
ਮਾਿਪਆਂ ਲਈ ਗਾਈਡ . . .  
ਪਛਾਣ, ਪਲੇਸਮ�ਟ ਅਤੇ ਸਮੀਿਖਆ ਕਮੇਟੀ 

(IPRC) ਬਾਰੇ  

 
ਓਨਟੇਰੀਓ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਉਹਨ� ਬੱਿਚਆ ਂਨੰੂ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਸੱਿਖਆ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਅਤ ੇ
ਸੇਵਾਵ� ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਿਜਹਨ� ਨੰੂ ਉਹਨ� ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 
 
ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ� ਲਈ ਉਹਨ� ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਛਾਣ, ਪਲੇਸਮ�ਟ ਅਤੇ ਸਮੀਿਖਆ ਕਮੇਟੀਆ ਂ

(IPRCs) ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਨੀਆ ਂਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਿਜਹਨ� ਨੰੂ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਵਿਦਅਕ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ� ਅਤ ੇਸੇਵਾਵ� ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 
ਇਹਨ� ਕਮੇਟੀਆ ਂਿਵੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤ ੇਿਤੰਨ ਿਵਅਕਤੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਉਹਨ� ਿਵੱਚ� ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 

ਸਕੂਲ ਿਪਰ੍ੰ ਸੀਪਲ ਜ� ਬੋਰਡ ਿਨਗਰਾਨ ਅਿਧਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। IPRCs ਆਮ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀਆਂ 
ਹਨ ਿਜਹਨ� ਨੰੂ ਸੂਬਾਈ ਕਾਨੰੂਨ (ਿਵਿਨਯਮ 181/98) ਵੱਲ� ਸੰਚਾਿਲਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 
 
ਯੌਰਕ ਰੀਜਨ ਿਡਸਿਟਰ੍ਕਟ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਅਸ� ਇਹ ਮੰਨਦ ੇਹ� ਿਕ 
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿਵਕਾਸ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿਸੱਖਦ ੇਹਨ ਅਤ ੇਕੁਝ 
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਸੱਿਖਆ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ� ਅਤੇ ਸੇਵਾਵ� ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਿਜਹਨ� ਨੰੂ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆੰ ਦੀਆ ਂ
ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਲੋੜ� ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 
 
ਮਾਿਪਆਂ ਲਈ ਇਹ ਗਾਈਡ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਿਕ IPRCs ਉਹਨ� ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂਦੀ ਪਛਾਣ ਿਕਵ� ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ ਿਜਹਨ� 
ਨੰੂ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਵਿਦਅਕ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ� ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਮਾਪੇ ਵੱਜ� ਤੁਹਾਡੇ ਅਿਧਕਾਰ ਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਰਣਨ 
ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚ ੇਲਈ ਵਧੀਆ ਿਵਿਦਅਕ ਫਸੈਲੇ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਿਕਵ� ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। 

IPRC:  
- ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਬੱਚ ੇਦੀ ਪਛਾਣ “ਅਸਧਾਰਣ” ਹੋਣ ਵੱਜ� ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। (ਅਸਧਾਰਣ 

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਇੱਕ ਅਿਜਹੇ ਬੱਚ ੇਵੱਜ� ਪਿਰਭਾਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਜਹਨ� ਦੀਆ ਂਿਵਹਾਰਾਤਮਕ, 
ਸੰਚਾਰਕ, ਬੌਿਧਕ, ਸਰੀਰਕ ਜ� ਕਈ ਅਿਜਹੀਆ ਂਅਸਧਾਰਣਤਾਵ� ਹੰੁਦੀਆ ਂਹਨ ਿਕ ਕਮੇਟੀ ਦਆੁਰਾ ਉਸ ਨੰੂ 
ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਸੱਿਖਆ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ);  

- ਅਸਧਾਰਣਤਾ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਣੇੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ;  
- ਉਸ ਬੱਚ ੇਲਈ ਢੁਕਵ� ਪਲੇਸਮ�ਟ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਸਧਾਰਣ ਹੋਣ ਵੱਜ� ਕੀਤੀ 

ਜ�ਦੀ ਹੈ; ਅਤੇ  



- ਹਰੇਕ ਸਕੂਲੀ ਵਰਹ੍ੇ ਿਵੱਚ ਘੱਟ-ੋਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਪਲੇਸਮ�ਟ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। 
 

IPRC ਤ� ਪਿਹਲ� 
ਸਕੂਲ ਬੱਚ ੇਨੰੂ ਉਸ ਸੂਰਤ ਿਵੱਚ IPRC ਕੋਲ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਸ ਨੰੂ ਅਤੇ ਬੱਚ ੇਦੇ ਅਿਧਆਪਕ ਨੰੂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ 
ਬੱਚ ੇਨੰੂ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਸੱਿਖਆ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਤ� ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸ� ਆਪਣ ੇਬੱਚ ੇਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਿਪਰ੍ੰ ਸੀਪਲ ਨੰੂ ਆਪਣ ੇਬੱਚ ੇਨੰੂ 
IPRC ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਨੇਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤ ੇਿਲਖਤੀ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਿਪਰ੍ੰ ਸੀਪਲ 

ਤੁਹਾਡੀ ਬਨੇਤੀ ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੋਣ ਦ ੇ15 ਿਦਨ� ਅੰਦਰ ਇਸ ਸੂਚਨਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਲਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦਵੇੇਗਾ ਿਕ IPRC ਦੀ 
ਮੀਿਟੰਗ ਕਦ� ਹੋਵੇਗੀ। 
 
ਤੁਹਾਨੰੂ IPRC ਮੀਿਟੰਗ ਿਵੱਚ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਿਚੱਠੀ ਿਮਲੇਗੀ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਮੀਿਟੰਗ ਲਈ ਤਾਰੀਖ਼, ਸਮ� ਅਤੇ 
ਜਗਹ੍ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। IPRCs ਤੁਹਾਡ ੇਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੱਦ ੇਦੀ ਇਹ ਿਚੱਠੀ IPRC ਤ� 

ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਿਦਨ ਪਿਹਲ� ਇਸ ਗਾਈਡ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਿਮਲੇਗੀ। 
 
IPRC ਤ� ਕਾਫੀ ਸਮ� ਪਿਹਲ� ਸਪੈਸ਼ਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਿਰਸੋਰਸ ਟੀਚਰ (SERT) ਨਾਲ ਇਹਨ� ਸੁਝਾਆਂ/ਿਸਫਾਰਸ਼� 
ਸਿਹਤ ਿਨਰੰਤਰ ਿਵਚਾਰ-ਵਟ�ਦਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਕਹੜੀ ਪਲੇਸਮ�ਟ ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚ ੇਦੀਆ ਂਮਜ਼ਬੂਤੀਆ ਂਅਤ ੇ
ਲੋੜ� ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਾਿਪਆ ਂਅਤ ੇਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂਲਈ ਇੱਕ ਕਿਮਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਗਾਈਡ ਨਾਮਕ ਇੱਕ 

ਿਕਤਾਬਚਾ, ਜੋ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ www.yrdsb.ca 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਅਤ ੇਘਰ ਦਰਿਮਆਨ ਸੂਚਨਾ ਦ ੇ
ਆਦਾਨ-ਪਰ੍ਦਾਨ ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। 
 

ਿਜਹੜ ੇਮਾਪੇ ਮੀਿਟੰਗ ਿਵੱਚ ਭਾਗ ਨਹ� ਲੈ ਸਕਦੇ ਉਹਨ� ਨੰੂ: 
- ਬਦਲਵ� ਤਾਰੀਖ਼ ਜ� ਸਮ� ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣ ੇਬੱਚ ੇਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਿਪਰ੍ੰ ਸੀਪਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ 

ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਜ� 
- ਿਪਰ੍ੰ ਸੀਪਲ ਨੰੂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਆ ਨਹ� ਸਕਦ।ੇ ਿਪਰ੍ੰ ਸੀਪਲ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ 

ਲਈ ਮੀਿਟੰਗ ਤ� ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡ ੇਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਅਤ ੇਪਲੇਸਮ�ਟ ਸਬੰਧੀ IPRC ਦੇ 
ਫਸੈਲੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਿਲਖਤੀ ਿਬਆਨ ਤੁਹਾਡ ੇਿਵਚਾਰੇ ਜਾਣ ਲਈ ਤਹੁਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜੇਗਾ। 

 

IPRC ਮੀਿਟੰਗ ਿਵੱਚ ਕੌਣ ਭਾਗ ਲ�ਦਾ ਹੈ? 
ਕਮੇਟੀ ਿਵੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ-ੋਘੱਟ ਿਤੰਨ ਿਵਅਕਤੀ ਹੋਣ ੇਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਿਜਹਨ� ਿਵੱਚ� ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 
ਿਪਰ੍ੰ ਸੀਪਲ ਜ� ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਿਨਗਰਾਨ ਅਿਧਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
 
ਵਧੀਕ ਿਵਅਕਤੀ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਦ ੇਹਨ: 



- ਤੁਸ� ਅਤ ੇਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ (ਢੁਕਵ� ਹੋਣ 'ਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂਦਾ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ; 

16 ਸਾਲ ਜ� ਇਸ ਤ� ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂਨੰੂ ਿਵਚਾਰ-ਵਟ�ਦਿਰਆ ਂਿਵੱਚ ਆਉਣ ਅਤੇ ਭਾਗ 
ਲੈਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ); 

- ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚ ੇਦੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਿਪਰ੍ੰ ਸੀਪਲ; 
- ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚ ੇਦਾ ਅਿਧਆਪਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਸੀਲੇ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਿਜਵ� ਿਕ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਸੱਿਖਆ ਸਟਾਫ, ਬੋਰਡ ਦਾ 

ਸਹਾਇਤਾ ਸਟਾਫ, ਜ� ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰ੍ਿਤਿਨਧੀ ਜੋ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ� ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੁਹੱਈਆ 
ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ; 

- ਇੱਕ ਪਰ੍ਤੀਿਨਧੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜ� ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚ ੇਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਅਤ/ੇਜ� 

- ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ (ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ 'ਤ ੇਸਕੂਲ ਿਪਰ੍ੰ ਸੀਪਲ ਵੱਲ� ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ)। 
 

IPRC ਿਕਸ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰੇਗੀ? 
IPRC ਤ� ਪਿਹਲ� ਸਕੂਲ ਿਪਰ੍ੰ ਸੀਪਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਿਕ ਿਕਸੇ ਵੀ ਮੁਲ�ਕਣ� ਦੇ ਨਤੀਿਜਆ ਂਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡ ੇਨਾਲ 
ਿਵਚਾਰ-ਵਟ�ਦਰਾ ਕਰ ਿਲਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣ ੇਬੱਚ ੇਬਾਰੇ ਅਿਜਹੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਿਲਖਤੀ ਕਾਪੀ 
ਿਮਲੇਗੀ ਜੋ IPRC ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੰੂ ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਿਜਵ� ਿਕ ਮੁਲ�ਕਣ ਨਤੀਜੇ ਜ� ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸਾਰ। ਤੁਸ� ਵੀ 

ਕਮੇਟੀ ਨੰੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸ� ਚਣੋ ਕਰਦ ੇਹੋ, ਤ� ਤੁਸ� IPRC ਤ� ਪਿਹਲ� ਆਪਣ ੇਸਕੂਲ 

ਿਪਰ੍ੰ ਸੀਪਲ ਨੰੂ ਕੋਈ ਵੀ ਿਲਖਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦ ੇਹੋ ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸ� ਚਾਹੰੁਦ ੇਹੋ ਿਕ ਇਸ ਦੀ IPRC ਵੱਲ� 
ਸਮੀਿਖਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵ ੇਅਤ ੇਿਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 

IPRC ਦੇ ਦੌਰਾਨ 
IPRC ਦਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਮ�ਬਰ� ਦੀ ਤੁਹਾਡ ੇਨਾਲ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਕਰਵਾ ਕੇ 
ਮੀਿਟੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇਗਾ। ਤਹੁਾਨੰੂ ਫੇਰ ਖੁਦ ਦੀ ਅਤ ੇਆਪਣ ੇਮਿਹਮਾਨ� ਦੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ 

ਿਮਲੇਗਾ। IPRC ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਮੀਿਟੰਗ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਵਚਾਰ-ਵਟ�ਦਰੇ ਿਵੱਚ 
ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਮੇਟੀ: 

- ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚ ੇਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਢਕੁਵ� ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰੇਗੀ; 
- ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚ ੇਦੇ ਿਵਿਦਅਕ ਮੁਲ�ਕਣ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰੇਗੀ; 
- ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚ ੇਦੇ ਿਸਹਤ ਜ� ਮਨ� ਿਵਿਗਆਨਕ ਮੁਲ�ਕਣ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰੇਗੀ; 
- ਜੇ ਇਸ ਨੰੂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇਗਾ ਤ� ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚ ੇਨਾਲ ਇੰਟਰਿਵਊ ਕਰੇਗੀ (ਜੇ 

ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚ ੇਦੀ ਉਮਰ 16 ਸਾਲ ਤ� ਘੱਟ ਹੈ ਤ� ਮਾਪੇ ਦੀ ਸਿਹਮਤੀ ਨਾਲ); 
- ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਿਜਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਤੁਸ� ਜ� ਤਹੁਾਡਾ ਬੱਚਾ (ਜੇ 16 ਤ� ਵੱਧ ਉਮਰ ਦਾ ਹੈ) 

ਜਮਹ੍ਾੰ ਕਰਵਾ�ਦ ੇਹੋ; ਅਤ ੇ
- ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚ ੇਦੀਆ ਂਮਜ਼ਬੂਤੀਆ ਂਅਤੇ ਲੋੜ� ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ-ਵਟ�ਦਰਾ ਕਰੇਗੀ। 

 
ਕਮੇਟੀ ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚ ੇਲਈ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਸੱਿਖਆ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਜ� ਸੇਵਾਵ� ਬਾਰੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਪਰ੍ਸਤਾਵ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ-ਵਟ�ਦਰਾ ਕਰ 

ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਵਚਾਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ, IPRC ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਿਕ: 



a) ਕੀ ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚ ੇਦੀ ਪਛਾਣ ਅਸਧਾਰਣ ਵੱਜ� ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਹ� ਹੈ, ਤ� ਕਮੇਟੀ ਨੰੂ ਓਨਟੇਰੀਓ ਦ ੇ
ਿਸੱਿਖਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲ� ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸਧਾਰਣਤਾ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ੇਣੀ (* ਦੁਆਰਾ ਿਚਿਨਹ੍ ਤ) ਅਤੇ 
ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤ ੇਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: 
 
*ਿਵਹਾਰ 
ਿਵਹਾਰ 
 
*ਸਰੀਰਕ 
ਅੰਨਹ੍ ਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ 
ਸਰੀਰਕ ਅਸਮਰਥਤਾ 
 
*ਸੰਚਾਰ 
ਮਾਨਿਸਕ ਰੋਗ 
ਸੁਣਾਈ ਨਾ ਦਣੇਾ ਅਤ ੇ�ਚਾ ਸੁਣਨਾ 
ਿਸੱਖਣ ਿਵੱਚ ਅਸਮਰਥਤਾ 
ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਬੰਧੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ 
 
*ਬੌਿਧਕ 
ਿਵਕਾਸਾਤਮਕ ਅਸਮਰਥਤਾ 
ਉਮਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਧ ਯੋਗਤਾ 
ਹਲਕੀ ਬੌਿਧਕ ਅਸਮਰਥਤਾ 
 
*ਬਹੁ-ਅਸਧਾਰਣਤਾ 
 
b) ਤੁਹਾਡ ੇਉਸ ਬੱਚ ੇਲਈ ਸਭ ਤ� ਢੁਕਵੀ “ਪਲੇਸਮ�ਟ” ਿਜਸ ਨੰੂ ਅਸਧਾਰਣ ਵਜ� ਪਛਾਿਣਆ ਿਗਆ ਹੈ: 

- ਅਿਸੱਧੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਿਨਯਿਮਤ ਕਲਾਸਰੂਮ; 
- ਿਰਸੋਰਸ ਅਿਸਸਟ�ਸ ਦ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ ਿਨਯਿਮਤ ਕਲਾਸਰੂਮ; 
- ਿਵਦਡਰ੍ਾਅਲ ਅਿਸਸਟ�ਸ ਦ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ ਿਨਯਿਮਤ ਕਲਾਸਰੂਮ; 
- ਅੰਸ਼ਕ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਏਕੀਿਕਰ੍ਤ (ਭਾਈਚਾਰਕ ਕਲਾਸ ਜ� ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀਆ ਂਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵ� ਬਾਰੇ ਕਲਾਸ); 

ਜ� 
- ਆਪਣ ੇਆਪ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍� ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਸੱਿਖਆ ਕਲਾਸ। 

 
ਢੁਕਵ� ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਬੱਚ ੇਨੰੂ ਉਸ ਦੇ ਘਰੇਲ ੂਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਰੱਖਣ ਨੰੂ ਤਰਜੀਹ ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। 
ਜੇ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਸੱਿਖਆ ਪਲੇਸਮ�ਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤ� ਇਹ ਪਿਹਲ� ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ 
ਕਰੇਗੀ ਿਕ ਕੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਸੱਿਖਆ ਦੀ ਢੁਕਵ� ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਿਨਯਿਮਤ ਕਲਾਸ ਿਵੱਚ ਪਲੇਸਮ�ਟ ਤਹੁਾਡੇ ਬੱਚ ੇਦੀਆ ਂ
ਲੋੜ� ਨੰੂ ਿਬਹਤਰੀਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕੀ ਅਿਜਹੀ ਪਲੇਸਮ�ਟ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਇੱਛਾਵ� ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। ਜੇ 



ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਸੱਿਖਆ ਕਲਾਸ ਿਵੱਚ ਪਲੇਸਮ�ਟ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਤ� IPRC ਨੰੂ ਆਪਣ ੇਫਸੈਲੇ ਦੇ ਿਲਖਤੀ 
ਿਬਆਨ ਿਵੱਚ ਕਾਰਨ ਦਾ ਉਲੇਖ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

IPRC ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਿਲਖਤੀ ਿਬਆਨ ਿਵੱਚ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ? 
IPRC ਦਾ ਫਸੈਲੇ ਦਾ ਿਲਖਤੀ ਿਬਆਨ: 

- IPRC ਦੇ ਪਛਾਣ ਕੀਤੇ ਫਸੈਲੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇਗਾ; ਕੀ ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚ ੇਦੀ ਪਛਾਣ ਅਸਧਾਰਣ ਹੋਣ ਵੱਜ� ਕੀਤੀ ਗਈ 
ਹੈ; 

- ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰੇਗਾ ਿਕ ਕੀ IPRC ਨ�  ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚ ੇਦੀ ਪਛਾਣ ਅਸਧਾਰਣ ਹੋਣ ਵੱਜ� ਕੀਤੀ ਹੈ; 
o ਅਸਧਾਰਣਤਾਵ� ਦੀ ਸ਼ਰ੍ੇਣੀ ਅਤ ੇਪਿਰਭਾਸ਼ਾ (ਿਸੱਿਖਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ) ਅਤੇ; 
o ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚ ੇਦੀਆ ਂਮਜਬੂਤੀਆ ਂਅਤੇ ਲੋੜ�; 

- IPRC ਦੇ ਪਲੇਸਮ�ਟ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ, ਅਤੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਸੱਿਖਆ ਕਲਾਸ ਿਵੱਚ ਪਲੇਸਮ�ਟ, ਜੇ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 
ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਦ ੇਕਾਰਨ ਦੱਸੇਗਾ; ਅਤੇ 

- ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਸੱਿਖਆ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਅਤ ੇਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਸੱਿਖਆ ਸੇਵਾਵ� ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀਆ ਂਿਸਫਾਰਸ਼� ਨੰੂ ਿਰਕਾਰਡ ਕਰੇਗਾ। 
 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ IPRC ਦੇ ਫਸੈਲੇ ਦ ੇਿਬਆਨ �ਤ ੇਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ ਤੁਸ� IPRC 
ਵੱਲ� ਲਏ “ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਪਲੇਸਮ�ਟ” ਦ ੇਫੈਸਿਲਆ ਂਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਹੋ। ਤੁਸ� IPRC ਦੀ ਮੀਿਟੰਗ ਿਵੱਚ ਫੈਸਲੇ ਦੇ 
ਿਬਆਨ �ਤ ੇਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜ� ਤੁਸ� ਹੋਰ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੰੂ ਘਰ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਫੇਰ 
ਆਪਣ ੇਬੱਚ ੇਦੇ ਸਕੂਲ ਦ ੇਿਪਰ੍ੰ ਸੀਪਲ ਨੰੂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

IPRC ਦੇ ਬਾਅਦ 
ਜੇ IPRC ਨ�  ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚ ੇਦੀ ਪਛਾਣ ਅਸਧਾਰਣ ਹੋਣ ਵੱਜ� ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸ� IPRC ਦੇ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਪਲੇਸਮ�ਟ ਦ ੇ
ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਹੋ, ਤ� ਉਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਿਪਰ੍ੰ ਸੀਪਲ, ਿਜੱਥੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਸੱਿਖਆ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਨੰੂ 

ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚ ੇਲਈ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਿਸੱਿਖਆ ਯੋਜਨਾ (IEP) ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
 
ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚ ੇਲਈ IEP ਤੁਹਾਡ ੇਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਵੱਲ� ਤੁਹਾਡ ੇਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। IEP 
ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ: 

- ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਸੱਿਖਆ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਅਤ ੇਸੇਵਾਵ� ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ; 
- ਖਾਸ ਿਵਿਦਅਕ ਉਮੀਦ�; 
- ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾਵ� ਜੋ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਅਿਧਆਪਨ ਅਤੇ ਮੁਲ�ਕਣ ਰਣਨੀਤੀਆ,ਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਹਾਇਤਾ, 

ਅਤੇ/ਜ� ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਬਣਾਏ ਸਾਜ਼-ਸਮਾਨ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਿਜਸ ਦੀ ਲੋੜ ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚ ੇਨੰੂ 
ਪੜਹ੍ਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪੜਹ੍ਾਈ ਨੰੂ ਿਦਖਾਉਣ ਲਈ ਪ�ਦੀ ਹੈ। ਅਨੁਕੂਲਤਾਵ� ਗਰ੍ੇਡ ਲਈ ਸੂਬਾਈ 
ਪਾਠਕਰ੍ਮ ਦੀਆ ਂਉਮੀਦ� ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹ� ਕਰਦੀਆਂ; 

- ਪਾਠਕਰ੍ਮ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਜੋ ਅਿਜਹੀਆ ਂਤਬਦੀਲੀਆ ਂਹੰੁਦੀਆ ਂਹਨ ਜੋ ਿਵਿਦਆਰਥੀ 
ਦੀਆ ਂਪੜਹ੍ਾਈ ਲੋੜ� ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਵਸ਼ੇ ਜ� ਕੋਰਸ ਲਈ ਗਰ੍ੇਡ-ਪੱਧਰ ਦੀਆ ਂਉਮੀਦ� ਲਈ ਕੀਤੀਆ ਂ



ਜ�ਦੀਆ ਹਨ। ਪਾਠਕਰ੍ਮ ਿਵੱਚ ਇਹਨ� ਤਬਦੀਲੀਆ ਂਿਵੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਰ੍ੇਡ ਪੱਧਰ ਅਤ/ੇਜ� ਨੰਬਰ ਦੇ ਘਟਣ 
ਜ� ਵਧਣ ਅਤ/ੇਜ� ਿਨਯਿਮਤ ਗਰ੍ਡੇ ਪੱਧਰ ਪਾਠਕਰ੍ਮ ਦੀਆ ਂਉਮੀਦ� ਦੀ ਪੇਚੀਦਗੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ; 

- ਪਰ੍ਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜ�ਦੇ ਤਰੀਿਕਆ ਂਬਾਰੇ ਇੱਕ ਿਬਆਨ; ਅਤ ੇ
- 14 ਅਤੇ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂਲਈ ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਗਤੀਿਵਧੀਆ ਂ(ਿਮਸਾਲ ਲਈ ਕੰਮ, 

ਅਗਲੇਰੀ ਿਸੱਿਖਆ, ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਿਨਰਬਾਹ) ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾ। 
 
IEP ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚ ੇਨੰੂ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਸੱਿਖਆ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤ� ਬਾਅਦ 30 ਸਕੂਲੀ ਿਦਨ� ਅੰਦਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 

'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਿਪਰ੍ੰ ਸੀਪਲ ਇਹ ਦੇਖੇਗਾ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ IEP ਅਤੇ ਇਸ ਦ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ ਿਕਤਾਬਚਾ, ਮਾਿਪਆਂ 
ਲਈ ਇੱਕ IEP ਗਾਈਡ ਿਮਲੇ ਜੋ IEP ਦੇ ਉਦੇਸ਼�, IEP ਬਾਰੇ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਿਵਵਰਨ ਿਦੰਦੀ 
ਹੈ। 

ਜੇ ਮ� IPRC ਦੇ ਫੈਸਲੇ(ਫੈਸਿਲਆਂ) ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਨਹ� ਹ� ਤ� ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ? 
ਤੁਸ� IPRC ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹ ਸਕਦ ੇਹੋ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ IPRC ਦਾ ਅਸਲ ਫੈਸਲਾ 

ਿਮਲਣ ਦੇ 15 ਿਦਨ� ਅੰਦਰ ਹੀ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਮੀਿਟੰਗ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਿਚੰਤਾਵ� 

- ਜ� ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚ ੇਦੀਆ ਂਿਚੰਤਾਵ�, ਜੇ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ 16 ਸਾਲ ਜ� ਇਸ ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੈ - ਦ ੇਸੰਦਰਭ ਿਵੱਚ IPRC 
ਵੱਲ� ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਿਲਆ ਂਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਨਾ ਹੈ।  
 
ਮੀਿਟੰਗ ਬਨੇਤੀ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਛੇਤੀ ਤ� ਛੇਤੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੀਿਟੰਗ ਿਵੱਚ ਤਸੁ� ਕਮੇਟੀ ਨੰੂ 
ਆਪਣੀਆ ਂਿਚੰਤਾਵ� ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕੋਗੇ। ਕਮੇਟੀ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਿਚੰਤਾਵ� ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਿਨਪਟਾਰਾ 

ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੇਗੀ। IPRC ਤੁਹਾਡ ੇਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਸਮ� ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਿਕ ਕੀ ਇਸ ਨ�  ਆਪਣਾ(ਣੇ) 
ਫੈਸਲਾ(ਲੇ) ਬਦਲਣਾ(ਣੇ) ਹੈ(ਹਨ) ਜ� ਨਹ�। ਜੇ ਤੁਸ� ਫੇਰ ਵੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਰਿਹੰਦ ੇਹੋ, ਤ� ਤੁਸ� IPRC ਦੇ 
ਫੈਸਲੇ(ਫੈਸਿਲਆ)ਂ ਿਵਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ। 

ਮ� IPRC ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਿਵਰੁੱ ਧ ਅਪੀਲ ਿਕਵ� ਕਰ�? 
ਜੇ ਤੁਸ� ਜ� ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ (16 ਸਾਲ ਜ� ਇਸ ਤ� ਵੱਧ ਉਮਰ ਦਾ) IPRC ਦੇ ਫਸੈਲੇ(ਫੈਸਿਲਆ)ਂ ਨਾਲ ਅਸਿਹਮਤ 
ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਤ� ਤਸੁ�: 

- IPRC ਦੇ ਅਸਲ ਫਸੈਲੇ ਿਮਲਣ ਦੇ 30 ਿਦਨ� ਅੰਦਰ, ਯੌਰਕ ਰੀਜਨ ਿਡਸਿਟਰ੍ਕਟ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦੇ 

ਡਾਇਰੈਕਟਰ/ਸੈਕਰ੍ੇਟਰੀ ਨੰੂ, 60 Wellington St. W., Aurora, ON, L4G 3H2 ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਦਾ 
ਿਲਖਤੀ ਨ� ਿਟਸ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ; ਜ� 

- IPRC ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੀਿਟੰਗ ਦਾ ਫਸੈਲਾ ਿਮਲਣ ਦੇ 15 ਿਦਨ� ਅੰਦਰ ਉਪਰੋਕਤ ਪਤ ੇ'ਤ ੇਬੋਰਡ ਦੇ 
ਡਾਇਰੈਕਟਰ/ਸੈਕਰ੍ੇਟਰੀ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਦਾ ਿਲਖਤੀ ਨ� ਿਟਸ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ। 

 
ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਦੀ ਿਚੱਠੀ ਿਵੱਚ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� IPRC ਦੇ ਿਕਹੜ ੇ
ਫੈਸਲੇ ਿਵਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਅਸਿਹਮਤ ਹੋਣ ਦ ੇਤੁਹਾਡ ੇਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ। 



ਅਪੀਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮ�ਬਰ ਕੌਣ ਹਨ? 
ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਸੱਿਖਆ ਅਪੀਲ ਬੋਰਡ ਿਵੱਚ ਿਤੰਨ ਮ�ਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੰੁਦ ੇਹਨ, ਿਜਹਨ� ਿਵੱਚ� ਿਕਸੇ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਤਿਹਤ 
ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਅਗਾ� ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹ� ਹੋਈ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਿਵੱਚ ਇਹ ਲੋਕ ਹੰੁਦ ੇਹਨ: 

- ਯੌਰਕ ਰੀਜਨ ਿਡਸਿਟਰ੍ਕਟ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦਆੁਰਾ ਚੁਿਣਆ ਇੱਕ ਮ�ਬਰ; 
- ਤੁਹਾਡ,ੇ ਮਾਿਪਆਂ ਵੱਲ� ਚੁਿਣਆ ਇੱਕ ਮ�ਬਰ; ਅਤ ੇ
- ਇੱਕ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਿਜਸ ਦੀ ਚਣੋ ਦੂਜੇ ਦੋ ਮ�ਬਰ� ਵੱਲ� ਸ�ਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜ� ਜੇਕਰ ਦ ੋਮ�ਬਰ ਚੇਅਰਪਰਸਨ 

ਬਾਰੇ ਸਿਹਮਤ ਨਹ� ਹੋ ਸਕਦ ੇਤ� ਿਸੱਿਖਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਿਡਸਿਟਰ੍ਕਟ ਮੈਨ� ਜਰ ਵੱਲ� ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ 
ਹੈ। 

ਅਪੀਲ ਬੋਰਡ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? 
ਅਪੀਲ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਚਣੁੇ ਜਾਣ ਦੇ 30 ਿਦਨ� ਅੰਦਰ ਅਪੀਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਿਟੰਗ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੇਗਾ। 

ਇਸ ਮੀਿਟੰਗ ਿਵੱਚ, ਅਪੀਲ ਬੋਰਡ ਨੰੂ IPRC ਵੱਲ� ਸਮੀਿਖਆ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤ ੇਇਸ ਦੀ 
ਸਮੀਿਖਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਇੰਟਰਿਵਊ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 

ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚ ੇ(16 ਸਾਲ ਤ� ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ) ਨੰੂ ਸਾਰੇ ਿਵਚਾਰ-ਵਟ�ਦਿਰਆ ਂਲਈ 
ਆਉਣ ਅਤੇ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਸੱਿਦਆ ਜਾਵੇਗਾ। 
 
ਮੀਿਟੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦ ੇਿਤੰਨ ਿਦਨ� ਅੰਦਰ, ਅਪੀਲ ਬੋਰਡ ਆਪਣੀ(ਆ)ਂ ਿਸਫਾਰਸ਼(ਸ਼�) ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ: 

- IPRC ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਜ� 
- IPRC ਨਾਲ ਅਸਿਹਮਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚ ੇਦੀ ਪਛਾਣ, ਪਲੇਸਮ�ਟ ਜ� ਦਵੋ� ਬਾਰੇ ਬੋਰਡ ਨੰੂ 

ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਪੀਲ ਬੋਰਡ ਆਪਣੀਆ ਂਿਸਫਾਰਸ਼� ਅਤੇ ਕਾਰਨ� ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ 
ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਨੰੂ ਦੇਵਗੇਾ। 

ਅਪੀਲ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਿਸਫਾਰਸ਼� ਿਕਵ� ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ? 
- ਅਪੀਲ ਬੋਰਡ ਦਾ ਿਲਖਤੀ ਿਬਆਨ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਦ ੇ30 ਿਦਨ� ਅੰਦਰ ਬੋਰਡ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਿਕ 

ਿਸਫਾਰਸ਼� ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਿਕਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। (ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਧਆਨ ਿਦਓ: ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ� ਨੰੂ 
ਅਪੀਲ ਬੋਰਡ� ਦੀ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਮੰਨਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹ� ਹੰੁਦੀ) 

- ਤੁਸ� ਬੋਰਡ ਦ ੇਫਸੈਲੇ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ ਜ� ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਿਟਰ੍ਿਬਊਨਲ ਦ ੇਸੈਕਰ੍ੇਟਰੀ ਨੰੂ ਿਲਖ 
ਕੇ ਇਸ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ। ਿਟਰ੍ਿਬਊਨਲ ਨੰੂ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਪੀਲ ਬੋਰਫ ਦ ੇ
ਫਸੈਲੇ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵਗੇੀ। 

ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਪਲੇਸਮ�ਟ� ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਿਕਵ� ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ? 
ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚ ੇਦੇ ਿਤੰਨ ਮਹੀਿਨਆਂ ਲਈ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਸੱਿਖਆ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ਹੋਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਤੁਸ� ਸਮੀਿਖਆ ਲਈ ਬੇਨਤੀ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਮੀਿਖਆ ਵਾਲੀ IPRC ਨਵ� ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਿਵੱਚ ਅਸਲ ਪਲੇਸਮ�ਟ ਅਤ ੇਪਛਾਣ ਫੈਸਿਲਆ ਂ
ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਿਕ ਕੀ ਉਹਨ� ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜ� ਕੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਫੈਸਲਾ 
ਉਿਚਤ ਹੈ। 
 



ਹਰੇਕ ਸਕੂਲੀ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਸੀਿਖਆ IPRC ਮੀਿਟੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। 
- ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਕਲਾਸ ਿਵੱਚ ਹੈ ਜ� ਪਛਾਣ ਜ� ਪਲੇਸਮ�ਟ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤ� 

ਸਲਾਨਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਸਮੀ IPRC ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤ ੇਤੁਹਾਨੰੂ IPRC ਲਈ ਸੱਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਿਚੱਠੀ ਿਮਲੇਗੀ। 
- ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਕਲਾਸ ਿਵੱਚ ਨਹ� ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਮੌਜੂਦਾ ਪਲੇਸਮ�ਟ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਜਾਰੀ 

ਰੱਖਣ ਦੀ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤ� ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੰੂ IPRC ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਪਲੇਸਮ�ਟ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ 
ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਿਚੱਠੀ ਿਮਲੇਗੀ ਜੋ ਮਾਿਪਆਂ ਨੰੂ ਇਸ ਿਵਕਲਪ ਦੀ ਖੁੱਲਹ੍ ਿਦੰਦੀ ਹੈ: 

o ਰਸਮੀ IPRC ਮੀਿਟੰਗ ਲਈ ਬਨੇਤੀ ਕਰਨ ਦੀ; ਜ� 
o ਮੀਿਟੰਗ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚ ੇਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਪਲੇਸਮ�ਟ 

ਰਾਹ� ਚੰਗੀ ਤਰਹ੍� ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਿਨਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 
 

ਿਕਹੜੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਸੱਿਖਆ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵ� ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ? 
ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਧਾਰਣਤਾਵ� ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂਲਈ ਬੋਰਡ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਸੱਿਖਆ ਿਵੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਿਕਸਮ ਦੇ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ 
ਿਵਕਲਪ� ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਿਵਕਲਪ� ਿਵੱਚ ਕਲਾਸ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਿਨਯਿਮਤ ਕਲਾਸਰੂਮ 
ਸੈਿਟੰਗ�, ਅਤੇ/ਜ� ਪੜਹ੍ਾਈ ਲਈ ਕਲਾਸਰੂਮ ਤ� ਹਟਾਉਣਾ, ਜ� ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਸੱਿਖਆ ਵਾਲੀ ਅੰਸ਼ਕ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਏਕੀਿਕਰ੍ਤ 
ਕਲਾਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਏਕੀਕਰਨ ਮੌਕੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਸੱਿਖਆ ਲੋੜ� ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤ ੇਜ�ਦੇ 
ਹਨ। ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸੇਵਾਵ� ਦਾ ਵਸੀਲੇ ਵਾਲਾ ਸਟਾਫ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਸੱਿਖਆ ਲੋੜ� ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂਲਈ ਿਮਆਰੀ 
ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ� ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 
 
 
ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਸੱਿਖਆ ਸੇਵਾਵ� ਅਤ ੇਪਰ੍ਗੋਰਾਮ� ਬਾਰੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਤੁਸ� ਬੋਰਡ ਦੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਸੱਿਖਆ ਯੋਜਨਾ ਦੀ 

ਸਮੀਿਖਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵਬੈਸਾਈਟ www.yrdsb.ca 'ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ, ਤੁਹਾਡ ੇਸਥਾਨਕ ਸਕੂਲ ਿਵਖੇ 
ਜ� ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ: 

- ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚ ੇਦੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਿਪਰ੍ੰ ਸੀਪਲ; 
- ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੂਲ� ਦਾ ਸੁਪਿਰਨਟੇਨਡ�ਟ; ਜ� 
- ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸੇਵਾਵ�: 

 
York Region District School Board 
Centre for Leadership and Learning 
300 Harry Walker Parkway South, 
Newmarket, ON L3Y 8E2 
(905) 727-0022 ਜ� (416) 969-7170 ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ 3235 

ਿਕਹੜੇ ਸੰਗਠਨ ਮਾਿਪਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? 
ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਵਿਦਅਕ ਲੋੜ� ਵਾਲੇ ਬੱਿਚਆ ਂਦ ੇਮਾਿਪਆਂ ਨੰੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 
ਸੰਗਠਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਿਮਸਾਲ ਲਈ, ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਸੱਿਖਆ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਗਰੁੱਪ ਦੇਖੋ। 



ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪ�ੋਿਵਨਸ਼ੀਅਲ (ਸੂਬਾਈ) ਅਤੇ ਿਡਮਾਨਸਟ�ੇਸ਼ਨ (ਪ�ਦਰਸ਼ਨੀ) ਸਕੂਲ 
ਿਸੱਿਖਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਮੁੱਚ ੇਓਨਟੇਰੀਓ ਿਵੱਚ ਉਹਨ� ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂਲਈ ਪਰ੍ੋਿਵਨਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਿਡਮਾਨਸਟਰ੍ੇਸ਼ਨ ਸਕੂਲ 
ਚਲਾ�ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਿਹਰੇ, ਨ� ਤਰਹੀਣ, ਬਿਹਰੇ-ਨ� ਤਰਹੀਣ, ਅਤੇ ਿਸੱਖਣ ਲਈ ਅਿਤਅੰਤ ਅਸਮਰੱਥ ਹੰੁਦ ੇਅਤੇ ਇਸ ਤ� 

ਇਲਾਵਾ ਿਜਹਨ� ਨੰੂ ਅਟੈਨਸ਼ਨ ਡਿੈਫਿਸਟ ਹਾਈਪਰਐਕਟੀਿਵਟੀ ਿਡਸਆਰਡਰ (ADHD) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਿਸੱਖਣ 
ਦੀਆ ਂਅਸਮਰੱਥਾਵ� ਹਨ। ਸਕੂਲ� ਿਵੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਤ� ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਉਹਨ� ਬੱਿਚਆ ਲਈ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ� ਦੀ 
ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਫਰ ਲਈ ਸਕੂਲ ਤ� ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਰਿਹੰਦ ੇਹਨ। 

ਿਸੱਖਣ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਅਸਮਰਥਾਵ� ਵਾਲੇ ਅਤੇ ADHD ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਿਸੱਖਣ ਦੀਆਂ ਅਸਮਰਥਾਵ� 
ਵਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਿਡਮਾਨਸਟ�ੇਸ਼ਨ ਸਕੂਲ: 
 
Sagonaska School 
350 Dundas St. West  
Belleville ON, K8P 1B2 
ਫੋਨ: (613) 967-2830    
 
Amethyst School 
1090 Highbury Ave. 
London ON, N5Y 4V9 
ਫੋਨ: (519) 453-4408 
 
Trillium School 
347 Ontario St. South 
Milton ON, L9T 3X9 
ਫੋਨ: (905) 878-8428 

ਬਿਹਰ ੇਲੋਕ� ਦੇ ਲਈ ਸਕੂਲ 
Ernest C. Drury School 
255 Ontario Street South 
Milton ON, L9T 2M5 
ਫੋਨ: (905) 878-2851 
TTY: (905) 878-7195    
 
Robarts School 
1090 Highbury Avenue 
PO Box 7360, Station E 



London ON, N5Y 4V9 
ਫੋਨ ਅਤੇ TTY: (519) 453-4400 
 
Sir James Whitney School 
350 Dundas Str. West 
Belleville ON, K8P 1B2 
ਫੋਨ ਅਤੇ TTY: (613) 967-2823 

ਅੰਨ��  ਅਤੇ ਅੰਨ�� -ਬੋਲ਼ੇ ਲੋਕ� ਲਈ ਸਕੂਲ 
W. Ross Macdonald School 
350 Brant Avenue 
Brantford ON, N3T 3J9 
ਫੋਨ: (519) 759-0730 

ਬੋਲ਼ੇ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਦੀਆਂ ਅਸਮਰਥਤਾਵ� ਵਾਲੇ ਲੋਕ� ਲਈ ਫ��ਕੋਫੋਨ ਸਕੂਲ: 
Centre Jules-Leger 
281 rue Lanark 
Ottawa ON, K1Z 6R8 
ਫੋਨ: (613) 761-9300 
TTY: (613) 761-9302 ਅਤੇ 761-9304 
 
ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ 'ਤ ੇਬਰ੍ਲੇ ਿਵੱਚ, ਵੱਡ ੇਅੱਖਰ� ਿਵੱਚ ਜ� ਆਡੀਓ ਕੈਸੇਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ 

ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਸੱਿਖਆ ਲੋੜ� ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠ�  
ਿਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ 
ਓਨਟੇਰੀਓ ਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਤਿਹਤ, ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਵਿਦਅਕ ਲੋੜ� ਵਾਲਾ ਹਰੇਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਆਪਣੀਆ ਂਲੋੜ� ਪੂਰੀਆ ਂ
ਕਰਨ ਲਈ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਸੱਿਖਆ ਪਰ੍ਗੋਰਾਮ� ਅਤੇ ਸੇਵਾਵ� ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਯੌਰਕ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ, ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਸੱਿਖਆ 
ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ (SEAC) ਬਰੋਡ ਦੀ ਕਾਨੰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਿਧਕਾਰ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਅਤ ੇਇਸ ਿਵੱਚ ਿਤੰਨ 
ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤ ੇਟਰੱਸਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਿਵੱਚ ਅਿਹਮ ਭੂਿਮਕਾ ਿਨਭਾ�ਦੀ ਹੈ ਿਕ 
ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਸੱਿਖਆ ਲੋੜ� ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂਨੰੂ ਢੁਕਵੀਆ ਂਿਵਿਦਅਕ ਸੇਵਾਵ� ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੋਣ। 
 
SEAC ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਸੱਿਖਆ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ� ਅਤੇ ਸੇਵਾਵ� ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਅਤ ੇਇਹਨ� ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਕਰਨ ਦ ੇਸਬੰਧ ਿਵੱਚ 

ਬੋਰਡ ਨੰੂ ਿਸਫਾਰਸ਼� ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। SEAC ਉਹਨ� ਮਾਿਪਆ ਂਅਤੇ ਸਰਪਰ੍ਸਤ� ਨੰੂ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ 
ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਜਹਨ� ਦੇ ਬੱਿਚਆ ਂਨੰੂ ਵਧੀਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।  



ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਸੱਿਖਆ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ: 
- ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣ ਿਵੱਚ ਰੋਕਥਾਮਕ ਪਹੰੁਚ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ; 
- ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਸੱਿਖਆ ਲੋੜ� ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਸਭ ਤ� ਸਮਰੱਥ ਮਾਹੌਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ; 
- ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆ ਂਲੋੜ� ਦੀ ਪਰ੍ਿਤਿਕਿਰਆ ਵੱਜ� ਸੇਵਾ ਪਰ੍ਦਾਨਗੀ ਿਵਕਲਪ� ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਿਸਲਿਸਲਾ 

ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ; 
- ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਸੱਿਖਆ ਲੋੜ� ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂਲਈ ਿਮਆਰੀ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ� ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 

ਵਸੀਲੇ ਵਾਲਾ ਸਟਾਫ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ; 
- ਅਰਥਪੂਰਨ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵੱਚ ਹੋਰਨ� ਨਾਲ ਪਰਸਪਰ ਮੇਲ-ਜੋਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ 

ਿਸੱਿਖਆ ਲੋੜ� ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂਲਈ ਏਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ; 
- ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਸੱਿਖਆ ਸਰ੍ੋਤ ਅਤ ੇਿਨਯਿਮਤ ਸਟਾਫ ਦਰਿਮਆਨ ਸਿਹਯਗੋਾਤਮਕ ਯੋਜਨਾ ਲਈ; ਅਤ ੇ
- ਿਨਰੀਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲੀਆਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ। 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੱਦਾ ਿਦੱਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ! 
ਸਾਰੇ ਮਾਿਪਆਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦ ੇਿਦਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਸਨੀਕ� ਦਾ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਸੱਿਖਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ 
ਮੀਿਟੰਗ� ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਨੰੂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 
 
SEAC ਆਮ ਤੌਰ 'ਤ ੇਹਰ ਮਹੀਨ�  ਦ ੇਮਿਹਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤ� ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦ ੇਹੋਏ ਇਸ ਪਤ ੇ'ਤ ੇਮੀਿਟੰਗ 
ਕਰਦੀ ਹੈ: 
 
The Education Centre, Aurora, 
60 Wellington Street West L4G 3H2 (ਵੈਿਲੰਗਟਨ 'ਤੇ, Yonge Street ਦ ੇਪੱਛਮ ਵੱਲ)। 
ਮੀਿਟੰਗ ਦਾ ਕਾਰਜਕਰ੍ਮ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ 
www.yrdsb.ca. 

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? 
SEAC ਜ� Board ਦ ੇਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਅਤ ੇਸੇਵਾਵ� ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੰੁਦ ੇਹੋ? ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਫੋਨ 
ਕਰੋ: 
 
ਸਟੂਡ�ਟ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ਦੇ ਸੁਪਿਰਨਟੇਨਡ�ਟ 
(416) 969-7170 ਜ� (905) 727-0022, ਐਕਸਟਨੈਸ਼ਨ 3235 
 
ਸਟੂਡ�ਟ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ਦੇ ਿਪਰ੍ੰ ਸੀਪਲ 
(416) 969-7170 ਜ� (905) 727-0022, ਐਕਸਟਨੈਸ਼ਨ 3219 ਜ� ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ 3460 
 
ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.yrdsb.ca 'ਤ ੇਜਾਓ 
 



ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਟਰ੍ਸਟੀ ਪਰ੍ਿਤਿਨਧਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 
 
ਲੋਰੀ ਡਵੇਨਪੋਰਟ, ਐਡਿਮਿਨਸਟਰ੍ਿੇਟਵ ਅਿਸਸਟ�ਟ 
ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਡਂ ਕਿਮਉਿਨਟੀ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ 
(905) 727-0022, ਐਕਸਟ�ਸ਼ਨ #2027, (905) 727-3053 (ਫੈਕਸ) 
lori.davenport@yrdsb.ca 

ਯੋਰਕ ਰੀਜਨ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ SEAC ਮ�ਬਰ – 2015-2018 ਪਬਿਲਕ 
ਿਲਸਟ 
 
ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਕਸੇ SEAC ਮ�ਬਰ ਲਈ ਿਕਸੇ ਖਾਸ ਪਰ੍ਿਤਿਨਧੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤ� ਿਕਰਪਾ 
ਕਰਕੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: 
ਲੋਰੀ ਡਵੇਨਪੋਰਟ, ਐਡਿਮਿਨਸਟਰ੍ਿੇਟਵ ਅਿਸਸਟ�ਟ 
ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਡਂ ਕਿਮਉਿਨਟੀ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ 
(905) 727-0022, ਐਕਸਟ�ਸ਼ਨ 2027, (905) 727-3053 (ਫੈਕਸ) 
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 

http://www.abcontario.ca/


(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 (ਫੈਕਸ) 
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 (ਫੈਕਸ) 
www.communitylivinggeorgina.com 
 
Community Living Newmarket/Aurora District 
757 Bogart Avenue, Newmarket ON, L3Y 2A7 
(905) 898-3000, (905) 773-6346 (ਟੋਰ�ਟੋ), (905) 898-6441 (ਫੈਕਸ) 
www.clnad.com 
 
Community Living York South 
101 Edward Avenue, Richmond Hill ON, L4C 5E5 
(905) 884-9110, (905) 737-3284 (ਫੈਕਸ) 
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 (ਫੈਕਸ), 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 (ਫੈਕਸ) 

http://www.communitylivingontario.ca/
http://www.york.ca/


www.easterseals.org 
 
Learning Disabilities Association - York Region 
11181 Yonge Street, Unit 221, Richmond Hill, ON, L4S 1L2 
(905) 884-7933 ਐਕਸਟ�ਸ਼ਨ #22, (905) 770-9377 (ਫੈਕਸ) 
http://ldyar.org 
 
Learning Disabilities Association - York Region North 
11181 Yonge Street, Unit #221, Richmond Hill, ON, L4S 1L2 
(905) 884-7933 ਐਕਸਟ�ਸ਼ਨ #21, (905) 770-9377 (ਫੈਕਸ) 
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 (ਫੈਕਸ) 
www.voicefordeafkids.com 
 
York Support Services Network 
240 Edward Street, Unit 3, Aurora ON, L4G 3S9 
1-866-275-9776, (905) 898-6455 ਐਕਸਟਨੈਸ਼ਨ #2240 
(905) 898-1171 (ਫੈਕਸ), www.yssn.ca 
 

ਸਟਾਫ ਪ�ਿਤਿਨਧਤਾ 
ਸੁਪਿਰਨਟੇਨਡ�ਟ, ਸਟੂਡ�ਟ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ 
ਕੇਟ ਡਾਇਿਕਉ 
(905) 727-0022, ਐਕਸਟ�ਸ਼ਨ #3235, kate.diakiw@yrdsb.ca 
 
ਸੁਪਿਰਨਟੇਨਡ�ਟ, ਕਰੀਕੁੱਲਮ ਐਡਂ 
ਇਨਸਟਰ੍ਕਸ਼ਨਲ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ 
ਹੀਦਰ ਸੀਅਰਸ 
(905) 727-0022, ਐਕਸਟ�ਸ਼ਨ #3419, heather.sears@yrdsb.ca 
ਿਪਰ੍ੰ ਸੀਪਲ, ਸਟੂਡ�ਟ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ 
ਜੋਡੀ ਸੇਪਕੋਵਸਕੀ 



(905) 727-0022, ਐਕਸਟ�ਸ਼ਨ #3219, jodi.sepkowski@yrdsb.ca 
ਵ�ਡੀ ਸਵੇਨ�  
(905)727-0022, ਐਕਸਟ�ਸ਼ਨ #3460, wendy.swaine@yrdsb.ca 
 
ਸੈਕੰਡਰੀ ਿਪਰ੍ੰ ਸੀਪਲ 
ਕਾਰਮੇਨ ਸਿਪਟਰੀ-ਜੋਹਨਸਨ 
carmen.spiteri-johnson@yrdsb.ca 
 
ਐਲੀਮ�ਟੇਰੀ ਿਪਰ੍ੰ ਸੀਪਲ 
ਕੇਟ ਕੁਰੇਕ 
kate.kurek@yrdsb.ca 
 
ਪਰ੍ਸ਼ਾਸਿਨਕ ਸਹਾਇਕ 
ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਡਂ ਕਿਮਉਿਨਟੀ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ 
ਲੋਰੀ ਡਵੇਨਪੋਰਟ 
(905) 727-0022, ਐਕਸਟ�ਸ਼ਨ #2027, (905) 727-3053 (ਫੈਕਸ) 
lori.davenport@yrdsb.ca 
 
ਿਧਆਨ ਿਦਓ: 3 ਟਰੱਸਟੀਆ ਂਦੀ ਪਰ੍ਿਤਿਨਧਤਾ 
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