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ખાસ િશક્ષણ

વાલીઓ અને િવદ્યાથ�ઓ માટ�
સંવાદ માગદિશ�
કા
ર્
જો મને કોઇ �ચ�તા હોય તો, માર� �ાંથી શ�ુ કર�?ું
િવદ્યાથ�ની સફળતા એ પ્રાથિમકતા છે . વાલીઓ, િવદ્યાથ�ઓ અને ટ�કા�પ ટ�મો િવદ્યાથ�ની સફળતા
માટ� સાથે મળ�ને કામ કર� છે .
ુ સાથે સૌથી ન�કથી સકળાયે
શ�ુ કરવા માટ�નો શ્રેષ્ઠ જગ્યા આ �દ્દા
લ વ્ય�ક્ત સાથે જોડાવાનો છે
ં
(દા.ત. વગર્િશક્ષક, ખાસ િશક્ષણ સસ
ં ાધન િશક્ષક (special education resource teacher- SERT),
ુ ઓ ક� �ચ�તાઓના ઉક�લમા ં સહાય માટ� , તમાર� :
બસ ડ્રાઇવર, વગેર�). �દ્દા

•
•

પ�ર�સ્થિત િવષે શ� એટલી વ� ુ મા�હતી મેળવવી જોઇએ; અને
શાળાનો સંપકર્ કરવો જોઇએ અને તમાર� �ચ�તા �ગે ચચાર્ કરવા માટ� સ્ટાફના સભ્ય
(સભ્યો) સાથે બેઠક ગોઠવવી જોઇએ.

ુ ભર વાતચીતથી મોટાભાગના �દ્દુાઓનો ઉક�લ લાવી શકાય છે . સવ
ૂ ર્ અને હ��સ
અથર્�ણ
ં ાદના િવકલ્પ
ુ
ૂ
�લ્લા
રાખવા એ શ્રેષ્ઠ વ્�હરચન
ા છે .

મારા બાળકના પ્રોગ્રામ અથવા િવશેષ િશક્ષણ સેવાઓ િવષેની માર� �ચ�તાઓ
જણાવવામા,ં વાલી તર�ક�, �ુ ં � ુ ં �િૂ મકા ભજવી શ�?ુ ં
તમાર� �ચ�તા જણાવવામા ં તમાર� સહભા�ગતાને અમે આવકાર�એ છ�એ.

1. તમારા અ�ભગમની યોજના બનાવો.
•
•
•
•

તમાર� મા�હતી એકઠ� કરો.
તથ્યો િવષે સમયથી પહ�લા ં સ્પષ્ટતા ક�ળવો.
તમે �ના પર ભાર �કૂવા માગો છો તેને વ્યવ�સ્થત કરો.
તમે કયા પ્ર�ો �છ
્ ૂ વા માગો છો એ �ણો.

યાદ રાખો:

•

યૉકર્ િવસ્તારમા ં કોઇ એવી એજન્સી/સગ
ં ઠનનો સંપકર્ કરવો મદદ�ુપ થઇ રહ�શે � ખાસ

જ��રયાતોવાળા બાળકો અને �ુ�ુંબોની મદદ કરતા હોય.

•

તમે કોઇ િમત્ર ક� વક�લનો સાથ કોઇ પણ સમયે લઇ શકો છો. તમાર� �ચ�તા
જણાવવામા ં તમ
ે ની સહભા�ગતાને અમે આવકાર�એ છ�એ.

વાલી માગર્ દિશ�કાઓ
બી� સસ
ં ાધનો પણ છે �મા ં તમને રસ પડ�
શક� છે ઃ

•

ુ ત અને સમીક્ષા
ઓળખિવિધ, િન��ક્
સિમિત (IPRC) �ગેની વાલીની
માગર્દિશ�કા

•

વ્ય�ક્તગત િશક્ષણ યોજના (IEP)
વાલીઓ માટ�ની માગર્દિશ�કા

•

ખાસ જ��રયાતોવાળા િવદ્યાથ�ઓ
માટ� સહાયક ટ� ક્નૉલો�જ અને
ઉપકરણો માટ� ખાસ િશક્ષણ
નાણાસ
ં હાય �ગેની વાલીઓ માટ� ની
માગર્દિશ�કા (અત્યાર� ફક્ત

�ગ્રે�મા ં જ ઉપલબ્ધ છે )

2. સ્�લ
ૂ સ્ટાફ સાથે વાતચીત કરો
•
•
•

હકારાત્મક રહો.
ુ
એક સમયે એક અથવા બે �દ્દાઓ
પર ધ્યાન ક��ન્દ્રત કરો.
તમારા બાળકને લગતી એવી કોઇ મા�હતી � તમને અગત્યની લાગે તે
અમને શેર કરો.

•

બહારના સ્રોતોથી તમે એકઠ� કર� હોય અને � શાળામા ં પ્રોગ્રાિમ�ગના

િનણર્યોમા ં મદદ�ુપ થઇ શકતી હોય એવી કોઇ મા�હતી આપો.

•

ર્ ં દર� ક વ્ય�ક્ત પાસે આપવા
સાભ
ં ળવામા ં સ�ક્રય રહો – ચચામા
માટ� અગત્યની મા�હતી હોય છે .

•
•
•

ુ
� ઉક�લ તમે જોવા માગો છો તેમના િવષે થો�ું િવચાર� �ઓ.
આગળના પગલાં� ું આયોજન સાથે મળ�ને કરો.
ર્ બાબતો અને લેવાયેલ િનણર્યો ન�ધો.
ચચાની

યાદ રાખો:

•

તમાર� �ચ�તા અગત્યની છે – ઘણીવાર શ્રેષ્ઠ ઉક�લ મેળવતા સમય
લાગે છે .

•

સંવાદ કરતા રહો – સંવાદ કરતા રહ�� ું જ�ર� છે .

મંડળ (બોડર્ )ના કમચાર�ઓનો
ર્
સંપકર્ �ંુ કઇ ર�તે કર� શ�?ંુ
િશક્ષણ ક�ન્દ્ર ઑરોરા
આમાથ
ં ી કૉલ કર� રહ્યાં છ:ે

�સ્વચબોડર્

ઑટોમૅટ�ડ (સ્વયચા
ં �લત)

ઑરોરા ઍન્ડ �ક�ગ

905-727-3141

905-727-0022

ૂ ાક� ટ ઍન્ડ ઇસ્ટ �ગ્વ�લ્લમ્બર�
ન્�મ

905-895-7216

905-895-7227

�યો��ના

905-722-3201

905-722-6255

માકર્ હામ, �રચમોન્ડ �હલ, વૉન, �વ્હચચર્-સ્ટૉફિવલે

416-969-8131

416-969-7170

વારં વાર કૉલ કર� � ં ુ નંબસર્

ફોન નંબર

ુ ાય સેવાઓ
િશક્ષણ અને સ�દ

905-727-0022, એક્સટ�ન્શન 2266/2555

િવદ્યાથ� સેવા સય
ં ોજક:
નૉથર્

(905) 895-5155

સેન્ટ્રલ

(905) 884-4477

ઈસ્ટ

(905) 940-7800

વેસ્ટ

(905) 764-6830

ખાસ િશક્ષણ

(905) 727-0022, એક્સટ�ન્શન 3235

િવદ્યાથ� પ�રવહન સેવાઓ

(905) 713-3001, એક્સટ�ન્શન 4551

ટ્રસ્ટ� સેવાઓ

905-727-0022, એક્સટ�ન્શન 2327/2262

િશક્ષણ મંત્રાલય

(416) 325-2929 અથવા 1-800-387-5514

ૂ ું ધ્યાન અપા� ુ ં છે તો પછ� �?ુ ં
જો મને એ� ું ન લાગે ક� માર� �ચ�તા પ્રત્યે �ર�
ૂ ું ધ્યાન
તમારા બાળકને લગતી સમસ્યાઓ ઉક�લવાની તમાર� �ચ�તા અમે સમ� શક�એ છ�એ. જો તમને લાગે ક� તમાર� �ચ�તા પ્રત્યે �ર�
ુ ો અને નીચેના ચાટર્ માં દશાર્ વેલ ન�કની વ્ય�ક્ત સાથે વાત કરોઃ
અપા� ું નથી તો આ પગલા ં અ�સર

પ્રાથિમક શાળાઓ

માધ્યિમક શાળાઓ

િશક્ષક

િશક્ષક

ૂ પાડ� છે
તમામ િવદ્યાથ�ઓ માટ� ટ� કો અને/અથવા કાયર્�મ �રો

ૂ પાડ� છે
તમામ િવદ્યાથ�ઓ માટ� ટ� કો અને/અથવા કાયર્�મ �રો

SERT
ૂ પાડ� છે
ખાસ િશક્ષણ ટ� કો અને/અથવા કાય�મ
ર્ �રો

SERT
ૂ પાડ� છે
ખાસ િશક્ષણ સંબિં ધત ટ� કો અને/અથવા કાયર્ક્રમ �રા

આચાયર્/ઉપ-આચાયર્

ખાસ િશક્ષણ િવભાગના વડા

િવદ્યાથ�ની પ્રગિત માટ� જવાબદાર

આચાયર્/ઉપ-આચાયર્

િવદ્યાથ� સેવા સય
ં ોજક

િવદ્યાથ�ની પ્રગિત માટ� જવાબદાર

ુ ાિયક િશક્ષણ ક�ન્દ્ર ખાતે �સ્થત ખાસ િશક્ષણ, ઓળખિવિધ
સા�દ

િવદ્યાથ� સેવા સય
ં ોજક

ૂ પાડ� છે
અને કાયર્ક્રમો માટ� ટ� કો �રો

ુ ાિયક િશક્ષણ ક�ન્દ્ર ખાતે �સ્થત. ખાસ િશક્ષણ, ઓળખિવિધ
સા�દ

િશક્ષણ અધીક્ષક

ૂ પાડ� છે
અને કાયર્ક્રમો માટ� ટ� કો �રો

ુ ાિયક િશક્ષણ ક�ન્દ્ર ખાતે �સ્થત. તમામ શાળાઓના રો�જ�દા
સા�દ

િશક્ષણ અધીક્ષક

સચાલન
માટ� જવાબદાર
ં

ુ ાિયક િશક્ષણ ક�ન્દ્ર ખાતે �સ્થત. તમામ શાળાઓના રો�જ�દા
સા�દ

સહ િનયામકો

સચાલન
માટ� જવાબદાર
ં

ુ ાિયક િશક્ષણ ક�ન્દ્ર ખાતે �સ્થત
સા�દ

સહ િનયામકો

ુ ાિયક સેવાઓ માટ� જવાબદાર
િશક્ષણ અને સા�દ

ુ ાિયક િશક્ષણ ક�ન્દ્ર ખાતે �સ્થત
સા�દ

િનયામકની કચેર�

ુ ાિયક સેવાઓ માટ� જવાબદાર
િશક્ષણ અને સા�દ

ુ ાિયક િશક્ષણ ક�ન્દ્ર ખાતે �સ્થત
સા�દ

િનયામકની કચેર�

ુ ાિયક સેવાઓ માટ� જવાબદાર
િશક્ષણ અને સા�દ

ુ ાિયક િશક્ષણ ક�ન્દ્ર ખાતે �સ્થત
સા�દ

ટ્રસ્ટ� મંડળ

ુ ાિયક સેવાઓ માટ� જવાબદાર
િશક્ષણ અને સા�દ

યૉકર્ િવસ્તારમા ં તમામ �હ�ર શાળાઓના સચ
ં ાલનની નીિત

ટ્રસ્ટ� મંડળ

ઘડ� છે

યૉકર્ િવસ્તારમા ં તમામ �હ�ર શાળાઓના સચ
ં ાલનની નીિત ઘડ�

િશક્ષણ મંત્રાલય

છે

ઓન્ટા�રયોમા ં �હ�ર ભડંોળથી ચાલતી પ્રાથિમક અને

િશક્ષણ મંત્રાલય

માધ્યિમક િશક્ષણ શાળાઓની િશક્ષણ પ્રણાલીનો વહ�વટ કર� છે

ઓન્ટા�રયોમા ં �હ�ર ભડંોળથી ચાલતી પ્રાથિમક અને માધ્યિમક
િશક્ષણ શાળાઓની િશક્ષણ પ્રણાલીનો વહ�વટ કર� છે

મારા બાળકની જ��રયાતો માટ� મને સહાય કર� એવા કયા સસાધનો
ં
ઉપલબ્ધ છે ?
યૉકર્ િવસ્તારમા ં ખાસ િશક્ષણ સલાહકાર સિમિત (Special Education Advisory Committee SEAC) અસામાન્ય િશક્ષણ જ��રયાતોવાળા તર�ક� ઓળખાયેલા િવદ્યાથ�ઓની જ��રયાત
પ્રમાણેના કાયર્ક્રમો અને સેવાઓ િવષે બોડર્ ને સલાહ આપવામા ં મહત્વની �િૂ મકા ભજવે છે .
SEAC ખાસ િશક્ષણ કાયર્ક્રમો અને સેવાઓની સ્થાપના અને િવકાસ સંબિં ધત ભલામણો
બોડર્ ને કર� શક� છે . SEACમા ં ઘણી એજન્સીઓ અને મડળ
ં �ઓને પ્રિતિનિધત્વ મળ્� ુ ં છે અને તે
� વાલીઓને સહાય અને સસા
ૂ પાડ� છે .
પૈક�ની દરક
ં ધનો �રા
તમે www.yrdsb.ca પર SEAC �ગેની મા�હતી ઍક્સેસ કર� શકો છો અને ખાસ િશક્ષણ
પસદ
ં કર� શકો છો.
ં ઠનોને પ્રિતિનિધત્વ મળ્� ુ ં છે :
બોડર્ ની SEACમા ં હાલમા ં નીચે જણાવેલ એજન્સીઓ અને સગ

•

એસોિસયેશન ફૉર બ્રાઇટ �ચલ્ડ્રન્સ - યૉકર્ િવસ્તાર ઉ�ર

•

એસોિસયેશન ફૉર બ્રાઇટ �ચલ્ડ્રન્સ - યૉકર્ િવસ્તાર દ�ક્ષણ

•

ઑ�ટઝમ ઓન્ટા�રયો - યૉકર્ િવસ્તાર

•

�ચલ્ડ્રન્સ ટ્ર�ટમેન્ટ નેટવકર્

•

કમ્�િૂ ન�ટ �લિવગ
� સેન્ટ્રલ યૉકર્

•

કમ્�િૂ ન�ટ �લિવગ
� �યો��ના

•

ડાઉન િસન્ડ્રોમ એસોિસએશન ઑફ યૉકર્ �રજન

•

અલ� ઇન્ટરવેન્શન સિવ�િસઝ ઑફ યૉકર્ �રઝન

•

ઇસ્ટર સીલ્સ ઓન્ટા�રયો

•

લિન�ગ �ડસે�બ�લટ� એસોિસયેશન - યૉકર્ િવસ્તાર

•

ુ લી ઇમ્પેયડર્
VIEWS ફૉર ધ િવઝ�અ

•

VOICE ઑફ �હય�ર�ગ ઇમ્પેયડર્ �ચલ્ડ્રન

•

યૉકર્ સાઉથ એસોિસએશન ફૉર કમ્�િૂ ન�ટ �લિવ�ગ

•

યૉકર્ સપોટર્ સિવ�િસઝ નેટવકર્

www.yrdsb.ca

@YRDSB

