Peel District School Board, පීල් දිස්ත්රිuක්ක ප ඳැස්ල් ්ඩලඩෙහි ව ශේහ අ ්ධ ැඳනි
Identification, Placement and Review Committees
හඳුනැග්නීහේ, ස්ථැනගත කිරීහේ සහ න්වත ඳරීක්ක අැ කිරීහේ පමිටුව
IPRC (්යි.පී.ආර්.සී.)
A Guide for Parents
හද්ැපිින්ට ්ත් හඳොතක්ක 
Identification, Placement and Review Committee, හඳුනැග්නීහේ, ස්ථැනගත කිරීහේ සහ න්වත ඳරීක්ක අැ
කිරීහේ පමිටුවක්ක  ිනු කු්ක්ක ද?
ශේශේධ සිසුන් වර්ධනි වන්හන් සහ ඉහගන ගන්හන් ශේශේධ ආපැරහිනි. ස්හර සිසුන්ට සැ්ැන්ි ඳංති පැ්රි තුලින් ත්
්ව තැ සපුරැ ගත හනොහ්කි වනු තත. පමිටුවප ආධැර තතිව Peel District School Board, පීල් ඳැස්ල් ්ඩලඩෙි
හ්් සිසුන්ට සහි දීහේ වගකී් භැරහගන තත.


ශේහ අ ්ධ ැඳන ව්ඩ සටහන්, සහි හහෝ හසවැවන් ්ව



සිසුවැහේ ්ව



සිසුවැහේ ප්රගතිි පිිබඳව නිරීක්ක අනි කිරී්

සම් සිසුහවකු් හඳුනැ ග්නී්.

තැවින්ට ්නුව වුනන්ව ව්ඩ සටහන් වෙට තතුෙත් කිරී්.

Identification, Placement and Review Committees (IPRC), හඳුනැග්නීහේ, ස්ථැනගත කිරීහේ සහ න්වත
ඳරීක්ක අැ කිරීහේ පමිටුහව ව (්යි.පී.ආර්.සී) ඳැස්ල් ශේදුහල්ඳති, ශේහ අ ්ධ ැඳන රුරුවරිකු හහෝ හදඳැර්තුහේන්තු
ප්රධැනිිකු සහ ඳංති භැර රුරුවරිකු ආදී ්ිහගන් ස්න්ශේත කුඩැ පඩලඩැි්ක්ක  තතුෙත්හ . ිේ ්වස්ථැවෙ ්හනෝ
වවද වරිකු, පථැව-භැඅැව පිිබඳ ශේහ අඥිකු ආදී නිපුනින් පමිටු රැස්වී්පට සහභැගිහ . පමිටුහ ඉෙක්ක පි
වන්හන් වඳ ස්ඟ එක්ක වී වහේ දරුවැහේ ්ධ ැඳනි පිිබඳව ගත හ්කි හහෝ රණරග ග්නී්යි.
පමිටුවට සිසුහවකු නිර්හේ පරන්හන් පුනරුන්ද?
වහේ දරුවැහේ ඳැස්හෙ ව ශේදුහල්ඳති ශේසින් හිොමු කිරී් පරන ්තර ඒ ඳව වඳට ලිඛිතව ද්නුේ හේ. වඳ, වහේ
දරුවැහේ ්ධ ැඳන ්ව තැ පිිබඳව ස්ෙකිලි්ත්ව සිටී නේ වඳටද හ්් හිොමු කිරී් පරන හෙස ලිඛිතව
ශේදුහල්ඳතිහගන් ඉල්ලුේ පෙ හ්ප. ්ව් ව හින් ඳැස්ල් දින 10 පට හඳර වඳට පමිටු රැස්වී් පිිබඳව ද්නුේ හදනු
තත. වඳ එ් රැස්වී්ට සහභැගි වී් ව්දගත්ි. වඳට සහභැගි වී්ට හනොහ්කිනේ ඒ සහැ හවනත් දිනික්ක  සහ හවෙැවක්ක 
හිොදැ ග්නී් සහැ පරුගැපර ශේදුහල්ඳති ්්තන්න.
රැස්වී්ට හඳර පමිටුවට තිහඳන ශේස්තර හ්ොනවැද?
ඳැස්ල් සහ ්ඩලඩෙහේ පැර්ි ්ඩලඩෙි ශේසින් වහේ දරුවැහේ ඉහගනී් පිිබඳව පරුණු හගොනු පරනු තත. හ්ිට
වහේ දරුවැහේ ්ව තැ පිිබඳව තගයීේ, ්ධ ැඳනිප ජිග්ර හග (ඳංති භැර සහ ශේහ අ ්ධ ැඳන රුරුවරුන් හගන්),
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්දැෙ හසෞඛ්ය ශේස්තර, සහ සැේප්රදැයිප තගයීේ (්හනෝ වවද වරිකු, පථැව-භැඅැව පිිබඳ ශේහ අඥිකු හහෝ
වෘත්රණ්ි සුදුස්හසකු) තතුෙත් වනු තත. වඳටද හ්් ශේස්තර වෙ පිටඳතක්ක  ේහඳනු තත.
වඳට හ්් රැස්වී්ට සදැනේ ශේි හ්ක්ක හක්ක  හපහසද?
වඳ හ්් ක්රි්ිැවලිහි ව ස්ැන හපොටස් පරුහවකි. රැස්වී්ට හඳර ස්හර ශේට වඳට, වහේ දරුවැහේ හ්කිිැවන් සහ
්ව තැවින් පිිබඳව ලිඛිත ශේස්තර ද්න්වී්ට ්ව වනු තත. එහස් වඳට ශේහ අ ්ධ ැඳන ්ව තැ පිිබඳව,
ව්ඩසටහන් සහ හසවැවන්, ස්ථැනගත කිරී් හතෝරැ ග්නී් පිිබඳව සහ වහේ දරුවැහේ හල්ඛ්යන පිිබඳව ව්ඩි ශේස්තර
ද්නග්නී්ට ්ව වනු තත. හේ සහැ වහේ ඳැස්හල් ශේදුහල්ඳති ්්තන්න.
වඳට, රැස්වීහේදී වහේ දරුවැ හවනුහවන් හඳනී සිටී්ට හපහනකු හගන ආ හ්ප. ්ුනරුදු 16 හහෝ ඊට ව්ඩි සිසුන්ටද
හ්ිට සහභැගි ශේි හ්ප. හ්් රැස්වීහේදී ඉංග්රීීසි භැඅැහවන් පථැ කිරී්ට වඳට ්ඳහසු නේ, වහේ ඉල්ලී් ්ත
ඳරිවර්ථපිකු ස්ඳයී්ට ්ඳට හ්ප.
පමිටු රැස්වී් තුෙදී සිදුවන්හන් කු්ක්ක ද?
පමිටුව ්ගින් වහේ දරුවැහේ හ්කිිැවන් සහ ්ධ ැඳන ්ව තැ පිිබඳව, ශේහ අ ්ධ ැඳනි ්ව ද සහ වඩැ සුදුසු
වන්හන් කු්න ආපැරහේ ස්ථැනගත කිරී්ක්ක ද්යි කිිැ සැපච්ඡැ හපොට ඳරීක්ක අැ පරනු තත. වඳද හ්් සැපච්ඡැවට
සහභැගි වී ප්ර ්ග තසිි යුතුි.
සැ්ැන හින් හ්් රැස්වී්ට ශේනැඩි 20 ප ඳ්ග පැෙික්ක  ගතහ . වහේ දරුවැට ශේහ අ ්ධ ැඳන ්ව තැ තතිද
ින්න සහ ශේහ අ ්ධ ැඳන ස්ථැනගත කිරී්ක්ක  ්ව ද ින්න පිිබඳව පමිටුව ්ගින් එත්නදී් රණරගි පරනු තත.
ස්හරශේට පමිටුවට ව්ඩි ශේස්තර ්ව නේ රණරගික්ක  ග්නී් පල් ද්නු තත. න්වත රැස්වී්ක්ක  ප්වනු ෙඳන ්තර
එිට සහභැගි වී්ට වඳට ආරැධනැ පරනු තත.
ශේහ අ ්ධ ැඳනික්ක  ්ව නේ ප්රථ්හින්් හතෝරැ ගන්හන් සිසුවැ සැ්ැන ඳංති පැ්රි තුෙ සිියිදී් ශේහ අ
්ධ ැඳන සහි ෙඳැ දී්යි. එහස කිරී් හනොසුදුසු නේ දවහසන් භැගිප ඳ්ග පැෙික්ක  සැ්ැන ඳංති වලින් ඉවත් පර
ශේහ අ ්ධ ැඳන ඳංති වෙට සහභැගි කිරී් ආදිි (ත් ඳැස්හෙ ව හහෝ හවනත් ඳැස්ෙප) ගතහ්කි හවනත් පිිවර වෙට
තතුෙත්හ .
පමිටුව රැස් වූවැට ඳසු කු්ක්ක  සිදුහ ද?
පමිටුහව ව රණරගි ඳ්හ්දිිබ පරමින් වඳට ලිපිික්ක  ේහඳනු තත. වඳ රැස්වී්ට හනොඳ්මිණිහේ නේ රණරගි පිිබඳව
ද්න්වී්ට ඳැස්හෙ ව ශේදුහල්ඳති වඳව ්්තනු තත. පමිටුව ්ගින් ශේහ අ ්ධ ැඳන ස්ථැනගත කිරී්ක්ක  නිර්හේ පර
තත්නේ වඳට ප්්්ත්ත ප්රපැ කිරීහේ හඳෝර්ිපට ්ත්සන් කිරී්ට සිදුහ .
වඳට ග්ටළු තති නේ පරුගැපර ශේදුහල්ඳති ස්ග සැපච්ඡැ පරන්න. වඳ රණරගිට එපඟ හනොවන්හන් නේ ඒ පිිබඳව
පමිටුවට න්වත සෙපැ ඳෙන්න්යි කිිැ ලිඛිතව ්භිිැචනැ පෙ හ්ප. ඳැස්ල් ්ඩලඩෙහේ ්ධ ැඳන ්ධ ක්ක අ හවත
වඳහේ ්භිිැචනි සහ එිට හහතු දක්ක වැ ඳළමු පමිටු රැස්වී් ඳ්ව්ත්වී දින 30 ක්ක  තතුෙත ලිපිික්ක  ිවන්න.
වඳ ප්්්ත්ත ප්රපැ කිරීහේ හඳෝර්ි පුරවැ වහේ දරුවැහේ ඳැස්ෙට එවූ ඳසු ්ඳ ස්ථැනගත කිරී් පිිබඳව ශේධි ශේධැන
හිොදමු.
ස්ථැනගත කිරීහ්න් ඳසු වහේ දරුවැහේ ්ව

තැ ඉටු වනවැද්යි වඳ ද්න ගන්හන් හපහසද?

ඕනම් ඳැඨ්ැෙැවප සිියන සිසුහවකුහේ හස් වඳටද ප්රගති වැර්ථැ ේහඳනු තත, හද්ැපිි / රුරුවර රැස්වීේ වෙදී
රුරුවරිැට පථැ පෙ හ්ප. එහස් හවනත් ්වස්ථැවෙ වඳට ඉල්ලී්ක්ක  පර වුනන්ව හමුශේි හ්ප.
Individual Education Plan, පුේගලිප ්ධ ැඳන ස්ෙසු්ක්ක  වර්ධනි කිරී් තුලින් වඳ, වහේ දරුවැහේ ප්රගතිිට
සහභැගි වනු තත. හ්ි වහේ දරුවැ ශේහ අ ්ධ ැඳන ස්ථැනගත කිරී් ආරේභ හපොට ඳැස්ල් දින 30ක්ක  තතුෙත
නිර්්ැගි පෙ යුතුහ . හ්් ස්ෙසුහ් ව වහේ දරුවැහේ රුචිපේ, හ්කිිැවන්, ්ව තැ සහ ඉෙක්ක ප තතුෙත් වන
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්තර එ්ගින් වහේ දරුවැට සැර්ථප වී්ට ්ව
තත.

ශේහ අ ්ධ ැඳන ව්ඩ සටහන් හහෝ හසවැ ස්ඳයී්ට ්ඳට ආධැර වනු

වහේ දරුවැ ්ැස 3ප ඳ්ග පැෙික්ක  ස්ථැනගත වීහ් ව සිිය ඳසු වඳට ්ව නේ දරුවැහේ ප්රගතිි පිිබඳව හසොිැ
ඳ්ලී්ට පමිටු රැස්වී්ක්ක  ප්වන්න ි්යි ඉල්ලුේ පෙ හ්ප. ඳැස්ෙ ්ගින් ්ව් ව හින් වසරපට වරක්ක  වහේ දරුවැහේ
ශේහ අ ්ධ ැඳන ්ව තැ පිිබඳව ඳරීක්ක අැ පර ඳ්ලිි යුතුහ .
්ඳ ශේසින් හිෝජනැ පෙහහොත් හහෝ වඳ ශේසින් වහේ දරුවැහේ ස්ථැනගතවී් පිිබඳව හහෝ ස්ථැනි පිිබඳව ්ැරු වී්ක්ක 
ඉල්ලුේ පෙහහොත් ්ඳ න්වත ඳරීක්ක අැ පර ඳ්ලී් සහැ වැර්ෂිප පමිටු රැස්වී්ක්ක  ඳවත්වමු.
ව්ඩි ශේස්තර ෙඳැ ගත හ්ක්ක හක්ක  හපහසද?
Identification, Placement and Review Committee, හඳුනැග්නීහේ, ස්ථැනගත කිරීහේ සහ න්වත ඳරීක්ක අැ කිරීහේ
පමිටුව සහ ශේහ අ ්ධ ැඳනි පිිබඳව ව්ඩි ශේස්තර ද්න ග්නී්ට:


වහේ දරුවැහේ රුරුවරිැ හහෝ ශේදුහල්ඳති ස්ඟ පථැ පරන්න.



වහේ දරුවැහේ ඳැස්හෙ ව ශේහ අ ්ධ ැඳනි භැර රුරුවරිැ ්්තන්න.



පීල් දිස්ත්රිuක්ක ප ඳැස්ල් ්ඩලඩෙහේ (Peel District School Board) හවේ ්ඩශේි හවත ින්න,
www.peelschools.org/speced.



වන්හේරිහිෝ ්ධ ැඳන හදඳැර්තුහේන්තුහව ව (Ontario Ministry of Education) තති www.edu.gov.on.ca හවත
හගොස් ප්රැථමිප සහ ේශේරණි ්ධ ැඳනි හතෝරැ හගන ශේහ අ ්ධ ැඳන පුරුප හතෝරැ ගන්න.



දුරපථන ්ංප 905-890-1099 හහෝ 1-800-668-1146 දිරු ්ංපි 2345 තුලින් පීල් දිස්ත්රිuක්ක ප ඳැස්ල් ්ඩලඩෙි (Peel
District School Board) ්්තන්න.
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