ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਸਿਖਆ
ੱ
ਮਾਿਪਆਂ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ
ਇੱ ਕ ਸੰ ਚਾਰ ਗਾਈਡ

ਜਦ ਮੈਨੰ ੂ ਕੋਈ ਸ਼ੰ ਕਾ ਹੰ ੁਦਾ ਹ,ੈ ਤ� ਮ� ਿਕੱ ਥ� ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ�?

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਇੱ ਕ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਇਕੱ ਿਠਆਂ ਿਮਲਕੇ ਮਾਪੇ, ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ
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 ਿਸੱ ਿਖਆ ਸਰੋਤ ਅਿਧਆਪਕ (Special Education Resource Teacher -

SERT), ਬੱ ਸ ਡ�ਾਈਵਰ, ਆਿਦ)। ਮਸਲੇ ਜ� ਸ਼ੰ ਕੇ ਿਨਪਟਾਉਣ ਿਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੰ ੂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

•
•

ਪ�ਸਿਥਤੀ ਬਾਰੇ ਵੱ ਧ ਤ� ਵੱ ਧ ਸੰ ਭਵ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱ ਤਰ ਕਰ;ੋ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਸ਼ੰ ਕੇ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ-ਵਟ�ਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਮਲੇ ਦੇ ਮ�ਬਰ(ਰ�)
ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਿਟੰ ਗ ਦਾ ਇੰ ਤਜ਼ਾਮ ਕਰ।ੋ

ਅਰਥਪੂਰਨ ਅਤੇ ਮਕਸਦਪੂਰਨ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਕੇ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਮਸਿਲਆਂ ਨੰ ੂ ਿਨਪਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰ ਚਾਰ

ਦੀਆਂ ਲਾਈਨ� ਨੰ ੂ ਖੁੱ ਲ�ਾ ਰੱ ਖਣਾ ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ।

ਮੇਰੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਜ� ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਸੱ ਿਖਆ ਸੇਵਾਵ� ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਸ਼ਿਕਆਂ
ਦਾ ਸੰ ਚਾਰ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ
ੰ
ਇੱ ਕ ਮਾਪੇ ਵਜ� ਮ� ਕੀ ਭੂਿਮਕਾ ਿਨਭਾ�ਦਾ/ਦੀ ਹ�?

ਅਸ� ਤੁਹਾਡੇ ਵੱ ਲ� ਆਪਣੇ ਸ਼ੰ ਕੇ ਦਾ ਸੰ ਚਾਰ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹ�।

1. ਆਪਣੀ ਪਹੁੰ ਚ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ।
• ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱ ਤਰ ਕਰੋ।
• ਸਮ� ਤ� ਪਿਹਲ� ਤੱ ਥ� ਬਾਰੇ ਸਪੱ ਸ਼ਟ ਹੋਵ।ੋ
• ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸ� ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਉਸਨੰ ੂ ਸੰ ਯੋਿਜਤ ਕਰ।ੋ
• ਜਾਣੋ ਿਕ ਤੁਸ� ਿਕਹੜੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱ ਛਣੇ ਚਾਹੰ ੁਦੇ ਹੋ।
ਯਾਦ ਰੱ ਖੋ:

•

ਯਾਰਕ ਰੀਜਨ ਿਵੱ ਚ ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਅਦਾਰੇ/ਸੰ ਗਠਨ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨਾ ਮਦਦਗਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ

ਿਵਸ਼ਸ਼
ੇ ਲੋ ੜ� ਵਾਲੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ� ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੋਵ।ੇ

•

ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ� ਿਕਸੇ ਦੋਸਤ ਜ� ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੰ ੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਸ�

ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੰ ਕੇ ਦਾ ਸੰ ਚਾਰ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਉਹਨ� ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹ�।

ਮਾਪੇ ਲਈ ਗਾਈਡ�
ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਰੋਤ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਿਦਲਚਸਪੀ
ਏ ਪੇਰ�ਟਜ਼ ਗਾਈਡ ਟੂ

•
•
•

ਰੀਿਵਊ ਕਮੇਟੀ (IPRC)

•

ਵਾਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

•

2. ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਮਲੇ ਨਾਲ ਸੰ ਚਾਰ ਕਰੋ

ਂ
ਆਈਡ�ਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ, ਪਲੇ ਸਮ�ਟ ਐਡ

•

ਦਾ ਇੰ ਡਿਵਜ਼ੂਅਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ (IEP)
ਏ ਗਾਈਡ ਫਾਰ ਪੇਰ�ਟਸ

•

ਪੇਰ�ਟ ਗਾਈਡ ਟੂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜਕੇ
ੂ ਸ਼ਨ

ਫੰ ਿਡੰ ਗ ਫਾਰ ਅਿਸਸਿਟਵ ਟੈਕਨ�ਲੋ ਜੀ

ਂ ਈਕਿਵਪਮਟ
ਐਡ
� ਫਾਰ ਸਟੂਡ�ਟਸ ਿਵਦ
ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੀਡਜ਼ (ਮੌਜੂਦਾ ਸਮ� ਿਸਰਫ਼

ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵੱ ਚ ਉਪਲਬਧ)

ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਰੱ ਖੋ।
ਇੱ ਕ ਸਮ� 'ਤੇ ਇੱ ਕ ਜ� ਦੋ ਮਸਿਲਆਂ �ਤੇ ਹੀ ਿਧਆਨ ਿਦਓ।
ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਬਾਰੇ ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰ ੂ ਸ�ਝਾ ਕਰੋ ਿਜਸਨੰ ੂ ਤੁਸ� ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਸਮਝਦੇ

ਹੋ।

ਤੁਹਾਡੇ ਵੱ ਲ� ਬਾਹਰੀ ਸਰੋਤ� ਤ� ਇਕੱ ਤਰ ਕੀਤੀ ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰ ੂ ਸ�ਝਾ ਕਰੋ ਜੋ

ਸਕੂਲ ਿਵਖੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਬਾਰੇ ਫੈਸਿਲਆਂ ਿਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

•

ਿਕਿਰਆਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣੋ - ਿਵਚਾਰ-ਵਟ�ਦਰੇ ਿਵਚਲੇ ਹਰ ਿਵਅਕਤੀ ਕੋਲ

ਸ�ਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਿਹਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

•
•
•

ਉਹਨ� ਹੱ ਲ� ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੋਚ-ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਸ� ਦੇਖਣੇ ਪਸੰ ਦ ਕਰ�ਗੇ।
ਅਗਲੇ ਕਦਮ� ਦੀ ਇਕੱ ਿਠਆਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ।

ਿਵਚਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚੀਜ਼� ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਿਲਆਂ ਬਾਰੇ ਨ�ਟ-ਕਥਨ ਿਲਖੋ।

ਯਾਦ ਰੱ ਖੋ:

•

ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੰ ਕਾ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ – ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਵੋਤਮ ਹੱ ਲ� ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚਣ ਨੰ ੂ

ਸਮ� ਲਗਦਾ ਹੈ।

•

ਸੰ ਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ – ਸੰ ਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਿਹਣਾ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਮ� ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੱ ਕ ਿਕਵ� ਪਹੁੰ ਚ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹ�?
ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸ�ਟਰ ਔਰੋਰਾ
ਇਹਨ� ਸਥਾਨ� ਤ� ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਸਮ�:

ਸਿਵੱ ਚਬੋਰਡ

ਆਟੋਮੇਿਟਡ

905-727-3141

905-727-0022

905-895-7216

905-895-7227

905-722-3201

905-722-6255

ਮਾਰਕਹੈਮ, ਿਰਚਮੰ ਡ ਿਹੱ ਲ, ਵੌਨ, ਿਵਟਚਰਚ-ਸਟਫਿ
ੌ ਵਲੇ

416-969-8131

416-969-7170

ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੇ ਜ�ਦੇ ਨੰਬਰ

ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ

ਂ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਸਰਿਵਸਜ਼
ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਡ

905-727-0022, ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ 2266/2555

ਂ ਿਕੰ ਗ
ਔਰੋਰਾ ਐਡ

ਂ ਈਸਟ ਗਿਵਲਮਬਰੀ
ਿਨਊਮਾਰਕੀਟ ਐਡ

ਜੌਰਜੀਆਨਾ

ਸਟੂਡ�ਟ ਸਰਿਵਸਜ਼ ਕਆ
ੋ ਰਡੀਨ�ਟਰਜ਼:
�ਤਰ

ਕ�ਦਰੀ
ਪੂਰਬ

ਪੱ ਛਮ
ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਸੱ ਿਖਆ

ਸਟੂਡ�ਟ ਟ��ਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਸਰਿਵਸਜ਼

ਟਰੱ ਸਟੀ ਸਰਿਵਸਜ਼

(905) 895-5155
(905) 884-4477
(905) 940-7800
(905) 764-6830
(905) 727-0022, ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ 3235

(905) 713-3001, ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ 4551

905-727-0022, ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ 2327/2262

ਿਸੱ ਿਖਆ ਮੰ ਤਰਾਲਾ

(416) 325-2929 ਜ� 1-800-387-5514

ਜੇ ਮੈਨੰ ੂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੇਰੇ ਸ਼ੰ ਕੇ ਨੰ ੂ ਉਿਚਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹ� ਹੱ ਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਤ� ਕੀ?
ਅਸ� ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਮਸਿਲਆਂ ਨੰ ੂ ਿਨਪਟਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱ ਛਾ ਨੰ ੂ ਸਮਝਦੇ ਹ�। ਜੇ ਤੁਸ� ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੰ ਕੇ ਨੰ ੂ ਹੱ ਲ ਨਹ� ਕੀਤਾ

ਿਗਆ, ਤ� ਇਹਨ� ਕਦਮ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੇਠ� ਚਾਰਟ� �ਤੇ ਦੱ ਸੇ ਗਏ ਅਗਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰ:ੋ

ਐਲੀਮ�ਟਰੀ ਸਕੂਲ

ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ

ਅਿਧਆਪਕ

ਅਿਧਆਪਕ

ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ/ਜ� ਪ�ਗ
ੋ ਰਾਮ ਪ�ਦਾਨ

ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ/ਜ� ਪ�ਗ
ੋ ਰਾਮ ਪ�ਦਾਨ

ਕਰਾ�ਦਾ ਹੈ

ਕਰਾ�ਦਾ ਹੈ

SERT
ਿਵਸ਼ਸ਼
ੇ ਿਸੱ ਿਖਆ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ/ਜ� ਪ�ਗ
ੋ ਰਾਮ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਾ�ਦਾ ਹੈ

SERT
ਿਵਸ਼ਸ਼
ੇ ਿਸੱ ਿਖਆ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ/ਜ� ਪ�ਗ
ੋ ਰਾਮ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਾ�ਦਾ ਹੈ

ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ/ਵਾਈਸ-ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ

ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਸੱ ਿਖਆ ਿਵਭਾਗ ਦਾ ਮੁਖੀ

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਪ�ਗਤੀ ਲਈ ਿਜ਼ੰ ਮਵਾ
ੇ ਰ

ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ/ਵਾਈਸ-ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ

ਸਟੂਡ�ਟ ਸਰਿਵਸਜ਼ ਕੋਆਰਡੀਨ�ਟਰ

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਪ�ਗਤੀ ਲਈ ਿਜ਼ੰ ਮਵਾ
ੇ ਰ

ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਐਜਕੇ
ੂ ਸ਼ਨ ਸ�ਟਰ ਿਵਖੇ ਸਿਥਤ। ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਸੱ ਿਖਆ, ਪਛਾਣ

ਸਟੂਡ�ਟ ਸਰਿਵਸਜ਼ ਕੋਆਰਡੀਨ�ਟਰ

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

ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਐਜਕੇ
ੇ ਿਸੱ ਿਖਆ, ਪਛਾਣ
ੂ ਸ਼ਨ ਸ�ਟਰ ਿਵਖੇ ਸਿਥਤ। ਿਵਸ਼ਸ਼

ਸੁਪਰ ਇਨਟੈਨਡੰ ਟ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ

ਅਤੇ ਪ�ਗ
ੋ ਰਾਮ� ਵਾਸਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਾ�ਦਾ ਹੈ

ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਐਜਕੇ
ੂ ਸ਼ਨ ਸ�ਟਰ ਿਵਖੇ ਸਿਥਤ। ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ� ਦੇ ਿਦਨ ਪ�ਤੀ

ਸੁਪਰ ਇਨਟੈਨਡੰ ਟ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ

ਿਦਨ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ

ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਐਜਕੇ
ੂ ਸ਼ਨ ਸ�ਟਰ ਿਵਖੇ ਸਿਥਤ। ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ� ਦੇ ਿਦਨ ਪ�ਤੀ

ਐਸੋਸੀਏਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼

ਿਦਨ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ

ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਐਜਕੇ
ੂ ਸ਼ਨ ਸ�ਟਰ ਿਵਖੇ ਸਿਥਤ

ਐਸੋਸੀਏਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼

ਿਸੱ ਿਖਆ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਵਾ
ੇ ਵ� ਵਾਸਤੇ ਿਜ਼ੰ ਮਵਾ
ੇ ਰ

ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਐਜਕੇ
ੂ ਸ਼ਨ ਸ�ਟਰ ਿਵਖੇ ਸਿਥਤ

ਿਨਰਦੇਸ਼ਕ ਦਾ ਦਫਤਰ

ਿਸੱ ਿਖਆ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਵਾ
ੇ ਵ� ਵਾਸਤੇ ਿਜ਼ੰ ਮਵਾ
ੇ ਰ

ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਐਜਕੇ
ੂ ਸ਼ਨ ਸ�ਟਰ ਿਵਖੇ ਸਿਥਤ

ਿਨਰਦੇਸ਼ਕ ਦਾ ਦਫਤਰ

ਿਸੱ ਿਖਆ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਵਾ
ੇ ਵ� ਵਾਸਤੇ ਿਜ਼ੰ ਮਵਾ
ੇ ਰ

ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਐਜਕੇ
ੂ ਸ਼ਨ ਸ�ਟਰ ਿਵਖੇ ਸਿਥਤ

ਟਰੱ ਸਟੀਆਂ ਦਾ ਬੋਰਡ

ਿਸੱ ਿਖਆ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਵਾ
ੇ ਵ� ਵਾਸਤੇ ਿਜ਼ੰ ਮਵਾ
ੇ ਰ

ਯਾਰਕ ਰੀਜਨ ਿਵੱ ਚ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ� ਦੇ ਚਲਨ ਵਾਸਤੇ ਨੀਤੀ

ਟਰੱ ਸਟੀਆਂ ਦਾ ਬੋਰਡ

ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਯਾਰਕ ਰੀਜਨ ਿਵੱ ਚ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ� ਦੇ ਚਲਨ ਵਾਸਤੇ ਨੀਤੀ

ਿਸੱ ਿਖਆ ਮੰ ਤਰਾਲਾ

ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਓਨਟੈਰੀਓ ਿਵੱ ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੰ ਡ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ

ਿਸੱ ਿਖਆ ਮੰ ਤਰਾਲਾ

ਐਲੀਮ�ਟਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ� ਦੀ ਪ�ਣਾਲੀ ਨੰ ੂ ਸੰ ਚਾਿਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਓਨਟੈਰੀਓ ਿਵੱ ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੰ ਡ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ

ਐਲੀਮਟ
� ਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ� ਦੀ ਪ�ਣਾਲੀ ਨੰ ੂ ਸੰ ਚਾਿਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਮੇਰੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜ� ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਿਕਹੜੇ
ਸਰੋਤ ਉਪਲਬਧ ਹਨ?
ਯਾਰਕ ਰੀਜਨ ਿਵੱ ਚ ਿਵਸ਼ਸ਼
ੇ ਿਸੱ ਿਖਆ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ (Special Education Advisory Committee –

SEAC) ਿਸੱ ਖਣ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਅਪਵਾਦੀ ਲੋ ੜ� ਵਾਲੇ ਪਛਾਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਵੱ ਲ� ਲੋ ੜੇ ਜ�ਦੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਅਤੇ

ਸਵਾ
ੇ ਵ� ਬਾਰੇ ਬੋਰਡ ਨੰ ੂ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਅਿਹਮ ਭੂਿਮਕਾ ਿਨਭਾ�ਦੀ ਹੈ।

SEAC ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਸੱ ਿਖਆ ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਅਤੇ ਸਵਾ
ੇ ਵ� ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਿਵਕਾਸ ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ ਬੋਰਡ ਨੰ ੂ ਿਸਫਾਰਸ਼� ਕਰ

ਸਕਦੀ ਹੈ। SEAC �ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਦਾਿਰਆਂ ਅਤੇ ਸੰ ਘ� ਦੀ ਪ�ਤੀਿਨਧਤਾ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨ� ਿਵੱ ਚ� ਹਰੇਕ

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

ਤੁਸ� www.yrdsb.ca ’ਤੇ ਜਾਕੇ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਸ਼
ੇ ਿਸੱ ਿਖਆ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ SEAC ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਕਰ

ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਵਰਤਮਾਨ ਸਮ� ਿਨਮਨਿਲਖਤ ਅਦਾਿਰਆਂ ਅਤੇ ਸੰ ਗਠਨ� ਦੀ ਬੋਰਡ ਦੀ SEAC �ਤੇ ਪ�ਤੀਿਨਧਤਾ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

www.yrdsb.ca

@YRDSB

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਬ�ਾਈਟ ਿਚਲਡਰਨ – ਯਾਰਕ ਰੀਜਨ �ਤਰੀ
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਬ�ਾਈਟ ਿਚਲਡਰਨ – ਯਾਰਕ ਰੀਜਨ ਦੱ ਖਣੀ
ਔਿਟਜ਼ਮ ਓਨਟੈਰੀਓ – ਯਾਰਕ ਰੀਜਨ
ਿਚਲਡਰਨਜ਼ ਟ�ੀਟਮ�ਟ ਨ��ਟਵਰਕ
ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਿਲਿਵੰ ਗ ਸ�ਟਰਲ ਯਾਰਕ
ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਿਲਿਵੰ ਗ ਜੌਰਜੀਆਨਾ
ਡਾਊਨ ਿਸੰ ਡਰੋਮ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਯਾਰਕ ਰੀਜਨ
ਅਰਲੀ ਇੰ ਟਰਵੈਨਸ਼ਨ ਸਰਿਵਸਜ਼ ਆਫ ਯਾਰਕ ਰੀਜਨ
ਈਸਟਰ ਸੀਲਜ ਓਨਟੈਰੀਓ
ਲਰਿਨੰਗ ਿਡਸਏਿਬਲਟੀਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ – ਯਾਰਕ ਰੀਜਨ
VIEWS ਫਾਰ ਦਾ ਿਵਜ਼ਅ
ੂ ਲੀ ਇਮਪੇਅਰਡ
VOICE ਆਫ ਹੀਅਿਰੰ ਗ ਇਮਪੇਅਰਡ ਿਚਲਡਰਨ
ਯਾਰਕ ਸਾਊਥ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਿਲਿਵੰ ਗ
ਯਾਰਕ ਸਪੋਰਟ ਸਰਿਵਸਜ਼ ਨ��ਟਵਰਕ

