ا ﺻ و ل ﮐ ﻠ ﯽ ﻣ د اﺧ ﻠﮫ ز و د ھ ﻧﮕ ﺎم ﺧ ﺎ ﻧو اده ﻣ ﺣ و ر ﺑر ای ﮐ و د ﮐ ﺎن ﻧ ﺎ ﺷ ﻧو ا  /ﮐ م ﺷ ﻧو ا :
ﺧﻼﺻﮫ"ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ی اﺟﻣﺎع ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ اﺗرﯾش"2016،
،

اﺻل  :١دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﻣوﻗﻊ ،در زﻣﺎن ﻣﻧﺎﺳب و ﺑراﺑر ﺑﮫ ﺧدﻣﺎت ﺗﺷﺧﯾﺻﯽ
ﻏرﺑﺎﻟﮕری و ﺗﺷﺧﯾص دﻗﯾق ﮐم ﺷﻧواﯾﯽ ﮐودک ﮐﺎﻣﻼ ﺗﺣت ﺗﺎﺛﯾر ﻣﯾزان ارﺗﺑﺎط آن ھﺎ ﺑﺎ ﻣداﺧﻠـﮫ ﺑـﮫ ﻣوﻗـﻊ و در زﻣـﺎن
ﻣﻧﺎﺳب و ﺑراﺑر ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.

اﺻل  :٢ﻣﺷﺎرﮐت ﺧﺎﻧواده و ﻣﺟرﯾﺎن
ھدف  FCEIاﯾﺟﺎد ﻣﺷﺎرﮐﺗﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺗﻌﺎدل ﺑﯾن ﺧﺎﻧواده ھﺎ و ﻣﺗﺧﺻﺻـﯾﻧﯽ اﺳـت ﮐـﮫ آن ھـﺎ رو ﺣﻣﺎﯾـت ﻣـﯽ ﮐﻧﻧـد .ﻣﺷـﺎرﮐت
ﺧﺎﻧواده/ﻣﺟرﯾﺎن ﻻزم اﺳت اﯾن ﻣﺷﺧﺻﺎت را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد :دوﺟﺎﻧﺑﮫ ﺑﺎﺷد ،ﻣﺑﺗﯽ ﺑر اﻋﺗﻣﺎد دوطرﻓـﮫ ،اﺣﺗـرام ﺻـداﻗت ،ﮐـﺎر و
ﺧدﻣﺎت ﻣﺷﺗرک و ارﺗﺑﺎط ﺷﻔﺎف و روﺷن ﺑﯾن ﺧﺎﻧواده و ﻣﺟرﯾﺎن.

اﺻل  :٣ﺗﺷوﯾق ﺧﺎﻧواده ﺑﮫ ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری و اﻧﺗﺧﺎب آﮔﺎھﺎﻧﮫ
ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺑر ﻋﮭده ﺧﺎﻧواده اﺳت ،ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﺑﺎ ﺧﺎﻧواده ھﻣﮑﺎری ﮐﻧﻧد ﺗﺎ ﺗواﻧﻣﻧـدی ﺧـﺎﻧواده را ﺑـرای
ﮔرﻓﺗن اﯾن ﺗﺻﻣﯾم ﺣﻣﺎﯾت ﮐﻧﻧد.ﻻزم اﺳت ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎ را طوری ﭘﯾﮕﯾری ﮐﻧﻧد ﮐﮫ در آن ﺧﺎﻧواده ﺑﮫ داﻧش و اطﻼﻋـﺎت و
ﺗﺟرﺑﮫ ھﺎی ﻻزم دﺳت ﭘﯾدا ﮐﻧد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧد ﯾﮏ ﺗﺻﻣﯾم ﮐﺎﻣل آﮔﺎھﺎﻧﮫ ﺑﮕﯾرد .ﭼﻧﯾن ﻓرآﯾﻧدی ﻣﺳﺗﻠزم اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﺎﻧواده
آﻣوزش داده ﺷود ﺗﺎ ﺑﮫ ﻗواﻧﯾن ﺧﺎص آﻣوزﺷﯽ و ﺣﻘوق ﺧودﺷون ﮐﮫ ﺗوﺳط اﯾن ﻗواﻧﯾن ﻣﺷـﺧص ﺷـده آﺷـﻧﺎ ﺑﺷـوﻧد .ﺑﮭﺗـر
اﺳت ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری ﺑﮫ ﺻورت ﻓرآﯾﻧدی ﺳﯾﺎل و درﺟرﯾﺎن اﺟرای ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺑﺎﺷد .ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ﮐﮫ ﺧﺎﻧواده ھـﺎ ﻣﯾﺗواﻧﻧـد ﺑـر
اﺳﺎس ﺗﻐﯾﯾر ﻧﯾﺎز ھﺎ و ﺗواﻧﺎﯾﯾﮭﺎ و ﭘﯾﺷرﻓت ھﺎ و ﺑﮭﺑود ﻋﺎطﻔﯽ ﮐودک و ﺧﺎﻧواده ﺗﺻﻣﯾم ﺧودﺷـﺎن را ﺗﻐﯾﯾـر ﺑدھﻧـد ﯾـﺎ ﺑـر
ھﻣون ﺗﺻﻣﯾم ﻗﺑﻠﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻣﺎﻧﻧد.

اﺻل  :۴ﺣﻣﺎﯾت ھﺎی ﻋﺎطﻔﯽ ،ھﯾﺟﺎﻧﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ از ﺧﺎﻧواده

اﺻل :۵ﺗﻌﺎﻣل ﺑﯾن ﻧوزاد و ﺧﺎﻧواده
اﺻل  :۶اﺳﺗﻔﺎده از ﻓﻧﺎورﯾﮭﺎی ﮐﻣﮑﯽ و ﺷﯾوه ھﺎی ﺣﻣﺎﯾﺗﯽ ﺑرای ﺑرﻗراری ارﺗﺑﺎط
ﻣﺟرﯾﺎن ﺑﺎﯾد دراﺑزارھﺎ و وﺳﺎﯾل ﮐﻣﮑﯽ و ﺳﺎز و ﮐﺎرھﺎی ﻻزم ﺑرای ﺣﻣﺎﯾت و ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﺑﮭﯾﻧﮫ رﺷد زﺑﺎﻧﯽ وارﺗﺑﺎطﯽ ﮐـودک
ﻣﮭﺎرت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد

اﺻل :٧ﻣﺟرﯾﺎن ﻣﺗﺧﺻص و ﮐﺎر آزﻣوده

ﻣﺟرﯾﺎن طرح ﺑﮫ ﺻورت ﺧوﺑﯽ آﻣوزش دﯾده اﻧـد و ﻣﮭﺎرﺗﮭـﺎ و داﻧﺷـﮭﺎی ﺧﺎﺻـﯽ در ارﺗﺑـﺎط ﺑـﺎ ﮐـﺎر ﺑـﺎ ﮐـودک ﮐـم ﺷـﻧوا و
ﺧﺎﻧواده ھﺎﯾﺷﺎن دارﻧد .ﻣﺟرﯾﺎن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎ دارای ﺻﻼﺣﯾت ﺧﺎﺻﯽ ﺑرای ﺣﻣﺎﯾت ﺧﺎﻧواده ھـﺎ ھﺳـﺗﻧد ﮐـﮫ ﺑـﺎﻋش ﺑﮭﯾﻧـﮫ ﺳـﺎزی
رﺷدﮐودک و ﺑﮭﺗر ﺷدن ﺧﺎﻧواده ﻣﯾﺷود.

اﺻل  :٨ﮐﺎر ﺗﯾﻣﯽ و ﺗﻌﺎﻣل ﻣﺗﺧﺻﺻﯾن
ﺗﯾم  FCEIﺑر روی ﺧﺎﻧواده ﻣﺗﻣرﮐزاﺳت و ﺷﺎﻣل ﻣﺗﺧﺻﺻﯾن اﺳـت ﮐـﮫ در زﻣﯾﻧـﮫ رﺷـد زودھﻧﮕـﺎم ﮐـودک ﮐـم ﺷـﻧوا ﺗﺟرﺑـﮫ
دارﻧد .ﺣﻣﺎﯾت ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در اﯾن ﺳﯾﺳﺗم ﺻورت ﻣﯾﮕﯾرد ﮐودﮐﺎن و ﺧﺎﻧواده ھﺎ را در ﯾﮏ ﺗﯾم ﮐﺎری ﻓرارﺷﺗﮫ ای ﻗرار ﻣﯾدھـد
ﮐﮫ در آن ﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ﺑﺎ ﻣﮭﺎرت ھﺎی ﻻزم و ﻣﺗﻧﺎﺳب ﺑﺎ ﻧﯾﺎزھﺎی ﮐودک و ﺧﺎﻧواده وﺟود دارﻧد.

اﺻل  :٩ﭘﺎﯾش ﻣﯾزان ﭘﯾﺷرﻓت
 FCEIﺑﺎ ﮐﻧﺗرل ھﺎ و ارزﯾﺎﺑﯽ ھﺎی ﻣﻧظم ﻧﺗﺎﯾﺞ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﮐودک و ﺧﺎﻧواده ھداﯾت ﻣﯾﺷود.

اﺻل :١٠ﭘﺎﯾش ﺑرﻧﺎﻣﮫ
ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی  FCEIﻣﯾزان ﺗﺑﻌﯾت ﻣﺟرﯾﺎن از اﺻول را ﺑررﺳﯽ ﻣﯾﮑﻧد و ﺷﺎﻣل ﺗﺿﻣﯾن ﮐﯾﻔﯾت ﭘﺎﯾش ﺑرای ﺗﻣﺎم اﺟـزاء ﺑرﻧﺎﻣـﮫ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷد

