विकलाांगता भएका विद्यार्थीहरूका लावग
TNReady सहायताहरूमा अवभभािक जानकारी
2016-17 विद्यालय िर्षको लावग तपाईंका विद्यार्थीहरूलाई सहायता
(यो पाठ विजाइन गररएको प्रवतिेदनको पृष्ठ 1 मा फे ला पानष सककन्छ ।)
विकलाांगता भएको बच्चाको अवभभािकको रूपमा तपाईं आफ्नो बच्चाको लावग सेिाहरूको बारे मा वनर्षयहरू गनषका लावग सांलग्न
हुनुभएको छ । यो वनदेविको अौ वित्य वनदेिन तर्था मूल्याङ्कन के कस्तो सुबीधाको बन्धोबस्त छ भन्ने कु रामा तपाईंको
बुझाइलाई िृवि गनुष हो सुबीधाहरूको प्रयोग विकलाांगता भएका तपाईंको बच्चा तर्था र्थुप्रै विद्यार्थीहरूको िैविक कायषक्रम
योजनाको महत्िपूर्ष भाग हो, उनीहरूलाई वसकाइने तर्था जााँि गररने तररकामा र्थोरै पररितषनले मात्र उनीहरुले सामान्य िैविक
किामा सफलतापूिषक भाग वलन सक्छन् ।

सुबीधाहरूको बुझाइ
सुबीधाहरू भनेका विकलाांगता भएका विद्यार्थीहरूको वनदेिन तर्था मूल्याङ्कनमा समान पहुाँि प्रदान गने उपकरर् तर्था
प्रर्ालीहरू हुन् । पहुाँि भनेको सािषजवनक विद्यालयवभत्रका सबै विद्यार्थीहरूलाई उपलब्ध गराइएको वनदेिन, छलफल,
कक्रयाकलाप, उत्पादनहरू तर्था मूल्याङ्कनमा व्यविगत्त रुपमा सहभागी हुनको लावग अिसर तर्था योग्यता हो । उनीहरूलाई
“खेल्ने मैदानको स्तर” उपलब्ध गराइएको छ । सुबीधाहरूको बन्धोबस्त वबना, विकलाांगता भएका विद्यार्थीहरू श्रेर्ी-स्तर
वनदेिनको पहुाँि गनष िा मूल्याङ्कनहरूमा पूर्ष रूपमा सहभागी हुन सिम हुन सक्नेछैनन् ।
सुबीधाहरू विकलाांगता का प्रभािहरूलाई पूरा गनष तर्था ज्ञान र सीपहरू प्रदिन गनषको लावग विद्यार्थीहरूलाई अिसर प्रदान
गनेतफष अवभप्रेररत छन् । सुबीधाहरू विद्यार्थीको विकलाांगता का प्रभािहरूलाई कम गनष िा वनमूषल पानष र वसकाइ अपेिाहरू
कम हुन नकदन र विद्यार्थीले जानेको िा जान्न सक्ने गलत कल्पना प्रदान गनुषहुद
ाँ न
ै भन्ने तफष अवभप्रेररत छन् । जााँि सुबीधाहरूमा
विश्वासले कवहल्यै पवन जााँि गररएको सामग्री िेत्रको उपयुि र सही वनदेिनलाई प्रवतस्र्थापन गनुषहुद
ाँ न
ै ।
आदिष रूपमा, सुबीधाहरू किाकोठा वनदेिन, किाकोठा परीिर् र राज्य िा वजल्ला परीिर्हरूतफष उस्तै िा समान हुनुपछष ।
यद्यवप, यो नोट गनष महत्त्िपूर्ष छ कक के ही सुबीधाहरू वनदेिनको लावग मात्र हुन् र यसलाई राज्य िा वजल्लाको
मूल्याङ्कनहरूमा प्रयोग गनष सककदैन । उपयुि सुबीधाहरूको प्रािधानमा प्रभािकारी वनर्षय गने कायष विद्यार्थीको िैविक
उपलब्धीको हालैको स्तर, पाठ्यक्रमसाँग सम्बवन्धत कायाषत्मक कायषसम्पादन तर्था विद्यार्थीलाई वनदेिन र किाकोठा
मूल्याङ्कनको अिवधमा आिश्यक पने सहायताहरूको बारे मा जानकारी सांकलन तर्था समीिा गदैं सुरु हुन्छ ।

(यो पाठ विजाइन गररएको प्रवतिेदनको पृष्ठ 2 मा फे ला पानष सककन्छ)
सुबीधाहरू ियन गने एक प्रकक्रया हो जसमा IEP/504 समूहका सदस्यहरूले विकलाांगता भएका विद्यार्थीहरूका लावग “खेल्ने
मैदानको स्तर” को प्रयत्न गछषन् जसकारर् उ िा उनी सामान्य िैविक कायषक्रममा सहभागी हुन सक्छन् ।



टोली बैठकहरूले विद्यार्थीलाई वसकाइको बराबर अिसरहरू उपलब्ध गराउने तर्था वनदेिन र मूल्याङ्कनको अिवधमा
विद्यार्थी अवभभूत वसकाइ बाधाहरूमा मद्दत गनष अवभप्रेररत अभ्यास र दृविकोर्हरूको पवहिान गने बारे मा छलफलहरू
समािेि गनुषपछष ।



वनदेिन तर्था मूल्याङ्कन प्रकक्रयामा विकलाांगता भएका विद्यार्थीहरूको सफलतापूिषक र अर्थषपूर्ष सहभावगतालाई
सुवनवित गनष सुबीधाको बन्धोबस्त हरूसाँग सम्बवन्धत सूवित वनर्षयहरूको वनमाषर् गनुष महत्त्िपूर्ष हुन्छ ।



उपयुि सुबीधाहरूको प्रािधानको बारे मा वनर्षयहरूको वनमाषर् गने कायष उवित वनदेिनात्मक वनर्षयहरूको वनमाषर् गदैं
सुरु हुन्छन् ।



उपयुि वनदेिनात्मक वनर्षयहरूको वनमाषर् गने कायष िैविक सामग्री मानकहरूसाँग सम्बवन्धत विद्यार्थीको विकलाांगता र
कायषसम्पादनको ितषमान स्तरको बारे मा उवित जानकारीहरूको सांकलन तर्था समीिा गरी सहज भएका छन् ।

सुबीधाहरूको बन्धोबस्तलाई सामान्यता वनम्न श्रेर्ीहरूमा िगीकृ त गररएका छन्:


प्रस्तुतीकरर्: यी सुबीधाहरूले विद्यार्थीहरूलाई स्याण्ििष वप्रन्ट पढ्न नपने तररकाबाट जानकारी पहुाँि गनष
उनीहरूलाई अनुमवत कदन्छन् । पहुाँिका यी िैकवल्पक मोिहरू श्रिर्, बहु-सांिेदक, स्पिषनीय र दृश्यात्मक हुन् ।
(उदाहरर्को लावग: कदिाहरू दोहोर्याउने, िकस स्िरमा पढ्ने, उत्तर पानामा ठू ला बबलहरूको प्रयोग गने)



प्रवतकक्रया: यी सुबीधाहरूले विवभन्न तररकाबाट कक्रयाकलाप, वनयुवि र परीिर्हरू पूरा गनष तर्था सहायक यन्त्र िा
आयोजकको प्रयोग गरी समस्याहरू समाधान िा बेिस्ता गनष विद्यार्थीहरूलाई अिसर कदन्छ । (उदाहरर्को लावग:
पुवस्तकामा जिाफहरू विहनाांकन गने, सन्दभष सहायताहरूको प्रयोग, कम््युटरको प्रयोग)



समय/तावलका: यी सुबीधाहरूले परीिर् िा वग्रह/किाकायष पूरा गनष समयको स्िीकायष लम्बाईलाई िृवि गछषन् तर्था
समय सांगरठत गररएको आधारलाई पवन पररितषन गनष सक्छन् । (उदाहरर्को लावग: बढाइएको समय, बारम्बार
विश्रामहरू)



सेरटङ: यी सुबीधाहरूले जााँि िा वग्रह/किाकायष गनष वनयुवि कदइएको स्र्थान िा मूल्याांकन तररका लाई पररितषन गनष
सक्छन् । (उदाहरर्को लावग: वििेर् अध्ययन कोठा, वििेर् प्रकाि, अलग कि)

सुबीधाहरू र पररमाजषनहरू वबिको फरक
सुबीधाहरू पररमाजषनहरू जस्तै समान छैनन् । सुबीधाहरू विद्यार्थीको विकलाांगता का प्रभािहरूलाई कम गनष अवभप्रेररत छन्;
उनीहरू वसकाइ अपेिाहरूलाई कम गनषका लावग अवभप्रेररत छैनन् । सामान्यत वसकाइ अपेिाहरू पररितषन गने, न्यून गने िा
कम गने भन्नाले पररमाजषन िा पररितषनलाई बुवझन्छ । सुबीधाहरू जस्तो नभई, पररमाजषनको लगातार प्रयोगले विकलाांग
विद्यार्थीहरूको उपलवब्ध र ग्रेि-स्तर आिा बीि अांतर बढाउन सक्छ । यसले विद्यार्थीको िैविक कायषप्रगतीमा नकारात्मक
प्रभाि पानष सक्छ, साँगसाँगै विद्यार्थी प्रगवत जारी राख्न र वनयवमत वि्लोमा हावसल गनष सिम नहुन पवन सक्छन् ।

(यो पाठ विजाइन गररएको प्रवतिेदनको पृष्ठ 3 मा फे ला पानष सककन्छ)
राज्य मूल्याङ्कन सुबीधाहरू
सङ्घीय तर्था राज्य कानूनमा दिाषइएको छ सािषजवनक विद्यालय जाने विद्यार्थीहरु, विकलाांग विद्यार्थी सवहतले उल्लेवखत
िैविक िेत्र र ग्रेि व्यिस्र्थामा िार्षर्क जााँिमा सहभागी हुन आिश्यकता पछष । राज्य र वजल्ला मूल्याङ्कनहरूमा विकलाांगता
भएका सबै विकलाांग विद्यार्थीहरूको समािेि आिश्यक गनाषले यी विद्यर्थीहरूको उपलब्धीको लावग त्यस विद्यालय, स्कू ल

विवस्िक्टहरू तर्था राज्यहरू उत्तरदायी रूपमा सञ्चालन भएका छन् भनी सुवनवित गनष मद्दत गछष । यी कानून बमोजीम
विकलाांगता (व्यविगत वििा योजना (IEP) िा सेक्सन 504 वभत्र समेरटएका ती व्यविहरू) भएका विद्यार्थीहरूलाई
परीिाहरूमा सहभागी हुन आिश्यक उपयुि सुबीधाहरू उपलब्ध गराउन को पवन आिश्यकता पछष ।
स्तरीय सुबीधाहरू भनेका ती हुन जसले परीिर् गररएको सीपलाई पररितषन गदैंनन् । उदाहरर्को लावग, गवर्तीय समस्या
समाधान मापन गनष विजाइन गररएको िस्तुहरूमा क्याल्कु लेटरको प्रयोगले लवित सन्दभषलाई पररितषन गदैन । गैर-स्तरीय
सुबीधाहरू त्यो हो जसले कायष िा योजनाबि सीपको प्रकृ वतलाई पररितषन गनेछ । उदाहरर्को लावग, गवर्तीय प्रिाह मापन
गनष विजाइन गररएको िस्तुहरूमा क्याल्कु लेटरको प्रयोग गनुष भनेको गैर-स्तरीय सुबीधा हो र यसलाई राज्य िा वजल्ला
परीिर्को लावग अनुमवत कदनेछैन ककनकी यसले विद्यार्थीको गवर्तको िमतालाई सही मापन गनेछैन । लवित सन्दभषलाई
अमान्य गराउने सुबीधाहरूको प्रयोगले विद्यार्थीको सीपको यर्थार्थष मापन गदैन र परीिर् नवतजाहरूको पररर्ाम अमान्य पवन
हुन सक्छ, जसले विद्यार्थीलाई गैर-अनुभिीको रूपमा गर्ना गनेछ । सबै IEP/504 टोली सदस्यहरूलाई राज्य
मूल्याङ्कनहरूमा सुबीधाहरूको प्रयोगसाँग सम्बवन्धत राज्यको नीवत तर्था मागषदिषनहरूसाँग पररवित हुन आिश्यक छ ।
परीिर् सुबीधाहरूको बारे मा राम्रो वनर्षयहरू लीन सबै टोली सदस्यहरूले र्थाहा पाउनुपने कु राहरु:


परीिर् (सामग्री, परीिर् प्रश्नहरूका प्रकारहरू र परीिर् अिस्र्थाहरू)



राज्यको परीिर् मागषदिषनहरू



राज्यको सुबीधाहरूको मागषदिषनहरू

कसले वनर्षय गछष?
विकलाांगता भएका सबै विद्यार्थीहरू (सकक्रय IEP िा 504 योजना भएकाहरु) राज्य िा वजल्ला परीिर्मा पूर्ष रूपमा
सहभागी हुन उनीहरूलाई अनुमवत कदने उपयुि सुबीधाहरू प्राप्त गनेछन् । विद्यार्थीको IEP/504 टोलीले वनदेिन तर्था
मूल्याङ्कन दुबैको लावग सुबीधाहरू ियन गछष । सुबीधाहरू विकलाांगता को िर्षगकरर्, श्रेर्ीको स्तर िा वनदेिनात्मक सेरटङको
आधारमा नभइ एक-एक व्यविहरूका आिश्यकताको आधारमा छनोट गनुषपछष । एकपटक ियन गररसके पवछ, सुबीधाको
बन्धोबस्तहरूलाई वनदेिन र मूल्याङ्कनको लावग लगातार प्रयोग गनुषपछष । सुबीधाहरूको कायाषन्ियनको लावग प्रत्येक वििक
तर्था अन्य कमषिारीलाई उपलब्ध गराउनुपने वििेर् सुबीधाहरूको सूिना कदनुपछष ।

(यो पाठ विजाइन गररएको प्रवतिेदनको पृष्ठ 4 मा फे ला पानष सककन्छ)

सुबीधाहरू ियन गने
टेनेसी व्यापक मूल्याङ्कन कायषक्रम (TCAP) ले सहभागी विद्यार्थीहरूका लावग सहायताको बहु तहहरू प्रस्ताि गछष । तलको
वित्रले सम्पूर्ष विद्यार्थीहरूका लावग र प्रवत IEP िा 504 योजनामा आिश्यक हुने अनुमवतयोग्य परीिर् कायषविवध, पहुाँियोग्य
सुविधाहरूसवहत मूल्याङ्कन सुविधाका विवभन्न पिहरूको बारे मा वित्रर् गछष । स्िीकायष परीिर् प्रर्ाली तर्था पहुाँियोग्य
सुविधाहरू सबै विद्यार्थीहरूलाई उपलब्ध छ अवग्रम रूपमा पहुाँियोग्य सुविधाहरू प्राप्त गरररहेका विद्यार्थीहरू सवहत । अवग्रम
रूपमा पहुाँियोग्य सुविधाहरू विद्यार्थीहरू जसको लावग एक ियस्क िा टोलीले सुविधाहरूका लावग प्रदवित तर्था कागजात
गररएको किाकोठाको आिश्यकतामा सांकेत गरेको छ उनीहरुलाई मात्र उपलब्ध हुन्छ । सुबीधाहरू औपिाररक योजना (IEP
or 504) माफष त कागजातको आिश्यकता भएका विद्यार्थीहरूका लावग मात्र उपलब्ध छ ।

आिश्यक सुबीधाहरू वनधाषरर् गनुष प्रत्येक IEP िा 504 योजनाको विकासको भाग हुनुपछष । यी प्रश्नहरुलाई ियन प्रकक्रयामा
वििार-विमिष गनुषपछष:
•

विद्यार्थीका वसकाइको योग्यता तर्था आिश्यकताहरू के -के हुन्?

•

विद्यार्थीको वसकाइ आिश्यकताहरूले श्रेर्ी-स्तर सामग्री मानकहरूको उपलब्धीलाई कसरी प्रभाि पाछष?

•

श्रेर्ी-स्तर सामग्री मानकहरू हावसल गनष विद्यार्थीलाई कस्तो वििेर्ीकृ त वनदेिनको आिश्यकता पछष?

अकस, विद्यार्थीले पवहले नै प्रयोग गरररहेको सुबीधाहरूको बारे मा छलफल तर्था समीिा गनुषहोस् । यी प्रश्नहरू सोध्नुहोस्:


विद्यार्थीले वनयवमत रूपमा किाकोठा र परीिर्हरूमा कु न सुबीधाहरूको प्रयोग गरररहेको छ?



सुबीधाले कवत्तको राम्ररी कायष गरे को छ भन्नेमा विद्यार्थीको धारर्ा के छ?



विद्यार्थी सुबीधाहरूको प्रयोग गनष इच्छु क भइरहेको छ?



सुबीधाहरू कायष गनुषपने बेलामा कसरी देखा पछष भन्ने बारेमा आमाबुिा, वििक तर्था अन्यहरूका धारर्ाहरू के -के छन्?



ियन गररएका सुबीधाहरूको प्रबन्ध गदाष जरटलताहरू भएका वर्थए?

सुबीधाहरूको मूल्याङ्कन गने
सुबीधाहरूको प्रभािलाई नवजकबाट समीिा गरेर सुबीधाहरू कवत प्रभािकारी छन् भनेर मूल्याङ्कन गने कायष वनरन्तर रूपमा
हुनुपछष जसले सुधारहरू ल्याउन सक्छ । IEP िा 504 टोलीहरूले मान्नु हुाँदन
ै प्रत्येक िर्ष ियन गरीयका सुबीधाहरू अकस िर्ष
पनी बहाल हुन्छ ।
प्रत्येक िर्ष टोलीले वनम्न कु राहरूको समीिा गनुषपछष:


प्रत्येक सुबीधाहरू तर्था सुबीधाहरूको प्रयोग गररएको समयमा परीिर्का नवतजाहरू



सुबीधाले कवत्तको राम्ररी कायष गरररहेको छ भन्नेमा विद्यार्थीको दृविकोर्



सुबीधाहरूका प्रभािकारी सांयोजनहरू



सुबीधाहरू कायष गरररहेको बेलामा कसरी देखा पछष भन्ने बारे मा वििक, बालपेिेिर तर्था अन्य वििेर्ज्ञका दृविकोर्हरू

(यो पाठ विजाइन गररएको प्रवतिेदनको पृष्ठ 5 मा फे ला पानष सककन्छ)

टोलीहरूले मूल्याङ्कन सुबीधाहरूको बारे मा सोध्नु पने प्रश्नहरु
1. किाकोठा वनदेिनको अिवधमा विद्यार्थीले कु नै पवन यस्तो सुबीधाहरूको प्रयोग गरररहेको छ जुन राज्य िा वजल्ला
मूल्याङ्कनको बेला अनुमवत प्राप्त नहुन सक्छ?

वनवित सुबीधाहरूको प्रकृ वतको कारर् उनीहरूलाई परीिर्को लावग नभइ वनदेिनको लावग मात्र अनुमवत कदइएको छ ।
विद्यार्थीलाई त्यस्ता सुबीधाहरूको प्रयोग गने बानी परे को छ भने IEP टोलीले तु परीिर्को समयमा विद्यार्थीलाई वनवित
सुबीधाहरू उपलब्ध हुनेछैनन भन्ने बारे मा बुझाउनु पछष र तुलनात्मक वहसाबमा परीिर् समयमा विद्यार्थीलाई समर्थषन गनष
सक्ने स्िीकारयोग्य सुबीधाहरू फे ला पानष परीिर् तर्था कायष गनष ।
2. ियन गररएका मूल्याङ्कन सुबीधाहरू स्िीकारयोग्य छन् तर्था वििेर् मूल्यङ्कनको लावग अनुमवत कदइएका छन्?

वििेर् मूल्याङ्कनहरूका लावग स्िीकारयोग्य सुबीधाहरूमा वनकै भेद रहेको छ । स्िीकारयोग्य सुबीधाहरूलाई सूिीबि गने
वििेर् मूल्याङ्कन मागषवनदेिन कागजातहरूलाई पालना गनष सुवनवित हुनुहोस् ।
3. विद्यार्थीले ियन गररएका सबै सुबीधाहरूका लावग कागजात गररएको आिश्यकता देखाउाँ छ?

अनुसन्धानले IEP िा 504 योजना टोलीहरूले बढाइएको समय तर्था विवभन्न सेरटङजस्ता बन्िलमा सुबीधाहरूको ियन
बारम्बार गछष भनी देखाएको छ । यद्यवप विद्यार्थीलाई यी सुबीधाहरू मध्ये कु नै एकको मात्र आिश्यकता पनष सक्छ । IEP
टोलीलाई विद्यार्थी न त कम िा बढी सुबीधा प्रयोग गररएको छ भनी सुवनवित गने उत्तरदावयत्ि रहेको छ ।
4. सबै ियन गररएका सुबीधाहरू IEP िा 504 योजनामा रहेका छन्?

विद्यार्थीको सकक्रय IEP िा 504 योजनाले वनदेिन तर्था मूल्याङ्कन दुबैको लावग ियन गररएका सबै सुबीधाहरूका लावग
कागजातपत्र समािेि गनुषपछष । एकपटक IEP िा 504 योजनामा प्रमार् प्रस्तुत गररसके पवछ सुबीधाहरू उपलब्ध
गराउनुपछष । सुबीधाहरूको कायाषन्ियन िैकवल्पक रूपमा नभइ अवनिायष रूपमा हुनुपछष ।
5. विद्यार्थीले ियन गररएका मूल्याङ्कन सुबीधाहरूको प्रयोग कसरी गने भन्ने बुझ्छन कक बुझ्दैन्न?

विद्यार्थीहरूसाँग उनीहरूलाई मूल्याङ्कनहरूका अिवधमा उपलब्ध गराइएका सुबीधाहरूको प्रयोगको बारे मा बुझ्न पयाषप्त
समय हुनुपछष । विद्यार्थीहरू सुबीधाहरूको प्रयोग गनष इच्छु क छन् तर्था उनीहरूले परीिर् कदनको अवघ सुबीधाहरूको
प्रयोग गरे का छन् भनी सुवनवित गनुषहोस् ।
6. मेरो बच्चाको IEP िा 504 योजनामा छनोट तर्था कागजात गररएका सुबीधाहरूको परीिर्को कायाषन्ियन गनषको लावग
सुवनवित गनष विद्यालयसाँग अवग्रम योजना प्रकक्रया छ?

सुबीधाहरू उनीहरूको व्यिवस्र्थत कायाषन्ियन अनुसार मात्र प्रभािकारी हुन्छन् । दुभाषग्यिि, सुबीधाहरूको
कायाषन्ियन गने कायष कमषिारीहरू पयाषप्त हुाँ नदा, परीिर्का कदनहरूमा गाह्रो हुन सक्छ । िान्त स्र्थान,
पाठकहरू िा समायोवजत फारामहरूजस्ता सुबीधाहरूका लावग अवग्रम योजना बनाउनु मूल्याङ्कन
सुबीधाहरूको नैवतक प्रिासनको लावग नाजुक हुन्छ ।
अन्त्यमा, सुबीधाहरूले वनम्नजस्ता अनुपयुि परीिर्को नेतत्ृ ि गदैन भनी सुवनवित गनुह
ष ोस्:


परीिर्को अिवधमा विद्यार्थीहरूलाई कोविङ गने



विद्यार्थीको कायषको सम्पादन गने



कम प्रश्नहरूको जिाफ कदन िा आिश्यक प्रवतकक्रयाहरूको सांख्यालाई कम गनष विद्यार्थीलाई अनुमवत कदने



कु नै पवन तररकाबाट उत्तरहरूको परीिर् गनषका लावग सुराकहरू कदने



र्थप जानकारीको व्याख्या गरेर िा प्रस्ताि राखेर सामग्री पररितषन गने

(यो तावलका विजाइन गररएको प्रवतिेदनको पृष्ठ 6 मा फे ला पानष सककन्छ)

सुबीधाहरूमा मागषदिषक
प्रस्तुतीकरर् सुबीधाहरू
सम्भावित योग्य विद्यार्थीहरू

सोध्नुपने प्रश्नहरु

वनदेिनका उदाहरर्हरू

मूल्याङ्कनका उदाहरर्हरू

िारीररक, सांिेदक िा ज्ञानात्मक
विकलाांगता को कारर् दृश्यात्मक
रूपमा स्याण्ििष वप्रन्ट पढ्नमा
करठनाई िा अिमता भएको
रूपमा व्याख्या गररएको वप्रन्ट
विकलाांगता हरू भएका
विद्यार्थीहरू

 विद्यार्थीले वनदेिनहरू पढ्न
तर्था बुझ्न सक्छ?
 विद्यार्थीले पाठ िकस स्िरमा
तर्था वनयवमत रूपमा
पढ्नुपछष?
 विद्यार्थीलाई पढाइमा
विकलाांगता भएको रूपमा
पवहिान गररएको छ?








ठू लो वप्रन्ट
म्यावग्नकफके सन यन्त्रहरू
मानि पाठक
अवियो टेपहरू
विवजटल पाठ्यपुस्तक
बोल्ने सामग्रीहरू
(क्यालकु लेटर, घिी,
टाइमरहरू)






वस्क्रन/मानि पाठक
टेक्स्ट टु वस्पि
ब्रेल
गवर्तको लावग दृश्यात्मक
प्रवतवनवधत्त्िहरू

प्रवतकक्रया सुबीधाहरू
सम्भावित योग्य
विद्यार्थीहरू

सोध्नुपने प्रश्नहरु

िारीररक, सांिेदक िा वसकाइ
विकलाांगता हरू (स्मरर्ििी
अनुक्रमर्, वनदेिनात्मक,
पवङ्ििि तर्था सांगठनसाँगैका
करठनाइहरू ) भएका विद्यार्थीहरू

 विद्यार्थीले पेवन्सल िा अन्य
वलवखत साधनको प्रयोग गनष
सक्छ?
 विद्यार्थीहरूसाँग उनीहरूको
वहज्जे गने योग्यतालाई प्रभाि
पाने विकलाांगता छ?
 विद्यार्थीलाई एउटा पृष्ठबाट
अकसमा पदविन्ह छोड्दा तर्था
उनीहरूको स्र्थान व्यिवस्र्थत
गदाष समस्या भइरहेको छ?

वनदेिनका उदाहरर्हरू
लेखक
रटपोटकताषहरू
टेप रे किषर
पाठ पुवस्तकामा प्रवतकक्रया
कदनुहोस्
 वहज्जे तर्था व्याकरर् यन्त्रहरू
 ग्राकफक आयोजकहरू





मूल्याङ्कनका उदाहरर्हरू





पाठको लावग िािन
ियस्क प्रवतलेखन
स््याि कागज पेपर
िब्द अनुमान

समय तर्था अनुसूवित सुबीधाहरू
सांभित: योग्य विद्यार्थीहरू
बढाइएको अिवधहरूका लावग
ध्यान के वन्ित गनष नसक्ने, बढी
समयको आिश्यक पने
विद्यार्थीहरूलाई स्िास््यसाँग
सम्बवन्धत विकलाांगता हरू,
सवजलैसाँग र्थकािट हुने, वििेर्
आहार र/िा और्वधको
आिश्यकताहरू हुन्छ ।

सोध्नुपने प्रश्नहरु
 विद्यार्थीले परीिर् प्रिासनको
लावग बााँिफााँि गररएको
सम्पूर्ष समयको अिवधमा
वनरन्तर रूपमा कायष गनष
सक्छ?
 विद्यार्थी उनीहरूको
दुबषलताहरूका कारर्
सवजलैसाँग र्थाक्छ?
 विद्यार्थीलाई छोटो कायष
अिवध तर्था बारम्बार
विश्रामहरूको आिश्यकता
पछष?

वनदेिनका उदाहरर्हरू
 बढाइएको समय
 बारम्बार विश्रामहरू
 बहु परीिर् सत्रहरू

मूल्याङ्कनका उदाहरर्हरू


बढाइएको समय



बारम्बार विश्रामहरू

सुबीधाहरूको सेरटङ गने
सम्भावित योग्य विद्यार्थीहरू

सोध्नुपने प्रश्नहरू

वनदेिनका उदाहरर्हरू

मूल्याङ्कनका उदाहरर्हरू

ठू ला समूह सेरटङहरूमा सवजलैसाँग
वििवलत हुने विद्यार्थीहरू साना
समूहहरूमा उत्कृ ि ध्यान के वन्ित
गछषन् ।

 विद्यार्थी सवजलैसाँग
अरूहरूबाट वििवलत भएको
छ?
 विद्यार्थीलाई कायषमा बस्दै गदाष
समस्या भइरहेको छ?
 विद्यार्थीले अन्य
विद्यार्थीहरूलाई भांग गने
व्यिहारहरूको प्रदिन गछष?

 कोठा िा स्र्थानको पररितषन
 इयरफोन िा हेिफोनहरू
 अध्ययन कोठाहरू

 कोठा िा स्र्थानको पररितषन
 इयरफोन िा हेिफोनहरू
 अध्ययन कोठाहरू

(यो पाठ विजाइन गररएको प्रवतिेदनको पृष्ठ 7 मा फे ला पानष सककन्छ)

सबैजना जानकारीको लावग योग्य छन्
सुबीधाहरूको बारे मा वनर्षहरूको वनमाषर् गररसके पवछ यो एकदमै महत्त्िपूर्ष छ कक सबैजनासाँग
जानकारी कदनको लावग एउटा अिसर हुन्छ । यसले अवभभािकहरू, वििेर् िैविक कमषिारी, व्यािसावयक वििकहरू, सामान्य
िैविक कमषिारी तर्था अन्य सम्बवन्धत सेिा प्रदायकहरूलाई समािेि गछष । यद्यवप आफ्नो बच्चालाई सोध्न नवबसषनुहोस् ।
तपाईंको बच्चाले वििेर् सुबीधाहरूको प्रयोग गनष िाहदैन भने अन्य विकल्पहरूलाई वििार गनष सककन्छ । वसक्ने तर्था विकास गने
कायष सुस्त गवतमा भएता पवन तपाईंको बच्चाले वसक्ने तर्था विकास गने कायष जारी राख्छ भनी जान्नु महत्त्िपूर्ष हुन्छ । पढाइ तर्था
लेखाइजस्ता वसकाइको लावग आिश्यक सीपहरूमा वनरन्तर वनदेिनसाँगै, वनवित सुबीधाहरूको आिश्यकता समयमा अनुसार
कम हुनुपछष । र्थुप्रै सुबीधाहरू अस्र्थायी हुनेछन् । तपाईंले आफ्ना बच्चाहरूलाई सुबीधाहरूमा एकदमै कम आवश्रत बनाउन तर्था
उनीहरूको आफ्नै िमताहरूमा र्थप वनभषर हुनमा मद्दत गनष सक्नुहुन्छ ।
तपाईंको बच्चालाई सुबीधाहरू उपलब्ध गराउदै गदाष सहकायष अवनिायष हुन आिश्यक छ । तपाईंको बच्चाको िैविक कायषक्रमको
उत्तरदावयत्िले र्थुप्रै मावनसहरूलाई भरोसा कदलाउाँ छ । तपाईंसाँग टोलीको सहायता छ । अवभभािकको रूपमा तपाईं त्यस
समूहको सकक्रय सहभागी बन्न िाहनुहुनेछ । सामान्य समस्या समाधान गनष, आिश्यक स्रोतहरूको पवहिान गनष तर्था
वनदेिनात्मक कायषक्रम र सुबीधाहरू प्रयोगको प्रभािकाररतालाई वनरीिर् गनषको लावग कायाषन्ियनको प्रयोग गनष सककन्छ ।
तपाईंको बच्चाले समस्याहरू अनुभि गरररहाँदा सहायताको लावग सोध्न निराउनुहोस् तर्था आफ्नो बच्चालाई कु राकानीमा
समािेि गनष कवहल्यै नवबसषनह
ु ोस् ।
हाम्रा लक्ष्यहरू उस्तै छन्: हामीले हाम्रा सबै विद्यार्थीहरूमा नाजुक वििार, लेखन तर्था समस्या समाधान गने सवहत िास्तविक
सीपहरूको विकास गनष िाहन्छौं । र हामीले यस कायषमा साझेदारहरूको रूपमा तपाईं सबैसाँग अगावि बढ्न िाहन्छौं-जसकारर्
अन्तत हाम्रो विद्यालयहरूले सम्पूर्ष बाल विकासकमा ध्यान गने सकरात्मक वसकाइका िातािरर्हरूलाई प्रोत्सावहत गनष सक्छ ।
हाम्रा प्रत्येक बालबावलकाहरू उनीहरूको िैविक यात्राको अकस िरर्को लावग तयार हुन योग्य छन् तर्था उनीहरू आगामी
उत्कृ ि अिसरहरूको लावग तयारी अिस्र्थामा रहेका छन् भनी सुवनवित गने एउटा माध्यम TNReady हो ।
र्थप जानकारीको लावग, TNReady.gov मा जानुहोस् ।

