
 

 یرفتار های یاستاز س یتو حماLABBB Collaborative مهار کردناز  یریجلوگ

LABBB Collaborative مهار کردن ینبا قوان DESE، 306 CMR 46.00 et seg  "(آیین نامه)" به موجب نیاز، در حد 

و  دنیگردم یمدرسه سرپرست یلهبوس ی کهیدادهایخود، مقررات نه تنها در مدرسه، بلکه در رو یطبا توجه به شرا .میکند قانون مطابق

 .ارائه شده است یراز مقررات در ز یخالصه ا .دنشو یاعمال م یا خارج از محیط مدرسه باشند،  مدرسهیی که در ها یتفعال

 اجرا یطروش ها و شرا

و  یقانون یها یگزینجا یگربعد از د ی ،اضطرار یطتنها در شرا ید،شد یاطبا احت ، یزیکیف مهار کردناز کارکنان برنامه ممکن است 

 شاندو هدف در ذهن داشتن  بارا  یزیکیف مهار کردن یدکارکنان با .دنحل استفاده کن راه ینبه عنوان آخر،  نامناسب یا خوردهشکست 

 :دناستفاده کن

 یبجامعه مدرسه از حمله قر یاز اعضا یا/ حفاظت از دانش آموز و  یکه برا یتنها هنگام یزیکیف مهار کردن یریتمد یبرا (1)

 و ؛الزم باشد یزیکیف یبآس ی،الوقوع، جد

 مهار کردناستفاده از   یجهبه دانش آموز به عنوان  نت یببه حداقل رساندن هر گونه آس یا کردن یریجلوگ یبرا (2)

 .باشد یزیکیف

از  یگرد یکی یادانش آموز  یکمحافظت  یبراه ای به عنوان الزم قدرت معقولی یناستفاده از چن رایب یزیکیف مهار کردن

 .خواهد داشتمحدود  یزیکیف یبآس ی،الوقوع، جد یبقر جامعه مدرسه از حمله یاعضا

 یببه عنوان واکنش نسبت به تخر یاشود، و  یو مجازات استفاده نم ی انضباطبرای مواخذه  یبه عنوان ابزار یزیکیف مهار کردن

اعمال  یلفظ یها یداتتهد یادستورات کارکنان، و  یااز قانون مدرسه و  یرویامتناع دانش آموز به پالل در نظم مدرسه، تاموال، اخ

 .تلقی نگردند ی،الوقوع، جد یبقر یزیکیف یبآس یاحمله،  به یداقدامات تهد ینانمیشود، وقتی 

منع مصرف، ، اما نه محدود به ، از جمله  ییلبنا به دال ،یپزشک یلبه دل احساس امنیت نداشته باشد، مهار کردناز این دانش آموز  اگر

استفاده .  .نباید اعمال شود یزیکیف مهار کردن ،خطر استفراغ یا، و اتارتباط ایبر یناتوان یت،برونش ی،چاق ی،قلب یماریب آسم، تشنج،

به  یاستاندارد واکنشبه عنوان  یطرح رفتار فرد یا، و (IEP) یآموزش یبرنامه فرد یکممکن است در  یزیکیف مهار کردناز 

 .نشده باشدنوشته  یرفتارهرگونه 

است مگر آنکه  بصورت دمر خواباندن دانش آموزممنوع مهار کردناستفاده از  .، و انزوا ممنوع استییدارو مهار کردن یکی،مکان مهار کردن

تمام ( 2)؛شده است، داشته باشدیگرکارکنان د یاجراحت به دانش آموزان  یا/ خود  به  یجدصدمات باعث  اینکه به دفعات سابقهدانش آموز ( 1)

 یچگونهه( 6)؛با شکست مواجه شده باشد یگراند یمنیا یا/ دانش آموز و  یمنیاز ا یناناطم ه منظورب یزیکیفهای  مهار کردناز  یگراشکال د

بوسیله دمر  مهار کردناستفاده از  یبرا یرفتار یا سیروان شنا یهتوج( 4. نداشته باشدوجود  از جانب دکتر مجاز مستندصورت به  یمنع پزشک

از جانب متخصص مجاز سالمت روان  ارائه شده  مستندصورت به که  یرفتار یا شناختی منع روان یچگونهو ه اشته باشدوجود د خواباندن 

، ووجود داشته باشد یدر مواقع اضطرار وسیله دمر خواباندنبه  مهار کردنازاستفاده  یبرا یتامضا رضا( 5)؛  .نداشته باشدوجود باشد، 



قبل از استفاده از  ،باال 5-1شماره های مدارک از ( 3)و. باشدشده  ییدتا یرمدرسهتوسط مد بصورت کتبی یمهار کردن یناستفاده از چن

 . باشدبدست آورده شده  بصورت دمر خواباندن، مهار کردن

 یا یالوقوع جد یبقر یبآس یاحمله  در مقابلخود  یاو  یگردانش آموزان، افراد دایمنی حفظ  یزور برا اعمال معقوالنهمقررات ازاین 

 .کند ینم یریجلوگ Collaborativeعامل  یامعلم، کارمند و  توسط از امکان کنترل دانش آموزان

بطور مثال، بر طبق )رفتاری آموزش داده شوند مهار کردنخط مشی حمایتی  ر طبق ب یدهمه کارکنان برنامه با .آموزش کارکنان

استفاده از  ،مهار کردناز  یریاطالعات در مورد نقش دانش آموز، خانواده و کارکنان در جلوگ یافتدر و آموزشهایی شامل (مقررات

و مالحظات  کردن مهارنوع  شوند، مهار کردنبه  یاز، مداخالت که ممکن است مانع نیرفتار ییتحما یاستراتژ یکوقت به عنوان 

 یبرنامه هادر یرفتاردرمان یا/ و  سیشنا یروان یاو  یپزشک یها مهار کردنمطابق با  یزیکیف مهار کردن یریتمرتبط، و مد یمنیا

 ینانبه منظور کمک به حصول اطم راجعی،به عنوان م ویژه ای راکارکنان  LABBB ین،عالوه بر ا.  .،دریافت کننددانش آموز یفرد

مهار  شرایط در نظر گرفتن رایبهای عمیقی در آموزش یدافراد با ینا. در نظر میگیرد یزیکیف مهار کردنمناسب  یاز اجرا بیشتر

 .کنندمقررات شرکت  یکاستن از تنش ها و اجرا یاستفاده از استراتژ ،کردن

را دانش آموزان  یبر رو یزیکیف مهار کردن اند حق اجرا و مدیریت کرده  یافتدررا  آموزش  ی که اینتنها کارکنان .مناسب یاجرا

و یا   در مقابل صدمه یگراند یامحافظت از دانش آموز  یبرا از زور الزمی تنها مقدار  یدبا یزیکیف مهار کردن یکارکنان اجرا .دارند

قرار دادن دانش  ینزم یرو یها مهار کردن .دنموجود استفاده کن یطارشبا  متناسب و  موجود های روش ینامن تراز و  ، یزیکیف یبآس

، مگر اینکه اعضای هیئت .ممنوع است ،باشدنقواعد مجاز  با  مطابق صورتیکه در  دمر خواباندن  یها مهار کردناز جمله  ،آموز 

 .انددیده ،در قضاوت خود این را تنها راه محافظه از دانش آموز یا دیگران بد مهار کردناجرا کننده که آموزش عمیق در زمینه این 

کند   یاندانش آموز ب یاو  اگرمعلوم باشد یا ای خود و دیگران ندارد ،خطری بر یگردانش آموز داینکه  به محض  یزیکیف مهار کردن

گریه و سرفه مدام و  یاباشد، مانند اشکال در تنفس، و  یددر اضطراب شد طبق مشاهداتاگر دانش آموز  یاتواند نفس بکشد، و  یکه نم

او  پوست ، و تنفس دما و رنگدانش آموز، از جمله  یزیکیف یتبه طور مستمر بر وضع یدکارکنان با .بایستی خاتمه یابدطوالنی، 

 .نظارت داشته باشند

جنین تاییدی باید برطبق  .دنبه دست آور را یرمدرسهمد ییدتا ید، کارکنان برنامه باگردد  محدود یقهدق 20از  تریشاگر دانش آموز ب

 .انجام گیردتحریکات دانش آموز برای ادامه کارهایش 

پیدا به  یدگیرس یبا دانش آموز برارا حادثه  ینا یدکارکنان با یزیکی،ف مهار کردناز  یبعد از هر نمونه ا.  .یگیریالزامات گزارش و پ

درست  مهار کردن یروش ها یاآ ینکهبه بحث در مورد ا مهار کردندر  یربا کارکنان درگ و بررسی کرده حادثه یناکردن دالیلی برای 

 . بپردازندبودند،  که شاهد حادثه یدانش آموزان یبررس ونظر گرفتن  با در، و هدنبال شد و مناسبی

 

 یا، در کالس درس و شود  برنامه در اسرع وقت گزارش مسئول هماهنگیبه  یشفاهبه صورت  یدبا یزیکیف مهار کردنهر نمونه از 

.ثبت گردند یزیکیفرویدادهای 



تحویل   بایستی یکار یا تحصیلی و یندهآروز از  قبل تا یبررس یبرنامه برامسئول هماهنگیفرم پس از آن به د، پر شو یدفرم گزارش حادثه با

 یبررس یبرا ییاجرا یرکه توسط مد یگروه یافرد  توسطگزارش  بایددخالت داشته است،  مهار کردناین در مسئول هماهنگیاگر  .شود داده

 .شده اند، بازبینی گردند یینتع

دانش  یناطالع والدبه  این مهار کردن را  یبه صورت شفاه تالش کند تا یمعقول و منطق باید در حداو،  یندهنما یابرنامه، مسئول هماهنگی 

تحصیلی از وقوع این سه روز مدت هم ظرف  یگزارش کتب برای والدین همچنین ید، و بابرساندحادثه  ینساعت از ا 24آموز در عرض 

سه روز مدت ظرف  یتوسط پست معمول یا، و داده شده  دانش آموزمسائل  در مورد ارتباط یبرا ینوالد بوسیلهی که یمیلبه آدرس ا حادثه

 .کندتحصیلی ، ارسال 

بطور معمول ارائه شده برای مربوط به مدرسه  یضرور اطالعات یرگزارش و سا یکه در کارت ها یبه زبان یدبا مهار کردن گزارش  ینا

 .گرددارائه  والدین

 یزیشود اگر هر گونه برنامه ر یم طورچاینکه حادثه و  ینبحث درباره ا یبرا ینیبال ییمجلسه ت یکممکن است  همچنینمسئول هماهنگی 

 یدکشد، کارکنان بابطول  یقهدق 20 یزیکیف مهار یککه  یدر موارد .، تشکیل دهدکرد  یریجلوگ بتوان یندهحوادث آتا از  دیگر انجام شود 

تمام قوانین ارائه شده  ی هایی این چنین مهارتمام برای تداوم  یدبرنامه با یرمد.  .رای ادامه این مهار بگیرندب یرمد یامسئول هماهنگی از  یهییدتا

 .کند رعایت و فدرال را  یالتیا

به ،  یاز گزارش کتب یکپ یک یدبرنامه با یر، مدشودکارکنان  یابه دانش آموز و  یجد یها یبمنجر به آس یزیکیف مهار کردنکه  یدر صورت

کمتر  یدر مدت DESE، به  تا زمان این مهارروزه  60دوره مدت  یبرا ، رکوردییرتوسط مد یزیکیف از این مهاررکورد  کپی  یک همراه 

 .مدیریت این مهار ارسال کنداز  روز تحصیلیاز سه 

که  یدانش آموزان ییشناسا یبرا شکل دهد،دانش آموز  مهار کردن یاز اطالعات فرد یهفتگ یبرنامه بررس یدبا یرمد یامسئول هماهنگی 

که  یحدتا  یبررس یمچند ت یا یک یدبا یرمد یامسئول هماهنگی  ،شده ییدانش آموزان شناسا یبرا. ندشده ا هاربار در طول هفته م ینچند

منجر به  یطشرا یلو تحل یهتجز ین،والد یادانش آموز  یگزارش ها و هر گونه نظر ارائه شده از سو یبررس ، برای شود تلقیمناسب 

 یاهر دانش آموز، با هدف کاهش  یازهایو ن یشرفتپ یابی، و ارزا بیانجامداز رفتاره اینگونه یدکه ممکن است به تشد یحوادث، عوامل

 .دهد  لیتشک ، یندهدر آ مهار کردنحذف استفاده از 

، شرکت کردند مهار کردن کارگردان در  یامسئول هماهنگی اگر  .بررسی بر روی یک برنامه از اقدامات توسط  طرح توافق می کنندتیم 

از  یرکورد یرمد یامسئول هماهنگی  .شود حاضر یمتمباحثات  یبررسبرای  یدبا یی،اجرا یرشده توسط مد یینتع یط،فرد واجد شرا یک

 .نگه میدارددانش آموز را  یفرد یبررس

تعداد و طول دوره ، شامل  مدرسهمهار کردن های اطالعاتی از الگوهای مورد استفاده  ازای از ماهانه  یبررس یدبا یرمد یامسئول هماهنگی 

بر اساس . . انجام دهد از محدودیتاستفاده   یجهدر صورت وجود، نت یب،تک تک دانش آموزان، و تعداد و نوع آس یمدرسه و برادر کل  مهار

 .انجام شود یدبا یگریاقدام د یاکند که آمی یینتع یرمد یامسئول هماهنگی ی،بررس

 

 

 .میشوند گزارش داده DESEبه  یزیکیف مهار کردناستفاده از  اطالعات با توجه بهانه یو به طور سال شده یبرنامه جمع آور ینا



-LABBB Collaborative، 663-222 ییاجرا یربه مد یدبا مهار کردن یها روشها در خصوص  ییو بازجو یاتشکا. یاتشکا

 .منتقل شود 5315

تا قبل  مهار کردنانه با توجه به مقررات یدر آموزش سالها فعالیت دارند، که در برنامه  Collaborativeکارکنان  یتمام .روش ها

 مهار کردناداره  یبرا یگواه دارای  که یکارکنان LABBB هایتمام برنامه  .د کردنشرکت خواه یلیسپتامبر هر سال تحص یاناز پا

 .هستند را دارا است DESEبا توجه به مقررات  یزیکیف

 یرفتار یتحما یبرنامه ها

 

 یبرا .میشود یبانیدر کالس درس، جامعه، و حرفه پشت یتموفق رایب از آنها ارائه شده و ضروری  یساختارها LABBBدانش آموزان به 

معلمان با  LABBB ینیبال یمعضو از ت یکطرح،  ینتوسعه ا یبرا.. هست یرفتار فرد یتبرنامه حما ینبه تدو یازن ن،آموزا از دانش یبرخ

 پیامد های بوجود آمده و  یتتقو یگزین،جا یرفتارها ،یزچالش برانگ یرفتارها چگونگی بحث درباره  یو متخصصان برا اندانش آموز

 سپس.میکند مالقاتالزم است،  این رفتار یریتو مد این چنینی از رفتار یریجلوگ برای هر دو منظورکه  یها یاستراتژ استفادهو یگر،د

 ینا یان،از دانشجو یبرخ یبرا .میکند طرح نظارت ینا میزان موثر بودن ، و بر را آموزش دادت ، کارکنانارائه نموده درمانگر طرح

خارج از کالس درس، که در  یاو  داخل در دادن  زمان ی مثلیاستفاده از روش ها یاآرام و  محیطیاستفاده از  مشتمل برطرح ممکن است 

 آرام به منظور، کارکنانمدیریت  توسط یا، با انتخاب و بوده  اکالس درس جد یاو  یادگیری یها یتدانش آموز به طور موقت از فعالمحل آن 

 یقراریادامه ب اساساست، و بر  الزمکشد بطول  یقهدق 60از  تریشب ی کههر روش زمان استفاده از یبرا یراجازه از مد.  .سازی، گردد

 .این تصمیم گرفته میشوددانش آموز 


