
ESCRITÓRIO PARA  
RESOLUÇÃO DE DISPUTAS

O Escritório para Resolução de Disputas (ODR)  
oferece os seguintes recursos para pais e educadores:

n Consultline de  
educação especial

n Facilitação de IEP

n Programas de  
treinamento

n Mediação

n Coordenação do 
devido processo legal

n Facilitação da  
Reunião de Resolução

Facilitação da Reunião  
de Resolução (RMF)
Os primeiros 30 dias depois que um dos pais 
solicita um devido processo legal é considerado 
um período de resolução. Uma Reunião de 
Resolução deve ser realizada, a não ser que 
ambas as partes concordem em sua dispensa 
ou se decidam por uma mediação. Se ambas 
as partes acreditarem que o uso de um terceiro 
neutro na Reunião de Mediação aumentará a 
probabilidade de que se chegue a um acordo, o 
ODR enviará um facilitador sem qualquer custo. 

O facilitador deverá ...
n Ajudar as partes a se concentrarem  

no estudante
n Manter a imparcialidade
n Empenhar-se por uma comunicação aberta
n Ajudar a resolver discordâncias   

Benefícios da RMF podem incluir:
n Melhores relações entre pais e  

representantes escolares
n Identificação de novas opções para  

enfrentar problemas não resolvidos
n Maiores chances de alcançar um acordo, 

tornando desnecessária uma estressante e 
onerosa audiência do devido processo legal  



 

O Escritório para Resolução de Disputas 
(ODR) oferece recursos para pais e edu-
cadores resolverem discordâncias sobre 
o programa de educação especial de um 
filho ante de um devido processo legal. Os 
serviços são gratuitos:

n Consultline de educação especial 
 Linha de ajuda por telefone para os pais

n Facilitação de IEP
 Facilitadores da Equipe de IEP para 

auxiliar na comunicação efetiva entre 
os membros da equipe

n Mediação
 Mediadores treinados para ajudar  

pais e educadores a chegarem a  
um acordo

n Treinamento
 Programas para aprimorar a resolução 

bem-sucedida de conflitos em nível 
local usando comunicação efetiva e 
estratégias de resolução

n Devido Processo Legal
 Coordenação de audiências do  

devido processo legal nas quais as 
discordâncias são resolvidas pela  
decisão de um responsável pela 
audiência 

n Facilitação da Reunião de Resolução
 Facilitação para ajudar pais e  

educadores a chegarem a um acordo 
durante a Reunião de Resolução  

6340 Flank Drive, Harrisburg, PA 17112-2764

LIGUE PARA NÓS ...
(800) 222-3353    (717) 901-2145
USUÁRIOS DE TTY: PA Relay 711

VISITE-NOS NA WEB ... 
www.odr–pa.org
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