
ਬੀਸੀ ਸਸਿੱ ਸਿਆ ਸ ਿੱ ਚ ਅਪਾਹਜ  ਾਲੇ ਸ ਸਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ  ਕਾਲਤ ਅਤੇ ਝਗੜੇ ਿਾ 
ਸਿਪਟਾਰਾ  
ਬੀਸੀਐੱਡਐਕਸੇਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਵਲੰਟੀਅਰ, ਪਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਚਆਂ ਦੇ ਮਾਚਪਆਂ ਅਤੇ ਅਪਾਚਹਜ ਨੋਜਵਾਨਾਂ 
ਅਤੇ ਜਚਟਲ ਚਸੱਖਣ ਵਾਚਲਆਂ, ਵਕਾਲਤ ਚਸਖਲਾਈ ਅਤੇ ਚਸੱਚਖਆ ਅਤੇ ਚਵੱਚਦਆ ਚਵੱਚ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਸਚਹਯੋਗ ਚਦੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚਸੱਚਖਆ ਦੀ ਬਰਾਬਰ 
ਪਹੁੰ ਚ ਲਈ ਪਰਣਾਲੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 

 

 
 

ਬੀ.ਸੀ. ਸਕੂਲ ਐਕਟ ਕੀ ਕਸਹਿੰ ਿਾ ਹੈ? ਫਿੰ ਸ ਿੰ ਗ ਕਿੰ ਮ ਸਕ ੇਂ ਕਰਿੀ ਹੈ ?? 

 

ਮਾਸਪਆਂ ਕੋਲ ਅਸਿਕਾਰ ਹੈ: 

ਆਪਣੇ ਬੱਚਚਆਂ ਦੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੈਣ ਦਾ 
 

ਆਪਣੇ ਬੱਚਚਆਂ ਦੇ ਚਵੱਚਦਅਕ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਚਵਉਂਤਬੰਦੀ, ਚਵਕਾਸ ਅਤੇ ਅਮਲ 
ਚਵੱਚ ਸ਼ਾਚਮਲ ਹੋਣਾ 

ਆਪਣੇ ਬੱਚਚਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਚਵਹਾਰ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਚਵੱਚ ਪਰਗਤੀ ਬਾਰ ੇਜਾਣਨਾ 

ਚਵੱਚਦਅਕ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਪਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਬਾਰੇ ਸਾਲਾਨਾ ਚਰਪਰੋਟ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ 

ਆਪਣੇ ਬੱਚਚਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੇ ਗਏ 
ਸਾਰੇ ਚਰਕਾਰਡਾਂ ਨੰੂ ਘੋਖਣਾ  

ਸਕੂਲੀ ਚਜ਼ਲਹੇ , ਸੁਤੰਤਰ ਸਕੂਲ, ਹੋਮ ਸਕਲੂ, ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਚਵਹਾਰ ਪਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ 
ਆਪਣੇ ਬੱਚਚਆਂ ਨੰੂ ਚਸੱਚਖਆ ਪਰੋਗਰਾਮ ਚਵੱਚ ਰਚਜਸਟਰ ਕਰਨਾ 

ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਰਭਾਵੀ ਤਰੌ ਤ ੇ
ਚਕਸੇ ਚਵਚਦਆਰਥੀ ਦੀ ਚਸੱਚਖਆ, ਚਸਹਤ ਜਾਂ ਸੁਰੱਚਖਆ ਨੰੂ ਪਰਭਾਚਵਤ ਕਰਦਾ ਹ ੈ

 
 
 

ਐ  ੋਕੇਸੀ: ਮੈਂ ਸਕਿੱ ਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ?? 

ਸਰਕਾਰ ਅਪਾਹਜਤਾ ਵਾਲੇ ਚਵਚਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਜਚਟਲ ਚਸੱਖਣ ਵਾਚਲਆਂ ਲਈ ਪੂਰਕ 
ਵਾਲੇ ਕੁੱ ਝ ਵਰਗਾਂ ਨੰੂ ਫੰਚਡੰਗ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪੂਰਕ ਫੰਚਡੰਗ ਪਰਾਪਤ ਨਹੀਂ 
ਕਰਦੇ ਪਰ ਚਫਰ ਵੀ ਅਧਾਰ ਪਰਤੀ ਚਵਚਦਆਰਥੀ ਰਕਮ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ 
ਹਨ। 

ਫੰਡ ਚਕਸੇ ਚਵਅਕਤੀਗਤ ਚਵਚਦਆਰਥੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੇ, ਸਗੋਂ ਸਕੂਲੀ ਚਜ਼ਲਹੇ  ਪਰਾਪਤ 
ਫੰਡਾਂ ਨੰੂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਚਕ ਉਨਹ ਾਂ ਫੰਡਾਂ ਨੰੂ ਚਜ਼ਲਹਾ 
ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚਕਵੇਂ ਚਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। 

ਫੰਡਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਰੇਣੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਪਾਹਜਤਾ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਚਵਚਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਚਸੱਚਖਆ ਨੰੂ 
ਬਰਾਬਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਚਰਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਹੱਕ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। 

ਇਿੱ ਕ IEP ਕੀ ਹੈ? 

 
ਚਵਅਕਤੀਗਤ ਚਸੱਚਖਆ ਯੋਜਨਾ (IEP) ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਚਵਚਦਆਰਥੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ 
ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਟੀਚੇ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਚਵਚਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਚਸੱਚਖਆ ਚਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ 
ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਚਪਆਂ / ਸਰਪਰਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਚਵਕਚਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

IEP ਕਾਨੰੂਨੀ ਸਮਝਤੌਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਚਕਸੇ ਵੀ ਦਸਤਖਤ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦਾ ਚਪਰੰ ਸੀਪਲ 
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚਜੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਚਕ IEP ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਚਗਆ ਹੈ। 
 

 
ਸਕੂਲ ਸ ਿੱ ਚ ਮੇਰੇ ਬਿੱ ਚੇ ਿੂਿੰ  ਕੌਣ ਸਹਾਇਤਾ ਿੇ ਸਕਿਾ ਹੈ? 

ਸਾਥੀ 

 

 
 

ਿਸਤਾ ੇਜ਼ 
 

 

ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸਾਫ ਸੰਚਾਰ ਚਵੱਚ ਸ਼ਾਚਮਲ ਹੋਵੇ 
ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਫੈਸਚਲਆਂ ਚਵੱਚ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਸਾਥੀ ਬਣੋ 
ਦਾਗ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚੋ 
ਚਵਲੱਖਣ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਲੋੜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਚਦਖਾਓ 

 

ਚਜੱਲਦ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰੋ ਅਤੇਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਨੋਟ, ਈਮੇਲਾਂ, IEPs, 
ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕਰੋ 

ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਝਾਂ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਈ-ਮੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਹਮੋ-
ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰੋ

 
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆ ਂਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਉਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ:ੈ 
ਇੱਕ ਅਚਧਆਪਕ; ਇੱਕ ਚਵਚਦਅਕ ਸਹਾਇਕ; ਨੋਜਵਾਨ ਦੇਖਰਖੇ ਵਰਕਰ; ਇੱਕ 
ਚਸਖਲਾਈ ਸਚਹਯਗੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਚਧਆਪਕ; ਸਕੂਲ ਸਲਾਹਕਾਰ; ਚਜ਼ਲਹਾ ਸਟਾਫ; 

ਚਵਵਸਾਇਕ, ਭਾਸ਼ਣ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਰੀਰਕ ਥੈਰੇਚਪਸਟ; ਜਾਂ ਹੋਰ ਦਆੁਰਾ। 

 
 

 

ਜ਼ੁੜੋ 
 

 

ਤ਼ੁਸੀਂ ਇਕਿੱ ਲੇ ਿਹੀਂ ਹੋ! ਅਸੀਂ ਤ਼ੁਹਾਿੂਿੰ  ਸਕਸੇ  ੀ ਸਮੇਂ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਸਹਯੋਗ ਲਈ ਆਉਣ ਲਈ ਉਤਸਾਸਹਤ ਕਰਿੇ ਹਾਂ 
BCEdAccess Society- ਅਪਾਹਜ ਅਤੇ ਗੁੰ ਝਲਦਾਰ ਚਸੱਖਣ ਵਾਲੇ ਚਵਚਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਚਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ, ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ 
www.bcedaccess.com 

BC ਿੂਿੰ  ਸਾਮਲ ਕਰਿਾ - ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਚਮਊਚਨਟੀ ਮੁੱ ਚਦਆਂ ਲਈ ਅਪਾਹਜ ਬੱਚਚਆਂ ਅਤੇ ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਚਵਅਕਤੀਗਤ ਵਕਾਲਤ ਸਮਰਥਨ www.inclusionbc.org 

ਪਸਰ ਾਰਕ ਸਹਾਇਤਾ ਇਿੰ ਸਟੀਸਚਊਟ - ਅਪਾਹਜ ਬੱਚਚਆਂ ਅਤੇ ਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਪਚਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਚਵਅਕਤੀਗਤ ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਸਚਹਯੋਗ, ਚਸਖਲਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁੱ ਝ 
www.familysupportbc.com 

BCCPAC - ਚਬਰਚਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਕੋਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੇਰੈਂਟ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕੌਂ ਚਸਲਜ਼, ਪਚਰਵਾਰਾਂ ਨੰੂ ਸਮਰਥਨ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ www.bccpac.bc.ca 

ਸਜ਼ਲਹਾ PAC- ਪਚਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਚਵਅਕਤੀਗਤ ਵਕਾਲਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚਜਲਾ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਚਕਚਰਆਵਾਂ ਉੱਤੇ ਚਗਆਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ 
ਸਥਾਨਕ ਸਕੂਲ ਚਜ਼ਲਹਾ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਚੈੱਕ ਕਰੋ 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bcedaccess.com/
http://www.inclusionbc.org/
http://www.familysupportbc.com/
http://www.bccpac.bc.ca/


 
 

ਅਪਾਹਜ ਸ ਅਕਤੀਆਂ ਿੇ ਹਿੱ ਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੰ ਯ਼ੁਕਤ ਰਾਸਟਰ ਿੇ ਕਿ ਿੈਸਿ 

24 - ਸਮੁੱ ਚੀ ਚਸੱਚਖਆ 

ਅਪਾਹਜ ਬੱਚਚਆਂ ਦੇ ਚਵਰੁੱ ਧ ਚਵਤਕਰੇ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਚਸੱਚਖਆ ਦਾ ਹੱਕ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ 
ਪਬਚਲਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਕਲਾਸਾਂ ਚਵੱਚ ਚਹੱਸਾਂ ਲੈਣ ਚਵੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੰੂ ਹਟਾਉਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦਚਰਤ  
ਦੇਸਾਂ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਗੈਰ-ਅਪਾਹਜ ਹਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪੂਰਨ ਆਮ ਚਸੱਚਖਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਚਜੰਮਾ ਹੈ 
ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਹਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੂਬੇ ਨੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਚਵਕਲਚਪਕ ਪਰੋਟੋਕਾਲ ਨੰੂ ਪਰਵਾਨਗੀ ਚਦੱਤੀ ਹੈ 

ਹਿੱ ਕ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਿੀ ਿਾ ਕੈਿੇ ੀਅਿ ਚਾਰਟਰ 

15. (1) ਹਰੇਕ ਚਵਅਕਤੀ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਚਕਸੇ ਵੀ ਭੇਦਭਾਵ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਤ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂ ਨਸਲੀ ਮੂਲ, ਰੰਗ, ਧਰਮ, ਚਲੰਗ, ਉਮਰ 
ਜਾਂ ਮਾਨਚਸਕ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਅਪਾਹਜਤਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਾਨੰੂਨ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਸੁਰੱਚਖਆ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਲਾਭ ਦਾ ਅਚਧਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ,  

ਮਿੰ ਤਰਾਲਾ ਆਿੇਸ 

(1) ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਨੰੂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਚਕ ਚਕਸੇ ਚਨਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਪਰੰ ਸੀਪਲ, ਉਪ ਚਪਰੰ ਸੀਪਲ ਜਾਂ ਚਨਰਦੇਸ਼ਕ ਚਵਚਦਆਰਥੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਚਪਤਾ ਨਾਲ ਸਲਾਹ 
ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰੇ, ਜੋ ਚਕਸੇ ਚਵਚਦਆਰਥੀ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਚਸੱਚਖਆ ਪਰੋਗਰਾਮ ਚਵੱਚ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਚਵੱਚ ਚਵਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। 
(2) ਬੋਰਡ ਚਵਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਚਵਚਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਚਵਚਦਅਕ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਕਲਾਸਰੂਮ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਚਜੱਥੇ ਇਹ ਚਵਚਦਆਰਥੀ ਉਨਹ ਾਂ ਚਵਚਦਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ 
ਜੋਚੜਆ ਜਾਵੇ ਚਜਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਚਵਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚਕ ਚਵਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਚਵਚਦਆਰਥੀ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਚਵਚਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਵਚਦਅਕ ਲੋੜਾਂ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਚਕ ਚਵਚਦਅਕ 
ਪਰੋਗਰਾਮ ਚਵਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਚਵਚਦਆਰਥੀ ਲਈ ਚਕਸੇ ਹੋਰ ਤਰਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

[en. M397/95; am. M32/04; am. 235/07] 
ਸਸਿੱ ਸਿਆ ਮਿੰ ਤਰਾਲਾ ਿੀ ਸ ਸਸੇ ਸਸਿੱ ਸਿਆ ਿੀਤੀ ਮੈਿ਼ੁਅਲ 

"ਸਾਰੇ ਚਵਚਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਚਸੱਖਣ, ਪਰਾਪਤੀ ਲਈ ਮੌਕ,ੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚਵਚਦਅਕ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਚਹਲੂਆ ਂਚਵੱਚ ਉੱਤਮਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਪਹੁੰ ਚ ਹੋਣੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹ।ੈ" 
ਪਾਚਲਸੀ ਮੈਨੁਅਲ ਚਵੱਚ, ਜ਼ਰਰੂੀ ਹੈ, ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਜੋ ਚਦੱਤ ੇਗਏ ਚਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ - ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ - ਕੋਈ ਚਵਕਲਪ ਨਹੀਂ 
ਉਿਾਹਰਿ : ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡਾਂ ਕੋਲ ਚਵਵਾਦਾਂ ਨੰੂ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਪਰਚਕਚਰਆ ਜਰੂਰੀ ਹ ੈ

ਚਾਹੀਿਾ ਹ-ੈ ਉਤਸ਼ਾਚਹਤ ਜਾਂ ਪਰਰੇਨਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਚਵਕਲਚਪਕ ਹ:ੈ 
ਉਿਾਹਰਿ : ਦੇਖਭਾਲ ਵਾਲੇ ਬੱਚਚਆਂ ਲਈ, ਬਰੋਡ ਨੰੂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹ ੈਚਕ ਸਰਪਰਸਤ ਸਕੂਲ ਸੰਬੰਚਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਚਰਹਾ ਹੈ। 

ਹੋ ਸਕਿਾ ਹੈ - ਚਬਆਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਪਰ ਚਫਰ ਵੀ ਚਵਕਲਚਪਕ ਹ ੈ

ਉਿਾਹਰਿ: IEP ਚਵਚਦਆਰਥੀ ਦੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪਚੇੀਦਗੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਸੰਖੇਪ ਜਾਂ ਚਵਸਚਤਰਤ ਅਤੇ ਗੰੁਝਲਦਾਰ ਹੋ ਸਕਿਾ ਹੈ। 
 
 

 

 ਕਾਿੂਿੰ ਿੀ ਪੂਰ ਜ 

 
ਮੌਰ ਬਨਾਮ ਚਬਰਚਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ (ਚਸੱਚਖਆ) 
ਮੌਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਕਚਹੰਦਾ ਹੈ: 

"ਢੁਕਵੀਂ ਚਵਸ਼ੇਸ਼ ਚਸੱਚਖਆ (ਜਾਂ ਚਰਹਾਇਸ਼) ਇੱਕ ਚਵਹਾਰਕ ਐਸ਼ ਨਹੀਂ ਹ,ੈ ਪਰ 
ਸਾਰੇ ਬੱਚਚਆਂ ਨੰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚਸੱਚਖਆ ਲਈ ਸਥਾਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੰੂ ਵਰਤਣ ਲਈ 
"ਖੇਤਰ" ਹੈ ... " 

 

ਚਰਹਾਇਸ਼ ਨੰੂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਲੇੇ" ... ਸੇਵਾ ਪਰਦਾਤਾ ਨੰੂ ਇਹ 
ਦਰਸਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਚਕ ਉਹ ਚਵਅਕਤੀ 'ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪਰਭਾਵ ਤੋਂ 
ਬਚਣ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਜਾਂ ਚਵਹਾਰਕ ਹ,ੈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ।" 

ਹੇ ਕੋ ਬਿਾਮ ਸਬਿਸਟਸ ਕੋਲਿੰ ਬੀਆ (ਐਜੂਕੇਸਿ) 
ਹੇਵਕੋ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ: 

IEP ਸਚਹਯੋਗੀ ਪਰਚਕਚਰਆ ਦਾ ਇਕ ਚਹੱਸਾ ਬਣਨ ਦਾ ਹੱਕ 

ਅਰਥਪੂਰਣ ਸਲਾਹ  
ਮਸ਼ਵਰਾ ਚਨਰਦਸੇ਼ਕ 

ਹੇਵਕੋ ਬਨਾਮ ਚਬਰਚਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ (2006 BCSC1638): "ਉੱਚਚਤ 
ਚਰਹਾਇਸ਼ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਾ ਅਚਨਖੜਵਾਂ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਚਵੱਚ ਉੱਚਚਤ 
ਚਰਹਾਇਸ਼ ਚਵੱਚ ਸਕੂਲ ਚਵੱਚ ਡੈਰਨੇ ਹੇਵਕੋ ਲਈ ਉੱਤਮ ਉਪਲੱਬਧ 
ਅਚਧਆਪਕਾਂ ਨੰੂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਡੈਰੇਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚਵੱਚ, 
ਸਾਰੇ ਬੱਚਚਆਂ ਦੀ ਤਰਹਾਂ, ਚਾਹ ੇਖਾਸ ਲੋੜਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉੱਤਮ ਚਸੱਚਖਆ 
ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਹ ਚਵਅਕਤੀ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਚਸੱਚਖਆ ਸਬੰਧੀ ਚਨਯੰਤਰਣ 
ਦਾ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।" 

ਸਸਿੱ ਸਿਆ ਸ ਿੱ ਚ ਸ ਸਿਆਰਥੀ ਿੇ ਅਸਿਕਾਰ 



  
 

ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਚਜਲਹੇ  ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਐਕਟ ਪੜਹੋ, ਚਜਸ 
ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ,ੋ ਉਸ ਬਾਰੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਅਤੇ 
ਮੀਚਟੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਚਵੱਚ ਇਨਹ ਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਚਦਓ 

ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ ਬਣਾਓ 

ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੀਚਟੰਗਾਂ ਚਵੱਚ ਚਕਸੇ ਨੰੂ ਚਲਆਓ - ਇੱਕ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ, 
ਨੋਟ ਲੈਣ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 

ਮੀਚਟੰਗਾਂ / ਹਾਲੱਵੇ / ਕਲਾਸਰੂਮ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਚਟੈਾਂ ਦਾ ਈ ਮੇਲ 
ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕਰੋ - ਸੰਖੇਪ, ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਚਦਓ, ਨਵੇਂ ਅਪਡੇਟਸ 
ਬਣਾਓ 

 
 

ਈਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ੋ

 
ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਅੰਤਮ ਤਾਰੀਖ ਚਦਉ - 1 ਹਫਤੇ ਜੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ 
ਰੁਟੀਨ ਹ,ੈ 2 ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਚਦਨ ਜੇ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹ ੈ

ਕੀ ਇਹ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਈ-ਮੇਲ ਭੇਜੋ, ਚਫਰ ਚਪਰੰ ਸੀਪਲ ਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ 
ਖੁੱ ਦ ਦੋਰਾ ਕਰਕੇ ਪਾਲਣ ਕਰ ੋ

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 foll              ਅਚਧਆਪਕ ਦੇ ਨਾਲ ਚਚੰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰੋ; #1 
       ਚਲਖਤੀ ਪਾਲਣ ਕਰੋ. ਜੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਚਮਲਦਾ, 

 ਕਦਮ 2 ਤੇ ਜਾਉ 
 
 
 

 ਚਚੰਤਾਵਾਂ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਚਪਰੰ ਸੀਪਲ ਨੰੂ  
         ਭੇਜੋ; ਜੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਚਮਲਦਾ, 

    ਕਦਮ 3 ਤੇ ਜਾਉ 
 
 

ਸਬੰਧਤ ਚਜਲਹਾ ਸੰਪਰਕ ਨੰੂ ਚਚੰਤਾਵਾਂ ਈ-ਮੇਲ;  
ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੋ ਜੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਚਮਲਦਾ          #3 

    ਕਦਮ 4 ਤੇ ਜਾਉ  
** ਪੜਾਅ 3 ਲਈ ਚਕਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ 

ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਕੂਲ 
ਚਜਲਹੇ  ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵੇਖ ੋ

 

 

ਜੇ ਭਾਸ਼ਾ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? 

ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਚਜਲਹੇ  ਨੰੂ ਚਕਸੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਲਈ ਪੁੱ ਛ,ੋ 
ਜਾਂ ਚਕਸੇ ਸੱਚਭਆਚਾਰਕ / ਬੰਦਬੋਸਤ ਵਰਕਰ ਨੰੂ ਭਜੇੋ। 
ਵਧਰੇੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ ਪਾਚਲਸੀ 
ਮੈਨੁਅਲ ਦੇ ਸਫੇ 22/23 ਵਖੇੋ। 

 

 
 

 
ਆਪਣੀ ਚਜਲਹਾ ਅਪੀਲ ਪਰਚਕਚਰਆ ਲੱਭੋ ਅਤੇ ਸਮੀਚਖਆ ਕਰੋ। ਰੂਪਰੇਖਾ ਦੇ ਰੂਪ 
ਚਵੱਚ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕੋ ਜੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਚਮਲਦਾ, ਤਾਂ ਕਦਮ 5 ਤੇ ਜਾਓ 
 

 
 ਸਸਿੱ ਸਿਆ ਬੋਰ  ਿੂਿੰ  ਅਪੀਲ 
ਸੈਕਸ਼ਨ 11 ਦੀ ਅਪੀਲ ਲਈ ਆਪਣੀ ਚਜਲਹੇ  ਦੀ ਪਰਚਕਚਰਆ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਅਤੇ 
ਸਮੀਚਖਆ ਕਰ।ੋ ਜੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ,ਕਦਮ 6 ਤੇ ਜਾਓ। 
 

 ਚਸੱਚਖਆ ਮੰਤਰਾਲਾ 
ਪਿਾਪਤੀ ਿੇ ਸ਼ੁਪਰ ਿੰ ਟ ਿੂਿੰ  ਅਪੀਲ 
 

 ਇਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇਅਪੀਲ ਸੀਚਮਤ ਹਨ। ਚਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਲਾਹ ਲਓ:: 
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/education- training/k-

12/support/student-disputes-and-appeals 
 

 

 
 

 

 

"ਕਿ ੇ ੀ ਲੜਿਾ ਬਿੰ ਿ ਿਾ ਕਰੋ। ਤ਼ੁਹਾ  ੇਬਿੱ ਚ ੇਿੂਿੰ  ਸਕਲੂ ਸ ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹਣੋ ਲਈ ਸਜਸਿੀ ਲੋੜ ਹ ੈਉਸਿ ੇਉਹ ਹਿੱ ਕਿਾਰ ਹਿ। 
ਉਹਿਾਂ ਿੂਿੰ  ਤ਼ੁਹਾਿੂਿੰ  ਹਰੋ ਿਾ ਿਿੱ ਸਣ ਸਿਓ! ਜਿੋਂ ਤਕ ਤ਼ੁਹਾ ੇ ਬਿੱ ਚ ੇਿੂਿੰ  ਜ ੋਚਾਹੀਿਾ ਹੈ ਿਾ ਸਮਲੇ, ਉਿੋਂ ਤਕ ਪੜੌੀਆਂ ਚਿੱ ੜਿ ੇਜਾਓ।"" 

ਸਫਲ ਮਾਸਪਆਂ ਿਾ  ਕੀਲ 

ਸਚਿੰ ਤਾ ਾਂ ਿੇ ਹਿੱ ਲ ਲਈ ਕਿਮ 

ਜਿੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੰ ਮ ਿਹੀਂ ਕਰਿੀਆਂ ... 

ਹਰਕੇ ਪਿੱ ਿਰ 'ਤ,ੇ ਸਕੂਲ ਸ ਿੱ ਚ ਸਮਿੱ ਸਸਆ ਾਂ ਿੂਿੰ  ਹਿੱ ਲ ਕਰਿ ਲਈ 
ਸਜ਼ਸਲਹਆਂ ਿੀਆ ਂਿੀਤੀਆ ਂਅਤੇ ਪਿਸਕਸਰਆ ਾਂ ਹ਼ੁਿੰ ਿੀਆ ਂਹਿ. ਜ ੇਤ਼ੁਸੀਂ 
ਸਿੰ ਚਾਰ ਮਾਸਿਅਮ 'ਚ ਇਕ ਕਿਮ ਿੂਿੰ  ਛਿੱ  ਿ ੇਹੋ, ਤਾਂ ਤ਼ੁਹਾਿੂਿੰ  ਇਸ ਿੂਿੰ  
ਪਰੂਾ ਕਰਿ ਲਈ  ਾਪਸ ਭੇਸਜਆ ਜਾ ੇਗਾ. 
ਹਠੇ ਸਿਿੱ ਤੇ ਪਿੋਟੋਕਲੋ ਪਿਸਕਸਰਆ ਸ ਿੱ ਚ ਸਾਮਲ ਹਣੋ ਿੀ ਤ਼ੁਹਾ ੀ ਇਿੱ ਛਾ 
ਸਿਿਾਉਣਗ,ੇ ਅਤ ੇਇਹ ਸਕ ਤ਼ੁਸੀਂ ਮ਼ੁਿੱ ਿ ੇ ਿੂਿੰ  ਹਿੱ ਲ ਕਰਿ ਲਈ ਜ਼ਰਰੂੀ 
ਕੋਸਸਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

#2 

#4 

#5 

#6 

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/education-training/k-12/support/student-disputes-and-appeals
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/education-training/k-12/support/student-disputes-and-appeals
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/education-training/k-12/support/student-disputes-and-appeals


  
 

ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਚਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਚਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਚਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨਾ। 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣ ੇਚਜ਼ਲਹੇ  ਚਵੱਚ ਸਾਰੀ ਅਪੀਲ ਪਰਚਕਚਰਆ ਪਰੂੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਖੋਜਣ 
ਲਈ ਕੁਝ ਰਸਤੇ ਹਨ। 
ਬੀ ਸੀ ਸਹਊਮਿ ਰਾਈਟਸ ਸਟਿਸਬਊਿਲ  
ਬੀ ਸੀ ਚਹਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਚਟਰਚਬਊਨਲ ਦਾ ਕੰਮ ਚਵਤਕਰੇ ਨਾਲ ਚਨਪਟਣਾ ਹੈ। 
ਆਸਾਨ, ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰੋ: Http:/www.bchrt.bc.ca/complaint-process/complain/index.htm 

 

ਓਮਬ ਸਪਰਸਿ ਿਾ ਿਫਤਰ 

ਓਮਬਡਸਪਰਸਨ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦਾ ਕੰਮ ਪਰਬੰਧਕੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨੰੂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।  
BCCPAC ਤੁਹਾਨੰੂ ਚਸਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਚਕ ਓਮਬਡਸਪਰਸਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਜ਼ਲਹਾ ਨਾਲ ਧਾਰਾ 11 ਦੀ 
ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
www.BCOmbudsperson.ca 

BC ਅਸਿਆਪਕ ਪਿਬਿੰ ਿਿ ਸਾਿਾ 
BC ਅਚਧਆਪਕ ਪਰਬੰਧਨ ਸ਼ਾਖਾ ਦਾ ਕੰਮ ਅਚਧਆਪਕਾਂ ਦਾ ਚਾਲ-ਚਲਣ ਅਤੇ ਚਸੱਚਖਆ ਦੇ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਸਮੀਚਖਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਾਪੇ ਚਕਸੇ ਅਚਧਆਪਕ ਦੇ 
ਕੰਮ ਜਾਂ ਅਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਚਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/governments/organizational-structure/ministries-

organizations/boardscommissions- 

tribunals/commissioner-for-teacher-regulation/complaint 

 

 

ਪਸਹਲੇ ਿੇਸ਼ਾਂ ਿੀ ਿੇਿਭਾਲ ਸ਼ੁਸਾਇਟੀ / ਜੌਰ ਿ ਿੇ ਸਪਿਿੰ ਸੀਪਲ 

ਪਚਹਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬੱਚਚਆਂ ਨੰੂ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਚਸੱਚਖਆ ਸਮੇਤ) ਪਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। 
https://fncaringsociety.com/jordans-principle 

 

 
 

         ਮਿਿਗਾਰ ਸਰੋਤ 

 

 

ਸਬਿਸਟਸ ਕੋਲਿੰ ਬੀਆ ਸਕੂਲ ਐਕਟ 

http://www.bclaws.ca/civix/document/id/complete/statreg/96412_00 
 

 

ਸ ਸੇਸ ਸਸਿੱ ਸਿਆ ਸੇ ਾ ਾਂ: ਿੀਤੀਆਂ, ਪਿਸਕਸਰਆ ਾਂ ਅਤੇ ਸਿਸਾ ਸਿਰਿੇਸਾਂ ਿਾ ਮੈਿੂਅਲ; ਸਸਿੱ ਸਿਆ ਮਿੰ ਤਰਾਲਾ 
https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/education/administration/kindergarten-
to-grade-12/inclusive/special_ed_policy_manual.pdf 

 

ਸਹਾਇਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ ਰੇ: BC ਕੇਸ, 2008 

http:/www.sd41.bc.ca/wp-content/uploads/2014/09/meaningfulConsultation.pdf  
 

 

ਹਰ ਕੋਈ ਸਾ  ੇਸਕੂਲ ਸ ਿੱ ਚ ਸਿੰ ਬਿੰ ਸਿਤ ਹ:ੈ BC ਸਾਮਲੂੀਅਤ 2014: 

https:/ inclusionbc.org/wp-content/uploads/2018/09/ParentManualInclusiveEducation_2014.pdf 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੂੜੋ! 
bcedaccess.com 

bcedaccess@gmail.com 

      ਸਸਕਾਇਤਾਂ ਿਰਜ ਕਰਿ ਿੇ ਸ ਕਲਪ 
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