தனிநபர் கல்வித் திட்டம் (IEP)
ெபற்ேறார்க�க்கான வழிகாட்�தல்:
தனிநபர் கல்வி திட்டம் (IEP) என்றால் என்ன?

ஒ� IEP என்ப� ஒ� எ�தப்பட்டத் திட்டமா�ம். தனிப்பட்ட விதிவிலக்கான
மாணவாின் பலம் மற்�ம் ேதைவகைள�ம், மாணவாின் ேதைவகைள நிைற�
ெசய்வதற்காக ஏற்ப�த்தப்பட்ட சிறப்� கல்வி தி்ட்டம் மற்�ம் ேசைவகைள�ம்,
திட்ட�ம் ேசைவக�ம் எவ்வா� வழங்கப்ப�ம் என்பைத�ம் விவாிக்கிற ஒ�
ெசயலாற்� ஆவணமா�ம் இ�. அ� மாணவாின் �ன்ேனற்றத்ைத விவாிக்கிற�,
மற்�ம் ெவற்றிகரமான மா�தைல ெசய்வதற்� மாணவர்க�க்� ஆதரவளிக்�ம்
ஒ� திட்டத்ைத உள்ளடக்�கிற�.
பின்வ�வனவற்ைற IEP ��க்கிக் ��கிற�:
- உங்கள் �ழந்ைதயின் பலம் மற்�ம் ேதைவகள்
- மதிப்�ட்�த் தர�
- உங்கள் �ழந்ைதக்� வழங்கப்ப�ம் சிறப்� கல்வித் ேதைவகள்
- உைறவிடம் (பாடத்திட்டம் அ��வதற்�ம் கற்றைல நி�பிப்பதற்�ம்
உங்கள் �ழந்ைதக்� உத�ம் ஆதர�கள் ேசைவகள்)
- திட்ட மாற்றங்கள் (ஒன்றாாிேயா பாடத்திட்டத்தில் தர நிைல
எதிர்பார்ப்�க�க்�த் ேதைவப்ப�ம் மாற்றங்கள்)
- மாற்�த் திட்டங்கள்/பயிற்சிகள் - ஒன்றாாிேயா பாடத்திட்டத்தில்
�றிக்கப்படாதைவ (தனிப்பட்ட பராமாிப்�, இடம், வழித்தடங்கள் மற்�ம்
நடப்பதற்கான பயிற்சி, ெசவிப்�ல வாய்ெமாழி இைட�ட்� உத்திகள்,
மற்�ம் அெமாிக்க �றி ெமாழித் திறன்கைள உ�வாக்�வ�)
- ஒவ்ெவா�த் திட்டப் ப�தியி�ம் உங்கள் �ழந்ைத அைடந்�ள்ள
தற்ேபாைதய நிைல
- உங்கள் �ழந்ைதக்கான இலக்�கள் மற்�ம் எதிர்பார்ப்�கள்
- உங்கள் �ழந்ைதயின் சாதைனகள் மற்�ம் �ன்ேனற்றத்ைத ம�ஆய்�
ெசய்வதற்கான மதிப்�ட்� உத்திகள்
- வழக்கமான ��ப்பித்தல்கள், ேததிகள், ���கள் மற்�ம் பாிந்�ைரகைளக்
காட்�வ�
- ஒ� மாற்றத் திட்டம்
- ம�த்�வ / �காதார ஆதர� / ேசைவகள்
- ஒ� பா�காப்� திட்டம்

ஒ� IEP எப்ப� ேவைல ெசய்கிற�?

உங்கள் �ழந்ைதப் ெபறக்��ய சிறப்� கல்வித் திட்டங்கள் மற்�ம் ேசைவகைள
IEP ேகா�ட்�க் காட்�கிற�. ஒ� IEP உ�வாக்கத்தின் ஐந்� கட்டங்கள்:
1. தகவல் ேசகாித்தல்.
2. திைசைய அைமத்தல்.
3. திட்டத்ைத உ�வாக்�தல்.
4. திட்டமிடப்பட்ட நடவ�க்ைககைள ேமற்ெகாள்�தல்.
5. மாற்றத் திட்டம் மற்�ம் பா�காப்�த் திட்டத்ைத உள்ளடக்கி, IEPஐ
ம�ஆய்� ெசய்� ��ப்பித்தல்.

திைசைய அைமத்தல்
ஒ� ஆற்றல்மிக்க IEP �� உ�ப்பினராக எவ்வா� நான் ேவைல
ெசய்ேவன்?

அைடயத்தக்க இலக்�கைள ேநாக்கி அைனத்� �� உ�ப்பினர்க�ம் ஒன்றாக
ேவைல ெசய்�ம் ேபா� மாணவர்கள் மிக�ம் ெவற்றிகரமாக இ�க்கின்றனர்.
ஒ� ெபற்ேறாராக:
• உங்கள் �ழந்ைத மீ� எல்லா ேநரங்களி�ம் கவனம் ெச�த்�ங்கள்;
• உங்கள் �ழந்ைதயின் கற்றல் உங்க�க்� இ�க்�ம் நம்பிக்ைககள் பற்றி
ஆசிாியாிடம் ெசால்�ங்கள்
• ேயாசைனகள் மற்�ம் தகவல்கைளக் ெகாண்� வா�ங்கள்;
• ேகள்விகள் ேக�ங்கள்; மற்�ம்
• ஒவ்ெவா�வாின் உள்ளீட்�ற்�ம் மதிப்� தா�ங்கள்.

ஒ� ெபற்ேறாராக, நீங்கள் வகிக்�ம் பங்� என்ன?

IEP ெசயல்�ைற மற்�ம் மாற்றத் திட்டமி�த�ல் ஒ� வ�ைமயான ஆதர�
பங்கிைன ெபற்ேறார்கள் ஆற்�கிறார்கள். IEP ெசயல்�ைறயின் ஐந்�
கட்டங்கைள �ாிந்� ெகாண்� பங்ேகற்ப� �க்கியமா�ம். அேதா�, 30 பள்ளி
நாட்க�க்�ள், உங்கள் �ழந்ைதயின் IEP-யின் பிரதி ஒன்ைற ேகட்க�ம், அதனால்
நீங்கள் �ட்�ல் திட்டமிடப்பட்ட நடவ�க்ைககைள ஆதாிக்க ���ம். மற்ற
யா�க்�ம் ெதாியாக உங்கள் �ழந்ைதயின் கற்ற�க்கான அ�கல் �றித்�
உங்க�க்�த் ெதாி�ம். உங்கள் �றித்த பின்வ�வன பற்றி ஆசிாியாிடம்
ெசால்வதில் உ�தியாக இ�ங்கள்:
- திறைமகள் மற்�ம் திறன்கள்;

-

-

வி�ப்பங்கள், வி�ம்பாதைவகள் மற்�ம் ஆர்வங்கள்;
��தல் கல்வி நடவ�க்ைககளில் ஆர்வம்;
��ம்ப உற�கள் மற்�ம் இயங்கவியல் (விாி�ப்பட்ட ��ம்பம் மற்�ம்
ெசல்லப்பிராணிகைள உள்ளிட்�)
உற�க�டனான உற� மற்�ம் இயங்கவியல்
��ம்ப வழக்கங்கள் மற்�ம் திட்டங்கள;
��கிய கால மற்�ம் நீண்டகால இலக்�கைள உள்ளடக்கி
எதிர்காலத்�க்கான நம்பிக்ைக மற்�ம் கன�கள்; மற்�ம்
எவ்வள� சிறப்பாக �ழந்ைதகள் கற்கிறார்கள் (எ.கா., ெசயல்�லம்,
ெசயல்விளக்கங்கள் �லம், �த�யன)

என்ைனப் பற்றிய அைனத்�ம்/IPP பற்றி

உங்கள் �ழந்ைதயிடம் அவன� அல்ல� அவள� என்ைனப் பற்றிய அைனத்�ம்
(All About Me) (K-6) அல்ல� தனிநபர் பாைதக்கானத் திட்டம் (வ�ப்� 7-12)
�றித்� ேகட்பைத க��வதற்� நீங்கள் வி�ம்பலாம். ெவற்றிக்கான பாைதைய
உ�வாக்�வதன் ஒ� ப�தியாக: கல்வி மற்�ம் வாழ்க்ைகப்பணி/வாழ்க்ைகத்
திட்டமிடல் திட்டத்தில், கற்ற�ன் 4 �க்கியப் ப�திகளில் அறி� மற்�ம்
திறன்களின் அ�பவங்களில் மற்�ம் உ�வாக்கத்தில் தங்கைள
ஈ�ப�த்திக்ெகாள்வதன் �லம் தங்கள் எதிர்காலத்திற்கான திட்டமிட�க்� இந்தக்
க�விகள் மாணவர்க�க்� ஆதரவளிக்கின்றன:
-

நான் யார்?
என் வாய்ப்�கள் என்ன?
நான் யாராக ஆக வி�ம்�கிேறன்?
என் இலக்�கைள அைடவதற்� என் திட்டம் என்ன?

ெவற்றிகரமான திட்டத்திைன உ�வாக்�வதற்கான பாைதையப் பற்றிய ேம�ம்
தகவ�க்�, தய� ெசய்� www.RdsB.ca இல் YRDSB ெபா� வைலத்தளத்தின்
மாணவர் மற்�ம் ெபற்ேறார் தாவல்கைளப் பார்ைவயிட�ம்.
பின்வ�ம் தைலப்பின்கீழ் உங்கள் பிள்ைளயின் ஆசிாிய�க்� தகவைல வழங்க�ம்
நீங்கள் வி�ம்பலாம்:
இயல்சார்ந்த
அறி�சார்
கல்வி சார்
பண்பா� சார்
உணர்ச்சிசார்
ச�கம் சார்

-

ம�த்�வ தகவல்
தடகள திறன்கள்
�ய பராமாிப்�
உட�ன் ெபாிய மற்�ம் சிறிய திைசகைள உபேயாகிக்�ம் திறன்கள்
�ட்�ல் திறைமகள்
ேவைல ெசய்த அல்ல� ெசய்யாத உத்திகள்
ெதாடர்� உத்திகள்
மதிப்��கைள
பாணிகைளக் கற்றல்
ேவைல மற்�ம் திறன்களின் உதாரணங்கள்
ஊக்�விப்�
மனநிைலதான்
உணர்ச்சி நலன்
கலாச்சார மற்�ம் ெமாழி க��தல்கள்
ச�க திறன்கள்
பள்ளிக்�டம் ெதாடர்�
சகா மற்�ம் வய� வந்ேதார் உடனான ெதாடர்�கள்
��தல் பாடத்திட்டத்தில் பள்ளிக்�ள்ளான நடவ�க்ைககள்

ஒ� மாற்றத் திட்டம் என்றால் என்ன?

திட்டங்கள் / பாைதகளின் தினசாி, ��கிய கால மற்�ம் நீண்ட கால
மாற்றங்கைள ேகா�ட்�க் காட்�ம் ஒ� எ�தப்பட்ட திட்டம்.
மாற்றங்கள் பின்வ�மா�:
- பள்ளி �ைழ�
- நடவ�க்ைகக்� நடவ�க்ைக
- வ�ப்�க்� வ�ப்�
- வ�ப்�கள் இைடயில்
- பள்ளிக்� பள்ளி
- ஆரம்ப பள்ளி �தல் உயர்நிைல பள்ளி வைர
- கல்வி, வாழ்க்ைகப்பணி, ச�கம் மற்�ம் வாழ்க்ைக பாைதயில் உயர் நிைல
பள்ளி
மாற்றம் திட்டத்தில் உள்ளைவ பின்வ�மா�:
- தனிப்பட்ட இலக்�கள்
- அந்த இலக்�கைள அைடய ேதைவயான நடவ�க்ைககள்

-

-

அைடயாளம் காணப்பட்ட தனிநபாின் ெபா�ப்�க�க்� ேதைவப்ப�ம்
நடவ�க்ைக
நிைற� ெசய்வதற்கானக் �றிப்பிட்ட காலக்ெக�

ஒ� மாற்றத் தி்டடம் என்ப� மாணவர்கள் மற்�ம் அவர்தம் ��ம்பத்தினர், ச�க
�கைமகள் மற்�ம் இரண்டாம்-நிைலக்�ப் பிந்ைதய பங்�தாரர்கள்
ஒத்�ைழப்�டன் ஒ� �ைறயானதாக உ�வாக்கப்பட்ட திட்டமா�ம் மற்�ம் அ�
IEP ம�ஆய்� ெசயல்�ைறயின் ஒ� ப�தியாக ம�ஆய்� ெசய்யப்பட்�
��ப்பிக்கப்பட்டதா�ம்.

IEP ஐ ேமம்ப�த்தல்
என் �ழந்ைதக்� இலக்கிைனத் திட்டமி�வதற்� எவ்வா� நான் பங்களிக்க
���ம்?
உங்கள் �ழந்ைதயின் பலம் மற்�ம் ேதைவக�டன் ெதாடங்கி ஒ� �க்கியமான
�தல் ப�. ��கிய கால மற்�ம் நீண்ட கால இலக்�கைள உ�வாக்கி உங்கள்
�ழந்ைத மற்�ம் அவர� ஆசிாியர்க�டன் கலந்�ைரயா�வதன் �லம் நீங்கள்
உதவ ���ம்.
IEP ஐப் �ாிந்�ெகாள்ள, மற்�ம் / அல்ல� ��தல் ஆதாரங்கைள வழங்க பல
நி�வனங்கள் உங்க�க்� உத�கின்றன. உங்கள் பள்ளிக்�டத்தின் �தல்வர்
ப�தி உங்கள் ப�தியில் ேசைவ ெசய்�ம் நி�வனங்களின் ெபயர்கைள வழங்க
���ம். இந்த தகவல் உங்கள் உள்�ர் பள்ளியில் அல்ல� www.yrdsb.caஇல்
கிைடக்கப் ெப�கிற சிறப்� கல்வி ஆேலாசைனக் ��வின் சிற்ேறட்�ல்
கிைடக்�ம்.

IEP ஐ ேமற்ெகாள்�தல்

உங்கள் �ழந்ைதக்� அவர் / அவள் இலக்�கைள அைடய உத�வதற்� நீங்கள்
�ட்�ல் ெசய்யக்��ய பல விஷயங்கள் உள்ளன.
1. அவர் / அவர் என்ன சாதிக்க திட்டமி�கிறார் பற்றி ஆசிாியர் ேபச�ம்
2. உங்கள் பிள்ைளயின் இலக்�கைள ஆதாிக்க நீங்கள் �ட்�ல் என்ன
ெசய்ய���ேமா அைத ெசய்ய�ம்.
3. உங்கள் பிள்ைளயின் ஆசிாிய�டன் ெதாடர்�ெகாள்ள ஒவ்ெவா�
வாய்ப்ைப�ம் எ�த்�க் ெகாள்�ங்கள்.
4. பள்ளிக்� ��தல் �ண்ணறி� மற்�ம் வளங்கைள வழங்க�ம்.
5. ெதாடர்�ைடயதாக இ�க்�ம் �றிப்பிடத்தக்க தனிப்பட்ட ��ம்ப
நிகழ்�கைளப் பகிர்ந்� ெகாள்ள�ம்

IEP ஐ மீளாய்� ெசய்� ��ப்பிக்க�ம்

உங்க�ைடய / அவள் இலக்�கைள ேநாக்கி உங்கள் பிள்ைளயின் �ன்ேனற்றம்
ம�ஆய்� ெசய்யப்ப�ம். பின்னர், IEP ஆன� கற்றல் ெசயல்�ைறக்�
உதவக்��ய அவசியமாக க�தப்ப�கிற ெவவ்ேவ� உத்திகள், அ���ைறகள்
மற்�ம் / அல்ல� வளங்கைள உள்ளடக்�வதற்காக ��ப்பிக்கப்ப�ம்.
- அைமக்கப்பட்�ள்ள இலக்�கைள பற்றி உங்கள் �ழந்ைதயின்
ஆசிாியாிடம் ேப�ங்கள்.
- �ன்ேனற்றம் �றித்� உங்கள் பிள்ைளயின் ஆசிாிய�டன் தவறாமல்
ெதாடர்� ெகாள்�ங்கள்.
- உங்கள் �ழந்ைதயின் அறிக்ைக அட்ைடயில் இலக்�கைள ேநாக்கி
வளர்வதற்கான ஆதாரங்கைளப் பா�ங்கள்.
- ஒ� ேதைவைய எதிர்பார்க்கிற �றிக்ேகாள்கள், உத்திகள் மற்�ம் / அல்ல�
ஆதாரங்களில் அல்ல� ஆதரவில் மாற்றத்ைதப் பாிந்�ைரக்க�ம்.
- உங்கள் பிள்ைள வ�ப்�கள், பள்ளிகள் மா�ம் அல்ல� பணியிடத்தில்
நக�ம் ேபா� பள்ளியில் கலந்�ைரயாடல்களில் ெசயல்திறமாக
ஈ�ப�ங்கள்.

YRDSB SEAC உ�ப்பினர்கள்
Bright Association for Children – York Region North (பிைரட் �ழந்ைதகள் சங்கம் யார்க் பிராந்தியம் வடக்�)
www.abcontario.ca
Bright Association for Children – York Region (பிைரட் �ழந்ைதகள் சங்கம் - யார்க்
பிராந்தியம் வடக்�)
www.abcontario.ca
Autism Ontario – New York Region Chapter (ஆட்�சம் ஒன்ராறிேயா - நி�யார்க்
பிராந்தியம் அத்தியாயம்)
www.autismontario.com/york
The Canada National Institute for Blind (பார்ைவயற்ேறா�க்கான கன�ய ேதசிய
நி�வனம்)
www.ctnsy.ca

Children’s Treatment Network for Simcoe York (சிம்ேகா யார்க் �ழந்ைதகள்
சிகிச்ைச ெநட்ெவார்க்) (CTN)
www.ctnsy.ca
Community Living Georgina (ஜார்ஜினா வாழ் ச�கம்)
www.communitylivinggeorgina.com
Community Living NewMarket / Aurora District (நி�மார்க்ெகட்/அேராரா
மாவட்டம் வாழ் ச�கம்)
http://www.clnad.com/
Community Living York South ( யார்க் ெதற்கில் வா�ம் ச�கம்)
http://www.communitylivingyorksouth.ca/
Down Syndrome Association of York Regiion (யார்க் பிராந்திய ட�ன் சிண்ேராம்
சங்கம்)
http://www.dsayr.ca/
Early Intervention Services of York Region (யார்க் பிராந்தியத்தின் ஆரம்பகால
தைல�� ேசைவகள்)
http://www.york.ca/wps/portal/yorkhome/support/yr/childrenservices/
Easter Seals of Ontario(ஒன்டாாிேயா ஈஸ்டர் சீல்ஸ்)
www.easterseals.org
Learning Diasabilities Association - York Region (கற்றல் �ைறபா�கள் சங்கம் யார்க் பிராந்தியம்)
http://ldayr.org
Learni Disabilities Association - York Region North (கற்றல் �ைறபா�கள் சங்கம்
- யார்க் பிராந்தியம் வடக்�)
http://ldayr.org

VOICE for Hearing Imparied Children (கா� ேகட்�ம் �ைறபா�ள்ள
�ழந்ைதக�க்கான �ரல்)
http://www.voicefordeafkids.com/
York Support Service Network (யார்க் உதவி ேசைவகள் ெநட்ெவார்க்)
https://www.yssn.ca/
www.yrdsb.ca @YRDSB

60 Wellington Street West, Aurora, Ontario L4G 3H2

