آﻣوزش اﺳﺗﺛﻧﺎﯾﯽ
راھﻧﻣﺎی ارﺗﺑﺎطﯽ ﺑرای واﻟدﯾن و
داﻧش آﻣوزان
اﮔر ﻣﺷﮑل ﯾﺎ ﻣﺳﺋﻠﮫای داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷم از ﮐﺟﺎ ﺑﺎﯾد ﺷروع ﮐﻧم؟
ﻣوﻓﻘﯾت داﻧش آﻣوزان ﯾﮏ اوﻟوﯾت اﺳت .واﻟدﯾن ،داﻧش آﻣوزان و ﮔروه ھﺎی ﺣﻣﺎﯾﺗﯽ ﺑرای ﺗﺿﻣﯾن
ﻣوﻓﻘﯾت داﻧش آﻣوزان ﺑﺎ ھم ھﻣﮑﺎری ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد.
ﺑﮭﺗرﯾن ﺟﺎ ﺑرای ﺷروع ،ﺷﺧﺻﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻧزدﯾﮏ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد )ﻣﺎﻧﻧد ﻣﻌﻠم ﮐﻼس ،ﻣﻌﻠم ﻣﻧﺎﺑﻊ
آﻣوزش ) ،(SERT - special education resource teacherراﻧﻧده اﺗوﺑوس و ﻏﯾره( .ﺑرای
ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﺣل ﻣﺳﺎﺋل ﯾﺎ ﻣﺷﮑﻼت ﺑﺎﯾد:
•
•

ﺣﺗﯽ اﻟﻣﻘدور اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗری درﺑﺎره وﺿﻌﯾت ﮔردآوری ﮐﻧﯾد؛ و
ﺑﺎ ﻣدرﺳﮫ ﺗﻣﺎس ﮔرﻓﺗﮫ و ﺗرﺗﯾب ﯾﮏ ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﻣﺳﺋوﻟﯾن ﻣرﺑوطﮫ را ﺑدھﯾد ﺗﺎ درﺑﺎره
ﻣﺳﺎﺋل ﺧود ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد.

ﺑﯾﺷﺗر ﻣﺳﺎﺋل و ﻣﺷﮑﻼت ﺑﺎ ﮔﻔﺗﮕوھﺎی ھدﻓﻣﻧد و ﺟدی ﻗﺎﺑل ﺣل ھﺳﺗﻧد .ﺑﺎز ﻧﮕﺎه داﺷﺗن ﺧطوط
ارﺗﺑﺎطﯽ ﺑﮭﺗرﯾن راھﮑﺎر اﺳت.

ﻣن ﺑﻌﻧوان ﯾﮏ واﻟد ﭼﮫ ﻧﻘﺷﯽ در ﻣﻧﺗﻘل ﮐردن ﻣﺳﺎﺋﻠﯽ دارم ﮐﮫ درﺑﺎره ﺑرﻧﺎﻣﮫ
ﻓرزﻧدم ﯾﺎ ﺧدﻣﺎت آﻣوزش اﺳﺗﺛﻧﺎﯾﯽ وﺟود دارد؟
ﻣﺎ از ھﻣﮑﺎری و ﺗﺷرﯾﮏ ﻣﺳﺎﻋﯽ ﺷﻣﺎ ﺑرای ﻣﻧﺗﻘل ﮐردن ﻣﺳﺎﺋل و ﻣﺷﮑﻼت ﺗﺎن اﺳﺗﻘﺑﺎل ﻣﯽ ﮐﻧﯾم.
 .1روﯾﮑرد ﺧود را ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﮐﻧﯾد.
•
•
•
•

اطﻼﻋﺎت ﺧود را ﮔردآوری ﮐﻧﯾد.
ﭘﯾﺷﺎﭘﯾش دﯾد روﺷﻧﯽ از ﺣﻘﺎﯾﻖ و اﺗﻔﺎﻗﺎت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد.
ﻣﺳﺎﺋﻠﯽ را ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھﯾد روی آﻧﮭﺎ ﺗﺎﮐﯾد ﮐﻧﯾد ﺳﺎزﻣﺎن دھﯽ ﻧﻣﺎﯾﯾد.
ﺑداﻧﯾد ﭼﮫ ﺳؤال ھﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺧواھﯾد ﺑﭘرﺳﯾد.

ﺑﮫ ﺧﺎطر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد:
•
•

ﺷﺎﯾد ﻣﻔﯾد ﺑﺎﺷد ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن/ﻧﮭﺎد در ﻣﻧطﻘﮫ ﯾورک ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد ﮐﮫ از ﮐودﮐﺎن و ﺧﺎﻧواده
ھﺎی دارای ﻧﯾﺎزھﺎی اﺳﺗﺛﻧﺎﯾﯽ ﺣﻣﺎﯾت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد در ھر زﻣﺎن ﮐﮫ ﻣﺎﯾل ﺑودﯾد از ﯾﮏ دوﺳت ﯾﺎ ﮐﺎرﺷﻧﺎس ﻣداﻓﻌﮫ در
اﯾن ﻓراﯾﻧد اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد .ﻣﺎ از ھﻣﮑﺎری و ﺗﺷرﯾﮏ ﻣﺳﺎﻋﯽ آﻧﮭﺎ در ﻣﻧﺗﻘل ﮐردن
ﻣﺳﺎﺋل و ﻣﺷﮑﻼت ﺷﻣﺎ اﺳﺗﻘﺑﺎل ﻣﯽ ﮐﻧﯾم.

 .2ارﺗﺑﺎطﺎت ﺑﺎ ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﻣدرﺳﮫ
•
•
•
•
•
•
•
•

ﻣﺛﺑت ﺑﺎﺷﯾد.
ھر ﺑﺎر ﻓﻘط ﺑﮫ ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﻣوﺿوع ﺑﭘردازﯾد.
اطﻼﻋﺎﺗﯽ را درﺑﺎره ﻓرزﻧدﺗﺎن ﺑﮫ اﺷﺗراک ﺑﮕذارﯾد ﮐﮫ اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ﻣﮭم
ھﺳﺗﻧد.
اطﻼﻋﺎﺗﯽ را ﺑﮫ اﺷﺗراک ﺑﮕذارﯾد ﮐﮫ از ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺑﯾروﻧﯽ ﮔردآوری ﮐرده اﯾد
و ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد در ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری ھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی در ﻣدرﺳﮫ
ﮐﻣﮏ ﮐﻧﻧد.
ﻓﻌﺎﻻﻧﮫ ﮔوش ﮐﻧﯾد  -ﺗﻣﺎم اﻓراد ﺣﺎﺿر در ﮔﻔﺗﮕو اطﻼﻋﺎت ﻣﮭﻣﯽ
ﺑرای اﺷﺗراک ﮔذاری دارﻧد.
ﺑﮫ راه ﺣل ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﺎﯾﻠﯾد در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷود ﻓﮑر ﮐﻧﯾد.
ﻗدم ھﺎی ﺑﻌدی را ﺑﺎ ھم ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﮐﻧﯾد.
ﻣوارد ﺑﺣث و ﺗﺻﻣﯾﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﯾﺎدداﺷت ﺑردارﯾد.

راھﻧﻣﺎھﺎی ﻣﺧﺻوص واﻟدﯾن
ﻣﻧﺎﺑﻌﯽ وﺟود دارد ﮐﮫ ﺷﺎﯾد آﻧﮭﺎ را ﻣﻔﯾد ﺑﯾﺎﺑﯾد:

ﺑﮫ ﺧﺎطر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد:
•
•

•

راھﻧﻣﺎی واﻟدﯾن درﺑﺎره ﮐﻣﯾﺗﮫ
ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ،ﺗﺧﺻﯾص ظرﻓﯾت و
ﺑررﺳﯽ )(IPRC

•

راھﻧﻣﺎی واﻟدﯾن درﺑﺎره ﺑرﻧﺎﻣﮫ
آﻣوزﺷﯽ ﻓردی )(IEP

•

راھﻧﻣﺎی واﻟدﯾن درﺑﺎره ﺗﺧﺻﯾص
ﺑودﺟﮫ آﻣوزﺷﯽ ﺑرای ھﺎ و
ﺗﺟﮭﯾزات ﮐﻣﮑﯽ ﺑرای داﻧش
آﻣوزان دارای ﻧﯾﺎزھﺎی وﯾژه )در
ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﻓﻘط ﺑﮫ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ
ﻣوﺟود اﺳت(

ﻣﺳﺎﺋل و ﻣﺷﮑﻼت ﺷﻣﺎ ﻣﮭم ھﺳﺗﻧد  -ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت رﺳﯾدن ﺑﮫ ﺑﮭﺗرﯾن
راه ﺣل زﻣﺎن ﻣﯽ ﺑرد.
ﺑﮫ ارﺗﺑﺎط ﮔرﻓﺗن و ﺗﺑﺎدل ﻧظر اداﻣﮫ دھﯾد  -اداﻣﮫ ارﺗﺑﺎط ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم
اﺳت.

ﭼطور ﻣﯽ ﺗواﻧم ﺑﺎ ﮐﺎرﮐﻧﺎن ھﯾﺄت ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرم؟
ﻣرﮐز آﻣوزش آرورا
ﺗﻣﺎس از:

ﺗﻠﻔﻧﺧﺎﻧﮫ

ﺧودﮐﺎر

آرورا و ﮐﯾﻧﮓ
ﻧﯾوﻣﺎرﮐت و اﯾﺳت ﮔوﯾﻠﯾﻣﺑری
ﺟورﺟﯾﻧﺎ
ﻣﺎرﮐﮭﺎم ،رﯾﭼﻣوﻧدھﯾل ،وان ،وﯾﭼرچ-اﺳﺗوﻓﯾل

905-727-3141
905-895-7216
905-722-3201
416-969-8131

905-727-0022
905-895-7227
905-722-6255
416-969-7170

ﺷﻣﺎره ﺗﻠﻔن ھﺎی ﭘرﮐﺎرﺑرد

ﺷﻣﺎره ﺗﻠﻔن

ﺧدﻣﺎت آﻣوزش و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ

 ،905-727-0022داﺧﻠﯽ 2555/2266

ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﺧدﻣﺎت ﺑرای داﻧش آﻣوزان:
ﺷﻣﺎل
ﻣرﮐز
ﺷرق
ﻏرب

(905) 895-5155
(905) 884-4477
(905) 940-7800
(905) 764-6830

آﻣوزش اﺳﺗﺛﻧﺎﯾﯽ
ﺧدﻣﺎت رﻓت و آﻣد داﻧش آﻣوزان
ﺧدﻣﺎت اﻣﻧﺎء
وزارت آﻣوزش و ﭘرورش

 ،(905) 727-0022داﺧﻠﯽ 3235
 ،(905) 713-3001داﺧﻠﯽ 4551
 ،905-727-0022داﺧﻠﯽ 2262/2327
 (416) 325-2929ﯾﺎ 1-800-387-5514

اﮔر اﺣﺳﺎس ﮐﻧم ﺑﮫ ﻣﺳﺎﺋل و ﻣﺷﮑﻼت ﻣن ﺑطور ﻣﻧﺎﺳب رﺳﯾدﮔﯽ ﻧﺷده ﻧﺷده اﺳت ﭼﮑﺎر ﻣﯽ ﺗواﻧم ﺑﮑﻧم؟
ﻣﺎ ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھﯾد ﻣﺳﺎﺋل و ﻣﺷﮑﻼت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻓرزﻧدﺗﺎن ﺣل ﺷود .اﮔر اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ﺑﮫ ﻣﺳﺎﺋل و ﻣﺷﮑﻼت ﺷﻣﺎ رﺳﯾدﮔﯽ ﻧﺷده
اﺳت ،ﺑﺎ دﻧﺑﺎل ﮐردم ﻣراﺣل زﯾر ﺑﺎ اﻓراد ﺑﻌدی ﮐﮫ در اﯾن ﺟداول ﻣﻌرﻓﯽ ﺷده اﻧد ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد:

ﻣدارس اﺑﺗداﯾﯽ

ﻣدارس ﻣﺗوﺳطﮫ

ﻣﻌﻠم
اراﺋﮫ ﮐﻧﻧده ﺣﻣﺎﯾت و/ﯾﺎ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺑرای ﺗﻣﺎم داﻧش آﻣوزان
SERT
اراﺋﮫ ﮐﻧﻧده ﺣﻣﺎﯾت و/ﯾﺎ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی آﻣوزش اﺳﺗﺛﻧﺎﯾﯽ
ﻣدﯾر ﻣدرﺳﮫ/ﻣﻌﺎون ﻣدﯾر ﻣدرﺳﮫ
ﻣﺳﺋول ﭘﯾﺷرﻓت داﻧش آﻣوزان
ﮐﺎرﺷﻧﺎس ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﺧدﻣﺎت ﺑرای داﻧش آﻣوزان
ﻣﺳﺗﻘر در ﻣرﮐز آﻣوزش ﻣﺣﻠﯽ ﮐﻣﮏ در زﻣﯾﻧﮫ آﻣوزش
اﺳﺗﺛﻧﺎﯾﯽ ،ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎ
رﺋﯾس اداره آﻣوزش و ﭘرورش
ﻣﺳﺗﻘر در ﻣرﮐز آﻣوزش ﻣﺣﻠﯽ ﻣﺳﺋول ﮐﺎرھﺎی روزﻣره ﺗﻣﺎم
ﻣدارس
ﻣﻌﺎوﻧﺎن رﺋﯾس
ﻣﺳﺗﻘر در ﻣرﮐز آﻣوزش ﻣﺣﻠﯽ
ﻣﺳﺋول ﺧدﻣﺎت آﻣوزﺷﯽ و ﻣﺣﻠﯽ
دﻓﺗر رﺋﯾس
ﻣﺳﺗﻘر در ﻣرﮐز آﻣوزش ﻣﺣﻠﯽ
ﻣﺳﺋول ﺧدﻣﺎت آﻣوزﺷﯽ و ﻣﺣﻠﯽ
ھﯾﺄت اﻣﻧﺎء
ﺳﯾﺎﺳت ﮔذاران اﻣور اﺟراﯾﯽ ﺗﻣﺎم ﻣدارس ﻋﻣوﻣﯽ در ﻣﻧطﻘﮫ
ﯾورک
وزارت آﻣوزش و ﭘرورش
ﻣﺟری و ھداﯾت ﮐﻧﻧده ﺳﯾﺳﺗم آﻣوزش و ﭘرورش دوﻟﺗﯽ ﻣﻘﺎطﻊ
اﺑﺗداﯾﯽ و ﻣﺗوﺳطﮫ در اﻧﺗﺎرﯾو

آﻣوزﮔﺎر
اراﺋﮫ ﮐﻧﻧده ﺣﻣﺎﯾت و/ﯾﺎ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺑرای ﺗﻣﺎم داﻧش آﻣوزان
SERT
اراﺋﮫ ﮐﻧﻧده ﺣﻣﺎﯾت و/ﯾﺎ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی آﻣوزش اﺳﺗﺛﻧﺎﯾﯽ
ﺳرﭘرﺳت ﺑﺧش آﻣوزش اﺳﺗﺛﻧﺎﯾﯽ
ﻣدﯾر ﻣدرﺳﮫ/ﻣﻌﺎون ﻣدﯾر ﻣدرﺳﮫ
ﻣﺳﺋول ﭘﯾﺷرﻓت داﻧش آﻣوزان
ﮐﺎرﺷﻧﺎس ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﺧدﻣﺎت ﺑرای داﻧش آﻣوزان
ﻣﺳﺗﻘر در ﻣرﮐز آﻣوزش ﻣﺣﻠﯽ ﮐﻣﮏ در زﻣﯾﻧﮫ آﻣوزش
اﺳﺗﺛﻧﺎﯾﯽ ،ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎ
رﺋﯾس اداره آﻣوزش و ﭘرورش
ﻣﺳﺗﻘر در ﻣرﮐز آﻣوزش ﻣﺣﻠﯽ ﻣﺳﺋول ﮐﺎرھﺎی روزﻣره ﺗﻣﺎم
ﻣدارس
ﻣﻌﺎوﻧﺎن ﻣدﯾر
ﻣﺳﺗﻘر در ﻣرﮐز آﻣوزش ﻣﺣﻠﯽ
ﻣﺳﺋول ﺧدﻣﺎت آﻣوزﺷﯽ و ﻣﺣﻠﯽ
دﻓﺗر رﺋﯾس
ﻣﺳﺗﻘر در ﻣرﮐز آﻣوزش ﻣﺣﻠﯽ
ﻣﺳﺋول ﺧدﻣﺎت آﻣوزﺷﯽ و ﻣﺣﻠﯽ
ھﯾﺄت اﻣﻧﺎء
ﺳﯾﺎﺳت ﮔذاران اﻣور اﺟراﯾﯽ ﺗﻣﺎم ﻣدارس ﻋﻣوﻣﯽ در ﻣﻧطﻘﮫ
ﯾورک
وزارت آﻣوزش و ﭘرورش
ﻣﺟری و ھداﯾت ﮐﻧﻧده ﺳﯾﺳﺗم آﻣوزش و ﭘرورش دوﻟﺗﯽ ﻣﻘﺎطﻊ
اﺑﺗداﯾﯽ و ﻣﺗوﺳطﮫ در اﻧﺗﺎرﯾو

ﭼﮫ ﻣﻧﺎﺑﻌﯽ ﺑرای ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﻧﯾﺎزھﺎی ﻓرزﻧد ﻣن در دﺳﺗرس اﺳت؟
ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻣﺷﺎوره آﻣوزش اﺳﺗﺛﻧﺎﯾﯽ ) (Special Education Advisory Committee - SEACدر
ﻣﻧطﻘﮫ ﯾورک ﻧﻘش ﻣﮭﻣﯽ در ﻣﺷﺎوره دادن ﺑﮫ ھﯾﺄت درﺑﺎره ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎ و ﺧدﻣﺎت ﻣورد ﻧﯾﺎز داﻧش
آﻣوزان ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷده دارای ﻧﯾﺎزھﺎی آﻣوزﺷﯽ اﺳﺗﺛﻧﺎﯾﯽ اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد.
 SEACﻣﯽ ﺗواﻧد ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﯾﺟﺎد و ﺗوﺳﻌﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎ و ﺧدﻣﺎت آﻣوزش اﺳﺗﺛﻧﺎﯾﯽ را ﺑﮫ
ھﯾﺄت اراﺋﮫ دھد .ﻧﮭﺎدھﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﻣﺗﻌددی در  SEACﺣﺿور دارﻧد و ھرﯾﮏ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﮐﻣﮏ
ھﺎ و ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ در اﺧﺗﯾﺎر واﻟدﯾن ﻗرار دھﻧد.
ﺑرای ﮐﺳب اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر درﺑﺎره  SEACﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﮫ  www.yrdsb.caﻣراﺟﻌﮫ ﮐرده و ﺑﺧش
") "Special Educationآﻣوزش اﺳﺗﺛﻧﺎﯾﯽ( را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﻧﮭﺎدھﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی زﯾر در  SEACھﯾﺄت ﺣﺿور دارﻧد:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

اﻧﺟﻣن ﮐودﮐﺎن ﺑﺎھوش  -ﻣﻧطﻘﮫ ﺷﻣﺎل ﯾورک
اﻧﺟﻣن ﮐودﮐﺎن ﺑﺎھوش  -ﻣﻧطﻘﮫ ﺟﻧوب ﯾورک
اوﺗﯾﺳم اﻧﺗﺎرﯾو  -ﻣﻧطﻘﮫ ﯾورک
ﺷﺑﮑﮫ درﻣﺎن ﮐودﮐﺎن
زﻧدﮔﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣرﮐز ﯾورک
زﻧدﮔﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺟورﺟﯾﻧﺎ
اﻧﺟﻣن ﺳﻧدروم داون ﻣﻧطﻘﮫ ﯾورک
ﺧدﻣﺎت ﻣداﺧﻠﮫ زودھﻧﮕﺎم ﻣﻧطﻘﮫ ﯾورک
اﯾﺳﺗر ﺳﯾﻠز اﻧﺗﺎرﯾو
اﻧﺟﻣن ﻧﺎﺗواﻧﯽ ھﺎی ﯾﺎدﮔﯾری  -ﻣﻧطﻘﮫ ﯾورک
 VIEWSﺑرای اﻓراد دارای ﺿﻌف ﺑﯾﻧﺎﯾﯽ
 VOICEﺑرای ﮐودﮐﺎن دارای ﺿﻌف ﺷﻧواﯾﯽ
اﻧﺟﻣن زﻧدﮔﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺟﻧوب ﯾورک
ﺷﺑﮑﮫ ﺧدﻣﺎت ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﯾورک
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