
  . . .والدین کے لیے ایک رہنما
 (IPRC)اور بازدید کمیڻی پلیسمینٹ ، نشاندہی

صوصی تعلیمی پروگرام خایسے بچوں کو اونڻاریو ایجوکیشن ایکٹ کے تحت الزم ہے کہ تمام اسکول بورڈ 
 فراہم کرائیں جنھیں ان کی ضرورت ہے۔اور خدمات 

تشکیل دے تاکہ ایسے  (IPRCs)اور بازدید کمیڻیاں پلیسمینٹ ، نشاندہیاسکول بورڈوں کے لیے الزم ہے کہ 
ں میں کم ان کمیڻیو طلبہ کی شناخت ہو سکے جنھیں خصوصی تعلیمی پروگرام اور خدمات کی ضرورت ہے۔

ہے۔ الزم یں جن میں سے ایک اسکول پرنسل  یا بورڈ سپروائزری آفیسر کا ہونا از کم تین لوگ ہونے چاہئ
IPRCs قانون صوبائی (Regulation 181/98)  کے تحت ایک باقاعده پروسس پر عمل آور ہوتی ہیں۔ 

طلبہ کی کامیابی کے تئیں عہد بند ہے۔ ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ اپنے ورک عالقے کا ڈسڻرکٹ اسکول بورڈ ی
اور یہ کہ بعض طلبہ کو خصوصی تعلیمی ہوتا ہے، الگ الگ  سیکھنے کا عملطلبہ کی نشو و نما اور 

جنھیں اُن کی انفرادی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ہی پروگراموں اور خدمات کی ضرورت پڑتی ہے، 
 ڈھاال گیا ہے۔ 

کس طرح سے ایسے طلبہ  IPRCsوالدین کے لیے تیار شده اس رہنما رسالے میں یہ تشریح کی گئی ہے کہ 
ں خصوصی تعلیمی پروگراموں کی ضرورت ہے، والدین کے طور پر آپ کے کی نشان دہی کرتی ہیں جنھی

بہتر تعلیمی  حق میںآپ کے بچے کے  سےحقوق واضح کرتی ہیں، اور یہ بتاتی ہیں کہ آپ کی مشارکت 
 نے میں کس طرح مدد ملے گی۔کرفیصلے 

 :(IPRC) آئی پی آر سی 
جائے یا نہیں۔  کیلی" کے طور پر "غیر معمو کی نشاندہییہ طے کرتی ہے کہ کیا آپ کے بچے  -

بات چیت میں، ذہنی اور  اور راد ایسے شاگرد سے ہے جس کے روّیے(غیر معمولی شاگرد سے م
کے سبب ایک کمیڻی کے  ایسا ہے کہ اسکچھ غیر معمولی پن  کسی اور طرح کاجسمانی طور پر یا 

ت رکھنے کی ضرورت ہے کے تح 'خصوصی تعلیمی پروگرام"ذریعے یہ غور کیا جاتا ہے کہ اسے 
 یا نہیں)؛ 

 غیر معمولی پن کے زمره اور سطح کی نشاندہی کرتی ہے؛ -
کا فیصلہ کرتی پلیسمینٹ غیر معمولی کے طور پر کی گئی ہے اس کی مناسب نشاندہی جس بچے کی  -

 ہے؛ اور
 کی بازدید کی جاتی ہے۔پلیسمینٹ اس نشاندہی اور ہر تعلیمی سال میں کم از کم ایک بار-

 IPRC سے قبل 
اگر اسکول  پرنسپل اور بچے کے استاد یہ مانتے ہیں کہ خصوصی تعلیمی پروگرام سے بچے  کو فائده 

کے پاس بھیج دیتے ہیں۔ آپ خود بھی اپنے بچے کے اسکول پرنسپل سے  IPRCپہنچے گا تو وه اسے ایک 
۔ ضروری ہوگا کہ ایسی IPRCکہہ سکتے ہیں کہ اسے  درخواست تحریری طور دی  کے پاس بھیج دیا جاےٴ

۔ آپ پرنسپل آپ کو تحریری جواب بھیجے گا/گی، کے پندره دن کے اندر  نےموصول ہودرخواست  کی جاےٴ
گا کہ   کی میڻنگ کب ہونے والی ہے۔ IPRCجس میں بتایا جاےٴ



 
وگا۔ شریک ہونے کا خط ملے گا۔ اس میں میڻنگ کی تاریخ، وقت اور مقام درج ہ کی میڻنگ میں IPRCآپ کو 
IPRCs  کی میڻنگیں آپ کے بچے کے اسکول میں بھی ہو سکتی ہیں۔ میڻنگ کا یہ دعوت نامہIPRC  کی

 گا، جس کے ساتھ رہنما کتابچے کی ایک کاپی بھی ہوگی۔ئےمیڻنگ سے کم از کم دس دن پہلے آپ کو مل جا
 

 Special Education)خصوصی تعلیمی وسائلئےآپ کے بچے کے اسکول میں موجود استاد برا
Resource Teacher-SERT) کے ساتھ ہونے والے مذاکرات IPRC  کی میڻنگ سے کافی پہلے شروع ہو

ں اور آپ کے بچے کی قوتوپلیسمینٹ کی جانے چاہئیں، جن میں یہ مشوره/ سفارش شامل ہو کہ کس قسم 
 A Communication(۔ والدین اور طلبہ کے لیے کمیونیکیشن گائیڈ ضرورتوں کے لیے سودمند ہوگی

Guide for Parents and Students(  کے بروشر میں، جو بورڈ کی ویب سائٹwww.yrdsb.ca  پر
 واضح کی گِئ ہیں۔یں بیرکرنے کی تدہے، اسکول اور گھر کے مابین ترسیل کو مضبوط  مہیا

 

 اہیے کہ: جو والدین میڻنگ میں شریک نہ ہو سکیں انھیں چ
اسکول پرنسپل سے رابطہ قائم ایک متبادل تاریخ یا وقت کا تعین کرنے کے لیے اپنے بچے کے  -

 ؛ یاکریں
آپ شریک نہیں ہو سکتے۔ میڻنگ کے بعد پرنسپل آپ سے رابطہ پرنسپل کو یہ اطالع دے دیں کہ  -

کے  IPRCق ے متعلسپلیسمینٹ نشاندہی اور ،اور قائم کرکے کمیڻی کے فیصلوں سےآگاه کرےگا
 آپ کے مالحظے کے لیے بھیجے گا۔ایک تحریری بیان فیصلے پر مبنی 

 

IPRC  کی میڻنگ میں کون کون شریک ہوتا ہے؟ 
ہونا پرنسپل یا بورڈ سپروائزری آفیسرکا  ، جن میں سے ایکشامل ہوں گے کمیڻی میں کم از کم تین لوگ

 ضروری ہے۔
 

 ہیں: ان کے عالوه یہ اضافی لوگ بھی شریک ہو سکتے
  

؛ سولہ برس لیے استقبال ہےشرکت کے ایسے طلبہ کا ، جومناسب سمجھے جائیں(آپ اور آپ کا بچہ  -
 یا اس سے زیاده عمروالے طلبہ شریک ہونے اور گفتگو میں حصہ لینے کے مجاز ہیں)؛

 پرنسپل؛ کاآپ کے بچے کے اسکول  -
می عملہ، بورڈ سپورٹ اسڻاف، آپ کے بّچے کا استاد اور دیگر وسائلی افراد، جیسے خصوصی تعلی -

 یا ایجینسی کا نمائنده جو مزید اطالعات یا وضاحتیں پیش کر سکے۔
 ایک ایسا نمائنده جو آپ کی یا آپ کے بچے کی وکالت کرے؛ اور/ یا -
  درخواست پر اسکول پرنسپل فراہم کراےٴ گا)۔آپ کی (اگر ضروری ہو،  مترجم،ایک  -

 

 IPRC   رے گی؟کی اطالعات پرغور ک طرحکس 
IPRC  کے نتائج  تشخیص یگا کہ کسی بھی قسم ک کی میڻنگ سے پہلے اسکول پرنسپل اس بات کو یقینی بناےٴ

تحریری  یہاطالعات پر مبنی ہر طرح کی ۔ آپ کے بچے سے متعلق جائےپر پہلے ہی آپ سے گفتگوکرلی 
موصول ہو کے نتائج یا اطالعات کا خالصہ  تشخیص یکو کس طرح ک IPRCکہ کاپی آپ کو مل جاےٴ گی 

  IPRCاسکول پرنسپل کو، آپ ۔ آپ خود بھی کمیڻی کو اطالعات فراہم کر سکتے ہیں۔ اگرچاہیں تو چکا ہے
کی بازدید یا مالحظے   IPRCسے پہلے ہی، ایسی اطالعات تحریری شکل میں دے سکتے ہیں جن کو آپ 

 کے لیے دینا چاہتے ہیں۔ 

http://www.yrdsb.ca/


IPRC  کے دوران 
کے ذریعے آپ کے استقبال اور کمیڻی کے اراکین سے آپ کا تعارف  ے سربراهک IPRCمیڻنگ کا آغاز 

 IPRCاس کے بعد آپ کو یہ موقع ملے گا کہ اپنا اور اپنے مہمانوں کا تعارف کرائیں۔  کراکے کیا جاےٴ گا۔
کے سربراه میڻنگ کے مقاصد اختصار سے بیان کریں گے۔ آپ کی حوصلہ افزائی کی جاےٴ گی کہ مباحث 

 میں شرکت کریں۔ کمیڻی درج ذیل کام انجام دے گی:
 

 آپ کے بچے کے بارے میں فراہم مناسب اطالعات کی بازدید کرے گی؛ -
 پر غوروفکر کرے گی؛ تشخیصتعلیمی  یآپ کے بچے ک -
 کے بچے کی صحت یا نفسیاتی جانچ پر غور کرے گی؛ ضروری ہوا تو آپ -
آپ کے بچے سے بات کرے گی (اگر وه سولہ برس سے کم عمر ہے تو والدین کی منظوری سے)،  -

 اگر یہ محسوس کیا گیا کہ ایسا کرنا مفید ہوگا؛
ایسی اطالعات پرغوروفکر کرے گی جو آپ یا آپ کا بچہ (اگر وه سولہ برس سے زیاده عمر کا ہے)  -

 فراہم کریں گے؛ نیز
 کرے گی۔ تشخیص یآپ کے بچے کی قوتوں اور ضرورتوں ک -

 
آپ کے بچے کے لیے خصوصی تعلیمی پروگرام یا خدمات کے سلسلے میں پیش کرده کسی بھی تجویز پر 

کمیڻی گفتگو کرے گی۔ جب تمام اطالعات کمیڻی کے سامنے پیش کی جا چکی ہوں گی اور ان پر غوروفکر 
گا، تو   طے کرے گی: IPRCکر لیا جاےٴ

 
(a ۔ اگر ہاں، تو یا نہیں ے کے طور پر کی جائےکیا آپ کے بچے کی نشاندہی ایک غیر معمولی بچ

لگا کر نشاندہی کرے) اوراس کے نشان  *کمیڻی کے لیے الزم ہوگا کہ وه اس کا زمره طے کرے (
ن اصولوں کے مطابق متعین کرے جو اونڻاریو کی وزارِت تعلیم میں غیر معمولی پن کی تعریف اُ 

 مذکور ہیں: 
  
 روّیہ*

 روّیہ
 
 جسمانی*
 کم بینائی ابینا اورن

 جسمانی معذوریت
 
 ترسیل وگفتگو*

 توجہ کا فقدان
 سماعت سے محرومی اور کم سننا

 سیکھنے میں معذوری
 بولنے میں خامی

 
 ذہنی/دماغی *

 نشو و نما کی خامی
  ابلیتققدرتی 
 ذہنی معذوری معمولی

 
 غیر معمولی پنمتعدد قسم کے *

 
(b  ،سب سے  آپ کے بچہ کے لیے، جس کی شناخت غیرمعمولی بچے کے طور پر کی گئی ہے

 :یاس طرح ہوگپلیسمینٹ مناسب 



 
 کے ساتھ؛ کالس روم، بالواسطہ خدمات مستقل  -
 ؛کے ساتھ کالس روم، وسائلی تعاون مستقل  -
 تعاون کے ساتھ؛ کے لئے باہر نکالنےکالس روم، مستقل  -
 طلبہ کی امدادی خدمات)؛ یانڻی کالس یا جزوی طور پر مجتمع  (کمیو -
 مکمل طور پر الگ خصوصی تعلیمی کالس -

 
کو اپنے ہی اسکول میں ره کرمناسب پروگرام اور خدمت فراہم کی ترجیح اس بات کو دی جاتی ہے کہ بچہ 

۔ اگر کمیڻی یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ایک خصوصی تعلیمی  ، تو پہلے وه یہ غور ضروری ہےپلیسمینٹ جاےٴ
اس کالس میں ہی مناسب خصوصی تعلیمی امداد فراہم کی جاےٴ تو کیا  مستقل کرے گی کہ اگر اس کی عام

آپ کی خواہش کے عین مطابق پلیسمینٹ  ہو جائیں گی اور کیا ایسی پوریں سے آپ کے بچے کی ضرورتی
ہ اپنے تحریری کوچاہیے ک IPRC۔ اگر خصوصی تعلیمی کالس فراہم کرانے کا فیصلہ کیا جاتا ہے، تو ہے

 واضح کرے۔بھی فیصلے میں اس کے اسباب 
 

IPRC  کے تحریری فیصلے میں کیا کیا شامل ہوگا؟ 
 کے تحریری بیان میں :  IPRCفیصلے سے متعلق 

 
- IPRC غیر معمولی کی گئی بطور گا کہ کیا آپ کے بچے کی نشاندہی  کا فیصلہ لکھا ہونشاندہی  کا

 ہے؛
گیغیر معمولی کی گئی ہے تو طور اگر بآپ کے بچے کی نشاندہی  -   :وضاحت کی جاےٴ

o  کا زمره اور نوعیت (وزارِت تعلیم کے مطابق) اور؛اس کے غیر معمولی پن 
o ؛ے بچے کی قوتیں اور ضرورتیںآپ ک 

- IPRC  یا کہوگا، اور اگر فیصلہ خصوصی تعلیمی کالس میں بھیجنے کا  لکھا کا فیصلہپلیسمینٹ کا
 ہوں گے؛ اورگیا تو اس کے اسباب درج 

ں ہودرج سفارشات ی گئی کپیش کے لیے خصوصی تعلیمی پروگرام اور خصوصی تعلیمی خدمات  -
 ۔گی

 
پر دستخط کرنے کے لیے کہا جاےٴ گا، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کے بیان کے فیصلے  IPRCآپ سے 

IPRC  دستخط ۔ آپ اپنے " کے فیصلوں سے متفق ہیںجایابیکے ذریعے کیے گئے "نشاندہی اورIPRC  کی
میڻنگ میں ہی کر سکتے ہیں، یا مزید غور و فکر کے لیے اپنے گھر لے جا سکتے ہیں، اور بعد میں اسے 

 اسکول پرنسپل کے حوالے کر سکتے ہیں۔

 IPRC کے بعد 
کے فیصلے سے متفق  IPRC غیر معمولی آپ کے بچے کی نشاندہی کی ہے اور آپ بطور نے  IPRCاگر 

گا ،اسکول کے پرنسپل کو ایسےہیں، تو  ، یہ نوڻس بھیج جہاں اسے خصوصی تعلیمی پروگرام مہیا کرایا جاےٴ
گا  تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ (IEP)کہ آپ کے بچے کے لیےایک انفرادی تعلیمی منصوبہ  دیا جاےٴ

 
میں  IEPاسکول اسڻاف کے ذریعے تیار کیا جاتا ہے۔  ،آپ کے مشورے سے IEPآپ کے بچے کے لیے 

 :شامل ہوتے ہیں
 اس خصوصی تعلیمی پروگرام اور خدمات کا خاکہ جو فراہم کی جائیں گی؛ -
 خصوصی تعلیمی توقعات؛ -
کی تدابیر سے متعلق ہوں، ہر طرح کا  تشخیصوه سب ضروری سہولتیں جو خصوصی تدریس اور  -

ے کی تدریس جانے واال سازو سامان جو آپ کے بچ اانفرادی طور پر فراہم کیشخصی تعاون، اور/ یا 



یہ سہولتیں عالقائی نصاب گریڈ کے سلسلے میں  اور سیکھنے کے مظاہرے کے لیے ضروری ہو۔
 کی توقعات میں کوئی تبدیلی نہیں کرتیں؛

نصاب میں ایسی ضروری ترمیمات جو کسی مضمون یا کورس میں گریڈ لیول کی توقعات میں تبدیلی  -
رورتیں پوری ہو سکیں۔ نصاب میں کی گئی ان جاتی ہیں تاکہ طالِب علم کی درسی ض الئیکرکے 

، اور/ یا میں اضافہ یا تخفیفگریڈ لیول اور/ یا نمبروں  مختلف شامل ہو سکتے ہیں_تبدلیوں میں 
 پیچیدگی؛ میںگریڈ لیول نصابی توقعات ریگولر 

 ؛ اورکی وضاحتپیش رفت یا پروگریس کی بازدید میں استعمال کیے جانے والے طریقوں  -
اسکولی سرگرمیوں میں منتقلی کا ایک عبوری منصوبہ (مثالً کام، مزید تعلیم،اور کمیونڻی  پس ثانوی -

 رہن سہن) ان بچوں کے لیے جو چوده سال یا اس سے زیاده عمر کے ہوں۔
 

دنوں تعلیمی تیس  IEPہے کہ   ضروریبچے کو خصوصی تعلیمی پروگرام میں رکھ دیا جاےٴ تو  جب آپ کے
اور بروشر کی ایک ایک کاپی آپ کو  IEPگا/گی کہ پرنسپل اس بات کو یقینی بناےٴ  ۔ کے اندر مکمل ہو جاےٴ 

سے متعلق معلومات  IEPکا مقصد، پروسس اور  IEPرہنما کتابچہ' ہےجس میں  IEPملے جو'والدین کے لیے 
 مہیا کرائی گئی ہیں۔

 

؟IPRC  اگر  کے فیصلے (فیصلوں) سے مجھے اتفاق نہ ہو تو کیا کیا جاےٴ
کے بنیادی فیصلے کی کاپی موصول  IPRCکی میڻنگ پھر سے بالنے کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔  IPRCپ آ

فولو اَپ میڻنگ کا مقصد آپ کے خدشات کی س ہونے کے بعد پندره دن کے اندر ہی آپ کو ایسا کرنا ہوگا۔ اِ 
روشنی میں،اگر اس یا آپ کے بچے کے خدشات کی   –کے فیصلوں پر نظرثانی کرنا ہوگا IPRCروشنی میں 

 کی عمر سولہ برس سے زیاده ہے۔
 

منعقد کی جاےٴ گی۔ اس میڻنگ میں آپ کمیڻی سے جلد آپ کی درخواست موصول ہونے کے بعد میڻنگ جلد 
کے سامنے اپنے خدشات وضاحت سے پیش کر سکیں گے۔ کمیڻی آپ کے سروکاروں کو توجہ سے سنے گی 

آپ کی موجودگی میں ہی یہ فیصلہ کرے گی کہ وه اپنے  IPRCاور انھیں حل کرنے کی کوشش کرے گی۔ 
کے  IPRCبھی غیر مطمئن رہتے ہیں تو آپ  اس کے بعدفیصلے (فیصلوں) کو بدلے یا نہ بدلے۔ اگر آپ 

 فیصلے (فیصلوں) کے خالف اپیل کر سکتے ہیں۔
 

IPRC  ؟  کے فیصلے کے خالف اپیل کس طرح کی جاےٴ
کے فیصلے (فیصلوں) سے اختالف رکھتے ہیں  IPRCاگرآپ یا آپ کا بچہ (عمرسولہ برس یا اس سے زیاده) 

 تو آپ :
 

- IPRC  فیصلہ (فیصلے) موصول ہونے کے بعد آپ تیس دن کے اندر اپیل کا ایک تحریری  بنیادیکا
ج سکتے ہیں نوِڻس یورک عالقے کے ضلعی اسکول بورڈ کے ڈائرکڻر/ سکریڻری کو اس پتے پر بھی

- 60 Wellington St. W., Aurora, ON, L4G 3H2 ؛ یا 
- IPRC  کی دوسری میڻنگ کا فیصلہ موصول ہونے کے بعد پندره دن کے اندر اپیل کا ایک تحریری

 نوِڻس مذکوره باال پتے پر ہی بورڈ کے ڈائرکڻر/ سکریڻری کو بھیج سکتے ہیں۔ 
کے کون کون سے فیصلوں کے  IPRCنا ہوگا کہ واضح کرضرور اپنی اپیل کے خط میں آپ کو یہ 

 خالف آپ اپیل کر رہے ہیں اور کمیڻی سے آپ کے اختالف کی وجوہات کیا کیا ہیں۔ 
 

 اپیل بورڈ کے اراکین کون کون ہوتے ہیں؟
اپیل شده معاملے کا  ممبر بھیکسی خصوصی تعلیمی اپیل بورڈ تین اراکین پر مشتمل ہوتا ہے، جن میں سے 

 ہوتا۔ کمیڻی میں یہ لوگ شامل ہوتے ہیں:وئی واسطہ نہیں کپہلے سے 
 ایک ممبر یورک ریجن ڈسڻرکٹ اسکول بورڈ کا منتخب کیا ہوا؛ -
 یعنی والدین کا منتخبہ؛ ایک ممبر آپ کا، -



ایک سربراه، جس کا انتخاب بقیہ دونوں اراکین کے ذریعے کیا جاتا ہے، یا وزارِت تعلیم کا ایک  -
 سربراه کے نام پر متفق نہ ہو پائیں۔ س صورت میں جب دونوں اراکین مناسب ضلعی مینیجر، اُ 

 

 ؟ اپیل بورڈ کیا کرتا ہے 
اپیل بورڈ کا سربراه اپنے انتخاب کے تیس دن کے اندر اپیل بورڈ کی میڻنگ کا اہتمام کرے گا۔ اس میڻنگ 

کے نظرثانی شده مواد کو وصول کرنے کے بعد اس کی بازدید کرے گا اور ہر اس  IPRCمیں، اپیل بورڈ 
شخص سے گفتگو کرے گا جو ِاس معاملے میں کسی بھی طرح کی اطالعات فراہم کر سکتا ہے۔ آپ اور آپ 

 کا بچہ (عمرسولہ برس یا اس سے زیاده) مباحث میں شرکت کے لیے مدعو کیے جائیں گے۔ 
 

 ، تین دن کے اندر، اپیل بورڈ اپنی سفارشات پیش کرے گا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اپیل بورڈ:میڻنگ کے خاتمے پر
- IPRC  ؛ یاسے متفق ہو اور یہ سفارش کرے  کہ فیصلے پر عمل کیا جاےٴ
- IPRC  ،یا دونوں کے تعلق سے بورڈ سے پلیسمینٹ سے اختالف کرے اور آپ کے بچے کی نشاندہی

ات اور ان کے اسباب، تحریری صورت میں آپ کے اور بورڈ سفارش کرے۔ اپیل بورڈ اپنی سفارش
 کے حوالے کرے گا۔

 

 اپیل بورڈ کی سفارشات پر عمل درآمد کس طرح کیا جاتا ہے؟ 
اپیل بورڈ کا تحریری بیان موصول ہونے کے بعد تیس دن کے اندر بورڈ یہ طے کرے گا کہ  -

۔ (براے مہربانی ملحوظ ر  ضروری نہیں کہ اسکول بورڈ  کھیں:سفارشات پر کس طرح عمل کیا جاےٴ
 اپیل بورڈ کی سفارشات کو عملی جامہ پہنائیں)

آپ بورڈ کے فیصلے کو تسلیم کر سکتے ہیں یا پھر خصوصی تعلیمی ڻریبیونل کے سیکریڻری  -
کوتحریری اپیل بھیج سکتے ہیں۔ ڻریبیونل کو درخواست دینے کی معلومات اپیل بورڈ کے فیصلے 

 میں ہی شامل ہوگی۔
 

 کے عمل کی بازدید/نظرثانی کس طرح کی جاتی ہے؟پلیسمینٹ نشاندہی اور 
 

جب آپ کے بچہ کو خصوصی تعلیمی پروگرام میں شامل ہوئے تین مہینے گزر جائیں تو آپ اس کی بازدید 
نئی اطالعات کی روشنی میں نشاندہی اور  IPRCکے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ بازدید کرنے والی 

کے بنیادی فیصلوں پر نظر ثانی کرے گی اور پھر فیصلہ کرے گی کہ کیا وه اسی طرح جاری رہیں پلیسمینٹ 
 اس پر کوئی مختلف فیصلہ طے کیا جائے۔ 

 
 کی میڻنگ ہر تعلیمی سال میں منعقد کی جائے گی۔  IPRCبازدید کرنے والی 

تو یں کوئی تبدیلی ہوئی ہے، مپلیسمینٹ اگر آپ کا بچہ کسی 'کمیونڻی کالس' میں ہے یا نشاندہی اور  -
 میں شرکت کا دعوت نامہ ملے گا۔ IPRCمنعقد ہوگی، اور آپ کو  IPRCباقاعده ساالنہ 

اگر آپ کا بچہ کسی 'کمیونڻی کالس' میں ہے اور اسکول یہ سفارش کرتا ہے کہ وه موجوده نشاندہی  -
تسلسل سے متعلق ایک کے پلیسمینٹ کی نشاندہی اور  IPRCے، تو آپ کو ہجاری رپلیسمینٹ اور 

  حاصل ہوں گے:آپشن  /اتتوثیقی خط ملے گا، جس کے مطابق والدین کویہ متبادل اختیار
o IPRC  کی ایک باقاعده مِیڻنگ کی درخواست دیں؛ 
o  کے تحت آپ کے بچے کی پلیسمینٹ اگر آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ موجوده نشاندہی اور

 میں نہ جائیں۔ہیں تو میڻنگ  ہو رہیضروریات بخوبی پوری 
 

  خصوصی تعلیم کے پروگرام اور خدمات فراہم ہیں؟کون کون سے 
بورڈ ہر قسم کے غیر معمولی پن والے طلبہ کے لیے خصوصی تعلیم کے پروگراموں کے بہت سے آپشن 

کالس روم سیڻنگ میں ہی کالس کے اندر مدد فراہم کی جاتی ہے، ریگولر فراہم کراتا ہے۔ پروگرام آپشنز میں 



کالس میں بھیج منسلک خصوصی تعلیم کی ، یا جزوی طور ہر جاتا ہے لیاکے لیے کالس سے ہڻا تعلیم ور یا ا
جنھیں خصوصی تعلیم کی ضرورت طلبہ کو فراہم کرائے جاتے ہیں کے مواقع ایسے تمام  انسالکدیا جاتا ہے۔ 

ہے۔ خصوصی تعلیم کی ضرورتوں والے تمام طلبہ کے لیے معیاری پروگرام ترتیب دینے میں مدد کرنے کے 
 کا ریسورس اسڻاف موجود ہے۔ 'طلبہ خدمات'لیے 

 
خصوصی تعلیمی خدمات اور پروگراموں کے بارے میں مزید جانکاری کے لیے آپ بورڈ کے 'خصوصی 

اس پر آن الئن موجود ہے۔  www.yrdsb.caرام' کو دیکھ سکتے ہیں، جو بورڈ کی ویب سائٹ تعلیمی پروگ
 رابطہ قائم کر سکتے ہیں یا:سے کے لیے آپ اپنے مقامی اسکول 

 اپنے بچے کے اسکول کے پرنسپل سے؛ -
 اپنے سپرنڻنڈنٹ آف اسکول سے؛ یا -
 اسڻوڈنڻس سرِوسز سے: -

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

 3235ایکسڻینشن  7170-969 (416)یا  0022-727 (905)فون 
  

 کون سی تنظیمیں والدین کی مدد کر سکتی ہیں؟ 
صی تعلیم کی ضرورتوں والے بچوں کے والدین کو معلومات اور ایسی تنظیمیں فراہم ہیں جو خصوبہت سی 

مدد فراہم کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر، ان گروپوں کو دیکھیے جو خصوصی تعلیم کی مشاورتی کمیڻی 
Special Education Advisory Committee سے ملحق ہیں۔ 

 

 وزارت کے صوبائی اور ڈیمونسڻریشن اسکول 
ڈیمونسڻریشن اسکول پورے اونڻاریو میں ایسے طلبہ کے لیے چالتی ہے  صوبائی اوروزارِت تعلیم 

اور بینائی سے محروم ہیں، اورسیکھنے میں شدید معذوری  ، گویائیجوسماعت، بینائی، بیک وقت سماعت
و رکھتے ہیں، اور ان کے لیے بھی جو سیکھنے سے معذور ہونے کے ساتھ ساتھ ذہنی ارتکاز کے فقدان 

میں مبتال ہیں۔ اسکولوں  Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)فعالیت میں عدم توازن 
ان طلبہ کے لیے فراہم ہیں جواسکول سے اتنی دور رہتے بیچ سے جمعے کے  میں رہائشی پروگرام سوموار

 ہیں کہ روزانہ سفر نہیں کر سکتے۔
 

ے والے انگریزی داں طلبہ کے لیے ڈیمونسڻریشن سیکھنے میں شدید معذوری اور معذوری رکھن
 کے تعاون سے چل رہے ہیں:ADHD اسکول جو

 
Sagonaska School 

350 Dundas St. West  
Belleville ON, K8P 1B2 

  فون: 967-2830 (613) 
 

Amethyst School 
1090 Highbury Ave. 

London ON, N5Y 4V9 
 (519) 453-4408 فون:    

 

http://www.yrdsb.ca/


Trillium School 
347 Ontario St. South 

Milton ON, L9T 3X9 
 (905) 878-8428 فون:    

 سماعت سے محروم طلبہ کے اسکول
Ernest C. Drury School 

255 Ontario Street South 
Milton ON, L9T 2M5 

 (905) 878-2851 فون:    
 (905) 878-7195 : ڻی ڻی وائی   

 
Robarts School 

1090 Highbury Avenue 
PO Box 7360, Station E 

London ON, N5Y 4V9 
(519) 453-4400 : ڻی ڻی وائیفون اور    

 
Sir James Whitney School 

350 Dundas Str. West 
Belleville ON, K8P 1B2 

 (613) 967-2823 : ڻی ڻی وائیفون اور    

نابینا طلبہ کے اسکول  -نابینا اور گونگے  
W. Ross Macdonald School 

350 Brant Avenue 
Brantford ON, N3T 3J9 

 (519) 759-0730 فون:    

 سماعت سے محروم اور سیکھنے میں معذوری والے طلبہ کے فرانکو فون اسکول 
Centre Jules-Leger 

281 rue Lanark 
Ottawa ON, K1Z 6R8 
(613) 761-9300 فون:    

  9304-761اور  9302-761 (613): ڻی ڻی وائی 
 

 کیے جاتے ہیں۔ اور آڈیو کیسٹ فراہمواال مواد درخواست پر بریل، جلی طباعت 

 خصوصی تعلیمی ضروریات والے طلبہ کی مدد کے لیے ہمکاری
را اونڻاریوکے تعلیمی ایکٹ کے تحت خصوصی تعلیمی ضروریات واال ہر طالِب علم، اپنی ضرورتوں کوپو

اصل کرنے کا حقدار ہے۔ یورک کے عالقے میں، پروگرام اور خدمات ح کرنے کے لیے خصوصی تعلیم
بورڈ کی  Special Education Advisory Committee (SEAC)خصوصی تعلیم کی مشاورتی کمیڻی 

ایک قانوناً منظورشده کمیڻی ہے اور یہ تین مقرره ڻرسڻیوں پرمشتمل ہے۔ یہ کمیڻی اس بات کو یقینی بنانے 
 یمی ضرورتوں والے طلبہ کومناسب تعلیمی خدمات فراہم ہوں۔میں اہم رول ادا کرتی ہے کہ خصوصی تعل

 



بورڈ کو سفارشات  SEACقائم کرنے اور ترتیب دینے کے سلسلے میں  پروگرام اور خدمات یخصوصی تعلیم
بھیج سکتی ہے۔ ایسے والدین اور سرپرستوں کی مدد کے لیے بھی، جن کے بچوں کو اضافی مدد کی 

 معلومات، صالح اور تعاون فراہم کرتی ہے۔ضروری  SEACضرورت ہوتی ہے، 
 

 خصوصی تعلیم ان امور کے لیے عہد بند ہے: 
 پیش بندی کا رویہ؛طلبہ کے لیے پروگرام بنانے میں  -
 ماحول فراہم کرنا؛ خصوصی تعلیمی ضروریات والے سبھی طلبہ کو بہترین تقویت دینے واال -
 خدمات پہنچانے کے آپشن؛ طلبہ کی ضروریات کے جواب میں مسلسل جاری رہنے والی -
خصوصی تعلیمی ضروریات والے طلبہ کے لیے معیاری پروگراموں کی ترتیب و تنظیم میں مدد  -

 دینے کی غرض سے ریسورس اسڻاف کی فراہمی؛
اور گفتگو کے ذریعے خصوصی تعلیمی  شرکتاسکول کمیونڻی کے اندردوسروں کے ساتھ بامعنی  -

 مولیت؛ضروریات والے طلبہ کا ارتباط اور ش
 خصوصی تعلیمی ریسورس اور ریگولر اسڻاف کے درمیان اشتراک کی منصوبہ بندی؛ اور -
 حصہ داری/ پارڻنرشپ کی نگرانی اور تنظیم و قیام۔ -

 

 آپ مدعو ہیں! 
سبھی والدین اور دل چسپی لینے والے کمیونڻی باشندوں کا استقبال ہے کہ وه آئیں اور ہماری خصوصی تعلیم 

 کی میڻنگوں کا مشاہده کریں۔ کی مشاورتی کمیڻی
 

SEAC :کی میڻنگیں عموماً ہر مہینے کی پہلی جمعرات کو شام کے سات بجے ہوتی ہیں، اس مقام پر 
 The Education Centre, Aurora 

 L4G 3H2 60 Wellington Street West (ویلنگڻن پر،یونگ اسڻریٹ کے مغرب میں) 
 پر فراہم ہے۔ www.yrdsb.caمیڻنگ کا نظام االوقات بورڈ کی ویب سائٹ 

 

 کیا مزید معلومات کی ضرورت ہے؟ 
یا بورڈ کے خصوصی تعلیم پروگرام اور خدمات کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں؟ براےٴ  SEACکیا آپ 

 مہربانی فون کریں: 
 

 کا سپرنڻڈنٹ  طلبہ خدمات
 3235، ایکسڻینشن 0022-727 (905)یا  7170-969 (416)فون: 

 
 طلبہ خدمات کا پرنسپل 

 3460، ایکسڻینشن 0022-727 (905)یا  7170-969 (416)فون: 
 

 دیکھیں۔  www.yrdsb.caبورڈ کی ویب سائٹ 
 

 معلومات چاہتے ہیں، براےٴ مہربانی رابطہ کریں:اگر آپ ڻرسڻی نمائندگی کے بارے میں 
 

 لوری ڈیونپورٹ، انتظامی معاون 
 تعلیمی اورکمیونڻی خدمات

   3053-727 (905)، فیکس: 2027، ایکسڻینشن 0022-727 (905)فون: 
 lori.davenport@yrdsb.caای میل: 

http://www.yrdsb.ca/
http://www.yrdsb.ca/


کی پبلک   –  2018-2015اراکین SEACیورک ریجن ڈسڻرکٹ اسکول بورڈ کے 
 فہرست

 
اراکین کے کسی مخصوص نمائندے کے بارے میں معلومات چاہتے ہیں، براےٴ مہربانی رابطہ  SEACاگر آپ 

 کریں:
 

 لوری ڈیونپورٹ، انتظامی معاون 
 تعلیمی اورکمیونڻی خدمات

   3053-727 (905)، فیکس: 2027، ایکسڻینشن 0022-727 (905)فون: 
 lori.davenport@yrdsb.caای میل: 

 
 
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 
 (فیکس) 773-7090 (905) ,954-4011 (905)
1-877-719-4795, www.ctn-simcoeyork.ca 
 
Community Living Georgina 
26943 Hwy. 48, P.O. Box 68, Sutton West ON, L0E 1R0 
 (فیکس) 722-9591 (905) ,722-8947 (905)
www.communitylivinggeorgina.com 
 
Community Living Newmarket/Aurora District 
757 Bogart Avenue, Newmarket ON, L3Y 2A7 
 (فیکس) 6441-898 (905) ,(ڻورنڻو) 773-6346 (905) ,898-3000 (905)
www.clnad.com 

http://www.abcontario.ca/


 
Community Living York South 
101 Edward Avenue, Richmond Hill ON, L4C 5E5 
 (فیکس) 737-3284 (905) ,884-9110 (905)
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 
 www.york.ca ,(فیکس) 762-0107 (905) ,762-1282 (905)
 
Easter Seals of Ontario 
One Concorde Gate, Suite 700, Toronto ON M3C 3N6 
 (فیکس) 696-1035 (416) ,1-800-668-6252 ,421-8377 (416)
www.easterseals.org 
 
Learning Disabilities Association - York Region 
11181 Yonge Street, Unit 221, Richmond Hill, ON, L4S 1L2 
(905) 884-7933 Ext. #22, (905) 770-9377 (فیکس) 
http://ldyar.org 
 
Learning Disabilities Association - York Region North 
11181 Yonge Street, Unit #221, Richmond Hill, ON, L4S 1L2 
(905) 884-7933 Ext. #21, (905) 770-9377 (فیکس) 
http://ldyar.org 
 
VOICE for Hearing Impaired Children 
P.O. Box 30045, Dundas Street West, Oakville, ON, L6H 6Y3 
 (فیکس) 487-7423 (416) ,1-866-779-5144 ,487-7719 (416)
www.voicefordeafkids.com 
 
York Support Services Network 
240 Edward Street, Unit 3, Aurora ON, L4G 3S9 
 2240# (ایکسڻینشن) 898-6455 (905) ,1-866-275-9776
 www.yssn.ca ,(فیکس) 898-1171 (905)
 

 نمائندگی اسڻاف
 سپرنڻنڈنٹ،طلبہ خدمات 

 کیٹ ڈایاکیو 
 kate.diakiw@yrdsb.ca، 3235#، ایکسڻینشن 0022-727 (905)فون: 

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


 
 نصاب اور درسی خدمات سپرنڻنڈنٹ،
 ہیدر ِسیئرز 

 heather.sears@yrdsb.ca، 3419#، ایکسڻینشن 0022-727 (905)فون: 
 

  پرنسپل، طلبہ خدمات 
 جوڈی سیپکوفسکی 

 jodi.sepkowski@yrdsb.ca، 3219#، ایکسڻینشن 0022-727 (905)فون: 
 وینڈی سوین 

 wendy.swaine@yrdsb.ca، 3460#، ایکسڻینشن 0022-727(905)فون: 
 

 سیکنڈری پرنسپل 
 جانسن -کارمن سپڻیری

carmen.spiteri-johnson@yrdsb.ca 
 

 ایلیمنڻری پرنسپل 
 کیٹ کیوریک 

kate.kurek@yrdsb.ca 
 

 انتظامی معاون 
 تعلیمی اور کمیونڻی خدمات 

 لوری ڈیونپورٹ 
   3053-727 (905)، فیکس: 2027، ایکسڻینشن 0022-727 (905)فون: 

 lori.davenport@yrdsb.caای میل: 
 
 

 نوٹ: تین ڻرسڻیوں کی نمائندگی
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