Peel District School Board (িপল িডিsk sু ল েবাডর্) e িবেশষ িশkাঃ Identification,
Placement and Review Committees (IPRC)
(শনাkকরণ, sাপনা eবং পযর্ােলাচনা কিমিট)
aিভভাকেদর জনয্ eকিট িনেদর্ িশকা
Identification, Placement and Review Committee (শনাkকরণ, sাপনা eবং পযর্ােলাচনা কিমিট) িট িক?
িশkাথ রা িবকিশত হয় eবং িশেখ িবিভn গিতেত। িকছু িশশুর জনয্, গতানুগিতক ে নীকk তােদর pেয়াজন নাo িমটােত পাের। Peel District
School Board (িপল িডিsk sু ল েবাডর্ ) eকিট কিমিটর সাহােযয্ eiসব িশkথ েদর সহায়তা করার জনয্ pিতjাবd, যাঃ
•

pেতয্ক িশkাথ েক শনাk কের যার িবেশষ িশkা, সহায়তা aথবা েসবার pেয়াজন

•

িশkাথ েক eমন eকিট কমর্সচু ীেত sাপন কের যা তার pেয়াজন িমটােব

•

িশkাথ েকমন agগিত করেছ তা পযর্ােলাচনা কের।

শনাkকরণ, sাপনা eবং পযর্ােলাচনা কিমিট eকিট েছাট দলেক anভূর্ k কের, েযমন, sু েলর pধান িশkক, eকজন িবেশষ িশkা িশkক aথবা িবভােগর
pধান, eবং eকজন ে নীকk িশkক। কখনo, aনয্ানয্ িবেশষj কমর্চারীবৃn কিমিটেত aংশgহন করেব (েযমন eকজন মেনািবjানী aথবা ভাষা-বাক
িবjানী)। আপনার সােথ কাজ কের, কিমিট আপনার সnােনর িশkার সmাবয্ সেবর্াtম িসdাn েনবার uেদয্াগী।
েক eকজন িশkাথ েক কিমিটর িবেবচনার জনয্ পাঠায়?
আপনার সnােনর sু েলর pধান িশkক পাঠান, eবং আপনােক িলিখতভােব aবিহত কেরন। আপিন যিদ আপনার সnােনর িশkন চািহদা সmেকর্ uিdg হন,
আপিনo pধান িশkকেক বয্বsা gহেনর জনয্ িলিখতভােব আেবদন জানােত পােরন। আপিন কিমিট সভা বসার anতঃপেk 10 sু ল িদবস আেগ aবিহত
হেবন। আপিন যিদ uপিsত থাকেত না পােরন, aনুgহ কের আেরকিট িভn তািরখ বা সমেয়র জনয্ pধান িশkকেক েযাগােযাগ করুন।
সভার আেগ কিমিট িক তথয্ িনেব?
sু ল eবং েবাডর্ কমর্চারীগন আপনার সnােনর িশখন সmেn তথয্ সংgহ করেবন। eটা আপনার সnােনর pেয়াজেনর eবং িশkায়তিনক সাফেলয্র মূলয্ায়ন
(ে নী িশkেকর eবং িবেশষ িশkা িশkকেদর েথেক), pাসংিগক sাsয্ তথয্, eবং আনু ািনক মূলয্ায়নগুেলার ফল (েযমন eকজন মেনািবjানী, ভাষা-বাক
িবjানী aথবা akেপশনাল েথরািপসট)anভূর্ k কের। আপিন সব তেথয্র eকিট কিপ পােবন।
সভার জেনয্ িকভােব ৈতরী হেবন?
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আপিন ei পdিতর eকজন সমান aংশীদার। কিমিট িমিলত হবার আেগ, আপিন আপনার সnােনর kমতা eবং pেয়াজনসমুহ সmেকর্ িলিখত তথয্ িদেত
চাiেত পােরন। আপিন িবেশষ িশkার pেয়াজনীয়তাসমুহ, কাযর্kমসমুহ eবং েসবাসমুহ, sাপনার uপায়সমুহ, eবং সnােনর েরকডর্ গুেলা সmেn আরo জ়ানেত
চাiেত পােরন। আপনার sু েলর pধান িশkেকর সােথ কথা বলুন।
আপনার সnােনর pবkা িহসােব আপিন aনয্ কাuেক সভায় আনেত পােরন। িশkাথ গন যারা 16 aথবা তার uেdর্ uপিsত থাকার েযাগয্তা রােখ।
আপিন যিদ কিমিটেত iংেরিজেত কথা বলেত sাcn েবাধ না কেরন, আমরা আপনার েদাভাষীর বয্বsা করব।
কিমিটর সভায় িক হয়?
কিমিট আপনার সnােনর কমর্kমতাসমুহ eবং পড়াশুনার pেয়াজনীয়তাসমুহ সmেn পযর্ােলাচনা eবং আলাপ কের, িবেশষ িশkেনর pেয়াজনীয়তা আেছ িকনা
eবং িক ধরেনর sাপনা সেবর্াtম। আপনার p করা eবং আেলাচনায় aংশgহন করা uিচত।
সভাগুেলা সাধারনত pায় 20িমিনট sায়ী হয়। কিমিট আপনার সnােনর িবেশষ িশখন pেয়াজনীয়তা আেছ িকনা eবং িবেশষ িশkা sাপনা pেয়াজন িকনা, e
িবষেয় ত kনাত িসdাn িনেব। কখন কখন কিমিটর আেরাo তেথয্র pেয়াজন হয়, eবং তারা িসdাn sিগত রাখেব। আেরকিট সভার সময় িনধর্ারন করা
হেব eবং আপিন uপিsত থাকার জনয্ আমিntত হেবন।
যিদ িবেশষ িশkার pেয়াজন হয়, িশশুর জনয্ সবসময় pথম সmাবনা িবেশষ িশkা সহায়তাসহ িনয়িমত ে নীেত থাকা। যিদ েসটা uপযুk না হয়, aনয্ানয্
সmাবনাগুেলার মেধয্ anভুর্ k aধর্sু লিদবস পযর্n িনয়িমত ে নীকk েথেক সিরেয় েনয়া, eবং eকিট িবেশষ িশkা ে নীেত uপিsত থাকা (আপনার বাড়ীর
sু েল aথবা aনয্ sু েল)।
কিমিট িমিলত হবার পর িক হয়?
আপিন কিমিটর িসdাn বয্াখয্াসহ eকিট িচিঠ পােবন। আপিন যিদ সভায় না থােকন, আপনার sু েলর pধান িশkক িসdাn সmেn আপানােক েযাগােযাগ
করেবন। কিমিট যিদ িবেশষ িশkা sাপনা সুপািরশ কের, আপনােক মতামত ফমর্ sাkর করেত বলা হেব।
েকান uেdগ থাকেল আপনার সnােনর pধান িশkেকর সােথ দয়া কের আেলাচনা করুন। আপিন কিমিটেক পুনিবর্েবচনার জনয্ বলেত পােরন(িলিখতভােব)eবং
আপিন যিদ তবুo িভnমত েপাষন কেরন িসdাn সmেn আেবদন করেত পােরন। sু ল েবােডর্ র িশkাপিরচালেকর কােছ কিমিটর সভার 30 িদেনর মেধয্
আপনার আেবদন জািনেয় eবং কারন েদিখেয় eকিট িচিঠ পাঠান।
আপিন সi করেল eবং মতামত ফরমিট আপনার সnােনর sু েল পাঠােল আমরা sাপনার জনয্ বয্বsা েনব।
sাপনার পর, আপিন িকভােব জানেবন আপনার সnােনর pেয়াজন িমটেছ িক না?
েয েকান কাযর্kেম েয েকান িশkাথ র মত, আপিন eকিট িরেপাটর্ কাডর্ পােবন, eবং িনধর্ািরত িশkক/aিভভাবক সভায়, aথবা আপনার আেবদেনর
েpিkেত aনয্ েকান সময় িশkেকর সােথ কথা বলেত পােরন।
আপিন আপনার সnােনর agগিতেত eকিট বয্িkগত িশkা পিরকlনা ৈতরীর মাধয্েম anভূর্ k থাকেবন । eটা আপনার সnান িবেশষ িশkা sাপনা শুরু
করার 30 sু ল িদবেসর মেধয্ ৈতরী হেত হেব। ei পিরকlনা আপনার সnােনর আgহ, কমর্kমতা, pেয়াজ়নসমুহ, eবং লkয্গেু লার নkা কের eবং
আমােদরেক আপনার সnােনর কৃ তকাযর্ হবার জনয্ িবেশষ িশkা কাযর্kম aথবা েসবা pদান করত সাহাyয কের।
আপনার সnান sাপনায় 3 মাস aিতবািহত করার পর, আপিন আপনার সnােনর agগিত পযর্ােলাচনার জনয্ eকিট aনুসরন পযর্ােলাচনা কিমিটর জনয্
আেবদন করেত পােরন। sু েলর বছের anত eকবার আপনার সnােনর িবেশষ িশkা pয়জনীয়তা পযর্ােলাচনা করা uিচত। যিদ আমরা psাব কির aথবা
আপিন sাপনার aথবা eলাকার পিরবতর্ েনর জনয্ আেবদন কেরন, আমরাo eকিট বা সিরক পযর্ােলাচনা সভা আেয়াজন করব।
েকাথায় আরo তথয্ েপেত পােরন?
Identification, Placement and Review Committee (শনাkকরণ, sাপনা eবং পযর্ােলাচনা কিমিট) সmেn আরo জ়ানেত, দয়া
কেরঃ
•

আপনার সnােনর িশkেকর aথবা pধান িশkেকর সােথ কথা বলুন।

•

আপনার সnােনর sু েলর িবেশষ িশkা িশkেকর সােথ েযাগােযাগ করুন।

•

Peel District School Board (িপল িডিsk sু ল েবােডর্ র) eর www.peelschools.org/speced oেয়বসাiট e যান।
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•

Ministry of Education (িশkা মntণালয়)eর oেয়বসাiট েদখুন www.edu.gov.on.ca, eিলেমnাির eবং েসকnাির eডু েকশেন িkক
করুন, তার পর েsশাল eডু েকশন িলং স-e যান।

•

Peel District School Board (িপল িডিsk sু ল েবাডর্ )e 905-890-1099 aথবা 1-800-668-1146, extension 2345
েত েফান করুন।
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