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بخش آموزش ویژه
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Anthony Aguilar
رئیس آموزش خاص ،برابری و دسترسی
 ،Maribel Lunaدکترای آموزش
مدیر ارشد ،بخش آموزش خاص

)(SFSS

 ،Aaron Jeffreyدکترای آموزش
مدیر ،عملیات آموزش ویژه و خدمات پشتیبانی مدرسه و خانواده

ماموریت ما
واحد خدمات پشتیبانی مدرسه و خانواده ) (SFSSدر بخش آموزش
ویژه ،متعهد به همکاری مشترک با خانوادهها ،دانش آموزان ،همکاران
و سایر شرکای آموزشی ما در  LAUSDاست تا با ارائه مداوم
دقیقترین اطالعات ،منابع ،کمکها و راهنماییهای مربوط به آموزش
خاص به همه شرکا ،میزان موفقیت و سالمتی هر دانش آموز را در
حین آماده شدن وی برای فعالیتهای آینده افزایش دهد.

”هر مدرسه ،هر کودک“

”هر مدرسه ،هر کودک“
مرور در فوریه 0202

خدمات پشتیبانی مدرسه

و خانواده
(213) 241-6701

منابع طبیعی
کمیته مشاوره جامعه ((CAC

منابع والدین

این کمیته ،یک گروه مشاوره برای ناحیه برنامه ریزی محلی
آموزش ویژه منطقه ( )SELPAاست .این کمیته متشکل از
والدین ،متخصصان و اعضای جامعه است که برای حمایت از
دانش آموزان دچار ناتوانی اقدام میکنند.

http://achieve.lausd.net/sped
.

جلسات  CACماهانه برگزار میشود .با مراجعه به وب سایت
بخش آموزش ویژه و کلیک کردن روی زبانه  FAMILIESو
ایکون کمیته مشاوره جامعه میتوانید اطالعات جلسه را پیدا کنید.

راهنمای والدین برای خدمات آموزش ویژه

• ارائه اطالعات برای افزایش درک و آگاهی در مورد آموزش
ویژه ،تا والدین بتوانند بهتر در روند تصمیم گیری آموزشی برای
کودک خود مشارکت کنند
•
•

رسیدگی به شکایات مربوط به ادعای تخلف در آموزش ویژه،
و اتخاذ تصمیمات مناسب و به موقع

•

گوش دادن به نگرانیهای والدین و تأمین منابعی که از
تصمیمگیری آگاهانه پشتیبانی میکند

پاسخ به پرسشهای متداول والدین در مورد آموزش ویژه و

•

ارائه اطالعات در مورد فرصتهای تعامل و مشارکت والدین

روند  IEPرا بیابید.

•

تسهیل همکاری بین کارمندان منطقه و والدین

•

ارائه پاسخ به سواالت مربوط به IEP

•

کمک به نیازهای حمل و نقل طبق موارد مندرج درIEP

•

ارائه جدیدترین اطالعات مربوط به آموزش ویژه

این راهنما در وب سایت بخش آموزش ویژه وب سایت موجود است
و هدف آن پاسخگویی به سواالت عمومی در مورد روند آموزش
ویژه شامل رویههای ارجاع ،ارزیابیهاIEP ،ها و حقوق والدین
است.

منابع والدین برای مشارکت و

با رابط والدین به شماره ( 5445-241)212تماس بگیرید

اگر سوال ،نگرانی یا شکایتی در رابطه با آموزش ویژه یا IEP
فرزند خود دارید ،میتوانیم به شما کمک کنیم .بخش آموزش ویژه
متعهد به انجام موارد زیر است:

پاسخ سریع به سواالت ،و کمک به میانجیگری و/یا حل
نگرانیهای مربوط به برنامه آموزش فردی ))IEP

پاسخ به پرسشهای متداول

انجمن والدین
.
گروه آموزش ویژه
همه رابط والدین
در این بخش اطالعاتی در مورد فرصت ها و منابع آموزش
والدین ارائه می شود
برای والدین دانش آموزان معلول.

کاری که ما انجام میدهیم

موفقیت دانش آموز )(PRESS
 PRESSتقویمی از کارگاههای آموزشی والدین است که در
مکانهای مختلف در سراسر منطقه ارائه میشود .والدین میتوانند با
مراجعه به وب سایت بخش آموزش ویژه و کلیک روی زبانه
 FAMILIESو آیکون کارگاه های والدین اطالعات دوره را به
دست آورند.

