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 والدین حقوق 

 اطالعیه احتیاطی طرزالعمل ایالت مریلند 

 تعلیمات قبل از مکتب اطفال و نوزاد و تعلیمات خاص 

 ۲۰۲۱جنوری 

 

 اداره تعلیمات ایالت مریلند. ۲۰۱۳

 
اه ۱۸۱این نشریه توسط اداره تعلیمات ایالت مریلند بخش مداخله اولیه/خدمات خاص تعلیمی همرا با بودجه اداره تعلیمات ایاالت متحده اج 

. خواننده ها اجازه دارند تا کابی و شریک ۲۰۱۳اه انکشاف و ساخته شده است. حقوق طبع و نشر سال  ۰۱۲۰۳۵اه ۰۲۷و بخش بی اج ۱۲۰۱۲۴

ن سند را لیکن امتیاز اش را به اداره تعلیمات مریلند داده میشود. سایر حقوق اش محفوظ میباشد.اداره تعلیمات ایالت مریلند هیج نوع بسازند ای

تبعیض را به اساس نزاد/رنگ/جنسیت/سن/اصلیت/دین/معیوبیت و یا گرایش جنسی را در کاریابی و یا دسترسی به برنامه ها مد نظر نمیگیرد. 

بالتیمور   ۶غرب بالتیمور سرک  ۲۰۰ومات در مورد بالیسی لطفا بخش تضمین حقوق دفتر معاون اداره /اداره تعلیمات ایالت مریلند / برای معل

. در مطابقت با ماده www.marylandpublicschools.orgویب سایب  ۰۴۳۱-۷۶۷-۴۱۰و فکس  ۲۵۹۵/۴۱۰۷۶۷۰۴۳۳-۲۱۲۰۱مریلند 

اشکال بدیل موجود میباشد در صورت درخواست. تماس بخش مداخله اولیه / خدمات تعلیمات خاص ایالت مریلند معیوبیت امریکایی ها این سند در 

 ۱۵۷۱-۳۳۳-۴۱۰و فکس ان  ۷۷۷۰-۷۶۷-۴۱۰تماس صوتی 

 
Mohammed Choudhury 

 سربرست ایالتی مکاتب

 
 کلرینس سی. کرافورد 

 ریس 

 بورد ایالتی تعلیمات 

 

 کیرول اه. ای. دی 

 افسر ارشد اکادمیک  

 

 مارسیال ای. فرنجوسکی. ام اس

 معاون سربرست ایالتی  

 بخش مداخله اولیه / خدمات خاص تعلیمی 

 

 لیری هوگن 

 والی 

 
 دیبارتمنت تعلیمات ایالت مریلند  

 بخش مداخله اولیه/ خدمات تعلیمات خاص

 ۲۱۲۰۱سرک غرب بالتیمور/ مریلند  ۲۰۰

 ۷۷۷۰-۷۶۷-۴۱۰شماره تماس: 

 ۱۵۷۱-۳۳۳-۴۱۰فکس: 

http://www.marylandpublicschools.org 

 

 

 

دری/ فرانسوی/  این سند در بخش مداخله اولیه و خدمات تعلیمات خاص دیبارتمنت تعلیمات مریلند به زبان های ام هریک / عربی/ بنگالی / برمیس/ جینایی/ 

 د.  تی/ هیتی/ عبری/ هندی/ جابانی / کوریایی / نیبالی / بشتو / بورتگیز / روسی/ اسبانیوی / تگی الگ/ ترکی/ اردو و ویتنامی موجود میباشگوجرا

 

 

http://www.marylandpublicschools.org/
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 اطالعیه طرزالعمل محافظتی 
                                 34 C.F.R. § 300.504 and § 303.421 and § 303.404 

 

اطالعیه طرزالعمل محافظتی شامل شرح کامل حقوق والدین را با زبان مادری شان و قابل فهم میباشد. این اطالعیه  

 ماده تعلیمات افراد با معیوبیت تطبیق میشود. طرزالعمل محافظتی باالی اطفال با معیوبیت و فامیل تحت قانون فدرال و 

 

اس ای  ۱۴۰۰یو. اس. سی.   ۲۰محافظت شامل این سند توسط افراد فدرال با ماده تعلیمات معیوبیت تاسیس گردیده. 

. و بخش های بعدی قانون ۳۰۳سی. اف. ار   ۳۴اس ای کیو. و  ۳۰۰.۱سی. اف. ار.  ۳۴کیو.قانون مقررات فدرال  

. هر اداره عامه باید طرزالعمل  ۱۳.۰۱اه.۱۳و کامار   ۰۸.۰۳اه.۱۳. کامار ۰۵.۰۱اه. ۱۳یا کامار: کامار  مقررات مریلند 

محافظتی را به اساس ای. دی. ای. اه ایجاد نگهداشت و تطبیق نماید.در صورت الزم این اطالعیه نشان میدهد کدام بخش ها  

با نشان دادن ای. ای. بی برای بخش بی و ای. اف. اس بی قابل عملکرد است به بخش بی و یا بخش سی ای. دی. ای. اه

 برای بخش سی. 

 

برای اطفال و فامیل های که خدمات را از طریق ای. اف. اس. بی بدست میاورند. والدین میتواند یک کابی طرزالعمل 

 محافظتی را بدستبیاورند:

ور اغاز و یا تبدیل مداخله اولیه درخواست مینمایند/ بمنظ همراه با اطالعیه نوشتاری قبلی هنگامیکه اشخاص فراهم کننده خدمات  •

 شناخت/ارزیابی و یا گذاشتن طفل و یا فراهم نمودن خدمات مداخله اولیه برای طفل و فامیل آن. 

 هنگامیکه یک طفل را برای خدمات مداخله اولیه مراجعه مینماید تحت بخش سی ؛ و یا  •

 نگام بدست اوردن رضایت برای خدمات مداخله اولیه. همراه با کابی بالیسی برداخت ایالتی ه •

 

برای اطفال که خدمات را از طریق ای. ای. بی بدست می آورند. والدین سال یکبار یک کابی سند طرزالعمل  

 محافظتی را بدست می آورند. در غیر آن یک اداره عامه اگر کابی دیگر را برایشان بدهد: 

 درخواست والدین برای ارزیابی. تدایی و یا با هنگام مراجعه اب •

 هنگام رسید شکایت نوشتاری ایالتی در یک سال مکتب.  •

 هنگام رسید شکایت بروسه تشریفاتی در یک سال مکتب.  •

 هنگام که تصمیم گرفته شده برای عملکرد انضباطی و.  •

 لدین. هنگام تقاضا وا •

 

 

 حافظتی را در سایت انترنتیاداره عامه در صورت داشتن سایت انترنتی شاید کابی طرزالعمل م 

 

شان بگذارد. سند طرزالعمل محافظتی شامل شرح کامل حقوق والدین به زبان مادری شان به شکل قابل فهم میباشد. 

غیر ازینکه قابل اجرا نباشد. اگر زبان مادری ویا سایر شیوه مکالمه والدین نوشتاری نبوده. اداره عامه بمنظور ترجمه 

وه ها افهام و تفهیم را به زبان والدین اقدام نماید.اداره عامه باید شواهد نوشتاری را برای مستند زبانی و یا سایر شی

 سازی ترجمه اطالعیه و اینکه والدین محتویات طرزالعمل محافظتی را فهمیده نگهداشت نماید. 



 خاص  ماتیقبل از مکتب اطفال و نوزاد و تعل ماتیماتعلیتعل لندی مر التیطرزالعمل ا ی اطیاحت هیاطالع نیحقوق والد

 

2 
مرعی   ۲۰۲۱سال  یجوالمرور گردیده در  

 ۲۰۲۱ ۲۷االجرا بتاریخ جنوری 

 

 

 

 

 

 زبان مادری 
 یب . اس  .اف .ی و ا یب .ی ا .یا

                  34 C.F.R. § 300.612, § 300.29, § 303.421, and § 303.25 

 

 والدین حق بدست آوردن معلومات را به زبان که می فهمند دارند. 

 

 زبان مادری هنگامیکه با اشخاص که مهارت محدود زبان انگلیسی را دارد معنی ذیل را دارد: 

والدین اطفال استفاده  زبان را میگوید که توسط ان شخص استفاده میشود در صورت اطفال زبانی میباشد که توسط  •

 میشود.

 در تمام تماس مستقیم با اطفال ) بشمول ارزیابی اطفال( زبان که طفل انرا در خانه و یا محیط آموزش استفاده میکند.   •

 

برای اشخاص نابینا و نا شنوا و برای اشخصا که نوشتار را نمیدانند شیوه مکالمه همان نوع میباشد که آن شخص طبق 

 استفادهمینماید ) مانند زبان اشاره ای/بریل و یا به شکل شفاهی(.معمول 

والدین میتواند تفاضا نماید تا ای. اف. اس. بی. و یا ای. ای. بی اطفال شان به زبان والدین ترجمه گردد. اگر زبان مادری 

روز    ۳۰د در ظرف والدین توسط بیشتر از یک فیصد نفوس شاکردن مکتب محلی صحبت میشود. کارمندان مکتب بای

مطابق به تفاضا والدین ترجمه سند را فراهم نماید. این ضروریت ترجمه یک فیصد همچنان در بخش میانجیگری این سند 

 بحث گردیده.

 

 خط برقی یا الکترونیکی 
34 C.F.R. § 300.505 

در صورت امکان اداره عامه  آورد.والدین در صورت امکان میتواند اطالعیه را به شکل الکترونیکی یا برفی بدست 

بیشنهاد مینماید بیشنهاد مینماید تا اسناد را از طریق خط برفی یا الکترونیکی بدست آورد. اسناد ذیل را میتواند از والدین 

 از طریف خط برقی بدست آورند: 

 اطالعیه اولیه نوشتاری  •

 اطالعیه طرزالعمل محافظتی و  •

 فاتی قانونی اطالعیه مربوط تفاضا بروسه تشری  •

 

 

 اطالعیه اولیه نوشتاری
IEP and IFSP 

34 C.F.R. §§ 300.503 and 303.421 

 

والدین حق دارد تا معلومات نوشتاری را در مورد اقدامات اداره عامه همراه با اطفال شان در خدمات مداخله اولیه و  

 تعلیمات خاص و سایر  خدمات بدست آرند. 

 :اطالعیه
باید والدین را اطالعیه نوشتاری دهد قبل از وقت قبل ازینکه درخواست /رد /اغاز و یا تغیرات در موارد  یک اداره عامه 

 ذیل بیاید.

 شناخت  •

 ارزیابی  •
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 بروگرام تعلیماتی  •

 موضع تعلیماتی یک طفل •

 فراهم سازی تعلیمات رایگان و مناسب برای یک طفل و یا •

 مداخله اولیه برای اطفال و فامیل اطفال از طریق ای. اف. اس. بی و یافراهم سازی خدمات  •

 فراهم سازی تعلیمات خاص و مرتبط برای طفل از طریق ای. ای. بی.  •

 

 هرگاه اطالعیه نوشتاری مربوط به موافقت والدین میشود اداره عامه اطالعیه نوشتاری را همزمان میدهد.

 

 :محتویات اطالعیه نوشتاری
 ال که خدمات را از طریق ای. ای. بی بدست می آورند اطالعیه نوشتاری باید:برای اطف

o  .شرح عملکرد بیشنهاد شده و یا رد شده 

o   شرح دالیل بخاطر عملکرد و 

o  شامل بودن طرزالعمل محافظتی 

 

 برای اطفال که خدمات را از طریق ای. ای. بی بدست می آورند اطالعیه نوشتاری باید:

 شرح عملکرد بیشنهاد شده و یا رد شده اداره عامه.   •

 شرح دلیل بیشنهاد و یا رد اقدامات اداره عامه.  •

شرح هر ارزیابی طرزالعمل /بررسی/یاداشت و یا گزارش را که اداره عامه بمنظور تصمیم بیشنهاد و یا رد  •

 در عملکرد شان: 

 اد طرزالعمل محافظتی ای دی ای اه. شامل نمودن بیانیه که والدین تحت محافظت میباشد تحت مو •

اطالع والدین که جطور میتواند شرح طرزالعمل محافظتی را بدست آرد اگر عملکرد بیشنهاد و یا رد اداره  •

 عامه اقدام ابتدایی مراجعه برای ارزیابی نمیباشد. 

 دی ای اه: شامل سازی منابع برای والدین تا بمنظور بدست آوردن کمک تماس گیرند در مورد درک ای  •

شرح سایر انتخاب ها را که تیم برنامه تعلیمات انفرادی طفل مدنظر گرفته و دالیل که آن انتخاب ها رد  •

 گردیده و 

 فراهم سازی شرح سایر دالیل را که ادارعامه عملکرد را بیشنهاد و رد نموده.  •
 

 

 

 

 

 موافقت 
IEP and IFSP 

34 C.F.R. § 300.300 and 34 C.F.R. § 303.420 

 

 :موافقت والدین
یک اداره عامه باید موافقت والدین را بمنظور ارزیابی طفل بخاطر مداخله اولیه و تعلیمات خاص و سایر خدمات بدست  

والدین در هر زمان میتواند از آورد و قبل از فراهم سازی مداخله اولیه و تعلیمات خاص و خدمات مربوط برای بار اول. 

 موافقت خود صرف نظر نماید. بعضی استثنات برای موافقت ارزیابی میباشد.

 

 موافقت بمعنی اینکه والدین:

 از تمام معلومات مرتبط در مورد عملکرد به زبان مادری شان و یا سایر وسیله مکالمهاطالع یافته.   •

ده و توافق در شرح عملکرد  ینمودن عملکرد که موافقه گرد یملدر ع یدن و موافقه نمودن به شکل نوشتار یفهم •
 گردد و یهرکس که مربوط م ید و براینمایاداشت شان را میو 

 فهمیدن اینکه موافقت اختیاری میباشد و در هر زمان قابل لغو میباشد.   •
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درصورت که والدین موافقت خود را لغو مینماید عملکرد را که در مدت زمان که اداره عامه بدست آورده بود تا هنگام  

 لغو آن از بین نمی برد. 

 

در صورتیکه والدین موافقت را لغو مینماید بشکل نوشتاری در مورد خدمات خاص تعلیماتی بعد از اینکه طفل خدمات 

مات را بدست آورده. اداره عامه مجبور نمیباشد تا اسناد تعلیماتی طفل را اصالع و از بین ببرد خاص تعلیماتی و سایر خد

 و مراجعه برای رسید خدمات خاص و سایر خدمات بخاطر لغو موافقت. 

 

IEP -  بخش بی 

 موافقت والدین برای ارزیابی ابتدایی: 
طفل بمنظور اینکه طفل واجد شرایط تعلیمات خاص و سایر  اداره عامه باید موافقت والدین را قبل از ارزیابی ابتدایی 

قبل اینکه اداره عامه   (1) خدمات میباشد بدست آرد و قبل از فراهم سازی تعلیمات خاص و سایر خدمات برای بار اول.
اداره  .ارزیابی ابتدایی یک طفل را انجام میدهد بخاطر تشخیص واجد شرایط بودن برای تعلیمات خاص و سایر خدمات 

 عامه باید:
 

 . وفراهم سازد اطالعیه نوشتاری عملکرد بیشنهاد شده را  •

 : و بدست آوردن موافقت از والدین و مطلع بودن ان قبل از ارزیابی ابتدایی  •

 فراهم سازی حتمی اطالعیه طرزالعمل محافظتی بر عالوه اطالعیه نوشتاری اولیه را برای والدین.  •

 

اداره عامه باید مساعی منطقی را بخرج بدهد بمنظور بدست آوردن موافقت با اطالع را بمنظور ارزیابی ابتدایی و تصمیم 
گیری اینکه آیا طفل با معیوبیت ضروریت تعلیمات خاص و سایر خدمات را دارد. اگر والدین طفل شامل مکتب عامه و یا  

یابی ابتدایی نمی نماید و یا والدین باسخ به درخواست موافقت را انجام  در تالش شامل شدن مکتب عامه موافق برای ارز 
نمی دهد/ بدون مجبوریت / اداره عامه ارزیابی ابتدایی طفل را با میانجیگری ویا بروسه تشریفاتی قانونی شکایت انجام  

 (2) دهد. 
 

ین میباشد و موافقت را برای ارزیابی اگر والدین طفل تعلیمات خانگی انجام میدهد و یا مکتب خصوصی با مصرف والد

ابتداییو یا ارزیابی مجدد و یا باسخ درخواست موافقت را انجام نمی دهد اداره عامه شاید طرز العمل عدم مد نظر گرفتنکه 

 (3) فوقا شرحداده شده است را استفاده ننماید.

 

موافقت والدین برای ارزیابی ابتدایی معنی این را ندارد که والدین همراه با اداره عامه در مورد مداخله ابتدایی و تعلیمات 

 خاص وسایر خدمات موافقت نموده. 

 

 :قوانین خاص برای ارزیابی ابتدایی بخش های ایالتی 
نمی نماید اداره عامه ضروریت به موافقت   اگر یک طفل در بخش های ایالتی میباشد و همرای والدین خود زندگی

 والدین در مورد ارزیابی ابتدایی بمنظور مشخص نمودن معیوبیت طفل ندارد: 

 

 
(1) 34 CFR § 300.300(a). 
(2) 34 CFR § 300.300(a)(3)(i). 
(3)34 CFR § 300.300(d)(4)(i-ii). 
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 باوجود مساعی منظقی اداره عامه نمیتواند والدین طفل را بیدا نماید.  •

 حقوق والدین خاتمه یافته در مطابقت با قانون ایالتی و یا.   •

 یک قاضی تصامیم تعلیماتی و موافقت برای ارزیابی ابتدایی را به یک شخص غیر از والدین اش محول نموده.   •

 

 :موافقت والدین برای خدمات
داده میشود برای بار اول گرفته  اداره عامه باید موافقت مطلع را قبل ازینکه تعلیمات خاص و سایر خدمات برای طفل

شود. اداره عامه نباید میانجیگری و یا طرزالعمل تشریافتی قانونی را برای بدست آوردن موافقت تعلیمات خاص و سایر  

 خدمات برای طفل را بدون از موافقت والدین بدست آورد در صورتیکه والدین:

 یا: عدم موافقت برای خدمات تعلیمات خاص و سایر خدمات و  •

عدم باسخ به درخواست موافقت برای فراهم سازی تعلیمات خاص و سایر خدمات برای بار اول و یا عدم باسخ والدین  •

 برای درخواست موافقتاداره عامه در اینصورت:

 آرد و یا اگر والدین موافقت نمی نماید برای اینکه طفل شان تعلیمات خاص و سایر خدمات مربوط را برای بار اول بدست   اگر والدین         
 موافقت نمی نماید در اینصورت اداره عامه:          

  .ر مخالقت با ضروریات فراهم نمودن تعلیمات عامه مناسب اف. اه. بی. ای برای طفل نمی باشد و •

 ضرورت ندارند تا جلسه بروگرام تعلیمات انفرادی و یا انکشاف ای. ای. بی را برای طفل شان نماید. •

 

 :نظر کردن والدین ازموافقت برای خدماتصرف 
اگر والدین طفل به شکل نوشتاری صرف نظر از موافقت تعلیمات خاص و سایر خدمات مینماید در هر زمانیکه بعد از 

 اینکه اداره عامه تدارک ابتدایی تعلیمات خاص و سایر خدمات راآغاز نموده اداره عامه:

اصالح و یا مراجعه را برای خدمات خاص و سایر خدمات طفل از بین ضرورت ندارد تا سوانح تعلیمات طفل را  •

 ببرد بخاطر لغو موافقت:

شاید تعلیمات خاص و سایر خدمات را برای طفل ادامه ندهد لیکن باید اطالعیه قبلی نوشتاری را به درخواست  •

ختن تدارک تعلیمات خاص  نوشتاری والدین بمنظور متوقف نمودن تعلیمات خاص و سایر خدمات قبلی از متوقف سا

 و سایر خدمات فراهم گردد.  

 شاید میانجیگری و یا بروسه تشریفاتی قانونی را برای بدست آوردن موافقت خدمات برای طفل استفاده نشود. •

در صورت فراهم نمودن اف. اه. بی. ای برای طفل مخالفت به ضروریات بنداشته نمیشود بخاطریکه عدم فراهم   •

 ص و سایر خدمات برای طفل و: سازی تعلیمات خا 

ضرورت نمیباشد تا تیمای. ای. بی را دعوت و یا انکشاف ای. ای. بی را برای طفل بمنظور تعلیمات خاص و سایر  •

 خامات اجرا گردد. 

 

صرف نظر کردن موافقت عملی راکه در جریان موافقت و قبل از صرف نظر نمودنموافقت با اداره عامه باشد را لغو نمی 

 د.نمای
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 :موافقت والدین برای ارزیابی مجدد مختص برای اطفال و جوانان ای. ای. بی 
اداره عامه باید موافقت مطلع را قبل از اجرای ارزیابی مجدد یک طفل بدست آورد غیر ازینکه اداره عامه بتواند  

 نشان دهد: 

 اقدامات مناسب را برای بدست اوردن موافقت والدین برای ارزیابی مجدد گرفته و:   •

 والدین باسخ نداده •

 

اگر والدین موافقت نمی نماید برای ارزیابی های جدید اداره عامه شاید / لیکن ضرورت ندارد از وسیله میانجیگری و یا  

م موافقت والدین. همراه با ارزیابی ابتدایی اداره عامه مسیولیت  بروسه تشریفاتی قانونی استفاده نماید بمنظور جالش با عد

 خود را تحت ای.دی.ای. اه تخلف نمی نماید در صورت رد نمودن ارزیابی های جدید.

 

 مستند سازی مساعی مناسب برای بدست آوردن موافقت والدین:
ین برای ارزیابی ابتدایی را نگهداشت نماید/ اداره عامه باید اسناد مساعی منطقی را بمنظور بدست اوردن موافقت والد

بمنظور تعلیمات خاص و سایر خدمات برای بار اول/ برای ارزیابی مجدد و برای تعین موقعیت والدین شعبات ایالتی برای  

 .ارزیابی ابتدایی شان

 اسناد باید شامل یاداشت مساعی اداره عامه بمنظور بدست آوردن موافقت والدین باشد مانند: 

 یاداشت مفصل زنگ های تلیفونی و نتایج آن زنگ ها  •

 کابی های تماس فرستاده شده برای والدین و هر جواب بدست آورده شده و  •

 یاداشت مفصل مالقات خانه والدین ویا جای کار و نتایج این مالقات ها.   •

 

 سایر ضروریات موافقت: 
 موافقت والدین در حضور اداره عامه ضرورت نمیباشد: 

 لومات موجود منحیث ارزیابی ابتدایی و یا ارزیابی مجدد طفل تان و یامرور مع •

امتحان طفل تان و یا سایر ارزیابی که به تمام اطفال داده میشود مگر/ قبل از آن امتحان و یا ارزیابی/ رضایت تمام   •

 والدین اطفال ضروری میباشد.  

 

الدین و یا طفل از خدمات/منافع و یا سایر عملکرد ها استفاده اداره عامه شاید عدم موافقت والدین را بمنظور رد نمودن و

 نمی نماید. 

 

اگر والدین در خانه تدریس مینماید طفل شانرا و یا طفل شانرا در مکتب خصوصی با مصارف شخصی شامل مینماید 

موافقت شانننماید.و اداره عامه  اداره عامه شاید در این حالت میانجیگری ویا استفاده از طرزالعمل قانونی را برای صلب 

 . درصورتیکه:۱۳۲.۳۰۰.۱۴۴. ۳۰۰.  ۳۴مکلف نمیباشد تا طفل را واجد شرایط بداند تحت سی. اف. ار. 

 والدین برای ارزیابی ابتدایی و یا ارزیابی مجدد طفل موافقت نمی نماید و یا: •

 والدین به باسخ دادن درخواست موافقت رسیدگی ننموده. •

 

د های را که ای. دی. ای. اهموافقت والدین را الزم میداند ) ارزیابی ابتدایی/ فراهم سازی خدمات ابتدایی و برعالوه عملکر 

ارزیابی مجدد( قانون ایالت مریلند ضروری میداند که تیم ای. ای. بی باید موافقت نوشتاری والدین را در صورت بیشنهاد  

 ذیل بدست آورد: 

 بروگرام بدیل تعلیمات که کریدت آن در مکتب لیسه مریلند بذیرفته نمیشود: شامل نمودن طفل در  •

 شناسایی طفل برای ارزیابی تعلیمات بدیل مطابق به نصاب بدیل ایالت و یا: •
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شامل سازی محدودیت و یا جدایی در آی. ای. بی بخاطر مخاطب قراردادن رفتار طفل آنطوریکه در کومار  •

 ذکر گردیده. ج ۰۸.۰۴.۰۵اه.۱۳

 

اگر والدین برای هیج یک از عملکرد های بیشنهاد شده فوقموافقتنوشتاری نمی نماید / تیم ای. ای. بی باید اطالعیه نوشتاری  

روز کاری بفرستد. بعد از مالقات تیم آی. ای. بیاطالع داده شود برایشان  ۵را در مورد حقوق موافقت والدین را در ظرف 

 اینکه: 

 والدین حق دارد تا موافقت نماید و یا مخالفت نماید به عملکرد بیشنهاد شده و یا •

روز کاری مالقات تیم آی. ای. بی آماده نمی سازد تیم آی. ای. بی شاید  ۱۵اگر والدین موافقت و یا مخالفت نوشتاری را در  •

 عملکرد بیشنهاد شده را عملی نماید. 

 

د شده فوق مخالفت نشان میدهد. اداره عامه شاید انتخاب حل مشکل را که در ماده اگر والدین با عملکرد های بیشنها

 )میانجیگری و یا بروسه تشریفاتی قانونی ( ذکر شده استفاده نماید برای حل موضوع.  ۴۱۳-۸تعلیمات 

 

IFSP –  بخش سی 

 موافقت والدین برای خدمات از طریق آی. اف. اس. بی: 
 نوشتاری بدهد قبل از:والدین باید موافقت مطلع 

 تمام آزمایش/ ارزیابی و بررسی های طفل و فامیل  •

 آغاز فراهم سازی خدمات مداخله اولیه و سایر ارزیابی ها  •

 اگر موافقت نوشتاری فراهم نمی گردد اداره محلی باید مساعی مناسب را استفاده نمایدبخاطر اینکه والدین:   •

o  خدمات که موجود میشود و یا کامال از نوعیت ارزیابی و بررسی و یا 

o .فهمیدن اینکه که طفل ارزیابی و بررسی و یا خدمات را بدست نمی آورد تا زمانیکه موافقت نوشتاری داده نشود 

 

 والدین همجنان حق دارد تا خدمات را رد نماید:
یه را قبول و یا رد مینماید و یا  والدین طفل تصمیم میگیرد تا آنها / طفل شان و یا سایر اعضای فامیل شان خدمات مداخله اول

شاید این خدمات را رد مینماید بعد از بذیرفتن آن بدون به خطر انداختن سایر خدمات اولیه. اگر والدین انتخاب مینماید تا  

خدمات مداخله اولیه را برای طفل سه سال و یا بزرگتر ادامه دهد از طریق برنامه تمدید شده آی. اف. اس. بییک جز 

 اتی باید شامل آن گردد. اگر والدین جز تعلیماتی را نمی خواهد آنها برای خدمات اولیه واجد شرایط نمی باشند.تعلیم

 

 موافقت والدین برای بررسی اضافی و یا ارزیابی ها:
نماید اداره باید  اداره عامه باید موافقت مطلع را قبل از ارزیابی و بررسی انفرادی طفل بدست آورد. اگر والدین موافقت نمی 

 مساعی مناسب را استفاده نماید تا والدین:

 کامال از نوعیت ارزیابی و بررسی که برای طفل فراهم میگردد باخبر اند و  •

 فهمیدن اینکه در صورتیکه موافقتنگردد طفل ارزیابی و بررسی را بدست نمی آورد.   •

 

تر و بررسی ها اداره عامه شاید طرزالعمل تشریفاتی  اگر والدین از موافقت صرف نظر مینماید بخاطر ارزیابی بیش 

 قانونی را استفاده نه نماید برای مخالفت با تصمیم عدم موافقت والدین.
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 ارزیابی مستقل تعلیماتی
IEP Only 

34 C.F.R. § 300.502 

 

دارد تا طفل را توسط کسیکه برای اداره عامه  اگر والدین با ارزیابی تکمیل شده اداره عامه مخالفت مینماید والدین حق 

 کار نمی کند ارزیابی نماید.فقط والدین یک طفل با معیوبیت تحت بخش بی حق دارند تا ارزیابی مستقل نمایند. 

 

 :تعریفات

ارزیابی مستقل تعلیمات بمعنی این است که ارزیابی توسط اشخاص مجرب صورت گرفته و این افراد به اداره عامه  •

  .تعلیمات طفل است کار نمی نماید سولمکه 

عامه بمعنی این است که اداره عامه تمام مصارف ارزیابی را و یا ارزیابی به شکل دیگر بدون مصرف    مصارف •

 والدین فراهم گرداند.

 

اداره والدین حق بدست آوردن ارزیابی مستقل تعلیمات طفل شان را تحت موضوع آی.دی. ای. اهطرزالعمل ذیل دارند.  

 عامه مطابق به درخواست والدین ارزیابی مستقل تعلیمات را فراهم نماید. معلومات در مورد: 

 ر صورتیکه ارزیابی مستقل تعلیمات بدست آورده میشود و یا •

 معیار اداره عامه برای ارزیابی مستقل تعلیمات •

 

 :معیار اداره عامه
معیار بدست آوردن تعلیمات مستقل بشمول موقعیت ارزیابی و  هرگاه ارزیابی تعلیمات مستقل با مصارف عامه میباشد.

مشخصات بررسی کننده باید یکسان با معیار اداره عامه باشد همانطوریکه ارزیابی را آغاز مینماید تا به اندازه که معیار 

امه شاید شرایط و سازگار با حقوق والدین بمنظور ارزیابی تعلیمات مستقل باشد. به استثنا معیار مشرح فوق اداره ع

 محدودیت زمانی برای بدست آوردن ارزیابی مستقل تعلیماتی را به مصرف عامه اعمال ننماید.

 

 حق والدین برای ارزیابی با مصارف عامه:
والدین حق یک ارزیابی مستقل تعلیماتی را با مصارف عامه دارد هر باری اداره عامه ارزیابی را اجرا مینماید اگر  

  (4)ارد با ارزیابی اداره عامه.د توالدین مخالف
 یا 5کنند؛والدین با ارزیابی بدست آمده توسط اداره عامه مخالفت می •

 دهند تا یک ارزیابی تحصیلی توسط اداره عامه انجام شود و اداره عمومی: والدین یک درخواست کتبی به اداره عامه می •

o  دهد؛ یاروز به درخواست پاسخ نمی 30ظرف  

o شود، در مدت: کند اما جلسه ارزیابی تحصیلی، بدون تقصیر والدین، برگزار نمی درخواست را تأیید می 
 ( روز از تاریخی که درخواست توسط اداره عامه دریافت شده؛ یا 60شصت ) ▪

اداره   ( روز بعد از تاریخی که درخواست توسط90اگر ایالت در وضعیت اضطراری اعالم شده توسط فرماندار باشد، نود ) ▪

 عامه دریافت شده است. 

اگر والدین درخواست ارزیابی مستقل تعلیماتی را با مصارف عامه میخواهد. اداره عامه باید بدون تاخیریا تایید نماید   

درخواست را و برای والدین مشوره دهد در مورد بروسه فراهم سازی ارزیابی با مصارف عامه و یا در خواست را رد  

 بروسه تشریفاتی قانونی را انجام دهد.نماید و درخواست 

 

اگر اداره عامه بروسه تشریفاتی قانونی را آغاز مینماید و تصمیم نهایی این است که ارزیابی اداره عامه درست میباشد  

تعلیمات را والدین هنوز هم حق ارزیابی مستقل را دارند. لیکن با مصارف عامه صورت نگیرد. اگر والدین ارزیابی مستقل 

 تقاضا مینماید اداره عامه شاید از والدین برسش نماید تا دلیل اینکه جرا والدین ارزیابی عامه را نخواسته. 

 

اگرجه به شرح والدین ضروریت نمی باشد و اداره عامه بدون دلیل فراهم سازی تعلیمات مستقل را با مصارف عامه و یا 

 فاع از ارزیابی اداره عامه تاخیر نمی نماید.آغاز بروسه تشریفاتی قانونی رابمنظور د

 
(4)34 CFR § 300.502(b)(5). 

534 CFR § 300.502(b)(5).  
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 والدین ارزیابی را آغاز نموده: 
والدین همیش حقو دارند تا ارزیابی مستقل تعلیماتی را از اهل خبره با مصارف شخصی شان بدست بیاورند. نتایج 

ای. بیمورد نظر گرفته شود / در صورتیکه مطابق   ارزیابی های آغاز شده توسط والدین باید توسط اداره عامه و تیم آی.

نتایج ارزیابی آغاز شده توسط والدین  (6) به معیار اداره عامه باشد هنگام هر تصمیم در مورد فراهم سازی برای اطفال. 

  FAPE.شاید در بروسه تشریفاتی قانونی منحیث یک مدرک در مورد طفل استفاده شود

 

 ارزیابی توسط قاضی قانون اداری: درخواست برای 
اگر قاضی قانون اداری همراه با دفتر اداره دادرسیدرخواست ارزیابی مستقل تعلیماتی را مینماید منحیث یک بخش بروسه  

 تشریفاتی قانونی مصرف ارزیابی باید با مصارف عامه گردد.

 

 والدین جایگزین 
            IEP and IFSP 

         34 C.F.R. § 300.519 and § 303.422 

 

اداره محلی و سیستم مکتب محلی در بعضی حاالت یک قاضی شاید یک والدین جایگزین را مشخص نماید تا یک  

 طفل واجد شرایط را نمایندگی نماید در صورتیکه:
o  والدین شناسایی نگردد 
o   اداره عامه بعد از مساعی مناسب والدین طفل را بیدا نتوانسته و یا 
o طفل در شعبات ایالتی مریلند میباشد 
o  روز بعد از تصمیم اداره عامه بخاطر طفل  ۳۰اداره مسول مساعی مناسب را بمنظور والدین جایگزینالی

 نیازمند به والدینجایگزین انجام دهد.  
 

 جایگزین: معیار برای والدین 
o  عدم مناقشه با منافع طفل 
o داشتن علمیت و مهارت بمنظور نمایندگی کامل طفل 
o  عدم داشتن وظیفه با ایالت و یا سایر فراهم کننده خدمات در مرحله مداخله اولیه و یا سایر خدمات برای

 طفل و یا فامیل طفل.  

 

 یکسان برای تمام موارد را دارا میباشد.  وقتیکه منحیث والدین جایگزین تعیین گردید. والدین جایگزین حقوق 
o  والدین جایگزین کارمند اداره عامه شناخته نمیشود تنها بخاطر اینکه توسط اداره عامه بمنظور مسولیت

  .والدین جایگزین برداخته میشود

 

سربرست اگاهی  اداره مسول محلی و یا سیستم مکتب محلی برای سربرست ایالتی مکاتب و یا شخص تعین شده 

میدهد در مورد وقت مالقات والدین جایگزین. یک والدین جایگزین نمایندگی مینماید از یک طفل در تمام موادر 

 مربوط به:

 

 
(6)34 CFR § 303.502(c). 
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 ارزیابی و بررسی یک طفل •

 انکشاف و تطبیق آی. اف. اس. بی یک طفل بشمول ارزیابی های ساالنه و مرور های دوره ای.   •

 انکشاف / مرور و تجدید نظر باالی آی. ای. بی یک طفل •

 فراهم سازی خدمات مداخله اولیه برای طفل و فامیل از طریق آی. اف. اس. بی و یا •

 از طریق ای. ای. بی فراهم سازی خدمات خاص و خدمات مربوط به یک طفل  •

 

 محرمیت معلومات 
                  IEP and IFSP 

              34 C.F.R. §§ 300.610-627 and 34 C.F.R. §§ 303.401-417 
 

والدین حق دارد سوانح اطفال شان را مرور نماید و در صورت اشتباه از اداره عامه تقاضا نماید تا سوانح شانرا  

والدین باید قبل از نشر معلومات شناخت شخص بدست آورده شود. در بعضی حاالت موافقت تان  درستنماید. موافقت 

ضروری نمیباشد. چنانکه در ذیل شرح داده شده. والدین حق دارد تااز اداره عامه بخواهد که معلومات سوانح تعلیماتی را  

ازبین ببرد وقتیکه ضرورت نمیباشد بمنظور فراهم  محرم داشته و از اداره عامه بخواهد تا معلومات تعلیمات طفل شان را 

 سازی مداخله اولیه و یا خدمات تعلیماتی. 

 

 :تعریفات
از بین بردن بمعنی ازبین بردن فزیکی و یا دور نمودن معلومات قابل شناسایی تا زمانیکه معلومات قابل شناسای قابلیت 

 شناسایی را نداشته باشد. 

 

)مقررات تطبیق حقوق   ۹۹سی. اف. ار. بخش  ۳۴سوانح میباشد تحت عنوانسوانج تعلیمات در سوانح تعلیمات بمعنی 

 (. ۱۹۷۴تعلیمات خانوادگی و محرمیت سال 

 

سوانج مداخله اولیه بمعنی تمام سوانح در مورد طفل که جمع آوری /نگهداشت و یا استفاد گردد تحت بخش سی آی. دی. ای. 

 اهو مقررات این بخش.

 

کت کننده بمعنی هر اداره و مدیریت که جمع آوری/ نگهداشت و یا استفاده از معلومات قابل شناسایی و یا از آنچه اداره شر 

معلومات بدست آورده شود تحت بخش بی آی. دی. ای. اه.تحت بخش سی یک اداره شرکت کننده شامل اداره مسول و فراهم  

که خدمات مداخله اولیه را فراهم مینماید. شامل منابع مراجعه ابتدایی و یا   کننده های خدمات مداخله اولیه و یا هر فرد یا نهاد

ادارات عامه ) مانند بخش مدی کد یا کمک صحی ایالتی و یا برنامه سی. اچ. آی. بی( و یا نهاد های خصوصی ) مانند  

 کمبنی خدمات بیمه خصوصی ( که فقط منحیث منابع تمویل کننده بخش سی خدمات میباشد. 

 

 علومات قابل شناسایی شخصی شامل میباشد: م

 اسم طفل/ والدین طفل و یا سایر اعضای فامیل طفل •

 آدرس طفل  •

 معلومات شناسایی مانند شماره سوشیل سیکیورتی و یا شماره خدمات اجتماعی و یا •

 لست مشخصات فردی و یا سایر معلومات برای شناسایی طفل با اطمینان مناسب.  •

 

 برای اطفال که خدمات عرضه میشود توسط آی. اف. اس. بی. معلومات شناسایی شامل میباشد: 

 مشخص کننده های غیر مستقیم مانند تاریخ تولد طفل/ جای تولد طفل و لقب مادر  •
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سایر معلومات تنها و یا همراه که قابل توسل باشد برای یک طفل مشخص که یک انسان منطقی را در   •

مرحله مداخله اولیه که معلومات شخصی شرایط مربوط را نداشته بتواند طفل را با اعتماد شناسایی نماید. 

 و یا  

هویت شاگرد را میداند   درخواست معلومات توسط فردی که اداره تعلیمات بطور منطقی باور دارد که •

 برای کسیکه سوانج تعلیماتی مربوط میشود. 

 

 محافظت ها: 
هر اداره شرکت کننده باید معلومات محرم در مورد شناسایی را در مرحله جمع آوری / ذخیره سازی/اطالع رسانی و در  

معلومات محرم شناسایی شخصی  مرحله از بین بردن نگهداشت نماید. یک کارمند اداره عامه مسول محافظت 

میباشد.برعالوه ضروریات این طرزالعمل محافظتی قوانین فدرال و ایالتی و مقررات همچنان از سوانح تعلیماتی محافظت 

مینماید. تمام کارمندان اداره عامه که جمع آوری و یا استفاده از معلومات شناسایی مینماید باید تعلیمات را در مورد بالیسی 

التی و طرزالعمل های که در مورد معلومات شناسایی شخصی میباشد بدست آرند. هر اداره شرکت کننده برای های ای

بررسی عامه لست اسم ها و بست های کارمندان داخل اداره را که دسترسی برای معلومات شناسایی شخصی را دارند  

 نگهداشت نماید.

 

 موافقت: 
ایی شخصی برای طرف ها فراهم میگردد بدست آورده شود. غیر از آن کارمندان  موافقت والدین قبل ازینکه معلومات شناس 

ادارات شرکت کننده بمنظور رسیدگی به ضروریات بخش بی. غیر ازینکه معلومات در سوانح تعلیمات شامل باشد و اشکار  

موافقت والدین را بدست آورد   . اداره عامه باید۹۹سی. اف. ار. بخش  ۳۴ساختن اجازه داده شده بدون موافقت والدین تحت 

و یا موافقت طفل واجد شرایط را که به سن بزرگسالی تحت قانون ایالتی رسیده باشد. قبل ازینکه معلومات شناسایی 

شخصیبرای کارمندان ادارات شرکت کننده که در فراهم سازی و یا در برداخت انتقال خدمتات تحت بخش بیای. دی. ای. 

یک طفل شامل شده باشد و یا شامل شود در مکتب خصوصی که در ناحیه مکتب جای اقامت والدین   اه)ای. ای. بی( و اگر 

نبوده. موافقت والدین باید بدست آورده شود قبل از نشر هر نوع معلومات شخصی طفل بین کارمندان در اداره محلی  

 (7) ی در موقعیتزندگی والدین.تعلیماتی در جایکه مکتب خصوصی موقعیت دارد و کارمندان اداره تعلیمات محل

 

MSDE  بالیسی ها و طرزالعمل ها را برای ادارات عامه بشمول تحریمات که ایالت بمنظور تطبیق طرزالعمل هایش

. اگر یک اداره یا فرد باور دارد که یک اداره  FERPAو  IDEAاستفاده میکند و برای ضروریات محرمیت در مطابقت با 

 ا به سطح ایالت فایل نماید تا موضوع حل گردد.را نقض نموده میتواند شکایت ر  IDEAعامه ضروریات محرمیت تحت 

 

هر اداره عامه الزم دارد تا طرزالعمل های داشته باشد بمنظور فراهم سازی مناسب اطالعیه ها برای اطالع رسانی والدین 

 در مورد ضروریات محرمیت معلومات شناسایی که شامل میباشد: 

 وس ایالت داده شده.شرح اینکه اطالعیه به زبان مادری اقشار مختلف نف •

 شرح اطفال که معلومات شناسایی شخصی شان حفظ گردیده و انواع معلومات جستجو شده.   •

 

 
(7) 34 CFR § 300.622. 
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خالصه بالیسی ها و طرزالعمل ها که ادارات شرکت کننده آنرا تعقیب نماید در مورد ذخیره سازی/ افشا   •

 نمودن برای طرف سوم/ نگهداشت و از بین بردن معلومات شناسایی شخصی.  

 شرح بالیسی ها و طرزالعمل ها که در حالت عدم موافقت والدین استفاده میگردد و. •

و تطبیق مقررات در   FERPAشرح تمام حقوق والدین و اطفال در مورد این معلومات بشمول حقوق تحت  •

۳۴ C.F.R  ۹۹بخش  . 

 

قبل از هر نوع شناسایی بزرگ / موقعیت و یا ارزیابی فعالیت اطالعیه باید نشر گردد و یا در اخبار و رسانه ها منتشر  

 ی تا والدین اطالع یابد در قلمرو قانونی عملکرد.گردد و یا در هر دو حالت با جریان نشر کاف

 

برعالوه معلومات شناسایی شخصی برای هر کس غیر از کارمندان ادارات شرکت کننده که جمع آوری یا استفاده از  

انجام میدهد افشا نمیگردد. و یا برای هر هدفت غیر ازینکه ضروریات فراهم سازی برای طفل با  IDEAمعلومات را تحت 

.  در جریان انتقال از مرحله مداخله اولیه به خدمات قبل از مکتب  IDEAو یا خدمات مداخله اولیه تحت  FAPEوبیت معی

و سیستم مکتب محل فراهم میسازد که طفل شاید به خدمات خاص تعلیمی واجد  MSDEاداره مسول اطالعیه را برای 

شامل اسم طفل / تاریخ تولد و معلومات تماس والدین طبق  .  این اطالعیه۳۴C.F.R۳۰۳.۲۰۹ (b) ۱ (I)شراید باشد طبق 

افشا معلومات مخاطب شده در مراجعه آن و عملکرد توسط   ۴۰۱. ۳۰۳( و 1) C.F.R ۳۰۳. ۲۰۹. (b) ۳۴ضرورت 

مقامات تطبیق کننده قانون و قضایی در مورد ارتکاب جرم توسط یک طفل با معیوبیت در این مورد موافقت والدین  

 . FERPAیباشد تا به حدود که انتقال اجازه باشد توسط ضرورت نم

 

 حقوق دسترسی:
برای اطفال و فامیل های که خدمات مداخله اولیه را بدست می آورند اداره مسول محلی باید برای والدین کابی مداخله اولیه 

را به شکل رایگان فراهم نماید. اداره مسول محلی به شکل رایگان باید یک کابی هر ارزیابی/ بررسی طفل/ ارزیابی فامیل 

فراهم نماید. هر اداره عامه اجاز میدهد والدین را   IFSPباشد بعد از هر جلسه به هر زودی که امکان داشته  IFSPو 

بمنظور بررسی و مرور سوانج تعلیمات که مربوط به طفل میشود و جمع آوری/ نگهداشت و یا استفاده توسط اداره عامه با 

. برای اطفال و فامیل FAPE و فراهم سازی IFSPدرنظرداشت شناسایی/ ارزیابی و تعلیمات طفل / انکشاف و تطبیق  

بدست می آورند اداره مسول محل باید تقاضا را بذیرفته بدون تاخیر غیر الزم و قبل از IFSPهای که خدمات را از طریق 

 روز بعد ازتقاضا تاخیر نگردد.   ۱۰و یا بروسه تشریفاتی قانونی و در هیج حال زیاد تر از IFSPهر نوع جلسه در مورد 

 

بدست می آورند اداره عامه باید درخواست را بذیرفته بدون تاخیر غیر الزم و قبل IEPبرای اطفال که خدمات را از طریق 

حق  روز نگردد.   ۴۵و دادرسی بروسه تشریفاتی قانون و یا جلسه حل و در هیچ حالت بیشتر از IEPاز جلسه در مورد 

 این بخش شامل حقوق ذیل والدین میباشد:والدین بمنظور بررسی و مرور سوانج تعلیماتی تحت 

 یک باسخ از جانب اداره عامه به درخواست های مناسب برای شرح و تفسیر سوانح •

درخواست که اداره عامه کابی های سوانج ارا فراهم میسازد اگر عدم فراهم نمودن سوانج بطور موثر جلوگیر مینماید از حق  •

 بررسی مرور سوانح توسط والدین و یا 

 اینده والدین باید سوانح را بررسی و مرور نماید. نم •
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اداره عامه شاید فرض نماید که والدین صالحیت بررسی و مرور سوانح مربوط طفل را دارد غیر ازینکه برای اداره عامه 

و طالق صالحیت  مشوره داده شود که والدین تحت قانون مرعی االجرا ایالتی در همین موضوعات نگهداشت/ جدایی

 ندارد. 

 

 سوانح دسترسی:
هر اداره عامه سوانح افراد را نگهداشت نماید غیر از والدین و کارمندان با مجوز اداره عامه بدست آوردن دسترسی سوانح 

بشمول نام افراد / تاریخ   IDEAتعلیماتی جمع آوری شده/ نگهداری شده/و یا استفاده شده تحت بخش سی و یا بخش بی 

دسترسی یافتن و هدف که شخص صالحیت یافته سوانج را استفاده نماید. اگر هر سوانح تعلیمات شامل معلومات بیشتر از  

یک طفل باشد. والدین آن اطفال حق دارند تا معلومات مربوط طفل شان را بررسی و مرور نماید و یا معلوماتمشخص 

س تقاضا برای والدین یک لست انواع و موقعیت های تعلیمات سوانج جمع آوری شده/نگهداشت را.هر اداره عامه به اسا

شده و یا استفاده شده توسط اداره عامه را فراهم نماید. هر اداره عامه شاید یک فیس را بمنظور سوانح تعلیمات ه برای  

نماید از تطبیق حق شان در موردبررسی و مرورد   والدین تهیه شده بگیرند اگر آن فیس بطور موثر والدین را جلوگیری نمی

 سوانح.

 

 اصالح سوانج به اساس تقاضا والدین: 
نادرست   IDEAاگر والدین باور دارد که معلومات در سوانج جمع آوری شده تعلیمات/ نگهداری شده و یا استفاد شده تحت 

رار دارد. والدین میتواند از اداره عامه که معلومات و گمراه کننده و یا در مخالفت به محرمیت و یا سایر حقوق طفل شان ق

را نگهداری مینماید تقاضا نماید تا معلومات را اصالح نماید. اداره عامه تصمیم میگیرد آیا معلومات در مطابقت به تقاضا  

ید والدین را اطالع والدین در یک زمان مناسب اصالح نماید. اگر اداره عامه اصالح معلومات را به اساس تقاضا رد نمود با

نماید و برایشان در مورد حق شان مشوره دادرسی در رابطه بهسوانح تعلیمات را ارایه نماید. دادرسی برای چالش معلومات 

 میباشد اجرا گردد.  C.F.R 99.22 ۳۴که در   FERPAدر سوانج تعلیماتی باید در مطابقت با طرزالعمل 

 

یک فرصت دادرسی و به چالش رساندن معلومات سوانح تعلیمات را فراهم نماید  اداره عامه به اساس تقاضا برای والدین

بمنظور اینکه اشتباه / گمراه کننده و یا در مخالفت با محرمیت و سایر حقوق طفل نمی باشد. اگر در نتیجه دادرسی اداره 

یت و سایر حقوق طفل  میباشد. اداره  عامه تصمیم میگیرد که معلومات نادرست و یا گمراه کننده و یا در مخالفت با محرم

عامه معلومات را مطابق به آن اصالح نموده و والدین را به شکل نوشتاری در مورد اصالح معلومات مطلع نماید. اگر در 

نتیجه دادرسی اداره عامه تصمیم گرفت که معلومات درست میباشد و گمراه کننده و یا مخالف محرمیت و سایر حقوق طفل 

. والدین را در مورد حق شان و سوانح نگهداشت شده طفل شان و یک اظهار نامه در مورد دالیل مخالفت با نمی باشد

 تصمیم اداره عامه مطلع می گرداند.  

 هر شرح در سوانج طفال تان باید:

نگهداری شود توسط اداره عامه منحیث سوانج طفل تان تا زمانیکه سوانح و یا قسمت که با آن مخالفت  •

 گهداری شود توسط اداره عامه وشده ن

 افشا نمودن شرح به هر طرف که تقاضا یک کابی سوانح طفل را دارد و یا قسمت که با آن مخالفت شده.  •

 

 طرزالعمل از بین بردن معلومات:
اداره عامه باید والدین را اطالع دهد هنگامیکه معلومات شناسایی شخصی جمع آوری شده/نگهداری شده و استفاده شده 

 فراهم گردد.دیگر الزم نمیباشد تا برای طفل خدمات مداخله اولیه و یا خدمات تعلیماتیکه  IDEAتحت 
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د. اگرچه برای شاگردان که خدمات تعلیمات خاص را تحت بخش بی بدست  معلومات به اساس تقاضا والدین ازبین برده شو

می آورند یک سوانح دایمی اسم طفل/ آدرس و شماره تماس / درجه طفل / سوانح حاضری/ صنوف را که حاضر بوده/ 

ات مداخله  درجه صنف تکمیل شده/ و سال تکمیل شده شاید نگهداری شود بدون محدودیت زمان. یکسان برای اطفال که خدم

اولیه را تحت بخش سی بدست می آورند یک سوانح دایمی نام طفل / تاریخ تولد/ معلومات تماس والدین )بشمول سال و عمر  

 در وقت خروج و هر بروگرام که شامل آن شده در وقت خروج( شاید نگهداری شود بدون محدودیت زمان. 

 

 حقوق اطفال:
سالگی   ۱۸حقوق والدین در مورد انتفال سوانح تعلیمات طفل برای خودش زمانیکه طفل سن  FERPAتحت مقررات برای 

 IDEAمیرسد مگر اینکه معیوبیت طفل سبب ناتوانایی اش شده باشد تحت قانون ایالتی. اگر حقوق والدین تحت بخش بی 

ید همچنان به طفل انتقال نماید.  با IDEAبرای طفل انتقال شود هنگامیگه به سن بزرگسالی برسد. ضروریات محرمیت 

را فراهم نماید. لطفا به انتقال حقوق والدین در IDEAاگرچه اداره عامه برای طفل و والدین شان هر اطالعیه الزم تحت 

 سن بزرگسالیبرای معلومات مشخص مراجعه نماید. 

 

 معلومات انضباطی:
ی فعلی و یا قبلی که در مقابل طفل اتخاذ گرفته و انتقال  یک اداره عامه شاید شامل سازد در سوانح طفل عملکرد انضباط

معلومات انضباطی. تا به حدود که معلومات انضباطی شامل باشد و با سوانح طفل که سالم است انتقال یابد. شاید در اعالمیه  

ط به محافظت هر رفتار که سبب عملکرد انضباطی گردد شامل باشد و شرح عملکرد انضباطی و سایر معلومات که مربو

طفل و سایر افرادا دخیل با طفل را دارا میباشد. اگر طفل از یک مکتب به دیگر انتقال نماید. انتقال هر سوانح طفل باید 

 فعلی طفل واعالمیه فعلی و قبلی انضباطی در مقابل طفل را داشته باشد. IEPشامل 

 

 عملکرد انضباطی اطفال با معیوبیت
IEP 

                    34 C.F.R. §§ 300.530 -300.536 

 

 IEPو یا  IFSPمیباشد و از طریق برنامه تمدید شده  ۲۱الی  ۳معلومات ذیل باالی اطفال با معیوبیت که سن شان از 

 خدمات را بدست می آورند تطبیق میشود.

 

صورتیکه اداره عامه عملکرد ها انضباطی مختص را در مقابل والدین حق طرزالعمل های مشخص و محافظت ها را دارند در 

یک اداره عامه باید خدمات تعلیماتی برای طفل فراهم نماید بعد  ۳۴C.F.R 300.530 (d)طفل شان اتخاذ مینماید. در مطابقت با 

 روز خروج اش از صنوف مکتب در یک سال مکتب برای یک تخلف مقرره اجرایی شاگردان.  ۱۰از 

 

 :تتعریفا
 برای هدف این بخش تعریفات ذیل استفاده میشود:

 ۲۰۲بخش  V و I, II, III,/ IV ماده کنترول کننده بمعنی مواد مخدر و یا سایر مواد شناسایی شده تحت جدول •

(c ) مواد کنترول کننده(21U.S.C.812(c )).. 
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مواد مخدر بمعنی مواد کنترول کننده لیکن شامل مواد که بطور قانونی استفاده یا تحت مالکیت باشد باید تحت  •

سربرستی یک یک شخص مسلکی با الیسنس صحی و یا بطور قانونی مالکیت و یا استفاده شود تحت دیگر 

 و یا تحت مواد قانون فدرال  IDEAصالحیت 

 قانون ایاالت متحده.  ۱۸عنوان  ۹۳۰بخش  gبخش فرعی  ۲گراف سالح بمعنی اسلحه خطرناکتحت بر  •

قانون   ۱۸عنوان  ۱۳۶۵بخش  hبخش فرعی  ۳خسارت جدی فزیکی بمعنیخسارت جدی فزیکیتحت برگراف  •

 آیاالت متحده. 

 

 صالحیت کارمندان مکتب: 
اساس ضروریات ذیل مربوط  مدنظر میگیرند هنگام تصمیم تغیر جای به  قضیهکارمندان مکتب شرایط خاص را قضیه به 

 (8)به عملکرد انضباطی برای طفل با معیوبیت مناسب بوده طفل که قانون اجرایی مکتب را تخلف نموده. 
 

کارمندان مکتب شاید یک طفل با معیوبیت را از موقعیت فعلی دور نماید بمنظور تعلیمات بدیل مناسب وی یا تعطیل که  
. تا به حد که چنین یک عملکرد برا اطفال بدون  مکتبر تخلف قانون اجرایی روز مکتب نشود بخاط  ۱۰زیاد تر از 

روز مکتب بیشتر نشود در یک سال مکتب برای عمل    ۱۰معیوبیت صورت میگیرد و برعالوه دور نمودن شان باید از  
 (9) (.۳۰۰.۵۳۶نادرست جداگانه )تازمانیکه این دور نمودن ها یک تغیر در جایگاه وضع نمی نماید 

 
اگر رویه که قانون اجرایی را تخلف نموده سبب شده از معیبوبیت طفل نبوده ) به تصمیم اطالعیه ذیل مراجعه کنید( و  

کارمندان مکتب عمل انضباطی را باالی طفل با   میشودروز مکتب  ۱۰عملکرد انضباطی در تغیر موقعیت زیادتر از 
به استثنا اینکه مکتب باید خدمات را برای طفل طوریکه ذیال شرح   (10) معیوبیت مثل سایر اطفال غیر معیوبیت انجام میدهد.

 (11)طفل باالی تعلیمات موقت و همچو خدمات تصمیم میگیرد.  IEPداده شده فراهم نماید تیم 
 

روز در یک سال مکتب دور شد. در جریان دور شدن وی   ۱۰برای  اشبعد ازینکه یک طفل با معیوبیت از مو قعیت فعلی 
 (12)بعد از آن اداره عامه باید خدمات را به اندازه مواد شرح شده ذیل فراهم نماید.

 
در مطابقت به بالیسی انضباطی الزم برای اطفال انهای که در صنوف قبل از کودکستان میباشد / کودکستان / صنف اول و  

ید بشکل انضباطی دور شوند در صورتیکه اداره مکتب با مشوره روان شناس مکتب و یا سایر اشخاص  یا صنف دوم شا
مسلکی صحی تصمیم میگیرند که تهدید نزدیک اذیت جدی برای شاگردان و یا کارمندان میباشد و کاهش و یا از بین برده  

روز بیشر در   ۵ان طفل را تماس نمایند. طفل شاید از نمیشود. در این صورت مدیر اداره مکتب باید دفعتا والدین و یا نگهب
هر حادثه اخراج نشود. اطفال در برنامه های قبل از کودکستان عامه /کودکستان/ صنف اول و یا صنف دومشاید به شکل  

روز مکتب و یا بیشتر از آن اخراج شوند در صورتیکه در مطابقت به قانون فدرال میباشد.   ۴۵انضباطی برای 
COMAR13A.08.01.11  

 

 

 
(8) 34 CFR § 300.530(a). 
(9) 34 CFR § 300.536 (b)(1). 
(10) 34 CFR § 300.530(c). 
دی . ای (11)  
(12) 34 CFR § 300.530(b)(2). 
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 :خدمات
روز مکتب دور گردیده و یا کمتر در یک سال مکتب برای خدمات تنها  ۱۰یک طفل با معیوبیت که از موقعیت اش برای 

 در صورتیکه اداره عامه بخواهد واجد شرایط میباشد مثل اطفال بدون معیوبیت و شرایط یکسان اخراج.

 

روز مکتب و عمل در نتیجه معیوبیت اش اجرا   ۱۰معیوبیت که از موقعیت فعلی دور شده برای بیشتر از یک طفل با 

 (13):برای شرایط خاص مراجعه شود باید( و یا تحت شرایط خاص اخراج گردیده )به اطالعیه تصمیم مراجعه شودنشده)

طفل تا بتواند در نصاب تعلیمی عمومی  بخاطر توانا ساختن FAPEادامه بدست آوردن خدمات تعلیمی ) موجودیت  .1

شرکت نماید. باوجود که در حالت دیگر ) شاید تعلیمات موقت بدیل باشد ( و بسوی بدست آوردن اهداف که در  

IEPطفل مشخص شده و 

بدست آوردن ارزیابی فعال رفتار و خدمات مداخله رفتار و تغیر بمنظور مخاطب قرار دادن تخلف رفتار که دیگر   .2

 د.رخ نده

 

روز بی در بی بوده و   ۱۰روز مکتب دور شده و دور شدن  ۱۰بعد ازینکه یک طفل با معیوبیت از موقعیت فعلی اش برای 

یا کمتر و یا دور شدن یک تغیر در موقعیت نباشد )به تعریف ذیل مراجعه نماید( بعدا کارمندان مکتب با مشوره با حداقل 

اختن طفل بمنظور نصاب تعلیمی عمومی صورت میگیرد. در حالت دیگر  یک استاد طفل تصمیم خدمات الزم برای قابل س 

به تغیر مشخص گردیده. اگر دور نمودن یک تغیر موقعیت باشد ) IEPو بسوی بدست آوردن اهداف که برای طفل در 
ت شرکت  طفل خدمات مناسب را تصمیم میگیرد تا طفل قابلی IEP( تیم موقعیت بخاطر دور نمودن انضباطی مراجعه نماید

در نصاب تعلیمی عمومی را بیدا نموده با وجود آن در حال دیگر )شاید تعلیمات بدیل موقت باشد( و بیشرفت بسوی بدست 

 مشخص گردیده.  IEPآوردن اهداف طفل طوریکه در 

 

 تعین اطالعیه: 
باید   IEPو یا تیم IFSPروز مکتب در هر تصمیم تغیر موقعیت بخاصر تخلف قانون اجرایی والدین و تیم  ۱۰در جریان 

مالحظات استاد ها و یا معلومات مربوط توسط والدین بمنظور   IEPو IFSPتمام اسناد مربوط طفل را مرور نموده بشمول 

 چکونگی عملکرد:

 معیوبیت طفل داشته و یا  یا سبب شده و یا ارتباط اساسی با •

 (14) طفل. IEPو   IFSPنتیجه مستقیم ناکامی اداره عامه بمنظور تطبیق  •

 

برعالوه اگر (15)تصمیم گیرد که اظهارات فوق قابل اجرا است که عملکرد سبب شده معیوبیت طفل بوده.  IEPاگر تیم 
 طفل تطبیق شود.   LEPبوده تا LEAتصمیم گیرد که عملکرد طفل نتیجه مستقیم ناکامی  IEPتیم 

 

 

 
(13) 34 CFR § 300.530(d). 
(14) 34 CFR § 300.530(e)(1)(i-ii). 
(15) 34 CFR § 300.530(e)(2). 
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LEA  ( 16) نماید بمنظور حل کمبودی ها.  فوریباید اقدام 

 ( 17)باید:IEPو یا تیم  IFSPسبب شده معیوبیت طفل بوده تیم   عملکرداگر 

اجرا ارزیابی عملی رفتار و تطبیق مداخله رفتاری را برای طفل در صورتیکه این کار را از قبل اداره انجام  •
 نداده باشد و تطبیق یک بالن مداخله رفتاری را برای طفل. 

 و  (18) مرور بالن مداخله رفتار طفل اگر چنین بالن را داشته باشند تغیر آن تا عملکرد مخاطب قرار داده شود •

برگشت طفل به موقعیت آن از جایکه دور شده مگر در صورتیکه والدین و اداره عامه موافق اند برای تغیر  •

موقعیت منحیث تغیر در بالن مداخله رفتار طفل به استثنا اینکه که طفل به تعلیمات بدیل دور شده بخاطر مواد 

 .(19)مخدر/اسلحهو یا خسارت جدی فزیکی

 

 شرایط خاص: 
روز مکتب دور نماید بدون در نظرداشت اینکه این عملکرد    ۴۵ب شاید یک طفل را برای تعلیمات بدیل برای  کارمندان مکت

 سبب شده معیوبیت طفل بوده در صورتیکه طفل: 

انتقال و یا مالکیت اسلحه را در مکتب داشته / در محوطه مکتب و یا به و یا در جای مکتب تحت قلمر ایالتی و   •

 (20)یا اداره عامه محلی.

مالکیت و استفاده و یا فروش و یا درخواست فروش مواد کنترول کننده طوریکه دانسته باشد در مکتب در  •

 (21)محوطه مکتبو یا در جای مکتب تحت قلمرو ایالتی و یا اداره عامه محلی.

رساندن خسارت جدی فزیکی برای شخص دیگر در مکتب در محوطه مکتب و در جای مکتب تحت قلمر  •

 (22) ایالتی و یا اداره عامه.

 

تصمیم تعلیمات بدیل موقت میگیرد برای دور شدن ها که تغیر موقعیت میباشد و دور شدن ها تحت صالحیت  IEPتیم 

 ضمیمه ای و شرایط خاص.

 

 :تغیر موقعیت
 ه: برای اهداف دور شدن یک طفل با معیوبیت از حالت فعلی تعلیمی یک تغیر موقعیت رخ میدهد در صورتیک

 روز بی در بی مکتب در یک سال مکتب میباشد و یا   ۱۰دور شدن بیشتر از  •

روز مکتب بیشتر میباشد در یک سال مکتب رفتار طفل   ۱۰طفل چندین بار دور شده و مجموعه دور شدن ها از   •

مثل رفتار طفل در حوادث قبلی میباشد که سبب دور شدن وی گردیده و بخاطر عوامل اضافی مدت دور شدن.  

 مجموعه مدت طفل که دور شده و نزدیکی دور شدن ها به یکدیگر. 

 

 
(16) 34 CFR §300.530(e)(3). 
(17) 34 CFR §300.530(f)(1). 
(18) 34 CFR § 300.530(f)(1)(ii). 
(19) 34 CFR §300.530(f)(2). 
(20) 34 CFR §300.530(g)(1). 
(21) 34 CFR §300.530(g)(2). 
(22) 34 CFR §300.530(g)(3). 
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اداره عامه قضیه به قضیه تصمیم میگیرد که نوعیت اخراج تغیر موقعیت داشته باشد. این تصمیم میشود که مرور گردد با  

روز مکتب اخراج میگردد منتج  ۱۰استفاده از بروسه تشریفاتی قانونی و یا دادرسی قضایی. هرگاه یک طفل برای بیشت از 

ر هر حال که سبب شده معیوبیت باشد یا نی و یا هرگاه طفل برای تعلیمات موقت بدیل دور میشود  به تغیر موقعیت میشود د

بخاطر مواد مخدر/ اسلحه و یا خسارت جدی فزیکی طفل خدمات را بدست می آورد تا بتواند در نصاب تعلیمی عمومیشرکت 

ی مشخص گردیده. طفل باید ارزیابی رفتار و و IEPنماید باوجودیکه در حالت دیگر و بمنظور رسیدن به اهداف که در 

  IEPخدمات مداخله و تغیر را بدست بیاورد که طراحی شده بمنظور مخاطب قراردادن تخلف بخاطر جلوگیری آن. تیم 

 خدمات مناسب را مشخص نمودن و موقعیت که این خدمات فراهم میگردد.

 

 استیناف عملکرد انضباطی:
تصمیم اطالعیه تصمیم مخالفت مینماید و یا با هر تصمیم در رابطه با موقعیت دالیل   اگر والدین طفل با معیوبیت با

اگر  (23) انضباطی والدین میتواند تقاضا شکایت بروسه تشریفاتی قانونی را با دفتر دادرسی اداری نموده و با اداره عامه. 
اداره عامه باور دارد که نگهداشت موقعیت فعلی طفل منتج به خسارت طفل و یا دیگران میشود اداره عامه شاید شکای  

بروسه تشریفاتی قانونی را با دفتر دادرسی اداری و والدین طفل نماید. وقتی دادرسی تقاضا میگردد تحت این بخش مگر  
تا صرف نظر شوداز جلسه حل و فصل و یا با استفاده از بروسه   موافقه مینماید بشکل نوشتاری LEAوالدین و 

روز بدست آوردن اطالعیهشکایتبروسه تشریفاتی قانونی صورتگیرد و   ۷میانجیگری یک جلسه حل و فصل باید در 
روز شکایت   ۱۵موضغ به رضایت هر دو جانب حل شده در طول  ازینکهبروسه تشریفاتی قانونی باید ادامه یابد غیر 

 روسه تشریفاتی قانونی.  ب

 

قاضی قانون اداری. دادرسی بروسه تشریفاتی قانونی را انجام میدهد. هرگاه دادرسی تقاضا میگردد در مورد هر تصمیم  

روز مکتب از وقت که تقاضا   ۲۰دادرسی در ظرف  CFR ۳۰۰.۵۳۲ c ۳۴فوق. دادرسی باید تسریع گردد در مطابقت با 

 روز مکتب بعد از دادرسی.   ۱۰گردیده و افسر دادرسی باید تصمیم اتخاذ نماید در ظرف  شکایت بروسه تشریفاتی قانون

 

 در تصمیم گیری در استیناف انضباطی قاضی شاید:

 برگشت طفل به موفعیت که از آن دور شده و یا  •

روز مکتب نباشد اگر قاضی تصمیم گیرد که نگهداشت   ۴۵حکم تغیر موقعیت طفل به تعلیمات بدیل مناسب که بیشتر از  •
 موقعیت فعلی طفل اساسا سبب خسارت به طفل و دیگران میگردد. 

  CFR ۳۴ت با هر تصمیم اتخاذ شده در بروسه تشریفاتی قانونی تسریع شده مخاطب این بخش قابل استیناف میباشد در مطابق •
۳۰۰.۵۱۴. (24 ) 

 

باور داشته باشد که برگشت طفل به موقعیت اصلی اساسا منتج به  LEAیاداشت: طرزالعمل ها فوق شاید تکرار گردد. اگر 

 (25)خسارت طفل و یا دیگران میگردد. 

 

 
(23) 34 CFR § 300.532(a). 
(24) 34 CFR §300.532(c)(5). 
(25) 34 CFR §300.532(b)(3). 
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اداره عامه طفل در تعلمیات بدیل موقت میباشد تا   هر گاه شکایت بروسه تشریفاتی قانونی تفاضا میگردد توسط والدین و یا 

روز مکتب نگردد( هر کدام اش اول تکمیل گردید غیر    ۴۵زمان تصمیم قاضی و یا ضرب العجل فراهم شده ) بیشتر از 

 ازینکه والدین و اداره عامه موافقت متفاوت مینماید. 

 

 طفل تا به حال واجد شرایط نمیباشد
شرایط نمیباشد برای تعلیمات خاص و عملکرد را انجام داده که مخالف قانون اجرایی بوده و محافظت فراهم اطفال که واجد 

 شده. اگر اداره عامه معلومات داشته که طفل معیوبیت داشته قبل از این عملکرد.

 

 اداره عامه معلومات دارد اگر قبل ازچنین رفتار منتج به عملکرد انضباطی گردد: 

نی شان را به شکل نوشتار اظهار نموده که طفل شان تعلیمات خاص و خدمات مربوط را  والدین نگرا •

 ضرورت دارد و این را به سوبروایز و یا کارمندان اداری اداره عامه و یا استاد شاگرد اظهار نموده. 

 والدین تقاضا یک ارزیابی نموده و یا   •

استاد شاگرد و یا سایر کارمندان نگرانی خاص را در مورد رفتار طفل اظهار نموده بطور مستقیم به مدیر  •

 تعلیمات خاص و یا سایر کارمندان سوبروایزر اداره عامه.  

 

 اداره عامه معلومات ندارد در موارد که: 

 والدین اجازه نداده اداره عامه را برای ارزیابی طفل شان  •

 داده اداره عامه را تا خدمات خاص تعلیماتی را فراهم نمایند و یا والدین اجازه ن •

 IDEAطفل ارزیابی گردیده و مشخص گردیده که طفل معیوبیت ندارد تحت  •

 

اگر اداره معلومات ندارد که طفل معیوبیت دارد قبل از عمل انضباطی طفل در معرض عملکرد انضباطی مشابه به طفل که 

 میگیرد.معیوبیت ندارد قرار 

 

اگر والدین برای ارزیابی تقاضا نماید در جریان زمان که طفل شان مورد عملکرد انضباطی قرار میگیرد. ارزیابی باید  

تسریع یابد. تا به وقت نتیجه طفل با تعلیمات که مقامات مکتب تصمیم میگیرد باقی می ماند. اگر بر حسب ارزیابی اداره  

ن طفل مشخص میشود که دارای معیوبیت میباشد. اداره عامه باید تعلیمات خاص و خدمات عامه و معلومات فراهم شده والدی

 مربوط و تمام محافظت ها طرزالعمل مربوط به انضباط اطفال با معیوبیت را تطبیق نماید. 

 

 مراجعه به یک عملکرد مقامات امنیتی و قضایی
IDEA شود و به مقامات امنیتی. مقامات قضایی شاید مسولیت  مانع ادارات عامه از گزارش جرم به مقامات مناسب نمی

های شان را در قبال تطبیق قانون ایالتی و فدرال در مورد جرم مرتکب شده طفل با معیوبیت تطبیق نمایند. هر اداره که که  

ا به حدود که یک جرم را گزارش میدهد باید کابی تعلیمات خاص و سوانح انضباطی طفل را فراهم نماید به مقامات مسول ت

 .FERPAاجازه داده شده در حقوق تعلیمات فامیل و محرمیت 
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 قرار دادن یکطرفه اطفال توسط والدیندر مکاتب خصوصی با مصرف عامه 
IEP 

34CFR § 300.148 

 

IDEA  نیاز ندارد تا یک اداره عامه مصارف تعلیمات / مداخله اولیه / تعلیمات خاص و سایر خدمات یک طفل با معیوبیت

را در مکتب خصوصی را ببردازد در صورتیکه اداره عامه تعلیمات عامه مناسب را فراهم سازد و والدین انتخاب نماید که  

 طفل شان در مکتب خصوصی باشد. 

 

 

IDEA    الزم ندارد تا اداره عامه برای مصارف تعلیمات ببردازد بشمول خدمات خاص و سایر خدمات طفل با معیوبیت در

مکتب خصوصی اگر اداره عامه تعلیمات عامه مناسب رایگان را فراهم نماید و والدین انتخاب نماید که طفل شان در مکتب 

وس اطفال که شامل مکاتب خصوصی میباشد توسط والدین شان  خصوصی باشد. اگرچه اداره عامه شاید طفل را شامل نف

و مسولیت های مالی   FAPEبگرداند در مطابقت با مقررات فدرال. مخالفت ها میان والدین و اداره عامه در مورد موجودیت  

مشخص   میباشد. لطفا به حل مخالفت ها برای معلومات  IDEAدر معرض طرزالعمل شکایت بروسه تشریفاتی قانونی تحت 

 مراجعه نماید.

اگر یک طفل با معیوبیت قبال تعلیمات خاص و خدمات مربوط را تحت صالحیت اداره عامه بدست آورده و والدین شان طفل 

شان را به مرحله قبل از مکتب خصوصی شامل نموده / ابتدایهویا متوسطه بدون رضایت و یا رجوع اداره عامه یک قاضی  

د اداره عامه را تا والدین طفل را ببردازد مصارف را که در شمولیت برداخته اگر قاضی و یا و یا محکمه شاید الزم بدان

را فراهم سازد برای طفل به مقطع زمانی قبل از آن شمولیت و موقعیت  FAPEمحکمه دریافت مینماید که اداره عامه 

ناسب دانسته اگرچه به معیار ایالتی خصوصی مناسب میباشد. قاضی و یا محکمه شاید موقعیت قراردادن والدین را م

 مطابقت نداشته باشد که باالی تعلیمات اداره عامه تصبیق میشود.

 

 محدودیت در برداخت:
 برداخت شاید توسط یک قاضی و یا محکمه کاهش یابد در صورتیکه:

را   IEPوالدین شرکت نموده قبل از خروج طفل شان از مکتب عامه / والدین تیم  IEPدر اخیر ترین مالقات تیم  •

بشمول اظهار   FAPEاطالع نداده که آنها قرار دادن بیشنهاد شده توسط اداره عامه را رد نموده بخاطر فراهم سازی 

 ا.  نگرانی شان و نیت شان بمنظور شامل ساختن طفل شان در یک مکتب خصوصی با مصرف عامه و ی

روز کاری ) بشمول هر روز کاری که در رخصتی برابر میشود( قبل از خروج طفل توسط والدین از    ۱۰حد اقل  •

مکتب عامه والدین اداره عامه را اطالعیه نوشتاری در مورد نیت خروج طفل شان نداده بشمول نگرانی شان در  

 مورد قرار نمودن عامه طفل شان و یا. 

ط والدین از مکتب عامه اداره عامه والدین را اطالع داده توسط اطالعیه نوشتاری الزم اگر قبل از خروج طفل توس  •

از نیت شان بخاطر ارزیابی طفل شان ) بشمول بیانیه هدف ارزیابی که مناسب و منطقی بوده( ولی والدین طفل شان 

 را آماده ارزیابی ننموده و یا.  

 عملکرد های والدین.  در دریافت قضایی نا مناسب بودن با در نظرداشت •

 

 بدون در نظرداشت ضروریات اطالعیه طوریکه فوقا ذکر شده قیمت مصارف:
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 :شاید کاهش و یا رد نگردد برای عدم رسیدگی والدین بمنظور فراهم نمودن اطالعیه در صورتیکه •

o   اداره عامه مانع والدین شدین بخاطر فراهم سازی اطالعیه 

o   والدین اطالعیه نوشتاری را بدست نیاورده تحت اطالعیهIDEA  و ضروریات آن که فوقا شرح
 داده شده. 

o  مطابقت با ضروریات اطالعیه شاید سبب اذیت فزیکی طفل گردد و یا 

 :با صالحیت محکمه و یا قاضی کاهش و یا رد نمی گردد بخاطر فراهم ننمودن چنین اطالعیه اگر  شاید •
o  والدین سواد ندارد و به زبان انگلیسی نوشتن نمی تواند و یا 
o  احساسات طفل میگردد.مطابقت با اطالعیه طوری که فوقا ذکر شده سبب اذیت 

 

 انتقال حقوق والدین در سن بزرگسالی 
IEP 

34 CFR § 300.520 

 

 در ایالت مریلند حقوق والدین برای اطفال با معیوبیت در سن بزرگسالی انتقال نمی نماید غیر از شرایط محدود. 

 

شاید به طفل با معیوبیت انتقال یابد. این  IDEAتحت قانون مریلند در شرایط محدود خاص تمام حقوق برای والدین تحت 

 سالگی میرسد. اگر طفل تحت قانون ایالتی ناتوان شناخته نشده و اسناد وجود دارد که: ۱۸انتقال رخ میدهد وقتیکه طفل به سن 

د و طفل تقاضا مینماید که حقوق والدین برایش انتقال نماید نسبت به  والدین موجود نمیباشد و ناشناخته ان •

 والدین جایگزین شده. 

والدین در بروسه تصمیم تعلیمات خاص وی شرکت ننموده بعدی از مساعی مکرر توسط اداره عامه تا  •

 والدین را در سال قبل دخیل سازند.  

 علیمات خاص شرکت نمایند. والدین بطور مثبت رد نموده تا در بروسه تصمیم گیری ت •

والدین در تصمیم گیری تعلیمات خاص شرکت نمی تواند به دلیل بستری در شفاخانه / ادارات/ و یا مریضی   •

جدی و یا ناتوانایی یک و یا هر دوی شان بدر و مادر و والدین موافقت نموده تا حقوق شان به طفل انتقال  

 یابد. 

کنترول شان نمیتواند در بروسه تصمیم گیری تعلمیات خاص شرکت والدین به دلیل شرایط خاص خارج از  •

 نماید و والدین موافقت نموده تا حقوق شان به طفل انتقال نماید و یا.  

 طفل خارج از خانه والدین زندگی مینماید و تحت مواظبت یک اداره دیگر عامه نمیباشد.  •

 

نمیباشند و و طفل  ۱۸میکند موافقت به انتقال حقوق به طفل در سن اگر والدین طفل با معیوبیت با آنانکه طفل زندگی 

تحت قانون ایالتی ناتوانا شناخته نشده. هر جانب میتواند شکایت بروسه تشریفاتی قانونی را بمنظور انتقال حقوق درج  

 کرده میتوانند. 

 

ون فدرال و ایالتی و مقررات اداره عامه هر  اگر یک طفل با معیوبیت توسط والدین جایگزین نمایندگی شده در مطابقت با قان

 اطالعیه الزم را فراهم سازد تحت قوانین فدرال و ایالتی و مقررات برای طفل ووالدین جایگزین اش.
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باید به طفل انتقال یابد اگر طفل مطابق به قانون آیالتی ناتوانا شناخته نشده   IDEAسایر حقوق والدین جایگزین تحت  

 باشد و طفل تقاضا انتقال حقوق را داشته باشد.

 

 حل مخالقت ها 
IEP and IFSP 

34 CFR §§ 300.506-300.516 and 34 CFR §§ 303.430-303-434 and §§ 303.440-303.449 

 

ا برای والدین و ادارات عامه برای حل مخالفت های مربوط به مداخله اولیه و طرزالعمل ذیل شرح بروسه موجود ر

تعلیمات خاص طفل و سایر خدمات مینماید بشمول واجد بودن شرایط. این انتخاب ها شامل میانجی گری/ شکایت آیالتی  

 و شکایت بروسه تشریفاتی قانونی بوده.

 

 :میانجیگری
میانجیگری یک بروسه اختیاری برای تمام طرف ها میباشد که هر وقت میشود توسط والدین طفل با معیوبیت و ادار 

بمنظور حل مخالفت های هر موضوغ تحت بخش بی   تعلیمات طفل استفاده شود  بشمول    IDEAعامه مسول برای 
شاید توسط والدین و یا اداره عامه تقاضا میانجیگری    (26) موضوعات ماقبلدرخواست شکایت بروسه تشریفاتی قانونی.

 (27) گردد.  

 

طفل مخالفت مینماید و یا با خدمات تعلیمات خاص فراهم    IEP/IFSPیک والدین با  IEP/IFSPاگر در جریان جلسه تیم  

 برای والدین به زبان ساده فراهم سازد:  IEP/IFSPشده برای طفل. تیم 

 ظور تقاضا میانجیگرییک شرح شفاهی و نوشتاری حقوق والدین بمن •

معلومات تماس بشمول شماره تلیفون بمنظور اینکه معلومات بیشتر بدست آورند در مورد بروسه میانجیگری  •

 و یا 

 معلومات در مورد نمایندگی رایگان و سایر خدمات حقوقی با مصرف کم در همان ساحه.   •

 

والدین شاید معلومات در مورد میانجیگری تقاضا نماید تا به زبان والدین شان ترجمه گردد. اگر زبان مادری شان زیاد  

روز   ۳۰رجمه شده را در ظرف  برای والدین یک سند ت IEP/IFSPفیصد نفوص شاگردان صحبت میشود تیم  ۱تر از 

 بعد از روز درخواستی فراهم نماید. 

 

یک کارمند دفتر دادرسی اداری که واجد شرایط و تعلیم یافته در مورد تخنیک های میانجیگری بیشبرد میانجیگری توسط  

ست کارمندان  نمیباشد. دفتر ادار دادرسی ل MSDEوی صورت میگیرد. دفتر اداره دادرسی یک نهاد بیطرف بوده که جز 

نبوده که در تعلیمات و  LEAواجد شرایط را داشته که هیچ نوع منافع در کارکرد شان نباشد و کارمندان ادارهآیالتی و یا 

مواظبت طفل دخیل بوده و بطور بیطرفانه انتخاب شده تا میانجیگری نماید. یک میانجی واجد شرایط طوریکه فوقا شرح 

 نمیباشد فقط بخاطر اینکه میانجی میباشد. LEAو یا MSDEداده شده کارمند 

اولیه و یا تعلیمات طفل  مداخلهمیانجیگری بدون مصرف میباشد برای والدین و یا اداره عامه مسول برای  •

  .بشمول مصرف جلسه با والدین بمنظور تشویق میانجیگری

 

 

 
(26) 34 CFR § 300.506(b)(1)(i). 
(27) 34 CFR § 303.431(a). 
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یک درخواست میانجیگری به اداره عامه مسول صورت میگیرد برای مداخله اولیه و یا تعلیمات طفل و همراه   •

موجود میباشد. MSDEبا اداره دادرسی. برای همکاری والدین با فورم درخواست مانجیگری در اداره عامه و 

مات خاص اداره عامه و یا برای معلومات بیشتر دفتر تعلیwww.marylandpublicschools.orgویب سایت 

MSDE  .۷۷۷۰-۷۶۷-۴۱۰را تماس بگیریرد بخش مداخله اولیه / خدمات تعلیمات خاص 

 والدین و یا اداره عامه در جریان میانجیگری توسط مشاور مشورت داده میشود.  •

خص  روز رسید تقاضا صورت میگیرد باید به موقع درست مش   ۲۰یک جلسه میانجیگری اکثر اوقات در جریان   •
 (28) گردد و در موقعیت که برای طرف های مخالف راحت باشد. 

جلسات میانجیگری جریانات بسته میباشد. مباحث که در جریان میانجیگری رخ میدهد باید محرم باشد و منحیث   •

مدرک در دادرسی تشریفاتی قانونی بعدی و یا عملکر مدنی هر محکمه فدرال و یا آیالتی استفاده نشود تحت بخش 

 . از والدین یا اداره عامهشاید تقاضا صورت گیرد تا تعهد محرمیت را قبل از میانجیگری امضا نمایند. IDEAی ب

یک موافقت که توسط طرف های میانجیگری صورت میگیرد باید در موافقت نوشتاری که قابل اجرا میباشد در   •

ت بگیرد. این موافقت باید توسط والدین  محکمه آیالتی و یا در محکمه فدرال که صالحیت دادرسی را دارد صور 

 و نماینده اداره با صالحیت صورت گیرد. 

میانجیگری موجود میباشد برای حل مناقشه ها در هر حالیت که والدین تقاضا شکایت بروسه تشریفاتی قانونی را   •

نموده باشد لیکن یک اداره عامه شاید میانجیگری را استفاده ننماید بمنظور رد یا به تاخیر انداختن حقوق والدین به 

 دادرسی شکایت بروسه تشریفاتی قانونی.  

 

 برای تشویق میانجیگری:جلسه 
یک اداره عامه شاید برای والدین بیشنهاد دهد در صورتیکه میانجیگری را استفاده نمی نماید که در یک موقعیت و وقت  

 مناسب با والدین مالقات نماید بمنظور شرح منافع بروسه میانجیگری و تشویق والدین د ر مورد این بروسه. 

 

 یت بروسه تشریفاتی قانونی: تفاوت میان شکایت آیالتی و شکا
برعالوه میانجیگری والدین حق دارند تا بروسه شکایت آیالتی و یا بروسه تشریفاتی قانونی را بمنظور حل مخالفت ها با  

 اداره عامه استفاده نماید. این انتخاب ها قوانین و طرزالعمل های متفاوت دارند. 

 

کایات آیالتی و برای شکایات بروسه تشریفاتی قانونی. طوریکه فوقا  طرزالعمل های جداگانه دارد برای ش  IDEAمقررات 

توسط اداره عامه. فقط  IDEAشرح داده شده هر فرد یا اداره شاید شکایت آیالتی را تقاضا نماید بخاطر تخلف ضروریت 

شناسایی / ارزیابی /   یک والدین و یا اداره عامه شاید یک درخواست شکایت بروسه تشریفات قانونی را نماید در هر مورد

 برای طفل. FAPEخدمات مداخله اولیه و یا موقعیت تعلیمات طفل با معیوبیت و یا فراهم نمودن تعلیمات مناسب 

 

روز حل نماید غیر ازینکه وقت آن تمدید میگردد. یک  ۶۰عموما باید شکایت آیالتی را در ظرف MSDEکارمندان  

تشریفاتی قانوی را دادرسی نماید )در صورتیکه توسط حل و فصل و یا میانجیگری قاضی اداری باید شکایت بروسه  

روز بعد از وقت حل فصل و یا وقت تعدیل یافته. غیر ازینکه   ۴۵حل نشده( و یک تصمیم نوشتاری را در ظرف  

 یک قاضی اداری وقت آنرا تمدید مینماید به اساس تقاضا والدین و یا با تقاضا اداره عامه. 

 

 
(28) 34 CFR § 303.431(b)(4). 
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 برای مرور و مقایسه این انتخاب ها به ضمیمه این سند مراجعه نماید.

 

 شکایت آیالتی: 
یک اداره و یا فرد بشمول یکی از آیالت دیگر حق دارد تا شکایت خود را با اداره تعلیمات آیالت مریلند درج نماید. در  

الزم  IDEAصورتیکه یک آیالت تحقیقات نماید شکایت نوشتاری باید به معیار مشخص باشد طوریکه در مقررات 

ین و سایر افراد میباشد بشمول تعلیمات والدین و مراکز  مسول توزیع طرزالعمل شکایت آیالتی به والد MSDEاست. 

 معلوماتی / ادارات محافظت و مشورت دهی / مراکز زیست مستقل و سایر نهاد های مناسب. 

 

آگر یک اداره یا فرد بشمول یکی از آیالت دیگر باور دارد که یک اداره عامه قانون آیالتی و یا فدرال را تخلف نموده و یا  

ه مربوط به مداخله اولیه و یا ضروریت تعلیمات خاص میباشد و یا اداره عامه تصمیم دادرسی تشریفاتی قانونی مقرره را ک

درج گردد و برای معاون MSDEرا تطبیق ننموده یک شکایت آیالتی شاید درج گردد بمنظور حل موضوع. شکایت باید با 

 MSDE, 200 West Baltimoreمات تعلمیات خاص سربرست آیالتی مخاطب قرار گیرد / بخش مداخله اولیه / خد

Street, Baltimore, Maryland 21201 شخص و یا اداره که شکایت را درج مینماید با .MSDE  باید یک کابی شکایت

راهمزمان به اداره عمه بفرستد. بمنظور همکاری درج شکایت طرزالعمل های مشرح و یک فور در ویب سایت موجود  

, و یا به بخش شکایت و تحقیقات بروسه تشریفاتی قانونی به تماس شوید.  www.marylandpublicschools.orgمیباشد. 

۴۱۰-۷۶۷-۷۷۷۰ 

 شکایت آیالتی باید شامل ذیل باشد: 

یک بیانیه که اداره عامه ضروریت قانون فدرال و یا آیالتی و یا مقرره را تخلف نموده و یا اداره عامه تصمیم   •

 بروسه تشریفاتی قانونی را عملی ننموده.  

 حقایق که بیانیه برا حسب آن میباشد.   •

 امضا و معلومات تماس شخص/ اداره که شکایت آیالتی را درج مینماید و  •

 ت در مورد تخلف مشخص طفل میباشد: اگر شکایت آیال •

o  اسم و آدرس آقامت طفل 

o  اسم مکتب که طفل در آن حاضر میباشد 

o  در صورت طفل و یا جوان بی خانه معلومات تماس که موجود میباشد برای طفل و نام مکتب را که
 طفل در آن حاضر میباشد.  

o  یک شرح نوعیت مشکل طفل بشمول حقایق مربوط به مشکل و 

o  .یک بیشنهاد مشکل تا به حد معلوم و موجود به طرف در زمان که شکایت با آیالت درج گردیده 

 

فورم های نمونه ای دارد تا والدین و ادارات عامه را در درج شکایت آیالتی کمک نماید. ادارات MSDEیاداشت: 

میتواند این فورم نمونه را استفاده نماید و یا سایر فورم را استفاده نماید در صورتیکه  عامه و سایر طرف ها 

 ضروریات فوق را اکتفا نماید. 

 

 یک شکایت آیالتی باید تخلف ذکر گردیده باشد که در بیشتر از یکسال قبل از بدست آوردن شکایت نباشد. 
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MSDE روز رسید شکایت آیالتی و   ۶۰نشر نماید که شامل حقیقت و نتایج باشد در ظرف باید یک تصمیم نوشتاری را

 روز را تمدید میدهد در صورتیکه:  ۶۰مدت زمان 

 (29)شرایط استثنایی وجود دارد در مودر یک شکایت خاص و یا  •

والدین و اداره عامه بشکل اختیاری موافقه نموده تا مدت زمان میانجیگری و یا بدیل حل مناقشه را تمدید نماید.  •
(30) 

 
 باید:  MSDEدر حد اقل 

 تحقیقات مستقل ساحوی را انجام دهد در صورتیکه الزم بنداشته میشود. •

به شکل شفاهی و یا نوشتاری در مورد ادعا برای شکایت کننده فرصت تسلیمی معلومات اضافی را فراهم نماید یا  •

 ها در شکایت آیالتی. 

فراهم نمودن اداره عامه با فرصت تسلیمی یک درخواست حل شکایت و فراهم نودن طرف ها با فرصت اختیاری  •

 CFR§ 300.506 (31) 34.میانجیگری مطابق به

مرور تمام معلومات مربوط و تصمیم مستقل که آیا یک اداره عامه ضروریات قوانین فدرال و یا آیالتی را تخلف  •

 نموده و.  

نشر تصمیم نوشتاری برای شکایت کننده و اداره عامه که هر ادعا را مخاطب قرار میدهند و شامل دریافت ها   •

 . MSDEحقیقت و نتایج و دالیل برای تصمیم نهایی 

 

تصمیم شامل طرزالعمل های برای تطبیق موثر تصمیم نهایی میباشد در صورت ضرورت بشمول فعالیت های همکاری  

تصمیم گیرد که اداره عامه MSDEو عملکرد های اصالح کننده بمنظور بدست آوردن اجابت. اگر  تخنیکی/ مذاکرات

نتوانسته تا خدمات مناسب را فراهم نماید تصمیم نوشتاری نهایی باید مخاطب نماید که یک اداره عامه چطور تالفی رد  

ح کننده مناسب بخاطر مخاطب قرار دادن  خدمات مناسب که ضرورت به طفل میباشد را انجام دهد بشمول عملکرد اصال

 نیازمندی های طفل ) مانند خدمات اجباری و یا برداخت هزینه( و خدمات مناسب برای اطفال با معیوبیت. 

 

 حل شکایت آیالتی: 
میانجیگری و سایر شیوه ای کمی رسمی بمنظور حل مخالفت شاید موجود باشد و تشویق میگردد. اگر طرف های شکایت 

 تحقیقات را تحت مقررات فدرال انجام نمی دهد. MSDEماید را حل ن

 

 حل و فصل شکایت آیالتی که مخاطب دادرسی بروسه تشریفاتی قانونی میباشد: 
یک شکایت آیالتی را بدست می آورد که جز دادرسی تشریفاتی قانونی میبادش و یا اگر شکایت آیالتی شامل   MSDEآگر 

باید هر بخش شکایت آیالتی را دور نماید که در MSDEچندین موضوعات میباشد که یک یا بیشتر از آن جز دادرسی بوده 

روسه تشریفاتی قانونی. اگرچه هر موضوع در شکایت آیالتی بخش بروسه تشریفاتی قانونی میباشد تا زمان نتیجه دادرسی ب

که جز دادرسی بروسه تشریفاتی قانونی نمیباشد باید به وقت مشخص و طرزالعمل که فوقا ذکر شده حل گردد. اگر یک  

یل بودن موضوع در شکایت آیالتی ذکر شده که باالی آن قبال تصمیم گرفته شده در دادرسی بروسه تشریفاتی قانونی با دخ

 به شکایت کننده اطالع رساند در این مورد. MSDEهمین جوانب تصمیم دادرسی مرعی االجرا بوده و 

 

 

 
(29) 34 CFR § 300.152(b)(1)(i). 
(30) 34 CFR § 300.152(b)(1)(ii). 
(31) 34 CFR § 300.152(a)(3). 
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 شکایت بروسه تشریفاتی قانونی: 
والدین/ فراهم کننده خدمات مداخله اولیه / اداره محلی مسول و یا اداره عامه میتواند در هر مورد شکایت  

بروسه تشریفاتی قانونی را درج نماید مربوط به شناسایی/ ارزیابی و یا موقعیت طفل و یا فراهم سازی خدمات 
 (32) را برای طفل.  FAPEمناسب مداخله اولیه یا موقعیت تعلیمی و یا فراهم سازی تعلمیات عامه 

 

شکایت بروسه تشریفاتی قانونی باید یک تخلف را ذکر نماید که در دو سال که والدین و یا اداره اطالع داشته باشد و یا  
شکایت بروسه تشریفاتی قانونی را ایجاد مینماید. و یا اگر آیالت محدودیت   بنیاددر باره ادعا چنین عمل آگاهی داشته که 
 (33) ادرسی تشریفاتی قانونی تحت این بخش در مصابقت با قانون آیالتی. صریح زمانی داشته باشد برای تقاضا د

 
این مدت زمان باالی والدین استفاده نمیشود در صورتیکه از شکایت بروسه تشریفاتی قانونی والدین جلوگیری گردیده  

نی را حل نموده و یا  که گویا موضوع شکایت بروسه تشریفاتی قانو نمودهبخاطریکه اداره عامه مشخصا نمایندگی غلط 
 IDEA . (34)اداره عامه معلومات را در دسترسی والدین قرار نداده که ضرور بوده مطابق به 

 
تشریفاتی قانونی والدین یا اداره عامه ) و یا وکیل والدین و یا وکیل اداره عامه ( باید   بروسهبمنظور درج شکایت 

ماید. شکایت باید شامل تمام متن لست شده ذیل باشد و محرم  تسلیم نOAHشکایت بروسه تشریفاتی را برای طرف و 
 باشد.  

 
بمنظور همکاری والدین در درج نمودن شکایت بروسه تشریفاتی قانونی یک درخواست برای میانجیگری و فورم  

میگردد   شکایت  بروسه تشریفاتی قانونی از طریق اداره عامه موجود میباشد. از این طریق خدمات مداخله اولیه فراهم
MSDE .. www.marylandpublicschools.orgدر جای که طفل مکتب حاضر میشود و در ویب سایت 

رایگان و یا با مصرف کم حقوقی موجود میباشد بر حسب تقاضا والدین و یا در صورت که  معلومات در باره منابع 
برای همکاری بیشتر به دفتر مداخله اولیه اداره عامه /  والدین یا اداره شکایت بروسه تشریفاتی قانونی را درج مینماید.

 . ۷۷۷۰-۷۶۷-۴۱۰بخش مداخله اولیه / خدمات تعلیمات خاص.  MSDE دفتر خدمات خاص و یا  

 

 محتویات شکایت بروسه تشریفاتی قانونی: 
 شکایت بروسه تشریفاتی قانونی باید شامل ذیل باشد: 

 اسم طفل •

 آدرس اقامت طفل ) و یا برای طفل بی خانه / معلومات تماس موجود (. •

 اسم مکتب که طفل در آن حاضر میشود  •

 مکتب محلی(.اسم اداره عامه مسول برای تعلیمات طفل ) مثال سیستم  •

 شرح مشکل طفل مربوط به آغاز و یا تغیر بیشنهاد شده یا رد شده بشمول حقایق مربوط به مشکل و  •

 یک بیشنهاد حل مشکل در حدود موجود در زمان شکایت.   •

 

عامه( درج شکایتشان   والدین و یا اداره عامه دادرسی را شاید تا زماننداشته باشد که والدین یا اداره عامه )وکیل والدینیا وکیل اداره

 معلومات ذکر گردیده باشد. 

 

 
(32) 34 CFR §303.440(a). 
(33) 34 CFR §300.511(e). 
(34) 34 CFR §300.511(f). 

http://marylandpublicschools.org/MSDE/divisions/earlyinterv/complaint_investigation/docs/UniformDPMediation1091615.pdf
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MSDE   .فورم های موجود را برای همکاری والدین یا ادارات عامه در درج شکایت بروسه تشریفاتی قانونی مینماید

والدین / ادارات عامه و سایر طرف ها میتواند فورم نمونه وی را استفاده نماید و یا سایر فورم را استفاده نماید تا زمانیکه  

 مطابق به ضروریات فوق باشد. 

 

 بروسه تشریفاتی قانونی: باسخ به شکایت 
 هنگامیکه یک طرف شکایت بروسه تشریفاتی قانونی را مینماید اداره عامه مسول برا مداخله و تعلیم اولیه طفل باید:

 اطالع رساندن برای والدین خدمات مربوط حقوقی با مصرف کم و یا رایگان.  •

 فراهم سازی یک کابی سند طرزالعمل محافظتی را و  •

 اطالع رساندن برای والدین در مورد موجودیت میانجیگری   •

اگر اداره عامه اطالعیه نوشتاری را قبال برای والدین در مورد موضوعات والدین در شکایت بروسه تشریفاتی قانونی در این 

 روز از رسید شکایت بروسه تشریفاتی قانون بشمول:  ۱۰در مدت حالت اداره عامه باید به والدین یک باسخ بفرستد 

 شرح اینکه چرا اداره عامه بیشنهاد و یا رد مینماید عملکرد ها را.  •

 شرح هر انتخاب دیگر را که اداره عامه مدنظر گرفته و دالیل که آن انتخاب ها رد شده.   •

اساس بیشنهاد و یا رد عملکرد صورت   شرح طرزالعمل ارزیابی/ بررسی / یاداشت و یا گزارش که منحیث  •

 گرفته. 

 شرح سایر عوامل مربوط و استفاده شده منحیث اساس برای عملکرد بیشنهاد شده یا رد شده.   •

یک بیانیه که والدین طفل با معیوبیت تحت محافظت این طرزالعمل میباشد و اگر این اطالعیه مراجعه اولیه  •

 ردن کابی طرزالعمل محافظتی بدست آورده شود و. برای ارزیابی نمیباشد. وسایل بدست آو

 .  IDEAمنابع برای والدین بمنظور تماس برای همکاری و معلومات بدست آوردن در مورد مدارک  •

 

این باسخجلوگیری آز آن نمیکند که اداره عامه اظهار این را نموده که شکایت بروسه تشریفاتی قانونی والدین ناکافی بوده  

 مناسب. در صورت 

طرف دیگر شکایت بروسه تشریفاتی قانون ) والدین و یا اداره عامه ( باید باسخ مشخص برای جانب دیگر بفرستد که  

روز بدست آوردن شکایت بروسه   ۱۰موضوع را مشخصا مخاطب قرارداده در بروسه تشریفاتی قانونی در جریان  

 تشریفاتی قانونی.  

 کفایت نمودن اطالعیه: 
را اطالع دهد  OAHشکایت بروسه تشریفاتی قانونی کافی بنداشته میشود غیر ازینکه طرف که شکایت را بدست می آورد 

روز رسید آن در صورتیکه طرف رسید کننده باورمند است شکایت  ۱۵و طرف دیگر را به شکل نوشتاری در ظرف  

تصمیم میگیرد که شکایت  OAHید اطالعیه کمبود روز رس  ۵تشریفاتی قانونی مطابق به ضروریات نمیباشد. در ظرف 

 بروسه تشریفاتی قانونی مطابق به ضروریات بوده و بطور فوری طرف ها را به شکل نوشتاری اطالع میدهد.

 

یک طرف شاید شکایت بروسه تشریفاتی قانونی را اصالح نماید در صورتیکه طرف دیگر به طور نوشتاری موافقه نماید و  

اجازه داده که بیشتر OAHا گردیده تا موضوغ را با جلسه حل نماید طوریکه ذیال یاداشت گردیده. و یا برایش فرصت مهی

روز قبل از بروسه تشریفاتی قانونی نباشد. مدت زمان جلسه حل و فصل و دادرسی بروسه تشریفاتی قانونی دوباره با   ۵از 

 درج شکایت اصالح شده بروسه تشریفاتی قانونی آغاز میگردد.
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 حالت طفل در جریان اقدامات:
در جریان هر نوع اقدم اداری و یا قضایی ) به استثنا بخش انضباطی ( غیر ازینکه والدین و اداره عامه موافقه متفاوت 

یه برای مینماید. طفل  باید در موقعیت تعلیمی و یا مداخله اولیه اش قرار داشته باشد. اگر اقدامات شامل درخواست اول
اگر اقدامات شامل درخواست   (35) خدمات مداخله اولیه باشد طفل باید آن خدمات که باالی آن مخالفت نمیباشد رابدست آورد.

  تمامابتدایی برای دخولیت به مکتب عامه باشد طفل با موافقت والدین در بروگرام عامه شامل گردد تا زمان تکمیل 
اقدامات.اگر تصمیم قاضی در موافقت با والدین باشد که یک تغیر و یا خدمات مداخلهاولیه و یا موقعیت تعلیمات مناسب  

 رای طفل موقعیت فعلی وی در همان جریان تا به استیناف بعدی. میباشد آن موقعیت ب
 

انتقال مینماید IFSPاگرچه شکایت شامل یک درخواست خدمات اولیه باشد تحت این بخش در مورد طفل که از بخش سی 
امه  و به خدمات بخش سی دیگر واجد شرایط نمیباشد بخاطریکه طفل سن اش سه ساله گردیده اداره عIEP به بخشبی 

خاص و سایر خدمات مربوط میباشد   شرایطتعلیماتالزم ندارد تا خدماتبخش سی را برای طفل فراهم نماید. اگر طفل واجد 
بی میباشد. بعدا اداره عامه باید   ۳۰۰.۳۰۰تحت بخش بی و موافقت والدین به شرایط اولیه تعلیمات خاص و سایر خدمات 

 ( 36) آن مخالفت نمیباشد بین والدین و اداره عامه را فراهم نماید.  آن تعلیمات خاصو سایر خدمات را که باالی

 بروسه حل و فصل:
روز بدست آوردن شکایت بروسه تشریفاتی قانونی والدین و قبل ازینکه دادرسی بروسه تشریفاتی قانونی    ۱۵در ظرف 

و یا بروگرام  IFSPآغاز میگردد اداره عامه باید یک جلسه را با والدین و اعضای مربوط بالن خدمات فامیلی انفرادی 

 اص در مورد حقایق شکایت بروسه تشریفاتی قانونی دارند.دایر نماید که ایشان معلومات خ IEPخدمات انفرادی 

 
 :جلسه

 باید شامل نماینده اداره عامه که صالحیت تصمیم گیری دارد از طرف اداره عامه و  •

 شامل وکیل اداره عامه نباشد اگر والدین هموکیل ندارد.   •

 

را مشخص مینماید تا در جلسه حاضر گردند. هدف از جلسه برای   IEPو  IFSPوالدین و اداره عامه اعضای مربوط 

والدین بحث در مورد شکایت بروسه تشریفاتی قانونی بوده و حقایق که اساس شکایت را تشکیل میدهد تا اداره عامه بتواند  

 مناقشه را حل نماید. 

 
 جلسه حل و فصل ضروری بنداشته نمیشود در صورتیکه: 

 وافقه نموده به شکل نوشتاری تا از جلسه صرف نظر شود. والدین و اداره عامه م •

 والدین و اداره عامه موافقه نموده تا میانجیگری صورت گیرد و یا •

 اداره عامه شکایت بروسه تشریفاتی قانونی را آغاز نموده.  •

 

روزرسید شکایت ) مدت حل و فصل(   ۳۰اگر اداره عامه شکایت بروسه تشریفاتی قانونی را با رضایت والدین حل ننموده در ظرف 

 دادرسی بروسه تشریفاتی قانون شاید رخ بدهد.
 

 
(35) 34 CFR § 303.430(e)(2). 
(36) 34 CFR § 300.518(c). 
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تعدیل زمانی  روز دور حل و فصل آغاز میگردد. غیر ازینکه یکی از شرایط ذیل   ۳۰روز بوده و د ر اخیر   ۴۵زمان نشر تصمیم نهایی 

 استفاده شود.  بخش های تسریع یافته این مدتو یا  روز جنتری دوره حل و فصل تعدیل ۳۰

 

 روز جنتری: ۳۰تعدیل برای دوره حل و فصل 
ین و اداره عامه موافقه برای تمدید بروسه حلوفصل نماید / صرف نظر از بروسه حل و فصل و یا به استثنا اینکه والد

استفاده از میانجیگری / عدم شرکت والدین در جلسه حل وفصل مدت زمانی بروسه حل و فصل و دادرسی بروسه تشریفاتی 

  .قانونی را به تاخیر می انداز الی دایر شدن جلسه

 

مساعی مناسب و مستند سازی چنین مساعی اداره عامه نتوانسته تا والدین در جلسه حل و فصل شرکت نماید اگر بعد از 

روز دوره حل و فصل تقاضا نماید از قاضی تا شکایت بروسه تشریفاتی قانونی را رد نماید.   ۳۰اداره عامه شاید در اخیر 

 د زمان و مکان مانند ذیل باشد:مستند سازی مساعی اداره عامه شامل توافق دوجانبه در مور 

 

 سوانح مفصل تماس های تلیفونی و یا کوشش شده و نتیجه آن تماس ها. •

 کابی های تماس های فرستاده شده به والدین و هر باسخ بدست آورده شده و  •

 سوانح مفصل دیدن خانه والدین یا مکان کار و نتایج آنها.   •

 

وز بدست آوردن اطالعیه شکایت بروسه تشریفاتی قانونی والدین دایر نمی ر   ۱۵اگر اداره عامه جلسه حل و فصل را در 

نماید و یا در جلسه حل و فصل شرکت نمی نماید. والدین میتواند تقاضا نماید تا دادرسی آغاز گردد و تصمیم نشر شود در  

  .روز   ۴۵زمان  

 

روز   ۴۵و فصل صرف نظر مینمایند بعدا مدت زمانی اگر والدین و اداره عامه به شکل نوشتاری موافق اند تا از جلسه حله 

  .برای دادرسی بروسه تشریفاتی قانونی روز بعدی آغاز میگردد

 

روزه حل و فصل اگر والدین و اداره عامه به شکل   ۳۰بعد از آغاز جلسه میانجیگری و حل و فصل و قبل از آخر دوره 

روزه دادرسی بروسه تشریفاتی قانونی  ۴۵نیست در این حالت مدت زمان نوشتاری موافقه مینماید که موافقت نمودن ممکن 

  .روز بعدی آغاز میگردد

 

روزه حل و فصل هر دو طرف میتواند به شکل  ۳۰اگر والدین و اداره عامه موافق به میانجیگری هستند در اخیر دوره 

یک مافقت بدست آید. اگر والدین و یا اداره عامه از نوشتاری موافقه نماید تا بروسه میانجیگری را اداره بدهد تا زمانیکه 

 روزه دادرسی بروسه تشریفاتی قانونی روز بعدی آغاز میشود.  ۴۵بروسه میانجیگری صرف نظر مینماید بعدا مدت زمان 

 

 موافقت باالی برقراری حل و فصل: 
عامه باید موافقت نوشتاری قانونی را صورت  اگر حل و فصل مناقشه در جلسه حل و فصل بدست می آید والدین و اداره 

 ( 37)دهند:

 امضا شده توسط والدین و نماینده اداره عامه که صالحیت مسول قرار دادن اداره عامه را به موافقت دارا میباشد و.   •

شد(  قابل اجرا در هر محکمه با صالحیت تحت قلمروم ) یک محکمه آیالتی که صالحیت دادرسی چنین قضیه را داشته با •

 و یا در محکمه ناحیه ای فدرال. 

 

 
(37) 34 CFR § 300.510(d). 
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روز   ۳اگر والدین و اداره عامه موافقه نماید درنتیجه جلسه حل و فصل هر طرف میتواند موافقت را لغو نماید در جریان 

 کاری.

 

 دادرسی بروسه تشریفاتی قانونی: 
والدین و یا اداره عامه دخیل درمناقشه فرصت بیطرفانه دادرسی تشریفاتی قانونی را در هنگام درج شکایت بروسه  

تشریفاتی قانونی دارد. والدین و یا اداره عامه باید درجریان دو سال که والدین و یا اداره عامه معلومات داشتن درمورد  

را میسازد باید دادرسی را تقاضا مینمودند. استثنا ضروریت دو سال اینها  عملکرد که اساس شکایت بروسه تشریفاتی قانونی

اگر در درج شکایت بروسه تشریفاتی قانونی یک والدین مانع صورت گرفته بمنظور نمایندگی نادرست توسط  ۱میباشد: 

LEA اگر از یک والدین   ۲ویا.  که مشکل را که اساس شکایت بروسه تشریفاتی قانونی را ایجاد مینماید را گویا حل نموده

که باید  LEAجلوگیر صورت گرفته تا شکایت بروسه تشریفاتی قانونی را درج نماید بخاطر نگهداشت معلومات توسط 

 برای والدین فراهم گردد. 

 

 قاضی قانون اداری:
 .  MSDEکارمند دفتر دادرسی اداری میباشد نه از  •

 منافع شخصی یا مسلکی نداشته که با هدف دادرسی در تقابل قرار گیرد.  •

میباشد و شرح   IDEAرا درک مینماید و مقررات فدرال و آیالتی که در مورد  IDEAمعلومات داشته و مدارک  •
 و:IDEA حقوقی 

 کرد قانونی.  علمیت و توانایی اجرا دادرسی را دارا بوده و اتخاذ و نوشتن تصامیم مطابق به معیار عمل •

نمیباشد فقط بخاطر که برداخت اش  MSDEیک شخص که در غیر آن واجد شرایط اجرا دادرسی بوده و کارمند  •

 (38)صورت میگیرد تا منحیث افسر دادرسی خدمت نماید.  MSDEتوسط 

• MSDE   لست اشخاص را که منحیث افسران دادرسی خدمت می ورزند را نگهداری میکند بمنظور شامل ساختن

 (39)موجود میباشد.  OAHیانیه مشخصات هر یک آن اشخاص. این معلومات در ویب سایت ب

 

 متن شکایت بروسه تشریفاتی قانونی:
طرف ) والدین یا اداره عامه ( که شکایت بروسه تشریفاتی قانونی را درج مینماید موضوعات را که در شکایت بروسه  

 نماید غیر ازینکه جانب مقابل موافقه نماید. تشریفاتی قانون درج نمی باشد ذکر نمی 

 حقوق دادرسی: 
 ( حق دارد که: IDEAبروسه تشریفاتی قانونی )بشمول دادرسی طرزالعمل انضباطی هر طرف در دادرسی 

قانون  ۱۶۰۷.۱-۹نمایندگی از خود و یا نمایندگی توسط یک وکیل در دادرسی بروسه تشریفاتی قانونی در مطابقت با ماده  •

 ی قانون حاشیه نویسی شده آیالت مریلند.آیالت

 همراهی و مشوره با وکیل و اشخاص با معلومات خاص و یا تعلیمات در مورد مشکالت اطفال با معیوبیت.   •

 بیشکش مدارک ومواجه شدن/ معاینه معلومات/ و الزم داشتن حضور شواهد. •

 روز قبل از دادرسی به آن طرف اطالع داده نشده   ۵جلوگیری از بیشکش هر مدرک که  •

 

 
(38) 34 CFR § 303.443(c)(2); 34 CFR § 300.511(c)(1-2). 
(39) 34 CFR § 303.443(c)(3); 34 CFR § 300.511(c)(3). 
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 بدست آوردن یاداشت نوشتارییا برقی کلمه به کلمه دادرسی به انتخاب والدین و.  •

 بدست آوردن دریافت حقایق و تصامیم به انتخاب والدین به شکل نوشتاری و یا برقی.  •

 

 نمودن اضافی معلومات: آشکار 
روز قبل از دادرسی بروسه تشریفاتی قانونی والدین و اداره عامه باید برای یکدیگر تمام ارزیابی های تکمیل   ۵حد اقل 

شده را آشکار نماید که در دادرسی استفاده میگردد. قاضی بخش اداری شاید از هر طرف جلوگیری نماید بخاطر عدم  

 رزیابی و یا سفارش دادرسی بدون موافقت طرف دیگر.مطابقت به ضروریت معرفی ا

 

 حقوق والدین: 
 والدین حق دارد که: 

 حاضر بودن طفل •

 باز نمودن دادرسی را بطور عامه و   •

 داشتن یاداشت دادرسی / دریافت حقایق و تصامیم فراهم شده بدون مصرف. •

 

 تصمیم دادرسی: 
به اساس بنیاد اساسی باشد. در موضوعات  FAPEتصمیم قاضی اداری ازینکه طفل تعلیمات عامه مناسب را بدست آورده  

 را دریافت ننموده فقط اگر ناکفایتی های طرزالعمل بوده:  FAPEتخلف طرزالعمل یک قاضی اداری دریافت مینماید که طفل 

 

 . FAPEمداخله در حقوق طفل به  •

 برای طفل و یا FAPEمداخله مهم با فرصت والدین بمنظور شرکت در بروسه تصمیم گیری در مورد اقدام  •

 سبب محرومیت منافع تعلیماتی   •

 

هیچ یک از اقدامات فوق به شکل تفسیر نمیشود که جلوگیر نماید یک قاضی اداری را از صدور حکم برای اداره عامه تا به  

 . IDEA. (34 CFR 300.500 through 300.536)ی مقررات فدرال تحت بخش بیضروریات بخش طرزالعمل محافظت

 

تصمیم قاضی اداری که آیا طفل بطور درست شناسای / ارزیابی / موقعیتگزینی و یا اگر طفل بطور درست برایش خدمات  

شاید دریافت نماید که طفل بطور مداخله اولیه فراهم شده باید به شکل بنیادی باشد. در موضوعات تخلف طرزالعمل یک قاضی  

 درست شناسایی/ ارزیابی / موقعیت گزینی / و یا فراهم سازی خدمات اولیه صورت نگرفته در صورت ناکفایتی طرزالعمل:

 

 مانع شدن حق طفل از شناسایی/ ارزیابی /موقعیت و یا خدمات مداخله اولیه برای طفل و برای فامیل طفل.   •

فرضت شرکت در بروسه تصمیم گیری در مورد شناسایی/ ارزیابی/ موقعیت و یا فراهم مانع شدن جدی والدین از  •

 سازی خدمات مداخله اولیه برای طفل و فامیل طفل ویا. 

 سبب محرومیت منافع تعلیمی و انکشافی.   •
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 شکایت جداگانه بروسه تشریفاتی قانونی: 
طرزالعمل محافظتی جلوگیر از والدین نمی نماید بخاطر درج جداگانه شکایت بروسه تشریفاتی   IDEAهی چیز در بخش 

 قانونی در یک موضوع جداگانه از شکایت درج شده.

 

 مدت زمان و برگزاری دادرسی:
تعیل یافته حل وفصل روز جلسات حل و فصل و یا طوری که شرح داده شده تحت دوره  ۳۰روز بیشتر نباشد بعد از  ۴۵از مدت 

 روز نباشد بعد از دوره تعدیل شده. ۴۵از  روزه بیشتر ۳۰

 یک تصمیم نهایی در دادرسی و   •

 یک کابی تصمیم به تمام طرف ها فرستاده میشود.   •

 

روزه را تخصیص دهد به اساس تقاضا هر طرف. هر دادرسی باید   ۴۵شاید وقت مشخص بیشتر از دور یک قاضی اداری 

 در زمان و موقعیت که مناسب برای والدین و طفل باشد فراهم گردد.

 

 فقط(:  IEPدادرسی تسریع یافته بروسه تشریفاتی قانونی )
تشریفاتی قانونی میباشد در زمانیکه شکایت بروسه تشریفاتی یک اداره عامه مسول تنظیم دادرسی تسریع یافته بروسه 

 قانونی درج میگردد از طرف یک طفل با معیوبیت در مورد:

 یک طفل با معیوبیت که فعال شامل و یا در مکتب حاضر نمیباشد.  •

 موقعیت طفل با معیوبیت در تعلیمات بدیل موقت و یا   •

 اطالعیه تصمیم  •

 

روز مکتب از زمان درج شکایت باید فراهم گردد. قاضی ادار باید  ۲۰باید در ظرف  دادرسی بروسه تشریفاتی قانون

روز بدست آوردن اطالعیه  ۷روز مکتب بعد از دادرسی تصمیم بگیرد. یک جلسه حل و فصل باید در ظرف   ۱۰در 

ه موضوع به رضایت  شکایت بروسه تشریفاتی قانون رخ دهد و و بروسه تشریفاتی قانونی شاید به بیش رود غیر ازینک

 روز بدست آوردن شکایت بروسه تشریفاتی قانونی.  ۱۵هر دو طرف حل گردیده در ظرف 

 

 دادرسی تصامیم: 
بعد از حذف هر نوع معلومات قابل شناسایی اداره عامه مسول انتقال دریافت ها و تصامیم شان به بورد مشورتی  

 (40) آیالتی میباشدو باید آن دریافت ها و تصامیم را برای عامه فراهم سازد.  

 

 نهایی شدن تصمیم دادرسی: 
اداره عامه استیناف صورت گیرد. هر طرف ناراضی در مورد  تصمیم قاضی اداری نهایی بوده غیر ازینکه توسط والدین و یا  

دریافت ها و تصامیم حق دارد تا عملکرد مدنی را با در نظر داشت شکایت بیشکش شده در دادرسی بروسه تشریفاتی قانونی 

 انجام دهد.

 استیناف: 
دارد با آوردن عملکرد مدنی در هر  هر طرف که با دریافت ها و تصامیم دادرسی موافقه نمی نماید حق استیناف خواهی را 

روز تصمیم قاضی   ۱۲۰محکمه آیالتی با صالحیت قلمرو اش و یا در محکمه ناحیه ای آیاالت متحده بدون جنجال در ظرف 

 اداری. در هر عملکرد اداری محکمه: 

 

 

 
(40) 34 CFR § 300.513(d). 
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 بدست آوردن سوانح اقدامات اداری:   •

 شنیدن مدارک اضافی برحسب تقاضا والدین و یا به تقاضا اداره عامه.  •

 تصمیم بر اساس حاکمیت شواهد و  •

 راحت بودن برحسب اینکه محکمه درست میباشد.   •

 

مانع حقوق / طرزالعمل ها و چاره های موجود تحت قانون اساسی آیاالت متحده/ مواد قانون  IDEAهیچ چیز در بخش بی 

( و یا سایر قوانین فدرال که حقوق اطفال با ۵۰۴) بخش  ۱۹۷۳قانون نوسازی سال  Vعنوان  ۱۹۹۰سال  معیوبیت امریکا

معیوبیت را محافظت مینماید. به استثنا اینکه قبل از درخواست عملکرد قانونی تحت این قوانین بدست آوردن کمک که تحت 

ونی که فوقا شرح داده شده باید ختم شود طوریکه الزم  موجود میباشد طرزالعمل های بروسه تشریفاتی قان IDEAبخش بی 

.  به این معنی که والدین  IDEAبنداشته میشود آنطوریکه والدین و یا اداره عامه درخواست عملکرد را نموده تحت بخش بی 

ست آوردن لیکن بطور عمومی بمنظور بد IDEAشاید چاره موجود را داشته باشد تحت سایر قوانین که رویهم میباشد تحت 

)مثال: شکایت بروسه تشریفاتی قانونی/ جلسه حل وفصل IDEAکمک تحت سایر قوانین والدین باید اول چاره اداری تحت 

 و طرزالعمل دادرسی بروسه تشریفاتی قانونی بیطرفانه( را استفاده نماید قبل از رفتن به محکمه.

 

 فیس یا هزینه وکیل
IEP and IFSP 

34 C.F.R. §300.517 

 

 محکمه با صالحیت اش شاید فیس مناسب وکیل را بدهد به:IDEAدر هر عملکرد و یا اقدام تحت 

 والدین و یا نگهبان طفل با معیوبیت که طرف غالب و یا بیروز میباشد   •

میباشد و یا سایر ادارات عامه در مقابل وکیل والدین که شکایت و یا عملکرد را MSDEبرای طرف غالب که  •

درخواست نموده که عملکرد شان سبک / غیر مناسب/ و بدون بنیاد و یا در مخالف وکیل والدین که میخواست 

یاد شناخته شده دعوا یا مرافعه نماید بعد ازینکه دعوا و یا مرافعه شان بطور واضیح سبک / نامناسب و بدون بن

 باشد و یا. 

میباشد و یا سایر ادارات عامه در مقابل وکیل والدین و یا در مقابل والدین اگر  MSDEبرای طرف غالب که  •

شکایت والدین و یا سبب عملکرد بعدی برای هدف نامناسب بیشکش شده مانند اذار واذیت / بمنظور تاخیر غیر  

 زینه دعوا و یا مرافعه خواهی باشد. ضروری و یا بمنظور افزایش غیر ضروری ه

 

فیس یا هزینه باید برحسب هزینه مروج در آن ساحه باشد که چنین عملکرد رخ داده برای نوعیت و کیفیت خدمات فراهم 

باید   IDEAشده. هیچ جایزه و یا افزایش دهنده در محاسبه فیس یا هزینه فراهم شده استفاده نگردد. سرمایه فراهم شده تحت 

ظور حمایت از فیس یا هزینه حقوقی / مصارف محکمه و یا سایر مصارفمربوط به سبب عملکرد به نمایندگی طفل با  بمن

 استفاده نشود.FAPEمعیوبیت بخاطر مراقبت از 

 
 فیس یا هزینه شاید تحت شرایط ذیل اهدا نگردد: 

قانونی و یا عملکرد قضایی دور   غیر ازینکه در نتیجه دادرسی بروسه تشریفاتیIEPو یاIFSPبرای هر جلسه تیم  •

 هم جمع شده باشند. 

 برای میانجیگری قبل از درخواست شکایت بروسه تشریفاتی قانونی. •

 برای جلسات حل و فصل و یا •

 برای خدمات به تعقیب بیشنهاد توافق نوشتاری برای والدین اگر: •

o  فدرال از طرزالعمل مدنی و یا  قوانین/   ۶۸بیشنهاد صورت میگیرد در مدت زمانی تحت قانون
 .روز قبل از آغاز اقدامات ۱۰در اقدام اداری بیشتر از  
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o  روز بذیرفته نمیشود و:   ۱۰بیشنهاد در مدت 
o   محکمه دریافت مینماید که کمک بدست آورده شده توسط والدین در دادرسی زیاد تر مورد بسند

اهدا گردد در   بیشنهاد موافقه. فیس و یا هزینه و مصارف شاید  به  والدین قرار نگرفته نسبت 
 صورتیکه والدین اساسا تایید گردد در رد نمودن بیشنهاد موافقه. 

 

 یابد: فیس تحت شرایط ذیل شاید کاهش

 والدین و یا وکیل والدین بطور نا مناسب حل و فصل مناقشه را طوالنی ساخته  •

مقدار فیس بطور غیر مناسب بیشتر از مقدار نرخ ساعت وار آن منطقه میباشد برای خدمات مشابه  •

 وکیل های با مهارت ابل مقایسه و شهرت و تجربه قابل مقایسه. 

 مدت زمان و خدمات بسیار زیاد بوده نسبت به نوعیت اقدامات و یا •

 بروسه تشریفاتی قانونی فراهم ننموده.  وکیل معلومات الزم را در مورد درخواست اطالعیه دادرسی  •

 

 فیس کاهش نمی یابد در صورتیکه: 

 اداره عامه حل و فصل را طوالنی نموده و یا  •

 در مورد ضروریات محافظتی طرزالعمل تخلف صورت گرفته. •

 

مشخص گردیده. والدین  IDEAبخاطر حقوق والدین در مورد گرفتن فیس وکیل برحسب شرایط خاص میباشد طوریکه در 

 این موضوع را با وکیل های شان بحث نمایند.
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 :ضمیمه

 IDEAچارت مقایسوی بروسه حل و فصل مناقشه 
 

 میانجیگری  
شکایت بروسه تشریفاتی  

 قانونی 

 بروسه حل و فصل 
 شکایت آیالتی 

کی میتواند بروسه را  

 آغاز نماید؟

والدین یا اداره عامه باید  

 برای هر دو اختیاری باشد 

تقسیم اوقات اداره عامه جلسه حل و   والدین و یا اداره عامه  

فصل به اساس رسید شکایت بروسه  

تشریفاتی قانون غیر ازینکه طرف ها  

موافقه به صرف نظر و یا میانجیگری  

 داشته باشد.  

هر فرد و یا اداره بشمول  

 آنانیکه خارج از آیالت باشد.

محدودیت زمانی برای  

 درخواست ؟ 

سال از زمان معلومات  ۲ هیچ مشخص نمیباشد 
طرف یا باید میدانستند مشکل 

 1را با توقعات محدود. 

سبب شده شکایت بروسه 

 تشریفاتی قانون والدین. 

 سال از مدت تخلف  ۱

کدام موضوعات حل 

 میگردد؟

هر موضوع تحت بخش  

بشمول موضوعات  ۳۰۰

قبل از درخواست شکایت  

بروسه تشریفاتی قانون  

 2میباشد(.)استثناات موجود 

هر موضوع مربوط به  

شناسایی/ ارزیابی و یا  

موقعیت تعلیمات و یا فراهم  

سازی تعلیمات عامه مناسب  

 ) استثناات موجود میباشد(.  

مثل موضوعات ذکر شده در شکایت 

 بروسه تشریفاتی قانونی والدین  

 و   IDEAتخلف های بخش بی 
 ۳۰۰یا بخش 

مدت زمانی برای حل  

مدت موضوعات چه 

 میباشد؟

روز از اخیر دوره حل و  ۴۵ هیچ مشخص نمیباشد 
فصل غیر ازینکه یک تمدید  

،  3مدت زمان صورت میگیرد. 

4 

روز   ۱۵اداره عامه باید در ظرف 

دریافت شکایت بروسه تشریفاتی  

قانونی یک جلسه حل و فصل را 

دایر نماید. غیر ازینکه طرف ها از  

جلسه صرف نظر شده و یا 

 میانجیگری مینمایند.  

روز میباشد از   ۳۰دوره حل و فصل 

زمان رسید شکایت بروسه تشریفاتی  

قانونی غیر ازینکه طرف ها موافقت  

تفاوت نمایند و یا والدین یا اداره  م

عامه در جلسه حل و فصل شرکت 

 ۱۵ننمودهویا اداره عامه در ظرف 

روز رسید شکایت بروسه تشریفاتی  

قانونی والدین جلسه حل و فصل را 

 7، 6، 5، 3دایر ننموده. 

روز از دریافت شکایت   ۶۰
 8غیر ازینکه تمدید گردد. 

کی موضوعات را حل 

 مینماید؟

والدین و اداره عامه با 
میانجی. بروسه اختیاری  

بوده و هر دو جانب به حل و  
 فصل توافق نمایند. 

افسر دادرسی قاضی قانون 

 اداری 

والدین و اداره عامه هر دو طرف 

 برای هر حل وفصل موافقت نماید.  

دیبارتمنت تعلیمات آیالت  
 9مریلند 
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محدودیت زمانی باالی والدین تطبیق نمیشود در صورتیکه از درخواست شکایت بروسه تشریفاتی قانونی والدین جلوگیری صورت گرفته باشد 1

 بمنظور اینکه: نمایندگی نادرست مشخص توسط اداره عامه که مشکل را حل نموده و آن بنیاد شکایت بروسه تشریفاتی قانونی را میسازد و یا.

 34الزم بنداشته میشود تا چنین معلومات فراهم گردد برای والدین. ) IDEA ۳۰۰علومات توسط اداره عامه از والدین که تحت بخش نگهداشت م

C.F.R. §300.511(f) .) 

 
2

ساختن چنین استثناات شامل میباشد: اداره عامه زیاد شکایت بروسه تشریفاتی قانون و یا میانجیگریرا درخواست نمی نمایند بخاطر باطل 

((;. اداره عامه شاید شکایت بروسه تشریفاتی قانونی و یا  3)C.F.R. §300.300(b) 34مخالفت والدین بمنظور توافق به خدمات اولیه خاص )

میانجیگری را استفاده ننماید بخاطر باطل ساختن عدم موافقت والدین به ارزیابی اولیه و یا ارزیابی مجدد مکتب خصوصی مشخص شده توسط  

ن در مورد اطفال مکاتب خصوصی بخاطر . حق والدیC.F.R. §300.300(c)(4)(i)); b۳۲والدین برای طفل و یا تدریس طفل در خانه 

(; توسط اداره عامه میباشد.  C.F.R. §300.140 34درخواست شکایت بروسه تشریفاتی قانونی محدود به عدم مطابقت طفل به ضروریات )

یکن شکایت آیالتی  عدم فراهم نمودن استاد خیلی مجرب توسط اداره عامه موضوعی نمیباشد که در آن بروسه تشریفاتی قانونی صورت گیرد ل

 (34 C.F.R. §300.156(e ..)) (SEAصورت میگیرد با اداره تعلیمات آیالتی )

 
3
گر شکایت بروسه تشریفاتی قانونی برای درخواست دادرسی تسریع یافته صورت گیرد در مطابقت به طرزالعمل انضباطی و طفل فعال شامل  ا

روزدایر گردد(. اگرموضوع به رضایت هر دو طرف حل  ۷د ) که جلسه در روز میباش ۱۵و در مکتب حاضر نمیباشد دوره حل و فصل 

روز مکتب بعد از دادرسی صورت ۱۰روز مکتب که تقاضا صورت گرفته صورت گیرد و تصمیم در ظرف  ۲۰نگردیده دادرسی در ظرف 

 (.C.F.R. §300.532(c) and COMAR 13A.05.01.15 34گیرد. )

 
 (.C.F.R.§300.516(c) 34اید مدت زمان را تمدید نماید به درخواست هر جانب. )یک افسر دادرسی/ قاضی اداری ش4

 
.  ۱روز بروسه دادرسی تشریفاتی قانون بعداز یکی از حوادث ذیل آغاز میگردد:  ۴۵روز حل و فصل میدهد.   ۳۰مقررات اجاز تعدیل را به .۵

 ۳۰بعد از آغاز میانجیگری و یا جلسه حل و فصل لیکن قبل از دوره  ۲گردد.هر دو طرف موافقت مینماید تا از جلسه حل و فصل صرف نظر 

. اگر هر دو طرف موافقه نماید بطور نوشتاری تا میانجیگری  ۳روز طرف ها به شکل نوشتاری موافقت مینماید که هیچ موافقت ممکن نیست. 

 .C.F.R 34) .داره عامه از بروسه میانجیگری کنار می آیند روزه لیکن بعدا والدین و یا ا  ۳۰را ادامه دهد در اخیر دوره حل و فصل 

§300.510 (c)) . 

 
عدم شرکت والدین در جلسه حل و فصل مدت زمانی بروسه حل و فصل و دادرسی تشریفاتی قانونی را به تاخیر می انداز تا زمانیکه جلسه  .۶

 C.F.R. §300.510(b)(3) 34برگزار شود. )

 
روز بدست آوردن شکایت بروسه تشریفاتی قانونی جلسه حل و فصل را دایر نماید و یا نتواند در جلسه   ۱۵در ظرف  اگر اداره عامه نتواند  .۷

 34) .حل و فصل شرکت نماید. والدین میتواند تا مداخله قاضی اداری را بخواهد بمنظور آغاز مدت زمانی دادرسی بروسه تشریفاتی قانونی را

C.F.R. §300.510(b)(5)) . 

 
مدت زمان حل شکایت آیالتی شاید تمدید گردد اگر شرایط خاص موجود باشد در مورد شکایت خاص و یا والدین ) یا شخص یا اداره / اگر  .۸

د تا  میانجیگری و یا سایر بدیل ها بخاطر حل مناقشه موجود باشد برای یک شخص و یا اداره تحت طرزالعمل آیالتی( و اداره عامه موافقه مینمای

 .(C.F.R. §300.152(b)(1) 34) .ان را تمدید نماید بخاطر میانجیگری و یا حل بدیل مناقشه در صورتیکه در آیالت موجود باشد مدت زم

 
برای اداره عامه فرصت مهیا مینماید تا به شکایت باسخ دهد. بشمول صالحیت اداره عامه یک بیشنهاد بمنظور  MSDEطرزالعمل شکایت .۹

 .34C.F.R) .شکایت و یک فرصت برای والدین که شکایت درج نموده و اداره عامه تا به شکل اختیاری در میانجیگری دخیل گردند حل 

§300.152(a)(3)) در بعضی حاالت شکایت کننده و اداره عامه شاید بتواند مناقشه را بدون کمک.MSDE  .حل نماید
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