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ੱਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਸਿਖਆ 
ਮਾਿਪਆ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਲਈ 
ਇੱਕ ਸੰਚਾਰ ਗਾਈਡ 
ਜਦ ਮੈਨ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਹੰੁਦਾ ਹ, ੈ ਤ� ਮ� ਿਕੱਥ� ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ�? 

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਇੱਕ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਇਕੱਿਠਆ ਂਿਮਲਕ ੇਮਾਪ,ੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆ ਂ

ਟੀਮ� ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ੂਨੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਹਯੋਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ ਸਥਾਨ ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਸਲੇ ਦੇ ਸਭ ਤ� ਨ� ੜੇ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਨ 

ਲਈ ਜਮਾਤ ਦਾ ਅਿਧਆਪਕ, ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਸੱਿਖਆ ਸਰੋਤ ਅਿਧਆਪਕ (Special Education Resource Teacher - 

SERT), ਬੱਸ ਡ�ਾਈਵਰ, ਆਿਦ)। ਮਸਲੇ ਜ� ਸ਼ੰਕ ੇਿਨਪਟਾਉਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ, ਤੁਹਾ ੂਨੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: 

• ਪ�ਸਿਥਤੀ ਬਾਰ ੇਵੱਧ ਤ� ਵੱਧ ਸੰਭਵ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰ; ੋ ਅਤੇ 

• ਆਪਣੇ ਸ਼ੰਕ ੇਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ-ਵਟ�ਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕਲੂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ੋਅਤੇ ਅਮਲੇ ਦੇ ਮ�ਬਰ(ਰ�) 

ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਿਟੰਗ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ।ੋ 

ਅਰਥਪਰੂਨ ਅਤੇ ਮਕਸਦਪੂਰਨ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਕ ੇਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਮਸਿਲਆਂ ੂਨੰ ਿਨਪਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਚਾਰ 

ਦੀਆ ਂਲਾਈਨ� ੂਨੰ ਖੁੱ ਲ�ਾ ਰੱਖਣਾ ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ। 

ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਜ� ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਸੱਿਖਆ ਸੇਵਾਵ� ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਆਂ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਿਵੱਚ 

ਇੱਕ ਮਾਪ ੇਵਜ� ਮ� ਕੀ ਭੂਿਮਕਾ ਿਨਭਾ�ਦਾ/ਦੀ ਹ�? 

ਅਸ� ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ�  ਆਪਣੇ ਸ਼ੰਕ ੇਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹ�। 

1. ਆਪਣੀ ਪਹੁੰ ਚ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ। 

• ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰ।ੋ 

• ਸਮ� ਤ� ਪਿਹਲ� ਤੱਥ� ਬਾਰ ੇਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵ।ੋ 

• ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸ� ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦ ੇਹ ੋਉਸ ੂਨੰ ਸੰਯੋਿਜਤ ਕਰ।ੋ 

• ਜਾਣ ੋਿਕ ਤੁਸ� ਿਕਹੜੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱ ਛਣ ੇਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ। 

ਯਾਦ ਰੱਖੋ: 

• ਯਾਰਕ ਰੀਜਨ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਅਿਜਹ ੇਅਦਾਰ/ੇਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਮਦਦਗਾਰੀ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ 

ਿਵਸ਼ਸ਼ੇ  ਲੋੜ� ਵਾਲੇ ਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ� ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੋਵ।ੇ 

• ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ� ਿਕਸੇ ਦੋਸਤ ਜ� ਐਡਵੋਕੇਟ ੂਨੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਸ� 
ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੰਕ ੇਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਉਹਨ� ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹ�। 
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ਮਾਪੇ ਲਈ ਗਾਈਡ� 

ਕੁਝ ਹਰੋ ਸਰੋਤ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਿਦਲਚਸਪੀ 

ਵਾਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ: 

• ਏ ਪੇਰ�ਟਜ਼ ਗਾਈਡ ਟੂ 

ਆਈਡ�ਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ, ਪਲੇਸਮ�ਟ ਐਡ 

ਰੀਿਵਊ ਕਮੇਟੀ (IPRC)

• ਦਾ ਇੰਡਿਵਜ਼ਅੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ (IEP) 

ਏ ਗਾਈਡ ਫਾਰ ਪਰੇ�ਟਸ

• ਪੇਰ�ਟ ਗਾਈਡ ਟੂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜਕੇਸ਼ਨ 

ਫੰਿਡੰਗ ਫਾਰ  ਅਿਸਸਿਟਵ ਟੈਕਨ� ਲੋਜੀ 

ਐਡ  ਈਕਿਵਪਮਟ�  ਫਾਰ ਸਟੂਡ�ਟਸ ਿਵਦ  

ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੀਡਜ਼ (ਮੌਜੂਦਾ ਸਮ� ਿਸਰਫ਼ 

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵੱਚ ਉਪਲਬਧ)

2. ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਮਲੇ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰ ੋ

• ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਰੱਖ।ੋ 

• ਇੱਕ ਸਮ� 'ਤੇ ਇੱਕ ਜ� ਦੋ ਮਸਿਲਆਂ �ਤੇ ਹੀ ਿਧਆਨ ਿਦਓ। 

• ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ੂਨੰ ਸ�ਝਾ ਕਰ ੋਿਜਸ ੂਨੰ ਤੁਸ� ਮਹੱਤਵਪਰੂਨ ਸਮਝਦੇ 

ਹੋ। 

• ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ�  ਬਾਹਰੀ ਸਰੋਤ� ਤ� ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ੂਨੰ ਸ�ਝਾ ਕਰ ੋਜ ੋ

ਸਕੂਲ ਿਵਖ ੇਪ�ੋਗਰਾਮ� ਬਾਰੇ ਫੈਸਿਲਆਂ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

• ਿਕਿਰਆਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣ ੋ- ਿਵਚਾਰ-ਵਟ�ਦਰ ੇਿਵਚਲੇ ਹਰ ਿਵਅਕਤੀ ਕੋਲ 

ਸ�ਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਿਹਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। 

• ਉਹਨ� ਹੱਲ� ਬਾਰ ੇਕੁਝ ਸੋਚ-ਿਵਚਾਰ ਕਰ ੋਜ ੋਤੁਸ� ਦੇਖਣ ੇਪਸੰਦ ਕਰ�ਗੇ। 

• ਅਗਲੇ ਕਦਮ� ਦੀ ਇਕੱਿਠਆਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ। 

• ਿਵਚਾਰੀਆ ਂ ਗਈਆ ਂਚੀਜ਼� ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਿਲਆਂ ਬਾਰ ੇਨ� ਟ-ਕਥਨ ਿਲਖ।ੋ 

ਯਾਦ ਰੱਖੋ: 

• ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੰਕਾ ਮਹੱਤਵਪਰੂਨ ਹੈ – ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਵੋਤਮ ਹੱਲ� ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚਣ ੂਨੰ 

ਸਮ� ਲਗਦਾ ਹੈ। 

• ਸੰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹ ੋ– ਸੰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਿਹਣਾ ਮਹੱਤਵਪਰੂਨ ਹੈ। 

ਮ� ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੱਕ ਿਕਵ� ਪਹੁੰ ਚ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹ�? 

ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸ�ਟਰ ਔਰੋਰਾ  

ਇਹਨ� ਸਥਾਨ� ਤ� ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਸਮ�: ਸਿਵੱਚਬੋਰਡ ਆਟੋਮੇਿਟਡ 

ਔਰੋਰਾ ਐਡ ਿਕੰਗ 905-727-3141 905-727-0022 

ਿਨਊਮਾਰਕੀਟ ਐਡ ਈਸਟ ਗਿਵਲਮਬਰੀ 905-895-7216 905-895-7227 

ਜੌਰਜੀਆਨਾ 905-722-3201 905-722-6255 

ਮਾਰਕਹੈਮ, ਿਰਚਮੰਡ ਿਹੱਲ, ਵੌਨ, ਿਵਟਚਰਚ-ਸਟਫਿੌ ਵਲੇ 416-969-8131 416-969-7170 

ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੇ ਜ�ਦੇ ਨੰਬਰ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ 

ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਡ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਸਰਿਵਸਜ਼  905-727-0022, ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ 2266/2555 

ਸਟੂਡ�ਟ ਸਰਿਵਸਜ਼ ਕਆੋ ਰਡੀਨ� ਟਰਜ਼: 

�ਤਰ (905) 895-5155 

ਕ�ਦਰੀ (905) 884-4477 

ਪੂਰਬ (905) 940-7800 

ਪੱਛਮ (905) 764-6830 

ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਸੱਿਖਆ (905) 727-0022, ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ 3235 

ਸਟੂਡ�ਟ ਟ��ਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਸਰਿਵਸਜ਼ (905) 713-3001, ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ 4551 

ਟਰੱਸਟੀ ਸਰਿਵਸਜ਼ 905-727-0022,  ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ 2327/2262 

http://www.yrdsb.ca/Programs/SpecEd/Documents/Referral%20Process/SD-IPRCparentguide.pdf
http://www.yrdsb.ca/Programs/SpecEd/Documents/Referral%20Process/SD-IEPguideforparents.pdf
http://www.yrdsb.ca/Programs/SpecEd/Documents/Referral%20Process/Parent%20Guide%20to%20SEA%20Process.pdf


ਿਸੱਿਖਆ ਮੰਤਰਾਲਾ (416) 325-2929 ਜ� 1-800-387-5514 
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ਜੇ ਮੈਨ ਜਾਪਦਾ ਹ ੈ ਿਕ ਮੇਰ ੇਸ਼ੰਕੇ ੂਨੰ ਉਿਚਤ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਨਹ� ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਤ� ਕੀ? 

ਅਸ� ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਮਸਿਲਆਂ ੂਨੰ ਿਨਪਟਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ੂਨੰ ਸਮਝਦੇ ਹ�। ਜੇ ਤੁਸ� ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੰਕ ੇ ੂਨੰ ਹੱਲ ਨਹ� ਕੀਤਾ 

ਿਗਆ, ਤ� ਇਹਨ� ਕਦਮ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ੋਅਤੇ ਹੇਠ� ਚਾਰਟ� �ਤੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਅਗਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ:ੋ 

ਐਲੀਮ�ਟਰੀ ਸਕੂਲ 
ਅਿਧਆਪਕ 

ਸਾਰ ੇਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂਵਾਸਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ/ਜ� ਪ�ਗੋਰਾਮ ਪ�ਦਾਨ 

ਕਰਾ�ਦਾ ਹ ੈ

SERT 
ਿਵਸ਼ਸ਼ੇ  ਿਸੱਿਖਆ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ/ਜ� ਪ�ਗੋ ਰਾਮ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਾ�ਦਾ ਹ ੈ

ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ/ਵਾਈਸ-ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ 

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਪ�ਗਤੀ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮਵਾੇ ਰ 

ਸਟੂਡ�ਟ ਸਰਿਵਸਜ਼ ਕੋਆਰਡੀਨ� ਟਰ 

ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਐਜਕੇਸ਼ਨ ਸ�ਟਰ ਿਵਖ ੇਸਿਥਤ।  ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਸੱਿਖਆ, ਪਛਾਣ 

ਅਤੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਵਾਸਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਾ�ਦਾ ਹ ੈ

ਸੁਪਰ ਇਨਟੈਨਡੰਟ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 

ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਐਜਕੇਸ਼ਨ ਸ�ਟਰ ਿਵਖ ੇਸਿਥਤ।  ਸਾਰ ੇਸਕੂਲ� ਦੇ ਿਦਨ ਪ�ਤੀ 

ਿਦਨ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ 

ਐਸੋਸੀਏਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ 

ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਐਜਕੇਸ਼ਨ ਸ�ਟਰ ਿਵਖ ੇਸਿਥਤ 

ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਵਾੇ ਵ� ਵਾਸਤੇ ਿਜ਼ੰਮਵਾੇ ਰ 

ਿਨਰਦੇਸ਼ਕ ਦਾ ਦਫਤਰ 

ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਐਜਕੇਸ਼ਨ ਸ�ਟਰ ਿਵਖ ੇਸਿਥਤ 

ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਵਾੇ ਵ� ਵਾਸਤੇ ਿਜ਼ੰਮਵਾੇ ਰ  

ਟਰੱਸਟੀਆਂ ਦਾ ਬੋਰਡ 

ਯਾਰਕ ਰੀਜਨ ਿਵੱਚ ਸਾਰ ੇਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ� ਦੇ ਚਲਨ ਵਾਸਤੇ ਨੀਤੀ 

ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ  

ਿਸੱਿਖਆ ਮੰਤਰਾਲਾ 

ਓਨਟੈਰੀਓ ਿਵੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੰਡ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 

ਐਲੀਮ�ਟਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕਲੂ� ਦੀ ਪ�ਣਾਲੀ ੂਨੰ ਸੰਚਾਿਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ 
ਅਿਧਆਪਕ 

ਸਾਰ ੇਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂਵਾਸਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ/ਜ� ਪ�ਗੋਰਾਮ ਪ�ਦਾਨ 

ਕਰਾ�ਦਾ ਹ ੈ

SERT 
ਿਵਸ਼ਸ਼ੇ  ਿਸੱਿਖਆ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ/ਜ� ਪ�ਗੋ ਰਾਮ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਾ�ਦਾ ਹ ੈ

ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਸੱਿਖਆ ਿਵਭਾਗ ਦਾ ਮੁਖੀ 

ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ/ਵਾਈਸ-ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ 

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਪ�ਗਤੀ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮਵਾੇ ਰ 

ਸਟੂਡ�ਟ ਸਰਿਵਸਜ਼ ਕੋਆਰਡੀਨ� ਟਰ 

ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਐਜਕੇਸ਼ਨ ਸ�ਟਰ ਿਵਖ ੇਸਿਥਤ।  ਿਵਸ਼ਸ਼ੇ ਿਸੱਿਖਆ, ਪਛਾਣ 

ਅਤੇ ਪ�ਗੋ ਰਾਮ� ਵਾਸਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਾ�ਦਾ ਹ ੈ

ਸੁਪਰ ਇਨਟੈਨਡੰਟ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 

ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਐਜਕੇਸ਼ਨ ਸ�ਟਰ ਿਵਖ ੇਸਿਥਤ।  ਸਾਰ ੇਸਕੂਲ� ਦੇ ਿਦਨ ਪ�ਤੀ 

ਿਦਨ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ 

ਐਸੋਸੀਏਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ 

ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਐਜਕੇਸ਼ਨ ਸ�ਟਰ ਿਵਖ ੇਸਿਥਤ 

ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਵਾੇ ਵ� ਵਾਸਤੇ ਿਜ਼ੰਮਵਾੇ ਰ 

ਿਨਰਦੇਸ਼ਕ ਦਾ ਦਫਤਰ 

ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਐਜਕੇਸ਼ਨ ਸ�ਟਰ ਿਵਖ ੇਸਿਥਤ 

ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਵਾੇ ਵ� ਵਾਸਤੇ ਿਜ਼ੰਮਵਾੇ ਰ  

ਟਰੱਸਟੀਆਂ ਦਾ ਬੋਰਡ 

ਯਾਰਕ ਰੀਜਨ ਿਵੱਚ ਸਾਰ ੇਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ� ਦੇ ਚਲਨ ਵਾਸਤੇ ਨੀਤੀ 

ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ  

ਿਸੱਿਖਆ ਮੰਤਰਾਲਾ 

ਓਨਟੈਰੀਓ ਿਵੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੰਡ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 

ਐਲੀਮਟ� ਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕਲੂ� ਦੀ ਪ�ਣਾਲੀ ੂਨੰ ਸੰਚਾਿਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ



ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜ� ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਿਕਹੜੇ 

ਸਰੋਤ ਉਪਲਬਧ ਹਨ? 

ਯਾਰਕ ਰੀਜਨ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਸ਼ੇ  ਿਸੱਿਖਆ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ (Special Education Advisory Committee – 

SEAC) ਿਸੱਖਣ ਸੰਬੰਧੀ ਅਪਵਾਦੀ ਲੋੜ� ਵਾਲੇ ਪਛਾਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂਵੱਲ�  ਲੋੜੇ ਜ�ਦੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਅਤੇ 

ਸਵਾੇ ਵ� ਬਾਰ ੇਬੋਰਡ ੂਨੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਅਿਹਮ ਭੂਿਮਕਾ ਿਨਭਾ�ਦੀ ਹੈ। 

SEAC ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਸੱਿਖਆ ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਅਤੇ ਸਵਾੇ ਵ� ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਿਵਕਾਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਬੋਰਡ ੂਨੰ ਿਸਫਾਰਸ਼� ਕਰ 

ਸਕਦੀ ਹੈ। SEAC �ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰ ੇਅਦਾਿਰਆ ਂ ਅਤੇ ਸੰਘ� ਦੀ ਪ�ਤੀਿਨਧਤਾ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨ� ਿਵੱਚ� ਹਰੇਕ 

ਮਾਿਪਆ ਂ ੂਨੰ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਾ�ਦਾ ਹੈ। 

ਤੁਸ� www.yrdsb.ca ’ਤੇ ਜਾਕੇ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਸ਼ੇ  ਿਸੱਿਖਆ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕ ੇSEAC ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਕਰ 

ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਵਰਤਮਾਨ ਸਮ� ਿਨਮਨਿਲਖਤ ਅਦਾਿਰਆ ਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ� ਦੀ ਬੋਰਡ ਦੀ SEAC �ਤੇ ਪ�ਤੀਿਨਧਤਾ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ: 

• ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਬ�ਾਈਟ ਿਚਲਡਰਨ – ਯਾਰਕ ਰੀਜਨ �ਤਰੀ 

• ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਬ�ਾਈਟ ਿਚਲਡਰਨ – ਯਾਰਕ ਰੀਜਨ ਦੱਖਣੀ 

• ਔਿਟਜ਼ਮ ਓਨਟੈਰੀਓ – ਯਾਰਕ ਰੀਜਨ 

• ਿਚਲਡਰਨਜ਼ ਟ�ੀਟਮ�ਟ ਨ� �ਟਵਰਕ 

• ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਿਲਿਵੰਗ ਸ�ਟਰਲ ਯਾਰਕ 

• ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਿਲਿਵੰਗ ਜੌਰਜੀਆਨਾ 

• ਡਾਊਨ ਿਸੰਡਰੋਮ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਯਾਰਕ ਰੀਜਨ 

• ਅਰਲੀ ਇੰਟਰਵੈਨਸ਼ਨ ਸਰਿਵਸਜ਼ ਆਫ ਯਾਰਕ ਰੀਜਨ 

• ਈਸਟਰ ਸੀਲਜ ਓਨਟੈਰੀਓ 

• ਲਰਿਨੰਗ ਿਡਸਏਿਬਲਟੀਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ – ਯਾਰਕ ਰੀਜਨ 

• VIEWS ਫਾਰ ਦਾ ਿਵਜ਼ਅੂਲੀ ਇਮਪਅੇਰਡ 

• VOICE ਆਫ ਹੀਅਿਰੰਗ ਇਮਪੇਅਰਡ ਿਚਲਡਰਨ 

• ਯਾਰਕ ਸਾਊਥ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਿਲਿਵੰਗ 

• ਯਾਰਕ ਸਪਰੋਟ ਸਰਿਵਸਜ਼ ਨ� �ਟਵਰਕ 

www.yrdsb.ca @YRDSB 
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