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ﻣﻌرﻓﯽ
اﯾن راھﻧﻣﺎ را ﺗﯾم ﻣدﯾرﯾت ﺟﺎﻣﻊ ﭘروژه ﭼﺎرﭼوب ﻗﺎﻧوﻧﯽ و آژاﻧس آﻣوزش و ﭘرورش ﺗﮕزاس ) (TEAدر ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﻗﺎﻧون آﻣوزش و ﭘرورش ﺗﮑزاس
) (TECﺗدوﯾن ﮐرده اﺳت .اﯾن راھﻧﻣﺎ ﺑﮫ ﻣﻧظور درک ﺑﮭﺗر ﻓراﯾﻧد آﻣوزش وﯾژه ]اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯽ[ و ﺣﻘوق روﻧد ﻗﺎﻧوﻧﯽ آن و ﻣﺳﺋوﻟﯾتھﺎی ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان وﻟﯽ
ﻓرزﻧدی اﺳت ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت واﺟد ﺷراﯾط درﯾﺎﻓت ﺧدﻣﺎت آﻣوزش وﯾژه ﺑﺎﺷد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﯾد ﺑﮫ طور ﮐﺎﻣل در ﻓراﯾﻧد ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺗﺣﺻﯾﻼت ﻓرزﻧد
ﺧود ﺷرﮐت ﻧﻣﺎﺋﯾد.
ﻗﺎﻧون آﻣوزش اﻓراد دارای ﻧﺎﺗواﻧﯽ ) 2004 (IDEAﻗﺎﻧون ﻓدرال ﺣﺎﮐم ﺑر روﻧد آﻣوزش وﯾژه اﺳت .ﯾﮑﯽ از اھداف ﻋﻣده  IDEAاﯾن اﺳت ﮐﮫ
اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﮐﻧد ﮐودﮐﺎﻧﯽ ﮐﮫ دﭼﺎر ﻧﺎﺗواﻧﯽ ھﺳﺗﻧد دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ آﻣوزش ﻣﻧﺎﺳب راﯾﮕﺎن ﻋﻣوﻣﯽ ) (FAPEﺧواھﻧد داﺷت و ﺗﺄﮐﯾد اﯾﻧﮑﮫ آﻣوزش وﯾژه
وﺧدﻣﺎت ﻣرﺑوطﮫ ﺟﮭت ﺑرآورد ﻧﯾﺎزھﺎی ﻣﺧﺗص آﻧﮭﺎو آﻣﺎده ﺳﺎزی آﻧﮭﺎ ﺑرای ﺗﺣﺻﯾﻼت ﻋﺎﻟﯾﺗر ،اﺷﺗﻘﺎل و زﻧدﮔﯽ ﻣﺳﺗﻘل آﻧﮭﺎﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﺷده اﺳت.

آﻣوزش وﯾژه ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی آﻣوزﺷﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ طور وﯾژهای ﺑرای رﻓﻊ ﻧﯾﺎزﻣﻧدﯾﮭﺎی ﻣﻧﺣﺻر ﺑﮫ ﻓرد ﯾﮏ ﮐودک ﻧﺎﺗوان طراﺣﯽ ﺷده اﺳت .ﺧدﻣﺎت ﻣرﺗﺑط،
ﺧدﻣﺎت وﯾژه ﻣورد ﻧﯾﺎز ﺑرای ﺣﻣﺎﯾت از ﺧدﻣﺎت آﻣوزﺷﯽ وﯾژه داﻧش آﻣوز ھﺳﺗﻧد ﺗﺎ ﭘﯾﺷرﻓت ﮐرده و اھداف ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ و ﻋﻣﻠﯽ ﺧود را ﻣﺣﻘق ﮐﻧﻧد.
ﺧدﻣﺎت ﻣرﺗﺑط ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺷﺎﻣل ﺧدﻣﺎﺗﯽ از ﻗﺑﯾل ﮐﺎردرﻣﺎﻧﯽ ،ﻓﯾزﯾوﺗراﭘﯽ ،ﮔﻔﺗﺎر درﻣﺎﻧﯽ ،ﺧدﻣﺎت ﻣﺷﺎوره ،ﺧدﻣﺎت ﻣﺳﯾرﯾﺎﺑﯽ و ﺗﺣرک و /ﯾﺎ ﺧدﻣﺎت اﯾﺎب
و ذھﺎب ﺑﺎﺷﻧد.

ﺑﮫ ﻣوﺟب  ،IDEAﺑﮫ واﻟدﯾن در ھر ﻣرﺣﻠﮫ از ﻓرآﯾﻧد آﻣوزش وﯾژه ،اﻣﮑﺎن ﻣﺷﺎرﮐت ﺑﯾﺷﺗری داده ﻣﯽﺷود .اﯾن راھﻧﻣﺎ ،ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ را ﮐﮫ ﻣﻣﮑن
اﺳت در طﯽ آن ﻓراﯾﻧد رخ دھد ،ﺗوﺻﯾف ﻣﯽﮐﻧد .ﺑرای ﮐﻣﮏ ﺑﮫ درک ﺑﯾﺷﺗر ﺣﻘوق ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺷﻣﺎ ﺗﺣت  ،IDEAﻣدرﺳﮫ ﻣوظف اﺳت در زﻣﺎنھﺎﯾﯽ ﻣﻌﯾن
در روﻧد آﻣوزش وﯾژه ﯾﮏ ﻧﺳﺧﮫ از ﺳﻧدی ﺑﮫ ﻧﺎم اطﻼﻋﯾﮫ ﺗﺿﻣﯾﻧﺎت روﯾﮫ ای را ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اراﺋﮫ دھد .ﺳﻧد ﺑﺎﯾد ﺣداﻗل ﯾﮑﺑﺎر در ﺳﺎل و زﻣﺎن وﻗوع ﯾﮑﯽ
از ﺷراﯾط زﯾر ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اراﺋﮫ ﺷود:
•
•
•
•
•

ﺑﮫ ﻣﺣض ارﺟﺎع ﯾﺎ درﺧواﺳت ﺷﻣﺎ ﺑرای ارزﯾﺎﺑﯽ اوﻟﯾﮫ ﻓرزﻧدﺗﺎن؛
ﺑﮫ ﻣﺣض درﯾﺎﻓت اوﻟﯾن ﺷﮑﺎﯾت اﯾﺎﻟﺗﯽ در ﺳﺎل ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ؛
ﺑﮫ ﻣﺣض درﯾﺎﻓت اوﻟﯾن درﺧواﺳت اﻧﺟﺎم دادرﺳﯽ ﻋﺎدﻻﻧﮫ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻓرآﯾﻧد ]آﻣوزش[ در ﺳﺎل ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ؛
در روز ﺗﺻﻣﯾمﮔﯾری ﺑرای ﺟﺎﺑﺟﺎﯾﯽ اﻧﺿﺑﺎطﯽ؛ و
ﺑﮫ ﻣﺣض درﺧواﺳت ﺷﻣﺎ.

در ﺗﮑزاس ،واﺟد ﺷراﯾط ﺑودن ﮐودک ﺑرای ﺧدﻣﺎت آﻣوزش وﯾژه و ﺑﺳﯾﺎری از ﺗﺻﻣﯾﻣﺎت ﻣﮭم ﺑرای ﺑرﻧﺎﻣﮫ آﻣوزش وﯾژه ﯾﮏ ﮐودک ﺗوﺳط ﮐﻣﯾﺗﮫ
ﭘذﯾرش ،ﺑﺎزﻧﮕری و اﺧراج ) (ARDﺻورت ﻣﯽﭘذﯾرد .ﻣﻣﮑن اﺳت ﻧﺎم ﺑرﻧﺎﻣﮫ آﻣوزﺷﯽ ﺷﺧﺻﯽﺷده ) (IEPرا ﺑرای اﯾن ﮔروه ﺑﺷﻧوﯾد ﮐﮫ از اﯾن ﻧﺎم
در ﻗﺎﻧون ﻓدرال اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽﺷود .اﮔر ﯾﮏ ﮐﻣﯾﺗﮫ  ARDﺑرای ﻓرزﻧدﺗﺎن ﺗﺷﮑﯾل ﺷود ،ﻋﺿو آن ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺧواھﯾد ﺑود.
اﮔر ﺗﻐﯾﯾراﺗﯽ در اﻟزاﻣﺎت آﻣوزش وﯾژه ﻓدرال و اﯾﺎﻟﺗﯽ رخ دھد ،اﯾن راھﻧﻣﺎ ﺑطور دورهای ﺑﮫ روز ﻣﯽﺷود .ﯾﮏ ﻧﺳﺧﮫ اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﮐﮫ ﻗﺎﺑل ﭼﺎپ اﺳت
را ﻣﯽﺗوان از وﺑﺳﺎﯾت ﻣرﮐز ﺧدﻣﺎت آﻣوزﺷﯽ ﻣﻧطﻘﮫ  18در ﭼﺎرﭼوب ﻗﺎﻧوﻧﯽ روﻧد آﻣوزش وﯾژه اطﻔﺎل در http://framework.esc18.net
درﯾﺎﻓت ﮐرد.
در ﻓراﯾﻧد آﻣوزش وﯾژه ،ﺗﺎرﯾﺦ و ﻣﮭﻠتھﺎی ﻓراواﻧﯽ وﺟود دارد .ﺗﺎرﯾﺦھﺎ و ﻣﮭﻠتھﺎی ﻣﮭم در اﯾن ﻧﺷرﯾﮫ ﺷرح داده ﺷدهاﻧد .اﻓزون ﺑر اﯾﻧﮭﺎ ،ﯾﮏ ﺳﻧد
ھﻣراه آﻧﻼﯾن در دﺳﺗرس اﺳت ﺗﺎ ﺑﮫ ﺳؤاﻻت ﺷﻣﺎ در ﻣورد ﺟدول زﻣﺎﻧﯽ ارزﯾﺎﺑﯽھﺎ ﭘﺎﺳﺦ دھد و ﺣﺎوی اطﻼﻋﯾﮫ ﮐﺗﺑﯽ ﻗﺑﻠﯽ ،اﻧﺗﻘﺎل ،و ﺑﺎزﺑﯾﻧﯽ  IEPو
وﺑﺳﺎﯾت
در
ﺗﺻﻣﯾﻣﺎت
زﻣﺎﻧﯽ
ﺟدول
درﺧت
اﺳت.
ﮐﻠﯾدی
ﻣﻔﺎھﯾم
ﺳﺎﯾر
https://framework.esc18.net/display/webforms/ESC18-FW-Documents.aspx?DT=G&LID=en
ﻗﺎﺑل دﺳﺗرس اﺳت.
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ﻣداﺧﻠﮫ زودھﻧﮕﺎم ﮐودﮐﯽ
ﻣداﺧﻠﮫ
ﺑﮫ ﺧﺎﻧوادهھﺎی دارای ﻧوزادان و ﮐودﮐﺎن ﻧوﭘﺎ ﮐﮫ دﭼﺎر ﺗﺄﺧﯾر ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ ھﺳﺗﻧد ،ﮐﻣﮏ اراﺋﮫ ﻣﯽﺷود .آژاﻧﺳﯽ ﮐﮫ در ﺗﮑزاس ﺑﮫ اراﺋ ٴﮫ ﺧدﻣﺎت
ٴ
زودھﻧﮕﺎم ﻣﯽﭘردازد ،ﮐﻣﯾﺳﯾون ﺧدﻣﺎت اﻧﺳﺎﻧﯽ و ﺑﮭداﺷت و درﻣﺎن) (HHSCاﺳت .اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ وﯾژه ﮐودﮐﺎن ﺑﺳﯾﺎر ﺟوان ﺑﮫ ﻧﺎم ﻣداﺧﻠ ٴﮫ زودھﻧﮕﺎم
ﮐودﮐﺎن) (ECIﻣﻌروف اﺳت .اﯾن ﺧدﻣﺎت ﺑرای ﮐودﮐﺎن زﯾر ﺳﮫ ﺳﺎل اﺳت.
ﮐودﮐﺎن دارای ﻣﻌﻠوﻟﯾت در ﺳن ﺳﮫ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻣﻣﮑن اﺳت واﺟد ﺷراﯾط ﺧدﻣﺎت ﻣدرﺳﮫ دوﻟﺗﯽ ﺑﺎﺷﻧد .ھﻣﮫ ﮐودﮐﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺧدﻣﺎت  ECIدرﯾﺎﻓت ﻣﯽﮐﻧﻧد ،واﺟد
ﺷراﯾط ﺧدﻣﺎت ﻣدرﺳﮫ دوﻟﺗﯽ ﻧﯾﺳﺗﻧد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﺣداﻗل  90روز ﻗﺑل از اﯾﻧﮑﮫ ﮐودک درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧده ﺧدﻣﺎت  ECIﺳﮫ ﺳﺎﻟﮫ ﺷود ،ﺟﻠﺳﮫای ﺑرﭘﺎ ﺧواھد ﺷد
ﮐﮫ در آن ﺑﮫ واﻟدﯾن ﮐﻣﮏ ﺷود ﺗﺎ درﺻورت ﻟزوم ﺧدﻣﺎت  ECIرا ﺑﮫ ﺧدﻣﺎت آﻣوزش وﯾژه اﻧﺗﻘﺎل دھﻧد .در ﺻورت واﺟد ﺷراﯾط ﺑودن ﮐودک ،ﺧدﻣﺎت
آﻣوزش وﯾژه ﺑﺎﯾد در ﺳوﻣﯾن ﺳﺎﻟروز ﺗوﻟد ﺑﮫ او اراﺋﮫ ﺷود Beyond ECI .ﻧﺷرﯾﮫای اﺳت ﮐﮫ اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﻧﺗﻘﺎل از ﺑرﻧﺎﻣﮫ دوران اوﻟﯾﮫ
وﺑﺳﺎﯾت
از
ﻣﯽﺗواﻧﯾد
را
ﻧﺷرﯾﮫ
اﯾن
ﻣﯽﮐﻧد.
اراﺋﮫ
وﯾژه
آﻣوزش
ﺑﮫ
ﮐودﮐﯽ
https://www.navigatelifetexas.org/uploads/files/general-files/Beyond-ECI-ECI-17_1117.pdf
درﯾﺎﻓت ﮐﻧﯾد.
ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﺑرای ﮐودک ﻣدرﺳﮫای
اﮔر درﻣورد ﯾﺎدﮔﯾری ﯾﺎ رﻓﺗﺎر ﻓرزﻧد ﻣدرﺳﮫای ﺧود ﻧﮕراﻧﯽ دارﯾد ،اوﻟﯾن ﮔﺎم ﺻﺣﺑت ﺑﺎ ﻣﻌﻠم و ﯾﺎ رﺋﯾس ﻣدرﺳﮫ ﻓرزﻧد ﺧود در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ اﯾن ﻧﮕراﻧﯽ
ھﺎﺳت .در ﺻورت ﻧﺎﻣوﻓق ﺑودن اﯾن ﮔﺎم ،از ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﻣدرﺳﮫ ﺗﻘﺎﺿﺎی ارﺟﺎع ﺑﮫ ﺗﯾم ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﻣﺳﺗﻘر در ﻣدرﺳﮫ ﻣﯽﺷود ﮐﮫ از آﻣوزﮔﺎران و ﺳﺎﯾر
ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺗﺷﮑﯾل ﺷده اﺳت و ﺑطور ﻣﻧظم ﺟﻠﺳﮫ دارﻧد و ﺑﮫ ﻣوﺿوﻋﺎت ﻓراﮔﯾری و رﻓﺗﺎری ﮐودﮐﺎن ﻣﯽﭘردازﻧد.
ﻗﺑل از اﯾﻧﮑﮫ ﯾﮏ ﮐودک ﮐﮫ در ﮐﻼس آﻣوزش ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﺎ ﻣﺷﮑل روﺑرو اﺳت ﺑﮫ آﻣوزش وﯾژه ارﺟﺎع داده ﺷود ﺑﺎﯾد اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﺷود ﮐﮫ اﯾن ﮐودک
از ﮐﻠﯾﮫ ﺧدﻣﺎت ﻋﻣوﻣﯽ اراﺋﮫ ﺷده ﺑﮫ ﺗﻣﺎﻣﯽ داﻧشآﻣوزان ﺑرﺧوردار اﺳت .اﯾن ﺧدﻣﺎت ﻣﻣﮑن اﺳت ﺷﺎﻣل ﻣوارد زﯾر وﻟﯽ ﻧﮫ ﻣﺣدود ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﺎﺷد :ﺗدرﯾس؛
ﺧدﻣﺎت ﺑﺎزآﻣوزی؛ ﺧدﻣﺎت ﺟﺑراﻧﯽ؛ واﮐﻧش ﺑﮫ ﻣداﺧﻼت ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﻋﻠﻣﯽ؛ و ﺳﺎﯾر ﺧدﻣﺎت آﻣوزﺷﯽ ﯾﺎ ﺣﻣﺎﯾﺗﯽ رﻓﺗﺎری ﺑﺎﺷد.
واﮐﻧش ﺑﮫ ﻣداﺧﻠﮫ
ﻗﺎﻧون ﻓدرال از ﻣدارس ﻣﯽﺧواھد ﺗﺎ ﺑﺎ رﺳﯾدﮔﯽ زودھﻧﮕﺎم ﺑﮫ ﻣﺷﮑﻼت ﺑﮫ ھﻣﮫ ﮐودﮐﺎن در ﯾﺎدﮔﯾری ﮐﻣﮏ ﮐﻧﻧد .ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﻣداﺧﻠﮫ ) (Rtlروﯾﮑردی اﺳت
ﮐﮫ در ﺑﺳﯾﺎری از ﻣدارس ﺑرای ﺷﻧﺎﺳﺎﺋﯽ و ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﮐودﮐﺎﻧﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽﺷود ﮐﮫ در ﻣﻌرض ﺧطر ﻋدم ﮐﺳب ﺳطﺢ اﺳﺗﺎﻧدارد ھﺳﺗﻧد .ﻋﻧﺎﺻر اﺳﺎﺳﯽ
روﯾﮑرد  RtIﻋﺑﺎرﺗﻧد از :اراﺋ ٴﮫ آﻣوزش و ﻣداﺧﻼت ﻋﻠﻣﯽ و ﭘژوھﺷﯽ در ﮐﻼس آﻣوزش ﻋﻣوﻣﯽ ،ﻧظﺎرت و ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﯾﺷرﻓت ﮐودک در واﮐﻧش ﺑﮫ
ﻣداﺧﻼت؛ و اﺳﺗﻔﺎده از اﯾن ﺳﻧﺟشھﺎی ﭘﯾﺷرﻓت ﺑرای ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾریھﺎی آﻣوزﺷﯽ.
روﯾﮑرد  RtIﯾﮏ ﺳﯾﺳﺗم ﭼﻧد ﺳطﺣﯽ ﻣداﺧﻠﮫای اﺳت ﮐﮫ در آن ھر ﺳطﺣﯽ ﯾﺎ رده ﺑﯾﺎﻧﮕر ﻣﯾزان ﻓزاﯾﻧدهای از ﺧدﻣﺎت اﺳت .ﻣداﺧﻼت اراﺋﮫ ﺷده ﺑﮫ
ﮐودک ﺑر اﺳﺎس ﻧظﺎرت ﺑر ﭘﯾﺷرﻓت ﺑﮫ طور ﻣداوم ﺗﻧظﯾم ﻣﯽﺷود ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﮐودک ﺑطور ﮐﺎﻓﯽ ﭘﯾﺷرﻓت ﮐﻧد .ﮐودﮐﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﻣدت زﻣﺎن ﻣﻌﻘول ﻣﻌﯾن
ﺷده در ﭘژوھش ،ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻣداﺧﻼت واﮐﻧش ﻧﺷﺎن ﻧدھﻧد ،ﺑرای درﯾﺎﻓت ﻣداﺧﻠﮫھﺎی ﺷدﯾدﺗر ارﺟﺎع داده ﻣﯽﺷوﻧد.
ﭘﯾش از ارﺟﺎع ﺑرای آﻣوزش وﯾژه ،ﻧﯾﺎز ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﮐودک ﺗﮏ ﺗﮏ ﻣراﺣل ﺳﯾﺳﺗم  RtIرا طﯽ ﮐﻧد .ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻣﻌﻠوم ﺷود ﻣداﺧﻼت آﻣوزش ﻋﻣوﻣﯽ
ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯾﺳت
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ﭘرﺳﻧل ﻣدرﺳﮫ ﺑﺎﯾد ﻣﺷﮑوک ﺷوﻧد ﮐﮫ ﮐودک دﭼﺎر ﻧﺎﺗواﻧﯽ اﺳت و اﻗدام ﺑﮫ ارﺟﺎع ﻧﻣﺎﯾﻧد .واﻟدﯾن ﻣﯽﺗواﻧﻧد در ھر زﻣﺎﻧﯽ ﺑدون در ﻧظر ﮔرﻓﺗن اﯾﻧﮑﮫ
ﮐودک از طرﯾق ﺳﯾﺳﺗم  RtIﺧدﻣﺎت ﻣداﺧﻠﮫ درﯾﺎﻓت ﻣﯽﮐﻧد ﯾﺎ ﺧﯾر ،درﺧواﺳت ارﺟﺎع ﻧﻣﺎﯾﻧد .اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر در ﻣورد روﻧد  RtIدر وﺑﺳﺎﯾت
 http://tea.texas.gov/index2.aspx?id=2147500224در دﺳﺗرس اﺳت.
ارﺟﺎع ﺑرای ﯾﮏ ارزﯾﺎﺑﯽ اوﻟﯾﮫ
ھر ﮔﺎه ﻣدرﺳﮫ ﻣﺷﮑوک ﺷود ﮐﮫ ﮐودک دﭼﺎر ﻧﺎﺗواﻧﯽ اﺳت و ﺑﮫ ﻣوﺟب  IDEAﻧﯾﺎز ﺑﮫ آﻣوزش وﯾژه دارد ،وظﯾﻔﮫ ﻗطﻌﯽ دارد ﮐﮫ او را ﺟﮭت درﯾﺎﻓت
ﺧدﻣﺎت ﻣداﺧﻠﮫای اوﻟﯾﮫ ﺑرای ﺧدﻣﺎت آﻣوزش وﯾژه ارﺟﺎع دھد .ﺷﻣﺎ ﻧﯾز ﻣﯽﺗواﻧﯾد در ھر زﻣﺎﻧﯽ ﺑرای ارﺟﺎع ﺟﮭت ارزﯾﺎﺑﯽ اوﻟﯾﮫ ﮐودک ﺧود اﻗدام
ﻧﻣﺎﯾﯾد.
اﮔر ﺷﻣﺎ ﯾﮏ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﺗﺑﯽ ﺑرای ارزﯾﺎﺑﯽ اوﻟﯾﮫ ﺑﮫ ﻣدﯾر آژاﻧس ﺧدﻣﺎت آﻣوزش وﯾژه ﻣﺣﻠﯽ و ﯾﺎ ﯾﮏ ﮐﺎرﻣﻧد اداری ﻣﺣﻠﯽ ﺧدﻣﺎت وﯾژه ﺑﻧوﯾﺳﯾد ،ﻣدرﺳﮫ
ﺑﺎﯾد ﺣداﮐﺛر در  15روز ﮐﺎری ﭘس از درﯾﺎﻓت درﺧواﺳت ﯾﮑﯽ از ﻣوارد زﯾر را ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺑدھد (1 :اطﻼﻋﯾﮫ ﮐﺗﺑﯽ و ﻗﺑﻠﯽ ﺑﺎﺑت ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد اﻧﺟﺎم ارزﯾﺎﺑﯽ،
ﯾﮏ ﻧﺳﺧﮫ از اطﻼﻋﯾﮫ ﺗﺿﻣﯾﻧﺎت روﯾﮫ ای و ﻓرﺻﺗﯽ ﺑرای دادن رﺿﺎﯾت ﮐﺗﺑﯽ ﺑرای ارزﯾﺎﺑﯽ؛ ﯾﺎ  (2اطﻼﻋﯾﮫ ﻗﺑﻠﯽ ﮐﺗﺑﯽ درﺑﺎره اﻣﺗﻧﺎع از آزﻣون
ﻓرزﻧدﺗﺎن و ﻧﺳﺧﮫای از اطﻼﻋﯾﮫ ﺗﺿﻣﯾﻧﺎت روﯾﮫ ای.
ﻟطﻔﺎ ً ﺗوﺟﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ درﺧواﺳت ارزﯾﺎﺑﯽ آﻣوزش وﯾژه را ﻣﯽﺗوان ﺑطور ﺷﻔﺎھﯽ ﻧﯾز اﻧﺟﺎم داد و ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ ﻧوﺷﺗن ﻧﯾﺳت .ﻣدارس ﻣﻧطﻘﮫای و ﻧﯾز
ﻣدارس ﻣﺳﺗﻘل ﻣوظف ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺗﻣﺎم اﻟزاﻣﺎت اطﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﻓدرال و اﻟزاﻣﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺗﺷﺧﯾص ،ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐودک ﻣﺷﮑوک ﺑﮫ داﺷﺗن ﻣﻌﻠوﻟﯾت
و ﻧﯾﺎزﻣﻧد آﻣوزش وﯾژه را رﻋﺎﯾت ﻧﻣﺎﯾﻧد .ﺑﺎ اﯾن ﺗوﺻﯾف ،ﭘس از درﺧواﺳت ﺷﻔﺎھﯽ ،ﻣدرﺳﮫ ﻣﻧطﻘﮫای و ﻧﯾز ﻣدرﺳﮫ اﻣﺗﯾﺎزی ﻣﺟﺑور ﺑﮫ دادن ﭘﺎﺳﺦ در
طﯽ  15روز ﮐﺎری ﻧﯾﺳﺗﻧد.
اطﻼﻋﯾﮫ ﻗﺑﻠﯽ ﮐﺗﺑﯽ
ﯾﮑﯽ از ﺣﻘوق ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﻣوﺟب  ،IDEAدرﯾﺎﻓت اطﻼﻋﯾﮫ ﮐﺗﺑﯽ ﻗﺑﻠﯽ در راﺑطﮫ ﺑﺎ اﻗداﻣﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻓرزﻧدﺗﺎن ﻗﺑل از ﻋﻣﻠﯽ ﺷدن آنھﺎ در ﻣدرﺳﮫ اﺳت.
ﺑﮫ وﯾژه ،ﻣدرﺳﮫ ﺑﺎﯾد در زﻣﺎنھﺎی زﯾر اطﻼﻋﯾﮫ ﮐﺗﺑﯽ و ﻗﺑﻠﯽ ﺑﮫ زﺑﺎن ﻣﺎدری ﺷﻣﺎ و ﯾﺎ ﺳﺎﯾر روﺷﮭﺎی ارﺗﺑﺎطﯽ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ دھد:
•
•

ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد اﻗدام ﯾﺎ ﺗﻐﯾﯾر وﺿﻌﯾت ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ،ارزﯾﺎﺑﯽ ،ﺑرﻧﺎﻣﮫ آﻣوزﺷﯽ و ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ آﻣوزﺷﯽ ﻓرزﻧدﺗﺎن و ﯾﺎ اراﺋﮫ ﯾﮏ  FAPEﺑﮫ ﻓرزﻧدﺗﺎن
)از ﺟﻣﻠﮫ ﺗﻐﯾﯾر ﻧﺎﺷﯽ از ﻟﻐو رﺿﺎﯾت ﺷﻣﺎ ﺑرای اداﻣﮫ آﻣوزش وﯾژه و ﺳﺎﯾر ﺧدﻣﺎت ﻣرﺑوطﮫ( ؛ ﯾﺎ
اﻣﺗﻧﺎع از اﻗدام ﯾﺎ ﺗﻐﯾﯾر وﺿﻌﯾت ﺷﻧﺎﺳﺎﺋﯽ ،ارزﯾﺎﺑﯽ ،ﺑرﻧﺎﻣﮫ آﻣوزﺷﯽ و ﯾﺎ ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ آﻣوزﺷﯽ ﻓرزﻧدﺗﺎن و ﯾﺎ اراﺋﮫ ﯾﮏ  FAPEﺑﮫ ﻓرزﻧدﺗﺎن.

اطﻼﻋﯾﮫ ﮐﺗﺑﯽ ﻗﺑﻠﯽ ﺣداﻗل ﺑﺎﯾد ﭘﻧﺞ روز ﻣدرﺳﮫای ﻗﺑل از ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﯾﺎ اﻣﺗﻧﺎع ﻣدرﺳﮫ از اﻧﺟﺎم اﻗداﻣﺎت ﻣورد ﻧظر داده ﺷود ،ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﺎ زﻣﺎن
ﮐوﺗﺎهﺗری ﻣواﻓﻘت ﮐﻧﯾد .ﻣدرﺳﮫ ﺑﺎﯾد اﻋﻼﻣﯾﮫ ﻗﺑﻠﯽ ﮐﺗﺑﯽ ﺧود را ﺻرف ﻧظر از ﺗواﻓق و ﯾﺎ ﺗﻐﯾﯾر ﻋﻘﯾده ﺷﻣﺎ اراﺋﮫ دھد.
رﺿﺎﯾت واﻟدﯾن
ﺑرﺧﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎ در ﻓراﯾﻧد آﻣوزش وﯾژه ﻗﺎﺑل اﺟرا ﻧﯾﺳت ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ ﻣدرﺳﮫ رﺿﺎﯾت ﺷﻣﺎ را ﺑدﺳت آورده ﺑﺎﺷد .ﺑرای ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری ﻣﻧﺎﺳب ،ﻣدرﺳﮫ
ﺑﺎﯾد ﺷﻣﺎ را ﮐﺎﻣﻼً از اطﻼﻋﺎت ﻣورد ﻧﯾﺎز ﻣطﻠﻊ ﻧﻣوده ﺑﺎﺷد ،از ﺟﻣﻠﮫ ﺗﺷرح ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی.
اطﻼﻋﺎت ﺑﺎﯾد ﺑﮫ زﺑﺎن ﻣﺎدری ﺷﻣﺎ و ﯾﺎ ﺳﺎﯾر روشھﺎی ارﺗﺑﺎطﯽ ﺑﺎﺷد اﮔر ﻗرار اﺳت ﮐﮫ ﻣدارﮐﯽ ﻣﻧﺗﺷر ﺷوﻧد ،ﻣدرﺳﮫ ﺑﺎﯾد آن ﻣدارک و اﻓراد درﯾﺎﻓت
ﮐﻧﻧده آنھﺎ را ﻓﮭرﺳت ﮐﻧد.
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ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ رﺿﺎﯾت ﻣﯽدھﯾد ،ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ طور ﮐﺗﺑﯽ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣورد ﻧظر ﻣدرﺳﮫ ﺑرای درﯾﺎﻓت رﺿﺎﯾت را درک ﮐرده و ﺑﮫ طور ﮐﺗﺑﯽ ﺑﺎ آن
ﻣواﻓﻘت ﻣﯽﮐﻧﯾد .ﻣﮭم اﺳت ﮐﮫ ﺑداﻧﯾد رﺿﺎﯾت داوطﻠﺑﺎﻧﮫ اﺳت و ھر زﻣﺎﻧﯽ ﻗﺑل از اﻧﺟﺎم ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﯽﺗواﻧﯾد آﻧرا ﭘس ﺑﮕﯾرﯾد .ﺑﺎ اﯾﻧﺣﺎل اﮔر رﺿﺎﯾت ﺧود را
ﺑرای ﯾﮏ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﭘس ﺑﮕﯾرﯾد ،ﺑرﮔﺷت ﻧﺎﭘذﯾر اﺳت.
ﻣﺛﺎلھﺎی زﯾر ﻣواردی ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ رﺿﺎﯾت ﺷﻣﺎ دارﻧد:
•
•
•
•
•

ارزﯾﺎﺑﯽ ﻓرزﻧدﺗﺎن ﺑرای ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑﺎر؛
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺟدد ﻓرزﻧدﺗﺎن اﮔر اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗری ﻣورد ﻧﯾﺎز ﺑود؛
اراﺋﮫ آﻣوزش وﯾژه و ﺧدﻣﺎت ﻣرﺗﺑط ﺑرای اوﻟﯾن ﺑﺎر؛
اﻋﺗراض ﺑﮫ ﺣﺿور ﻋﺿو ﮐﻣﯾﺗﮫ  ARDدر ﺟﻠﺳﮫ ﻣﻼﻗﺎت ARD؛ و
دﻋوت از ﯾﮏ ﻧﻣﺎﯾﻧده از ھر ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺷﺎرﮐت ﮐﻧﻧده ﮐﮫ اﺣﺗﻣﺎﻻً ﻣﺳﺋول ﺗﺄﻣﯾن ﯾﺎ ﭘرداﺧت ﺧدﻣﺎت اﻧﺗﻘﺎﻟﯽ ﺛﺎﻧوی اﺳت.
ارزﯾﺎﺑﯽ اوﻟﯾﮫ

اﮔر رﺿﺎﯾت ﺧود را ﺑرای ارزﯾﺎﺑﯽ اوﻟﯾﮫ اراﺋﮫ دھﯾد ،ﻣدرﺳﮫ ارزﺷﯾﺎﺑﯽ ﻓرزﻧدﺗﺎن را در ﺗﻣﺎم زﻣﯾﻧﮫھﺎی ﻣﺷﮑوک ﺑﮫ ﻣﻌﻠوﻟﯾت اﻧﺟﺎم ﺧواھد داد ﺗﺎ ﻣﻌﻠوم
ﺷود ﻓرزﻧدﺗﺎن دارای ﻣﻌﻠوﻟﯾت ھﺳت ﯾﺎ ﻧﮫ و ﯾﺎ ﻧﯾﺎزھﺎی آﻣوزﺷﯽ او را ﺗﻌﯾﯾن ﻧﻣﺎﯾد .ﻓراﯾﻧد ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑرای ﮐودک ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد:
•
•
•
•

ﺷﺎﻣل اطﻼﻋﺎﺗﯽ درﺑﺎره ﭘﯾﺷرﻓت ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ و ﻋﻣﻠﮑرد ﮐﺎرﮐردی ﻓرزﻧدﺗﺎن ﺑﺎﺷد
؛
ﺑﺎﯾد ﺗوﺳط ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﻣﺟرب و ﺑﺎ داﻧش اﻧﺟﺎم ﺷود؛
ﺑﮫ زﺑﺎن ﻣﺎدری ﻓرزﻧدﺗﺎن ﯾﺎ ﺳﺎﯾر روﺷﮭﺎی ارﺗﺑﺎطﯽ اﻧﺟﺎم ﺷود؛ و
ﺑﯽ طرﻓﺎﻧﮫ ﺑﺎﺷد ،ﯾﺎ ﺑﮫ ﻧﺣوی اراﺋﮫ ﺷود ﮐﮫ ﺻرف ﻧظر از زﻣﯾﻧﮫ ﻓرھﻧﮕﯽ ،ﻧژادی و ﯾﺎ ﻧﺎﺗواﻧﯽ او ،ﺗﺑﻌﯾض ﻋﻠﯾﮫ ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ ﻧﺑﺎﺷد.

ارزﯾﺎﺑﯽ اوﻟﯾﮫ و ﮔزارش ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺑﺎﯾد ﺣد اﮐﺛر ﺗﺎ  45روز ﻣدرﺳﮫای ﭘس از درﯾﺎﻓت رﺿﺎﯾت ﮐﺗﺑﯽ ﺷﻣﺎ ﺗﮑﻣﯾل ﺷود ،ﻣﮕر آﻧﮑﮫ ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ در دوره
ارزﯾﺎﺑﯽ در در ﺳﮫ روز ﻣدرﺳﮫای ﯾﺎ ﺑﯾﺷﺗر در ﻣدرﺳﮫ ﻏﯾﺑت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،در اﯾن ﺻورت ﻣدت ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺗﻌداد روزھﺎی ﻣدرﺳﮫای ﻏﯾﺑت ﻓرزﻧدﺗﺎن
ﺗﻣدﯾد ﺷود .ﻣدرﺳﮫ ﺑﺎﯾد ﺑطور راﯾﮕﺎن ﯾﮏ ﻧﺳﺧﮫ از ﮔزارش ارزﯾﺎﺑﯽ را ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اراﺋﮫ دھد.
اﮔر ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ ﺗﺎ  1ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر ﺳﺎل ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ زﯾر  5ﺳﺎل ﺳن دارد و در ﻣدرﺳﮫ دوﻟﺗﯽ ﺛﺑت ﻧﺎم ﻧﮑرده اﺳت ،ﯾﺎ در ﯾﮏ ﻣدرﺳﮫ ﺧﺻوﺻﯽ ﯾﺎ در ﺧﺎﻧﮫ
آﻣوزش دﯾده اﺳت ،ﺑدون در ﻧظر ﮔرﻓﺗن ﺳن ﺛﺑت ﻧﺎم ،ارزﯾﺎﺑﯽ اوﻟﯾﮫ و ﮔزارش ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺑﺎﯾد ﺣداﮐﺛر ﺗﺎ  45روز ﻣدرﺳﮫای از ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﮐﮫ ﻣدرﺳﮫ رﺿﺎﯾت
ﮐﺗﺑﯽ ﺷﻣﺎ را درﯾﺎﻓت ﻧﻣوده اﺳت ،ﺗﮑﻣﯾل ﺷود.
اﮔر ﻣدرﺳﮫ رﺿﺎﯾت ﺷﻣﺎ را ﺑرای ارزﯾﺎﺑﯽ اوﻟﯾﮫ ﺣداﻗل  ،35اﻣﺎ ﮐﻣﺗر از  45روز ﻣدرﺳﮫای ﻗﺑل از آﺧرﯾن روز آﻣوزﺷﯽ ﺳﺎل ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ،درﯾﺎﻓت ﮐﻧد،
ﺑرای زﻣﺎن ﺑﻧدی  45روزه ﻣدرﺳﮫای اﺳﺗﺛﻧﺎ وﺟود ﺧواھد داﺷت .در اﯾن ﻣورد ،ﮔزارش ﮐﺗﺑﯽ ﺑﺎﯾد ﺗﺎ  30ژوﺋن ﺳﺎل ﺟﺎری ﺗﮑﻣﯾل ﺷده و ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اراﺋﮫ
ﺷود .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،اﮔر ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ در دوره ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﮫ ﯾﺎ ﭼﻧد روز ﻣدرﺳﮫای ﻏﺎﯾب ﺑﺎﺷد ،ﺗﺎرﯾﺦ  30ژوﺋن دﯾﮕر اﻋﻣﺎل ﻧﺧواھد ﺷد .در ﻋوض ،ﺟدول
زﻣﺎن ﺑﻧدی ﮐﻠﯽ  45روزه ﻣدرﺳﮫای ﺑﮫ ﻋﻼوه ﺗﻣدﯾد ﺑرای ﻏﯾﺑت ﺳﮫ ﯾﺎ ﭼﻧد روز اﻋﻣﺎل ﺧواھد ﺷد.
اﮔر ﺷﻣﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ اوﻟﯾﮫ را ﻗﺑول ﻧﮑﻧﯾد ،ﻣدرﺳﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ،اﻣﺎ ﻣﻠزم ﻧﯾﺳت ،ارزﯾﺎﺑﯽ را از طرﯾق ﻣﯾﺎﻧﺟﯾﮕری ﯾﺎ از طرﯾق درﺧواﺳت دادرﺳﯽ ﻋﺎدﻻﻧﮫ
ﺗﮑﻣﯾل ﻧﻣﺎﯾد .اﮔر ﻣدرﺳﮫ ﻗﺻد ﭘﯾﮕﯾری ارزﯾﺎﺑﯽ را ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،اﻟزاﻣﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ  IDEAرا ﺑرای ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ،ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﻣﺎم ﮐودﮐﺎن ﻣﻌﻠول
ﻧﯾﺎزﻣﻧد آﻣوزش وﯾژه و ﺧدﻣﺎت ﻣرﺗﺑط ﻧﻘض ﻧﻣﯽﮐﻧد .ﺑﮫ اﯾن اﻟزام وظﯾﻔﮫ ﯾﺎﻓﺗن ﮐودک ]دارای ﻣﻌﻠوﻟﯾت[ ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽﺷود.
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ﺟﻠﺳﺎت ﮐﻣﯾﺗﮫ ﭘذﯾرش ،ﺑﺎزﻧﮕری و اﺧراج
ﭘس از ﺗﮑﻣﯾل ﮔزارش ارزﯾﺎﺑﯽ اوﻟﯾﮫ ،ﯾﮏ ﮐﻣﯾﺗﮫ  ARDﺑﺎﯾد ﺑرای ﺑررﺳﯽ ﮔزارش و ﺗﻌﯾﯾن اﯾﻧﮑﮫ آﯾﺎ ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ واﺟد ﺷراﯾط آﻣوزش وﯾژه و ﺧدﻣﺎت
ﻣرﺗﺑط اﺳت ،ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽﺷود .اﻋﺿﺎی ﮐﻣﯾﺗﮫ  ARDﻋﺑﺎرﺗﻧد از:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ﺷﻣﺎ ،وﻟﯽ داﻧشآﻣوز؛
ﺣداﻗل ﯾﮏ ﻣﻌﻠم آﻣوزش ھﻣﯾﺷﮕﯽ ﮐودک ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ،در ﺻورت اﻣﮑﺎن ،ﺑﺎﯾد ﻣﻌﻠﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻣﺳﺋول اﺟرای ﺑﺧﺷﯽ از  IEPﮐودک
ﺑﺎﺷد؛
ﺣداﻗل ﯾﮏ ﻣﻌﻠم ﯾﺎ اراﺋﮫدھﻧده آﻣوزش وﯾژه ﺑﮫ ﮐودک؛
ﯾﮏ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻣدرﺳﮫ؛
ﺷﺧﺻﯽ ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧد ﻣﻔﺎھﯾم آﻣوزﺷﯽ ﻧﺗﺎﯾﺞ ارزﯾﺎﺑﯽ را ﺗﻔﺳﯾر ﮐﻧد؛
اﻓراد دﯾﮕری ﮐﮫ دارای داﻧش ﯾﺎ ﺗﺧﺻص ﺧﺎص در ﻣورد ﮐودک ھﺳﺗﻧد و ﺷﻣﺎ ﯾﺎ ﻣدرﺳﮫ آنھﺎ را دﻋوت ﻣﯽﮐﻧﯾد؛
در ﺻورت اﻣﮑﺎن ،ﮐودک؛
ﺗﺎ ﺣد ﻣﻣﮑن ،ﺑﺎ رﺿﺎﯾت ﮐﺗﺑﯽ ﺷﻣﺎ ،و ﯾﺎ ﭘس از اﯾﻧﮑﮫ ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﺳن  18ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑرﺳد ،ﺑﺎ رﺿﺎﯾت ﮐﺗﺑﯽ ﻓرزﻧد ﺑﺎﻟﻎ ﺧود ،ﯾﮏ
ﻧﻣﺎﯾﻧده از ھر ﺳﺎزﻣﺎن ﺷرﮐت ﮐﻧﻧده ﮐﮫ اﺣﺗﻣﺎﻻً ﻣﺳﺋول اراﺋﮫ ﯾﺎ ﭘرداﺧت ﮐﻧﻧد ٴه ﺧدﻣﺎت اﻧﺗﻘﺎل اﺳت؛
ﯾﮏ ﻧﻣﺎﯾﻧده از ﺗﺣﺻﯾﻼت ﻓﻧﯽ و ﺣرﻓﮫای ،ﺗرﺟﯾﺣﺎ ً ﻣﻌﻠم ،اﮔر ﮐودک ﺑرای ﺷروع ﯾﺎ اداﻣﮫ ﺗﺣﺻﯾل در آﻣوزش ﺣرﻓﮫای ﯾﺎ ﻓﻧﯽ در
ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷود ؛ و
اﮔر ﮐودک ﺑﮫ ﻋﻧوان زﺑﺎن آﻣوز اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷود ،ﯾﮏ ﻋﺿو ﺣرﻓﮫای ﮐﺎرﻣﻧد ﮐﮫ در ﮐﻣﯾﺗﮫ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﮭﺎرت زﺑﺎن اﺳت.

ﮐﻣﯾﺗﮫ  ARDﻧﯾز در ﺻورت اﻣﮑﺎن ﻣﺗﺷﮑل از اﺷﺧﺎص زﯾر اﺳت:
•
•
•

اﮔر ﮐودک دارای اﺧﺗﻼل ﺷﻧواﯾﯽ ﻣﺷﮑوک ﯾﺎ ﻣﺳﺗﻧد ﺑﺎﺷد؛ ﯾﮏ ﻣﻌﻠم ﮐﮫ در آﻣوزش و ﭘرورش داﻧش آﻣوزان ﺑﺎ اﺧﺗﻼﻻت ﺷﻧواﯾﯽ
ﺗﺄﯾﯾد ﺷده اﺳت؛
اﮔر ﮐودک دارای اﺧﺗﻼل ﺑﯾﻧﺎﯾﯽ ﻣﺷﮑوک ﯾﺎ ﻣﺳﺗﻧد ﺑﺎﺷد ،ﯾﮏ ﻣﻌﻠم ﮐﮫ در آﻣوزش و ﭘرورش داﻧش آﻣوزان دارای اﺧﺗﻼﻻت ﺑﯾﻧﺎﯾﯽ
ﺗﺄﯾﯾد ﺷده اﺳت ؛ ﯾﺎ
اﮔر ﮐودک دﭼﺎر ﻧﺎﺷﻧواﯾﯽ-ﻧﺎﺑﯾﻧﺎﯾﯽ ﻣﺷﮑوک ﯾﺎ ﻣﺳﺗﻧد ﺑﺎﺷد ،ﯾﮏ ﻣﻌﻠم ﮐﮫ در آﻣوزش و ﭘرورش داﻧش آﻣوزان ﺑﺎ اﺧﺗﻼﻻت ﺑﯾﻧﺎﯾﯽ ﺗﺄﯾﯾد
ﺷده اﺳت و ﯾﮏ ﻣﻌﻠم ﮐﮫ در آﻣوزش و ﭘرورش داﻧش آﻣوزان ﺑﺎ اﺧﺗﻼﻻت ﺷﻧواﯾﯽ ﺗﺄﯾﯾد ﺷده اﺳت.

ﻣدرﺳﮫ ﺑﺎﯾد ﺷﻣﺎ را ﺑﮫ ھر ﯾﮏ ازﺟﻠﺳﺎت ﮐﻣﯾﺗﮫ  ARDﺑرای ﻓرزﻧدﺗﺎن دﻋوت ﮐﻧد و ﺗﻼش ﮐﻧد ﺗﺎ ﯾﮏ ﯾﺎ ھر دو واﻟدﯾن ﺷرﮐت ﮐﻧﻧد .اطﻼﻋﯾﮫ ﮐﺗﺑﯽ در
ﻣورد ﺟﻠﺳﮫ ﺑﺎﯾد ﺣداﻗل ﭘﻧﺞ روز ﻣدرﺳﮫای ﻗﺑل از ﺟﻠﺳﮫ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ داده ﺷود ،ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﺎ زﻣﺎن ﺑﻧدی ﮐوﺗﺎھﺗر ﻣواﻓﻘت ﮐﻧﯾد .اطﻼﻋﯾﮫ ﮐﺗﺑﯽ ﺑﺎﯾد ﺷﺎﻣل
ھدف ،زﻣﺎن ،ﻣﺣل ﺟﻠﺳﮫ و ﻟﯾﺳﺗﯽ از ﮐﺳﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ در ﺟﻠﺳﮫ ﺣﺿور ﺧواھﻧد داﺷت .اﮔر ﻧﺗواﻧﯾد ﺑﮫ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد ،ﻣدرﺳﮫ ﺑﺎﯾد اطﻼﻋﯾﮫ
ﺧود را در زﺑﺎن ﻣﺎدری ﺷﻣﺎ اراﺋﮫ دھد ،ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ ﺑﮫ وﺿوح اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر ﻧﺑﺎﺷد .اﮔر زﺑﺎن ﻣﺎدری ﺷﻣﺎ ﯾﮏ زﺑﺎن ﻧوﺷﺗﺎری ﻧﯾﺳت ،ﻣدرﺳﮫ ﺑﺎﯾد اﻗداﻣﺎت
ﻻزم را اﻧﺟﺎم دھد ﺗﺎ اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﺷود ﮐﮫ اﻋﻼﻣﯾﮫ ﺗرﺟﻣﮫ ﺷده ﺑﮫ ﺻورت ﺷﻔﺎھﯽ ﯾﺎ ﺑﮫ طرﯾﻘﯽ دﯾﮕر ﻗﺎﺑل درک ﺷﻣﺎ ﺑﺎﺷد.
ﺟﻠﺳﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ  ARDﺑﺎﯾد در ﯾﮏ زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن ﻣورد ﺗواﻓق ﺑرای ﺷﻣﺎ و ﻣدرﺳﮫ ﺑﺎﺷد .اﮔر زﻣﺎن ﯾﺎ ﺗﺎرﯾﺧﯽ را ﮐﮫ ﻣدرﺳﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﯽﮐﻧد ﺑرای ﺷﻣﺎ
ﻣﻧﺎﺳب ﻧﺑﺎﺷد ،ﻣدرﺳﮫ ﺑﺎﯾد ﺗﻼشھﺎی ﻣﻧطﻘﯽ را ﺑرای ﯾﺎﻓﺗن ﯾﮏ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﺷﻣﺎ ﻣﻘدور اﺳت ،ﺑﮑﺎر ﮔﯾرد .اﮔر ھﯾﭻ ﯾﮏ از واﻟدﯾن ﻧﻣﯽﺗواﻧﻧد در
ﺟﻠﺳﮫ ﺷرﮐت ﮐﻧﻧد ،ﻣﯽﺗواﻧﯾد از طرﯾق روﺷﮭﺎی ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﻣﺎﻧﻧد ﺗﻠﻔن ﯾﺎ ﮐﻧﻔراﻧس وﯾدﺋوﺋﯽ ﺷرﮐت ﮐﻧﯾد .اﮔر ﻣدرﺳﮫ ﻗﺎدر ﺑﮫ ﻣﺗﻘﺎﻋد ﮐردن ﺷﻣﺎ ﺑرای
ﺣﺿور ﻧﺑﺎﺷد ،ﻣﯽﺗواﻧد ﺟﻠﺳﮫ را ﺑدون ﺷﻣﺎ اﻧﺟﺎم دھد.
ﯾﮏ ﻋﺿو ﮐﻣﯾﺗﮫ  ARDﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺗﻧﮭﺎ در ﺑﺧﺷﯽ ﯾﺎ ﺗﻣﺎم ﺟﻠﺳﺎت ﮐﻣﯾﺗﮫ  ARDﺷرﮐت ﮐﻧد ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑدﻟﯾل ﺗوﺟﯾﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﺣﺿور او ﺑدﻟﯾل ﺑرﻧﺎﻣﮫ
درﺳﯽ ﯾﺎ ﺧدﻣﺎت ﻣرﺑوطﮫ او در اﯾن ﺟﻠﺳﮫ ،آﻧﭼﻧﺎن ﺿروری ﻧﺑﺎﺷد .ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ طور ﮐﺗﺑﯽ ﺑﺎ ﺗوﺟﯾﮫ ﻣواﻓﻘت ﻧﻣﺎﺋﯾد.
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ﺻﻔﺣﮫ 4

ﯾﮏ ﻋﺿو ﮐﻣﯾﺗﮫ  ARDھﻣﭼﻧﯾن ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣﻌذور از ﺷرﮐت در ﺟﻠﺳﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ  ARDﺑﺎﺷد در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺟﻠﺳﮫ ﺷﺎﻣل اﺻﻼح ﯾﺎ ﺑﺣث در ﻣورد زﻣﯾﻧﮫ
ﺑرﻧﺎﻣﮫ درﺳﯽ ﯾﺎ ﺧدﻣﺎت ﻣرﺑوطﮫ ﻋﺿو ﺑﺎﺷد اﮔر ﺷﻣﺎ و ﻣدرﺳﮫ ﺑﺎ ﻋذر او ﮐﺗﺑﺎ ً ﻣواﻓﻘت ﻧﻣﺎﺋﯾد و ﺷﺧص اﺳﺗﻧﺎد ﺷده ﻧﯾز ﺑﮫ طور ﮐﺗﺑﯽ ﻣطﺎﻟب ﻣورد ﻧظر
 IEPرا ﻗﺑل از ﻧﺷﺳت ﺗﺳﻠﯾم ﮐرده ﺑﺎﺷد.
ﺻﻼﺣﯾت
ﯾﮏ آزﻣون دو ﺑﺧﺷﯽ ﺟﮭت ﺗﻌﯾﯾن ﺻﻼﺣﯾت ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ ﺑرای آﻣوزش وﯾژه و ﺧدﻣﺎت ﻣرﺗﺑط اﻧﺟﺎم ﻣﯽﺷود  (1) :ﮐودک ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد دارای ﻧﺎﺗواﻧﯽ ﺑﺎﺷد؛
و ) (2ﺑﮫ دﻟﯾل ﻧﺎﺗواﻧﯽ ،ﮐودک ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ آﻣوزش وﯾژه و ﺧدﻣﺎت ﻣرﺗﺑط ﻧﯾﺎز داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﺗﺎ از ﺗﺣﺻﯾل ﺑﮭرهﻣﻧد ﺷود .ﺑرای ﮐﺳب ﺻﻼﺣﯾت ﻗﺳﻣت اول
آزﻣون دو ﺑﺧﺷﯽ  ،ﮐودک  3ﺗﺎ  21ﺳﺎﻟﮫ ،ﺑﮫ ﺟز ﻣوارد ذﮐر ﺷده ،ﺑﺎﯾد ﻣﻌﯾﺎرھﺎی ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻧد دﺳﺗﮫ ﻣﻌﻠوﻟﯾت زﯾر را دارا ﺑﺎﺷد:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

اﺧﺗﻼل ﺷﻧواﯾﯽ )از زﻣﺎن ﺗوﻟد(؛
اوﺗﯾﺳم؛
ﻧﺎﺷﻧوا  -ﻧﺎﺑﯾﻧﺎﺋﯽ )از زﻣﺎن ﺗوﻟد(؛
اﺧﺗﻼل ﻋﺎطﻔﯽ؛
ﻧﺎﺗواﻧﯽ ذھﻧﯽ؛
ﻣﻌﻠوﻟﯾت ﭼﻧدﮔﺎﻧﮫ؛
ﻣﻌﻠوﻟﯾت اواﯾل ﮐودﮐﯽ )ﺳﮫ ﺗﺎ ﭘﻧﺞ ﺳﺎﻟﮫ(؛
اﺧﺗﻼل ارﺗوﭘدی ؛
دﯾﮕر اﺧﺗﻼﻻت ﺳﻼﻣﺗﯽ؛
ﻣﻌﻠوﻟﯾت ﺧﺎص ﯾﺎدﮔﯾری؛
اﺧﺗﻼل ﮔﻔﺗﺎری ﯾﺎ زﺑﺎﻧﯽ؛
آﺳﯾب ﺗروﻣﺎﺗﯾﮏ ﻣﻐز؛ ﯾﺎ
اﺧﺗﻼﻻت ﺑﯾﻧﺎﯾﯽ )از ﺟﻣﻠﮫ ﻧﺎﺑﯾﻧﺎﺋﯽ از ھﻧﮕﺎم ﺗوﻟد(.

ﮐﻣﯾﺗﮫ  ARDﺑﺎﯾد ظرف  30روز از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﮑﻣﯾل ﮔزارش ارزﯾﺎﺑﯽ اوﻟﯾﮫ ،ﺗﻌﯾﯾن ﺻﻼﺣﯾت ﻧﻣﺎﯾد .اﮔر روز 30اُم ﺑﮫ ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن ﺑﯾﻔﺗد و ﻣدرﺳﮫ ﺗﻌطﯾل
ﺑﺎﺷد ،ﮐﻣﯾﺗﮫ  ARDﺗﺎ روز اول ﮐﻼﺳﮭﺎ در ﭘﺎﯾﯾز وﻗت دارد ﺗﺎ ﺗﺻﻣﯾﻣﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺗﻌﯾﯾن ﺻﻼﺣﯾت اوﻟﯾﮫ ،IEP ،و ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ را ﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﻧد؛ ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ
ارزﯾﺎﺑﯽ اوﻟﯾﮫ ﻧﺷﺎن دھد ﮐﮫ در طول ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن اﯾن ﮐودک ﺑﮫ ﺗﻣدﯾد ﺳﺎل ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ) (ESYﻧﯾﺎز ﺧواھد داﺷت.
ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،اﮔرﻣدرﺳﮫ رﺿﺎﯾت ﺷﻣﺎ را ﺑرای ارزﯾﺎﺑﯽ اوﻟﯾﮫ ﺣداﻗل  ،35اﻣﺎ ﮐﻣﺗر از  45روز ﻣدرﺳﮫای ﻗﺑل از آﺧرﯾن روز آﻣوزﺷﯽ ﺳﺎل ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ
درﯾﺎﻓت ﮐرد و ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ ﺑﯾن ﺳﮫ روز ﯾﺎ ﺑﯾﺷﺗر از زﻣﺎن رﺿﺎﯾت ﺷﻣﺎ و آﺧرﯾن روز آﻣوزﺷﯽ )ﯾﻌﻧﯽ ﺷراﯾط ﺑرای درﯾﺎﻓت ﮔزارش ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﺎ 30
ژوﺋن ﻣﮭﯾﺎ ﺑﺎﺷد( ،ﮐﻣﯾﺗﮫ  ARDﺑﺎﯾد ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﺗﺎ  15روز ﻣدرﺳﮫای در ﺳﺎل ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﺑﻌدی ﺑرای ﺑررﺳﯽ ﮔزارش ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﺷﮑل ﺟﻠﺳﮫ دھد ،ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﺷﺎن دھد ﮐﮫ ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ در آن ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺧدﻣﺎت  ESYاﺳت .اﮔر ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﺷﺎن دھد ﮐﮫ ﮐودک ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﺧدﻣﺎت ﺗﺎﺑﺳﺗﺎﻧﯽ  ESYﻧﯾﺎز دارد،
ﮐﻣﯾﺗﮫ  ARDﺑﺎﯾد ﺑرای ﺑررﺳﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐودک در اﺳرع وﻗت ﺗﺷﮑﯾل ﺟﻠﺳﮫ ﺑدھد.
ھﻣﮫ داﻧش آﻣوزاﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﺷﮑﻼت ﯾﺎدﮔﯾری ﻣواﺟﮫ ھﺳﺗﻧد ،واﺟد ﺷراﯾط درﯾﺎﻓت ﺧدﻣﺎت آﻣوزش وﯾژه ﻧﯾﺳﺗﻧد .اﮔر ﻣﺷﮑﻼت ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ ﻋﻣدﺗﺎ ً از ﻋدم
آﻣوزش ﻣﻧﺎﺳب در ﺧواﻧدن و ﯾﺎ رﯾﺎﺿﯽ ﯾﺎ ﺑﮫ دﻟﯾل اﯾن واﻗﻌﯾت اﺳت ﮐﮫ ﮐودک ﺷﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﺣدودﯾت ﻣﮭﺎرت زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ روﺑرو اﺳت ،در اﯾﻧﺻورت
ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ واﺟد ﺷراﯾط ﺧدﻣﺎت آﻣوزش وﯾژه ﻧﯾﺳت .اﮔر ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﺷﺎن دھﻧده اﯾن ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ ﻣﻌﻠوﻟﯾت ﻧدارد ،ﺗﯾم ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﻣدرﺳﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت
ﺧدﻣﺎت و ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی دﯾﮕری را در آﻣوزش ﻋﻣوﻣﯽ ﺑرای ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﻓرزﻧدﺗﺎن ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اراﺋﮫ دھد.
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اﮔر ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﺷﺎن دھد ﮐﮫ ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ دارای ﻣﻌﻠوﻟﯾت اﺳت ،ﺳﭘس ﮐﻣﯾﺗﮫ  ARDﺑﺎﯾد ﺑﺧش دوم آزﻣون دوﮔﺎﻧﮫ را درﻧظر ﺑﮕﯾرد و ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری ﮐﻧد ﮐﮫ
آﯾﺎ ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ آﻣوزش وﯾژه و ﺧدﻣﺎت ﻣرﺑوطﮫ را ﺑرای ﺑﮭره ﻣﻧد ﺷدن از آﻣوزش دارد ﯾﺎ ﺧﯾر .اﮔر ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ ﻧﯾﺎز آﻣوزﺷﯽ ﺑﮫ ﺧدﻣﺎت آﻣوزش
وﯾژهای ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،واﺟد ﺷراﯾط اﯾن ﺧدﻣﺎت ﻧﺧواھد ﺑود.
ﺑرﻧﺎﻣﮫ آﻣوزﺷﯽ ﻓردی
اﮔر ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ واﺟد ﺷراﯾط ﺧدﻣﺎت آﻣوزش وﯾژه ﺑﺎﺷد ،اﻟزاﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣدرﺳﮫ  FAPEرا در ﻣﺣﯾطﯽ ﺑﺎ ﮐﻣﺗرﯾن ﻣﺣدودﯾت ﻓراھم ﮐﻧد .اﯾن ﮐﺎر از
طرﯾق ﺗوﺳﻌﮫ  IEPﺗوﺳط ﮐﻣﯾﺗﮫ  ARDو اﺟرای  IEPﺗوﺳط ﻣدرﺳﮫ اﻧﺟﺎم ﻣﯽﺷود .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،ﻗﺑل از اﯾﻧﮑﮫ ﻣدرﺳﮫ ﺑﺗواﻧد ھر ﮔوﻧﮫ آﻣوزش اوﻟﯾﮫ و
ﺧدﻣﺎت ﻣرﺑوطﮫ را اراﺋﮫ دھد؛ ﺑﺎﯾد رﺿﺎﯾت ﺷﻣﺎ را ﺑرای ﺧدﻣﺎت ﺑﮫ دﺳت ﺑﯾﺎورد .ﻣدرﺳﮫ ﺑﺎﯾد ﺗﻼشھﺎی ﻣﻧطﻘﯽ را ﺑرای ﮐﺳب رﺿﺎﯾت ﺷﻣﺎ ﺟﮭت اراﺋﮫ
ﺧدﻣﺎت اوﻟﯾﮫ ﺑﮑﺎر ﮔﯾرد .اﮔر ﺷﻣﺎ ﺑﺎ اراﺋﮫ ﺧدﻣﺎت اوﻟﯾﮫ ﻣواﻓﻘت ﻧﮑﻧﯾد ،ﻣدرﺳﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت از ﻣﯾﺎﻧﺟﯾﮕری درﺧواﺳت ﻧﮑﻧد و ﯾﺎ درﺧواﺳت دادرﺳﯽ
ﻣﻧﺎﺳب ﺑرای ﻟﻐو اﻣﺗﻧﺎع ﺷﻣﺎ از ﻣواﻓﻘت ﺑﮫ ﺧدﻣﺎت ﻧﻧﻣﺎﯾد .در ﺻورت ﻋدم رﺿﺎﯾت ﺷﻣﺎ ،آﻣوزشھﺎی وﯾژه و ﺧدﻣﺎت ﻣرﺑوطﮫ اراﺋﮫ ﻧﺧواھﻧد ﺷد.
اﺟزای اﺻﻠﯽ  IEPﻋﺑﺎرﺗﻧد از:
•
•
•
•
•
•

ﺳطﺢ ﻓﻌﻠﯽ ﭘﯾﺷرﻓت ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ و ﻋﻣﻠﮑرد ﮐﺎرﮐردی ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ )(PLAAFP؛
اھداف ﺳﺎﻻﻧﮫ؛
ﺷرح آﻣوزش وﯾژه ،ﺧدﻣﺎت ﻣرﺑوطﮫ و ﮐﻣﮏھﺎی اﺿﺎﻓﯽ و ﺧدﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ اراﺋﮫ ﻣﯽﺷود؛
اطﻼﻋﺎت در ﻣورد اﯾﻧﮑﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ در ارزﯾﺎﺑﯽھﺎی دوﻟﺗﯽ و ﻣﻧطﻘﮫای ﺷرﮐت ﺧواھد ﮐرد؛
ﺧدﻣﺎت اﻧﺗﻘﺎل ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ازﺳن ﻣﻧﺎﺳب ﺑرﺧوردار اﺳت؛ و
زﻣﯾﻧﮫھﺎی دﯾﮕر ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑرای ﮐودﮐﺎن دارای ﻧﺎﺗواﻧﯽ ،ﻧﯾﺎزھﺎ ﯾﺎ ﺷراﯾط ﺧﺎص ﻣورد ﺗوﺟﮫ ﻗرار ﮔﯾرﻧد.

 TEAﯾﮏ ﻓرم ﻣدل را ﺗوﺳﻌﮫ داده اﺳت ﮐﮫ در  http://tea.texas.gov/index2.aspx?id=2147504486ﻗﺎﺑل دﺳﺗرﺳﯽ اﺳت.
ﻣدرﺳﮫ ﮐودک ﺷﻣﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت از اﯾن ﻓرم ﻣدل ﯾﺎ ﻓرﻣﯽ دﯾﮕر اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧد.
در ﺗوﺳﻌﮫ  ،IEPﮐﻣﯾﺗﮫ  ARDﭼﻧدﯾن ﻣورد را ﺑﺎﯾد در ﻧظر ﺑﮕﯾرد ﮐﮫ ﺷﺎﻣل ﻣوارد زﯾر اﺳت:
•
•
•
•

ﻧﻘﺎط ﻗوت ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ؛
ﻧﮕراﻧﯽھﺎی ﺷﻣﺎ ﺑرای ارﺗﻘﺎء آﻣوزش ﻓرزﻧدﺗﺎن؛
ﻧﺗﺎﯾﺞ آﺧرﯾن ارزﯾﺎﺑﯽ ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ؛ و
ﻧﯾﺎزھﺎی آﻣوزﺷﯽ ،ﭘرورﺷﯽ و ﻋﻣﻠﮑردی ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ.

ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ،ﮐﻣﯾﺗﮫ  ARDﺑﺎﯾد ﻋواﻣل ﺧﺎﺻﯽ را ﺑرای ﺑرﺧﯽ از ﮐودﮐﺎن در ﻧظر ﺑﮕﯾرد:
•
•

•
•

اﺳﺗﻔﺎده از ﻣداﺧﻼت رﻓﺗﺎری ﻣﺛﺑت و ﺣﻣﺎﯾت و دﯾﮕر اﺳﺗراﺗژیھﺎ را در ﻧظر ﺑﮕﯾرﯾد و ﺑﮫ آن رﻓﺗﺎر ﮐودک ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻊ
ﯾﺎدﮔﯾری او ﻣﯽﺷود.
ﻧﯾﺎزھﺎی زﺑﺎن ﮐودک را در ﻧظر ﺑﮕﯾرﯾد ،زﯾرا ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﮐودک ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﮐودک ﺑﺎ ﻣﺣدودﯾت در زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﺗﺷﺧﯾص داده
ﺷده اﺳت ،اﯾن ﻧﯾﺎزھﺎ ﺑﮫ  IEPﮐودک رﺑط ﭘﯾدا ﻣﯽﮐﻧﻧد؛ اراﺋﮫ آﻣوزش ﺑﮫ زﺑﺎن ﺑرﯾل و اﺳﺗﻔﺎده از ﺑرﯾل ،ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺗﻌﯾﯾن ﻧﻣﺎﯾد
ﮐﮫ اﯾن آﻣوزش ﺑﮫ ﺑرﯾل ﯾﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﺑرﯾل ﺑرای ﮐودﮐﯽ ﮐﮫ ﻧﺎﺑﯾﻧﺎ ﯾﺎ ﺿﻌف ﺑﯾﻧﺎﺋﯽ دارد ،ﻣﻧﺎﺳب ﻧﯾﺳت؛
در ﻧظر ﮔرﻓﺗن ﻧﯾﺎزھﺎی ارﺗﺑﺎطﯽ ﮐودک و ﺑرای ﮐودک ﻧﺎﺷﻧوا ﯾﺎ ﺷﻧواﯾﯽ دﺷوار ،در ﻧظر ﮔرﻓﺗن ﻧﯾﺎز زﺑﺎن و ارﺗﺑﺎطﺎت ﮐودک،
ﻓرﺻتھﺎی ارﺗﺑﺎط ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑﺎ ھﻣﺳﺎﻻن و ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺣرﻓﮫای ﺑﮫ زﺑﺎن ﻣﺎدری ﮐودک و ﺣﺎﻟت ارﺗﺑﺎطﯽ او ،ﺳطﺢ آﮐﺎدﻣﯾﮏ و طﯾف
وﺳﯾﻌﯽ از ﻧﯾﺎزھﺎ ،از ﺟﻣﻠﮫ ﻓرﺻتھﺎی آﻣوزش ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑﮫ زﺑﺎن ﻣﺎدری ﮐودک و ﺣﺎﻟت ارﺗﺑﺎطﯽ او؛ و
در ﻧظر ﮔرﻓﺗن اﯾﻧﮑﮫ آﯾﺎ ﮐودک ﺑﮫ وﺳﺎﯾل و ﺧدﻣﺎت ﻓن آوری ﻧﯾﺎز دارد ﯾﺎ ﺧﯾر.
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ﺳطوح ﻓﻌﻠﯽ ﻣوﻓﻘﯾت ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ و ﻋﻣﻠﮑرد ﮐﺎرﮐردی
 IEPﺑﺎﯾد ﺣﺎوی ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ  PLAAFPﮐودک ﺷﻣﺎ ﺑﺎﺷد .اﯾن ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ﺑﺎﯾد ﺷﺎﻣل اﯾن ﻧﮑﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﻧﺎﺗواﻧﯽ ﺑر ﭘﯾﺷرﻓت ﺑرﻧﺎﻣﮫ درﺳﯽ ﻋﻣوﻣﯽ اﺛر
ﻣﯽﮔذارد .اﮔر ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ ﯾﮏ ﮐودک ﭘﯾش دﺑﺳﺗﺎﻧﯽ اﺳت ،اﯾن ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ﺑﺎﯾد ﺗوﺿﯾﺢ دھد ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﻌﻠوﻟﯾت ﺑر ﻣﺷﺎرﮐت در ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی ﻣﻧﺎﺳب ﺳن ﺗﺄﺛﯾر
ﻣﯽﮔذارد.
اھداف ﺳﺎﻻﻧﮫ؛
 IEPﺑﺎﯾد ﺣﺎوی اھداف ﻗﺎﺑل ﺳﻧﺟش ﺳﺎﻻﻧﮫ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑرای ﭘﺎﺳﺧﮕوﯾﯽ ﺑﮫ ﻧﯾﺎزھﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﻌﻠوﻟﯾت ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ طراﺣﯽ ﺷده اﺳت ﺗﺎ ﺑﺗواﻧد در ﺑرﻧﺎﻣﮫ
درﺳﯽ ﻋﻣوﻣﯽ ﺷرﮐت و ﭘﯾﺷرﻓت ﮐﻧد .اﯾن اھداف ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺳﺎﯾر ﻧﯾﺎزھﺎی آﻣوزﺷﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﺎﺗواﻧﯽ ﻓرزﻧدﺗﺎن ﻧﯾز ﺑﭘردازد IEP .ﺑﺎﯾد ﻧﺣوه ﺳﻧﺟش ﭘﯾﺷرﻓت
ﻣورد ھدف ﺳﺎﻟﯾﺎﻧﮫ در ﮐودک ﺷﻣﺎ و زﻣﺎن اراﺋﮫ ﮔزارش ﭘﯾﺷرﻓت ﺑﮫ ﺷﻣﺎ را ﺷرح دھد.
آﻣوزش وﯾژه ،ﺧدﻣﺎت ﻣرﺗﺑط ،و ﮐﻣﮏھﺎی اﺿﺎﻓﯽ و ﺧدﻣﺎت
ﮐﻣﯾﺗﮫ  ARDﺗﺻﻣﯾم ﻣﯽﮔﯾرد ﭼﮫ ﺧدﻣﺎﺗﯽ ﺑرای ﻣوارد زﯾر ﺿروری اﺳت:
•
•
•

ﺗواﻣﻧدﺳﺎزی ﮐودک ﺑرای ﭘﯾﺷرﻓت ﻣﻧﺎﺳب در ﺟﮭت اھداف ﺳﺎﻻﻧﮫ؛
ﻣﺷﺎرﮐت و ﭘﯾﺷرﻓت در ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻋﻣوﻣﯽ درﺳﯽ )از ﺟﻣﻠﮫ ﻣﺷﺎرﮐت در ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی اﺿﺎﻓﯽ و ﻏﯾرآﻣوزﺷﯽ(؛ و
ﮐﺳب داﻧش و ﻣﺷﺎرﮐت ﺑﺎ ﮐودﮐﺎن ﺑدون ﻣﻌﻠوﻟﯾت.

 IEPﺑﺎﯾد ﺷﺎﻣل ﺑﯾﺎﻧﯾﮫھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ آﻣوزش وﯾژه ،ﺧدﻣﺎت ﻣرﺑوطﮫ و ﮐﻣﮏھﺎی اﺿﺎﻓﯽ و ﺧدﻣﺎﺗﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑرای ﻓرزﻧدﺗﺎن ﯾﺎ ﺑﮫ ﻧﯾﺎﺑت از او اراﺋﮫ
ﺷود .اﯾن ﺧدﻣﺎت ﺑﺎﯾد ﺗﺎ ﺣد اﻣﮑﺎن ﺑراﺳﺎس ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﻣورد ﺑررﺳﯽ ھﻣﺗﺎﯾﺎن اﻧﺟﺎم ﺷود.
ﻋﻼوه ﺑر اﯾن IEP ،ﺑﺎﯾد ﺣﺎوی ﺑﯾﺎﻧﯾﮫای از ھر ﮔوﻧﮫ اﺻﻼﺣﺎت و ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻣورد ﻧﯾﺎز ﮐﺎرﻣﻧدان ﻣدرﺳﮫ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ اراﺋﮫ ﻣﯽﺷود IEP .ھﻣﭼﻧﯾن
ﺑﺎﯾد ﺷﺎﻣل ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﺷده ﺑرای ﺷروع ﺧدﻣﺎت و اﺻﻼﺣﺎت و ﺑﺎزه ﺗﮑرار ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﺷده ،ﻣﺣل و ﻣدت ﺧدﻣﺎت و اﺻﻼﺣﺎت ﺑﺎﺷد.
ارزﯾﺎﺑﯽھﺎی اﯾﺎﻟﺗﯽ
ﺗﺣت ﻗواﻧﯾن ﻓدرال ،ﺑرای ﺗﻌﯾﯾن اﯾﻧﮑﮫ آﯾﺎ ﻣدارس ﻣوﻓق ﺑﮫ آﻣوزش اﺳﺗﺎﻧداردھﺎی ﻣﺣﺗوای ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﺷدهاﻧد ،ارزﯾﺎﺑﯽھﺎی اﯾﺎﻟﺗﯽ ﺑﺎﯾد ﺑرای ھﻣﮫ ﮐودﮐﺎن
اﻧﺟﺎم ﺷود .در ﺗﮕزاس ،اﺳﺗﺎﻧداردھﺎی ﻣﺣﺗوای ﻋﻠﻣﯽ ﺑﮫ داﻧش و ﻣﮭﺎرتھﺎی ﺿروری ﺗﮕزاس ﻣوﺳوم اﺳت ﮐﮫ در وب ﺳﺎﯾت  TEAدر
 http://tea.texas.gov/index2.aspx?id=6148ﻗﺎﺑل دﺳﺗرﺳﯽ اﺳت .ﮐودﮐﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺧدﻣﺎت آﻣوزﺷﯽ وﯾژه درﯾﺎﻓت ﻣﯽﮐﻧﻧد ،ﻣﺷﻣول
ارزﯾﺎﺑﯽھﺎی ﻣﻧﺎﺳب اﯾﺎﻟﺗﯽ ﻣﯽﺷوﻧد ﮐﮫ ﺑراﺳﺎس ﻣﺣﺗوای ﺳطﺢ ﮐﻼس اﺳت.
اﮔر ﮐﻣﯾﺗﮫ  ARDﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧد ﮐﮫ ﺑرای ﺷرﮐت ﮐودک ﺷﻣﺎ در ارزﯾﺎﺑﯽھﺎ ﺑﮫ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﻧﯾﺎز اﺳت IEP ،ﺑﺎﯾد ﺣﺎوی ﺑﯾﺎﻧﯾﮫای از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻧﺎﺳب ﺑﺎﺷد.
اطﻼﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﻣﮑﺎﻧﺎت در  http://tea.texas.gov/student.assessment/accommodations/در دﺳﺗرس اﺳت.
اﮔر ﮐﻣﯾﺗﮫ  ARDﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧد ﮐﮫ ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﺟﺎی ﯾﮏ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﺎص اﯾﺎﻟﺗﯽ ﯾﺎ ﻣﻧطﻘﮫای ﺑﺎﯾد در ﯾﮏ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﺷرﮐت ﮐﻧد ،ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ در ﻣورد
اﯾﻧﮑﮫ ﭼرا ﮐودک ﺷﻣﺎ ﻧﻣﯽﺗواﻧد در ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻌﻣول ﺷرﮐت ﮐﻧد و اﯾﻧﮑﮫ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﺧﺎص ﺑرای ﮐودک ﻣﻧﺎﺳبﺗر اﺳت ،ﺑﯾﺎﻧﯾﮫای اراﺋﮫ ﻧﻣﺎﯾد.
ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ،ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺑﺧﺷﯽ از اھداف ﺳﺎﻻﻧﮫ ﮐودک IEP ،ﮐودک ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺣﺎوی ﺗوﺻﯾﻔﯽ از ﻣﻌﯾﺎرھﺎ ﯾﺎ اھداف ﮐوﺗﺎه ﻣدت ﺑﺎﺷد.
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اﮔر ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ در ﻣورد ارزﯾﺎﺑﯽھﺎی اﯾﺎﻟﺗﯽ ﻧﺗﯾﺟ ٴﮫ رﺿﺎﯾتﺑﺧﺷﯽ ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﮐﻣﯾﺗﮫ  ARDﺑﺎﯾد ﺷﯾوهای را اﺗﺧﺎذ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺑﯾﺎﻧﮕر ﯾﮏ ﺑرﻧﺎﻣﮫ آﻣوزﺷﯽ
ﺳرﯾﻌﺗر و ﯾﺎ ﺑرﻧﺎﻣﮫ آﻣوزﺷﯽ ﻓﺷرده ﺑرای ﮐودک ﺷﻣﺎ ﺑﺎﺷد.
اﻧﺗﻘﺎل

 IDEAو ﻗﺎﻧون اﯾﺎﻟﺗﯽ ﻣﻠزم ﻣﯽدارد ﮐﮫ  IEPsداﻧشآﻣوزان ﺑزرﮔﺗر ﺑﮫ ﺧدﻣﺎت اﻧﺗﻘﺎل ﺑﭘردازد .ﺧدﻣﺎت اﻧﺗﻘﺎل ﻣﺟﻣوﻋﮫای از ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی ھﻣﺎھﻧﮓ ﺷده
ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑرای ﮐﻣﮏ ﺑﮫ اﻧﺗﻘﺎل ﮐودک از ﻣدرﺳﮫ ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی ﻓوق ﺑرﻧﺎﻣﮫ طراﺣﯽ ﺷده اﺳت .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ﺳﻧﯽ ﮐﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی اﻧﺗﻘﺎل ﺑﺎﯾد ﺷروع ﺷود،
ﺗﺣت ﻗﺎﻧون ﻓدرال و اﯾﺎﻟﺗﯽ ﻣﺗﻔﺎوت اﺳت .ﺑﺎ ﺷروع ﺳﺎل ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ  ،2019-2018ﺑرای داﻧش آﻣوزی ﮐﮫ از ﺳن  14ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻧﮕذﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﮐﻣﯾﺗﮫ
 ARDﺑﺎﯾد ﻣوارد ذﯾل را در  IEPدر ﺻورت ﻟزوم در ﻧظر ﺑﮕﯾرد:

) (1ﻣﺷﺎرﮐت ﻣﺗﻧﺎﺳب داﻧش آﻣوزان در اﻧﺗﻘﺎل داﻧش آﻣوز ﺑﮫ زﻧدﮔﯽ ﺧﺎرج از ﻧظﺎم ﻣدرﺳﮫ دوﻟﺗﯽ؛
) (2اﮔر داﻧش آﻣوز زﯾر  18ﺳﺎﻟﮫ اﺳت ،اﻧﺗﻘﺎل داﻧش آﻣوز ﺑﺎ ﻣﺷﺎرﮐت ﻣﻧﺎﺳب واﻟدﯾن داﻧش آﻣوز و ﺳﺎﯾر اﻓراد دﻋوت ﺷده ﺑرای ﻣﺷﺎرﮐت
ﺗوﺳط:
) (Aواﻟدﯾن داﻧش آﻣوز؛ ﯾﺎ
) (Bﻣﻧطﻘﮫ آﻣوزﺷﯽ ﮐﮫ داﻧش آﻣوز در آن ﺛﺑت ﻧﺎم ﮐرده اﺳت؛
) (3اﮔر داﻧش آﻣوز ﺣداﻗل  18ﺳﺎﻟﮫ ﺑﺎﺷد ،ﻣﺷﺎرﮐت در اﻧﺗﻘﺎل و آﯾﻧده او ﺗوﺳط واﻟدﯾن داﻧش آﻣوز و ﺳﺎﯾر اﻓراد ،اﮔر واﻟدﯾن ﯾﺎ ﺷﺧص
دﯾﮕری:
) (Aﺗوﺳط داﻧش آﻣوز ﯾﺎ ﻣﻧطﻘﮫ آﻣوزﺷﯽ ﻣﺣل ﺛﺑت ﻧﺎم داﻧشآﻣوز دﻋوت ﺷده ﺑﺎﺷد ﺗﺎ ﻣﺷﺎرﮐت ﮐﻧﻧد؛ ﯾﺎ
) (Bﺑﮫ ﻣوﺟب ﺗواﻓﻘﻧﺎﻣﮫ ﺗﺻﻣﯾمﮔﯾری ﺗﺣت ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ،رﺿﺎﯾت داﻧش آﻣوز ﺑرای ﻣﺷﺎرﮐت را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد؛
) (4ﮔزﯾﻧﮫھﺎی ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﻣﻧﺎﺳب دوره ﻓوق ﺛﺎﻧوی ،از ﺟﻣﻠﮫ آﻣﺎدﮔﯽ اﻧﺟﺎم ﻣﺷق ﺑرای دورهھﺎی ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﻓوق ﺛﺎﻧوی؛
) (5ﯾﮏ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻧﺎﺳب از ﻣﺷﺎﻏل ﻋﻣﻠﯽ؛
) (6اھداف و ﻣﻘﺎﺻد ﺷﻐﻠﯽ ﻣﻧﺎﺳب؛
) (7اﮔر داﻧش آﻣوز ﺣداﻗل  18ﺳﺎﻟﮫ ﺑﺎﺷد ،در دﺳﺗرس ﺑودن ﻣﺣﯾطھﺎی آﻣوزﺷﯽ ﻣﻧﺎﺳب ﺑرای ﺳن ،از ﺟﻣﻠﮫ ﻣﺣوطﮫھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﯾﺎ
ﻣﺣﯾطھﺎﯾﯽ ﮐﮫ داﻧش آﻣوزان را ﺑرای ﺗﺣﺻﯾﻼت ﺗﮑﻣﯾﻠﯽ ﯾﺎ آﻣوزﺷﯽ ،اﺷﺗﻐﺎل ﺟﺎﻣﻊ رﻗﺎﺑﺗﯽ ﯾﺎ زﻧدﮔﯽ ﻣﺳﺗﻘل  ،در ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﺑﺎ اھداف
و ﻣﻘﺎﺻد اﻧﺗﻘﺎل داﻧش آﻣوز ؛
) (8اھداف و ﻣﻘﺎﺻد ﻣﻧﺎﺳب زﻧدﮔﯽ ﻣﺳﺗﻘل؛
) (9ﺷراﯾط ﻣﻧﺎﺳب ﺑرای ﺗﺳﮭﯾل ارﺟﺎع ﯾﮏ داﻧش آﻣوز ﯾﺎ واﻟدﯾن داﻧش آﻣوز ﺑﮫ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن دوﻟﺗﯽ ﺑرای ﺧدﻣﺎت ﯾﺎ ﻣزاﯾﺎی ﻋﻣوﻣﯽ ،از
ﺟﻣﻠﮫ ارﺟﺎع ﺑﮫ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن دوﻟﺗﯽ ﺑرای ﻗرار دادن داﻧش آﻣوز در ﻟﯾﺳت اﻧﺗظﺎر ﺑرای ﻣزاﯾﺎی ﻋﻣوﻣﯽ ﻗﺎﺑل دﺳﺗرس داﻧش آﻣوز؛ و
) (10اﺳﺗﻔﺎده و در دﺳﺗرس ﺑودن ﻣﻧﺎﺳب:
) (Aﺧدﻣﺎت اﺿﺎﻓﯽ ،ﺧدﻣﺎت ،ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی درﺳﯽ و ﺳﺎﯾر ﻓرﺻتھﺎ ﺑرای ﮐﻣﮏ ﺑﮫ داﻧش آﻣوز در ﺗوﺳﻌﮫ ﻣﮭﺎرتھﺎی ﺗﺻﻣﯾم
ﮔﯾری؛ و
) (Bﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ و ﺧدﻣﺎت ﺑرای ﺗﻘوﯾت اﺳﺗﻘﻼل و ﻋزم ﻣﺳﺗﻘل داﻧش آﻣوز ،از ﺟﻣﻠﮫ ﯾﮏ ﺗواﻓﻘﻧﺎﻣﮫ ﺗﺻﻣﯾمﮔﯾر ﺣﻣﺎﯾﺗﯽ.
ﻗﺎﻧون ﻓدرال ﻻزم ﻣﯽداﻧد ﮐﮫ ﺷروع ﺑرای ﺟواﻧﺎن  16ﺳﺎﻟﮫ ﯾﺎ ﺟواﻧﺗر در زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ اوﻟﯾن  IEPآنھﺎ ﻣؤﺛر واﻗﻊ ﻣﯽﺷود ،اﮔر ﺗوﺳط ﮐﻣﯾﺗﮫ  ARDﻣﻧﺎﺳب
ﺗﺷﺧﯾص داده ﺷوﻧد ،اﯾن اﺳت ﮐﮫ اﺑﺗدا  IEPﺑﺎﯾد ﺷﺎﻣل اھداف ﻗﺎﺑل اﻧدازه ﮔﯾری ﭘس از ﺗﺣﺻﯾﻼت ﺛﺎﻧوﯾﮫ ﺑر اﺳﺎس ارزﯾﺎﺑﯽھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﻧﺗﻘﺎل در
ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﺳن ﺑﮫ آﻣوزش ،ﺗﺣﺻﯾﻼت ،اﺷﺗﻐﺎل و ،در ﺻورت ﻟزوم ،ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣﮭﺎرتھﺎی زﻧدﮔﯽ ﻣﺳﺗﻘل ﺑﺎﺷد IEP .ﺑﺎﯾد ﺷﺎﻣل ﺧدﻣﺎت اﻧﺗﻘﺎل ﻣورد ﻧﯾﺎز
ﺑرای ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﮐودک در دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ اﯾن اھداف ﺑﺎﺷد.
ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺧدﻣﺎت اﻧﺗﻘﺎل ﻣورد ﺑﺣث ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرﻧد ،ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺟﻠﺳﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ  ARDدﻋوت ﺷود .اﮔر ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ زﯾر  18ﺳﺎﻟﮫ اﺳت و ﺣداﻗل
 14ﺳﺎﻟﮫ ﺑﺎﺷد ،ﮐﻣﯾﺗﮫ  ARDﺑﺎﯾد ﺷﻣﺎ و دﯾﮕر اﻓراد دﻋوت ﺷده ﺷﻣﺎ ﯾﺎ ﻣدرﺳﮫ را ﺑرای ﻣﺷﺎرﮐت در اﻧﺗﻘﺎل داﻧش آﻣوز در ﻧظر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
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ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ،ﺗﺎ ﺣد ﻣﻣﮑن ،ﺑﺎ رﺿﺎﯾت ﮐﺗﺑﯽ ﺷﻣﺎ ﯾﺎ رﺿﺎﯾت ﮐﺗﺑﯽ داﻧش آﻣوز ﺑزرﮔﺳﺎل ،ﻣدرﺳﮫ ﺑﺎﯾد ﯾﮏ ﻧﻣﺎﯾﻧده از ھر ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺷﺎرﮐﺗﯽ را ﮐﮫ
اﺣﺗﻣﺎﻻً ﻣﺳﺋول ﺗﺄﻣﯾن ﯾﺎ ﭘرداﺧت ﺧدﻣﺎت اﻧﺗﻘﺎل ﻣﯽﺑﺎﺷد ،دﻋوت ﺑﮫ ﺷرﮐت ﻧﻣﺎﯾد.
ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﺳن  18ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑرﺳد ،ﮐﻣﯾﺗﮫ  ARDﺑﺎﯾد ﻣﺷﺎرﮐت ﺷﻣﺎ و ﺳﺎﯾر اﺷﺧﺎص را در اﻧﺗﻘﺎل و آﯾﻧده داﻧشاﻣوز ﺑﺎ ﺷراﯾط زﯾر ،در
ﻧظر ﺑﮕﯾرﯾد و ﺑررﺳﯽ ﮐﻧد:
•
•

ﺗوﺳط داﻧش آﻣوز ﺑﺎﻟﻎ ﯾﺎ  LEAﻣﺣل ﺛﺑت ﻧﺎم داﻧشآﻣوز ﺑﺎﻟﻎ دﻋوت ﺷده ﺑﺎﺷﯾد؛ ﯾﺎ
ﺑﮫ ﻣوﺟب ﯾﮏ ﺗواﻓق ﺗﺻﻣﯾﻣﯽ ﺣﻣﺎﯾﺗﯽ ،رﺿﺎﯾت داﻧش آﻣوز ﺑﺎﻟﻎ ﺑرای ﻣﺷﺎرﮐت ﻓراھم ﺷده ﺑﺎﺷد.
داﻧش آﻣوزان ﺑزرﮔﺳﺎل

وﻗﺗﯽ ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﺳن  18ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻣﯽرﺳد ،ﮐودک ﺑﮫ ﯾﮏ داﻧش آﻣوز ﺑﺎﻟﻎ ﺗﺑدﯾل ﻣﯽﺷود .داﻧش آﻣوزان ﺑزرﮔﺳﺎل ﺣق ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری را از طرف ﺧود
دارﻧد ،ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ طﺑق ﻗﺎﻧون ذی ﺻﻼح ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻧﺷوﻧد .در ﺟﻠﺳﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ  ARDﺣداﻗل ﯾﮏ ﺳﺎل ﻗﺑل از اﯾﻧﮑﮫ ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﺳن  18ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑرﺳد،
ﻓرزﻧدﺗﺎن ﯾﺎد ﺧواھد ﮔرﻓت ﮐﮫ ﺣق ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری در ﻣورد ﺗﺣﺻﯾﻼت از واﻟدﯾن ﺧود ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻣﻧﺗﻘل ﺷود IEP .ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺷﺎﻣل ﯾﮏ ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ﺑﺎﺷد ﺗﺎ
ﻧﺷﺎن دھد ﮐﮫ واﻟدﯾن و ﮐودک از اﻧﺗﻘﺎل ﺣﻘوق ﻣطﻠﻊ ﺷدهاﻧد .ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﺎﯾد ﺷﺎﻣل ﺑﯾﺎﻧﯾﮫای ﺑﺎﺷد ﮐﮫ اطﻼﻋﺎت و ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺳرﭘرﺳﺗﯽ ،ﮔزﯾﻧﮫھﺎی
ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﺳرﭘرﺳﺗﯽ و اﺷﺗراک ﮔذاری اطﻼﻋﺎت در ﻣورد ﺳﺎﯾر ﺣﻣﺎﯾتھﺎ و ﺧدﻣﺎت را ﮐﮫ ﺑرای ﮐﻣﮏ ﺑﮫ زﻧدﮔﯽ ﻣﺳﺗﻘل طراﺣﯽ ﺷدهاﻧد ،ﺷرح دھد.
ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺣﻘوق ﺷﻣﺎ ﺑﮫ داﻧش آﻣوز ﺑﺎﻟﻎ ﺧود اﻧﺗﻘﺎل ﻣﯽﯾﺎﺑد ،ﺷﻣﺎ و داﻧش آﻣوز ﺑﺎﻟﻎ ﺧود ھر دو ﺗﻣﺎم اطﻼﻋﯾﮫھﺎی ﺿروری آﺗﯽ را درﯾﺎﻓت ﺧواھﯾد
ﮐرد .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،اﻋﻼﻣﯾﮫھﺎی ﺟﻠﺳﺎت ﮐﻣﯾﺗﮫ  ARDﺑﮫ ﻣﻧزﻟﮫ دﻋوت از ﺷﻣﺎ ﺑرای ﺷرﮐت در ﺟﻠﺳﺎت ﻧﯾﺳت .ﺷﻣﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺗﻧﮭﺎ زﻣﺎﻧﯽ در ﺟﻠﺳﺎت
ﺣﺿور داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ داﻧش آﻣوز ﺑﺎﻟﻎ ﺷﻣﺎ ،ﺷﻣﺎ را دﻋوت ﮐرده ﺑﺎﺷد ﯾﺎ ﻣﺟوزی ﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ ﺑرای دﻋوت ﺷﻣﺎ داده ﺑﺎﺷد.
ﮐودﮐﺎن ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ اوﺗﯾﺳم
ﺑرای ﯾﮏ ﮐودک ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ اوﺗﯾﺳم 11 ،راھﮑﺎر وﺟود دارد ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑر اﺳﺎس ﺷﯾوهھﺎی آﻣوزﺷﯽ ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ﺗﺣﻘﯾق و ﺑررﺳﯽ ،ﺗﺎ ﺣد اﻣﮑﺎن ﻋﻣﻠﯽ در ﻧظر
ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده ﺑﺎﺷﻧد .در ﺻورت ﻧﯾﺎز ،اﯾن راھﮑﺎرھﺎ ﺑﺎﯾد در  IEPﻣورد ﺗوﺟﮫ ﻗرار ﮔﯾرﻧد .ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ  IEPﻣورد ﻧﯾﺎز ﻧﯾﺳت ﺑﺎﯾد ﺷﺎﻣل ﺑﯾﺎﻧﯾﮫای ﺑﺎ اﯾن
اﺛر ﺑﺎﺷد و دﻟﯾل اﯾن ﺗﺻﻣﯾم را اراﺋﮫ دھد .ﺳﺎﯾر راھﮑﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ  ARDﺑﺎﯾد در ﻧظر ﺑﮕﯾرد ﻋﺑﺎرﺗﻧد از:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ﺑرﻧﺎﻣﮫ آﻣوزﺷﯽ طوﻻﻧﯽﺗر؛
ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی روزاﻧﮫ ﮐﮫ ﻣﻧﻌﮑس ﮐﻧﻧده ﺣداﻗل زﻣﺎن ﺑدون ﺳﺎﺧﺗﺎرﺑﺎﺷﻧد؛
آﻣوزش ﺧﺎﻧﮕﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ  ،و ﯾﺎ ﮔزﯾﻧﮫھﺎی ﻗﺎﺑل اﻋﺗﻣﺎد؛
راھﮑﺎرھﺎی ھﺎی ﺣﻣﺎﯾت از رﻓﺗﺎر ﻣﺛﺑت؛
ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی آﯾﻧده؛
آﻣوزش و ﺣﻣﺎﯾت از واﻟدﯾن  /ﺧﺎﻧواده؛
ﺗﻧﺎﺳب ﻣﻌﻘول ﺑﯾن ﮐﺎرﮐﻧﺎن ،ﮐودک و ﻣﻧﺎﺳب ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی ﻣرﺑوطﮫ؛
ﻣداﺧﻼت ارﺗﺑﺎطﺎت؛
ﺣﻣﺎﯾت و راھﮑﺎرھﺎی ﻣﮭﺎرتھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ؛
ﻣرﺑﯽ ﺣرﻓﮫای  /ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮐﻧﺎن؛ و
اﺳﺗراﺗژیھﺎی آﻣوزﺷﯽ ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ﺑررﺳﯾﮭﺎی ھﻣﺗﺎﯾﺎن و ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ﺗﺣﻘﯾق.
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ﮐودﮐﺎن ﻧﺎﺷﻧوا ﯾﺎ ﮐم ﺷﻧواﺋﯽ
ﺑرای ﮐودک ﻧﺎﺷﻧوا ﯾﺎ ﮐم ﺷﻧوا ،ﮐﻣﯾﺗﮫ  ARDﺑﺎﯾد ﻣوارد زﯾر را در ﻧظر ﺑﮕﯾرد:
•
•
•
•

ﻧﯾﺎزھﺎی زﺑﺎﻧﯽ و ارﺗﺑﺎطﺎت؛
ﻓرﺻتھﺎی ارﺗﺑﺎط ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑﺎ ھﻣﺳﺎﻻن و ﭘرﺳﻧل ﺣرﻓﮫای در زﺑﺎن و ارﺗﺑﺎطﺎت ﮐودک؛
ﺳطﺢ ﺗﺣﺻﯾﻼت؛ و
طﯾف ﮐﺎﻣﻠﯽ از ﻧﯾﺎزھﺎی ﮐودک ،از ﺟﻣﻠﮫ ﻓرﺻتھﺎی آﻣوزش ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑﮫ زﺑﺎن ﻣﺎدری و ارﺗﺑﺎطﺎت ﮐودک.
ﮐودﮐﺎن ﻧﺎﺑﯾﻧﺎ ﯾﺎ ﮐمﺑﯾﻧﺎ

ﺑرای ﮐودﮐﯽ ﮐﮫ ﻧﺎﺑﯾﻧﺎ ﯾﺎ ﮐم ﺑﯾﻧﺎﺳت ،ﮐﻣﯾﺗﮫ  ARDﺑﺎﯾد ﻧﯾﺎز ﮐودک را ﺑرای ﺷراﯾط زﯾر در ﻧظر ﺑﮕﯾرد:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

آﻣوزش ﺧواﻧدن و ﻧوﺷﺗن ﺑﮫ زﺑﺎن ﺑرﯾل و اﺳﺗﻔﺎده از ﺑرﯾل؛
ﻣﮭﺎرتھﺎی ﺟﺑراﻧﯽ ،ﻣﺎﻧﻧد ﺑرﯾل و ﺗوﺳﻌﮫ ﻣﻔﮭوم ،و دﯾﮕر ﻣﮭﺎرتھﺎی ﻣورد ﻧﯾﺎز ﺑرای دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﺑﻘﯾﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ درﺳﯽ؛
ﺟﮭت ﯾﺎﺑﯽ و آﻣوزش ﺟﺎﺑﺟﺎﯾﯽ؛
ﻣﮭﺎرتھﺎی ﺗﻌﺎﻣل اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ؛
ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﺷﻐﻠﯽ؛
ﻓﻧﺎوری ﮐﻣﮑﯽ ،از ﺟﻣﻠﮫ دﺳﺗﮕﺎهھﺎی ﻧوری؛
ﻣﮭﺎرتھﺎی زﻧدﮔﯽ ﻣﺳﺗﻘل؛
ﺗﻔرﯾﺢ و ﻟذت ﺑردن از اوﻗﺎت ﻓراﻏت؛
ﺧودﻣﺧﺗﺎری؛ و
ﺧودﮐﻔﺎﺋﯽ ﺣﺳﯽ.
ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی ﻣداﺧﻠﮫ رﻓﺗﺎری

اﮔر ﮐﻣﯾﺗﮫ  ARDﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧد ﮐﮫ ارﺗﻘﺎء رﻓﺗﺎری ﯾﺎ ﯾﮏ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻣداﺧﻼت رﻓﺗﺎری ) (BIPﺑرای ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ ﻣﻧﺎﺳب اﺳت ،اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺑﺧﺷﯽ
از  IEPﻓرزﻧدﺗﺎن ﺑﺎﺷد و ﺑرای ھر ﻣﻌﻠم ﻣﺳﺋول آﻣوزش و ﭘرورش ﮐودک ﺧود اراﺋﮫ ﺷود.
ﺧدﻣﺎت ﺗﺣﺻﯾﻼت اﺿﺎﻓﯽ ﺳﺎﻻﻧﮫ
ﮐﻣﯾﺗﮫ  ARDﺑﺎﯾد در ﻧظر ﺑﮕﯾرد ﮐﮫ آﯾﺎ ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ واﺟد ﺷراﯾط ﺧدﻣﺎت  ESYاﺳت ﯾﺎ ﺧﯾر .ﮐودک ﺷﻣﺎ ﺗﻧﮭﺎ زﻣﺎﻧﯽ واﺟد ﺷراﯾط ﺧدﻣﺎت  ESYﺧواھد
ﺑود ﮐﮫ اﮔر ،در ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻧد ﻧﺎﺣﯾﮫ ﺑﺣراﻧﯽ ﮐﮫ در  IEPﺟﺎری ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ ﻗﯾد ﺷده ﺑﺎﺷد ،ﮐودک ﺷﻣﺎ ﭘﺳرﻓت ]رﮔرﺳﯾون[ ﺷدﯾد ﯾﺎ ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮭﯽ را از ﺧود
ﻧﺷﺎن داده اﺳت ﯾﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت ﻧﺷﺎن دھد ،ﮐﮫ در ﻣدت زﻣﺎن ﻣﻌﻘول ﺑﮭﺑودی ﻣﺟدد ﻣﻘدور ﻧﯾﺳت .اﺻطﻼح رﮔرﺳﯾون ﺷدﯾد ﯾﺎ ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮫ ﺑدان ﻣﻌﻧﯽ اﺳت
ﮐﮫ ﺑدون ﺧدﻣﺎت  ESYﮐودک ﺷﻣﺎ ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺣﻔظ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻧد ﻣﮭﺎرت ﻣﮭم ﮐﺳب ﺷده ﻧﺧواھد ﺑود.
اﮔر ﮐﻣﯾﺗﮫ  ARDﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧد ﮐﮫ ﮐودک ﺷﻣﺎ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺧدﻣﺎت  ESYدارد ،در اﯾﻧﺻورت  IEPﺑﺎﯾد ﻣﺷﺧص ﮐﻧد ﮐﮫ ﮐداﻣﯾن اھداف در  IEPدر طﯽ
ﺧدﻣﺎت  ESYﻣورد ﺗوﺟﮫ ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرﻧد .اﮔر ﮐﻣﯾﺗﮫ  ARDﻣدرﺳﮫ ﺷﻣﺎ در ﺟﻠﺳﮫ ﺳﺎﻻﻧﮫ ﻓرزﻧدﺗﺎن ،ﺧدﻣﺎت  ESYرا ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻧدھد ،ﺷﻣﺎ ﻣﯽﺗواﻧﯾد از
ﮐﻣﯾﺗﮫ  ARDﮐودک ﺧود درﻣورد واﺟد ﺷراﯾط ﺑودن او ﺑرای ﺧدﻣﺎت  ESYدرﺧواﺳت ﮐﻧﯾد .اطﻼﻋﺎت در ﻣورد ﺧدﻣﺎت  ESYدر
 https://tea.texas.gov/Academicsﻗﺎﺑل دﺳﺗرس اﺳت
Special_Student_Populations / Special_Education / Programs_and_Services / /
.Year_Services_for_Students_with_Disabilities/_Extended_School
ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ
 IDEAﻣﻠزم ﻣﯽدارد ﮐودﮐﯽ ﮐﮫ دارای ﻧﺎﺗواﻧﯽ اﺳت ﺑﺗواﻧد در ﻣﺣﯾطﯽ ﺑﺎ ﮐﻣﺗرﯾن ﻣﺣدودﯾت ﺗﺣﺻﯾل ﮐﻧد .اﯾن ﺑدان ﻣﻌﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﺎ
ﮐودﮐﺎﻧﯽ ﮐﮫ دارای ﻣﻌﻠوﻟﯾت ﻧﯾﺳﺗﻧد ،ﺗﺎ
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ﺣداﮐﺛر ﻣﯾزان ﻗﺎﺑل ﻗﺑول ﺑﮫ ﺗﺣﺻﯾل ﺑﭘردازد .ﻋدم ﭘذﯾرﻓﺗن ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ در ﻣﺣﯾط آﻣوزﺷﯽ ﻋﺎدی ﺗﻧﮭﺎ در ﺻورﺗﯽ ﻣﻣﮑن اﺳت رخ دھد ﮐﮫ ﻣﺎھﯾت ﯾﺎ ﺷدت
ﻧﺎﺗواﻧﯽ وی در ﮐﻼسھﺎی ﻋﺎدی ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﮐﻣﮏھﺎی اﺿﺎﻓﯽ و ﺧدﻣﺎت اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر ﻧﺑﺎﺷد.

ﮐﻣﮏھﺎی اﺿﺎﻓﯽ و ﺧدﻣﺎت ﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ ﺣﻣﺎﯾﺗﮭﺎ ،ﺧدﻣﺎت و دﯾﮕر ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽھﺎ ﮐﮫ در ﮐﻼسھﺎی آﻣوزش ﻣﻌﻣوﻟﯽ ،در ﺳﺎﯾر ﻣﺣﯾطھﺎی آﻣوزﺷﯽ و در ﻣﺣﯾطھﺎی
ﻓوق ﺑرﻧﺎﻣﮫ و ﻏﯾرآﻣوزﺷﯽ اراﺋﮫ ﻣﯽﺷود ﺗﺎ ﮐودﮐﺎن دارای ﻣﻌﻠوﻟﯾت ﺗﺎ ﺣد ﻣﻣﮑن ﺑﺎ ﮐودﮐﺎن ﺑدون ﻣﻌﻠوﻟﯾت آﻣوزش ﺑﺑﯾﻧﻧد.
ﺑﺧش اﺻﻠﯽ ﻓرآﯾﻧد آﻣوزش وﯾژه ﺷﺎﻣل ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ آﻣوزﺷﯽ ﻣﻧﺎﺳب ﺑرای اﺟرای  IEPﮐودک اﺳت .ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ اﻣﺗﯾﺎزھﺎی طﯾف ﮔزﯾﻧﮫھﺎی ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ )ﺑﮫ
ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل ،ﮐﻼﺳﮭﺎی ﻣﻌﻣوﻟﯽ ،ﮐﻼسھﺎی وﯾژه ،ﻣدارس وﯾژه ،آﻣوزش ﺧﺎﻧﮕﯽ ،آﻣوزش در ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن و ﻣؤﺳﺳﺎت( اﺷﺎره دارد ﮐﮫ ﺑرای ﮐودک
دارای ﻣﻌﻠوﻟﯾت در دﺳﺗرس اﺳت .ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﻣﻔﮭوم ﻣﮑﺎن ﺧﺎص ﻓﯾزﯾﮑﯽ و ﯾﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺧدﻣﺎت اراﺋﮫ ﻣﯽﺷوﻧد ،ﻧﯾﺳت .ﮐﻣﯾﺗﮫ  ARDﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری
آﻣوزﺷﯽ را ﺑر اﺳﺎس  IEPﮐودک ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽﮐﻧد.
ﺗﺻﻣﯾم ﮐﻣﯾﺗﮫ ARD
ﺗﺻﻣﯾﻣﺎت ﮐﻣﯾﺗﮫ  ARDدر ﻣورد ﻋﻧﺎﺻر ﻣورد ﻧﯾﺎز  IEPﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﺗواﻓق ﻣﺗﻘﺎﺑل اﻋﺿﺎء در ﺻورت اﻣﮑﺎن اﻧﺟﺎم ﺷود .اﯾن ﺗواﻓق دوﺟﺎﻧﺑﮫ ،وﻓﺎق ﻧﺎﻣﯾده
ﻣﯽﺷود .ﮐﻣﯾﺗﮫ  ARDﺑﺎﯾد در راﺳﺗﺎی ﺑدﺳت آوردن وﻓﺎق ﮐﺎر ﮐﻧد ،اﻣﺎ ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺑرای اطﻣﯾﻧﺎن از اﯾﻧﮑﮫ  IEPﺷﺎﻣل ﺧدﻣﺎت ﻣورد ﻧﯾﺎز ﮐودک
ﺷﻣﺎ ﺑرای درﯾﺎﻓت ﯾﮏ  FAPEﺑر ﻋﮭده ﻣدرﺳﮫ اﺳت .ﻣﻧﺎﺳب ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری ﮐﻣﯾﺗﮫ  ARDﺑر اﺳﺎس اﮐﺛرﯾت ﺑﺎﺷد IEP .ﺑﺎﯾد ﻧﺷﺎن دھد ﮐﮫ آﯾﺎ
ﺷﻣﺎ و ﻣدﯾر ﺑﺎ ﺗﺻﻣﯾﻣﺎت ﮐﻣﯾﺗﮫ  ARDﻣواﻓق ھﺳﺗﯾد ﯾﺎ ﻣﺧﺎﻟف.
اﮔر ﺷﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﺻﻣﯾﻣﺎت ﮐﻣﯾﺗﮫ  ARDﻣﺧﺎﻟف ﺑﺎﺷﯾد ،ﯾﮏ ﻓرﺻت ﺑﮫ ﺷﻣﺎ داده ﻣﯽﺷود ﺗﺎ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺑرای ﺣداﮐﺛر  10روز ﻣدرﺳﮫای ﺑﮫ ﻣرﺧﺻﯽ ﺑرود ،ﻣﮕر
اﯾﻧﮑﮫ ﺷﻣﺎ و ﻣدرﺳﮫ ﻣﺷﺗرﮐﺎ ً ﺑﮫ ﺗواﻓق ﺑرﺳﯾد .اﮔر ﺷﻣﺎ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣرﺧﺻﯽ و ﺗﺷﮑﯾل ﻣﺟدد ﺟﻠﺳﮫ را ﺑﭘذﯾرﯾد ،ﮐﻣﯾﺗﮫ  ARDﺑﺎﯾد ﺟﻠﺳﮫ ﻣﺟدد را در زﻣﺎن و
ﻣﮑﺎن ﻣورد ﺗواﻓق دو طرف ﺑرﮔزار ﮐﻧد .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،اﮔر ﺣﺿور ﻓرزﻧدﺗﺎن در ﻣﺣﯾط ﻣدرﺳﮫ ﺧطر آﺳﯾب ﺟﺳﻣﯽ ﺑﮫ ﻓرزﻧدﺗﺎن ﯾﺎ دﯾﮕران را ﺑﮫ ھﻣراه
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﯾﺎ اﮔر ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ ﻣرﺗﮑب ﺟرﻣﯽ ﺷده ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣﻧﺟر ﺑﮫ اﺧراج و ﯾﺎ ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ در ﯾﮏ ﺑرﻧﺎﻣﮫ آﻣوزﺷﯽ ﻣﺗﻧﺎوب ﺷود ،ﮐﻣﯾﺗﮫ ARD
ﻣﺟﺑور ﺑﮫ ﺑرﮔزاری ﺟﻠﺳﮫای ﻣﺟدد ﻧﺧواھد ﺑود ﺣﺗﯽ اﮔر ﺷﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﺻﻣﯾﻣﺎت ﮐﻣﯾﺗﮫ  ARDﻣﺧﺎﻟف ﺑﺎﺷﯾد.
در طول ﻣرﺧﺻﯽ ،اﻋﺿﺎء ﺑﺎﯾد ﮔزﯾﻧﮫھﺎی ﺟﺎﯾﮕزﯾن را در ﻧظر ﺑﮕﯾرﻧد ،اطﻼﻋﺎت ﺟﻣﻊ آوری ﮐﻧﻧد ،اﺳﻧﺎد ﺑﯾﺷﺗر ﺗﮭﯾﮫ ﮐﻧﻧد ،و  /ﯾﺎ اﻓرادی ﮐﮫ ﻣﻧﺎﺑﻊ
اﺿﺎﻓﯽ را در اﺧﺗﯾﺎر دارﻧد ﻣﻣﮑن اﺳت ﮐﻣﯾﺗﮫ  ARDرا ﺑرای رﺳﯾدن ﺑﮫ ﺗواﻓق دو ﺟﺎﻧﺑﮫ ﮐﻣﮏ ﮐﻧﻧد .اﮔر ﮐﻣﯾﺗﮫ  ARDدوﺑﺎره ﺑرﮔزار ﺷود و ﺷﻣﺎ
ھﻣﭼﻧﺎن ﻣﺧﺎﻟف ﺑﺎﺷﯾد ،ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ اﺧﺗﻼف ﻣرﺑوط ﺑﮫ اراﺋﮫ اوﻟﯾﮫ ﺧدﻣﺎت ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑرای آن رﺿﺎﯾت ﻻزم اﺳت ،ﻣدرﺳﮫ ﺑﺎﯾد  IEPرا ﮐﮫ ﻣﻧﺎﺳب ﻓرزﻧدﺗﺎن
ﻣﯽداﻧد ،اﺟرا ﮐﻧد.
ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺗواﻓق دو ﺟﺎﻧﺑﮫ ﺑﮫ دﺳت ﻧﻣﯽآﯾد ،ﯾﮏ ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ﮐﺗﺑﯽ از دﻻﯾل اﺧﺗﻼف ﺑﺎﯾد در  IEPﮔﻧﺟﺎﻧده ﺷود .اﮔر ﺷﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﺻﻣﯾم ﮐﻣﯾﺗﮫ  ARDﻣﺧﺎﻟف
ھﺳﺗﯾد ،ﺑﺎﯾد ﻓرﺻﺗﯽ ﺑرای ﻧوﺷﺗن ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ اﺧﺗﻼف ﻧظر ﺧود ﺑﮫ ﺷﻣﺎ داده ﺷود .ﻣدرﺳﮫ ﺑﺎﯾد ﺣداﻗل ﭘﻧﺞ روز ﻣدرﺳﮫای ﻗﺑل از اﺟرای  IEPاطﻼﻋﯾﮫ ﮐﺗﺑﯽ
ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اراﺋﮫ ﮐﻧد ،ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﺎ زﻣﺎن ﮐوﺗﺎهﺗر ﻣواﻓﻘت ﮐﻧﯾد.
ﮐﻣﯾﺗﮫ  ARDھﻣﭼﻧﯾن ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ دﻻﯾل ﻏﯾر از ﻋدم دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﺗواﻓق در ﻣورد ﺗﻣﺎم ﻣؤﻟﻔﮫھﺎی ﺿروری  IEPوارد ﻣرﺧﺻﯽ ﺷود.
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ﮐﭘﯽ IEP
ﻣدرﺳﮫ ﺑﺎﯾد ﺑدون ھﯾﭻ ھزﯾﻧﮫای ﯾﮏ ﻧﺳﺧﮫ از  IEPﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ را ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺑدھد .اﮔر ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺻﺣﺑت ﺑﮫ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﻧﯾﺳﺗﯾد و زﺑﺎن ﻣﺎدری ﺷﻣﺎ اﺳﭘﺎﻧﯾﺎﯾﯽ
اﺳت ،ﻣدرﺳﮫ ﺑﺎﯾد ﯾﮏ ﻧﺳﺧﮫ ﺗرﺟﻣﮫ اﺳﭘﺎﻧﯾﺎﯾﯽ ﮐﺗﺑﯽ ﯾﺎ ﺻوﺗﯽ از  IEPﮐودک ﺷﻣﺎ را در اﺧﺗﯾﺎرﺗﺎن ﻗرار دھد .اﮔر ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺻﺣﺑت ﺑﮫ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ
ﻧﯾﺳﺗﯾد و زﺑﺎن ﻣﺎدری ﺷﻣﺎ اﺳﭘﺎﻧﯾﺎﯾﯽ ﻧﯾﺳت ،ﻣدرﺳﮫ ﺑﺎﯾد ﺗﻼش ﺧوﺑﯽ اﻧﺟﺎم دھد ﺗﺎ ﯾﮏ ﻧﺳﺧﮫ ﺗرﺟﻣﮫ ﮐﺗﺑﯽ ﯾﺎ ﺻوﺗﯽ  IEPﮐودک ﺷﻣﺎ را ﺑﮫ زﺑﺎن ﻣﺎدری
در اﺧﺗﯾﺎرﺗﺎن ﻗرار دھد .اﮔر ﻧﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺑﮫ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد و زﺑﺎن ﻣﺎدری ﺷﻣﺎ ﯾﮏ زﺑﺎن ﻧوﺷﺗﺎری ﻧﯾﺳت ،ﻣدرﺳﮫ ﺑﺎﯾد اﻗداﻣﺎت ﻻزم را اﻧﺟﺎم
دھد ﺗﺎ اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﺷود ﮐﮫ  IEPﮐودک ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﺻورت ﺷﻔﺎھﯽ ﯾﺎ ﺳﺎﯾر روشھﺎ ﺑﮫ زﺑﺎن ﻣﺎدری ﺷﻣﺎ ﺗرﺟﻣﮫ ﺷود .ﺗرﺟﻣﮫ ﮐﺗﺑﯽ ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﯽ اﺳت
ﮐﮫ ﺗﻣﺎم ﻣﺗن در  IEPﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﺻورت ﮐﺗﺑﯽ ﺗرﺟﻣﮫ ﺷده اﺳت .ﻣدرﺳﮫ ﻣﯽﺗواﻧد ﯾﮏ ﺿﺑط ﺻوﺗﯽ از ﺟﻠﺳﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ  ARDرا ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اراﺋﮫ دھد،
اﮔر ﺷﻣﺎ ﺗوﺳط ﯾﮏ ﻣﺗرﺟم ﯾﺎ ﯾﮏ ﺗرﺟﻣﮫ از ﺟﻠﺳﮫ ﮐﻣﮏ ﮔرﻓﺗﮫاﯾد ،ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﻣﺎم ﻣطﺎﻟب در  IEPﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ ﺗرﺟﻣﮫ و ﺿﺑط ﺷده ﺑﺎﺷد.
ﺑررﺳﯽ ﺑرﻧﺎﻣﮫ آﻣوزش ﻓردی
ﮐﻣﯾﺗﮫ  ARDﺑﺎﯾد ﺣداﻗل ﯾﮏ ﺑﺎر در ﺳﺎل ﺗﺷﮑﯾل ﺟﻠﺳﮫ دھد ﺗﺎ ﭘروﻧده  IEPﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ را ﺑررﺳﯽ و ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧد آﯾﺎ اھداف ﺳﺎﻻﻧﮫ ﻣﺣﻘق ﺷدهاﻧد ﯾﺎ ﺧﯾر.
ﺑرای ﻣرور ﭘروﻧده  IEPﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ ،ﮐﻣﯾﺗﮫ  ARDﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ دﻻﯾل زﯾر ﺑﯾش از ﯾﮏ ﺟﻠﺳﮫ ﺳﺎﻻﻧﮫ ﺑرﮔزار ﻧﻣﺎﯾد:
•
•
•
•
•

ھرﮔوﻧﮫ ﮐﻣﺑود ﭘﯾﺷرﻓت ﻣورد اﻧﺗظﺎر در ﺟﮭت اھداف ﺳﺎﻻﻧﮫ و در ﺑرﻧﺎﻣﮫ درﺳﯽ ﻋﻣوﻣﯽ؛
ﻧﺗﺎﯾﺞ ھر ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺟدد؛
اطﻼﻋﺎت اراﺋﮫ ﺷده ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﮐودک ﺑﮫ واﻟدﯾن ﯾﺎ ﺗوﺳط واﻟدﯾن؛
ﻧﯾﺎزھﺎی ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﺷده ﮐودک؛ ﯾﺎ
ﺳﺎﯾر ﻣوﺿوﻋﺎت.

ﺷﻣﺎ ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﯾﮏ ﺟﻠﺳﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ  ARDﺑرای ﺑﺣث در ﻣورد ﻧﮕراﻧﯽھﺎی آﻣوزﺷﯽ در ﻣورد ﻓرزﻧد ﺧود درﺧواﺳت ﮐﻧﯾد .ﻣدرﺳﮫ ﺑﺎﯾد ﯾﺎ درﺧواﺳت ﺷﻣﺎ
را ﺑرای ﻣﻼﻗﺎت در ﻧظر ﺑﮕﯾرد ﯾﺎ ظرف ﭘﻧﺞ روز ﻣدرﺳﮫای ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺗوﺳط اطﻼﻋﯾﮫ ﮐﺗﺑﯽ ﺗوﺿﯾﺢ دھد ﮐﮫ ﭼرا ﻣدرﺳﮫ ﺣﺎﺿر ﺑﮫ ﺗﺷﮑﯾل ﺟﻠﺳﮫ ﻧﯾﺳت.
اﮔر ﻧﺗواﻧﯾد ﺑﮫ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد ،ﻣدرﺳﮫ ﺑﺎﯾد اطﻼﻋﯾﮫ ﺧود را در زﺑﺎن ﻣﺎدری ﺷﻣﺎ اراﺋﮫ دھد ،ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ ﺑﮫ وﺿوح اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر ﻧﺑﺎﺷد .اﮔر
زﺑﺎن ﻣﺎدری ﺷﻣﺎ ﯾﮏ زﺑﺎن ﻧوﺷﺗﺎری ﻧﯾﺳت ،ﻣدرﺳﮫ ﺑﺎﯾد اﻗداﻣﺎت ﻻزم را اﻧﺟﺎم دھد ﺗﺎ اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﺷود ﮐﮫ اﻋﻼﻣﯾﮫ ﺗرﺟﻣﮫ ﺷده ﺑﮫ ﺻورت ﺷﻔﺎھﯽ
ﯾﺎ ﺑﮫ طرﯾﻘﯽ دﯾﮕر ﻗﺎﺑل درک ﺷﻣﺎ ﺑﺎﺷد.
ﺷﻣﺎ و ﻣدرﺳﮫ ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺑدون ﺑرﮔزاری ﻧﺷﺳت ﮐﻣﯾﺗﮫ  ARDﻣواﻓﻘت ﮐﻧﯾد ﮐﮫ در  IEPﺗﻐﯾﯾرات اﻧﺟﺎم دھﯾد .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،ﺗﻐﯾﯾرات در ﺗﻌﯾﯾن ﺻﻼﺣﯾت،
ﺗﻐﯾﯾر در ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ و ﺗﻌﯾﯾن آﺷﮑﺎرﺳﺎزی ]ﺑررﺳﯽ دﻻﯾل ﺳوء رﻓﺗﺎر داﻧشآﻣوز[ ﺑﺎﯾد در ﯾﮏ ﺟﻠﺳﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ  ARDاﻧﺟﺎم ﺷود .اﮔر ﯾﮏ  IEPﺧﺎرج از ﺟﻠﺳﮫ
ﮐﻣﯾﺗﮫ  ARDﺗﻐﯾﯾر ﮐﻧد ،ﺗﻐﯾﯾرات ﻣورد ﺗواﻓق ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺻورت ﮐﺗﺑﯽ ﻣﺳﺗﻧد ﺷود .ﭘس از درﺧواﺳت ،ﻣدرﺳﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﯾﮏ ﻧﺳﺧﮫ از  IEPﺗﺟدﯾد ﻧظر
را ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت اﻋﻣﺎﻟﯽ اراﺋﮫ دھد .ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ،ﻣدرﺳﮫ ﺑﺎﯾد اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﮐﻧد ﮐﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ  ARDﮐودک از اﯾن ﺗﻐﯾﯾرات ﻣطﻠﻊ اﺳت.
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺟدد
ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ ﺷروع ﺑﮫ درﯾﺎﻓت آﻣوزش وﯾژه و ﺧدﻣﺎت ﻣرﺗﺑط ﻣﯽﮐﻧد ،ﻧﯾﺎزﻣﻧدیھﺎ ﻣﺟدداً ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﺷود .ﻣدرﺳﮫ ﺑﺎﯾد ﺗﻼشھﺎی ﻣﻧطﻘﯽ را
ﺑرای ﮐﺳب رﺿﺎﯾت ﺷﻣﺎ ﺟﮭت ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺟدد ﺑﮑﺎر ﮔﯾرد .اﮔر ﺑﺎ وﺟود اﻗداﻣﺎت ﻣﻌﻘول ﭘﺎﺳﺦ ﻧدھﯾد ،ﻣدرﺳﮫ ﻣﯽﺗواﻧد ﺑدون رﺿﺎﯾت ﺷﻣﺎ دوﺑﺎره ارزﯾﺎﺑﯽ
ﮐﻧد .اﮔر از دادن رﺿﺎﯾت ﺑرای ارزﯾﺎﺑﯽ ﻓرزﻧد ﺧود اﻣﺗﻧﺎع ﮐﻧﯾد ،ﻣدرﺳﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ،اﻣﺎ ﻣﻠزم ﺑﮫ آن ﻧﯾﺳت ،از ﻣﯾﺎﻧﺟﯾﮕری ﺑﺧواھد و ﯾﺎ درﺧواﺳت
دادرﺳﯽ ﻣﻧﺎﺳب ﺑرای ﻟﻐو ﻋدم رﺿﺎﯾت ﺷﻣﺎ ﺑرای ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺟدد اﻧﺟﺎم دھد .ﻣدرﺳﮫ وظﯾﻔﮫ ﯾﺎﻓﺗن ﮐودک ﻣﻌﻠول و ﯾﺎ وظﯾﻔﮫ ﺧود ﺑرای ارزﯾﺎﺑﯽ ﻓرزﻧدﺗﺎن
را در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﻟﻐو اﻣﺗﻧﺎع ﺷﻣﺎ از رﺿﺎﯾت ﺑرای ارزﯾﺎﺑﯽ دوﺑﺎره ﻧﺑﺎﺷد ،ﻧﻘض ﻧﻣﯽﮐﻧد.
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ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺟدد ﺷﺑﯾﮫ ارزﯾﺎﺑﯽ اوﻟﯾﮫ اﺳت .ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺟدد ﺑﺎﯾد ﺑﮫ اﻧدازه ﮐﺎﻓﯽ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺎﺷد ﺗﺎ ﻣﻌﻠوم ﺷود آﯾﺎ ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ ھﻣﭼﻧﺎن ﯾﮏ ﮐودک دارای ﻣﻌﻠوﻟﯾت
اﺳت و ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺧدﻣﺎت آﻣوزﺷﯽ وﯾژه دارد ﯾﺎ ﺧﯾر .ﺑﮫ ﺟز زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺷﻣﺎ و ﻣدرﺳﮫ ﺗواﻓﻘﯽ ﻏﯾر از اﯾن داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ،ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺟدد ﻧﯾﺎزھﺎی ﻓرزﻧدﺗﺎن
ﺑﺎﯾد ﺣداﻗل ھر ﺳﮫ ﺳﺎل اﻧﺟﺎم ﺷود .ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﯾش از ﯾﮏ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺟدد در ﻋرض ﯾﮏ ﺳﺎل اﻧﺟﺎم ﻧﺷود ،ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ ﺷﻣﺎ و ﻣدرﺳﮫ ﺑرای آن ﻣواﻓﻘت
ﮐﻧﯾد.
ﺑررﺳﯽ دادهھﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣوﺟود ) (REEDﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺑﺧﺷﯽ از ارزﯾﺎﺑﯽ اوﻟﯾﮫ ،در ﺻورت ﻟزوم ،و ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺑﺧﺷﯽ از ھر ﮔوﻧﮫ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺟدد
ﯾﮏ ﮐودک ﺗﺣت  IDEAﺑﺎﺷد .ﻣدرﺳﮫ ﻣﻠزم ﻧﯾﺳت ﮐﮫ رﺿﺎﯾت ﺷﻣﺎ را ﺑرای ﺑررﺳﯽ دادهھﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣوﺟود ﮐﺳب ﮐﻧد REED .ﺑﺎﯾد ﺗوﺳط ﮐﻣﯾﺗﮫ
 ،ARDﺑﻌﻼوه ﺷﻣﺎ ،اﻧﺟﺎم ﺷود اﻣﺎ ﻻزم ﻧﯾﺳت ﮐﮫ طﯽ ﯾﮏ ﺟﻠﺳﮫ اﻧﺟﺎم ﺷود .اﻋﺿﺎء ﺑﺎﯾد دادهھﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣوﺟود در ﻣورد ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ را ،از ﺟﻣﻠﮫ
اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺷﻣﺎ اراﺋﮫ ﻣﯽدھﯾد ،ﺑرای ﺗﻌﯾﯾن داﻣﻧﮫ ارزﯾﺎﺑﯽ ﯾﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ دوﺑﺎره ،ﺑررﺳﯽ ﮐﻧﻧد.
اﮔر ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ از ﻗﺑل آﻣوزشھﺎی وﯾژه و ﺧدﻣﺎت ﻣرﺗﺑط درﯾﺎﻓت ﮐرده اﺳت ،ﮐﻣﯾﺗﮫ  ARDﺗﺻﻣﯾم ﻣﯽﮔﯾرد ﮐﮫ ﭼﮫ ارزﯾﺎﺑﯽ اﺿﺎﻓﯽ ،در ﺻورت وﺟود،
ﺑرای اﻓزاﯾش ﯾﺎ اﺻﻼح در آﻣوزش وﯾژه و ﺧدﻣﺎت ﻣرﺑوطﮫ ﻓرزﻧدﺗﺎن ﻧﯾﺎز اﺳت.
اﮔر ﮐﻣﯾﺗﮫ  ARDﺗﺻﻣﯾم ﺑﮕﯾرد ﮐﮫ ﺑﮫ ارزﯾﺎﺑﯽ اﺿﺎﻓﯽ ﺑرای ﺗﻌﯾﯾن اداﻣﮫ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺧدﻣﺎت آﻣوزش وﯾژه ﻧﯾﺎز ﻧﯾﺳت ،دﻻﯾل اﯾن ﺗﺻﻣﯾم ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺗوﺿﯾﺢ
داده ﺷود .ﭘس از ﺗوﺿﯾﺢ دﻻﯾل اﯾﻧﮑﮫ ﭼرا ﮐﻣﯾﺗﮫ  ARDﻧﺗﯾﺟﮫ ﮔﯾری ﮐرده اﺳت ﮐﮫ
دادهھﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣوﺟود ﮐﺎﻓﯽ اﺳت ،ﻣدرﺳﮫ ﻣﺟﺑور ﻧﯾﺳت ارزﯾﺎﺑﯽ ﺟدﯾدی را ﺑرای ﺗﮑﻣﯾل ﯾﮏ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺟدد ﻣورد ﻧﯾﺎز اﻧﺟﺎم دھد ،ﻣﮕر آﻧﮑﮫ آن را
از ﻣدرﺳﮫ درﺧواﺳت ﮐﻧﯾد.
ارزﯾﺎﺑﯽ آﻣوزﺷﯽ ﻣﺳﺗﻘل
اﮔر ﺷﻣﺎ ﺑﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ ﯾﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺟدد ﺗوﺳط ﻣدرﺳﮫ ﻣﺧﺎﻟف ھﺳﺗﯾد ،ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺑرای ﯾﮏ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺳﺗﻘل آﻣوزﺷﯽ ) (IEEﺑﺎ ھزﯾﻧﮫ ﻣدرﺳﮫ درﺧواﺳت
ﮐﻧﯾد .ﻣدرﺳﮫ ﺑﺎﯾد اطﻼﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣﺣل درﯾﺎﻓت  IEEو ﻧﯾز ﯾﮏ ﻧﺳﺧﮫ از ﻣﻌﯾﺎرھﺎی ﻣدرﺳﮫ ﺑرای ﮐﺳب  IEEرا ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺑدھد IE .ﺑﺎﯾد ﻣﻌﯾﺎرھﺎی
ﻣدرﺳﮫ را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .در ﺻورت درﺧواﺳت  ،IEEﻣدرﺳﮫ ﺑﺎﯾد ﯾﺎ ﺑرای  IEEﭘرداﺧت ﮐﻧد ﯾﺎ درﺧواﺳت ﯾﮏ دادرﺳﯽ ﻣﻧﺎﺳب را اﻧﺟﺎم دھد ﺗﺎ ﻧﺷﺎن
دھد ﮐﮫ ارزﯾﺎﺑﯽ آن ﺻﺣﯾﺢ اﺳت .ھر ﺑﺎر ﮐﮫ ﻣدرﺳﮫ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﮐﻧد ،ﺷﻣﺎ ﺣق ﻓﻘط ﯾﮏ  IEEﺑﺎھزﯾﻧﮫ دوﻟﺗﯽ را دارﯾد .اﮔر ﻣدرﺳﮫ درﺧواﺳت دادرﺳﯽ
ﻧﻣﺎﯾد و ﻗﺎﺿﯽ دادرﺳﯽ ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮕﯾرد ﮐﮫ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣدرﺳﮫ ﻣﻧﺎﺳب ﺑوده اﺳت ،ﺷﻣﺎ ھﻧوز ھم ﺣق داﺷﺗن  IEEرا دارا ھﺳﺗﯾد ،اﻣﺎ ﻧﮫ ﺑﺎ ھزﯾﻧﮫ ﻣدرﺳﮫ.
اطﻼﻋﺎت ﺣﺎﺻل از  IEEﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﻌﯾﺎرھﺎی ﻣدرﺳﮫ ﻣطﺎﺑﻘت دارد ،ﺑﺎﯾد ﺗوﺳط ﮐﻣﯾﺗﮫ  ARDدر ﻣورد اراﺋﮫ ﯾﮏ  FAPEدر ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷود ،ﺻرﻓﻧظر
از اﯾﻧﮑﮫ ﻣدرﺳﮫ ھزﯾﻧﮫ  IEEرا ﭘرداﺧت ﻣﯽﮐﻧد ﯾﺎ ﺧﯾر.
ﻟﻐو رﺿﺎﯾت ﺑرای ﺧدﻣﺎت
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺑرای رﺿﺎﯾت اوﻟﯾﮫ ﺑرای آﻣوزشھﺎی وﯾژه و ﺧدﻣﺎت ﻣرﺗﺑط اﺧﺗﯾﺎر دارﯾد ،ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻟﻐو رﺿﺎﯾت ﺧود ﺑرای ﺧدﻣﺎت ﻧﯾز از اﯾن اﺧﺗﯾﺎر
ﺑرﺧوردارﯾد .ﻟﻐو رﺿﺎﯾت ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺻورت ﮐﺗﺑﯽ ﺑﺎﺷد .ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻣدرﺳﮫ ﻟﻐو ﮐﺗﺑﯽ ﺷﻣﺎ را درﯾﺎﻓت ﻣﯽﮐﻧد ،ﺑﺎﯾد ﺗﺻﻣﯾم ﺷﻣﺎ را ﻣﺣﺗرم ﺑﺷﻣﺎرد .ﺑﺎ
اﯾن ﺣﺎل ،ﻗﺑل از اﯾﻧﮑﮫ ﻣدرﺳﮫ ﺧدﻣﺎت ﺧود را ﻣﺗوﻗف ﮐﻧد ،ﺑﺎﯾد ﺑﮫ اطﻼع ﺷﻣﺎ ﺑرﺳﺎﻧد ﮐﮫ ﺧدﻣﺎت ﻣﺗوﻗف ﺧواھد ﺷد .اﮔرﭼﮫ ﻣدرﺳﮫ ﺑﺎﯾد ﺧدﻣﺎت را
ﻣﺗوﻗف ﮐﻧد ،ﻣدارس ﻣﺟﺑور ﻧﯾﺳﺗﻧد ﺳواﺑق ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ را اﺻﻼح ﮐﻧﻧد ﺗﺎ ھرﮔوﻧﮫ ارﺟﺎع ﺑﮫ آﻣوزش وﯾژه ﻗﺑﻠﯽ و ﺧدﻣﺎت ﻣرﺗﺑط ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ در
ﮔذﺷﺗﮫ را ﺣذف ﮐﻧﻧد.
اﮔر ﺷﻣﺎ رﺿﺎﯾت ﺧود را ﺑرای اداﻣﮫ آﻣوزش وﯾژه و ﺧدﻣﺎت ﻣرﺑوطﮫ ﻟﻐو ﮐﻧﯾد ،ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ ﯾﮏ داﻧش آﻣوز آﻣوزش ﻋﻣوﻣﯽ ﻣﺣﺳوب ﻣﯽﺷود و واﺟد
ﺷراﯾط ھﯾﭻ ﯾﮏ از ﺣﻔﺎظتھﺎی ﺗﺣت  IDEAﻧﺧواھد ﺑود .ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ،اﮔر ﺷﻣﺎ رﺿﺎﯾت ﺧود را ﺑرای ﺧدﻣﺎت ﻟﻐو ﮐﻧﯾد ،ﻣدرﺳﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت
درﺧواﺳت ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﯾﺎﻧﺟﯾﮕری ﯾﺎ دادرﺳﯽ را در ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری ﺷﻣﺎ ﺑرای ﺗﻐﯾﯾر ﯾﺎ اﻋﺗراض ﺑﮫ ﺗﺻﻣﯾم ﺷﻣﺎ ﻧدھد.
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ﻓﺎرغ اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯽ
ﯾﮑﯽ از اھداف ﺳﯾﺳﺗم آﻣوزش ﻋﻣوﻣﯽ در ﺗﮕزاس اﯾن اﺳت ﮐﮫ ھﻣﮫ داﻧش آﻣوزان ﺗﺎ زﻣﺎن درﯾﺎﻓت ﻣدرک دﺑﯾرﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ ﺑروﻧد .داﻧش آﻣوزان ﺑﺎﯾد
از اﺳﺗﺎﻧداردھﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﺑرای ﻓﺎرغ اﻟﺗﺣﺻﯾل ﺷدن ﺑﺎ دﯾﭘﻠم دﺑﯾرﺳﺗﺎن ﻣﻌﻣول ﺑرﺧوردار ﺑﺎﺷﻧد .ﺑرای ﮐودﮐﯽ ﮐﮫ ﺧدﻣﺎت آﻣوزﺷﯽ وﯾژه درﯾﺎﻓت ﻣﯽﮐﻧد،
ﻣدرﺳﮫ ھﻧﮕﺎم آﻣﺎده ﺷدن ﺑرای ﻓﺎرغ اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯽ داﻧش آﻣوز ﯾﺎ ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﮫ ﺧدﻣﺎت آﻣوزﺷﯽ وﯾژه داﻧش آﻣوزی ﺑﺎﯾد از روشھﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﭘﯾروی ﮐﻧد،
زﯾرا داﻧش آﻣوز دﯾﮕر از ﺷراﯾط اﻟزاﻣﺎت ﺳﻧﯽ ﺑرﺧوردار ﻧﯾﺳت .ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ،ﮐﻣﯾﺗﮫ  ARDﻧﻘش ﻣﮭﻣﯽ در ﺑرﺧﯽ از ﺗﺻﻣﯾﻣﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻓﺎرغ
اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯽ دارد.
ﺗﺣت  ،IDEAﺧدﻣﺎت آﻣوزش وﯾژه ﺑﺎﯾد ﺑرای ﮐودک ﯾﺎ داﻧش آﻣوز ﺑﺎﻟﻎ واﺟد ﺷراﯾط در دﺳﺗرس ﺑﺎﺷد ﺗﺎ ﺑﺎ دﯾﭘﻠم دﺑﯾرﺳﺗﺎن ﺑﮫ طور ﻣﻌﻣول ﻓﺎرغ
اﻟﺗﺣﺻﯾل ﺷود ﯾﺎ دﯾﮕر ﺗﺣت ﻗواﻧﯾن اﯾﺎﻟﺗﯽ ﺷراﯾط ﺳﻧﯽ آﻣوزش وﯾژه ﻗﺎﻧون اﯾﺎﻟﺗﯽ را ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ در ﺗﮕزاس اﯾن ﺳن  21ﺳﺎﻟﮕﯽ اﺳت .ﯾﮏ داﻧش
آﻣوز ﺑﺎﻟﻎ ﮐﮫ ﺧدﻣﺎت آﻣوزش وﯾژه درﯾﺎﻓت ﻣﯽﮐﻧد و در  1ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر ﺳﺎل ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ  21ﺳﺎﻟﮫ ﻣﯽﺷود ،ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﯾﺎ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻓﺎرغ اﻟﺗﺣﺻﯾل
ﺷود واﺟد ﺷراﯾط درﯾﺎﻓت ﺧدﻣﺎت اﺳت و دﯾﭘﻠم دﺑﯾرﺳﺗﺎن ﻣﻌﻣول را ﺑﺎ رﻋﺎﯾت اﺳﺗﺎﻧداردھﺎی ﺑرﻧﺎﻣﮫ درﺳﯽ و اﻟزاﻣﺎت واﺣد درﺳﯽ ﻗﺎﺑل اﺟرا در آﻣوزش
ﻋﻣوﻣﯽ ،ھر ﮐدام اﺑﺗدا ﻣﺣﻘق ﺷود ،درﯾﺎﻓت ﻣﯽﮐﻧد.
ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ واﺟد ﺷراﯾط ﺑودن ﺗﺣﺻﯾﻼت وﯾژه ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ ﯾﺎ ﻓرزﻧد ﺑﺎﻟﻎ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﻋﻠت ﻓﺎرغ اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﺑﺎ دﯾﭘﻠم دﺑﯾرﺳﺗﺎن ﻣﻌﻣول ﯾﺎ ﺑﮫ دﻟﯾل ﺧﺎرج ﺷدن از
ﺷراﯾط ﺳﻧﯽ ﺑرای ﺧدﻣﺎت آﻣوزش وﯾژه ،ﻣﺗوﻗف ﻣﯽﺷود ،ﻣدرﺳﮫ ﺑﺎﯾد ﻗﺑﻼً ﺷﻣﺎ را ﺑطور ﮐﺗﺑﯽ از ﺧﺎﺗﻣﮫ ﺧدﻣﺎت ﻣطﻠﻊ ﺳﺎزد .ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ،ﻣدرﺳﮫ ﺑﺎﯾد
ﺧﻼﺻﮫای از دﺳﺗﺎوردھﺎی ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ و ﻋﻣﻠﮑردھﺎی ﻋﻣﻠﯽ ﮐودک را ﺑﮫ او اراﺋﮫ دھد.
ﯾﮏ ﮐودک ﯾﺎ داﻧش آﻣوز ﺑﺎﻟﻎ ﮐﮫ ﺧدﻣﺎت آﻣوزش وﯾژه درﯾﺎﻓت ﻣﯽﮐﻧد ،ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﺎ ﺑرﺧورداری از اﺳﺗﺎﻧداردھﺎی ﺑرﻧﺎﻣﮫ درﺳﯽ و اﻟزاﻣﺎت واﺣد درﺳﯽ
ﻣورد ﻧﯾﺎز داﻧشآﻣوزان ﺑﮫ طور ﮐﻠﯽ ﺗﺣت ﯾﮑﯽ از ﭼﮭﺎر ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻓﺎرغ اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯽ )ﯾﻌﻧﯽ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﭘﺎﯾﮫ دﺑﯾرﺳﺗﺎن  ،ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی دﺑﯾرﺳﺗﺎن ،ﺑرﻧﺎﻣﮫ
ﺑرﺟﺳﺗﮫ دﺑﯾرﺳﺗﺎن  ،ﯾﺎ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺣداﻗل دﺑﯾرﺳﺗﺎن( و ﻧﯾز ﻣوﻓﻘﯾت در ارزﯾﺎﺑﯽھﺎی اﻟزاﻣﯽ اﯾﺎﻟﺗﯽ ،ﻓﺎرغ اﻟﺗﺣﺻﯾل ﺷود و دﯾﭘﻠم دﺑﯾرﺳﺗﺎن ﻋﺎدی را درﯾﺎﻓت
ﮐﻧد.
ﺑﮫ ﺗﻣﺎم داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﻓﺎرغ اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﮐﮫ واﺟد ﺷراﯾط آﻣوزش وﯾژه ﺑودﻧد ﺑﺎﯾد ﺧﻼﺻﮫای از دﺳﺗﺎوردھﺎی ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ و ﻋﻣﻠﮑردھﺎی ﻋﻣﻠﯽ آﻧﮭﺎ اراﺋﮫ ﺷود.
اﯾن ﺧﻼﺻﮫ دﺳﺗﺎوردھﺎ ،در ﺣﺎﻟت ﻣﻧﺎﺳب ﺑﺎﯾد دﯾدﮔﺎهھﺎی واﻟدﯾن و داﻧش آﻣوز و ﺗوﺻﯾﮫھﺎی ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده از ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﺧدﻣﺎت ﺑزرﮔﺳﺎﻻن در ﻣورد
ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﮐﻣﮏ ﺑﮫ داﻧشآﻣوزان در دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ اھداف ﭘس از دوره ﻣﺗوﺳطﮫ را در ﻧظر ﺑﮕﯾرد .ﺑرای ﺑرﺧﯽ از داﻧش آﻣوزان ،ﺧﻼﺻﮫ دﺳﺗﺎوردھﺎ ﺑﺎﯾد
ﺷﺎﻣل ارزﯾﺎﺑﯽ از داﻧش آﻣوز ﺑﺎﺷد.
ﯾﮏ داﻧش آﻣوز ﮐودک ﯾﺎ ﺑزرﮔﺳﺎل ﮐﮫ ﻓﺎرغ اﻟﺗﺣﺻﯾل ﻣﯽﺷود ،اﻣﺎ زﯾر ﺳن  22ﺳﺎﻟﮕﯽ اﺳت ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﺗﺣت ﺷراﯾط ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺗواﻧد ﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ
ﺑﺎزﮔردد و ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﮐﮫ در آن  22ﺳﺎﻟﮫ ﻣﯽﺷود ،ﺧدﻣﺎت درﯾﺎﻓت ﮐﻧد .اﮔر ﻓرزﻧدﺗﺎن ﭘس از ﻓﺎرغ اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﺎﺷد،
ﮐﻣﯾﺗﮫ  ARDﺑﺎﯾد ﺧدﻣﺎت آﻣوزﺷﯽ ﻣورد ﻧﯾﺎز را ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧد.
اﻧﺿﺑﺎط
ﻗواﻧﯾن وﯾژهای وﺟود دارد ﮐﮫ ﺑﮫ اﻗداﻣﺎت اﻧﺿﺑﺎطﯽ ﻋﻠﯾﮫ ﯾﮏ ﮐودک دارای ﻣﻌﻠوﻟﯾت اﻋﻣﺎل ﻣﯽﺷود و اﯾن ﺑﺎ اﻋﻣﺎل اﻗداﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﻋﻠﯾﮫ داﻧش آﻣوزان
ﻏﯾرﻣﻌﻠول اﻧﺟﺎم ﻣﯽﺷود ،ﺗﻔﺎوت دارد .ﺑﮫ طور ﮐﻠﯽ ،ﮐودک دارای ﻣﻌﻠوﻟﯾت را ﻧﻣﯽﺗوان در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺳوء رﻓﺗﺎر ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣﻌﻠوﻟﯾت او ﺑﺎﺷد ،ﺑﯾش
از  10روز ﻣﺗواﻟﯽ ﻣدرﺳﮫای از ﻣﺣل ﺗﺣﺻﯾل ﻓﻌﻠﯽ او اﺧراج ﻧﻣود .ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ،ﺷراﯾط ﺧﺎص اﻧﺿﺑﺎطﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ داﻧش آﻣوز دارای ﻣﻌﻠوﻟﯾت
ﺑوﺟود ﻣﯽآﯾﻧد ،اﻟزاﻣﯽ ﺑرای ﺑرﮔزاری ﻧﺷﺳت ﮐﻣﯾﺗﮫ  ARDرا ﻓراھم ﻣﯽﮐﻧد.
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اﺧراج ﮐوﺗﺎه ﻣدت
اﮔر ﮐودک ﺷﻣﺎ ﻣﻧﺷور رﻓﺗﺎری داﻧش آﻣوزی را ﻧﻘض ﮐﻧد ،ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣدرﺳﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ را از ﻣﮑﺎن ﺗﺣﺻﯾﻼت ﻓﻌﻠﯽ ﺧود اﺧراج ﮐﻧﻧد .اﯾن
اﺧراج ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﺣﯾط آﻣوزﺷﯽ ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﻣﻧﺎﺳب و ﻣوﻗت ) ،(IAESﻣﺣﯾطﯽ دﯾﮕر ﯾﺎ ﺗﻌﻠﯾق ﺑرای ﺣداﮐﺛر  10روز ﭘﯽ در ﭘﯽ ﻣدرﺳﮫای )ﺗﺎ
آﻧﺟﺎ ﮐﮫ اﻗداﻣﺎت اﻧﺿﺑﺎطﯽ ﺑرای ﮐودﮐﺎن ﺑدون ﻣﻌﻠوﻟﯾت اﻋﻣﺎل ﻣﯽﺷود(؛ و ﺑرای اﺧراج اﺿﺎﻓﯽ ﺣداﮐﺛر  10روز ﭘﯽ در ﭘﯽ ﻣدرﺳﮫای در ھﻣﺎن ﺳﺎل
ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﺑرای ﻣوارد ﺟداﮔﺎﻧﮫای از ﺳوء رﻓﺗﺎر )ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ اﯾن اﺧراﺟﮭﺎ ﺑﮫ ﺗﻐﯾﯾر در ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ ﻣﻧﺟر ﻧﺷود( ﺑﺎﺷد .ﺑﮫ اﯾن اﻗدام اﻧﺿﺑﺎطﯽ اﻏﻠب ﻗﺎﻧون 10
روزه ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽﺷود.
اﺧراج اﻧﺿﺑﺎطﯽ ﺑرای  10روز ﻣدرﺳﮫای ﯾﺎ ﮐﻣﺗر ،اﻟزاﻣﯽ ﺑرای ﺑرﮔزاری ﺟﻠﺳﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ  ARDﻧﯾﺳت .ﻣدرﺳﮫ ﻓﻘط ﺑﺎﯾد در ﻣدت ﮐوﺗﺎه اﺧراج ھﻣﺎن
ﺧدﻣﺎﺗﯽ را ﺑﮫ ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ اراﺋﮫ دھد ﮐﮫ ﺑﮫ ﯾﮏ ﮐودک ﺑدون ﻣﻌﻠوﻟﯾت ﮐﮫ ﺑﮫ طور ﻣﺷﺎﺑﮫ اﺧراج ﺷده اﺳت اراﺋﮫ ﻣﯽدھد.
اﺧراج ﮐﻠﯽ ﺑﺎ ﻣﺟﻣوع  10روز ﯾﺎ ﺑﯾﺷﺗر
ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣدرﺳﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت اﺧراج ﮐوﺗﺎه ﻣدت دﯾﮕری در ﯾﮏ ﺳﺎل ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ را ﺑرای ﻣوارد ﻣﺟﺎز ﺳوء رﻓﺗﺎر در ﻧظر ﺑﮕﯾرﻧد ،ﻣﺷروط ﺑر اﯾﻧﮑﮫ اﯾن
اﺧراجھﺎ ﺗﻐﯾﯾری را در ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ ﻧدھﻧد .ﭘس از اﯾﻧﮑﮫ ﻓرزﻧدﺗﺎن ﺑرای  10روز ﮐﺎﻣل ﻣدرﺳﮫای در ھﻣﺎن ﺳﺎل ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ اﺧراج ﺷده اﺳت ،اﮔر اﺧراج ﻓﻌﻠﯽ
ﺑرای ﺑﯾش از  10روز ﻣدرﺳﮫای ﻧﯾﺳت و ﺗﻐﯾﯾری در ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ ﺻورت ﻧﮕرﻓﺗﮫ اﺳت ،ﻣدرﺳﮫ ﺑﺎﯾد ﺧدﻣﺎﺗﯽ را اراﺋﮫ ﮐﻧد ﺗﺎ ﻓرزﻧدﺗﺎن ﺑﺗواﻧد ھﻣﭼﻧﺎن در
ﺑرﻧﺎﻣﮫ درﺳﯽ ﻋﻣوﻣﯽ ﻣﺷﻐول ﺑﮫ ﺗﺣﺻﯾل ﺑﺎﺷد ،ﺣﺗﯽ در ﻣﺣﯾطﯽ دﯾﮕر ،و در ﺟﮭت رﺳﯾدن ﺑﮫ اھداف ﺗﻌﯾﯾن ﺷده در  IEPﻓرزﻧدﺗﺎن ﭘﯾﺷرﻓت ﮐﻧد.
ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﻣدرﺳﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﺣداﻗل ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﻠﻣﺎن ﮐودک ﺷﻣﺎ ﻣﺷورت ﮐﻧﻧد ﺗﺎ ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮕﯾرﻧد ﮐﮫ ﭼﮫ ﺧدﻣﺎﺗﯽ ﻣورد ﻧﯾﺎز اﺳت.
ﺗﻐﯾﯾر ﻣﮑﺎن ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ
اﺧراج ﯾﮏ ﮐودک ﺑﺎ ﻣﻌﻠوﻟﯾت از ﻣﮑﺎن ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﻓﻌﻠﯽ او اﮔر ﺑﯾش از  10روز ﭘﯽ در ﭘﯽ ﻣدرﺳﮫای ﺑﺎﺷد ﯾﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﺗﻌداد دﻓﻌﺎت اﺧراج ﮐودک ﺑﮫ ﯾﮏ
ﻋﺎدت و اﻟﮕو ﺗﺑدﯾل ﺷده ﺑﺎﺷد ،ﺗﻐﯾﯾر در ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ ﻣﺣﺳوب ﻣﯽﺷود .اﺧراج زﻣﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﯾﮏ اﻟﮕو ﺗﺑدﯾل ﻣﯽﺷود ﮐﮫ:
•
•
•

ﺟﻣﻊ اﺧراجھﺎ ﺑﯾش از  10روز ﻣدرﺳﮫای در ﯾﮏ ﺳﺎل ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﺑﺎﺷد؛
رﻓﺗﺎر ﮐودک ﻋﻣدﺗﺎ ً ﺑﺎ رﻓﺗﺎر او در ﺣوادث ﭘﯾﺷﯾن ﮐﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺳری اﺧراﺟﮭﺎ ﺷده اﺳت ،ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺷﺎﺑﮫ اﺳت؛ و
ﻋواﻣل دﯾﮕر ﻣﺎﻧﻧد طول زﻣﺎن اﺧراجھﺎ ،ﮐل زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﮐودک اﺧراج ﺷده اﺳت و ﻧزدﯾﮑﯽ اﺧراﺟﮭﺎ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﯾﮑدﯾﮕر.

ﺑراﺳﺎس ﺑررﺳﯽ ھرﻣورد ﺑﮫ ﺻورت ﺟداﮔﺎﻧﮫ ،ﻣدرﺳﮫ ﺗﻌﯾﯾن ﺧواھد ﮐرد ﮐﮫ آﯾﺎ اﻟﮕوی اﺧراج ﺑﮫ ﺗﻐﯾﯾر ﻣﮑﺎن ﻣﺣﺻﯾﻠﯽ ﻣﯽاﻧﺟﺎﻣد ﯾﺎ ﺧﯾر .ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺑﮫ
ﺗﺻﻣﯾم ﻣدرﺳﮫ در راﺑطﮫ ﺑﺎ اﯾن ﻣوﺿوع از طرﯾق دادرﺳﯽ ﻋﺎدﻻﻧﮫ ﯾﺎ روال ﻗﺿﺎﯾﯽ اﻋﺗراض ﮐﻧﯾد.
اﮔر ﻣدرﺳﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد اﺧراﺟﯽ را اراﺋﮫ دھد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﻐﯾﯾر ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻧﺟر ﻣﯽﺷود ،ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣدرﺳﮫ ﺑﺎﯾد اﯾن ﺗﺻﻣﯾم را ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اطﻼع دھﻧد و ﯾﮏ ﻧﺳﺧﮫ از
اطﻼﻋﯾﮫ ﺗﺿﻣﯾﻧﺎت روﯾﮫ ای را ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اراﺋﮫ دھﻧد .اﯾن ﺑﺎﯾد در ﺗﺎرﯾﺧﯽ اﻧﺟﺎم ﮔﯾرد ﮐﮫ ﺗﺻﻣﯾم ﺗﻐﯾﯾر دادن ﻣﮑﺎن ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده اﺳت.
ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ،ﻣدرﺳﮫ ﺑﺎﯾد ﺟﻠﺳﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ  ARDرا ﺑرﮔزار ﮐﻧد ﺗﺎ آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ ﺗﻌﯾﯾن آﺷﮑﺎرﺳﺎزی ]ﺑررﺳﯽ دﻻﯾل ﺳوء رﻓﺗﺎر داﻧشآﻣوز[ ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽﺷود،
اﻧﺟﺎم دھد.
ﺗﻌﯾﯾن آﺷﮑﺎرﺳﺎزی ]ﺑررﺳﯽ دﻻﯾل ﺳوء رﻓﺗﺎر داﻧشآﻣوز[
ھﻧﮕﺎم اﻧﺟﺎم ﺗﻌﯾﯾن آﺷﮑﺎرﺳﺎزی ]ﺑررﺳﯽ دﻻﯾل ﺳوء رﻓﺗﺎر داﻧشآﻣوز[ ،ﮐﻣﯾﺗﮫ  ARDﺑﺎﯾد ﮐﻠﯾﮫ اطﻼﻋﺎت ﻣرﺑوطﮫ را در ﭘروﻧده ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ ،از ﺟﻣﻠﮫ
 ،IEPﻣﺷﺎھدات ﻣﻌﻠﻣﺎن و ھر ﮔوﻧﮫ اطﻼﻋﺎت ﻣرﺑوطﮫ اراﺋﮫ ﺷده ﺗوﺳط ﺷﻣﺎ را ﺑررﺳﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧد:
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•
•

آﯾﺎ رﻓﺗﺎر ﻣورد ﻧظر ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﺳﺗﻘﯾم ﯾﺎ ارﺗﺑﺎط زﯾﺎدی ﺑﺎ ﻣﻌﻠوﻟﯾت ﻓرزﻧدﺗﺎن دارد؛
آﯾﺎ رﻓﺗﺎر ﻣوردﻧظر ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﺳﺗﻘﯾم ﻋدم اﺟرای  IEPﺑﮫ دﺳت ﻣدرﺳﮫ اﺳت.

اﮔر ﮐﻣﯾﺗﮫ  ARDﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧد ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از اﯾن دو ﺷراﯾط رخ داده اﺳت ،آﻧﮕﺎه رﻓﺗﺎر ﻧﺷﺎﻧﮕر ﻣﻌﻠوﻟﯾت ﮐودک اﺳت .اﮔر ﮐﻣﯾﺗﮫ  ARDﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧد ﮐﮫ ھﯾﭻ
ﯾﮏ از اﯾن دو ﺷراﯾط رخ ﻧداده اﺳت ،آﻧﮕﺎه رﻓﺗﺎر ﻧﺷﺎﻧﮕر ﻣﻌﻠوﻟﯾت ﮐودک ﻧﯾﺳت.
اﮔر رﻓﺗﺎر ﻧﺷﺎﻧﮕر ﻣﻌﻠوﻟﯾت ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ ﺑﺎﺷد
اﮔر رﻓﺗﺎر ﻧﺷﺎﻧﮕر ﻣﻌﻠوﻟﯾت ﻓرزﻧدﺗﺎن ﺑﺎﺷد ،ﮐﻣﯾﺗﮫ  ARDﺑﺎﯾد ﯾﮑﯽ از ﻣوارد زﯾر را اﻧﺟﺎم دھد:
•
•

ارزﯾﺎﺑﯽ رﻓﺗﺎری ﮐﺎرﺑردی را اﻧﺟﺎم دھد ) ،(FBAﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ ﻣدرﺳﮫ  FBAرا ﻗﺑل از رﻓﺗﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣوﺟب ﺗﻐﯾﯾر ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ ﺷده ﺑود،
اﻧﺟﺎم داده ﺑﺎﺷد و  BIPرا اﺟرا ﮐﻧد؛ ﯾﺎ
اﮔر ﯾﮏ  BIPدر ﺣﺎل ﺣﺎﺿر در ﻣرﺣﻠﮫ اﺟرا اﺳت BIP ،را ﺑررﺳﯽ ﮐﻧد و آن را در ﺻورت ﻟزوم ﺑرای اﺻﻼح رﻓﺗﺎر ﺗﻐﯾﯾر دھد.

ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ،ﮐﻣﯾﺗﮫ  ARDﺑﺎﯾد ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ را ﺑﮫ ﻣﺣل ﺗﺣﺻﯾل زﻣﺎن اﺧراج ﺑﺎزﮔرداﻧد ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ:
•
•

ﺷﻣﺎ و ﻣدرﺳﮫ در ﻣورد ﺗﻐﯾﯾر در ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺑﺧﺷﯽ از ﺗﻐﯾﯾر  BIPﻓرزﻧدﺗﺎن ﺗواﻓق ﮐﻧﯾد؛ ﯾﺎ
ﻧﻘض ﻣﻧﺷور داﻧش آﻣوزی از ﺳوی ﻓرزﻧدﺗﺎن ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از ﺷراﯾط وﯾژه زﯾر ﺑﺎﺷد:

اﮔر ﮐﻣﯾﺗﮫ  ARDﻧﺗﯾﺟﮫ ﮔﯾری ﮐﻧد ﮐﮫ رﻓﺗﺎر ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ ﻧﺎﺷﯽ از ﻋدم ﻣوﻓﻘﯾت ﻣدرﺳﮫ در ﭘﯾﺎده ﺳﺎزی  IEPاﺳت ،ﻣدرﺳﮫ ﺑﺎﯾد اﻗداﻣﺎت ﻓوری را ﺑرای
رﻓﻊ ﻧواﻗص اﻧﺟﺎم دھد.
وﻗﺗﯽ رﻓﺗﺎر ﻧﺷﺎﻧﮕر ﻣﻌﻠوﻟﯾت ﻧﯾﺳت
اﮔر رﻓﺗﺎر ﻧﺷﺎﻧﮫای از ﻧﺎﺗواﻧﯽ ﻓرزﻧدﺗﺎن ﻧﺑود ،ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﻣدرﺳﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﺎ ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ ھﻣﺎن ﮔوﻧﮫ ﮐﮫ دﯾﮕر ﮐودﮐﺎن را ﺗﺄدﯾب ﻣﯽﮐﻧﻧد ،رﻓﺗﺎر ﮐﻧﻧد،
ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ ﺧدﻣﺎت آﻣوزﺷﯽ ﻣﻧﺎﺳب اداﻣﮫ ﯾﺎﺑد .ﮐﻣﯾﺗﮫ  ARDﮐودک IAES ،را ﮐﮫ در آن ﺑﺎ ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ ﺑرﺧورد ﺧواھد ﺷد ،ﺗﻌﯾﯾن ﺧواھد ﮐرد.
ﺷراﯾط وﯾژه
ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﻣدرﺳﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑدون ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﯾن ﮐﮫ اﯾن رﻓﺗﺎر ﻧﺷﺎﻧﮕر ﻣﻌﻠوﻟﯾت او اﺳت ﯾﺎ ﺧﯾر ،ﻓرزﻧدﺗﺎن را ﺑﮫ ﻣدت  45روز ﻣدرﺳﮫای ﺑﮫ IAES
ﺗﺣوﯾل دھﻧد ،اﮔر ﻓرزﻧدﺗﺎن:
•
•
•

در ﻣدرﺳﮫ ،در ﻣﺣوطﮫھﺎی ﻣدرﺳﮫ ﯾﺎ در ﺟﺷﻧﮭﺎی ﻣدرﺳﮫ ﺳﻼح ﺣﻣل ﮐﻧد ﯾﺎ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد؛
آﮔﺎھﺎﻧﮫ ﻣواد ﻣﺧدر ﻏﯾرﻗﺎﻧوﻧﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﯾﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧد ﯾﺎ ﺑﮫ ﻓروش ﯾﺎ ﺗﺑﻠﯾﻎ ﻣواد ﮐﻧﺗرل ﺷده در ﻣدرﺳﮫ ،ﻣﺣﯾط آﻣوزﺷﯽ ﯾﺎ در
ﺟﺷﻧﮭﺎی ﻣدرﺳﮫ ﺑﭘردازد؛ ﯾﺎ
ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ در ﻣدرﺳﮫ اﺳت ،درﻣﺣوطﮫ ھﺎی ﻣدرﺳﮫ ﯾﺎ در ﺟﺷﻧﮭﺎی ﻣدرﺳﮫ آﺳﯾب ﺟدی ﺑﮫ ﺑدن ﻓرد دﯾﮕری وارد ﻧﻣوده اﺳت.

ﮐﻣﯾﺗﮫ  ARDﮐودک IAES ،را ﮐﮫ در آن ﺑﺎ ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ ﺑرﺧورد ﺧواھد ﺷد ،ﺗﻌﯾﯾن ﺧواھد ﮐرد.
ﺣﻣﺎﯾت از ﮐودﮐﺎﻧﯽ ﮐﮫ ھﻧوز واﺟد ﺷراﯾط ﺑودن آﻧﮭﺎ ﻣﺷﺧص ﻧﯾﺳت
اﮔر ﻓرزﻧدﺗﺎن ﺑرای ﺗﺣﺻﯾﻼت وﯾژه و ﺧدﻣﺎت ﻣرﺗﺑط واﺟد ﺷراﯾط ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻧﺷده اﺳت اﻣﺎ رﻓﺗﺎری داﺷﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از ﻣوارد ﻣﻧﺷور رﻓﺗﺎر داﻧش
آﻣوزی را ﻧﻘض ﮐرده اﺳت ،اﮔر ﻣدرﺳﮫ ﻗﺑل از وﻗوع آن رﻓﺗﺎر اطﻼع داﺷﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ﻓرزﻧدﺗﺎن ﻣﻌﻠوﻟﯾت داﺷﺗﮫ اﺳت از ﺣﻘوق ﺣﻣﺎﯾت ﺗﺣت IDEA
ﺑرﺧوردار ﺧواھد ﺑود.
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ﺑرای ﮐﺳب اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر در ﻣورد اﯾن ﻣوﺿوع ﺑﮫ

اطﻼﻋﯾﮫ ﺗﺿﻣﯾﻧﺎت روﯾﮫ ای رﺟوع ﮐﻧﯾد.

دادرﺳﯽ ﻋﺎدﻻﻧﮫ ﺗﺳرﯾﻊ ﺷده
اﮔر ﺑﺎ ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری درﺑﺎره ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ در ﯾﮏ  IAESﯾﺎ ﺗﻌﯾﯾن آﺷﮑﺎرﺳﺎزی ]دﻻﯾل ﺳوء رﻓﺗﺎر[ ﻣﺧﺎﻟف ھﺳﺗﯾد ،ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﻓرآﯾﻧد دادرﺳﯽ ﺳرﯾﻊ را درﺧواﺳت
ﮐﻧﯾد .ﭘس از آﻧﮑﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ  ARDﺗﻌﯾﯾن ﮐرد ﮐﮫ رﻓﺗﺎر ﻓرزﻧدﺗﺎن ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﺎﺗواﻧﯽ وی اﺳت ،ﻣدرﺳﮫ ﻧﯾز ﻣﯽﺗواﻧد ﺑرای اﻋﺗراض ﺑﮫ ﺑﺎزﮔﺷت ﻓرزﻧدﺗﺎن ﺑﮫ
ﻣدرﺳﮫ ،درﺧواﺳت دادرﺳﯽ ﻋﺎدﻻﻧﮫ ﺑدھد.
ﺣل و ﻓﺻل ﻣﻧﺎﻗﺷﮫ
ھر از ﮔﺎھﯽ ﻣﻣﮑن اﺳت در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ،ارزﯾﺎﺑﯽ ،ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ ﺗﺣﺻﯾل ﯾﺎ اراﺋﮫ ﯾﮏ  FAPEﺑﮫ ﮐودک ﻣﻌﻠول ﺷﻣﺎ ،ﻣﻧﺎﻗﺷﺎﺗﯽ ﺑروز دھد .اﮔر اﺧﺗﻼﻓﺎﺗﯽ
ﺑوﺟود آﯾد ،از ﺷﻣﺎ ﺧواھﺷﻣﻧدﯾم ﮐﮫ ﺑﺎ ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﻣدرﺳﮫ ھﻣﮑﺎری ﮐﻧﯾد ﺗﺎ اﺧﺗﻼﻓﺎت ﺿﻣن وﻗوع ﺣل ﺷوﻧد .ﺷﻣﺎ ﻣﯽﺗواﻧﯾد از ﻣدرﺳﮫ در ﻣورد ﮔزﯾﻧﮫھﺎی
ﺣل اﺧﺗﻼف ﺑرای واﻟدﯾن ﺑﭘرﺳﯾد TEA .ﭼﮭﺎر ﮔزﯾﻧﮫ رﺳﻣﯽ ﺑرای ﺣل اﺧﺗﻼﻓﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ آﻣوزش وﯾژه اراﺋﮫ ﻣﯽدھد :ﺗﺳﮭﯾل  IEPاﯾﺎﻟﺗﯽ ،ﺧدﻣﺎت
ﻣﯾﺎﻧﺟﯾﮕری ،روﻧد رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ ﺷﮑﺎﯾﺎت آﻣوزش وﯾژه و ﺑرﻧﺎﻣﮫ دادرﺳﯽ ﻋﺎدﻻﻧﮫ.
ﺑرای ﮐﺳب اطﻼﻋﺎت در ﻣورد ﮔزﯾﻧﮫھﺎی ﺣل اﺧﺗﻼف  TEAﺑﮫ اطﻼﻋﯾﮫ ﺗﺿﻣﯾﻧﺎت روﯾﮫای رﺟوع ﮐﻧﯾد .اطﻼﻋﺎت اﺿﺎﻓﯽ در وب ﺳﺎﯾت  TEAو
ﻧﺷﺎﻧﯽ اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ زﯾر ﯾﺎﻓت ﻣﯽﺷود:
_https://tea.texas.gov/Academics/Special_Student_Populations/Special_Education/Dispute
.Resolution/Special_Education_Dispute_Resolution_Processes/
ﮐﻣﮏ اﺿﺎﻓﯽ
ﺑرای ﻓﮭرﺳت ﮐﺎﻣﻠﯽ از ﺗﻌﺎرﯾف اﺧﺗﺻﺎرات ﻣوﺟود در اﯾن ﺳﻧد ،ﺑﮫ http://
. framework.esc18.net/display/Webforms/ESC-FW-Glossary.aspx?DT=G&LID=enﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد
ﻧﺳﺧﮫھﺎﯾﯽ از اطﻼﻋﯾﮫ ﺗﺿﻣﯾﻧﺎت روﯾﮫ ای ﺑﮫ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ و اﺳﭘﺎﻧﯾﺎﯾﯽ در ﺳﺎﯾت زﯾر در دﺳﺗرس اﺳت http://framework.esc18.net/
ﯾﺎ ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﯾﮏ ﻧﺳﺧﮫ از ﻣﺷﺎور ﻣدرﺳﮫ ﯾﺎ واﺣد آﻣوزش وﯾژه ﻣدرﺳﮫ درﺧواﺳت ﻧﻣﺎﺋﯾد.
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