
परिवर्तन छडीबनाउने

मेिो बच्ाको भववष्य कसरो हुनछ?
• परिवर्तन गनु्तहोस ्
• न्याँ अनभुवहरू/अवसिहरू

परिवर्तनका मखु्य रतवहरू
•  ववद्ार्थीका बलि्या पक्षहरू ि
आवश्यकराहरूको पहह्ना गनने

• भावी िक््यहरू लनरा्तिण गनने

सककू ि - अलरकािको संसाि
• सीप लनमा्तण रर्ा ववकास
• एकीकृर लिक्षण वाराविणहरू
• करि्यि अनवेषण

समभाववर व्यसक सेवाहरू - ्योग्यराको संसाि
• अपाङगरा भएका व्यवतिहरूको का्या्ति्य (OPWDD)
• मानलसक सवास्थ्य का्या्ति्य (OMH)
• सवरनत्र जीवन्यापन केनद्र (ILC)
• न्यकू ्योक्त  िाज्य नेत्रहीन आ्योग (NYSCB)
•  व्यसक करि्यि लनिनरि लिक्षा सेवाहरू – व्यावसाल्यक पनुवा्तस
(ACCES-VR)

आमाबुवािे कसिी सह्योग गन्त सकछन?्
• घिमा जजममेवािीहरू ि सवरनत्रराको ववकास गनने
• लिक्षकहरूसँग सञ्ाि गनने
• IEP प्रहरि्यामा सहरि्य िहने
• िाम्ो िेकड्त/अपडेट िाखे्
• आफनो बच्ािाई उसका भावी िक््यहरू ि सपनाहरूको बािेमा सोधने
•  प्र्यास गनने, जोजिम लिने, असफि हँुदा पनु: प्र्यास गनने अवसि हदने

के तपाईंलाई 
थाहा थथयो?

सव्यं-वकािर गनने सीपहरू भएका ववद्ार्थीहरूिे 
उच् उपिबरीहरू पाउने बढी समभावना िहनछ।

IEP सममेिनहरूमा भाग लिने एक वा वा बढी 
अलभभावक भएका ववद्ार्ीहरू सककू ि-पश्ार 
िोजगािमा संिगन हुने बढी समभावना िहनछ।

रपाईंको बच्ािे रजसवि आइडी लिनुपछ्त।

18 वष्तको उमेिमा, रपाईं एक व्यसक 
हुनहुुनछ। रपाईंको बच्ािाई संिक्षणको 
आवश्यकरा पछ्त? 18 वष्तको उमेिमा सब ै
परुूषहरूिे ड्ाफटको िालग दरा्त गननैपछ्त।

परिवर्तन वववविणहरू 15 वष्तको उमेिमा पगुद

ा 
IEP हुन ुआवश्यक छ।

?

व्यसकराका िालग  परिवर्तनिे, अपाङग ववद्ार्थीहरूिाई सककू ि देजि सककू ि-पश्ारका गलरववलरहरू (बाँचने, लसकने, 
काम गनने ि िेिका के्षत्रहरू) मा बेिोकटोक िालमि हुन सहा्यरा प्रदान गद्तछ। गलरववलरहरूिे ववद्ार्थीिाई 
लनिनरि लिक्षा (किेज), व्यवसाल्यक प्रलिक्षण (व्यापाि-व्यवसा्य), िोजगाि (सहा्यक/प्रलरसपरथी), व्यसक 
सेवाहरू (का्य्तरिमहरू), सवरनत्र जीवन्यापन ि समदुा्यमा सहभागी हुने सीपहरूको ववकास गन्त मद्दर गद्तछन।् 
गलरववलरहरू ववद्ार्थीका व्यति भावी िक््यहरूमा आररिर हुनछन ्जसमा: इचछाहरू, मनपननेहरू, मन नपननेहरू ि 
्यी िक््यहरू हालसि गन्तमा सफि हुनका िालग ्ाहहने आवश्यक सीपहरू जसरा कुिाहरू पद्तछन।्

(716) 332-4170

@PNWNY
info@parentnetworkwny.org @ParentNetwork   
www.parentnetworkwny.org

सनदभ्त सामग्ीहरू रर्ा जानकािी प्रदान गनने संसर्ा: 
-जोजिममा िहेका ववद्ार्थीहरूको लिक्षामा अनुसनरान गनने केनद्र

-NSTTAC
-Hattie, J. (2009)

र्प जानकािीका िालग parentnetworkwny.org मा हेनु्तहोस।्

• न्याँ ्नुौरीहरू
• न्याँ पिुसकािहरू

• का्य्त अनभुवहरू
• आकंिन रर्ा मकूल्याङकनहरू

• सीपहरूको ववकास गनने
• हरि्याकिापहरूको समनव्य गनने

• एक-सटप केनद्र
• किेज




