ڕێنمایی دایکان و باوکان بۆ پڕۆسەی ڕێپێدان،
پێداچوونەوە ،و ڕەتکردنەوە
شوباتی٢٠٢١

tea.texas.gov

fw.escapps.net

ناوهڕۆك
پێشەکی.
کرداری سەرەتایی منداڵی
ڕێنمایی بۆ منداڵی تەمەنی قوتابی
وەاڵمی کردار
ئاڕاستەکردن بۆ ھەڵسەنگاندنی سەرەتایی
تێبینی پێشوەختە
ڕەزامەندی دایکان و باوکان
قۆناغەکانی ھەڵسەنگاندن
کۆبوونەوەی لیژنەی وەرگرتن ،پێداچوونەوە ،و ڕەتکردنەوە
شایستەیی
پرۆگرامی خوێندنی بەتاکەکەسیکراو
ئاستی ئێستای دەستکەوتی ئاکادیمی و ئەدای فرمانی
ئامانجی سااڵنە
پەروەردەی تایبەت ،خزمەتگوزارییە پەیوەندیدارەکان ،و یارمەتی و خزمەتگوزارییە تەواوکەرەکان
ھەڵسەنگاندنەکانی ویالیەت
گواستنەوە
خوێندکارانی گەورهساڵ
منداڵی ئۆتیزم
ئەو مندااڵنەی کە نابیستن یان گوێ گرانن
ئەو مندااڵنەی نابینان یان لە دیتن کێشەیان ھەیە
پالنی کرداری ھەڵسوکەوتی )(BIP
خزمەتگوزارییەکانی ساڵی خوێندنی درێژکراوە
دیاریکردنی شوێن
بڕیاری لیژنەی ARD
کۆپیی IEP
پێداچونەوە بە IEP
دووبارە ھەڵسەنگاندنەوە
پێداچونەوەی خوێندنی سەربەخۆ )(IEE
ھەڵوەشاندەوەی ڕەزامەندی بۆ خزمەتگوزارییەکان
تەواوکردنی خوێندن
ڕێککاری
دانیشتنی پێشخراوی مامەڵەی دادپەروەرانە
یەکالکردنەوەی ناکۆکی
یارمەتی زیاتر

2
3
3
3
4
4
5
6
6
8
9
10
10
10
10
11
12
12
13
13
13
14
14
14
15
15
16
17
17
17
18
20
21
21

Copyright © 2021.دەزگای خوێندەواری تەکساس هەموو مافەکان پارێزراوە

ڕێنمایی دایکان و باوکان بۆ پڕۆسەی ڕێپێدان ،پێداچوونەوە ،و ڕەتکردنەوە
فێبریوەری ٢٠٢١

الپەڕە |1

پێشەکی
ئەم رێنماییە لە لەالیان رێبەرێکی نەتەوەیی دیزاینکراوە بۆ تیمی یاسایی ڕهخساندنی پرۆژه و دەسگای خوێندەواری تەکساس ) (TEAلە جوابی
نیازمەندی لە ناوی کۆدی خوێندەواری تەکساس بە ژومارەی  §26.0081.ئەم رێنماییە بەو مەبەستە دیزاینکراوە کە بە ئێوەی دایکو بابی
مندااڵنی کە شایستەی سوود وەرگرتنن لە خوێندنی تایبەت و خزمەتگوزاریەکانی پەیوەندیدار ،تێگەیشتنێکی باشتر وەربگرن تایبەت بە بابەتی
پڕۆسەی خوێندنی تایبەت و مافەکان و بەرپرسیاریەتیاکانتان بۆ ئەوەی بتوانن بە تەواوی بەشدار بن لە پڕۆسەی بڕیاردان لەسەر پڕۆسەی
خوێندنی منداڵەکەتان.
یاسای کەسانی خوێندنی کەسانی کەم ئەندامی) ٢٠٠٤ (IDEAکە یاسای فیدڕالە لەسەر خوێندنی تایبەت .یەکێک لە ئامانجە
سەرەکیەکانی )(IDEAدڵنیایی دان لەسەر ئەو بابەتەیە کە مندااڵنی کەمتوانا دەتوانن لە خوێندنێکی تایبەت ،گشتگیر و خۆرایی ) (FAPEسوود
وەربگرن کە ئەمە خۆی جەخت لەسەر خوێندنی تایبەت و خزمەتگوزاریە پەیوەندیدارەکانە کە بۆ دابینکردنی پێویستیەکانی ئەم کەسانەی
دابینکراوە و ئەتوانن یارمەتیدەر بن بۆ ئامادە کردنی ئەمان بۆ خوێندنی زیاتر ،دامەزران ،و ژیانێکی سەربەخۆ .خوێندنی تایبەت بەمانای
فەرمانە تایبەت دانراوەکان بۆ پیداویستیە تایبەتەکانی منداڵە کەمتواناکانە .خزمەتگوزاریە تایبەتەکان بریتین لە خزمەتگوزاری تایبەت کە
پێویستن بۆ پشتیوانی کردن لە خوێندنی تایبەتی قوتابیەکان تاوەکو بتوانن بەرەو پێش بچن بە ئامانجە ئەکادیمی و کردارییەکان بگەن .
خزمەتگوزاریە پەیوەندیدارەکان بریتین لە چارەسەری پیشەیی ،دەرمانی جەستەیی ،چارەسەری گوفتار ،خزمەتگوزاری ئامۆژگاریدان،
خزمەتگوزاریەکانی ئاڕاستەکردن وگواستنەوەو ھاتوچۆ.
لەژێر دەستی ، IDEAدایک/باوکی مندااڵن خاوەنی بەشداریەکی فراوان دەبن لە ھەمو ھەنگاوەکانی خوێندنی تایبەتی منداڵەکانیان .ئەم ڕێنماییە
باسی چاالکیە جۆراوجۆرەکانی ئەم پرۆسەیە ئەکات .بۆ ئەوەی زۆرتر یارمەتیدەرتان بین لە تێگەیشتن لە مافە یاساییەکانتان لەژێر ئاستی
 ،IDEAقوتابخانە پێویستە کۆپیەک لەم بەڵگە بەناوی ڕەچاوکردنی ئەمنی زانیاری ) (Link: fw.escapps.netلە کاتوساتی دابینکراوبۆتان
بەردەست بکات .ئەم بەڵگە ئەبێ النیکەم ساڵی جارێک بۆتان دابین بکرێت و لە ئەگەری پێشهاتنی ھەرکام لەم بارودۆخانە کە باس ئەکرێت:






لە ئەگەری پێویستی یان داواخوازی ئێوە بۆ ھەڵسەنگاندنی زیاتری منداڵەکتان؛
لە ئەگەری وەرگرتنی یەکەم سکااڵی والیەتی لە ساڵێکی خوێندن؛
لە ئەگەری وەرگرتنی یەکەم داخوازی بۆ دانیشتنی مامەڵەی دادپەروەرانە لە ساڵی خوێندن؛
لە ڕۆژی بڕیاردان لەسەر گۆڕینی جێگاو پرۆگرامی داھاتوو؛
ھەروەھا لە سەر داخوزی ئێوە.

لە ویالتی تەکساس ،شایستەیی منداڵێک بۆ خوێندنی تایبەتو خزمەتگوزاریە پەیوەندیدارەکان و زۆربەری بڕیاردانەکان سەبارەت بە پرۆگرامی
تایبەتی خوێندنی مندااڵن لەالیەن لێژنەی ڕێپێدان ،پێداچوونەوە ،و ڕەتکردنەوە ) (ARDئەنجام دەدرێت .لەوانەیە ئەم لێژنەیە بەناوی
پرۆگرامی خوێندنی بەتاکەکەسیکراو ) (IEPبناسن کە ئەم شێوە زیاتر لە یاسای فیدڕاڵی بەکار ئەبرێت .لەئەگەری پێکهاتنی لێژنەی  ARDبۆ
مندالەکەی ئێوە ،ئێوەش بەشێک ئەبن لەو لێژنەیە.
ئەم ڕێنماییە لە کاتوساتی دابینکراودا تازە ئەکرێتەوە تا وەکو لەگەڵ گۆڕانکاریەکانی یاسای ویالیەتی فیدڕاڵی خۆی بگونجێنێت .کۆپی
ئەلەکتڕۆنی ئەم ڕێنماییە لەبەردەستە لەسەر وێبسایتی ناوەندی خزمەتگوزاریەکانی خوێندن لە بەشی  ١٨ى سیستەمی یاسایی بۆ پڕۆسەی
خوێندنی تایبەتی منداڵ).(Link: fw.escapps.net
لە پڕۆسەی خوێندنی تایبەت رێکەوت و دواوادەی زۆر بوونی ھەیە .لەم باڵوکراوەیەدا ،ڕێکەوت و دواوادە گرینگەکان باس کراون .
ھەروەھا ،بەڵگەیەکی ئۆنالین لەبەردەستە بۆ ئەوەی وەاڵمی پرسیارەکانتان سەبارەت بە ڕێکەوتی ھەڵسەنگاندن ،ئاگاداری پێشوەختە،
پێداچونەوەکانی ، IEPرێکەوتە گرینگەکانی تری تیا پەیدا بکەیت .درەختی خشتەی کاتی بڕیارەکە لێرە بەردەستە(Link: bit.ly/39vuSlU).
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ڕێنمایی دایکان و باوکان بۆ پڕۆسەی ڕێپێدان ،پێداچوونەوە ،و
ڕەتکردنەوە
کرداری سەرەتایی منداڵی
یارمەتی بۆ ئەو بنەمااڵنەی کە خاوەنی مندااڵنی دواکەوتو لە گەشە کردن لەبەردەستە .ئەو دەزگایەی کە لە تەکساس یارمەتی ئەخاتە بەردەست بۆ ئەم
جۆرە لە کردارەسەرەتاییانە خزمەتگوزاریەکانی سەالمەتى مرۆڤی تەکساسە .پرۆگرامی تایبەت بە مندااڵنی زۆر بچوک بە ناوی کرداری سەرەتایی
منداڵی ) (ECIناسراوە .ئەم خزمەتگوزاریانە بۆ مندااڵنی تەمەن ژێر سێ ساڵ دابین کراوە.
لە تەمەنی سێ ساڵی ،مندااڵنی کەمتوانا ئەتوانن شایستەی خوێندنی تایبەت و خزمەتگوزاریە پەیوەندیدارەکان بن .لەم ئەگەرەدا ،قوتابخانەی ناوچەی
منداڵەکە بەرپرسیارە لەوەی دڵنیا بێت کە پرۆگرامی  FAPEلە کاتی سێیەمین ساڵڕۆژی لەدایک بوونی منداڵەکە لەبەرەدستە .ھەموو ئەو مندااڵنەی کە
خزمەتگوزاریەکانی  ECIوەرئەگرن شایەنی وەرگرتنی خزمەتگوزاریە دابینکراوەکان لەالیەن قوتابخانەی گشتیەوە نین .لەبەر ئەمە ،الیەنی کەم ٩٠
ڕۆژ بەرلەوەی مندااڵنی خاوەن خزمەتگوزاری  ECIبن بە سێ سااڵن ،دانیشتنێک لەبەر ئەوەی بە بنەماڵەی منداڵەکە یارمەتی بدرێت کە لە
خزمەتگوزاریەکانی  ECIبگۆردرێن بۆسەر خوێندنی تایبەتو خزمەتگوزاریەکانی پەیوەندیدار لە ئەگەری شایستەیی ،بەڕێوە دەچێت .ئەگەر منداڵەکە
شایستە بێت ،خوێندنی تایبەت و خزمەتگوزاریە پەیوەندیدارەکان لە سێیەم ساڵڕۆژی لەدایکبوونیدا بەردەست دەبێت .زیاتر لە  ECIالپەڕەیەکە کە
زانیاری سەبارەت بە تێپەرکردنی پرۆگرامی مێرمنداڵێ بۆ سەر خوێندنی تایبەت دەدات .ئەم الپەڕە ئەتوانێ لێرە بدۆزیتەوە (Link:
bit.ly/35G7y3E).

ڕێنمایی بۆ منداڵی تەمەنی قوتابخانە
ئەگەر سەبارەت بە فێربوون و ڕەفتاری منداڵی تەمەن قوتابخانەی خۆت نیگەرانیت ھەیە ،ھەنگاوی سەرەتایی ئەوەیە کە لەگەڵ مامۆستا یان
بەڕێوەبەری قوتابخانەکەی منداڵەکەت سەبارەت بە نیگەرانیەکانت بدوێی .ئەگەر ئەم ھەنگاوە سەرکەوتوو نەبوو ،ئەتوانی لە فەرمانبەرانی قوتابخانە
داوای داخوازی پشتیوانی ناوخۆیی خوێندکاران بکەی ،کە بریتین لە گروپێک لە مامۆستایان و فەرمانبەرانی دیکە کە بەشێوەیەکی رێکوپێک کۆ
دەبنەوە تا باسی نیگەرانیەکانی خویندن یان رەفتاری مندااڵن بکەن.
ئەو خوێندکارانەی کە لە پۆلەکانی خوێندنی گشتی کۆشش دەکەن ئەتوانن بەربژێر بن بۆ خزمەتگوزاریەکانی پشتیوانی لە سەرەتا دا یان پێشنیار
بکرێن بۆ ھەڵسەنگاندنی تایبەتی خوێندن لەژێر دەسەاڵتی  IDEAبە مەبەستی وەرگرتنی پشتیوانی .ئەگەر خوێندکارێک بەردەوام بێت لە ھەبوونی
کێشە لە پۆلەکانی گشتی خوێندنداو دەقیخزمەتگوزاریە پشتیوانەکانی لەسەربێت یان پێداویستیەکانی خوێندکارەکە بە تەنها خزمەتگوزاریە پشتیوانەکان
جێبەجێ نەکرێت ،قیوتابخانەکە پێویستە خوێندکارەکە ڕادەستی  IDEAبکات بۆ ھەڵسەنگاندنی تاکی سەرەتایی تایبەت .ئەگەر خوێندکارێک
ناسێندراوەبۆ ئەوەی کە ھەڵسەنگاندنی تاکی سەرەتایی تایبەتی بۆ بکرێت ،پێویست نیە بەرلە ڕێکەوتی ئەم ھەڵسەنگاندنە خزمەتگوزاریە
پشتیوانەکانی بۆ دابین بکرێت .ھەڵسەنگاندنی تاکی سەرەتایی تایبەت ئەتواندرێت لەھەر کاتوساتێک لەالیەن ھەمو فەرمانبەرانی قوتابخانە ،دایکو
بابی منداڵ ،سەرپەرشتی منداڵ ،یان ھەرکەسێک کە سەروکاری لەگەڵ پڕۆسەی خوێندن و پەروەردەی منداڵەکە تۆمار بکرێت .ئاگادار بە لە
ئەگەری ئەوەی فەرمانبەرانی قوتابخانە گومان بکەن کە منداڵیک خاوان کەمتواناییەو پێویستی بە خوێندنی تایبەت و خزمەتگوزاریە پەیوەندیدارەکانە،
پێشنیارێک بۆ ھەڵسەنگاندنی تاکی سەرەتایی تایبەت ئەنجام دەدرێت.

وەاڵمی کردار
یاسایی فیدڕاڵی حوکم ئەکات کە قوتابخانەکان جەخت بکەنە سەر زوو ناساندنی کێشەکانی خوێندکارەکان بۆ ئەوەی بە باشترین شێوە یارمەتیان بدات .
وەاڵمی کردار ) (RtIبڕیارێکە کە زۆرێک لە قوتابخانەکان بەکاری دێنن بۆ ناساندن و یارمەتیدانی مندااڵنێک کە لە مەترسی نەگەیشتن بە پلەکانی
ستەندەرد لە خوێندندان .پایە سەرەتاییەکانی بڕیاری  RTIبریتین لە :ئامادەکاری زانستی لەسەر لێکۆڵینەوە داڕێژراوو دەستتێخەر لە پۆلەکانی خوێندنی
گشتی؛ چاودێریکردن و پەیواندی پێشکەوتنی منداڵەکە لە وەاڵمی کردارەکان؛ و ھەروەھا بەکارھێنانی پێوەرەکانی پێشکەوتن بۆ دانی بڕیار لەسەر
تەوەرەکانی خوێندن.
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بڕیاری  RTIبەشێکە لە سیستەمی چەند بەشی پشتیوانی ) (MTSSکە ھەر پلە یان پێگەیەک بەمانای ئاستی بەرەوپێشی کردارەکەیە .کردارەکانی
دابینکراو بۆ مندااڵن لەگەڵ چاودێریکردنی پێشکەوتن ڕیک دەخرێن تا ئەو کاتەی منداڵەکە بە پێشکەوتنێکی بەرچاو ئەگات .ئەو مندااڵنەی کە بە
کردارە سەرەتاییەکان لە کاتێکی گونجاودان ،لەسەر ئاستی لێکۆلینەوەکان ،پێشنیار ئەکرێن بۆ کرداری قورستر .زۆربەی کاتەکان ،قوتابخانەکەی ئێوە
دوای شەش حەفتە لە کردارەکە ،داتای پێویستی بۆ ھەنگاوی دوایی لەبەردەست دەبێت( وەکو بەردەوام بونی کردار ،قورس کردنەوەی ،یان ناردن بۆ
ھەڵسەنگاندی تر ).کات و ڕێکەوتی پێویست بۆ بڕیاردان بەستراوەتەوە بە دوبارەبوونەوە/درێژەی کردارەکان و ئەو تواناییانە کە مەبەست بوون.
منداڵەکان پێویست ناکات لە تەواوی پلەکانی سیستەمی  RTIتێپەڕ بن بۆ ئەوەی خوێندنێکی تایبەتیان بۆ دابین بکرێت .ئەو کاتەی کە بۆمان
دەرکەوێت کە خوێندنی گشتی ناتوانێت ڕازیکەر بێت ،فەرمانبەرانی قوتابخانە ئەبێ ڕچاوی ئەوە بکەن کە ئەگەری ئەوە ھەیە ئەم منداڵە
کەمتوانایە پێویستە ئاڕاستە بکرێت .ڕەچاوکردنی گرینگ لە ھەڵسەنگاندنی ئەوەی کە ئایا کردارەکانی خوێندنی گشتی رازیکەرن بریتین لە
دووبارە ھەڵسەنگاندی مێژووی کردارەکان و داتای چاودێریکردنی پێشکەوتنی خوێندکارەکە( ئاستی ئێستای پێشکەوتن و چوونەپێش بەرەو
بەستنی مەودای كۆششەکان ).دایک و بابان ھەرکات پێویست بکات ئەتوانن داخوازی ئاڕاستەکردن بکەن لە ھەردو حاڵەتی وەگرتن یان نەگرتنی
کردار لە ڕێگای سیستەمی  RTI.ستراتیجیەتەکانی  RTIنابێت بۆ دواخستن یان فەوتاندنی کاتی ھەڵسەنگاندنی منداڵێ کە گومانی کەمتوانابوونی
لەسەرە لەژێر پرۆگرامی IDEAیە بەکار بهێندرێت .زانیاری زیاتر سەبارەت بە پرۆسەی )RtI (Link: bit.ly/3nDMTDu

ئاڕاستەکردن بۆ هەڵسەنگاندنی سەرەتایی
ھەر قوتابخانەیەک بەرپرسیاری ئەوەی لەسەرە کە ڕهزامەندی ئێوە بەدەست بێنیت و دەس بکات بە کۆ کردنەوەی ھەڵسەنگاندێکی سەرەتایی بە
مەبەستی خوێندنی تایبەت و خزمەتگوزاریە پەیوەندیدارەکان ،ھەرکات کە ھەست بەوە بکەن کە منداڵەکەی ئێوە لە بوارێکدا کەمتوانایەو پێویستی بە
خوێندنی تایبەت و خزمەتگوزاریە پەیوەندیدارەکان لەژێر سیستەمی  IDEAببێت .ئێوە ھەروەھا ئەتوانن ھەرکات پێویست بێت داوای ھەڵسەنگاندنی
سەرەتایی بۆ منداڵەکەتان بکەن.
ئەگەر داواکارییەکی نووسراو پێشکەش بە بەڕێوەبەری دەزگایەکی پەروەردەیی خۆجێیی ) (LEAبۆ خزمەتگوزراییەکانی پەروەردەی تایبەت بکەی
یان بە کارمەندێکی کارگێڕی پەروەردەی ناوچەکە بکەی بۆ شایستەبوونی پەروەردەی تایبەت ،قوتابخانەکە پێویستە ،پێش 15یەمین ڕۆژی قوتابخانە
دوای ڕێکەوتنی گەیشتنی داواکارییەکە بە قوتابخانە ،یەکێک لەمانەت پێ بدات ) ١:ئاگاداریی نووسراوی پێشوەختی پێشنیازەکەی بۆ جێبەجێکردنی
ھەڵسەنگاندن ،کۆپییەک لە ئاگاداریی پاراستنی ڕێکاریی ) ،(Link: fw.escapps.netو دەرفەتی پێدانی ڕەزامەندیی نووسراو بۆ ھەڵسەنگاندنەکە؛
یان ) ٢ئاگاداریی نووسراوی پێشوەختی ڕەتکردنەوەکەی بۆ ھەڵسەنگاندنی منداڵەکەت و کۆپییەک لە ئاگاداریی پاراستنی ڕێکاریی (Link:
).fw.escapps.net
تکایە تێبینی ئەوە بکە کە داواکارییەکە بۆ ھەڵسەنگاندنی پەروەردەی تایبەت لەوانەیە بەشێوەی زارەکی بێت و پێویست بە نووسین نەکات .پەروەردەی
ناوچەکە و قوتابخانە تایبەتەکان پێوستە بەردەوام پابەندی ھەموو مەرجەکانی ئاگاداریی فیدڕاڵی و مەرجەکانی ناساندن ،دیاریکردنی شوێن ،و
ھەڵسەنگاندنی ئەو مندااڵنە بن کە گومانی کەمئەندامێتی و پێویست بوونیان بە خوێندنی تایبەت لێ دەکرێت .ھیچ مەرجێکی خشتەی کاتی دیاریکراو بۆ
وەاڵمدانەوە بۆ داواکاریی زارەکی نییە ،بەاڵم باشتر وایە قوتابخانەکان شوێن ھەمان خشتەیکاتی  ١٥ڕۆژی قوتابخانە بکەون کە لەسەرەەوە باس
کراوە.

ئاگاداریی نووسراوی پێشوەخت
یەکێک لە مافەکانی بەپێی  IDEAئەوەیە کە ئاگاداریی نووسراوی پێشوەختت لەبارەی ڕێکار و جێبەجێ نەکردنە تایبەتەکانت پێ بگات لەبارەی
منداڵەکەت لەکاتێکی گونجاودا بەر لەوەی بەکرداری قوتابخانە ڕێکارەکە بگرێتە بەر یان ڕەتی بکاتەوە کە ڕێکارەکە بگرێتە بەر .بەتایەتی،
قوتابخانەکە پێویستە کە ئاگادارییەکی نووسراوی پێشەکیت پێ بدەن بە زمانی ڕەسەنی خۆت یان شێوازێکی تر پەیوەندی کاتێک کە ئەوە:
•
•

پێشنیاری دەستپێکردن یان گۆڕینی ناساندن ،ھەڵسەنگاندن ،پرۆگرامی پەروەردەیی ،یان دانانی ئاستی خوێندن بۆ منداڵەکەت یان
فەراھەمکردنی  FAPEبۆ منداڵەکەت( لەوانە گۆڕانکارییەک کە بەھۆی ھەڵوەشاندنەوەی ڕەزامەندیت بۆ فەراھەمکردنی بەردەوامی
پەروەردەی تایبەت و خزمەتگوزارییە پەیوەندیدارەکان ھاتۆتە کایەوە)؛ یان
ڕەتکردنەوە بێت بۆ دەستپێکردن یان گۆڕینی ناساندن ،ھەڵسەنگاندن ،پرۆگرامی پەروەردەیی ،یان دانانی شوێن بۆ منداڵەکەت یان
فەراھەمکردنی  FAPEبۆ منداڵەکەت
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ئاگاداریی نووسراوی پێشوەخت دەبێت بەالیەنی کەمەوە پێنج ڕۆژی قوتابخانە بەر لەو ڕێکارانە بنێردرێت کە قوتابخانە پێشنیاری دەکات یان ڕەتی
دەکاتەوە کە بیگرێتە بەر مەگەر تۆ بە سنورێکی کاتیی کەمتر ڕازی بیت .قوتابخانەکە پێویستە ئاگاداریی نووسراوی پێشوەخت بە تۆ بدات بەبێ
گوێدانە ئەوەی ئایا تۆ بە گۆڕانکارییەکە ڕازیت یان داوات کردووە.
ئاگادارییەکی پێشەکی نووسراو دەبێت ئەم زانیارییانەی خوارەوە لە خۆ بگرێت:
)(١
)(٢
)(٣
)(٤
)(٥
)(٦
)(٧

وەسفی ئەو ڕێکارەی کە پێشنیار کراوە یان ڕەت کراوەتەوە لەالیەن قوتابخانەکەوە؛
ڕوونکردنەوەی ئەوەی بۆچی قوتابخانەکە گرتنەبەری ڕێکارەکە پێشنیار دەکات یان ڕەتی دەکاتەوە؛
وەسفی ھەر ڕێکارێکی ھەڵسەنگاندن ،تۆماری ھەڵسەنگاندن ،یان ڕاپۆرتێک کە قوتابخانە وەک بنەمایەک بۆ ڕێکاری پێشنیازکراو
یان ڕەتکراوە بەکاری دەھێنێت.
ڕاگەیاندنێک کە دایک و باوکی منداڵی خاوەن پێداویستی تایبەت بەپێی پاراستنی ڕێکاریی بۆ ئەم بەشە پارێزراون و ،ئەگەر ئەم
ئاگادارییە ڕەوانەکردنێکی سەرەتایی نەبێت بۆ ھەڵسەنگاندن ،ئەو ئامرازانەی کە لەڕێگایەوە کۆپییەکی وەسفی پاراستنی ڕێکاریی
دەکرێت دەست بکەوێت؛
سەرچاوەکان بۆ دایک و باوکان تا پەیوەندی بکەن بۆ بەدەستهێنانی یارمەتی بۆ تێگەیشتن لە پێداویستییەکانی خوێندنی تایبەت؛
وەسفی ئەو بژاردانەی تر کە لیژنەی  ARDڕەچاوی کردوون و ھۆکارەکانی ئەوەی کە بۆچی ئەو بژاردانە ڕەت کراونەتەوە؛ و
وەسفی کارتێکەرەکانی تر کە پەیوەندیدارن بە پێشنیار یان ڕەتکردنەوەی قوتابخانەکە.

ڕەزامەندی دایکان و باوکان
ھەندێک چاالکی دیاریکراو ھەیە لە پڕۆسەکانی پەروەردەی تایبەتدا کە ناکرێ ڕوو بدەن مەگەر ئەوە قوتابخانە ڕەزامەندی ئێوە وەربگرێت .
قوتابخانەکە پێویستە بەتەواوی ئێوە ئاگادار بکاتەوە لە ھەموو ئەو زانیارییانەی کە پێویستە بۆ ئەوەی بتوانن بڕیارێکی باش بدەن ،لەناویاندا وەسفێکی
چاالکیی پێشنیارکراو.
زانیارییەکان پێویستە بە زمانی ڕەسەنی خۆت یان شێوازێکی تری پەیوەندی کردن بن ،مەگەر ئەوەی کە نەتوانرێت زانیارییەکان بەم ڕێگایە دابین
بکرێن .ئەگەر تۆماری وەھا ھەبوو کە ئاشکرا بکرێن ،قوتابخانە پێویسە ئەو تۆمارانە باس بکات و ئەوەش کە بۆ کێ ئاشکرا دەکرێن.
ئەگەر تۆ ڕەزامەندیت دا ،ئەمە واتە کە تۆ تێدەگەی و ڕازیت بە نووسین بۆ قوتابخانە کە ئەو کردارەی داوای ڕەزامەندی تۆی بۆ کراوە جێبەجێ
بکرێت .گرنگە کە تۆ تێبگەیت لەوەی کە ڕەزامەندی ئارەزوومەندانەیە و دەکرێت لە ھەر کاتێکدا ھەڵبوەشێتەوە بەر لەوەی کردارەکە ڕوو بدات .
ھەرچۆنێک بێت ،ئەگەر تۆ ڕەزامەندییەکە بۆ کردارەکە ھەڵبوەشێنیتەوە ،ئەوا کاریگەری لەسەر پێشوو نابێت.
ئەمانەی خوارەوە نمونەی ئەو کردارانەن کە پێویستییان بە ڕەزامەندی تۆ ھەیە:
•
•
•
•
•

ھەڵسەنگاندنی منداڵەکەت بۆ جاری یەکەم؛
دووبارە ھەڵسەنگاندنەوەی منداڵەکەت ھەر سێ ساڵ جارێک ،یان دووبارە ھەڵسەنگاندنەوەی چەندبارە ئەگەر زانیاریی زیاتر پێویست
بێت ،و تۆ یان مامۆستای منداڵەکەت داوای دووبارە ھەڵسەنگاندنەوە بکەن؛
دابینکردنی خوێندنی تایبەت و خزمەتگوزارییە پەیوەندیدارەکانی تر بۆ جاری یەکەم؛
بەخشینی ئەندامێکی لیژنەی  ARDلە ئامادەبوون لە کۆبوونەوەی لیژنەی  ARDکاتێک کۆبوونەکە پەیوەندی بە ھەموارکردن یان
تاوتوێکردنی بواری پرۆگرامی خوێندنی ئەندامەکە یان خزمەتگوزارییە پەیوەندیدارەکان ھەبێت؛ و
بانگهێشتکردنی نوێنەرێکی ھەر دەزگایەکی بەشداربوو کە پێدەچێت بەرپرس بێت لە دابینکردن یان پارەدان بۆ خزمەتگوزارییە
الوەکییەکانی گواستنەوە.
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قۆناغەکانی هەڵسەنگاندن
ئەگەر تۆ ڕەزامەندیت دا لەسەر ھەڵسەنگاندنی تەواو و تاکەکەسی) ،(FIEقوتابخانەکە پێویستە ئاگادارییەکی پێشەکیی نووسراو بە تۆ بدات لەبارەی
ھەر قۆناغێکی ھەڵسەنگانەوە کە قوتابخانە جێبەجێی دەکات ،ھەروەھا کۆپییەکی ئاگاداریی پاراستنە ڕێکارییەکان ئەگەر منداڵەکەت بۆ یەکەم جار
ھەڵدەسەنگێنرێت .قوتابخانەکە پێویستە ئامراز و ستراتیجیەتیی ھەڵسەنگاندنی ھەمەجۆر بەکار بهێنێت بۆ کۆکردنەوەی زانیاریی فرمانی ،پەرەپێدان،
و ئەکادیمی پەیوەندیدار لەبارەی منداڵەکەت لەوانەش ئەو زانیارییە کە تۆ دابینی دەکەی .قوتابخانەی منداڵەکەت لەوانە نییە ھیچ پێوانەیەک یان
ھەڵسەنگاندنێک وەک تاکە پێوەر بەکار بهێنێت بۆ یەکالکردنەوەی ئەوەی ئایا منداڵەکەت منداڵێکی خاوەن پێداویستی تایبەتە و بۆ یەکالکردنەوەی
پرۆگرامی پەروەردەیی شیاو بۆ منداڵەکەت .قوتابخانەکەت پێویستە ھەڵسەنگاندنێک بۆ منداڵەکەت لە ھەموو بوارەکان ئەنجام بدات کە پەیوەندییان بە
کەمئەندامێتیی گومانلێکراو ھەیە بۆ یەکالکردنەوەی ئەوەی ئایا منداڵەکە کەمئەندامێتیی ھەیە و بۆ یەکالکردنەوەی پێویستییە پەروەردەییەکانی ئەو یان
نا .پڕۆسەی ھەڵسەنگاندنی منداڵەکەت پێویستە:
•
•
•
•

زانیاری لەبارەی ئەدای ئەکادیمی ،پەرەپێدان ،و فرمانیی منداڵەکەتی تێدا بێت.
لەالیەن کەسانی ڕاھێنراو و شارەزاوە بەڕێوە ببرێت بەپێی ڕێنماییەکانی دانەری تاقیکردنەوەکە و بۆ ئەو مەبەستانە بەڕێوە ببرێت کە
ھەڵسەنگاندنەکان بۆیان دروست و پشت بێ بەستراون؛
بە زمانی ڕەسەنی منداڵەکەت یان شێوازی تری پەیوەندی بەڕێوە ببرێن مەگەر ئەوەی کە بە ڕوونی نەتوانرێت ئەمە ئەنجام بدرێت؛ و
بێالیەن بێت یان بەو شێوازە ئەنجام بدرێت تاوەکو جیاکاری لەبەرامبەر منداڵەکە ئەنجام نەدرێت ،بەبێ گوێدانە پاشخانی کەلتوری ،نەژاد
یان کەمئەندامێتیی ئەو.

ھەڵسەنگاندنی سەرەتایی و ڕاپۆرتەکانی ئەنجام دەبێت پێش  ٤٥ڕۆژی قوتابخانە لە دوای ڕێکەوتی گەیشتنی ڕەزامەندیی نووسراوی تۆ بە قوتابخانە
تەواو بکرێن .ھەرچۆنێک بێت ،ئەگەر منداڵەکەت بۆ ماوەی سێ یان چوار ڕۆژی قوتابخانە لە قوتابخانە ئامادە نەبوو لەکاتی ماوەی ھەڵسەنگاندنەکە،
ماوەی ھەڵسەنگاندنەکە پێویستە درێژ بکرێتەوە بە ئەندازەی ژمارەی ئەو ڕۆژانەی دەوام کە منداڵەکەت ئامادە نەبووە .قوتابخانە کۆپییەکت لە
ڕاپۆرتی ھەڵسەنگاندن بێبەرامبەر بە تۆ دەدات.
ئەگەر منداڵەکەت لەخوار تەمەنی پێنج ساڵییەوە بوو لە ١ی ئەیلولی ساڵی خوێندندا و لە قوتابخانەی گشتی ناونووس نەکرا بوو ،یان لە قوتابخانەیەکی
ئەھلی یان ماڵەوە ناونووس کرا کرابوو بەبێ گوێدانە تەمەن ،ھەڵسەنگاندنی سەرەتایی و ڕاپۆرتی ئەنجام دەبێت تەواو بکرێن بەر لە ٤٥ەمین ڕۆژی
دەوام لەدوای ڕێکەوتی گەیشتنی ڕەزامەندی نووسراوی تۆ بە قوتابخانە.
جیاکردنەوەیەک لەم خشتەکاتییە  ٤٥ڕۆژەی دەوام ھەیە .ئەگەر قوتابخانە ڕەزامەندیی تۆی بۆ ھەڵسەنگاندنی سەرەتایی بەالیەنی کەم  ٣٥ڕۆژی دەوام
بەاڵم کەمتر لە  ٤٥ڕۆژی دەوام بەر لە کۆتا ڕۆژی وانەوتنەوەی ساڵی خوێندن پێ گەیشت ،ڕاپۆرتی ھەڵسەنگاندنی نووسراو دەبێت تەواو بکرێت و
تا ٣٠ی حوزەیرانی ئەو ساڵە پێت درا بێت .ھەرچۆنێک بێت ،ئەگەر منداڵەکەت لە قوتابخانە ئامادە نەبوو لە سێ ڕۆژ یان زیاتر لەکاتی ماوەی
ھەڵسەنگاندندا ،دوامۆڵەتی ٣٠ی حوزەیران چیتر کاری پێ ناکرێت .لەبری ئەوە ،خشتەی کاتی گشتیی  ٤٥ڕۆژی دەوام لەگەڵ درێژکردنەوە بۆ سێ
ڕۆژ یان زیاتری ڕۆژانی ئامادە نەبوون کاری پێ دەکرێت.
ئەگەر تۆ بە ھەڵسەنگاندنی سەرەتایی ڕازی نەبوویت ،قوتابخانە لەوانەیە ،بەاڵم مەرج نییە ،بەدوای ھەڵسەنگاندنەکە بکەوێت بە داواکردنی
نێوەندگیرێک یان داواکردنی دانیشتنێکی مامەڵەی دادپەروەرانە .ئەگەر قوتابخانە بڕیاری دا کە شوێن ھەڵسەنگاندنەکە نەکەوێت ،قوتابخانە مەرجی
IDEAپێشێل ناکات لە ناساندن ،دیاریکردنی شوێن ،و ھەڵسەنگاندنی ھەموو مندااڵنی خاوەن پێداویستی تایبەت کە پێویستیان بە پەروەردەی تایبەت و
خزمەتگوزارییە پەیوەندیدارەکان ھەیە .ئەم مەرجە وەک بەرپرسیارێتی دۆزینەوەی منداڵ لەالیەن قوتابخانە ئاماژەی پێ دراوە.

کۆبوونەوەکانی لیژنەی وەرگرتن ،پێداچوونەوە ،و ڕەتکردنەوە
دوای تەواوبوونی ڕاپۆرتی ھەڵسەنگاندنی سەرەتایی ،لیژنەیەکی  ARDپێویستە پێک بهێنرێت بۆ سەیرکردنی ڕاپۆرتەکە و یەکالکردنەوەی ئەوەی
ئایا منداڵەکەت شایستەیە بۆ پەروەردەی تایبەت و خزمەتگوزارییە پەیوەندیدارەکان .ئەندامانی لیژنەی  ARDئەمانەی خوارەوە لە خۆ دەگرێت:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

تۆ ،دایک و باوک؛
بەالیەنی کەم مامۆستایەکی پەروەردەی ئاسایی منداڵەکەت کە پێویستە ،ئەگەر بکرێت ،ئەو مامۆستایە بێت کە بەرپرسیارە لە جێبەجێکردنی
بەشێکی IEPی منداڵەکەت؛
بەالیەنی کەمەوە مامۆستایەک یان دابینکەرێکی پەروەردەی تایبەتی منداڵەکەت؛
نوێنەرێکی قوتابخانە؛
ئەو کەسەی کە دەرکەوتە فێرکارییەکانی ئەنجامی ھەڵسەنگاندنەکە وەردەگێڕێت؛
کەسانی تر کە زانیاریی یان شارەزایی تایبەتیان ھەیە لەبارەی منداڵەکە و بانگهێشت کراون لەالیەن تۆ یان قوتابخانەوە؛
ھەرکات بگونجێت ،منداڵەکە؛
تا ئەو ڕادەیەی دەگونجێت ،بە ڕەزامەندیی نووسراوی تۆ یان ،دوای ئەوەی منداڵەکە دەگاتە تەمەنی  ١٨ساڵی ،لەگەڵ ڕەزامەندییەکی
نوسراوی منداڵە پێگەیشتووەکەت ،نوێنەرێکی ھەر دەزگایەکی بەشداربوو کە پێدەچێت بەرپرس بێت لە دابینکردن یان پارەدان بۆ
خزمەتگوزارییەکانی گواستنەوە؛
نوێنەرێکی پەروەردەی پیشە یان تەکنیکی ،باشتر وایە مامۆستا بێت ،ئەگەر منداڵەکە بۆ دیاریکردنی شوێنی سەرەتایی یان بەردەوام لە
پەروەردەی پیشە یان تەکنیکی ڕەچاوی بکرێت؛ و
ئەندامێکی پیشەگەری ستاف کە لە لیژنەی ھەڵسەنگاندنی لێهاتووی زماندا بێت ،ئەگەر منداڵەکە وەک فێرخوازێکی زمانی ئینگلیزی
دەستنیشان کرابێت.

ھەروەھا لیژنەی  ARDئەمانە لەخۆ دەگرێت ،ئەگەر پێویست بکات:
•
•
•

مامۆستایەک کە بڕواپێکراوە لە بواری پەروەردەی ئەو قوتابیانەی کە نابیستن یان بیستنیان گرانە ،ئەگەر منداڵەکە گومانی نابیست بوون
یان گران بیستنیان لێ بکرێت یان وا تۆمار کرا بێت.
مامۆستایەک کە بڕواپێکراوە لە بواری پەروەردەی ئەو قوتابیانەی کە ناتەواویی بیناییان ھەیە ،ئەگەر منداڵەکە ناتەواویی بینایی
گومانلێکراو یان تۆمارکراوی ھەبێت؛ یان
مامۆستایەک کە بڕواپێکراو بێت لە بواری پەروەردەی ئەو مندااڵنەی کە ناتەواویی بیناییان ھەیە و مامۆستایەک کە بڕواپێکراوە لە بواری
پەروەردەی ئەو قوتابیانەی کە نابیستن یان گران دەبیستن ،ئەگەر منداڵەکە نابیست و نابینایی گومانلێکراو یان تۆمارکراوی ھەبێت.

قوتابخانەکە پێویستە تۆ بانگهێشت بکات بۆ ھەر کۆبوونەوەیەکی لیژنەی  ARDبۆ منداڵەکەت و ھەوڵ بدات بۆ دڵنیابوونەوە لەوەی کە یەکێک یان
ھەردوو دایک و باوک بەشدار دەبن .ئاگاداریی نووسراوی کۆبوونەوەکە دەبێت بەالیەنی کەمەوە پێنج ڕۆژ بەر لە کۆبوونەوەکە بە تۆ بدرێت مەگەر
ئەوەی کە تۆ بە سنووری کاتیی کەمتر ڕازی بیت .ئاگاداریی نووسراو دەبێت مەبەست ،کات ،شوێنی کۆبوونەوەکە ،و لیستی ئەو کەسانەی کە
ئامادەی کۆبوونەوەکە دەبن لە خۆ بگرێت .ئەگەر تۆ ناتوانیت بە ئینگلیزی قسە بکەیت ،قوتابخانە پێویستە ئاگادارییەک بە زمانی ڕەسەنی خۆت دابین
بکات مەگەر ئەوەی کە بەڕوونی نەتوانرێت ئەمە بکرێت .ئەگەر زمانی ڕەسەنی تۆ زمانێکی نووسراو نییە ،قوتابخانە دەبێت ھەنگاو بنێت بۆ
دڵنیابوونەوە لەوەی کە ئاگادارییەکە بەشێوەی زارەکی یان بەشێوازی تر وەرگێڕدراوە تاکو تۆ لە ئاگادارییەکە تێبگەیت.
کۆبوونەوەی لیژنەی  ARDدەبێت لەو کات و شوێنە بێت کە تۆ و قوتابخانە پێی ڕازین .ئەگەر ئەو کات یان ڕێکەوتەی کە قوتابخانە پێشنیاری دەکات
بۆ تۆ گونجاو نەبێت ،قوتابخانەکە پێویستە ھەوڵی بەجێ بدات بۆ دۆزینەوەی کاتێک کە تۆ بتوانی ئامادەی بی .ئەگەر ھیچ یەکێک لە باوک و دایک
نەیانتوانی ئامادەی کۆبوونەوەکە بن ،تۆ دەکرێ لە ڕێگای ھۆکارێکی جێگرەوە بەشداری بکەیت وەک لە ڕێگای تەلەفۆن یان پەیوەندیی ڤیدیۆیی .
ئەگەر قوتابخانە نەتوانێت قەناعەت بە ئامادەبوونت بکات ،ئەوا قوتابخانە دەتوانێت کۆبوونەوەکە بەبێ تۆ ئەنجام بدات.
ئەندامێکی لیژنەی  ARDلەوانەیە لە ئامادەبوونی بەشێک یان ھەموو کۆبوونەوەی لیژنەی  ARDببەخشرێت ئەگەر ئامادەبوونی کەسەکە پێویست
نەبێت بەھۆی ئەوەی بواری پرۆگرمی خوێندن یان خزمەتگوزاریی پەیوەندیداری کەسەکە لە کۆبوونەوەکەدا ھەموار یان تاوتوێ نەکرێت .تۆ پێویستە
بە نووسین بە بەخشینەکە ڕازی بیت.
ئەندامێکی لیژنەی  ARDھەروەھا دەکرێت لە کۆبوونەوەی لیژنەی  ARDببەخشرێت کاتێک کۆبوونەوەکە ھەموارکردن ،یان تاوتوێکردنی ،بواری
پرۆگرمی خوێندن یان خزمەتگوزاریی پەیوەندیدار لەخۆ بگرێت ئەگەر تۆ یان قوتابخانە ڕەزامەند بن بە بەخشینی بە نووسن و کەسی بەخشراو
سەرنجی نووسراو بۆ پەرەپێدانی  IEPبەر لە کۆبوونەوەکە پێشکەش بکات.
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شایستە بوون
تاقیکردنەوەیەکی دوو بەشی ھەیە بۆ یەکالکردنەوەی ئەوەی کە منداڵەکە شایستەیە بۆ پەروەردەی تایبەت و خزمەتگوزراییە پەیوەندیدارەکان یان
نا( ) ١:منداڵەکەت پێوستەی کەمئەندامێتی ھەبێت؛ و( ) ٢بەھۆی کەمئەندامێتییەکەی ،منداڵەکەت دەبێت پێویستی بە پەروەردەی تایبەت و
خزمەتگوزارییە پەیوەندیدارەکان ھەبێت بۆ ئەوەی سوود لە خوێندن وەربگرێت .بۆ ھێنانەدی یەکەم بەشی تاقیکردنەوە دوو بەشیەکە بۆ
شایستەبوون ،منداڵی تەمەنی نێوان  ٣تا  ٢١ساڵ ،جگە لەوەی لە کەوانەی خوارەوە ئاماژەی پێ کراوە ،دەبێت پێوەرەکە بۆ یەکێک یان زیاتر لەو
پۆالنەی کەمئەندامێتی کە باس کراون بێنێتەدی:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ئۆتیزم؛
نابیست یان گران بیستن )لە تەمەنی لەدایکبوون تا  ٢١ساڵ(؛
نابیست-نابینایی )لە تەمەنی لەدایکبوون تا  ٢١ساڵ(؛
شێوانی ھەستی؛
کەمئەندامیی زیرەکی؛
فرە کەمئەندامی؛
منداڵێتی سەرەتای پۆلێن نەکراو )تەمەنی سێ تا پێنج ساڵی(؛
ناتەواویی ئێسکی؛
ناتەواویی تەندروستی تر؛
کەمئەندامیی تایبەتی فێربوون؛
ناتەواویی قسەکردن یان زمان
برینداربوونی ترۆمایی مێشک بەھۆی ڕووداوی کتوپڕ؛ یان
ناتەواویی بینایی )لە تەمەنی لەدایکبوون تا  ٢١ساڵی(

لیژنەی  ARDپێویستە بڕیاری شایستەبوون بدات لەماوەی  ٣٠ڕۆژی ڕۆژژمێری لە ڕێکەوتی تەواوکردنی ڕاپۆرتی ھەڵسەنگاندنی سەرەتاییەوە .
ئەگەر ٣٠یەمین ڕۆژ کەوتە ھاوین و دەوامی قوتابخانە نەبوو ،لیژنەی  ARDپێویستە تاکو یەکەم ڕۆژی وانەکانی پاییز کۆتایی بە بڕیارەکانی بهێنێت
لەبارەی بڕیاری شایستەبوونی سەرەتایی ، IEP،و دانانی شوێن مەگەر ئەوەی کە ھەڵسەنگاندنی سەرەتایی ئاماژە بەوە بکات کە منداڵەکە پێویستی بە
خزمەتگوزارییەکانی ساڵی خوێندنی درێژکراوە ) (ESYھەیە لەماوی ئەو ھاوینەدا.
ئەگەر ،ھەرچۆنێک بێت ،قوتابخانە ڕەزامەندیی تۆی پێ گەیشت بۆ ھەڵسەنگاندنی سەرەتایی بەالیەنی کەم  ٣٥ڕۆژ بەاڵم کەمتر لە  ٤٥ڕۆژی
قوتابخانە پێش کۆتا ڕۆژی وانەوتنەوەی ساڵی خوێندن و منداڵەکەت سێ ڕۆژ یان زیاتر لەنێوان کاتی ڕەزامەندی و کۆتا ڕۆژی وانەوتنەوە غیاب
نەبووە( واتە مەرجەکانی بۆ پێگەیشتنی ڕاپۆرتی ھەڵسەنگانی تا ٣٠ی حوزەیران تێدایە) ،لیژنەی  ARDپێویستە بەر لە ١٥یەمین ڕۆژی دەوامی ساڵی
داھاتووی خوێندن کۆببێتەوە بۆ سەیرکردنی ڕاپۆرتی ھەڵسەنگاندن ،مەگەر ئەوەی کە ھەڵسەنگاندنەکە ئاماژە بەوە بدا کە منداڵەکەت پێویستی بە
خزمەتگوزارییەکانی  ESYلەماوەی ئەو ھاوینەدا ھەیە .ئەگەر ھەڵسەنگاندنەکە ئاماژەی بەوە کرد کە منداڵەکەت پێویستی بە خزمەتگوزارییەکانی
ESYی ھاوینە ھەیە ،ئەوا لیژنەی  ARDپێویستە ئەوەندەی بەپەلە بکرێت کۆببێتەوە بۆ سەیرکردنی ھەڵسەنگاندنی منداڵەکە.
ھەموو ئەو فێرخوازانەی کە کێشەیان ھەیە شایستە نین بۆ پەروەردەی تایبەت و خزمەتگوزارییە پەیوەندیدارەکان .ئەگەر کێشەکانی منداڵەکەت
بەشێوەی سەرەتایی بەھۆی نەبوونی فێرکاری شیاوەوەیە لە خوێندنەوە و بیرکاریدا یان بەھۆی ئەو ڕاستییەوەیە کە منداڵەکەت شارەزاییەکی
سنوورداری لە ئینگلیزی ھەیە ،منداڵەکەت نابێت وەک منداڵێکی خاوەن پێداویستی تایبەت دابنرێت بەپێی  IDEA.ئەگەر ھەڵسەنگاندنەکە ئەوەی گەیاند
منداڵەکەت کەمئەندامێتی نییە ،تیمی پاڵپشتی ناو کامپەس لەوانەیە کۆببنەوە و خزمەتگوزاری یان پرۆگرامی تر ڕابسپێرن لە خوێندنی گشتی بۆ
یارمەتیدانی منداڵەکەت.
ئەگەر ھەڵسەنگاندنەکە نیشانی دا کە منداڵەکەت کەمئەندامێتی ھەیە ،لیژنەی  ARDپێویستە دوای ئەوە دەست بە دووەم بەشی تاقیکردنەوەی دوو بەشی
شایستەیی بکات بە بڕیاردان لەسەر ئەوەی ئایا منداڵەکەت پێویستی بە پەروەردەی تایبەت و خزمەتگوزارییە پەیوەندیدارەکان ھەیە بۆ ئەوەی
بەشداری پێ بکرێت و بەرەو پێشچوون لە پرۆگرمی خوێندنی خوێندنی گشتی ئەنجام بدات )واتە ،ھەمان پرۆگرمی خوێندنی مندااڵنی ناکەمئەندام( .
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فەراهەمکردنی سەرەتایی خزمەتگوزارییەکان
ئەگەر منداڵەکە شایستە بوو بۆ پەروەرەدەی تایبەت و خزمەتگوزارییە پەیوەندیدارەکان ،قوتابخانەکە پێویستە  FAPEبۆ منداڵەکەت فەراھەم بکات لە
ژینگەیەک بە کەمترین سنووردارییەوە .ئەمە جێبەجێ دەکرێت لەڕێگای پەرەپێدانی لیژنەی  ARDبۆ  IEPو جێبەجێکردنی  IEPلەالیەن قوتابخانەوە .
پێش ئەوەی قوتابخانە بتوانێت ھەر پەروەردەیەکی تایبەتی سەرەتایی و خزمەتگوزاریی پەیوەندیدار دابین بکات ،پێویستە ڕەزامەندی تۆ بۆ
خزمەتگوزارییەکان وەربگرێت .قوتابخانە پێویستە ھەوڵی بەجێ بدات بۆ بەدەستهێنانی ڕەزامەندیی تۆ بۆ فەراھەمکردنی سەرەتایی
خزمەتگوزارییەکان .ئەگەر تۆ ڕەزامەندیت نەدا لەسەر فەراھەمکردنی سەرەتایی خزمەتگوزارییەکان ،قوتابخانە لەوانە نییە داوای نێوەندگیر یان
داواکاری دانیشتنێکی مامەڵەی دادپەروەرانە بکات بۆ ھەڵوەشاندنەوەی ڕەزامەندیی تۆ بۆ خزمەتگوزارییەکان .ھیچ پەروەردەیەکی تایبەت و
خزمەتگوزاریی پەیوەندیدار دابین ناکرێت ئەگەر تۆ ڕەزامەندی ڕەت بکەیەوە .قوتابخانە بەرپرسیاریەتی خۆی پێشێل ناکات لە بەردەستکردنی
FAPEبۆ منداڵەکەت ئەگەر تۆ ڕەزامەندی ڕەت بکەیتەوە یان نەتوانی وەاڵمی داواکارییەکە بدەیەوە بۆ پێدانی ڕەزامەندی بۆ فەراھەمکردنی
سەرەتایی پەروەردەی تایبەت و خزمەتگوزارییە پەیوەندیدارەکان.

پرۆگرامی خوێندنی بەتاکەکەسیکراو
پێکهاتە سەرەکییەکانی  IEPئەمانە دەگرێتەوە:
•
•
•
•

•
•

ئاستی ئێستای منداڵەکەت بۆ دەستکەوتی ئەکادیمی و ئەدای فرمانی) (PLAAFP؛
ئامانجی پێوانەکراوی سااڵنە ،لەناویاندا ئامانجە ئەکادیمی و فرمانییەکان؛
وەسفی پەروەردەی تایبەت ،خزمەتگوزاریی پەیوەندیدار ،و یارمەتیدەر و خزمەتگوزاریی پاڵپشت کە دابین دەکرێن؛
زانیاری لەبارەی چۆنیەتی بەشداریکردنی منداڵەکەت لە ھەڵسەنگاندنەکانی ویالیەت و سەرانسەری ناوچەکە ،لەوانەش ڕاگەیاندنی ھەر
فەراھەمکردنێکی گونجاوی تاکەکەسی کە بۆ مناڵەکەت پێویست بێت بۆ ئەوەی تاقیکردنەوە ئەنجام بدات ،و ئایا منداڵەکەت پێویستی بە
گرتنەبەری ھەڵسەنگاندنی جێگرەوە ھەیە ،لەبری ھەڵسەنگاندنی سەرتاسەری ویالیەتی ئاسایی ،و بۆچی ھەڵسەنگاندنی جێگرەوە بۆ
منداڵەکە گونجاوە؛
خزمەتگوزارییەکانی گواستنەوە ،ئەگەر تەمەنی گونجاو بێت؛ و
بوارەکانی تر کە پێویستە ڕەچاو بکرێن ،و ئەگەر بە پێویست دانرا ،بۆ مندااڵنی بڕێک کەمئەندامێتی ،پێداویستی ،یان ھەلومەرجی
دیاریکراو پێشکەش بکرێن.

TEAپەرەی بە فۆڕمێکی  IEPی نمونەیی داوە  (Link: bit.ly/3smMLMe).قوتابخانەی منداڵەکە ئەم فۆڕمە نمونەییە بەکار دەھێنێت.
یان لەوانەیە فۆڕمێکی تر بەکار
بهێنێت.
لە پەرەپێدانی IEPدا ،چەند شتێک ھەیە کە لیژنەی  ARDپێویستە ڕەچاوی بکات ،لەوانە:
•
•
•
•

خاڵە بەھێزەکانی منداڵەکەت؛
نیگەرانییەکانت بۆ بەھێزکردنی پەروەردەی منداڵەکەت؛
ئەنجامەکانی تازەترین ھەڵسەنگاندنی منداڵەکەت؛ و
پێویستییە ئەکادیمی ،پەرەپێدانی ،و فرمانییەکانی منداڵەکەت.

لەگەڵ ئەوەشدا ،لیژنەی  ARDپێویستە کارتێکەرە تایبەتەکان بۆ ھەندێک منداڵ بخاتە ڕوو ،بەم شێوەی خوارەوە:
•
•

•

ڕەچاوکردنی بەکارھێنانی کردار و پاڵپشتی ھەڵسوکەوتیی ئەرێنی و ستراتیجیەتیەکانی تر بۆ چارەسەکردنی ئەو ھەڵسوکەوتە کاتێک
ھەڵسوکەوتی منداڵەکە دەبێتە ئاستەنگ لەبەردەم فێربوونی منداڵەکە یان ھی ئەوانی تر؛
ڕەچاوکردنی پێویستییەکانی زمانی منداڵەکە کاتێک ئەو پێویستییانە پەیوەندییان بە IEPی منداڵەکەوە ھەبوو ئەگەر منداڵەکە شایستەبوونی
وەرگرت وەک منداڵێکی خاوەن شارەزایی سنووردار لە زمانی ئینگلیزیدا؛ دابینکردنی فێرکاری بە بڕێل و بەکارھێنانی بڕێل ،مەگەر
ئەوەی کە لیژنەکە بڕیار بدات کە فێرکاری بە بڕێل یان بەکارھێنانی بڕێل بۆ منداڵەکە گونجاو نییە ئەگەر منداڵەکە نابینا یان لەڕووی
بیناییەوە ناتەواو بوو؛
ڕەچاوکردنی پێویستییەکانی پەیوەندیکردن بۆ ھەر منداڵێکی خاوەن کەمئەندامێتی ،و بۆ ئەو منداڵەی کە نابیستن یان گران دەبیستن،
ڕەچاوکردنی زمان و پەیوەندیکردنی منداڵەکە ،دەرفەتەکانی پەیوەندیکردنی ڕاستەوخۆ لەگەڵ ھاوەاڵن و کەسە پیشەگەرەکان بە شێوازی
زمان و پەیوەندیکردنی منداڵەکە ،ئاستی ئەکادیمی ،و کۆمەڵەی تەواوی پێداویستییەکان ،لەناویاندا دەرفەتەکانی فێرکاری ڕاستەوخۆ بە
شێوازی زمان و پەیوەندیکردنی منداڵەکە؛ و

ڕێنمایی دایکان و باوکان بۆ پڕۆسەی ڕێپێدان ،پێداچوونەوە ،و ڕەتکردنەوە
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•

ڕەچاوکردنی ئەوەی ئایا ھەر منداڵێکی خاوەن کەمئەندامێتی پێویستی بە ئامێر و خزمەتگوزاریی تەکنۆلۆژیای یارمەتیدەر ھەیە.

ئاستی ئێستای دەستکەوتی ئاکادیمی و ئەدای فرمانی
IEPپێویستە ڕوونکردنەوەی PLAAFPی منداڵەکەت لەخۆ بگرێت .ئەم ڕاگەیاندنە دەبێ ئەوەی تێدا بێت کە چۆن کەمئەندامێتییەکە کار لە
بەشداریکردن و بەرەوپێشچوون لە پرۆگرمی خوێندنی گشتی دەکات .ئەگەر منداڵەکەت منداڵێکی باخچەی مندااڵنە ،ڕوونکردنەوەکە دەبێت ڕوونی
بکاتەوە کە چۆن کەمئەندامێتییەکە کار لە بەشداریکردن چاالکییەکانی تەمەنی گونجاودا دەکات.

ئامانجەکانی سااڵنە
IEPپێویستە ئامانجی پێوانەکراوی سااڵنەی تێدا بێت ،لەناویدا ئامانجە ئەکادیمی و فرمانییەکان ،کە بۆ ھێنانەدی ئەو پێویستییانەی منداڵەکە داڕێژراون
کە بەھۆی کەمئەندامێتییەوە دروست بوون بۆ ئەوەی ئەو بتوانێت بەشدار بێت و بەرەو پێش بچێت لە پرۆگرمی خوێندنی گشتی .ئەم ئامانجانە
ھەروەھا دەبێت ڕووبەڕووی پێویستییە پەروەردەییەکانی تر ببێتەوە کە بەھۆی کەمئەندامێتیی منداڵەکە دروست دەبن . IEPدەبێت وەسفی ئەوە بکات
کە چۆن بەرەوپێشچوونی منداڵەکە بەرەو ئامانجە سااڵنەییەکان دەپێورێن ھەروەھا کەی ڕاپۆرتەکانی بەرەوپێشچوون بە تۆ دەدرێن.

پەروەردەی تایبەت ،خزمەتگوزارییە پەیوەندیدارەکان ،و یارمەتی و خزمەتگوزارییە تەواوکەرەکان
لیژنەی  ARDبڕیار دەدات کە کام خزمەتگوزارییانە پێویستن بۆ ئەوەی:
•
•
•

وابکات منداڵەکە بەشێوەیەکی دروست بەرەوپێش بچێت بەرەو بەدەستهێنانی ئامانجە سااڵنەییەکان؛
بەشدار بێت و بەرەوپێشچوون لە پرۆگرمی خوێندنی گشتی ئەنجام بدات لەناویاندا بەشداریکردن لە چاالکی ناپرۆگرمی خوێندنی و
نائەکادیمی؛ و
پەروەردەکراو بێت و بەشداری بکات لەگەڵ ئەو مندااڵنەی کە کەمئەندامێتیان نییە.

IEPپێویستە ڕاگەیاندنی پەروەردەی تایبەتی پێویست ،خزمەتگوزارییە پەیوەندیدارەکان ،و یارمەتی و خزمەتگوزارییە پاڵپشتەکانی تێدا بێت کە بۆ
منداڵەکەت یان بەناوی منداڵەکەت دابین دەکرێن .ئەم خزمەتگوزارییانە دەبێت لەسەر بنەمای توێژینەوە بێت بە پێداچوونەوەی ھاوتا ئەوەندەی بکرێت.
لەگەڵ ئەوەشدا IEP ،دەبێت ڕاگەیاندنێک لەخۆ بگرێت بۆ ھەر ھەموارکردنێکی پرۆگرام و پاڵپشتییەک بۆ ستافی قوتابخانە کە دابین دەکرێت . IEP
پێویستە ڕێکەوتی چاوەڕوانکراوی دەستپێکردنی خزمەتگوزارییەکان و ھەموارکردنەوەکان و چەندبارەبوونەوەی چاوەڕوانکراو ،شوێن ،ماوەی
خزمەتگوزارییەکان و ھەموارکردنەوەکان لەخۆ بگرێت.

هەڵسەنگاندنەکانی ویالیەت
بەپێی یاسای فیدڕاڵی ،ھەڵسەنگاندنەکانی ویالیەت پێویستە بۆ ھەموو مندااڵن ئەنجام بدرێت بۆ دیاریکردنی ئەوەی ئایا قوتابخانەکان لە فێرکردنی
مندااڵن بۆ ستاندەرەکانی ناوەڕۆکی ئەکادیمی ویالیەت سەرکەوتوو بوون یان نا .لە تەکساس ،ستاندەرەکانی ناوەڕۆکی ئەکادیمی بە زانیاری و
کارامەییە بنەڕەتییەکانی تەکساس ناسراون ،کە دەکرێ لەسەر ماڵپەری  TEAدەست بکەون ) .(Link: bit.ly/3bFeuSkمندااڵنی خاوەن
کەمئەندامێتی کە خزمەتگوزارییەکانی پەروەردەی تایبەتیان پێ دەگات تاقیکردنەوەی شیاوی ویالیەت ئەنجام دەدەن ،یان تاقیکردنەوەی ئاسایی یان
تاقیکردنەوەی جێگرەوە بۆ ئەو مندااڵنەی کە دیارترین کەمئەندامیی ھزرییان ھەیە کە ھاوڕێکە لەگەڵ ستاندەرەکانی دەستکەوتی ئەکادیمی جێگرەوە .
بەبێ گوێدانە ئەوەی ئایا منداڵەکەت تاقیکردنەوەی ئاسایی یان تاقیکردنەوەی جێگرەوە ئەنجام دەدات ،تاقیکردنەوەکە ھاوڕێک دەبێت لەگەڵ
ستاندەرەکانی ناوەڕۆکی ئەکادیمی ڕکابەریکەری ویالیەتەکە ،و منداڵەکەت پێویستە فەراھەمکردنی شیاوی پێ بگات لە تاقیکردنەوەکانی ویالیەت و
سەرتاسەری ناوچەکە ،ئەگەر پێویست بێت ،وەک لە IEPی منداڵەکەت ئاماژەی پێ کراوە.

ڕێنمایی دایکان و باوکان بۆ پڕۆسەی ڕێپێدان ،پێداچوونەوە ،و ڕەتکردنەوە
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ئەگەر لیژنەی  ARDبڕیاری دا کە فەراھەمکردنەکان بۆ منداڵەکەت پێویستن بۆ بەشداریکردن لە تاقیکردنەوەکان IEP ،پێویستە ڕوونکردنەوەی
فەراھەمکردنە گونجاوەکان لەخۆ بگرێت .زانیاری فەراھەمکردن لە ماڵپەڕی ).TEA (Link: bit.ly/3sq2vht
ئەگەر لیژنەی  ARDبڕیار بدات کە منداڵەکەت پێویستە تاقیکردنەوەی جێگرەوە ئەنجام بدات لەبری تاقیکردنەوەیەکی تایبەتی ویالیەت یان
سەرتاسەری ناوچە ،دەبێت لێدوانەکان لەبارەی ھۆکاری ئەوەی کە بۆچی منداڵەکە ناتوانێت بەشداری لە تاقیکردنەوەی ئاسایی بکات و بۆچی
تاقیکردنەوەی جێگیرەوەی تایبەت کە ھەڵبژێردراوە بۆ منداڵەکە شیاوە .لەگەڵ ئەوەشدا ،ئەگەر منداڵەکەت تاقیکردنەوەی جێگرەوە ئەنجام بدات،
IEPی منداڵەکەت ھەروەھا دەبێت پێوەر و ئامانجە کورت خایەنەکان لەخۆ بگرێت .پێوەرەکان و ئامانجە کورت خایەنەکان تەنها بۆ ئەو قوتابیانە
پێویستن کە دیارترین کەمئەندامیی ھزرییان ھەیە کە ئەو تاقیکردنەوەی جێگرەوەیە ئەنجام دەدەن کە ھاوڕێکە لەگەڵ ستاندارەکانی دەستکەوتی
ئەکادیمی جێگرەوە.
ئەگەر منداڵەکەت ئاستێکی پەسندی لە ھەڵسەنگاندنەکانی ویالیەت پێشکەش نەکرد ،لیژنەی  ARDپێویستە ئەو شێوازە بخاتە ڕوو کە منداڵەکە تێیدا
بەشداری لە پرۆگرامی فێرکاری خێراکراو یان پرۆگرامی چڕوپڕی فێرکاری دەکات.

گواستنەوە
IDEAو یاسای ویالیەت داوای ئەوە دەکەن کە IEPیەکان بۆ قوتابییە گەورەکان دەسنیشانی خزمەتگوزارییەکانی گواستنەوە بکەن .
خزمەتگوزارییەکانی گواستنەوە دەستەیەکی سازێنراوی ئەو چاالکییانەن کە بۆ یارمەتیدانی گواستنەوەی منداڵەکە لە قوتابخانەوە بۆ چاالکییەکانی
دوای قوتابخانە داڕێژراون .ئەو تەمەنەی کە تێیدا پالنی گواستنەوە دەبێت دەست پێ بکات ،ھەرچۆنێک بێت ،جیاوازە بەپێی یاسای فیدڕاڵی و
ویالیەت .بەپێی یاسای تەکساس ،نابێ بگاتە کاتێک کە قوتابیەکە دەگاتە  ١٤ساڵی تەمەنی ،لیژنەی  ARDپێویستە ڕەچاوکردن و ،ئەگەر بگونجێت،
خستنەڕووی ھەبێت بۆ ئەم بابەتانەی خوارەوە لە IEPدا:
) (١بەشداریکردنی شیاوی قوتابی لە گواستنەوەی قوتابییەکە بۆ ژیانی دەرەوەی سیستمی قوتابخانەی گشتی؛
)  (٢ئەگەر قوتابیەکە تەمەنی کەمتر بوو لە  ١٨ساڵ ،ئەوا بەشداریکردنی شیاو لە گواستنەوەی قوتابییەکە لەڕێگای باوک و دایکی
قوتابیەکە و ئەو کەسانەی ترەوە دەبێت کە بانگهێشتکراون بۆ بەشداریکردن لەالیەن:
ا.باوک و دایکی قوتابیەکە؛ یان
ب .بەڕێوەبەرایەتی ناوچە ئەو قوتابخانەی کە منداڵەکە تێیدا تۆمار کراوە؛
) (٣ئەگەر قوتابیەکە بەالیەنی کەمەوە  ١٨ساڵ بوو ،بەشداریکردن لە گواستنەوە و داھاتووی قوتابی لەالیەن باوک و دایکی قوتابیەکە و
کەسانی ترەوە دەبێت ،ئەگەر دایک و باوکەکە یان کەسەکەی تر:
ا .بانگهێشت کرابن بۆ بەشداریکردن لەالیەن قوتابیەکە یان بەڕێوەبەرایەتی ناوچەی قوتابخانەکە کە قوتابیەکە تێیدا تۆمار کراوە؛ یان
ب .ڕەزامەندی قوتابیەکەی پێیە بۆ بەشداریکردن بەپێی ڕێککەوتنی بڕیاردانی پاڵپشتیکراو؛
) (٤بژاردە شیاوەکانی پەروەردەی دوای ناوەندی ،لەوانەش ئامادەکاری بۆ ئەرکی خوێندنی ئاستی دوای ناوەندی؛
) (٥ھەڵسەنگاندنێکی فرمانی پیشەیی شیاو
) (٦ئامانج و مەبەستە شیاوەکانی کارکردن؛
) (٧ئەگەر قوتابیەکە بەالیەنی کەمەوە تەمەنی  ١٨ساڵ بوو ،بەردەستبوونی ژینگەی فێرکاریی شیاوی تەمەن ،لەوانەش بار یان ژینگەی
کۆمەڵگا کە قوتابیەکە ئامادە بکەن بۆ خوێندنی دوای ناوەندی یان ڕاھێنان ،کارکردنی تەواوکاریی ڕکابەر ،یان ژیانی سەربەخۆ ،بە
ھەماھەنگی لەگەڵ ئامانج و مەبەستەکانی گواستنەوەی قوتابیەکە؛
) (٨ئامانج و مەبەستی ژیانی سەربەخۆی شیاو؛
) (٩ھەلومەرجی شیاو بۆ ئاسانکاری ڕەوانەکردنی قوتابی یان دایک و باوکی قوتابی بۆ دەزگایەکی حکومی بۆ خزمەتگوزارییەکان یان
سوودە گشتییەکان ،لەوانەش ڕەوانەکردن بۆ دەزگایەکی حکومی بۆ دانانی قوتابیەکە لە لیستی چاوەڕوانکەرانی سوودی گشتی
بەردەست بۆ قوتابیەکە؛ و
بەکارھێنان و بەردەستبوونی شیاوی:
)(٠١
ا .یارمەتی ،خزمەتگوزاریی ،پرۆگرمی خوێندن ،و دەرفەتە پاڵپشتیکەرەکانی تر کە یارمەتی قوتابیەکە دەدەن لە
پەرەپێدان بە کارامەییەکانی بڕیاردان؛ و
ب .پاڵپشتی و خزمەتگوزارییەکان بۆ ھاندانی سەربەخۆیی و چارەی خۆنووسینی قوتابی ،لەوانەش
ڕێککەوتنی بڕیاردانی پاڵپشتیکراو.
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بەشی  Bلە  IDEAداوای ئەوە دەکات کە ،دەستپێکردن نابێ درەنگتر بێت لە کارپێکردنی یەکەم  IEPکاتێک منداڵەکە دەبێتە  ١٦ساڵ ،یان بچووکتر
ئەگەر لەالیەن لیژنەی  ARDبە شیاو دانرا IEP ،دەبێت ئامانجە پێوانەکراوە شیاوەکانی دوای ناوەندی لەخۆ بگرێت لەسەر بنەمای ھەڵسەنگاندنەکانی
گواستنەوەی شیاوی تەمەن کە پەیوەستن بە ڕاھێنان ،خوێندن ،دامەزراندن ،و ئەگەر بگونجێت ،کارامەییەکانی ژیانی سەربەخۆ . IEPپێویستە
خزمەتگوزارییەکانی گواستنەوە لەخۆ بگرێت ،لەوانەش خولەکانی خوێندن ،کە بۆ یارمەتیدانی منداڵەکە لە گەیشتن بەو ئامانجانە پێویستن.
منداڵەکەت دەبێت بۆ کۆبوونەوەی لیژنەی  ARDبانگهێشت بکرێت کاتێک خزمەتگوزارییەکانی گواستنەوە و ئامانجەکانی دوای ناوەندی تاوتوێ
دەکرێن .ئەگەر منداڵەکەت ئامادەی کۆبوونەوەکە نەبوو ،لیژنەی  ARDدەبێت ھەنگاوەکانی تر بنێت بۆ دڵنیابوونەوە لەوەی کە ویست و حەزەکانی
منداڵەکە ڕەچاو کراون .ئەگەر منداڵەکەت بچووکتر بوو لە  ١٨ساڵ و بەالیەنی کەمەوە  ١٤ساڵ بوو ،لیژنەی  ARDدەبێت ڕەچاوی بەشداربوون لە
گواستنەوەی قوتابیەکە لەالیەن تۆ یان کەسانی تری بانگهێشتکراو لەالیەن تۆ و قوتابخانە بکات .لەگەڵ ئەوەشدا ،ئەوەندەی بکرێت ،بە ڕەزامەندی
نووسراوی تۆ یان ڕەزامەندی نووسراوی قوتابی پێگەیشتوو ،قوتابخانە پێویستە نوێنەری ھەر دەزگایەکی بەشداربوو بانگهێشتت بکات کە پێدەچێت
بەرپرس بێت لە دابینکردن یان پارەدان بۆ خزمەتگوزارییەکانی گواستنەوە.
ھەرکە منداڵەکەت گەیشتە  ١٨ساڵی ،لیژنەی  ARDپێویستە ڕەچاوکردن و ،ئەگەر بکرێت ،خستنەڕووی ھەبێت بۆ بەشداریکردن لە گواستنەوە و
داھاتووی قوتابیەکە لەالیەن تۆ و کەسانی ترەوە ،ئەگەر تۆ یان کەسی تر:
ا .بانگهێشت کرابن بۆ بەشداریکردن لەالیەن قوتابیە گەورەساڵەکەوە یان  LEAکە قوتابیە گەورەساڵەکە تێیدا تۆمار کراوە؛ یان
ب .ڕەزامەندی قوتابیە گەورەساڵەکەت ھەیە بۆ بەشداریکردن بەپێی ڕێککەوتنێکی بڕیاردانی پاڵپشتیکراو؛

خوێندکارانی گەورهساڵ
ئەگەر منداڵەکەت گەیشتە تەمەنی  ١٨ساڵی ،منداڵەکە دەبێتە خوێندکارێکی گەورەساڵ .خوێندکارانی گەورهساڵ مافی ئەوەیان ھەیە کە خۆیان بڕیار
بدەن مەگەر ئەوەی کە بەپێی یاسا بە بێتوانا دابنرێت .لە کۆبوونەوەی لیژنەی  ARDکە ساڵی جارێک پێش ئەوەی منداڵەکەت بگاتە  ١٨ساڵی گرێ
دەدرێت ،منداڵەکەت فێر دەبێت کە مافی بڕیاردانی خوێندن لە باوک و دایکیەوە بۆ خۆی دەگوازرێتەوە. IEPی منداڵەکەت دەبێت ڕوونکردنەوەیەکی
تێدابێت کە پشتڕاستی ئەوە بکاتەوە کە باوک و دایک و منداڵەکە لەبارەی گواستنەوەی مافەکانی زانیارییان پێ دراوە .ھەروەھا دەبێت ئەوە
ڕوونکردنەوەیەک لەخۆ بگرێت بە وەسفکردنی ئەو زانیاری و سەرچاوانەی کە ھاوبەشیان پێ دەکرێت لەبارەی سەرپەشتیاری ،جێگرەوەکانی
سەرپەرشتیاری ،و زانیاری ھاوبەشی پێکراو لەبارەی پاڵپشتی و خزمەتگوزارییەکانی تر کە بۆ یارمەتیدانی ژیانی سەربەخۆ داڕێژراون.
کاتێک مافەکانت بۆ خوێندکارە گەورەساڵەکە گواسترایەوە ،تۆ و خوێندکارە گەورەساڵەکە ھەردووکتان ھەموو ئاگادارینامە پێویستەکانی داھاتووتان
پێ دەگات .ھەرچۆنێک بێت ،ئاگادارینامەکانی کۆبوونەوەکانی لیژنەی  ARDبانگهێشتنامە نیین بۆ ئامادەبوونی تۆ لە کۆبوونەوەکاندا .تۆ تەنها ئەو
کاتە دەکرێ لە کۆبوونەوەکاندا ئامادە بیت ئەگەر خوێندکارە گەورەساڵەکەت تۆ بانگهێشت بکات یان مۆڵەتی قوتابخانە بە تۆ بدات بۆ بانگهێشتکردنت.

منداڵی ئۆتیزم
بۆ ئەو مندااڵنەی ئۆتیزمیان ھەیە ١١ ،ستراتیجیەت ھەن کە ،بەپێی) ، 19 TAC §89.1055(eپێویستە ڕەچاو بکرێن ،لەسەر بنەمای کارپێکردنی
پەروەردەیی تاوتوێکراوی ھاوتا ،بەند بە توێژینەوە تا ئەو ڕادەیەی بکرێت .ئەگەر پێویستی کرد ،ئەم ستراتیجیەتییانە پێویستە لە  IEPبخرێنە ڕوو .
ئەگەر پێویستی نەکرد IEP ،پێویستە ڕوونکردنەوەیەکیبەو مانایە تێدا بێت و ئەو بنەمایەی کە بڕیاردانەکەی لەسەر بنیات نراوە .کە ستراتیجیەتی تر
کە لیژنەی  ARDپێویستە ڕەچاویان بکات ئەمانەن:
•
•
•
•
•

بەرنامەسازیی پەروەردەیی درێژکراوە؛
خشتەی ڕۆژانە کە ڕەنگدانەوەی کەمترین کاتی ناڕێکخراو بێت؛
مەشقی ماڵەوە و ناو کۆمەڵگا ،یان جێگرەوەی شیاوی کارپێکردن؛
ستراتیجیەتی پاڵپشتی ھەڵسوکەوتی ئەرێنی؛
پالندانانی داھاتوو؛
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•
•
•
•
•
•

ڕاھێنان ،و پاڵپشتی دایک و باوک/خێزان؛
ڕێژەی گونجاوی چاودێری ستاف بۆ منداڵ کە شیاو بێت بۆ چاالکیە دەستنیشانکراوەکان؛
دەستێوەردانەکانی پەیوەندیکردن؛
پاڵپشت و ستراتیجیەتییەکانی کارامەییە کۆمەاڵیەتییەکان؛
پاڵپشتی ستاف/پەرەوەردەکاری پیشەگەر؛ و
ستراتیجیەتییەکانی فێرکردن لەسەری بنەمای ڕاھێنانی تاوتوێکراوی ھاوتا ،بەند بە توێژینەوە.

ئەو مندااڵنەی کە نابیستن یان گوێ گرانن
بۆ ئەو مندااڵنەی کە نابیستن یان گوێ گرانن ،لیژنەی  ARDدەبێت ڕەچاوی ئەمانە بکات لە منداڵەکەدا:
•
•
•
•

پێویستییەکانی زمان و پەیوەندیکردن؛
دەرفەتەکانی بۆ پەیوەندیکردنی ڕاستەوخۆ لەگەڵ ھاوەڵەکان و کەسانی پیشەگەر لە زمان و شێوازی پەیوەندیکردنی منداڵەکە؛
ئاستی ئەکادیمی؛ و
کۆمەڵەی تەواوی پێداویستییەکان ،لەناویاندا دەرفەتەکانی فێرکاری ڕاستەوخۆ بە زمان و شێوازی پەیوەندیکردنی منداڵەکە.

ئەو مندااڵنەی نابینان یان لە دیتن کێشەیان هەیە
بەپێی یاسای ویالیەت ،ئەو منداڵەی کە نابینا یان کەمبینایە ،لیژنەی  ARDدەبێت لەناو IEPی منداڵەکە فێرکاری بە بڕێل و بەکارھێنانی بڕێل باس
بکات مەگەر ئەوەی کە لیژنەی  ARDبڕیار بدات و بەڵگەی ھەبێت لەسەر ئەوەی کە بڕێل ھۆکارێکی خوێندەواری شیاو نییە بۆ منداڵەکە .بڕیاری
لیژنەی  ARDدەبێت لەسەر بنەمای ھەڵسەنگاندنی ناوەندی خوێندەواری دروست و کارامەییەکانی خوێندەواریی منداڵەکە و پێویستییە فێرکارییەکانی
ئێستا و داھاتووی منداڵەکە بێت.
بەپێی یاسای ویالیەت ،ئەو منداڵەی کە نابینا یان کەمبینایە ،لیژنەی  ARDپێویستە ڕەچاوی پێویستی منداڵەکە بکات بۆ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

کارامەییە جێگرەوەکان ،وەکو بڕێل و پەرەپێدانی چەمک ،و کارامەییەکانی تر کە بۆ دەستگەیشتن بە بەشەکانی ترى پرۆگرمی
خوێندنەکە پێویستن؛
فێرکاری ئاڕاستەکردن و جواڵن؛
کارامەییەکانی کارلێکی کۆمەاڵیەتی؛
پالندانای پیشە؛
تەکنۆلۆژیای یارمەتیدەر ،لەناویاندا ئامێرەکانی بینایی؛
کارامەییەکانی ژیانی سەربەخۆ؛
سەرگەرمی و چێژوەرگرتنی کاتی بەتاڵ
بڕیاردان بۆ خۆ؛ و
لێهاتووی ھەستەوەری.

پالنی کرداری ڕەفتاریی)(BIP
ئەگەر لیژنەی  ARDبڕیار بدات کە پالنی کرداری ڕەفتاریی یان  BIPبۆ منداڵەکەت شیاوە ،ئەو پالنە دەبێت وەک بەشێک لە  IEPی منداڵەکەت باس
کرابێت و بۆ ھەر مامۆستایەک کە بەرپرسیارە لە پەروەردەکردنی منداڵەکەت دابین بکرێت.
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خزمەتگوزارییەکانی ساڵی خوێندنی درێژکراوە
لیژنەی  ARDدەبێت سەیری ئەوە بکات ئایا منداڵەکەت شایستەیە بۆ خزمەتگوزارییەکانی  ESYیان نا .منداڵەکەت شایستە دەبێت بۆ
خزمەتگوزارییەکانی  ESYئەگەر ،لە بوارێکی زۆر گرنگ یان زیاتر کە لە ئامانج و مەبەستەکانی IEPی ئێستا خراونەتەڕوو ،منداڵەکەت نیشانی
داوە ،یان بەشێوەیەکی بەجێ دەکرێ پێشبینی نیشاندانی بکرێت ،پاشەکشەی توند یان ھەستپێکراو کە نەتوانرێت لەماوەی کاتێکی شیاودا بەدەست
بهێنرێتەوە .زاراوەی پاشەکشەی توند یان ھەستپێکراو واتە منداڵەکە نەیتوانیوە ،یان لە توانایدا نابێت ،پارێزگاری لە یەکێک یان زیاتر لە کارامەییە
گرنگە بەدەستهاتووەکان بکات لەکاتی نەبوونی خزمەتگوزارییەکانی ESY.
ئەگەر لیژنەی  ARDبڕیار بدات کە منداڵەکەت پێویستی بە خزمەتگوزارییەکانی  ESYھەیە ،ئەوە پێویستە  IEPدەستنیشانی ئەوە بکات کە کام
ئامانج و مەبەستانە لە IEPدا پێویستە بخرێنە ڕوو لەماوەی خزمەتگوزارییەکانی ESYدا .ئەگەر قوتابخانەکەت پێشیناری تاوتوێکردنی
خزمەتگوزارییەکانی  ESYلە کۆبوونەوەی سااڵنەی لیژنەی  ARDی منداڵەکەتدا نەکرد ،تۆ دەکرێ داوای ئەوەی بکەی کە لیژنەی  ARDتاوتوێی
شایستەبوون بۆ خزمەتگوزارییەکانی  ESYبکات .زانیاری لەبارەی خزمەتگوزارییەکانی ).ESY (Link: bit.ly/3oEN2YF

دیاریکردنی شوێن
IDEAداوا دەکات کە منداڵی خاوەن کەمئەندامی لە ژینگەیەک بە کەمترین سنووردارییەوە فێر بکرێت .ئەمە واتە منداڵەکەت پێویستە لەگەڵ ئەو
مندااڵنەی کە خاوەن کەمئەندامی نین فێر بکرێت تا زۆرترین ڕادەی گونجان .البردنی منداڵەکەت لە ژینگەی پەروەردەیی ئاسایی لەوانەیە تەنها
ئەوکاتە ڕوو بدات کە سروشت یان سەختی کەمئەندامێتییەکەی بەشێوەیەک بێت کە خوێندن لە پۆلی ئاسایی بە بەکارھێنانی ئاسانکاریی و
خزمەتگوزاریی پاڵپشتیکەر نەتوانرێت بەشێوەی پەسند بێتە دی .
یارمەتی و خزمەتگوزاریی پاڵپشتیکەر واتە ئەو یارمەتی ،خزمەتگوزاریی ،و پاڵپشتیی تر کە لە پۆلی خوێندنی ئاسایی ،ڕێکخستنەکانی تر پەیوەست
بە پەروەردە ،و لە ڕێکخستنی ناپرۆگرمی خوێندنی و نائەکادیمیدا دابین دەکرێت ،بۆ ئەوەی وابکا منداڵی خاوەن کەمئەندامی لەگەڵ مندااڵنی بێ
کەمئەندامی پەروەردە بکرێت تا زۆرترین ڕادە کە بگونحێت.
بەشی کڕۆکی لە پڕۆسەی پەروەردەی تایبەت دیاریکردنی شوێنی شیاوی پەروەردەیی بۆ جێبەجێکردنی  IEPلەخۆ دەگرێت .دیاریکردنی شوێن
دەگەڕێتەوە بۆ خاڵەکانی ھاوڕێک لەگەڵ بەردەوامی بژاردەکانی دانانی شوێن( واتە ،پۆلی ئاسایی ،پۆلی تایبەت ،قوتابخانەی تایبەت ،فێرکاری
ماڵەوە ،فێرکاری لە نەخۆشخانە و دامەزراوەکان )کە بەردەستن بۆ منداڵی خاوەن کەمئەندامی .دیاریکردنی شوێن ناگەڕێتەوە بۆ ھەڵکەوت یان
شوێنێکی فیزیایی دیاریکراو کە خزمەتگوزارییەکان تێیدا پێشکەش بکرێن .لیژنەی  ARDبڕیار لەسەر دیاریکردنی شوێنی پەروەردەیی لەسەر
بنەمای IEPی منداڵەکە دەدات .

بڕیاری لیژنەیARD
بڕیاری لیژنەی  ARDلەبارەی پێکهاتە پێویستەکانی  IEPپێویستە لە ڕێگای ڕێککەوتنی ھاوبەشی ئەندامانی لیژنەکە ئەگەر بکرێت بدرێت .ئەم
ڕێککەوتنە ھاوبەشە پێی دەوترێت کۆدەنگی .لیژنەی  ARDدەبێت ھەوڵ بۆ کۆدەنگی بدات ،بەاڵم قوتابخانە بەرپرسیارێتی کۆتایی ھەیە بۆ
دڵنیابوونەوە لەوەی کە  IEPئەو خزمەتگوزارییانە لەخۆ دەگرێت کە منداڵەکەت پێویستیەتی بۆ وەرگرتنی  FAPE.ڕێگەپێدراو نییە کە بڕیارەکانی
لیژنەی  ARDلەسەر بنەمای دەنگدانی زۆرینە دابنرێن . IEPپێویستە ئاماژە بەوە بکات ئایا تۆ و بەڕێوەبەر ڕازین یان ناڕازین بە بڕیارەکانی لیژنەی
ARD.
ئەگەر تۆ بە بڕیارەکانی لیژنەی  ARDڕازی نەبیت ،تۆ یەک دەرفەتی ھەبوونی ھەڵپەساردنی لیژنەکەت پێ دەدرێت بۆ ماوەیەکی کە لە  ١٠ڕۆژی
دەوام تێپەڕ نەکات مەگەر ئەوەی کە تۆ و قوتابخانەی بەپێچەوانەوە پێکەوە ڕازی بن .ئەگەر تۆ ھەڵپەساردن و دووبارە کۆبوونەوە پەسند بکەی،
لیژنەی  ARDدەبێت خشتەی کۆبوونەوە دووبارەکە بە ڕێککەوتنی ھاوبەش لەسەر کات و شوێن دابنێت .ھەرچۆنێک بێت ،ئەگەر ئامادەبوونی
منداڵەکەت لە کامپەس مایەی مەترسیی ئازاری جەستەیی بێت بۆ منداڵەکەت یان کەسانی تر ،یان ئەگەر منداڵەکەت ھەڵەیەکی شیاوی دوورخرانەوە
یان ھەڵەیەکی ئەنجام داوە کە لەوانەیە ببێتە ھۆی دانانی لە پرۆگرامیێکی پەروەردەی ڕێککاری جێگرەوە ،لیژنەی  ARDپێویست ناکات ھەڵپەساردن
بکات تەنانەت ئەگەر تۆ بە بڕیارەکانی لیژنەی  ARDڕازی نەبیت.
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لەکاتی ھەڵپەساردنەکە ،ئەندامەکان دەبێت سەیری جێگرەوەکان بکەن ،زانیاری زیاتر کۆ بکەنەوە ،بەڵگەداریی زیاتر ئامادە بکەن ،و/یان کەسانی
سەرچاوەی زیاتر بەدەست بخەن کە لەوانەیە یارمەتیدەر بن لە گەیشتنی لیژنەی  ARDبە ڕێککەوتنی ھاوبەش .ئەگەر لیژنەی  ARDدووبارە
کۆبوویەوە و تۆش ھەر ناڕازی بوو ،مەگەر ئەوەی کە ناڕازیبوونەکە پەیوەندی بە دابینکردنی سەرەتایی ئەو خزمەتگوزارییانە ھەبێت کە
ڕەزامەندی پێویستە ،قوتابخانە دەبێت ئەو  IEPیە جێبەجێ بکات کە قوتابخانە بە شیاوی دادەنێت بۆ منداڵەکەت.
کاتێک کە ڕێککەوتنی ھاوبەش نەھاتە دی ،ڕاگەیەندراوێکی نووسراوی بنەمای ڕێک نەکەوتنەکە دەبێت لە IEPدا باس بکرێت .ئەگەر تۆ بە بڕیاری
لیژنەی  ARDڕازی نەبوویت ،ئەوا پێویستە دەرفەتێک پێشکەش بکرێت بۆ نووسینی ڕاگەیاندنی خۆت لەسەر ڕێک نەکەوتنەکە .قوتابخانە پێویستە
ئاگاداریی نووسراوی پێشوەخت بە تۆ بدات بەالیەنی کەمەوە پێنج ڕۆژی دەوام بەر لە جێبەجێکردنی  IEPمەگەر ئەوەی کە خۆت بە سنووری کاتی
کەمتر ڕازی بیت .
ھەروەھا لیژنەی  ARDلەوانەیە بڕیاری ھەڵپەساردن بدا لەبەر ھۆکاری تری جگە لە نەگەیشتن بە ڕێککەوتن لەبارەی ھەموو پێکهاتەکانی IEP.

کۆپییIEP
قوتابخانە دەبێت بێبەرامبەر کۆپییەکت لە IEPی منداڵەکەت پێ بدات .بەپێی) ، 19 TAC §89.1050(iئەگەر تۆ نەتوانیت بە ئینگلیزی قسە بکەیت و
زمانی فەڕمی تۆ ئیسپانییە ،قوتابخانە پێویستە کۆپییەکی نووسراو یان تۆمارێکی دەنگی لە IEPی منداڵەکەت کە بۆ ئیسپانی وەڕگێڕدرابێت بۆ تۆ دابین
بکات .ئەگەر تۆ نەتوانیت بە ئینگلیزی قسە بکەیت و زمانی فەڕمی تۆ ئیسپانی نییە ،قوتابخانە پێویستە ھەوڵێکی نیازپاکی بدات بۆ دابینکردنی
کۆپییەکی نووسراو یان تۆمارێکی دەنگی لە IEPی وەرگێڕدراوی منداڵەکەت بۆ زمانی ڕەسەنی تۆ .ئەگەر تۆ نەتوانیت بە ئینگلیزی قسە بکەی و
زمانی ڕەسەنی تۆ زمانێکی نووسراو نییە ،قوتابخانە پێویستە ھەنگاو بنێت بۆ دڵنیابوونەوە لەوەی کە IEPی منداڵەکەت بە شێوەی زارەکی یان
شێوازی تر بۆ زمانی ڕەسەنی تۆ وەربگێڕێت .وەرگێڕانی نووسراو واتە ھەموو دەقەکانی IEPی منداڵەکەت بە شێوەی نووسراو وەرگێڕدراوە .
قوتابخانە دەتوانێت تۆمارێکی دەنگی لە کۆبوونەوەی لیژنەی  ARDبۆ تۆ دابین بکات ئەگەر تۆ یارمەتی لە وەرگێڕێکی زارەکی یان وەرگێڕانی
کۆبوونەوەکە وەربگریت ،ئەگەر ھەموو ناوەڕۆکی ناو IEPی منداڵەکەت بەشێوەی زارەکی وەرگێڕدرابێت و تۆمار کرابێت.
بەپێی بەشی  Bلە ، IDEAقوتابخانە پێویستە ھەر ڕێکارێکی پێویست بگرێتە بەر بۆ دڵنیابوونەوە لەوەی کە دایک و باوک لە ڕێکارەکان لە
کۆبوونەوەی لیژنەی  ARDتێدەگەن ،لەوانەش ئامادەکردنی وەرگێڕ بۆ ئەو دایک و باوکانەی کە نابیستن یان زمانی ڕەسەنییان زمانێکی ترە جگە لە
ئینگلیزی .

پێداچونەوە بەIEP
لیژنەی  ARDدەبێت بەالیەنی کەمەوە ساڵی جارێک بۆ پێداچوونەوە بە IEPی منداڵەکەت کۆببێتەوە و دیاری بکات ئایا ئامانجە سااڵنەییەکان ھاتوونە
دی یان نا .لیژنەی  ARDدەکرێ سااڵنە جارێ زیاتر لە کۆببێتەوە بۆ پێداچوونەوە بە IEPی منداڵەکەت ،ئەگەر بگونجێت ،بۆ خستنەڕووی :
•
•
•
•
•

ھەر نەبوونێکی بەرەوپێشچوونی چاوەڕوانکراو بەرەو ئامانجی سااڵنە و پرۆگرمی خوێندنی گشتی؛
ئەنجامەکانی ھەر دووبارە ھەڵسەنگاندنەوەیەک؛
زانیاری لەبارەی منداڵەکە کە بۆ ،یان لەالیەن ،دایک و باوکەکە دابین دەکرێت؛
پێداویستییە پێشبینیکراوەکانی منداڵەکە؛ یان
بابەتەکانی تر.
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تۆ دەکرێ داوای کۆبوونەوەی لیژنەی  ARDبکەیت بۆ تاوتوێکردنی نیگەرانییە پەروەردەییەکان لەبارەی منداڵەکەت .قوتابخانە پێویستە ڕێ بە
داواکاریی نووسراوی تۆ بۆ کۆبوونەوە بدات یان ،لەماوەی پێنج ڕۆژی دەوامدا ،ئاگادارییەکی نووسراوت پێ بدات کە ڕوونی بکاتەوە بۆچی
قوتابخانە ڕەتی دەکاتەوە کە کۆبوونەوە گرێ بدات .ئەگەر تۆ ناتوانیت بە ئینگلیزی قسە بکەیت ،قوتابخانە پێویستە ئاگادارییەک بە زمانی ڕەسەنی
خۆت دابین بکات مەگەر ئەوەی کە بەڕوونی نەتوانرێت ئەمە بکرێت .ئەگەر زمانی ڕەسەنی تۆ زمانێکی نووسراو نییە ،قوتابخانە دەبێت ھەنگاو
بنێت بۆ دڵنیابوونەوە لەوەی کە ئاگادارییەکە بەشێوەی زارەکی یان بەشێوازی تر وەرگێڕدراوە تاکو تۆ لە ئاگادارییەکە تێبگەیت.
تۆ و قوتابخانە دەکرێ ڕازی بن بە گۆڕانکاری کردن لە  IEPبەبێ ئەنجامدانی کۆبوونەوەیەکی لیژنەی  ARD.ھەرچۆنێک بێت ،گۆڕانکاری بۆ
بڕیاری شایستەبوون ،گۆڕانگاری لە دانانی شوێن ،و یەکالکردنەوەی دەرخستن پێویستە لە کۆبوونەوەی لیژنەی  ARDئەنجام بدرێن .ئەگەر  IEPلە
دەرەوەی کۆبوونەوەی لیژنەی  ARDدەستکاری بکرێت ،پێویستە بەڵگەنامەیەکی نووسراو ھەبێت کە ڕەنگدانەوەی گۆڕانکارییەکان بێت کە لەسەری
ڕێک کەوتوون .بەپێی داواکاری ،قوتابخانە دەبێت کۆپییەکت لە IEPی پوختکراو لەگەڵ ھەموارکردنە زیادکراوەکان پێ بدات .لەگەڵ ئەوەشدا،
قوتابخانە دەبێت دڵنیابێتەوە لەوەی کە لیژنەی  ARDزانیاری لەبارەی ئەم گۆڕانکارییانە پێدەدرێت .

دووبارە هەڵسەنگاندنەوە
ھەرکە منداڵەکە دەستی بە وەرگرتنی خوێندنی تایبەت و خزمەتگوزارییە پەیوەندیدارەکان کرد ،دووبارە ھەڵسەنگاندنەوەی خولی پێویستە .قوتابخانە
پێویستە ھەوڵی بەجێ بدات بۆ بەدەستهێنانی ڕەزامەندیی تۆ بۆ دووبارە ھەڵسەنگاندنەوە .ئەگەر تۆ نەتتوانی وەاڵم بدەیەوە سەرەڕای ھەوڵە بەجێیەکان،
قوتابخانە دەکرێ دووبارە ھەڵسەنگاندنەوە بەبێ ڕەزامەندی تۆ جێبەجێ بکات .ئەگەر تۆ ڕەتت کردەوە بە دووبارە ھەڵسەنگاندنەوەی منداڵەکەت
ڕازی بیت ،قوتابخانە دەکرێ ،بەاڵم مەرج نییە ،داوای نێوەندگیر یان داواکاری دانیشتنی مامەڵەی دادپەروەرانە بکات بۆ ھەڵوەشاندنەوەی نەبوونی
ڕەزامەندی بۆ دووبارە ھەڵسەنگاندنەوە .قوتابخانە بەرپرسیارێتی خۆی بۆ دۆزینەوەی منداڵ و ئەرکی خۆی بۆ ھەڵسەنگاندنی منداڵەکەت پێشێل
ناکات ئەگەر قوتابخانە ھەڵوەشاندنەوەی ڕەتکردنەوەی تۆ بۆ ڕەزامەندی لەسەر دووبارە ھەڵسەنگاندنەوە نەوێت .
دووبارە ھەڵسەنگاندنەوە ھاوشێوەی ھەڵسەنگاندنی سەرەتاییە .دووبارە ھەڵسەنگاندنەوە پێویستە ئەوەندە گشتگیر بێت کە ئەوە یەکال بکاتەوە ئایا
منداڵەکەت بەردەوام دەبێت لەوەی کە منداڵێکی خاوەن کەمئەندامی بێت و ھەروەھا لەگەڵ پێویستییە پەروەردەییەکانی منداڵەکەت .مەگەر ئەوەی کە تۆ
و قوتابخانە بە پێچەوانەوە ڕازی بن ،ھەڵسەنگاندنەوەی پێویستییەکانی منداڵەکەت بەالیەنی کەمەوە پێویستە سێ ساڵ جارێک ئەنجام بدرێت .ناکرێ
زیاتر لە یەک دووبارە ھەڵسەنگاندنەوە لە ساڵێکدا ھەبێت مەگەر ئەوەی کە تۆ و قوتابخانە بە پێچەوانەوە ڕازی بن .
پێداچوونەوەی داتای ھەڵسەنگاندنی ئێستا ) (REEDدەبێت وەک بەشێکی لە ھەڵسەنگاندنی سەرەتایی ڕوو بدات ،ئەگەر بگونجێت REED ،پێویستە
وەک بەشێک لە دووبارە ھەڵسەنگاندنەوەی منداڵەکەت بەپێی  IDEAڕوو بدات .قوتابخانە پێویست ناکات ڕەزامەندی تۆ بۆ پێداچوونەوە بە داتای
ھەڵسەنگاندنی ئێستا بەدەست بهێنێت . REEDپێویستە لەالیەن لیژنەی  ARDئەنجام بدرێت ،لەناویاندا تۆ ،بەاڵم مەرج نییە کە لە کۆبوونەوەدا ڕوو
بدات .ئەندامەکان پێویستە پێداچوونەوە بە داتای ھەڵسەنگاندنی ئێستا بکەن لەبارەی منداڵەکەت ،لەوانەش ئەو زانیارییەی تۆ دابینی دەکەی ،بۆ
یەکالکردنەوەی سنووری ھەڵسەنگاندن یان ھەڵسەنگاندنەوە.
ئەگەر منداڵەکەت خۆی پەروەردەی تایبەت و خزمەتگوزارییە پەیوەندیدارەکانی پێ دەگات ،لیژنەی  ARDبڕیار دەدات کە چ ھەڵسەنگاندنێکی تر،
ئەگەر ھەبێت ،پێویستە بۆ یەکالکردنەوەی ئەوەی ئایا زیادکردن یان ھەموارکردنەوە بۆ پەروەردەی تایبەت و خزمەتگوزارییە پەیوەندیدارەکانی
منداڵەکەت دەکرێ یان نا.
ئەگەر لیژنەی  ARDبڕیاری دا کە ھەڵسەنگاندنی زیاتر پێویست نییە بۆ یەکالکردنەوەی ئەوەی ئایا منداڵەکەت بەردەوام دەبێت لە پێگەیشتنی
پەروەردەی تایبەت و خزمەتگوزارییە پەیوەندیدارەکان یان نا ،ھۆکارەکانی بڕیارەکە دەبێ بۆ تۆ ڕوون بکرێتەوە .دوای ڕوونکردنەوەی ھۆکارەکان
کە بۆچی لیژنەی  ARDگەیشتووەتە ئەو ئەنجامەی کە داتای ھەڵسەنگاندنی ئێستا بەسە ،قوتابخانە پێویست ناکات ھەڵسەنگاندنی نوێ بۆ تەواوکردنی
دووبارە ھەڵسەنگاندنەوەی پێویست ئەنجام بدات مەگەر ئەوەی کە تۆ داوا بکەی کە قوتابخانەی ئەمە بکات.
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پێداچونەوەی خوێندنی سەربەخۆ )(IEE
ئەگەر تۆ ڕازی نەبووی بە ھەڵسەنگاندن یان ھەڵسەنگاندنەوە لەالیەن قوتابخانە ،تۆ دەکرێ داوای  IEEلەسەر تێچووی قوتابخانە بکەی .قوتابخانە
دەبێت زانیاریت پێ بدات لەبارەی ئەوەی لەکوێ دەکرێ  IEEبەدەست بهێنرێت و پێویستە کۆپییەکت لە پێوەری قوتابخانە بۆ دەستکەوتنی  IEEپێ
بدات . IEEپێوییستە لەگەڵ پێوەری قوتابخانە بگونجێت .ئەگەر تۆ داوای IEEت کرد ،قوتابخانە پێویستە ،بەبێ دواخستنی ناپێویست ،یان پارەی IEE
بدات یانیش داوای دانیشتنی مامەڵەی دادپەروەرانە بکات بۆ نیشاندانی ئەوەی کە ھەڵسەنگاندنەکە دروستە .تۆ شایستەیت تەنها بۆ یەک  IEEلەسەر
تێچووی گشتی ھەر جارێک قوتابخانە ھەڵسەنگاندنێک ئەنجام بدات .ئەگەر قوتابخانە داوای دانیشتن بکات و بەرپرسی دانیشتنەکە بڕیار بدات کە
ھەڵسەنگاندنی قوتابخانە شیاوە ،تۆ ھێشتا مافت بۆ  IEEھەیە ،بەاڵم لەسەر تێچووی قوتابخانە نا .زانیاریی بەدەستهاتوو لە  IEEکە ھاوڕێکە لەگەڵ
پێوەری قوتابخانە دەبێت لەالیەن لیژنەی  ARDڕەچاو بکرێت لەبارەی دابینکردنی  FAPEبێگوێدانە ئەوەی ئایا قوتابخانە کرێی  IEEدەدات یان نا .

هەڵوەشاندەوەی ڕەزامەندی بۆ خزمەتگوزارییەکان
لەبەرئەوەی تۆ دەسەاڵتت ھەیە بۆ ڕەزامەندی لەسەر دابینکردنی سەرەتایی پەروەردەی تایبەت و خزمەتگوزارییە پەیوەندیدارەکان ،تۆ دەسەاڵتیشت
ھەیە بۆ ھەڵوەشاندنەوەی ڕەزامەندیت بۆ خزمەتگوزارییەکان .ھەڵوەشاندنەوەی تۆ بۆ ڕەزامەندی دەبێ بە نووسین بێت .ھەرکە قوتابخانە
ھەڵوەشاندنەوەی نووسراوی تۆی پێ گەیشت ،دەبێت ڕێز لە بڕیارەکەت بگرێت .ھەرچۆنێک بێت ،پێش ئەوەی قوتابخانە خزمەتگوزارییەکان
بوەستێنێت ،پێویستە ئاگاداریی نووسراوی پێشوەخت بە تۆ بدات کە خزمەتگوزارییەکان دەوەستن .ئەگەرچی قوتابخانە پێویستە خزمەتگوزارییەکان
بوەستێنێت ،قوتابخانە پێویست ناکا تۆمارەکانی خوێندنی منداڵەکەت ھەموار بکاتەوە بۆ سڕینەوەی ھەر ئاماژەیەک بۆ خوێندنی تایبەت و
خزمەتگوزارییە پەیوەندیدارەکانی پێشووی منداڵەکە لە ڕابردوودا.
ئەگەر تۆ ڕەزامەندیت بۆ دابینکردنی بەردەوامی خوێندنی تایبەت و خزمەتگوزارییە پەیوەندیدارەکان ھەڵبوەشێنیتەوە ،منداڵەکەت بە قوتابی خوێندنی
گشتی ھەژمار دەکرێت و مافی ھیچ پاراستنێکی بەپێی  IDEAنابێت .سەرەڕای ئەوەش ،ئەگەر تۆ ڕەزامەندیت بۆ خزمەتگوزارییەکان ھەڵوەشاندەوە،
قوتابخانە ناکرێ داوای نێوەندگیر یان دانیشتنی مامەڵەی دادپەروەرانە بکات بە مەبەستی گۆڕین یان تانەدان لە بڕیارەکەت.

تەواوکردنی خوێندن
یەکێک لە ئامانجەکانی سیستمی خوێندنی گشتی لە تەکساس ئەوەیە کە ھەموو قوتابیان لە قوتابخانە بمێننەوە تا ئەو کاتەی دبلۆمی ناوەندی بەدەست
دەھێنن .قوتابیان پێویستە پێوەرە دیاریکراوەکان بهێننە دی بۆ دەرچوون بە دبلۆمی ئاسایی ناوەندیەوە .بۆ ئەو مندااڵنەی کە پەروەردەی تایبەت و
خزمەتگوزارییە پەیوەندیدارەکانیان پێ دەگات ،قوتابخانە دەبێت پەیڕەوی چەند ڕێکارێکی دیاریکراو بکات لەکاتی ئامادەکاری بۆ دەرچواندنی
قوتابیەک یان کۆتاییهێنان بە پەروەردەی تایبەت و خزمەتگوزارییە پەیوەندیدارەکانی قوتابیەکە چونکە قوتابیەکە چیتر مەرجەکانی شایستەیی تەمەنی
تێدا نییە .لەگەڵ ئەوەشدا ،لیژنەی  ARDڕۆڵێکی گرنگ دەگێڕێت لە ھەندێک لە بڕیارەکانی پەیوەست بە دەرچوون.
بەپێی ، IDEAپەروەردەی تایبەت و خزمەتگوزارییە پەیوەندیدارەکان دەبێت بۆ منداڵێکى شایستە یان قوتابیەکی گەورەساڵ بەردەست بن تا کاتی
دەرچوونی ئەو بە دبلۆمی ئاسایی ناوەندی یان مەرجەکانی شایستەیی تەمەن تێپەڕێنێت بۆ خوێندنی گشتی شیاو بەپێی یاسای ویالیەت ،کە تەمەنی ٢١
ساڵییە لە تەکساس یان تا کاتی ٢٢یەمین ساڵیادی لەدایکبوونی .قوتابییەکی گەورەساڵ کە پەروەردەی تایبەت و خزمەتگوزارییە پەیوەندیدارەکانی پێ
دەگات و تەمەنی  ٢١ساڵە لە ١ی ئەیلولی ساڵی خوێندندا شایستەیە بۆ خزمەتگوزارییەکان تاکو کۆتایی ئەو ساڵەی خوێندنە یان تاکو دەرچوون بە
دبلۆمی ئاسایی ناوەندی لەسەر بنەمای ھاتنەدی ستاندەرەکانی پرۆگرمی خوێندن و مەرجەکانی یەکە کە بەسەر قوتابیانی خوێندنی گشتیدا جێبەجێ
دەکرێت ،ھەرکامێکیان لەپێشتر بێت.
کە شایستەیی منداڵەکەت یان قوتابیە گەورەساڵەکە بۆ پەروەردەی تایبەت کۆتایی بێت بەھۆی دەرچوون بە دبلۆمی ئاسایی ناوەندی یان بەھۆی
تێپەڕینی شایستەیی تەمەن بۆ پەروەردەی تایبەت و خزمەتگوزارییە پەیوەندیدارەکان ،ئەوا قوتابخانە پێویستە ئاگادارییەکی نووسراوی پێشوەختە
لەبارەی تەوابوونی خزمەتگوزارییەکان بە تۆ بدات .سەرەڕای ئەوەش ،قوتابخانە پێویستە بە منداڵەکە
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یان قوتابیە گەورەساڵەکە پوختەیەک لە دەستکەوتی ئەکادیمی و ئەدای فرمانی خۆی پێ بدات ،کە ھەموو ڕاسپاردەکان لە خۆ بگرێت لەسەر چۆنیەتی
یارمەتیدانی منداڵەکە یان قوتابیە گەورەساڵە بۆ ھێنانەدی ئامانجەکانی دوای ناوەندی منداڵەکە یان قوتابیە گەورەساڵەکە .
منداڵ یان قوتابی گەورەساڵ کە پەروردەی تایبەت و خزمەتگوزارییە پەیوەندیدارەکانی پێ دەگات دەکرێ خوێندن تەواو بکات و دبلۆمی ئاسایی
ناوەندی پێ ببەخشرێت دوای ھێنانەدی ھەمان ستاندەرەکانی پرۆگرمی خوێندن و پێویستییەکانی یەکە کە بەسەر قوتابیانی خوێندنی گشتیدا جێبەجێ
دەکرێت بەپێی یەکێک لە چوار پرۆگرامەکانی خوێندن( واتە ،پرۆگرامی ناوەندی بنچینەیی ،پرۆگرامی ناوەندی ڕاسپێردراو ،پرۆگرامی ناوەندی
دەستکەوتی نایاب ،یان کەمترین پرۆگرامی ناوەندی) ،ھەروەھا دەرچوون لە ھەڵسەنگاندنە داواکراوەکانی ویالیەت.
ھەموو قوتابیانی دەرچوو کە شایستەن بۆ پەروەردەی تایبەت و خزمەتگوزارییە پەیوەندیدارەکان کە شایستەبوونیان تەواو دەبێت بەھۆی وەرگرتنی
دبلۆمی ناوەندی پێویستە پوختەی دەستکەوتی ئەکادیمی و ئەدای فرمانیان پێ بدرێت .ئەم پوختەیە دەبێت ،ئەگەر بکرێ ،ڕەچاوی تێڕوانینەکانی دایک
و باوک و قوتابی و ڕاسپاردە نووسراوەکانی دەزگاکانی خزمەتگوزاریی گەوران بکات لەسەر چۆنیەتی یارمەتیدانی قوتابی لە ھێنانەدی ئامانجەکانی
دوای ناوەندی .بۆ ھەندێک قوتابی ،پوختەکە دەبێت ھەڵسەنگاندنی قوتابیەکە لەخۆ بگرێت.
منداڵ یان قوتابی گەورەساڵ کە خوێندن تەواو دەکات بە دبلۆمی ئاسایی ناوەندییەوە و لە خوار تەمەنی  ٢٢ساڵییە ھێشتا مافی خوێندنی گشتی شیاوی
بێبەرامبەری ھەیە بەپێی  IDEA.منداڵەکە دەکرێ ،لە ھەندێ ھەلومەرجدا ،بتوانێت بۆ قوتابخانە بگەڕێتەوە و خزمەتگوزارییەکان وەربگرێت تا
کۆتایی ساڵی خوێندن کە تێیدا دەگاتە تەمەنی  ٢٢ساڵی .ئەگەر منداڵەکەت بیەوێت بگەڕێتەوە دوای تەواوکردنی خوێندن ،لیژنەی  ARDدەبێت
خزمەتگوزارییە پەرەوەردەییە پێویستەکان یەکالیی بکاتەوە.

ڕێککاری
ھەندێک یاسای تایبەت ھەن کە بەسەر ئەو کردارە ڕێککارییەکانە جێبەجێ دەکرێن کە لە دژی منداڵی خاوەن کەمئەندام گیراونەتە بەر .بەگشتی،
منداڵی خاوەن کەمئەندامی ناکرێت لە شوێنی پەروەردەیی ئێستای بۆ ماوەی زیاتر لە  ١٠ڕۆژی دەوامی لەدوای یەک دوور بخرێتەوە ئەگەر
بەدڕەفتارییەکەی پەیوەندی بە کەمئەندامێتییەکەیەوە بێت .لەگەڵ ئەوەشدا ،بارودۆخی ڕێککاری تایبەت کە دروست دەبن بۆ قوتابیەکی خاوەن
کەمئەندامێتی دەبێتە ھۆی پێویستی بەستنی کۆبوونەوەیەکی لیژنەیARD.

دوورخستنەوەی ماوە کورت
بەرپرسانی قوتابخانە لەوانە منداڵەکەت لە شوێنی پەروەردەیی ئێستای دوور بخەنەوە ئەگەر منداڵەکەت ڕێساری ڕەفتاری قوتابی پێشێل بکات .ئەم
دوورخستنەوەیە دەکرێ بۆ شوێنێکی پەروەردەیی جێگرەوەی کاتی ) (IAESشیاو بێت ،شوێنێکی تر ،یان ھەڵپەساردن بۆ ماوەیەک نەگاتە  ١٠ڕۆژی
لە دوای یەکی دەوام تا ئەو ڕادەیەی کە پێوەری ڕێککاری بەسەر مندااڵنی ناکەمئەندامدا جێبەجێ دەکرێت ،و بۆ ھەر دوورخستنەوەیەکی زیاتری
کەمتر لە  ١٠ڕۆژی لەدوای یەکی دەوام لە ھەمان ساڵی خوێندندا ،بۆ حاڵەتی جیای بەدڕەفتاری ئەگەر ئەو دوورخستنەوانە گۆڕانگاری لە
دیاریکردنی شوێندا دروست نەکەن .ئەم زۆرجار وەک یاسای -١٠ڕۆژ ئاماژەی پێ دەکرێت.
دوورخستنەوە ڕێککارییەکان بۆ ماوەی  ١٠ڕۆژی لەدوای یەکی دەوام یان کەمتر نابنە ھۆی پێویستی گرێدانی کۆبوونەوەی لیژنەی ، ARDمەگەر
ئەوەی کە دوورخستنەوەکە گۆڕانکاری لە دانانی شوێندا دروست بکات .بەڕێوەبەرایەتی ناوچەی قوتابخانە خزمەتگوزاریی بۆ منداڵێکی خاوەن
کەمئەندامی یان منداڵێکی ناکەمئەندام دابین ناکات کە لە شوێنی ئێستای دوور خرابێتەوە بۆ ماوەی  ١٠ڕۆژی دەوام یان کەمتر لەو ساڵی خوێندنەدا.

دوورخستنەوەی کەڵەکەبوو کە سەرجەمی  ١٠ڕۆژ یان زیاتر بێت
بەرپرسانی قوتابخانە لەوانەیە داوای دوورخستنەوەیی ماوە کورتی زیاتر بکەن لە ھەمان ساڵی خوێندن بەھۆی حاڵەتی جیای بەدڕەفتاری ،بەو
مەرجەی ئەم دوورخستنەوانە گۆڕانکاری لە دانانی شوێن دروست نەکەن .دوای ئەوەی منداڵەکە بۆ ماوەی  ١٠ڕۆژی کەڵەکەبوو لە ھەمان ساڵی
خوێندن دوور خرایەوە ،ئەگەر دوورخستنەوەی ئێستا بۆ ماوەی زیاتر لە  ١٠ڕۆژی یەک لەدوای یەکی دەوام نەبێت و گۆڕانکاری دانانی شوێنی
دروست نەبێت ،قوتابخانە پێویستە خزمەتگوزارییەکان دابین بکات بۆ ئەوەی منداڵەکەت بتوانێت بەردەوام بێت لە بەشداریکردن لە پرۆگرمی
خوێندنی گشتی ،ئەگەرچی لە شوێنی ترە ،و بەرەوپێشچوون بەرەو ئامانجەکانی کۆبوونە لە IEPی منداڵەکە خراونەتە ڕوو .کارمەندانی قوتابخانە
پێویستە بەالیەنی کەمەوە لەگەڵ یەکێک لە مامۆستاکانی منداڵەکەت ڕاوێژ بکەن بۆ بڕیاردان لەسەر ئەو خزمەتگوزارییانەی کە پێویستن .ئاگادار بە
کە  IDEAلە ) 34 CFR §300.530(d)(5داوای ئەوە دەکات کە لیژنەی  ARDبڕیار لەسەر خزمەتگوزارییە شیاوەکان دەدات ئەگەر
دوورخستنەوەکە گۆڕانکاری بوو لە شوێن.
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گۆڕینی شوێن
دوورخستنەوەی منداڵی خاوەن کەمئەندامی لە شوێنی پەروەردەیی ئێستای بریتییە لە گۆڕینی شوێن ئەگەر دوورخستنەوەکە بۆ ماوەی زیاتر لە ١٠
ڕۆژی لەدوای یەکی دەوام بوو یان منداڵەکە زنجیرەیەک دوورخستنەوەی ھەبووە کە نموونەیەک پێک دەھێنن .نموونەی دوورخستنەوەکان ڕوو
دەدات کاتێک:
•
•
•

سەرجەمی دوورخستنەوەکان زیاتر لە  ١٠ڕۆژی دەوام بێت لە ساڵێکی خوێندندا؛
ھەڵسوکەوتی منداڵەکە تا ڕادەیەکی زۆر ھاوشێوەی ھەڵسوکەوتی منداڵەکە بێت لە حاڵەتەکانی پێشووی کە بووەتە ھۆی زنجیرەیەک
دوورخستنەوە؛ و
کارتێکەری تر وەک درێژی ماوەی دوورخستنەوەکان ،سەرجەمی ماوەی کاتی دووخرانەوەی منداڵەکە ،و نزیکیی دوورخستنەوەکان لە
یەکتر.

قوتابخانە لەسەر بنەمای حاڵەت دوای حاڵەت بڕیار دەدات ئایا نموونەی دوورخستنەوەکان ھاوتای گۆڕانی شوێنە یان نا .تۆ لەوانەیە بەرەنگاری
بڕیاری قوتابخانە ببیتەوە لەبارەی ئەوەی ئایا نموونەی دوورخستنەوەکان ڕووی داوە یان نا لە ڕێگای دانیشتنی مامەڵەی دادپەروەرانە و ڕێکارە
دادگاییەکان .
ئەگەر قوتابخانە پێشنیاری دووخستنەوەیەکی کرد کە دەبێتە ھۆی گۆڕینی شوێن ،بەرپرسانی قوتابخانە پێویستە لەو بڕیارە ئاگادارت بکەنەوە و
کۆپیەکت پێ بدەن لە ئاگاداری پاراستنی ڕێکاری )لینک .:(fw.escapps.netئەمە پێویستە لەو ڕێکەوتەدا بکرێت کە بڕیارەکەی تێدا دراوە بۆ
گۆڕینی شوێنی منداڵەکە .لەگەڵ ئەوەشدا ،قوتابخانەکە پێویستە کۆبوونەوەیەکی لیژنەی  ARDگرێ بدا بۆ ئەنجامدانی ئەوەی پێی دەوترێت
یەکالکردنەوەی دەرخستن .کۆبوونەوەی یەکالکردنەوەی دەرخستن پێویستە لە ماوەی  ١٠ڕۆژی دەوام ڕوو بدات لەو ڕێکەوتەوە کە بڕیارەکەی تێدا
دراوە بۆ گۆڕینی شوێنی منداڵەکە.

یەکالکردنەوەی دەرخستن
لەکاتی جێبەجێکردنی یەکالکردنەوەی دەرخستن ،لیژنەی  ARDپێویستە پێداچوونەوە بە ھەموو زانیارییە پەیوەندیدارەکان لە دۆسیەی منداڵەکەتدا
بکات ،لەناویاندا ، IEPھەر تێبینییەکی مامۆستا ،و ھەر زانیارییەکی پەیوەندیدار کە لەالیەن تۆوە دابین کراوە بۆ یەکالکردنەوەی ئەوەی:
•
•

ئایا ئەو ڕەفتارەی لێکۆڵینەوەی لەسەر دەکرێت دروست بووە بەھۆی ،یان پەیوەندی ڕاستەوخۆ و بەرچاوی ھەیە بە ،کەمئەدامیی
منداڵەکەت؛ یان
ئایا ئەو ڕەفتارەی لێکۆڵینەوەی لەسەر دەکرێت ئەنجامی ڕاستەوخۆی شکستی قوتابخانە بووە بۆ جێبەجێکردنی IEP.

لیژنەی  ARDئەوە دیاری دەکات کە ھەریەکە لەم مەرجانە ھاتوونەتە دی ،بۆیەش ڕەفتارەکە دەرخەری کەمئەندامیی منداڵەکەیە .لیژنەی  ARDئەوە
دیاری دەکات کە ھیچ یەکێک لەم مەرجانە نەھاتوونە دی ،بۆیەش ڕەفتارەکە دەرخەری کەمئەندامیی منداڵەکە نییە.

کاتێک ڕەفتار دەبێتە دەرخەر
ئەگەر ڕەفتارەکە دەرخەری کەمئەندامێتی منداڵەت بوو ،لیژنەی  ARDپێویستە یان:
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•
•

ھەڵسەنگاندنێکی ھەڵسوکەوتیی فرمانی ) (FBAئەنجام بدات ،مەگەر ئەوەی کە قوتابخانەکە  FBAئەنجام دابێت بەر لەو ھەڵسوکەوتەی کە
بووەتە ھۆی ڕوودانی گۆڕینی شوێن ،و  BIPجێبەجێ بکات؛ یان
ئەگەر  BIPلە ئێستادا کاری پێ دەکرێت ،بە BIPدا بچێتەوە و ھەمواری بکات ئەوەندەی پێویست بکات بۆ چارەسەرکردنی ھەڵسوکەوت.

لەگەڵ ئەوەشدا ،لیژنەی  ARDپێویستە منداڵە بۆ ئەو شوێنە بگەڕێنێتەوە کە لێوەی دوور خرابوویەوە مەگەر:
•
•

تۆ و قوتابخانەکەت ڕازی بن بە گۆڕینی شوێن وەک بەشێک لە ھەموارکردنی BIPی منداڵەکەت؛ یان
پێشێلکردنی منداڵەکەت بۆ ڕێسای ڕەفتاری قوتابی یەکێک لەم بارودۆخە تایبەتانە لەخۆدەگرێت کە باسکراون لە خوارەوە.

ئەگەر لیژنەی  ARDگەیشتە ئەو ئەنجامەی کە ڕەفتاری منداڵەکەت بەھۆی شکستی قوتابخانە لە جێبەجێکردنی
IEPدروست بووە ،ئەوا قوتابخانە پێویستە ھەنگاوی دەستبەجێ بنێت بۆ چارەسەرکردنی کەموکورتییەکان.

کاتێک ڕەفتار نابێتە دەرخەر
ئەگەر ڕەفتارەکە دەرخەری کەمئەندامێتی منداڵەکەت نەبوو ،کارمەندانی قوتابخانە لەوانەیە بە ھەمان شێوەی قوتابیانی تر منداڵەکەت تەمێ بکەن،
جگە لەوەی کە خزمەتگوزارییە پەروەردەییەکان دەبێت بەردەوام بن .لیژنەی ARDی منداڵەکە ئەو IAESــە دیاری دەکات کە تێیدا منداڵەکە خزمەت
دەکرێت .

هەلومەرجە تایبەتەکان
کارمەندانی قوتابخانە لەوانەیە منداڵەکەت لە  IAESدوور بخاتەوە بۆ ماوەی تا  ٤٥ڕۆژی دەوام بەبێ گوێدانە ئەوەی ئایا ھەڵسوکەوتەکە دەرخەری
کەمئەندامێتییە یان نا لەو حاڵەتانەدا کە تێیدا منداڵەکەت:
•
•
•

چەکی ھەڵگرتبێت یان ھەیبێت لە قوتابخانە ،لە باڵەخانەی قوتابخانە ،یان لە وانەی دەرەکیدا .
بە زانینەوە دەرمانی قەدەغەکراوی پێ بێت یان بەکاری بهێنێت یان بیفرۆشێت یان داوای فرۆشتنی ماددەی دەستبەسەرداگیراو بکات
کاتێک لە قوتابخانە ،باڵەخانەکانى قوتابخانە ،یان لە وانەی دەرەکی؛ یان
تووشی برینی سەختی جەستەیی بێت بەھۆی کەسێکی ترەوە لە قوتابخانە ،باڵەخانەکانى قوتابخانە ،یان لە وانەی دەرەکی.

لیژنەی ARDی منداڵەکە ئەو IAESــە دیاری دەکات کە تێیدا منداڵەکە خزمەتی دەکرێت.

پاراستنەکان بۆ ئەو مندااڵنەی کە هێشتا شایستەبوونیان بۆ پەروەردەی تایبەت و خزمەتگوزارییە پەیوەندیدارەکان یەکال
نەبووەتەوە
ئەگەر منداڵەکەت بە شایستە دانەنراوە بۆ پەروەردەی تایبەت و خزمەتگوزارییە پەیوەندیدارەکان بەاڵم لە ھەڵسوکەوتێک تێوەگالوە کە پێشێلی ڕێسای
ڕەوشتی قوتابی دەکات ،منداڵەکەت مافی پاراستنە ڕێکارییەکانی ھەیە لە  IDEAدا ئەگەر قوتابخانە زانیاری ھەبێت کە منداڵەکەت خاوەن
کەمئەندامێتی بووە بەر لەوەی ھەڵسوکەوتەکە ڕوو بدات .زانیاریی زیاتر لەبارەی ئەم بابەتە دەست دەکەوێت لە ئاگاداریی پاراستنە ڕێکارییەکان )
لینک.(: fw.escapps.net

دانیشتنی پێشخراوی مامەڵەی دادپەروەرانە
ئەگەر تۆ ڕازی نەبیت بە بڕیارێک لەبارەی دانانی شوێن لە  IAESیان یەکالکردنەوەی دەرخستن ،تۆ دەکرێت داوای دانیشتنی پێشخراوی مامەڵەی
دادپەروەرانە بکەیت .قوتابخانە ھەروەھا دەکرێت داوای دانیشتنی مامەڵەی دادپەروەرانە بکات ئەگەر قوتابخانە بیەوێت ڕووبەڕووی گەڕانەوەی
منداڵەکەت بێتەوە بۆ قوتابخانە دوای ئەوەی لیژنەی  ARDبڕیاری داوە کە ڕەفتارەکەی دەرخەری کەمئەندامێتی ئەو بووە.
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یەکالکردنەوەی ناکۆکی
جاروبار ،ناکۆکییەکان لەوانەی پەیوەست بە ناساندن ،ھەڵسەنگاندن ،دانانی شوێنی پەروەردەیی ،یان دابینکردنی  FAPEبۆ منداڵە خاوەن
کەمئەندامێتییەکەت دروست ببێت .ئەگەر ناکۆکی دروست بوو ،تۆ بەتەواوی ھان دەدرێیت بۆ کارکردن لەگەڵ کارمەندانی قوتابخانە بۆ
چارەسەرکردنی ئەو جیاوازییانەی کە ڕوو دەدەن .تۆ دەکرێ پرسیار لە قوتابخانە بکەیت لەبارەی ئەو بژاردانەی بۆ یەکالکردنەوەی ناکۆکی
پێشکەشی دایک و باوکانی دەکات . TEAچوار بژاردەی فەڕمی پێشکەش دەکات بۆ یەکالکردنەوەی ناکۆکییەکانی پەروەردەی تایبەت :ڕاگەیاندنی
ئاسانکاریی ، IEPخزمەتگوزارییەکانی نێوەندگیری ،پڕۆسەی یەکالکردنەوەی گلەیی پەروەردەی تایبەت ،و پرۆگرامی دانیشتنی مامەڵەی
دادپەرەوەرانە.
زانیاری لەبارەی بژاردەکانی یەکالکردنەوەی ناکۆکی دەکرێ دەست بکەوێت لە ئاگاداریی پاراستنە ڕێکارییەکان (لینک. ): fw.escapps.net
زانیاریی زیاتر لەسەر یەکالکردنەوەی ناکۆکیی پەروەردەی تایبەت دەکرێ لەسەر ماڵپەڕی  TEAدەست بکەوێت ). (Link: bit.ly/3bL6n73

یارمەتی زیاتر
بۆ لیستی تەواوی پێناسەی ئەو کورتکراوانەی کە لەم بەڵگەنامەیەدا ھەیە ،سەردانی ماڵپەڕی چوارچێوەی یاسایی بکە (لینک.): bit.ly/3oIsKNS.
کۆپییەکانی ئەم بەڵگەنامەیە بە زیاتر لە  ١٥زمان لەسەر ماڵپەڕی SPEDTexبەردەستە (لینک . (: bit.ly/3qorCzgھەروەھا دەتوانی داوای
کۆپییەک لە ڕاوێژکاری قوتابخانە یان بەشی پەروەردەی تایبەتی قوتابخانە بکەی.
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