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والدین از  یکی  عنوان  به  شما  حقوق 





خانواده های محرتم،

به برنامه Early Support for Infants and Toddlers (ESIT) واشنگنت 

خوش آمدید!

از بدو تولد تا سومین سالگرد تولد کودک، ESIT به کودکان واجد رشایط و خانواده ها 

یا مراقبان آنها خدمات می دهد. 

برنامه ESIT فرایندی مشرتک بین خانواده ها، مراقبان، یکی از 

Family Resources Coordinator (FRC) و سایر متخصصانی است که 
پشتیبانی می کنند تا نیازهای منحرص به فرد هر کودک تأمین شود. این برنامه با تأکید بر 

مربیگری و ارائه راهربدهایی به والدین و دیگر مراقبان، برای حامیت از رشد فرزندشان، 

خانواده محور است. 

اولین باری را که دخرتم خدمات دریافت کرد به یاد دارم. ما ارزیابی و رضایت او از Individualized Family Service Plan (IFSP) را در هامن روز 

انجام دادیم. به یاد دارم که قرار مالقات درباره اینکه قرار بود چه اتفاقی بیفتد، این فرایند چگونه خواهد بود و معنای آن برای دخرتم و پیرشفتش چیست، باعث 

رسدرگرمی من شد. 

این سند روند دنبال شده برای ارائه خدمات ESIT به کودکان در واشنگنت را به طور خالصه رشح می دهد و یک منبع عالی برای والدین و مراقبان است. هدف از 

حفاظت های آیین نامه ای آگاهی والدین و مراقبان از حقوق قانونی و حامیت های آنان است. اگر سؤالی درباره روند کار یا حقوق خود به عنوان والد یا مراقب 

دارید، این سند را ذخیره کنید و به آن مراجعه کنید. 

جولی، یکی از والدین همکار

فهرست مطالب

رویه های حل و فصل مناقشات                                                                  8

وقتی با یک رسویس یا تصمیم گیری مخالف هستید چه کاری باید انجام دهید.

میانجی گری                                                                                          8

روشی برای همکاری با یک فرد بی طرف که می تواند از حل مسئله در تیم فرزند شام 

پشتیبانی کند.

فرایند دادرسی بی طرفانه                                                                          9

روال رسمی انجام شده توسط یک مأمور دادرسی بی طرف که ممکن است هنگامی که 

خانواده ای به دنبال ثبت یک شکایت است مورد استفاده قرار گیرد. 

شکایت های اداری                                                                                10

اگر خانواده ای نگران این است که الزامات این برنامه رعایت نشود، ممکن است روندی 

رسمی دنبال شود. 

والدین جایگزین                                                                                   11

زمانی که یکی از والدین یا دیگر رسپرستان قانونی در دسرتس نیستند و اطالعاتی درباره 

چگونگی انتخاب آن فرد نیست، توضیح می دهد چه زمانی ممکن است فردی از جانب 

کودک، مشخص شود. 

اطالعات متاس                                                                             پشت جلد

چگونه می توان به ESIT State Leadership Team در 

Department of Children, Youth, and Families دسرتسی داشت.

1 مقدمه                                                                                                

مروری کوتاه بر قانون  Individuals with Disabilities Education Act (IDEA)و 

 IDEA از C که در قسمت Early Support for Infants and Toddlers (ESIT) برنامه

انجام شده است.

بررسی کلی حفاظت های آیین نامه ای                                                            2

فهرستی از حقوق شام به عنوان یکی از والدین یا مراقب کودکی که خدمات دریافت 

می کند.

اعالمیه از پیش نوشته شده                                                                         3

 توضیحی درباره الزامی که والدین قبل از ایجاد این 

تغییرات، در مورد تغییرات پیشنهادی در طرح منحرصبه فرد خدمات خانوادگی کودک 

دریافت می کنند.

رضایت والدین                                                                                      4

مروری بر معنای رضایت والدین و زمان الزم برای دریافت خدمات از جانب کودک.

سوابق                                                                                                5

رشح محرمانه بودن حق فرزند شام و حق شام به عنوان یکی از والدین در دریافت و بررسی 

سوابق فرزندتان.
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در واشنگنت، سیستم قسمت C تحت 

 Early Support for عنوان

 Infants and Toddlers 
)ESIT( شناخته می شود.

Family Resources Coordinators (FRCs)، که 
با خانواده ها همکاری دارند، می توانند برای کمک به 
اطالع بهرت خانواده ها از حفاظت های آیین نامه ای که 

ذیل قسمت C از آن برخوردار هستند، مطالب بیشرتی 

معرفی کنند. همچنین می توانند برای ایجاد ارتباط بین 

شام و افراد متخصص برای کمک به رفع نیازهای رشدی 

کودک، روش هایی را پیشنهاد دهند.

مقدمه

قانون آموزش افراد دارای معلولیت چیست و برای فرزند شام چه معنایی دارد؟

قانون Individuals with Disabilities Education Act (IDEA) یک قانون فدرال است که مفاد خدمات 

مداخله زودهنگام برای نوزادان و کودکان نوپا واجد صالحیت (تولد تا 36 ماهگی) که دچار ناتوانی و معلولیت هستند 

و خانواده های آن ها را در بر می گیرد. این مفاد در ذیل قسمت C از IDEA ذکر شدند. این موارد در مقررات فدرال 
(CFR Part 303 34) و خط مشی ها و آیین نامه های ایالت واشنگنت ترشیح شده اند.

در واشنگنت، سیستم قسمت C تحت عنوان برنامه Early Support for Infants and Toddlers (ESIT) شناخته 

می شود. این سیستم به نحوی طراحی شده است تا مشارکت خانواده را به حداکرث برساند و از رضایت والدین در متام مرحل 

فرایند مداخله زودهنگام، که با ارجاع اولیه آغاز می شود و تا ارائه خدمات و انتقال ادامه پیدا می کند، اطمینان حاصل کند.

برنامه ESIT شامل حفاظت های آیین نامه ای برای صیانت از حقوق والدین و کودکان می شود. والدین باید از این حفاظت های 

آیین نامه ای به شکلی که ذیل مقررات در CFR 303.400‑438 34 تعریف شده است، از جمله گزینه های حل و فصل 

مناقشات در CFR 303.430‑438 34 اطالع پیدا کنند تا بتوانند در خدمات ارائه شده به فرزند و خانواده خود فعال 

باشند و نقش رهربی را ایفا کنند. این مدرک حقوق والدین یک اعالمیه رسمی در رابطه با حفاظت های آیین نامه ای از کودکان 

و خانواده به شکلی است که در مقررات فدرال قسمت C تعریف شده است.

 Family Resources اطالعات تکمیلی در مورد حفاظت های آیین نامه ای کودک و خانواده از طریق هر یک از

Coordinator (FRC) و ارائه دهنده خدمات مداخله زودهنگام که در ارائه خدمات مداخله زودهنگام نقش دارند در 
دسرتس است.
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»خدمات مداخله زودهنگام مناسب« از طریق فرایند 
IFSP مشخص می شوند. IFSP باید یک بیانیه درباره 

خدمات مداخله زودهنگام ویژه که برای بر طرف کردن 

نیازهای منحرصبه فرد کودک و خانواده جهت دستیابی 

به نتایج مشخص شده در IFSP رضوری هستند، منترش 

 کند. 

 C  مقررات فدرال قسمت 

www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR‑2011‑09‑28/
pdf/2011‑22783.pdf خدمات مداخله زودهنگام 

را به عنوان خدماتی تعریف می کنند که »برای رفع 
نیازهای رشدی و حرکتی هر کودک واجد صالحیت ذیل 

قسمت C و نیازهای خانواده در رابطه با ارتقاء رشد 

کودک طراحی شدند.«

اطالعات شخصی قابل شناسایی شامل موارد زیر است: 

نام فرزندتان، نام شام یا نام سایر اعضای . 1

خانواده.

نشانی فرزند یا خانواده شام. . 2

شناسه شخصی مانند شامره تأمین اجتامعی . 	

فرزندتان یا خود شام.

شناسه های غیرمستقیم دیگر، مانند تاریخ تولد، . 	

محل تولد و نام خانوادگی مادر فرزند شام. 

فهرستی از خصوصیات شخصی یا سایر . 	

اطالعاتی که شناسایی کودک شام را با اطمینان 

منطقی امکان پذیر می کند.

اطالعات درخواست شده توسط شخصی که . 	

برنامه مداخله زودهنگام معتقد است هویت 

فرزند شام را می داند.

بررسی کلی حفاظت های آیین نامه ای

در سند حارض، مقصود از عبارت »یکی از والدین« پدر یا مادر واقعی کودک، والدینی که کودک را به فرزندی پذیرفتند، قیم 

قانونی، والدین رضاعی و کسانی هستند که در هنگام تولد یا با فرزندخواندگی به عنوان ولی شناخته می شود و کودک با آنها 

زندگی می کنند.

حقوق شام به عنوان یکی از والدین کودکی که خدمات ESIT را دریافت 

می کند چیست؟

در برنامه ESIT واشنگنت، شام به عنوان یکی از والدین، از حقوق زیر برخوردار هستید:

پس از ایجاد طرح Individualized Family Service Plan (IFSP) در 	 

جلسه IFSP ابتدایی، در فاصله 45 روز تقویمی از زمان ارجاع، حق ارزیابی و بررسی 

چند رشته ای دارید. »چند رشته ای« یعنی مشارکت افرادی از دو یا چند رشته و تخصص 

متفاوت. برای مثال، یک آسیب شناس زبان گفتاری و مربی ویژه.

حق دریافت بررسی، ارزیابی، رشد IFSP، هامهنگی خدمات و حفاظت های آیین نامه ای 	 

بدون هیچ هزینه ای برای خانواده.

حق دریافت بررسی، در صورت درخواست و ارائه رضایتنامه برای انجام آن، در هر زمان در طول فرایند غربالگری 	 

(در صورت استفاده).

در صورت کسب صالحیت ذیل بخش C، حق دریافت خدمات مداخله زودهنگام مناسب برای کودک و خانواده به 	 

شکلی که از سوی IFSP تعیین می شود.

حق امتناع از انجام غربالگری، ارزیابی، بررسی و دریافت خدمات.	 

حق دعوت شدن و رشکت کردن در متام جلساتی که انتظار می رود در آن ها تصمیمی درباره یک پیشنهاد برای تغییر 	 

شناسایی هویت، ارزیابی و تعیین سطح کودک شام، یا مفاد مربوط به خدمات مداخله زودهنگام مناسب در رابطه با 

فرزند یا خانواده شام مطرح شود.

حق دریافت اطالعاتی کتبی به موقع قبل از مطرح شدن یا رد یک تغییر در شناسایی هویت، ارزیابی و تعیین سطح 	 

کودک شام، یا مفاد مربوط به خدمات مداخله زودهنگام مناسب در رابطه با فرزند یا خانواده شام.

حق دریافت متام خدمات مداخله زودهنگام در یک محیط طبیعی و تا میزان مناسب برای رفع نیازهای رشدی کودک.	 

حق حفظ محرمانگی اطالعات شخصی قابل شناسایی.	 

حق دریافت یک نسخه ابتدایی از پرونده مداخله زودهنگام کودک بدون دریافت هیچ هزینه ای.	 

حق ارائه یک کپی از متام ارزیابی ها، بررسی ها و IFSP که باید به شام ارائه شود، در کوتاه ترین زمان ممکن پس از هر 	 

.IFSP جلسه

حق تحقیق و بررسی درباره آن، و در صورت نیاز، اصالح سوابق فرزندتان.	 

حق درخواست میانجی گری و/یا برگزاری یک جلسه دادرسی بی طرفانه برای حل مناقشه های پیش آمده بین ولی/	 

ارائه دهنده. حق تنظیم یک شکایت اداری.

عالوه بر حقوقی که در باال ذکر شد، شام حق دارید در جریان حفاظت های آیین نامه ای ذیل قسمت C هم قرار بگیرید. این 

حقوق در زیر رشح داده شده است.

http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2011-09-28/pdf/2011-22783.pdf
http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2011-09-28/pdf/2011-22783.pdf


	

اعالمیه از  پیش نوشته شده

چگونه ارائه دهندگان ESIT فرزندتان از جلسات و تغییرات پیشنهادی خدمات، شام را مطلع می کنند؟

رضایت کتبی شام باید قبل از اقدامات زیر دریافت شود:

اجرای غربالگری رشید برای اطالع از اینکه آیا کودک مشکوک به معلولیت هست 	 

یا خیر.

انجام متام ارزیابی ها و بررسی ها روی فرزند شام.	 

ارائه خدمات مداخله زودهنگام به فرزند شام.	 

استفاده از مزایای عمومی یا بیمه یا بیمه خصوصی برای پرداخت هزینه خدمات.	 

اشرتاک گذاری اطالعات شخصی قابل شناسایی درباره شام.	 

رضایتنامه کتبی شام نیز باید پیش از ارائه خدمات مداخله زودهنگام دریافت شود.

اگر این رضایتنامه را ارائه نکنید، هیچ اقدامی به صورت تحمیلی (اجباری) انجام نخواهد 

شد. به عبارت دیگر، FRC، یا ارائه دهنده خدمات مداخله زودهنگام منی تواند از 

رویه های دادرسی قانونی برای به چالش کشیدن شام درباره عدم ارائه رضایتنامه استفاده 

کند.

اعالمیه از پیش نوشته شده باید در یک زمان منطقی پیش از ارائه یا رد پیشنهاد رشوع یا 

تغییر هویت، ارزیابی، تعیین سطح فرزندتان یا مفاد خدمات مداخله زودهنگام مناسب به 

شام یا فرزندتان، در اختیار شام قرار بگیرد. این اعالمیه باید اطالعات کافی برای اطالع شام 

از موارد زیر را داشته باشد:

اقدامی که توسط پیامنکار خدمات مداخله زودهنگام یا ارائه دهنده خدمات 	 

مداخله زودهنگام، پیشنهاد یا رد می شود.

دالیل موجود برای این اقدام.	 

متام حفاظت های آیین نامه ای که ذیل قسمت C در دسرتس هستند.	 

میانجی گری ایالت، شکایت ایالتی، و فرایندهای برگزاری جلسه دادرسی، از 	 

جمله رشحی درباره نحوه تنظیم یک شکایت و زمان های مشخص شده برای این 

فرایندها.

این اعالمیه باید به زبانی نوشته شود که برای عموم قابل درک است و به زبان مادری شام 

ارائه شود، به جز در مواردی که به وضوح امکان انجام این کار وجود ندارد.

اگر زبان مادری یا دیگر حالت های ارتباطی شام، حالت کتبی ندارد، ارائه دهنده خدمات 

مداخله زودهنگام باید اقدامات الزم را صورت داده و اطمینان پیدا کند که:

اعالمیه به شکل شفاهی یا به هر صورت دیگر به زبان مادری یا حالت ارتباطی 	 

مورد نظر شام ترجمه شود؛

اعالمیه را کامالً درک کنید؛ و	 

مدارک مکتوبی وجود داشته باشد که نشان بدهد الزامات ترشیح شده در اینجا 	 

به اجرا در آمدند.



	

زبان مادری، که برای اشاره به افراد دارای مهارت محدود 
در زبان انگلیسی استفاده می شود، به معنی زبانی است 
که در حالت عادی از آن استفاده می کنند. در زمان انجام 

بررسی ها و ارزیابی ها از فرزند شام، زبان مادری به معنای 

زبانی است که به صورت عادی توسط فرزند شام استفاده 

می شود. برای افراد ناشنوا یا کم شنوا، نابینا یا کم بینا، یا 

کسانی که سواد خواندن و نوشنت ندارند استفاده می شود، 

زبان مادری به معنی روش ارتباطی است که آن شخص در 

حالت عادی از آن استفاده می کند )برای مثال زبان اشاره، 

خط بریل، یا ارتباط شفاهی(.

رضایت والدین

رضایت والدین چیست و چگونه می توانید از حق خود برای رضایت استفاده کنید؟

رضایت یعنی:

متام جوانب و اطالعات فعالیتی که برای آن رضایت داده اید به طور کامل به زبان مادری به شام، توضیح داده شده 	 

است.

به شکل مکتوب اطالع و موافقت خود را با انجام فعالیت موضوع رضایتنامه اعالم می کنید، و در رضایتنامه فعالیت 	 

توضیح داده و مشخص شده است سوابق مداخله زود هنگام (در صورت وجود) چطور و برای چه کسانی منترش 

می شود.

شام متوجه هستید که اعالم رضایت از سوی شام کامالً داوطلبانه است و می توانید هر زمان که خواستید آن را پس 	 

بگیرید.

اگر رضایت خود را پس بگیرید، عطف به ماسبق منی شود (در مورد اقداماتی که تا پیش از لغو رضایت صورت گرفتند اعامل 

منی شود).

ارائه دهنده خدمات مداخله زودهنگام یا کارکنان واجد صالحیت و مناسب باید تالش های کافی را به کار بگیرند تا به شام اطمینان 

بدهند که شام:

به طور کامل از فرایند غربالگری، ارزیابی و بررسی یا خدماتی که در دسرتس قرار دارد اطالع دارید.	 

درک می کنید که فرزندتان تنها در صورتی می تواند خدمات غربالگری، ارزیابی و بررسی را دریافت کند که شام رضایت بدهید.	 

به عنوان ولی یک کودک واجد صالحیت ذیل بخش C، می توانید مشخص کنید که آیا فرزندتان یا سایر اعضای خانواده بر اساس این 

برنامه خدمات مداخله زودهنگام را بپذیرند یا رد کنند. همچنین می توانید این خدمات را پس از پذیریش اولیه، بدون به خطر انداخنت 

سایر خدمات مداخله زودهنگام ذیل برنامه ESIT، نپذیرید (به جز عملکردهای اجرایی که بر اساس مقررات هامهنگ سازی منابع 

خانوادگی الزامی هستند).
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والدین برای دسرتسی و مرور سوابق فرزند خود چه حقوقی دارند؟

محرمانگی

با توجه به محرمانگی رویه های اطالعاتی که در این سند مشخص شده است، باید برای تحقیق و بررسی سوابق مرتبط با غربالگری، ارزیابی 
و بررسی، تأیید صالحیت، ایجاد و پیاده سازی IFSPها، مفاد خدمات مداخله زودهنگام، شکایت های فردی ردباره فرزندتان و هر قسمت 

دیگر از برنامه قسمت C درباره سوابق خانواده یا فرزندتان، فرصت کافی داشته باشید.

متام ارائه دهندگان خدمات مداخله زودهنگام باید (در طول ساعت کاری) به شام فرصت کافی برای تحقیق و بررسی سوابقی که درباره 

فرزند یا خانواده شام جمع آوری شده، نگهداری می شود یا از سوی پیامنکار یا ارائه دهنده، ذیل قسمت C، از زمانی که فرزندتان به 

خدمات مداخله زودهنگام ارجاع داده شده تا زمانی که سازمان مشارکت کننده بر اساس قوانین فدرال و ایالتی دیگر ملزم به حفظ 

اطالعات نیست یا نگهداری از اطالعات را متوقف می کند، بدهند. ارائه دهنده خدمات مداخله زودهنگام باید بدون ایجاد تأخیر 

غیررضوری و پیش از برگزاری جلسه درباره IFSP یا دادرسی به یک درخواست در رابطه با شناسایی، ارزیابی، تعیین سطح، یا مفاد 

خدمات برای کودک و خانواد شام عمل کند و این کار، تحت هیچ رشایطی، نباید بیش از 10 روز تقویمی پس از تاریخ ارائه درخواست 

زمان بربد. فرصت تحقیق و بررسی سوابق مداخله زودهنگام شامل این موارد می باشد:

حق دریافت پاسخ از یک ارائه دهنده خدمات مداخله زودهنگام برای درخواست های منطقی جهت ارائه توضیحات یا ترجمه 	 

سوابق موجود در پرونده.

حق درخواست اینکه ارائه دهنده خدمات مداخله زودهنگام، سوابقی که حاوی اطالعات هستند را ارائه کند، در صورتی که 	 

عدم ارائه این نسخه ها به شکل مؤثر فرصت تحقیق و بررسی سوابق را از شام بگیرد.

حق انتخاب کسی به عنوان مناینده برای تحقیق و بررسی سوابق.	 

ارائه دهنده خدمات مداخله زودهنگام می تواند در نظر بگیرد که شام از مجوز الزم برای تحقیق و بررسی سوابق مربوط به فرزندتان 

برخوردار هستید، به جز در صورتی که پیامنکار یا ارائه دهنده مدارکی دریافت کند که نشان بدهد شام به دلیل موضوعاتی از قبیل 

حضانت، مراقبت رضاعی، قیمومیت، جدایی و طالق، اجازه انجام این کار را ندارید.

متام ارائه دهندگان خدمات مداخله زودهنگام باید سابقه اشخاصی که به مدارک جمع آوری شده دسرتسی پیدا کردند یا از آن ذیل 

قسمت C استفاده کردند (به جز دسرتسی از سوی والدین و کارکنان مجاز مانند پیامنکار یا ارائه دهنده) به صورت مکتوب نزد خود نگه 

دارد و در آن نام اشخاص، تاریخ ارائه دسرتسی، و هدف از ارائه مجوز به فرد برای استفاده از سوابق کودک را درج کند.

اگر در یک پرونده مداخله زودهنگام ، اطالعات بیش از یک کودک قرار داشت، شام فقط حق دارید اطالعات مربوط به فرزند خودتان، 

یا خودتان را مورد بررسی قرار دهید، و یا فقط در جریان آن اطالعات به خصوص قرار بگیرید.

در این بخش، از تعاریف زیر استفاده شده است:

»تخریب« به معنای تخریب فیزیکی یا . 1
حذف شناسه های شخصی از اطالعات است تا اطمینان 

حاصل شود که دیگر شخصاً قابل شناسایی نیست. 

»سوابق مداخله زودهنگام«، »سابقه/. 2
سوابق تحصیلی« یا »سابقه/سوابق« به معنی متام 

سوابق مربوط به کودک است که طبق قسمت C الزم 

است جمع آوری، نگهداری یا استفاده شود. 

»سازمان مشارکت کننده« به معنای . 3
هر فرد، سازمان، نهاد یا مؤسسه ای است که اطالعات 

شخصی قابل شناسایی را برای اجرای الزامات قسمت 

C جمع آوری، نگهداری یا استفاده می کند. سازمان 
مشارکت کننده شامل سازمان رسپرستی ایالتی، 

هر ارائه دهنده خدمات مداخله زودهنگام است 

که خدمات قسمت C را ارائه می دهد )از جمله 

هامهنگی خدمات، ارزیابی ها و بررسی ها و سایر 

خدمات قسمت C(. این تعریف شامل منابع ارجاع 

اصلی یا سازمان های خصوصی یا عمومی که بودجه 

خدمات مداخله زودهنگام را تأمین می کنند، منی شود.
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ارائه دهنده خدمات مداخله زودهنگام باید، در صورت درخواست، فرصتی برای دادرسی 

جهت به چالش کشیدن اطالعات موجود در سوابق مداخله زودهنگام را فراهم کند تا 

اطمینان حاصل شود که اطالعات به هیچ عنوان نادرست، گمراه کننده یا ناقض حریم 

خصوصی و سایر حقوق شام یا فرزندتان نیست. شام می توانید درخواست دادرسی ذیل 

فرایندهای قسمت C را بدهید یا بر اساس مقررات قانون حریم خصوصی و حقوق آموزشی 

خانواده (FERPA) در بند CFR 99.22 34، تقاضای دادرسی داشته باشید.

اگر در نتیجه این دادرسی، برای پیامنکار یا ارائه دهنده مشخص شود اطالعات نادرست، 	 

گمراه کننده یا ناقض حریم خصوصی یا سایر حققو شام و فرزندتان است، باید اطالعات را به 

صورت مناسب تغییر داده و مراتب را به طور کتبی به شام اطالع بدهد.

اگر در نتیجه دادرسی، این پیامنکار یا هامهنگ کننده تصمیم بگیرد که اطالعات نادرست، 	 

گمراه کننده یا ناقض حریم خصوصی و یا سایر حقوق شام و فرزندتان نیست، باید به شام 

اطالع داده شود که حق دارید در سوابق فرزندتان اظهارنامه ای درباره اطالعات مورد نظر قرار 

بدهید و متام دالیل مخالف با تصمیم پیامنکار یا ارائه کننده را در آن مشخص کنید.

هر توضیحی که با طی این روند در سوابق فرزند شام قرار می گیرد باید از سوی ارائه دهنده 	 

خدمات مداخله زودهنگام به عنوان بخشی از سوابق فرزند شام در نظر گرفته شود و این 

موضوع تا زمانی که سوابق یا قسمت مورد اعرتاض (قسمتی از سوابق که شام با آن مخالف 

هستید) نزد پیامنکار یا ارائه دهنده باقی می ماند، ادامه پیدا خواهد کرد.

اگر سوابق فرزند شام یا قسمت مورد اعرتاض از سوی پیامنکار یا ارائه دهنده برای هر شخصی 	 

افشا شود، توضیحات شام هم باید به اطالع آن شخص برسد.

رضایتنامه پیش از افشا

پش از اینکه اتفاقات زیر در مورد اطالعات شخصی قابل شناسایی رخ بدهد، باید از 

والدین رضایت گرفته شود:

افشای اطالعات برای افرادی به جز مقامات طرف قرارداد یا ارائه دهنده 	 

که در جمع آوری، نگهداری یا استفاده از اطالعات ذیل قسمت C نقش 

دارند، به جز افرادی که بر اساس قسمت C (34 CFR 303.414) و 

FERPA (34 CFR 99.31) مجوز الزم را دریافت کردند؛ یا

برای هدفی به جز رعایت الزامات مشخص شده در قسمت C مورد استفاده قرار 	 

می گیرند.

متام ارائه دهندگان خدمات زودهنگام باید در صورت درخواست شام یک فهرست از 

انواع موقعیت های جمع آوری سوابق مداخله زودهنگام، محل نگهداری و استفاده آن از 

سوی پیامنکار و ارائه دهنده را در اختیارتان قرار بدهند. یک ارائه دهنده خدمات مداخله 

زودهنگام می تواند از شام برای تهیه کپی مدارک و سوابقی که ذیل قسمت C برایتان 

تهیه می کند، هزینه دریافت کند اگر این هزینه به شکل قابل توجهی جلوی حق و فرصت 

شام برای بررسی مدارک را نگیرد. با این حال، منی تواند برای جستجو یا پیدا کردن اطالعات 

ذیل قسمت C هزینه ای دریافت کند. عالوه بر این، شام باید بتوانید بدون هیچ هزینه ای 

یک نسخه از بررسی ها و ارزیابی های مربوط به فرزند، ارزیابی های خانواده و IFSP پس 

از هر جلسه IFSP را در رسیع تری زمان ممکن دریافت کنید.

 C اگر فکر می کنید اطالعات موجود در سوابق مداخله زودهنگام که ذیل قسمت

جمع آوری، نگهداری یا استفاده می شود، نادرست یا گمراه کننده است یا حریم خصوصی و 

یا سایر حقوق شام یا فرزندتان را نقض می کند، می توانید از ارائه دهنده خدمات مداخله 
زودهنگام بخواهید اطالعات را اصالح کند.

آن پیامنکار یا ارائه دهنده پس از دریافت درخواست شام، باید در یک بازه زمانی 	 

منطقی درباره اصالح اطالعات بر اساس درخواستتان تصمیم بگیرد.

اگر این پیامنکار یا ارائه دهنده از اصالح اطالعات مطابق با درخواست شام امتناع 	 

کرد، باید موضوع به اطالعتان برسد و به شام گفته شود که حق دارید درخواست 

دادرسی بدهید.
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اطالعات مرتبط با سوابق مداخله زودهنگام برای فرزند شام نباید بدون دریافت رضایت شام توسط هیچ یک از ارائه دهندگان 

 FERPA خدمات مداخله زودهنگام در اختیار سایر افراد قرار بگیرد، به جز در صورتی که پیامنکار یا ارائه دهنده بر اساس

اجازه انجام این کار را داشته باشد. اگر شام از دادن رضایت خودداری کنید، ارائه دهنده خدمات مداخله زودهنگام فرایندهای 

مرتبط با عدم پذیرش را اجرا می کند، از قبیل توضیح به شام درباره اینکه رضایت ندادن می تواند چه تأثیری روی توانایی های 

فرزند شام برای دریافت خدمات مداخله زودهنگام بگذارد، تا زمانی که این رویه ها ناقض حق شام برای عدم امضای رضایتنامه 

نباشد.

ذیل قسمت ESIT  ،C موظف است نام و تاریخ تولد فرزند و اطالعات متاس شام (از جمله نام ها، آدرس ها و شامره های 

تلفن) را بدون دریافت رضایت در اختیار سازمان آموزش ایالتی (دفرت نظارت بر آموزش عمومی) و سازمان آموزش محلی (اداره 

آموزش و پروش منطقه) محل سکونت فرزند شام قرار بدهد. این اطالعات برای شناسایی متام کودکانی که به شکل بالقوه 

صالحیت دریافت خدمات  قسمت B از IDEA را دارند، مورد نیاز است.

برای اطمینان از حفظ محرمانگی سوابق، تدابیر زیر باید در نظر گرفته شود:

هر ارائه دهنده خدمات مداخله زودهنگام موظف است در مراحل جمع آوری، حفظ و نگهداری، ذخیره، افشا و از بین 	 

بردن اطالعات شخصی قابل شناسایی، محرمانگی آن را حفظ کند.

برای ارائه دهنده خدمات مداخله زودهنگام، یک مسئول موظف است از حفظ محرمانگی اطالعات شخصی قابل 	 

شناسایی اطمینان پیدا کند.

متام اشخاصی که در کار جمع آوری و استفاده از اطالعات شخصی قابل شناسایی نقش دارند باید دوره ها و آموزش های 	 

مرتبط با رویه ها و خط مشی های قسمت C واشنگنت، که با IDEA و FERPA مطابقت دارد، پشت رس بگذارند.

هر ارائه دهنده خدمات مداخله زودهنگام موظف است، برای بازرسی عمومی، یک فهرست به روز از نام ها و 	 

پست های کارمندان داخل سازمان که به اطالعات شخصی قابل شناسایی دسرتسی دارند، را نزد خود داشته باشد.

اگر اطالعات شخصی قابل شناسایی جمع آوری، نگهداری یا استفاده شده دیگر برای ارائه خدمات به کودک یا خانواده 	 

  ،USC 1232f در 20 و GEPA مفاد ،C شام نیاز نیست، ارائه دهنده خدمات مداخله زودهنگام ذیل قسمت

CFR 34  ،EDGAR قسمت های 76 و 80، موظف است به والدین اطالع بدهد.

زمانی که دیگر برای ارائه خدمات به کودک یا خانواده به این اطالعات نیازی نیست، اطالعات باید در صورت 	 

درخواست والدین، نابود شود.

سوابق دائم نام و تاریخ تولد فرزند شام، اطالعات متاس والدین (از جمله آدرس و شامره تلفن)، نام هامهنگ کننده(های) 

خدمات (FRCها) و ارائه دهندگان خدمات مداخله زودهنگام و داده های خروج (از جمله سال و سن خروج و متام برنامه های 

که پس از خروج در آن ها عضو شده است) باید بدون هیچ محدودیت زمانی نگهداری شود.

هر ارائه دهنده خدمات مداخله 

زودهنگام باید از محرمانه بودن 

اطالعات قابل شناسایی شخصی 

محافظت کند و منی تواند سوابق کودک 

را بدون رضایت والدین انتشار دهد.
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رویه های حل و فصل مناقشات

اگر نگران برنامه مداخله زودهنگام یا خدمات ارائه شده به فرزندتان هستید، چه کاری می توانید انجام دهید؟ 

اگر درباره برنامه مداخله زودهنگام برای فرزندتان نگرانی دارید، لطفاً آن را فوراً با تیم FRC یا 

IFSP در میان بگذارید. برنامه ESIT توصیه می کند حل و فصل مناقشات در پایین ترین سطح 
ممکن انجام شود. با این حال، اگر امکان حل غیررسمی یک مسئله وجود ندارد، گزینه هایی برای 

حل و فصل مناقشات در دسرتس است.

اگر با ارائه دهنده خدمات مداخله زودهنگام درباره اعالم هویت، ارزیابی، تعیین سطح فرزندتان یا 

مفاد خدمات مداخله زودهنگام برای خانواده یا فرزندتان مخالف هستید، می توانید درخواست کنید 

تا نگرانی های شام به موقع برطرف شوند.

در قسمت زیر سه رویه رسمی که برای حل و فصل مناقشات در دسرتس شام هستند، ارائه شده 
است  این موارد شامل میانجی گری، فرایند دادرسی بی طرفانه و شکایت اداری می شود  آنها را 

می توان به هر ترتیبی انجام داد 

میانجی گری

میانجی گری به شام فرصت می دهد یک اختالفات را به شکلی دوستانه حل و فصل کنید. این روش داوطلبانه است و باید هر دو طرف آزادانه با آن موافقت 

کنند.

سازمان راهرب ایالتی فهرستی از میانجی های بی طرف و واجد صالحیت که از دانش کافی درباره 

قوانین و مقررات مربوط به مفاد خدمات مداخله زودهنگام برای نوزادان و کودکان نوپای 

معلول و خانواده آن ها برخوردار هستند، نزد خود نگه می دارد. میانجی ها باید به صورت 

تصادفی، چرخشی و یا یک روش بی طرفانه دیگر انتخاب شوند. برای تشویق به استفاده از روش 

میانجی گری، سازمان راهرب ایالتی مسئولیت تأمین هزینه های این برنامه، از جمله پرداخت هزینه 

محل مالقات، را به عهده دارد.

اگر اختالف نظر بعد از میانجی گری حل شد، طرفین بایدتوافقنامه ای را امضا کنند که از نظر 

قانونی الزام آور است و راه حل مورد توافق را در آن ترشیح شده است عالوه بر این متام 

صحبت هایی که در طول فرایند میانجی گری انجام شده باید محرمانه باقی مباند و منی توان از 

آن به عنوان مدرک در هیچ فرایند دادرسی یا قضایی استفاده کرد. این توافقنامه باید توسط 

شام و مناینده سازمان راهرب ایالتی که قدرت کافی برای ملزم کردن آن سازمان را دارد، امضا شود. 

توافقنامه میانجی گری مکتوب و امضاءشده در هر دادگاه در حوزه قضایی مرتبط یا در یک 

دادگاه منطقه ای ایاالت متحده، ضامنت اجرایی دارد.

این میانجی گری باعث محدودیت شام برای درخواست فرایند دادرسی بی طرفانه در هر زمان، 

منی شود. می توانید به صورت همزمان برای برگزاری جلسه میانجی گری و همچنین برگزاری فرایند 

دادرسی بی طرفانه که در صفحه بعد توضیح داده شده است، درخواست بدهید.

سازمان های راهرب ایالتی ممکن است رویه هایی در نظر بگیرد تا از طریق آن ها برای والدین و 

ارائه دهندگان خدمات مداخله زودهنگام که متایلی به انتخاب فرایند میانجی گری ندارند، فرصتی 

برای مالقات، در یک زمان و مکان مناسب برای شام، فراهم کند و شخصی که در موضوع هیچ 

منافعی ندارد (یک میانجی بی طرف) طرف قرارداد واحد حل و فصل مناقشه ها است، یا یک مرکز 

اطالعات و آموزش والدین یا مرکز اجتامعی برای والدین در ایالت در جلسه حضور داشته باشد و 

درباره مزایای فرایند میانجی گری صحبت و استفاده از آن را توصیه کند.

میانجی گری باید پس از دریافت درخواست میانجی گری از سوی سازمان راهرب ایالتی در زمان 

مناسب تکمیل شود و منی توان از آن برای عدم پذیرش یا به تأخیر انداخنت حق شام برای داشنت یک 

دادرسی بی طرفانه استفاده یا از ارائه سایر حقوق شام ذیل قسمت C خودداری کرد.

برای این میانجی گری زمان بندی مناسب انجام و در محلی که برای هر دو طرف مناسب باشد برگزار 

می شود. یک میانجی بی طرف، که دوره های آموزشی مربوط به مهارت های میانجی گری مؤثر را 

پشت رس گذاشته است، با هر دو طرف مالقات خواهد کرد تا به یافنت یک راه حل برای حل مشکل 

در فضایی غیررسمی و دوستانه کمک کند.

میانجی گری به شام فرصت می دهد اختالفات را به شکلی دوستانه حل و فصل کنید. این 
روش داوطلبانه است و باید هر دو طرف آزادانه با آن موافقت کنند.
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فرایند دادرسی بی طرفانه

دادرسی بی طرفانه یک فرایند رسمی است که توسط یک مأمور دادرسی بی طرف انجام می شود و یکی از 

گزینه های پیش روی خانواده هایی محسوب می شود که در تالش هستند از طرف فرزندشان یک شکایت 

تنظیم کنند.

فرایند دادرسی بی طرفانه باید تکمیل شود و تصمیم اعالم شده باید ظرف مدت 30 روز تقویمی پس از تاریخ دریافت تقاضا، تکمیل 

شود. (در صورت اقدام برای میانجی گری، باید در هامن 30 روز تقویمی رخ دهد.) برای انجام جلسات دادرسی مناسب، مأموران 

دادرسی منصوب می شوند.

مأموران دادرسی باید از دانش کافی درباره مفاد قسمت C و نیازها و خدمات در دسرتس برای کودکان واجد صالحیت و خانواده آن ها 

برخوردار باشند تا بتوانند وظایف زیر را به انجام برسانند:

گوش دادن به توضیحات درباره اطالعات مرتبط به شکایت، بررسی متام اطالعات مرتبط با موضوع مورد بحث و تالش برای 	 

حل و فصل موضوع شکایت در زمان مناسب.

ارائه مدارک مرتبط با دادرسی با هزینه ایالت، و تصمیم گیری مکتوب.	 

به موجب قسمت C، شام در هر فرایند دادرسی بی طرفانه ای که بر اساس این رویه ها انجام می شود، از حقوقی که در زیر توضیح 

داده شده بهره مند می شوید.

برای همراهی و دریافت توصیه های مشاور (به هزینه خودتان) و کسانی که از دانش یا آموزش های الزم درباره 	 

خدمات مداخله زودهنگام برای کودکان واجد صالحیت ذیل قسمت C برخوردار هستند (به هزینه خودتان).

برای ارائه شواهد و مقابله، بررسی متقابل و درخواست حضور شهود.	 

برای جلوگیری از معرفی مدارکی در دادرسی که قبالً و حداقل پنج روز تقویمی پیش از رشوع فرایند، در اختیار شام 	 

قرار نگرفتند.

برای دریافت یک نسخه مکتوب یا الکرتونیک تحت اللفظی (کلمه به کلمه) از آنچه در دادرسی گفته شده است، بدون 	 

پرداخت هیچ هزینه ای از سوی شام.

برای دریافت حقایق مشخص شده و تصمیامت به صورت مکتوب و بدون پرداخت هیچ هزینه ای از سوی شام.	 

فرایند دادرسی بی طرفانه ای که در اینجا ترشیح شد باید در زمان و مکانی برگزار شود که به شکل منطقی حضور در آن برای شام راحت 

باشد. در فاصله حداقل 30 روز تقویمی پس از اینکه شکایت شام به دست سازمان راهرب ایالتی رسید، فرایند دادرسی بی طرفانه باید 

تکمیل شود و تصمیم باید به صورت کتبی برای هر دو طرف پست شود. مأمور دادرسی می تواند در صورت درخواست هر یک از 

طرفین این زمان را بعد از گذشت 30 روز متدید کند. هر یک از طرفین که از یافته ها و تصمیم اتخاذ شده در فرایند دادرسی رضایت 

ندارد، از این حق برخوردار است که در دادگاه ایالتی یا فدرال دست به اقدام حقوقی بزند.

در طول دوره انتظار (فاصله زمانی) هر فرایندی که به یک شکایت ارتباط پیدا می کند، فرزند و خانواده شام همچنان خدمات مداخله 
زودهنگام مناسب را در محیطی که از سوی IFSP مشخص شده و شام نسبت به آن رضایت داشتید، دریافت می کند، به جز در 

صورتی که شام و ارائه دهنده خدمات مداخله زودهنگام روی موضوع دیگری توافق کنید.

اگر شکایت به درخواستی برای ارائه خدمات اولیه ذیل قسمت C مربوط است، فرزند و خانواده شام باید خدماتی که مورد مناقشه 

نیست را دریافت کند.

دادرسی بی طرفانه یک فرایند رسمی است که توسط یک 
مأمور دادرسی بی طرف انجام می شود و یکی از گزینه های 

پیش روی خانواده هایی محسوب می شود که در تالش 

هستند از طرف فرزندشان یک شکایت تنظیم کنند.

درباره میانجی ها و مأموران دادرسی ...

میانجی ها و مأموران فرایند دادرسی باید »بی طرف« 

باشند. بی طرف به این معنی است که شخصی که به عنوان 

میانجی یا مأمور دادرسی خدمت می کند:

کارمند سازمان رسپرستی ایالتی، ارائه دهنده . 1

خدمات مداخله زودهنگام دخیل در ارائه خدمات 

مداخله زودهنگام، سایر خدمات یا مراقبت از 

کودک نیست.

منافع شخصی یا شغلی ندارد که با عینیت او در . 2

اجرای روند تعارض داشته باشد.

از طرف دیگر، شخصی که صالحیت انتخاب به عنوان 
میانجی یا مأمور دادرسی را دارد، کارمند سازمان 

راهرب ایالتی، ارائه دهنده خدمات مداخله زودهنگام 

نیست، رصفاً به این دلیل که این افراد از سازمان یا 

برنامه دستمزد می گیرند تا نقش میانجی را ایفا منایند 

یا جلسه دادرسی را اداره کنند. یک شکایت اداری 
باید حاوی گزاره ای که الزامات قسمت C نقض شده و 

بیان واقعیت هایی که این شکایت بر اساس آن استوار 

است باشد.
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شکایت های اداری

عدم ارائه خدمات مناسب، از جمله اقدامات اصالحی مناسب برای تأمین نیازهای 	 

فرزند شام که موضوع شکایت است و خانواده شام (از قبیل خدمات جربانی یا 

بازپرداخت های نقدی)؛ و

ارائه مناسب خدمات در آینده برای متام نوزادان و کودکان نوپای دارای معلولیت و 	 

خانواده های آن ها.

سازمان راهرب ایالتی باید فرایندهایی برای اجرای مؤثر تصمیامت در نظر بگیرد، در صورت نیاز، 

مواردی مانند فعالیت های کمک فنی، اقدامات مذاکره ای و اصالحی برای رسیدن به توافق 

متقابل.

اگر یک گزارش کتبی دریافت شد که موضوع یک فرایند دادرسی هم بوده، یا حاوی چند 

موضوع است که مهم ترین آن ها در فرایند دادرسی مطرح شده است، سازمان راهرب ایالتی 

باید متام قسمت های شکایت که در فرایند دادرسی مورد بررسی قرار می گیرد را تا زمان امتام 

دادرسی نادیده بگیرد. با این حال، متام مسائل موجود در شکایت که بخشی از فرایند اقدام 

نیستند، باید در بازه 60 روزه و رویه شکایت ترشیح شده در این سند، حل و فصل شوند.

شکایت هایی که قبالً درباره آن ها در یک فرایند دادرسی تصمیم گیری شده است و به یک 

شخص مشابه مربوط می شوند را منی توان در این رویه ها در نظر گرفت. سازمان راهرب ایالتی 

باید به شاکی اطالع بدهد که تصمیم اتخاذ شده در دادرسی الزم االجرا است.

یک شکایت که در آن یک سازمان عمومی یا ارائه دهنده خدمات خصوصی (از جمله 

پیامنکار خدمات مداخله زودهنگام یا ارائه دهنده خدمات مداخله زودهنگام) متهم شود 

تصمیم اتخاذ شده در فرایند دادرسی را اجرا نکرده، باید توسط سازمان راهرب ایالتی حل 

و فصل شود.

عالوه بر میانجی گری و فرایند دادرسی بی طرفانه که در باال به آن اشاره شد، یک فرد یا سازمان، 

از جمله کسانی که در یک ایالت دیگر هستند، می توانند یک شکایت مکتوب و امضاء شده 
علیه هر سازمان عمومی یا خصوصی ارائه دهنده خدمات، من جمله ارائه دهنده خدمات مداخله 

زودهنگام که یکی از الزامات برنامه قسمت C را نقض می کند، تنظیم کنند. سازمان راهرب 

ایالتی عموماً کار معرفی فرایندهای شکایت ایالتی به والدین و سایر افراد ذینفع، از جمله مراکز 

اطالعات و آموزش والدین، سازمان های حامیتی و حفاظتی و سایر نهاد های مربوطه، را انجام 

می دهد.

شکایت باید شامل این موارد باشد:

یک اظهارنامه که نشان دهد سازمان پیرشو، سازمان عمومی یا ارائه دهنده خدمات 	 

مداخله زودهنگام متهم به نقض الزامات مشخص شده در قسمت C است.

حقایقی که این اظهارنامه بر اساس آن ها تهیه شده است.	 

امضاء و اطالعات متاس فردی که شکایت را تنظیم می کند.	 

در صورتی که اتهام نقض به یک کودک خاص مربوط می شود:	 

نام کودک و آدرس محل سکونت او.	 

نام قرارداد خدمات مداخله زودهنگام یا ارائه دهنده خدمات مداخله 	 

زودهنگام کودک.

توضیحاتی درباره طبیعت مشکل کودک شامل حقایق مرتبط با مشکل.	 

یک راه حل ارائه شده برای مشکل تا اندازه ای که در زمان تنظیم شکایت شناخته 	 

شده و در دسرتس است. شکایت های اداری باید ظرف مدت حداکرث یک )1( 

سال پس از تاریخ اتهام تنظیم و از سوی سازمان راهرب ایالتی دریافت شود  فرد 
یا سازمانی که کار تنظیم شکایت را انجام می دهد باید همزمان با تنیم شکایت 
نزد سازمان راهرب ایالتی، یک نسخه از شکایت خود را برای ارائه دهنده خدمات 

مداخله زودهنگام که به کودک خدمات ارائه می کند، ارسال مناید.

وقتی سازمان راهرب ایالتی شکایت را دریافت کرد، 60 روز تقویمی فرصت دارد که:

یک تحقیقات مستقل و میدانی انجام بدهد، اگر سازمان راهرب ایالتی تصمیم بگیرد که 	 

انجام تحقیقات رضوری است.

به فرد یا سازمان تنظیم کننده شکایت فرصت بدهد اطالعات بیشرتی، چه به صورت 	 

شفاهی و چه به شکل کتبی، درباره اتهامات موجود در شکایت ارائه کند.

به سازمان ها/ارائه دهندگان فرصت بدهد به شکایت پاسخ بدهند، از جمله به 	 

صالحدید سازمان پیرشو، یک پیشنهاد برای حل و فصل شکایت ارائه کند و به متام 

طرفین فرصت بدهد در میانجی گری حضور مشارکت داشته باشد.

متام اطالعات مرتبط را بررسی کند و به شکل مستقل مشخص کند که آیا نقض 	 

الزامات قسمت C رخ داده است یا خیر.

تصمیم خود را به صورت کتبی به اطالع شخص شاکی برساند و مشخص کند که 	 

چطور به هر یک از اتهامات موجود در شکایت رسیدگی شده است و یافته ها و 

حقایق و نتیجه گیری و همچنین دالیل سازمان پیرشو برای اتخاذ این تصمیم نهایی 

را قید کند.

اگر در تصمیم نهایی مشخص شد که خدمات مناسب ارائه نشده/منی شود، سازمان پیرشوی 

ایاالتی باید به موارد زیر رسیدگی کند:
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والدین جایگزین

چه کسی از حقوق کودکان بدون پدر و مادر یا رسپرست قانونی محافظت می کند؟

در هنگام انتخاب والدین جایگزین به معیارهای زیر توجه می شود. والدین جایگزین که توسط 
ارائه دهنده خدمات مداخله زودهنگام انتخاب می شوند باید از ویژگی های زیر برخوردار باشند:

هیچ نفع شخصی یا حرفه ای در تعارض با منافع کودکی که او را منایندگی می کند، 	 

وجود نداشته باشد.

دانش و مهارت دارد تا اطمینان پیدا کند از کودک به خوبی منایندگی می شود.	 

یکی از کارکنان سازمان ایالتی نیست؛ یا کارمند هیچ شخصی که خدمات، آموزش، 	 

مراقبت یا سایر خدمات مرتبط با مداخله زودهنگام را به کودک یا یکی از اعضای 

خانواده کودک ارائه می کند، نیست. شخصی که به نحوی برای انتخاب به عنوان ولی 

جایگزین مطابق با این رویه ها صالحیت الزم را دارد، کارمند نیست، رصفاً به این دلیل 

که به عنوان ولی جایگزین دستمزد خود را از ارائه دهنده خدمات مداخله زودهنگام 

دریافت می کند.

وقتی یک کودک تحت تکفل ایالت واشنگنت یا در پرورشگاه باشد، سازمان ارائه دهنده خدمات 

مداخله زودهنگام باید با سازمان عمومی که وظیفه مراقبت از کودک را به عهده گرفته است، 

مشورت کند.

برای کودکی که تحت تکفل ایالت قرار دارد، به جای انتخاب از سوی سازمان ارائه دهنده خدمات 

مداخله زودهنگام، یک قاضی که روی پرونده کودک نظارت داشته می تواند والدین جایگزین را 

انتخاب کند مادامی که انتخاب انجام شده با معیارهای فوق همخوانی داشته باشد.

 C والدین جایگزین از هامن حقوقی برخوردار هستند که سایر والدین بر اساس قسمت

برخوردارند.

حقوق کودکان واجد صالحیت ذیل قسمت C در صورتی حفاظت می شود که:

هیچ ولی شناسایی نشود؛	 

ارائه دهنده خدمات مداخله زودهنگام، پس از تالش قابل قبول، امکان پیدا کردن ولی 	 

را نداشته باشد؛ یا

کودک تحت کفالت قوانین ایالتی در ایالت واشنگنت قرار داشته باشد.	 

مطابق رویه های زیر، یک فرد به عنوان ولی »جایگزین« انتخاب شود.

این رویه ها شامل روشی برای تعیین نیاز یا عدم نیاز کودک به ولی جایگزین می شود و تالش 

کافی صورت می گیرد تا در فاصله حداکرث 30 روز تقویمی پس از مشخص شدن نیاز کودک به 

ولی جایگزین، یک ولی جایگزین برای او انتخاب شود.



اطالعات متاس

اگر به اطالعات بیشرتی درباره حفاظت های آیین نامه ای نیاز داشتید، از این طریق با 

Family Resources Coordinator (FRC) محلی خود متاس بگیرید:

یا

اگر در نظر دارید شکایتی تنظیم کنید، درخواست میانجی گری و/یا فرایند دادرسی داشته باشید، لطفاً از این طریق با برنامه ESIT متاس 

بگیرید:

The Washington State Department of Children, Youth & Families 
Early Support for Infants and Toddlers Program 

 PO Box 40970 
Olympia, Washington 98504‑0970 

 تلفن: 3500‑725‑360

 فکس: 4925‑725‑360

  www dcyf wa gov/services/child‑dev‑support‑providers/esit 

دارایی:

Washington PAVE )Partnerships for Action, Voices for Empowerment( 
6316 S. 12th St. 

Tacoma, Washington 98465 
 تلفن: 7368‑572‑800‑1

 فکس: 8052‑566‑253

  pave@wapave org 
www wapave org

اگر مایل هستید نسخه های دیگری از این سند را در قالب ها و زبان های دیگر دریافت کنید، 

 لطفاً با DCYF Constituent Relations متاس بگیرید 
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