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 انتسرپرس/یندلاو یارب تھفرشیپ یدماکآ یاھ امھنرب بھ طوبرامھ منشسرپ
 ھتفریشپ یمداکآ یاھ ھمانرب عاجار ی برا ی ار یتخا

 _______________________ زومآ شناد ییسا ناش هرما ش ________________ ______________________ زومآ شناد مان

 _________ _____________ ھیپا _______________________________________________________ یلعفھ رسدم

 د ای ب اھ خساپ . دی کن پ ای ت ای دیسویبن ا ان وخ فورح اب ً افطل . دینک خص شم لاثم رکذ اب کدوک رد ار ریز دراوم زا کی رھ تاعدف دادعت افطل
 ) دینکن هدافتسا ی افضا ھگرب زا( د. وش جرد تمسر قھ در لی اخ ای ضا فب بسانتم

 ً اائمد بلاغ اتقوا ضیعب د.نک یم زیارپرود سوخ تامولعم اب ارم نم کدوک .1

 ً اائمد بلاغ اتقوا ضیعب یارب ولیمعم رغی ای ویلخیتیاشھرو زا من کودک .2
 د.نک یم هدافتاس اھراک مجانا

 ً اائمد بلاغ اتقوا ضیعب ھنارکتفمیھالاوو س درادھانکرزی یاوکجکن من کدکو .3
 د.رسپیم

 ً اائمد بلاغ اتقوا ضیعب دوخ زا خوع شبط لفاحم ای عقاوم یخرب رد نم ک ودک .4
 ت. اس یداعریغ یو ن ی سارب ھک دھد یم نانش

 ً اائمد بلاغ اتقوا ضیعب یداعرغی رطوبینال طو تدمیاربت اس رداق من کدکو .5
 .دکن زکرمت صاخ موضوع کی یرو رب

 ______________ ؟د کنی الغاب ھ کمیت ھبدلی ایمھک رددا یشزوآم صخا یازن ماشدنفرز یاآ

 هباردر رشت بی تاعالطا د انن وتیمناستررپس/ ندیلاو)504 ھامرنبای IEP ،ناوتان داراف ای رب شزومآ دننام ( دیھد حیضوت افطل ،ھلب رگا
 .دوش جرد وی ری گلابرغ هدنورپ رد ات دننک لاسرا ھسردم ھب ار دوخ دنزرشی فزومآ هژیو ای ھزاین

 __________________ خیرتا __________________________________________ ترسپری/ سلو ءاضما

LS-AAP-Parent Guardian Questionnaire 
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