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FARSI 
 یدفر یشزوآمھامنبر

 نیدلاو ایرب IEP سھلج روتسد
 و ناوتان نازومآ شناد یاھزاین ات دهش یحارط ھطوبرم تامدخ ریاس و صوصخم شزومآ ساسا رب ھک تسا یا ھمانرب)IEP( یدفر شوزمآھمانبر
 نیا د.ننک یم یحارط ار زومآ شناد IEP یدرف شزومآ ھمانرب نیدلاو اهرمھب ھسردم نادنمراک و نیلوئسم زا لکشتم میت کی د.زاس دهروآرب ار لولعم
 نییعت و ،یناتسا یاھ یبایزرا رد تکرش تیعضو ،یسالک یاھ کمک و زاین دروم یشزومآ تامدخ ،زومآ شناد یدرف یاھزاین ندش دهروآرب تھج میت

 شزومآ قوقح" زا ھخسن کی اب اهرمھ ار IEP ھسلج تروص زا ھخسن کی ،دنوش یم توعد IEP ھسلج ھب یتقو نیدلاو د.نک یم صخشم ار حطس
 د.رک دنھاوخ تفایرد IEP ھلسجزالبق"امشهدنوااخیرابصصوخم

 ت.فرگ دھاوخ رارق ثحب دروم امش دنزرف IEP ھنالاس ای و ھیلوا ھسلج رد ریز رد دهش رکذ ھسلج تاعوضوم

 IEP متی ءاضعا یفرعم.1
ای یلو نانوعب .دشو رجد زومآ شناد اب صخش تبسن دیاب ، اضعا زا کی رھ مان رانک رد د.رک دنھاوخ یفرعم ار دوخ ھسلج ءاضعا زاغآ رد
 یم توعد تسا رتگرزب ای لاس 14 ای و دنک یم لیصحت 8 سالک رد ھک یزومآ شناد زا د.یوش یم یقلت IEP میت وضع امش ،زومآ شناد تسرپرس
 ردانھآروحض رگنایانم ھکدننکءاامض ار IEP مرف لوا ھحفص دیاب ءاضعا زا کیرھ د.نک تکرش ھسلج رد IEPمیت وضع کی ناونعب ات دوش
 .دبو دھخوا IEP ھلسج

 IEP ھسلج فادھا حرش.2
 لقادح و دنھد ھعسوت ار IEP مھم و ھیاول درموا دیاب IEPمیت ،لاثم یارب .داشب ھتاشد دوجو IEPھسلج یرزاگرب یراب یفتلخم لیالد تسا نکمم
 رد تیساب یم یتاحالصا ای تارییغت ھک دنشاب دقتعم نانکراک ای و نیدلاو ھک اهگرھ ای و ،دننک یسررب ار دهنورپ و دهاد لیکشت ھسلج لاس رد رابکی
.دیآدجوبو زموآشناد IEP دهنورپ

 هژوی لماوعنفترگرظنردوزومآشاندیلعفیلصیحتدرکلمعهراربدوگفتگ.3
A.درک دھاوخ وگتفگ و ثحب دراذگب ریثات زومآ شناد یلیصحت درکلمع یور رب تسا نکمم و دهمآ ریز ھک یلماوع هرابرد میت: 

زموآشنادتقو تاقن •
 یریگدای کبس و زموآشناد یشزموآیاھزاین درمو رد نیدلوا تاعالطا •
 زومآشاندیاھیبازیرانریخآای یاتمدقمجیانت •
زموآشناد ییارجا و یدشر ،یشزموآ یاھزاین •

B.میت IEP میت ،دنشاب طبترم لماوع نیا ھکیتروص رد د.ھاوخ رارق یسررب دروم ار تسا دهمآ ریز رد ھک هژیو لماوع نینچمھ IEP تامدخ، 
 ت.فرگ دھاوخ رظن رد و نییعت زومآ شناد یارب ار بسانم یاھراکھار ای و ینابیتشپ

 د.وش یم نارگید ای وا یریگدای عنام زومآ شناد راتفر •
 ھمانرب و (FBA) یراتفر یبایزرا ، صاخ فادھا تسا نکمم ، دشاب نارگید ای وا تفرشیپ عنام زومآ شناد ارتفر گرا
 .داشب یرورض )BIP( یراتفر ھخلدام

FBA و دراد زکرمت ، تسا نارگید تفرشیپ ای زومآ شناد تفرشیپ عنام ھک )یاھ( راتفر درکلمع ییاسانش رد BIP ھمانرب 
 ت.سا نآ شزومآ و ینیزگیاج راتفر ھب خساپ یارب یلمع

• 
• 

• 
• 
• 

 .درادیفن یانبشتیپتامدخھبزانی زومآشاند •

یردکلمع و یدرش ، یھاگنشاد یاھزاین IEP میت ، زومآ شناد دروم رد ثحب زا سپ شزومآ یلعف روضح حطس ھعسوت و زاین دروم یاھ دهودحم.4
IEP ھحفص رد ، اھزاین زا تمسق رھ یارب د.نک یم نییعت ار زومآ شناد  رضاح لاح رد زومآ شناد درکلمع وهحن دروم رد یا ھینایب IEP میت ، 306
 یم ریثأت یمومع شزومآ یسرد ھمانرب رد تفرشیپ و نازومآ شناد تکراشم رب زاین زا زهوح نیا ھنوگچ ھک دھد یم ناشن و درک دھاوخ لاسرا
 نس بسانم یاھ تیلاعف رد یو تكراشم رب نازموآشناد یناتوان ریثأت یگنگوچ IEPمیت،داشبیناتبسد یشپنسردیكدوكزومآنشادرگا.دراذگ
 د.ھد یم ناشن ار

 فیاضا کیمک تاناکما ،دصاقم ،صاخ فادھا نییعت.5

.دردا نابز یاھزاین یسیگلناتراھم ندبو ددوحم لیلد ھب زموآشناد
 یشزومآ یلصا سورد و یپاچ یاھ نتم زا نیزگیاج یپاچ یاھ ھخسن ھب ، یپاچ ای یمسج ، ییانیب رد یناوتان لیلد ھب زومآ شناد
 د.راد زاین )گرزب پاچ ای / و یکینورتکلا نتم ، یتوص نتم ، نایانیبان هژیو یابفلا فورح ،دننام(
 د.راد نابز ای/و یطابترا یاھزاین زومآ شناد
 ).دننكیمتكشر ییقبطتیسدرھمانبر درھكیناوزمآشندایارب(درادزاینتدمهاتكوفداھاھبزموآشندا
 ییاھ تصرف ھلمج زا اھزاین زا یعیسو فیط و یشزومآ حطس و تاطابترا و نابز ھنیمز رد زومآ شناد ،ییاونش تالکشم لیلد ھب
 د.راد یا ھفرح لنسرپ و نالاسمھ اب میقتسم طابترا داجیا ھب زاین ،کدوک نابز ھب میقتسم شزومآ یارب

ھمانربرددنتوابزموآشناداتداددھاخو ھعستو،نزاموآشنادیاھزاینھبییگوخساپیرابمزولترصو ردرا یریگهزدانالباقفادھا IEP میت
 شناد رگا د.نک تکرش نس اب بسانم یاھتیلاعف رد ، موزل تروص رد ، یناتسبد شیپ ناکدوک یارب ای ، دنک تفرشیپ و تکراشم یمومع شزومآ یسرد
 تامدخ و فادھا ات دنک داجیا زومآ شناد یارب لاقتنا ھمانرب کی دیاب زومآ شناد ھلمج زا IEP میت،داشبمتھش السکردایداشبھتاشدنسلاس 14زموآ
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 یدفر یشزوآمھامنبر
 نیدلاو ایرب IEP سھلج روتسد

 تفرشیپ شرازگ کی نیدلاو د.وش یم یریگ زهادنا فادھا تھج رد تفرشیپ ھنوگچ ھک تفرگ دھاوخ میمصت IEPمیت ،یلعف IEP فادھا نییعت زا سپ
IEP ددرگیمعیزتو نزاموآشندا ھمھھبدکرلمعشارگز ھمانارکنامزنامھرد،دننکیمتفایردهامھسرھارفدھرھھبطوبرم.

 ملدیپ یاھھزینگویانستایابزیراهراربدوگفتگ.6
طیارش و ملپید یاھ ھنیزگ نآ رد ھک دوش یم ھئارا یبتک دنس کی نیدلاو ھب و دنک یم تبحص یناتسا یبایزرا یاھ ھنیزگ دروم رد میت نیا

 .تساهدشهددا حیضتو ناتواننازموآشنادیرابیلیصتح

 FCPS ویانستایابزیرایاھھمارنبردتکرشنعییت.7
 ھچ رد زومآ شناد دریگ یم میمصت IEPمیت .تسانیزگیاج یاھ یبایزرا و)SOL(یشزموآیاھ درادناتسایبایزرالماش یناتسایبایزرا ھمانرب
.تشدا دھخوا ترروض یفاضایاھ کمک ھچ ،زموآشناد یناتوان طیراش لیلد ھب و درک دھخوا تکرش ییاھ یبایزرا

نشاد رگا د.وش یم دهاد ھئارا)FCPS(یتناک کسفریف یتلود رسادم رد ینیعم عطاقم رد نازومآنشاد ھب ھک رداد دوجو ھقطنم حطس رد یبایزرا نیدنچ
 رد ، ریخ ای درک دھاوخ تکرش نآ رد زومآ شناد ھک دریگ یم میمصت IEP میت ، دوش ماجنا نآ یارب یا ھقطنم یبایزرا ھک دشاب یسالک عطقم رد زومآ

 .دشاب ھتشاد یکمک تاناکماھب زاین یبایزرایارب زموآ شندا ھکیترصو

 یطحیمیاھتدیودحملقادحنفترگرظنرد.8
 :دریگب ظرن در ار یرز لماوع دیاب وزمآ شناد ھر یابر LRE نعییت ماگنھ IEP میت

 یم دهاد شزومآ دنرادن یناوتان ھک رگید نازومآ شناد اب اهرمھ زومآ شناد ،یشزومآ زاین ندروآرب و یگدیسر ندناسر رثکادح ھب تھج •
 .دوش
تدش ای تیھام ھک دتفایم قافتایطیراش رد یمموع یشزموآطیحم زازموآشندا لاقتناای و ،ھناگادج شزموآ ،هژیو یاھسالک
 یشخب تیاضر جیاتن دناوتن تامدخ ریاس و یکمک تاناکما زا دهافتسا اب یداع یاھسالک رد تکرش ھک دشاب یدح رد زومآ شناد یناوتان
 .داشبھتاشد

 یگرید ھمانبر میظنت ھمالز وزمآ شناد IEP ھکنیا رگم ،دریگ تروص کدوک تنوکس لحم دهودحم رد دیاب زومآ شاند یینزگایج
.دوش یم هادد میلعت ھرسدم رد ،داشب ھتاشدن یرگید تیلولعم و یناوتان زومآنشاد ھکیتروص رد ،داشب

 د.ش دھاوخ زکرمت دنراد زاین ھک یتامدخ رد تیحالص ای زموآشناد یرو رب یلامتحارآو نایز رثاھنگو رھ یرو رب ، LRE باختنا رد
 کی و دراد صاخ یناوتان زومآ شناد دوش صخشم ھکنیا رگم ،دنک تکرش دوخ نالاسمھ اب کرتشم یاھ ھمانرب رد دیاب ناوتان زومآ شناد
 د.راد ترورض تسا دهش تبث وا IEP دهنورپ رد ھک یکرادم قبط بسانم نیزگیاج

• 

• 

• 
• 

 حطسنعییتوھطوربمتامدخرایسوصوصخمشزومآنعییت.9
 نتفرگ رظن رد زا سپ IEP میت ت.سا زاین دروم زومآ شناد یاھزاین ندرک فرطرب یارب صوصخم یشزومآ تامدخ ھک درک دھاخو نییعت IEP میت

 اھنآ و دھد یم رارق وگتفگ و ثحب دروم درک دھاوخ تفایرد دوخ یاھزاین قبط زومآ شناد ھک ار یتامدخ ،تسا دهش جرد 8 هرامش رد ھک قوف لماوع
.ردکدھاوخ ندتمسار

 ت.فرگ دھاوخ ھتفرگ رظن رد ار دهش باختنا یاھ ھنیزگ و یداھنشیپ دراوم مامت و درک دھاوخ ثحب ینیزگیاج حطس ھمادا دروم رد IEP میت

 .دراد زاین یفاضایکمک تاناکماعنو رھ و هژیو لقن و لمح ھب زموآشناد ایآھک درک دھاخو نییعت IEP میت

 شاندیاربھمانربنای اآی دھدیمحیضوتھکدننکیمتفارید)ESY(هدش دیدمت یلیصحت لاس بھ طوبرم تاعطالا زا ھخسن کی نیدلاو ، نیا رب وهالع
د.راد ھسلج لیکشت ھب زاینًابقاعتم یریگ میمصت یارب IEP میت ھکاین ای تسا بسامن زومآ

 ندیلاوھمانتایضر. 10
 ھحفصءاضمااب نیدالو .تسامزال زموآ شندا IEPردرظندیدجتھنگورھ وھطبورمتامدخ وصصوخمشزموآھیاول ھئراازالبقنیدلوا تیاضر
رییغت ھنوگرھ ای نآ عاتنما ای و FCPS یداھنشیپ یاھ ھمانرب زا عقومب نیدلاو د.ننک مالعا ار دوخ تقفاوم دیاب IEP یوتحم اب و ھمان تیاضر ھب طوبرم

 کی ھلیسوب ،زومآ شناد یارب ناگیار و بسانم شزومآ هرابرد رظن دیدجت ای و یشزومآ حطس نییعت ای و ھمانرب شیازفا ای و ییاسانش رد حالصا و 
.دش ندھاوخهاآگ بیتکھیالمعا
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