ÖZEL EĞİTİM İLE İLGİLİ ÖRNEK ŞİKAYET FORMU*
1. Şikayette Bulunan Kişinin Adı:

2. Şikayette Bulunan Diğer Kişinin Adı:

Adres:

Adres:

Telefon numaraları:

Telefon numaraları:

Öğrenci ile Yakınlık Derecesi:

Öğrenci ile Yakınlık Derecesi:

3. Eğitim programı ihtilaf halinde olan
öğrencinin adı:

Yaşı: _______________________________
Mevcut Derecesi: ______________________

Öğrencinin İkamet Adresi:

Evsiz öğrenciler için lütfen mevcut irtibat
bilgilerini veriniz:

Okul:

Okul Adresi:

4. Okulla ilgili Şikayetin konusu/konuları: Lütfen şüphelenilen veya var olan engellilik
durumunu belirtin ve ne olduğu, ne zaman olduğu ile ilgili kısa bir özet verin ve DoD okulları ile
çocuğunuz için geçerli olan özel eğitim kanunlarının ihlali olarak düşündüğünüz her olay için
nedenlerinizi belirtin. Gerek duyarsanız ek sayfa kullanın ve bu belgeye iliştirin.
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5. Bu şikayeti çözmek için görüşmüş olduğunuz öğretmenleri, okul idari personelini veya bölge
okulu personelini listeleyin,

6. Sorunla ilgili olarak çocuğunuzun IDEA ve ilgili özel eğitim kanunu kapsamındaki haklardan
mahrum edilmesinin anlaşılmasında önemli olduğunu düşündüğünüz ek unsurların bir
açıklamasını sunun. Her sorun için okulun ne yaptığı veya ne önerdiği veya neyi değiştirdiği,
bunları ne zaman yaptığı, bu sorunları özel eğitim kanunun ihlali olarak görmenizin nedeni veya
okulun neyi yapmayı reddettiği, ne zaman reddettiği ve bunu özel eğitim kanunun ihlali olarak
görmenizin nedeni ile ilgili spesifik hususları belirtin. Gerek duyarsanız ek sayfa kullanın ve bu
belgeye iliştirin.
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7. Lütfen her sorun için bilginiz dahilinde bir çözüm sunun. Yukarıda tanımladığınız sorunları
numaralandırmak ve bu sorunları önerilen çözümlere verdiğiniz numaralarla eşleştirmek
isteyebilirsiniz.

BU ŞİKAYETİN BİR KOPYASI PEŞİN ÖDENMİŞ POSTA VEYA ELDEN
TESLİMAT YOLUYLA OKULA VERİLMELİ VE BİR KOPYA P.O. Box 3656
Arlington, VA 22203 ADRESİNDE DOHA MÜDÜRÜNE GÖNDERİLMELİDİR. Bir
kopyanın DOHA Müdürüne gönderilmesi durumunda bölge okuluna veya DoDEA
genel merkezine bir kopya göndermeniz gerekmez.

_____________________________
İmza (gerekli)

____________________________
Tarih
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