Missouri Departamentul de educaţie elementară şi secundară

Fiecare Student reuşeşte Act 2015 (Bad)
PROCEDURILE DE PLÂNGERI
Acest ghid explică cum să depună o plângere despre oricare dintre programele1 care sunt
administrate de Missouri Departamentul de elementar şi învăţământul secundar
(Departamentului) sub fiecare Student reuşeşte Actul din 2015 (ESSA)2 .
Missouri Departamentul de educaţie elementară şi secundară
Plângere proceduri pentru programele de HRINCU
Cuprins
Informații generale
1. Ce este o plângere în ESSA?
2. Cine poate depune o plângere?
3. Cum poate o plângere depusă?
Plangerilor inaintate cu LEA
4. Cum va o plângere depusă cu LEA
investigat?
5. Ce se întâmplă dacă o plângere nu este
rezolvată la nivel local (LEA)?

Plangerilor inaintate cu Departamentul
6. Cum poate o plângere depusă cu
Departamentul de?
7. Cum va o plângere depusă cu Departamentul
de investigat?
8. Cum sunt plângeri legate de servicii echitabile
la elevi nepublice gestionate diferit?

Căile de atac
9. Cum va apel la Departamentul de investigat?
10. Ce se întâmplă dacă plângerea nu este rezolvată la nivelul de stat (Departamentul)?

1. Ce este o reclamaţie?
Aceste scopuri, o plângere este o afirmaţie scris că o agenţie locală educaţie (LEA) sau Missouri
Departamentul de elementar şi învăţământul secundar (Departamentului) a încălcat o federale statut
sau regulament care se aplică un program sub frumoasa.
2. Care pot depune o reclamaţie?
Orice persoană sau organizaţie poate depune o plângere.
3. Cum poate o plângere depusă?
Plângerile pot fi depuse cu LEA sau cu Departamentul.
4. Cum va o plângere depusă cu LEA investigat?

Plangerilor inaintate cu LEA vor fi investigate şi a încercat să fie rezolvat în conformitate cu procedurile
de la nivel local dezvoltat si adoptat.
5. Ce se întâmplă dacă o plângere nu este rezolvată la nivel local (LEA)? o
plângere nu este rezolvată la nivel local poate fi atacată la Departamentul de.
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Programe includ titlul I. A, B, C, D, titlul II, titlul III, titlul IV. O, titlul V revizuit 4/17
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În conformitate cu ESSA titlul VIII-parte C. Sec. 8304(a)(3)(C)

Agenţiile de educaţie locale sunt necesare pentru a disemina, gratuit, aceste informații privind procedurile de plângeri ESSA pentru părinţii elevilor şi şcoală privată
corespunzătoare oficiali sau reprezentanții.

6. cum poate fi depusă o plângere cu Departamentul?
O plângere depusă cu Departamentul trebuie să fie o declaraţie scrisă, semnată, care include:
1. o declaraţie că o cerință care se aplică un program de frumoasa a fost încălcat de LEA sau
departament, şi
2. Faptele pe care se bazează declaraţia şi cerinţă specifică pretins încălcate.
7. cum va fi investigat o plângere depusă cu Departamentul?
Ancheta şi plângere rezoluţia procedură va fi finalizat într-un termen de patruzeci şi cinci de zile
calendaristice. Această limită de timp poate fi prelungit prin acordul tuturor părţilor.
Următoarele activităţi vor apărea în ancheta:
1. Record. Se păstrează o înregistrare scrisă a investigaţiei.
2. Notificare de lea LEA va fi notificat de plângere, în termen de cinci zile de plângerea fiind depusă.
3. Rezolutie la lea LEA apoi va initia plângerii locale proceduri într-un efort de prima rezolvare
plângerea la nivel local.
4. Raport de lea În termen de treizeci şi cinci de zile de plângerea fiind depusă, LEA transmite un
rezumat scris al LEA ancheta şi plângere rezoluţia. Acest raport este considerat publice şi pot fi
puse la dispoziţie pentru părinţi, profesori şi alţi membri ai publicului.
5. Verificare. În termen de cinci zile de la primirea Rezumat scris de o rezoluţie a reclamaţie,
Departamentul va verifica soluţionarea plângerii printr-o vizită la faţa locului, scrisoare, sau
telephone call(s).
6. Recurs. Reclamantul sau LEA să conteste decizia de departament la Departamentul de
educaţie.
8. cum sunt tratate în mod diferit plângeri legate de servicii echitabile nepublice copiilor?
În afară de procedurilor enumerate la numărul 7 de mai sus, reclamaţii legate de echitabile servicii, de
asemenea, va fi depusă cu Departamentul de educaţie, şi ei vor primi toate informaţiile referitoare la
investigaţie şi soluţionarea plângerii. De asemenea, apel la Statele Unite Departamentul de educaţie

trebuie să fie depusă nu mai mult de treizeci de zile de Departamentul soluţionarea plângerii (sau lipsa sa
rezolve plângerea).
9. cum vor fi investigate apel la Departamentul?
Departamentul va iniţia o investigaţie în termen de zece zile, care va fi încheiat în termen de treizeci de zile
de la data sesizarii. Această anchetă poate continua dincolo de limita de treizeci de zile la latitudinea al
Departamentului. La încheierea anchetei, Departamentul va comunica decizia şi motivele pentru decizia de a
reclamantului şi lea recomandări şi detalii deciziei sunt pentru a fi puse în aplicare în termen de
cincisprezece zile de la decizie fiind livrate la LEA.
10. ce se întâmplă dacă o plângere nu este rezolvată la nivelul de stat (Departamentul)?
Reclamantul sau LEA poate contesta decizia Departamentului pentru Statele Unite Departamentul de
educatie.

