
اطالعات مربوط بھ والدین در رابطھ با کودکان ناتوانی کھ توسط  
 والدین شان در مدارس خصوصی ثبت نام شده اند 

 
 
 

فرزند شما برای دریافت خدمات مخصوص واجد شرایط شناختھ شده است، اگر چھ، شما دریافت آموزش مناسب دولتی را کھ بوسیلھ مدارس 
و فرزند خود را در یک مدرسھ خصوص در فیرفکس کانتی ثبت نام کرده اید.   کردهارائھ داده میشود رد  )FCPS(عمومی فیرفکس کانتی 

کودک ناتوانی کھ در یک مدرسھ خصوصی درس میخواند حق دریافت بخشی یا کلیھ آموزش مخصوص و خدمات مربوطھ را کھ یک دانش 
کرده است کھ فرزند شما میتواند آموزش مخصوص و خدمات  تعیین FCPS.   آموز مدرسھ عمومی فیرفکس کانتی دریافت میکند ندارد

بوسیلھ مسئولین مدرسھ و شما بعنوان ولی (پدر  )ISP(مربوطھ طراحی شده را با رضایت و موافقت شما دریافت کند.   طرح خدماتی انفرادی 
 .یا مادر) دانش آموز طراحی و ایجاد میگردد

 
ھ آنچھ ک بقخدمات برای فرزندتان شکایت دارید، میتوانید شکایت خود را بھ سازمان آموزش و پرورش ویرجینیا ط اگر شما در رابطھ با ارائھ

ھ است  الزامات ارزیابی و نیازھای فرزندتان را شناسایی کند تنتوانس FCPSدر زیر آمده است ارائھ دھید.   شما تنھا موقعی کھ عقیده دارید 
 ادرسی دھید.   اگر برای فھم اطالعات ارائھ شده نیاز بھ کمک دارید لطفا با دفترداد رسی و مشمولیت با شماره میتوانید درخواست یک جلسھ د

 .تماس بگیرید 317-3000- 703
 

 توضیح شکایات
 

 

 

زیر پا گذاشتھ شده است، میتواند یک بھ سازمان  FCPSھرگاه یک شخص یا سازمانی باور دارد کھ حقوق والدین یا کودکان ناتوان بوسیلھ 
 آموزش و پرورش ویرجینیا شکایت کند.   شکایت میبایست:

 
 کتبی باشد؛ .1
 بوسیلھ شاکی امضاء شده باشد؛ .2
یا مقررات حاکم بر برنامھ ھای   ).USC**1400 et seq 20(در قانون آموزش افراد ناتوان  FCPSنشانگر آن باشد کھ  .3

 ویرجینیا تخلف کرده است؛در کودکان ناتوان  آموزش مخصوص برای
 نشانگر حقایقی باشد کھ بر اساس آن شکایت شده است، ھمراه با کلیھ مدارک مربوطھ. .4

 
قابل  FCPSتا مشخص گردد آیا شکایت علیھ  تحقیق مقدماتی را شروع میکندبمحض دریافت شکایت، سازمان آموزش و پرورش ویرجینیا 

 آن مراحل زیر بھ جریان خواھد افتاد: اجرا میباشد کھ بدنبال 
 

، پیشنھاد کمک ھای فنی FCPSشاکی بطور کتبی مطلع میگردد کھ شکایت آنھا دریافت شده است و یک کپی از شکایت بھ  •
 روز اداری از تاریخ دریافت نامھ درخواست میگردد؛ 10ظرف  FCPSبرای حل شکایت و پاسخگویی کتبی از طرف  

• FCPS کمکھای فنی در حل شکایت، و پاسخگویی  شکایت دریافت شده و یک کپی از شکایت، پیشنھاد مطلع میگردد کھ 
 روز از دریافت اطالعیھ درخواست میگردد؛  10کتبی ظرف 

 ؛FCPSشکایت و پاسخگویی و تحقیق بررسی  •
 اصالحی ضروری میباشد یا نھ؛ اتتعیین اینکھ آیا تحقیق بیشتر، اقدام  •
 مشکل بر اساس حقایق و قوانین قابل اجرا؛تعیین موافقت یا رد ھر  •
مطلع  روز اداری از دریافت شکایت 60ظرف بدست آمده طرفین دعوی بطور کتبی مطلع ساختن از تحقیقات و حقایق  •

 ، مگر اینکھ شرایط استثنایی موجب تمدید آن گردد؛ میگردند
 ای فنی، مذاکره، یا اقدامات اصالحی در صورت ضرورت، از طریق کمکھ، د تا تصمیم نھاییمیگرداطمینان حاصل  •

 اجرا گردیده است.بطور موثر 
 

روز اداری فرصت داده میشود تا پاسخگو باشد و اقدامات  اولیھ را  FCPS  15ھرگونھ اقدامات اصالحی ضرورت داشتھ باشد، بھ  راگ
 بطول انجامد.روز اداری  10بھ اجرا بگذارد.  برنامھ اقدامات اصالحی شامل جدول زمانی است کھ نباید بیشتر از 

 
 
 
 
 
 

قرار میگیرد کھ دریافت کننده موافقت اطالعات پرونده تحصیلی دانش آموزان مدارس عمومی کانتی فیرفکس در صورتی در دسترس  دیگران 
 کند کھ بدون رضایت کتبی والدین دانش آموز یا دانش آموز حائز شرایط اینگونھ اطالعات را در دسترس شخص دیگری قرار ندھد.
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