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معرف
این راهنما را تیم مدیریت جامع پروژه چارچوب قانون و آژانس آموزش و پرورش تگزاس ( )TEAدر پاسخ به قانون آموزش
ی
[استثنان] و حقوق روند
و پرورش تگزاس ( )TECتدوین کرده است .این راهنما به منظور درک بهت فرایند آموزش ویژه
قانون آن و مسئولیتهای شما به عنوان ویل فرزندی است که ممکن است واجد شایط دریافت آموزش ویژه و خدمات
مربوطه باشد تا بتوانید به طور کامل در فرایند تصمیم گتی نسبت به تحصیالت فرزند خود شکت نمائید.
قانون آموزش افراد دارای ناتوان  (IDEA) 2004قانون فدرال حاکم بر روند آموزش ویژه است .ییک از اهداف عمده IDEA
این است که اطمینان حاصل کند کودکان که دچار ناتوان هستند دستش به آموزش مناسب رایگان عمویم ()FAPE
خواهند داشت و تأکید اینکه آموزش ویژه وخدمات مربوطه جهت برآورد نیازهای مختص آنها و آماده سازی آنها برای
ی
تحصیالت عایلتر ،اشتغال و زندیک مستقل آنها برنامهریزی شده است .آموزش ویژه به معنای آموزش است که به طور

ویژهای برای رفع نیازمندیهای منحرص به فرد یک کودک ناتوان طرایح شده است .خدمات مرتبط ،خدمات ویژه مورد نیاز
برای حمایت از آموزش ویژه دانش آموز هستند تا پیشفت کرده و اهداف تحصییل و عمیل خود را محقق کنند .خدمات
مرتبط یمتوانند شامل خدمان از قبیل کاردرمان ،فتیوتران ،گفتار درمان ،خدمات مشاوره ،خدمات مستیان و تحرک و/
یا خدمات ایاب و ذهاب باشند.
به موجب  ،IDEAبه والدین در هر مرحله از فرآیند آموزش ویژه ،امکان مشارکت بیشتی داده یمشود .این راهنما،
فعالیتهای مختلف را که ممکن است در یط آن فرایند رخ دهد ،توصیف یمکند .برای کمک به درک بیشت حقوق قانون
هان معی در روند آموزش ویژه یک نسخه از سندی به نام اطالعیه
شما تحت  ،IDEAمدرسه موظف است در زمان ی
تضمینات رویه ای را به شما ارائه دهد .سند باید حداقل یکبار در سال و زمان وقوع ییک از شایط زیر به شما ارائه شود:






به محض ارجاع یا درخواست شما برای ارزیان اولیه فرزندتان؛
به محض دریافت اولی شکایت ایالب در سال تحصییل؛
به محض دریافت اولی درخواست انجام دادرش عادالنه مربوط به فرآیند [آموزش] در سال تحصییل؛
جابجان انضبایط؛ و
در روز تصمیمگتی برای
ی
به محض درخواست شما.

در تگزاس ،واجد شایط بودن کودک برای آموزش ویژه و خدمات مربوطه و بسیاری از تصمیمات مهم برای برنامه آموزش
ویژه یک کودک توسط کمیته پذیرش ،بازنگری و اخراج ( )ARDصورت یمپذیرد .ممکن است نام برنامه آموزش
شخیصشده ( )IEPرا برای این گروه بشنوید که از این نام در قانون فدرال استفاده یمشود .اگر یک کمیته  ARDبرای
فرزندتان تشکیل شود ،عضو آن کمیته خواهید بود.
اگر تغیتان در الزامات آموزش ویژه فدرال و ایالب رخ دهد ،این راهنما بطور دورهای به روز یمشود .یک نسخه الکتونییک
که قابل چاپ است را یمتوان از وبسایت مرکز خدمات آموزش منطقه  18در چارچوب قانون روند آموزش ویژه اطفال
در  fw.escapps.netدریافت کرد.
در فرایند آموزش ویژه ،تاری خ و مهلتهای فراوان وجود دارد .تاری خها و مهلتهای مهم در این نشیه شح داده شدهاند.
افزون بر اینها ،یک سند همراه آنالین در دستس است تا به سؤاالت شما در مورد جدول زمان ارزیانها پاسخ دهد و حاوی
اطالعیه کتب قبیل ،انتقال ،و بازبیب  IEPو سایر مفاهیم کلیدی است .درخت جدول زمان تصمیمات در وبسایت
قابل
http://fw.escapps.net/display/Webforms/ESC18-FW-Documents.aspx?DT=G&LID=en
دستس است.
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صفحه 1

راهنمای والدین در رابطه با فرآیند پذیرش ،بازبین و فرایند اخراج
مداخله زودهنگام کودیک
ٔ
به خانوادههای دارای نوزادان و کودکان نوپا که دچار تأخت تکامیل هستند ،کمک ارائه یمشود .آژانیس که در تگزاس به ارائه
ٔ
خدمات مداخله زودهنگام یمپردازد ،کمیسیون خدمات انسان و بهداشت و درمان( )HHSCاست .این برنامه ویژه کودکان
ٔ
مداخله زودهنگام کودکان( )ECIمعروف است .این خدمات برای کودکان زیر سه سال است.
بسیار جوان به نام
ی
کودکان دارای معلولیت در سن سه سالگ ممکن است واجد شایط آموزش ویژه و خدمات مربوطه باشند .در این صورت،
ی
منطقه آموزش کودک مسئول این است که تضمی کند  FAPEتا تولد سه سالگ کودک در دستس او قرار گتد .همه
کودکان که خدمات  ECIدریافت یمکنند ،واجد شایط خدمات مدرسه دولب نیستند .بنابراین ،حداقل  90روز قبل از
اینکه کودک دریافت کننده خدمات  ECIسه ساله شود ،جلسهای برپا خواهد شد که در آن به والدین کمک شود تا درصورت
لزوم خدمات  ECIرا به آموزش ویژه و خدمات مربوطه انتقال دهند .در صورت واجد شایط بودن کودک ،آموزش ویژه و
خدمات مربوطه باید در سومی سالروز تولد به او ارائه شود Beyond ECI .نشیهای است که اطالعان مربوط به انتقال
از برنامه دوران اولیه کودیک به آموزش ویژه ارائه یمکند .این نشیه را یمتوانید از وبسایت
https://www.navigatelifetexas.org/uploads/files/general-files/Beyond-ECI-ECI-17_1117.pdf
دریافت کنید.
پشتیبان برای کودک مدرسهای
اگر درمورد یادگتی یا رفتار فرزند مدرسهای خود نگران دارید ،اولی گام صحبت با معلم و یا رئیس مدرسه فرزند خود در
ارتباط با این نگرانهاست .در صورت ناموفق بودن این گام ،از کارکنان مدرسه تقاضای ارجاع به تیم پشتیبان مستقر در
مدرسه یمشود که از آموزگاران و سایر کارکنان تشکیل شده است و بطور منظم جلسه دارند و به موضوعات فراگتی و
رفتاری کودکان یمپردازند.
دانش آموزان که در کالس درس عمویم دچار مشکل هستند باید برای خدمات حمایب در اولویت در نظر گرفته شوند یا به
موجب  IDEAبرای ارزیان آموزش ویژه به جای دریافت خدمات حمایب ،ارجاع داده شوند .اگر دانشآموز همچنان در
کالس درس عمویم برای ارائه خدمات حمایب با مشکل مواجه است یا نیازهای دانشآموز تنها از طریق ارائه خدمات حمایب
برآورده نیمشود ،به موجب  ،IDEAمدرسه باید کودک را برای ارزیان فردی و اولیه کامل ارجاع دهد .قبل از ارجاع دانشآموز
برای ارزیان فردی و اولیه کامل ،ضورن ندارد که خدمات حمایب برای مدن مشخص به او ارائه شود .ارجاع برای ارزیان
فردی و اولیه کامل را کارکنان مدرسه ،والدین دانشآموز یا قیم قانون او یا هر شخص دخیل در آموزش یا مراقبت از
دانشآموز یمتواند انجام دهد .توجه داشته باشید که اگر کارکنان مدرسه مشکوک باشند که کودک دارای معلولیت است
و به آموزش ویژه و خدمات مربوطه نیاز دارد ،ارجاع برای ارزیان فردی و اولیه کامل باید انجام شود.
واکنش به مداخله
ی
قانون فدرال از مدارس یمخواهد تا با رسیدیک زودهنگام به مشکالت به همه کودکان در یادگتی کمک کنند .پاسخ به مداخله
ی
شناسان و کمک به کودکان استفاده یمشود که در معرض خطر عدم
( )RtIرویکردی است که در بسیاری از مدارس برای
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ٔ
کسب سطح استاندارد هستند .عناض اساش رویکرد  RtIعبارتند از :ارائه آموزش و مداخالت علیم و پژوهیس در کالس
آموزش عمویم ،نظارت و ارزیان پیشفت کودک در واکنش به مداخالت؛ و استفاده از این سنجشهای پیشفت برای
تصمیم گتیهای آموزش.
رویکرد  RtIبخیس از یک سیستم حمایب چند ردهای ( )MTSSاست که در آن هر سطیح یا رده بیانگر متان فزایندهای از
خدمات است .مداخالت ارائه شده به کودک بر اساس نظارت بر پیشفت به طور مداوم تنظیم یمشود تا زمانیکه کودک
بطور کاف پیشفت کند .کودکان که در مدت زمان معقول معی شده در پژوهش ،نسبت به مداخالت واکنش نشان ندهند،
برای دریافت مداخلههای شدیدتر ارجاع داده یمشوند .اغلب ،بعد از شش هفته اقدامات مداخلهای مدرسه شما دارای
ً
داده های کاف برای تصمیمگتی در مورد مراحل بعدی (مثال ادامه مداخله ،تشدید مداخله ،ارجاع برای ارزیان) است .بازه
ی
زمان تصمیم گتی به تعداد دفعات/مدت مداخله و مهارتهای هدف بستیک دارد.
پیش از ارجاع برای آموزش ویژه ،نیاز نیست که کودک تک تک مراحل سیستم  RtIرا یط کند .هنگایم که معلوم شود
مداخالت آموزش عمویم کاف نیست ،پرسنل مدرسه باید مشکوک شوند که کودک دچار ناتوان است و باید اقدام به ارجاع
نمایند .مالحظات مهم در تعیی کاف بودن مداخله آموزش عمویم شامل بازبیب سابقه مداخله و داده نظارن پیشفت
کودک (نرخ فعیل پیشفت و حرکت به سوی رفع شکافهای موفقیت) یمشود .والدین یمتوانند در هر زمان بدون در نظر
گرفی اینکه کودک از طریق سیستم  RtIخدمات مداخله دریافت یمکند یا خت ،درخواست ارجاع نمایند .به موجب
 ،IDEAنباید از راهکارهای  Rtlبرای به تأخت انداخی یا رد ارزیان به موقع کودک مشکوک به داشی معلولیت استفاده
شود.
اطالعات بیشت در مورد روند  RtIدر وبسایت
https://tea.texas.gov/Academics/Special_Student_Populations/Special_Education_SPED/Progr
 ams_and_Services/Response_to_Interventionدر دستس است.
ارزیان اولیه
ارجاع برای یک
ی
هر گاه مدرسه مشکوک شود که کودک دچار ناتوان است و به موجب  IDEAنیاز به آموزش ویژه و خدمات مربوطه دارد،
وظیفه قطیع دارد که رضایت شما را کسب کند و یک ارزیان اولیه برای آموزش ویژه و خدمات مربوطه انجام دهد .شما
نت یمتوانید در هر زمان درخواست ارزیان اولیه برای فرزندتان بدهید.
اگر شما یک تقاضای کتب برای ارزیان اولیه صالحیت دریافت آموزش ویژه به مدیر آژانس خدمات آموزش ویژه محیل و یا
ر
حداکت در  15روز کاری پس از دریافت درخواست ییک از موارد
یک کارمند اداری محیل خدمات ویژه بنویسید ،مدرسه باید
زیر را به شما بدهد )1 :اطالعیه کتب و قبیل بابت پیشنهاد انجام ارزیان ،یک نسخه از اطالعیه تضمینات رویه ای و فرصب
برای دادن رضایت کتب برای ارزیان؛ یا  )2اطالعیه قبیل کتب درباره امتناع از آزمون فرزندتان و نسخهای از اطالعیه
تضمینات رویه ای.
ً
لطفا توجه داشته باشید که درخواست ارزیان آموزش ویژه را یمتوان بطور شفایه نت انجام داد و نیازی به نوشی نیست.
مدارس منطقهای و نت مدارس مستقل موظف هستند که تمام الزامات اطالعرسان فدرال و الزامات مربوط به تشخیص،
جایان و ارزیان کودک مشکوک به داشی معلولیت و نیازمند آموزش ویژه را رعایت نمایند .الزام بازه زمان خایص برای
پاسخ به درخواستهای شفایه وجود ندارد ،اما از مدارس خواهشمندیم بازه زمان  ۱۵روز کاری فوق الذکر را رعایت کنند.
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کتن
اطالعیه قبیل ی
ییک از حقوق شما به موجب  ،IDEAدریافت اطالعیه کتب قبیل در رابطه با اقدامات یا عدم اقدام مربوط به فرزندتان در
زمان معقول قبل از اقدام واقیع مدرسه یا امتناع از اقدام است .به ویژه ،مدرسه باید در زمانهای زیر اطالعیه کتب و قبیل
به زبان مادری شما و یا سایر روشهای ارتبایط به شما دهد:



شناسان ،ارزیان ،برنامه آموزش و جایان آموزش فرزندتان و یا ارائه یک  FAPEبه
پیشنهاد اقدام یا تغیت وضعیت
ی
فرزندتان (از جمله تغیت ناش از لغو رضایت شما برای ادامه آموزش ویژه و سایر خدمات مربوطه) ؛ یا
ی
شناسان ،ارزیان ،برنامه آموزش و یا جایان آموزش فرزندتان و یا ارائه یک  FAPEبه
امتناع از اقدام یا تغیت وضعیت
فرزندتان.

اطالعیه کتب قبیل حداقل باید پنج روز مدرسهای قبل از پیشنهاد یا امتناع مدرسه از انجام اقدامات مورد نظر داده شود،
مگر اینکه شما با زمان کوتاهتری موافقت کنید .مدرسه باید اعالمیه قبیل کتب خود را ضف نظر از توافق و یا تغیت عقیده
شما ،به شما ارائه دهد.
اطالعیه کتب قبیل باید حاوی اطالعات زیر باشد.
( )۱شح اقدام پیشنهادی یا رد آن توسط مدرسه؛
( )۲توضیح دلیل پیشنهاد این اقدام یا رد آن توسط مدرسه؛
( )۳شح هر روند ارزشیان ،ارزیان ،سوابق یا گزارش مورد استفاده مدرسه به عنوان مبنای اقدام پیشنهادی یا رد شده؛
( )۴اگر این اطالعیه ارجاع اولیه برای ارزیان نیست ،بیانیهای مبب بر اینکه والدین کودک دارای معلولیت به موجب
تضمینات رویهای این بخش ،تحت حمایت خواهند بود ،که به وسیله آن یک نسخه از شح تضمینات رویهای را یمتوان
دریافت کرد؛
( )۵منابع والدین جهت تماس به منظور دریافت کمک در درک الزامات آموزش ویژه؛
هان که کمیته  ARDمدنظر قرار یمدهد و دالیل رد آن گزینهها؛ و
( )۶شح سایر گزینه ی
( )۷شح سایر عوامل مربوط به پیشنهاد یا رد اقدام مدرسه.
رضایت والدین
بریح از فعالیتها در فرایند آموزش ویژه قابل اجرا نیست مگر اینکه مدرسه رضایت شما را بدست آورده باشد .برای تصمیم
ً
کامال از اطالعات مورد نیاز مطلع نموده باشد ،از جمله تشی ح فعالیتهای پیشنهادی.
گتی مناسب ،مدرسه باید شما را
اطالعات باید به زبان مادری شما و یا سایر روشهای ارتبایط باشد ،مگر اینکه ارائه اطالعات به این روش به روشب
امکانپذیر نباشد .اگر قرار است که مداریک منتش شوند ،مدرسه باید آن مدارک و افراد دریافت کننده آنها را فهرست کند.
هنگایم که رضایت یمدهید ،به این معب است که به طور کتب فعالیت مورد نظر مدرسه برای دریافت رضایت شما را درک
کرده و به طور کتب با آن موافقت یمکنید .مهم است که بدانید رضایت داوطلبانه است و هر زمان قبل از انجام فعالیت
یمتوانید آنرا پس بگتید .با اینحال اگر رضایت خود را برای یک فعالیت پس بگتید ،برگشت ناپذیر است.
مثالهای زیر مواردی هستند که نیاز به رضایت شما دارند:
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ارزیان فرزندتان برای نخستی بار؛
ارزیان فرزندتان ،هر سه سال یک بار یا ارزیان مجدد به دفعات بیشت اگر اطالعات بیشتی مورد نیاز باشد و شما یا
معلم فرزندتان درخواست ارزیان مجدد بدهید؛
ارائه آموزش ویژه و خدمات مرتبط برای اولی بار؛
اعتاض به حضور عضو کمیته  ARDدر جلسه مالقات  ARDزمان که جلسه به اصالح یا گفتگو درباره زمینه برنامه
آموزش عضو یا خدمات آن مربوط باشد؛ و
ً
احتماال مسئول تأمی یا پرداخت خدمات انتقایل ثانوی است.
دعوت از یک نماینده از هر سازمان مشارکت کننده که
ارزیان
رویه
ی

اگر رضایت خود را برای ارزیان کامل و فردی ( )FIEارائه دهید ،مدرسه باید اطالعیه کتب قبیل مربوط به هر رویه ارزیانای
که مدرسه انجام یمدهد و نت یک نسخه از اطالعیه تضمینات رویهای را در صورن که فرزندتان برای اولی بار ارزیان
یمشود ،ارائه دهد .مدرسه باید از مجموعه متنویع از ابزارها و راهکارهای ارزشیان برای جمعآوری اطالعات مربوط به
کارکرد ،رشد و تحصیل فرزندتان ،شامل اطالعان که شما ارائه یمدهید ،استفاده کند .مدرسه فرزندتان نباید از هیچ اقدام
یا ارزیانای به عنوان تنها معیار تعیی اینکه فرزندتان دارای معلولیت است یا خت یا برای تعیی برنامه آموزش برای فرزندتان
استفاده کند .مدرسه فرزندتان باید ارزشیان فرزندتان را در تمام زمینههای مشکوک به معلولیت انجام دهد تا معلوم شود
فرزندتان دارای معلولیت هست یا خت و یا نیازهای آموزش او را تعیی کند .فرایند ارزیان برای کودک شما باید:





شامل اطالعان درباره پیشفت تحصییل و عملکرد کارکردی فرزندتان باشد؛
باید توسط کارکنان مجرب و با دانش مطابق با دستورالعمل تهیه کننده تست و برای اهداف انجام شود که ارزشیان برای
آنها معتت و قابل اطمینان است؛
به زبان مادری فرزندتان یا سایر روشهای ارتبایط انجام شود مگر اینکه به روشب انجام این کار ممکن نباشد؛ و
ی
ن طرفانه باشد ،یا به نحوی ارائه شود که ضف نظر از زمینه فرهنیک ،نژادی و یا ناتوان او ،تبعیض علیه فرزند شما
نباشد.

ارزیان اولیه و گزارش نتیجه باید حد ر
اکت تا  45روز مدرسهای پس از تاری خ دریافت رضایت کتب شما تکمیل شود .با این
حال ،اگر فرزند شما در دوره ارزیان در سه روز مدرسهای یا بیشت در مدرسه غیبت داشته باشد ،در این صورت مدت
ارزیان باید به تعداد روزهای مدرسهای غیبت فرزندتان تمدید شود .مدرسه باید بطور رایگان یک نسخه از گزارش ارزیان را
به شما ارائه دهد.
اگر فرزند شما تا  1سپتامت سال تحصییل زیر  5سال سن دارد و در مدرسه دولب ثبت نام نکرده است ،یا در یک مدرسه
ر
حداکت تا روز
خصویص یا در خانه آموزش دیده است ،بدون در نظر گرفی سن ثبت نام ،ارزیان اولیه و گزارش نتیجه باید
ُ
45ام مدرسهای پس از تارییح که مدرسه رضایت کتب شما را دریافت نموده است ،تکمیل شود.
برای زمان بندی  45روزه مدرسهای استثنا وجود خواهد داشت .اگر مدرسه رضایت شما را برای ارزیان اولیه حداقل ،35
اما کمت از  45روز مدرسهای قبل از آخرین روز آموزش سال تحصییل ،دریافت کند ،گزارش کتب ارزیان باید تا  30ژوئن
سال جاری تکمیل شده و به شما ارائه شود .با این حال ،اگر فرزند شما در دوره ارزیان سه یا چند روز مدرسهای غایب
باشد ،تاری خ  30ژوئن دیگر اعمال نخواهد شد .در عوض ،جدول زمان بندی کیل  45روزه مدرسهای به عالوه تمدید برای
غیبت سه یا چند روز اعمال خواهد شد.
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اگر شما ارزیان اولیه را قبول نکنید ،مدرسه ممکن است ،اما ملزم نیست ،ارزیان را از طریق میانجیگری یا از طریق درخواست
شناسان،
دادرش عادالنه تکمیل نماید .اگر مدرسه قصد پیگتی ارزیان را نداشته باشد ،الزامات مربوط به  IDEAرا برای
ی
جایان و ارزیان تمام کودکان معلول نیازمند آموزش ویژه و خدمات مرتبط نقض نیمکند .به این الزام وظیفه یافی کودک
مدرسه گفته یمشود.
جلسات کمیته پذیرش ،بازنگری و اخراج
پس از تکمیل گزارش ارزیان اولیه ،یک کمیته  ARDباید برای مالحظه گزارش و تعیی اینکه آیا فرزند شما واجد شایط
آموزش ویژه و خدمات مرتبط است ،تشکیل یمشود .اعضای کمیته  ARDعبارتند از:











شما ،ویل دانشآموز؛
ی
حداقل یک معلم آموزش همیشیک کودک که باید ،در صورت امکان ،باید معلیم باشد که مسئول اجرای بخیس از
 IEPکودک باشد؛
حداقل یک معلم یا ارائهدهنده آموزش ویژه به کودک؛
یک نماینده مدرسه؛
شخیص که یمتواند مفاهیم آموزش نتایج ارزیان را تفست کند؛
افراد دیگری که دارای دانش یا تخصص خاص در مورد کودک هستند و شما یا مدرسه آنها را دعوت یمکنید؛
در صورت امکان ،کودک؛
ی
تا حد ممکن ،با رضایت کتب شما ،و یا پس از اینکه فرزند شما به سن  18سالگ برسد ،با رضایت کتب فرزند بالغ
ً
ٔ
کننده خدمات انتقال است؛
خود ،یک نماینده از هر سازمان شکت کننده که احتماال مسئول ارائه یا پرداخت
ً
یک نماینده از تحصیالت فب و حرفهای ،ترجیحا معلم ،اگر کودک برای شوع یا ادامه تحصیل در آموزش حرفهای یا
فب در نظر گرفته شود ؛ و
اگر کودک به عنوان زبان آموز انگلییس شناخته شود ،یک عضو حرفهای کارمند که در کمیته ارزیان مهارت زبان
است.

کمیته  ARDنت در صورت امکان متشکل از اشخاص زیر است:




شنوان است یا این موضوع محرز شده است؛ معلیم که در آموزش و پرورش
ناشنوان یا کم
اگر کودک مشکوک به
ی
ی
دانش آموزان ناشنوا یا کم شنوا تأیید شده است؛
بینان مشکوک یا محرز باشد ،یک معلم که در آموزش و پرورش دانش آموزان دارای
اگر کودک دارای اختالل ی
بینان تأیید شده است ؛ یا
اختالالت ی
بینان است یا این موضوع محرز شده است ،یک معلم که در آموزش و پرورش دانش
نا
ان
ناشنو
به
مشکوک
اگر کودک
ی
ی
بینان تأیید شده است و یک معلم که در آموزش و پرورش دانش آموزان ناشنوا یا کم شنوا تأیید
آموزان با اختالالت ی
شده است.

مدرسه باید شما را به هر یک ازجلسات کمیته  ARDبرای فرزندتان دعوت کند و تالش کند تا یک یا هر دو والدین شکت
کنند .اطالعیه کتب در مورد جلسه باید حداقل پنج روز مدرسهای قبل از جلسه به شما داده شود ،مگر اینکه شما با زمان
بندی کوتاهت موافقت کنید .اطالعیه کتب باید شامل هدف ،زمان ،محل جلسه و لیسب از کسان باشد که در جلسه
حضور خواهند داشت .اگر نتوانید به زبان انگلییس صحبت کنید ،مدرسه باید اطالعیه خود را در زبان مادری شما ارائه
دهد ،مگر اینکه به وضوح امکان پذیر نباشد .اگر زبان مادری شما یک زبان نوشتاری نیست ،مدرسه باید اقدامات الزم را
انجام دهد تا اطمینان حاصل شود که اعالمیه ترجمه شده به صورت شفایه یا به طریف دیگر قابل درک شما باشد.
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جلسه کمیته  ARDباید در یک زمان و مکان مورد توافق برای شما و مدرسه باشد .اگر زمان یا تارییح را که مدرسه پیشنهاد
یمکند برای شما مناسب نباشد ،مدرسه باید تالشهای منطف را برای یافی یک زمان که برای شما مقدور است ،بکار گتد.
ی
ویدئون
اگر هیچ یک از والدین نیمتوانند در جلسه شکت کنند ،یمتوانید از طریق روشهای جایگزین مانند تلفن یا کنفرانس
شکت کنید .اگر مدرسه قادر به متقاعد کردن شما برای حضور نباشد ،یمتواند جلسه را بدون شما انجام دهد.
یک عضو کمیته  ARDکه ممکن است تنها در بخیس یا تمام جلسات کمیته  ARDشکت کند ممکن است بدلیل توجیه
اینکه حضور او بدلیل برنامه درش یا خدمات مربوطه او در این جلسه ،آنچنان ضوری نباشد .شما باید به طور کتب با
توجیه موافقت نمائید.
یک عضو کمیته  ARDهمچنی ممکن است معذور از شکت در جلسه کمیته  ARDباشد در صورن که جلسه شامل اصالح
ً
یا بحث در مورد زمینه برنامه درش یا خدمات مربوطه عضو باشد اگر شما و مدرسه با عذر او کتبا موافقت نمائید و شخص
استناد شده نت به طور کتب مطالب مورد نظر  IEPرا قبل از نشست تسلیم کرده باشد.
صالحیت
یک آزمون دو بخیس جهت تعیی صالحیت فرزند شما برای آموزش ویژه و خدمات مرتبط انجام یمشود  )1( :کودک شما
باید دارای ناتوان باشد؛ و ( )2به دلیل ناتوان ،کودک شما باید به آموزش ویژه و خدمات مرتبط نیاز داشته باشد تا از
تحصیل بهرهمند شود .برای کسب صالحیت قسمت اول آزمون دو بخیس  ،کودک  3تا  21ساله ،به جز موارد ذکر شده
در پرانت در زیر ،باید معیارهای یک یا چند دسته معلولیت را دارا باشد:














اوتیسم؛
ی
ناشنوا یا کم شنوا (از زمان تولد تا  ۲۱سالگ)؛
ی
ی
نابینان (از زمان تولد تا  ۲۱سالگ)؛
ناشنوا -
اختالل عاطف؛
ناتوان ذهب؛
معلولیت چندگانه؛
معلولیت اوایل کودیک (سه تا پنج ساله)؛
اختالل ارتوپدی ؛
دیگر اختالالت سالمب؛
معلولیت خاص یادگتی؛
اختالل گفتاری یا زبان؛
آسیب تروماتیک مغز؛ یا
ی
بینان (از زمان تولد تا  ۲۱سالگ).
اختالالت ی

ُ
کمیته  ARDباید ظرف  30روز از تاری خ تکمیل گزارش ارزیان اولیه ،تعیی صالحیت نماید .اگر روز 30ام به تابستان بیفتد
و مدرسه تعطیل باشد ،کمیته  ARDتا روز اول کالسها در پایت وقت دارد تا تصمیمات مربوط به تعیی صالحیت اولیه،
نهان کند؛ مگر اینکه ارزیان اولیه نشان دهد که در طول تابستان این کودک به تمدید سال تحصییل ()ESY
 ،IEPو جایان را ی
نیاز خواهد داشت.
با این حال ،اگرمدرسه رضایت شما را برای ارزیان اولیه حداقل  ،35اما کمت از  45روز مدرسهای قبل از آخرین روز آموزش
سال تحصییل دریافت کرد و فرزند شما بی سه روز یا بیشت از زمان رضایت شما و آخرین روز آموزش (یعب شایط برای
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ً
دریافت گزارش ارزیان تا  30ژوئن مهیا باشد) ،کمیته  ARDباید نهایتا تا  15روز مدرسهای در سال تحصییل بعدی برای
بررش گزارش ارزیان تشکیل جلسه دهد ،مگر اینکه ارزیان نشان دهد که فرزند شما در آن تابستان نیاز به خدمات ESY
است .اگر ارزیان نشان دهد که کودک شما به خدمات تابستان  ESYنیاز دارد ،کمیته  ARDباید برای بررش ارزیان کودک
در اشع وقت تشکیل جلسه بدهد.
همه دانش آموزان که با مشکالت یادگتی مواجه هستند ،واجد شایط دریافت آموزش ویژه یا خدمات مربوطه نیستند.
ً
اگر مشکالت فرزند شما عمدتا از عدم آموزش مناسب در خواندن و یا ریایص یا به دلیل این واقعیت است که کودک شما
با محدودیت مهارت زبان انگلییس روبرو است ،در اینصورت به موجب  ،IDEAفرزند شما نباید معلول شناخته شود .اگر
ارزیان نشان دهنده این باشد که فرزند شما معلولیت ندارد ،تیم پشتیبان مدرسه ممکن است خدمات و برنامههای دیگری
را در آموزش عمویم برای کمک به فرزندتان به شما ارائه دهد.
اگر ارزیان نشان دهد که فرزند شما دارای معلولیت است ،سپس کمیته  ARDباید بخش دوم آزمون صالحیت دوگانه را
درنظر بگتد و تصمیم گتی کند که آیا فرزند شما نیاز به آموزش ویژه و خدمات مربوطه را برای مشارکت و پیشفت در
برنامه آموزش عمویم دارد یا خت (به عبارن دیگر همان برنامه آموزش ویژه کودکان غتمعلول).
ی
آموزش فردی
برنامه
اگر فرزند شما واجد شایط آموزش ویژه و خدمات مربوطه باشد ،الزایم است که مدرسه  FAPEرا در محییط با کمتین
محدودیت برای فرزندتان فراهم کند .این کار از طریق توسعه  IEPتوسط کمیته  ARDو اجرای  IEPتوسط مدرسه انجام
یمشود .با این حال ،قبل از اینکه مدرسه بتواند هر گونه آموزش اولیه و خدمات مربوطه را ارائه دهد؛ باید رضایت شما را
برای خدمات به دست بیاورد .مدرسه باید تالشهای منطف را برای کسب رضایت شما جهت ارائه خدمات اولیه بکار گتد.
اگر شما با ارائه خدمات اولیه موافقت نکنید ،مدرسه ممکن است از میانجیگری درخواست نکند و یا درخواست دادرش
مناسب برای لغو امتناع شما از موافقت به خدمات ننماید .در صورت عدم رضایت شما ،آموزشهای ویژه و خدمات
مربوطه ارائه نخواهند شد .اگر از دادن رضایت امتناع کنید یا به درخواست ارائه رضایت برای ارائه اولیه آموزش ویژه و
خدمات مربوطه پاسخ ندهید ،مدرسه وظیفه خود برای فراهم آوردن دستش فرزندتان به  FAPEرا نقض نکرده است.
برنامه آموزش شخیصشده
اجزای اصیل  IEPعبارتند از:
 سطح فعیل پیشفت تحصییل و عملکرد کارکردی فرزند شما ()PLAAFP؛
 اهداف ساالنه قابل سنجش شامل اهداف آموزش و عمیل؛
 شح آموزش ویژه ،خدمات مربوطه و کمکهای اضاف و خدمان که ارائه یمشود؛
 اطالعات در مورد اینکه چگونه فرزند شما در ارزیانهای دولب و منطقهای شکت خواهد کرد ،شامل بیانیه هر گونه
امکانات شخیص مناسب که برای فرزندتان جهت ارزیان ضوری باشد و اینکه آیا فرزندتان باید ارزیان دیگری را به جای
ارزیان معمول ایالب انجام دهد و اینکه چرا ارزیان جایگزین برای فرزندتان مناسب است؛
 خدمات انتقال ،زمان که ازسن مناسب برخوردار است؛ و
 زمینههای دیگر باید مدنظر قرار گتند و در صورن که ضوری تلف شوند ،باید برای کودکان دارای ناتوان ،نیازها یا
شایط خاص مورد توجه قرار گتند.
 TEAیک فرم مدل را توسعه داده است که در
https://tea.texas.gov/Academics/Special_Student_Populations/Special_Education _SPED/Prog
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 rams_and_Services/IEP_Model_Formقابل دستش است .مدرسه کودک شما ممکن است از این فرم مدل یا
فریم دیگر استفاده کند.
در توسعه  ،IEPکمیته  ARDچندین مورد را باید در نظر بگتد که شامل موارد زیر است:





نقاط قوت فرزند شما؛
نگرانهای شما برای ارتقاء آموزش فرزندتان؛
نتایج آخرین ارزیان فرزند شما؛ و
نیازهای آموزش ،پرورش و عملکردی فرزند شما.

عالوه بر این ،کمیته  ARDباید عوامل خایص را برای بریح از کودکان در نظر بگتد:







استفاده از مداخالت رفتاری مثبت و حمایت و دیگر استاتژیها را در نظر بگتید و به آن رفتار کودک توجه کنید که
مانع یادگتی او یا دیگران یمشود؛
نیازهای زبان کودک را در نظر بگتید ،زیرا هنگایم که کودک به عنوان یک کودک با محدودیت در زبان انگلییس
تشخیص داده شده است ،این نیازها به  IEPکودک ربط پیدا یمکنند؛ ارائه آموزش به زبان بریل و استفاده از بریل،
مگر اینکه کمیته تعیی نماید که این آموزش به بریل یا استفاده از بریل برای کودیک که نابینا یا ضعف ی
بینان دارد ،مناسب
نیست؛
شنوان دشوار ،در نظر گرفی نیاز
در نظر گرفی نیازهای ارتبایط هر کودک دارای معلولیت و برای کودک ناشنوا یا
ی
زبان و ارتباطات کودک ،فرصتهای ارتباط مستقیم با همساالن و کارکنان حرفهای به زبان مادری کودک و حالت
ارتبایط او ،سطح آکادمیک و طیف وسییع از نیازها ،از جمله فرصتهای آموزش مستقیم به زبان مادری کودک و
حالت ارتبایط او؛ و
در نظر گرفی اینکه آیا هر یک کودکان دارای معلولیت به وسایل و خدمات فن آوری کمیک نیاز دارد یا خت.
سطوح فعیل موفقیت تحصییل و عملکرد کارکردی

 IEPباید حاوی بیانیه  PLAAFPکودک شما باشد .این بیانیه باید شامل این نکته باشد که چگونه ناتوان بر پیشفت برنامه
درش عمویم اثر یمگذارد .اگر فرزند شما یک کودک پیش دبستان است ،این بیانیه باید توضیح دهد که چگونه معلولیت
بر مشارکت در فعالیتهای مناسب سن تأثت یمگذارد.
اهداف ساالنه؛
پاسخگون به نیازهای ناش از
 IEPباید حاوی اهداف قابل سنجش ساالنه ،شامل اهداف تحصییل و عمیل ،باشد که برای
ی
معلولیت فرزند شما طرایح شده است تا بتواند در برنامه درش عمویم شکت و پیشفت کند .این اهداف باید به سایر
نیازهای آموزش ناش از ناتوان فرزندتان نت بتدازد IEP .باید نحوه سنجش پیشفت مورد هدف سالیانه در کودک شما و
زمان ارائه گزارش پیشفت به شما را شح دهد.
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آموزش ویژه ،خدمات مرتبط ،و کمکهای اضاف و خدمات
کمیته  ARDتصمیم یمگتد چه خدمان برای موارد زیر ضوری است:




توامندسازی کودک برای پیشفت مناسب در جهت اهداف ساالنه؛
مشارکت و پیشفت در برنامه عمویم درش (از جمله مشارکت در فعالیتهای اضاف و غتآموزش)؛ و
کسب دانش و مشارکت با کودکان بدون معلولیت.

 IEPباید شامل بیانیههای مربوط به آموزش ویژه ،خدمات مربوطه و کمکهای اضاف و خدمان باشد که باید برای فرزندتان
یا به نیابت از او ارائه شود .این خدمات باید تا حد امکان براساس تحقیقات مورد بررش همتایان انجام شود.
عالوه بر این IEP ،باید حاوی بیانیهای از هر گونه اصالحات و پشتیبان برنامه مورد نیاز کارمندان مدرسه باشد که ارائه
یمشود IEP .همچنی باید شامل تاری خ پیش بیب شده برای شوع خدمات و اصالحات و بازه تکرار پیش بیب شده ،محل
و مدت خدمات و اصالحات باشد.
ارزیانهای ایالن
ی
تحت قوانی فدرال ،برای تعیی اینکه آیا مدارس موفق به آموزش استانداردهای محتوای تحصییل شدهاند ،ارزیانهای
ایالب باید برای همه کودکان انجام شود .در تگزاس ،استانداردهای محتوای علیم به دانش و مهارتهای ضوری تگزاس
موسوم است که در وب سایت  TEAدر
https://tea.texas.gov/Academics/Curriculum_Standards/TEKS_Texas_Essential_Knowledge_an
 d_Skillsقابل دستش است .کودکان دارای معلولیت که خدمات آموزش ویژه دریافت یمکنند ،از ارزیانهای مناسب
ایالب ،ارزیانهای معمول یا ارزیان های جایگزین ویژه کودکان دارای معلولیتهای شناخب شدید همراستا با استانداردهای
جایگزین موفقیت تحصییل ،بهرهمند خواهند شد .فارغ از اینکه فرزندتان ارزیان معمول یا ارزیان جایگزین را انجام دهد،
این ارزیان همراستا با استانداردهای محتوای آموزش چالشبرانگت ایالب خواهد بود و فرزندتان ،در صورت نیاز ،طبق
آنچه در  IEPفرزندتان ذکر شده است ،باید امکانات مناسب را بر اساس ارزیانهای ایالب و منطقهای دریافت کند.
اگر کمیته  ARDتعیی کند که برای شکت کودک شما در ارزیانها به امکانان نیاز است IEP ،باید حاوی بیانیهای از امکانات
مناسب باشد .اطالعات مربوط به امکانات در
https://tea.texas.gov/Student_Testing_and_Accountability/Testing/Student_Assessment_Ove
 rview/Accommodation_Resourcesدر دستس است.
اگر کمیته  ARDتعیی کند که فرزند شما به جای یک ارزیان خاص ایالب یا منطقهای باید در یک ارزیان جایگزین شکت
کند ،بایسب در مورد اینکه چرا کودک شما نیمتواند در ارزیان معمول شکت کند و اینکه ارزیان جایگزین خاص برای
کودک مناسبتر است ،بیانیهای ارائه نماید .عالوه بر این ،اگر فرزندتان ارزیانهای جایگزین را انجام دهد IEP ،فرزندتان
باید حاوی معیارها یا اهداف کوتاه مدت نت باشد .معیارها یا اهداف کوتاه مدت تنها برای دانشآموزان دارای معلولیتهای
شناخب شدید ضوری است که ارزیان جایگزین همراستا با استانداردهای جایگزین موفقت تحصییل را انجام یمدهند.
ٔ
اگر فرزند شما در مورد ارزیانهای ایالب نتیجه رضایتبخیس نداشته باشد ،کمیته  ARDباید شیوهای را اتخاذ کند که بیانگر
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یک برنامه آموزش شیعت و یا برنامه آموزش فشده برای کودک شما باشد.
انتقال

 IDEAو قانون ایالب ملزم یمدارد که  IEPsدانشآموزان بزرگت به خدمات انتقال بتدازد .خدمات انتقال مجموعهای از
فعالیتهای هماهنگ شده هستند که برای کمک به انتقال کودک از مدرسه به فعالیتهای فوق برنامه طرایح شده است.
با این حال سب که برنامه ریزی انتقال باید شوع شود ،تحت قانون فدرال و ایالب متفاوت است .به موجب قوانی تگزاس،
ی
برای دانش آموزی که از سن  14سالگ نگذشته باشد ،کمیته  ARDباید موارد ذیل را در  IEPدر صورت لزوم در نظر بگتد:
ی
( )1مشارکت متناسب دانش آموزان در انتقال دانش آموز به زندیک خارج از نظام مدرسه دولب؛
( )2اگر دانش آموز زیر  18ساله است ،انتقال دانش آموز با مشارکت مناسب والدین دانش آموز و سایر افراد دعوت شده
برای مشارکت توسط:
( )Aوالدین دانش آموز؛ یا
( )Bمنطقه آموزش که دانش آموز در آن ثبت نام کرده است؛
( )3اگر دانش آموز حداقل  18ساله باشد ،مشارکت در انتقال و آینده او توسط والدین دانش آموز و سایر افراد ،اگر
والدین یا شخص دیگری:
( )Aتوسط دانش آموز یا منطقه آموزش محل ثبت نام دانشآموز دعوت شده باشد تا مشارکت کنند؛ یا
( )Bبه موجب توافقنامه تصمیمگتی تحت پشتیبان ،رضایت دانش آموز برای مشارکت را داشته باشد؛
ی
( )4گزینههای تحصییل مناسب دوره فوق ثانوی ،از جمله آمادیک انجام تکالیف دورههای تحصییل پس از متوسطه؛
( )5یک ارزیان مناسب از مشاغل عمیل؛
( )6اهداف و مقاصد شغیل مناسب؛
( )7اگر دانش آموز حداقل  18ساله باشد ،در دستس بودن محیطهای آموزش مناسب برای سن ،از جمله محوطههای
ی
هان که دانش آموزان را برای تحصیالت تکمییل یا آموزش ،اشتغال جامع رقابب یا زندیک مستقل ،
اجتمایع ییا محیط ی
در هماهنیک با اهداف و مقاصد انتقال دانش آموز؛
ی
( )8اهداف و مقاصد مناسب زندیک مستقل؛
( )9شایط مناسب برای تسهیل ارجاع یک دانش آموز یا والدین دانش آموز به یک سازمان دولب برای خدمات یا مزایای
عمویم ،از جمله ارجاع به یک سازمان دولب برای قرار دادن دانش آموز در لیست انتظار برای مزایای عمویم قابل
دستس دانش آموز؛ و
( )10استفاده و در دستس بودن مناسب:
( )Aخدمات اضاف ،خدمات ،برنامههای درش و سایر فرصتها برای کمک به دانش آموز در توسعه مهارتهای
تصمیم گتی؛ و
( )Bپشتیبان و خدمات برای تقویت استقالل و عزم مستقل دانش آموز ،از جمله یک توافقنامه تصمیمگتی
حمایب.
بخش ب  IDEAالزم یمداند که شوع برای جوانان  16ساله یا جوانت در زمانیکه اولی  IEPآنها مؤثر واقع یمشود ،اگر
توسط کمیته  ARDمناسب تشخیص داده شوند ،این است که ابتدا  IEPباید شامل اهداف قابل اندازه گتی پس از
تحصیالت ثانویه بر اساس ارزیانهای مربوط به انتقال در ارتباط با سن به آموزش ،تحصیالت ،اشتغال و ،در صورت
ی
لزوم ،مربوط به مهارتهای زندیک مستقل باشد IEP .باید شامل خدمات انتقال از جمله دوره های آموزش مورد نیاز برای
کمک به کودک در دستیان به این اهداف باشد.
هنگایم که خدمات انتقال و اهداف تحصییل بعد از دوره متوسطه مورد بحث قرار یمگتند ،فرزند شما باید به جلسه کمیته
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 ARDدعوت شود .اگر فرزندتان در جلسه حاض نشود ،کمیته  ARDباید اقدامان دیگر صورت دهد تا تضمی کند ترجیحات
و عالئق فرزندتان مدنظر قرار یمگتند .اگر فرزند شما زیر  18ساله است و حداقل  14ساله باشد ،کمیته  ARDباید شما و
دیگر افراد دعوت شده شما یا مدرسه را برای مشارکت در انتقال دانش آموز در نظر داشته باشد .عالوه بر این ،تا حد
ممکن ،با رضایت کتب شما یا رضایت کتب دانش آموز بزرگسال ،مدرسه باید یک نماینده از هر سازمان مشارکب را که
ً
احتماال مسئول تأمی یا پرداخت خدمات انتقال یمباشد ،دعوت به شکت نماید.
ی
هنگایم که فرزند شما به سن  18سالگ برسد ،کمیته  ARDباید مشارکت شما و سایر اشخاص را در انتقال و آینده دانشآموز
با شایط زیر ،در نظر بگتد و بررش کند:



توسط دانش آموز بالغ یا  LEAمحل ثبت نام دانشآموز بالغ دعوت شده باشید؛ یا
به موجب یک توافق تصمییم حمایب ،رضایت دانش آموز بالغ برای مشارکت فراهم شده باشد.
دانش آموزان بزرگسال

ی
وقب فرزند شما به سن  18سالگ یمرسد ،کودک به یک دانش آموز بالغ تبدیل یمشود .دانش آموزان بزرگسال حق تصمیم
گتی را از طرف خود دارند ،مگر اینکه طبق قانون ذی صالح شناخته نشوند .در جلسه کمیته  ARDحداقل یک سال قبل
ی
از اینکه فرزند شما به سن  18سالگ برسد ،فرزندتان یاد خواهد گرفت که حق تصمیم گتی در مورد تحصیالت از والدین
خود به آنها منتقل شود IEP .فرزند شما باید شامل یک بیانیه باشد تا نشان دهد که والدین و کودک از انتقال حقوق مطلع
شدهاند .همچنی باید شامل بیانیهای باشد که اطالعات و منابع مربوط به شپرسب ،گزینههای جایگزین شپرسب و اشتاک
ی
گذاری اطالعات در مورد سایر حمایتها و خدمات را که برای کمک به زندیک مستقل طرایح شدهاند ،شح دهد.
هنگایم که حقوق شما به دانش آموز بالغ خود انتقال یمیابد ،شما و دانش آموز بالغ خود هر دو تمام اطالعیههای ضوری
آن را دریافت خواهید کرد .با این حال ،اعالمیههای جلسات کمیته  ARDبه متله دعوت از شما برای شکت در جلسات
نیست .شما ممکن است تنها زمان در جلسات حضور داشته باشید که دانش آموز بالغ شما ،شما را دعوت کرده باشد یا
مجوزی به مدرسه برای دعوت شما داده باشد.
کودکان مبتال به اوتیسم
برای یک کودک مبتال به اوتیسم 11 ،راهکار ،مطابق با مفاد ) ،19 TAC §89.1055(eوجود دارد که باید بر اساس بررش
دقیق و شیوههای آموزش مبتب بر تحقیق و بررش ،تا حد امکان عمیل در نظر گرفته شده باشند .در صورت نیاز ،این
راهکارها باید در  IEPمورد توجه قرار گتند .هنگایم که  IEPمورد نیاز نیست باید شامل بیانیهای با این اثر باشد و دلیل این
اهکارهان که کمیته  ARDباید در نظر بگتد عبارتند از:
تصمیم را ارائه دهد .سایر ر
ی







برنامه آموزش طوالنتر؛
برنامههای روزانه که منعکس کننده حداقل زمان بدون ساختار باشند؛
ی
آموزش خانیک و اجتمایع ،و یا گزینههای قابل اعتماد؛
راهکارهای های حمایت از رفتار مثبت؛
برنامه ریزی آینده؛
آموزش و حمایت از والدین  /خانواده؛
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تناسب معقول بی کارکنان ،کودک و مناسب فعالیتهای مربوطه؛
مداخالت ارتباطات؛
حمایت و راهکارهای مهارتهای اجتمایع؛
مرن حرفهای  /پشتیبان کارکنان؛ و
استاتژیهای آموزش مبتب بر بررسیهای همتایان و مبتب بر تحقیق.
کودکان ناشنوا یا کم شنوا

برای کودک ناشنوا یا کم شنوا ،کمیته  ARDباید موارد زیر را در نظر بگتد:





نیازهای زبان و ارتباطات؛
فرصتهای ارتباط مستقیم با همساالن و پرسنل حرفهای در زبان و ارتباطات کودک؛
سطح تحصیالت؛ و
طیف کامیل از نیازهای کودک ،از جمله فرصتهای آموزش مستقیم به زبان مادری و ارتباطات کودک.
کودکان نابینا یا کمبینا

بر اساس قوانی ایالب ،برای کودیک که نابینا یا کمبیناست ،کمیته  ARDباید در آموزش  IEPکودک زبان بریل و استفاده از
بریل را لحاظ کند مگر اینکه  ARDتشخیص دهد و مستند کند که بریل ابزار سوادآموزی مناسب برای آن کودک نیست.
تصمیم کمیته  ARDباید بر اساس ارزیان ابزار سوادآموزی مناسب کودک و مهارتهای سوادآموزی و نیازهای آموزش
فعیل و آن کودک باشد.
بر اساس قوانی ایالب ،برای کودیک که نابینا یا کم بیناست ،کمیته  ARDباید نیاز کودک را برای شایط زیر در نظر بگتد:










مهارتهای جتان ،مانند بریل و توسعه مفهوم ،و دیگر مهارتهای مورد نیاز برای دستش به بقیه برنامه درش؛
جابجان؛
جهت یان و آموزش
ی
مهارتهای تعامل اجتمایع؛
برنامه ریزی شغیل؛
فناوری کمیک ،از جمله دستگاههای نوری؛
ی
مهارتهای زندیک مستقل؛
تفری ح و لذت بردن از اوقات فراغت؛
خودمختاری؛ و
ی
خودکفان حیس.
برنامههای مداخله رفتاری

اگر کمیته  ARDتعیی کند که یک برنامه مداخله رفتاری یا یک  BIPبرای فرزند شما مناسب است ،این برنامه باید به عنوان
بخیس از  IEPفرزندتان باشد و برای هر معلم مسئول آموزش و پرورش کودک خود ارائه شود.
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خدمات تحصیالت اضاف ساالنه
کمیته  ARDباید در نظر بگتد که آیا فرزند شما واجد شایط خدمات  ESYاست یا خت .کودک شما تنها زمان واجد شایط
خدمات  ESYخواهد بود که اگر ،در یک یا چند ناحیه بحران که در اهداف و مقاصد  IEPجاری فرزند شما قید شده باشد،
کودک شما پشفت [رگرسیون] شدید یا قابل توجیه را از خود نشان داده است یا ممکن است نشان دهد ،که در مدت
زمان معقول بهبودی مجدد مقدور نیست .اصطالح رگرسیون شدید یا قابل توجه بدان معب است که بدون خدمات ESY
کودک شما قادر به حفظ یک یا چند مهارت مهم کسب شده نخواهد بود.
اگر کمیته  ARDتعیی کند که کودک شما به خدمات  ESYنیاز دارد ،در اینصورت  IEPباید مشخص کند که کدامی اهداف
در  IEPدر یط خدمات  ESYمورد توجه قرار یمگتند .اگر کمیته  ARDمدرسه شما در جلسه ساالنه فرزندتان ،خدمات
 ESYرا پیشنهاد ندهد ،شما یمتوانید از کمیته  ARDکودک خود درمورد واجد شایط بودن او برای خدمات  ESYدرخواست
کنید.
در
ESY
خدمات
مورد
در
اطالعات
_https://tea.texas.gov/Academics/Special_Student_Populations/Special_Education/Programs
 and_Services/Extended_School_Year_Services_for_Students_with_Disabilitiesدر دستس است
جایان
ی
 IDEAملزم یمدارد کودیک که دارای ناتوان است بتواند در محییط با کمتین محدودیت تحصیل کند .این بدان معب است
که فرزند شما باید با کودکان که دارای معلولیت نیستند ،تا
ر
حداکت متان قابل قبول به تحصیل بتدازد .عدم پذیرفی فرزند شما در محیط آموزش عادی تنها در صورن ممکن است
رخ دهد که ماهیت یا شدت ناتوان وی در کالسهای عادی با استفاده از کمکهای اضاف و خدمات امکان پذیر نباشد.

کمکهای اضاف و خدمات به معب حمایتها ،خدمات و دیگر پشتیبانها که در کالسهای آموزش معمویل ،در سایر
محیطهای آموزش و در محیطهای فوق برنامه و غتآموزش ارائه یمشود تا کودکان دارای معلولیت تا حد ممکن با کودکان
بدون معلولیت آموزش ببینند.
بخش اصیل فرآیند آموزش ویژه شامل جایان آموزش مناسب برای اجرای  IEPکودک است .جایان به امتیازهای طیف
ی
گزینههای جایان (به عنوان مثال ،کالسهای معمویل ،کالسهای ویژه ،مدارس ویژه ،آموزش خانیک ،آموزش در بیمارستان و
جان که
مؤسسات) اشاره دارد که برای کودک دارای معلولیت در دستس است .جایان به مفهوم مکان خاص فتییک و یا ی
خدمات ارائه یمشوند ،نیست .کمیته  ARDتصمیم گتی آموزش را بر اساس  IEPکودک تعیی یمکند.
تصمیم کمیته ARD
تصمیمات کمیته  ARDدر مورد عناض مورد نیاز  IEPباید با توافق متقابل اعضاء کمیته ،در صورت امکان انجام شود .این
نهان برای
توافق دوجانبه ،وفاق نامیده یمشود .کمیته  ARDباید در راستای بدست آوردن وفاق کار کند ،اما مسئولیت ی
اطمینان از اینکه  IEPشامل خدمات مورد نیاز کودک شما برای دریافت  FAPEبر عهده مدرسه است .مجاز نیست که
تصمیم گتی کمیته  ARDبر اساس ر
اکتیت باشد IEP .باید نشان دهد که آیا شما و مدیر با تصمیمات کمیته  ARDموافق
هستید یا مخالف.
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ر
حداکت  10روز مدرسهای
اگر شما با تصمیمات کمیته  ARDمخالف باشید ،یک فرصت به شما داده یمشود تا کمیته برای
ً
به مرخیص برود ،مگر اینکه شما و مدرسه مشتکا به توافق برسید .اگر شما پیشنهاد مرخیص و تشکیل مجدد جلسه را
بپذیرید ،کمیته  ARDباید جلسه مجدد را در زمان و مکان مورد توافق دو طرف برگزار کند .با این حال ،اگر حضور فرزندتان
در محیط مدرسه خطر آسیب جسیم به فرزندتان یا دیگران را به همراه داشته باشد یا اگر فرزند شما مرتکب جریم شده
باشد که ممکن است منجر به اخراج و یا جایان در یک برنامه آموزش متناوب شود ،کمیته  ARDمجبور به برگزاری جلسهای
مجدد نخواهد بود حب اگر شما با تصمیمات کمیته  ARDمخالف باشید.
در طول مرخیص ،اعضاء باید گزینههای جایگزین را در نظر بگتند ،اطالعات جمع آوری کنند ،اسناد بیشت تهیه کنند ،و /
یا افرادی که منابع اضاف را در اختیار دارند ممکن است کمیته  ARDرا برای رسیدن به توافق دو جانبه کمک کنند .اگر کمیته
 ARDدوباره برگزار شود و شما همچنان مخالف باشید ،مگر اینکه اختالف مربوط به ارائه اولیه خدمات باشد که برای آن
رضایت الزم است ،مدرسه باید  IEPرا که مناسب فرزندتان یمداند ،اجرا کند.
هنگایم که توافق دو جانبه به دست نیمآید ،یک بیانیه کتب از دالیل اختالف باید در  IEPگنجانده شود .اگر شما با تصمیم
کمیته  ARDمخالف هستید ،باید فرصب برای نوشی بیانیه اختالف نظر خود به شما داده شود .مدرسه باید حداقل پنج
روز مدرسهای قبل از اجرای  IEPاطالعیه کتب به شما ارائه کند ،مگر اینکه شما با زمان کوتاهتر موافقت کنید.
کمیته  ARDهمچنی ممکن است به دالیل غت از عدم دستیان به توافق در مورد تمام مؤلفههای ضوری  IEPوارد مرخیص
شود.
کن IEP
ی
مدرسه باید بدون هیچ هزینهای یک نسخه از  IEPفرزند شما را به شما بدهد .به موجب مفاد )،19 TAC §89.1050(i
اسپانیان
اسپانیان است ،مدرسه باید یک نسخه ترجمه
اگر قادر به صحبت به زبان انگلییس نیستید و زبان مادری شما
ی
ی
کتب یا صون از  IEPکودک شما را در اختیارتان قرار دهد .اگر قادر به صحبت به زبان انگلییس نیستید و زبان مادری شما
اسپانیان نیست ،مدرسه باید تالش خون انجام دهد تا یک نسخه ترجمه کتب یا صون  IEPکودک شما را به زبان مادری
ی
در اختیارتان قرار دهد .اگر نیم توانید به زبان انگلییس صحبت کنید و زبان مادری شما یک زبان نوشتاری نیست ،مدرسه
باید اقدامات الزم را انجام دهد تا اطمینان حاصل شود که  IEPکودک شما به صورت شفایه یا سایر روشها به زبان مادری
شما ترجمه شود .ترجمه کتب به این معب است که تمام می در  IEPفرزند شما به صورت کتب ترجمه شده است .مدرسه
یمتواند یک ضبط صون از جلسه کمیته  ARDرا به شما ارائه دهد ،اگر شما توسط یک متجم یا یک ترجمه از جلسه کمک
گرفتهاید ،تا زمان که تمام مطالب در  IEPفرزند شما ترجمه و ضبط شده باشد.
به موجب بخش ب  ،IDEAمدرسه باید هر گونه اقدام ضوری را انجام دهد تا تضمی کند که پدر یا مادر رویه جلسه کمیته
ی
 ARDرا درک یمکند ،از جمله هماهنیک حضور متجم شفایه برای والدین ناشنوا یا والدیب که زبان مادری آنها غت انگلییس
است.
بررش برنامه آموزش فردی
کمیته  ARDباید حداقل یک بار در سال تشکیل جلسه دهد تا پرونده  IEPفرزند شما را بررش و تعیی کند آیا اهداف
ساالنه محقق شدهاند یا خت .برای مرور پرونده  IEPفرزند شما ،کمیته  ARDممکن است به دالیل زیر بیش از یک جلسه
ساالنه برگزار نماید:


هرگونه کمبود پیشفت مورد انتظار در جهت اهداف ساالنه و در برنامه درش عمویم؛
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نتایج هر ارزیان مجدد؛
اطالعات ارائه شده مربوط به کودک به والدین یا توسط والدین؛
نیازهای پیش بیب شده کودک؛ یا
سایر موضوعات.

شما یمتوانید یک جلسه کمیته  ARDبرای بحث در مورد نگرانهای آموزش در مورد فرزند خود درخواست کنید .مدرسه
باید یا درخواست کتب شما را برای مالقات در نظر بگتد یا ظرف پنج روز مدرسهای به شما توسط اطالعیه کتب توضیح
دهد که چرا مدرسه حاض به تشکیل جلسه نیست .اگر نتوانید به زبان انگلییس صحبت کنید ،مدرسه باید اطالعیه خود
را در زبان مادری شما ارائه دهد ،مگر اینکه به وضوح امکان پذیر نباشد .اگر زبان مادری شما یک زبان نوشتاری نیست،
مدرسه باید اقدامات الزم را انجام دهد تا اطمینان حاصل شود که اعالمیه ترجمه شده به صورت شفایه یا به طریف دیگر
قابل درک شما باشد.
شما و مدرسه یمتوانید بدون برگزاری نشست کمیته  ARDموافقت کنید که در  IEPتغیتات انجام دهید .با این حال،
تغیتات در تعیی صالحیت ،تغیت در جایان و تعیی آشکارسازی [بررش دالیل سوء رفتار دانشآموز] باید در یک جلسه
کمیته  ARDانجام شود .اگر یک  IEPخارج از جلسه کمیته  ARDتغیت کند ،تغیتات مورد توافق باید به صورت کتب مستند
شود .پس از درخواست ،مدرسه باید به شما یک نسخه از  IEPتجدید نظر را با اصالحات اعمایل ارائه دهد .عالوه بر این،
مدرسه باید اطمینان حاصل کند که کمیته  ARDکودک از این تغیتات مطلع است.
ارزیان مجدد
ی
ً
هنگایم که فرزند شما شوع به دریافت آموزش ویژه و خدمات مرتبط یمکند ،نیازمندیها مجددا ارزیان یمشود .مدرسه
باید تالشهای منطف را برای کسب رضایت شما جهت ارزیان مجدد بکار گتد .اگر با وجود اقدامات معقول پاسخ ندهید،
مدرسه یمتواند بدون رضایت شما دوباره ارزیان کند .اگر از دادن رضایت برای ارزیان فرزند خود امتناع کنید ،مدرسه ممکن
است ،اما ملزم به آن نیست ،از میانجیگری بخواهد و یا درخواست دادرش مناسب برای لغو عدم رضایت شما برای ارزیان
مجدد انجام دهد .مدرسه وظیفه یافی کودک معلول و یا وظیفه خود برای ارزیان فرزندتان را در صورن که به دنبال لغو
امتناع شما از رضایت برای ارزیان دوباره نباشد ،نقض نیمکند.

ارزیان مجدد شبیه ارزیان اولیه است .ارزیان مجدد باید به اندازه کاف جامع باشد تا معلوم شود آیا فرزند شما همچنان
یک کودک دارای معلولیت است و نیازهای آموزش فرزندتان را تعیی کند .به جز زمان که شما و مدرسه توافف غت از این
داشته باشید ،ارزیان مجدد نیازهای فرزندتان باید حداقل هر سه سال انجام شود .ممکن است بیش از یک ارزیان مجدد
در عرض یک سال انجام نشود ،مگر اینکه شما و مدرسه به گونهای دیگر توافق کنید.
بررش دادههای ارزیان موجود ( )REEDباید به عنوان بخیس از ارزیان اولیه انجام شود ،در صورت لزوم ،یک  REEDباید
به عنوان بخیس از هر گونه ارزیان مجدد یک کودک تحت  IDEAصورت گتد .مدرسه ملزم نیست که رضایت شما را برای
بررش دادههای ارزیان موجود کسب کند REED .باید توسط کمیته  ،ARDبعالوه شما ،انجام شود اما الزم نیست که یط
یک جلسه انجام شود .اعضاء باید دادههای ارزیان موجود در مورد فرزند شما را ،از جمله اطالعان که شما ارائه یمدهید،
برای تعیی دامنه ارزیان یا ارزیان دوباره ،بررش کنند.
اگر فرزند شما از قبل آموزشهای ویژه و خدمات مرتبط دریافت کرده است ،کمیته  ARDتصمیم یمگتد که چه ارزیان
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اضاف ،در صورت وجود ،برای افزایش یا اصالح در آموزش ویژه و خدمات مربوطه فرزندتان نیاز است.
اگر کمیته  ARDتصمیم بگتد که به یک ارزیان اضاف برای تعیی ادامه به آموزش ویژه و خدمات مربوطه نیاز نیست ،دالیل
این تصمیم باید به شما توضیح داده شود .پس از توضیح دالیل اینکه چرا کمیته  ARDنتیجه گتی کرده است که
دادههای ارزیان موجود کاف است ،مدرسه مجبور نیست ارزیان جدیدی را برای تکمیل یک ارزیان مجدد مورد نیاز انجام
دهد ،مگر آنکه آن را از مدرسه درخواست کنید.
ی
آموزش مستقل
ارزیان
ی
اگر شما با ارزیان یا ارزیان مجدد توسط مدرسه مخالف هستید ،یمتوانید برای یک ارزیان مستقل آموزش ( )IEEبا هزینه
مدرسه درخواست کنید .مدرسه باید اطالعات مربوط به محل دریافت  IEEو نت یک نسخه از معیارهای مدرسه برای
کسب  IEEرا به شما بدهد IE .باید معیارهای مدرسه را داشته باشد .در صورت درخواست  ،IEEمدرسه باید ،بدون تأخت
ضوری ،یا برای  IEEپرداخت کند یا درخواست یک دادرش مناسب را انجام دهد تا نشان دهد که ارزیان آن صحیح است.
هر بار که مدرسه ارزیان یمکند ،شما حق فقط یک  IEEباهزینه دولب را دارید .اگر مدرسه درخواست دادرش نماید و
قایص دادرش تصمیم بگتد که ارزیان مدرسه مناسب بوده است ،شما هنوز هم حق داشی  IEEرا دارا هستید ،اما نه با
هزینه مدرسه .اطالعات حاصل از  IEEکه با معیارهای مدرسه مطابقت دارد ،باید توسط کمیته  ARDدر مورد ارائه یک
 FAPEدر نظر گرفته شود ،ضفنظر از اینکه مدرسه هزینه  IEEرا پرداخت یمکند یا خت.
لغو رضایت برای خدمات
همانطور که برای رضایت اولیه برای آموزشهای ویژه و خدمات مرتبط اختیار دارید ،نسبت به لغو رضایت خود برای
خدمات نت از این اختیار برخوردارید .لغو رضایت شما باید به صورت کتب باشد .هنگایم که مدرسه لغو کتب شما را دریافت
یمکند ،باید تصمیم شما را محتم بشمارد .با این حال ،قبل از اینکه مدرسه خدمات خود را متوقف کند ،باید به اطالع شما
برساند که خدمات متوقف خواهد شد .اگرچه مدرسه باید خدمات را متوقف کند ،مدارس مجبور نیستند سوابق تحصییل
فرزند شما را اصالح کنند تا هرگونه ارجاع به آموزش ویژه قبیل و خدمات مرتبط فرزند شما در گذشته را حذف کنند.
اگر شما رضایت خود را برای ادامه آموزش ویژه و خدمات مربوطه لغو کنید ،فرزند شما یک دانش آموز آموزش عمویم
محسوب یمشود و واجد شایط هیچ یک از حفاظتهای تحت  IDEAنخواهد بود .عالوه بر این ،اگر شما رضایت خود را
برای خدمات لغو کنید ،مدرسه ممکن است درخواست تقاضای میانجیگری یا دادرش را در تصمیم گتی شما برای تغیت
یا اعتاض به تصمیم شما ندهد.
فارغ التحصییل
ییک از اهداف سیستم آموزش عمویم در تگزاس این است که همه دانش آموزان تا زمان دریافت مدرک دبتستان به مدرسه
بروند .دانش آموزان باید از استانداردهای خایص برای فارغ التحصیل شدن با دیپلم دبتستان معمول برخوردار باشند .برای
کودیک که آموزش ویژه و خدمات مربوطه دریافت یمکند ،مدرسه هنگام آماده شدن برای فارغ التحصییل دانش آموز یا
پایان دادن به آموزش ویژه و خدمات مروبطه دانش آموز باید از روشهای خایص پتوی کند ،زیرا دانش آموز دیگر از شایط
الزامات سب برخوردار نیست .عالوه بر این ،کمیته  ARDنقش مهیم در بریح از تصمیمات مربوط به فارغ التحصییل دارد.
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تحت  ،IDEAآموزش ویژه و خدمات مربوطه باید برای کودک یا دانش آموز بالغ واجد شایط در دستس باشد تا با دیپلم
دبتستان به طور معمول فارغ التحصیل شود یا دیگر تحت قوانی ایالب شایط سب آموزش عمویم رایگان و مناسب مطابق
ُ
ی
قانون ایالب را نداشته باشد که در تگزاس این سن  21سالگ یا تا ۲۲امی تولد است .یک دانش آموز بالغ که آموزش ویژه
یا خدمات مربوطه دریافت یمکند و در  1سپتامت سال تحصییل  21ساله یمشود ،تا پایان سال تحصییل یا تا زمان فارغ
التحصییل ،واجد شایط دریافت خدمات است و دیپلم دبتستان معمول را بر اساس استانداردهای برنامه درش و الزامات
واحد درش قابل اجرا برای دانشآموزان در آموزش عمویم ،هر کدام ابتدا محقق شود ،دریافت یمکند.
هنگایم که واجد شایط بودن تحصیالت ویژه فرزند شما یا فرزند بالغ شما به علت فارغ التحصییل با دیپلم دبتستان معمول
ً
یا به دلیل خارج شدن از شایط سب برای آموزش ویژه و خدمات مربوطه ،متوقف یمشود ،مدرسه باید قبال شما را بطور
کتب از خاتمه خدمات مطلع سازد .عالوه بر این ،مدرسه باید خالصهای از دستاوردهای تحصییل و عملکردهای عمیل
هان در رابطه با نحوه کمک به دانشآموز کودک یا بزرگسال در تحقق
کودک را به او ارائه دهد ،که باید شامل توصیه ی
اهداف پس از دوره متوسطه دانشآموز کودک یا بزرگسال باشد.
یک کودک یا دانش آموز بالغ که آموزش ویژه و خدمات مربوطه دریافت یمکند ،یمتواند با برخورداری از استانداردهای
برنامه درش و الزامات واحد درش مورد نیاز دانشآموزان به طور کیل تحت ییک از چهار برنامه فارغ التحصییل (یعب برنامه
پایه دبتستان ،برنامه پیشنهادی دبتستان ،برنامه برجسته دبتستان ،یا برنامه حداقل دبتستان) و نت موفقیت در
ارزیانهای الزایم ایالب ،فارغ التحصیل شود و دیپلم دبتستان عادی را دریافت کند.
به تمام دانشجویان فارغ التحصییل که واجد شایط آموزش ویژه و خدمات مربوطه بودند و صالحیت آنها به دلیل اعطای
دیپلم دبتستان عادی خاتمه یمیابد ،باید خالصهای از دستاوردهای تحصییل و عملکردهای عمیل آنها ارائه شود .این
خالصه دستاوردها ،در حالت مناسب باید دیدگاههای والدین و دانش آموز و توصیههای نوشته شده از سازمانهای
ی
خدمات بزرگساالن در مورد چگونیک کمک به دانشآموزان در دستیان به اهداف پس از دوره متوسطه را در نظر بگتد.
برای بریح از دانش آموزان ،خالصه دستاوردها باید شامل ارزیان از دانش آموز باشد.
یک دانش آموز کودک یا بزرگسال که فارغ التحصیل یمشود ،اما دیپلم دبتستان عادی ندارد و زیر  ۲۲سال دارد ،به
موجب  ،IDEAهمچنان واجد شایط آموزش عمویم مطلوب و رایگان است .کودک ممکن است تحت شایط خایص
بتواند به مدرسه بازگردد و تا پایان سال تحصییل که در آن  22ساله یمشود ،خدمات دریافت کند .اگر فرزندتان پس از
فارغ التحصییل به دنبال بازگشت باشد ،کمیته  ARDباید خدمات آموزش مورد نیاز را تعیی کند.
انضباط
قوانی ویژهای وجود دارد که به اقدامات انضبایط علیه یک کودک دارای معلولیت اعمال یمشود .به طور کیل ،کودک
دارای معلولیت را نیمتوان در صورن که سوء رفتار مربوط به معلولیت او باشد ،بیش از  10روز متوایل مدرسهای از محل
تحصیل فعیل او اخراج نمود .عالوه بر این ،شایط خاص انضبایط که با توجه به دانش آموز دارای معلولیت بوجود یمآیند،
الزایم برای برگزاری نشست کمیته  ARDرا فراهم یمکند.
اخراج کوتاه مدت
اگر کودک شما منشور رفتاری دانش آموزی را نقض کند ،مقامات مدرسه ممکن است فرزند شما را از مکان تحصیالت
فعیل خود اخراج کنند .این اخراج یمتواند به یک محیط آموزش جایگزین مناسب و موقت ( ،)IAESمحییط دیگر یا تعلیق
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ر
حداکت  10روز ن در ن مدرسهای (تا آنجا که اقدامات انضبایط برای کودکان بدون معلولیت اعمال یمشود)؛ و برای
برای
ر
اخراج اضاف حداکت  10روز ن در ن مدرسهای در همان سال تحصییل برای موارد جداگانهای از سوء رفتار (تا زمانیکه این
اخراجها به تغیت در جایان منجر نشود) باشد .به این اقدام انضبایط اغلب قانون  10روزه گفته یمشود.
اخراج انضبایط برای  10روز مدرسهای متوایل یا کمت ،الزایم برای برگزاری جلسه کمیته  ARDنیست مگر اینکه اخراج
تغیتی در جایان ایجاد کند .منطقه آموزش به کودک دارای معلولیت یا کودک بدون معلولیت که به مدت  ۱۰روز
مدرسهای یا کمت در آن سال تحصییل از مرکز آموزش فعیل خود اخراج شده باشد ،خدمات ارائه نیمدهد.
اخراج کیل با مجموع  10روز یا بیشت
مقامات مدرسه ممکن است اخراج کوتاه مدت دیگری در یک سال تحصییل را برای موارد مجاز سوء رفتار در نظر بگتند،
مشوط بر اینکه این اخراجها تغیتی را در جایان ندهند .پس از اینکه فرزندتان برای  10روز کامل مدرسهای در همان سال
تحصییل اخراج شده است ،اگر اخراج فعیل برای بیش از  10روز مدرسهای نیست و تغیتی در جایان صورت نگرفته است،
مدرسه باید خدمان را ارائه کند تا فرزندتان بتواند همچنان در برنامه درش عمویم مشغول به تحصیل باشد ،حب در
محییط دیگر ،و در جهت رسیدن به اهداف تعیی شده در  IEPفرزندتان پیشفت کند .کارکنان مدرسه باید با حداقل ییک
از معلمان کودک شما مشورت کنند تا تصمیم بگتند که چه خدمان مورد نیاز است .توجه داشته باشید که  IDEAبه
موجب مفاد ) 34 CFR §300.530(d)(5ملزم یمدارد که اگر اخراج در جایان تغیتی ایجاد کند ،کمیته  ARDباید خدمات
مناسب را تعیی کند.
تغیت مکان تحصییل
ر
اخراج یک کودک با معلولیت از مکان تحصییل فعیل او اگر بیش از  10روز ن در ن مدرسهای باشد یا اینکه تعداد دفعات
اخراج کودک به یک عادت و الگو تبدیل شده باشد ،تغیت در جایان محسوب یمشود .اخراج زمان به یک الگو تبدیل
یمشود که:




جمع اخراجها بیش از  10روز مدرسهای در یک سال تحصییل باشد؛
ً
رفتار کودک عمدتا با رفتار او در حوادث پیشی که منجر به شی اخراجها شده است ،بسیار مشابه است؛ و
عوامل دیگر مانند طول زمان اخراجها ،کل زمان که کودک اخراج شده است و نزدییک اخراجها نسبت به یکدیگر.

براساس بررش هرمورد به صورت جداگانه ،مدرسه تعیی خواهد کرد که آیا الگوی اخراج به تغیت مکان تحصییل یمانجامد
قضان رخ داده
یا خت .یمتوانید به تصمیم مدرسه در رابطه با این موضوع که الگوی اخراج از طریق دادرش عادالنه یا روال
ی
است یا خت ،اعتاض کنید.
اگر مدرسه پیشنهاد اخرایح را ارائه دهد که به تغیت جایگاه منجر یمشود ،مقامات مدرسه باید این تصمیم را به شما اطالع
دهند و یک نسخه از اطالعیه تضمینات رویه ای را به شما ارائه دهند .این باید در تارییح انجام گتد که تصمیم تغیت دادن
مکان تحصییل فرزند شما گرفته شده است .عالوه بر این ،مدرسه باید جلسه کمیته  ARDرا برگزار کند تا آنچه را که تعیی
آشکارسازی [بررش دالیل سوء رفتار دانشآموز] نامیده یمشود ،انجام دهد .جلسه تعیی آشکارسازی باید یط  ۱۰روز
مدرسهای از تاری خ تصمیمگتی برای تعیت محل تحصیل کودک برگزار شود.
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تعیی آشکارسازی [بررش دالیل سوء رفتار دانشآموز]
ر
هنگام انجام تعیی آشکارسازی [بررش دالیل سوء رفتار دانشآموز] ،کمیته  ARDباید کلیه اطالعات مربوطه را در پرونده
فرزند شما ،از جمله  ،IEPمشاهدات معلمان و هر گونه اطالعات مربوطه ارائه شده توسط شما را بررش کند تا تعیی کند:



آیا رفتار مورد نظر نتیجه مستقیم یا ارتباط زیادی با معلولیت فرزندتان دارد؛
آیا رفتار موردنظر نتیجه مستقیم عدم اجرای  IEPبه دست مدرسه است.

اگر کمیته  ARDتعیی کند که ییک از این دو شایط رخ داده است ،آنگاه رفتار نشانگر معلولیت کودک است .اگر کمیته ARD
تعیی کند که هیچ یک از این دو شایط رخ نداده است ،آنگاه رفتار نشانگر معلولیت کودک نیست.
اگر رفتار نشانگر معلولیت فرزند شما باشد
اگر رفتار نشانگر معلولیت فرزندتان باشد ،کمیته  ARDباید ییک از موارد زیر را انجام دهد:
رفتارهان که موجب تغیت جایان شده
 ارزیان رفتاری کاربردی را انجام دهد ( ،)FBAمگر اینکه مدرسه  FBAرا قبل از
ی
بود ،انجام داده باشد و  BIPرا اجرا کند؛ یا
 اگر یک  BIPدر حال حاض در مرحله اجرا است BIP ،را بررش کند و آن را در صورت لزوم برای اصالح رفتار تغیت
دهد.
عالوه بر این ،کمیته  ARDباید فرزند شما را به محل تحصیل زمان اخراج بازگرداند مگر اینکه:



شما و مدرسه در مورد تغیت در جایان به عنوان بخیس از تغیت  BIPفرزندتان توافق کنید؛ یا
نقض منشور دانش آموزی از سوی فرزندتان مربوط به ییک از شایط ویژه زیر باشد:

اگر کمیته  ARDنتیجه گتی کند که رفتار فرزند شما ناش از عدم موفقیت مدرسه در پیاده سازی  IEPاست ،مدرسه باید
اقدامات فوری را برای رفع نواقص انجام دهد.
وقن رفتار نشانگر معلولیت نیست
اگر رفتار نشانهای از ناتوان فرزندتان نبود ،کارکنان مدرسه ممکن است با فرزند شما همان گونه که دیگر کودکان را تأدیب
یمکنند ،رفتار کنند ،مگر اینکه خدمات آموزش مناسب ادامه یابد .کمیته  ARDکودک IAES ،را که در آن با فرزند شما
برخورد خواهد شد ،تعیی خواهد کرد.
یشایط ویژه
کارکنان مدرسه ممکن است بدون توجه به این که این رفتار نشانگر معلولیت او است یا خت ،فرزندتان را به مدت  45روز
مدرسهای به  IAESتحویل دهند ،اگر فرزندتان:
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در مدرسه ،در محوطههای مدرسه یا در جشنهای مدرسه سالح حمل کند یا داشته باشد؛
آگاهانه مواد مخدر غتقانون داشته باشد یا استفاده کند یا به فروش یا تبلیغ مواد کنتل شده در مدرسه ،محیط
آموزش یا در جشنهای مدرسه بتدازد؛ یا
هنگایم که در مدرسه است ،درمحوطه های مدرسه یا در جشنهای مدرسه آسیب جدی به بدن فرد دیگری وارد
نموده است.

کمیته  ARDکودک IAES ،را که در آن با فرزند شما برخورد خواهد شد ،تعیی خواهد کرد.
حمایت از کودکان که هنوز واجد شایط بودن آنها برای آموزش ویژه و خدمات مربوطه مشخص نیست
اگر فرزندتان برای تحصیالت ویژه و خدمات مرتبط واجد شایط شناخته نشده است اما رفتاری داشته است که ییک از
موارد منشور رفتار دانش آموزی را نقض کرده است ،اگر مدرسه قبل از وقوع آن رفتار اطالع داشته است که فرزندتان
معلولیت داشته است از حقوق حمایت تحت  IDEAبرخوردار خواهد بود.
برای کسب اطالعات بیشت در مورد این موضوع به
اطالعیه تضمینات رویه ای رجوع کنید.

دادرش عادالنه ترسی ع شده
اگر با تصمیم گتی درباره جایان در یک  IAESیا تعیی آشکارسازی [دالیل سوء رفتار] مخالف هستید ،یمتوانید فرآیند
دادرش شی ع را درخواست کنید .پس از آنکه کمیته  ARDتعیی کرد که رفتار فرزندتان ناش از ناتوان وی است ،مدرسه
نت یمتواند برای اعتاض به بازگشت فرزندتان به مدرسه ،درخواست دادرش عادالنه بدهد.
حل و فصل مناقشه
شناسان ،ارزیان ،جایان تحصیل یا ارائه یک  FAPEبه کودک معلول شما ،مناقشان
هر از گایه ممکن است در رابطه با
ی
بروز دهد .اگر اختالفان بوجود آید ،از شما خواهشمندیم که با کارکنان مدرسه همکاری کنید تا اختالفات ضمن وقوع حل
شوند .شما یمتوانید از مدرسه در مورد گزینههای حل اختالف برای والدین بتسید TEA .چهار گزینه رسیم برای حل
ی
اختالفات مربوط به آموزش ویژه ارائه یمدهد :تسهیل  IEPایالب ،خدمات میانجیگری ،روند رسیدیک به شکایات آموزش
ویژه و برنامه دادرش عادالنه.
برای کسب اطالعات در مورد گزینههای حل اختالف  TEAبه اطالعیه تضمینات رویهای رجوع کنید .اطالعات اضاف در
وب سایت  TEAو نشان اینتنب زیر یافت یمشود:
https://tea.texas.gov/Academics/Special_Student_Populations/Special_Education/Dispute
. /_Resolution/Special_Education_Dispute_Resolution_Processes
کمک اضاف
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برای فهرست کامیل از تعاریف اختصارات موجود در این سند ،به
 http://fw.escapps.net/display/Webforms/ESC-FW-Glossary.aspx?DT=G&LID=enمراجعه کنید
هان از این سند به بیش از  ۱۵زبان در سایت  SPEDTexبه آدرس
نسخه ی
 https://www.spedtex.org/index.cfm/parent-resources/parents-guide-to-the-ard-process/در
دستس است .همچنی یمتوانید یک نسخه از مشاور مدرسه یا واحد آموزش ویژه مدرسه درخواست نمائید.
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