
 ییاستثنا شزوآم
  ونیلدا وایرب یباطترا مایناھر

 نزاو آمشدان
 ؟روع کنمد شایا بجز کااشم ھ باشتدای ھلا مسئل یکر مشاگ
 نیمضت یراب یتیامح یاھ روهگ  ونزامو آشن دا،نی والد.تس اتی اولوکی نزامو آشن داتیقفمو
 .دمایننمی ری اکمھھم ا بن ازومآش نادت یوفقم

 ع منابملمع س،ال کملمع دمانن( دش بایم کدی نزھلسئم ھ بھ کتسا یصخش وع،شر یا براج نبھتری
 یراب .)رهیغ  وسبوتو اندهنرا ،(SERT - special education resource teacher) شوزآم
 :د بایتالکش م یالسائم لح ھ بککم

  و؛یدنک یرردآوگ تضعیو هدربار یرشت بیتعاالطا وردقلما یحت •
 هربارد  تادھید با رھطو مربنلیوسئ ما بتاقال مک یبرتی تو ھفت گرس تماھسدر مبا •

 .دنی کتحبص دوخ لسائم

 طوطخ نشتاد هاگ ناز ب.دستنھ لح لقاب یدج و دفمندھ یھاوگتف گ باتالکش مو لسائ مشتربی
 .تسا کارھا رنتری بھیطارتبا

 ھمانبر هارب درھک مار دیلئسام نردکل قتنمر دی شقن ھد چلاوک یان ونعبمن 
 ؟دار دودجو ییناثتسا وزشمآ ماتدخ یا مندفرز

 .می کنی ملقباستا ن تاتالکش مو لسائ مند کرلقتمن یا برشما یعسا مکشری تو یارکھم از ما

 ید.نکی یزھ رمانبرا د روکرد خیور .1

 .یدنک یرردآوگ را خود تاعالاط •
 .دشی باھشتاد تقافاات و ققایح از یشنو رددی ششاپیپی •
 .دمایی نیھد نسازما د کنیدکی تاآنھا یو ردھیاوخ یم ھ کا ریلسائم •
 .یدسرپب یدھخوا یم ییاھ لسؤا ھچ یدنبدا •

 :یداشب ھتاشر داطھ خب

 هداوخان و نکادو کاز ھ کدیریگ بس تماکوری ھقط مندر دنھا/نسازما ک یبا دش بادفی مدشای •
 .دکنن یم تحمای یستثنایا یھاز نیایاارد یھا

 در ھفعاد مسشناار ک یاتسود کی از ددیو بل مایھ کن زماھر در دانیو تی مشما •
 ند کرلق منتدر آنھا یعسا مکیشر تو یکارھم از  ما.د کنیهدافستا داینفر نای
 .منی کی ملقباستا شما تالکش مو لسائم



 دینلا وصخصوم یاھامھنار

 :د بیابیدفی ما راآنھ دشای ھ کدارد دوجو یمنابع

 ھکمیت هدربار ندیلاو یھنماار •
 و تیفظر صیصخ تی،سایشنا
)CIPR( یسبرر

 ھامبرن هدربار ندیلاو یھنماار •
)IEP(دیفر یشوزآم

 صصیخت  هدربار ندیلاو یھنماار •
 وا ھای رب یشزمو آھجبود

ش ناد یا بریککم تاجھیزت
ر د( هویژ یھا نیازیاراد ناوزآم
 یسلیگان نبا زھ بطقف ضرحا لحا
 ست)ا جودمو

 ھمدرسن انکراکا بت ااطبتار .2

 .دشیبا تمثب •
 .دازید بپروعضو مود ا یکی ھ بطقف ر باھر •
 م مھدنی کی مسساحا ھ کداریذگ بکاشترا ھب ندتارزنف هدربار ا ریعاتالطا •

 .دستنھ
 دای هد کریورآد گریونر بیع مناباز ھ کداریذگ بکاشترا ھ با ریعاتالطا •

 ھسدر مدر یریز ھ برنامھ بطومرب یھا ی گیرمصمی تدر داننو تی مو
 .د کننککم

 یھم متعاالطا  وگفت گدر ضرحا دافرا ماتم - دنی کشو گھفعاالن •
 .ندر دایرگذا راکتش ایراب

 .دکنی کرف دوش ھفت گرظرن در دلیای مھ کیھای لح ها رھب •
 .د کنیی ریزھنام برمھ  باا رید بعیھا مدق •
 .دارید برتشاددا یدوش ی مھفتگر ھ کیصمیماتت و ثح بداروم •

 :یداشب ھتاشر داطھ خب

 نھتری بھ بندسی رتاقوا یھگا - دتنسھ م مھشما تالکش مو لسائم •
 .د بریم ن زمالح هار

 ممھ رسیا بطارتبا ھامدا - دھید ھامدا ظر نلد تباو نفتر گطارتبا ھب •
 ست.ا

 ؟مرگی باس تمتأھی ناکنراک ا بمان توی مرچطو

 اورآر شوزم آکزمر

 راکدوخ ھنخانفتل ز:ا ساتم

0022-727-3141905-727-905 گ کینو اورآر
7227-895-7216905-895-905 یلیمبروی گتسای و تومارکنی
6255-722-3201905-722-905 جیناورج

7170-969-8131416-969-416 لفیوستا-چچروی ن،او ل،ھیدونمچری م،مارکھا

 نتلف هرماش بردراکرپ یا ھنتلف هرماش

2555/2266 یخل دا، 0022-727-905 یعجتماا و شوزآم تدماخ

 :ناوزآم شاند یابر تدماخ یگھناھم نساشناکار
5155-895 (905) لشما
4477-884 (905) زمرک

7800-940 (905) قرش
6830-764 (905) بغر

3235 یخل دا،0022-727 (905) یستثنایا شوزآم
4551 یخل دا،3001-713 (905) نازمو آشنداد مآ وفت رات مدخ
2262/2327 یخل دا،0022-727-905 ءامنا تدماخ

5514-387-800-1 یا 2929-325 (416) شور پرو شوزآم تاروز

http://www.yrdsb.ca/Programs/SpecEd/Documents/Referral%20Process/SD-IPRCparentguide.pdf
http://www.yrdsb.ca/Programs/SpecEd/Documents/Referral%20Process/SD-IEPguideforparents.pdf
http://www.yrdsb.ca/Programs/SpecEd/Documents/Referral%20Process/Parent%20Guide%20to%20SEA%20Process.pdf


 ؟نمکبنم اوتی م راکت چساه دشنه دشنی گدیسرب سانمر وبطمن  تالکشمو ل ئاسمھ بنم ک ساساحر گا

 هدش نیدگسی راشم تالکش مو لسائ مھ بد کنیی مسساحا اگر .دوش لح ندتانفرز ھ بطو مربتالکش مو لسائ مدھیاوخ ی مھ کمانید ی مما
 :دگیری بس تمادان هدش یفر معلوادج نای در ھک ید بعدافرا  باری زلحا مرمدکر لدنبا  بات،سا

 یایدابت رسادم
 

 لممع
 ناوزآم شاند ما تمیابر ھبرنام /یاو تیحما هد کننھائار

SERT
 یستثنایا شوزآم یھا ھ برنام/یاو تیحما هد کننھائار
 ھسمدریر مدن واعمھ/مدرسیر مد
 ناوزآم شاند تفشر پیلوسئم
 ناوزمش آنای دابرت امی خدگنھامھ سانارشک
 شوزآم ھنمی زدر ک کم یلح مشوزآم ز مرکرد قرستم
 اھ ھرنام بو یایسشنا ی،ستثنایا
 شورپرو ش وزمه آارادس یئر
ما تمهوزمر ریھا کارلوسئ م یلح مشوزآم ز مرکرد قرستم

 سرمدا
  سرئی اناونعم
 یلح مشوزآم ز مرکرد قرستم
 لیحمو شی زومآات مدخل وئسم
  سرئی رفتد
 یلح مشوزآم ز مرکرد قرستم
 لیحمو شی زومآات مدخل وئسم
 ناءما یأتھ

 ھقط مندر یموعم سارد ممما تیایجرا ورام ناارذ گتسسیا
 رکیو
 شورپرو ش وزمت آاروز
عطقا میلتود شور پرو شوزمآ مستسی هد کننتایدھ و یجرم

 وانتاری در ھطسو متو یایدابت

 طھسوت مسردام
 رازگوآم
 ناوزآم شاند ما تمیابر ھ برنام/یاو تیحما هد کننھائار

 SERT
 یستثنایا شوزآم یھا ھ برنام/یاو تیحما هد کننھائار

 ییانثتاسش وزمش آبخت پرسسر
 ھسمدریر مدن واعمھ/مدرسیر مد
 ناوزآم شاند تفشر پیلوسئم
 ناوزمش آنای دابرت امی خدگنھامھ سانارشک
 شوزآم ھنمی زدر ک کم یلح مشوزآم ز مرکرد قرستم
 اھ ھرنام بو یایسشنا ی،ستثنایا
 شورپرو ش وزمه آارادس یئر
 ما تمهوزمر ریھاکار لوسئ م یلح مشوزآم ز مرکرد قرستم

 سرمدا
 ردیم اناونعم
 یلح مشوزآم ز مرکرد قرستم
 لیحمو شی زومآات مدخل وئسم
 سرئی رفتد
 یلح مشوزآم ز مرکرد قرستم
 لیحمو شی زومآات مدخل وئسم
 ناءما یأتھ

 ھقط مندر یموعم سارد ممما تیایجرا ورام ناارذ گتسسیا
 رکیو
 شورپرو ش وزمت آاروز
 عطقا میلتود شور پرو شوزمآ مستسی هد کننتایدھ و یجرم

وانتاری در ھطسو متو یایدابت



 ؟ستا ترسس در دنم ندفرز یھایازن ھب مکک یابر یعبنام ھچ

ر د (Special Education Advisory Committee - SEAC) یستثنایا شوزآم هورشا مھکمیت
 شاند ز نیادور متادمخ و ھا ھرنامب هدربار تھیأ ھ بنداد هورشام در ی مھمشقن کور یھقطمن
 .د نماییم فایا یستثنایا یشوزآم یھا نیازیاارد هدش یسایشنا ناوزآم

SEAC ھ با ریستثنایا شوزآم تدماخ و ھا ھ برنامھسعو تو دجاای ھ بطومرب یھادشنھا پیدانو تیم 
 ککم داننو تی مکھری و دارند ورضح SEAC در یددمتع یھا ناسازم و ھاد نھا.دھد ھائار تھیأ
 .دھند ارقر ندیلاو یارختا در یفلخت مع منابو ھا

 شخب  وردهک ھعجرام www.yrdsb.ca ھ بدانیو تیم SEAC هدربار رشت بیتعاالطا بس کیابر
"Special Education" )دکنی بخاانت ا ر)یستثنایا شزوآم. 

 :دارند ورضح تھیأ SEAC در زیر یھا ناسازم و ھاد نھاضرحا لحا در

 کور یلشما ھقطمن - شوھ باندکاو کنجمان •
 کور یبوجن ھقطمن - شوھ باندکاو کنجمان •
 کور یھقطمن - وانتاری مسوتیا •
 ندکاو کندرما ھکشب •
 کور یز مرکیعجتماا یدگزن •
 اجینورج یعجتماا یدگزن •
 کور یھقط مننواد مودرسن نجمان •
 کور یھقط منمگاھندو زھلخاد متدماخ •
 واریانت لزسی سترای •
 کور یھقطمن - یردگی یایھا یانو ناتنجمان •
• VIEWS ینای بیضعف یاارد دافرا یابر 
• VOICE یایوشن ضعف یاارد ندکاو کیابر 
 کور یبوجن یعجتماا یدگ زننجمان •
 کور ییشتیبانپ تدماخ ھکشب •

www.yrdsb.ca @YRDSB 

http://www.yrdsb.ca
http://www.yrdsb.ca/
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