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विशेष वशक्षामा भएका विधार्थीहरुका अवभभािकहरुको प्रश्न र उत्तर (FAQ) 

  

कसरी एस.पी.एस. ले मेरो विद्यार्थीको लावि विशेष वशक्षा सेिाहरू सम्बोधन िर्दछ? 

● विशेष वशक्षा वशक्षकहरू, सम्बन्धित सेिा प्रदायकहरूले (विशेष वशक्षा र सामान्य वशक्षा), र अवििािकहरू बीच छलफल गरी प्रते्यक 

विद्यार्थीकोलाई विरन्तर वशक्षा कसरी वदिे िने्न बारे योजिा  वसजजिामा व्यतीत गिेछि्।यी योजिाहरूले तपाईंको विद्यार्थीको व्यन्धिगत वशक्षा 

योजिा (आई.ई.पी.) मा प्रते्यक लक्ष्य के्षत्रलाई  र  बन्दको समयमा पवि कसरी सेिाहरू पुर्याइिेछ िने्न बारे सम्बोधि गदजछ । 

● अवििािक र विशेष वशक्षा / सामान्य वशक्षा वशक्षकहरूले एक हप्तामा कवत विद्यार्थी र कुि स्तरको काम पूरा हुिे अपेक्षा गररन्छ ििेर 

विधाजररत गिज सँगै वमलेर काम गिेछि्। 

● यवद तपाईंको विद्यार्थीले सम्बन्धित सेिा प्राप्त गदजछ जसै्त बॊलाई , ओ.टी, (OT) िा पी.टी (PT) ििे तपाईंको बच्चाले परामशज मोडेल (केस 

प्रबिकद्वारा  प्रदाि गररिे) माफज त िा वसधा (एस.एल.पी. (SLP) (OT) िा पी.टी (PT) माफज त प्रदाि गररिे) सेिाहरू प्राप्त गिज सक्दछि्। 

आई.ई.पी. टोलीले प्रते्यक विद्यार्थीको आिश्यकताको आधारमा सेिा प्रदाि गररिे उत्तम विवध विधाजरण गदजछ। 

● विशेष वशक्षा केस प्रबिकले पररिार र विद्यार्थीहरूसँग साप्तावहक रूपमा विद्यार्थीले कसरी वसवकरहेको छ ििेर जाँच गरीरहिे छि्। यो 

समय उिीहरूको विद्यार्थीको केस प्रबिकसँग यवद उिीहरूको विद्यार्थीका आिश्यकताहरू पूवतज िइरहेको िा वसके्न गवतविवधहरू 

तोवकएको खण्डमा सरोकारहरू छि् ििे सहकायज गिजका लावग समय हो। 

प्री-सू्कल / एलीमेनटेरीका विद्यार्थीहरूको लावि के अपेक्षा छन्?  

● विशेष वशक्षा / सामान्य वशक्षा वशक्षकहरू र प्रदायकहरूले अवििािकहरूसँग प्रते्यक विद्यार्थीले / प्रते्यक वदि / हप्ता  वशक्षामा लगाउिु 

पिे उवचत समय विधाजरण गिे कायज गदजछि्। तल गे्रड स्तरको आधारमा विद्यार्थीहरूको लावग वशक्षणको लागी समयको सुझाि गररएको छ। 

सुझाि वदइएका समय सािजजविक वशक्षा विदेशक (OSPI) को से्टट  कायाजलयको मागजदशजिमा आधाररत हुन्छि्। 

● प्रते्यक विद्यार्थीका आिश्यकताहरू पवहचाि गिज प्रते्यक वदि वशक्षणको लागी वबताएको समयको मात्रा फरक हुन्छ िा वसफाररश गररएको 

समय िन्दा कम िा धरै हुि सक्छ। अवििािकको रूपमा तपाई आफ्िो बच्चालाई राम्रोसँग वचनु्नहुन्छ र जानु्नहुन्छ की उिीहरूका लावग 

कवत उत्तम छ। सारै्थ यो जानु्नहोस् वक यो वसफाररस गररएको दैविक मात्राको समय हो तर यसलाई साप्तावहक अध्ययि समयमा पवि बिौि 

सवकन्छ।विशेष वशक्षा र सामान्य वशक्षा वशक्षकहरूले ३० वमिेट साप्तावहक प्रत्यक्ष बैठकहरू गिेछि्।  

● बैठकहरू विद्यार्थीको वहत र सामावजक िाििात्मक आिश्यकताहरूमा केन्धित हुिेछि्। त्यहाँ शैवक्षक समर्थजिको लावग अिसरहरू पवि 

हुिेछि्। 

● कृपया तपाईको विशेष वशक्षा केस प्रबिकलाई र्थाहा वदिुहोस् यवद तपाई ंप्रते्यक हप्ता सामान्य वशक्षा वशक्षकसँग एउटा प्रत्यक्ष बैठक िा 

प्रते्यक हप्ता विशेष वशक्षा र सामान्य वशक्षा वशक्षकहरूसँग हरेक हप्ताको प्रत्यक्ष बैठक चाहिुहुन्छ ििे तपाई ंआफ्िो विद्यार्थीको वसकाउिे 

योजिाको बारेमा छलफल गिुजहुन्छ ििेर। हामीलाई र्थाहा छ वक धेरै पररिारले धेरै विद्यार्थीका कायजक्रमहरू एक सार्थ सम्हाल्िु िैरहेको छ 

ििेर र यो सुविवित गिज चाहन्छौ ंवक हामी सकेसम्म पररिारहरूलाई सहयोग गरररहेका छौ।ं 
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माध्यममक विद्यार्थीहरूको लागि के अपेक्षाहरु छन?्  

● विशेष वशक्षा / सामान्य वशक्षा वशक्षकहरू र प्रदायकहरूले अवििािकहरूसँग प्रते्यक विद्यार्थीले / प्रते्यक वदि / हप्ता  वशक्षामा लगाउिु 

पिे उवचत समय विधाजरण गिे कायज गदजछि्। तल गे्रड स्तरको आधारमा विद्यार्थीहरूको लावग वशक्षणको लागी समयको सुझाि गररएको छ। 

सुझाि वदइएका समय सािजजविक वशक्षा विदेशक (OSPI) को से्टट  कायाजलयको मागजदशजिमा आधाररत हुन्छि्। 

● प्रते्यक विद्यार्थीका आिश्यकताहरू पवहचाि गिज प्रते्यक वदि वशक्षणको लागी वबताएको समयको मात्रा फरक हुन्छ िा वसफाररश गररएको 

समय िन्दा कम िा धरै हुि सक्छ। अवििािकको रूपमा तपाई आफ्िो बच्चालाई राम्रोसँग वचनु्नहुन्छ र जानु्नहुन्छ की उिीहरूका लावग 

कवत उत्तम छ। सारै्थ यो जानु्नहोस् वक यो वसफाररस गररएको दैविक मात्राको समय हो तर यसलाई साप्तावहक अध्ययि समयमा पवि बिौि 

सवकन्छ।विशेष वशक्षा र सामान्य वशक्षा वशक्षकहरूले ३० वमिेट साप्तावहक प्रत्यक्ष बैठकहरू गिेछि्।  

● बैठकहरू विद्यार्थीको वहत र सामावजक िाििात्मक आिश्यकताहरूमा केन्धित हुिेछि्। त्यहाँ शैवक्षक समर्थजिको लावग अिसरहरू पवि 

हुिेछि्। 
 

कसरी बोल्ने, ओ.टी. (OT), र पी.टी (PT) जस्ता प्रत्यक्ष सेिाहरू प्रधान हुनेछ? 

प्रत्यक्ष सेिाहरू केवह उपाय दुिारा प्रदाि गिज सवकन्छ र हाम्रा प्रदायकहरूले प्रते्यक पररिारसँग वमलेर कुि उत्तम उपाय हुिेछ ििेर विधाजरण गिेछि्। 

सेिा प्रदायकहरूले अवििािकहरूसँग वमलेर काम गिज सक्दछि् र उिीहरूलाई सल्लाह वदन्छि् वक उिीहरूले कसरी घरमै उिीहरूको बच्चासँग 

कौशल अभ्यास गिज सक्छि् ििेर। सेिा प्रदायकहरूले टेवलरे्थरापी माफज त पवि सेिाहरू प्रदाि गिज सक्दछि्। हाम्रो वजल्लाले वहप्पा (HIPPA ) ले पाररत 

गरेको अिलाइि जूम (Zoom) हेल्थकेयर पे्लटफमजजूम खरीद गर्यो। यवद तपाईंलाई ल्यापटप (Laptop) र िाईफाई (WIFI) को चावहएको छ ििे तपाईंको 

बच्चाको केस प्रबिकलाई सूचि  वदिुहोस् र हामी तपाईंलाई दुबै र्थोक को लावग साइि अप गराउि सक्छौ।ं 
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म मेरो बच्चाकोलािी कस्ता प्रकारका वशक्षा िविविवधहरूका अपेक्षा िनद सक्छु? 
वसकाई गवतविवधहरु प्रते्यक विद्यार्थीको आई.ई.पी. (IEP) को लक्ष्यहरुलाई समर्थजि गदजछ। यी गवतविवधहरू एस.पी.एस. अिलाइि वडवजटल वशक्षण 

उपकरणहरू, प्याकेटहरू, िा सामान्य वशक्षा वशक्षकद्वारा प्रदाि गररएका गवतविवधहरू माफज त प्रदाि गिज सवकन्छ यवद उिीहरूले तपाईंको 

विद्यार्थीहरूको आई.ई.पी. लक्ष्यहरू पुरा गछज ि् ििे। विद्यार्थीहरुको गवतविवधहरूमा उिीहरूको सामान्य वशक्षा वशक्षकले तोकेको काममा सहयोग 

गिज प्रत्यक्ष टु्यटररंग सत्रहरू पवि समािेश गिज सवकन्छ।  

 

के वजल्लाले आईईपी बैठकहरू जारी राख्छ?  
ओ.एस.पी.ई (OSPI) को सुझाि अिुसार यवद आमाबुिाहरू सवहतको सबै आई.ई.पी. (IEP) टोलीका सदस्यहरू टाढाबाट िाग वलि सक्दछि्, वजल्ला 

आईईपी बैठकहरू जारी रहन्छि्। व्यन्धिगत रूपमा बैठक आयोवजत गिज सुरवक्षत ििएसम्म प्रतीक्षा गिज चाहिे अवििािकहरूले सू्कल पुि: सुरू 

ििएसम्म बैठक स्र्थवगत गिज अिुरोध गिज सक्दछि्। 

 

के जिल्लाले आई.ई.पी.cको पुन:मुल्याांकन िारी राख्न ेछ? 
ओ.एस.पी.ई (OSPI) को सुझाि अिुसार यवद कुिै पवि व्यन्धिगत परीक्षणको लागी विद्यार्थी  विशेष वशक्षा मूल्यांकिको लागी  उपन्धस्र्थत हुि आिश्यक 

छैि तर उिी  विशेष वशक्षाका लागी योग्य ियको पुरा जािकारी छ ििे उिी अको बषजका लागी सतहा विशेष वशक्षाका लागी योग्य हुिेछि्। 

व्यन्धिगतरुपमा परीक्षणको लागी उपन्धस्र्थत हुिु पिे आिश्यक मुल्यांकिहरूको परीक्षणको लावग, सू्कल पुि सुरु िए पछी पूरा हुिेछ। 


