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 ارسال .بماندباید در منزل  یانضباط لیدال به تحصیلی کامل روز مدت یک یبرا آموز دانش آن در  عبارت از هر مسئله ایست که قیتعل ستمیس

 که تخصص فوق ای مجوز یدارا معلم کی ازی را العمل دستور آموز دانشزمینه  آن در که مدرسه در قیتعل ای و ،"زودتر" خانه به یآموز دانش

 نیهمچن متوسطه، و ییابتدا التیتحص ئتیه توسط دارد، تحصیلی تنبیهات یبرا IEP که کسیو باشد نظارت تحت مجوز یدارا معلم کی توسط

 .شود یم استفاده یانضباط اقدام کی عنوان به ندرت به قیتعل ستمیس. میشود گرفته نظر در قیتعل ستمیس بعنوان

 

 

 

 :میشود گرفته نظر در آموز دانش موارد زیر برای یصورت در قیتعل حال، نیا با
 انهمکار ای کارکنان جرح و ضرب.( 1

 
 .داشته باشد گرانید ای خود یبراخطر جدی  که بتواند یجد دیتهد  .(2       

 
 آوردن سالح به مدرسه.( 3

 
 اموال یجد بیتخر در شدنریدرگ  .(4

 
 مسئول مقامات و مدرسه مقررات هب مستمر کردن یاحترام یب.( 5
 

  مثبت یرفتار یبانیپشت یها یاستراتژ ای ی های تنش زدااستراتژ به عدم واکنش درست و

 
 استراحت دادن وقت.( 1

 

 ساکت اتاق از استفاده.(2

 

  یکیزیف هایتیمحدود شامل و باال ییزدا تشنج یها یاستراتژ .(3

 

 نیوالد اب فوری تماس .(4

 

 مدرسه کارکنانکمک مشورت با  با مسئله حل .(5

 

باید  کارکنان و گرفته تماس آموز دانش نیوالد با ،دارد تعلیق به ازین یآموز دانش دهد که صیتشخ منصوب کارمند ای و برنامه کننده تعیین اگر

 بدون اطمینان از اینکه  یآموز دانش چیه .مطمئن گردند کودک افتیدر یبرا میباشد دسترس در مسئول بزرگسال فرد کی که از این مسئله

 به لیما ای قادر مادر و پدر که یصورت در .نمیشود فرستاده خانه به ، است دسترس در برای دریافت دانش آموز مسئول بزرگسال فرد کی

مدیریت  ای سیپل میت با،باشد گرانید ایو/  خود یمنیا یبرا یجد دیتهد کی همچنان کودک اگر و، نباشند مدرسه از خود فرزند تحویل گرفتن

 .شود یم تماس گرفته بحران
 

   
 

 یفرصت و ،داده اطالع یکتب و یشفاه صورت به ، مسئول منطقه و آموز دانش میق ای نیوالد به بالفاصله مدرسه است، معلق آموز دانش که یزمان در

 .جلسه ای برای والدین مقرر میباشد نیچن در شرکت یبرا فرصت فراهم کرده و این اتاتهام استماع یبرا آموز دانشبرای والدین 

 

 



 

روز  کی از شتریب یآموز دانش ندرت به.ورود دوباره دانش آموز صورت میگیرد از قبل، مدرسه کارمندان و آموز دانش ن،یوالد با یاجبار جلسه 

 پدر با دوم جلسه د،هدن واکنش مثبتی نشان  ورود جلسه کی به آموز دانش اگر ای و افتد،بی اتفاق نیا اگر وجود، نیابا  کند؛ یم افتیدر قیتعل تحصیلی

 از یریجلوگ یبرا تالش و ، مدرسه های برنامهدر  ممکن راتییتغ تمام یبررس منظور به مدرسه کارکنان و منطقه ی ازاعزام ندهینما کی مادر، و

   .شد خواهد برنامه برگزار از آموز دانش اخراج

 
 
 
  هروز 5- قیتعل 3

 پدر ، مدرسه از مدرسه تعلیق شود،،یلیتحص سال کی در یمتوال ریغ تحصیلی روز( 5) پنج ای یمتوال تحصیلی روز( 3) سه بمدت آموز دانش اگر

 قیتعل از یریجلوگ درخصوص تالش را برای مدرسه داخل در برنامهممکن در  راتییتغ تمام هم با دیبا فدرال، الزامات با مطابق ،LEA و مادر، و

 .بررسی کنند برنامه از آموز دانش تر یطوالن
سرویس رفت و  جمله از ،آموز دانش IEP برنامه از یبخش هر از قیتعل شامل ، قیتعل زمان مدت و تعداد دیبا LABBB Collaborative برنامه

 .کند یریگیپ و ثبت آمد،را
 

  هروز+ 11ق یتعل

را  ریز اقدامات LABBB Collaborative ،باشد قیتعلجدی  یاه مجموعهاز یکی تعلیق ای و یمتوال  تحصیلی روز 11 از شیب قیتعل که یهنگام

 .انجام میدهد

  یمیت ک جلسهی لیتشک یبرا آموز دانش مدرسه از مسئول تقاضا IEP آموز دانش برنامه در رییتغ کی منزله به که قیتعل از قبل تا 

 .ناتوان باشد

  جلسه تیمی این میباشدهدف از: 
 ؛یرفتار مداخله طرح رییتغ ای و ارتقاء و آموز دانش رفتار از یکاربرد یرفتار یابیارز یبررس ای و توسعه منظور به .1
 ؛ یآموزش مناسب نیگزیجا یها طیمح ییشناسا منظور به  .2
 (.رفتار و یناتوان نیب رابطه نییتع یبرا مثال عنوان به)بررسی علل یبرا .3

  ا تمامی ب شده اعمال یها استیس با مطابقرا  آموز دانش است ممکن مدرسه ،نمی باشد یناتوان به دلیل رفتاراین  که مشخص کند میت اگر

 مناسب یآموزش برنامه حال، نیا با د،یبا منطقه مدرسه مسئول. ، بصورت معلق دراورده  یا اخراج کند برنامه در گرید دانش آموزان 

 .به دانش آموز ارائه دهددیگری با تنظیمات دیگر 

  در رییتغ جادیا دیگری برای مراحل میت نیا است، یناتوان به دلیل رفتار که کند مشخص میت اگر IEP، دیگر  ای/  و ،یرفتار مداخله طرح

 .جایگزینها در نظر میگیرد
 
 
 
 


