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 حقوق والدین و فرزندان در زمینھ آموزش استثنائی
 ، وBطبق قانون آموزش افراد دچار معلولیت، بخش 

 کالیفرنیا نامھ آموزشیآئین 
 ھای حفاظتیاطالعیھ رویھ

 2016شده اکتبر بازبینی
  

در این سند استفاده شده است تا سازمان آموزش عمومی را معرفی کند کھ مسئول ارائھ برنامھ » ناحیھ آموزشی«اصطالح  توجھ:
قوانین ایالتی و فدرال در این اطالعیھ  بھ معنای انجام ارزشیابی یا آزمون است.» ارزیابی«آموزش استثنائی بھ فرزندتان است. واژه 

 اند.نامھ صفحھ آخر این اطالعیھ توضیح داده شدهلیسی نقل شده است، این قوانین در واژهبا استفاده از اختصارھای انگ
 
 
 

 ھای حفاظتی چیست؟اطالعیھ رویھ
 

ھای حفاظتی را در اختیار شما بھ عنوان والدین، سرپرستان قانونی، و این اطالعات، مروری اجمالی بر حقوق آموزشی یا رویھ
) سالگی، سن قانونی، 18آموزانی کھ بھ سن ھجده () سالھ و دانش21) تا بیست و یک (3ول سھ (والدین جایگزین فرزندان معل

 دھد.اند، قرار میرسیده
 

شود) الزامی است و گفتھ می» IDEA«ھای حفاظتی، طبق قانون آموزش افراد دچار معلولیت (کھ در انگلیسی بھ آن اطالعیھ رویھ
 شود:باید در این موارد بھ شما ارائھ 

 ای از آن را درخواست کنید؛در صورتی کھ نسخھ •
 شود؛اولین باری کھ فرزندتان برای یک ارزیابی آموزش استثنائی ارجاع داده می •
 شود تا طبق آن فرزندتان را ارزیابی کنید؛ھر بار کھ یک طرح ارزیابی بھ شما داده می •
 ی در یک سال تحصیلی؛ وبھ محض دریافت اولین شکایت ایالتی یا شکایت از روند دادرس •
 شود.کھ تصمیم گرفتھ شود کودک جابجا شود کھ شامل تغییر سطح میھنگامی •

 
(20 USC 1415[d]; 34 CFR 300.504; EC 56301[d] [2], EC 56321, and 56341.1[g] [1])  

 
 

 ) چیست؟IDEAقانون آموزش افراد دچار معلولیت (
 

IDEA آموزش عمومی مناسب و «سازد بھ کودکان معلول واجد شرایط، ھای آموزشی را ملزم مییک قانون فدرال است کھ ناحیھ
شود) ارائھ دھند. منظور از آموزش عمومی مناسب و رایگان این است کھ گفتھ می» FAPE«(کھ در انگلیسی بھ آن » رایگان

شود) گفتھ می» IEP«ھ کھ در یک برنامھ آموزش فردی (کھ در انگلیسی بھ آن گونآموزش استثنائی و خدمات مربوطھ باید ھمان
 ای بھ فرزند شما ارائھ شود.شرح داده شده است و تحت نظارت ھمگانی است، بدون دریافت ھیچ ھزینھ

 
 

 توانم در تصمیمات مربوط بھ آموزش فرزندم شرکت کنم؟می
  

گیری در مورد برنامھ آموزش استثنائی فرزندتان شرکت کنید. تک جلسات تصمیمباید این فرصت برای شما فراھم شود کھ در تک
با محوریت موضوع شناسایی (واجد شرایط بودن)، ارزیابی، یا تعیین سطح آموزشی، و نیز  IEPشما حق دارید در جلسات گروه 

 ن شرکت کنید.فرزندتا FAPEسایر موضوعات مربوط بھ 
(20 USC 1414[d] [1]B–[d][1][D]; 34 CFR 300.321; EC 56341[b], 56343[c]) 

  
شرکت کنند و قصد خود برای ضبط کردن روند  IEP، حق دارند در روند تدوین (LEAوالد یا سرپرست، یا مؤسسھ آموزشی محلی (

ساعت قبل از شروع جلسھ، والد یا سرپرست باید بھ  24روی نوار صوتی الکترونیکی را اطالع دھند. حداقل  IEPجلسات گروه 
ھای یک جلسھ ھای جلسھ را ضبط کند. اگر والد یا سرپرست با ضبط صحبتاطالع دھد کھ قصد دارد صحبت IEPاعضای گروه 

IEP  روی نوار صوتیLEA .موافقت نکند، جلسھ نباید ضبط شود 
 

ھای جایگزین ھای برنامھ و تمام برنامھاست، از جملھ تمام گزینھ FAPEحقوق شما شامل اطالعاتی درباره در دسترس بودن 
 موجود، اعم از ھمگانی و غیر ھمگانی.
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(20 USC 1401[3], 1412[a][3]; 34 CFR 300.111; EC 56301, 56341.1[g][1], and 56506) 
  

 
 بیشتری بگیرم؟توانم کمک از کجا می

  
در صورتی کھ نگران آموزش فرزندتان ھستید، الزم است با معلم یا مدیر فرزندتان تماس گرفتھ و در مورد فرزندتان و ھر مشکلی 

توانند بھ سؤاالت ) شما میSELPAکنید، صحبت کنید. کارکنان ناحیھ آموزشی یا بخش برنامھ محلی آموزش استثنائی (مشاھده می
ھای حفاظتی پاسخ دھند. وقتی نگرانی دارید نیز این مکالمھ دوستانھ و ھ با آموزش فرزندتان، حقوق شما، و رویھشما در رابط

 کند.غیررسمی اغلب مشکل را حل کرده و بھ حفظ ارتباط باز کمک می
 

زش والدین) تماس بگیرید کھ ھای والدین کالیفرنیا (مراکز توانمندسازی خانواده و مؤسسات آموشود با یکی از سازمانتوصیھ می 
ھا روی اند. اطالعات تماس با این سازمانبرای افزایش ھمکاری بین والدین و مربیان بھ منظور بھبود سیستم آموزشی ایجاد شده

ھای والدین کالیفرنیا بخش آموزش استثنائی وزارت آموزش و پرورش کالیفرنیا بھ آدرس سایت سازمانوب
http://www.cde.ca.gov/sp/se/qa/caprntorg.asp .موجود است 

 
 ھای حفاظتی کمک کنند.اند تا بھ شما در آشنا شدن ھر چھ بیشتر با اطالعیھ رویھمنابع بیشتر در انتھای ھمین مقالھ فھرست شده 

 
 نابینا باشد، چطور؟-بینا، یا ناشنواکمشنوا، نابینا، اگر فرزندم ناشنوا، کم

 
کنند: نابینا در ھر یک از سھ مرکزش خدمات ارائھ می-بینا، یا ناشنواشنوا، نابینا، کمآموزان ناشنوا، کممدارس استثنائی ایالتی بھ دانش

درسھ نابینایان کالیفرنیا ، و مRiversideو  Fremont) در California Schools for the Deafمدارس ناشنوایان کالیفرنیا (
)California School for the Blind در (Fremontسالگی در  21روزی از نوزادی تا ھای مدارس روزانھ و شبانھ. برنامھ

پنج تا آموزان ھایی در مدرسھ نابینایان کالیفرنیا نیز بھ دانششود. چنین برنامھآموزان ارائھ میھر دو مدرسھ دولتی ناشنوایان بھ دانش
دھند. برای کسب اطالعات بیشتر در ھای فنی نیز ارائھ میشود. مدارس استثنائی ایالتی، خدمات ارزیابی و کمکسالھ ارائھ می 21

) بھ آدرس CDEسایت وزارت آموزش و پرورش کالیفرنیا (مورد مدارس استثنائی دولتی، لطفاً بھ وب
http://www.cde.ca.gov/sp/ss/  مراجعھ کنید یا از اعضای گروهIEP  فرزندتان بخواھید اطالعات بیشتری در اختیارتان

 قرار دھند.
 

 اطالعیھ، رضایت، ارزیابی، انتصاب والدین جایگزین، و دسترسی بھ سوابق
 
 

 اطالعیھ کتبی اولیھ
 

 چھ موقع اطالعیھ الزم است؟
 

این اطالعیھ باید در صورتی ارائھ شود کھ ناحیھ آموزشی، تغییری در شناسایی، ارزیابی، یا سطح آموزشی فرزند دارای نیازھای 
 ویژه شما، یا ارائھ آموزش ھمگانی مناسب و رایگان را پیشنھاد داده یا از شروع این تغییر امتناع کرده باشد. 

(20 USC 1415[b][3] and (4), 1415[c][1], 1414[b][1]; 34 CFR 300.503; EC 56329 and 56506[a])  
 

ھای پیشنھادی فرزندتان را از ) روز از درخواست کتبی شما برای ارزیابی، ارزیابی15ناحیھ آموزشی باید ظرف مدت پانزده (
ھ زبان مادری شما یا یک روش فھم و بطریق یک اطالعیھ کتبی یا یک برنامھ ارزیابی بھ شما اطالع دھد. این اطالعیھ باید قابل

 (CFR 300.304; EC 56321 34)پذیر نباشد. وجھ امکانھیچارتباطی دیگر باشد، مگر اینکھ انجام چنین کاری بھ
 
 

 چھ اطالعاتی برای من در این اطالعیھ وجود دارد؟
  

 اطالعیھ کتبی اولیھ باید شامل موارد زیر باشد:
 

 توسط ناحیھ آموزشی؛شرح اقدامات پیشنھادشده یا ردشده  .1
 توضیح دلیل پیشنھاد یا رد اقدام؛ .2
 شرح ھر روش ارزیابی، ثبت، یا گزارشی کھ مؤسسھ بھ عنوان مبنای اقدام پیشنھادشده یا ردشده از آن استفاده کرده است؛ .3

http://www.cde.ca.gov/sp/se/qa/caprntorg.asp
http://www.cde.ca.gov/sp/ss/
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 ھای حفاظتی ھستند؛گزارشی مبنی بر اینکھ والدین فرزند معلول، تحت حمایت رویھ .4
 منظور دریافت کمک در درک مفاد این بخش؛لدین بھمنابعی برای تماس وا .5
 ھا؛ ودر نظر گرفتھ است و دالیل رد آن گزینھ IEPھایی کھ گروه شرح سایر گزینھ .6
 ,USC 1415[b][3] and [4], 1415[c][1] 20شرح ھر عامل دیگر مربوط بھ اقدام پیشنھادشده یا ردشده. ( .7

1414[b][1]; 34 CFR 300.503( 
 
 

 رضایت والدین
  

 
 چھ موقع رضایت من برای ارزیابی الزم است؟

  
شما حق دارید فرزند خود را برای خدمات آموزش استثنائی ارجاع دھید. قبل از اینکھ اولین ارزیابی آموزش استثنائی فرزندتان انجام 

) روز برای 15ھادی، حداقل پانزده (نامھ کتبی و آگاھانھ ارائھ دھید. والدین از زمان دریافت برنامھ ارزیابی پیشنشود، باید رضایت
) روز از 60نامھ آغاز شود و باید ظرف شصت (تواند بالفاصلھ پس از دریافت رضایتگیری فرصت دارند. این ارزیابی میتصمیم

 ارائھ گردد. IEPموافقت شما تکمیل شده و یک 
 
 

 چھ موقع رضایت من برای خدمات الزم است؟ 
 

 تان بتواند بھ فرزندتان آموزش استثنائی و خدمات مربوطھ ارائھ دھد.آگاھانھ ارائھ کنید تا ناحیھ آموزشی نامھ کتبی وشما باید رضایت
 
 

 اگر یکی از والدین رضایت ندھد، روند کار بھ چھ صورت خواھد بود؟
 

تواند با ھید، ناحیھ آموزشی مینامھ پاسخ ندنامھ ارائھ نکنید یا بھ درخواست ارائھ رضایتدر صورتی کھ برای ارزیابی اولیھ رضایت
 استفاده از مراحل قانونی، ارزیابی اولیھ را پیگیری کند.

 
نامھ برای شروع خدمات خودداری نمایید، ناحیھ آموزشی نباید آموزش استثنائی و خدمات مربوطھ را در صورتی کھ از ارائھ رضایت

 راحل قانونی باشد.ارائھ کند و ھمچنین نباید بھ دنبال ارائھ خدمات از طریق م
 

 IEPھای نامھ کتبی ارائھ دھید، اما برای تمام مؤلفھدر صورتی کھ برای آموزش استثنائی و خدمات مربوطھ برای فرزندتان رضایت
 اید باید فوراً و بدون تأخیر اجرا شوند.ھا موافقت کردهھایی کھ با آنرضایت ندھید، آن مؤلفھ

 
ھا موافق نیستید برای ارائھ ھای برنامھ آموزش استثنائی پیشنھادی کھ شما با آنص دھد مؤلفھدر صورتی کھ ناحیھ آموزشی تشخی

اند، باید روند دادرسی آغاز شود. در صورت تشکیل روند دادرسی، تصمیم آموزش ھمگانی مناسب و رایگان بھ فرزندتان ضروری
 االجرا خواھد بود.جلسھ دادرسی قطعی و الزم

 
نامھ شما را با سند و مدرک اثبات کند. در قبول برای اخذ رضایتی مجدد، ناحیھ آموزشی باید معیارھای قابلدر صورت ارزیاب 

 ما برای ارزیابی مجدد اقدام کند.تواند بدون رضایت شدھی شما، ناحیھ آموزشی میصورت عدم پاسخ
(20 USC 1414[a][1][D] and 1414[c]; 34 CFR 300.300; EC 56506[e], 56321[c] and [d], and 

56346). 
 
 

 نامھ را فسخ کنم؟توانم رضایتچھ موقع می
 

در صورتی کھ ھر زمان پس از ارائھ اولیھ آموزش استثنائی و خدمات مربوطھ، والدین یک کودک رضایت کتبی خود برای ادامھ 
 آموزش استثنائی و خدمات مربوطھ را فسخ کنند، مؤسسھ دولتی:

 
ھای استثنائی و خدمات مربوطھ را ادامھ دھد، اما پیش از متوقف کردن این خدمات باید مطابق با بخش تواند ارائھ آموزشنمی .1

 ، اطالعیھ کتبی اولیھ ارائھ کند34شماره  CFRنامھ مقررات فدرال از آیین 300.503
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گری طبق بخش ھای میانجی(شامل روش 34شماره  CFRاز  300از بخش  Eھای موجود در زیربخش تواند از روشنمی .2
) بھ 34شماره  CFRاز  300.516تا  300.507ھای یا مراحل قانونی دادرسی طبق بخش 34شماره  CFRاز  300.506

 منظور کسب موافقت یا حکمی مبنی بر لزوم ارائھ خدمات بھ کودک استفاده کند.
مربوطھ بیشتر بھ کودک، در مورد الزام فراھم کردن آموزش ھمگانی مناسب  ھای استثنائی و خدماتبھ دلیل عدم ارائھ آموزش .3

 ) در دسترس کودک متخلف شناختھ نخواھد شد.FAPEو رایگان (
برای  34شماره  CFRاز  300.324و  300.320ھای طبق بخش IEPیا ارائھ یک  IEPملزم بھ تشکیل یک جلسھ گروه   .4

 باشد.خدمات مربوطھ بیشتر نمی کودک بھ منظور ارائھ آموزش استثنائی و
 

، در صورتی کھ والدین پس از اینکھ فرزندشان آموزش 34شماره  CFRاز  (3)(c) 300.9توجھ داشتھ باشید کھ مطابق با بخش 
استثنائی و خدمات مربوطھ را دریافت کرد کتباً رضایت خود را برای دریافت خدمات آموزش استثنائی برای فرزندشان فسخ کنند، 

ع بھ دریافت آموزش استثنائی و باشد تا ھرگونھ ارجامؤسسھ دولتی بھ دلیل فسخ رضایت ملزم بھ اصالح سوابق آموزشی کودک نمی
 خدمات مربوطھ توسط کودک حذف شود.

  
 

  انتصاب والدین جایگزین
 
 

 در صورتی کھ نتوان یکی از والدین را شناسایی یا مکان اقامت او را پیدا کرد، چطور؟
  

معلول را شناسایی کرده و محل سکونت ھای آموزشی باید اطمینان حاصل کنند کھ در صورتی کھ نتوانند یکی از والدین کودک ناحیھ
 شود.او را مشخص کنند، بھ جای والدین کودک معلول، والدین جایگزین تعیین می

 
خانمان، تحت تکفل، تحت محافظت دادگاه باشد، و برای آموزش نامھ رفاه و نھادھا تنھا و بیھمچنین در صورتی کھ کودکی تحت آیین

 ای او والدین جایگزین تعیین کرد.توان بردارد، می IEPل استثنائی ارجاع شده است یا از قب
(20 USC 1415[b][2] ; 34 CFR 300.519; EC 56050; GC 7579.5 and 7579.6) 

 
 آمیزارزیابی غیرتبعیض

 
 

 شود؟فرزند من از لحاظ خدمات آموزش استثنائی چگونھ ارزیابی می
 

ھای مورداستفاده برای ارزیابی و ھا و روشبھ معلولیت ارزیابی کنید. داده ھای مشکوکشما حق دارید فرزندتان را در ھمھ زمینھ
 آمیز باشند.تعیین سطح، نباید از لحاظ نژادی، فرھنگی، یا جنسیتی تبعیض

 
ھ ھای مربوط بھ ارزیابی و آزمون باید بھ زبان مادری یا روش ارتباطی کودکتان ارائھ شوند و باید بھ طریقی انجام شوند کداده 

تواند انجام دھد ارائھ کنند، مگر داند و میاطالعات دقیقی را در مورد آنچھ کھ کودک از لحاظ تحصیلی، رشدی، و عملکردی می
 پذیر نباشد.وجھ امکانھیچاینکھ ارائھ یا اجرای آن بھ

 
 برای فرزند شما باشد. FAPEتواند تنھا معیار تعیین صالحیت و ارائھ ھیچ روش واحدی نمی 

(20 USC 1414[b][1]–[3], 1412[a][6][B]; 34 CFR 300.304; EC 56001[j] and 56320)  
 
 

  ھای آموزشی مستقلارزیابی
 
 

 طورمستقل تست شود؟تواند با ھزینھ ناحیھ آموزشی بھآیا فرزند من می
  

کھ صالحیت انجام ارزیابی با ھزینھ  شده توسط ناحیھ آموزشی مخالف ھستید، حق دارید از شخصیاگر شما با نتایج ارزیابی انجام
 دولتی را دارد بخواھید تا یک ارزیابی آموزشی مستقل برای فرزندتان انجام دھد.
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دھد کھ والدین با آن مخالف ھستند، والدین قانوناً فقط یک بار اجازه دارند با ھزینھ ای را انجام میھربار کھ مؤسسھ دولتی ارزیابی 
 دولتی، ارزیابی آموزشی مستقل انجام دھند.

 
مکان انجام ارزیابی آموزشی ناحیھ آموزشی باید بھ درخواست شما برای ارزیابی آموزشی مستقل پاسخ دھد و اطالعاتی را در مورد 

  مستقل در اختیار شما قرار دھد.
 

در صورتی کھ ناحیھ آموزشی معتقد باشد کھ ارزیابی این ناحیھ مناسب است و با ضرورت انجام ارزیابی مستقل مخالفت کند، این 
اگر ناحیھ آموزشی مجاب شود، شما  اش مناسب است.ناحیھ آموزشی باید برای روند دادرسی درخواست کند تا اثبات کند کھ ارزیابی

 ھنوز ھم از
 ھای مستقل را بررسی کند.باید ارزیابی IEPحق درخواست ارزیابی مستقل برخوردارید، اما نھ با ھزینھ دولتی. گروه  
  

آموزشی در  کنند. اگر ناحیھآموزان در کالس را فراھم میھای آموزشی، امکان رصد کردن عملکرد دانشھای ارزیابی ناحیھرویھ
حین ارزیابی، فرزند شما را در کالس درسش رصد کند یا اگر اجازه رصد کردن کودکتان را داشتھ باشد، فردی کھ ارزیابی آموزشی 

 دھد نیز باید برای رصد کردن عملکرد فرزندتان در کالس درس کسب اجازه کند.مستقل را انجام می
 

جدید بھ فرزندتان پیشنھاد کند و یک ارزیابی آموزشی مستقل در حال انجام باشد، در صورتی کھ ناحیھ آموزشی یک فضای آموزشی  
 باید بھ ارزیاب مستقل اجازه داده شود تا ابتدا فضای پیشنھادی جدید را بررسی کند.

(20 USC 1415[b][1] and [d][2][A]; 34 CFR 300.502; EC 56329[b] and [c]) 
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 دسترسی بھ سوابق آموزشی
 
 

 توانم سوابق آموزشی فرزندم را بررسی کنم؟می
  

فرزندتان و چھ بعد از روند  IEPشما حق دارید بدون ھیچ تأخیری تمام سوابق آموزشی فرزندتان را، چھ قبل از جلسھ درباره 
ت شفاھی یا از درخواس کاری) روز 5دادرسی، بازبینی و بررسی کنید. در صورت درخواست، ناحیھ آموزشی باید ظرف مدت پنج (

 (EC 49060, 56043[n], 56501[b][3], and 56504)ھا را فراھم کند. کتبی، امکان دسترسی شما بھ سوابق و کپی
 
 

 شوندوفصل میاختالفات چگونھ حل
 
 

 روند دادرسی
  

 
 چھ موقع روند دادرسی وجود دارد؟

  
طرفانھ را در رابطھ با شناسایی، ارزیابی، و جایگاه آموزشی فرزندتان یا شما از این حق برخوردار ھستید کھ یک روند دادرسی بی

درخواست کنید. درخواست روند دادرسی باید ظرف مدت دو سال از تاریخ اطالع شما از اقدام ادعاشده کھ  FAPEسازی فراھم
 شدید، ثبت شود.این ادعا مطلع میدھد یا تاریخی کھ باید از یمبنای شکایت دادرسی را تشکیل م

(20 USC 1415[b][6]; 34 CFR 300.507; EC 56501 and 56505[l]) 
  
 

 وفصل اختالفھای حلگری و سایر شیوهمیانجی
  

 
 گری یا روش دیگری داشتھ باشم؟توانم برای حل اختالف، درخواست میانجیآیا می

 
 تواند قبل یا بعد از درخواست روند دادرسی انجام شود.گری میمیانجیدرخواست برای 

 
، کھ (ADR)وفصل اختالف ھای حلگری یا سایر شیوهتوانید از ناحیھ آموزشی بخواھید کھ اختالفات را از طریق میانجیمی

اوطلبانھ حل اختالف ھستند و ھای دگری، روشو میانجی ADRھا کمتر از روند دادرسی است، حل کند. خصومت و دشمنی آن
 ھا برای بھ تأخیر انداختن حق شما برای انجام روند دادرسی استفاده کرد.توان از آننمی

 
 

 گری پیش از دادرسی چیست؟جلسھ میانجی
 

وفصل اختالف باشید. این جلسھ، اقدامی غیررسمی گری بھ دنبال حلتوانید از طریق میانجیقبل از ثبت درخواست روند دادرسی، می
انجام  FAPEای دوستانھ برای حل مسائل مربوط بھ شناسایی، ارزیابی، یا سطح آموزشی کودک یا مربوط بھ یک است کھ بھ شیوه

 شود.می
 

توانند از نمایندگان غیر وکیل بھ عنوان ھمراه یا مشاور استفاده ی پیش از دادرسی، والدین یا ناحیھ آموزشی میگردر جلسھ میانجی 
گری پیش توانند از یک وکیل مشاوره بگیرند. با وجود این، درخواست یا شرکت در یک جلسھ میانجیکنند، و قبل یا بعد از جلسھ می

 وند دادرسی نیست.شرطی برای درخواست راز دادرسی، پیش
 

گری پیش از دادرسی، باید از طریق سرپرست ثبت شوند. طرفی کھ با ثبت درخواست کتبی از ھا برای جلسھ میانجیتمام درخواست 
گری پیش از دادرسی را دارد، ھمزمان با ثبت درخواست باید یک نسخھ از درخواست طریق سرپرست درخواست یک جلسھ میانجی

 گری ارائھ دھد.یانجیرا بھ طرف دیگر م
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بندی گری توسط مباشر زمان) روز پس از دریافت درخواست میانجی15گری پیش از دادرسی باید ظرف مدت پانزده (جلسھ میانجی 
گری بھ پایان برسد، مگر اینکھ ھر دو طرف برای تمدید ) روز پس از دریافت درخواست برای میانجی30شود و ظرف مدت سی (

االجرا عمل نامھ کتبی قانونی الزمحلی برای حل مشکل، طرفین باید طبق یک توافقیابی بھ راهزمان با ھم توافق کنند. در صورت دست
گری پیش از گری باید محرمانھ باقی بماند. تمام جلسات میانجیھا در طول روند میانجیشود. تمام بحثکنند کھ موجب حل اختالف می

انی کامالً مناسب برای طرفین برگزار شود. در صورت عدم موفقیت در جلب بندی شده و در زمان و مکدادرسی، باید بھ موقع زمان
 رضایت تمام طرفین،

 (EC 56500.3 and 56503)گری داشتھ است حق دارد برای روند دادرسی درخواست دھد. طرفی کھ درخواست جلسھ میانجی 
 
 

 حقوق دادرسی
 
 

 از چھ حقوق دادرسی برخوردار ھستم؟
  

 شما حق دارید:
ھای اداری آگاھی دارد، در سطح ایالتی یک دادرسی اداری در مقابل شخصی کھ از قوانین حاکم بر آموزش استثنائی و دادرسی .1

 طرفانھ داشتھ باشیدعادالنھ و بی
(20 USC 1415[f][1][A], 1415[f][3][A]-[D]; 34 CFR 300.511; EC 56501[b][4]) 

 کھ در مورد کودکان دارای معلولیت آگاھی و شناخت دارند، بھره ببرید از ھمراھی و مشاوره یک وکیل و/ یا افرادی .2
(EC 56505 [e][1]) 

 (EC 56505[e][2])ھای کتبی و شفاھی ارائھ کنید شواھد و استدالل .3
 ھا را بھ دقت مورد پرسش قرار دھید؛ھا را با ھم مقایسھ کنید، و آناز شاھدان بخواھید حاضر شوند، اظھارات آن .4

(EC 56505[e][3]) 
تک کلمات جلسھ دادرسی شامل حقایق و تصمیمات را بھ صورت الکترونیکی یا کتبی داشتھ بھ انتخاب والدین، ثبت و ضبط تک .5

 (EC 56505[e][4])باشید 
 (EC 56501[c][1])فرزندتان را بھ جلسھ دادرسی بیاورید  .6
 (EC 56501[c][2])درخواست کنید جلسھ دادرسی علنی یا غیرعلنی باشد   .7
ھا و شده تا آن تاریخ و ارزیابیھای انجام) روز کاری قبل از جلسھ دادرسی، یک کپی از تمام اسناد از جملھ توصیھ5طی پنج ( .8

 (EC 56505[e][7] and 56043[v])ھا را در اختیار داشتھ باشید ھای شھادت عمومی آننیز فھرستی از شاھدان و حیطھ
ھا برای حل آن مسائل ھای پیشنھادی آنحلاز دادرسی، توسط سایر طرفین از مسائل و راه) روز تقویمی پیش 10حداقل ده ( .9

 (EC 56505[e][6])مطلع شوید 
 )CCR 3082[d]یک مترجم شفاھی در اختیار داشتھ باشید ( .10
 (EC 56505[f][3])برای بھ تعویق افتادن جدول زمانی دادرسی، درخواست دھید  .11
 و ،(EC 56501[b][2])گری داشتھ باشید در ھر زمان طی روند دادرسی، یک جلسھ میانجی  .12
بھ عنوان  ای دریافت کنید مبنی بر اینکھ طرف مقابل قصد دارد وکیلی راحداقل ده روز قبل از دادرسی، از طرف مقابل اطالعیھ .13

 20 USC 1415[e]; 34 CFR 300.506, 300.508, 300.512 and) .(EC 56507[a]) نماینده خود معرفی کند
300.515) 
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  ثبت شکایت کتبی برای روند دادرسی
 
 

 توانم برای روند دادرسی درخواست دھم؟چطور می
 

  
 تان باید حاوی اطالعات زیر باشد:برای روند دادرسی، باید درخواست کتبی ثبت کنید. درخواست شما یا نماینده

 
 نام کودک .1
 آدرس محل سکونت کودک .2
 کندای کھ کودک در آن تحصیل میمدرسھنام  .3
 کند، وای کھ او در آن تحصیل میخانمان است، اطالعات تماس موجود برای او و نام مدرسھدر صورتی کھ کودک بی .4
 حل پیشنھادی برای رفع آن مشکل (مشکالت)شرح ماھیت مشکل، شامل حقایق مربوط بھ مشکل (مشکالت) و راه .5
  

ای از درخواست کتبی خود را بھ کنند کھ ھر یک از طرفین برای درخواست روند دادرسی، باید نسخھایجاب میقوانین فدرال و ایالتی 
 (USC 1415[b][7], 1415[c][2]; 34 CFR 300.508; EC 56502[c][1] 20)طرف مقابل ارائھ دھد. 

 
ای بین وفصل مشکل، کھ جلسھشود تا با تشکیل یک جلسھ حلقبل از ثبت درخواست روند دادرسی، بھ ناحیھ آموزشی فرصت داده می

شده در درخواست روند دادرسی دارند، ای از حقایق شناساییاست کھ شناخت و آگاھی ویژه IEPوالدین و اعضای مربوطھ گروه 
 (USC 1415[f][1][B]; 34 CFR 300.510 20)وفصل کند. موضوع را حل

 
 

 شود؟وفصل مشکل شامل چھ موضوعاتی میجلسھ حل
 

 ) روز از زمان دریافت اطالعیھ درخواست والدین15وفصل مشکل باید ظرف مدت پانزده (جلسات حل
ای از ناحیھ آموزشی برگزار شوند کھ قدرت و صالحیت برای روند دادرسی، تشکیل شوند. این جلسات باید با حضور نماینده 

گیری دارد، نھ با حضور وکیلی از آن ناحیھ آموزشی، مگر اینکھ یکی از والدین توسط یک وکیل ھمراھی شود. ممکن است تصمیم
 دھد.رسی و حقایقی بحث کنند کھ مبنای درخواست روند دادرسی را تشکیل میوالدین کودک در مورد مسئلھ روند داد

 
باشد. در وفصل مشکل الزامی نمیدر صورت موافقت کتبی والدین و ناحیھ آموزشی مبنی بر انصراف از جلسھ، برگزاری جلسھ حل 

تواند اتفاق بیفتد. ) روز حل نکند، روند دادرسی می30صورتی کھ ناحیھ آموزشی مسئلھ مرتبط با روند دادرسی را ظرف مدت سی (
 USC 1415[f][1][B]; 34 20)االجرا عمل کنند. نامھ قانونی الزم، طرفین باید طبق یک توافقحلدر صورت دستیابی بھ یک راه

CFR 300.510) 
 
 

 کند؟آیا جایگاه فرزند من در طول مراحل دادرسی تغییر می
  

شما و ناحیھ کودکی کھ در ھر یک از مراحل اداری یا قضایی حضور دارد باید در سطح آموزشی کنونی باقی بماند، مگر اینکھ 
 آموزشی در مورد توافقات دیگری با ھم بھ توافق برسید. 

نام در صورتی کھ متقاضی پذیرش فرزندتان در یک مدرسھ دولتی ھستید، فرزندتان با رضایت شما در یک برنامھ مدرسھ دولتی ثبت
 (USC 1415[j]; 34 CFR 300.518; EC 56505[d] 20)شود تا تمام مراحل تکمیل شود و بھ پایان برسد. می
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 توان در رابطھ با تصمیم، درخواست تجدیدنظر طرح کرد؟آیا می
  

روز  90توانند ظرف مدت االجرا است. ھر یک از طرفین میتصمیم اتخاذشده در مورد دادرسی، برای ھر دو طرف قطعی و الزم
از تصمیم نھایی، با ثبت یک دادخواست مدنی در دادگاه ایالتی یا فدرال، از طریق طرح درخواست تجدیدنظر بھ تصمیم دادرسی 

 USC 1415[i][2] and [3][A], 1415[l]; 34 CFR 300.516; EC 56505[h] and [k], EC 20)اعتراض کنند. 
56043[w]) 

 
 

 ھای وکالیم بر عھده چھ کسی است؟الزحمھپرداخت حق
  

در ھر اقامھ دعوی و یا ھر مرحلھ از روند دادرسی، در صورتی کھ شما طرف برنده دادرسی باشید، دادگاه بنا بر صالحدید خود 
ھای مربوط بھ شما بھ عنوان والدین کودک معلول، بھ شما اعطا کند. معقول وکال را بھ عنوان بخشی از ھزینھ ھایالزحمھتواند حقمی
 USC 20) ری، با توافق طرفین پرداخت شوند.ھای معقول وکال نیز ممکن است پس از خاتمھ دادرسی اداالزحمھحق

1415[i][3][B]–[G]; 34 CFR 300.517; EC 56507[b]) 
  

 ھا کاھش یابند:صورت وجود ھر یک از شرایط زیر، ممکن است ھزینھدر 
 

 دلیل بھ تأخیر انداختیدوفصل نھایی مسئلھ را بیبرای دادگاه محرز شود کھ شما حل .1
ھای ساعتی وکال از مبالغ رایج در جامعھ بابت خدمات مشابھی کھ توسط وکالیی با مھارت، شھرت، و تجربۀ مشابھ الزحمھحق .2

 شوند، بیشتر باشندیارائھ م
 شده، بیش از حد بوده باشند، یاشده و خدمات حقوقی ارائھزمان صرف .3
 وکیل شما اطالعات مناسبی را در اطالعیھ درخواست روند دادرسی بھ ناحیھ آموزشی ارائھ نکرده باشد. .4

 
دادخواست یا شکایت را بھ تعویق انداختھ وفصل نھایی دلیل حلاما در صورتی کھ دادگاه تشخیص دھد کھ ایالت یا ناحیھ آموزشی بی
 USC 20)ھای وکال اعمال نخواھد شد. الزحمھیا تخلفی در این بخش از قانون وجود داشتھ است، کاھشی برای حق

1415[i][3][B]-[G]; 34 CFR 300.517) 
  

در نتیجھ یکی  IEPممکن است فقط در صورتی اعطا شود کھ جلسھ گروه  IEPھای وکالی مربوط بھ ھر جلسھ از گروه الزحمھحق
) روز قبل از شروع دادرسی، یک پیشنھاد منطقی 10از مراحل روند دادرسی یا اقدام قضایی تشکیل شود. در صورتی کھ شما ده (

حساب نباشد، پیشنھاد تسویھتر از حساب از سوی مؤسسھ دولتی/آموزشی را رد کنید و تصمیم دادرسی بھتر و مطلوبتسویھ
 (USC 1415[i][3][B]–[G]; 34 CFR 300.517 20)ھای وکال نیز ممکن است پذیرفتھ نشود. الزحمھحق

 
 

 جھت کسب اطالعات بیشتر یا درخواست دارو یا روند دادرسی، تماس بگیرید:
 

 Office of Administrative Hearings 
Attention: Special Education Division 
2349 Gateway Oaks Drive, Suite 200 

Sacramento, CA 95833-4231 
(916) 263-0880 

 0890-263 (916)فکس: 
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 مقررات مدرسھ و مراحل قانونی تعیین سطح

 آموزان دچار معلولیتدانش

 
 مقررات مدرسھ و سایر فضاھای آموزشی موقت

  
 

 ممکن است فرزندم تعلیق یا اخراج شود؟
  

کند آموزان تخطی میمدرسھ در ھنگام تعیین اینکھ آیا تغییر در جایگاه برای کودک معلولی کھ از منشور اخالقی دانشکارکنان 
تواند توانند ھر وضعیت منحصر بھ فردی را بھ صورت مورد بھ مورد بررسی کنند. این تغییر وضعیت میمناسب است یا خیر، می

 از فضای کودک بھ:
 

) روز تحصیلی پیاپی از 10مناسب دیگر، یک وضعیت دیگر، یا تعلیق برای کمتر از ده ( یک فضای آموزشی موقت •
 مدرسھ؛ و

 ) روز تحصیلی پیایی در یک سال تحصیلی بھ خاطر رفتارھای ناشایست مختلف، باشد.10عدم حضور در کمتر از ده ( •
 
 

 افتد؟) روز، چھ اتفاقی می10پس از یک غیبت بیش از ده (
 

اش، طی روزھای پس از غیبت او، مؤسسھ ) روز در یک سال تحصیلی از جایگاه فعلی10پس از غیبت کودک معلول بھ مدت ده (
دولتی باید خدماتی را ارائھ دھد تا کودک بتواند ھمچنان در برنامھ درسی آموزش ھمگانی شرکت کند و بھ سمت دستیابی بھ اھداف 

در صورت لزوم، یک ارزیابی رفتاری عملکردی و اصالحات و خدمات مداخلھ رفتاری کھ بھ کودک پیش برود.  IEPشده در تعیین
 شود.اند نیز روی کودک انجام میمنظور پیشگیری از تکرار مجدد تخلف رفتاری طراحی شده

 
شود آیا رفتار  تشکیل شود تا مشخص IEP) روز در چنین جایگاھی باقی بماند، باید یک جلسھ گروه 10اگر کودکی بیش از ده (

) روز 10باید در صورت امکان بالفاصلھ یا ظرف مدت ده ( IEPناشایست کودک ناشی از معلولیت اوست یا خیر. این جلسھ گروه 
 از تصمیم ناحیھ آموزشی برای انجام این نوع اقدام انضباطی برگزار شود.

  
در این جلسھ شرکت کنید. ممکن است ناحیھ  IEPین گروه شود تا بھ عنوان عضوی از ااز شما بھ عنوان والدین کودک دعوت می

آموزشی ملزم شود تا برای رسیدگی بھ این رفتار ناشایست یک برنامھ ارزیابی ارائھ کند، یا در صورتی کھ کودکتان برنامھ مداخلھ 
 رفتاری دارد در صورت لزوم آن برنامھ بررسی و اصالح گردد.

 
 

 افتد؟کھ رفتار ناشایست ناشی از معلولیت نیست، چھ اتفاقی می تشخیص دھد IEPدر صورتی کھ گروه  
 

تواند دقیقاً بھ ھمان بھ این نتیجھ برسد کھ این رفتار ناشایست نمودی از معلولیت کودک نیست، ناحیھ آموزشی می IEPاگر گروه 
 USC 1415[k][1] and 20)کند.  کند، اقدامات انضباطی مانند اخراج را اعمالروشی کھ برای کودک بدون معلولیت عمل می

[7]; 34 CFR 300.530)  
توانید برای تسریع روند دادرسی درخواست دھید کھ باید ظرف مدت بیست مخالف باشید، می IEPدر صورتی کھ با تصمیم گروه 

 (USC 1415[k][2]; 34 CFR 300.531[c] 20)) روز تحصیلی از تاریخ درخواست دادرسی، برگزار شود. 20(
  

را بھ فرزندتان ارائھ دھد. سایر فضاھای آموزشی باید بھ کودک اجازه  FAPEنظر از شرایط، ناحیھ آموزشی باید ھمچنان صرف
 34)را تضمین نمایند.  IEPھای درسی ھمگانی شرکت کند و ادامھ ارائھ خدمات و اصالحات دقیق در دھند تا ھمچنان در برنامھ

CFR 300.530; EC 48915.5[b]) 
  

 
 کنندکودکانی کھ در مدارس خصوصی تحصیل می
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ھای آموزش استثنائی توانند در برنامھشوند، مینام میشان در مدارس خصوصی ثبتآموزانی کھ توسط والدینآیا دانش
 با بودجھ دولتی شرکت کنند؟

  
ھای آموزش استثنائی با بودجھ دولتی شرکت توانند در برنامھشوند، مینام میشان در مدارس خصوصی ثبتکودکانی کھ توسط والدین

آموزان مدارس خصوصی ارائھ خواھند شد، باید با مدارس خصوصی و والدین کنند. ناحیھ آموزشی برای تعیین خدماتی کھ بھ دانش
کھ آموزان معلول دارند، این کودکان ھنگامیبھ دانش FAPEی آموزشی مسئولیت مشخصی در ارائھ ھامشورت کند. اگرچھ ناحیھ

ھای استثنائی و خدمات مربوطھ شوند، از حق دریافت بعضی از/ یا تمام آموزشنام میشان در مدارس خصوصی ثبتتوسط والدین
 USC 1415[a][10][A]; 34 CFR 300.137 and 300.138; EC 20)برخوردار نیستند.  FAPEالزم برای ارائھ 

56173) 
 

نظر ناحیھ آموزشی دریافت کرده است، او اگر والدین فردی کھ نیازھای ویژه دارد و قبالً آموزش استثنائی و خدمات مربوطھ را تحت 
نام کنند، در صورتی کھ ناحیھ را بدون رضایت یا ارجاع مؤسسھ آموزشی محلی در یک مدرسھ ابتدایی یا متوسطھ خصوصی ثبت

باشد. دادگاه یا مأمور رسیدگی بھ روند دادرسی ممکن است را فراھم کرده باشد ملزم بھ ارائھ آموزش استثنائی نمی FAPEآموزشی 
 ھای آموزش استثنائی و مدرسھ خصوصی بھ والد یا سرپرست کند کھفقط در صورتی ناحیھ آموزشی را ملزم بھ بازپرداخت ھزینھ

نویسی در مدرسھ ابتدایی موقع پیش از نامرا بھ FAPEمأمور رسیدگی بھ روند دادرسی یا دادگاه تشخیص دھد کھ آن ناحیھ آموزشی، 
 ;USC 1412[a][10][C] 20)یا متوسطھ خصوصی برای کودک فراھم نکرده است و در نتیجھ جایگاه خصوصی مناسب است. 

34 CFR 300.148; EC 56175) 
 
 

 بازپرداخت ھزینھ ممکن است کاھش یابد یا لغو شود؟ چھ موقع 
  

شده از سوی ناحیھ آموزشی برای ارزیابی نبرده اگر قبل از برداشتن فرزندتان از مدرسھ دولتی، او را بر اساس اطالعیھ ارسال
چنین ممکن است بازپرداخت در تواند بازپرداخت را کاھش داده یا لغو کند. ھمباشید، دادگاه یا مأمور رسیدگی بھ روند دادرسی می

تان با جایگاه آموزش استثنائی پیشنھادشده توسط ناحیھ آموزشی را بھ ناحیھ صورتی برای شما در نظر گرفتھ نشود کھ عدم موافقت
نویسی فرزندتان در یک مدرسھ تواند شامل بیان نگرانی و قصدتان برای نامآموزشی اطالع نداده باشید، این عدم موافقت می

 خصوصی با ھزینھ دولتی باشد.
 

 اطالعیھ شما بھ ناحیھ آموزشی باید در صورتی ارائھ شود کھ:
 

 پیش از برداشتن فرزندتان از مدرسھ دولتی، شرکت کرده باشید؛ و IEPدر آخرین جلسھ گروه  •
) روز کاری (از جملھ روزھای تعطیل) پیش از برداشتن فرزندتان از مدرسھ دولتی، کتباً بھ ناحیھ آموزشی 10حداقل ده (  •

 (USC 1412[a][10][C]; 34 CFR 300.148; EC 56176 20)اطالع داده باشید. 
 
 

 چھ موقع بازپرداخت ھزینھ ممکن است کاھش نیابد یا لغو نشود؟
  

رسانی نکرده باشید، مأمور رسیدگی بھ روند دادرسی یا بنا بر ھر یک از دالیل زیر کتباً بھ ناحیھ آموزشی اطالعدر صورتی کھ شما 
 دادگاه، نباید بازپرداخت ھزینھ شما را کاھش دھد یا لغو کند:

 
 رسانی شما جلوگیری کرده استمدرسھ از اطالع •
 ایدرسانی بھ ناحیھ آموزشی مطلع نبودهاید یا از لزوم اطالعنکردهھای حفاظتی را دریافت ای از این اطالعیھ رویھنسخھ •
 شده استرسانی احتماالً منجر بھ آسیب جسمی بھ فرزندتان میاطالع •
 رسانی شده است، یاانع از اطالعسوادی و ناتوانی در نوشتن بھ زبان انگلیسی، مبی •
  شده استتان میرسانی احتماالً منجر بھ آسیب عاطفی شدید بھ فرزنداطالع •

(20 USC 1412[a] [10] [C]; 34 CFR 300.148; EC 56177) 
 

 
 مراحل قانونی شکایت ایالتی

 
 

 توانم شکایت نقض قوانین ایالتی را ثبت کنم؟چھ موقع می
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توانید برای نقض میوقتی معتقدید کھ یک ناحیھ آموزشی قوانین و مقررات آموزش استثنائی فدرال یا ایالتی را نقض کرده است، 

قوانین ایالتی شکایت کنید. شکایت کتبی شما باید حداقل یک مورد ادعای تخلف از قوانین آموزش استثنائی فدرال و ایالتی را نشان 
) صورت CDEدھد. این تخلف باید کمتر از یک سال قبل از تاریخ دریافت شکایت توسط وزارت آموزش و پرورش کالیفرنیا (

ای از شکایت را کنید، نسخھثبت می CDEدر ھنگام ثبت شکایت، باید ھمزمان کھ شکایت پیروی از قوانین ایالتی را در گرفتھ باشد. 
 (CFR 300.151–153; 5 CCR 4600 34)نیز بھ ناحیھ آموزشی ارسال نمایید. 

 
 طریق پست الکترونیکی ارسال کرد:توان از شکایات مبنی بر نقض قوانین یا مقررات آموزش استثنائی فدرال و ایالتی را می

 
California Department of Education 

Special Education Division 
Procedural Safeguards Referral Service 

1430 N Street, Suite 2401 
Sacramento, CA 95814 

 
ھای شکایات واحد ناحیھ ، بھ رویھنیستنددرال در رابطھ با مشکالتی کھ تحت پوشش قوانین یا مقررات آموزش استثنائی ایالتی یا ف

 آموزشی خود رجوع کنید.
 

، بخش آموزش استثنائی، خدمات CDEوفصل مشکالت، از جملھ نحوۀ طرح شکایت، با جھت کسب اطالعات بیشتر در مورد حل
بھ  CDEسایت تماس بگیرید یا از وب 3704-327-916؛ فکس 0648-926 (800)ھای حفاظتی، بھ شماره تلفن ارجاع رویھ

 بازدید کنید. http://www.cde.ca.gov/sp/se آدرس
  

http://www.cde.ca.gov/sp/se
http://www.cde.ca.gov/sp/se
http://www.cde.ca.gov/sp/se
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 شده در این اطالعیھنامھ اختصارات استفادهواژه 
 

ADR  وفصل اختالفھای حلسایر شیوه 
 

 CFR:  نامھ مقررات فدرالآیین 
 

EC  آموزشی کالیفرنیانامھ آئین 
 

FAPE  آموزش ھمگانی مناسب و رایگان 
 

IDEA  قانون آموزش افراد دچار معلولیت 
 

IEP   برنامھ آموزش فردی 
 

OAH:  اداره دادرسی اداری 
 

SELPA: بخش برنامھ محلی آموزش استثنائی 
 

USC:  قانون ایاالت متحده 
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