Peel District School Board (িপল িডিsk sু ল েবাডর্)e িবেশষ িশkাঃ
Individual Education Plans (বয্িkগত িশkা পিরকlনাসমুহ) (IEP)
aিভভাকেদর জনয্ eকিট িনেদর্ িশকা
Individual Education Plan (বয্িkগত িশkা পিরকlনা)িট িক?
পিরকlনািট হেc Peel District School Board (িপল িডিsk sু ল েবাডর্ ) eর জনয্ আপনার সnােনর িশখেন সহায়তা করার eকিট পথ। আমরা আপনার
সnােনর আgহ, কমর্kমতা, চািহদা eবং লkয্সমুহ বুঝেত চাi। eটা েয েকান বাcার জনয্ আমােদর জানা জরুির। েযসব বাcােদর িবেশষ িশkেনর pেয়াজন, ei তথয্িট
eকিট Individual Education Plan (বয্িkগত িশkা পিরকlনা) e anভূর্ k করা হয়। পিরকlনািট আমােদরেক special education (িবেশষ
িশkা) কমর্সচু ী aথবা েসবা pদােন সাহাযয্ কের, যা আপনার সnােনর সাফেলয্র জনয্ pেয়াজন।
পিরকlনািট িকভােব ৈতরী?
আপনার সnােনর sু েলর special education (িবেশষ িশkা)দল িনmিলিখত বয্িkবেগর্র সহায়তায় পিরকlনািট েলেখ,
•
•
•
•

আপনার সnােনর িশkক
aনয্ানয্ িবেশষj, েযমন পথিনেদর্ শক uপেদ া, special education (িবেশষ িশkা) কমর্চািরবৃn যারা পূেবর্ ei pিkয়ায় জিড়ত িছল , pধান
িশkক, eবং কিমuিনিট eেজ়িn aথবা েসবা কমর্চারীরা।
aনয্ানয্ তথয্ েযমন পূবর্ Individual Education plan (বয্িkগত িশkা পিরকlনা), আপনার সnােনর Ontario Student Record
(anািরo ছাt েরকডর্ ), aথবা মুলয্ায়ন (েযমন আপনার সnােনর িশkা, sাsয্, aথবা বয্বহার)
আপনার পিরবার। aিভভাবক িহসােব আপিন সেবর্াtম পিরকlনা ৈতরীেত eকিট aতয্াবশয্কীয় ভু িমকা পালন কেরন।আপিন েয তথয্ pদান কেরন তা sু লেক
আপনার সnােনর বয্িkt, িবকাশ, িশkন, eবং aনুরিkেক uপলিb করেত সহায়তা কের।আপনার সnানo পিরকlনা ৈতরীেত সmৃk হেত পাের (eবং 16
বছেরর পর পরামশর্ দান করার aিধকার রােখ)। যখন ছাtরা pিkয়ার aংিশদার হয়, েযমন িশkা লkয্ িনধর্ারেন, তারা সাধারনত তােদর িনজs িশখেনর
জনয্ aিধকতর দািয়t gহন কের।

আপনার সnােনর special education (িবেশষ িশkা)শুরু হবার 30 sু ল িদেনর মেধয্ ei পিরকlনািট ৈতির হেত হেব। আপিন পিরকlনািটর eকিট কিপ পােবন
eবং আেরকিট যােব আপনার সnােনর Ontario Student Record (anািরo ছাt েরকেডর্ )।
পিরকlনািট িক anভূর্ k কের?
িশkকবৃn eবং সহায়ক কমর্চারীগন িশkা পিরকlনািট আপনার সnােনর pেয়াজন িমটােত, eবং তার agগিত পযেবর্kন করেত বয্বহার কের ei
পিরকlনােত েয তথয্ সমুহ রেয়েছ েসগুেলা হেcঃ
•

বয্িতkম eবং sাপনা

•

আপনার সnােনর িশখন pেয়াজনাবলী, িশখেনর ধরনাবলী, eবং মানিনধর্ারনাবলী।

Bengali-IEP-Special education

1

•

িবষয়সমুহ, েকাসর্সমুহ, aথবা কমর্সচু ীসমুহ েযখােন আপনার সnান িবেশষ িনেদর্ শ, সহায়তা eবং/aথবা েসবা gহন করেছ।

•

েয ধরেনর সহায়তা eবং েকৗশল আপানার সnােনর সাহােযয্র জনয্ pেয়াজন।

•

লkয্ eবং pতয্াশাসমুহ, যা আমােদরেক আপনার সnান িক aজর্ ন করেত সkম তা বেল, eবং আমােদরেক সারা বছর িশখন পিরমাপ করেত সহায়তা
কের।

•

14 বছর aথবা তার uপের বাcােদর জনয্ eকিট পিরকlনা, তােদর জীবেনর পরবত ধােপ মািনেয় চলায়, েযমন uc িবদয্ালয়, aনয্ানয্ পড়া,
কমর্sান, aথবা সামািজক বসবাস করায় সাহাযয্ করা ।

েবশীরভাগ িশkাথ েদর জনয্, agগিত তােদর িরেপাটর্ কােডর্ িলিপবd করা হেব। আপনার সnােনর কমর্সচু ীর uপর িনভর্ র কের, আপিন Individual
Education Plan (বয্িkগত িশkা পিরকlনা) eo agগিত িলিপবd েদখেত পােবন।
পিরকlনা পিরবতর্ ন সmব িক?
সারা বছর ধের, আপানার সnােনর িশkকগন িশkা পিরকlনায় সাফলয্জনক িশখন েকৗশেলর সংিkp িববরন রাখেব, eবং েকৗশলগুেলার সংেশাধনo করেত
পাের। e সবi pিkয়ািটর aংশ।
পিরকlনািট সারা বছেরর জনয্ লkয্ িনধর্ারন কের, eবং বা সিরকভােব আনু ািনক পযর্ােলাচনা eবং সাmpিতকরন কের। eতদসে , sু ল সারাবছর ধের
আপনার সnােনর agগিত মূলয্ায়ন কের। আমরা pেয়াজনমত পিরবতর্ ন করব, েযমন নতু ন লkয্ িনধর্ারন, যিদ আপনার সnােনর িশখন pতয্াশার েচেয়
ভােলা aথবা মnর হয়।
েকাথায় আরo তথয্ েপেত পােরন?
Individual Education Plan (বয্িkগত িশkা পিরকlনা) eবং special education (িবেশষ িশkা) 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।

•

Ministry of Education (িশkা মntনালয়)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 েবাড)e 905-890-1099 aথবা 1-800-668-1146, extension 2345
েত েফান করুন।
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