
Stepping Stones

जब स्वास्थ्य समस्यवाहरूल ेस क्ु लमवा उपससथित 
हुनबवाट रोक्छन्
केही विद्यार्थीहरूलयाई शयारीररक िया मयानविक सियास्थ्यिम्बन्ी 
िमस्ययाहरू हुन्छ जिल ेसककु लमया उपवसर्त हुन करिन िया अिम्भि 
गरयाउँ्छन् । ्यदि विद्यार्थीको IEP ्छ ्भने विशेष वशक्या किरी प्रियान 
गररने्छ ्भनेर िखेयाउनकया लयावग IEP लयाई िंशो्न गररनकुप्छ्छ । ्यदि 
विशेष तररकयाले त्ययार गररएको वशक्णकया लयावग विद्यार्थीकया 
आिश्यकतयाहरूमया पररित्छनहरू ्छन् ्भने पकुनम््छल्ययाङकन गन्छ जरुरी 
पन्छ िक्छ । स क्ु लल ेस्वास्थ्यसमबन्धी समस्यवाहरू्ो ्वारणले गरवादा ्ेही 
सम्य्वा लवागग स क्ु लमवा उपवसर्त हुन निके् IEP ्भएको विद्यार्थीलयाई 
वशक्ण उपलब् गरयाउन िके् िकुईिटया व्भन्न तररकयाहरू ्छन् । 

1. घरम ैबस्कुपनने अ्सथिवामवा प्वाप्त गनने शिक्षण—
सबै ग्द्वाथिथीहरूलवाई उपलब्
मयानविक, शयारीररक िया अन्य अत्ययािश्यक कयारणले गिया्छ सककुलमया 
उपवसर्त हुन निके ककुन ैपवन विद्यार्थी घरमै बस्कुपनने अ्सथिवामवा प्वाप्त 
गनने शिक्षणकया लयावग ्योग्य हुन िक्छन ्। घरमै ्बस्कुपनने अिसर्यामया प्रयाप्त 
गनने वशक्णले विद्यार्थीलयाई अवनिया्य्छ उपवसर्वतको वन्यम्बयाट तधीन 
महहनवासमम अनकुपवसर्त रहन अनकुमवत प्रियान ग्छ्छ । िम्भि ्भएिमम, 
घरमै ्बस्कुपनने अिसर्यामया प्रयाप्त गनने वशक्णले विद्यार्थीलयाई अध्य्यनमया 
प्छयावि पन्छ्बयाट रोके््छ । ियाइ्बर तर्या अनलयाइन कया्य्छक्रमहरू प्रियान 
गनने विवसरिकटहरूले वतनीहरूलयाई घरमै ्बस्कुपनने अिसर्यामया प्रयाप्त गनने 
वशक्णमया रहकेया विद्यार्थीहरूलयाई विकलपको रूपमया प्रियान गन्छ िक्छन ्।

स्वास्थ्य अ्सथिवाले अनकुपससथित रहन प्रवान गररए्ो असथिवा्यधी अनकुमगत 
अ्ध््ो रौरवान ग्द्वाथिथीलवाई शिक्षणमवा सहभवागधी हुनबवाट रोक्न सके्न्छ ्वा 
उनले ्गत शिक्षण सहन गनदा सक्छन् भन् े क्ु रवालवाई सधीममत गनदा सक्छ ।

IEP  भए्वा ग्द्वाथिथीहरू्वा लवागग, घरम ै्बस्कुपनने अिसर्यामया प्रयाप्त गनने 
वशक्णको िौरयान विद्यार्थीकया आिश्यकतयाहरूलयाई किरी प्रया गनने 
्भन्न े्बयारेमया टोलीको ्बैिक ्बस्कुप्छ्छ । घरम ै्बस्कुपनने अिसर्यामया प्रयाप्त 
गनने वशक्णलयाई अर््छप्ण्छ शैवक्क लया्भ प्रयाप्त गन्छकया लयावग विद्यार्थीलयाई 
िक्म ्बनयाउनेगरी त्ययार गररनकुप्छ्छ । 

IEP  नभए्वा ग्द्वाथिधी्वा लवागग, पररियारल े504 ्योजनया अनकुरो् गन्छ 
िक्छन् ।

2. घरम ैसञ्वाशलत शिक्षण—ग्िेष शिक्षवा 
सथिवानपन (पलेसमेनट)
्यदि विद्यार्थीलयाई घरमै वशक्या प्रियान गन्छ आिश्यक ्छ ्भन ेविद्यार्थीले 
वन:शकुलक उप्यकुक्त ियाि्छजवनक वशक्या (FAPE) किरी प्रयाप्त गनने्छन ््भनरे 
IEP टोलीले अवनिया्य्छ रूपमया वन्या्छरण गनकु्छप्छ्छ । 

एउटया विकलप ्भनेको विद्यार्थीको सर्यापनलयाई घरम ैसञ्वाशलत 
शिक्षण मया पररित्छन गनकु्छ हो । ्यि शैवक्क सर्यापनलयाई "ि्बै्भनिया 
्बढी प्रवत्बन्क" मयावनन्छ दकन्भने विद्यार्थीहरूको गैर-अपयाङग 
िहपयािीहरूिँग अनतर्क्र्छ ्यया हुिँनै । विशेष वशक्या िेिया तर्या 
िहया्यतयाहरूलयाई व्यवक्तकया आिश्यकतयाहरू अनकुियार त्ययार गररन्छ । 
उियाहरणकया लयावग, विद्यार्थीले व्यवक्तगत आिश्यकतयाहरू अनकुियारको 
िम्यतयावलकया ्बनयाएपव्छ वशक्ण प्रयाप्त गन्छ िक्छन् । वशक्णमया विष्य 
क्ेत्रको वशक्ण, विशेष वशक्या िेिया तर्या िम्बवन्त िेियाहरू िमयािेश 
हुन िक्छन् । उनीहरूलयाई वशक्क, विशेष अध्ययापकहरू्बयाट िेिया प्रियान 
गन्छ िदकन्छ र उनीहरूले घरमया िया टेवलहलेर्मयार्छ त िम्बवन्त िेियाहरू 
प्रयाप्त ग्छ्छन् । वशक्क, िहपयािी र विकयाइ अििरहरूमया पहुचँ प्रियान 
गन्छकया लयावग ्भचकु्छअल वशक्ण उपलब् गरयाउन िदकन्छ ।

प्यवारेनट एजकु्ेिन एण्ड एडभो्ेसधी शल्डरशिप सेनटर
शिक्षवा तथिवा स्वास्थ्य से्वामवा समवा्ेिधी्रण 
तथिवा पहुुँचलवाई प््र्दान गरदै

PA भररमवा परर्वार तथिवा
्यकु्वा ््यस्हरूलवाई सिक्त पवारदै
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परर्वारहरूल ेध्यवान हरनकुपनने क्ु रवाहरू
्भौवतक रूपमया सककुलमया उपवसर्त हुन निके् अपयाङगतया ्भएको 
विद्यार्थीकया लयावग उपलब् हुन ेविकलपहरूकया ्बयारेमया पररियारहरू 
जयानकयार हुन जरुरी हुन्छ । सककुलमया उपवसर्त हुन निकिया विद्यार्थीले 
घरमै ्बस्कुपनने अिसर्यामया प्रयाप्त गनने वशक्ण िया घरमै िञ्यावलत वशक्ण 
मध्य ेजकुन ैवशक्ण प्रयाप्त गरररहकेो ्भएतयापवन उनी घर्बयाट सककुलमया कवहले 
र किरी रियावनजट हुन े(अध्य्यनकया लयावग सककुलमै आउन)े ्छन ््भने्न ्बयारेमया 
्योजनया हुनकु महत्िपण््छ हुन्छ । मयानविक सियास्थ्य िमस्ययाहरू िया रिमया 
(मयानविक आघयात) को कयारणले गिया्छ विद्यार्थी सककुलमया उपवसर्त हुन 
निकिया ्यो विशषे रूपमया महत्िपण््छ हुन्छ ।

उपलब् गरवाउन सह्ने सधीममत से्वाहरू्ो बकुझवाइगबनवा न ैधचह्तस्हरूले 
"घरमै बस्कुपनने अ्सथिवामवा प्वाप्त गनने शिक्षण" मसफवाररस गनदा सक्नकु हुन्छ । 
IEP भए्ो ग्द्वाथिथीसुँग घरमै सञ्वाशलत शिक्षणमवाफदा त FAPE प्वाप्त गनने 
अध््वार हुन सक्छ भन् ेबवारेमवा धचह्तस्हरू जवान्वार नहुन सक्नकु हुन्छ ।

्यदि वचदकतिकले शयारीररक िया व्यिहयारजन्य िमस्ययाहरूको कयारणल े
गिया्छ IEP ्भएको विद्यार्थीकया लयावग घरम ै्बस्कुपनने अिसर्यामया प्रयाप्त गनने 
वशक्ण विरयाररि गनकु्छहुन्छ ्भने IEP टोलीले विद्यार्थीको सर्यापनलयाई 
घरम ैिञ्यावलत वशक्णमया पररित्छन गिया्छ उप्यकुक्त हुन्छ दक हुिँनै ्भनेर 
िोचविचयार गनकु्छप्छ्छ । 

्ेबसवाइट: www.pealcenter.org • इमेल: info@pealcenter.org • टोल-हरि: 866-950-1040
थिप जवान्वारी्वा लवागग PEAL सेनटरलवाई समप द्ा  गनकुदाहोस ्।

@PEALCenter @PEALyouth

PA फ्ययावमली टकु फ्ययावमली हलेर् इनरमनेिन िनेटर ्भनकेो प्ययारेनट एजकुकेशन एणि एड्भोकेिी वलिरवशप (PEAL) िनेटरको कया्य्छक्रम हो जिकया लयावग 
आरर््छक िह्योग हलेर् ररिोिनेज िर्भ्छिजे एवमिवनसरेििन मेटन्छल एणि चयाइलि हलेर् ब्यकुरोद्यारया अनकुियान H84MC26214 अनतग्छत प्रियान गररएको ्छ ।

स्ोतसवा्नहरू
पेनिल्भेवन्यया विपयाट्छमेनट अर एजकुकेशन: 

 Æघरमै बस्कुपनने  अ्सथिवामवा प्वाप्त गनने  शिक्षण:  
https://bit.ly/2VGuMBE
 Æघरमै सञ्वाशलत शिक्षण: 
https://bit.ly/2D1ceWd

घरम ैबस्कुपनने अ्सथिवामवा प्वाप्त गनने शिक्षण घरम ैसञ्वाशलत शिक्षण

्यो से्वा प्वाप्त गनदा्वा लवागग ्ो 

्योग्य हुन्छ ?
ि्बै विद्यार्ीहरू—वन्यवमत वशक्या विद्यार्थीहरू र विशेष वशक्या िेियाहरू 
प्रयाप्त गनने विद्यार्थीहरू िकुि ै।

IEP ्भएकया िया विशेष वशक्या िेियाहरू प्रयाप्त गन्छ ्योग्य रहकेो ्भनेर वन्या्छरण 
गररएकया विद्यार्थीहरू । 

से्वाहरू्वा लवागग आ्श्य्तवा 

्हहले र ्सरी गन्वादारण 

गररन्छ ?

 Æ अव्भ्भयािकल ेअनकुरो् गनकु्छहुन्छ र वचदकतिकी्य िया मनोिैज्यावनक िमस्यया 
उललेख गररएको वचदकतिकको नोट उपलब् गरयाउनकुहुन्छ । 

 Æ सककु लल ेविद्यार्थीकया लयावग घरम ै्बस्कुपनने अिसर्यामया प्रयाप्त गनने वशक्णको 
िम्बन्मया वनण्छ्य ग्छ्छ । 

 Æ विद्यार्थीलयाई असर्या्यी मयानविक िया शयारीररक व्बमयारी िया अन्य 
अत्ययािश्यक कयारणहरूल ेगिया्छ अवनिया्य्छ उपवसर्वत्बयाट अनकुपवसर्त रहन 
अनकुमवत प्रियान गररन्छ ।

 Æ IEP ल े्बैिक ्बिेर FAPE उपलब् गरयाउनकया लयावग ्यो सर्यापन आिश्यक 
रहकेो ्छ ्भनेर वनण्छ्य ग्छ्छ र ्यिो गिया्छ ्यो ि्बै्भनिया ्बढी प्रवत्बन्क 
शैवक्क सर्यापन हो ्भन्न ेककु रयालयाई ध्ययानमया रयाख्छ । 

 Æ विरयाररि गररएको शैवक्क सर्यापनको ि्चनया (NOREP)/प्ि्छ वलवखत 
ि्चनया (PWN) जयारी गररन्छ र त्यिमया अव्भ्भयािक/िंरक्कल ेहसतयाक्र 
गनकु्छहुन्छ । 

्सले शिक्षण उपलब् 

गरवाउुँ्छ ?
ितया्छियाल वशक्क—विशेष वशक्या िेियाहरूलयाई अवनिया्य्छ रूपमया ितया्छियाल 
विशेष वशक्या वशक्कद्यारया उपलब् गरयाइनकुप्छ्छ ।

ितया्छियाल विशेष वशक्या वशक्कद्यारया विद्यार्थीको IEP अनकुरूप रहनेगरी वशक्ण 
उपलब् गरयाइनकुप्छ्छ ।

शिक्षण ्हवाुँ उपलब् 

गरवाइन्छ ?
वशक्ण विद्यार्थी रहकेो सर्यान (उियाहरणकया लयावग, घर, असपतयाल, उपचयार 
केनद्र) मया उपलब् गरयाइन्छ ।

वशक्ण विद्यार्थीको घरमया िया आपिी िहमवतपश्यात् IEP टोलीद्यारया वनण्छ्य 
गररएको सर्यान (जसत ैदक सर्यानी्य लयाइब्ेरी) मया उपलब् गरयाइन्छ ।

ग्द्वाथिथीले ्गत सम्यसमम ्यो 

से्वा प्वाप्त गनदा सक्छन् ?
 Æ घरम ै्बस्कुपनने अिसर्यामया प्रयाप्त गनने वशक्णको व्यिसर्या ्बढयाउनकया लयावग 
सककु लल ेपेनिल्भेवन्यया विपयाट्छमेनट अर एजकुकेशन (वशक्या वि्भयाग) ्बयाट 
सिीकृवत प्रयाप्त नगिया्छिमम 3 मवहनया्भनिया ्बढी नहुन िक्छ ।

 Æ सककु लको नीवत र विद्यार्थीको अिसर्यामया वन्भ्छर रहन्छ ।

 Æ IEP को िम्ययािव्िमम (IEP लयाई जकुनिकुकै ्बेलया पवन िमीक्या गन्छ र 
पररित्छन गन्छ िदकन्छ तर कमतीमया पवन ियारष्छक रूपमया अद्यािव्क 
गररएको हुनैप्छ्छ) ।

 Æ IEP टोलीद्यारया वन्या्छरण गररने, विद्यार्थीको अिसर्याको आ्यारमया ।


