
گذار: گام بعدی:
 وقتی فرزند من سه ساله

شود چه اتفاقی می افتد؟

C بخش )IDEA( راهنامی گذار از خدمات مداخله زودهنگام بر اساس قانون آموزش افراد دارای معلولیت
که هزینه آن توسط اداره ایالتی برنامه آموزش زودهنگام و حامیت زودهنگام نوزادان و کودکان نوپای واشنگنت پرداخت می شود.
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چه خدماتی ممکن است پس از گذار در 3 
سالگی برای کودک من در دسرتس باشد؟

این موضوع به اینکه آیا کودک شام به خدمات آموزش 
استثنائی پیش دبستانی نیاز دارد یا خیر بستگی دارد. 

منطقه آموزش پرورشی شام مشخص می کند آیا 
فرزند شام واجد رشایط خدمات آموزش استثنائی پیش 

دبستانی است یا خیر. اگر فرزند شام واجد رشایط باشد، 
ممکن است گزینه های گوناگون خدماتی مانند برنامه 

های اجتامعی، Head Start، برنامه آموزش و کمک 
زودهنگام در دوران کودکی )ECEAP( و یا یک برنامه 
آموزش استثنائی پیش دبستانی بر پایه مدرسه وجود 

داشته باشد. آموزش استثنائی و خدمات مرتبط با آن از 
طریق یک برنامه آموزش شخصی سازی شده )IEP( ارائه 

می شود. FRC جلسه طرح گذار را هامهنگ می کند. 
 منطقه آموزش پرورشی یک جلسه برای آماده سازی 

IEP فرزند شام برگزار خواهد کرد.

شام می توانید درخواست کنید که FRC شام به جلسه 
IEP دعوت شود. شام می توانید یک دوست، اعضای 
خانواده یا دیگر اعضای انتخابی جامعه خود را برای 

پیشتیبانی از جلسه IEP با خود بیاورید. اگر مدیر پرونده 
بخش معلولیت هاش رشدی )DDD( یا یک هامهنگ 

کننده کودکان با نیازهای مراقبت های بهداشتی خاص 
)CSHCN( دارید، ممکن است بخواهید آنها را نیز 

دعوت کنید. جلسه IEP باید قبل از سومین تولد فرزند 
شام اتفاق بیفتد و IEP باید قبل از سومین تولد فرزند 
شام برقرار باشد. با این وجود، در هر زمانی که شام یا 
کارمندان مدرسه احساس کنید که نیاز دارید در مورد 

 برنامه فرزندتان صحبت کنید، می توانید یک جلسه 
IEP درخواست کنید.

اگر فرزند من واجد رشایط خدمات آموزش 
 استثنائی پیش دبستانی نباشد چه اتفاقی 

می افتد؟

اگر فرزند شام واجد رشایط خدمات آموزش با شام 
همکاری FRC ، استثنائی پیش دبستانی نباشد خواهد 
 Head کرد تا سایر گزینه های ممکن که برای کودک
Start، شام قابل دسرتس است مانند ECEAP یا سایر 

برنامه های اجتامعی را شناسایی کنید.

نقش ما در روند گذار چیست؟
نکاتی درباره اینکه شام چگونه می توانید به 
 کودکو خانواده خود کمک کنید تا یک گذار 

روان داشته باشید:

  رشکت در جلسات از طریق صحبت کردن درباره 	 
آنچه که برای کودک خود می خواهید.

یادداشت برداری در جلسات.	 

بررسی منابع و خدمات.	 

  یادداشت کردن فعالیت ها و عالیق فرزند خود 	 
در یک دفرتچه یادداشت. گواهی تولد، سابقه ایمن 
سازی، گزارش های پزشکی،IFSP عکس ها، ارزیابی 

ها، سنجش ها و های گذشته فرزندتان را درج کنید. 
تصاویر فرزندتان به شخصی سازی اطالعات و حقایق 

کمک می کند.

 چه چیزی ممکن است برای حامیت از کودک شام 	 
مفید باشد؟ شام بهرت از هر کسی نیازمندی های او را 

می شناسید. بدانید چه چیزی از فرزندتان انتظار داشته 
باشید و برای IEP با منطقه آموزش پرورشی و تیم به 

دست آوردن این خدمات برای فرزندتان همکاری کنید.

 گام های بعدی من پس 
از گذار چیست؟

بپرسید آیا گروه حامیت خانواده، انجمن ولی، 
معلم، دانش آموز )PTSA( محلی یا شورای مشورتی 

education استثنائی والدین )SEPAC( وجود دارد یا 
خیر. بپرسید آیا منطقه آموزش پرورشی کارمند خدمات 
خانواده، مددکار اجتامعی یا روانشناس مدرسه ای دارد 

که در صورت نگرانی شام کمک کند. به یاد داشته باشید 
که شام، به عنوان یک ولی ممکن است از حامیت از 
 خود عالوه بر فرزندتان بهره مند شوید؛ زیرا خانواده 

شام از روند گذار عبور می کند.

چه اطالعات دیگری باید بدانیم؟
اگر فرزند شام در حال حارض واجد رشایط دریافت 

خدمات از DDD باشد، قبل از اینکه فرزند شام چهار 
ساله شود، واجدیت رشایط برای خدمات باید دوباره 

تعیین شود. مهم است که شام سنجش های مداخالت 
زودهنگام، اطالعات گذار و گزارش ارزیابی منطقه آموزش 
پرورشی در طول این پروسه گذار را با DDD به اشرتاک 

 DDD بگذارید. رضایت شام برای انتشار این اطالعات نزد
می تواند توسط منطقه آموزش پرورشی در جلسه برنامه 
ریزی گذار گرفته شود. اگر اطالعاتی برای تعیین واجدیت 
رشایط فرزند شام دریافت نشود، فرزند شام در سن چهار 

سالگی از خدمات DDD حذف خواهد شد.
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گذار چیست؟
هنگامی که فرزند شام سه ساله می شود، خدمات 

 مداخله اولیه به پایان می رسد و ممکن است خدمات 
و پشتیبانی های جدید در دسرتس باشد. این فرآیند 

 تغییر یکی از بسیاری از تغییراتی است که برای فرزند 
و خانواده شام در طول زندگی خود اتفاق می افتد.

شش تا نه ماه قبل از سومین تولد فرزند شام، شام با  
هامهنگ کننده منابع خانواده )FRC( و تیم خود برای 
 گذار به خدمات education استثنائی پیش دبستانی 
یا سایر خدمات و حامیت های الزم رشوع به همکاری 

می کنید. خانواده ها و ارائه دهندگان خدمات از طریق 
این فرایند با هم در یک سفر که به یک جلسه گذار 

ختم می شود، حرکت می کنند.

هدف گذار چیست؟
در طی جلسه IFSP، یک برنامه گذار کتبی توسط شام 

و تیم مداخله زودهنگام شام برای کمک به هدایت شام 
در روند گذار آماده خواهد شد.

 C بخش )IDEA( قانون آموزش افراد دارای معلولیت
داشنت یک طرح کتبی برای گذار قبل از سومین تولد 

فرزند شام را الزام می کند.

 چه زمانی رشوع به برنامه 
ریزی برای گذار می کنیم؟

شش تا نه ماه قبل از سومین تولد فرزند شام:

برنامه ریزی گذار آغاز می شود. FRC شام ارتباط بین 
شام و منطقه آموزش پرورشی شام یا سایر برنامه های 
مبتنی بر جامعه را برای رشوع برنامه ریزی برای گذار 

کودک شام در سن 3 سالگی تسهیل می کند.

حداقل سه ماه قبل از سومین تولد فرزند شام، 
یک جلسه برنامه ریزی گذار برگزار خواهد شد:

شام به عنوان بخشی از جلسه با یک مناینده منطقه 
آموزش پرورشی مالقات خواهید کرد. آنها توضیح می 
دهند برای مشخص کردن اینکه آیا فرزند شام واجد 

 رشایط خدمات آموزش استثنائی پیش دبستانی است 
یا خیر، چه اتفاقی رخ خواهد داد.

اگر فرزند شام واجد رشایط خدمات آموزش استثنائی 
پیش دبستانی باشد، طبق تعیین منطقه آموش پرورشی 

خدماتی از طریق یک برنامه آموزش شخصی سازی شده 
)IEP( ارائه می شود.

اگر شام مایل به دریافت خدمات آموزش استثنائی پیش 
دبستانی نباشید، جلسه با مناینده منطقه آموزش پرورشی 

برنامه ریزی نخواهد شد.

طرح گذار چیست؟
طرح گذار مشخص می دهد که چگونه شام، FRC و تیم 
مداخله زودهنگام شام در حالی که فرزند و خانواده شام 
در 3 سالگی از خدمات مداخله زودهنگامگذار می کنند، 

کمک خواهد کرد. این طرح توضیح می دهد در زمانی 
که فرزند شام به برنامه education استثنائی پیش 

دبستانی منطقه آموزش پرورشی شام یا سایر خدمات 
مبتنی بر جامعه وارد می شود یا پشتیبانی و خدمات را 

به دلیل اینکه دیگر واجد رشایط نیست ترک می کند، 
چه نوع حامیت ها، گام ها و خدماتی مورد نیاز است.

 پس از آن برای فرزندم 
چه اتفاقی می افتد؟

آماده سازی طرح گذار فرزند من:

 شام و تیم مداخله زودهنگام شام برای آماده سازی 
 این طرح همکاری خواهید کرد. این تیم شامل شام، 

 FRC شام، افرادی که در حال حارض با فرزند شام کار 
می کنند، افراد دیگری که ممکن است بخواهند درگیر 
شوند و افرادی که ممکن است در آینده با فرزند شام 
درگیر شوند می شود. این تیم به پیرشفت و نیازهای 
فرزند شام نگاه خواهند کرد. FRC آماده سازی طرح 

گذار را هامهنگ می کند.



برای کمک و یا اطالعات بیشرت کجا می توانم برم؟

برنامه حامیت زودهنگام نوزادان و کودکان نوپا )ESIT( اداره کودکان، جوانان و خانواده
سیستم ایالتی خدمات مداخله زودهنگام بخش C از IDEA را هدایت می کند. 

)360( 725-3500 
www.dcyf.wa.gov

برای اطالعات بیشرت و ارجاع به یک هامهنگ کننده منابع خانواده )FRC( متاس بگیرید: 
Help Me Grow Washington )خط تلفن سالمت خانواده( برای به دست آوردن نام 

یک FRC در منطقه محلی شام.
1-800-322-2588

 شبکه پدران ایالت واشنگنت در Kindering Center. برای همه مردان و خانواده 
های آنها که فرزندانی با نیازهای خاص دارندحامیت و منابع فراهم می کند.

)425( 653-4286 
www.fathersnetwork.org

 PAVE یک مرکز آموزش و اطالع رسانی والدین در سطح ایالتی است که به خانواده 
هایی که فرزندهای دارای معلولیت دارند از زمان تولد تا بزرگسالی کمک می کند.

1-800-572-7368 )800-5 PARENT( 
www.wapave.org

 شبکه ایالتی والدین به والدین واشنگنت یک شبکه والدین در سطح ایالتی است که 
 حامیت عاطفی و اطالعات به والدینی که کودکانی دارای معلولیت و یا تاخیرهای 

رشدی ارائه می کند.
1-800-821-5927 

 www.arcwa.org/parent-to-parent

 Arc of Washington State آموزش، سالمت، خودکفایی، خودکارآمدی، شمول و 
انتخاب های افراد دارای معلولیت های رشدی و خانواده های آنان را ارتقا می دهد.

1-888-754-8798 
www.arcwa.org

 اداره رسپرست آموزش عمومی یک وبسایت مفید برای خانواده های کودکانی 
 است که آموزش استثنائی و خدمات مربوطه دریافت می کنند: 

www.K12.wa.us/SpecialEd/Families/default.aspx

 The Washington State Department 
of Children, Youth & Families 

Early Support for Infants and Toddlers
PO Box 40970 

Olympia WA 98504-0970 
FAX: )360( 725-4925 

VOICE: )360( 725-3500 
www.dcyf.wa.gov/services/child-development-supports/esit

تبعیض در همه برنامه ها و فعالیت ها ممنوع است. هیچ کس نباید بر اساس نژاد، رنگ پوست، 
مذهب، آیین، منشاء ملی، جنسیت، سن یا معلولیت کنار گذاشته شود.

 اگر مایل به کپی کردن این سند در یک قالب یا زبان جایگزین هستید ، با ما متاس بگیرید روابط 
.)ConstRelations@dcyf.wa.gov ،360-902-8060 | 1-800-723-4831( DCYF سازنده
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