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Ημερομηνία αποστολής:        
 

Όνομα και Διεύθυνση Γονέα/Κηδεμόνα/Παρένθετου γονέα:       
 
Αγαπητέ/ή       

 

Η ειδοποίηση αυτή περιγράφει περιληπτικά τις συστάσεις για το πρόγραμμα Προσχολικής Πρώιμης Παρέμβασης του 

παιδιού σας.  

 

1. Τύπος ενέργειας που συνιστάται: 

 

A.   Το παιδί σας πρέπει να ξεκινήσει να λαμβάνει υπηρεσίες Προσχολικής Πρώιμης Παρέμβασης όπως 

υποδεικνύεται στο Εξατομικευμένο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης (IEP). (Για αυτήν την ενέργεια, το πρόγραμμα 

Προσχολικής Πρώιμης Παρέμβασης μπορεί να συνεχίσει χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση στην Ενότητα 

8 του παρόντος εγγράφου.) 

 

B.   Το παιδί σας δεν είναι κατάλληλο για υπηρεσίες Πρώιμης Παρέμβασης. 

 

C.   Αρνήθηκε την εκκίνηση αξιολόγησης (Πρέπει να εκδοθεί η Ανακοίνωση Διαδικαστικών Διασφαλίσεων) 

 

D.   Άλλαξε την  

       Ταυτότητα  

 

        Αξιολόγηση 

 

       Εκπαιδευτική θέση του παιδιού, ή 

 

        Παροχή δωρεάν κατάλληλης δημόσιας εκπαίδευσης (FAPE) 

 

E.   Αρνήθηκε να αλλάξει την  

        Ταυτότητα 

 

        Αξιολόγηση 

 

        Εκπαιδευτική θέση του παιδιού, ή 

 

        Παροχή δωρεάν κατάλληλης δημόσιας εκπαίδευσης (FAPE)  

 

F.  Ακρόαση νόμιμης διαδικασίας, ή επισπευσμένη ακρόαση νόμιμης διαδικασίας, που ξεκίνησε από το πρόγραμμα 

Προσχολικής Πρώιμης Παρέμβασης (Πρέπει να εκδοθεί η Ανακοίνωση Διαδικαστικών Διασφαλίσεων)) 

 

G.     Όλες οι πρώιμες υπηρεσίες παρέμβασης που παρέχονται από το πρόγραμμα Προσχολικής Πρώιμης 

Παρέμβασης θα σταματήσουν κατά την έναρξη του επόμενου σχολικού έτους. Τότε, το εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα και οι υπηρεσίες θα αποτελέσουν ευθύνη της σχολικής περιφέρειας. Θα σας παρασχεθεί 

βοήθεια με αυτήν την αλλαγή. 

 

H.    Το παιδί σας δεν χρειάζεται πλέον υπηρεσίες Πρώιμης Παρέμβασης επειδή έχει ανταποκριθεί στα κριτήρια 

εξόδου. Συνιστούμε να σταματήσουν οι τρέχουσες υπηρεσίες Πρώιμης Παρέμβασης. Το πρόγραμμα 

Προσχολικής Πρώιμης Παρέμβασης θα συνεχίσει με αυτήν την αλλαγή εκτός και αν μας ειδοποιήσετε 

γραπτώς ότι διαφωνείτε. 

For Use by Preschool Early 
Intervention Program Only 

Date of Receipt of Signed 
NOREP/PWN 
_______________________ 
___________________ 
For LEA Use Only 

Date of Receipt of Signed 
NOREP/PWN 

________________ 



ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ  
ΘΕΣΗΣ/ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΓΡΑΠΤΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ (NOREP/PWN)    Πρώιμη παρέμβαση 
 

Όνομα παιδιού ___________________________________________          Ημερομηνία γέννησης_____________________________ 

 

Σελίδα 2 από 4  Πρώιμη παρέμβαση Νοέμβριος 2019 
 

I.   Υπηρεσίες κατά τη διάρκεια προγραμματισμένων διακοπών 

 

J.    Απάντηση σε αίτηση για ανεξάρτητη εκπαιδευτική αξιολόγηση κατά δημόσια επιβάρυνση 

 

K.    Άλλο 

 

2. Περιγραφή της προτεινόμενης ενέργειας ή απόρριψη από το πρόγραμμα Προσχολικής Πρώιμης Παρέμβασης: 

 

3. Επεξήγηση του γιατί το πρόγραμμα Προσχολικής Πρώιμης Παρέμβασης σύστησε ή αρνήθηκε να προβεί σε μέτρα: 

 

Σύστησε/αρνήθηκε να προβεί σε μέτρα Αιτία 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

 

4. Μια περιγραφή άλλων επιλογών που θεώρησε η ομάδα του IEP και οι αιτίες για τις οποίες επιλέχθηκαν αυτές οι 

επιλογές. Εάν η ενέργεια που προτάθηκε ή απορρίφθηκε σχετίζεται με εκπαιδευτική θέση, οι επιλογές που λαμβάνονται 

υπόψη πρέπει να ξεκινούν με το πιο περιορισμένο περιβάλλον.  

 
Επιλογές εκπαιδευτικής θέσης που ελήφθησαν υπόψη Αιτία για την οποία η Εκπαιδευτική θέση δεν επιλέχτηκε 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

 

5. Περιγραφή κάθε διαδικασίας, αξιολόγησης, αρχείου ή αναφοράς που χρησιμοποιήθηκε ως βάση για την προτεινόμενη 

ενέργεια ή ενέργεια που απορρίφθηκε:        
  
6. Περιγραφή άλλων παραγόντων που ήταν σχετικοί με την προτεινόμενη ή απορριφθείσα ενέργεια του προγράμματος 
Προσχολικής Πρώιμης Παρέμβασης:       
 

7. Η εκπαιδευτική θέση για το παιδί σας είναι:      

 

 

   

                  

  

Διευθύνων Σύμβουλος/Εντολοδόχος Ημερομηνία 

Προγράμματος Πρώιμης Προσχολικής Υπογραφή  

Παρέμβασης (τυπωμένο)  

Έχετε δικαιώματα και προστασίες υπό το νόμο που περιγράφονται στο έγγραφο με τίτλο Ανακοίνωση Διαδικαστικών 

Διασφαλίσεων. Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες ή θέλετε ένα αντίγραφο αυτής της ειδοποίησης, μπορείτε να 

επικοινωνήσετε με τον/την:  
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8.  ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΓΟΝΕΑ 

Οδηγίες για Γονέα/Κηδεμόνα/Παρένθετο γονέα: Παρακαλούμε επιλέξτε μια από τις επιλογές, υπογράψτε αυτό το 

έντυπο, και επιστρέψτε το εντός 10 ημερολογιακών ημερών. Εάν αυτό είναι το πρώτο ΙΕΡ του παιδιού σας, το 

πρόγραμμα Πρώιμης Προσχολικής Παρέμβασης δεν θα μπορεί να εφαρμόσει το ΙΕΡ χωρίς τη συγκατάθεσή σας 

παρακάτω. Στην περίπτωση όπου το έντυπο ΔΕΝ έχει συμπληρωθεί, και ΔΕΝ απαιτείται η συγκατάθεση γονέα, το 

πρόγραμμα Πρώιμης Προσχολικής Παρέμβασης θα συνεχίσει όπως συνιστάται μετά από 10 ημερολογιακές ημέρες.   

 

Εάν δεν εγκρίνετε τις συστάσεις, το παιδί σας θα παραμείνει στο τρέχον πρόγραμμα/θέση ΜΟΝΟΝ εάν ζητήσετε 

ακρόαση ή διαμεσολάβηση νόμιμης διαδικασίας. Αυτό περιλαμβάνει την αλλαγή από Πρώιμη Παρέμβαση 

Βρέφους/Νηπίου. Μπορείτε να λάβετε έντυπα για ακρόαση ή μεσολάβηση νόμιμης διαδικασίας από το Γραφείο 

Επίλυσης Προβλημάτων (ODR). Οι πληροφορίες επικοινωνίας για το ODR είναι: 800-222-3353 ή https://odr-pa.org   

 
  Εγκρίνω αυτήν την σύσταση. 
  ΔΕΝ εγκρίνω αυτήν την σύσταση. Η αιτία που δίνω για την απόρριψη είναι:       

 
Ζητώ: (Το πρόγραμμα Πρώιμης Προσχολικής Παρέμβασης θα παρέχει συμπληρωματικές πληροφορίες για κάθε 
αίτηση παρακάτω για διαμεσολάβηση ή ακρόαση νόμιμης διαδικασίας.)  

  Ανεπίσημη συνεδρίαση για να συζητηθεί η παρούσα σύσταση με το πρόγραμμα    

      Προσχολικής Πρώιμης Παρέμβασης      

  Διαμεσολάβηση 

  Ακρόαση νόμιμης διαδικασίας 
  
Εκτός από τα μέλη της ομάδας ΙΕΡ του παιδιού, εξουσιοδοτώ τους παρακάτω να λάβουν αντίγραφο του ER και IEP:                                                     

Όνομα/Υπηρεσία Διεύθυνση Ολόκληρο ή μόνο 
ορισμένες ενότητες; 

      

      

      

 
ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΕΔΩ: 
 

   

Υπογραφή γονέα Ημερομηνία Τηλέφωνο ημέρας 
 
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΕΠΙΣΤΡΕΨΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΣΤΟΝ/ΣΤΗΝ: 
 
Όνομα:        
 
Διεύθυνση:        

 
Συνημμένα παρέχονται τοπικές πηγές που μπορείτε να συμβουλευθείτε σχετικά με το νόμο και τα δικαιώματά 
σας.   
 

https://odr-pa.org/
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ΠΗΓΕΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ 
 
 

Disabilities Rights Network of Pennsylvania (Δίκτυο 
Δικαιωμάτων Αναπηρίας της Πενσιλβάνια) 
(DRN) 
800-692-7443 (Χάρισμπεργκ) 
215-238-8070 (Φιλαδέλφεια) 
412-391-5225 (Πίτσμπουργκ) 
Email: intake@drnpa.org  
www.drnpa.org 
 
 
Hispanos Unidos para Ninos Excepcionales (HUNE) 
Hispanics United for Exceptional Children (Ενωμένοι 
Ισπανόφωνοι για Χαρισματικά Παιδιά) 
215-425-6203 (Τηλέφωνο) 
www.huneinc.org 
 
 
Office of Child Development and Early Learning 
(OCDEL) (Γραφείο Παιδικής Ανάπτυξης και Πρώιμης 
Εκπαίδευσης) 
Bureau of Early Intervention Services and Family 
Supports (BEIS/FS) (Γραφείο Υπηρεσιών Πρώιμης 
Παρέμβασης και Οικογενειακής Υποστήριξης)  
717-346-9320 
Email: RA-ocdintervention@pa.gov 
www.education.pa.gov (κάντε κλικ στο Early Learning και 
μετά στο Early Intervention) 
 
 
Pennsylvania Office for Dispute Resolution (ODR) 
(Γραφείο Επίλυσης Διαφορών της Πενσιλβάνια) 
800-222-3353  
Email: odr@odr-pa.org  
 
 
 
 
 
 
 

Education Law Center (Κέντρο Νομικής Εκπαίδευσης) 
215-238-6970 (Φιλαδέλφεια)) 
412-258-2120 (Πίτσμπουργ) 
www.elc-pa.org   
 
 
 
 
 
 
Mission Empower (Αποστολή Ενίσχυσης) 
844-370-1529 
Email:  advocate@missionempower.org 
www.missionempower.org 
 
 
 
Parent Education and Advocacy Leadership (PEAL) 
Center (Κέντρο Εκπαίδευσης Γονέων και Ηγεσία 
Υπεράσπισης) 
866-950-1040 (Δωρεάν Τηλέφωνο) 
412-281-4404 (Τηλέφωνο) / 412-281-4409 (TTY) 
Email: info@peal.org  
www.pealcenter.org 
 
 
 
 
 
Pennsylvania Training and Technical Assistance 
(PaTTAN) (Εκπαιδευτική και Τεχνική Βοήθεια της 
Πενσιλβάνια) 
Early Intervention Technical Assistance (EITA) 
(Τεχνική Βοήθεια Πρώιμης Παρέμβασης) 
PaTTAN Χάρισμπεργκ 800-360-7282 ή 717-541-4960 
PaTTAN East (Ανατολικά) 800-441-3215 ή 610-265-7321 
PaTTAN Πίτσμπουργκ 800-446-5607 ή 412-826-2336 
www.pattan.net  
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