Ebeveynin IPRC Rehberi
Peel Bölgesi Okulları Heyeti’nde Tespit, Yerleştirme ve Değerlendirme
Komiteleri
Peel Bölgesi Okulları Heyeti öğrencilerin başarılı olmasına büyük önem verir. Öğrencilerin farklı
hızlarda geliştiğini ve öğrendiğini ve alışılmış sınıf müfredatının bazı çocukların ihtiyaçlarını
karşılamayabileceğini kabul ediyoruz. Geniş çaplı bir özel eğitim müfredatı ve onlar için mümkün
olan en iyi öğrenme fırsatlarını sağlayacak şekilde tasarlanmış hizmetler aracılığıyla bu
öğrencilere yardımcı oluyoruz.
Öğrencilerin ihtiyaç duydukları özel eğitim yardımını aldıklarından emin olmamızı sağlayan
araçlardan biri tespit, yerleştirme ve değerlendirme komiteleridir. IPRC (Identification,
Placement and Review Committees) olarak anılan bu komiteler üç ana görevi üstlenmektedirler:
1. özel eğitime ihtiyacı olan öğrencileri tespit etmek
2. öğrenciyi ihtiyaçlarını karşılayacak bir programa yerleştirmek
3. öğrencinin gösterdiği gelişimi değerlendirmek
IPRC’ler, çocukların ve ebeveynlerinin haklarını korumak için – eyalet kanunlarına uygun
biçimde (Ontario Yönergesi 181/98) – yasal olarak yürütülen bir süreci takip ederler. Okul
heyetlerinin IPRC’ler kurmasını gerektiren bu yönerge, çocukların ve ebeveynlerin bu konudaki
haklarını ve seçeneklerini tanımlar. Bir ebeveyn ya da veli olarak, fikir ve görüşlerinize önem
verilir ve çocuğunuzun eğitimi için mümkün olan en iyi kararların verilmesinde çok önemli bir rol
üstlenirler.
Bu rehber, okul personelinin ve IPRC üyelerinin toplantılara nasıl hazırlandıklarını ve özel eğitim
programlarına ihtiyaç duyan çocukları nasıl tespit ettiklerini anlatmaktadır. Ayrıca, bir ebeveyn
ya da veli olarak sizin (ve 16 yaşından büyük olan öğrencilerin) haklarınızı ana hatlarıyla
belirtmekte ve sizin ve çocuğunuzun, çocuğunuz için iyi eğitim tercihlerini yapmakta nasıl bir
rolünüz olduğunu betimlemektedir. Bu rehber, Peel Bölgesi Okulları Heyetinin,
www.peelschools.org/parents/specialed adresinden göz atabileceğiniz özel eğitim planının bir
parçasıdır. Çocuğunuzun öğretmeni ve okul müdürü de bu konuda size yardımcı olabilir. ABu
rehberin sonunda listelenen aile birlikleri ve web sayfaları gibi farklı kaynaklar da mevcuttur.
IPRC öncesinde neler olur?
Öğrenciyi IPRC’ye kim yönlendirir?
Okul müdürü öğrenciyi bir IPRC’ye yönlendirebilir ve bu durumda ebeveynleri yazılı olarak
bilgilendirir. Çocuğunuzun ihtiyaçlarına yönelik kaygılarınıza istinaden, siz de müdürün bu
yönlendirmeyi yapmasını talep edebilirsiniz. Bu talep yazılı olarak yapılmalıdır.

Müdürün talebinizi aldığını size yazılı olarak bildirmesi ve “Ebeveynin IPRC Rehberi”nin bir
kopyasını 15 okul günü içerisinde size iletmesi gerekmektedir.
IPRC’den en az 10 okul günü önce, IPRC başkanından IPRC’nin tarihini ve yerini içeren bir
mektup alacaksınız. IPRC’ler çocuğunuzun okulunda ya da heyetin bir ofisinde gerçekleştirilebilir.
IPRC üyelerine hangi bilgiler verilecek?
IPRC öncesinde, okul ve heyet personeli, okul içi değerlendirme komitesi aracılığıyla
çocuğunuzun öğrenme durumu ile ilgili bilgi toplarlar. Bu bilgi şunları içerebilir:
> sınıf ve özel eğitim kaynakları öğretmenlerinin çocuğunuzun ihtiyaçları ve akademik başarısına
dair ölçümleri ve değerlendirmeleri
> ilgili sağlık bilgileri
> resmi değerlendirme sonuçları; değerlendirme bir psiko-eğitim danışmanı, konuşma ve dil
patolojisi uzmanı ve/veya mesleki terapist vb. tarafından yapılabilir.
Değerlendirmeler, bölgesel ya da eyalete ait bir hizmete bağlı çalışan bir sağlık ya da hizmet
uzmanı veya sizin tuttuğunuz biri tarafından sağlanabilir. Bilgiler çocuğunuzun profilini
oluşturmak için kullanılır ve toplantıdan önce IPRC üyelerine verilir. Bilgiler başkana ulaştıktan
sonra, yazılı bir kopyası size de verilmelidir.
Çocuğunuzun güçlü yanlarını ve ihtiyaçlarını yazılı olarak bildirmeniz çok iyi olur. Bu bilgileri,
IPRC’ye yönlendirmesi için okul müdürüne veriniz.
IPRC’de kimler var?
Yazılı olarak alacağınız IPRC bildiriminde, IPRC üyeleri ve bu üyelerin unvanları liste halinde yer
alır. IPRC’lerde, en az üç Peel heyeti personeli üye olur; bir ilköğretim IPRC’sinde genellikle bir
okul müdürü, bir özel eğitim kaynakları öğretmeni ve/veya okuldan bir sınıf öğretmeni olur.
Ortaöğretim seviyesindeki bir IPRC’de bir özel eğitim bölümü başkanı da IPRC’ye dahil olabilir.
Bazen, -psikolojik destek personeli ya da konuşma ve dil patolojisi uzmanı gibi- bir başka
personel de yardımcı olarak komitede bulunabilir. Bu kişi, çocuğunuz ile ilgili bir sunum yapabilir
veya sadece soruları cevaplamak amacıyla hazır bulunabilir.
Bir ebeveyn olarak IPRC’de rolüm nedir?
Siz IPRC’nin çok önemli bir parçası ve çocuğunuz hakkında alınacak kararda eşit derecede söz
sahibisiniz. Mümkün olduğunca bilgili ve ilgili olmanız iyi olur. IPRC’ye katılmanız önemlidir. Eğer
belirlenen tarihte IPRC’ye katılamazsanız, iş ya da şahsi programınıza uygun farklı bir tarih ve
saat belirlenmesi için çocuğunuzun okul müdürüyle lütfen iletişime geçiniz.
Çocuğunuzu savunması amacıyla IPRC’ye birini getirmeyi faydalı bulabilirsiniz. Bu bir arkadaşınız,
bir akrabanız ya da bir aile birliği üyesi olabilir. Nezaketen, bu kişilerin adlarını okul müdürüne
önceden bildiriniz.

Komiteyle İngilizce rahat iletişim kuramayacağınızı düşünüyorsanız, çocuğunuzun okul
müdüründen IPRC için bir çevirmen ayarlamasını talep ediniz. Görme ve işitme engelli
ebeveynler için de çeşitli hizmetler mevcuttur ve erişilebilirlikle ilgili diğer tüm kaygılara yönelik
gerekli düzenlemeler yapılır.
IPRC’ye çocuğum davetli mi?
16 yaşından büyük öğrenciler IPRC’ye katılabilir ve kendilerini savunacak kişiyi kendileri
belirleyebilir. Sunulan bazı bilgilerin hassasiyeti göz önünde bulundurulduğunda, çocuğunuzun
toplantıda ne şekilde yer alacağına ilişkin çocuğunuzla ve okul müdürüyle önceden konuşmanız
iyi olabilir.
IPRC’ye nasıl hazırlanabilirim?
İyice bilgilenin
IPRC gerçekleşmeden önce ek bilgilere ulaşmak isteyebilirsiniz. Örneğin:
> Peel heyetinin özel eğitim programları için öğrencileri tespit etmede kullandığı ölçütler
> Eğitim Bakanlığı tarafından sunulan sıra dışılık ve tespit seçenekleri
> IPRC’nin çocuğunuz için değerlendireceği yerleştirme seçenekleri. Çocuğunuzun müdürü, olası
IPRC kararları hakkında size bilgi verebilir. IPRC’nin ardından müdürünüz tavsiyelerle ilgili daha
iyi fikir edinmeniz için sınıf ziyaretleri organize edebilir.
> Çocuğunuzun Ontario Okul Kaydı dosyası ve okulun tuttuğu değerlendirme kayıtları gibi diğer
kayıtlar
Bu bilgilerin birer kopyasını müdürünüzden alabilirsiniz.
Sıra dışılık konusunda bilgi sahibi olun
IPRC çocuğunuzda aşağıdakilerden birini tespit edebilir:
> sıra dışı davranış
> sıra dışı iletişim
> sıra dışı zekâ
> sıra dışı fiziksel özellik
> çoklu sıra dışılık
Bu sıra dışı özellikler, Eğitim Bakanlığı’nın Özel Eğitim – Eğitimciler için Bir Rehber, 2001
(www.edu.gov.on.ca/eng/general/elemsec/speced/guide/specedhandbooke.pdf) yayınında
daha detaylı olarak açıklanmıştır.
Yerleştirme seçeneklerini bilin
IPRC aşağıdaki yerleştirmeleri yapabilir:
> özel eğitim desteği içeren normal sınıf
> okul gününün yarısına kadar sürebilecek şekilde normal sınıfın dışına çıkma
> sıra dışılığa göre gruplandırılmış, evde ya da okulda veya heyete bağlı başka bir okulda
gerçekleşen özel eğitime ayrılmış sınıf
Eğitim Bakanlığı, çocuğunuzun ihtiyaçlarını karşılaması ve sizin taleplerinizle tutarlı olması
koşuluyla, IPRC’lerin öncelikle normal sınıfa yerleştirmeyi göz önünde bulundurmalarını zorunlu
kılar.

IPRC esnasında ne olur?
Davet mektubunuzda belirtilen komite başkanı, IPRC toplantısını yönetir ve sizi selamlayıp
üyeleri tanıtarak toplantıya başlar. Hemen ardından kendinizi ve size eşlik eden diğer kişileri
tanıtma fırsatınız olur.
IPRC başkanı toplantının amacını ana hatlarıyla açıklar. Komite, sizinle birlikte çocuğunuzun
güçlü yönlerini ve ihtiyaçlarını gözden geçirir ve özel eğitim durumu tespit ve yerleştirmesinin
gerekip gerekmediğini görüşür. Sorular sormalı ve konuşmaya katılmalısınız. Söyleyecekleriniz
önemlidir.
Önceden sunduğunuz tüm yazılı bilgiler toplantıda görüşülecektir. Eğer komite bir tespitin
uygun olduğu kararını verirse, hangi özel eğitim hizmetlerinin gerektiğini gözden geçirecek ve
ardından yerleştirme seçeneklerini görüşecektir. Eyalet kanunları ve Peel heyeti yönergeleri,
IPRC’nin öncelikle özel eğitim desteği içeren normal bir sınıfa yerleştirmeyi göz önünde
bulundurmalarını zorunlu kılar. Eğer IPRC normal sınıfa yerleştirmenin uygun olmadığını
düşünürse, komite (bu rehberin önceki sayfalarında listelenmiş olan) farklı bir yerleştirme
seçeneğini değerlendirir.
IPRC başka bir konuyu görüşecek mi?
Komiteden çocuğunuzun ihtiyaç duyduğu spesifik eğitimsel program yöntemlerini ve
hizmetlerini değerlendirmesini talep edebilirsiniz. Talep etmeniz durumunda, komite
yerleştirmenin yapıldığı okula eğitimsel programlar ve hizmetler hakkında tavsiyelerde
bulunabilir fakat kanunen bunu yapma yükümlülüğü yoktur çünkü bu konu, yerleştirmenin
yapıldığı okuldaki sınıf öğretmeninin ve okul müdürünün sorumluluğundadır.
IPRC toplantısı ne kadar sürer?
IPRC süresi 15 dakika ile 1 saat ve üzeri olarak değişiklik gösterebilir. Tipik bir toplantının süresi
20 dakikayı aşmaz.
Komite ne karar verecek?
Komite çocuğunuzun güçlü yönleri ve ihtiyaçlarını gözden geçirerek aşağıdakilerden birine karar
verecektir:
> çocuğunuz sıra dışı ve bir özel eğitim yerleştirmesi yapılması gerekiyor
> çocuğunuz sıra dışı değil ve bir özel eğitim yerleştirmesi gerekmiyor
> çocuğunuz sıra dışı değil ve bir özel eğitim yerleştirmesi yapılması gerekiyor
> IPRC üyeleri daha fazla bilgiye ihtiyaç duyuyorsa kararın açıklanması sonraya bırakılır
Komite görüşmesini gerçekleştirir ve kararını siz oradayken açıklar. Karar anında bir yorum
yapmanız ya da herhangi bir cevap vermeniz gerekmez. Tavsiye edilen yerleştirmeye
katılmıyorsanız, itiraz edebilirsiniz. İtiraz süreci bu rehberin sonraki sayfalarında açıklanmıştır.
Bazı durumlarda, komite çocuğunuzun değerlendirilmesi veya yerleştirme ihtiyaçları hakkında
daha fazla bilgiye gerek duyarsa kararını erteler. Komite ihtiyacı olan bilgiye eriştiğinde, size de

bir kopyasını sunar. Bunun ardından IPRC için yeni bir tarih belirlenir ve siz de bu toplantıya
davet edilirsiniz.
IPRC’den sonra ne olur?
Komitenin çocuğunuz ile ilgili kararını belirten bir mektup alacaksınız. Bu mektup şunları içerir:
> çocuğunuzun güçlü yönleri ve ihtiyaçları
> eğer bu konu görüşüldüyse, gelecekteki program yöntemleri ve hizmetler
hakkında,,,,,,tavsiyeler
> IPRC’nin çocuğunuzu sıra dışı olarak tespit edip etmediği ve bu sıra dışı özelliğin (ya da
özelliklerin) tespit ve tanımları
> bir yerleştirme tavsiyesinin olup olmadığı ve eğer tavsiye edilen özel bir sınıf ise bu kararın
dayanakları
IPRC’ye katılamadıysanız, çocuğunuzun okul müdürü toplantıdan kısa süre sonra size ulaşacak
ve komitenin kararı hakkında size bilgi verecektir. Yerleştirme yapılan yeri ziyaret etmediyseniz,
karar vermeden önce çocuğunuzun müdüründen bir ziyaret organize etmesini talep ediniz.
IPRC çocuğunuzun sıra dışı olduğunu tespit ettiyse ve bir özel eğitim yerleştirmesi öneriyorsa,
önerilen yerleştirmeyi onayladığınıza dair bir form imzalamanız istenecektir. Önerilen
yerleştirmeye katılıyorsanız, lütfen onay formunu imzalayıp çocuğunuzun okuluna iletiniz.
IPRC’den önerilerini tekrar gözden geçirmelerini talep edebilir miyim?
Karar ve önerilerini tekrar gözden geçirmeleri için IPRC’den ek bir toplantı talep edebilirsiniz.
IPRC kararını aldıktan sonra, 15 okul günü içinde yazılı talepte bulunmalısınız. Bu ek toplantının
amacı, kaygılarınız –ya da 16 yaşından büyük ise çocuğunuzun kaygıları- doğrultusunda IPRC
kararının dayanaklarını gözden geçirmektir.
Toplantı, talep alındıktan sonra en kısa süre içerisinde gerçekleştirilecektir. Bu toplantıda,
kaygılarınızı görüşme fırsatı bulacaksınız. Sizin mevcut bulunduğunuz toplantıda, komite,
kararını değiştirip değiştirmeyeceğini açıklayacaktır. Toplantının ardından, komitenin kararını
değiştirip değiştirmediğini ve bunun sebeplerini belirten bir mektup alacaksınız.
Önerilen yerleştirmeyi kabul etmek zorunda mıyım?
Yerleştirmeyi kabul etmek zorunda değilsiniz fakat lütfen son kararınızı vermeden önce
kaygılarınız hakkında müdür ile görüşün.
Yeni okul yerleştirmesi ile ilgili hangi düzenlemeler yapılacak?
Düzenlemeler siz onay formunu imzalayıp çocuğunuzun okuluna iletir iletmez başlayabilir.
Çocuğum yeni sınıfına ne zaman başlayabilir?
Yeni yerleştirmenin başlangıç tarihi, ulaşımla ilgili düzenlemeler ve okul yılı takvimindeki normal
tatiller göz önünde bulundurularak yapılır.

Yerleştirme yeni bir okulda ise ne olur?
IPRC yeni okula çocuğunuza ilişkin bilgileri iletir. Yeni okul, çocuğunuzun ne zaman okula
başlayacağı konusunda bilgilendirilir.
Çocuğum oraya nasıl gidecek?
Peel heyeti yönergeleri dahilinde sağlanacak olan ulaşım hizmeti, genellikle imzalı onay formu
okula ulaştıktan sonraki iki hafta içinde kullanıma hazır olur. Lütfen kaygılarınızı çocuğunuzun
mevcut okul müdürüyle görüşün.
IPRC’nin yıllık değerlendirmesi ve diğer değerlendirmeleri
Özel eğitim yerleştirmesinin ardından çocuğumun ihtiyaçlarının karşılandığını nasıl bileceğim?
Çocuğunuzun gelişim sürecine, aşağıdakileri de içeren birçok farklı yol ile düzenli olarak dahil
olacaksınız:
> bireysel eğitim planı (IEP – Individual Education Plan) geliştirme, yazma ve uygulama süreci –
danışma hizmeti, çocuğunuz yerleştirildiği sınıfa başladıktan sonraki 30 okul günü içinde
başlayacaktır (Ebeveynin IEP Rehberi’ne göz atınız)
> okuldan eve gönderilen karnelere göz atarak
> özel talebinize istinaden ya da her okul için düzenli aralıklarla gerçekleştirilen, karnelerin ve
IEP sürecinin görüşüldüğü veli/öğretmen toplantıları
Başka ek IPRC toplantısı olacak mı?
Çocuğunuz yerleştirildiği sınıfta üç ay geçirdikten sonra bir değerlendirme IPRC’si talep
edebilirsiniz. Çocuğunuzun özel eğitim ihtiyaçları okul tarafından yılda en az bir kez
değerlendirilmelidir ve bu esnada size de danışılacaktır. Eğer mutabıksanız, yıllık resmi IPRC
değerlendirmesi gerçekleştirilmez. Yıllık IPRC değerlendirmesi, çocuğunuz için bir yerleştirme ya
da konum değişimi önerilirse veya sizin talebiniz üzerine gerçekleştirilir. Katılımınız önemlidir.
İtirazlar
Eğer her şeye rağmen komitenin kararına katılmıyorsam ne olur?
IPRC’nin tespit ve yerleştirmesi sizi tatmin etmiyorsa itiraz edebilirsiniz. İtiraz bildirimini şu
şekilde göndermelisiniz:
> yazılı olarak
> esas IPRC toplantısından sonra 30 okul günü içerisinde (ek toplantılardan sonra 15 gün içinde)
> Peel Bölgesi Okulları Heyeti’nin eğitim direktörüne hitaben
> IPRC’nin tespit ve/veya yerleştirme kararına (kararlarına) itiraz ettiğinizi belirtir biçimde
> komite ile mutabık kalmamanızın sebeplerini açıklayarak
İtiraz sonuçlanana kadar çocuğunuz mevcut yerleştirmesinde kalacaktır.
İtiraz heyetinin üyeleri kimlerdir?
Özel eğitim itiraz heyeti, itiraz edilen konu ile önceden hiçbir bağlantısı olmayan üç üyeden
oluşur:

> Peel heyeti tarafından seçilen bir üye
> Sizin tarafınızdan seçilen bir üye (çocuğunuzun sıra dışı durumuyla ilgili aile birliğine
danışmanız iyi olabilir)
> diğer iki üye tarafından ortaklaşa olarak seçilen ya da iki üyenin mutabık kalamadığı durumda
Eğitim Bakanlığının bölge yöneticisi tarafından seçilen bir heyet başkanı
İlk iki üye, heyetin itiraz bildirimini almasından sonra 15 okul günü içerisinde seçilmiş olmalıdır.
Başkan, diğer üyelerin belirlenmesinin ardından 15 okul günü içerisinde seçilmiş olmalıdır.
İtiraz ile ilgili işlemler ve idari süreçler, Eğitim Bakanlığının 181 numaralı Yönergesi ile
düzenlenmektedir.
İtiraz heyeti ne yapar?
İtiraz heyetinin başkanı başkan seçildikten sonra 30 okul günü içerisinde itiraz heyetini toplar.
Bu toplantıda itiraz heyeti, IPRC toplantı kayıtlarını, karar bildirisi ve tüm raporlar ile
değerlendirmeler ve IPRC’nin dikkate aldığı tüm belgeler dahil olmak üzere, gözden geçirir.
Ayrıca Peel heyetinin IPRC kararının gerekçelerine dair beyanlarını dinler ve ebeveyn olarak sizin
beyanlarınızı da dinlemekle yükümlüdür.
Sizin (ve 6 yaşından büyükse çocuğunuzun), sürece dahil olmanız için itiraz heyetinin
toplantısına davet edileceksiniz.
İtiraz heyeti ne gibi kararlar alır?
İtiraz heyeti duruşmasının ardından üç okul günü içerisinde, itiraz heyeti aşağıdaki kararlardan
birini verir:
> IPRC ile mutabık kalıp kararlarının uygulanmasını önermek
> IPRC kararı ile mutabık kalmayıp çocuğunuzun tespit ve yerleştirmesi için Peel heyetine
öneride bulunmak
Yazılı bir karar elime geçecek mi?
İtiraz heyeti size yazılı karar metnini, önerilerini ve bunların dayanaklarını gönderecektir.
İtiraz heyetinin önerileri nasıl uygulanır?
İtiraz heyeti önerilerini içeren yazılı bildiriyi Peel heyetinin eğitim direktörüne gönderir. Bu
bildirinin alınmasından sonra 30 okul günü içerisinde, okul heyeti, itiraz heyetinin önerilerini
gözden geçirmeli, ne şekilde hareket edeceğine karar vermeli ve size bu eylem planının
detaylarını içeren bir mektup göndermelidir.
Bu mektup ayrıca, plan sizi hâlâ tatmin etmiyorsa neler yapabileceğinize dair bilgileri de içerir.
Bu bilgiler arasında, sıradaki itiraz mercii olan Özel Eğitim Heyeti hakkında bilgiler de vardır. Özel
Eğitim Heyetinin işlemleri ve idari süreçleri, Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan,
www.edu.gov.on.ca/eng/parents/speced.html adresindeki Bakanlık sayfasından bir kopyasını
edinebileceğiniz Özel Eğitim Bilgi Kitapçığı ile düzenlenmektedir.

Özel eğitim programları hakkında daha fazla bilgi sahibi olun
Peel heyetine bağlı okullardaki özel eğitim programları, normal sınıflarda destek programı
sunulan öğrencilerden özel sınıflara kadar çeşitlilik göstermektedir. Tüm yerleştirmelerde
entegrasyon seçenekleri değerlendirilebilir. Aşağıdaki kaynaklardan özel eğitim hakkında daha
fazla bilgiye ulaşabilirsiniz:
> çocuğunuzun okulu
> 905-890-1099 (veya 1-800-668-1146) telefon hattından (dahili numara 2345) Peel heyetinin
Özel Eğitim Programı Hizmetleri bölümü
> www.peelschools.org/parents/specialed adresindeki Peel heyeti web sayfası
> Peel heyetinin Özel Eğitim Danışmanlığı Komitesine yönelik birlikler
Bu ebeveyn rehberi hakkında
Bu broşür 181/98 numaralı Ontario Yönergesinin gerektirdiği değişiklikleri yansıtmaktadır. Özel
Eğitim Programı Hizmetleri ve İletişim bölümleri tarafından, SEAC ile iş birliği içerisinde
hazırlanmıştır.
Önemli Notlar
> Çocuğunuzun özel eğitim ihtiyaçları ile ilgili iletişimlerde Braille alfabesi ile yazılmış metinler,
büyük puntolu metinler veya ses kasetleri kullanma imkanımız vardır.
> Sınıf öğretmeni ya da özel eğitim konularına bakan diğer okul personeliyle İngilizce iletişim
kurmakta zorlanırsanız, bir çevirmen ayarlayabiliriz.
> Özel eğitim programı hizmetleri hakkında daha fazla bilgiyi,
www.peelschools.org/parents/specialed adresindeki web sayfamızda bulabilirsiniz. Tüm
materyalleri, çocuğunuzun okulundan da temin edebilirsiniz.
Sorularınız mı var?
905-890-1099
(veya 1-800-668-1146),
dahili 2345 numaralı hattı arayın
Özel Eğitim
Danışma Komitesi
Okul heyetlerinin, yerel aile birliklerinden ve mütevellilerden temsilciler içeren Özel Eğitim
Danışma Komitesi kurma zorunluluğu vardır.
Bu temsilciler, çocukların ve ebeveynlerinin haklarını korurlar. Birlikler ise ebeveynler için
faydalı kaynaklar sağlarlar. Toplantı tarihlerini ve ayrıca SEAC üyelerinin isimlerini ve telefon
numaralarını bulmak için lütfen 905-890-1099 (veya 1-800-668-1146) dahili 2345 numaralı hattı
arayın ya da www.peelschools.org/parents/specialed adresini ziyaret edin.
Aşağıdaki birlikler Peel heyeti SEAC bünyesinde temsil edilmektedirler:
> Parlak Çocuklar Derneği, Peel Şubesi
905-782-0055 www.abcpeel.org

> Otizm Ontario, Peel Şubesi
416-246-9592 www.autismontario.com/peel
> Brampton Caledon Toplumsal Yaşam
905-453-8841 www.bramptoncaledoncl.ca
> Kanada Akıl Sağlığı Derneği / Peel Şubesi
905-451-7335 www.cmhapeel.ca
> Easter Seals
416-421-8377 www.easterseals.org
> FASworld Kanada – Peel Şubesi
416-264-8000 www.fasworld.com
> Kanada Fragile X Araştırma Vakfı
905-453-9366 www.fragilexcanada.ca
> Peel Bölgesi Öğrenme Güçlükleri Derneği
905-791-4100 www.ldapr.ca
> Peel Engelli Çocuklar Bakım Ağı
905-956-0158 www.cnck.org
> Ontario Tourette Sendromu Derneği
1-888-274-2226 www.tourettesyndromeontario.ca
> Âmâ ve Görme Engelli Çocuklar için VIEWS
519-616-4397 www.viewson.ca
> İşitme Engelli Çocuklar için VOICE
905-607-2610 www.voicefordeafkids.com
Ontario’daki eyalet ve uygulama okulları
Ontario’da, ileri düzeyde engelli sıra dışı öğrencilere hizmet ve bazı durumlarda konaklama da
sağlayan eyalete bağlı okullar ve uygulama okulları bulunmaktadır. Bunlardan bazıları şöyledir:
Amethyst Okulu
(Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler için)
1515 Cheapside Street, London, ON N5V 3N9
519-453-4400
Centre Jules-Léger
(Fransızca konuşan ve öğrenme güçlüğü çeken öğrenciler için)
281 Avenue Lanark, Ottawa, ON K1Z 1G4
613-761-9300
Ernest C. Drury Okulu
(Doğuştan sağır, sonradan sağır olmuş ya da işitme güçlüğü çeken öğrenciler için)
255 Ontario Street S., Milton, ON L9T 2M5
905-878-2851
Robarts Okulu
(Doğuştan sağır, sonradan sağır olmuş ya da işitme güçlüğü çeken öğrenciler için)

1515 Cheapside Street, London, ON N5V 3N9
London, ON N5Y 4V9
519-453-4400
Sagonaska Okulu
(Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler için)
350 Dundas Street W., Belleville, ON K8P 1B2
613-967-2830
Sir James Whitney Okulu
(Doğuştan sağır, sonradan sağır olmuş ya da işitme güçlüğü çeken öğrenciler için)
350 Dundas Street W., Belleville, ON K8P 1B2
613-967-2823
Trillium Okulu
(Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler için)
347 Ontario Street S., Milton, ON L9T 3X9
905-878-2851
W. Ross Macdonald Okulu
(Âmâ ya da sağır- âmâ olan öğrenciler için)
350 Brant Avenue, Brantford, ON N3T 3J9
519-759-0730

