મૂલ્યાંકન
ે
મયર્ગરખય

– વધારાની માડિતી મારે આ આઇકોન્સ પર આરપાર ડલલક કરો.

તમને તમયરય બયળકનય શિક્ષણ શિિે
શ ાંતયઓ છે
તમારા બાળકના ડશક્ષક અથવા ડિડ્રિ ક્ર મારે ના
્પેડશયલ એજ્યુકેશન િાઇરેક્રર સાથે વાત કરો.

3 - 21 વર્ષના બાળકોવાળા કુ રું બો મારે
હસ્તક્ષેપ શિરુદ્ધ
મૂલ્યાંકન શિનાંતી
્કૂ લ ડિડ્રિ ક્્સ મારે સંઘર્ષ કરતા બધાં
ડવદ્યાથીઓને મદદ કરવા તેઓનું ડશક્ષણ
અનુકૂળ કરવું અડનવાયષ છે. મૂલયાંકનની
ડવનંતીઓ િ્તક્ષેપ જેવી સરખી િોતી નથી.

માતા ડપતાના
અડધકારો

મૂલ્યાંકન મયટે ની શિનાંતી
તમે કોઇપણ સમયે ખાસ ડશક્ષણ મૂલયાંકન મારે ડવનંતી
કરી શકો છો.

ડિડ્રિ ક્રને અશક્તતાની શંકા નથી

30

સામાન્ય ડશક્ષણ ચાલુ રાખવું …

ડદવસ

અથવા ડવવાદ ઉકે લ ડવકલપ અનુસરવો ઓિાયો ડિપારષ મેન્ર ઑફ એજ્યુકેશન
મારફતે” આ ડલંકથી.

અશક્તતા શંકા્પદ િોય છે

મૂલ્યાંકન મયટે ની સાંમશત

મૂલ્યાંકન પ્રશિ્ય
લાયકાત ધરાવતા લોકોની રૂ કિી, માતા-ડપતા સડિત,
બધાં ડચંતાકીયક્ષેત્રોમાં મૂલયાંકન મારે નું આયોજન
કરવા ભેગી થશે

60

ડદવસ

્કૂ લ
ઉંમર

પ્રયરાં શિક મૂલ્યાંકન ટીમ
શરપોટગ પૂણગ
માતા-ડપતાઓ સડિતની, રીમ, પડરણામોની
સમીક્ષા કરવા મળશે.

પયત્રતય
શનર્યગરણ

30
ડદવસ

બાળક પાત્ર ન િોવાનું પાત્રતા રીમ ડનધાષડરત કરે છે
સામાન્ય ડશક્ષણ ચાલુ રાખો

શિકસયિેલ પ્રયરાં શિક
જો રીમ, માતા-ડપતાઓ સડિતની, ડનધાષડરત
કરે કે બાળક પાત્ર છે તો, IEP ડવકસાવવામાં આવશે

અમલમયાં મૂકેલ પ્રયરાં શિક
ડિડ્રિ ક્રે ડવદ્યાથીના IEP માં સમાવેલી સડવષસીસ
પૂરી પાિવી અડનવાયષ છે .

મૂલ્યાંકન
ે
મયર્ગરખય
3 - 21 વર્ષના બાળકોવાળા કુ રું બો મારે

1. તમને તમયરય બયળકનય શિક્ષણ શિિે શ ત
ાં યઓ છે
• જો તમને તમારા બાળકના ડશક્ષણ, ડવકાસ કે કામગીરી ડવશે ડચંતાઓ િોય તો, તમે તમારા બાળકના ડશક્ષક સાથે વાત કરી શકો છો. તમે ડિડ્રિ ક્ર મારે ના ્પેડશયલ એજ્યુકેશન
િાઇરેક્રર સાથે પણ વાત કરી શકો છો. જો તમે અચોક્કસ િો કે આ વ્યડક્ત કોણ છે તો, તમે બોિષ ઓડફસનો સંપકષ કરીને નામ અને સંપકષ માડિતી મારે પૂછી શકો છો. તમે તમારા
બાળકનાડિડન્સપાલ સાથે વાત કરી શકો છો.

• િી્કૂ લ (ઉંમર 3-5) મારે , પિેલું પગલું એ જોવાનું છે કે શું તમારં બાળક કામગીરીલક્ષી, ડવકાસલક્ષી, અને/અથવા શૈક્ષડણક તત્પરતા ક્ષેત્રોમાં કોઈ ડવલંબ કરે છે, અને ્કૂ લ ડિડ્રિ ક્રનો પણ
સંપકષ કરવો જ્યાં તમે, તમારા માતા-ડપતા રિેતા િો. મોરા ભાગની ્કૂ લ ડિડ્રિ ક્ર સંપકષ માડિતી ડિડ્રિ ક્રની વેબસાઇર પર જોઈ શકાય છે .

2. હસ્તક્ષેપો શિરુદ્ધ મૂલ્યાંકન શિનાંતી
• હસ્તક્ષેપ

્કૂ લ ડિડ્રિ ક્્સે એ રીતે ડશક્ષણ પૂરં પાિવું અડનવાયષ છે જે બધાં ડવદ્યાથીઓને શીખવામાં મદદરૂપ થાય. સંઘર્ષ કરતા ડવદ્યાથીઓને મદદ કરવા ડશક્ષણ અનુકૂળ કરવાની

વ્યૂિરચનાઓને િ્તક્ષેપો કિેવામાં આવે છે અને આ બધાં ડવદ્યાથીઓ મારે છે (માત્ર ખાસ ડશક્ષણના નિીં).

• મૂલ્યાંકન શિનાંતી

ખાસ ડશક્ષણ મારે મૂલયાંકન કરવાની ડવનંતી િ્તક્ષેપો જેવી સરખી િોતી નથી. િ્તક્ષેપો મૂલયાંકન પિેલાં કે મૂલયાંકન દરડમયાન િાથ ધરવા રહ્ાં. ્કૂ લ ડિડ્રિ ક્ર

મૂલયાંકનનો ડવલંબ કરવા િ્તક્ષેપોનો ઉપયોગ ન કરે તેવું બની શકે . જો િ્તક્ષેપો ન કરવામાં આવે તો, તે મૂલયાંકનની જેમ સરખા સમયે થવા રહ્ાં.

મયર્ગર ેખયમયાં પયછયાં જાિ

મૂલ્યાંકન
ે
મયર્ગરખય
3 - 21 વર્ષના બાળકોવાળા કુ રું બો મારે

3.

મૂલ્યાંકન મયટે ની શિનાંતી
•

જો તમને શંકા િોય કે તમારં બાળક અશક્ત છે તો, તમે ખાસ ડશક્ષણ મૂલયાંકનની ડવનંતી કરી શકાય છે . આ લેડખતમાં િોવું જરૂરી નથી; જોકે , તમારા પોતાના રૅકોર્ડસષ મારે ડવનંતીની
તારીખનું દ્તાવેજીકરણ કરવું સારી વાત છે.

• િી્કૂ લ મારે , તમે માતા-ડપતા તરીકે તમારા ્કૂ લ ડિડ્રિ ક્રમાં ખાસ શૈક્ષડણક કમષચારીઓનો સંપકષ કરો ત્યારે, તમે એ ડનધાષડરત કરવા મૂલયાંકન મારે ની ડવનંતીની શરૂઆત કરી શકો છો કે
શું તમારં બાળક િી્કૂ લ ખાસ શૈક્ષડણક સેવાઓ મેળવવાને પાત્ર છે અને કયા કાયષક્રમો તેમની કે તેણીની વ્યડક્તગત જરૂડરયાતોમાં શ્રેષ્ઠ બંધબેસી શકે છે .

• ડિડ્રિ ક્ર પાસે તમારી ડવનંતીનો જવાબ આપવા ડવનંતી મળ્યાની તારીખથી 30 કે લેન્િર ડદવસોનો સમય િોય છે. ડિડ્રિ ક્રે કાં તો તમને અગાઉથી લેડખત નોડરસ (PR-01 કિેવાતી)
મોકલવી જોઇએ કે ડિડ્રિ ક્રને અશક્તતાની શંકા નથી (ફોમષને જોિતી ડલંક) અથવા ડિડ્રિ ક્ર મૂલયાંકન કરવા તમારી સંમડત મેળવતું નથી. ડિડ્રિ ક્ર તમને ખાસ ડશક્ષણ કાયષપદ્ધડતલક્ષી
અગમચેતીઓની નોડરસની નકલ પૂરી પાિશે જેનું શીર્ષક છે , “ખાસ ડશક્ષણમાં માતા-ડપતાના અડધકારોને લગતી માગષદડશષકા.”

•

ડિડ્રિ ક્રને િ્તક્ષેપો કરવાના િેતુસર મૂલયાંકનનો ડવલંબ કરવાની છૂર નથી. જો ડિડ્રિ ક્રે મૂલયાંકન પિેલાં િ્તક્ષેપો ના કયાષ િોય તો, ડિડ્રિ ક્રે મૂલયાંકનના સમયે િ્તક્ષેપો કરવા
રહ્ાં.

• જો ડિડ્રિ ક્રને અશક્તતાની શંકા ના િોય તો, તમારં બાળક સામાન્ય ડશક્ષણ ચાલુ રાખશે. જો તમે ડિડ્રિ ક્રના ડનણષય સાથે અસંમત િો તો, તમે ઓિાયો ડિપારષ મેન્ર ઑફ
એજ્યુકેશન”ની આ ડલંકમારફતે ડવવાદ ઉકે લ ડવકલપ અનુસરી શકો.

4. મૂલ્યાંકન મયટે ની સાંમશત
• જો ડિડ્રિ ક્રને અશક્તતાની શંકા િોય તો, તે તમારી લેડખત સંમડત મેળવશે (સંમડતપત્રને PR-05 કિેવાય છે: મૂલયાંકન મારે માતા-ડપતાની સંમડત) ((સંમડતપત્રની ડલંક ). તમારી સંમડતની
તારીખથી, ડિડ્રિ ક્ર પાસે મૂલયાંકન પૂરં કરવા 60 કે લેન્િર ડદવસોનો સમય િશે.

•

િી્કૂ લ મારે , એ નોંધવું મિત્વપૂણષ છે કે જો તમારં 3-5 વર્ષનું બાળક િી્કૂ લ િોગ્રામમાં ક્યારેય ભણ્ું ન િોય, અથવા બાળકે IDEA પારષ C (શરૂઆતી િ્તક્ષેપ)માંથી ભાગ B (ખાસ
ડશક્ષણ)માં સંક્રમણ ન કયુું િોય તો, એ તદ્દન શક્ય છે કે ્કૂ લ ડિડ્રિ ક્રને િ્તક્ષેપો પૂરા પાિવા કોઈ તક રિી ન િોય. િ્તક્ષેપોની જરૂર માત્ર િી્કૂ લ બાળકોને પિે છે જો બાળકે IDEA
નાં પારષ C અને/અથવા પારષ િેઠળ સડવષસીસ મેળવી િોય અથવા બાળકનું મૂલયાંકન શીખવામાં ચોક્કસ અશક્તતાની શંકા્પદ અશક્તતા શ્રેણી િેઠળ કરવામાં આવતું િોય. જો ભલામણ
પિેલાં િ્તક્ષેપો પૂરા પાિવામાં આવ્યા ના િોય તો, ્કૂ લ ડિડ્રિ ક્ર એ જ સાઇઠ ડદવસના સમયગાળા દરડમયાન યોગ્ય િ્તક્ષેપોનો અમલ કરી શકે જે દરડમયાન ્કૂ લ ડિડ્રિ ક્ર નીચેના
એક કે વધારે ડવકાસલક્ષી ક્ષેત્રોમાં નોંધપાત્ર ડવલંબો અનુભવતા કોઇ િી્કૂ લ બાળક મારે ની ડચંતાઓ ઉકે લવા પૂરપ
ે ૂરં અને વ્યડક્તગત મૂલયાંકન કરે, અને તે કારણસર ખાસ ડશક્ષણ અને
સંબંડધત સેવાઓની જરૂર િોય: અનુકૂલનશીલ વતષણૂક, સમજશડક્ત, વાતચીત, સાંભળવુ,ં દૃડિ, સંવેદનાત્મક/શારીડરક ડક્રયાઓ, સામાડજક/ભાવનાત્મક કાયષ અને/અથવા વતષણૂકલક્ષી
કાયષ. ્કૂ લ ડિડ્રિ ક્ર આ િ્તક્ષેપોનો ખાસ શૈક્ષડણક સેવાઓ મારે પાત્રતા ડનધાષડરત કરવા બાળકના મૂલયાંકનને ડબનજરૂરી ડવલંબ કરવા ઉપયોગ ના કરે તેવું બની શકે .
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5. મૂલ્યાંકન પ્રશિ્ય
• જો ડિડ્રિ ક્ર ડનધાષડરત કરે કે બાળકનું મૂલયાંકન કરવામાં આવશે તો, લાયક લોકોની રીમ, માતા-ડપતા તરીકે તમારા સડિત, શંકા્પદ અશક્તતા શ્રેણીઓ અને એ ક્ષેત્રોની ચચાષ કરશે જેનું
મૂલયાંકન કરવાની જરૂર િોય. આ બધાંનું દ્તાવેજીકરણ ઇવેલયુએશન રીમ ડરપોરષ (ETR) પ્લાડનંગ ફોમષ પર કરવું રહ્ું, જેમાં િી્કૂ લ અને ્કૂ લ એજ મારે જુ દી જુ દી આવૃડિઓ િોય છે .
(િી્કૂ લની ડલંક) (્કૂ લ ઉંમરની ડલંક)

•
•

તમારા બાળકને કઇ સિાયતાઓ સૌથી વધારે મદદરૂપ થશે તે ડનધાષડરત કરવામાં મદદરૂપ થવા બધાં જરૂરી ક્ષેત્રોનું મૂલયાંકન કરવું જોઇએ.
ડિડ્રિ ક્ર પાસે તેઓ ઉપયોગમાં લેવાના િોય તે ચોક્કસ મૂલયાંકનોનું નામ નથી, બસ મૂલયાંકન કરવાની યોજના િોય તે ડવ્તાર િોય છે . િી્કૂ લ મારે , દરેક ડવકાસલક્ષી ડવ્તારનું મૂલયાંકન
કરવું રહ્ું.

•

કોઇપણ મૂલયાંકનો કરાય તે પિેલાં આ આયોજન બેઠક િાથ ધરવી રિી. માતા-ડપતા તરીકે તમે આ રીમમાં સડક્રય રિેવાના છો જેથી કરવાના મૂલયાંકનો નક્કી કરવામાં મદદ મળી રિે.

• િી્કૂ લ મારે , ઓછાંમાં ઓછી 5 મૂલયાંકન પદ્ધડતઓ/િેરા સ્ત્રોતમાંની એકનો ઉપયોગ કરીને દરેક ડવકાસલક્ષી ડવ્તારનું મૂલયાંકન કરવું રહ્ું. અને દરેક મૂલયાંકન પદ્ધડત/િેરા સ્ત્રોતનો
ઉપયોગ ઓછાંમાં ઓછો એક વખત કરવો રહ્ો. • યાદ રાખશો કે મૂલયાંકન પૂરતું વ્યાપક િોવું રહ્ું જેથી બાળકની બધી ખાસ શૈક્ષડણક અને સંબંડધત સેવા જરૂડરયાતોને ઓળખી
શકાય, પછી ભલે તે બાળકનું વગીકરણ કરાયું િોય તેવી અશક્તતા શ્રેણી સાથે સામાન્ય રીતે સાંકળે લી િોય કે નિીં.

6.

પૂણગ કર ેલ પ્રયરાં શિક મૂલ્યાંકન ટીમ શરપોટગ
• માતા-ડપતા તરીકે , તમે પેરન્ર ઇડન્વરે શન (જે PR-02 તરીકે ઓળખાય છે)

મેળવશો જેથી મૂલયાંકન િેરા અને કરેલા દરેક મૂલયાંકનના સારાંશની સમીક્ષા કરી શકાય. PR-02 માં કયું

ડિડ્રિ ક્ર બેઠકમાં લાવવામાં આવશે તેનો ઉલલેખ કરવો રહ્ો. માતા-ડપતા તરીકે , તમે બેઠકમાં તમારી સાથે કોઇપણ વ્યડક્તને પણ લાવી શકો છો.

• વ્યાવસાડયકો અને માતા-ડપતાની રીમ સાથે મળીને મૂલયાંકન પડરણામોની સમીક્ષા કરશે અને ડનધાષડરત કરશે કે શું બાળક અશક્તતા ધરાવતું બાળક છે કે કે મ. (ETR ફોમષની ડલંક)
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7. પયત્રતય શનર્યગરણ
•

જો માતા-ડપતા તરીકે તમારા સડિતની રીમ ખાસ શૈક્ષડણક સેવાઓ મારે પાત્ર બનવાની િોય તો, તે પાત્રતા શ્રેણી ડનધાષડરત કરશે. જો રીમ તમારા બાળકને પાત્ર ના જુ એ તો, તમારં
બાળક માત્ર સામાન્ય ડશક્ષણ અભ્યાસક્રમ ચાલુ રાખશે. કોઇપણ રીમ સભ્ય, માતા-ડપતા સડિત, રીમના ડનધાષરણ સાથે અસંમડતનું કથન રજૂ કરી શકે . જો તમારં બાળક પાત્ર િોવાનું
જોવામાં ના આવે તો, તમે ્વતંત્ર શૈક્ષડણક મૂલયાંકનની ડવનંતી કરી શકો. IEE માતા-ડપતા મારે બિારના વ્યવસાયી રાખવાની, ડિડ્રિ ક્ર દ્વારા ડનયુક્ત ના િોય તેઓ મારે , ખાનગી
શૈક્ષડણક મૂલયાંકન કરવાની તક છે.

•

િી્કૂ લ મારે , જો તમારં બાળક પાત્ર ન જોવામાં આવે અને િાલમાં િી્કૂ લ િોગ્રામમાં િવેશ ન મેળવ્યો િોય તો, ડિડ્રિ ક્ર ઉપલબ્ધ િોઇ શકતા વૈકડલપક ્થાડનક અને/અથવા ્કૂ લ
ડિડ્રિ ક્ર સંચાડલત િી્કૂ લ િોગ્રામ્સની યાદી પૂરી પાિી શકે .

8.

શિકસયિેલ પ્રયરાં શિક
• જો માતા-ડપતા તરીકે તમારા સડિતની રીમ ડનધાષડરત કરે કે તમારં બાળક ખાસ ડશક્ષણ મારે પાત્ર છે તો, ડિડ્રિ ક્ર પાસે ઇડન્િડવજ્યુઅલાઇઝ્િ િોગ્રામ

(IEP) ડવકસાવવા 30 ડદવસ

રિે છે. . (IEP ફોમષની ડલંક)

•

IEP માં િગડત જે રીતે માપવામાં આવશે તેની સાથે સાથે માપી શકાતા લક્ષ્યો અને િેતુઓ સાથે તમારા બાળકના ઇવેલયુએશન રીમ ડરપોરષ (ETR) માં ઓળખેલી વ્યડક્તલક્ષી
જરૂડરયાતોને પિોંચી વળવા ખાસ ડિઝાઇન કરેલું ડશક્ષણ સામેલ િોવું રહ્ું.

•

IEP રીમ માતા-ડપતા તરીકે તમે, બાળકના ડનયડમત ડશક્ષણ ડશક્ષક (જો બાળકના એક ડશક્ષક િોય), ઓછાંમાં ઓછાં એક ખાસ ડશક્ષણ ડશક્ષક, એક ડિડ્રિ ક્ર િડતડનડધ, મૂલયાંકન
પડરણામોનું અથષઘરન કરી શકે તેવી વ્યડક્ત અને તમે અથવા ડિડ્રિ ક્રમાંથી કોઇપણ જેની માન્યતા િમાણે જેને બાળકનું જ્ઞાન િોય અથવા બાળકમાં રસ િોય.

•

િી્કૂ લ મારે , જરૂરી IEP રીમ સભ્યોમાં સામેલ છે : માતા-ડપતા, સામાન્ય ડશક્ષણ ડશક્ષક, ખાસ ડશક્ષણ ડશક્ષક/પૂરં પાિનાર અને ડિડ્રિ ક્ર િડતડનડધ.

• િારં ડભક IEP મારે , તમારે માતા-ડપતા તરીકે સેવાઓની સંમડત આપવી રિી. જો તમે સંમડત ના આપો તો, તમારં બાળક IEP સેવાઓ મેળવશે નિીં.
•

તમારી સંમડતની જરૂર માત્ર િારં ડભક IEP (અથવા શૈક્ષડણક ડનયુડક્તમાં કોઇ ફે રફાર) મારે પિતી િોવા છતાં, ્કૂ લ ડિડ્રિ ક્્સ મારે તમે બધી IEP બેઠકોમાં િાજર રિો અને સિભાગી થાવ તે
મારે આમંત્રણ આપવું અડનવાયષ બને છે . તમારી પાસે તમારા બાળકના IEP મારે સંમડત કોઇપણ સમયે પાછી ખેંચવાનો અડધકાર રિે છે .
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9.

અમલમયાં મૂકેલ પ્રયરાં શિક
•
•

ડિડ્રિ ક્્સ મારે તમારા બાળકના IEP માં સમાવેલી સેવાઓ પૂરી પાિવી અડનવાયષ છે .
દરેક ્કૂ લ ડિડ્રિ ક્રે ફ્રી એિોડિએર પડબ્લક એજ્યુકેશન (FAPE) દરેક અશક્ત બાળકને લી્ર એન્વાયરોનમેન્ર (LRE) માં પૂરં પાિવામાં આવતું િોવાની ખાતરી કરી રિી. િી્કૂ લ મારે ,
આ એ ધ્યાનમાં લીધા વગર િોય છે કે શું ડિડ્રિ ક્ર પોતાના જાિેર સામાન્ય શરૂઆતી બાળપણ કાયષક્રમો કે અન્ય શૈક્ષડણક સં્થાઓ સાથેના કરારોનું સંચાલન કરે છે કે કે મ.
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