– Натискайте на ці значки для отримання додаткової інформації.

План
діагностики

1

Ви занепокоєні щодо навчання
вашої дитини

ДЛЯ РОДИН ІЗ ДІТЬМИ ВІКОМ 3 - 21

Поговоріть із вчителем своєї
дитини або з керівником служби
спеціальної освіти у вашому окрузі.

Втручання в порівнянні із запитом
на проведення діагностики

2

Шкільні округи зобов'язані адаптувати
навчання відповідно до потреб усіх учнів, які
потребують допомоги. Запит на проведення
діагностики — не те ж саме, що втручання.

Права
батьків
Запит на проведення
діагностики
Ви можете у будь-який час
подати запит на діагностику навчання.

3

Округ не підозрює наявність обмежених можливостей

30
дн.

Продовжуйте загальне навчання …

Згода на проведення
діагностики

АБО шукайте варіант вирішення спору
через Департамент освіти штату Огайо. за
цим посиланням.

4

Підозра на наявність
обмежених можливостей

PR-01
PR-05
Процедура діагностики

60

Команда кваліфікованих спеціалістів,
яка включає батьків, зустрінеться для
планування діагностики у проблемних сферах.

5

дн.

PreK

Команда з проведення
первинної діагностики
Звіт складено
Команда, що
включає батьків,
зустрінеться для розгляду результатів.

PR-02

ETR

6

7

Шкільног
о вікуch

Відповідність
критеріям Визначенняn

30

Команда, що визначає відповідність критеріям,
вирішує, що дитина не відповідає цим критеріям

дн.

Продовжує загальне навчання

Розроблено первинну
індивідуальну
навчальну програму (IEP)

8

Якщо команда, що включає батьків,
визначить, що дитина має право на участь у програмі, буде
розроблено індивідуальну навчальну програму (IEP)

IEP
9

Запроваджується первинна IEP
Округ зобов'язаний надати
послуги, включені в IEP учня.

План
діагностики
ДЛЯ ДІТЕЙ ВІКОМ 3 - 21

1. Ви занепокоєні щодо навчання вашої дитини
• Якщо у вас виникли занепокоєння щодо навчання, розвитку вашої або функціонування дитини, ви
можете звернутися до вчителя дитини. Ви також можете поговорити із керівником служби
спеціальної освіти вашого округу. Якщо ви не впевнені, ким є ця особа, ви можете звернутися до
секретаріату і запитати там її/його ім'я та контактну інформацію. Ви також можете звернутися до
директора школи вашої дитини.
• У випадку дітей дошкільного віку (3-5 років) першим кроком буде визначення того, чи ваша дитина
має будь-які затримки у функціональній сфері, розвитку та/або академічній готовності, і також
звернення до шкільного округу, в якому проживаєте ви, мати/батько. Основну контактну інформацію
шкільного округу можна знайти на веб-сайті округу.

2. Втручання у порівнянні із запитом на проведення діагностики
• Втручання: шкільні округи повинні надавати такі можливості для навчання, які допоможуть навчатися
усім учням. Стратегії для адаптації навчального процесу відповідно до потреб учнів, яким потрібна
допомога, називається втручанням, і вони можуть застосовуватися до всіх учнів (не лише тих, що
потребують спеціальне навчання).
• Запит на проведення діагностики: Подання запиту на проведення діагностики для визначення
необхідності спеціальної освіти — це не те саме, що і втручання. Втручання мають проводитися
перед діагностикою або після неї. Шкільний округ не може використовувати втручання для
відкладення терміну проведення діагностики. Якщо втручання не проведено, його потрібно
виконати одночасно із діагностикою.
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3. Запит на проведення діагностики
• Якщо ви підозрюєте, що ваша дитина має обмежені можливості, ви можете звернутися запитати
проведення діагностики для визначення необхідності спеціальної освіти. Це не обов'язково робити у
письмовій формі, однак рекомендуємо принаймні запам'ятати дату подання запиту.
• У випадку дітей дошкільного віку, коли ви, мати/батько, звертаєтеся до спеціаліста зі спеціальної
освіти у своєму шкільному окрузі, ви можете подати запит на проведення діагностики для
визначення того, чи ваша дитина відповідає критеріям для отримання послуг зі спеціальної освіти і
які програми найкращим чином відповідатимуть його або її індивідуальним потребам.
• Округ має відповісти на ваш запит впродовж 30 календарних днів із дати отримання запиту. Округ
зобов'язаний надіслати вам попереднє письмове сповіщення (так звану форму PR-01) про те, що в
округа не має підозри на наявність обмежених можливостей (посилання на форму PR-01), або має
отримати вашу згоду на проведення діагностики. Округ надасть вам копію Інформаційного
повідомлення про процесуальні гарантії щодо спеціальної освіти під назвою
«Керівництво щодо прав батьків по відношенню до спеціальної освіти.»
• Округ не має права відкладати термін проведення діагностики, щоб натомість здійснити
втручання. Якщо округ ще не провів втручання перед діагностикою, втручання має проводитися
одночасно із діагностикою.
• Якщо округ не підозрює наявності обмежених можливостей, ваша дитина продовжить загальне
навчання. Якщо ви не погоджуєтеся із рішенням, шукайте варіант вирішення спору через
Департамент освіти штату Огайо за цим посиланням.

4. Згода на проведення діагностики
• Якщо округ підозрює наявність обмежених можливостей, він має отримати від вас письмову згоду
(форма надання згоди називається PR-05: Батьківська згода на проведення діагностики) (посилання
на форму надання згоди Для проведення такої діагностики округ буде мати 60 календарних днів
після дати надання вами згоди.
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• У випадку дітей дошкільного віку важливо звернути увагу на те, що якщо ваша дитина віком 3-5
років ніколи не відвідувала програму дошкільного навчання або якщо ваша дитина не здійснює
перехід від IDEA частини C (раннє втручання) до частини В (спеціальна освіта), існує певна
ймовірність того, що шкільний округ не зможе надати послуги втручання. Втручання є обов'язковими
лише для дітей шкільного віку, якщо така дитина раніше отримувала послуги відповідно до частини
С та/або частини В IDEA чи якщо була визначена підозра на приналежність до категорії обмежених
можливостей, що вимагає спеціальної освіти. Якщо втручання не виконано перед зверненням,
шкільний округ може застосувати належне втручання протягом того самого шістдесятиденного
періоду часу, під час якого шкільний округ проведе повну та індивідуальну діагностику для
вирішення занепокоєнь щодо будь-якої дитини дошкільного віку, яка має значну затримку в одній
або більше з цих сфер розвитку, і тому потребує спеціальної освіти та пов'язаних послуг: адаптивна
поведінка, когнітивні функції, комунікативні здібності, слух, зір, сенсорні функції/моторика,
соціальні/емоціональні здібності, а також поведінкові функції. Шкільний округ не може
використовувати ці втручання для альтернативного відкладання терміну проведення діагностики
дитини для визначення відповідності критеріям надання послуг із спеціальної освіти .

5. Процедура діагностики
• Якщо округ визначить, що дитина має пройти діагностику, команда кваліфікованих спеціалістів, що
включатиме вас, як батьків, обговорить підозрювані категорії обмежених можливостей та сфери, які
мають бути оцінені. Це все має бути задокументовано у формі із планування звіту команди із
проведення діагностики (ETR), що має різні версії для дошкільного та шкільного віку. (посилання на
форму для дошкільного віку) (посилання на форму для шкільного віку)
• Мають бути оцінені усі сфери, що потребують уваги, для визначення того, яка допомога найбільше необхідна
вашій дитині.
• Округ не зобов'язаний визначити конкретні назви діагностичних засобів, які він планує
використовувати, а лише має визначити сфери, які він планує оцінювати. Для дітей дошкільного віку
має бути оцінена кожна сфера, що стосується розвитку.
• Ця зустріч для планування має проводитися кожного разу перед тим, як проводитиметься будь-яке
оцінювання. Ви, мати/батько, будете активним учасником цієї команди, і допоможете вирішити, які
оцінювання мають бути проведені.
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• Для дітей дошкільного віку кожна сфера розвитку повинна оцінюватися із використанням
принаймні одного з 5 способів/джерел даних діагностики. ТА кожен спосіб/джерело даних
діагностики має використовуватися принаймні один раз. Пам'ятайте, що ця діагностика повинна
бути в достатній мірі всеохоплюючою та має визначити всі потреби дитини у спеціальній освіті та
пов'язаних послугах, незважаючи на те, чи вони зазвичай пов'язуються з категорією обмежених
можливостей, за якою класифіковано дитину, або ні.

6. Складений звіт команди з проведення первинної діагностики
• Ви, мати/батько, отримаєте «Запрошення для батьків» (що називається PR-02) для перегляду
даних діагностики та підсумків кожної проведеної діагностики. В PR-02 має бути зазначено, хто від
округу буде присутнім на цій зустрічі. Ви, мати/батько, також можете привести будь-яку іншу особу
на цю зустріч.
• Команда, що складається із професіоналів та матері/батька, розгляне результати діагностики та
визначить, чи дитина має обмежені можливості. (посилання на форму ETR)

7. Визначення відповідності критеріям
• Якщо ця команда, що включає вас як мати/батько, визначить, що ваша дитина відповідає критеріям
на отримання спеціальної освіти, вона визначить категорію, критеріям якої відповідає ваша дитина.
Якщо ця команда не визнає, що ваша дитина відповідає відповідним критеріям, він/вона продовжить
проходження загальної програми навчання. Будь-який учасник команди, зокрема мати/батько, може
подати заяву про незгоду із рішенням команди. Якщо буде визнано, що ваша дитина не відповідає
критеріям, ви можете подати заяву на проведення Незалежного освітнього оцінювання. IEE дає
батькам можливість звернутися до зовнішнього спеціаліста, що не працює на округ, для проведення
приватної діагностики навчання.
• Для дітей дошкільного віку, якщо буде визнано, що ваша дитина не відповідає критеріям і наразі
не бере участь у дошкільній програмі, округ може надати перелік додаткових місцевих та/або
керованих округом дошкільних програм, якщо такі будуть наявні.
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8. Розроблено первинну індивідуальну навчальну програму (IEP)
• Якщо команда, що включає вас, мати/батько, визначить, що ваша дитина має право на спеціальну
освіту, округ буде мати 30 днів для розробки індивідуальної навчальної програми (IEP).
(посилання на форму IEP )
• IEP має містити спеціально розроблені інструкції у відповідності до персоналізованих потреб,
визначених у Звіті команди із проведення первинної діагностики (ETR), із вимірюваними цілями
та задачами, а також способу вимірювання прогресу.
• Команда з IEP складається з вас як матері/батька, вчителя, відповідального за звичайне навчання
(якщо дитина має такого), принаймні одного вчителя зі спеціальної освіти, представника округу,
особи, що може роз'яснити результати діагностики, а також будь-якої особи, що, на вашу думку або
на думку округа, знає дитину або має інтерес щодо дитини.
• Для дітей дошкільного віку обов'язкові учасники команди IEP включають: мати/батька, вчителя,
відповідального за загальне навчання, вчителя/постачальника послуг із спеціальної освіти, а також
представника округа.
• Для первинного IEP ви як мати/батько повинні надати згоду на отримання послуг. Якщо ви не
надасте згоду, ваша дитина не буде отримувати послуги відповідно до IEP.
• Хоча ваша згода є обов'язковою лише для первинного IEP (або будь-якої зміни в зарахуванні до
навчального закладу), шкільні округи зобов'язані запросити вас до відвідання та участі в усіх
зустрічах щодо IEP. Ви маєте право в будь-який час відкликати згоду щодо IEP вашої дитини.

9. Запроваджується первинна IEP
• Округ зобов'язаний надати послуги, включені в IEP учня.
• Кожен шкільний округ має переконатися, що безкоштовна та належна державна освіта (FAPE)
надається в якомога менш обмежуючому середовищі (LRE) кожній дитині з обмеженими
можливостями. Для дітей дошкільного віку це здійснюється незалежно від того, чи округ має
власні державні загальні програми для раннього розвитку дітей або наймає для цього інші
навчальні заклади.
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