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Запит на скаргу до спільноти спеціальної освіти 

(Special Education Community Complaint, SECC) 
(Використовуйте іншу форму для подання заявки на Належну правову процедуру )) 

Ця форма не є обов'язковою. Наш офіс використовуватиме надану вами інформацію для обробки вашої скарги. Додаткову 
інформацію про процес щодо індивідуального навчального плану (Individualized Education Program, IEP) та права учнів/родини 
див. на вебсайті з вирішення суперечок у галузі спеціальної освіти Офісу інспектора громадської освіти (Office of Superintendent 

of Public Instruction, OSPI). 

Адресат:   Dr. Tania May
Assistant Superintendent 

OSPI, Special Education 

PO Box 47200 

Olympia, WA 98504-7200 

Дата відправлення: __________________ 

Також надіслати: Директорові зі спеціальної освіти шкільного округу

та/або інспекторові округу. Контактну інформацію по 
округу можна знайти у Довіднику зі спеціальної освіти. 

Копію цієї скарги можна надіслати електронною поштою, факсом або в 
паперовому вигляді.  Нижче вкажіть, будь ласка, такі подробиці: назву 

шкільного округу, адресу шкільного округу, як було надано копію, кому було 

надано копію та коли було надано копію. 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Дата відправлення: ______________________________ 

Розділ I. Інформація про учня 

OSPI прагне інклюзивності та практики, що закриває прогалини у можливостях. Якщо ви добровільно надаєте інформацію 
про стан інвалідності, расу та стать вашої дитини, ця конфіденційна інформація використовується тільки для виявлення 

загальних тенденцій у нашому штаті, а також для вдосконалення рекомендацій OSPI та процедур вирішення суперечок. Якщо 

скарга стосується декількох учнів, заповніть додаткову сторінку. 

Прізвище, ім'я учня Стан інвалідності учня 

Назва школи 

Розділ II. Інформація про вас 

Я - батько (мати)/опікун вказаного вище учня 
(обведіть правильну відповідь): Так / Ні 

Прізвище, ім'я 

Вулиця та номер будинку 

Місто/штат/поштовий індекс 

Телефон 

Клас, раса/етнічна приналежність, стать (необов'язково) 

Електронна пошта 

Рідна мова 

Раса/етнічна приналежність, стать (необов'язково) 

Якщо ви не батько (мати)/опікун, 

тоді хто ви є учню? _________________________________ 

Ваш підпис Дата 

 запиту на подання скарги до спільноти спеціальної освіти (Special Education Community Complaint form), що видана 
ромадської освіти, є ліцензованою відповідно до ліцензії Creative Commons «із зазначенням авторства». 

X 

https://www.k12.wa.us/sites/default/files/public/specialed/monthlyupdates/Feb2020Updates.pdf
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://www.k12.wa.us/sites/default/files/public/specialed/data/stateforms/due_process_hearing_request.docx
http://www.k12.wa.us/SpecialEd/DisputeResolution/default.aspx
http://www.k12.wa.us/SpecialEd/DisputeResolution/default.aspx
https://www.k12.wa.us/sites/default/files/public/specialed/resourcelibrary/SpEdDirectory.pdf


 

  

     

 

      

 

     

  

         

      

 

       

         

    

        

    

       

 

       

       

   

       

      

 

 

    

         

        

     

 

  

      

 

   

         

          

 

     

    

    

 

       

 

  

 

   

  

  

Розділ III. Інструкції з подання скарг до спільноти спеціальної освіти 
Щоб отримати допомогу в заповненні цієї форми або запросити більш доступний для вас формат, зв'яжіться з відділом 

спеціальної освіти OSPI, за телефоном 360-725-6075 або за електронною адресою speced@k12.wa.us. 

Ви повинні надіслати копії своєї скарги до OSPI та до школи/агентства одночасно. Ви можете знайти контактну інформацію 

школи/агентства у Довіднику зі спеціальної освіти. 

Ваша скарга має бути підписана. Підпис є необхідним згідно з Законом про освіту осіб з інвалідністю (Individuals with Disabilities 

Education Act, IDEA) та постановами про спеціальну освіту в штаті Вашингтон. 

Це сталося протягом останнього року? OSPI може розслідувати лише справи про порушення у спеціальній освіті, що сталися не 
давніше ніж протягом одного року від дати отримання вашої скарги. Наприклад, якщо ми отримуємо скаргу 1 жовтня 2021 року, 
то можемо взяти до розгляду період, що починається 2 жовтня 2020 року. 

Це пов'язано з чимось іншим, аніж послуги спеціальної освіти? Якщо ваша скарга пов'язана з дискримінацією або правами 
учня згідно з розділом 504 Закону про реабілітацію, зверніться, будь ласка, до Управління з цивільних прав (Office for Civil Rights) 

за телефоном 1-800-421-3481 або до Управління з питань рівності та цивільних прав Офісу інспектора громадської освіти (OSPI’s 

Equity & Civil Rights Office) за телефоном 360-725-6162. З питаннями щодо професійної поведінки слід звертатися до Управління 
професійної практики (Office of Professional Practices, OPP) за телефоном 360-725-6130. 

Спеціальні умови: якщо вам потрібні спеціальні умови для заповнення цієї форми або для зв'язку з командою вирішення 
суперечок, зателефонуйте за номером 360-725-6075 або напишіть на електронну адресу speced@k12.wa.us. 

Інформація, що надається під час розгляду скарги: Згідно з постановами штату Washington про спеціальну освіту OSPI має 
передавати будь-яку документацію, надану округом, батькові (матері)/подавцеві скарги, а також будь-яку інформацію, надану 
батьком (матір'ю)/подавцем скарги, до округу в межах розслідування. Якщо подавець скарги не є батьком (матір'ю)/опікуном 
учня, якого стосується скарга, OSPI вимагатиме дозвіл на розкриття інформації за підписом батька (матері) до того, як буде надана 

будь-яка особиста інформація про учня. Додаткову інформацію про процес подання скарги див. у розділі: Огляд процесу подання 
скарги. 

Демографічні дані 
OSPI прагне інклюзивності та практики, що закриває прогалини у можливостях. Якщо ви добровільно надаєте інформацію про 
стан інвалідності вашої дитини, расу й етнічну приналежність членів вашої родини, а також про гендерну ідентичність вашого 
учня, ми збережемо цю конфіденційну інформацію в таємниці та використовуватимемо її лише для виявлення тенденцій у нашому 

штаті. Ми використовуємо цю інформацію в сукупності, не прив'язуючи її до якогось конкретного учня або родини, щоб постійно 
вдосконалювати наші рекомендації для шкіл штату Вашингтон та процеси, які підтримують права учнів та родин. 

Відповідно до встановленої процедури OSPI не передає інформацію (наприклад, електронні листи та документи про спеціальну 
освіту), надану йому в ході розгляду скарги до спільноти спеціальної освіти, іншим особам, організаціям, федеральним агентствам 

чи агентствам штату. 

Представники громадськості можуть запросити доступ до такої інформації згідно з Законом штату Вашингтон про публічні 
документи, але в разі подання такого запиту існує кілька винятків. Інакше кажучи, існує кілька типів інформації, до якої не матимуть 
доступ представники громадськості. Важливо, що OSPI не буде надавати зазначену нижче інформацію у відповідь на запит про 

доступ до публічних документів: 
• Інформацію, яка окремо або в сукупності пов'язана або може бути пов'язана з конкретним учнем, що дозволить 

пересічній людині у шкільній спільноті, яка особисто не володіє знанням відповідних обставин, ідентифікувати учня з 

обґрунтованою впевненістю. Наприклад, це може бути інформація про інвалідність, расу та етнічну приналежність вашої 

дитини. 
• Особисту інформацію про членів родини або опікунів учня, якщо ця інформація призведе до розкриття особистої 

інформації учня. 
• Контактну інформацію членів родини чи опікунів для екстрених випадків. 

Для отримання додаткової інформації про запити на доступ до публічних документів звертайтеся до цих ресурсів: 
• Запит на доступ до публічних документів OSPI 

• Кодекс про винятки із закону про доступ до публічних документів OSPI 

• Офіс генерального прокурора штату Washington: отримання документів 

mailto:speced@k12.wa.us
https://www.k12.wa.us/sites/default/files/public/specialed/resourcelibrary/SpEdDirectory.pdf
mailto:speced@k12.wa.us
https://www.k12.wa.us/sites/default/files/public/specialed/disputeresolution/pubdocs/overviewofseccprocess.pdf
https://www.k12.wa.us/sites/default/files/public/specialed/disputeresolution/pubdocs/overviewofseccprocess.pdf
https://www.k12.wa.us/about-ospi/contact-us/ospi-public-records-request
https://www.k12.wa.us/sites/default/files/public/publicrecordsrequest/pubdocs/20200226_Common%20Exemption%20Log.pdf
https://www.atg.wa.gov/obtaining-records


 

   

  

      

         

      

  

 

 

  

    

 

  

    

          

  

 

  

        

       

 

 

Розділ IV. Звинувачення – Що, на вашу думку, школа зробила неправильно? 

A. Ваша заява про можливе(-ві) порушення: 
Вам не потрібно знати, який закон був порушений, але ви повинні пояснити, що, на вашу думку, школа зробила неправильно, 

наприклад: «Вчителі не дотримуються індивідуального навчального плану моєї дитини». Додайте сторінки, якщо потрібно більше 
місця для записування. Також зверніть увагу на певні обставини: OSPI може розслідувати можливі порушення, лише якщо вони 
відбулися протягом минулого календарного року. 

Я вважаю, що школа порушила вимоги спеціальної освіти: 

B. Факти на підтримку вашого звинувачення: 
Вкажіть важливі дати та подробиці того, що сталося. 

C. Які документи підтверджують ваше звинувачення? 
Листи від школи, оцінка учня та індивідуальний навчальний план, повідомлення та інші документи можуть допомогти з'ясувати, що 
сталося і що, на вашу думку, школа зробила неправильно. Бажано, але не обов'язково, додати відповідні документи, такі як 
індивідуальний навчальний план. 

D. Що ви хотіли б зробити? 
Ми хочемо знати, який засіб правового захисту ви бажаєте застосувати, якщо OSPI виявить, що школа порушила права учня. 
Наприклад, можна запросити додаткові послуги з індивідуального навчального плану або збори щодо нього. 
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