
 
 

 اطالعات برای والدین
 فرم درخواستجهت  ضمیمه

 
 حمایت ویژه آموزشی چیست؟

قانون  ۸)مطابق با پاراگراف نتواند دروس آموزشی را دنبال نماید، برای او هرگونه معلولیت  به دلیلهرگاه کودیک 
 شود.  حمایت ویژه آموزشی در نظر گرفته یم مدارس(

انی و یا ضعف در درک و دریافت  جسیم، ذهنی و رو مزمن منظور از معلولیت هر نوع محدودیت ناشی از ضعف 
کت در کالسکودکان یم باشد  بیش از  مدت زمانی  کلمه ی مزمنمنظور از  سازد. و  یم دشوار  آنانها را برای  ، که شی

  ،منظور از نیاز به حمایت ویژه  یم باشد. شش ماه 
 
ی در یک یا چند درس  رصفا . یم باشد نضعف و نمره های پایی 

د. بهره  موجود از تمام امکانات کمیک  ،یش از درخواست حمایت ویژه آموزشی مدرسه موظف است پ  گی 
 

 کند؟ چه کیس حمایت ویژه آموزشی را درخواست یم
 
ا
یک تواند از طریق  درخواست یماین  ن  شود. در موارد استثنا درخواست از طرف والدین انجام یم این ارائه معمول
ی  یادار مقام  و مدرسه، رسه(.در راستای همکاری اولیاء مدیر مدبه درخواست  به طور مثال)  تائید و انجام پذیرد  نی 

ی توافق حداکیر  شفافیت و   ، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. طرفی 
 

د؟ درخواست برای حمایت ویژه آموزشی چگونه صورت یم  گیر
ی یم و پرورش ویژه آموزشی با حکم اداره آموزشحمایت  کارشناس   تخصیص یک شود. این تصمیم بر اساس نظریه تعیی 
ی  تواند  این ارزیانی یمشود.  گرفته یم ی  از طریق والدینهمچنی  . در صورت تقاضای والدین محتوای این ارائه گردد  نی 

  خواهد شد. گزارش در جلسات مشاوره برای ایشان توضیح داده 
 

 تواند برود؟  به چه مدرسه ای یم،  تحت پوشش حمایت ویژه آموزشی  کودک
ی حمایت ویژه آموزشی و و پرورش موظف است پس از تشخیص نیاز به هر گونه  اداره آموزش در ورود به  همچنی 

 در مدارس عادی و استثنان  مشاوره دهد. مقاط
 ع باالتر، به والدین در مورد شیوه های ممکن حماینی

،  والدین و یا شپرست یم چنانچه دوره متوسطه، پیل تکنیک، چهارساله خواهند کودک خود را به دبستان، راهنمان 
ستان عمویم و یا دوره تخصیص یک ساله اقتصاد بفرستند، اداره آموزش  موظف است اطالعات الزم و پرورش اول دبی 

د. در یط زمان تشخیص و ر ر آنان بگذادر اختیا ،شده ذکر مراکز  در  حمایت ویژه آموزشی  در ارتباط با امکان ارائه را 
 ،در مورد اینکه چه مدرسه ای در آینده برای کودک مناسب است یم بایست  ، حمایت ویژه آموزشی  درخواست

 صحبت شود. 
 

 شود؟ کودک چگونه ارزیابی یم
ی یم کند  و پرورش اداره آموزش برنامه  چه سطیح از  مطابقکودک که    در صورت نیاز به حمایت ویژه آموزشی تعیی 

ی این مساله باید   شود. جهتتدریس  ، هر نوع دیگری از مدارس یا  و  مدرسه استثنان   در  آموزشی  که   کوشش کرد تعیی 
ین حمایت . در کارنامه باید یم نماید دریافت  خود را از مدرسه مربوطه را دریافت کند. کودک کارنامه ممکن  کودک بهیی

ی شده   ذکر شود. و مقطع تحصییل کودک نوع برنامه آموزشی تعیی 
 

 کند؟  هابی دریافت یم کودک چه کمک
ر کند. تدابی  در نظ  تهیه یم فردی مخصوص وی  برنامه تدریستحت حمایت ویژه آموزشی یک  معلم برای کودک

راستای سیستم آموزشی  است. این برنامه در  فرد  هر  هایو مطابق با نیاز  گرفته شده در این برنامه بسیار متفاوت
از حضور توان  است. پس از مشخص کردن امکانات موجود یمپرورش  و  حکم اداره آموزش مشخص شده مطابق

ان کارکنان م و پرورش . اداره آموزشبهره برد کارکنان تکمییل  ی نده است. معلمانی در مورد نوع و می  که   ورد نیاز تصمیم گی 
  یم گردند.  حمایت کنند، از طریق اداره آموزش  ودکان تحت حمایت ویژه آموزشی تدریس یمبه ک

 
 ارزیابی حقوق مهم والد و یا رسپرست در جریان 

  ش یهشما حق جم دسیی  دارید.  را  یک میی



 
 

  ی در صورت وجود توانید گزارش کارشناش شما یم مدارک تشخیص  خود را ضمیمه پرونده کنید و همچنی 
ه ، آنان را در اختیار مدرسه ی مربوطه و یا گزارش معاینات روانشناش، اظهار نظر روان پزشیک  درمانگر و غی 

 قرار دهید. 

 یم توانید یک گزارش کارشناش مد نظر ارائه میشود. شما   ،در یک جلسه تبادل نظر  ،پیش از صدور حکم
و مراحل بعدی مربوطه تایج ارزیانی کارشناس درباره ن، و یا در یک جلسه مشاوره  نموده هاظهارنظر کتنی ارائ
  صحبت کنید. 

 


