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Engelli Bireyler Eğitim Yasası (IDEA), engelli öğrencilerin eğitimi ile ilgili olan Federal kanun, 

engelli çocukların ebeveynlerine, IDEA ve Vermont Eğitim Dairesi Özel Eğitim yönetmelikleri 

kapsamında yürürlükte olan yöntemsel güvenlik hükümlerinin tüm açıklamalarını içeren bir 

bildirimde bulunulmasını zorunlu kılmaktadır. (Kanunlara ait tüm kaynaklar Vermont Eyaleti 

Eğitim Kanunları ve Uygulamaları Kitabında bulunabilir, 34 CFR'e kaynak Federal Kayıtlarda 

bulunabilir).   

 

Bu bildirimin bir kopyası ebeveynlere ya da erişkin öğrencilere her eğitim yılında sadece bir defa 

verilmek zorundadır, bunun dışında bir kopya ebeveynlere ya da erişkin öğrenciye aşağıdaki 

durumlarda verilmelidir:   

 

1. Değerlendirme yapılması için ilk yönlendirmede 

 

2. O eğitim yılında, 2365.1.5 numaralı maddeye dayanarak alınan ilk idari şikayet ya da 

2365.1.6 numaralı maddeye dayanarak alınan yasal yöntem üzerine; 

 

3. Ebeveynin ya da erişkin öğrencinin istemesi üzerine ve 

 

4. 4113.1(h) kuralında belirtilen disiplin yöntemlerine uygun şekilde. 

 

 
 

Öğrenci Destek Bölümü 

(802) 828-5114 
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Yazılı Ön Bildirim 
2365.1.1 sayılı kanun 

Bildirim 

Okul bölge idareniz ya da denetleyici birlik, size aşağıdaki durumlarda yazılı bir 

bildirimde (size belirli bilgileri yazılı olarak sunan) bulunmak zorundadır: 

 Şunların başlaması ya da değiştirilmesi önerildiğinde: 

o tanımlama, 

o değerlendirme, 

o çocuğunuzun eğitimsel yerleştirilmesi ya da 

o çocuğunuza ücretsiz uygun kamu eğitimi (FAPE) sağlanması ya da 

 Çocuğunuzun tanımlamasının, değerlendirmesinin ya da eğitimsel 

yerleştirmesinin başlamasının ya da değiştirilmesinin reddedilmesinde ya da 

çocuğunuza FAPE sağlanmasında. 

Bildirimin içeriği 

Yazılı bildirim aşağıdakileri içermek zorundadır: 

 Okul bölge idareniz ya da denetleyici birliğin yapılmasını kabul ya da reddettiği 

eylemin açıklaması; 

 Okul bölge idareniz ya da denetleyici birliğin önerdiği ya da reddettiği eylemin 

nedenlerinin açıklaması; 

 Okul bölge idareniz ya da denetleyici birliğin, eylemi kabul ya da reddetmek 

üzere kullandığı her değerlendirme yönteminin, ölçümün, kaydın ya da raporun 

açıklaması; 

 IDEA'daki yöntemsel güvenlik hükümleri ve Vermont Özel Eğitim Kanunları 

altında korunduğunuzu ifade eden bir beyan içermesi; 

 Eğer okul bölge idareniz ya da denetleyici birliğin önerdiği ya da reddettiği 

eylem, değerlendirme için ilk sevk değilse, size yöntemsel güvenlik 

açıklamalarına nasıl ulaşabileceğinizin anlatılması; 

 IDEA ve Vermont; Özel Eğitim Kanunları hakkında bilgi sahibi olabilmenize 

yardımcı olmak için iletişime geçebileceğiniz kaynaklar içermesi 

 Çocuğunuzun kişiselleştirilmiş eğitim program (IEP) Ekibi tarafından göz önüne 

alınan diğer seçenekler ve bu seçeneklerin reddedilme nedenlerinin açıklaması ve  

 Okul bölge idareniz ya da denetleyici birliğin önerdiği ya da reddettiği eylemin 

diğer nedenlerinin açıklaması. 
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Bildirimin anlaĢılabilir bir dilde olması 

Bildirim aşağıdaki koşulları sağlamalıdır: 

 Genel halk tarafından anlaşılabilir bir dil ile yazılmış olmalı ve 

 Yapılmasının açıkça uygulanabilir olmadığı görülmediği sürece, sizin kendi ana 

diliniz ya da diğer iletişim yöntemlerinde sunulmalıdır. 

o Eğer ana diliniz ya da diğer iletişim yöntemi bir yazılı dil değilse, okul 

bölge idareniz ya da denetleyici birlik aşağıdakileri sağlamalıdır: 

 Bildirim sizin için, kendi ana dilinize ya da diğer iletişim 

yöntemine başka yollarla sözel olarak tercüme edilmesini; 

 Bildirimin içeriğini anlamanızı ve 

 1 ve 2 numaralı maddelerin gerçekleştirildiğine dair yazılı kanıt 

olmasını.  

Ana Dil 
34 CFR §300.29 

Ana dil, yetersiz İngilizce bilgisi olan bir birey için kullanıldığında, şu anlamlara gelir: 

 O kişi tarafından normal olarak kullanılan dil ya da bireyin çocuk olması 

durumunda bireyin ebeveynlerinin normal olarak kullandıkları dil;  

 Çocuk ile yapılan tüm doğrudan iletişimlerde (çocuğun değerlendirilmesini de 

içeren), çocuk tarafından evde ya da öğrenim ortamında normal olarak kullanılan 

dil. 

 İşitme ya da görme engeli bulunan kişiler için ya da yazılı bir dile sahip olmayan 

kişiler için, iletişim yöntemi o kişinin normalde kullandığı yöntemdir (işaret dili, 

Braille ya da sözlü iletişim gibi). 

Elektronik Posta 
2365.1.1(h) (4) sayılı kanun 

Eğer okul bölge idareniz ya da denetleyici birlik, ebeveynlere belgelerin e-posta yoluyla 

ulaştırılması seçeneğini sunarsa, aşağıdakilerin size e-posta ile ulaştırılmasını 

seçebilirsiniz: 

 Önceki Yazılı Bildirim; 

 Yöntemsel Güvenlik Bildirimleri ve 

 Yasal Yöntem şikayeti nedeniyle ilgili bildirimler.     
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Ebeveyn Onayı 

2365.1.3 sayılı kanun 

Onayın Tanımı 

Onay şu anlama gelmektedir: 

 Kendi ana dilinizde ya da diğer bir iletişim yöntemiyle (işaret dili, Braille ya da 

sözlü iletişim gibi) onay vediğiniz eylemler hakkındaki tüm bilgiler size sunulur. 

 Bu eylemi anlar ve yazılı olarak onaylarsınız, ve onay bu eylemi tanımlar ve 

serbest bırakılacak kayıtlar (eğer varsa) ve kime serbest bırakılacağı sıralanır ve 

 Onayınızın tamamen isteğe bağlı olduğunu ve onayınızdan istediğiniz herhangi 

bir zaman vazgeçebileceğinizi anlarsınız. 

 Onayınızı geri çekmeniz, onayınızı verme ve onayınızı geri çekmeniz arasında 

gerçekleştirilmiş eylemleri iptal etmez (geri almaz). 

Ġlk değerlendirme için onay 

Okul bölge idareniz ya da denetleyici birlik çocuğunuzun IDEA ve Vermont Özel Eğitim 

Kanunları için uygun olup olmadığına karar vermek üzere ilk değerlendirmeyi 

aşağıdakileri sağlamadan yapamaz: 

 Önerilen eylemle ilgili olarak size yazılı ön bildirimin sunulması ve  

 Ebeveyn Onayı başlığında anlatıldığı şekilde onayınızın alınması.  

Okul bölge idareniz ya da denetleyici birlik, sizin, çocuğunuzun engelli bir çocuk olup 

olmadığının belirlenmesi amacıyla yapılacak ilk değerlendirme için bilgilendirilerek 

onayınızı almak üzere yeterli çabayı harcamalıdır. 

İlk değerlendirme için verdiğiniz onay, okul bölge idaresi ya da denetleyici birliğe, 

çocuğunuza özel eğitim ve ilgili servislerin sunulmasına başlanması için de onay 

verdiğiniz anlamına gelmez. 

Eğer çocuğunuz bir kamu okuluna kayıt olmuşsa ya da siz çocuğunuzun bir kamu 

okuluna kayıt olmasını istiyorsanız ve ilk değerlendirmeye onay vermeyi reddetmiş ya da 

onay isteğini yanıtlamamışsanız, okul bölge idareniz ya da denetleyici birlik zorunlu 

olmamakla birlikte aşağıdakileri yapabilir: 

 Ortak bir çözüm noktası arayarak, yasal yöntemler kullanarak ya da var olan 

veriyi inceleyerek bu değerlendirmeleri takip etmeye devam edebilir. 

 Dğerlendirme takip etmeme kararı alabilir ve bu kararındaki gerekçelerini 

çocuğun kayıtlarında dosyalayabilir. 

o Okul bölge idareniz ya da denetleyici birlik, bu koşullarda eğer 

çocuğunuzun değerlendirmesinin takibini yapmazsa, çocuğunuzun 

yerleştirilmesi, tanımlanması ve değerlendirilmesi ile ilgili yükümlüklerini 

ihmal etmiş olmaz. 
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Hizmetler için ebeveyn onayı 

Okul bölge idareniz ya da denetleyici birlik çocuğunuza özel eğitim ve ilgili hizmetleri 

sunmadan önce sizin bilgilendirilmiş onayınızı almalı ya da almak için yeterli çaba 

harcamalıdır. 

Eğer çocuğunuzun ilk defa özel eğitim ve ilgili hizmetleri alması için onay vermeniz 

amacıyla size yapılan çağrıya yanıt vermez ya da böyle bir onayı reddederseniz, okul 

bölge idareniz ya da denetleyici birlik ortak bir çözüm noktası, yasal yöntem şikayetleri, 

çözüm toplantıları ya da tarafsız yasal yöntem duruşması yollarını kullanmayabilir. 

Eğer çocuğunuzun ilk defa özel eğitim ve ilgili hizmetler alması için onay vermeyi 

reddederseniz ya da böyle bir onay için tarafınıza yapılmış çağrıyı yanıtlamazsanız ve 

okul bölge idareniz ya da denetleyici birlik sizin onayınızı alamadığı için çocuğunuza 

özel eğitim ve ilgili hizmetleri sağlamazsa, okul bölge idareniz ya da denetleyici birlik: 

 Çocuğunuz için mevcut olan bir ücretsiz uygun kamu eğitimi (FAPE) yapılması 

için gerekli olan hizmetlerin çocuğunuza sağlanmasındaki yükümlülüklerini ihmal 

etmiş olmaz ve 

 Onayınızın alınması gereken özel eğitim ve ilgili hizmetler için, kişiselleştirilmiş 

eğitim programı (IEP) toplantısı yapması ya da çocuğunuz için bir IEP 

geliştirmesi gerekmez. 

Hizmetler için ebeveyn onayının geri alınması 

Özel eğitim hizmetleri için verdiğiniz onayı hizmetlerin başlamasından önce ya da sonra 

geri alma hakkına sahipsinizdir.  

Eğer bunu yaparsanız, okul bölge idareniz ya da denetleyici birlik ortak bir çözüm 

noktası ya da yasal yöntem duruşması yollarına başvurmayabilir.   

Aynı şekilde, çocuğunuz, onayınızı geri almanızın ardından, özel eğitim kanunları 

kapsamındaki denetim ile korunmaz.   

Eğer onayınızı geri alırsanız, çocuğunuz yine de ayrımcılığa karşı 504. Kesim 

kapsamında korunmaya devam edebilir.   

Çocuğunuza 504. Kesim kapsamında hangi olanakların sağlanabileceğinin okul 

tarafından değerlendirilmesini isteyebilirsiniz. 

Yeniden değerlendirmeler için ebeveyn onayı 

Okul bölge idareniz ya da denetleyici birlik çocuğunuzun yeniden değerlendirmesini 

yapmadan önce, aşağıdakileri yaptıklarını göstermedikleri sürece bilgiye dayalı onayınızı 

almak zorundadır: 

 Çocuğunuzun yeniden değerlendirmesi için sizin onayınızı almak üzere yeterli 

çabayı gösterdiklerini ve 

 Sizin yanıtlamadığınız. 

Eğer çocuğunuz bir kamu okuluna kayıt olmuşsa ya da siz çocuğunuzun bir kamu 

okuluna kayıt olmasını istiyorsanız ve ilk değerlendirmeye onay vermeyi reddetmiş ya da 
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onay isteğini yanıtlamamışsanız, okul bölge idareniz ya da denetleyici birlik zorunlu 

olmamakla birlikte aşağıdakileri yapabilir: 

 Ortak bir çözüm noktası arayarak, yasal yöntemler kullanarak ya da var olan 

veriyi inceleyerek bu değerlendirmeleri takip etmeye devam edebilir. 

 Dğerlendirme takip etmeme kararı alabilir ve bu kararındaki gerekçelerini 

çocuğun kayıtlarında dosyalayabilir. 

Okul bölge idareniz ya da denetleyici birlik, bu koşullarda eğer çocuğunuzun 

değerlendirmesinin takibini yapmazsa, çocuğunuzun yerleştirilmesi, tanımlanması ve 

değerlendirilmesi ile ilgili yükümlüklerini ihmal etmiş olmaz. 

Ebeveyn onayının alınması için gerekli çabanın belgelendirilmesi 

Okulunuz ilk değerlendirmeler, özel eğitim ve ilgili hizmetlerin ilk defa verilmesi, 

yeninden değerlendirme yapılması ve ilk değerlendirmeler için devletin vasi ailesinin 

yerleştirilmesi için yeterli çabanın gösterildiğine dair belgeleri düzenlemek zorundadır.  

Bu belgeler, okul bölge idarenizin ya da denetleyici birliğinizin aşağıdakilere benzer 

şekilde girişimlerde bulunduğuna dair kayıtlar içermelidir: 

 Yapılan ya da yapılma girişiminde bulunulan telefon görüşmeleri ve bu 

görüşmelerin sonuçlarının detaylı kayıtları;  

 Size gönderilen mektupların kopyaları ve alınan tüm yanıtlar ve 

 Evinize ya da çalıştığınız iş yerine yapılan ziyaretlerin ve bu ziyaretler sonucu 

elde edilen sonuçların detaylı kayıtları. 

Diğer onay Ģartları 

Okul bölge idareniz ya da denetleyici birlik aşağıdakileri yapmadan önce onayınız 

gerekmez: 

 Çocuğunuzun değerlendirmesinin ya da yeniden değerlendirmesinin bir parçası 

olarak var olan verileri gözden geçirdiğinde ya da 

 Uygulanması için test ya da değerlendirmeden önce tüm çocukların 

ebeveynlerinden onay alınmasını gerektirmeyen, diğer tüm çocuklara yapılan bir 

testi ya da başka bir değerlendirmeyi çocuğunuza uyguladığında. 

Okul bölge idareniz ya da denetleyici birlik sizin bir hizmet ya da aktivite için vermeyi 

reddettiğiniz onayı, sizi ya da çocuğunuzun faydalanabileceği başka bir hizmet, yarar ya 

da aktiviteye reddetmek için kullanmaz. 

Eğer siz: 

 çocuğunuz maliyetlerini kendiniz karşılamak üzere bağımsız bir okula 

kaydettiyseniz ya da 

 çocuğunuzun eğitimini evde sağlıyorsanız ve 

 çocuğunuzun ilk değerlendirmesinin ya da yeniden değerlendirme yapılması için 

onay vermiyorsanız ya da 

 onayınızı vermeniz için yapılmış bir çağrıya yanıt vermediyseniz,  
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Okul bölge idareniz ya da denetleyici birlik, sizin onay vermenizi zorlamak için ortak bir 

çözüm noktası, yasal yöntemler, çözüm toplantıları ya da tarafsız yasal yöntem 

duruşmalarına başvurmayabilir ve çocuğunuza adil hizmetler (ebeveynleri tarafından 

yerleştirilmiş engelli okul öğrencilerine sunulan hizmetler) verilmesine gerek görmek 

zorunda değillerdir.



Vermont Eğitim Dairesi 

Özel Eğitim'de Ebeveynlerin Hakları  - 11 - 

Bağımsız Eğitimsel Değerlendirmeler 
2362.2.7 sayılı kanun 

Tanımlar 

Eğer çocuğunuza okul bölge idareniz ya da denetleyici birlik tarafından yapılan 

değerlendirmeye katılmıyorsanız çocuğunuza aşağıda belirtilen şekilde bağımsız 

eğitimsel değerlendirme (IEE) yapılmasını talep edebilirsiniz.   

Eğer bir IEE talebinde bulursanız, okul bölge idareniz ya da denetleyici birlik nereden bir 

IEE'ye ulaşabileceğiniz ve okul bölge idareniz ya da denetleyici birliğinizin IEE'lere 

uyguladığı kriterlere dair gerekli bilgileri size sağlamalıdır. 

Bağımsız eğitimsel değerlendirme, çocuğunuzun eğitiminden sorumlu olan okul bölge 

idareniz ya da denetleyici birlik tarafından istihdam edilmeyen yetkili bir sınav görevlisi 

tarafından yapılan değerlendirme anlamına gelmektedir. 

Kamu harcaması, değerlendirmenin tüm bedelinin okul bölge idareniz ya da denetleyici 

birlik tarafından karşılanması ya da size hiçbir bedel ödetilmeden yapılması anlamına 

gelir.   

Ebeveynin, değerlendirme bedelinin kamu tarafından karĢılanması 

hakkı 

Okul bölge idareniz ya da denetleyici birlik tarafından yapılan çocuğunuzun 

değerlendirmesine katılmıyorsanız aşağıdaki koşullarla, bedeli kamu tarafından 

karşılanmak üzere çocuğunuzun bağımsız bir eğitimsel değerlendirmesinin yapılmasını 

talep etme hakkınız vardır: 

 Eğer çocuğunuzun bağımsız bir değerlendirmesi yapılmasını talep ederseniz, okul 

bölge idareniz ya da denetleyici birlik, gereksiz herhangi bir erteleme olmadan, 

aşağıdakilerden birisini sağlamalıdır:   

o Çocuğunuzun değerlendirmesinin uygun olduğunu gösteren bir duruşma 

talebi ya da 

o Kamu harcaması kapsamında bağımsız bir değerlendirmenin sağlanması.  

 Eğer okul bölge idareniz ya da denetleyici birlik bir duruşma talep eder ve son 

karar okul bölge idareniz ya da denetleyici birlik tarafından yapılan 

değerlendirmenin uygun olduğu şeklinde olursa, yine de bedeli kamu tarafından 

karşılanmamak koşuluyla hala bağımsız bir değerlendirme yaptırma hakkınız 

vardır. 

 Eğer bağımsız bir eğitimsel değerlendirme talebinde bulunursanız, okul bölge 

idareniz ya da denetleyici birlik, okul bölge idaresi ya da denetleyici birlik 

tarafından yapılan ölçüme neden itiraz ettiğinizi sorabilir. 

o Yine de, okul bölge idarenize ya da denetleyici birliğe bir açıklama 

yapılması zorunlu değildir ve çocuğunuzun, bedeli kamu tarafından 

karşılanacak bir bağımsız eğitimsel ölçümünün sağlanması ya da 
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çocuğunuzun, okul bölge idareniz ya da denetleyici birlik tarafından 

yapılan değerlendirmesinin savunulması için bir yasal yöntem duruşması 

talebinin gereksiz yere geciktirilmeden yapılması gereklidir. 

Çocuğunuzun, okul bölge idaresi ya da denetleyici birlik tarafından yapılan ve sizin 

katılmadığınız her değerlendirmesi için çocuğunuzun, bedeli kamu tarafından 

karşılanabilecek, sadece bir bağımsız eğitimsel değerlendirmesini talep edebilirsiniz. 

Ebeveyn tarafından baĢlatılan ölçümler 

Eğer çocuğunuzun bedeli kamu tarafından karşılanan ya da bedelini sizin ödeyerek okul 

bölge idaresi ya da denetleyici birliğe sunduğunuz bir bağımsız eğitimsel değerlendirme 

elde ederseniz: 

 Okul bölge idareniz ya da denetleyici birlik çocuğunuzun değerlendirmesinin 

sonuçlarını, eğer okul bölge idareniz ya da denetleyici birliğin bağımsız eğitimsel 

değerlendirme kriterlerini sağlıyorsa kabul etmek zorundadır ve çocuğunuz ile 

ilgili aldığı kararlar ücretsiz uygun kamu eğitimi (FAPE) hükmünde olmalıdır ve 

 Değerlendirme, siz veya okul bölge idareniz ya da denetleyici birlik tarafından, 

çocuğunuz ile ilgili bir duruşmada kanıt olarak sunulabilir. 

DuruĢma görevlileri tarafından değerlendirme talep edilmesi 

Eğer duruşma görevlisi, bir yasal yöntem duruşmasının parçası olarak çocuğunuzun 

bağımsız eğitimsel değerlendirmesinin yapılmasını talep ederse, bu değerlendirmenin 

bedeli kamu tarafından karşılanmak zorundadır. 

Okul Bölge Ġdaresi / Denetleyici Birlik kriterleri 

Eğer bağımsız eğitimsel değerlendirmenin bedeli kamu tarafından karşılanırsa, 

değerlendirmenin yapılacağı konum ve sınav görevlisinin niteliklerini de içeren 

değerlendirmenin elde edilmesine dair kriterler, oklu bölge idarenizin ya da denetleyici 

birliğin değerlendirmeyi başlattığı zamandaki kriterleriyle aynı olmalıdır. 

Yukarıda açıklanan kriterin dışında, okul bölge idareniz ya da denetleyici birlik bedeli 

kamu tarafından karşılanarak yapılan bağımsız eğitimsel değerlendirme için koşullar ya 

da zaman sınırlaması belirleyemez. 
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Bilgi ve Öğrenci Kayıtlarının Gizliliği 

Tanımlar 

2365.1.1 sayılı kanun 

Bilgi ve Öğrenci Kayıtlarının Gizliliği başlığı altında kullanıldığı şekilde: 

İmha etme, fiziksel imha ya da bilgiden, bilginin kişisel olarak tanımlanamayacağı 

şekilde kişisel tanımlayıcıların çıkartılması anlamına gelir. 

Eğitim kayıtları, 34 CFR Kesim 99 (Aile Eğitim Hakları ve Gizlilik Kanunu 1974 20 

U.S.C. 1232g (FERPA) uygulayıcısı yönetmelikler) altında "eğitim kayıtları" olarak 

tanımlanan kayıtları kapsayan kayıtlar anlamına gelmektedir. 

Okul bölge idaresi ya da denetleyici birlik, kişisel tanımlanabilir bilgi toplayan, 

bulunduran ya da kullanan veya IDEA ve Vermont Özel Eğitim Kanunları çerçevesinde 

bilginin edinildiği, okul bölge idaresi ya da denetleyici birlik, daire veya kurum anlamına 

gelmektedir. 

Kişisel olarak tanımlanabilir, aşağıdakilere sahip bilgi anlamına gelmektedir: 

 Çocuğunuzun adı, ebeveyn olarak sizin adınız ya da başka bir aile üyesinin adı; 

 Çocuğunuzun adresi; 

 Çocuğunuzun sosyal güvenlik numarası ya da öğrenci numarası gibi kişisel bir 

tanımlayıcı ya da 

 Çocuğunuzu tanımlamayı mümkün kılabilecek, yeterli kesinlikte, fiziksel 

karakteristik özelliklerin ya da diğer bilgilerin listesi. 

Ebeveynlere Uyarı 

2365.2.1 sayılı kanun 

Vermont Eğitim Dairesi, ebeveynleri, aşağıdakileri içeren kişisel tanımlayıcı bilgiler ile 

ilgili tamamıyla bilgilendirecek yeterli bildirimde bulunmak zorundadır: 

 Eyaletteki çeşitli nüfus gruplarının ana dillerinde, bildirimin verildiği kapsamın 

açıklaması; 

 Hakkında kişisel tanımlayıcı bilgiler bulundurulan çocuğun bir tanımı, araştırılan 

bilgilerin türleri, bilginin toplanmasında Eyaletin kullandığı yöntemler (bilgilerin 

alındığı kişileri de içerecek şekilde) ve bilginin kullanıldığı durumların bir 

açıklaması; 

 İlgili dairelerin depolama, üçüncü şahıslara bilgi verme, kişisel tanımlayıcı 

bilgilerin tutulması ve imhası ile ilgili izlemeleri gereken ilke ve yöntemlerin bir 

özeti ve 

 34 CFR Kısım 99'daki Aile Eğitim Haklarını da içerecek şekilde bu bilgiye dayalı 

olarak ebeveynin ve çocukların tüm haklarının açıklaması.  



Vermont Eğitim Dairesi 

Özel Eğitim'de Ebeveynlerin Hakları  - 14 - 

Herhangi bir ana tanımlama, yerleştirme ya da değerlendirme etkinliğinden önce ("çocuk 

bulma" olarak da bilinen), bildirim yayınlanmalı ya da gazetelerde veya diğer medya 

organlarında ilan edilmeli ya da her ikisi de yapılarak Eyalet çapında tüm ebeveynlere 

özel eğitim ve ilgili hizmetlere ihtiyaç duyan çocukların yerleştirilmesi, tanımlanması ve 

değerlendirmelerinin yapılacağı yeterli olacak şekilde duyurulmalıdır. 

Kayıtlara eriĢme Hakkı 

2365.2.2 sayılı kanun 

Okul bölge idareniz ya da denetleyici birlik tarafından federal ve eyalet özel eğitim 

mevzuatı altında toplanan çocuğunuz hakkındaki, eğitim ile ilgili tüm kayıtları 

incelemenize okul bölge idareniz ya da denetleyici birlik izin vermelidir.  

Okul bölge idareniz ya da denetleyici birlik, çocuğunuz hakkında tutulan kayıtların 

incelenmesi ve gözden geçirilmesi talebinizi, gereksiz bir gecikmeye neden olmadan ve 

kişiselleştirilmiş eğitim programı (IEP) ile ilgili bir toplantıdan ya da herhangi bir tarafsız 

yasal yöntem duruşmasından (çözüm toplantısı ya da disiplin ile ilgili bir duruşmayı da 

içerecek şekilde) önce ve hiçbir durumda, talebinizi iletmenizin ardından 45 takvim günü 

geçmeden önce uygulamalıdır.  

Eğitim kayıtlarını inceleme ve gözden geçirme hakkınız şunları içerir: 

 Okul bölge idareniz ya da denetleyici birliğin kayıtların makul açıklama ve 

inceleme taleplerinize cevap vermeleri hakkı; 

 Bu kopyaları almamışsanız, eğer kayıtları etkin bir şekilde inceleyemiyor ve 

gözden geçiremiyorsanız, okul bölge idarenizin ya da denetleyici birliğin size 

kayıtların kopyasını sağlamalarını talep etme hakkı ve 

 Vekilinizin kayıtları inceleme ve gözden geçirmesini sağlama hakkı. 

 Vesayet, ayrılık ve/veya boşanma gibi nedenlerle ilgili Eyalet yasalarıyla gerekli 

yetkiye sahip olmadığınız belirtilmedikçe, okul bölge idareniz ya da denetleyici 

birlik çocuğunuzla ilgili kayıtları inceleme ve gözden geçirme yetkiniz olduğunu 

varsayar. 

EriĢim Kayıtları 

2365.2.3 sayılı kanun 

Okul bölge idareniz ya da denetleyici birlik, federal ve eyalet özel eğitim yönetmelikleri 

doğrultusunda toplanan, bulundurulan ya da kullanılan eğitim kayıtlarına erişen şahısların 

(ebeveynler ve okul bölge idareniz ya da denetleyici birliğin yetkili çalışanları dışında), 

şahsın adı, erişimin sağlandığı tarih ve şahsın yetkili olduğu kayıtların kullanım amacını 

da içeren, bir kaydını tutmak zorundadır. 
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Birden Fazla Çocuk Üzerine Yapılan Kayıtlar 

2365.2.4 sayılı kanun 

Eğer herhangi bir eğitim kaydı bir çocuktan daha fazlası için bilgi içeriyorsa, sadece 

çocuğunuzla ilgili bilgileri inceleme ve gözden geçirme ya da sadece bu belirli bilgi 

hakkında bilgilendirilme hakkına sahipsinizdir. 

Bilgilerin Tür ve Konumlarının Listesi 

2365.2.5 sayılı kanun 

İstek üzerine, okul bölge idareniz ya da denetleyici birlik size daire tarafından toplanmış, 

bulundurulmuş ya da kullanılmış kayıtların konum ve türlerini içeren bir liste sunmalıdır. 

Ücetler 

2365.2.6 sayılı kanun 

Okul bölge idareniz ya da deneyleyici birlik sizin için yapılan kayıt kopyalarının 

ücretlerini federal ve eyalet özel eğitim yönetmelikleri kapsamında, eğer bu ücret sizin bu 

kayıtları inceleme ve gözden geçirme hakkınızı gerçekleştirmenizi engellemiyorsa, 

sizden tahsil edebilir. 

Okul bölge idareniz ya da denetleyici birlik federal ve eyalet özel eğitim yönetmelikleri 

kapsamında, bilginin aranması ya da ulaştırılması için bir ödeme talep etmez. 

Kayıtların Ebeveynin Ġsteği ile Düzeltilmesi 

2365.2.7 sayılı kanun 

Çocuğunuzla ilgili federal ya da eyalet özel eğitim mevzuatı kapsamında toplanan, 

bulundurulan ya da kullanılan eğitimle ilgili bilgilerin hatalı, yanıltıcı ya da çocuğunuzun 

gizlilik ya da diğer haklarını ihlal ettiğini düşünüyorsanız, bilgileri bulunduran okul bölge 

idareniz ya da denetleyici birlikten bilgileri değiştirmesini talep edebilirsiniz. 

Okul bölge idareniz ya da denetleyici birlik, talebinizi aldıktan sonra makul bir süre 

içinde bilgilerin istekleriniz doğrultusunda değiştirilip değiştirilmeyeceğine karar 

vermelidir. 

Eğer okul bölge idareniz ya da denetleyici birlik, bilgileri talebiniz doğrultusunda 

değiştirmeyi reddederse, size reddettiğini bildirmeli ve bu amaç için Duruşma Olanağı 

başlığı altında açıklandığı şekilde bir duruşma talebinde bulunabileceğinizi bildirmelidir.  

DuruĢma Olanağı 

2365.2.8 sayılı kanun 

Okul bölge idareniz ya da denetleyici birlik, istek üzerine size, çocuğunuzla ilgili eğitim 

kayıtlarındaki bilgilerin hatalı, yanıltıcı olmadığı ya da çocuğunuzun gizlilik ya da diğer 

haklarını ihlal etmediğini ispatlamak için bir duruşma olanağı sağlamalıdır. 

Eğitim kayıtlarındaki bilgilerin tartışılma duruşması, bu gibi duruşmaların Aile Eğitim 

Hakları ve Gizlilik Yasası (FERPA) çerçevesindeki yöntemlerine uygun şekilde 

yapılmalıdır. 
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DuruĢmanın Sonucu 

2365.2.9 sayılı kanun 

Eğer duruşmanın sonucu olarak, okul bölge idareniz ya da denetleyici birlik bilgilerin 

hatalı, yanıltıcı ya da diğer durumda çocuğun gizlilik haklarını ihlal ettiği sonucuna 

varırsa, bu duruma göre bilgileri değiştirmeli ve sizi yazılı olarak bilgilendirmelidir. 

Eğer duruşmanın sonucu olarak, okul bölge idareniz ya da denetleyici birlik bilgilerin 

hatalı, yanıltıcı ya da diğer durumlarda çocuğunuzun gizlilik ya da diğer haklarını ihlal 

etmediği sonucuna varırsa, sizi, çocuğunuzla ilgili tutulan kayıtlardaki bilgiye bir eleştiri 

notu ya da okul bölge idareniz ya da denetleyici birliğin kararına katılamama nedeninizi 

ifade eden bir beyan ekleme hakkınızı bildirmesi gereklidir. 

Çocuğunuzla ilgili kayıtlara bu şekilde eklenen bir açıklama şu koşullara uymalıdır: 

 Karşı çıkılan bölüm okul bölge idareniz ya da denetleyici birlik tarafından 

bulundurulduğu sürece, çocuğunuzun kayıtlarının bir parçası olarak okul bölge 

idareniz ya da denetleyici birlik tarafından bulundurulmalıdır ve 

 Eğer okul bölge idareniz ya da denetleyici birlik çocuğunuzun kayıtlarını ya da 

karşı çıkılan kısmı başka bir kurum ya da şahısa bildirilmesi durumunda, açıklama 

da bu kurum ya da tarafa bildirilmelidir. 

KiĢisel Tanımlanabilir Bilgilerin Bildirilmesi Onayı 

2365.2.11 sayılı kanun 

FERPA'ya göre ebeveyn onayı gerektirmeyen hukuki yaptırımlar sonucu ve adli 

yetkililerin istekleri nedeniyle yapılan bildirimler dışında, kişisel tanımlayıcı bilgilerin 

katılımcı dairelerin yetkilileri dışındaki diğer taraflara bildirilmesi için sizin onayınız 

alınmalıdır.  Aşağıda belirtilen durumlar dışında, federal ve eyalet özel eğitim 

yönetmeliklerinin gerekliliklerinin sağlanması amacıyla kişisel tanımlayıcı bilgilerin 

katılımcı dairelerin yetkililerine bildirilmesi için sizin onayınıza gerek yoktur. 

Kişisel tanımlayıcı bilgiler, geçiş hizmetlerinin sağlanmasına ya da ödenmesine katılımcı 

dairelerin yetkililerine bildirilmeden önce sizin onayınızın ya da eyalet kanunlarına göre 

reşit olma yaşına erişmiş çocuğun onayının alınması gereklidir. 

Eğer çocuğunuz, sizin ikamet ettiğiniz okul bölge idaresi ya da denetleyici birlik alanı 

dışında yer alan bir bağımsız okula gidiyor ya da gidecekse, bağımsız okulun bulunduğu 

bölgedeki okul bölge idaresi ya da denetleyici birlik yetkilileri ile ikamet ettiğiniz 

bölgedeki okul bölge idaresi ya da denetleyici birlik yetkilileri arasında herhangi bir 

kişisel tanımlayıcı bilgi alış verişi olmadan önce sizin onayınız alınmalıdır.   

Koruma Kuralları 

2365.2.12 sayılı kanun 

Okul bölge idareniz ya da denetleyici birlik, kişisel tanımlayıcı bilginin gizliliğini, 

toplama, saklama, bildirme ve imha aşamalarında korumak zorundadır. 

Okul bölge idareniz ya da denetleyici birlikte bulunan bir yetkili herhangi bir kişisel 

tanımlayıcı bilginin gizliliğinin sağlanmasından sorumlu olmalıdır. 
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Okul bölge idarenizin ya da denetleyici birliğin, kişisel tanımlayıcı bilgileri toplayan ya 

da kullanan tüm kişiler için, bu kanun ve 34 CFR Kesim 99sayılı kanun kapsamındaki 

Vermont'un ilke ve yöntemleri ile ilgili eğitim ya da talimatlar almasını sağlaması 

gereklidir. 

Okul bölge idareniz ya da denetleyici birlik, kamu denetimi için, daire içindeki kişisel 

tanımlayıcı bilgiye erişebilen çalışanların isimlerinin ve görevlerinin güncel bir listesini 

tutmalıdır. 

Bilginin Ġmhası 

2365.2.13 sayılı kanun 

Okul bölge idareniz ya da denetleyici birlik, toplanan, bulundurulan ya da kullanılan 

kişisel tanımlayıcı bilgilerin, çocuğunuza eğitim hizmetleri verilmesi için daha fazla 

gerek duyulmadığında sizi bilgilendirmelidir. 

Bilgiler, sizin isteğiniz üzerine imha edilmelidir. Fakat, çocuğunuzun adı, adresi ve 

telefon numarası, aldığı notlar, derslere devam bilgileri, katıldığı sınıflar, bitirme derecesi 

ve bitirme yılının kalıcı bir kaydı herhangi bir zaman sınırlaması olmadan bulundurulur. 
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Ġdari ġikayet Yöntemleri 

Yasal Yöntem ġikayeti ile Ġdari ġikayet arasındaki fark 

Vermont Özel Eğitim kanunları, idari şikayetler ve yasal yöntem şikayetleri ve 

duruşmaları için ayrı yöntemler ortaya koyar. Aşağıda açıklandığı gibi, herhangi bir birey 

ya da organizasyon, okul bölge idaresi ya da denetleyici birlik, Vermont Eğitim Dairesi 

ya da herhangi bir kamu dairesinin uyması gereken herhangi bir IDEA ve Vermont Özel 

Eğitim kanununun ihlalini ileri süren idari bir şikayette bulunabilir.  

 

Sadece siz ya da okul bölge idaresi ya da denetleyici birlik, engelli bir çocuğun 

tanımlanması, değerlendirilmesi ya da eğitimsel yerleştirilmesinin başlatılması ya da 

değiştirilmesinin önerilmesi ya da reddedilmesi veya ücretsiz uygun kamu eğitimi 

(FAPE) sağlanması hakkında yasal yöntem şikayetinde bulunabilir.  Vermont Eğitim 

Dairesi Komiseri, bir Eyalet şikayetini (eğer bir çözüm toplantısı ya da ortak bir çözüm 

noktasına ulaşma çabası ile çözüme ulaşılamazsa), eğer planlanan zamanlama doğru 

şekilde uzatılmamışsa, genellikle 60 takvim günü içinde sonuçlandırmak zorundayken, 

tarafsız bir yasal yöntem duruşma yetkilisi yasal yöntem şikayetini dinlemeli ve çözüm 

sürecinin ardından, duruşma yetkilisi sizin ya da okul bölge idareniz ya da denetleyici 

birliğin isteği üzerine planlanan zamanlamada bir uzatma sağlamazsa 45 takvim günü 

içinde bu belgede Çözüm Süreci başlığında açıklandığı şekilde yazılı bir karar vermek 

zorundadır. İdari şikayet ve yasal yöntem şikayeti, çözüm ve duruşma yöntemleri aşağıda 

daha geniş olarak açıklanmıştır. 

Ġdari ġikayet Yöntemleri 

2365.1.5 sayılı kanun 

Herhangi bir kişi ya da organizasyon, okul bölge idaresinin ya da denetleyici birlik ya da 

kamu dairesinin IDEA ve Vermont Özel Eğitim Kanunlarının şartlarını ihlal ettiğini iddia  

ederse, Eğitim Komiserine imzalanmış bir yazılı şikayette bulunur ve aynı zamanda bu 

şikayetin bir kopyasını da çocuğun hizmet aldığı okul bölge idaresi ya da denetleyici 

birlik ya da kamu dairesine iletir. 

Şikayet şunları içermelidir-- 

 Kamu dairesinin IDEA ve Vermont Özel Eğitim Kanunlarını ihlal ettiğine dair bir 

beyan; 

 Beyanın dayandığı gerçekler; 

 Şikayet sahibinin imzası ve iletişim bilgileri ve 

 Eğer iddia edilen ihlaller belirli bir çocuğa karşı yapılmışsa-- 

 Çocuğun adı ve ikamet adresi; 

 Çocuğun devam ettiği okulun adı; 
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 Evsiz bir çocuk ya da genç olması durumunda (McKinney-Vento Evsiz Destek 

Yasası (42 U.S.C. 11434a(2)) kesim 725(2) kapsamında), çocuğun uygun iletişim 

bilgileri ve devam ettiği okulun adı; 

 Sorunla ilgili gerçekleri de içerecek şekilde, çocuğun sorununun karakteri ve 

 Şikayetin yapıldığı zamanda, şikayetçi için geçerli olan ve bilinen kapsamda 

sorunun çözüm önerisi. 

 

2365.1.6 sayılı kanun kapsamında yapılan yasal yöntem şikayetleri dışında, şikayette 

iddia edilen ihlaller şikayetin alındığı tarihten itibaren en fazla bir yıl önce ortaya çıkmış 

olabilir. 

Bir şikayetin alınmasının ardından, görevli Yargıç, soruşturma yapılması için bir şikayet 

müfettişini atayabilir. Şikayet müfettişi şikayetçi lehine ve okul bölge idaresi ya da 

denetleyici birlik lehine olan kanıtları inceleyebilir.  Şikayet müfettişinin takdir yetkisi 

ile, şikayet, belgelerin incelenmesi, görüşme, duruşma, yerinde inceleme ya da bunların 

herhangi bir birleştirilmiş şeklinde soruşturulabilir. Şikayet müfettişi, şikayetçiye, 

şikayetindeki iddialar ile ilgili ek bilgileri yazılı ya da sözlü olarak sunma olanağı 

sağlayabilir. Şikayet müfettişi, ayrıca kamu dairesine, şikayeti çözmek için öneri ya da 

sizin onayınız ile bir ortak noktaya ulaşma çabası ya da diğer ihtilaf çözüm yollarını 

kullanma olanağı sağlayabilir. 

Eğer bir duruşma yapılması planlanmışsa, şikayet müfettişi aşağıda ifade edilen görev ve 

yetkilere sahiptir: 

 Duruşma öncesi konferanslar düzenlemek; 

 Gerekli olan tüm duruşmaları düzenlemek; 

 Duruşma yetkilileri tarafından verilecek karar için olayların bulguların ve kanuni 

sonuçların önerilerini hazırlamak; 

 Eyalet Eğitim Müdürlüğü 1236.1 sayılı kanunda ifade edilen diğer tüm yetki ve 

görevler. 

Şikayetin alınmasının ardından 60 gün içinde, yetkili yargıç yazılı bir karar vermek 

zorundadır. Bu zaman sınırı, sadece belirli bir şikayete bağlı olarak istisnai şartlar varsa 

uzatılabilir.   

Bir şikayet soruşturması sonucunda uygun hizmetlerin verilmesinde hata olduğu ortaya 

çıkarsa, soruşturma raporu, uygun olabilecek şekilde, maddi tazminatlar ya da çocuğun 

ihtiyaçlarına uygun düzeltici eylemler ve bunlarla birlikte engelli çocuklar için gelecekte 

uygun hizmetlerin sağlanmasını içerecek şekilde, bu servislerin reddinin nasıl telafi 

edileceğini sunmalıdır. 

Eğer alınan yazılı şikayet aynı zamanda bir yasal yöntem duruşmasına da  konu olduysa 

ya da bir ya da daha fazlası o duruşmanın bir parçası olan birçok sorun içeriyorsa, 

soruşturma, şikayetin, yasal yöntem duruşmasında ele alınan herhangi bir parçasında, 

duruşma sonuçlanana kadar ayrılmalıdır. 
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 Ayrıca şikayetteki yasal yöntem eylemlerinin bir parçası olmayan sorunlar, zaman sınırı 

içinde ve yukarıda açıklanan yöntemlere uyularak çözümlenir.  

Eğer daha önceki bir yasal yöntem duruşmasında aynı şahıs ya da kurumları ilgilendiren 

ve kararı verilen bir sorun oluştuysa, duruşma kararı bağlayıcıdır ve şikayet sahibi bu 

konuda bilgilendirilmelidir. 

Ayrıca IDEA'nın C Kesiminin sağlanması ile ilgili olarak da bir şikayet yapılabilir. C 

Kesimi şikayeti soruşturması İnsan Hizmetleri Dairesi, Sağlık Dairesi, Çocuk Gelişim 

Şubesi ile işbirliği içinde yürütülmelidir. Yazılı şikayet 103 S. Main Street, Waterbury, 

Vermont 05671-0204 adresinde bulunan Aile, Yeni Doğan ve  Küçük Çocuk Yönetimine 

gönderilebilir. 
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Yasal Yöntem ġikayet Prosedürleri 

Yasal Yöntem ġikayeti 

2365.1.6 sayılı kanun 

Genel 

Siz ya da okul bölge idaresi veya denetleyici birlik, çocuğunuzun tanımlanması, 

değerlendirmesi ya da eğitimsel yerleştirilmesinin başlatılması ya da değiştirilmesinin 

önerilmesi ya da reddedilmesi veya çocuğunuza ücretsiz uygun kamu eğitimi (FAPE) 

sağlanması hakkında yasal yöntem şiakyetinde bulunabilir.  

Yasal yöntem şikayetinde iddia edilen ihlal, iddia edilen şikayetin temelini oluşturan 

eylem, siz ya da okul bölge idareniz ya da denetleyici birlik tarafından en fazla iki yıl 

öncesine kadar bilinmeli ya da bilinebilir olmalıdır. Fakat, eğer siz çocuğunuzu tek taraflı 

olarak bağımsız bir okula yerleştirmişseniz ve tazminat talebinde bulunuyorsanız, yasal 

yöntem şikayeti yerleştirmenin ardından 90 gün içinde yapılmalıdır. 

Yukarıdaki zaman sınırlaması, aşağıdaki nedenlerle bu zaman sınırlaması içerisinde bir 

şikayette bulunamıyorsanız sizin için geçerli değildir:  

 Okul bölge idareniz ya da denetleyici birlik, bilerek şikayette belirtilen sorunların 

çözüldüğünü yanıltıcı olarak sunarsa ya da 

 Okul bölge idareniz ya da denetleyici birlik, IDEA ve Vermont Özel Eğitim 

Kanunları kapsamında sunmanız gereken bilgileri sizden gizlerse.  

Ebeveynler için bilgiler 

Eğer bilgi talebiniz olursa ya da siz ya da okul bölge idareniz veya denetleyici birlik yasal 

yöntem şikayetinde bulunursa, okul bölge idareniz ya da denetleyici birlik bölgede 

mevcut olan ücretsiz ya da düşük ücretli hukuki ve diğer ilgili hizmetler konusunda 

bilgilendirmek zorundadır. 

Yasal Yöntem DuruĢmasının BaĢlaması 

2365.1.6.2 – 2365.1.6.6 sayılı kanun 

Genel 

Bir duruşma talebinde bulunmak için, siz ya da okul bölge idareniz ya da denetleyici 

birlik (ya da sizin avukatınız ya da okul bölge idaresi ya da denetleyici birliğin avukatı) 

diğer tarafa yasal yöntem şikayeti ibraz etmelidir.  Bu şikayet aşağıda sıralananların 

tümünü içermeli ve gizli tutulmalıdır.  

Siz ya da okul bölge idareniz ya da denetleyici birlikten hangisi şikayette bulunduysa, 

Komiser tarafından sağlanan formu kullanarak şikayetin bir kopyasını Vermont Eğitim 

Dairesi'ne de sunmalıdır. 
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ġikayetin içeriği 

Yasal yçntem şikayeti şunları içermek zorundadır: 

 Çocuğun adı; 

 Çocuğun ikamet adresi; 

 Çocuğun okulunun adı; 

 Eğer çocuk evsiz bir çocuk ya da genç ise, çocuğun iletişim bilgileri ve çocuğun 

okulunun adı; 

 Sorunla ilgili gerçekleri de içerecek şekilde, önerilen ya da reddedilen eylem ile 

ilgili çocuğun sorununun karakterinin açıklaması ve 

 O zaman için geçerli siz ya da okul bölge idareniz ya da denetleyici birlik için 

geçerli ve bilinen kapsamda sorunun önerilen çözümü. 

Yasal yöntem Ģikayetinde duruĢmadan önce yapılan bildirim 

Siz ya da okul bölge idareniz ya da denetleyici birlik (ya da sizin ya da okul bölge 

idaresinin ya da denetleyici birliğin avukatı) yukarıda sıralanan bilgileri içeren bir yasal 

yöntem şikayeti yapmadığı sürece, siz ya da okul bölge idaresi ya da denetleyici birlik 

için bir yasal yöntem duruşması yapılamaz. 

ġikayetin yeterliliği 

Bir yasal yöntem şikayetinin ilerleyebilmesi için yeterli olarak kabul edilmesi gereklidir.  

Yasal yöntem şikayeti, yasal yöntem şikayetini alan taraf (siz ya da okul bölge idaresi ya 

da denetleyici birlik), duruşma yetkilisini ya da diğer tarafı yazılı olarak, şikayetin 

alınmasının ardından 15 takvim günü içinde, yasal yöntem şikayetinin yukarıda sıralanan 

şartları karşılamadığını bildirmemesi durumunda, yeterli olarak kabul edilecektir 

(yukarıdaki şartların içeriğinin sağlanmış olması). 

Bildirimi alan tarafa (siz ya da okul bölge idareniz ya da denetleyici birlik) bildirimin 

ulaşmasından itibaren beş takvim günü içinde yasal yöntem şikayetinin yetersiz olduğunu 

düşünülürse, duruşma yetkilisi yasal yöntem şikayetinin yukarıda sıralanan şartları 

karşılayıp karşılamadığına karar vermeli ve sizi ve okul bölge idarenizi ya da denetleyici 

birliği hemen yazılı olarak bilgilendirmelidir. 

ġikayetin düzeltilmesi 

Siz ya da okul bölge idaresi ya da denetleyici birlik sadece aşağıdaki durumlarda 

şikayette değişiklikler yapabilir:  

 Diğer taraf yazılı olarak değişikliklere izin vermiş ve yasal yöntem şikayetinin 

aşağıda açıklandığı şekilde bir çözüm toplantısı ile çözebilme şansı verilmişse ya 

da 

 Yasal yöntem duruşmasının başlamasının beş gün öncesinden daha geç olmamak 

üzere, duruşma yetkilisi değişiklik yapılması için izin verebilir. 
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Eğer şikayetçi taraf (siz ya da okul bölge idareniz ya da denetleyici birlik) yasal yöntem 

şikayetinde değişiklik yaparsa, çözüm toplanıtısı için olan zaman sınırlaması (şikayetin 

alınmasından itibaren 15 takvim günü) ve çözüm için verilen zaman süreci (şikayetin 

alınmasından itibaren 30 takvim günü) değiştirilmiş şikayetin sunulduğu tarihten itibaren 

yeniden başlar. 

Okul Bölge Ġdaesi ya da denetleyici birliğin yasal yöntem Ģikayetine yanıtı 

Eğer okul bölge idareniz ya da denetleyici birlik size Yazılı Ön Bildirim başlığı altında 

açıklanan şekilde, yasal yöntem şikayetinize konu olan ana sorun ile ilgili bir yazılı ön 

bildirim göndermediyse, okul bölge idareniz ya da denetleyici birlik, yasal yöntem 

şikayetini aldıktan 10 takvim günü içinde size aşağıdakileri içeren bir yanıt 

göndermelidir: 

1. Okul bölge idarenizin ya da denetleyici birliğin, yasal yöntem şikayetinde ortaya 

konulan eylemi niye önerdiklerinin ya da reddettiklerinin bir açıklaması; 

2. Çocuğunuzun kişiselleştirilmiş eğitim program (IEO) ekibi tarafından göz önüne 

alınmış diğer seçenekler ve bu seçeneklerin reddedilme gerekçeleri; 

3. Okul bölge idarenizin ya da denetleyici birliğin kullandığı, önerilen ya da reddedilen 

eyleme temel olan, her değerlendirme yönteminin, değerlendirme kaydının ya da 

raporun bir açıklaması ve 

4. Okul bölge idarenizin ya da denetleyici birliğin önerdiği ya da reddettiği eylem ile 

ilgili diğer faktörlerin bir açıklaması. 

1-4 maddelerindeki bilgilerin sağlanması, okul bölge idarenizi ya da denetleyici birliği, 

yasal yöntem şikayetinizin yetersiz olduğunu ileri sürmesine engel değildir. 

Yasal yöntem Ģikayetine diğer tarafların yanıtları 

Hemen yukarıdaki alt başlıkta belirtilenler dışunda, okul bölge idareniz ya da denetleyici 

birliğin yanıtı, yasal yöntem şikayetini alan tarafın yanıtı, şikayetin alındığı tarihten 

itibaren 10 takvim günü içinde yapılmalıdır, diğer tarafa sadece şikayetteki sorunlara 

değinen bir yanıt göndermelidir. 

Ortak çözüm noktası 

2365.1.4 sayılı kanun 

Genel 

Komiser tarafından yürütülen, yasal yöntem şikayeti yapılmadan önce oluşan sorunları 

içeren, bir ortak çözüm noktası  süreci, engelli öğrencilerin ebeveynleri, okul bölge 

idareleri ya da denetleyici birlikler ve özel eğitim ihtilafı ile ilgili diğer kamu daireleri 

için mevcuttur. 

ġartlar 

Yöntemler, ortak çözüm noktası sürecinin aşağıdakilere uymasını sağlamalıdır: 

 Sizin için ve okul bölge idareniz ya da denetleyici birlik için isteğe bağlı olması; 
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 Sizin yasal yöntem duruşma hakkınızı ya da IDEA ve Vermont Özel Eğitim 

Kanunlarındaki diğer haklarınızı, ertelemek ya da engellemek için 

kullanılamaması; 

 Etkin ortak çözüm noktası bulunma teknikleri alanında eğitilmiş, yetkin ve 

tarafsız bir ortak arabulucu tarafından yürütülmesi. 

Eğitim Dairesi, özel eğitim ve ilgili hizmetlerin verilmesi ile ilgili kanun ve 

yönetmelikler konusunda deneyimli yetkin ve tarafsız arabulucuların bir listesine sahiptir. 

Toplantıların masraflarını da içerecek şekilde, ortak bir çözüm noktasına ulaşma 

sürecinin masrafları Eğitim Dairesi tarafından karşılanır. 

Ortak çözüm noktası bulma sürecindeki her toplantı vakitlice zamanlanmalı ve hem siz 

hem de okul bölge idareniz ya da denetleyici birlik için uygun bir konumda yapılmalıdır. 

Eğer siz ve okul bölge idareniz ya da denetleyici birlik, bir ihtilafı ortak çözüm noktası 

bulma yoluyla çözümlerse, her iki taraf da yasal bağlayıcılığı olan, çözümü ve 

aşağıdakileri içeren bir anlaşmayı onaylamalıdır:: 

 Ortak çözüm noktası bulma süreci sırasında yapılan tüm tartışmaların gizli 

kalacağı ve daha sonraki herhangi bir yasal yöntem duruşması ya da sivil 

yargılamalarda kanıt olarak kullanılamayacağını ifade etmelidir ve 

 Hem sizin hem de okul bölge idarenizi ya da denetleyici birliği temsil etme 

yetkisine sahip, okul bölge idareniz ya da denetleyici birlik temsilcisi tarafından 

imzalanmalıdır. 

Yazılı, imzalanmış bir ortak çözüm noktası anlaşması, yargılama yetkisi olan tüm Eyalet 

mahkemelerinde (Eyalet kanunları kapsamında bu tür duruşmaları yapma yetkisi olan 

mahkeme) ya da Birleşik Devletler bölge idare mahkemelerinde infazı kabildir. 

Ortak çözüm noktası bulma sürecinde yapılan tartışmalar gizli olmalıdır. Gelecekte, 

herhangi bir Federal mahkeme ya da bir eyaletin IDEA ve Vermont Özel Eğitim 

Kanunları kapsamında destek alan Eyalet mahkemesi tarafından yapılan yasal yöntem 

duruşmaları ya da sivil yargılamalarda kanıt olarak kullanılamaz. 

Ortak çözüm noktası için yapılan yazılı istekler, Vermont Department of Education, 

Special Education Mediation Service (VDE-SEMS), 120 State Street, Montpelier, 

Vermont 05620-2501 adresine yapılmalıdır.  

Bu şekilde bir isteğin alınmasının ardından, Daire size Özel Eğitimde Ebeveynlerin 

Hakları bildirisini gönderecektir ve kendisinin ortak çözüm yöntemlerini, ortak çözümün 

tüm taraflarına gönderecektir.  

Ortak çözüm için yapılan anlaşma, komiser tarafından onaylanmış bir form üzerinde 

olmalı ve tüm taraflar tarafından imzalanmalıdır. Eğer talep, yazılı olarak iletişim 

kurulamaması gibi şartlar nedeniyle yazılı olamaz ise, diğer iletişim yöntemleriyle 

yapılmalıdır. 

Arabulucunun tarafsızlığı 

Arabulucu: 
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 Vermont Eğitim Dairesinin ve çocuğunuzun eğitimi ya da bakımı ile sorumlu olan 

okul bölge idareniz ya da denetleyici birliğin çalışanı olamaz ve 

 Arabulucunun tarafsızlığı ile çakışan kişisel ya da profesyonel çıkarı olmamalıdır. 

Arabulucu olarak tanımlanan bir kişiye, VTDOE ya da okul bölge idaresi ya da 

denetleyici birlik tarafından sadece arabulucu olarak hizmet verdiği için ödeme 

yapılıyorsa, bu durum o kişiyi okul bölge idaresi ya da denetleyici birlik ya da Vermont 

Eğitim Dairesi çalışanı yapmaz. 

Yasal Yöntem ġikayeti ve DuruĢması Karara BağlanmamıĢken 

Çocuğun YerleĢtirilmesi   

2365.1.11 sayılı kanun 

Aşağıdaki, Engelli Çocukların Disiplin Prosedürleri başlığı altında açıklanan durumlar 

dışında, karşı tarafa yasal yöntem şikayeti gönderildikten sonra, çözüm süreci süresi 

dahilinde ve tarafsız bir yasal yöntem duruşması ya da mahkeme süreci sonucu 

beklenirken, siz ve okul bölge idareniz ya da denetleyici birlik başka şekilde 

anlaşmadığınız sürece, çocuğunuz eğitim gördüğü kurumda eğitim hizmeti almaya devam 

etmelidir. 

Eğer yasal yöntem şikayeti, kamu okullarına ilk giriş ile ilgiliyse, çocuğunuz, sizin 

onayınız ile, bu şekildeki tüm şikayetler sonuçlanana kadar normal kamu okuluna 

yerleştirilmelidir. 

Eğer duruşma yetkilisinin yasal yöntem duruşma sırasındaki kararı, çocuğun 

ebeveynlerinin, çocuğun yerleştirilmesinin değiştirilmesi gerektiği ile aynı olursa, bu 

yerleştirme okul bölge idareniz ya da denetleyici birlik ile aranızda bir anlaşma olarak 

kabul edilir. 

Eğer yasal yöntem şikayeti, IDEA'nın C Kesimi altında sunulmakta olan hizmetten, 

IDEA ve Vermont Özel Eğitim Kanunlarına geçmekte olan ve üç yaşına geldiği için C 

Kesimi hizmetlerini alma hakkını kaybden bir çocuğun IDEA ve Vermont Özel Eğitim 

Kanunları kapsamındaki ilk hizmetleri ile ilgiliyse, okul bölge idareniz ya da denetleyici 

birlik, çocuğa verilmekte olan C Kesimi hizmetlerini daha fazla vermek zorunda 

değillerdir.   

Eğer çocuğun IDEA ve Vermont Özel Eğitim Kanunları kapsamında hizmet alma hakkı 

olduğuna karar verilirse ve siz de çocuğunuzun ilk defa özel eğitim ve ilgili hizmetleri 

almasına onay verirseniz, okul bölge idareniz ya da denetleyici birlik, ihtilaflı olmayan 

(siz ve okul bölge idareniz ya da denetleyici birliğin üzerinde anlaştığınız) özel eğitim ve 

ilgili hizmetleri sağlamak zorundadır. 

Çözüm Oturumu 

2365.1.8 sayılı kanun 

Çözüm toplantısı 

Sizin yasal yöntem şikayetinizin ulaşmasının ardında 15 takvim günü içinde ve yasal 

yöntem duruşması başlamadan önce, okul bölge idareniz ya da denetleyici birlik, siz ve 

yasal yöntem şikayetinizde tanımlanan durumlar hakkında bilgisi olan, kişiselleştirilmiş 
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eğitim programı (IEP) Ekibi üye ya da üyelerinin katılacağı bir görüşme düzenlemelidir. 

Toplantıda: 

 Okul bölge idareniz ya da denetleyici birlik adına karar verme yetkisi olan, okul 

bölge idarenizin ya da denetleyici birliğin bir temsilcisinin bulunması ve 

 Eğer siz bir avukat ile temsil edilmiyorsanız, okul bölge idarenizin ya da 

denetleyici birliğin bir avukatı bulunmamalıdır.  

Siz ve okul bölge idareniz ya da denetleyici birlik, IEP ekibinden, toplantıya katılacak 

ilgili üyeleri belirlersiniz. 

Sizin için toplantının amacı, yasal yöntem şikayetinizi ve şikayetinizin temelini oluşturan 

olguların tartışılması böylece okul bölge idareniz ya da denetleyici birliğin ihtilafı çözme 

olanağına sahip olmabilmesidir. 

Aşağıdaki durumlarda çözüm toplantısı gerekli değildir: 

 Siz ve okul bölge idareniz ya da denetleyici birlik yazılı olarak toplantıdan feragat 

ettiğiniz konusunda anlaşırsanız ya da 

 Siz ve okul bölge idareniz ya da denetleyici birlik, Ortak Çözüm Noktası Bulma 

başlığında açıklandığı şekilde bir ortak çözüm noktası bulma süreci kullanmak 

üzere anlaşırsanız. 

Çözüm süresi 

Eğer okul bölge idareniz ya da denetleyici birlik yasal yöntem şikayetinizi, sizi tatmin 

edecek şekilde yasal yöntem şikayetinin alınmasının ardından 30 takvim günü içinde 

(çözüm süreci için geçen süre içerisinde) çözümlememişse, yasal yöntem duruşması 

gerçekleşir. 

Son kararın verilmesi için 45 takvim günü zaman sınırlaması, çözüm süresindeki 30 

takvim günlük süreye aşağıda açıklanan şekilde belirli istisnalar dahilinde yapılan 

ayarlamalar ile birlikte, 30 takvim günü süren çözüm süresinin bitmesinin ardından 

başlar.  

Sizin ve okul bölge idareniz ya da denetleyici birliğin birlikte çözüm sürecinden feragat 

etmek üzere ya da ortak bir çözüm noktası bulmak için anlaştığınız durumlar dışında, 

çözüm toplantılarına katılmamanız durumunda, bu durum bir toplantıya katılmaya karar 

vermenize kadar çözüm süreci ve yasal yöntem duruşması, zaman sınırlamalarını erteler. 

Yeterli çabanın harcanmasının ve bu çabanın belgelendirilmesinin ardından, okul bölge 

idareniz ya da denetleyici birlik çözüm toplantılarına sizin katılımınızı sağlayamazsa, 30 

takvim günü olan çözüm süresinin sonunda, okul bölge idareniz ya da denetleyici birlik 

duruşma yetkilisinden sizin yasal yöntem şikayetinizin reddedilmesini talep edebilir.  

Bu çabaların belgelendirilmesi, okul bölge idareniz ya da denetleyici birliğin zaman ve 

yer konusunda karşılıklı olarak anlaşılmış bir toplantının yapılması için harcadığı çabanın 

aşağıdakiler benzeri kayıtlarını içermelidir: 

 Yapılan ya da yapılma girişiminde bulunulan telefon görüşmeleri ve bu 

görüşmelerin sonuçlarının detaylı kayıtları;  

 Size gönderilen mektupların kopyaları ve alınan tüm yanıtlar ve 
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 Evinize ya da çalıştığınız iş yerine yapılan ziyaretlerin ve bu ziyaretler sonucu 

elde edilen sonuçların detaylı kayıtları. 

Eğer okul bölge idareniz ya da denetleyici birlik, sizin yasal yöntem şikayetinizi aldıktan 

sonra 15 takvim günü içinde bir çözüm toplantısı yapmazsa ya da çözüm toplantısına 

katılmazsa, duruşma yetkilisinin 45 takvim günlük yasal yöntem duruşması zaman 

sınırlamasını başlatmasını isteyebilirsiniz. 

30 takvim günü çözüm süresine yapılan ayarlamalar 

Eğer siz ve okul bölge idareniz ya da denetleyici birlik çözüm toplantısından yazılı olarak 

feragat etmek üzere anlaşırsanız, yasal yöntem duruşması için 45 takvim günlük zaman 

sınırlaması, bir sonraki gün başlar. 

Ortak çözüm noktası bulunması ya da çözüm toplantılarının başlamasının ardından ve 30 

takvim günlük çözüm süresi dolmadan önce, eğer siz ve okul bölge idareniz ya da 

denetleyici birlik yazılı olarak herhangi bir anlaşmanın mümkün olmadığı konusunda 

anlaşırsa, 45 takvim günlük yasal yöntem duruşma zaman sınırlaması bir sonraki gün 

başlar.  

Eğer siz ve okul bölge idareniz ya da denetleyici birlik 30 takvim günlük çözüm süresinin 

bitmesinin ardından ortak çözüm noktası bulma sürecini kullanmak üzere anlaşırsanız, 

her iki taraf da, bir anlaşmaya varılana kadar ortak çözüm yolu bulunma çabasına devam 

etmek üzere yazılı olarak anlaşabilir.  

Fakat, eğer siz ya da okul bölge idareniz ya da denetleyici birlik, ortak çözüm yolu bulma 

sürecinden çekilirse, 45 takvim günlük yasal yöntem duruşma süreci bir sonraki gün 

başlar. 

Yazılı uzlaĢı anlaĢması 

Eğer bir ihtilafın çözümüne çözüm toplantısında ulaşılırsa, siz ve okul bölge idareniz ya 

da denetleyici birlik yasal bağlayıcılığı olan, aşağıdakileri içeren bir anlaşmayı 

onaylamalıdır:: 

 Hem sizin hem de okul bölge idarenizi ya da denetleyici birliği temsil etme 

yetkisine sahip, okul bölge idareniz ya da denetleyici birlik temsilcisi tarafından 

imzalanmalıdır ve 

 Yargılama yetkisi olan tüm Eyalet mahkemelerinde (Eyalet kanunları kapsamında 

bu tür duruşmaları yapma yetkisi olan mahkeme) ya da Birleşik Devletler bölge 

idare mahkemelerinde infazı kabildir. 

AnlaĢma gözden geçirme süresi 

Eğer siz ve okul bölge idaresi ya da denetleyici birlik bir çözüm toplantısı sonucunda 

anlaşmaya varırlarsa, taraflardan herhangi biri (siz ya da okul bölge idaresi ya da 

denetleyici birlik), sizin ve okul bölge idarenizin ya da denetleyici birliğin anlaşmayı 

imzaladığı tarihten itibaren 3 iş günü içersinde anlaşmayı iptal edebilir.  

Yasal Yöntem ġikayetlerinde DuruĢmalar 

Tarafsız Yasal ;Yöntem DuruĢmaları 

34 CFR §300.511 
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Her yasal yöntem şikayeti yapıldığında, ihtilafla ilgisi size ya da okul bölge idareniz ya 

da denetleyici birliğe, Yasal Yöntem Şikayeti ve Çözüm Süreci kesiminde açıklandığı 

şekilde, tarafsız bir yasal yöntem duruşması yapılması olanağının sağlanması gerekir. 

Vermont Eğitim Dairesi, yasal yöntem duruşmalarına celp için sorumludur. 

Tarafsız duruĢma yetkilisi 

Duruşma yetkilisi, en az şunları sağlamalıdır: 

 Vermont Eğitim Dairesi ya da çocuğunuzun eğtimi çöa ya da bakımı ile ilgilenen 

okul bölge idareniz ya da denetleyici birliğin veya dairenin çalışanı olamaz.  

Fakat, bir kişiye, sadece daire tarafından duruşma yetkilisi olarak hizmet vermek 

üzere ödeme yapılıyorsa, bu durum o kişiyi o kurumun çalışanı yapmaz; 

 Duruşmada, duruşma yetkilisinin tarafsızlığı ile çakışan kişisel ya da profesyonel 

bir çıkarı olmamalıdır; 

 Lisanslı bir avukat olmalıdır; 

 IDEA uygulamalarını ve IDEA ile ilgili olan Federal ve Eyalet yönetmeliklerini 

ve IDEA'nın Federal ve Eyalet mahkemeleri tarafından yasal yorumlarını 

anlamalı ve bu konularda bilgi sahibi olmalıdır ve 

 Duruşma düzenleyebilecek bilgi ve yeteneğe sahip olmalı ve uygun, standart 

yasal uygulamalarla tutarlı bir şekilde kararlar alabilmeli ve yazabilmelidir. 

Vermont Eğitim Dairesi, duruşma yetkilisi olarak hizmet veren kişilerin, her duruşma 

yetkilisinin niteliklerinin beyanını da içeren, bir listeyi bulunduracaktır. 

Yasal yöntem duruşmasının dava konusu 

Yasal yöntem duruşması isteğinde bulunan taraf (siz ya da okul bölge idareniz ya da 

denetleyici birlik), yasal yöntem duruşması sırasında, karşı tarafla anlaşmadığı sürece, 

yasal yöntem şikayetinde yer almayan sorunları ortaya koyamaz. 

Bir duruĢma talep edilmesinin zaman sınırlaması 

Sizin tarafınızdan ya da okul bölge idaresi ya da denetleyici birlik tarafından, şikayette 

belirtilen sorunun, siz ya da okul bölge idaresi ya da denetleyici birlik tarafından bilindiği 

ya da bilenebileceği tarihten itibaren iki yıl içinde, yasal yöntem şikayeti için adli bir 

duruşma talebinde bulunulmalıdır.  

Zaman sınırı için istisna durumlar 

Yukarıdaki zaman sınırlaması, aşağıdaki nedenlerle bir şikayette bulunamıyorsanız sizin 

için geçerli değildir:  

 Okul bölge idareniz ya da denetleyici birlik, özellikle sorunu ya da şikayetinizi 

yapmanıza neden olan durumu çözdüğünü yanıltıcı olarak sunarsa ya da 

 Okul bölge idareniz ya da denetleyici birlik, IDEA ve Vermont Özel Eğitim 

Kanunları kapsamında sunmanız gereken bilgileri sizden gizlerse.  

DuruĢma Prosedürleri 

2365.1.6.15 sayılı kanun 
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Genel 

Yasal yöntem duruşmasına (disiplin prosedürleri ile ilgili duruşmalar da dahil olmak 

üzere) katılan tüm taraflar aşağıdaki haklara sahiptir: 

 Bir avukat tarafından ve/veya engelli çocuklarla ilgili eğitim almış ya da özel bilgi 

sahibi kişiler tarafından temsil edilme ya da destek alma; 

 Kanıt sunulması ve tanıkların katılımının talep edilmesi, onlarla yüzleşilmesi ve 

onların çapraz sorgularının yapılması; 

 Duruşmadan en az beş iş günü öncesine kadar ilgili tarafa sunulmayan kanıtın, 

duruşma sırasında takdiminin engellenmesi; 

 Duruşmanın yazılı ya da sizin isteğinize bağlı , elektronik olarak duruşmanın her 

sözcüğünün kaydının sağlanması ve 

 Karar ve bulguların, yazılı olarak ya da sizin isteğiniz üzerine elektronik olarak 

size sağlanması. 

Ek bilgilerin ifĢa edilmesi 

Yasal yöntem duruşmasından en az beş gün önce, siz ve okul bölge idareniz ya da 

denetleyici birlik, birbirinize, duruşmada siz ya da okul bölge idareniz ya da denetleyici 

birliğin kullanmak istediği, o tarihe kadar tamamlanmış ölçümleri ve bu ölçümlere dayalı 

tavsiyeleri ifşa etmelisiniz.    

Duruşma yetkilisi, bu şartı yerine getirmeyen herhangi bir tarafın, duruşmada ilgili 

ölçümü ya da tavsiyeyi, diğer tarafın onayı olmadan sunmasını engeller. 

DuruĢmalarda ebeveyn hakları 

Size aşağıdaki haklar sağlanmalıdır: 

 Çocuğunuzun duruşmada bulunması; 

 Duruşmanın kamuya açık olması ve 

 Duruşmanın kayıtlarının, bulgu sonuçlarının ve kararların size ücretsiz olarak 

sağlanması.  

DuruĢma Yetkilisinin Kararı 

2365.1.16(c) sayılı kanun 

Duruşma yetkilisinin, çocuğunuzun ücretsiz uygun kamu eğitimi (FAPE) alıp almayacağı 

kararı sağlam temellere dayanmalıdır.  

Yöntemsel bir ihlalin iddia edildiği sorunlarda, duruşma yetkilisi, sadece eğer aşağıdaki 

yöntemsel eksiklikler varsa, çocuğunuzun FAPE almadığına karar verir:  

 Çocuğunuzun  ücretsiz uygun kamu eğitimi (FAPE) alma hakkına müdahele 

edildiyse; 

 Çocuğunuza, ücretsiz uygun kamu eğitiminin (FAPE) sağlanması ile ilgili 

gerçekleşen karar verme sürecinde, sizin katılım olanağınıza müdahale edildiyse 

ya da 
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 Eğitimsel faydadan mahrum bırakılmaya neden olunduysa. 

Hiçbir şey, duruşma yetkilisinin, okul bölge idaresine ya da denetleyici birliğe, 2365.1 ile 

2365.1.13 sayılı kanunlar arasında kapsanan prosedürsel gerekliliklere uymalarına 

hükmetmesinin önüne geçemez. 

Bulgu ve karaların kamu ile paylaĢılması 

Vermont Eğitim Dairesi, kişisel tanımlayıcı bilgilerin tümünün silinmesinin ardından, 

aşağıdakileri yapmalıdır: 

 Yasal yöntem duruşmasındaki bulguların ve kararların sunulması ve 

 Bu bulguların ve kararların kamuya açık hale getirilmesi. 

Ġtirazlar  

2365.1.8 sayılı kanun 

DuruĢma kararının kesinliği  

Yasal yöntem duruşmasında alınan bir karar (disiplin ile ilgili kararları da içeren), 

duruşma ile ilgili herhangi bir taraf (siz ya da okul bölge idaresi ya da denetleyici birlik), 

karara aşağıda açıklandığı şekilde bir hukuk davası açarak itiraz etmedikçe, nihaidir. 

DuruĢmaların ve Gözden Geçirmelerin Zaman Sınırlaması ve Uygunluğu 

2365.1.16 (a) & (b) sayılı kanun 

Vermont Eğitim Dairesi, çözüm toplantıları için 30 takvim günlük sürenin dolmasının 

ardından 45 takvim gününü geçmeyecek şekilde ya da 30 takvim günlük çözüm süresine 

Ayarlamalar alt başlığında açıklandığı şekilde ayarlanmış sürenin dolmasının ardından 45 

takvim gününü geçmeyecek şekilde, aşağıdakilerin yapılmasını sağlamalıdır:  

 Duruşmada nihai karar verilir ve 

 Kararın bir kopyası her iki tarafa gönderilir. 

 Bir duruşma yetkilisi, aşağıdaki koşullar dahilinde, 45 takvim günlük sürenin 

üzerindeki uzatmaları, yukarıda açıklandığı şekilde taraflardan birinin isteği 

üzerine sağlayabilir, 

o Çocuğun eğitimsel gelişimi ya da iyiliği erteleme ile tehlikeye 

düşmeyecekse; 

o Uzatma isteyen taraf, tarafın pozisyonunu, yasal yöntem gerekliliklerine 

uygun şekilde hazırlayacak ve duruşmada temsil edecek yeterli zamana 

sahip değilse ve 

o Erteleme ihtiyacı, ertelemenin olacağı eylemdeki taraf için, mağdur 

olacağı tüm finansal ya da diğer zarar doğurabilecek ihtiyaçlardan daha 

fazlaysa. 

Her duruşma siz ve çocuğunuz için makul olacak şekilde uygun bir zamanda ve konumda 

yapılmalıdır 

Hukuk Davaları 
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2365.1.9 sayılı kanun 

Genel 

Yasal yöntem duruşmasında verilen kararlara ve bulgulara (disiplin ile ilgili kararları da 

içeren) katılmayan herhangi bir tarafın (siz ya da okul bölge idareniz ya da denetleyici 

birlik), yasal yöntem duruşmasına konu olan sorunu, hukuki bir davaya götürme hakkı 

vardır.  

Eylem, yargılama yetkisi olan tüm Eyalet mahkemelerine (Eyalet kanunları kapsamında 

bu tür duruşmaları yapma yetkisi olan mahkeme) ya da Birleşik Devletler bölge idare 

mahkemelerine, ihtilafda olan miktara bakılmaksızın getirilebilir. 

Zaman sınırlaması 

Eylemi getiren tarafın (siz ya da okul bölge idareniz ya da denetleyici birlik), duruşma 

yetkilisinin kararını açıklamasının ardından, hukuk davası açmak için 90 takvim günü 

süresi vardır.  

Ek prosedürler 

Herhangi bir hukuk davasında, mahkeme: 

 İdari kovuşturmaların kayıtlarını teslim alır; 

 Sizin isteğinizle ya da okul bölge idareniz ya da denetleyici birliğin isteğiyle, ek 

kanıtları dinler ve 

 Kararı, kanıtların üstünlüğüne dayalı olarak verir ve mahkeme kararının uygun 

olması ile mağduriyetin giderilmesini sağlar. 

Bölge idare mahkemelerinin yargılama yetkisi 

Birleşik Devletler bölge idare mahkemeleri, ihtilafta olan miktara bakılmaksızın, IDEA 

ve Vermont Özel Eğitim Kanunları kapsamında yapılan eylemleri yargılama yetkisine 

sahiptirler.  

Yorumlama Yetkisi 

IDEA ve Vermont Özel Eğitim Kanunlarındaki hiçbir şey, Birleşik Devletler Anayasası, 

1990 yılı Engelli Amerikalılar Yasası, 1973 yılı Rehabilitasyon Yasası V. Başlığı (Kesim 

504) ya da engelli çocukların haklarını koruyan diğer Federal kanunlarla sağlanan haklar, 

prosedürler ve tazminatları sınırlandıramaz ya da geçersiz kılamaz., ancak bu kanunlar 

kapsamında ayrıca IDEA ve Vermont Özel Eğitim Kanunlarında da mevcut olan hakların 

aranması için bir hukuk davası açılmadan önce yukarıda açıklandığı şekilde, eğer taraf 

davayı IDEA ve Vermont Eğitim Kanunları çerçevesinde açıtıysa gerektiği şekilde aynı 

kapsamdaki yasal süreç prosedürleri tüketilmelidir.   

Bu, IDEA'da mevcut olan kanunların üstünde olan kanunlar kapsamında iyileştirme 

haklarınız olabilir, fakat genellikle, bu diğer kanunlar kapsamında mağduriyetinizin 

giderilmesi için, doğrudan mahkemeye gitmeden önce, öncelikle IDEA kapsamındaki 

mevcut idari iyileştirmeleri (örneğin yasal yöntem şikayeti, çözüm toplantısı ve tarafsız 

yasal yöntem duruşması prosedürleri gibi) kullanmanız gereklidir.  
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Avukatlık Ücretleri 

2365.1.10 sayılı kanun 

Genel 

IDEA ve Vermont Özel Eğitim Kanunları kapsamındaki herhangi bir dava ya da adli 

kovuşturmada, eğer kazanırsanız, mahkeme, takdir yetkisini kullanarak, masrafların bir 

parçası olarak, size makul bir avukatlık ücreti ödenmesine hükmedebilir. 

IDEA ve Vermont Özel Eğitim Kanunları kapsamındaki herhangi bir dava ya da adli 

kovuşturmada, mahkeme, takdir yetkisini kullanarak, eğer avukat aşağıdakileri yaparsa, 

kazanan Vermont Eğitim Dairesi'ne ya da okul bölge idaresine ya da deneyleyici birliğe 

masrafların bir parçası olarak, makul bir avukatlık ücretinin, sizin avukatınız tarafından 

ödenmesine hükmedebilir: 

 mahkemenin, yanıltıcı olduğunu, makul olmadığını ya da desteğinin olmadığına 

dair bir şikayette bulunursa ya da dava açarsa ya da 

 mahkemeye başvurmanın açkıca yanıltıcı, makul olmayan ya da destekten yoksun 

olmasına rağmen, mahkemeye başvurmaya devam ederse ya da 

IDEA ve Vermont Özel Eğitim Kanunları kapsamındaki herhangi bir dava ya da adli 

kovuşturmada, mahkeme, takdir yetkisini kullanarak, eğer sizin yasal yöntem duruşması 

ya da daha sonra mahkeme davası isteğiniz aşağıdakiler gibi uygunsuz amaçlar için 

olduğu tespit edilirse, kazanan Vermont Eğitim Dairesi'ne ya da okul bölge idaresine ya 

da denetleyici birliğe masrafların bir parçası olarak, makul bir avukatlık ücretinin, siz ya 

da sizin avukatınız tarafından ödenmesine hükmedebilir: 

 Taciz etmek için,  

 Gereksiz bir gecikmeye neden olmak için ya da 

 Gereksiz yere davanın ya da adli kovuşturmanın masraflarını arttırmak için. 

Ücret kararları 

Bir mahkeme aşağıdaki şekilde makul avukatlık ücretleri ödenmesine hükmeder 

 Ücretler, davanın ya da duruşmanın ortaya çıktığı bölgede tamamlanan 

hizmetlerin kalitesi ve türü için geçerli olan ücret tarifelerine dayanmalıdır. 

Hükmedilen ücretlerin hesaplanmasında, prim ya da çarpan kullanılamaz. 

 Aşağıdaki durumlar için, size yazılı bir anlaşma önerilmesinin ardından, IDEA ve 

Vermont Özel Eğitim Kanunları kapsamındaki dava ya da adli kovuşturmada 

sunulan hizmetler için herhangi bir ücrete hükmedilemez ve ilgili masraflar 

tazmin edilmez: 

o Öneri, Sivil Hukuk Usulleri Federal Kanunlarının 68 sayılı maddesinde 

tanımlanan süre içinde ya da yasal yöntem duruşması ya da Eyalet 

düzeyindeki gözden geçirmelerin söz konusu olduğu durumlarda, adli 

kovuşturmanın başlamasından 10 takvim günü öncesine kadar yapılır. 

o Öneri 10 takvim günü içinde kabul edilmezse ve 
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o Mahkeme ya da idari duruşma yetkilisi, sizin tarafınızdan elde edilen nihai 

ianenin önerilen anlaşmadan daha olumlu olduğuna karar verirse. 

o Bu kısıtlamalara rağmen, eğer davayı kazanır ve anlaşma teklifini 

reddetmenizin esasında haklı bulunursanız, avukatlık ücreti ve ilgili 

masrafların tazminine karar verilebilir. 

 Kişiselleştirilmiş eğitim programı (IEP) ekibi üyeleriyle yapılan toplantıların 

ücretleri, toplantı bir idari kovuşturma ya da mahkeme kararıyla gerçekleşmediği 

sürece, tazmin edilmez. 

 Ortak çözüm noktası bulma başlığında anlatıldığı şekilde, ortak çözüm noktası 

bulma çabaları için ücretler tazmin edilmez. 

o Bir çözüm toplantısı, Çözüm toplantısı başlığı altında açıklandığı şekilde, 

idari bir kovuşturmanın ya da mahkeme kararının sonucunda yapılan bir 

toplantı olarak kabul edilmez ve bu avukatların ücretlerinin ödenmesi 

hükmü için idari kovuşturma ya da mahkeme kararı olarak kabul edilmez. 

 Mahkeme uygun bir şekilde, IDEA ve Vermont Özel Eğitim Kanunları 

kapsamında, tazmin edilen avukatlık ücretlerini, aşağıdaki durumları tespit 

ettiğinde, azaltır: 

o Siz ya da avukatınız, dava ya da adli kovuşturma sırasında, ihtilafın nihai 

çözümünü, makul olmayan bir şekilde ertelediyseniz; 

o Tazmin olarak kararı verilen avukatlık ücretlerinin, toplumda, aynı hizmeti 

sunan, aynı yetenek, bilinirlik ve deneyimdeki avukatlara göre makul 

olmayacak kadar genel saat başına ücretlerin üzerindeyse; 

o Harcanan zaman ve tamamlanan yasal hizmetler, davanın ya da adli 

kovuşturmanın doğası göz önüne alındığında, gereğinden fazlaysa ya da 

o Sizi temsil eden avukat, okul bölge idarenize ya da denetleyici birliğe, 

Yasal Yöntem Şikayeti başlığı altında açıklandığı şekilde, yasal yöntem 

talebi bildiriminde uygun bilgileri sağlamamışsa. 

 Yine de, mahkeme, Eyalet ya da okul bölge idaresi ya da 

denetleyici birliğin, dava ya da adli kovuşturmanın nihai 

çözümünü gereksiz yere geciktirdiğini ya da IDEA ve Vermont 

Özel Eğitim Kanunlarının yöntemsel güvenlik uygulamaları 

kapsamında bir ihlal yapıldığını tespit ederse, ücretleri azaltmaz. 
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Engelli Çocukların Disipline Edilmesi Sırasındaki Yöntemler 

Okul Personelinin Yetkileri 

4313.1 sayılı kanun 

Duruma göre tespit 

Okul personeli, öğrenci tutum yönetmeliklerini ihlal eden engelli bir çocuk için, disiplin 

ile ilgili şartlara dayanarak öğrencinin yerleşiminin değiştirilmesinin uygun olup 

olmadığına karar verirken, duruma göre değerlendirme temelinde öğrenciye özel 

koşulları da göz önünde bulundurabilir. 

Genel yetki 

Bu tür yaptırımların engelli olmayan çocuklar için uygulandığı kapsamda, okul personeli, 

ardı sıra 10 okul gününden fazla olmamak üzere, öğrenci tutumları yönetmeliğini ihlal 

eden engelli bir çocuğu, mevcut yerleşiminden uzaklaştırarak, uygun geçici alternatif bir 

eğitim yapılandırması (öğrencinin kişiselleştirilmiş eğitim programı (IEP) ekibi 

tarafından karar verilmelidir), başka yapılandırmalar ya da askıya alma uygulayabilir. 

Okul personeli ayrıca, kötü davranışlar nedeniyle oluşan farklı olaylar için, bu 

uzaklaştırmaların bir yerleştirmenin değiştirilmesine neden olmayacağı sürece (aşağıdaki 

tanım için Disiplin ile İlgili Uzaklaştırmalar Nedeniyle Yerleştirmenin Değiştirilmesine 

bakınız), o okul yılında arka arkaya 10 okul gününü geçmeyecek şekilde çocuğun ek 

uzaklaştırmalarını uygulayabilir.  

Engelli bir çocuk, mevcut okulundan, aynı okul yılında 10 okul günü uzaklaştırıldığında, 

okul bölge idareniz ya da denetleyici birlik, o okul yılındaki herhangi bir uzaklaştırmanın 

ardından, Hizmetler alt başlığı altında belirtilen gerekli hizmetler kapsamındaki 

hizmetleri sağlamalıdır. 

Ek yetkiler 

Eğer öğrenci tutum yönetmeliğini ihlal eden davranış, çocuğun engelinin dışavurumu 

değilse ve disiplin nedeniyle yerleştirmenin değiştirilmesi arka arkaya 10 okul gününü 

aşacaksa, okul personeli disiplin prosedürlerini, engelli çocuğa, engelli olmayan bir 

çocuğa uyguladığı şekilde ve uzunlukta uygulayabilir fakat okul bu çocuğa, Hizmetler 

başlığı altında açıklanan kapsamda hizmetler sağlamalıdır.   

çocuğun IEP Ekibi, bu tip hizmetler için geçici alternatif eğitimsel yapılandırmalara karar 

verir. 

Hizmetler 

Mevcut yerleştirildiği okuldan uzaklaştırılan engelli bir çocuğa sağlanılması gereken 

hizmetler, geçici bir alternatif eğitimsel yapılandırmada sağlanır. 

Bir okul bölge idaresi ya da denetleyici birlik, eğer benzer şekilde uzaklaştırılmış engelli 

olmayan bir çocuğa da aynı hizmetleri sunuyorsa, mevcut yerleştirildiği okuldan 

uzaklaştırılmış olan engelli bi çocuğa, o okul yılı içinde en fazla 10 okul günü hizmet 

vermekle yükümlüdür.   
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Mevcut yerleştirildiği okuldan, 10 okul gününden fazla uzaklaştırılan engelli çocuğun 

aşağıdakileri yapması gereklidir:  

 Başka bir yapılandırmada olsa da eğitim hizmetlerini almaya devam etmelidir, 

böylelikle çocuğun genel eğitim müfredatına katılımına devam etmesi olanaklı 

olur ve çocuğun IEP'sinde belirlenen hedeflere ulaşılması için gelişme 

göstermelidir ve 

 Uygun şekilde, davranış ihlalinin bir daha olmaması için davranış ihlaline yönelik 

olarak, pratik davranış desteği ve davranış müdahale hizmetleri ve değişimleri 

almalıdır.    

Engelli bir çocuğun, yerleştirildiği mevcut okuldan, aynı eğitim yılında, 10 okul günü 

için uzaklaştırılmasının ardından ve mevcut uzaklaştırma arka arkaya 10 okul günü ya da 

daha azsa ve uzaklaştırma yerleştirmenin değiştirilmesi değilse (aşağıdaki tanımlamaya 

bakınız), bundan sonra okul personeli, çocuğun öğretmenlerinden en az birisine 

danışarak, başka bir yapılandırmada olsa da, çocuğun genel eğitim müfredatına devam 

etme olanağının sağlanması ve çocuğun IEP'si tarafından belirlenen hedeflere ulaşılması 

amacıyla gelişme göstermesi için gerekli hizmetlerin kapsamına karar verilmelidir. 

Eğer uzaklaştırma, yerleştirmenin değiştirilmesi şeklindeyse (aşağıdaki tanımlamaya 

bakınız), çocuğun IEP Ekibi, çocuğun, başka bir yapılandırmada, genel eğitim 

müfredatına devam etmesini ve çocuğun IEP'sinde belirlenen hedeflere ulaşılması 

amacıyla gelişme göstermesini olanaklı kılmak için uygun hizmetlere karar verir. 

DıĢavurum kararlaĢtırılması 

Engelli çocuğun, öğrenci tutumları yönetmeliğini ihlal ettiği için, yerleştirme değişikliği 

kararının alınmasının ardından 10 okul günü içinde (10 okul günü ya da daha az süreli 

arka arkaya uzaklaştırma ve yerleştirmenin değiştirilmediği durumlar dışında), okul bölge 

idareniz ya da denetleyici birlik, siz ve IEP ekibinin ilgili üyeleri (siz ve okul bölge 

idareniz ya da denetleyici birlik tarafından karar verildiği şekilde), öğrencinin 

dosyasında, çocuğun IEP'si, tüm öğretmen gözlemleri ve sizin tarafınızdan sağlanan diğer 

ilgili tüm bilgileri de içerecek şekilde, tüm ilgili bilgileri gözden geçirerek, aşağıdakilere 

karar vermelidir:  

 Sorun oluşturan tutumun, çocuğun engellilik durumu ile doğrudan ve geçerli bir 

ilişkisinin olup olmadığına ya da 

 Sorun oluşturan tutumun, okul bölge idareniz ya da denetleyici birliğin, çocuğun 

IEP'sini uygulamakta başarısız olmasının doğrudan bir sonucu olup olmadığına. 

Eğe okul bölge idareniz ya da denetleyici birlik, siz ve çocuğun IEP Ekibinin ilgili 

üyeleri, yukarıdaki koşullardan herhangi birisinin geçerli olduğu kararına varırsa, 

tutumun, çocuğun engelinin dışavurumu olarak kararlaştırılması gereklidir. 

Eğer okul bölge idareniz ya da denetleyici birlik, siz ve çocuğunuzun IEP ekibinin ilgili 

üyeleri, sorunlu tutumun, okul bölge idareniz ya da denetleyici birliğin, IEP'nin 

uygulanmasında başarısız olmasının doğrudan sonucu olarak ortaya çıktığı kararına 

varırsa, okul bölge idareniz ya da denetleyici birlik, bu eksiklikleri giderecek önlemleri 

en kısa zamanda almalıdır. 
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Tutumun, çocuğun engelinin dıĢavurumu olduğuna karar verilmesi 

Eğer okul bölge idareniz ya da denetleyici birlik, siz ve IEP ekibinin ilgili üyeleri, 

davranışın, çocuğun engellerinin bir dışavurumu olduğuna karar verirse, IEP ekibi 

aşağıdakilerden birisini yapmak zorundadır: 

 Çocuğa, okul bölge idareniz ya da denetleyici birlik, yerleştirmenin değiştirilmesi 

ile sonuçlanan davranıştan önce bir pratik davranış desteği sağlamamışsa, pratik 

davranış desteği sağlamalı ve bir davranış müdahale planı uygulamalıdır ya da  

 Eğer bir davranış müdahale planı geliştirilmiş durumda ise, bu planı gözden 

geçirmeli ve davranışın çözümü için, gerektiği şekilde değiştirmelidir.  

Aşağıda, Özel Durumlar alt başlığında anlatılan durumlar dışında, siz ve okul bölge 

idareniz ya da denetleyici birlik, davranış müdahale planının değişiminin bir parçası 

olarak yerleştirme değişimi üzerinde anlaşmadığınız sürece, okul bölge idareniz ya da 

denetleyici birlik, çocuğun uzaklaştırıldığı okula geri dönmesini sağlamak zorundadır. 

Özel durumlar 

Davranış, çocuğun engelinin dışavurumu olsun ya da olmasın, çocuk aşağıdakileri 

yaparsa, okul personeli, bir öğrenciyi geçici olarak, alternatif bir eğitim yapılandırmasına 

(çocuğun IEP ekibi tarafından kararlaştırılan) 45 okul günlük bir süre için 

uzaklaştırabilir:  

 Okula silah (aşağıdaki açıklamalara bakınız) getirirse ya da okulda, okul 

yerleşkesinde ya da Vermont Eğitim Dairesi ya da okul bölge idaresi ya da 

denetleyici birlik yetki alanındaki okul işlevi gören bir yerde silah bulundurursa;  

 Okulda, okul yerleşkesinde ya da Vermont Eğitim Dairesi ya da okul bölge 

idaresi ya da denetleyici birlik yetki alanındaki okul işlevi gören bir yerde 

bulunduğu sırada, bilerek uyuşturucu madde bulundurur ya da kullanırsa 

(aşağıdaki açıklamalara bakınız) ya da kontrol altındaki maddeleri (aşağıdaki 

açıklamalara bakınız) satar ya da satışını teşvik ederse ya da 

 Okulda, okul yerleşkesinde ya da Vermont Eğitim Dairesi ya da okul bölge 

idaresi ya da denetleyici birlik yetki alanındaki okul işlevi gören bir yerde 

bulunduğu sırada, başka bir kişi üzerinde fiziksel yaralamaya (aşağıdaki 

açıklamalara bakınız) neden olursa. 

Tanımlar  

"Kontrol altındaki madde", Kontrol Altındaki Maddeler Yasasının (21 U.S.C: 812(c)) 

202(C) kesiminde, ek I, II, III, IV'de tanımlanan ilaçlar ve diğer maddeler anlamına 

gelmektedir. 812(c)). 

Yasadışı uyuşturucular, ruhsatlı bir sağlık personelinin gözetimi ya da Yasalar ya da 

Federal kanunların diğer uygulamalarının sağladığı yetkiler çerçevesinde yasal olarak 

kullanılabilen ya da sahip olunabilen kontrol altındaki maddeler dışında kalan, kontrol 

altındaki maddelerdir. 
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"Ciddi fiziksel yaralanma", Birleşik Devletler Kanunlarının, 18. başlığı altında, 1365. 

kesiminin, h alt kesiminin 3. paragrafında verilen "ciddi fiziksel yaralanmalar" teriminin 

anlamını taşır. 

"Silah", Birleşik Devletler Kanunlarının, 18. başlığı altında, 930. kesiminin, g alt 

kesiminin 2. paragrafında verilen "tehlikeli silah" teriminin anlamını taşır.   

Bildirim 

Okul bölge idareniz ya da denetleyici birlik, öğrenci tutumları yönetmeliklerinin ihlali 

nedeniyle, çocuğun yerleştirmesinin değiştirilmesi olan bir uzaklaştırma kararı aldığı 

tarihte, sizi karar ile ilgili olarak bilgilendirmeli ve size yöntemsel güvenlik bildirimini 

sağlamalıdır. 

Disiplin Ġle Ġlgili UzaklaĢtırmalar Nedeniyle YerleĢtirmenin 

DeğiĢtirilmesi 

4313.7 sayılı kanun 

Engelli bir çocuğun aşağıdaki durumlardaki uzaklaştırılması, bulunduğu okuldan 

yerleştirilmesinin değiştirilmesi anlamına gelir: 

 Uzaklaştırma arka arkaya 10 okul gününden fazlaysa ya da  

 Çocuk, aşağıdaki nedenler dahilinde, belirli bir düzen oluşturan bir dizi 

uzaklaştırmanın öznesi olmuşsa: 

 Uzaklaştırma dizisi, bir okul yılında, 10 okul gününden daha fazlaysa; 

 Çocuğun davranışları, bu uzaklaştırmalar dizisi sırasında, önceki uzaklaştırmalara 

neden olan davranışlarıyla kuvvetli benzerlik gösteriyorsa ya da 

 Şu ek etkenler mevcutsa:  

o her uzaklaştırmanın uzunluğu, 

o çocuğun uzaklaştırıldığı toplam süre ve  

o uzaklaştırmaların birinin diğerine benzerliği ve 

o Yerleştirmenin değiştirilmesine neden olan, uzaklaştırma kalıbına, duruma 

bağlı olarak ister okul bölge idareniz ister denetleyici birlik tarafından 

karar verilmiş olsun, eğer karşı çıkılırsa, yassal prosedür ya da yetkili adli 

kovuşturmanın konusu olur. 

Yapılandırmanın KararlaĢtırılması 

4313.2 sayılı kanun 

Yer değiştirme şeklindeki uzaklaştırmalar ve yukarıda Ek yetkiler ve Özel şartlar 

başlıkları kapsamındaki uzaklaştırmalar için, kişiselleştirilmiş eğitim programı Ekibi 

geçici alternatif yapılandırmalara karar vermelidir. 

Ġtiraz 

4313.3 sayılı kanun 
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Aşağıdakilere katılmıyorsanız, bir yasal yöntem duruşması talep etmek üzere, yasal 

yöntem şikayetinde bulunabilirsiniz:  

 Bu disiplin hükümleri kapsamında yapılan tüm yerleştirmelere ya da  

 Yukarıda açıklandığı şekildeki dışavurum kararlaştırmalarına.  

Okul bölge idareniz ya da denetleyici birlik, çocuğun mevcut yerleşiminin korunmasının, 

çocukta ya da diğerlerinde yaralanmaya neden olacağına inanıyorlarsa, yasal yöntem 

duruşması istemek amacıyla bir yasal yöntem şikayetinde bulunabilirler.  

Duruşma yetkilisinin yetkisi 

Yasal yöntem duruşmasını Tarafsız Duruşma Yetkilisi alt başlığında açıklanan koşulları 

sağlayan bir duruşma yetkilisi tarafından yapılmalı ve bu yetkili tarafından karar 

verilmelidir. Duruşma yetkilisi aşağıdakileri yapabilir: 

 Eğer duruşma yetkilisi aşağıdakilere karar verirse, engelli çocuğu mevcut 

yerleştirmesine geri gönderebilir:  

o Uzaklaştırmanın, Okul Personelinin Yetkisi başlığında açıklanan şartları 

ihlal ettiğine ya da  

o çocuğun davranışının, çocuğun engelinin dışavurumu olduğuna veya  

 Eğer duruşma yetkilisi, çocuğun mevcut okulunda tutulmasının, çocuğun ya da 

diğerlerinin yaralanmasına neden olabileceğine karar verirse, engelli çocuğun 

uygun geçici bi alternatif eğitimsel yapılandırmaya 45 okul gününden fazla 

olmamak üzere yerleştirmesinin değiştirilmesine emir verilmesine. 

Okul bölge idareniz ya da denetleyici birlik, çocuğun asıl yerleşimine geri dönmesinin, 

çocuğun ya da diğerlerinin yaralanmasına neden olacağına inanıyorlarsa, duruşma 

prosedürleri yeniden yapılabilir. 

HızlandırılmıĢ Yasal Yöntem DuruĢması 

Her ne zaman ebeveyn ya da okul bölge idaresi veya denetleyici birliğin bu şekildeki bir 

duruşmayı talep etmek üzere yasal yöntem şikayetinde bulunursa, Vermont Eğitim 

Dairesi'nin duruşmanın talep edildiği tarihten itibaren 20 okul gününde yapılması gereken 

ve duruşmanın ardından 10 okul günü içinde karara bağlanması gereken hızlandırılmış 

yasal yöntem duruşması düzenlemek zorunda olması dışında, Yasal Yöntem Şikayetleri 

Prosedürleri, Yasal Yöntem Şikayetlerinde Duruşmalar başlıklarında açıklanan şartlara 

uygun şekilde bir duruşma yapılmalıdır.  

Siz ve okul bölge idareniz ya da denetleyici birlik, toplantıdan feragat etmek üzere yazılı 

bir anlaşmaya ya da ortak bir çözüm noktası bulma çabası kullanmaya karar vermezseniz, 

yasal yöntem şikayeti bildirisinin ulaşmasının ardından yedi takvim günü içerisinde bir 

çözüm toplantısı yapılamlıdır.  

Yasal yöntemr şikayetinin ulaşmasından sonra 15 takvim günü içinde, her iki tarafında 

tatmin olduğu bir çözüme ulaşılmazsa, duruşma ilerler. 

Taraflar, hızlandırılmış yasal yöntem duruşması kararına, diğer yasal yöntem 

duruşmalarında olduğu gibi itiraz edebilir (yukarıdaki İtirazlara bakınız). 
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Ġtirazlar Sırasındaki YerleĢtirme 

4313.4 sayılı kanun 

Siz ya da okul bölge idareniz ya da denetleyici birlik, yukarıda açıklandığı şekilde, 

disiplin ile ilgili sorunlarla bir yasal yöntem şikayetinde bulunursa, çocuk, duruşma 

yetkilisinin kararı açıklamasından ya da Okul Personelinin Yetkileri başlığında açıklanan 

şekilde uzaklaştırma süresinin sona ermesinden hangisi önce olursa, o tarihe kadar geçici 

alternatif eğitim yapılandırmasında kalmalıdır. 

Özel Eğitim ve Ġlgili Hizmetlere Henüz Uygun Olmayan Çocuklar Ġçin 

Önlemler 

4313.5 sayılı kanun 

Genel Önlemler 

Eğer bir çocuk özel eğitim ve ilgili hizmetler için uygun olarak değerlendirilmemişse ve 

öğrenci tutumları yönetmeliğini ihlal etmişse fakat okul bölge idareniz ya da denetleyici 

birlik, disiplin eylemine neden olan davranışın olmasından önce, çocuğun engelli bir 

çocuk olduğu bilgisine (aşağıda açıklanan şekilde) sahipse, çocuk bu bildirideki tüm 

önlemlerden yararlanmak üzere hak iddia edebilir.  

Disiplin sorunları için bilgilerin kaynağı 

Bir okul bölge idaresi ya da denetleyici birliğin, disiplin eylemlerine neden olan 

davranıştan önce, aşağıdaki durumlarda, çocuğun engelli bir çocuk olduğunu bildiği 

varsayılır: 

 Yazılı olarak, çocuğun özel eğitime ve ilgili hizmetlere ihtiyacı olduğuna dair 

endişelerinizi, uygun eğitim dairesinin denetleyici ya da idari personeline veya 

çocuğun bir öğretmenine ifade ettiyseniz; 

 IDEA ve Vermont Özel Eğitim Kanunları kapsamında, özel eğitim ve ilgili 

hizmetlere uygun olup olmaması için bir değerlendirme talep ettiyseniz ya da 

 Çocuğun öğretmeni ya da diğer okul bölge idaresi ya da denetleyici birlik 

personeli, çocuk tarafından gösterilen davranış kalıbı ile ilgili belirli endişelerini, 

doğrudan okul gölge idaresi ya da denetleyici birliğin Özel Eğitim Müdürüne ya 

da okul bölge idareniz ya da denetleyici birliğin denetleyici personeline ifade 

ettiyse.  

Aşağıdaki durumlarda, okul bölge idaresi ya da denetleyici birliğin bu şekilde bir bilgisi 

olduğu varsayılmaz: 

 Çocuğun ebeveynleri değerlendirmeye izin vermediğinde ya da özel eğitim 

hizmetlerini reddettiklerinde ya da 

 Çocuğun değerlendirmesi yapıldığında ve IDEA ve Vermont Eğitim Kanunları 

kapsamında engelli bir çocuk olmadığına karar verilirse. 

Bilgilerin kaynağı olmadığında uygulanacak Ģartlar 

Eğer bir çocuğa, disiplin önlemleri uygulanmadan önce, okul bölge idaresi ya da 

denetleyici birliğin, yukarıda Disiplin sorunları için bilgilerin kaynağı alt başlığı altında 
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açıklandığı şekilde, çocuğun engelli olup olmadığına dair bir bilgisi yoksa, çocuğa, 

benzer davranışlarda bulunan engelli olmayan çocuklara uygulanan disiplin önlemleri 

uygulanır. 

Yine de, çocuğun disiplin önlemlerinin uygulandığı bir dönemde, çocuğun 

değerlendirilmesi için bir talepte bulunulursa, değerlendirme hızlandırılmış şekilde 

yapılmalıdır. 

Değerlendirme tamamlanan kadar, çocuk okul yetkililerinin tarafından karar verilen, 

eğitim hizmetleri almayı durdurma ya da hizmetlerden çıkartılmayı da içeren, eğitimsel 

yerleştirmede kalır.  

Eğer çocuğun, okul bölge idareniz ya da denetleyici birlik tarafından yapılan 

değerlendirmesi ve sizin verdiğiniz bilgi göz önüne alınarak, engelli bir çocuk olduğuna 

karar verilirse, okul bölge idareniz ya da denetleyici birlik, yukarıda açıklanan disiplin 

prosedürlerini de içerecek şekilde, IDEA ve Vermont Özel Eğitim Kanunları 

çerçevesinde özel eğitim ve ilgili hizmetleri sağlamalıdır.  

Hukuki Yaptırım ve Adli Yetkililer tarafından Sevk ve Dava 

4313.6 sayılı kanun 

Bu kanunların hiçbirisi aşağıdakileri içeremez: 

 Engelli bir çocuk tarafından işlenen bir suçun, daire tarafından uygun yetkililere 

bildirilmesi ya da 

 Eyalet hukuki yaptırım ve adli yetkililerinin, engelli bir çocuk tarafından işlenen 

bir suç ile ilgili olarak Federal ve Eyalet kanunlarına yapılan başvuruda, 

sorumluluklarını yerine getirmelerinin engellenmesi. 

Kayıtların iletilmesi 

Eğer okul bölge idaresi ya da denetleyici birlik, engelli bir çocuk tarafından işlenen bir 

suçu bildirirse, okul bölge idaresi ya da denetleyici birlik aşağıdakileri yapmalıdır: 

 Dairenin suçu bildirdiği yetkililerin değerlendirmesi için, çocuğun özel eğitim ve 

disiplin kayıtlarının bir kopyasının iletilmesini sağlamalı ve 

 Çocuğun özel eğitim ve disiplin kayıtlarının kopyalarının, sadece Aile Eğitim 

Hakları ve Gizlilik Kanunu (FERPA) ile izin verilen kapsamda yapılması. 
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Ebeveyn Tarafından Kamu Harcaması Kapsamında Bağımsız 

Okullara YerleĢtirme Ġçin Gerekli ġartlar 

Genel ġartlar 

2368.4 sayılı kanun 

Eğer okul bölge idareniz ya da denetleyici birlik çocuğunuza bir uygun ücretsiz kamu 

eğitimi (FAPE) sağlıyorsa ve siz çocuğunuzun bağımsız bir okula yerleşmesine karar 

verirseniz, IDEA ve Vermont Özel Eğitim Kanunları, okul bölge idareniz ya da 

denetleyici birliğin, engelli çocuğunuzun bağımsız okuldaki özel eğitim ve ilgili 

hizmetleri de içeren eğitim masraflarını ödemelerini gerekli kılmaz. Yine de, bağımsız 

okulun bulunduğu yerdeki okul bölge idaresi ya da denetleyici birlik, çocuğunuzu, 

ebeveynleri tarafından bağımsız bir okula yerleştirilen çocuklar ile ilgili IDEA ve 

Vermont Özel Eğitim Kanunları kapsamında ihtiyaçları değerlendirilen nüfusa 

eklemelidir. 

Bağımsız okul yerleĢtirmesi için tazmin 

Eğer çocuğunuz daha önce, bir okul bölge idaresi ya da denetleyici birlik yetkisi altında 

özel eğitim ve ilgili hizmetler aldıysa ve siz çocuğunuzu, okul bölge idareniz ya da 

denetleyici birliğin sevki ya da onayı olmadan bağımsız bir ilkokul ya da orta okula kayıt 

yaptırmayı seçerseniz, aşağıdaki durumlarda, bir mahkeme ya da duruşma yetkilisi 

dairenin, sizin kayıt masraflarınızı tazmin etmesine karar verebilir: 

 Mahkeme ya da duruşma yetkilisi, dairenin, bu kayıttan önce, çocuğunuz için 

zamanında ücretsiz uygun kamu eğitimi (FAPE) sağlamadığı sonucuna varırsa ve 

 Bağımsız yerleştirmenin uygun olduğu kanısındaysa.   

o Yerleştirme, okul bölge idareleri ya da denetleyici birlik tarafından 

sağlanan eğitim için geçerli Eyalet standartlarına uymasa da, bu 

yerleştirme bir duruşma yetkilisi ya da mahkeme tarafından uygun 

bulunabilir. 

Masrafların tazmini kısıtlaması 

Yukarıdaki paragrafta açıklanan masrafların tazmin bedeli, aşağıdaki koşullara göre 

reddedilebilir ya da azaltılabilir:   

 Çocuğunuzun kamu okulundan çıkartmadan önce katıldığınız en son 

kişiselleştirilmiş eğitim programı (IEP) toplantısında, IEP ekibini, endişelerinizi 

ve çocuğunuzu kamu harcamaları dahilinde bağımsız bir okula kaydettirmek 

isteğinizi de içerecek şekilde, okul bölge idarenizin ya da denetleyici birliğin, 

çocuğunuza FAPE sağlanması amacıyla önerilen yerleştirmeyi reddettiğinizi 

bildirmediyseniz ya da 

 Çocuğunuzu kamu okulundan çıkartmanızdan en az 10 iş günü önce (iş günleri ile 

çakışan tüm tatilleri de içerecek şekilde), okul bölge idarenize ya da denetleyici 

birliğe bu konu ile ilgili bir bildirimde bulunmadıysanız;  
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 Çocuğunuzun kamu okulundan çıkartılmasından önce, okul bölge idareniz ya da 

denetleyici birlik, size, çocuğunuzun değerlendirmesini yapmak amacıyla yazılı 

ön bildirimi sağlar (değerlendirmenin, uygun ve makul amacını ifade eden bir 

beyanı da içerecek şekilde) ve siz, çocuğunuzu, değerlendirme için hazır 

bulundurmazsanız ya da 

 Bir mahkemenin, sizin eylemlerinizin makul olmadığına karar vermesi üzerine.   

Yine de tazminin bedeli:     

 Aşağıdaki durumlarda, bildirimin yapılmaması durumu için azaltılamaz ya da 

reddedilemez:   

o Okul sizin bildirimde bulunmanızı engellediyse;  

o Siz, yukarıda açıklanan bildirimi sağlamak için sizin sorumluluklarınızın 

bildirimini almadıysanız ya da  

o Yukarıdaki şartlara uyulması, çocuğunuza bedensel zarar verebilirse ve 

 Mahkeme ya da duruşma yetkilisinin takdir yetkisi dahilinde, yapmanız gereken 

bildirimi yapmamanız halinde, aşağıdaki durumlarda azaltılmaz ya da 

reddedilmez:   

o İngilizce okuma ve yazma bilmiyorsanız ya da 

o Yukarıdaki şartlara uyulmaması, çocuğunuz üzerinde ciddi duygusal 

zarara neden olabilirse. 

 

 


