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اطﻼﻋﯾﮫ ﺗﺿﻣﯾﻧﺎت روﯾﮫای
ﺣﻘوق واﻟدﯾن ﮐودﮐﺎن ﻧﺎﺗوان

ﺷﻣﺎ و ﻣدرﺳﮫ در ﻣورد ﺑرﻧﺎﻣﮫ آﻣوزﺷﯽ ﻓرزﻧدﺗﺎن از طرﯾق
ﮐﻣﯾﺗﮫ ﭘذﯾرش ،ﺑﺎزﺑﯾﻧﯽ و اﺧراج ) (ARDﺗﺻﻣﯾمﮔﯾری
ﻣﯽﮐﻧﯾد .ﮐﻣﯾﺗﮫ  ARDﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ آﯾﺎ ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ ﺑرای
آﻣوزش وﯾژه و ﺧدﻣﺎت ﻣرﺑوطﮫ واﺟد ﺷراﯾط اﺳت ﯾﺎ ﺧﯾر.
ﮐﻣﯾﺗﮫ  ARDﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی آﻣوزﺷﯽ ﻓردی ) (IEPﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ
را ﺗدوﯾن ،ﺑررﺳﯽ و ﺑﺎزﺑﯾﻧﯽ ﻣﯽﮐﻧد ،و ﻣﮑﺎن آﻣوزﺷﯽ
ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ را ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽﮐﻧد .اطﻼﻋﺎت اﺿﺎﻓﯽ در ﻣورد ﻧﻘش
ﮐﻣﯾﺗﮫ  ARDو  IDEAدر ﻣدرﺳﮫ ﺷﻣﺎ در ﯾﮏ ﺳﻧد ھﻣراه
ﺑﺎ ﻋﻧوان راھﻧﻣﺎی واﻟدﯾن در ﻣورد ﻓراﯾﻧد ﭘذﯾرش ،ﺑﺎزﻧﮕری
و اﺧراج ،در دﺳﺗرس اﺳت .ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﯽﺗواﻧﯾد آن را در
وبﺳﺎﯾت
 http://framework.esc18.net/درﯾﺎﻓت
ﮐﻧﯾد.
■

ﺳرﭘرﺳت ﺑﮫ ﻋﻧوان وﻟﯽ

اﮔر ﺷﻣﺎ ﺳرﭘرﺳت ﮐودﮐﯽ ﻣﻌﻠول ھﺳﺗﯾد ،اﮔر ﻣواﻓﻘت ﮐﻧﯾد
ﮐﮫ در ﺗﺻﻣﯾمﮔﯾریھﺎی آﻣوزﺷﯽ وﯾژه ﺷرﮐت ﮐﻧﯾد ،و دوره
آﻣوزﺷﯽ ﻣورد ﻧﯾﺎز را ﻗﺑل از ﺟﻠﺳﮫ ﺑﻌدی ﮐﻣﯾﺗﮫ  ARDو
ﺣداﮐﺛر ﺗﺎ  90روز ﭘس از ﺷروع ﺳرﭘرﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﻣﻧظور
ﺗﺻﻣﯾمﮔﯾریھﺎی آﻣوزﺷﯽ وﯾژه ﺑرای ﮐودک ،ﮐﺎﻣل ﮐﻧﯾد،
ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺑﮫ ﻋﻧوان وﻟﯽ ﻋﻣل ﮐﻧﯾد .ﭘس از ﺗﮑﻣﯾل ﺑرﻧﺎﻣﮫ
آﻣوزﺷﯽ ﻣورد ﻗﺑول ،دﯾﮕر ﻣﺟﺑور ﻧﯾﺳﺗﯾد ﺑرﻧﺎﻣﮫ آﻣوزﺷﯽ
دﯾﮕری را ﺑﮫ ﻋﻧوان وﻟﯽ اﯾن ﮐودک ﯾﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان وﻟﯽ ﯾﺎ ﺑﮫ
ﻋﻧوان ﭘدر و ﻣﺎدر ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﺑرای ﯾﮏ ﮐودک دﯾﮕر
ﻓراﮔﯾرﯾد .اﮔر ﻣدرﺳﮫ ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮕﯾرد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ را ﺑﮫ ﻋﻧوان
وﻟﯽ ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺗﺻﻣﯾمﮔﯾری در ﻣورد آﻣوزشھﺎی وﯾژه
ﺗﻌﯾﯾن ﻧﮑﻧد ،ﺑﺎﯾد ظرف ھﻔت روز ﺗﻘوﯾﻣﯽ ﺑﻌد از ﺗﺎرﯾﺦ
ﺗﺻﻣﯾمﮔﯾری ،ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اﻋﻼم ﮐﻧد .اﯾن اطﻼﻋﯾﮫ ﺑﺎﯾد دﻻﯾل
 LEAﺧود را ﺑرای ﺗﺻﻣﯾم ﺧود ﺗوﺿﯾﺢ دھد و ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺷﻣﺎ
اطﻼع دھد ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﯾﮏ ﺷﮑﺎﯾت آﻣوزش وﯾژه ﻧزد
 TEAطرح ﮐﻧﯾد.
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ﺻﻔﺣﮫ 1

ﻗﺎﻧون آﻣوزش اﻓراد ﻧﺎﺗوان ) ،(IDEAاﺻﻼﺣﯾﮫ ﺳﺎل
 ،2004از ﻣدارس ﻣﯽﺧواھد ﺗﺎ ﺑﮫ واﻟدﯾن ﮐودک ﻣﻌﻠول
اطﻼﻋﯾﮫای ﺷﺎﻣل ﺗوﺿﯾﺣﺎت ﮐﺎﻣل در ﻣورد ﺗﺿﻣﯾﻧﺎت
روﯾﮫای ﻣوﺟود در  IDEAو ﻣﻘررات اﺟراﯾﯽ آن اراﺋﮫ
دھد .اﯾن ﺳﻧد ﮐﮫ ﺗوﺳط ﺳﺎزﻣﺎن آﻣوزش و ﭘرورش ﺗﮕزاس
) (TEAﺗﮭﯾﮫ ﺷده اﺳت ،ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺑرآوردن اﯾن اﻟزام
اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ و ﮐﻣﮏ ﺑﮫ واﻟدﯾن ﮐودﮐﺎن ﻧﺎﺗوان در درک
ﺣﻘوﻗﺷﺎن ﺗﺣت  IDEAاﺳت.
■

ﺗﺿﻣﯾﻧﺎت روﯾﮫای در آﻣوزش وﯾژه

ﺗﺣت  ،IDEAاﺻطﻼح وﻟﯽ ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی وﻟﯽ واﻗﻌﯽ،
ﭘدر/ﻣﺎدر ﺧواﻧده ،ﺳرﭘرﺳت ﮐﮫ از ﺷراﯾط اﯾﺎﻟﺗﯽ ﺑرﺧوردار
اﺳت ،ﻗﯾم ﻓردی ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟﺎی ﯾﮏ وﻟﯽ واﻗﻌﯽ ﯾﺎ ﭘدر/ﻣﺎدر
ﺧواﻧده )از ﺟﻣﻠﮫ ﭘدرﺑزرگ ﯾﺎ ﻣﺎدرﺑزرگ ﯾﺎ ﻧﺎﻣﺎدری،
ﻧﺎﭘدری و دﯾﮕر اﻗوام(ﻋﻣل ﻣﯽﮐﻧد و ﮐودک ﺑﺎ او زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ
ﮐﻧد ،ﻓردی ﮐﮫ از ﻧظر ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻣﺳﺋوﻟﯾت رﻓﺎه ﮐودک را ﺑر
ﻋﮭده دارد ،ﯾﺎ ﭘدر و ﻣﺎدر ﺟﺎﯾﮕزﯾن اﺳت .اﺻطﻼح زﺑﺎن
ﻣﺎدری ﺑرای ﮐﺳﯽ ﮐﮫ دارای ﻣﺣدودﯾت ﻣﮭﺎرت اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ
اﺳت اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽﺷود ﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ زﺑﺎن ﻣﻌﻣوﻟﯽ اﺳت ﮐﮫ آن
ﺷﺧص اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽﮐﻧد؛ ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺑرای اﻓراد ﻧﺎﺷﻧوا ﯾﺎ ﮐم
ﺷﻧوا اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽﺷود ،زﺑﺎن ﻣﺎدری ﻧوﻋﯽ از راﺑطﮫ ارﺗﺑﺎطﯽ
اﺳت ﮐﮫ ﻓرد ﻣﻌﻣوﻻً از آن اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽﮐﻧد.

ﻣدرﺳﮫ ﻣﻠزم اﺳت ﮐﮫ ﻓﻘط ﯾﮏ ﺑﺎر در ﺳﺎل ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ اﯾن
اﻋﻼﻣﯾﮫ ﺗﺿﻣﯾﻧﺎت روﯾﮫای را ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺑدھد ،ﻣﮕر اﯾن ﮐﮫ
ﻣدرﺳﮫ ﺑﮫ دﻻﯾﻠﯽ ﺑﺎﯾد ﻧﺳﺧﮫھﺎی ﻣﺗﻔﺎوت دﯾﮕری را ﻧﯾز ﺑﮫ
ﺷﻣﺎ ﺑدھد :ﺑﮫ ﻣﺣض ارﺟﺎع اوﻟﯾﮫ ﯾﺎ درﺧواﺳت ﺷﻣﺎ ﺑرای
ارزﯾﺎﺑﯽ؛ ﺑﮫ ﻣﺣض درﯾﺎﻓت اوﻟﯾن ﺷﮑﺎﯾت آﻣوزش وﯾژه
طرح ﺷده ﻧزد TEA؛ ﺑﮫ ﻣﺣض درﯾﺎﻓت اوﻟﯾن ﭘروﻧده
ﺷﮑﺎﯾت دادرﺳﯽ در ﺳﺎل ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ؛ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓﺗﮫ
ﺷود اﻗدام اﻧﺿﺑﺎطﯽ ﺻورت ﮔﯾرد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﻐﯾﯾر در ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ
ﻣﻧﺟر ﺷود؛ ﯾﺎ ﺑﻧﺎ ﺑﮫ درﺧواﺳت ﺷﻣﺎ.
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■ ﮐودک ﯾﺎﺑﯽ

■ وﻟﯽ ﺟﺎﯾﮕزﯾن

ھﻣﮫ ﮐودﮐﺎن دارای ﻣﻌﻠوﻟﯾت ﺳﺎﮐن در اﯾﺎﻟت ،ﮐﮫ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ
آﻣوزش وﯾژه و ﺧدﻣﺎت ﻣرﺑوطﮫ دارﻧد ،از ﺟﻣﻠﮫ ﮐودﮐﺎﻧﯽ
ﮐﮫ دارای ﻣﻌﻠوﻟﯾت در ﻣدارس ﺧﺻوﺻﯽ ھﺳﺗﻧد ،ﺑﺎﯾد
ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ،ﻣﺣل زﻧدﮔﯽ آنھﺎ ﻣﺷﺧص و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷوﻧد .ﺑﮫ
اﯾن روﻧد ﮐودک ﯾﺎﺑﯽ ) (Child Findﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽﺷود.

اﮔر ﭘس از ﺗﻼشھﺎی ﻣﻌﻘول ،ﻣدرﺳﮫ ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﯾﺎ
ﭘﯾدا ﮐردن ﯾﮑﯽ از واﻟدﯾن ﻓرزﻧد ﻧﺑﺎﺷد ،ﺳرﭘرﺳت ﻓرزﻧد
ﻧﺧواھد ﯾﺎ ﻧﺗواﻧد ﺑﮫ ﻋﻧوان وﻟﯽ ﺧدﻣت ﮐﻧد ،ﮐودک در
ﭘرورﺷﮕﺎه ﻧﮕﮭداری ﻧﺷود ،ﯾﺎ ﮐودک ﺗﺣت ﺳرﭘرﺳﺗﯽ دوﻟت
ﺑﺎﺷد ،ﻣدرﺳﮫ ﺑﺎﯾد وﻟﯽ ﺟﺎﯾﮕزﯾن را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟﺎی
وﻟﯽ ﻓرزﻧد ﻋﻣل ﮐﻧد ،ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ ﮐودک ﺗﺣت ﺳرﭘرﺳﺗﯽ
دوﻟت ﺑﺎﺷد و دادﮔﺎه وﻟﯽ ﺟﺎﯾﮕزﯾن را ﺗﻌﯾﯾن ﮐرده ﺑﺎﺷد.
ﻣدرﺳﮫ ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﺎﯾد وﻟﯽ ﺟﺎﯾﮕزﯾن را ﺑرای ﯾﮏ ﺟوان
ﺑﯽﺧﺎﻧﻣﺎن ﺑﯽ ھﻣراه ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧد ،ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در ﻗﺎﻧون ﮐﻣﮏ
ﺑﮫ ﺑﯽﺧﺎﻧﻣﺎن  McKinney-Ventoﺗﻌرﯾف ﺷده اﺳت.
https://tea.texas.gov
Academics/Special_Student_Populations/Spe
cial_Education/Programs_and_Services/State
Guidance/Children_and_Youth_Experiencing
_Homelessness/

ﻗﺑل از اﯾﻧﮑﮫ ﻣﻧطﻘﮫ آﻣوزﺷﯽ ھر ﮔوﻧﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻋﻣدهای
درزﻣﯾﻧ ٴﮫ ﮐودک ﯾﺎﺑﯽ اﻧﺟﺎم دھد ،ﺑﺎﯾد اطﻼﻋﯾﮫای را در
روزﻧﺎﻣﮫھﺎ ﯾﺎ ﺳﺎﯾر رﺳﺎﻧﮫھﺎ ﭘرﻣﺧﺎطب ،ﯾﺎ ھر دو ،ﻣﻧﺗﺷر و
اﻋﻼم ﮐﻧد ﺗﺎ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﺣل ﯾﺎﺑﯽ ،ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐودﮐﺎن
ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﺑﮫ آﻣوزش وﯾژه و ﺧدﻣﺎت ﻣرﺑوطﮫ را ﺑﮫ واﻟدﯾن
اطﻼع دھد.
■

اطﻼﻋﯾﮫ ﻗﺑﻠﯽ ﮐﺗﺑﯽ

ﺷﻣﺎ ﺣق دارﯾد اطﻼﻋﺎت ﮐﺗﺑﯽ در ﻣورد اﻗداﻣﺎت ﻣدرﺳﮫ
ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻧﯾﺎزھﺎی آﻣوزش وﯾژه ﻓرزﻧدﺗﺎن را درﯾﺎﻓت ﮐﻧﯾد.
ﻣدرﺳﮫ ﺑﺎﯾد ﻗﺑل از ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد اﻗدام ﯾﺎ ﺗﻐﯾﯾر ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ
ﯾﺎ ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﻓرزﻧدﺗﺎن ﯾﺎ آﻣوزش راﯾﮕﺎن ﻣﻧﺎﺳب
ﻋﻣوﻣﯽ ) (FAPEﮐﮫ ﺑﮫ ﻓرزﻧدﺗﺎن اراﺋﮫ ﻣﯽﺷود ،آن را ﺑﺎ
اطﻼﻋﯾﮫ ﮐﺗﺑﯽ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اﻋﻼم ﮐﻧد .ﺷﻣﺎ ﺣق دارﯾد ﻗﺑل از اﯾﻧﮑﮫ
ﻣدرﺳﮫ از اﻗدام ﯾﺎ ﺗﻐﯾﯾر ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ،ارزﯾﺎﺑﯽ ﯾﺎ ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ
ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﻓرزﻧدﺗﺎن ﯾﺎ  FAPEﮐﮫ ﺑﮫ ﻓرزﻧدﺗﺎن اراﺋﮫ ﻣﯽﺷود،
اﻣﺗﻧﺎع ورزد ،اطﻼﻋﯾﮫ ﮐﺗﺑﯽ را در اﯾن راﺑطﮫ درﯾﺎﻓت ﮐﻧﯾد.
ﻣدرﺳﮫ ﺑﺎﯾد اﻋﻼﻣﯾﮫ ﻗﺑﻠﯽ ﮐﺗﺑﯽ ﺧود را ﺻرفﻧظر از ﺗواﻓق
ﺷﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻐﯾﯾر ﯾﺎ درﺧواﺳت ﺗﻐﯾﯾر ،ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اراﺋﮫ دھد.
ﻣدرﺳﮫ ﺑﺎﯾد ﻣوارد زﯾر را در اطﻼﻋﯾﮫ ﮐﺗﺑﯽ ﻗﺑﻠﯽ ﺧود
ﺑﮕﻧﺟﺎﻧد :ﺷرح اﻗداﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﻣدرﺳﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﯾﺎ رد ﻣﯽﮐﻧد؛
ﺗوﺿﯾﺢ دﻟﯾل ﻣدرﺳﮫ ﺑرای ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﯾﺎ رد آن اﻗدام؛ ﺷرح ھر
ﯾﮏ از روﻧدھﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ ،ارزﺷﯾﺎﺑﯽ ﺛﺑت ﯾﺎ ﮔزارﺷﯽ را
ﮐﮫ ﻣدرﺳﮫ از آن در ﺗﺻﻣﯾمﮔﯾری ﺑرای ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﯾﺎ رد اﻗدام
اﺳﺗﻔﺎده ﮐرده اﺳت؛ ﯾﮏ ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺗﺣت ﺗﺿﻣﯾﻧﺎت روﯾﮫ
ای  IDEAھﺳﺗﯾد؛
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ﺑرای واﺟد ﺷراﯾط ﺑودن ﺑﮫ ﻋﻧوان وﻟﯽ ﺟﺎﯾﮕزﯾن ،ﻧﺑﺎﯾد
ﮐﺎرﻣﻧد دوﻟت ،ﮐﺎرﻣﻧد ﻣدرﺳﮫ ﯾﺎ ھر آژاﻧس دﯾﮕری ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ
در آﻣوزش و ﭘرورش ﯾﺎ ﻣراﻗﺑت از ﮐودک ﻣﺷﺎرﮐت دارد
و ﻧﺑﺎﯾد ﻣﻧﺎﻓﻌﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﮐودک در ﺗﺿﺎد ﺑﺎﺷد.
ﻓردی ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان وﻟﯽ ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﻣﻧﺻوب ﺷده اﺳت ﺑﺎﯾد
دارای داﻧش و ﻣﮭﺎرتھﺎی ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎﺷد ،ﻣﺎﯾل ﺑﮫ ﺧدﻣت ﺑﺎﺷد،
در ﺟﮭت ﻣﻧﺎﻓﻊ ﮐودک ﺗﻼش ﮐﻧد ،اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﮐﻧد ﮐﮫ
ﺣﻘوق دادرﺳﯽ ﻋﺎدﻻﻧﮫ ﮐودک ﻧﻘض ﻧﻣﯽﺷود ،ﺑﮫ ﮐودک و
ﻣدرﺳﮫ ﺳر ﺑزﻧد ،ﺳواﺑق ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﮐودک را ﺑررﺳﯽ ﮐﻧد ،ﺑﺎ
ھر ﺷﺧﺻﯽ ﮐﮫ در آﻣوزش و ﭘرورش ﮐودک ﻣﺷﺎرﮐت دارد
ﻣﺷورت ﮐﻧد ،در ﺟﻠﺳﺎت ﮐﻣﯾﺗﮫ  ARDﺷرﮐت ﮐﻧد و ﯾﮏ
دوره آﻣوزﺷﯽ را ﺑﮕذراﻧد .ﻓردی ﮐﮫ ﻣدرﺳﮫ ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽﮐﻧد
ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان وﻟﯽ ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﻋﻣل ﮐﻧد ﺑﺎﯾد دوره آﻣوزﺷﯽ را
ﻗﺑل از ﺟﻠﺳﮫ ﺑﻌدی ﻣﻌﯾن ﺷده ﮐﻣﯾﺗﮫ  ARDو ﺣداﮐﺛر ﺗﺎ 90
روز ﭘس از ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺗﺻﺎب اوﻟﯾﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان وﻟﯽ ﺟﺎﯾﮕزﯾن
ﺗﮑﻣﯾل ﻧﻣﺎﯾد .ﭘس از ﺗﮑﻣﯾل ﺑرﻧﺎﻣﮫ آﻣوزﺷﯽ ﻣورد ﻗﺑول،
دﯾﮕر ﻣﺟﺑور ﻧﯾﺳﺗﯾد ﺑرﻧﺎﻣﮫ آﻣوزﺷﯽ دﯾﮕری را ﺑﮫ ﻋﻧوان
وﻟﯽ اﯾن ﮐودک ﯾﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان وﻟﯽ ﯾﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﭘدر و ﻣﺎدر
ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﺑرای ﯾﮏ ﮐودک دﯾﮕر ﻓراﮔﯾرﯾد.
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آﮔﺎھﺎﻧﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ :ﺗﻣﺎم اطﻼﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ
اﻗداﻣﯽ را ﮐﮫ ﺑﺎﺑت آن اﺟﺎزه ﺷﻣﺎ ﺑﮫ زﺑﺎن ﻣﺎدری ﺷﻣﺎ ﯾﺎ
ﺳﺎﯾر روشھﺎی ارﺗﺑﺎطﯽ درﺧواﺳت ﺷده اﺳت ،درﯾﺎﻓت
ﮐردهاﯾد؛ آن را درک ﻣﯽﮐﻧﯾد و ﺑﮫ طور ﮐﺗﺑﯽ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯾت
ﻣورد ﻗﺑوﻟﺗﺎن ﻣواﻓﻘت ﻣﯽﮐﻧﯾد و رﺿﺎﯾت ﮐﺗﺑﯽ اﯾن ﻓﻌﺎﻟﯾت
را ﺷرح ﻣﯽدھد و ﻓﮭرﺳت ﻣدارک ﻣورد اﻧﺗﺷﺎر و
درﯾﺎﻓتﮐﻧﻧده آن را در اﺧﺗﯾﺎرﺗﺎن ﻗرار ﻣﯽدھد؛ و ﺷﻣﺎ
ﻣﯽداﻧﯾد ﮐﮫ اﻋطﺎی رﺿﺎﯾت داوطﻠﺑﺎﻧﮫ اﺳت و ﻣﯽﺗواﻧﯾد آن
را در ھر زﻣﺎن ﭘس ﺑﮕﯾرﯾد .اﮔر ﻣﯽﺧواھﯾد رﺿﺎﯾت ﺧود
را ﺑرای اﺳﺗﻣرار آﻣوزش وﯾژه و ﺧدﻣﺎت ﻣرﺑوطﮫ ﻟﻐو ﮐﻧﯾد،
ﺑﺎﯾد اﯾن ﮐﺎر را ﺑﮫ ﺻورت ﮐﺗﺑﯽ اﻧﺟﺎم دھﯾد .اﮔر رﺿﺎﯾت
دھﯾد و ﺑﻌد آن را ﻟﻐو ﮐﻧﯾد ،ﻟﻐو ﺷﻣﺎ ﺑرﮔﺷتﻧﺎﭘذﯾر ﺧواھد
ﺑود.
ﻣدرﺳﮫ ﺑﺎﯾد اﺳﻧﺎد ﺗﻼشھﺎی ﻣﻧطﻘﯽ ﺧود را ﺑرای ﮐﺳب
رﺿﺎﯾت واﻟدﯾن ﺣﻔظ ﮐﻧد .اﺳﻧﺎد و ﻣدارک ﺑﺎﯾد ﺷﺎﻣل ﺳﺎﺑﻘﮫای
از ﺗﻼش ﻣدرﺳﮫ ﺑرای ﮐﺳب رﺿﺎﯾت ﺑﺎﺷد ،از ﻗﺑﯾل ﻓﮭرﺳت
دﻗﯾق ﺗﻣﺎسھﺎی ﺗﻠﻔﻧﯽ ،ﮐﭘﯽ ﻣﮑﺎﺗﺑﺎت و ﻓﮭرﺳت دﻗﯾق
ﺑﺎزدﯾدھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﯾﺎ ﻣﺣل ﮐﺎر ﺷﻣﺎ اﻧﺟﺎم ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت.
♦ ارزﯾﺎﺑﯽ اوﻟﯾﮫ :ﻗﺑل از اﻧﺟﺎم ارزﯾﺎﺑﯽ اوﻟﯾﮫ ﮐودک ﺷﻣﺎ ﺑرای
ﺗﻌﯾﯾن اﯾﻧﮑﮫ آﯾﺎ ﮐودک ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﮐودک ﻣﻌﻠول ﺗﺣت
 IDEAواﺟد ﺷراﯾط ﺑﺎﺷد ،ﻣدرﺳﮫ ﺑﺎﯾد در ﻣورد ارزﯾﺎﺑﯽ
ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺷده ﺑطور ﮐﺗﺑﯽ اطﻼع داده و رﺿﺎﯾت ﺷﻣﺎ را ﺟﻠب
ﻧﻣوده ﺑﺎﺷد .ﺑرای اﻧﺟﺎم ارزﯾﺎﺑﯽ اوﻟﯾﮫ ،ﻣدرﺳﮫ ﺑﺎﯾد
ﺗﻼشھﺎی ﻣﻧطﻘﯽ ﺧود را ﺑرای ﮐﺳب رﺿﺎﯾت ﺷﻣﺎ اﻧﺟﺎم
داده ﺑﺎﺷد .رﺿﺎﯾت ﺷﻣﺎ ﺑرای ارزﯾﺎﺑﯽ اوﻟﯾﮫ ﺑﮫ ﻣﻧزﻟﮫ
رﺿﺎﯾت ﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ ﺑرای اراﺋﮫ ﺧدﻣﺎت آﻣوزش وﯾژه ﺑﮫ
ﻓرزﻧدﺗﺎن ﻧﯾﺳت .اﮔر ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ ﺗﺣت ﺳرﭘرﺳﺗﯽ ﺑﺧش
دوﻟﺗﯽ اﺳت و ﺑﺎ ﺷﻣﺎ زﻧدﮔﯽ ﻧﻣﯽﮐﻧد ،اﮔر ﻣدرﺳﮫ ﺷﻣﺎ را
ﭘﯾدا ﻧﮑﻧد و ﯾﺎ اﮔر ﺣﻘوق واﻟدﯾﻧﯽ ﺷﻣﺎ ﺑﺎ ﺣﮑم دادﮔﺎه ﻣﺗوﻗف
ﺷده ﯾﺎ ﺑﮫ ﺷﺧص دﯾﮕری داده ﺷده اﺳت ،ﻻزم ﻧﯾﺳت رﺿﺎﯾت
ﺷﻣﺎ را ﺟﻠب ﮐﻧد.

ﺗوﺿﯾﺢ اﯾﻧﮑﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽﺗوان ﯾﮏ ﻧﺳﺧﮫ از اﯾن اطﻼﻋﯾﮫ
ﺗﺿﻣﯾﻧﺎت روﯾﮫای را درﯾﺎﻓت ﮐرد؛ اطﻼﻋﺎت ﺗﻣﺎس ﺑرای

اﻓراد ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎنھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺑﮫ ﺷﻣﺎ در درک IDEA
ﮐﻣﮏ ﮐﻧﻧد؛ ﺗوﺿﯾﺣﺎت ﮔزﯾﻧﮫھﺎی دﯾﮕر ﮐﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ARD
ﻓرزﻧدﺗﺎن در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت و دﻻﯾﻠﯽ ﮐﮫ اﯾن ﮔزﯾﻧﮫھﺎ رد
ﺷدهاﻧد؛ و ﺗوﺿﯾﺣﺎت دﻻﯾل دﯾﮕری ﮐﮫ ﭼرا ﻣدرﺳﮫ اﻗدام را
ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﯾﺎ رد ﻣﯽﮐﻧد.
ﻣدرﺳﮫ ﺑﺎﯾد ﺣداﻗل ﭘﻧﺞ روز ﻣدرﺳﮫای ﻗﺑل از اﯾﻧﮑﮫ ﺑﮫ
ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﯾﺎ رد اﯾن اﻗدام ﺑﭘردازد از طرﯾق اﻋﻼﻣﯾﮫ ﮐﺗﺑﯽ ﺑﮫ
ﺷﻣﺎ اطﻼع دھد ،ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﺎ زﻣﺎنﺑﻧدی ﮐوﺗﺎهﺗری
ﻣواﻓﻘت ﮐﻧﯾد.
اﯾن اطﻼﻋﯾﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ زﺑﺎن ﻗﺎﺑل ﻓﮭم ﺑرای ﻋﻣوم ﻣردم ﺑﺎﺷد و
ﺑﺎﯾد ﺑﮫ زﺑﺎن ﻣﺎدری و ﯾﺎ ﺳﺎﯾر روشھﺎی ارﺗﺑﺎطﯽ ﺷﻣﺎ
ﺗرﺟﻣﮫ ﺷود ،ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ ﺑﮫ طور واﺿﺢ اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر ﻧﺑﺎﺷد.
اﮔر زﺑﺎن ﻣﺎدری ﺷﻣﺎ ﯾﺎ ﺳﺎﯾر ﺷﯾوهھﺎی ارﺗﺑﺎطﯽ ﯾﮏ زﺑﺎن
ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده ﻧﯾﺳت ،ﻣدرﺳﮫ ﺑﺎﯾد ﯾﺎدداﺷت را ﺑﮫ ﺻورت زﺑﺎﻧﯽ
ﯾﺎ ﺑﮫ روشھﺎی دﯾﮕر ﺑﮫ زﺑﺎن ﻣﺎدری ﺷﻣﺎ ﯾﺎ ﺳﺎﯾر روشھﺎی
ارﺗﺑﺎطﯽ ﺗرﺟﻣﮫ ﮐﻧد ﺗﺎ آن را درک ﮐﻧﯾد .ﻣدرﺳﮫ ﺑﺎﯾد ﺳﻧدی
ﮐﺗﺑﯽ اراﺋﮫ دھد ﮐﮫ اﯾن ﮐﺎر اﻧﺟﺎم ﭘذﯾرﻓﺗﮫ اﺳت.
اﮔر در ھر زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣدرﺳﮫ ﺷروع ﺑﮫ اراﺋﮫ آﻣوزش وﯾژه
و ﺧدﻣﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ ﻣﯽﮐﻧد ،رﺿﺎﯾت ﺧود را
ﺑرای ﺧدﻣﺎت ﻟﻐو ﮐﻧﯾد ،ﻣدرﺳﮫ ﺑﺎﯾد آﻣوزشھﺎی وﯾژه و
ﺧدﻣﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﮐودک ﺷﻣﺎ را ﻣﺗوﻗف ﮐﻧد .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل،
ﻗﺑل از ﺧﺎﺗﻣﮫ دادن ﺧدﻣﺎت ،ﻣدرﺳﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اطﻼﻋﯾﮫ
ﮐﺗﺑﯽ ﺑدھد.
وﻟﯽ ﮐودک ﻣﻌﻠول ﻣﯽﺗواﻧد ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮫ درﯾﺎﻓت اطﻼﻋﯾﮫھﺎی
ﮐﺗﺑﯽ از طرﯾق ﭘﺳت اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﻧﻣﺎﯾد ،اﻟﺑﺗﮫ اﮔر ﻣدرﺳﮫ
ﭼﻧﯾن ﮔزﯾﻧﮫای را در اﺧﺗﯾﺎر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
■ رﺿﺎﯾت واﻟدﯾن
ﻣدرﺳﮫ ﺑﺎﯾد رﺿﺎﯾت آﮔﺎھﺎﻧﮫ ﺷﻣﺎ را ﻗﺑل از اﯾﻧﮑﮫ ﮐﺎری اﻧﺟﺎم
دھد ،ﺑدﺳت آورد .رﺿﺎﯾت
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ﺑﮫ ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ ﯾﮏ آزﻣون ﺑدھد ﯾﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ دﯾﮕر ﮐﮫ ﺑﮫ ھﻣﮫ
ﮐودﮐﺎن داده ﻣﯽﺷود ،ﻣورد ﻧﯾﺎز ﻧﯾﺳت ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ رﺿﺎﯾت
واﻟدﯾن ﺑرای ھﻣﮫ ﮐودﮐﺎن ﻻزم ﺑﺎﺷد .ﻣدرﺳﮫ ﻧﻣﯽﺗواﻧد از
اﻣﺗﻧﺎع ﺷﻣﺎ را ﺑرای رﺿﺎﯾت ﺑﮫ ﺧدﻣﺎت ﯾﺎ ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﯽ ﺑرای
ﻣﺣروم ﮐردن ﻓرزﻧدﺗﺎن از ﺳﺎﯾر ﺧدﻣﺎت ،ﻣزاﯾﺎ ﯾﺎ ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎ
اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧد.

♦ ﺧدﻣﺎت اوﻟﯾﮫ ﻣدرﺳﮫ ھﻣﭼﻧﯾن ﺑرای اراﺋﮫ ﺧدﻣﺎت آﻣوزش
وﯾژه ﺑﮫ ﻓرزﻧدﺗﺎن ﺑرای اوﻟﯾن ﺑﺎر ﺑﮫ رﺿﺎﯾت آﮔﺎھﺎﻧﮫ ﺷﻣﺎ
ﻧﯾز ﻧﯾﺎز دارد .اﮔر ﺑﮫ درﺧواﺳت ﺑرای اراﺋﮫ رﺿﺎﯾت ﺧود
ﺑرای ﺧدﻣﺎت اوﻟﯾﮫ ﭘﺎﺳﺦ ﻧدھﯾد ،در دادن رﺿﺎﯾت ﺧود اﻣﺗﻧﺎع
ورزﯾد ﯾﺎ رﺿﺎﯾت ﺧود را ﺑدھﯾد و ﺳﭘس آن را ﺑﮫ ﺻورت
ﮐﺗﺑﯽ ﭘس ﺑﮕﯾرﯾد ،ﻣدرﺳﮫ اﻟزاﻣﺎت اراﺋﮫ  FAPEرا ﻧﻘض
ﻧﮑرده اﺳت و ﻣﻠزم ﺑﮫ ﺗﺷﮑﯾل ﺟﻠﺳﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ  ARDﯾﺎ ﺗدوﯾن
 IEPﺑرای ﻓرزﻧدﺗﺎن ﻧﯾﺳت.

اﮔر ﺷﻣﺎ ﺑﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ اراﺋﮫ ﺷده ﺗوﺳط ﻣدرﺳﮫ ﻣﺧﺎﻟف ھﺳﺗﯾد،
ﺣق دارﯾد درﺧواﺳت ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﮐودک ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ھزﯾﻧﮫ دوﻟت
ﺗوﺳط ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﻣدرﺳﮫ ﮐﺎر ﻧﻣﯽﮐﻧد ،ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷود.

♦ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺟدد ﺑرای ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺟدد ﻓرزﻧدﺗﺎن ،ﻣدرﺳﮫ ﺑﺎﯾد
رﺿﺎﯾت ﺷﻣﺎ را در اﺧﺗﯾﺎر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ ﻣدرﺳﮫ
ﻧﺷﺎن دھد ﮐﮫ اﻗداﻣﺎت ﻣﻌﻘوﻟﯽ ﺑرای ﺑدﺳت آوردن رﺿﺎﯾت
ﺷﻣﺎ اﻧﺟﺎم ﺷده اﺳت و ﺷﻣﺎ ﺑﮫ آن ﭘﺎﺳﺦ ﻧدادﯾد.

■ ارزﯾﺎﺑﯽ آﻣوزﺷﯽ ﻣﺳﺗﻘل

ھزﯾﻧﮫ دوﻟﺗﯽ ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣدرﺳﮫ ﮐل ھزﯾﻧﮫ
ارزﯾﺎﺑﯽ را ﭘرداﺧت ﻣﯽﮐﻧد و ﯾﺎ ﺗﺿﻣﯾن ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ارزﯾﺎﺑﯽ
ﺑﮫ ھﯾﭻ ﺷﮑﻠﯽ ھﯾﭻ ھزﯾﻧﮫ ﺑرای ﺷﻣﺎ ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ارزﯾﺎﺑﯽ
ﻣﺳﺗﻘل آﻣوزﺷﯽ ) (IEEارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ دﺳت ﻓردی ﻣﺟرب
اﺳت ﮐﮫ در ﻣدرﺳﮫ ﮐﺎر ﻧﻣﯽﮐﻧد .ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﯾﮏ IEE
درﺧواﺳت ﮐﻧﯾد ،ﻣدرﺳﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺷﻣﺎ در ﻣورد ﻣﻌﯾﺎرھﺎی
ارزﯾﺎﺑﯽ آن و ﻣﺣل درﯾﺎﻓت  ،IEEاطﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اراﺋﮫ
دھد.

ﻣدرﺳﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت از ﺷﻣﺎ ﺑﭘرﺳد ﮐﮫ ﭼرا ﺑﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ آنھﺎ
ﻣﺧﺎﻟف ھﺳﺗﯾد ،اﻣﺎ ﻣدرﺳﮫ ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﺑدون دﻻﯾل ﻣﻌﻘول ﺑﮫ
ﺧﺎطر اﺧﺗﻼف ﻧظر ﺷﻣﺎ IEE ،را ﺑﮫ ﺗﺄﺧﯾر ﺑﯾﻧدازد ﯾﺎ از آن
اﻣﺗﻧﺎع ﮐﻧد.
ھر زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣدرﺳﮫ ارزﯾﺎﺑﯽ اﻧﺟﺎم ﻣﯽدھد ﮐﮫ ﺑﺎ آن ﻣﺧﺎﻟف
ھﺳﺗﯾد ،ﻓﻘط ﯾﮑﺑﺎر ﺣق دارﯾد  IEEرا ﺑﺎ ھزﯾﻧﮫ دوﻟﺗﯽ اﻧﺟﺎم
دھﯾد .اﮔر از ﻣدرﺳﮫ ﺑﺧواھﯾد ﮐﮫ ھزﯾﻧﮫ  IEEرا ﭘرداﺧت
ﮐﻧد ،ﻣدرﺳﮫ ﯾﺎ ﺑﺎﯾد ھزﯾﻧﮫ آن را ﭘرداﺧت ﮐﻧد ﯾﺎ ﺑدون ﺗﺄﺧﯾر
ﻏﯾرﻣوﺟﮫ درﺧواﺳت دادرﺳﯽ ﻋﺎدﻻﻧﮫ ﻧﻣﺎﯾد ﺗﺎ ﻧﺷﺎن دھد ﮐﮫ
ارزﯾﺎﺑﯽ آن درﺳت اﺳت.
♦ ﻣﻌﯾﺎرھﺎی  IEEاﮔر ﯾﮏ  IEEﺑﺎ ھزﯾﻧﮫ دوﻟﺗﯽ ﺑﺎﺷد،
ﻣﻌﯾﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣوﺟب آن ارزﯾﺎﺑﯽ اﻧﺟﺎم ﻣﯽﺷود ،از ﺟﻣﻠﮫ
ﻣﺣل ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺻﻼﺣﯾت ﻣﻣﺗﺣن ،ﺑﺎﯾد ھﻣﺎن ﻣﻌﯾﺎرھﺎﯾﯽ
ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻣدرﺳﮫ ھﻧﮕﺎم ارزﯾﺎﺑﯽ )ﺗﺎ ﺣدی ﮐﮫ ﻣﯾزان اﯾن
ﻣﻌﯾﺎرھﺎ ﺑﺎ ﺣﻘوق ﺷﻣﺎ ﺑﮫ  IEEﺳﺎزﮔﺎر اﺳت( اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ
ﺷود.
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♦ ﻧﺎدﯾده ﮔرﻓﺗن روﻧدھﺎ اﮔر ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ در ﻣدرﺳﮫ دوﻟﺗﯽ
ﺛﺑتﻧﺎم ﮐرده اﺳت و ﺷﻣﺎ از دادن رﺿﺎﯾت ﺑرای ارزﯾﺎﺑﯽ
اوﻟﯾﮫ ﯾﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺟدد اﻣﺗﻧﺎع ورزﯾد ،ﻣدرﺳﮫ ﻣﯽﺗواﻧد ،اﻣﺎ
ﻣﻠزم ﻧﯾﺳت ،ارزﯾﺎﺑﯽ ﯾﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺟدد ﻓرزﻧدﺗﺎن را ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده
از ﻣﯾﺎﻧﺟﯾﮕری ﯾﺎ دادرﺳﯽ ﻋﺎدﻻﻧﮫ ﭘﯾﮕﯾری ﮐﻧد .ﮔرﭼﮫ ﻣﺄﻣور
دادرﺳﯽ ﻋﺎدﻻﻧﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣدرﺳﮫ را ﺑدون رﺿﺎﯾت ﺷﻣﺎ
وادار ﺑﮫ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻓرزﻧدﺗﺎن ﮐﻧد ،اﻣﺎ ﻣﺄﻣور دادرﺳﯽ ﻧﻣﯽ
ﺗواﻧد دﺳﺗور دھد ﮐﮫ ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ ﺑدون اراﺋﮫ رﺿﺎﯾت ﺷﻣﺎ
ﺧدﻣﺎت آﻣوزﺷﯽ وﯾژه درﯾﺎﻓت ﮐﻧد.

اﮔر در اﺑﺗدا ﺷﻣﺎ رﺿﺎﯾت دادﯾد ﮐﮫ ﻓرزﻧدﺗﺎن ﺧدﻣﺎت را
درﯾﺎﻓت ﮐﻧد و ﭘس از اﯾﻧﮑﮫ ﻣدرﺳﮫ اراﺋﮫ ﺧدﻣﺎت را ﺷروع
ﮐرد ،رﺿﺎﯾت ﺧود را ﺑﮫ ﺻورت ﮐﺗﺑﯽ ﺑرای اﺳﺗﻣرار اراﺋﮫ
ﺧدﻣﺎت ﻟﻐو ﻧﻣودﯾد ،ﻣدرﺳﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت از روﻧد ﻣﯾﺎﻧﺟﯾﮕری
ﺑرای درﯾﺎﻓت ﻣواﻓﻘت ﺷﻣﺎ ﯾﺎ دادرﺳﯽ ﻋﺎدﻻﻧﮫ ﺑﮫ ﻣﻧظور
ﮐﺳب دﺳﺗور از ﻣﺄﻣور دادرﺳﯽ ﺑرای اداﻣﮫ ﺧدﻣﺎت اﻗدام
ﻧﮑﻧد.
رﺿﺎﯾت ﺷﻣﺎ ﻗﺑل از اﯾﻧﮑﮫ ﻣدرﺳﮫ ﺑﮫ ﺑررﺳﯽ دادهھﺎی
ﻣوﺟود ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺑﺧﺷﯽ از ارزﯾﺎﺑﯽ ﯾﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺟدد ﻓرزﻧد
ﺷﻣﺎ اراﺋﮫ دھد ،ﯾﺎ اﯾﻧﮑﮫ
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ﺑﮫ ﮐودﮐﺎن ﺑدون ﻣﻌﻠوﻟﯾت ﻧﯾز اراﺋﮫ ﺷود .اﮔر ﻣدرﺳﮫ
ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮫ ﺗﻌﻠﯾق ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ ﻧﻣﺎﯾد ،ﺑﮫ ﻣوﺟب ﻗﺎﻧون
اﯾﺎﻟﺗﯽ ﺗﻌﻠﯾق ﻧﺑﺎﯾد از ﺳﮫ روز ﻣدرﺳﮫای ﺗﺟﺎوز ﮐﻧد.

ﺑﮫ ﺟز ﻣﻌﯾﺎرھﺎی ﺗوﺻﯾف ﺷده در ﺑﺎﻻ ،ﻣدرﺳﮫ ﻧﻣﯽﺗواﻧد
ﺷراﯾط ﯾﺎ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﮐﺳب  IEEﺑﺎ ھزﯾﻧﮫ دوﻟﺗﯽ
را ﺗﺣﻣﯾل ﮐﻧد.

اﮔر ﻓرزﻧدﺗﺎن ﺑﮫ ﻣدت  10روز ﻣدرﺳﮫای در ﯾﮏ ﺳﺎل
ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ اﺧراج ﺷود ،ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ در طول روزھﺎی
ﭘس از اﺧراج ،دارای ﺣﻘوق اﺿﺎﻓﯽ اﺳت .اﮔر اﺧراج
ﺑﻌدی ﺑﯾش از  10روز ﻣﺗواﻟﯽ ﻣدرﺳﮫای ﻧﺑﺎﺷد و ﺑﮫ
ﻋﻧوان ﺗﻐﯾﯾر در ﻣﮑﺎن ﺗﺣﺻﯾل ﻣﺣﺳوب ﻧﺷود ،ﮐﺎرﮐﻧﺎن
ﻣدرﺳﮫ ،ﺑﺎ ﻣﺷورت ﺑﺎ ﺣداﻗل ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﻠﻣﺎن ﻓرزﻧدﺗﺎن،
ﺑﺎﯾد ﻣﯾزان ﺧدﻣﺎت ﻣورد ﻧﯾﺎز را ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧد ﺗﺎ ﻓرزﻧد
ﺷﻣﺎ ﺑرای اداﻣﮫ ﺗﺣﺻﯾل در ﺑرﻧﺎﻣﮫ درﺳﯽ ﻋﻣوﻣﯽ
ﮔرﭼﮫ در ﻣﺣﯾطﯽ دﯾﮕر ،ﻓﻌﺎل ﺑﺎﺷد ﺗﺎ در ﺟﮭت رﺳﯾدن
ﺑﮫ اھداف ﺗﻌﯾﯾن ﺷده در  IEPﮐودک ﭘﯾﺷرﻓت ﮐﻧد.

♦ ﺗﺻﻣﯾم ﻣﺄﻣور دادرﺳﯽ اﮔرﻣدرﺳﮫ درﺧواﺳت دادرﺳﯽ
ﻋﺎدﻻﻧﮫ را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و ﻣﺄﻣور دادرﺳﯽ ﻣﺷﺧص ﮐﻧد ﮐﮫ
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣدرﺳﮫ ﻣﻧﺎﺳب اﺳت ﯾﺎ اﯾﻧﮑﮫ  IEEدرﯾﺎﻓﺗﯽ ﺷﻣﺎ ﺑﺎ
ﻣﻌﯾﺎرھﺎی  IEEﻣدرﺳﮫ ﻣطﺎﺑﻘت ﻧدارد ،ﻣدرﺳﮫ ﻣﺟﺑور ﻧﯾﺳت
ﮐﮫ ھزﯾﻧﮫ  IEEرا ﭘرداﺧت ﮐﻧد.

♦ اﺧراج :ﺗﻐﯾﯾر ﻣﺣل ﺗﺣﺻﯾل اﮔر اﺧراج ﺑﯾش از  10روز
ﻣدرﺳﮫای ﻣﺗواﻟﯽ ﺑﺎﺷد ﯾﺎ دﻓﻌﺎت اﺧراج ﮐوﺗﺎهﺗر ﺑﺎ ﻣﺟﻣوع
ﺑﯾش از  10روز ﻣدرﺳﮫای ﺑﮫ ﯾﮏ اﻟﮕو ﺗﺑدﯾل ﺷده ﺑﺎﺷد،
ﻣﺣل ﺗﺣﺻﯾل ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ ﺗﻐﯾﯾر ﻣﯽﮐﻧد .وﻗﺗﯽ ﺗﺻﻣﯾمﮔﯾری
ﻣﯽﺷود ﮐﮫ آﯾﺎ اﺧراج ﺑﮫ ﺻورت اﻟﮕو ]ﻋﺎدت[ ﺑوده اﺳت ﯾﺎ
ﺧﯾر ،ﻣدرﺳﮫ ﺑﺎﯾد در ﻧظر ﺑﮕﯾرد ﮐﮫ آﯾﺎ رﻓﺗﺎر ﮐودک ﺑﮫ طور
ﻗﺎﺑل ﻣﻼﺣظﮫای ﻣﺷﺎﺑﮫ ﺑﺎ رﻓﺗﺎرھﺎی او در ﺣوادث ﻗﺑﻠﯽ ﻣﻧﺟر
ﺑﮫ اﺧراج ﺑوده اﺳت و ﻋواﻣﻠﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﻣدت ھر اﺧراج  ،ﮐل
زﻣﺎﻧﯽ اﺧراج ﮐودک ،و ﻣﯾزان ﺷﺑﺎھت اﺧراجھﺎ را ﻣد ﻧظر
ﻗرار دھد .ﺗﺻﻣﯾمﮔﯾری اﯾﻧﮑﮫ اﻟﮕوی اﺧراﺟﮭﺎ ﺑﮫ ﺗﻐﯾﯾر ﻣﮑﺎن
ﺗﺣﺻﯾل ﻣﻧﺟر ﻣﯽﺷود ﯾﺎ ﺧﯾر ﺑر ﻋﮭده ﻣدرﺳﮫ اﺳت و ﺑر
ﺣﺳب ﻣورد ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽﺷود و اﮔر ﺑﮫ آن اﻋﺗراض ﺷود ،از
طرﯾق دادرﺳﯽ ﻋﺎدﻻﻧﮫ و ﻗﺿﺎﯾﯽ ﺑررﺳﯽ ﻣﯽﺷود.

♦  IEEﺑﺎ ھزﯾﻧﮫ ﺷﺧﺻﯽ ﺷﻣﺎ ھﻣﯾﺷﮫ اﯾن ﺣق را دارﯾد ﮐﮫ
 IEEرا ﺑﺎ ھزﯾﻧﮫ ﺷﺧﺻﯽ درﯾﺎﻓت ﮐﻧﯾد ﺻرفﻧظر از اﯾﻧﮑﮫ
ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﻣﺗﺣﻣل ھزﯾﻧﮫ ﭘرداﺧت  IEEﻣﯽﺷود ،ﻣدرﺳﮫ ﺑﺎﯾد
 IEEرا در ھر ﺗﺻﻣﯾمﮔﯾری در اراﺋﮫ  FAPEﺑﮫ ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ
در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ  IEEﻣطﺎﺑق ﻣﻌﯾﺎرھﺎی ﻣدرﺳﮫ ﺑﺎﺷد ،در ﻧظر
ﺑﮕﯾرد .ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﯽﺗواﻧﯾد  IEEرا ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣدرک در ﺟﻠﺳﮫ
دادرﺳﯽ ﻋﺎدﻻﻧﮫ اراﺋﮫ دھﯾد.
♦  IEEﺑﮫ دﺳﺗور ﻣﺄﻣور دادرﺳﯽ در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﺄﻣور
دادرﺳﯽ اﻧﺟﺎم  IEEرا ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺑﺧﺷﯽ از ﺟﻠﺳﮫ دادرﺳﯽ
ﻋﺎدﻻﻧﮫ دﺳﺗور دھد ،ﻣدرﺳﮫ ﺑﺎﯾد ھزﯾﻧﮫ آن را ﺑﭘردازد.

■ اﻗداﻣﺎت اﻧﺿﺑﺎطﯽ
اﮔر ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ ﻗواﻧﯾن ﻣدرﺳﮫ را ﻧﻘض ﮐﻧد ،در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ
ﻣدرﺳﮫ ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ را از ﻣﺣل ﺗﺣﺻﯾل ﻓﻌﻠﯽ اﺧراج ﮐﻧد ،و
اﯾن اﺧراج ﺗﻐﯾﯾراﺗﯽ در ﻓراﯾﻧد ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ ﻣﺣﺳوب ﺷود ،ﺑﺎﯾد از
اﻗداﻣﺎت اﻧﺿﺑﺎطﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﭘﯾروی ﮐﻧد.
♦ اﺧراج :ﺗﻐﯾﯾر در ﻣﺣل ﺗﺣﺻﯾل ﻣﺣﺳوب ﻧﻣﯽﺷود اﮔر
ﻓرزﻧدﺗﺎن ﻣﻧﺷور رﻓﺗﺎری ﻣدرﺳﮫ را ﻧﻘض ﮐﻧد ،اﺧراج
ﻓرزﻧدﺗﺎن از ﻣﺣل ﻓﻌﻠﯽ ﺑرای  10روز ﻣدرﺳﮫای ﯾﺎ ﮐﻣﺗر
در ﯾﮏ ﺳﺎل ،ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ از ﻧظر اﻧﺿﺑﺎطﯽ ﺑﺎ ﮐودﮐﺎن
ﺑدون ﻣﻌﻠوﻟﯾت اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺑرﺧورد ﻣﯽﺷود ،ﺗﻐﯾﯾر ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ
ﻣﺣﺳوب ﻧﻣﯽﺷود .ﻣدرﺳﮫ ﻻزم ﻧﯾﺳت ﮐﮫ در طول اﯾن
اﺧراج ﮐوﺗﺎه ﻣدت ﺧدﻣﺎت آﻣوزﺷﯽ اراﺋﮫ دھد ،ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ
ﺧدﻣﺎت
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ﺷراﯾط ﺧﺎﺻﯽ ﮐﮫ در زﯾر ﺷرح داده ﺷده اﺳت ،ﮐﻣﯾﺗﮫ
 ARDﺑﺎﯾد ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ را ﺑﮫ ﻣﺣل ﺗﺣﺻﯾل ﻗﺑﻠﯽ
ﻓرزﻧدﺗﺎن ﺑرﮔرداﻧد ،ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ ﺷﻣﺎ و ﻣدرﺳﮫ ﺑﺎ ﺗﻐﯾﯾر
ﻣﺣل ﺗﺣﺻﯾل ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺑﺧﺷﯽ از اﺻﻼح  BIPﻣواﻓﻘت
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد.
♦ ﺷراﯾط وﯾژه اﮔر ﻓرزﻧدﺗﺎن ﺳﻼﺣﯽ را در ﻣدرﺳﮫ  ،در
ﻣﺣوطﮫھﺎی ﻣدرﺳﮫ ،ﯾﺎ درﺟﺷن ﻣدرﺳﮫ ﺣﻣل ﮐﻧد ﯾﺎ داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷد؛ آﮔﺎھﺎﻧﮫ ﻣواد ﻣﺧدر ﻏﯾر ﻗﺎﻧوﻧﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﯾﺎ اﺳﺗﻔﺎده
ﮐﻧد ﯾﺎ در ﻣدرﺳﮫ ،در ﻓﺿﺎھﺎی آﻣوزﺷﯽ ﻣدرﺳﮫ ﯾﺎ در ﺟﺷن
ﻣدرﺳﮫ ﻣواد ﮐﻧﺗرل ﺷده ﺑﻔروﺷد ﯾﺎ ﻣﺷﺗری ﺟﻠب ﮐﻧد؛ ﯾﺎ در
ﺻورﺗﯾﮑﮫ در ﻣدرﺳﮫ ،در ﻣﺣوطﮫھﺎی ﻣدرﺳﮫ ،ﯾﺎ در ﺟﺷن
ﻣدرﺳﮫ ﺑﮫ ﺷﺧﺻﯽ دﯾﮕر آﺳﯾب ﺟدی ﺑدﻧﯽ وارد ﮐﻧد ،ﻣدرﺳﮫ
ﻣﯽﺗواﻧد ﺻرﻓﻧظر از اﯾﻧﮑﮫ رﻓﺗﺎر ﻓرزﻧدﺗﺎن ﻧﺎﺷﯽ از
ﻣﻌﻠوﻟﯾت اوﺳت ﯾﺎ ﺧﯾر ،او را ﺑرای ﮐﻣﺗر از  45روز
ﻣدرﺳﮫای ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﺣﯾط ﻣوﻗﺗﯽ آﻣوزﺷﯽ ﺟﺎﯾﮕزﯾن )(IAES
اﻧﺗﻘﺎل دھد.
♦ ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ رﻓﺗﺎر ﮐودک ﺷﻣﺎ ﻧﺷﺎﻧﮫای از ﻣﻌﻠوﻟﯾت ﻧﯾﺳت
اﮔر رﻓﺗﺎر ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ ﻧﺷﺎﻧﮫای از ﻣﻌﻠوﻟﯾت او ﻧﯾﺳت ،آﻧﮕﺎه
ﻓرزﻧدﺗﺎن را ﻣﯽﺗوان ﺑﮫ ﺷﯾوه و ﺑرای ﻣدت زﻣﺎن ﻣﺷﺎﺑﮫ ﺑﺎ
ﮐودﮐﺎن ﻏﯾر ﻣﻌﻠول اﻧﺿﺑﺎط ﮐرد ،ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎء اﯾﻧﮑﮫ ﻓرزﻧدﺗﺎن
ﺑﺎﯾد ھﻣﭼﻧﺎن  FAPEرا درﯾﺎﻓت ﮐﻧد.
♦ ﻣﺣﯾط ﺟﺎﯾﮕزﯾن اﮔر ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ از ﻣﮑﺎن آﻣوزش ﻓﻌﻠﯽ ﺧود
ﯾﺎ ﺑﮫ دﻟﯾل ﺷراﯾط ﺧﺎص ﯾﺎ ﺑﮫ اﯾن دﻟﯾل ﮐﮫ رﻓﺗﺎر او ﻧﻣودی
از ﻣﻌﻠوﻟﯾت ﻧﯾﺳت اﺧراج ﺷود ،ﮐﻣﯾﺗﮫ  ARDﻓرزﻧدﺗﺎن ﺑﺎﯾد
 IAESرا ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧد .ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﮫ درﯾﺎﻓت ﺧدﻣﺎت
آﻣوزﺷﯽ ﻻزم ﺑرای درﯾﺎﻓت  FAPEاداﻣﮫ ﺧواھد داد .اﯾن
ﺧدﻣﺎت ﺑﺎﯾد ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ را ﺑرای اداﻣﮫ ﻣﺷﺎرﮐت در ﺑرﻧﺎﻣﮫ
درﺳﯽ آﻣوزش ﻋﻣوﻣﯽ ،ﺣﺗﯽ در ﻣﺣﯾطﯽ دﯾﮕر ،ﺗواﻧﺎ ﺳﺎزد
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در ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﮐﮫ ﺗﺻﻣﯾمﮔﯾری در ﻣورد ﺗﻐﯾﯾر ﻣﺣل
ﺗﺣﺻﯾل ﻓرزﻧدﺗﺎن ﺑﮫ دﻟﯾل ﺗﻘض ﻣﻧﺷور رﻓﺗﺎری اﻧﺟﺎم
ﻣﯽﺷود ،ﻣدرﺳﮫ ﺑﺎﯾد ﺗﺻﻣﯾم را ﺑﮫ اطﻼع ﺷﻣﺎ ﺑرﺳﺎﻧد
و اطﻼﻋﯾﮫ ﺗﺿﻣﯾﻧﺎت روﯾﮫای را ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اراﺋﮫ دھد .طﯽ
 10روز ﻣدرﺳﮫای از زﻣﺎن ﺗﺻﻣﯾم ﺑرای ﺗﻐﯾﯾر ﻣﺣل
ﺗﺣﺻﯾل ﻓرزﻧدﺗﺎن ﺑﮫ دﻟﯾل ﻧﻘض ﻣﻧﺷور رﻓﺗﺎری،
ﻣدرﺳﮫ ،ﺷﻣﺎ و اﻋﺿﺎی ﻣرﺑوطﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ) ARDﻣﻧﺗﺧب
ﺷﻣﺎ و ﻣدرﺳﮫ( ﺑﺎﯾد ﺗﻌﯾﯾن آﺷﮑﺎرﺳﺎزی )(MDR
]ﺑررﺳﯽ دﻻﯾل ﺳوء رﻓﺗﺎر[ را اﻧﺟﺎم دھﻧد.
ھﻧﮕﺎم اﻧﺟﺎم  ،MDRاﻋﺿﺎ ﺑﺎﯾد ﺗﻣﺎم اطﻼﻋﺎت ﻣرﺗﺑط
در ﭘروﻧده ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ ،از ﺟﻣﻠﮫ  IEPﮐودک ،ھر
ﻣﺷﺎھدات ﻣﻌﻠم و ھر ﮔوﻧﮫ اطﻼﻋﺎت ﻣرﺑوطﮫ اراﺋﮫ ﺷده
ﺗوﺳط ﺷﻣﺎ را ﺑررﺳﯽ ﮐﻧﻧد .اﻋﺿﺎ ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽﮐﻧﻧد ﮐﮫ آﯾﺎ
رﻓﺗﺎر ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﺳﺗﻘﯾم ﮐوﺗﺎھﯽ ﻣدرﺳﮫ در
اﺟرای  IEPﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ ﺑوده اﺳت ﯾﺎ اﯾﻧﮑﮫ رﻓﺗﺎر ﻓرزﻧد
ﺷﻣﺎ ارﺗﺑﺎط ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﯽ ﺑﺎ ﻣﻌﻠوﻟﯾت ﺧود داﺷﺗﮫ اﺳت؟ اﮔر
اﻋﺿﺎ ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از اﯾن ﺷراﯾط ﻋﺎﻣل ﺑوده
اﺳت ،آﻧﮕﺎه رﻓﺗﺎر ﻓرزﻧد ﻧﻣودی از ﻣﻌﻠوﻟﯾت او ﺗﻠﻘﯽ
ﻣﯽﺷود.
♦ ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ رﻓﺗﺎر ﻧﺷﺎﻧﮫ ﻣﻌﻠوﻟﯾت اﺳت اﮔر رﻓﺗﺎر ﻓرزﻧد
ﺷﻣﺎ ﻧﻣودی از ﻣﻌﻠوﻟﯾت او ﺑﺎﺷد ،ﮐﻣﯾﺗﮫ  ARDﺑﺎﯾد ﯾﮏ ارزﯾﺎﺑﯽ
رﻓﺗﺎری ﮐﺎرﺑردی ) (FBAرا اﻧﺟﺎم دھد ،ﻣﮕر آﻧﮑﮫ ﻗﺑل از
رﻓﺗﺎر ﮐودک ﮐﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺗﻐﯾﯾر ﻣﮑﺎن ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ او ﺷد ،اﺟرا
ﺷده ﺑﺎﺷد ،و ﯾﮏ طرح ﻣداﺧﻠﮫ رﻓﺗﺎری ) (BIPﺑرای
ﻓرزﻧدﺗﺎن اﺟرا ﮐﻧد .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ  BIPﺗدوﯾن ﺷده اﺳت ،ﮐﻣﯾﺗﮫ
 ARDﺑﺎﯾد  BIPرا ﺑررﺳﯽ ﮐﻧد و در ﺻورت ﻟزوم آن را
ﺑرای ﺗﻐﯾﯾر رﻓﺗﺎر اﺻﻼح ﮐﻧد .اﮔر رﻓﺗﺎر ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ ﻧﺗﯾﺟﮫ
ﻣﺳﺗﻘﯾم ﮐوﺗﺎھﯽ ﻣدرﺳﮫ در اﺟرای  IEPﻓرزﻧدﺗﺎن ﺑوده ﺑﺎﺷد،
ﻣدرﺳﮫ ﺑﺎﯾد اﻗداﻣﺎت ﻓوری را ﺑرای رﻓﻊ اﯾن ﮐﻣﺑودھﺎ اﻧﺟﺎم
دھد .ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ،ﺑﮫ ﺟز در
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♦ ﺣﻣﺎﯾت از ﮐودﮐﺎﻧﯽ ﮐﮫ ھﻧوز ﺻﻼﺣﯾت آنھﺎ ﺑرای آﻣوزش
وﯾژه ﻣﺷﺧص ﻧﯾﺳت اﮔر ﻣدرﺳﮫ اطﻼع داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻓرزﻧد
ﺷﻣﺎ ﻗﺑل از رﻓﺗﺎر ﻣﻧﺟر ﺑﮫ اﻗداﻣﺎت اﻧﺿﺑﺎطﯽ ﮐودﮐﯽ ﻣﻌﻠول
ﺑوده اﺳت ،ﻓرزﻧدﺗﺎن از ﺗﻣﺎم ﺣﻘوق و ﺣﻣﺎﯾتھﺎی ﮐودﮐﺎن
ﻣﻌﻠول ﻣﻔﺎد  IDEAﺑرﺧوردار ﺧواھد ﺑود .ﻣدرﺳﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﻣطﻠﻊ
ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷود ﮐﮫ :ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﻣدﯾر ﻣدرﺳﮫ ﯾﺎ ﻣﻌﻠم ،ﻧﮕراﻧﯽ ﺧود را
ﺑﮫ ﺻورت ﮐﺗﺑﯽ ﺑﯾﺎن ﮐرده ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ﮐودک ﺷﻣﺎ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ
آﻣوزش وﯾژه و ﺧدﻣﺎت ﻣرﺗﺑط دارد؛ ﺷﻣﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐودک ﺧود
را ﻣطﺎﺑق  IDEAدرﺧواﺳت ﮐرده ﺑﺎﺷﯾد؛ ﯾﺎ ﻣﻌﻠم ﮐودک ،ﯾﺎ
ﺳﺎﯾر ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﻣدرﺳﮫ ﻧﮕراﻧﯽھﺎی ﺧﺎﺻﯽ در ﻣورد اﻟﮕوی
رﻓﺗﺎر ظﺎھری ﮐودک ﺷﻣﺎ را ﺑﮫ طور ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑﮫ ﻣدﯾر آﻣوزش
وﯾژه ﯾﺎ ﺳﺎﯾر ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﻧظﺎرﺗﯽ اﺑراز ﮐرده ﺑﺎﺷﻧد.

ﻣدرﺳﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﯽ اطﻼع ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷود ﮐﮫ :ﺷﻣﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ
 IDEAرا رد ﮐرده ﺑﺎﺷﯾد؛ ﺧدﻣﺎت  IDEAرا ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ
ﺑﮫ ﻓرزﻧد ﺧود رد ﮐرده ﺑﺎﺷﯾد؛ ﯾﺎ ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ ﻣورد
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ و ﻣﺷﺧص ﺷده اﺳت ﮐﮫ واﺟد
ﺷراﯾط ﺧدﻣﺎت آﻣوزش وﯾژه ﻧﯾﺳت.
اﮔر ﺷﻣﺎ در اﺑﺗدا رﺿﺎﯾت ﺧود را ﺑرای ﺧدﻣﺎت اراﺋﮫ ﮐرده
ﺑﺎﺷﯾد و ﺑﻌد رﺿﺎﯾت ﺧود را ﺑﮫ ﺻورت ﮐﺗﺑﯽ ﺑرای اراﺋﮫ
ﺧدﻣﺎت ﭘس از ﺷروع اراﺋﮫ ﺧدﻣﺎت  IDEAاز ﺳوی ﻣدرﺳﮫ
ﻟﻐو ﮐردﯾد ،ﺷﻣﺎ ﺧدﻣﺎت  IDEAرا رد ﮐردهاﯾد و ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ
ﻣﻣﮑن اﺳت ﺗﺣت اﻗداﻣﺎت اﻧﺿﺑﺎطﯽ ﺑرای ﮐودﮐﺎن ﺑدون
ﻣﻌﻠوﻟﯾت ﻗرار ﮔﯾرد و ﻣﺣق درﯾﺎﻓت ﺣﻣﺎﯾتھﺎی IDEA
ﻧﺧواھد ﺑود.
اﮔر ﺷﻣﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ اوﻟﯾﮫ را در طول دوره زﻣﺎﻧﯽ درﺧواﺳت
دھﯾد ﮐﮫ ﻓرزﻧدﺗﺎن ﺗﺣت اﻗداﻣﺎت اﻧﺿﺑﺎطﯽ ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرد،
ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺷﯾوهای ﺳرﯾﻊ اﻧﺟﺎم ﺷود .ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ
ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺎﻣل ﻧﺷده اﺳت ،ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ در ﻣﺣﯾط آﻣوزﺷﯽ
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧد ﮐﮫ ﻣﺳﺋوﻟﯾن ﻣدرﺳﮫ ﺗﻌﯾﯾن ﮐردهاﻧد
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ﺗﺎ در ﺟﮭت رﺳﯾدن ﺑﮫ اھداف ﺗﻌﯾﯾن ﺷده در IEP
ﭘﯾﺷرﻓت ﮐﻧد .ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ،در ﺻورت ﻟزوم ﯾﮏ
 ،FBAﺧدﻣﺎت ﻣداﺧﻠﮫ رﻓﺗﺎری و اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ را درﯾﺎﻓت
ﮐﻧد ﮐﮫ ﺑرای اﺻﻼح رﻓﺗﺎر او طراﺣﯽ ﺷدهاﻧد ﺗﺎ دﯾﮕر
رخ ﻧدھد.
♦ دادرﺳﯽ ﻋﺎدﻻﻧﮫ ﺗﺳرﯾﻊ ﯾﺎﻓﺗﮫ اﮔر ﺷﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﺻﻣﯾمﮔﯾری
درﻣورد اﻋﻣﺎل اﻧﺿﺑﺎطﯽ ﯾﺎ ﺗﻌﯾﯾن آﺷﮑﺎرﺳﺎزی دﻻﯾل رﻓﺗﺎری
او ﻣواﻓق ﻧﺑﺎﺷﯾد ،ﺷﻣﺎ ﺣق دارﯾد دادرﺳﯽ ﻋﺎدﻻﻧﮫ ﺳرﯾﻊ را
درﺧواﺳت ﮐﻧﯾد .ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ،اﮔر ﻣدرﺳﮫ ﻣﻌﺗﻘد ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺣﻔظ
ﻓرزﻧدﺗﺎن در ﺟﺎی ﻓﻌﻠﯽ اﺣﺗﻣﺎﻻً ﺑﺎﻋث آﺳﯾب رﺳﺎﻧدن ﺑﮫ او ﯾﺎ
دﯾﮕران ﺧواھد ﺷد ،ﻣدرﺳﮫ ﻣﯽﺗواﻧد درﺧواﺳت دادرﺳﯽ
ﻋﺎدﻻﻧﮫ ﺳرﯾﻊ ﻧﻣﺎﯾد .دادرﺳﯽ ﺑﺎﯾد ظرف  20روز ﻣدرﺳﮫای
از ﺗﺎرﯾﺦ درﺧواﺳت دادرﺳﯽ اﻧﺟﺎم ﺷود .ﺑﻌد از دادرﺳﯽ،
ﻣﺄﻣور دادرﺳﯽ ﺑﺎﯾد ظرف  10روز ﻣدرﺳﮫای ﺗﺻﻣﯾمﮔﯾری
ﮐﻧد .ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎء زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺷﻣﺎ و ﻣدرﺳﮫ ﺧﻼف اﯾن را ﻣواﻓﻘت
ﮐﻧﯾد ،ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺄﻣور دادرﺳﯽ ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮕﯾرد ﯾﺎ ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ
 IAESﻣدرﺳﮫ ﻣﻧﻘﺿﯽ ﺷود ،ھر ﮐدام ﮐﮫ در اﺑﺗدا رخ دھد،
ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد در  IAESﺑﺎﻗﯽ ﺑﻣﺎﻧد.

ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻣدرﺳﮫ درﺧواﺳت دادرﺳﯽ ﺳرﯾﻊ ﻣﯽﮐﻧد،
اﮔر ﻧﮕﮭداری ﻓرزﻧدﺗﺎن در ﻣﮑﺎن  IEPﺑﮫ اﺣﺗﻣﺎل زﯾﺎد
ﺑﺎﻋث آﺳﯾب ﺑﮫ او ﯾﺎ دﯾﮕران ﺷود ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣﺄﻣور
دادرﺳﯽ ﺣﮑم دھد ﮐﮫ ﻓرزﻧدﺗﺎن ﺣداﮐﺛر ﺗﺎ  45روز
ﻣدرﺳﮫای در  IAESﻣﻧﺎﺳب ﺑﻣﺎﻧد .ﻣﺄﻣور دادرﺳﯽ
ﻣﯽﺗواﻧد دﺳﺗور ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ در  IAESرا ﺑدھد ،ﺣﺗﯽ اﮔر
رﻓﺗﺎرھﺎی ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ ﻧﻣودی از ﻣﻌﻠوﻟﯾت او ﺑﺎﺷد .ﯾﺎ
اﯾﻧﮑﮫ ﻣﺄﻣور دادرﺳﯽ ﻣﯽﺗواﻧد ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮕﯾرد ﮐﮫ ﻓرزﻧد
ﺷﻣﺎ را ﺑﮫ ﺟﺎﺋﯽ ﮐﮫ از آﻧﺟﺎ اﺧراج ﺷده ﺑود ﺑرﮔرداﻧد.
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ﺑدون ﺗﺄﺧﯾر ﻏﯾرﻣوﺟﮫ و ﻗﺑل از ھر ﺟﻠﺳﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ  ARDﯾﺎ
ھر ﺟﻠﺳﮫ دادرﺳﯽ ﯾﺎ ﺟﻠﺳﮫ ﺗﺻﻣﯾمﮔﯾری ،و ﺗﺣت ھﯾﭻ
ﺷراﯾطﯽ ﺑﯾﺷﺗر از  45روز ﺗﻘوﯾﻣﯽ ﭘس از ﺗﺎرﯾﺦ
درﺧواﺳت ،در دﺳﺗرس ﺷﻣﺎ ﻗرار دھد.
♦ ﺗوﺿﯾﺣﺎت ،ﻧﺳﺧﮫ ﻣدارک و ھزﯾﻧﮫ ﺑﻧﺎ ﺑﮫ درﺧواﺳت ﺷﻣﺎ
ﻣدرﺳﮫ ﻣوظف اﺳت ﮐﮫ ﺳواﺑق را ﺗوﺿﯾﺢ داده و آنھﺎ را
ﺑﮫ طور ﻣﻧطﻘﯽ ﺗﻔﺳﯾر ﮐﻧد .اﮔر ﺗﻧﮭﺎ راھﯽ ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧﯾد
ﺳواﺑق را ﺑررﺳﯽ و ﺑﺎزﺑﯾﻧﯽ ﮐﻧﯾد ،درﯾﺎﻓت ﻧﺳﺧﮫای از آن
ھﺎﺳت ،ﻣدرﺳﮫ ﺑﺎﯾد آن را ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اراﺋﮫ ﮐﻧد .ﻣدرﺳﮫ ﻧﺑﺎﯾد
ﺑرای ﺟﺳﺗﺟو و ﯾﺎ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﺳواﺑق ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﻓرزﻧدﺗﺎن از ﺷﻣﺎ
ھزﯾﻧﮫای درﯾﺎﻓت ﮐﻧد .ﺑﺎ اﯾن وﺟود ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑرای ﮐﭘﯽ
ﮐردن اﺳﻧﺎد ھزﯾﻧﮫ آن را ﺑﭘردازﯾد ،ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ ﺷﻣﺎ ھزﯾﻧﮫ
ﭘرداﺧت آن را ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﺗواﻧﯾد ﭘروﻧدهھﺎ را ﺑررﺳﯽ
و ﺑﺎزﺑﯾﻧﯽ ﮐﻧﯾد.
♦ اطﻼﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺑﯾش از ﯾﮏ ﮐودک اﮔر ﺳواﺑق ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ
ﺣﺎوی اطﻼﻋﺎت در ﻣورد ﺑﯾش از ﯾﮏ ﮐودک ﺑﺎﺷد ،ﺗﻧﮭﺎ ﺣق
ﺑررﺳﯽ و ﺑﺎزﺑﯾﻧﯽ ﯾﺎ اطﻼع از اطﻼﻋﺎت ﺧﺎص ﻣرﺑوط ﺑﮫ
ﻓرزﻧد ﺧود را دارﯾد.

ﺷﻣﺎ ﺣق دارﯾد درﺧواﺳت ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﻓﻘط ﻟﯾﺳﺗﯽ از ﭘروﻧدهھﺎی
ﻧوع ﺳواﺑق و ﻣﮑﺎنھﺎی ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﺟﻣﻊ آوری ﺷده ﺗوﺳط
ﻣدرﺳﮫ را ﺑدﺳت آورﯾد و ﯾﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد.
 FERPAﺑﮫ اﻓرادی ﺧﺎص از ﺟﻣﻠﮫ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣدرﺳﮫ اﺟﺎزه
ﻣﯽدھد ﺗﺎ ﺑدون رﺿﺎﯾت ﺷﻣﺎ ﺳواﺑق ﻓرزﻧدﺗﺎن را ﺑﺑﯾﻧﻧد .در
ﻏﯾر اﯾن ﺻورت ،رﺿﺎﯾت ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﻗﺑل از اﯾﻧﮑﮫ اطﻼﻋﺎت
ﺷﺧﺻﯽ ﻗﺎﺑل ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﮫ اﻓراد دﯾﮕر اﻓﺷﺎ ﺷود ،ﮐﺳب ﺷود.

اطﻼﻋﺎت ﺷﺧﺻﯽ ھوﯾﺗﯽ ﻋﺑﺎرﺗﻧد از :ﻧﺎم ﻓرزﻧدﺗﺎن ،ﻧﺎم ﺷﻣﺎ
ﺑﮫ ﻋﻧوان وﻟﯽ ﯾﺎ ﻧﺎم ﯾﮑﯽ دﯾﮕر از اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده؛ آدرس
ﺷﻣﺎ؛ ﯾﮏ ﺷﻧﺎﺳﮫ ﺷﺧﺻﯽ )ﻣﺎﻧﻧد ﺷﻣﺎره ﺗﺄﻣﯾن اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ(؛ و
ﯾﺎ ﻓﮭرﺳﺗﯽ از ﻣﺷﺧﺻﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧد ھوﯾت ﻓرزﻧدﺗﺎن را ﺑﺎ
اطﻣﯾﻧﺎن ﻣﻌﻘوﻟﯽ ﻣﺷﺧص ﮐﻧد.
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ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺷﺎﻣل ﺗﻌﻠﯾق ﯾﺎ اﺧراج ﺑدون ﺧدﻣﺎت آﻣوزﺷﯽ
ﺑﺎﺷد.
♦ ارﺟﺎع ﺑﮫ و اﻗدام ﻧﯾروی اﻧﺗظﺎﻣﯽ و ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻗﺿﺎﯾﯽ IDEA
ﻣﺎﻧﻊ ﻣدرﺳﮫ در اﻋﻼم ﺟرم ﮐودک ﻣﻌﻠول ﺑﮫ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣرﺑوطﮫ
ﻧﻣﯽﺷود ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻊ ﻧﯾروی اﻧﺗظﺎﻣﯽ اﯾﺎﻟﺗﯽ و ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻗﺿﺎﯾﯽ از
اﻧﺟﺎم ﻣﺳﺋوﻟﯾتھﺎی ﺧود در راﺑطﮫ ﺑﺎ اﻋﻣﺎل ﻗواﻧﯾن ﻓدرال و
اﯾﺎﻟﺗﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺟراﺋم ﮐودک ﻣﻌﻠول ﻧﻣﯽﺷود .اﮔر ﻣدرﺳﮫای
ﺟرم ﮐودک ﻣﻌﻠول را ﮔزارش ﮐﻧد ،ﺑﺎﯾد ﺣﺗﻣﺎ ً ﮐﭘﯽ ﺳواﺑق
آﻣوزش ﺧﺎص و ﻣدارک اﻧﺿﺑﺎطﯽ ﮐودک را ﺑرای ﻣﻼﺣظﮫ
ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣرﺑوطﮫ در اﺧﺗﯾﺎر آنھﺎ ﻗرار دھد؛ ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،اﯾن
ﻣدارک را ﻣﯽﺗوان ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺣد ﻣﺟﺎز ﺗﻌﯾﯾن ﺷده در ﻗﺎﻧون
ﺣﻘوق و ﺣﻔظ ﺣرﯾم ﺧﺻوﺻﯽ آﻣوزﺷﯽ ﺧﺎﻧواده )(FERPA
ﻣﻧﺗﻘل ﮐرد.
■ ﺳواﺑق ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ
ﺳواﺑق ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﺳواﺑﻘﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ طور ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑﮫ ﻓرزﻧد
ﺷﻣﺎ ﻣرﺑوط ﻣﯽﺷود و ﺗوﺳط ﻣدرﺳﮫ ﯾﺎ ﻧﮭﺎدی ﺑﮫ ﻧﯾﺎﺑت از
ﻣدرﺳﮫ ﺣﻔظ ﻣﯽﺷوﻧد و ﻣﺷﻣول اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﺎت ﺧﺎﺻﯽ ھﺳﺗﻧد
ﮐﮫ در  FERPAو ﻣﻘررات اﺟراﯾﯽ آن در  34اﺻل
ﻣﻘررات ﻓدرال ) (CFRﺑﺧش  99ﻣﺷﺧص ﺷده اﺳت.
ﺷﻣﺎ ﺣق دارﯾد ﮐﮫ ﺳﺎﺑﻘﮫ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﮐودک ﺧود را از ﺟﻣﻠﮫ
ﻗﺳﻣتھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣرﺑوط ﺑﮫ آﻣوزش وﯾژه او اﺳت ،ﺑررﺳﯽ
ﮐﻧﯾد .ﻣدرﺳﮫ ﻣﯽﺗواﻧد ﺣق ﺷﻣﺎ ﺑرای ﺑررﺳﯽ ﭘروﻧدهھﺎی
ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻓرزﻧد ﺧود را ﻣﺳﻠم ﺑداﻧد ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ اﻋﻼم ﮐﻧد
ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣوﺟب ﻗواﻧﯾن اﯾﺎﻟﺗﯽ ﺣﺎﮐم ﺑر اﻣور ﻣرﺑوط ﺑﮫ
ﺳرﭘرﺳﺗﯽ ،ﺟداﯾﯽ و طﻼق از ﭼﻧﯾن ﺣﻘوﻗﯽ ﺑرﺧوردار
ﻧﯾﺳﺗﯾد .ﺷﻣﺎ ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺑﮫ ﺷﺧص دﯾﮕری اﺟﺎزه
ﺑررﺳﯽ ﭘروﻧده ﻓرزﻧدﺗﺎن را ﺑدھﯾد .ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﺧواھﯾد
ﺳواﺑق را ﺑررﺳﯽ ﮐﻧﯾد ،ﻣدرﺳﮫ ﺑﺎﯾد آنھﺎ را
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اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﮫ درﺧواﺳت ﺷده اﺳت اﻣﺗﻧﺎع ورزد ،ﺑﺎﯾد
ﺷﻣﺎ را از اﻣﺗﻧﺎع و ﺣق داﺷﺗن دادرﺳﯽ ﻣطﻠﻊ ﻧﻣﺎﯾد ﺗﺎ
ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اطﻼﻋﺎت ﻣوﺟود در ﺳواﺑق اﻋﺗراض ﮐﻧﯾد.
اﯾن ﻧوع دادرﺳﯽ ،از ﻧوع دادرﺳﯽ ﻣﺣﻠﯽ ﺗﺣت
 FERPAاﺳت و ﺟﻠﺳﮫ دادرﺳﯽ ﻣرﺑوط ﺑﮫ IDEA
ﻧزد ﻣﺄﻣور دادرﺳﯽ ﻋﺎدﻻﻧﮫ ﻧﯾﺳت.
اﮔر در ﻧﺗﯾﺟﮫ دادرﺳﯽ ،ﻣدرﺳﮫ ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮕﯾرد ﮐﮫ
اطﻼﻋﺎت ﻧﺎدرﺳت ،ﮔﻣراه ﮐﻧﻧده ﯾﺎ ﺑﮫ ھر ﺷﮑل ﻧﺎﻗض
ﺣرﯾم ﺧﺻوﺻﯽ ﯾﺎ ﺳﺎﯾر ﺣﻘوق ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ ﺑﺎﺷد ،ﺑﺎﯾد
اﯾن اطﻼﻋﺎت را ﺗﻐﯾﯾر داده و ﮐﺗﺑﺎ ً ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اطﻼع دھد.
اﮔر در ﻧﺗﯾﺟﮫ دادرﺳﯽ ،ﻣدرﺳﮫ ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮕﯾرد ﮐﮫ
اطﻼﻋﺎت ﻧﺎدرﺳت ،ﮔﻣراه ﮐﻧﻧده ﯾﺎ ﺑﮫ ھر ﺷﮑل ﻧﺎﻗض
ﺣرﯾم ﺧﺻوﺻﯽ ﯾﺎ ﺳﺎﯾر ﺣﻘوق ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ ﻧﯾﺳت ،آﻧﮕﺎه
ﻣدرﺳﮫ ﺑﺎﯾد ﺷﻣﺎ را از ﺣق درج اظﮭﺎر ﻧظر در ﻣورد
اطﻼﻋﺎت ﻣطﻠﻊ ﻧﻣﺎﯾد و آن را در ﭘروﻧده ﻓرزﻧدﺗﺎن ﺗﺎ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣدارک ﯾﺎ ﺑﺧش ﻣورد اﻋﺗراض ﺷﻣﺎ در
ﻣدرﺳﮫ ﻧﮕﮭداری ﺷود ،ﻟﺣﺎظ ﮐﻧد.
اﮔر ﺷﻣﺎ رﺿﺎﯾت ﺧود را ﮐﺗﺑﺎ ً ﺑرای درﯾﺎﻓت
آﻣوزشھﺎی وﯾژه و ﺧدﻣﺎت ﻣرﺑوطﮫ ﭘس از ﺷروع
اراﺋﮫ اﯾن ﺧدﻣﺎت از طرف ﻣدرﺳﮫ ﺑﮫ ﻓرزﻧدﺗﺎن ﭘس
ﺑﮕﯾرﯾد ،ﻣدرﺳﮫ اﻟزاﻣﯽ ﺑرای اﺻﻼح ﺳواﺑق ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ
ﻓرزﻧدﺗﺎن ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺣذف ھر ﮔوﻧﮫ ارﺟﺎع ﺑﮫ درﯾﺎﻓت
ﻗﺑﻠﯽ ﺧدﻣﺎت آﻣوزش وﯾژه ﻧدارد .ﺑﺎ اﯾن وﺟود ،ھﻧوز
ھم ﺣق دارﯾد ﮔر ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧﯾد ﺳواﺑق اﺷﺗﺑﺎه ،ﮔﻣراه
ﮐﻧﻧده ﯾﺎ ﻧﺎﻗض ﺣﻘوق ﻓرزﻧدﺗﺎن اﺳت ،از ﻣدرﺳﮫ
ﺑﺧواھﯾد آن را اﺻﻼح ﮐﻧد.
♦ اﻣﻧﯾت و اﻣﺣﺎ ﻣدرﺳﮫ ﺑﺎﯾد ﺳواﺑق و ﻣدارک ﻓرزﻧدﺗﺎن را در
ﻣراﺣل ﺟﻣﻊ آوری ،ذﺧﯾره ،اﻓﺷﺎ و اﻣﺣﺎ ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ ﺣﻔظ ﮐﻧد.

اﻣﺣﺎ ﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ ﻧﺎﺑودی ﻓﯾزﯾﮑﯽ ﯾﺎ ﺣذف اطﻼﻋﺎت ھوﯾﺗﯽ
ﺷﺧﺻﯽ از اطﻼﻋﺎت اﺳت ﺗﺎ آن اطﻼﻋﺎت ﺷﺧﺻﺎ ً ﻗﺎﺑل
ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﺑﺎﺷﻧد .ﻣدرﺳﮫ
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رﺿﺎﯾت ﺷﻣﺎ ﯾﺎ رﺿﺎﯾت ﮐودک واﺟد ﺷراﯾط ﮐﮫ ﺑر ﺣﺳب
ﻗﺎﻧون اﯾﺎﻟﺗﯽ ﺑﮫ ﺳن ﺑﻠوغ رﺳﯾده اﺳت ،ﺑﺎﯾد ﻗﺑل اراﺋﮫ
اطﻼﻋﺎت ھوﯾﺗﯽ ﺷﺧﺻﯽ ﺑﮫ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺷرﮐتھﺎی ﻣﺷﺎرﮐت
ﮐﻧﻧده ﯾﺎ ﭘرداﺧتﮐﻧﻧده ھزﯾﻧﮫ ﺧدﻣﺎت اﻧﺗﻘﺎل ،ﮐﺳب ﺷود .اﮔر
ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ ﻣﺷﻐول ﺑﮫ ﺗﺣﺻﯾل اﺳت ﯾﺎ ﻗرار اﺳت ﺑﮫ ﯾﮏ
ﻣدرﺳﮫ ﺧﺻوﺻﯽ ﺑرود ﮐﮫ در ﻣﻧطﻘﮫ آﻣوزﺷﯽ ﻣﺣل اﻗﺎﻣت
ﺷﻣﺎ ﻗرار ﻧدارد ،ﺑﺎﯾد ﻗﺑل از اراﺋﮫ اطﻼﻋﺎت ﺷﺧﺻﯽ ھوﯾﺗﯽ
ﻓرزﻧدﺗﺎن ﺑﮫ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﻧطﻘﮫ آﻣوزﺷﯽ ﻣدرﺳﮫ ﺧﺻوﺻﯽ و
ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﻧطﻘﮫ آﻣوزﺷﯽ ﻣﺣل اﻗﺎﻣﺗﺗﺎن ،رﺿﺎﯾت ﺷﻣﺎ در اﯾن
راﺑطﮫ ﮐﺳب ﺷود.
ﻣدرﺳﮫ ﺑﺎﯾد اﺳﺎﻣﯽ ھﻣﮫ اﻓرادی )ﺑﮫ ﺟز ﺷﻣﺎ و ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺟﺎز
ﻣدرﺳﮫ( ﮐﮫ ﭘروﻧده ﻣدارک آﻣوزش وﯾژه ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ را
ﺑررﺳﯽ ﻣﯽﮐﻧﻧد ،ﺛﺑت و ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﮐﻧد ،ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺎﺑت اﻓﺷﺎء
آن اطﻼﻋﺎت رﺿﺎﯾت داده ﺑﺎﺷﯾد .اﯾن ﻓﮭرﺳت ﺛﺑﺗﯽ ﺑﺎﯾد
ﺣﺎوی ﻧﺎم ﻓرد ،ﺗﺎرﯾﺦ دﺳﺗرﺳﯽ و اھداﻓﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺷﺧص
ﻣﺟﺎز ﺑوده اﺳت از ﺳواﺑق اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧد.
ﯾﮏ ﻣﻘﺎم رﺳﻣﯽ در ﻣدرﺳﮫ ﺑﺎﯾد ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺣﻔظ ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ
اطﻼﻋﺎت ھوﯾﺗﯽ ﺷﺧﺻﯽ را ﺑﭘذﯾرد .ھﻣﮫ اﻓرادی ﮐﮫ
اطﻼﻋﺎت ھوﯾﺗﯽ ﺷﺧﺻﯽ را ﺟﻣﻊ آوری ﯾﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽﮐﻧﻧد
ﺑﺎﯾد آﻣوزش و ﯾﺎ دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺳﯾﺎﺳتھﺎ و
روﯾﮫھﺎی اﯾﺎﻟﺗﯽ را در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﺣﻔظ ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ اطﻼﻋﺎت ﺑﮫ
ﻣوﺟب ﻣﻔﺎد  IDEAو  FERPAدرﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧد .ھر ﻣدرﺳﮫ
ﺑﺎﯾد ﺑرای ﺑﺎزرﺳﯽ دوﻟﺗﯽ ،ﻓﮭرﺳﺗﯽ از ﻧﺎم و ﺳﻣت ﮐﺎرﻣﻧدان
اﯾن ﻣدرﺳﮫ را ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ اطﻼﻋﺎت ھوﯾﺗﯽ ﺷﺧﺻﯽ
دﺳﺗرﺳﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ،ﺣﻔظ ﮐﻧد.
♦ اﺻﻼح اﺳﻧﺎد اﮔر اﻋﺗﻘﺎد دارﯾد ﮐﮫ ﺳواﺑق ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﮐودک
ﺷﻣﺎ ﻧﺎدرﺳت ،ﮔﻣراه ﮐﻧﻧده ﯾﺎ ﺣﻘوق ﮐودک ﺷﻣﺎ را ﻧﻘض ﻣﯽ
ﮐﻧد ،ﻣﯽﺗواﻧﯾد از ﻣدرﺳﮫ ﺑﺧواھﯾد ﮐﮫ اطﻼﻋﺎت را اﺻﻼح
ﮐﻧد .ﻣدرﺳﮫ ﺑﺎﯾد در ﯾﮏ زﻣﺎن ﻣﻌﻘول ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮕﯾرد ﮐﮫ
اطﻼﻋﺎت را اﺻﻼح ﮐﻧد ﯾﺎ ﺧﯾر .اﮔر ﻣدرﺳﮫ از اﺻﻼح

اطﻼﻋﯾﮫ ﺗﺿﻣﯾﻧﺎت روﯾﮫ ای
ژوﺋﯾﮫ 2018

ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،ﻣدرﺳﮫ دوﻟﺗﯽ ﻣوﺟود در ﻣﻧطﻘﮫ ﻣدرﺳﮫ
ﺧﺻوﺻﯽ ﺑﺎﯾد ﻧﺎم ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ را در ﺟﻣﻌﯾﺗﯽ ﻗرار دھد ﮐﮫ
ﻧﯾﺎزھﺎی آنھﺎ ﺗﺣت ﻣﻔﺎد  IDEAﻣرﺑوط ﺑﮫ ﮐودﮐﺎﻧﯽ ﮐﮫ
ﺗوﺳط واﻟدﯾن آنھﺎ در ﻣدرﺳﮫ ﺧﺻوﺻﯽ ﺛﺑتﻧﺎم ﺷدهاﻧد،
رﻓﻊ ﻣﯽﺷود.
ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ ﻣدرﺳﮫ ﺧﺻوﺻﯽ ﺗوﺳط واﻟدﯾن زﻣﺎﻧﯽ
■
ﮐﮫ  FAPEﻣورد اﺧﺗﻼف اﺳت
وﻗﺗﯽ ﺷﻣﺎ ﻓرزﻧدﺗﺎن را در ﯾﮏ ﻣدرﺳﮫ ﺧﺻوﺻﯽ ﻗرار
ﻣﯽدھﯾد ،ﺣﻘوق ﺧﺎﺻﯽ دارﯾد ،زﯾرا ﺷﻣﺎ ﺑﺎ ﻣدرﺳﮫ دوﻟﺗس
در ﻣورد ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی ﻣﻧﺎﺳب در دﺳﺗرس ﻓرزﻧدﺗﺎن اﺧﺗﻼف
ﻧظر دارﯾد.
اﮔر ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ ﻗﺑﻼً آﻣوزش و ﭘرورش وﯾژه و ﺧدﻣﺎت
ﻣرﺑوطﮫ را ﺗﺣت اﺧﺗﯾﺎر ﻣدرﺳﮫ دوﻟﺗﯽ درﯾﺎﻓت ﮐرده ﺑﺎﺷد و
ﺷﻣﺎ ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮕﯾرﯾد ﻓرزﻧد ﺧود را ﺑدون رﺿﺎﯾت ﯾﺎ ارﺟﺎع
ﻣدرﺳﮫ دوﻟﺗﯽ در ﯾﮏ ﭘﯾشدﺑﺳﺗﺎﻧﯽ ،ﻣدرﺳﮫ اﺑﺗداﯾﯽ ﯾﺎ
ﻣدرﺳﮫ ﻣﺗوﺳطﮫ ﺧﺻوﺻﯽ ﺛﺑتﻧﺎم ﮐﻧﯾد ،اﮔر دادﮔﺎه ﯾﺎ
ﻣﺄﻣور دادرﺳﯽ ﻣﺗوﺟﮫ ﺷود ﮐﮫ ﻣدرﺳﮫ دوﻟﺗﯽ  FAPEرا ﺑﮫ
ﻣوﻗﻊ در اﺧﺗﯾﺎر ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ ﻗرار ﻧداده اﺳت و ﻣدرﺳﮫ
ﺧﺻوﺻﯽ ﺟﺎی ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ اﺳت ،دادﮔﺎه ﯾﺎ ﻣﺄﻣور دادرﺳﯽ ﻣﯽ
ﺗواﻧد از ﻣدرﺳﮫ دوﻟﺗﯽ ﺑﺧواھد ﮐﮫ ھزﯾﻧﮫ ﺛﺑتﻧﺎم را ﺑﮫ ﺷﻣﺎ
ﺑﺎزﭘرداﺧت ﮐﻧد .ﻣﺄﻣور دادرﺳﯽ ﯾﺎ دادﮔﺎه ﻣﻣﮑن اﺳت
ﺗﺷﺧﯾص دھد ﮐﮫ ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﺷﻣﺎ ﻣﻧﺎﺳب اﺳت ،ﺣﺗﯽ
اﮔر اﯾن ﻣﮑﺎن اﺳﺗﺎﻧداردھﺎی اﯾﺎﻟﺗﯽ ﺣﺎﮐم ﺑر آﻣوزش و
ﭘرورش اراﺋﮫ ﺷده ﺗوﺳط  TEAو ﻣدارس دوﻟﺗﯽ را ﻧداﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷد.
♦ ﻣﺣدودﯾت در ﺑﺎزﭘرداﺧت ھزﯾﻧﮫھﺎی ﺑﺎزﭘرداﺧت ﻣﺷروح در
ﺑﻧد ﺑﺎﻻ ﻣﻣﮑن اﺳت ﮐﺎھش ﯾﺎﺑد ﯾﺎ رد ﺷود اﮔر :در آﺧرﯾن
ﺟﻠﺳﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ  ARDﮐﮫ ﺷﻣﺎ در آن ﺷرﮐت ﮐردهاﯾد ﻗﺑل از
ﺣذف ﻓرزﻧدﺗﺎن از ﻣدرﺳﮫ دوﻟﺗﯽ ،ﮐﻣﯾﺗﮫ  ARDرا ﻣطﻠﻊ
ﻧﺳﺎﺧﺗﯾد ﮐﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺛﺑتﻧﺎم در ﻣدرﺳﮫ دوﻟﺗﯽ را ﺑرای اراﺋﮫ
 FAPEﺑﮫ ﻓرزﻧد ﺧود رد ﮐردهاﯾد ﮐﮫ ﺷﺎﻣل اﺑراز ﻧﮕراﻧﯽ و
ﻗﺻد ﺧود
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ﺑﺎﯾد ﺑﮫ اطﻼع ﺷﻣﺎ ﺑرﺳﺎﻧد ﮐﮫ دﯾﮕر ﺑﮫ اطﻼﻋﺎت ﭘروﻧده
ﻓرزﻧدﺗﺎن ﺑرای اراﺋﮫ ﺧدﻣﺎت آﻣوزﺷﯽ ﺑﮫ او ﻧﯾﺎز ﻧﯾﺳت.
اطﻼﻋﺎت ﺑﮫ ﺟز اﺳم ،آدرس ،ﺷﻣﺎره ﺗﻠﻔن ،ﻧﻣرات ،ﺛﺑت
ﺣﺿور و ﻏﯾﺎب ،ﮐﻼسھﺎی ﺣﺿور ﯾﺎﻓﺗﮫ ،ﭘﺎﯾﮫ
ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ و ﺳﺎل ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﮔذراﻧده ﺷده ﺑﺎﯾد ﺑﻧﺎ ﺑﮫ
درﺧواﺳت ﺷﻣﺎ اﻣﺣﺎ ﺷود.
♦ اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ واﻟدﯾن  TEAاطﻼﻋﯾﮫای را ﻣﯽدھد ﮐﮫ
ﺑرای اطﻼع ﮐﺎﻣل واﻟدﯾن درﺑﺎره ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ ﺑودن اطﻼﻋﺎت
ھوﯾﺗﯽ ﺷﺧﺻﯽ ،ﺷﺎﻣل ﻣوارد زﯾر ﮐﺎﻓﯽ اﺳت :ﺗوﺿﯾﺢ
ﻣﯾزان اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ زﺑﺎنھﺎی ﻣﺎدری ﮔروهھﺎی ﻣﺧﺗﻠف
ﺟﻣﻌﯾت در اﯾﺎﻟت؛ ﺗوﺻﯾﻔﯽ از اطﻔﺎل ﮐﮫ اطﻼﻋﺎت ھوﯾﺗﯽ
ﺷﺧﺻﯽ آنھﺎ ﻧﮕﮭداری ﻣﯽﺷود ،ﻧوع اطﻼﻋﺎت ﻣورد ﻧظر،
روشھﺎی ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده در ﺟﻣﻊ آوری اطﻼﻋﺎت ،از ﺟﻣﻠﮫ
ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺟﻣﻊ آوری اطﻼﻋﺎت و ﮐﺎرﺑرد اطﻼﻋﺎت؛ ﺧﻼﺻﮫای
از ﺳﯾﺎﺳتھﺎ و روﯾﮫھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﺷرﮐت ﮐﻧﻧده ﺑﺎﯾد
در ذﺧﯾره ﺳﺎزی ،اﻓﺷﺎء ﺑﮫ اﺷﺧﺎص ﺛﺎﻟث ،ﺣﻔظ و ﺗﺧرﯾب
اطﻼﻋﺎت ﻗﺎﺑل ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺧﺻﯽ ﭘﯾروی ﮐﻧﻧد؛ و ﺗوﺻﯾف
ﮐﻠﯾﮫ ﺣﻘوق واﻟدﯾن و ﮐودﮐﺎن در ﻣورد اﯾن اطﻼﻋﺎت ،از
ﺟﻣﻠﮫ ﺣﻘوق ﻣوﺿوع  FERPAو ﻣﻘررات اﺟراﯾﯽ آن در
 CFR 34ﺑﺧش .99

■ ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ داوطﻠﺑﺎﻧﮫ ﻣدرﺳﮫ ﺧﺻوﺻﯽ ﺗوﺳط واﻟدﯾن
وﻗﺗﯽ ﺷﻣﺎ ﻓرزﻧد ﺧود را ﺑﮫ طور داوطﻠﺑﺎﻧﮫ در ﯾﮏ ﻣدرﺳﮫ
ﺧﺻوﺻﯽ ﻗرار ﻣﯽدھﯾد ،از ﺣﻘوق ﺧﺎﺻﯽ ﺑرﺧوردارﯾد.
اﮔر ﻣدرﺳﮫ دوﻟﺗﯽ  FAPEرا ﺑرای ﻓرزﻧدﺗﺎن ﻓراھم ﮐﻧد و
ﺷﻣﺎ ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮕﯾرﯾد ﻓرزﻧد ﺧود را در ﻣدرﺳﮫ ﯾﺎ ﻣرﮐز
ﺧﺻوﺻﯽ ﺛﺑتﻧﺎم ﮐﻧﯾد IDEA ،ﻣدرﺳﮫ دوﻟﺗﯽ را ﻣﻠزم ﺑﮫ
ﭘرداﺧت ھزﯾﻧﮫ ﺗﺣﺻﯾﻼت از ﺟﻣﻠﮫ ﺑرای آﻣوزش وﯾژه و
ﺧدﻣﺎت ﻣرﺑوطﮫ ،ﺑرای ﻓرزﻧد ﻣﻌﻠول ﺷﻣﺎ در ﻣؤﺳﺳﮫ ﯾﺎ
ﻣرﮐز ﺧﺻوﺻﯽ ﻧﻣﯽﮐﻧد.
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ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﺎﯾد ﺷﻣﺎ را ﺑﺎ ﻧﺷرﯾﺎت ﺟﻠﺳﺎت ﮐﻣﯾﺗﮫ  ARDو
اطﻼﻋﯾﮫھﺎی ﮐﺗﺑﯽ ﻗﺑﻠﯽ ﻣطﻠﻊ ﮐﻧد .ﺑﺎ اﯾن وﺟود ﺷﻣﺎ ﻧﻣﯽ
ﺗواﻧﯾد در ﺟﻠﺳﺎت ﺣﺿور داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ ﺑﮫ طور
ﺧﺎص داﻧش آﻣوز ﺑﺎﻟﻎ ﯾﺎ ﻣدرﺳﮫ ﺷﻣﺎ را دﻋوت ﮐرده ﺑﺎﺷد
ﯾﺎ اﯾﻧﮑﮫ داﻧش آﻣوز ﺑﺎﻟﻎ ﺑﮫ ﻣوﺟب ﺗواﻓﻘﻧﺎﻣﮫ ﺗﺻﻣﯾمﮔﯾری
ﺣﻣﺎﯾت ﺷده اﯾن ﺣق را ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺑدھد.
♦ ﺳرﭘرﺳت ﺗﻌﯾﯾن ﺷده دادﮔﺎه ﺑرای داﻧش آﻣوز ﺑﺎﻟﻎ اﮔر
دادﮔﺎه ﺷﻣﺎ ﯾﺎ ﻓرد دﯾﮕری را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺳرﭘرﺳت ﻗﺎﻧوﻧﯽ داﻧش
آﻣوز ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻧﺻوب ﮐرده اﺳت ،ﺣﻘوق ﺷﻣﺎ ﺗﺣت  IDEAﺑﮫ
داﻧش آﻣوز ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻧﺗﻘل ﻧﺧواھد ﺷد .ﺳرﭘرﺳت ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻣﻧﺻوب
ﺷده از اﯾن ﺣﻘوق ﺑرﺧوردار اﺳت.
♦ داﻧش آﻣوز ﺑﺎﻟﻎ ﻣﺣﺑوس اﮔر داﻧش آﻣوز ﺑﺎﻟﻎ در زﻧدان
ﺑﺎﺷد ،ﺗﻣﺎم ﺣﻘوق  IDEAﺑﮫ داﻧش آﻣوز ﺑﺎﻟﻎ در ﺳن 18
ﺳﺎﻟﮕﯽ اﻧﺗﻘﺎل ﺧواھد ﯾﺎﻓت .ﺷﻣﺎ ﺣق درﯾﺎﻓت اطﻼﻋﯾﮫھﺎی
ﮐﺗﺑﯽ ﻗﺑﻠﯽ ﻣرﺑوط ﺑﮫ آﻣوزش وﯾژه را ﻧﺧواھﯾد داﺷت.
♦ داﻧش آﻣوزان ﺑﺎﻟﻎ ﻗﺑل از ﺳن  18ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺷراﯾط ﺧﺎﺻﯽ
در ﻓﺻل  31ﻗﺎﻧون ﺧﺎﻧواده ﺗﮕزاس ﺷرح داده ﺷده اﺳت ﮐﮫ
ﭼﮕوﻧﮫ ﯾﮏ ﮐودک ﻗﺑل از  18ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﻣﺣﺳوب ﺧواھد
ﺷد .اﮔر ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ ﺗﺣت ﻧﻔﺎد اﯾن ﻓﺻل ﺑﺎﻟﻎ ﻣﺣﺳوب ﺷود،
ﺣﻘوق ﻣرﺑوط ﺑﮫ  IDEAدر آن زﻣﺎن ﺑﮫ ﻓرزﻧدﺗﺎن اﻧﺗﻘﺎل
ﺧواھد ﯾﺎﻓت.
♦ ﺟﺎﯾﮕزﯾﻧﯽ ﺑرای ﺳرﭘرﺳﺗﯽ ﻣدارس دوﻟﺗﯽ ﺑﺎﯾد وﮐﺎﻟﺗﻧﺎﻣﮫ
ﻣﻌﺑر ﯾﺎ ﺗواﻓﻘﻧﺎﻣﮫ ﺗﺻﻣﯾمﮔﯾری ﺣﻣﺎﯾت ﺷده ﻣﻌﺗﺑر اراﺋﮫ ﺷده
از ﺳوی داﻧشآﻣوز ﺑﺎﻟﻎ ﺷﻣﺎ را ﻣﺣﺗرم ﺑﺷﻣرﻧد.
♦ اطﻼﻋﯾﮫھﺎ و اطﻼﻋﺎت ﻣورد ﻧﯾﺎز در روز ﺗواد  17ﺳﺎﻟﮕﯽ
ﻓرزﻧدﺗﺎن ﯾﺎ ﻗﺑل از آن ،ﻣدرﺳﮫ دوﻟﺗﯽ ﺑﺎﯾد اطﻼﻋﯾﮫ ﮐﺗﺑﯽ ﺑﺎ
ﺷرح اﻧﺗﻘﺎل ﺣﻘوﻗﯽ واﻟدﯾﻧﯽ را ﺑﮫ ﺷﻣﺎ و ﻓرزﻧدﺗﺎن ﺑدھد و
اطﻼﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺳرﭘرﺳﺗﯽ و ﺟﺎﯾﮕزﯾنھﺎی ﺳرﭘرﺳﺗﯽ،
از ﺟﻣﻠﮫ
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ﺑرای ﺛﺑتﻧﺎم ﻓرزﻧدﺗﺎن در ﻣدرﺳﮫ ﺧﺻوﺻﯽ ﺑﺎ ھزﯾﻧﮫ
دوﻟت ﻣﯽﺷود؛ ﯾﺎ ﺣداﻗل  10روز ﮐﺎری ،ﺷﺎﻣل ھر
ﺗﻌطﯾﻼﺗﯽ ﮐﮫ در روز ﮐﺎری واﻗﻊ ﺷود ،ﻗﺑل از ﺣذف
ﻓرزﻧدﺗﺎن از ﻣدرﺳﮫ دوﻟﺗﯽ ،ﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ دوﻟﺗﯽ اطﻼﻋﯾﮫ
ﮐﺗﺑﯽ ﻧداده ﺑﺎﺷﯾد؛ ﯾﺎ ﻗﺑل از ﺣذف ﻓرزﻧدﺗﺎن از ﻣدرﺳﮫ
دوﻟﺗﯽ ،ﻣدرﺳﮫ دوﻟﺗﯽ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ در ﻣورد ﻗﺻد ﺧود ﺑرای
ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐودک ﺷﻣﺎ ،از ﺟﻣﻠﮫ ﺑﯾﺎﻧﯾﮫای از ھدف
ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﮫ ﻣﻧﺎﺳب و ﻣﻌﻘول ﺑﺎﺷد ،ﮐودک ﺧود را ﺑرای
ارزﯾﺎﺑﯽ ﺣﺎﺿر ﻧﮑردﯾد؛ ﯾﺎ دادﮔﺎه ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧد ﮐﮫ اﻗداﻣﺎت
ﺷﻣﺎ ﻏﯾر ﻣﻧطﻘﯽ ﺑودﻧد.
ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،ﺑﮫ دﻟﯾل اﻣﺗﻧﺎع ورزﯾدن از دادن اطﻼﻋﯾﮫ،
ھزﯾﻧﮫ ﺑﺎزﭘرداﺧت را ﻧﻣﯽﺗوان ﮐﺎھش ﯾﺎ رد ﮐرد اﮔر:
ﻣدرﺳﮫ دوﻟﺗﯽ ﻣﺎﻧﻊ از اراﺋﮫ اطﻼع ﺷﻣﺎ ﺷده ﺑﺎﺷد؛
ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺷﻣﺎ در دادن اطﻼﻋﯾﮫ ﺑرای ﺷﻣﺎ از طرف
ﻣدرﺳﮫ ارﺳﺎل ﻧﺷده ﺑﺎﺷد؛ ﯾﺎ رﻋﺎﯾت اﻟزاﻣﺎت ﻓوق
اﺣﺗﻣﺎﻻً ﺳﺑب آﺳﯾب ﻓﯾزﯾﮑﯽ ﺑﮫ ﮐودک ﺷﻣﺎ ﻣﯽﺷده اﺳت.
ﺑﺎ ﺻﻼﺣدﯾد دادﮔﺎه ﯾﺎ ﻣﺄﻣور دادرﺳﯽ ،ھزﯾﻧﮫ
ﺑﺎزﭘرداﺧت ﻣﻣﮑن اﺳت ﮐﺎھش ﯾﺎ رد ﻧﺷود زﯾرا ﺷﻣﺎ
ﻗﺎدر ﺑﮫ اراﺋﮫ اطﻼﻋﯾﮫ اﻟزاﻣﯽ ﻧﺑودﯾد ﭼون ﻧﻣﯽﺗواﻧﺳﺗﯾد
ﺑﮫ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﺑﻧوﯾﺳﯾد ﯾﺎ اﯾن ﮐﮫ ﻣطﺎﺑق ﺑﺎ ﺷراﯾط
ﻓوق اﺣﺗﻣﺎﻻً ﺑﮫ اﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ رﺳﯾدﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧطر ﻋﺎطﻔﯽ
ﺟدی ﺑرای ﻓرزﻧدﺗﺎن ﻣﻧﺟر ﻣﯽﺷد.
■ اﻧﺗﻘﺎل ﺣﻘوق واﻟدﯾن
ھﻣﮫ ﺣﻘوق واﻟدﯾن ﺗﺣت  IDEAھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﮐودک ﺑﮫ ﺳن
ﺑﻠوغ ﺑرﺳد ،ﺑﮫ او ﻣﻧﺗﻘل ﻣﯽﺷود .ﺳن ﺑﻠوغ در ﻗﺎﻧون ﺗﮕزاس
 18ﺳﺎﻟﮕﯽ اﺳت .ﺑرای اﮐﺛر ﮐودﮐﺎن ،ﺗﻣﺎم ﺣﻘوق واﻟدﯾن
ﻣورد ﺑﺣث در اﯾن ﺳﻧد ﺑﮫ ﻓرزﻧد  18ﺳﺎﻟﮫ ﻣﻧﺗﻘل ﻣﯽﺷود.
وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﺣﻘوق واﻟدﯾن ﺑﮫ داﻧش آﻣوز ﺑﺎﻟﻎ ﺷﻣﺎ ﻣﻧﺗﻘل ﻣﯽﺷود،
او ﺣق ﺗﺻﻣﯾمﮔﯾری ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ دارد ،اﮔرﭼﮫ ﻣدرﺳﮫ دوﻟﻧﯽ
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اﺧﺗﻼﻓﺎت آﻣوزش وﯾژه اراﺋﮫ ﻣﯽدھد :ﺗﺳﮭﯾل  IEPاﯾﺎﻟﺗﯽ،
ﺧدﻣﺎت ﻣﯾﺎﻧﺟﯾﮕری ،ﭘروﺳﮫ رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ ﺷﮑﺎﯾﺎت آﻣوزش
وﯾژه و ﺑرﻧﺎﻣﮫ دادرﺳﯽ ﻋﺎدﻻﻧﮫ.
■ ﺗﺳﮭﯾﻼت  IEPاﯾﺎﻟﺗﯽ
ﺑﮫ ﻣوﺟب ﻗواﻧﯾن اﯾﺎﻟﺗﯽ TEA ،ﯾﮏ ﭘروژه ﺗﺳﮭﯾﻠﯽ IEP
اﯾﺎﻟﺗﯽ را ﺑرای اراﺋﮫ ﺗﺳﮭﯾل ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻣﺳﺗﻘل  IEPﺑﮫ ﻣﻧظور
ﮐﻣﮏ در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﺟﻠﺳﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ  ARDﺑرای طرﻓﯾﻧﯽ اﯾﺟﺎد
ﮐرده اﺳت ﮐﮫ در ﻣورد ﺗﺻﻣﯾﻣﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺗﺄﻣﯾن FAPE
ﺑرای ﮐودک ﻣﻌﻠول اﺧﺗﻼف ﻧظر دارﻧد .ﺷراﯾطﯽ ﮐﮫ ﺑرای
 TEAﺟﮭت اراﺋﮫ ﯾﮏ ﺗﺳﮭﯾل ﮐﻧﻧده ﻣﺳﺗﻘل ﺑﺎﯾد ﺳﺎزﮔﺎر
ﺑﺎﺷﻧد ﻋﺑﺎرﺗﻧد از:
•

ﺑﺎﯾد ﺗﮑﻣﯾل ﮐرده
درﺧواﺳت ﺿروری را
ﻓرم
و ﺷﻣﺎ و ﻣدرﺳﮫ اﻣﺿﺎ ﮐﻧﯾد .اﯾن ﻓرم ﺑﮫ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ و
اﺳﭘﺎﻧﯾﺎﯾﯽ در آدرس زﯾر در دﺳﺗرس اﺳت:

http://tea.texas.gov/
Academics/Special_Student_Populations/
Special_Education/Programs_and_Servic
es/Individualized_Education_Program_Fa
 cilitation/اﯾن ﻓرم را ﻣﯽﺗوان ﺑﺎ درﺧواﺳت
اطﻼﻋﺎت
 TEAﻧﯾز درﯾﺎﻓت ﮐرد.
از:
ﺗﻣﺎس  TEAدر ﭘﺎﯾﺎن اﯾن ﺳﻧد اراﺋﮫ ﺷده اﺳت.
•

اﺧﺗﻼف ﺑﺎﯾد ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﯾﮏ ﺟﻠﺳﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ  ARDﺑﺎﺷد ﮐﮫ در
آن در ﻣورد ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻧد ﻣؤﻟﻔﮫ ﺿروری  IEPﻣواﻓﻘت
دوﺟﺎﻧﺑﮫ ﺣﺎﺻل ﻧﺷده اﺳت و ﮐﻣﯾﺗﮫ  ARDﻣواﻓﻘت ﮐرده اﺳت
ﮐﮫ ﺟﻠﺳﮫ را ﻣﺟدداً ﺑرﮔزار ﮐﻧد.

•

ﺷﻣﺎ و ﻣدرﺳﮫ ﺑﺎﯾد ﻓرم درﺧواﺳت ﺿروری را ظرف ﭘﻧﺞ
روز ﻣﺎﻧده ﺑﮫ ﺟﻠﺳﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ  ARDﮐﮫ ﺑﺎ اﺧﺗﻼف ﻧظر ﭘﺎﯾﺎن
ﯾﺎﻓت ،ﺗﮑﻣﯾل ﮐرده ﺑﺎﺷﯾد و ﯾﮏ ﺗﺳﮭﯾل ﮐﻧﻧده ﺑﺎﯾد در ﺗﺎرﯾﺦ
ﺗﻌﯾﯾن ﺷده ﺑرای ﺗﺷﮑﯾل ﻣﺟدد ﺟﻠﺳﮫ در دﺳﺗرس ﺑﺎﺷد.

•

اﯾن اﺧﺗﻼف ﻧﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻋﻼﺋم ﻣﻌﻠوﻟﯾت ﯾﺎ ﺗﻌﯾﯾن ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ IAES

ﻣرﺑوط ﺑﺎﺷد.
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ﺗواﻓﻘﻧﺎﻣﮫھﺎی ﺗﺻﻣﯾمﮔﯾری ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﺷده و ﺳﺎﯾر ﺧدﻣﺎت
و ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽھﺎﯾﯽ را ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ در
زﻧدﮔﯽ ﻣﺳﺗﻘﻼﻧﮫ ﮐﻣﮏ ﮐﻧد ،در آن ﻟﺣﺎظ ﮐﻧد .ﺑﺎ ﺷروع
ﺳﺎل ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ  IEP ،2019-2018ﻓرزﻧدﺗﺎن ﻧﯾز ﺑﺎﯾد
اﻋﻼم ﮐﻧد ﮐﮫ ﻣدارس دوﻟﺗﯽ اﯾن اطﻼﻋﺎت را اراﺋﮫ داده
اﺳت.
در روز ﺗوﻟد  18ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻓرزﻧدﺗﺎن ،ﻣدرﺳﮫ دوﻟﺗﯽ ﺑﺎﯾد
ﺑﮫ ﺷﻣﺎ و ﻓرزﻧدﺗﺎن اطﻼﻋﯾﮫ ﮐﺗﺑﯽ ﺑدھد ﮐﮫ ﺣﻘوق واﻟدﯾن
ﺑﮫ داﻧش آﻣوز ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻧﺗﻘل ﺷده اﺳت .ﺑﺎ ﺷروع ﺳﺎل
ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﺳﺎل  2019-2018اﯾن اطﻼﻋﯾﮫ ﮐﺗﺑﯽ ﺷﺎﻣل
اطﻼﻋﺎت و ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺳرﭘرﺳﺗﯽ و ﺟﺎﯾﮕزﯾﻧﯽ
ھﺎی ﺳرﭘرﺳﺗﯽ ،از ﺟﻣﻠﮫ ﻣواﻓﻘت ﻧﺎﻣﮫھﺎی ﺗﺻﻣﯾمﮔﯾری
ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﺷده و ﺳﺎﯾر ﺧدﻣﺎت و ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽھﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷود
ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ در زﻧدﮔﯽ ﻣﺳﺗﻘﻼﻧﮫ ﮐﻣﮏ
ﮐﻧد .اﯾن اطﻼﻋﯾﮫ ﮐﺗﺑﯽ ﺑﺎﯾد ﺷﺎﻣل اطﻼﻋﺎت ﺗﻣﺎس ﺑرای
اﺳﺗﻔﺎده ﺟﮭت درﯾﺎﻓت اطﻼﻋﺎت ﺗﮑﻣﯾﻠﯽ ﺑﺎﺷد.
■ اطﻼﻋﺎت آﻣوزش وﯾژه
اﮔر ﺑﮫ اطﻼﻋﺎت در ﻣورد ﻣﺳﺎﺋل ﻣرﺑوط ﺑﮫ آﻣوزش وﯾژه
ﻧﯾﺎز دارﯾد ،ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺑﺎ ﻣرﮐز اطﻼﻋﺎت آﻣوزش در ﺷﻣﺎره
 (1-855-773-3839) SPEDTEX -1-855ﺗﻣﺎس
ﺑﮕﯾرﯾد .اﮔر ﺑﺎ اﯾن ﺷﻣﺎره ﺗﻣﺎس ﻣﯽﮔﯾرﯾد
ﭘﯾﻐﺎم ﺑﮕذارﯾد ،ﮐﺳﯽ ﺑﺎ ﺷﻣﺎ در طﯽ ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎری ﻣﻌﻣول
ﺗﻣﺎس ﺧواھد ﮔرﻓت .اﻓرادی ﮐﮫ ﻧﺎﺷﻧوا ﯾﺎ دﭼﺎر ﮐم ﺷﻧواﯾﯽ
ھﺳﺗﻧد ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺑﺎ ﺷﻣﺎره ﺗﻠﻔن ﺻوﺗﯽ ﺑﺎﻻ ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از رﻟﮫ
ﺗﮕزاس ﺑﮫ ﺷﻣﺎره  7-1-1ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﻧد.
■ ﺣل اﺧﺗﻼﻓﺎت
ﻣﻣﮑن اﺳت زﻣﺎﻧﯽ ﭘﯾش آﯾد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﺎ اﻗداﻣﺎت ﻣدرﺳﮫ ﻣرﺑوط
ﺑﮫ ﺧدﻣﺎت آﻣوزﺷﯽ وﯾژه ﮐودک ﺧود ﻣﺧﺎﻟف ﺑﺎﺷﯾد .اﮔر
اﺧﺗﻼﻓﺎﺗﯽ ﺑوﺟود آﯾد ،از ﺷﻣﺎ ﺧواھﺷﻣﻧدﯾم ﮐﮫ ﺑﺎ ﮐﺎرﮐﻧﺎن
ﻣدرﺳﮫ ھﻣﮑﺎری ﮐﻧﯾد ﺗﺎ زﻣﺎن ﺑروز اﺧﺗﻼﻓﺎت آنھﺎ را ﺣل
ﮐﻧﯾد .ﺷﻣﺎ ﻣﯽﺗواﻧﯾد از ﻣدرﺳﮫ در ﻣورد ﮔزﯾﻧﮫھﺎی ﺣل
اﺧﺗﻼف ﺑرای واﻟدﯾن ﺑﭘرﺳﯾد.
 TEAﭼﮭﺎر ﮔزﯾﻧﮫ رﺳﻣﯽ ﺑرای ﺣل
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آدرس
در
ﻣﯾﺎﻧﺟﯾﮕرھﺎ
ﻓﻌﻠﯽ
ﻓﮭرﺳت
 http://tea.texas.gov/index4.aspx?id=5087در
دﺳﺗرس اﺳت.
اﮔر ﺷﻣﺎ و ﻣدرﺳﮫ ﺑﺎ ﻣﯾﺎﻧﺟﯾﮕری ﻣواﻓﻘت ﮐﻧﯾد ،ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺑﮫ
اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﯾﺎﻧﺟﯾﮕری ﺧﺎص ﻣواﻓﻘت ﮐﻧﯾد ﯾﺎ ﯾﮏ ﻣﯾﺎﻧﺟﯾﮕر
ﺑطور ﺗﺻﺎدﻓﯽ ﺗﻌﯾﯾن ﺧواھد ﺷد .در ھر ﺻورت ،ﻣﯾﺎﻧﺟﯾﮕر
ﻓوراً ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﺗﻣﺎس ﻣﯽﮔﯾرد ﺗﺎ ﺟﻠﺳﮫ ﻣﯾﺎﻧﺟﯾﮕری را در ﻣﮑﺎن
و زﻣﺎن ﻣﻧﺎﺳب ﺑرای ﺷﻣﺎ و ﻣدرﺳﮫ ﺗرﺗﯾب دھد .ﺑﺣثھﺎﯾﯽ
ﮐﮫ در ﺣﯾن ﻣﯾﺎﻧﺟﯾﮕری ﺻورت ﻣﯽﮔﯾرد ﺧﺻوﺻﯽ ھﺳﺗﻧد
و ﻧﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺑﻌﻧوان ﺷواھد در ﺟﻠﺳﮫ دادرﺳﯽ ﯾﺎ دررﺳﯾدﮔﯽ
دادﮔﺎه ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﮔﯾرﻧد.
اﮔر ﺷﻣﺎ و ﻣدرﺳﮫ ﺑﮫ ﺗواﻓق ﺑرﺳﯾد ،ﺷﻣﺎ و ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻣﺟﺎز
ﻣدرﺳﮫ ﻣواﻓﻘت ﻧﺎﻣﮫ ﮐﺗﺑﯽ را اﻣﺿﺎ ﺧواھﯾد ﮐرد .اﯾن
ﺗواﻓﻘﻧﺎﻣﮫ ﻗﺎﻧوﻧﯽ اﺳت و ﻗﺎﺑل اﺟرا در دادﮔﺎه اﯾﺎﻟﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ
دارای ﻣﺟوز ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺑرای رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ اﯾن ﻧوع ﭘروﻧده و ﯾﺎ
در ﯾﮏ دادﮔﺎه ﻣﻧطﻘﮫای ﻓدرال اﺳت.
ﻣﯽﺗواﻧﯾد اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗری در ﻣورد روﻧد ﻣﯾﺎﻧﯾﺟﮕری در
آدرس
ﺑﮫ
TEA
ﺳﺎﯾت
وب
 http://tea.texas.gov/index4.aspx?id=5087ﭘﯾدا
ﮐﻧﯾد.
■ روﻧد ﺣل ﺷﮑﺎﯾﺎت آﻣوزش وﯾژه
ﺑرای ﺣل اﺧﺗﻼﻓﺎت
ﮔزﯾﻧﮫھﺎ
ﯾﮑﯽ دﯾﮕر از
ﻣرﺑوط ﺑﮫ آﻣوزش وﯾژه روﻧد ﺣل ﺷﮑﺎﯾﺎت آﻣوزﺷﯽ وﯾژه
 TEAاﺳت .اﮔر ﺑر اﯾن ﺑﺎورﯾد ﮐﮫ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن دوﻟﺗﯽ
ﯾﮑﯽ از اﻟزاﻣﺎت آﻣوزﺷﯽ وﯾژه را ﻧﻘض ﮐرده اﺳت،
ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﯾﮏ ﺷﮑﺎﯾت ﮐﺗﺑﯽ ﺑﮫ  TEAﺑﮫ آدرس ذﮐر ﺷده در
ﭘﺎﯾﺎن اﯾن ﺳﻧد ارﺳﺎل ﮐﻧﯾد .ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﺎﯾد ﺷﮑﺎﯾت ﺧود را ﺑﮫ
ﺷﮑﺎﯾت را
آن
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑر ﻋﻠﯾﮫ
ﮐردهاﯾد ،ارﺳﺎل ﮐﻧﯾد .ھر ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎ
ﺗﻧظﯾم
ﻧزد
ﻓردی ﻣﯽﺗواﻧد ﺷﮑﺎﯾت ﺧود را
 TEAﻣطرح ﮐﻧد .ﺟدول زﻣﺎﻧﯽ ﺷﮑﺎﯾت در
روز ﮐﺎری ﺑﻌد از ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﮐﮫ  TEAﺷﮑﺎﯾت را درﯾﺎﻓت
ﻣﯽﮐﻧد ،ﺷروع ﻣﯽﺷود .درﯾﺎﻓت ﺷﮑﺎﯾت ﮐﺗﺑﯽ ﺷﻣﺎ ﮐﮫ در
آن ﺑﮫ ﺷرح ﻧﻘض ﻣﯽﭘردازد ﻧﺑﺎﯾد ﺑﯾش از ﯾﮏ ﺳﺎل از
ﺗﺎرﯾﺦ رﺧداد ﻧﻘض ﺑﺎﺷد .ﺷﮑﺎﯾت ﺑﺎﯾد ﺷﺎﻣل ﻣوارد زﯾر
ﺑﺎﺷد :ﺑﯾﺎﻧﯾﮫای ﮐﮫ ﺳﺎزﻣﺎن دوﻟﺗﯽ

ﺳﺎزﻣﺎن آﻣوزش و ﭘرورش ﺗﮕزاس │ ﺑﺧش آﻣوزش وﯾژه
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•

ﺷﻣﺎ و ﻣدرﺳﮫ ﻧﺑﺎﯾد ھﻣزﻣﺎن در ﻣﯾﺎﻧﺟﯾﮕری آﻣوزش وﯾژه
ﺷرﮐت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد.

•

ﻣوﺿوع اﺧﺗﻼف ﻧﺑﺎﯾد ﻣوﺿوع ﺷﮑﺎﯾت آﻣوزش وﯾژه ﯾﺎ
دادرﺳﯽ ﻣرﺑوط ﺑﮫ آﻣوزش وﯾژه ﺑﺎﺷد.

•

ﺷﻣﺎ و ﻣدرﺳﮫ ﻧﺑﺎﯾد در ﺳﺎل ﺗﮑﻣﯾل درﺧواﺳت ﻓﻌﻠﯽ ﺗﺳﮭﯾل
 IEPدر ﺗﺳﮭﯾل  IEPﻣرﺑوط ﺑﮫ ھﻣﺎن ﮐودک ﺷرﮐت ﮐرده
ﺑﺎﺷﯾد.

■ ﺧدﻣﺎت ﻣﯾﺎﻧﺟﯾﮕری
ﻣﯾﺎﻧﺟﯾﮕری ﯾﮑﯽ از ﮔزﯾﻧﮫھﺎی در دﺳﺗرس ﺑرای ﺣل
اﺧﺗﻼف ﻧظر در ﻣورد ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ،ارزﯾﺎﺑﯽ ،ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ
و  FAPEاﺳت .اﮔر ﺷﻣﺎ و ﻣدرﺳﮫ ھر دو ﻣواﻓﻘت ﮐﻧﯾد ﮐﮫ
در ﻣﯾﺎﻧﺟﯾﮕری ﺷرﮐت ﮐﻧﯾد TEA ،ھﻣﺎھﻧﮕﯽھﺎی ﻻزم را
اﻧﺟﺎم ﻣﯽدھد و ھزﯾﻧﮫ ﻣﯾﺎﻧﺟﯾﮕری را ﭘرداﺧت ﻣﯽﮐﻧد .از
ﻣﯾﺎﻧﺟﯾﮕری ﻧﺑﺎﯾد ﺑرای ﺗﺄﺧﯾر ﯾﺎ رد ﮐردن ﯾﮏ دادرﺳﯽ ﺑﮫ
ﺷﻣﺎ و ﯾﺎ ﺳﺎﯾر ﺣﻘوق ﺗﺣت  IDEAاﺳﺗﻔﺎده ﺷود.
 TEAﺑﮫ طور ﺧودﮐﺎر ﺧدﻣﺎت ﻣﯾﺎﻧﺟﯾﮕری را ھر زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﮫ درﺧواﺳت رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ ﭘروﻧده ﺷده اﺳت ،ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﯽدھد.
اﻣﺎ ﺷﻣﺎ ھر زﻣﺎن ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣدرﺳﮫ در ﻣورد ﺑرﻧﺎﻣﮫ آﻣوزش
وﯾژه ﻓرزﻧدﺗﺎن اﺧﺗﻼف ﻧظر دارﯾد ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺑرای ﺧدﻣﺎت
ﻣﯾﺎﻧﺟﯾﮕری درﺧواﺳت ﮐﻧﯾد.
واﺳطﮫھﺎ ﮐﺎرﮐﻧﺎن  TEAو ﯾﺎ ﮐﺎرﻣﻧدان ھﯾﭻ ﻣدرﺳﮫای در
ﺗﮕزاس ﻧﯾﺳﺗﻧد و ﻧﻣﯽﺗواﻧﻧد ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺷﺧﺻﯽ ﯾﺎ ﺣرﻓﮫای داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺑﯽطرﻓﯽ آنھﺎ در ﺗﺿﺎد ﺑﺎﺷد .واﺳطﮫھﺎ اﻓراد
ﺣرﻓﮫای ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑرای ﺣل اﺧﺗﻼﻓﺎت واﺟد ﺷراﯾط و
آﻣوزش دﯾدهاﻧد و ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻗواﻧﯾن آﻣوزش وﯾژه دارای داﻧش
دارﻧد .ﻣﯾﺎﻧﺟﯾﮕر ﺑﺎﯾد ﺑﯽطرف ﺑﺎﺷد و طرف ھﯾﭻ ﯾﮏ از دو
طرف را در ﻣﯾﺎﻧﺟﯾﮕری ﻧﮕﯾرد .ھدف ﻣﯾﺎﻧﺟﯾﮕر ﮐﻣﮏ ﺑﮫ
ﺷﻣﺎ و ﻣدرﺳﮫ در دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﯾﮏ ﺗواﻓق اﺳت ﮐﮫ ھر دوی
ﺷﻣﺎ را راﺿﯽ ﮐﻧد.
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ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺷﮑﺎﯾت ﺷﻣﺎ ﻧﮭﺎﯾﯽ اﺳت و ﻗﺎﺑل ﺗﺟدﯾد ﻧظر
ﻧﯾﺳت .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،درﺧواﺳت ﺷﮑﺎﯾت ،ﺣق ﺷﻣﺎ را در
ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﯾﺎﻧﺟﯾﮑری ﯾﺎ دادرﺳﯽ ﻋﺎدﻻﻧﮫ از ﺑﯾن ﻧﻣﯽﺑرد.
اﮔر ﺷﮑﺎﯾت ﮐﻧﯾد و ﺑرای ﻣﺳﺎﺋل ﻣﺷﺎﺑﮫ ،درﺧواﺳت دادرﺳﯽ
ﻋﺎدﻻﻧﮫ ﻧﻣﺎﺋﯾد TEA ،ھر ﻣﺳﺎﻟﮫ ای را ﮐﮫ رﺳﯾدﮔﯽ ﺷده
اﺳت ،ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺟﻠﺳﮫ رﺳﯾدﮔﯽ ﺗﻣﺎم ﺷود ،ﮐﻧﺎر ﺧواھد
ﮔذاﺷت .ھر ﻣﺳﺋﻠﮫای در ﺷﮑﺎﯾت ﮐﮫ ﺑﺧﺷﯽ از دادرﺳﯽ
ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻧﯾﺳت ،در طﯽ زﻣﺎﻧﺑﻧدی ھﺎ و ﻣراﺣل ﺷرح داده ﺷده
در اﯾن ﺳﻧد ﺣل ﺧواھد ﺷد .اﮔر ﻣﺳﺋﻠﮫای ﮐﮫ در ﯾﮏ ﺷﮑﺎﯾت
ﻣطرح ﺷده اﺳت در دادرﺳﯽ ﺑﺎ طرﻓﯾن ﯾﮑﺳﺎن ﺑرﮔزار ﺷود،
ﺗﺻﻣﯾم دادرﺳﯽ در آن ﻣورد اﻟزاﻣﯽ اﺳت.
ﺷﻣﺎ ﻣﯽﺗواﻧﯾد اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗری در ﻣورد روﻧد ﺷﮑﺎﯾت
اطﻼﻋﺎت اﺿﺎﻓﯽ را در
و
وب ﺳﺎﯾت  TEAو ﻧﺷﺎﻧﯽ اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ زﯾر ﮐﺳب ﮐﻧﯾد:
https://tea.texas.gov/Academics/Special_Stud
_ent_Populations/Special_Education/Dispute
Resolution/Special_Education_Dispute_Reso
.lution_Processes/
■

ﺑرﻧﺎﻣﮫ دادرﺳﯽ ﻋﺎدﻻﻧﮫ

ﮔزﯾﻧﮫ ﭼﮭﺎرم ﺑرای ﺣل اﺧﺗﻼﻓﺎت آﻣوزش وﯾژه ،ﺑرﻧﺎﻣﮫ
دادرﺳﯽ ﻋﺎدﻻﻧﮫ اﺳت .در ﯾﮏ ﺟﻠﺳﮫ دادرﺳﯽ ﻋﺎدﻻﻧﮫ ،ﯾﮏ
ﻣﺄﻣور دادرﺳﯽ ﺑﯽ طرف ﺷواھدی از طرﻓﯾن را اﺳﺗﻣﺎع ﻣﯽ
ﮐﻧد و ﺗﺻﻣﯾم ﻻزمﻻﺟرای ﻗﺎﻧوﻧﯽ را ﻣﯽﮔﯾرد.
ﺷﻣﺎ ﺣق درﺧواﺳت دادرﺳﯽ ﻋﺎدﻻﻧﮫ را در ھر ﻣورد ﻣرﺑوط
ﺑﮫ ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ،ارزﯾﺎﺑﯽ ﯾﺎ ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﻓرزﻧد ﺧود و ﯾﺎ
اراﺋﮫ  FAPEﺑﮫ ﻓرزﻧد ﺧود دارا ھﺳﺗﯾد .اﮔر دادرﺳﯽ
ﺷﮑﺎﯾﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ ﭘروﻧدهای ﺑرای درﺧواﺳت
اوﻟﯾﮫ ﭘذﯾرش ﺑﮫ ﻣدارس دوﻟﺗﯽ ﺑﺎﺷد ،ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ ﺑﺎ رﺿﺎﯾت
ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد در ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻣدرﺳﮫ دوﻟﺗﯽ ﺑﮫ طور ﮐﺎﻣل ﻗرار ﮔﯾرد
ﺗﺎ ﺟﻠﺳﮫ رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ اﺗﻣﺎم رﺳد.
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ﯾﮑﯽ از اﻟزﻣﺎت آﻣوزش وﯾژه را ﻧﻘض ﮐرده اﺳت ،ﺣﻘﺎﯾﻘﯽ
ﮐﮫ اﯾن ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ﺑر اﺳﺎس آن ﺗﻧظﯾم ﺷده اﺳت ،اﻣﺿﺎی و
اطﻼﻋﺎت ﺗﻣﺎس ﺷﻣﺎ .اﮔر ﺷﮑﺎﯾت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﮐودﮐﯽ ﺧﺎص
ﺑﺎﺷد ،ﺷﮑﺎﯾت ﺑﺎﯾد ﺣﺎوی ﻣوارد زﯾر ﺑﺎﺷد :ﻧﺎم و آدرس
ﮐودک ﯾﺎ اطﻼﻋﺎت ﺗﻣﺎس ﻣوﺟود اﮔر ﮐودک ﺑﯽﺧﺎﻧﻣﺎن
اﺳت ،ﻧﺎم ﻣدرﺳﮫ ﮐودک و ﺷرح ﺣﺎل ﻣﺷﮑل ﮐودک ،از
ﺟﻣﻠﮫ ﺣﻘﺎﯾق ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣﺷﮑل ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ در آن زﻣﺎن ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ
ﺷده و در دﺳﺗرس ﺷﻣﺎ اﺳت.
 TEAﻓرﺻﺗﯽ را ﺑرای اراﺋﮫ اطﻼﻋﺎت اﺿﺎﻓﯽ و ورود ﺑﮫ
ﻣﯾﺎﻧﺟﯾﮕری داوطﻠﺑﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﯽدھد TEA .ﻧﯾز ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎن
دوﻟﺗﯽ ﻓرﺻﺗﯽ ﺑرای ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﺷﮑﺎﯾت و ﻓرﺻت اراﺋﮫ ﯾﮏ
ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺑرای ﺣل ﺷﮑﺎﯾت اراﺋﮫ ﻣﯽدھد.
ظرف ﻣدت  60روز ﺗﻘوﯾﻣﯽ ﭘس از درﯾﺎﻓت ﺷﮑﺎﯾت ﮐﺗﺑﯽ
ﺷﻣﺎ ،ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ ﺑﮫ دﻟﯾل ﺷراﯾط ﺧﺎص ﮐﮫ ﻣطﺎﺑق ﺑﺎ اﻟزاﻣﺎت
ذﮐر ﺷده در ﺑﺎﻻ ﯾﺎ ﺑﺎ ﺗواﻓق طرﻓﯾن ﺗﻣدﯾد ﺷود ،در ﺻورت
ﻟزوم  TEAﺑﮫ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﻣﯽﭘردازد ،از ﺟﻣﻠﮫ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﻣﺣﻠﯽ.
 TEAﺗﻣﺎم اطﻼﻋﺎت ﻣرﺑوطﮫ را ﺑررﺳﯽ ﻣﯽﮐﻧد و ﺗﻌﯾﯾن
ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ آﯾﺎ آژاﻧس دوﻟﺗﯽ ﯾﮑﯽ از اﻟزاﻣﺎت آﻣوزﺷﯽ وﯾژه
را ﻧﻘض ﮐرده اﺳت ﯾﺎ ﺧﯾر .ﺗﺻﻣﯾم ﺑﺻورت ﮐﺗﺑﯽ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ
داده ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﮏ ﺗﮏ اﺗﮭﺎﻣﺎت ﻣرﺑوط ﻣﯽﺷود و ﺣﺎوی
ﺣﻘﺎﯾق ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺷده ،ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮔﯾری و دﻻﯾل ﺗﺻﻣﯾم  TEAاﺳت.
اﮔر  TEAﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧد ﮐﮫ آژاﻧس دوﻟﺗﯽ اﻟزاﻣﺎت آﻣوزﺷﯽ
وﯾژه را ﻧﻘض ﮐرده اﺳت ،ﺑﺎﯾد از آژاﻧس دوﻟﺗﯽ درﺧواﺳت
ﻧﻣﺎﯾد ﺗﺎ اﻗداﻣﺎت ﻻزم را ﺑرای رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ ﻧﻘضھﺎی ﻣوﺟود،
از ﺟﻣﻠﮫ ﺗﻌﺎﻣل در ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی ﮐﻣﮏھﺎی ﻓﻧﯽ ،ﻣذاﮐرات و
اﻗداﻣﺎت اﺻﻼﺣﯽ اﻧﺟﺎم دھد .اﻗداﻣﺎت اﺻﻼﺣﯽ ﻣﻣﮑن اﺳت
ﺷﺎﻣل اراﺋﮫ ﺧدﻣﺎﺗﯽ ﺑرای ﺟﺑران ﺧدﻣﺎﺗﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻗﺑﻼً ﺑرای
ﯾﮏ ﮐودک ﺧﺎص ﯾﺎ ﯾﮏ ﮔروه از ﮐودﮐﺎن اراﺋﮫ ﻧﺷده اﺳت
و اراﺋﮫ ﺧدﻣﺎت ﻣﻧﺎﺳب ﺑرای ھﻣﮫ ﮐودﮐﺎن ﻣﻌﻠول در آﯾﻧده
را در ﺑر ﻣﯽﮔﯾرد .ﺗﺻﻣﯾﻣﺎت TEA

اطﻼﻋﯾﮫ ﺗﺿﻣﯾﻧﺎت روﯾﮫ ای
ژوﺋﯾﮫ 2018

ﻓرم درﺧواﺳت ﺟﻠﺳﮫ دادرﺳﯽ ﻋﺎدﻻﻧﮫ از
 TEAﺑﮫ آدرس زﯾر در دﺳﺗرس
اﺳت:
https://tea.texas.gov/About_TEA/Govern
ment_Relations_and_Legal/Special_Educ
ation/Due_Process_Hearings/Office_of_L
egal_Services,_Special_Education_Due_P
.rocess_Hearing_Program/
اﻟزاﻣﯽ ﻧدارﯾد از ﻓرم  TEAاﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد ،اﻣﺎ
درﺧواﺳت ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺣﺎوی اطﻼﻋﺎت زﯾر ﺑﺎﺷد :ﻧﺎم و
آدرس ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ ،ﯾﺎ اطﻼﻋﺎت ﺗﻣﺎس ﻣوﺟود در
ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ ﺑﯽﺧﺎﻧﻣﺎن اﺳت؛ ﻧﺎم ﻣدرﺳﮫ
ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ؛ ﺗوﺻﯾف ﻣﺷﮑل ﮐودک ﺷﻣﺎ ،از ﺟﻣﻠﮫ
ﺣﻘﺎﯾق ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣﺷﮑل؛ و ﺣل و ﻓﺻل ﻣﺷﮑل
ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی ﺷﻣﺎ ﺗﺎ ﺣد ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده و آﻧﭼﮫ ﮐﮫ در آن زﻣﺎن
در دﺳﺗرس ﺷﻣﺎ اﺳت.
اﮔر درﺧواﺳت دادرﺳﯽ ﻧﻣﺎﺋﯾد ،ﺑﺎﯾد ﯾﮏ ﻧﺳﺧﮫ از
درﺧواﺳت ﮐﺗﺑﯽ ﺧود را ﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ ارﺳﺎل ﮐﻧﯾد .ﺗﺎ
زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ درﺧواﺳت ارﺳﺎﻟﯽ ﺣﺎوی ﺗﻣﺎم اﻟزاﻣﺎت ﻓوق
ﻧﺑﺎﺷد ،ﺟﻠﺳﮫ دادرﺳﯽ ﻧﺧواھﯾد داﺷت .طﯽ  10روز
ﺗﻘوﯾﻣﯽ ﭘس از درﯾﺎﻓت درﺧواﺳت ﺷﻣﺎ ،ﻣدرﺳﮫ ﺑﺎﯾد
ﭘﺎﺳﺧﯽ را ﮐﮫ ﻣطﺎﺑق ﺑﺎ اﻟزاﻣﺎت اطﻼﻋﯾﮫ ﮐﺗﺑﯽ ﻗﺑﻠﯽ
اﺳت ،ارﺳﺎل ﮐﻧد ،ﻣﮕر آﻧﮑﮫ ﻗﺑﻼً اﯾن ﮐﺎر را اﻧﺟﺎم داده
ﺑﺎﺷد .اﮔر ﻣدرﺳﮫ اﻋﺗﻘﺎد داﺷت ﮐﮫ ﺗﻣﺎﻣﯽ اطﻼﻋﺎت ﻻزم
را ذﮐر ﻧﮑردهاﯾد ﺑﺎﯾد طﯽ  15روز ﺗﻘوﯾﻣﯽ ﭘس از
درﯾﺎﻓت درﺧواﺳت ﺷﻣﺎ ،آن را ﺑﮫ ﻣﺄﻣور دادرﺳﯽ و
ﺷﻣﺎ اطﻼع دھد .ﻣﺄﻣور دادرﺳﯽ ﭘﻧﺞ روز ﺗﻘوﯾﻣﯽ وﻗت
دارد ﺣﮑم ﮐﻧد ﮐﮫ آﯾﺎ اطﻼﻋﺎت درﺧواﺳت ﺷﻣﺎ ﮐﺎﻓﯽ
اﺳت ﯾﺎ ﺧﯾر.
ﺷﻣﺎ ﺗﻧﮭﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗواﻧﯾد درﺧواﺳت ﺧود را ﺗﺻﺣﯾﺢ
ﮐﻧﯾد – ﯾﺎ ﺗﻐﯾﯾر دھﯾد  -ﻣدرﺳﮫ ﻣواﻓﻘت ﮐﻧد ﯾﺎ اﮔر ﻣﺳﺋول
رﺳﯾدﮔﯽ ﺣداﮐﺛر ﭘﻧﺞ روز ﺗﻘوﯾﻣﯽ ﻗﺑل از ﺟﻠﺳﮫ اﯾن
اﺟﺎزه را ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺑدھد .ﻧﻣﯽﺗواﻧﯾد آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ در
درﺧواﺳت ﺷﻣﺎ ﻣطرح ﻧﺷده اﺳت ،در ﺟﻠﺳﮫ دادرﺳﯽ
ﻣطرح ﮐﻧﯾد .اﮔر طرف ﺷﺎﮐﯽ ،ﭼﮫ ﺷﻣﺎ و ﭼﮫ ﻣدرﺳﮫ،
ﺗﻐﯾﯾراﺗﯽ را در درﺧواﺳت اﯾﺟﺎد ﮐﻧد،
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ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ظرف ﯾﮏ ﺳﺎل از ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﮐﮫ ﻣﯽداﻧﺳﺗﯾد ﯾﺎ
ﻣﯽﺑﺎﯾﺳت در ﻣورد اﻗداﻣﺎت ادﻋﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﺳﺎس درﺧواﺳت
دادرﺳﯽ را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽداد ،ﺑرای ﺟﻠﺳﮫ دادرﺳﯽ ﻋﺎدﻻﻧﮫ
درﺧواﺳت دھﯾد .ﺑﮫ اﯾن ﺟدول زﻣﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﮫ ﻗﺎﻧون
ﻣﺣدودﯾتھﺎ ﻧﯾز ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽﺷود .اﯾن ﺟدول زﻣﺎﻧﯽ در ﺷراﯾط
زﯾر ﺑرای ﺷﻣﺎ اﻋﻣﺎل ﻧﻣﯽﺷود :اﮔر از درﺧواﺳت دادرﺳﯽ
ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﺧﺎطر اظﮭﺎرات اﺷﺗﺑﺎه ﻣدرﺳﮫ ﻣﺑﻧﯽ ﺑر اﯾﻧﮑﮫ ﻣﺷﮑل
را ﺑرطرف ﮐرده اﺳت ﺟﻠوﮔﯾری ﺷود ﯾﺎ ﻣدرﺳﮫ اطﻼﻋﺎﺗﯽ
را ﮐﮫ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ اراﺋﮫ آن ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺑود ،ﭘﻧﮭﺎن ﮐرده ﺑﺎﺷد .در
ﺑﻌﺿﯽ ﺷراﯾط ،اﮔر ﻋﺿو ﻓﻌﺎل ﻧﯾروھﺎی ﻣﺳﻠﺢ ،ﺳﭘﺎه اداره
ﻣﻠﯽ اﻗﯾﺎﻧوس و ﺟوی ،ﯾﺎ ﻧﯾروی اﻧﺗظﺎﻣﯽ ﺧدﻣﺎت ﺑﮭداﺷت
ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﺎﺷﯾد ﯾﺎ اﮔر ﻣﺷﻣول ﻣﻔﺎد ﻗﺎﻧون ﻣﺣدودﯾتھﺎی ﻓدرال
ﻣوﺳوم ﺑﮫ ﻗﺎﻧون اﻣداد ﻣدﻧﯽ ﻧﯾروھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ ﺷوﯾد،
ﻣﺣدودﯾت درﺧواﺳت دادرﺳﯽ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﮫ در ﻣورد روﻧد
دادرﺳﯽ ﻣﻣﻧوع اﺳت ﯾﺎ ﻣﺗوﻗف ﻣﯽﺷود.
در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ درﺧواﺳت دادرﺳﯽ ﻋﺎدﻻﻧﮫ را اﻧﺟﺎم دھﯾد،
ﺑﺎﯾد اﺛﺑﺎت ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﻣدرﺳﮫ اﻟزاﻣﺎت آﻣوزش وﯾژه را ﻧﻘض
ﮐرده اﺳت .در ﺑرﺧﯽ ﺷراﯾط  ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣدرﺳﮫ
درﺧواﺳت دادرﺳﯽ ﻋﺎدﻻﻧﮫ را ﺑر ﻋﻠﯾﮫ ﺷﻣﺎ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .در
اﯾن ﺷراﯾط ،ﻣﺳﺋوﻟﯾت اﺛﺑﺎت ﺑﺎ ﻣدرﺳﮫ اﺳت.
ﻗﺑل از اﯾﻧﮑﮫ ﺷﻣﺎ ﻣدرﺳﮫ را در دادﮔﺎه در ﻣورد ھر ﯾﮏ از
ﻣوارد ذﮐر ﺷده ﻓوق ﺑﮫ ﭼﺎﻟش ﺑﮑﺷﯾد ،ﺑﺎﯾد ﯾﮏ ﺟﻠﺳﮫ
دادرﺳﯽ ﻋﺎدﻻﻧﮫ را درﺧواﺳت ﮐﻧﯾد .اﮔر در ﯾﮏ ﺟﻠﺳﮫ
دادرﺳﯽ ﻋﺎدﻻﻧﮫ ﺷرﮐت ﻧﮑﻧﯾد ،ﻣﻣﮑن اﺳت ادﻋﺎھﺎی ﺷﻣﺎ در
دادﮔﺎه ﻧﺎدﯾده ﮔرﻓﺗﮫ ﺷوﻧد.
♦ درﺧواﺳت دادرﺳﯽ ﻋﺎدﻻﻧﮫ ﺑرای درﺧواﺳت دادرﺳﯽ ،ﺷﻣﺎ،
وﮐﯾل ﻣداﻓﻊ و ﯾﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﯾﮏ درﺧواﺳت ﮐﺗﺑﯽ ﺑرای
ﺟﻠﺳﮫ دادرﺳﯽ ﻋﺎدﻻﻧﮫ ﯾﺎ ﺑﮫ  TEAدر آدرس واﻗﻊ در اﻧﺗﮭﺎی
اﯾن ﺳﻧد ،ارﺳﺎل ﮐﻧﯾد.
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ﯾﺎ ﺗﻼش و ﻧﺗﺎﯾﺞ اﯾن ﺗﻣﺎسھﺎ؛ ﮐﭘﯽ ﻣﮑﺎﺗﺑﺎت ارﺳﺎل ﺷده
ﺑﮫ ﺷﻣﺎ و ھر ﮔوﻧﮫ ﭘﺎﺳﺦ درﯾﺎﻓت ﺷده؛ و ﺳواﺑق دﻗﯾق
ﻣراﺟﻌﮫ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﯾﺎ ﻣﺣل اﺷﺗﻐﺎل ﺷﻣﺎ و ﻧﺗﺎﯾﺞ اﯾن
ﺑﺎزدﯾدھﺎ.
اﮔر ،از ﺳوی دﯾﮕر ،ﻣدرﺳﮫ ﻧﺗواﻧد ﺟﻠﺳﮫ ﺣل وﻓﺻل
را ظرف  15روز ﺗﻘوﯾﻣﯽ ﭘس از درﯾﺎﻓت اطﻼﻋﯾﮫ
درﺧواﺳت ﺷﻣﺎ ﺑرای رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ دادرﺳﯽ ﻋﺎدﻻﻧﮫ
ﺗرﺗﯾب دھد ﯾﺎ در ﺟﻠﺳﮫ ﺣل و ﻓﺻل ﺷرﮐت ﻧﮑﻧد ،ﻣﯽ
ﺗواﻧﯾد از ﻣﺄﻣور دادرﺳﯽ ﺑﺧواھﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ دوره ﺣل و
ﻓﺻل ﭘﺎﯾﺎن دھد و ﺣﮑم ﺷروع دادرﺳﯽ  45روزه
ﺗﻘوﯾﻣﯽ را ﺑدھد.
ﺑﮫ طور ﻣﻌﻣول ،ﻣدت ﺣل و ﻓﺻل  30روز ﺗﻘوﯾﻣﯽ
ﺑطول ﻣﯽاﻧﺟﺎﻣد .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،اﮔر ﺷﻣﺎ و ﻣدرﺳﮫ ﺑﮫ
طور ﮐﺗﺑﯽ ﻣواﻓﻘت ﺧود را ﺑرای ﻟﻐو ﺟﻠﺳﮫ ﺣل و ﻓﺻل
اراﺋﮫ دھﯾد ،ﺟدول زﻣﺎﻧﯽ  45روزه ﺗﻘوﯾﻣﯽ ﺑرای
دادرﺳﯽ در روز ﺑﻌدی ﺗﻘوﯾﻣﯽ ﺷروع ﻣﯽﺷود .ﺑﮫ
ھﻣﯾن ﺗرﺗﯾب ،اﮔر ﺷﻣﺎ و ﻣدرﺳﮫ ﻓراﯾﻧد ﻣﯾﺎﻧﺟﯾﮕری ﯾﺎ
ﺟﻠﺳﮫ ﺣل و ﻓﺻل را ﺷروع ﮐردهاﯾد ،اﻣﺎ ﻗﺑل از ﭘﺎﯾﺎن
دوره ﺣل و ﻓﺻل  30روزه ﺗﻘوﯾﻣﯽ ،ﺷﻣﺎ و ﻣدرﺳﮫ ﺑﮫ
طور ﮐﺗﺑﯽ ﻣواﻓﻘت ﻣﯽﮐﻧﯾد ﮐﮫ ھﯾﭻ ﺗواﻓﻘﯽ اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر
ﻧﯾﺳت ،آﻧﮕﺎه ﺟدول زﻣﺎﻧﯽ  45روزه ﺗﻘوﯾﻣﯽ ﺑرای
دادرﺳﯽ ،در روز ﺑﻌدی ﺗﻘوﯾﻣﯽ آﻏﺎز ﻣﯽﺷود .در
ﻧﮭﺎﯾت ،اﮔر ﺷﻣﺎ و ﻣدرﺳﮫ ﻣواﻓﻘت ﮐردهاﯾد ﮐﮫ از روﻧد
ﻣﯾﺎﻧﺟﯾﮕری اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد ،ھر دو طرف ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺑﮫ
ﺻورت ﮐﺗﺑﯽ ﺗواﻓق ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﻣﯾﺎﻧﺟﯾﮕری را در ﭘﺎﯾﺎن
دوره ﺣل و ﻓﺻل  30روزه ﺗﻘوﯾﻣﯽ اداﻣﮫ دھﯾد ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﮫ ﺗواﻓق ﺣﺎﺻل ﺷود .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،اﮔر ﺷﻣﺎ ﯾﺎ ﻣدرﺳﮫ
از ﻓراﯾﻧد ﻣﯾﺎﻧﺟﯾﮕری ﺧﺎرج ﺷوﯾد ،ﺟدول زﻣﺎﻧﯽ 45
روزه ﺗﻘوﯾﻣﯽ ﺑرای دادرﺳﯽ در روز ﺑﻌدی ﺗﻘوﯾﻣﯽ
آﻏﺎز ﻣﯽﺷود.
اھداف ﺟﻠﺳﮫ ﺣل و ﻓﺻل دادن ﻓرﺻت ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺑرای
ﺑﺣث در ﻣورد درﺧواﺳت ﺧود و ﺣﻘﺎﯾق اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎ
ﻣدرﺳﮫ و دادن ﻓرﺻت ﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ اﺳت ﺗﺎ اﺧﺗﻼﻓﺎت را
ﮐﮫ اﺳﺎس درﺧواﺳت ﺷﻣﺎ اﺳت ،ﺣل ﮐﻧد .اﮔر در ﺟﻠﺳﮫ
ﺑﮫ ﺗواﻓق رﺳﯾدﯾد ،ﺷﻣﺎ و
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ﺟدول زﻣﺎﻧﯽ ﺑرای دوره ﺣل و ﻓﺻل و ﺟدول زﻣﺎﻧﯽ
دادرﺳﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ اﺻﻼح ﺷده درﺧواﺳت ﺷروع ﻣﯽ
ﺷود.
در ﺻورت درﺧواﺳت اطﻼﻋﺎت ،ﯾﺎ اﮔر ﺷﻣﺎ ﯾﺎ ﻣدرﺳﮫ
ﭘروﻧدهای ﺑرای ﺷﮑﺎﯾت ﺗﻧظﯾم ﮐﻧﯾد ،اطﻼﻋﺎت در ﻣورد
ﺧدﻣﺎت ﺣﻘوﻗﯽ راﯾﮕﺎن و ﯾﺎ ﮐم ھزﯾﻧﮫ و ﺳﺎﯾر ﺧدﻣﺎت
ﻣرﺑوطﮫ در اﯾن ﻣﻧطﻘﮫ ،ﺑﺎﯾد در اﺧﺗﯾﺎر ﺷﻣﺎ ﻗرار ﮔﯾرد.
♦ دوره ﺣل و ﻓﺻل ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎی دادرﺳﯽ ﺳرﯾﻊ )ﺑرای زﻣﺎﻧﺑﻧدی
ﺣل و ﻓﺻل ﺗﺳرﯾﻊ ﯾﺎﻓﺗﮫ ،ﺑﺧش زﯾر را ﺑﺑﯾﻧﯾد( ،طﯽ  15روز
ﺗﻘوﯾﻣﯽ ﭘس از درﯾﺎﻓت درﺧواﺳت ﺷﻣﺎ ﺑرای ﺟﻠﺳﮫ دادرﺳﯽ
ﻋﺎدﻻﻧﮫ ،ﻣدرﺳﮫ ﺑﺎﯾد ﺟﻠﺳﮫای ﺑﮫ ﻧﺎم ﺟﻠﺳﮫ ﺣل و ﻓﺻل ﺑﺎ
ﺷﻣﺎ ،ﯾﮏ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻣدرﺳﮫ و ﻣﻘﺎم ﺗﺻﻣﯾمﮔﯾری و اﻋﺿﺎی
ﻣرﺑوطﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ  ARDﮐﮫ ﺗوﺳط ﺷﻣﺎ وﻣدرﺳﮫ اﻧﺗﺧﺎب ﺷدهاﻧد،
ﺑرﮔزار ﮐﻧد .اﮔر ﺷﻣﺎ ﯾﮏ وﮐﯾل در ﺟﻠﺳﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد،
ﻣدرﺳﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻣﯽﺗواﻧد ﯾﮏ وﮐﯾل داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.

ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎی زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺷﻣﺎ و ﻣدرﺳﮫ ھر دو ﺑﮫ طور
ﮐﺗﺑﯽ ﻣواﻓﻘت ﮐردهاﯾد ﮐﮫ از روﻧد ﺣل و ﻓﺻل
ﺻرفﻧظر ﮐﻧﯾد ﯾﺎ ﻣواﻓﻘت ﮐردهاﯾد ﮐﮫ از ﻣﯾﺎﻧﺟﯾﮕری
اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد ،ﺟﻠﺳﮫ ﺣل وﻓﺻل ﺑﺎﯾد ﺑرﮔزار ﺷود .اﮔر
در ﺟﻠﺳﮫ ﺣل وﻓﺻل ﻣﺷﺎرﮐت ﻧﮑﻧﯾد ،زﻣﺎﻧﺑﻧدی ﺑرای
ﭘروﺳﮫ رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ ﭘروﻧده و ﺟﻠﺳﮫ رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ ﺗﺄﺧﯾر
ﺧواھد اﻓﺗﺎد ﺗﺎ ﺟﻠﺳﮫ ﺑرﮔزار ﺷود.
اﮔر ﻣدرﺳﮫ ﺗﻼشھﺎی ﻣﻧطﻘﯽ ﺑرای ﺣﺿور ﺷﻣﺎ در
ﺟﻠﺳﮫ ﺣل وﻓﺻل ﺑﮑﺎر ﮔﯾرد ،اﻣﺎ ﺷﻣﺎ ﺷرﮐت ﻧﮑﻧﯾد،
ﺳﭘس در ﭘﺎﯾﺎن دوره  30روزه ﺗﻘوﯾﻣﯽ ﺣل وﻓﺻل،
ﻣدرﺳﮫ ﻣﯽﺗواﻧد از ادار ٴه رﺳﯾدﮔﯽ درﺧواﺳت ﮐﻧد ﮐﮫ
درﺧواﺳت ﺷﻣﺎ ﺑرای ﺟﻠﺳﮫ دادرﺳﯽ را رد ﮐﻧد .ﻣدرﺳﮫ
ﺑﺎﯾد ﺑﺗواﻧد اﺛﺑﺎت ﮐﻧد ﮐﮫ ﺗﻼشھﺎی ﻣﻧطﻘﯽ ﺑرای ﺷرﮐت
ﺷﻣﺎ در ﺟﻠﺳﮫ ﺣل وﻓﺻل ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از اﺳﻧﺎد زﯾر اﻧﺟﺎم
داده اﺳت :ﺳواﺑق ﺗﻼشھﺎی ﻣدرﺳﮫ ﺑرای ﺗرﺗﯾب زﻣﺎن
و ﻣﮑﺎن ﻣورد ﺗواﻓق دو ﺟﺎﻧﺑﮫ ،از ﻗﺑﯾل ﮔزارش دﻗﯾق
ﺗﻣﺎﺳﮭﺎی ﺗﻠﻔﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺷﻣﺎ اﻧﺟﺎم ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت
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https://tea.texas.gov/
 .index4.aspx?id=5090ﻣﭼﻧﯾن ﻣﯽﺗواﻧﯾد اﯾن ﻟﯾﺳت را
از دﻓﺗر ﺧدﻣﺎت ﺣﻘوﻗﯽ  TEAدرﺧواﺳت ﮐﻧﯾد ﮐﮫ اطﻼﻋﺎت
ﺗﻣﺎس آن در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن ﺳﻧد اراﺋﮫ ﺷده اﺳت.
♦ وﺿﻌﯾت ﻓرزﻧد در طﯽ رﺳﯾدﮔﯾﮭﺎی ﭘروﻧده )ﺛﺑﺎت وﺿﻌﯾت(
در طول ﯾﮏ ﺟﻠﺳﮫ دادرﺳﯽ ﻣﻧﺎﺳب و ھر ﺗﺟدﯾد ﻧظر در
دادﮔﺎه ،ﮐودک ﺷﻣﺎ ﺑﮫ طور ﮐﻠﯽ ﺑﺎﯾد در ﻣﺣل ﺗﺣﺻﯾل ﻓﻌﻠﯽ
ﺧود ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻣﺎﻧد ،ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ ﺷﻣﺎ و ﻣدرﺳﮫ ﺑﮫ ﺗواﻓق دﯾﮕری
رﺳﯾدهاﯾد .ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧدن در ﻣﺣﯾط ﻓﻌﻠﯽ را ﻣﻌﻣوﻻً ﺛﺑﺎت
وﺿﻌﯾت ﻣﯽﮔوﯾﻧد .اﮔر ﭘروﻧده ﺑﮫ ﻣﺳﺎﺋل اﻧﺿﺑﺎطﯽ ﻣرﺑو
طﺑﺎﺷد ،ﺑﮫ ﺑﺧش ﺟﺎ ﯾﺎﺑﯽ ﺑرای ﮐودک در ﺣﯾن ﺑررﺳﯽ
اﺧﺗﻼﻓﺎت اﻧﺿﺑﺎطﯽ ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد.

اﮔر دادرﺳﯽ ﺑﮫ درﺧواﺳت ﺑرای ﺛﺑتﻧﺎم ﻓرزﻧدﺗﺎن در
ﻣدرﺳﮫ دوﻟﺗﯽ ﻣرﺑوط ﺷود ،در ﺻورت رﺿﺎﯾت ﺷﻣﺎ
ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﺗﮑﻣﯾل رﺳﯾدﮔﯽ ،ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد در ﺑرﻧﺎﻣﮫ
ﻣدرﺳﮫ دوﻟﺗﯽ ﻗرار ﮔﯾرد .در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﻓرزﻧدﺗﺎن ﺳﮫ
ﺳﺎﻟﮫ ﻣﯽﺷود و در ﺣﺎل اﻧﺗﻘﺎل از ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻣداﺧﻠﮫ در
دوران ﮐودﮐﯽ ) (ECIﺑﺎﺷد ،ﺛﺑﺎت وﺿﻌﯾت از ﺟﻣﻠﮫ
ﺧدﻣﺎت  ECIﻧﯾﺳت .در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﮐودک واﺟد
ﺷراﯾط درﯾﺎﻓت ﺧدﻣﺎت آﻣوزش وﯾژه ﺑﺎﺷد و ﺑﺎ ﺗواﻓق
واﻟدﯾن ،ﺧدﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﻣوﺿوع اﺧﺗﻼف ﻧﯾﺳﺗﻧد ،ﺑﺎﯾد اراﺋﮫ
ﺷوﻧد.
♦ ﻗﺑل از دادرﺳﯽ ﺣداﻗل ﭘﻧﺞ روز ﮐﺎری ﻗﺑل از ﺟﻠﺳﮫ دادرﺳﯽ،
ﺷﻣﺎ و ﻣدرﺳﮫ ﺑﺎﯾد ھر ﺷواھدی را ﮐﮫ در ﺟﻠﺳﮫ اراﺋﮫ ﺧواھﻧد
ﺷد ،ﺑﮫ ﯾﮑدﯾﮕر اطﻼع دھﯾد .ھر ﯾﮏ از طرﻓﯾن ﻣﯽﺗواﻧد
ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ھر ﺷواھدی ﮐﮫ ﻗﺑﻼً ﺑﮫ اﺷﺗراک ﮔذاﺷﺗﮫ ﻧﺷده اﺳت،
اﻋﺗراض ﮐﻧد .دادﮔر رﺳﯾدﮔﯽ ﻣﯽﺗواﻧد ﻣﺎﻧﻊ اراﺋﮫ ﺷواھدی
از ﻗﺑﯾل ارزﯾﺎﺑﯽھﺎ و ﺗوﺻﯾﮫھﺎﯾﯽ ﺷود ﮐﮫ در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ
اﻓﺷﺎ ﻧﺷدهاﻧد.
♦ در ﺣﯾن دادرﺳﯽ ﺷﻣﺎ ﺣق دارﯾد ﮐﮫ وﮐﯾل ﺧود را ﺑﯾﺎورﯾد و
از وﮐﯾل و ﯾﺎ ﻓراد ﺑﺎ داﻧش ﯾﺎ اطﻼﻋﺎت ﺧﺎص در ﻣورد
ﮐودﮐﺎن ﻣﻌﻠول ،ﻣﺷﺎوره ﺑﮕﯾرﯾد.
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ﻣدرﺳﮫ ﺑﺎﯾد ﺗواﻓق ﻧﺎﻣﮫ ﺧود را ﻣﮑﺗوب و اﻣﺿﺎ ﮐﻧﯾد.
اﯾن ﺗواﻓق ﻧﺎﻣﮫ ﮐﺗﺑﯽ در دادﮔﺎھﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣوﺟب ﻗﺎﻧون
اﯾﺎﻟﺗﯽ دارای اﺧﺗﯾﺎر رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ اﯾن ﻧوع ﭘروﻧده اﺳت
ﯾﺎ در دادﮔﺎه ﻓدرال ﻗﺎﺑل اﺟرا اﺳت ،ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ ﯾﮑﯽ از
طرﻓﯾن ظرف ﺳﮫ روز ﮐﺎری از ﺗﺎرﯾﺦ اﻣﺿﺎء آن
ﻣواﻓﻘت ﻧﺎﻣﮫ را ﻟﻐو ﮐﻧد.
اﮔر ﻣدرﺳﮫ ظرف ﻣدت  30روزﺗﻘوﯾﻣﯽ از درﯾﺎﻓت
درﺧواﺳت ﺷﻣﺎ ﻣﺳﺎﺋل ﻣطرح ﺷده در درﺧواﺳت ﺷﻣﺎ
را ﺑﮫ ﺣد رﺿﺎﯾت ﺷﻣﺎ ﺣل و ﻓﺻل ﻧﮑﻧد ،ﺟدول زﻣﺎﻧﯽ
دادرﺳﯽ  45روزه ﺗﻘوﯾﻣﯽ ﺷروع ﻣﯽﺷود و ﻣﻣﮑن اﺳت
ﺟﻠﺳﮫ دادرﺳﯽ اداﻣﮫ ﯾﺎﺑد.
♦ ﺟﻠﺳﮫ ﺣل و ﻓﺻل در دادرﺳﯽھﺎی ﺗﺳرﯾﻊ ﯾﺎﻓﺗﮫ ﭘس از
درﯾﺎﻓت درﺧواﺳت ﺟﻠﺳﮫ دادرﺳﯽ ﺗﺳرﯾﻊ ﺷده ﺷﻣﺎ ،ﻣدرﺳﮫ
ﺑﺎﯾد طﯽ ھﻔت روز ﺗﻘوﯾﻣﯽ ﺟﻠﺳﮫ ﺣل و ﻓﺻل را ﺗﺷﮑﯾل
دھد .در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﻣدرﺳﮫ در طﯽ  15روز از درﯾﺎﻓت
درﺧواﺳت دادرﺳﯽ ﺗﺳرﯾﻊ ﺷده ﺷﻣﺎ ،ﻣﺷﮑﻼت ﻣطرح ﺷده
در درﺧواﺳت را ﺑﮫ ﺣد ﻣطﻠوب ﺷﻣﺎ ﺣل و ﻓﺻل ﻧﮑﻧد ،ﺣق
داﺷﺗن ﯾﮏ دادرﺳﯽ را دارﯾد .ﺟﻠﺳﮫ دادرﺳﯽ ﺑﺎﯾد ظرف 20
روز ﻣدرﺳﮫای از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﮑﻣﯾل درﺧواﺳت ﺑرای رﺳﯾدﮔﯽ
ﻋﺎدﻻﻧﮫ ﺑرﮔزار ﺷود .ﻣﺄﻣور دادرﺳﯽ ﺑﺎﯾد ظرف  10روز
ﻣدرﺳﮫای ﭘس از ﺟﻠﺳﮫ ،ﺗﺻﻣﯾم ﻧﮭﺎﯾﯽ را ﺻﺎدر ﮐﻧد.

 TEAﻣﺄﻣوران دادرﺳﯽ ﺑﯾطرف را ﺑرای اﻧﺟﺎم ﺟﻠﺳﺎت
دادﮔﺎه ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﯽﮐﻧد .ﻣﺄﻣوران دادرﺳﯽ ﮐﺎرﮐﻧﺎن  TEAﯾﺎ
ھﯾﭻ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣرﺑوط ﺑﮫ آﻣوزش و ﭘرورش ﯾﺎ ﻣراﻗﺑت از
ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ ﻧﯾﺳﺗﻧد و ﻧﻣﯽﺗواﻧﻧد ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺷﺧﺻﯽ ﯾﺎ ﺣرﻓﮫای
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺑﯽطرﻓﯽ آنھﺎ در دادرﺳﯽ در ﺗﺿﺎد ﺑﺎﺷد.
ﻣﺄﻣور دادرﺳﯽ ﺑﺎﯾد دارای داﻧش و ﻣﮭﺎرت ﻻزم ﺑرای ﺧدﻣت
ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺄﻣور دادرﺳﯽ ﺑﺎﺷد.
 TEAﻓﮭرﺳﺗﯽ از ﻣﺄﻣوران دادرﺳﯽ را دارا اﺳت ﮐﮫ
ﺻﻼﺣﯾتھﺎی ھر ﯾﮏ از ﻣﺄﻣوران دادرﺳﯽ در آن ذﮐر ﺷده
اﺳت .اﯾن ﻓﮭرﺳت در وبﺳﺎﯾت  TEAﺑﮫ آدرس زﯾر
ﻣوﺟود اﺳت:
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ﺗﺻﻣﯾم ﻣﺄﻣور دادرﺳﯽ ﭘس از اﯾﻧﮑﮫ اطﻼﻋﺎت ﺷﺧﺻﯽ
ھوﯾﺗﯽ ﻓرزﻧدﺗﺎن ﺣذف ﺷد ،در وب ﺳﺎﯾت TEA
ﻣﻧﺗﺷر ﻣﯽﺷود.
ﻣدرﺳﮫ ﺑﺎﯾد ﺣﺗﯽ اﮔر ﻋﻠﯾﮫ ﺗﺻﻣﯾم ﻣﺄﻣور دادرﺳﯽ
درﺧواﺳت ﺗﺟدﯾدﻧظر ﮐﻧد ،آن را در ﻣدت زﻣﺎن
ﻣﺷﺧص ﺷده ﻣﺄﻣور دادرﺳﯽ ﻋﻣﻠﯽ ﺳﺎزد ،ﯾﺎ
درﺻورت ﻋدم اﻋﻼم زﻣﺎن ﻣﺷﺧص ،آن را طﯽ 10
روز ﻣدرﺳﮫای ﭘس از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺻوﯾب ﺗﺻﻣﯾم اﺟرا ﮐﻧد،
ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺎزﭘرداﺧت ھزﯾﻧﮫھﺎی ﮔذﺷﺗﮫ ﺗﺎ زﻣﺎن ﺣﮑم
ﺗﺟدﯾدﻧظر اﻧﺟﺎم ﻧﺷده ﺑﺎﺷد .در  IDEAھﯾﭻ ﭼﯾزی ﺷﻣﺎ
را از اﻗدام ﺑﮫ ﺷﮑﺎﯾت دﯾﮕری ﮐﮫ ﻣوﺿوع آن ﺟدا از
ﻣوﺿوع ﺷﮑﺎﯾت ﻗﺑﻠﯽ ﺑوده اﺳت ﻣﺣدود ﻧﻣﯽﮐﻧد.
♦ دﻋوی ﻣدﻧﯽ ﺷﻣﺎ ﺣق دارﯾد ﮐﮫ ﮐﻣﺗر از  90روز ﺗﻘوﯾﻣﯽ
از ﺗﺎرﯾﺦ ﺻدور ﺣﮑم ﺻﺎدر ﺷده ،ﺑﮫ دادﮔﺎهھﺎی اﯾﺎﻟﺗﯽ ﯾﺎ
ﻓدرال ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﯾﺎﻓﺗﮫھﺎ و ﺗﺻﻣﯾم ﻣﺄﻣور دادرﺳﯽ درﺧواﺳت
ﺗﺟدﯾدﻧظر ﺑدھﯾد .ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺑﺧﺷﯽ از ﻓرآﯾﻧد درﺧواﺳت ﺗﺟدﯾد
ﻧظر ،دادﮔﺎه ﺑﺎﯾد ﺳواﺑق دادرﺳﯽ در ﻣورد ﭘروﻧده را درﯾﺎﻓت
ﮐﻧد ،ﺷواھد اﺿﺎﻓﯽ را ﺑراﺳﺎس درﺧواﺳت ھر ﯾﮏ از
طرﻓﯾن ﺑﮕﯾرد ،اﺳﺎس ﺗﺻﻣﯾم ﺧود را ﺷواھد ﻣوﺟود ﻗرار
دھد و ھر ﮔوﻧﮫ ﺟﺑران ﺧﺳﺎرت ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ را اﻋطﺎ ﮐﻧد.

در  IDEAھﯾﭻ ﭼﯾز ﺣﻘوق ،روال دادرﺳﯽ و اﻣﮑﺎن
دادﺧواھﯽ را ﺑﮫ ﻣوﺟب ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﯾﺎ
ﺳﺎﯾر ﻗواﻧﯾن ﻓدرال ﺣﺎﻣﯽ ﺣﻘوق ﮐودﮐﺎن ﻣﻌﻠول ،ﻣﺣدود
ﻧﻣﯽﮐﻧد ،ﺑﮫ اﯾن ﺷرط ﮐﮫ ﻗﺑل از اﻗﺎﻣﮫ دﻋوی ﻣدﻧﯽ در
دادﮔﺎه ﺑرای ﺻدور ﺣﮑم ﺟﺑران ﺧﺳﺎرت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣوﺟب
 IDEAاﻣﮑﺎنﭘذﯾر اﺳت ،وﻟﯽ ﮐودک ﯾﺎ ﻣدرﺳﮫ ﺑﺎﯾد
روال دادرﺳﯽ ﻋﺎدﻻﻧﮫ ﻣﻘرر در  IDEAرا طﯽ ﮐﻧﻧد.
ﯾﻌﻧﯽ ﺣﺗﯽ اﮔر ﺗﺣت ﻗواﻧﯾن دﯾﮕری اﻣﮑﺎن دادﺧواھﯽ
دارﯾد ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﻔﺎد  IDEAھﻣﭘوﺷﺎﻧﯽ دارد ،اﺑﺗدا ﺑﺎﯾد ﻗﺑل
از اﻗﺎﻣﮫ دﻋوی در دادﮔﺎه از روال دادرﺳﯽ ﻣﻧﺻﻔﺎﻧﮫ
 IDEAاﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد.
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ﺷﻣﺎ ﺣق دارﯾد ﺷواھد را اراﺋﮫ ﮐﻧﯾد ،از ﺷﮭود طرف
ﻣﻘﺎﺑل ﺗﺣﻘﯾق و ﭘرﺳش ﮐﻧﯾد ﯾﺎ ﺷﮭود را ﻣﻠزم ﺑﮫ ﺣﺿور
ﮐﻧﯾد .ﺷﻣﺎ ﺣق دارﯾد ﻓرزﻧد ﺧود را ﺑﯾﺎورﯾد و دادرﺳﯽ
را ﺑﮫ اطﻼع ﻋﻣوم ﺑرﺳﺎﻧﯾد .ﺷﻣﺎ ﺣق دارﯾد ﮐﮫ ھر ﺟﻠﺳﮫ
دادرﺳﯽ را در زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن ﻣﻧﺎﺳب ﺷﻣﺎ و ﻓرزﻧدﺗﺎن
اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد .ﺷﻣﺎ ﺣق دارﯾد ﯾﮏ ﺳﻧد ﮐﺗﺑﯽ ﯾﺎ ﮐﺗﺑﯽ
اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ از ﺟﻠﺳﮫ دادرﺳﯽ و ﺣﻘﺎﯾق ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺷده را
ﺑدون ھﯾﭻ ھزﯾﻧﮫای درﯾﺎﻓت ﮐﻧﯾد.
♦ ﺗﺻﻣﯾم دادﮔﺎ ٴه ﺗﺻﻣﯾم ﻣﺄﻣور دادرﺳﯽ ﻣﺑﻧﯽ ﺑﮫ اﯾﻧﮑﮫ
ﻓرزﻧدﺗﺎن  FAPEرا درﯾﺎﻓت ﮐرده اﺳت ﯾﺎ ﺧﯾر ،ﺑﺎﯾد ﺑر
اﺳﺎس ادﻟﮫ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎﺷد .اﮔر از ﯾﮏ ﺧطﺎی روﯾﮫای ﺷﮑﺎﯾت
ﮐﻧﯾد ،اﮔر ﺧطﺎ :از ﺣق ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ ﺑﮫ  FAPEﺟﻠوﮔﯾری ﮐﻧد؛
ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ را از ﻣزاﯾﺎی آﻣوزﺷﯽ ﻣﺣروم ﮐرد ﯾﺎ ﺑﮫ طور
ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮭﯽ ﻣﺎﻧﻊ ﻓرﺻت ﺷﻣﺎ ﺑرای ﺷرﮐت در روﻧد
ﺗﺻﻣﯾمﮔﯾری در راﺑطﮫ ﺑﺎ  FAPEﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻓرزﻧدﺗﺎن ﺷود،
ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣﺄﻣور دادرﺳﯽ ﻓﻘط درﯾﺎﺑد ﮐﮫ ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ
 FAPEرا درﯾﺎﻓت ﻧﮑرده اﺳت.

 TEAاطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﺧواھد ﮐرد ﮐﮫ ﺗﺻﻣﯾم ﻧﮭﺎﯾﯽ
رﺳﯾدﮔﯽ طﯽ  45روز ﺗﻘوﯾﻣﯽ ﭘس از ﭘﺎﯾﺎن دوره ﺣل
و ﻓﺻل  30روزه ﯾﺎ دوره اﺻﻼح ﺷده ،در ﺻورت
وﺟود ،ﺑﮫ طرﻓﯾن ارﺳﺎل ﺧواھد ﺷد .در دادرﺳﯽ ﻓوری،
 TEAاطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﺧواھد ﮐرد ﮐﮫ ﺗﺻﻣﯾم ﻧﮭﺎﯾﯽ
طﯽ  10روز ﻣدرﺳﮫای از ﺗﺎرﯾﺦ دادرﺳﯽ ﺑﮫ طرﻓﯾن
دادرﺳﯽ ﺑرﺳد .ﻣﺄﻣور دادرﺳﯽ ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﮫ درﺧواﺳت
ھرﯾﮏ از طرﻓﯾن دادرﺳﯽ ﻏﯾرﻓوری ،ﺑﺎ دﻻﯾل ﻣوﺟﮫ
ﺟﻠﺳﮫ را ﺑرای ﻣدﺗﯽ ﻣﺷﺧص ﺗﻣدﯾد ﮐﻧد .ﻣﺄﻣور دادرﺳﯽ
ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﺟﻠﺳﮫ دادرﺳﯽ ﻓوری را ﺗﻣدﯾد ﮐﻧد .ﺗﺻﻣﯾم
ﻣﺄﻣور دادرﺳﯽ ﻗطﻌﯽ اﺳت ،ﻣﮕر آﻧﮑﮫ ھر ﯾﮏ
ازطرﻓﯾن ﺑﮫ دادﮔﺎه اﯾﺎﻟﺗﯽ ﯾﺎ ﻓدرال ﻧﺳﺑت ﺑﮫ آن
درﺧواﺳت ﺗﺟدﯾدﻧظر ﺑدھد.
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ﻧﯾز ﻣﻠزم ﺑﮫ ﭘرداﺧت ھزﯾﻧﮫ وﮐﺎﻟت ﻣدرﺳﮫ ﺷوﯾد.

اﮔر ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺑﺧﺷﯽ ﯾﺎ ھﻣﮫ ﺧواﺳﺗﮫ ﺧود در دادرﺳﯽ ﻋﺎدﻻﻧﮫ
 ،ﺑرﻧده ﺷوﯾد ،ﻗﺎﺿﯽ ﻣﯽﺗواﻧد ھزﯾﻧﮫھﺎی ﻣﻌﻘول وﮐﯾل ﺷﻣﺎ
و ھزﯾﻧﮫھﺎی ﻣرﺑوطﮫ را ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺑدھد.
اﻋطﺎی ھزﯾﻧﮫ وﮐﯾل ﺷﺎﻣل ھزﯾﻧﮫھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺟﻠﺳﮫ ﺣل و
ﻓﺻل ﯾﺎ ﺟﻠﺳﺎت ﮐﻣﯾﺗﮫ  ARDﻧﻣﯽﺷود ،ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ ﻣﺄﻣور
دادرﺳﯽ ﯾﺎ دادﮔﺎه دﺳﺗور ﺗﺷﮑﯾل آن ﺟﻠﺳﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ  ARDرا
داده ﺑﺎﺷد.
ھزﯾﻧﮫ وﮐﯾل ﯾﺎ ھزﯾﻧﮫ ﮐﺎری ﮐﮫ ﭘس از زﻣﺎن ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﺻﺎﻟﺣﮫ
ﮐﺗﺑﯽ ﻣدرﺳﮫ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اﻧﺟﺎم ﺷود ﺑﮫ ﺷﻣﺎ داده ﻧﻣﯽﺷود اﮔر:
ﻣدرﺳﮫ اﯾن ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد را ﺑﯾش از  10روز ﺗﻘوﯾﻣﯽ ﭘﯾش از
ﺷروع ﺟﻠﺳﮫ دادرﺳﯽ داده ﺑﺎﺷد؛ ﺷﻣﺎ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد را ظرف 10
روز ﺗﻘوﯾﻣﯽ ﻗﺑول ﻧﮑرده ﺑﺎﺷﯾد؛ و دادﮔﺎه ﻣﺗوﺟﮫ ﺷود ﮐﮫ
ﺣﮑم ﺟﺑران ﺧﺳﺎرت درﯾﺎﻓﺗﯽ ﺷﻣﺎ از دادرﺳﯽ ﻣطﻠوبﺗر
ﻧﯾﺳت.
دادﮔﺎه ﺑﺎﯾد ﻣﯾزان ﺣق اﻟوﮐﺎﻟﮫ را ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺗﻌﻠق ﻣﯽﮔﯾرد،
ﮐﺎھش دھد ،در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﺗوﺟﮫ ﺷود :ﺷﻣﺎ ﯾﺎ وﮐﯾﻠﺗﺎن ﺑﮫ
طور ﻏﯾرﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻣﻧﺎﻗﺷﮫ را طوﻻﻧﯽ ﮐردهاﯾد؛ ھزﯾﻧﮫھﺎی
وﮐﯾل ﺑطور ﻏﯾرﻣﻧطﻘﯽ از ﻧرخ ﺳﺎﻋﺗﯽ ﮐﮫ ﺗوﺳط وﮐﯾلھﺎی
ﻣﺷﺎﺑﮫ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑرای ﺧدﻣﺎت ﻣﺷﺎﺑﮫ اﺗﺧﺎذ ﻣﯽﺷود ﺗﺟﺎوز
ﮐﻧد؛ زﻣﺎن ﺻرف ﺷده ﺗوﺳط وﮐﯾل ﺷﻣﺎ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﺎھﯾت
دادرﺳﯽ ﺑﯾش از ﺣد اﺳت؛ ﯾﺎ وﮐﯾل ﺷﻣﺎ ﻣوﻓق ﺑﮫ اراﺋﮫ
اطﻼﻋﺎت ﻣﻧﺎﺳب ﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ در اطﻼﻋﯾﮫ ﺷﮑﺎﯾت ﻧﺷده ﺑﺎﺷد.
اﮔر دادﮔﺎه ﺗﻌﯾﯾن ﻧﻣود ﮐﮫ ﻣدرﺳﮫ ﺑطور ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﮫ دادرﺳﯽ
را طوﻻﻧﯽ ﮐرد ﯾﺎ ﻧﺎدرﺳت رﻓﺗﺎر ﮐرد ،ﮐﺎھش ھزﯾﻧﮫھﺎ ﻻزم
ﻧﯾﺳت.
اﮔر اﮔر وﮐﯾل ﺷﻣﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎی دادرﺳﯽ ﻋﺎدﻻﻧﮫ ﯾﺎ دﻋواﯾﯽ را
اﻗﺎﻣﮫ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺑﯾﮭوده ،ﻏﯾر ﻣﻧطﻘﯽ ﯾﺎ ﺑﯽ اﺳﺎس ﺑﺎﺷد ﯾﺎ ﭘس
از آﻧﮑﮫ دادرﺳﯽ ﺑﮫ وﺿوح ﺑﯾﮭود ،ﻏﯾر ﻣﻧطﻘﯽ و ﺑدون
اﺳﺎس ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷد ﺑﮫ دادرﺳﯽ ﻗﺿﺎﺋﯽ اداﻣﮫ داد و اﮔر ﻣدرﺳﮫ
در دادرﺳﯽ ﯾﺎ دادﮔﺎه ﺑرﻧده ﺷود ،دادﮔﺎه ﻣﻣﮑن اﺳت ﺷﻣﺎ ﯾﺎ
وﮐﯾﻠﺗﺎن را ﻣﻠزم ﺑﮫ ﭘرداﺧت ھزﯾﻧﮫ وﮐﯾل ﻣدرﺳﮫ ﻧﻣﺎﯾد .اﮔر
درﺧواﺳت ﺷﻣﺎ ﺑرای دادرﺳﯽ ﻋﺎدﻻﻧﮫ ﯾﺎ دادرﺳﯽ ﻣﺗﻌﺎﻗب
دادﮔﺎه ﺑرای اھداف ﻧﺎدرﺳت ﻣﺎﻧﻧد آزار و اذﯾت ،اﯾﺟﺎد ﺗﺄﺧﯾر
ﻏﯾر ﺿروری ﯾﺎ اﻓزاﯾش ﻏﯾرﺿروری ھزﯾﻧﮫ دادرﺳﯽ ﺑﺎﺷد،
ﻣﻣﮑن اﺳت ﺷﻣﺎ ﯾﺎ وﮐﯾﻠﺗﺎن
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اطﻼﻋﺎت ﺗﻣﺎس
اﮔر در ﻣورد اطﻼﻋﺎت ﻣوﺟود در اﯾن ﺳﻧد ھر ﻧوع ﺳؤاﻟﯽ دارﯾد ﯾﺎ ﺑﮫ ﮐﺳﯽ ﻧﯾﺎز دارﯾد ﮐﮫ آن را ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺗوﺿﯾﺢ دھد ،ﻟطﻔﺎ ً
ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد:
اطﻼﻋﺎت ﺗﻣﺎس ﻣﺣﻠﯽ
ﻣرﮐز ﺧدﻣﺎت آﻣوزﺷﯽ

ﻣدرﺳﮫ:

ﻣﻧﺎﺑﻊ دﯾﮕر

ﻧﺎم:

ﻧﺎم:

ﻧﺎم:

ﺷﻣﺎره ﺗﻠﻔن:

ﺷﻣﺎره ﺗﻠﻔن:

ﺷﻣﺎره ﺗﻠﻔن:

اﯾﻣﯾل:

اﯾﻣﯾل:

اﯾﻣﯾل:

اﮔر ﺑﮫ اطﻼﻋﺎﺗﯽ در ﻣورد ﻣﺳﺎﺋل ﻣرﺑوط ﺑﮫ آﻣوزش وﯾژه ﻧﯾﺎز دارﯾد ،ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺑﺎ ﻣرﮐز اطﻼﻋﺎت آﻣوزش وﯾژه ﺑﮫ ﺷﻣﺎره -1
 (1-855-773-3839) SPEDTEX -855ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد .اﮔر ﺑﺎ اﯾن ﺷﻣﺎره ﺗﻣﺎس ﻣﯽﮔﯾرﯾد ،ﭘﯾﻐﺎم ﺑﮕذارﯾد ،ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﮐﻧﺎن
طﯽ ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎری ﻣﻌﻣول ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﺗﻣﺎس ﺧواھد ﮔرﻓت .اﻓرادی ﮐﮫ ﻧﺎﺷﻧوا ﯾﺎ دﭼﺎر ﮐم ﺷﻧواﯾﯽ ھﺳﺗﻧد ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺑﺎ ﺷﻣﺎره ﺗﻠﻔن
ﺻوﺗﯽ ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از رﻟﮫ ﺗﮕزاس ﺑﮫ ﺷﻣﺎره  1-1-7ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﻧد.
اﮔر ﺳواﻻﺗﯽ در ﻣورد ﯾﮏ ﺷﮑﺎﯾت آﻣوزش وﯾژه دارﯾد ﮐﮫ در ﻣرﺣﻠﮫ رﺳﯾدﮔﯽ اﺳت ،ﺑﺎ ﺑﺧش آﻣوزش وﯾژه  TEAﺑﮫ ﺷﻣﺎره
 512-463-9414ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد .اﮔر ﺳواﻻﺗﯽ در ﻣورد ﻣﯾﺎﻧﺟﯾﮕری ﯾﺎ دادرﺳﯽ دارﯾد ﮐﮫ ھﻧوز در ﺣﺎل اﻧﺟﺎم اﺳت ،ﺑﮫ طور
ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑﺎ ﻣﯾﺎﻧﺟﯾﮕر ﯾﺎ ﻣﺄﻣور دادرﺳﯽ ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.
ھﻧﮕﺎم ارﺳﺎل درﺧواﺳت ﮐﺗﺑﯽ ﺑرای ﺧدﻣﺎت  ،TEAﻟطﻔﺎ ً ﻧﺎﻣﮫ ﺧود را ﺑﮫ آدرس
زﯾر ارﺳﺎل ﮐﻧﯾد:

Texas Education Agency
1701 N. Congress Avenue
78701-1494 Austin, TX
ﮔﯾرﻧده ﻧﺎﻣﮫ:

Division of Special Education
State IEP Facilitation Project
)ﺑﺧش ﭘروژه ﺗﺳﮭﯾل  IEPاﯾﺎﻟﺗﯽ
آﻣوزش وﯾژه(
) Office of Legal Servicesدﻓﺗر ﺧدﻣﺎت ﺣﻘوﻗﯽ(
) Special Education Mediation Coordinatorھﻣﺎھﻧﮓ ﮐﻧﻧده
ﻣﯾﺎﻧﺟﯾﮕری آﻣوزش وﯾژه(
Division of Special Education
Special Education Complaint Unit
)ﺑﺧش آﻣوزش وﯾژه ،واﺣد ﺷﮑﺎﯾﺎت آﻣوزش
وﯾژه(
) Office of Legal Servicesدﻓﺗر ﺧدﻣﺎت ﺣﻘوﻗﯽ(
) Special Education Due Process Hearingsدادرﺳﯽ ﻋﺎدﻻﻧﮫ آﻣوزش وﯾژه(
ﻟطﻔﺎ ً از وبﺳﺎﯾت ﺑﺧش آﻣوزش وﯾژه  TEAدﯾدن ﮐﻧﯾد

2147491399=http://tea.texas.gov/index2.aspx?id
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