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Washington ਸਕੂਲ 2020 ਦਬੁਾਰਾ ਖੋਲ�ਣਾ: ਖ਼ਾਸ 
ਿਸੱਿਖਆ ਸਬੰਧੀ ਸਲਾਹ  

(Washington Schools 2020: Spec
 
ial Education 

ਇਹ  Washington ਸਕੂਲ 2020 ਦਬੁਾਰਾ ਖੋਲ�ਣਾ: ਖ਼ਾਸ ਿਸੱਿਖਆ ਸਬੰਧੀ ਸਲਾਹ ਦਾ ਸਾਰ ਅਪਾਹਜਪੁਣੇ ਵਾਲੇ 
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਜਾਣਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਦਬੁਾਰਾ ਖੁੱਲ�ਣ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਆਸ ਕਰਨ। 
ਇਹ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਿਵੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਵੱਚ 
ਔਨਲਾਈਨ, ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਅਤ ੇਹਾਈਿ਼ਬ�ਡ, ਦੋਵ� ਤਰ�ਾਂ ਨਾਲ ਿਸੱਖਣ ਲਈ ਕਾਰਜਨੀਤੀਆਂ ਹਨ। 
 

 

 

Washington ਸਕੂਲ 2020 ਦਬੁਾਰਾ ਖੋਲ�ਣ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਿਸੱਿਖਆ ਸਬੰਧੀ 
ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ (Special Education Planning for Reopening 
Washington Schools 2020) 
ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨਾ (Scheduling Concepts for 
Consideration) 
ਇਹ ਸਲਾਹ, ਸਕੂਲਾਂ ਨੰੂ ਦਬੁਾਰਾ ਖੋਲ�ਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਿਸੱਿਖਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿਲਖੀ ਗਈ ਸੀ। 
ਸੇਵਾਵਾਂ ਔਨਲਾਈਨ, ਿਵਅਕਤੀਗਤ, ਜਾਂ ਹਾਈਿਬ�ਡ ਦੋਵ� ਤਰ�ਾਂ ਨਾਲ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ।  

Washington ਸਕੂਲ 2020 ਦਬੁਾਰਾ ਖੋਲ�ਣ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਿਸੱਿਖਆ ਸਬਧੰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਗਾਈਡ 
(Special Education Planning Guide for Reopening Washington Schools 
2020) 

• ਫਾਰਮ ਿਵੱਚ ਪਿਰਵਾਰਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਭਾਸ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਬਾਰੇ ਿਨਰਦੇਿਸ਼ਤ ਸਵਾਲ ਹਨ। ਇਸ ਿਵੱਚ 
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੰੂ ਸਿਹਯੋਗ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹਨ।  

• ਫਾਰਮ ਿਵੱਚ ਕਾਰਵਾਈਆ,ਂ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਵਾ ਂਅਤੇ ਇਸਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਥਾਂ ਹੈ ਿਕ ਟੀਮਾ ਂਸਫਲਤਾ ਦਾ 
ਜਾਇਜਾ ਿਕਵ� ਲੈਣਗੀਆ।ਂ 

COVID-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਫੈਿਸਿਲਟੀ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਬਹਾਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ 
(Recovery Services Needs as a Result of COVID-19 School Facility 
Closure) 

• ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਦਬੁਾਰਾ ਖੁੱਲ�ਣ ਤੇ, ਅਪਾਹਜਪੁਣੇ ਵਾਲੇ ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ 
ਨੰੂ ਵਾਧ ੂਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ ਂਹੈ। 

• ਟੀਮਾ ਂਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਿਜਹਨਾਂ ਦੀਆ ਂਬਸੰਤ 2020 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਖੁੰਝੇ 
ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਖੁੰਝੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋੜਾ ਂਹਨ। 

• ਬਹਾਲੀ ਸੇਵਾਵਾ,ਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਮ� ਤ� ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਡੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ। 
 

  

https://www.k12.wa.us/sites/default/files/public/specialed/pubdocs/Reopening-WA-Schools-2020-SpEd-Guidance.pdf
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ਸਟਾਫ਼ ਸਬੰਧੀ ਿਚੰਤਨ (Staffing Considerations) 
• ਪੂਰੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੰੂ ਿਸੱਿਖਅਤ ਕਰੋ ਿਕ ਅਪਾਹਜਪੁਣੇ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਿਕਵ� ਸਿਹਯੋਗ ਕਰਨਾ ਹ।ੈ ਸਟਾਫ਼ ਨੰੂ 

ਪਹੁੰਚ ਯੋਗ ਤਕਨੀਕ ਸਬੰਧੀ ਿਸਖਲਾਈ ਿਦਓ.  

• ਪੂਰੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੰੂ ਿਸੱਿਖਅਤ ਕਰੋ ਿਕ ਦਭੁਾਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੰਗ ਿਕਵ� ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਿਕਵ� ਕਰਨਾ ਹੈ। 

• ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਪੂਰੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੰੂ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਲਈ ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਸਿਹਯੋਗ ਦੀ 
ਮੰਗ ਿਕਵ� ਕਰਨੀ ਹੈ। ਿਕਸੇ ਿਸੱਿਖਅਕ ਦੇ ਬੀਮਾਰ ਹੋਣ ਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਸਿਹਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਕ-ਅਪ 
ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਓ। 

ਸਕੂਲ ਦਬੁਾਰਾ ਖੱੁਲ�ਣ ਦੇ ਮਾੱਡਲਾਂ ਦੀ ਿਨਰੰਤਰ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ 
ਪੱਧਤੀਆਂ (Inclusionary Practices Across the Continuum of School 
Reopening Models) 
ਪਿਰਵਾਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀਆਂ ਅਤ ੇਸੰਚਾਰ (Family Partnerships and Communication) 

• ਸਕੂਲਾਂ ਨੰੂ ਘਰ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀਆ ਂਿਬਲਿਡੰਗਾਂ ਿਵੱਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆ ਂਲੋੜਾ ਂਨੰੂ ਸਿਹਯੋਗ ਕਰਨ ਿਵੱ 
ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

• ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਪੂਰੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੰੂ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਅਪਹਾਜਪੁਣੇ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੰੂ 
ਨਸਲਵਾਦ, ਅਪਾਹਜਪੁਣੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਅਤੇ ਮਾਨਿਸਕ ਸੱਟ ਿਕਵ� ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

• ਸਕੂਲਾਂ ਨੰੂ ਅਿਜਹੇ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤ� ਵੱਧ ਉਪਯੋਗੀ ਹੋਵੇ। 
ਸੰਚਾਰ, ਘਰ ਿਵਖੇ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

• ਸਕੂਲਾਂ ਨੰੂ ਸਾਰੇ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

• ਿਜਹਨਾਂ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਦੀਆ ਂਿਚੰਤਾਵਾਂ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਂਨੰੂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਨੰੂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ।  
 

 

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਸਮਾਿਜਕ-ਭਾਵਨਤਾਮਕ, ਅਤੇ ਿਵਵਹਾਰ ਸਬਧੰੀ ਸਿਹਯੋਗ (Student 
Engagement, Social-Emotional, and Behavioral Supports) 

• ਸਕੂਲਾਂ ਨੰੂ ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆ ਂਸਮਾਿਜਕ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਿਵਵਹਾਰ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜਾ ਂਨੰੂ ਪਰੂਾ ਕਰਨ 
ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

• ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਪੂਰੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੰੂ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਅਿਜਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਿਕਵ� ਕੀਤੀ ਜਾਵ,ੇ 
ਿਜਸ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੱਿਭਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੋਵੇ। 

• ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਪੂਰੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੰੂ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹਨਾਂ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਿਕਵ� ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਿਜਹਨਾਂ ਨੇ 
ਮਾਨਿਸਕ ਸੱਟ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਿਨਰੰਤਰ ਿਸਖਲਾਈ ਲਈ ਿਨਰਦੇਸ਼ਾਤਮਕ ਿਡਲੀਵਰੀ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਿਡਜ਼ਾਈਨ 
(Instructional Delivery and Universal Design for Continuous Learning) 

• ਪੂਰੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੰੂ ਅਪਾਹਜਪੁਣੇ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਖ਼ਾਸ ਿਸੱਿਖਆ ਸਬੰਧੀ ਅਿਧਆਪਕਾਂ 
ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
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• ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਨੰੂ ਔਨਲਾਈਨ ਪਾਠ ਸਮੱਗਰੀਆ ਂਅਤੇ ਸਮਾਂ ਸਾਰਨੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਲੋੜ 
ਹੈ। ਔਨਲਾਈਨ ਸਮਾਂ ਸਾਰਨੀਆਂ ਲਚਕੀਲੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।  

• ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ, ਸੁਿਵਧਾਜਨਕ ਪ�ਬੰਧ ਅਤੇ ਸਿਹਯੋਗ, ਔਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਿਵਅਕਤੀਗਤ, ਦੋਵ� ਤਰ�ਾਂ ਨਾਲ ਿਮਲਣੇ 
ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। 
 

ਸਕੂਲ ਦਬੁਾਰਾ ਖੱੁਲ�ਣ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਿਸੱਿਖਆ ਸਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ (Special Education 
Services Throughout School Reopening) 
ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤ ੇਪਾਤਰਤਾ (Evaluations and Eligibility) 

• ਟੀਮਾ ਂਨੰੂ ਅਕਾਦਿਮਕ ਅਤੇ ਿਵਵਹਾਰ ਸਬੰਧੀ ਸਿਹਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਉਨੱਤੀ ਦਾ ਿਨਰੀਖਣ 
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

• ਸਕੂਲ ਿਡਸਿਟ�ਕਟਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਅਪਾਹਜਪਣੇੁ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਲੱਭ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਸਿਹਯੋਗ 
ਕਰਨ। ਇਸ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਨੰੂ ਚਾਈਲਡ ਫਾਈਡਂ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

• ਟੀਮਾ ਂਨੰੂ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਘਰ ਿਵਖੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀਾ ਂਲੋੜਾ ਂਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਟੀਮਾ ਂਨੰੂ 
ਬਸੰਤ 2020 ਿਵੱਚ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋੜਾ ਂਬਾਰੇ ਵੀ ਿਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

• ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਡੇਟ ੇਿਵੱਚ, ਿਵਅਕਤੀ ਜਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਪੂਰੇ ਕੀਤ ੇਿਨਰੀਖਣ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤ ੇਜਾ ਸਕਦੇ 
ਹਨ। ਿਜਹਨਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਿਵੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਜਲਦੀ ਤ� ਜਲਦੀ ਪੂਰੇ ਕੀਤ ੇਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 

ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਿਸੱਿਖਆ ਪ�ਗੋਰਾਮ (Individualized Education Program) (IEP) ਸਬੰਧੀ 
ਿਵਕਾਸ 

• ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ IEP ਸੇਵਾਵਾਂ ਿਮਲਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਸੇਵਾਵਾਂ, ਔਨਲਾਈਨ, ਿਵਅਕਤੀਗਤ, ਜਾਂ ਦੋਵ� ਤਰ�ਾਂ 
ਨਾਲ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ। 

o ਕਈ ਿਵਿਦਆਰਥੀ, ਔਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਦੇ ਹਾਈਿਬ�ਡ਼ ਰਾਹੀ ਂਿਸੱਖ ਸਕਦੇ 
ਹਨ। 

o ਕੁਝ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਿਸੱਖਣ ਲਈ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਪੜ�ਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦ� ਅਿਜਹਾ ਕਰਨਾ 
ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੰੂ ਉਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। 

• ਜੇਕਰ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ ਸਮੂਹਾ ਂਿਵੱਚ ਵੰਿਡਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੰੂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਿਹਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਅਪਾਹਜਪੁਣੇ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਹੋਰ ਵੱਖ ਨਾ ਕਰਨ। ਪਲੇਸਮ�ਟ ਸਬਧੰੀ ਫੈਸਲੇ, 
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਲੋੜਾ ਂਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਰਪੂ ਨਾਲ ਲਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।  

• ਸੇਵਾਵਾ,ਂ ਇਕੱ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ, ਛੋਟੇ ਸਮੂਹਾ ਂਿਵੱਚ ਜਾਂ ਕਲਾਸ ਿਵੱਚ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ। 

o ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਪੜ�ਾਈ (Specially Designed Instruction) (SDI) ਅਿਜਹੀ ਪੜ�ਾਈ ਹੈ, 
ਜੋ ਅਪਾਹਜਪੁਣੇ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬਦਲੀ ਗਈ ਹੈ। 

o ਸਬੰਿਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਿਸੱਿਖਆ ਤ� ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਿਵੱਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 
ਸਿਹਯੋਗ ਿਵੱਚ ਭਾਸ਼ਾ, ਗਿਤਿਵਧੀ, ਆਵਾਜਾਈ ਆਿਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
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o ਸਪਲੀਮ�ਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਆਮ ਿਸੱਿਖਆ ਚਿੁਗਰਿਦਆਂ ਿਵੱਚ ਅਪਾਹਜਪੁਣੇ ਵਾਲੇ 
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਇੱਕ-ਇਕੱ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਛੋਟ ੇਸਮੂਹਾ ਂਿਵੱਚ, 
ਪੈਰਾਐਜੁਕੇਟਰ ਤ� ਸਿਹਯੋਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

• ਪੂਰਾ ਸਟਾਫ਼, ਅਪਾਹਜਪੁਣੇ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਿਸੱਿਖਆ ਸਬੰਧੀ ਸਟਾਫ਼ ਲਈ 
ਪੜ�ਾਈ ਿਤਆਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨੱਤੀ ਦਾ ਿਨਰੀਖਣ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। 

• ਪਿਰਵਾਰ, ਘਰ ਿਵਖੇ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ, ਿਸੱਖਣ ਿਵੱਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੰੂ ਲੋੜ 
ਪੈਣ ਤੇ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਨੰੂ ਿਸਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸਿਹਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
 

ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤ ੇਸਹਾਇਕ ਤਕਨੀਕ (Technology Supports and Assistive 
Technology) (AT) 

• ਤਕਨੀਕ, ਔਨਲਾਈਨ, ਿਵਅਕਤੀਗਤ, ਜਾਂ ਦੋਵ� ਤਰ�ਾਂ ਨਾਲ ਅਪਾਹਜਪੁਣੇ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ 
ਸਕਦੀ ਹੈ। 

• ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਿਸੱਖਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ IEP ਿਵਚੱ ਤਕਨੀਕ 
ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੰੂ ਇਸ ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਵਾਧੂ ਤਕਨੀਕ, ਅਪਾਹਜਪੁਣੇ ਵਾਲੇ 
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਿਸੱਖਣ ਿਵੱਚ ਿਕਵ� ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

• ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਹ ਿਸੱਖਣ ਿਵੱਚ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਿਕ ਜਦ� ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਔਨਲਾਈਨ 
ਿਸੱਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤ� ਿਕਵ� ਕਰਨੀ ਹੈ।  

• ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਪੂਰੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੰੂ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਅਪਹਾਜਪੁਣੇ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ 
ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤ� ਿਕਵ� ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਿਕਵ� ਕਰਨਾ ਹੈ। 
 

ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਸਿਹਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਕਾਰਜਨੀਤੀਆਂ (Specific 
Strategies for Supporting Individualized Student Needs) 

• ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਦਬੁਾਰਾ ਖੁੱਲ�ਣ ਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ। 

o ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਸਕੂਲ ਿਵਖੇ, ਔਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਦੋਵ� ਤਰ�ਾਂ ਨਾਲ ਨਵ� ਿਨੱਤਨੇਮ ਿਸੱਖਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ 
ਸਕਦੀ ਹੈ। 

o ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸਾਰਨੀਆਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਿਭਆਸ 
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

• ਸਕੂਲਾਂ ਨੰੂ ਿਵਵਹਾਰ ਸਬੰਧੀ ਸਿਹਯੋਗ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਸੱਖ ਸਕਣ। 

o ਸਟਾਫ਼ ਨੰੂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਿਵਵਹਾਰ ਸਿਹਯੋਗ ਤੇ ਿਧਆਨ ਕ�ਦਿਰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤ� 
ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

o ਇਹਨਾਂ ਸਿਹਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਲੋੜਾ ਂਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਮਦਦ ਿਮਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

• ਅਲੱਗ ਲੋੜਾ ਂਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ, ਮਾਹਰਾਂ ਨੰੂ ਸਕੂਲ ਿਵਖ,ੇ ਔਨਲਾਈਨ, ਜਾਂ ਦੋਵ� ਤਰ�ਾਂ ਨਾਲ ਅਿਧਆਪਕਾਂ 
ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
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ਉਨੱਤੀ ਸਬੰਧੀ ਿਨਰੀਖਣ ਕਰਨਾ ਅਤ ੇਿਰਪੋਰਿਟਗੰ (Progress Monitoring and 
Reporting) 

• ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰੇਕ IEP ਟੀਚੇ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਉਨੱਤੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਿਤਆਰ 
ਕਰਨ।  

• ਉਨੱਤੀ ਿਰਪੋਰਟਾਂ ਿਵੱਚ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਕਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਸਨ, ਿਕਹੜੀਆਂ 
ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਸਨ। 

• ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਨੰੂ IEP ਿਵੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤ ੇਮੁਤਾਬਕ ਉਨੱਤੀ ਿਰਪੋਰਟਾਂ ਿਮਲਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। 

• ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਨੰੂ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਉਨੱਤੀ ਦਾ ਿਨਰੀਖਣ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਿਖਆ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 

ਅਰੰਿਭਕ ਿਸਖਲਾਈ (Early Learning) 
• ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਪੂਰੇ ਪ�ੀਸਕੂਲ ਸਟਾਫ਼ ਨੰੂ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਔਨਲਾਈਨ, ਿਵਅਕਤੀਗਤ, ਜਾਂ ਦੋਵ� ਤਰ�ਾਂ ਨਾਲ ਿਸੱਖਣ 

ਿਵੱਚ, ਅਪਹਾਜਪੁਣੇ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਿਕਵ� ਕਰਨੀ ਹੈ। ਿਸਖਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਗਤੀਿਵਧੀਆ ਂਲਚਕੀਲੀਆਂ 
ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। 

• ਟੀਮਾ ਂਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਅਪਹਾਜਪੁਣੇ ਵਾਲੇ ਛੋਟ ੇਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ 
ਕਰਦੀਆਂ ਰਿਹਣ। 

• ਟੀਮਾ ਂਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਘਰ ਿਵਖੇ ਅਪਹਾਜਪਣੇੁ ਵਾਲੇ ਛੋਟ ੇਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਸਿਹਯੋਗ ਦੇਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਲਈ, 
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। 

• ਸੇਵਾਵਾ ਂਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 2 ਵਿਰ�ਆਂ ਦੇ ਅਪਾਹਜਪੁਣੇ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ 
ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਵਰ�ੇ ਦਾ ਹੋਣ ਤੱਕ IEP ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। 
 

ਗ�ੈਜ਼ੁਏਸ਼ਨ ਅਤ ੇਸੈਕੰਡਰੀ ਟ�ਾਂਿਜ਼ਸ਼ਨ (Graduation and Secondary Transition) 
• ਿਮਡਲ ਅਤੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਪੜ�ਨ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਕੋਲ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤ� ਅੱਗੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 

(High School and Beyond Plan) (HSBP) ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। HSBP, ਅਪਾਹਜਪੁਣੇ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ 
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਲਈ IEP ਟ�ਾਂਿਜ਼ਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਣੋੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

• ਟੀਮਾ ਂਨੰੂ ਸਕੂਲ ਿਵਖੇ, ਔਨਲਾਈਨ, ਜਾਂ ਦੋਵ� ਤਰ�ਾਂ ਨਾਲ ਟ�ਾਂਿਜ਼ਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ 
ਿਵੱਚ ਕੈਰੀਅਰ ਸਬੰਧੀ ਪੜਤਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। 

• ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਪੜ�ਨ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਬਹਾਲੀ ਟ�ਾਂਿਜ਼ਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਿਵੱਚ 
ਉਹ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਿਜਹਨਾਂ ਨੇ ਗ�ੈਜ਼ੁਏਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਸੰਤ 2020 ਿਵੱਚ 21 ਵਰ�ੇ ਦੇ ਹੋਏ 
ਹਨ। 
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