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 (ESY) هددشیدمت لیصیتح لاس تاخدم

دریافت   دچار  هؼلْلیت  تزای   داًغآهْس   آیا   در  طال  تزگشار  هی ػْد،  تایذ  ه ؼخص  ػْد  کَ   ) IEP(،  کَ  دذالل  یک  تار   جلظَ »تزًاهَ  آهْسػی  فزد ی« در  

  ّ تایذ  ُوَ  ػْاهل  را  در  ایي  جلظَ  تزرطی  کٌذ.  ُوَ  هثادث IEP   ٍ ًیاس  دارد  یا  خیز.  گزّ  ESY   تَ  خذهات ) FAPE ( هٌاطة« ّ »آهْسع  ػوْهی  رایگاى

هؼلْلیت   دچار   کْدک   اگز   تظپاریذ : خاطز   تَ   را   هِن   پزطغ ایي   هی ػْد.   هٌتمل   داًغآهْس ( لشّم،   صْرت   در     ّ( پذر /هادر   تَ     ّ ثثت تصوینگیزی هثٌای  

تَ هیشاى  چؼوگیزی کاُغ هییاتذ؟   اس آًِا  تِزٍهٌذ  ػْد، تذصیلی  ػادی طال ًکٌذ، آیا هشایایی  کَ  هیتْاًذ در طْل دریافت ESY 

مد  وظر  قرار  بگی رد   ESY   عىاملی  که  باید  در  روود  تعییه  ضرورت  ارائه  خدمات

هشادن  هاًٌذ  رفتارُای  تؼزیفاتی،  پزخاػگزی  یا  خْد-سًی  کَ   رفتار)ُای ( ،ESY  تؼییي  هیکٌذ  کَ  آیا،  تذّى  خذهات IEP   ٍّگز رفتارها ی  مزاحم  - .  4
تذصیلی  هیػْد  یا خیز.  ایي  گزٍّ  ُوچٌیي   در  پی  اصلح  آًِاطت، هاًغ  تِزٍ هٌذی داًغآهْس  اس  هشایای تزًاهَ آهْسػی  در  طْل طال IEP   اُذاف

اس  هشایای  تزًاهَریشی   هشادن ا دتوال  هاًغ  تِزٍهٌذی  داًغ آهْس تؼییي  هیکٌذ  کَ  آیا  تزّس  ّلفَ   در  رًّذ  تزًاهَ  ریشی  هزتْ ط  تَ  رطیذگی  تَ  رفتار)ُای  (

تذصیلی  تؼذی  خْاُذ  ػذ  یا  خ  یز. طال سػی  در  طْل آهْ 

ESY 
ادتوال  پظزفت  چؼوگی ESY   آیا  پظزفتّى  خذهات ز  در  هِارتُای  اطاطی سًذگی  ّجْد  دارد، تؼییي  هیکٌذ  کَ  آیا  تذ IEP   ٍ گزّ  پسرفت /جب ران  - .1  

پض  اس  تؼطیلت   ػغ  تا  ُؼت  ُفتَ هؼمْل )هثل  ػکظت  خْردى  فزآیٌذ  تاسیاتی  آى  هِارتُا  در  هذت اطت،  ّ آیا  ادتوال ًاػی   اس  تؼطیلی  هذرطَ

خ  یز. ّجْد  دارد  یا یافتي دّرٍ  تؼطیلی  هذرطَ پض  اس  پایاى تاتظتاًی (

اطاطی   سًذگی  تَ  هِارتُایی گفتَ  هی ػْد  کَ  داًغآهْس  تزای  دطتیاتی  تَ  اُذاف سیز  در  هذیظُای  هختلف  تَ  آًِا  ًیاس    دارد: هِارتُای

جاتجایی  ( ػخصی، پْػیذى،  تِذاػت لثاص اطتفادٍ  اس  تْالت،  غذا  خْردى، اس  پزطتار  )هثل اطتملل افشای غ هیشاى .1  
هطالؼ َ ( اجتواػی، تؼاهل یا  جاهؼَ )هاًٌذ  ارتثاطات اتتذایی، در  هذرطَ اطتملل ا فشای غ هیشاى .2  

ًاگِاًی  ( رفتارُای آطیةسا، رفتارُای یا  جاهؼَ )هاًٌذ  پزخاػگزی، ػولکزد  در  هذرطَ رفتارُای هختلکٌٌذٍ یا  دذف کاُغ .3  

هِارتُای  اطاطی سًذگی  را  ارسیاتی  هیکٌذ  ّ  ّ کظة IEP   اُذاف در  هظیز  دطتیاتی  تَ پیؼزفت داًغ آهْس رًّذ IEP   ٍّگز می زان  پیشرفت  - . 2 
جاًوایی   داًغآهْس  اس  هشایای هماصذ   هاًغ  تِزٍهٌذی یا اُذاف آى تَ دطتیاتی هظیز در پیؼزف ت داًغ آهْس طزػت یا آیا هیشاى کَ هؼخص  هیکٌذ

ت ذصیلی  ػادی  خْاُذ  ػذ  یا  خیز.   طال آهْسػی  در  طْل

هزتثظ  تا  هِارتُای  اطاطی  سًذگی  را  تاستیٌی  هیکٌذ  تا  هؼخص  ػْد  کَ  IEP   اُذاف ُوَ IEP   ٍ گزّ  وىظهىر /فرصتها ی  پیشرف ت  - مهارتهای .3

هؼخص  هیکٌذ  کَ  آیا   IEP   ٍّخیز.  اگز  هِارتُای  اطاطی سًذگی  در  ایي  ًمطَ  تاػٌذ،  گز پیؼز فت  لزار  دارد  یا آیا  ُزیک  اس  ایي  هِارتُا  در  ًمطَ
تذصیلی  ادتوال  هاًغ  تِزٍهٌذی  داًغآهْس  اس  هشایای   هماصذ   در  طْل  طال تزّس  ّلفَ  در  رًّذ  ارائَ  خذهات  ّ آهْسعُای  هزتْط  تَ  آى  اُذاف  یا

خ  یز. تذصیلی  ػادی  خْاُذ  ػذ  یا طال سػی  در  طْل آهْ  تزًاهَ

هاًغ  تِزٍهٌذی   تؼییي  هی کٌذ  کَ  آیا،  تذّى  خذهات  ESY،  هاُیت  ّ/یا  ػذت  هؼلْلیت داًغآهْس ادتوال  IEP   ٍّگز شدت  معلىلیت - و/یا 5. ماهی ت

تذصیلی  ػادی  هیػْد  یا  خ  یز. داً غآهْس  اس  هشایای  تزًاهَ  آهْسػی  در  طْل  طال

ّیژٍای  رر  هیدُذ  کَ  هاًغ  تِزٍهٌذی داًغآهْس  اس   تؼییي  هی کٌذ  کَ  آیا، تذّ ى  خذهات  ESY،  ػزایظ IEP   ٍ گزّ  دی گر  - شرایط  ویژه  یا  عىامل .6  
خ  یز. ػْد   یا تذصیلی  ػادی آهْسػی  در  طْل  طال تزًاهَ هشایای
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 (ESY) هددشیدمت لیصیتح لاس تاخدم

اطالعاتی   که با    ید در  روود تع ییه   ضر ورت ارائه خدمات    ESY مد وظر  قرار بگی  رد   

   دادٍُای پیؼیٌَ؛   
ّ پیؼیي؛        تاستیٌی    IEP ُای   جاری

ّ جثزاى؛     ثثت  ػذٍ   پظزفت    سهاى
   ػْاُذ  تالیٌی  هظتٌذ؛    

   هؼاُذا ت   کلطی؛    
پیؼزفت؛        یادداػ تُای
  آسهْ ىُای  اطتاًذارد؛   

  ًوًَْ  کارُای  داًغآهْس؛   
   گشار عُای  رفتار داًغآهْس؛    

َ ُا ی  ّالذیي؛       ه صادث
  اطلػات   دضْر ّ غیاب؛    

   ّ   دیگز  ػْاُذ   ػیٌی؛
  د یذگاٍُای  کارػٌاطی.   

 

 ESY    اصطالحات   مربىط   به

   پسرفت/جبران  : گزٍّ   IEP تؼییي    هیکٌذ   کَ  آیا   تذّى   خذهات   ESY ادتوال   پظزفت   چؼوگیز   در   هِار تُای   اطاطی  سًذگی   تَ  دلیل تؼطیلی   هذرطَ  
ّجْد  دارد یا خیز.     یافتي دّرٍ  تؼطیلی  هذرطَ   ػْد، پض   اس   پایاى کَ هٌجز   تَ ػکظت   خْردى   فزآیٌذ  تاسیاتی  آى هِار تُا در سهاى  هؼمْل

سًذگی   گفتَ  هیػْد.   تؼطیلت   ػادی هذرطَ هؼوْ ل تاػث افت ًظثی   هِار تُای   اطاطی   پظز فت: در   ایي   طٌذ، تَ   افت   چؼوگیز
ً ویػْد.     ّ   ایي   افت   چؼوگیز  هذظْب هِار تُای  ُوَ داًغ آهْساى  هی  ػْد

داًغ آهْساى   دچار   هؼلْلیت،   جثزاى  )تاسیاتی  (: تْاًایی  تاسگزداًذى هِارت  در  هذت   هؼمْل  پض   اس   تؼطیلت   ػادی   هذرطَ.  تیؼتز  
هِارت ُای   خْد   را در   هذت هؼمْل پض  اس تؼطیلت هذرطَ تاسیاتی   هی کٌٌذ.   طزػت   هؼمْل جثزاى تز   دظة طثک   ّ طزػت یادگیزی   

سهاًی تیغ اس   ػغ   تا   ُفتَ   تزای جثزاى    در ا فزاد   هختلف فزق هی کٌذ.   تز   ایي   اطاص،   تزخی  داًغ آهْساى   دچار   هؼلْلیت هوکي اطت تَ

ًیاس  داػتَ   تاػٌذ.   

  مزیت   وسبی  : داًغ آهْس ی   کَ   در   رًّذ   دطتیاتی   تَ   اُذاف  IEP،   تز   اطاص هیشاى پیؼزفت   در   هظیز   آى   ُذف )یا   همصذ   یا   هؼیار،   در   صْرت   لشّ  م( 
هثل   تا   تؼذاد  آسهْى ُای  هْ فك   هؼخص  هی  ػْد.      IEP پیؼزفت  کزدٍ   تاػذ،  تَ   هشیت   ًظثی  دط ت   هی یاتذ.  ایي   پیؼز فت

   مدرسه   تابستاوی  : تز   خلف   خذهات  ESY،   تزًاه َ ُای   هذرطَ    تاتظتاًی   اختیار ی ّ   داّطلثاًَ  ُظتٌذ   کَ   اجزای فؼالیت ُای غٌی  طاسی، جثزاًی ّ  
تمْیتی   یا   آهْسع هِارت ُای   جذیذ   را   دًثال   هی کٌٌذ.   ارائَ    FAPE هظتلشم   د ضْر   در   هذرطَ   تاتظتاًی   ًیظ ت.   خذهات   ESY هی تْاًذ   در   کٌار   

طاسگار  تاػذ.     َ ُا   لاتل  ارائَ ّ   تا   ًیاسُای  فزدی  داًغ آهْس فؼلی  هذرطَ  تاتظتاًی  ارائَ  ػْد؛  الثتَ   اگز   ایي   تزًاه َ ُای تزًاه
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ارائَ  ػْد.    یکی   اس  اُذاف    IEP )یا  هماصذ  یا   هؼیارُا،  در   صْرت لشّم ( در   دطتیاتی   تَ   دذالل ًاتْاًی  داًغ آهْس    خذهات    ESY تایذ  صز فا    تز   هثٌای
تگیزد.  تٌاتزایي،    لسم   تزای  تِزٍ هٌذی  داً غآهْس  اس    FAPE صْرت تصو ینگیزی درتارٍ  ایي   کَ   چَ   خذهاتی  تایذ  ارائَ  ػْد،  تایذ  تز   اطا ص  خذهات

ّ ًمل،  را ًیش تزرطی   کٌذ.  اگز   ارائَ  خذهات  هزتثظ  تزای  تِزٍ هٌذ  طاختي   اس   جولَ   دول گزٍّ    IEP تایذ  ضزّر ت   ارائَ  ُزیک  اس   خذهات  هزتثظ،

ّیژٍ ای   کَ   در    ESY ارائَ   هیػْد   ضزّری  تاػذ،  ارائَ   خذهات   هزتثظ الشاهی  خْاُذ   تْد.     آهْسع اس   خذهات داًغ آهْس

  گزٍّ    IEP در   رًّذ   تؼ ییي   ضزّرت  ارائَ خذهات    ESY تَ   داً غآهْس،  تایذ   اس   اًْاع  اطلػات سیز  اطتفادٍ  کٌذ   : 

تظتَ   تَ   ًیاسُای   فزدی   داً غآهْس،   ًْع،   تزاکن، هکاى،   گظتزدگی   ّ   هذت   ارائَ   ایي   خذهات هتغیز   خْاُذ   تْد.   در   رًّذ   تصو ینگیزی   درتارٍ ضزّرت   ارائَ   

ESY،   گزٍّ    IEP ططخ ػولکزد   جار ی  داًغ آهْس ّ    تکتک   اُذاف   هٌذرج   در    IEP داًغ آهْس را   در   ًظز    هیگیزد.   اگز   گزٍّ   ّضؼیت پیؼزفت در   هظیز   

دطتیاتی   تَ   ُذف   خاصی   را ًگزاى کٌٌذٍ   تؼخیص  دُذ، تایذ   آى   ُذف   را   تا   هؼیار   ُز   ػغ   ػاهل    ESY ارسیاتی   کٌذ   ّ هؼخص   کٌذ   کَ  آیا   در   صْرت   ارائَ   

ًؼذى   ESY،   داًغ آهْس اس    FAPE  تِزٍهٌذ   خْاُذ   ػذ   یا   خیز.   اگز گزٍّ   تَ  ایي   ًتیجَ   تزطذ   کَ   هشایای  لاتل   ارائَ   تَ  داً غآهْس   در   طْل طال تذصیلی   ػادی   

ّ   هذارک  پؼتیثاى   در    ّ جْد  ُزیک  اس   ایي   ػغ   ػاه ل   هختل  خْاُذ  ػذ، داً غآهْس ّاجذ   ػزایظ    ESY تؼخیص دادٍ  هی  ػْد.  گزٍّ  تایذ  ػاهل)ػْاهل( تَ  دلیل

کٌذ.      ESY IEP را   تز   اطاص ًیاسُای  فزد ی داً غآهْس  ثثت

خذهات    ESY هوکي  اطت   اس   طزیك   هذیظ ُا   ّ  

 رّعُای   گًْاگْى   ارائَ   ػْد. هث ل   هذیظ ُا   ّ  

رّع ُای   سیز، تَ   صْرت   هظتمل   یا تزکیثی، هوکي   

اطت   تَ   کار   گزفتَ   ػْد:   آهْسع   کل طی، آهْسع   در   

هکاًی   کَ   تا   تْافك   دّجاًثَ   تؼییي    هیػْد،   ّ/یا   

دوایت   هؼاّرٍ ای /ًظارتی  . خذهات    ESY هوکي   

َ ُای   فؼلی   هذرطَ   تاتظ تاًی   ارائ َ  اطت   در   کٌار   تزًاه

ا   لا تل   ارائَ ّ   تا   ًیاسُای   ُ َ ػْد؛ الثتَ   اگز ایي تزًاه

فزدی   داًغ آ هْس   طاسگار   تاػذ  .  




