
 

LABBB Collaborative Kısıtlama Önleme ve Davranış Desteği Politikası 

LABBB Collaborative, kanun tarafından öngörüldüğü şekilde DESE kısıtlama yönetmeliği, 603 
CMR 46.00 et seg.‘e (bundan sonra “Yönetmelik” olarak geçecektir) uygun hareket etmektedir.  
Yönetmelik şartlarına göre, Yönetmelik sadece okulda değil, okula ait olan ya da olmayan 
yerlerde okulun düzenlediği organizasyon ve faaliyetlerde de geçerlidir. Aşağıda Yönetmeliğin 
bir özetini bulabilirsiniz. 

Uygulama Metotları ve Şartları  
Program personeli, diğer daha az zorlayıcı alternatiflerin işe yaramaması ya da uygunsuz 
görülmesinin ardından çok dikkatli bir şekilde, sadece acil durumlarda ve son çare olarak fiziksel 
kısıtlamaya başvurabilirler. Personel fiziksel kısıtlamaya, şu iki amacı aklında tutarak 
başvuracaktır: 

(1) Bir öğrenciyi ve/veya okuldan birini bir saldırıdan ya da kaçınılmaz, ciddi, fiziksel bir zarardan 
korumak için gerektiğinde fiziksel kısıtlama kullanmak için ve 

(2) Fiziksel kısıtlamaya başvurulması sonucu öğrencide meydana gelebilecek herhangi bir 
zararı engellemek ya da en aza indirmek için. 

Fiziksel kısıtlama, bir öğrenci ya da okuldan başka birini, saldırı ya da kaçınılmaz, ciddi, fiziksel 
zarardan korumak için gerektiği kadar makul derece bir güçle sınırlıdır. 

Fiziksel kısıtlama, disiplin, ceza yöntemi olarak ya da okul malına zarar, okul düzenini bozma, bir 
öğrencinin bir okul kuralına ya da personel talimatına uymayı reddetmesi ya da sözlü tehditlere, 
bunlar bir saldırı tehdidi ya da kaçınılmaz, ciddi, fiziksel zarar teşkil etmedikçe, bir yanıt olarak 
kullanılamaz. 

Fiziksel kısıtlama, astım, nöbet, kalp sorunu, obezite, bronşit, iletişim kurmayla alakalı engeller 
ya da kusma riskiyle kısıtlı olmamakla birlikte bu gibi sebeplerle tıbbi olarak kontrendike 
olmasından dolayı bir öğrencinin güvenli bir şekilde kısıtlanamayacağı durumlarda kullanılmaz. 
Fiziksel kısıtlama, bir Bireysel Eğitim Programı (IEP)’na ya da bireysel davranış planına herhangi 
bir davranışa karşı standart bir yanıt olarak yazılmaz. 

Mekanik kısıtlama, ilaçla kısıtlama ve tecrit yasaktır. Yüzüstü fiziksel kısıtlama şu haller dışında 
yasaktır: (1) öğrencinin devamlı bir şekilde kendinde ve/veya diğer öğrencilerde ya da personelde 
ciddi yaralanmalara sebep olduğu belgelenmişse; (2) fiziksel kısıtlamanın diğer bütün şekilleri 
öğrencinin ve/veya başkalarının güvenliğini sağlamaya yetmemişse; (3) lisanslı bir doktor tarafından 
belgelenmiş bir tıbbi kontrendikasyon yoksa; (4) yüzüstü fiziksel kısıtlama için psikolojik ya da 
davranışsal açıklama mevcutsa ve lisanslı bir akıl sağlığı uzmanı tarafından belgelendirilmek şartıyla 
psikolojik ya da davranışsal bir kontrendikasyon yoksa; (5) acil bir durumda yüzüstü fiziksel kısıtlama 



kullanımı için imzalı muvafakat alınmışsa ve böyle bir kullanım yazılı olarak müdür tarafından 
onaylanmışsa; ve (6) Madde 1-5’le alakalı belgeler, yüzüstü fiziksel kısıtlama kullanılmadan önce 
elde edilmiş ve sağlanmışsa. 

Yönetmelik bir Collaborative öğretmeni, çalışanı ya da görevlisinin öğrencileri, başkalarını ya da 
kendilerini bir saldırıdan ya da kaçınılmaz ciddi bir zarardan korumak için makul güç 
kullanmaktan ya da Yönetmelik’te aksi görülmedikçe öğrencileri fiziksel olarak kısıtlamaktan 
alıkoymaz. 

Personel Eğitimi. Bütün program personelinin, kısıtlamayı engelleme konusunda öğrencinin, 
ailenin ve personelin rolü hakkında bilgi alma, molayı bir davranış destek stratejisi olarak 
kullanma, kısıtlama ihtiyacının önüne geçebilecek müdahaleler, kısıtlama çeşitleri, ilgili güvenlik 
konuları, bilinen tıbbi ya da psikolojik sınırlamalara ve/veya bir öğrenciye uygulanabilecek 
davranışsal müdahale planlarına uygun olarak fiziksel kısıtlama uygulama dahil olmak üzere 
Collaborative’in kısıtlama engelleme ve davranış destek politikasına yönelik (yani Yönetmeliğe 
uyma) eğitim alması gerekir. Ayrıca LABBB, fiziksel kısıtlamanın düzgün bir şekilde 
uygulanmasını temin etmeye yardımcı olmak için bir kaynak vazifesi görecek özel personel 
belirleyecektir. Bu kişiler, kısıtlama, hafifletme stratejileri ve Yönetmeliğin uygulanması 
konusunda ayrıntılı eğitime tabi tutulacaktır. 

Uygun Uygulama. Sadece eğitim almış personel öğrencilere fiziksel kısıtlama uygulayacaktır. 
Fiziksel kısıtlama uygulayan personel, sadece öğrenciyi ve başkalarını fiziksel yaralanma ve 
zarardan korumak için gerektiği kadar gücü ve duruma uygun mevcut en hızlı metodu 
kullanacaktır. Yönetmelikte izin verilen yüzüstü kısıtlama da dâhil yere yatırarak gerçekleştirilen 
kısıtlamalar, kısıtlamayı uygulayan personelin ayrıntılı eğitim almış olmaması ve bu tarz bir 
metodun öğrencinin ve başkalarının güvenliğini sağlamak için gerekli olduğu kanaatinin 
olmaması halinde yasaktır. 

Öğrencinin kendine ve başkalarına artık tehdit teşkil etmediği durumda ya da öğrencinin nefes 
alamadığının görülmesi ya da söylemesi halinde ya da öğrencinin zor nefes alma ya da devamlı 
şekilde ağlamasının ya da öksürmesinin gözlemlenmesi durumunda fiziksel kısıtlamaya son 
verilmelidir. Personel, öğrencinin deri ısısı ve rengi ve solunumu gibi öğrencinin fiziksel 
durumunu sürekli olarak gözlemleyecektir. 

Bir öğrencinin 20 dakikadan fazla kısıtlanması durumunda personelin müdürün onayını alması 
gerekir. Bu onay, kısıtlamanın devam etmesini haklı çıkaracak şekilde öğrencinin kısıtlama 
süresince ajitasyonunun devam etmesine dayanır. 

Rapor Gereksinimleri ve Takip. Her fiziksel kısıtlama vakasının ardından, personel, kısıtlamaya 
sebep olan davranışı incelemek için öğrenciyle beraber vakayı gözden geçirir, uygun kısıtlama 
prosedürlerinin takip edilip edilmediğini tartışmak için kısıtlamaya dâhil olan personelle vakayı 
gözden geçirir ve vakaya şahit olan öğrenciler için bir takibin uygun olup olmadığını 
değerlendirir. 



Bütün fiziksel kısıtlama vakaları en kısa zamanda Program Koordinatörü’ne sözlü olarak rapor 
edilir, sınıf ya da program Fiziksel Vaka Defteri’ne kaydedilir VE bir Fiziksel Vaka Raporu 
Formu’nun doldurulması gerekir. Daha sonra bu form, en geç bir sonraki okul ya da çalışma günü 
gözden geçirilmek üzere Program Koordinatörü’ne teslim edilir. Koordinatör’ün kısıtlamada 
bulunması durumunda, rapor Yetkili Müdür tarafından tayin edilen bir kişiye ya da ekibe 
incelenmek üzere teslim edilir. Program Koordinatörü ya da onun tarafından tayin edilen bir kişi, 
öğrencinin ebeveynlerini kısıtlama konusunda 24 saat içinde sözlü olarak haberdar etmek için 
makul çaba gösterir, öğrenciyle alakalı iletişim için ebeveyn tarafından verilmiş bir e-posta adresine 
3 okul çalışma günü içerisinde ya da normal posta yoluyla kısıtlamanın ardından 3 okul çalışma 
günü içerisinde postaya verilmiş yazılı bir rapor göndererek ebeveyne tebligatta bulunur. Yazılı 
kısıtlama raporu ebeveyne ya da koruyucuya, rapor kartlarının ve diğer gerekli okulla alakalı 
bilgilerin mutat olarak verildiği dilde sağlanmalıdır. 

Koordinatör ayrıca, vakayı ve gelecekte meydana gelebilecek vakaları engellemek için gerekli ek 
planlama ihtiyaçlarını tartışmak için bir klinik ekip toplantısı düzenleyebilir. Kısıtlamanın 20 dakika 
sürdüğü vakalarda, personel kısıtlamaya devam etmek için Koordinatör ya da Yönetici’den onay 
almalıdır. Program Yöneticisi, eyalete ait ve federal kanun ve yönetmeliklere uygun şekilde 
erişilebilir kılınacak şekilde bütün kısıtlamaların devamlı şekilde kaydını tutmalıdır. 

Bir fiziksel kısıtlamanın öğrencide ya da personelden birinde ciddi bir yaralanmaya sebep olması 
durumunda, Program Yöneticisi, yazılı raporu, raporlanan kısıtlamadan önceki 30 günlük zaman 
zarfında vuku bulan fiziksel kısıtlamaların kaydının bir kopyasını, kısıtlamanın uygulanmasının 
ardından en az 3 içerisinde postaya verilecek şekilde DESE’ye gönderir.  

Koordinatör ve Yönetici, hafta boyunca birden fazla kısıtlama uygulanmış öğrencileri tespit etmek 
için bireysel öğrenci kısıtlama verilerini haftalık olarak inceler. Kısıtlama kullanımının ileride 
azaltılması ya da ortadan kaldırılması için, koordinatör ve yönetici raporları ve öğrenci ya da 
ebeveyn tarafından yazılan yorumları gözden geçirmek, vakalara sebep olan şartları analiz etmek, 
davranışın kötüleşmesine sebep olan faktörleri gözden geçirmek ve öğrencinin ilerleme ve 
ihtiyaçlarını değerlendirmek amacıyla uygun görülen şekilde bir ya da daha fazla inceleme ekibi 
oluşturur. İnceleme ekibi programa uygun bir eylem planı üzerinde mutabakata varır. Koordinatör 
ya da yöneticinin kısıtlamada bulunması durumunda, Yetkili Müdür tarafından tayin edilen yetkin 
bir kişi ekip görüşmesinin incelenmesine önderlik eder. Koordinatör ya da yönetici bireysel öğrenci 
incelemelerinin bir kaydını tutar. 

Koordinatör ya da Yönetici, kısıtlama kullanma şekilleri, okul çapında ve bireysel olarak öğrenciler 
için kısıtlama sayısı ve süresi ve kısıtlama sebebiyle vuku bulmuş ise yaralanmaların sayısı ve türlerini 
göz önünde bulunduracak şekilde okul çapındaki kısıtlama verilerinin aylık incelemesini 
gerçekleştirir. Bu incelemeye bağlı olarak, Koordinatör ya da Yönetici daha fazla yapılması gereken 
bir şeyin olup olmadığına karar verir. 

Program, fiziksel kısıtlama kullanımına ilişkin veri toplayıp yıllık olarak DESE’ye rapor verir. 



Şikâyetler. Kısıtlama uygulamalarına dair şikâyet ve soruşturmalar LABB Collaborative Yetkili 
Müdürü’ne yapılmalıdır, 339-222-5615. 

Prosedürler. Programlarda çalışan bütün Collaborative personeli, her okul yılında eylül ayının 
sonuna kadar kısıtlama yönetmeliğiyle alakalı yıllık bir eğitime katılır. 

Bütün LABBB programları, DESE yönetmeliğine uygun olarak fiziksel kısıtlama uygulayabilmek 
için lisanslı personele sahip olacaktır. Bu personel tanınmış eğitim programlarına ya da almış 
oldukları eğitimin güncel kalması için hatırlatma kurslarına katılacaktır. 

Davranış Destek Planları 
LABBB öğrencileri için sınıfta, toplumda ve mesleki ortamlarda başarılı olmaları için gerekli olan 
yapılar ve destekler temin edilir. Bunu gerçekleştirmek bazı öğrenciler için bireyselleştirilmiş 
Davranış Destek Planı geliştirilmesini gerektirir. Bu planın geliştirilmesi amacıyla, LABBB Klinik 
Kaynak Ekibi’nin bir üyesi, hedef zorlayıcı davranışları, ikame davranışları, pekiştirmeyi ve diğer 
sonuçları ve vuku bulması halinde davranışsal vakaları önlemek ve yönetmek için kullanılan 
stratejileri tartışmak için öğrencinin öğretmenleriyle ve uzmanlarla bir araya gelir. Klinik görevli 
daha sonra bir plan hazırlar, personeli eğitir ve planın etkililiğini gözlemler. Plan, bazı öğrenciler için 
öğrenciyi sakinleştirmek amacıyla öğrencinin kendi isteğiyle ya da personelin talimatıyla öğrencinin 
öğrenme faaliyetinden ya da sınıftan geçici olarak ayrıldığı sessiz bir alan kullanımı ya da sınıf içi ya 
da dışı mola prosedürleri kullanımını içerebilir. Öğrencinin devam eden ajitasyonuna bağlı olarak 30 
dakikadan uzun süren molalar için yöneticinin onayı gereklidir. 


