ﺣﻖ آﻣوزش اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯽ ﺑرای داﻧش آﻣوزان در ﮐﺎﻧون اﺻﻼح و ﺗرﺑﯾت
ﻧﺷرﯾﮫ ﺷﻣﺎره  ،7158.16- Farsiآﮔوﺳت 2020
ﻣﻘدﻣﮫ ﻧﺷرﯾﮫ
اﯾن ﻧﺷرﯾﮫ اطﻼﻋﺎﺗﯽ درﺑﺎره ﺣﻘوق ﺟواﻧﺎن ﺑرای آﻣوزش اﺳﺗﻧﺛﺎﺋﯽ در ﮐﺎﻧون اﺻﻼح و ﺗرﺑﯾت اراﺋﮫ ﻣﯽ دھد.
در اﯾﻧﺟﺎ" ،ﻣؤﺳﺳﺎت ﮐﺎﻧون اﺻﻼح و ﺗرﺑﯾت ﺟواﻧﺎن" ﺑﮫ ﻣراﮐز اﺻﻼح و ﺗرﺑﯾت ﺷﮭرﺳﺗﺎن ،ﮐﺎﻧون ھﺎی
اﺻﻼﺣﯽ ﺟواﻧﺎن و ﮐﻣپ ھﺎی ﺟواﻧﺎن اﺷﺎره دارد .اﺻطﻼح "ﻣدارس اﺻﻼﺣﯽ" ﺑﮫ ﻣدارس ﻣوﺟود در اﯾن
ﻣؤﺳﺳﺎت اﺷﺎره دارد.
اﯾن ﻧﺷرﯾﮫ اطﻼﻋﺎت ﺣﻘوﻗﯽ ﮐﻠﯽ اراﺋﮫ ﻣﯽ دھد .اﮔر در ﺧﺻوص اﯾن ﺗﺻﻣﯾم ﺳؤاﻟﯽ دارﯾد ،ﻟطﻔﺎ ً ﺑﺎ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻘوق ﻣﻌﻠوﻟﯾن ﮐﺎﻟﯾﻔرﻧﯾﺎ ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد .ﺧط ﺗﻣﺎس ورودی ﺣﻘوق ﻣﻌﻠوﻟﯾن ﮐﺎﻟﯾﻔرﻧﯾﺎ در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن
ﺳﻧد آورده ﺷده اﺳت.
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آﯾﺎ داﻧش آﻣوزان از ﺣﻖ آﻣوزش اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯽ در ﻣراﮐز اﺻﻼح و ﺗرﺑﯾت ﺟواﻧﺎن ﺑرﺧوردار
ھﺳﺗﻧد؟

ﺑﻠﮫ .ﺗﺣت ﻣﺻوﺑﮫ آﻣوزش اﻓراد دﭼﺎر ﻣﻌﻠوﻟﯾت ) ،(IDEAھر ﮐودک دﭼﺎر ﻣﻌﻠوﻟﯾت ﺑﯾن ﺳﻧﯾن  3ﺗﺎ  21ﺳﺎل
از ﺣﻖ آﻣوزش ﻋﻣوﻣﯽ ﻣﻧﺎﺳب و راﯾﮕﺎن در ﻣﺣﯾطﯽ ﮐﮫ ﮐﻣﺗرﯾن ﺷراﯾط ﻣﺣدود ﮐﻧﻧده را دارد ،ﺑرﺧوردار
اﺳت؛ اﯾن ﻣﺻوﺑﮫ ﺷﺎﻣل اﻓراد در ﻣراﮐز اﺻﻼح و ﺗرﺑﯾت ﻧﯾز ﻣﯽ ﺑﺎﺷد] .ﺑﻧد  20ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ اﯾﺎﻻت
ﻣﺗﺣده ،ﺑﺧش ).[1412(a)(1
ﻣراﮐز ﺟواﻧﺎن و ﮐﺎﻧون اﺻﻼح و ﺗرﺑﯾت ﺟواﻧﺎن ﺑﺎﯾد آﻣوزش اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯽ و ﺧدﻣﺎت ﻣرﺑوطﮫ را اراﺋﮫ دھﻧد.
ﺗﺣﺻﯾﻼت و ﺧدﻣﺎت ﺑﺎﯾد ﻧﯾﺎزھﺎی ﻓردی داﻧﺷﺟو را رﻓﻊ ﮐﻧﻧد .ﺗﺣت ﻗﺎﻧون ﻓدرال و اﯾﺎﻟﺗﯽ ،ﺗﻣﺎﻣﯽ داﻧش
آﻣوزان دﭼﺎر ﻣﻌﻠوﻟﯾت در ﻧظﺎم اﺻﻼﺣﯽ ﺟواﻧﺎن از ﺣﻖ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑرای آﻣوزش اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯽ و اﺣراز
ﺻﻼﺣﯾت ﺑرای درﯾﺎﻓت ﺣﻣﺎﯾت ﺑرﺧوردار ھﺳﺗﻧد.
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آﻣوزش اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯽ در ﮐﺎﻧون اﺻﻼح و ﺗرﺑﯾت ﭼﮫ ﺗﻔﺎوﺗﯽ دارد؟

ﻣوارد ذﯾل ﺑرﺧﯽ از ﺗﻔﺎوت ھﺎی آﻣوزش اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯽ در ﮐﺎﻧون اﺻﻼح و ﺗرﺑﯾت ﺟواﻧﺎن و در ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳت.
آﻣﺎدﮔﯽ ﺑرای رﻓﻊ اﯾن ﺗﻔﺎوت ھﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ﺷﻣﺎ و ﮐودﮐﺗﺎن ﮐﻣﮏ ﮐﻧد ﮐﮫ ﻣطﻣﺋن ﺷوﯾد ﮐودﮐﺗﺎن ﺧدﻣﺎت
آﻣوزﺷﯽ ﻣوردﻧﯾﺎزش را در ﮐﺎﻧون اﺻﻼح و ﺗرﺑﯾت درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﮐﻧد.

.i

ﺗﺄﺧﯾر در اﻧﺗﻘﺎل اﺳﻧﺎد ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣوﺟب ﺗﺄﺧﯾر در اﺟرای  IEPﯾﺎ ﺗدارﮐﺎت آﻣوزش
اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯽ ﺷود

اﻧﺗﻘﺎل اﺳﻧﺎد ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﮔﺎھﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣوﺟب ﺗﺄﺧﯾر در اﺟرای  IEPداﻧش آﻣوز در ﻣدرﺳﮫ اﺻﻼﺣﯽ ﺷود.
ﺧﺎﻧواده ھﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﺎ درﯾﺎﻓت اﺳﻧﺎد ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ داﻧش آﻣوزان ﺑرای اﯾن وﺿﻌﯾت اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ آﻣﺎده ﺷوﻧد.
ھر دو ﻗواﻧﯾن اﯾﺎﻟﺗﯽ و ﻓدرال ﺣﻖ ﺑررﺳﯽ و ﺑﺎزﺑﯾﻧﯽ اﺳﻧﺎد ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ را ﺑﮫ واﻟدﯾن ﻣﯽ دھﻧد] .ﺑﻧد  34ﻗﺎﻧون
اﺳﺎﺳﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﺑﺧش 300.613؛ ﻗﺎﻧون آﻣوزش و ﭘرورش ﮐﺎﻟﯾﻔرﻧﯾﺎ ﺑﺧش .[56504
ﺗﺣت ﻗواﻧﯾن اﯾﺎﻟﺗﯽ ،ﻧﺎﺣﯾﮫ ﻣدرﺳﮫ ﺑﺎﯾد اﺳﻧﺎد ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ داﻧش آﻣوز را طﯽ ﭘﻧﺞ روز از درﺧواﺳت
ﺷﻔﺎھﯽ ﯾﺎ ﮐﺗﺑﯽ اراﺋﮫ دھد] .ﻗﺎﻧون آﻣوزش و ﭘرورش ﮐﺎﻟﯾﻔرﻧﯾﺎ ﺑﺧش  [.56504اراﺋﮫ درﺧواﺳت
ﮐﺗﺑﯽ ﺑﮭﺗرﯾن ﮐﺎر ﺑرای ﭘﯾﮕﯾری و اطﻣﯾﻧﺎن از اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻧﺎﺣﯾﮫ ﻣدرﺳﮫ ﭘﯾرو ﻓرﺻت ﭘﻧﺞ روزه اﺳت.
ھﻣﺎﻧﻧد زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ داﻧش آﻣوز ﺑﮫ ﮐﺎﻧون اﺻﻼح و ﺗرﺑﯾت ﺟواﻧﺎن وارد ﻣﯽ ﺷوﻧد ،ھﻧﮕﺎم ﺗﻐﯾﯾر ﻧﺎﺣﯾﮫ
ﻣدرﺳﮫ داﻧش آﻣوز اﻟزاﻣﺎت ﺧﺎﺻﯽ ﺑرای اﻧﺗﻘﺎل اﺳﻧﺎد وﺟود دارد:
•  72ﺳﺎﻋت ﺑﮫ ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ داﻧش آﻣوز دارای  IEPاز ﮐﺎﻧون اﺻﻼح و ﺗرﺑﯾت آزاد ﻣﯽ ﺷود.
]ﻗﺎﻧون آﻣوزش و ﭘرورش ﮐﺎﻟﯾﻔرﻧﯾﺎ ﺑﺧش )[48647(c)(1
•  2روز ﮐﺎری ﺑرای ﺟواﻧﺎن ﺑﯽ ﺳرﭘرﺳت] .ﻗﺎﻧون آﻣوزش و ﭘرورش ﮐﺎﻟﯾﻔرﻧﯾﺎ ﺑﺧش
)[49069.5(d
•  5روز ﺑرای ﺗﻣﺎم اﻧﺗﻘﺎل ھﺎی دﯾﮕر] .ﻗﺎﻧون آﻣوزش و ﭘرورش ﮐﺎﻟﯾﻔرﻧﯾﺎ ﺑﺧش )[56043(o
درﺧواﺳت ﺑرای اﺳﻧﺎد و ﭘروﻧده ﮐودک ﺷﻣﺎ ﺑﺎﻋث ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ اﺳﻧﺎد ﺑدون ﺗﺄﺧﯾر ﺑرای ﻣدرﺳﮫ ﮐﺎﻧون
اﺻﻼح و ﺗرﺑﯾت ﻓراھم ﺷود.
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ﻣﻣﮑن اﺳت داﻧش آﻣوزی ﺑدون  IEPﭘﯾش از ﺗﮑﻣﯾل ارزﯾﺎﺑﯽ ھﺎ وارد ﻣؤﺳﺳﮫ ای ﺷود و آن
را ﺗرک ﮐﻧد

داﻧش آﻣوزان در ﻣؤﺳﺳﺎت اﺻﻼح و ﺗرﺑﯾت اﻏﻠب ﻣﺣﮑوﻣﯾت ھﺎﯾﯽ ﮐوﺗﺎه ﻣدت دارﻧد و ﯾﺎ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ دﻟﯾل
ﺗﻌوﯾﻖ در ﻗﺿﺎوت ﯾﺎ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﭘروﻧده دادﮔﺎھﯽ آﻧﮭﺎ ﺣﮑم ﺷود در ﻣؤﺳﺳﮫ ھﺳﺗﻧد .در راﺑطﮫ
ﺑﺎ ﭼﻧﯾن اﻗﺎﻣت ھﺎی ﮐوﺗﺎه ﻣدﺗﯽ ،ﻣدرﺳﮫ اﺻﻼﺣﯽ ﻣﻣﮑن اﺳت ﻓرآﯾﻧد ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﺑرای ارزﯾﺎﺑﯽ
آﻣوزش اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯽ را ﺷروع ﮐﻧد ،اﻣﺎ ﻣوﻓﻖ ﺑﮫ اﺗﻣﺎم آن ﭘﯾش از آزادی داﻧش آﻣوز ﺑرای ﺣﺿور در
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻧﻣﯽ ﺷود.
طﺑﻖ " IDEAارزﯾﺎﺑﯽ ھﺎی داﻧش آﻣوزان دﭼﺎر ﻣﻌﻠوﻟﯾت ﮐﮫ از ﯾﮏ ﻧﮭﺎد دوﻟﺗﯽ ﺑﮫ ﻧﮭﺎد دﯾﮕری در
ھﻣﺎن ﺳﺎل ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﻣﻧﺗﻘل ﻣﯽ ﺷوﻧد ،در ﺻورت ﻟزوم ﺑﺎ ﻣدارس ﻗﺑﻠﯽ و ﺑﻌدی آن داﻧش آﻣوز در
اﺳرع وﻗت ھﻣﺎھﻧﮓ ﻣﯽ ﺷود ] "[aﺿروری اﺳت] .ﺑﻧد  20ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ،ﺑﺧش
)1414(b)(3)(D؛  34ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﺑﺧش ).[300.304(c)(5
اﮔر ﮐودک ﺷﻣﺎ ﻣؤﺳﺳﮫ را ﭘﯾش از ﺗﮑﻣﯾل ارزﯾﺎﺑﯽ ھﺎ ﺗرک ﺧواھد ﮐرد ،ﺗﻣﺎس ﺑﺎ ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﻣؤﺳﺳﮫ ﯾﺎ
ﺗﺷﮑﯾل ﯾﮏ ﺟﻠﺳﮫ  IEPﺑرای ﺑﺣث درﺑﺎره ﻧﺣوه ﺗﮑﻣﯾل ارزﯾﺎﺑﯽ ھﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺳودﻣﻧد ﺑﺎﺷد.
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ﯾﮏ ﻣؤﺳﺳﮫ اﺻﻼح و ﺗرﺑﯾت ﻣﻣﮑن اﺳت ﻋﻧوان ﮐﻧد ﮐﮫ ﻣﺣدودﯾت ﻓﺿﺎ ،ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﯾﺎ ﺳﺎﯾر
ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﺎﻧﻊ از اراﺋﮫ آﻣوزش اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯽ ﯾﺎ ﺗدارک ﺧدﻣﺎت ﻣرﺑوطﮫ ﻣﯽ ﺷود.

ﺻرﻓﻧظر از ﻣﺷﮑﻼت ﮐﻣﺑود ﻓﺿﺎ ،ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﯾﺎ ﺑودﺟﮫ ،ﻣدارس در ﻣؤﺳﺳﺎت اﺻﻼح و ﺗرﺑﯾت ﺑﺎﯾد آﻣوزش
اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯽ و ﺧدﻣﺎت ﻣرﺑوطﮫ را ھﻣﺎھﻧﮓ ﺑﺎ طرح ھﺎی آﻣوزش ﻓردی ) (IEPداﻧش آﻣوزان اراﺋﮫ دھﻧد.
]ﺑﻧد  20ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ،ﺑﺧش ) .[1412(a)(1ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺻورت ،ﻣدارس در ﻣراﮐز ﮐﺎﻧون
اﺻﻼح و ﺗرﺑﯾت ﺟواﻧﺎن ﺑﺎﯾد در ﻓﺿﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺣداﻗل ﺷراﯾط ﻣﺣدودﮐﻧﻧده ﺧدﻣﺎت آﻣوزﺷﯽ را اراﺋﮫ دھﻧد،
ﯾﻌﻧﯽ داﻧش آﻣوزان دﭼﺎر ﻣﻌﻠوﻟﯾت ﺑﺎﯾد ﺗﺎ ﺣد ﻣﻣﮑن ﺑﺎ ھﻣﺗﺎﯾﺎن ﻏﯾرﻣﻌﻠول ﺧود در آﻣوزش ﺷرﮐت ﮐﻧﻧد.
]ﺑﻧد  20ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﺑﺧش ).[1412(a)(5)(A
اﮔر ﻣدرﺳﮫ اﺻﻼﺣﯽ ﺟواﻧﺎن آﻣوزش دوﻟﺗﯽ ﻣﻧﺎﺳب و راﯾﮕﺎن در ﻓﺿﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﮐﻣﺗرﯾن ﺷراﯾط ﻣﺣدودﮐﻧﻧده
ﺑرای ﮐودک ﺷﻣﺎ ﻓراھم ﻧﻣﯽ ﮐﻧد ،ﺷﻣﺎ ﺣﻖ دارﯾد در ﺧﺻوص روﯾﮫ ﻋﺎدﻻﻧﮫ درﺧواﺳت دادرﺳﯽ دھﯾد ﯾﺎ
ﺷﮑﺎﯾت ﺳرﭘﯾﭼﯽ از ﻗواﻧﯾن را ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎن آﻣوزش و ﭘرورش ﮐﺎﻟﯾﻔرﻧﯾﺎ ﻣطرح ﮐﻧﯾد .ﻣدارس اﺻﻼﺣﯽ
ﺟواﻧﺎن ﺑﺎﯾد ﻣﺎﻧﻧد ﺳﺎﯾر ﻣدارس اﻋﻼﻣﯾﮫ ﺣﻘوق واﻟدﯾن را ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﺷرح روﯾﮫ ﻋﺎدﻻﻧﮫ و ﺷﮑﺎﯾﺎت ﺳرﭘﯾﭼﯽ
از ﻗواﻧﯾن اراﺋﮫ دھﻧد.
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آﯾﺎ داﻧش آﻣوزی ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑرای آﻣوزش اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯽ در ﻣراﮐز اﺻﻼح و ﺗرﺑﯾت ﺟواﻧﺎن ارزﯾﺎﺑﯽ
ﺷود؟

ﺑﻠﮫ .ﻣﺎﻧﻧد ﻣدارس دوﻟﺗﯽ ،ﻣدارس اﺻﻼﺣﯽ ﺟواﻧﺎن ﺑﺎﯾد ﺗﻣﺎﻣﯽ ﮐودﮐﺎن دﭼﺎر ﻣﻌﻠوﻟﯾت را ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ
آﻣوزش اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯽ و ﺧدﻣﺎت ﻣرﺑوطﮫ ﻧﯾﺎز داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ،ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ،ﺗﻌﯾﯾن و ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻧﻧد] .ﺑﻧد  20ﻗﺎﻧون
اﺳﺎﺳﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ،ﺑﺧش )1412(a)(3)(A؛  34ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ،ﺑﺧش .[300.111
اﮔر ﮐودک ﺷﻣﺎ در ﯾﮏ ﻣؤﺳﺳﮫ اﺻﻼح و ﺗرﺑﯾت ﺟواﻧﺎن اﺳت و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﺷده ،ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد درﺧواﺳت
ارزﯾﺎﺑﯽ دھﯾد .ﺑﺎﯾد اﯾن درﺧواﺳت را ﺑﮫ ﺻورت ﮐﺗﺑﯽ اﻧﺟﺎم دھﯾد و ﺷﺎﻣل ﺗﺎرﯾﺦ درﺧواﺳت و اﻧواع ﻣﻌﯾﻧﯽ
از ارزﯾﺎﺑﯽ ھﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻣﺎﯾل ھﺳﺗﯾد ﺑرای ﮐودک ﺷﻣﺎ اﻧﺟﺎم ﺷود .اﯾن درﺧواﺳت "ارﺟﺎع" ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ
ﺷود] .ﻗﺎﻧون آﻣوزش و ﭘرورش ﮐﺎﻟﯾﻔرﻧﯾﺎ ﺑﺧش  .[56029ﺗﺣت ﻗواﻧﯾن ﮐﺎﻟﯾﻔرﻧﯾﺎ ،ﻓرآﯾﻧد ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑرای
ﺗﻣﺎم ارﺟﺎع ھﺎی ﮐﺗﺑﯽ ﺷروع ﻣﯽ ﺷود] .ﺑﻧد  5ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺎﻟﯾﻔرﻧﯾﺎ .ﺑﺧش .[3021
ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ درﺧواﺳت ارزﯾﺎﺑﯽ دادﯾد ،ﻣدرﺳﮫ اﺻﻼﺣﯽ ﺟواﻧﺎن ﺑﺎﯾد طﯽ  15روز در اﻏﻠب ﻣوارد طرح
ارزﯾﺎﺑﯽ را ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اراﺋﮫ دھد .اﮔر ﻧﺎﻣﮫ ارﺟﺎع را طﯽ  10روز از ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﻣرﺳوم اراﺋﮫ دھﯾد،
ﻣﻣﮑن اﺳت طرح ارزﯾﺎﺑﯽ طﯽ  10روز از آﻏﺎز ﺳﺎل ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﺑﻌد اراﺋﮫ ﺷود] .ﻗﺎﻧون آﻣوزش و ﭘرورش
ﮐﺎﻟﯾﻔرﻧﯾﺎ ﺑﺧش ).[56321(a
ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ طرح ارزﯾﺎﺑﯽ را درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ،ﺣداﻗل  15روز ﺑرای ﭘﺎﺳﺦ ﯾﺎ ﺗﺄﯾﯾد طرح ارزﯾﺎﺑﯽ ﻓرﺻت
دارﯾد] .ﻗﺎﻧون آﻣوزش و ﭘرورش .ﮐﺎﻟﯾﻔرﻧﯾﺎ ﺑﺧش ) .[56321(c)(4ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ طرح ارزﯾﺎﺑﯽ را اﻣﺿﺎ
ﮐردﯾد و ﺑﺎزﮔرداﻧدﯾد ،ﻣدرﺳﮫ اﺻﻼﺣﯽ ﺟواﻧﺎن  60روز ﺑرای اﺟرای ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺗﺷﮑﯾل ﺟﻠﺳﮫ  IEPﺑﮫ
ﻣﻧظور ﺗﻌﯾﯾن ﺻﻼﺣﯾت و در ﺻورت اﺣراز ﺻﻼﺣﯾت ،اﯾﺟﺎد ﺳﻧد  IEPﻓرﺻت دارد] .ﻗﺎﻧون آﻣوزش و
ﭘرورش .ﮐﺎﻟﯾﻔرﻧﯾﺎ ﺑﺧش ).[56344(a
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آﯾﺎ  IEPداﻧش آﻣوز در ﻣرﮐز اﺻﻼح و ﺗرﺑﯾت ﺟواﻧﺎن اﺟرا ﺧواھد ﺷد؟

ﺑﻠﮫ .ﻣدرﺳﮫ اﺻﻼﺣﯽ ﺟواﻧﺎن ﺑﺎﯾد آﻣوزش اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯽ و ﺧدﻣﺎت ﻣرﺑوطﮫ را اراﺋﮫ دھد .ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﺎﯾد در
ﺻورت ﻧﯾﺎز IEP ،داﻧش آﻣوز را ﺑﮫ روز رﺳﺎﻧﯽ ﮐﻧد .ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ داﻧش آﻣوز در ﻣرﮐز اﺻﻼح و ﺗرﺑﯾت
ﺟواﻧﺎن اﺳت ،ﻣدارس اﺻﻼﺣﯽ ﺟواﻧﺎن ﺑﺎﯾد ﻣﺎﻧﻧد ﺳﺎﯾر ﻣدارس ﻣﺣﻼت ﮔزارش ﭘﯾﺷرﻓت اھداف  IEPرا
ﺑﮫ واﻟدﯾن اراﺋﮫ دھﻧد.
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آﯾﺎ داﻧش آﻣوز ھﻣﭼﻧﺎن ﺧدﻣﺎت ﻣرﺑوطﮫ ﻣﺎﻧﻧد ﮐﺎردرﻣﺎﻧﯽ ،ﻣﺷﺎوره ،زﺑﺎن و ﮔﻔﺗﺎر درﻣﺎﻧﯽ را
در ﻣرﮐز اﺻﻼح و ﺗرﺑﯾت ﺟواﻧﺎن درﯾﺎﻓت ﺧواھد ﮐرد؟

ﺑﻠﮫ ،داﻧش آﻣوزان دﭼﺎر ﻣﻌﻠوﻟﯾت و واﺟد ﺷراﯾط در ﻣرﮐز اﺻﻼح و ﺗرﺑﯾت ﺟواﻧﺎن ھﻣﭼﻧﺎن ﺣﻖ درﯾﺎﻓت
ﺧدﻣﺎت ﻣرﺑوطﮫ را دارﻧد .ﺧدﻣﺎت ﻣرﺑوطﮫ ﺑﺎ ھدف اطﻣﯾﻧﺎن از اﯾﻧﮑﮫ داﻧش آﻣوزان از ﺑرﻧﺎﻣﮫ آﻣوزﺷﯽ
ﺷﺎن ﺑﮭره ﻣﯽ ﺑرﻧد ،طراﺣﯽ ﻣﯽ ﺷوﻧد.
اﮔر ﯾﮏ داﻧش آﻣوز ﭘﯾش از ورود ﺑﮫ ﻣرﮐز اﺻﻼح و ﺗرﺑﯾت ﺟواﻧﺎن ﺧدﻣﺎت  IEPداﺷﺗﮫ اﺳت ،ﻣؤﺳﺳﮫ
ﺑﺎﯾد ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣدرﺳﮫ اﺻﻼﺣﯽ ﺟواﻧﺎن ﯾﺎ  IEPﻗﺑﻠﯽ را اﻋﻣﺎل ﮐﻧد و ﯾﺎ  IEPﺟدﯾدی ﺑرای داﻧش آﻣوز
ﺗﮭﯾﮫ ﮐﻧد ،ﺧدﻣﺎﺗﯽ ﻧظﯾر آن ﺑﮫ اﻓراد ذﮐر ﺷده در  IEPداﻧش آﻣوز اراﺋﮫ دھد] .ﺑﻧد  34ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ اﯾﺎﻻت
ﻣﺗﺣده ،ﺑﺧش 300.323؛ ﻗﺎﻧون آﻣوزش و ﭘرورش ﮐﺎﻟﯾﻔرﻧﯾﺎ ﺑﺧش ).[56325(a)(1
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آﯾﺎ ﺟﻠﺳﺎت  IEPدرون ﻣرﮐز اﺻﻼح و ﺗرﺑﯾت ﺟواﻧﺎن ﺗﺷﮑﯾل ﺧواھد ﺷد؟ آﯾﺎ واﻟدﯾن ﯾﺎ وﮐﯾل
ﻣداﻓﻌﺎن ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد آﻧﮭﺎ را ھﻣراھﯽ ﮐﻧﻧد؟

ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ در ﻣرﮐز اﺻﻼح و ﺗرﺑﯾت ھﺳﺗﻧد ،ﻣدرﺳﮫ ﺑﺎﯾد ﺟﻠﺳﮫ اﻧﺗﻘﺎل  IEPرا طﯽ  30روز ﺗﺷﮑﯾل
دھد] .ﺑﻧد  34ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده .ﺑﺧش 300.323؛ ﻗﺎﻧون آﻣوزش و ﭘرورش ﮐﺎﻟﯾﻔرﻧﯾﺎ ﺑﺧش
).[56325(a)(1
واﻟدﯾن ﻧﯾز ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد در ﺻورت ﻟزوم درﺧواﺳت ﺟﻠﺳﺎت  IEPﺑدھﻧد .ﻣدرﺳﮫ ﺑﺎﯾد طﯽ  30روز از
زﻣﺎن درﺧواﺳت ﺟﻠﺳﮫ  IEPﺗﺷﮑﯾل دھد] .ﻗﺎﻧون آﻣوزش و ﭘرورش ﮐﺎﻟﯾﻔرﻧﯾﺎ ﺑﺧش ) ،56043(lﻗﺎﻧون
آﻣوزش و ﭘرورش ﮐﺎﻟﯾﻔرﻧﯾﺎ ﺑﺧش  .[56343.5ﺑﮭﺗرﯾن ﮐﺎر اﯾن اﺳت ﮐﮫ اﯾن درﺧواﺳت را ﺑﮫ ﺻورت
ﮐﺗﺑﯽ اﻧﺟﺎم دھﯾد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﯾد ﻣدت زﻣﺎن  30روزه را ﭘﯾﮕﯾری ﮐﻧﯾد.
واﻟدﯾن ھﻣﭼﻧﺎن اﻋﺿﺎی ﺿروری  IEPھﺳﺗﻧد و ﺗﺣت  IDEAھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ داﻧش آﻣوز در ﻣرﮐز اﺻﻼح و
ﺗرﺑﯾت اﺳت از ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺣﻘوق ﺑرﺧوردار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ،ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ دادﮔﺎه ﺣﻘوق آﻧﮭﺎ را ﻣﺣدود ﮐرده ﺑﺎﺷد و ﯾﺎ
داﻧش آﻣوز ﺑﮫ ﺳن  18ﺳﺎﻟﮕﯽ رﺳﯾده ﺑﺎﺷد] .ﺑﻧد  34ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده .ﺑﺧش  .[300.322ﺑﺎﯾد
ﺑﮫ واﻟدﯾن اﺟﺎزه ﺷرﮐت در ﺟﻠﺳﮫ  IEPداده ﺷود.
اﮔر ھﯾﭼﮑدام از واﻟدﯾن ﻧﺗواﻧﻧد در ﺟﻠﺳﮫ  IEPﺷرﮐت ﮐﻧﻧد ،ﻣدرﺳﮫ اﺻﻼﺣﯽ ﺟواﻧﺎن ﺑﺎﯾد ﺑﺎزھم از طرﯾﻖ
ﺗﻣﺎس ﺗﻠﻔﻧﯽ ﮐﻧﻔراﻧس ﺑرای اطﻣﯾﻧﺎن از ﻣﺷﺎرﮐت واﻟدﯾن ﺗﻼش ﮐﻧد] .ﺑﻧد  34ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده.
ﺑﺧش )300.322(c؛  34ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ،ﺑﺧش  .[300.328ﻣدرﺳﮫ اﺻﻼﺣﯽ ﺟواﻧﺎن ﺑﺎﯾد
اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﮐﻧد ﮐﮫ واﻟدﯾن روﯾﮫ ﺟﻠﺳﺎت  IEPرا درک ﮐرده اﻧد – ﮐﮫ ﺷﺎﻣل ﺗدارک ﻣﺗرﺟم ﺷﻔﺎھﯽ
ﺑرای واﻟدﯾن ﻧﺎﺷﻧوا ﯾﺎ اﻓرادی اﺳت ﮐﮫ زﺑﺎن ﻣﺎدری آﻧﮭﺎ اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﻧﯾﺳت] .ﺑﻧد  34ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ اﯾﺎﻻت
ﻣﺗﺣده .ﺑﺧش ).[300.322(e

ﺑﺎﯾد ﺑﮫ واﻟدﯾن ﻧﯾز اﺟﺎزه داده ﺷود وﮐﯾل ﺧود را ﺑﮫ ﺟﻠﺳﺎت  IEPﺑﯾﺎورﻧد] .ﺑﻧد  34ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ
اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده .ﺑﺧش )300.321(a؛ ﺑﻧد  34ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ،ﺑﺧش ).[300.322(a
ﺳﺎﯾر اﻓراد ﺷﺎﻣل وﮐﻼ ﻧﯾز ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﺎ ﺻﻼﺣدﯾد واﻟدﯾن ﯾﺎ ﻣدرﺳﮫ در ﺟﻠﺳﺎت  IEPﺷرﮐت ﮐﻧﻧد،
در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ اﯾن ﻓرد داﻧش ﯾﺎ ﺗﺧﺻص ﻣرﺑوطﮫ را ﺑرای داﻧش آﻣوز داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد] .ﺑﻧد  34ﻗﺎﻧون
اﺳﺎﺳﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده .ﺑﺧش ) .[300.321(a)(6ﺗﻌﯾﯾن داﻧش ﯾﺎ ﺗﺧﺻص اﯾن اﻓراد ﺑﺎﯾد ﺗوﺳط ﻓردی
اﻧﺟﺎم ﮔﯾرد ﮐﮫ وی را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻋﺿوی ﺑﮫ ﺗﯾم  IEPدﻋوت ﮐرده اﺳت] .ﺑﻧد  34ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ اﯾﺎﻻت
ﻣﺗﺣده .ﺑﺧش ).[300.321(c
داﻧش آﻣوزان دﭼﺎر ﻣﻌﻠوﻟﯾت در ﮐﺎﻧون اﺻﻼح و ﺗرﺑﯾت ﺟواﻧﺎن ﻧﯾز ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻋﺿوی از ﺗﯾم IEP
در ﺟﻠﺳﺎت ﺷرﮐت ﮐﻧﻧد] .ﺑﻧد  34ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده .ﺑﺧش ) .[300.321(a)(7ﻣﺷﺎرﮐت داﻧش
آﻣوزان ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ طرز ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮭﯽ ﺑﮫ ﺗﯾم  IEPدر ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﯾﺎزھﺎی داﻧش آﻣوز ﮐﻣﮏ ﮐﻧد.
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آﯾﺎ داﻧش آﻣوزی ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺣﯾن ﺣﺿور در ﻣرﮐز اﺻﻼح و ﺗرﺑﯾت ﺟواﻧﺎن ﻣﺟدداً ارزﯾﺎﺑﯽ
ﺷود؟

ﺑﻠﮫ ،ﻣؤﺳﺳﺎت اﺻﻼح و ﺗرﺑﯾت ﺑﺎﯾد ﺟوان دﭼﺎر ﻣﻌﻠوﻟﯾت را ﺑرای آﻣوزش اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻧﻧد.
]ﺑﻧد  20ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده .ﺑﺧش )1412(a)(3)(A؛  34ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده،
ﺑﺧش  .[300.111ھﻣﯾن ﻓرآﯾﻧد ﺗوﺻﯾف ﺷده در ﺑﺎﻻ در ﺑﺧش  4اﻋﻣﺎل ﺧواھد ﺷد.
ﺣﺗﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ داﻧش آﻣوزی ﺗﻧﮭﺎ ﺑرای ﻣدت ﮐوﺗﺎھﯽ در ﮐﺎﻧون اﺻﻼح و ﺗرﺑﯾت ﺟواﻧﺎن اﺳت ،ﻣؤﺳﺳﮫ
ﺑﺎﯾد ﻓرآﯾﻧد ارزﯾﺎﺑﯽ را آﻏﺎز ﮐﻧد .ﻣؤﺳﺳﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻣﻧظور اطﻣﯾﻧﺎن از ﺗﮑﻣﯾل ارزﯾﺎﺑﯽ ،ﺣﺿور داﻧش آﻣوز
در ﮐﺎﻧون اﺻﻼح و ﺗرﺑﯾت را ﺑﺎ ﻧﺎﺣﯾﮫ ﻣدرﺳﮫ ھﻣﺎھﻧﮓ ﮐﻧد] .ﺑﻧد  34ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده .ﺑﺧش
) .[300.304(c)(5ﺑﺎاﯾﻧﺣﺎل ،ﻟطﻔﺎ ً ﺗوﺟﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ﭼﮭﺎرﭼوب زﻣﺎﻧﯽ ﺑرای ﺗﮑﻣﯾل اﯾن ارزﯾﺎﺑﯽ
ﭼﻧدان ﻣﺷﺧص ﻧﯾﺳت :ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎﯾد "در اﺳرع وﻗت" اﻧﺟﺎم ﺷود] .ﺑﻧد  34ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده.
ﺑﺧش ) .[300.304(c)(5ﻣﻌﻣوﻻً ،ارزﯾﺎﺑﯽ ھﺎ ﺑﺎﯾد طﯽ ﯾﮏ دوره  60روزه از زﻣﺎن درﯾﺎﻓت رﺿﺎﯾت
واﻟدﯾن ﺑرای ارزﯾﺎﺑﯽ اﻧﺟﺎم ﮔﯾرﻧد] .ﺑﻧد  34ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده .ﺑﺧش ).[300.301(c
اﮔر داﻧش آﻣوز در ﻣﯾﺎﻧﮫ ارزﯾﺎﺑﯽ در ﻧﺎﺣﯾﮫ ھﺎ اﻧﺗﻘﺎل داده ﺷود ،اﯾن ﭼﮭﺎرﭼوب زﻣﺎﻧﯽ اﻋﻣﺎل ﻧﺧواھد ﺷد.
]ﺑﻧد  34ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده .ﺑﺧش ) .[300.301(d)(2ﺑﺎاﯾﻧﺣﺎل ،ﻧﺎﺣﯾﮫ ﻣدرﺳﮫ ای ﮐﮫ داﻧش
آﻣوزان ﺑﮫ آن اﻧﺗﻘﺎل ﭘﯾدا ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﺑﺎﯾد "ﺑرای اطﻣﯾﻧﺎن از ﺗﮑﻣﯾل ﺳرﯾﻊ ارزﯾﺎﺑﯽ ،ﭘﯾﺷرﻓت ﮐﺎﻓﯽ داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷد" و ﺑﺎﯾد ﺑرای "ﯾﮏ زﻣﺎن ﻣﻌﯾن ﮐﮫ در آن ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﮑﻣﯾل ﺧواھد ﺷد" ﺑﺎ واﻟدﯾن ھﻣﺎھﻧﮓ ﮐﻧد.
]ﺑﻧد  34ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده .ﺑﺧش ).[300.301(e
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آﻣوزش اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯽ داﻧش آﻣوز در زﻣﺎن ورود دوﺑﺎره ﺑﮫ اﺟﺗﻣﺎع ﭼﮕوﻧﮫ ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر ﻗرار
ﺧواھد ﮔرﻓت؟

ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﺑرای ورود ﻣﺟدد ﺑﺎﯾد از زﻣﺎن ورود داﻧش آﻣوز ﺑﮫ ﮐﺎﻧون اﺻﻼح و ﺗرﺑﯾت آﻏﺎز ﺷود .ﺑرای
اطﻣﯾﻧﺎن از اﯾﻧﮑﮫ ﻓرد ﺟوان ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺳرﯾﻌﺎ ً ﭘس از رھﺎﯾﯽ از ﮐﺎﻧون اﺻﻼح و ﺗرﺑﯾت ﺑﺎ ﺣﻣﺎﯾت و ﺧدﻣﺎت
ﻣﻧﺎﺳب ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ ﻣدرﺳﮫ را ﺷروع ﮐﻧد ،اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﺿروری اﺳت .در ﮐﺎﻟﯾﻔرﻧﯾﺎ ،ﺟواﻧﯽ ﮐﮫ در
ﮐﺎﻧون اﺻﻼح و ﺗرﺑﯾت اﺳت ﺑﺎﯾد ﺑرای زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ  20روز ﻣﺗواﻟﯽ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ در ﺣﺑس اﺳت ،ﺑرای ورود
ﻣﺟدد ﺧود ﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﯾﺎدﮔﯾری داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد] .ﻗﺎﻧون آﻣوزش و ﭘرورش ﺑﻧد ﻗﺎﻧوﻧﯽ.[48647(f) .

ﺟواﻧﺎن ﻧﺑﺎﯾد ھﯾﭼﮕوﻧﮫ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑر ﺳر راه ﺛﺑت ﻧﺎم ﻣﺟدد ﺗﺟرﺑﮫ ﮐﻧﻧد .ھﻣﮫ ﺟواﻧﺎن ﺑﮫ ﻣﺣض آزادی از ﮐﺎﻧون
اﺻﻼح و ﺗرﺑﯾت ﺟواﻧﺎن ،ﺣﻖ ﺛﺑت ﻧﺎم ﻣﺟدد ﻓوری در ﻣدارس ﻣﺣﻼت ﺧود را دارﻧد .ﻣدارس ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد
ﺑﮫ دﻻﯾل ﻧداﺷﺗن ﺗﺷرﯾﻔﺎت اداری ﻣﺎﻧﻧد واﮐﺳن زدن ،ﯾﺎ ﻧﺳﺧﮫ ھﺎی ﮐﭘﯽ ،درﺧواﺳت ﺛﺑت ﻧﺎم داﻧش آﻣوزاﻧﯽ
ﮐﮫ از ﺣﺑس آزاد ﺷده اﻧد را رد ﮐﻧﻧد] .ﻗﺎﻧون آﻣوزش و ﭘرورش ﮐﺎﻟﯾﻔرﻧﯾﺎ ،ﺑﺧش ).[48853.5(f)(8)(B
ﻣدارس ھﻣﭼﻧﯾن ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﮫ دﻟﯾل ﺳﺎﺑﻘﮫ ﻋداﻟت ﺟواﻧﺎن از ﺛﺑت ﻧﺎم داﻧش آﻣوز اﻣﺗﻧﺎع ﮐﻧﻧد] .ﻗﺎﻧون آﻣوزش
و ﭘرورش ﮐﺎﻟﯾﻔرﻧﯾﺎ ،ﺑﺧش ).[48645.5(b
ﺟواﻧﺎن ﺣﻖ ﺛﺑت ﻧﺎم ﻣﺟدد در ھﻣﺎن ﻣدرﺳﮫ ای را دارﻧد ﮐﮫ ﭘﯾش از ﺣﺑس ﺑﮫ آن ﻣﯽ رﻓﺗﻧد ،ﮐﮫ ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﺎ ﻋﻧوان
"ﻣدرﺳﮫ اﺻﻠﯽ" آﻧﮭﺎ ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ،ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ از ﻣدرﺳﮫ اﺧراج ﺷده ﺑﺎﺷﻧد ﯾﺎ اﮐﻧون در ﺣﺎل اﺧراج ﺑﺎﺷﻧد.
]ﻗﺎﻧون آﻣوزش و ﭘرورش ﮐﺎﻟﯾﻔرﻧﯾﺎ ،ﺑﺧش ) .[48853.5(f)(1اﮔر ﯾﮏ ﻧﺎﺣﯾﮫ ﻣدرﺳﮫ ﺣﻘوق ﺷﻣﺎ را اﻧﮑﺎر ﮐﻧد،
ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد درﺧواﺳت روﻧد ﺷﮑﺎﯾت ﯾﮑﭘﺎرﭼﮫ ) (UCPرا ﺑﮫ ﻧﺎﺣﯾﮫ ﻣدرﺳﮫ ﻣطرح ﮐﻧﯾد .ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺗﺣت
ﺷراﯾط ﺧﺎص ﻣﺎﻧﻧد زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺧطر اﻧﺗﻘﺎم ﮔﯾری وﺟود دارد ،ﺷﮑﺎﯾت ) UCPروﻧد ﺷﮑﺎﯾت ﯾﮑﭘﺎرﭼﮫ( را ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ً
ﺑرای ﺳﺎزﻣﺎن آﻣوزش و ﭘرورش ﮐﺎﻟﯾﻔرﻧﯾﺎ ﻣطرح ﮐﻧﯾد] .ﺑﻧد  5ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺎﻟﯾﻔرﻧﯾﺎ .ﺑﺧش ).[4650(a
ﺟواﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﺣﺑس ﺑوده اﻧد ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﻣﮑن اﺳت ﺣﻖ ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ "راﺑط ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ" ﻧﺎﺣﯾﮫ ﻣدرﺳﮫ ای را داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷﻧد؛ ﺷﻐل اﯾن ﻣﺳﺋول ﮐﻣﮏ ﺑﮫ داﻧش آﻣوز ﺑرای در ﻣﺳﺎﺋﻠﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﺛﺑت ﻧﺎم ﻣﺟدد اﺳت] .ﻗﺎﻧون آﻣوزش و
ﭘرورش ﮐﺎﻟﯾﻔرﻧﯾﺎ ،ﺑﺧش ) .[48852.5(cﻣﻌﻣوﻻً ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد در وﺑﺳﺎﯾت ﻧﺎﺣﯾﮫ ﻣدرﺳﮫ اطﻼﻋﺎﺗﯽ درﺑﺎره راﺑط
ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﻧﺎﺣﯾﮫ ﻣدرﺳﮫ ،ﺷﺎﻣل اطﻼﻋﺎت ﺗﻣﺎس را ﺑﯾﺎﺑﯾد.
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آﯾﺎ داﻧش آﻣوزان در ﻣراﮐز اﺻﻼح و ﺗرﺑﯾت ھﻣﭼﻧﺎن ﺣﻖ ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﺑرای اﻧﺗﻘﺎل را دارﻧد؟

ﺑﻠﮫ ،ﺗﺣت ﻣﺻوﺑﮫ  ،IDEAﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﺑرای اﻧﺗﻘﺎل ﻣﯽ ﺗواﻧد در اوﻟﯾن ﺟﻠﺳﮫ  IEPﺑرﮔزار ﺷده ﭘس
از رﺳﯾدن داﻧش آﻣوز ﺑﮫ ﺳن  16ﺳﺎﻟﮕﯽ ﯾﺎ زودﺗر در ﺻورت ﺗﻧﺎﺳب ﺑرای داﻧش آﻣوز اﻧﺟﺎم ﮔﯾرد.
]ﺑﻧد  20ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده .ﺑﺧش )1414(d)(1)(A)(i)(VII؛ ﺑﻧد  34ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ اﯾﺎﻻت
ﻣﺗﺣده ﺑﺧش ) .[300.320(bﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﺑرای اﻧﺗﻘﺎل ﺷﺎﻣل ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ اھداف داﻧش آﻣوز ﭘس از ﺗﮑﻣﯾل
دﺑﯾرﺳﺗﺎن ﺷﺎﻣل اھداف ﺷﻐﻠﯽ و ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ اﺳت] .ﺑﻧد  34ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ،ﺑﺧش .[300.43
ﺧدﻣﺎت اﻧﺗﻘﺎل ﻣﻣﮑن اﺳت ﺷﺎﻣل آﻣوزش ﺷﻐﻠﯽ از طرﯾﻖ ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑرای ﺧدﻣﺎت ﻋداﻟت
ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺟواﻧﺎن طراﺣﯽ ﺷده اﻧد .ﺑﮫ ﯾﺎد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ﺧدﻣﺎت اﻧﺗﻘﺎﻟﯽ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺻورت ﻓردی ﺑرای ھر
داﻧش آﻣوز و ﺑر ﻣﺑﻧﺎی اھداف وی طراﺣﯽ ﺷوﻧد .ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد اھداف ﻣرﺑوط ﺑﮫ ورود ﻣﺟدد و ﺧدﻣﺎت
ﻣرﺑوطﮫ را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺑﺧﺷﯽ از ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﺑرای اﻧﺗﻘﺎل در  IEPداﻧش آﻣوز ﺑﮕﻧﺟﺎﻧﯾد.
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ﻣﻧﺎﺑﻊ

ﺑرای ﮐﺳب اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر درﺑﺎره آﻣوزش اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯽ ،ﻟطﻔﺎ ً راھﻧﻣﺎی ﺣﻘوق و ﻣﺳﺋوﻟﯾت ھﺎی آﻣوزش
اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻘوق ﻣﻌﻠوﻟﯾن ﮐﺎﻟﯾﻔرﻧﯾﺎ را در آدرس زﯾر
ﺑﺑﯾﻧﯾد.https://serr.disabilityrightsca.org/ :
ﺑرای ﮐﺳب اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر درﺑﺎره ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﺑرای اﻧﺗﻘﺎل ﺧدﻣﺎت،ﻟطﻔﺎ ً ﻧﺷرﯾﮫ ﺣﻘوق ﻣﻌﻠوﻟﯾن ﮐﺎﻟﯾﻔرﻧﯾﺎ،
ﺑﺎ ﻋﻧوان ﺧدﻣﺎت اﻧﺗﻘﺎل ﺑرای داﻧش آﻣوزان را ﺑﺑﯾﻧﯾد:
.https://www.disabilityrightsca.org/publications/transition-services-for-students
اﮔر ﺳؤاﻟﯽ دارﯾد ،ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﺎ ﺧط ورودی ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ ﺣﻘوق ﻣﻌﻠوﻟﯾن ﮐﺎﻟﯾﻔرﻧﯾﺎ ﺑﮫ ﺷﻣﺎره 1-800-766-5746
ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد ﮐﮫ از دوﺷﻧﺑﮫ ﺗﺎ ﺟﻣﻌﮫ از ﺳﺎﻋت 9:00 ،ﺻﺑﺢ اﻟﯽ  4:00ﻋﺻر آزاد اﺳت.

