
વ્ય�ક્તગત િશક્ષણ યોજના (IEP) 

માતાિપતા માટ� માગર્દશર્ન 

વ્ય�ક્તગત િશક્ષણ યોજના (IEP) �ુ ંછે? 
IEP લે�ખત યોજના છે. તે કાયર્કાર� દસ્તાવેજ છે � વ્ય�ક્તગત ર�તે અસાધારણ િવદ્યાથ�ની શ�ક્ત અને જ��રયાતો, 

િવશેષ િશક્ષણ કાયર્ક્રમ અને સેવાઓ ક� � િવદ્યાથ�ની જ��રયાતોને �રૂ� કરવા માટ� સ્થાપવામા ંઆવી છે અને ક�વી ર�તે 

કાયર્ક્રમ અને સેવાઓ િવત�રત કરવામા ંઆવશે તે વણર્વે છે. તે િવદ્યાથ�ની પ્રગિત�ુ ંવણર્ન કર� છે, અને સફળ સકં્રમણો 

કરવા માટ� િવદ્યાથ�ઓને સહાય કરવાની યોજનાનો સમાવેશ કર� છે. 

 

IEP નીચેનાનો સારાશં આપે છે: 

- તમારા બાળકની શ�ક્ત અને જ��રયાતો 

- �લૂ્યાકંન મા�હતી 

- તમારા બાળકને આપવામા ંઆવેલી િવશેષ િશક્ષણ સેવાઓ 

- રહ�ઠાણ (સપોટર્ , સેવાઓ ક� � તમારા બાળકને અભ્યાસક્રમની ઍક્સેસ અને િશક્ષણ�ુ ંિનદશર્ન દશાર્વવામા ં

સહાય કરશે) 

- કાયર્ક્રમના ફ�રફારો (ઑન્ટા�રયો અભ્યાસક્રમમા ંગે્રડ-લેવલ અપેક્ષાઓ માટ� જ�ર� ફ�રફારો) 

- ઑન્ટા�રયોના ંઅભ્યાસક્રમમા ંવૈક�લ્પક કાયર્ક્રમો / અભ્યાસક્રમો ર�ૂ કર�લ ન હોય (�મ ક� વ્ય�ક્તગત કાળ�, 

જગ્યા, �દશાઓ અને હરવા-ફરવાની તાલીમ, ઑ�ડટર� વબર્લ ઇન્ટરવેન્શન સ્ટ્ર�ટ��સ અને / અથવા અમે�રકન 

સાઇન લૅ�ન્ગ્વજના ંકૌશલ્યોનો િવકાસ.) 

- દર�ક કાયર્ક્રમ િવસ્તારમા ંતમારા બાળકની િસ�દ્ધ�ુ ંવતર્માન સ્તર 

- તમારા બાળક માટ� લ�યો અને ચો�સ અપેક્ષાઓ 

- તમારા બાળકની િસ�દ્ધઓ અને પ્રગિતની સમીક્ષા કરવા માટ� આકારણીની વ્�હૂરચનાઓ 

- િનયિમત અપડ�ટ્સ ક� � તાર�ખો, પ�રણામો અને ભલામણો દશાર્વે  

- સકં્રમણ યોજના 

- તબીબી / આરોગ્ય સહાયતા / સેવાઓ 

- સલામતી યોજના 

IEP ક�વી ર�તે કામ કર� છે? 
IEP તમારા બાળકને પ્રાપ્ત થશે તે િવિશષ્ટ િશક્ષણ કાયર્ક્રમો અને સેવાઓની �પર�ખા આપે છે. IEPના િવકાસમા ંપાચં 

તબ�ાઓ છે: 

1. મા�હતી એકત્ર કરવી. 

2. �દશા ન�� કરવી. 

3. યોજનાનો િવકાસ કરવો. 

4. આયો�જત પ્ર�િૃ�ઓ હાથ ધરવી. 



5. ટ્રા�ંઝશન પ્લાન અને સેફ્ટ� પ્લાન સ�હતની IEPની સમીક્ષા અને અપડ�ટ 

 

�દશા ન�� કરવી 

�ું અસરકારક IEP ટ�મ સભ્ય તર�ક� ક�વી ર�તે કામ ક�ંુ? 
�યાર� ટ�મના બધા સભ્યો િસદ્ધ કર� શકાય તેવા ંધ્યેયો તરફ એક સાથે કામ કર� છે ત્યાર� િવદ્યાથ�ઓ સૌથી વધાર� સફળ 

થાય છે. 

 

માતાિપતા તર�ક�: 

• દર�ક સમયે તમારા બાળક પર ધ્યાન ક��ન્દ્રત રાખો; 

• તમારા બાળકના િશક્ષણ માટ�ની તમાર� આશાઓ િશક્ષકને જણાવો; 

• િવચારો અને મા�હતી લાવો; 

• પ્ર�ો �છૂો; અને 

• દર�કના ઇન�ટુને માન આપો. 

માતાિપતા તર�ક�, �ું �ુ ંભાગ ભજ�ુ ં�ં? 
માતાિપતા IEP પ્ર�ક્રયા અને સકં્રમણ આયોજનમા ંએક શ�ક્તશાળ� સહાયક �િૂમકા ભજવે છે. IEP પ્ર�ક્રયાના પાચં 

તબ�ાઓ સમજવા અને તેમા ંભાગ લેવા�ુ ંમહત્ત્વ�ુ ંછે. તેમજ, તમારા બાળકના IEPની નકલ માટ� 30 શાળાક�ય 

�દવસની �દર �છૂો, �થી તમે ઘર� આયો�જત પ્ર�િૃ�ઓ�ુ ંસમથર્ન કર� શકો. તમે શીખવા માટ� તમારા બાળકના 

અ�ભગમ િવશેની વસ્�ઓુને �ણતા હશો � બી�ુ ંકોઈ �ણ�ુ ંનથી. તમારા બાળક િવશે નીચે �જુબ િશક્ષકને કહ�વાની 

ખાતર� કરો: 

- પ્રિતભા અને ક્ષમતાઓ; 

- ગમા, અણગમા અને �હતો; 

- અભ્યાસેતર પ્ર�િૃ�ઓમા ંરસ; 

- પા�રવા�રક સબંધંો અને ગિતશીલતા (િવસ્�તૃ �ુ�ંુબ અને પાલ� ુપ્રાણીઓ સ�હત); 

- સાથીઓ સાથેના સબંધંો અને ગિતશીલતા; 

- �ુ�ંુબની �દનચયાર્ અને સમયપત્રક; 

- ભિવષ્ય માટ� આશા અને સપના ંકોઈ પણ �ૂંકા અને / અથવા લાબંા ગાળાના ધ્યેયો સ�હત; અને 

- ક�વી ર�તે તમા�ંુ બાળક શે્રષ્ઠ શીખે છે (ઉ.દા., દશાર્વીને, પ્રદશર્ન દ્વારા, વગેર�.) 

મારા િવશે બધી મા�હતી / IPP િવશે  
તમે તમારા બાળકને તેને અથવા તેણીને ઑલ અબાઉટ મી પોટર્ફો�લયો (K-6) અથવા વ્ય�ક્તગત પાથવેઝ પ્લાન (ગે્રડ 

7-12) િવશે �છૂ� શકો છો. સફળતા માટ� નવા માગ� સ�વાના ભાગ �પે: િશક્ષણ અને કાર�કદ� / �વન આયોજન 

કાયર્ક્રમ, આ સાધનો તેમના ભિવષ્યના આયોજન માટ� િવદ્યાથ�ઓને અ�ભુવ આપે છે કારણ ક� તેઓ અ�ભુવોમા ં

જોડાયેલા હોય છે અને શીખવાના 4 મહત્ત્વના ંકે્ષત્રોમા ંજ્ઞાન અને કૌશલ્યો િવકિસત કર� છે: 



- �ું કોણ �ં ? 

- માર� તકો �ુ ંછે? 

- �ું ક�વો બનવા મા�ુ ં�ં? 

- મારા ંધ્યેયો િસદ્ધ કરવા માટ� માર� યોજના �ુ ંછે? 

 

સળફતા માટ� નવા માગ� સ�વાના કાયર્ક્રમ િવશે વ� ુમા�હતી માટ�, �ૃપા કર� www.yrdsb.ca પર YRDSB ની સાવર્જિનક 

વેબસાઇટની સ્�ુડન્ટ અને પેર�ન્ટ ટ�બ્ઝની �લુાકાત લો. 

 

તમે નીચેના ંમથાળાઓ હ�ઠળ તમારા બાળકના િશક્ષક માટ� મા�હતી આપવા�ુ ંપણ િવચાર� શકો છો: 

શાર��રક 

બૌ�દ્ધક 

શૈક્ષ�ણક 

સસં્�ૃિતક 

ભાવનાત્મક 

સામા�જક 

 

- તબીબી મા�હતી 

- ઍથ્લે�ટક ક્ષમતાઓ 

- સ્વયનંી સભંાળ 

- �મા ંશર�રના મોટા અને નાના સ્ના�ઓુનો ઉપયોગ થતો હોય એવા ંકૌશલ્યો 

- ઘર પર હોવા દરિમયાનની ક્ષમતાઓ 

- સફળ નીવડ�લી ક� િનષ્ફળ ગયેલી વ્�હૂરચનાઓ 

- સવંાદની વ્�હૂરચનાઓ 

- �લૂ્યાકંન 

- શીખવાની શૈલીઓ 

- કામ અને ક્ષમતાઓના ંઉદાહરણો 

- પે્રરણા 

- મનો�િૃ� 

- ભાવનાત્મક �ખુાકાર� 

- સાસં્�ૃિતક અને ભાષા િવચારણાઓ 

- સામા�જક કૌશલ્યો 

- શાળાના મેદાનમા ં�તર�ક્રયાઓ 

- સહાધ્યાયી સાથે અને મોટા લોકો સાથેની �તર�ક્રયાઓ 

- શાળામાનંી અભ્યાસેતર પ્ર�િૃ�ઓ 

સકં્રમણ યોજના �ુ ંછે? 

લે�ખત યોજના � કાયર્ક્રમો/રસ્તાઓના દ� િનક, �ૂંકા ગાળા અને લાબંા ગાળાના ફ�રફારોની �પર�ખા આપે છે. 

 



સકં્રમણમા ંનીચેની બાબતો સામેલ હોઈ શક� છે: 

- સ્�લૂમા ંપ્રવેશ 

- એક પ્ર�િૃ�માથંી બી� પ્ર�િૃ� 

- એક વગર્માથંી બીજો વગર્ 

- ગે્રડ્સની વચ્ચે 

- એક શાળામાથંી બી� શાળા 

- પ્રાથિમક શાળામાથંી માધ્યિમક શાળા 

- માધ્યિમક શાળામાથંી િશક્ષણ, કાર�કદ�, સમાજ અને �વન માગર્  

 

સકં્રમણ યોજનામા ંનીચેની બાબતોનો સમાવેશ થાય છે: 

- વ્ય�ક્તગત ધ્યેયો 

- તે ધ્યેયો િસદ્ધ કરવા માટ� જ�ર� કાયર્વાહ�ઓ 

- જ�ર� કાયર્વાહ�ઓ માટ� જવાબદાર માનવામા ંઆવેલા લોકો 

- સમા�પ્ત માટ� ચો�સ સમયર�ખાઓ 

 

સકં્રમણ યોજના, િવદ્યાથ�ઓ અને તેમના પ�રવારો, શાળા, સ�દુાય એજન્સીઓ અને યોગ્ય હોય તે પ્રમાણે અ�મુાધ્યિમક 

ભાગીદારો સાથે િવકસાવવામા ંઆવે છે અને IEPની સમીક્ષા પ્ર�ક્રયાના એક ભાગ તર�ક� તેની સમીક્ષા કરવામા ંઆવે છે 

અને તેને અપડ�ટ કરવામા ંઆવે છે. 

IEPનો િવકાસ કરવો 

મારા બાળક માટ� આયોજનના ંધ્યેયોમા ં�ું ક�વી ર�તે યોગદાન આપી શ�ંુ? 
તમારા બાળકની શ�ક્ત અને જ��રયાતોથી શ�આત કરવી એ એક મહત્ત્વ�ણૂર્ પ્રથમ પગ�ુ ંછે. તમે �ૂંકા ગાળાના ંઅને 

લાબંા ગાળાના ંધ્યેયો સ્થાપવા સાથે સબંિંધત તમારા બાળક અને તેમના િશક્ષકો સાથે ચચાર્ઓમા ંસામેલ થઈને સહાય 

કર� શકો છો. 

 

તમને IEP સમજવામા ંસહાય કરવા અને / અથવા વધારાના ંસસંાધનો �રૂા ંપાડવા ંમાટ� ઘણી સસં્થાઓ ઉપલબ્ધ છે. 

તમારા શાળાના આચાયર્ તમારા િવસ્તારમા ંસેવાઓ આપતી સસં્થાઓના ંનામ આપી શક� છે. એડવાઇઝર� કિમટ��ુ ંબ્રોશર 

� તમાર� સ્થાિનક સ્�લૂ અથવા www.yrdsb.ca પર ઉપલબ્ધ છે 

IEP�ુ ંસચંાલન કર�ુ ં
તમારા બાળકને પોતાના ંલ�યો �ધુી પહ�ચવા માટ� મદદ કરવા માટ� તમે ઘ�ુ ંબ�ુ ંકર� શકો છો. 

1. તે / તેણી �ુ ં�ણૂર્ કરવા માગેં છે તે િવશે િશક્ષક સાથે વાત કરો. 

2. તમારા બાળકના ંધ્યેયોને સમથર્ન આપવા માટ� તમે ઘર� � કર� શકતા હો તે કરો. 

3. તમારા બાળકના િશક્ષક સાથે વાતચીત કરવાની દર�ક તક ઝડપી લો. 

4. શાળામા ંવધારાની મા�હતી અને સસંાધનો �રૂા ંપાડો. 

5. મહત્ત્વ�ણૂર્ વ્ય�ક્તગત/કૌ�ંુ�બક પ્રસગંો પ્રાસ�ંગક હોય એ પ્રમાણે શૅર કરો. 



IEPની સમીક્ષા અને અપડ�ટ કરો 
તમારા બાળકની પ્રગિત તરફ ધ્યાન ક��ન્દ્રત કરવામા ંઆવશે. પછ�, શીખવાની પ્ર�ક્રયામા ંમદદ કરવા માટ� જ�ર� િવિવધ 

વ્�હૂરચનાઓ, અ�ભગમો અને / અથવા સસંાધનોનો સમાવેશ કરવા માટ� IEPને અપડ�ટ કરવામા ંઆવશે. 

- તમારા બાળકના િશક્ષક સાથે � ધ્યેય િનિ�ત કરવામા ંઆવ્યા ંછે તે િવશે વાત કરો. 

- પ્રગિત સબંિંધત તમારા બાળકના િશક્ષક સાથે િનયિમતપણે વાતચીત કરો. 

- તમારા બાળકના �રપોટર્  કાડર્ પરના ંધ્યેયો પામવા માટ�ની પ્રગિતનો �રુાવો �ુઓ. 

- લ�યો, વ્�હૂરચનાઓ અને/અથવા સસંાધનોમા ંફ�રફારોની ભલામણ કરો અથવા �યા ંતમે જ�ર  છે ત્યા ં�ુઓ. 

- �યાર� તમા�ંુ બાળક ગે્રડ, શાળાઓ બદલ�ુ ંહોય અથવા કામના સ્થળે જ� ુ ંહોય ત્યાર� શાળાક�ય ચચાર્ઓમા ં

સ�ક્રય ર�તે સામેલ થાઓ. 

 

YRDSB SEACના સભ્યો 

• Association for Bright Children - York Region North (તેજસ્વી બાળકો માટ� ઍસોિસએશન - યૉકર્  પ્રદ�શ 

નૉથર્) 

• www.abcontario.ca 

 

• Association for Bright Children - York Region South (તેજસ્વી બાળકો માટ� ઍસોિસએશન - યૉકર્  પ્રદ�શ 

સાઉથ) 

• www.abcontario.ca 

 

• Autism Ontario - York Region Chapter (ઑટ�ઝમ ઑન્ટા�રયો - યૉકર્  કે્ષત્ર ચેપ્ટર) 

• www.autismontario.com/york 

 

• The Canadian National Institute for the Blind (ધ ક�ને�ડયન નેશનલ ઇ�ન્સ્ટટ�ટૂ ફોર ધ બ્લાઇન્ડ) 

• www.ctnsy.ca 

 

• Children’s Treatment Network of Simcoe York (CTN) (�ચલ્ડ્રન્સ ટ્ર�ટમેન્ટ નેટવકર્  ઑફ િસમકો યૉકર્  

(સીટ�એન)) 

• www.ctnsy.ca 

 

• Community Living Georgina (કમ્�િુનટ� �લિવ�ગ �યૉ��ના) 

• www.communitylivinggeorgina.com 

 

• Community Living Newmarket/Aurora District (કમ્�િુનટ� �લિવ�ગ ન્�મૂાક�ટ / ઓરોરા �ડ�સ્ટ્રક્ટ) 

• http://www.clnad.com/ 

 

• Community Living York South(કોમ્�િુનટ� �લિવ�ગ યૉકર્  સાઉથ) 

 



• http://www.communitylivingyorksouth.ca/ 

 

• Down Syndrome Association of York Region (ડાઉન િસન્ડ્રૉમ ઍસોિસએશન ઑફ યૉકર્  �રજયન) 

• http://www.dsayr.ca/ 

 

• Early Intervention Services of York Region (યૉકર્  પ્રદ�શની પ્રારં�ભક હસ્તકે્ષપ સેવાઓ) 

• http://www.york.ca/wps/portal/yorkhome/support/yr/childrenservices/ 

 

• Easter Seals of Ontario (ઑન્ટા�રયોની ઇસ્ટર સીલ્સ) 

• www.easterseals.org 

 

• Learning Disabilities Association - York Region (લિન�ગ �ડસે�બ�લટ�ઝ ઍસોિસએશન - યૉકર્  પ્રદ�શ) 

• http://ldayr.org 

 

• Learning Disabilities Association – York Region North (લિન�ગ �ડસે�બ�લટ�ઝ ઍસોિસએશન - યૉકર્  પ્રદ�શ 

નૉથર્) 

• http://ldayr.org 

 

• VOICE for Hearing Impaired Children (બિધર બાળકો માટ� વોઇસ) 

• http://www.voicefordeafkids.com/ 

 

• York Support Services Network (યૉકર્  સપોટર્  સિવ�સીસ નેટવકર્ ) 

https://www.yssn.ca/ 

www.yrdsb.ca @YRDSB 

60 Wellington Street West, Aurora, Ontario L4G 3H2 

https://www.yssn.ca/

	વ્યક્તિગત શિક્ષણ યોજના (IEP) શું છે?
	IEP કેવી રીતે કામ કરે છે?
	દિશા નક્કી કરવી
	હું અસરકારક IEP ટીમ સભ્ય તરીકે કેવી રીતે કામ કરું?

	માતાપિતા તરીકે, હું શું ભાગ ભજવું છું?
	મારા વિશે બધી માહિતી / IPP વિશે
	સંક્રમણ યોજના શું છે?
	IEPનો વિકાસ કરવો
	મારા બાળક માટે આયોજનનાં ધ્યેયોમાં હું કેવી રીતે યોગદાન આપી શકું?

	IEPનું સંચાલન કરવું
	IEPની સમીક્ષા અને અપડેટ કરો
	YRDSB SEACના સભ્યો

