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رويه های حفاظتی آموزش مخصوص براساس قانون پيشرفت آموزش افراد ناتوان  )مقرره( الزامات
 ، و قوانين فدرال در رابطه با آموزش مخصوصBقسمت 

 
 2009 اگوستتجديد نظر شده در 
 

اين تجديد نظرها  .مينمايد جديدت را (VDOE) دپارتمان آموزش ويرجينيا 2007نوامبراين مدارک اسناد رويه های حفاظتی 
   :بطوريکه منعکس ميباشد در منعکس کننده ضوابط اجباری ميباشد

 2004از  قانون پيشرفت آموزش افراد ناتوان (IDEA; P.L. 108-446; 20 USC § 1400 et seq.)  که در
 .2005منتشر شده است؛ قابل اجراء از تاريخ اول جوالی  2004 دسامبر 3تاريخ 

  اجراء مقررات فدرالIDEA. 34 CFR Part 300 . 13؛ قابل اجراء از 2006آگوست  14انتشار يافته در تاريخ 
 .2006اکتبر 

  ساير مقررات اضافی فدرالIDEA 34؛ CFR Part 300 ،؛ ثبت شده بوسيله فدرالVol. 73, No. 231  انتشار
 .2008دسامبر  31؛ قابل اجراء از 2008يافته در اول دسامبر 

  مقررات ويرجينيا( توانی در ويرجينيانا مخصوص برای کودکان بامقررات مربوط به برنامه های آموزش.(       
8 VAC 20-81-10 et seq 2009جوالی  7 تاريخ انتشاريافته و قابل اجراء از. 

 
تجديد (دپارتمان آموزش اياالت متحده  Model Procedural Safeguards Noticeاين اسناد مطابقت دارد با رويه های 

  .و شامل شرايط خاص ويرجينيا ميباشد که ميبايست در اطالعينه منظور گردد) 2009در جون  شده نظر
  

محلی  سؤلينو رويه های محافظتی در دسترس ميباشد با تماس گرفتن با مآموزش مخصوص زمينه  اطالعات بيشتردر
زی دفاع از حقوق آموزش مخصوص يا مديران مدرسه، مراکز اطالعاتی والدين در مدارس محلی، مرکز آموزش کارآمو

اين . VDOE( ،2013-225-804(دپارتمان آموزش ويرجينيا  ، يا اداره حل اختالفات و خدمات اداری(PEATC)آموزشی 
  :اسناد همچنين در دسترس مييباشند در وب سايت

        http://www.doe.virginia.gov/VDOE/Instruction/Sped/proc_safe.pdf    
 

   800-422- 2083: تلفن مجانی برای صحبت کردن
        TDD          :1098-422 -800تلفن مجانی برای 
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 1اطالعات عمومی

 هستند؟ چيزهائی چه حفاظتی های رويه :مقدمه
 
يک  که، را " IDEA)( پيشرفت اموزشی افراد ناتوان 2004قانون "نکات اصلی " حقوق آموزش مخصوص خانواده تان"

الزام ميدارد که اطالعات مربوط  IDEA2004  .شناسائی ميکند قانوان فدرال حاکم برآموزش دانش آموزان نا توان ميباشد
به حقوق آموزش مخصوص بخانواده ها ابالغ گردد، ازجمله اينکه چگونه خانواده ها و مدرسه ميتوانند اختالفات موجود را 

 ،باشيد مطالب بيشتری را در باره اينکه آموزش مخصوص چگونه کار ميکند خواهان اگر شما سؤاالتی داشته يا  . حل کنند
) حمايتی(، مديربرنامه آموزش مخصوص در محل، يا با مرکزمنابع والدين در محل، و يا مرکز کارآموزی  VDOEلطفًا با 

 تماس بگيريد partners@peatc.org  :و يا نامه الکترونيلی بادرس 6782-869-800-1آموزشی والدين با تلفن شماره 

 هستند؟ چه مخصوص آموزش مهم اصطالحات از بعضی :اجمالی نظر
 

IDEA مدرسه تشخيص دهد که دارای ناتوانی بوده واحتياج به آموزش مخصوص و  او را ميگويد که هر دانش آموزيکه
مستحق يک برنامه مجانی مناسب آموزش عمومی   ،خدمات مربوطه دارد تا قادر باشد که از برنامه آموزشی استفاده کند

   . (FAPE)ميباشد 
 

اين بدان معنی است که تا آن   .ارائه گردد (LRE)ميبايست در يک محيط آموزشی با حد اقل محدويت ها  FAPEبرنامه 
رکالسهای درس ويا اندازه ای که مقدور باشد آموزشی که مورد نياز کودک است برای او فراهم گردد، دانش آموز ناتوان د

 . سايرفعاليتها با دانش آموزان غيرناتوان شرکت ميکند
 

برای هر دانش آموزی فراهم گردد بطور ساالنه تنطيم ميگردد، و بآن برنامه آموزش  FAPEبرنامه برای اينکه چگونه 
 را "حق موافقت"والدين   .شدباکودک نوشته ميشود، که شامل والدين مي IEPبوسيله تيم  IEP .گفته ميشود (IEP) فردی 

خانوادهها ميبايست   . تا مدرسه بتواند اقدام کند ديبکنبايد با بعضی از اقدامات موافقت  شما دارند که معنايش اين است که
 .دريافت کنند IEPبهدفهای  رسيدنبطور مرتب گزارشات پيشرفت فرزندشان را در 

 
IEP شامل موارد زير ميباشد: 
 امور آموزشی و کارآئی عملی، سطح فعلی پيشرفت در  
 ،توضيح کمکها و خدمات خاصی که بايد فراهم گردد  
 ،هدفهای ساالنه که بروش قابل اندازه گيری توضيح داده شده باشند  
 ،توضيح مدت زمانيکه دانش آموز در برنامه آموزشی کالسهای معمولی شرکت نخواهد کرد 
  و تست کردن، ويک فهرست از امکانات کمکی الزم برای کالسها  
  امتحانات(يک برنامه بمنظور اينکه چگونه کودک در سيستم ارزشيابی ايالت، از جمله تستها (SOL  شرکت خواهد

   .کرد
 

  اگر انگليسی زبان دوم شما است، و يا بعلت ناتوان بودن شما به يک وسيله ديگری برای برقراری ارتباطات نياز داريد، شما 
  
  

___________  
نام برده   IDEAاز اين مرحله ببعد دراين اسناد . شناخته شده است Bکه شامل مقررات موجود دراين اسناد ميباشد بعنوان قسمت  IDEAبخشی از   1

مقررات ويرجينيا . ، بدون اشاره کردن به قسمت مربوطه، مگر اينکه بخاطر روشن شدن مطلب قسمت نام برده شودIDEAخواهد شد تحت عنوان 
  .م بر آموزش مخصوص ميباشد دراين اسناد تحت عنوان مقررات ويرجينيا آمده استکه حاک
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 قبل از کتبی يادداشت
 

شما اين حق را داريد که بطور کتبی اطالعات مربوط به اقدامات بخش مدرسه در ارتباط با نيازهای آموزشی فرزندتان 
 گرفته شده برای فرزندتان کهآموزشی ی هانه با تصميماتاين اطالعات بشما کمک خواهد کرد که بطور آگا .بشما داده شود
 .موافقت کنيد

  يادداشت

 :بدهد) اعالم اطالعات خاصی بطور کتبی(بطور کتبی يک اطالعيه يا يادداشت  زير در موارد مدرسه بايد پارتمان مربوطد
 

آموزشی فرزندتان، و يا ) وضعيت(پيشنهادات برای ايجاد يا تغييردربرنامه تشخيص، ارزيابی، يا تعين موقعيت  .1
  يابرای فرزندتان؛  (FAPE)فراهم آوردن يک آموزش عمومی مناسب و مجانی 

آموزشی فرزندتان، و يا ) وضعيت(خودداری کردن از ايجاد يا تغييردربرنامه تشخيص، ارزيابی، يا تعين موقعيت  .2
 .برای فرزندتان (FAPE)فراهم آوردن يک آموزش عمومی مناسب و مجانی 

 محتويات يادداشت

 :يادداشت کتبی ميبايست

 ؛دهدتوضيح  که بخش مدرسه شما پيشنهاد ميکند يا از انجام آن خودداری ميکند را اقداماتی .1
 
 ؛دهد توضيح را اينکه چرا بخش مدرسه شما پيشنهاد ميکند يا از انجام آن خودداری ميکنددليل  .2

 
برای تصميمگيری مورد  که بخش مدرسه شما را ارزشيابی، ارزيابی، سوابق، يا گزارشی های هر يک از رويه .3

 ؛هدتوضيح دمورد استفاده قرار داده است  پيشنهادی يا خودداری از اقدام کردن
 

 ؛شامل باشد مورد حمايت قرار گرفته ايد IDEAاين بيانيه که شما براساس مقررات رويه های حفاظتی در  .4
 

ام آن خودداری ميکند توصيه اوليه برای که چنانچه اقدامی که بخش مدرسه شما پيشنهاد نموده يا از انج بگويدبشما  .5
 ؛ چگونه ميتوانيد شرح مقررات حفاظتی را دريافت کنيد، ارزيابی نميباشد

 
 ؛شامل باشدمنابعی را که ميتوان با آنها تماس گرفت  IDEAبط ابرای کمک گرفتن جهت فهميدن ضو .6

 
مورد مالحظه قرارداده و دالئلی که آن  (IEP)هر گونه امکانات ديگری که تيم برنامه آموزش انفرادی فرزندتان  .7

  و ؛کند توضيح را پيشنهادات رد گرديده است
 

در دسترس  را توضيحات ساير دالئل و چرا واحد مدرسه شما آنها را پيشنهاد کرده يا از اقدام خودداری کرده است .8
 .هدقرارد

  

 بزبان قابل فهم) اطالعيه(يادداشت 

 :يادداشت ميبايست
 وبزبانی نوشته شود که برای عموم قابل فهم باشد؛  .1
استفاده ميکنيد فراهم  از آن که شما برای برقراری ارتباطات روشی ديگریيا  شما) بومی /مادری(بزبان اصلی  .2

 .گردد، مگر اينکه بطور واضح چنين کاری عملی نباشد
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ميبريد يک زبان نوشته شدنی نيست، بخش مدرسه شما اگر زبان اصلی يا ساير سبکی که برای ارتباط برقرار کردن بکار 
 :ميبايست مطمئن گردد که

 يادداشت بطور شفاهی يا ساير سبک ها بزبان اصلی شما يا ساير سبک برقراری ارتباطات ترجمه گردد؛  .1
 وبفهميد؛  ار شما محتويات يادداشت .2
  .جام شده استان 2و  1يک مدرک کتبی بعنوان گواهی موجود باشد که نشان دهد موارد  .3

 )بومی /مادری( اصلی زبان
 

 .که آنرا ميفهميد دريافت کنيد) بومی(شما اين حق را داريد که اطالعات را بزبان اصلی 
 

 

 : ، وقتيکه برای فردی که مهارت محدودی در زبان انگليسی دارد بکار ميرود، بدين معنی است)بومی(زبان اصلی 

استفاده قرار ميگيرد، يا در مورد کودک، زبانی که بوسيله والدين کودک زبانی که معموًال بوسيله شخص مورد  .1
  مورد استفاده قرار ميگيرد؛

 و يا محيط آموختندر خانه  ، معموًال زبانی که)از جمله ارزيابی کردن کودک(در صورت تماس مستقيم با کودک  .2
 .بويسله کودک مورد استفاده قرار ميگيرد

 
ميباشد، يا برای شخصی که زبان نوشتنی ندارد، روش برقرار کردن ارتباطات آن چيزی است  نابينا برای شخصی که کر يا

مثل زبان عالمات، خط برجسته مخصوص کوران، يا ارتباطات شفاهی يا (که بطور معمول مورد استفاده قرار ميگيرد 
 ).زبانی

  الکترونيکی نامه
 

که انتخاب  شما اين حق را داريد  کند،ارائه مي )e-mail(کی بوسيله نامه الکتروني را اطالعاتبخش مدرسه شما  اگر
 .نمائيددريافت  را از آن طريق طالعاتکنيد که 

 
 

اگر بخش مدرسه شما اين امکانات را دردسترس والدين قرارميدهد که مطالب را بوسيله نامه الکترونيکی دريافت کنند شما 
 :دريافت کنيد) e-mail(نامه الکترونيکی ميتوانيد انتخاب کنيد تا موارد زير را بوسيله 

  يادداشت کتبی از قبل؛ .1
 
  و يادداشت رويه های حفاظتی؛ .2

 
 . اداری) استماع(اطالعيه های درارتباط با درخواست برای بررسی  .3

 

 ويديو و صوت ضبط نوار
 

يا مسائل انضباطی را / ، نوار ضبط تهيه کنيد و IEPاز جلسه مربوط به حائزيت شرايط، شما اين حق را داريد که 
 مرور کنيد 
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ضوابط مربوط به تهيه نوار يا ويديود بوسيله والدين از جلسات قوانين فدرال و مقررات در ارتباط با آموزش مخصوص 
 مقررات آموزش مخصوص ايالت ويرجينيا اين. آموزش مخصوص مربوط بفرزندانشان را بعهده ايالت گذاشته است

  .را تعريف ميکندالزم رويه های محافظتی منظورنموده است که اين شرايط وابط مقررات را تحت ض
  

  .يا مسائل انضباطی را مرور کنيد/ ؛ نوار ضبط شده تهيه کنيد وIEPشما ميتوانيد از جلسات مربوط به حائزيت شرايط؛ 
 هيد که ميخواهيد از برنامه جلسه نوار ضبطی شما ميبايست قبل از تشکيل جلسه بطور کتبی بمسؤلين مدرسه اطالع د

، شما ميبايست يک نسخه از نوارتهيه شده را بانها بمسؤلين مدرسه اطالع ندهيداين مطلب را اگر شما . تهيه کنيد
 .تحويل دهيد

 هيه نوار يا ويديو را فراهم کنيديد که لوازم و سائل الزم برای تشما مسؤل هست. 
  از جلسه نوار تهيه کند و يا يک نسخه از نواری که شما تهيه نموده ايد دريافت کند، اين از کارکنان مدرسه يکی اگر

 .نوار جزئی از پرونده تحصيلی فرزندتان خواهد شد
  

  : سيستم مدرسه دارای رويه هائی است که منع ميکند، محدود ميکند، يا مشحص ميکند نحوه استفاده کردن از
  جلسات؛ يا وسائل برای تهيه کردن ويدويو از 
  غير از آنهائی که درباال بآنها اشاره شده استبوسائل الزم برای تهيه نوارضبط يا ويديودر جلساتی. 
  

  :رويه های سيستم مدرسه ميبايست
 گرددمي تصريح کند که نوار تهيه شده جزئی از پرونده دانش آموز. 
 انی مورد اجراء گذاشته شودگمطمئن گردد که رويه ها بصورت هم. 
  

اگر رويه استفاده کردن از وسائل و لوزام ضروری برای اينکار را ممنوع کند، رويه ميبايست موارد استثنائی را مشخص 
، مراحل عملی آموزش مخصوص، را درک ميکنند، IEPاز اينکه والدين مطالب کند که ضروری است برای مطمئن شدن 

  .  مخصوس برای والدين درنظر بگيرنديا سايرحقوق را براساس قوانين و مقررات مربوط باموزش 
 

 تعريف - والدين رضايت
 

  شما اين حق را داريد که اجازه دهيد تا اطالعات دردسترس ديگران گذاشته شود و يا بعضی از اقدامات انجام گيرد
موافقت قبلی اين حق را داريد که  شما .بشما گفته شود و داشتن چنين حقی ميبايست بزبانی که برای شما قابل فهم است

  .خود را لغو کنيد
 

   موافقت

 :باين معنی است که موافقت
تان يا بسبک ديگر  شما از کليه اطالعات الزم در مورد عملی را که با آن موافقت ميکنيد بزبان اصلی .1

بطور  )مثل زبان عالمات، خط برجسته مخصوص کورها، يا ارتباطات شفاهی يا زبانی(برقراری ارتباطات 
 .  کامل مطلع گرديده ايد

فهرست  شامل ، و موافقتنامه اقدام را شرح داده و همچنينکرده ايدشما فهميده و کتبًا با آن عمل موافقت  .2
   و؛ خواهد بود  که منتشر خواهد شد و کسانی که آنرا دريافت ميکنند) اگر وجود داشته باشد(سوابقی 

ت بصورت داوطلبانه ميباشد و شما ميتوانيد در هر زمانی که شما ميفهميد که از طرف شما دادن موافق .3
لغو کردن موافقتنامه موجب برگشت دادن اقدامات صورت گرفته در فاصله زمانی که  .بخواهيد آنرا لغو کنيد

 . شما با آن موافقت کرده تا زمانی که آنرا لغو کرده ايد نميگردد
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  والدين رضايت
 

برای مثال، مدرسه جهت ارزيابی کردن فرزندتان برای برنامه آموزش  .داريد شما حقوق خاصی برای رضايت دادن
مخصوص، و شروع آن، تغيير، يا متوقف کردن برنامه آموزش مخصوص و خدمات مربوطه ميبايست موافقت شما را 

 .کسب نمايد
 

 موافقت برای ارزيابی اوليه

حائز شرايط  IDEAتصميم گرفتن اينکه آيا فرزندتان براساس ضوابط بخش مدرسه شما نميتواند ارزيابيهای اوليه را جهت 
 :مگر اينکه اول درموارد زير اقدام کند انجام دهد الزم دريافت برنامه آموزش مخصوص و خدمات مربوطه ميباشد

 ارسال يک يادداشت کتبی از قبل برای شما در زمينه پيشنهاد اقدامات الزم؛ و .1
   .بدست آوردن موافقت شما .2

 
بخش مدرسه شما ميبايست نهايت سعی بنمايد تا موافقت آگاهانه شما را برای ارزيابيهای اوليه جهت تصميم گيری اينکه آيا 

 .تان يک کودک ناتوان ميباشد کسب نمايددفرزن
 

مدرسه به فراهم موافقت شما برای انجام ارزيابيهای اوليه بدان معنی نيست که شما همچنين اين اجازه را داده ايد که بخش 
 .شروع کند آوردن برنامه آموزش مخصوص و خدمات مربوطه برای فرزندتان

 
اگر فرزندتان در مدرسه عمومی ثبت نام نموده است و يا شما در جستجوی آن هستيد که فرزندتان را در مدرسه عمومی ثبت 

 ان پاسختنموده و يا بنامه ارسالی برای کسب موافقتنام کنيد و شما از دادن موافقت برای انجام ارزيابيهای اوليه خودداری 
ولی الزامی ندارد که برای انجام دادن ارزيابيهای اوليه متوسل شود به امکانات  نداده ايد، بخش مدرسه شما ممکن است

  عيتی برنامه اگردرچنين وض . و يا رويه های دادرسی اداری که بعدًا بآن اشاره خواهد شده اقدام نمايد) وساطت(ميانجيگری 
  

ارزيابی کردن فرزندتان پيگيری نشود، بخش مدرسه شما برخالف تعهداتش برای تشخيص دادن، شناسائی کردن و ارزيابی  
 . کردن فرندتان عمل نکرده است

 ايالت ميباشند مقررات خاص برای ارزيابی اوليه آنهائی که تحت قيمومت

 ]دينش زندگی نکندکودک در تحت قيمومت ايالت باشد و با وال اگر[
 

بخش مدرسه برای انجام ارزيابيهای اوليه جهت تصميگيری در مورد اينکه کودک ناتوان ميباشد نيازی بداشتن موافقت از 
 :طرف والدين ندارد اگر

 عليرغم کوششهای مقتضی، بخش مدرسه قادر نباشد که والدين کودک را پيدا کند؛ .1
 يا شده باشد؛بر اساس قانون ايالت حقوق والدين لغو  .2
اين حق به يک وکيل داده شده باشد که در زمينه مسائل آموزشی تصميم بگيرد و برای انجام ارزيابيهای اوليه  .3

 . موافقت الزم را به فردی غير از والدين تفويض کند

ميشود که  که بوسيله ايالت تصميم گرفته بکاربرده شده است، بمعنی کودکی است IDEAتحت قيمومت ايالت، بطوريکه در 
  :کودک در کجا زندگی کند، يعنی

 ؛سر راهی يک کودک .1
  يا براساس قانون ايالت محجور بحساب بيايد؛ .2
  .تحت سرپرستی اژانس رفاه عموم کودک قرار داشته باشد .3

 
  .ميباشد نميگردد یسرپرست تحتکه  )سرراهی(رضائی شامل يک کودک  تحت قيمومت ايالت
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 موافقت والدين برای خدمات

مدرسه ميبايست قبل فراهم کردن برنامه آموزش مخصوص و خدمات مربوطه برای اولين بار برای فرزندتان، در حد  بخش
 .متعارفی کوشش کند تا موافقت آگاهانه شما را کسب نمايد

 
اگر شما بدرخواست موافقت برای اينکه فرزندتان بتواند برای اولين بارازبرنامه آموزش مخصوص و خدمات مربوطه 

ستفاده کند پاسخ ندهيد، يا اگر از دادن چنين موافقتی خودداری کنيد، بخش مدرسه شما ممکن استکه از رويه های ا
يا بررسی اداری جهت بدست آوردن موافقت شما و يا يک حکم که داللت داشته باشد براينکه برنامه ) وساطت(ميانجيگری 

ميتواند بدون موافقت شما در اختيار ) فرزندتان توصيه شده است IEPکه بوسيله تيم (آموزش مخصوص وخدمات مربوطه 
 .   استفاده نکندفرزندتان گذاشته شود 

اگربرای اولين بارشما با اينکه فرزندتان از برنامه آموزش مخصوص و خدمات مربوطه استفاده کند موافقت نکنيد، ويا شما 
ی کنيد و بخش مدرسه برنامه آموزش مخصوص و خدمات از پاسخ دادن بدرخواستی که باين منظور شده است خودار

 :مربوطه را که شما با اجراء آن موافقت نکرده ايد برای فرزندتان فراهم نکند، بخش مدرسه شما
 

اقدام  برای فرزندتان (FAPE)برخالف ضوابط الزامی در زمينه فراهم آوردن آموزش عمومی مناسب و مجانی  .1
  و؛ نکرده است 

و خدمات مربوطه برای فرزندتان که قبًال از شما  IEPکه برای تنظيم برنامه آموزش مخصوص الزامی ندارد  .2
 .تشکيل دهد (IEP)جلسه ای برای برنامه آموزش فردی  خواسته شده است که با آن موافقت کنيد

 موافقت والدين برای ارزيابيهای مجدد

موافقت آگاهانه شما را کسب نمايد مگراينکه بخش مدرسه شما قبل از انجام ارزيابيهای مجدد بخش مدرسه شما ميبايست 
 :قادر باشد که

 
 واقدامات الزم جهت کسب موافقت شما برای تجديد ارزيابيهای فرزندتان انجام گرفته است؛  .1

 .شما پاسخ نداده ايد .2

  .درآن صورت، سيستم مدرسه اقدام خواهد کرد برای مراحل دوباره ارزيابی کردن

که با  ،ولی الزامی ندارد ،موافقت کردن با تجديد ارزيابيهای فرزندتان خودداری کنيد، بخش مدرسه ممکن استاگر شما از 
و بررسی اداری عدم موافقت شما برای دو باره ارزيابی کردن فرزندتان ) وساطت(توسل برويه های الزم برای ميانجيگری 

از پيگيری کردن برنامه ارزيابی  اگر ، بخش مدرسه شمادارد دقهمانطوريکه در مورد ارزيابيهای اوليه ص . را نقض کند
  .نکرده استبرخالف تعهداتش عمل  IDEAدراين زمينه در اجرای ضوابط  ،خودداری کندبه اين شکل 

 مدارک انجام اقدامات مقتضی برای کسب موافقت والدين

کسب موافقت والدين برای انجام ارزيابيهای  بخش مدرسه شما ميبايست مدارک مربوط بانجام دادن اقدامات مقتضی جهت
اوليه، فراهم کردن برنامه آموزش مخصوص و خدمات مربوطه برای اولين بار، تجديد ارزيابی، و پيدا کردن والدين 

) مدارک(اين پرونده   .کند) بايگانی(کودکان تحت سرپرستی ايالت برای کسب موافقت برای ارزيابيهای اوليه، رانگاهداری 
 : ايست شامل سوابق اقدامات بخش مدرسه باشد در زمينه مسائلی نظيرميب
 

  سوابق جزئيات تلفن ها و کوششهای انجام شده و نتايج حاصله از اينگونه تلفن ها؛ .1
 واز نامه های ارسالی برای والدين و هرگونه پاسخی که دريافت گرديده است؛ ) کپی(نسخه هائی  .2
 .انه يا محل کار والدين بعمل آمده و نتايج حاصله از اينگونه بازديدهاسوابق جزئيات بازديدهائی که از خ .3
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  موافقت نلغو کرد
  

برای ادامه دادن به دريافت برنامه آموزش مخصوص که ميخواهيد موافقت قبلی خود  که درهر زمانیاين حق را داريد  شما
برنامه های آموزش مخصوص و  کليهاينگونه لغو موافقت قبلی درمورد  .لغو کنيدرا برای فرزندتان  و خدمات مربوطه

اگر شما در زمينه يک خدمت خاصی توافق نداريد، شما ميتوانيد . عملی ميباشد طه که فرزندتان دريافت ميکندخدمات مربو
نی برای حل مشکل مطرح کنيد و اگر مشکل برطرف نگرديد امکانات وساطت کردن و مراحل قانو IEPآنرا با اعضاء تيم 

  .در دسترس شما خواهد بود

 ميبايست اين درخواست را بصورت کتبی برای مدير مسؤل برنامه آموزش مخصوص در مدرسه محل،  شما
 . فرزندتان ارسال داريدIEP  مديرمدرسه فرزندتان، ويا هماهنگ کننده برنامه

  بشما اطالع دهد خدمات بفرزندتان متوقف گرددبعدًا سيستم مدرسه شما ميبايست بطور کتبی قبل اينکه ارائه. 

 قانونی  مرجعاز امکانات وساطتی يا قانونی استفاده نکند يا از  برای تغييردادن تصميم شما سيستم مدرسه ممکن استکه
Hearing Officer که برعليه تصميات شما حکم صادر کند درخواست نکند. 

  دالئل درخواست لغو خدمات برای فرزندتان را شرح دهيدسيستم مدرسه ممکن استکه از شما نخواهد که. 

  اگر که شما بعدًا تصميمتان را عوض کنيد و بخواهيد که فرزندتان دوباره از خدمات استفاده کند، سيستم مدرسه ميبايست
 .درخواست شما را بعنوان يک درخواست اوليه تلقی کند نه يک برنامه تجديد ارزيابی

  ؛استفاده از خدمات بمرحله اجراء گذاشته ميشود شيد بعد از اينکه لغو موافقت برایبالطفًا بخاطر داشته 

  با فرزندتان مانند ساير دانش آموزانی که مشکالت ناتوانی ندارند رفتار خواهد شد، از جمله استفاده از امکانات کمکی
  .ته باشدکه در دسترس دانش آموزان بدون ناتوانی ميباشد اگر چنين امکاناتی وجود داش

 برنامه IEP   نمی باشد قابل اجراءفرزندتان ديگر. 
 
 فرزندتان شامل مقررات انضباطی خواهد بود که شامل دانش آموزان غيرناتوان ميگردد. 
  
  فرزندتان ميبايست . ودبرنامه نخواهد ب استفاده ازاينديگر مشمول  اوديپلم اصالحی باشد، اگر که فرزندتان در برنامه

   . برای دريافت ديپلم معمولی حائز شرايط الزم برای فارغ التحصيل شدن باشد

 ساير الزامات موافقت 

 :در ايالت ويرجينيا، همچنين موافقت شما مورد نياز است قبل از
 
  هرگونه تغييری در شناسائی کردن ناتوانيهای کودک و هرگونه تغييری در برنامهIEP کودک؛ 
 
 هرگونه تغييری که در برنامه حائزيت شرايط فرزندتان برای برنامه آموزش مخصوص و خدمات مربوطه داده شده؛ و  
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  هر گونه فسخ جزئی يا کلی برنامه آموزش مخصوص و خدمات مربوطه، باستثناء مورديکه فرزندتان با دريافت ديپلم
 .  استاندارد يا پيشرفته فارغ التحصيل ميگردد

 
 :برای موارديکه بخش مدرسه شما ممکن استکه نيستموافقت شما ضرروی 

  يابعنوان بخشی از ارزيابی يا ارزيابی مجدد، اطالعات موجود را مورد بررسی قرار داده؛  .1
بفرزندتان تست يا ساير برنامه ارزيابی را بدهد که بساير دانش آموزان نيز داده ميشود مگر اينکه، قبل از اجراء  .2

 .تست يا ارزيابی، موافقت کلی والدين همه کودکان الزامی باشدآن 

برای خودداری کردن از دادن سايرخدمات،  بخش مدرسه شما از مسئله عدم موافقت شما درزمينه يک خدمت يا فعاليت
 .استفاده نخواهد کرد مزايا، يا فعاليتها

 
رده ايد ويا باو درخانه درس ميدهيد، و برای انجام اگر شما با هزينه شخصی فرزندتان را درمدرسه خصوصی ثبت نام ک

ارزيابيهای اوليه يا تجديد ارزيابيها موافقت نکرده ايد، ويا به درخواست کسب موافقت پاسخ نداده ايد، بخش مدرسه ممکن 
لزامی وجود استفاده نکند و ا) مثل، رويه ميانجيگری يا دادرسی اداری(استکه از رويه های ديگر برای کسب موافقت شما 

خدماتی که برای کودکان ناتوان که بوسيله والدين درمدارس (ندارد که فرزندتان را حائزشرايط برای دريافت خدمات مناسب 
  . تشخيص دهد) خصوصی ثبت نام ميگردند در دسترس ميباشد

  
    والدين رضائی در موردشرايط ضروری خاص  –موافقت 

  
سيستم مدرسه شما ميبايست  زندگی ميکند، و حق والدين بودن شما لغو نگرديده است،اگر که فرزند شما با والدين رضائی 

يک اطالعيه کتبی برای شما ارسال دارد مبنی براينکه کارکنان مدرسه از والدين رضائی انتظاردارند که تصميمات الزم در 
و  IEPا خدمات فرزندتان در اين تصميمات درارتباط است ب. زمينه برنامه های آموزش مخصوص کودک را بگيرند
  .جانشينی در برنامه، و همچنين تصميمات حائزيت شرايط

  
اين اطالعيه را در اول سال تحصيلی برای شما ارسال ميکند و يا در هرزمانی در طول سال تحصيلی که سيستم مدرسه 

مه آموزش مخصوص و خدمات فرزندتان و يا حائزيت شرايط برای برنا IEPجلساتی تشکيل ميگردد در زمينه برنامه 
اين اطالعيه مدرسه همچنان معتبر خواهد بود تا زمانی که شما به سيستم مدرسه اطالع دهيد که شما بعنوان . درارتباط با آن
ميخواهيد که در امور مربوط به برنامه های آموزش مخصوص کسی که کودک را بفرزندی قبول کرده است ولی واقعی يا 

مطمئن شويد که سيستم مدرسه آدرس پستی و اطالعات الزم برای تماس گرفتن با شما را داشته . ريدفرزندتان تصميم بگي
  .باشند

  
  چه ميشود وقتی که شما منتقل ميشويد؟ –دانش آموز انتقالی 

  
اگر خانواده شما به يک سيستم ديگر مدرسه در ايالت ويرجينيا منتقل ميگردد و يا شما ميبايست که از يک ايالت ديگر به 

را برای مدرسه IEP  يک برنامه جديد بالفاصلهويرجينيا منتقل گرديد، سيستم مدرسه جديد به موافقت شما نيازی ندارد که 
ورت کردن با شما، مطمئن گردد که فرزندتان برنامه آموزش ضمن مش رسه ميبايستجديد تنظيم کند؛ هرچند، سيستم جديد مد

مخصوص و خدمات مربوطه را دردسترس داشته باشد، و خدماتی در نظرگرفته شود که درسطح آنهائی باشد در برنامه 
IEP کودک موجود ميباشد .  

  
 سعی و کوشش را خواهند نمود تا بتوانند  مدرسه جديد شما با مسؤلين مدرسه قبلی تماس خواهند گرفت و نهايت

سيستم جديد مدرسه شما بعدًا يکی . پرونده و سوابق ضوابط آموزش مخصوص و خدمات درارتباط را دريافت کنند
 :که يا از امکانات  زير را تصميم خواهد گرفت

  
  را پذيرفته و بمرحله اجراء بگذارد، يا IEP موافقت شما برنامهبا  √
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اطالعات الزم را کسب اوليه را تنظيم و بمرحله اجراء بگذارد درحاليکه  IEP يا با موافقت شما يک برنامه √
  جديد، يا  IEPهرگونه اطالعاتی که مورد نياز ميباشد برای تنظيم کردن يک  ،نموده و بررسی کنند

  .را تنظيم کند جديد IEPيک برنامه ارزيابی را اجراء نموده و با موافقت شما يک برنامه  √
  

 برنامه اگر که شما يا کارکنان مدرسه نمی توانيد درمورد خدمات موقتی يا IEP يا  /جديد بتوافق برسيد، يا شما و
سيستم مدرسه جديد ممکن استکه از امکانات رفع اختالفات بوسيله وساطت کردن يا سايرمراحل قانونی موجود 

ت حل کردن اختالفات، سيستم مدرسه جديد ضمن مشورت کردن در طول مد. برای حل اختالفات استفاده کنيد
برای فرزندتان درنظر بگيرد، ازجمله خدماتی که  FAPE باشما ميبايست يک برنامه مناسب و عادالنه اموزشی

  .فرزندتان در سيستم مدرسه قبلی موجود بوده است IEPدرسطح آنهائی باشد که در برنامه 
  
  

  ارزيابيهای آموزشی مستقل

 

  عمومی

بطوريکه در قسمت زيرتوضيح داده شده است، چنانچه با برنامه ارزيابی فرزندتان که بوسيله بخش مدرسه فرزندتان انجام 
   .از فرزندتان انجام دهيد (IEE)گرفته است مخالف باشيد شما اين حق را داريد که يک برنامه ارزيابی آموزشی مستقل 

 
اگر شما درخواست يک ارزيابی مستقل را ميکنيد، بخش مدرسه ميبايست اطالعات الزم را در مورد اينکه از چه طريقی 
ميتوانيد به امکانات ارزيابی آموزشی مستقل دسترسی پيدا کنيد و همچنين ضوابطی که بخش مدرسه برای انجام ارزيابی 

 .به شما بدهد آموزشی مستقل درنظر گرفته است

 يفتعار
معنايش ارزيابی است که بوسيله يک ارزياب حائز شرايط که کارمند بخش مدرسه ای که مسؤل ارزيابی آموزشی مستقل 

 . آموزش فرزندتان نمی باشد انجام گردد
 

معنايش آنستکه يا واحد مدرسه کليه پول ارزيابی کردن را پرداخت ميکند و يا اطمينان حاصل ميکند  )عامه(هزينه عمومی
، هريک از اياالت از کليه IDEA، که اجازه ميدهد در اجرای الزامات در نظرگرفته شده در IDEAمقررات  به ءاتکا باکه 

برنامه ارزيابی کردن ، داستفاده نمايامکانات ايالتی، محلی، و فدرال و منابع خصوصی کمک کننده که در دسترس ميباشند 
    . باشد انجام گيردفرزندتان بدون اينکه برای شما هزينه ای داشته 

 حقوق والدين برای ارزيابی با هزينه عمومی

با  که د، اين حق را داريديم گرفته است مخالف ميباشان که بوسيله بخش مدرسه شما انجاچنانچه با برنامه ارزيابی فرزندت
 :انجام شود يک ارزيابی آموزشی مستقل از فرزندتان با هزينه عمومی توجه به شرايط زير

شما درخواست يک برنامه ارزيابی آموزشی مستقل با هزينه عمومی را ميکنيد، بخش مدرسه شما ميبايست بدون اگر  .1
برای درخواست يک برنامه استماعی جهت نشان دادن اينکه  (a)  :هيچگونه تاخير غير ضروری ميبايست بالفاصله، يا

 با هزينه عمومی  (b) يا؛ ی يک دادرسی اداری را نمايد تقاضا ،برنامه ارزيابی انجام شده برای فرزندتان مناسب ميباشد
 
 

  

  

اگر با برنامه ارزيابيهائی که بوسيله بخش مدرسه انجام گرفته است مخالف ميباشيد، شما اين حق را داريد که اقدام نمائيد 
تا فرزندتان با پرداخت هزينه ازطرف بخش مدرسه، بوسيله شخص ديگری که با بخش مدرسه فرزندتان ارتباطی ندارد 

 . مورد ارزيابی قرار گيرد
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يک برنامه آموزشی مستقل را فراهم کند، مگر اينکه بخش مدرسه دربرنامه دادرسی اداری نشان دهد که ارزيابی که 

  .شما برای فرزندتان انجام داده ايد با ضوابط بخش مدرسه مطابقت ندارد
 
دادرسی اداری را نمايد وتصميم نهائی اين باشد که ارزيابی واحد مدرسه از فرزندتان اگر بخش مدرسه درخواست يک  .2

مناسب بوده است، شما هنوز اين حق را داريد که برنامه ارزيابی آموزشی مستقل را انجام دهيد، اما نه با هزينه 
 .عمومی

 
مدرسه ممکن استکه از شما سؤال کند  اگر شما برای فرزندتان درخواست يک ارزيابی آموزشی مستقل را بکنيد، بخش .3

، بخش مدرسه شما اما  .که چرا با برنامه ارزيابی فرزندتان که بوسيله بخش مدرسه انجام گرفته است مخالفت داريد
ممکن استکه درخواست توضيح دادن را نکند و ممکن استکه فراهم کردن برنامه ارزيابی آموزشی مستقل فرزندتان را 

يا درخواست کردن برای تشکيل يک برنامه دادرسی اداری جهت دفاع کردن از برنامه ارزيابی  با هزينه عمومی و
 .بدون دليل بتاخير نياندازد را بخش مدرسه از فرزندتان

در هر مورديکه بخش مدرسه شما برنامه ارزيابی از فرزندتان را انجام ميدهد که شما با آن مخاف ميباشيد، شما فقط يک 
 .د از مزايای انجام ارزيابی آموزشی مستقل با هزينه عمومی استفاده کنيدمرتبه ميتواني

 ارزيابی بوسيله والدين

اگر شما اقدام به ارزيابی آموزشی مستقل فرزندتان با هزينه عمومی را ميکنيد و يا با يک برنامه ارزيابی برای فرزندتان که 
  :نيز ميگذاريد بخش مدرسهدسترس بوکپی نتايج آنراشخصًا هزينه آنرا پرداخت ميکنيد

 
در مورد هر تصميمی که در اجرای مقررات آموزش عمومی مناسب و مجانی  بخش مدرسه شما ميبايست .1

(FAPE) جهت مطابقت کردن با ضوابط  نتايج حاصله از اين ارزيابی فرزندتان را برای فرزندتان گرفته ميشود
  و مورد بررسی قراردهد ؛ تقلبخش مدرسه در زمينه انجام ارزيابی آموزشی مس

 
شما يا بخش مدرسه شما ممکن استکه اين ارزيابی را بعنوان يک گواه در داد رسی اداری استماعی در باره  .2

 .فرزندتان مورد استفاده قرار دهيد

 )Hearing Officers(درخواست برای ارزيابی بوسيله رئيس جلسه استماعی 

دادرسی اداری استماعی، رئيس جلسه استماعی درخواست ارزيابی آموزشی مستقل را برای چنانچه بعنوان بخشی از برنامه 
 .فرزندتان بکند، هزينه انجام اين ارزيابی ميبايست از محل بودجه هزينه های عمومی پرداخت گردد

  ضوابط بخش مدرسه

، ضوابطی که اين ارزيابی بر اساس اگر يک برنامه ارزيابی آموزشی مستقل از محل بودجه هزينه عمومی پرداخت ميگردد
مطابقت داشته باشد که  با ضوابطی آن انجام ميگيرد، از جمله محل ارزيابی و خصوصيات شخص ارزيابی کننده ميبايست

 )هماهنگی داشته باشد تا حدی که آن ضوابط با حقوق شما برای انجام ارزيابی آموزشی مستقل(در موارد اقدام به ارزيابی 
 .ده بخش مدرسه قرار ميگيردمورد استفا

 
باستثناء ضوابطی که درباال توضيح داده شده است، بخش مدرسه ممکن است که شرايط يا محدوديتهای ديگری را در ارتباط 

 .با اقدام برای ارزيابی آموزشی مستقل با هزينه عمومی تحميل نکند
 

 
 محرمانه بودن اطالعات

 
  :در وب سايتدر دسترس ميباسشد " مديريت پرونده های آموزشی دانش آموز"مدرک ويرجينيا، 

http://www.doe.virginia.gov/VDOE/studentsrvcs. 
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 تعاريف

 :بکار رفته است محرمانه بودن اطالعاتبطوريکه تحت عنوان 

بطوريکه  است کننده هويت از اطالعاتين يتع نشانهای بمعنی از بين بردن اصل مدرک يا از بين بردن انهدام ▪
 . قابل استفاده نباشد شخص شناسائی برایاطالعات ا

قرار  CFR Part 99 34در " پرونده آموزشی"بمعنی نوع پرونده هائی است که تحت لوای تعريف  پرونده اموزشی ▪
 ).U.S.C. 1232g (FERPA) 20 ,1974مقررات اجرائی حقوق آموزش خانواده و محرمانه بودن قانون (دارد 

  تشخيص قابل شخصی اطالعات

 :اين اطالعات باشد دارای کهبمعنی اطالعاتی است  شخصًا قابل تشخيص
نام فرزندتان، نام شما بعنوان ولی، يا نام يکی ديگر از اعضاء خانواده؛ 
آدرس فرزندتان؛ 
اي يا شماره شناسائی دانش آموز؛ نشناسائی کنند شخص، مثل شماره سوشال سکيوريتی فرزندتا 
امکان پذير  شناسائی کردن فرزندتان را بحد قابل قطعيت يک فهرستی از خصوصيات شخصی يا ساير اطالعات که

 .ميکند

 بوالدين يادداشت

 
  

مورد استفاده قرار خواهد گرفت و بوسيله ايالت و بخش  چگونه درمورد اينکه اطالعات فرزندتان که است شما اين حق
  . بوسيله ايالت بشما اطالع داده شود ،مدرسه بطور محرمانه نگاهداری خواهد شد

 
 

بايد بطور مناسب و کاملی والدين را در زمينه محرمانه بودن اطالعات شخصی قابل  (VDOE)دپارتمان آموزش ويرجينيا 
  :جمله، از مطلع سازد  شناسائی

بعضی از گروهها و فرهنگهای ) اصلی(بومی ضيحات پيرامون اينکه اطالعيه در کدام موارد به زبانهای تو .1
 ؛ ارسال ميگردد متفاوت ساکن ويرجينا

يک شرح از کودکانی که اطالعات شخصی قابل شناسائی درمورد آنها تهيه گرديده است، نوع اطالعاتی که کسب  .2
ازجمله منابعی که اطالعات از آنها جمع (برای جمع کردن اطالعات  ويرجينيا قصد داردشده است، و روشهائی که 

 ؛به عمل خواهد آمدو استفاده هائی که از اطالعات ، استفاده کند از آن )آوری شده است
ميبايست در زمينه بايگانی کردن، افشاء کردن  ذينفعموسسات مختصری از مقررات و رويه ها که  يک شرح .3

 و؛ رعايت کنند  ن، نگاهداری کردن، و از بين بردن اطالعات شخصی قابل شناسائیبديگرا
يک شرحی از کليه حقوق والدين و کودکان در زمينه اين اطالعات، از جمله حقوق براساس حقوق آموزشی  .4

  .CFR Part 99 34و اجراء مقررات در  (FERPA)خانواده و قانون محرمانه بودن 
 

، )معروف است ”child find“همچنين بنام (قبل از انجام هرگونه اقدامات در زمينه شناسائی، تعين محل، و ارزيابی کردن 
بخش مدرسه ميبايست جهت اطالع والدين از برنامه تعين محل، شناسائی کردن و ارزيابی نمودن کودکانی که به آموزش 

لت يک اطالعيه در روزنامه ها يا ساير وسائل ارتباط جمعی يا هردو مخصوص و خدمات مربوطه نيازدارند، درسراسر ايا
  . آنها که باندازه کافی خواننده يا شنونده داشته باشند منتشر نمايد
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 داشتن دسترسی حقوق
 

  

  .شما اين حق را داريد که پرونده فرزندتان را بررسی نمائيد
 

شما بايد بشما اين اجازه را بدهد که مدارک پرونده تحصيلی فرزندتان را که در ارتباط با جمع آوری کردن،  2بخش مدرسه
بوسيله بخش مدرسه مورد استفاده قرار گرفته است را مورد بررسی و تجديد نظر  IDEAنگاهداری کردن، ويا بر اساس 

و تجديد نظر در پرونده تحصيلی فرزندتان بدون هيچگونه  بخش مدرسه ميبايست با درخواست شما برای بررسی .قرار دهيد
از (فرزندتان، يا هرگونه برنامه دادرسی اداری  (IEP)تاخير غيرضروری و قبل از هرجلسه برای برنامه آموزش فردی 

خی که روز تقويمی از تاري 45، و در هيچ موردی نبايد بيش از )جمله جلسه برای حل مشکالت يا جلسه استماعی انضباطی
  .، توافق نمايدانجامددرخواست کرده ايد بطول 

 
 :حقوق شما در زمينه بررسی کردن و تجديد نظر در پرونده آموزشی عبارتند از

 حق شما جهت دريافت يک جوابيه برای درخواستهای منطقی شما در زمينه تعريف يا تفسير کردن پرونده ها؛ .1
حق شما برای درخواست کردن نسخه هائی از پرونده در موارديکه شما نميتوانيد بطور مؤثری آنها را بررسی يا  .2

 ومرور نمائيد مگر اينکه آن نسخه ها را دريافت کنيد؛ 
 .حق شما که نماينده تان بتواند پرونده ها را بررسی و مرور کند .3

 
ده های فرزندتان را بررسی و مرور کنيد مگر اينکه مشخص گردد که بخش مدرسه اين تصور را که شما حق داريد که پرون

 . بر اساس قوانين ويرجينيا بعلت وجود مسائلی نظير قيمومت، يا جدائی و طالق چنين حقی از شما صلب شده باشد

 دسترسی قابل پرونده
 

يله يکی از کارکنان بخش اگر پرونده تحصيلی فرزندتان بوسيله شخص ديگری بغيراز شما بررسی گردد، و يا بوس
مدرسه، مدرسه ای که پرونده فرزندتان را نگاهداری ميکند ميبايست سوابقی را نگاهداری کند که نشان دهد چه کسی 

 .پرونده فرزندتان را ديده، و بچه دليل و در چه موقعی مورد بررسی قرار گرفته است

هر بخش مدرسه ميبايست سوابقی را نگاهداری کند درمورد افرادی که به پرونده آموزشی دانش آموز که جمع آوری، 
باستثناء دسترسی بوسيله والدين و کارکنان مجاز بخش ( IDEAنگاهداری، يا مورد استفاده قرار گرفته است براساس 

تاريخی که اجازه دسترسی داده شده، و دليلی که به شخص ، )مؤسسه(، از جمله نام شخص دسترسی پيدا ميکنند )مدرسه
  .اجازه دسترسی داده شده است) مؤسسه(

  

  

  

  

___________  

بمعنی هر واحد مدرسه، مؤسسه يا انجمنی " مؤسسه شرکت کننده." "مؤسسات شرکت کننده"اين مقررات در ارتباط با پرونده ها مربوط ميشود به   2
اساس که جمع آوری ميکند، نگاهداری ميکند، و يا مورد استفاده قرار ميدهد اطالعات شخصی را، يا منابعی که اطالعات از آنها بدست ميآيد، بر 

واحد مدرسه "هرچند، از آنجائيکه اين اسناد تمرکز دارد برروی مسئله همکاری کردن والدين با مدرسه محلی، اصطالح . IDEAاز  Bقسمت 
   ."مؤسسه شرکت کننده بکار برده ميشود"بجای  "محلی
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 کودک يک از بيش های پرونده

والدين آن کودکان حق بررسی و مرور قسمتی از  اگر پرونده تحصيلی شامل اطالعاتی باشد در مورد بيش از يک کودک،
  .پرونده را دارند که در ارتباط با کودکشان ميباشد و يا همان قسمت از اطالعات خاص در مورد فرزندشان بآنها داده ميشود

 اطالعات محلهای و انواع فهرست

های تحصيلی جمع آوری، نگاهداری، با درخواست، هر بخش مدرسه ميبايست يک فهرستی از انواع و محلهائی که پرونده 
 .و بوسيله نمايندگی ها مورد استفاده قرار گرفته است را دراختيار شما قراردهد

 ها هزينه

را دريافت  هزينه نسخه هائی که از پرونده ها برای شما تهيه ميکند به مقابل، IDEAهر بخش مدرسه ممکن استکه براساس 
اين هزينه بطورمؤثری جلوگيری نکند از اينکه شما قادر باشيد که از حق خود  پرداخت عدم توانائی کند، مشروط براينکه

   .برای بررسی و مرور کردن آن پرونده ها استفاده کنيد

 .ممکن استکه برای جستجو کردن يا باز يافتن اطالعات هزينه ای دريافت نکند IDEAبخش مدرسه بر اساس 

  والدين درخواست با پروندهها اصالح
 

  

اگر شما فکر ميکنيد که پرونده صحيح نبوده يا بر خالف ضوابط محرمانه بودن اطالعات فرزندتان ميباشد،  شما اين 
 . حق را داريد که درخواست کنيد تا پرونده فرزندتان تغيير داده شود

 

صحيح نمی  IDEAاس اگر شما فکر ميکنيد که اطالعات جمع آوری، نگاهداری، يا مورد استفاده قرار گرفته شده براس
د، شما ميتوانيد ازمدرسه ای که اطالعات را نگاهداری ميکند يباشد، و يا مخالف محرمانه بودن اطالعات فرزندتان ميباش

 .درخواست نمائيد تا اطالعات را تغييردهد

يا اطالعات را بخش مدرسه در طول يک مدت منطقی از زمانی که درخواست شمارا دريافت ميکند، بايد تصميم بگيرد که آ
 .بنحوی که درخواست کرده ايد تغيير دهد

 
اگر بخش مدرسه از تغييردادن اطالعات بطوريکه شما درخواست کرده ايد خودداری کند، بايد شما را از عمل خودداری 

                    کردن مطلع نموده و گوشزد نمايد که برای اين منظور همانگونه که در برنامه امکانات استماع 
)Opportunity For a Hearing( تعريف شده است شما حق استماع داريد .  

  دادرسی استماع برنامه برای امکانات
 

  

) دادرسی(اگر درخواست شما برای تغيير دادن پرونده آموزشی فرزندتان مورد قبول واقع نشده است شما حق استماع 
 .داريد

 

با درخواست شما، بخش مدرسه بايد امکانات برنامه استماعی برای اعتراض درمورد اطالعات موجود در پرونده آموزشی 
اصل شود که اطالعات اشتباه، گمراه کننده، و يا بر خالف حقوق محرمانه بودن فرزندتان را فراهم کند تا اطمينان ح

  .اطالعات فر زندتان نمی باشد
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 دادرسی استماع های رويه

يک برنامه استماع دادرسی برای اعتراض کردن در باره اطالعات پرونده آموزشی ميبايست که بر اساس رويه های در 
   .انجام گيرد (FERPA)نظرگرفته شده برای چنين برنامه استماعی بر اساس حقوق آموزش خانواده و قانون محرمانه بودن 

 مدرکقانونی بطوريکه در بخشی از اين استفاده کردن از رويه های  در ويرجينيا، سيستم مدرسه اين امکان را دارد برای
يا اينکه از رويه های مربوط بخود استفاده کنند مشروط بر اينکه اينگونه  ”Due Process Procedures“توصيف شده است 
  .انطباق داشته باشد FERPAرويه ها با ضوابط 

  دادرسی استماع نتيجه
 

دادرسی شما اين حق را داريد که بخواهيد تا پرونده آموزشی فرزندتان تغيير داده شود و يا يک درنتيجه برنامه استماع 
 .اطالعيه در پرونده تحصيلی گذاشته شود دال بر اينکه شما با اطالعات موجود در پرونده مخالف ميباشيد

 

نده اشتباه، گمراه کننده، و يا برخالف اگر، در نتيجه برنامه استماع دادرسی، بخش مدرسه تصميم بگيرد که اطالعات پرو
 . حق محرمانه بودن يا سايرحقوق کودک ميباشد، بايد اطالعات نا درست را تغييرداده و کتبًا بشما اطالع دهد

، بخش مدرسه تصميم بگيرد که اطالعات پرونده اشتباه، گمراه کننده، و يا برخالف اگر، در نتيجه برنامه استماع دادرسی
در زمينه تهيه نمودن يک اطالعيه و اعالم کردن  راجع به حق تانحق محرمانه بودن يا سايرحقوق کودک نمی باشد، بايد 

اين اطالعيه . بشما اطالع دهد ،برعليه تصميمات بخش مدرسه اطالعات پرونده يا هرگونه دالئلنظرات خود در باره 
 .ميبايست داخل پرونده ای گذاشته شود که بخش مدرسه برای فرزندتان نگاهداری ميکند

 

 :اينگونه اطالعيه ای که درداخل پرونده فرزندتان گذاشته ميشود ميبايست

قرار گرفته  بعنوان جزئی از پرونده فرزندتان بوسيله بخش تا زمانيکه پرونده يا بخشی که مورد اعتراض .1
 يا ؛مدرسه نگاهداری گردد  است در بخش مدرسه نگاهداری ميگردد

اگر بخش مدرسه پرونده فرزندتان و يا بخشی را که مورد اعتراض شما ميباشد در دسترس شخص يا مؤسسه  .2
 . قرار گيرد) مؤسسه(ديگری قرار دهد، متن اطالعيه نيز ميبايست در دسترس آن شخص 

 شخصی شناسائی اطالعات افشاء برای رضايت
 

  

در بعضی از موقعيتها  .موافقت کنيد بافشاء کردن اطالعاتی که فرزندتان را شناسائی ميکند شما اين حق را داريد که
 .موافقت شما مورد نياز نمی باشد

 
 

مگر اينکه اطالعات در پرونده تحصيلی فرزندتان موجود باشد، وافشاء کردن آن بر اساس حقوق آموزش خانواده و قانون 
نيازی به موافقت والدين نداشته باشد، قبل از افشاء کردن اطالعات شخصی قابل شناسائی به  (FERPA)محرمانه بودن 

باستثناء   .ميبايست موافقت والدين کسب گردد ،در برنامه شرکت دارندديگر بغير از مسؤلين مؤسساتی که ) افراد(مؤسسات 
موقعيتهائی که درقسمت زير بآنها اشاره شده است، قبل ازافشاء کردن اطالعات شخصی قابل شناسائی بمسؤلين مؤسسات 

 .موافقت شما مورد نياز نمی باشد IDEAشرکت کننده در جلسه متشکله در اجرای الزامات 
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اينکه اطالعات شخصی قابل شناسائی بتواند دردسترس مسؤلين مؤسسات فراهم کننده خدمات يا پرداخت کننده برای   قبل از
 ،موافقت شما، يا موافقت کودک حائز شرايطی که طبق قوانين ويرجينيا بسن قانونی رسيده باشد ،خدمات انتقالی قرار گيرد

 .  ميبايست کسب گردد
 

فرزندتان را در مدرسه خصوصی ثبت نام کرده ايد که در محدوده بخش مدرسه ای که سکونت  )يکجانبه(اگر شما شخصًا 
داريد نميباشد، قبل از اينکه اطالعات شخصی قابل شناسائی در مورد فرزندتان بين مسؤلين بخش مدرسه که مدرسه 

    .  ت موافقت شما کسب گرددخصوصی قرار دارد و مسؤلين بخش مدرسه در محلی که سکونت داريد افشاء گردد ميبايس

 کردن حفاظت
 

شما اين حق را داريد که انتظار داشته باشيد که بخش مدرسه شما پرونده تحصيلی فرزندتان را بطور محرمانه 
 .نگاهداری کند

 

 )حفاظت( هر بخش مدرسه ميبايست مورد محرمانه بودن اطالعات شخصی قابل شناسائی را در مراحل جمع آوری، بايگانی
 . نمايد مراقبت افشاء، و از بين بردن ،

در هر بخش مدرسه يکی از مقامات اداری ميبايست مسؤليت الزم جهت اطمينان از اينکه اطالعات شخصی قابل شناسائی 
 .محرمانه بماند را بعهده بگيرد

 
ايست کارآموزی يا آموزش کليه افراديکه اطالعات شخصی قابل شناسائی را جمع آوری يا مورد استفاده قرار ميدهند ميب

و حقوق آموزش خانواده و حق  IDEAالزم در باره رويه ها و مقررات ويرجينيا در زمينه محرمانه بودن بر اساس ضوابط 
 .  را ببينند (FERPA)محرمانه بودن 

 
عات هر بخش مدرسه ميبايست يک فهرست جديدی از نام وعناوين شغلی کارکنان مؤسسه را که ممکن است به اطال

 .  شخصی قابل شناسائی دسترسی داشته باشند برای بازرسی عمومی نگاهداری نمايد

 اطالعات بردن بين از
 

شما اين حق را داريد که از بخش مدرسه بخواهيد تا اطالعات تحصيلی فرزندتان را که ديگر مورد نياز نميباشند از بين 
 .ببرد

 

که جمع آوری، نگاهداری، و يا مورد استفاده  را شخصی قابل شناسائیبخش مدرسه شما ميبايست درمواقعيکه اطالعات 
 . بشما اطالع دهد ،قرار گرفته است ديگر الزم ندارد

، يک پرونده دائمی از فرزندتان محتوی نام، آدرس، شماره تلفن، اما .اطالعات ميبايست با درخواست شما ازبين برده شوند
کالسهائی که شرکت کرده، سطح کالسی که تمام کرده، و سالی که تمام کرده است را رتبه کالس، سوابق حضور و غياب، 
 .بدون محدويت زمانی نگاهداری کند
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 فاتروش جانشين برای حل اختال
 
عه جدادرسی با مرا ، حل اختالفات، و سيستم های)وساطت(اطالعات بيشتر در زمينه رويه ها، و فرمها برای ميانجيگری 

  .در دسترس ميباشند VDOEبا  يا با تماس گرفتن   www.doe.virginia.gov/VDOE/dueproc :به وب سايت
  

 وساطت
 

ميشوند  شما اين حق را داريد که برای حل اختالفات، بخصوص آنهائی که منجر به درخواست برای يک دادرسی اداری
حق را داريد که برنامه ميانجيگری را رد  شما و بخش مدرسه اين  .را بکنيد) وساطت(درخواست يک برنامه ميانجيگر 

 .يا متوقف کند آهستهدرخواست شما برای برنامه ميانجيگری نميتواند که درخواستتان برای دارسی اداری را   .کنيد

 عمومی

بخش مدرسه ميبايست برنامه امکانات ميانجيگری را در دسترس قرار دهد تا بشما و بخش مدرسه اين اجازه داده شود که 
، ازجمله مسائلی که قبل از اقدامات الزم برای درخواست يک دادرسی هستند IDEAاختالفاتی را که در چهار چوب ضوابط 

در دسترس  IDEAه ميانجيگری برای حل اختالفات در چهارچوب ضوابط بنا براين، برنام  .حل کنند ،اداری پيش ميايند
  ميباشد، خواه شما برای انجام يک دادرسی اداری بطوريکه تحت عنوان اقدام برای درخواست دارسی اداری 

Filing a Request for due process تشريح گرديده است درخواست کرده يا نکرده باشيد. 

 شرايط الزم

 :يست اين اطمينان را ايجاد نمايد که مراحل ميانجيگریرويه ها ميبا

 1  .ميباشد؛ انهطلبالبرای هردو طرف يعنی شما و بخش مدرسه بصورت داو 
 2  . در نظر گرفته نشده است که حق شما برای دادرسی اداری، يا هر گونه حقوق ديگری که بر اساس ضوابط

IDEA    واريد را رد کرده يا بتاخير بياندازد؛ د 
 3  . بوسيله يک شخص حائز شرايط و بيطرف که در مورد تکنيکهای مؤثر ميانجيگری کار آموزی الزم را ديده       

 . است انجام ميشود      
 

را ايجاد نمايد که به  ديگر بمنظور اينکه والدين مزايای ميانجيگری را درک کنند، بخش مدرسه ممکن استکه رويه های
يک امکانی که در ساعت  د،  مثاليگری را مورد استفاده قرار ندهنوالدين و مدارس اين امکانات را ارائه کند که رويه ميانج

 :باشد با يک نماينده بيطرف مالقات کنيد مناسبو محلی که برای شما 
 1  . يا يک مرکز اطالعاتی آموزش والدين يا شخصی که با يک مؤسسه مناسب جانشينی برای حل اختالفات، و

  و؛ قرارداد دارد مرکز منابع والدين جامعه در ويرجينيا
 2 .  کسی که مزايای برنامه ميانجيگری را برای شما تعريف کرده و شما را تشويق ميکند که از آن استفاده کنيد. 

 
VDOE بوده و قوانين و مقررات در ارتباط با ضوابط  ميبايست يک فهرست از افرادی را که حائز شرايط برای ميانجيگری

ميبايست وساطت کنندگان را بطور  VDOE . داشته باشد در اختيار ميدانند را برنامه آموزش مخصوص و خدمات مربوطه
  .کندانتخاب  و بطور متناوب غيرعمدی

 
VDOE ميباشد از جمله هزينه تشکيل جلسات ،مسؤل پرداخت هزينه های برنامه ميانجيگری.  
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هريک از جلسات مربوطه به برنامه ميانجيگری ميبايست از لحاظ تعين مکان و ساعات تشکيل جلسه طوری برنامه ريزی 

  .  شود که برای شما و بخش مدرسه مناسب باشد
 

موافقت الزم اگر شما و بخش مدرسه يک اختالف را از طريق برنامه ميانجيگری حل ميکنيد، هردو طرف ميبايست يک 
 :  و اين مورد که درنظر بگيريد آور و قانونی را برای حل مشکل

يان شود که کليه بحث هائی که در طول برنامه ميانجيگری انجام گرفته است بصورت محرمانه خواهد بود و نمی ب.   1       
   وتواند بعنوان يک شاهد در برنامه های دادرسی اداری يا مدنی مورد استفاده قرار گيرد؛ 

 .خش مدرسه را ملزم کند امضاء گرددبوسيله شما و نماينده بخش مدرسه که دارای اختيارات الزم بوده که ب .  2       
 

دادگاهی که طبق (در هر يک از دادگاههای ويرجينيا يک موافقتنامه ميانجيگری که بصورت کتبی بوده و امضاء شده باشد 
 .معتبر ميباشد يا در دادگاه فدرال) قانون ايالت اختيارات چنين رسيدگی به چنين موضوعاتی را داشته باشد

 کنندهبيطرف بودن وساطت 

 :وساطت کننده
فرزندتان ميباشد، يا از باشد که مسؤل برنامه آموزشی يا مراقبت از  مدرسه سيستم انکارمنداز  نمی تواند.  1 .3

 و اگر مسؤل فراهم کردن خدمات مستقيم بفرزندتان باشد؛ VDOEکارکنان 
 .بعنوان وساطت کننده گرددنبايد دارای عالئق شخصی يا حرفه ای باشد که مغاير با مسئله بيطرف بودن .  2 .4

 
بخاطر اينکه بخش مدرسه يا مؤسسه باو که بعنوان يک وساطت  ًاصرف شخصی که حائز شرايط برای وساطت کردن است،

 .کارمند بخش مدرسه يا مؤسسه ايالتی محسوب نخواهد شد ،پرداخت ميکند پول کننده خدمت نمايد
 

 
 رويه های ايالت برای حل اختالفات

   اختالفات حل برای ايالت های رويه و رسمی استماع برنامه بين تفاوت
 

عالوه بر برنامه وساطت کردن، شما اين حق را داريد که از برنامه رويه های شکايتی ايالت يا برنامه استماع رسمی 
برای   .تفاوت ميباشندهای م العملدستوردارای ) ها روش(اين متدها  .برای حل اختالفات با بخش مدرسه استفاده کنيد

برنامه شکايتی ايالت    .مثال، فقط يکی از والدين يا بخش مدرسه ميتواند درخواست برنامه استماع رسمی را بنمايد
  .ممکن است بوسيله يک فرد يا سازمان درخواست گردد

 

 

برنامه استماع رسمی در رويه های جداگانه ای را برای شکايات ايالت و درخواست  سلسله يک  IDEAمقررات برای 
بطوريکه درزير شرح داده شده است، هر فرد يا سازمانی ميتواند در زمينه تخلف از الزامات بوسيله بخش  .نظرگرفته است

  فقط شما يا بخش مدرسه ميتواند برای انجام اقدامات   . مدرسه، ، يا هر مؤسسه عمومی ديگری اقدام به شکايت ايالتی بنمايد
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برقرارکردن و يا تغييردادن برنامه شناسائی، ارزيابی يا جايگزينی  ،مورد مسائل درارتباط با پيشنهادات يا رد کردنزم درال
   .درخواست نمائيد ،برای کودک (FAPE)آموزشی کودکی که ناتوانی دارد، يا ضوابط آموزش مناسب و مجانی 

 

 رحل کنند، مگر اينکه مدت مذکو) کاری(روز تقويمی  60ميبايست شکايت مطرح شده ايالتی را ظرف  VDOE کارکنان
رئيس برنامه استماع اداری بيطرفانه ميبايست يک برنامه استماع اداری را بمرحله اجراء   .شايسته ای تمديد گردد ربطو

روز تقويمی بعد از پايان مدت  45و ظرف ) اگرمشکالت ازطريق جلسه حل اختالف يا ميانجيگری حال نشود(بگذارد 
 )Resolution Process(ختالف درنظرگرفته شده برای حل اختالف، بطوريکه در اين اسناد در تحت عنوان مراحل حل ا

رئيس برنامه استماع اداری ممکن استکه بدرخواست شما يا  . بدان اشاره شده است تصميمات را بصورت کتبی اعالم دارد
   .بخش مدرسه تمديد خاصی را درنظر بگيرد

 اختالف حل برای VDOE های رويه کردن قبول

 مومیع

VDOE ميبايست رويه های نوشته شده داشته باشد برای: 
 يا افراد ازايالت ديگر؛ هاحل هر گونه شکايت، ازجمله شکايات مطرح شده بوسيله سازمان 

 کردن شکايت با  ثبتVDOE؛ 

  رويه های شکايت بطور گستردهVDOE ازجمله مراکز اطالعاتی و بين والدين و سايرافراد عالقمند در ،
کارآموزی والدين، مؤسسات حمايتی و مدافع، مراکزی که سکنه بطور مستقل زندگی ميکنند، و ساير نمايندگيهای 

  .توزيع گرديده است مربوط،

  :در دسترس ميباشد در وب سايت VDOEرويه های حل اختالفات 

http://www.doe.virginia.gov/VDOE/Instruction/complaint_res_proced.pdf 

 راه حل برای موارد انکار خدمات 

زير را موضوعات بايد  VDOEت، خدمات مناسب انجام نشده اس کهدريافته  VDOEبرای حل کردن يک شکايت ايالتی که 
 : بررسی کند

 
 1  .و قصور در فراهم آوردن خدمات مناسب، از جمله اقدامات اصالحی جهت برطرف کردن نيازهای کودک؛   
 2  .بر قراری مقررات الزم در آينده جهت انجام خدمات مناسب برای کليه دانش آموزان ناتوان. 

 اختالف حل برای VDOE  های رويه اقل حد

 محدوديت وقت؛ حد اقل رويه ها

VDOE  روز تقويمی از دريافت شکايت را  60بايد در رويه های حل اختالفات خود محدوديت زمانی برای رسيدگی يعنی
  :اضافه کند

 
 1  . چنانچهVDOE   تصميم بگيرد که رسيدگی کردن ضرورت دارد، يک بررسی مستقل را در محل انجام دهد؛ 
 2  . در باره اتهامات ذکرشده در شکايت نامه، اطالعات اضافی را بصورترا بدهد تا اين امکان به شکايت کننده    

 شفاهی يا کتبی ارائه کند؛
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 3  .اين امکان را به بخش مدرسه بدهد تا به شکايت پاسخ دهد، از جمله حد اقل : (a) ،يک    با اختيار بخش مدرسه

تا داده شود يک فرصت برای والدينی که شکايت کرده اند و مؤسسه مربوطه  (b) وپيشنهاد برای حل شکايت؛ 
 ؛نمايندحل ) وساطت(بطور داوطلبانه موافقت کنند که مشکالت را ازطريق ميانجيگری 

 4  .و در باره اينکه آيا بخش مدرسه از الزامات  نمايد بررسی را کليه اطالعات مربوطهIDEA تخلف نموده است 
   و ؛ بگيردم تصميبيطرفانه 

 5  .يک نامه کتبی بشکايت کننده در مورد تصميمات گرفته شده در باره کليه موارد شکايت که شامل: (a)   کشف
 .دفرستباشد، ب VDOE  دالئل برای تصميم نهائی (b) و حقايق و نتايج حاصله؛

  
   کردنتمديد وقت؛ تصميم نهائی؛ اجرا

 :که در باال توضيح داده شده اند همچنين ميبايست VDOEرويه های 
 

با توجه به ماهيت بعضی از  (a)  :فقط اگر ددهباجازه  را روز تقويمی 60تمديد محدوديت زمانی . 1 .1
والدين و بخش مدرسه بطور داوطلبانه  (b) يا ؛ شته باشدموارد استثنائی نيزوجود دا ،شکايتهای خاص ايالت
يا روشهای ديگر برای حل اختالفات ) وساطت(حل اختالفات از طريق ميانجيگری  موافقت ميکنند که برای

 . مدت را تمديد کنند
 

فعاليتهای  (a) :منجمله، VDOEاجرای مؤثر تصميمات نهائی  جهت شامل رويه هائی در صورت لزوم. 2 .2
 .  باشد اقدامات اصالحی جهت بانجام رسانيدن کار (c) و مذاکرات؛ (b)کمکهای فنی؛ 

  شکايات ايالت و رسيدگی اداری

بر اساس ضوابط  نيز مشمول يک بررسی رسمی اداری بطوری که در زيرکه آن  برسداگر يک شکايت کتبی ايالتی 
يا شکايت ايالت شامل چندين مطلب ميباشد  ،شده است ميگردد هشرح دادFiling a Request for Due Process  استماعی

ميبايست شکايت ايالت يا هر قسمتی از  VDOEاين برنامه استماعی ميباشد،  که يک يا بيش از يک مورد آن بخشی از
 .کنار بگذارد شکايت ايالت را که در ارتباط با برنامه بررسی رسمی اداری ميباشد تا زمانی که برنامه استماعی بپايان برسد

رمطلب شکايت ايالت که بخشی از برنامه بررسی رسمی اداری نميباشد ميبايست با توجه به محدوديت زمانی و رويه هائی ه
 .که درباال بآنها اشاره شده است حل گردد

 
اگرمطلبی که در شکايت ايالت بدان اشاره شده است قبًال در يک برنامه بررسی رسمی اداری که مشمول همان طرفين 

بوده تصميم گرفته شده باشد، بنابراين تصميمات بررسی رسمی اداری ملزم به رعايت آن ) ا و بخش مدرسهشم(دعوی 
 .  بايد به شکايت کننده اطالع دهد که رعايت کردن آن تصميمات الزامی است VDOEمطلب بوده و 

 
VDOE متهم شده است ی رسمی اداریبايد شکايتی را حل کند که بخش مدرسه به غفلت کردن در اجراء يک برنامه بررس.  

   شکايت درخواست
 

 .شکايت کنيد، اما شکايت شما ميبايست شامل اطالعات خاصی باشد VDOEشما اين حق را داريد که به 
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بر اساس رويه هائی که در باال ذکر شده است، يک سازمان يا يک فرد ميتواند يک شکايتنامه کتبی و امضاء شده را فايل 
 :شکايت نامه ميبايست شامل موارد زير باشداين  .کند

  
 تخلف نموده است؛  IDEAيک بيانيه دال بر اينکه بخش مدرسه از مقررات يا الزامات  .1
 حقايقی که بيانيه بر اساس آن تنظيم شده است؛ .2
 امضاء و اطالعات الزم برای تماس گرفتن با شکايت کننده؛ و  .3
 :ارتباط با يک کودک خاص باشداگر تخلفات ادعا شده در  .4

(a)  نام کودک و آدرس محل سکونت او؛ 
(b)  نام مدرسه ای که کودک  در آن شرکت ميکند؛ 

      (c)   در صورتيکه کودک يا جوان بدون خانمان باشد، اطالعاتی که برای تماس گرفتن با کودک در دسترس   
 باشد، و نام مدرسه ای که کودک در آن شرکت ميکند؛

 (d)   وشرحی از کيفيت مشکالت کودک، از جمله حقايق در ارتباط با مشکالت او؛  
 (e) در  در زمانی که اينکار را انجام داده است تا حديکه شناخته شده و يک راه حل پيشنهادی برای مشکل      

 . بوده است شکايتنامهايل کننده فدسترس       
 

شکايتنامه ميبايست محتوی ادعای تخلفاتی باشد که ظرف يکسال قبل از تاريخی که شکايتنامه دريافت ميگردد براساس 
 اتقاق افتاده باشد Adoption of State Complaint Resolution Proceduresضوابط تحت عنوان 

 
فايل ميکند، يک نسخه از آنرا  VDOEرا با  که شکايتنامه را فايل ميکند ميبايست در موقعيکه شکايتنامه) فردی(طرفی 

 .برای بخش مدرسه ای که کودک در آن شرکت ميکند بفرستد
 

روز تقويمی از تاريخ صدور  30اين حق را دارند که ظرف ) هر دو، يعنی شما و بخش مدرسه(در ويرجينا، طرفين دعوی 
.                                                                                   نندک) بررسی مجدد( تصميمات از تصميم شکايت نهائی درخواست استيناف 

اطالعات بيشتر در زمينه مراحل استيناف در وب سايت   .تصميمات بررسی کننده در مرحله استيناف نهائی ميباشد  
VDOE ال بآن اشاره شده است در دسترس ميباشد، يا ميتوانيد با که در باVDOE تماس بگيريد. 

 
 

 رويه های بررسی اداری

 )استماعی( اداری بررسی برنامه يک برای کردن درخواست

 
  

اگر شما و مدرسه نتوانيد در باره برنامه آموزش فرندتان بتوافق برسيد، شما اين حق را داريد که درخواست يک 
) حقوقی(شما اين حق را داريد که اطالعات الزم در مورد کمکهای قانونی   .را بنمائيد) استماعی(بررسی اداری برنامه 

  . را بطور مجانی يا با هزينه کم را دريافت نمائيد
 

 عمومی

ميتواند برای انجام يک بررسی اداری درباره هر مسئله ای درارتباط با پيشنهادات يا رد کردن  هرکدام شما يا بخش مدرسه
برقرارکردن و يا تغييردادن برنامه شناسائی، ارزيابی يا جايگزينی آموزشی کودکتان، يا ضوابط آموزش مناسب و مجانی 

(FAPE) درخواست کند برای کودکتان.  
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ميبايست درمورد ادعا برای تخلفی باشد که درفاصله دو سال گذشته ازتاريخی که شما يا درخواست برای بررسی اداری 
 .بخش مدرسه بآن پی برده يا ميبايست پی ميبرده ايد اتفاق افتاده باشد

  : محدويت زمانی ذکرشده در باال مشمول شما نخواهد شد اگر شما قادر نباشيد درخواست بررسی اداری کنيد بخاطر اينکه
 1 .  يا واحد مدرسه مخصوصًا بصورت غير واقعی نشان دهد که مشکل عنوان شده در درخواست حل شده است؛ 
 2 .   واحد مدرسه از دادن اطالعات بشما که بر اساس ضوابطIDEA الزامی ميباشد خودداری نموده باشد.  

 اظالعات برای والدين

که در منطقه را يا باهزينه کم و ساير خدمات در ارتباط مجانی ) حقوقی(قانونی واحد مدرسه ميبايست از امکانات خدمات 
 VDOE .اگر شما يا واحد مدرسه درخواست يک برنامه بررسی اداری را نمائيد يا، دسترس ميباشند شما را مطلع سازد در

: وب سايت با رجوع بهايالت در دسترس قرار داده است يک فهرستی از اينگونه خدمات را در سطح 
                                                                                http://www.doe.virginia.gov/VDOE/dueproc   

 Legal Advocacy Groups and Resources for Special“ روی عنوان ”Resources“بعد در زيرقسمت منابع 
Education” کليک کنيد .  

د ک  .که طرفين دعوی يک برنامه بررسی قانونی داشته باشند که بدون حضور وکيل باشدقانون ويرجينيا اين اجازه را ميدهد 
  C 214-22.1 §ويرجينيا 

 اداری بررسی درخواست
 

  

شما اين حق را داريد که   .باشد درخواست نامه شما برای برنامه بررسی اداری ميبايست شامل اطالعات خاصی
شما اين حق را داريد که بخواهيد تا به درخواستتان پاسخ داده   .گردد حفاظت بخواهيد تا درخواستتان بصورت محرمانه

  .شود
 

 

 عمومی

بايد يک ) يا وکيل شما يا وکيل بخش مدرسه(، شما يا بخش مدرسه )بررسی اداری(برای درخواست يک برنامه استماعی 
بايد شامل ) استماعی(اين درخواست برای بررسی اداری   .رخواست بررسی اداری را برای طرف ديگرارسال داردد

  .اطالعاتی که درزيرآمده است بوده و بايد بصورت محرمانه نگاهداری شود
 

 .ارسال دارد VDOEشما يا واحد مدرسه، هر کدام که شکايت ميکند، ميبايست يک نسخه از درخواست شکايت را برای 

 اطالعات مندرج در درخواست

 :درخواست برای بررسی اداری بايد شامل اين مطالب باشد

 1  .نام کودک؛ 
 2  .آدرس محلی که کودک زندگی ميکند؛ 
 3  .نام مدرسه کودک؛ 
 4  . در صورتيکه کودک يا جوان بدون خانمان باشد، اطالعات کسی که با کودک در تماس ميباشد، و نام مدرسه         

 کودک؛
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 5  . شرحی از کيفيت مشکالت کودک در ارتباط با اقدام پيشنهاد شده يا مخالفت شده، از جمله حقايق در ارتباط با

  ومشکالت او؛ 
 6  .يک راه حل پيشنهادی برای مشکالت تا حديکه شناخته شده و در دسترس شما يا واحد مدرسه ميباشد . 

  
در خواست چنين برنامه بررسی اداری را بکنيد که شامل ) يا وکيل شما يا وکيل واحد مدرسه(مدرسه تا زمانيکه شما يا واحد 

 .شما يا واحد مدرسه يک برنامه بررسی اداری نخواهيد داشت اطالعاتی باشد که در باال بآنها اشاره شده است

 کفايت درخواست برای برنامه بررسی اداری

  . رنامه بررسی اداری بجريان گذاشته شود، آن ميبايست کفايت الزم را داشته باشدبمنظور اينکه يک درخواست برای ب
) اگر مطابق با ضوابطی باشد که در باال بدان اشاره شده است(درخواست برای برنامه بررسی اداری کافی تلقی خواهد شد 

کتبًا بمسؤل برنامه بررسی اداری ) شما يا بخش مدرسه(مگر اينکه طرفی که درخواست بررسی اداری را دريافت کرده 
)hearing officer ( روز تقويمی ازدريافت درخواست اعالم دارد که او اعتقاد دارد که  15و طرف ديگر دعوی ظرف

 .درخواست برای بررسی اداری با الزامات درنظرگرفته شده در باال مطابقت ندارد

درخواست بررسی اداری غير کافی را ) شما يا بخش مدرسه( روز تقويمی از دريافت اطالعيه طرف دريافت کننده 5ظرف 
مورد مالاحظه قرار داده، مسؤل برنامه بررسی اداری بايد تصميم بگيرد که آيا درخواست بررسی اداری با الزامات درنظر 

 .گرفته شده در باال مطابقت دارد، و بالفاصله شما و بخش مدرسه را مطلع سازد
 

 اصالح درخواست

  :در صورتيکهشما يا بخش مدرسه ميتوانيد درخواست برای بررسی اداری را تغيير دهيد فقط 
طرف ديگر دعوی کتبًا با تغييرات موافقت کرده و اين امکان را بدهد که درخواست برای بررسی اداری از .  1 .1

  يا طريق تشکيل يک جلسه بطوريکه در زير شرح داده شده است حل گردد؛
 hearing(ل شود،مسؤل برنامه بررسی اداری کياز اينکه برنامه بررسی اداری تش روز قبل 5حد اقل .  2 .2

officer (تغييرات را بدهد اجازه الزم برای                                                                                                                .
 

تغييراتی را در برنامه بررسی اداری بدهد، وقت الزم برای تشکيل جلسه حل ) مدرسهشما يا بخش (اگر طرف شکايت کننده 
روز تقويمی از دريافت  30ظرف (و وقت الزم برای حل اختالف ) روز تقويمی از دريافت درخواست 15ظرف (اختالفات 
 .از تاريخی که درخواست اصالح ميگردد شروع ميگردد) درخواست

 ای بررسی اداری پاسخ ميدهدبخش مدرسه به درخواست بر

عنوان شده است در مورد مسائلی که در درخواست برای  Prior Written Noticeاگر بخش مدرسه بطوريکه در ضوابط 
روز تقويمی  10بررسی اداری عنوان شده است يک اطالعيه کتبی برای شما نفرستاده باشد، بخش مدرسه ميبايست ظرف 

 :ی يک پاسخنامه برای شما ارسال دارد که شامل موارد زير باشداز دريافت درخواست بررسی ادار
خودداری  از اقدام پيشنهاد کرده يا در زمينه درخواست برای بررسی اداری توضيح اينکه چرا بخش مدرسه.  1 .3

 نموده است؛
مورد مالحظه قرارداده و  (IEP)توصيف هر گونه امکانات ديگری که تيم برنامه آموزش انفرادی فرزندتان .  2 .4

  دالئلی که آن پيشنهادات رد گرديده است؛
توصيف هر يک از رويه ارزشيابی، ارزيابی، سوابق، يا گزارشی که بخش مدرسه شما برای اساس .  3 .5

 و ؛مورد استفاده قرار داده است از اقدام کردن تصميمگيری مورد پيشنهادی يا خودداری
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 .در ارتباط ميباشند که با اقدامات پيشنهادی يا خود داری از اقدامات الزم توصيف ساير عوامل.  4 .6

 
در باال مانع آن نميشود که بخش مدرسه ادعا کند که درخواست برای بررسی  4تا  1فراهم آوردن اطالعات ذکر شده موارد 

  . اداری کفايت الزم را نداشته است

 پاسخ طرف ديگر بدرخواست برای بررسی اداری

 School division’s response to a request for due processبغيرازموردی که دربخش فرعی عنوان باال بالفاصله باالی،
روز تقويمی از دريافت درخواست  10ذکرشده است طرفی که درخواست برای بررسی اداری را دريافت ميکند بايد، ظرف 

 .الت عنوان شده در درخواست را عنوان کندبرای طرف ديگر يک پاسخ ارسال دارد که خصوصًا مشک

 نمونه فرمهای
 

 .استفاده کنيد شما اين حق را داريد که از فرمهای نمونه برای کمک کردن به برنامه بررسی اداری

 

، با آنهم باستفاده کردن از اينگونه فرمهای نمونه نکند مجبوريا بخش مدرسه ممکن است که شما را  VDOEاگرچه،  
VDOE تهيه  ميبايست فرمهای نمونه را برای کمک کردن بشما برای درخواست کردن بررسی اداری يا شکايت ايالتی
تا جائيکه شامل اطالعات الزامی برای تکميل کردن يک  در حقيقت، شما ميتوانيد از اين فرم يا فرم نمونه ديگری  .نمايد

در دسترس ميباشد در وب  VDOEمدل فرم  .استفاده کنيد مناسب باشد درخواست برای بررسی اداری يا شکايت ايالتی
 http://www.doe.virginia.gov/VDOE/dueproc: سايت

     استماعی برنامه برای انتظار حالت در مدرسه در کودک کردن جانشين
 

از همان برنامه آموزشی  تا وقتيکه برنامه بررسی اداری حل شود دارد که باستثناء موارد خاص، فرزندتان اين حق را
 .جاری استفاده کند، مگر اينکه شما و بخش مدرسه توافق ديگری بنمائيد

 

آمده است،  Procedures When Disciplining Children with Disabilitiesباستثناء موارديکه درزير تحت عنوان 
وقتيکه با توجه به مدت زمانی که مقرر شده است درخواست برنامه بررسی اداری برای طرف ديگر فرستاده ميشود، و يا 
در مواقعی که در انتظار نتايج حاصله از هر نوع برنامه بررسی اداری منصفانه يا اقدامات دادگاه ميباشيد، مگر اينکه شما 

ديگری توافق کرده باشيد در غير اينصورت فرزندتان ميبايست در مدرسه جاريش و يا  و يا بخش مدرسه بطور VDOEيا 
 .سطح آموزشی در نظرگرفته شده فعليش باقی بماند

 

اگر که درخواست برای برنامه بررسی اداری شامل يک درخواست برای اجازه اوليه پذيرش در مدرسه عمومی برای 
در برنامه معمولی  تا وقتيکه کليه اينگونه برنامه بررسيهای اداری بپايان برسد يستميبافرزندتان باشد، با موافقت شما او 

 .مدرسه عمومی قرار گيرد
 

برای کودکی   IDEAاز  Bاگر که درخواست بررسی اداری شامل يک درخواست برای خدمات اوليه باشد براساس قسمت 
ميباشد که ديگرحائز شرايط برای استفاده از خدمات  IDEAاز  Bبه قسمت  IDEAاز  Cکه در حال انتقال از برنامه قسمت 

را که کودک  Cنميباشد برای اينکه کودک سه ساله شده است و بخش مدرسه ديگر الزامی ندارد که خدمات قسمت  Cقسمت 
  .     دريافت ميکرده است برای او فراهم کند



 

                                                                                                                      24 
 

  

ا نيزموافقت کنيد که او برای اولين بار از برنامه آموزش فرزندتان حائز شرايط باشد و شم IDEAاز   Bاگر براساس قسمت
مخصوص و خدمات مربوطه استفاده کند، بنابراين با توجه به نتايجی که از بررسی اداری حاصل خواهد شد، بخش مدرسه 

  آن (ميبايست آن قسمت از برنامه آموزش مخصوص و خدمات مربوطه را که مورد اعتراض قرارنگرفته است فراهم نمايد 

  

که درارتباط به کودکان نوزاد  است IDEA از بخش آن Cقسمت  ). قسمت که شما و بخش مدرسه هردو با آن موافقت داريد
 . ميباشند Bحائز شرايط برای خدمات قسمت  21سالگی تا  2در ويرجينيا، کودکان با ناتوانی از سن   .ميباشد و نو پا

 اختالف حل مراحل
 

قبل ازاينکه يک برنامه بررسی اداری برگزار شود، شما اين حق را داريد که با کارکنان مدرسه مالقات کرده و مطالب 
ر دو طرف ه، شما و واحد مدرسه ميتوانيد موافقت کنيد که اما  .  موجود برای برنامه بررسی اداری خود را بحث کنيد

يا هر دو طرف موافقت داريد که يک برنامه ميانجيگری  نمی خواهيد که يک جلسه حل مشکل داشته باشيد، و
 .اجراء شود) وساطت(
 
 

 جلسه حل اختالفات

شما درباره درخواست يک بررسی اداری و قبل ازاينکه بررسی اداری شروع  ،روزازتاريخ دريافت اطالعيه 15ظرف 
که دارای  (IEP)شود، بخش مدرسه ميبايست يک جلسه با شما وسايرافراد دست اندرکار واعضاء تيم برنامه آموزش فردی 

  :اين جلسه . دده يلکتش اداری شما بدان اشاره شده استمعلومات تخصصی درزمينه حقايقی که دردرخواست بررسی 
 1  . ميبايست شامل يک نماينده از طرف بخش مدرسه باشد که اختيارات الزم برای تصميمگيری از طرف بخش

  و مدرسه را داشته باشد؛
 2  .نبايد شامل وکيل از جانب بخش مدرسه باشد مگر اينکه شما بهمراه يک وکيل شرکت داشته باشيد.  

 
برای چنين درخواستی و حقايقی را که  اداری بتوانيد مورد درخواستتان برای بررسی هدف از تشکيل اين جلسه آنستکه شما

 .مشکالت را حل کند پيدا مند تابخش مدرسه اين امکانات را  تا به اساس آن،  را بحث کنيد،  عامل اصلی بوده است
 

  :جلسه حل اختالفات ضرورتی ندارد اگر

 1  .  وشما و بخش مدرسه بطور کتبی موافقت کنيد که جلسه را ملغی کنيد؛ 
 2  . بطوريکه در قسمتت حت  استفاده کنيد) وساطت(شما و بخش مدرسه تان موافقت کنيد که از برنامه ميانجيگری

 . بآن اشاره شده است Mediation عنوان 

 دوره حل اختالفات

در ظرف مدت زمان مشخص شده برای مراحل ( دريافت درخواست شما روز تقويمی از تاريخ 30اگر بخش مدرسه ظرف 
 ن صورتدرآرا بطوريکه مورد رضايت شما باشد حل نکند ،مشکل برای تشکيل برنامه بررسی اداری  )حل اختالفات
  .انجام شودبرنامه استماعی بررسی اداری  ممکن استکه
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 تقويمیبعد از تاريخ روز  30است، در نظرگرفته شده صادر کردن تصميم نهائی بررسی اداری  برای کهروز تقويمی  45
 روز تقويمی برای حل اختالفات 30، بغيراز بعضی موارد استثنائی که در شروع ميشود حل اختالفات بپايان ميرسد که

   . تغييراتی داده ميشود بطوريکه در زيرشرح داده شده است
 

مورديکه شما و بخش مدرسه هر دو موافقت ميکنيد که از مراحل حل اختالفات صرف نظر نمائيد يا از برنامه باستثناء 
عدم شرکت شما در  ،تا زمانيکه شما موافقت کنيد که در جلسه شرکت نمائيد ،بعمل آمده باشداستفاده  )وساطت(ميانجيگری 

 . رنامه بررسی اداری را بتاخير مياندازدجلسه حل اختالفات مدت زمان الزم برای حل اختالفات و ب
 

چنانچه بعد از سعی و کوشش کافی و يادداشت کردن کليه اقدامات انجام شده، بخش مدرسه قادر نباشد که شما را وادار کند 
روز تقويمی برای حل اختالفات از  30در جلسه حل اختالفات شرکت کنيد، بخش مدرسه ممکن استکه بعد از انقضای 

مستند بودن اينگونه   .بخواهد که درخواست شما برای بررسی اداری را لغو کند) hearing officer(رنامه استماعی مسؤل ب
که هردو طرف با  باشد اقدامات صورت گرفته ميبايست شامل سوابق اقدامات بخش مدرسه جهت برقراری زمان و مکانی

 : مثل .آن موافقت داشته باشند
 
 و کوششهای انجام شده و نتايج حاصله از اينگونه تلفن ها؛ سوابق جزئيات تلفن ها 

  واز نامه های ارسالی برای شما و هرگونه پاسخی که دريافت گرديده است؛ ) کپی(نسخه هائی 
 
 سوابق جزئيات بازديدهائی که از خانه يا محل کار شما بعمل آمده و نتايج حاصله از اينگونه بازديدها.    
 

روز تقويمی از تاريخ دريافت يادداشت شما برای درخواست بررسی اداری يک  15قادر نباشد که ظرف اگر بخش مدرسه 
قادر نباشد که در جلسه حل اختالفات شرکت کند، شما ميتوانيد از مسؤل برنامه  ياجلسه برای حل اختالفات تشکيل دهد 

تقويمی در نظرگرفته شده برای بررسی اداری شروع روز  45که دستور دهد تا  تقاضا کنيد) hearing officer(استماعی 
 .شود

 روز تقويمی در نظرگرفته شده برای حل اختالفات 30تغييرات در 

 45اگر شما و واحد مدرسه بصورت کتبی موافقت داشته باشيد که از تشکيل جلسات حل اختالف صرفنظر کنيد، بنابراين 
 . ميتواند از روز بعد شروع شودروز تقويمی درنظر گرفته شده برای بررسی اداری 

 
روز درنظر گرفته شده برای حل  30بعد از شروع برنامه ميانجيگری يا جلسات حل اختالفات و قبل از بپايان رسيدن 

روز تقويمی  45اختالفات، اگر شما و بخش مدرسه بطور کتبی موافقت کنيد که به هيچگونه موافقتی نخواهيد رسيد، بنابراين 
  .شده برای برنامه بررسی اداری استماعی از روز بعد شروع ميگردد در نظرگرفته

 
رزو تقويمی دز  30استفاده کنيد، در پايان ) وساطت(اگر شما و بخش مدرسه موافقت داشته باشيد که از برنامه ميانجيگری 

انجيگری ادامه دهند تا وقتيکه نظرگرفته شده برای حل اختالفات هردو طرف ميتوانند بطور کتبی موافقت کنند که ببرنامه مي
روز تقويمی  45اگرشما يا واحد مدرسه ازشرکت دربرنامه مراحل ميانجيگری خودداری نمائيد، بنابراين  اما .بتوافق برسند

 . درنظر گرفته شده برای بررسی اداری از روز بعد شروع ميشود

 موافقتنامه کتبی

واحد مدرسه ميبايست يک قرارداد قانونی و الزام آور را تنظيم کنيد  اگر درجلسه حل اختالفات، مشکالت حل شود، شما و
  : که

 وبوسيله شما و نماينده بخش مدرسه که دارای اختيارات الزم بوده که بخش مدرسه را ملزم کند امضاء گردد؛ .  1 .1
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اه ايالتی که اين اختيارات يک دادگ(قابل اجراء قانونی در هر دادگاه ايالتی که صالحيت اينکار را داشته باشد .  2 .2
 . يا در دادگاه فدرال ناحيه) را داشته باشد که باينگونه مسائل رسيدگی کند

 زمان بررسی موافقتنامه

ميتواند ظرف ) شما يا بخش مدرسه(اگر با تشکيل جلسه حل اختالفات شما و واحد مدرسه بتوافق ميرسيد، يکی از طرفين 
  . رف يعنی شما و بخش مدرسه توافقنامه را امضاء کرده ايد  اين توافق را لغو کنيدسه روز کاری از زمانی که هر دو ط

 منصفانه و رسمی استماع برنامه
 

  

که توسط بخش مدرسه يا دپارتمان  hearing officerبوسيله يک  یشما اين حق را داريد که يک برنامه بررسی ادار
شما و بخش مدرسه ميبايست مقررات و مدت زمان تعين شده   .  ديداشته باش آموزش ويرجينيا استخدام نشده باشد

 .برای برنامه بررسی اداری را رعايت کنيد
 

 عمومی

يک درخواست ميشود، شما يا بخش مدرسه که دارای اختالفاتی ميباشيد، ميبايست  برای برنامه دادرسی اداری هروقت که
برای يک برنامه  ،عنوان شده است  Request for Due Process and Resolution Processبطوريکه در  اين امکانات را

 .   منصفانه بررسی اداری داشته باشيد

Hearing Officer بيطرف 

 :حداقل hearing officer مسؤل بررسی

 گرچه  .يا بخش مدرسه ای باشد که مسؤل برنامه آموزشی يا مراقبت از کودک باشد VDOEنبايد کارمند .  1 .1
شخص کارمند  ،دستمزد پرداخت ميکند hearing officer صرفًا بخاطر اينکه آن مؤسسه باو بابت خدماتش بعنوان 

 ؛محسوب نميشود  مؤسسه
در  hearing officerنبايد دارای عالئق شخصی يا حرفه ای باشد که مغاير با مسئله بيطرف بودن بعنوان يک .  2 .2

 گردد؛) استماعی(جلسه بررسی 
، و IDEA، و همچنين مقررات فدرال و ايالت در رابطه با IDEAبايد دارای معلومات الزم باشد و مقررات .  3 .3

  و؛ را بداند  بوسيله دادگاههای فدرال و ايالت IDEAتفسير قانونی 
رفته و ميبايست که معلومات وتوانائی الزم برای اداره کردن جلسه را داشته باشد، و بتواند تصميمات الزم را گ.  4 .4

 . بنويسد، و با استانداردهای مناسب و قانونی انجام کار هماهنگی و تداوم  داشته باشد
 

خدمت کرده اند همراه با گزارشی  hearing officerکه بعنوان  را هريک از بخشهای مدرسه ميبايست يک ليست از افرادی
موجود است و يا با تماس گرفتن  VDOEاين اطالعات همچنين در وب سايت   .نگاهداری نمايد از صالحيت هر يک از آنها

 .VDOEبا 

  موضوعات قابل طرح در جلسه بررسی اداری

يک از طرفين دعوی اين  که بهردارد  احتياطیاختيارات آموزش مخصوص  hearing officerمسؤل برنامه بررسی اداری 
براساس پاره ای از يادداشت طرفی که درخواست برقراری جلسه را  اجازه را بدهد که سؤاالت و مسائل خود را که در

در درخواست اين . در جلسه بررسی مطرح کنندمنظور نگرديده است نموده است حقايق خاص و شرايط مورد رسيدگی 
  :بدان معنی است که
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که در جريان برنامه بررسی حق مطلق ندارد که درخواست برنامه بررسی اداری را ميکند ) شما يا بخش مدرسه(طرفی 
طرفی که درخواست تشکيل . است بررسی اداری عنوان نشده باشدرا مطرح کند که قبًال در درخو اداری سؤاالت بيشتری

 مطرح کردن آنهابا  مقابلطرف  جلسه بررسی را نموده است فقط در شرايطی ميتواند مسائل اضافی را مطرح کند که
  :موارد زير، بغير از موافقت داشته باشد

  
اگر که طرف ديگر دعوی با مطرح کردن مسائل بيشتر موافقت نداشته باشد، طرفی که درخواست تشکيل جلسه بررسی را 

  .نموده است ميبايست درخواست کند برای تشکيل جلسه ديگری تا اينگونه مسائل اضافی بصورت جداگانه مطرح گردد
  

درخواست کند که  hearing officerطرفی که درخواست تشکيل جلسه بررسی را ميکند از مسؤل جلسه در صورتيکه 
، مسائل يا استداللهائی که بوسيله طرف ديگر مطرح گرديده است، در اينصورت مسؤل در پاسخ حقايقمسائل بيشتری را 

ه بررسی مطرح گردد، حتی اگر طرف ديگر با که مسائل اضافی در جلسدارد که اجازه دهد را جلسه اين اختيار احتياطی 
 .طرح آنها مخالف باشد

 استماع برنامه حقوق
 

  

شما در جريان برنامه بررسی اداری دارای حقوق خاصی ميباشيد، که شامل حق دسترسی داشتن بکليه شواهدی است 
بررسی اداری، حق داشتن  که بخش مدرسه در جريان بررسی اداری از آنها استفاده خواهد کرد قبل از تشکيل جلسه

از برنامه بررسی اداری بطور مجانی، و ) رکورد(يک وکيل يا ساير افرادی که بشما کمک ميکنند، داشتن يک نسخه 
 . درخواست اينکه جلسه بررسی اداری برای شرکت کردن عموم آزاد باشد

 

 عمومی

 :اين حق را دارد که) ارتباط با رويه های انضباطیاز جمله برنامه استماعی در (هر يک از طرفين برنامه بررسی اداری 
يا اشخاص با اطالعات تخصصی يا تعليمی درارتباط با مشکالت کودکان ناتوان، بوده و /همراه يک وکيل و.  1 .1

 بوسيله آنها راهنمائی گرد؛
ت حضور شاهدها اسناد و مدارک را ارائه کند وبا مسائل روبروشود، بتواند از شاهدها سؤال کند، و درخواس.  2 .2

 را بنمايد؛  
درجلسه بررسی اداری ارائه نمودن هرگونه شواهدی را که حداقل پنج روز اداری قبل از تشکيل جلسه بطرف .  3 .3

 ؛، منع کندديگر اعالم نشده باشد
دريافت يک گزارش کتبی يا بانتخاب شما الکترونيکی، که کلمه بکلمه مطالب جلسه بررسی اداری را ذکر .  4 .4

 و باشد؛ کرده
 .دريافت يک گزارش کتبی يا بانتخاب شما الکترونيکی، از حقايق بدست آمده و تصميمات.  5 .5

 افشاء اطالعات بيشتر

که تا را حد اقل پنج روز کاری قبل از شروع برنامه بررسی اداری، شما و واحد مدرسه ميبايست کليه برنامه های ارزيابی 
که براساس آن ارزيابيها صورت گرفته است و شما يا واحد مدرسه قصد داريد که  آن تاريخ انجام شده است و توصيه هائی
    . دهيد بيکديگر اطالع ،از آنها در برنامه دادرسی استفاده کنيد

 
رئيس برنامه دادرسی ممکن استکه هريک از طرفين را بعلت رعايت نکردن اين ضوابط بدون موافقت طرف ديگراز ارائه 

 . اطالعات مربوط بارزيابيها و توصيه ها در جلسه دادرسی جلوگيری بعمل آورد
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 حقوق والدين برای دادرسی ها

  :بايد بشما اين حق داده شود که

 شرکت دهيد؛فرزندتان را درجلسه .  1 .1
 وجلسه دادرسی برای شرکت عموم آزاد باشد؛ .  2 .2
 .گزارشات جلسه دادرسی، نتايج حاصله از حقايق و تصميمات را بطور مجانی دريافت کنيد. 3 .3
4.   

 دادرسی جلسه تصميمات
 

  

برای يک ، و تصميم بگيريد  شما اين حق را داريد که بر اساس مسائلی که برای آن درخواست دادرسی اداری ميکنيد
، و اطالعاتی را که بطور خاصی مشخص ميکند که درخواست نمائيد جلسه دادرسی جديد اگر مسائل تازه ای بيش ميايد

داشته  قبل ازاينکه تصميمات دردسترس عموم قرار گيرد فرزندتان از برنامه تصميم گيری دادرسی حذف شده است
 .  باشيد

 
 

دريافت   (FAPE)دتان قادر استکه يک برنامه آموزشی عمومی مناسب و مجانیتصميمات رئيس جلسه دادرسی که آيا فرزن
در مواردی که ادعا ی تخلف از رويه ها مطرح ميشود، رئيس جلسه  .ست بر يک پايه مستحکمی استوار باشديميبا ،کند

 ردادر مو دريافت نکرده است بخاطر اينکه رويه های مناسب (FAPE)دادرسی ممکن استکه باين نتيجه برسد که فرزندتان 
  : وجود نداشته است ذيل

 ا درست صورت گرفتهدخالت ن (FAPE)با حق فرزندتان برای يک برنامه آموزش عمومی مناسب و مجانی .  1 .1
 ؛است

    یآموزش عمومک درمراحل تصميم گيری درارتباط با مقررات يک ارتشابطور قابل مالحظه ای درامکانات . 2 .2
  يا؛ است  صورت گرفتهدخالت  برای فرزندتان  (FAPE)مناسب و مجانی

 .باعث شده باشد که از دسترسی به مزايای آموزشی محروم شده باشد .  3 .3

  ياد داشت

هيچيک از مطالبی که در باال بآنها اشاره شده است نبايد تصور شود که ممکن است مانع شود از اينکه رئيس دادرسی 
                                                        دستوردهد که واحد مدرسه براساس بخشی از مقررات فدرال تحت عنوان

IDEA) (34 CFR §§300.500 through 300.536 شرايط در نظرگرفته شده در رويه های حفاظتی را رعايت کند. 

  )Due Process Hearing(درخواست جداگانه برای بررسی اداری 

                                                       IDEA از Bهيچ موردی دررويه های حفاظتی بخش مقررات فدرال تحت قسمت 
(34 CFR §§300.500 through 300.536)  وجود ندارد که تصورشود بتواند مانع آن گردد که شما درخواست کنيد يک

، برنامه دادرسی اداری برای موضوعی که جدا ميباشد از موضوعاتی که قبًال برای آنها درخواست دادرسی اداری شده است
 .  صورت گيرد

 مردم م عموات به کميته مشورتی آموزش مخصوص ويرجينيا و مگزارش نتايج حاصله و تصمي

VDOE مسؤل ميباشد که کليه اطالعات شخصی قابل شناسائی را از بين ببرد، و همچنين :  
 و؛  دارد ارسال نتايج حاصله و تصميمات دادرسی اداری به کميته مشورتی آموزش ايالت. 1 .1
 .هددر دسترس عموم قرار د را نتايج حاصله و تصميمات.  2 .2
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VDOE اين مسؤليتها را از طريق قرار دادن اطالعات در وب سايت بطور فصلی انجام ميدهد. 
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 نظر تجديد و دادرسی های برنامه برگزاری در رفاهی امکانات
 

  

هيچ مشکلی در آن  دونشما اين حق را داريد که ساعت و محل برقراری دادرسی اداری طوری تنظيم گردد تا بتوانيد ب
 . ، و شما يک نسخه از آنرا دريافت کنيدصورت بگيرد معينشرکت کنيد، نتايج تصميمات دادرسی در طول يک زمان 

 
VDOE  روز تقويمی درنظرگرفته شده برای  30روز تقويمی بعد از منقضی شدن  45ميبايست مطمئن گردد که حد اکثر تا

انجام  روز تقويمی برای حل مشکالت درنظرگرفته شده باشد 30ممکن است در زمينه که ی تغييرات، ياجلسات حل مشکالت 
  :  معينروز تقويمی بعد از منقضی شدن تغييرات زمانی  45گردد، حد اکثر 

  و در برنامه دادرسی تصميم نهائی گرفته شده باشد؛.  1 .1
 .يک نسخه از نتايج تصمميات برای طرفين دعوی فرستاده شده باشد.  2 .2

 
روز تقويمی  45با درخواست هريک از طرفين دعوی رئيس جلسه دادرسی ممکن استکه يک مدت زمان خاصی را به 

همچنين مقررات ويرجينيا الزام ميدارد که رئيس دادرسی ميتواند فقط در مواردی با تمديد زمان موافقت کند که   . اضافه کند
 .بنفع کودک باشد

 
 .ميبايست در محل و ساعاتی برگزار گردد که برای شما و فرزندتان مناسب باشدهريک از جلسات برنامه داد رسی 

 داد انجام را الزم اقدامات بايد که زمانی مدت طول ازجمله مدنی، اقدامات
 

  

اقامه دعوا  ازطربق ايالت يا دادگاه فدرال اگر شما يا واحد مدرسه با تصميمات جلسه دادرسی مخالف ميباشد، ميتوان
 .، اما برای اينکار يک محدوديت زمانی وجود داردکرد مدنی 

 

 عمومی

از جمله دادرسی در ارتباط با (که با نتايج حاصله و تصميمات برنامه دادرسی ) شما يا واحد مدرسه(هر يک از طرفين 
اداری انجام شده  مخالف باشد اين حق را دارد که در ارتباط با موضوعی که بخاطر آن برنامه دادرسی) رويه های انضباطی

يک دادگاه ايالتی که اختيارات الزم را (اين اقدام ميتواند بدادگاه ويرجينيا در حوزه عمليات . اقامه يک دعوا مدنی نمايد است
اين اقدام ميتواند  .ارجاع گردد، يا بدون توجه بميزان مورد اختالف در يک دادگاه محلی فدرال مطرح گردد) داشته باشد

ارجاع گردد، يا بدون توجه بميزان ) يک دادگاه ايالتی که اختيارات الزم را داشته باشد(ينيا در حوزه عمليات بدادگاه ويرج
 .مورد اختالف در يک دادگاه محلی فدرال مطرح گردد

 محددوديت زمانی

سی تصميم گرفته روز تقويمی از تاريخی که رئيس جلسه دادر 90که تقاضای دادرسی ميکنند ) شما يا واحد مدرسه( طرفين 
 . درخواست دادرسی مدنی کنند از دادگاه فدرال ناحيه، يا ظرف مدت يکسال از دادگاه حوزه ايالت است وقت دارند که

  ساير رويه ها 

  :در هردادرسی مدنی، دادگاه

 پروندههای اقدامات اداری را دريافت ميکند؛.  1 .1
 وبا درخواست شما يا واحد مدرسه به ساير شواهد موجود رسيدگی ميکند، .  2 .2
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تصميماتش را براساس مزيتهای شواهد موجودگرفته و اين اسودگی خاطر را بوجود ميآورد که تصميات دادگاه .  3 .3

 . عادالنه ميباشد

 اههای محلی فدرالگحوزه عمليات داد

بانها رجوع شده است بدون توجه  IDEAدادگاههای محلی فدرال اين اختيارات را دارند که در زمينه شکاياتی که براساس 
  .قضاوت کنند بميزان اختالفات مورد بحث

  ياد داشت

بخش ( 1973از قانون بهبود بخشی  Title Vامريکائيان با ناتوانی،  1990اياالت متحده، قانون قانون اساسی بر اساس 
وجود ندارد  IDEAاز  B، يا ساير قوانين فدرال برای حمايت کردن حقوق کودکان با ناتوانی، هيچ عاملی در قسمت )504

که منع کرده يا حقوق، رويه ها، و امکانات رفاهی که درنظرگفته شده است را محدود کند، باستثناء اينکه قبل از ارائه 
انجام گرفته  IDEAاز  Bين چنين درخواستی همچنين تحت ضوابط قسمت درخواست دادرسی مدنی تحت لوای اين قوان

از  Bاگر يکی از طرفين درخواست را براساس قسمت  باشد، برنامه درخواست دادرسی که در باال بآن اشاره شده است
IDEA بپايان برسدميبايست بهمان طريقی که درنظر گرفته شده است  انجام داده باشد    . 

 
اين بدان معنی است که شما ممکن است که امکانات کمکی داشته باشيد براساس ساير قوانين موجود تا اصطکاک پيدا کردن 

 در دسترس ميباشد، اما بطور کلی، گرفتن کمک بر اساس ساير قوانين ديگر، شما ميبايست IDEAبا امکاناتی که براساس 
 dueمثل رويه های درخواست استماع ( IDEAز ساير امکانات موجود در ا قبل از اينکه مستقيمًا بدادگاه مراجعه کنيد

process hearing( استفاده کنيد.  

 وکيل دستمزد
 

  

 .دادگاه ممکن استکه تصميم بگيرد که طرفی که محکوم ميشود هزينه های دادگاه را بطرف ديگر پرداخت کند
 

 

 عمومی

انجام داده ميشود، اگر بنفع شما رآی داده شود، دادگاه با صالحديد  IDEAدرهر اقدام يا درخواست دادگاهی که بر اساس 
 .  خودش ممکن استکه بابت هزينه هائی که پرداخت نموده ايد هزينه معقول دستمزد وکيل را بشما اعطا کند

 
انجام شده باشد، دادگاه با صالحديد خودش ممکن استکه مقرردارد که  IDEAدر هر اقدام يا درخواست دادگاهی که براساس 

يا واحد مدرسه يعنی طرف برنده شده در دعوی  VDOEهزينه های وکيل بعنوان بخشی از هزينه های متقبل شده به 
گاهی را مطرح درخواست شکايت کرده يا يک مسئله داد (a) : پرداخت گردد که بايد بوسيله وکيل شما پرداخت شود اگر او

مورد  (b) يا نموده است که دادگاه باين نتيجه رسيده است که مورد ادعا پوچ بی معنی، غيرمنطقی، و بی اساس بوده است؛
م شده است که مورد دعوی يک مسئله پوچ و بی معنی، غيرمنطقی، ودعوی را دنبال نموده است بعد اينکه بطور وضوح معل

  ياو بی اساس بوده است؛ 
 

يا  due process hearing، اگر درخواست شما برای آنجام شده است، IDEAر اقدام يا درخواست دادگاهی که براساس در ه
برنامه بعدی دادگاه صرفًا بخاطر يک منظورغير واقعی، مثل ازار و اذيت، بتاخير انداختن برنامه دادگاه، يا بخاطر باال 

دادگاه با صالحديد خودش ممکن استکه مقرردارد که هزينه های پرداختی  ،باشدهزينه های اقدامات دادگاه انجام شده بردن 
يا واحد مدرسه بعنوان طرف برنده شده در دعوی بوسيله  VDOEبه وکيل بعنوان بخشی از هزينه های متقبل شده بوسيله 

 . شما يا وکيل شما پرداخت گردد
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 )هزينه(پرداخت دستمزد 

 : منظور کند عقول وکيل را بشرح زيردادگاه ممکن استکه هزينه های م
برای يک مورد خدمت انجام  هزينه ميبايست براساس نرخ متداول در جامعه ای که اعمال و اقدامات دادگاهی.  1 .1

برای محاسبه هزينه هائی که پرداخت ميگردد هيچ مبلغ . محاسبه گردد گيردميانجام  در آنجا شده با کيفيت مشابه
 .درنظرگرفته نميشودديگری بعنوان پاداش و غيرو اضافه 

 
برای خدماتی که  IDEAمبالغ پرداختی و سايرهزينه های در ارتباط با اعمال يا اقدامات دادگاهی بر اساس .  2 .2

 :ه بشما يک توافقنامه کتبی پيشنهاد شده باشد اگرانجام ميگيرند قابل باز پرداخت نخواهند بود بعد از اينک
1. a  .  شده   از مقررات فدرال از رويه مدنی آمده است انجام  68اين پيشنهاد در طول زمانی که در مقرره 

روز تقويمی قبل از اينکه  10باشد، در هر زمانی بيش از  due process hearingباشد، يا اگر مورد 
 جريان عمل شروع شود؛

2. b  .   وروز مورد قبول قرار نگيرد؛  10پيشنها ظرف 
3. c .   دادگاه يا رئيس دادرسی باين نتيجه برسد که امکانات تسکينی که شما نهايتًا بدست آورده ايد از

 .نمی باشدبهتر تسکينی که در توافقنامه درنظر گرفته شده است امکانات 
 

دالئل قانع کننده ای برای  رد کردن توافقنامه پيشنهادی داشته  اگر شما راضی بوده و نهايتًا عليرغم اين محدوديتها،
 . بازپرداخت مخارج وکيل و سايرهزينه ها ممکن استکه بشما تعلق بگيرد ،باشيد

 
ممکن استکه پرداخت نشود مگر اينکه جلسات  (IEP)مخارج انجام شده برای جلسات تيم آموزش انفرادی    .3 .3

در ويرجينيا، اين مسئله شامل هزينه های پرداختی برای   .مذکور با اجازه مسؤلين اداری يا دادگاه تشکيل شده باشد
 .انجام گرفته است نيز ميشود) due process(درخواست دادرسی  برنامه های ميانجيگری که قبل از

 ، آمده است، يک جلسه ای بحساب نمی آيد کهResolution Meetingکه تحت عنوان جلسه حل اختالفات، بطوري
بنابراين بعنوان يک . درنظر گرفته شده باشد يا دادگاه) due process hearing(بعلت اقدامات برنامه دادرسی 

يا دادگاهمشمول مقررات پرداخت مخارج ) due process hearing(جلسه غير مرتبط با اقدامات برنامه دادرسی 
 . وکيل و ساير هزينه ها نخواهدشد

پرداخت ميگردد را ميتواند تقليل دهد اگر دادگاه  IDEAدادگاه مبلغ پرداختی بابت مخارج وکيل را که براساس ضوابط 
 :دريابد که

 اختالفات را بتآخير انداخته ايد؛شما يا وکيل شما، در طول برنامه دادرسی بدون دليل نتايج نهائی حل .  1 .1
مبلغ پرداختی بابت هزينه های وکيل که مورد موافقت قرار گرفته است بدون هيچ دليلی از نرخ پرداخت .  2 .2

ساعتی که در محيط جامعه برای خدمات مشابه به وکيل پرداخت ميگردد که تقريبًا دارای همان مهارت، اعتبار، و 
 بيشتر ميباشد؛ استتجربه 

با توجه به ماهيت اقدامات انجام شده و ضوابط دادگاهی، مدت زمانی که صرف شده است و خدمات حقوقی که  . 3 .3
 ياانجام گرفته بيش از ميزان مقرر و معمول ميباشد؛ 

که  ) due process request notice(وکيلی که نمايندگی شما را داشته است در جريان اقدامات با توجه مورد .  4 .4
 . آمده است، اطالعات الزم را دردسترس واحد مدرسه قرار نداده است Request for Due Processتحت عنوان 

 
دادگاه ممکن استکه مبلغ را تقليل ندهد اگر دريابد که ايالت يا واحد مدرسه بدون دليل حل اختالفات نهائی اقدامات  را  اما

 .تخلفاتی صورت گرفته است IDEAبتاخير انداخته است و يا براساس ضوابط رويه های حفاظتی 
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 رويه های الزم برای موارديکه يک کودک با ناتوانی مورد تنبيهات انضباطی قرار ميگيرد
 

  

اگرفرزندتان مقررات   .شما اين حق را داريد که دربعضی از موارد در زمينه تنبيهات انضباطی فرزندتان اقدام کنيد
هرچند، واحد مدرسه ميبايست    .آموزشی فرزندتان ممکن استکه تغيير داده شودمدرسه را زير پا بگذارد، برنامه 

 .سلسله مراتبی را رعايت کند
 

 مدرسه کارکنان اختيارات

 مورد-هب-تصميگيری مورد

وقتيکه تصميم گرفته ميشود که آيا تغييردادن برنامه آموزشی که برطبق الزامات زير درارتباط با برنامه انضباطی انجام 
مدرسه تخلف کرده است مناسب ميباشد، کارکنان مدرسه  )مقررات( ميگيرد آيا برای يک کودک با ناتوانی که از کد رفتاری
 . مورد تلقی کنند-با- ممکن استکه هر مورد خاص را براساس ضابطه مورد

 عمومی

، کارکنان مدرسه ممکن استکه برای تا انجائيکه آنها چنين اقداماتی را در مورد کودکان بدون ناتوانی نيز انجام ميدهند
يک کودک با ناتوانی را که از کد رفتاری دانش آموزتخلف نموده است از برنامه  روز مداوم مدرسه ای 10حداکثر بمدت 

يا  و ،دنقرار ده يک محيط آموزشی متفاوت يا در ،اسب ديگرکنونی او برداشته و در يک برنامه موقت آموزش جانشينی من
همچنين کارکنان مدرسه ممکن استکه برای رويدادها يا کارهای خالف جداگانه درهمان سال تحصيلی  .  نمايند اخراج موقت

موجب  اضافی ، مشروط بر اينکه اين جا بجا کردنتعيين کنند اضافی روز مداوم مدرسه ای 10کودک را برای حد اکثر 
 Change ofبرای توضيحی که در پائين داده شده است مراجعه کنيد به (او نگردد ) placement(تغيير برنامه جانشين کردن 

Placement Because of Disciplinary Removals.(  
 

 مدرسه ای روز 10وقتيکه يک دانش آموز با ناتوانی از وضعيت آموزشی فعليش درهمان سال تحصيلی برای مدت جمعًا 
در طول روزهای بعدی همان سال تحصيلی که وضعيت آموزشی او تغييرداده ميشود  تغيير داده ميشود، واحد مدرسه بايد

 .آمده است Servicesنوع خدماتی را برای او فراهم کند که در دستورالعمل تحت عنوان 

 اختيارات بيشتر

                           بوده است در نتيجه مشکالت ناتوانی او نبوده باشد  )مقررات(اگررفتار دانش آموز که برخالف کد رفتاری
و تغييروضعيت آموزشی بعلت تنبيهات انضباطی بيش ) را در زير مالحظه کنيد Manifestation Determinationقسمت (

همانطوری که در مورد ساير  ميباشد، کارکنان مدرسه ميتوانند که رويه های انضباطی را روز متداوم مدرسه ای 10از 
دانش آموزان اعمال ميگردد در مورد دانش آموز با ناتوانی اجراء کنند، باستثناء اينکه مدرسه ميبايست خدمات دانش آموز 

کودک که شامل والدين نيز ميباشد در باره خدمات و امکانات  IEPتيم   .فراهم کند Servicesرا براساس ضوابط تحت عنوان 
 . ت آموزش جانشينی تصميم ميگيرندوضعيت موق

  
 خدمات

 
  

روز از  10اگر فرزندتان در طول سال تحصيلی بخاطر تنبيهات انضباطی بعلت تخلف از مقررات مدرسه بيش از 
همچنين، رفتار فرزندتان مورد  . برنامه آموزشيش محروم ميگردد، بايد برای فرزندتان خدمات آموزشی برقرار گردد

 .گرفت و برنامه ای درنظرگرفته ميشود که اينگونه رفتار تکرار نگردد بررسی قرار خواهد
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خدماتی که در دسترس کودکی که دارای ناتوانی است و از برنامه آموزشی فعلی و اصليش محروم شده است ممکن استکه 
 . بصورت يک برنامه آموزشی جانشينی موقت باشد

 
خدمات آموزشی را برای کودک با ناتوانی که درطول سال تحصيلی از برنامه فعلی و  عين که مکلف استواحد مدرسه فقط 

برای دانش آموزی که ناتوان نبوده و در همان  که روز يا کمتر محروم شده است فراهم نمايد 10اصلی آموزيش برای مدت 
   .  شرايط قرار دارد فراهم ميکند

  :از برنامه آموزش فعلی و اصليش محروم ميگردد بايد مدرسه ای وزر 10بيش از دانش آموز ناتوانی که برای مدت 
قادر باشد که در  ،شرايط و امکانات متفاوت با وجود همچنان خدمات آموزيش را دريافت کند، تا اينکه کودک.  1 .1

کودک مشخص شده است  IEPبرنامه تحصيلی عموميش شرکت کند، و در نيل به هدفهای آموزيش که در برنامه 
  ود، نمايپيشرفت 

يک ارزيابی مناسب رفتاری و کرداری، و خدمات وساطتی و بهبود بخشی رفتاری که درنظر گرفته شده است .  2 .2
    . برای بررسی رفتاروکردارهای خالف کودک دريافت کند تا چنين رفتار خالفی ديگر تکرار نگردد

 
از برنامه آموزشی فعلی و اصليش  روز مدرسه ای 10سال تحصيلی  برای مدت  بعد ازاينکه کودک با ناتوانی در طول

يا کمتر ميباشد و اگر محروميت تغيير دادن در  روز متداوم مدرسه ای 10اين محروميت فعلی برای  اگر محروم گرديد، و
ا مشاورت با حداقل يکی از کارکنان مدرسه ب بنابرايندانش آموز باشد، ) تعريف زيررا مالحظه کنيد(وضعيت جايگزينی 

معلمين کودک در مورد اينکه خدمات مورد نياز تا چه ميزانی بايد باشد که دانش آموز در موقعيتهای آموزشی متفاوت قادر 
تصميم  ،پيشرفت نمايد  IEPباشد در برنامه تحصيلی عمومی شرکت کرده، و در نيل بهدفهای در نظرگرفته شده در برنامه 

 . خواهند گرفت
 

آن کودک  IEPباشد، تيم ) تعريف زير را مالحظه کنيد(اگر محروم کردن دانش آموز يک تغييردر برنامه آموزشی اصلی 
در برنامه  بسازد تادرموقعيتهای متفاوت آموزشی قادر  را که دانش آموز را شناسائئ خواهد کرد خدمات آموزشی مناسب

 .  پيشرفت کند IEPتحصيلی عمومی شرکت کرده و در نيل بهدفهای درنظرگرفته شده در برنامه 

  ابراز تصميمات
  

  

اگر واحد مدرسه تصميم داشته باشد که موقعيت آموزشی فرزندتان را بخاطر رفتار نا مناسب او تغيير دهد، شما و يکی 
همچنين   . که ايا رفتار نامناسب او درارتباط با ناتوانيش بوده است ومعلوم کنيدنموده از کارکنان مدرسه بايد مالقات 

کودک را  IEPمدرسه بايد درنظر بگيريد که آيا رفتار نا مناسب او بعلت اين بوده است که واحد مدرسه مفاد مندرج در 
 .رعايت نکرده است

 

 
اززمانی که تصميم گرفته ميشود که بعلت تخلف دانش آموزاز کد رفتاری موقعيت آموزشی  روزمدرسه ای 10درظرف 

روز مدرسه ای يا کمتر بدون تغيير دادن  10بغييراز مواردی که دانش آموز برای (دانش آموز ناتوان تغيير داده شود 
بطوريکه بوسيله والدين و (رارتباط هستند که د IEP، واحد مدرسه، والدين، و افراد تيم )محروم ميشود موقعيت آموزشی او

از جمله برنامه کودک،  ،طالعات در ارتباط موجود درپرونده دانش آموزا هيميبايست کل) واحد مدرسه تصميم گرفته ميشود
  را مورد  مالحظات ونظرات معلمين، و هرگونه اطالعات درارتباط که بوسيله والدين ارائه شده است، برای تصميم گرفتن

  :  رسيدگی قراردهند

  يااگر کار خالف مورد بررسی بعلت ناتوانی کودک بوده ويا يک ارتباط اصلی مستقيم با آن داشته است؛ .  1 .1
کودک  IEPاگر کار خالف مورد بررسی درارتباط مستقيم با غفلت واحد مدرسه در اجراء ضوابط برنامه .  2 .2

 .باشد
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کودک که درارتباط ميباشند تصميم بگيرند که هردو آن شرايط وجود داشته  IEPاگر که واحد مدرسه، والدين، و اعضاء تيم 

 . ميبايست تصميم گرفته شود است، در توصيف ناتوانی کودک
 

کودک که درارتباط ميباشند تصميم بگيرند که خالف انجام شده بعلت اين بوده  IEPاگر واحد مدرسه، والدين، واعضاء تيم 
انجام نداده است، واحد مدرسه ميبايست  IEPاست که واحد مدرسه وظائفش را براساس ضوابط درنظرگرفته شده در 

 .   اقدام نمايد بالفاصله در اصالح کردن مواردی که قصور ورزيده است

 ار خالف کودک در ارتباط با مشکالت ناتوانی او بوده استتصميم گيری در اينکه ک

کودک که درارتباط ميباشند تصميم بگيرند که کار خالف بعلت مشکالت  IEPاگر که واحد مدرسه، والدين، و اعضاء تيم 
 :کودک ميبايست يا IEPناتوانی کودک بوده است اعضاء تيم 

ند، مگر اينکه واحد مدرسه چنين ارزيابی را قبًال انجام داده باشد يک برنامه ارزيابی رفتار و کرداری انجام ده.  1 .1
برنامه دخالت اصالحی  همچنان يکرفتاری که باعث شده است موقعيت فعلی تحصيلی دانش آموز را تغيير دهد، 

   يارفتاری برای کودک درنظر گرفته شده است؛ 
شده است، برنامه دخالت اصالحی رفتاری را مورد  اگر که برنامه دخالت اصالحی رفتاری ازقبل درنظرگرفته.  2 .2

  : جوابگوی مشکالت رفتاری کودک باشد ی تعديل گردد کهطور و در صورت لزوم  تجديد نظر قرار دهند
 

آمده  Special circumstancesباستثناء مورديکه در زير توضيح داده شده است بر اساس موارديکه تحت عنوان فرعی 
است، واحد مدرسه بايد کودک را در وضعيت قبلی تحصيلی که از آن برداشته شده است برگرداند، مگراينکه واحد مدرسه و 

 . موافقت داشته باشند والدين در مورد اين تغيرات بعنوان بخشی از اصالحات در برنامه دخالت اصالحی رفتاری

  شرايط خاص
  

مواد مخدر غيرقانونی و کنترل شده، اسلحه خطرناک، يا صدمات بدنی جدی ميباشد، اگر که رفتار خالف فرزندتان شامل 
 .واحد مدرسه آزادی عمل بيشتری برای تنبيه کردن فرزندتان دارد

 

  
حد  کار خالف کودک چه بعلت ناتوانی او باشد يا با آن ارتباطی نداشته باشد، کارکنان مدرسه ممکن استکه دانش آموز را

،  قراردهند )کودک تصميم گرفته ميشود IEPکه بوسيله تيم (بطور موقت در يک برنامه آموزشی جانشينی  روز 45اکثر تا 
  :اگر کودک

در مدرسه، در امالک متعلق بمدرسه، يا در فعاليتهائی که بوسيله مدرسه سرپرستی ميگردد در حوزه فعاليتهای .  1 .1
VDOE ؛يا نگاهداری کند باشد همراه داشته) تعريف زيررا مالحظه کنيد( اسلحه ، با خوديا واحد مدرسه  

، يا فروختن يا سعی کردن )تعريف زير را مالحظه کنيد(بطور آگاهانه داشتن يا مصرف کردن مواد مخدر .  2 .2
يا در  ، درحاليکه در مدرسه بوده، در امالک مدرسه،)تعريف زيررا مالحظه کنيد(برای فروش مواد کنترل شده، 

   يايا واحد مدرسه ميباشد؛  VDOEرويدادهائی که در حوزه عمليات 
در حاليکه در مدرسه حضور داشته، يا در امالک مدرسه، يا در رويدادهای مدرسه که در حوزه عمليات .  3 .3

VDOE تعريف زيررا مالحظه کنيد(بطور جدی بشخص ديگری صدمه زدن  يا واحد مدرسه قرار داشته باشد(. 

  ريفتعا

از  (c)202در بخش  Vيا   ,I, II, III, IVبمعنای مواد مخدر يا ساير موادی ميباشد که تحت ضوابط  مواد مخدر کنترل شده
  .   آمده است U.S.C. 812(c) 21) (قانون مواد کنترل شده
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بمعنای مواد کنترل شده ميباشد؛ ولی شامل مواد کنترل شده ای که بطور قانونی تهيه شده است و يا  مواد مخدر غيرقانونی

بوسيله نسخه تجويز و تحت نظارت يک متخصص امور پزشکی گواهينامه دار مصرف ميگردد و يا اينکه بطور قانونی 
 .قانونی فدرال مصرف ميگردد تهيه شده و تحت نظر ساير مسؤلين مجاز بر اساس قانون و يا ساير مقررات

 
کد  18از تايتل  1365از بخش   (h)از بخش فرعی) 3(تحت پاراگراف  برای آندارای معنائی است که  صدمات بدنی جدی

صدمات " را ميدهد که معنی ينا  .داده شده است ’’serious bodily injury‘‘اصطالح صدمات جسمی جدی  ،اياالت متحده
خطرات مرگ ، درد بسيار شديد بدنی، تغيير حالت اعضاء بدن برای مدت طوالنی، از دست دادن بدنی که تا حد زيادی 

 ."  داشته باشد طوالنی يا از کارافتادگی بعضی از قسمتها يا اعضاء بدن، يا سالمت فکر و مغزی
 

از اولين ) 2(بر اساس پراگراف  ’’dangerous weapon‘‘بدان معنی است که در اصطالح سالحهای خطرناک  اسحله
يک اسلحه، وسيله، لوازم، يا "يعنی  سالح خطرناک  .کد اياالت متحده آمده است 18از تايتل  930بخش  (g)قسمت فرعی 

جسم يا ماده، جاندار يا بی جان، که بکار برده شده باشد، يا آماده و قادر باشد، که سبب مرگ يا صدمات جدی بدنی ميگردد، 
 "ميباشد نميگردد اينچ 3ء اينکه اين تعريف شامل چاقوئی که تيغه آن کوتاه ترازباستثنا

 
 اطالعيه

برکنار شود يعنی وضعيت بخاطر تخلف از کد رفتاری دانش آموزان در تاريخی که تصميم گرفته ميشود که دانش آموز 
ع سازد، و يک نسخه از رويه های حفاظتی آموزشی او تغيير داده شود ، واحد مدرسه ميبايست والدين را ازاين تصميم مطل

 .را برای آنها ارسال دارد

     انضباطی تنبيهات اعمال از ناشی تغييرات بعلت آموزشی )وضعيت( تغييرجانشينی
 

 .تلقی گردد" تغيير وضعيت آموزشی"اخراج موقت فرزندتان از مدرسه در بعضی از شرايط ميتواند 

              ناتوانی از وضعيت فعلی آموزشی او يک تغيير جايگزينی اموزشیآموزشی يک کودک با تغيير وضعيت 
change of placement در صورتيکه خواهد بود : 

   ياتغيير وضعيت تحصيلی برای بيش از ده روز مدرسه ای بطور مداوم باشد؛ .  1 .1
از برنامه های تغيير وضعيت آموزشی بوده است که يک روند را ايجاد  )لسلهس( سری کودک در جريان يک.  2 .2

 :نموده است برای اينکه
1. a  .  روز مدرسه ای در سال تحصيلی ميباشد؛ 10جمع اين سری از تغييرات وضع آموزشی بيش از 
2. b  .کودک مانند رفتارهای قبلی کودک ميباشد که منجر گرديده است به يک سری از تغييرات در  رفتار

  وضع آموزشی او؛ 
3. c  . عوامل اضافی ديگر مثل طول مدت تغيير وضعيت آموزشی، تعداد دفعاتی که وضعيت کودک تغيير

  وداده شده است، و نزديکی موارد تغييرات نسبت بيکديگر؛ 
 

ه واحد مدرسه لبايد بوسيکه مستلزم به تغييرات وضعيت آموزشی نيز ميباشد ) removals(رات جايگزينی آيا روند اين تغيي
ميبايست از طريق مراحل  ضوعاگر مورد اعتراض واقع گردد مود ودی بصورت جداگانه تصميم گرفته شوبرای هرمور

  .  قانونی و رويه های دادگاهی مورد بررسی قرار گيرد
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 آموزشی وضعيت برای تصميمگيری

تغييراتی که وضعيت اعضاء تيم ميبايست درزمينه وضعيت و موقعيت آموزش جانشينی برای  (IEP)برنامه آموزش فردی 
 Specialو  Additional authorityتحت عناوين ) removals(، و تغيير وضعيت آموزشی نيز تغيير داده ميشود

circumstances تصميم بگيرند که در باال بآنها اشاره شده است. 

 استيناف درخواست
 

 

اين حق را داريد که  شما اگر که با تصميمات واحد مدرسه در زمينه تنبيهات انضباطی فرزندتان مخالف ميباشيد
 .درخواست استيناف و بررسی مجدد کنيد

 

 

 عمومی

کنند اگر که آنها ) قسمت باال را مالحظه کنيد(درخواست استيناف  والدينی که دارای فرزند ناتوان ميباشند ممکن استکه
  :مخالف باشند با

براسای اين مقررات آموزشی انجام گرفته که هرگونه تصميمات گرفته شده در زمينه تغيير وضعيت آموزشی .  1 .1
   ياباشد، 

  .ضوابط تصميم گيری که در قسمت باال توضيح داده شده است.  2 .2
 

ميتواند درخواست استيناف کند چنانچه اعتقاد داشته باشد که ادامه وضعيت آموزشی فعلی دانش آموز باحتمال واحد مدرسه 
  .منجر شود قوی امکان دارد که به صدمه خوردن به کودک يا سايرين

 )Hearing(اختيارات رئيس بررسی 

ذکر شده  Impartial Hearing Officerرئيس بررسی که دارای کليه خصوصياتی است که در بخش فرعی تحت عنوان 
 :رئيس جلسه بررسی ممکن است .  است بايد برنامه جلسه بررسی را اداره کرده و تصميم بگيرد

است که تحت عنوان  تی بودهالزاماتصميم بگيرد که برداشتن کودک از وضعيت قبلی آموزشی او برخالف .  1 .1
Authority of School Personnel ،کودک با ناتوانی را به وضعيت آموزشی قبليش که ازآن  و آمده است

   يابرداشته شده است برگرداند، و يا اينکه رفتار کودک در نتيجه مشکالت ناتوانی او بوده است؛ 
که نگاهداری کردن کود ک در وضعيت آموزشی فعليش باحتمال قوی  دريابداگر که رئيس جلسه بررسی   .2 .2

برای تغييردادن وضعيت  ، درآنصورته زدن به کودک يا ساير کودکان گرددامکان دارد که منجر به صدم
 روز مدرسه ای 45آموزشی کودک با ناتوانی در يک برنامه آموزشی جانشينی موقت مناسب برای حد اکثر 

 . دستور دهد
 

امکان دارد که موجب اگر که واحد مدرسه اعتقاد داشته باشد که برگردنيدان کودک بوضعيت آموزش قبليش باحتمال قوی 
 .داين رويه های بررسی کردن ممکن استکه تکرار گرد، صدمه خوردن بکودک يا سايرين گردد

 
هروقت که يکی از والدين يا واحد مدرسه درخواست يک اقدام قانونی جهت تشکيل يک جلسه بررسی را ميکند، اين جلسه 

                           امات شرح داده شده تحت عناوينميبايست تحت شرايطی انجام گردد که الز) hearing(بررسی 
Request for Due Process Procedures, Hearings on Request for Due Process  رعايت گردد، باستثناء موارد

  :  زير
روز مدرسه  20که بايد ظرف  ترتيبی بدهد واحد مدرسه ميبايست برای تشکيل فوری يک جلسه بررسی.  1 .1

روز مدرسه ای بعد از تشکيل  10ای از تاريخی که اين بررسی درخواست شده است انجام گردد و بايد ظرف 
  .به تصميمگيری منجر گردد برنامه بررسی
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والدين و واحد مدرسه کتبًا موافقت کنند که جلسه تشکيل نگردد يا موافقت کنند که از برنامه وساطت کردن .  2 .2
روز تقويمی از تاريخ دريافت يادداشت برای  7استفاده کنند، يک جلسه حل اختالفات ميبايست ظرف 

روز  15ند مگر اينکه ظرف برنامه جلسه بررسی ميبايست ادامه پيدا ک .درخواست مراحل قانونی تشکيل گردد
تقويمی از تاريخ نامه درخواست اجراء مراحل قانونی مشکالت بصورت رضايت بخشی برای طرفين دعوی 

 .حل شده باشد
 

از طريق يک برنامه بررسی قانونی سريع بهمان طريقی که ساير  از تصميمات گرفته شده هر يک از طرفين ميتواند
 .درخواست استيناف کند ،)را در باال مالحظه کنيد Appealsقسمت (د بررسی قانونی اداری انجام ميگرد

 ها استيناف طول در کردن جانشين
بطوريکه در باال توضيح داده شده است، وقتيکه والدين يا واحد مدرسه درخواست اقدامات قانونی درزمينه مسائل درارتباط 

در برنامه ) واحد مدرسه طور ديگری موافقت کنند ومگراينکه والدين (با تنبيهات انضباطی را ميکنند، کودک ميبايست 
تصميم رئيس جلسه بررسی اعالم گردد، يا تا زمانی که مدت درنظرگرفته شده برنامه آموزش جانشينی موقت باقی بماند تا 

 Authority of Schoolبرای تغيير وضعيت آموزشی دانش آموز براساس ضوابط توضيح داده شده تحت عنوان 
Personnel هرکدام که اول اتفاق بيفتد - منقضی گردد. 

 باشند نمی مخصوص آموزش یبرا الزم شرايط حائز هنوز که کودکانی برای حمايت
 

 

شما اين حق را داريد در مورد بعضی از حمايتها برای فرزندتان که مورد تنبيهات انضباطی قرار گرفته است ولی هنوز 
 . از برنامه آموزش مخصوص و خدمات در ارتباط با آن استفاده نميکند

 
 

 عمومی

شرايط برای استفاده از برنامه آموزش مخصوص و خدمات در اگر که هنوز تصميم گرفته نشده باشد که يک کودک حائز 
رفتاری دانش آموزان تخلف نموده است، ولی واحد مدرسه اعالم داشته است  )مقررات( ارتباط با آن  ميباشد و او از کد

ه قرار گرفته آموز مرتکب کار خالف شود که بخاطر آن مورد تنبي قبل از اينکه دانش) بنحوی که در زير تصميم گرفته شده(
بنابراين کودک مشمول کليه حمايتهائی خواهد بود که دراين يادداشت بدان اشاره  ،است او يک کودک با ناتوانی بوده است

  . شده است

 اساس اطالعات برای اقدامات انضباطی

دسترس دارد اگر، قبل  در واحد مدرسه ميبايست تصورکند که اطالعات الزم را برای اينکه يک کودک ناتوان ميباشد
 :  ازاينکه کودک مرتکب عملی شود که منجر به اعمال تنبيهات انضباطی گرديده است

والدين کودک کتبًا به سرپرستان يا کارکنان اداری يک سازمان آموزشی مجوز، يا معلم کودک ابراز نگرانی کرده .  1
 .دارد نياز با آن باشند که کودکشان به برنامه آموزش مخصوص و خدمات در ارتباط

والدين برای يک برنامه ارزيابی جهت حائز شرايط بودن برای برنامه آموزش مخصوص و خدمات در ارتباط با .  2
 يا  درخواست کرده باشند B IDEA آن بر اساس قسمت

معلم کودک يا ساير مسؤلين واحد مدرسه مستقيمًا به مدير مسؤل آموزش مخصوص يا ساير سرپرستان مسؤل  .3
  . اظهار نگرانی کرده باشند احد مدرسه در زمينه روند رفتاری کودکو
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  موارد استثناء

 :واحد مدرسه تصورنخواهد کرد که اطالعات الزم را دارد اگر

والدين کودک اجازه نداده باشند که کودک مورد ارزيابی قرار گيرد يا استفاده از برنامه آموزش مخصوص رااجازه .  1
  يانداده باشند؛ 

او يک کودک با ناتوانی  IDEAکودک مورد ارزيابی قرار گرفته باشد و تصميم گرفته شده باشد که تحت ضوابط .  2
 .نمی باشد

 امکانات قابل عمل چنانچه اطالعات در دسترس نباشد

بنحوی کودک اگر قبل ازاينکه تنبيهات انضباطی بمرحله اجراء گذاشته شود، واحد مدرسه اطالعاتی در زمينه ناتوان بودن 
در  اشاره شده است ،Exceptionو  Knowledge for Disciplinary Matters Basis of تحت عنوانکه در قسمت باال بآن 

اعمال  کودک ممکن استکه بهمان نحوی که در مورد کودکان بدون ناتوانی برای اقدامات خالف مشابه آن ،دست نداشته باشد
درخواست  مورد تنبيه انضباطی قرار گرفته است کودک درزمانی که اگر اما .ميگردد مورد تنبيهات انضباطی قرار گيرد

 .مورد ارزيابی قرار گيرد، برنامه ارزيابی ميبايست بسرعت انجام شود شده باشد که کودک
 

اخراج (که ممکن است شامل سرپرستی يا تعليق  آموزشیتا وقتيکه برنامه ارزيابی بپايان برسد، کودک در برنامه وضعيت 
  .ه مسؤلين مدرسه تصميم گرفته شده است باقی خواهد ماندلکه بوسي بدون خدمات آموزشی باشد) موقت

 
براساس اطالعات برنامه ارزيابی که بوسيله واحد مدرسه صورت گرفته شده، و اطالعاتی که بوسيله والدين ارائه شده 
است، اگر تصميم گرفته شود که کودک يک کودک با ناتوانی است، واحد مدرسه ميبايست برنامه آموزش مخصوص و 

   .فراهم نمايد IDEAخدمات در ارتباط با آن را برطبق ضوابط 

 دادگاه مقامات و قوانين اجراء مورين مآ توسط اقدامات به اشاره
 

 

در بعضی از موارد، پليس يا دادگاه ممکن استکه قادر باشد تا اطالعات فرزندتان را از واحد مدرسه فرزندتان دريافت 
 .کند

 

 :نمی تواند  IDEAاز ضوابط  Bقسمت 

مؤسسات را منع کند از اينکه جرمهائی را که بوسيله کودک با ناتوانی انجام ميشود به مقامات مسؤل در ارتباط .  1
   ياگزارش کند؛ 

مانع آن شود که مجريان قوانين ويرجينيا و مقامات دادگاه مسؤليتهای قانونی فدرال يا ايالتی خود را در ارتباط با .  2
 . ودک با ناتوانی ناديده بگيرندجنايات انجام شده بوسيله يک ک

 انتقال پرونده ها

 :اگر که واحد مدرسه يک جرم را که بوسيله کودک با ناتوانی انجام شده است گزارش کند، واحد مدرسه
بايد مطمئن گردد که يک نسخه از برنامه آموزش مخصوص کودک و سوابق انضباطی او همراه گزارش برای .  1

  و؛ ارسال گردد  بوسيله مقامات مسؤل سازمانهائی که جرم کودک بآنها گزارش ميگرددمورد توجه قرار گرفتن 
انتقال نسخه هائی از سوابق برنامه آموزش مخصوص کودک و سوابق انضباطی او ميتواند تا حدی انجام شود که .  2

 . اجازه داده شده است (FERPA)بوسيله حقوق آموزشی خانواده و قانون محرمانه بودن 
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  شرايط الزم برای اقدام يک جانبه والدين در زمينه قرار دادن کودک در مدارس 
 ) دولتی(خصوصی با هزينه عمومی 

  عمومی

 

 

شما وقتيکه بطور يک جانبه فرزندتان را در مدارس خصوصی ثبت نام ميکنيد، ممکن استکه برای استفاده از بعضی از 
 . خدمات خاص حق داشته باشيد

 

واحد  IDEAاگر شما انتخاب کنيد که فرزندتان را دريک مدرسه خصوصی يا امکانات آموزشی ديگر ثبت نام کنيد، ضوابط 
مدرسه را ملزم نميکند که بابت خدمات آموزشی فرزندتان از جمله برنامه آموزش مخصوص و خدمات درارتباط با آن را 
برای فرزندتان که ناتوان ميباشد درمدارس خصوصی يا امکانات آموزشی ديگر پرداخت کند در حاليکه واحد مدرسه قادر 

، واحد مدرسه در اما .  دردسترس فرزندتان قراردهد (FAPE)طورمجانی استکه يک برنامه آموزشی عمومی و مناسب را ب
که نيازهای آنها براساس  منظور کنيد افرادیمحلی که مدرسه خصوصی قرارگرفته است ميبايست فرزندتان را درفهرست 

 CFR 34ضوابط  درارتباط با کودکانی که بوسيله والدينشان در مدراس خصوصی ثبت نام شده اند بر اساس IDEAمقررات 
§§300.131 through 300.144 عنوان گرديده است. 

 بازپرداخت هزينه ها برای ثبت نام در مدارس خصوصی

اگرفرزندتان قبًال از برنامه آموزش مخصوص و خدمات درارتباط با آن استفاده نموده باشد با اجازه واحد مدرسه، و شما 
انتخاب کرده ايد که فرزندتان را درمدرسه خصوصی ثبت نام کنيد بدون موافقت يا معرفی ازطرف مدرسه ابتدائی يا 

که الزام دارد که واحد آموزشی هزينه های مربوطه را بشما متوسطه، يک دادگاه يا رئيس جلسه بررسی ممکن است
بازپرداخت کند چنانچه مشخص شود که واحد آموزشی قبل از ثبت نام کردن فرزندتان در مدرسه خصوصی قادر نبوده است 

را در دسترس فرزندتان قرارد دهد لذا ثبت نام در برنامه   (FAPE)که بموقع يک برنامه مناسب و مجانی آموزش عمومی 
رئيس برنامه بررسی يا دادگاه ممکن استکه باين نتيجه برسد که ثبت نام مناسب بوده   .   مدرسه خصوصی مناسب بوده است

و واحد  VDOEله است، حتی اگر که اين ثبت نام با استانداردهای ويرجينيا که درارتباط است با برنامه آموزشی که بوسي
 .مدرسه فراهم ميگردد مطابقت نداشته باشد

 محدوديت در بازپرداخت هزينه ها

 : تقليل داده شده يا پرداخت نشودميبايست بازپرداخت هزينه ها که در پاراگراف باال بآن اشاره شده است 

که شما شرکت داشته ايد قبل ازاينکه فرزندتان را از مدرسه  (IEP)درآخرين جلسه برنامه آموزش فردی   (a) :اگر.  1
را که بوسيله  FAPEاطالع نداده باشيد که شما برنامه جانشينی اموزشی  IEPعمومی خارج کنيد، شما باعضاء تيم 

واحد مدرسه برای فرزندتان پيشنهاد گرديده است قبول نداريد، ازجمله بيان اين مطلب که شما قصد داريد تا 
منجمله (روزکاری  10حد اقل   (b)؛ ياثبت نام کنيد  )دولتی(رزندتان را درمدرسه خصوصی با هزينه عمومی ف

قبل ازاينکه فرزندتان را ازمدرسه عمومی ) باشد مصادف شدهروزهای تعطيلی که ممکن است درروزهای کاری 
  خارج کنيد، شما درزمينه آن يادداشت کتبی بواحد مدرسه نداده ايد؛ 

اگر، قبل ازاينکه فرزندتان را از مدرسه عمومی خارج کنيد، واحد مدرسه بشما يک يادداشت داده باشد که قصد .  2
ازجمله يک گزارش درمورد هدف از اين ارزيابی که مناسب و منطقی (دارد فرزندتان را مورد ارزيابی قراردهد 

  ياقرار نداده باشيد؛ ، اما شما فرزندتان را برای اين ارزيابی در دسترس )ميباشد

    .دادگاه معلوم شود که اقدام شما غيرمنطقی بوده است بر اساس رآی .3
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     :هزينه های بازپرداختی اما

مدرسه مانع آن شده باشد که شما  (a)  :اگر داده نشودتقليل داده شده يا  نبايد که بخاطرغفلت در ارائه کردن يادداشت.  1
شما اطالعيه ای که توضيح داده باشد که از وظائف شما است که يک يادداشت ارائه  (b)يادداشت را ارائه کنيد؛ 

اجراء الزامات درنظرگرفته شده درقسمت باال باحتمال قوی منجر به صدمه  (c)کنيد را دريافت نکرده باشيد؛ يا 
 وده است؛ زدن جسمی بفرزندتان گردي

امکان دارد که با تصميم دادگاه يا رئيس جلسه بررسی، هزينه ها تقليل داده نشده يا خودداری نگردد برای اينکه .  2
والدين با سواد نباشند يا نتوانند بزبان (a) : اگر غفلت کرده اند والدين در ارائه کردن يادداشت درنظرگرفته شده

رعايت کردن الزاماتی که در باال آمده است باحتمال قوی موجب آن ميشده که از  (b)انگليسی بنويسند؛ يا 
 .نظراحساسی بکودک صدمات جدی وارد آورد

 

 
 

 :توضيحات بيشتردرزمينه رويه های حفاظتی دردسترس خواهد بود با تماس گرفتن با
 

 4210-423-571   حائزيت شرايط و بررسی اداری   مدارس عمومی کانتی فيرفکس
 4100-423-571   آموزش مخصوصرويه های حمايتی       
 3941-204-703   مرکز منابع اطالعاتی والدين      

 
 .شما همچنين ميتوانيد با اداره آموزش مخصوص در دپارتمان آموزش ويرجينيا تماس بگيريد

 


