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اﯾن ﺳﻧد ﻧﮑﺎﺗﯽ ﺑرای ﭘﯾش از ،ﺣﯾن و ﭘس از ﺟﻠﺳﮫ  IEP iﺑرای ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ در دﻓﺎع از ﮐودﮐﺗﺎن اراﺋﮫ
ﺧواھد داد.
ﻗﺑل از ﺟﻠﺳﮫ IEP
 .1اﺳﻧﺎد  IEPﮐودک ﺧود را ﺳﺎﻣﺎﻧدھﯽ ﮐﻧﯾد
ﭘﯾش از ﺟﻠﺳﮫ  IEPﮐودک ﺧود ،اﺳﻧﺎد  IEPﮐودﮐﺗﺎن را ﺳﺎﻣﺎﻧدھﯽ ﮐﻧﯾد .روﺷﯽ ﺑرای ﺳﺎﻣﺎﻧدھﯽ اﻧﺗﺧﺎب
ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺑرای ﺷﻣﺎ اﺛرﮔذار اﺳت .اﯾن ﮐﺎر ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺑرای ﺟﻠﺳﮫ آﻣﺎده ﺷوﯾد .ﻣطﻣﺋن ﺷوﯾد
ﮐﮫ اﺳﻧﺎد ﺑﮫ روز ﺗﻣﺎﻣﯽ ارﺗﺑﺎطﺎت درﺑﺎره ﮐودک ﺧود را دارﯾد :ﻣﺎﻧﻧد اﯾﻣﯾل ﺑﺎ ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﻣدرﺳﮫ درﺑﺎره
ﮐودﮐﺗﺎن ،ھﻣﮫ درﺧواﺳت ھﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ ،ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ ،و ﮔزارش ھﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ؛ ﻧﺳﺧﮫ ھﺎﯾﯽ از
 IEPﮐودک و ھرﮔوﻧﮫ اﻋﻼﻣﯾﮫ ﮐﺗﺑﯽ ﭘﯾﺷﯾن iiﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت درﯾﺎﻓت ﮐرده ﺑﺎﺷﯾد؛ ﯾﮏ ﻧﺳﺧﮫ از اﺻول
روﯾﮫ ای؛ ﮐﺎرت ھﺎی ﮔزارش و ﮔزارش ھﺎی ﭘﯾﺷرﻓت؛ ﻧﻣوﻧﮫ ﮐﺎر؛ و در ﺻورت اﻣﮑﺎن ﯾﮏ ﺑرﻧﺎﻣﮫ
ﻣداﺧﻠﮫ رﻓﺗﺎری و ھرﮔوﻧﮫ ﮔزارش روﯾداد رﻓﺗﺎری.
 .2درﺧواﺳت ارزﯾﺎﺑﯽ ھﺎ
ﻧﺎﺣﯾﮫ ﻣدرﺳﮫ ﺑﺎﯾد داﻧش آﻣوز را در ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺣوزه ھﺎی ﻣﺷﮑوک ﺑﮫ ﻣﻌﻠوﻟﯾت ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻧد .ﺷﻣﺎ ﻧﯾز ﻣﯽ
ﺗواﻧﯾد از ﻧﺎﺣﯾﮫ ﻣدرﺳﮫ ﮐودک ﺧود ﺑﺧواھﯾد ﮐودک ﺷﻣﺎ را در ھر ﺣوزه ﻣﺷﮑوک ﺑﮫ ﻣﻌﻠوﻟﯾت ﺑررﺳﯽ ﮐﻧد.
ﺷﻣﺎ ﻧﯾز ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد از ﻧﺎﺣﯾﮫ ﻣدرﺳﮫ ﮐودک ﺧود ﺑﺧواھﯾد ﮐودک ﺷﻣﺎ را ﺑرای ھر ﺧدﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت
ﻧﯾﺎز داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﻣﺎﻧﻧد ﮔﻔﺗﺎر درﻣﺎﻧﯽ ﺑررﺳﯽ ﮐﻧد .ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺗﻣﺎم ارزﯾﺎﺑﯽ ھﺎ را ﺑﮫ ﺻورت ﮐﺗﺑﯽ ﺑﮫ ﻧﺎﺣﯾﮫ
ﻣدرﺳﮫ ﺑدھﯾد.
ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ درﺧواﺳت ﺧود را ﻣطرح ﮐردﯾد ،ﻧﺎﺣﯾﮫ ﻣدرﺳﮫ ﺑﺎﯾد طﯽ  15روز ﺑرﻧﺎﻣﮫ ارزﯾﺎﺑﯽ را اراﺋﮫ
دھد .ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ را اﻣﺿﺎ ﮐردﯾد و ﺑﮫ ﻧﺎﺣﯾﮫ ﻣدرﺳﮫ ﺑرﮔرداﻧدﯾد ،ﻧﺎﺣﯾﮫ ﻣدرﺳﮫ  60روز ﺑرای
ﺗﮑﻣﯾل ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺗﺷﮑﯾل ﺟﻠﺳﮫ  IEPﻓرﺻت دارد.
اﮔر ﺑﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﺎﺣﯾﮫ ﻣدرﺳﮫ ﻣواﻓﻖ ﻧﯾﺳﺗﯾد ،ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد از ﻧﺎﺣﯾﮫ ﻣدرﺳﮫ درﺧواﺳت ﮐﻧﯾد ھزﯾﻧﮫ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ
ﻣﺳﺗﻘل ﯾﺎ  IEEرا ﭘرداﺧت ﮐﻧد .ﻧﺎﺣﯾﮫ ﻣدرﺳﮫ ﺑﺎﯾد ﯾﺎ ھزﯾﻧﮫ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺳﺗﻘل را ﺑﭘردازد ﯾﺎ درﺧواﺳت دادرﺳﯽ
روﯾﮫ ﻋﺎدﻻﻧﮫ را ﻣطرح ﮐﻧد )ﻧﺎﺣﯾﮫ ﻣدرﺳﮫ ﺑﺎﯾد اﺛﺑﺎت ﮐﻧد ﮐﮫ اﯾن ارزﯾﺎﺑﯽ درﺳت ﺑوده اﺳت(.
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 .3ﯾﮏ ھﻔﺗﮫ ﭘﯾش از ﺟﻠﺳﮫ  IEPﺑرای ﮔزارش ھﻣﮫ ارزﯾﺎﺑﯽ ھﺎ درﺧواﺳت ﺑدھﯾد
ﻧﺎﺣﯾﮫ ﻣدارس طﺑﻖ ﻗواﻧﯾن ﻓدرال و اﯾﺎﻟﺗﯽ ﻣﻠزم ﺑﮫ اراﺋﮫ ﻧﺳﺧﮫ ھﺎﯾﯽ از ﮔزارش ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﯾش از ﺟﻠﺳﮫ
 IEPھﺳﺗﻧد .اﻣﺎ ،ھﯾﭻ ﻣدت زﻣﺎﻧﯽ ﺑرای ﻧﺎﺣﯾﮫ ﻣدرﺳﮫ در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﺗﻌداد روزھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﭘﯾش از ﺟﻠﺳﮫ
 IEPﻧﺳﺧﮫ ھﺎی ﮔزارش ھﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ را ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺗﺣوﯾل دھد ،ﺗﻌرﯾف ﻧﺷده اﺳت  .از ﻧﺎﺣﯾﮫ ﻣدرﺳﮫ
زودھﻧﮕﺎم ﺑﺧواھﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻧﺳﺧﮫ ھﺎﯾﯽ از ﮔزارش ھﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ را ﯾﮏ ھﻔﺗﮫ ﭘﯾش از ﺟﻠﺳﮫ  IEPﺑﮫ
ﺷﻣﺎ ﺑدھد .اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم اﺳت ،ﭼرا ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﺗواﻧﯾد ﮔزارش ھﺎ را ﺑﺧواﻧﯾد ،ﺳؤاﻻﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت
درﺑﺎره ﮔزارش داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد را ﺑﭘرﺳﯾد و ﺑرای ﺟﻠﺳﮫ  IEPﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﮐﻧﯾد.
 .4ﺑﮫ ھﻣراه ﯾﮏ دوﺳت ﯾﺎ وﮐﯾل ﻣداﻓﻊ ﺑرای ﺟﻠﺳﮫ  IEPﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﮐﻧﯾد
ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﺑرای ﺟﻠﺳﮫ  IEPﺑﮫ ھﻣراه ﯾﮏ دوﺳت ﯾﺎ وﮐﯾل ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ﺷﻣﺎ در آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﮭﺗر ﺑرای ﺟﻠﺳﮫ
 IEPﮐﻣﮏ ﮐﻧد.
ﮔروه ھﺎی واﻟدﯾن ﻣﺎﻧﻧد ﻣرﮐز ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺧﺎﻧواده ،و ﻣرﮐز اطﻼﻋﺎت و آﻣوزش واﻟدﯾن ﻣﻣﮑن اﺳت وﮐﯾل
ﻣداﻓﻌﺎﻧﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﮫ ﺷﻣﺎ در ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﺑرای ﺟﻠﺳﮫ  IEPﯾﺎ ھﻣراھﯽ در ﺟﻠﺳﮫ IEP
ﮐﻣﮏ ﮐﻧﻧد .ﯾﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﺎ ﯾﮏ ﺧﺎﻧواده دﯾﮕر ھﻣراه ﺷوﯾد و ﺑﮫ ھم ﮐﻣﮏ ﮐﻧﯾد .اﮔر ﮐودک ﺷﻣﺎ ﻣددﺟوی
ﻣرﮐز ﻣﻧطﻘﮫ ای اﺳت ،ﻣﺳﺋول ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﺧدﻣﺎت ﮐودک ﺷﻣﺎ در ﻣرﮐز ﻣﻧطﻘﮫ ای ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺷﻣﺎ در ﺑرﻧﺎﻣﮫ
رﯾزی ﺑرای ﺟﻠﺳﮫ  IEPﮐﻣﮏ ﮐﻧد.
ھﻣراه ﺑﺎ ﯾﮏ دوﺳت ﯾﺎ وﮐﯾل ﻣداﻓﻊ،
•
•
•
•
•

ھﻣﮫ ﮔزارش ھﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ ھﺎ را ﺑﺧواﻧﯾد،
اھداف ﺧود ﺑرای ﺟﻠﺳﮫ  IEPرا ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻧﯾد،
اھداف  IEPﻓﻌﻠﯽ ﮐودک ﺧود و ﺗﻣﺎﻣﯽ ﮔزارش ھﺎی ﭘﯾﺷرﻓت ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﯾن اھداف  IEPرا
ﺑررﺳﯽ ﮐﻧﯾد،
ھﻣﮫ ﺣوزه ھﺎی ﻧﯾﺎز ﮐودک ﺧود را ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺷﺎﻣل ﻣﺷﮑﻼت وﯾژه ای اﺳت ﮐﮫ ﮐودک ﺷﻣﺎ
دارد و ﻣﺎﯾل ھﺳﺗﯾد ﻣورد ﺗوﺟﮫ ﻧﺎﺣﯾﮫ ﻣدرﺳﮫ ﻗرار ﮔﯾرد ،و
دﺳﺗﯾﺎوردھﺎی ﮐودک ﺧود از زﻣﺎن آﺧرﯾن ﺟﻠﺳﮫ  IEPو اﯾﻧﮑﮫ اﻣﯾدوارﯾد ﭼﮫ ﭼﯾزھﺎﯾﯽ ﯾﺎد ﺑﮕﯾرﻧد
را ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻧﯾد.

ھر ھدﻓﯽ در  IEPرا ﮐﮫ ﻣﺎﯾل ھﺳﺗﯾد ﺑﮫ ھﻣراه دوﺳت ﯾﺎ ﻣداﻓﻊ ﺧود ﺑﮫ ﺗﯾم  IEPﭘﯾﺷﻧﮭﺎد دھﯾد،
ﺑررﺳﯽ ﮐﻧﯾد.
ھﻣﭼﻧﯾن ،درﺑﺎره ﮔزﯾﻧﮫ ھﺎی ﮔﻧﺟﺎﻧدن ﮐﺎﻣل ﯾﺎ ﺗﻠﻔﯾﻖ اﻓزاﯾﺷﯽ ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد .ﻗﺎﻧون ﻋﻧوان ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺗﺎ
ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﺣد ﻣﻣﮑن ،ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﯾم  IEPﺑﺣث ﺷده اﺳت ،ﮐودﮐﺎن دﭼﺎر ﻣﻌﻠوﻟﯾت ﺑﺎﯾد در ﻣدارس
ﻣﺣﻼت ھﻣﺳﺎﯾﮫ ﺧود آﻣوزش ﺑﺑﯾﻧﻧد و در ﮐﻼس ھﺎی ﻣﻌﻣوﻟﯽ ﺷرﮐت ﮐﻧﻧد )ھﻣراه ﺑﺎ ﺧدﻣﺎت و ﻣﺳﺎﻋدت
ھﺎی ﺗﮑﻣﯾﻠﯽ ،در ﺻورت ﻟزوم( .اﮔر ﻣﺗﻘﺎﺿﯽ ﺷﻣول ﮐﺎﻣل ﯾﺎ اﻧﺿﻣﺎم اﻓزاﯾﺷﯽ ،ﻣﺎﻧﻧد ﻣﺷﺎرﮐت در ﮔردش
ﻋﻠﻣﯽ ﯾﺎ ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺧﺎرج از ﺑرﻧﺎﻣﮫ درﺳﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﺑﺎﺷﮕﺎه ھﺎ و ورزش ھﺎ ھﺳﺗﯾد ،ﻧﺣوه ﺗﻌﺎﻣل ﮐودک ﺧود
ﺑﺎ ﮐودﮐﺎن ﺑدون ﻣﻌﻠوﻟﯾت در ﺧﺎرج از ﻣدرﺳﮫ و آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻣوﺟب ﻣوﻓﻘﯾت آﻣﯾز ﺑودن آن ﺑرای ﮐودﮐﺗﺎن ﻣﯽ
ﺷود را ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻧﯾد.
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 .5ﻓﮭرﺳﺗﯽ از ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﺎﯾل ﺑﮫ ﺑﺣث درﺑﺎره آن در ﺟﻠﺳﮫ  IEPھﺳﺗﯾد ،ﺗﮭﯾﮫ ﮐﻧﯾد
ﻣﮭم ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﭼﻘدر ﺑرای ﺟﻠﺳﮫ  IEPﺑﮫ ﺧوﺑﯽ آﻣﺎده ﺷده اﯾد ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﺣﯾن ﺟﻠﺳﮫ دﭼﺎر اﺿطراب و
ﺣواﺳﭘرﺗﯽ ﺷوﯾد .ﺗﮭﯾﮫ ﯾﮏ ﻓﮭرﺳت ﮐﺗﺑﯽ از ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﺎﯾل ﺑﮫ ﺑﺣث ھﺳﺗﯾد و ﺳؤاﻻﺗﯽ ﮐﮫ دارﯾد ﻣﺎﻧﻊ از
ﻓراﻣوﺷﯽ ﺷﻣﺎ ﺣﯾن ﺟﻠﺳﮫ  IEPﺧواھد ﺷد .طﯽ ﺟﻠﺳﮫ  ،IEPﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﻧﮑﺎت ﺑﺣث را ﻋﻼﻣت ﺑزﻧﯾد و
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﺳؤاﻻت ﺧود را ﺑﮫ طور ﻣﺧﺗﺻر ﯾﺎدداﺷت ﮐﻧﯾد.
 .6ﺑرای ﺿﺑط ﺟﻠﺳﮫ  IEPﯾﮏ اﻋﻼﻣﯾﮫ ﮐﺗﺑﯽ ﺗﺣوﯾل دھﯾد
اﮔر ﻣﺎﯾل ﺑﮫ ﺿﺑط ﺟﻠﺳﮫ  IEPھﺳﺗﯾد ،ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد از ﻧوار ﺿﺑط ﯾﺎ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺿﺑط ﺻدا در ﺗﻠﻔن ھﻣراه ﺧود
ﺑرای ﺿﺑط ﺟﻠﺳﮫ  IEPاﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد .اﻣﺎ ،ﺗﻧﮭﺎ در ﺻورﺗﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺟﻠﺳﮫ را ﺿﺑط ﮐﻧﯾد ﮐﮫ  24ﺳﺎﻋت
ﻗﺑل ﺑﮫ ﻧﺎﺣﯾﮫ ﻣدرﺳﮫ اﻋﻼﻣﯾﮫ ای ﮐﺗﺑﯽ اراﺋﮫ دھﯾد ﮐﮫ ﻗﺻد دارﯾد ﺟﻠﺳﮫ را ﺿﺑط ﮐﻧﯾد .اﮔر ﺟﻠﺳﮫ  IEPرا
ﺿﺑط ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ،ﻧﺎﺣﯾﮫ ﻧﯾز ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺿﺑط ﮐﻧد.
در طول ﺟﻠﺳﮫ IEP
 .7ﯾﮏ دوﺳت ،وﮐﯾل ﻣداﻓﻊ ،و/ﯾﺎ ﻓردی ﮐﮫ ﮐودک ﺷﻣﺎ را ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳد ،ﺑﺎ ﺧود ﺑﯾﺎورﯾد
ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ھر ﮐﺳﯽ را ﮐﮫ ﺑﺧواھﯾد ﺑﮫ ﺟﻠﺳﮫ  IEPﮐودک ﺧود دﻋوت ﮐﻧﯾد .ھﻣراھﯽ ﻓردی دﯾﮕر ﺑﺎ
ﺷﻣﺎ ھﻣﯾﺷﮫ اﯾده ﺧوﺑﯽ ﺑوده اﺳت .ﺑﮫ ھﻣراه آوردن ﻓردی دﯾﮕر را ﻣﺎﻧﻧد اراﺋﮫ دھﻧده ﺧدﻣﺎت ﻣراﻗﺑت
روزاﻧﮫ ،ﻣﺎدرﺑزرگ و ﭘدرﺑزرگ ،ﻣرﺑﯽ و ﯾﺎ ھر ﻓرد دﯾﮕری ﮐﮫ ﮐودک ﺷﻣﺎ و ﺳﺑﮏ ﯾﺎدﮔﯾری او را ﻣﯽ
ﺷﻧﺎﺳد ﻣدﻧظر ﻗرار دھﯾد .اﮔر ﺑرای آوردن وﮐﯾل ﻣداﻓﻊ ﻣﺎﻧﻧد ﻣﺳﺋول ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﺧدﻣﺎت ﻣرﮐز ﻣﻧطﻘﮫ ای
ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﻻزم ﺑﺎﺷد ﮐﮫ از ﻗﺑل ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻠﺳﮫ را ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ھﻣﺎھﻧﮓ ﮐﻧﯾد.
 .8از ﭘرﺳﯾدن ﺳؤاﻻت و اطﻣﯾﻧﺎن از اﯾﻧﮑﮫ ھرﮔوﻧﮫ »اﺻطﻼح ﻋﻠﻣﯽ« را درک ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ،ﻧﺗرﺳﯾد
ﺟﻠﺳﺎت  IEPﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﮔﺎھﯽ طﺎﻗت ﻓرﺳﺎ و ﮔﯾﺞ ﮐﻧﻧده ﺑﺎﺷﻧد ،ﺣﺗﯽ اﮔر در ﮔذﺷﺗﮫ در ﺟﻠﺳﺎت IEP
ﺷرﮐت ﮐرده ﺑﺎﺷﯾد .ﭘرﺳﯾدن ﺳؤاﻻت راھﯽ ﻣﮭم ﺑرای آﮔﺎھﯽ و آﻣﺎدﮔﯽ ﺷﻣﺎ اﺳت ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﯾد از ﮐودک ﺧود
دﻓﺎع ﮐﻧﯾد.
ﻧﺎﺣﯾﮫ ﻣدارس ﺑﺎﯾد ﺗﻣﺎﻣﯽ ﯾﺎﻓﺗﮫ ھﺎ و ﺗوﺻﯾﮫ ھﺎ را ﺑﮫ زﺑﺎﻧﯽ ﻗﺎﺑل درک ﺗوﺿﯾﺢ دھد .ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﻧﺎﺣﯾﮫ ﻣدارس
از ھﻣﺎن اﺻطﻼﺣﺎت ھر روزه اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﻣﻣﮑن اﺳت ﻓراﻣوش ﮐﻧﻧد ﮐﮫ دﯾﮕران ﻣﻌﻧﺎی آﻧﮭﺎ را
ﻧﻣﯽ داﻧﻧد .اﮔر ﭼﯾزی در ﺟﻠﺳﮫ  IEPﮔﻔﺗﮫ ﺷد و ﻣﺗوﺟﮫ آن ﻧﺷدﯾد ،از ﭘرﺳﯾدن ﺳؤال و ﺗﻘﺎﺿﺎی اطﻼﻋﺎت
ﺑﯾﺷﺗر ﻧﺗرﺳﯾد.
 .9درﺑﺎره ﺳطﺢ ﻓﻌﻠﯽ ﻋﻣﻠﮑرد ﮐودک ﺧود ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد
ﺗﯾم  IEPﻋﻣﻠﮑرد ﻓﻌﻠﯽ ﮐودک ﺷﻣﺎ در ﺣوزه ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف را ﻣورد ﺑﺣث ﻗرار ﺧواھد داد .اﯾن ﻣوﺿوع
ﺷﺎﻣل ﺑررﺳﯽ ﺗﻣﺎﻣﯽ ﮔزارش ھﺎ و ارزﯾﺎﺑﯽ ھﺎ اﺳت .ﻣﻌﻠم )ھﺎی( ﮐودک ﺷﻣﺎ و اراﺋﮫ دھﻧده )ھﺎی( ﺧدﻣﺎت
ﻣﺷﺎھدات ﺧود از ﻋﻣﻠﮑرد ﮐودﮐﺗﺎن را ﻣورد ﺑﺣث ﻗرار ﺧواھﻧد داد .ﺣﺗﻣﺎ ﻣﺷﺎھدات را ﺧود از ﻋﻣﻠﮑرد
ﮐودﮐﺗﺎن ﺷﺎﻣل ﻧﻘﺎط ﻗوت و/ﯾﺎ ھرﮔوﻧﮫ دﻏدﻏﮫ ای ﮐﮫ درﺑﺎره او دارﯾد ،ﻣورد ﺑﺣث ﻗرار دھﯾد.
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 .10اھداف  IEPﺳﺎﻻﻧﮫ را ﺗﮭﯾﮫ ﮐﻧﯾد و ﺣﺗﻣﺎ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ای ﺑرای ﻧظﺎرت ﻣﻧﺎﺳب ﭘﯾﺷرﻓت اھداف IEP
وﺿﻊ ﮐﻧﯾد
ﺗﯾم  IEPﭘﯾﺷرﻓت ﮐودک ﺷﻣﺎ در اھداف ﺳﺎﻻﻧﮫ ﮔذﺷﺗﮫ را ﺑررﺳﯽ و ﺳﭘس اھداف ﺳﺎﻻﻧﮫ ﺟدﯾد را ﺗﮭﯾﮫ
ﺧواھد ﮐرد .اﮔر ﮐودک ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﯾﮏ ھدف ﺳﺎﻻﻧﮫ دﺳت ﻧﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت ،ﺗﯾم  IEPﺑﺎﯾد اﯾن ھدف را ﺑررﺳﯽ
ﮐﻧد .ﺗﯾم  IEPﺑﺎﯾد اﯾن ھدف را ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ای ﺗﻐﯾﯾر دھد ﮐﮫ ﺑرای ﮐودک ﺷﻣﺎ ﻣﻧﺎﺳب ﺑﺎﺷد و/ﯾﺎ ﺧدﻣﺎت
ﺑﯾﺷﺗری اراﺋﮫ دھد و از ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﮐودک ﺷﻣﺎ در ﭘﯾﺷرﻓت در اﯾن ھدف ﺣﻣﺎﯾت ﮐﻧد .ﺗﯾم  IEPﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ
ﺑﮫ ﺷراﯾط ﮐودک ﺷﻣﺎ اھداﻓﯽ ﺑﻠﻧدﭘروازاﻧﮫ و ﭼﺎﻟش ﺑراﻧﮕﯾز ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧد.
ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺗﯾم  IEPاھداف ﺳﺎﻻﻧﮫ ﺟدﯾدی ﺑرای ﮐودک ﺷﻣﺎ ﺗﻌرﯾف ﮐرد ،ﺑﺎﯾد ﺷﻣﺎ را از زﻣﺎن ھﺎی اراﺋﮫ
ﮔزارش درﺑﺎره ﭘﯾﺷرﻓت ﮐودﮐﺗﺎن در اھداﻓش ﻣطﻠﻊ ﮐﻧد .اﮔر ﮐودک ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﺟﺎی اﺳﺗﺎﻧداردھﺎی ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ
ﻋﻣوﻣﯽ ﻧﺎﺣﯾﮫ ﻣدرﺳﮫ ،ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از اﺳﺗﺎﻧداردھﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ ﺟﺎﯾﮕزﯾن )ﻣﺎﻧﻧد ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﯾﺷرﻓت و ﻋﻣﻠﮑرد
داﻧش آﻣوز ﮐﺎﻟﯾﻔرﻧﯾﺎ ﯾﺎ ﺑﮫ اﺧﺗﺻﺎر  (CAASPPارزﯾﺎﺑﯽ ﺷد IEP ،ﺑﺎﯾد اھداف ﺳﺎﻻﻧﮫ را ﺑﮫ اھداﻓﯽ ﮐوﺗﺎه
ﻣدت ﺗﻘﺳﯾم ﮐﻧد ﮐﮫ در ﻣواﻗﻊ ﺧﺎﺻﯽ در طﯽ ﺳﺎل ﺑررﺳﯽ ﺷده ﺗﺎ از ﭘﯾﺷرﻓت ﮐودک در اھداف ﺳﺎﻻﻧﮫ
اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﺷود .اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﮐﻧﯾد ﮐﮫ اھداف ﮐوﺗﺎه ﻣدت ﺻرﯾﺢ ھﺳﺗﻧد و ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺑرای ارزﯾﺎﺑﯽ
ﭘﯾﺷرﻓت در آﻧﮭﺎ ﺗﻌﯾﯾن ﺷده اﺳت .اﮔر ﮐودک ﺷﻣﺎ ﻗرار اﺳت ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از آزﻣون اﺳﺗﺎﻧدارد ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ
ﻋﻣوﻣﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷود IEP ،وی ﺷﺎﻣل اھداف ﮐوﺗﺎه ﻣدت ﻧﺧواھد ﺑود.
 .11ﻓرﺻت ھﺎی ﺷﻣول ﮐﺎﻣل ﯾﺎ ﺗﻠﻔﯾﻖ و ﺣﻣﺎﯾت ھﺎی ﻻزم ﺑرای ﻣوﻓﻘﯾت را در ﻧظر ﺑﮕﯾرﯾد
ﻧﺎﺣﯾﮫ ﻣدرﺳﮫ ﺑﺎﯾد ﮐﻣﮏ ھﺎ و ﺧدﻣﺎت اﺿﺎﻓﯽ را ﺑرای ﺣﻣﺎﯾت از ﻧﯾﺎزھﺎی داﻧش آﻣوزان دﭼﺎر ﻣﻌﻠوﻟﯾت در
ﺷراﯾط ﺗﻠﻔﯾﻘﯽ ﻓراھم ﮐﻧد .اﯾن ﺧدﻣﺎت ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺷﺎﻣل ﻧﺎظر آﻣوزش دﯾده ،اﺳﺗﻔﺎده از ﻧوار ﺿﺑط ،ﯾﺎ ﺑرﻧﺎﻣﮫ
ﻣداﺧﻠﮫ رﻓﺗﺎری ﺑرای ﻧظﺎرت رﻓﺗﺎر ﺑﺎﺷد.
 .12ﺗﻌﯾﯾن ﺳطﺢ ﮐودک ﺧود را ﺗﻌرﯾف ﮐﻧﯾد و ﺧدﻣﺎت و ﺣﻣﺎﯾت ھﺎی ﻣرﺑوطﮫ و ﺧﺎص را
ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻧﯾد
ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺗﯾم  IEPاھداف ﺳﺎﻻﻧﮫ را ﺑرای ﮐودک ﺷﻣﺎ ﺗﻌرﯾف ﮐرد ،ﺗﯾم  IEPﺑﺎﯾد درﺑﺎره ﺧدﻣﺎت،
ﺣﻣﺎﯾت ھﺎ و ﺗﻌﯾﯾن ﺳطﺣﯽ ﺻﺣﺑت ﮐﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﭘﯾﺷرﻓت ﮐودک ﺷﻣﺎ در اھداف ﺳﺎﻻﻧﮫ ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺗﻣﺎﻣﯽ
ﺧدﻣﺎت ﻣرﺑوطﮫ ﻣﺎﻧﻧد ﮔﻔﺗﺎردرﻣﺎﻧﯽ ﺷﺎﻣل ﺗﻌداد دﻓﻌﺎت و ﻣدت زﻣﺎن درﯾﺎﻓت اﯾن ﺧدﻣﺎت ﺗوﺳط ﮐودﮐﺗﺎن
)در روز ،در ھﻔﺗﮫ ،در ﻣﺎه ،در ﺳﺎل( ﺑﺎﯾد ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷوﻧد.
در  IEPﮐودک ﺷﻣﺎ ،ﺗﻌﯾﯾن ﺳطﺢ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺻراﺣت ﻣﺷﺧص ﺷود .ﺑرای ﻣﺛﺎل" ،ﻧﺎﺗﺎﺷﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ طور ﮐﺎﻣل
در ﮐﻼس دوم ﺑﺎ ﻧﺎظر ﺗﻣﺎم وﻗت ﻗرار ﮔﯾرد و ﯾﮏ ﻣﺗﺧﺻص ﺷﻣول از ﻧﺎﺗﺎﺷﺎ ﺑﮫ ﻣدت  5ﺳﺎﻋت در ھﻔﺗﮫ
ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﺧواھد ﮐرد ".ﺷﻣﺎ اﯾن ﺣﻖ را ﻧدارﯾد ﮐﮫ ﻣدرﺳﮫ را ﻣﺟﺑور ﮐﻧﯾد از ﻓرد ﺧﺎﺻﯽ در ﯾﮏ ﮐﻼس
ﺧﺎص ﺧدﻣﺎت اراﺋﮫ ﮐﻧد ،اﻣﺎ ﮔزﯾﻧﮫ ھﺎی ﺧﺎص ﺗﻌﯾﯾن ﺳطﺢ ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﺗﯾم  IEPﻣورد ﺑﺣث ﻗرار ﮔﯾرد.
 .13ﺗﻧﮭﺎ در ﺻورت رﺿﺎﯾت  IEPرا اﻣﺿﺎ ﮐﻧﯾد
ﺷﻣﺎ ﻣﺟﺑور ﺑﮫ اﻣﺿﺎی  IEPدر طﯽ ﺟﻠﺳﮫ ﻧﯾﺳﺗﯾد  -ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑرای ﻓﮑر ﺑﯾﺷﺗر و ﮔﻔﺗﮕو ﺑﺎ دﯾﮕران ،آن را
ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺑﺑرﯾد .ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﺎ ﺑﺧﺷﯽ از  IEPﻣواﻓﻘت ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﺧدﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﻣواﻓﻖ ھﺳﺗﯾد ﺷروع ﺷوﻧد.
اﮔر  IEPرا اﻣﺿﺎ ﮐﻧﯾد و ﺧﯾﻠﯽ ﺳرﯾﻊ ﻧظر ﺷﻣﺎ ﻋوض ﺷود ،ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﺎ ﻧوﺷﺗن ﻧﺎﻣﮫ ﮐﺗﺑﯽ ﺑﮫ ﻣدﯾر
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آﻣوزش اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯽ از رﺿﺎﯾت ﺧود ﺻرف ﻧظر ﮐﻧﯾد .اﻟﺑﺗﮫ ﺻرف ﻧظر ﮐردن از رﺿﺎﯾت ﻣوﺟب ﻟﻐو
آﻣوزش و ﺧدﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﭘس از دادن رﺿﺎﯾت اﻧﺟﺎم ﮔرﻓﺗﮫ ﻧﺧواھد ﺷد ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎﻋث ﻟﻐو ﺧدﻣﺎت ﻗﺑل از ﺻرف
ﻧظر از رﺿﺎﯾت ﺧواھد ﺷد .اﮔر ﺷﻣﺎ و ﻧﺎﺣﯾﮫ ﻣدرﺳﮫ ﺑر ﺳر  IEPﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی ﺗواﻓﻖ ﻧدارﯾد ،در ﻋﯾن ﺣﺎل
ﮐﮫ ﺑﺣث ﺷﻣﺎ در ﺟﻠﺳﺎت ،ﻣداﺧﻠﮫ ﯾﺎ دادرﺳﯽ روﯾﮫ ﻋﺎدﻻﻧﮫ آﯾﻧده ﺣل و ﻓﺻل ﻣﯽ ﺷود ،آﺧرﯾن  IEPﮐﮫ ﺑﺎ
آن ﻣواﻓﻖ ﺑودﯾد اﺟرا ﺧواھد ﺷد.
ﭘس از ﺟﻠﺳﮫ IEP
 .14در ﺻورت اﻣﮑﺎن ،در ﮐﻼس/ﻣدرﺳﮫ ﮐودک ﺧود ﻣﺷﺎرﮐت ﮐﻧﯾد
واﻟدﯾن از وﻗت و ﺑودﺟﮫ ھﺎی ﻣﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑرﺧوردار ھﺳﺗﻧد .ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﺎ ﻣﻌﻠم ﯾﺎ ﻣدرﺳﮫ ﮐودک ﺧود ﺗﻣﺎس
ﺑﮕﯾرﯾد و ﺑﭘرﺳﯾد ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد در ﻣدرﺳﮫ ﯾﺎ ﮐﻼس ﮐودک ﺧود ﮐﻣﮏ ﮐﻧﯾد .ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد در ﮐﻼس
طﯽ ﺳﺎﻋﺎت ﻣدرﺳﮫ ﯾﺎ در ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﻣدرﺳﮫ داوطﻠب ﺷوﯾد ،ﯾﺎ اﮔر در طول روز ﺷﺎﻏل ھﺳﺗﯾد ﺷﺎﯾد
ﺑﺗواﻧﯾد ﻣطﺎﻟﺑﯽ را در ﻣﻧزل ﺧود در ﻋﺻر ﺗﮭﯾﮫ ﮐﻧﯾد .ﻓﻌﺎل ﺑودن ﺷﻣﺎ در ﮐﻼس/ﻣدرﺳﮫ ﮐودﮐﺗﺎن ﺑﮫ ﺷﻣﺎ
ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣدرﺳﮫ و ﮐﺎرﮐﻧﺎن آن ،ﺷﺎﻣل ﻣﻌﻠم ﮐودﮐﺗﺎن آﺷﻧﺎ ﺷوﯾد و ﺑﺎﻋث ﺷوﯾد ﮐﮫ ﮐودﮐﺗﺎن
اﺣﺳﺎس ﺧﺎص ﺑودن ﮐﻧد.
 .15از ﮐودک ﺧود در اﯾﺟﺎد رواﺑط دوﺳﺗﯽ ﺑﺎ ھﻣﮑﻼﺳﯽ ھﺎ ﺣﻣﺎﯾت ﮐﻧﯾد
ﺑﺎ ھﻣﺎھﻧﮓ ﮐردن زﻣﺎﻧﯽ ﺑرای ﺑﺎزی ﺧﺎرج از ﻣدرﺳﮫ ،ﺑﮫ ﮐودک ﺧود ﮐﻣﮏ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺑﺎ ھﻣﮑﻼﺳﯽ
ھﺎ رواﺑط دوﺳﺗﯽ اﯾﺟﺎد ﮐﻧد .راﺑطﮫ دوﺳﺗﯽ ﺑﺎ ھﻣﮑﻼﺳﯽ ھﺎ ﺑﮫ ﮐودﮐﺗﺎن ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺑﺧﺷﯽ از
اﺟﺗﻣﺎع ﺑﺎﺷد.
 .16ﭘﯾﺷرﻓت ﮐودک ﺧود را ﻧظﺎرت ﮐﻧﯾد
ﺷﺎﯾد ﻣﺎﯾل ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ﯾﮏ ﺳﯾﺳﺗم ارﺗﺑﺎطﯽ ﻣﻧظم ﺑﺎ ﻣﻌﻠم ﮐودک ﺧود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ،ﻣﺎﻧﻧد دﻓﺗرﭼﮫ ﯾﺎدداﺷﺗﯽ ﮐﮫ
ﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ ﻣﯽ رود و ﺑرﮔرداﻧده ﻣﯽ ﺷود .ﯾﮏ دﻓﺗرﭼﮫ ﯾﺎدداﺷت ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﮐﻧد ھر ﺧدﻣﺎت و
ﺣﻣﺎﯾت ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﮐودﮐﺗﺎن درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﮐﻧد را ﺛﺑت و ﭘﯾﮕﯾری ﮐﻧﯾد .ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑرای ﺑررﺳﯽ
ﭘﯾﺷرﻓت ﮐودک ﺧود ﯾﮏ ﺳﯾﺳﺗم ارﺗﺑﺎطﯽ ﺑﺎ اراﺋﮫ دھﻧدﮔﺎن ﺧدﻣﺎت ﻣرﺑوطﮫ ﮐودک ﺧود ﻣﺎﻧﻧد ﻣﺗﺧﺻص
ﮔﻔﺗﺎردرﻣﺎﻧﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد.
ﺑﺎﯾد ﺗﺎرﯾﺦ اھداف ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﺷده ﺑرای ﯾﺎدﮔﯾری ﻣﮭﺎرت ھﺎﯾﯽ ﺧﺎص ﺗوﺳط ﮐودک ﺧود ،ﻣﺎﻧﻧد ﺗﺎرﯾﺦ اھداف
ﮐوﺗﺎه ﻣدت در ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھدف  IEPرا ﯾﺎدداﺷت ﮐﻧﯾد.
 .17ﮔزﯾﻧﮫ ھﺎی ﻣوﺟود در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ اوﺿﺎع ﺧوب ﭘﯾش ﻧرﻓت
اﮔر ﻣﻌﺗﻘد ھﺳﺗﯾد ﮐﮫ ﻧﺎﺣﯾﮫ ﻣدرﺳﮫ ﻗواﻧﯾن ﯾﺎ روﯾﮫ ھﺎی آﻣوزش اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯽ را دﻧﺑﺎل ﻧﮑرده و/ﯾﺎ ﻣوﻓﻖ ﺑﮫ اراﺋﮫ
ﺧدﻣﺎت اﺟﺑﺎری در ﯾﮏ  IEPاﻣﺿﺎﺷده ﻧﺷد ،ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺷﮑﺎﯾت ﻣطﺎﺑﻘت ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎن آﻣوزش و ﭘرورش
ﮐﺎﻟﯾﻔرﻧﯾﺎ )" ("CDEﻣطرح ﮐﻧﯾد .ﺷﮑﺎﯾت ﺗوﺳط ﻧﺎﺣﯾﮫ ﻣدرﺳﮫ ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن آﻣوزش و ﭘرورش ﺑررﺳﯽ و
ﯾﮏ ﻧﺎﻣﮫ ﮐﺗﺑﯽ ﺗﻌﯾﯾن "ﻋدم ﻣطﺎﺑﻘت" ﻧﺎﺣﯾﮫ ﺗﮭﯾﮫ ﻣﯽ ﺷود .ﺑرای اطﻼع از ﺟزﺋﯾﺎت" ،ﺣﻘوق و ﻣﺳﺋوﻟﯾت
ھﺎی آﻣوزش اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯽ" ،ﻓﺻل  6را ﺑﺑﯾﻧﯾد.
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اﮔر ﺷﻣﺎ و ﻧﺎﺣﯾﮫ ﻣدرﺳﮫ درﺑﺎره ﺻﻼﺣﯾت ،ﺗﻌﯾﯾن ﺳطﺢ ،ﻧﯾﺎزھﺎی ﺑرﻧﺎﻣﮫ ،ﺗﻠﻔﯾﻖ ﯾﺎ ﺧدﻣﺎت ﻣرﺑوطﮫ ﺑﮫ
ﺗواﻓﻖ ﻧرﺳﯾدﯾد ،ھرﮐدام از ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧد درﺧواﺳت دادرﺳﯽ روﯾﮫ ﻋﺎدﻻﻧﮫ دھد .اﮔر ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓﺗﯾد ﮐﮫ
درﺧواﺳﺗﯽ ﺑرای دادرﺳﯽ روﯾﮫ ﻋﺎدﻻﻧﮫ ﺑدھﯾد ،ﺑﺎﯾد درﺧواﺳت ﺧود را طﯽ دو ﺳﺎل از ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﮐﮫ از
ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺷﮑﺎﯾت ﺧود ﻣطﻠﻊ ﺷدﯾد )ﯾﺎ دﻻﯾﻠﯽ ﺑرای اطﻼع از آن داﺷﺗﯾد( ﻣطرح ﮐﻧﯾد .در زﻣﺎن
دادرﺳﯽ ،ھر دو طرﻓﯾن ﺷواھدی ﺑﮫ اﻓﺳر دادرﺳﯽ ﻣﺳﺗﻘل اﺳﺗﺧدام ﺷده ﺗوﺳط اﯾﺎﻟت ﮐﺎﻟﯾﻔرﻧﯾﺎ اراﺋﮫ ﻣﯽ
دھﻧد .اﻓﺳر دادرﺳﯽ درﺑﺎره ﺣﻘﺎﯾﻖ و ﻗﺎﻧون ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری و ﯾﮏ ﺗﺻﻣﯾم ﮐﺗﺑﯽ ﺻﺎدر ﺧواھد ﮐرد .ﺑرای
اطﻼع از ﺟزﺋﯾﺎت" ،ﺣﻘوق و ﻣﺳﺋوﻟﯾت ھﺎی آﻣوزش اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯽ" ،ﻓﺻل  6را ﺑﺑﯾﻧﯾد.
 iﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﻓردی .اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ در ﯾﮏ ﺟﻠﺳﮫ ﺣداﻗل ﺑﮫ ھﻣراه واﻟدﯾن ،ﻣﻌﻠم ﮐودک و ﻣدﯾر ﻧﺎﺣﯾﮫ
ﻣدرﺳﮫ ﺗﮭﯾﮫ ﻣﯽ ﺷود.
 iiﻧﺎﺣﯾﮫ ﺑﺎﯾد ﯾﮏ اﻋﻼﻣﯾﮫ ﮐﺗﺑﯽ ﭘﯾﺷﯾن در "ﻣدت زﻣﺎن ﻣﻌﻘول ﭘﯾش از" ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اراﺋﮫ دھد ﮐﮫ ﺷروع ﯾﺎ ﺗﻐﯾﯾر
ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ،ارزﯾﺎﺑﯽ ،اﺟرا ﯾﺎ ﺗدارک آﻣوزش ﻋﻣوﻣﯽ ﻣﻧﺎﺳب و راﯾﮕﺎن )" ("FAPEرا رد ﻣﯽ ﮐﻧد.
اﺻطﻼح "زﻣﺎن ﻣﻌﻘول" در ﻗﺎﻧون ﺗﻌرﯾف ﻧﺷده اﺳت .اطﻼﻋﯾﮫ ﺑﺎﯾد درﺑرﮔﯾرﻧده ﺧدﻣﺎت ﯾﺎ ﺗﻌﯾﯾن ﯾﺎ اﺟرای
رد ﺷده ﺗوﺳط ﻣﻧطﻘﮫ ،ﺗوﺿﯾﺢ ﺑرای رد درﺧواﺳت ،ﺷرح ھر ﻓرآﯾﻧد ارزﯾﺎﺑﯽ ،ارزﯾﺎﺑﯽ ،اﺳﻧﺎد و ﮔزارش
ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﺗوﺳط ﻧﺎﺣﯾﮫ ﺑرای ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری ﺑﺎﺷد .اطﻼﻋﯾﮫ ﺑﺎﯾد ھﻣﭼﻧﯾن ﺷﻣﺎ را ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺣﻘوق ﺷﻣﺎ
ﺑرای ﺑﮫ ﭼﺎﻟش ﮐﺷﯾدن اﯾن ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری ﻣطﻠﻊ ﮐﻧد .ﺑﻧد  34ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ،ﺑﺧش 300.503؛
ﻗﺎﻧون آﻣوزش و ﭘرورش ﮐﺎﻟﯾﻔرﻧﯾﺎ .ﺑﺧش .56500.4
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