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 2e انزوآم شناد هرابرد طلغ روتص 7
 مسورم)2e( عفضام-ییانثتسا نازومآ شناد هرابرد ھک تسا یطلغ تاروصت تسا هدمآ ریز رد ھک ھنچآ
شاندیعاجتما-یوحر تمالس و یشزومآ تفرشیپ ھب نآ هرابرد وگتفگ و ثبح و "ھناسفا" نیا زا یاھگآ .ستا

 د.رکداھوک خمک 2eنازوآم

 ت.سا یناوتان ای تیلولعم یاراد و دوش یقلت شوز ھیت زومآ شناد کی دناوت یمن زومآ شناد:1طلغ روتص

کرد .دستنھ یردگیای و یشزوآم یاھ یانوتان و اھ شلاچ و الاب )یتخانش( یشوھ یناوتان یاراد 2e نزاومآشندا
 اراھیانواتنایاھتلیولمع ،توقطاقنتسانکمم ارزی ،دشابراوشدوهدچیپی دانوتیمنازوآم شاندنای یاھزانی
 د.ھد رارق ریثات تحت ار یرگید تسا نکمم مادک رھ ای و دناشوپب ار توق طاقن تسا نکمم اھ یناوتان ھکنیا ای ،دانشوبپ
 شناد توق طاقن ساسا رب شزومآ ھک تسا تیمھا زئاح نیا ،زیگنارب شلاچ طاقن زا تیامح و یانشتیبپ ھائرا نحی رد
 .ودشھئراازومآ

تفاریدصوصخمشزومآتادمخ،ھفترشپی)یاسھال(ک یاسھرکواھھامرنبرددانوتینمزوآمشاند:2 طلغ روتص
 .دکن
 ھامرنبھبیسرستدزاداینب،درنادیشزوآمیاھککم وتادمخای /وهژوی یسردھامرنبھبزانی ھک 2e نازوآم شاند
 یشزوآم طحیمکیرددانوتمی 504 حرط و )IEPs( یدفر شوزمآیھا ھامرنب.دنوشدرطالابحطسیسردیاھ
 ایندیلاووزوآمشاند،ناستردبی ویایھنمارحطسرد.دوشارجا،ھفترشپییشزوآمیاسھالکھلجم زا،توافمت
 د.ننک باختنا دراد تقباطم زومآ شناد سیرد ھمانرب اب ھک ار سیالک ای سرک رھ دنراد قح وا ناتسرپرس

 د.رادن تیالحص صوصمخ شزومآ تامدت خفایرد یارب تسا بوت خارمن یاراد ھک یزومآ شناد :3 طلغ روصت

 ھبتارنم ودرنگی یمرظنردارکدوکطایرشماتم ،تیحالصدرومردیرگی مصمیتماگنھ)یشزوآم ایھ یمت( اھ متی
 ارزومآشندا سرمدا ھکدریداممازال)IDEA( لولمع دارفاتیربتوملیتع نوانق.دستننی ییاانوتوتفرشپی رگانشنیایتنھ

 تاعالطا یورآ عمج یابر یبیاارز فلتخم یاھ یژتارتسا و رازبا" زا هدافتسا اب دشاب تیلولعم ھب کوکشم ھکیتروص رد
زا داننوت ینم سرادم .دکنن یابزیرا "ندیلاو طسوت هدش ھائرا تاعالطا ھلجم زا ،یشزوآم تفرشپی ،درکلعم ھب طوربم
 ھامرنبکینییتعایوتساتلیولمع یارادکدوککیاآیھکناینعییتیاربرامعی ناوعن ھباتنھ یابزیراایمادقارھ"
 .دننک هدافستا "،کدوک یارب بسامن یشزوآم

 اریز درک ماھرف اھنآ یارب یرتشیب تیاما حی و داد شاھک ار 2e زوآم شاندفلیاکتھکتسنی ھانفصمن نای :4 طلغ روصت
 .دستنھ)هژوی دادستعایاراد(یایثنستااآنھ
 زانی ھکارھچآن نازوآم شاندھکتسایمعن نای ھبھکلبدتنسھناسکینازوآم شاندھھم ھکتسنی یمعن نای ھبفاصان
)هژیو عدادتساوشوھیرا(دا ییانثتساھکییاھنآھملجزا،ندتسھتیولعلمیرادا ھکینزاومآشندا .ندنکتفایرد ندردا
 دهمآ 504 حرط و IEP رد ھک ھچنآ قبط ار یشزومآ یاھ کمک و تامدخ ای /و هژیو یسرد ھمانرب تفارید قح ،دستنھ
 نودب ات دھد یم هزاجا نازومآ شناد ھب و تسا هدیدرگ میظنت "ناگھم یارب ھانفصمن و ھدالناع" ادنسا نیا .ندردا تسا
 د.ندھناشناردوی خاھ ھتوخمآو دنریگبدای،ھایانواتنراثیتوتلاخد
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.ددرگتویقت،ھتفرشپی یشزوآم تاانکام ھبیسرستدزالقب تسایبیمزوآم شاندفضع طاقن:5 طلغ روصت
ترامھ دومبکتویقتیورربزرکتم .درادنمزالترامھ الابحطسیشزوآم ویسردھمارنب وعرشزالقب زوآم شاند
 و تسا قفوم ان والمعم ،دراد طارتبا تاساسحا و ھحیور اب ھک یایلیتھافع و ،ھستابو لماعو ،قیالع ھب یسرتسد ءازا رد

کی زا هدافتسا اب توق طاقن یور رب زکرمت ،ضوع رد .ددرگ نازوآم شاند یدامیان و یگلصوح یب بجوم تسا نکمم
 .رددگیمراالتبیاھتقیفومویابستیدبجومیشزومآیاھککم وتایحم ابهارھم ھفترشپی یسردھامرنب

 د.ننکیمدشرھباشمتعرسو حطسردیوحرو یشوظ ھالحزا 2e نزاومآشندا :6 طلغ روصت

نریبھت .دشنابغلاابنیحورویعاجتماظاحلھبتسانکمم لاحنای اب؛دستنھرادوخربیاالیبشوھزا 2e نزاومآشندا
 تیامح نانچمھ ھکیلاح رد تسا زومآ شناد توق طاقن ھعسوت و تیوقت یور رب زکرمت ،یگھناھمان نای اب ھلابقم یارب هار
 شن(دا ردکملعو ھا، تیسساح ی،عماتجا یھاتھارم .دراد ھمادا یشزومآ یاھ کمک قیرط زا زومآ شناد یاھزاین زا

 .دابیدوبھب یکژیاترستاتالخادموشزوآم و،نازم ،یدردھم ،یھاآگ ابدانوتیم)زوآم

 یتقفوم ھب یتحرا ھب و ندردا هزیگنا ودخ یودخ ھب )هژیو عدادتسا و شوھ یرا(دا ییانثتسا نزاومآ شندا :7 طلغ روتص
 .دابنییمتسدالابیادھرواتسدو اھ
 ھلابقمردترامھ دوبکم ویانواتنللیدبتسانکمم ،لاحنای اب؛دستنھرادروخرب االبیاھیایانوتزا 2e نزاومآشندا
 یھا شلچا با ھلباقمھب درقا ی،حور-یعاجتمایاھشلاچا/یویشزوآمیاتھایحم دوکمب و ئفظاومجاناوھا شلچا با
 دنکدشرنازوآم شاندزاھستدنای ردیرکمت سفنھبداعتمایایانوتتسانکمم ،نازم لوطرد.دشنانب یلمعو یشزومآ
 یمساسحاودکننمی تفایردیانیبشتپوتایحم ھکیانزومآشاند.دشنابھشتادکسری ورطخابھلابقمھبیرکمت لایتم و

 رتتحارریذپنا بناتجایھا شلچا با ودنارد طرخ با ھلبقام در یترشیبلایتم االحتما،دننکیمکرداراآنھ نمیلمع دکنن
 .درنادیرالتابراکتشپتقیفومھبیابستیدیاربودکننمی دروخرب
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