
آمادگی برای جلسه  کودک استفاده کنید. IEPلطفاً از این ابزار برای کمک در آمادگی خود برای جلسه 

  تواند به شما و ناحیه کمک کند که در گرفتن بهترین نتیجه برای فرزند خود باهم همکاری کنید.می

 

  فرزندتان بپرسید: IEPسؤاالتی سودمند برای اینکه پیش از جلسه 

 هاپاسخ/یادداشت سؤال

کودکتان چه چیزی را درباره 
 مدرسه دوست دارد؟

 

کودکتان چه چیزی را درباره 
 مدرسه دوست ندارد؟

 

چه چیزی برای کودکتان در 
در چه  مدرسه آسان است؟

هایی عملکردی بهتر حوزه
نیازهای تحصیلی و  دارند؟

اجتماعی/عاطفی را در نظر 
 بگیرید.

 

در چه چیزی برای کودکتان 
در چه  مدرسه دشوار است؟

هایی ممکن است به حوزه
حمایت بیشتری نیاز داشته 

  باشد؟
 

 

آیا کارکنان مدرسه هیچگونه 
هایی درباره عملکرد نگرانی

کودکتان در مدرسه را به شما 
  اند؟اطالع داده

 

آیا کودکتان خدماتی خارج از 
)یعنی  کند؟مدرسه دریافت می

ن و مشاوران، گفتاردرمانگرا
 غیره.(

 



در اینصورت، اطالعات تماس 
افرادی که این خدمات را ارائه 

 دهند، چیست؟می

 

دهندگان خارج از آیا این ارائه
مدرسه اطالعاتی برای ارائه 

 کودکتان دارند؟ IEPدر 
به یاد داشته باشید، شما حق 

دارید هرکسی را که اطالعاتی 
درباره کودکتان دارد، به 

 .کنیددعوت  IEP جلسه

 

کودکتان در حال حاضر در 
  کند؟هایی شرکت میچه کالس

 

اگر فرزندتان به دبیرستان 
رود، آیا در مسیر می

آیا قرار  التحصیلی است؟فارغ
است دیپلم یا مدرک تکمیل 

 تحصیالت دریافت کند؟

 

اگر فرزندتان به دبیرستان 
رود، آیا آنها یک طرح می

انتقال برای آمادگی جهت 
پس از فراعت از  زندگی

 تحصیل دارند؟

 

های آیا متوجه اختالف
های دستاوردی بین توانمندی

فرزند خود و توانمندی همتایان 
  اید؟با رشد معمولی شده

 



ترین مواردی سه مورد از مهم
 IEPکه قصد دارید حین جلسه 

  کسب کنید، چیست؟

1.   
 

2.    
 

3.    
 

 

کودک خود این اسناد را  IEPعالوه بر پاسخ به سؤاالت باال، ممکن است بخواهید پیش از جلسه 

توانید به مدرسه خود درخواست یک هایی از این اسناد را ندارید، میاگر نسخه آوری و بررسی کنید.جمع

اگر  شما بدهد. روز یک نسخه از این اسناد را به 5مدرسه باید طی  نسخه رونوشت از آنها را بدهید.

نیاز دارید هرکدام از این اسناد به زبان بومی شما ترجمه شود، باید به صورت کتبی از ناحیه بخواهید که 

  شده به شما بدهد.یک نسخه ترجمه

1. IEP  جدیدترین( های گذشتهIEP ها احتماالً مهم.)ترین اسنادی خواهد بود که باید بازبینی شوند  

2. IFSP  ها یاIPP ای بوده یا هست.فرزندتان یک مشترک مرکز منطقه ها، اگر  

  های آموزش استثنائی.ارزیابی .3

  فعلی. IEPهای پیشرفت کودکتان در اهداف گزارش .4

  شده اخیر.های استانداردسازینتایج آزمایش .5

  های گزارش.کارت .6

  آینده مرتبط است. IEPکنید به جلسه کارهای کودکتان که حس میهرکدام از نمونه .7

تواند شامل رویدادهای رفتاری، این اطالعات می شده توسط مدرسه.آوریطالعات رفتاری جمعا .8

هایی که مدرسه پیرامون مشکالت رفتاری با شما تماس گرفته و اسناد هرگونه اسناد زمان

درصورتی که کودکتان نیاز به طرح مداخله رفتاری دارد، این اطالعات حائز  تعلیق/اخراج باشد.

  ست.اهمیت ا

 اسناد پرستاری و رسیدگی. .9


