
FARSI

سرویس مشاوره آموزشی و روانشناسی و آموزشهای تدریسی 
ویژه در طول پنج دقیقه - برای شما والدین

اگر فرزند شما به اندازه کافی از آموزش عادی سود نمیبرد، میتواند از حقوق آموزشهای تدریسی ویژه برخوردار باشد.
آموزشهای تدریسی ویژه میتواند برای نمونه شامل این باشد که محصل با اهداف آموزشی دیگری به جز آنچه که دیگر محصلین انجام 

میدهد، کار کند و یا یک معلم یا همکار محصل را در کالس درسی همراهی کند یا اینکه امکانات و وسایل مناسب و ویژه ای به محصل 
داده شود. این آموزشهای تدریسی ویژه باید مناسب نیاز کودک باشد.

اگر شما یا مدرسه نگران هستید که کودک شما به اندازه کافی از نحوه تدریس سود نمیبرد، مدرسه سعی میکند که بهتر خود را با 
کودک شما تطبیق دهد. اگر به اندازه کافی بهره مند نشد باید مدرسه و خدمات روانکاوی و آموزشی مسئله را مورد بررسی قرار داده و 

مشورت دهند که کودک به چه نوع کمکی احتیاج دارد و مدرسه باید حکم تصمیمگیری اتخاذ نماید.
سرویس مشاوره آموزشی و روانشناسی ممکن است در همکاری بین رشته ای در سطح محلی مثالً با سرویس بهداشتی یا NAV و در 
سطح ملی با سرویس قانونی یا روانپزشکی مداخله داشته باشند. سرویس قانونی یا روانپزشکی به محرمانه نگه داشتن اطالعات متعهد 

است.
مفهوم خدمات روانکاوی-آموزشی )PP-tjenesten( چیست

یک نوع خدمات است که به مدرسه، بخشداری و استانداری در مورد تمهیدات برای کودکان با نیازهای ویژه، مشاوره میدهد.
ارزیابی کارشناسی

یک مدرک از طرف خدمات روانکاوی و آموزشی که نشان میدهد کودک به کمکهای ویژه آموزشی نیاز دارد و مشاوره میدهد که چه 
نوع کمکهایی باید به محصل داده شود.

حکم تصمیمات اداری
یک نامه از طرف مدرسه که در آن نوشته میشود این کودک از حقوق کمکهای ویژه برخوردار است یا خیر و نوع این کمک تدریسی 

مشخص میشود. شما همیشه میتوانید بر روی این حکم اداری شکایت داشته باشید.
)IOP( برنامه تدریسی فردی

یک IOP باید اهداف و محتوای این نوع تدریس ویژه و ابزار کاری را برای معلمین نشان دهد.



میتوان از مدرسه چه انتظاراتی داشت
مدرسه باید

تضمین میکند که از بهترین منافع دانش آموزان محافظت کند  •
قبل از اینکه تصمیمی در مورد کودک شما گرفته شود، در مسئله تداخل و سؤال کند  •

بررسی کنید که آیا کودک شما به کمکهای آموزشی ویژه احتیاج دارد  •
مصاحبه هایی را با بزرگسال برگزار کند و ارزیابیهای الزم را انجام دهد  •

از خدمات روانکاوی و آموزشی بخواهید که یک ارزیابی کارشناسانه انجام دهد اگر مایل هستید، یا اگر مدرسه نظرشان این است که   •
محصل به کمکهای تدریسی ویژه نیاز دارد

یک تصمیم فردی بگیرید که نشان دهد کودک نیازمند دریافت کمکهای تدریسی ویژه است یا خیر و این کمکهای تدریسی ویژه کدامها   •
خواهد بود

کمکهای تدریسی ویژه را به شکلی که در حکم تصمیمات اداری فردی و برنامه آموزشی فردی تشریح شده را به کودک ارائه دهد  •
تهیه یک گزارش کتبی در سال یک بار در مورد کمکهای تدریسی ویژه و نحوه رشد کودک  •

تضمین کند که بزرگسال برای ارزیابی با و بدون نمرات، قبل از اینکه تصمیمگیری کند، راهنمایی دریافت کند  •
چه کاری من باید انجام دهم؟

شما به عنوان والدین
میتوانید ادعا کنید که مدرسه تحقیق کند در مورد اینکه آیا کودک شما به کمکهای تدریسی ویژه نیازمند است  •

قبل از مراجعه، میتوانید نگرانی خود را با PPT و مدرسه در میان بگذارید  •
باید در مسئله تداخل داده شده و بلی بگویید قبل از اینکه مدرسه از خدمات روانکاوی و آموزشی تقاضا کند که کودک شما را مورد   •

بررسی قرار دهد
باید در مسئله تداخل داده شده و بلی بگویید قبل از اینکه مدرسه تصمیم بگیرد که کودکتان کمکهای تدریس ویژه را دریافت کند.  •

در سال یک بار باید گزارشی کتبی در مورد کمکهایی که به کودک شما میشود دریافت نمایید و نیز یک ارزیابی از چگونگی رشد و   •
پیشرفت کودکتان را دریافت کنید

میتوانید اگر کودک شما کمکهای تدریس ویژه را دریافت نکند شکایت کنید  •
میتوانید از محتوا، اجرا یا نوع سازماندهی این کمکهای تدریسی ویژه شکایت داشته باشید  •

اگر میخواهید از ارزیابی با نمره در دروسی که آموزش خاص دریافت میکنید، معاف شوید، میتوانید تصمیم بگیرید  •
جهت اطالعات بیشتر!

میتوانید برای آگاهی بیشتر در مورد کمکهای آموزشی ویژه صفحات اینترنتی را مطالعه فرمایید. این اطالعات فقط به زبان نروژی در 
دسترس میباشد.
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