
Bir Ebeveyn Rehberi . . .  
Tanımlama, Yerleştirme ve İnceleme 
Komitesi 

 
Ontario Eğitim Kanunu gereğince, okul yönetim kurulları, ihtiyacı olan çocuklar için 
özel eğitim programları ve hizmetleri sunmak zorundadırlar.  
 
Okul Yönetim Kurulları, özel eğitim programları ve hizmetlerine ihtiyaç duyan 
öğrencileri belirlemek amacıyla, Tanımlama, Yerleştirme ve İnceleme Komiteleri 
kurmak zorundadırlar. Bu komiteler en az üç kişiden oluşmalı ve bu kişilerden en az 
bir tanesi okul müdürü veya Yönetim kurulu danışmanı olmalıdır. Komiteler eyalete 
ait kanun kapsamındaki resmi prosedürü takip ederler. (Yönetmelik 181/98). 
 
York Bölgesi Yerel Okul Yönetim Kurulu öğrencilerin başarılı olması konusunda 
kararlıdır. Öğrencilerin farklı şekillerde öğrenip geliştiklerinin ve bazı öğrencilerin 
kişisel gereksinimlerine göre biçimlendirilmiş özel eğitim program ve hizmetlerine 
ihtiyaç duyacaklarının bilincindeyiz.  
 
Bu Ebevyn Rehberi, Komitelerin özel eğitim programlarına ihtiyacı olan öğrencileri 
nasıl belirlediğini açıklamakta, ebeveyn olarak sahip olduğunuz hakları belirtmekte 
ve katılımınızın çocuğunuzun eğitimiyle ilgili doğru kararlar verilmesine nasıl 
yardımcı olacağını anlatmaktadır.  

Tanımlama, Yerleştirme ve İnceleme Komitesi:  
- çocuğun “özel” olarak tanımlanıp tanımlanmayacağına karar verir. (özel bir 

öğrenci, davranışsal, iletişimsel, zihinsel, fiziksel veya bunların çoklu 
bileşimlerinde, bir komite tarafından bir özel eğitim programına 
yerleştirilmeye ihtiyaç duyacak şekilde özel niteliklere sahip olan çocuk 
olarak tanımlanır);  

- özel niteliklerin hangi kategori veya alanlarda olduğunu belirler;  
- özel olarak tanımlanmış çocuğun yerleştirilmesine uygun olan programa 

karar verir ve  
- her okul yılında en az bir kez tanımlanma ve yerleştirmeyi incelemeye alır.  

 

TANIMLAMA, YERLEŞTİRME ve İNCELEME KOMİTESİNDEN ÖNCE 
Çocuğun öğretmeni ve okul müdürü, bir özel eğitim programının öğrenciye faydalı 
olacağı kanısındaysalar, müdür, çocuk için bir Tanımlama, Yerleştirme ve İnceleme 



Komitesine başvurabilir. Siz de, ebeveyn olarak, çocuğunuz için bir komiteye 
başvurulmasını okul müdürünüzden isteyebilirsiniz. Bu ricanızın müdüre yazılı 
olarak iletilmesi gerekir. Müdür, rica mektubunuz eline geçtikten sonra 15 gün 
içinde size Komitenin ne zaman toplanacağını belirten yazılı bir cevap verecektir.  
 
Sizi Komite toplantısına davet eden bir mektup alacaksınız. Bu mektupta size bu 
toplantının günü, saati ve yeri bildirilecektir. Komite toplantıları çocuğunuzun 
okulunda yapılabilir. Bu Davetiye Mektubu, Komite toplantısı tarihinden en az 10 
gün önce elinize geçecek ve bu rehberin bir nüshası da ekte olacaktır.  
 
Okulunuzdaki Özel Eğitim Kaynak Öğretmeni ile, çocuğunuzun güçlü yanları ve 
ihtiyaçlarına hangi programların fayda sağlayacağının konuşulacağı, öneri ve 
tavsiyeler içeren, Komite toplantısından çok daha önce başlayan ve süregelen bir 
görüşme ortamının sağlanması gerekmektedir. Okul ve ev arasındaki iletişimi 
artıracak stratejiler içeren Veliler ve Öğrenciler için İletişim Rehberi broşürüne 
www.yrdsb.ca adresinden Okul Yönetim Kurulumuzun internet sitesinde 
ulaşabilirsiniz.  
 

Toplantıya katılamayacak veliler: 
- farklı bir gün veya saat kararlaştırmak için çocuğunuzun okul müdürüyle 

iletişime geçin veya 
- katılamayacağınızı okul müdürüne bildirin. Müdür, toplantı sonrasında 

sizinle iletişim kurarak komitenin aldığı kararları bildirecek ve görüşlerinizi 
almak üzere, tanımlama ve yerleştirme ile ilgili Komite kararını içeren yazılı 
bir beyan gönderecektir.  

 

Tanımlama, Yerleştirme ve İnceleme Komitesi toplantısına kimler katılır? 
Komite en az üç kişiden oluşmalıdır ve bu kişilerden en az bir tanesi bir okul 
müdürü veya Yönetim kurulu danışmanı olmalıdır.  
 
Ek olarak katılabilecek kişiler: 

- çocuğunuz ve siz (uygun olduğu sürece öğrenciler katılabilir; 16 yaş veya 
üstündeki öğrencilerin toplantılara katılma ve görüşmelerde yer alma hakları 
vardır); 

- çocuğunuzun okul müdürü; 
- çocuğunuzun öğretmeni ve özel eğitim personeli, Yönetim Kurulu destek 

personeli veya daha fazla bilgi veya açıklama sağlayabilecek bir temsilci gibi 
daha farklı kaynak kişiler; 

- size vaya çocuğunuza destek verebilecek bir temsilci ve/veya 
- eğer gerekiyorsa bir çevirmen (rica ettiğinizde, okul müdürü tarafından 

sağlanacaktır). 
 

http://www.yrdsb.ca/


Tanımlama, Yerleştirme ve İnceleme Komitesi hangi bilgileri dikkate alacaktır? 
Komite toplantısı öncesinde, okul müdürü, eğer yapıldıysa, herhangi bir 
değerlendirmenin sonuçları hakkında sizinle mutlaka görüşülmesini sağlayacaktır. 
Değerlendirme sonuçları veya özet bir bilgi gibi, Komite başkanına iletilmiş 
bilgilerin tamamının bir kopyası size yazılı olarak gönderilecektir. Komiteye siz de 
bilgi sunabilirsiniz. Tercih ettiğiniz taktirde, komitenin dikkatine sunulması için, 
komitenin incelemesi ve göz önüne almasını istediğiniz herhangi bir yazılı bilgiyi, 
toplantıdan önce, okul müdürüne verebilirsiniz. 

Tanımlama, Yerleştirme ve İnceleme Komitesi Toplantısında: 
Tanımlama, Yerleştirme ve İnceleme Komitesi Başkanı sizi karşılayarak ve komite 
üyelerini size tanıştırarak toplantıyı başlatacak. Sonrasında, siz de kendinizi ve 
yanınızda gelen misafirlerinizi tanıştırma olanağını elde edeceksiniz. Başkan 
toplantının amacını özetleyecek. Tartışmaya katılmanız için teşvik göreceksiniz. 
Komite: 

- çocuğunuz hakkında, konuyla ilgili tüm bilgileri inceleyecek; 
- çocuğunuza eğitimsel değerlendirme uygulanmasını ele alacak; 
- eğer gerekirse, çocuğunuza sağlık veya psikolojik değerlendirme 

uygulanmasını ele alacak; 
- eğer faydalı olacağına kanaat getirilirse çocuğunuz ile mülakat yapacak 

(çocuk 16 yaşından küçük ise, velinin onayı alınmak suretiyle); 
- çocuğunuzun (eğer 16 yaş veya üstü ise) veya sizin sağladığınız bilgileri 

dikkate alacak ve 
- çocuğunuzun güçlü olduğu alanlar ve ihtiyaçları hakkında konuşacak. 

 
Komite, özel öğrenim program veya hizmetleri ile ilgili yapılan herhangi bir öneriyi 
sizinle tartışabilir. Tüm bilgiler komiteye sunulup incelendikten sonra Tanımlama, 
Yerleştirme ve İnceleme Komitesi kararını açıklayacaktır:  

a) Çocuğunuza özel tanısı konulup konulmayacağı. Eğer konulursa, komite 
özelliğin Kategorisini (* ile işaretlenmiştir) ve özelliğin Eğitim Bakanlığı 
tarafından sağlanan Tanımını da belirtecektir: 
 
*Davranışsal 
Davranış ile ilgili 
 
*Fiziksel 
Kör ve Az Görme 
Fiziksel Engelli 
 
*İletişim 
Otizm 
Sağır ve Az Duyma 
Öğrenme Engelli 
Dil Bozukluğu 



 
*Zihinsel 
Gelişimsel Engelli 
Üstün Zekalılık 
Hafif Düzeyde Zihinsel Engelli 
 
*Çoklu Özellik 
 
b) Özel olarak tanımlanmış çocuğunuz için en uygun “yerleştirme”: 

- Normal sınıf için Dolaylı Hizmet; 
- Normal sınıf için Kaynak Desteği ile; 
- Uzaklaşım Destekli normal sınıf; 
- Kısmi olarak ayrılmış (Toplum Sınıfı veya Öğrenci Destek Hizmetleri sınıfı) 

veya 
- Tüm olarak Özel eğitime tahsis edilmiş sınıf. 

 
Uygun program ve hizmet desteği sağlanarak çocuğun kendi okulunda 
kalabilmesine öncelik verilir. Komite tarafından özel eğitim için yerleştirme 
gerektiğine karar verilirse, sizin de isteklerinize uygun ise, çocuğun ihtiyaçlarını en 
iyi şekilde karşılamak için uygun özel eğitim desteği sağlanmak suretiyle, normal 
sınıfa yerleştirilmesinin uygun olup olmadığı incelenir. Çocuğun bir özel eğitim 
sınıfına yerleştirilmesine karar verilirse, Komite bu kararın sebeplerini Karar 
Beyannamesinde yazılı olarak belirtmek durumundadır.  

Tanımlama, Yerleştirme ve İnceleme Komitesi Karar Beyannamesi neler içerir? 
Komitenin yazılı Karar Beyannamesi: 

- Komite kararını; çocuğunuzun özel olarak tanımlanıp tanımlanmadığını 
belirtir; 

- Komitenin çocuğunuzu hangi alanda özel olduğunu detaylı açıklar; 
o özel olma durumunun kategorisi ve tanımı (Eğitim Bakanlığı’na göre) 

ve 
o çocuğunuzun güçlü yanları ve ihtiyaçları; 

- Komitenin yerleştime ile ilgili kararını ve eğer bir özel eğitim sınıfına 
yerleştirilmesine karar verilmişse bunun sebeplerini belirtir ve 

- özel eğitim programı ve özel eğitim hizmetleri ile ilgili tavsiyeleri kaydeder. 
 
Komitenin “tanımlama ve yerleştirme” kararlarını onayladığınızı göstermek üzere, 
Komite Karar Beyannamesini imzalamanız gerekmektedir. Karar Beyannamesini 
Komite toplantısında imzalayabilir veya biraz daha incelemek üzere eve götürebilir 
ve sonra çocuğunuzun okul müdürüne iletebilirsiniz. 



Tanımlama, Yerleştirme ve İnceleme Komitesi Toplantısından 
Sonra: 
Komite çocuğunuzu özel olarak tanımladıysa ve komitenin tanımlama ve 
yerleştirme kararını onayladıysanız, çocuğunuza özel eğitim programının 
sağlanacağı okulun müdürüne çocuğunuz için bir Bireysel Eğitim Planı hazırlanması 
gerektiği bildirilecektir.  
 
Çocuğunuzun Bireysel Eğitim Planı okul çalışanları tarafından, size danışılarak 
hazırlanacaktır. Bireysel Eğitim Planı içeriği: 

- özel eğitim program ve hizmetlerinin bir özeti; 
- belirli eğitimsel beklentiler; 
- özel öğretim ve değerlendirme stratejileri, kişisel destek ve/veya 

çocuğunuzun öğrenmesini ve öğrendiğini göstermesini sağlayacak bireysel 
araç gereçler ile ilgili kolaylıklar. Bu kolaylıklar, sınıf için eyalete ait müfredat 
beklentilerini değiştirmemektedir; 

- müfredata yapılacak herhangi bir gerekli değişiklik, öğrencinin öğrenim 
ihtiyaçlarını karşılamak üzere, sınıf düzeyinde beklentilere yapılan 
değişikliklerdir.Bu değişiklikler, farklı bir sınıf seviyesi ve/veya normal sınıf 
seviyesindeki müfredat beklentilerinin oranının veya zorluğunun arttırılması 
veya eksiltilmesini içerebilir; 

- gelişimi incelemek için uygulanan metodlara dair bir bilgilendirme ve 
- 14 yaş ve üstü öğrenciler için lise sonrası aktivitelere geçiş yapmak için bir 

plan (örneği: iş, eğitime devam ve toplumsal yaşam). 
 
Bireysel Eğitim Planı, çocuğunuz özel eğitim programına yerleştirildikten sonra 30 
okul günü içinde tamamlanmış olmalıdır. Okul müdürü, Bireysel Eğitim Planının bir 
kopyasının, broşurün ve Planın amaçlarını, sürecini ve ilgili bilgileri anlatan, 
Ebeveynler için Bireysel Eğitim Planı Rehberinin size gönderilmesini sağlayacaktır.   

Eğer Tanımlama, Yerleştirme ve İnceleme Komitesi karar(lar)ını kabul 
etmezseniz ne olur? 
Komite ile tekrar toplantı yapmayı isteyebilirsiniz. Komite esas kararı elinize 
geçtikten sonra 15 gün içerisinde bu ricanızı belirtmelisiniz. Tekrar yapılan bu takip 
toplantısının amacı, sizin endişelerinizin veya 16 yaş veya üstünde ise, çocuğunuzun 
kaygılarının ışığında Komite kararlarının incelenmesidir.  
 
Ricanız yerine ulaştıktan sonra en kısa sürede bu toplantı gerçekleştirilecektir. Bu 
toplantıda, komiteye endişelerinizi açıklama fırsatı bulacaksınız. Komite sizi 
dikkatlice dinleyecek ve kaygılarınıza çözüm bulmaya çalışacaktır. Tanımlama, 
Yerleştirme ve İnceleme Komitesi, sizin huzurunuzda, vermiş olduğu karar(lar)ı 
değiştirip değiştirmeyeceğini bellirleyecektir. Eğer hala memnun değilseniz 
Tanımlama, Yerleştirme ve İnceleme Komitesi karar(lar)ını temyiz edebilirsiniz.  

Tanımlama, Yerleştirme ve İnceleme Komitesi Kararını Nasıl Temyiz ederim? 
Siz veya çocuğunuz (16 yaş veya üstü) Komite karar(lar)ına katılmıyorsanız:  



- Komitenin esas kararları elinize geçtikten sonra 30 gün içinde, 60 Wellington 
St. W., Aurora, ON, L4G 3H2 adresindeki York Bölgesi Okul Yönetim 
Kurulunun Direktörü / Müdürüne temyiz başvuru bildiriminizi yazılı olarak 
iletmelisiniz veya 

- Yukarıdaki adrese, Komitenin ikinci toplantıda aldığı karar elinize geçtikten 
sonra 15 gün üçünde, Kurulun Direktörü / Müdürüne temyiz başvuru 
bildiriminizi yazılı olarak iletmelisiniz. 

 
Temyiz mektubunuzda Komite kararlarından hangisine itiraz ettiğinizi ve komite ile 
fikir ayrılığınızın nedenlerini belirtmeniz gerekmektedir.  

Temyiz Kurulunun üyeleri kimlerdir? 
Bir özel eğitim temyiz Kurulu üç üyeden oluşur, bu üyelerin hiçbirisinin temyiz 
başvurusu yapılmış dosya ile daha önceden bir ilgisi olmamıştır.  Bu komite: 

- York Bölgesi Okul Yönetim Kurulu tarafından seçilmiş bir üye; 
- Sizin tarafınızdan, yani ebeveynler tarafından seçilmiş bir üye ve 
- Diğer iki üye tarafından ortak olarak veya bu iki üyenin mutabık kalamadığı 

durumlarda, Eğitim Bakanlığının ilgili bölge müdürü tarafından seçilmiş bir 
Kurul Başkanından oluşur. 

Temyiz Kurulunun görevi nedir? 
Seçilmesinden sonraki 30 gün içinde Temyiz Kurulu Başkanı, bir temyiz Kurulu 
toplantısı düzenleyecektir. Bu toplantıdaTanımlama, Yerleştirme ve İnceleme 
Komitesinin incelediği belgeleri ele alınacak ve incelenecek ve konuyla ilgili ek bilgi 
verebilecek kişiler ile görüşecektir. Siz ve çocuğunuz (16 yaş üstü) tüm görüşmelere 
fikir bildirmek üzere katılmaya davet edileceksiniz. 
 
Toplantının sonuçlanmasından sonraki üç gün içinde, temyiz Kurulu tavsiye veya 
tavsiyelerini bildirecektir. Kurul: 

- Tanımlama, Yerleştirme ve İnceleme Komitesi kararına katılabilir ve 
uygulamaya geçlmesini tavsiye edebilir veya 

- Tanımlama, Yerleştirme ve İnceleme Komitesi kararına katılmayabilir ve 
Komiteye, çocuğunuzun tanımlanması, yerleştirilmesi veya her ikisi için de 
bir tavsiyede bulunabilir. Temyiz Kurulu tavsiyelerini ve sebeplerini, hem 
size hem de Kurula yazılı olarak bildirecektir. 

Temyiz Kurulunun tavsiyeleri uygulamaya geçirilir? 
- Temyiz Kurulunun yazılı beyannamesini aldıktan sonra 30 gün içinde, Kurul 

verilen tavsiyelerle ilgili nasıl harekete geçileceğine dair karar verecektir. 
(Okul Yönetim Kurullarının, Temyiz Kurulunun tavsiyelerine uymak zorunda 
olmadığını göz önüne alınız) 

- Kurulun kararını kabul edebilir veya Özel Eğitim Hakem Kurul Başkanına 
yazarak tekrar temyize başvurabilirsiniz. Hakem Kuruluna başvuruyla ilgili 
bilgiler temyiz Kurulu karar beyannamesine dahil olacaktır.  



Tanımlama ve Yerleştirme nasıl inceleniyor? 
Çocuğunuz özel eğitim programında üç ay geçirdikten sonra bir inceleme 
yapılmasını isteyebilirsiniz. Tanımlama, Yerleştirme ve İnceleme Komitesi, vermiş 
oldukları yerleştirme ve tanımlama kararını, yeni bilgiler ışığında gözden geçirecek 
ve devam edileceğine veya farklı bir karar vermenin gerekliliğini belirleyeceklerdir. 
 
İnceleme amaçlı Komite toplantısı her okul yılında yapılacaktır.  

- Eğer çocuğunuz bir Toplum Sınıfında ise veya tanımlama ve yerleştirmede 
bir değişiklik yapıldıysa, her yıl bir Komite toplantısı yapılacak ve size bu 
toplantı için resmi bir davetiye gönderilecektir.  

- Eğer çocuğunuz bir Toplum Sınıfında değilse ve okul halihazırdaki 
yerleştirme ve tanımlamanın devamını tavsiye ediyorsa, Komite Tanımlama 
ve Yerleştirme Uygulamasının Devamının Onayı Mektubu alacaksınız. Bu 
durumda seçenekleriniz aşağıdakiler olacaktır: 

o resmi bir Tanımlama, Yerleştirme ve İnceleme Komitesi toplantısı rica 
etmek veya 

o eğer çocuğunuzun halihazırdaki tanımlama ve yerleştirme ile iyi bir 
hizmet aldığını düşünüyorsanız, toplantı istememeye karar vermek. 

 

Hangi özel eğitim programları ve hizmetleri sağlanmaktadır? 
Okul Yönetim Kurulu, farklı özelliklere sahip, her türlü öğrenci için, özel eğitim 
alanında, son derece çeşitli programlar sunmaktadır. Program seçenekleri, normal 
sınıfta, sınıf içinde destek ve/veya sınıftan çıkarak özel öğrenim veya yarı entegre 
sınıfta özel eğitim. Entegrasyon fırsatları tüm özel eğitime ihtiyaç duyan öğrenciler 
için sunulmaktadır. Öğrenci Hizmetleri kaynak personeli, özel eğitime ihtiyaç duyan 
öğrenciler için kaliteli programlar geliştirilmesini desteklemek üzere her zaman 
hazırdır. 
 
Özel eğitim hizmetleri ve programları ile ilgili daha fazla bilgi almak için, 
www.yrdsb.ca adresindeki Okul Yönetim Kurulu internet sitesinde bulunan Kurulun 
Özel Eğitim Planını inceleyebilir, yerel okulunuza gidebilir veya aşağıdakiler ile 
iletişime geçebilirsiniz:  

- çocuğunuzun okul müdürü; 
- okulunuzun bölge Müfettişi veya 
- Öğrenci Hizmetleri: 

 
York Bölgesi Okul Yönetim Kurulu 
Liderlik ve Öğrenim Merkezi 
300 Harry Walker Parkway South, 
Newmarket, ON L3Y 8E2 
(905) 727-0022 veya (416) 969-7170 Dahili. 3235 

http://www.yrdsb.ca/


Ebeveynlere hangi organizasyonlar yardımcı olabilir? 
Özel eğitime ihtiyacı olan çocukların ebeveynlerine bilgi ve destek sağlayan birçok 
organizasyon bulunmaktadır. Örneğin, Özel Eğitin Danışmanlık Komitesi ile birlikte 
çalışan gruplara bakınız. 
 

Bakanlığa Bağlı Eyalet ve Araştırma Okulları  
Eğitim Bakanlığı, duyma engelli, görme engelli, duyma ve görme engelli ve ağır 
derecede öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin yanında Dikkat Eksikliği Hiperaktivite 
Bozukluğu (DEHB) ile alakalı öğrenme güçlüğü olan öğrenciler için de, Ontario 
çapında Eyalet ve Araştırma okullarında faaliyet göstermektedir. Her gün gelip 
gidemeyecek kadar okullardan uzakta yaşayan öğrenciler için yatılı programları da 
mevcuttur.  
 

İngilizce konuşan ve ağır derecede öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve Dikkat 
Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) ile alakalı öğrenme güçlüğü olan 
öğrenciler için araştırma okulları: 
 

Sagonaska School 
350 Dundas St. West  
Belleville ON, K8P 1B2 
Tel: (613) 967-2830    
 

Amethyst School 
1090 Highbury Ave. 
London ON, N5Y 4V9 
Tel: (519) 453-4408 
 

Trillium School 
347 Ontario St. South 
Milton ON, L9T 3X9 
Tel: (905) 878-8428 
 

Duyma Engelliler için Okullar 
Ernest C. Drury School 
255 Ontario Street South 
Milton ON, L9T 2M5 
Tel: (905) 878-2851 
TELEKS: (905) 878-7195    
 

Robarts School 
1090 Highbury Avenue 
PO Box 7360, Station E 
London ON, N5Y 4V9 
Tel ve TELEKS: (519) 453-4400 
 

Sir James Whitney School 
350 Dundas Str. West 
Belleville ON, K8P 1B2 
Tel ve TELEKS: (613) 967-2823 



 

Görme Engelli ve Görme-Duyma Engelliler Okulu 
W. Ross Macdonald School 
350 Brant Avenue 
Brantford ON, N3T 3J9 
Tel: (519) 759-0730 
 

Duyma Engelliler ve Öğrenim Zorluğu Olan Kişiler için Fransızca Okul: 
Centre Jules-Leger 
281 rue Lanark 
Ottawa ON, K1Z 6R8 
Tel: (613) 761-9300 
Teleks: (613) 761-9302 ve 761-9304 
 

İstek üzerine, görme engelli alfabesinde, büyük yazı ile veya kaset ile sesli olarak   
sağlanabilir.  
 

Özel Eğitime İhtiyacı Olan Öğrenciler için İşbirliği İçinde Çalışmak 
Ontario’nun Eğitim Kanunları çerçevesinde, özel eğitime ihtiyacı olan her 
öğrencinin, ihtiyaçlarını karşılamak üzere hazırlanmış, özel eğitim programlarından 
ve hizmetlerinden faydalanmaya hakkı vardır. York Bölgesinde, Özel Eğitim 
Danışmanlık Komitesi Yönetim Kurulunun yasal yetki tanınmış, üç adet atanmış 
mütevelliden oluşan bir komitedir. Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin uygun 
eğitim hizmetlerine ulaşmaları için önemli bir rol oynar. 
 

Özel Eğitim Danışmanlık Komitesi, özel eğitim programları ve hizmetleri 
geliştirilmesi ve kurulması ile ilgili Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunur. Özel 
Eğitim Danışmanlık Komitesi ayrıca, çocukları ek desteğe ihtiyaç duyan veli ve 
vasilere danışmanlık ve destek hizmeti verir.  
 

Özel Eğitimin ulaşmaya kararlı olduğu amaçlar: 
- öğrenciler için program hazırlarken, önlem almaya yönelik bir yaklaşım 

kullanmak; 
- özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler için en etkin ortamı sağlamak; 
- öğrenci ihtiyaçlarına yanıt olarak, sürekliliği olan hizmet sunum seçenekleri 

sunmak; 
- kaynak personele, özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler için kaliteli 

programlar geliştirmelerinde destek olmak; 
- özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin entegrasyonu ve çevreleriyle 

bütünleşebilmeleri için okuldaki toplum ile aralarında anlamlı iletişim 
kurulmasını ve katılım olmasını sağlamak; 

- özel eğitim düzenli personeli ve kaynak personel arasında ortak çalışmaya 
dayalı planlama yapmak ve 

- ortaklıklar kurmak ve gözlemlemek. 



Davetlisiniz! 
Tüm veliler ve ilgilenen toplum üyeleri Özel Eğitim Danışmanlık Komitesi 
Toplantılarına katılmaya ve gözlemlemeye davetlidir.  
 
Özel Eğitim Danışmanlık Komitesi genel olarak her ayın ilk Perşembe günü, saat 
19:00’da toplanır. Toplantı yeri: 
 
Aurora Eğitim Merkezi 
60 Wellington Street West L4G 3H2 (Wellington Caddesi üzerinde, Yonge 
Caddesinin hemen batısında). 
Toplantı tarih çizelgesini Kurul internet sitesinde bulabilirsiniz.  
www.yrdsb.ca. 

Daha fazla bilgi mi istiyorsunuz? 
Want to know more about Özel Eğitim Danışmanlık KomitesiSEAC or the Board’s 
special education programs and services? Please phone: 
 
Öğrenci Hizmetleri Müfettişi 
(416) 969-7170 or (905) 727-0022, Dahili. 3235 
 
Öğrenci Hizmetleri Müdürü 
(416) 969-7170 veya (905) 727-0022, Dahili. 3219 veya Dahili. 3460 
 

Kurul internet sitesini ziyaret ediniz: www.yrdsb.ca 
 
Mütevellit temsilcileri ile ilgili daha fazla bilgi istiyorsanız lütfen:  
 

Lori Davenport, İdari Asistan, 
Eğitim ve Toplum Hizmetleri 
(905) 727-0022, Dahili. #2027, (905) 727-3053 (Faks) 
lori.davenport@yrdsb.ca 

YORK BÖLGESİ OKUL YÖNETİM KURULU, ÖZEL EĞİTİM 
DANIŞMANLIK KURULU ÜYESİ – 2015-2018 HALKA AÇIK LİSTE 
 
Belirli bir Özel Eğitim Danışmanlık Komitesi Üyesi ile ilgili bilgi almak istiyorsanız, 
lütfen aşağıda belirtilen kişi ile iletişim kurunuz:  
Lori Davenport, İdari Asistan, 
Eğitim ve Toplum Hizmetleri 
(905) 727-0022, Dahili. 2027, (905) 727-3053 (Faks) 
lori.davenport@yrdsb.ca 
 

Zeki Çocuklar Derneği - 
Kuzey York Bölgesi 
135 Brant Street, Oakville ON, L6K 2Z8 
1-844-443-8332, www.abcontario.ca 



Zeki Çocuklar Derneği - 
Güney York Bölgesi 
135 Brant Street, Oakville ON, L6K 2Z8 
1-844-443-8332, www.abcontario.ca 
 
Otizm Ontario - York Bölgesi Bölümü 
Loyal True Blue and Orange Home building 
11181 Yonge Street #215, Richmond Hill, ON, L4S 1L2 
(905) 780-1590, www.autismontario.com/york 
 
Kanada Görme Engelliler Milli Entitüsü 
615 Davis Drive, Suite 100, Newmarket, ON, L3Y 2R2 
(905) 898-6413, 1-800-563-0887, york@cnib.ca 
 
Simcoe York Bölgesi Çocuk Tedavi Ağı 
13175 Yonge Street, Richmond Hill, ON, L4E 0G6 
(905) 954-4011, (905) 773-7090 (Faks) 
1-877-719-4795, www.ctn-simcoeyork.ca 
 
Georgina Toplumsal Yaşam 
26943 Hwy. 48, P.O. Box 68, Sutton West ON, L0E 1R0 
(905) 722-8947, (905) 722-9591 (Faks) 
www.communitylivinggeorgina.com 
 
Newmarket/Aurora Bölgesi Toplumsal Yaşam 
757 Bogart Avenue, Newmarket ON, L3Y 2A7 
(905) 898-3000, (905) 773-6346 (Toronto), (905) 898-6441 (Faks) 
www.clnad.com 
 
Güney York Bölgesi Toplumsal Yaşam 
101 Edward Avenue, Richmond Hill ON, L4C 5E5 
(905) 884-9110, (905) 737-3284 (Faks) 
www.communitylivingontario.ca 
 
York Bölgesi Down Sendromu Derneği 
P.O. Box 2063, Station B, Richmond Hill ON L4E 1A3 
(416) 410-DOWN, 1-800-649-3639, www.dsayr.ca 
 

York Bölgesi Erken Müdahale Hizmetleri 
York Bölgesi Belediyesi 
9275 Markham Road, Unit 15, Markham ON L6E 1A3 
(905) 762-1282, (905) 762-0107 (Faks), 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 (Faks) 
www.easterseals.org 

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


Öğrenme Güçlükleri Derneği – York Bölgesi 
11181 Yonge Street, Unit 221, Richmond Hill, ON, L4S 1L2 
(905) 884-7933 Dahili. #22, (905) 770-9377 (Faks) 
http://ldyar.org 
 

Öğrenme Güçlükleri Derneği – Kuzey York Bölgesi 
11181 Yonge Street, Unit #221, Richmond Hill, ON, L4S 1L2 
(905) 884-7933 Dahili. #21, (905) 770-9377 (Faks) 
http://ldyar.org 
 

Duyma Engelli Çocuklar için VOICE 
P.O. Box 30045, Dundas Street West, Oakville, ON, L6H 6Y3 
(416) 487-7719, 1-866-779-5144, (416) 487-7423 (Faks) 
www.voicefordeafkids.com 
 

York Destek Hizmetleri Ağı 
240 Edward Street, Unit 3, Aurora ON, L4G 3S9 
1-866-275-9776, (905) 898-6455 Dahili. #2240 
(905) 898-1171 (Faks), www.yssn.ca  
 

PERSONEL TEMSİLCİLERİ 
Müfettiş, Öğrenci Hizmetleri 
Kate Diakiw 
(905) 727-0022, Dahili. #3235, kate.diakiw@yrdsb.ca 
 

Müfettiş, Öğretim ve Müfredat Hizmetleri 
Heather Sears 
(905) 727-0022, Dahili. #3419, heather.sears@yrdsb.ca 
Okul Müdürleri, Öğrenci Hizmetleri 
Jodi Sepkowski 
(905) 727-0022, Dahili. #3219, jodi.sepkowski@yrdsb.ca 
Wendy Swaine 
(905)727-0022, Dahili. #3460, wendy.swaine@yrdsb.ca 
 

Ortaöğrenim Müdürü 
Carmen Spiteri-Johnson 
carmen.spiteri-johnson@yrdsb.ca 
 

İlkokul Müdürü 
Kate Kurek 
kate.kurek@yrdsb.ca 
 

İdari Asistan, 
Eğitim ve Toplum Hizmetleri 
Lori Davenport 
(905) 727-0022, Dahili #2027, (905) 727-3053 (Faks) 
lori.davenport@yrdsb.ca 
 

Not: 3 Mütevelli Temsilci 


