
Stepping Stones

ट्रुएन्सी: आफ्ना अधिकनारहरूलनाई बरुझ्ने
दीर्घकालीन स्ास्थ्य समस्याहरू भएका परि्ािहरू सककु ल डिडसरिक्टको हाडििी नीडिहरूसँग परिडिि 
हुन िरुिी हुन्छ । डिडसरिक्टहरूले सामान्यि्या अनकुपडसथिडिको डनडचिि सङ्ख्यापड्छ अनकुपडसथिि हुन अनकुमडि 
ददनका लाडग डिदकतसकी्य कािण आ्श्यक गिाउँ्छन् । ्यदद परि्ािल ेअनकुपडसथिडिको डनडचिि सङ्ख्यापड्छ 
अनकुपडसथिडिका लाडग स्ीका्य्घ डिदकतसकी्य कािण उपलब्ध नगिाएमा त्यो परिणामस्रूप "स्ीका्य्घ कािण 
डिनाको" अनकुपडसथिडि हुन िान्छ । 

स्ीका्य्घ कािण सडहिको अनकुपडसथिडिका डलडिि 
डन्ेदनहरू कडहलेकाहीं हिाउँ्छन् ्ा सककु लल े
डिनीहरूलाई प्ाप्त गिेको हुदँनै । परि्ािहरूका 
लाडग सकुझा् गरिएका कदमहरू:

• आफ्नो बच्नाकनो अ्रुपस्थितिहरू रेकर्ड ग््डकना 
लनातग प्रणनालसी खनोज्रुहनो््

• ््सीकनार्ड कनारण ्हहिकनो अ्रुपस्थितिकना 
्बै त््नेद्हरूकनो प्रतिललतप रनाख्रुहनो््

• आफ्नो बच्नालनाई उ्लने ््सीकनार्ड कनारण 
्हहिकनो अ्रुपस्थितिकनो त््नेद् बरुझनाए हक 
बरुझनाए्् ्भ्नेर ्नोध्रुहनो् ्

्यदद िपाईंले ट्रुएनसीसमिन्धी पत्र प्ाप्त गनकु्घभ्यो 
भने सो ्र्घका लाडग ड्द्ाथिथीको हाडििी िेकि्घको 
प्डिडलडप माग्कुहोस् ि त्यसलाई आफना िेकि्घहरूसँग 
दाँजनकुहोस् । स्ीका्य्घ कािण सडहिको अनकुपडसथिडिका 
डन्ेदनहरू िकुझाउने सम्यसीमाका िािेमा 
डिडसरिक्टका नीडिहरू भएिापडन ्यदद त्यसिो डन्ेदन 
्छकु ्ेटको ्छ भने त्यसलाई पठाउनकुहोस् ि त्यसलाई 
स्ीकाि गरिददन अनकुिो्ध गनकु्घहोस् ।

्करु लहरूद्नारना चनालल न्े अ र्ुपररुक्त ्ना कठनोर ट्रुएन्सी 
प्रतिकनार्डहरू रनोक्नकना लाडग 2017-2018 शडैषिक ्र्घको सकुरुमा PA Act 138 लागू गरिएको डथि्यो । ्यस कानकुनलाई 
सककुलको हाडििीलाई सकु्धाि गन्घ ि "जति्कदनो चनारँनो हाडििीसमिन्धी समस्याहरूलाई डनिनिि रूपमा पडहिान गिेि 
समिो्धन गन्घका लाडग” ट्रुएनसीलाई कम गन्घ ि डनम्न का्य्घहरूका लाडग प्माणमा आ्धारिि अभ्यासहरू प््योग गन्घ 
पारिि गरिएको डथि्यो:

 ; ट्रुएनसीको अनिरन्घडहि माडमलाहरूलाई समिो्धन गिेि समभ् हुदँासमम परि्ािको एकिालाई 
िनाइिाख्न ।

 ; िच्ाहरूलाई फोस्टि स्याहािमा िाख्ने, आ्ास गकुमाउने ि अिणि पारि्ारिक एकाइमा िा्धा पकुर्याउने 
अन्य अनपेडषिि परिणामहरूिा्ट िचन ।

 ; ट्रुएनसीसमिन्धी कसकुिहरूका लाडग अडभभा्क ्ा संिषिक पक्ाउ पनने सम्या्ड्धलाई ह्टाउन ्ा कम 
गन्घ । अडभभा्क/संिषिकलाई पक्ाउ गनने ककु िा अडनिम उपा्यको रूपमा मात्र प््योग गरिनकुप्छ्घ ।

समि 2020

ट्रुएन्सी र दसीर्डकनालसी् 
््ना््थर ्म्रनाहरू 
भएकना त्द्नाथिथीहरू

दीर्घकालीन स्ास्थ्य 
समस्याहरू भएका 
ड्द्ाथिथीहरू आफनो 

स्ास्थ्य, शल्यदक््याहरू, 
अपोइन्टमेन्टहरू इत्याददको 

कािणल ेगदा्घ प्ा्य: 
अत्यड्धक अनकुपडसथिि 

हुने ग्छ्घन् । 

स्ीका्य्घ डिदकतसकी्य 
कािणसडहिका 

अनकुपडसथिडिहरूका लाडग 
ककु न ैसीमा नभएिापडन 
््सीकनार्ड कनारण तब्नाकनो 
अ्रुपस्थितिहरूमना सीमा 

लगाइएको ्छ । 

पेनसलभडेन्याको ट्रुएनसी 
कानकुनले ट्रुएन्सीलाई 
स्ीका्य्घ कािणडिना 

िसी्पटक अनकुपडसथिि हुनकु 
ि हेतबचरुअल ट्रुएन्सीलाई 

स्ीका्य्घ कािणडिना छपटक 
अनकुपडसथिि हुनकुको रूपमा 
परिभाडरि गिेको ्छ ।

परनारेनट एजरुकेश् एणर एडभनोके्सी ललररलशप ्नेनटर
लशक्ना िथिना ््ना््थर ्ने्नामना ्मना्नेशसीकरण 
िथिना पहँचलनाई प्र्र््ड् गददै

PA भररमना परर्नार िथिना
ररु्ना ्र्कहरूलनाई ्शक्त पनाददै
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्नेब्नाइट: www.pealcenter.org • इमनेल: info@pealcenter.org • टनोल-हरि: 866-950-1040
थिप जना्कनारीकना लनातग PEAL ्नेनटरलनाई ्मपक्ड  ग्रु्डहनो् ्।

@PEALCenter @PEALyouth

त्द्नाथिथी हनालजरी ्रुिनार कन्फरेन् (SAIC)
ट्रुएनसीसमिन्धी माडमलाहरूका लाडग परि्ािलाई मडिसरेि्टसमषि 
पठाउनकुभनदा पडहल ेसककु लल ेड्द्ाथिथी अनकुपडसथिि िहनकुका कािणहरू 
्छलफल गन्घ हाडििीलाई सकु्धाि गन्घका लाडग डलडिि ्योिना ि्याि 
गन्घ ड्द्ाथिथी हाडििी सकु्धाि कनफिेनस (SAIC) आ्योिना गन्घ आ्श्यक 
हुन्छ । ्योिनामा ड्द्ाथिथी ि/्ा परि्ािहरूलाई थिप से्ाहरूसँग 
िोडने िािेको व्य्सथिा िाडिएको हुन सक्छ । ड्द्ाथिीको 504 ्योिना 
्ा IEP हुदँा SAIC ल ेअनकुपडसथिडिहरू ड्द्ाथिथीको स्ास्थ्य/अ्सथिासँग 
समिडन्धि ्छन् दक भन् ेिािेमा ड्िाि पकुर्याउनकुप्छ्घ । सककु लहरूल े
अडभभा्की्य नािा भएको व्यडतिलाई SAIC मा उपडसथिि गिाउनका 
लाडग हिसमभ् प््यास गनकु्घप्छ्घ ि आ्श्यक पिेमा अडभभा्कको 
सम्यिाडलका अनकुसाि िैठकको सम्य पकुन: डमलाउने व्य्सथिासमेि 
गनकु्घप्छ्घ । आफ्नो बच्नाकना लनातग SAIC मना उपस्थिि ह् र िरनार 
गररएकनो रनोज्नाकनो लललखि प्रति प्रनाप्त ग््ड महत््पूण्ड हनछ ।

अपाङगिाको कािण हाडििीमा असि पनने ड्द्ाथिथीका लाडग ्ैकल्पक 
हनालजरी रनोज्नालाई IEP ्ा 504 ्योिनामा डनम्नका लाडग डलडिि 
स्रूपमा िाख्न सदकन्छ:

 Æ अडभभा्कलाई अनकुपडसथिडिका लाडग डिदकतसकी्य 
कािण सडहिको डन्ेदनको सट्ा स्ीका्य्घ कािण सडहिको 
अनकुपडसथिडिको सामान्य डन्ेदन लेख्न अनकुमडि ददन 
 Æ कषिा िथिा/्ा सककु लमा दिला आउका लाडग अनकुमडि प्ाप्त 
गन्घ ि/्ा 
 Æ अनकुशासनातमक ि ट्रुएनसीसमिन्धी परिणामहरूिा्ट िचन । 

्योिना लागू गरिएपड्छ ड्द्ाथिथीलाई ्कैडलपक हाडििी ्योिना 
आ्श्यक परििहकेो ्छ भनिे ड्द्ाथिथीको अ्सथिा प्माडणि गन्घका लाडग 
सम्य-सम्यमा डिदकतसकी्य कागिपत्रहरू आ्श्यक पन्घ सक्छ ।

्याद िाख्नकुहोस को िपाईंको िच्ा सककुलिा्ट अनकुपडसथिि िहदँा उनले 
महत््पूण्घ डशषिणलाई ्छकु्टाइिहकेा हुन्छन ्। डिमािीको कािण िच्ा 
अनकुपडसथिि हुदँा उनी अध्य्यनमा अरूहरूभनदा प्छाडि पन्घ सके््छन ्ि 
्यसले िना् गिाउन सक्छ । िपाईंको िच्ाको स्ास्थ्य परिडसथिडिहरूका 
आ्धािमा अपेषिाहरूलाई समा्योिन गिेि, थिप सम्य उपलब्ध गिाएि 
ि/्ा सककुलका का्य्घलाई आ्श्यक पनने िडिमा र्टाएि उडिि सनिकुलन 
का्यम िाख्नका लाडग डशषिकसगँ डमलेि काम गनकु्घहोस ्।

सिैभनदा महत््पूण्घ ककु िा भनेको डिडसरिक्टसँग सञ्ाि गन्घ िािी 
िाख्नकुहोस् ि समस्याहरूलाई समिो्धन गनकु्घहोस् िादक िपाईंको िच्ा 
िडिसकदो ्धेिै उपडसथिि हुन सकून् । 

PA फ्याडमली ्टकु फ्याडमली हलेथि इनफमनेसन सने्टि भनकेो प्यािेन्ट एिकुकेशन एणि एडभोकेसी डलििडशप (PEAL) सने्टिको का्य्घक्म हो िसका लाडग 
आरथि्घक सह्योग हलेथि रिसोसनेि सरभ्घसिे एडमिडनसरेिसन मे्टन्घल एणि िाइलि हलेथि ब्यकुिोद्ािा अनकुदान H84MC26214 अनिग्घि प्दान गरिएको ्छ ।

कन्फरेन्मना त्म्न ्बै व्यधक्तहरूलनाई अत््नार्ड 
आमन्नरिि गरर्रुपछ्ड:

1. िच्ा
2. िच्ासँग अडभभा्की्य नािा भएको व्यडति
3. स्ोिसा्धन हुन सके् भनेि अडभभा्की्य 

नािा भएको व्यडतिले पडहिान गिाएका 
अन्य व्यडतिहरू

4. सककु लका उप्यकुति कम्घिािीहरू
5. डसफारिस गरिएका से्ा प्दा्यकहरू

स्नोि्नाि्हरू
आ्धािभूि डशषिा परिपत्र (BEC) - ्करु लमना अत््नार्ड हनालजरी, 
गैरकना्रु्सी अ्रुपस्थितिहरू र ्करु ल हनालजरी ्रुिनार कन्फरेन्हरू:  
https://bit.ly/2BTIDxA
एिकुकेशन ल सेन्टि िानकािीपत्र - पनेन्लभनेत्रनामना ट्रुएन्सी 
र ्करु ल हनालजरी:  
https://bit.ly/3hdwPq7
्करु ल हनालजरी ्रुिनार रनोज्ना ्फनारनाम:  
https://bit.ly/2zkAqS2

https://bit.ly/2zkAqS2

