEP? 

Група розробки IEP також повинна 
розглянути та врахувати наступні особливі 
фактори: 
o Перехід чи переведення Вашої дитини з 
дошкільних спеціальних освітніх послуг (3-
5 років) на спеціальні освітні послуги для 
дітей шкільного віку (6-21 рік); 

o Починаючи з 14 років (чи раніше, якщо 
група розробки IEP вважатиме за 
потрібне), звіт про послуги, яких 
потребуватиме Ваша дитина, щоб перейти 
від навчання в старшій школі до дорослого 
життя. Звіт про перехід у віці 14 років на 
курси навчання Вашої дитини (наприклад, 
розширені курси чи програму 
професійного навчання). Цей звіт підлягає 
щорічному оновленню. 

o Починаючи з 16-річного віку – 
оновлюваний щорічно звіт про: 
• відповідні цілі для Вашої дитини на 

основі оцінювання, які стосуються 
навчання та освіти, які підготують 
Вашу дитину до працевлаштування, а 
також, при можливості, до 
самостійного життя після закінчення 
навчання; а також 
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• послуги переходу (включаючи курси 
навчання), оцінювання щоб 
допомогти Вашій дитині в досягненні 
цих цілей. 

o Якщо поведінка Вашої дитини заважає її 
навчанню чи навчанню інших – 
застосування позитивних способів 
заохочення доброї поведінки та інші 
методи впливу на таку поведінку. 

o Програми фізичної підготовки, що 
враховують індивідуальні потреби Вашої 
дитини. 

o Потребу Вашої дитини в продовженому 
навчальному році (що триває довше 
традиційного 180-денного навчального 
року). 

o При наявності у Вашої дитини порушення 
зору – потребу у вивченні шрифту Брайля. 

o Комунікаційні потреби Вашої дитини, 
входять які включають слухання, 
мовлення, читання та письмо. Якщо Ваша 
дитина глуха або має поганий слух, група 
розробки IEP повинна врахувати її мовні та 
комунікаційні потреби. Вона також 
повинна врахувати можливості, які матиме 
Ваша дитина для прямого спілкування з 
однокласниками, вчителями та соціально-
реабілітаційними працівниками своєю 
мовою та способом спілкування, її 
академічний рівень та повний діапазон 
потреб. Це включає можливості 
індивідуального навчання Вашої дитини її 
мовою та способом спілкування. 

o Мовні потреби Вашої дитини, що 
базуються на IEP, якщо в дитини обмежена 
можливість спілкування англійською 
(обмежене володіння англійською у Вашої 
дитини, LEP). А також 

o Потребу Вашої дитини в ортопедичній та 
реабілітаційній техніці та послугах. 

 
Що входить до підготовки до зустрічі з 
метою розробки IEP? 

Зустріч з метою розробки IEP організовує 
шкільний округ, керуючись наступним: 
o Вас та/чи Вашу дитину повідомлять про 
зустріч заздалегідь, щоб переконатися, що 
у Вас буде можливість бути присутнім. 

o Час та місце зустрічі узгоджується з усіма 
учасниками. 

o Повідомлення про зустріч має містити 
привід, час та місце зустрічі та перелік 
учасників. 

o Якщо Ви не можете прийти на зустріч, 
шкільний округ повинен вжити інших 
заходів, які дозволять Вам прийняти участь 
в зустрічі, наприклад, організувати 
телефонний дзвінок чи телеконференцію. 

o Зустріч можна провести без Вас, якщо 
шкільний округ не може Вас переконати в 
необхідності Вашої присутності. 

o Шкільний округ повинен задокументувати 
свої спроби переконати вас. 

o Шкільний округ повинен вжити усіх 
заходів, щоб переконатися, що Ви 
розумієте, що відбувається під час зустрічі 
з метою розробки IEP, включаючи 
запрошення перекладача, якщо у Вас 
порушення слуху чи Ви не розумієте 
англійської. 

o Шкільний округ повинен безкоштовно 
надати Вам копію складеної IEP для Вашої 
дитини протягом 30 днів з дати зустрічі з 
метою розробки цієї програми. 

 
Що відбувається, якщо я і шкільний округ 
не досягли згоди щодо передбаченого IEP? 

Якщо Ви з округом не досягли згоди щодо 
передбаченого в IEP, Ви можете: 
o подати запит про «допомогу в розробці 

IEP»; 
o подати запит про посередництво; або 
o вжити інших заходів, щоб вирішити 
конфлікт. (Див. розділ «Вирішення 
конфліктів та проблем»). 

 
Хто повинен бути в складі групи розробки 
IEP? 

Шкільний округ повинен переконатися, що в 
групу розробки IEP для кожної дитини 
входять: 
o Ви, батьки; 
o Ваша дитина, якщо це доречно; 
o принаймні один з вчителів загальної освіти 
Вашої дитини (якщо Ваша дитина 
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навчається чи навчалась у загальноосвітній 
школі); 

o принаймні один вчитель спеціальної освіти 
або, якщо це доцільно, принаймні один із 
тих, хто надає Вашій дитині послуги 
спеціальної освіти (наприклад, лікар-
трудотерапевт чи логопед); 

o представник шкільного округу, 
кваліфікований, щоб надавати чи 
контролювати навчання, спеціально 
розроблене з урахуванням індивідуальних 
потреб дітей з обмеженими можливостями. 
Представник округу повинен бути 
ознайомлений з загальною навчальною 
програмою та наявністю ресурсів 
шкільного округу; 

o особа, що здатна роз’яснити, яким чином 
результати оцінки вплинуть на навчання. 
Ця особа може бути одним із членів групи, 
описаних в попередньому пункті; 

o інші особи на Ваш вибір чи вибір округу, 
які мають особливу компетентність чи 
знання щодоВашої дитини, включаючи, 
при потребі, персонал, що надає супутні 
послуги; 

o шкільний округ повинен запросити Вашу 
дитину з особливими потебами відвідати 
зустріч групи розробки IEP, якщо метою 
зустрічі буде розгляд цілей дитини після 
закінчення навчання та послуг переходу, 
які знадобляться, щоб допомогти Вашій 
дитині в досягненні цих цілей; а також 

o шкільний округ повинен запросити 
представника будь-якої залученої установи, 
яка може надати чи певною мірою 
оплатити послуги переходу, за згодою 
батьків чи дитини, що досягла 18 років. 

 
Коли немає потреби у відвідуванні членом 
групи розробки IEP зборів групи? Коли 
допускається відсутність члена групи на 
зустрічі групи розробки IEP? 
o Член групи розробки IEP не зобов’язаний 
відвідувати кожну зустріч з метою 
розробки IEP, якщо батьки та шкільний 
округ дадуть письмову згоду про те, що 
присутність цього члена групи не 
обов'язкова. Це припускається лише в тому 
випадку, якщо під час зустрічі не буде 

обговорюватися чи змінюватися область 
навчальної програми (дисципліна) чи 
супутні послуги, за які відповідає цей член 
групи. 

o Член групи розробки IEP може звільнятися 
від участі в тій частині зустрічі з приводу 
розробки IEP, коли під час зустрічі 
обговорюється зміна в його послугах чи 
його частина навчальної програми лише за 
таких умов: 
• і батьки, і шкільний округ в 

письмовій формі погодилися з його 
відсутністю; а також 

• член групи розробки IEP надає 
інформацію для розробки IEP до 
проведення зустрічі. Ця інформація 
повинна бути викладена в письмовій 
формі і надана і батькам, і членам 
групи розробки IEP. 

o Якщо раніше Вашу дитину обслуговували 
відповідно до Розділу С Закону IDEA (діти 
від народження до 2 років), на Ваш запит 
координатору послуг, що надаються згідно 
з Розділом С, чи іншим представникам 
системи, що контролюють послуги, вказані 
в Розділі С, надсилають запрошення на 
першу зустріч з метою розробки IEP, щоб 
вони допомогли здійснити плавний перехід 
між послугами. 

 
Як можна проводити зміни в IEP та 
відповідні зустрічі з метою розробки IEP? 

Зміни в IEP та зустрічі з метою розробки цих 
змін можна проводити наступним чином: 
o При внесенні змін до IEP після щорічної 
зустрічі з метою розробки IEP на рік Ви та 
шкільний округ можете вирішити не 
організовувати зустріч групи розробки IEP, 
щоб зробити такі зміни. Натомість Ви та 
шкільний округ можете визначити 
необхідні зміни та викласти їх письмово. 
Якщо Ви робите зміни в такий спосіб, 
шкільний округ повинен переконатися, що 
група розробки IEP Вашої дитини 
ознайомлена з цими змінами. 

o Шкільний округ повинен, наскільки це 
можливо, спробувати поєднати зустріч з 
метою повторної оцінки та інші види 
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зустрічей групи розробки IEP для Вашої 
дитини. 

o Як тільки будуть погоджені зміни до IEP 
групою розробки IEP або Вами та 
шкільним округом, ці зміни можна 
прийняти як частину IEP трьома 
способами: 
• погоджені зміни можуть бути 

відзначені на документі з 
оригінальною індивідуальною 
програмою навчання; 

• нововведені зміни можуть бути 
викладені на окремому аркуші та 
додані до оригінальної IEP; або 

• може бути складено нову 
індивідуальну програму навчання з 
відображеними в ній змінами. 

Шкільний округ зобов’язаний виконати цей 
третій варіант на Ваш запит. Шкільний округ 
зобов’язаний надіслати Вам нову версію 
зміненої індивідуальної програм навчання 
протягом 30 днів з дати внесення змін. 
 
Коли мені потрібно зустрітися зі 
шкільним округом, чи ми повинні 
зустрічатися особисто? 

Ні. Ви та шкільний округ можете узгодити 
використання різних способів та різні місця 
проведення зустрічей. Наприклад, Ви можете 
домовитись проводити відеоконференції та 
телеконференції за участю усіх сторін. Будь 
які з нижчевказаних питань можна 
обговорювати у такий спосіб: 
o оцінювання; 
o встановлення відповідності Вашої дитини 
критеріям отримання спеціальної освіти; 

o індивідуальні програми навчання; 
o навчальні заклади (місця, де навчатиметься 
Ваша дитина); 

o процесуальні гарантії, наприклад, 
посередництво та вирішення проблемних 
ситуацій; а також 

o вирішення адміністративних питань 
відповідно до процесуальних гарантій 
Закону IDEA (наприклад, розклад, обмін 
переліками свідків та конференцій щодо 
статусу). 

 

Що зобов’язана зробити група розробки 
IEP? 

Учасники зустрічей з метою розробки IEP 
зобов’язані здійснити наступні кроки в 
такому порядку: 
 
Крок 1: Обговорити плани на майбутнє. 

У кожного є мрії про майбутнє, які керують 
діями, думками та планами. Частиною 
безперервних, довгострокових планів щодо 
Вашої дитини з особливими потребами є 
словесне вираження цих мрій. З цією метою 
група розробки IEP розгляне уподобання та 
інтереси Вашої дитини, а також 
довгострокові цілі Вашої сім’ї щодо Вашої 
дитини. Сюди можуть входити професійний 
ріст, організація побуту та спеціалізована 
підготовка. 
 
Крок 2: Розглянути поточні академічні 
успіхи та навички щоденного життя. 

Група розробки IEP розгляне відповідну 
інформацію про Вашу дитину, включаючи 
поточні досягнення Вашої дитини в навчанні 
та навички самообслуговування. Ця 
інформація включає дані про успіхи, яких 
досягла Ваша дитина за поточною 
індивідуальною програмою навчання, звіт 
групи оцінювання, інформацію від вчителів 
Вашої дитини та персоналу школи, що 
працює з Вашою дитиною, а також, якщо це 
можливо, інформацію від Вас та Вашої 
дитини. Ця інформація представить 
«портрет» Вашої дитини, включаючи її 
схильності та потреби. 
 
Крок 3: Визначити щорічні цілі, 
включаючи академічні цілі та життя цілі 
побутового самообслуговування, а також 
контрольні показники чи вимірювані 
короткострокові цілі. 

Група розробки IEP розробить вимірювані 
шорічні цілі, включаючи академічні та 
завдання побутові цілі, а також контрольні 
показники чи короткострокові цілі і 
відповідний порядок оцінювання. Це 
дозволить Вашій дитині брати участь та 
робити успіхи в навчанні за загальною 
навчальною програмою. Потім група 
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визначить послуги, необхідні, щоб 
задовольняти потреби Вашої дитини. 
 
Крок 4: Визначити необхідні послуги. 

Група розробки IEP вирішує яку спеціальну 
освіту та супутні послуги надаватиме 
шкільний округ Вашій дитині, як часто і хто 
саме робитиме це. Ця частина IEP включає, 
за необхідності, проживання, пристосування, 
ортопедичну та реабілітаційну техніку та 
послуги, а також звіт про вид допомоги, 
якого потребуватиме персонал школи. 
Допомога та послуги, перераховані в 
індивідуальній програмі навчання, повинні 
базуватися на науковому підході, що 
відображає, які види допомоги та послуг 
насправді допоможуть дитині з особливими 
потребами брати участь та робити успіхи в 
навчанні за загальною навчальною 
програмою та в іншій позакласній діяльності. 
 
Крок 5: Визначити середовище з 
найменшими обмеженнями (LRE). 

Відповідно до закону, місце навчання Вашої 
дитини має бути в першу чергу звичайним 
класом чи іншим загальним навчальним 
середовищем. Якщо група встановить, що 
для надання послуг Вашій дитині потрібне 
інше середовище, вона обґрунтує, чому Ваша 
дитина не може навчатися у загальному 
навчальному оточенні та чим відрізняється 
середовище та діяльність Вашої дитини від 
тих, що призначені дітям без особливих 
освітніх потреб. 
 
Як вносять зміни та/чи переглядають IEP 
моєї дитини? 

Група розробки IEP повинна регулярно 
переглядати індивідуальну програму 
навчання Вашої дитини (щонайменше раз на 
рік), щоб встановити, чи Вашій дитині 
вдається досягти щорічних цілей. 

Група розробки IEP повинна переглядати 
індивідуальну програму навчання, щоб: 
o виявити відсутність очікуваного прогресу у 
досягненні щорічних цілей та виконанні 
загальної навчальної програми, якщо це 
застосовно; 

o встановити результати будь-якої повторної 
оцінки; 

o надати Вам чи отримати від Вас 
інформацію про Вашу дитину; 

o виявити очікувані потреби Вашої дитини; 
або 

o розглянути інші питання, що могли 
виникнути. 

 

Що відбувається перед тим, як моя 
дитина досягне віку повноліття (18 років в 
Огайо)? 

Принаймні за рік до того, як Вашій дитині 
виповниться 18 років, індивідуальна 
програма навчання Вашої дитини повинна 
включати звіт про те, що Вашу дитину 
поінформовано про перехід усіх прав від Вас 
до неї у віці 18 років. 

 
ПОСЛУГИ ПРОДОВЖЕНОГО 

ШКІЛЬНОГО РОКУ 
 
Що таке послуги продовженого шкільного 
року? 

Продовжений шкільний рік (ESY) – 
спеціальна освіта та супутні послуги, які 
Ваша дитина з особливими потребами може 
отримувати особливими потребамипоза 
межами звичайного 180-денного шкільного 
року. 

Послуги продовженого шкільного року 
надаються: 
o поза межами звичайного шкільного року 
даного шкільного округу; 

o у відповідності до спеціальної освіти та 
супутніх послуг, перелічених в IEP Вашої 
дитини; 

o безкоштовно для Вас як батьків; і 
o згідно з вимогами Департаменту освіти 
штату Огайо про послуги продовженого 
шкільного року. 

 
В якому випадку шкільний округ повинен 
надати моїй дитині послуги продовженого 
шкільного року? 
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Шкільний округ повинен надати послуги 
продовженого шкільного року Вашій дитині 
тільки, якщо група IEP дитини вирішить 
питання необхідності надання безкоштовної 
належної державної освіти Вашій дитині. 

Під час прийняття рішення група з питань 
IEP повинна врахувати наступне: 
o Чи є послуги продовженого шкільного 
року необхідними для того, щоб уникнути 
значних втрат навичок та знань для Вашої 
дитини? 

o Чи буде вплив цих втрат навичок та знань 
мати суттєве значення для досягнення 
освітніх цілей Вашої дитини? 

o Чи є послуги продовженого шкільного 
року необхідними для того, щоб уникнути 
втрат навичок та знань, які Ваша дитина не 
зможе поновити в достатній мірі? 

Послуги продовженого шкільного року 
можуть бути еквівалентними або 
відрізнятися від послуг, що надаються 
протягом звичайного шкільного року Вашій 
дитині. Це встановить група з питань IEP. 
Надання послуг продовженого шкільного 
року не є автоматичним (не переноситься на 
наступний рік). 

 
ПЕРЕВЕДЕННЯ УЧНЯ 

 
Якими є вимоги переведення дитини до 
іншого шкільного округу? 

Вимоги переведення дитини до іншого 
шкільного округу перелічені нижче: 

Переведення в межах штату Огайо: 

Якщо Ваша дитина з особливими потребами 
(яка має IEP, що діяла у попередньому 
шкільному окрузі штату Огайо) переходить 
до нового шкільного округу за місцем 
проживання в штаті Огайо або вступає до 
нової школи в межах одного шкільного року, 
новий шкільний округ за місцем проживання 
(після обговорення з Вами) повинен надавати 
безкоштовну належну державну освіту 
(FAPE) Вашій дитині (включаючи послуги, 
схожі з тими, що описані в IEP Вашої дитини 
з попереднього шкільного округу) до 
моменту, коли новий шкільний округ: 

o Прийме IEP Вашої дитини, як діяла у 
попередньому шкільному окрузі; або 

o Розробить та втілить нову IEP, яка 
відповідатиме вимогам федерального та 
державного законодавства. Якщо новий 
шкільний круг проводитиме оцінювання, 
воно вважатиметься повторним 
оцінюванням. 

 
Переведення з іншого штату до штату 
Огайо: 

Якщо Ваша дитина з особливими потребами 
мала IEP, яка діяла в іншому штаті, а потім 
відбулось: 
o переведення до нового шкільного округу за 
місцем проживання в штаті Огайо; 

o зарахування до нової школи в межах 
одного шкільного року. 

Новий шкільний округ за місцем проживання 
(після обговорення з Вами) повинен надати 
безкоштовну належну державну освіту Вашій 
дитині (включаючи послуги, схожі з тими, 
що описані в IEP Вашої дитини з 
попереднього шкільного округу) до моменту, 
коли новий шкільний округ: 
o виконає оцінювання, якщо це необхідно; та 
o розробить та втілить нову індивідуальну 
програму навчання (якщо це необхідно), 
яка відповідатиме федеральним та 
державним вимогам. Якщо шкільний круг 
проводитиме оцінювання, воно 
вважатиметься початковим оцінюванням. 

Передача (переведення) документації з 
попереднього до нового шкільного округу: 

Для того щоб прискорити процес 
переведення Вашої дитини до іншої школи: 
o нова школа, до якої зараховується Ваша 
дитина, повинна здійснити необхідні кроки 
для того, щоб швидко отримати документи 
Вашої дитини з попередньої школи; 

o попередня школа, в якій навчалась Ваша 
дитина, повинна зробити необхідні кроки 
для того, щоб швидко відповісти на запит з 
нової школи; і 

o документація, яка повинна переводитись, 
повинна включати IEP, допоміжні 
документи та будь-які інші документи, 
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необхідні для надання спеціальної освіти 
або супутніх послуг Вашій дитині. 

Якщо у Вас є борг у попередньому 
шкільному окрузі, округ може затримати 
документацію про показники успішності 
Вашої дитини, доки Ви не сплатите борг. 
Однак, попередній шкільний округ не може 
затримати документацію про спеціальну 
освіту Вашої дитини, включаючи поточне 
оцінювання та IEP. 
 
Як здійснити переведення дитини до 
нового шкільного округу, якщо воно 
співпадає з оцінюванням? 

Якщо Ваша дитина переводиться з одного 
шкільного округу до іншого в межах одного 
академічного року, Вам необхідно буде 
повідомити працівникам нового шкільного 
округу про те, що у попередній школі Ваша 
дитина проходила оцінювання як дитина з 
особливими потребами, і Ви бажаєте 
продовжити цей процес оцінки. 

Новий шкільний округ продовжить оцінку 
або видасть Вам попереднє письмове 
повідомлення про те, що не вважає обмежені 
можливості обґрунтованими, і не 
продовжуватиме тестування. 

Якщо Ви не погодитесь з рішенням нового 
шкільного округу, Ви можете розпочати 
процес вирішення конфлікту. (Див. розділ 
«Вирішення конфліктів та проблем».) 

 
ПЕРЕХІД 

 
Що таке «перехід»? 

Перехід – процес виконання запланованих 
заходів, які можуть спричинити зміни у 
послугах та персоналі, який їх надає. Існує 
принаймні три етапи під час навчання 
дитини, коли виникає необхідність 
виконання цих заходів переходу: 
o переведення дитини від послуг раннього 
втручання (до 2-х років) до послуг 
дошкільної спеціальної освіти (3 –5 років); 

o переведення дитини з послуг дошкільної 
спеціальної освіти до послуг спеціальної 
освіти шкільного віку (6 –21 року); 

o переведення дитини з послуг спеціальної 
освіти під час шкільного віку до життя у 
громаді (22 роки та старше). (Див. Послуги 
переходу в розділі «Визначення».) 

 
Перехід від послуг раннього втручання до 
послуг дошкільної спеціальної освіти. 

Якщо Вашій дитині надається допомога у 
вихованні (для дітей віком до 2-х років), та 
хтось має підозріння на те, що Ваша дитина 
може мати обмежені можливості, які 
потребують послуги дошкільної спеціальної 
освіти, наступні дії повинні мати місце: 
o за 120 днів до третього дня народження 
Вашої дитини, координатор послуг 
раннього втручання повинен запланувати 
зустріч з Вами для обговорення послуг 
дошкільної спеціальної освіти. Для того 
щоб надати інформацію шкільному округу, 
який надає послуги дошкільної спеціальної 
освіти, необхідна Ваша згода. 

o якщо Ви погодитесь надати інформацію 
про Вашу дитину шкільному округу, Ви та 
інші учасники зустрічі (особа, яка надає 
послуги раннього втручання, та персонал 
шкільного округу) переглянете 
документацію Вашої дитини та встановите, 
чи існують підозри на наявність особливих 
освітніх потреб у Вашої дитини. 

Якщо будь-хто матиме підозру щодо 
обмеження можливостей Вашої дитини, 
шкільний округ зробить наступне: 
o проінформує Вас про Ваші освітні права та 
дії щодо захисту цих прав; 

o надасть інформацію про послуги 
дошкільної спеціальної освіти; 

o спитає Вашу згоду щодо оцінювання Вашої 
дитини; 

o визначити необхідність додаткової 
інформації для оцінювання; 

o спланує оцінювання Вашої дитини. 

Початкове (перше) оцінювання повинно бути 
виконано протягом перших 60 календарних 
днів після надання вами згоди шкільному 
округу. IEP повинна бути розроблена межах 
протягом перших 90 днів після надання вами 
згоди шкільному округу на проведення 
оцінювання. Якщо Ваша дитина відповідає 
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вимогам надання послуг дошкільної 
спеціальної освіти, IEP повинна бути 
прийнята до третього дня народження Вашої 
дитини. 
 
Що відбуватиметься, якщо моя дитина не 
відповідатиме вимогам отримання послуг 
дошкільної спеціальної освіти? 

Якщо після проведення нового оцінювання 
група розробки IEP вирішить, що Ваша 
дитина не потребує послуги дошкільної 
спеціальної освіти, округ, з Вашого дозволу, 
може порадити Вам інші послуги та 
програми громади, які допоможуть Вашій 
дитині. Округ також відправить Вам 
попереднє письмове повідомлення, у якому 
буде описано Ваше право про заперечення 
рішення групи розробки IEP через 
посередництво або оскарження з 
дотриманням належної правової процедури, 
чи запит на слухання. (Див. розділ 
«Вирішення конфліктів та проблем».) 

Навіть якщо Ваша дитина не відповідає 
вимогам отримання послуг спеціальної 
освіти, але потребує деякої підтримки під час 
звичайного процесу навчання, шкільний 
округ може надати таку підтримку. 
Наприклад, якщо Ваша дитина має проблеми 
з концентрацією уваги, її можуть пересадити 
ближче до вчителя. 
 
Переведення з послуг дошкільної 
спеціальної освіти до послуг спеціальної 
освіти дитини шкільного віку. 

Якщо Ваша дитина отримувала послуги 
дошкільної спеціальної освіти та вже досягає 
6 років, група розробки IEP проведе повторне 
оцінювання, яке включатиме: 
o зустріч для встановлення належних 
освітніх послуг для дитини шкільного віку; 

o перегляд поточної інформації з програми 
навчання Вашої дитини; 

o рекомендації щодо стратегій викладання, 
які допоможуть Вашій дитині досягти 
успіхів у навчанні за загальною 
навчальною програмою. 

Якщо група розробки IEP встановить, що 
Ваша дитина потребує послуги спеціальної 

освіти у шкільному віці, група виконає 
наступне: 
o перегляне поточні дані оцінювання 

(інформація, не старіша за один рік); 
o встановить та порадить додаткову 
інформацію з оцінювання, яка необхідна 
згідно з правилами надання спеціальної 
освіти дітям шкільного віку; 

o розробить IEP. 

Якщо після проведення нового оцінювання, 
група розробки IEP вирішить, що Ваша 
дитина не потребує послуги спеціальної 
освіти дітей шкільного віку, округ, з Вашого 
дозволу, може порадити Вам інші послуги та 
програми громади, які допоможуть Вашій 
дитині. Округ також відправить Вам 
попереднє письмове повідомлення, у якому 
буде описано Ваше право про вираження 
незгоди з рішенням групи розробки IEP через 
посередництво або оскарження з 
дотриманням належної правової процедури, 
чи запит на слухання. (Див. розділ 
«Вирішення конфліктів та проблем».) 

Навіть якщо Ваша дитина не відповідає 
вимогам отримання послуг спеціальної 
освіти, якщо Ваша дитина потребує деяку 
підтримку під час звичайного процесу 
навчання, шкільний округ може надати таку 
підтримку. Наприклад, якщо Ваша дитина 
має проблеми з концентрацією уваги, її 
можуть пересадити ближче до вчителя. 
 
Переведення з послуг спеціальної освіти 
для дітей шкільного віку до життя в 
громаді. 

Коли Вашій дитині виповниться 14 років (або 
раніше, якщо група розробки IEP вирішить, 
що Вашій дитині це потрібно), IEP повинна 
включати наступне: 
o інформацію про вимоги послуги переходу 
на основі навчального курсу Вашої дитини 
(наприклад, необхідність пройти курс 
підвищеного рівня або програму 
професійного навчання). 

Починаючи з 16-річного віку (або раніше, 
якщо група розробки IEP вирішить, що 
Вашій дитині це потрібно), IEP повинна 
включати: 
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o відповідні цілі для Вашої дитини на основі 
тестування та оцінювання, пов'язаних з 
навчанням та освітою, які знадобляться 
Вашій дитині для працевлаштування та, 
можливо, незалежного життя після 
закінчення навчання; 

o послуги переходу (та курси навчання), 
необхідні для оцінювання Вашої дитини з 
метою досягнення цілей. 

Заходи переходу включають: 
o інструкції; 
o супутні послуги; 
o досвід громади; 
o розробка цілей для працевлаштування та 
інших аспектів життя після закінчення 
школи; 

o набуття навичок, необхідних для життя 
побутового самообслуговування, та 
функціональне професійне оцінювання – 
процес, який розглядає робочі 
характеристики Вашої дитини та потреби 
підготовки. (Див. розділ «Визначення».) 

 
Що відбуватиметься, Коли моя дитина 
закінчить школу або досягне 22 років? 

Якщо Ваша дитина закінчить школу зі 
звичайним дипломом або досягне 22 років, 
шкільний округ більше не буде зобов’язаний 
надавати безкоштовну належну освіту Вашій 
дитині. 

Закінчення школи зі звичайним дипломом 
або досягнення 22 років вважається за зміну 
закладу (іншими словами, зміна місця 
навчання Вашої дитини). Тому округ 
повинен: 
o Надати Вам або Вашій дитині попереднє 
письмове повідомлення; 

o Надати Вашій дитині підсумок його/її 
академічних досягнень та функціональної 
працездатності. Цей підсумок повинен 
включати рекомендації про те, як 
допомогти Вашій дитини досягти цілі, що 
встановлені після закінчення школи та 
включені до IEP. 

ПРИМІТКА. Термін «звичайний диплом про 
закінчення школи» не включає альтернативні 
типи дипломів або ступені, наприклад, 

сертифікати або ступінь GED 
(загальноосвітня підготовка), які не повністю 
відповідають академічним стандартам штату 
Огайо. Загальноосвітня підготовка штату 
Огайо не повністю відповідає академічним 
стандартам штату Огайо. Тому Ваша дитина 
з особливими потребами, яка отримала 
ступінь загальноосвітньої підготовки, може 
повернутися до школи, щоб продовжити 
навчання до досягнення 22 років. 

 
ДОКУМЕНТАЦІЯ 

 
Чи можу я ознайомитися з документами 
про навчання моєї дитини? 

Ви маєте право бачити всі документи про 
навчання Вашої дитини, які збираються, 
ведуться та використовуються протягом 
навчання Вашої дитини: 
o шкільним округом; або 
o будь-якою іншою залученою установою 
або закладом (далі в цьому розділі – 
«установа») 

(«Залучена установа» – будь-яка установа 
або заклад, що збирає, веде облік або 
використовує особисту інформацію, або 
надає інформацію, згідно з Частиною В 
Закону про поліпшення освіти осіб з 
особливими потребами(IDEA). Частина В 
стосується дітей з особливими 
потребамивіком від 3 до 21 року.) 

Сюди входять всі документи про навчання 
Вашої дитини, що стосуються вимог 
спеціальних освітніх послуг та їх отримання, 
та ті, що стосуються отримання 
безкоштовної належної державної освіти. 
 
Коли шкільний округ або установа повинні 
задовольнити мій запит на ознайомлення з 
документами пронавчання дитини? 

Шкільний округ або установа повинні 
задовольнити Ваш запит на ознайомлення з 
документами про навчання Вашої дитини: 
o без непотрібної затримки; 
o до будь-якої зустрічі з приводу 
обговорення питань IEP або будь-якого 
слухання з дотриманням належної 
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процедури схвалення, або зустрічі з метою 
розв’язання проблем; 

o не пізніше, ніж через 45 днів після Вашого 
запиту. 

 
Які мої конкретні права стосовно 
документів про навчання моєї дитини? 

Ваші права на перевірку та перегляд 
документів про навчання Вашої дитини 
включають наступне: 
o Ви маєте право на отримання відповіді від 
Вашого шкільного округу або установи про 
пояснення документації згідно з Вашим 
обґрунтованим запитом; 

o Ви маєте право на те, щоб Ваш 
представник провів перевірку та перегляд 
документів про навчання; та 

o Ви маєте право на отримання копій 
документів про навчання у тому разі, коли 
відсутність копій робить перевірку та 
перегляд документів навчання 
неможливими (наприклад, якщо Ви живете 
занадто далеко від школи або фізично не 
можете добратися до неї). 

Округ повинен отримати Вашу згоду перед 
тим, як передавати особисту інформацію про 
Вашу дитину іншій стороні (крім 
співпрацівників шкільних округів або 
організацій), окрім випадку надання дозволу 
без Вашої згоди, що описаний у Законі про 
права на освіту та недоторканість приватного 
життя родини (FERPA), розділу 34 частини 
99 Кодексу Федеральних Положень. 

Згода батьків або згода дитини, яка яка має 
право на спеціальну освіту і досягла 18 років, 
необхідна у наступних випадках: 
o до передачі особистої інформації 
співробітникам установ, які надають або 
сплачують послуги переведення; 

o якщо Ваша дитина зарахована або планує 
зарахуватися до недержавної школи, яка не 
розташована у шкільному окрузі за місцям 
проживання, Ви повинні надати свою згоду 
до того, яка будь-яка особиста інформація з 
документів Вашої дитини буде передана 
представникам шкільного округу, де 
розташована недержавна школа, від 
працівників шкільного округу за місцем 

проживання. Ви повинні надати свою згоду 
перед тим, як шкільний округ за місцем 
проживання або шкільний округ, де 
розташована недержавна школа, передасть 
особисту інформацію недержавній школі. 

Особиста інформація включає перелічене 
нижче, але не обмежується ним: 
o ім’я Вашої дитини, Ваше ім’я або ім’я 
іншого члена родини; 

o адреса Вашої дитини; 
o особистий ідентифікатор, наприклад, 
номер соціального страхування Вашої 
дитини або студентський номер; 

o список особистих ознак, інша інформація, 
яка може зробити можливою встановлення 
особи Вашої дитини з певною точністю. 

Шкільний округ або установа може 
допустити, що Ви як батько/матір маєте 
право на перевірку та перегляд документів 
своєї дитини, окрім випадків, коли шкільний 
округ або відомство буде сповіщено про те, 
що Ви не маєте повноважень згідно законів 
штату Огайопро опікунство, окреме 
проживання чоловіка та дружини, та 
розлучення. 

Якщо будь-які документи про навчання 
містять інформацію про більш, ніж одну 
дитину, Ви маєте право на перевірку та 
перегляд інформації, яка пов'язана тільки з 
Вашою дитиною, або на сповіщення про цю 
конкретну інформацію. 

Відповідно до Вашого запиту шкільний 
округ або установа повинні показати Вам 
список типів та місць збереження документів 
про навчання, що були зібрані, зберігаються 
та використовуються округом або установою. 
 
Якими є загальні обов’язки шкільного 
округу або установи щодо захисту 
документів про навчання моєї дитини? 

Шкільний округ або установа повинні 
завжди захищати конфіденційність особистої 
інформації Вашої дитини протягом збору, 
збереження, передачі іншим особам, або під 
час знищення цієї документації. 

У шкільному окрузі або в установі повинна 
бути призначена одна особа, яка 
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відповідатиме за збереження 
конфіденційності цієї інформації. Шкільний 
округ або установа також повинні 
виконувати заходи щодо дотримання політик 
та процедур штату з персоналом, який збирає 
або використовує інформацію. Кожний округ 
або установа повинні складати (для 
державної перевірки) списки імен та посад 
осіб працівників округу або установи, які 
можуть мати доступ до особистої інформації 
учня. 

Шкільний округ або установа повинні вести 
облік осіб, які мають право на перегляд 
документації про навчання (крім батьків та 
уповноважених працівників шкільного 
округу або установи). Такий облік повинен 
включати ім'я сторони, дату, коли сторона 
отримала дозвіл на перегляд документів, та 
мету, з якою сторона отримала дозвіл на 
використання документації. 
 
Якими є мої права стосовно знищення 
документів про навчання або інформації? 

Шкільний округ або установа повинні 
повідомити Вас про те, коли особиста 
інформація Вашої дитини більше не є 
потрібною для надання послуг освіти Вашій 
дитині. 

Округ або установа може знищити особисту 
інформацію Вашої дитини після сповіщення 
Вас про це. Округ або установа повинні 
знищити інформацію на Ваш запит. Проте, 
округ або установа мають право на постійне 
збереження записів імені студента, його 
адресу, телефонний номер, оцінки, записи 
про відвідування, курси, що відвідувались, 
отриманий ступінь після закінчення та рік 
закінчення, без часового обмеження. 
 
Як виправити інформацію, що міститься в 
документах про навчання, своєї дитини? 

Якщо Ви впевнені, що будь-яка інформація, 
що міститься в документах про навчання 
Вашої дитини, неточна, оманлива або 
порушує права Вашої дитини, Ви можете 
попросити працівників шкільного округу або 
установи, які працюють з цією інформацією, 
виправити її. Згідно з Вашим запитом 
працівники шкільного округу або установи 

повинні вирішити питання про зміну 
інформації в межах розумного часу. 
 
Що таке слухання з питань розгляду 
документів? 

Якщо шкільний округ або установа 
відмовиться змінювати інформацію згідно з 
Вашим запитом, вони повинні повідомити 
Вам про це рішення, та про Ваше право на 
слухання з питань розгляду документів. 
Слухання з питань розгляду документів – 
зустріч, на якій Ви матиме можливість 
оскаржити інформацію, що міститься в 
документах про навчання, Вашої дитини, у 
тому разі, коли Ви вважаєте, що вона є 
неточною, оманливою та порушує 
конфіденційність Вашої дитини або інші 
права. 

Після слухання з питань розгляду 
документів, якщо шкільний округ або 
установа погодяться зВами, вони будуть 
зобов’язані змінити інформацію, та 
повідомити Вас про це у письмовій формі. 
Якщо шкільний округ або установа не 
погодяться зВами, вони повинні повідомити 
Вам про Ваше право внести заяву в 
документи. Заява міститиме Ваші коментарі 
щодо інформації та причин непогодження з 
рішенням шкільного округу або установи. 

Ця заява зберігатиметься разом з 
документами, пов’язаними з навчанням, 
Вашої дитини. Шкільний округ або установа 
повинні зберігати цю заяву стільки, скільки 
зберігатимуться документи або частина 
документів, з якими Ви не згодні. Будь-коли 
під час передачі шкільним округом або 
установою документів або частини, з якою 
Ви не згодні, іншій стороні, Ваша заява 
також повинна бути передана. 

 
Скільки коштуватиме перегляд 
документів про навчання моєї дитини? 

Шкільний округ або установа можуть не 
встановлювати платню за пошук або видачу 
інформації. Шкільний округ або установа 
можуть встановити Вам платню за копії 
документів, оскільки платня не утримує Вас 
від можливості скористатися правом 
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перевірки та перегляду документів Вашої 
дитини. 
 
Якщо я відкликаю свою згоду на надання 
спеціальних освітніх послуг, чи вилучить 
шкільний округ з документів моєї дитини 
всі записи про отримання спеціальної 
освіти та супутніх послуг? 

Ні. Шкільний округ не зобов’язаний вносити 
зміни до документів дитини, щоб вилучити з 
них записи про отримання Вашою дитиною 
спеціальної освіти та супутніх послуг, в 
зв’язку з відкликанням Вашої згоди. 
 
Чи переносяться мої права на перегляд 
документів на мою дитину? 

Коли Ваша дитина досягне 18 років, 
шкільний округ забезпечить передачу всіх 
прав відносно документів про навчання, з 
Вас на Вашу дитину. Передача таких прав не 
відбуватиметься, якщо згідно з державним 
законом дитина буде визнана як недієздатна 
особа. (Це означає нездатність дитини 
самостійно піклуватися про себе.) Вам та 
Вашій дитині повинні сповістити про будь-
яку передачу прав. 

Однак, якщо шкільному округу стане відомо 
про те, що суд призначив законне опікунство 
Вашій дитині з особливими потребами, округ 
призначить опікуна освітні інтереси Вашої 
дитини до досягнення дитиною 22 років, 
якщо вона не знаходиться під опікою штату. 

ПРИМІТКА. Навіть після передачі прав 
батьків Вашій дитині, шкільний округ 
повинен надавати Вам ті ж самі 
повідомлення про процесуальні гарантії, що 
й Вашій дитині. Включає примірник цього 
довідника «Чия це IDEA?», попереднє 
письмове повідомлення, та будь-яке 
повідомлення про скаргу з дотриманням 
належної правової процедури, яка стосується 
Вашої дитини. 
 

ВИРІШЕННЯ КОНФЛІКТІВ ТА 
ПРОБЛЕМ 

 
Якщо в мене є питання та сумніви щодо 
освіти моєї діти, до кого я можу 
звернутись? 

Департамент освіти штату Огайо відповідає 
за надання дітям з особливими потребами 
безкоштовної належної освіти (FAPE) у 
середовищі з найменшими обмеженнями, як 
того вимагає IDEA, та пов’язаними 
федеральними нормами, державним законом 
та регулюваннями. 

«Середовище з найменшими обмеженнями» 
означає той факт, що округ або установа 
завжди намагатимуться навчати Вашу 
дитину в звичайній класній кімнаті або 
загальному середовищі навчання. 

Якщо Ви маєте питання або суперечки щодо 
навчання Вашої дитині з особливими 
потребами, або Ви маєте підозри на те, що 
Ваша дитина може мати обмеження 
можливостей, Ви повинні спочатку 
звернутися до місцевого шкільного округу, 
до якого належить школа, яку відвідує Ваша 
дитина. Обговоріть свої занепокоєння зі 
вчителем Вашої дитини, директором або 
членом персоналу, який відповідає за 
надання спеціальної освіти. 

Інші організації, які можуть допомогти вам: 
Групи сприяння штату Огайо (Ohio’s State 
Support Teams, SSTs) 
Ваш місцевий шкільний округ має адресу та 
телефонний номер найближчої до Вас групи 
сприяння (SST). Цю адресу також можна 
знайти на веб-сайті education.ohio.gov, 
ключове слово для пошуку: SST. 
Коаліція штату Огайо з питань освіти дітей з 
особливими потребами (The Ohio Coalition 
for the Education of Children with Disabilities) 
 Bank One Building 
 165 W. Center Street, Suite 302 
 Marion, OH 43302-3741 
 (800) 374-2806 
Служба штату Огайо з питань захисту 
законних прав (Ohio Legal Rights Service) 
 50 W. Broad Street, Suite 1400 
 Columbus, OH 43215-5923 
 (800) 282-9181 або (614) 466-7264 
Департамент освіти штату Огайо (Ohio 
Department of Education) 
Управління у справах дітей з особливими 
потребами (Office for Exceptional Children) 
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Відділ процесуальних гарантій (Procedural 
Safeguards Section) 
 25 South Front St., Mail Stop 202 
 Columbus, Ohio 43215-4183 
 Телефон: (614) 466-2650 

Безкоштовна лінія: (877) 644-6338 
Факс: (614) 728-1097 

 
Що трапиться, якщо шкільний округ та я 
не знайдемо згоди щодо відповідності моєї 
дитини вимогам надання послуг 
спеціальної освіти або отримання послуг 
спеціальної освіти? 

Більшу кількість незгод можна вирішити 
шляхом обговорення цих питань з вчителем 
Вашої дитини, директором або іншим 
персоналом шкільного округу. 

Існують також процедури «вирішення питань 
шляхом диспуту», які встановлені 
федеральним законом та законом штату, що 
спрямовані допомогти розв’язати Ваші 
сумніви щодо шкільного округу. Ці 
процедури перелічені у наступному пункті, 
кожна з цих процедур визначена та пояснена 
далі. 
o Адміністративна перевірка 
o Посередництво 
o Допомога в складанні IEP 
o Процедури подання скарги до уряду штату 
o Неупереджене слухання за належною 
правовою процедурою; та 

o Організація зустрічі для вирішення 
проблемних ситуацій до слухання з 
дотриманням належної правової 
процедури. 

Найкращим методом є спроба вирішення 
незгод на рівні округу шляхом обговорення 
питань з членами персоналу округу у 
випадку адміністративних перевірок 
(обговорення питань з членом персоналу 
школи або з керівником шкільного округу). 

Однак Ви можете обрати метод звернення 
безпосередньо до процедур вирішення 
питань шляхом диспуту, наприклад, 
посередництва, допомоги в складанні IEP, 
процедури подання скарги до уряду штату, 
неупередженого слухання за належною 

правовою процедурою або організації 
зустрічі для вирішення проблемних ситуацій. 
Шкільний округ також може 
використовувати такі можливості на 
місцевому рівні або на рівні штату. 
 
Хто може подавати скаргу або запит на 
слухання з дотриманням належної 
правової процедури? Які проблеми можна 
порушувати та вирішувати шляхом 
подання скарги, та які проблеми можна 
обговорювати та вирішувати шляхом 
запиту на слухання з дотриманням 
належної правової процедури? 

Нижче наведено відмінності: 

Скарги: 
o Будь-яка сторона (включно батьків та 
шкільний округ або установа) може подати 
офіційну письмову скаргу. 

o Будь-яка сторона може заявити про 
порушення положень Закону IDEA, норм 
або законів штату Огайо про спеціальну 
освіту. 

o Будь-яка сторона може порушити питання 
про відповідність дитини вимогам надання 
послуг спеціальної освіти або отримання 
послуг спеціальної освіти, згідно з Законом 
IDEA, нормам або законам штату Огайо 
про спеціальну освіту. У скарзі можуть 
порушуватися питання щодо системи 
спеціальної освіти, яка впливає на більш, 
ніж одну дитину з особливими потребами. 

Слухання з дотриманням належної правової 
процедури: 
o Батьки або державна установа можуть 
зробити запит на проведення 
неупередженого слухання. 

o Батьки або державна установа (шкільний 
округ включно) можуть заявити про 
порушення положень Закону IDEA або 
законів штату Огайо про спеціальну освіту. 

o Батьки або державна установа можуть 
порушити питання про відповідність 
дитини вимогам надання послуг 
спеціальної освіти або отримання послуг 
спеціальної освіти, згідно з Законом IDEA 
або законам штату Огайо про спеціальну 
освіту. 
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o Батьки можуть порушувати питання тільки 
про власну дитину, але не можуть 
порушувати питання щодо дії системи 
спеціальної освіти, яка стосується й інших 
дітей. 

o Державна установа може порушувати 
питання про окрему дитину, але не може 
порушувати питання щодо дії системи 
спеціальної освіти, яка стосується й інших 
дітей. 

 
Адміністративна перевірка 

Ви маєте право подати скарги керівнику 
шкільного округу стосовно оцінювання 
Вашої дитини, навчального закладу та 
отримання відповідних послуг спеціальної 
освіти для Вашої дитини. Адміністративна 
перевірка включає наступний процес: 
o В межах 20 днів з моменту отримання 
Вашої скарги: керівник (або інша особа, 
визначена керівником) 1) виконає 
перегляд, без зайвої затримки; 2) може 
провести адміністративне слухання; 3) 
сповістить всі сторони про рішення у 
письмовій формі. 

o Перевірка виконуватиметься у місці та 
часі, зручному для всіх сторін. 

o Керівник повинен виконати перевірку, та 
може провести адміністративне слухання. 

o Під час адміністративного слухання 
повинні бути виконані всі спроби 
вирішення незгод. 

o Ви та представники шкільного округу 
маєте право запросити інших осіб для 
участі в адміністративній перевірці, 
включно Ваших адвокатів. 

 
ПОСЕРЕДНИЦТВО 

 
Що таке посередництво? 

Посередництво – це добровільний процес 
вирішення питань між двома сторонами. Для 
того щоб організувати посередництво, обидві 
сторони повинні погодитись вирішити свої 
питання. Процес втручання ведеться 
досвідченою, нейтральною стороною, яка 
називається посередник. Він допомагає 
іншим сторонам висловити свої незгоди та 

досягти рішення, що є задовільним для обох 
сторін. 
 
Якими є переваги посередництва? 
o Остаточне рішення приймають скоріше 
батьки та керівники шкільного округу, ніж 
третя сторона. 

o Сторони працюють разом, та керують 
результатами. 

o Згода, яка досягається двома сторонами, 
стане задовільною для всіх сторін. 

o Посередництво надає можливість всім 
сторонам зрозуміти різні точки зору. 

o Посередництво потребує менше коштів, та 
питання розв’язуються швидше, ніж за 
допомогою слухання з дотриманням 
належної правової процедури або судового 
розгляду. 

o Часто, коли письмова згода досягається 
шляхом посередництва, сторони більше 
схильні дотримуватись погодження. 

 
Коли доступне посередництво? 

Посередництво доступно у наступних 
ситуаціях: 
o У будь-який момент, коли Ви або 
представники шкільного округу мають 
сумніви щодо надання спеціальної освіти 
та супутніх послуг Вашій дитині. Ви 
можете зробити запит на проведення 
процесу посередництва без подачі 
офіційної скарги у письмовій формі та без 
оформлення запиту на слухання з 
дотриманням належної правової 
процедури. 

o Коли Ви подаєте офіційну скаргу у 
письмовій формі або робите запит на 
слухання з дотриманням належної правової 
процедури. Управління у справах дітей з 
особливими потребами запропонує обом 
сторонам проведення процесу 
посередництва. 

o Посередництво проводитиметься без будь-
яких витрат з боку обох сторін. Витрати на 
процес проведення посередництва, що 
включають витрати на зустріч та час 
посередника, сплачуватиме Департамент 
освіти штату Огайо. Проте, сторони 
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сплачуватимуть будь-які особисті витрати, 
що включать витрати на послуги обраних 
адвокатів. 

o Після того як обидві сторони погодяться 
взяти участь у процесі посередництва, 
Управління у справах дітей з особливими 
потребами надасть сторонам можливість 
обрати посередника. 

o Після того як буде вибрано посередника, 
він зв’яжеться з обома сторонами для того, 
щоб встановити дату, час та місце 
проведення процесу посередництва. 

 
Що мені необхідно знати про 
посередництво? 

Важливо знати наступні положення про 
процес проведення посередництва: 
o Участь у посередництві є добровільною 
для обох сторін. 

o Посередництво не може використовуватись 
з метою відхилення або утримування 
Вашого права на запит слухання з 
дотриманням належної правової процедури 
або будь-яких інших прав, що встановлені 
IDEA. 

o Обговорення сторін під час процесу 
посередництва повинні бути 
конфіденційними, та не можуть 
використовуватись як докази під час 
слухання за належною правовою 
процедурою або інших судових розглядів, 
які можуть відбуватися після процесу 
посередництва. 

o Жодна з частин процесу посередництва не 
повинна записуватись за допомогою 
електронних пристроїв. 

o Управління у справах дітей з особливими 
потребами Департаменту освіти штату 
Огайо веде перелік кваліфікованих 
посередників, які знають закони та норми, 
що стосуються надання спеціальної освіти 
та супутніх послуг. 

o Посередник може не бути працівником 
Департаменту освіти штату Огайо або 
шкільного округу, який бере участь в освіті 
та піклуванні про дитину. 

o Особа, яка обрана як посередник, не може 
бути працівником тільки шкільного округу 

або Департаменту освіти штату Огайо, так 
як його/її послуги посередництва 
сплачуються установою. 

o Обидві сторони (Ви та представник 
шкільного округу) повинні брати участь у 
виборі посередника, та повинні погодитися 
з вибором. 

o Посередник не повинен мати особистий 
або професійний інтерес, який може 
спричинити надання переваги одній зі 
сторін над іншою. 

o Посередник не може залучатися як свідок у 
майбутніх заходах, пов’язаних із 
засіданнями посередництва. 

o Кожне засідання процесу посередництва 
повинно плануватися без затримки, та 
проводитись у місці, зручному для всіх 
сторін. 

o Шкільний округ або установа, які мають 
відношення до незгоди, повинні надати 
представника, що має повноваження 
гарантувати ресурси. 

o Якщо Ви та представник шкільного округу 
вирішите спірне питання шляхом 
посередництва, сторони повинні скласти 
правову угоду, що міститиме рішення та 
буде змушувати кожну зі сторін 
дотримуватися своєї частини угоди. В кінці 
зустрічі кожна зі сторін повинна отримати 
підписаний примірник угоди, що була 
досягнена під час процесу посередництва. 

o Якщо угода буде досягнена, шкільний 
округ та батьки повинні будуть втілити всі 
положення договору. 

o Якщо угода, укладена під час 
посередництва, потребує внесення будь-
яких змін до IEP Вашої дитини, протягом 
20 днів після підписання угоди повинна 
бути проведена зустріч з питань IEP, або 
протягом більшого періоду, який 
визначається під час процесу 
посередництва. 

o Якщо Ви зробили запит на проведення 
слухання з дотриманням належної правової 
процедури, або подали офіційну скаргу у 
письмовій формі, але під час проведення 
процесу посередництва було досягнуто 
згоди стосовно всіх питань, Ви повинні 
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відкликати свій запит на проведення 
неупереджене слухання або розгляд скарги. 

 
Чи зобов’язує угода, укладена під час 
процесу посередництва, обох сторін 
дотримуватись своїх домовленостей? 

Якщо конфлікт вирішено шляхом процесу 
посередництва, сторони вироблять 
письмовим документ, що визначає угоду. 
Кожна зі сторін матиме право розпочати 
судовий процес проти іншої сторони у разі не 
виконання умов договору. Документ також: 
o Визначає, що всі обговорення сторін під 
час процесу посередництва повинні бути 
конфіденційними, та не можуть 
використовуватись як докази під час 
слухання з дотриманням належної правової 
процедури або інших судових розглядів, 
які можуть відбуватися після процесу 
посередництва; 

o Підписується обома батьками та 
представником установи, який має 
повноваження брати зобов’язання від імені 
установи; та 

o Проводиться в життя будь-яким судом 
США. 

ПРИМІТКА. Шкільний округ може 
запропонувати інші шляхи вирішення 
конфліктних ситуацій батькам та школам, які 
не виберуть процес посередництва. Ці 
процедури можуть надати батькам та школам 
можливість зустрітися з нейтральною 
стороною, яка має угоду з Центром 
підготовки батьків та надання інформації 
штату Огайо або іншою належною 
організацією. (Див. розділ «Вирішення 
конфліктів та проблем».) Ця особа пояснить 
переваги процесу посередництва та спонукає 
батьків звернутися саме до нього. 
Департамент освіти штату Огайо візьме всі 
витрати зустрічі на себе. Шкільний округ не 
повинен відхиляти або утримувати право 
батьків на проведення слухання з 
дотриманням належної правової процедури, 
якщо батьки не братимуть участь у зустрічі. 
 
Чи можу я отримати назад свої гроші, 
сплачені за послуги адвоката, який взяв 
участь у процесі посередництва? 

Відповідальність за сплату послуг адвоката 
покладена на вас, за винятком ситуації, коли 
угода, укладена під час процесу 
посередництва, не визначить 
відповідальність сплати послуг Вашого 
адвоката шкільним округом. 
 
Як мені зробити запит на проведення 
процесу посередництва або отримати 
додаткову інформацію про посередництво? 

Для того щоб зробити запит на проведення 
процесу посередництва, зверніться за 
адресою: 
Ohio Department of Education 
Office for Exceptional Children 
Procedural Safeguards Section 
25 South Front St., Mail Stop 202 
 Columbus, Ohio 43215-4183 
 Телефон: (614) 466-2650 

Безкоштовна лінія: (877) 644-6338 
Факс: (614) 728-1097 
 
ДОПОМОГА В СКЛАДАННІ IEP 

 
Що таке допомога в складанні ІЕР? 

Допомога в складанні ІЕР – це процес 
залучення нейтрального посередника з 
питань спеціальної освіти, який 
спеціалізується на розробці IEP, для того, 
щоб допомогти групі розробки IEP скласти 
IEP для дитини. «Посередник» допомагає 
розпочати обговорення між членами групи, 
керується рішенням, та сприяє пошуку 
спільного рішення. Посередник не приймає 
рішень, але допомагає членам групи знайти 
їх власні рішення. 
 
Як мені зробити запит на отримання 
допомоги в складанні ІЕР? 

Для того щоб зробити запит на отримання 
допомоги в складанні ІЕР, зверніться за 
адресою: 
Ohio Department of Education 
Office for Exceptional Children 
Procedural Safeguards Section 
25 South Front St., Mail Stop 202 
 Columbus, Ohio 43215-4183 
 Телефон: (614) 466-2650 

Безкоштовна лінія: (877) 644-6338 
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Для того щоб допомога в складанні ІЕР мала 
місце, обидві сторони (шкільний округ та ви) 
повинні надати свою добровільну згоду на 
участь у цьому процесі. Управління у 
справах дітей з особливими потребами 
допоможе Вам зв’язатися з представниками 
Вашого шкільного округу для того, щоб 
дізнатися про їх зацікавленість в отриманні 
допомоги в складанні ІЕР. 
 
ПРОЦЕДУРИ ПОДАННЯ СКАРГИ 

 
Ви можете запитати інформацію про 
Управління у справах дітей з особливими 
потребами за допомогою телефонного 
дзвінка, листа, електронного листа або факсу 
про: 
o Процедури подання скарги; 
o Примірники правил та норм; 
o Додаткову інформацію з питання; або 
o Допомогу у визначенні компетентної 
особи, до якої необхідно звернутися, в 
окрузі, установі або організації. 

Такі звернення з метою отримання загальної 
інформації, що називається загальними 
запитами, не вважаються за скарги. 

Ви можете звертатися із запитом на 
отримання інформації про державну освіту 
дитини з особливими потребами до 
Департаменту освіти штату: 

Ohio Department of Education 
Office for Exceptional Children 
Procedural Safeguards Section 
25 South Front St., Mail Stop 202 
Columbus, Ohio 43215-4183 
Телефон: (614) 466-2650 
Безкоштовна лінія: (877) 644-6338 

 
Що виконує процес розгляду скарги? 

Процес розгляду скарги надає засіб 
правового захисту від порушень IDEA та 
Діючих стандартів штату Огайо і його 
чинного законодавства. Такий процес 
дозволяє швидко вирішити скарги без 
жодних витрат з боку будь-якої сторони 
(батьків або шкільного округу). Також 
процес розгляду скарги може бути менш 

спірним, ніж слухання з дотриманням 
належної правової процедури. 
 
Які федеральні постанови надають штату 
повноваження на проведення розгляду 
скарги? 

Повноваження на розгляд скарг державною 
установою надаються федеральними 
положеннями, розділ 34 частини 300.151-
300.153 Кодексу Федеральних Положень, 
Прийняття процедур подання скарг до 
державних установ штату. 
 
Де та як я можу подати скаргу? 

Скарга у письмовій формі повинна містити 
оригінал підпису (не фотокопію або штамп) 
сторони, що подає скаргу, та бути 
відправлена на адресу: 

Ohio Department of Education 
Office for Exceptional Children 
Procedural Safeguards Section  
25 South Front Street 
Mail Stop 202  

Columbus, OH 43215-4183 

Департамент освіти штату Огайо не 
розглядатиме: 
o скарги, відправлені по факсу; 
o скарги, відправлені електронною поштою; 
o анонімні скарги. 
 
Чи потрібно мені відправляти свою скаргу 
до округу? 

Так. Згідно з федеральною постановою, що 
зазначеній у розділі 34 частині 300.153(с) 
Кодексу Федеральних Положень, сторона, 
яка подає скаргу (відома як подавач скарги), 
повинна відправити копію скарги керівнику 
шкільного округу проти якого подана скарга. 
 
Що повинна включати моя скарга? 

Скарга повинна включати: 
o заяву про те, що округ державної школи 
порушив вимоги федеральних законів 
та/або законів штату або нормативів про 
спеціальну освіту. 

o факти, на яких ґрунтується Ваша скарга. 
(Під "фактом" розуміється фактична подія 
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або випадок, що мав місце. Сюди також 
уходять пояснення проблеми та дата 
виникнення ситуації.); 

o оригінальний підпис подавця скарги та 
контактна інформація; 

o пропозиції щодо вирішення проблеми. 
Пам’ятайте, що Ваша пропозиція буде 
враховуватися. Проте, остаточне 
вирішення скарги визначатиметься 
Управлінням у справах дітей з особливими 
потребами Департаменту освіти штату 
Огайо; 

o якщо Ви подаєте скаргу про порушення 
стосовно певної дитини або групи дітей, 
також включіть: 
• Ім’я або імена дітей, що зазначаються 

у скарзі; 
• Адресу дитини; 
• Адресу особи, яка подає скарги (якщо 

відрізняється від адреси дитини); 
• Контактну інформацію дитини або 

підлітка, якщо вона є безпритульною 
(якщо дитина відповідає положенням 
про безпритульних дітей, що 
містяться у федеральному розділі 
725(2) Закону Мак-Кінні-Венто про 
допомогу безпритульним (розділ 42 
частина 11434а(2) Кодексу законів 
Сполучених Штатів ); 

• Назву школи, яку відвідує дитина; 
o скарга повинна звертатися до порушення, 
яке мало місце не більше, ніж один рік до 
дати отримання скарги; та 

o сторона, яка подає скаргу повинна 
відправити копію скарги до шкільного 
округу (про який цю скаргу складено) 
водночас з відправленням скарги до 
Департаменту освіти штату Огайо. 

 
Що таке достатність? 

Для того щоб скарга була розглянена, вона 
повинна містити інформацію, пункти якої 
перелічені в розділі «Що повинна включати 
моя скарга?». Якщо Ваша скарга не містить 
цю інформацію, Управління у справах дітей з 
особливими потребами може зарахувати всю 
скаргу або її частину як «недостатню». “ 
 

Що буде, якщо мою скаргу повністю 
визначать як недостатню? 

Якщо Вашу скаргу визначать як недостатню, 
вона не розглядатиметься, та Ви отримаєте 
«лист про недостатність», де буде пояснено 
причини, з яких не буде розглядатися вся 
скарга. Лист міститиме інформацію про те, 
що необхідно змінити або додати для того, 
щоб Департамент освіти штату Огайо 
прийняло Вашу скаргу для розгляду. 
Після того як Ви отримаєте «лист про 
недостатність», Ви можете додати відсутню 
інформацію до скарги та повторно подати її. 
Скарга, що була повторно подана, повинна 
містити інформацію про порушення, що 
відбулось не більш, ніж за рік до дати 
отримання повторної скарги Департаментом 
освіти штату Огайо. 
 
Що буде, якщо частину моєї скарги 
визначать як недостатню? 

Якщо відсутня інформація про факт або 
інший елемент, недостатньою може бути 
визначена тільки частина скарги. 
Якщо у всій скарзі або її частині буде 
відсутня інформація про факт, скарга 
вважатиметься недостатньою на підставі 
відсутності факту, що безпосередньо нею 
стосується неї. Частина скарги, яка не буде 
містити факт, не розглядатиметься. Якщо 
скарга включатиме інші проблеми, до яких 
надаватимуться факти, вони 
розглядатимуться Управлінням у справах 
дітей з особливими потребами, якщо ці 
питання підпадатимуть під повноваження 
Управління. 
 
Що буде, якщо в скарзі буде відсутній 
елемент, а не факт? 

Якщо Ваша скарга не міститиме будь-який 
пункт із переліку, що наведений нижче: 
o Ім’я дитини; 
o Адресу дитини; 
o Адресу особи, яка подає скаргу (якщо 
відрізняється від адреси дитини); 

o Контактну інформацію; або 
o Назву школи, яку відвідує дитина, 
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Консультант з питань освіти, зв’яжеться з 
особою, яка подала скаргу, та повідомить про 
відсутність одного або більше пунктів, що 
наведені вище. Особа, яка подала скаргу, 
матиме п'ять днів (від моменту отримання 
повідомлення від консультанта з питань 
світи) для того, щоб відправити необхідну 
інформацію консультанту. Подавець скарги 
відправить інформацію у письмовій формі 
консультанту з питань освіти, який 
розглядатиме скаргу. Якщо протягом п’яти 
днів відсутні елементи не будуть відправлені 
консультанту з питань освіти, скарга не 
розглядатиметься. 
 
Якщо я не розумію чому моя скарга не 
розглядатиметься, або мені потрібна 
допомога у реєстрації скарги, до кого я 
можу звернутися? 

Організації, які можуть допомогти Вам: 
o Управління у справах дітей з особливими 
потребами Департаменту освіти штату 
Огайо; 

o Коаліція штату Огайо з питань освіти дітей 
з особливими потребами (OCECD); та 

o Служба штату Огайо з питань захисту 
законних прав (OLRS). 

Контактна інформація міститься на сторінках 
29 і 30. 
 
Хто визначає який саме закон, норматив 
або правило було порушено? 

Управління у справах дітей з особливими 
потребами визначатиме на порушення якого 
саме закону подається скарга, та на який 
закон, норматив або правило посилатимуться 
під час проведення розгляду. 
 
Як я дізнаюсь, що Управління у справах 
дітей з особливими потребами отримало 
мою скаргу? 

В межах п’яти днів від моменту отримання 
Управлінням у справах дітей з особливими 
потребами письмової підписаної скарги, 
Управління надішле лист-підтвердження 
особі, яка подала скаргу. Управлінням також 
відправить листа наступним сторонам, якщо 
вони не є подавцями скарги: 

o Батькам/опікуну; 
o Студенту, якщо йому вже виповнилось 18 
років; та 

o Керівнику шкільного округу. 
 
Що включає лист-підтвердження? 

Лист-підтвердження міститиме наступну 
інформацію: 
o Повідомлення про дату отримання скарги 
Управлінням у справах дітей з особливими 
потребами; 

o Ідентифікація контактної інформації для 
призначеного консультанта з питань 
освіти, який розглядатиме скаргу; 

o Повідомлення про можливість сторін, якщо 
можливо, або третьої сторони надати 
додаткову інформацію; 

o Повідомлення про те, що лист з 
висновками буде складено в межах 60 
календарних днів з моменту отримання 
скарги Управлінням у справах дітей з 
особливими потребами, якщо пролонгація 
не призначена. Якщо пролонгація буде 
призначена, лист з висновками буде 
складено на дату, що зазначена у листі про 
продовження. 

o Повідомлення про те, чи була скарга 
«відстрочена» (утримана) через очікування 
результатів слухання з дотриманням 
належної правової процедури. У такому 
випадку почнеться 60-денний термін, 
якщо: (а) юрист, який здійснює слухання, 
оголосить своє рішення, та Управління у 
справах дітей з особливими потребами 
визначить, що рішення юриста не 
звертається до всіх питань скарги; або (b) 
матиме місце відклик або скасування 
запиту на проведення процесу за належною 
правовою процедурою; та 

o Повідомлення сторонам про те, що вони 
мають можливість взяти участь у процесі 
посередництва. 

ПРИМІТКА. Якщо одну зі сторін 
представляє адвокат, відповідальність за 
проведення переговорів з консультантом з 
питань освіти, та запит на відправлення копій 
всієї кореспонденції належатиме йому/їй. 
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Чи може округ зробити пропозицію з 
метою вирішення питань скарги батькам 
до того, як Управління у справах дітей з 
особливими потребами складе лист з 
висновками? 

Так, округ може зробити пропозицію батькам 
з метою вирішення питань скарги до 
складення листа з висновками. 
 
Чи можуть сторони, які залучені у скарзі, 
вирішити питання скарги шляхом 
посередництва за допомогою посередників 
Управління у справах дітей з особливими 
потребами? 

Так, якщо Ви – батьки, представник 
шкільного округу або іншої державної 
установи, та бажаєте вирішити питання 
скарги шляхом посередництва із залученням 
посередників Управління у справах дітей з 
особливими потребами, сповістіть про це 
консультанта з питань освіти, якого 
призначено для розгляду скарги. 
 
Що відбуватиметься під час розгляду 
скарги? 

 Управління у справах дітей з особливими 
потребами зобов’язано провести розгляд 
скарги, яка повинна містити огляд всіх 
пов’язаних документів та може включати 
розгляд на місці. 

Лист з висновками буде надіслано в межах 60 
календарних днів від дати отримання 
письмової підписаної скарги Управлінням у 
справах дітей з особливими потребами. 
Згідно розділу 34 частини 300.152 (b) (1) 
Кодексу Федеральних Положень, Управління 
у справах дітей з особливими потребами 
може продовжити час розгляду скарги на 
певний термін з двох причин: (1) сторони 
домовилися про посередництво або 
альтернативний метод вирішення спорів; (2) 
виняткові обставини. Виняткові обставини 
визначатимуться Управлінням у справах 
дітей з особливими потребами індивідуально. 

Якщо скарга також підлягає проведенню 
слухання з дотриманням належної правової 
процедури, Управління у справах дітей з 
особливими потребами утримає скаргу або ті 

її питання, що є частиною слухання з 
дотриманням належної правової процедури, 
до завершення процесу слухання з 
дотриманням належної правової процедури. 
Питання переглядатимуться тоді, коли 
юрист, який здійснював слухання з 
дотриманням належної правової процедури, 
оголосить рішення або у разі відкликання чи 
скасування слухання. Якщо існуватимуть 
питання, які не були розглянуті під час 
процесу слухання, такі питання 
розглядатимуться в межах 60 днів від дати, 
коли консультант з розгляду скарг 
встановить, що в рішенні юриста, який 
здійснював слухання, ці питання не 
враховані. 
 
Що відбуватиметься після завершення 
розгляду скарги Управлінням у справах 
дітей з особливими потребами? 

Після завершення розгляду, Управління у 
справах дітей з особливими потребами 
визначить, чи дотримується округ 
необхідних законів та норм про спеціальну 
освіту. Визначення дотримання округом 
норм щодо кожного питання, повинно 
базуватися на відповідних фактах, законах, 
нормативах або стандартах. Управління у 
справах дітей з особливими потребами 
повинно у письмовій формі сповістити 
сторони про висновки та їх причини. 
 
Що таке подальше вивчення? 

Під час офіційного розгляду скарги, 
Управління у справах дітей з особливими 
потребами може знайти додаткові області, де 
округ міг не дотримуватися закону. Такими 
додатковими областями «недотримання» є 
питання, про які не було зазначено в 
оригінальній скарзі подавця. 

Будучи установою, яка відповідає за 
дотримання законів та постанов, включно з 
IDEA, Управління у справах дітей з 
особливими потребами повинно повідомити 
округи про області, в яких існують сумніви 
щодо дотримання ними законів та постанов. 
Якщо Управління у справах дітей з 
особливими потребами знайде області, в яких 
округи не дотримувались закону, в кінці 
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листа з висновками буде додано пункт про 
сумнівну область, й про те, що Управління у 
справах дітей з особливими потребами 
зв’яжеться з округом для того, щоб 
обговорити цей сумнів та організувати 
технічне сприяння. Це технічне сприяння 
називається «подальшим вивченням». 

Подальше вивчення проводитиметься окремо 
від розгляду первинної скарги. Інформація з 
подальшого вивчення не надсилатиметься 
подавцю скарги, якщо він не зробить запит 
на отримання записів стосовно подальшого 
вивчення. 

Під час подальшого вивчення Управління у 
справах дітей з особливими потребами 
надішле округу окремий лист щодо 
можливих областей «недотримання». 
Подальше вивчення може включати запит на 
додаткові записи або інформацію, або може 
включати планування візиту на місці членів 
персоналу Управління у справах дітей з 
особливими потребами. Якщо стане відомо 
про те, що округ не дотримується IDEA або 
вимог штату щодо обслуговування дітей з 
особливими потребами, Управління у 
справах дітей з особливими потребами 
організує технічне сприяння для того, щоб 
вирішити проблему. 

 
ПРОЦЕС З ДОТРИМАННЯМ 

НАЛЕЖНОЇ ПРАВОВОЇ 
ПРОЦЕДУРИ 

 
Що таке неупереджене слухання з 
дотриманням належної правової 
процедури? 

Неупереджене слухання з дотриманням 
належної правової процедури – це офіційне 
слухання, яке проводиться з метою 
вирішення проблем. Ці незгоди можуть 
стосуватися питань оцінювання Вашої 
дитини, IEP, послуг, навчального закладу або 
інше, пов’язане з наданням безкоштовної 
належної освіти Вашій дитині. Слухання 
може включати вчителів або інший персонал 
школи, а також осіб, що надають інші 
послуги, пов’язані зі спеціальною освітою 
Вашої дитини. 
 

Хто може робити запит на неупереджене 
слухання з дотриманням належної 
правової процедури? 

Батьки, шкільний округ або інші державні 
установи (наприклад, ради округів з питань 
порушень загального розвитку, центри 
розвитку та Департамент з питань молоді 
штату), всі можуть зробити запит на 
неупереджене слухання з дотриманням 
належної правової процедури. 

Для того щоб розпочати процес слухання з 
дотриманням належної правової процедури, 
сторона повинна заповнити та подати форму 
«Оскарження з дотриманням належної 
правової процедури та слухання з 
дотриманням належної правової процедури», 
яку можна знайти в кінці даного довідника. 
Далі в цьому довіднику цей процес 
називатиметься «запит на оскарження з 
дотриманням належної правової процедури 
та слухання». 
 
Хто проводитиме слухання з 
дотриманням належної правової 
процедури? 

Слухання здійснюватиме неупереджений 
(нейтральний) юрист. 

У штаті Огайо юрист, який здійснює 
слухання: 
o повинен бути адвокатом; 
o повинен закінчити курси, які проводить 
Департамент освіти штату Огайо; 

o не може бути працівником шкільного 
округу, Департаменту освіти штату Огайо 
або будь-якої державної установи, яке бере 
участь в освіті або піклуванні про Вашу 
дитину; 

o не повинен мати особистий або 
професійний інтерес, що може спричинити 
надання переваги одній зі сторін під час 
слухання; 

o повинен знати та розуміти Закон IDEA, 
пов'язані федеральні норми та норми 
штату, також тлумачення IDEA 
федеральними судами та судами штату; 
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o повинен знати та вміти проводити 
слухання з використанням стандартних 
правових практик; та 

o повинен знати та вміти робити та 
записувати рішення згідно з відповідними 
стандартними правовими практиками. 

Шкільний округ штату або місцевий 
шкільний округ можуть надати перелік 
юристів, які здійснюють слухання, та їх 
кваліфікації. Цей перелік можна знайти на 
веб-сайті Департаменту освіти штату Огайо 
education.ohio.gov, ключові слова для 
пошуку: process hearing officers. 
 
Хто сплачує за слухання? 

Послуги юриста, який здійснюватиме 
слухання, сплачуватиме шкільний округ. 
Однак юрист не вважатиметься за працівника 
шкільного округу тільки через те, що його 
послуги сплачуватимуться шкільним 
округом. 

Ви повинні сплачувати будь-які витрати, що 
можуть виникнути через Ваші дії, включно 
витрати на будь-яких адвокатів, свідків, 
експертів, яких Ви залучите, також послуги 
створення копій та відправлення листів. 
 
Чи повинен адвокат подавати оскарження 
з дотриманням належної правової 
процедури, запит на слухання та 
представляти мене? 

Ні, Ви можете самостійно подати скаргу з 
дотриманням належної правової процедури 
та запит на слухання, й якщо бажаєте можете 
самостійно виступати на слуханні. Шкільний 
округ звернеться за послугами адвоката. 
 
Як мені зробити запит на неупереджене 
слухання з дотриманням належної 
правової процедури? 

Ви можете запитати слухання з дотриманням 
належної правової процедури шляхом подачі 
скарги з дотриманням належної правової 
процедури та запиту на слухання. Ваше 
повідомлення про оскарження (див. наступне 
питання) повинно бути у письмовій формі та 
відправлено до наступних сторін: 

o оригінал скарги з дотриманням належної 
правової процедури (не фотокопія) 
керівнику шкільного округу Вашої дитини 
за місцем проживання; 

o копія скарги з дотриманням належної 
правової процедури поштою або факсом на 
адресу: 

Ohio Department of Education 
Office for Exceptional Children 
Procedural Safeguards Section 
25 South Front Street 
Mail Stop #202 
Columbus, Ohio 43215-4183  
Факс: (614) 728-1097 

Ви можете заповнити та відправити форму 
Департаменту освіти штату Огайо 
«Оскарження з дотриманням належної 
правової процедури та слухання з 
дотриманням належної правової процедури», 
або можете підготувати та відправити власну 
письмову скаргу з дотриманням належної 
правової процедури. Використання форми не 
обов’язкове, але Ви повинні впевнитися, що 
включили всю необхідну інформацію. 
Примірник форми Ви можете знайти в кінці 
цього довідника, а також на веб-сайті 
Департаменту освіти штату Огайо 
education.ohio.gov, ключові слова пошуку: 
due process. 

Термін «оскарження з дотриманням належної 
правової процедури» використовується 
стосовно запиту на слухання з дотриманням 
належної правової процедури. Ви повинні 
мати можливість проведення 
неупередженого слухання з дотриманням 
належної правової процедури, незалежно від 
дати подачі скарги з дотриманням належної 
правової процедури. 
 
Яку інформацію повинна містити моя 
скарга з дотриманням належної правової 
процедури та запит на слухання? 

Скарга з дотриманням належної правової 
процедури та запит на слухання повинні 
містити: 
o Ім’я Вашої дитини; 
o Адресу місця проживання дитини; 
o Назву школи, яку відвідує дитина; 
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o Контактну інформацію, ім’я дитини та 
назву школи, яку відвідує, якщо дитина або 
підліток є безпритульним (як визначено у 
федеральному розділі 725(2) Закону Мак-
Кінні-Венто про допомогу безпритульним 
(розділ 42 частина 11434а(2) Кодексу 
законів Солучених Штатів); 

o Опис проблеми та яким чином вона 
пов’язана з Вашою дитиною, яка підпадає 
під послуги спеціальної освіти та отримує 
послуги спеціальної освіти; 

o Факти, пов’язані з проблемою; та 
o Пропозиція щодо вирішення проблеми, яка 
ґрунтується на Вашому знанні на момент 
подачі запиту. 

ПРИМІТКА. Слухання з дотриманням 
належної правової процедури може не 
проводитися доки Ви або адвокат, який 
представлятиме вас, не подасть скаргу з 
дотриманням належної правової процедури, 
що міститиме всю перелічену вище 
інформацію, згідно з федеральними нормами 
34 Зводу федеральних правил Розділ 300.508. 
 
Чи існують якісь обмеження щодо 
проблем, які я можу порушувати під час 
слухання з дотриманням належної 
правової процедури? 

Під час проведення слухання з дотриманням 
належної правової процедури Ви не можете 
порушувати проблеми, які не були зазначені 
у Вашій скарзі з дотриманням належної 
правової процедури, доки на це не 
погодиться інша сторона. 
 
Чи можу я подати окрему скаргу з 
дотриманням належної правової 
процедури з проблеми, яке я не зазначив в 
скарзі, що вже подана? 

Так. Ви можете подати окрему скаргу з 
дотриманням належної правової процедури 
про питання, яке не було зазначено в скарзі, 
що вже подано. 
 
Яким є крайній строк запиту 
неупередженого слухання з дотриманням 
належної правової процедури? 

Згідно з загальним правилом, Ви повинні 
зробити запит на проведення 

неупередженого слухання з дотриманням 
належної правової процедури протягом двох 
років від дати, коли Ви дізнались або повинні 
були дізнатися про подію, що описана у 
Вашій скарзі з дотриманням належної 
правової процедури. 

ВИНЯТКИ. Дворічний термін не 
розповсюджується на вас, якщо Вам 
перешкоджали у запитуванні слухання: 
o Шкільний округ навмисно ввів Вас в оману 
про те, що проблема була вирішена; або 

o Шкільний округ утримував інформацію, 
яка згідно з IDEA повинна бути наданаВам. 

 
Що буде, якщо шкільний округ вирішить, 
що моя скарга з дотриманням належної 
правової процедури недостатня? 

Ваша скарга з дотриманням належної 
правової процедури зробить можливим 
слухання з дотриманням належної правової 
процедури, крім наступних ситуацій: 
o Якщо в межах 15 днів з отримання Вашої 
скарги з дотриманням належної правової 
процедури шкільний округ сповістить 
юриста, який здійснює слухання, ODE та 
Вас у письмовій формі про те, що вважає, 
що Ваша скарга з дотриманням належної 
правової процедури не відповідає вимогам 
запиту на проведення процесу з 
дотриманням належної правової 
процедури. (Для того щоб дізнатися про 
вимоги складання запиту, дивиться 
питання «Яку інформацію повинно містити 
моє повідомлення про скаргу з 
дотриманням належної правової процедури 
та запит на слухання з дотриманням 
належної правової процедури?».) 

o В межах п’яти днів після отримання цього 
сповіщення від шкільного округу, юрист, 
який здійснює слухання, повинен 
визначити відповідність Вашої скарги з 
дотриманням належної правової процедури 
вимогам скарг такого плану. 

o Після виконання цього визначення юрист, 
який здійснює слухання, повинен одразу 
сповістити вас, шкільний округ та 
Управління у справах дітей з особливими 
потребами про своє рішення. 
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Що відбуватиметься, якщо юрист, який 
здійснює слухання, вирішить, що моя 
скарга з дотриманням належної правової 
процедури не відповідає всім вимогам? 

Рішення юриста, який здійснює слухання, у 
письмовій формі міститиме наступну 
інформацію: 
o Причини, з яких Ваша скарга була 
визначена як недостатня. 

o Твердження простою мовою про те, що 
справа не відхилена. 

o Твердження про те, що справа не може 
перейти до етапу слухання, доки не подано 
повідомлення про те, що запит на 
проведення процесу з дотриманням 
належної правової процедури містить всю 
необхідну інформацію. Для того щоб 
дізнатися про необхідну інформацію, 
зверніться до питання «Яку інформацію 
повинно містити моє повідомлення про 
скаргу з дотриманням належної правової 
процедури та запит на слухання з 
дотриманням належної правової 
процедури?» 

o Перелік джерел, які допоможуть Вам 
скласти скаргу з дотриманням належної 
правової процедури та виправити будь-які 
частини, що визначені як недостатні. 
Одним з таких джерел є персонал Відділу 
процесуальних гарантій Управління у 
справах дітей з особливими потребами 
Департаменту освіти штату Огайо (ODE). 
Ви можете звернутися до консультанта 
Сенді Кауфман: 

Sandy Kaufman, Consultant 
Office for Exceptional Children 
Procedural Safeguards 
25 South Front St.  
Columbus, OH 43215 
Ел. пошта: sandy.kaufman@ode.state.oh.us 
Телефон: (614) 466-2650 або  
Безкоштовна лінія: (877) 644-6338 

 
Що я можу зробити, якщо моя скарга 
достатня, але я хочу змінити її? 

Якщо Ви хочете внести деякі зміни або 
додати нові питання, Ви можете просити 
дозвіл на «внесення поправок» у свою 

скаргу, або Ви можете подати нову скаргу 
стосовно нових проблем. 

Ви можете внести поправки у свою скаргу з 
дотриманням належної правової процедури 
тільки тоді, коли шкільний округ або юрист, 
який здійснює слухання, погодяться на 
поправки одним з наступних шляхів: 
o Шкільний округ дає свою згоду на 
поправки у письмовій формі, та отримує 
можливість вирішення скарги з 
дотриманням належної правової процедури 
з поправками шляхом зустрічі для 
вирішення проблемних ситуацій; або 

o Дозвіл дає юрист, який здійснює слухання. 
Юрист, який здійснює слухання, повинен 
дати дозвіл не пізніше, ніж за п’ять днів до 
слухання з дотриманням належної правової 
процедури. Наприклад, якщо Ваше 
слухання призначено на 15 серпня, а 1 
серпня юрист, який здійснює слухання, 
отримав Ваш запит на внесення поправок, 
він може дати дозвіл у будь-який день з 1 
по 10 серпня. 

Якщо Ви отримаєте дозвіл та внесете 
поправки у свій запит на проведення процесу 
з дотриманням належної правової процедури, 
дата подачі первинного запиту на процес з 
дотриманням належної правової процедури 
також підлягає зміні. 

Наприклад, якщо Ви подали свій запит 1 
липня 2009 року та внесли поправки у свій 
запит 1 серпня 2009 року, дата подачі не 
зміниться. Первинна дата подачі – 1 липня – 
стосується всього запиту на проведення 
процесу з дотриманням належної правової 
процедури, включно внесення поправок. 
 
Скільки часу я маю на те, щоб подати 
скаргу з поправками, якщо мені необхідно 
внести поправки до скарги через те, що 
юрист, який здійснює слухання, визначив її 
недостатність? 

Ви повинні подати повідомлення про скаргу 
з дотриманням належної правової процедури 
з поправками юристу, який здійснює 
слухання, в межах 14 днів з дати прийняття 
рішення юристом про недостатність скарги. 
Якщо Ви не виконаєте подачу повідомлення 
про поправки в межах цього періоду, юрист, 
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який здійснює слухання, скасує Вашу скаргу 
з дотриманням належної правової процедури 
та закриє справу. 

ПРИМІТКА. Якщо Ви виконаєте подачу 
скарги з дотриманням належної правової 
процедури з поправками, терміни проведення 
зустрічі з метою розв’язання проблеми (15 
днів або, якщо це повинно бути 
«прискорене» слухання, то сім днів), та 
період часу вирішення скарги з дотриманням 
належної правової процедури (30 днів або 15 
днів у разі прискореного слухання) 
починаються з моменту подачі скарги з 
дотриманням належної правової процедури з 
поправками. 
 
Якщо я не внесу поправки до своєї скарги, 
що інше я можу зробити у разі визначення 
моєї скарги як недостатньою? 

Ви може повторно подати свою скаргу 
керівнику шкільного округу та надіслати 
копію повторно поданої скарги Управлінню 
у справах дітей з особливими потребами. 
Ваша скарга вважатиметься новим запитом 
та повинна буде відповідати всім вимогам 
нового запиту. 
 
Чим відрізняється скарга, що була 
повторно подана, від скарги з поправками? 
Повторно відправлена скарга є новою 
скаргою. Скарга з поправками не є новим 
запитом, а становить зміну Вашого 
поточного запиту. 

Повторно відправлена скарга має нову дату 
подачі. Скарга з поправками містить 
первинну дату подачі. 

Ви повинні перевірити той факт, що дата 
повторної подачі скарги знаходиться в межах 
дворічного терміну, або те, що скарга 
підпадає під одну з виняткових ситуацій 
дворічного терміну подачі. Для того щоб 
дізнатися про це, зверніться до питання 
«Яким є крайній строк запиту 
неупередженого слухання з дотриманням 
належної правової процедури?». 
 
Чи можна вносити поправки до скарги з 
дотриманням належної правової 
процедури та запиту на слухання або 

повторно подавати їх, тільки у разі 
визначення недостатності мого запиту? 

Ні. Вносити поправки або повторно подавати 
запит можна з інших причин, включаючи ті, 
що наведені нижче: 
o Ви можете захотіти внести поправки до 
запиту для того, щоб прояснити або додати 
проблемні питання; або 

o Ви можете повторно подати запит, якщо 
відкличете свій запит та потім вирішите 
повторно подати його. 

 
Що я можу зробити, якщо округ подав 
скаргу з дотриманням належної правової 
процедури та запит на слухання з 
дотриманням належної правової 
процедури, але я вважаю, що скарга з 
дотриманням належної правової 
процедури округу не є достатньою? 

Якщо Ви вважаєте, що скарга з дотриманням 
належної правової процедури, яку подав 
округ, не є достатньою, Ви можете виконати 
такі кроки: 
o В межах 15 днів з моменту отримання 
скарги з дотриманням належної правової 
процедури округу, Ви повинні у письмовій 
формі сповістити юриста, який здійснює 
слухання, та округ про те, що вважаєте, що 
скарга з дотриманням належної правової 
процедури, яку подав округ, не відповідає 
вимогам, які розповсюджуються на 
повідомлення про скаргу. Надіслати копію 
свого сповіщення до Відділу 
процесуальних гарантій Управління у 
справах дітей з особливими потребами 
Департаменту освіти штату Огайо. 
Контактну інформацію див. на сторінках 29 
і 30. 

o Зв’язатися зУправлінням у справах дітей з 
особливими потребами для того, щоб 
дізнатися ім’я юриста, який здійснює 
слухання, до якого необхідно звернутися, 
якщо Ви досі не отримали цю інформацію 
від Управління у справах дітей з 
особливими потребами. Контактну 
інформацію див. на сторінках 29 і 30. 

o В межах п’яти днів після отримання 
Вашого сповіщення, юрист, який здійснює 
слухання, повинен встановити, чи 
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відповідає скарга з дотриманням належної 
правової процедури округу вимогам, 
встановлених для скарг з дотриманням 
належної правової процедури. 

o В день, коли юрист, який здійснює 
слухання, зробить висновок, повинен у 
письмовій формі сповістити вас, шкільний 
округ та Управління у справах дітей з 
особливими потребами про своє 
визначення. 

 
Якщо юрист, який здійснює слухання, 
встановить, що скарга з дотриманням 
належної правової процедури шкільного 
округу недостатня або, якщо шкільний 
округ захоче самостійно змінити свою 
скаргу, чи має право округ внести поправки 
до своєї скарги? 

Шкільний округ може внести поправки до 
своєї скарги з дотриманням належної 
правової процедури тільки, якщо: 
o Ви дасте свою згоду у письмовій формі на 
поправки, та отримаєте можливість 
вирішення скарги з дотриманням належної 
правової процедури з поправками шляхом 
зустрічі для вирішення проблемних 
ситуацій; або 

o Дозвіл дасть юрист, який здійснює 
слухання. Юрист, який здійснює слухання, 
може дати дозвіл не пізніше, ніж за п’ять 
днів до слухання з дотриманням належної 
правової процедури. 

 
Чи відповість шкільний округ на мій запит 
на слухання з дотриманням належної 
правової процедури? 

Якщо шкільний округ ще не надіслав Вам 
попереднє письмове повідомлення про 
предмет Вашої скарги з дотриманням 
належної правової процедури, шкільний 
округ повинен надіслати Вам відповідь в 
межах десяти днів з моменту отримання 
Вашої скарги. Відповідь повинна включати: 
o Пояснення пропозиції про прийняття або 
відмову заходів, що описані в Вашій скарзі; 

o Опис інших варіантів, розглянутих групою 
IEP та причини, з яких ці варіанти були 
відхилені; 

o Опис кожної процедури оцінювання, 
перевірки, запису або звіту, що установа 
використовує  як основу для дій, які вона 
запропонувала або відхилила; та 

o Опис інших факторів, пов’язаних з діями, 
які запропонував або відхилив шкільний 
округ. 

ПРИМІТКА. Якщо шкільний округ надішле 
Вам це повідомлення, він все ще матиме 
право стверджувати, що Ваша скарга з 
дотриманням належної правової процедури 
була недостатня. 
 
Що робитиме шкільний округ після 
отримання моєї скарги з дотриманням 
належної правової процедури? 

Після того, як Ви зробите запит на 
проведення неупередженого слухання з 
дотриманням належної правової процедури: 
o Якщо це буде перша скарга з дотриманням 
належної правової процедури, яку Ви 
подаватиме під час шкільного року, 
шкільний округ забезпечить Вас 
примірником довідника «Чия це IDEA?» 

o Вам повідомлять про можливість 
проведення посередництва, та нададуть 
інформацію про цей процес. 

o Якщо Ви зробили запит на слухання з 
дотриманням належної правової 
процедури, шкільний округ організує 
зустріч для вирішення проблемних 
ситуацій (докладний опис нижче). 

o Управління у справах дітей з особливими 
потребами надішле Вам та шкільному 
округу ім’я неупередженого юриста, який 
здійснює слухання з дотриманням 
належної правової процедури, якого 
призначено до Вашої справи. 

o Якщо Ви (або шкільний округ) зробите 
запит на слухання, шкільний округ 
повідомить Вам про будь-які безкоштовні 
або недорогі юридичні або інші послуги, 
які можуть знадобитисяВам, та що є 
доступними у Вашій області. 

o Персонал шкільного округу після 
узгодження з юристом, який здійснює 
слухання, та вами домовиться про місце, 
дату та час проведення неупередженого 
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слухання з дотриманням належної правової 
процедури. 

o Принаймні за п’ять днів до проведення 
неупередженого слухання з дотриманням 
належної правової процедури кожна 
сторона повинна показати всім іншим 
сторонам всі оцінки, виконані на цю дату, а 
також всі рекомендації, які ґрунтуються на 
цих оцінках, що використовуватимуться 
стороною під час слухання. Ви можете 
попросити юриста, який здійснює 
слухання, скласти судову повістку для 
того, щоб запросити свідка або принести 
певний документ, що необхідні для 
слухання. 

o Якщо будь-яка зі сторін не відповідатиме 
вимогам, що зазначені вище, юрист, який 
здійснює слухання, має право заборонити 
цій стороні представляти пов’язані оцінки 
або рекомендації під час слухання, окрім 
випадку, коли сторона отримає згоду від 
іншої сторони. 

o Неупереджене слухання з дотриманням 
належної правової процедури 
проводитиметься, а рішення буде надіслано 
кожній стороні поштою. Шкільний округ 
повинен гарантувати проведення слухання 
в межах 45 днів після завершення періоду 
розв’язання проблеми, окрім випадків, 
коли Ви або шкільний округ зробить запит 
на отримання часу для слухання поза 
межами 45 днів, та неупереджений юрист, 
який здійснює слухання, надасть це 
продовження. 

o Рішення, яке буде прийнято після 
неупередженого слухання з дотриманням 
належної правової процедури, 
вважатиметься остаточним, якщо Ви або 
шкільний округ не подасте апеляційну 
скаргу в межах 45 днів від моменту 
сповіщення про рішення. 

 
Якщо скаргу з дотриманням належної 
правової процедури подає шкільний округ, 
що я повинен робити, коли отримаю копію 
скарги з дотриманням належної правової 
процедури від округу? 

В межах десяти днів від моменту отримання 
скарги з дотриманням належної правової 
процедури від шкільного округу, Ви повинні 

надіслати шкільному округу відповідь, яка 
звертається до конкретних питань, що 
порушуються в скарзі з дотриманням 
належної правової процедури шкільного 
округу. 
 
Що таке зустріч з метою розв’язання 
проблемних ситуацій? 

Якщо Ви зробили запит на проведення 
слухання з дотриманням належної правової 
процедури, до процесу слухання 
проводитиметься зустріч з метою 
розв’язання проблемних ситуацій. Зустріч 
дає можливість Вам обговорити Вашу скаргу, 
а округу можливість розв’язати її. 

Шкільний округ проведе зустріч з вами та 
членом/членами групи ІЕР, які відомі з 
особливими фактами, що зазначені у Вашій 
скарзі. Округ та Ви визначатиме, хто з групи 
ІЕР братиме участь у зустрічі з метою 
розв’язання проблемних ситуацій. 

Зустріч повинна: 
o Бути проведена в межах 15 днів від 
моменту отримання шкільним округом 
повідомлення про Вашу скаргу з 
дотриманням належної правової 
процедури. У разі запиту термінового або 
прискореного процесу, в межах семи днів. 

o Залучати представника шкільного округу 
або іншої державної установи, який має 
повноваження приймати рішення від імені 
цієї організації. 

o Не залучати адвоката шкільного округу, 
окрім того випадку, коли Ви також 
братимете участь з адвокатом. 

 
В чому полягає мета зустрічі такого 
плану? 

Мета зустрічі полягає в тому, щоб Ви змогли 
обговорити скаргу з дотриманням належної 
правової процедури та факти, на яких 
ґрунтується Ваша скарга, таким чином, щоб 
шкільний округ мав можливість вирішити 
спір, який полягає в основі Вашої скарги. 

Зустріч повинна мати місце, окрім випадків, 
коли Ви та шкільний округ у письмовій 
формі погодитесь не проводити зустріч, або 
домовитесь розпочати процес посередництва, 
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що описаний в розділі «Посередництво» 
даного довідника, замість цієї зустрічі. 

Обговорення, що матимуть місце під час 
зустрічі з метою розв’язання проблемних 
ситуацій, повинні зберігатися у 
конфіденційності, та не можуть 
використатися як докази під час слухання з 
дотриманням належної правової процедури 
або під час подачі апеляційної скарги щодо 
прийнятого рішення. 
 
Що таке допомога під час зустрічі для 
вирішення проблемних ситуацій? 

Допомога під час зустрічі для вирішення 
проблемних ситуацій – це надання 
Управлінням у справах дітей з особливими 
потребами послуг досвідченого посередника, 
або рефері, який пройшов повне навчання з 
питань спеціальної освіти, під час зустрічі 
для вирішення проблемних ситуацій. 

«Посередник» допоможе Вам та членам 
групи ІЕР розв’язати спір, на якому 
ґрунтується скарга. Посередник: 
o допомагає підтримувати відкрите 
спілкування між сторонами; 

o керує обговоренням; та 
o допомагає сторонам розв’язати 
непогодження. 

Посередник не робить власних рішень, але 
допомагає сторонам знайти власні. 
 
Як мені зробити запит на отримання 
допомоги під час зустрічі для вирішення 
проблемних ситуацій? 

Для того щоб зробити запит на отримання 
допомоги під час зустрічі для вирішення 
проблемних ситуацій, зверніться до: 

Управління у справах дітей з особливими 
потребами Департаменту освіти штату, 
Відділ процесуальних гарантій 
Контактну інформацію див. на сторінках 29 
і 30. 
 
Якщо шкільний округ запитує слухання з 
дотриманням належної правової 
процедури, чи повинен округ запитувати 

проведення зустрічі для вирішення 
проблемних ситуацій? 

Ні. Коли шкільний округ робить запит на 
слухання з дотриманням належної правової 
процедури, вимог проведення зустрічі для 
вирішення проблемних ситуацій та 30-
денного періоду розв’язання проблеми немає. 

Якщо округ запитає слухання з дотриманням 
належної правової процедури, 45-денний 
період складення рішення слухання 
почнеться тоді, коли Ви отримаєте 
повідомлення про скаргу з дотриманням 
належної правової процедури округу. 

В межах 45 днів з моменту отримання вами 
скарги з дотриманням належної правової 
процедури округу: 
o Повинно бути проведено слухання; 
o Повинно бути складено рішення слухання; 
та 

o Повиненна бути надіслана копія рішення, 
окрім випадків, коли юрист, який здійснює 
слухання, продовжить час згідно з Вашим 
письмовим запитом або запитом шкільного 
округу. 

 
Якщо мою скаргу буде розв’язано під час 
зустрічі для вирішення проблемних 
ситуацій, яким буде наступний крок? 

Якщо розв’язання проблеми буде досягнуто 
під час зустрічі для вирішення проблемних 
ситуацій, Ви та шкільний округ повинні 
втілити юридичну згоду, яка змушує кожну зі 
сторін дотримуватися своєї частини угоди, 
яка: 
o Підписана вами та представником 
шкільного округу, який має повноваження 
підписувати згоду; та 

o Може бути втілена в життя будь-яким 
судом США. 

ПЕРІОД ПЕРЕГЛЯДУ. Якщо Ви та шкільний 
округ складете письмову угоду про 
врегулювання, то протягом наступних 3 
робочих днів після підписання угоди, Ви або 
шкільний округ можете скасувати її. 
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Що відбуватиметься, якщо під час 
зустрічі для вирішення проблемних 
ситуацій моя скарга не буде розв’язана? 

Якщо шкільний округ не розв’язав питання 
скарги, щоб задовольнити вас, у межах 30 
днів після того, як дізнався про скаргу з 
дотриманням належної правової процедури, 
то період розв’язання проблеми вважається 
завершеним та може мати місце слухання з 
дотриманням належної правової процедури, 
окрім випадку, коли протягом 30-денного 
періоду вирішення було досягнуто згоди. 

Згода 30-денного періоду вирішення 
проблеми досягається, якщо: 
o Ви та округ у письмовій формі погодитесь 
відмовитися (пропустити) від проведення 
зустрічі для вирішення проблемних 
ситуацій; або 

o Ви та округ у письмовій формі складете 
угоду про те, що після початку 
обговорення проблем під час зустрічі для 
вирішення проблемних ситуацій або під 
час зустрічі з посередництвом, вирішення 
проблеми досягти неможливо; або 

o Ви та округ у письмовій формі погодитесь 
продовжити 30-денний період для того, 
щоб не зупиняти процес посередництва, та 
потім Ви або округ відмовиться від 
посередництва. 

Якщо матиме місце одна з перелічених вище 
ситуацій, період розв’язання буде завершено, 
та почнеться 45-денний період слухання з 
дотриманням належної правової процедури. 
В межах 45 днів після завершення 30-
денного періоду розв’язання: 
o Повинно бути проведено слухання; 
o Повинно бути складено рішення слухання; 
та 

o Повиненна бути надіслана копія рішення, 
окрім випадків, коли юрист, який здійснює 
слухання, продовжить час згідно з Вашим 
письмовим запитом або запитом шкільного 
округу. 

 
Що відбуватиметься, якщо я не братиму 
участь у зустрічі для розв’язання 
проблемних ситуацій? 

Якщо Ви не братимете участь у зустрічі для 
вирішення проблемних ситуацій, звичайні 
періоди процесу вирішення (30 днів) та 
слухання з дотриманням належної правової 
процедури (45 днів) будуть продовжені крім 
випадку, коли Ви та шкільний округ не 
складете письмову угоду про: 
o Пропуск процесу вирішення; або 
o Використання процесу посередництва, що 
координуватиметься штатом, замість 
організації зустрічі для вирішення 
проблемних ситуацій. 

 
Що відбуватиметься в кінці періоду 
розв’язання проблеми, якщо я не братиму 
участь у зустрічі для вирішення 
проблемних ситуацій? 

Якщо шкільний округ не зможе впевнити Вас 
взяти участь у зустрічі для вирішення 
проблемних ситуацій після певних спроб (з 
докуменуванням цих спроб), шкільний округ 
може, наприкінці 30-денного періоду, 
зробити запит на те, щоб юрист, який 
здійснює слухання, відхилив Вашу скаргу з 
дотриманням належної правової процедури. 
У разі термінового або прискореного запиту, 
округ матиме можливість зробити запит 
наприкінці 15-денного періоду. 
 
Що відбуватиметься, якщо шкільний округ 
не проводитиме зустріч для вирішення 
проблемних ситуацій або не братиме 
участь у цій зустрічі? 

Якщо шкільний округ: (а) не проведе зустріч 
для вирішення проблемних ситуацій в межах 
15 днів (або сім днів, у разі термінового 
запиту) після отримання повідомлення про 
Вашу скаргу з дотриманням належної 
правової процедури; або (b) не братиме 
участь у зустрічі для вирішення проблемних 
ситуацій, Ви маєте право попросити юриста, 
який здійснює слухання, втрутитись та 
почати 45-денний період слухання з 
дотриманням належної правової процедури. 
 
Якими є мої права, якщо відбуватиметься 
слухання з дотриманням належної 
правової процедури? 
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Якщо Ви долучені до неупередженого 
слухання з дотриманням належної правової 
процедури, Ви маєте право на: 
o Присутність дитини, яка є об’єктом 
слухання; 

o Відкриття слухання для громадськості; 
o Супровід та поради адвоката й осіб, які 
мають спеціальні знання та досвід, що 
пов’язані з питаннями дітей з особливими 
потребами; 

o Представлення доказів, та право робити 
очну ставку й піддавати перехресному 
допиту інші сторони, а також вимагати 
присутність свідків; 

o Заборону представлення будь-яких доказів, 
що не були показані Вам за п’ять робочих 
днів до процесу слухання; 

o Отримання письмового або, за Вашим  
бажанням, дослівного електронного запису 
слухання; 

o Отримання у письмовій або, за Вашим 
бажанням, в електронній формі записів 
висновків та рішень; та 

o Отримання запису слухання, висновків та 
рішень безкоштовно. 

 
Яким чином юрист, який здійснює 
слухання, буде проводити переговори зі 
мною та шкільним округом? 

Юрист, який здійснює слухання, буде 
одночасно надавати Вам та шкільному 
округу однакові повідомлення протягом всіх 
частин процесу слухання з дотриманням 
належної правової процедури. 
 
Яким чином юрист, який здійснює 
слухання, буде приймати своє рішення? 

Як правило визначення юриста, який 
здійснює слухання, чи отримувала Ваша 
дитина безкоштовну належну державну 
освіту, повинно ґрунтуватись тільки на 
питанні отримання Вашою дитиною 
належної освіти, а не на нездатності 
шкільного округу дотримуватись правил. 
Наприклад, якщо шкільний округ не 
проводив зустрічі з достатньою частотою, не 
запрошував відповідних осіб на зустрічі або 
не доводив до Вашого відома про події у 

достатній мірі, але Ви все одно відвідували 
зустрічі, все ще вважається, що Ваша дитина 
отримувала належну освіту. Юрист, який 
здійснює слухання, може внести постанову 
щодо шкільного округу за ненадання 
безкоштовної належної освіти, але не може 
зробити це через те, що шкільний округ 
просто не зміг дотриматись правих. Якщо 
шкільний округ не дотримується правил, 
юрист, який здійснює слухання, може 
наказати округу почати дотримуватись 
правил та процедур. 

ВИНЯТКИ. Якщо Ви подаєте скаргу про те, 
що шкільний округ порушив процедури, 
пов’язані з Вашою дитиною, яка підпадає під 
умови отримання послуг спеціальної освіти, 
юрист, який здійснює слухання, може 
встановити, що Ваша дитина не отримувала 
безкоштовну належну державну освіту. Це 
може мати місце, якщо порушення процедур: 
o Порушують право Вашої дитини на 
отримання безкоштовної належної 
державної освіти; 

o Значно перешкоджають Вашій можливості 
взяти участь у процесі прийняття рішення 
щодо забезпечення безкоштовної належної 
державної освіти Вашій дитині; або 

o Спричинило позбавлення Вашої дитини від 
послуг освіти. 

Юрист, який здійснює слухання, все ще може 
наказати шкільному округу дотримуватись 
процедурних вимог. 

ПРИМІТКА. Жодне з цих положень 
слухання не позбавляє Вас права подати 
апеляційну скаргу до Департаменту освіти 
штату Огайо. 
 
Яким є статус моєї дитини протягом 
судочинства з дотриманням належної 
правової процедури? 
o Окрім випадку, коли Ваша дитина 
знаходиться у тимчасовому 
альтернативному навчальному закладі 
(IAES – тимчасовий навчальний заклад 
поза межами школи, куди переводиться 
дитина у разі незадовільної поведінки), 
доки Ви очікуєте рішення слухання, 
перегляду, судочинства з дотриманням 
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належної правової процедури, Ваша дитина 
повинна залишатись у своєму поточному 
навчальному закладі, крім випадків, коли 
ви, штат або шкільний округ не домовитесь 
про інше. Це називається «незмінністю 
положення». 

o Якщо скарга з дотриманням належної 
правової процедури включає вимогу 
первинного зарахування до державної 
школи, дитина, з дозволу батьків, повинна 
бути зарахована до державної школи до 
завершення всіх процесів судочинства. 

o Якщо скарга містить заяву на початок 
надання послуг згідно з частиною закону 
про шкільний вік через те, що дитина 
досягла 3 років та більше не відповідає 
умовам отримання послуг згідно з 
частиною закону про раннє втручання, 
державна установа більше не повинна 
надавати послуги раннього втручання. 

o Якщо встановлено, що дитина відповідає 
умовам надання спеціальної освіти та 
супутніх послуг згідно з Частиною В, та 
батьки згодні з початковим наданням 
спеціальної освіти та супутніх послуг, у 
такому разі державна установа повинна 
забезпечити цю спеціальну освіту та 
супутні послуги, що не обговорюються між 
батьками та державною установою. 

o Якщо юрист штату під час перевірки 
погодиться з батьками дитини про те, що 
зміна закладу (навчального закладу) є 
доречною, ця зміна повинна вважатися за 
угоду між штатом та батьками для цілей 
незмінності положення (див. пункт один 
вище). 

ПРИМІТКА. Частина В IDEA 
розповсюджується на дітей віком від 3 до 21 
року. Частина С IDEA розповсюджується на 
дітей від народження до 2-х років. 
 
Що робити, якщо я не погоджуюсь з 
рішенням юриста, який здійснював 
слухання з дотриманням належної 
правової процедури? 

Якщо Ви або шкільний округ не погодитесь з 
рішенням юриста, який здійснює слухання, 
кожен з Вас може подати свою апеляційну 
скаргу у письмовій формі до Департаменту 

освіти штату Огайо в межах 45 днів після 
того, як рішення стало відомим. 
o Надішліть оригінальний документ з 
апеляційною скаргою (не фотокопію!) 
поштою на адресу: 

  Ohio Department of Education 
  Office for Exceptional Children 
  Procedural Safeguards Section 
Контактну інформацію див. на сторінках 

29 і 30. 
• Надішліть копію своєї апеляційної скарги 
керівнику шкільного округу. 

Коли Департамент освіти штату Огайо 
отримає Вашу апеляційну скаргу, він 
призначить юриста штату (SLRO) для 
проведення неупередженого розгляду 
рішення юриста, який здійснював слухання. 
Юрист штату: 
o перевіряє повний запис слухання з 
дотриманням належної правової 
процедури; 

o впевнюється у тому, що процедури 
слухання дотримувались вимог належної 
правової процедури; 

o шукає додаткові докази, за необхідністю. 
Якщо слухання утримано з метою 
отримання додаткових доказів, 
застосовуються Ваші права щодо слухання 
з дотриманням належної правової 
процедури; 

o може зробити продовження терміну на 
запит шкільного округу або Ваш запит; та 

o робить незалежний висновок після 
завершення розгляду. 

Для того щоб отримати інформацію про Ваші 
права щодо слухання з дотриманням 
належної правової процедури, див. питання 
«Якими є мої права, якщо відбуватиметься 
слухання з дотриманням належної правової 
процедури?» 

В межах 30 днів після отримання 
Департаментом освіти штату Огайо запиту на 
апеляційну скаргу, департамент забезпечить: 
o Досягнення незалежного рішення під час 
слухання на рівні штату з дотриманням 
належної правової процедури; та 

o Відправлення поштою всім сторонам 
письмової копії або дослівного 
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електронного запису висновків та рішень, 
за Вашим бажанням. 

30-денний період слухання на рівні штату з 
метою розгляду може бути продовжено, 
якщо одна зі сторін запитає продовження; 
продовження строку видається юристом 
штату у письмові формі. 
 
Що можна зробити, якщо я не 
погоджуюсь з рішенням юриста штату? 

Якщо Ви не задоволені висновками та 
рішенням, прийнятим після перевірки на 
рівні штату, у Вас є право подати позов у 
суді штату або федеральному суді. 
Ви можете подати апеляційну скаргу щодо 
прийнятого рішення: 
o В окружному суді Сполучених Штатів 
Америки протягом 90 днів з дати 
прийняття рішення юристом штату; або 

o У суді загальногромадських справ того 
округу, в якому розташовано шкільний 
округ за місцем проживання дитини, 
протягом 45 днів після отримання 
сповіщення про наказ юриста штату. 

Апеляція у федеральному окружному суді: 
якщо Ви подаєте апеляцію щодо рішення в 
окружному суді Сполучених Штатів, 
перевірте в окружному суді відповідність 
існуючим там вимогам до подачі апеляцій. 

Апеляція у суді загальногромадських справ 
штату Огайо: якщо Ви подаєте апеляцію 
щодо рішення у суді загальногромадських 
справ штату Огайо, Вам необхідно: 
o Надіслати оригінальний документ з 
апеляційною скаргою (не фотокопію!) 
поштою на адресу: 

 Ohio Department of Education 
 Office for Exceptional Children 
 Procedural Safeguards Section 
 25 South Front Street 
 Mail Stop #202  
 Columbus, Ohio 43215-4183; і 
o Надіслати копію своєї апеляційної скарги 
до відповідного суду, а також стороні, 
проти якої подається апеляція. 

У разі отримання будь-якої апеляційної 
скарги суд: 

o Отримує документи щодо слухання з 
дотриманням належної правової процедури 
та слухання на рівні штату; 

o Вислуховує додаткові свідчення (за 
вимогою однієї із сторін); та 

o Виносить відповідне рішення, базуючись 
на усіх свідченнях. 

 
Чи повинен я оплачувати послуги свого 
юриста? 

Ви оплачуєте усі витрати, пов’язані з 
послугами юристів та відповідних експертів. 
Однак, якщо Ви виграєте справу під час 
будь-якого позову або судочинства, які 
мають відношення до Вашого слухання з 
дотриманням належної правової процедури 
(внаслідок чого Ви отримаєте статус 
«сторони, що виграла справу»), у Вас є право 
звернутись до суду з проханням наказати 
іншій стороні відшкодовувати (повернути 
гроші) Вам вартість послуг юристів. Юрист, 
який вислуховує заявника, та юрист штату не 
можуть призначати виплату гонорарів 
адвокатів. 

Вам необхідно пам’ятати, що у випадку, 
якщо інша сторона виграє справу, Ви та Ваш 
юрист можете бути зобов’язані оплатити 
гонорар юристів тієї сторони. 

Якщо справу виграє Департамент освіти 
штату Огайо або шкільний округ, сторони, 
перелічені у наведених нижче пунктах 1-4, 
можуть бути зобов’язані відшкодувати судові 
збори Департаменту освіти штату Огайо або 
шкільному округу: 
1. Юрист батьків, які подають скаргу або 

наступну підставу для позову, яка є 
незначною, нерозумною або не має 
підстави; або 

2. Юрист батьків, які продовжували 
переслідування у судовому порядку, 
після чого позов став очевидно 
незначним, нерозумним або 
безпідставним; або 

3. Юрист батьків, якщо їх запит для 
проведення слухання з дотриманням 
належної правової процедури або 
підстава для наступного позову були 
представлені для досягнення будь-якої 
неналежної мети, наприклад, завдання 
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клопоту, спричинення зайвої затримки 
або безпідставного підвищення витрат на 
юридичний захист; або 

4. Батьки, якщо їх запит для проведення 
слухання з дотриманням належної 
правової процедури або підстава для 
наступного позову були представлені для 
досягнення будь-якої неналежної мети, 
наприклад, завдання клопоту, 
спричинення зайвої затримки або 
безпідставного підвищення витрат на 
юридичний захист. 

Зустріч групи IEP, зустріч для вирішення 
проблемних ситуацій 

Плату за послуги юристів не буде стягнуто у 
випадку необхідності проведення зустрічі 
групи IEP, якщо така зустріч 1) не є 
результатом слухання з дотриманням 
належної правової процедури, перевірки на 
рівні штату або слухання у суді або 2) не 
скликана штатом для посередництва, яке 
керується штатом. Плата за послуги юристів 
також не стягується за проведення зустрічі 
для вирішення проблемних ситуацій щодо 
слухання з дотриманням належної правової 
процедури. 

Відсутність додаткових виплат та 
коефіцієнтів 

Суд визначає суму, яка вважається 
справедливою платою за послуги юристів, 
базуючись на типових ставках у тому 
соціальному середовищі, у якому 
розглядався позов або проводилось 
судочинство, та приймаючи до уваги тип та 
якість наданих послуг. 

Під час підрахунку суми плати за послуги 
юристів, встановленої судом, не 
використовуються додаткові виплати або 
«коефіцієнти». Наприклад, якщо плата за 
послуги Вашого юриста становила 40 000 
доларів США, Ви не отримаєте додаткові 
10 000 доларів США (додаткова виплата) або 
80 000 (подвоєння Вашої виплати) чи 120 000 
доларів США (потроєння Вашої виплати). 
 
Чи існує така можливість, коли суд може 
не повернути мені плату юристів за 
послуги, які надані після отримання 
письмової пропозиції про врегулювання? 

Так, Ви можете не отримати компенсацію за 
послуги юристів та відшкодування 
відповідних витрат, що пов’язані з будь-яким 
позовом або судочинством, наведеним у 
розділі 615 Закону IDEA (наприклад, 
слухання з дотриманням належної правової 
процедури або апеляційна скарга), які були 
здійснені після отримання вами письмової 
пропозиції про врегулювання, якщо: 
o Цю пропозицію подано у період часу, 
встановлений Правилом 68 Федеральних 
правил громадського судочинства або 
(протягом наглядового судочинства) у 
будь-який час більш ніж за десять днів до 
початку судочинства; 

o Ви не отримали пропозицію протягом 
десяти днів; та 

o Судовий представник або юрист, який 
здійснював адміністративне слухання, 
вирішить, що задовільнення вимоги, яке Ви 
зрештою отримали, не є більш 
сприятливим для вас, ніж умови пропозиції 
про врегулювання. 

ВИНЯТКИ. Вам може бути відшкодовано 
плату за послуги юристів та відповідні 
витрати, якщо Ви виграєте справу та маєте 
обґрунтовану причину для відхилення 
пропозиції про врегулювання. 
 
Чи існує така можливість, коли суд може 
зменшити суму плати юристів за послуги, 
які надані після отримання письмової 
пропозиції про врегулювання? 

Так, якщо: 
o Ви або Ваш юрист під час розгляду позову 
або судочинства без розумних підстав 
відкладали остаточне вирішення 
суперечки; 

o Сума Ваших витрат на послуги юристів 
безпідставно перевищує погодинну оплату, 
яка зазвичай існує у відповідному 
соціальному середовищі за подібні 
послуги, що надаються юристами з 
ідентичною кваліфікацією, репутацією та 
досвідом; 

o Витрачений час та надані послуги були 
надмірними, враховуючи характер позову 
або судочинства; або 
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o Юрист, що представляв вас, не надав 
шкільному округу необхідну інформацію у 
запиті на проведення процесу з 
дотриманням належної правової процедури 
згідно з федеральними нормами, пунктом 
34 Зводу федеральних правил 34, Розділ 
300.508. 

ВИНЯТКИ. Наведені вище умови не 
розповсюджуються на будь-який позов або 
судочинство, якщо суд визнає, що штат або 
шкільний округ без розумних підстав 
відкладали остаточне вирішення позову або 
судочинства, порушуючи таким чином 
Розділ 615 Закону IDEA. 
 
Як я можу отримати додаткову 
інформацію щодо процесу з дотриманням 
належної правової процедури? 

Для отримання додаткової інформації щодо 
процесу з дотриманням належної правової 
процедури звертайтеся за адресою: 

Ohio Department of Education 
Office for Exceptional Children  
Procedural Safeguards Section 
25 S. Front Street, Mail Stop #202 
Columbus, Ohio 43215-4183; 
Телефон: (614) 466-2650; 
Безкоштовна лінія Департаменту освіти 
штату Огайо (ODE): (877) 644-6338. 

o Зверніться до розділу 615 закону «Про 
поліпшення освіти осіб з особливими 
потребами» від 2004 року (Individuals with 
Disabilities Education Improvement Act, 
IDEA), закону США Public Law 108-446, 
прийнятого 108-им Конгресом і 
підписаного 3 грудня 2004 року 
(законопроект H.R.1350) та чинного з 1 
липня 2005 року, розділу 20 частини 1415 
Кодексу законів Сполучених Штатів, 
розділу 34 частин 300.507-300.518, Кодексу 
Федеральних Положень (CFR), частин 
3323.04 та 3323.05 Переглянутого Кодексу 
законів штату Огайо (Ohio Revised Code) та 
правила 3301-51-05 Адміністративного 
кодексу штату Огайо (Ohio Administrative 
Code). Це правило входить до Діючих 
стандартів для освітніх установ штату 
Огайо, що надають послуги дітям з 
особливими потребами (Operating 

Standards for Ohio Educational Agencies 
Serving Children with Disabilities). 

o Зверніться за консультацією до свого 
юриста. 

 
ДИСЦИПЛІНАРНЕ СТЯГНЕННЯ 

 
Терміни «дисциплінарне стягнення» та 
«покарання» часто використовуються 
рівноцінно для опису заходів, які 
застосовуються для покращення поведінки. 
Всупереч деяким думкам, ці два методи не 
схожі один на інший. Для успішної роботи з 
дітьми у класі та вдома дуже важливо 
зрозуміти різницю між ними. Це розуміння 
допоможе педагогам та батькам стимулювати 
більш колективну, відповідальну, безпечну 
та здорову поведінку всіх учнів. 

Покарання – це просто «швидкий метод 
виправлення». Покарання часто не вирішує 
проблему та, якщо використовується окремо, 
зупиняє лише безпосередню поведінку. 
Покарання потребує невеликої зміни 
поглядів або думок Вашої дитини та зазвичай 
не має цінності для її навчання. Покарання не 
зможе надовго змінити поведінку, тому що 
основну потребу дитини, яка є причиною 
поведінки, не було задовільнено. Покарання 
зосереджується безпосередньо на дії дитини, 
а не на причині цієї дії. Звичайно воно 
призводить до появи у дитини відчуття гніву, 
неповаги, бажання помститись або завдати 
поразки. 

Дисциплінарне стягнення, проте, це спосіб 
змінити поведінку через планування, 
навчання та оцінювання. Ефективне 
дисциплінарне стягнення забезпечує 
відповідні логічні наслідки для вчинків 
Вашої дитини та у підсумку дозволяє досягти 
позитивних та довготривалих змін її 
поведінки. Дійсне дисциплінарне стягнення 
не зосереджується на окремих вчинках; це 
процес отримання інформації, який надає 
дитині можливість здобути кілька навичок, 
необхідних для розуміння вчинків. 
Дисциплінарне стягнення посилається до 
причини поведінки та допомагає створити 
безпечне навчальне середовище для усіх. 
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Дисциплінарне стягнення – це надійний та 
чесний метод, який також відповідає 
поведінці. Воно потребує зацікавленості, 
планування та уміння вирішувати поточні 
проблеми.* 
*Витяг з документа: Методи розробки 
всеосяжної системи керування у класі. 
 
Що означає тимчасове припинення 
навчання у школі? 

Тимчасове припинення навчання – це 
«дисциплінарне» виключення Вашої дитини 
з її поточного місця навчання (навчального 
закладу) через погану поведінку. Тимчасове 
припинення може тривати до десяти 
навчальних днів поспіль протягом одного 
шкільного року. Виключення на довший 
період може мати назву «остаточне 
виключення». 

Необхідно мати на увазі, що шкільний округ 
може виключити Вашу дитину на додатковий 
період до десяти навчальних днів поспіль 
протягом одного шкільного року через 
окремі випадки поганої поведінки, якщо 
тільки ці переміщення не означають 
переведення дитини з навчального закладу. 
«Зміна навчального закладу» розглядається у 
наступних параграфах. Визначення цього 
терміну наведено у розділі «Визначення» 
цього документа. 

Протягом тимчасового припинення навчання 
шкільний округ не надає безкоштовної 
належної державної освіти Вашій дитині та 
не виконує IEP для неї. 

Існують різноманітні типи тимчасового 
припинення навчання: 
o Офіційне тимчасове припинення; 
o Термінове припинення; 
o Виключення Вашої дитини зі школи до 
закінчення звичайного навчального дня; 

o Припинення користування шкільним 
автобусом, якщо транспортування є 
супутньою послугою IEP та інший спосіб 
транспортування не надається. 
(ПРИМІТКА. Якщо Ваша дитина відвідує 
школу протягом тимчасового припинення 
користуванням шкільним автобусом, ці дні 

не враховуються як період тимчасового 
припинення навчання у школі); 

o Тимчасове припинення навчання з 
перебуванням у школі, коли послуги 
спеціальної освіти не надаються. Якщо 
виконується індивідуальна програма 
навчання, тимчасове припинення навчання 
з находженням у школі не враховуються як 
десять днів тимчасового виключення; або 

o Тимчасове припинення навчання з 
находженням у школі, коли Ваша дитина 
переміщується в інше місце у школі 
(наприклад, до офісу), у якому 
індивідуальна програма навчання дитини 
не виконується протягом тривалих або 
повторних періодів часу. 

 
Що трапиться, якщо мою дитину з 
особливими потребами тимчасово усунено 
від навчання на десять навчальних днів або 
менше протягом одного шкільного року? 

Настанови управління справами освіти, які 
діють для будь-якого учня, якого тимчасово 
усунено від навчання, також 
розповсюджуються на Вашу дитину. 

Округ не зобов’язаний: 
o Створювати план оцінювання поведінки 

(для отримання додаткової інформації 
щодо поведінки Вашої дитини) або 
розробляти допоміжні засоби (форми 
допомоги для покращення поведінки); 

o Приймати рішення про те, чи є поведінка 
дитини проявом її обмежених 
можливостей; або 

o Надавати інші послуги. 

Проте група IEP протягом десятиденного 
періоду могла встановити: 
o Чи є IEP Вашої дитини відповідною; 
o Чи виконується IEP Вашої дитини; 
o Чи необхідний план оцінювання для 
розгляду можливої причини поведінки 
Вашої дитини; а також 

o Необхідність надання допомоги, розробки 
методів та підтримки для допомоги Вашій 
дитині розробити позитивну лінію 
поведінки. 
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У яких випадках виключення моєї дитини 
зі школи через погану поведінку 
вважається зміною навчального закладу 
(місця навчання) 

Виключення зі школи через дисциплінарні 
порушення вважається зміною навчального 
закладу, якщо: 
o Термін виключення перевищує десять 
навчальних днів поспіль протягом одного 
навчального року або 

o Вашу дитину було виключено кілька разів, 
в чому спостерігається одна з наведених 
закономірностей: 
• Загальна кількість виключень 

перевищує 10 навчальних днів 
протягом шкільного року; 

• Поведінка Вашої дитини дуже схожа 
на її поведінку під час минулих 
випадків, які призвели до кількох 
виключень; а також 

• Такі додаткові фактори, як тривалість 
кожного виключення, загальна 
кількість часу виключення Вашої 
дитини та невеликі періоди часу між 
виключеннями. 

ПРИМІТКА. Виключення на строк, який 
перевищує десять днів поспіль протягом 
одного шкільного року або кілька 
виключень, які вказують на певну 
закономірність та у сумі перевищують десять 
навчальних днів одного шкільного року, 
може мати назву «остаточне виключення». 
 
Хто вирішує, чи закономірність 
виключення через погану поведінку означає 
зміну місця навчання (навчального 
закладу)? 

Керівництво школи розглядають кожен 
випадок окремо та приймають рішення, чи 
означає закономірність виключення через 
погану поведінку зміною місця навчання. 
 
Що трапляється, якщо моя дитина 
змінить місце навчання? 

Перед зміною місця навчання Вашої дитини 
через порушення нею шкільних правил 
шкільний округ повинен надати Вашій 
дитині певні виправдувальні засоби. Одним з 

таких засобів є те, що шкільний округ 
зобов’язаний встановити, чи є поведінка 
дитини проявом її обмежених можливостей; 
іншими словами, визначити, чи має 
поведінка Вашої дитини до її обмежених 
можливостей або була їх результатом. 
 
Що я можу зробити, якщо не погоджуюсь 
з рішенням про зміну місця навчання? 

Ви можете зажадати проведення термінового 
слухання з дотриманням належної правової 
процедури, щоб оспорити рішення про зміну 
навчального закладу Вашої дитини. Юрист, 
який проводить слухання, прийме рішення 
щодо того, чи шкільний округ дотримався 
усіх відповідних вимог, коли вирішив 
змінити навчальний заклад Вашої дитини. 
Процес проведення слухання більш детально 
описується у наступних параграфах та 
розділі «Належна правова процедура» цього 
документа. «Термінове» слухання з 
дотриманням належної правової процедури 
проводиться у більш стиснені строки, ніж 
«звичайне» слухання, та більш детально 
описується нижче. 
 
Що означає «рішення про те, чи є 
поведінка дитини проявом її обмежених 
можливостей»? 

Рішення про те, чи є поведінка дитини 
проявом її обмежених можливостей – це 
процес встановлення, чи могли обмежені 
можливості (їх прояв) стати причиною 
порушення Вашою дитиною дисципліни. Це 
рішення виноситься представниками 
шкільного округу, вами як батьком та 
відповідними (необхідними) членами групи 
IEP («відповідні члени» визначаються вами 
та представником шкільного округу). 
 
Коли виконується перевірка подібного 
рішення про те, чи є поведінка дитини 
проявом її обмежених можливостей? Хто 
приймає рішення про те, чи є поведінка 
дитини проявом її обмежених 
можливостей? 

Рішення про те, чи є поведінка дитини 
проявом її обмежених можливостей, 
приймається протягом десяти навчальних 
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днів з моменту прийняття будь-якого 
рішення про необхідність зміни місця 
навчання (навчального закладу) для Вашої 
дитини з особливими потребами через 
порушення шкільних правил. 

Рішення про те, чи є поведінка дитини 
проявом її обмежених можливостей, 
приймають шкільний округ, батьки та 
відповідні члени групи IEP. Вони повинні 
ознайомитись з усією відповідною 
інформацією документації дитини, 
включаючи її IEP, спостереження усіх 
вчителів та будь-яку іншу інформацію, яку 
надано батьками. 

Ця інформація, яка має відношення до 
справи, використовується для визначення: 
o Чи поведінка Вашої дитини, що 
розглядається, була викликана її 
особливими потребами або мала 
безпосереднє та важливе відношення до 
них; або 

o Чи була поведінка дитини безпосереднім 
результатом того, що шкільному округу не 
вдалось виконати IEP. 

Якщо Ви, шкільний округ та необхідні члени 
групи IEP вирішите, що поведінка дитини 
відповідала умові, наведеній вище у пункті 
№1 або №2, тоді ця поведінка є проявом 
обмеженої можливості Вашої дитини. 

Якщо виявлено відповідність умові, описаній 
у наведеному вище пункті №2, шкільний 
округ повинен негайно вжити заходи для 
впровадження IEP. 
 
Що я можу зробити, якщо не погоджуюсь 
з рішенням про те, чи є поведінка дитини 
проявом її обмежених можливостей? 

Ви можете зажадати проведення термінового 
слухання з дотриманням належної правової 
процедури, щоб оспорити рішення. Юрист, 
який проводить слухання, прийме рішення 
щодо того, чи шкільний округ довів, чи була 
або не була поведінка Вашої дитини проявом 
її обмежених можливостей згідно з 
наведеними вище вимогами. Процес 
проведення слухання більш детально 
описується у наступних параграфах та 
розділі «Належна правова процедура». 

 
Що повинна зробити група IEP, якщо 
поведінка моєї дитини була викликана її 
особливими потребами? 

Якщо поведінка викликана особливими 
потребами Вашої дитини, група IEP повинна: 
o Або: 
• Почати процедуру функціонального 
поведінкового оцінювання (див. розділ 
«Визначення») протягом десяти днів 
після прийняття рішення про те, чи є 
поведінка дитини проявом її обмежених 
можливостей, та якнайшвидше 
завершити це оцінювання, якщо тільки 
шкільний округ не виконав власне 
функціональне поведінкове оцінювання 
до моменту прояву поведінки, яка 
призвела до необхідності зміни 
навчального закладу, та не прийняв 
план впливу на поведінку для Вашої 
дитини; або 

• Якщо план впливу на поведінку вже 
було розроблено, протягом десяти днів 
після прийняття рішення про те, чи є 
поведінка дитини проявом її обмежених 
можливостей перевірити план та його 
впровадження та внести необхідні зміни 
відносно поведінки; та 

o Повернути Вашу дитину до навчального 
закладу, з якого її було виключено, якщо 
батьки та шкільний округ не досягли угоди 
про зміну місця навчання як частину зміни 
плану впливу на поведінку. 

«План впливу на поведінку» – це план, 
спрямований на виправлення невідповідної 
поведінки Вашої дитини у школі. 
 
Чи існують будь-які винятки з вимоги, що 
мою дитину буде повернено до навчального 
закладу, з якого її було виключено, якщо 
було прийнято рішення, що поведінка була 
викликана особливими потребами моєї 
дитини? 

Так, округ не повинен повертати Вашу 
дитину до навчального закладу, з якого її 
було виключено через певну поведінку. 
Замість цього округ може перевести Вашу 
дитину до тимчасового альтернативного 
навчального закладу (IAES – означає інший 
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навчальний заклад) строком до 45 
навчальних днів, навіть, якщо поведінка 
Вашої дитини була проявом її обмежених 
можливостей, якщо Ваша дитина: 
o Принесла зброю до школи або носила її на 
території школи, у шкільних приміщеннях 
або на шкільних заходах під керівництвом 
шкільного округу або Управління освіти 
штату Огайо; 

o Навмисно зберігала або приймала 
заборонені лікарські засоби у школі, або 
продавала чи намагалась продавати 
речовини, обмежені у використанні на 
території школи, у шкільних приміщеннях 
або на шкільних заходах під керівництвом 
шкільного округу або Департаменту освіти 
штату Огайо; або 

o Завдала серйозних тілесних пошкоджень 
іншій особі на території школи, у шкільних 
приміщеннях або на шкільних заходах під 
керівництвом шкільного округу або 
Департаменту освіти штату Огайо. 

 
Якщо спірна поведінка моєї дитини не була 
проявом її обмежених можливостей, яке 
дисциплінарне стягнення буде застосовано 
для неї? 

Якщо поведінка не виникла через обмежені 
можливості Вашої дитини, персонал школи 
буде дотримуватись звичайних 
дисциплінарних процедур, прийнятих у 
школі. Керівництво школи може застосувати 
дисциплінарне стягнення для Вашої дитини у 
той самий спосіб та протягом того самого 
періоду часу, який передбачений для дітей у 
звичайних школах. 

Якщо Вашу дитину виключено з її 
нинішнього місця навчання (навчального 
закладу), вона повинна: 
o Продовжувати своє навчання, щоб мати 
змогу й далі навчатися за загальною 
програмою, хоча вже в іншому закладі, та 
просуватись у досягненні цілей, 
визначених в IEP; та 

o Проходити, коли це вважається 
необхідним, функціональне оцінювання 
поведінки та її змін, які повинні 
продемонструвати, що подібна поведінка 
більше не повториться. 

ПРИМІТКА. Персонал школи може 
розглядати будь-які окремі випадки в 
індивідуальному порядку під час винесення 
рішення щодо необхідності зміни 
навчального закладу для дитини з 
особливими потребами, яка порушає правила 
поведінки учнів. 
 
Як я дізнаюсь, якщо шкільний округ 
вирішить змінити місце навчання моєї 
дитини через порушення правил поведінки 
у школі? 

У той самий день, коли буде прийнято 
рішення про необхідність змінити місце 
навчання Вашої дитини через порушення 
правил поведінки у школі, шкільний округ 
зобов’язаний: 
o Повідомити Вам про це рішення; та 
o Надати Вам повідомлення про процедурні 
гарантії (екземпляр документа «Чия це 
IDEA?»). 

 
Хто визначає тимчасовий 
альтернативний навчальний (IAES – або 
інший тимчасовий заклад) та перелік 
послуг, які буде отримувати моя дитина? 

Група IEP визначає IAES та відповідні 
послуги щоразу, коли: 
o Ваша дитина порушить встановлені 
правила поведінки у школі, та її буде 
переведено до іншого навчального закладу 
протягом більш ніж десяти навчальних 
днів поспіль. Це також трапляється, коли 
простежується закономірність виключення 
Вашої дитини зі звичайного навчального 
закладу протягом більше десяти 
навчальних днів одного навчального року; 
або 

o Навчальний заклад Вашої дитини було 
змінено через особливі обставини, 
включаючи володіння зброєю, вживання 
наркотиків або серйозне тілесне 
пошкодження іншої особи. 

 
Як довго моя дитини може знаходитись у 
тимчасовому альтернативному 
навчальному закладі? 
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Якщо поведінка Вашої дитини не була 
викликана безпосередньо станом її здоров’я, 
вона може залишитись в тимчасовому 
альтернативному навчальному закладі (IAES) 
протягом такого ж періоду часу, що й дитина 
без обмежених можливостей. 

Якщо поведінка Вашої дитини має 
безпосереднє відношення до стану її здоров’я 
або була викликана її особливими потребами 
та: 
o Поведінка Вашої дитини призвела до 
порушення шкільних правил: Вашу дитину 
необхідно повернути до навчального 
закладу, з якого її було виключено, якщо 
Ви та шкільний округ не досягли угоди про 
зміну місця навчання як частину змінення 
плану впливу на поведінку або IEP; 

o Поведінка Вашої дитини призвела до 
негативних наслідків, включаючи зброю, 
наркотики або серйозні тілесні 
пошкодження іншій особі; Вашу дитину 
може бути переміщено до IAES строком до 
45 днів. 

 
Що робити, якщо я не погоджуюсь з 
рішенням про зміну навчального закладу, 
яка є результатом дисциплінарних 
заходів? 

Ви можете зажадати проведення термінового 
слухання з дотриманням належної правової 
процедури, щоб оспорити рішення про зміну 
навчального закладу Вашої дитини внаслідок 
дисциплінарних заходів. Процес проведення 
слухання більш детально описується нижче 
та у розділі «Належна правова процедура» 
цього документа. 
 
Як мені зробити запит для проведення 
термінового слухання з дотриманням 
належної правової процедури? 

Якщо Ви робите запит для проведення 
термінового слухання з дотриманням 
належної правової процедури: 
o Надішліть письмовий запит своєму 
керівнику та копію до Управління у 
справах дітей з особливими потребами: 
• Надішліть оригінал скарги з 

дотриманням належної правової 
процедури керівнику шкільного 

округу Вашої дитини за місцем 
проживання; 

• Надішліть копію скарги з 
дотриманням належної правової 
процедури поштою або факсом на 
адресу: 

Ohio Department of Education 
 Office for Exceptional Children 
 Procedural Safeguards Section 
Контактну інформацію див. на 
сторінках 29 і 30. 

o Представник шкільного округу повинен 
звернутись до особи, яка відповідає за 
проведення слухання з дотриманням 
належної правової процедури в Управлінні 
у справах дітей з особливими потребами до 
кінця наступного робочого дня. 

o Управління у справах дітей з особливими 
потребами призначає юриста, який буде 
здійснювати слухання з дотриманням 
належної правової процедури, до кінця 
наступного робочого дня, починаючи з 
моменту, коли представник округу 
повідомить Управління про запит. 

o Юрист, який буде здійснювати слухання з 
дотриманням належної правової 
процедури, звернеться до Вас протягом 24 
годин після свого призначення для 
обговорення слухання. 

o Заплановане слухання повинне відбутись 
протягом 2- навчальних днів, починаючи з 
дати подання запиту. Рішення повинне 
бути прийнято протягом десяти навчальних 
днів після слухання. 

Зверніться до розділу «Належна правова 
процедура» для отримання інформації щодо 
того, які документи Вам необхідно включити 
до свого запиту. 
 
Що може зробити шкільний округ, якщо 
на думку його представників, у поточному 
місці навчання (навчальному закладі) моєї 
дитини існує велика вірогідність завдання 
шкоди моїй дитині або іншим? 

Якщо представники шкільного округу 
вважають, що у поточному місці навчання 
(навчальному закладі) моєї дитини існує 
велика вірогідність завдання шкоди моїй 
дитині або іншим, вони можуть: 



Чия це IDEA? 1 липня 2010 року   [61] 

o Провести зустріч групи IEP для перевірки 
IEP та обговорити свої хвилювання з вами 
та іншими членами IEP. Якщо Ви та 
шкільний округ не зможете досягти угоди 
щодо того, яким чином вирішити питання, 
що хвилюють його представників, вони 
можуть зажадати проведення термінового 
слухання з дотриманням належної правової 
процедури; або 

o Негайно зажадати проведення термінового 
слухання з дотриманням належної правової 
процедури без проведення зустрічі групи 
IEP; або 

o Звернутись до суду для отримання 
відповідного наказу або знайти інше 
рішення, яке дозволяється законодавством. 

 
Якщо шкільний округ зажадає проведення 
термінового слухання з дотриманням 
належної правової процедури, якими 
будуть наступні кроки? 

Якщо шкільний округ зажадає проведення 
термінового слухання з дотриманням 
належної правової процедури, його 
представники повинні: 
o Надати Вам додатковий екземпляр 
повідомлення про процедурні гарантії 
(«Чия це IDEA?»), якщо це Ваша перша 
скарга з дотриманням належної правової 
процедури у навчальному році; та 

o Вирішити, чи є поведінка дитини проявом 
її обмежених можливостей, протягом 10 
навчальних днів з моменту прийняття 
рішення для тимчасового припинення. 

 
Що робити, якщо я не погоджуюсь з 
рішення юриста, який здійснював 
слуханням з дотриманням належної 
правової процедури? 

Ви можете опротестувати рішення юриста, 
який здійснював слухання з дотриманням 
належної правової процедури, протягом 45 
календарних днів з моменту отримання цього 
рішення. Надішліть свою апеляційну скаргу 
на адресу: 
 Ohio Department of Education 
 Office for Exceptional Children 
 Procedural Safeguards Section 
 

 Контактну інформацію див. на 
сторінках 29 і 30. 

Надішліть копію своєї апеляційної скарги 
керівнику шкільного округу за місцем 
проживання. 

Зверніться до розділу «Належна правова 
процедура» для отримання додаткової 
інформації щодо процесу подання 
апеляційної скарги. 
 
Де перебуватиме моя дитина під час 
подання апеляційної скарги щодо рішення 
юриста, який здійснював слухання з 
дотриманням належної правової 
процедури? 

Ваша дитина залишатиметься в IAES 
протягом періоду до 45 навчальних днів, 
якщо наказ про це було видано юристом, 
який здійснював слухання. Після закінчення 
45 навчальних днів, якщо представники 
округу вважають, що повернення Вашої 
дитини до її початкового навчального 
закладу може бути небезпечним для неї та 
інших, вони можуть подати новий запит про 
слухання з дотриманням належної правової 
процедури. 
 
Коли я можу зробити запит для 
проведення термінового слухання з 
дотриманням належної правової 
процедури? 

Ви можете зажадати проведення термінового 
слухання з дотриманням належної правової 
процедури виключно, щоб оспорити: 
o Рішення про те, чи є поведінка Вашої 
дитини проявом її обмежених 
можливостей; або 

o Будь-яке рішення щодо місця навчання 
Вашої дитини у судовому позову стосовно 
дисциплінарного стягнення. 

Як було визначено раніше, представники 
шкільного округу можуть зажадати 
проведення термінового слухання з 
дотриманням належної правової процедури, 
якщо вони вважають, що подальше 
перебування Вашої дитини у її поточному 
навчальному закладі може бути небезпечним 
для неї або інших. 
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Де навчатиметься моя дитина протягом 
термінового слухання з дотриманням 
належної правової процедури? 

Ваша дитина повинна залишатись в IAES 
(тимчасовому навчальному закладі), доки 
юрист, що здійснює слухання, не прийме 
рішення або до закінчення тимчасового 
припинення навчання або виключення, 
залежно від того, що виникне першим. 
 
Як я можу подати апеляційну скаргу щодо 
рішення, прийнятого протягом 
термінового слухання? 

Ви повинні надіслати свій запит у 
письмовому вигляді до Управління у справах 
дітей з особливими потребами протягом 45 
календарних днів з моменту отримання 
письмового сповіщення про рішення юриста, 
який здійснював слухання. 
o Надішліть оригінал своєї апеляційної 
скарги поштою на адресу: 

Ohio Department of Education 
Office for Exceptional Children 
Procedural Safeguards Section 
25 South Front Street 
Mail Stop #202 
Columbus, Ohio 43215-4183 
Факс: (614) 728-1097 

o Надішліть копію своєї апеляційної скарги 
керівнику шкільного округу. 

Повинна бути проведена перевірка та надано 
письмове рішення юриста штату протягом 30 
календарних днів. Пролонгація 30-денного 
періоду не дозволяється. Ви можете 
звернутись з апеляційною скаргою щодо 
рішення юриста штату до відповідного суду 
загальногромадських справ або до 
федерального окружного суду. Зверніться до 
розділу «Належна правова процедура» для 
отримання інформації про те, як оскаржити 
рішення юриста штату. 
 
Мою дитину не визначено як ту, що має 
обмежені можливості, але я вважаю, що у 
неї є відхилення, які потребують 
спеціального навчання. Чи має моя дитини 
будь-які засоби захисту, якщо вона 
порушила шкільне правило? 

Якщо представникам Вашого шкільного 
округу було відомо про обмежені можливості 
Вашої дитини до того, як вона порушила 
шкільне правило, Ви можете вимагати 
надання її таких саме прав, як іншим дітям з 
особливими потребами. 

Вважається, що представникам Вашого 
шкільного округу було відомо про обмежені 
можливості Вашої дитини, якщо до того, як 
вона порушила шкільне правило, траплялось 
щось з наведеного нижче: 
o Ви у письмовому вигляді висловлювали 
своє хвилювання керівництву або 
адміністрації свого шкільного округу або 
вчителю своєї дитини щодо того, що Ваша 
дитина потребує надання послуг 
спеціальної освіти; 

o Ви вимагали проведення оцінювання своєї 
дитини; або 

o Вчитель Вашої дитини або інші 
представники шкільного округу: 
• Висловлювали – безпосередньо 

директору спеціального навчального 
закладу або іншим представникам 
керівництва шкільного округу – 
особливі хвилювання щодо моделі 
поведінки Вашої дитини. 

Не вважається, що представникам Вашого 
шкільного округу було відомо про обмежені 
можливості Вашої дитини, якщо: 
o Ви: 
• Заборонили оцінювання своєї дитини; 

або 
• Відмовились від надання спеціальної 

освіти та супутніх послуг для своєї 
дитини; або 

o Ваша дитина пройшла оцінювання, після 
якого її не було визнано як дитину з 
особливими потребами. 

Якщо представникам шкільного округу не 
відомо, що Ваша дитина має обмежені 
можливості, до того, як до неї буде 
застосоване дисциплінарне стягнення, Ваша 
дитина може отримати ідентичне стягнення, 
як інші діти без обмежених можливостей, які 
поводяться у такий же спосіб. 
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Що трапиться, якщо я або інша сторона 
зажадає проведення оцінювання моєї 
дитини, коли до неї застосовується 
дисциплінарне стягнення? 

Якщо Ви або інша сторона зажадає 
проведення оцінювання дитини, коли до неї 
застосовується дисциплінарне стягнення, це 
оцінювання повинне бути проведене якомога 
швидше. 

До завершення оцінювання Ваша дитина 
залишається в навчальному закладі, 
встановленому керівництвом школи, що 
може включати тимчасове припинення 
навчання або виключення без його надання. 

Після закінчення оцінювання Ви разом з 
групою кваліфікованих фахівців повинні 
встановити, чи можна вважати Вашу дитину 
як ту, що має обмежені можливості. 

Для остаточного рішення ця група буде 
враховувати інформацію, отриману під час 
оцінювання шкільного округу, а також 
інформацію, надануВами. 
Якщо встановлено, що у мене дитина з 
особливими потребами, чи може шкільний 
округ звернутись до поліції та суду та 
надати їм документи дитини, пов’язані з 
навчанням? 

IDEA дійсно дозволяє шкільному округу або 
установі направляти звіт про 
правопорушення, вчинене дитиною з 
особливими потребами, до відповідних 
органів. Закон IDEA також дозволяє органам 
правопорядку та судам штату 
використовувати свої повноваження для 
застосування федерального законодавства та 
законів штату до правопорушень, скоєних 
дитиною з особливими потребами. 

Якщо шкільний округ або установа 
повідомить про правопорушення, скоєне 
Вашою дитиною, вони повинні забезпечити 
також надання копій записів про спеціальну 
освіту та поведінку дитини органам, яким 
надсилається звіт про скоєння 
правопорушення. 

Шкільний округ або установа, які 
надсилають звіт про правопорушення, 
можуть надавати копії записів про 

спеціальну освіту та поведінку дитини 
тільки, якщо це дозволено Законом про права 
на освіту та недоторканість приватного 
життя родини (FERPA). 
 
НЕДЕРЖАВНІ (ПРИВАТНІ) ШКОЛИ 
 
У штаті Огайо приватна школа зветься 
недержавною школою. 
 
Які типи недержавних шкіл існують, та 
чи це має якусь різницю для мене або моєї 
дитини? 

Недержавна школа – це навчальний заклад, 
який керується приватними особами або 
корпорацією чи організацією. Існують два 
типи недержавних шкіл: (1) чартерні, які 
мають ліцензію штату Огайо, та (2) 
нечартерні, які мають право надавати освіту, 
але не відповідають усім умовам, необхідним 
для отримання ліцензії штату. (Визначення 
недержавних шкіл див. в розділі 
«Визначення»). 

Окремі учні з особливими потребами, які 
поміщаються своїми батьками у недержавні 
школи (чартерні або не чартерні), мають 
право й надалі користуватись послугами, що 
надаються державним шкільним округом, як 
це визначено у цьому розділі. Проте повна 
гарантія цього не надається. Див. наступне 
питання, щоб дізнатись, від чого залежить, 
чи буде Ваша дитина отримувати послуги. 
 
Які я маю права, якщо я розглядаю 
можливість направити свою дитину з 
особливими потребами до недержавної 
школи без узгодження або направлення від 
шкільного округу? 

Якщо Ви розглядаєте можливість помістити 
свою дитину до недержавної школи без 
узгодження або направлення від шкільного 
округу: 
o Ваш округ за місцем проживання не 
зобов’язаний оплачувати навчання, 
включаючи спеціальну освіту та супутні 
послуги, крім випадків, коли шкільний 
округ не надав Вашій дитині можливість 
отримати безкоштовну належну державну 
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освіту. (Це означає, що Ваш шкільний 
округ запропонував Вам спеціальну освіту 
та супутні послуги, а Ви відхилили цю 
пропозицію). 

o Якщо Ваша дитина має право отримувати 
послуги, шкільний округ, у якому Ви 
мешкаєте (шкільний округ за місцем 
проживання), відповідає за надання Вашій 
дитині безкоштовної належної державної 
освіти. Якщо Ви чітко вирішите, що Ваша 
дитина буде навчатись у недержавній 
школі, округ, у якому Ви мешкаєте, не 
повинен розробляти IEP для Вашої дитини. 

o Якщо Ви вибрали для своєї дитини 
недержавну школу замість школи, яка 
розташована у Вашому окрузі, цей округ не 
повинен оплачувати навчання дитини, 
включаючи спеціальну освіту та супутні 
послуги, крім випадків, коли шкільний 
округ надає Вашій дитині можливість 
отримати безкоштовну належну державну 
освіту. 

o У Вас є право провести оцінювання своєї 
дитини представниками того шкільного 
округу, в якому розташована недержавна 
школа, який може не бути округом, в якому 
Ви мешкаєте. 

o Шкільний округ, в якому розташована 
недержавна школа, звернеться до неї для 
вирішення питання, яким чином цей округ 
витратить визначену суму для надання 
послуг дітям, що навчаються у 
недержавній школі. 

o Шкільний округ може вирішити витратити 
якусь суму цих грошей для надання послуг 
Вашій дитині, але він не зобов’язаний це 
робити. Інакше кажучи, у Вашої дитини 
немає індивідуального права отримувати 
послуги. 

o Шкільний округ приймає остаточне 
рішення, чи буде Ваша дитина отримувати 
будь-які послуги та, якщо буде, які саме 
послуги будуть надаватись. 

o Якщо представники округу приймуть 
рішення про надання послуг Вашій дитині, 
вони розроблять відповідний план. 

o План надання послуг відрізняється від IEP, 
тому що цей план не передбачає 
безкоштовну належну державну освіту. 

Для отримання додаткової інформації див. 
«Рекомендації надання послуг дітям з 
особливими потребами, яких батьки 
помістили до чартерних та нечартерних 
недержавних шкіл штату Огайо» (Guidelines 
for Providing Services to Children with 
Disabilities Parentally Placed in Ohio 
Chartered and Nonchartered Nonpublic 
Schools). Їх можна знайти на веб-сайті ODE 
за адресою education.ohio.gov, ключове слово 
для пошуку: Guidelines for Providing Services 
to Children with Disabilities. 
 
Що я можу зробити, якщо недержавна 
школа, яку відвідує моя дитина, не 
консультується зі шкільним округом, у 
якому вона розташована, щодо фінансових 
питань, пов'язаних з наданням послуг 
дітям у недержавних школах? 

У цьому випадку Ви можете звернутись 
безпосередньо до шкільного округу, щоб 
зробити запит про послуги для своєї дитини. 
Чи може шкільний округ, у якому 
розташована недержавна школа, надавати 
інформацію шкільному округу за нашим 
місцем проживання? 

Ви повинні надати дозвіл до того, як 
службовці шкільного округу, в якому 
розташована державна школа, передадуть 
персональну інформацію про Вашу дитину 
представникам шкільного округу, в якому Ви 
мешкаєте. 
 
Чи буде мене позбавлено яких-небудь прав, 
якщо я поміщу свою дитину до 
недержавної школи? 

Вам необхідно знати, що у тому випадку, 
якщо Ви вирішите помістити свою дитину до 
недержавної школи, права на процедурні 
гарантії будуть іншими. 

Належна правова процедура. У Вас немає 
прав за належною правовою процедурою 
щодо «пошуку дітей» – обов'язок округу 
встановлювати особу, виявляти 
місцезнаходження та проводити оцінювання 
Вашої дитини; пропозиції округу щодо 
належної програми навчання для Вашої 
дитини, незалежно від того, чи вирішите Ви 
скористатись цією програмою або ні; та 
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надання округом належної суми згідно з 
законодавством для надання деякої 
спеціальної освіти та супутніх послуг групі 
дітей з особливими потребами, які поміщені 
батьками до недержавних шкіл. 

Крім того, Вашій дитині не гарантується 
надання будь-яких послуг, повністю або 
частково, які вона могла б отримувати у 
державній школі. 

Скарги. Ви маєте право подавати письмову 
скаргу до Департаменту освіти штату Огайо: 
Пошук дітей (встановлення особи, 
встановлення місцезнаходження та 
оцінювання Вашої дитини); 
o Встановлення особи та оцінювання; 
o Надання послуг, які шкільний округ 
погодився надавати; 

o Сума, яку шкільний округ зобов’язаний 
витратити; 

o Виявлення послуг; 
o Транспортування; 
o Розділ класів; 
o Потреби, які фонди не задовольняють у 
недержавних школах; 

o Залучення персоналу державних шкіл; 
o Залучення персоналу недержавних шкіл; та 
o Вимоги щодо власності, обладнання та 
матеріалів. 

Для отримання інформації про процедуру 
подання письмової скарги див. розділ 
«Скарги» цього документа. 
 
Коли шкільний округ державної школи 
повинен оплачувати (частково або 
повністю) навчання моєї дитини у 
недержавній школі? 

Якщо Ваша дитина отримала спеціальну 
освіту та супутні послуги від шкільного 
округу, а Ви вирішили помістити її до 
недержавної школи без узгодження або 
направлення від шкільного округу, юрист, 
який здійснює слухання, або суд можуть 
наказати шкільному округу повернути Вам 
кошти за навчання у недержавній школі, 
якщо: 

o Шкільний округ за місцем проживання не 
надав Вашій дитині можливість отримати 
безкоштовну належну державну освіту 
протягом достатнього періоду часу перед 
поміщенням до недержавної школи; та 

o Навчання Вашої дитини у недержавній 
школі є доречним. 

Юрист, який здійснює слухання, або суд 
можуть встановити, що поміщення, здійснене 
батьками (яке є Вашим рішенням помістити 
свою дитину до недержавної школи), є 
доречним навіть якщо воно не відповідає 
стандартам щодо надання освіти, які 
встановлені штатом або шкільними 
округами. 

Розмір відшкодування витрат (сума, яку 
шкільний округ зобов’язаний Вам 
повернути) за навчання у недержавній школі 
може бути зменшено, або відшкодування 
може бути скасовано юристом, який 
здійснює слухання, або судом, якщо: 
o На останній зустрічі з членами групи IEP, 
яку Ви відвідали перед переміщенням своєї 
дитини з державної школи, Ви не 
повідомили групу IEP про свої плани 
відхилити запропонований навчальний 
заклад (що означає варіант улаштування 
представниками округу питання щодо 
навчання Вашої дитини), а також не 
заявили про існуючі сумніви та свій намір 
помістити дитину до недержавної школи за 
державний (Вашого шкільного округу) 
рахунок; 

o Перед переміщенням своєї дитини з 
державної школи Ви не надіслали 
попереднє письмове сповіщення до 
шкільного округу протягом принаймні 
десяти робочих днів (включаючи будь-які 
свята, які можуть випадати на робочий 
день) про те, що Ви відхиляєте варіант 
улаштування, запропонований 
представниками округу для вирішення 
питання щодо отримання Вашою дитиною 
безкоштовної належної державної освіти. 
Це письмове сповіщення повинне 
включати заяву про Ваші сумніви та Ваш 
намір помістити дитину до недержавної 
школи за державний рахунок; 
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o Перед тим, як Ви вирішили перемістити 
свою дитину з державної школи, її 
представники повідомили Вам про свій 
намір оцінити Вашу дитину, але Ви не 
з'явились у день проведення оцінювання; 
АБО 

o Існує судове рішення про те, що Ви 
учинили нерозсудливо. 

Розмір відшкодування витрат (сума, яку 
шкільний округ зобов’язаний Вам 
повернути) за навчання у недержавній школі 
може бути зменшено, або відшкодування 
може бути скасовано, якщо Ви не надали 
письмове сповіщення через одну з наведених 
нижче причин: 
o Ви не можете читати або писати 
англійською мовою; 

o Надання письмового сповіщення може 
негативно позначитись на фізичному або 
емоційному стані Вашої дитини; 

o Представники школи не дозволили Вам 
надати це сповіщення; або 

o Ви не отримали повідомлення про 
процедурні гарантії (екземпляр довідника 
«Чия це IDEA?»), та Вам не повідомили 
про необхідність надання письмового 
сповіщення. 

 
Чи може моя дитина отримувати послуги 
у будинку недержавної школи? 

Якщо державний шкільний округ вирішить, а 
керівництво недержавної школи не 
заперечуватиме, Ваша дитина може 
отримувати послуги у приміщенні 
недержавної школи. 
 
Чи буде надаватись транспортування моїй 
дитині? 

Якщо Ваша дитина відвідує чартерну 
недержавну школу, вона буде забезпечена 
транспортом у такій ж самій мірі, як і будь-
яка інша дитина без обмежених 
можливостей, яка навчається у цій школі. 

Якщо Ваша дитина відвідує не чартерну 
недержавну школу, вона не буде забезпечена 
транспортом, якщо тільки транспортування 
не визначено у якості пов’язаної послуги у 
плані надання послуг Вашої дитини. 

Якщо Ваша дитина відвідує або чартерну, 
або нечартерну школу, та план надання 
послуг Вашої дитини включає такі послуги, 
які потребують поїздку в інше місце, тоді 
повинно бути забезпечене транспортування 
до цього місця та з нього. 

Транспортування повинно забезпечуватись 
до недержавної школи, яку відвідує Ваша 
дитина, та з неї або з будинку, де мешкає 
дитина, до місця надання послуг та назад, 
залежно від часу надання послуг.  



 

 

ВИЗНАЧЕННЯ 
 
 
 
Адміністративна перевірка 

Зустріч, на якій Ви можете пред’явити скарги 
керівнику свого шкільного округу стосовно 
оцінювання дитини, навчального закладу або 
надання спеціальної освіти. 

Вік повноліття 

Рік, у якому права на спеціальну освіту 
переходять від Вас до Вашої дитини (18 
років у штаті Огайо). Пояснення цих прав 
(примірник довідника «Чия це IDEA?») 
необхідно надати Вашій дитини принаймні за 
один рік до її 18-го дня народження. 

Річні цілі 

Вказівки відносно IEP Вашої дитини, в яких 
надається опис тем, які, як очікується, дитина 
повинна пройти протягом одного року. 

Оцінювання 

Методи або засоби, які використовуються 
для визначення: 
o поточної академічної успішності та 
навчальних потреб; 

o прав на отримання послуг; 
o прогресу відносно виконання завдань; а 
також 

o еатегорії обмеженних можливостей. 

Ортопедична та реабілітаційна техніка 

Будь-яке обладнання чи пристрій, що 
використовуються для підвищення, 
підтримання або покращення здібностей 
Вашої дитини з особливими потребами. Це 
поняття не охоплює медичні пристрої, які 
імплантовано хірургічним шляхом, або 
заміщення подібної послуги. 

Послуги вибору ортопедичної та 
реабілітаційної техніки 

Будь-яка послуга, завдяки якій Вашій дитині 
надається безпосередня можливість 
вибирати, отримувати або використовувати 
ортопедично-реабілітаційні засоби, в тому 
числі: 

o оцінювання потреб Вашої дитини; 
o надання ортопедично-реабілітаційної 
техніки для дітей з особливими потребами; 

o координація та використання інших 
терапевтичних заходів або послуг з 
ортопедично-реабілітаційними засобами% 

o навчання або технічна допомога дитині з 
особливими потребами або, в разі потреби, 
родині цієї дитини; а також 

o навчання або технічна допомога фахівцям, 
які допомагають у забезпеченні важливих 
життєвих функцій дитини. 

План впливу на поведінку 

План, спрямований на виправлення 
невідповідної поведінки Вашої дитини у 
школі. 

Проміжна оцінка 

Спеціальна заява, у якій вказано, що Ваша 
дитина повинна знати та вміти на певних 
етапах шкільного року. За допомогою 
проміжних оцінок визначається очікуваний 
рівень прогресу Вашої дитини для 
досягнення щорічних цілей, а також період 
часу, у який цей рівень повинен бути 
досягнутий. 

Зміна навчального закладу через порушення 
дисципліни 

Виключення зі школи через дисциплінарні 
порушення вважається зміною навчального 
закладу, якщо: 
o Термін виключення перевищує десять 
навчальних днів поспіль протягом одного 
навчального року або 

o Вашу дитину було виключено кілька разів, 
і в цьому спостерігається одна із вказаних 
закономірностей: 
• Загальна кількість виключень 

перевищує десять навчальних днів 
протягом шкільного року, 

• Поведінка Вашої дитини дуже схожа 
на її поведінку під час минулих 
випадків, які призвели до кількох 
виключень; а також 



Чия це IDEA? 1 липня 2010 року   [68] 

• Такі додаткові фактори, як тривалість 
кожного виключення, загальна 
кількість часу виключення Вашої 
дитини та невеликі періоди часу між 
виключеннями. 

Дитина з особливими потребами 

Такою вважається: 
o дитина з особливими потребами, як 
відповідають визначенню, наведеному у 
розділі «Визначення особливих освітніх 
потреб», або 

o згідно з рішенням представника шкільного 
округу, дитина з відставанням у розвитку 
(див. визначення, наведене у цьому розділі 
далі), яка потребує надання спеціальної 
освіти та супутніх послуг. 

Школа громади 

Державна школа, створена згідно з Розділом 
3314. Переглянутого кодексу законів штату, 
незалежна від будь-якого шкільного округу і 
є частиною освітньої програми штату. 
Громадські школи вважаються шкільними 
округами, якщо мова йде про навчання дітей 
з особливими потребами згідно з Розділом 
3323 Переглянутого кодексу законів штату та 
Розділу 3301-51 Адміністративного кодексу. 

Скарга 

Офіційний письмовий документ (форма), що 
подається батьком або іншою стороною до 
Відділу освіти штату Огайо або Відділу у 
справах дітей з особливими потребами, у 
якому заявляється, що шкільний округ або 
інша державна установа не дотримується 
закону або правових норм стосовно дитини, 
яка має право або отримує спеціальну освіту 
та супутні послуги. 

Континуум можливостей 
альтернативного закладу 
(Навчальний заклад) 

Деякі послуги, серед яких навчання у 
спеціальних класах або школах, навчання 
вдома, у лікарнях та відповідних закладах, а 
також додаткові послуги (наприклад, класи з 
додатковими навчальними засобами або 
вчитель, що відвідує), які можуть надаватись 

дитині з особливими потребами разом зі 
звичайним навчанням. 

ПРИМІТКА. Зміна кількості часу, який 
дитина з особливими потребами проводить в 
окремому місці, НЕ вважається за зміну 
закладу (навчального закладу) та не потребує 
дозволу батьків. Переміщення з одного 
будинку до іншого також не є зміною 
навчального закладу, що потребує дозволу з 
боку батьків, при умові, що нове місце 
(наприклад, клас з додатковими навчальними 
засобами) є подібним до попередньої будівлі. 
Наприклад, якщо дитина знаходилась у 
звичайній класній кімнаті та у класі з 
додатковими навчальними засобами 
протягом неповного навчального дня, та її 
переміщено до нового приміщення, де вона 
буде знаходитись у звичайній класній кімнаті 
та у класі з додатковими навчальними 
засобами протягом неповного навчального 
дня, це не вважається зміною навчального 
закладу, для якої необхідно отримати дозвіл 
батьків. Якщо дитина знаходиться у 
звичайній класній кімнаті протягом чотирьох 
уроків та у класі з додатковими навчальними 
засобами протягом двох уроків, та її розклад 
буде змінено на три уроки у звичайній 
класній кімнаті та три уроки у класі з 
додатковими навчальними засобами, це не є 
зміною навчального закладу, для якої 
необхідний дозвіл батьків. 

Затримка розвитку 

Дитина у віці 3-5 років, яка кваліфікованими 
представниками спеціальної комісії 
вважається як така, що має затримку 
розвитку в одній або кількох з наведених 
нижче областей: фізичний розвиток, 
когнітивний розвиток, розвиток засобів 
спілкування, соціальний чи емоціональний 
розвиток або розвиток адаптаційних 
спроможностей. Цей термін може 
використовуватись замість наступних 
категорій особливих освітніх потреб: 
когнітивне відхилення, емоційний розлад, 
порушення мовлення або мови. 

Належна правова процедура 

Кілька етапів, перелічених у Законі про 
поліпшення освіти осіб з особливими 
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потребами (Individuals with Disabilities 
Education Improvement Act (IDEA)) від 2004 
року, які захищають права батьків та їх дітей 
з особливими потребами. 

Оскарження з дотриманням належної 
правової процедури та слухання з 
дотриманням належної правової 
процедури 

Неупереджене слухання з дотриманням 
належної правової процедури – це офіційне 
слухання справи, яке проводиться за 
вимогою батьків або державної установи. 
Воно необхідне для прийняття рішення щодо 
оскарження з дотриманням належної 
правової процедури стосовно дитини, яка має 
право або отримує спеціальну освіту та 
супутні послуги. 

Послуги раннього втручання (EIS) 

Послуги, які надаються дитині з особливими 
потребами або з затримкою розвитку, 
починаючи з народження до 2-х років. 

Оцінка 

Методика, що використовується для 
визначення інвалідності Вашої дитини та 
необхідності надання їй спеціальної освіти та 
супутніх послуг. 

Група оцінювання 

Представники групи з питань IEP дитини та 
інші необхідні кваліфіковані фахівці. 

Безкоштовна належна державна освіта 
(FAPE) 

Спеціальна освіта та супутні послуги, які 
надаються за державні кошти, під наглядом 
та керуванням державних установ та 
повністю безкоштовні для батьків. Ці 
послуги повинні відповідати стандартам 
Управління освіти штату Огайо, повинні 
містити відповідну дошкільну освіту, освіту 
навчальної або середньої школи штату, а 
також повинні базуватись на IEP Вашої 
дитини. 

Функціональне поведінкове оцінювання 

Процес, який може включати проведення 
інтерв’ю, безпосередні огляди та інші методи 
оцінювання поведінки учня. Цей процес 

використовується для визначення, що саме в 
оточенні дитини ініціює невідповідну 
поведінку, а також якої іншої поведінки 
необхідно навчити дитину, щоб вона 
отримала позитивні результати та зворотну 
реакцію. Серед питань, що ставляться під час 
функціонального поведінкового оцінювання, 
можуть бути такі: Що трапилось перед 
поведінкою? Що трапилось під час 
поведінки? Що було результатом поведінки? 
У якому оточенні виникла поведінка? Чи 
змінилися ліки, які отримує дитина? Чи 
отримувала дитина ліки у відповідний період 
часу? 

Функціональне професійне оцінювання 
(FBA) 

Процес, який використовується для 
визначення характеристик роботи учня та 
його навчання, а також підтримки потреб, які 
мають відношення до фактичних робочих 
вимог. Збирається функціональна професійна 
інформація, що дозволяє визначити 
оптимальний тип роботи для учня. 

Загальна навчальна програма 

Програма навчання, ідентична тій, яка 
викладається дітям без особливих освітніх 
потреб. 

Безпритульні діти 

Див. термін «безпритульні діти та підлітки» у 
розділі (42 U.S.C. 11434a) Закону Маккінні-
Венто про допомогу безпритульним, діюча 
редакція 42 U.S.C. 11431 а і наступні. 

Закон IDEA 

Закон про поліпшення освіти осіб з 
особливими потребами (Individuals with 
Disabilities Education Improvement Act) від 
2004 року Кодексу законів Сполучених 
Штатів, Загальний закон 108-446 108-го 
Конгресу від 3 грудня 2004 року. 

Незалежне оцінювання рівня освіти (IEE) 

Оцінювання дитини, що виконується 
фахівцем, який не є робітником шкільного 
округу дитини. 

Індивідуальна програма навчання 
(Individualized Education Program, IEP) 
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Письмовий документ Вашої дитини, який 
створюється, перевіряється та редагується 
згідно з федеральними нормами та нормами 
штату. 

Група індивідуальної навчальної програми 
(IEP) 

Група фахівців, які відповідають за 
створення, перевірку та редагування IEP для 
дитини з особливими потребами. 

Тимчасовий альтернативний навчальний 
заклад (IAES) 

Якщо поведінка дитини вважається 
незадовільною, представники шкільного 
округу можуть виключити її з поточного 
місця навчання (навчального закладу). Група 
індивідуальної навчальної програми (IEP) 
дитини визначить відповідне тимчасове 
місце навчання для дитини – тимчасовий 
альтернативний навчальний заклад (IAES). У 
наступних обставинах тимчасовий 
альтернативний навчальний заклад може 
визначити будь-яка офіційна школа: 

Коли дитина: 
• Принесла зброю до школи або носила її 

на території школи, у шкільних 
приміщеннях або на шкільних заходах 
під керівництвом шкільного округу або 
Управління освіти штату Огайо; 

• Навмисно зберігала або приймала 
заборонені лікарські засоби у школі, або 
продавала чи намагалась продавати 
речовини, обмежені у використанні, на 
території школи, у шкільних 
приміщеннях або на шкільних заходах 
під керівництвом шкільного округу або 
Управління освіти штату Огайо; або 

• Завдала серйозних тілесних пошкоджень 
іншій особі на території школи, у 
шкільних приміщеннях або на шкільних 
заходах під керівництвом шкільного 
округу або Управління освіти штату 
Огайо. 

Допомога в складанні індивідуальної 
програми навчання (IEP) 

Коли підготовлений неупереджений фахівець 
допомагає групі IEP розробляти якісну IEP 
для дитини. 

Група допомоги у вихованні (IAT) 

Група педагогів школи, в якій навчається 
Ваша дитина, яка збирається, щоб розробити 
різноманітні форми допомоги дітям, які 
мають труднощі. Вас може бути запрошено 
відвідати зустріч групи IAT для розгляду 
питань, що стосуються Вашої дитини. 

Середовище з найменшими обмеженнями 
(LRE) 

Наскільки це можливо, діти з особливими 
потребами (включаючи дітей у державних 
або недержавних школах або інших 
відповідних закладах) навчаються з дітьми 
без особливих освітніх потреб. Дитина з 
особливими потребами вилучається зі 
звичайного навчального оточення тільки, 
якщо її стан настільки серйозний, що не 
дозволяє дитині відвідувати звичайну школу 
з використанням додаткових засобів та 
послуг. 

Обмежені можливості спілкування 
англійською мовою (LEP) 

Коли у дитини обмежені або відсутні 
можливості спілкуватись або читати 
англійською мовою або розуміти її. Цей 
термін також наведено у розділі 9101 Закону 
про початкову та середню освіту 1965 року. 

Рішення про те, чи є поведінка дитини 
проявом її обмежених можливостей 

Рішення, що поведінка Вашої дитини була 
викликана або стала результатом стану її 
здоров'я. Це рішення виноситься 
представниками шкільного округу, вами як 
батьком та відповідними членами групи IEP 
(«відповідні члени» визначаються вами та 
представником шкільного округу). 

Посередництво 

Добровільний процес для вирішення спорів 
між двома сторонами, який керується 
кваліфікованою незалежною стороною 
(посередником). Посередник може обиратись 
зі списку посередників, який надається 
Управлінням освіти штату Огайо. 

Модифікація 

Будь-які зміни, які застосовуються в школі, 
де навчається Ваша дитина, на її робочому 
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місці або в оточенні для відповідності її 
індивідуальним навчальним потребам. 

Рідна мова 

Для особи з обмеженим володінням 
англійською мовою включає: 

• мову, яка зазвичай використовується 
цією особою, або (у випадку Вашої 
дитини) мову, яка зазвичай 
використовується вами як батьками 
своєї дитини, крім випадків, 
наведених у наступному пункті. 

• під час будь-якого безпосереднього 
контакту з Вашою дитиною 
(включаючи оцінювання її стану) – 
мову, яка зазвичай використовується 
дитиною вдома або у навчальному 
оточенні. 

Для особи з порушеннями органів слуху чи 
зору або для особи, яка не володіє 
письмовою мовою, – засоби спілкування, які 
вона зазвичай використовує (наприклад, мова 
жестів, система писання та читання Брайля 
або усне мовлення). 

Недержавна школа 

Недержавна школа – це навчальний заклад, 
який організований та керується приватними 
особами або корпорацією чи організацією. 
Чартерні недержавні школи вважаються 
«приватними школами», які повинні 
відповідати «Діючим стандартам шкіл штату 
Огайо», наведеним у Розділі 3301-35 
Адміністративного кодексу. Нечартерні 
школи без податкової підтримки не мають 
необхідних ліцензій або не намагаються їх 
отримати від Управління справами освіти у 
штаті через власні релігійні переконання. 

Проміжні цілі 

Невелике навчальне завдання, яке Ваша 
дитина повинна виконати як проміжний етап 
для досягнення річних цілей. За допомогою 
проміжних цілей уміння, описані у річних 
цілях, розділяються на окремі компоненти, 
які після їх освоєння дозволяють Вашій 
дитині досягти кінцевої мети. 

Батько/Мати 
(A) «Батько/Мати» означає: 

(1) Біологічного або офіційного 
прийомного батька або матір дитини, 
але не її опікуна (ПРИМІТКА. 
Законодавство штату Огайо 
забороняє батькам-опікунам 
виступати у якості батьків через те, 
що юридична опіка дитини 
здійснюється через агенцію з догляду 
за дітьми, а не батьками-опікунами. 
Батьки-опікуни можуть призначатись 
у якості осіб, що заміщають батьків, 
якщо вони відповідають необхідним 
вимогам); 

(2) Взагалі опікуни можуть виступати у 
якості батьків дитини або мати право 
приймати рішення стосовно її освіти 
(але не у тому випадку, якщо дитина 
знаходиться на піклуванні штату); 

(3) Особу, яка виступає у якості 
біологічного або прийомного батька 
(включаючи дідуся/бабусю, 
мачуху/вітчима або іншого родича), з 
яким мешкає дитина, або особу, яка 
несе юридичну відповідальність за 
соціальне забезпечення дитини; або 

(4) Особу, яку було призначено у якості 
батька згідно з пунктом 34 C.F.R. 
300.519 або розділом 639(a)(5) Закону 
IDEA; 

(B) Крім випадків, наведених у пункті (C) 
цього визначення, біологічні або 
прийомні батьки, коли вони намагаються 
виступати у якості батьків згідно з 
Розділом B Закону IDEA, а також коли 
більше однієї сторони мають право згідно 
з пунктом (A) цього визначення 
виступати у цієї ж якості, вважаються 
батьками для цілей, наведених у цьому 
розділі, якщо біологічні або прийомні 
батьки не мають юридичного права 
приймати рішення щодо освіти дитини. 

(C) Якщо у судовому рішенні або постанові 
вказано спеціальну особу або осіб згідно 
з пунктами (A)(1) – (3) цього визначення 
для дії у якості «батька» дитини або для 
прийняття рішення щодо її освіти, ця 
особа або особи призначаються 
«батьком» для цілей цього визначення. 

ПРИМІТКА. Учень у віці 18 років має право 
виступати від власного імені. 
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Навчання 

Включає послуги для дитини з особливими 
потребами та постачальників цих послуг. 

Дитина дошкільного віку з особливими 
потребами 

Дитина у віці принаймні 3-х років, але яка ще 
не досягла 6-ти років та підпадає під 
визначення «дитина з особливими 
потребами» або, за вибором шкільного 
округу, є дитиною, яка: 

• має затримку розвитку в одній з 
наступних областей: фізичний 
розвиток, когнітивний розвиток, 
розвиток засобів спілкування, 
соціальний чи емоціональний 
розвиток або розвиток адаптаційних 
спроможностей; та 

• через це потребує спеціальної освіти 
та супутніх послуг. 

Спеціальна дошкільна освіта 

Спеціально розроблена програма, яка 
відповідає потребам дитини з особливими 
потребами у віці від 3-х до 5-ти років. 

Поточні рівні успішності (PLOP) 

Звіти, створені на основі інформації про 
дитину. Ця інформація містить дані про 
прогрес дитини у виконанні поточної IEP, 
звіт групи оцінювання, інформація від Вас та 
Вашої дитини, заходи допомоги, оцінки, 
зауваження та особливі фактори. Ця 
інформація надає «картину» стану дитини, 
включаючи її сильні сторони та потреби. 

Процесуальні гарантії 

Процедури, встановлені нормами 
федерального законодавства та законами 
штату, які захищають права дітей з 
особливими потребами та їх батьків відносно 
дитини, яка отримує безкоштовну належну 
державну освіту. 

Державна установа 

До державних установ відносяться шкільні 
округи, ради округів з питань  порушень 
загального розвитку, інші навчальні 
установи, громадські школи та інші державні 
підрозділи штату, які відповідають за 

надання освіти для дітей з особливими 
потребами. 

Державні витрати 

Оплачуються шкільним округом чи 
надаються безоплатній основі. 

Повторна оцінка 

Процес, який використовується для 
визначення, чи можливості дитини все ще 
залишаються обмеженими, а також для 
встановлення навчальних потреб дитини. 

Направлення 

Запит з боку батьків, шкільного округу або 
іншої навчальної установи для проведення 
першого або повторного оцінювання дитини, 
у відношенні якої існує підозра на наявність 
особливих освітніх потреб або їх наявність 
була підтверджена. 

Супутні послуги 

Транспортування та допомога з розвитку, 
виправлення вад та інші послуги з підтримки, 
які необхідні дитині для отримання 
спеціальної освіти. Це містить послуги, 
перелічені у розділі 34 частині 300.34 
Кодексу Федеральних Положень. 

Організація зустрічі для вирішення 
проблемних ситуацій 

Коли кваліфіковані незалежні фахівці 
запрошуються на зустріч для вирішення 
проблемних ситуацій, яка організована 
шкільним округом для розгляду оскарження 
з дотриманням належної правової процедури, 
це зветься організацією зустрічі для 
вирішення проблемних ситуацій. 
«Посередник» намагається допомогти 
батькам та членам групи IEP знайти спільне 
рішення. 

Шкільний округ 

Міській, місцевий, сільський шкільний округ 
або громадська школа. 

Шкільний округ за місцем проживання 
(DOR) 

Шкільний округ, у якому мешкають батьки 
дитини з особливими потребами. Якщо Ваша 
дитина відвідує громадську школу, вона 
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вважається за ту, що розташована у 
шкільному окрузі за місцем проживання. 

План надання послуг 

Письмовий документ з описом методики 
спеціальної освіти та супутніх послуг, які 
шкільний округ надає дитині з особливими 
потребами, яку батьки помістили до 
недержавної школи та яка має право 
отримувати послуги. Цей план містить 
визначення місця надання послуг та будь-
якого необхідного транспортування. 

Спеціальна освіта 

Спеціально розроблені інструкції 
(безкоштовно для батьків), призначені для 
задовільнення особливих потреб дитини з 
особливими потребами, включаючи 
інструкції, які виконуються у класі, вдома, у 
лікарнях, інститутах та інших закладах; та 
інструкції відносно фізичного розвитку, які 
містять терміни, вказані у розділі 34 частині 
300.39 Кодексу Федеральних Положень. 

Стандартні тести 

Тести, які проводяться однаково кожного 
разу та розділяються на підгрупи для 
можливості оцінювання різноманітних 
здібностей. Зразками стандартних тестів 
можуть бути тести на перевірку розумових 
здібностей, досягнень або володіння мовою, 
здібностей, пов’язаних з розвитком, а також 
адаптивної поведінки, оцінювання поведінки 
та перевірка дрібної моторики, загальних 
рухових здібностей та зорового сприйняття. 

Перевірка на рівні штату 

Перевірка рішення щодо слухання з 
дотриманням належної правової процедури, 
про яке подано апеляцію з боку батьків або 
шкільного округу. Перевірка виконується 
юристом штату, призначеним Відділом у 
справах дітей з особливими потребами. 

Незмінність положення 

Статус освіти Вашої дитини протягом 
слухання з дотриманням належної правової 
процедури. Ваша дитина повинна 
залишатись у своєму поточному навчальному 
закладі, якщо батьки та місцева установа або 

установа штату не досягли іншої 
домовленості. 

Додаткові засоби та послуги 

Це засоби, послуги та інші заходи підтримки, 
які надаються у звичайних навчальних 
класах, інших навчальних та позашкільних 
закладах. Вони призначені для надання 
можливості дітям з особливими потребами 
навчатись разом з дітьми без особливих 
освітніх потреб (наскільки це можливо). 

Особа, що заміщає батьків 

Особа, що заміщає батьків, – це особа, яка 
може представляти дитину з особливими 
потребами під час розгляду будь-яких 
питань, пов’язаних із визначенням 
необхідності надання спеціальної освіти та 
супутніх послуг. Особа, що заміщає батьків, 
призначається у тому випадку, якщо 
неможливо визначити або встановити місце 
знаходження батьків дитини, якщо дитина 
знаходиться на піклуванні штату або є 
безпритульним підлітком без супроводу. 

Тимчасове припинення 

Коли керівництво школи приймає рішення 
про вилучення Вашої дитини з її поточного 
навчального закладу не менш ніж на десять 
днів підряд через порушення дисципліни. 

Допомога у перехідний період 

Координовані дії для дитини у віці 16 років 
або менше, які спрямовані на покращення 
навчальних показників дитини з особливими 
потребами. Допомога у перехідний період 
дозволяє підтримати дитину, яка залишає 
школу та переходить до дорослого життя, 
включаючи вищу освіту, отримання професії, 
пошук роботи, подальшу освіту, а також 
самостійне проживання або участь у 
громадській діяльності. Допомога у 
перехідний період базується на окремих 
потребах дитини, приймаючи до уваги 
можливості, уподобання та інтереси дитини. 
Допомога у перехідний період може 
включати рекомендації, супутні послуги, 
громадський досвід, пошук роботи та іншу 
необхідну у дорослому житті інформацію, а 
також, у разі необхідності, розвиток навичок 
повсякденного життя та функціональне 
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професійне оцінювання. Для підлітків у віці 
14 років або менше (якщо це визнано 
необхідним групою IEP) допомога у 
перехідний період може бути зосереджена на 
навчанні. 

Дитина на піклуванні штату 

Термін «дитина на піклуванні штату» означає 
дитину, яку через її стан проживання визнано 
прийомною дитиною, дитиною на піклуванні 
штату або відповідної державної установи.
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ВИЗНАЧЕННЯ ОБМЕЖЕНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ 
 
 

Аутизм 

Затримка у розвитку, яка значно впливає на 
вербальне та невербальне спілкування та соціальну 
взаємодію. У більшості випадків проявляється у 
віці до 3-х років, що негативно позначається на 
успішності дитини у навчанні. Серед інших ознак, 
пов’язаних з аутизмом, – повторювані та 
стереотипні рухи, опір змінам оточуючого 
середовища або змінам у щоденній діяльності та 
незвичайна реакція на події. Цей термін не 
стосується випадків, коли на успішність дитини 
негативно впливає головним чином її серйозний 
нервовий розлад. Дитина з явними ознаками 
аутизму у віці після трьох років може вважатись за 
ту, що має аутизм, якщо задовільняються вимоги, 
перелічені у перших двох реченнях цього 
визначення. 

Когнітивний розлад 

Розумові здібності, рівень яких значно 
поступається середнім показникам, разом з 
недоліками адаптивної поведінки (інакше кажучи, 
недостатня спроможність до адаптації). Це 
відхилення проявляється протягом періоду 
розвитку дитини та негативно впливає на її 
успішність у навчанні. 

Глухота та сліпота 

Порушення зору та слуху, які виникають разом. Ця 
комбінація є причиною настільки серйозних 
труднощів спілкування та інших проблем розвитку 
та навчання, що глухоніму дитину неможливо 
помістити до спеціальних навчальних програм, які 
призначені виключно для глухих або тільки для 
сліпих дітей. 

Глухота 

Порушення слуху є настільки серйозним, що 
дитина не може сприймати мову через органи 
слуху (з підсиленням або без нього), що впливає на 
успішність дитини у навчанні. 

Емоційний розлад 

Стан, у якому спостерігається наявність однієї або 
кількох ознак протягом тривалого періоду часу та 

до тієї міри, що цей стан впливає на навчання 
дитини, що призводить до: 
o неможливості навчатись, яку не можна пояснити 
факторами інтелектуального або сенсорного 
розвитку або стану здоров’я; 

o неможливості створювати або підтримувати 
хороші стосунки з приятелями або вчителями; 

o проявів неадекватної поведінки або емоцій у 
звичайних ситуаціях; 

o загального поганого настрою, що поширюється, 
або депресії; або 

o тенденції до розвитку фізичних симптомів або 
страхів, пов’язаних з персональними проблемами 
або труднощами у школі. 

До цього поняття входить шизофренія. Цей термін 
не розповсюджується на дітей, які погано 
пристосовуються до життя у соціальному 
середовищі, якщо не встановлено, що вони мають 
серйозний нервовий розлад. 

Порушення слуху 

Погіршення слуху, постійне або непостійне, яке 
негативно впливає на успішність дитини у 
навчанні; цей термін не входить до визначення 
глухоти. 

Множинні вади розвитку 

Порушення, що виникають одночасно (наприклад, 
когнітивне порушення та сліпота або когнітивне 
порушення та ортопедичний розлад), сполучення 
яких призводить до появи настільки серйозних 
проблем у навчанні, що дітей неможливо помістити 
до спеціальних навчальних програм, призначених 
виключно для одного з типів порушень. До цього 
поняття не входить одночасна глухота та сліпота. 

Ортопедичне порушення 

Серйозне ортопедичне порушення, яке негативно 
впливає на успішність дитини у навчанні. До цього 
поняття входять порушення, причиною яких є 
природжена аномалія (наприклад, клишоногість, 
відсутність кінцівки), порушення, що з’явились 
внаслідок хвороби (наприклад, поліомієліт, 
кістковий туберкульоз) та порушення, викликані 
іншими причинами (наприклад, церебральний 
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параліч, ампутація та переломи або опіки, які стали 
причинами контрактури). 

Інші порушення стану здоров’я 

Кволість, млявість або зниження уваги, включаючи 
підвищену реакцію на навколишні подразники, що 
призводить до цікавості зниження реакції на 
навчальне оточення внаслідок хронічних або 
гострих проблем зі здоров’ям, таких як астма, 
порушення уваги або порушення уваги з 
гіперактивністю, діабет, епілепсія, вади серця, 
гемофілія, гостре отруєння, лейкемія, нефрит, 
ревматизм або серпоподібно-клітинна анемія та 
синдром Туретта, та негативно впливає на 
успішність дитини у навчанні. 

Порушення здатності навчатися 

Розлади одного або кількох основних 
психологічних процесів, які необхідні для 
розуміння або використання мови (усної або 
письмової), що проявляється в недостатній 
спроможності слухати, думати, розмовляти, 
писати, орфографічно грамотно писати або робити 
математичні обчислення. До цього поняття входять 
такі стани, як втрата здатності сприйняття, 
черепно-мозкова травма, мінімальна мозкова 
дисфункція, дислексія та афазія розвитку. Це 
поняття не стосується дітей, які мають проблеми з 
навчанням, які спричинені проблемами органів 
зору, слуху або розладами моторики, когнітивним 
розладом, емоційним розладом або 
несприятливими довкільними, культурними чи 
економічними факторами. 

Порушення мовної діяльності або мови 

Порушення можливості спілкування, наприклад, 
заїкання, вимовляння порушення артикуляції, 
порушення мови або голосу, яке негативно впливає 
на успішність дитини у навчанні. 

Ураження головного мозку 

Ураження мозку, причиною якого є зовнішні 
фактори або інші медичні стани, які включають, 
але не обмежуються цим, інсульт, крові кисневе 
голодування, нфекційне захворювання, аневризма, 
пухлина головного мозку та невроголічні інсульти, 
які можуть з’являтись внаслідок лікування 
медичними препаратами або хірургічного 
втручання. Ураження призводить до повної або 
часткової функціональної інвалідності або 
погіршення психосоціального стану (або обох цих 
явищ), що негативно впливає на успішність дитини 
у навчанні. Це поняття розповсюджується на 
черепні травми відкритого або закритого типу, а 
також інші медичні стани, які призводять до 
ураження мозку. Ураження, які призводять до 
порушень однієї або кількох областей, серед яких 

пізнавальна здатність, мова, пам’ять, увага, 
міркування, абстрактне мислення, розсудливість, 
здатність вирішувати проблеми, сенсорне та зорове 
сприйняття, моторика, психосоціальна поведінка, 
фізичні функції, обробка інформації та мовлення. 
Це поняття не розповсюджується на ураження 
мозку, які є природженими або дегенеративними, 
або ураження, що виникли внаслідок пологової 
травми. 

Порушення зору, включаючи сліпоту 

Порушення зору, яке (навіть із використанням 
засобів корекції) негативно впливає на успішність 
дитини у навчанні. До цього поняття входить як 
часткова, так і повна сліпота. Порушення зору для 
будь-якої дитини означає: 
o порушення зору, не обов’язково пов’язане зі 
сприйняттям, яке призводить до визначеної 
гостроти зору зі значенням 20/70 або менше від 
нормального зору із засобом корекції; або 

o фізичний стан очей, який впливає на візуальні 
функції у межах, коли перебування у 
навчальному закладі потребує використання 
спеціальних навчальних засобів, матеріалів 
та/або послуг. 

 
 
Дата набрання чинності: 14 червня 2010 р. 
 
Попередні дати набрання чинності: лютий 
2000 р., листопад 2004 р.; Додаток до видання 
від листопада 2004 р.: чинний з 1 липня 2005 
р.,; вересень 2005 р. (технічні виправлення 
23.09.2005, 7.11.2005, 17.11.2005), 1 березня 
2007 р; видання від 1 березня 2007 р.: 
виправлено 3 квітня 2007 р.; видання від 1 
липня 2008 р.: Додаток чинний з вересня 2009. 
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Управління у справах дітей з особливими потребами (Office for Exceptional Children) 

 
 

ФОРМА ЗАПИТУ ДЛЯ НАДАННЯ ПОСЕРЕДНИЦТВА 
 

Мені потрібне посередництво між мною та шкільним округом моєї дитини для вирішення питань, які 
стосуються моєї дитини з особливими потребами. Прошу звернутись до округу від мого імені. 
 
 
Дата:               
 
 
Ім’я дитини:              
 
 
Клас дитини:              
 
 
Школа, в якій навчається дитина, та округ, в якому вона розташована:      
 
 
Батьки (прізвище, ім'я, по батькові):          
 
 
Підпис батьків:              
 
 
Адреса:              
 
 
Місто, штат та поштовий індекс:           
 
 
Телефони:             
 

 
 

Поштові повідомлення та факси надсилати до: 
Департаменту освіти штату Огайо (Ohio Department of Education) 

Управління у справах дітей з особливими потребами (Office for Exceptional Children) 

Співробітник із питань посередництва (Mediation Coordinator) 
25 South Front Street, Mail Stop 202 

Columbus, OH 43231-4183 

Телефон: (614) 752-1679 
ФАКС: (614) 728-1097 
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Управління у справах дітей з особливими потребами (Office for Exceptional Children) 
До уваги заступника директора Відділу процедурних гарантій (Attn: Assistant Director 

of Procedural Safeguards) 
25 South Front Street, 2nd Floor, MS 202 

Columbus, OH 43215 
 

ФОРМА СКАРГИ 
 

 
Ім’я особи, що подає скаргу:  
 
Відношення особи, що подає скаргу, до учня:   
 
Адреса особи, що подає скаргу:   
 
Місто, штат та поштовий індекс:   
 
Номери телефонів особи, що подає скаргу: 
 
Робочий:  
 
Домашній:  
 
Електронна адреса (не обов’язково)   
 
Ім’я учня:   
 
Адреса учня (якщо відрізняється від адреси особи, що подає скаргу):   
 
  
 
Вік учня:   В якому класі навчається:   
 
Встановлені/можливі особливі потреби учня:   
 
Шкільний округ за місцем проживання учня:   
 
Назва школи, яку відвідує учень:   
 
 
_____ Встановіть тут позначку, якщо Ваша дитина задіяна в програмі стипендій для дітей 
з аутизмом (Autism Scholarship Program) 
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Опис проблемної ситуації, включаючи усі факти, які мають відношення до неї: 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
Дата порушення:   
* Згідно розділу 34 частини 300.153 (c) Кодексу Федеральних Положень [подання скарги], від дати 
скоєння гаданого порушення до дати подання цієї скарги не може пройти більше одного року. 
 
Запропоноване вирішення проблеми: 
  

  

  

  

  

  

  

   
*Запропоноване вирішення буде прийняте до уваги; проте остаточне рішення щодо скарги буде 
визначено Управлінням у справах дітей з особливими потребами Департаменту освіти штату Огайо. 
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Опис проблемної ситуації, включаючи усі факти, які мають відношення до неї: 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

 
Дата порушення:   
* Згідно розділу 34 частини 300.153 (c) Кодексу Федеральних Положень [подання скарги], від дати 
скоєння гаданого порушення до дати подання цієї скарги не може пройти більше одного року. 
 
Запропоноване вирішення проблеми: 
  

  

  

  

   

  

  

   
*Запропоноване вирішення буде прийняте до уваги; проте остаточне рішення щодо скарги буде 
визначено Управлінням у справах дітей з особливими потребами Департаменту освіти штату Огайо. 
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Опис проблемної ситуації, включаючи усі факти, які мають відношення до неї: 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

 
Дата порушення:   
* Згідно розділу 34 частини 300.153 (c) Кодексу Федеральних Положень [подання скарги], від дати 
скоєння гаданого порушення до дати подання цієї скарги не може пройти більше одного року. 
 
Запропоноване вирішення проблеми: 
  

  

  

  

   

  

  

   
*Запропоноване вирішення буде прийняте до уваги; проте остаточне рішення щодо скарги буде 
визначено Управлінням у справах дітей з особливими потребами Департаменту освіти штату Огайо. 
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Опис проблемної ситуації, включаючи усі факти, які мають відношення до неї: 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

 
Дата порушення:   
* Згідно розділу 34 частини 300.153 (c) Кодексу Федеральних Положень [подання скарги], від дати 
скоєння гаданого порушення до дати подання цієї скарги не може пройти більше одного року. 
 
Запропоноване вирішення проблеми: 
  

  

  

  

   

  

  

   
*Запропоноване вирішення буде прийняте до уваги; проте остаточне рішення щодо скарги буде 
визначено Управлінням у справах дітей з особливими потребами Департаменту освіти штату Огайо. 
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Опис проблемної ситуації, включаючи усі факти, які мають відношення до неї: 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

 
Дата порушення:   
* Згідно розділу 34 частини 300.153 (c) Кодексу Федеральних Положень [подання скарги], від дати 
скоєння гаданого порушення до дати подання цієї скарги не може пройти більше одного року. 
 
Запропоноване вирішення проблеми: 
  

  

  

  

   

  

  

   
*Запропоноване вирішення буде прийняте до уваги; проте остаточне рішення щодо скарги буде 
визначено Управлінням у справах дітей з особливими потребами Департаменту освіти штату Огайо. 
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Опис проблемної ситуації, включаючи усі факти, які мають відношення до неї: 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

 
Дата порушення:   
* Згідно розділу 34 частини 300.153 (c) Кодексу Федеральних Положень [подання скарги], від дати 
скоєння гаданого порушення до дати подання цієї скарги не може пройти більше одного року. 
 
Запропоноване вирішення проблеми: 
  

  

  

  

   

  

  

   
*Запропоноване вирішення буде прийняте до уваги; проте остаточне рішення щодо скарги буде 
визначено Управлінням у справах дітей з особливими потребами Департаменту освіти штату Огайо. 
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Перелічіть працівників школи, до яких Ви звертались стосовно цих питань (вкажіть ім’я і 
посаду): 

  

  

   

 
 
ПІДПИС ОСОБИ, ЩО ПОДАЄ СКАРГУ: _________________________________________ 
 
 
Згідно розділу 34 частини 300.153 Кодексу Федеральних Положень, ця форма повинна мати 
підпис. У протилежному випадку її буде повернуто Вам для підпису. 
• Управління у справах дітей з особливими потребами (OEC) приймає скарги тільки з 

оригіналом підпису. Скарги, які надіслані факсом або електронною поштою, прийматися 
не будуть. 

• Згідно розділу 34 частини 300.153 (с) Кодексу Федеральних Положень, особа, що подає 
скаргу, повинна надіслати її копію до округу, проти якого подається скарга. 

•  
 Встановіть позначку у цьому полі, якщо Ви надіслали копію цієї скарги керівнику 
того шкільного округу, проти якого подається скарга. (Зверніть увагу, що це 
обов’язково.) 

 
Після закінчення перевірки, яка здійснюється OEC, її результати будуть повідомлені лише 
батькам або учню, який досяг повноліття, та представникам округу, крім випадків, коли 
особа, яка подала скаргу, отримала та надала необхідний дозвіл на розголошення 
інформації. Якщо для скарги відсутній необхідний дозвіл на розголошення інформації, 
особа, яка її подала, отримає гарантійний лист, в якому буде вказано, що будь-які області 
невідповідності були позначені. 
 

Примітка. Використання цієї форми не обовязкове. Замість цієї форми Ви можете подати 
свою власну скаргу, але Ваш запит повинен містити всю інформацію, яка потрібна згідно 
розділу 34 частини 300.153 Кодексу Федеральних Положень. 
 
Усі скарги слід надсилати за адресою: 
 

Ohio Department of Education 
Office for Exceptional Children 

Attn: Assistant Director of Procedural Safeguards 
25 South Front Street, 2nd Floor, MS 202 

Columbus, OH 43215 
Якщо у Вас виникли запитання щодо заповнення цієї форми, звертайтеся до Управління у 
справах дітей з особливими потребами за телефоном (614) 466-2650. 
 
 
Дата набрання чинності: серпень 2009 р.. 
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СКАРГА ТА ЗАПИТ НА ПРОВЕДЕННЯ СЛУХАННЯ З ДОТРИМАННЯМ НАЛЕЖНОЇ 
ПРАВОВОЇ ПРОЦЕДУРИ 

 
Вказівки 

 
Вкажіть необхідну інформацію в усіх полях. 
 
1. Ім’я, дата народження та клас, в якому навчається дитина. 
 
2. Категорія особливих освітніх потреб: вкажіть усі особливі потреби, які зараз мають відношення до 

дитини. Якщо дитину не визначено як таку, що має особливі потреби, вкажіть «Дитину не визначено» у 
відповідному місці.  

 
3. Адреса проживання дитини або, якщо дитина або підліток не має місця проживання, вкажіть доступну 

контактну інформацію. 
 
4. Назва та адреса школи, яку відвідує дитина. 
 
5. Імена батьків та їх адреса, якщо вона відрізняється від адреси дитини; якщо дитина або підліток не має 

місця проживання, вкажіть доступну контактну інформацію: «Не має місця проживання» означає 
безпритульну дитину, як вказано у розділі 725(2) Закону Маккінні-Венто про допомогу безпритульним, 
розділ 42 частина 11434a(2) Кодексу законів Сполучених Штатів, та номери телефонів. 

 
6. Посередництво: посередництво – це безкоштовна послуга, яка надається штатом для вирішення спірних 

ситуацій. Участь у посередництві є повністю добровільною. Умови посередництва повинні узгоджуватись 
обома сторонами. Посередник домовляється про дати проведення зустрічей для пошуку рішення для 
проблемних ситуацій. Посередництво надається спільно з належною правовою процедурою, але зустріч, 
яку організовує посередник, зазвичай відбувається раніше, ніж слухання з дотриманням належної 
процедури. Якщо Ви зацікавлені у наданні посередницьких послуг, ознайомтесь з відповідною інформацією 
у документі. 

 
7. Опис проблеми та факти, які мають відношення до неї: надайте опис характеру проблеми, що є 

основною частиною Вашого запиту про слухання з дотриманням належної правової процедури, та наведіть 
факти, які мають відношення до проблеми. Зразок проблеми: Проблема полягає в тому, що шкільний 
округ не може запровадити IEP для моєї дитини. Зразки фактів, які мають відношення до проблеми: 
Моя дитина не отримала послуги, пов’язані з розвитком мовлення та мови, які визначені у її IEP. 

 
8. Опис запропонованого рішення: Вкажіть рішення, яке Ви пропонуєте, наскільки воно доступне Вам на 

поточний момент. Зразок пропонованого рішення: Я пропоную надати моїй дитині послуги, пов’язані з 
розвитком мовлення та мови, які визначені у її IEP. 

 
9. Юрист або представник: Якщо у цій справі у Вас є юрист або представник, вкажіть його ім’я та адресу. 

Якщо інформація у цьому розділі надається батьками або місцевою освітньою установою, уся 
кореспонденція та інформація стосовно належної правової процедури буде надсилатись юристу або 
представнику, а не батькам або до місцевої освітньої установи. 

 
10. Підпис: Сторона, яка вимагає проведення слухання, повинна вказати своє повне ім’я, встановити підпис та 

дату запиту щодо повідомлення про скаргу/слухання з дотриманням належної правової процедури. 
 
11. Прискорене слухання (якщо можливо): Батьки можуть зажадати проведення прискореного слухання тільки 

у тому випадку, якщо вони не погоджуються з рішенням щодо навчального закладу для дисциплінарного 
виключення або рішенням про те, чи є поведінка дитини проявом її обмежених можливостей. Місцева 
освітня установа (LEA) може зажадати проведення прискореного слухання тільки у тому випадку, якщо 
вона вважає, якщо дитина залишиться у тому навчальному закладі, в якому вона знаходиться зараз, це 
може спричинити негативні наслідки для неї або інших. Запит про проведення прискореного слухання 
через будь-яку іншу причину не допускається. 

 
12. Подання запиту: Оригінальний екземпляр заповненої форми-запиту надішліть іншій стороні. Крім того, 

надішліть копію поштою на адресу Ohio Department of Education, Office for Exceptional Children, Procedural 
Safeguards, 25 South Front Street, Columbus, Ohio 43215-4183 або факсом за номером (614) 728-1097. 

 
Примітка. Використання цієї форми не обов’язкове. Замість цієї форми Ви можете подати свій власний запит з 
дотриманням належної правової процедури, але Ваш запит повинен містити всю інформацію, яка потрібна 
згідно розділу 34 частини 300.508 Кодексу Федеральних Положень. 
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СКАРГА ТА ЗАПИТ НА ПРОВЕДЕННЯ СЛУХАННЯ З ДОТРИМАННЯМ НАЛЕЖНОЇ 
ПРАВОВОЇ ПРОЦЕДУРИ 

 
ІМ’Я ДИТИНИ, СТОСОВНО ЯКОЇ НЕОБХІДНЕ 
СЛУХАННЯ 

ДАТА НАРОДЖЕННЯ 
ДИТИНИ 
(День/Місяць/Рік) 
 

КЛАС 

КАТЕГОРІЯ ОСОБЛИВИХ ОСВІТНІХ ПОТРЕБ 
 

АДРЕСА ПРОЖИВАННЯ ДИТИНИ АБО, ЯКЩО ДИТИНА НЕ МАЄ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ, ДОСТУПНА 
КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ 
 
 
 
 
НАЗВА ТА АДРЕСА ШКОЛИ, ЯКУ ВІДВІДУЄ ДИТИНА 
 
 
 
 
 
ІМЕНА БАТЬКІВ ТА ЇХ АДРЕСА, ЯКЩО ВОНА 
ВІДРІЗНЯЄТЬСЯ ВІД АДРЕСИ ДИТИНИ. ЯКЩО ДИТИНА 
АБО ПІДЛІТОК НЕ МАЄ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ, 
ДОСТУПНА КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ 
 
 

НОМЕР ТЕЛЕФОНУ 
 
(    )  
НОМЕР ТЕЛЕФОНУ ДЛЯ ЗВ’ЯЗКУ 
ВДЕНЬ 
 
(    ) 

ПОТРІБЕН ДВОМОВНИЙ ПЕРЕКЛАДАЧ АБО ОСОБА, ЯКА ВОЛОДІЄ МОВОЮ ЖЕСТІВ 
 

 ТАК  НІ  ЯКЩО ТАК, вкажіть мову/спосіб спілкування 
 
ІМ’Я КЕРІВНИКА ТА ШКІЛЬНИЙ ОКРУГ ЗА МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ 
 

ПОСЕРЕДНИЦТВО 
 

 ТАК  НІ   Мене цікавить посередництво. 
 
ОПИС ПРОБЛЕМИ (Надайте опис характеру проблеми дитини відносно запропонованого початкового 
навчального закладу або його зміни або надання безкоштовної належної державної освіти) (Вкладіть 
додаткові сторінки, якщо необхідно). 
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СКАРГА ЗА НАЛЕЖНОЮ ПРАВОВОЮ ПРОЦЕДУРОЮ ТА ЗАПИТ НА ПРОВЕДЕННЯ СЛУХАННЯ ЗА 
НАЛЕЖНОЮ ПРАВОВОЮ ПРОЦЕДУРОЮ (продовження) 
ОПИС ПРОБЛЕМИ (продовження) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ФАКТИ (Вкажіть факти, які мають відношення до проблеми, описаної вище) (Вкладіть додаткові 
сторінки, якщо необхідно). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОПИС ЗАПРОПОНОВАНОГО РІШЕННЯ, ЯКЕ ВАМ ПОТРІБНЕ (Вкажіть пропоноване рішення, наскільки 
воно доступне стороні на поточний момент) (Вкладіть додаткові сторінки, якщо необхідно). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Скарга та запит на проведення слухання з дотриманням належної правової процедури, ред. 28 серпня 2008 р.   Стор | 4 

 
ІМ’Я ТА АДРЕСА ЮРИСТА АБО ПРЕДСТАВНИКА 
БАТЬКІВ/ОПІКУНІВ АБО МІСЦЕВОЇ ОСВІТНЬОЇ УСТАНОВИ. Якщо 
інформація у цьому розділі надається, уся кореспонденція та 
інформація стосовно належної правової процедури буде 
надсилатись юристу або представнику, а не батькам або до 
місцевої освітньої установи. 
 
 
 
 
 

 
НОМЕР ТЕЛЕФОНУ 
 
(    ) 
 
НОМЕР ФАКСУ 
 
(    ) 

 
СТОРОНА, ЯКА ВИМАГАЄ СЛУХАННЯ (Відмітьте 
одну): 
 
______ Батьки/опікуни дитини, стосовно якої 

необхідне слухання 
 
______ Шкільний округ за місцем проживання 
(Керівник) 
 
______ Інша освітня установа (Назва): 
 

______________________________ 
 

______ Учень з особливими потребами у віці не 
молодше 18 років, але не старше 21 року 

 
 
 
Ім’я (друкованими літерами) сторони, яка 
вимагає слухання 
 
 
 
Підпис сторони, яка вимагає слухання 
 
 
 
Дата підписання 
 

 
ЗАПИТ ПРО ПРИСКОРЕНЕ СЛУХАННЯ 
(ЗАПОВНІТЬ ЦЕЙ РОЗДІЛ ТІЛЬКИ, ЯКЩО ВИ ВИМАГАЄТЕ ПРОВЕСТИ ПРИСКОРЕНЕ СЛУХАННЯ) 
 
ЗАПИТ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПРИСКОРЕНОГО СЛУХАННЯ МОЖЕ ПОДАВАТИСЬ ТІЛЬКИ ЧЕРЕЗ ОДНУ З 
НАВЕДЕНИХ ПРИЧИН: 
 
Батьки: Як батько/опікун або учень, я вимагаю провести прискорене слухання через те що 
(відмітьте одну з наведених причин): 
 
______ Я не погоджуюсь з рішенням щодо навчального закладу для дисциплінарного виключення; або 
 
______ Я не погоджуюсь з рішенням про те, чи є поведінка проявом обмежених можливостей. 
 
 
Шкільний округ: як представник шкільного округу, я вимагаю провести прискорене слухання 
через те що: 
 
______ Я вважаю, що якщо дитина залишиться у тому навчальному закладі, в якому вона знаходиться 

зараз, це може спричинити негативні наслідки для неї або інших. 
 
Подання запиту: Оригінальний екземпляр заповненої форми-запиту надішліть іншій стороні. Крім того, 
надішліть за адресою: Ohio Department of Education, Office for Exceptional Children, Procedural Safeguards, 
25 South Front Street, Columbus, Ohio 43215-4183 або факсом за номером (614) 728-1097. Примітка. 
Використання цієї форми не обов’язкове. Замість цієї форми Ви можете подати свій власний запит з 
дотриманням належної правової процедури, але Ваш запит повинен містити всю інформацію, яка 
потрібна згідно розділу 34 частини 300.508 Кодексу Федеральних Положень. Див. вказівки на стор. 1. 

 
1.07.2005 р., ред. 1.02.2007 р., ред.. 1.07.2008 р., ред.. 28.08.2008 р. 
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Управління у справах дітей з особливими потребами (Office for Exceptional Children) 

 
 

ВІДКЛИКАННЯ 
 

ФОРМА ВІДКЛИКАННЯ СКАРГИ ТА/ЧИ СЛУХАННЯ З ДОТРИМАННЯМ 
ПРАВОВОЇ ПРОЦЕДУРИ 

Заповнюється лише для відкликання скарги та/чи слухання з дотриманням правової процедури 
 

НОМЕР СПРАВИ:        

 
 ВІДКЛИКАННЯ СКАРГИ 
 
 ВІДКЛИКАННЯ СЛУХАННЯ З ДОТРИМАННЯМ ПРАВОВОЇ ПРОЦЕДУРИ 
 
Цим підтверджується укладання угоди про посередництво або врегулювання претензій між   

та  , що тут та надалі іменуються «сторонами», 

які досягли взаємної угоди. Як результат цієї угоди, 

  цим заявляє про відкликання скарги проти 

    , 

яка була подана  . 

 

Підпис батьків:   Дата:   

 

Підпис представника округу:  Дата:   

 

Підпис свідка:   Дата:   

Поштові повідомлення та факси надсилати на адресу: 
Ohio Department of Education 
Office for Exceptional Children 

Mediation Coordinator 
25 South Front Street, Mail Stop 202 

Columbus, OH 43231-4183 
Phone: (614) 752-1679 
Факс: (614) 728-1097 

 
Дата набрання чинності: 1 липня 2008 р. 


