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 معلولیت دچار فرزند دارای ھایخانواده برای حیاتی گیریتصمیم نقاط
 

 سپاسگزاری

 اند، کرده ھمکاری ما با سند این بازبینی و تدوین روند در کھ افرادی ھمھ از است مایل )VDOE( ویرجینیا آموزش اداره
 کند. قدردانی

 ویرجینیا معلولیت دچار افراد ھیات

 و رشدی ھایماندگیعقب« فدرال قانون طبق ویرجینیا معلولیت دچار ھیات را محصول این بودجھ از درصد پنج و ھفتاد
 کنید: مراجعھ زیر نشانی بھ ھیات، این درباره بیشتر اطالعات کسب برای است. کرده تامین »مدنی و اساسی حقوق

 Virginia Richmond, Floor, 7th Street, Bank 1100 Disabilities, with People for Board Virginia
 معلولیت دچار افراد ھیات« در ھیات سایتوب بھ یا بگیرید تماس (800) 846-4464 شماره با توانیدمی ھمچنین .23219
 کنید. مراجعھ »ویرجینیا

 ویرجینیا پرورش و آموزش اداره

 )Eisenberg John( آیزنبرگ جان
 آموزیدانش خدمات و ویژه آموزش امور در مدیر دستیار

 
 )Millward Henry( میلوارد ھنری
 خانواده مشارکت و ویژه آموزش مراکز مدیر

 
 )Abrams Patricia( آبرامز پاتریشیا

 ویژه آموزشی خدمات مدیر
 

 )Burkholder Ann Jo( برخولدر آن جو
 آموزیدانش خدمات مدیر

 
 )Susbury Sarah( ساسبری سارا
 دھیگزارش و دھینمره آزمون، برگزاری مدیر

 
 )Lee Tracy( لی تریسی

 خانواده مشارکت و ویژه آموزش مراکز کارشناس
 

 )Dalton Gloria( دالتون گلوریا
 خانواده مشارکت و ویژه آموزش مراکز کارشناس

 
 )Wharff Joseph( وارف جوزف

 آموزیدانش خدمات کارشناس
 

 )Moore Marianne( مور ریانما
 ویژه آموزش برنامھ اصالح کارشناس

https://www.vaboard.org/
https://www.vaboard.org/
https://www.vaboard.org/
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 )Harrison Ellen( ھریسون الن
 ویژه آموزشی خدمات کارشناس

 
 )Johnson Deborah( جانسون دبورا

 ویژه آموزشی خدمات کارشناس
 

 )Hendricks Dawn( ھندریکس داون
 ویژه آموزشی خدمات کارشناس

 
 )Mason Lia( میسون لیا

 دھیگزارش و دھینمره آزمون، برگزاری کارشناس
 

 )Geiersbach Ron( گایرسباخ رون
 قانونی تشریفات خدمات کنندهھماھنگ

 
 ھابازبین

 
 )Lawyer Heidi( لویر ھایدی
 ویرجینیا معلولیت دچار افراد ھیات

 
 )Cimino John( سیمیون جان

 ویرجینیا معلولیت دچار افراد ھیات
 

 )Eaton Diann( ایتون دایان
 ویرجینیا )TTAC( فنی ھمکاری و آموزشی فناوری مرکز

 
 )Gallagher Jim( گاالگر جیم

 کانتی امھرست عمومی مدارس
 

 )Hedrick Sandra( ھدریک سندرا
 کانتی ریچموند عمومی مدارس

 
 )Hollins Samantha( ھالینز سامانتا
 کانتی چسترفیلد عمومی مدارس

 
 )LeBron Louise( لبرون لوییز

 کانتی متیوز عمومی مدارس
 

 )Sable David( سیبل دیوید
 کانتی ردفورد عمومی مدارس

 
 )Vanderwerker Wyllys( وندرورکر ویلیس
 کانتی بورگلینچ عمومی مدارس

 
 )Wellman Mary( ولمن مری

 کانتی گرینزویل عمومی مدارس
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 با کھ ویرجینیا ایالت سطح در دیگر ذینفع و مدیر مشاور، آموزگار، معلولیت، دچار فرد پدر/مادر، سی از بیش از ھمچنین
 و ارزشمند شما ھمکاری سپاسگزاریم. کردند، ھمکاری ما با طرح این اولیھ مراحل در کانونی گروه دو قالب در جدیت
 بود. خرسندی مایھ

 

 پیشینھ

 اجرایی مدیر لویر، ھایدی
 ویرجینیا معلولیت دچار افراد ھیات

 2014 سال در کھ »ویرجینیا در معلوالن خدمات سامانھ ارزیابی« در )VBPD( »ویرجینیا معلولیت دچار افراد ھیات«
 کلیدی تصمیمات گرفتن برای الزم اطالعات و دانش بھ دستیابی مسیر در ھاخانواده روی پیش ھایچالش گرفت، انجام

 در شود،می گرفتھ دیپلم کسب ھایگزینھ و کودک ارزیابی درباره کھ تصمیماتی کرد. شناسایی را کودکان آینده بر تاثیرگذار
 بھ مربوط ھایگزینھ پیامدھا و آثار با موقع بھ والدین از بسیاری کھ کرد اعالم VBPD دارد. کلیدی نقش کودک موفقیت

 اگر کھ دانندنمی والدین از بسیاری مثالً، شوند.نمی آشنا ھادیپلم و ھاارزیابی عمومی، آموزشی برنامھ در مشارکت
 کند کسب پیشرفتھ یا استاندارد دیپلم تواندنمی نکند، شرکت )SOL( »آموزش استانداردھای« ھایارزیابی در فرزندشان

 ھایحوزه درباره مردم ھایدیدگاه مالی). کمک و تحصیل ادامھ عالی، آموزش اشتغال، اھداف برای »دبیرستان دیپلم(«
 از بسیاری و نیستند آشنا فرزندشان عملکرد درباره پایین ادراکی انتظارات موضوع با ھنوز والدین کھ داد نشان گوناگون
 ایالت گوییپاسخ فرآیند بودن مبھم بھ ھمچنین ھاخانواده دھند.می ادامھ خود حرکت بھ SOL مسیر از دور نانھمچ کودکان

 SOL مسیر بھ جایگزین آموزشی مسیر در نام ثبت از پس توانندمی کھ است شده اعالم ھاخانواده بھ ظاھراً  کردند. اشاره
 ھمساالن بھ »رسیدن« نکند، شرکت SOL آموزشی برنامھ در والنیط مدت بھ کودک اگر کھ است واضح البتھ بازگردند.

 کرد: مطرح 2014 »ارزیابی« در را زیر پیشنھاد »ھیات« مسائل، این بھ رسیدگی برای شود.می دشوارتر روز بھ روز

 معلولیت دچار کودکان سرپرستان و والدین برای ویژه آموزش فرآیند اساس بر را بزرگساالن آموزش برنامھ«
 بین مشارکت تقویت برای باید کھ را، برنامھ این شوند. آشنا خود وظایف و حقوق با آنھا تا کنید اجرا و تدوین

 موضوعات از کرد. اجرا محلی آموزشی ھایحوزه یا VDOE طریق از توانمی شود، اجرا ھاخانواده و مدارس
 شناسایی و کاری ھایمشوق شامل ،بزرگساالن خدمات و متوسطھ مدرسھ بھ گذار (الف) بھ توانمی خاص

 دیگر و )CIL( مستقل زندگی مراکز )،CSB( اجتماعی خدمات ھایھیات نقش (ب) و حوزه، نمایندگان
 آشنا برای را بازاریابی و رسانیکمک جدی ھایفعالیت باید آموزشی ھایحوزه کرد. اشاره حامی ھایسازمان
 »دھند. انجام شدن) آماده از (پس رسانیاطالع و آموزشی جلسات این با ھاخانواده ساختن

 »ویرجینیا آموزش آداره« بھ بودجھ رساندن با را پیشنھاد این اجرای روند باید کھ داد تشخیص VBPD ،2016 سال در
)VDOE( کند یلتسھ معلولیت دچار کودکان بھ مربوط حیاتی گیریتصمیم نقاط زمینھ در آموزشی برنامھ اجرای و تدوین و 
-بلند دیدگاه اعتباری، امکانات و اعتبار نمره، سطح گیریتصمیم کلیدی نقاط و ارزیابی ھایگزینھ دیپلم، کسب ھایگزینھ و

 VDOE مستقیم مالی تامین کھ داد تشخیص VBPD بگیرد. نظر در برنامھ این تدوین روند در را دیگر موارد و مدت
 ھایعرصھ در مستمر تغییرات بھ توجھ با ویژهبھ آموزش، و رسانیاطالع روند رد اطالعات روزترینبھ کھ کندمی تضمین
 بماند. پایدار کمک دوره یافتن پایان از پس طرح این و شود گرفتھ کار بھ ایالتی، و فدرال آموزش
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 مقدمھ

 کودک، بودن سالم ای معلول از نظرصرف فرستند.می مدرسھ بھ مشخصی اھداف با را خود کودکان سرپرستان و والدین
 والدین دھد. انجام ممکن سطح باالترین در را تجربھ کسب و کاوش یادگیری، فرزندشان کھ ھستند آن خواستار والدین ھمھ
 آنھا برگزیده مسیر بھ ورود برای کامالً  و کند کسب دیپلم برساند، پایان بھ را عمومی آموزش دوره فرزندشان تا کوشندمی
 یابد، دست اھداف این بھ فرزندتان کھ این برای شود. آماده باشد، دیگری چیز یا عالی آموزش کار، بازار است ممکن کھ

 تصمیمات این از برخی شوید. آماده مسیر این در معین کلیدی تصمیمات گرفتن برای پدر/مادر، عنوان بھ شما، کھ است الزم
 شود.می گرفتھ کودکی و طفولیت مراحل ھمان در

 تنظیم ھمکاری این اساس بر کھ سند این دھد.می رخ کودکان برای خوبی اتفاقات آموزشی، ھایحوزه و دینوال ھمکاری با
 کودکان برای ممکن تصمیمات بھترین گرفتن و سازنده و موثر ھمکاری ھایشیوه با را ھاطرف ھمھ تا کوشدمی است، شده

 سازد. آشنا ویرجینیا

 بیاموزد: شما بھ را مفھوم چھار کھ است این راھنما سند این ھدف

 چیست؟ فرزندتان تحصیلی موفقیت کلیدھای •
 بگیرید؟ باید تصمیماتی چھ آموزش، مسیر در فرزندتان حرکت مدت در •
 گوییم.می حیاتی گیریتصمیم نقاط اینھا بھ ما راھنما، این در کنید؟ آغاز مقطعی چھ از باید را تصمیمات این گرفتن •
 دارید؟ نیاز اطالعاتی چھ بھ فرزندتان، برای ممکن تصمیمات ترینآگاھانھ گرفتن برای •

 
 شود. آنھا جایگزین کھ نیست قرار و است نشده تھیھ ایالتی مقررات کردن محدود برای سند این

 اب فرزندتان تحصیل مسیر در است ممکن کھ ھاییسرنام و اصطالحات با را شما نخست بخش دارد. بخش چند راھنما این
 داشت. خواھند نیاز اطالعات این بھ احتماالً  والدین ھمھ کند.می آشنا شوید، روبرو آنھا

 در فرزندتان بھ رسانیکمک برای ارزشمندی اطالعات حاوی بخش این دارد. نام »تحصیلی موفقیت کلیدھای« دوم بخش
 است. ممکن آموزشی امکانات بھترین بھ دستیابی مسیر

 گرفتن برای الزم کلی اطالعات نقاط، این تکتک بخش، این در است. گرفتھ نام »حیاتی گیریتصمیم نقاط« سوم بخش
 است. شده ارائھ رھنمودھا این از استفاده زمان درباره رھنمودھایی و آگاھانھ تصمیمات

 از VDOE با گرفتن تماس یا »ویرجینیا آموزش اداره« در VDOE سایتوب در توانیدمی را تکمیلی منابع و اطالعات
 کنید: کسب زیر اطالعات طریق

 ویرجینیا پرورش و آموزش اداره
 آموزیدانش خدمات و ویژه آموزش اداره

James Monroe Building, 20th Floor 
P. O. Box 2120 

2120-23218 Virginia Richmond, 
 1-800-422-2083 رایگان: تلفن

 711 (Relay) متنی: کاربران ویژه شماره
 

 آرزو آموزش مسیر در فرزندتان و شما برای را ھابھترین باشد. درک قابل و سودمند شما برای اطالعات این کھ امیدواریم
 کنیم.می

http://www.doe.virginia.gov/
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 سودمند ھایسرنامھ و اصطالحات
 

 USC 29 701§( »1973 بخشیتوان قانون« از »504 بخش« الزامات طبق باید کھ است مکتوبی برنامھ »504 برنامھ«
 کودک مشارکت برای الزم خدمات و امکانات اصالحات، حاوی کودک »504 برنامھ« شود. اجرا شده، اصالح غیره)، و

 است. تمعلولی بدون ھمساالن با مشابھ سطحی در مدرسھ ھایبرنامھ در معلولیت دچار

 فراھم و مناسب ھایفعالیت و ھادوره انتخاب برای راھی نقشھ کھ ھستند اسنادی )ACP( »ایحرفھ و علمی ھایبرنامھ«
 شامل باید ACP شوند.می محسوب ایحرفھ و متوسطھ تحصیالت از پس آموزش اھداف بھ کودکان دستیابی امکان کردن

-پس ایحرفھ مسیر بھ ورود و دبیرستان از شدن التحصیلفارغ برای مطالعاتی ھبرنام )1( باشد: موارد این بھ) محدود نھ (و
 ورود از پیش لزوم، صورت در رسانی،-روزبھ و بازبینی )2( کودک، ایحرفھ و علمی ھایگرایش اساس بر متوسط
 مدرسھ. مدیر زیدهبرگ نماینده و کودک سرپرستان یا والدین کودک، امضای )3( و یازدھم، و نھم ھایپایھ بھ کودک

 ارائھ دارد: وجود امکانات نوع چھار شود.می دسترسی ساززمینھ بلکھ دھد.نمی کاھش را یادگیری انتظارات »امکانات«
 رونویس)، شخص برای ھاپاسخ خواندن بودن مجاز (مانند گوییپاسخ کودک)، برای ھادستورالعمل خواندن (مثالً،
 کردن فراھم (مثالً  محیطی و متفاوت)، ترتیب بھ فرعی ھایآزمون برگزاری بودن مجاز (مانند ریزیبندی/برنامھزمان

 انتظارات دادن کاھش یا آوردن پایین دادن، تغییر ھایروش بھ اصالحات مقابل، در ویژه). صوتی امکانات یا روشنایی
 در کودک تپیشرف اساس بر دھینمره پایھ، سطح از ترپایین مطالب ارائھ بھ توانمی زمینھ این در شود.می گفتھ آموزشی

 کرد. اشاره ساده بسیار واژگان از استفاده و پایھ سطح وظایف بھ مربوط عملکرد نھ و IEP اھداف بھ دستیابی زمینھ

 بعدی (تغییرات دارد. نیاز شده تایید اعتبار 9 و استاندارد اعتباری واحد 26 بھ حاضر حال در »پیشرفتھ تحصیالت دپیلم«
 کھ داشت توجھ باید IEP دارای کودکان برای است.) شده معرفی »2 پیوست« و »3 اساسی گیریتصمیم نقطھ« در

 یا مناسب و رایگان عمومی آموزش شرایط واجد دیگر »پیشرفتھ تحصیالت دیپلم« با شدن التحصیلفارغ از پس آموزدانش
FAPE دریافت عمومی آموزش نظام طریق از را مستمر خدمات تواندنمی دیگر شدن التحصیلفارغ از پس و بود دنخواھ 

 کند.

 آنھا عمق و پیچیدگی کھ شودمی گفتھ آموزشی استانداردھای از دستھ آن بھ )ASOL( »سازگار یادگیری استانداردھای«
 و شودمی تدوین »یادگیری استانداردھای« اساس بر سازگار یادگیری استانداردھای کھ است ذکر شایان است. یافتھ کاھش

 ھستند. راستا ھم آنھا با بنابراین

 ندارند، را دیگر ھایدیپلم شرایط ولی اندکرده برآورده را خود IEP الزامات کھ کودکانی برای »کاربردی تحصیالت دیپلم«
 کھ کودکانی ).است شده معرفی »2 پیوست« و »3 اساسی گیریتصمیم نقطھ« در بعدی (تغییرات است. شده گرفتھ نظر در
 »مناسب و رایگان عمومی آموزش« مستمر، خدمات دریافت شرایط واجد سالگی 22 تا کنند،می کسب را دیپلم این

)FAPE( بود. خواھند 

 را زیر ھایویژگی دارای ھایدوره مجموعھ کھ ھدفمندی آموزشی ھایفعالیت یعنی )CTE( »ایحرفھ و فنی آموزش«
 کند:می ارائھ

 تحصیالت برای شدن آماده برای افراد کھ ھاییمھارت و افراد بھ دشوار و دقیق فنی و علمی دانش ارائھ قابلیت از •
 باشد؛ برخوردار دارند نیاز آنھا بھ آینده یا جاری شغلی بخشھای در کار بازار بھ رودو یا تکمیلی

 یا باشد؛ ھادوره از ایمجموعھ در نام ثبت برای الزم ھایدوره یا ھامھارت ارائھ شامل است ممکن •

 صنعتی تبرمع مدرک یا دیپلم، فوق مدرک متوسطھ، تحصیالت از پس سطح در سالھ،-یک مدرک ارائھ امکان از •
 باشد. برخوردار
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 تسلط تاییدکننده و شوندمی کسب آزمون، طریق از معموالً  کھ ھستند مدارکی )»CTE( ایحرفھ و فنی آموزش مدارک«
 ھستند. مشخص کارھای یا وظایف بھ پرداختن برای مجوزی و تحصیلی موفقیت مھارتی،

 گوییپاسخ چگونگی و کودکان تکتک نیازھای اساس بر کھ است ارزیابی نوعی )CAT( »ایرایانھ تطبیقی آزمون«
 شود.می سفارشی آزمون ھایپرسش بھ کودکان

 شرایط واجد و معلولیت دچار کودکان برای را »استاندارد دیپلم« بھ دستیابی برای تکمیلی مسیرھای »اعتباری امکانات«
 کرد: تقسیم زیر )ھایھا(گروهدستھ بھ توانمی را مسیرھا این کند.می فراھم الزم

 )EOC( انگلیسی دوره پایان نوشتن و خواندن و ریاضیات در محلی: شده تایید اعتبارات •

 از استفاده طریق از شود)می اعطا ھادوره موفق گذراندن ازای بھ کھ (اعتباراتی استاندارد اعتبارات ارائھ تکلیف: •
 با )6120( فردی مالیھ و اقتصاد کردن جایگزین و )2 و 1 قسمت I جبر (مثالً: قسمت دو بھ شده تقسیم محتوای
 )3120( فردی مالیھ و زندگی

 VDOE استاندارد دیپلم اعتبار امکانات کنید: مراجعھ زیر وب صفحھ بھ تر،بیش اطالعات کسب برای

 زادروز کھ (افرادی سالگی دو از کھ است مرتبطی خدمات و ویژه آموزش )ECSE( »کودک زودھنگام ویژه آموزش«
 دچار ضمن در و اندنرسیده مدرسھ سن بھ کھ کودکانی بھ سالگی پنج تا شود)می واقع آن از پیش یا سپتامبر 30 در آنھا

 آموزشی برنامھ« یک کودک، خانواده کمک بھ مربیان شود.می ارائھ ھستند، ویژه آموزش خدمات نیازمند و معلولیت
 این شود. فراھم کودک رشدی نیازھای کردن برآورده امکان تا کنندمی تدوین مشخص مقاصد و اھداف با )IEP( »فردی

ً  باید کودک کھ را گوناگونی ھایفعالیت و/یا ھامھارت مقاصد و اھداف  شود.می شامل ،ببندد کار بھ و بیاموزد را آنھا مرتبا

 طبق کھ شودمی گفتھ عمومی) ابتدایی منشوری مدارس (شامل غیرانتفاعی سازمانی اقامتی یا روزانھ مدرسھ بھ »دبستان«
 دارای و غیرانتفاعی سازمانی مدرسھ عنوان بھ دبستان ایالتی، قانون در پردازد.می ابتدایی ھایآموزش ارائھ بھ ایالتی قانون

 شود تلقی دبستان است ممکن صورتی در غیرانتفاعی دبستانی-پیش مرکز است. شده تعریف سن، با اسبمتن آموزشی برنامھ
 اولیھ، حساب سوادآموزی،-(پیش رشدی ھایفرصت و ھافعالیت شامل و سن با متناسب آموزشی برنامھ دارای کھ

 باشد. شده گرفتھ نظر در آن برای سن با متناسب اجتماعی تعامالت و باشد کودک) محیط کاوش و مسالھ حل ھایفرصت

 اعتبار کسب بھ توانندمی آن در شرکت با کودکان کھ ایدوره پایان در کھ شودمی گفتھ آزمونی بھ )EOC( »دوره پایان«
 »شناسیزمین« و »I جبر« آزمون شود.می برگزار بپردازند، »پیشرفتھ مطالعات یا استاندارد دیپلم« دریافت برای
 ھستند. دوره پایان آزمون زا ھایینمونھ

 قانون« بودجھ از متناسب سھم صرف و ارزیابی شناسایی، یافتن، برای )LEA( »محلی آموزشی نھاد« »برابر خدمات«
 بھ خود منطقھ در کھ معلولیتی دچار کودکان ویژه خدمات بابت )IDEA 2004( »معلولیت دچار افراد آموزش بھسازی

 دچار کودکان بھ دارد. کاربرد اند،شده نام ثبت متوسطھ و ابتدایی مذھبی، مدارس شامل خصوصی مدارس در والدین وسیلھ
 خدمات و ویژه آموزش در مشارکت برابر فرصت کنند،می نام ثبت خصوصی مدرسھ در را آنھا شانوالدین کھ معلولیت

 خدمات و/یا ویژه آموزش تخصیص نگیچگو درباره گیریتصمیم شود.می داده »فردی خدمات برنامھ« طریق از مرتبط
 عھده بر کنند،می نام ثبت خصوصی مدرسھ در را آنھا شانوالدین کھ معلولیت دچار کودکان بھ رسانیخدمت برای مرتبط
 است. آموزشی ھایحوزه

 کھ: است مرتبطی خدمات و ویژه آموزش معنای بھ )FAPE( »مناسب و رایگان عمومی آموزش«

 شود؛می ارائھ ھزینھ بدون و عمومی ھدایت و نظارت تحت عمومی، بودجھ با •

 شود؛می ارائھ )VBOE( ویرجینیا آموزش ھیات استانداردھای رعایت با •

 و ویرجینیاست؛ در متوسطھ یا راھنمایی ابتدایی، دبستانی،-پیش مناسب آموزش شامل •

http://www.doe.virginia.gov/instruction/graduation/credit_accommodations.shtml
http://www.doe.virginia.gov/instruction/graduation/credit_accommodations.shtml
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 شود.می ارائھ فردی آموزشی برنامھ رعایت با •

 دچار افراد آموزش بھسازی قانون« دوباره تایید )IDEA 2004( »معلولیت دچار افراد شآموز بھسازی قانون«
 بر حاکم مقررات و قانون ،2006 اکتبر 13 آن، فدرال اجرایی مقررات و )IDEA 2004( 2004 دسامبر 4 ،»معلولیت
 کند.می مشخص را معلولیت دچار کودکان آموزش

 نھاد با کھ ذیصالح ھایارزیاب یا ارزیاب وسیلھ بھ کھ شودمی گفتھ ارزیابی نوعی بھ )IEE( »آموزشی مستقل ارزیابی«
 گیرد.می صورت ندارند، استخدامی رابطھ نظر مورد کودک آموزش مسئول محلی آموزش

 تدوین، گروھی جلسات در کھ شودمی گفتھ معلولیت دچار کودک ویژه مکتوب برنامھ بھ )IEP( »فردی آموزشی برنامھ«
 برآورده برای الزم مرتبط خدمات و ویژه ھایآموزش و کودک فردی آموزشی نیازھای IEP شود.می اصالح و بینیباز

 کند.می مشخص را کودک آموزشی نیازھای کردن

 و باشند کرده نام ثبت خصوصی مدرسھ در را او والدینش کھ معلولیت دچار کودک ھر )ISP( »فردی خدمات برنامھ«
 کھ مرتبط خدمات و/یا ویژه آموزش باشد. داشتھ ISP باید باشد، مرتبط خدمات و/یا ویژه آموزش تدریاف شرایط واجد

LEA در کند، ارائھ کودک بھ باید ISP جاری محتوایی الزامات ممکن، حد تا باید برنامھ این و شودمی ذکر IEP را 
 پدر/مادر مشارکت و »IEP گروه« بھ مربوط الزامات طبق باید ISP اصالح و بازبینی تدوین، ھمچنین کند. برآورده
 بگیرد. صورت

 کودکان ھمراه بھ معلولیت، دچار کودکان شود، داده تشخیص مناسب کھ حدی تا یعنی )LRE( »بازدارنده-کم محیط«
 آموزش محیط از معلولیت دچار کودکان جابجایی یا جداگانھ آموزش ویژه، ھایکالس تشکیل و بینندمی آموزش غیرمعلول

 از استفاده با عمومی ھایکالس در آموزش کھ باشد چنان معلولیت شدت یا ماھیت کھ دھدمی رخ صورتی در فقط عمومی
 باشد. نداشتھ مطلوب نتیجھ آموزشی-کمک خدمات و وسایل

 LRE ھایجانمایی پیوستار

 کودکان تکتک تا باشد داشتھ یاراخت در را جایگزین ھایجانمایی از پیوستاری یا گسترده مجموعھ باید آموزشی حوزه ھر
 است: زیر موارد شامل پیوستار این کنند. استفاده مناسب برنامھ از بتوانند معلولیت دچار

 عمومی آموزش ھایکالس •

 ویژه آموزش ھایکالس •

 (خصوصی/اقامتی) ویژه آموزش مدارس •

 منزل در آموزش •

 و منزل از خروج بھ قادر طوالنی مدت بھ کھ کودکانی بھ کھ شودمی گفتھ آموزشی بھ خانھ بھ محدود آموزش •
 یا مجاز پزشک گواھی با آموزش نوع این ارائھ ضرورت شود.می ارائھ نیستند، مدرسھ در عادی حضور

 شودمی تعیین بالینی شناسآسیب

 شودمی ارائھ ایالتی مراکز مانند موسسات، و ھابیمارستان در آموزش نوع این •

 ھمچنین: باید جایگزین ھایجانمایی پیوستار این

 فراھم را عمومی آموزش ھایکالس در سیار، آموزش یا خدمات یا منابع اتاق مانند مکمل، خدمات ارائھ امکان •
 کند؛

 IEP اھداف از بخشی کھ شودمی محقق زمانی یکپارچھ رسانیخدمت باشد؛ یکپارچھ رسانیخدمت شامل باید •
 شود؛ برآورده ھمسال کودکان گروه با عمومی آموزش یھاکالس در آنھا ھمھ یا کودک
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 کودکان از خاصی دستھ یا جمعیت برای استفاده مورد مستقل الگوی نھ و کودک، فردی نیازھای بر مبتنی باید •
 باشد؛ معلولیت، دچار

 و شود؛ مستند نظر مورد جانمایی دالیل و شده بررسی ھایگزینھ تکتک شناسایی با باید •

 کند. ارائھ ھمسال کودکان مناسب لزوم، صورت در ای،برنامھ باید •

 اعتباری امکانات شرایط واجد و 504 یا IEP دارای کھ معلولیت دچار کودک )LAVC( »محلی شده تایید اعتبارات«
 هشد تایید اعتبارات گرفت. نظر در ریاضیات و نوشتن خواندن، انگلیسی، ھایحوزه در LAVC برای توانمی را است،
 برآورده را صالحیت الزامات کھ استاندارد دیپلم کسب خواستار کودکان ھمھ برای تاریخ/اجتماعی دانش و علوم در محلی

 است. استفاده قابل کنند،می

 از شود.می گفتھ دھد،می تغییر را تکلیف یا آزمون آن ارزیابی استاندارد کھ آزمون یا تکلیف در تعدیل انواع بھ »اصالحات«
 تکلیف کھ کودکی یا دھد،می انجام استاندارد یک از بخشی قالب در را تکلیفی کھ کودکی بھ توانمی اصالحات ھاینمونھ

 در اصالحات کھ باشید داشتھ توجھ کرد. اشاره دھد،می انجام را اصلی تکلیف بھ نسبت ترآسان دستیابی قابلیت با جایگزین
 نیست. مجاز SOL آزمون مانند ایالتی ھایارزیابی

 تعریف صورت این بھ »ویرجینیا در معلولیت دچار کودکان ویژه آموزش ھایبرنامھ بر حاکم مقررات« طبق »پدر/مادر«
 شود:می

 کودک؛ برگزیده یا زیستی پدر/مادر •
 با باید محلی آموزشی نھاد باشد. نشده باطل برگزیده یا زیستی پدر/مادر حقوق اگر حتی پدرخوانده/مادرخوانده، •

 از پدرخوانده/مادرخوانده کھ دھد اطالع آنھا بھ برگزیده یا زیستی پدر/مادر شده ثبت نشانی آخرین بھ نامھ لارسا
 تا را پدرخوانده/مادرخوانده اقدامات کھ دارد حق محلی آموزشی نھاد صورت این در کند.می عمل آنھا طرف
 بشناسد؛ رسمیت بھ بگیرند، دهعھ بر را خود والدینی نقش برگزیده یا زیستی پدر/مادر کھ زمانی

 برای آموزشی تصمیمات گرفتن بھ مجاز یا باشد، برخوردار کودک پدر/مادر اختیارات از معموالً  کھ سرپرستی •
 باشد)؛ ایالت سرپرستی تحت کودک کھ صورتی در ایالت یا صالحیت،بی شخص سرپرست نھ (ولی باشد کودک

 یا ناپدری/نامادری پدربزرگ/مادربزرگ، (شامل برگزیده ر/مادرپد یا زیستی پدر/مادر اختیارات از کھ فردی •
 رفاه تامین مسئول قانون طبق کھ فردی یا باشد، برخوردار کند،می زندگی او با کودک کھ دیگر) خویشاوندان

 باشد؛ کودک
 یا باشد؛ شده خارج قیمومیت از کھ صغیری کودک •
 والدینی وظایف پذیرش بھ مایل اشخاص این اگر یا کرد، شناسایی باال فھرست از نتوان را ذیصالحی شخص اگر •

 باشد. شده منصوب 8VAC20-81-220 در مندرج الزامات طبق کھ جانشینی پدر/مادر نباشند،
 

 این شود.می گفتھ بیرستاند از شدن التحصیلفارغ از پس شما کودک ھایخواستھ بھ »متوسطھ تحصیالت از پس اھداف«
 باید اینھا شود.می تدوین کودک، IEP گروه تشخیص بھ بنا آن، از زودتر یا سالگی 14 بھ کودک ورود زمان از اھداف

 شود. شامل را مستقل، زندگی جوانان، برخی برای و آموزش تحصیل، اشتغال،

 است ممکن دبستانی-پیش است. مھدکودک در ودکانک حضور مقدمھ کھ سال پنج زیر کودکان ویژه مدرسھ »دبستانی-پیش«
 ھافرصت شود. تامین محلی و/یا ایالتی فدرال، وجوه از است ممکن عمومی دبستانی-پیش بودجھ باشد. خصوصی یا عمومی

 است. متفاوت آموزشی ھایحوزه حسب بر

 از پس و مھدکودک مقطع در موفقیت ساززمینھ کھ جوامع و مدارس ھا،خانواده کودکان، ھایتوانایی بھ »تحصیلی آمادگی«
 دارند. تحصیلی آمادگی کسب در مھمی نقش -جوامع و مدارس ھا،خانواده کودکان،- اجزا تکتک دارد. اشاره ھستند، آن

 کردن برآورده برای فکری و جسمی شخصیتی، اجتماعی، نظر از کودکان کھ این یعنی کودکان برای تحصیلی آمادگی
 شوند. آماده رشدی و اجتماعی تاریخ/علوم علوم، ریاضیات، نوشتن، و اندنخو استانداردھای
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 و شدهتنظیم-خود محور،-ھدف رفتارھای ابراز بھ قادر را فرد کھ باورھا و دانش ھا،مھارت ترکیب بھ »خودمختاری«
 بھ دستیابی برای ،فردی کارآیی و قابلیت بھ داشتن باور و قوت و ضعف نقاط شناخت شود.می گفتھ سازد،می مستقل

 و زندگی مدیریت برای فرد توانایی بگیرد، انجام ھانگرش و ھامھارت این مبنای بر عمل اگر است. ضروری خودمختاری
 )1998 ومایر، و میلر (فیلد، شود.می تقویت جامعھ در موفق بزرگساالن نقش پذیرش

 بررسی و آینده اھداف بھ دستیابی در را فرد انندتومی کھ افرادی از متشکل شبکھ و روابط بھ »اجتماعی سرمایھ«
 الزم کمک و دانش توانندمی کھ افرادی از شود.می گفتھ کنند، یاری اھداف آن بھ دستیابی مسیر در دیپلم مناسب ھایگزینھ

 ی،عموم آموزش آموزگاران ویژه، آموزش آموزگاران مدرسھ، مشاوران بھ توانمی کنند ارائھ را ھاحوزه این در
 کرد. اشاره سرپرستان و/یا والدین و کارفرمایان

 شود.می اعطا دوره یک در آمیزموفقیت گذراندن ازای بھ »استاندارد اعتبارات«

 گیریتصمیم نقطھ« در بعدی (تغییرات دارد. نیاز شده تأیید اعتبار 6 و استاندارد اعتباری واحد 22 بھ»استاندارد دیپلم«
 التحصیلفارغ از پس آموزدانش کھ داشت توجھ باید IEP دارای کودکان برای است.) شده معرفی »2 پیوست« و »3 اساسی

 آموزش نظام طریق از را مستمر خدمات تواندنمی دیگر و بود نخواھد FAPE شرایط واجد دیگر »استاندارد دیپلم« با شدن
 کند. دریافت عمومی

 در دوره یا پایھ ھر پایان در را آنھا بتوانند باید کودکان کھ است انتظاراتی حداقل )SOL( »یادگیری استانداردھای«
 کنند. برآورده اجتماعی تاریخ/علوم و علوم ریاضیات، انگلیسی، درسھای

 »جایگزین« آزمون چندین )VBOE( ویرجینیا آموزش ھیات »شده تایید اعتبار اعطای برای مصوب جایگزین آزمون«
 بھ شده تایید اعتبار اعطای برای »دوره پایان ییادگیر استانداردھای« آزمون جای بھ آنھا از توانمی کھ است کرده تصویب
 کرد. استفاده کودکان

 تحصیالت از پس اھداف توانندمی آنھا کمک بھ IEP گروه و فرزندتان کھ کندمی ارائھ اطالعاتی »گذار ھایارزیابی«
 خواھند ضعف نقاط و جیحاتتر قوت، نقاط شناسایی بھ قادر اطالعات این با IEP گروه و فرزندتان کنند. تدوین را متوسطھ

 از پس اھداف بھ دستیابی قبال در مدرسھ کند.می تغییر بلوغ دوران بھ ورود و کودک سن رفتن باال با اغلب اھداف این بود.
 بھ کودک ساختن نزدیک برای الزم ھایفعالیت و خدمات کردن ھماھنگ مدرسھ وظیفھ ندارد. مسئولیتی متوسطھ تحصیالت

 است. متوسطھ یالتتحص از پس اھداف

 آزمون در قبولی نمره بھ و بگذارد سر پشت موفقیت با را دوره یک کودک کھ شودمی اعطا زمانی »شده تایید اعتبارات«
SOL تایید مورد جایگزین ارزیابی یا مرتبط VBOE یابد. دست 

 کھ جدی شناختی ھایماندگیعقب دچار کودکان عملکرد ارزیابی برای )VAAP( »ویرجینیا جایگزین ارزیابی برنامھ«
 بر مبتنی سازگار یادگیری استانداردھای است. شده طراحی ھستند، »سازگار یادگیری استانداردھای« مشمول

 دارد. کمتری عمق و پیچیدگی ولی است »یادگیری استانداردھای«

 شود.می ارائھ رایانھ مانند الکترونیکی ابزارھای با مجازی صورت بھ کھ است کالسی »مجازی دوره«

 و اھداف بھ کھ است کار حین منسجم و شدهھماھنگ تحصیلی تجربیات از ایمجموعھ )WBL( »محور-کار یادگیری«
 کار و کسب در را کالس آموزش کھ دھدمی امکان کودکان بھ یادگیری نوع این دارد. ارتباط کودکان ایحرفھ ھایگرایش

 ببندند. کار بھ محور-سرویس کار محیط یا واقعی ایدنی
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 تحصیلی موفقیت کلیدھای

 دوران در مدرسھ، در کودکان تحصیلی موفقیت کلیدی اجزای برخی بھ زیر در حیاتی، گیریتصمیم نقاط بازبینی از پیش
 شود.می اشاره خردسالی،

 مستمر رشد و یادگیری از حمایت :1 شماره کلید

 دارد. یکسانی اھمیت معلولیت بدون کودکان و رشدی ماندگیعقب و معلولیت دچار کودکان برای کودکی ابتدایی سالھای
 والدین بسیاری دارد. بستگی گیرد،می شکل دوران این در کھ یادگیری حیاتی الگوھای بھ تانکودک آینده رشد کیفیت

 بیاموزد. را حیاتی ھایمھارت کدام باید رشد ابتدایی سالھای در فرزندشان کھ بدانند خواھندمی

 شود.می ایجاد منزل محیط در آمادگی این از ایعمده بخش نیست. زود تحصیلی آمادگی موضوع بھ کردن فکر برای ھرگز
 مقطع بھ ما از بسیاری کند.می فراھم را آن از پس سالھای و مھدکودک در موفقیت زمینھ تحصیلی آمادگی ھایفعالیت

 ھرچند کنیم.می فکر شمارش و ابتدایی ھایواژه خواندن حروف، صدای الفبا، یادگیری با مرتبط ھایمھارت و مھدکودک
 حداقل آنھا اھمیت کھ دارد وجود نیز دیگری ھایمھارت ھستند، مھم مھدکودک بھ ورودی کودکان ھمھ برای ھامھارت این
 و تجربی علوم ریاضیات، واژگان، زبان، آواشناسی، آمادگی بر یتحصیل آمادگی ھایفعالیت است. گفتھ-پیش موارد اندازه بھ

 مسالھ این شود.می مربوط نیز کودکان اجتماعی و جسمی سازیآماده بھ تحصیلی آمادگی است. متمرکز اجتماعی تاریخ/علوم
 تعامل ارتباطات، خودگردانی، مانند مسائلی اجتماعی رشد است. اجتماعی رشد نیز و حرکتی و جسمی رشد بر تمرکز شامل

 در و ھامحیط ھمھ در ھامھارت این شود.می شامل را دیگر ھایمھارت و احساسات ابراز و درک مسالھ، حل دیگران، با
 ھستند. ضروری زندگی مراحل ھمھ

 البتھ کند. مفراھ والدین برای را نوجوانان نیاز مورد ھایمھارت انواع بھتر درک زمینھ تواندمی تحصیلی آمادگی ھایفعالیت
 معلولیت بدون کودک از زودتر است ممکن معلولیت دچار کودک است. متفاوت کودکان رشد آھنگ کھ داشت توجھ باید

 IEP گروه دارد. بستگی او فردی نیازھای بھ معلولیت دچار کودک نیاز مورد ھایمھارت و شود رسمی آموزش محیط وارد
 IEP گروه از مھمی بخش پدر/مادر، عنوان بھ شما، کرد. خواھد شناسایی را کودک رشد آھنگ با متناسب مقاصد و نیازھا
 کرد. خواھید کمک تصمیمات این گرفتن بھ و ھستید

 مھدکودک بھ )ECSE( »کودک زودھنگام ویژه آموزش« از گذار

 »کودک زودھنگام ویژه آموزش« از کودک گذار بھ شکل بھترین بھ توانمی چگونھ کھ بدانید بخواھید است ممکن ھمچنین
 کمک کودک مھدک بھ شود)می ارائھ مدرسھ سن زیر کودکان بھ سالگی پنج تا دو از کھ مرتبط خدمات و ویژه (آموزش

 ماھیت باشد. ھمراه آنان ھایخانواده و معلولیت دچار نوجوانان برای بزرگی ھایچالش با است ممکن دوران این کرد.
 ترآسان باعث خانواده و مدرسھ ھمکاری کند. تغییر است ممکن آموزشی کادر و مدرسھ مکان درسی، روز مدت برنامھ،

 ھایبرنامھ کمک بھ توانمی گذار، اقدامات کردن ھماھنگ با شود.می مھدکودک بھ دبستانی-پیش کودکان گذار روند شدن
 کنند. تقویت و حفظ را بستانید-پیش دوره در آمده دست بھ دستاوردھای کودکان کھ داد ترتیبی ابتدایی و دبستانی-پیش

 »است مناسب ھمھ برای اندازه یک« قاعده از کھ است فرآیندی مھدکودک بھ دبستانی-پیش از گذار کھ است توجھ شایان
 برای و بپردازد درس کالس یا مدرسھ از بازدید مانند گذار ھایفعالیت اجرای بھ است ممکن IEP گروه کند.نمی پیروی
 کنید. گفتگو IEP گروه و فرزندتان آموزگار با گذار درباره کند. دیدار کودک جدید آموزگار با کودک ارهدرب اطالعات تبادل

 گروه و فرزندتان جدید آموزگار با مھدکودک بھ گذار روند در ضمن، در بگذارید. اشتراک بھ را خود ھایایده یا ھانگرانی
IEP کھ است این مسالھ است. فرآیند این از مھمی بخش فرزندتان ھایرایشگ و قوت نقاط درباره اطالعات تبادل شوید. آشنا 
 شناسید.می بھتر را فرزندتان شما
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 منظم حضور :2 شماره کلید

 از را عادت این اگر باشد. داشتھ خودش و مدرسھ بھ نسبت بھتری احساس کودک کھ شودمی باعث مدرسھ در منظم حضور
 اھمیت مدرسھ در روزه-ھر و موقع بھ حضور کھ فھمدمی زودتر تانکودک کنید، ایجاد دبستانی-پیش دوره ابتدایی روزھای

 شود!می منجر نیز کار محل و کالج رستان،دبی در کودکان عملکرد تقویت بھ منظم حضور دارد.

 غایب غیبت، بودن غیرموجھ یا موجھ از نظرصرف سال)، در روز 18( ماه ھر در غیبت درسی روز دو با فقط کودک
 احتمال کاھش و کودک تحصیلی افتادگیعقب باعث است ممکن جدی غیبت سال یک حتی شود.می محسوب جدی
 بھداشت و جسمی سالمت مالی، استقالل بر مدتی-بلند آثار است ممکن وضعیت این شود. دبیرستان از او شدن التحصیلفارغ

 دھد.می افزایش را زندگی و مدرسھ در کودک موفقیت احتمال مدرسھ در روزه-ھر حضور باشد. داشتھ کودک وانیر

 دانید؟می آیا

 شود. مدرسھ در کودک تحصیلی عملکرد افت باعث است ممکن مھدکودک، دوره در حتی متعدد، ھایغیبت •
 شود.می کودک درسی ادگیافتعقب سبب ایھفتھ-چند بازه یک در غیبت روز دو یا یک حتی •
 است. دبیرستان در کودک احتمالی تحصیلی افت نشانھ سھ از یکی فراوان ھایغیبت ششم، پایھ تا •
 حفظ و/یا کالج از کودک بھنگام التحصیلیفارغ زمینھ کھ است زندگی مھم ھایمھارت از مدرسھ در حضور •

 کند.می فراھم را شغلی موقعیت
 

 شود: واقع سودمند است ممکن زیر نکات کودک، موفقیت زمینھ ایجاد و مدرسھ در کودک منظم حضور از حمایت برای
 

 کنید. تھیھ شدن بیدار و خوابیدن برای منظمی برنامھ •
 معرفی ھاھمکالس و آموزگاران بھ تحصیلی سال شروع از پیش را فرزندتان گذار، فرآیند کردن ترروان برای •

 کنید.
 و راحت درباره دیگر والدین یا مدرسھ مشاوران آموزگاران، با دارد، ھراس مدرسھ بھ رفتن از کودک اگر •

 بخواھید. مشورت یادگیری فرآیند کردنمھیج
 بگیرید. نظر در جایگزین ھایبرنامھ دھد،می رخ مشکلی کھ مواقعی در مدرسھ، بھ فرزندتان رساندن برای •
 کنید. خودداری طوالنی سفرھای بھ رفتن و زشکیپ نوبت گرفتن از ممکن حد تا مدرسھ فعالیت دوره در •
 کنید. فراھم را تفریح، و ورزش مانند مدرسھ، از پس ھدفمند ھایفعالیت زمینھ •

 
 و CTE ھا،باشگاه ھا،گروه (مانند اجتماعی و درسی ھایبرنامھ در مشارکت کیفیت و نمرات بر منظم حضور عادت

 است. تاثیرگذار نیز آینده در اشتغال حیاتی ھایمھارت بر ھمچنین منظم حضور عادت ایجاد گذارد.می تاثیر اشتغال)

 sAttendancework :کنید مراجعھ سایتوب این بھ بیشتر اطالعات کسب برای
 

 ھایسیاست و گریزیمدرسھ بھ مربوط ھایداده انتشار و آوریجمع بر حاکم مقررات« از توانیدمی را بیشتر اطالعات
 بیابید. ،8VAC20-730 ،»آموزدانش حضور

  

http://law.lis.virginia.gov/admincode/title8/agency20/chapter730/
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 کودک آموزش فرآیند در مشارکت :3 شماره کلید

 بھتر آموزشی نتایج کسب بھ منجر کودک آموزش فرآیند در خانواده مشارکت کھ است داده نشان مختلف ھایپژوھش
 فرزند، از بیشتر ھرچھ حمایت و مدرسھ رویدادھای در آنھا حضور کودک، درسی فعالیت بھ والدین عالقھ ابراز شود.می

 تاریخ) بدون در، »ttlighSpo Research(« دھد.می افزایش را کودک موفقیت احتمال

 گیرد:می قرار شما عھده بر مھم وظیفھ دو باشد، ویژه آموزشی خدمات گیرنده فرزندتان اگر

 گروه تا کنید حفظ را رابطھ این و کنید ایجاد سازنده کاری رابطھ فرزندتان با مرتبط آموزشی کادر اعضای ھمھ با •
IEP کند کار بازده باالترین با بتواند 

 شودمی ارائھ فرزندتان بھ مناسب) و رایگان عمومی (آموزش FAPE کھ یدشو مطمئن •
 

 حوزه با ھمکاری طریق از کودک آموزش فرآیند در مستمر مشارکت فرزندتان، اھداف این بھ دستیابی راه بھترین
 است. آموزشی ھایحوزه و ھاخانواده بین دوجانبھ مسئولیتی واقع در ھمکاری است. آموزشی

 
 است. شده ارائھ تعاریف برخی اینجا در دارد؟ معنایی چھ اینھا ھمھ

 
 دھند: انجام را زیر کارھای از ھریک توانندمی مشارکت بھ مندعالقھ والدین آرمانی، وضعیت در خانواده: مشارکت

 دیگر کودکان با ارتباط ایجاد بھ کودک تشویق •
 مشتاقانھ یادگیری برای از/الگوسازی حمایت •
 مطالعھ عادات ایجاد زمینھ در ھمکاری •
 جلسات در فعال مشارکت •
 کودک نیازھای شناسایی •
 والدین/کودک حقوق و ویژه آموزش فرآیند شناخت •
 کودک آموزشی نیازھای کردن برآورده •

 
 نای کنند. مشارکت ھم با مشترک ھدفی بھ دستیابی منظور بھ طرف چند یا دو کھ گیردمی شکل زمانی ھمکاری ھمکاری:

 اعتمادسازی، ابزار عنوان بھ یکدیگر، با موثر ارتباط روش یافتن پی در کھ ھاییطرف ھمھ وسیلھ بھ کھ است فرآیندی
 شود.می تقویت ھستند،

 
 شود.می منجر فرزندتان برای بھتر نتایج حصول نتیجھ در و ھمکاری تقویت بھ »خانواده مشارکت«

 
 ما حقوق شناخت :4 شماره کلید

 
 بھ بیشتر اطالعات کسب برای نیست. کامل زیر (فھرست بشناسید. خوبیبھ را خود »والدینی حقوق« کھ است الزم

 کنید.) مراجعھ »ویرجینیا در معلولیت دچار کودکان ویژه آموزش ھایبرنامھ بر حاکم مقررات«

 کھ: دارید حق شما

 کنید. حمایت فرزندتان از جوییانتقام از ترس بدون •
 کنید. دریافت پیشاپیش را جلسات نامھاطالعیھ/دعوت •
 کنید. برگزار باشند، پذیرفتھ را آن طرف دو کھ مکانی و ساعت تاریخ، با جلساتی •
 کنید. ضبط را نمود تعیین و IEP صالحیت، جلسات صدای •
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 دیدن رخواستا نیست، ممکن چیزی چنین کھ شود گفتھ شما بھ (اگر شوید. جلسات از فیلمبرداری خواستار •
 شوید.) فیلمبرداری زمینھ در آموزشی حوزه سیاست

 کنید. مطرح را خود ھایھا/دیدگاهنگرانی •
 دھید. قرار بازبینی معرض در و کنید ارائھ را مستندات انواع •
 بگیرید. کمک آنھا از و بیاورید جلسات بھ را دیگری افراد •
 کنید. دریافت درخواست، بھ بنا ان،زم ھر در و سال در بار یک را روالی ھایضمانت سند رونوشت •
 رایگان، صورت بھ )،IEE( مستقل آموزشی ارزیابی خدمات از مدرسھ، ارزیابی نتایج نپذیرفتن صورت در •

 شوید. مندبھره

 
 چیست؟ »قبلی کتبی اطالعیھ«
 پیشنھاد را زیر اردمو بھ مربوط اقدامات بخواھد آموزشی حوزه کھ شودمی ارائھ شما بھ صورتی در »قبلی کتبی اطالعیھ«
 کند: رد یا

 شناسایی •
 ارزیابی •
 آموزشی جانمایی •
 مناسب) و رایگان عمومی (آموزش FAPE ارائھ •

 
 باشد: زیر عنصر ھفت حاوی باید »قبلی کتبی اطالعیھ«

 است کرده رد یا پیشنھاد آموزشی حوزه کھ اقدامی شرح •
 نظر مورد اقدام با آموزشی حوزه مخالفت یا موافقت بھ مربوط توضیحات •
 آنھا نپذیرفتن دالیل و شده بررسی ھایگزینھ دیگر شرح •
 اقدام مبنای عنوان بھ رفتھ کار بھ گزارش یا ثبت ارزشیابی، ارزیابی، شرح •
 مرتبط عوامل دیگر شرح •
 روالی ھایضمانت طریق از محافظت بھ مربوط بیانیھ •
 کمک منابع •

 
 بر مناسب) و رایگان عمومی (آموزش FAPE بھ فرزندتان دستیابی از کھ شودمی باعث فرزندتان و خود حقوق شناخت
 شوید. مطمئن فرزندتان ھایصالحیت اساس

 

 کودک خودگردانی و استقالل تقویت :5 شماره کلید
 

 دنیای و خودش از بیشتر شناخت بھ او دستیابی و بلوغ دوران بھ او رسیدن با زندگی، نیز و آموزش، در فرزندتان نقش
 باشند. برخوردار آن از باید افراد ھمھ کھ است مھمی صفات از یکی خودمختاری یابد.می بیشتری اھمیت اطراف،

 بھ کند،می یاری ھایشگرایش و ترجیحات قوت، نقاط شناخت در را فرد کھ ھاییمھارت از ایمجموعھ کسب با خودمختاری
 و گزینش طریق از اھداف بھ دستیابی برای برنامھ تدوین و ھدف تعیین توانایی از خودمختار راداف آید.می دست

 مدیریت قابلیت دارای و کارآمد و توانا را خود افراد این برخوردارند. خود، از دفاع و خودگردانی یادگیری گیری،تصمیم
 دانند.می شخصی زندگی

 این کنند. مطرح را خود ھایدیدگاه و شرکت IEP جلسات در کھ رودمی ارانتظ IEP دارای کودکان ھمھ از سرانجام،
 جلسات این در مشارکت و حضور آماده را فرزندتان باید احتماالً  پدر/مادر، عنوان بھ شما، بود. خواھند گروه عضو کودکان
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 صحبت یادگیری برای الزم امکانات یا ھاحمایت نیز و خود ترجیحات و عالیق قوت، نقاط درباره تواندمی فرزندتان کنید.
 و ھاخواستھ ابراز مشارکت، طریق از کودک شود.می خودمختاری تعریف مشمول مشارکت این برای الزم ھایمھارت کند.

 برخوردار شدن شنیده حق از کھ فھمدمی کودک ترتیببدین یابد. دست نفس بھ اعتماد بھ تواندمی گروه، بھ خود اھداف انتقال
 است.

ً  توانایی این البتھ، کند.می ایجاد کودک در را خود از دفاع توانایی ودمختاریخ  برای الزم سن بھ کودک رسیدن از پس لزوما
 در متوسطھ گذار سن بھ رسیدن از پیش ھامدت از تواندمی فرزندتان شود.نمی ایجاد متوسطھ گذار بر متمرکز IEP تدوین
 شماست. فرزند بھ مربوط IEP کند. دعوت IEP جلسھ بھ نیز را دیگری افراد تواندمی فرزندتان کند. مشارکت IEP فرآیند

 را آن احتماالً  کھ مھمی عبارت کند؟ ارائھ اطالعات فرزندتان اھداف و یادگیری کیفیت درباره تواندمی بھتر کسی چھ
 برای یعنی »شود.نمی مربوط من بھ باشم، نداشتھ حضور آن در من کھ کاری« یابد:می کاربرد اینجا در اید،شنیده

 است. ضروری جلسھ در فرد آن حضور معلولیت، دچار فرد درباره ریزیبرنامھ و گیریتصمیم

 و عالیق ترجیحات، قوت، نقاط تعیین بھ تواندمی Determined I'm سایت در Pager One سند کمک بھ فرزندتان
 بھ را اطالعات جوان شخص یک است بھتر بپردازد. ویدئوھا و تصاویر ھا،واژه از استفاده با ساده قالبی در الزم امکانات

 جلسات در فاھدا درباره گفتگو برای تواندمی او فرزندتان، التحصیلیفارغ زمان بھ شدن نزدیک با کند. ارائھ IEP گروه
IEP کند. شرکت Attainment and Setting Goal »سایتوب در دیگری ابزار »ھدف بھ دستیابی و گذاریھدف 

Determined m’I .از پس زندگی و مدرسھ در موفقیت از مھمی بخش اھداف بھ دستیابی برای ریزیبرنامھ یادگیری است 
Day Good  بیاموزند. را ھستند پشتیبانی خدمات ارائھ بھ قادر کھ افرادی شناسایی روش توانندمی کودکان است. مدرسھ
Plan سایتوب ابزارھای دیگر از خوب)، روز (برنامھ Determined I'm، حدودی تا کھ بفھمد تا کندمی کمک کودک بھ 

 الزم ھایمھارت و اناییتو از کھ بداند باید فرزندتان است. برخوردار زندگی در تاثیرگذار رویدادھای کردن مھار توانایی از
 است. برخوردار اھدافش بھ دستیابی و مھم کارھای بھ پرداختن تالش، برای

 دھد اطالع شما بھ باید IEP گروه سالگی، ھجده بھ فرزندتان ورود از پیش سال یک حداقل از کھ داشتھ توجھ باید ھمچنین
 امور برای شما کمک بدون تواندمی او یعنی شد. خواھد منتقل فرزندتان بھ سالگی ھجده روز نخستین در تحصیلی حقوق کھ

 کند. موافقت خود IEP با تواندمی بزرگسال، فرد یک عنوان بھ فرزندتان، مثالً، کند. گیریتصمیم خود تحصیلی

 بھ شروع فرزندتان کھ این از پس بسپارید. او بھ سالگی ھجده از پیش را شخصی امور برای ریگیتصمیم اختیار است بھتر
 بدھید. او بھ بیشتری گیریتصمیم ھایفرصت توانیدمی شود، روبرو خود تصمیمات پیامدھای با و کند گیریتصمیم

 کھ باشید داشتھ یاد بھ شود.می IEP لساتج در فعال مشارکت برای الزم پختگی و نفس بھ اعتماد ایجاد سبب تجربیات این
 IEP گروه شود.می دعوت IEP جلسھ در شرکت برای او از سالگی، چھارده بھ فرزندتان ورود از پس ،IEP چرخھ در

 حضور ضرورت درباره گیریتصمیم بشنود. او خود زبان از را کودک ترجیحات و عالیق قوت، نقاط کھ است مایل
 شماست. عھده بر او سالگی ھجده از پیش تا تجلسا این در فرزندتان

 ادامھ جلسات این در شرکت بھ توانیدمی بگیرد، سالگی ھجده از پیش را تصمیمات این نباید فرزندتان کھ کنیدمی فکر اگر
 حقوق الانتق« کتابچھ این کند.می ارائھ شما بھ را زمینھ این در الزم اطالعات کھ است کرده تھیھ ایکتابچھ VDOE دھید.
 انتقال بیابید: زیر پیوند در را آن توانیدمی و دارد نام »ویرجینیا در بلوغ سن بھ رسیدن از پس معلولیت دچار آموزدانش
 .ویرجینیا در بلوغ سن بھ رسیدن از پس معلولیت دچار آموزدانش حقوق

 

 کودک تحصیل ابتدایی سالھای در مدت-بلند اھداف گرفتن نظر در :6 شماره کلید

 در ندارد. اشکالی بزرگ رویاھای داشتن کنند.می گذاریھدف آنھا زندگی ابتدایی سنین در شانفرزندان برای معموالً  والدین
 دارد. فرزندتان موفقیت در مھمی نقش انتظارات بودن باال واقع،

 دیپلم بھ فرزندتان تیابیدس از پس یا سالگی 22 در IDEA کھ بدانید باید باشد، کالج بھ فرزندتان ورود شما ھدف اگر
 و رایگان عمومی آموزش« متوسطھ تحصیالت از پس آموزش برای رسد.می پایان بھ پیشرفتھ مطالعات یا استاندارد

http://www.imdetermined.org/
http://www.doe.virginia.gov/special_ed/regulations/state/transfer_rights_students_disabilities.pdf
http://www.doe.virginia.gov/special_ed/regulations/state/transfer_rights_students_disabilities.pdf
http://www.doe.virginia.gov/special_ed/regulations/state/transfer_rights_students_disabilities.pdf
http://www.doe.virginia.gov/special_ed/regulations/state/transfer_rights_students_disabilities.pdf
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 و مثبت تجربیات کالج در حضور دوره در فرزندتان کالج، بھ محدود جوانان دیگر مانند شود.نمی ارائھ )FAPE( »مناسب
 نھایی موفقیت در مھمی نقش ناخوشایند رویدادھای دادن رخ از پس بازگشت توانایی داشتن کرد. خواھد کسب منفی

 دھید. انجام زودتر ھرچھ را کار این لزوم صورت در کھ باشید آماده پس دارد؛ فرزندتان

 بھ مایل ھمھ کھ نیست چنین ولی شودمی بھتر شغلی ھایفرصت بھ دستیابی بھ منجر دبیرستان از پس آموزش کھ دانیممی ما
 دبیرستان از پس آموزش مستلزم آن بھ پرداختن کھ باشد مندعالقھ شغلی بھ است ممکن شما فرزند باشند. کالج در حضور

 تحصیالت از پس آموزشی ھایبرنامھ ببیند. آموزش کارآموزی برنامھ در شرکت حین در است ممکن فرزندتان است.
 خدمات اداره« شود.می ارائھ سالھ-دو ھایکالج پردیس در آنھا از برخی د.شومی اجرا ویرجینیا در ارزشمندی متوسطھ

 یا شغلی موقعیت حفظ و شغلی ھایفرصت بھ دستیابی زمینھ در شرایط واجد کودکان بھ تواندمی »بخشیتوان و سالخوردگان
 بخشیتوان و کار نیروی مرکز« کند. کمک باشد، مدرک کسب بھ مشروط آنھا استخدام کھ صورتی در کالج، در حضور
 برای شود.می مربوط ھاحوزه دیگر و بھداشتی ھایحرفھ تولید، بخش بھ کھ دارد ھاییبرنامھ نیز )WWRC( »ویلسون

 سایتوب کنید: مراجعھ است، شده درج زیر در آن پیوند کھ WWRC سایتوب بھ زمینھ، این در بیشتر اطالعات کسب
 دارد. قرار فرزندتان اختیار در فراوانی ھایگزینھ و منابع .ویلسون بخشیتوان و کار نیروی مرکز

 از ویرجینیا کنید. ریزیبرنامھ شغل، نھ و شغلی، مسیر برای است. بزرگساالن بیشتر زندگی از مھمی بخش اشتغال
 و ترویج اول گزینھ عنوان بھ را یکپارچھ و رقابتی اشتغال ویرجینیا یعنی شود.می محسوب »استخدام اولویت« ھایایالت

 کسب امکان و کند جذب را معلولیت بدون و معلولیت دچار افراد بتواند باید کار محیط دیگر، عبارت بھ کند.می حمایت
 سطح در کھ شودیم گفتھ دستمزدی بھ رقابتی دستمزد کند. فراھم را کار ھمان مشغول افراد دیگر با مشابھ رقابتی دستمزد
 باشد. آن از باالتر یا دستمزد حداقل

 اید،کرده تعیین او برای شما کھ اھدافی با است ممکن کھ گیردمی نظر در خود برای اھدافی احتماالً  بلوغ دوران در فرزندتان
 تمرین برای الزم ھایفرصت و حمایتی امکانات کردن فراھم و جامعھ در موجود منابع از استفاده و شناخت نباشد. ھمخوان

 شود.می منجر مدرسھ از پس دوران در مطلوب نتایج کسب بھ ھا،مھارت کردن

 

 مدت-بلند دیپلم/اھداف با آنھا رابطھ و ارزیابی ھایگزینھ شناسایی :7 شماره کلید

 در باید چگونھ کودک کھ کندمی تعیین IEP گروه شوند،می شناسایی IDEA طبق کھ معلولیت دچار کودکان ھمھ برای
 عھده بر مشارکت روش تعیین ،»504 بخش« طبق شده شناسایی کودکان برای و کند مشارکت ایالتی گوییپاسخ سامانھ

 است. »504 کمیتھ«
 

IEP کند: مشخص زیر صورت بھ را ایالتی گوییپاسخ سامانھ در کودک مشارکت کیفیت باید کودک 
 

o یادگیری ستانداردھایا« آزمون در شرکت« )SOL( کھ) بتوانند باید کودکان کھ انتظاراتی حداقل ارزیابی برای 
 کنند، برآورده اجتماعی تاریخ/علوم و علوم ریاضیات، انگلیسی، درسھای در دوره یا پایھ ھر پایان در را آنھا

 امکانات؛ بدون است) شده طراحی
o آزمون در شرکت SOL امکانات؛ با 
o ویرجینیا جایگزین ارزیابی برنامھ« در شرکت« )VAAP( ) دچار کودکان عملکرد ارزیابی برای 

 البتھ است؛ شده طراحی ھستند، »سازگار یادگیری استانداردھای« مشمول کھ جدی شناختی ھایماندگیعقب
 دارد). کمتری عمق و پیچیدگی ولی است »یادگیری استانداردھای« بر مبتنی سازگار یادگیری استانداردھای

 
 برای باید کودک کھ را دیپلمی IEP گروه دارند. دسترسی دیپلم کسب برای متفاوت گزینھ سھ بھ معلولیت دچار کودکان

 ھایگزینھ شوند،می نھم پایھ وارد 2018-2019 تحصیلی سال از پیش کھ کودکانی برای کند.می تعیین کند، تالش آن کسب
 است: زیر شرح بھ دیپلم

https://www.wwrc.net/
https://www.wwrc.net/
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 باالترین دیپلم این کند.می شده) تایید واحد 9( اعتباری واحد 26 کسب بھ ملزم را کودکان »پیشرفتھ مطالعات دیپلم« •
 و گلیسیان زبان ھایکالس در سال سھ مدت بھ باید آن کسب برای آموزاندانش و شودمی محسوب ویرجینیا دیپلم

 سالھ-چھار کالج در حضور بھ مندعالقھ آموزاندانش برای دیپلم نوع بھترین این کنند. شرکت پیشرفتھ ریاضیات
 است.

 با آموزاندانش کھ این با کند.می شده) تایید واحد 6( اعتباری واحد 22 کسب بھ ملزم را کودکان »استاندارد دیپلم« •
 کالج وارد التحصیلیفارغ از پس بخواھند کھ آموزانیدانش برای شوند، سالھ-چھار کالج وارد توانندمی دیپلم این
 است. ترمناسب شوند، کار بازار یا سالھ-دو

 آموزشی ھایبرنامھ الزامات کنندهبرآورده معلولیت دچار کھ است آموزانیدانش ویژه »کاربردی مطالعات دیپلم« •
 »کاربردی مطالعات دیپلم« کنند.نمی برآورده را باال ھایدیپلم تالزاما ولی اندشده شناسایی آنھا )IEP( فردی
 شود.نمی »504 برنامھ« دارای آموزاندانش شامل

 

 نھم پایھ وارد آن از پس و 2018-2019 تحصیلی سال در کھ آموزانیدانش التحصیلیفارغ الزامات مشاھده برای
 کنید. مراجعھ »2 پیوست« و »3 حیاتی گیریتصمیم نقطھ« بھ شوند،می

 را شده تایید اعتبارات و کنند،می شرکت SOL ھایارزیابی در امکانات بدون یا امکانات با کھ معلولیت دچار آموزاندانش
 VAAP در آموزیدانش اگر البتھ، کنند. کسب »پیشرفتھ مطالعات دیپلم« یا »استاندارد دیپلم« توانندمی کنند،می کسب

 مطالعات دیپلم« تواندمی آموزدانش این کند. کسب »پیشرفتھ مطالعات دیپلم« یا »استاندارد یپلمد« تواندنمی کند، شرکت
 کند. کسب »کاربردی

 قرار نظر مد ممکن امکانات ھمھ کامل بررسی و SOL در شرکت امکان بررسی از پس باید فقط VAAP در شرکت
 بگیرد.

ً  باید والدین  از فرزندشان کھ معناست این بھ آموزدانش آموزشی برنامھ اصالحات با موافقت کھ باشند داشتھ توجھ حتما
 ھایارزیابی در شرکت برای کافی آمادگی بھ آموزدانش یعنی .شد نخواھد مندبھره خود ھمساالن مشابھ آموزشی محتوای

 اعتبارات این بدون یافت. نخواھد دست است، شده تایید اعتبارات کسب شرطپیش کھ )SOL ھایارزیابی (مانند استاندارد
 کند. کسب »پیشرفتھ مطالعات دیپلم« یا »استاندارد دیپلم« تواندنمی آموزدانش شده، تایید

 ھایفرصت از مندیبھره شرایط واجد را آموزدانش و نیست »پیشرفتھ مطالعات دیپلم« معادل »کاربردی مطالعات دیپلم«
 داشتن مستلزم آنھا بھ دستیابی کھ شغلی، ھایفرصت برخی و مالی کمک عالی، آموزش مانند متوسطھ، تحصیالت از پس

 کند.نمی است، دبیرستان معمولی دیپلم

 ھایارزیابی درباره باید والدین آنچھ« عنوان با سند این انتھای پیوست بھ ھا،ارزیابی درباره بیشتر اطالعات کسب برای
 کنید. مراجعھ »بدانند ایالتی

 

 متوسطھ تحصیالت از پس اھداف با آنھا رابطھ و دیپلم ھایگزینھ شناخت :8 شماره کلید

 نخست بگیرید. نظر در سفر این نھایی مقصد عنوان بھ را او شغل و آموزشی سفری ھمانند را مدرسھ در فرزندتان حضور
 باشد، شما مقصد اشتغال اگر کنید. تعیین نقشھ روی را آنجا بھ رسیدن راه بھترین سپس و کنید مشخص را خود مقصد باید

 پذیرفتن و سفر برای ریزیبرنامھ دھید، انجام باید کھ کاری آخرین ند.رسامی مقصد بھ را شما کھ است ایوسیلھ دیپلم
 در او کھ ھاییدوره و کندمی انتخاب فرزندتان کھ دیپلمی ترتیب، ھمین بھ آنجاست. بھ رسیدن برای الزم وسیلھ نداشتن

 روبرو انحرافی مسیر و بندانراه نکمتری با سفر مسیر در تا باشد سازگار شغل آن با باید گذراند،می آن از پس و دبیرستان
 شوید.
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 مدرسھ در را ھاییدوره باید ایحرفھ مسیر انتخاب از پس آموزدانش دھید. انجام مقصد گرفتن نظر در با را ریزیبرنامھ
 ھمکاران IEP گروه و مدرسھ مشاور شود. حرفھ آن با متناسب دیپلم کسب بھ منجر کھ کند انتخاب دبیرستان و متوسطھ

 کند؟ کسب کجا از را شغل بھترین انتخاب برای الزم منابع و اطالعات باید آموزدانش ھستند. ریزیبرنامھ روند در میمھ
 زمینھ در نوجوانان و کودکان بھ رسانیاطالع برای بسیاری منابع ھمچنین دارد. وجود مشاغل درباره فراوانی اطالعات

 شد. خواھد شغل انتخاب موضوع درگیر کالس بھ ورود لحظھ از فرزندتان و دارد وجود مشاغل شناخت

 برنامھ« ایجاد روش و )CTE شغلی ھایگروه( شغلی مسیرھای و ھاگروه با متوسطھ مدرسھ و دبستان در فرزندتان
 زمینھ در فرزندتان بھ بود. خواھد اھدافش بھ فرزندتان دستیابی راه نقشھ ھمان برنامھ این شد. خواھد آشنا »شغلی و تحصیلی

 شودمی ارائھ مختلف مدارس در و مختلف ھایروش بھ ھاآموزش این شد. خواھد داده ھاییآموزش نیز »شغلی تحقیقات«
 گرفت؛ خواھد فرا را ایحرفھ ھایمھارت و متوسطھ تحصیالت از پس تحصیالت بھ مربوط مھم ھایمھارت فرزندتان ولی

 مدت،-بلند و مدت-کوتاه اھداف شناسایی شغلی، مسیرھای و ھاگروه گروھی، کار ھایمھارت کار، محیط ھایمھارت انند:م
 در شرکت کار، بازار ھایداده تحلیل بھ آموزش این طریق از فرزندتان خود. از دفاع راھبردھای و سخنرانی ھایمھارت

 پرداخت. خواھد نیز »ایھحرف و تحصیلی برنامھ« ایجاد و گرایش ارزیابی

 ً  آوریجمع بھ شروع سپس و گفتگو فرزندتان شغلی ھدف درباره مدرسھ مشاور با فرزندتان خردسالی دوره در حتما
 ھاییدوره چھ در باید شغل آن در فعالیت برای شدن آماده برای فرزندتان کھ بدانید تا کنید شغل آن درباره الزم اطالعات

 برنامھ این بھ سال) در بار یک (حداقل گھگاه و بگنجانید »شغلی و تحصیلی برنامھ« در را العاتاط این ھمھ کند. شرکت
 »کاربردی مطالعات دیپلم« راگ کھ باشید داشتھ توجھ شوید. مطمئن درست مسیر در فرزندتان داشتن قرار از و کنید مراجعھ

 بود. خواھد مکن،غیرم حتی و دشوار، بعداً  مسیر این از بازگشت کنید، انتخاب را

 

 امکانات با مقایسھ در آموزشی برنامھ اصالحات فھمیدن :9 شماره کلید

 توجھ باید البتھ برند.می کار بھ ھم جای بھ را آنھا افراد از بسیاری کھ ھستند ایواژه دو »اصالحات« و »امکانات« عبارات
 در »امکانات« با »اصالحات« گرفتن اشتباه دارند. متفاوتی کامالً  معانی ویژه آموزش زمینھ در عبارات این کھ باشید داشتھ
IEP استاندارد دیپلم« کسب نبودن ممکن و »استاندارد دیپلم« کسب امکان تفاوت کھ باشد معنا این بھ است ممکن فرزندتان« 

 نکنید. درک را

 کند.می فراھم را متفاوت انتظارات ایجاد بدون معلولیت دچار کودک وضعیت با شرایط شدن سازگار زمینھ »امکانات«
 آموزش، محتوای یافتن تغییر سبب »امکانات« شود.می عمومی آموزشی برنامھ بھ حمایتی دستیابی باعث »امکانات«

 کسب آماده را خود »امکانات« از گیریبھره با توانندمی کودکان شود.نمی کودکان بھ آموزش روش یا رایج راھبردھای
 کنند. پیشرفتھ مطالعات یا استاندارد دیپلم

 یا عمق کند.می کالس کودکان دیگر اھداف با اوتمتف اھدافی بھ دستیابی بھ ملزم را معلولیت دچار کودکان »اصالحات«
 یابد. کاھش است ممکن تکالیف یا محتوا پیچیدگی

 دیپلم« کسب بھ قادر فراوان احتمال بھ شود، شده اصالح آموزشی برنامھ مشمول تانکودک اگر کھ باشید داشتھ یاد بھ
 شود.می محدود او ایحرفھ و متوسطھ تحصیالت از پس ھایگزینھ نتیجھ در و بود نخواھد »پیشرفتھ دیپلم« یا »استاندارد

 

 حیاتی گیریتصمیم نقاط

 اطالعاتی ھمچنین شود.می ارائھ بگیرید، فرزندتان آموزشی سفر جریان در باید کھ تصمیماتی درباره اطالعاتی ادامھ در
 بھ گذاشت، خواھید میان در IEP گروه با احتماالً  کھ ھاییپرسش درباره پیشنھادھایی و تصمیمات این گرفتن زمان درباره

 شود.می داده شما

http://www.doe.virginia.gov/instruction/career_technical/career_clusters/index.shtml
http://www.doe.virginia.gov/instruction/graduation/academic_career_plan/index.shtml
http://www.doe.virginia.gov/instruction/graduation/academic_career_plan/index.shtml
http://www.cteresource.org/apg/courses/9068/career-investigations
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 است؟ ترمناسب من فرزند برای »045 برنامھ« یا IEP آیا .1
 »معلولیت دچار افراد آموزش قانون« در شده ذکر معلولیت دستھ چھارده اساس بر IEP از مندیبھره صالحیت

)IDEA( طبق کودک کھ این برای شود.می تعیین IDEA دارای باید کودک معلولیت شود، شناختھ معلولیت دچار 
 باشد، ھامعلولیت این از یکی شرایط واجد کودک اگر باشد. او بھ ویژه آموزش ارائھ کنندهایجاب و آموزشی پیامد
IEP کند. ارائھ را ویژه آموزش ضروری خدمات کھ شودمی تدوین طوری IEP در کھ را خاصی معیارھای باید 

 ،IDEA در شده ذکر ھایمصونیت بر عالوه اگر، کند. برآورده است، شده ذکر ویرجینیا ویژه آموزش مقررات
 IEP در خدمات آن باشد، داشتھ نیاز نیز »1973 بخشیتوان قانون« از »504 بخش« مشمول خدمات بھ کودک

 شود.می اجرا کودک آن برای برنامھ یک فقط و شودمی گنجانده

 در کودک شود.می تدوین IDEA نھ و »1973 بخشیتوان قانون« در شده ذکر صالحیت اساس بر »504 برنامھ«
 محدود باعث او ذھنی یا جسمی ماندگیعقب کھ شودمی شناختھ معلولیت دچار آموزدانش قانون این طبق صورتی

 جسمی ماندگیعقب دچار کودکان از بسیاری برای »504 ھبرنام« شود. او زندگی مھم ھایفعالیت چشمگیر شدن
 شامل است ممکن زندگی ھایفعالیت محدودیت شود.می تدوین ،IDEA در شده ذکر محدود ھایدستھ نھ و ذھنی یا

 اگر شود. ھافعالیت دیگر و رفتن راه تغذیھ، تمرکز، خواندن، یادگیری، مثالً  گوناگون، فعالیتی ھایمحدودیت
 خدمات و امکانات شامل است ممکن 504 برنامھ شود، چشمگیر محدودیت دچار کودک ھایفعالیت این از ھریک
 بشود. نیز ویژه آموزش

 (در کودک برای مناسب برنامھ نوع تعیین روند بر زیرا است مھم صالحیت تعیین فرآیند در والدین ھایدیدگاه
 گذارد.می تاثیر لزوم) صورت

 کھ صورتی در بعدی، جلسات در یا کودک صالحیت بررسی اول جلسھ در دھید: رارق نظر مد باید زمانی چھ
 باشد. ضروری تغییرات اعمال

 بگذارید: میان در مدرسھ با باید کھ ھاییپرسش

 بررسی معلولیتی یا اختالل نوع چھ خدمات، یا امکانات از مندیبھره برای من فرزند صالحیت تعیین روند در
 شود؟می

 وجود صورت در باشد؟ ضروری من فرزند برای آنھا بررسی کھ دارد وجود نیز دیگری نیاز ھایحوزه آیا
 اجرا باید فرزندم بھ ھاحوزه آن خدمات ارائھ ضرورت تعیین برای دیگری ھایآزمون چھ دیگر، نیاز ھایحوزه
 شود؟

 کنم؟ دریافت مدرسھ از توانممی فت)پیشر ھای(گزارش اطالعاتی چھ فرزندم، پیشرفت وضعیت از شدن آگاه برای

 شود؟می برگزار زمانی چھ IEP یا »504 برنامھ« رسانی روزبھ و فرزندم پیشرفت وضعیت بازبینی بعدی جلسھ
 توانممی چگونھ باشم، داشتھ نگرانی آموزشی اھداف بھ دستیابی مسیر در فرزندم پیشرفت وضعیت درباره اگر

 خدمات برنامھ« یا )IEP( »فردی آموزشی برنامھ« من دبستانی-پیش فرزند اآی شوم؟ جلسھ برگزاری خواستار
 کرد؟ خواھد دریافت )ISP( »فردی

 معموالً  دبستانی،-پیش و/یا مھدکودک مانند خردساالن، برنامھ در فرزندان مشارکت درباره گیریتصمیم مسئولیت
 شوند. حاضر مھدکودک در وقت-تمام یا وقت-پاره صورت بھ است ممکن کودکان برخی است. والدین عھده بر

 دبستانی-پیش یا مھدکودک مرکز انتخاب دالیل است. سالھ چھار یا سھ کودکان برای مناسب گزینھ دبستانی-پیش
 بھ نزدیکی دلیل بھ را مھدکودکی مرکز است ممکن خانواده یک مثالً  است. شخصی و متغیر کودک، برای خاص
 را خاص مھدکودک یک در کودک برادر/خواھر حضور است ممکن دیگری و کند ابانتخ پدر/مادر کار محل

 دھد. قرار آنجا انتخاب مالک

 فرزندشان کھ دانندنمی والدین اغلب شود،می گیریتصمیم خردساالن برنامھ در مشارکت درباره کھ ایدوره در
 کھ خدماتی بر است ممکن و دارد اھمیت ھبرنام اجرای مکان ھم و خردساالن برنامھ نوع ھم است. معلولیت دچار
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 آشنا برای بگذارد. تاثیر بود، خواھد آنھا دریافت بھ قادر احتماالً  مرتبط خدمات و ویژه آموزش شرایط واجد کودک
 کنیم.می مقایسھ را IEP و ISP فرزندتان، بھ مربوط خدمات بر عوامل این تاثیر با شما کردن

 خدمات بھ IDEA بودجھ از مناسب سھم تخصیص و ارزیابی شناسایی، ،یافتن بھ موظف آموزشی ھایحوزه
 مدارس جملھ از ھا،حوزه در واقع خصوصی مدارس در خود والدین وسیلھ بھ کھ معلولیت دچار کودکان منصفانھ
 روند در کھ ھستند موظف ھمچنین آموزشی ھایحوزه ھستند. شوند،می نام ثبت متوسطھ و ابتدایی مذھبی،
 نام ثبت خصوصی مدارس در والدین وسیلھ بھ کھ معلولیت دچار کودکان بھ ارائھ قابل خدمات درباره گیریتصمیم

 از ISP طریق از کودکان این کنند. مشورت خود پوشش تحت محدوده در واقع خصوصی مدارس با شوند،می
 خدمات و/یا ویژه شآموز ISP شوند.می برخوردار مرتبط خدمات و ویژه آموزش در مشارکت برابر فرصت
 محدودی بودجھ آموزشی ھایحوزه کند.می توصیف کرد، خواھد ارائھ کودک بھ آموزشی حوزه کھ را مرتبطی

 کودکان بھ مربوط خدمات و/یا ویژه آموزش کدام کھ بگیرند تصمیم توانندمی و دارند منصفانھ خدمات این برای
 شود. ارائھ شوند،می نام ثبت خصوصی مدارس در خود والدین وسیلھ بھ کھ معلولیتی دچار

 مربوط الزامات رعایت با باید ISP اصالح و بازبینی تدوین، دارد. وجود ھاییشباھت و ھاتفاوت IEP و ISP بین
 بھ محدودی مرتبط خدمات و ویژه آموزش معموالً  ISP البتھ، بگیرد. صورت والدین و IEP گروه مشارکت بھ

 تناوب با درمانی-گفتار خدمات دریافت صالحیت از است ممکن ISP دارای کودک ،مثالً  کند.می ارائھ کودکان
 تدوین مناسب و رایگان عمومی آموزش ارائھ برای IEP دیگر، سوی از شود. برخوردار میان در ھفتھ یک
 کند. ارائھ کودکان بھ تریجامع آموزشی خدمات تواندمی و شودمی

 دارد. بستگی اساسی عامل دو بھ ،ISP یا باشد IEP شرایط واجد کودک کھ این

 دبستانی-پیش برنامھ این اگر بگیرید. نظر در کندمی شرکت آن در فرزندتان کھ را خردساالن برنامھ نوع .1
 کاوش و ابتدایی ریاضیات ابتدایی، (سوادآموزی رشدی ھایفعالیت شامل آن آموزشی برنامھ و شود محسوب

-پیش مراکز از بسیاری آموزشی برنامھ شود. خصوصی دبستان تعریف شمولم است ممکن باشد، محیط) در
 شوند.می محسوب خصوصی مدرسھ مراکز این و است متمرکز ابتدایی تحصیلی ھایمھارت بر دبستانی
 ندارند؛ ابتدایی آموزش بر متمرکز آموزشی برنامھ و پردازندمی مراقبت ارائھ بھ معموالً  مھدکودک مراکز

 شوند.نمی خصوصی مدرسھ تعریف مشمول بنابراین،
 

 ارائھ والدین، شما، سکونت محل کانتی یا شھر ھمان در برنامھ آیا کھ موضوع این و خردساالن برنامھ مکان .2
 خارج خصوصی) مدرسھ تعریف (مشمول دبستانی-پیش در فرزندتان اگر بگیرید. نظر در را خیر، یا شودمی
 شود، داده تشخیص ژهوی آموزشی خدمات دریافت شرایط واجد و باشد، سکونت محل کانتی یا شھر از

 شود. مندبھره ISP از IEP جای بھ تواندمی
 

 دریافت شرایط واجد و شود داده تشخیص معلولیت دچار کودک کند، شرکت خردساالن برنامھ در فرزندتان اگر
ً  باشد، ویژه خدمات و ویژه آموزش  بھ است ممکن کھ خدماتی با و کنید صحبت فرزندتان IEP گروه با حتما
 شوید. آشنا شود، ارائھ انفرزندت

 تصمیم فرزندتان دبستانی-مھدکودک/پیش جانمایی درباره خواھیدمی کھ زمانی دھید: قرار نظر مد باید زمانی چھ
 بگیرید.

 
 بگذارید: میان در مدرسھ با باید کھ ھاییپرسش

 
 ارائھ من فرزند بھ ISP قطب کھ دارد خدماتی با تفاوتی چھ شد، خواھد ارائھ من فرزند بھ IEP طبق کھ خدماتی

 شود؟می
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 چیست؟ ISP و IEP اساس بر خدمات این ارائھ تناوب تفاوت
 

 چیست؟ ISP و IEP اساس بر ارائھ قابل مزایای تفاوت
 

 IEP از بتواند فرزندم تا دھم تغییر را مدرسھ توانممی آیا نباشم، راضی آن از و باشد داشتھ ISP فرزندم اگر
 کند؟ استفاده

 
 برد؟ خواھد پیش متوسطھ تحصیالت از پس اھداف سمت بھ را ما فرزند دیپلمی چھ .2

VDOE آشنا آنھا تکتک الزامات با کھ است الزم است. گرفتھ نظر در کودکان برای متعددی دیپلم ھایگزینھ 
 کردن برآورده برای را دیپلم بھترین بتوانید تا کنید اقدام گذاریھدف برای متوسطھ و ابتدایی مقاطع در و شوید

 ھایگزینھ کدام شرایط واجد فرزندتان کھ کندمی ینتعی ایالتی ھایارزیابی نتایج کنید. کسب فرزندتان آینده اھداف
 است. شده ارائھ سند این »1 پیوست« در ایالتی ھایارزیابی درباره مھم اطالعات است. دیپلم

 کند.می شده تایید واحد نُھ و اعتباری واحد 26 کسب بھ ملزم را کودکان »پیشرفتھ مطالعات دیپلم« •
 باالتر یا »II جبر« و خارجی زبان دروس سال سھ مدت بھ کھ کنند کسب را دیپلم این توانندمی آموزانیدانش

 است. سالھ-چھار کالج در حضور بھ مندعالقھ آموزاندانش برای دیپلم نوع بھترین این بگیرند. فرا را

 کھ این با کند.می شده تایید واحد شش و اعتباری واحد 22 کسب بھ ملزم را کودکان »استاندارد دیپلم« •
 از پس اھندبخو کھ آموزانیدانش برای شوند، سالھ-چھار کالج وارد توانندمی دیپلم این با آموزاندانش
 است. ترمناسب شوند، کار بازار یا سالھ-دو کالج وارد التحصیلیفارغ

 ھایبرنامھ الزامات کنندهبرآورده معلولیت دچار کھ است آموزانیدانش ویژه »کاربردی مطالعات دیپلم« •
 کنند.نمی برآورده را باال ھایدیپلم الزامات ولی اندشده شناسایی آنھا )IEP( فردی آموزشی

 است: زیر شرح بھ کند،می ارائھ ویرجینیا آموزش اداره کھ ھاییگواھی یا ھادیپلم دیگر

 کھ است شده گرفتھ نظر در افرادی برای )GAAHSD( »بزرگساالن دبیرستان مومیع پیشرفت دیپلم« •
 کھ را مدرسھ در اجباری حضور الزامات یا باشند نکرده نام ثبت عمومی مدارس در و باشند سالھ 18 حداقل

 دیپلم برنامھ« بھ الزامات این از شدن آگاه برای باشند. نکرده برآورده است، شده ذکر »ویرجینیا قانون« در
 کنید. مراجعھ )GAAHSD( »بزرگساالن دبیرستان عمومی پیشرفت

 مونآز چھار از ایدستھ شامل و شده گرفتھ نظر در کودکان برای )GED( »تحصیلی رشد عمومی گواھی« •
 شوند،می محسوب دبیرستان تحصیالت نتیجھ ترینمھم کھ ھاییمھارت سنجش برای ھاآزمون این است.

 است. متمرکز گیرینتیجھ و ارزیابی تحلیل، عمومی ھایتوانایی بر ھاآزمون این ھایپرسش اند.شده طراحی
 کنید. مراجعھ »)GED( »تحصیلی رشد عمومی گواھی«« بھ الزامات این از شدن آگاه برای

 ھیات وسیلھ بھ شده تعریف مطالعاتی ھایبرنامھ کھ شودمی داده کودکانی بھ »برنامھ گذراندن گواھی« •
 نباشند. دیپلم کسب شرایط واجد ولی بگذرانند را محلی آموزشی

 و ھابرنامھ تکمیلی اطالعات« پیوند در توانیدمی را بزرگساالن، ھایدیپلم و ھابرنامھ شامل بیشتر، اطالعات
 بیابید. »ھادیپلم

 توجھ:

 جدید الزامات شوند.می التحصیلفارغ 2021-2022 بازه در کھ است آموزانیدانش برای دیپلم گفتھ-پیش الزامات
 الزامات این شود.می اجرا شوندمی نھم پایھ وارد بار نخستین برای 2018-2019 سال در کھ آموزانیدانش برای

http://www.doe.virginia.gov/instruction/graduation/advanced_studies.shtml
http://www.doe.virginia.gov/instruction/graduation/standard.shtml
http://www.doe.virginia.gov/instruction/graduation/applied_studies/index.shtml
http://www.doe.virginia.gov/instruction/adulted/secondary_programs/index.shtml#gaahsd
http://www.doe.virginia.gov/instruction/adulted/secondary_programs/index.shtml#gaahsd
http://www.doe.virginia.gov/instruction/adulted/ged/index.shtml
http://www.doe.virginia.gov/instruction/adulted/secondary_programs/index.shtml#gaahsd
http://www.doe.virginia.gov/instruction/adulted/secondary_programs/index.shtml#gaahsd
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 در الزامات بھ مربوط العاتاط دھد.می کاھش ھادیپلم از ھریک برای واحد پنج بھ را شده تایید واحدھای تعداد
 است. شده ارائھ سند این »2 پیوست« نمودارھای

 کند)می IEP الزامات کردن برآورده بھ ملزم را (کودکان »کاربردی مطالعات دیپلم«

 آموزشی ھایبرنامھ الزامات کنندهبرآورده معلولیت دچار کھ است آموزانیدانش ویژه »کاربردی مطالعات دیپلم«
 است کرده تعریف مقررات طبق »آموزشی ھیات« کھ را خاصی الزامات و اندشده داده تشخیص )IEP( فردی

 کنند.نمی برآورده را باال ھایدیپلم از یکھیچ الزامات ولی کنند،نمی برآورده

 »کاربردی مطالعات آموزشی برنامھ قشھن«
-studies-tp://www.doe.virginia.gov/instruction/graduation/applied_studies/applied(ht

map.pdf)-curriculum گروه کھ است ھاییصالحیت و ھامھارت توصیف برای دامنھ شش و راھنما یک شامل 
IEP اھداف کردن برآورده مسیر در کودکان بھ رسانیکمک و ویژه آموزش ارائھ ضرورت شناسایی برای آنھا از 
 اجتماعی، علوم و تاریخ تجربی، علوم ریاضیات، انگلیسی، ھادامنھ این کند.می استفاده متوسطھ تحصیالت از پس

 ھستند. مستقل زندگی و اشتغال

 

 بررسی مدرسھ، بھ فرزندتان ورود محض بھ کھ است الزم ابتدایی. دوران در دھید: قرار نظر مد باید زمانی چھ
 کسب فرزندتان کھ دیپلمی دھید. ادامھ او تحصیل دوران در را بررسی این و کنید آغاز را او دیپلم ھایگزینھ

 با باشد. داشتھ است، گرفتھ نظر در دبیرستان از سپ زندگی برای او کھ اھدافی با را تناسب بیشترین باید کندمی
 برای الزم ھایگزینھ ھمھ کھ است الزم دھید، تغییر شود کسب باید کھ دیپلمی درباره را خود نظر توانیدمی کھ این

 کھ برسید نتیجھ این بھ است ممکن فرزندتان، معلولیت بھ بستھ بگیرید. نظر در را ممکن دیپلم باالترین بھ دستیابی
 انتظارات داشتن البتھ، شود. کالج وارد یا کند کسب را »پیشرفتھ مطالعات دیپلم« یا »استاندارد دیپلم« نتواند او شاید
 بودن باال بگیرد. را بھره بیشترین خود ھایتوانایی از آموزدانش تا کندمی کمک تحصیل ابتدایی سالھای در باال

 ھایمعلولیت دچار کودکان از بسیاری است. آینده در موفقیت بھ ستیابید الزمھ آموزشی کادر و والدین انتظارات
 بعداً  البتھ کنند. کسب الزم امکانات کمک بھ را »پیشرفتھ مطالعات دیپلم« یا »استاندارد دیپلم« توانندمی شدید
 دھید. تغییر را مسیر این توانیدمی

 این در کارآمدی و معتبر اسناد شغلی و تحصیلی نامھبر و گذار برنامھ زیرا است مھمی مقطع نیز متوسطھ دوران
 تضمین برای آنھا رعایت و رسانی روزبھ و کنندمی حفظ اھداف بھ دستیابی مسیر در را شما کھ ھستند دوران
 دیگر احتماالً  متوسطھ دوران در کھ باشید داشتھ یاد بھ باید البتھ است. ضروری مطلوب مقصد بھ شما رسیدن

 بھ جابجایی شوید. جابجا »پیشرفتھ مطالعات دیپلم« یا »استاندارد دیپلم« بھ »کاربردی مطالعات دیپلم« زا توانیدنمی
 بود. خواھد پذیرامکان دوران این در بدانید، مناسب را آنھا کھ صورتی در دیگر، مسیرھای

 

 بگذارید: میان در مدرسھ با باید کھ ھاییپرسش

 با ارتباطی چھ گیریم،می ایالتی ھایارزیابی در فرزندمان شرکت درباره ابتدایی دوران در ما کھ تصمیماتی
 دارد؟ فرزندمان اختیار در دیپلم ھایگزینھ

 کنم؟ توجھ باید نکاتی چھ بھ دیپلم ھایگزینھ درباره گیریتصمیم برای

 است؟ زمانی چھ فرزندم دیپلم گزینھ درباره تصمیم دادن تغییر مھلت آخرین

 کند؟می »پیشرفتھ مطالعات دیپلم« یا »استاندارد دیپلم« کسب بھ کمکی چھ ریاعتبا امکانات

 بپردازد؟ دبیرستان برای اعتبار کسب بھ تواندمی متوسطھ مدرسھ ھایدوره کدام در شرکت با فرزندم

http://www.doe.virginia.gov/special_ed/iep_instruct_svcs/index.shtml
http://www.doe.virginia.gov/special_ed/iep_instruct_svcs/index.shtml
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 یبرا نباشد، مناسب دارد نقش دبیرستان اعتبار کسب در کھ متوسطھ مدرسھ ھایدوره در فرزندم عملکرد اگر
 کنم؟ طی باید را روالی چھ دبیرستان ریزنمرات در نمره درج از جلوگیری

 شود؟می اجرا زمانی چھ فرزندم IEP کند؟ کسب را آن باید فرزندم آیا و چیست صنعت گواھی

 عنوان بھ شما، است. IEP گروه عھده بر فرزندتان جانمایی درباره گیریتصمیم کھ باشید داشتھ توجھ باید نخست،
 تصمیمات گرفتن برای گروه اعضای کل دارید. گروه این در مھمی نقش اعضا دیگر ھمانند آموز،دانش پدر/مادر
 ھاگزینھ بررسی بھ و آیندمی ھم گرد نیاز مورد حمایت سطح و فردی نیازھای اساس بر فرزندتان جانمایی

 پردازند.می

 را فرزندتان کھ را جانمایی ھایگزینھ تنوع و )LRE( »بازدارنده-کم محیط« دبای جانمایی تعیین برای IEP گروه
 و شناسایی را جانمایی موارد تکتک باید IEP گروه کند. بررسی سازند،می مندبھره مناسب آموزشی برنامھ از

 ودکفاخ ویژه آموزش و بازدارنده-کم عمومی آموزش کالس کند. بررسی را مناسب جانمایی انتخاب دالیل
 شود.می محسوب تربازدارنده

 LRE ھایجانمایی پیوستار

 تکتک تا باشد داشتھ اختیار در را جایگزین ھایجانمایی از پیوستاری یا گسترده مجموعھ باید آموزشی حوزه ھر
 است: زیر موارد شامل پیوستار این کنند. استفاده مناسب برنامھ از بتوانند معلولیت دچار کودکان

 عمومی آموزش یھاکالس •

 ویژه آموزش ھایکالس •

 (خصوصی/اقامتی) ویژه آموزش مدارس •

 منزل در آموزش •

 و منزل از خروج بھ قادر طوالنی مدت بھ کھ کودکانی بھ کھ شودمی گفتھ آموزشی بھ خانھ بھ محدود آموزش •
 یا مجاز پزشک گواھی با آموزش نوع این ارائھ ضرورت شود.می ارائھ نیستند، مدرسھ در عادی حضور

 شودمی تعیین بالینی شناسآسیب

 شودمی ارائھ ایالتی مراکز مانند موسسات، و ھابیمارستان در آموزش نوع این •

 ھمچنین: باید جایگزین ھایجانمایی پیوستار این

 را عمومی آموزش ھایکالس در سیار، آموزش یا خدمات یا منابع اتاق مانند مکمل، خدمات ارائھ امکان •
 کند؛ مفراھ

 IEP اھداف از بخشی کھ شودمی محقق زمانی یکپارچھ رسانیخدمت باشد؛ یکپارچھ رسانیخدمت شامل باید •
 شود؛ برآورده ھمسال کودکان گروه با عمومی آموزش ھایکالس در آنھا ھمھ یا کودک

 کودکان از خاصی دستھ یا جمعیت برای استفاده مورد مستقل الگوی نھ و کودک، فردی نیازھای بر مبتنی باید •
 باشد؛ معلولیت، دچار

 و شود؛ مستند نظر مورد جانمایی دالیل و شده بررسی ھایگزینھ تکتک شناسایی با باید •
 کند. ارائھ ھمسال کودکان مناسب لزوم، صورت در ای،برنامھ باید •

 
 امکان از باید شود، التحصیلغفار پیشرفتھ مطالعات دیپلم یا استاندارد دیپلم با بتواند فرزندتان کھ این برای

 استانداردھای« اساس بر باید آموزدانش ارزیابی و آموزش شود. برخوردار عمومی آموزشی برنامھ بھ دسترسی
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 فرزندتان بگیرد. صورت شود،می ارائھ کودک بھ آن در آموزشی خدمات کھ محیطی از نظرصرف ،»یادگیری
 باشد. داشتھ نیاز امکانات و حمایت بھ محتوایی و موزشیآ استانداردھای بھ دسترسی برای است ممکن

 شامل این کند.می تعیین بگیرد، یاد پایھ ھر در فرزندتان رودمی انتظار کھ را محتوایی یادگیری استانداردھای
 شود.می انتظارات این یافتن تغییر باعث اصالحات شود.می اجتماعی مطالعات و تجربی علوم ریاضیات، خواندن،

 اصالح شود. بررسی فرزندتان ھایارزیابی و تکالیف آموزشی، برنامھ اصالح ضرورت کھ است مھم بسیار
 دریافت او ھمساالن کھ را آموزشی محتوای ھمان فرزندتان کھ معناست این بھ آموزدانش آموزشی برنامھ

 کھ SOL ھایارزیابی برای خوبی بھ فرزندتان کھ شودمی باعث آموزشی برنامھ اصالح کند.نمی دریافت کنند،می
 کسب بھ موفق الزم شده تایید اعتبارات بدون فرزندتان نشود. آماده شود،می شده تایید اعتبارات کسب بھ منتھی
 شد. نخواھد پیشرفتھ مطالعات دیپلم یا استاندارد دیپلم

 اصالحات ھاینمونھ

 آموز:دانش کھ شودمی باعث آموزشی برنامھ اصالح

 کسرھا یادگیری حال در ھاھمکالس کھ حالی در ضرب مبحث مطالعھ ادامھ (مانند بیاموزد را متفاوتی مطالب •
 ھستند)

 شود ھاھمکالس استانداردھای از متفاوت استانداردھایی با ارزیابی یا دھینمره مشمول •
 شود معاف خاص ھایپروژه برخی از •

 آموز:دانش کھ شودمی باعث تکالیف اصالح

 شود ھمساالن بھ نسبت کمتری یا متفاوت تکالیف دادن انجام بھ ملزم •
 بنویسد تریکوتاه ھایمقالھ •
 دھد پاسخ متفاوتی یا کمتر ھایپرسش بھ •
 دھد انجام دیگری تکالیف یا ھاپروژه •

 و آموزش (مرکز PACER سند بھ امکانات و اصالحات ھاینمونھ دیگر درباره اطالعات کسب برای
 PACER امکانات و اصالحات کنید: مراجعھ سوتا)مینھ والدین رسانیاطالع

 آن از پس جلسات ھمھ و IEP جلسھ نخستین در دھید: قرار نظر مد باید زمانی چھ
 
 

 بگذارید: میان در مدرسھ با باید کھ ھاییپرسش
 توجھ نکاتی چھ بھ جانمایی درباره گیریتصمیم برای دید؟ خواھد آموزش بازدارنده-کم محیط در فرزندم آیا

 دارد؟ وجود لزوم صورت در تصمیم در بازنگری امکان آیا و شودمی
 

 چطور؟ و دارد، دسترسی عمومی آموزشی برنامھ بھ فرزندم آیا
 

 چرا؟ نھ، اگر کند؟می شرکت SOL ھایارزیابی در و مشارکت عمومی آموزشی برنامھ در فرزندم آیا
 

 در و، درس کالس در کسی چھ وسیلھ بھ امکانات این و شد خواھد گنجانده او IEP در فرزندم برای امکاناتی چھ
 شد؟ خواھد ارائھ ایالتی، ھایارزیابی جریان در لزوم، صورت
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 بتوان کھ دارد وجود دیگری امکانات آیا چرا؟ نھ، اگر شود؟می ارائھ نیز عمومی آموزش محیط در امکانات این آیا
 کرد؟ استفاده عمومی آموزش محیط در آنھا از

 
 مقطع در او دیپلم ھایگزینھ بر تاثیری چھ احتمالی تغییر این و خیر، یا کندمی تغییر فرزندم آموزشی برنامھ آیا

 داشت؟ خواھد حصیلیالتفارغ
 

 کند؟ برآورده فعلی جانمایی در را »پیشرفتھ مطالعات دیپلم« یا »استاندارد دیپلم« الزامات تواندمی فرزندم آیا
 

 امکان بر موضوع این آیا خیر. یا شود خارج درس کالس از امکانات برخی از استفاده برای باید فرزندم آیا
 رساند؟ حداقل بھ را تاثیر این توانمی آیا خیر. یا گذاشت خواھد اثیرت عمومی آموزشی برنامھ بھ او دسترسی

 
 خود خانگی مدرسھ بھ تواندمی فرزندم آیا باشد، متمرکز فرزندم رفتاری نیازھای بھ رسیدگی بر جانمایی این اگر

 کھ کرد ریزینامھبر ایگونھ بھ و کارآمد شکل بھ را گذار فرآیند توانمی چگونھ زمانی؟ چھ بلھ، اگر بازگردد؟
 باشد؟ داشتھ مناسبی عملکرد بازگشت از پس فرزندم

 
 بکنم؟ باید کار چھ مخالفم. IEP صالحیت/گروه تعیین گروه تصمیم با .3

 حل راھکارھای از توانیدمی دھید، ادامھ ھمکاری بھ نتوانید و شوید اختالف دچار آموزشی حوزه و شما اگر
 کنید. استفاده است، داده قرار شما اختیار در را آنھا ویرجینیا آموزش دارها و شودمی ذکر ادامھ در کھ اختالف

 برگزاری با تواندمی میانجی برساند. سرانجام بھ را آموزشی کادر و والدین مذاکرات تواندمی »گریمیانجی« •
 شکلی بھ را احتمالی راھکارھای و کند اقدام کودک نیازھای بر تمرکز و مسائل سازیشفاف برای جلسھ

 کند. ارزیابی و بررسی محرمانھ
 

 در اختالفات حل برای دادرسی مامور کمک بھ یغیررسم اداری دادرسی فرآیند از »قانونی مراحل« در •
 دچار کودک ارزیابی مرتبط، خدمات و ویژه آموزش از کودک مندیبھره صالحیت با مرتبط مسائل زمینھ

 شامل مناسب، و رایگان عمومی آموزش با مرتبط مسائل دیگر یا کودک جانمایی و/یا خدمات تناسب معلولیت،
 .شودمی استفاده انضباطی، مسائل

 
 را ویژه آموزش خدمات یا ھاروال ھا،برنامھ بھ مربوط فرآیند یا روال با مخالفت ابراز معموالً  »شکایت« •

 شود.می شامل
 

 آموزش اداره سایتوب در »اختالف حل« وب صفحھ بھ اختالف، حل درباره بیشتر اطالعات کسب برای
  کنید. مراجعھ »VDOE اختالفات حل« در ویرجینیا،

 
 ممکن محلی سطح در آن کردن برطرف کھ اختالفی دادن رخ از پس بالفاصلھ :دھید قرار نظر مد باید زمانی چھ

 نیست.

 رید:بگذا میان در مدرسھ با باید کھ ھاییپرسش

 دارم؟ حقوقی چھ اختالف حل زمینھ در

 شود؟ برآورده فرزندم منافع و نیازھا کھ کنیم حل طوری را اختالف توانیممی چگونھ

 دھم؟ انجام باید اقدامی چھ کند، حل را اختالف این نتواند IEP گروه اگر
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 کنیم؟ اجرا و بررسی باید را ھاییگزینھ چھ اشتغال، از پیش گذار خدمات شامل گذار، کلی ریزیبرنامھ درباره .4

 فرزندتان گذار برنامھ کند. آغاز را گذار ریزیبرنامھ باید او IEP گروه سالگی، 14 بھ فرزندتان رسیدن از پس
 فرزندتان گذار برنامھ بود. خواھد آنھا، بھ دستیابی برای ارائھ قابل خدمات نیز و گذار، مقاصد و اھداف شامل
 و/یا عالی آموزش بھ مربوط مدرسھ-پس ھایبرنامھ درباره جدید تصمیمات شدن گرفتھ با و ریجتدبھ است ممکن

 برنامھ تدوین روند در احتماالً  شخص آن باشد، گذار کنندهھماھنگ دارای فرزندتان مدرسھ اگر کند. تغییر اشتغال،
 کارآموزی، مانند ھاییفرصت رهدربا ریزیبرنامھ فرآیند در کھ بود خواھد الزم کرد. خواھد مشارکت گذار

 با کنید. استفاده نیز کمکی منابع از توانیدمی لزوم صورت در کنید. بحث مستقل زندگی اھداف و مزایا ریزیبرنامھ
 ویرجینیا، ایحرفھ بخشیتوان نھادھای )،WIOA( »کار نیروی ھایفرصت و ھانوآوری« فدرال قانون تصویب

 ارائھ بھ ملزم )DBVI( بینایانکم و نابینایان امور اداره و )DARS( بخشیوانت و سالخوردگان خدمات اداره
 چھارده از کھ آموزانیدانش بھ توانمی را خدمات این شدند. ETS-Pre ھمان یا »اشتغال-پیش گذار خدمات«

 معلولیت دچار آموزدانش کھ ندارد لزومی کرد. ارائھ شوند،می تبدیل نھادھا این احتمالی مشتریان بھ سالگی
 و خصوصی مدارس عمومی، مدارس آموزاندانش کند. استفاده نھادھا این خدمات از بتواند تا شود داده تشخیص
 داد. مشارکت زیر ھایفعالیت در توانمی را خانگی آموزش مشمول کودکان

 از: اندعبارت ETS-Pre خدمات

 کاریابی مشاوره •
 با آشنایی نیز و شغلی ھایتوانایی و ھاگرایش کاوش ساززمینھ ھایفعالیت و کار برای جستجو شامل

 است شغلی ھایفرصت

 متوسطھ تحصیالت از پس آموزش یا جامع گذار در نام ثبت ھایفرصت زمینھ در مشاوره •
 از فادهاست فرآیندھای معرفی و ھاپردیس از بازدید کالج، منابع بھ ارجاع نیز و شغلی، مسیرھای بررسی شامل
 است مالی ھایکمک

 کار بر مبتنی یادگیری تجربیات •
 کار محیط در گردش و شغلی ھایفرصت نمایشگاه کارفرما، معرفی کاریابی/ھدایت، آموزنده، ھایمصاحبھ

 شودمی شامل را

 کار محیط بھ ورود برای آمادگی آموزش •
 خدمات بھ دسترسی و مستقل زندگی ھایمھارت کار، محیط در ارتباط ایجاد مانند نرم، ھایمھارت توسعھ

 گیردمی بر در را نقل و حمل

 خودکفایی آموزش •
 ھایفعالیت در مشارکت و کار، محیط در امکانات کردن درخواست وظایف، و حقوق با آشناسازی شامل

 است جامعھ در جوانان راھبری

 سایتوب این است. شده طراحی WIOA ارهدرب اطالعات جویای افراد بھ فنی راھنمایی ارائھ برای سایتیوب
 نوآوری فنی راھنمایی مرکز« مخفف WINTAC سرنام است. »کار نیروی نوآوری فنی راھنمایی مرکز«

 کنید. مراجعھ سایتوب این بھ بیشتر اطالعات کسب برای است. »کار نیروی

ً  باید ،ETS-Pre خدمات از استفاده برای کھ باشید داشتھ توجھ  و نام کھ بدھید اجازه بخشیتوان نھاد بھ کتبا
 بھ توانمی اطالعات این از کند. دریافت است، شده درج تحصیلی پرونده در کھ را فرزندتان محرمانھ اطالعات

IEP، حقوق و باشد سالھ ھجده آموزدانش اگر ین،ھمچن کرد. اشاره مرتبط اطالعات دیگر و ھاآزمون سوابق 
ً  تواندمی باشد، شده منتقل او بھ آموزشی  کند. صادر را کتبی مجوز این شخصا

http://www.wintac.org/
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Pre- مشاوره و فرزندتان ویژه آموزش پرونده مدیر با گفتگو آموزشی، حوزه ھایفعالیت با شدن آشنا راه بھترین
ETS فترھاید نشانی است. محلی بخشیتوان دفتر در حاضر DARS قابلیت با و آنھا سایتوب در توانیدمی را 

 اطالعات بیابید. ویرجینیا بخشیتوان و سالخوردگان خدمات اداره سایتوب در )Office an Find( »دفتر یافتن«
 بیابید. ویرجینیا بینایانکم و نابینایان امور اداره سایتوب در توانیدمی را DBVI دفتر

 سالگی. چھارده بھ کودک رسیدن از پس دھید: قرار نظر مد باید زمانی چھ

 بگذارید: میان در مدرسھ با باید کھ ھاییپرسش

 کنم؟ پیدا دسترسی گذار ریزیبرنامھ خدمات بھ توانممی چگونھ

-پس اھداف بھ دبیرستان از موفق گذار زمینھ در من فرزند بھ بتوانند تا کنند طی باید را مراحلی چھ گروه اعضای
 کنند؟ کمک مدرسھ

 شود؟می محسوب مستقلی برنامھ یا است IEP از بخشی من فرزند گذار برنامھ آیا

 شود؟ گنجانده فرزندم گذار برنامھ در باید مواردی چھ

 شود؟می چھ کند، تغییر فرزندم ھایخواستھ اگر

 دارد؟ قرار فرزندم دسترس در ھاییفرصت چھ و چیست ETS-Pre خدمات

 ھفتھ/تابستان پایان تعطیالت در یا درسی ساعات از پس ھافعالیت این یا شوید خارج کالس از باید فرزندم آیا
 شود؟می برگزار

 ھا؟گروه بھ یا شودمی ارائھ افراد بھ خدمات این آیا

 

 کنیم؟ گفتگو فرزندمان با سالگی، ھجده در حقوق انتقال جملھ از معلولیت، درباره باید چگونھ .5
 دچار مدرسھ در جدید چیزھای یادگیری برای کھ کنندمی اظھار معلولیت دچار نوجوان آموزاندانش از بسیاری
 درباره ولی کنندمی شرکت مدرسھ جلسات در والدین وقتی اند.نداشتھ مشکلی چنین آنھا ھمساالن و اندبوده مشکل

 فرزندان بھ کردن کمک است. آمده پیش مشکلی کھ کنندمی حس فرزندان گویند،نمی فرزندان بھ چیزی جلسات این
 کمک بھ ھاعرصھ برخی در موفقیت برای ھمگی و ھستیم قوت نقاط دارای ما ھمھ کھ موضوع این فھمیدن برای
 فرزندان معلولیت درباره نکردن .گفتگو است. فرزندان بھ لولیتمع موضوع فھماندن برای مھمی گام داریم، نیاز

 برسد. »نیستم داشتنیدوست من« یا »نیستم باھوش من« مانند نادرستی نتایج بھ فرزندان کھ شود باعث است ممکن

 سبب معلولیت کھ بداند تا کندمی کمک فرزندتان بھ اطالعات ارائھ و معلولیت از بردن نام بودن، صریح
 یادگیری مشکالت و ھاتفاوت بھ فرزندتان رسیدگی کیفیت بر معلولیت بھ شما واکنش نیست. خجالت یا ساریشرم

 فقط معلولیت و دارد فراوانی ھایویژگی او کھ بدھید فرزندتان بھ را خوش پیام این توانیدمی شما کند.می کمک
 کر، گروه عضو فوتبالیست، دوست، واھر،خ عنوان بھ را خود نوجوان فرد شود.می محسوب او وجود از بخشی

 با جزییات درباره کھ ندارد لزومی کند.می توصیف پریشیخوان دچار فرد و آموز،دانش اجتماعی، داوطلب
 پاسخی اگر و دھید پاسخ فرزندتان ھایپرسش بھ باشد. سن با متناسب و دقیق باید شما مکالمھ کنید. صحبت کودکان

 کمک فرزندتان بھ توانیدمی ھمچنین کرد. خواھید اقدام پاسخ یافتن برای کھ بدھید اطمینان نھاآ بھ ندارید، آنھا برای
 معلولیت درباره چیزھایی چھ دیگران دارد دوست فرزندتان دھد. پاسخ دیگران احتمالی ھایپرسش بھ کھ کنید

 کند. تقویت و بشناسد را اینھا تا کنید کمک او بھ دارد. ترجیحاتی و ھاتوانایی عالیق، شما فرزند بدانند؟

 رسانیکمک ھایروش درباره ھاییمثال و ابزارھا ،Determined I'm نام با ،Determined I'm سایتوب
 روش درباره اطالعاتی حاوی و کندمی ارائھ عالیق و ھاتوانایی ترجیحات، شناسایی زمینھ در فرزندان بھ والدین

https://www.vadars.org/
https://www.vdbvi.org/
http://www.imdetermined.org/
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 گفتگو شما با توانندمی برنامھ محلی نمایندگان ضمن، در است. موفقیت بھ دستیابی برای دیگران از گرفتن کمک
 بھ بیشتر اطالعات کسب برای کنید. استفاده آن امکانات و سایتوب این از باید چگونھ کھ دھند نشان شما بھ و کنند
 کنید. مراجعھ Determined m’I سایتوب

 حقوق انتقال

 بگیرد، تصمیم خودش برای نتواند فرزندتان اگر شود.می منتقل او بھ آموز،دانش سالگی ھجده در آموزشی، حقوق
 را حقوق خودکار انتقال فرآیند بتواند فرزندتان اگر دھید. انجام احتمالی ھمکاری برای را الزم اقدامات باید

 کنید. آماده مھم مسئولیت این پذیرش ایبر تدریجبھ را او کھ است الزم کند، مدیریت

 کند اعالم سالگی) 18 بھ او ورود از پیش سال یک حداقل (از فرزندتان IEP در اطالعیھ درج با باید IEP گروه
 اید.شده آگاه سالگی، 18 بھ او رسیدن از پس فرزند بھ حقوق انتقال موضوع از فرزندتان و شما کھ

 حقوق انتقال کنید: مراجعھ زیر پیوند بھ حقوق، انتقال درباره بیشتر اطالعات کسب برای

 ویژه شآموز خدمات از مندیبھره شرایط واجد فرزندتان کھ این محض بھ دھید: قرار نظر مد باید زمانی چھ
 شود داده تشخیص

 بگذارید: میان در مدرسھ با باید کھ ھاییپرسش

 بدھم؟ توضیح او بھ فرزندم زندگی در آن احتمالی پیامدھای و معلولیت درباره توانممی چگونھ

 کند؟ مشارکت خود IEP تدوین روند در ممکن شکل بھترین بھ تواندمی چگونھ فرزندم

 سالگی 18 بھ ورود از پس آموزشی تصمیمات گرفتن برای مناسب شکل بھ خود حقوق از تواندمی فرزندم آیا
 کنم، مشارکت نوجوانم فرزند طرف از آموزشی گیریتصمیم روند در باید ھنوز کھ دھم تشخیص اگر کند؟ استفاده

 بگیرم؟ مشورت کسی چھ از باید زمینھ این در

 کنم؟ شرکت IEP جلسات در توانممی ھم باز سالگی ھجده بھ فرزندم رسیدن از پس آیا 

 عنوان بھ سالگی ھجده بھ فرزندم ورود از پس یا کنم کمک آگاھانھ تصمیمات گرفتن در فرزندم بھ توانممی آیا
 کنم؟ فعالیت او نماینده

 

 ھمگانی منابع

 شده ارائھ ادامھ در کنند، کمک شما بھ بتوانند است ممکن کھ مختلفی ھایسازمان و نھادھا تلفن شماره و اینترنتی نشانی نام،
 دیگر شده ارائھ اطالعات از ھریک کھ شوید متوجھ اگر کند.می تغییر اغلب تلفن شماره و اینترنتی نشانی متاسفانھ است.
 بخواھید. راھنمایی جدید اطالعات دریافت برای آنھا از و بگیرید تماس ویرجینیا آموزش اداره با باید نیست، معتبر

 )VCU( ویرجینیا ایالتی دانشگاه در )CFI( خانواده مشارکت مرکز •
 زمینھ در ھاخانواده با VCU در »معلولیت دچار افراد برای ھمکاری« در )CFI( »خانواده مشارکت مرکز«

 و کودکان ھا،خانواده تا کندمی ھمکاری راھبر و مربی مدافع، عنوان بھ فعالیت برای الزم یھامھارت تقویت
 تماس (877) 567-1122 با بیشتر اطالعات کسب برای یابند. دست مطلوب زندگی شرایط بھ بتوانند نوجوانان

 کنید. مراجعھ »ویرجینیا ایالتی دانشگاه در خانواده مشارکت مرکز« سایتوب بھ یا بگیرید

http://www.doe.virginia.gov/special_ed/regulations/state/transfer_rights_students_disabilities.pdf
https://centerforfamilyinvolvement.vcu.edu/
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 )VCU( ویرجینیا ایالتی دانشگاه در )CTI( گذار ھاینوآوری مرکز •
 مسیرھای درباره پژوھشی خدمات و مطالب منابع، اطالعات، ارائھ )CTI( »گذار ھاینوآوری مرکز« وظیفھ
 رقابتی شغلی ھایفرصت بھ آنھا دسترسی امکان کردن فراھم و معلولیت ردچا نوجوانان از حمایت ھدف با شغلی

 آموزش مستدل، کاری تجارب و شغلی الگوھای در مشارکت طریق از نوجوانان است. ممکن شکل بھترین بھ
 اطالعات کسب برای شوند. تبدیل جامعھ در مفیدی افراد بھ توانندمی متوسطھ، تحصیالت از پس آموزش یا عالی

 »ویرجینیا ایالتی دانشگاه در گذار ھاینوآوری مرکز« سایتوب بھ یا بگیرید تماس (804) 828-1851 با شتربی
 کنید. مراجعھ

 
 )CSB( اجتماعی خدمات ھیات •

 افراد بھ حمایت و اشتغال ن،درما پیشگیری، خدمات ارائھ وظیفھ شما منطقھ در )CSB( »اجتماعی خدمات ھیات«
 ھیات این دارد. عھده بر را فکری ماندگیعقب و مخدر مواد مصرفسوء بھداشتی، مشکالت دچار ھایخانواده و
 پرونده، مدیریت زمینھ در توانیدمی نھاد این از کند.می ھمکاری اجتماعی خدمات و اجرایی مراکز مدارس، با

Medicaid DD/ID  ورود نقطھ CSB بگیرید. کمک فرزندپروری میعمو آموزش و بحران خدمات مشاوره،
Waivers .خدمات ھیات« سایتوب بھ یا بگیرید تماس (804) 786-3921 با بیشتر، اطالعات کسب برای است 

 کنید. مراجعھ »DSDBH اجتماعی

 )DBHDS( رشدی خدمات و رفتاری بھداشت اداره •
 روانی، بھداشت عمومی سامانھ وظیفھ ویرجینیا )»DBHDS( رشدی خدمات و رفتاری بھداشت اداره«

 کودکان، بھ اداره این خدمات دارد. عھده بر را ویرجینیا در مواد مصرفسوء خدمات و رشدی ماندگیعقب
 نیز و مواد، مصرفسوء اختالالت یا رشدی یا فکری ماندگیعقب روانی، بیماری دچار بزرگساالن و ھاخانواده

 اداره« سایتوب بھ یا بگیرید تماس (804) 786-3921 با بیشتر اطالعات کسب برای شود.می ارائھ سربازانکھنھ
 کنید. مراجعھ »رشدی خدمات و رفتاری بھداشت

 )DBVI( بینایانکم و نابینایان امور اداره •
 و ھاحمایت تخصصی، خدمات از ایگسترده طیف ارائھ بھ )DBVI( »ویرجینیا بینایانکم و نابینایان امور اداره«

 ھستند، شدید بینایی ھایمعلولیت دچار کھ سنی، ھایگروه ھمھ در ویرجینیا، ساکنان بھ ھابرنامھ و منابع
 اھمفر برای ویرجینیا بینایکم یا ناشنوا/نابینا نابینا، شھروندان بھ شایستھ خدمات ارائھ بھ ملزم DBVI پردازند.می

 با بیشتر اطالعات کسب برای است. فردی استقالل و آموزش اشتغال، امکانات بھ بھتر ھرچھ دستیابی امکان کردن
 کنید. مراجعھ »ویرجینیا بینایانکم و نابینایان امور اداره« سایتوب بھ یا بگیرید تماس (804) 3140-371

 )DDHH( شنوایانکم و ناشنوایان امور اداره •
 یا ناشنوا افراد بین ارتباطی موانع کاھش زمینھ در )VDDHH( »ویرجینیا شنوایانکم و ناشنوایان امور اداره«
 اطالعات کسب برای کند.می فعالیت مردم، عموم و خدمات دھندگانارائھ بستگان، شامل شنوا، افراد و شنواکم

 مراجعھ »ویرجینیا شنوایانکم و ناشنوایان امور اداره« سایتوب بھ یا بگیرید ماست (804) 662-9502 با بیشتر
 کنید.

 )DSS( اجتماعی خدمات اداره •
 ھمکاری شما خانواده و فرزندتان شما، بھ رسانیخدمت برای CSB و ویرجینیا )»DSS( اجتماعی خدمات اداره«

 را موجود مزایای و خدمات بھترین بھ ویرجینیا پذیرآسیب شھروند ھزاران دسترسی زمینھ آنھا دارند. نزدیکی
 فردی، و خانوادگی خدمات بھداشتی، مالی کمک ،Waivers Medicaid مالی، کمک مانند: کنند؛می فراھم

 کسب برای است. Waiver Medicaid EDCD ورود نقطھ DSS بزرگساالن. خدمات و کودکان خدمات

https://centerontransition.org/
http://www.dbhds.virginia.gov/individuals-and-families/community-services-boards
http://www.dbhds.virginia.gov/individuals-and-families/community-services-boards
http://www.dbhds.virginia.gov/individuals-and-families/community-services-boards
http://www.dbhds.virginia.gov/
http://www.dbhds.virginia.gov/
http://www.dbhds.virginia.gov/
http://www.dbhds.virginia.gov/
http://www.vdbvi.org/services.htm
https://www.vdbvi.org/
https://www.vddhh.org/
http://hanovercounty.gov/Social-Services/881/


Office of Special Education-Critical Decision Points for Families of Children with Disabilities-Farsi 
 
 

 نشانی بھ »اجتماعی خدمات اداره« سایتوب بھ یا بگیرید تماس (804) 726-7000. با بیشتر اطالعات
http://www.dss.virginia.gov/ کنید مراجعھ. 

 )DARS( بخشیتوان و سالخوردگان خدمات اداره •
 کمک گوناگون ھایزمینھ در شما بھ دتوانمی )VDARS( »ویرجینیا بخشیتوان و سالخوردگان خدمات اداره«

 افراد بھ اداره این »اشتغال خدمات« بخش کند.می ھمکاری مدارس با »گذار خدمات« ارائھ برای اداره این کند.
 اداره این کند.می کمک شغلی موقعیت حفظ و کار بازار بھ ورود برای آمادگی کسب زمینھ در معلولیت دچار

 این است. »ویلسون بخشیتوان و کار نیروی مرکز« نام بھ پزشکی بخشیتوان و اقامتی آموزش مرکز یک دارای
 معلولیت ھایبرنامھ« و »اجتماعی تامین ازکارافتادگی بیمھ« زمینھ در معلولیت دچار افراد مطالبات بھ مرکز

 بگیرید تماس (800) 464-9950 با بیشتر اطالعات کسب برای کند.می رسیدگی »مکمل تامینی درآمد بھ مربوط
 کنید. مراجعھ »ویرجینیا توانبخشی و سالخوردگان خدمات اداره« سایتوب بھ یا

 ویرجینیا معلوالن حقوقی مرکز •
 محسوب ویرجینیا »حمایتی و محافظتی« وظیفھ کھ است سازمانی ویرجینیا »dLCV معلوالن حقوقی مرکز«

 بدرفتاری، مانند معلولیت، بھ مربوط مشکالت دارای مراجعان بھ فدرال ھایکمک بودجھ با مرکز این شود.می
 سایتوب بھ یا بگیرید تماس (800) 552-3962 با بیشتر اطالعات کسب برای کند.می کمک تبعیض و توجھیبی
 کنید. مراجعھ »ویرجینیا معلوالن مرکز«

 
 ویرجینیا اطفال و نوزادان کانون •

 سالھ-دو تا صفر اطفال و نوزادان بھ کھ ویرجینیاست زودھنگام مداخلھ سامانھ »ویرجینیا اطفال و نوزادان کانون«
 مختل را آنھا طبیعی رشد روند است ممکن کھ ھستند خاصی اریبیم یا رشدی کمبود دچار کھ آنان) ھایخانواده (و

 )DBHDS( »رشدی خدمات و رفتاری بھداشت اداره« در برنامھ این دفتر کند.می ارائھ حمایت و خدمات کند،
 و کودکان، رشدی نیازھای از کاملی مجموعھ کردن برآورده برای زودھنگام مداخلھ خدمات است. واقع ویرجینیا
 و عمومی نھادھای طریق از خدمات است. شده طراحی کودک، رشد زمینھ در آنان ھایخانواده نیازھای

 شامل را محور-خانواده ھایحمایت و منابع خدمات، از ایگسترده طیف و شودمی ارائھ ویرجینیا خصوصی
 اطفال و نوزادان کانون« سایتوب بھ یا بگیرید تماس (800) 234-1448 با بیشتر اطالعات کسب برای شود.می

 کنید. مراجعھ »ویرجینیا
 )PEATC( تحصیلی حمایت برای والدین آموزش مرکز •

 با کھ است والدینی آموزش و رسانیاطالع مرکز )PEATC( »تحصیلی حمایت برای والدین آموزش مرکز«
 است. شده دایر ویرجینیا ایالت در معلولیت دچار کودکان با مرتبط کارشناسان و ھاخانواده بھ رسانیخدمت ھدف

PEATC بین سازنده و محترمانھ ھمکاری ترویج بھ معلولیت دچار کودکان موفقیت ھایزمینھ تقویت ھدف با 
 بگیرید تماس (800) 869-6782 با بیشتر اطالعات کسب برای پردازد.می جامعھ و کارشناسان مدارس، والدین،

 کنید. مراجعھ »تحصیلی حمایت برای والدین آموزش مرکز« سایتوب بھ یا

 امکان تا پردازدمی مدارس بھ ایحرفھ حمایت و کمک ارائھ بھ )TTAC( »فنی ھمکاری و آموزش مراکز« •
 TTAC ھفت شود. فراھم ویرجینیا در معلولیت دچار آموزاندانش برای بھسازی و گوییپاسخ نیازھای بھ دستیابی

 دانشگاه ماری، و ویلیام کالج دومینیون، اولد دانشگاه ویرجینیا، ایالتی (دانشگاه ویرجینیا مختلف ھایدانشگاه در
 کسب برای است. شده دایر ردفورد) دانشگاه و ویرجینیا فناوری دانشگاه مدیسون، جیمز دانشگاه میسون، جورج

 کنید. مراجعھ »فنی ھمکاری و آموزش مراکز« سایتوب بھ TTAC درباره بیشتر اطالعات
 
 

 مراجع

http://www.dss.virginia.gov/
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 1 پیوست

 بدانند ایالتی ھایارزیابی درباره باید والدین آنچھ

 یادگیری استانداردھای« »والدین و مربیان راھنمای ارزیابی: در شرکت رھنمودھای معلولیت: دچار آموزاندانش« (بھ
)SOL( آزمون و VDOE« کنید.) مراجعھ 

 معلولیت دچار افراد آموزش بھسازی قانون« طبق کھ ھستند کودکانی ویرجینیا ایالت در یتمعلول دچار کودکان •
2004« )IDEA( اند.شده شناسایی »1973 بخشیتوان قانون« از »504 بخش« طبق و 

 ایالتی گوییپاسخ سامانھ در باید معلولیت دچار کودکان ھمھ آن، فدرال و ایالتی اجرایی مقررات و IDEA طبق •
 کنند. شرکت

 معلولیت بدون کودکان برای کھ محتوایی حوزه ھایارزیابی ھمھ در کھ رودمی انتظار معلولیت دچار کودکان از •
 کنند. شرکت شود،می اجرا

 از خودداری تصمیم این بدھند، شرکت ویرجینیا ایالتی ارزیابی برنامھ در را فرزندشان نخواھند والدین اگر •
 دریافت صفر نمره آزمون از غیبت نوبت ھر بابت آموزشی حوزه و مدرسھ کودک، و شودمی تلقی مشارکت

 کنند.می
 ی)ایالت ھای(ارزیابی ویرجینیا گوییپاسخ سامانھ در معلولیت دچار کودکان مشارکت روش
 سامانھ در کودک شرکت روش IEP گروه شوند،می شناسایی IDEA طبق کھ معلولیت دچار کودکان ھمھ برای •

 کند.می مشخص را گوییپاسخ
 کمیتھ« عھده بر کودک شرکت روش تعیین مسئولیت شوند،می شناسایی »504 بخش« طبق کھ کودکانی برای •

 است. »504
• IEP کند: مشخص زیر صورت بھ را ایالتی گوییپاسخ سامانھ در کودک مشارکت کیفیت باید کودک 

o آزمون در شرکت SOL امکانات؛ بدون 
o آزمون در شرکت SOL یا امکانات؛ با 
o در شرکت VAAP. 

 حاوی اطالعیھ یک کند، شرکت VAAP در SOL آزمون جای بھ باید کودک کھ ددھ تشخیص IEP گروه اگر •
 شود: گنجانده IEP در باید زیر اطالعات ھمھ

o ارزیابی در کودک شرکت نبودن ممکن دلیل SOL؛ 

http://www.nea.org/
http://www.nea.org/
http://doe.virginia.gov/testing/participation/index.shtml
http://doe.virginia.gov/testing/participation/index.shtml
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o برای کودک بودن شرایط واجد دالیل شامل کودک، شرایط با شده انتخاب خاص ارزیابی تناسب دلیل 
 و جایگزین؛ آزمون در شرکت

o در کودک شرکت تاثیر VAAP کسب تواندمی کھ دیپلمی و التحصیلیفارغ و/یا کودک پایھ ارتقای بر 
 کند.

 و SOL آزمون امکانات ھمھ قبالً  کھ شود مطمئن باید VAAP در شرکت امکان بررسی روند در IEP گروه •
 اند.شده بررسی ایالتی ھایآزمون بھ دسترسی ھایگزینھ عنوان بھ جایگزین، ھایآزمون دیگر

 
 ویرجینیا ارزیابی برنامھ در معلولیت دچار کودکان نکردن شرکت
 کنند. گیریتصمیم ایالتی ھایارزیابی در کودک نکردن شرکت درباره توانندنمی 504 کمیتھ یا IEP گروه •
 باید 504 کمیتھ یا IEP گروه نکند، شرکت ایالتی ارزیابی چند یا یک در فرزندش کھ کند رخواستد پدر/مادر اگر •

 دھد. توضیح پدر/مادر بھ را ھاآزمون این در نکردن شرکت پیامدھای و دھد جلسھ تشکیل
 باشد: زیر موارد شامل است ممکن ایالتی ھایارزیابی در نکردن شرکت پیامدھای •

o از کودک و والدین آموزگاران، کند، خودداری 3-8 ھایپایھ ھایارزیابی رد شرکت از کودک اگر 
 و مانند؛می محروم شود،می درج ارزیابی ھایکارنامھ در کھ کودک پیشرفت بھ مربوط اطالعات

o در شرکت از پیش محتوایی، حوزه بھ مربوط ارزیابی کردن تجربھ فرصت از است ممکن کودک 
 شود. محروم التحصیلی،فارغ برای الزم ھایآزمون

 التحصیلیفارغ الزامات نتواند است ممکن کند، خودداری SOL دوره پایان ھایارزیابی در شرکت از کودک اگر •
 تصمیم این بدھند، شرکت ویرجینیا ایالتی ارزیابی برنامھ در را فرزندشان نخواھند والدین اگر کند. برآورده را

 صفر نمره آزمون از غیبت نوبت ھر بابت آموزشی حوزه و مدرسھ کودک، و شودمی تلقی مشارکت از خودداری
 است ممکن ایالتی ھایارزیابی در فرزندش ندادن شرکت برای پدر/مادر تصمیم ضمن، در کنند.می دریافت

 در باید معلولیت دچار کودکان از درصد پنج و نود باشد. داشتھ محلی آموزشی حوزه برای ناخوشایندی پیامدھای
 این آموزشی حوزه اگر کند. رآوردهب را مشارکت الزامات بتواند آموزشی حوزه تا کنند شرکت ایالتی ھایارزیابی

 شوند، ایالتی ھایارزیابی در شانفرزندان شرکت مانع والدین از چشمگیری تعداد یعنی نکند، برآورده را آستانھ
 بدھد. دست از را خود اعتبار آموزشی حوزه کھ دارد وجود احتمال این

 این از فرزندان یا نمایندگان سرپرستان، والدین، نشد آگاه و تصمیم این پیامدھای کامل تشریح دھندهنشان مستندات •
 شود. درج ھابرنامھ این در یا پیوست کودک »504 برنامھ« یا IEP بھ باید پیامدھا

 
 از: اندعبارت دارند، قرار معلولیت دچار آموزاندانش دسترس در کھ ایالتی ارزیابی ھایبرنامھ

 امکانات بدون یا امکانات با )SOL( »یادگیری استانداردھای« •
o اجتماعی تاریخ/علوم و تجربی علوم ریاضیات، نوشتن)، و (خواندن انگلیسی محتوایی ھایحوزه در 

 شودمی برگزار
o کاغذی ارزیابی بھ ایشده ثابت نیاز کودک کھاینمگر شود،می برگزار آنالین ھایآزمون صورت بھ 

 باشد داشتھ
o شودمی برگزار خاص ھایدوره در و 8 تا 3 ھایپایھ در شده نام ثبت کودکان برای 

 ھایارزیابی SOL 3 پایھ 
 آزمون« قالب در و آنالین صورت بھ ریاضیات و خواندن SOL ھایآزمون •

 شودمی برگزار )CAT( »ایرایانھ تطبیقی
 »ایرایانھ تطبیقی آزمون« )CAT( چیست؟ CAT کھ است ارزیابی نوعی 

 بھ کودکان گوییپاسخ چگونگی و کودکان تکتک نیازھای اساس بر
 تطبیقی آزمون منابع« بھ کنید مراجعھ( شود.می سفارشی آزمون ھایپرسش
 در »ایرایانھ

 ))CAT( ایرایانھ تطبیقی آزمون - VDOE یادگیری ھایاستاندارد

http://www.doe.virginia.gov/testing/test_administration/cat/index.shtml
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 ھایارزیابی SOL 5 و 4 پایھ 
 قالب در و آنالین صورت بھ 5 و 4 پایھ ریاضیات و خواندن SOL ھایآزمون •

 شودمی برگزار )CAT( »ایرایانھ تطبیقی آزمون«
 5 پایھ علوم SOL آزمون •
 یا چھار ھایپایھ در آموزشی، حوزه بھ بستھ ،»ویرجینیا مطالعات« SOL آزمون •

 شود.می برگزار پنج
 ھایارزیابی SOL 6-8 ھایپایھ 

 تطبیقی آزمون« قالب در 8 و 7 ،6 ھایپایھ ریاضیات SOL ھایآزمون •
 شودمی برگزار )CAT( »ایرایانھ

 »ایرایانھ تطبیقی آزمون« قالب در 8 و 7 ،6 ھایپایھ خواندن SOL ھایآزمون •
)CAT( شودمی برگزار 

 8 پایھ خواندن SOL آزمون •
 8 پایھ علوم SOL آزمون •
 یا ھفت ھایپایھ در آموزشی، حوزه بھ بستھ اقتصاد، و مدنی تعلیمات ھایآزمون •

 شود.می برگزار ھشت
 

 دوره پایان ھایارزیابی )EOC( 
 شوند،می نام ثبت مرتبط EOC ارزیابی دارای ویژه ھایدوره در کھ کودکانی •

 کنند. شرکت ECO ھایآزمون در باید
• EOC جھان تاریخ متحده، ایاالت و ویرجینیا تاریخ-تاریخ I، جھان تاریخ II، 

 جھان جغرافی
• EOC جبر-ریاضیات I، ،جبر ھندسھ II 
• EOC شیمی شناسی،زیست شناسی،زمین-علوم 
• OCE خواندن 
• EOC نوشتن 

 
o طبق معلولیت دچار کودکان برای IEP شود.می فراھم امکانات »504 برنامھ« یا 
o آزمون برگزاری جاری راھنمای در کھ باشد داشتھ نیاز امکاناتی بھ آموزیدانش اگر SOL ذکر 

 این کند. تھیھ »ارزیابی امکانات درخواست« یک تواندمی 504 کمیتھ یا IEP گروه باشد، نشده
 کند. ارائھ VDOE بھ بازبینی برای باید »آزمون حوزه مدیر« را درخواست

o »یادگیری استانداردھای ببینید. قسمت این در آنالین صورت بھ توانیدمی را »امکانات منابع 
VDOE - شمول و مشارکت: 

 کمکی فناوری معلولیت: دچار آموزاندانش برای آزمون امکانات تشریح •
 آزمون ویژه امکانات رھنمودھای معلولیت: دچار آموزاندانش •

o شده تایید اعتبار برای جایگزین ھایآزمون 
 ھیات« )،8VAC20-131-110( »عمومی مدارس اعتبارسنجی استانداردھای« مجوز طبق •

 ھمچنین است. کرده تعیین را گوناگونی »جایگزین« ھایآزمون )VBOE( »ویرجینیا آموزش
 شده مشخص کنند، کسب شده تایید اعتبار بھ دستیابی برای باید آموزاندانش کھ اینمره حداقل
 شده تایید اعتبار برای جایگزین ھایآزمون است.

• VBOE را آنھا توانمی کھ گواھی یا مجوز صدور ویژه فنی و ایحرفھ ھایآزمون جدول یک 
 کرد، SOL ھایآزمون جایگزین آموزدانش برگزیده شده تایید اعتیاری واحدھای کسب برای
 فراتر مھارت و دانش اثبات برای کھ گواھی یا مجوز دورص ویژه ھایآزمون است. کرده تھیھ

http://www.doe.virginia.gov/testing/participation/index.shtml
http://www.doe.virginia.gov/testing/participation/index.shtml
http://www.doe.virginia.gov/testing/substitute_tests/index.shtml
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 واحد دو اعطای بھ منجر است ممکن اند،شده طراحی واحد دوره یک مھارت و دانش از
 دبیرستان صنعتی اعتبار اعطای صنعتی: گواھی دریافت مسیر شوند. شده تایید اعتباری

 
 )VAAP( ویرجینیا جایگزین سنجش برنامھ •

o VAAP ارزیابی برای کھ است جایگزین پیشرفت استانداردھای بر مبتنی جایگزین ارزیابی نوعی 
 آزمون در شرکت توانایی فاقد و شدید شناختی ماندگیعقب دچار آموزاندانش پیشرفت

 است. شده طراحی امکانات)، با (حتی ایالتی »یادگیری استانداردھای«
o با علمی استانداردھای کسب پی در کھ دبیرستانی زانآمودانش و 8 تا 3 ھایپایھ آموزاندانش 

 کنند. شرکت VAAP در توانندمی ھستند، کمتر عمق و پیچیدگی
o سازگار یادگیری استانداردھای« را علمی استانداردھای این« )ASOL( خواندن، کھ نامندمی 

 شود.می شامل را اجتماعی تاریخ/علوم و تجربی علوم ریاضیات، نوشتن،
o مشارکت الزامات کھ شدید شناختی ماندگیعقب دچار کودکان فقط VAAP کنند، برآورده را 

 کنید. مراجعھ »VAAP رھنمودھای« در زیر راھنمای سند بھ کنند. شرکت VAAP در توانندمی
o در کودک شرکت برای ارزیابی تصمیمات گرفتن برای VAAP، اطالعاتی منابع باید ھاگروه 

 مانند گوناگونی
 شناختی؛روان ھایارزیابی •
 مشاھده؛ •
 و پیشرفت؛ آزمون ھایداده •
 و بررسی بازبینی، را شدید شناختی ماندگیعقب مدرک برای آموزشی برنامھ محتوای •

 کنند. گیریتصمیم زمینھ این در موردی صورت بھ سپس و کنند مطالعھ
o ھوشی بھره« نمرات بھ صرف اتکای کھ آنجا از« )IQ( ھایگروه نیست، کافی IEP ھمھ باید 

 مانند: اطالعاتی کنند؛ بازبینی را کودک شناختی ھایماندگیعقب بھ مربوط موجود اطالعات
 و یی؛توانا ھایداده •
 تطبیقی. رفتار معیارھای •

o شرایط واجد ھستند، »504 برنامھ« مشمول کھ معلولیت دچار کودکان VAAP شوند.نمی محسوب 
o در کھ کودکانی VAAP از ایمجموعھ و کنندمی شرکت محتوایی ھایحوزه ھمھ در کنند، شرکت 

 کنند.می گردآوری را ASOL در پیشرفت بھ مربوط مدارک
o در کھ کودکانی VAAP پیشرفتھ مطالعات دیپلم« یا »استاندارد دیپلم« کسب امکان کنند، شرکت« 

 داشت. نخواھند را
 
  

http://www.doe.virginia.gov/instruction/career_technical/path_industry_certification/index.shtml
http://www.doe.virginia.gov/instruction/career_technical/path_industry_certification/index.shtml
http://doe.virginia.gov/special_ed/disabilities/intellectual_disability/guidance_significant_cognitive_disabilties.pdf
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 2 پیوست

 التحصیلیفارغ الزامات نمودارھای
 شوندمی نھم پایھ وارد 2017-2018 تا 2011-2012 بازه در کھ کودکانی برای التحصیلیفارغ الزامات

 دارد) نیاز شده تایید اعتبار 9 و استاندارد اعتباری واحد 26 (بھ »پیشرفتھ مطالعات دپیلم«

 

  درسی حوزه

 برای اجرا قابل استاندارد: اعتبارات
 در بار نخستین کھ آموزانیدانش
 پایھ وارد آن از پس و 2012-2011

 شوندمی نھم

 برای اجرا قابل شده: تایید اعتبارات
 در بار نخستین کھ آموزانیدانش
 پایھ وارد آن از پس و 2012-2011

 شوندمی نھم

 2 4 انگلیسی

 2 4 ریاضیات

 2 4 آزمایشگاھی علوم

 2 4 اجتماعی علوم و تاریخ

  3 خارجی ھایزبان

  2 بدنی تربیت و بھداشت

  1 ایحرفھ و فنی آموزش یا زیبا ھنرھای

  1 فردی مالی امور و اقتصاد

  3 پیشرفتھ - اختیاری دروس

 1  آموزدانش برگزیده آزمون

 9 26 مجموع

 

 دارد) نیاز شده تأیید اعتبار 6 و استاندارد اعتباری واحد 22 (بھ »استاندارد دیپلم«

 

  درسی حوزه

 برای اجرا قابل استاندارد: اعتبارات
 در بار نخستین کھ آموزانیدانش
 پایھ وارد آن از پس و 2012-2011

 شوندمی نھم

 برای اجرا قابل شده: تایید اعتبارات
 در بار نخستین کھ آموزانیدانش
 پایھ وارد آن از پس و 2012-2011

 شوندمی نھم

 2 4 انگلیسی

 1 3 ریاضیات

http://www.doe.virginia.gov/instruction/graduation/advanced_studies.shtml#electives
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  درسی حوزه

 برای اجرا قابل استاندارد: اعتبارات
 در بار نخستین کھ آموزانیدانش
 پایھ وارد آن از پس و 2012-2011

 شوندمی نھم

 برای اجرا قابل شده: تایید اعتبارات
 در بار نخستین کھ آموزانیدانش
 پایھ وارد آن از پس و 2012-2011

 شوندمی نھم

 1 3 آزمایشگاھی علوم

 1 3 اجتماعی علوم و تاریخ

  2  بدنی تربیت و بھداشت

  2  ایحرفھ و فنی آموزش یا زیبا ھنرھای

  1 فردی مالی امور و اقتصاد

  3 استاندارد - اختیاری دروس

 1  آموزدانش برگزیده آزمون

 6 22 مجموع

 

 

 شوندمی نھم پایھ وارد 2018-2019 در کھ کودکانی برای التحصیلیفارغ الزامات

 دارد) نیاز شده تایید اعتبار 5 و استاندارد اعتباری واحد 26 (بھ »پیشرفتھ مطالعات دپیلم«

 

 درسی حوزه

 برای اجرا قابل استاندارد: اعتبارات
 در بار نخستین کھ آموزانیدانش
 پایھ وارد آن از پس و 2019-2018

 شوندمی نھم

 برای اجرا قابل شده: تایید اعتبارات
 و 2018-2019 در کھ آموزانیدانش
 شوندمی نھم پایھ وارد آن از پس

 2 4 انگلیسی

 1 4 ریاضیات

 1 4 آزمایشگاھی علوم

 1 4 اجتماعی علوم و تاریخ

 3 خارجی ھایزبان
 

 2 بدنی تربیت و بھداشت
 

 1 ایحرفھ و فنی آموزش یا زیبا ھنرھای
 

 1 فردی مالی امور و اقتصاد
 

 پیشرفتھ - اختیاری دروس

3 
 

http://www.doe.virginia.gov/instruction/graduation/standard.shtml
http://www.doe.virginia.gov/instruction/graduation/advanced_studies.shtml#electives
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 درسی حوزه

 برای اجرا قابل استاندارد: اعتبارات
 در بار نخستین کھ آموزانیدانش
 پایھ وارد آن از پس و 2019-2018

 شوندمی نھم

 برای اجرا قابل شده: تایید اعتبارات
 و 2018-2019 در کھ آموزانیدانش
 شوندمی نھم پایھ وارد آن از پس

 آموزدانش برگزیده آزمون
  

 5 26 مجموع

 

 دارد) نیاز شده تأیید اعتبار 5 و استاندارد اعتباری واحد 22 (بھ »استاندارد دیپلم«

 

 

 درسی حوزه

 برای اجرا قابل استاندارد: اعتبارات
 در بار نخستین کھ آموزانیدانش
 پایھ وارد آن از پس و 2019-2018

 شوندمی نھم

 برای اجرا قابل شده: تایید اعتبارات
 در بار نخستین کھ آموزانیدانش

 نھم پایھ وارد آن از پس و 2019-2018
 شوندمی

 2 4 انگلیسی

 1 3 ریاضیات

 1 3 آزمایشگاھی علوم

 1 3 اجتماعی علوم و تاریخ

 2 بدنی تربیت و بھداشت
 

 آموزش یا زیبا ھنرھای خارجی، زبان
 ایحرفھ و فنی

2 
 

 1 فردی مالی امور و اقتصاد
 

 استاندارد - اختیاری دروس

4 
 

 آموزدانش برگزیده آزمون
  

 5 22 مجموع

http://www.doe.virginia.gov/instruction/graduation/standard.shtml
http://www.doe.virginia.gov/instruction/graduation/standard.shtml
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