
 

 

 "بسته های حمایتی "

سازمان آموزش و پرورش استثنایی ، با توجه به شرایط ویژه جسمی و نیازهای خاص سالمتی/ درمانی و توانبخشی       

  خدمات حمایتی به دانش آموزان استثناییطرح ارائه در قالب  تا کنون  4931دانش آموزان اسثنایی ، از سال 

ان  با هدف ایجاد فرصت های  برابر آموزشی و برخورداری از سطح قابل دسترسی از سالمت  خدماتی به این عزیز

که گاهی امکان حضور در مدرسه را به ایشان میدهد  و همچنین ایجاد امنیت روانی والدینشان جهت تامین سالمت و 

 وانبخشی  این دانش آموزان  ارائه میدهد.ترمیم بخشی از هزینه های هنگفت درمانی / بهداشتی و کمک ت

کالس های ضمیمه و آموزش تلفیقی فراگیر در مقاطع  -تمام دانش آموزان شاغل به تحصیل در مدارس استثنایی     

 مختلف تحصیلی و گروه های تحت پوشش سازمان آموزش و پرورش استثنایی مشمول دریافت این خدمات هستند. 

/ باشد.( هم هستند  مثل )دارو مه های پایه و تکمیلی ) اگر دانش آموز برخورداربه مواردی که تحت پوشش  بی      

 احی و بستری بیمارستانی / پاراکلینیک و...( کمک هزینه به سهم پرداختی خانواده  تعلق می گیرد. جر

 ؟  کمک هزینه به چه مواردی تعلق میگیرد

ی طوالنی مدت با داروهای خاص )مثل داروهای  این دانش آموزان معموال تحت درمانها :داروهای مستمر -

 ضد تشنج ....( طبق تجویز پزشک هستند.

 خدمات جراحی و بستری بیمارستانی  -

 ) مثل آزمایش/ سی تی اسکن/ ام آر آی و... ( خدمات پاراکلینیک -

ده قابل اکه این سه مورد  بعضا با وجودی که  تحت پوشش بیمه قرار دارند بعضا  مبلغ سهم پرداختی خانو  -

 توجه و خارج از توان ایشان است که گاها موجب می شود از درمان دانش آموز صرف نظر کنند.

با توجه به اینکه تعدادی از دانش آموزان به علت عدم کنترل دفع  ) فلج مغزی/  : کمک هزینه خرید پوشک -

ی این ارند و با توجه به هزینه باالضایعات نخاعی/ اوتیسم/ کم توانی ذهنی .....( نیاز  به استفاده از پوشک د

مورد برای خانواده گاها این مشکل مانع از حضور دانش آموز در مدرسه و بی بهره ماندن وی  تحصیل 

 میشود.

مبتالیان به فنیل کتونوری/ سلیاک/ گاالکتوزمی . این قبیل نیاز  کمک هزینه خرید مواد غذایی رژیمی خاص -

 توانند از غذاهای عادی استفاده کنند. به مواد غذایی خاص دارند و نمی

 



 کمک هزینه خرید سوند  -

 برای مبتالیان به دیابت  نوارتست قند -

 

روتز/ ز/ پعینک /سمعک/ ویلچر/ عصا/ واکر/ کمک آموزشی بینایی /. ذره بین/ ارت کمک هزینه خرید :  -

نوعی/ عک/ اندام مصر و تعویض پروتز کاشت حلزون/ تعمیر سملزون/ تعمیکفش طبی/ جراحی کاشت ح

 و دندانپزشکی 

 

دانش آموز می بایست برای دریافت کمک هزینه از طریق تحویل مدارک  طبق دستورالعمل مربوطه  به مدرسه 

 .استثنایی محل تحصیل اقدام نماید

 
 


