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ਭੂਵਮਕਾ 

ਕਈ ਮਾਤਾ-ਵਿਤਾ ਵਨਸਵਚਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਵਕ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ 
ਵਿੱਵਿਆ ਯੋਜਨਾ (Individual Education Plan) 
(ਆਈ.ਈ.ਿੀ.) ਮੀਵਟੰਗ ਤੋਂ ਕੀ ਆਿ ਰੱਿੀ ਜਾਿੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਿਣੇ 
ਬੱਚੇ ਦੇ ਿੱਲੋਂ ਿਕੂਲ ਿਟਾਫ ਨਾਲ ਵਮਲਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਾਂ 
ਡਰੇ ਹੋਏ ਮਵਹਿੂਿ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਨ। ਅਕਿਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਿਤਾ ਨਹੀਂ 
ਹੁੰ ਦਾ ਵਕ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਿ੍ਵਕਵਰਆ ਵਿੱਚ ਆਿਣੀ ਭੂਵਮਕਾ 
ਬਾਰੇ ਵਨਸਵਚਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੇ।  ਆਈ.ਈ.ਿੀ. ਦਾ ਢਾਂਚਾ (ਫ੍ੇਮਿਰਕ) ਿੂਰੇ 
ਿੂਬੇ ਵਿੱਚ ਿਮਾਨ ਹੈ, ਿਰੰਤੂ ਹਰੇਕ ਿਕੂਲ ਵਜਲਾ ਦੀ ਿ੍ਵਕਵਰਆ ਥੋੜਹਿੀ 
ਿੱਿ ਹੋ ਿਕਦੀ ਹੈ।

ਕੁਝ ਆਈ.ਈ.ਿੀ. ਗਾਈਡਾਂ ਵਿਿਾਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ 
ਜ਼ੁੰ ਮੇਿਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਆਨ ਕੇਂਦਵਰਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਿ ਗਾਈਡ ਵਿੱਚ, 
ਅਿੀਂ ਇੱਕ ਿੱਿ ਵਦਸਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਿਾਡਾ ਵਿਆਨ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ 
ਿਮਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਿਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਤੇ ਹੈ ਵਕ ਇੱਕ ਆਈ.ਈ.ਿੀ. 
ਮੀਵਟੰਗ ਵਕਿੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਕਿੇਂ ਤੁਿੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ, 
ਿਕੂਲ ਨਾਲ ਵਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਾਭ ਦੀ ਇਿ 
ਿ੍ਵਕਵਰਆ ਦਾ ਿੱਿ ਤੋਂ ਿੱਿ ਲਾਭ ਉਠਾ ਿਕਦੇ ਹੋ। 

ਵਕਿੇ ਿੀ ਹੋਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੁਿੀਂ ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਿੱਿ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। 
ਿਕੂਲ ਨੰੂ ਇਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਆਿਣੇ ਅਵਿਆਿਨ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ 
ਦੀ ਵਿੱਿਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਿਿੀਆ 
ਆਈ.ਈ.ਿੀ. ਅਵਿਆਿਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਕੂਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ 
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਵਮਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਈ.ਈ.ਿੀ. 
ਮੀਵਟੰਗ ਵਿੱਚ ਇਿ ਤੇ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਿੇਸ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਵਕ ਤੁਹਾਡੇ 
ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਿੜਹਿਾਉਣ ਅਤੇ ਉਿਦੀ ਿਫਲਤਾ ਵਿੱਚ ਿਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ 
ਿਕੂਲ ਕੀ ਕਰੇਗਾ।

ਇੱਕ ਆਈ.ਈ.ਿੀ. ਵਿੱਚ ਕਈ ਤੱਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ:  

	 ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵਿੱਿਣ ਵਿੱਚ ਿਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਟੀਚੇ  
ਅਤੇ ਕਾਰਜਨੀਤੀਆਂ 

	ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਿੇਿਾਿਾਂ ਅਤੇ ਿਾਿਨ  
	ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਿ੍ਗਤੀ ਦਾ ਿਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਰਕੀਬਾਂ  

ਇਿ ਵਿੱਚ ਇਹ ਿਰਣਨ ਿੀ ਹੋ ਿਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਿਾਠਕ੍ਮ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ 
ਲਈ ਵਕਿੇਂ ਅਨੁਕੂਵਲਤ ਅਤੇ ਿੰਸੋਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਿ ਗਾਈਡ ਵਿੱਚ, 
ਅਵਜਹੇ ਟੀਮਿਰਕ ਨੰੂ ਦਰਿਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਜੋ ਇੱਕ ਆਈ.ਈ.ਿੀ. ਦੇ ਵਿਕਾਿ 
ਦਾ ਅਵਿਐਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਿੀਂ ਇਹਨਾਂ ਿਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨਾ 
ਟੀਚੇ ਦੇਿੋਗੇ।

ਆਈ.ਈ.ਿੀ. ਵਿੱਚ ਵਭੰਨ-ਵਭੰਨ ਿਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭੂਵਮਕਾਿਾਂ ਅਤੇ 
ਜ਼ੁੰ ਮੇਿਾਰੀਆਂ ਦੀ ਿੂਚੀ ਹੋ ਿਕਦੀ ਹੈ, ਿਰੰਤੂ ਇਿ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਜਾਂ 
ਵਿਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭੂਵਮਕਾ ਜਾਂ ਜ਼ੁੰ ਮੇਿਾਰੀਆਂ ਦੀ ਿੂਚੀ ਨਹੀਂ ਹੋਿੇਗੀ। 
ਜਦੋਂ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਨਿੇਸ (ਇਨਿੁਟ) ਨੰੂ 
ਿ੍ਵਤਵਬੰਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਿਦਾ ਇੱਕ ਵਰਕਾਰਡ ਹੋਿੇਗਾ ਵਕ 
ਿਕੂਲ  ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਨਾ ਵਕ ਤੁਿੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੋਗੇ।  

ਇੱਕ ਆਈ.ਈ.ਿੀ., ਿਾਿ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ “ਵਲਵਿੰਗ ਦਿਤਾਿੇਜ” ਹੈ, ਵਜਿਦਾ 
ਭਾਿ ਹੈ ਵਕ ਇਿਨੰੂ ਕਦੇ ਿੀ ਬਦਵਲਆ ਜਾ ਿਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਦਵਲਆ 
ਜਾਿੇਗਾ ਵਜਿੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਅਿਿਥਾਿਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ।  

ਜਦੋਂ ਿਕੂਲ ਅਤੇ ਮਾਤਾ-ਵਿਤਾ ਆਿਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਿਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਨ,  
ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਲਾਭ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਲਈ ਨਾਲ ਵਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 
ਮਾਤਾ-ਵਿਤਾ ਅਤੇ ਿਕੂਲ ਿੱਲੋਂ ਵਿਕਵਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਿਿੀਆ 
ਆਈ.ਈ.ਿੀ., ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਨੂਠੇਿਣ ਦਾ ਿਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ  
ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਵਿੱਿਣ ਵਿੱਚ ਿਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਜਦੋਂ ਅਿੀਂ ਡੈਨੀਅਲ ਨੰੂ ਹਿਿਤਾਲ ਤੋਂ ਘਰ ਵਲਆਂਦਾ ਤਾਂ ਅਿੀਂ ਿੋਵਚਆ ਵਕ ਉਿਦੀਆਂ ਵਿਸੇਸ ਚੁਨੌਤੀਆਂ ਮੇਰੀ ਵਜੰ਼ਦਗੀ ਨੰੂ 
ਹਮੇਸਾ ਲਈ ਦੁਿੀ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਅਵਜਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤਰੀਵਕਆਂ ਤੋਂ ਿੁਸ ਹਾਂ ਵਜਹਨਾਂ ਦੀ ਿਵਹਲਾਂ ਕਦੇ ਮੈਂ 
ਕਲਿਨਾ ਿੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਿੀ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਉਿ ਿੁਸੀ ਦਾ ਮੁੱਿ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਉਿ ਤੋਂ ਮੈਨੰੂ ਬਹੁਤ ਹੌਂਿਲਾ ਵਮਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ  
ਇਹ ਮਵਹਿੂਿ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਿਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਮੈਂ ਅਿਲ ਵਿੱਚ ਵਕੰਨੀ ਿਮਰੱਥ ਹਾਂ। ਉਹ ਮੈਨੰੂ ਿੜਹਿਾਉਂਦਾ ਹੈ।

—ਕੈਰੋਲਵਨ ਮੁੱਰੇ, ਿਿੀਕ੍ਰਵਤੀ (Carolyn Murray, Acceptance)
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ਿਵਹਯੋਗ - ਇਹ ਵਕਿੇਂ ਵਦਿਦਾ ਹੈ   

ਿੋਿ ਿਿਸਟ ਹੈ: ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ-ਵਿਤਾ ਸਾਮਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵਿਵਦਆਰਥੀ 
ਿਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵਬਹਤਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇ ਿਵਰਹਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਿਕੂਲਾਂ ਨੇ 
ਮਾਤਾ-ਵਿਤਾ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਿਿਾਉਣ ਅਤੇ ਿੁਦ ਨੰੂ ਿੱਿ “ਮਾਤਾ-ਵਿਤਾ 
ਵਹਤੈਸੀ” ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਬਦਲਾਿ ਕੀਤੇ ਹਨ।  

ਵਫਰ ਿੀ, ਵਿੱਿਣ ਦੀਆ ਂਿਾਿ ਲੋੜਾਂ ਿਾਲੇ ਿਾਡ ੇਬੱਵਚਆ ਂਨੰੂ ਿਹਾਰਾ ਦਣੇ 
ਲਈ ਲੁੜੀਂਦ ੇਿਵਹਯੋਗ ਦਾ ਿੱਿਰ ਮਾਤਾ-ਵਿਤਾ ਦੀ ਿਰੰਿਰਾਗਤ 
ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਤੋਂ ਿਿ ਕ ੇਹੰੁਦਾ ਹ।ੈ ਇਹ ਿਾਨੰੂ ਉਿ ਿਹਾਇਕ ਭਵੂਮਕਾ ਤੋਂ ਿੀ 
ਿਰੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਜਿ ਭਵੂਮਕਾ ਨਾਲ ਵਜ਼ਆਦਾਤਰ ਿਕਲੂ ਿਵਹਜ ਹੋ 
ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਮਾਤਾ-ਵਿਤਾ ਨੰੂ ਇੱਕ ਿਮਾਨ ਰਾਏ ਦਣੇ ਦਾ ਹੱਕ ਵਦੰਦੀ ਹੈ।

ਅਿੀਂ, ਮਾਤਾ-ਵਿਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਆਈ.ਈ.ਿੀ. ਮੀਵਟੰਗ ਨੰੂ ਿਕੂਲ 
ਨਾਲ ਿਾਡੀ ਿਵਹਭਾਗਤਾ ਦੇ ਮੰਚ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਿ ਿਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਮ 
ਕਰਨ ਦੀ ਿਵਹਭਾਗਤਾ ਲਈ,  ਦੋਿਾਂ ਵਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੋਿਾ ਅਤੇ 
ਿਚਨਬੱਿਤਾ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅਿੀਂ ਿਵਤਕਾਰ ਅਤੇ ਆਦਰ ਕਰਨ 
ਦੀ ਉਿ ਮਹੱਤਿਿੂਰਨ ਿ੍ਵਿਰਤੀ ਨੰੂ ਵਨਸਵਚਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਿਹਾਇਤਾ 
ਲਈ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਾਂ।

ਿਵਹਯੋਗ ਨੰੂ ਵਿਕਵਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਿੁਝਾਅ: 

	 ਿਕੂਲ ਿਟਾਫ ਨੰੂ ਆਿੋ ਵਕ ਵਜੰਨਾ ਵਜ਼ਆਦਾ ਹੋ ਿਕੇ, ਮੀਵਟੰਗ 
ਛੋਟੀ ਰੱਿਣ। ਛੋਟੇ ਿਮੂਹਾਂ ਕੋਲ ਨਾਲ ਵਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ 
ਵਬਹਤਰ ਮੌਕਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ; ਿੱਡੇ ਿਮੂਹਾਂ ਦਾ ਝੁਕਾਉ ਕੇਿਲ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।  

	 ਇਹ ਿਤਾ ਕਰੋ ਵਕ ਮੀਵਟੰਗ ਵਿੱਚ ਵਕਿਦੇ ਸਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ 
ਿੰਭਾਿਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਮੀਵਟੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਮਲ 
ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਮੰਤਿ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਿਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ 
ਵਰਿੋਰਟਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਮੀਵਟੰਗ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵਦਨ ਿਵਹਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ 
ਆਿ-ਿਾਿ ਭੇਜੋ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੰੂ ਿੀ ਅਵਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਿੋ। 

	 ਗ਼ਲਤਫ਼ਵਹਮੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਟੀਵਚਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਨੀਤੀਆਂ 
ਨੰੂ ਵਲਿਣ ਲਈ ਇੱਕ ਿਾਈਟਬੋਰਡ, ਲੈਿਟੌਿ, ਫਵਲਿਚਾਰਟ ਜਾਂ 
ਬਲੈਕਬੋਰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋ। 

	 ਮੀਵਟੰਗ ਦੀਆਂ ਿਮਾਂ ਿੀਮਾਿਾਂ ਦੀ ਿੁਸਟੀ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਿਨਮਾਨ 
ਕਰਨ ਦੀ ਿੂਰੀ ਕੋਵਸਸ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੰੂ ਿੀ ਅਵਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ 
ਆਿੋ - ਅਤੇ ਆਿਣਾ ਵਿਆਨ ਕੇਂਦਵਰਤ ਕਰੋ। 

	 ਇਿ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਵਕ ਵਕਿ ਤਰਹਿਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਿੰਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 
ਿਹੀ ਹੈ - ਈਮੇਲ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਜਾਂ ਵਲਿਤ ਿੱਤਰ। ਜਦੋਂ ਅਵਿਆਿਕ 
ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੰੂ ਿਤਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਵਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ 
ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਿਹਾਇਕ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।  

	 ਘਬਰਾਹਟ ਹੋਣਾ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਿੀਂ ਆਿਣੇ 
ਵਿਚਾਰ ਿਾਂਝੇ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਵਬਹਤਰ ਹੀ ਹੈ। ਹੋਰਾਂ ਨੰੂ ਇਹ 
ਦੱਿਣਾ ਵਕ ਤੁਿੀਂ ਕੀ ਿੋਚਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਿੁਲਹਿਵਦਲੀ ਨੰੂ ਦਰਿਾਉਂਦਾ ਹੈ 
ਅਤੇ ਇੱਕ ਿਿੀਆ ਿ੍ਵਿਰਤੀ ਵਨਸਵਚਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।   

	 ਿਕੂਲ ਿਟਾਫ ਨੰੂ ਆਿੋ ਵਕ ਉਹ ਥੋੜਹਿੀ ਿੰਵਿਆ ਵਿੱਚ ਟੀਚੇ ਰੱਿੇ, ਵਤੰਨ 
ਅਤੇ ਿੰਜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਬਹੁਤ ਵਜ਼ਆਦਾ ਟੀਚੇ ਵਬਨਾਂ ਵਕਿੇ ਿਿਸਟ 
ਕਾਰਜ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਆਈ.ਈ.ਿੀ. ਿੇਸ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਨ। ਛੋਟੀ ਅਤੇ 
ਲੰਮੀ ਵਮਆਦ ਦੇ ਟੀਚੇ ਸਾਮਲ ਕਰੋ। 

	 ਅਿਫਲਤਾ ਨੰੂ ਿਿੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਦੇਿਦੇ ਹਨ ਵਕ ਤੁਿੀਂ 
ਇਹ ਿਮਝਦੇ ਹੋ ਵਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਿਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਵਮਲ ਿਕਦੀ, 
ਅਤੇ ਇਹ ਵਕ ਤੁਿੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਜਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿੱਿਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਜੋ  
ਿਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਖ਼ਤਰੇ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 
ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਦੀ ਿੱਿ ਇੱਛਾ ਰੱਿਣਗੇ।  

	 ਿਿਾਲ ਿੁੱਛੋ - ਇਲਜ਼ਾਮ  ਨਾ ਲਗਾਓ। ਇੱਕ ਆਈ.ਈ.ਿੀ. ਮੀਵਟੰਗ 
ਝਗਵੜਆਂ ਨੰੂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਿਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ।  

	 ਮੀਵਟੰਗ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਫੀਡਬੈਕ ਵਦਓ ਅਤੇ ਦੂਵਜਆਂ ਤੋਂ ਿੀ ਫੀਡਬੈਕ 
ਲਓ। ਜਦੋਂ ਅਿੀਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਦ੍ਸਟੀਕੋਨ ਨੰੂ ਿਮਝਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ 
ਿਹਾਇਕ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। 

ਇਕੱਲੇ ਅਿੀਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜਹਿਾ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਾਂ; ਨਾਲ ਵਮਲ ਕੇ ਅਿੀਂ ਬਹੁਤ ਵਜ਼ਆਦਾ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਾਂ। 

—ਹੇਲਨ ਕੈਲਰ (Helen Keller) 
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ਿਵਹਯੋਗ ਦਰਿਾਉਣ ਿਾਲਾ ਨਮੂਨਾ ਆਈ.ਈ.ਿੀ. ਟੀਚਾ 

ਜੋ ਨੰੂ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਿ੍ੀਿਕੂਲ ਤੋਂ ਉਿਦੇ ਗਿਾਂਢ ਦੇ ਿਕੂਲ ਵਿਿੇ 
ਵਕੰਡਰਗਾਰਟਨ ਵਿੱਚ ਟ੍ਾਂਿਫਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਿਦਾ ਓਵਟਜ਼ਮ (ਆਿਣੇ 
ਆਿ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਰਵਹਣ ਦੀ ਮਨੋ-ਦਸਾ) ਦਾ ਵਨਦਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।  
ਹਾਲਾਂਵਕ ਉਿਦਾ ਿਕੂਲ ਿੂਰਾ ਵਦਨ ਵਕੰਡਰਗਾਰਟਨ ਦੀ ਿੇਸਕਸ 
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਿਦੀ ਮਾਤਾ ਨੰੂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵਕ ਇੱਕ ਿੂਰਾ ਵਦਨ ਦਾ 
ਿ੍ੋਗਰਾਮ ਉਿਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਜ਼ਆਦਾ ਲੰਮਾ ਹੋਿੇਗਾ। ਜੋ ਨੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ 
ਹਰ ਵਦਨ  ਵਕੰਡਰਗਾਰਟਨ ਵਿੱਚ ਵਬਤਾਏ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਿਮੇਂ ਨੰੂ 
ਿਿਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਬੱਵਚਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਿੇਡਣਾ ਿਿੰਦ ਕਰਦਾ 
ਹੈ ਿਰੰਤੂ ਉਿਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਿੇਡਣ ਵਿੱਚ ਥੋੜਹਿੀ ਮੁਸਵਕਲ ਹੰੁਦੀ ਹੈ।  
ਜੋ ਨੰੂ ਭਾਸਾ ਵਿੱਚ ਮੁਸਵਕਲ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਿਨੰੂ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਦਾਰਵਸਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿ੍ਦਰਵਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਫੀ 
ਵਬਹਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਿਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕੰਵਿਊਟਰ ਚਲਾਉਣਾ ਿਿੰਦ 
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਿਨੰੂ ਿਕੂਲ ਿਿੰਦ ਹੈ, ਿਰੰਤੂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਿਾਿ ਕਰਕੇ ਨਿੀਆਂ ਿਵਥਤੀਆਂ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਇੱਕ ਿੰਰਵਚਤ 
ਿਾਤਾਿਰਨ ਵਿੱਚ ਿੱਿ ਿਵਹਜ ਮਵਹਿੂਿ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਟੀਚਾ: ਜੋ ਦੀਆਂ ਿਮਾਵਜਕ ਮੁਹਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਉਿਦੇ ਿਾਥੀਆਂ ਨਾਲ 
ਿਰਿਿਰ ਵਿਿਹਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਿਮਰੱਥਾ ਨੰੂ ਿਿਾਉਣਾ

ਕਾਰਜਨੀਤੀਆਂ 

ਅਵਿਆਿਕ ਇਹ ਕਰੇਗਾ
	 ਿੂਰੀ ਕਲਾਿ ਲਈ ਇੱਕ ਦਾਰਵਸਕ ਕਾਰਜਕ੍ਮ ਿਮੇਤ, ਿੰਰਵਚਤ 

ਦਾਰਵਸਕ ਅਵਿਆਿਨ ਵਿਿੀਆਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ
	 ਵਜਹਨਾਂ ਿਤੇਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਿੱਿ ਿਫਲ ਹਣੋ ਦ ੇਯਗੋ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 

ਇੱਕ ਉੱਚ ਿੱਿਰ ਦੀਆਂ ਿੰਰਵਚਤ ਗਤੀਵਿਿੀਆ ਂਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਗੇਾ 
	 ਉਿਨੰੂ ਵਕਿੇ ਿਾਥੀ ਨਾਲ ਵਿੱਿਣ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਵਿਊਟਰ-

ਗਤੀਵਿਿੀ ਦੇਿੇਗਾ
	 ਿੰਰਵਚਤ ਅਤੇ ਿਹਾਇਤਾ ਿ੍ਾਿਤ ਵਿਸਰਾਮ ਗਤੀਵਿਿੀਆਂ 

ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗਾ 

ਵਿਿਲਾਈ ਿਹਾਇਕ ਇਹ ਕਰੇਗਾ  
	 ਿਮਾਵਜਕ ਭਾਸਾ ਵਿਕਾਿ ਅਤੇ ਅੱਿਰ ਵਗਆਨ ਲਈ ਜੋੜੀ ਵਿੱਚ 

ਅਤੇ ਛੋਟੇ-ਿਮੂਹ ਵਨਰਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨੰੂ ਵਿੱਿਾ ਿਵਹਯੋਗ 
ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗਾ 

	 ਉਹਨਾਂ ਿਵਮਆਂ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਿੀਆਂ ਦੀ ਿਛਾਣ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਿਦੀ 
ਵਿਆਕੁਲਤਾ ਿਿਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਿਾਂ ਦਾ ਿਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ 
ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਨਾਮਚਾ (ਲੌਗ) ਕਾਇਮ ਰੱਿਣਾ

	 ਗਵਣਤ ਲਈ ਇੱਕ ਿਾਥੀ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਵਿਊਟਰ-ਿਹਾਇਕ 
ਵਿੱਵਿਆ ਿਮਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗਾ  

ਟੀਚਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਵਨਰਿਾਰਨ 

ਹਰਕੇ ਦ ੋਹਫਵਤਆ ਂਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਲੌਗਬਕੁ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦ ੇਹੋਏ, ਅਵਿਆਿਕ 
ਜੋ ਦ ੇਮਾਤਾ-ਵਿਤਾ ਨਾਲ ਿਕਲੂ ਵਿੱਚ ਉਿਦ ੇਿਿ ਰਹੇ ਿਮੇਂ ਅਤ ੇਵਿਆਕਲੁਤਾ 
ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਿਦੀ ਿ੍ਗਤੀ ਦੀ ਿਮੀਵਿਆ ਕਰੇਗਾ 

ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜੋ ਇਹ ਕਰੇਗਾ 
	ਦੋ ਹੋਰ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਦੋਿਤੀ ਕਰੇਗਾ  

ਦੋ ਮਹੀਵਨਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜੋ ਇਹ ਕਰੇਗਾ  
		ਵਿਆਕਲੁਤਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਿਾਂ ਦੀ ਿੰਵਿਆ ਘੱਟ ਹੋਿੇਗੀ, ਵਜਿੇਂ 

ਲੌਗਬੁਕ ਵਿੱਚ ਵਦੱਤਾ ਵਗਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਦਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਿੱਿ  
ਨਹੀਂ ਹੋਿੇਗੀ  

		ਅੱਿੇ-ਵਦਨ ਦੇ ਿ੍ੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਿੂਰੀ ਤਰਹਿਾਂ ਭਾਗ ਲਏਗਾ  

ਵਤੰਨ ਮਹੀਵਨਆਂ ਵਿੱਚ ਉਿਦੇ ਮਾਤਾ-ਵਿਤਾ ਨਾਲ ਇਿ ਟੀਚੇ ਦੀ ਿਮੀਵਿਆ 
ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।

ਨੋਟਿ  

–    ਿਵਰਿਾਰ ਨੇ ਇਿ ਟੀਚੇ ਤੇ ਿਕੂਲ ਨੰੂ ਿਵਹਯੋਗ 
ਵਦੱਤਾ ਹੈ: ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਿ੍ਿੇਸ, ਅੱਿੇ-ਵਦਨ ਦਾ 
ਵਕੰਡਰਗਾਰਟਨ, ਦੋਿਤ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੰਵਿਊਟਰ  
ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨਾ।  

–    ਜੋ ਦੀ ਆਈ.ਈ.ਿੀ. ਵਿੱਚ ਵਰਿੋਰਿ ਟੀਚਰ ਦੇ 
ਸਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਿੰਭਾਿਨਾ ਹੋਿੇਗੀ। ਕਈ ਿਕੂਲ 
ਵਜਵਲਆਂ ਵਿੱਚ ਓਵਟਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ 
ਿਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਜਨੀਤੀਆਂ ਵਿਕਵਿਤ 
ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਸਲ ਵਰਿੋਰਿ ਟੀਚਰ ਹਨ। 
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ਆਈ.ਈ.ਿੀ. ਵਿੱਚ ਿਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਭੂਵਮਕਾ

ਿਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਇੱਕ ਆਈ.ਈ.ਿੀ. ਮੀਵਟੰਗ ਵਿੱਚ ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ 
ਸਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੱਦੋ-ਜਵਹਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਿੀਂ ਿੋਚਦੇ 
ਹਾਂ ਵਕ ਕੀ ਉਹ ਆਿਣੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਨਾਲ ਡਰੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਦਬੀ ਹੋਈ 
ਮਵਹਿੂਿ ਕਰੇਗੀ। ਕੀ ਉਹ ਿੁਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ 
ਵਜ਼ਆਦਾ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋਿੇਗੀ? ਕੀ ਉਹ ਇਹ ਿਮਝ ਿਾਏਗੀ ਵਕ ਕੀ  
ਹੋ ਵਰਹਾ ਹੈ? ਜਦ ਵਕ ਿਾਡੇ ਬੱਵਚਆਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈ.ਈ.ਿੀ. 
ਮੀਵਟੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ, ਿਰੰਤੂ ਉਹ ਅਵਜਹਾ 
ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। 

ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਇਿ ਵਿੱਚ ਸਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਉਤਸਾਹ ਵਦੱਤਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਿਾਿ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਿੈਕੰਡਰੀ ਿਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣ। ਮੀਵਟੰਗ 
ਤੋਂ ਿਵਹਲਾਂ ਅਵਿਆਿਕ ਨਾਲ ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਾਰੇ 
ਵਿਚਾਰ-ਿਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਿਕਦਾ ਹੈ। 

(ਰੌਚਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਿਾਿ ਲੋੜਾਂ ਿਾਲੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ 
14 ਿਵਰਹਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਇਿ ਵਿੱਚ ਸਾਮਲ ਹੋਣਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 
ਉਹ ਗ੍ੈਜੁਏਸਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਵਿੱਿ ਿਕਣ।)

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੀਵਟੰਗ ਬਾਰੇ ਉਿ 
ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਓ। ਉਿਨੰੂ ਦੱਿੋ ਵਕ ਉੱਥੇ ਕੌਣ 
ਹੋਿੇਗਾ ਅਤੇ ਉਿ ਤੋਂ ਵਕਿ ਤਰਹਿਾਂ ਦੇ ਿਿਾਲ ਿੁੱਛੇ ਜਾ ਿਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ 
ਉਿ ਕੋਲ ਿਵਹਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਆਈ.ਈ.ਿੀ. ਹੈ, ਤਾਂ ਉਿਦੇ ਨਾਲ ਇਿਦੀ 
ਿਮੀਵਿਆ ਕਰੋ, ਿਾਿ ਕਰਕੇ ਉਿਦੀਆਂ ਿਮਰੱਥਾਿਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਵਕਿੇਂ 
ਵਬਹਤਰ ਵਿੱਿਦੀ ਹੈ। ਿਵਹਲਾਂ ਹੀ ਉਿ ਨਾਲ ਮੀਵਟੰਗ ਬਾਰੇ ਗੱਲ 
ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਿਨੰੂ ਆਿਣੇ ਟੀਵਚਆਂ, ਿਮਰੱਥਾਿਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਿੇਤਰਾਂ 
ਬਾਰੇ ਿੋਚਣ ਦਾ ਿਮਾਂ ਵਮਲ ਜਾਏਗਾ, ਵਜਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਿਨੰੂ ਿਹਾਇਤਾ 
ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਿਕਦੀ ਹੈ।1 

ਜੇਕਰ ਤੁਿੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਇਹ ਫੈਿਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵਕ ਉਹ ਮੀਵਟੰਗ 
ਵਿੱਚ ਸਾਵਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਿੇਗੀ, ਤਾਂ ਿੀ ਤੁਿੀਂ ਉਿਨੰੂ ਉਿੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ 
ਟੀਵਚਆਂ ਦੇ ਿਾਤਾਿਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਮਲ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਉਹ 
ਮੀਵਟੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਮਲ ਹੋਿੇ।2 ਜਦੋਂ ਆਈ.ਈ.ਿੀ. ਿੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ 
ਤੁਿੀਂ ਅਤੇ ਅਵਿਆਿਕ ਉਿਦੇ ਨਾਲ ਇਿਦੀ ਿਮੀਵਿਆ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ। 

ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਇੱਕ ਆਈ.ਈ.ਿੀ. ਮੀਵਟੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ 
ਿਹੁੰ ਚਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਿਨੰੂ ਿੁਦ ਦੀ ਵਹਮਾਇਤ ਕਰਨਾ ਵਿਿਾਉਣ ਵਿੱਚ 
ਿਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਿਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆਿਣੀਆਂ ਿਮਰੱਥਾਿਾਂ ਜਾਂ 
ਅਿਮਰਥਾਿਾਂ ਨਾਲ ਵਜੰਨੇ ਿੱਿ ਿਵਹਜ ਹੋਣਗੇ, ਓਨੇ ਹੀ ਿੱਿ ਆਿਣੇ ਿੁਦ 
ਦੇ ਵਹਮਾਇਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਿਾਿ ਕਰਕੇ 
ਉਦੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਮਡਲ ਅਤੇ ਿੈਕੰਡਰੀ ਿਕੂਲ ਤੱਕ 
ਿਹੁੰ ਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਅਵਿਆਿਕ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। 

1 ਬੀ.ਿੀ. ਵਿੱਵਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਿਾਿ ਲੋੜਾਂ ਿਾਲੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ 
ਵਿੱਵਿਆ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ: ਅਵਿਆਿਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਿ੍ੋਤ ਗਾਈਡ (B.C. Ministry of  
Education, Individual Education Planning for Students with Special 
Needs: A Resource Guide for Teachers), ਇੱਕ ਲਾਭਦਾਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਰੂਿ-ਰੇਿਾ 
ਲਈ, ਅੰਤਕਾ 3 ਦੇਿੋ। 
2 ਮੀਵਟੰਗ ਦੀ ਵਤਆਰੀ ਵਿੱਚ ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਿੁੱਛਣ ਲਈ ਿਿਾਲਾਂ ਲਈ ਿਮਾਨ ਿ੍ੋਤ  
ਦੀ ਅੰਤਕਾ 2 ਦੇਿੋ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਿੇਬ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਿੇਬ ਹੈ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਇਹਨਾਂ ਿੇਬਾਂ ਦਾ ਿਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ 
ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਦ ਿੀ ਇੱਕੋ ਿੇਬ ਹੋਿੇਗਾ। ਿਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ 
ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਇਹਨਾਂ ਯੋਜਨਾਿਾਂ ਦਾ ਿਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਿਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਕੋਲ ਦੋ ਯੋਜਨਾਿਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। 

—ਜੌਰਜ ਬਰਨਾਰਡ ਸ ੋ(George Bernard Shaw) 
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ਵਿੱਿਣ ਨੰੂ ਿਮਝਣਾ  

ਅਿੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵਕ ਬੱਚੇ ਕਈ ਤਰੀਵਕਆਂ ਨਾਲ ਵਿੱਿਦੇ ਹਨ। ਿਾਨੰੂ 
ਇਹ ਿੀ ਿਤਾ ਹੈ ਵਕ ਵਜਓਂ ਹੀ ਉਹ ਿੱਡੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਿੱਿਰੇ ਅਤੇ 
ਅਨੂਠੇ ਤਰੀਵਕਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਿਣ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰਜੀਹ ਦਾ ਵਿਕਾਿ ਕਰਦੇ 
ਹਨ। ਿਫਲ ਹੋਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਨਾ ਵਿੱਿਣਾ ਿੀ 
ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। 

ਿਵਰਹਿਆਂ ਤੱਕ, ਵਿੱਵਿਅਕਾਂ ਨੇ ਵਿੱਿਣ ਦੀਆਂ ਿ੍ਵਕਵਰਆਿਾਂ ਦਾ 
ਅਵਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਆਵਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਤਰੀਕੇ 
ਵਿਕਵਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਵਕ ਵਿੱਵਿਆ ਵਕਿੇਂ ਉਤਿੰਨ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਵਫਰ ਿੀ, 
ਵਕਉਂਵਕ ਵਿੱਵਿਆ ਇੱਕ ਅਵਜਹੀ ਗੁੰ ਝਲਦਾਰ ਿ੍ਵਕਵਰਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ 
ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਵਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਿ੍ਮਾਣ 
ਹਨ। ਵਿੱਟੇ ਿਜੋਂ, ਵਿੱਵਿਆ ਦੀ ਵਿਆਵਿਆ ਕਰਨ ਲਈ “ਿਹੀ”  
ਅਤੇ “ਗਲਤ” ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿੰਬੰਵਿਤ ਵਿੱਵਿਅਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਫ਼ੀ 
ਿਾਦ-ਵਿਿਾਦ ਹੈ। 

ਇਿ ਗਾਈਡ ਵਿੱਚ, ਅਿੀਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਿਿਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਿਰਲ ਮਾਡਲ 
ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਿੱਿਣ ਦੀਆਂ ਅਿਮਰਥਾਿਾਂ ਦੇ ਿੇਤਰ ਵਿੱਚ 
ਵਿਸਾਲ ਰੂਿ ਵਿੱਚ ਿਰਵਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਵਕ ਇਿ ਮਾਡਲ ਨੰੂ ਮੂਲ 
ਰੂਿ ਵਿੱਚ “ਿਹੀ” ਵਿੱਿ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਕਦਾ, ਿਰੰਤੂ ਇਹ ਤਦ ਿੀ 
ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਿਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਿੀਂ ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਿਣ ਦੇ 
ਅਨੂਠੇ ਤਰੀਕੇ ਨੰੂ ਿ੍ਗਟ ਕਰਨਾ ਸੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਿੋ 
ਵਕ ਕੋਈ ਿੀ ਬੱਚਾ ਇਹਨਾਂ ਸ੍ੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਿੱਿ ਵਿੱਚ 
ਵਿਸੇਸਤਾਿਾਂ ਿ੍ਗਟ ਕਰ ਿਕਦਾ ਹੈ।

ਦਾਰਵਸਕ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਿਣਾ ਿਿੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ 

	 ਦਾਰਵਸਕ ਿੇਰਵਿਆਂ ਨੰੂ ਯਾਦ ਰੱਿਦੇ ਹਨ 
	 ਜੋ ਉਹ ਵਿੱਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਿਨੰੂ ਦੇਿਣਾ ਿਿੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ
	 ਿੇਿਰ ਅਤੇ ਿੈਨ ਆਿਣੇ ਕੋਲ ਰੱਿਣਾ ਿਿੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ
	 ਿੁਣਦੇ ਿਮੇਂ ਘੁੱਗੂ ਘਾਂਗੜੇ ਿਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ 
	 ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਲੈਕਚਰ ਗ੍ਵਹਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸਵਕਲ ਹੋ ਿਕਦੀ ਹੈ
	ਵਨਰਦੇਸ ਜਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਵਲਿਣਾ ਿਿੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ 

ਇੱਕ ਦਾਰਵਸਕ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਇੱਕ ਸਾਂਤ ਿਥਾਨ ਨੰੂ ਤਰਜੀਹ ਦੇ 
ਿਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਿੱਲ ਦੇਿਣਾ ਚਾਹ ਿਕਦਾ  
ਹੈ। ਉਹ ਤਦ ਵਬਹਤਰ ਕਰ ਿਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਲਾਿ ਵਿੱਚ  
ਅੱਗੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ।

ਸਰਿਣਾਤਵਮਕ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਿਣੁਨਾ ਿਿੰਦ ਕਰਦ ੇਹਨ। ਉਹ 

	 ਮੌਵਖ਼ਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ 
	ਉੱਚੀ ਆਿਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਰੱਿਦੇ ਹਨ 
	 ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਮੌਵਖ਼ਕ  ਰੂਿ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਵਿਿਤਾਰ ਨਾਲ ਿਮਝਾਉਣ 

ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ 
	 ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਵਲਿੇ ਹੋਏ ਵਨਰਦੇਸਾਂ ਨਾਲ ਮੁਸਵਕਲ ਹੋ ਿਕਦੀ ਹੈ 
	 ਕੁਝ ਵਿੱਿਦੇ ਿਮੇਂ ਿੁਦ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ 
	 ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਨੰੂ ਯਾਦ ਰੱਿਣ ਲਈ ਇਿਨੰੂ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਨ 

ਇੱਕ ਸਰਿਣਾਤਵਮਕ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਵਕਿ ੇਿਾਥੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੰੂ ਤਰਜੀਹ 
ਦ ੇਿਕਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਉਹ ਵਿਸ ੇਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕ ੇਇਿਤੋਂ ਲਾਭ ਲਿੇਗਾ।

ਿੰਿੇਦਨਾਤਵਮਕ ਜਾਂ ਿਿਰਸੀ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਛੋਹਣਾ ਜਾਂ ਹੱਥਾਂ 
ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਿਿੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ 

	 ਗਤੀਵਿਿੀਆਂ ਨੰੂ ਤਰਜੀਹ ਵਦੰਦੇ ਹਨ 
	 ਵਜਿ ਬਾਰੇ ਿੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਿੇ ਜਾਂ ਜੋ ਿੀ ਵਿੱਵਿਆ ਜਾ 

ਵਰਹਾ ਹੋਿੇ, ਉਿਨੰੂ ਅਿਲ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ  
	 ਿੁਣਦੇ ਜਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਿਮੇਂ ਇੱਿਰ-ਉੱਿਰ ਤੁਰਨਾ ਿਿੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ  
	 ਅਕਿਰ ਆਿਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ “ਗੱਲ” ਕਰਦੇ ਹਨ  
	ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿੱਿਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਛੋਹਣਾ ਿਿੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ  
	 ਵਕਿਨੇ ਕੀ ਵਕਹਾ, ਦੀ ਬਜਾਏ, ਵਕਿਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਕਰਕੇ 

ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਯਾਦ ਰੱਿਦੇ ਹਨ 
	 ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਿ੍ਯੋਵਗਕ, ਵਕਵਰਆਸੀਲ ਵਿੱਵਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ 

(ਿਿਰਸ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਿੀ)  
	 ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਵਕਿੇ ਚੀਜ਼ ਨੰੂ ਜੋੜਨ ਲਈ ਵਨਰਦੇਸਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ 

ਇੱਕ ਿੰਿੇਦਨਾਤਵਮਕ ਜਾਂ ਿਿਰਸੀ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿੇਲੇ 
ਿਾਰ-ਿਾਰ ਵਿਸਰਾਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਿਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਿਦੇ ਿਮੇਂ ਬੇਚੈਨੀ  
ਵਿੱਚ ਇੱਿਰ-ਉੱਿਰ ਘੁੰ ਮਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਹ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਿੈ ਿਕਦੀ ਹੈ।
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ਿਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਿਣ ਦਾ ਢੰਗ  

ਮਾਤਾ-ਵਿਤਾ ਨੰੂ ਆਿਣ ੇਬੱਚ ੇਦ ੇਵਿੱਿਣ ਦ ੇਢੰਗ ਨੰੂ ਨਾਂ ਦਣੇ ਵਿੱਚ 
ਮੁਸਵਕਲ ਹੋ ਿਕਦੀ ਹੈ। ਿਰੰਤ ੂਅਵਜਹਾ ਕਿੇਲ ਇਿ ਲਈ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ 
ਵਕਉਂਵਕ ਅਿੀਂ ਇਿ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਿਚੋਦ,ੇ ਜੋ ਅਿੀਂ ਉਿ ਿੰਬੰਿ ਵਿੱਚ 
ਜਾਣਦ ੇਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਵਿਸ ੇਨੰੂ ਿੱਿਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿ੍ਦਰਵਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 
ਤਾਂ ਅਿੀਂ ਆਿਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਿਹੀ ਗਵਹਰਾਈ ਿ੍ਗਟ ਕਰਦ ੇਹਾਂ।  

ਜਦੋਂ ਅਿੀਂ ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਕੋਈ ਮਹੱਤਿਿੂਰਣ ਗੱਲ ਦੱਿਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ 
ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਿੀਂ ਜੋ ਿੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਿਾਨੰੂ ਉਿਦੀ ਵਿਆਵਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 
ਕੋਈ ਮੁਸਵਕਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ। ਅਿੀਂ ਇੱਕ ਗੋਡੇ ਤੇ ਬੈਠ ਿਕਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਿਾਂ 
ਦਾ ਿੰਿਰਕ ਬਣਾ ਿਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੇਿਲ ਗੱਲ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਿਣੇ 
ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਉਹ ਦੁਹਰਾਉਣ ਲਈ ਆਿ ਿਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅਿੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਉਿਨੰੂ 
ਦੱਵਿਆ ਹੈ। ਮਾਤਾ-ਵਿਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਅਿੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵਕ ਿਾਡੇ ਬੱਚੇ 
ਤੇ ਵਕਿ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਿਰ ਹੋਿੇਗਾ। 

ਜਦੋਂ ਅਿੀਂ ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਕੋਈ ਨਿੀਂ ਿੇਡ, ਬਝਾਰਤ ਜਾਂ ਵਿਡੌਣਾ ਵਦੰਦੇ 
ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਿੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵਕ ਉਹ ਇਿ ਤੱਕ ਵਕਿੇਂ ਿਹੁੰ ਚੇਗੀ। ਿੁਭਾਵਿਕ 
ਤੌਰ ਤੇ, ਿਾਨੰੂ ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਿਣ ਦਾ ਢੰਗ ਿਤਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ 
ਮਹੱਤਿਿੂਰਨ ਹੈ ਵਕ, ਿਾਡੀ ਿਹਾਇਤਾ ਨਾਲ, ਿਕੂਲ ਅਤੇ ਅਵਿਆਿਕ 
ਿੀ ਇਿ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਆਈ.ਈ.ਿੀ. ਵਿੱਚ 
ਸਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟੀਚੇ ਅਤੇ ਕਾਰਜਨੀਤੀਆਂ 
ਵਨਸਵਚਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਿਰਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਿਕੂਲ ਮੁਲਾਂਕਣ 
ਿਾਡੇ ਵਨਰੀਿਣਾਂ ਦੀ ਿੁਸਟੀ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ 
ਵਿੱਿਣ ਦੇ ਢੰਗ ਤੇ ਚਾਨਣ ਿਾ ਿਕਦੇ ਹਨ। 

ਵਿੱਵਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ (ਵਮਵਨਿਟ੍ੀ ਔਫ ਐਜੁਕੇਸਨ) ਵਨਸਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ 
ਵਕ ਇੱਕ ਆਈ.ਈ.ਿੀ. ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
ਿਕੂਲ ਵਜਵਲਆਂ ਨੰੂ ਅਵਜਹਾ ਫੌਰਮੈਟ ਵਿਕਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਿੁੱਲਹਿ ਹੁੰ ਦੀ 
ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਿ ਹੋਿੇ। ਿਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ 
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਜੋੜਨ ਜਾਂ ਬਦਲਾਿ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ 
ਿਾਨੰੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਿਕਦਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਿਾਡੀ ਹੇਠਾਂ ਵਲਿੇ  
ਿਾਂਗ ਇੱਕ ਿੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋ ਿਕਦੀ ਹੈ:

ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਵਬਹਤਰ ਵਿੱਿਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ... 

	 ਉਿਨੰੂ ਕਲਾਿ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਬਠਾਇਆ ਜਾ ਿਕੇ 
	 ਿਵਹਲਾਂ ਉਹ ਦੂਵਜਆਂ ਨੰੂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਿੇਿ ਿਕਦੀ ਹੋਿੇ  
	 ਵਨਰਦੇਸ ਿਰਲ ਰੱਿੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਚਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਿੰਵਡਆ ਜਾਏ 
	 ਉਿਨੰੂ ਕੰਮ ਦੇ ਸੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਿਵਹਲਾਂ ਇਿ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ  

ਦਾ ਮੌਕਾ ਵਮਲੇ
	 ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਂਤ, ਵਨਸਚਲ ਿਥਾਨ ਤੇ ਹੋਿੇ 
		ਉਿਨੰੂ ਇਹ ਮਵਹਿੂਿ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਆਿਣੀ ਿੁਦ ਦੀ ਗਤੀ ਨਾਲ 

ਕੰਮ ਕਰ ਿਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਮਵਹਿੂਿ ਨਾ ਕਰੇ 
	 ਉਿਨੰੂ ਲੰਮੇ ਿਮੇਂ ਤੱਕ ਆਿਣੇ ਡੈਿਕ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਬਜਾਏ,  

ਇੱਿਰ-ਉੱਿਰ ਘੁੰ ਮਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵਮਲੇ

ਿਾਡੀ ਇਹ ਦਰਿਾਉਣ ਿਾਲੀ ਇੱਕ ਿੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਿੀ ਹੋ ਿਕਦੀ 
ਹੈ ਵਕ ਿਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕਦੋਂ ਵਨਰਾਸ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ - ਵਕਿ ਿਮੇਂ ਅਤੇ ਵਕਹੜੀਆਂ 
ਿਵਥਤੀਆਂ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਕਾਰਜਨੀਤੀਆਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਿਰਦਾਰ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ, 
ਉਹ ਅਕਿਰ ਿਕੂਲ ਵਿੱਚ ਿੀ ਟ੍ਾਂਿਫਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਸਰਤੇ 
ਦੋਿਾਂ ਦੇ ਿਾਤਾਿਰਨ ਵਿੱਚ ਇਕਿਾਰਤਾ ਹੋਿੇ। 

ਬੱਚੇ ਉਦੋਂ ਵਬਹਤਰ ਵਿੱਿਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਿਮੱਗਰੀ ਨੰੂ ਉਿ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 
ਿ੍ਦਰਵਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਿਣ ਦੇ ਢੰਗ ਅਤੇ ਵਿੱਿਣ 
ਦੀਆਂ ਅਨੂਠੀਆਂ ਿਮਰੱਥਾਿਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਿਾਂਦਾ ਹੋਿੇ। ਤੁਹਾਡੇ, ਮਾਤਾ ਜਾਂ 
ਵਿਤਾ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਈ.ਈ.ਿੀ. ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯੁਕਤੀ ਯੁਕਤ ਿੇਰਿੇ ਦਾ 
ਵਹੱਿਾ, ਇਿ ਤਰਹਿਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਤੱਥਾਂ ਨੰੂ ਿੱਿ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵਜਿਦੀ ਲੋੜ 
ਿਕੂਲਾਂ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਿਫਲ ਹੋਣ ਲਈ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਿਵਹਯੋਗਾਤਮਕ 
ਿ੍ਵਕਵਰਆ ਦਾ ਵਹੱਿਾ ਹੈ।

ਮਾਤਾ-ਵਿਤਾ ਨੰੂ ਿੇਸਾਿਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਿੇਸਾਿਰਾਂ ਨੰੂ ਮਾਤਾ-ਵਿਤਾ ਦੀ ਲੋੜ 
ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਬੱਵਚਆਂ ਨੰੂ ਿਾਡੇ ਦੋਿਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। 

—ਅਵਦੱਿ ਅਿਮਰਥਾਿਾਂ ਦਾ ਿੰਘ (Federation of Invisible Disabilities) 
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ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਿਣ ਦੇ ਢੰਗ ਦਾ ਿਰਤਾਓ  
ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਮੂਨਾ ਆਈ.ਈ.ਿੀ. ਟੀਚਾ 

ਮਾਰਕ ਹੁਣ ਗ੍ੇਡ 4 ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗ੍ੇਡ 3 ਵਿੱਚ, ਉਿਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਿਣ 
ਦੀ ਅਿਮਰਥਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਿੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਗ੍ੇਡ 1 ਲੈਿਲ 
ਵਿੱਚ ਿੜਹਿਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਾਰਵਸਕ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਹੈ। ਉਿਦੇ 
ਮਾਤਾ-ਵਿਤਾ ਨੰੂ ਵਚੰਤਾ ਹੈ ਵਕ ਉਿਦਾ ਿਿੈ-ਮਾਣ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਿੁਦ 
ਨੰੂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਨਹੀਂ ਿਮਝਦਾ। ਮਾਰਕ ਿੇਡਾਂ ਵਿੱਚ 
ਹੁਵਸਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਿਦੇ ਮਾਤਾ-ਵਿਤਾ 
ਉਿਦੀ ਿਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਜ਼ਆਦਾ ਵਿਆਨ ਵਦੰਦੇ ਹਨ।  

ਟੀਚਾ: ਿੜਹਿਾਈ ਵਿੱਚ ਵਦਲਚਿਿੀ ਅਤੇ ਅਨੰਦ ਵਿਕਵਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 
ਮਾਰਕ ਦੀ ਿਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ 

ਕਾਰਜਨੀਤੀਆਂ

ਅਵਿਆਿਕ ਇਹ ਕਰੇਗਾ 

	 ਵਰਿੋਰਿ ਟੀਚਰ ਦੀ ਿਹਾਇਤਾ ਨਾਲ, ਿੜਹਿਾਈ ਦੀਆਂ ਿਮੱਗਰੀਆਂ 
ਨੰੂ ਮਾਰਕ ਦੇ ਿੜਹਿਾਈ ਦੇ ਿੱਿਰ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਏਗਾ

	 ਮਾਰਕ ਦੇ ਿੜਹਿਾਈ ਦੇ ਿੱਿਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਿੜਹਿਾਈ ਦੀ ਿਮੱਗਰੀ 
ਚੁਣਨ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕ ਦੀ ਿਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ, ਿੇਡਾਂ ਦੀਆਂ 
ਿੁਿਤਕਾਂ ਿਮੇਤ 

	 ਭਾਸਾ ਕਲਾਿਾਂ ਯੂਵਨਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਿੇਡ ਫੋਕਿ ਿਾਲੀ ਿਮੱਗਰੀ 
ਸਾਮਲ ਕਰੇਗਾ  

		ਮਾਰਕ ਦੀ ਿਫਲਤਾ ਗਤੀ ਨੰੂ ਵਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਮਾਰਕ 
ਦੀਆਂ ਿੜਹਿਾਈ ਦੇ ਅਿਾਈਨਮੈਂਟਿ ਿੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਿਮਾਂ ਿੀਮਾਿਾਂ 
ਨੰੂ ਿਿਾਏਗਾ  

	 ਮੌਵਿਕ ਿਰੀਵਿਆਿਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਿਰੀਵਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਤ 
ਿਥਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏਗਾ  

		ਕਲਾਿ ਅਿਾਈਨਮੈਂਟਿ ਤੇ, ਉਿਦੇ ਿੜਹਿਾਈ ਦੇ ਿੱਿਰ ਦੇ 
ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਏ ਹੋਏ, ਮੌਵਿਕ ਅਤੇ ਵਿੰ੍ਟ ਦੋਿੇਂ ਵਨਰਦੇਸਨ 
ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏਗਾ 

	 ਮਾਤਾ-ਵਿਤਾ ਨਾਲ ਿਵਹਲਾਂ ਦੇਿਣ ਲਈ ਿਕੂਲ ਅਿਾਈਨਮੈਂਟਿ  
ਨੰੂ ਘਰ ਭੇਜੇਗਾ  

		ਮਾਤਾ-ਵਿਤਾ ਨਾਲ ਿਵਹਲਾਂ ਦੇਿਣ ਲਈ ਸਬਦ-ਕੋਸ ਦੇ ਸਬਦ 
ਘਰ ਭੇਜੇਗਾ   

ਅਵਿਆਿਨ ਿਹਾਇਕ ਇਹ ਕਰੇਗਾ   
	 ਨਾਿਾਕਫ਼ ਸਬਦਾਂ ਦੀ ਆਿਾਜ਼ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਰਲਾਿਟ ਵਿੱਚ ਵਿੱਿੇ 

ਵਨਰਦੇਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗਾ 
	 ਮਾਰਕ ਦੀ ਿੜਹਿਾਈ ਿੰਬੰਿੀ ਿ੍ਗਤੀ ਅਤੇ ਿਫ਼ਲਤਾਿਾਂ ਨੰੂ ਦਰਿਾਉਣ 

ਲਈ, ਉਿ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਲਾਗ ਬੁਕ ਕਾਇਮ ਰੱਿੇਗਾ  

ਟੀਚਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਵਨਰਿਾਰਨ 

	 ਮਾਰਕ ਿ੍ਗਤੀਿਾਦੀ ਿੜਹਿਾਈ ਦੇ ਿੱਿਰਾਂ ਤੇ ਹਰੇਕ ਹਫਤੇ ਵਤੰਨ 
ਵਕਤਾਬਾਂ ਚੁਣੇਗਾ ਅਤੇ ਿੜਹਿੇਗਾ  

	 ਮਾਰਕ ਦੇ ਗ੍ੇਡ ਅਗਲੀ ਵਰਿੋਰਵਟੰਗ ਵਮਆਦ ਵਿੱਚ ਿਮੁੱਚੇ ਤੌਰ  
ਤੇ ਵਬਹਤਰ ਹੋਣਗੇ।  

	 ਅਵਿਆਿਕ ਮਾਰਕ ਅਤ ੇਉਿਦ ੇਮਾਤਾ-ਵਿਤਾ ਨੰੂ ਉਿਦੀ ਰਜੋ਼ਾਨਾ ਦੀ 
ਲਾਗ ਬਕੁ ਦੀ ਿਮੀਵਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਿਾਰ ਵਮਲੇਗਾ। 

ਵਤੰਨ ਮਹੀਵਨਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਵਿਆਿਕ, ਵਰਿੋਰਿ ਟੀਚਰ ਅਤੇ ਮਾਰਕ ਦੇ 
ਮਾਤਾ-ਵਿਤਾ ਿੱਲੋਂ ਇਿ ਟੀਚੇ ਦੀ ਿਮੀਵਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। 

ਨੋਟਿ

–    ਵਕਉਂਵਕ ਮਾਰਕ ਇੱਕ ਦਾਰਵਸਕ ਵਿਵਦਆਰਥੀ  
ਹੈ, ਇਿ ਲਈ ਉਿਨੰੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਲਿਤ ਵਿੱਚ 
ਵਦੱਤੀ ਜਾਏਗੀ।  

–    ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਕ ਉਿਦਾ ਿੜਹਿਾਈ ਦਾ 
ਨੀਿਾਂ ਿੱਿਰ ਿਰੀਵਿਆ ਨਤੀਵਜਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ 
ਨਹੀਂ ਿਾਏਗਾ, ਮਾਰਕ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਲਾਿ ਨੰੂ 
ਿੜਹਿਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਿਾਰਨਾਿਾਂ ਦੀ ਉਿਦੀ ਿਮਝ  
ਤੇ ਮੌਵਿਕ ਰੂਿ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। 

–    ਮਾਰਕ ਨੰੂ ਵਿੱਿਣ ਲਈ ਿ੍ੇਵਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ 
ਿਫਲਤਾ ਦਾ ਅਨੁਭਿ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਕ 
ਲਾਗ-ਬੁਕ ਰੱਿਣ ਨਾਲ ਉਿਨੰੂ ਆਿਣੀ ਿ੍ਗਤੀ 
ਦੇਿਣ ਵਿੱਚ ਿਹਾਇਤਾ ਵਮਲੇਗੀ। 

–    ਮਾਰਕ ਦੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਅਤੇ ਿਮਰੱਥਾਿਾਂ ਉਿਨੰੂ 
ਵਿੱਿਣ ਦੀ ਿ੍ੇਰਨਾ ਵਦੰਦੀਆਂ ਹਨ। 

–    ਿੰਭਾਵਿਤ ਰੂਿ ਨਾਲ ਇਿ ਟੀਚੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ, 
ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਵਰਿੋਰਿ ਟੀਚਰ ਦੀਆਂ ਭੂਵਮਕਾਿਾਂ ਹੋ 
ਿਕਦੀਆਂ ਹਨ। 
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ਬਦਲੀਆਂ

ਇੱਕ ਨਿੇਂ ਿਾਤਾਿਰਨ - ਇੱਕ ਨਿੇਂ ਕਾਰਜਕ੍ਮ, ਨਿੇਂ ਅਵਿਆਿਕ, ਨਿੇਂ 
ਕਲਾਿਰੂਮ, ਨਿੇਂ ਿਕੂਲ - ਵਿੱਚ ਬਦਲੀ ਵਕਿੇ ਿੀ ਬੱਚੇ ਲਈ ਮੁਸਵਕਲ 
ਹੋ ਿਕਦੀ ਹੈ, ਿਰੰਤੂ ਿਾਿ ਲੋੜਾਂ ਿਾਲੇ ਬੱਵਚਆਂ ਨੰੂ ਿਮੱਵਿਆਿਾਂ ਹੋਣ 
ਦੀ ਿੱਿ ਿੰਭਾਿਨਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਸੋਿ ਿਿਸਟ ਰੂਿ ਨਾਲ ਦਰਿਾਉਂਦੇ ਹਨ 
ਵਕ ਲੰਮੀ-ਵਮਆਦ ਦੀ ਵਤਆਰੀ ਬਹੁਤ ਵਜ਼ਆਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 
ਵਕ ਬਦਲੀ ਵਿੱਚ ਿਾਡੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਇਿਦੀ ਿਫਲਤਾ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ।   

ਇੱਕ  ਆਈ.ਈ.ਿੀ. ਮੀਵਟੰਗ ਇਹਨਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਨੰੂ ਿੌਿਾ ਕਰਨ ਲਈ 
ਬੱਵਚਆਂ ਅਤੇ ਿਕੂਲ ਿਟਾਫ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਰਕਵਿੱਿ 
ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਿਥਾਨ ਹੈ। ਵਿਿਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਬਦਲੀ ਅਰੰਵਭਕ 
ਅਤੇ ਵਮਡਲ ਜਾਂ ਿੈਕੰਡਰੀ ਿਕੂਲ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਿੇਂ ਿਕੂਲਾਂ 
ਦੇ ਿਟਾਫ ਨੰੂ ਸਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।

ਵਕਿੇ ਬਦਲੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਾਰਕ ਬਦਲ ਿਕਦੇ ਹਨ:  

	 ਇੱਕ ਨਿਾਂ ਜਾਂ ਨਿੇਂ ਅਵਿਆਿਕ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਅਵਿਆਿਕ ਤੋਂ ਕਈ 
ਅਵਿਆਿਕਾਂ ਤੱਕ, ਿਭ ਦਾ ਇੱਕ ਿੱਿਰਾ ਿੜਹਿਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ 

	 ਨਿੇਂ ਵਰਿੋਰਿ ਟੀਚਰ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਿਟਾਫ 
	ਦੋਿਤ ਅਤੇ ਿਵਹਿਾਠੀ   
	ਕਲਾਿਰੂਮ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਿਥਾਨ  
	ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਦੇ ਰਿੱਈਏ ਲਈ ਵਨਯਮ ਅਤੇ ਆਿਾਂ 
	ਿਕੂਲ ਡੇ ਦੇ ਕਾਰਜਕ੍ਮ ਅਤੇ ਿੰਗਠਨ 

ਇਹ ਿਾਰੇ ਕਾਰਕ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਬਾਰੇ ਆਈ.ਈ.ਿੀ. ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ 
ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅਿੀਂ ਆਿਣੇ ਬੱਵਚਆਂ ਨੰੂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਿਾਡੇ 
ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਾਮਹਿਣੇ ਆਉਣ ਿਾਲੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ 
ਬਾਰੇ ਿਕੂਲ ਨਾਲ ਿਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੂਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਵਜੰਨਾ 
ਵਜ਼ਆਦਾ ਅਿੀਂ ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਵਤਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਵਜੰਨਾ 
ਵਜ਼ਆਦਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵਕ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਕਾਰਕ  
ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਓਨੀ ਵਬਹਤਰ ਬਦਲੀ ਹੋਿੇਗੀ।

ਬਦਲੀ ਿੰਬੰਿੀ ਵਮਆਦਾਂ ਵਿਕਾਿ ਦੇ ਿੀ ਮੌਕੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਬੱਵਚਆਂ ਨੇ ਮੁਹਾਰਤਾਂ ਤੇ ਿੂਰਾ ਉੱਤਰਨਾ ਵਿੱਿ ਵਲਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਆਿਣੇ ਨਿੇਂ 
ਿਾਤਾਿਰਨ ਨੰੂ ਿਮਝਣ ਅਤੇ ਆਿਣੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵਮਲਦਾ ਹੈ। ਵਿਿਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਇੱਕ ਬਦਲੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਿਕੂਲ ਿਲਾਹਕਾਰ, 
ਅਵਿਆਿਕ, ਿ੍ਬੰਿਕ, ਮਾਤਾ-ਵਿਤਾ ਅਤੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਚੰਤਾਿਾਂ ਨੰੂ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਨਿੇਂ 
ਿਾਤਾਿਰਨ ਨਾਲ ਿੰਬੰਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਕ ਭਾਿਨਾ ਉਤਿੰਨ ਕਰਕੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਬਦਲੀਆਂ ਨੰੂ ਿਵਹਯੋਗ ਵਦੰਦੇ ਹਨ, ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ 
ਅਤੇ ਿਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।.

—ਲੀਹ ਡੈਿੀਜ, M.Ed., ਬੱਵਚਆਂ ਨੰੂ ਿਕੂਲ ਬਦਲੀਆਂ ਦਾ ਿਾਮਹਿਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਿਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ  
(Leah Davies, M.Ed., Helping Children Cope with School Transitions)
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ਇੱਕ ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਤੇ ਨਮੂਨਾ ਆਈ.ਈ.ਿੀ. ਟੀਚਾ 

ਿਾਰਾ ਵਿਕਾਿਾਤਮਕ ਅਿਮਰੱਥਾ ਿਾਲੀ ਗ੍ੇਡ 7 ਦੀ ਇੱਕ 
ਵਿਵਦਆਰਥਣ ਹੈ, ਜੋ ਆਿਣੇ ਗਿਾਂਢ ਦੇ ਿਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ 
ਿੰਗੀਤ ਅਤੇ ਕਲਾ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰਹਿਾਂ ਵਿੱਿਦੀ 
ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੌਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਿ੍ਦਰਵਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਿਕੂਲ 
ਵਿੱਚ ਉਿਦੇ ਬਹੁਤ ਿਾਰੇ ਦੋਿਤ ਹਨ। ਉਿਦੀ ਗੱਲ ਨੰੂ ਿਮਝਣਾ 
ਮੁਸਵਕਲ ਹੋ ਿਕਦਾ ਹੈ, ਿਰੰਤੂ ਉਿਦੇ ਿਵਹਿਾਠੀ ਉਿਨੰੂ ਿਮਝ ਿਕਦੇ 
ਹਨ। ਗਵਣਤ ਅਤੇ ਭਾਸਾ ਕਲਾਿਾਂ ਵਿੱਚ, ਿਾਰਾ ਇੱਕ ਗ੍ੇਡ 3 ਿੱਿਰ ਤੇ 
ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਿੈਕੰਡਰੀ ਿਕੂਲ ਜਾਣ ਲਈ ਉਤਸਾਵਹਤ ਹੈ 
ਿਰੰਤੂ ਆਿਣੇ ਦੋਿਤਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਰਵਹਣ ਦੇ ਿ੍ਤੀ ਵਚੰਵਤਤ ਹੈ।  

ਟੀਚਾ: ਿੈਕੰਡਰੀ ਿਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਿਾਰਾ  
ਦੀ ਿਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ  

ਕਾਰਜਨੀਤੀਆਂ 

ਗ੍ੇਡ 7 ਅਵਿਆਿਕ ਇਹ ਕਰੇਗਾ  

	 ਿੈਕੰਡਰੀ ਿਕੂਲ ਦੇ ਵਰਿੋਰਿ ਟੀਚਰ ਨਾਲ ਿਾਿੂ ਬਦਲੀ 
ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦਾ ਿ੍ਬੰਿ ਕਰੇਗਾ 

	 ਿਾਰਾ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਵਿਤਾ ਨੰੂ ਿੈਕੰਡਰੀ ਿਕੂਲ ਵਿੱਚ ਿਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 
ਦੀਆਂ ਿੇਡ ਗਤੀਵਿਿੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਿੂਚੀ ਦੇਿੇਗਾ, ਵਜਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 
ਉਹ ਸਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹ ਿਕਦੇ ਹਨ 

	 ਿਾਰਾ ਨੰੂ ਬਦਲੀ ਨਾਲ ਿਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ 
ਦੀ ਿਛਾਣ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਹਫ਼ਤਾਿਾਰ ਆਿਾਰ ਤੇ ਿੈਕੰਡਰੀ ਿਕੂਲ 
ਵਿੱਚ ਲੰਚ ਵਿੱਚ ਉਿਦਾ ਿਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਿਕਦੇ ਹਨ।  

	 ਿਾਰਾ ਦੀ ਿੁਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਿੰਜ-ਵਮੰਟ ਦਾ ਿਵਰਚੈ ਵਤਆਰ 
ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਿਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਿਾਰਾ ਇਹ ਿਵਰਚੈ ਿੈਕੰਡਰੀ 
ਿਕੂਲ ਿਟਾਫ ਨੰੂ ਦੇਿੇਗੀ।  

ਅਵਿਆਿਨ ਿਹਾਇਕ ਇਹ ਕਰੇਗਾ 
	 ਿੈਕੰਡਰੀ ਿਕੂਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਿਾਰਾ ਦਾ ਿਾਥ ਦੇਿੇਗਾ  
	 ਢੁੱਕਿੀਆਂ ਕਾਰਜਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਿਾਰਾ ਨਾਲ ਿਰਤਾਓ ਕਰਨ  

ਤੇ ਿੈਕੰਡਰੀ ਿਕੂਲ ਿਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰੇਗਾ 
	 ਿਾਰਾ ਨੰੂ ਆਰਟ ਰੂਮ ਅਤੇ ਵਮਊਜਕ ਰੂਮ ਵਦਿਾਏਗਾ, ਅਤੇ 

ਉਹਨਾਂ ਅਵਿਆਿਕਾਂ ਨਾਲ ਉਿਦੀ ਜਾਣ-ਿਛਾਣ ਕਰਾਏਗਾ 

ਟੀਚਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਵਨਰਿਾਰਨ  

ਿਾਰਾ ਇਹ ਕਰੇਗੀ  
	 ਆਿਣੇ ਵਨਸਚੇਆਤਵਮਕ ਅਨੁਭਿਾਂ ਤੇ ਗੇ੍ਡ 7 ਦੇ ਅਵਿਆਿਕ ਅਤੇ 

ਆਿਣੇ ਮਾਤਾ-ਵਿਤਾ ਨੰੂ ਹਰੇਕ ਦੋ ਹਫ਼ਵਤਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਿੋਰਟ ਕਰੇਗੀ  
	 ਿੈਕੰਡਰੀ ਿਕੂਲ ਵਿੱਚ ਆਿਣਾ ਿਥਾਨ ਲੱਭਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਿੇਗੀ  
	 ਦੋ ਮਹੀਵਨਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਿੈਕੰਡਰੀ ਿਟਾਫ ਨੰੂ ਇਕ ਿਵਰਚੈ ਦੇਿੇਗੀ   
	 ਆਿਣੇ ਮਾਤਾ-ਵਿਤਾ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਿੈਕੰਡਰੀ ਿਕੂਲ 

ਵਰਿੋਰਿ ਟੀਚਰ ਨਾਲ ਵਮਲੇਗੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀਆਂ ਮੀਵਟੰਗਾਂ ਦਾ ਿ੍ਬੰਿ 
ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ  

ਇਿ ਟੀਚੇ ਦੀ ਿਮੀਵਿਆ ਵਤੰਨ ਮਹੀਵਨਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।

ਨੋਟਿ

–    ਿਾਰਾ ਿੈਕੰਡਰੀ ਿਕੂਲ ਦੇ ਅਨੇਕ ਿੱਿਾਂ ਨਾਲ  
ਵਜੰਨੀ ਵਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣੂ ਹੋਿੇਗੀ, ਉਹ ਓਨੀ ਵਜ਼ਆਦਾ 
ਿਵਹਜ ਹੋਿੇਗੀ।  

–    ਆਰਟ ਅਤੇ ਵਮਊਜਕ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਬਦਲੀ 
ਵਿੱਚ ਿਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਾਰਾ ਦੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ 
ਦਾ ਿਰਤਾਓ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। 

–    ਵਨਯਮਬੱਿ ਰੂਿ ਨਾਲ ਵਨਯਤ ਮੀਵਟੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਿਮੇਂ 
ਤੋਂ ਿਵਹਲਾਂ ਉਿਦੀ ਵਿਆਕੁਲਤਾ ਨੰੂ ਿਾਂਝਾ ਕਰਨ 
ਨਾਲ ਉਿਨੰੂ ਉਿਦੇ ਮਾਤਾ-ਵਿਤਾ ਅਤੇ ਅਵਿਆਿਕਾਂ 
ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਤਰੀਵਕਆਂ ਵਿੱਚ ਿਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ 
ਵਜਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਿਾਰਾ ਨੰੂ ਇੱਕ ਿਰਲ ਬਦਲੀ 
ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਿਹਾਇਤਾ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਨ। 

–    ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਵਕ ਿਾਰਾ ਦੇ ਦੋਿਤਾਂ ਨਾਲ ਉਿਦੇ 
ਿੰਬੰਿ ਿੈਕੰਡਰੀ ਿਕੂਲ ਵਿੱਚ ਿੀ ਜਾਰੀ ਰਵਹਣ। 
ਉਿਦੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰਾਂ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ 
ਨੰੂ ਸਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਿਨੰੂ ਉਿ ਬਦਲੀ ਨੰੂ ਿੱਿ 
ਿੌਿਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਿਹਾਇਤਾ ਵਮਲੇਗੀ। 

–    ਿਾਰਾ ਨੰੂ ਿੁਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਿਵਰਚੈ ਵਤਆਰ 
ਕਰਿਾਉਣ ਨਾਲ ਉਿਦੀਆਂ ਿਿੈ-ਿਮਰਥਨ  
ਦੀਆਂ ਮੁਹਾਰਤਾਂ ਵਿਕਵਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਿਹਾਇਤਾ 
ਵਮਲੇਗੀ ਅਤੇ ਉਿਦੇ ਵਿੱਿਣ ਦੇ ਸਰਿਣਾਤਵਮਕ 
ਢੰਗ ਦਾ ਿਰਤਾਓ ਹੋਿੇਗਾ। 
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ਇੱਕ ਆਈ.ਈ.ਿੀ. ਵਿੱਚ ਅਨੁਕੂਲਨ

ਆਈ.ਈ.ਿੀ. ਵਿੱਚ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਦੀਆਂ ਵਿੱਿਣ ਦੀਆਂ ਿਾਿ ਲੋੜਾਂ ਦੀ 
ਵਿਿਿਥਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲਨ ਜਾਂ ਿੰਸੋਿਨ ਸਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਿਕਦੇ 
ਹਨ। ਵਿੱਵਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵਨਰਨਾ ਵਦੱਤਾ ਹੈ ਵਕ ਅਨੁਕੂਲਨ ਜਾਂ 
ਿੰਸੋਿਨ ਿਮੇਤ, ਵਕਿੇ ਿ੍ੋਗਰਾਮ, ਜਾਂ ਵਕਿੇ ਿ੍ੋਗਰਾਮ ਦੇ ਭਾਗ ਤੇ ਰਿਮੀ 
ਚਰਚਾਿਾਂ ਦੀ ਗ੍ੇਡ 10 ਤੱਕ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।1 

ਅਨੁਕੂਲਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਿ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ 

	 ਵਕਿੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਿੜਹਿਾਉਣ ਲਈ ਿਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਿਾਲੀਆਂ 
ਕਾਰਜਨੀਤੀਆਂ 

	 ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਲਈ ਉਿਲਬਿ ਿਮੱਗਰੀਆਂ  

	 ਉਿਦੀ ਿੜਹਿਾਈ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਿਰਤੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ 
ਮੁਲਾਂਕਣ ਟੂਲ  

ਅਨੁਕੂਲਨ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਵਕ 
ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਿਾਠਕ੍ਮ ਦੇ ਿੜਹਿਾਈ ਨਤੀਜੇ ਿ੍ਾਿਤ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੋ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਨੇਤਰਹੀਣ ਹੈ ਜਾਂ ਅੰਸਕ ਵਦ੍ਸਟੀ 
ਿਾਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਿਦੀ ਿਫਲਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਬਹਤਰ ਮੌਕਾ ਹੋ ਿਕਦਾ ਹੈ, 
ਜੇਕਰ ਉਿ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਿੇ, ਜੋ ਉਿ ਵਿਸੇ ਦੀ ਿਮੱਗਰੀ ਨੰੂ 
ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਿੜਹਿੇ ਜਾਂ ਉਹ ਵਕਿੇ ਬ੍ੇਲ ਰੀਡਰ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰ ਿਕਦਾ 
ਹੋਿੇ। ਹੋਰ ਆਮ ਅਨੁਕੂਲਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਮਲ ਹਨ 

	 ਵਲਿਤ ਵਿੱਚ ਿਰੀਵਿਆ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੌਵਿਕ ਰੂਿ ਵਿੱਚ 
ਿਰੀਵਿਆ ਲੈਣਾ  

	 ਅਿਾਈਨਮੈਂਟਿ ਨੰੂ ਿੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਾਿੂ ਿਮਾਂ ਹੋਣਾ  

	 ਸਬਦ ਦੀ ਿੂਰਿ ਿੂਚਨਾ ਜਾਂ ਿਿੈਵਲੰਗ ਚੈਕ ਕਰਨ ਿਾਲੇ 
ਕੰਵਿਊਟਰ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨਾ 

	 ਇੱਕ ਹੇਠਲੇ ਗ੍ੇਡ ਿੱਿਰ ਦੇ ਿੜਹਿਾਈ ਨਤੀਵਜਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ  

ਅਵਜਹੇ ਅਨੁਕੂਲਨ ਵਿਸੇਸ ਿਾਠਕ੍ਮਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਿਕਦੇ ਹਨ; 
ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਿੀ ਹੋ ਿਕਦੀ ਜਾਂ ਿਾਰੇ ਿਾਠਕ੍ਮਾਂ 
ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋੜ ਹੋ ਿਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਉਿਨੰੂ ਿਾਰੇ ਿਾਠਕ੍ਮਾਂ 
ਲਈ ਇੱਕ ਹੇਠਲੇ ਿੱਿਰ ਤੇ ਿੜਹਿਾਈ ਿਮੱਗਰੀਆਂ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਿਕਦੀ 
ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਤਦ ਿੀ ਵਕਿੇ ਵਿਸੇ ਦੇ ਿੜਹਿਾਈ ਨਤੀਵਜਆਂ ਨੰੂ ਿੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ 
ਯੋਗ ਹੋ ਿਕਦਾ ਹੈ। 

ਇਹਨਾਂ ਿਾਰੀਆਂ ਿਵਥਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਦੂਜੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ 
ਿਾਂਗ ਹੀ ਉਿੇ ਿਮੇਂ ਵਰਿੋਰਟ ਕਾਰਡ ਿ੍ਾਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਉਿਦਾ ਵਰਿੋਰਟ 
ਕਾਰਡ ਇਹ ਿ੍ਤੀਵਬੰਬਤ ਕਰੇਗਾ ਵਕ ਉਹ ਿਾਠਕ੍ਮ ਿੜਹਿਾਈ ਨਤੀਵਜਆਂ ਨੰੂ 
ਿੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। (ਇਿਤੇ ਿਿੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਵਕਰਿਾ ਕਰਕੇ 
ਿੰਨਾ 14 ਤ ੇ“ਿਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਿ੍ਗਤੀ ਦੀ ਵਰਿੋਰਵਟੰਗ” ਦੇਿੋ।)

ਿੂਬਾਈ ਿਰੀਵਿਆਿਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਕੂਲਨਾਂ ਤੇ ਿਿੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, 
http://www.bced.gov.bc.ca/exams/adjudication/ 
“ਿੂਬਾਈ ਿਰੀਵਿਆਿਾਂ—ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ” (“Provincial 
Examinations—Adjudication”) ਤੇ ਵਿੱਵਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ 
ਿੈਬਿਾਈਟ ਦੇਿੋ, ਅਤੇ ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਵਿਆਿਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। 

ਵਜਿ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਦੇ ਿ੍ੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਨੁਕੂਲਨ ਸਾਮਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ 
ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗ੍ੇਜੁਏਸਨ ਤੇ ਇੱਕ ਡੌਗਿੁਡ ਵਡਿਲੋਮਾ (Dogwood 
Diploma) ਿ੍ਾਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। 

1 ਵਿੱਵਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਅਨੁਕੂਲਨਾਂ ਅਤੇ ਿੰਸੋਿਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗਾਈਡ (A Guide to 
Adaptations and Modifications) ਦੇਿੋ।

ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਿਮਰੱਥਾਿਾਂ, ਯੋਗਤਾਿਾਂ ਅਤੇ ਿੁਗਾਤਾਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਜੀਿਨ ਜੀਣਾ ਇਿ ਗੱਲ ਤੇ ਵਨਰਭਰ 
ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਉਹਨਾਂ ਿਮਰੱਥਾਿਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਿਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਯੋਗਤਾਿਾਂ ਦਰਿਾਈਆਂ ਜਾ ਿਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ 
ਅਤੇ ਿੁਗਾਤਾਂ ਵਦੱਤੀਆਂ ਜਾ ਿਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਅਵਜਹਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਬਹੁਮੁੱਲਾ ਹੋਿੇਗਾ, ਿੁਦ ਨੰੂ ਿ੍ਭਾਿਸਾਲੀ 
ਅਤੇ ਆਿਣੇ ਆਿਿਾਿ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰਹਿਾਂ ਜੁਵੜਆ ਹੋਇਆ ਮਵਹਿੂਿ ਕਰੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਿ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ 
ਕਾਰਨ ਆਿਿਾਿ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਿੱਿ ਿ੍ਭਾਿਸਾਲੀ ਹੋਿੇਗਾ।.

—ਜੌਨ P. ਕ੍ੈਟਜ਼ਮੈਨ ਅਤੇ ਜੌਨ L. ਮੈਕਨਾਈਟ (John P. Kretzmann and John L. McKnight)
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ਇੱਕ ਆਈ.ਈ.ਿੀ. ਵਿੱਚ ਿੰਸੋਿਨ

ਿੜਹਿਾਈ ਨਤੀਵਜਆਂ ਵਿੱਚ ਿੰਸੋਿਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਿਾਲੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ 
ਿੰਵਿਆ ਅਨੁਕੂਲਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਿਾਲੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਿੰਵਿਆ ਦੇ 
ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਵਦਆਰਥੀ, ਵਜਿਦਾ ਿ੍ੋਗਰਾਮ 
ਿੰਸੋਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਿੂਬਾਈ ਿਾਠਕ੍ਮ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਿੱਿਰੇ 
ਟੀਵਚਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੋਿੇਗਾ।

ਵਿੱਵਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵਨਰਨਾ ਵਦੱਤਾ ਹੈ ਵਕ ਿੰਸੋਿਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ 
ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵਜਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 
ਿਾਿ ਲੋੜਾਂ ਅਵਜਹੀਆਂ ਹਨ ਵਕ ਉਹ ਿਾਠਕ੍ਮ ਤੱਕ ਿਹੁੰ ਚ ਦੇ ਅਯੋਗ 
ਹੋਿੇ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੋ ਵਿਵਦਆਰਥੀ  

	 ਆਿਣੇ ਆਿਿਾਿ ਦਾ ਿਾਤਾਿਰਨ ਦੇ ਿ੍ਤੀ ਿੀਵਮਤ ਿੁਚਤੇਤਾ 
ਰੱਿਦਾ ਹੋਿੇ  

	 ਵਜਿਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਾਨਵਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਵਿਹਤ ਹੋਿੇ 
	 ਉਿਨੰੂ ਵਚਵਕਤਿਕੀ ਅਤੇ ਿੰਵਗਆਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਅਨੇਕ ਿ੍ਕਾਰ 

ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹੋਣ1  

ਉਹਨਾਂ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਉਦਾਹਰਨ ਵਜਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈ.ਈ.ਿੀ. ਵਿੱਚ 
ਿੰਸੋਿਨ ਹੋ ਿਕਦੇ ਹਨ  

	 ਇੱਕ ਅਵਜਹਾ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਜੋ ਿੈਿੇ ਵਗਣਨੇ ਵਿੱਿ ਵਰਹਾ ਹੈ 
ਜਦਵਕ ਉਿਦੇ ਿਾਥੀ ਅਲਜਬਰਾ (ਬੀਜ-ਗਵਣਤ) ਿੜਹਿ ਰਹੇ ਹਨ  

	  ਇੱਕ ਅਵਜਹਾ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਜੋ ਗ੍ਵਹਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਿ ਵਰਹਾ ਹੈ 
ਜਦਵਕ ਉਿਦੇ ਿਾਥੀ ਿੂਰਜੀ ਿ੍ਣਾਲੀ ਿੜਹਿ ਰਹੇ ਹਨ  

	 ਇੱਕ ਗ੍ੇਡ 5 ਦਾ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਜੋ ਇਹ ਵਿੱਿ ਵਰਹਾ ਹੈ ਵਕ 
ਿ੍ੀ-ਿ੍ਾਈਮਰੀ ਿੱਿਰ ਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਕਿੇਂ ਿੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ 
ਅਤੇ ਉਵਚਤ ਿਮੇਂ ਤੇ ਿੰਨੇ ਵਕਿੇਂ ਬਦਲਨੇ ਹਨ  

ਕਦੇ-ਕਦੇ ਇਹ ਿਿਸਟ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਵਕ ਇੱਕ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਦੇ ਆਈ.ਈ.ਿੀ. 
ਵਿੱਚ ਅਨੁਕੂਲਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਿੰਸੋਿਨ ਸਾਮਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਿਮੇਂ ਵਭੰਨਤਾ 
ਅਿ੍ਤੱਿ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਆਈ.ਈ.ਿੀ. ਵਿੱਚ ਇਿ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 
ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਗਾਈਡ ਿੜਹਿਨਾ ਇੱਕ ਿਿੀਆ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। 

ਇੱਕ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਵਜਿਦੀ ਆਈ.ਈ.ਿੀ. ਵਿੱਚ ਿੰਸੋਿਨ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ 
ਵਿਸੇ ਜਾਂ ਿਾਠਕ੍ਮ ਦੇ ਿੜਹਿਾਈ ਨਤੀਵਜਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਈ.ਈ.ਿੀ. ਵਿੱਚ 
ਿਾਿ ਟੀਵਚਆਂ ਦੇ ਿੰਬੰਿ ਵਿੱਚ ਵਟੱਿਣੀਆਂ ਜਾਂ ਲੈਟਰ ਗ੍ੇਡ ਿਾਲੀਆਂ 
ਵਰਿੋਰਟ ਕਾਰਡ ਿ੍ਾਿਤ ਕਰੇਗੀ। 

ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਗ੍ੇਜੁਏਸਨ ਦੇ  ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਿਕੂਲ ਕੰਿਲੀਸਨ 
ਿਰਟੀਵਫਕੇਟ (School Completion Certificate), ਵਜਿਨੰੂ ਹੁਣ 
ਐਿਰਗ੍ੀਨ (Evergreen) ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਿ੍ਾਿਤ ਕਰ ਿਕਦਾ ਹੈ।

1 ਵਿੱਵਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਅਨੁਕੂਲਨਾਂ ਅਤੇ ਿੰਸੋਿਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗਾਈਡ (A Guide to 
Adaptations and Modifications) ਦੇਿੋ।

ਿੰਸੋਿਨਾਂ ਨੰੂ ਿਰਤਣ ਦਾ ਫੈਿਲਾ ਅਨੁਕੂਲਨਾਂ ਿਰਗੇ ਵਿਿਾਂਤਾਂ ਦੇ ਆਿਾਰ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ - ਇਹ ਵਕ ਿਾਰੇ 
ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਿੜਹਿਾਈ ਤੱਕ ਉਵਚਤ ਿਹੁੰ ਚ, ਿ੍ਾਿਤੀ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਵਿਆ ਿੰਬੰਿੀ ਿ੍ੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਿਾਰੇ 
ਿੱਿਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮਤਾ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। 

—ਬੀ.ਿੀ. ਵਿੱਵਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਅਨੁਕੂਲਨਾਂ ਅਤੇ ਿੰਸੋਿਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗਾਈਡ
(B.C. Ministry of Education, A Guide to Adaptations and Modifications)
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ਇੱਕ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਦੇ ਿ੍ੋਗਰਾਮ  
ਨੰੂ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਨ ਤੇ ਨਮੂਨਾ ਆਈ.ਈ.ਿੀ. ਟੀਚਾ

ਜੌਨ ਆਿਣੇ ਵਿਤਾ ਨਾਲ ਰਵਹੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਿਕੂਲ ਨੰੂ ਨਾ ਿਿੰਦ ਕਰਦਾ 
ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਿਰ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਵਹੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਿੀਵਡਓ ਗੇਮਿ ਿੇਡਣਾ 
ਿਿੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿੌਿਰ ਿੇਲਣ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ। ਜੌਨ 
ਿ੍ਯੋਵਗਕ ਗਤੀਵਿਿੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਬਹਤਰ ਵਿੱਿਦਾ ਹੈ। ਉਿਦੀ ਡ੍ਗ 
ਿਰਤੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਿੂਵਚਤ ਇਵਤਹਾਿ ਹੈ ਅਤੇ ਉਿਦੇ ਕੁਝ ਹੀ ਵਮੱਤਰ 
ਹਨ। ਉਿਨੇ ਇਿ ਿੈਕੰਡਰੀ ਿਕੂਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਿਵਹਲਾਂ ਿੱਿ-ਿੱਿ 
ਿਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਵਲਆ। ਿਕੂਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਿਲਾਹਕਾਰ ਿੱਲੋਂ 
ਉਿਦਾ ਵਨਰੀਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਰਹਾ ਹੈ।  

ਟੀਚਾ: ਿਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜੌਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੰੂ ਿਿਾਉਣਾ  

ਕਾਰਜਨੀਤੀਆਂ

ਿਲਾਹਕਾਰ ਇਹ ਕਰੇਗਾ 
	 ਿਕੂਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਿਵਮਆਂ ਦੀ ਿਛਾਣ ਕਰੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਜੌਨ 

ਅਨੰਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਿਮੇਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੰਮਾਂ ਨੰੂ ਟਾਲਦਾ ਹੈ
	 ਉਿ ਲਈ ਲਰਵਨੰਗ ਅਵਿਿਟੈਂਿ ਿੈਂਟਰ (Learning 

Assistance Centre) ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਿ੍ਬੰਿ  
ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਿਦਾ ਫ੍ੈਂਚ ਿਾਠਕ੍ਮ ਬੰਦ ਕਰੇਗਾ 

	 ਕੰਵਿਊਟਰ-ਆਿਾਵਰਤ ਿੜਹਿਾਈ ਅਕੈਡਮੀ ਔਫ ਰੀਵਡੰਗ ਅਤੇ 
ਗਵਣਤ ਦੇ ਚਾਰ ਹਫਤਾਿਾਰ ਿੈਸਨਾਂ ਦਾ ਿ੍ਬੰਿ ਕਰੇਗਾ   

	 ਿੌਿਰ ਕਲਬ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਵਿੱਵਿਆ ਅਵਿਆਿਕਾਂ ਨਾਲ ਜੌਨ 
ਦਾ ਿਵਰਚੈ ਕਰਾਏਗਾ 

	 ਜੌਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਵਨਰੀਿਣ ਕਰਨ ਲਈ ਉਿਦੇ ਯੋਜਕ ਵਿੱਚ 
ਉਿਦੇ ਿਿੈ-ਵਰਕਾਰਵਡੰਗ ਵਿਿਟਮ ਦੀ ਿਮੀਵਿਆ ਕਰੇਗਾ  

		ਿਾਰੇ ਵਿਸਾ ਿਟਾਫ ਨੰੂ ਇੱਕ ਿ੍ਯੋਵਗਕ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 
ਆਈ.ਈ.ਿੀ. ਅਤੇ ਉਿਦੀ ਿਮਰੱਥਾ ਬਾਰੇ ਿੂਵਚਤ ਕਰੇਗਾ   

	 ਿਿਾਲਾਂ ਜਾਂ ਵਚੰਤਾਿਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਜਨੀਤੀਆਂ ਲਈ 
ਿਟਾਫ ਦੇ ਇੱਕ ਵਰਿੋਰਿ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਵਜਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 
ਉਿਦੇ ਵਿੱਿਣ ਦੇ ਢੰਗ ਦਾ ਿਰਤਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ  

ਇੱਕ ਯੂਥ ਿਰਕਰ /ਆਉਟਰੀਚ ਿਰਕਰ ਇਹ ਕਰੇਗਾ 

	 ਜੌਨ ਨੰੂ ਿਕੂਲ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਿਾਰ ਿੇਡ 
ਗਤੀਵਿਿੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਮਲ ਕਰੇਗਾ  

	 ਜੌਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਉਿਦੀ ਿੰਭਾਵਿਤ ਡ੍ਗ ਿਰਤੋਂ ਦਾ ਵਨਰੀਿਣ 
ਕਰਨ ਲਈ ਜੌਨ ਦੇ ਵਿਤਾ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰੇਗਾ 

ਟੀਚਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਵਨਰਿਾਰਨ   

ਜੌਨ ਇਹ ਕਰੇਗਾ 
	 ਆਿਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਿਮੀਵਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਉਿ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜੋ 

ਿਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਲਾਿਾਂ ਤੇ ਿ੍ਾਿਤ ਕੀਤੀ, ਵਜਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੌਨ  
ਅਨੰਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਜਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਨੰਦ ਨਹੀਂ ਮਾਣਦਾ, ਦੇ 
ਆਿਾਰ ਤੇ ਆਿਣੇ ਿ੍ੋਗਰਾਮ ਦਾ ਿੁਨਰ ਵਨਰੀਿਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ 
ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਿਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਆਿਣੇ ਵਿਤਾ ਨੰੂ ਵਮਲੇਗਾ 

	 ਆਿਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਬਹਤਰ ਬਣਾਏਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਤੰਨ ਤੋਂ 
ਘੱਟ ਵਦਨ ਹੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ  

	 ਆਿਣੇ ਿ੍ੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਹੱਿੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਿਕੂਲ ਿੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿੇਗਾ   
	 ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਿਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਿੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿੇਗਾ  

ਿਲਾਹਕਾਰ, ਿੜਹਿਾਈ ਿਹਾਇਕ ਅਵਿਆਿਕ ਅਤੇ ਯੂਥ ਿਰਕਰ ਅਗਲੇ  
ਦੋ ਮਹੀਵਨਆਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਜਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਿ੍ਭਾਿ  
ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਮਹੀਵਨਆਂ ਵਿੱਚ ਜੌਨ ਅਤੇ ਉਿਦੇ ਵਿਤਾ  
ਨੰੂ ਵਮਲਣਗੇ। 

ਨੋਟਿ  

–    ਜੌਨ ਦੇ ਿ੍ੋਗਰਾਮ ਨੰੂ ਉਿਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ 
ਕੀਤਾ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ; ਇਿ ਿਰਹਿੇ ਉਿ ਕੋਲ ਇੱਕ ਿੂਰਾ 
ਿ੍ੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਿੇਗਾ। ਿੰਬੰਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਕ 
ਭਾਿਨਾ ਵਿਕਵਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਿਕੂਲ ਵਿੱਚ 
ਦੋਿਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਿਦੀ ਿਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ 
ਉਿਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੰੂ ਿਿਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ 
ਮਹੱਤਿਿੂਰਨ ਿਵਹਲਾ ਕਦਮ ਹੋ ਿਕਦਾ ਹੈ। 

–    ਜੌਨ ਵਕਿ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਿ 
ਲਈ ਕੀ ਮੁਸਵਕਲ ਹੈ, ਇਿਦੀ ਿਛਾਣ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ 
ਮੁਸਵਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰਕੇ, ਿਲਾਹਕਾਰ ਿਕੂਲ 
ਤੇ ਇੱਕ ਿੱਿ ਵਨਸਚੇਆਤਵਮਕ ਵਦ੍ਸਟੀਕੋਣ ਿ੍ਾਿਤ 
ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੌਨ ਦੀ ਿਹਾਇਤਾ ਕਰ ਿਕਦਾ ਹੈ। 

–    ਜੌਨ ਨੰੂ ਇਹ ਮਵਹਿੂਿ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਿੇਗਾ ਵਕ ਉਹ 
ਿੜਹਿਾਈ ਲਈ ਿ੍ੇਵਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਿਫਲਤਾ 
ਿ੍ਾਿਤ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਿਾਠਕ੍ਮਾਂ ਨੰੂ 
ਿਮਾਿਤ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਉਿਦੇ ਲਈ ਿੱਿ ਮੁਸਵਕਲ 
ਹਨ, ਉਿਨੰੂ ਿਫਲ ਮਵਹਿੂਿ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ 
ਿਮੇਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਿਕਦਾ ਹੈ।  
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ਿਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਿ੍ਗਤੀ ਤੇ ਵਰਿੋਰਵਟੰਗ 

ਵਿੱਵਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਹੁਕਮ ਵਦੰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਮਾਤਾ-ਵਿਤਾ ਨੰੂ ਵਤੰਨ ਰਿਮੀ 
ਿ੍ਗਤੀ ਵਰਿਰੋਟਾਂ ਵਦੱਤੀਆ ਂਜਾਣ।1 ਇਹ ਉਹ ਵਰਿੋਰਟ ਕਾਰਡ ਹਨ, 
ਵਜਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਿੀਂ ਜਾਣ ੂਹਾਂ। ਗ੍ਡੇ 3 ਦ ੇਵਕੰਡਰਗਾਰਟਨ ਲਈ, ਵਰਿਰੋਟ 
ਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਿਾਨੰੂ ਇਹ ਦੱਿਣ ਲਈ ਵਲਿਤ ਵਟੱਿਣੀਆ ਂਦੀ ਿਰਤੋਂ 
ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਕ ਿਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕੀ ਕਰ ਿਕਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਵਕੱਥ ੇਉਿਨੰੂ 
ਮੁਸਵਕਲ ਹ ੋਰਹੀ ਹ।ੈ ਗ੍ਡੇ 4 ਤੋਂ 12 ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਲੈਟਰ ਗ੍ਡੇ 
ਿਰਤਣ ੇਚਾਹੀਦ ੇਹਨ। ਗ੍ਡੇ 4 ਤੋਂ 7 ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਵਲਿਤ ਵਟੱਿਣੀਆਂ 
ਿੀ ਸਾਮਲ ਕਰਨੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ। ਗ੍ਡੇ 8 ਤੋਂ 12 ਲਈ, ਵਜੱਥੇ 
ਉਵਚਤ ਹਿੋ,ੇ ਉਹ ਵਲਿਤ ਵਟੱਿਣੀਆ ਂਸਾਮਲ ਕਰ ਿਕਦ ੇਹਨ।  

ਜੇਕਰ ਿਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਈ.ਈ.ਿੀ. ਵਿੱਚ ਉਿਦੀਆਂ ਵਿੱਿਣ ਦੀਆਂ 
ਿਾਿ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਵਿਿਿਥਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲਨ ਸਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ 
ਹਨ (ਵਜਿੇਂ ਨੇਤਰਹੀਣ ਜਾਂ ਅੰਸਕ ਵਦ੍ਸਟੀ ਿਾਲੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਲਈ 
ਿਰਣਨ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ), ਤਾਂ 

	 ਜੇਕਰ ਉਹ ਿਾਠਕ੍ਮ ਵਿੱਚ ਿੜਹਿਾਈ ਨਤੀਵਜਆਂ ਨੰੂ ਿੂਰਾ ਕਰ 
ਵਰਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਿਣੇ ਿਾਠਕ੍ਮ ਜਾਂ ਗ੍ੇਡ ਲਈ ਜੋ ਵਰਿੋਰਟ ਕਾਰਡ 
ਉਿਨੰੂ ਿ੍ਾਿਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਿਰ ਿਰਣਨ ਕੀਤੇ ਿਾਂਗ ਹੋਿੇਗਾ  

		ਜੇਕਰ ਉਹ ਿਾਠਕਮ੍ ਵਿੱਚ ਿੜਹਿਾਈ ਨਤੀਵਜਆ ਂਨੰੂ ਿਰੂਾ ਨਹੀਂ ਕਰ 
ਵਰਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਿਦਾ ਵਰਿੋਰਟ ਕਾਰਡ ਉਿਦੀ ਆਈ.ਈ.ਿੀ. ਵਿੱਚ 
ਟੀਵਚਆ ਂਦ ੇਿੰਬੰਿ ਵਿੱਚ ਉਿਦੀ ਿ੍ਗਤੀ ਨੰੂ ਿ੍ਵਤਵਬੰਬਤ ਕਰੇਗਾ  

ਜੇਕਰ ਿਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਈ.ਈ.ਿੀ. ਵਿੱਚ ਿੰਸੋਿਨ ਸਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੇ (ਵਜਿੇਂ 
ਵਕ ਉਿ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਲਈ ਿਰਣਨ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ ਜੋ ਿੈਿੇ ਵਗਣਨੇ ਵਿੱਿ 
ਵਰਹਾ ਹੈ ਜਦਵਕ ਉਿਦੇ ਿਾਥੀ ਅਲਜਬਰਾ (ਬੀਜ-ਗਵਣਤ) ਿੜਹਿ ਰਹੇ ਹਨ), 
ਤਾਂ ਉਿਦਾ ਵਰਿੋਰਟ ਕਾਰਡ ਉਿਦੀ ਆਈ.ਈ.ਿੀ. ਵਿਚਲੇ ਟੀਵਚਆਂ ਦੇ 
ਿੰਬੰਿ ਵਿੱਚ ਉਿਦੀ ਿ੍ਗਤੀ ਨੰੂ ਿ੍ਵਤਵਬੰਬਤ ਕਰੇਗਾ।

(ਿਿੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਿ੍ਗਤੀ ਵਰਿੋਰਟ ਆਰਡਰ (Student 
Progress Report Order) ਵਿੱਚ ਲੱਭੀ ਜਾ ਿਕਦੀ ਹੈ।)

ਵਰਿੋਰਟ ਕਾਰਡ ਕਾਨਫਰੰਿਾਂ ਇੱਕ ਆਈ.ਈ.ਿੀ. ਿਮੀਵਿਆ ਲਈ ਇੱਕ 
ਕੁਦਰਤੀ ਸੁਰੂਆਤ ਹੋ ਿਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿੱਵਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਹੁਕਮ ਵਦੰਦਾ  
ਹੈ ਵਕ ਿਰਹਿੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਿਾਰ ਆਈ.ਈ.ਿੀ. ਦੀ ਿਮੀਵਿਆ ਕੀਤੀ 
ਜਾਏ।2 ਚੰਗਾ ਅਵਭਆਿ ਿਾਨੰੂ ਇੱਹ ਦੱਿਦਾ ਹੈ ਵਕ ਿੱਿ ਿਾਰ ਿਮੀਵਿਆਿਾਂ 
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਿਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਵਕ ਆਈ.ਈ.ਿੀ. 
ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ “ਵਲਵਿੰਗ ਦਿਤਾਿੇਜ” ਹੈ, ਇਿਨੰੂ ਇੱਕ ਅਵਜਹਾ 
ਦਿਤਾਿੇਜ ਮੰਵਨਆ ਜਾਏਗਾ, ਜੋ ਿਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਿੜਹਿਾਈ ਵਿੱਚ ਉਿਦੀਆਂ 
ਿ੍ਗਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਿਾਰ ਬਦਲਦਾ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਦਾ ਹੈ।  

ਇੱਕ ਆਈ.ਈ.ਿੀ. ਿਮੀਵਿਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਅਿੀਂ ਿਕੂਲ ਿਟਾਫ ਨਾਲ ਵਮਲ 
ਕੇ ਇਹ ਿਛਾਣ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਾਂ ਵਕ ਵਕਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਿਰਦਾਰ ਰਹੀ ਅਤੇ 
ਵਕਹੜੀ ਨਹੀਂ। ਅਿੀਂ ਛੋਟੀ-ਵਮਆਦ ਦੇ ਟੀਵਚਆਂ, ਜੋ ਿੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ,  
ਨੰੂ ਨਿੇਂ ਟੀਵਚਆਂ ਨਾਲ ਬਦਲ ਿਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਿਕਦੇ 
ਹਾਂ ਵਕ ਆਈ.ਈ.ਿੀ. ਿਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਿਣ ਦੇ ਢੰਗ ਅਨੁਿਾਰ ਹੈ।

1 ਬੀ.ਿੀ. ਵਿੱਵਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਿ੍ਗਤੀ ਵਰਿੋਰਟ ਆਰਡਰ (B.C. Ministry 
of  Education, Student Progress Report Order) 
2 ਬੀ.ਿੀ. ਵਿੱਵਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿੱਵਿਆ ਯੋਜਨਾ ਆਰਡਰ (B.C. Ministry 
of  Education, Individual Education Plan Order)

ਇੱਕ ਆਈ.ਈ.ਿੀ. ਿਮੀਵਿਆ ਦੇ ਮੁੱਿ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਮਲ ਹਨ  

–    ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਵਿਤਾ ਅਤੇ (ਵਜੱਥੇ ਉਵਚਤ ਹੋਿੇ) ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ 

–    ਟੀਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਿੱਲੋਂ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਅਤੇ ਵਨਰੀਿਣਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਿਟਾਂਦਰਾ   

–    ਆਈ.ਈ.ਿੀ. ਟੀਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਿਮੱਵਿਆਿਾਂ ਅਤੇ ਵਚੰਤਾਿਾਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਵਚੰਤਨ   

–    ਟੀਵਚਆਂ, ਮੰਤਿਾਂ, ਕਾਰਜਨੀਤੀਆਂ, ਿੇਿਾਿਾਂ ਅਤੇ ਿਮੱਗਰੀਆਂ ਦਾ ਿੁਨਰ ਵਨਰੀਿਣ   

–    ਅਗਲੀ ਵਿੱਵਿਆ ਿੰਬੰਿੀ ਵਮਆਦ ਲਈ ਿ੍ਥਮਤਾਿਾਂ ਦੀ ਿਛਾਣ  

–   ਨਿੇਂ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਅਤੇ ਿੇਿਾਿਾਂ ਲਈ ਰੈਫਰਲ 

–   ਅਗਲੀ ਆਈ.ਈ.ਿੀ. ਿਮੀਵਿਆ ਤਾਰੀਿ ਦੀ ਵਰਕਾਰਵਡੰਗ 
—ਵਿੱਵਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਿਾਿ ਲੋੜਾਂ ਿਾਲੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿੱਵਿਆ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ :  

ਅਵਿਆਿਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਿ੍ੋਤ ਗਾਈਡ (Ministry of Education, Individual Education  
Planning for Students with Special Needs: A Resource Guide for Teachers)
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ਹੱਕ ਅਤੇ ਜ਼ੁੰ ਮੇਿਾਰੀਆਂ 

ਿਾਰੇ ਮਾਤਾ-ਵਿਤਾ ਦੇ ਿਾਡੇ ਿਬਵਲਕ ਿਕੂਲ ਵਿਿਟਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 
ਬੱਵਚਆਂ ਦੇ ਿੰਬੰਿ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੂਲ ਹੱਕ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ 
ਹੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ “ਿਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਰਿੱਈਏ ਅਤੇ ਿ੍ਗਤੀ 
ਬਾਰੇ ਿੂਵਚਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਿਕੂਲ ਵਜਲਾ ਵਿੱਚ ਵਿੱਵਿਆ ਿੰਬੰਿੀ 
ਿ੍ੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਿਿਾਰਨ ਿ੍ਭਾਿਕਤਾ ਨਾਲ ਿੰਬੰਵਿਤ ਿਾਲਾਨਾ ਵਰਿੋਰਟਾਂ, 
ਮੰਗਣ ਤੇ, ਿ੍ਾਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।” ਮਾਤਾ-ਵਿਤਾ ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ 
ਿੰਬੰਵਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਕੂਲ ਬੋਰਡ ਿੱਲੋਂ ਰੱਿੇ ਗਏ ਿਾਰੇ ਵਰਕਾਰਡਾਂ ਦਾ 
ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਿੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। 

ਿਾਿ ਲੋੜਾਂ ਿਾਲੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਵਿਤਾ ਨੰੂ ਿਕੂਲ ਵਿੱਚ 
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਦਲੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਈ.ਈ.ਿੀ.  
ਦੀ ਵਤਆਰੀ ਤੇ ਰਾਏ ਦੇਣ ਦਾ ਿਾਿੂ  ਹੱਕ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਵਕ, ਉਹਨਾਂ 
ਨੰੂ ਨਾ ਤਾਂ ਆਈ.ਈ.ਿੀ. ਦੀ ਿਮੱਗਰੀ ਨੰੂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, 
ਨਾ ਹੀ ਆਈ.ਈ.ਿੀ. ਨੰੂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਵਲਆਉਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ਰੂ ਕਰਨ 
ਦਾ ਹੱਕ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। 

ਵਿੱਵਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੁਕਮ ਵਦੰਦਾ ਹੈ ਿਰਹਿੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਿਾਰ 
ਆਈ.ਈ.ਿੀ. ਦੀ ਿਮੀਵਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਏ।

ਿਕੂਲ ਦੇ ਵਿ੍ੰ ਿੀਿਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਿਮੁੱਚੀ ਜ਼ੁੰ ਮੇਿਾਰੀ ਲੈਂਦੇ 
ਹਨ ਵਕ, ਿਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਉਿ ਵਿਵਦਆਰਥੀ, ਵਜਿਨੰੂ ਇੱਕ 
ਆਈ.ਈ.ਿੀ. ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਲਈ ਆਈ.ਈ.ਿੀ. ਵਿਕਵਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ 
ਹੈ, ਉਿਨੰੂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਵਲਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਾਲਾਨਾ ਤੌਰ ਤੇ 
ਇਿਦੀ ਿਮੀਵਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਜੋ ਅਵਿਆਿਕ ਿਾਿ ਲੋੜਾਂ ਿਾਲੇ ਵਕਿੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਦੀ ਜ਼ੁੰ ਮੇਿਾਰੀ ਲੈਂਦੇ 
ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿੱਵਿਆ ਿੰਬੰਿੀ ਿ੍ੋਗਰਾਮ ਵਤਆਰ 
ਕਰਨਾ, ਉਿਦੀ ਵਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰ ਦਾ  
ਹੈ। ਦੂਜੇ ਿਕੂਲ ਅਤੇ ਵਜਲਾ ਿਟਾਫ ਦੀਆਂ ਿੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 
ਜ਼ੁੰ ਮੇਿਾਰੀਆਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਵਕ ਇੱਕ ਆਈ.ਈ.ਿੀ. ਵਿੱਚ ਸਾਮਲ 
ਕਾਰਜਨੀਤੀਆਂ ਅਨੁਰੂਿ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ।  

ਡ੍ਾਫਟ ਆਈ.ਈ.ਿੀ. ਦੀ ਕਾਿੀ ਦਾ ਮੰਗਣਾ ਗ਼ਲਤਫ਼ਵਹਮੀਆਂ ਨੰੂ ਜਲਦੀ 
ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਿਹਾਇਤਾ ਕਰ ਿਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਿਾਡੇ ਆਈ.ਈ.ਿੀ. ਵਿੱਚ 
ਵਦੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਿਕੂਲ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਿੱਿ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਿਾਅ ਕਰਨ ਲਈ 
ਿੰਨਾ 16 ਦੇਿੋ, “ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਣ”।

ਿਾਿ ਵਿੱਵਿਆ ਿਿੇਾਿਾਂ ਤ ੇਵਿੱਵਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦ ੇਵਿਆਿਕ ਵਿਿਾਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਲਈ, ਦਿੇ ੋਿਾਿ 
ਵਿੱਵਿਆ ਿਿੇਾਿਾਂ: ਨੀਤੀਆ,ਂ ਿ੍ਵਕਵਰਆਿਾਂ ਅਤ ੇਗਾਈਡਲਾਈਿਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨੇਮਾਿਲੀ (Special 
Education Services: A Manual of  Policies, Procedures and Guidelines)।

ਵਿੱਵਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿੱਵਿਆ ਯੋਜਨਾ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਿਵਥਤੀਆਂ  
ਦੀ ਿੂਚੀ ਹੈ, ਵਜਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਿਾਿ ਲੋੜਾਂ ਿਾਲੇ ਵਕਿੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਲਈ ਇੱਕ ਆਈ.ਈ.ਿੀ.  
ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ।

ਿਾਿ ਲੋੜਾਂ ਿਾਲਾ ਇੱਕ ਵਿਵਦਆਰਥੀ: ਇੱਕ ਅਵਜਹਾ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਵਜਿਦੀ ਇੱਕ ਬਵੌਿਕ, ਸਰੀਰਕ, ਿੰਿਦੇਨਾਤਵਮਕ, ਭਾਿਨਾਤਵਮਕ 
ਜਾਂ ਰਿੱਈਏ ਦੀ ਿ੍ਵਕਰਤੀ ਦੀ ਅਿਮਰਥਾ ਹੈ, ਵਿੱਵਿਆ ਿੰਬੰਿੀ ਅਿਮਰਥਾ ਹੈ ਜਾਂ ਿਾਿ ਿਗੁਾਤਾਂ ਜਾਂ ਯਗੋਤਾਿਾਂ ਹਨ।

— ਨੀਤੀਆਂ, ਿ੍ਵਕਵਰਆਿਾਂ ਅਤੇ ਗਾਈਡਲਾਈਿਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨੇਮਾਿਲੀ, ਿੈਕਸਨ E  
(Manual of Policies, Procedures, and Guidelines, Section E) 
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ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ 

ਜਦੋਂ ਿਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗਲਤ ਿਾਿਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਿੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ 
ਕਰਨ ਤੋਂ ਿਵਹਲਾਂ ਿੋਚਣ ਵਿੱਚ ਿਮਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਿਾਡੇ ਬੱਵਚਆਂ 
ਨਾਲ ਕੁਝ ਗਲਤ ਿਾਿਰਦਾ ਹੈ - ਿਾਿ ਕਰਕੇ ਿਾਡੇ ਿੱਿ ਕਮਜ਼ੋਰ 
ਬੱਵਚਆਂ ਨਾਲ - ਤਾਂ ਿਾਡਾ ਜੋਸ ਅਕਿਰ ਿਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੂਲ ਰੂਿ 
ਵਿੱਚ, ਅਿੀਂ ਆਿਣੇ ਬੱਵਚਆਂ ਦੀ ਰੱਵਿਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, 
ਆਿਣੀ ਿੁਦ ਦੀ ਰੱਵਿਆ ਤੋਂ ਿੀ ਿੱਿ। 

ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਈ.ਈ.ਿੀ. ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਿੀਂ ਆਿਣੀ ਭਾਿਨਾਤਵਮਕ 
ਬੇਚੈਨੀ ਨੰੂ ਵਕਿੇਂ ਸਾਂਤ ਕਰੀਏ? ਜਦੋਂ ਆਈ.ਈ.ਿੀ. ਦੀ ਿਾਲਣਾ ਨਹੀਂ 
ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਿੇ ਜਾਂ ਿਾਡੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਿੇ ਤਾਂ ਅਿੀਂ 
ਕੀ ਕਰੀਏ? ਉਦੋਂ ਕੀ ਿਾਿਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਿ੍ਤੀ 
ਿਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਿਕੂਲ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਿੱਿ ਹੋਣ?   

ਇਹ ਉਵਚਤ ਿਿਾਲ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਾਬ ਵਦੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । 

ਮਾਤਾ-ਵਿਤਾ ਦੇ ਿਾਮਹਿਣੇ ਆਉਣ ਿਾਲੀਆਂ ਵਜ਼ਆਦਾਤਰ ਿਮੱਵਿਆਿਾਂ ਦਾ 
ਿਤਾ ਿ੍ਵਕਵਰਆ ਦੀ ਅਿਫਲਤਾ ਜਾਂ ਿ੍ਵਕਵਰਆ ਦੀ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ 
ਜਾ ਿਕਦਾ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ: 
	 ਿ੍ਵਕਵਰਆ ਸੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੀ ਅਤੇ ਵਫਰ ਉਿਦੀ ਉਿੇਵਿਆ 

ਕੀਤੀ ਗਈ   
	ਿ੍ਵਕਵਰਆ ਨੰੂ ਚੰਗੀ ਤਰਹਿਾਂ ਿਮਵਝਆ ਨਹੀਂ ਵਗਆ ਿੀ  
	ਿ੍ਵਕਵਰਆ ਕਦੇ ਿੀ ਉਵਚਤ ਿਮੇਂ ਤੇ ਸੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੀ  

ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ-ਵਿਤਾ ਅਤੇ ਿਕੂਲ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਿੰਬੰਿ ਵਿਰੋਿੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਆਨ ਅਕਿਰ ਦੋਸ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਕੇਂਦਵਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਵਕਿਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਿਨੰੂ ਿਿੀਕਾਰ ਵਕਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? 
ਉਿੇ ਿੇਲੇ, ਵਿਆਨ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਿੱਵਡਆਂ ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।   

ਇਿ ਿਰੇਸਾਨੀ ਦਾ ਜਿਾਬ ਵਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਿਕੇ, ਇੱਕ ਮੀਵਟੰਗ ਦੀ 
ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਮੰਤਿਾਂ ਲਈ: 
		ਉਿ ਿ੍ਵਕਵਰਆ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਲਈ, ਜੋ ਆਈ.ਈ.ਿੀ. ਮੀਵਟੰਗ 

ਵਿੱਚ ਸੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੀ, ਜਾਂ ਸੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਿੀ  
	ਵਿਰੋਿ ਦਾ ਿਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ  

ਬੀ.ਿੀ.ਿੀ.ਿੀ.ਏ.ਿੀ. (BCCPAC) ਦੀ ਰਾਏ ਿ੍ਗਟ ਕਰਨਾ: ਿਬਵਲਕ 
ਿਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਿਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਤਾ-
ਵਿਤਾ ਗਾਈਡ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਮੁੱਲਾ ਿਾਿਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਿ ਤਰਹਿਾਂ ਦੀ 
ਿਮੱਵਿਆਿਾਂ ਿੈਦਾ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ।  

ਇਿ ਗਾਈਡ ਵਿੱਚ, ਅਿੀਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇੱਕ ਅਿਰਦਾਰ ਆਈ.ਈ.ਿੀ. 
ਵਿਕਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੂਲ ਤੱਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਿਵਹਯੋਗ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਵਦੱਤਾ ਹੈ। 
ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਿਵਹਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਿਮੱਵਿਆਿਾਂ ਿਨਮਾਨਿੂਰਨ ਗੱਲਬਾਤ 
ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਆਈ.ਈ.ਿੀ. ਮੀਵਟੰਗ, ਇਿਦੀ 
ਿ੍ਵਕਰਤੀ ਅਨੁਿਾਰ, ਗੈਰ- ਵਿਰੋਿੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਿ ਵਿੱਚ ਿਮੱਵਿਆਿਾਂ ਨਾਲ 
ਿੇਸ ਆਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਿ੍ਵਕਵਰਆ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਮਾਂ ਲਗਾਉਣਾ ਸਾਮਲ 
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਿਮਝਦੇ ਹੋਏ ਵਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਿਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਵਮਲ 
ਿਕਦੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਵਕ ਅਿਫਲਤਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਿਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਿਾਿਨ 
ਹੈ, ਇਹ ਅਿਫਲਤਾ ਨੰੂ ਿਿੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਕਦੇ-ਕਦੇ, ਮਾਤਾ-ਵਿਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਿਾਨੰੂ ਆਿਣੇ ਬੱਵਚਆਂ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ 
ਿਮਰਥਕ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿੱਲੋਂ ਆਿਣੀ ਰਾਏ ਦੇਣਾ 
ਿਾਡੀ ਜ਼ੁੰ ਮੇਿਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਾਨੰੂ ਹੱਕ ਹੈ ਵਕ ਿਾਡੀ ਰਾਏ ਿਿੀਕਾਰ ਕੀਤੀ 
ਜਾਏ। ਇੱਕ ਆਈ.ਈ.ਿੀ. ਮੀਵਟੰਗ ਵਿੱਚ ਵਹਮਾਇਤ ਇੱਕ ਿਵਹਯੋਗਾਤਮਕ 
ਰਾਏ ਦਾ ਿਰਤਾਓ ਕਰਦੀ ਹੈ - ਅਤੇ ਉਹ ਿਾਡੇ ਬੱਵਚਆਂ ਦੀ ਿਹਾਇਤਾ 
ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਿ੍ਭਾਿਸਾਲੀ ਿਾਿਨ ਹੈ।

ਅਿੀਂ ਆਿਣੇ ਲਈ ਲੁੜੀਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਾਂ। ਿਰ ਬੱਚੇ ਅਵਜਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਿਕਦੇ। ਇਹ ਉਹ ਿਮਾਂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, 
ਜਦੋਂ ਉਿਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਆਕਾਰ ਗ੍ਵਹਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਿਦਾ ਿੂਨ ਬਣ ਵਰਹਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਿਦੀਆਂ ਬੋਿ 
ਇੰਦਰੀਆਂ ਵਿਕਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਿਨੰੂ ਅਿੀਂ ‘ਕੱਲਹਿ’ ਜਿਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਿਕਦੇ; ਉਿਦਾ ਨਾਮ ‘ਅੱਜ’ ਹੈ। 

—ਗੈਬਰੀਲਾ ਵਮਿਟਰਲ, Su Nombrees Hoy (ਵਹਜ ਨੇਮ ਇਜ ਟੂਡੇ)  
Gabriela Mistral, Su Nombrees Hoy (His Name is Today)
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ਿੰਦਰਭ ਅਤੇ ਿਾਿਨ 

ਬੇਕਰ ਵਫਓਨਾ, “ਬੱਵਚਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਿਣ ਦੇ ਢੰਗ,” ਵਕਡਿਿੌਟ: ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਿਨ। http://www.kidspot.com.au/schoolzone//
Learning-Learning-styles-Learning-styles-in-children+4053+391+article.htm ਤੇ ਉਿਲਬਿ ਹੈ।

ਮਾਤਾ-ਵਿਤਾ ਿਲਾਹਕਾਰ ਕੌਂਿਲਾਂ ਦੇ ਬੀ.ਿੀ. ਮਹਾਂਿੰਘ ਦੀ, ਿਿੀਵਕੰਗ ਅਿ ! ਿਬਵਲਕ ਿਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਿਮਰਥਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਤਾ-ਵਿਤਾ 
ਗਾਈਡ, 2008. ਇਿ ਵਿੱਚ ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਿਮਰਥਨ ਵਕਿੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਮਾਤਾ-ਵਿਤਾ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ੁੰ ਮੇਿਾਰੀਆਂ, ਫੈਿਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਵਨਰਿੱਿਤਾ,  
ਅਤੇ ਿਮੱਵਿਆਿਾਂ ਨੰੂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਿੁਝਾਿਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਿਤਾਰ ਨਾਲ ਿਮਝਾਇਆ ਵਗਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਿਲਬਿ ਹੈ: http://www.bccpac.bc.ca/
resources/speaking

B.C. ਵਿੱਵਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਅਨੁਕੂਲਨਾਂ ਅਤੇ ਿੰਸੋਿਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗਾਈਡ। ਇੱਥੇ ਉਿਲਬਿ ਹੈ: http://www.bced.gov.bc.ca/specialed/docs/
adaptations_and_modifications_guide.pdf

B.C. ਵਿੱਵਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿੱਵਿਆ ਯੋਜਨਾ ਆਰਡਰ। ਇੱਥੇ ਉਿਲਬਿ ਹੈ: http://www.bced.gov.bc.ca/legislation/
schoollaw/e/m638-95.pdf  

B.C. ਵਿੱਵਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਿਾਿ ਲੋੜਾਂ ਿਾਲੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿੱਵਿਆ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ:  ਅਵਿਆਿਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਿੋਰਿ ਗਾਈਡ, ਨਿੰਬਰ 
2009. ਇਿ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਈ.ਿੀ. ਤੇ ਵਿਿਵਤ੍ਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਆਈ.ਈ.ਿੀ. ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਤੇ ਮਾਤਾ-ਵਿਤਾ (ਅੰਤਕਾ 2) ਅਤੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ (ਅੰਤਕਾ 3) 
ਿੁਝਾਅ ਸਾਮਲ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਉਿਲਬਿ ਹੈ: http://www.bced.gov.bc.ca/specialed/docs/ iepssn.pdf  

B.C. ਵਿੱਵਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ, “ਿਬੂਾਈ ਿਰੀਵਿਆਿਾਂ—ਅਦਾਲਤੀ ਹਕੁਮ।” ਇੱਥ ੇਉਿਲਬਿ ਹ:ੈ http:// www.bced.gov.bc.ca/exams/adjudication/ 

B.C. ਵਿੱਵਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਿਾਿ ਵਿੱਵਿਆ ਿਿੇਾਿਾਂ: ਨੀਤੀਆ,ਂ ਿ੍ਵਕਵਰਆਿਾਂ ਅਤ ੇਗਾਈਡਲਾਈਿਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨੇਮਾਿਲੀ, ਅਿਰੈਲ 2010. ਿਾਿ ਲੋੜਾਂ ਿਾਲੇ 
ਵਿਵਦਆਰਥੀਆ ਂਲਈ ਿਿੇਾਿਾਂ ਦਾ ਿਰਣਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਿ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਈ.ਿੀ. ਤ ੇਵਿਿਾਨ ਅਤ ੇਰਾਜਕੀ ਹੁਕਮ (Ministerial Orders) ਅਤ ੇਇੱਕ ਿਾਿ ਿਕੈਸਨ 
ਲਈ ਵਲੰਕ ਵਦੱਤ ੇਗਏ ਹਨ।  ਇੱਥ ੇਉਿਲਬਿ ਹੈ: http://www.bced.gov.bc.ca/specialed/special_ed_policy_manual.pdf  

B.C. ਵਿੱਵਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਿ੍ਗਤੀ ਵਰਿਰੋਟ ਕਾਰਡ।  ਇੱਥ ੇਉਿਲਬਿ ਹ:ੈ http://www.bced.gov.bc.ca/legislation/
schoollaw/e/m191-94.pdf

ਵਬ੍ਵਟਸ ਕੋਲੰਬੀਆ ਕਾਉਂਵਿਲ ਔਫ ਐਡਵਮਨੀਿਟ੍ੇਸੰਿ ਔਫ ਿਿੈਸਲ ਐਜੁਕੇਸਨ, ਮਾਤਾ-ਵਿਤਾ ਨਾਲ ਅਰਥਿੂਰਨ ਿੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਿਮਰਥਨ ਕਰਨਾ,  
2008 (British Columbia Council of  Administrators of  Special Education, Supporting Meaningful Consultation 
with Parents, 2008)। ਇਿ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ-ਵਿਤਾ ਨਾਲ ਅਰਥਿੂਰਨ ਿੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਿਥਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਿ ਤੱਤਾਂ, ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਰੁਕਾਿਟਾਂ, ਿਿਾਲ ਅਤੇ 
ਜਿਾਬ, ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਅਵਿਐਨਾਂ (ਕੇਿ ਿਟਡੀਜ) ਅਤੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਤੇ ਵਿਆਨ ਵਦੱਤਾ ਵਗਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਿਲਬਿ ਹੈ: http://sd41.bc.ca/learning_
support/pdf/meaningfulConsultation.pdf   

“ਵਿੱਿਣ ਦ ੇਿੱਿਰੇ ਢੰਗ” (“Different Learning Styles”), ਤਹੁਾਡਾ ਸਬਦਕਸੋ: ਉਹ ਸਬਦਕਸੋ ਵਜਿਨੰੂ ਤਿੁੀਂ ਿਮਝ ਿਕਦ ੇਹੋ।  
http://education.yourdictionary.com/for-teachers/different-learning-styles.html 

ਮੁੱਰੇ ਕਰੋੈਵਲਨ, “ਿਿੀਵਕਤ੍ੀ”, ਬੱਵਚਆ ਂਦੀਆ ਂਅਿਮਰਥਾਿਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਇੱਥ ੇਉਿਲਬਿ ਹ:ੈ  
http://www.childrensdisabilities.info/parenting/acceptance.html


