
Özel Eğitim 
Ebeveynler ve Öğrenciler 
için bir İletişim Kılavuzu 
Bir sorunum olduğunda ne yapmalıyım? 

Öğrencinin başarısı bir önceliktir. Ebeveynler, öğrenciler ve destek ekipleri, 
öğrencilerin başarılı olması için işbirliği yaparlar. 

Yapmanız gereken ilk şey, sorununuzla en bağlantılı kişiyle görüşmektir (ör. sınıf 
öğretmeni, özel eğitim kaynak öğretmeni (Special Education Resource Teacher, 
SERT), otobüs şoförü vb. Sorunların çözülmesi ya da kaygılarınızın giderilmesine 
yardımcı olmak için aşağıdakileri yapmanız gerekmektedir: 

• Durumla ilgili olabildiğince çok bilgi toplayın; ve 
• Okulla iletişim kurun ve sorunuza görüşmek üzere okul 

çalışanı/çalışanlarıyla bir toplantı ayarlayın. 

Çoğu sorun, anlamlı ve amaca yönelik konuşmalarla çözülebilmektedir. İletişim 
hatlarının açık tutulması en iyi stratejidir. 

Bir ebeveyn olarak, çocuğumun programı ya da özel eğitim 
hizmetleriyle ilgili sorunların iletilmesinde benim rolüm nedir? 

Sorunlarınızın iletilmesinde katılımınızdan dolayı memnuniyet duyarız. 

1. Yaklaşımınızı Planlayın. 

• Bilgileri toplayın. 
• Görüşme öncesinde durumla ilgili tam bilgi sahibi olun. 
• Vurgulamak istediklerinizi organize edin. 
• Sormak istediğiniz soruları belirleyin. 

Unutmayın: 

• Özel gereksinimler konusunda çocuğunuzu ve aileleri destekleyen York 
bölgesindeki bir kurum/organizasyonla iletişim kurmak yardımcı olabilir. 

• İstediğiniz zaman bir arkadaşınızı ya da temsilciyi konuya dahil 
edebilirsiniz. Sorunlarınızın iletilmesinde katılımlarından dolayı 
memnuniyet duyarız. 



Ebeveyn Kılavuzları 

İlginizi çekebilecek başka kaynaklar 
da bulunmaktadır: 

• Belirleme, Yerleştirme ve 
Değerlendirme Komitesi 
(IPRC) Ebeveyn Kılavuzu

• Bireysel Eğitim Planı (IEP) 
Ebeveyn Kılavuzu

• Özel Gereksinimlerine Sahip 
Öğrenciler için Yardımcı 
Teknolojiler ve Ekipmanlar 
için Özel Eğitim Fonu 
Ebeveyn Kılavuzu (şu anda 
yalnızca İngilizce olarak 
mevcuttur) 

2. Okul Çalışanları ile İletişim Kurma 

• Olumlu olun. 
• Her seferinde bir ya da iki soruna odaklanın. 
• Çocuğunuzla ilgili önemli olduğunu düşündüğünüz bilgileri 

paylaşın. 
• Okuldaki programlama kararlarına yardımcı olabilecek, 

dış kaynaklardan edindiğiniz bilgileri paylaşın. 
• Etkin biçimde dinleyin – görüşmedeki herkesin 

paylaşacağı önemli bilgiler vardır. 
• Görmek istediğiniz çözümlerle ilgili düşüncelerinizi 

belirtin. 
• Sonraki adımları birlikte planlayın. 
• Görüşülen konular ve verilen kararlarla ilgili notlar alın. 

Unutmayın: 

• Sorununuz önemlidir - en iyi çözüme ulaşmak bazen 
zaman alır. 

• İletişim kurmaya devam edin – iletişimin 
sürdürülmesi önemlidir. 

Kurul personeline nasıl ulaşabilirim? 

Aurora Eğitim Merkezi 

Arama yeri: Santral Otomatik 

Aurora ve King 905-727-3141 905-727-0022 
Newmarket ve East Gwillimbury 905-895-7216 905-895-7227 
Georgina 905-722-3201 905-722-6255 
Markham, Richmond Hill, Vaughan, Whitchurch-Stouffville 416-969-8131 416-969-7170 

Sık Aranan Numaralar Telefon Numarası 

Eğitim ve İletişim Hizmetleri 905-727-0022, dahili 2266/2555 

Öğrenci Hizmetleri Koordinatörleri: 
Kuzey (905) 895-5155 
Merkez (905) 884-4477 
Doğu (905) 940-7800 
Batı (905) 764-6830 

Özel Eğitim (905) 727-0022, dahili 3235 
Öğrenci Ulaşım Hizmetleri (905) 713-3001, dahili 4551 
Mutemetlik Hizmetleri 905-727-0022, dahili 2327/2262 
Eğitim Bakanlığı  (416) 325-2929 ya da 1-800-387-5514 

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


Sorunumuzun yeterince ele alınmadığını hissedersem ne yapabilirim? 

Çocuğunuzla ilgili sorunların çözülmesi konusunda istekliliğinizi anlıyoruz. Sorununuzun ele alınmadığını 
düşünüyorsanız aşağıdaki adımları uygulayın ve aşağıdaki tablolarda belirtilen bir sonraki kişi ile konuşun: 

İlk Okullar 
Öğretmen 
Tüm öğrenciler için destek ve/veya program 
sağlar 
SERT 
Özel eğitim desteği ve/veya programı sağlar 
Müdür/Müdür Yardımcısı 
Öğrencilerin ilerlemesinden sorumludur 
Öğrenci Hizmetleri Koordinatörü 
Toplum Eğitim Merkezi’nde görev yapar. Özel 
Eğitim, Belirleme ve Programlar için destek sağlar 
Eğitim Müfettişi 
Toplum Eğitim Merkezi’nde görev yapar. Tüm 
okulların günlük çalışmalarından sorumludur 
Yardımcı Direktörler 
Toplum Eğitim Merkezi’nde görev yapar 
Eğitim ve toplum hizmetlerinden sorumludur 
Direktörün Ofisi 
Toplum Eğitim Merkezi’nde görev yapar 
Eğitim ve toplum hizmetlerinden sorumludur 
Mutemetlik Kurulu 
Yorg Bölgesi’ndeki tüm kamu okullarının 
çalışmasıyla ilgili politikaları belirler 
Eğitim Bakanlığı 
Ontario’da kamu kaynaklı ilkokul ve ortaokul 
eğitimi sistemini yönetir. 

Ortaokullar 
Öğretmen 
Tüm öğrenciler için destek ve/veya program 
sağlar 
SERT 
Özel eğitim desteği ve/veya programı sağlar 
Özel Eğitim Bölümü Başkanı 
Müdür/Müdür Yardımcısı 
Öğrencilerin ilerlemesinden sorumludur 
Öğrenci Hizmetleri Koordinatörü 
Toplum Eğitim Merkezi’nde görev yapar. Özel 
Eğitim, Belirleme ve Programlar için destek sağlar 
Eğitim Müfettişi 
Toplum Eğitim Merkezi’nde görev yapar. Tüm 
okulların günlük çalışmalarından sorumludur 
Yardımcı Direktörler 
Toplum Eğitim Merkezi’nde görev yapar 
Eğitim ve toplum hizmetlerinden sorumludur 
Direktörün Ofisi 
Toplum Eğitim Merkezi’nde görev yapar 
Eğitim ve toplum hizmetlerinden sorumludur 
Mutemetlik Kurulu 
Yorg Bölgesi’ndeki tüm kamu okullarının 
çalışmasıyla ilgili politikaları belirler 
Eğitim Bakanlığı 
Ontario’da kamu kaynaklı ilkokul ve ortaokul 
eğitimi sistemini yönetir.



Çocuğumun gereksinimleriyle ilgili bana yardımcı olabilecek 
kaynaklar nelerdir? 

York Bölgesinde, Özel Eğitim Komitesi (Special Education Advisory Committee 
- SEAC) özel eğitim gereksinimine sahip olduğu belirlenen öğrencilerin ihtiyaç 
duyduğu programlar ve hizmetler hakkında Kurula tavsiyelerde bulunmak 
konusunda önemli bir role sahiptir. 

SEAC, özel eğitim programlarının ve hizmetlerinin sağlanması ve 
geliştirilmesinde Kurul’a tavsiyelerde bulunabilir. SEAC’ta temsil edilen birçok 
kurum ve birlik bulunmaktadır. Bunların tümü ebeveynlere yardım ve gerekli 
kaynakları sunmaktadır. 

SEAC hakkında daha fazla bilgiye www.yrdsb.ca adresine gidip Special 
Education (Özel Eğitim) kısmını seçerek ulaşabilirsiniz. 

Şu anda SEAC Kurulunda, aşağıdaki kurumlar ve organizasyonlar temsil 
edilmektedir: 

• Parlak Çocuklar Birliği - Kuzey York Bölgesi 
• Parlak Çocuklar Birliği - Güney York Bölgesi 
• Otizm Ontario - York Bölgesi 
• ÇocuklarıN Tedavis Ağı 
• Toplum Yaşam Merkezi York 
• Toplum Yaşam Georgina 
• York Bölgesi Down Sendromu Birliği 
• York Bölgesi Erken Müdahale Hizmetleri 
• Easter Seals Ontario 
• Öğrenme Engelleri Birliği - York Bölgesi 
• Görme Engelliler için VIEWS 
• İşitme Engelli Çocuklar için VOICE 
• York Güney Toplumsal Yaşam Birliği 
• York Destek Hizmetleri Ağı 

www.yrdsb.ca @YRDSB 

http://www.yrdsb.ca/
http://www.yrdsb.ca/
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