
यो हा�ो सामुदा�यक स�ब� संयोजकका साथ सु� ��छ । 
उनीह�ले जनसां��यक�य जानकारी लगायत केही ��ह� सो�नेछन् - हामी सङ्घबाट आ�थ�क सहायता �ा�त गरेको अ�भभावक
ता�लम तथा सूचना के�� (PTI) हो, �यसैले हामील ेम�त गरेको कुल सङ्�याका बारेमा हामीले �रपोट� गनु�पछ� तर सबै ���गत
जानकारी गो�य रह�छ ।  
पा�रवा�रक �ोत �वशेष� उपल� �ने �ब��कै हामीले तपा�लाई फोन गन�छ� । य�द तपा� फोनको स�ा इमेल �योग गनु���छ भने हामी
उ� त�रकामा प�न स�क�  गन� स�छ� । 

PEAL से�टरमा तपा�को प�हलो कलप�ात्:  

IEP बैठकह� 

मू�याङ्कनह� 

�च�क�सकसँगका
अपोइ�टमे�टह� 

गुगलमा सच� गन�,  
बैठकह�मा सहभागी �न, 
�कुल �ोतसाधनह� सङ्कलन गन�, 

तपा�को मनमा आएको प�हलो कुरा भनेको "अब के ?" �न स�छ । तपा�ले �न�न
गन� सु� गनु���छ:  

हामीले समान �णालीह�मा धेरैपटक आउजाउ गरेका छ� र परी�ण, �ु�ट तथा
ता�लममाफ� त केही य�ता रणनी�त, �वचार र कानुनह� �ा�त गरेका छ� जसले
�वशेष �श�ाको भूलभुलैयाबाट अगा�ड बढ्नमा हामीलाई म�त गरेका �थए । र
हामी तपा�लाई म�त गन� स�छ� । 

�कुल �पक-अपमा अ�ह�सँग जो�डन, 
…र सूची बढ्दै जा�छ । 

तपा�ले अक� चरणमा तपा�लाई माग��नद�शनमा म�त गन�का ला�ग प�हलेदे�ख नै रहेको �य�तो कुनै ���लाई
खो�जरहनुभएको ��छ । �य�तो कोही जो "मलाई बाटो थाहा छ !" भ�का ला�ग समान बाटोमा �ह�डसकेका छन् ।  

�यो भनेको PEAL पा�रवा�रक �ोत �वशेष� हो । 
सबै पा�रवा�रक �ोत �वशेष�ह�ले �वशेष �श�ाको बाटोमा या�ा ग�रस�नुभएको छ ।  

पा�रवा�रक �ोत �वशेष� भनेको के हो ? 

866-950-1040
info@pealcenter.org @pealcenter

के तपा�को ब�ालाई सहायता आव�यक पछ� भनेर थाहा पाउँदाको समय याद छ ? 

PEAL बाट �ा�त �ने सबै जानकारी र �ोतसाधनह�
प�रवारह�लाई �न:शु�क उपल� ��छन् । सबै छलफलह�

गो�य रह�छन् । 

हामीलाई फोन गनु�होस् वा
इमेल पठाउनुहोस् । हामीले
म�त गन� स�छ� ! 

पा�रवा�रक �ोत �वशेष�सँगको कुराकानीको बेला हामीले तपा�सँग तपा�को ब�ाको ���तका बारेमा कुरा गन�छ� र
��ह�को जवाफ �दनेछ� वा कुनै सम�या समाधान गन�मा तपा�लाई म�त गन�का ला�ग �योग गन� स�कने योजना बनाउनमा
काम गन�छ� । हा�ो काम भनेको तपा�लाई अपा�ता भएको आ�नो ब�ाका ला�ग सबैभ�दा रा�ो पैरवीकता� �नका ला�ग
तपा�लाई समथ� बनाउनु रहेको छ । तपा�लाई सहायता गन� हा�ो मु�य त�रका भनेको गुण�तरीय, �ास��क र उपयोगी
जानकारी उपल� गराउनु हो । हामीले तपा�का अ�धकारह� र तपा�को ब�ाका अ�धकारह� जा�मा तपा�लाई म�त गन�छ�
। तपा�ले �कुल र समुदायमा अपा�ता भएको आ�नो ब�ाका ला�ग सुसू�चत �नण�यह� �ल�दा सङ्घ र रा�यका कानुनह�का
कुन-कुन �ह�साह�ले तपा�लाई सहायता गन� स�छन भनेर प�हचान गन�मा हामीले म�त गन� स�छ� । 

https://www.pealcenter.org/
https://www.instagram.com/pealcenter/
https://www.youtube.com/channel/UCo8R2bVf1KLq00pElExTTfg
https://twitter.com/PEALCenter
https://www.facebook.com/pealcenter



