
 )IEPطرح آموزش فردی (
 راھنمای والدین

 ) چیست؟Individual Education Plan) (IEPطرح آموزش فردی (
IEP آموز استثنایی، برنامھ یک طرح کتبی است. این یک سند کاری است کھ نقاط قوت و نیازھای فردی دانش

آموز و نحوه ارائھ برنامھ و خدمات را آموزش استثنایی و خدمات تعیین شده برای برآورده کردن نیازھای دانش
آموزان بھ منظور برای حمایت از دانش ایآموز را شرح داده و شامل برنامھدھد. ھمچنین پیشرفت دانششرح می

 انتقال موفق است.
 

IEP کند:موارد زیر را خالصھ می 
 نقاط قوت و نیازھای فرزندتان -
 ھای ارزیابیداده -
 خدمات آموزش استثنایی ارائھ شده بھ فرزندتان -
 کند)می ھا و خدماتی کھ بھ فرزندتان در دسترسی بھ برنامھ درسی و یادگیری کمکتسھیالت (پشتیبانی -
 تغییرات برنامھ (تغییرات مورد نیاز جھت انتظارات مربوط بھ سطح پایھ در برنامھ درسی انتاریو) -
ھای جایگزین کھ در برنامھ درسی انتاریو وجود ندارد (مانند مراقبت شخصی، آموزش ھای/دورهبرنامھ -

 ی زبان اشاره آمریکایی).ھایابی/تحرک، راھبردھای مداخلھ کالمی شنیداری و / یا توسعھ مھارتجھت
 سطح فعلی فرزندتان در ھر حوزه برنامھ -
 اھداف و انتظارات خاص برای فرزندتان -
 ھای ارزیابی برای بررسی دستاوردھای و پیشرفت فرزندتاناستراتژی -
 ھاھا، نتایج و توصیھروزرسانی منظم، ذکر تاریخبھ -
 طرح انتقال -
 پشتیبانی/خدمات پزشکی/سالمت -
 طرح ایمنی -

IEP کند؟چگونھ عمل می 
IEP نماید. توسعھ کند را مشخص میھا و خدمات آموزش استثنایی کھ فرزندتان دریافت میبرنامھIEP  طی پنج

 گیرد:مرحلھ صورت می
 آوری اطالعات.جمع .1
 تعیین مسیر. .2
 تھیھ طرح. .3
 ریزی شده.ھای برنامھانجام فعالیت .4
 طرح ایمنی، از جملھ طرح انتقال و IEPروزرسانی مرور و بھ .5

 

 تعیین مسیر
 فعالیت کنم؟ IEPعنوان یک عضو مؤثر چگونھ بھ

تر آموزان موفقکنند، دانشوقتی ھمھ اعضای تیم در جھت رسیدن بھ اھداف قابل دستیابی با یکدیگر ھمکاری می
 خواھند بود.



 
 بھ عنوان یک والد:

 ھمیشھ بر کودک خود تمرکز داشتھ باشید؛ •
 ھستید فرزندتان چھ چیزی را بیاموزد؛بھ معلم بگویید امیدوار  •
 نظرات و اطالعات را در اختیار قرار دھید؛ •
 سؤال بپرسید؛ و •
 برای نظرات ھمھ ارزش قائل شوید. •

 کنم؟بھ عنوان والد، چھ نقشی بازی می
کنند. مھم است کھ پنج مرحلھ ریزی انتقال بازی میو برنامھ IEPوالدین نقش حمایتگرانھ نیرومندی در فرآیند 

روز کاری یک کپی از  30را درک کرده و در آنھا مشارکت داشتھ باشید. ھمچنین، حتماً ظرف  IEPفرآیند 
IEP ریزی شده حمایت کنید. شما مسائلی ھای برنامھفرزندتان را از مدرسھ بخواھید تا بتوانید در خانھ از فعالیت

داند. حتماً موارد زیر را درباره دانید کھ ھیچ شخص دیگری نمیا در مورد رویکرد فرزندتان بھ یادگیری میر
 فرزندتان بھ معلم بگویید:

 ھا؛استعدادھا و توانایی -
 چیزھایی کھ دوست دارند و دوست ندارند و عالیق؛ -
 ھای فوق برنامھ؛عالقھ بھ فعالیت -
 (شامل بستگان و حیوانات خانگی)؛روابط و طرز تعامل در خانواده  -
 روابط و طرز تعامل با ھمساالن؛ -
 ھای خانواده؛ھا و برنامھروال -
 امیدھا و آرزوھا برای آینده از جملھ اھداف کوتاه مدت و/یا بلندمدت؛ و -
گیرد (بھ عنوان مثال، انجام دادن، از طریق نمایش دادن و چگونھ فرزندتان بھ بھترین شکل یاد می -

 غیره)

 IPPھ چیز درباره من / ھم
) یا طرح مسیرھای فردی 6) (پایھ All About Me portfolioممکن است بخواھید از فرزندتان سؤاالت (

)Individual Pathways Planھای ) را بپرسید. این ابزارھا کھ بخشی از ایجاد مسیر12-7ھای ) (پایھ
 Creating Pathways to Success: Educationریزی زندگی (موفقیت: برنامھ آموزش و شغل/برنامھ

and Career/Life Planning Program( ریزی برای آینده خود در آموزان جھت برنامھھستند، از دانش
 کنند:حوزه کلیدی یادگیری، حمایت می 4ھنگام مشارکت در تجربھ و کسب دانش و مھارت در 

 من چھ کسی ھستم؟ -
 ھای من چیست؟فرصت -
 شوم؟خواھم چھ کسی بمی -
 طرح من برای دستیابی بھ اھدافم چیست؟ -

 
آموز و والدین در ھای دانشھای موفقیت، لطفاً بھ برگھبرای کسب اطالعات بیشتر در مورد برنامھ ایجاد مسیر

 مراجعھ کنید www.yrdsb.caبھ آدرس  YRDSBسایت عمومی وب
 

 یار معلم فرزندتان قرار دھید:ھای زیر در اختھمچنین ممکن است بخواھید اطالعاتی را در زمینھ
 جسمی
 فکری

 آموزشی
 فرھنگی
 عاطفی



 اجتماعی
 

 اطالعات پزشکی -
 ھای ورزشیتوانایی -
 مراقبت از خود -
 ھای حرکتی درشت و ریزمھارت -
 ھا در خانھتوانایی -
 انداند یا نبودهھایی کھ مؤثر بودهاستراتژی -
 ھای ارتباطیاستراتژی -
 ھاارزیابی -
 ھای یادگیریسبک -
 ھاھایی از کار و تواناییمثال -
 انگیزه -
 عادت -
 سالمت عاطفی -
 مالحظات فرھنگی و زبان -
 ھای اجتماعیمھارت -
 تعامالت در حیاط مدرسھ -
 تعامالت با ھمساالن و بزرگساالن -
 ھای فوق برنامھ در مدرسھفعالیت -

 طرح انتقال چیست؟
 کند.ھا/مسیرھا مشخص میمھطرحی کتبی کھ تغییرات روزانھ، کوتاه مدت و بلندمدت را برای برنا

 
 انتقال ممکن است شامل موارد زیر باشد:

 ورود بھ مدرسھ -
 فعالیت بھ فعالیت -
 کالس بھ کالس -
 ھابین پایھ -
 مدرسھ بھ مدرسھ -
 مدرسھ ابتدایی بھ مدرسھ متوسطھ -
 مدرسھ متوسطھ بھ مسیر تحصیلی، شغلی، جامعھ و زندگی -

 
 موارد مندرج در طرح انتقال عبارتند از:

 اھداف فردی -
 اقدامات مورد نیاز برای دستیابی بھ این اھداف -
 شناسایی افرادی کھ مسئول اقدامات مورد نیاز ھستند -
 جدول زمانی خاصی کھ باید تکمیل شود -

 
ھای اجتماعی و در صورت نیاز ھای آنھا، مدرسھ، سازمانآموزان و خانوادهطرح انتقال با ھمکاری دانش

روزرسانی مرور و بھ IEPعنوان بخشی از فرآیند بررسی شود و بھتھیھ میشرکای پس از مقطع متوسطھ 
 گردد.می



 IEPتھیھ 

 ریزی اھداف برای کودکم کمک کنم؟توانم بھ برنامھچطور می
توانید با مشارکت در گفتگو با فرزندتان و اولین گام مھم، شروع کار با نقاط قوت و نیازھای فرزندتان است. می

 یین اھداف کوتاه مدت و بلند مدت کمک کنید.معلمانش بھ تع
 

و/یا ارائھ منابع اضافی در دسترس قرار دارند. مدیر  IEPھای زیادی برای حمایت از شما جھت درک سازمان
کنند را در اختیارتان قرار دھد. این ھایی کھ در منطقھ شما خدمات ارائھ میتواند نام سازمانمدرسھ شما می

 Special Education Advisoryبروشور کمیتھ مشورتی آموزش استثنایی ( اطالعات ھمچنین در
Committee ذکر شده کھ در مدرسھ محلی یا در (www.yrdsb.ca در دسترس قرار دارد 

 IEPاجرای 
 توانید در خانھ انجام دھید تا در دستیابی بھ اھداف فرزندتان بھ وی کمک نمایید.کارھای زیادی وجود دارد کھ می

 معلم درباره کاری کھ قصد دارد انجام دھد صحبت کنید.با  .1
 توانید در خانھ انجام دھید.برای حمایت از اھداف فرزندتان، ھر کاری را کھ می .2
 از ھر فرصتی برای برقراری ارتباط با معلم فرزندتان استفاده کنید. .3
 اطالعات و منابع بیشتری در اختیار مدرسھ قرار بدھید. .4
 وادگی مھم مرتبط را در میان بگذارید.رویدادھای شخصی/خان .5

 IEPروزرسانی مرور و بھ
روزرسانی خواھد شد تا بھ IEPپیشرفت فرزندتان برای دستیابی بھ اھدافش بررسی خواھد شد. سپس، 

 ھا و رویکردھای مختلف و/یا منابع مورد نیاز برای کمک بھ فرآیند یادگیری را شامل شود.استراتژی
 تعیین شده با معلم فرزندتان صحبت کنید.در مورد اھداف  -
 طور منظم در مورد پیشرفت فرزندتان با معلمش ارتباط برقرار کنید.بھ -
 در کارنامھ کودک بھ دنبال شواھد پیشرفت وی در زمینھ رسیدن بھ اھدافش بگردید. -
بع یا پشتیبانی را ھا و/یا منادر صورتی کھ نیازی را مشاھده کردید، انجام تغییرات در اھداف، استراتژی -

 پیشنھاد نمایید.
رود، فعاالنھ در خواھد بھ سر کار میکند یا میوقتی پایھ تحصیلی یا مدرسھ فرزندتان تغییر می -

 گفتگوھای مدرسھ شرکت کنید.
 

 YRDSB SEACاعضای 
Association for Bright Children - York Region North 

www.abcontario.ca 
 

Association for Bright Children - York Region South 
www.abcontario.ca 

 
Autism Ontario - York Region Chapter 

www.autismontario.com/york 
 

The Canadian National Institute for the Blind 



https://cnib.ca/en?region=on 
 

Children’s Treatment Network of Simcoe York (CTN) 
www.ctnsy.ca 

 
Community Living Georgina 

www.communitylivinggeorgina.com 
 

Community Living Newmarket/Aurora District 
/http://www.clnad.com 

 
Community Living York South 

/http://www.communitylivingyorksouth.ca 
 

Down Syndrome Association of York Region 
/http://www.dsayr.ca 

 
Early Intervention Services of York Region 

/http://www.york.ca/wps/portal/yorkhome/support/yr/childrenservices 
 

Easter Seals of Ontario 
www.easterseals.org 

 
Learning Disabilities Association - York Region 

http://ldayr.org 
 

VOICE for Hearing Impaired Children 
/http://www.voicefordeafkids.com 

 
York Support Services Network 

/https://www.yssn.ca 

@YRDSBwww.yrdsb.ca  
60 Wellington Street West, Aurora, Ontario L4G 3H2 
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