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Direito Reservado ao Pais/Responsaveis referente a Educação Especial 

 

A Notificação de Salvaguardas Processuais descreve os direitos dos pais / responsáveis com uma 
criança com deficiência e os procedimentos que protegem esses direitos sob as leis estaduais e 
federais de educação. Alguns dos direitos críticos dos pais / guardiões são mencionados abaixo, 
assim como a orientação para pais / responsáveis cuja língua nativa não seja o Inglês, os quais 
podem precisar de serviços de tradução e interpretação fornecidos pelo Distrito Escolar. 

• Direito à confidencialidade e a inspecionar e revisar os registros educacionais de seu 
filho. 

• Direito de aceitar ou recusar antes de uma avaliação, reavaliação e colocação inicial em 
educação especial 

• direito de participar de reuniões relacionadas à identificação, avaliação e colocação de 
seu filho no Plano Individual de Educação , e a provisão de FAPE (uma educação pública 
apropriada e gratuita) para seu filho. 

• Direito de receber notificação prévia por escrito de quaisquer alterações no programa 
educacional do seu filho ou no Plano de Educação Individualizado (IEP) 

• Direito a uma Educação Pública Apropriada Gratuita (FAPE) para seu filho, sem nenhum 
custo para você 

• Direito de ter seu filho freqüentando as aulas, participar de atividades não acadêmicas e 
extracurriculares e receber serviços escolares com crianças que não estejam incapacitadas 
na extensão máxima. 

• Direito de solicitar uma audiência imparcial se você não concordar com a identificação, 
avaliação ou colocação da equipe do IEP sobre o seu filho ou o fornecimento da FAPE ao 
seu filho. 

• Direito de retirar o consentimento para a prestação continuada de educação especial e 
serviços relacionados 

• Direito de participar de forma significativa no processo do IEP 
• Direito de recorrer aos serviços de interpretação e / ou tradução do Distrito. Recomenda-

se que você solicite os serviços de interpretação e tradução dos Distritos a qualquer 
momento. Por exemplo, os Assistentes de Aconselhamento Bilíngüe (BCAs) serão 
disponibilizados para fornecer serviços de interpretação conforme necessário. Além 
disso, você é incentivado a solicitar mais serviços de interpretação e / ou tradução se os 
serviços de interpretação não permitirem sua participação significativa no processo do 
IEP. Você pode fazê-lo entrando em contato com o Especialista em Educação (SEL) 
atribuído à escola de seu filho. 

 

Para uma descrição completa dos direitos dos pais / responsáveis, por favor consulte o Aviso de 
Salvaguardas Processuais. O manual de salvaguardas processuais completo pode ser revisado no 
seguinte site:___________________________________________________________________ 


