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Призупинення розгляду справи під час процесу медіації 
 
Станом на червень 2008 р. до норм і правил штату було внесено зміни, 
відповідно до яких під час процедури медіації справа отримує статус такої, 
що перебуває на розгляді (призупинення справи).  Ці норми та правила 
включають Главу 14.162(s) та Главу 711.62(e) Кодексу Пенсільванії (норми 
та правила штату з питань спеціальної освіти). 
 
Медіація залишається добровільною процедурою для батьків та 
регіональних освітніх закладів (LEA). Проте якщо один з батьків подає запит 
на медіацію протягом десяти календарних днів після отримання NOREP, в 
якому містяться рекомендації щодо зміни місця навчання учня, закон 
вимагає, щоб учень продовжував навчатися за поточною програмою, якщо 
тільки батьки та LEA не домовляться про інше. (Для дисциплінарних змін 
щодо місця навчання, як зазначено у пунктах 300.530 (c) та (g), Розділ 34 
CFR не передбачено зупинення справи під час медіації). 
 
З метою сприяння ефективному процесу, батьки та LEA повинні без 
зволікання повідомити Відділ з вирішення спорів (ODR) про своє рішення 
щодо участі у процесі медіації. 
 
Нижче описується процес обробки запитів на проведення медіації: 
  

• Сторонам надсилається лист із повідомленням про те, 
✓ Що було подано запит на проведення медіації. 
✓ Якщо будь-яка із сторін повідомить ODR про своє рішення не 

брати участь, ODR завершить процес медіації через 10 днів. 
✓ Сторони повинні підписати та без зволікання повернути форму 

Угоди про проведення медіації.  
✓ Спеціаліст ODR, відповідальний за вашу справу, погоджує зі 

сторонами дату/час/місце проведення медіації та призначає 
медіатора. 

 

• Якщо ODR отримує повідомлення про те, що одна із сторін 
відмовилася від участі в медіації, сторонам надсилається лист із 
повідомленням про те, 

✓ Що медіацію відхилено.  
✓ ODR завершить медіацію через 10 днів після відправлення 

листа.  
✓ Слухання повинно бути розпочато до закінчення 

вищезазначених 10 днів, щоб зберегти статус призупинення 
справи. 
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• Якщо ODR не може підтвердити готовність сторони брати участь у 
медіації, обом сторонам надсилається лист, в якому повідомляється, 
що процедура медіації вважатиметься завершеною через 10 днів. 
Слухання повинно розпочатися до закінчення цих 10 днів, щоб 
зберегти статус призупинення справи. 
 

• Якщо медіативну сесію проведено, але угоди не досягнуто, сторонам 
надсилається лист із проханням повідомити про те, що 

✓ Угоди не було досягнуто під час медіації 
✓ ODR вважатиме процес медіації завершеним через 10 днів з 

дати відправлення листа.  
✓ Слухання повинно розпочатися протягом цих 10 днів, щоб 

зберегти статус призупинення справи. 
 

• Забезпечення статусу призупинення справи 
✓ Медіатор не має повноважень забезпечити призупинення 

розгляду справи. 
✓ Бюро спеціальної освіти (BSE) займається розслідуванням 

скарг щодо недотримання вимог. 
✓ З питань, що стосуються скарг щодо недотримання вимог, 

звертайтесь до служби підтримки з питань спеціальної освіти 
ConsultLine за номером 800-879-2301. 

 

• Завітайте на сайт ODR (www.odr-pa.org) для отримання детальної 
інформації про медіацію 

✓ Часто задавані питання 
✓ Форма запиту 
✓ Посібник з медіації 
✓ Посилання від BSE, за яким можна отримати роз’яснення про 

перебування справи в процесі розгляду під час медіації 
 

 

http://www.odr-pa.org/

