Cronograma
NOTA: Com relação a medir o tempo - Distritos escolares usam dias letivos e os pais usam dias corridos.
CATEGORIAS

CONDIÇÕES
-Distrito recebe uma solicitação por escrito para avaliar o
aluno, o Distrito emite um formulário de Consentimento de
Avaliação.

CRONOGRAMA

5 Dias letivos.

Avaliações
Após receber um termo de consentimento de avaliação
assinado; os testes serão concluídos. A equipe do PEI se
reunirá para revisar os resultados.

Avaliações
Educacionais
Independentes
(AEI)

Equipe do PEI se reúne para desenvolver um PEI para o
Dentro de 3 a 5 dias
aluno. Nenhum resumo das metas/ou grade de prestação de
letivos – proposta de PEI
serviços é fornecido aos pais ao término da reunião.
é enviada aos pais.

Equipe do PEI se reune para desenvolver um PEI para o aluno. Um
resumo das metas;ou rede de prestacao de servicos ê fornecida aos
pais no final da reunião.

Avaliações obtidas
pelos Pais

Constatação de
NENHUMA
Elegibilidade

Após receber um relatório ou avaliação fornecido pelos pais, a
equipe do PEI se reúne para discutir os achados.

A equipe do PEI se reúne para revisar a avaliação e
determina que a criança não é elegível para serviços de
educação especial.

Os pais podem rejeitar a "Constatação de Não Eligibidade e
pedir uma Audiência do Devido Processo Legal".

PEI - proposta

Dentro de 45 dias
escolares.

Distrito propõe um PEI para os pais(s). Os pais(s) devem
retornar a página resposta do PEI (PEI 8). NOTA- salve o
envelope PEI e a data da nota recebida e o método de
entrega (ou seja: 01/10/11 USPS).

Dentro de 2 semanas de
calendário - propôs PEI a ser
enviado aos pais.

Dentro de 10 dias letivos.

Aviso escrito é enviado
aos pais dentro de 10 dias
letivos.
Envie imediatamente
aviso por escrito para
proteger "Espera"

30 dias corridos a partir
do recebimento do PEI.

Colocação proposta

Distrito propõe Colocação (sala de aula/programa) para os
pais. Os pais devem retornar a página Resposta de
Colocação (PL 1). NOTA- salve o envelope PEI e a data da
nota recebida e o método de entrega (ou seja: 01/10/11
USPS).

O distrito deve apresentar um IEP parcial ou totalmente
rejeitado à DESE. A DESE enviará uma carta aos pais
PEI - Rejeitado em
delineando opções para resolver problemas. Se uma
parte ou na íntegra
resposta a um PEI proposto não for recebida no prazo de 30
dias corridos, ela será considerada rejeitada.

Colocação resposta

Os pais podem aceitar a colocação.

Os pais podem rejeitar a colocação. Os pais podem solicitar
uma reunião para discutir a decisão de colocação recusada.

Colocação resposta

PEI - Espera

30 dias corridos a partir
do recebimento do PEI.

DESE é notificada em até
5 dias.

A colocação está em vigor
após o recebimento do
formulário PL 1.

DESE é notificada em até
5 dias.

Os pais podem solicitar uma reunião para discutir a decisão
de colocação recusada.

Não há necessidade de
tempo para estabelecer
uma data de reunião.

Os pais invocam os direitos "Espera" em uma reunião da
equipe do PEI e/ou por escrito a qualquer momento.
Permanecer O status de colocação permanece em vigor até
que o arquivo pai ou distrital para o devido processo legal.

Não há necessidade de
tempo para estabelecer
uma data de reunião.

