சிறப்�க் கல்வி

ெபற்ேறார் மற்�ம் மாணவர்க�க்கான
ெதாடர்பாடல் வழிகாட்�
எனக்கு ஒ� பிரச்சைன இ�க்கும்ேபா�, நான் எங்கி�ந்� �வங்குவ�?
மாணவர்களின் ெவற்றிக்ேக �ன்��ைம. மாணவர்களின் ெவற்றிைய உ�தி
ெசய்ய ெபற்ேறார்கள், மாணவர்கள் மற்�ம் ஆதர� கு�க்கள் இைணந்�
ெசயல்ப�கின்றன.
உங்கள் பிரச்சைனகைள நன்கு அறியக் கூ�ய நப�டம் ெதாடங்குவ� தான் சிறந்த
வழி (எ.கா. வகுப்பைற ஆசி�யர், சிறப்�க் கல்வி வள ஆசி�யர்(special education
resource teacher - SERT), ேப�ந்� ஓட்�னர் ேபான்ேறார்). பிரச்சைனகள் அல்ல�
சிக்கல்கைளக் தீர்ப்பதற்கு உதவ, நீங்கள் ெசய்யேவண்�யைவ:

•
•

நிைலைமையப் பற்றி ��ந்தவைர தகவல்கைளச் ேசக�க்க�ம்; மற்�ம்
உங்கள் பிரச்சைனப் பற்றி விவாதிக்க பள்ளிையத் ெதாடர்�ெகாண்�,
பணியாளர் உ�ப்பினர்(கள்) உடன் ஒ� சந்திப்�க்கு ஏற்பா� ெசய்ய�ம்.

அர்த்த�ள்ள மற்�ம் குறிக்ேகா�டன் கூ�ய உைரயாடல்கைள
ேமற்ெகாள்வதன் �லம் ெப�ம்பாலான சிக்கல்கைளத் தீர்க்க ���ம்.
தகவல்ெதாடர்� �ைறகைள ஏற்கும் நிைலயில் ைவத்தி�ப்ப� சிறந்த உத்தி.

என� குழந்ைதயின் பாடத் திட்டம் குறித்ேதா அல்ல� சிறப்�க்
கல்வி ேசைவகள் ெதாடர்பான பிரச்சைனகைளத் ெத�விப்பதில்
ெபற்ேறாராக என் பங்கு என்ன?
உங்கள் பிரச்சைனகைளத் ெத�விக்க நீங்கள் �ன்வ�வைத நாங்கள் வரேவற்கிேறாம்.

1.

உங்கள் அ���ைறையத் திட்டமி�ங்கள்.

•
•
•
•

அ� சார்ந்த தகவல்கைளச் ேசக��ங்கள்.
இ� பற்றிய தகவல்கைள �ன்னேர அறிந்� ெதளிவாக இ�ங்கள்.
நீங்கள் �ன்னிைலப்ப�த்த வி�ம்�வைத �ைறப்ப� வ�ைசப்ப�த்�ங்கள்.
நீங்கள் என்ன ேகள்விகைளக் ேகட்க வி�ம்�கிறர்கள்
ீ
என்பைத அறிந்� ெகாள்�ங்கள்.

நிைனவ�ல் ெகாள்க:

•
•

சிறப்�த் ேதைவகைளக் ெகாண்ட குழந்ைதகள் மற்�ம் கு�ம்பங்கைள
ஆத�க்கும் யார்க் பகுதியில் உள்ள நி�வனம்/அைமப்ைபத்
ெதாடர்�ெகாள்வ� உதவலாம்.
நண்பைரேயா அல்ல� வழக்கறிஞைரேயா நீங்கள் ஈ�ப�த்த
வி�ம்பினால் அ� வரேவற்கப்ப�கிற�. உங்கள் பிரச்சைனகைள
ெத�விப்பதில் அவர்கள் பங்ேகற்பைத நாங்கள் வரேவற்கிேறாம்.

ெபற்ேறா�க்கான வழிகாட்�கள்
உங்கள் கவனத்ைத ஈர்க்கும் மற்ற
பிற வளங்க�ம் உள்ளன:

•

அைடயாளம் கா�தல்,
நிைலப்ப�த்�தல்,ம�ஆய்�க்
கு� (ஐபிஆர்சி) க்கானெபற்ேறார்
வழிகாட்�

•

தனிப்பட்ட கல்வித் திட்டம்
குறித்த ெபற்ேறா�க்கான
வழிகாட்�

•

சிறப்�த் ேதைவகள் உள்ள
மாணவர்க�க்காக உதவித்
ெதாழில்�ட்பம்மற்�ம்
உபகரணங்க�க்கானசிறப்�க்
கல்வி நிதிக்கான ெபற்ேறார்
வழிகாட்� (தற்ேபா�
ஆங்கிலத்தில் மட்�ேம
கிைடக்கிற�)

2.

பள்ள� ஊழியர்க�டன் ெதாடர்� ெகாள்�ங்கள்

•
•

ேநர்மைற எண்ணம் ெகாண்��ங்கள்.

•

உங்கள் குழந்ைதையப் பற்றி அவசியமான� என்� நீங்கள்
க��ம் தகவல்கைளப் பகி�ங்கள்.

•
•
•
•
•

ஒ� ேநரத்தில் ஒன்� அல்ல� இரண்� பிரச்சைனகள் மீ �
கவனம் ெச�த்�ங்கள்.

ெவளி �லங்களிலி�ந்� நீங்கள் ேசக�த்த, பள்ளியில்
நிரலாக்க ���க�க்கு உதவக்கூ�ய� என எண்�ம்
தகவல்கைளப் பகி�ங்கள்.
கவனமாகக் ேக�ங்கள் - கலந்�ைரயாடலில்
பங்ேகற்கும் அைனவ�ட�ம் பகிர்ந்� ெகாள்ள
�க்கியமான தகவல்கள் இ�க்கும்.
நீங்கள் காண வி�ம்�ம் தீர்�கைளப் பற்றி சிறி�
சிந்தி�ங்கள்.
அ�த்த ப�கைள இைணந்� திட்டமி�ங்கள்.
கலந்�ைரயாடலில் விவாதிக்கப்பட்ட விஷயங்கள் மற்�ம்
எ�க்கப்பட்ட ���கைளப் பற்றி குறிப்� எ�த்�க்
ெகாள்�ங்கள்.

நிைனவ�ல் ெகாள்க:

•
•

உங்கள் பிரச்சைன �க்கியமான� - சில ேநரங்களில்
சிறந்த தீர்�கைளப் ெப�வதற்கு ேநரம் எ�க்கும்.
ெதாடர்ந்� ெதாடர்பில் இ�ங்கள் - ெதாடர்ந்�
ெதாடர்� ெகாள்வ� �க்கியம்.

வா�யப் பண�யாளர்கைள அ��வ� எப்ப�?
கல்வ� ைமயம் அ�ேராரா
அைழக்�ம் இடம்:

ஸ்வ�ட்ச் ேபார்ட் தான�யங்கி

அ�ேராரா & கிங்
நி�மார்க்ெகட்& ஈஸ்ட் விலிம்ப�
ஜார்ஜினா
மார்க்கம், �ச்மாண்ட் ஹில், வான் விட்சர்ச்-ஸ்ேடாஃப்வில்

905-727-3141
905-895-7216
905-722-3201
416-969-8131

905-727-0022
905-895-7227
905-722-6255
416-969-7170

அ�க்க� அைழக்கப்ப�ம் எண்கள் ெதாைலேபசி எண்கள்
கல்வி மற்�ம் ச�க ேசைவகள் 905-727-0022, எக்ஸ். 2266/2555
மாணவர் ேசைவ ஒ�ங்கிைணப்பாளர்கள்:
வடக்கு
மத்தியப் பகுதி
கிழக்கு
ேமற்கு

(905) 895-5155
(905) 884-4477
(905) 940-7800
(905) 764-6830

சிறப்�க் கல்வி
மாணவர் ேபாக்குவரத்� ேசைவகள்
அறங்காவலர் ேசைவகள்
கல்வி அைமச்சகம்

(905) 727-0022, எக்ஸ். 3235
(905) 713-3001, எக்ஸ். 4551
905-727-0022, எக்ஸ். 2327/2262
(416) 325-2929 அல்ல� 1-800-387-5514

என� பிரச்சைன �ைறயாக க�தப்பட்டதாக நான் உணரவில்ைல என்றால் என்ன ெசய்ய
ேவண்�ம்?
உங்கள் குழந்ைத சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சிைனகள் தீர்க்கப்படேவண்�ம் எ�ம் உங்கள் வி�ப்பத்ைத நாங்கள்
��ந்�ெகாள்கிேறாம். உங்கள் பிரச்சைனக�தப்படவில்ைல என்� நீங்கள் நிைனத்தால், இந்தப் ப�கைளப்
பின்பற்றி, கீ ேழ�ள்ள அட்டவைணயில் �ட்�க்காட்டப்பட்�ள்ள அ�த்த நபைரத் ெதாடர்� ெகாள்�ங்கள்:

ெதாடக்கப் பள்ள�கள்

ேமல்நிைலப் பள்ள�கள்

ஆசி�யர்

ஆசி�யர்

அைனத்� மாணவர்க�க்கும் ஆதர�
மற்�ம்/அல்ல� திட்டங்கள் வழங்குதல்

எஸ்.இ.ஆர்.�

சிறப்�க் கல்வி ஆதர� மற்�ம்/அல்ல�
திட்டங்கள் வழங்குதல்

அைனத்� மாணவர்க�க்கும் ஆதர�
மற்�ம்/அல்ல� திட்டங்கள் வழங்குதல்

எஸ்.இ.ஆர்.�

சிறப்�க் கல்வி ஆதர� மற்�ம்/அல்ல� திட்டங்கள்
வழங்குதல்

�தல்வர்/�ைண �தல்வர்

சிறப்�க் கல்வ�த் �ைறத் தைலவர்

மாணவர் ேசைவ ஒ�ங்கிைணப்பாளர்

மாணவர்களின் �ன்ேனற்றத்திற்குப் ெபா�ப்�

கல்வ�த்�ைற கண்காண�ப்பாளர்

ச�கக் கல்வி ைமயத்தில் இ�ப்பார். சிறப்�க்
கல்வி, அைடயாளங்காணல் மற்�ம்
திட்டங்க�க்கு ஆதர� வழங்குதல்

இைண இயக்�நர்கள்

ச�கக் கல்வி ைமயத்தில் இ�ப்பார். அைனத்�
பள்ளிகளின் அன்றாட இயக்கங்க�க்குப் ெபா�ப்�

கல்வி மற்�ம் ச�க ேசைவக�க்குப் ெபா�ப்�

ச�கக் கல்வி ைமயத்தில் இ�ப்பார்கள்

மாணவர்களின் �ன்ேனற்றத்திற்குப் ெபா�ப்�

�தல்வர்/�ைண �தல்வர்

ச�கக் கல்வி ைமயத்தில் இ�ப்பார். சிறப்�க்
கல்வி, அைடயாளங்காணல் மற்�ம்
திட்டங்க�க்கு ஆதர� வழங்குதல்

மாணவர் ேசைவ ஒ�ங்கிைணப்பாளர்

ச�கக் கல்வி ைமயத்தில் இ�ப்பார். அைனத்�
பள்ளிகளின் அன்றாட இயக்கங்க�க்குப் ெபா�ப்�

கல்வ�த்�ைற கண்காண�ப்பாளர்

ச�கக் கல்வி ைமயத்தில் இ�ப்பார்கள்

இைண இயக்�நர்கள்

இயக்�நர் அ�வலகம்

கல்வி மற்�ம் ச�க ேசைவக�க்குப் ெபா�ப்�

ச�கக் கல்வி ைமயத்தில் இ�ப்பார்கள்

இயக்�நர் அ�வலகம்

கல்வி மற்�ம் ச�க ேசைவக�க்குப் ெபா�ப்�

ச�கக் கல்வி ைமயத்தில் இ�ப்பார்கள்

யார்க் பகுதியில் உள்ள அைனத்�ப் ெபா�ப்
பள்ளிகளின் இயக்க�ைறக் ெகாள்ைகைய
அைமக்கிற�

அறங்காவலர் ��

அறங்காவலர் ��

கல்வி மற்�ம் ச�க ேசைவக�க்குப் ெபா�ப்�

கல்வ� அைமச்சகம்

யார்க் பகுதியில் உள்ள அைனத்�ப் ெபா�ப்
பள்ளிகளின் இயக்க�ைறக் ெகாள்ைகைய
அைமக்கிற�

ஒன்ராறிேயாவில் ெபா� நிதியளிக்கப்பட்ட
ெதாடக்க மற்�ம் ேமல்நிைலப் பள்ளிகளின் கல்வி
�ைறைய நிர்வகிக்கிற�

கல்வ� அைமச்சகம்

ஒன்ராறிேயாவில் ெபா� நிதியளிக்கப்பட்ட
ெதாடக்க மற்�ம் ேமல்நிைலப் பள்ளிகளின் கல்வி
�ைறைய நிர்வகிக்கிற�

என� குழந்ைதயின் ேதைவக�க்கு எனக்கு உதவ என்ன
வளங்கள் உள்ளன?
விதிவிலக்கான கற்றல் ேதைவக�டன் அைடயாளம் காணப்பட்ட
மாணவர்க�க்குத் ேதைவயான திட்டங்கள் மற்�ம் ேசைவகள் குறித்�
வா�யத்திற்கு ஆேலாசைன வழங்குவதில் யார்க் பகுதியில் சிறப்� கல்வி
ஆேலாசைனக் கு� Special Education Advisory Committee – SEAC �க்கியப் பங்கு
வகிக்கிற�.
சிறப்�க் கல்வித் திட்டங்கள் மற்�ம் ேசைவகைள நி��தல் மற்�ம்
ேமம்ப�த்�வ� குறித்� வா�யத்திற்கு எஸ்.இ.ஏ.ஸி ப�ந்�ைரக்கலாம்.
எஸ்.இ.ஏ.ஸி-ல் பல நி�வனங்கள் மற்�ம் சங்கங்கள் பிரதிநித்�வம்
ெகாண்�ள்ளன, ஒவ்ெவான்�ம் ெபற்ேறா�க்கு உதவி மற்�ம் வளங்கைள
வழங்குகின்றன.
நீங்கள் எஸ்.இ.ஏ.ஸி பற்றிய தகவல்கைள www.yrdsb.caல் அ�கி அறிந்�
சிறப்�க் கல்விையத் ேதர்ந்ெத�க்கலாம்.
பின்வ�ம் நி�வனங்கள் மற்�ம் சங்கங்கள் வா�யத்தின் எஸ்.இ.ஏ.ஸி-ல்
பிரதிநித்�வம் ெகாண்�ள்ளன:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

www.yrdsb.ca

@YRDSB

அறி�க் கூர்ைமயான குழந்ைதக�க்கான சங்கம் - யார்க் பகுதி வடக்கு
அறி�க் கூர்ைமயான குழந்ைதக�க்கான சங்கம் - யார்க் பகுதி ெதற்கு
ஆட்�ஸம் (Autism) ஒன்ராறிேயா - யார்க் பகுதி
குழந்ைதகைள நடத்�ம் �ைற வைலயைமப்�
ச�க வாழ்க்ைக மத்திய யார்க்
ச�க வாழ்க்ைக ஜியார்ஜினா
யார்க் பகுதியின் ட�ன் சின்ட்ேராம் உள்ேளார் சங்கம்
யார்க் பகுதியின் ஆரம்பத் தைலயீ� ேசைவகள்
ஈஸ்டர் சீல்ஸ் ஒன்ராறிேயா
கற்றல் குைறபா�ள்ேளார் சங்கம் - யார்க் பகுதி
பார்ைவயற்ேறா�க்கான VIEWS
ெசவித்திறன் குைறபா�ள்ள குழந்ைதகளின் VOICE
யார்க் ெதற்கின் ச�க வாழ்�ச் சங்கம்,
யார்க் ஆதர�ச் ேசைவகள் வைலயைமப்�

