
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prawa rodzica według 
IDEA Część C 
Dla rodziców niemowląt oraz 
małych dzieci z opóźnieniami 
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CO MÓWI PRAWO 
Kiedy w rodzinie pojawia się dziecko ze specjalnymi 
potrzebami, życie może stać się bardziej 
skomplikowane niż się spodziewano. 

Nikt nie jest ważniejszy dla rozwoju dziecka niż jego 
rodzina. Dlatego rodzice muszą trzymać rękę na pulsie 
poprzez znajomość swoich praw według przepisów 
federalnych. 

Ta ulotka została napisana, aby pomóc w osiągnięciu tego celu. 

Istnieje prawo federalne zwane Individuals with Disabilities 
Education Act (IDEA, Ustawa o edukacji dla osób 
niepełnosprawnych), które reguluje edukację specjalną 
dla dzieci niepełnosprawnych lub opóźnionych w rozwoju. 
Część C tej ustawy obejmuje wsparcie dla rodzin z 
niemowlętami i małymi dziećmi oraz 
gwarantuje pewne prawa, nazywane zabezpieczeniami 
proceduralnymi. Prawa rodzin w ramach IDEA zaczynają 
się od momentu skierowania do systemu Birth to Three 
(od narodzin do trzeciego roku) w 211 Child 
Development. Birth to Three nie dyskryminuje 
na podstawie rasy, kultury, religii, poziomu dochodu 
oraz niepełnosprawności. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeśli chcesz zobaczyć kompletny tekst IDEA, 
odwiedź Birth23.org i kliknij zakładkę About Us (O 
nas) i następnie Related Laws and Regulations 
(Powiązane prawa i regulacje); lub zadzwoń na 
numer 860-500-4400, aby poprosić o 
wydrukowaną kopię. 

 



 

 

IDEA DAJE KAŻDEMU 
RODZICOWI NASTĘPUJĄCE 
GWARANCJE: 

 

1. PRAWO DO UDZIELANIA ŚWIADOMEJ 
PISEMNEJ ZGODY: 
Rodzic musi wyrazić pisemną zgodę przed ewaluacją dziecka; 
przed rozpoczęciem lub zmianą usług; i zanim informacje o ich 
dziecku lub rodzinie zostaną udostępnione komukolwiek innemu. 
Przed poproszeniem o podjęcie decyzji lub 
podpisanie umowy, rodzic otrzyma pełną informację i 
wyjaśnienia o programie. Pisemna zgoda może zostać w 
każdym momencie wycofana na piśmie. 

 
2. PRAWO DO OTRZYMYWANIA 
PISEMNYCH POWIADOMIEŃ: 
Rodzic musi otrzymać pisemne powiadomienie ze swojego 
programu, zanim jakiekolwiek ewaluacje lub oceny będą 
mogły się odbyć. Ponadto przed podjęciem jakichkolwiek 
decyzji dotyczących: 

 uprawnień 

 spotkaniach Individualized Family Service Plan (IFSP, 
Zindywidualizowany plan usług rodzinnych) 

 rozpoczęcia lub zmiany usług 

 odmowy usług 

 opuszczania programu Birth to Three 
 
 



 

 

3. PRAWO DO OORDYNOWANEGO IFSP 
LUB ZINDYWIDUALIZOWANEGO PLANU 
USŁUG RODZINNYCH: 
Zespół opracowuje pisemny plan, zwany IFSP, w celu 
zapisania wyników rodziny dla siebie i ich dziecka. 
Zawiera listę wsparcia Birth to Three, które najlepiej 
pomoże w osiągnięciu tych wyników, oraz opisuje, 
kiedy, gdzie i jak będą miały miejsce Early Intervation 
Services (EIS, Usługi Wczesnej Interwencji). Rodzic może 
odrzucić niektóre usługi w ramach IFSP bez wpływu na 
te, na które się zgadza. Rodzic i inni członkowie rodziny 
współpracują z koordynatorem usług i innymi 
członkami zespołu, aby stworzyć IFSP. 

Rodzic może zaprosić na spotkania IFSP dowolną 
osobę, w tym adwokata. IFSP jest weryfikowany co 
najmniej co sześć miesięcy lub wcześniej na 
żądanie. 

Ponieważ celem Early Intervention (Wczesnej Interwencji) 
jest to, co rodziny robią między wizytami, każdy rodzic jest 
aktywnie zaangażowany w planowanie czasu, daty i 
miejsca wizyt oraz spotkań IFSP. 

Rodzic może zażądać przeglądu IFSP 
w dowolnym momencie, nawet jeśli dopiero co odbyło się 
spotkanie weryfikacyjne. 

 
4. PRAWO DO OTRZYMYWANIA USŁUG 
W NATURALNYM ŚRODOWISKU: 
Środowiska naturalne to coś więcej niż miejsca, w 
których dzieci mieszkają, uczą się i bawią. Środowisko 
naturalne to wszystkie czynności i rutyny, których 
dzieci uczestniczą w codziennym życiu w domu i 
społeczności. Każdy rodzic i ich zespół wymyślają 
razem strategie, które można wdrożyć 
jako część regularnych aktywności pomiędzy 
wizytami Early Intervention (EI, Wczesnej 
interwencji). Wprowadzanie niewielkich zmian i 
powtarzanie ich poprzez dzień pomaga 
dzieciom rozwijać nowe umiejętności. Gdy wizyta 
musi się odbyć w innym miejscu niż naturalne 
środowisko rodziny, zespół IFSP musi przedstawić 
pisemne uzasadnienie w planie. 



 

 

5. PRAWO DO POUFNOŚCI:  
Dostęp do wszelkich informacji umożliwiających 
identyfikację dziecka lub członka rodziny jest 
ograniczony do wybranego personelu Birth to Three; lub 
do stanowych lub federalnych audytorów lub agencji 
akredytujących. Rodzic musi wyrazić zgodę na piśmie, 
zanim informacje z elektronicznych lub pisemnych 
zapisów jego dziecka będą mogły zostać udostępnione 
komukolwiek innemu. 
 

6. PRAWO DO PRZEGLĄDANIA I 
POPRAWIANIA ZAPISÓW: 
Rodzic może w dowolnym momencie poprosić o 
sprawdzenie i przejrzenie swojego rekordu Birth to Three. 
Program ma 10 dni na spełnienie tej prośby. Po 
przejrzeniu pliku, rodzic może poprosić o dokonanie 
zmian, jeśli uważa, że coś jest nie zgodne z prawdą lub 
uzupełnienie danych, jeśli zapis nie jest pełny. Jeśli 
program nie zgadza się z prośbą o zmianę danych 
dziecka, rodzic może poprosić o 
przesłuchanie, aby zakwestionować tę decyzję. Rodzic 
może otrzymać jedną bezpłatną kopię akt swojego 
dziecka. Programy mogą pobierać opłatę za 
dodatkowe kopie. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. PRAWO DO WYPEŁNIENIA PISEMNEJ 
SKARGI: 
Najszybszym sposobem rozwiązania problemu jest 
rozmowa z rodzinnym koordynatorem usług, dyrektorem 
programu lub 
agencją prowadzącą Birth to Three. Jeśli rodzic uważa, że 
jego prawa zostały naruszone lub doszło do naruszenia 
prawa, rodzic może złożyć podpisaną pisemną skargę do 
Office of Early Childhood (OEC, Biura ds. Wczesnego 
Dzieciństwa) jako agencji wiodącej systemu Birth to Three. 
Skarga może zostać wysłana e-mailowo na adres 
CTBirth23@ct.gov lub wysłana do: 

Connecticut Birth to Three System 450 
Columbus Blvd., Suite 205 
Hartford, CT 06103 
Kopię pisemnej skargi należy również przesłać do 
programu Birth to Three. Najlepiej, jeżeli pochodzi od 
rodzica, ale agencja prowadząca może również 
pomóc, jeżeli jest taka potrzeba. 

Agencja prowadząca zbada pisemną skargę i udzieli 
pisemnej odpowiedzi w ciągu sześćdziesięciu (60) dni 
kalendarzowych od otrzymania skargi. Podczas gdy spór 
jest rozwiązywany, rodzina może zdecydować się na 
dalsze otrzymywanie wsparcia EI, jak określono w 
aktualnym IFSP, chyba że rodzic i zespół zgodzą się na 
zmianę planu. 
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8. PROCES ROZWIĄZYWANIA SPORÓW: 
Innym sposobem rozwiązania sporu lub 
powiadomienia Birth to Three, że mogło dojść do 
naruszenia prawa, jest złożenie wniosku o mediację lub 
przesłuchanie. Mediacja umożliwia rodzicom i 
personelowi programu omówienie szczegółów sporu z 
bezstronnym, przeszkolonym mediatorem. Mediator 
będzie współpracował z rodzicem i programem, aby 
znaleźć rozwiązanie, które będzie odpowiadać obojgu 
i spisze warunki umowy. Rodzic może również 
skontaktować się z OCE, aby poprosić o przesłuchanie 
w ramach procesu. Jest to bardziej oficjalny proces 
przesłuchania przed niezależnym oficerem 
przesłuchującym. Rodzic zazwyczaj będzie 
reprezentowany przez adwokata, a system Birth to 
Three będzie reprezentowany przez zastępcę 
prokuratora generalnego. 

Egzemplarz Mediation in Early Intervention Services 
(Mediacji w ramach Usług Wczesnej Interwencji) lub 
innej broszury zatytułowanej Due Process Hearings 
(Przesłuchania w ramach procesu) zostanie 
udostępniony na żądanie. Aby otrzymać kopię, wyślij 
maila na adres CTBirth23@ct.gov lub zadzwoń pod 
860-500-4400. 
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PYTANIA? 
Aby uzyskać więcej informacji na temat praw 
rodziców, najpierw porozmawiaj z koordynatorem 
usług, kimś z zespołu lub przełożonym lub dyrektorem 
w programie. Aby porozmawiać z innym rodzicem, 
skontaktuj się z: 

 
 

CONNECTICUT PARENT 
ADVOCACY CENTER 
860-739-3089 

338 Main Street 
Niantic, CT 06357 

CPACInc.org . cpac@cpacinc.org 

 

Rodzic może również w dowolnym 
momencie skontaktować się z Office of Early 
Childhood (OEC) jako agencją prowadzącą 
Birth to three dla IDEA Part C. 

 

CT OFFICE OF EARLY CHILDHOOD 
860-500-4400 

 
 

SYSTEM BIRTH TO THREE 
450 Columbus Boulevard 
Suite 205 
Hartford, CT 06103 

Birth23.org . CTBirth23@ct.gov 
 

 
Ten produkt został opracowany dzięki funduszom 
dostarczonym przez U.S. Department of Education 
(Departament Edukacji Stanów Zjednoczonych) na mocy 
Disabilities Education Act (ustawy o edukacji dla osób 
niepełnosprawnych) IDEA. 
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