– Daha fazla bilgi için dokümanın genelinde yer alan bu simgeye tıklayın.
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Çocuğunuzun öğrenmesiyle ilgili
endişeleriniz var
Çocuğunuzun öğretmeniyle veya
bölgenin özel eğitim direktörüyle
görüşün.

Müdahale ve Değerlendirme
Talebi Karşılaştırması

2

Okul bölgeleri, eğitimi zorlanan tüm
öğrencilere yardımcı olacak şekilde
uyarlamak zorundadır. Değerlendirme
talepleri, müdahalelerle aynı DEĞİLDİR.

Ebeveyn
Hakları
Değerlendirme Talebi
Dilediğiniz zaman özel eğitim
değerlendirmesi talep edebilirsiniz.

3

Bölge, herhangi bir engellilik durumundan şüphelenmiyor

30
gün

Genel eğitime devam edebilirsiniz

VEYA Ohio Eğitim Departmanı aracılığıyla uyuşmazlık
çözümü seçeneğine başvurmayı tercih edebilirsiniz.
Bunun için bu bağlantıyıkullanabilirsiniz.

Değerlendirme Onayı
Engellilik durumu
şüphesi var

4

PR-01
PR-05
Değerlendirme Prosedürü

60

Ebeveynler dahil yetkili kişilerden oluşan
bir ekip, bir araya gelerek tüm endişeleri
ele almak üzere bir değerlendirme planlar.

5

gün

Okul
Öncesi

İlk Değerlendirme
Ekibi Raporu tamamlanır
Ebeveynlerin de dahil
olduğu ekip, sonuçları
değerlendirmek üzere bir
araya gelir.

PR-02

ETR

6

30

Uygunluk Kararı

Uygunluk ekibi, çocuğun uygun olmadığına karar verdi

gün

İlk IEP (Kişiselleştirilmiş
Eğitim Programı)
geliştirilir

7

Okul
Çağı

Genel eğitime devam edilir

8

Ebeveynlerin de dahil olduğu ekip,
çocuğun uygun olduğuna karar
verirse IEP geliştirilir.

IEP
9

İlk IEP uygulanır
Bölge, öğrencinin IEP’sine dahil
olan hizmetleri sağlamak
zorundadır.
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1. Çocuğ unuzun öğ renmesiyle ilgili endiş eleriniz var
• Çocuğunuzun öğrenmesi, gelişimi veya becerileriyle ilgili endişeleriniz varsa çocuğunuzun öğretmenine
danışabilirsiniz. Ayrıca bölgenin özel eğitim direktörüyle de görüşebilirsiniz. Bu kişinin kim olduğundan
emin değilseniz kurul ofisiyle iletişime geçerek adını ve iletişim bilgilerini isteyebilirsiniz. Ayrıca
çocuğunuzun okul müdürüyle de görüşebilirsiniz.
• Okul öncesi (3-5 yaş) dönemde çocuğunuzun işlevsel, gelişimsel ve/veya akademik alanlarda geri kalıp
kalmadığını öğrenmenin ilk adımı, ebeveyn olarak kendi yaşadığınız okul bölgesi ile iletişime geçmektir.
Çoğu okul bölgesinin iletişim bilgileri, bölgenin kendi web sitesinde yer alır.

2. Müdahale ve Değ erlendirme Talebi Karş ılaş tırması
• Müdahale: Okul bölgeleri, tüm öğrencilerin öğrenmesine yardımcı olacak tarzda bir eğitim sağlamak
zorundadır. Eğitimin, zorlanan öğrencilere yardımcı olacak şekilde ayarlanmasına yönelik stratejilere
müdahale denir ve bu tüm öğrenciler içindir (sadece özel eğitim değil).
• Değ erlendirme Talebi: Özel eğitim değerlendirmesi talebinde bulunmak müdahalelerle aynı değildir.
Müdahalelerin değerlendirmeden önce veya değerlendirme sırasında yapılması gerekir. Okul bölgesi
bir değerlendirmeyi ertelemek için müdahaleye başvuramaz. Müdahale henüz yapılmamışsa
değerlendirmeyle aynı zamanda yapılmalıdır.
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3. Değ erlendirme Talebi
• Çocuğunuzun bir engeli olduğundan şüpheleniyorsanız özel eğitim değerlendirmesi talep edebilirsiniz.
Bunun yazılı olması şart değildir, ancak kendi kayıtlarınız için talep tarihini belgelemeniz faydalıdır.
• Okul öncesi için, ebeveyn olarak okul bölgenizdeki özel eğitim personeliyle iletişime geçtiğinizde,
çocuğunuzun okul öncesi özel eğitim hizmetlerinden faydalanmaya uygun olup olmadığını ve hangi
programların çocuğunuzun kişisel ihtiyaçlarına en uygun olduğunu belirlemek üzere bir değerlendirme
talebinde bulunabilirsiniz.
• Bölge, talebi aldığı tarihten itibaren 30 takvim günü içerisinde talebinize cevap verecektir. Bölge, size yazılı
bir ön bildirim (PR-01) göndererek herhangi bir engellilik durumundan (PR-01 formu bağlantısı)
şüphelenmediğini bildirecek ya da değerlendirme yapmak için onayınızı isteyecektir. Bölge, size Özel
Eğitim Usuli Tedbirler Bildirimi’nin bir kopyasını gönderecektir
(Özel Eğitimde Ebeveynlerin Haklarına İlişkin Kılavuz).
• Bölge, müdahale yapmak için değerlendirmeyi erteleyemez. Eğer bölge, değerlendirme öncesinde
müdahale yapmamışsa bunu değerlendirmeyle aynı zamanda yapmak zorundadır.
• Eğer bölge herhangi bir engellilik durumundan şüphelenmiyorsa çocuğunuz genel eğitime devam eder.
Bölgenin verdiği karara katılmıyorsanız bu bağlantıyı kullanarak Ohio Eğitim Departmanı aracılığıyla
uyuşmazlık çözümü seçeneğine başvurmayı tercih edebilirsiniz.

4. Değ erlendirme Onayı
• Bölge bir engellilik durumundan şüpheleniyorsa sizden yazılı onay isteyecektir (onay formunun adı: PR-05:
Değerlendirme İçin Ebeveyn Onayı) (onay formu bağlantısı). Bölge, onay verdiğiniz tarihten itibaren 60
takvim günü içerisinde değerlendirmeyi tamamlayacaktır.
• Okul öncesi dönem için şunu bilmeniz önemlidir: 3-5 yaş grubundaki küçük çocuğunuz herhangi bir okul
öncesi programına katılmadıysa veya çocuğunuz IDEA Bölüm C’den (Erken Müdahale) Bölüm B’ye (Özel
Eğitim) geçiş yapmadıysa okul bölgesinin müdahale için bir fırsatı olmamış olabilir. Müdahaleler sadece,
okul öncesi çocukların daha önce IDEA Bölüm C ve/veya Bölüm B uyarınca hizmetlerden faydalanmış
olması veya belirli bir öğrenme yetersizliğinin şüpheli engellilik kategorisi altında değerlendirmeye tabi
tutuluyor olması durumunda gereklidir. Yönlendirme öncesinde müdahale yapılmamışsa,
okul bölgesi aynı altmış günlük süre içerisinde uygun müdahaleleri yapabilir. Bu süreçte okul bölgesi,
aşağıda belirtilen gelişim alanlarının birinde veya daha fazlasında önemli seviyede gecikme yaşayan ve
bu nedenle özel eğitime ve ilgili hizmetlere ihtiyaç duyan okul öncesi çocukla ilgili endişeleri gidermek
üzere tam ve bireysel bir değerlendirme yapar: uyumlayıcı davranış, bilişsellik, iletişim, duyma, görme,
duyusal/motor işlevler, sosyal/duygusal işlevler ve/veya davranışsal işlevler. Okul bölgesi, çocuğun özel
eğitim hizmetleri almaya uygun olup olmadığını belirlemek üzere yapılan değerlendirmeyi gereksiz bir
şekilde ertelemek amacıyla bu müdahaleleri kullanamaz.
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5. Değerlendirme Prosedürü
• Eğer bölge çocuğun değerlendirilmesine karar verirse, ebeveyn olarak sizin de dahil olacağınız yetkili bir
ekip şüpheli engellilik kategorilerini ve değerlendirilmesi gereken alanları tartışır. Tüm bunlar
Değerlendirme Ekibi Raporu (ETR) Planlama formunda belgelenmelidir. Bu formun Okul Öncesi ve Okul
Çağı için farklı versiyonları vardır. (Okul Öncesi için bağlantı) (Okul Çağı için bağlantı)
• Çocuğunuza en fazla yardımcı olacak destek hizmetlerini belirlemek için tüm gereksinim alanları değerlendirilmelidir.
• Bölge, kullanacağı spesifik değerlendirmeleri söylemek zorunda değildir, sadece değerlendireceği alanı
bildirir. Okul öncesi için tüm gelişim alanları değerlendirilmelidir.
• Bu planlama toplantısı herhangi bir değerlendirme yapılmadan önce gerçekleştirilmelidir. Uygulanacak
değerlendirmelere karar verilirken sizin de ebeveyn olarak bu ekipte aktif rol üstlenmeniz gerekir.
• Okul öncesi için tüm gelişim alanları 5 değerlendirme yönteminden/veri kaynağından en az biri
kullanılarak değerlendirilmelidir. VE her bir değerlendirme yöntemi/veri kaynağı en az bir kez
kullanılmalıdır. Çocuğun dahil olduğu engellilik kategorisiyle bağlantılı olsun veya olmasın, özel eğitim
ve ilgili hizmetlere duyduğu ihtiyacın tam olarak belirlenebilmesi için değerlendirmenin yeterince
kapsamlı bir şekilde yapılması gerektiğini unutmayın.

6. İlk Değerlendirme Ekibi Raporu tamamlanır
• Ebeveyn olarak değerlendirme verilerini ve gerçekleştirilen her değerlendirmenin özetini gözden
geçirmeniz için size bir Ebeveyn Daveti (PR-02) gönderilir. Bölgenin toplantıya kimleri dahil edeceği PR02’de belirtilmelidir. Ebeveyn olarak siz de toplantıya istediğiniz birini davet edebilirsiniz.
• Uzmanların ve ebeveynin dahil olduğu ekip, değerlendirme sonuçlarını gözden geçirir ve çocuğun engelli
olup olmadığına karar verir. (ETR formu bağlantısı)

YOL HARİTASINA GERİ DÖNÜN

Değerlendirme
Yol Haritası
YAŞ GRUBUNDA ÇOCUKLARI OLAN
AİLELER İÇİN 3 - 21

7. Uygunluk Kararı
• Ebeveyn olarak sizin de dahil olduğunuz ekip, çocuğunuzu özel eğitim hizmetlerinden faydalanmaya uygun
bulursa uygunluk kategorisini belirleyecektir. Eğer ekip çocuğunuzu uygun bulmazsa çocuğunuz sadece
genel eğitim müfredatına devam edecektir. Ebeveyn de dahil olmak üzere herhangi bir ekip üyesi ekibin
verdiği karara katılmıyorsa uyuşmazlık beyanında bulunabilir. Çocuğunuz uygun bulunmazsa Bağımsız
Eğitim Değerlendirmesi (IEE) talep edebilirsiniz. IEE, çocuğun bölge çalışanı olmayan dışarıdan bir uzman
tarafından özel eğitim değerlendirmesine tabi tutulması için ebeveyne olanak sağlar.
• Okul öncesi için, eğer çocuğunuz uygun bulunmazsa ve bir okul öncesi programına kayıtlı değilse
bölge, uygun olabilecek yerel ve/veya okul bölgesi tarafından işletilen okul öncesi programlarının bir
listesini sağlar.

8. İlk IEP (Kişiselleştirilmiş Eğitim Programı) geliştirilir
• Ebeveyn olarak sizin de dahil olduğunuz ekip çocuğunuzu özel eğitim için uygun bulursa bölge,
Kişiselleştirilmiş Eğitim Programı’nı (IEP) 30 gün içerisinde geliştirir. (IEP formu bağlantısı)
• IEP, çocuğunuzun Değerlendirme Ekibi Raporu’nda belirtilen bireysel ihtiyaçlarını karşılayacak, özel
olarak tasarlanmış bir eğitim içermelidir. IEP’de ölçülebilir hedeflerin ve amaçların yanı sıra ilerlemenin
nasıl ölçüleceği de belirtilmiş olmalıdır.
• IEP ekibinde ebeveyn olarak siz, çocuğunuzun normal eğitim öğretmeni (eğer varsa), en az bir özel
eğitim öğretmeni, bölge temsilcisi, değerlendirme sonuçlarını yorumlayabilen biri ve sizin veya bölgenin
çocuğunuz hakkında bilgi sahibi olduğuna veya çocuğunuzla ilgilendiğine inandığı herhangi bir kişi
bulunur.
• Okul öncesi için, IEP ekibinde şu kişiler bulunmalıdır: Ebeveyn, Genel Eğitim Öğretmeni, Özel Eğitim
Öğretmeni/Sağlayıcısı ve Bölge Temsilcisi.
• İlk IEP için ebeveyn olarak hizmetlere onay vermeniz gerekir. Onay vermezseniz çocuğunuz IEP
hizmetlerinden faydalanamaz.
• Sadece ilk IEP (veya eğitim programındaki herhangi bir değişiklik) için onay vermeniz gerekse de okul bölgeleri, sizi
tüm IEP toplantılarına davet etmek zorundadır. Çocuğunuzun IEP’si için verdiğiniz onayı istediğiniz zaman geri çekme
hakkına sahipsiniz.

YOL HARİTASINA GERİ DÖNÜN

Değerlendirme
Yol Haritası
YAŞ GRUBUNDA ÇOCUKLARI OLAN
AİLELER İÇİN 3 - 21

9. İlk IEP uygulanır
• Bölge, çocuğunuzun IEP’sine dahil olan hizmetleri sağlamak zorundadır.
• Her okul bölgesi, her bir engelli çocuğun en az kısıtlayıcı ortamda uygun ve ücretsiz kamusal eğitim
(FAPE) almasını sağlamak zorundadır. Okul öncesi için bu zorunluluk, erken çocukluk eğitimi
programlarının bölge tarafından bizzat işletilmesi veya başka eğitim kurumlarından hizmet alınmasından
bağımsızdır.
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