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ﺣﻘوق آﻣوزش و ﭘرورش وﯾژه واﻟدﯾن و ﻓرزﻧدان
ﺗﺣت ﻗﺎﻧون آﻣوزش اﻓراد دارای ﻣﻌﻠوﻟﯾت ،ﺑﺧش  ،Bو
ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﻗواﻧﯾن ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﮐﺎﻟﯾﻔرﻧﯾﺎ

اطﻼﻋﯾﮫ ﻗواﻧﯾن ﻣرﺑوط ﺑﮫ آﻣوزش داﻧش آﻣوزان دارای ﻣﻌﻠوﻟﯾت
ﺑﺎزﺑﯾﻧﯽ ﺷده در اﮐﺗﺑر 2016

ﺗوﺟﮫ :اﺻطﻼح ﻣدرﺳﮫ ی ﻣﻧطﻘﮫ در ﺳراﺳر اﯾن ﺳﻧد ﺑرای ﺗوﺻﯾف ھر ﺳﺎزﻣﺎن آﻣوزش دوﻟﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﺳﺋول اراﺋﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ آﻣوزش وﯾژه
ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ اﺳت اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود .واژه ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ ﯾﺎ آزﻣون ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ رود .ﻗواﻧﯾن ﻓدرال و اﯾﺎﻟﺗﯽ در ﺳراﺳر اﯾن
اطﻼﻋﯾﮫ ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﺣروف اﺧﺗﺻﺎری اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ذﮐر ﺷده اﺳت ﮐﮫ در واژه ﻧﺎﻣﮫ در ﺻﻔﺣﮫ آﺧر اﯾن اطﻼﻋﯾﮫ ﺗوﺿﯾﺢ داده ﺷده اﺳت.

آﻣوزان دارای ﻣﻌﻠوﻟﯾت ﭼﯾﺳت؟
اطﻼﻋﯾﮫ ﻗواﻧﯾن ﻣرﺑوط ﺑﮫ آﻣوزش داﻧش
ِ
اﯾن اطﻼﻋﺎت ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان واﻟدﯾن ،ﻗﯾم ﻗﺎﻧوﻧﯽ و واﻟدﯾن ﺟﺎﻧﺷﯾن ﮐودﮐﺎن دارای ﻣﻌﻠوﻟﯾﺗﯽ ﮐﮫ از ﺳن ﺳﮫ ) (3ﺳﺎل ﺗﺎ ﺑﯾﺳت و ﯾﮏ
) (21ﺳﺎﻟﮕﯽ و داﻧش آﻣوزاﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳن ھﺟده ) (18ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮫ ﺳن ﺑﻠوغ رﺳﯾده اﻧد ،ﺧﻼﺻﮫ ای از ﺣﻘوق آﻣوزﺷﯽ ﯾﺎ ﺗﺿﻣﯾن ھﺎی
روﯾﮫ ای اراﺋﮫ ﻣﯾدھﻧد.
اطﻼﻋﯾﮫ ﻗﺎﻧون آﻣوزش اﻓراد دارای ﻣﻌﻠوﻟﯾت ﺑر اﺳﺎس ﻗﺎﻧون آﻣوزش اﻓراد دارای ﻣﻌﻠوﻟﯾت )ﺑﮫ اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﮐﮫ  IDEAﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽﺷود(
اﻟزاﻣﯽ اﺳت و ﺑﺎﯾد در ﻣوارد زﯾر ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اراﺋﮫ ﺷود.
•
•
•
•
•

وﻗﺗﯽ درﺧواﺳت ﯾﮏ ﻧﺳﺧﮫ از آﻧرا ﻣﯾﮑﻧﯾد.
اوﻟﯾن ﺑﺎری ﮐﮫ ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ ﺑرای ارزﯾﺎﺑﯽ آﻣوزش وﯾژه ارﺟﺎع ﻣﯽ ﺷود.
ھر ﺑﺎر ﮐﮫ ﯾﮏ طرح ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑرای ارزﯾﺎﺑﯽ ﻓرزﻧدﺗﺎن ﺑﮫ ﺷﻣﺎ داده ﻣﯽ ﺷود.
ﺑﮫ ﻣﺣض درﯾﺎﻓت اوﻟﯾن ﺷﮑﺎﯾت اﯾﺎﻟﺗﯽ ﯾﺎ روﻧد ﻗﺎﻧوﻧﯽ در ﯾﮏ ﺳﺎل ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ.
ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮫ ﺟﺎﺑﺟﺎﯾﯽ ﻓرزﻧد ﺗﺎن ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود.
)](20 USC 1415[d]; 34 CFR 300.504; EC 56301[d] [2], EC 56321, and 56341.1[g] [1

ﻗﺎﻧون آﻣوزش اﻓراد دارای ﻣﻌﻠوﻟﯾت ) (IDEAﭼﯾﺳت؟
 IDEAﯾﮏ ﻗﺎﻧون ﻓدرال اﺳت ﮐﮫ ﻣدارس ﻧواﺣﯽ ﻣﺧﺗﻠف را ﻣﻠزم ﻣﯽ ﮐﻧد »آﻣوزش ﻋﻣوﻣﯽ ﻣﻧﺎﺳب راﯾﮕﺎن« )ﺑﮫ اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ،ﺑﮫ ﻧﺎم
 (FAPEﺑرای ﮐودﮐﺎن دارای ﻣﻌﻠوﻟﯾت واﺟد ﺷراﯾط اراﺋﮫ دھﻧد .ﯾﮏ آﻣوزش ﻋﻣوﻣﯽ ﻣﻧﺎﺳب و راﯾﮕﺎن ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ آﻣوزش
وﯾژه و ﺧدﻣﺎت ﻣرﺗﺑط ﺑﺎﯾد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در ﯾﮏ ﺑرﻧﺎﻣﮫ آﻣوزﺷﯽ ﻓردی )ﺑﮫ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ،ﻣﻌروف ﺑﮫ  (IEPﺗوﺿﯾﺢ داده ﺷده اﻧد،
ﺗﺣت ﻧظﺎرت دوﻟت ﺑرای ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ ﺑدون ھﯾﭻ ھزﯾﻧﮫ ای اراﺋﮫ ﺷود.

آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧم در ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری ھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺗﺣﺻﯾل ﻓرزﻧدم ﺷرﮐت ﮐﻧم؟
ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻓرﺻت داده ﺷود ﺗﺎ در ھر ﺟﻠﺳﮫ ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری در ﻣورد ﺑرﻧﺎﻣﮫ آﻣوزش وﯾژه ﻓرزﻧدﺗﺎن ﺷرﮐت ﮐﻧﯾد .ﺷﻣﺎ ﺣﻖ دارﯾد در
ﺟﻠﺳﺎت ﺗﯾم  IEPدر ﻣورد ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ )واﺟد ﺷراﯾط ﺑودن( ،ارزﯾﺎﺑﯽ ،ﯾﺎ ﮔﻣﺎرش ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﻓرزﻧدﺗﺎن و ﺳﺎﯾر ﻣوارد ﻣرﺑوط ﺑﮫ FAPE
ﻓرزﻧدﺗﺎن ﺷرﮐت ﮐﻧﯾد.
)](20 USC 1414[d] [1]B–[d][1][D]; 34 CFR 300.321; EC 56341[b], 56343[c
واﻟدﯾن ﯾﺎ ﻗﯾم ،ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن آﻣوزﺷﯽ ﻣﺣﻠﯽ ) ،(LEAﺣﻖ دارﻧد در ﺗوﺳﻌﮫ  IEPﺷرﮐت ﮐﻧﻧد و ﻗﺻد ﺧود را ﺑرای ﺿﺑط اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﻧوار
ﺻوﺗﯽ ﺟﻠﺳﺎت ﺗﯾم  IEPاﻋﻼم ﻧﻣﺎﯾﻧد .ﺑرای اﯾﻧﮑﺎر واﻟدﯾن ﻣﯾﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺣداﻗل  24ﺳﺎﻋت ﻗﺑل از ﺷروع ﺟﻠﺳﮫ ﻗﺻد ﺧود را ﺑرای ﺿﺑط
ﺻوﺗﯽ ﺟﻠﺳﮫ اﺑراز دارﻧد .اﮔر واﻟدﯾن ﯾﺎ ﻗﯾم رﺿﺎﯾت ﺧود را ﺑرای ﺿﺑط اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﺟﻠﺳﮫ ﻧدھﻧد ،اﯾن ﺿﺑط اﻧﺟﺎم ﻧﺧواھد ﮔرﻓت.
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ﺣﻘوق ﺷﻣﺎ ﺷﺎﻣل اطﻼﻋﺎﺗﯽ در ﻣورد در دﺳﺗرس ﺑودن  ،FAPEاز ﺟﻣﻠﮫ ھﻣﮫ ﮔزﯾﻧﮫ ھﺎی ﺑرﻧﺎﻣﮫ ،و ھﻣﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺟﺎﯾﮕزﯾن
ﻣوﺟود ،ﭼﮫ ﻋﻣوﻣﯽ و ﭼﮫ ﻏﯾر ﻋﻣوﻣﯽ ﻣﯾﺑﺎﺷد.
)(20 USC 1401[3], 1412[a][3]; 34 CFR 300.111; EC 56301, 56341.1[g][1], and 56506

از ﮐﺟﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧم ﮐﻣﮏ ﺑﯾﺷﺗری درﯾﺎﻓت ﮐﻧم؟

ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ در ﻣورد ﺗﺣﺻﯾل ﻓرزﻧدﺗﺎن ﻧﮕراﻧﯽ دارﯾد ،ﺑﮭﺗر اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﻌﻠم ﯾﺎ ﻣدﯾر ﻓرزﻧدﺗﺎن ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد ﺗﺎ در ﻣورد ﻓرزﻧدﺗﺎن و
ھر ﻣﺷﮑﻠﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾد ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد .ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﻣﻧطﻘﮫ ﻣدرﺳﮫ ﺷﻣﺎ ﯾﺎ ﻣﻧطﻘﮫ طرح ﻣﺣﻠﯽ آﻣوزش وﯾژه ) (SELPAﻣﯾﺗواﻧﻧد ﺑﮫ ﺳؤاﻻﺗﯽ
در ﻣورد ﺗﺣﺻﯾﻼت ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ ،ﺣﻘوق ﺷﻣﺎ ،و ﺗداﺑﯾر روﯾﮫ ای ﭘﺎﺳﺦ دھﻧد .ھﻣﭼﻧﯾن ،ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻧﮕراﻧﯽ دارﯾد ،اﯾن ﻣﮑﺎﻟﻣﮫ ﻏﯾررﺳﻣﯽ
اﻏﻠب ﻣﺷﮑل را ﺣل ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑﮫ ﺣﻔظ ارﺗﺑﺎطِ ﺑﺎز ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧد.
ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﺧواھﯾد ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺷﺎﺧﮫ ی اﺻﻠﯽ ﮐﺎﻟﯾﻔرﻧﯾﺎ )ﻣراﮐز ﺗواﻧﻣﻧدﺳﺎزی ﺧﺎﻧواده و ﻣوﺳﺳﺎت آﻣوزش
واﻟدﯾن( ﮐﮫ ﺑرای اﻓزاﯾش ھﻣﮑﺎری ﺑﯾن واﻟدﯾن و ﻣرﺑﯾﺎن ﺑرای ﺑﮭﺑود ﺳﯾﺳﺗم آﻣوزﺷﯽ اﯾﺟﺎد ﺷده اﻧد ،ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد .اطﻼﻋﺎت ﺗﻣﺎس ﺑﺎ
اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎ در ﺻﻔﺣﮫ وب ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺷﺎﺧﮫ ی اﺻﻠﯽ ﮐﺎﻟﯾﻔرﻧﯾﺎ ﺑرای آﻣوزش وﯾژه  CDEدر
 http://www.cde.ca.gov/sp/se/qa/caprntorg.aspﻣوﺟود اﺳت.
ﻣﻧﺎﺑﻊ اﺿﺎﻓﯽ در اﻧﺗﮭﺎی اﯾن ﺳﻧد ذﮐر ﺷده اﺳت ﺗﺎ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ در درک اﻗداﻣﺎت ﺣﻔﺎظﺗﯽ روﯾﮫ ای ﮐﻣﮏ ﮐﻧد.

اﮔر ﻓرزﻧد ﻣن ﻧﺎﺷﻧوا ،ﮐم ﺷﻧوا ،ﻧﺎﺑﯾﻧﺎ ،ﯾﺎ ﻧﺎﺑﯾﻧﺎ و ﻧﺎﺷﻧوا ﺑﺎﺷد ﭼﮫ ﻣﯾﺷود؟
ﻣدارس وﯾژه اﯾﺎﻟﺗﯽ ﺧدﻣﺎﺗﯽ را ﺑرای داﻧش آﻣوزان ﻧﺎﺷﻧوا ،ﮐم ﺷﻧوا ،ﻧﺎﺑﯾﻧﺎ ،ﯾﺎ ﻧﺎ ﺑﯾﻧﺎ و ﻧﺎﺷﻧوا در ھر ﯾﮏ از ﺳﮫ ﻣرﮐز ﺧود ﺑﮫ ﺷرح
زﯾر اراﺋﮫ ﻣﯽ دھﻧد :ﻣدارس ﻧﺎﺷﻧواﯾﺎن ﮐﺎﻟﯾﻔرﻧﯾﺎ در ﻓرﻣوﻧت و رﯾورﺳﺎﯾد و در ﻣدرﺳﮫ ﻧﺎﺑﯾﻧﺎﯾﺎن ﮐﺎﻟﯾﻔرﻧﯾﺎدر ﻓرﻣوﻧت.
در ھر دو ﻣدرﺳﮫ دوﻟﺗﯽ ﻧﺎﺷﻧواﯾﺎن ،ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎﯾﯽ ﺑﮫ داﻧش آﻣوزاﻧﯽ ﮐﮫ ﯾﺎ در ﺧﺎﻧﮫ درس ﻣﯾﺧواﻧﻧد وﯾﺎ ﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ ﻣﯾروﻧد ،از دوران
ﻧوزادی ﺗﺎ ﺳن  21ﺳﺎﻟﮕﯽ اراﺋﮫ ﻣﯽ ﺷود .ﭼﻧﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎﯾﯽ ﺑرای داﻧش آﻣوزان  5ﺗﺎ  21ﺳﺎﻟﮫ در ﻣدرﺳﮫ ﻧﺎﺑﯾﻧﺎﯾﺎن ﮐﺎﻟﯾﻔرﻧﯾﺎ اراﺋﮫ ﻣﯽ
ﺷود.
ﻣدارس وﯾژه دوﻟﺗﯽ ﮐﺎﻟﯾﻔرﻧﯾﺎ ھﻣﭼﻧﯾن ﺧدﻣﺎت ارزﯾﺎﺑﯽ و ﮐﻣﮏ ﻓﻧﯽ اراﺋﮫ ﻣﯽ دھﻧد.
ﺑرای اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر در ﻣورد ﻣدارس وﯾژه اﯾﺎﻟﺗﯽ ،ﻟطﻔﺎ ً ﺑﮫ وب ﺳﺎﯾت وزارت آﻣوزش و ﭘرورش ﮐﺎﻟﯾﻔرﻧﯾﺎ ) (CDEﺑﮫ ﻧﺷﺎﻧﯽ
 /http://www.cde.ca.gov/sp/ssﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد ﯾﺎ از اﻋﺿﺎی ﺗﯾم  IEPﻓرزﻧد ﺧود اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗری ﺑﺧواھﯾد.

اطﻼﻋﯾﮫ ،رﺿﺎﯾت ،ارزﯾﺎﺑﯽ ،اﻧﺗﺻﺎب واﻟدﯾن ﺟﺎﻧﺷﯾن ،و دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﺳواﺑﻖ
اطﻼﻋﯾﮫ ﮐﺗﺑﯽ از ﻗﺑل ارﺳﺎل ﺷده
ﭼﮫ زﻣﺎﻧﯽ اطﻼﻋﯾﮫ ﻻزم اﺳت؟
اﯾن اطﻼﻋﯾﮫ ﺑﺎﯾد زﻣﺎﻧﯽ داده ﺷود ﮐﮫ ﻣدرﺳﮫ ی ﻧﺎﺣﯾﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی ﺑرای اﯾﺟﺎد ﺗﻐﯾﯾر در ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ،ارزﯾﺎﺑﯽ ،ﯾﺎ ﻗرار دادن ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﻓرزﻧد
ﺷﻣﺎ ﺑﺎ ﻧﯾﺎزھﺎی وﯾژه و ﯾﺎ اراﺋﮫ ی ﯾﮏ آﻣوزش ﻋﻣوﻣﯽ ﻣﻧﺎﺳب و راﯾﮕﺎن را داده ﯾﺎ آﻧرا رد ﮐرده ﺑﺎﺷد.
)](20 USC 1415[b][3] and (4), 1415[c][1], 1414[b][1]; 34 CFR 300.503; EC 56329 and 56506[a
ﻣدرﺳﮫ ی ﻣﻧطﻘﮫ ﺑﺎﯾد طﯽ ﭘﺎﻧزده ) (15روز ﭘس از درﺧواﺳت ﮐﺗﺑﯽ ﺷﻣﺎ ﺑرای ارزﯾﺎﺑﯽ ،ﺷﻣﺎ را در ﻣورد ارزﯾﺎﺑﯽ ھﺎی ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی
ﻓرزﻧدﺗﺎن طﯽ ﯾﮏ اطﻼﻋﯾﮫ ﮐﺗﺑﯽ ﯾﺎ ﯾﮏ طرح ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣطﻠﻊ ﮐﻧد .اﻋﻼﻣﯾﮫ ﺑﺎﯾد ﻗﺎﺑل ﻓﮭم و ﺑﮫ زﺑﺎن ﻣﺎدری ﯾﺎ ﺳﺎﯾر روش ھﺎی ارﺗﺑﺎطﯽ
ﺷﻣﺎ ﺑﺎﺷد ،ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ اﻧﺟﺎم آن ﺑﮫ وﺿوح اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر ﻧﺑﺎﺷد.
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اﻋﻼﻣﯾﮫ ﺑﮫ ﻣن ﭼﮫ ﺧواھد ﮔﻔت؟

)(34 CFR 300.304; EC 56321

اﻋﻼﻣﯾﮫ ﮐﺗﺑﯽ ﻗﺑﻠﯽ ﺑﺎﯾد ﺷﺎﻣل ﻣوارد زﯾر ﺑﺎﺷد:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

ﺷرح اﻗداﻣﺎت ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی ﯾﺎ رد ﺷده ﺗوﺳط ﻣدرﺳﮫ ی ﻧﺎﺣﯾﮫ.
ﺗوﺿﯾﺢ ﭼراﯾﯽ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﯾﺎ رد اﻗدام.
ﺷرح ھر روش ارزﯾﺎﺑﯽ ،ﺳواﺑﻖ ﯾﺎ ﮔزارﺷﯽ ﮐﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺑﻧﺎﯾﯽ ﺑرای اﻗدام ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی ﯾﺎ رد ﺷده اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽﮐﻧد.
ﻗﺎﻧون داﻧش آﻣوزان ﺑﺎ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت وﯾژه ﺣﻣﺎﯾت ﻣﯾﺷوﻧد.
ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ای ﻣﺑﻧﯽ ﺑر اﯾﻧﮑﮫ واﻟدﯾن ﯾﮏ ﮐودک دارای ﻣﻌﻠوﻟﯾت ﺑوﺳﯾﻠﮫ ی
ِ
ﻣﻧﺎﺑﻌﯽ ﮐﮫ واﻟدﯾن ﺑﺎﯾد ﺑرای درﯾﺎﻓت ﮐﻣﮏ در درک ﻣﻔﺎد اﯾن ﺑﺧش ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﻧد
ﺷرح ﮔزﯾﻧﮫ ھﺎی دﯾﮕری ﮐﮫ ﺗﯾم  IEPدر ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ و دﻻﯾل رد آن ﮔزﯾﻧﮫ ھﺎ.
ﺷرح ﺳﺎﯾر ﻋواﻣل ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ اﻗدام ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی ﯾﺎ رد ﺷدن آن.
)(20 USC 1415[b][3] and [4], 1415[c][1], 1414[b][1]; 34 CFR 300.503

رﺿﺎﯾت واﻟدﯾن

ﭼﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﺗﺎﯾﯾد ﻣن ﺑرای ارزﯾﺎﺑﯽ ﻻزم اﺳت؟
ﺷﻣﺎ ﺣﻖ دارﯾد ﻓرزﻧد ﺧود را ﺑرای ﺧدﻣﺎت آﻣوزﺷﯽ وﯾژه ارﺟﺎع دھﯾد .ﻗﺑل از ﺷروع اوﻟﯾن ارزﯾﺎﺑﯽ آﻣوزش وﯾژه ﻓرزﻧدﺗﺎن ،ﺑﺎﯾد
رﺿﺎﯾت آﮔﺎھﺎﻧﮫ و ﮐﺗﺑﯽ ﺑدھﯾد .واﻟدﯾن ﺣداﻗل ﭘﺎﻧزده ) (15روز از زﻣﺎن درﯾﺎﻓت طرح ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی ﻓرﺻت دارﻧد ﺗﺎ ﺗﺻﻣﯾم ﺧود
را ﺑﮕﯾرﻧد .ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﭘس از درﯾﺎﻓت رﺿﺎﯾت آﻏﺎز ﺷود و ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ در ظرف ﺷﺻت ) (60روز ﭘس از رﺿﺎﯾت
ﺷﻣﺎ ﺗﮑﻣﯾل ﺷده و ﯾﮏ  IEPاﯾﺟﺎد ﺷود.

ﭼﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﺗﺎﯾﯾد ﻣن ﺑرای ﺧدﻣﺎت اﺣﺗﯾﺎج اﺳت؟
ﻗﺑل از اﯾﻧﮑﮫ ﻣدرﺳﮫ ی ﻧﺎﺣﯾﮫ ﺑﺗواﻧد ﺑﮫ ﻓرزﻧد ﺗﺎن آﻣوزش وﯾژه و ﺧدﻣﺎت ﻣرﺗﺑط اراﺋﮫ ﮐﻧد ،ﺑﺎﯾد رﺿﺎﯾت ﮐﺗﺑﯽ و آﮔﺎھﺎﻧﮫ ﺑﮫ آن داده
ﺑﺎﺷﯾد.

در ﺻورت ﻋدم رﺿﺎﯾت واﻟدﯾن ﭼﮫ ﻣراﺣﻠﯽ ﺑﮫ اﺟراء در ﺧواھد آﻣد؟
اﮔر ﺑرای ارزﯾﺎﺑﯽ اوﻟﯾﮫ رﺿﺎﯾت ﻧدادﯾد ﯾﺎ ﺑﮫ درﺧواﺳﺗﯽ ﺑرای اراﺋﮫ رﺿﺎﯾت ﭘﺎﺳﺦ ﻧدادﯾد ،ﻣدرﺳﮫ ی ﻧﺎﺣﯾﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ارزﯾﺎﺑﯽ اوﻟﯾﮫ
را ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از روﯾﮫھﺎی ﻓرآﯾﻧد درﺳت دﻧﺑﺎل ﮐﻧد.
اﮔر از ﻣواﻓﻘت ﺑﺎ ﺷروع ﺧدﻣﺎت اﻣﺗﻧﺎع ﮐﻧﯾد ،ﻣدرﺳﮫ ی ﻧﺎﺣﯾﮫ ﻧﻣﯾﺑﺎﯾﺳت آﻣوزش وﯾژه و ﺧدﻣﺎت ﻣرﺗﺑط را اراﺋﮫ دھد و ﺑﮫ دﻧﺑﺎل اراﺋﮫ
ﺧدﻣﺎت از طرﯾﻖ روﯾﮫ ھﺎی ﻣرﺑوطﮫ ﺑرود.
اﮔر ﺑﮫ طور ﮐﺗﺑﯽ ﺑﺎ آﻣوزش وﯾژه و ﺧدﻣﺎت ﻣرﺗﺑط ﺑرای ﻓرزﻧد ﺧود ﻣواﻓﻘت ﮐﻧﯾد ،اﻣﺎ ﺑﺎ ھﻣﮫ اﺟزای  IEPﻣواﻓﻘت ﻧﮑﻧﯾد ،اﺟرای
ﺑرﻧﺎﻣﮫ ای ﮐﮫ ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﻣواﻓﻘت ﮐرده اﯾد ﺑﺎﯾد ﺑدون ﺗﺎﺧﯾر اﺟرا ﺷوﻧد.
اﮔر ﻣدرﺳﮫ ی ﻧﺎﺣﯾﮫ ﺗﺷﺧﯾص دھد ﮐﮫ ﻣؤﻟﻔﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ آﻣوزش وﯾژه ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﺎ آن ﻣواﻓﻖ ﻧﯾﺳﺗﯾد ﺑرای اراﺋﮫ آﻣوزش ﻋﻣوﻣﯽ
ﻣﻧﺎﺳب و راﯾﮕﺎن ﺑﮫ ﻓرزﻧدﺗﺎن ﺿروری اﺳت ،ﯾﮏ ﺟﻠﺳﮫ رﺳﯾدﮔﯽ ﻋﺎدﻻﻧﮫ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ آﻏﺎز ﺷود .در ﺻورت ﺗﺷﮑﯾل ﺟﻠﺳﮫ دادرﺳﯽ،
ﺗﺻﻣﯾم رﺳﯾدﮔﯽ ﻧﮭﺎﯾﯽ و ﻻزم اﻻﺟرا ﺧواھد ﺑود.
در ﻣورد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺟدد ،ﻣدرﺳﮫ ی ﻧﺎﺣﯾﮫ ﺑﺎﯾد اﻗداﻣﺎت ﻣﻌﻘوﻟﯽ را ﺑرای ﮐﺳب رﺿﺎﯾت ﺷﻣﺎ ﺑطور ﻣﺳﺗﻧد اﻧﺟﺎم دھد .اﮔر ﭘﺎﺳﺦ ﻧدھﯾد،
ﻣدرﺳﮫ ی ﻣﻧطﻘﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑدون رﺿﺎﯾت ﺷﻣﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺟدد را اﻧﺟﺎم دھد.
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(20 USC 1414[a][1][D] and 1414[c]; 34 CFR 300.300; EC 56506[e], 56321[c] and [d], and
56346).

ﭼﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧم رﺿﺎﯾﺗم را ﻟﻐو ﮐﻧم؟
اﮔر در ھر زﻣﺎن ﭘس از اراﺋﮫ اوﻟﯾﮫ آﻣوزش وﯾژه و ﺧدﻣﺎت ﻣرﺗﺑط ،واﻟدﯾن ﮐودک رﺿﺎﯾت ﺧود را ﺑرای اداﻣﮫ اراﺋﮫ آﻣوزش ھﺎی وﯾژه
و ﺧدﻣﺎت ﻣرﺗﺑط ﺑﮫ آن ﻟﻐو ﮐﻧﻧد ،ﺳﺎزﻣﺎن دوﻟﺗﯽ ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣوارد زﯾر را اﺗﺧﺎذ ﮐﻧد:
.1
.2
.3
.4

ﺳﺎزﻣﺎن دوﻟﺗﯽ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ اراﺋﮫ آﻣوزش ھﺎی وﯾژه و ﺧدﻣﺎت ﻣرﺗﺑط ﺑﮫ ﮐودک اداﻣﮫ ﻧدھد ،اﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﻗﺑل از ﺗوﻗف ﭼﻧﯾن
ﺧدﻣﺎﺗﯽ ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﺎ  CFR 34ﺑﺧش  300.503اﺧطﺎر ﮐﺗﺑﯽ اراﺋﮫ ﮐﻧد.
ﺳﺎزﻣﺎن دوﻟﺗﯽ ﻣﯾﺗواﻧد از روﯾﮫھﺎی ﺑﺧش  Eﻗﺳﻣت ) CFR 34 300ﺷﺎﻣل روﯾﮫھﺎی ﻣﯾﺎﻧﺟﯽﮔری ﺗﺣت ﺑﻧد 300.506
 CFR 34ﯾﺎ روﯾﮫھﺎی دادرﺳﯽ طﺑﻖ ﺑﺧشھﺎی  CFR 300.507 34ﺗﺎ  (300.516را ﮐﮫ ﺑرای درﯾﺎﻓت ﺧدﻣﺎت ﯾﺎ
ﺣﮑﻣﯽ ﺑرای ﮐودک وﺟود دارﻧد اﺳﺗﻔﺎده ﻧﮑﻧد.
ﺳﺎزﻣﺎن دوﻟﺗﯽ ﺑﮫ دﻟﯾل ﻋدم اراﺋﮫ آﻣوزش ھﺎی وﯾژه ی ﺑﯾﺷﺗر و ﺧدﻣﺎت ﻣرﺗﺑط ﺑﮫ ﮐودک در آﯾﻧده ،ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اراﺋﮫ آﻣوزش
ﻋﻣوﻣﯽ ﻣﻧﺎﺳب راﯾﮕﺎن ) (FAPEﺑﮫ ﮐودک ﺧطﺎ ﮐﺎر ﺗﻠﻘﯽ ﻧﺧواھد ﺷد.
ﺳﺎزﻣﺎن دوﻟﺗﯽ ﻣﻠزم ﺑﮫ ﺗﺷﮑﯾل ﺟﻠﺳﮫ ﺗﯾم  IEPﯾﺎ اﯾﺟﺎد ﯾﮏ  IEPﺗﺣت  34ﺑﺧش  CFR 300.320و  300.324ﺑرای
ﮐودک ﺑرای اراﺋﮫ ﺑﯾﺷﺗر آﻣوزش ھﺎی وﯾژه و ﺧدﻣﺎت ﻣرﺗﺑط ﻧﯾﺳت.

ﻟطﻔﺎ ً ﺗوﺟﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ،ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺑﺧش ) 300.9ج( ) ،CFR 34 (3اﮔر واﻟدﯾن رﺿﺎﯾت ﺧود را ﺑرای درﯾﺎﻓت ﺧدﻣﺎت آﻣوزش وﯾژه
ﭘس از اراﺋﮫ اوﻟﯾﮫ آﻣوزش وﯾژه و ﺧدﻣﺎت ﻣرﺗﺑط ﺑﮫ ﮐودک ،ﮐﺗﺑﺎ ً ﻟﻐو ﮐﻧﻧد ،اداره ی دوﻟﺗﯽ اﻟزاﻣﯽ ﺑﮫ ﺣذف ﺳواﺑﻖ آﻣوزش وﯾژه ی
ﮐودک از ﭘروﻧده ی او را ﻧدارد ﭼرا ﮐﮫ رﺿﺎﯾت ﻧﺎﻣﮫ ﺗوﺳط واﻟدﯾن ﻟﻐو ﺷده اﺳت.

ﺗﻌﯾﯾن واﻟدﯾن ﺟﺎﻧﺷﯾن
اﮔر واﻟدﯾن ﺣﺎﺿر ﻧﺑﺎﺷﻧد ﯾﺎ دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻏﯾر ﻣﻣﮑن ﺑﺎﺷد ﭼﮫ ﺑﺎﯾد ﮐرد؟
ﻣدارس ﻣﻧطﻘﮫ ﺑﺎﯾد اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﮐﻧﻧد ﮐﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻧﻣﯽ ﺗوان واﻟدﯾن ﮐودک ﻣﻌﻠول را ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐرد و ﻧﻣﯽ ﺗوان ﻣﺣل اﺧﺗﻔﺎی آﻧﮭﺎ را
داﻧﺳت ،ﻓردی را ﺑﮫ ﻋﻧوان واﻟد ﺟﺎﻧﺷﯾن ﺑرای واﻟدﯾن ﮐودک دارای ﻣﻌﻠوﻟﯾت ﻣﻧﺻوب ﺷود.
ﻗﺎﻧون ﻣؤﺳﺳﮫ و رﻓﺎه دوﻟت
ت
ت ﺑدون ھﻣراه و ﺗﺣت ﺗﮑﻔل ﯾﺎ زﯾرﻧظر دادﮔﺎ ِه و ﺗﺣ ِ
ھﻣﭼﻧﯾن در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﮐودک ﯾﮏ ﺟوان ﺑﯽ ﺳرﭘرﺳ ِ
ِ
اﯾﺎﻟﺗﯽ ﺑﺎﺷد ،و ﺑﮫ آﻣوزش وﯾژه ارﺟﺎع داده ﺷده ﺑﺎﺷد ﯾﺎ ﻗﺑﻼً دارای  IEPﺑﺎﺷد ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﯾﮏ واﻟد ﺟﺎﻧﺷﯾن ﺑرای او ﻣﻧﺻوب ﺷود.
)(20 USC 1415[b][2] ; 34 CFR 300.519; EC 56050; GC 7579.5 and 7579.6

ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑدون ﺗﺑﻌﯾض
ﻓرزﻧد ﻣن ﺑرای ﺧدﻣﺎت آﻣوزﺷﯽ وﯾژه ﭼﮕوﻧﮫ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﺷود؟
ﺷﻣﺎ اﯾن ﺣﻖ را دارﯾد ﮐﮫ ﻓرزﻧدﺗﺎن را در ﺗﻣﺎم زﻣﯾﻧﮫ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﺣﺗﻣﺎل وﺟود ﻣﻌﻠوﻟﯾت ﻣﯾرود ،ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻧﯾد .ﻣواد و روش ھﺎی ﻣورد
اﺳﺗﻔﺎده ﺑرای ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺗﻌﯾﯾن ﭘﺎﯾﮫ ی داﻧش آﻣوز ﻧﺑﺎﯾد از ﻧظر ﻧژادی ،ﻓرھﻧﮕﯽ ﯾﺎ ﺟﻧﺳﯽ ﺗﺑﻌﯾض آﻣﯾز ﺑﺎﺷد.
ﻣواد ارزﯾﺎﺑﯽ اراﺋﮫ ﺷده و آزﻣون ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ زﺑﺎن ﻣﺎدری ﯾﺎ روش ارﺗﺑﺎطﯽ ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ و ﺑﮫ ﺷﮑﻠﯽ اﺟرا ﺷود ﺗﺎ اﺣﺗﻣﺎل ﺑدﺳت آوردن
اطﻼﻋﺎت دﻗﯾﻖ در ﻣورد آﻧﭼﮫ ﮐودک ﻣﯽ داﻧد و ﻣﯽ ﺗواﻧد از ﻧظر ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ،رﺷدی و ﻋﻣﻠﮑردی اﻧﺟﺎم دھد را ﺑﯾﺷﺗر ﮐﻧد ،ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ ﺑﮫ
وﺿوح اراﺋﮫ ﯾﺎ اﻋﻣﺎل آن آزﻣوﻧﮭﺎ اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر ﻧﺑﺎﺷد.
ھﯾﭻ روش واﺣدی ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ ﻣﻌﯾﺎر ﺑرای ﺗﻌﯾﯾن واﺟد ﺷراﯾط ﺑودن و اﯾﺟﺎد  FAPEﺑرای ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ ﺑﺎﺷد.
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)(20 USC 1414[b][1]–[3], 1412[a][6][B]; 34 CFR 300.304; EC 56001[j] and 56320

ارزﯾﺎﺑﯽ ھﺎی آﻣوزﺷﯽ ﻣﺳﺗﻘل
آﯾﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت ﻓرزﻧد ﻣن ﺑﮫ طور ﻣﺳﺗﻘل ﺑﺎ ھزﯾﻧﮫ ﻣﻧطﻘﮫ آزﻣﺎﯾش ﺷود؟
اﮔر ﺑﺎ ﻧﺗﺎﯾﺞ ارزﯾﺎﺑﯽ اﻧﺟﺎم ﺷده ﺗوﺳط ﻣدرﺳﮫ ی ﻧﺎﺣﯾﮫ ﻣﺧﺎﻟف ھﺳﺗﯾد ،اﯾن ﺣﻖ را دارﯾد ﮐﮫ از ﻓردی واﺟد ﺷراﯾط ﺑرای اﻧﺟﺎم ارزﯾﺎﺑﯽ
ﺑﺎ ھزﯾﻧﮫ ﻋﻣوﻣﯽ درﺧواﺳت ﮐﻧﯾد و ﯾﮏ ارزﯾﺎﺑﯽ آﻣوزﺷﯽ ﻣﺳﺗﻘل ﺑرای ﻓرزﻧد ﺧود درﯾﺎﻓت ﮐﻧﯾد.
ھر ﺑﺎر ﮐﮫ ﺳﺎزﻣﺎن دوﻟﺗﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ای را اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھد ﮐﮫ واﻟدﯾن ﺑﺎ آن ﻣﺧﺎﻟﻔت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،واﻟدﯾن ﺣﻖ دارﻧد ﻓﻘط ﺣﻖ اﻧﺟﺎم ﯾﮏ ارزﯾﺎﺑﯽ
آﻣوزﺷﯽ ﻣﺳﺗﻘل را ﺑﺎ ھزﯾﻧﮫ دوﻟت دارﻧد.
ﻣدرﺳﮫ ی ﻧﺎﺣﯾﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ درﺧواﺳت ﺷﻣﺎ ﺑرای ارزﯾﺎﺑﯽ آﻣوزﺷﯽ ﻣﺳﺗﻘل ﭘﺎﺳﺦ دھد و اطﻼﻋﺎﺗﯽ در ﻣورد ﻣﺣل درﯾﺎﻓت ارزﯾﺎﺑﯽ آﻣوزﺷﯽ
ﻣﺳﺗﻘل ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اراﺋﮫ دھد.
اﮔر ﻣدرﺳﮫ ی ﻣﻧطﻘﮫ ﻣﻌﺗﻘد اﺳت ﮐﮫ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻧﺎﺳب اﺳت و ﺑﺎ ﻟزوم ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺳﺗﻘل ﻣﺧﺎﻟف اﺳت ،ﻣدرﺳﮫ ی ﻣﻧطﻘﮫ ﺑﺎﯾد ﺑرای اﺛﺑﺎت
رﺳﯾدﮔﯽ ﻋﺎدﻻﻧﮫ ﮐﻧد .اﮔر ﻣﻧطﻘﮫ ﻣوﻓﻖ ﺷد ،ھﻧوز ﺣﻖ آن را دارﯾد ﮐﮫ ﯾﮏ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺳﺗﻘل
ﻣﻧﺎﺳب ﺑودن ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧود ،درﺧواﺳت
ِ
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد اﻣﺎ ﻧﮫ ﺑﺎ ھزﯾﻧﮫ دوﻟت .ﺗﯾم  IEPﺑﺎﯾد ارزﯾﺎﺑﯽ ھﺎی ﻣﺳﺗﻘل را در ﻧظر ﺑﮕﯾرد.
روﯾﮫ ھﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﺎﺣﯾﮫ اﻣﮑﺎن ﻣﺷﺎھده داﻧش آﻣوز را در ﮐﻼس ﻓراھم ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .اﮔر ﻣدرﺳﮫ ی ﻧﺎﺣﯾﮫ ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ را در ﮐﻼس درس
آﻣوزﺷﯽ ﻣﺳﺗﻘل ﻧﯾز ﺑﺎﯾد
در ﺣﯾن ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺷﺎھده ﮐﻧد ،ﯾﺎ اﮔر ﻣدرﺳﮫ ی ﻣﻧطﻘﮫ اﺟﺎزه داﺷت ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ را ﻣﺷﺎھده ﮐﻧد ،ﯾﮏ ارزﯾﺎب
ِ
اﺟﺎزه داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ را در ﮐﻼس درس ﻣﺷﺎھده ﮐﻧد.
اﮔر ﻣدرﺳﮫ ی ﻣﻧطﻘﮫ ﯾﮏ ﻣدرﺳﮫ ﺟدﯾد را ﺑرای ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﮐﻧد و ﯾﮏ ارزﯾﺎﺑﯽ آﻣوزﺷﯽ ﻣﺳﺗﻘل در ﺣﺎل اﻧﺟﺎم ﺑﺎﺷد ،ﯾﮏ
ارزﯾﺎب ﻣﺳﺗﻘل ﺑﺎﯾد اﺑﺗدا ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺟدﯾد را ﺑررﺳﯽ ﮐﻧد.
)](20 USC 1415[b][1] and [d][2][A]; 34 CFR 300.502; EC 56329[b] and [c

دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﺳواﺑﻖ آﻣوزﺷﯽ
آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧم ﺳواﺑﻖ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﻓرزﻧدم را ﺑررﺳﯽ ﮐﻧم؟
ﺷﻣﺎ ﺣﻖ دارﯾد ﺗﻣﺎم ﺳواﺑﻖ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﻓرزﻧدﺗﺎن را ﺑدون ﺗﺄﺧﯾر ﻏﯾرﺿروری ﺑﺎزرﺳﯽ و ﺑررﺳﯽ ﮐﻧﯾد ،از ﺟﻣﻠﮫ ﺑررﺳﯽ ﺳواﺑﻖ ﻗﺑل از
ﺟﻠﺳﮫ ی IEPﻓرزﻧدﺗﺎن ﯾﺎ ﻗﺑل از ﺟﻠﺳﮫ دادرﺳﯽ ﻋﺎدﻻﻧﮫ .ﻣدرﺳﮫ ﻣﻧطﻘﮫ ﺑﺎﯾد در ﺻورت درﺧواﺳت ﺷﻣﺎ ،ظرف ﭘﻧﺞ ) (5روز ﮐﺎری
ﭘس از اراﺋﮫ ﺷﻔﺎھﯽ ﯾﺎ ﮐﺗﺑﯽ اﯾن درﺧواﺳت ،ﺳواﺑﻖ و ﮐﭘﯽھﺎ را در دﺳﺗرس ﺷﻣﺎ ﻗرار دھد.
)(EC 49060, 56043[n], 56501[b][3], and 56504

ﻧﺣوه ﺣل و ﻓﺻل اﺧﺗﻼﻓﺎت
رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ ﻣراﺣل ﻗﺎﻧوﻧﯽ
ﭼﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﺟﻠﺳﮫ دادرﺳﯽ در دﺳﺗرس اﺳت؟
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ﺷﻣﺎ ﺣﻖ دارﯾد ﮐﮫ در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ،ارزﯾﺎﺑﯽ ،و ﺗﻌﯾﯾن ﻣﺣل ﺗﺣﺻﯾل ﻓرزﻧدﺗﺎن ﯾﺎ ﻗواﻧﯾن  ،FAPEدرﺧواﺳت رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﯾطرﻓﺎﻧﮫ در روﻧد
دادرﺳﯽ ﮐﻧﯾد .درﺧواﺳت رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ روﻧد دادرﺳﯽ ﺑﺎﯾد ظرف دو ﺳﺎل از ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﮐﮫ ﺷﻣﺎ از اﻗدام ادﻋﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﺑﻧﺎی ﺷﮑﺎﯾت روﻧد دادرﺳﯽ را ﺗﺷﮑﯾل
ﻣﯽدھد اطﻼع داﺷﺗﯾد ﯾﺎ ﺑﺎﯾد ﻣﯽداﻧﺳﺗﯾد ،ﺛﺑت ﺷود.

)](20 USC 1415[b][6]; 34 CFR 300.507; EC 56501 and 56505[l

ﻣﯾﺎﻧﺟﯾﮕری ،ﯾﺎ ﺣل و ﻓﺻل اﺧﺗﻼﻓﺎت
آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧم درﺧواﺳت ﻣﯾﺎﻧﺟﯾﮕری ﯾﺎ راھﯽ ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﺑرای ﺣل اﺧﺗﻼف ﮐﻧم؟
درﺧواﺳت ﻣﯾﺎﻧﺟﯾﮕری ﻣﻣﮑن اﺳت ﻗﺑل ﯾﺎ ﺑﻌد از درﺧواﺳت ﺑرای رﺳﯾدﮔﯽ ﻋﺎدﻻﻧﮫ اﻧﺟﺎم ﺷود.
ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد از ﻣدرﺳﮫ ی ﻧﺎﺣﯾﮫ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺣل اﺧﺗﻼﻓﺎت از طرﯾﻖ ﻣﯾﺎﻧﺟﯾﮕری ﯾﺎ ﺣل اﺧﺗﻼف ﺟﺎﯾﮕزﯾن ) (ADRﮐﻧﯾد .ﻣﯾﺎﻧﺟﯾﮕری از ﺟﻠﺳﮫ دادرﺳﯽ
ﻋﺎدﻻﻧﮫ ﻣطﻠوب ﺗر اﺳت ADR .و ﻣﯾﺎﻧﺟﯽﮔری روشھﺎی داوطﻠﺑﺎﻧﮫ ﺑرای ﺣل و ﻓﺻل اﺧﺗﻼف ھﺳﺗﻧد و ﻧﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑرای ﺑﮫ ﺗﺄﺧﯾر اﻧداﺧﺗن ﺣﻖ ﺷﻣﺎ
ﺑرای رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ روﻧد دادرﺳﯽ ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﮔﯾرﻧد.

ﮐﻧﻔراﻧس ﻣﯾﺎﻧﺟﯾﮕری ﭘﯾش از اﺳﺗﻣﺎع ﭼﯾﺳت؟
ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﻗﺑل از اراﺋﮫ درﺧواﺳت ﺑرای رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ دادرﺳﯽ ،از طرﯾﻖ ﻣﯾﺎﻧﺟﯾﮕری اﻗدام ﺑﮫ ﺣل ﻣﺳﺎﺋل ﮐﻧﯾد .اﯾن ﮐﻧﻔراﻧس ﯾﮏ ﺟﻠﺳﮫ ی
ﻏﯾررﺳﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ روﺷﯽ ﻏﯾر ﺧﺻﻣﺎﻧﮫ ﺑرای ﺣل ﻣﺳﺎﺋل ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ،ارزﯾﺎﺑﯽ ،ﯾﺎ ﻗرار دادن ﯾﮏ ﮐودک در ﻣدرﺳﮫ ﯾﺎ  FAPEاﻧﺟﺎم ﻣﯽ
ﺷود.
ﻣﯾﺎﻧﺟﯾﮕری ﭘﯾش از اﺳﺗﻣﺎع ،ﺑﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﻏﯾر وﮐﯾل ﻣﺷورت ﮐرده ﯾﺎ آﻧﮭﺎ را ھﻣراه ﺑﯾﺎورﻧد .اﯾﻧﮑﺎر
واﻟدﯾن ﯾﺎ ﻣدرﺳﮫ ی ﻧﺎﺣﯾﮫ ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﺑرای ﮐﻧﻔراﻧس
ِ
ﻣﯾﺎﻧﺟﯾﮕری ﭘﯾش از اﺳﺗﻣﺎع ﺑرای درﺧواﺳت رﺳﯾدﮔﯽ
ﮐﻧﻔراﻧس
ﯾﮏ
در
ﺷرﮐت
ﯾﺎ
درﺧواﺳت
ﺣﺎل،
ﻣﯾﺗواﻧد ﻗﺑل ﯾﺎ ﺑﻌد از ﮐﻧﻔراﻧس اﻧﺟﺎم ﮔﯾرد .ﺑﺎ اﯾن
ِ
ﺑﮫ روﻧد دادرﺳﯽ اﻟزاﻣﯽ ﻧﯾﺳت.
ﻣﯾﺎﻧﺟﯾﮕری ﭘﯾش از اﺳﺗﻣﺎع را ﺑﺎ اراﺋﮫ
ﻣﯾﺎﻧﺟﯾﮕری ﭘﯾش از اﺳﺗﻣﺎع ﺑﺎﯾد ﻧزد ﺳرﭘرﺳت ﺛﺑت ﺷود .طرﻓﯽ ﮐﮫ ﮐﻧﻔراﻧس
ﺗﻣﺎم درﺧواﺳتھﺎ ﺑرای ﮐﻧﻔراﻧس
ِ
ِ
درﺧواﺳت ﮐﺗﺑﯽ ﻧزد ﺳرﭘرﺳت آﻏﺎز ﻣﯽ ﮐﻧد ،ھﻣزﻣﺎن ﺑﺎ ﺛﺑت درﺧواﺳت ،ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﯾﮏ ﻧﺳﺧﮫ از درﺧواﺳت را ﺑﮫ طرف دﯾﮕر اراﺋﮫ دھد.
ﮐﻧﻔراﻧس ﻣﯾﺎﻧﺟﯾﮕری ﭘﯾش از اﺳﺗﻣﺎع ظرف ﭘﺎﻧزده ) (15روز ﭘس از درﯾﺎﻓت درﺧواﺳت ﻣﯾﺎﻧﺟﯾﮕری ﺗوﺳط ﻧﺎظر ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﻣﯽ ﺷود و ظرف
ﺳﯽ ) (30روز ﭘس از درﯾﺎﻓت درﺧواﺳت ﻣﯾﺎﻧﺟﯾﮕری ﺗﮑﻣﯾل ﻣﯽ ﺷود ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ طرﻓﯾن ﺑﺎ ﺗﻣدﯾد زﻣﺎن ﻣواﻓﻘت ﮐﻧﻧد .در ﺻورت ﺣﺻول ﻗطﻌﻧﺎﻣﮫ،
طرﻓﯾن ﺑﺎﯾد ﯾﮏ ﺗواﻓﻖ ﻧﺎﻣﮫ ﮐﺗﺑﯽ اﻟزام آور ﻗﺎﻧوﻧﯽ را ﮐﮫ ﻗطﻌﻧﺎﻣﮫ را ﺑﯾﺎن ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﻣﻧﻌﻘد ﮐﻧﻧد .ﺗﻣﺎﻣﯽ ﮔﻔﺗﮕوھﺎ در طول ﻓرآﯾﻧد ﻣﯾﺎﻧﺟﯾﮕری ﺑﺎﯾد
ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ ﺑﺎﺷد .ھﻣﮫ ﮐﻧﻔراﻧس ھﺎی ﻣﯾﺎﻧﺟﯾﮕری ﭘﯾش از اﺳﺗﻣﺎع ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻣوﻗﻊ ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﺷده و در زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن ﻣﻧﺎﺳب ﺑرای طرﻓﯾن ﺑرﮔزار ﺷود
دادرﺳﯽ ﻋﺎدﻻﻧﮫ اﻗدام
و در ﺻورﺗﯽ ﺑﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ ی ﻗﺎﺑل رﺿﺎﯾت ﻧرﺳد ،طرﻓﯽ ﮐﮫ درﺧواﺳت ﮐﻧﻔراﻧس ﻣﯾﺎﻧﺟﯾﮕری را ﮐرده اﺳت ،ﻣﯽﺗواﻧد ﺑرای ﯾﮏ
ِ
ﮐﻧد.

)(EC 56500.3 and 56503

ﺣﻘوق ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻓرآﯾﻧد
ﺣﻘوق دادرﺳﯽ ﻣن ﭼﯾﺳت؟
ﺷﻣﺎ ﺣﻖ دارﯾد:
اداری ﻣﻧﺻﻔﺎﻧﮫ و ﺑﯽطرﻓﺎﻧﮫ در ﺳطﺢ اﯾﺎﻟﺗﯽ ﺑرﯾﺎﺳت ﺷﺧﺻﯽ ﮐﮫ از ﻗواﻧﯾن ﺣﺎﮐم ﺑر آﻣوزش وﯾژه و ﺟﻠﺳﺎت
دادرﺳﯽ
 .1ﯾﮏ
ِ
ِ
اداری آﮔﺎه اﺳت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد(20 USC 1415[f][1][A], 1415[f][3][A]-[D]; 34 CFR 300.511; EC .
)]56501[b][4
 .2ﺑﮫ ھﻣراه ﯾﮏ وﮐﯾل وﯾﺎ اﻓرادی ﮐﮫ اطﻼﻋﺎﺗﯽ در ﻣورد ﮐودﮐﺎن دارای ﻣﻌﻠوﻟﯾت دارﻧد ﺣﺎﺿر ﺷوﯾد(EC 56505 [e][1]) .
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.3
.4
.5
.6

ﺷﻣﺎ ﺣﻖ اراﺋﮫ ﺷواھد ،اﺳﺗدﻻل ھﺎی ﮐﺗﺑﯽ و اﺳﺗدﻻل ھﺎی ﺷﻔﺎھﯽ را دارﯾد)](EC 56505[e][2
ﺑﺎزﺟوﯾﯽ ﻣﺗﻘﺎﺑل و ﺣﺎﺿر ﮐردن ﺷﺎھدان را دارﯾد.
ﺣﻖ ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ،
ِ
ﮐﺗﺑﯽ ﮐﻠﻣﮫ ﺑﮫ ﮐﻠﻣﮫ و ﯾﺎ ،ﺑﮫ اﻧﺗﺧﺎب واﻟدﯾن ،ﯾﮏ ﭘروﻧده ﮐﻠﻣﮫ ﺑﮫ ﮐﻠﻣﮫ ی اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ از ﺟﻠﺳﮫ اﺳﺗﻣﺎع،
ﺣﻖ دارﯾد ﯾﮏ ﮔزارش
ِ
ﮐﮫ ﺷﺎﻣل ﯾﺎﻓﺗﮫ ھﺎی واﻗﻌﯽ و ﺗﺻﻣﯾﻣﺎت اﺳت درﯾﺎﻓت ﮐﻧﯾد(EC 56505[e][4]).
ﻓرزﻧدﺗﺎن ﻣﯾﺗواﻧد در ﺟﻠﺳﮫ ﺣﺿور داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد(EC 56501[c][1]) .

 .7ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺟﻠﺳﮫ دادرﺳﯽ ﺑرای ﻋﻣوم آزاد ﯾﺎ ﺧﺻوﺻﯽ ﺑﺎﺷد(EC 56501[c][2]) .
 .8ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﯾﮏ ﻧﺳﺧﮫ از ﺗﻣﺎم اﺳﻧﺎد ،از ﺟﻣﻠﮫ ارزﯾﺎﺑﯽ ھﺎی ﺗﮑﻣﯾل ﺷده در آن ﺗﺎرﯾﺦ و ﺗوﺻﯾﮫ ھﺎ ،و ﻓﮭرﺳت ﺷﮭود و ﺣوزه ﮐﻠﯽ
ﺷﮭﺎدت آﻧﮭﺎ را ظرف ﭘﻧﺞ ) (5روز ﮐﺎری ﻗﺑل از ﺟﻠﺳﮫ اﺳﺗﻣﺎع درﯾﺎﻓت ﮐﻧﯾد(EC 56505[e][7] and 56043[v]).
 .9ﺣداﻗل ده ) (10روز )ﮐﮫ ﺷﺎﻣل ﺗﻌطﯾﻼت ھم ﻣﯾﺷود( ﻗﺑل از ﺟﻠﺳﮫ اﺳﺗﻣﺎع ،از ﻣوﺿوﻋﺎت و راه ﺣﻠﮭﺎی ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی طرف
ﻣﻘﺎﺑل در ﻣورد ﻣﺳﺎﺋل ﻣطﻠﻊ ﺷود(EC 56505[e][6]).
 .10ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﻣﺗرﺟم ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﻧﯾد )](CCR 3082[d
 .11ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑرای ﺗﻣدﯾد زﻣﺎن دادرﺳﯽ ﮐﻧﯾد(EC 56505[f][3]) .
 .12ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﯾﮏ ﮐﻧﻔراﻧس ﻣﯾﺎﻧﺟﯾﮕری در ھر زﻣﺎن در طول ﺟﻠﺳﮫ دادرﺳﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد(EC 56501[b][2]).
 .13اﮔر طرف دﯾﮕر ﻗﺻد دارد ﺗوﺳط ﯾﮏ وﮐﯾل وﮐﺎﻟت ﺷود ،اﯾن ﺣﻖ ﺷﻣﺎﺳت ﮐﮫ ﺣداﻗل ده روز ﻗﺑل از ﺟﻠﺳﮫ از اﯾن ﻣوﺿوع
آﮔﺎھﯽ ﭘﯾدا ﮐﻧﯾدUSC 1415[e] 20) .(EC 56507[a]) .؛  300.512 ،300.508 ،CFR 300.506 34و
(300.515

ﮐﺗﺑﯽ روﻧ ِد رﺳﯾدﮔﯽ
طرح ﺷﮑﺎﯾت
ِ
ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯾﺗواﻧم درﺧواﺳت ﺟﻠﺳﮥ اﺳﺗﻣﺎع ﯾﺎ دادرﺳﯽ ﻏﯾرﻗﺿﺎﯾﯽ ﺑدھم؟
ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺑﺎﯾﺳﺗﯽ رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ روﻧد دادرﺳﯽ را طﯽ ﯾﮏ درﺧواﺳت ﮐﺗﺑﯽ ﻣطرح ﮐﻧﯾد .ﺷﻣﺎ ﯾﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد اطﻼﻋﺎت زﯾر را در
درﺧواﺳت ﺧود اراﺋﮫ ﺑدھد:
.1
.2
.3
.4
.5

ﻧﺎم ﮐودک
آدرس ﻣﺣل ﺳﮑوﻧت ﮐودک
ﻧﺎم ﻣدرﺳﮫ ای ﮐﮫ ﮐودک در آن ﺗﺣﺻﯾل ﻣﯽ ﮐﻧد
در ﻣورد ﮐودک ﺑﯽ ﺳرﭘرﺳت ،اطﻼﻋﺎت ﺗﻣﺎس ﻣوﺟود ﺑرای ﮐودک و ﻧﺎم ﻣدرﺳﮫ ای ﮐﮫ ﮐودک در آن ﺗﺣﺻﯾل ﻣﯽ
ﮐﻧد ،و
ﺷرﺣﯽ از ﻣﺎھﯾت ﻣﺷﮑل ﮐﮫ ﺷﺎﻣل ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣﺷﮑل)ﯾﺎ ﻣﺷﮑﻼت( و راه ﺣل ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی ﺑرای ﻣﺷﮑل)ﯾﺎ
ﻣﺷﮑﻼت( ﻣﯾﺑﺎﺷد.

ﻗواﻧﯾن ﻓدرال و اﯾﺎﻟﺗﯽ اﯾﺟﺎب ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ھر ﯾﮏ از طرﻓﯾن ﮐﮫ ﺑرای دادرﺳﯽ رﺳﯾدﮔﯽ ﻋﺎدﻻﻧﮫ اﻗدام ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺑﺎﯾد ﯾﮏ ﻧﺳﺧﮫ از
درﺧواﺳت ﮐﺗﺑﯽ را ﺑﮫ طرف دﯾﮕر اراﺋﮫ دھﻧد(20 USC 1415[b][7], 1415[c][2]; 34 CFR 300.508; EC .
)]56502[c][1

ت ﺟﻠﺳﮫ ی دادرﺳﯽ ﻏﯾرﻗﺿﺎﯾﯽ ،ﻣدرﺳﮫ ی ﻣﻧطﻘﮫ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ اﻣﮑﺎﻧﯽ را ﺑرای ﺣل ﻣوﺿوع ﻓراھم ﮐﻧد .اﯾﻧﮑﺎر ﺑﺎ ﺗﺷﮑﯾ ِل
ﻗﺑل از درﺧواﺳ ِ
ﺟﻠﺳﮫ ی ﺣل و ﻓﺻل ،ﮐﮫ ﺟﻠﺳﮫ ای ﺑﯾن واﻟدﯾن و اﻋﺿﺎی ﻣرﺑوطﮫ ﺗﯾم  IEPاﺳت و اﻋﺿﺎء آن ﺑﮫ اطﻼﻋﺎت ﻣطرح ﺷده در درﺧواﺳت
ﺟﻠﺳﮫ ی دادرﺳﯽ ﻏﯾرﻗﺿﺎﯾﯽ آﺷﻧﺎﯾﯽ دارﻧد ،اﻧﺟﺎم ﻣﯾﺷود.
)(20 USC 1415[f][1][B]; 34 CFR 300.510
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ﺟﻠﺳﮫ ﺣل و ﻓﺻل ﺷﺎﻣل ﭼﮫ ﻣواردی اﺳت؟

ﺟﻠﺳﺎت ﺣل و ﻓﺻل ﺑﺎﯾد ظرف ﭘﺎﻧزده ) (15روز ﭘس از درﯾﺎﻓت اطﻼﻋﯾﮫ درﺧواﺳت اﺳﺗﻣﺎع روﻧد ﻗﺎﻧوﻧﯽ از طرفِ واﻟدﯾن ،ﺗﺷﮑﯾل
ﺷود .در ﺟﻠﺳﺎت ﻧﻣﺎﯾﻧده ای از طرف ﻣدرﺳﮫ ﻣﻧطﻘﮫ ﮐﮫ دارای اﺧﺗﯾﺎر ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری ﺑﺎﺷد ﺷرﮐت داﺷﺗﮫ و ﺷرﮐت وﮐﯾل ﻣدرﺳﮫ ی ﻧﺎﺣﯾﮫ
اﻟزاﻣﯽ ﻧﯾﺳت ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ واﻟدﯾن ﺑﺎ ﺧود وﮐﯾل ﺑﮭﻣراه داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد .واﻟدﯾن ﮐودک ﻣﯾﺗواﻧﻧد در ﻣورد ﻣوﺿوع ﺟﻠﺳﮫ ی دادرﺳﯽ ﻏﯾر ﻗﺿﺎﯾﯽ
و ﺣﻘﺎﯾﻘﯽ ﮐﮫ ﻣﺑﻧﺎی درﺧواﺳت رﺳﯾدﮔﯽ دادرﺳﯽ را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ دھﻧد ،ﺻﺣﺑت ﮐﻧﻧد.
در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ واﻟدﯾن و ﻣدرﺳﮫ ی ﻧﺎﺣﯾﮫ ﺑﮫ ﺻورت ﮐﺗﺑﯽ ﺑﺎ ﺻرف ﻧظر از ﺟﻠﺳﮫ ﻣواﻓﻘت ﮐﻧﻧد ،ﺟﻠﺳﮫ ﺣل و ﻓﺻل اﻟزاﻣﯽ ﻧﯾﺳت .اﮔر
ﻣدرﺳﮫ ی ﻧﺎﺣﯾﮫ ﻣﺷﮑل رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ دادرﺳﯽ را ظرف ﺳﯽ ) (30روز ﺣل و ﻓﺻل ﻧﮑﻧد ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﺟﻠﺳﮫ دادرﺳﯽ ﻏﯾرﻗﺿﺎﯾﯽ ﺑرﮔزار
ﺷود .در ﺻورت ﺣﺻول ﺗواﻓﻖ ،طرﻓﯾن ﺑﺎﯾد ﯾﮏ ﺗواﻓﻖ ﻧﺎﻣﮫ اﻟزاﻣﯽ ﻗﺎﻧوﻧﯽ را اﺟرا ﮐﻧﻧد(20 USC 1415[f][1][B]; 34 CFR .
)300.510

ﻣﮑﺎن ﻓرزﻧدم در طول رﺳﯾدﮔﯽ ﺗﻐﯾﯾر ﻣﯽ ﮐﻧد؟
آﯾﺎ
ِ
ﮐودکِ درﮔﯾر در ھر ﮔوﻧﮫ رﺳﯾدﮔﯽ اداری ﯾﺎ ﻗﺿﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾد در ﻣﺣل ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﻓﻌﻠﯽ ﺧود ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻣﺎﻧد ،ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ ﺷﻣﺎ و ﻣدرﺳﮫ ی ﻣﻧطﻘﮫ در
اﯾن ﻣورد ﺗرﺗﯾﺑﺎت دﯾﮕری را ﺗواﻓﻖ ﮐﻧﯾد .اﮔر ﺑرای ﭘذﯾرش اوﻟﯾﮫ ﻓرزﻧد ﺧود در ﯾﮏ ﻣدرﺳﮫ دوﻟﺗﯽ درﺧواﺳت ﻣﯽ دھﯾد ،ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ ﺑﺎ
رﺿﺎﯾت ﺷﻣﺎ در ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻣدرﺳﮫ دوﻟﺗﯽ ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﻣﺎم ﻣراﺣل رﺳﯾدﮔﯽ ﺗﮑﻣﯾل ﺷود(20 USC 1415[j]; 34 CFR .
)]300.518; EC 56505[d

آﯾﺎ اﯾن ﺗﺻﻣﯾم ﻗﺎﺑل ﺗﺟدﯾد ﻧظر اﺳت؟
ﻣدﻧﯽ
ﺗﺻﻣﯾم دادرﺳﯽ ﺑرای ھر دو طرف ﻧﮭﺎﯾﯽ و ﻻزم اﻻﺟرا اﺳت .ھر ﯾﮏ از طرﻓﯾن ﻣﯽﺗواﻧد ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺗﺟدﯾد ﻧظر ﺧود را در دادﮔﺎه
ِ
اﯾﺎﻟﺗﯽ ﯾﺎ ﻓدرال ظرف  90روز از ﺗﺻﻣﯾم ﻧﮭﺎﯾﯽ اﻋﻼم ﮐﻧد(20 USC 1415[i][2] and [3][A], 1415[l]; 34 CFR 300.516; .
)]EC 56505[h] and [k], EC 56043[w

ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ھزﯾﻧﮫ ی وﮐﯾل ﻣن را ﭘرداﺧت ﻣﯽ ﮐﻧد؟
در ھر اﻗدام ﯾﺎ دادرﺳﯽ در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﺟﻠﺳﮫ ی دادرﺳﯽ ﻏﯾرﻗﺿﺎﯾﯽ ،دادﮔﺎه ﺑﮫ ﺗﺷﺧﯾص ﺧود ﻣﯽﺗواﻧد ھزﯾﻧﮫھﺎی ﻣﻌﻘول وﮐﻼ را ﺑﮫ ﻋﻧوان
ﺑﺧﺷﯽ از ھزﯾﻧﮫھﺎ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﮫﻋﻧوان واﻟدﯾن ﮐودک دارای ﻣﻌﻠوﻟﯾت در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ طرف اﺻﻠﯽ ﺟﻠﺳﮫ ھﺳﺗﯾد ،ﻣﻘرر دارد .ﺣﻖ اﻟوﮐﺎﻟﮫ
ﻣﻌﻘول ﻧﯾز ﻣﻣﮑن اﺳت ﭘس از ﺧﺎﺗﻣﮫ دادرﺳﯽ اداری ﺑﺎ ﺗواﻓﻖ طرﻓﯾن اﻧﺟﺎم ﺷود(20 USC 1415[i][3][B]–[G]; 34 CFR .
)]300.517; EC 56507[b

در ﺻورت وﺟود ھر ﯾﮏ از ﺷراﯾط زﯾر ﻣﻣﮑن اﺳت ھزﯾﻧﮫ ھﺎ ﮐﺎھش ﯾﺎﺑد:
.1
.2
.3
.4

دادﮔﺎه ﻣﺗوﺟﮫ ﺷود ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ طور ﻏﯾر ﻣﻧطﻘﯽ ﺣل و ﻓﺻل ﻧﮭﺎﯾﯽ اﺧﺗﻼف را ﺑﮫ ﺗﺎﺧﯾر اﻧداﺧﺗﯾد.
ﺣﻖ اﻟزﺣﻣﮫ ﺳﺎﻋﺗﯽ وﮐﻼ از ﻧرخ راﯾﺞ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑرای ﺧدﻣﺎت ﻣﺷﺎﺑﮫ ﺗوﺳط وﮐﻼی ﺑﺎ ﻣﮭﺎرت ،ﺷﮭرت و ﺗﺟرﺑﮫ ﻗﺎﺑل
ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﻓراﺗر ﺑرود.
زﻣﺎن ﺻرف ﺷده و ﺧدﻣﺎت ﻗﺎﻧوﻧﯽ اراﺋﮫ ﺷده ﺑﯾش از ﺣد ﺑوده اﺳت ،ﯾﺎ
ت ﻓرآﯾﻧد دادرﺳﯽ ﺑﮫ ﻧﺎﺣﯾﮫ ﻣدرﺳﮫ اراﺋﮫ ﻧﮑرده ﺑﺎﺷد.
وﮐﯾل ﺷﻣﺎ اطﻼﻋﺎت ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ را در اﺧطﺎرﯾﮫ ی درﺧواﺳ ِ
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ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،اﮔر دادﮔﺎه ﺗﺷﺧﯾص دھد ﮐﮫ اﯾﺎﻟت ﯾﺎ ﻣدرﺳﮫ ی ﻧﺎﺣﯾﮫ ﺑﮫ طور ﻏﯾرﻣﻧطﻘﯽ ﺣل و ﻓﺻل ﻧﮭﺎﯾﯽ دﻋوی ﯾﺎ رﺳﯾدﮔﯽ را ﺑﮫ ﺗﺄﺧﯾر
اﻧداﺧﺗﮫ ﯾﺎ ﺑﺧﺷﯽ از ﻗﺎﻧون )ﺑﮫ ﺷرح زﯾر( را ﻧﻘض ﮐرده اﺳت ،ھزﯾﻧﮫ ھﺎی وﮐﻼء ﻣﯾﺗواﻧد ﮐﺎھش ﯾﺎﺑدUSC 1415[i][3][B]- 20).
([G]; 34 CFR 300.517
ﺣﻖ اﻟزﺣﻣﮫ وﮐﻼی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺟﻠﺳﺎت ﺗﯾم  IEPھﻣﯾﺷﮫ ﭘرداﺧت ﻧﺧواھد ﺷد .در ﺻورﺗﯽ ﭘرداﺧت ﺧواھد ﺷد ﮐﮫ ﺟﻠﺳﮫ ﺗﯾم  IEPدر ﻧﺗﯾﺟﮫ
روﻧد دادرﺳﯽ ﯾﺎ اﻗدام ﻗﺿﺎﯾﯽ ﺗﺷﮑﯾل ﺷود .ھﻣﭼﻧﯾن اﮔر ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺣل و ﻓﺻل ﻣﻌﻘول اراﺋﮫ ﺷده ﺗوﺳط ﻣﻧطﻘﮫ ﯾﺎ اداره ی دوﻟﺗﯽ را ده )(10
روز ﻗﺑل از ﺷروع ﺟﻠﺳﮫ رﺳﯾدﮔﯽ رد ﮐﻧﯾد و ﺗﺻﻣﯾم رﺳﯾدﮔﯽ ﻣﺳﺎﻋد ﺗر از ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد اوﻟﯾﮫ ﻧﺑﺎﺷد ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﺣﻖ اﻟوﮐﺎﻟﮫ رد ﺷود.
)(20 USC 1415[i][3][B]–[G]; 34 CFR 300.517

ﺑرای ﮐﺳب اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر و ﯾﺎ ﺗﺷﮑﯾل ﭘروﻧده ﺑرای ﻣﯾﺎﻧﺟﯾﮕری ﯾﺎ دادرﺳﯽ ﻏﯾر ﻗﺿﺎﯾﯽ ﺑﺎ آدرس زﯾر ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد:

Office of Administrative Hearings
Attention: Special Education Division
2349 Gateway Oaks Drive, Suite 200
Sacramento, CA 95833-4231
(916) 263-0880
FAX (916) 263-0890

آﻣوزان دارای ﻣﻌﻠوﻟﯾت
روﻧدھﺎی اﻧﺿﺑﺎطﯽ و ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ ﻣدارس ﺑرای داﻧش
ِ
ﻗواﻧﯾن اﻧﺿﺑﺎطﯽ ﻣدرﺳﮫ و ﻣوﻗﻌﯾت آﻣوزﺷﯽ ﻣوﻗت ﺟﺎﯾﮕزﯾن
آﯾﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت ﻓرزﻧدم ﺗﻌﻠﯾﻖ ﯾﺎ اﺧراج ﺷود؟

ﺗﻐﯾﯾر ﻣﺣل ﻣدرﺳﮫ ﺑرای ﮐودک
ﭘرﺳﻧل ﻣدرﺳﮫ ﻣﯾﺗواﻧد ﺷراﯾط ﻣﻧﺣﺻر ﺑﮫ ﻓرد را ﺑﮫ ﺻورت اﻧﻔرادی در ﻧظر ﺑﮕﯾرﻧد و ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧد ﮐﮫ آﯾﺎ
ِ
ﻣﻌﻠوﻟﯽ ﮐﮫ ﻗواﻧﯾن رﻓﺗﺎری داﻧشآﻣوزان را ﻧﻘض ﮐرده ﻣﻧﺎﺳب اﺳت ﯾﺎ ﻧﮫ:

•
•

ﯾﮏ ﻣﺣﯾط آﻣوزﺷﯽ ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﻣوﻗت ﻣﻧﺎﺳب ،ﯾﮏ ﻣﺣﯾط دﯾﮕر ،ﯾﺎ ﺗﻌﻠﯾﻖ ﺑرای ﺣداﮐﺛر ده ) (10روز ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﻣﺗواﻟﯽ،
و
ﺗﻌﻠﯾﻖ اﺿﺎﻓﯽ ﺑﯾش از ده ) (10روز ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﻣﺗواﻟﯽ در ﯾﮏ ﺳﺎل ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﺑرای روﯾدادھﺎی ﺟداﮔﺎﻧﮫ ﺳوء رﻓﺗﺎر

ﺑﻌد از ﺗﻌﻠﯾﻖ ﺑﯾش از ده ) (10روز ﭼﮫ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﯽ اﻓﺗد؟

اطﻼﻋﯾﮫ ﻗواﻧﯾن آﻣوزش داﻧش آﻣوزان دارای ﻣﻌﻠوﻟﯾت

ﻓﺎرﺳﯽ– ﻓوﻧت ا﷼ﺻﻔﺣﮫ  10از 13

ﭘس از اﯾﻧﮑﮫ ﯾﮏ ﮐودک دارای ﻣﻌﻠوﻟﯾت از ﻣﺣل ﻓﻌﻠﯽ ﺧود ﺑﮫ ﻣدت ده ) (10روز ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ در ھﻣﺎن ﺳﺎل ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﺗﻌﻠﯾﻖ ﺷد ،در طﯽ
روزھﺎی ﺑﻌدی ﺗﻌﻠﯾﻖ ،ﺳﺎزﻣﺎن دوﻟﺗﯽ ﺑﺎﯾد ﺧدﻣﺎﺗﯽ را اراﺋﮫ دھد ﺗﺎ ﮐودک ﺑﺗواﻧد ﺑﮫ ﺷرﮐت در ﺑرﻧﺎﻣﮫ درﺳﯽ آﻣوزش ﻋﻣوﻣﯽ و ﭘﯾﺷرﻓت،
در ﺟﮭت دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ اھداف ﺗﻌﯾﯾن ﺷده در  IEPﮐودک اداﻣﮫ دھد .ھﻣﭼﻧﯾن ،ﮐودک در ﺻورت ﻟزوم ،ﺧدﻣﺎت ارزﯾﺎﺑﯽ رﻓﺗﺎری ﻋﻣﻠﮑردی
و ﺷﻔﺎﻋت رﻓﺗﺎری و ﺗﻐﯾﯾراﺗﯽ ﮐﮫ ﺑرای رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ ﺗﺧﻠف رﻓﺗﺎری طراﺣﯽ ﺷده اﺳت را درﯾﺎﻓت ﺧواھد ﮐرد ﺗﺎ دوﺑﺎره ﺗﮑرار ﻧﺷود.

اﮔر ﮐودﮐﯽ ﺑﯾش از ده ) (10روز در ﭼﻧﯾن ﻣوﻗﻌﯾﺗﯽ ﻗرار داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﯾﮏ ﺟﻠﺳﮫ ﺗﯾم  IEPﺑﺎﯾد ﺑرﮔزار ﺷود ﺗﺎ ﻣﺷﺧص ﺷود ﮐﮫ آﯾﺎ ﺳوء
رﻓﺗﺎر ﮐودک ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﻌﻠوﻟﯾت اﺳت ﯾﺎ ﺧﯾر .اﯾن ﺟﻠﺳﮫ ﺗﯾم  IEPﺑﺎﯾد در ﺻورت اﻣﮑﺎن ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﯾﺎ ظرف ده ) (10روز ﭘس از ﺗﺻﻣﯾم
ﻣدرﺳﮫ ی ﻣﻧطﻘﮫ ﺑرای اﻧﺟﺎم اﯾن ﻧوع اﻗداﻣﺎت اﻧﺿﺑﺎطﯽ ﺑرﮔزار ﺷود.

ﺑﮫ ﻋﻧوان واﻟدﯾن ﮐودک ،از ﺷﻣﺎ دﻋوت ﺧواھد ﺷد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮑﯽ از اﻋﺿﺎء اﯾن ﺗﯾم  IEPدر آن ﺷرﮐت ﮐﻧﯾد .ﻣﻣﮑن اﺳت از ﻣدرﺳﮫ
ی ﻧﺎﺣﯾﮫ ﺧواﺳﺗﮫ ﺷود ﮐﮫ ﯾﮏ طرح ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑرای رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ رﻓﺗﺎر ﻧﺎدرﺳت ﺗﮭﯾﮫ ﮐﻧد ﯾﺎ اﮔر ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺷﻔﺎﻋت رﻓﺗﺎری دارد،
ﺑرﻧﺎﻣﮫ را در ﺻورت ﻟزوم ﺑﺎزﺑﯾﻧﯽ و اﺻﻼح ﮐﻧد.

اﮔر ﺗﯾم  IEPﺗﺷﺧﯾص دھد ﮐﮫ اﯾن رﻓﺗﺎر ﻧﺎدرﺳت ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﻌﻠوﻟﯾت ﻧﯾﺳت ،ﭼﮫ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﯽاﻓﺗد؟

اﮔر ﺗﯾم  IEPﺑﮫ اﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺑرﺳد ﮐﮫ اﯾن رﻓﺗﺎر ﻧﺎدرﺳت ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﻌﻠوﻟﯾت ﮐودک ﻧﻣﯽ ﺑوده ،ﻣدرﺳﮫ ی ﻧﺎﺣﯾﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت اﻗداﻣﺎت اﻧﺿﺑﺎطﯽ
ﻣﺎﻧﻧد اﺧراج را ﺑﮫ ھﻣﺎن ﺷﯾوه ای ﮐﮫ ﺑرای ﯾﮏ ﮐودک ﺑدون ﻣﻌﻠوﻟﯾت اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھد ،اﻧﺟﺎم دھد(20 USC 1415[k][1] and [7]; .
)34 CFR 300.530

اﮔر ﺑﺎ ﺗﺻﻣﯾم ﺗﯾم  IEPﻣواﻓﻖ ﻧﯾﺳﺗﯾد ،ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺗﻘﺎﺿﺎی ﯾﮏ اﺳﺗﻣﺎع ﺗﺳرﯾﻌﯽ ﺑﮫ روﻧد دادرﺳﯽ ﻣدرﺳﮫ ﺑدھﯾد ،ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ظرف ﺑﯾﺳت
) (20روز ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ از ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﮐﮫ درﺧواﺳت دادرﺳﯽ ﮐرده اﯾد ،ﺑرﮔزار ﺷود(20 USC 1415[k][2]; 34 CFR 300.531[c]).

ﺻرف ﻧظر از ﻣوﻗﻌﯾت ،ﻣدرﺳﮫ ﻧﺎﺣﯾﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ اراﺋﮫ  FAPEﺑرای ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ اداﻣﮫ دھد .ﻣوﻗﻌﯾت آﻣوزﺷﯽ ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﮐودک
اﺟﺎزه دھد ﺗﺎ در ﺑرﻧﺎﻣﮫ درﺳﯽ ﻋﻣوﻣﯽ ﺷرﮐت ﮐﻧد و از اداﻣﮫ ﺧدﻣﺎت و اﺻﻼﺣﺎت ﻣﺷروح در  IEPاطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﮐﻧد(34 CFR .
)]300.530; EC 48915.5[b

ﮐودﮐﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﻣدرﺳﮫ ﺧﺻوﺻﯽ درس ﻣﯾﺧواﻧﻧد
آﯾﺎ داﻧشآﻣوزاﻧﯽ ﮐﮫ ﺗوﺳط واﻟدﯾن ﺧود در ﻣدارس ﺧﺻوﺻﯽ ﺛﺑت ﻧﺎم ﺷده اﻧد ،ﻣﯽﺗواﻧﻧد در ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی آﻣوزش وﯾژه ﺑﺎ ﺑودﺟﮫ دوﻟﺗﯽ
ﺷرﮐت ﮐﻧﻧد؟

ﮐودﮐﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗوﺳط واﻟدﯾﻧﺷﺎن در ﻣدارس ﺧﺻوﺻﯽ ﺛﺑت ﻧﺎم ﺷوﻧد ،ﻣﯽﺗواﻧﻧد در ﮐﻼﺳﮭﺎی آﻣوزش وﯾژه ﺑﺎ ﺑودﺟﮫ دوﻟﺗﯽ ﺷرﮐت ﮐﻧﻧد.
ﻣدرﺳﮫ ی ﻧﺎﺣﯾﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﻣدارس ﺧﺻوﺻﯽ و واﻟدﯾن ﺑرای ﺗﻌﯾﯾن ﺧدﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ داﻧش آﻣوزان ﻣدارس ﺧﺻوﺻﯽ اراﺋﮫ ﻣﯽ ﺷود ﻣﺷورت
ﮐﻧد .اﮔرﭼﮫ ﻣدارس ﻧواﺣﯽ ﻣﺳﺋوﻟﯾت روﺷﻧﯽ در اراﺋﮫ  FAPEﺑﮫ داﻧش آﻣوزان دارای ﻣﻌﻠوﻟﯾت دارﻧد ،اﻣﺎ اﯾن ﮐودﮐﺎن وﻗﺗﯽ ﺗوﺳط
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واﻟدﯾن ﺧود در ﻣدارس ﺧﺻوﺻﯽ ﺛﺑت ﻧﺎم ﺷوﻧد ،ﺣﻖ درﯾﺎﻓت ﺑرﺧﯽ ﯾﺎ ﮐﻠﯾﮫ آﻣوزش ھﺎی وﯾژه و ﺧدﻣﺎت ﻣرﺗﺑط ﻻزم ﺑرای  FAPEرا
ﻧﺧواھﻧد داﺷت.
). (20 USC 1415[a][10][A]; 34 CFR 300.137 and 300.138; EC 56173
اﮔر ﯾﮑﯽ از واﻟدﯾن ﻓردی ﺑﺎ ﻧﯾﺎزھﺎی اﺳﺗﺛﻧﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻗﺑﻼً ﺗﺣت ﻧظﺎرت ﻣدرﺳﮫ ی ﻣﻧطﻘﮫ آﻣوزش وﯾژه ﺑوده و ﺧدﻣﺎت ﻣرﺗﺑط را درﯾﺎﻓت ﮐرده
اﺳت ،ﮐودک را در ﯾﮏ ﻣدرﺳﮫ اﺑﺗداﯾﯽ ﯾﺎ راھﻧﻣﺎﯾﯽ ﺧﺻوﺻﯽ ﺑدون رﺿﺎﯾت ﯾﺎ ارﺟﺎع ﺗوﺳط ﺳﺎزﻣﺎن آﻣوزﺷﯽ ﻣﺣﻠﯽ ﺛﺑت ﻧﺎم ﮐﻧﻧد،
ﻣدرﺳﮫ ی ﻣﻧطﻘﮫ اﮔر  FAPEرا در دﺳﺗرس ﻗرار داده ﺑﺎﺷد ﻣﻠزم ﺑﮫ اراﺋﮫ آﻣوزش وﯾژه ﻧﯾﺳت .دادﮔﺎه ﯾﺎ اﻓﺳر دادرﺳﯽ ﻣﻣﮑن اﺳت از
ﻣدرﺳﮫ ی ﻧﺎﺣﯾﮫ ﺑﺧواھد ﮐﮫ ھزﯾﻧﮫ ھﺎی آﻣوزش وﯾژه و ﻣدرﺳﮫ ﺧﺻوﺻﯽ را ﺑﮫ واﻟدﯾن ﯾﺎ ﻗﯾم ﺑﺎزﭘرداﺧت ﮐﻧد ،اﯾن ﻓﻘط در ﺻورﺗﯽ اﺳت
ﮐﮫ دادﮔﺎه ﯾﺎ ﻣﺳﺋول رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ دادرﺳﯽ ﺗﺷﺧﯾص دھد ﮐﮫ ﻣدرﺳﮫ ی ﻧﺎﺣﯾﮫ ﻗﺑل از ﺛﺑت ﻧﺎم در ﻣدرﺳﮫ اﺑﺗداﯾﯽ ﯾﺎ راھﻧﻣﺎﯾﯽ ﺧﺻوﺻﯽ،
 FAPEرا ﺑﮫ ﻣوﻗﻊ در اﺧﺗﯾﺎر ﮐودک ﻗرار ﻧداده اﺳت و ﻣدرﺳﮫ ی ﺧﺻوﺻﯽ ﻣﻧﺎﺳب ﺗر اﺳت(20 USC 1412[a][10][C]; 34 .
)CFR 300.148; EC 56175
ﭼﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﺎزﭘرداﺧت ﮐﺎھش داده ﺷده و ﯾﺎ رد ﺷود؟

اﮔر ﺷﻣﺎ ﭘس از درﯾﺎﻓت اطﻼﻋﯾﮫ از طرف ﻣدرﺳﮫ ی ﻧﺎﺣﯾﮫ ﺑرای در دﺳﺗرس ﻗراردادن ﻓرزﻧدﺗﺎن ﺑرای ارزﯾﺎﺑﯽ ،او را از ﻣدرﺳﮫ ی
ﻧﺎﺣﯾﮫ ﺑﯾرون آورده ﺑﺎﺷﯾد ،دادﮔﺎه ﯾﺎ اﻓﺳر دادرﺳﯽ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﺎزﭘرداﺧت را ﮐﺎھش داده و ﯾﺎ رد ﮐﻧد .ھﻣﭼﻧﯾن اﮔر ﺗﺻﻣﯾم دارﯾد ﮐﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ
ی ﻣدرﺳﮫ ی ﻧﺎﺣﯾﮫ ﺑرای ﻗرار دادن ﻓرزﻧدﺗﺎن در ﯾﮏ دوره ی آﻣوزش وﯾژه را رد ﮐﻧﯾد وﻟﯽ ﻗﺻد ﺧود و ﻋﻠت آﻧرا ﭘﯾﺷﺎﭘﯾش ﺑﺎ اﯾن ﻣدرﺳﮫ
در ﻣﯾﺎن ﻧﮕذاﺷﺗﮫ اﯾد ،ﻣﻣﮑن اﺳت ازدرﯾﺎﻓت ﺑﺎزﭘرداﺧت ﻣﻧﻊ ﺷوﯾد.

ﺷﮑﺎﯾت ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ ی ﻧﺎﺣﯾﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از ﺻورﺗﮭﺎی زﯾر ارﺳﺎل ﺷود:

•در آﺧرﯾن ﺟﻠﺳﮫ ﺗﯾم  IEPﮐﮫ ﻗﺑل از ﺑﯾرون آوردن ﻓرزﻧدﺗﺎن از ﻣدرﺳﮫ دوﻟﺗﯽ ﺷرﮐت ﮐرده اﯾد ،ﯾﺎ
• ﺣداﻗل ده ) (10روز ﮐﺎری )ﺷﺎﻣل ﺗﻌطﯾﻼت ھم ھﺳت( ﻗﺑل از ﺑﯾرون آوردن ﻓرزﻧدﺗﺎن از ﻣدرﺳﮫ دوﻟﺗﯽ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﮐﺗﺑﺎ ﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ ی ﻧﺎﺣﯾﮫ
ارﺳﺎل ﺷده ﺑﺎﺷد )(20 USC 1412[a][10][C]; 34 CFR 300.148; EC 56176

ﭼﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﻧﻣﯽ ﺗوان ﺑﺎزﭘرداﺧت را ﮐﺎھش داد ﯾﺎ آﻧرا رد ﮐرد؟
در ﺻورﺗﯾﮑﮫ ﺑﮫ ھر ﯾﮏ از دﻻﯾل زﯾر اﺧطﺎر ﮐﺗﺑﯽ ﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ ی ﻧﺎﺣﯾﮫ اراﺋﮫ ﻧﮑرده ﺑﺎﺷﯾد ،ﯾﮏ دادﮔﺎه ﯾﺎ اﻓﺳر دادرﺳﯽ ﺣﻖ ﻧدارد
ﺑﺎزﭘرداﺧت ﺑﮫ ﺷﻣﺎ را ﮐﺎھش داده ﯾﺎ رد ﮐﻧد:
•
•
•
•

ﻣدرﺳﮫ ﻣﺎﻧﻊ ارﺳﺎل اﻋﻼﻣﯾﮫ ی ﺷﻣﺎ ﺷده ﺑﺎﺷد.
ﺷﻣﺎ ﻧﺳﺧﮫ ای از اﻋﻼﻣﯾﮫ روﯾﮫ ی ﻗواﻧﯾن در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده ﺑرای داﻧش آﻣوزان ﺑﺎ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت وﯾژه را درﯾﺎﻓت
ﻧﮑرده ﺑﺎﺷﯾد و ﯾﺎ از اﻟزاﻣﺎت اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﻧطﻘﮫ ﻣطﻠﻊ ﻧﺷده ﺑﺎﺷﯾد.
اراﺋﮫ اﻋﻼﻣﯾﮫ اﺣﺗﻣﺎﻻً ﻣﻧﺟر ﺑﮫ آﺳﯾب ﺟﺳﻣﯽ ﺑﮫ ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ ﺷده اﺳت.
ً
ﺑﯽ ﺳوادی و ﻧﺎﺗواﻧﯽ در ﻧوﺷﺗن ﺑﮫ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﻣﺎﻧﻊ از اراﺋﮫ ی ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ﺑوده و ﯾﺎ اراﺋﮫ ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ اﺣﺗﻣﺎﻻ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ آﺳﯾب
ﻋﺎطﻔﯽ ﺟدی ﺑﮫ ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺷده اﺳت (20 USC 1412[a] [10] [C]; 34 CFR 300.148; EC
)56177
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روﯾﮫ ھﺎی ﺷﮑﺎﯾت دوﻟﺗﯽ
ﭼﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧم ﯾﮏ ﺷﮑﺎﯾت در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﻋدم ارﺗﺟﺎع ﻗواﻧﯾن اﯾﺎﻟﺗﯽ اراﺋﮫ ﮐﻧم؟
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﻣدرﺳﮫ ی ﯾﮏ ﻧﺎﺣﯾﮫ ﻗواﻧﯾن ﯾﺎ ﻣﻘررات آﻣوزش وﯾژه ﻓدرال ﯾﺎ اﯾﺎﻟﺗﯽ را ﻧﻘض ﮐرده اﺳت ،ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺑﺎ ﻣراﺟﻌﮫ
ﺑﮫ ﻣراﺟﻊ اﯾﺎﻟﺗﯽ ﺷﮑﺎﯾﺗﯽ ﺑﻧﺎم ﻋدم ارﺗﺟﺎع ) (complianceاﯾﺎﻟﺗﯽ را اراﺋﮫ دھﯾد .ﺷﮑﺎﯾت ﮐﺗﺑﯽ ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺣداﻗل ﯾﮏ ﻣورد ادﻋﺎی ﻧﻘض
ﻗواﻧﯾن آﻣوزش وﯾژه ﻓدرال و اﯾﺎﻟﺗﯽ را ﻣﺷﺧص ﮐﻧد .اﯾن ﺗﺧﻠف ﺑﺎﯾد ﺣداﮐﺛر ﯾﮏ ﺳﺎل ﻗﺑل از ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓت ﺷﮑﺎﯾت ﺗوﺳط وزارت آﻣوزش
ﮐﺎﻟﯾﻔرﻧﯾﺎ ) (CDEرخ داده ﺑﺎﺷد .ھﻧﮕﺎم ﺛﺑت ﺷﮑﺎﯾت ،و ھﻣزﻣﺎن ﺑﺎ اراﺋﮫ ﺷﮑﺎﯾت ﻋدم ارﺗﺟﺎع اﯾﺎﻟﺗﯽ ﺑﺎ  ،CDEﺑﺎﯾد ﯾﮏ ﻧﺳﺧﮫ از ﺷﮑﺎﯾت
را ﺑﮫ ﻣﻧطﻘﮫ ﻣدرﺳﮫ ھم ارﺳﺎل ﮐﻧﯾد(34 CFR 300.151–153; 5 CCR 4600).
ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺷﮑﺎﯾﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻧﻘض ﻗواﻧﯾن ﯾﺎ ﻣﻘررات آﻣوزش وﯾژه ﻓدرال و اﯾﺎﻟﺗﯽ ھﺳﺗﻧد را ﺑﮫ آدرس زﯾر ارﺳﺎل ﮐﻧﯾد:

California Department of Education
Special Education Division
Procedural Safeguards Referral Service
1430 N Street, Suite 2401
Sacramento, CA 95814

ﺑرای ﺷﮑﺎﯾﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣﺳﺎﺋﻠﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺗوﺳط ﻗواﻧﯾن ﯾﺎ ﻣﻘررات آﻣوزش وﯾژه ﻓدرال ﯾﺎ اﯾﺎﻟﺗﯽ ﭘوﺷش داده ﻧﻣﯽ ﺷود ،ﺑﮫ روش
ھﺎی ﺷﮑﺎﯾت ﻣﻧطﻘﮫ ﺧود ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد.

ﺑرای ﮐﺳب اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر در ﻣورد ﺣل اﺧﺗﻼف ،از ﺟﻣﻠﮫ ﻧﺣوه ﺛﺑت ﺷﮑﺎﯾت ،ﺑﺎ  ،CDEﺑﺧش آﻣوزﺷﯽ وﯾژه ،ﺧدﻣﺎت ارﺟﺎع روﯾﮫ
ﻗواﻧﯾن ﺑرای داﻧش آﻣوزان ﺑﺎ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت وﯾژه ،از طرﯾﻖ ﺗﻠﻔن  ، (800)926-0648ﺑﺎ ﻓﮑس  .(916)327-3704ﯾﺎ ﺑﺎ ﻣراﺟﻌﮫ ﺑﮫ وب
ﺳﺎﯾت  CDEدر http://www.cde.ca.gov/sp/se.ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.

واژه ﻧﺎﻣﮫ اﺧﺗﺻﺎرات اﺳﺗﻔﺎده ﺷده در اﯾن اطﻼﻋﯾﮫ
روش ھﺎی ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﺣل و ﻓﺻل اﺧﺗﻼف

ﻧظﺎم ﻧﺎﻣﮫ ﻣﻘررات ﻓدرال

CFR

ﻧظﺎم ﻧﺎﻣﮫ ﺗﺣﺻﯾﻼت ﮐﺎﻟﯾﻔرﻧﯾﺎ EC

ADR
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آﻣوزش ﻋﻣوﻣﯽ ﻣﻧﺎﺳب راﯾﮕﺎن

FAPE

ﻗواﻧﯾن آﻣوزش اﻓراد دارای ﻣﻌﻠوﻟﯾت IDEA

ﺑرﻧﺎﻣﮫ آﻣوزش ﻓردی

IEP

دﻓﺗر اداری رﺳﯾدﮔﯽ

OAH

ﻣﻧطﻘﮫ طرح ﻣﺣﻠﯽ ﺗﺣﺻﯾﻼت وﯾژه

ﻧظﺎم ﻧﺎﻣﮫ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده

USC

SELPA

