માતાિપતાને માગર્દિશ�કા . .
ઓળખ, પ્લેસમેન્ટ અને �રવ્� ૂ કિમ�ટ ( IPRC)
ઑન્ટા�રયોના િશક્ષણ કાયદાને િવિશષ્ટ િશક્ષણ કાયર્ક્રમો, અને �મને જ�ર છે તે બાળકો માટ� સ્�ૂલ બૉડ્સર્ને સેવાઓ � ૂર�
પાડવાની જ�ર છે .
સ્�ૂલ બૉડ્સ� િવિશષ્ટ િશક્ષણ કાયર્ક્રમો અને સેવાઓની જ�ર હોય તેવા િવદ્યાથ�ઓની ઓળખ માટ� ઓળખ, પ્લેસમેન્ટ અને
સમીક્ષા સિમિત (IPRCs) ની સ્થાપના કરવાની જ�ર છે . આ સિમિતઓમાં ઓછામાં ઓછા ત્રણ લોકો હોવા જોઈએ, �માંના
એક સ્�ૂલના આચાયર્ અથવા બૉડર્ �ુપરવાઇઝર� ઑ�ફસર હોવા આવશ્યક છે . IPRC પ્રોિવ�ન્શયલ કાયદા (ર� ગ્�ુલેશન
181/ 98) દ્વારા સંચા�લત ઔપચા�રક પ્ર�ક્રયાને અ�ુસર� છે .

યૉકર્ ક્ષેત્ર �ડ�સ્ટ્રક્ટ સ્�ૂલ બૉડર્ િવદ્યાથ�ની સફળતા માટ� પ્રિતબદ્ધ છે . અમે ઓળખીએ છ�એ ક� િવદ્યાથ�ઓ �ુ દ� �ુ દ� ર�તે
િવકાસ કર� છે અને શીખે છે , અને ક� ટલાક િવદ્યાથ�ઓને તેમની વ્ય�ક્તગત જ��રયાતોને પહ�ચી વળવા માટ� િવિશષ્ટ
િશક્ષણ કાયર્ક્રમો અને સેવાઓની જ�ર પડશે.
આ માતાિપતા માગર્દિશ�કા સમ�વે છે ક� ક� વી ર�તે IPRC એવા િવદ્યાથ�ઓને ઓળખે છે ક� �મને િવિશષ્ટ શૈક્ષ�ણક

કાયર્ક્રમોની જ�ર છે , માતાિપતા તર�ક� ના તમારા અિધકારોને વણર્વે છે અને વણર્વે છે ક� તમારો સમાવેશ તમારા બાળક
માટ� સારા શૈક્ષ�ણક િનણર્યો માટ� ક� વી ર�તે મદદ કરશે.

IPRC:
-

ન�� કર� છે ક� બાળકને " અપવાદ�પ" તર�ક� ઓળખાવવો જોઈએ ક� નહ�. (અસાધારણ િવદ્યાથ�ને એવા
િવદ્યાથ� તર�ક� વ્યાખ્યાિયત કરવામાં આવે છે , ક� �મની વતર્� ૂક, સંદ�શ વ્યાવહા�રક, બૌ�દ્ધક, ભૌિતક અથવા
બ�િુ વધ અસાધારણતા એવી છે ક� તેને અથવા તેણીને એક સિમિત દ્વારા િવશેષ િશક્ષણ કાયર્ક્રમમાં પ્લેસમેન્ટની
જ�ર છે ) ;

-

અપવાદના પ્રકાર અને િવસ્તારને ઓળખે છે ;

-

દર� ક સ્�ૂલ વષર્માં ઓછામાં ઓછા એક વખત ઓળખ અને પ્લેસમેન્ટની સમીક્ષા કર� છે .

-

અપવાદ�પ તર�ક� ઓળખવામાં આવેલ છે તે બાળક માટ� યોગ્ય પ્લેસમેન્ટ ન�� કર� છે ; અને

PRC સમક્ષ
સ્�ૂલના આચાયર્ IPRC ને બાળક નો સંદભર્ કર� શક� છે જો તે / તેણી અને બાળકના િશક્ષક માને છે ક� બાળકને િવશેષ

િશક્ષણ કાયર્ક્રમથી લાભ થશે. તમે પણ તમારા બાળકના સ્�ૂલના આચાયર્ને તમારા બાળક માટ� IPRCને સંદભર્ આપવા
માટ� પણ કહ� શકો છો. િવનંતી લે�ખતમાં હોવી જોઈએ. આચાયર્ તમાર� િવનંતી પ્રાપ્ત કયાર્ના 15 �દવસની �દર
IPRCની બેઠક �ાર� થશે તેના િનદ� શ સાથે તમને એક લે�ખત જવાબ આપશે.

તમને IPRC ની બેઠકમાં આમંત્રણ આપતો એક પત્ર મળશે. તેમાં બેઠક માટ� તાર�ખ, સમય અને સ્થાનનો સમાવેશ

કરાશે. IPRC તમારા બાળકની સ્�ૂલમાં યો�ઈ શક� છે . આ માગર્દિશ�કાની નકલ સાથે તમને IPRCના ઓછામાં ઓછા 10
�દવસ પહ�લાં આમંત્રણ પત્ર મળશે.

તમારા બાળકની સ્�ૂલમાં સ્પેિશયલ એ��ુક�શન �રસોસર્ ટ�ચર (SERT) સાથે ચા�ુ ચચાર્, IPRCની મી�ટ�ગની અગાઉથી

� ૂચનો / ભલામણો સાથે થવી જોઈએ ક� � તમારા બાળકની શ�ક્ત અને જ��રયાતોથી પ્લેસમેન્ટને �ું લાભ થશે. બૉડર્ ના
વેબસાઇટ www.yrdsb.ca પર મળે લ માતાિપતા અને િવદ્યાથ�ઓ માટ� ની એક સંચાર માગર્દિશ�કા સ્�ૂલ અને ઘર વચ્ચેના
સંચારને વધારવા માટ� વ્� ૂહરચનાઓની �પર� ખા આપે છે .

બેઠકમાં હાજર રહ�વા અસમથર્ માતાિપતાએ:
-

-

વૈક�લ્પક તાર�ખ અથવા સમય ગોઠવવા માટ� તમારા બાળકની સ્�ૂલના આચાયર્નો સંપકર્ કરો; અથવા
આચાયર્ને જણાવો ક� તમે હાજર� આપી શકતા નથી. તમને સિમિતના િનણર્યોને જણાવવા માટ� મી�ટ�ગને
અ�ુસર�ને આચાયર્ તમારો સંપકર્ કરશે અને તમાર� િવચારણા માટ� IPRC ની ઓળખ અને પ્લેસમેન્ટ સંબિં ધત
િનણર્ય િવશે એક લે�ખત િનવેદન કરશે.

IPRC ની બેઠકમાં કોણ હાજર� આપશે?
સિમિતમાં ઓછામાં ઓછ� ત્રણ વ્ય�ક્ત હોવી જોઈએ, �માંના એક આચાયર્ અથવા બૉડર્ �ુપરવાઇઝર� ઑ�ફસર હોવા
આવશ્યક છે .
વધારાના વ્ય�ક્તઓ હાજર� આપી શક� છે :
-

તમે અને તમા�ું બાળક (યોગ્ય લાગે તે િવદ્યાથ�ઓને હાજર રહ�વા માટ� સ્વાગત છે ; 16 ક� તેથી વ�ુ �મરના

-

તમારા બાળકના સ્�ૂલના આચાયર્;

-

-

-

િવદ્યાથ�ઓ ચચાર્ઓમાં હાજર રહ�વા અને ભાગ લેવા માટ� હકદાર છે ) ;
તમારા બાળકના િશક્ષક અને િવશેષ િશક્ષણ કમર્ચાર�, બૉડર્ સહાયક સ્ટાફ અથવા અન્ય એક એજન્સીના
પ્રિતિનિધ � વ�ુ �ણકાર� અથવા સ્પષ્ટતા પ્રદાન કર� શક� છે ;
એક પ્રિતિનિધ � તમને અથવા તમારા બાળકને સમથર્ન આપી શક� છે ; અને / અથવા
એક �ુ ભાિષયો, જો જ�ર� હોય તો (િવનંતી પર સ્�ૂલ આચાયર્ દ્વારા � ૂરા પાડવામાં આવે છે )

IPRC કઈ મા�હતી પર િવચાર કરશે?
IPRC ની પહ�લા સ્�ૂલના આચાયર્ �ુિનિ�ત કરશે ક� કોઈ પણ � ૂલ્યાંકનના પ�રણામો પર તમાર� સાથે ચચાર્ કરવામાં

આવી છે . તમને તમારા બાળક િવશેની કોઈ પણ મા�હતીની એક લે�ખત નકલ પ્રાપ્ત થશે ક� IPRC ના અધ્યક્ષ આવા

� ૂલ્યાંકન પ�રણામો અથવા મા�હતીનો સારાંશ મેળવે છે . તમે સિમિતને પણ મા�હતી આપી શકો છો. જો તમે પસંદ કરો,
તો તમે IPRC ને અગાઉથી, તમારા સ્�ૂલના આચાયર્ન,ે કોઈપણ લે�ખત મા�હતી તમે IPRC ની સમીક્ષા અને િવચારણા
કરવા માગો છો તે આપી શકો છો.

IPRC દરમ્યાન
IPRC ના અધ્યક્ષ તમા�ુ સ્વાગત કર� અને તમારા માટ� સિમિતના સભ્યોની ર�ૂઆત કર�ને મી�ટ�ગ શ� કરશે. પછ� તમને
ુ ી �પર� ખા આપશે.
પોતાને અને તમારા મહ�માનોને તમાર� ઓળખ આપવાની તક મળશે. IPRC અધ્યક્ષ મી�ટ�ગના હ��ન
તમને ચચાર્માં જોડાવા માટ� પ્રોત્સા�હત કરવામાં આવશે. આ સિમિત:
-

તમારા બાળક િવશેની બધી સંબિં ધત મા�હતીની સમીક્ષા કરશે;

-

જો જ�ર� હોય તો તમારા બાળક�ું સ્વાસ્થ્ય અથવા મનોવૈજ્ઞાિનક � ૂલ્યાંકન કરશે;

-

તમારા બાળક�ું શૈક્ષ�ણક � ૂલ્યાંકન ધ્યાનમાં લેશ;ે

-

તમારા બાળકની �ુલાકાત લેશ(ે જો બાળક 16 વષર્થી નાનો હોય તો માતાિપતાની સંમિત સાથે) જો તેને લાગ્�ું

-

તમાર� અથવા તમારા બાળક(જો 16 થી વ�ુ) ની કોઈપણ મા�હતી ર�ૂ કરો તે ધ્યાનમાં લેશ;ે અને

-

હોય ક� આ�ું કરવા માટ� લાભદાયક રહ�શ;ે
તમારા બાળકની શ�ક્ત અને જ��રયાતોની ચચાર્ કરો.

સિમિત તમારા બાળક માટ� િવશેષ િશક્ષણ કાયર્ક્રમ અથવા સેવાઓ િવશેની કોઈપણ દરખાસ્ત �ગે ચચાર્ કર� શક� છે .
એકવાર બધી મા�હતી સિમિત સમક્ષ પ્રસ્�ુત કરવામાં આવે અને માનવામાં આવે, પછ� IPRC ન�� કરશે:

એ) જો તમારા બાળકને અપવાદ�પ તર�ક� ઓળખવામાં આવે તો. જો હા, તો સિમિતએ ક� ટ�ગર�(* દ્વારા
દશાર્વીને) � ૂચવવી જોઈએ અને ઑન્ટા�રયોના િશક્ષણ મંત્રાલય દ્વારા � ૂરા પાડવામાં આવેલ અપવાદોની
વ્યાખ્યા અ�ુસાર:
* વતર્ન
વતર્ન
* શાર��રક
�ધ અને ઓછ� દ્ર�ષ્ટ
શાર��રક અક્ષમતા
* સંદ�શા-વ્યવહાર
ઑ�ટઝમ
બિધર અને સાંભળવાની ક�ઠનતા
શીખવાની અસમથર્તા
ભાષા ક્ષિત
* બૌ�દ્ધક
� ૃ�દ્ધગત અસમથર્તા
પ્રિશક્ષણ
હળવી બૌ�દ્ધક અસમથર્તા
* બ�ુિવધ અપવાદતા

બી) સૌથી યોગ્ય " પ્લેસમેન્ટ" � તમારા બાળક માટ� અપવાદ�પ તર�ક� ઓળખવામાં આવેલ છે :
-

ં માં;
પરોક્ષ સેવા સાથે િનયિમત વગર્ખડ

-

�રસોસર્ સહાય સાથે િનયિમત વગર્ખડં માં;

-

�િશક ર�તે સંક�લત (સ�ુદાય વગર્ અથવા િવદ્યાથ� સહાય સેવાઓ વગર્) ; અથવા

-

િવથડ્રૉઅલ સહાય સાથે િનયિમત વગર્ખડં માં;

-

સં� ૂણર્ સ્વ- સંક�લત િવશેષ િશક્ષણ વગર્.

યોગ્ય કાયર્ક્રમ અને સેવા સમથર્ન સાથે બાળકને તેની / તેણીના ઘર સ્�ૂલમાં રાખવા માટ� પસંદગી આપવામાં આવે છે .
જો સિમિત ન�� કર� ક� કોઈ િવશેષ િશક્ષણ પ્લેસમેન્ટની જ�ર છે , તો તે પ્રથમ િવચારશે ક� �ું યોગ્ય શૈક્ષ�ણક સહાય સાથે
િનયિમત વગર્માં પ્લેસમેન્ટ શ્રેષ્ઠ ર�તે તમારા બાળકની જ��રયાતોને � ૂણર્ કરશે ક� ક� મ અને પ્લેસમેન્ટ તમાર� ઇચ્છાઓ
ં ત છે ક� ક� મ. જો િવશેષ િશક્ષણ વગર્માં પ્લેસમેન્ટ ન�� કરવામાં આવે તો IPRC એ તેના લે�ખત િનવેદનના
સાથે �ુસગ
િનણર્યમાં કારણો દશાર્વવો જોઈએ.

IPRCના લે�ખત િનવેદનમાં �ંુ સમાવાશે?
IPRCના લે�ખત િનવેદનનો િનણર્ય:
-

-

-

IPRCના ઓળખના િનણર્યને જણાવશે; �ું તમારા બાળકને અસાધારણ તર�ક� ઓળખવામાં આવે છે ;
સ્પષ્ટ કરશે, IPRC એ તમારા બાળકને �ાં અપવાદ�પ તર�ક� ઓળખાવ્�ું છે ;
o

અસાધારણતાઓની શ્રેણી અને વ્યાખ્યા (િશક્ષણ મંત્રાલયના જણાવ્યા અ�ુસાર) અને;

o

તમારા બાળકની શ�ક્ત અને જ��રયાતો;

IPRC નો પ્લેસમેન્ટ િનણર્ય, અને ખાસ િશક્ષણ વગર્માં પ્લેસમેન્ટની કારણો જો તે િનણર્ય હોય તો; અને
િવશેષ િશક્ષણ કાયર્ક્રમ અને િવશેષ િશક્ષણ સેવાઓ �ગેની થયેલી ભલામણોનો અહ�વાલ

તમને IPRCના િનણર્યના િનવેદનમાં હસ્તાક્ષર કરવા માટ� કહ�વામાં આવશે, � દશાર્વે છે ક� IPRC દ્વારા કરવામાં આવેલા

" ઓળખ અને પ્લેસમેન્ટ" ના િનણર્યોથી તમે સંમત છો. તમે IPRCની મી�ટ�ગમાં િનણર્યના િનવેદન પર હસ્તાક્ષર કર� શકો
છો, અથવા તમે આગળ િવચારણા માટ� તેને ઘર� લઈ શકો છો અને પછ� તે તમારા બાળકની સ્�ૂલના આચાયર્ને પરત
કર� શકો છો.

IPRC પછ�
જો IPRC એ તમારા બાળકને અપવાદ�પ તર�ક� ઓળખાવ્�ું છે અને તમે IPRCના ઓળખ અને પ્લેસમેન્ટ િનણર્ય સાથે
સંમત થયા છો, તો સ્�ૂલના આચાયર્ન,ે �યાં િવશેષ િશક્ષણ કાયર્ક્રમ � ૂરો પાડવામાં આવશે તેમને તમારા બાળક માટ�
વ્ય�ક્તગત િશક્ષણ યોજના (IEP) િવકસાવવાની જ��રયાતની �ણ કરવામાં આવશે.
તમારા બાળક માટ� IEP તમાર� સાથે પરામશર્થી સ્�ૂલ સ્ટાફ દ્વારા િવકસાવવામાં આવે છે . IEP માં સમાવેશ થાય છે :
-

ખાસ િશક્ષણ કાયર્ક્રમની એક �પર� ખા અને સેવાઓ, � પ્રાપ્ત થશે;

-

કોઈ પણ જ�ર� સવલતો � તમારા બાળકને શીખવા માટ� અને િશક્ષણને િનદશર્ન કરવા માટ� સ�ક્રય કરવા માટ�

-

િવિશષ્ટ શૈક્ષ�ણક અપેક્ષાઓ;
િવિશષ્ટ િશક્ષણ અને � ૂલ્યાંકન વ્� ૂહરચનાઓ, માનવ સમથર્ન અને / અથવા વ્ય�ક્તગત સાધનોનો સંદભર્ આપે
છે . ગ્રેડ માટ� િનવાસસ્થાન પ્રાંતીય અભ્યાસક્રમ અપેક્ષાઓ બદલી શકતા નથી;

-

અભ્યાસક્રમ માટ� કોઈપણ જ�ર� �ુધારા � કોઈ િવદ્યાથ� અથવા અધ્યયન જ��રયાતોને પહ�ચી વળવા માટ�
કોઈ િવષય અથવા અભ્યાસક્રમ માટ� ગ્રેડ-લેવલની અપેક્ષાઓ �ુજબ બદલાયેલ હોય છે . અભ્યાસક્રમમાં આ
ફ�રફારોમાં એક અલગ ગ્રેડ સ્તર અને / અથવા િનયિમત ગ્રેડ સ્તર અભ્યાસક્રમ અપેક્ષાઓની સંખ્યા અને /
અથવા જ�ટલતાને વધાર� ક� ઘટાડ� શક� છે ;

-

-

પ્રગિતની સમીક્ષા કરવા માટ� વપરાતી પદ્ધિતઓ િવશે� ું િનવેદન; અને
14 અને તેથી વ�ુ �મરના િવદ્યાથ�ઓ માટ� પોસ્ટ-સેકન્ડર� સ્�ૂલ પ્ર� ૃિ�ઓ (ઉ.દા. કામ,આગળ અભ્યાસ, અને
સ�ુદાય વસવાટ) માટ� સંક્રમણ માટ� ની યોજના.

તમારા બાળકને િવિશષ્ટ િશક્ષણ કાયર્ક્રમમાં � ૂકવામાં આવ્યા પછ�, IEP 30 સ્�ૂલના �દવસોમાં � ૂણર્ થ�ું આવશ્યક છે .

આચાયર્ જોશે ક� તમને IEP ની નકલ તેમજ બ્રોશર, માતાિપતા માટ� IEP માગર્દિશ�કા પ્રાપ્ત થશે � IEP પ્ર�ક્રયા અને IEP
િવશેની મા�હતીનો હ�� ુ દશાર્વે છે .

જો �ું IPRCના િનણર્ય(યો) સાથે સહમત ન થાઉ તો �?ંુ
તમે IPRC સાથે ફર�થી મળવા માટ� � ૂછ� શકો છો. ઓ�ર�જનલ IPRCના િનણર્યને મેળવવાના 15 �દવસની �દર તમાર�

તે પ્રમાણે કર�ું જ પડશે. આ ફૉલો-અપ મી�ટ�ગનો હ�� ુ IPRC દ્વારા તમાર� �ચ�તાઓના સંદભર્માં અથવા જો તે 16 વષર્ની
ક� તેથી વ�ુ �મરના હોય તો તમારા બાળકની �ચ�તાઓને ધ્યાનમાં લેવાનો છે .

િવનંતી મળ્યા બાદ શ� તેટલી જલદ�થી બેઠક યોજવામાં આવશે. આ બેઠકમાં, તમે સિમિતને તમાર� �ચ�તાઓ સમ�વી
શકશો. સિમિત કાળ�� ૂવક
ર્ ધ્યાનથી સાંભળશે અને તમાર� �ચ�તાઓ ઉક� લવા પ્રયાસ કરશે. �યાર� તમે હાજર હો ત્યાર�
IPRC તે ન�� કરશે ક� તેના િનણર્ય(યો) ને બદલવા ક� નહ�. જો તમે અસં�ષ્ુ ટ રહો, તો તમે IPRCના િનણર્ય(યો) સામે
અપીલ કર� શકો છો.

IPRCના િનણર્ય સામે �ું ક�વી ર�તે અપીલ ક�ં ુ ?
જો તમે અથવા તમા�ું બાળક (16 ક� તેથી વ�ુ �મરના) IPRC ના િનણર્ય(યો) સાથે અસંમત હો, તો તમે:
-

IPRCના િનણર્યોની � ૂળ રસીદના 30 �દવસની �દર York Region District School Board, 60 Wellington

-

બૉડર્ ના િનયામક / સ�ચવને બી� IPRC બેઠકના િનણર્યના 15 �દવસની �દર ઉપરોક્ત સરનામા પર

St. W., Aurora, ON, L4G 3H2 સરનામે અપીલની લે�ખત નો�ટસ ફાઇલ કરો; અથવા
અપીલની લે�ખત નો�ટસ ફાઇલ કર� શકો છો.

તમારા અપીલના પત્રમાં, તમાર� તે જણાવ�ું જોઈએ ક� તમે IPRCના કયા િનણર્યો માટ� અપીલ કર� રહ્યા છો અને કિમ�ટ
સાથે અસંમત થવાનાં તમારાં કારણો જણાવવાં જોઈએ.

અપીલ બૉડર્ ના સભ્યો કોણ છે ?
િવશેષ િશક્ષણ અપીલ બૉડર્ માં ત્રણ સભ્યોનો સમાવેશ થાય છે , �માંથી કોઈએ અપીલ હ�ઠળની બાબત સાથે અગાઉ
જોડાયેલા નથી. સિમિતમાં છે :
-

યૉકર્ પ્રદ� શ �ડ�સ્ટ્રક્ટ સ્�ૂલ બૉડર્ દ્વારા પસંદ કર� લ એક સભ્ય;

-

અધ્યક્ષ � બી� બે સભ્યો દ્વારા સં�ક્ુ ત ર�તે પસંદ થયેલ હોય, અથવા િશક્ષણ મંત્રાલયના યોગ્ય �જલ્લા

-

તમારા દ્વારા પસંદ કરાયેલ એક સભ્ય, માતાિપતા; અને
ે ર, જો બે સભ્યો અધ્યક્ષ પર સંમત થવામાં અસમથર્ હોય તો.
મેનજ

અપીલ બૉડર્ �ંુ કરશે?
અપીલ બૉડર્ ના અધ્યક્ષ પસંદગી થયા પછ�ના 30 �દવસની �દર અપીલ બૉડર્ ની મી�ટ�ગની વ્યવસ્થા કરશે. આ
મી�ટ�ગમાં, અપીલ બૉડર્ IPRC દ્વારા સમીક્ષા કરાયેલ સામગ્રી મેળવશે અને તેની સમીક્ષા કરશે અને આ બાબતે મા�હતી

આપી શક� તેવા કોઈ પણ વ્ય�ક્તની �ુલાકાત કર� શક� છે . તમે અને તમારા બાળકને (16 વષર્ની �મરથી ઉપરના) બધી
ચચાર્ઓમાં હાજર રહ�વા અને ભાગ લેવા માટ� આમંિત્રત કરવામાં આવશે.
બેઠક સમાપ્ત થવાના ત્રણ �દવસની �દર, અપીલ બૉડર્ તેની ભલામણ(ણો) કરશે. તે:
-

-

IPRC સાથે સંમત થઈ શક� છે અને િનણર્ય અમલમાં � ૂકવા ભલામણ કર� શક� છે ; અથવા

IPRC સાથે અસંમત થાય અને તમારા બાળકની ઓળખ, પ્લેસમેન્ટ અથવા બંને િવશે બૉડર્ ને ભલામણ કર�
શક� છે . અપીલ બૉડર્ તેની ભલામણો અને કારણો, લે�ખતમાં, તમને અને બૉડર્ ને �ણ કરશે.

અપીલ બૉડર્ ની ભલામણો ક�વી ર�તે અમલમાં આવે છે ?
-

અપીલ પ્રાપ્ત કરવાના બૉડર્ ના લે�ખત િનવેદનના 30 �દવસની �દર ભલામણોના સંદભર્માં �ું �ક્રયા કરવી, તે

-

તમે �ટ્રબ્� ૂનલના સેક્ર�ટર�ને પત્ર લખીને બૉડર્ ના િનણર્ય અથવા ખાસ િશક્ષણ �ટ્રબ્�ુનલને અપીલ કર� શકો છો.

બૉડર્ ન�� કરશે. (�ૃપા કર�ને ન�ધો: અપીલ બૉડર્ ની ભલામણને અ�ુસર�ું માટ� સ્�ૂલ બૉડ્સર્ને આવશ્યક નથી).
�ટ્રબ્�ુનલમાં અર� કરવા �ગેની મા�હતી અપીલ બૉડર્ ના િનણર્યમાં સામેલ કરવામાં આવશે.

ઓળખ અને પ્લેસમેન્ટની સમીક્ષા ક�વી ર�તે થાય છે ?
એક વખત તમારા બાળકને ત્રણ મ�હના માટ� િવશેષ િશક્ષણ કાયર્ક્રમમાં રાખ્યા પછ� તમે સમીક્ષાની િવનંતી કર� શકો છો.
સમીક્ષા IPRC નવી મા�હતીના પ્રકાશમાં � ૂળ પ્લેસમેન્ટ અને ઓળખ િનણર્યોની સમીક્ષા કરશે અને ન�� કરશે ક� �ું કર�ું
જોઈએ અથવા કોઈ અલગ િનણર્ય ક્રમમાં છે ક� નહ�.

સમીક્ષા IPRC બેઠક દર� ક સ્�ૂલ વષર્ રાખવામાં આવશે.
-

જો તમા�ું બાળક કમ્�ુિન�ટ ક્લાસમાં હોય અથવા ઓળખ અથવા પ્લેસમેન્ટમાં ફ�રફાર હોય તો ઔપચા�રક

-

જો તમા�ું બાળક કમ્�ુિન�ટ ક્લાસમાં ન હોય અને સ્�ૂલ વતર્માન પ્લેસમેન્ટ અને ઓળખ સાથે ચા�ુ રાખવાની

IPRC વાિષ�ક ધોરણે યોજવામાં આવશે અને તમને IPRCનો આમંત્રણ પત્ર મળશે.

ભલામણ કર� , તો તમને ચા�ુ IPRC ઓળખ અને પ્લેસમેન્ટની �ુ�ષ્ટ કરવાનો પત્ર મળશે, � માતાિપતાને નીચે
�ુજબ િવકલ્પ આપે છે :
o
o

ઔપચા�રક IPRC બેઠકની િવનંતી કરવી; અથવા

જો તમને લાગ�ું હોય ક� તમારા બાળકને વતર્માન ઓળખ અને પ્લેસમેન્ટ દ્વારા સાર� ર�તે સેવા
અપાય છે તો તેની સાથેની �ુલાકાત નકારવી.

�ંુ ખાસ િશક્ષણ કાયર્ક્રમો અને સેવાઓ � ૂર� પાડવામાં આવે છે ?
બૉડર્ વધાર� થી લઈને ઓછ� બૌ�દ્ધક ક્ષમતાઓ ધરાવતા તમામ િવદ્યાથ�ઓ માટ� િવિશષ્ટ િશક્ષણમાં પ્રોગ્રામ િવકલ્પોની
સં� ૂણર્ શ્રેણી પ્રસ્�ુત કર� છે . પ્રોગ્રામના િવકલ્પો વગર્માં સહાયતા સાથે િનયિમત વગર્ખડં માં સૅ�ટ�ગ્સ અને / અથવા � ૂચના
માટ� વગર્ખડં માંથી નીકળ� જ�ુ,ં અથવા િવશેષ િશક્ષણ �િશક ર�તે સંક�લત વગર્નો સમાવેશ કર� છે . િવિશષ્ટ િશક્ષણ
જ��રયાતોવાળા તમામ િવદ્યાથ�ઓ માટ� એક�કરણની તકો � ૂર� પાડવામાં આવે છે . િવશેષ િશક્ષણ જ��રયાતો ધરાવતા
િવદ્યાથ� માટ� �ુણવ�ાવાળા કાયર્ક્રમોના િવકાસ માટ� િવદ્યાથ� સેવા સંસાધન સ્ટાફ ઉપલબ્ધ છે .

.
િવશેષ િશક્ષણ સેવાઓ અને કાયર્ક્રમો િવશે વ�ુ મા�હતી માટ� , તમે બૉડર્ ની િવશેષ િશક્ષણ યોજનાની સમીક્ષા કર� શકો છો,
� બૉડર્ ની વેબસાઇટ www.yrdsb.ca પર ઑનલાઇન, તમાર� સ્થાિનક સ્�ૂલમાં અથવા નીચે જણાવેલા લોકોનો સંપકર્
કરવાથી ઉપલબ્ધ થઈ શક� છે :
-

તમારા બાળકની સ્�ૂલના આચાયર્;

-

િવદ્યાથ� સેવાઓ:

-

તમાર� સ્�ૂલોના અધીક્ષક; અથવા

York Region District School Board
Centre for Leadership and Learning
300 Harry Walker Parkway South,
Newmarket, ON L3Y 8E2

(905) 727-0022 અથવા (416) 969-7170 ઍક્સટ� ન્શન 3235

�ંુ સંસ્થાઓ માતાિપતાને મદદ કર� શક� છે ?
ખાસ િશક્ષણની જ��રયાતોવાળા બાળકોનાં માતા-િપતાને મા�હતી અને સહાય પ્રદાન કરવા માટ� ઘણી સંસ્થાઓ ઉપલબ્ધ
છે . ઉદાહરણ તર�ક� , િવશેષ િશક્ષણ સલાહકાર સિમિત સાથે સંકળાયેલા �ૂથોને �ુ ઓ.

મંત્રાલય પ્રાંતીય અને િનદશર્ન સ્�લ
ૂ ો
િશક્ષણ મંત્રાલય � િવદ્યાથ�ઓ બિધર, �ધ, બિધર-�ધ અને ગંભીર ર�તે િન�ષ્ક્રય છે , તેમજ તે માટ� અટ� ન્શન ડ��ફિસટ
હાઇપર ઍ�ક્ટિવટ� �ડસઑડર્ ર (ADHD) સાથે જોડાણમાં શીખવાની સાથે સમગ્ર ઑન્ટા�રયોમાં પ્રાંતીય અને િનદશર્ન
સ્�ૂલો�ું સંચાલન કર� છે . િનવાસી કાયર્ક્રમો સોમવારથી �ુક્રવાર સ્�ૂલોમાં દરરોજ �ુસાફર� કર�ને આવતાં અને �ૂ ર રહ�તાં
બાળકો માટ� ચલાવવામાં આવે છે .

ADHDની સાથે શીખવાની ગંભીર િવકલાંગતા અને શીખવાની િવકલાંગતા ધરાવતા �ગ્રે�
બોલતા િવદ્યાથ�ઓ માટ� િનદશર્ન સ્�લ
ૂ ો:
Sagonaska School
350 Dundas St. West
ON, K8P 1B2

ફોન: (613)967-2830
Amethyst School
1090 Highbury Ave.

London ON, N5Y 4V9
ફોન: (519)453-4408

Trillium School
347 Ontario St. South

Milton ON, L9T 3X9

ફોન: (905)878-8428
બિધર માટ� સ્�ૂલો
Ernest C. Drury School

255 Ontario Street South
Milton ON, L9T 2M5

ફોન: (905)878-2851
TTY: (905)878-7195
Robarts School
1090 Highbury Avenue

PO Box 7360, Station E
London ON, N5Y 4V9

ફોન અને TTY: (519)453-4400
Sir James Whitney School
350 Dundas Str. West
Belleville ON, K8P 1B2

ફોન અને TTY: (613)967-2823

�ધ અને બિધર-�ધ માટ� સ્�લ
ૂ
W. Ross Macdonald School
350 Brant Avenue

Brantford ON, N3T 3J9
ફોન: (519)759-0730

બિધર અને શીખવાની અસમથર્તા ધરાવતા લોકો માટ� ફ્ર�ન્કોફોન સ્�લ
ૂ :
Centre Jules-Leger
281 rue Lanark

Ottawa ON, K1Z 6R8
ફોન: (613)761-9300

TTY: (613) 761 -9302 અને 761 -9304
ે માં ઉપલબ્ધ છે
િવનંતી કરવાથી બ્રેઇલ, મોટા િપ્રન્ટ અથવા ઑ�ડઓ ક� સટ

ખાસ િશક્ષણ જ��રયાતોવાળા િવદ્યાથ�ઓને ટ� કો આપવા માટ� સાથે મળ�ને કામ કર� ંુ
ઑન્ટા�રયોનાં િશક્ષણ અિધિનયમ હ�ઠળ, દર� ક િવદ્યાથ� ક� �ને િવશેષ િશક્ષણની જ�ર હોય તેવો િવદ્યાથ� તેની જ��રયાતોને
� ૂર� કરવા માટ� િવશેષ િશક્ષણ કાયર્ક્રમો અને સેવાઓ માટ� હકદાર છે . યૉકર્ ક્ષેત્રમાં, સ્પેિશયલ એ��ુક�શન એડવાઇઝર�

કિમ�ટ (SEAC) બૉડર્ ની કાયદ� સર ફર�જયાત સિમિત છે અને ત્રણ િનિ�ત ટ્રસ્ટ�ઓ શામેલ છે . ખાસ િશક્ષણની
જ��રયાતોવાળા િવદ્યાથ�ઓ યોગ્ય શૈક્ષ�ણક સેવાઓ મેળવે તે �ુિનિ�ત કરવામાં તે મહત્ત્વની � ૂિમકા ભજવે છે .
SEAC િવશેષ િશક્ષણ કાયર્ક્રમો અને સેવાઓની સ્થાપના અને િવકાસને લગતી ભલામણો બૉડર્ ને કર� શક� છે . માતાિપતા

અને વાલીઓ માટ� બાળકોને વધારાની સહાયતાની જ�ર પડ� શક� છે તેને SEAC મા�હતી, સલાહ અને સહાય પણ પ્રદાન
કર� છે .

િવશેષ િશક્ષણ આ માટ� પ્રિતબદ્ધ છે :
-

િવદ્યાથ�ઓ માટ� પ્રોગ્રાિમ�ગમાં પ્રિતબંધક અ�ભગમ સહાયતા;

-

િવદ્યાથ� જ��રયાતોની પ્રિત�ક્રયામાં સં� ૂણર્ સેવા િવતરણ િવકલ્પો � ૂર� પાડ�ુ;ં

-

-

િવશેષ િશક્ષણની જ��રયાતોવાળ� તમામ િવદ્યાથ�ઓ માટ� સૌથી વ�ુ સક્ષમ વાતાવરણ � ૂ�ું પાડ�ુ;ં
િવશેષ િશક્ષણ જ��રયાતોવાળા િવદ્યાથ�ઓ માટ� �ુણવ�ા કાયર્ક્રમોના િવકાસ માટ� સંસાધન સ્ટાફ � ૂરો પાડવો;

-

સ્�ૂલ સ�ુદાયમાં અન્ય લોકો સાથે અથર્� ૂણર્ સહભા�ગતા અને �ક્રયાપ્રિત�ક્રયા દ્વારા િવશેષ િશક્ષણની જ��રયાતો

-

િવશેષ િશક્ષણ સંસાધન અને િનયિમત સ્ટાફ વચ્ચે સહયોગી આયોજન; અને

-

ધરાવતા િવદ્યાથ�ઓ�ું સંકલન અને સમાવેશ;
દ� ખર� ખ અને સ્થાપના કરવામાં ભાગીદાર�.

તમે આમંિત્રત છો!
અમારા િવશેષ િશક્ષણ સલાહકાર સિમિતની બેઠકોમાં હાજર રહ�વા અને તે� ું અવલોકન કરવા માટ� બધા માતા-િપતા અને
રસ ધરાવતા સ�ુદાયના રહ�વાસીઓ�ું સ્વાગત છે .
SEAC સામાન્ય ર�તે દર મ�હને પ્રથમ �ુ�ુવારની સાં� 7 વાગ્યાથી શ� થાય છે . સ્થળ:
િશક્ષણ ક� ન્દ્ર, ઑરોરા,
60 Wellington Street West L4G 3H2 (વે�લ�ગ્ટન પર, ફક્ત Yonge સ્ટ્ર�ટના પિ�મમાં) .
મી�ટ�ગ શેડ� ૂલ બૉડર્ ની વેબસાઇટ પર ઉપલબ્ધ છે
www.yrdsb.ca.

વ� ુ મા�હતીની જ�ર છે ?
SEAC અથવા બૉડર્ ના િવશેષ િશક્ષણ કાયર્ક્રમો અને સેવાઓ િવશે વ�ુ �ણવા માગો છો? �ૃપા કર�ને ફોન કરો:
િવદ્યાથ� સેવાઓના અધીક્ષક
(416) 969-7170 અથવા (905) 727-0022 , ઍક્સટ� ન્શન 3235
િવદ્યાથ� સેવાઓના આચાય�
(416) 969-7170 અથવા (905) 727 -0022, 3219 એક્સ્ટ� . 3460
Www.yrdsb.ca પર બૉડર્ ની વેબસાઇટની પર �ઓ
જો તમને ટ્રસ્ટ� પ્રિતિનિધત્વ િવશેની મા�હતીની જ�ર હોય, તો �ૃપા કર�ને સંપકર્ કરો

લૉર� ડ�વનપૉટર્ , વહ�વટ� મદદનીશ,
િશક્ષણ અને સ�ુદાય સેવાઓ
(905) 727-0022, ઍક્સટ� ન્શન # 2027,(905) 727-3053 (ફ�ક્સ)
lori.davenport@ yrdsb.ca

યૉકર્ �ડ�સ્ટ્રક્ટ સ્�લ
ૂ બૉડર્ SEAC સભ્યો - 2015-2018 પ�બ્લક �લસ્ટ
જો તમને SEAC સભ્ય માટ� ચો�સ પ્રિતિનિધ સંબિં ધત મા�હતીની જ�ર હોય, તો �ૃપા કર�ને સંપકર્ કરો:
લૉર� ડ�વનપૉટર્ , વહ�વટ� મદદનીશ,

િશક્ષણ અને સ�ુદાય સેવાઓ
(905) 727-0022, ઍક્સટ� ન્શન 2027,(905) 727-3053 (ફ�ક્સ)
lori.davenport@ yrdsb.ca
Association for Bright Children -

York Region North
135 Brant Street, Oakville ON, L6K 2Z8
1-844-443-8332, www.abcontario.ca

Association for Bright Children -

York Region South
135 Brant Street, Oakville ON, L6K 2Z8
1-844-443-8332, www.abcontario.ca

Autism Ontario - York Region Chapter

Loyal True Blue and Orange Home building
11181 Yonge Street # 215, Richmond Hill, ON, L4S 1L2
(905) 780-1590, www.autismontario.com/ york

The Canadian National Institute for the Blind
615 Davis Drive, Suite 100, Newmarket, ON, L3Y 2R2
(905) 898-6413, 1-800-563-0887, york@ cnib.ca

Children’s Treatment Network of Simcoe York (CTN)
13175 Yonge Street, Richmond Hill, ON, L4E 0G6
(905) 954-4011, (905) 773-7090 (ફ�ક્સ)

1-877-719-4795, www.ctn-simcoeyork.ca
Community Living Georgina
26943 Hwy. 48, P.O. Box 68, Sutton West ON, L0E 1R0

(905) 722-8947, (905) 722-9591 (ફ�ક્સ)
www.communitylivinggeorgina.com
Community Living Newmarket/ Aurora District
757 Bogart Avenue, Newmarket ON, L3Y 2A7

(905) 898-3000, (905) 773-6346 (ટૉરન્ટો), (905) 898-6441 (ફ�ક્સ)

www.clnad.com
Community Living York South
101 Edward Avenue, Richmond Hill ON, L4C 5E5

(905) 884-9110, (905) 737-3284 (ફ�ક્સ)
www.communitylivingontario.ca

Down Syndrome Association of York Region
P.O. Box 2063, Station B, Richmond Hill ON L4E 1A3
(416) 410-DOWN, 1-800-649-3639, www.dsayr.ca

Early Intervention Services of York Region
The Regional Municipality of York
9275 Markham Road, Unit 15, Markham ON L6E 1A3

(905) 762-1282, (905) 762-0107 (ફ�ક્સ), www.york.ca

Easter Seals of Ontario
One Concorde Gate, Suite 700, Toronto ON M3C 3N6

(416) 421-8377, 1-800-668-6252, (416) 696-1035 (ફ�ક્સ)

www.easterseals.org
Learning Disabilities Association - York Region

11181 Yonge Street, Unit 221, Richmond Hill, ON, L4S 1L2
(905) 884-7933 ઍક્સટ� ન્શન # 22,(905) 770-9377 (ફ�ક્સ)

http:/ / ldyar.org
Learning Disabilities Association - York Region North

11181 Yonge Street, Unit # 221, Richmond Hill, ON, L4S 1L2

(905) 884-7933 ઍક્સટ� ન્શન # 21,(905) 770-9377 (ફ�ક્સ)
http:/ / ldyar.org

VOICE for Hearing Impaired Children
P.O. Box 30045, Dundas Street West, Oakville, ON, L6H 6Y3
(416) 487-7719, 1-866-779-5144, (416) 487-7423 (ફ�ક્સ)

www.voicefordeafkids.com

York Support Services Network
240 Edward Street, Unit 3, Aurora ON, L4G 3S9

1-866-275-9776, (905) 898-6455 ઍક્સટ� ન્શન # 2240

(905) 898-1171 (ફ�ક્સ), www.yssn.ca

સ્ટાફ પ્રિતિનિધત્વ
અધીક્ષક, િવદ્યાથ� સેવાઓ
ક�ટ �ડએ�કવ
(905) 727-0022, ઍક્સટ� ન્શન # 3235, kate.diakiw@ yrdsb.ca
અધીક્ષક, અભ્યાસક્રમ અને � ૂચનાક�ય સેવાઓ
હ�ધર િસયસર્
(905) 727-0022, ઍક્સટ� ન્શન # 3419, heather.sears@ yrdsb.ca

આચાયર્શ્રીઓ, િવદ્યાથ� સેવાઓ
જોડ� સૅપ્કોવસ્ક�

(905) 727-0022, ઍક્સટ� ન્શન # 3219, jodi.sepkowski@ yrdsb.ca

વૅન્ડ� સ્વેઇન

(905) 727-0022 , ઍક્સટ� ન્શન # 3460, wendy.swaine@ yrdsb.ca
સહાયક આચાયર્
કામર્ન �સ્પટર�-જૉન્સન
carmen.spiteri-johnson@ yrdsb.ca
પ્રાથિમક આચાયર્
ક�ટ �ુ ર�ક
kate.kurek@ yrdsb.ca
વહ�વટ� મદદનીશ,
િશક્ષણ અને સ�ુદાય સેવાઓ
લૉર� ડ�વનપૉટર્
(905) 727-0022, ઍક્સટ� ન્શન # 2027,(905) 727-3053 (ફ�ક્સ)
lori.davenport@ yrdsb.ca
ન�ધ: 3 ટ્રસ્ટ�ઓ�ું પ્રિતિનિધત્વ

