
OFFICE OF SUPERINTENDENT OF PUBLIC INSTRUCTION 

Special Education Division 

Old Capitol Building 

PO BOX 47200 

Olympia, WA 98504-7200 

360-725-6075 Агенція TTY 360-664-3631  ФАКС 360-586-0247 

Заява про цивільну скаргу щодо спеціального навчання 
(Ця форма не призначена для подання запиту про проведення формального слухання) 

Ця форма не є обов’язковою та розроблена для того, щоб ви могли надати цьому офісу необхідну інформацію для коректної обробки вашої 
скарги.  Інформація про процедурні засоби захисту та варіанти розв’язання спору опублікована на  веб-сайті OSPI, присвяченому розв’язанню спорів 
щодо спеціального навчання. 

Кому: Glenna Gallo, M.S., M.B.A. 

Assistant Superintendent 

OSPI, Special Education 

PO Box 47200 

Olympia, WA 98504-7200 

Дата відправлення: ______________________________ 

Копія:  _____________________________________________________________

Назва та адреса шкільного округу чи агенції, котрих стосується ця 

скарга* 

Дата відправлення: ______________________________ 

* Ви повинні надати копію цієї скарги інспектору шкільного 

округу або директору агенції. 

Розділ I:  Інформація учня 

Ім’я учня (учнів) 

Ім’я учня (учнів) 

Категорія відповідності вимогам 
(необов’язково) 

Категорія відповідності вимогам 

(необов’язково) 

Клас 

Клас 

Шкільний округ за місцем проживання Назва школи

Розділ II:  Інформація про скаргу 

Батько (мати) / опікун: Подавець скарги, якщо не один з батьків:

Ім’я батька (матері) Ім’я подавця скарги 

Адреса Адреса 

Місто/штат/поштовий індекс Місто/штат/поштовий індекс 

Домашній телефон Домашній телефон 

Робочий телефон Робочий телефон 

Адреса ел. пошти Адреса ел. пошти 

________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

X

Підпис особи (осіб), яка подає скаргу 

 

Дата

 

Будь-ласка, майте на увазі наступне. Відділ зі спеціального навчання офісу OSPI може розслідувати тільки обвинувачення про порушення Закону про поліпшення освіти осіб 

з інвалідністю (Individuals with Disabilities Education Improvement Act, IDEA), які мали місце протягом останнього року. Із питаннями про дискримінацію або реалізацію плану 504 

за розділом 504 закону про реабілітацію (Rehabilitation Act) звертайтеся до офісу з цивільних справ (Office for Civil Rights) за телефоном 1-800-421-3481 або до відділу з 

цивільних справ та рівності офісу OSPI 360-725-6162. З питаннями про професійну поведінку звертайтеся до офісу з професіональних методів (Office of Professional Practices) за 

телефоном 360-725-6130. 

 

Форма цивільної скарги про спеціальне навчання, підготовлена Офісом інспектора державної освіти (Office of Superintendent 

of Public Instruction), надається по ліцензії із вказівкою авторства Creative Commons Attribution License. 

http://www.k12.wa.us/SpecialEd/DisputeResolution/default.aspx
http://www.k12.wa.us/SpecialEd/DisputeResolution/default.aspx
http://www.k12.wa.us/
http://www.k12.wa.us/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Розділ III:  Інформація про обвинувачення 

A. Заява про порушення: 

Ви не повинні знати, який самий закон було порушено, але ж ви повинні пояснити, що за вашою думкою школа зробила із 

порушенням правил, наприклад: «Вчителі не виконують індивідуальну навчальну програму (Individualized Education Program, IEP) мого 

учня». Офіс OSPI може розслідувати тільки обвинувачення про порушення закону IDEA, які мали місце протягом останнього року. 

Я вважаю, що шкільний округ порушив вимоги частини B закону IDEA наступними діями: 

 

 (Якщо на цієї формі бракує місця, прикладіть додаткові сторінки.) 

B. Факти, на яких засноване обвинувачення: 

Будь ласка, вкажіть якомога точніше важливі дати подій, які відбулися. 

 

(Якщо на цієї формі бракує місця, прикладіть додаткові сторінки.) 

C. Які документи за вашою думкою потрібно перевірити у зв’язку з цим обвинуваченням? 

Листи від школи, результати оцінювання учня та програма IEP, повідомлення, тощо, які за вашою думкою допоможуть прояснити або 

підтвердити порушення. 

 

(Якщо на цієї формі бракує місця, прикладіть додаткові сторінки.) 

D. Що ви бажаєте змінити? 

 

(Якщо на цієї формі бракує місця, прикладіть додаткові сторінки.) 

Ця форма також пропонується в альтернативних форматах. Із питаннями щодо цієї форми або процесу подачі скарги звертайтеся до відділу зі 
спеціального навчання Офісу інспектора з державної освіти (Office of Superintendent of Public Instruction, Special Education Division) за 
телефоном 360-725-6075. 




