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 ی آموزش ویژه برنامه برریس اجمایل

 
م آن، چالش و تغییر روش تدریس به شیوه "آموزش از راه دور" در نتیجه ۱۹-شیوع ویروس کوید های زیادی را برای تما

ه ویژه، آموزانی که خدمات "آموزش ویژه" دریافت یمدانش آموزان ما در صنف/کالس دانشنمایند، به وجود آورده است. ب

ای در مدل ، به چالش های پیچیده( و دارای نارسانی های متوسط تا شدید contained classes-selfهای خود مختار )

برگزار شده بود، همراه با  ۲۰۲۰"آموزش از راه دور" مواجه شده اند. نظریات والدین )از پنج گروه مورد تمرکز که در بهار 

حوزه تعلییم( تائید کننده این موضوع یم  باشد. نظرسنجی 

 

این گروه های کاری . نمایند ایجاد نمود دار کار یمونه دوامکه به گرا   "آموزش ویژه"گروه های کاری   حوزه تعلییمدر نتیجه، 

ها و آموزان، در کنار نظریات والدین از مؤفقیتمتشکل از کارکنان متعدد بوده و برای بهبود اجراات و خدمات برای دانش

ی استفاده یم ر جریان جلسات سال نمایند. بر اساس نظریات ارائه شده د مشکالت موجود در جریان چندین ماه گذشته، نیر

فت هانی ر  (extended school yearآموزشی تمدیده شده ) ن بیان کرده اند که از قبل پیشی ستان، برخی والدی ا، در این تاب

 مشاهده نموده اند. 

 

دیپارتمنت های وضع شده توسط باشد، اما محدودیتآموزان موثر تر یمدانشدانیم که آموزش حضوری برای  در حایل که یم

وع مکاتب/مدارس در خزان سال جاری، مدل  صحت عامه کالیفرنیا، بازگشانی مکاتب/مدارس را ممنوع کرده است. با شی

د. برای تقویت مدل "آموزش از راه دور" و افزایش هم "آموزش از راه دور" مورد استفاده قرار یم ه گیر ، اقدامات ذکر شد
ی

آهنگ

ین خدمات به دانش این از در زیر اتخاذ گردیده است. هدف   : باشد آموزان در این زمان دشوار یماقدامات، ارائه بهیر

 

اش، یک تیم های آموزشی در مطابقت با استاندارد برای تدوین درس ● ای اس جا یک "آموزش ویژه" یتوسعه یافتهه

نماید. درس های تدوین شده، ممکن از طریق مدل "آموزش از راه دور"، مکتب با تیم "آموزش عمویم"، کار یم

ایط برای بازگشت به مکاتب/مدارس ، مطالعات مستقالنه، یا )در صورت مساعد شدن شی
ی

( مدل آموزشی خانگ

، به دانش ه گردد. مدل "آموزش از راه د حضوری ترکیبی زمان( و آموزش ور"، ترکیبی از تدریس تعامیل )هم آموزان ارائ

ه باشد. آموزگار )آموزگاران( "آموزش ویژه" که توسط ثبت نام دانشزمان(، یمهم  نا مستقالنه ) آموز مشخص شد

 برای دانش
ی

"، آموزش ۸  -کودکستانآموزان صنف/کالس پیشاند، برای ارائه خدمات از طریق "برنامه مکتب خانگ

 ه اند. دریافت نمود 

 

 برای دانش ●
ً

ن یک برنامه آموزشی حضوری تغییر شکل یافته، مشخصا آموزان دارای نارسانی متوسط تا شدید، تدوی

 گردد. گردیده و به زودترین فرصت پس از رفع محدودیت های وضع شده، تطبیق یم

 

ی باالی  گردیده است. این برنامه  تدوین توسعه مسلیک برای کارکنان ییک برنامه ● ن و نیر باالی تدریس و درمان آنالی

ی های دفع تشدید ی اتیر  نماید( در صنف/کالس های مجازی، تمرکز یمescalation strategies-de) اسیر

 

آموزش و گردد. مطابق دستورالعمل دیپارتمنت چنان برگزار یم( هم IEPانفرادی ) آموزشی  ی برنامه ساالنه جلسات ●

ه ساله و جلسات مقدمانر "برنامه آموزشی انفرادی" هم  اتپرورش کالیفرنیا، جلس چنان در حالت تعلیق قرار س

 دارد. 
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انر  ی مدل    برخی تغییر سیر بهاری    "آمورش از راه دور"را که ممکن بیر و مدل "آموزش از راه دور" در سمسیر خزانی   ۲۰۲۰در سم

 متوجه شده اید، عبارتند از:  ۲۰۲۰

 

 برای دانش ●
ی

 آموزانتعامالت روزانه افزایش یافته همراه با تقسیم اوقات ثابت هفتگ

ی هریک از مدلگردد. ئه یمارا  زمان زمان و غیر هم روزانه ترکیبی از تدریس هم  ● وقفه آموزان به دانشهای آموزشی بیر

احت داده یم  شود. اسیر

●  .  ارائه خدمات مرتبط به گونه تقویت شده

 

ساالن شان در برنامه "آموزش عمویم" خواهند گردند، در کنار هم  که در یک برنامه خفیف/متوسط حمایت یمآموزانی دانش

ای خدمات مرتبط، تطبیق های برنامه آموزشی انفرادی تا حد ممکن با همکاری مسؤل پرونده و ارائه کنند توصیه بود.  ه

 گردد. یم

 

 
 

 خفیف/متوسط  یبرنامه

ه self-contained classesکالس های خود مختار )/ آموزانی که در صنفدانش ( ثبت نام هستند، درس های روزان

 گردد. صنف/کالس درش از طریق جلسات زوم، برای شان ارائه یم

خواهند کرد. این مدل ترکیبی در مطابقت با هم  نا زمان و آموزگاران برنامه متوسط/شدید، ترکیبی از آموزش هم  زمان را ارائه 

داف برنامه  ۱۶هانی قرار دارد که تاری    خ روش جوالی توسط بورد آموزش و پرورش تصویب گردید. آموزگاران برای تحقق اه

نصاب آموزشی تصویب شده توسط بورد آموزش و پرورش را استفاده خواهند نمود. ، (IEP) آموزانانفرادی دانش آموزشی 

برای تدوین درس ها در مطابقت با استاندارد های  در جریان تابستان، استادان "آموزش ویژه" همراه با تیم "آموزش عمویم"

 نمایند. یم کار اساش،  
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ه( از راه دور، دریافت یم OT ،AT ،SLP ،ERMHSآموزان خدمت/خدمات مرتبط را )از قبیل دانش نمایند. در جریان و غیر

دیپارتمنت آموزش و  معلق با استفاده از رهنمود های انفرادی تا حد ممکن  برنامه آموزشی  دقایق تدرییسآموزش از راه دور، 

 گردد. پرورش کالیفرنیا، تهیه یم

 

 ایتوسعه حرفه 
، آموزگاران در ب اک ای که توسط دیپارتمنت آموزش ویژه برگزار یمتوسعه حرفه یرنامهقبل از آغاز سال آموزشی گردد، اشیر

 نمایند تا بتوانند مدل آموزش از راه دور را حمایت نمایند. یم

 

 برخی موضوعات ممکن شامل موارد زیر باشد: 

 آموزان، خانواده ها و کارکنان به هدف تقویت عاطفی برای دانش-حمایت های اجتمایع ●
ی

 ارتباط مکتب خانگ

ی های عدم تشدد ) ● ی اتیر ای مجازیDe-escalation strategiesاسیر  ( برای صنف/کالس ه

ی منحرص به فرد ) ●  ( یا سایر نصاب آموزشی تصویب شده توسط بورد آموزش و پرورشULSسیستم یادگیر

انیست ●  روشی برای ارائه خدمات مرتبط  –( Theranest) تیر

 
" در برابر "مطالعات مستقالنه: "آموزش ویژه" در مقایسه

ی
برای  "برابر "مکتب/مدرسه خانگ

 ۱۹-. تمام خدمات در جریان تعطییل مکاتب/مدارس به دلیل انتشار کوید"آموزش ویژه"آموزان دانش
 گردد. به گونه غیر حضور ارائه یم
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  آموزش از راه دور
ی

 مطالعات مستقالنه مکتب/مدرسه خانگ

هانی که صنف/کالس 
 گرددآن ها ارائه یم در 

 12-9صنف/کالس  8-کودکستانصنف/کالس پیش ۱۲ -کوکستانصنف/کالس پیش

ه مکتب معمویل را دنبال یم روند ثبت نام کند/ب
 انفرادی شی صورت خودکار برنامه آموز 

تبدییل والدین/  انتخاب
 داوطلبانه

 تبدییلانتخاب والدین/ 
 داوطلبانه

آموزشی تطبیق برنامه 
 انفرادی

انفرادی در مدل آموزش    برنامه آموزشی 
ن  ی از راه دور و به صورت مجازی، با بهیر

 گرددتطبیق یمتوانانی ممکن 

برنامه آموزش انفرادی باید 
تطبیق گردد تا برنامه جدید را 
منعکس سازد. )تدریس ویژه از 
طریق مدل مشاوره قابل 

 رس است(دست

( IEP برنامه آموزش انفرادی )
باید برگزار گردد تا آموزش  

  عمویم مناسب و رایگان
( FAPE .را تنظیم کند ) 

)تدریس اکادمیک ویژه از 
طریق مدل مشاوره قابل 

 رس است(دست

ارائه خدمات آموزش 
عمویم رایگان و مناسب 

( FAPE) 

آموزگار/مدیر پرونده و ارائه کننده 
ین وجه ممکن،  خدمات خدمات   ،به بهیر

ه نمایند امارائه یم ا برای ارائه آن ب
، درمان از طریق تلفن و زوم اپلیکیشن

ه،   نیاز دارند. غیر
 

ه  خدمات مرتبط طوری که در برنام
ه شدهآموزشی انفرادی مشخص  ، ارائ

 .  گردیده است

 هر 
ً

والدین آموزگار است، تقریبا
با آموزگار دارای  یک بار روز  20

تا  کند سند استادی مالقات یم
فت دانش آموز را مرور  پیشی

 نماید. 
خدمات مرتبط طوری که در 
برنامه آموزشی انفرادی 
مشخص شده، ارائه گردیده 

 .  است

 آموز/خانوادهدانش
 
 

خدمات مرتبط طوری که در 
برنامه آموزشی انفرادی 
مشخص شده، ارائه گردیده 

 .  است

 تدریس زنده با مدیر پروندهروزانه  تدریسروش 
ای خدمات/  به  ،آموزگاران/ارائه کننده ه

که در برنامه آموزشی انفرادی  شکیل
 .  مشخص شده است

 

برای بسته های متوسط/شدید 
( M/S packets نصاب )

ی  آموزشی  برنامه یادگیر
بسته  -(ULS منحرص به فرد )

ها برای یک ماه در یک زمان 
 استتدوین شده 

ی درش در  بسته های مضامیر
مطابقت با سطح 

 صنف/کالس

حمایت آموزگار قابل 
 رس استدست

مانند روش معمویل در مکاتب/مدارس، 
برای هر صنف/کالس یک آموزگار 

آموزان، گردد تا برای دانشتوظیف یم
 برنامه های آموزش ویژه را تدریس نماید. 

برای والدین/شپرست های 
آموزگار مشاور قانونی یک 

گردد. این آموزگار در توظیف یم
 ، زمینه انتخاب مطالب آموزشی
ان مطالب  ی تشخیص میر

فت  ،آموزشی  مرور پیشی
آموز در راستای اهداف دانش

ی شده در برنامه آموزش  تعییر
اری ها آنانفرادی، با  همک

 نمایدیم

آموزان با یک متخصص دانش 
شوند. این ارتباط داده یم

در زمینه  را  شاگردانمتخصص 
ی درش در انتخاب  مضامیر

مطابقت با اهداف آموزش 
نماید، در  آموز همکاری یمدانش 

فت دانش  آموز در باره پیشی
ی شده در  راستای اهداف تعییر
برنامه آموزشی انفرادی نظر ارائه  

نماید، و از مشارکت  یم
 کند. آموز نظارت یمنش دا
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 رسد؟ )تقسیم اوقات دریس نمونه(دور" چگونه به نظر یممدل "آموزش از راه 
ی منحرص به فرد، تربیت بدنی آموزان یم دانش  –(  Asynchronousزمان )تدریس نا هم ● توانند به مطالب درش سیستم یادگیر

ش حاصل نمایند. )روزانه متناسب، مهارت  ه، دسیر ، بهداشت و غیر
ی

(  60های زندگ  دقیقه یا بیشیر

 

ط دانش – (Synchronous) زمانتدریس هم ● آموزان برای تدریس ویژه اضافی که به صورت مشخص باالی بخش های مرتب

روز  ۲آموز در یط دانش ۱4 –دقیقه  ۲۰نمایند: نماید، به صورت انفرادی با مدیر پرونده مالقات یمبه اهداف تمرکز یم

نمایند. جلسات روز های  ان مالقات یمز مو آهر یک روز بعد به صورت انفرادی با هریک از دانش  آموزگاران. گردند تقسیم یم

 ارائه شده )روزاه Opposite days meetingمخالف )
ً

ی قبال دقیقه یا  80( با دستیار آموزگار، همکاری در زمینه درس ها

 "به شکل زنده"( بیشیر برای آموزگار/دستیار آموزگار 

 

، مهارت های ز -بخش اجتمایع  –(  Synchronousزمان )تدریس هم ● . روزانه  عاطفی
ی

دقیقه تدریس در گروه های   60  –  30ندگ

 د. تمرکز اختصایص. ننمایدر اتاق های جداگانه همکاری یم  آموزاندانش  با گروه های کوچک  گار کوچک. دستیاران آموز 

 

 گردد. آموز مشخص یمخدمات مرتبط. تناسب آن نظر به نیازمندی دانش –( Synchronousزمان )تدریس هم ●

 

اجتماع صنف/کالس 
درش و تقسیم اوقات 

 آموزدانش

آموزان در برنامه های درش دانشروزانه  
اک یم ای زنده اشیر نمایند، فعالیت ه

ه در درش و جامعه پذیری را طوری ک
برنامه آموزشی انفرادی مشخص شده 

اک یم  گذارند. است، به اشیر
صنف/آموزگار را تقسیم اوقات درش 

 نمایند. تعقیب یم

ی به صورت مستقالنه در  یادگیر
ل صورت یم ی د. میی  گیر

 
والدین تقسیم اوقات درش را 

ی یم  هر تعییر
ً

روز  20کند، تقریبا
 

ی
یک بار با آموزگار آموزش خانگ

د. تماس یم  گیر

ی برای دانش ه یادگیر آموز ب
 باشد. گونه مستقالنه یم

والدین تقسیم اوقات درش 
ی نموده هر دانش آموز را تعییر

هفته با آموزگار قرار مالقات 
ی یم  نماید. تعییر

کرش های صنف/کالس 
برای سال آموزشی 

در صورنر که  2020-21
مکاتب/مدارس به شیوه 
عادی بر گردد، حفظ 

 شود. یم

 بیل بیل بیل

تبدییل از یک مدل 
آموزشی به مدل 
آموزشی دیگر مجاز 

 است

توانند مدل "آموزش از آموزان یمدانش
ه مدل  راه دور" را ب

ی
های "مکتب خانگ

یشبرای دانش ستان آموازان پ  –کودک
، یا مدل "مطالعات مستقالنه برای 8"

"، 12-9 کالس/ آموزان صنفدانش
 تبدیل نمایند. 

 
برای کسب رهنمود های اضافی به بخش 

( IEP اجرانی برنامه آموزشی انفرادی  )
ه  که در  باال ذکر شده است، مراجع

 نمائید. 

توانند مدل آموزان یمدانش
 برای 

ی
"مکتب خانگ

 -کودکستانآموزان پیشدانش
ه مدل "آموزش از راه 8 " را ب

وط بر  دور" تبدیل نمایند، مشی
 که جای خایل موجود باشد. این

 
برای کسب رهنمود های اضافی 
به بخش اجرانی برنامه آموزشی 

که در باال ذکر   (IEP انفرادی  )
 شده است، مراجعه نمائید. 

ه  تغییر از یک مدل آموزشی ب
مدل آموزشی دیگر در جریان 
وقفه سمسیر صورت گرفته 

 تواند. یم
 

برای کسب رهنمود های 
اضافی به بخش اجرانی برنامه 

( که در IEP آموزشی انفرادی )
ه  باال ذکر شده است، مراجع

 نمائید. 
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( روزانه به خدمات توسعه زبان M/S studentsآموزان دارای نارسانی متوسط یا شدید )آموزان ما، دانش انش مانند تمام د ●

، طوری که در برنامه آموزشی انفرادی مشخص شده است، دست   رش خواهند داشت. انگلییس و خدمات مرکز حمایبر

 

 نوشته شده، ارائه گردیده است.  شکل مطابق(: تا حد ممکن FAPEآموزش عمویم رایگان و مناسب ) ●

 

 "الف" آموز تقسیم اوقات دریس نمونه برای دانش 

 به مکتب/مدرسه وی مراجعه نمائید. برای مشاهده تقسیم اوقات درش واقیع دانش **
ً

 آموز تان، لطفا

ی منحرص به فردصبح: تدریس ناهم 8-9 ●  ( Unique Learning Systems)  زمان درس های اساسات ریایصی در سیستم یادگیر

 آموزان، آموزگاران و دستیار آموزگارزمان؛ تمام دانش: جلسه صنف/کالس همصبح 30: 10 – 30: 9 ●

 باالی بخش: جلسات یک به یک همقبل از ظهر  20: 11 -11 ●
ً

ستیار آموزگار. آموزگار مستقیما های مربوط زمان با آموزگار یا د

 نماید. آموز همکاری یمر زمینه درس های توظیف شده توسط آموزگار با دانش نماید، دستیار آموزگار دبه اهداف کار یم

 ***غذای چاشت ***   ●

ی منحرص به فردبعد از ظهر: کار ناهم 30: 1 – 30: 12 ●  زمان درس های اساسات زبان انگلییس در سیستم یادگیر

 زبان –بعد از ظهر: خدمات مرتبط   15: 2 -45: 1 ●

 کار درمانی   –مرتبط  بعد از ظهر: خدمات 00: 3 -30: 2 ●

 –( ویخدمات مرتبط طوری که در برنامه آموزشی انفرادی مشخص شده است )به شمول توسعه زبان انگلییس، مرکز حمای ●

 زمانهم

 
 آموز "ب"تقسیم اوقات دریس دانش

 به مکتب/مدرسه وی مراجعه نمائید. برای مشاهده تقسیم اوقات درش واقیع دانش **
ً

 آموز تان، لطفا

 در بخش مربوط به اهداف کار یک به یک با آموز  زمانهم : جلساتصبح ۸:۲۰ – ۸ ●
ً

گار یا دستیار آموزگار. آموزگار مستقیما
 نماید. آموز همکاری یمتوسط آموزگار، با دانش ار در زمینه درس های توظیف شده نموده و دستیار آموزگ

ی فراهم یمex Speech –صبح: خدمات مرتبط همزمان  ۱۰ – ۸:۳۵ ●  گردد. ، خدمات اضافی پس از ختم روز نیر
 ار دستیار آموزگآموزان، آموزگار و ؛ تمام دانش صبح: جلسه صنف/کالس همزمان ۱۰:۳۰ – ۹:۳۰ ●
ی منحرص به فرد، ک: ناهمزمانقبل از ظهر  ۱۱:۳۰ – ۱۰:۳۰ ●  ار باالی اساسات زبان انگلییس در سیستم یادگیر
 ***غذای چاشت*** ●
ی منحرص به فردبعد از ظهر: همزمان ۱:۳۰ – ۱۲:۳۰ ●  ، کار باالی مضمون اساسات ریایصی در سیستم یادگیر
 تربیت بدنی متناسب –بعد از ظهر: خدمات مرتبط  ۲:۱۵ – ۱:4۵ ●
 زبان -خدمات مرتبطبعد از ظهر:  ۳:۰۰ – ۲:۳۰ ●
( ویکه در برنامه آموزشی انفرادی مشخص شده است )به شمول توسعه زبان انگلییس، مرکز حمای  به شکیلخدمات مرتبط  ●

 زمانهم –

 

دستیار آموزگاردقیقه تدریس همزمان با  ۸۰همه روزه بیشیر از  ******  آموزگار/

ای اساش ناهمدقیقه تدریس  ۱۲۰همه روزه بیش از  ******  زمان در بخش ه

 مرتبط به شکیل که در برنامه آموزشی انفرادی مشخص شده است.  دقیقه خدمات ۳۰همه روز بیش از  ******

شیوه تدریس برای دانش *  تنظیم خواهد گردید  کودکستانآموزان پیش تقسیم اوقات درش/

 

 

 


