یاسای مافەکانی باوان
وەک باوانێک کە منداڵێکی کەم ئەندامت هەیە ،مافی ئەوەت هەیە کە:
 .1لە دانیشتنەکانی بەرنامەی فێرکاری تاکەکەسی( )IEPبەشدار بیت و نوێنەرایەتی بەرژەوەندیەکانی مندالەکەت بکەیت.
 .2پارێزەر یان پسپۆڕێک لە دانیشتنەکانی  IEPدا ئامادە بێت.
 .3کۆپێک لە هەڵسەنگاندنی منداڵەکەت وەرگریت ،بەدژی بیت و داوای هەڵسەنگاندنێکی فێرکاری سەربەخۆ ()IEEبکەیت بە تێچووی
گشتی.
 .4ڕاپۆرتێک بە نووسراوە دابین بکەیت لە سەرچاوەیەکی دەرەکی وەک بەشێک لە پرۆسەی هەڵسەنگاندن.
 .5هەموو پێشینەکانی خوێندنی منداڵەکەت هەڵسەنگێنی و کۆپێک لە  IEPبخرێتە بەردەستت.
 .6تانەلێدان لە بڕیارەکانی تیمی  IEPو بەدواداچوون بۆ شێوازەکانی چارەسەری ناکۆکی  ،بۆ نموومە :داواکاری بۆ دانیشتنێکی
ئاسانکراوەی  ،IEPپێشکەشکردنی سکااڵی منداڵەکە بۆ وەزارەتی خوێندنی سەرەتایی و ئامادەیی ،داواکاری بۆ نێوبژی لەالیەن
حکومەتەوە ،بەرێوەچوونی دانیشتنێکی بێالیانە بۆ دادخوازی ،و داوای پێداچوونەوە سەبارەت بە بڕیاری دادگا.
 .7بەشدار بیت لە هەڵسەنگاندنەکانی IEPیەکان و هەر بڕیارێک کە بۆ گۆڕینی هەرکام لەالیەنەکانی  IEPدەدرێت .و هەروەها
وەرگرتنی هۆشداری پێشوو بە نووسراوە بۆ گۆڕانکاری لە شوێنی خوێندنی منداڵەکەت یان پێشکەشکردنی فێرکارێکی گشتی و
بەخۆڕایی و گونجاو.
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داوا لە منداڵەکەتان بکە کە لە کەمترین سنووردارێتی شوێنەکە و لە پۆلێکی خوێندنی گشتی بە گونجاوترین مەودای موومکین
دانیشێت.

 .9ئەگەر زمانی ئینگلیزی کەم دەزانیت ،بۆ پەیوەندیکردن داوای شوێنی دانیشتن بکە.
 .10پەروەردەیەکی گشتی گونجاوی خۆڕایی بۆ منداڵەکەت بە یەک  IEPدیزاینکراوە بۆ دابینکردنی پێداویستییە بێهاوتایەکانی منداڵەکەت ،
کە لەوانەیە بریتی بێت ،بەاڵم سنووردار نەبێت بە ،پەروەردەی تایبەت و خزمەتگوزاری پەیوەندیدار ،وەکوو ئامێرەکان و
خزمەتگوزاری تەکنەلۆجیای یاریدەر؛ گواستنەوە؛ خزمەتگوزاری پاتۆلۆژی قسەکردن؛ خزمەتگوزاری ئاودیۆلۆجی(چارەسەری بیستن)؛
خزمەتگوزاری وەرگێڕان؛ خزمەتگوزاری دەروونناسی ،بۆ نموونە خۆتێوەردانی ڕەفتاری ،چارەسەری جەستەیی(فیسیۆتراپی)؛
چارەسەری پیشەیی؛ ڕابواردن ،لەوانە ڕابواردن و چارەسەری ،خزمەتگوزاریەکانی ڕاوێژکاری ،لەوانە ڕاوێژکردن بۆ چاکسازی،
خزمەتگوزاری بۆ یارمەتی ڕێگەڕۆیشتن و جوڵە؛ خزمەتگوزاری تەندروستی قوتابخانە؛ خزمەتگوزاری پەرستاری قوتابخانە؛
خزمەتگوزاری یاریدەدەری کۆمەاڵیەتی؛ ڕاوێژ و ڕاهێنانی باوان؛ وە خزمەتگوزاری پزیشکی بە مەبەستی دەسنیشانکردن یان
هەڵسەنگاندنی نەخۆشی
 .11هەر دانیشتنێک بەشێوەی دەنگی تۆمار بکەیت لە ژێر یاسای ڕاهێنانی کەسانی کەمئەندامی فیدراڵی ( )IDEAیان بەشی  504ی
یاسای چاکسازی فیدڕاڵی ساڵی .1973
ئەم بەڵگەیە هیچ ماف یان مافەکانی زیاتر لەوە نابەخشێت کە لەالیەن یاسای فیدرال یان والیەتی بەخشراوە و تەنیا بە مەبەستی زنیاری لەبەرچاو گیراوە.
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