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 مقدمه
 

 ان اعتقاد دارند و خود را متعهدآموزدانش  هیبه ارزش و شان کل آنجلس لوس متحد مدارس هیناحو کارکنان  رانیمعلمان، مد
 در یریادگیش دهند. هدف ما به حداکثر رساندن آموزآنان،  ییحداکثر توانا کردن بالفعل یبراان را آموزدانش  هیکلدانند که  می
کرده و از جامعه متنوع ما استفاده کامل را  فایبتواند نقش خود را ا آموزتا هر دانش  است جامع یطیان در محآموزدانش  هیکل

 ببرد.

راهنما حقوق شما، حقوق  نیکند. ا می را ارائه ییش استثناآموزدرک روند  یشما برا ازیدفترچه راهنما اطالعات مورد ن نیا
 حیتوض را ایفرنیش و پرورش کالآموز نیو قوان یناتوان دچارفرزند شما و روش استفاده از آنان بر اساس قانون فدرال افراد 

 دهد. می

 شما به یالتیا و فدرال قانون اساس بر دیالزم که باای  نامه نییآ یها نیتضم به مربوط هیاعالم عنوان به نیهمچن راهنما نیا
 :کرد دیخواه افتیدر ریموارد زدر  زینو  یلینسخه از آن را در هر سال تحص کیکند. شما  می عمل شود ارائه

 دیکن یابیبار که درخواست ارزش نیاول ایارجاع داده شود  ییش استثناآموز یابیارز یبار که فرزند شما برا نیاول. 

 

 در یدگیرس جلسه درخواست ای دیکن یگریانجیم درخواست فقط د،یکن ثبت را یالتیا تیشکا کی که بار نیاول 
 د.یباش داشته را مدرسه

 

 شود می سطح کالس رییکه باعث تغ گردد یاتخاذ م یانجام اقدام انضباط یبرا یمیتصمکه  یهنگام. 
 

 پسفرزند خود را  یو خدمات مربوطه برا ییش استثناآموز نیادامه تام جهت را خود تیرضاکه  یهنگام 
 .دیریبگ

 

 دیکن ارائه را راهنما نیا از نسخه کی یکه تقاضا یهنگام. 

با  یراهنما به شما در همکار نیا میدواری. امدیمراجعه کنبه فهرست مطالب  د،یدار ازیکه به آن ن یاطالعات افتنی یلطفا برا
  .شود واقع دیفرزندتان مف به شآموز نیجهت ارائه مناسب تر هیمدرسه و ناح

  



iv  

 شتریاطالعات ب

 لیتحص مورد در شتریب سؤاالت ای دیباش ییش استثناآموزدر مورد  شتریبه کسب اطالعات ب لیراهنما ما نیاگر پس از مطالعه ا
 افتیدر یبرا خود یمحل هیناح ییش استثناآموزمرکز  ریمد ایمدرسه، و/ ریبا معلم فرزندتان، مد دیتوان می د،یباش داشته فرزندتان

 :دیریبگ تماس ریز مراکزبا  دیتوان می عالوه هراهنما قرار دارد.  ب نی. اطالعات تماس در پشت جلد ادیریکمک تماس بگ

 6701-241-213( شماره تلفن: SFSS) مدرسه خانواده و یبانیخدمات پشت

با  ی. با همکارکند می را اداره اتیامور مرکز تماس و واجد پاسخ به شکا SFSS)و خانواده مدرسه ) یبانیواحد خدمات پشت 
اطالعات، منابع، کمک و  ،آموز دانشو رفاه هر  تیموفق شبردیپ یبرا یشآموز یشرکا ریان، همکاران و ساآموز دانش، ها خانواده
  کند. می را ارائه ییش استثناآموزدر مورد  ییراهنما

 6701-241 (213)تماس  مرکز

 .است ییاستثنا شآموزمربوط به  یها یو نگران ها پرسش تیریمد تماس، مرکز هدف

 

 (8133-933 (800، شماره تلفن (CRU) هیناح تیواحد پاسخ به شکا

خود را در  تیشکا نیوالدباشد  یازین که آن یب است، نیوالد تیحل و فصل شکا یبرا هیفرصت به ناحارائه  ،CRUهدف 
مربوط  یها تیو شکا ها پرسش CRU. ارائه کنند تیشکا یرسم یبررس یکارها و ساز از استفاده با و یشآموز طیخارج از مح

   . دهد یم یقانون یها پاسخ کنند، یم میتنظ تیکه شکا ینیوالد بهو  کند یم تیریرا مد ییاستثنا شآموزبه 

 (3350-481 (213( شماره تلفن: CAC) جامعه مشاوره تهیکم

CAC ریسا معلمان، ،یناتوان دچار بزرگساالن و انآموز دانش ن،یمتشکل از والد است، یاجبار ایکالفرن نیکه بر اساس قوان 
در مورد توسعه  CAC .هستند مرتبط ناتوان افراد یازهاین با که است یاشخاص و ها سازمان ریسا یها ندهینما مدرسه، کارکنان

دهد. با  می جلسه لیتشک منظم طور به CAC. دهد یم مشاوره هیناح به، ((SELPA ییش استثناآموزبرنامه  یمنطقه طرح محل
 .دیشو آگاه جلسات خیتار از دیتوان می 3350-481 (213)با شماره  یتماس تلفن
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 یش استثنائآموزخدمات 

 دارد؟ ازین ییش استثناآموزفرزند شما به خدمات  ایآ

دارد  یروند یشآموز هی. هر ناحاستان خود آموزدانش  هیکل یشآموز یازهاین نیمتعهد به تام آنجلس لوس متحد مدارس هیناح
دانش  تیکه مانع موفق یبه مسائل یدگیرس یو پرسنل مدرسه را برا آموز، دانش کاربردو در صورت  م،یق ای نیآن والد یکه ط
 ییمسئول شناسا میت نی. ااست( SSPT) آموزدانش  شرفتیو پ تیحما میت ،گروه نیآورد. نام ا می گرد هم استدر مدرسه  آموز

 .است آموزدانش  تیموفق یبرا یطرح جادیو ا ازیاقدامات مورد ن یبرا آموزاع دانش ، ارجآموزدانش  یازهاین

 1973 یقانون توانبخش 504اصالحات در کالس بر اساس بخش  ای التیتسه طیشرا ممکن است واجد یناتوان یدارا آموزدانش 
د تا ییفرزندتان درخواست نما 504بخش  یابیارزش یمدرسه برا ریاز مد ید به صورت کتبیتوان می معلم فرزندتان ایباشد. شما 

ده دا اطالع شما به شود انجام است قرار یابیکه جلسه ارزش ی. هنگامدهند ارائهکه ممکن است الزم باشد  یامکانات و اصالحات
را در کالس  یهایاصالحات و استراتژ ،التیتسه است ممکن شما فرزند. دیکن شرکت جلسه نیا در میکن می هیخواهد شد و توص

 یو دانش آموازان دارا 504به بروشور بخش  504در مورد بخش  شتریکسب اطالعات ب یکند. برا افتیدر یش عمومآموز
 .دیکن مراجعه هیناح یناتوان

ش آموزشدن  طیداشته باشند. واجد شرا ازیو خدمات مربوطه ن ییش استثناآموزان ممکن است به آموزاوقات دانش  یاما گاه
شود. دانش  می نییبعمل آمد، تع یرسم یابیارزش آموزکه از دانش  نی( پس از اIEP) یش فردآموزبرنامه  میتوسط ت ییاستثنا
 کنند. می افتیدر یعموم یشآموزمنابع برنامه  یتمام کردن لحاظرا فقط پس از  ییش استثناآموزان خدمات آموز

 ؟ستیچ ییش استثناآموزاز خدمات  منظور

 یان داراآموزمنحصر بفرد دانش  یلیتحص یازهاین نیتام جهت شده یطراح یاختصاص یشهاآموز ،ییاستثناش آموزخدمات 
ارائه  ی( سالگ3توانند از سن سه ) می ییش استثناآموز. خدمات هستندذکر شده در قانون  یارهایمع طیشرا که واجد است یناتوان

 .ابدی( برسد ادامه 22) یسالگ 22به سن  ایده ش لیکه فرزندتان فارغ التحص یشده و ممکن است تا زمان

 ؟ستیچخدمات مربوطه از  منظور

 آموزکمک به استفاده دانش  یکه برا است یتیخدمات حما ریو سا یاصالح ،یخدمات مربوطه شامل حمل و نقل، خدمات رشد
 .است ازیبه آن ن  ییش استثناآموزاز خدمات 

 شود؟ می ارائه هم سال سه از کمتر کودکان یبرا یخدمات ایآ

 یبرا هیاول خدمات افتیدر طیشرا ممکن است واجد است،( سال 3) سه از کمتر آنان سن که یناتوان یدارا کودکان ا،یفرنیدر  کال

 یکه فقط ناتوان یباشند خدمات را در صورت انهیگرا مداخلهخدمات  افتیدر طیشرا دواج که یکودکان. باشند آنان رشد به کمک
که  یمحدوده سن نیا گریکودکان د هیخواهند کرد. کل افتیباشد، در یارتوپد دیشد تیمعلول ای ییشنوا ،یینایآنان مربوط به ب

از مرکز  ار هیاول انهیگرا مداخلهخدمات  هستند یخطرناک بخاطر عواقب مضر رشد طیشرا یدارا ایدر رشد بوده  ریتاخ یدارا
با شماره  یکودک هیاول نیسن ییش استثناآموزبا دفتر اداره  شتریکسب اطالعات ب یخواهند کرد. برا افتیمحل خود درای  منطقه

 .دیریتماس بگ 241-4713 (213)
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 ؟است ییش استثناآموزخدمات  افتیدر طیواجد شرا یچه موقع کودک

 ییش استثناآموزخدمات  ازمندیداشته و ن یکند او ناتوان نییتع IEP میکه ت است ییش استثناآموزخدمات  طیواجد شرا یکودک

 .است التشیدر تحص شرفتیپ یبرا

 :از عبارتند هایناتوان نیا

 سمیاوت 

 ییناشنوا 

 یینایناب-ییناشنوا 

 یاختالالت عاطف 

 سال( 5تا  3کودکان سن  یاثبات شده )فقط برا یپزشک یناتوان 

 یینقص شنوا 

 یذهن یناتوان 

 چندگانه ینقصها 

 ینقص ارتوپد 

 یپزشک اختالالت ریسا 

 یریادگیخاص  یناتوان 

 یزبان ای یگفتار صنق 

 یمغز جراحت عهیضا 

 ییناینقص ب 

 

 ییش استثناآموزروند 

نه و اگر  ای است طیو خدمات مربوطه واجد شرا ییش استثناآموز یفرزند شما برا ایکند که آ می نییتع ییش استثناآموزپروسه 
 .استفرزند شما مناسب  یو خدمات مربوطه برا ییش استثناآموزهست چه 

 وجود دارد: ییش استثناآموزدر پروسه  یچهار مرحله اصل

  یابیارزش ی: ارجاع برا1مرحله 

 یابی: ارزش2مرحله 

 ( IEP) یش انفرادآموزبرنامه  کی یو اجرا جادی: ا3مرحله 

 IEP ی:  بررس4مرحله 

 یابیارزش ی: ارجاع برا1مرحله 

 باشد، داشته ازین ییش استثناآموزممکن است به خدمات  یدارد کودک دهیجامعه که عق یپرسنل مدرسه و اعضا ریمعلم، سا م،یق ،یول
 فرممدرسه ارائه شود.  ریانجام شده و به مد یبه صورت کتب دیدرخواست با نی. ادینما یابیکودک درخواست ارزش یتواند برا می

 به شد، افتیدر مدرسه در یابیکه درخواست ارزش ی. هنگاماستمدارس موجود  هیدر دفاتر کل ییش استثناآموز یابیدرخواست ارزش
. اگر نباشد روز 5از  شیمدرسه که ب التیپاسخ داده خواهد شد، بدون در نظر گرفتن تعط ی( روز به صورت کتب15) پانزده ظرف شما

 یابی)نامه ارزش Special Education Assessment Notificationتواند انجام شود شما دو فرم  می یابیارزش که کند نییمنطقه تع
کرد. اگر منطقه  دیخواه افتی( را درییش استثناآموز یابی)طرح ارزشSpecial Education Assessment Plan( و ییش استثناآموز

 با دیتوان می کرد. شما دیخواه افتیدر را هم میتصم نیمربوط به ا یشما نامه کتب ست،ینفرزند شما الزم  یبرا یابیکند که ارزش نییتع
 Your Right to Procedural Safeguards to Resolve Disagreements" بخش در که اختالف فصل و حل روند از استفاده

over What Is Appropriate for Your Child زیچ چه نکهیحل اختالفات مربوط به ا جهتای  هیرو یها تضمین یبرا")حق شما 
 .دیکن نظر دیتجد یتقاضا است، آمده راهنما نیا(  است مناسب شما فرزند یبرا

 

 بودن طیشرا واجد نییتع یکه ممکن است برادهد  می شرح را یابیانواع و اهداف ارزش ،ییش استثناآموز یابیطرح ارزش
 با طرح نیا امضاء با دیبا د،یآ بعمل یابیاز فرزند شما ارزش نکهیاستفاده شود. قبل از ا ییش استثناآموزخدمات  یبرا تانفرزند
 را هیاول یابیارزش یبرا شما آگاهانه موافقت کسب یبرا معقول اقدامات است  ملزم شما مدرسه. دیکن موافقت یابیارزش انجام
 با طرح نیا امضاء با دیفرصت دار ییش استثناآموز یابیطرح ارزش افتی( روز از زمان در15) پانزده حداقل شما. دهد انجام
( روز، از زمان 5) پنج از شیب التی( روز، بدون در نظر گرفتن تعط60) شصت مدرسه. دیکن موافقت یابیارزش انجام
. اگر فرزند شما ثبت دیرا برگزار نما IEPرا انجام داده و جلسه  یابیامضاء شده فرصت دارد تا ارزش یابیطرح ارزش افتیدر

 به دینتوان اگر ای دیکن یخوددار توافق ارائه از و دیباش یمعمو مدرسه کیدنبال ثبت نام فرزند خود در  هب اینام کرده باشد 
 جهت یدگیرس یجلسه رسم لیتشک یبرا، ستینتواند، اما ملزم  می هیناح دیده پاسخ هیاول یابیارزش یبرا توافق درخواست
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 یتواند در صورت نمی هی. ناحدهد درخواست نیبدون موافقت والد یابیانجام ارزش یبرا یادار نیقوان یاز قاض یحکم افتیدر
 د،یده می درس خانه در خود فرزند به اگر ای دیباش کرده نام ثبت خود نهیهز به یخصوص مدرسه کیکه فرزند خود را در 

 .ردیبگ دهیناد را شما موافقت عدم

 
انجام  یبرا نیبه اخذ موافقت از والد یازینموارد  در هینکند، ناح یخود زندگ نیباشد و با والد التیتحت نظر ا یاگر کودک

 :ستین هیاول یابیارزش

 کند؛ دایرا پ آموزدانش  نیتواند والد نمی معقول یتالشها رغم یعل هیناح .1

 ای است؛ افتهی خاتمه التیا نیقوان اساس بر نیحقوق والد .2

 واگذار کرده است. یلیتحص ماتیاتخاذ تصم یبرا نیبجز والد یحقوق را به فرد ،یقاض کی .3
 

 یابی: ارزش2مرحله 

 یکه فرزند شما دارااست  نیا نییتع یاطالعات در مورد فرزندان شما برا یجمع آور از است عبارت یابیارزش
. باشد داشته ازیکه فرزند شما ممکن است به آن ن ییش استثناآموزخدمات  زانیو م تیماه زیننه و  ای است یناتوان
و پرسنل  آموزمشاهده فرزند شما در مدرسه، مصاحبه با دانش  ،یفرد یممکن است شامل آزمونها هایابیارزش

 .باشد یکار یها مدرسه، گزارشات و نمونه یها پرونده یکنند و بررس می کار آموزمدرسه که با دانش 

 :یابیدر خالل ارزش

 .شد خواهد یابیمربوطه ارزش یمربوط به ناتوان یها حوزه یفرزند شما در تمام •
 یبا اطالعات الزم در مورد ناتوان گریمتخصص د ایمعلم  کیکه شامل حداقل  ،یچند رشته ا میت کی •

 .کرد خواهد یابی، فرزند شما را ارزشاستفرزند 
 یلیداند و از نظر تحص می فرزندتان آنچه مورد در را اطالعات نیقتریکه دق یبه زبان و فرم یابیارزش •

 صورت درانجام آن وجود نداشته باشد.  ایامکان ارائه  نکهیمگر ا گرفت خواهد صورتتواند انجام دهد  می
 استفاده خواهد شد. یابیکمک به انجام ارزش یمترجم برا کیاز  لزوم،

 آزمونها نیکه ا ی. افراداستاو  یازهاینقاط قوت و ن سنجش یمربوطه برا یشامل انواع آزمونها یابیارزش •
 .دارند را الزم تجربه کار نیانجام ا یبرا زینکنند  می اجرا را

 .شد خواهد اصالح یگفتار یمهارتها و یبدن ،یحس یها یناتوان یان داراآموزدانش  یبرا یابیارزش •
 زیآم ضیتبع یجنس ای یفرهنگ ،یشود از نظر نژاد می که انجام ییها هیرو و یابیارزش و یریگ سنجش •

 .بود نخواهد

 
 مستقل فرزند شما یشآموز یابیارزش یحق شما برا

 کار یشآموز هیناح یشده که برا دییممتحن تا کیرا توسط  یابیارزش کیخود  نهیحق شما است که در هر زمان به هز
 دیتوان می نی. شما همچندیارائه کن IEPرا در جلسه  یابیارزش یها افتهی و( مستقل ممتحن کی یعنی) دیکند انجام ده نمی

 .دیده ارائه فرزندتان به مربوط مسائل یدگیرس جلسه در مدرک کی عنوان به را یابیارزش گزارش

 با که یصورت در را شما فرزند یبرا مستقل یابیارزش کی نهیهز تا دیکن درخواست منطقه از دیتوان می شما نیهمچن
 ممکن هیناح د،یباش داشته را هیناح نهیهز به مستقل یابیارزش درخواست اگر. کند پرداخت د،یهست مخالف هیناح یابیارزش
بوده  حیآن صح یابیبه پرونده نشان دهد که ارزش یدگی( در جلسه رس2) ای کند توافق یابیارزش نهی( با پرداخت هز1) است

درست بوده  یابیباشد که ارزش نیا یدگیمامور رس یینها میاستفاده کند و تصم تیبه شکا یدگیاز جلسه رس هیاست. اگر ناح
 .دیکن پرداخت خود را آن نهیهز دیبا اما دیاستفاده کن یشآموزمستقل  یابیارزش کیتا از  دیاست، باز هم حق دار
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بر اساس آن انجام شده است مانند  یابیکه ارزش ییارهایمستقل را انجام دهد، مع یشآموز یابیارزش نهیهز هیهر زمان که ناح
 .است کرده استفاده آن از یابیارزش انجام هنگام هیکه ناحباشد  ییارهایمشابه مع دیو مدارک ممتحن با یابیمحل ارزش

مستقل فرزند خود با  یابیارزش حق کباریفقط  .دیکه شما با آن مخالف هست دهد یم انجام را یا یابیارزش ،هیهر بار که ناح
 .دیرا دارا هست هیناح نهیهز

 
 (IEP) یش انفرادآموزبرنامه  کی یو اجرا جادی: ا3مرحله 

 یدر زمان و مکان IEPبرگزار خواهد شد. جلسه  یفرد یشآموزجلسه برنامه  کیشد،  یابیفرزند شما ارزش نکهیپس از ا
بحث و  یابیارزش جیدر مورد نتا IEP میجلسه، ت نی. در ااست راحتتر هیناح ندگانیشما و نما یکه برابرگزار خواهد شد 
جلسه  نیا یدر ط IEPکند.  می نییرا تع ییش استثناآموزخدمات  افتیدر یبودن فرزند شما برا طیشرا گفتگو کرده و واجد
  مشخص خواهد شد.

 IEP میجلسه ت یمقدمات یها هیانیب
شرکت کنندگان فرصت خواهند داشت تا سؤاالت خود را مطرح و  هیاست و کل یروند همکار کی IEPجلسه   کی  •

 خود را ارائه کنند. شنهاداتیو پ ها هیتوص
 را از آن کسب کند؛ یتوجه قابل یایتواند مزاب آموزاست که دانش ای  برنامه یطراحو مسئول  اریاخت یدارا IEP میت •
 کنند؛ رییتغ IEP میت ماتیتصم جهیممکن است در نت یابیطرح ارزش ای ی، طرح مداخله رفتارIEP سینو شیپ •
برسد که اطالعات  جهینت نیبه ا میت نکهیشود مگر ا می انجام IEPسطح در جلسه  نییخدمات مربوطه و تع درباره میتصم •

 .ستینسطح موجود  نییتع یبرا یکاف
 دخالت خواهد داد؛ و  یریگ میبا قدرت برابر در روند تصم ییخانواده را به عنوان شرکا ،هیناح •
 نگنتیاگر آن مسئله در بانک اهداف ول یکند حت شنهادیپ IEPرا در  یروش ایممکن است هدف  میت یهر کدام از اعضا •

(Welligent.وجود نداشته باشد ) 

 :هستند IEP میت یاعضا ریافراد ز

 شما؛ ندهینما ای، و/آموزدانش  میق ای یشما به عنوان ول •

 مدرسه؛ ریمد •

 در صورت لزوم؛ ییش استثناآموزارائه کننده خدمات  کی ای ییش استثناآموزمعلم  کی •

 خواهدشرکت  ندهیدر آ ایشرکت کند  یش عمومآموز یکه فرزند شما در کالسها یدر صورت یمش عموآموزمعلم  کی •
 ؛کرد

 و د؛یآن را دعوت کن دیمدرسه بخواه ایکه شما  آموزمانند خود دانش  گریافراد د •

داشته باشد و با  یسنجش فرزندتان اطالعات کاف یاستفاده شده برا یابیارزش یها هیمطلع که در مورد رو یفرد •
 نیباشد. ا یمهارت و اطالعات کاف یدارا ،جینتا یشآموز یامدهایپ ریتفس یآشنا بوده و برا یابیارزش جینتا
 باشد. فوقاز افراد شرح داده شده در  یکیتواند  می

 .باشند نداشته حضور شما، یکتب دییتوانند در جلسه با تا می IEP میت یوجود دارد که در آن اعضا یطیشرا •

 خواهم کرد؟ افتیرا در IEPنامه مربوط به جلسه  ایآ

 Notification to Participate in an Individualized  با نام IEP جلسه یمربوط به برگزار یمدرسه به شما نامه کتب

Education Program Meeting  یقبل از برگزار یمعقول مدت در را( یش انفرادآموز)نامه شرکت در جلسه برنامه 
جلسه و افراد شرکت کننده  یبرگزار لیجلسه و دل یزمان و محل برگزار خ،ینامه شامل تار نیا جلسه، ارسال خواهد کرد.

 .است

 زمان دیبخواه مدرسه از دیتوان می د،یکن دایحضور پ IEP میدر جلسه ت دیتوان نمی . اگردیهست IEP میمهم ت یاعضا از یکیشما 

 ییدئویو کنفرانس ای یتلفن کنفرانس مانند گرید یروشها با را شما مشارکت که کرد خواهد تالش هم مدرسه. دهد رییتغ را جلسه
 که یصورت در مدرسه: مثال یبرا. دیهستگذرد آگاه  می جلسه در آنچه از شما که کند حاصل نانیاطم دیبا مدرسه. کند لیتسه

خواهد کرد. اگر  ایشما مه یبرا یمترجم شفاه کینباشد  یسیکه زبان اول شما انگل یصورت در ای دیباش داشته ییشنوا مشکل
 تی)رعا Educational Equity Complianceخود را با دفتر  تیشکا دیتوان می دیستین یراض یترجمه شفاه تیفیاز ک

 گریبخش حقوق دبه  شتریکسب اطالعات ب ی. برادیمطرح کن 7682-241 (213)شماره تلفن  به( یشآموزمساوات  یبرقرار
 یمحل اتیشکا، تیشکا کسانی یها هیروبا استفاده از  تیشکا یحق شما برا یفرع ربخشیز، ییاستثنا شآموز روند در

را بدون حضور شما برگزار  IEP میکه منطقه جلسه ت دیتوافق کن دیتوان می دیدر جلسه شرکت نکن دیاگر بخواه .دیمراجعه کن
 کنند.
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IEP ست؟یچ 

IEP میاست که توسط ت یسند کتب کی IEP کند: می نییتع را ریشده است و موارد ز دییو تا جادیا 

 .یو یکار یازهاین و یلیتحص و یکاربرد عملکرد و شما فرزند یلیتحص یسطح فعل •

 .ابدی دست آنها به دیکه فرزند شما با یاهداف و مقاصد •

 خواهد کرد. افتیداشته و در ازیبه آنها ن آموزکه دانش  یو اصالحات التیو خدمات مربوطه، تسه ییش استثناآموز •

شده تا به فرزند شما در انتقال از  ی( طراحITP) یفرد انتقال طرح کیشود،  می ساله 14که فرزند شما  یسال یدر ابتدا •
منتشر  هیو شما که توسط ناح ITPبه دفترچه  شتریکسب اطالعات ب یپس از مدرسه کمک کند. برا یتهایمدرسه به فعال

 .دیشده است مراجعه کن

 .شما فرزند یبرا تیمحدود حداقل با یطیکالس مناسب در مح •

 .ریخ ایدارد  ازیفرزند شما به خدمات حمل و نقل ن ایآ •

 شود. می داده گزارش شما به و یابیارزش شما فرزند شرفتیچگونه پ •

 حیشما توض یبرا IEP د،ینکن دایحضور پ IEPکرد. اگر در جلسه  دیخواه افتیدر IEPرا در جلسه  IEPاز ای  شما نسخه
. مدرسه دیمخالفت کن ایموافقت  IEPبا هر بخش از  دیتوان می شما ارسال خواهد شد. شما ینسخه از آن برا کیداده شده و 

کسب کند. بر اساس  را IEPکند موافقت شما در مورد   افتیرا در ییش استثناآموزفرزند شما خدمات  نکهیقبل از ا دیبا
کسب  یارسال خواهد شد. برا تانیشما در صورت امکان، برا یبه زبان اصل IEPاز ای  شما، نسخه یدرخواست رسم

 .دیمنتشر شده است مراجعه کن هیکه توسط ناح «و شما IEP»به دفترچه  شتریاطالعات ب

 ؟هستندموجود  یخدمات و تهایحما ،ها برنامه چه

 یمهایکند. ت می ارائه ییش استثناآموز طیواجد شرا انآموزمختلف را به دانش  یها برنامه از یفیط ییش استثناآموزبخش 
ش آموزارائه خدمات  یبرا طیمح نیبهتر نییتعرا در  یش عمومآموز یاول کالسها دی( باIEP) یفرد یشآموزبرنامه 
 که مختلف یروشها به آن یتهایو حما ییش استثناآموز. خدمات رندیدر نظر بگ یناتوان یان داراآموزدانش  یبرا ییاستثنا
 شوند: نمی موارد نیگردند، اما محدود به ا می ارائه است ریز موارد شامل

 

 یش عادآموزبرنامه  (1

a.  است که  یلیبرنامه تحص یش عمومآموز. است" یش عمومآموزمترادف اصطالح " یش عادآموزبرنامه
 یلیتحص یابیارزش یکرده و بر اساس استانداردها افتیش درآموز التیا یبر اساس استانداردها دیکودکان با

 . رندیقرار گ یابیساالنه مورد ارزش التیا
 

 منابعبرنامه متخصص  (2

a. کند: می ارائه را ریبرنامه متخصص منابع موارد ز 

i)       آنان در  یازهایکه ن یانآموزدانش  یش و خدمات براآموزIEP شده است و در اکثر  ییشناسا
 روند. می یعاد یساعات روز مدرسه به کالسها

 

ii) که در  یناتوان یان داراآموزدانش  یمدرسه برا یعاد یها با برنامه ییش استثناآموزخدمات  یهماهنگ
 برنامه متخصص منابع ثبت نام کرده اند.

iii) مشاوره آموزبه دانش  میش مستقآموزش مشترک، آموزو  یزیمختلف )مانند برنامه ر یخدمات در مدلها ،
 (.نیبا کارکنان و والد

 

 شود( می شناخته هم" مربوطه"خدمات   نام به نیش و خدمات اختصاص داده شده )همچنآموز (3

a.  و گفتار:خدمات زبان 

i) یاختالل ارتباط یکه داراکند  می یبانیپشت یانآموزدانش  یبرا یشآموزاز برنامه  یزبان و گفتار درمان 
  .هستندصدا  ایو/ بودن روانتکلم، زبان،  نهیدر زم

ii) زبان و گفتار یستهایپاتولژ (SLPبه عنوان اعضا )ان مدارس در آموزبه دانش ای  رشته چند میت کی ی

 کند. می کمک مدرسه در تیموفق یبرا ازیمورد ن یزبان یمهارتها رشد ارتباطات و

iii) مشاوره، خدمات  م،یخدمات مستق یعنیدارد ) یبستگ آموزشده دانش  یابیارزش یازهایارائه خدمات به ن
 (نیش والدآموزو  یگروه

 

b. یسنج ییخدمات شنوا: 
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i) ییشنوا نیتوسط متخصص یسالگ 22ان از زمان تولد تا سن آموزدانش  یبرا یسنج ییشنوا یهایابیارزش 

 شود. می انجام یشآموز یسنج

ii)  یسنج ییدر واحد منابع شنوا یآموزاگر دانش (ARUقابل آزما )کیاو را به  سنج ییشنوانباشد،  شی 

 خواهند شد.   یریگیبا تماس با خانواده پ جیارجاع داده و نتا یخصوص سنج ییشنوا ایپزشک 

iii) بر اساس رد شدن در  کنند می که فکر را یانآموزدانش  ،یدبستان شیپ یها برنامه و هیمدارس ناح

 کنند. یم ARUبه  هستند یینقص ناشنوا یدارا ن،یوالد ای معلم یها ینگران ای یسنج ییشنوا یغربالگر

 

c.  یحرکت و یابیخدمات جهت: 

i)  به  دیسف یعصا از استفاده مانند ییاستثنا یمهارتها حوزه در یینایمشکالت ب یدارا یانآموزبه دانش

 شود.  می ارائه ریبه صورت امن و در مس یحرکتمنظور 

ii) مدرسه و آموزدر کالس دانش  کپارچهی یارائه فرصتها نیو همچن کسانی یبهبود دسترس یش براآموز ،

 شده است.  یطراح یاجتماع یطهایمح

 

d. است ریشامل موارد ز مارستانیب ایش در خانه آموز: 

i)  طیشرا و واجد هستند مارستانیب در شدن یبستر ای ینینش خانه به ملزمکه  است یدانش آموان یبراخدمات 

 بتیمنجر به غ تیمحدود نیو ا رندیگ می قرار بسته یطیه در محک هستند یروز نیدر اول یشآموزخدمات 

 .است شده دییتا ایفرنیکال التیپزشک مجاز در ا صیتشخ باکه  گردد می از مدرسه (10)حداقل ده روزه 

ii) یبرنامه، در زمان طوالن نی. اآموزدانش  یخانگ شآموز به مربوط یها دروس و دوره دستورالعمل، 

 شود. نمی ازیمورد ن یعاد یشآموزبرنامه  نیگزیجا

 

      e .  هستندحاد  یمشکالت بهداشت یدارا ایمزمن داشته  یهایماریکه ب یانآموزخدمات مربوط به دانش. 
(i 3030بر اساس بخش  هستند طیکه واجد شرا یانآموزممکن است به دانش  یخدمات تخصص (f)  ارائه

 شود: نمی ری، اما محدود به موارد زاست ریشامل موارد ز یخدمات نیشود. چن

a. ؛یمشاوره فرد 

b. و مارستان؛یب ایش در خانه آموز 

c. شرفتهیپ یارتباط یبا استفاده از فن آور یشآموز یروشها ریسا. 

ii )منفعل و خاموش تیدر وضع ایآنان در حال فروکش کردن است  یپزشک طیکه شرا یانآموزدانش  یبرا 

 یماریب نکهیاز ا نانیاطم یرا برا آموزدانش  یدرس شرفتیتعداد دفعات نظارت بر پ IEP میقرار دارد، ت

 کند. می نیی، تعستین یو یدرس شرفتیمانع پ آموزدانش 

iii) 3030بر اساس بخش  آموزدانش  کیکه  یهنگام (f) باشد و  یمشکالت حاد بهداشت یدارا وشده  ییشناسا
در کالس حضور نداشته است،  یمتوال (5) روز پنج از شیب نیوالد ایمعلم کالس  یبر اساس اطالع رسان

مناسب  یشآموزجلسه داده است تا خدمات  لیتشک IEP میکند که ت نیتضم دیبا یو نمعاو ایمدرسه  ریمد

 .کند نییتع یو یرا برا

(iv  میوجود داشته باشد، ت یماریب از یگهگدار و متناوب یاگر الگو IEP یجلسه دهد تا روشها لیتشک دیبا 

کند تا  دایالزم را در  دروس خود پ یبتواند مهارتها یفته تا وردر نظر گ آموزدانش  یرا برا نیگزیجا
 نشود. یدرس شرفتیمانع پ یانباشته و یبتهایغ

 

f.     کند: می ارائه را ریز موارد یقیتطب یبدن تیخدمات ترب 

(i  یقیتطب یبدن تیترب (APEبرا )در ریچشمگ ینقص حرکت یبوده و دارا یناتوان یکه دارا یافراد ی 
 یمهارتها ،ییجابجا یمهارتها ،یحرکت یکادرا یشود: مهارتها می ارائه باشند، ریز یها حوزه از یکی

 یبدن تیدر برنامه ترب تیو موفق تیکه نتواند با امن یقیتطب یو رفتارها یجسمان یآمادگ ء،یکنترل ش
 شرکت کند.  یعموم

a. APE مختلف در  یها یناتوان یدارا انآموزدانش  یرا برا یارائه خدمات متفاوت یمدلها

 یهمکار ژه،یشده و یطراح ،ی/مشارکتمیمستق سیارائه خدمات شامل تدر یدارد. مدلها اریاخت

 سیتدر روش از یقیتطب و یعموم یبدن تیترب انیشود مرب می هی. توصاستو مشاوره 

 نیارائه حداکثر مقدار مشارکت مشترک ب یمشترک برا سیروش تدر ایای  مشاوره ،یمشارکت

 معلول استفاده کنند.   ریکودکان معلول و غ

 

g.      یو کاردرمان یوتراپیزیخدمات ف: 

    i) یوتراپیزیف 

a. مدرسه یوتراپیزیف تمرکز (PT)  یتهایفعالدر  آنانقابل توجه  تیموفقان و آموزبر دانش 

  .آنان در طول روز مدرسه را بهبود بخشد یکه عملکرد کاربرد است یمندهدف
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b. دانش  یازهاین یالزم را برا یکرده و کمکها یمسئله را بررس مدرسه   یوتراپیزیف

استفاده از محوطه  ییبر توانا آن ریو تاث هاشناخته شده آن یهایماریبر اساس ب انآموز

 یبالقوه و دسترس یطیموانع مح لیشامل تحل یابیارزش یها حوزه کند. می مدرسه، ارائه

کنترل  ،یبدن، تعادل، قدرت، هماهنگ تیوضع جمله ازمسائل مربوطه  نیو همچن یکیزیف

 است. درشت و استقامت یحرکت یمهارتها ،یحرکت تیحرکت، قابل

c. یوتراپیزیباشد و مداخالت ف طیمح ای فیدر وظا راتییمدرسه ممکن است شامل تغ یوتراپیزیف 

 نیو نظارت و همچن یمشاوره، همکار م،یمستق یاز درمان/کمکها یبیممکن است شامل ترک

 ان باشد. آموزهمه دانش  یمشاوره و کمک برا

                      ii) یکار درمان 

a. یکاردرمان ( مدرسهOT )ییش استثناآموزان برنامه آموزدانش  یبرا یخدمات سیسرو کی 

 کند. می دیمدرسه تاک طیعملکرد در مح تیکه بر اهم است

b. کند: ثبات  می یدگیرس آنان  به و یبررس را ریز یعملکرد یها مدرسه حوزه یکار درمان
، پردازش یبصر حرکت یکپارچگی ،یدارید درک ف،یظر یحرکت یمهارتها بدن، تیوضع
 . یو مراقبت از خود در طول روز مدرسه و مشارکت اجتماع یحس

c. هم بشود و متشکل از  طیمح ای فهیوظ کی رییتغ وممکن است شامل اصالح  یخدمات کاردرمان
 .استمشاوره و نظارت  م،یمداخله مستق

 

h.      است ریشامل موارد ز یینایخدمات ب: 
i) شده دییتا یینایب نقص صیتشخ با طیان واجد شراآموزدانش  یبرا صناق یینایخدمات ب(VI که از  )

شود و بر عملکرد  می ارائه یکارکرد یینایب یابیارزش کیو  سنج یینایب ای چشم متخصص کیطرف 
 گذارد. می ریتاث نیگزیجا یبرنامه درس ای یدر دروس اصل آموزدانش  یلیتحص

ii) اریخدمات س VI  یش عمومآموزدرس  یدر کالسها آموزبه دانش. 

iii)  ییبرنامه روز استثناخدمات در VI  یش عمومآموزدر محوطه . 

iv) ییش استثناآموزان در مدرسه آموزدانش  یبرا اریخدمات س. 
 

i. کند: می ارائه را ریموارد ز یشامل مشاوره توان بخش ییخدمات مشاوره و راهنما 

i)  آموزمدرسه که در آن به دانش  یمددکاران اجتماع ایتوسط روانشناسان مدرسه و/ یشآموزمشاوره 

مشاوره  ایو/شود می کمک یکوتاه مدت و ایدراز مدت  یبرنامه درس یو اجرا یزیدر برنامه ر

عملکرد بهتر در  یخود را برا ییتا بتواند توانا شود می کمک آموزکه در آن به دانش  یشخص

 .بخشد بهبود یفرد و یاجتماع یتهایمسئول

 
j. و رشد در  یابیبجز ارزش یخدمات روانشناسIEP هستند ریشامل موارد ز: 

(i  التیفشرده مربوط به تحصای  خدمات مشاوره (ERICSشامل خدمات مشاوره )  فشرده با هدف ای
 خدمات نیا. یکاربرد یدرمان روان قیطر از گروهها ای فرد یرفتار مشکالت بهبود و یریادگیبهبود 
 طیمح در مدرسه روانشناسان ای( LCSW) مجوز یدارا ینیبال یاجتماع مددکار کی توسط عموما
 شود. می ارائه یعموم مدارس

 
k. نیش و مشاوره والدآموز: 

i)  فرزندشان و ارائه اطالعات مربوط به رشد  ژهیو یازهایدر درک ن نیش در جهت کمک به والدآموز
توسط  هیناح قیاز طر یشآموز ینواح یدفاتر محل ایشها در محل مدارس آموز نی. ااستفرزندشان 

LCSW شود. می روانشناسان مدرسه انجام ای ها 
 

l. است ریشامل موارد ز یو پرستار یخدمات بهداشت: 

i) از روند  یبخش یبهداشت یهایابیارزشIEP هستند. 

ii) یمهایالزم به ت یها هیارائه توص IEP یبهداشت لیالزم  بخاطر دال التیو تسه تهایدر مورد حما. 

iii) مربوطه در  یخدمات بهداشتIEP یکیزیف یبهداشت یمراقبتها یها هیشده اند که شامل رو فیتعر 

 .است

iv)  است یپزشک یکه شامل پروتکلها هستندگسترده  یبهداشت یازهاین یکه دارا یانآموزکمک به دانش. 

 
m. کند: می ارائه را ریموارد ز یاجتماع یخدمات مددکار 

i) یو کیان و خانواده درجه آموزدانش  یبرا یگروه ایو/ یمشاوره فرد 
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ii)  و عوامل  یگخانوادعوامل  آثاردر مورد  گریمعلمان و پرسنل د ن،یان، والدآموزمشاوره با دانش

 .هستند ییاستثنا یازهاین یکه دارا یانآموزدانش  یو رشد فرد یریادگیدر الزامات  گرید یاجتماع

iii) ان آموزمدرسه، دانش  انیانجام ارجاعات مناسب و حفظ روابط م ،یاز منابع اجتماعای  توسعه شبکه

حفظ درآمد، توسعه  ،یمختلف که خدمات اجتماع یخانواده و سازمانها ،ییاستثنا یازهاین یدارا

 .دهند می ارائه ار گریخدمات د ریسا ای یاشتغال، بهداشت روان

 
n. یشغل توسعه خدمات و ژهیشده و یطراحای  ش حرفهآموز: 

i) هیخدمات انتقال دفتر ناح (DOTS:) 

a. یکه دارا یانآموزدانش  هیکل یخدمات انتقال برا یو اجرا یزیبرنامه ر یهماهنگ نیتام 

تا آنان جهت  شود می ( شروعازیدر صورت ن کوچکتر ای) یسالگ 14 در که، هستند تیمعلول

 بزرگساالن آماده شوند. یزندگ طیانتقال از مدرسه به مح

b. دلیم و رستانهایمعلول که در دبان آموزکمک به دانش  یگاران انتقال براآموز نیتام 

 خوانند. می درس هیناح یاسکولها

c. و عالئق  حاتی، با در نظر گرفتن ترجآموزدانش  یفرد یازهایخدمات انتقال بر اساس ن

ش، خدمات مربوطه، تجربه اجتماع، رشد اشتغال و آموزشوند و شامل  می ان ارائهآموزدانش 

 یمهارتها یریمدرسه و در صورت الزم، فراگ اتمام از پس بزرگساالن یزندگ اهداف ریسا

 .استای  حرفه یعملکرد یابیروزانه و ارزش یزندگ

ii) یمرکز شغل ( و انتقالCTC:) 

a. اشتغال  یخود را برا یو آمادگ ییکه توانا یانآموزدانش  یش بر اساس اشتغال براآموز نیتام
. استسال  22تا  18 ناآموزکه عمدتا مخصوص دانش ای  ش حرفهآموزنشان دهند و  یتیحما

CTC هیسرتاسر ناح ییش استثناآموزاست که در مراکز مختلف/مراکز  یطیمحدوره و  کی 
 شود. می ارائه

iii) شرفتهیانتقال پ یمرکز مهارتها (CATS:") 

 لیتکمرا  12تا کالس  نیگزیجا یکه برنامه درس یانآموزدانش  یبرا یش شغلآموزارائه 
 در محوطه دانشگاه را نشان داده اند.ای  ش حرفهآموز یخود برا یو آمادگ ییو توانا اند کرده

 

o. یدرمان حیخدمات تفر: 

i) یناتوان یان داراآموزدانش  یو شناخت یکیزیف نیو همچن یعاطف ،یاجتماع یبهبود مهارتها یبرا. 

ii) اتر، ئت ،یباغبان ،یکاردست و هنر ورزش، ،یباز مانند یحیاوقات فراغت و تفر یتهایفعال ،یشامل باز
در طول  یاوقات فراغت و تندرست یریگیجهت بهبود پ یبه عنوان مداخالت درمان عتیو طب یقیموس
 .استعمر 

 

p. ییشنوا و یینایو خدمات ب سیآوانو، متن کم مانند خواننده وعیبا ش یهایناتوان یبرا یخدمات اختصاص: 

(i یکمک یفن آور (AT:) 

a. نیجبران فاصله ب یبرا یعملکرد یهاییتوانا شیافزا ایحفظ، بهبود  یبرا ازیمورد ن یابزارها 
 .یبرنامه درس یازهایو ن آموزعملکرد دانش 

b. آموزدانش  یازهایبر اساس ن تهایاز حما یفیط قیاز طر یبرنامه درس به یارائه دسترس. 

(ii  ،یبرا را یتخصص زاتیاقالم و تجه ،گری، آوانگاران و افراد دها داشت برداران، خوانندهادیمترجمان 

 ارائه آموزشده دانش  یابیارز یازهایبر اساس ن هستندکم  وعیبا ش یهایناتوان یکه دارا یانآموزدانش 
 کند. می

 

q. است ریخدمات ترجمه شامل موارد ز: 

(i زبان اشاره و خدمات ترجمه  یگردان سهینو ،یزبان یدارید یگردان سهینوخدمات  ،یخدمات ترجمه شفاه

 به ایکه ناشنوا بوده  یانآموزدانش  یبرا یارتباط بالفاصلهمانند ترجمه  یخدمات آوانگار ،یشفاه
  شنوند. می یسخت

(ii هستند نایکه ناشنوا و ناب یکودکان یبرا ژهیخدمات ترجمه و. 

 

  ژهیو یکالسها (4

a. ییش استثناآموزبرنامه  یبرنامه دروس اصل ( روزانهSpecial Day Program) (SDP) 

i)  یاصل یدرسبرنامه SDP داشته و در برنامه  یکه ناتوانشده است  یطراح یانآموزدانش  یبرا
الزم  دی. شارندیبگ رستانیدب پلمیکنند د می کنند و تالش می شرکت یاصل دروس/برنامه یعموم یشآموز

 پلمیالزامات د لیتکم یبرا التی/اهیاز ناح را نظر صرف و ابطال هیدییان تاآموزاز دانش  یباشد تا برخ
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را در  التیتحص لیتکم یگواه SDP یان برنامه دروس اصلآموزاز دانش  ی. اما برخکنند اخذ
 .کرد خواهند افتیدربرآورده نشود،  یالتیو ا هیناح یلیکه الزامات فارغ التحص یصورت

ii)  یدروس اصل یها که در برنامه یانآموزدانش SDP  ثبت نام کرده اند در اکثر زمان روز مدرسه
زمان به عنوان زمان خارج از  نیواگذار شده و ا ییش استثناآموز%( به معلمان 50از  شی)معموال ب
 به شمار خواهد آمد. یش عمومآموزبرنامه 

iii) یان برنامه دروس اصلآموزباشد، دانش  ریهر گاه که الزم و امکان پذ SDP  ایممکن است در کالسها 
خاص در برنامه  تیفعال ایدرس  کیکه  یخصوصا هنگام ند،یشرکت نما یدرس عموم یها برنامه
 ارائه نشود.  ییش استثناآموزروز 

iv) یاصل یدرس یها که در برنامه یبرنامه درس SDP معلمان و بوده هیناح دییشوند مورد تا می استفاده 
 .کنند لیتکم ازین صورت در فشرده ایش هدفمند آموزتوانند برنامه را با مطالب و  می

 

b. ییش استثناآموزبرنامه  نیگزیجا یبرنامه درس ( روزانهSDP) 

i) ییش استثناآموزبرنامه  نیگزیجا یبرنامه درس ( روزانهSDPبرنامه )  یانآموزاست که به دانش ای 
 ریغ ،یلیتحص عملکرد بر یناتوان نیا و هستند دیشد تا متوسط یتهایمعلول یکه داراشود  می ارائه
 گذارد. می ریروزانه آنان تاث ی/زندگیقیتطب عملکرد و یشناخت ،یلیتحص

ii)  نیگزیجا یکه در برنامه درس یانآموزدانش SDP  ثبت نام کرده اند در اکثر زمان روز مدرسه )معموال
زمان به عنوان زمان خارج از برنامه  نیواگذار شده و ا ییش استثناآموز%( به معلمان 50از  شیب

 به شمار خواهد آمد. یعمومش آموز

iii) نیگزیجا یبرنامه درس رستان،یدر سطح دب SDP که  شده یطراح یتیمعلول یان داراآموزدانش  یبرا
 یخواهند گواه می کنند و نمی کار پلمیگرفتن د یبرا ای نخواهند کرد" ثبت نام a-g" بیترت بادر دروس 

 .کنند افتیدر دوره انیپا
iv) نیگزیجا یکه در برنامه درس یانآموزباشد، دانش  ریهرگاه که الزم و امکان پذ SDP ثبت نام کرده اند 

تا  ندیشده است شرکت نما دیآنان ق IEPکه در  ییها برنامه ای یش عمومآموز یتوانند در کالسها می
 تعامل داشته باشند. تیبا حداقل محدود یطینمونه خود در مح هم سن و ساالنداشته باشند تا با  یفرصت

 

 یا فرقه ریغ ،یدولت ریمدارس غ خدمات (5

a. یازهاین یان داراآموزاست که دانش ای  فرقه ریمدرسه خصوص غ یبه معنای  فرقه ریغ ،یدولت ریمدرسه غ 
ارائه  یمجوزها و مدارک الزم برا یکه دارااست یکارکنان یکند، و دارا می ثبت نام IEP کی اساس بر را ییاستثنا

 .  هستند دولت دییبوده و مورد تا ییش استثناآموزخدمات 

b. یمربوطه برا یسازمانها ای التیا دییمورد تاای  فرقه ریغ ،یدولت ریغ مدارس با است ممکن هیناح رهیمد ئتیه 
 .ردیتماس بگ ستینموجود  یش عمومآموزکه برنامه  یدر زمان ییش استثناآموزخدمات  نیتام

c. مقررات و نیقوان از سازمان ایاست که مدرسه  ییها تضمین یحاو یدولت ریمنعقد شده با مدرسه  غ یقراردادها 
 .کرد خواهد یرویپ ازین هنگام به التیا و فدرال یجار

d. در جلسه ساالنه ای  فرقه ریغ ،یدولت ریغ مدرسه در لیتحصIEP خواهد شد. یبررس 

 

 یالتیا ژهیمدارس و (6

a. انیناشنوا مدرسه د؛یورسایر در ایفرنیکال انیمدرسه ناشنواکند:   می اداره را ایفرنیکال در ییاستثنا مدرسه سه التیا 
 مونت.فر   در ایفرنیکال انینایمونت؛ مدرسه نابفر   در ایکالفرن

b. میت IEP وجود هیمناسب در ناح یش عمومآموزبرنامه  کیکه  یرا در صورت یالتیا ییممکن است مدارس استثنا 
 .ردیبگ نظر در باشد، نداشته

 

  شده افزوده یلیسال تحص (7

 ازیخاص ن یهستند و به کمکها ژهیو یازهاین یکه داراشود  می ارائه یافراد یبرا شده افزوده یلیخدمات سال تحص
 ییتهایمعلول دیبا یافراد نی. چنهستند یعاد یلیو خدمات مربوطه اضافه بر سال تحص ییش استثناآموز ازمندیدارند و ن

ش دانش آموزو قطع شدن برنامه  افتیادامه خواهد  یطوالنای  دوره یبرا و نامحدود مدت به احتماال که باشند داشته
نتواند سطح  آموزمحدود باعث شود دانش  یابیباز تیبا ظرف بیترک درشده و  یوممکن است باعث پس رفت  آموز

 یفقدان شواهدرود حفظ کند.  می انتظار او از یو تیمعلول تیکه با در نظر گرفتن وضعرا و استقالل خود  ییخودکفا
 میمورد استفاده قرار داد و تتر  یطوالن یلیاز سال تحص یمحروم کردن فرد یتوان برا نمی را یعوامل نیروشن از چن

IEP اضافه را در  یلینموده و سال تحص نییرا تعای  برنامه نیچن داشتن به ازیتواند ن میIEP .قرار دهد  

 

a. ه،یتوسط مدرسه ناح دیو خدمات مربوطه با ییش استثناآموز ی افزوده یلیسال تحص SELPA که  یدفتر کانت ای
 کند، ارائه شود. می اجرا یعاد یلیرا در طول سال تحص ییها برنامه نیچن

 

b. هستند که: یبوده، افراد افزوده لیسال تحص ازمندیو ن است ییاستثنا یازهاین یکه دارا یافراد 
 

i) ایشرکت کرده؛  ییش استثناآموز یدر کالسها 
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ii) در و بوده ژهیو یازهاین یدارا IEP میت که توسطشده  بیتصو یتر یطوالن یلیآنان سال تحص 
IEP شده است. نییتع 

 

c. میت صیتشخبر اساس  ازین صورت در، افزوده لیبرنامه سال تحص IEP در  دیباIEP  گنجانده شود. آموزدانش 

 

 یرفتار مداخله 8)

 گرفته کار به آموزدانش  یو تعامل اجتماع یکیزیف یآزاد گرفتن نظر در با هایاستراتژ ریو سا تهایحما ،یرفتار مداخالت

شرکت در  یبرا آموزحفظ شود و حق دانش  یفرد یخصوص میو حر یشوند که شان انسان می اجرا یو به نحو شوند می

 شود.  نیتضم تیبا حداقل محدود یشآموز طیمح

 

 حمل و نقل  (9
اخذ  ی. براکند می افتیدر FAPE آموزکه دانش موجود است  یمربوطه در صورتاز خدمات  یکیبه عنوان نقل  و حمل

با حداقل  حمل و نقل از ینوع( 2؛ و )آموزدانش  یازهای( ن1: )ردیرا در نظر بگ ریموارد ز دیبا IEP میت میتصم نیا
 .آموزمناسب دانش  و تیمحدود

 

 :باشد داشته وجود ریز طیکه شراگردد  می ارائه یصورتدر  مربوط خدمات از یکی کیحمل و نقل به عنوان 
  

a.  شود.  می منتقل است، شده ادی" یبجز مدرسه محل سکونت که از آن به عنوان "مدرسه اصلای  به مدرسه هیتوسط ناح آموزدانش
"Home schoolاست آموزمدرسه مورد انتخاب دانش  ایسکونت  ی(  مدرسه محلی" )مدرسه اصل. 

b. حمل و نقل  ازمندین آموزمعلول به مدرسه بروند. اگر دانش  ریان غآموزموز مانع از آن است که مانند دانش آدانش  تیمعلول
 شود. دیق IEPکار در  نیا هیتوج دیباشد، با

 
 ست؟یچ تیمحدود حداقل با یطیمح در لیتحص

کند. در  می نییمناسب است تع آموزدانش  یشآموز یازهایارائه ن یکه برا را یلیتحص طیمح ای لینوع محل تحص IEP میت
معلول خود  ریغ ساالن و سن همفرزند شما با ممکن،  یجاحاصل کند که تا  نانیاطم دیبا IEP میمناسب، ت لیمحل تحص نییتع

مناسب  یش عمومآموز یاز کالسها یجدا کردن و ایجداگانه  لیتحص ،ییش استثناآموز یکرده و شرکت در کالسها لیتحص
با استفاده  یش عمومآموزدر کالس  لیباشد که تحص یبه صورت تیو شدت معلول تیانجام شود که ماه یسن او فقط در زمان

 .نباشد بخش تیرضا خدمات و یلیتکم یاز کمکها

 :است ریشامل موارد ز تیمحدود نیشتریو ب تیمحدود نیاز محل با کمتر لیمحل تحص فیط

 یش عمومآموزمدارس 

 اصالحات و التیبا تسه یش عمومآموزکالس  •

 تهایحما و یلیتکم یبا کمکها یش عمومآموزکالس  •

 با خدمات مربوطه یش عمومآموزکالس  •

 با خدمات متخصص منابع یش عمومآموزکالس  •

 ییبرنامه روزانه استثناو  یش عمومآموزکالس  •

 ییبرنامه روزانه استثنا

 ییاستثنا مدارس ایمر اکز  •

 ییاستثنابرنامه روزانه  •
 

 یدولت ریمدارس غ

 (یدولت ریو غ یثبت نام دوگانه )مدارس دولت •

 یدولت ریغ مرکز ایمدرسه   •

 مارستانیب ایخانه 

 مارستانیب ایش در خانه آموز •

 یمسکون

 *یالتیا ژهیمدرسه و •

 یدولت ریمرکز غ ایمدرسه  •

 نییتع را یگریمحل د IEP میت نکهیکنند مگر ا می لیتحص معلول ریغ افراد که کرد خواهد لیتحصای  فرزند شما در مدرسه
 .بود خواهد کینزد شما منزل به امکان حد تا محل نی. اباشد الزم IEPدر  فرزندتان شده ییشناسا یازهاین نیتام یکه براکند 
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 در سه محل ارائهرا  یخدماتناشنوا باشند -نایناب ای نایب کم نا،یشنوا، ناب کمکه ناشنوا،  یانآموزبه دانش  یالتیا یی*مدارس استثنا

 در فرمونت.  ایفرنیکال انینایو مدرسه ناب تیورسایدر فرمونت و ر انیناشنوا ژهیو ایفرنیکند: مدارس کال می

 

 انیناشنوا یالتیدر مدارس ا یسالگ 21تا سن  یاز زمان نوزاد آموزدر محل سکونت و روزانه به دانش  لیتحص یها برنامه
  خدمات نیهمچن التیا ییشود. مدارس استثنا می ارائه ایفرنیکال انینایدر مدرسه ناب یسالگ 21تا  و از سن پنج ایفرنیکال

ش و آموزلطفا به اداره  ،یالتیا ژهیدر مورد مدارس و شتریکسب اطالعات ب یکنند. برا می ارائه را یفن یکمکها و یابیارزش
 IEP میت یسؤاالت خود را با اعضا ای دیمراجعه کن / http://www.cde.ca.gov/sp/ss یبه نشان ایفرنیپرورش کال

 .دیگذار انیفرزندتان در م

 شوند؟ می ارائه نقل و حمل خدمات یطیتحت چه شرا

. است IEP میفوق برنامه شرکت کند بر عهده ت یتهایدر فعال دیبا ای دارد ازیفرزندتان به حمل و نقل به مدرسه ن ایآ نکهیا نییتع
مربوطه در محل سکونت  یتهایفعال ایخدمات  ،ییش استثناآموز لیالزم است که محل تحص یحمل و نقل معموال در صورت

 عدم ای یماعبهداشت، قضاوت اجتارائه شود مانند  یفرزند شما قرار نداشته باشند. ممکن است حمل و نقل بخاطر عوامل شخص
 یکند چه امکانات و اصالحات می نییتع نیهمچن IEP میگذارد. ت می ریفرزند شما تاث یمنیمؤثر که بر ا ارتباط یبرقرار ییتوانا

 .استفرزند شما الزم  منیحمل و نقل ا یبرا

شود.  نمی ارائه فرزندتان ایشما  یراحت یشود و برا می نییتع شده ییشناسا یازهایاست که براساس ن یخدمات ،حمل نقل
 ارائه نخواهد شد.حمل و نقل د، یکن نام ثبت هیناح دییبدون تاای  که فرزند خود را در مدرسه یدر صورت نیهمچن

که  یدارد اطالعات الزم به شما در مورد محل و زمان ازیکرد که فرزند شما به حمل و نقل ن بیتصو IEP میت نکهیپس از ا
کار ممکن است چند  نیباشد، ا ازیخاص ن باتیترت ای زاتیشود ارائه خواهد شد. چنانچه به تجه می ادهیفرزندتان سوار و پ

-522 (800)-1 ای LA-BUSES (800)-1در مورد حمل و نقل با  شتریکسب اطالعات ب یطول بکشد. برا شتریروز ب

 .دیریتماس بگ 8737
 

 دهد؟ می رخ یاتفاق چه باشد کالیمد افتیدر طیشرا واجد من فرزند اگر

. بر است، مربوط هستندکال یمد طیکه معلول بوده و واجد شرا یکودکان نیبه والد استکال یمد مورد در که ریاطالعات ز
دانش  ازیخدمات مورد ن هیکل ،متحد مدارس لوس آنجلس یشآموز هیناح ت،یمعلول یافراد دارا یشآموزاساس مقررات قانون 

 نیا نهیتواند هز می LAUSDارائه خواهد کرد. اما  گانیمشخص شده است، به صورت را آموزدانش  IEPرا که در  آموز
ان آموزبه دانش  یارائه خدمات بهداشت ییشود که توانا می باعث کار نیا و کند افتیدر فدرال دولت دیکیرا از برنامه مد خدمات

LAUSD کند. دایپ شیافزا 
 

کند. در  می نیرا تام ها نهیهز نیاز ا یفدرال فقط بخش یشآموز. بودجه استباال  یسالمتارائه خدمات مربوط به امور  نهیهز
از  یبرخ یشود( برا می کال گفتهیمد دیکیبه مد ایفرنی)توجه: در کال دیکیکنگره به مدارس اجازه داد تا به مد 1986سال 

 هستند یدرمان مهیپوشش ب ریکه ز ییها از کودکان و خانواده یاری. بسندیارسال نما صورت حساب مربوطه یسالمتخدمات 
باشند،  تیمعلول یان داراآموزتوانند استفاده کنند. چنانچه دانش  می کال در مدارسیمد تیاز خدمات ارائه شده و مورد حما

 نیوالد وقت و تالشها در کار نی. استین یدرمانمؤثر و کارآمد در ارائه خدمات  یروش مدرسه بر یمبتن یدرمان خدمات
 کند. می ییجو صرفه خدمات نیا افتیدر یبرا مختلف یمارستانهایب و کهاینیکل به رفتن یبرا

 

 نیو همچن هیان ناحآموزدانش  هیکل یبرا یدرمانخدمات  یبرخکند شامل  می کال در حال حاضر تقبل یکه مد یخدمات
شامل  تیمعلول یان داراآموزمربوطه به دانش  یدرمان. خدمات است تیمعلول یان داراآموزدانش  یخاص برا خدمات
 ،یسنج یی: شنوااز عبارتندکه  است( IEP) آموزدانش  یش انفرادآموزشده در برنامه  نیی( تعیو درمان )ها یابیارزش

ارائه  ی. برااستخدمات  نیو حل و نقل مربوط به ا یگفتار درمان ،یوتراپیزیف ،ی، کاردرمان یمشاوره، خدمات پرستار
در  ارائه کنندگان یبرا که ردیگ می در نظرباال را ای  حرفه یکال همان استانداردها یمقررات مدمدرسه،  درکنندگان خدمات 

 .است قائل  تهایموقع ریو سا یمراکز توانبخش مارستانها،یب
 

 ای ییش استثناآموز یابیارزشطرح  یبراپس از امضاء موافقت خود  هستندکال  یمد طیواجد شراکه  یانآموزدانش  نیوالد
IEP،  بهLAUSD یمدکه ای  مربوطه خدماتجهت  کال یمدپرداخت توسط  یخود را برا یدهند تا صورتحسابها می اجازه 
 یخدمات دفعات و نوع ای/و یابیارزش یمجوزها با حسابها صورت نیا تعداد. دیکند، ارسال نما می پول آن را پرداخت کال

که وجه الزم را  نیا یبرا LAUSDکرده اند.  دییتا IEPدر  نیوالد وکند  می پول آن را پرداخت کال یمدکه  منطبق است
را ارائه کند.  آموزدانش  کیاطالعات مربوط به  ریسا ایو/ ی، اطالعات پزشکآموزدانش  یها پرونده دیبا کند افتیدر
در  یتیمحدود چیگذارد. ه نمی ریتاث یپزشک طیشرا ریدر سا کال یمد یایمدرسه بر مزابر  یمبتن کال یمد یپرداختهاباز
 .ندارد وجود ایفرنیکال در تیمعلول یان داراآموزدانش  یبرا کالیمد

LAUSD که در  ،انجام شده یخدمات پزشک یخانواده برا یخصوص مهیهرگز به بIEP آمده است، صورت  آموز دانش
 .فرستد نمی حساب

که  یانآموزدانش  نیکند. والد می یروی( پFAPE) مناسب یدولت گانیش راآموزارائه  یو مقرارت آن برا IDEAمنطقه از 

http://www.cde.ca.gov/sp/ss/
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جهت  کال یمدپرداخت توسط  یخود را برا یدهند تا صورتحسابها می اجازه LAUSDبه  هستندکال  یمد طیواجد شرا
صورت حساب  ارسالمجوز  عدم فرم نیوالد نکهیمگر ا دیکند، ارسال نما می پول آن را پرداخت کال یمدمربوطه که  خدمات

 .دیریتماس بگ 0558-241-213با شماره تلفن  شتریاطالعات ب ی. براندیرا امضاء نما کال یمدبه 
 

که عالقمند به کسب  ینیشوند. والد می کال یمد طیواجد شرا یکودکان بر اساس عوامل مختلف از جمله درآمد خانواده و ناتوان
 LAUSD نیوالد یخط کمک خدمات درمان گانیتوانند با شماره تلفن را می هستند کال یمددر مورد  شتریاطالعات ب

CHAMP رندیتماس بگ 2273-742-866-1 شماره به. 

 

 IEP ی: بررس4مرحله 

شود تا  می یدر سال بررس کباریحداقل  IEP میاو در جلسه ت IEPکند،  می افتیدر ییش استثناآموزاگر فرزند شما خدمات 
 یابیارزش مجددا ازین اساس بر شما فرزند کبار،ی سال سه هر بعالوه،. است شده برآورده حد چه تا او یازهایمشخص شود ن

  .شد خواهد

 دیتوان می مدرسه پرسنل ایفرزند شما برطرف نشده است، شما  یشآموز یازهایوجود داشته باشد که ن ینگرانباره  نیا دراگر 
 دیتوان می .دیینمادرخواست را در هر زمان در طول سال  IEP یبررس یبرا IEP  میجلسه ت یبرگزار ایمجدد  یابیارزش یبرا

شد،  افتیکه درخواست شما در یبرگزار گردد. هنگام IEP میتا جلسه ت دیبه مدرسه تقاضا کن یدرخواست کتب کیبا ارسال 
با  دیتوان می ، برگزار گردد.هستند( روز 5) پنج از شیب که یالتی( روز بدون در نظر گرفتن تعط30) یظرف س دیجلسه با

ش آموز یابی)درخواست ارزش Request for Special Education Assessment لیتکم ایبه مدرسه  یارسال درخواست کتب
 از قبل دیرسه باد.  مدیرا مطرح کن IEPجلسه  یتقاضا د،یکن هیته یشآموز هیآن را از دفتر هر ناح دیتوان می که( ییاستثنا

 هیناح نکهیا مگر شد نخواهند انجام سال در کباری از شیمجدد ب یهایابیارزش. ردیبگ اجازه شما از شما، فرزند مجدد یابیارزش
 .دینما توافق آن انجام لزوم با

 
 ییش استثناآموزدر روند  گریحقوق د

 :دیبرخوردار هست زین ریعالوه بر حقوق شرح داده شده در صفحات قبل، شما از حقوق ز

 یکتب هیاطالع افتیدر یحق شما برا •

 فرزندتان به مربوط یتهایفعال درباره تیرضا اعالم یحق شما برا •

 و خدمات مربوطه ییش استثناآموز نیتام ادامه یبرا تیرضا گرفتن بازپس یحق شما برا •

 فرزندتان یشآموز یها به پرونده یدسترس یحق شما برا •

 به آن چه به صالح فرزند شما استحل و فصل اختالفات مربوط  جهتای  نامه نییآ یها تضمین داشتن یبراحق شما  •

 تیشکا کسانی یها هیرو از استفاده با تیثبت شکا یبراحق شما  •

  آزار و ضیدر برابر تبع حفاظت یحق شما برا •

 

 یکتب هیاطالع افتیدر یحق شما برا

کند. بعالوه، در  می ارسال یکتب یا هیاطالعبه شما در زمان مناسب  هی، ناحتانفرزند یابیارزش از امتناع ای شنهادیقبل از پ
را ارائه  تانفرزند ییش استثناآموزخدمات  ای لی، محل و سطح تحصییشناسا رییتغ رد ای رییتغ شنهادیپ ،هیکه ناح یصورت

 .دیکن افتیرا از قبل در یا هیاطالعکند، ممکن است 

  :بود خواهد ریشامل موارد ز یا هیاطالع نیا

 .هیشده توسط ناح رد ایشده  شنهادیشرح اقدام پ •

 .است شده مخالفت آن با ای است شده شنهادیپ اقدام نیا چرا نکهیا حیتوض •

 رد شده اند. ها نهیگز آن چرا نکهیا لیدال و است شده گرفته نظر در که گرید نهیشرح هر گونه گز •

 شده. رد ایشده  شنهادیشرح اطالعات استفاده شده به عنوان اساس اقدام پ •

 رد شده. ایشده  شنهادیبه اقدام پ مربوط گریشرح هر گونه عامل د •

 .دیا شده حفاظت دفترچه نیشرح داده شده در اای  هیرو یها نیتضم قیطر ازعنوان که شما  نیبا ا یا هیانیب •

 دهد( . می را شرح ییاستثناش ای آموز هیرو یها تضمینراهنما )که  نیاز اای  نسخه هیاطالعات در مورد روش ته •

 رییتغ کی. شد خواهد داده اطالع شما به فرزندتان لیتحص محل و سطح ایمدت در برنامه دراز رییتغ از قبل نیهمچن
 مدرسه از فرزندتان کردن رونیب شامل رییتغ نی. ابکشد طولای  ( روز مدرسه10) ده از شیب که است یرییمدت تغدراز

 شود. می هم اخراج ای قیتعل بخاطر
 

  یارتباط گریحالت د ایشما  یعموم مردم قابل درک است و به زبان اصل یکه برا یبه زبان یبه صورت کتب هیاطالعهر 
 یاصل زبان به یکتب نامه کی ارائه اگر. نباشد ریپذ امکان روشن لیدال به کار نیا انجام نکهیشود مگر ا می شما ارسال یبرا
 به گرید یروشها به ای ترجمه شما یبرا یشفاه صورت به نامه نیا نباشد، ریپذ امکان ارتباط یبرقرار گرید حالت ای شما
 .شد خواهد داده شرح شما یبرا یارتباط گرید حالت ای شما یاصل زبان
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 فرزندتان به مربوط یتهایفعال درباره تیرضا اعالم یشما برا حق

را  ییش استثناآموزبتواند خدمات  هیناح نکهیفرزند شما انجام شود و قبل از ا ییش استثناآموز یابیارزش نیاول نکهیقبل از ا
خدمات مخالفت  هیاول نی. اگر با تامدییخود را به صورت آگاهانه و کتبا اعالم نما تیرضا دیبا د،یفرزند شما ارائه نما یبرا
 قانون کند، ارائه را شده شنهادیکه نتواند خدمات پ یو در صورت ردیبگ دهیرا نادشما  تیرضا عدم بود نخواهد قادر هیناح د،یکن
 .است نکرده نقض را

انجام خواهد داد. اگر به  شماکسب موافقت  یمعقول خود را برا یتالشها ،هیناح مجدد، یابیارز ای یابیدر صورت انجام ارزش
 د،یکن امتناع توافق از اگر. دهد انجام شما موافقت بدون را مجدد یابیارزش است ممکن هیناح د،ینده پاسخ معقول یتالشها نیا

 ،یول موافقت بدون یابیارزش جهت یادار نیقوان یقاض کی حکم کسب یبرا را یدگیرس جلسه درخواست است ممکن هیناح
 ای دیباش کرده نام ثبت خود نهیهز به یخصوص مدرسه کیکه فرزند خود را در  یتواند در صورت نمی هیناح اما. کند مطرح
 .ردیبگ دهیناد را شما موافقت عدم د،یده می درس خانه در خود فرزند به اگر

 یشآموز سوابق انتشارمثال، قبل از  ی. برادیتالش خواهد کرد موافقت شما را کسب نما هیوجود دارد که ناح یگریموارد د
 است قرارکه  یسوابقاز  یفهرست ،هیناح حالت، نیا در. باشد داشته دیبا را شما یکتب موافقت هیناح شما، ندهیفرزندتان به نما

قانون  درشده  دیق یتهایفعال یفقط برا هیارائه خواهد کرد. ناح داشت خواهند اریاخت در را سوابق نیاکه  یکسانشوند و  منتشر
 موافقت شما را کسب خواهد کرد.

 

 :که است یمعن نیشما به ا تیرضااعالم 

اطالعات الزم ارائه شده  ،یارتباط گرید حالت ای شما یاصل زبان به مربوط اطالعات هیبه شما کامال در مورد کل •
 است.

آن توافق  یکه برا را یتیممکن است فعال هیکه ناح دیکن می موافقت و دیآنچه از شما در خواست شده درک کرده ا •
 کسب کرده انجام دهد. 

 .دیینما اعالم زمان هر در را خود مخالفت دیتوان می داوطلبانه بوده و ت،یرضاکه اعالم  دیکن می شما درک •

 یکه فرزند شما امتحان یهنگام ایمجدد فرزند شما  یابیارزش ای یابیاز ارزش یموجود به عنوان بخش یها داده یقبل از بررس
 الزم نیوالد هیکل موافقت کسب نکهیمگر ا ،ندارد شما موافقت کسب به یازین هیان داده اند، ناحآموزکه همه دانش  دهد یم را

 .باشد بوده

 ای ایمزا خدمات، افتیدر از را شما فرزند ت،یفعال ای سیسرو کی یبرا شما موافقت ای مخالفتتواند از  نمی مدرسه شما
 .دینما محروم گرید یتهایفعال

 و خدمات مربوطه ییش استثناآموز نیتام ادامه یبرا تیرضا گرفتن بازپس یحق شما برا         

 یتوافق خود را به صورت کتب دیتوان می و خدمات مربوطه، شما ییش استثناآموزخدمات  هیاول نیدر هر زمان، پس از تام
، دیریبگ بازپس را خود تیرضا لگر. دیو خدمات مربوطه به فرزندتان، لغو کن ییش استثناآموزخدمات  نیادامه تام یبرا
خدمات  نیتام انیقبل از پا دیبا هیفرزندتان را ادامه نخواهد داد. اما ناح یو خدمات مربوطه برا ییش استثناآموز نیتام ،هیناح

 .دیمسئله آگاه نما نیاز ا یشما را به صورت کتب ،و خدمات مربوطه ییش استثناآموز

 فرزندتان یشآموز یها پرونده به یدسترس یبرا شما حق

به عنوان  یو ییاطالعات شامل اطالعات شناسا نی. اهستنددر مورد فرزندتان  یمنابع مهم اطالعات ،یشآموز یها پرونده
 .هستندمحرمانه  ها پرونده نی. اهستند او یلیو سطح و خدمات تحص یابیارزش جینتا ت،یمعلول یدارا آموزدانش 

 :دیهست ریزحقوق  یشما دارا ،پرونده فرزندتان درباره

جلسه  یو قبل از برگزار شمااز زمان درخواست  ی( روز کار5فرزندتان ظرف پنج ) یها پرونده یبررس و ینیبازب •
خدمات  ای لیمحل و نوع تحص ،یابیارزش ،ییمربوط به شناسا یدگیهر گونه جلسه رس ایفرزندتان  IEPمربوط به 

 .کرد نخواهد افتیرا از شما درای  نهیهز فرزندتان به مربوط اطالعات یابیباز ای جستجو یبرا هیناح. ییش استثناآموز

شما.  یو کتب یاز زمان درخواست شفاه ی( روز کار5فرزندتان ظرف پنج ) یها از پرونده ییها نسخه ارائه •
مانع  نهیهز نیرا از شما درخواست کند، اما اگر ا ها پرونده نیا مجدد دیتول شده تمام نهیممکن است هز هیناح

شما انجام خواهد  یبراای  نهیهز چیبدون ه ها پرونده یشود، کپ ها نسخ پرونده افتیدر یبرا تاناستفاده از حق
 شد.

 ها مربوط به پرونده ریو تفاس حاتیتوض یمعقول برا یدرخواست به پاسخ افتیدر 

 شما ندهیتوسط نما ها پرونده یحق بررس •

که  یشآموز یها پرونده یحق آگاه شدن، در صورت درخواست، در مورد نوع و محل نگهدار •
 شود. می و استفاده ینگهدارتوسط مدرسه 

 تیمعلول یان داراآموزرا به دانش  یشآموزقرار دارد و خدمات  یدولت یسازمانها هیکل اریکه در اخت یها پرونده به حقوق نیا
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مربوط به جوانان و  ساتیمراکز رشد و تاس ای یالتیا یمارستانهایان معلول را در بآموزکه دانش  ییکنند و سازمانها می ارائه
  شود. می اعمالدهند هم  می شآموزبزرگساالن 

که بر اساس  ردیگ می قرار یکسان اریفقط در اختفرزند شما  یلیاسناد تحص ریو سا IEP، هستنداطالعات محرمانه  نیچون ا
فرزند شما و  یلیبرنامه تحص یمانند پرسنل مسئول اجرا ،( مجاز هستندFERPA) یخصوص میقانون فدرال حقوق و حر

دارند. قبل از ارائه  یالتیو مقررات فدرال و ا نیاز قوان یرویاطالعات جهت پ به یبه دسترس ازیکه ن ییافراد و سازمانها
 کسب شود. دیشما با تیرضا، ستینمجاز  FERPAکه بر اساس  یسازمان ایپرونده شما به هر فرد 

 یها که به پرونده هیو کارکنان مجاز ناح نیوالد جز به راافراد  و پرونده سوابق ،مربوطه یدولت یسازمانها ریسا و هیناح
که  یخیتار دارند؛ یدسترس اطالعات به که یافراد نام شامل پرونده نی. ادارند می نگه ،دارند یدسترس آموزدانش  یشآموز

 که بر اساس آن مجاز به استفاده از اطالعات شده اند. است یداده شده و هدف یاجازه دسترس

 نکهیمگر ا دیهستمربوط به فرزندتان  یها پرونده یو بررس ینیمجوز بازب یدارا م،یق ای یعنوان ول شما که است نیا برفرض 
 ابالغ شده باشد. یگریبه نحو د هیبه ناح

 یو بررس ینیبجز فرزند شما باشد، شما فقط حق بازب یفرزندان ایفرزند  مورد در اطالعات یحاو یشآموزاگر پرونده 
 که آن اطالعات خاص به شما اعالم شود. دیرا دار نیحق ا ای استکه مربوط به فرزند شما  دیرا دار یاطالعات

رساند  انیبرنامه مدرسه را به پا آموزدانش  نکهی( سال پس از ا5) پنج مدت به هیتوسط ناح ییش استثناآموز یها پرونده
 گردند. می شوند و پس از آن نابود می ینگهدار

حقوق  ریسا ای یخصوص میحر ناقض ای استاست که اشتباه، گمراه کننده  یاطالعات یفرزند شما حاود پرونده یکن می اگر فکر
 افتیپس از در یمعقول مدت ظرف هیناح. دهد رییتغ را اطالعات آن هیناح که دیکن درخواست دیتوان می استففرزندتان 

ای  نامه ورزد، امتناع اطالعات رییتغ از هیناح اگر. گرفت خواهد میتصم تان درخواست عدم ای اعمالدر مورد  ،درخواست شما
 .شدارسال خواهد  تانیمسئله برا نیبه ا یدگیجلسه رس لیتشک یو حق شما برا میتصم نیدر مورد ا

اعتراض خود را در  دیخواهد داد تا بتوان یدگیجلسه رس یبرگزار یرا برا یبه شما فرصت هیدرخواست، ناح صورت در
 شما نفع به یدگیرس جلسه در شده اتخاذ میتصم اگر. دییثبت شده، مطرح نما تانفرزند یلیپرونده تحص که در یمورد اطالعات

 .داد خواهد اطالع شما به کتبا را مراتب و کرد خواهد اصالح را مربوطه اطالعات هیناح باشد،

را بصورت کتبا  هیانیب کیفرزندتان  یها پرونده در دیدار حق شما نباشد، شما نفع به یدگیرس جلسه در شده اتخاذ میاگر تصم
از  یپاک شوند، بخش ای حیکه اطالعات مورد اعتراض تصح یتا زمان هیانیب نی. ادیدر مورد اعتراض به اطالعات بگنجان

قرار داده شود،  یکس اریاطالعات مورد اعتراض در اخت ایفرزند شما  سوابقفرزند شما خواهد بود. اگر ای  مدرسه سوابق
 آن فرد قرار خواهد گرفت. اریشما هم در اخت یکتب هیانیب

 به آن چه به صالح فرزند شما استحل و فصل اختالفات مربوط  جهتای  نامه نییآ یها تضمین داشتن یبراحق شما 

در  دیتوان یم شهی. شما همدیکن انیمسئله خود را ب دیتوان می وجود دارد، یو IEP ایفرزندتان  یابیدر مورد ارزش یاگر اختالف
. اگر شما دیکن گفتگو و بحثحل وفصل هر گونه اختالف،  یبرا تاندر محل مدرسه فرزند هیمورد مسائل خود با پرسنل ناح

 IEP یبخشها هیبا کل یول دییان را اعالم نماتفرزند یو خدمات مربوطه برا ییش استثناآموز افتیموافقت در یبه صورت کتب
 الزمش و خدمات آموزدر ارائه ای  اجرا خواهد شد تا وقفه دیاز برنامه که با آن موافقت کرده ا ییبخشها د،یموافقت نداشته باش

فصل  مربوط به حل و هیرو د،یستینکه با آن موافق  IEPاز  ییکه در مورد بخشها دیستینشود. شما ملزم ن جادیبه فرزندتان ا
 شده ارائه ریز در که یروش هر از دیتوان می د،یکن آغاز را اختالف فصل و حل هیرو دیبخواه اگر. دییاختالف را آغاز نما

 .دیکن استفاده است

 (IDR) اختالفات یرسم ریحل و فصل غ

 
ای  هیروند ناح کی IDR. است نیوالد یحل اختالف موجود برا یرسم ریغ یها هیرو از یکی" IDR" ای اختالف یرسم ریحل و فصل غ
، IDR. در روند استتر خصمانه ریتر و  غیرسم ریغ عتر،یشود و سر یم عادالنه یها هیرو به توسلو  یانجگریم نیگزیاست که جا

 .شوند فصل و حل نظر مورد مسائل تا نموده یهمکار نیکند با والد می تالش هیخود را شرح داده و ناح یهاینگران و مسائل نیوالد
 

 لطفا   د،یحل و فصل اختالف استفاده کن یبرا IDRاز  دیو بخواه دیشده فرزندتان مخالف باش شنهادیپ IEPاز  ییاگر شما با بخشها
در اسرع وقت پس از  تانیهایمسائل و نگرانمورد  درخود، لطفا   یها ینگران به یدگیرس یبرا. دیساز مطلع را IEP ریمد معاون/ریمد

 . دیصحبت کن IEP ری/معاون مدریبا مد IEP میجلسه ت

 

 IEP میجلسه ت کی ایامضا خواهد شد و/ نیطرف توسطارائه و  یتوافق نامه به صورت کتب طیشرا ،IDRروند  یصورت توافق در ط در
 .بود نخواهد اختالف حل یها نهیگز ریدرخواست سا یبرا یمانع IDRخواهد شد. درخواست  لیتوافق تشک طیشرا گنجاندن یابر

 

 عادالنه هیرو یدادرس
 

بر اساس قانون  یو مدارس نواح نیوالد اریکه در اخت هستندحل اختالف  یبرا ییروندها ،عادالنه هیرو به مربوط اقدامات
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 رد ای شنهادیمسئله مربوط به پ گونهدر مورد هر  دیتوان می هیناح ای( قرار دارند. شما IDEA) تیمعلول یش افراد داراآموز
 یبرا( FAPE) مناسب گانیرا یش عمومآموز نیتام ایفرزندتان  یلیمحل و سطح تحص ای یابی، ارزشییشناسا رییتغ ای آغاز

 . دیثبت کن عادالنه هیرو اعمال یبرا یتیشکافرزندتان 
 
 اقداماتاست که  یالتیسازمان ا کی"( OAH)" یادار یشوند. دفتر دادگاهها می شروعنامه  تیشکا کیبا ارائه  اقدامات نیا

 یبرا درخواستشامل  عادالنه یها هیرو به مربوط اقداماتکند.  می تیریمد ایفرنیکال التیرا در ا عادالنه یها هیرو به مربوط
 .است عادالنه هیرو به یدگیرس جلسهو  «صرف ی  گریانجیم»

 
 صرف  ی  گریانجیم

 و شما به طرف یب یانجیم کیآن  یطروند حل اختالف داوطلبانه است که  کی( Mediation Only) صرف یگریانجیم
از  ینفع شخص چیو ه ستندین هیکارکنان ناح ها یانجیمورد اختالف را حل کند. م داردکند و تالش  می کمک بحثها در هیناح

 نیو مقررات مربوط به تام نیشوند و با قوان می انتخاب التیتوسط ا یطرف یبر اساس اصل ب ها یانجیبرند. م نمی اختالف
 نییتع یانجیکنفرانس با حضور شما، م کیشامل صرف  یگریانجیم هی. روهستندو خدمات مربوطه آشنا  ییش استثناآموز

 .دارد یریگ میکه قدرت تصماست هیناح ندهیشده و نما

" )فرم درخواست Mediation Only Request Form" دیبا صرف یگریانجیم هیدرخواست رو یبرا

  موجود است. ریدر آدرس ز نیفرم به صورت آنال نی. ادیکن لی( را تکمصرف یگریانجیم

http://www.dgs.ca.gov/oah/Home/Forms.aspx 

ارسال  ریز یبه نشان فکس ایپست  قینامه را از طر تیشکا دیبا ه،ینامه به ناح تینسخه از شکا کیارائه  یبرا
 :دیکن

Due Process Department 
Division of Special Education 

Los Angeles Unified School District 

333 South Beaudry Avenue, 17
th 

Floor  
Los Angeles, CA 90017 

 8917-241 (213)فکس:  

 قیاز طر ،(SFT) یکیالکترون لیفا منیانتقال ا ستمیبا استفاده از س دیبا ،OAH درنامه  تیشکا ثبت یبرا

شبانه  کیپ قیاز طر ای دیده لیتحو یبه صورت دست د،یپست کن د،ی( آن را ثبت کنینترنتی)ارسال ا یکیالکترون
 قبولفکس  قیرا از طر یسند چیه افتیدر گرید OAH. دیدر ساکرامنتو ارسال کن OAHبه دفاتر  یروز
 ای دیندار یلیمی. اگر ادیداشته باش لیمیا کی دیبا ،SFT ستمیکه به منظور استفاده از س دی. لطفا  توجه کنکند نمی

 :دیریتماس بگ ریز یبه نشان OAHبا  ییراهنما افتیدر یلطفا  برا د،یستین SFTقادر به استفاده از 

 
Office of Administrative Hearings 

Attention: Special Education Division  
2349 Gateway Oaks Drive, Suite 200 

Sacramento, CA 95833 
 6319-376 (916)فکس:  

 http://www.dgs.ca.gov/oah/SpecialEducation.aspx: تیسا وب

  https://www.dgsapps.dgs.ca.gov/OAH/OAHSFTWeb: لیفا منیا انتقال

OAH و وکال. کرد خواهد یزیرا برنامه ر یگریانجیم کنفرانس کی، شما از صرف یگریانجیمدرخواست  افتیپس از در 
شود  می برگزارصرف  یگریانجیمکه در روند  یگریانجیمتوانند در کنفرانس  نمی است شده پرداخت پول آنها به که یارانیدست

 یانجیم. دیکن درک را گریکدی نظر نقطه تا کرد خواهد کمک هیناح و شما به یانجیم فرد ،یانجگریشرکت کنند. در کنفرانس م
شود  می مطرح یگریانجیکه در کنفرانس م ییکند. صحبتها می ارائه هیشما و ناح یبرا را لحاظ قابلموجود  یها نهیگز همچنان

توافق به  طیشرا د،یبه توافق برس هی. اگر شما و ناحدیاستفاده کن یمدن ای یدادگاه ادار چیاز آن در ه دیتوان نمی محرمانه بوده و
که توافق نامه امضاء شد، بر اساس قانون فدرال  یامضاء شود. هنگام هیناح ندهیتوسط شما و نما دیثبت شده و با یصورت کتب

 .بود خواهد اجرا قابل التیو ا

کند. اگر روند  نمی منعاقدامات روند عادالنه  یبرااز درخواست  را هیشما و ناحصرف،  یگریانجیمدرخواست روند 
مطرح  عادالنه هیروو  یگریانجیم یبرا را یدرخواست دیتوان می هیناح ایشما  د،یباعث حل اختالف نگرد صرف  یگریانجیم
 .دیینما

 (Due Process Hearing Request) عادالنه هیرو یبرا اقدامدرخواست 
 

 کیشود و شامل  می آغازنامه  تی( با ارائه شکا”Due Process Hearing Request)" یدگیرس عادالنه هیرودرخواست 

http://www.dgs.ca.gov/oah/Home/Forms.aspx
http://www.dgs.ca.gov/oah/Home/Forms.aspx
http://www.dgs.ca.gov/oah/SpecialEducation.aspx
https://www.dgsapps.dgs.ca.gov/OAH/OAHSFTWeb
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به حقوق در  یدگیرس عادالنه هیرو جلسهو  یاریاخت یگریانجیم ،یجلسه حل اختالف اجبار کی با همراهدوره حل اختالف 
خارج از  یبرگزار یعنی) یدگیرس «عیتسر» لزوم( OAH) یادار اتیدفتر شکا. است یدگیطرف رس یمامور ب کیبرابر 

 جلسه ،(OAH) یادار اتیدفتر شکا و کند می جلسه حل اختالف را برگزار ،هیناحخواهد کرد.  نینوبت جلسه( را تع
 نیا هیبه راه حل ممکن است الزم نباشد که کل دنیرس یکند. برا می را برگزار یدگیرس عادالنه هیروو  یاریاخت یگریانجیم

 یدگیرس روند از مرحله هر در نیتوان با توافق دوجانبه طرف می راحقوق  به یدگیرس عادالنه هیرو تیشود. شکا یمراحل ط
  .رساند انیپا به
 

 یبخش برا نیمطرح کرده باشد و ا دیستیکه شما با آن موافق ن را یشنهادیپ ییش استثناآموزاز برنامه  یبخش هیچنانچه ناح
.  دیرا آغاز نما عادالنه یدگیرسملزم است تا درخواست روند  هیناحم باشد، زال شما فرزند گانیمناسب را یش عمومآموزارائه 

 دیده پاسخفرزندتان  یو خدمات مربوط برا ییش استثناآموز هیاول نیتام به دینتوان شما که است یزمان ،هیقض نیمورد استثناء ا
 .دیکن موافقت آن با ای
 

، فرزند استبه حقوق در شرف وقوع  عادالنه یدگیرس هیرو ای یگریانجیجلسه حل اختالف، کنفرانس م یبرگزار کهیدر حال
به  عادالنه یدگیرس هیرو جلسهدستور دهد. اگر  یگرید نحو به هیناح نکهیخواهد ماند مگر ا یخود باق یشما در کالس کنون

 هر دو طرف الزام آور است. یبرا جلسه میشود، تصم لیحقوق تشک
 

 عادالنه یدگیرس هیروو  یگریانجیارائه درخواست م

که به صورت  دیرا پر کن «عادالنه یدگیرس هیرو و یگریانجیم درخواست» فرم لطفا   ،عادالنه یدگیرس هیرو درخواست یبرا
، فرزند( نام 1: )دیرا ارائه کن ریاطالعات ز یحاوای  نامه تیشکا دیتوان می ح،یترج صورت در در آدرس موجود است. نیآنال
که ای  ( نام مدرسه3، )استخانمان  یکه او ب یاطالعات الزم تماس با کودک در صورت ای فرزندمحل سکونت  ی( نشان2)

آن زمان  درکه  ییمشکل مربوطه تا جا یبرا یشنهادیپ حل راه( 5و ) مشکل تی( شرح ماه4، )ابدی می حضوردر آن  کودک
نسخه از آن را به هر  کی دیملزم هست ،یالتیبر اساس قانون فدرال و ا ت،یفرم شکا لیاز تکم پس.است موجود ومشخص شده 

 .دیثبت کن OAHنامه را نزد  تیو شکا دیده لیتحو ای دیبرده ارسال کن نام نیطرف از کی

ارسال  ریز یبه نشان فکس ایپست  قینامه را از طر تیشکا دیبا ه،ینامه به ناح تینسخه از شکا کیارائه  یبرا
 :دیکن

Due Process Department 
Division of Special Education 

Los Angeles Unified School District 

333 South Beaudry Avenue, 17
th 

Floor  
Los Angeles, CA 90017 

 8917-241 (213)فکس:  

 قی(، از طرSFT) یکیالکترون لیفا منیا انتقال ستمیس از استفاده با دیبا ،OAHنامه در  تیثبت شکا یبرا

شبانه  کیپ قیاز طر ای دیده لیتحو یبه صورت دست د،یپست کن د،ی( آن را ثبت کنیتنترنی)ارسال ا یکیالکترون
 فکس قبول قیرا از طر یسند چیه افتیدر گرید OAH. دیدر ساکرامنتو ارسال کن OAHبه دفاتر  یروز
 ای دیندار یلیمی. اگر ادیداشته باش لیمیا کی دیبا ،SFT ستمیکه به منظور استفاده از س دی. لطفا  توجه کنکند نمی

 :دیریتماس بگ ریز یبه نشان OAHبا  ییراهنما افتیدر یلطفا  برا د،یستین SFTقادر به استفاده از 
Office of Administrative Hearings 

Attention: Special Education Division  
2349 Gateway Oaks Drive, Suite 200 

Sacramento, CA 95833 
 6319-376 (916)فکس:  

 http://www.dgs.ca.gov/oah/SpecialEducation.aspx: تیسا وب
 https://www.dgsapps.dgs.ca.gov/OAH/OAHSFTWeb: لیفا منیا انتقال

 یبه نشان OAH تیعادالنه در وب سا هیو رو یگریانجیم درخواستالزم  یها در مورد بخش شتریب اطالعات
www.oah.dgs.ca.gov   .موجود است 

 
  

http://www.dgs.ca.gov/oah/SpecialEducation.aspx
https://www.dgsapps.dgs.ca.gov/OAH/OAHSFTWeb
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نامه،  تیشکا افتیاز در پسروز  15باشد. ظرف  فوقاطالعات الزم  یدارا دیبا نامه تیشکا ،تیدن شکاافتا انیبه جر یبرا
 یحاونامه  تیشکا که اساس نیاتواند بر  می (دیشما باش یکه شاک یدر صورت هیناح یعنینامه ) تیشکاکننده  افتیدر طرف

مورد ثبت شود،  نیدر ا یاعتراض کند. اگر اعتراضنامه  تیبه شکا، است یکه بر اساس قانون ضرور ستین یاطالعات
OAH ای  نامه یروز اعالم نموده و به هر دو گروه به صورت کتب 5نامه را ظرف  تیشکا تیخود در مورد کفا میتصم دیبا

    .دینما اعالم را خود میتصم یحاو

 دییتا یرا به صورت کتب راتییتغ ،هی( ناح1: )دیده رییتغ باشند، برقرار ریز طیشرا که یصورت در را خود تیشکا دیتوان یم
به  یدادرسمامور  کی( 2) ایکند  یدگیعادالنه رس هیرو تیبه شکا فصل و حل جلسه یبرگزار قیاز طر تا ابدیب یو فرصت کند

. پس از شروع دیاصالح کن عادالنه هیرو یدادرس یخود را ظرف حداکثر پنج روز قبل از برگزار تیشما اجازه دهد تا شکا
 .دیده رییتغ را خود تیشکا دیتوان نمی یدادرس

که  یهنگام. دیاصالح شده را ارائه کننامه تیشکا یبه صورت کتب دیبا د،یخود اعمال کن تیرا در شکا یراتییتغ دیاگر بخواه
در بخش بعد شرح داده شده است(  که)جلسه حل و فصل  ودوره حل وفصل  دیاصالح شده را ارائه نمود تیدرخواست شکا

 دوباره شروع خواهد شد.

 دوره حل و فصل .1

روزه  30دوره حل و فصل  کیکند  می ( ملزمIDEA 2004) 2004مصوب سال  تیمعلول یدارا افراد لیقانون بهبود تحص
شود که  می منظور ارائه نیدوره حل و فصل به ا نیبه حقوق برقرار گردد. ا یدگیرس عادالنه هیرو یدادرسقبل از شروع 

 IDEAحل اختالفات به روش مثبت و سازنده داشته باشد. بر اساس دوره حل و فصل،  یبرا یشتریب فرصت مدارس و نیوالد

 : است ریز یها هیشامل رو 2004

 ظرف شما تیبه شکا یملزم است به صورت کتب هیمورد اختالف ارسال نکرده باشد، ناح IEPدر مورد ای  نامه قبال هیاگر ناح
 انیدر م ه،یبه حقوق پاسخ دهد. پاسخ ناح یدگیرس عادالنه هیرو یدادرسو  یگریانجیدرخواست م افتیروز پس از در (10ده )

 کرده، رد ای داده شنهادیپ را نامه تیشده در شکا دیاقدام ق هیچرا ناح نکهیا حیتوض: بود خواهد ریز موارد شامل گر،یموارد د
 هم هیاستفاده کرده است. پاسخ ناح یریگ میتصم یاز آنها برا هیکه ناح یو شرح اطالعات ،موجود یها نهیبحث در مورد گز

به مسائل  یدگیرس ی( براIEP میمجدد جلسه ت ی)مانند برگزار یشنهادیپ تیفعال کی ای یشنهادیراه حل پ کیتواند شامل  می
  باشد.نامه  تیمطرح شده در شکا

 شما نکهیخواهد کرد مگر ا یزیر جلسه حل و فصل را برنامه هیناح ه،یتوسط ناح تیشکا افتیاز در پس روز (15پانزده ) ظرف
 یگریانجیاز روند م عوض، درد تا یتوافق کن ایجلسه صرف نظر کرده  ید که از حق برگزاردیکن توافق یکتب صورت به هیناح ای

شرکت  عدم ،دیباش کرده نظر صرف فصل و حل جلسه یبرگزار از یکتب صورت به هیکه شما و ناح ید. بجز مواردیاستفاده کن
خواهد انداخت. بعالوه، اگر پس از  ریرا به تاخ عادالنه یدادرس هیروروند حل و فصل و  یدوره زمان ،جلسه حل و فصلدر  شما
درخواست کند تا  OAHممکن است از  هیناح د،یدر جلسه شرکت کن دینتوان، جلسه زمان یزیبرنامه ر یبرا هیناحمکرر  تالش نیا

 تیشکا افتیاز در پسروز  (15پانزده ) نتواند جلسه حل و فصل را ظرف هی. اگر ناحدیرا باطل نما عادالنه یدادرس هیرو تیشکا
 یدادرستا حکم شروع زمان روند  دیدرخواست کن OAHاز  دیتوان می نکند، شرکت وفصل حل جلسه در ای کند، یزیر برنامه شما

 .دیروزه روند حل و فصل صادر نما (30) یسدوره  انیرا قبل از پاعادالنه 

حل و فصل اختالف  یبرا هیبه ناح یشما و ارائه فرصت تیجلسه حل و فصل، بحث و گفتگو در مورد شکا یهدف از برگزار
 شامل رادارد و شما  یریگ میکه قدرت تصم هیناح ندهی، نماIEP میت یاعضا اینفع  یعضو ذ کی ،. جلسه حل و فصلاست

ای  جهینت فصل و حل جلسه در اگر. دیکن استفاده لیوک از شما نکهیا مگر باشد نداشته جلسه در یلیوک است ممکن هی. ناحشود می
.  هر است یقانون یتوافق نامه قابل اجرا در دادگاهها نیرا امضاء نموده و ا یتوافق نامه الزام آور حقوق کی نیحاصل شد، طرف

 .کند باطل را نامه توافق است، شده امضاء قرارداد که یخیاز تار ید ظرف سه روز کارنتوا می نیکدام از طرف

حل  یبخش تیرضا نحو به شما تیشکاکرده است،  افتیرا درنامه  تیشکا ،هیکه ناح یخیاز تار پس روز 30ظرف اگر 
آغاز  عادالنه یدادرسقابل اعمال در مورد  یزمان یها دوره هیممکن است برگزار شده و کل عادالنه یدادرس روندنشد، 

  خواهند شد.

 

 یاریاخت یگریانجیم .2

قبل از  یگریانجیم کنفرانس نیشرکت کنند. ا یگریانجیم کنفرانس کیتوانند در  می نیطرف عادالنه، یدادرسل از شروع بق
 که یارانیدست و وکال که تفاوت نیا با ردیگ می مورد استفاده قرار صرف ی  گریانجیاست که در روند م یمشابه کنفرانس ،یدادرس
کنفرانس  یکه درخواست برگزار یهم شرکت کنند. هنگام یدادرسقبل از  یگریانجیتوانند در کنفرانس م می کنند می افتیدر پول
کمک به شما  یانجیکند. نقش م می نییآن را تع خیکرده و زمان و تار نییتع یانجیم کی OAHشود،  می مطرح یدادرساز  شیپ
توافقنامه نوشته  کیتوافق در  طیشرا د،یکنفرانس به توافق برس. اگر در استفرزند شما  IEPدر حل اختالف مربوط به  هیناحو 

 یدادرسمنجر به توافق نشد، موضوع به  یگریانجی. اگر کنفرانس ماستقابل اجرا  هیناح ندهیشده که پس از امضاء شما و نما
  .شد خواهد منجر عادالنه
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  عادالنه یدادرس

 " ادارهیدادرس"مامور  ای OAH یحقوق ادار یجلسه توسط قاض نیا. استتر  یرسم فصل و حل پروسه کی عادالنه یدادرس
مطابقت  گریکدیو موارد با  دهند یمشهادت  نیو شاهد شوند یممحاکمه است. شواهد ارائه  کیمانند  یدگیرس یها هیشود. رو می

دهند و  حیاز کارشناسان بخواهند تا در مورد مسئله توض ده،یسوال پرس نیممکن است از شاهد یدادرس نیداده خواهد شد. مامور
مستقل را صادر کنند. جلسه  یهایابیارزش دستور و کرده احضار را نیشاهد کرده، دیش بازدآموزبحث و  گفتگو کنند، از محل 

 ایآکه مساله شود  نیکه ممکن است شامل ا بودخواهد  عادالنه یدادرس درخواستشده در  ییبر مسائل شناسا متمرکز ،یدادرس
  .ریخ ای است گرفته قرار او اریاخت در یا نهیگز نیچن ایکرده  افتی( را درFAPE) یدولت گانیش مناسب و راآموزفرزندتان 

 یمامور دادرسانجام شده است، ای  هیکه احساس شود تخلف رو یشوند. در موارد نمی FAPE رد بهلزوما منجر ای  هیتخلفات رو
 نکرده است: افتیدر FAPEکه فرزندتان  برسد جهینت نیا به ریممکن است با در نظر گرفتن موارد ز

شرکت  یبا فرصت شما برا یری( تداخل چشمگ2در تضاد بوده است؛ ) FAPE افتیدر یبا حقوق فرزند براای  هیتخلف رو (1)
 .است شده یلیتحص یایمزا از تی( باعث محروم3) ایداشته است؛  IEPدر روند 

 یاز انقضا پس ( روز45ربط ظرف چهل و پنج ) یافراد ذ هیآن به کل یبرگزار شود و حکم کتب دیبا عادالنه یدادرسجلسه 

جلسه . در کند دیتمد را زمان نیا نیاز طرف یکیبه درخواست  یمامور دادرس نکهیحل و فصل ارسال شود، مگر ا خیتار
 :دیهست ریحقوق ز یدارا هیشما و ناحعادالنه،  یدادرس

 و  ییش استثناآموزحاکم بر  نیکه از قواناداره شود  یطرف که توسط فرد یمنصفانه و ب یادار یدادرس جلسه کی
 ؛است آگاه یادار امور به یدگیجلسات رس

  ؛ یدادرس جلسه( قبل از شروع 10ظرف ده )حداقل  یشنهادیپ( ی)ها حل راه و گریاز مسائل طرف د شدنآگاه 

 ؛ یدادرس جلسه( روز قبل از شروع 10ظرف ده ) گریطرف د یبرا لیمربوط به حضور وک هیاطالع افتیدر 

 استفاده خواهد کرد که شامل هر گونه  یدادرس جلسهاز آنها در  گریکه طرف د یمدارک هیاز کلای  نسخه افتیدر
 یدادرس( روز قبل از از شروع جلسه 5) پنج حداقل شهادتشان، یکل حوزه دادن نشان با نیشاهد ستیل و یابیارزش

 ف آن اسناد منجر شود(؛إتواند به ح می موقع اسناد هارائه ب عدم)

  ؛او از مشاوره گرفتن و لیوک کیهمراه داشتن 

 ؛یشفاه یبحثها و بحثها یارائه شواهد کتب 

 ن،یحضور شاهد یو تقاضا یمواجهه، بررس 

 مهایتصم و قیحقا یها افتهی از یکیالکترون ای یکتب نسخه کی افتیدر. 

  (نیوالد یبرا نهی)بدون هز یدادرس جلسهاز  یکیالکترون ای مکتوب جلسه صورتکسب 

 حضور جلسه در فرزندتان گردد، برگزار محرمانه ای یبه صورت علن یدادرس جلسه دیدرخواست کن دیتوان می بعالوه، شما
 .شود فراهم شما یبرا هم یمترجم و باشد داشته

( روز 90) نود ظرف فدرال ای یالتیا یدادگاهها در دیتوان می . امااستالزام آور  نیطرفهمه  یبرا یدگیرس نیمامور ماتیتصم
 اساس بر است ممکن شد، گرفته شما نفع به میتصم که دیهست یطرف شما اگر. دیکن نظر دیتجد یتقاضا یینها میاز تصم پس

 بهو اگر دادگاه  د،یستیبه شما پرداخت شود. اگر شما طرف برنده ن لیوک مخارج بابت یمعقول نهیهز ،دادگاه ای هیناح با توافق
 نهیممکن است حق پرداخت هز ،بوده یمنطق ریاساس و غ یو ب بنده،یفربه حقوق شما  یدگیرس تیشکا که برسد جهینت نیا

 یبخاطر اهداف نادرست نه،عادال یدادرس تیکه شکا یممکن است در صورت نیرا بر عهده شما گذارد. دادگاه همچن هیناح لیوک
بر را  هیناح لیوک مخارج پرداختانجام شده باشد،  یدادرس نهیهز یضرور ریغ شیافزا ایمورد  یب ریتاخ جادیمانند آزار، ا

 عهده شما گذارد.

 عادالنه یدادرس روند یدر ط آموزدانش  لیمحل تحص

 یدگی(، در خالل روند رسراهنما نیمربوط به انضباط" در ابه "اطالعات به  دیکن رجوع) نیگزیجا یلیتحص یمحلها یبرخبجز 
 کرد خواهد افتیرا در یخدمات همانخواهد ماند و  یخود باق یفرزند شما در کالس فعل عادالنه، یدادرس قیبه اختالفات از طر
. کند موافقت باره نیا در گرید یها یریگ میتصم با هیناح که نیا مگر ،کرد می افتیدر عادالنه یدادرس روندکه در زمان شروع 

 هیکل که یزمان تا شما موافقت با شما فرزند باشد، یدولت مدرسه کی در هیاول رشیپذ یتقاضا برا متضمناختالفات  نیاگر ا
 خواهد کرد. لیو تحص دهنمو نام ثبت یدولت مدرسه برنامه در برسد انیپا به یدگیرس جلسات

( 2-22 نی)سن B( به خدمات بخش 3تا  0)سن  IDEAدر  Cکه از خدمات بخش  است یآموزبه دانش  مربوط تیاگر شکا
ملزم به ارائه خدمات  هیناح ست،ین Cخدمات بخش  افتیدر طیواجد شرا گرید چون کودک سه ساله شده،شود و  یممنتقل 
ش آموزملزم است خدمات  هی، ناحیدادرسجلسات  ی، در خالل برگزارعوض در. ستینکرده،  می افتیکه کودک در Cبخش 
 با نشده است. یشده و مخالفت شنهادیپ آموزدانش  IEPکه در ارائه کند  را یا و خدمات مربوطه ییاستثنا

 

 تیثبت شکا یحق شما برا

مورد استفاده  ییش استثناآموز نیقوان نقضمربوط به  اتیحل و فصل شکا یهستند که برا ییها هیرو ،تیشکا کسانی یها هیرو
وجود  یالتیا اتیشکا یبرا ییها هیشوند و رو می ثبت هیناح نزدوجود دارد که  یمحل اتیشکا یبرا ییها هیرو. رندیگ می قرار

 د.نشو می ثبت ایفرنیش و پرورش کالآموزاداره  نزددارد که 
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 یمحل اتیشکا

 دیتوان می را نقض کرده است ییش استثناآموز یها برنامه بر حاکم یالتیا و فدرال مقررات و نیقوان ،هیناح که دیدار دهیاگر عق
 :دیثبت کن نجایا دررا  یتیشکا

از قانون(  تی/مسئول تبعری)مد  Director/Compliance Officer 

Los Angeles Unified School District 

Educational Equity Compliance 

333 South Beaudry Avenue, 20
th

 Floor 
   Los Angeles, CA 90017 

 ادعاشده از زمان تخلف پس( ماه 6) شش ظرف دیبا اتیشکا. کند کمک تیتواند به شما در نوشتن شکا می دفتر نیا د،یباش لیمااگر 
 حل را تیشکا و کرده قیتحق مورد نی( روز فرصت دارد تا در ا60شصت ) هیشد، ناح افتیشما در تیکه شکا یثبت شود. هنگام

 .دیکن توافق زمان دیتمد با شما نکهیا مگر کند

صورت  به هیناح میتصم افتیاز در پس( روز 15) پانزده ظرف دیتوان می ،دیباش مخالف خود تیاگر شما با حل و فصل شکا

. دیاستفاده کن یمدن نیبر اساس قوان یگرید یاز روشها ای دیکن نظر دیتجد یه و تقاضاعش و پروش مراجآموزبه اداره مکتوب، 
. دینظر کن دیتجد یتقاضا ،هیناح یلیتحص یبرابر از یرویپ دفتر از دیتوان می است تیبر اساس معلول ضیبخاطر تبع تیاگر شکا

 باشند. هیناح میو تصم یاصل تیاز شکا یکپ کیشامل  دینظر با دیتجد یتقاضاها هیکل

 یالتیا اتیشکا

 تیکه شکا یدر صورت CDE. دیمراجعه کن( CDE) ایفرنیش و پرورش کالآموزبه اداره  مایمستق دیتوان می ،یمحل تیشکا یبجا
 باشد مداخله خواهد کرد: ریشما در موارد ز

 صورت گرفته باشد؛ ییش استثناآموزفدرال حاکم بر  نیقوان نقض 
 که در  یفرزند شما خدماتIEP کند؛ نمی افتیشده در دیاو ق 

  شود؛ می دیرفاه آنان تهد ای یمنیسالمت، ا ایبوده  یکیزیف یفور خطر معرض در کودکان از یگروه ایفرزند شما 
 ای زده باز سر ها هیرو نیاز ا تیاز تبع ایموفق عمل نکرده  یالتیا ایفدرال  عادالنه یدادرس یها هیرو از یرویپ در هیناح 

 است؛ دهیامتناع ورز عادالنه یدادرسحکم  یجراا از

 ش آموزخدمات  نیاز از قانون و مقرررات مربوط به تام یرویپ در ه،یاز ناح ریبه غ یسازمان دولت کی
 ای است؛ دهیامتناع ورز نیقوان نیاز ا تیاز تبع ایعمل نکرده  موفق ییاستثنا

 قصور کرده است.  یمحل تیشکا یها هیرو از یرویپ در هیناح 

 :دیکن ارسال ریز ینشان به شده امضاء و یکتب صورت به را خود تیشکا دیتوان یم

 Procedural Safeguards Referral Service 

 Special Education Division 
California Department of Education 

1430 N. Street, Suite 2401 

Sacramento, CA 95814 

 صورت به را خود می( روز تصم60کرده و ظرف شصت ) قیتحق تیدر مورد شکا CDEشد،  افتیشما در تیکه شکا یهنگام
 60صبر کردن به مدت  یبجا گرید موجود نهیمهلت مناسب باشد. گز دیتمد یبرا طیشرا نکهیکند مگر ا می ارسال شما یبرا یکتب

و   تیکه مورد حما است( ADR) هیحل اختالفات ناح نیگزیشرکت داوطلبانه در روند جا ،CDE یکتب میتصم اعالم بابتروز 
 .  است عیبه صورت سر تیحل و فصل شکا ADR. هدف روند است CDE دییتا

  دییشما را تا تیشکا زیآم تیبا شما تماس گرفته تا حل و فصل موفق CDEشما،  اتی( روز پس از حل و فصل شکا30) یظرف س
ه متحد االتیش و پرورش اآموزنظر خود را به اداره  دیتجد یتقاضا دیتوان می دیندار تیرضا تیکند. اگر از روند حل و فصل شکا

 .دیکن میتسل کایآمر

 926-0648با شماره  CDE تیفیک نیبا واحد تضم دیتوان می د،یدار ازین CDEدر  تیدر مورد ثبت شکا یشتریباگر به اطالعات 

 .دیری( تماس بگ800)

 دیدار ازین تیشکا کیحل و فصل زودهنگام  ی( براADR) هیناح نیگزیجا فصل و حل هیدر مورد رو یشتریباگر به اطالعات 
 :دیریبگ تماس ریز ینشان با لطفا

Educational Equity Compliance Office 

333 South Beaudry Avenue, 20
th

 Floor 

Los Angeles, CA 90017 

 7682-241 213تلفن: 

 3312-241 213فکس: 
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 آزار و ضیحفاظت در برابر تبع یحقوق فرزند شما برا

 لیتما ت،یو آزار بر اساس جنس ضیاز تبع یعار یریادگیو  یکار طیمح ارائه به متعهد آنجلس لوس مدارس متحد هیناح
که  است یگریهر گونه مورد د ای یبدن ای یذهن یناتوان ای پوست رنگ مذهب، تولد، محل کشور دودمان، نژاد، ت،ی، قومیجنس

کشور  ایاد، رنگ ( ، ماده ششم )نژتی. بر اساس ماده نهم )جنسهستند یمحل و یالتیو مقررات فدرال، ا نیتحت حفاظت قوان
 ضیاز تبع ینوعو آزار  تیاذ ،(یکیزیف ای ی)ذهن تیمعلول یدارا یهاییکایقانون آمر از 2 عنوانو  504محل تولد(، و بخش 

/کارمند است که آموزسوء رفتار نسبت به دانش  ایترساندن  ،آزار و تیاذ. کرد نخواهد تحمل را آن هیناح و است یقانون ریغ
. رفتار آزاردهنده گردد متخلفکارمند  ای آموزدانش  هیعل یتواند منجر به اقدام انضباط می شود و می خصمانه طیمح جادیباعث ا

 یکیزیکه از نظر ف یرفتار ای ،یزننده و نوشتار یها و لقب دادن، گفته یداشته باشد مانند آزار کالم یممکن است اشکال مختلف
  .استکننده  دیتهد ایآزار دهنده 

 را پوششای  ش حرفهآموزمنطقه مانند  یتهایو فعال ها برخورد و اشتغال در برنامه ای یدسترس رش،یپذ ،ضیتبع عدم استیس
 منطقه نخواهد بود. یتهایفعال ای ها برنامه در شرکت ای رشیپذ بر یمانع یسیزبان انگل یدهد. عدم وجود مهارتها می

شود ممکن است  می تنفر از یناش اتیجنا ای/آزار، رفتار نامناسب و/ضیتبع یقانون ریغاشکال  ریکه مانع سا شتریاطالعات ب
 نیاست که چن نیا هیناح تی. نهستندمدارس و دفاتر موجود  یدر تمام که باشد داشته وجود منطقه یاستهایس ریسادر 
 یخدمات و فرصتها نیدر تام یقانون ریحفاظت در برابر رفتار غسطح  نیمستمر خوانده شده تا باالتر طوربه  ییاستهایس

 ارائه گردد. یشآموز

 

شود با  نیکه تضم کرد رفتار خواهند ی، عمل و ظاهر و کردار به نحوحرکات ،یهمه کارکنان در طول اشتغالشان از نظر کالم
ان بر آموزدانش به  نسبت/آزار از هر نوع ضیبرخورد خواهد شد. تبع کسانیمنصفانه و به نحو  به صورت انآموزدانش  هیکل

مورد  استیس نیوجه تحمل نخواهد شد. هر گونه تخلف از ا چیاست و به ه یاخالق ریقابل قبول، غ ریغ شانیتهایاساس معلول
 خواهد شد. یقرار خواهد گرفت و با آن برخورد انضباط قیتحق

ش و آموز ئتیه تیریکه تحت مدبر عهده دارند  استیس نیدر اعمال ا یمشخص تیمسئول ،هیناح در شعببخشها، دفاتر،  هیکل
 .است هیناح استیپرورش و ر

 .هستند استیس نیمدارس محل متعهد به اعمال ا رانیو مد یمحل یبخشها، نواح هیو کل رانیمد ،ییکارکنان اجرا

 سؤاالت هیممنوع کرده است. کل داشتهشرکت  تیشکا قاتیدر روند تحق ایکرده  تیکه شکا را یکس هیعل یریانتقام گ ،هیناح
 :دیکن ارسال ریز ینشان به دیتوان می را/آزار ضیتبع به مربوط اتیشکا ثبت ای هیناح ضیتبع عدم استیس به مربوط

Educational Equity Compliance Office 

Los Angeles Unified School District 

333 South Beaudry Avenue, 20
th 

Floor  

Los Angeles, CA 90017  
 7682-241 (213)تلفن:  

شرکت  منع ای ممانعتکه با  است تیبر اساس معلول آموزنسبت به دانش  یبدرفتار ایباشد ترساندن  تیکه بر اساس معلول یآزار
کند. رفتار آزار دهنده  می جادیاخصمانه را  یجو ،هیناح یتهایفعال ای ها برنامه در ایمزا افتیعدم در ای یتیدر فعال آموزدانش 

مانند اظهارات زننده و  یکالم ریغ یرفتارها نیو لقب دادن، همچن یباشد مانند آزار کالمممکن است اشکال مختلف داشته 
 ریغ زیآم ضیبه سطح رفتار تبع یرفتار نکهیا ی. برااستکننده  دیتهد ایآزار دهنده  یکیزیکه از نظر ف یرفتار ای ،ینوشتار
 یکار یطیمح دیبا ایفرد را بر هم زده  یلیکار و تحص طیمح ل،یدل یبباشد و  ریو فراگ دیشد ند،یناخوشا دیبرسد، رفتار با یقانون

 .دینما جادیخصمانه ا یلیتحص ای

 
 

 هیناح توسط ارجاع ایبدون موافقت  یاطالعات مربوط به باز پرداخت ثبت نام در مدارس خصوص

 
ثبت نام  یمؤسسه خصوص ایمدرسه  کیفرزند خود را در  شما ،کند ارائه هیرا در مدرسه ناح ییش استثناآموزخدمات  ،هیاگر ناح

  .ستین معلول کودک ییش استثناآموزخدمات  نهیاز جمله هز یمدرسه خصوص لیتحص نهیملزم به پرداخت هز هی، ناحدیکن

فرزند  هیارجاع ناح ایبدون موافقت کرده است و شما  می افتیدر هیرا در مدرسه ناح ییش استثناآموزاگر فرزند شما قبال خدمات 
مناسب را در زمان مناسب قبل  ییش استثناآموزخدمات  ه،یکه ناح یصورت در د،یثبت نام کرده باش یا در مدرسه خصوصخود ر

 نهیبخواهد که هز هیتواند از ناح می عادالنه یمامور دادرس ایدادگاه  باشد، نکرده ایمه یدر مدرسه خصوص آموز دانشاز ثبت نام 
  .دینما پرداخت نیرا به والد یدر مدرسه خصوص لیتحص

 :شود رد ای افتهی کاهش است ممکن پرداخت د،یباش نداده اطالع ریدر موارد ز هیکه شما به ناح یدر صورت

 د؛یرد کرده ا را هیشده توسط ناح نییتع لیمحل تحصکه  نیا 
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 و د؛یداشت ییها ینگران چه لیدر مورد محل تحص 

 درخواست هیناح از و کرده نام ثبت یخصوص مدرسه در را فرزندتان دیقصد داشته ا 
 .دیینما نهیهز پرداخت

حداقل ده  دیبا ای دیارائه کرده باش IEPدر جلسه  ای IEP میبه ت را نامه نیا ،یفرزند خود از مدرسه دولت انتقالقبل از  دیبا
ارسال کرده  یکتب صورت به هیبه ناحای  نامه دیاوریب رونیب یفرزند خود را از مدرسه دولت نکهیقبل از ا ی( روز کار10)

 .دیباش

در  آموزدانش  نیرا به والدای  هیاطالعبه نحو مناسب  هیناح ،یکه قبل از ثبت نام فرزندتان در مدارس خصوص یدر صورت
 اریدر اخت یا یابیارزش نیچن یفرزند خود را برا نیاما والد ،ارسال کرده باشد آموزدانش  یابیارزش یبرا هیمورد قصد ناح

 نیبا آن مخالفت شود. اگر دادگاه متوجه شود که اقدامات والد ای افتهیممکن است کاهش  نهیهز تقرار ندهند، پرداخ هیناح
 .کند رد ای داده کاهش را نهیمعقول بوده اند، دادگاه هم ممکن است پرداخت هزریغ

به کودک  دیشد یعاطف ای یکیزیف بیمنجر به آس، ارائه نامه دیسیبنو یسیانگل زبان به دیسواد بوده و نتوان یکه شما ب یدر صورت
 .شد نخواهد رد ای افتهیکاهش ن نهیپرداخت هزبعمل آورده باشد،  یریجلوگ شما یرسان اطالعمدرسه از  ایشود 

 

انضباط بارهت درعااطال  

 نیقوان دیکنند. با یرویشده اند، پ دیق آموزدانش  نیکه در دفترچه والد یرفتار نیرود که از قوان می ان معلول انتظارآموزاز دانش 
 یکه قرار است در مدرسه داشته باشد، آگاه باشد. اگر فرزند شما دارا یتا او از رفتار دیرا با فرزند خود مرور کن یرفتار

بحث و گفتگو در مورد  یرا برا IEP میجلسه ت یدرخواست برگزار دیپرسنل مدرسه با ای، شما استدر مدرسه  یمشکالت رفتار
. اگر ندینما مطرح کند، کمک کودک رفتار بهبود به است ممکن که یرفتار یتهایحما ای/و یرفتار یتهایحما یکهایش، تکنآموز

 یها افتهی. دیده درخواست( FBA) یکاربرد رفتار یابیارزش یبرگزار یبرا دیپرسنل مدرسه با ایباشد، شما  یجد یمورد رفتار
FBA رندیمورد استفاده قرار گ یرفتار تیاصالح طرح حما ای جادیا یممکن است برا. 

خود نقض کرده است از  لیرا در محل تحص آموزاست و قانون رفتار دانش  تیمعلول یکه دارا را یتوانند کودک می پرسنل مدرسه
روز  10او را حداکثر به مدت  ایببرند  یگرید محل ای( IAES) مناسب یموقت نیگزیجا یلیتحص محل به و برده رونیآن محل ب

روز(،  10 از شیب یاخراج برا ای IAES ق،یکند )مثال، تعل رییغت لیکنند که محل تحص هیکنند. اگر پرسنل مدرسه توص قیتعل
قانون مدرسه  رفتار کودک که ایکند آ نییخواهد شد تا تع لیتشک ،یروز مدرسه ا 10در اسرع وقت ظرف کمتر از  IEP میجلسه ت

: استاو  تیکودک نشانه معلول کیرفتار  ر،یدر موارد ز ،IDEAنه.  بر اساس  ایبوده است  یو تیبخاطر معلولض کرده، نق را
 جهی( رفتار کودک نت2) ای دارد؛ کودک تیمعلول با یریچشمگ و میمستق رابطه ای است شده جادیکودک ا ی( رفتار بخاطر ناتوان1)

 بوده است. آموزدانش  IEP یدر اجرا هیقصور ناح میمستق

ان آموزکه دانش  یصورت همانتواند به  می کودک نداشته است، مدرسه تیبه معلول یکه رفتار ربط دیمشخص نما IEP میاگر ت
 دیبا دیاست، محل جد لیمحل تحص رییمستلزم تغ آموزدانش  هیکند. اگر تنب هیرا هم تنب آموزدانش  نیکند ا می هیتنب را تیبدون معلول

 یاو بتواند در برنامه درس نکهیا یرا برا یشآموزباز هم خدمات  آموزدانش  ل،یتحص دیشود. در محل جد نییتع IEP میتوسط ت
 ،آموزخواهد کرد. دانش  افتیدر د،یحرکت نما IEPشده در  نییبه اهداف تع دنیشرکت نموده و در جهت رس یش عمومآموز
 بحثکرد تا رفتار مورد  دیخواه افتیو اصالحات را به صورت مناسب در یو خدمات مداخله رفتار یرفتار عملکرد یابیارزش
  رخ ندهد. ا  مجدد

، مواد کنترل شده را باشدخود داشته  اریدر اخت یقانون ریآگاهانه مواد مخدر غ ای کندسالح حمل  آموزکه دانش  یدر صورت
 شده مدرسه در یمراسم ای مدرسه طیمح ای مدرسه در گرید فرد به یبدن یجد احتجر جادیا باعث ای باشد کرده غیتبل ایفروخته 
 IAESرا به  آموز دانشنه  ایبوده  یو تیاز معلولای  نشانه یو رفتار نکهیتوانند بدون در نظر گرفتن ا می مدرسه پرسنل باشد،
خواهد شد. اگر رفتار  نییتع آموزدانش  IEP میتوسط ت IAES یموارد نیانتقال دهند. در چنای  روز مدرسه 45حداکثر  یبرا

داشته باشد که حفظ محل  باورکه  یدر صورت هینباشد، ناح یبدن یجراحت جد جادیا اینامناسب شامل حمل اسلحه، مواد مخدر 
 در یریگ میتصمدهد. در  یدادرس جلسه درخواستتواند  می شود، نیریسا ای آموزدانش  جراحتاحتمال دارد باعث  یفعل لیتحص

 دهد. رییروز نباشد، تغ 45از  شیمناسب که ب IAES کیرا به  لیتواند محل تحص می یمامور دادرس، یا جلسه نیچن یط

 دیتوان یم د،یمخالف هستنوع رفتار  نیی( تع2) ای ؛یاز اقدام انضباط یناش لیمربوط به محل تحص میتصمگونه  هر( 1اگر با )

 یدادرس ی. دوره زماندیده درخواست نوبت از خارج عادالنه یدادرس یبرا شده، صادر حکم ای میتصم دربارهنظر  دیتجد یبرا
پس ای  روز مدرسه 20 نوبت، از خارج یدادرس یاجرا یخواهد بود. دوره زمان یعاد یاز روند دادرس عتریسر نوبت، از خارج

جلسه، اعالم  یپس از برگزارای  روز مدرسه 10خود را ظرف  میتصم دیبا یمامور دادرسو  است یاز انجام درخواست دادرس
 هیشما و ناح نکهیخواهد ماند مگر ا یباق IAES، فرزند شما در نوبت از خارجعادالنه  یدادرسجلسات  ی. در خالل برگزاردینما

 یبتواند در برنامه درس نکهیا یرا برا یشآموزباز هم خدمات  آموزدانش  ل،یتحص دی. در محل جددیکن توافق یگرید طور
 خواهد کرد. افتیدر د،یحرکت نما IEPشده در  نییبه اهداف تع دنیشرکت نموده و در جهت رس یش عمومآموز

 

 ستینو خدمات مربوطه  ییش استثناآموز طیواجد شراهنوز  که یحفاظت از کودکان

را نقض  آموزداده نشده باشد و قانون رفتار دانش  صیو خدمات مربوطه تشخ ییش استثناآموز طیواجد شراهنوز  یآموزاگر دانش 
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ش آموز یتواند هر کدام از حفاظتها آموز میبوده است، دانش  تیمعلول یقبل از انجام آن رفتار دارا آموزبداند که دانش  هیناح اماکند 
قبل  آموزدانش  تیاز داشتن معلول ریز طیصورت وجود شرارود که  می انتظار هی. از ناحو مطالبه کند شود یرا مدع فوق ییاستثنا

 از وقوع رفتار اطالع داشته باشد:
داشته است  ازیو خدمات مربوطه ن ییش استثناآموزفرزندشان به  نکهیدر مورد ا یخود را به صورت کتب ینگران نیوالد .1

 باشند؛ داده اطالع فرزندشان معلم به ای هیناح یبه پرسنل ادار

 ایکرده باشند؛  ییاستثنا شآموز یابیدرخواست ارزش نیوالد .2

به پرسنل  آموزداده شده دانش  شینما یرفتار یخود را در مورد الگو ژهیو ینگران هیپرسنل ناح ریسا ای آموزمعلم دانش  .3
 گزارش داده باشند. یادار

 که شود می یتلق گونه نیارا رد کرده اند،  ییش استثناآموزخدمات  افتیدر ایرا نداده اند  یابیاجازه ارزش آموزدانش  نیوالد اگر
 افتیدر طیواجد شرا ،یابیاساس ارز برشده و  یابیارزش آموزدانش که  یصورت در نیهمچن. نداشته است یاطالع تیاز معلول هیناح

 بازپسو خدمات مربوطه را  ییش استثناآموزادامه ارائه  یخود برا تیرضا یو یول ای ستینو خدمات مربوطه  ییش استثناآموز
را مانند  آموزتواند دانش  می هیناح ،یواردم نی. در چناست نداشته یاطالع تیمعلول از هیناح که شود می یتلق گونه نیااست،  گرفته
 کند،.یم هیتنب را تیان بدون معلولآموزدانش  ریکه با آن سا کند هیتنب یروش

 نوبت از خارج و سرعت به را یابیارزش ،هیناح شود، انجام یابیشود درخواست ارزش می هیتنب آموزکه دانش  یاگر در طول زمان
که خواهد ماند  یباقشده توسط مقامات مدرسه  نییتع لیدر محل تحص آموزانجام شود، دانش  یابیکه ارزش یانجام خواهد داد. تا زمان

 ییش استثناآموزملزم است  هیشود، ناح یتلق طیواجد شرا IDEAبر اساس  یآموز. اگر دانش باشد اخراج ای قیتعل شاملممکن است 

  .دینما یرویپ اند، شده دیق راهنما نیکه در اای  هیرو یها تضمینارائه کرده و از  یو خدمات مربوطه را به و

 جرائمگزارش 

IDEA، نیکند. همچن نمی ربط منع یمعلول به مقامات ذ آموزمرتکب شده توسط دانش  جرائمپرسنل آن را از گزارش  ای هیناح 

معلول  آموزدانش  کیکه  را یجرم ،هیکند. اگر ناح نمی منع آنان یقانون یتهایرا از انجام مسئول ییو مقامات قضا سیلپ یروین
 یبرا آموزدانش  یو انضباط ییش استثناآموز یها از پرونده ییها حاصل کند که نسخه نانیاطم دیبا هیمرتکب شده گزارش کند، ناح

 ربط ارائه شده است. یمقامات ذ یبررس
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 نیگزیجا نیوالدباره در یاطالعات

 نیگزیجا یول کی لزوم صورت در و نه ای دارد ازین نیجانش یول به او ایآ که کند نییتع دیبا هی، ناحآموزدانش  کیحفظ حقوق  یبرا
 :کند نییتع ریز طیشرا در را

 ؛است نشده ییشناسا کودک یبرا یمیق ای یول 

 ایکند؛  دایرا پ یمیق ای یمعقول، نتوانسته ول یپس از تالشها هیناح  

  است التیا تیتحت حما آموزدانش. 

  را محدود کرده باشد. یشآموز ماتیاتخاذ تصم یبرا میق ای یحق ول خاص طور بهدادگاه 

  ستین میق ای یول یکیزیف یخانمان است و تحت سرپرست یب آموزدانش. 

ندارد.  خود یتحت سرپرست در تضاد با منافع کودک یمنافعشود  نیگزیجا یکه قرار است ول یحاصل کند که فرد نانیاطم دیبا هیناح
 کودک باشد. یسرپرست یالزم برا یدانش و مهارتها یدارا دیشود با می که انتخاب یبعالوه، فرد

 پول و کرده کمک هیناح به نیگزیجا یبعنوان ول صرفا  که  یکند، باشد. فرد می کار هیناح یکه برا یتواند فرد نمی نیگزیجا یول
 شود. نمی محسوب هیکند، کارمند ناح می افتیدر

و توسعه،  یشآموز یزیبرنامه ر ،یابیارزش ،ییکه مربوط به شناسا یدر مسائل آموزدانش  یندگیتواند به نما می نیگزیجا یول
 نیگزیجا ی، مشارکت کند. ولاستو خدمات مربوطه او  ییاستثناش آموزکه مربوط به  یگرید موضوعاتو  IEPو اصالح  یبررس
 را امضاء کند. ییش استثناآموزتواند فرم موافقت مربوط به روند و اهداف  می

ی، بخشونت موردمگر در مصون است  ایفرنیکال التیکند از نظر ا می فهیوظ انجام خود تیمسئول در که یهنگام نیگزیجا یول
 .غفلت واهمال  ای بدخواهانهاعمال  ای یمالحظگ
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 متداول یاختصار یها نام                             

 

 

APE یقیتطب یبدن تیترب 

ASL  ییکایزبان اشاره آمر 

AT  یکمک یفن آور 

BSP  یرفتار تیطرح حما 

CAC  جامعه مشاوره تهیکم 

CDE   ایفرنیش و پرورش کالآموزاداره 

DIS  خدمات مربوطه( شده نییتعش و خدمات آموز(   

ESY  شده افزوده یلیسال تحص 

FAPE  گانیمناسب را یش دولتآموز 

 1973سال  یقانون توانبخش 540بخش   504

IDEA   تیمعلول یش افراد داراآموزقانون  

IEE   مستقل یشآموز یابیارزش 

IEP   یش انفرادآموزبرنامه 

ITP  یطرح انتقال فرد 

LAUSD  آنجلس لوس متحد مدارس هیناح 

LRE   تیمحدود حداقل با طیمح 

LEP  یسیمهارت محدود در زبان انگل 

NPA  یدولت ریسازمان غ 

 NPS  یدولت ریمدرسه غ 

OCR  یدفتر حقوق مدن 

OT  یکار درمان 

PT  یوتراپیزیف 

RSP  برنامه متخصص منابع 

SDP ییبرنامه روزانه استثنا 

SSPT  آموزدانش  شرفتیو پ تیحما میت  
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 :استموجود  ریز یدفترچه راهنما به زبانها نیا                         

 ینیچ  یارمن
 یکره ا یسیانگل
 ییایاسپان  یروس

 یتنامیو تاگالوگ
 یفارس

 شما یدر مدرسه محل موجودمرتبط  یبروشورها

 است؟ کرده درگم سر را شما فرزندتان ییاستثنا یازهاین ایآ •

 (CRU) اتیشکا به یدگیرس واحد •

• IEP شما و 

• ITP شما و 

 (LRE) تیمحدود حداقل با طیمح •

 تیمعلول یدارا انآموزدانش  و 504 بخش •

 ( SFSS) خانواده از تیحماای  مدرسه خدمات •

 تیشکا کسانی یها هیرو •

 یاطالعات منابع ریسا

 خود فرزند لیتحص مورد در یشتریب سؤاالت ای دیهست ییش استثناآموزدر مورد  شتریبه کسب اطالعات ب لیاگر ما
 :دیریبگ تماس ریز موارد از یکی با دیتوان می دیدار

 معلم فرزندتان •

 فرزندتان مدرسه ریمد •

Division of Special Education 
(213) 241-6701 
http://achieve.lausd.net/sped 
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