
 آیا در مورد آموزش ویژه سوالی دارید؟
 آیا فکر می کنید فرزند شما ممکن است

واجد شرایط برنامه IEP یا 504باشد؟

 

ما برای کمک کردن به شما اینجاییم!
 

·حمایت کننده بیش از 2000 دانش آموزی که خدمات
آموزشی ویژه در نیوتن دریافت می کنند.

·مشاوره با کمیته مدارس نیوتن 
ارتباط با مدارس دولتی نیوتن برای به اشتراک گذاشتن

اطالعات و
حمایت از تغییر

ارایه حمایت خانواده-خانواده و شبکه سازی
معرفی خانواده ها و پرسنل مدارس پابلیک (دولتی) نیوتن

در لیست سرو listservو گروه  facebook فیس بوک
مالقات منظم برای در ارتباط بودن

از همگی استقبال می کنیم.
 

SEPAC نیوتن چیست؟
 

ما یک گروه داوطلب هستیم که از دانش آموزان نیوتنی که
اکنون در برنامه های آموزش فردی یا 504هستند و یا ممکن

است
واجد شرایط باشند، حمایت می کنیم.

ما با رساندن اطالعات، پشتیبانی و ایجاد ارتباط بین افراد
همکاری و مساعدت می کنیم

 
SEPAC نیوتن چه می کند؟

 

چه کسی ممکن است واجد شرایط خدمات
باشد؟

 

هر دانش آموزی که به دلیل تفاوت یا ناتوانی به محیط کالس و
برنامه درسی خود دسترسی برابر یا توانایی بهره مندی از آن را
ندارد. حتی اگر ناتوانی(های) دانش آموز هنوز شناسایی نشده

باشد، دانش آموز ممکن است واجد شرایط باشد اگر در
تحصیل یا تجربه مدرسه خود با موانعی مواجه شود (یا چنین

موانعی پیش بینی شده باشد). ناتوانی میتواند ناشی از هر
طیفی از تفاوتها یا چالشها، از جمله تفاوتهای عصبی،

اختالالت/از دست دادن بینایی یا شنوایی، مشکالت حرکتی،
یا هر جنبه ای از عملکرد کودک باشد که به اندازه کافی درک

نشده و/یا سازگار یا حمایت نشده باشد

 برنامه های درسی قابل
دسترس

 پشتیبانی از بهبود محیط
های آموزشی

 فیزیوتراپی
 کار درمانی

 گفتار درمانی
 کمک در کالس درس

 فناوری کمکی
 حمل و نقل

 قرار دادن در یک برنامه یا
مدرسه تخصصی

 و موارد دیگر

مدارس چه خدمات

پشتیبانی می توانند ارائه

دهند؟

 

آموزش ویژه

شورای مشورتی والدین

عضویت رایگان و
 این برای همه رایگان است!

"شمول کردن به معنای آوردن
مردم به چیزی نیست که از قبل

وجود دارد، بلکه ایجاد یک

فضای جدید، فضای بهتر برای

همه است"
 

Rachel Olivero



منابع

فدراسیون کودکان با نیازهای ویژه
www.fcsn.org
617-236-7210

مرکز اطالعات: 0688-331-800
 

MA دپارتمان ابتدایی
و آموزش متوسطه

www.doe.mass.edu
781-338-3000

راهنمای والدین برای آموزش ویژه
www.fcsn.org/parents_guide/pgenglish.pdf

MA حامیان کودکان
www.massadvocates.org

617-357-8431

رابط پروژه خط راهنمایی و اطالعات سالمت روان
www.projectinterface.org

888-244-6843

درخواست و دریافت ارزیابی در طیفی از زمینه ها، شامل بینایی، شنوایی، زبان،
مهارت های حرکتی، رفتاری و رفاه اجتماعی/عاطفی دانش آموز

درخواست بررسی واجد الشرایط بودن فرزندتان برای استفاذه از تسهبالت کمکی
یک ارزیابی مستقل توسط یک ارائه دهنده تایید شده دریافت کنید

هر گونه ارزیابی که برای فرزند شما پیشنهاد می شود را تأیید یا رد کنید
دو روز قبل از جلسه تیم، دادن درخواست و دریافت کپی از تمام ارزیابی ها 

در تمام جلسات تیم شرکت کنید ، از جمله زمانی که برنامه ای تدوین می شود، در برنامه
ریزی انتقال از سالی که فرزندتان چهارده ساله می شود، شرکت کنید.

در تمام جلسات یک دوست، متخصص، حامی یا وکیل بیاورید
توضیح واضحی از خالصه ارزیابی های انجام شده، دریافت کنید

در صورت لزوم با هر یک از کارکنان مدرسه که با فرزندتان کار می کنند مالقات کنید و تیم را
در هر زمان دوباره تشکیل دهید. 

تمام یا بخشی از یک طرح/ برنامه رسمی، از جمله بخش هایی که از دست رفته را رد کنید.
سوابق فرزندتان را بررسی و بازبینی کنید

در تصمیم گیری برای حذف یک طرح/ برنامه رسمی شرکت کنید
میانجیگری دریافت کنید تا اختالفات با ناحیه مدرسه در مورد خدمات فرزندتان را حل کنید

طبق قوانین فدرال و ایالتی شما حق دارید:
 

 

اتصال

Email
info@newtonsepac.org
Facebook
https://www.facebook.com/groups
/newtonsepac
Listserv
https://groups.google.com/g/newto
n-sepac

www.newtonsepac.org

طبق قوانین فدرال و ایالتی، اگر فکر می کنید فرزندتان ممکن است واجد شرایط برای وسایل

راحتی یا خدمات اضافی در مدرسه باشد، حق درخواست و دریافت ارزیابی رایگان توسط مدرسه

دولتی خود را دارید.
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