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મરેીલને્ડ રાજય શિક્ષણ શવભાગ(MARYLAND STATE DEPARTMENT OF EDUCATION (MSDE)) ખાસ શિક્ષણ/વહલેા હસતિકે્ષપ સવેાઓ શવભાગ (DIVISION OF SPECIAL EDUCATION/EARLY INTERVENTION SERVICES)  (1 જુલાઈ, 2022 ના રોજ યએુસ માટે MSDE દ્ારા મજૂંર કરાયલે ફોમ્ય 2022)   પષૃ્ઠ 1

નામ:  એજન્સી: IEP ટીમ મલુાકાતનસી તારીખ:      /      /

નામઃ ____________________________ મધયમ નામ(MI): ______ અટક: ________________________

સરનામુ:ં __________________________________________________________________________

િહરેઃ _____________________________________ રાજયઃ _______ ઝિપ કો્ડઃ __________________

ગે્્ડઃ ____________________

અદ્દ્તિીય શવદ્ાર્થી ઓળખ નબંર (રાજય): __________________________________________________

શવદ્ાર્થી ઓળખ નબંર (સર્ાશનક): _______________________________________________________

જનમ તિારીખ:  • •  (મમ•દિદિ•વવવવ)

વયઃ __________ જાશતિઃ   પરુૂષ   સ્તી

  જાશતિ કોડસ
જાશતિમળૂવિં: દહસપેશનક અર્વા લેદટનો □ હા □ ના

□ અમેદરકન ભારતિીય અર્વા આલાસકાના વતિની  □ હવાઇ અર્વા બીજા કોઇ પ્રિાતંિ મહાસાગરના ટાપનુા વતિની
□ એશિયન □ અશ્તેિ અર્વા આદરિકન અમેદરકન
□ શ્તેિ

શવદ્ાર્થીને અંગે્જી િીખનાર તિરીકે ઓળખાય છે   હા   ના
શવદ્ાર્થીની મળૂ ભાષાઃ ________________________________________________________________
શનવાસ કાઉનટી: _____________________________________________________________________
 શનવાસ સકલૂઃ _______________________________________________________________________
સેવા શવસતિારઃ ______________________________________________________________________
સેવા સકલૂઃ_________________________________________________________________________
શુ ંકટોકટીમા ંખાલી કરાવવા માટે શવદ્ાર્થીને ચોક્કસ સગવ્ડ(્ડો)ની જરૂર છે?   હા   ના
જો હા, અહીં ખાલી કરાવવા માટેની સગવ્ડ(્ડો) જણાવો: ______________________________________
નાણાકંીય રીતિે કયુ ંનયાયક્ષેત્ર જવાબિાર છે? _______________________________________________
શુ ંશવદ્ાર્થી હાલમા ંરાજય સસંર્ાની સભંાળ અને હવાલા હ્ેઠળ છે?  હા   ના
જો હા હોય, રાજય સસંર્ાનુ ંનામ આપો?  __________________________________________________
શુ ંશવદ્ાર્થીને કોઇ અવેજી માતિાશપતિાની આવશયકતિા છે?   હા   ના
અવેજી માતિાશપતિા નામઃ  ______________________________  અવેજી ફોનઃ  ____________________________

      માતાપિતા/વાલી  1
      નામઃ ______________________એમઆઇ(MI): ______ અટક: _____________________________

      ઘરનો ફોનઃ (         )             -                     સેલઃ (         )              -                                       
      ઇમેઇલઃ _______________________________________________________________________

      માતિાશપતિાની મળૂ ભાષા, જો ઇંગલીિ ન હોયઃ ___________________________________________

      દુભાશષયાની આવશયકતિા છે?   હા   ના
      માતાપિતા/વાલી 2
      નામઃ _________________________ એમઆઇ(MI): ______અટક: _________________________

      ઘરનો ફોનઃ (         )             -                     સેલઃ (         )              -                                       
      ઇમેઇલઃ _______________________________________________________________________

      માતિાશપતિાની મળૂ ભાષા, જો ઇંગલીિ ન હોયઃ ___________________________________________

      દુભાશષયાની આવશયકતિા છે?   હા   ના

      કેસ મેનેજરઃ ____________________________________________________________________

      IEP ટીમ મીદટંગ તિારીખ(ખો): _______________________________________________________

      IEP વાશષષિક સમીક્ષા તિારીખઃ ________________________________________________________

 પ્રોસીજરલ સેફગા્ડ્યિ પેરનટલ રાઇટસ િસતિાવેજની એક નકલ માતિાશપતિાને આપવામા ંઆવી હતિી. 

  માતિાશપતિાને IEP ટીમ પ્રદક્રયામા ંમાતિાશપતિાના અશિકારો અને કતિ્યવયોની મૌઝખક તિેમ જ લેઝખતિ સમજૂશતિ  
પરૂી પા્ડવામા ંઆવી હતિી.

  માતિાશપતિાને મેરીલેન્ડ વીમા પ્રબિંનની માતિાશપતિા માટે જીવનસહાયક સેવાઓની માગ્યિશિષિકા (પેરેન્ટસ ગાઇ્ડ ટુ હઝેબઝલટેદટવ 
સશવષિશસિ)ની નકલ સમેતિ જીવનસહાયક સેવાઓને પહોંચ શવિેની મૌઝખક તિેમ જ લેઝખતિ માદહતિી આપવામા ંઆવી હતિી.

માતભૃાષામા ંઅનવુાિ: માતિાશપતિાને જાણ કરી    હા   ના   લાગ ુપ્ડત ુનર્ી   માતિાશપતિાએ  
ઇંગગલિના કૌિલયની    હા   ના

      અનમુાશનતિ વાશષષિક સમીક્ષા તિારીખઃ___________________________________________________
      અશતિ આધશુનક મલૂયાકંન તિારીખઃ ____________________________________________________
      અનમુાશનતિ મલૂયાકંન તિારીખઃ _______________________________________________________
      પ્રાર્શમક ખો્ડખાપંણઃ _____________________________________________________________
      ખો્ડખાપંણ દ્ારા પ્રભાશવતિ શવસતિારઃ  __________________________________________________

શવદ્ાર્થી માદહતિી

શવદ્ાર્થી અને સકલૂ માદહતિી

IEP ટીમ સહભાગીઓ
IEP કેસ મેનેજરઃ __________________________________

IEP ચેરઃ ________________________________________

માતિાશપતિા/વાલીઃ _________________________________

માતિાશપતિા/વાલીઃ _________________________________

પ્રીકનસપાલ/શનયુ્ તિઃ _______________________________

સામાનય શિક્ષકઃ ___________________________________

ખાસ શિક્ષકઃ _____________________________________

માગ્યિિ્યન સલાહકારઃ ______________________________

સકલૂ મનોશવજ્ાની: _________________________________

સામાજજક કાય્યકરઃ _________________________________

બોલી/ભાષા પૅર્ોલૉજજસટ: ___________________________

શવદ્ાર્થીઃ ________________________________________

એજનસી પ્રશતિશનશિઃ_________________________________

હાજર અનયોઃ _____________________________________

હાજર અનયોઃ _____________________________________

હાજર અનયોઃ _____________________________________

છો્ડવા અંગે માદહતિી
છો્ડવાની તિારીખઃ  • •  (મમ•દિદિ•વવવવ)

છો્ડવાની શે્ણીઃ  A - સામાનય શિક્ષણમા ંપરતિ ર્યલે છે (શુ ંઆ શવદ્ાર્થીન ેઘરે ભણાવવામા ં(હોમ સકઝૂલગં કરવામા)ં આવે છે?)  હા   ના  B - મરેીલેન્ડ હાઇ સકલૂ દ્ડપલોમા સાર્ ેગે્જયએુટ ર્યલે છે
  C - કાય્યક્રમ સમાગપતિનુ ંમેરીલેન્ડ હાઇ સકલૂ સદટટિદફકેટ મેળવેલ છે        D - 21 વષ્યની વયે પહોંચેલ છે      E - મતૃય ુપામેલ       F - સર્ળાતંિદરતિ, ચાલ ુછે તિેની જાણકારી
  G - છો્ડી િીિેલ છે      H - ખાસ દકસસો      I - સેવાઓ માટે માતિાશપતિાએ સમંશતિ રિ કરેલ છે

 લખાણ ______________________
 માનય
 સિુારેલ _____________________



વયૈક્તિકૃતિ શિક્ષણ કાય્યક્રમ (IEP)
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નામ:  એજન્સી: IEP ટીમ મલુાકાતનસી તારીખ:      /      /

શવદ્ાર્થીની િકંાસપિ ખો્ડખાપંણ દ્ારા પ્રભાશવતિ શવસતિાર(રો)ને ઓળખવાઃ  ______________________________________________________________________________________________________________________
શનણ્યય સમર્્યન માટે ચચા્યઃ  _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

શુ ંશવદ્ાર્થીના િકૈ્ષઝણક શવકાસમા ંઅભાવ માટેનુ ંશનણા્યયક પરીબળ નીચેનાને પદરણામે છેઃ
a)    વાચંન શિક્ષણના આવશયક ઘટકો સદહતિ, વાચંનમા ંયોગય શિક્ષણનો અભાવ?   હા  ના
b)    ગઝણતિના શિક્ષણનો અભાવ?   હા  ના
c)    ખામીની શવનતંિી કરી?      હા  ના
(ઉપરો્તિમારં્ી કોઇ એકમા ંજો હા હોય, ઓળખાયેલ ખો્ડખાપંણ સાર્ેના શવદ્ાર્થી તિરીકે શવદ્ાર્થીએ અનયર્ા લાયકાતિ માપિં્ડો પણૂ્ય કરવા ફરજજયાતિ છે.)
સકલૂમા ંપયા્યપતિ પ્રગશતિ સાિવા માટે શવદ્ાર્થીને ખાસ તિૈયાર કરેલ શિક્ષણની આવશયકતિા છે?   હા  ના

પ્રારંઝભક મલૂયાકંન માટે માતિાશપતિા સમંશતિની તિારીખ:   • •  (મમ•દિદિ•વવવવ)
પ્રારંઝભક મલૂયાકંનની તિારીખ:   • •  (મમ•દિદિ•વવવવ)

બાળક કોઇ IEP દ્ારા િાળા પવૂ્ય ખાસ શિક્ષણ અને સબંશંિતિ સેવાઓ માટે લાયક છે.  હા  ના
પ્રાર્શમક ખો્ડખાપંણને િિા્યવો

 સવલીનતિા (ઑદટિમ)  શવકાસલક્ષી શવલબં  બૌદ્ધિક ખામી  ચોક્કસ િીખવાની ખામી  બોલી અર્વા ભાષા ખામી  દ્રષષટ ખામી
 બહરંુે  ભાવનાતમક અક્ષમતિા  અંગ નબળાઇ  દ્ડસલેક્સયા   દ્ડસગ્ાદફયા  આઘાતિજનક મગજ ઈજા  બહશુવિ ખો્ડખાપંણ
 બહરંુે – અંિતવ   સાભંળવાની ખામી           અનય સવાસ્થય નબળાઇ    દ્ડસકેલકુઝલયા  અનય ________   જ્ાનાતમક (જણાવો) _________________

   સવંેિનાતમક (જણાવો) _______________
શનણ્યય(યો) માટે િસતિાવેજ આિારઃ  ________________________________________________________________________    િારીદરક (જણાવો)  ________________

પ્રારંઝભક મલૂયાકંનમા ંમોડુ ંર્વાનુ ંકારણ(કારણો):
  સમંશતિ પાછી લેવાને કારણે, જજલલામારં્ી સર્ળાતંિર કયા્યના કારણે, િીઘ્યકાઝલન કસર્શતિ કે ઝબમારીને પદરણામે બાળક ઉપલબિ ન હોવાને કારણે યોગયતિા શનિા્યદરતિ કરાઈ નર્ી.
 પ્રારંઝભક મલૂયાકંન
જો બાળકના મલૂયાકંનમા ંમોડુ ંર્યુ ંહોય, તિો મોડુ ંર્વાનુ ંકારણ(કારણો) જણાવો:

 બાળકને હાજર રાખવામા ંમાતિાશપતિા વારંવાર શનષફળ ર્યા ંછે અર્વા ઇનકાર કરેલ છે   િાળા/ફશૅસઝલટી બિં ર્ઈ
 મલૂયાકંન અર્વા પ્રાર્શમક સેવાઓમા ંશવલબંના કારણે સમંશતિ આપવા માટે માતિાશપતિાનો ઇનકાર  તિોફાની હવામાન
  માતિાશપતિાની શવનતંિીર્ી શવલબં – માતિાશપતિા અને IEP ટીમે પારસપરીક લેઝખતિ કરાર દ્ારા સમયમયા્યિા વિારેલ હોય  અનયઃ

 કમ્યચારીગણ મદુ્ાઓ  પેપરવક્ય ભલૂ
  પરીક્ષાના ંઅશનણ્યયાતમક પદરણામ

માતિા-શપતિાની મજૂંરીની તિારીખ-3 વષ્યની ઉંમરે કોઇ   અનય, કૃપા કરી જણાવોઃ _____________________________
IFSP દ્ારા અલથી ઇનટરવેનિન સેવાઓ ચાલ ુરાખો.  • •  (મમ•દિદિ•વવવવ)
પ્રારંઝભક IEP શવકસાવવાની તિારીખ:  • •  (મમ•દિદિ•વવવવ)
સેવાઓ િરૂ કરવા માટે માતિા-શપતિાની મજૂંરીની તિારીખ:  • •  (મમ•દિદિ•વવવવ)
પ્રારંઝભક IEP અમલમા ંઆવયા તિારીખ  • •  (મમ•દિદિ•વવવવ)

શુ ંશવદ્ાર્થી શિશ ુઅને નાના ંબાળક (ભાગ C) મારં્ી પ્રીસકલૂ (ભાગ B)મારં્ી સર્ળાતંિર પામિે અને સેવાઓ મેળવિે?   હા  ના
3 વષ્યની ઉંમર સિુીમા ંIEP ના અમલમા ંઆવવામા ંમોડુ ંર્વાનુ ંકારણ(કારણો)

  સમંશતિ પાછી લેવાને કારણે, જજલલામારં્ી સર્ળાતંિર કયા્યના કારણે, િીઘ્યકાઝલન કસર્શતિ કે ઝબમારીને પદરણામે બાળક ઉપલબિ ન હોવાને કારણે યોગયતિા શનિા્યદરતિ કરાઈ નર્ી.
 3 વષ્યની ઉંમર સિુીમા ંપ્રારંઝભક IEP અમલમાં
જો 3 વષ્યની ઉંમર સિુીમા ંIEP અમલમા ંઆવયો નર્ી, તિો મોડુ ંર્વાનુ ંકારણ (કારણો) જણાવો:

 બાળકને હાજર રાખવામા ંમાતિાશપતિા વારંવાર શનષફળ ર્યા ંછે અર્વા ઇનકાર કરેલ છે   િાળા/ફશૅસઝલટી બિં ર્ઈ
 મલૂયાકંન અર્વા પ્રાર્શમક સેવાઓમા ંશવલબંના કારણે સમંશતિ આપવા માટે માતિાશપતિાનો ઇનકાર  તિોફાની હવામાન
  માતિાશપતિાની શવનતંિીર્ી શવલબં – માતિાશપતિા અને IEP ટીમે પારસપરીક લેઝખતિ કરાર દ્ારા સમયમયા્યિા વિારેલ હોય  અનયઃ

 કમ્યચારીગણ મદુ્ાઓ  પેપરવક્ય ભલૂ
  પરીક્ષાના ંઅશનણ્યયાતમક પદરણામ

  અનય, કૃપા કરી જણાવોઃ _____________________________

ખાસ શિક્ષણની પ્રાર્શમક જોગવાઇ અને સબંશંિતિ સેવાઓ માટે જો માતિાશપતિા પ્રશતિભાવ આપવામા ંશનષફળ જાય અર્વા સમંશતિનો ઇનકાર કરે, પબલીક એજનસી શવદ્ાર્થીને ખાસ શિક્ષણ અને સબંશંિતિ સેવાઓ પરૂી પા્ડિે નહીં 
અને 34 CFR કલમ 300 સાર્ે સસુગંતિ રીતિ ેFAPE ઉપલબિ કરાવવા માટેની આવશયકતિાનુ ંઉલલઘંન તિરીકે તિેને ગણવામા ંઆવિે નહીં.

I. મળવુ ંઅને જાણકારી ઓળખવી

પ્ાથપમક મલૂ્ાાંકન લા્કાત માહિતી (માત્ર પવદ્ાથથીની લા્કાત નક્કી કરવા માટે આવશ્ક પ્ાથપમક મલૂ્ાાંકન)

પ્રારંઝભક લાયકાતિ (3 વષ્યની ઉંમર પહલેા)



વયૈક્તિકૃતિ શિક્ષણ કાય્યક્રમ (IEP)
મરેીલને્ડ રાજય શિક્ષણ શવભાગ(MARYLAND STATE DEPARTMENT OF EDUCATION (MSDE)) ખાસ શિક્ષણ/વહલેા હસતિકે્ષપ સવેાઓ શવભાગ (DIVISION OF SPECIAL EDUCATION/EARLY INTERVENTION SERVICES)  (1 જુલાઈ, 2022 ના રોજ યએુસ માટે MSDE દ્ારા મજૂંર કરાયલે ફોમ્ય 2022)   પષૃ્ઠ 3

નામ:  એજન્સી: IEP ટીમ મલુાકાતનસી તારીખ:      /      /

  અપવરત લા્કાત સાંબાંધી માહિતી (ઓછામાાં ઓછા દર ત્રણ વર્ષે એક વાર પનુમ ૂમૂલ્ાાંકન માટે જરૂરકી)

    પ્ારાં ભિક લા્કાત ( (પવદ્ાથથીઓ ઉંમર  3 – 21)

પ્રારંઝભક મલૂયાકંન માટે માતિાશપતિા સમંશતિની તિારીખ:  • •  (મમ•દિદિ•વવવવ)
પ્રારંઝભક મલૂયાકંનની તિારીખ:  • •  (મમ•દિદિ•વવવવ)
ખો્ડખાપંણ સાર્ેના શવદ્ાર્થી તિરીકે લાયક?   હા     ના
પ્રાર્શમક ખો્ડખાપંણને િિા્યવો

 સવલીનતિા (ઑદટિમ)  શવકાસલક્ષી શવલબં  બૌદ્ધિક ખામી  ચોક્કસ િીખવાની ખામી  બોલી અર્વા ભાષા ખામી  દ્રષષટ ખામી
 બહરંુે  ભાવનાતમક અક્ષમતિા  અંગ નબળાઇ  દ્ડસલેક્સયા   દ્ડસગ્ાદફયા  આઘાતિજનક મગજ ઈજા  બહશુવિ ખો્ડખાપંણ
 બહરંુે – અંિતવ     સાભંળવાની ખામી           અનય સવાસ્થય નબળાઇ    દ્ડસકેલકુઝલયા  અનય ________  જ્ાનાતમક (જણાવો) ___________________

  સવંેિનાતમક (જણાવો)  _________________
શનણ્યય(યો) માટે િસતિાવેજ આિારઃ _________________________________________________  ___________________________   િારીદરક (જણાવો) ____________________
પ્રારંઝભક મલૂયાકંનમા ંમોડુ ંર્વાનુ ંકારણ(કારણો)

  નીકળી જવાના, એટલે કે બિલી, િાળા છો્ડી િીિી, માતિાશપતિાએ સમંશતિ પાછી ખેંચી, આના કારણે યોગયતિા શનિા્યદરતિ ર્ઈ નહીં.
 પ્રારંઝભક મલૂયાકંન
જો પ્રારંઝભક મલૂયાકંનમા ંમોડુ ંર્યુ,ં તિો મોડુ ંર્વાનુ ંકારણ (કારણો) જણાવો:

 બાળકને હાજર રાખવામા ંમાતિાશપતિા વારંવાર શનષફળ ર્યા ંછે અર્વા ઇનકાર કરેલ છે  માતિાશપતિાની શવનતંિીર્ી શવલબં – માતિાશપતિા અને IEP ટીમે પરસપર લેઝખતિ કરારર્ી સમયમયા્યિા લબંાવે છે
  60- દિવસની સમયમયા્યિા િરૂ ર્યા બાિ અને LSS ના શનણ્યય પહલેા ંશવદ્ાર્થી િાખલ ર્યેલ   િાળા/ફશૅસઝલટી બિં ર્ઈ

હોય. મલૂયાકંન પણૂ્ય કરવા માટે LSS મેળવવાર્ી પયા્યપતિ પ્રગશતિ કયયો છે અને મલૂયાકંન પણૂ્ય   તિોફાની હવામાન
કરવા માટે માતિાશપતિા અન ેLSS ચોક્કસ સમય માટે સમંતિ ર્યા છે (બિી િરતિો પરૂી ર્વી જોઈએ)  અનયઃ  પેપરવક્ય ભલૂ  Child નાt available (નાt parent failure)/child refusal 

  પરીક્ષાના ંઅશનણ્યયાતમક પદરણામો  કમ્યચારીગણ મદુ્ાઓ
  અનય, કૃપા કરી િિા્યવોઃ _________________________     
માતિાશપતિાની માતિા-માતિા-શપતિાની મજૂંરીની તિારીખ-3 વષ્યની ઉંમરે કોઇે 

IFSP દ્ારા અલથી ઇનટરવેનિન સેવાઓ ચાલ ુરાખો:  • •  (મમ•દિદિ•વવવવ)

IEP દ્ારા સેવાઓની શવનતંિી કરવાના માતિા-શપતિાના શનણ્યય અંગે  
સર્ાશનક િાળા તિતં્રને જાણ કરવામા ંઆવયાની તિારીખઃ  • •  (મમ•દિદિ•વવવવ)

શવસતતૃિ IFSP સેવાઓ પરૂી ર્યા તિારીખ:  • •  (મમ•દિદિ•વવવવ)
પ્રાર્શમક IEP શવકશસતિ ર્યાની તિારીખઃ  • •  (મમ•દિદિ•વવવવ)
સેવાઓની િરૂઆતિ માટે માતિાશપતિાની સમંશતિની તિારીખઃ  • •  (મમ•દિદિ•વવવવ)
પ્રાર્શમક IEP લાગ ુર્યાની તિારીખઃ  • •  (મમ•દિદિ•વવવવ)

શુ ંશવદ્ાર્થી શિશ ુઅને નાના ંબાળક (ભાગ C) મારં્ી પ્રીસકલૂ (ભાગ B)મારં્ી સર્ળાતંિર પામિે અને સેવાઓ મેળવિે?   હા  ના

I. મળવુ ંઅને જાણકારી ઓળખવી

પનુઃમલૂયાકંન માટે ઓળખાયેલ શવસતિાર(રો) જણાવોઃ _____________________________________ શનણ્યયના સમર્્યન માટે ચચા્યઃ ___________________________________________________

મલૂયાકંન તિારીખઃ  • •  (મમ•દિદિ•વવવવ) (તિમામ આકારણી સાદહતયનુ ંIEP ટીમે પણૂ્ય કરેલ સપંણૂ્ય અને સવ્યગ્ાહી સમીક્ષાની ખબૂ તિાજેતિરની આ તિારીખ છે.)
શુ ંશવદ્ાર્થી કોઇ એવી ખો્ડખાપંણ  અને ખાસ િકૈ્ષઝણક જરૂદરયાતિો સતિતિ િરાવે છે જેના માટે ખાસ શિક્ષણ અને સબંશંિતિ સેવાઓની અશવરતિ જોગવાઇની આવશયકતિા હોય?   હા  ના 
શવદ્ાર્થીના IEP મા ંનક્કી કરવામા ંઆવેલ વાશષષિક લક્યો પણૂ્ય કરવા માટે અને યોગય રીતિે, સામાનય િકૈ્ષઝણક અભયાસક્રમમા ંભાગ લેવા માટે શવદ્ાર્થીને સદક્રય કરવા માટે  ખાસ શિક્ષણ અને સબંશંિતિ સેવાઓમા ંકોઇ વિારા કે ફેરફાર 
કરવાની આવશયકતિા છે?   હા  ના 
ખો્ડખાપંણ િરાવતિા શવદ્ાર્થી તિરીકે લાયક?  હા     ના         શનણ્યય(યો) માટે િસતિાવેજ આિારઃ ____________________________________________________________

પ્રાર્શમક ખો્ડખાપંણને િિા્યવો
 સવલીનતિા (ઑદટિમ)  શવકાસલક્ષી શવલબં  બૌદ્ધિક ખામી  ચોક્કસ િીખવાની ખામી  બોલી અર્વા ભાષા ખામી  બહશુવિ ખો્ડખાપંણ
 બહરંુે  ભાવનાતમક અક્ષમતિા  અંગ નબળાઇ  દ્ડસલેક્સયા   દ્ડસગ્ાદફયા  આઘાતિજનક મગજ ઈજા  જ્ાનાતમક (જણાવો) _____________________________

 બહરંુે – અંિતવ  સાભંળવાની ખામી  અનય સવાસ્થય નબળાઇ  દ્ડસકેલકુઝલયા  અનય ________  દ્રષષટ ખામી  સવંેિનાતમક (જણાવો) __________________________
         િારીદરક (જણાવો) ______________________________ 
    



વયૈક્તિકૃતિ શિક્ષણ કાય્યક્રમ (IEP)
મરેીલને્ડ રાજય શિક્ષણ શવભાગ(MARYLAND STATE DEPARTMENT OF EDUCATION (MSDE)) ખાસ શિક્ષણ/વહલેા હસતિકે્ષપ સવેાઓ શવભાગ (DIVISION OF SPECIAL EDUCATION/EARLY INTERVENTION SERVICES)  (1 જુલાઈ, 2022 ના રોજ યએુસ માટે MSDE દ્ારા મજૂંર કરાયલે ફોમ્ય 2022)   પષૃ્ઠ 4

નામ:  એજન્સી: IEP ટીમ મલુાકાતનસી તારીખ:      /      /

જજજજજજ/જજજજજજજજજજજ જજજજજજજ જજજ જજજજજજ જજજજજજ જજ જજજજજજજજજજજજજ જજજજજજજજજજલલા/રાજયવયાપી મલૂયાકંન અને ગે્જયએુિનની માદહતિી પર શવદ્ાર્થીઓની ભાગીિારી 
ગે્જયએુિનની જરૂદરયાતિો માતિા-શપતિાને સમજાવી   હા  ના   
રાજય સનાતિક આવશયકતિાઓ  www.marylandpublicschools.org  પર મળી િકે છે. 
કોઈપણ વિારાની સર્ાશનક ગે્જયએુિન આવશયકતિાઓ રેકો્ડ્ય કરો: ______________________________________________________________________________________________________________________

બિાર નીકળવાની અંદાજજત શ્રેણી:
શવદ્ાર્થી આ સારે્ બહાર નીકળિે:  મેરીલેન્ડ હાઇ સકલૂ દ્ડપલોમા
         (લાગ ુપ્ેડ તેિ તિમામ પસિં કરો) 

 ની 2 કે્રદ્ડટ સાર્ેશવશ્ ભાષા, જેમા ંઅમેદરકન સાઇન લેંગવેજ િામેલ હોઈ િકે છે 
 એ્ડવાનસ ટેકનોલોજીના 2 કે્રદ્ડટ સાર્ે 
 સાર્ે રાજય દ્ારા માનય કારદકિદી અને તિકનીકી શિક્ષણ કાય્યક્રમની સફળતિાપવૂ્યક પણૂ્યતિા

       િાળા વષ્યના અંતેિ શવદ્ાર્થી 21 વષ્યનો ર્ાય તયારે કાય્યક્રમ પણૂ્ય ર્વાનુ ંપ્રમાણપત્ર
       િાળા વષ્યના અંતિ પહલેા શવદ્ાર્થી 21 વષ્યનો ર્ાય તેિ પહલેા કાય્યક્રમ પણૂ્ય ર્વાનુ ંપ્રમાણપત્ર (માતિાશપતિા અને શવદ્ાર્થીની પસિંગી)

બિાર નીકળવાની અનમુાપનત તારકીખ:
શવદ્ાર્થી ______ વષ્યના કાય્યક્રમમા ંભાગ લઈ રહ્ો છે અને બહાર નીકળો/સનાતિક િાળા ___________________ (મદહનો, દિવસ, વષ્ય) બહાર નીકળતિી વખતિે શવદ્ાર્થીને મેરીલેન્ડ સમરી ઓફ પરફોમ્યનસ (MSOP) પ્રાપતિ 
ર્િે જેમા ંિૈક્ષઝણક શસદ્ધિઓ, કાયા્યતમક કામગીરી, સવલતિો અને પોસટસેકં્ડરી ગોલ પર પ્રગશતિનો સમાવેિ ર્ાય છે.

શુ ંશવદ્ાર્થી અને માતિાશપતિાને જાણ કરવામા ંઆવી છે કે આઇદ્ડયા હ્ેઠળના અશિકારો બહમુતિીની ઉંમરે પહોંચવા પર અપગં શવદ્ાર્થીઓને સર્ાનાતંિદરતિ કરતિા નર્ી, મયા્યદિતિ સજંોગોમા ંશસવાય, શિક્ષણ લેખ   
§8-412.1, મેરીલેન્ડના એનોટેટે્ડ કો્ડમા ંવણ્યવયા મજુબ?      હા   એન/એ

વતમૂમાન આઇઇિીની મદુત દરપમ્ાન સાંચાભલત થવા માટે મરેરકીલરેન્ડ કોમ્પ્ીિનેનસવ એસરેસમરેનટ પ્ોગ્ામ (એમસીએિી)માાં સિિાગી થવા માટેની ્ોજના 

3ર્ી 8 ગે્્ડ માટેના શવદ્ાર્થી મરેરકીલરેન્ડ કોમ્પ્ીિનેનસવ એસરેસમરેનટ પ્ોગ્ામ (એમસીએિી) આકારણીઓમા ંભાગ લેિે
   – અંગે્જી ભાષા કલા/અક્ષરજ્ાન   હા   ના ગઝણતિ   હા   ના        સમાજિાસ્ત (માત્ર ગે્્ડ 8)   હા   ના    

શવદ્ાર્થી ઉચચ િાળા માટે મરેરકીલરેન્ડ કોમ્પ્ીિનેનસવ એસરેસમરેનટ પ્ોગ્ામ (એમસીએિી) આકારણીઓમા ંભાગ લેિ ે
   – અંગે્જી ભાષા કલા/અક્ષરજ્ાન   હા   ના બીજગઝણતિ I   હા   ના ભશૂમશતિ   હા   ના બીજગઝણતિ II   હા   ના

શવદ્ાર્થી આકારણી કરેલ ગે્્ડ - (ગે્્ડ 5, 8)મા ંને્સટ જનરેિન સાયનસ સટાન્ડડસ્ય (એનજીએસએસ) સાર્ે સરેંઝખતિ મરેરકીલરેન્ડ ઇનનટગ્રેટે્ડ સા્નસ એસરેસમરેનટ (એમઆઈએસએ) મા ંભાગ લેિે    હા   ના

શવદ્ાર્થી આકારણી કરેલ ગે્્ડમા ંને્સટ જનરેિન સાયનસ સટાન્ડડસ્ય (એનજીએસએસ) સાર્ે સરેંઝખતિ હાઇ સકલૂ મરેરકીલરેન્ડ ઇનનટગ્રેટે્ડ સા્નસ આકારણી (એમઆઈએસએ) મા ંભાગ લેિ ે  હા   ના

શવદ્ાર્થી મલૂયાકંન કરાઈ રહલે અભયાસક્રમમા ંમરેરકીલરેન્ડ િાઈસ્લૂ એસરેસમરેનટ  (HSA) મા ંભાગ લેિે - સરકાર   હા   ના 

શુ ંIEP એ નક્કી કયુું છે કે શવદ્ાર્થીએ વકૈગલપક િકૈ્ષઝણક ઉપલગબિ િોરણો પર આિાદરતિ એક વૈકગલપક આકારણીમા ંભાગ લેવો જોઈએ?
(આઇઇપી ટીમો માટેની માગ્યિશિષિકાનુ ંઆવશયક પદરશિષટ એ પણૂ્ય કરો: વકૈગલપક િોરણોના િસતિાવજેનો વાશષષિક ઉપયોગ કરીન ેઅને શવદ્ાર્થીના ઇલે્ટ્ોશનક આઇપી ફોલ્ડરમાનંી ફાઇલનો ઉપયોગ કરીન ેવકૈગલપક આકારણીઓ અન ેસચૂના માટે સહભાગીતિા શનણ્યયો.)

 હા   ના 
       શુ ંમાતિા/શપતિા શવદ્ાર્થી વૈકગલપક િૈક્ષઝણક સરંચનામા ંભાગ લે તિે માટે સમંશતિ આપે છે?
              •અંગે્જી ભાષા આ્ટસ્ય (ગે્્ડ 3-8, 11)  •ગઝણતિ (ગે્્ડ 3-8, 11)  •શવજ્ાન (ફ્તિ ગે્ડસ 5, 8, 11)
               હા - સમંશતિની તિારીખ: • •      ના - લેઝખતિ અસવીકારની તિારીખ: • •

               IEP ટીમ મીદટંગની તિારીખ પછીના 15 કાય્ય દિવસોમા ંકોઈ પ્રશતિસાિ મળયો નર્ી

I. મળવુ ંઅને જાણકારી ઓળખવી



વયૈક્તિકૃતિ શિક્ષણ કાય્યક્રમ (IEP)
મરેીલને્ડ રાજય શિક્ષણ શવભાગ(MARYLAND STATE DEPARTMENT OF EDUCATION (MSDE)) ખાસ શિક્ષણ/વહલેા હસતિકે્ષપ સવેાઓ શવભાગ (DIVISION OF SPECIAL EDUCATION/EARLY INTERVENTION SERVICES)  (1 જુલાઈ, 2022 ના રોજ યએુસ માટે MSDE દ્ારા મજૂંર કરાયલે ફોમ્ય 2022)   પષૃ્ઠ 5

નામ:  એજન્સી: IEP ટીમ મલુાકાતનસી તારીખ:      /      /

STUDENT PARTICIPATION ON DISTRICT/STATEWIDE ASSESSMENTS AND GRADUATION INFORMATION

I. મળવુ ંઅને જાણકારી ઓળખવી

દ્ડષસટ્્ટ/રાજયવયાપી મલૂયાકંનોમા ંશવદ્ાર્થીની સહભાઝગતિા અને ગે્જયએુિન સબંિંી માદહતિી

વૈકલલિક ધારાધોરણોનો ઉિ્ોગ કરકીનરે સચૂનામાાં સિિાગીતા માટેનો પલાન

આઇઇપી ટીમે નક્કી કયુું છે કે, શવદ્ાર્થીને વૈકલલિક ધોરણોનો ઉિ્ોગ કરકીનરે સચૂના આપવામા ંઆવિે, જેને ચાલ ુરાખવાના પદરણામસવરૂપ મેરીલેન્ડ હાઇ સકલૂ દ્ડપલોમા પ્રતયે કે્રદ્ડટ નહીં મળે?
(આઇઇપી ટીમો માટેની માગ્યિશિષિકાનુ ંઆવશયક પદરશિષટ એ પણૂ્ય કરો: વકૈગલપક િોરણોના િસતિાવજેનો વાશષષિક ઉપયોગ કરીન ેઅને શવદ્ાર્થીના ઇલે્ટ્ોશનક આઇપી ફોલ્ડરમાનંી ફાઇલનો ઉપયોગ કરીન ેવકૈગલપક આકારણીઓ અન ેસચૂના માટે સહભાગીતિા શનણ્યયો.)

 હા   ના 
       શુ ંવકૈગલપક િોરણોનો ઉપયોગ કરીને શવદ્ાર્થીને સચૂના આપવા માટે માતિાશપતિાની સમંશતિ છે?   
               હા - સમંશતિની તિારીખ: • •      ના - લેઝખતિ અસવીકારની તિારીખ: • •

               IEP ટીમ મીદટંગની તિારીખ પછીના 15 કાય્ય દિવસોમા ંકોઈ પ્રશતિસાિ મળયો નર્ી

શવદ્ાર્થી આ માટે અભયાસ કરે છેઃ   મેરીલેન્ડ હાઇસકલૂ દ્ડપલોમા   મેરીલેન્ડ હાઇસકલૂ સટદીદફકેટ ઓફ પ્રોગ્ામ કમપલીિન

મલૂયાકંન સબંિંી શનણ્યય(યો)ના આિારરૂપ િસતિાવેજ: _______________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

્િૃા કરકીનરે નોંધ લો: પવદ્ાથથીનરે રાષ્ટ્કી્ અથવા આંતરરાષ્ટ્કી્ મલૂ્ાાંકનોમાાં િાગ લરેવાનુાં કિવેામાાં આવી શકે. રાષ્ટ્કી્/આંતરરાષ્ટ્કી્ મલૂ્ાાંકનોમાાં માત્ર માન્તાનરે લા્ક છૂટછાટની િરવાનગી આિવામાાં આવરે છરે. 

એવા િાઈસ્લૂ સીપન્રો માટે પણૂમૂ કરો જે કોઈ HSA વરેઇવરનરે િાત્ર િોઇ શકે
IEP ટીમે શવદ્ાર્થી માટે વેઇવર શનણ્યય-પ્રદક્રયા શવિે ચચા્ય કરી છે અને સર્ાશનક સશુપ્રનટેન્ડનટને HSA વેઇવરની ભલામણ કરાવાનુ ંસમર્્યન કરે છે.

 હા (જો િા, તો િલામણ કરા્ાની તારકીખ જણાવો) ___________   ના

 



વયૈક્તિકૃતિ શિક્ષણ કાય્યક્રમ (IEP)
મરેીલને્ડ રાજય શિક્ષણ શવભાગ(MARYLAND STATE DEPARTMENT OF EDUCATION (MSDE)) ખાસ શિક્ષણ/વહલેા હસતિકે્ષપ સવેાઓ શવભાગ (DIVISION OF SPECIAL EDUCATION/EARLY INTERVENTION SERVICES)  (1 જુલાઈ, 2022 ના રોજ યએુસ માટે MSDE દ્ારા મજૂંર કરાયલે ફોમ્ય 2022)   પષૃ્ઠ 6

નામ:  એજન્સી: IEP ટીમ મલુાકાતનસી તારીખ:      /      /

I. મળવુ ંઅને જાણકારી ઓળખવી

િાઇસ્લૂ એસરેસમરેન્ટસ (HSAs) પાસ અંક 
શવદ્ાર્થીનો 1લો 

સકોર

શવદ્ાર્થીનો 

2જો સકોર

શવદ્ાર્થીનો 

મહત્તમ સકોર

િોરણ પણૂ્ય 

કરે છે

ઝરિજ પલાન 

સહભાગી
બિલીનુ ંમલૂયાકંન

ભશૂમતિી/માદહતિી પરૃ્ક્કરણ  મો્ડ 412  હા  ના  હા  ના  હા  ના

જીવશવજ્ાન  મો્ડ 400  હા  ના  હા  ના  હા  ના

ઇંગલીિ  મો્ડ 396  હા  ના  હા  ના  હા  ના

સરકાર  મો્ડ 394  હા  ના  હા  ના  હા  ના

સરકાર સાર્ે સયં ુ્ તિ સકોર 1602  હા  ના  હા  ના  હા  ના

સરકાર શવના સયં ુ્ તિ સકોર 1208  હા  ના  હા  ના  હા  ના

હાઇસકલૂ MISA  હા  ના  હા  ના  હા  ના

જો લાગ ુર્ત ુ ંહોય તિો, શવદ્ાર્થીનુ ંHSA મા ંના રોજ કાય્યશનિિ્યન કેવુ ંહત ુ ં • •  ?

જો લાગ ુપ્ડત ુ ંહોય તિો, આ તિારીખના રોજ શવદ્ાર્થીનુ ંવૈકલલિક મલૂયાકંનમા ંકાય્યશનિિ્યન

કેવુ ંહત ુ ં • •  ?આ દિવસના રોજ હાઇસકલૂ એમસીએપી મલૂયાકંનમા ંશવદ્ાર્થીની કાય્યશસદ્ધિ કેવી હતિી • •  ?

ગે્્ડ 3-8 એમસીએપી આકારણીઓ પર શવદ્ાર્થીનુ ંપ્રિિ્યન કેવુ ંહત ુ ં as of • •  ?                                            

સમગ્ કા મ્ૂપનષ્િાદન  િરૂઆતિ કરતિા    પ્રગશતિ કરતિા    પ્રિશિષિતિ કરતિા
  અનય (અક્ષમતિાના કારણે એક અર્વા વધ ુમલૂયાકંન આઇટમસ કરી ન િકાઈ, 
પદરણામે સકોર ન કરી િકાય તિેવુ ંરેદટંગ ર્યુ)ં

 અધરંુૂ મલૂયાકંન (કેટલીક અર્વા બિી આઇટમસ પરૂી ર્ઈ ન હતિી)

ક્રેત્રના સતરે કા મ્ૂપનષ્િાદન Score Range

ભાષા અને સાક્ષરતિા 202-298

ગઝણતિ 202-298

સામાજજક આિારશિલાઓ (સોશિયલ ફાઉન્ડેિન) 202-298

સમગ્ સકોર ______________ (રેંજ: 202-298) િારીદરક સવાસ્થય અને ગશતિિીલતિા સબંિંી શવકાસ 202-293

એમસીએિી
સૌથી 

વતમૂમાન 

સકેલ સકોર

અગાઉનો 

સકેલ સકોર

સૌથી વતમૂમાન પનપણુતા સતરો િોરણ પણૂ્ય  

કરે છે

ઝરિજ પલાન 

સહભાગી

બિલીનુ ં 

મલૂયાકંનસતર 1 સતર 2 સતર 3 સતર 4 સતર 5

ઇએલએ/સાક્ષરતિા
(ગે્્ડ 10)  Y   N  Y   N  Y   N

બીજગઝણતિ I  Y   N  Y   N  Y   N

ભશૂમશતિ  Y   N  Y   N  Y   N

બીજગઝણતિ II  Y   N  Y   N  Y   N

વતમૂમાન સકેલ 
સકોર

ગ્ા વર્મૂનો સકેલ 
સકોર

મોટાિાગનાાં વતમૂમાન  
કૌશલ્ સતરો

એમસીએિી ગ્રે્ડ સકેલ સકોર ગ્રે્ડ સકેલ સકોર સતર 1 સતર 2 સતર 3 સતર 4 સતર 5

અંગે્જી ભાષા કલાઓ/
અક્ષરજ્ાન

ગઝણતિ

લાગ ૂર્ાય તેિ પ્રમાણે 
બીજગઝણતિ 1

સમાજિાસ્ત
(માત્ર ગે્્ડ 8)

MISA ગ્રે્ડ સકેલ સકોર ગ્રે્ડ સકેલ સકોર લરેવલ 2 લરેવલ 3 લરેવલ 4 લરેવલ 5

શવજ્ાન
(માત્ર ગે્ડસ 5, 8)

સૌથી વતમૂમાન પનપણુતા સતરો

DLM સકેલ સકોર લરેવલ 1 લરેવલ 2 લરેવલ 3 લરેવલ 4

અંગે્જી ભાષા કલાઓ

ગઝણતિ

ALT-MLSA (DLM) સકેલ સકોર પશખાઉ લક્્ નજીક લક્્ ઉન્નત

શવજ્ાન (માત્ર ગે્ડસ 
5, 8, માત્ર 11

અંગ્રેજી િાર્ા પનપણુતા સાર
શુ ંશવદ્ાર્થી અંગે્જી િીખનાર છે?   હા   ના 
શવદ્ાર્થીના અંગે્જી ભાષામા ંશનપણુતિાના મલૂયાકંનમા ંતિેન ુ ંકાય્યશનિિ્યન કેવુ ંહત ુ?ં                                   અર્વા
મલૂયાકંનની તિારીખ  • •  (મમ•દિદિ•વવવવ)   કુલ સયં ુ્ તિ શનપણુતિા સતિર___________

 પ્રવેિ કરી રહ્ા ંછે  ઉપર આવી રહ્ા ંછે  શવકાસ કરી રહ્ા ંછે  શવસતિાર કરી રહ્ા ંછે 
 જો્ડાણ કરી રહ્ા ંછે  પહોંચી રહ્ા ંછે

રાજ્વ્ાિી મરેરકીલરેન્ડ કોમ્પ્ીિનેનસવ એસરેસમરેનટ પ્ોગ્ામ (એમસીએિી) પ્દશમૂન સારાાંશ
જો લાગ ુર્ત ુ ંહોય તિો, શવદ્ાર્થીનુ ંહકં્ડરગાટમૂન રે્ડકીનરેસ એસરેસમરેનટ (હકં્ડરગાટમૂન માટે તૈ્ારકીના મલૂ્ાાંકન KRA) મા ંના રોજ કાય્યશનિિ્યન કેવુ ંહત ુ ં • •  ?

અંગે્જીભાષામા ંશનપણુતિાના વૈકલલિક મલૂયાકંનમા ંશવદ્ાર્થીનુ ંકાય્યશનિિ્યન કેવુ ંહત ુ?ં
મલૂયાકંનની તિારીખ   • •  (મમ•દિદિ•વવવવ)   

કુલ સયં ુ્ તિ શનપણુતિા સતિર___________
 િરૂઆતિ કરી રહ્ા છે     જાણી રહ્ા છે     રસ લઇ રહ્ા છે     પ્રવેિ કરી રહ્ા ંછે     ઉપર આવી રહ્ા ંછે



વયૈક્તિકૃતિ શિક્ષણ કાય્યક્રમ (IEP)
મરેીલને્ડ રાજય શિક્ષણ શવભાગ(MARYLAND STATE DEPARTMENT OF EDUCATION (MSDE)) ખાસ શિક્ષણ/વહલેા હસતિકે્ષપ સવેાઓ શવભાગ (DIVISION OF SPECIAL EDUCATION/EARLY INTERVENTION SERVICES)  (1 જુલાઈ, 2022 ના રોજ યએુસ માટે MSDE દ્ારા મજૂંર કરાયલે ફોમ્ય 2022)   પષૃ્ઠ 7

નામ:  એજન્સી: IEP ટીમ મલુાકાતનસી તારીખ:      /      /

િરૂઆતિમા ંિીખવાના કૌિલય:   સામાજજક પાયા
                ભાષા અને અક્ષરજ્ાન
                ગઝણતિ
                શવજ્ાન
                સમાજ િાસ્ત
                િારીદરક સવાસ્થય અને ગશતિ સબંિંી શવકાસ
                લઝલતિ કલાઓ

                                                         
                                                              

બાળકના િકૈ્ષઝણક અને કાય્ય સબંિંી કાય્યશનિિ્યનના સતિરોનુ ંયોગય રીતિે િસતિાવેજીકરણ કરો.

સ્તોતિ(સ્તોતિો):  _________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

િકૈ્ષઝણક અને કાય્યસબંિંી કાય્યશનિિ્યનનુ ંસતિર: (બહશુવિ ્ેડટા સ્ોતિ ધયાનમા ંલો જેમા ંસામેલ છે: 
વયૈક્તિકૃતિ મલૂયાકંન પદરણામો, ્લાસરૂમ આિાદરતિ મલૂયાકંનો, જજલલા મલૂયાકંનો, ્લાસરૂમ આિાદરતિ 
અવલોકનો, માતિાશપતિાની માદહતિી, શવદ્ાર્થીના ઇનપટુ અને સબંશંિતિ કે્ષત્રમા ંસામાનય શિક્ષણ ઇનપટુ) 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

મલૂયાકંનોમારં્ી મળેલ માદહતિીનો સાર (મલૂયાકંન કરાયાની તિારીખ સદહતિ) : __________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

શુ ંઆ કે્ષત્ર બાળકની િૈક્ષઝણક અને/અર્વા કાય્યસબંિંી કાય્યશસદ્ધિને  
પ્રભાશવતિ કરે છે? પ્રભાશવ તિ કરે છે?   હા   ના

II. િકૈ્ષઝણક શસદ્ધિ અને દક્રયાતમક િેખાવનુ ંવતિ્યમાન સતિર 



વયૈક્તિકૃતિ શિક્ષણ કાય્યક્રમ (IEP)
મરેીલને્ડ રાજય શિક્ષણ શવભાગ(MARYLAND STATE DEPARTMENT OF EDUCATION (MSDE)) ખાસ શિક્ષણ/વહલેા હસતિકે્ષપ સવેાઓ શવભાગ (DIVISION OF SPECIAL EDUCATION/EARLY INTERVENTION SERVICES)  (1 જુલાઈ, 2022 ના રોજ યએુસ માટે MSDE દ્ારા મજૂંર કરાયલે ફોમ્ય 2022)   પષૃ્ઠ 8

નામ:  એજન્સી: IEP ટીમ મલુાકાતનસી તારીખ:      /      /

સ્તોતિ(તિો): ___________________________________________________________________

િેખાવ સતિરઃ  _________________________________________________________________

(લાગ ુપ્ેડ તિમે, ખાનગી, રાજય, સર્ાશનક સકલૂ વયવસર્ા, અન ેવગ્યખ્ંડ આિારીતિ મલૂયાકંનો ધયાને લો.)

મલૂયાકંન તિારણનો સાર (આપવાની તિારીખો સદહતિ):: ___________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

શુ ંઆ કે્ષત્ર શવદ્ાર્થીની િકૈ્ષઝણક શસદ્ધિ અને/અર્વા દક્રયાતમક િેખાવને પ્રભાશવતિ કરે છે?   હા   ના

સ્તોતિ(તિો): ___________________________________________________________________

વતિ્યમાન િૈક્ષઝણક ગે્્ડ સતિર િેખાવ: ________________________________________________
(બહશુવિ ્ેડટા સ્ોતિ ધયાનમા ંલો જેમા ંસામલે છે: વયૈક્તિકૃતિ મલૂયાકંન પદરણામો, ્લાસરૂમ આિાદરતિ 
મલૂયાકંનો, જજલલા મલૂયાકંનો, ્લાસરૂમ આિાદરતિ અવલોકનો, માતિાશપતિાની માદહતિી, શવદ્ાર્થીના ઇનપટુ અને 
સબંશંિતિ કે્ષત્રમા ંસામાનય શિક્ષણ ઇનપટુ)

સચૂનાતમક ગે્્ડ સતિર પરફોમ્યનસ ટે્ન્ડ ્ેડટા (છેલલા બે વષ્યમા ંશવદ્ાર્થીના શવકાસના િરનુ ંિસતિાવેજીકરણ 
કરો) _____________________________________________________________________

િાળાનુ ંવષ્ય સચૂનાતમક ગે્્ડ સતિર પરફોમ્યનસ

શુ ંઆ કે્ષત્ર શવદ્ાર્થીની િકૈ્ષઝણક શસદ્ધિ અને/અર્વા દક્રયાતમક િેખાવને પ્રભાશવતિ કરે છે?   હા   ના

BEHAVIORAL  _____________________   

સ્તોતિ(તિો): ___________________________________________________________________

િેખાવ સતિરઃ  _________________________________________________________________

(લાગ ુપ્ેડ તિમે, ખાનગી, રાજય, સર્ાશનક સકલૂ વયવસર્ા, અન ેવગ્યખ્ંડ આિારીતિ મલૂયાકંનો ધયાને લો.)

મલૂયાકંન તિારણનો સાર (આપવાની તિારીખો સદહતિ):: ___________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

શુ ંઆ કે્ષત્ર શવદ્ાર્થીની િકૈ્ષઝણક શસદ્ધિ અને/અર્વા દક્રયાતમક િેખાવને પ્રભાશવતિ કરે છે?   હા   ના

સ્તોતિ(તિો): ___________________________________________________________________

િેખાવ સતિરઃ  _________________________________________________________________

(લાગ ુપ્ેડ તિમે, ખાનગી, રાજય, સર્ાશનક સકલૂ વયવસર્ા, અન ેવગ્યખ્ંડ આિારીતિ મલૂયાકંનો ધયાને લો.)

મલૂયાકંન તિારણનો સાર (આપવાની તિારીખો સદહતિ):: ___________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

શુ ંઆ કે્ષત્ર શવદ્ાર્થીની િકૈ્ષઝણક શસદ્ધિ અને/અર્વા દક્રયાતમક િેખાવને પ્રભાશવતિ કરે છે?   હા   ના

સવાસ્થય  _________________________   

િકૈ્ષઝણક  _________________________    િકૈ્ષઝણક કે્ષત્રોમા,ં યોગયતિા મજુબ, શવદ્ાર્થીની િકૈ્ષઝણક શસદ્ધિ અને દક્રયાતમક િેખાવ સતિરોની નોંિ કરો.

િારીદરક  _________________________

II. િકૈ્ષઝણક શસદ્ધિ અને દક્રયાતમક િેખાવનુ ંવતિ્યમાન સતિર 

વતિ્યણકૂલક્ષી  ______________________



વયૈક્તિકૃતિ શિક્ષણ કાય્યક્રમ (IEP)
મરેીલને્ડ રાજય શિક્ષણ શવભાગ(MARYLAND STATE DEPARTMENT OF EDUCATION (MSDE)) ખાસ શિક્ષણ/વહલેા હસતિકે્ષપ સવેાઓ શવભાગ (DIVISION OF SPECIAL EDUCATION/EARLY INTERVENTION SERVICES)  (1 જુલાઈ, 2022 ના રોજ યએુસ માટે MSDE દ્ારા મજૂંર કરાયલે ફોમ્ય 2022)   પષૃ્ઠ 9

નામ:  એજન્સી: IEP ટીમ મલુાકાતનસી તારીખ:      /      /

ગૌણ સકં્રમણ:   રોજગાર
 શિક્ષણ/તિાલીમ
 સવતિતં્ર જીવન 
 સવ-શનણ્યય
 મસુાફરી કૌિલય

          

                                                         

                                                              

સ્ોતિ (ઓ): ________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

પ્રિિ્યનનુ ંવતિ્યમાન સતિર (યોગય તિરીકે): ____________________________________________
_________________________________________________________________________

આકારણીના તિારણોનો સારાિં (વહીવટની તિારીખો સદહતિ): _______________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

II. િકૈ્ષઝણક શસદ્ધિ અને દક્રયાતમક િેખાવનુ ંવતિ્યમાન સતિર 



વયૈક્તિકૃતિ શિક્ષણ કાય્યક્રમ (IEP)
મરેીલને્ડ રાજય શિક્ષણ શવભાગ(MARYLAND STATE DEPARTMENT OF EDUCATION (MSDE)) ખાસ શિક્ષણ/વહલેા હસતિકે્ષપ સવેાઓ શવભાગ (DIVISION OF SPECIAL EDUCATION/EARLY INTERVENTION SERVICES)  (1 જુલાઈ, 2022 ના રોજ યએુસ માટે MSDE દ્ારા મજૂંર કરાયલે ફોમ્ય 2022)   પષૃ્ઠ 10

નામ:  એજન્સી: IEP ટીમ મલુાકાતનસી તારીખ:      /      /

_______________________________________________________________________________________________________________________________
બાળક ક્યાં સમય વશતિાવે છે?

 ચાઇલ્ડ કેર સેનટર  ફેશમઝલ સપોટ્ય સેનટર  માતિા/શપતિાના નોકરીના સર્ળે  સાવ્યજશનક પ્રી-કે કાય્યક્રમ

 બાળકનુ ંઘર  કુટંુબના કોઇ સભયના ઘરે   પાક્ય અને મનોરંજનના કાય્યક્રમ અર્વા 
પ્રવશૃત્તઓમાં

 િાશમષિક પદરવેિ

 અલથી  હ્ેડસટાટ્ય/ હ્ેડસટાટ્ય  જુ્ડી સેનટર  શપ્રસકલૂ પલેગ્પુ  િેલટર

 પાદરવાદરક ચાઇલ્ડ કેર  પસુતિકાલય  ખાનગી પ્રી-કે/નસ્યરી સકલૂ  અનય:  _____________________

તેિમના પ્રશસ્કૂલની ઉંમરના બાળકના િૈક્ષણશક અને કાર્યસંબંિી કાર્યનશિર્િન બાબતેિ માતિા-પશતિાની ચશંતિાઓ અને પ્રાર્મશકતિાઓ િંુ છે? _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
બાળકની અક્ષમતિા તિેની ઉંમર પ્રમાણે યોગ્ય પ્રવૃતિ્તિશઓ સુિી પહોંચ બનાવવા અને તિેમાં ભાગ લેવાની ક્ષમતિાને કેવી રીતિે પ્રભાવશતિ કરે છ?ે ______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
બાળકની કાર્યક્ષમતિા સંબંિી તિ્રણેય ક્ષેતિ્રોમાં બાળકની તિાકાતિો અને જરૂરશયાતિો વશિે વશચાર કરો:       તિાકાતિો અને જરૂરશયાતિોનો સાર 

શપ્રસકલૂની ઉંમર – િકૈ્ષઝણક અને કાય્યસબંિંી કાય્યશનિિ્યનનુ ંવતિ્યમાન સતિર

બાળકો ઘરમા,ં સમિુાયમા,ં અન ેચાઇલ્ડકેર અર્વા શપ્રસકલૂ 
કાય્યક્રમોમા ંસદક્રય અન ેસફળ પ્રશતિભાગી બની િકે, તિ ેમાટે તેિમણે 
ત્રણ કાય્યકે્ષત્રોમા ંકૌિલયો શવકશસતિ કરવા પ્ેડ: (1) સામાજજક-
ભાવનાતમક કૌિલયો તેિમજ સબંિંો શવકસાવવા, (2) જ્ાન અને 
કૌિલયો મેળવવા તેિમજ વાપરવા, અન ે(3) જરૂદરયાતિોન ેપરૂી 
કરવા માટે યોગય વતિ્યણ ૂકંનો ઉપયોગ કરવો. તેિના પોતિાના તેિમજ 
તિનેી સમાન ઉંમર િરાવતિા અનય બાળકોના સબંિંમા ંબાળકની 
વયક્તિગતિ પ્રગશતિને સમજવા માટે માદહતિીના અનકે સ્તોતિોનો 
ઉપયોગ કરવામા ંઆવ ેછે. આ સ્તોતિોમા ંશવઝભન્ન પદરવિેોમા ં
કુટંુબની ઝચંતિાઓ અને પ્રાર્શમકતિાઓ અન ેબાળકનુ ંિૈક્ષઝણક અને 
કાય્યસબંિંી કાય્યશનિિ્યન સામેલ છે.

બાળક કેવી રકીતરે આ કરે છરે… 

બાળકની તાકાતો

બાળકને ગમતિી પ્રવશૃત્તઓમા ં
શુ ંછે? બાળક કયા કૌિલયોનુ ં
પ્રિિ્યન કરે છે અર્વા કરવા 
મા્ંડ્ ુ ંછે? 

બાળકની જરૂહર્ાતો

એવી કેટલીક બાબતિો કે વયવહાર 
કયા ંછે જે બાળક કરત ુ ંનર્ી? કઇ 
પ્રવશૃત્તઓ અર્વા કૌિલય કે્ષત્રોમા ં
બાળકને ખબૂ મિિ અને/અર્વા 
મહાવરાની જરૂર પ્ેડ છે? 

સમાન ઉંમરના બીજા બાળકોની સરખમાણીએ બાળકનો પવકાસ કેવો છરે? 
તિેનીજ ઉંમરના બીજા બાળકોની સરખામણીએ: 

 એવા કૌિલયો િરાવે છે, જેની આ કે્ષત્ર સબંિેં તેિની ઉંમરના બાળકોમા ંઅપેક્ષા રાખવામા ંઆવે છે.
 એવા કૌિલયો િરાવે છે, જેની આ કે્ષત્ર સબંિેં તેિની ઉંમરના બાળકોમા ંઅપેક્ષા રાખવામા ંઆવે છે; જોકે, આ બાબતિે ઝચંતિાઓ છે.
 તિનેી ઉંમરે અપકે્ષા રાખવામા ંઆવ ેએવા અન ેકૌિલયો િાખવ ેછે, પરંત ુકેટલોક એવો વયવહાર િરાવયા કરે છે, જે આ કે્ષત્રમા ંતિનેાર્ી ર્ો્ડા નાના બાળકો કરતિા હોય છે.
 ક્ારેક તેિની ઉંમરને અનરુૂપ કૌિલયોનો ઉપયોગ કરે છે, પણ આ કે્ષત્રમા ંતિેના વધ ુકૌિલયો હજુ ઉંમર પ્રમાણે નર્ી.
 હજુ તેિની ઉંમરે અપેઝક્ષતિ કૌિલયોનો ઉપયોગ કરત ુ ંનર્ી. જો કે, તિે આ કે્ષત્રના અનેક મહતતવના અને પાયાના કૌિલયોનો ઉપયોગ કરે છે જેમને શવકસાવી િકાય. 
 કેટલાકં ઉગતિા અર્વા પાયાના કૌિલયો િિા્યવે છે, જે તેિને આ કે્ષત્રમા ંતિેની ઉંમર માટે યોગય કૌિલયો શવકસાવવામા ંમિિરૂપ ર્િે.
 તિનેા ંકાયયો તિનેાર્ી ઘણા ંનાના બાળક જેવા હોય છે. તિ ેિરૂઆતિી કૌિલયો િિા્યવ ેછે, પણ હજુ આ ક્ષતે્રમા ંપાયાના અર્વા ઉંમર પ્રમાણ ેઅપેઝક્ષતિ કૌિલયો િિા્યવત ુ ંનર્ી.

બાળકના પદરણામોનો સાર (COS):    પ્રવેિ      અંતિદરમ      છો્ડવુ ં   લાગ ુપ્ડત ુનર્ી
COS પરંુૂ કયા્ય તિારીખ: _______________________
સ્તોતિો: _____________________________________________________________________
         □ માતિા-શપતિા તિરફર્ી માદહતિી શવના એકશત્રતિ કરેલ

સકારાતમક સામાજજક-િાવનાતમક કૌશલ્ો અનરે સાંબાંધો 
પવકસાવવા

● કુટંુબના સભયો સારે્ જો્ડાઇ િકવું
● અનય વયસકો સાર્ે જો્ડાઇ િકવું
●  ભાઇ-બહને/અનય બાળકો સાર્ે જો્ડાઇ િકવુ/ંતિેમની  

સાર્ે અંતિઃદક્રયા કરવી
●  ભાવનાઓ અને સવંેિનાઓ જણાવી િકવી/તિેમની પર  

કાબ ુકરી િકવો
●  બીજાઓ પાસે સામાજજક અંતિઃદક્રયા કરાવવી અને તિેમની 

સાર્ે રમવું
● દિનચયા્ય અર્વા પદરવિેમા ંફેરફાર ર્ાય તિો તિને ેઅનકુળૂ ર્વું
● સામાજજક શનયમો સમજવા અને તિે અનસુરવા

ઉપર આપલે યાિીમારં્ી એક રેદટંગ પસિં કરો: 
   તિેનીજ ઉંમરના બીજા બાળકોની સરખામણીએ - _________________________________________________

જો મળૂ તિાકાતિો અને જરૂદરયાતિોનો સાર અદ્તિન કરતિા હો, તિો જ જવાબ આપો: 
    શુ ંબાળકે પાછલા િક્તિઓ અને જરૂદરયાતિો સારર્ી લઈને હાલ સિુીમા ંસકારાતમક સામાજજક-ભાવનાતમક કૌિલયો  

અને સબંિંો સારે્ સકંળાયેલ કોઈ નવા કૌિલયો કે વતિ્યણ ૂકંો િાખવયા છે? 
    હા  ના

જ્ાન અનરે કૌશલ્ો મરેળવવા અનરે વાિરવા

●  પોતિાની વાતિ કહવેી(િા.તિ સાઇન લેંગવેજ વ્ેડ, િબિો વ્ેડ, 
સહાયક સાિનો અર્વા ઝચત્રો દ્ારા) 

●  રોજજંિા પદરવેિમા,ં જેમા ંરમતિ સામેલ છે, િબિો/કૌિલયોનો 
ઉપયગ કરવો

● ચોપ્ડીઓ, ઝચત્રો, છાપેલી વસતઓુ સાર્ે અંતિઃદક્રયા
● નવી પદરકસર્શતિઓમા ંસમસયાઓનો ઉકેલ લાવવો
● શિક્ષણ-પવૂવેના ખયાલો સમજવા
● સચૂનાઓને સમજવી અને તિે પ્રમાણે કામ કરવું

ઉપર આપલે યાિીમારં્ી એક રેદટંગ પસિં કરો: 
   તિેનીજ ઉંમરના બીજા બાળકોની સરખામણીએ - _________________________________________________

જો મળૂ તિાકાતિો અને જરૂદરયાતિોનો સાર અદ્તિન કરતિા હો, તિો જ જવાબ આપો: 
    શુ ંબાળકે પાછલા તિાકાતિો અને જરૂદરયાતિોના સારર્ી લઇને અતયાર સિુી સકારાતમક સામાજજક-ભાવનાતમક  

શવકાસ સબંિેં કોઇ નવા કૌિલય અર્વા વતિ્યણ ૂકં િાખવયા છે? 
    હા  ના

જરૂહર્ાતોનરે પરૂકી કરવા માટે ્ોગ્ વતમૂણ ૂાંકનો ઉિ્ોગ કરવો

● જે વસત ુજોઇતિી હોય અર્વા જેની જરૂદરયાતિ હોય તિ ેજણાવવું
● પોતિાના સવાસ્થય અને સરુક્ષામા ંફાળો આપવો
●  પોતિાની સભંાળ સબંિંી જરૂદરયાતિો (ખાવુ,ં તિૈયાર ર્વુ,ં 

િૌચાલયનો ઉપયોગ) પરૂી કરવી
●  જરૂદરયાતિો/જોઇતિી વસત ુમળવામા ંમોડુ ંર્ાય તિો પ્રશતિભાવ 

આપવો
● જરૂર હોય તયારે મિિ માગંવી
● વસતઓુ લેવા માટે હલન-ચલન કરવું

ઉપર આપલે યાિીમારં્ી એક રેદટંગ પસિં કરો: 
   તિેનીજ ઉંમરના બીજા બાળકોની સરખામણીએ - _________________________________________________

જો મળૂ તિાકાતિો અને જરૂદરયાતિોનો સાર અદ્તિન કરતિા હો, તિો જ જવાબ આપો: 
    શુ ંબાળકે પાછલા િક્તિઓ અને જરૂદરયાતિો સારર્ી લઈને હાલ સિુીમા ંજરૂદરયાતિોને પરૂી કરવા માટે  

યોગય વતિ્યણ ૂકંના ઉપયોગ સારે્ સકંળાયેલ કોઈ નવા કૌિલયો કે વતિ્યણ ૂકંો િાખવયા છે? 
    હા  ના

II. િકૈ્ષઝણક શસદ્ધિ અને દક્રયાતમક િેખાવનુ ંવતિ્યમાન સતિર 
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મરેીલને્ડ રાજય શિક્ષણ શવભાગ(MARYLAND STATE DEPARTMENT OF EDUCATION (MSDE)) ખાસ શિક્ષણ/વહલેા હસતિકે્ષપ સવેાઓ શવભાગ (DIVISION OF SPECIAL EDUCATION/EARLY INTERVENTION SERVICES)  (1 જુલાઈ, 2022 ના રોજ યએુસ માટે MSDE દ્ારા મજૂંર કરાયલે ફોમ્ય 2022)   પષૃ્ઠ 11

નામ:  એજન્સી: IEP ટીમ મલુાકાતનસી તારીખ:      /      /

શવદ્ાર્થીના િૈક્ષઝણક કાય્યક્રમ સબંિેં માતિાશપતિાનો અઝભપ્રાય શુ ંછે? (િકૈ્ષઝણક, કાયા્યતમક, સામાજજક/ભાવનાતમક, વતિ્યણકૂલક્ષી અને ગૌણ સકં્રમણ સદહતિ)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

શવદ્ાર્થીના ગણુો, રસ કે્ષત્રો, મહતતવના ંવયક્તિગતિ લક્ષણો, અને વયક્તિગતિ શસદ્ધિઓ શુ ંછે? (સકલૂ-બાિના પદરણામો માટે પસિંગીઓ અને રસોનો સમાવેિ કરો, જો લાગ ુહોય.)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

સામાનય િૈક્ષઝણક અભયાસક્રમમા ંશવદ્ાર્થીની ખો્ડખાપંણ તેિની/તેિણીની સામેલગીરીને કેવી રીતેિ પ્રભાશવતિ કરે છે?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

િાળાએ જવાની ઉંમર - િકૈ્ષઝણક શસદ્ધિ અને કાય્યસબંિંી કાય્યશનિિ્યનનુ ંવતિ્યમાન સતિર

II. િકૈ્ષઝણક શસદ્ધિ અને દક્રયાતમક િેખાવનુ ંવતિ્યમાન સતિર
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નામ:  એજન્સી: IEP ટીમ મલુાકાતનસી તારીખ:      /      /

પવદ્ાથથી િસાંદગીઓ, રૂભચ, અનરે કૌશલ્:
પોસટસેકં્ડરી લક્ય(ઓ) શવદ્ાર્થી પર આિાદરતિ છે’ પસિંગીઓ, રુઝચઓ, કુિળતિા, અને વય યોગય સકં્રમણ આકારણી(ઓ).

 વાશષષિક શવદ્ાર્થી ઇનટરવયનુી તિારીખ : • •  (મીમી•્ડી્ડી•યાય)

સારાિં શવદ્ાર્થીની પસિંગીઓ, રુઝચઓ અને કુિળતિા પર આિાદરતિ છેઉંમર યોગય સકં્રમણ આકારણી(ઓ): _________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

િોસટસરેકન્ડરકી ગોલ (િહરણામો):
પોસટસેકન્ડરી ધયેય અહીં રેકો્ડ્ય કરવાનુ ંછે. ઉંમર યોગય સકં્રમણ આકારણી(ઓ):એક ધયેય રોજગાર માટે સચૂવવો જોઈએ અને એક ધયેય શિક્ષણ અને/અર્વા તિાલીમ માટે સચૂવવો જોઈએ.

રોજગાર (જરૂરી): __________________________________________________________________________________________________________________________________________
   _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

          સબંશંિતિ IEP લક્ય(ઓ) કે જે આ પોસટસેકં્ડરી રોજગાર ધયયેન ેસમર્્યન આપિ ેતેિ અહીં વાશષષિક IEP ગોલસ શવભાગમારં્ી ભરાિ.ે

          રોજગાર, જવાબિાર પક્ષ, કટોકટીની પદરકસર્શતિઓ માટે IEP આયોજન અને પ્રગશતિ સબંશંિતિ ગૌણ સકં્રમણ પ્રવશૃત્તઓ અહીં ભરાિ.ે   

   પશક્ણ: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________
    _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
          સબંશંિતિ IEP લક્ય(ઓ) કે જે આ પોસટસેકં્ડરી એજયકેુિન ધયેયન ેસમર્્યન આપિ ેતેિ અહીં વાશષષિક IEP ગોલસ શવભાગમારં્ી તિૈયાર ર્િ.ે

          શિક્ષણ, જવાબિાર પક્ષ, કટોકટીની પદરકસર્શતિઓ માટે IEP આયોજન અને પ્રગશતિ સબંશંિતિ માધયશમક સકં્રમણ પ્રવશૃત્તઓ અહીં ભરાિ.ે   
   

   તાલીમ:  ______________________________________________________________________________________________________________________________________________
   _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
          સબંશંિતિ IEP લક્ય(ઓ) કે જે આ પોસટસેકં્ડરી તિાલીમ ધયયેન ેસમર્્યન આપિ ેતેિ અહીં વાશષષિક IEP ગોલસ શવભાગમારં્ી રચાિ.ે

          તિાલીમ, જવાબિાર પક્ષ, કટોકટીની પદરકસર્શતિઓ માટે IEP આયોજન અને પ્રગશતિ સબંશંિતિ ગૌણ સકં્રમણ પ્રવશૃત્તઓ અહીં ભરાિ.ે   
  

 સવતાંત્ર જીવન (જો યોગય હોય તિો): ____________________________________________________________________________________________________________________________
    _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
          સબંશંિતિ IEP ગોલ(ઓ) કે જે આ પોસટસેકં્ડરી ઇષન્ડપને્ડનટ ઝલશવંગ ધયેયન ેસમર્્યન આપિ ેતેિ અહીં વાશષષિક IEP ગોલસ શવભાગમારં્ી તિૈયાર ર્િ.ે

          ઇષન્ડપેન્ડનટ ઝલશવંગ, દરસપોકનસબલ પાટદી, ઇમર્જનસી કન્ડીિન માટે IEP પલાશનંગ અને પ્રોગે્સન ેલગતિી સેકન્ડરી ટ્ાગનિિન એષ્ટશવટીિ અહીં ભરાિ.ે   
 

સેકન્ડરી સકં્રમણ: વાશષષિક િોરણે 14 વષ્યની ઉંમરે અર્વા જો યોગય નક્કી કરવામા ંઆવે તિો તેિનાર્ી નાની ઉંમરે પણૂ્ય કરવુ.ં

III. ખાસ શવચારણાઓ અને સગવ્ડો 
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નામ:  એજન્સી: IEP ટીમ મલુાકાતનસી તારીખ:      /      /

સેકન્ડરીસકં્રમણ પ્રવશૃત્તઓ
સાંક્રમણ સરેવાઓ/પ્વપૃતિઓ:  

સકં્રમણ સેવાઓ એ અપગંતિાવાળા શવદ્ાર્થી માટે પ્રવશૃત્તઓનો સકંલન સમહૂ છે જે પદરણામલક્ષી પ્રદક્રયામા ંબનાવવામા ંઆવી છે જે શવદ્ાર્થીની િાળાર્ી પોસટસેકન્ડરી પ્રવશૃત્તઓમા ંપ્રગશતિને સરળ બનાવિે. 
  પ્વપૃતિ પ્કાર:    રોજગાર    િકૈ્ષઝણક પ્રવશૃતિઓ    િૈશનક જીવન    સવતિતં્ર જીવન    પદરવહન
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
 જવાબિાર પક્ષ: _________________________________________________________________________________________________________________________________

                પોસટસેકં્ડરી ધયેયને ઓળખો કે જેને આ પ્રવશૃત્ત સપોટ્ય કરે છે (અહીં ઉમેરવામા ંઆવેલી સેવાઓ/પ્રવશૃતિઓ અનરુૂપ પોસટસેકં્ડરી ધયેયની નીચે IEP મા ંભરાિે):  

                    રોજગાર    શિક્ષણ    તિાલીમ    સવતિતં્ર જીવન

 કટોકટકીની નસથપત માટે આઇઇિી પલાપનંગ: 
 શુ ંઆ ગૌણ સકં્રમણ પ્રવશૃત્ત 10 કે તેિર્ી વધ ુદિવસો માટે િાળાના ભૌશતિક બિં ર્વાના પદરણામે કટોકટીની પદરકસર્શતિઓ િરશમયાન લખયા પ્રમાણે અમલમા ંમકૂી િકાય છે? 
        YES   NO   If no, describe the changes needed to this secondary transition activity: _______________________________________________________________________

પ્રગશતિ 
દરપોટ્ય 1
તિારીખ ______

પ્રગશતિ:   પણૂ્ય   આંશિક રીતેિ પણૂ્ય   હજી િરૂ ર્યુ ંનર્ી    
            પણૂ્ય ર્યુ ંનર્ી (કારણ:  કૌટંુઝબક પસિંગી   શવદ્ાર્થીની પસિંગી   શવદ્ાર્થીનુ ંસમયપત્રક   અનય: ____________________________)   
રોજગાર પ્રવશૃત્ત (માત્ર રોજગાર પ્રવશૃત્તઓ માટે):  કારદકિદી સિંોિન   અવેતિન કામનો અનભુવ   ચકૂવેલ કામનો અનભુવ                     
પ્રગશતિનુ ંવણ્યન: ___________________________________________________________________________________________________________

પ્રગશતિ 
દરપોટ્ય 2
તિારીખ ______

પ્રગશતિ:   પણૂ્ય   આંશિક રીતેિ પણૂ્ય   હજી િરૂ ર્યુ ંનર્ી    
            પણૂ્ય ર્યુ ંનર્ી (કારણ:  કૌટંુઝબક પસિંગી   શવદ્ાર્થીની પસિંગી   શવદ્ાર્થીનુ ંસમયપત્રક   અનય: ____________________________)   
રોજગાર પ્રવશૃત્ત (માત્ર રોજગાર પ્રવશૃત્તઓ માટે):  કારદકિદી સિંોિન   અવેતિન કામનો અનભુવ   ચકૂવેલ કામનો અનભુવ                     
પ્રગશતિનુ ંવણ્યન: ___________________________________________________________________________________________________________

પ્રગશતિ 
દરપોટ્ય 3
તિારીખ ______

પ્રગશતિ:   પણૂ્ય   આંશિક રીતેિ પણૂ્ય   હજી િરૂ ર્યુ ંનર્ી    
            પણૂ્ય ર્યુ ંનર્ી (કારણ:  કૌટંુઝબક પસિંગી   શવદ્ાર્થીની પસિંગી   શવદ્ાર્થીનુ ંસમયપત્રક   અનય: ____________________________)   
રોજગાર પ્રવશૃત્ત (માત્ર રોજગાર પ્રવશૃત્તઓ માટે):  કારદકિદી સિંોિન   અવેતિન કામનો અનભુવ   ચકૂવેલ કામનો અનભુવ                     
પ્રગશતિનુ ંવણ્યન: ___________________________________________________________________________________________________________

પ્રગશતિ 
દરપોટ્ય 4
તિારીખ ______

પ્રગશતિ:   પણૂ્ય   આંશિક રીતેિ પણૂ્ય   હજી િરૂ ર્યુ ંનર્ી    
            પણૂ્ય ર્યુ ંનર્ી (કારણ:  કૌટંુઝબક પસિંગી   શવદ્ાર્થીની પસિંગી   શવદ્ાર્થીનુ ંસમયપત્રક   અનય: ____________________________)   
રોજગાર પ્રવશૃત્ત (માત્ર રોજગાર પ્રવશૃત્તઓ માટે):  કારદકિદી સિંોિન   અવેતિન કામનો અનભુવ   ચકૂવેલ કામનો અનભુવ                     
પ્રગશતિનુ ંવણ્યન: ___________________________________________________________________________________________________________

III. ખાસ શવચારણાઓ અને સગવ્ડો 



વયૈક્તિકૃતિ શિક્ષણ કાય્યક્રમ (IEP)
મરેીલને્ડ રાજય શિક્ષણ શવભાગ(MARYLAND STATE DEPARTMENT OF EDUCATION (MSDE)) ખાસ શિક્ષણ/વહલેા હસતિકે્ષપ સવેાઓ શવભાગ (DIVISION OF SPECIAL EDUCATION/EARLY INTERVENTION SERVICES)  (1 જુલાઈ, 2022 ના રોજ યએુસ માટે MSDE દ્ારા મજૂંર કરાયલે ફોમ્ય 2022)   પષૃ્ઠ 14

નામ:  એજન્સી: IEP ટીમ મલુાકાતનસી તારીખ:      /      /

 અભ્ાસનો કોસમૂ:

શવદ્ાર્થી એવા અભયાસક્રમોમા ંનોંિાયેલ છે જે નીચે પસિં કરેલ કારદકિદી ્લસટરમા ંકારદકિદી અર્વા પોસટસેકં્ડરી શિક્ષણ માટે તિૈયારી કરિે.
 કલા, મીદ્ડયા,અનેકોમયશુનકેિનs  ઝબિનેસ મેનેજમેનટ અને ફાઇનાનસ  બાિંકામ અને શવકાસ
 માનવ, ગ્ાહક સેવાઓ, આશતિ્થય અને પય્યટન  પયા્યવરણીય, કૃશષ અને કુિરતિી સસંાિન પ્રણાલીઓs  આરોગય અને બાયોસાયનસ
 માનવ સસંાિન સેવાઓ  માદહતિી તિકનીક  ઉતપાિન, એગનજશનયદરંગ અને ટેકનોલોજી
 ટ્ાનસપોટટેિન ટે્નોલોજીસ 

શનણ્યયને સમર્્યન આપવા માટે ચચા્ય:  _______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
શવદ્ાર્થી જે અભયાસક્રમો લઈ રહ્ો છે તેિની યાિી બનાવો જે તેિમના પોસટસેકં્ડરી ગોલ સાર્ે સરેંઝખતિ ર્ાય છે: _________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

સેકન્ડરી સકં્રમણ/ભણવાનો કોસ્ય

III. ખાસ શવચારણાઓ અને સગવ્ડો 



વયૈક્તિકૃતિ શિક્ષણ કાય્યક્રમ (IEP)
મરેીલને્ડ રાજય શિક્ષણ શવભાગ(MARYLAND STATE DEPARTMENT OF EDUCATION (MSDE)) ખાસ શિક્ષણ/વહલેા હસતિકે્ષપ સવેાઓ શવભાગ (DIVISION OF SPECIAL EDUCATION/EARLY INTERVENTION SERVICES)  (1 જુલાઈ, 2022 ના રોજ યએુસ માટે MSDE દ્ારા મજૂંર કરાયલે ફોમ્ય 2022)   પષૃ્ઠ 15

નામ:  એજન્સી: IEP ટીમ મલુાકાતનસી તારીખ:      /      /

સેકન્ડરી ટ્ાગનિિન એજનસી ઝલંકેજ

III. ખાસ શવચારણાઓ અને સગવ્ડો 

એજનસી જો્ડાણ: 
અપગંતિાઓ િરાવતિા વયક્તિઓ માટે મેરીલને્ડ ટ્ાગનિિન પલાશનંગ ગાઇ્ડ ની નકલ શવદ્ાર્થી અને માતિાશપતિાને પરૂી પ્ડાવાની વાશષષિક તિારીખ • •  (મમ•દિદિ•વવવવ) 

વિારાની ચચા્ય:  _______________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

એ્ડલ્ડ સપવવિસ એજનસી સાંક્રમણ માટેની અિરેભક્ત સરેવાઓ સાંદેશાવ્વિાર માટે િસતાક્હરત સાંમપત: આમના માટે LSS દ્ારા સાંદભિભિત રેફરલ/
પવદ્ાથથી માટે િસતાક્હરત સાંમપત:

આઇઇિી ટકીમ મીહટંગમાાં એજનસીનાાં 
પ્પતપનપધ(ઓ)નરે આમાંપત્રત કરવાની 

િસતાક્ર કરેલી સાંમપત

આઇઇિી ટકીમ મીહટંગમાાં આમાંપત્રત કરવામાાં આવરેલા 
એજનસીનાાં પ્પતપનપધ(ઓ):

હ્ડપવઝન ઑફ રકીિભેબભલટેશન સપવવિસીસ 
(્ડકીઓઆરએસ)

 પવૂ્ય-રોજગાર સકં્રમણ સેવાઓ મેળવવી 

   હા, 
વયાવસાશયક પનુવ્યસન (VR)

  ના

  હા: તિારીખ ___________ 
   ના: (નીચેના ંશવકલપોમારં્ી કારણ 
પસિં કરો)

  હા:  સમંશતિની તિારીખ ________ 
રેફરલની તિારીખ ________ 

   ના: (નીચેના ંશવકલપોમારં્ી 
કારણ પસિં કરો)

  હા: તિારીખ ___________ 
   ના: (નીચનેા ંશવકલપોમારં્ી કારણ 
પસિં કરો)

  હા: તિારીખ  ___________ 
  ના
   લાગુ ંપ્ડત ુ ંનર્ી: (નીચનેા ંશવકલપોમારં્ી કારણ 
પસિં કરો)

્ેડવલિમરેનટલ હ્ડસરેભબભલહટસ એ્ડપમપનસટે્શન 
(્ડકી્ડકીએ)

  હા 
  ના

  હા: તિારીખ ___________ 
   ના: (નીચેના ંશવકલપોમારં્ી કારણ 
પસિં કરો)

એજનસીપાસેકોઈરેફરલપ્રદક્રયાહોતિીનર્ી

  હા: તિારીખ ___________ 
   ના: (નીચનેા ંશવકલપોમારં્ી કારણ 
પસિં કરો)

  હા: તિારીખ  ___________ 
  ના
   લાગુ ંપ્ડત ુ ંનર્ી: (નીચનેા ંશવકલપોમારં્ી કારણ 
પસિં કરો)

બીિપેવ્રલ િલેથ એ્ડપમપનસટે્શન (બીએચએ)

  હા 
  ના

  હા: તિારીખ ___________ 
   ના: (નીચેના ંશવકલપોમારં્ી કારણ 
પસિં કરો)

એજનસીપાસેકોઈરેફરલપ્રદક્રયાહોતિીનર્ી

  હા: તિારીખ ___________ 
   ના: (નીચનેા ંશવકલપોમારં્ી કારણ 
પસિં કરો)

  હા: તિારીખ  ___________ 
  ના
   લાગુ ંપ્ડત ુ ંનર્ી: (નીચનેા ંશવકલપોમારં્ી કારણ 
પસિં કરો)

કા મ્ૂબળ પવકાસ અનરે પ્ૌઢ પશક્ણ પવિાગ 
મરેરકીલરેન્ડ મજૂર પવિાગ (MDL)

  હા 
  ના

  હા: તિારીખ ___________ 
   ના: (નીચેના ંશવકલપોમારં્ી કારણ 
પસિં કરો)

એજનસીપાસેકોઈરેફરલપ્રદક્રયાહોતિીનર્ી

  હા: તિારીખ ___________ 
   ના: (નીચનેા ંશવકલપોમારં્ી કારણ 
પસિં કરો)

  હા: તિારીખ  ___________ 
  ના
   લાગુ ંપ્ડત ુ ંનર્ી: (નીચનેા ંશવકલપોમારં્ી કારણ 
પસિં કરો)

શનણ્યયોમાટેનાકારણો

િા: અપગંતિા િરાવતિા વયક્તિઓ 
માટેની મેરીલને્ડ ટ્ાગનિિન 
પલાશનંગ ગાઇ્ડમા ંપ્રકાશિતિ 
એજનસી માટે શવદ્ાર્થી પ્રારંઝભક 
લાયકાતિના ંમાપિં્ડ પણૂ્ય કરે છે 

ના: અપગંતિા િરાવતિા 
વયક્તિઓ માટેની મરેીલને્ડ 
ટ્ાગનિિન પલાશનંગ ગાઇ્ડમા ં
પ્રકાશિતિ એજનસી માટે શવદ્ાર્થી 
પ્રારંઝભક લાયકાતિના ંમાપિં્ડ 
પણૂ્ય કરતિા નર્ી (કારણ પસિં 
કરો એજનસી માટે બાકીની 
તિમામ કોલમો માટે આ શવદ્ાર્થી 
માટે સેવાઓ અપઝેક્ષતિ નર્ી)

િા: (તિારીખ) ___________ ના રોજ 
હસતિાક્ષદરતિ કરાયેલ એજનસી સારે્ 
વાતિચીતિ કરવાની સમંશતિ આપો.

ના: (કારણો) 
1. આ પવદ્ાથથી માટે સરેવાઓ અિરેભક્ત 
નથી
2. ્ડીઓઆરએસ રેફર કરવા 
શવદ્ાર્થીની યોગય ઉંમર/ગે્્ડ નર્ી 
(માત્ર ્ડકીઓઆરએસ)
3.  આ સમયે શવદ્ાર્થી એજનસી 

સેવાઓમા ંરસ િરાવતિા નર્ી
4. માતિાશપતિા/શવદ્ાર્થીએ 
સિેંિાવયવહાર/રેફરલ ફોમ્ય માટેની 
સમંશતિ પરતિ કરી ન હતિી, તિેર્ી રેફરલ 
કરવામા ંઆવયુ ંન હત ું
5. માતિાશપતિા/શવદ્ાર્થીએ 
સિેંિાવયવહાર/રેફરલ ફોમ્ય માટેની 
સમંશતિ પર સમંશતિ આપી ન હતિી
6. માતિાશપતિા/શવદ્ાર્થીએ જાતિે જ 
્ડીઓઆરએસ રેફર કરવાનુ ંપસિં કયુું 
છે (માત્ર ્ડકીઓઆરએસ) 
7. અનય: _____________ 
(કારણ િસતિાવેજીતિ કરો) 

િા: (તિારીખ) ________ ના રોજ 
હસતિાક્ષદરતિ રેફરલ માટે સમંશતિ 
આપવામા ંઆવી હતિી અને (તિારીખ) 
________ ના રોજ શવદ્ાર્થી DORSને 
સિંઝભભિતિ કરવામા ંઆવયો હતિો

ના: (કારણ)
1. આ પવદ્ાથથી માટે સરેવાઓ 
અિરેભક્ત નથી
2. ્ડીઓઆરએસ રેફર કરવા 
શવદ્ાર્થીની યોગય ઉંમર/ગે્્ડ નર્ી
3. આ સમયે શવદ્ાર્થી ્ડીઓઆરએસ 
સેવાઓમા ંરસ િરાવતિા નર્ી
4.  માતિાશપતિા/શવદ્ાર્થીએ 
સિેંિાવયવહાર/રેફરલ ફોમ્ય માટેની 
સમંશતિ પરતિ કરી ન હતિી, તિેર્ી 
રેફરલ કરવામા ંઆવયુ ંન હત ું
5. માતિાશપતિા/શવદ્ાર્થીએ 
સિેંિાવયવહાર/રેફરલ ફોમ્ય માટેની 
સમંશતિ પર સમંશતિ આપી ન હતિી
6. માતિાશપતિા/શવદ્ાર્થીએ જાતિે જ 
રેફર કરવાનુ ંપસિં કયુું છે 
7. અનય: ____________  
(કારણ િસતિાવેજીતિ કરો) 

િા: આઇઇપી ટીમ મીદટંગમા ંએજનસીના ં
પ્રશતિશનશિને આમશંત્રતિ કરવાની હસતિાક્ષર 
કરેલી સમંશતિ પર _________ 
(તિારીખ) પર હસતિાક્ષર કરવામા ંઆવયા 
હતિા.

ના: (કારણ)
1. આ પવદ્ાથથી માટે સરેવાઓ અિરેભક્ત 
નથી
2. (ફકત DORS, BHA, MDL) 
એજનસીના પ્રશતિશનશિને આમશંત્રતિ કરવા 
માટે શવદ્ાર્થીનુ ંવય/ગે્્ડ સાચુ ંનર્ી 
3. માતિાશપતિા/શવદ્ાર્થીએ સમંશતિ ફોમ્ય 
પરતિ કયુું ન હત ું
4. માતિાશપતિા/શવદ્ાર્થીએ એજનસીના ં
પ્રશતિશનશિને મીદટંગમા ંઆમશંત્રતિ કરવા 
માટેની સમંશતિ આપી ન હતિી
5. અનય: _____________ 
(કારણ િસતિાવેજીતિ કરો)

િા: પ્રશતિશનશિને આઇઇપી ટીમ મીદટંગમા ંઆમશંત્રતિ 
કરાયા અને _________ (તિારીખ) તિારીખની 
મીદટંગની નોદટસમા ંયાિીગતિ કરવામા ંઆવયા

ના: એલએસએસ દ્ારા એજનસીના ંપ્રશતિશનશિને 
આમશંત્રતિ કરાયા ન હતિા 

લાગુ ંપ્ડત ુ ંનર્ી: (કારણો) 
1. આ પવદ્ાથથી માટે સરેવાઓ અિરેભક્ત નથી
2. (ફકત DORS, BHA, MDL) એજનસીના પ્રશતિશનશિને 
આમશંત્રતિ કરવા માટે શવદ્ાર્થીનુ ંવય/ગે્્ડ સાચુ ંનર્ી
3. માતિાશપતિા/શવદ્ાર્થીએ સમંશતિ ફોમ્ય પરતિ કયુું ન 
હત ું
4. માતિાશપતિા/શવદ્ાર્થી ્ડીઓઆરએસ પ્રશતિશનશિને 
મીદટંગમા ંઆમતં્રણ આપવા માગંતિા નર્ી (માત્ર 
્ડકીઓઆરએસ)
5. માતિાશપતિા/શવદ્ાર્થીએ એજનસીના ંપ્રશતિશનશિને 
મીદટંગમા ંઆમશંત્રતિ કરવા માટેની સમંશતિ આપી ન 
હતિી
6. અનય: _____________  
(કારણ િસતિાવેજીતિ કરો) 
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નામ:  એજન્સી: IEP ટીમ મલુાકાતનસી તારીખ:      /      /

સિેંિાવયવહાર (આવશયક)

શુ ંશવદ્ાર્થી ખાસ સિેંિાવયવહાર જરૂદરયાતિો િરાવે છે?   હા   ના
(જો હા હોય તિો, ચોક્કસ જરૂદરયાતિો વણ્યવો.) __________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

શુ ંશવદ્ાર્થી અંિ અર્વા દૃષષટ સબંિંી અક્ષમતિા િરાવે છે?    હા   ના
શવદ્ાર્થી અંિ હોય અર્વા દ્રષષટની ખામી િરાવતિા હોય તેિવા દકસસામા,ં રિેઇલમા ંશિક્ષણ આપો અને રેિઇલનો ઉપયોગ કરો, શસવાય કે શવદ્ાર્થીના રેિઇલમા ંશિક્ષણનુ ંમલૂયાકંન બાિ વાચંન અને લેખન માધયમ 
યોગય ન હોય એમ IEP ટીમ નક્કી કરે.
રિેઇલ મલૂયાકંનની તિારીખ:  • •  (મમ•દિદિ•વવવવ)    શુ ંરેિઇલમા ંિીખવવ ુયોગય છે?    હા   ના
શવદ્ાર્થી કે જે અંિ અર્વા દૃષષટ સબંિંી અક્ષમતિા િરાવતિા હોય તેિ દકસસામા,ં ઓદરએનટેિન એન્ડ મોઝબઝલટી (O&M) મા ંસચૂના આપવાની વયવસર્ા કરો, શસવાય કે શવદ્ાર્થીની વતિ્યમાન ભાશવ મસુાફરીની 
જરૂદરયાતિની આકારણી પછી IEP ટીમ નક્કી કરે, કે O&Mમા ંસચૂના શવદ્ાર્થી માટે યોગય નર્ી.
O&M મલૂયાકંન તિારીખ: • •  (મમ•દિદિ•વવવવ)  શુ ંO & M યોગય છે     હા   ના
શનણ્યય(ઓ) માટે િસતિાવેજ આિારઃ _________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

શુ ંમાતિાશપતિાન ેમેરીલને્ડ સકલૂ ફોર િી બલાઇન્ડ શવિનેી માદહતિી પરૂી પા્ડવામા ંઆવી છે?   હા   ના

અંિ હોય અર્વા દ્રષષટની ખામી િરાવતિા હોય તેિવા શવદ્ાર્થીઓ માટેની સેવા

III. ખાસ શવચારણાઓ અને સગવ્ડો 

 
 
 
 

સહાયક ટેકનોલોજી (AT) (આવશયક)

ખો્ડખાપંણ િરાવતિા શવદ્ાર્થીની દક્રયાતમક ક્ષમતિા વિારવા, જાળવવા અર્વા સિુારવા માટે આવશયક AT સાિન(નો) અને સેવા(ઓ) ધયાને લો.

ઉપકરણ(ણો)ના ંવણ્યન સદહતિ એટી ઉપકરણ(ણો) પરના ંશનણ્યય(યો) માટેનો િસતિાવેજી આિાર:  ____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

અજમાયિોના ંઅમલીકરણ સદહક એટી સેવા(ઓ) પરના ંશનણ્યય(યો) માટેનો િસતિાવેજી આિાર: _____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

શનણ્યય(યો): એટી ઉપકરણ(ણો)ની આવશયકતિા છે એટી સેવા(ઓ)ની આવશયકતિા છે

  શવદ્ાર્થીને એટી ઉપકરણ(ણો) અર્વા એટી સેવા(ઓ)ની આવશયકતિા નર્ી. ના ના

   શવદ્ાર્થીને એટી ઉપકરણ(ણો)ની આવશયકતિા નર્ી પરંત ુએટી સેવા(ઓ)ની 
આવશયકતિા છે. ના હા

અજમાયિો સાર્ે વિારાના ં્ેડટા એકશત્રકરણની આવશયકતિા છે

   શવદ્ાર્થીન ેએટી ઉપકરણ(ણો)ની આવશયકતિા છે અન ેએટી સવેા(ઓ)ની આવશયકતિા છે. હા
હા

સેવાઓ આવશયક ઉપકરણ(ણો) સબંોિી િકે છે અર્વા અજમાયિો 
સાર્ે વિારાના ં્ેડટા એકશત્રકરણની આવશયકતિા છે 

  શવદ્ાર્થીન ેએટી ઉપકરણ(ણો)ની આવશયકતિા છે પરંત ુએટી સેવા(ઓ)ની આવશયકતિા નર્ી. હા ના
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નામ:  એજન્સી: IEP ટીમ મલુાકાતનસી તારીખ:      /      /

એવા શવદ્ાર્થીના દકસસામા ંકે જેમની વતિ્યણકૂ શવદ્ાર્થીના ભણતિરને અવરોિે છે અર્વા અનય લોકોમા,ં તિે વતિ્યનને સબંોિવા માટે સકારાતમક વતિ્યણકૂીય હસતિક્ષેપો અને સપોટ્ય અને અનય વયહૂરચનાનો ઉપયોગ 
ધયાનમા ંલે છે.

  કાયા્યતમક વતિ્યણકૂીય આકારણી (એફબીએ)            આકારણી તિારીખ:               • •
      ઝબહશેવયરલ ઇનટરવેનિન પલાન (BIP)            વતિ્યમાન BIP ની તિારીખ:        • •

શુ ંIEP ટીમ શવદ્ાર્થીના IEP અને/અર્વા BIP ના ભાગ રૂપે િારીદરક સયંમનો ઉપયોગ કરવાનુ ંશવચારી રહી છે?     હા   ના
શુ ંIEP ટીમે શવદ્ાર્થીના તિબીબી ઇશતિહાસ અર્વા ભતૂિકાળના આઘાતિના આિારે િારીદરક સયંમના ઉપયોગ માટેના કોઈપણ શવરોિાભાસને ઓળખવા માટે ઉપલબિ ્ેડટાની સમીક્ષા કરી છે, જેમા ંયોગય તિરીકે 
તિબીબી અર્વા માનશસક સવાસ્થય વયાવસાશયકો સારે્ પરામિ્યનો સમાવેિ ર્ાય છે? ____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ઓછા કક્યિ, ઝબન-િારીદરક હસતિક્ષેપોને ઓળખો જેનો ઉપયોગ કટોકટીની પદરકસર્શતિમા ંિારીદરક સયંમનો ઉપયોગ ન ર્ાય તયા ંસિુી શવદ્ાર્થીના વતિ્યનને પ્રશતિભાવ આપવા માટે કરવામા ંઆવિે. 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
શુ ંિાળા-આિાદરતિ IEP ટીમ શવદ્ાર્થીના IEP અને/અર્વા BIPમા ંિારીદરક સયંમનો સમાવેિ કરવાની ભલામણ કરી રહી છે?     હા   ના
ના એક ભાગ તિરીકે સયંમના ઉપયોગ માટે માતિાશપતિા સમંશતિ આપે છે શવદ્ાર્થીનુ ંIEP અને/અર્વા BIP? 

       હા - લેઝખતિ સમંશતિની તિારીખ: • •      ના - લેઝખતિ ઇનકારની તિારીખ: • •     
       આઇઇપી ટીમ મીદટંગ તિારીખના 15 વયવસાશયક દિવસોમા ંકોઈ પ્રશતિસાિ મળયો નર્ી  

શુ ંIEP ટીમ શવદ્ાર્થીના IEP અને/અર્વા BIP ના ભાગ રૂપે એકાતંિનો ઉપયોગ કરવાનુ ંશવચારી રહી છે?     હા   ના
શુ ંIEP ટીમે શવદ્ાર્થીના તિબીબી ઇશતિહાસ અર્વા ભતૂિકાળના આઘાતિના આિારે એકાતંિના ઉપયોગ માટેના કોઈપણ શવરોિાભાસને ઓળખવા માટે ઉપલબિ ્ેડટાની સમીક્ષા કરી છે, જેમા ંયોગય તિરીકે તિબીબી 
અર્વા માનશસક સવાસ્થય વયાવસાશયકો સારે્ પરામિ્યનો સમાવેિ ર્ાય છે? _______________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ઓછા કક્યિ, ઝબન-ભૌશતિક હસતિક્ષેપોને ઓળખો જેનો ઉપયોગ કટોકટીની પદરકસર્શતિમા ંએકાતંિનો ઉપયોગ ન ર્ાય તયા ંસિુી શવદ્ાર્થીના વતિ્યનને પ્રશતિસાિ આપવા માટે કરવામા ંઆવિે. 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
શુ ંિાળા-આિાદરતિ IEP ટીમ શવદ્ાર્થીના IEP અને/અર્વા BIPમા ંએકાતંિનો સમાવેિ કરવાની ભલામણ કરી રહી છે?     હા   ના 
ના એક ભાગ તિરીકે એકાતંિના ઉપયોગ માટે માતિાશપતિા સમંશતિ આપે છે શવદ્ાર્થીનુ ંIEP અને/અર્વા BIP? 

           હા - લેઝખતિ સમંશતિની તિારીખ: • •      ના - લેઝખતિ ઇનકારની તિારીખ: • •     
           આઇઇપી ટીમ મીદટંગ તિારીખના 15 વયવસાશયક દિવસોમા ંકોઈ પ્રશતિસાિ મળયો નર્ી  

વતિ્યણકૂ -હસતિકે્ષપ

બહરેા અર્વા સનુાવણી ક્ષશતિગ્સતિ એવા શવદ્ાર્થીઓ માટે સેવા
શુ ંશવદ્ાર્થી બહરેા છે કે સનુાવણી ક્ષશતિગ્સતિ છે?  હા  ના દકસસામા ંજે શવદ્ાર્થી બહરેા હોય અર્વા સાભંળવાની ક્ષશતિ િરાવતિા હોય, તિો ભાષા અને સચંારની જરૂદરયાતિો, પ્રતયક્ષ સચંાર માટેની તિકો, િકૈ્ષઝણક 
સતિર અને જરૂદરયાતિોની સપંણૂ્ય શે્ણી, જેમા ંશવદ્ાર્થીની ભાષા અને સિેંિાવયવહાર મો્ડમા ંપ્રતયક્ષ સચૂનાનો સમાવેિ ર્ાય છે તિે ધયાનમા ંલો. 
શનણ્યય(ઓ) માટે િસતિાવેજનો આિાર :_____________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
શુ ંમાતિાશપતિાએ બહરેાઓ માટે મેરીલેન્ડ સકલૂ સબંશંિતિ માદહતિી પ્રિાન કરી હતિી?   હા   ના

સયંમ

એકાતંિ - જાહરે એજનસી શવદ્ાર્થી (2022 HB1255/SB0705) માટે વતિ્યન સવાસ્થય હસતિકે્ષપ તિરીકે એકાતંિનો ઉપયોગ કરી િકિે નહીં.

III. ખાસ શવચારણાઓ અને સગવ્ડો 



વયૈક્તિકૃતિ શિક્ષણ કાય્યક્રમ (IEP)
મરેીલને્ડ રાજય શિક્ષણ શવભાગ(MARYLAND STATE DEPARTMENT OF EDUCATION (MSDE)) ખાસ શિક્ષણ/વહલેા હસતિકે્ષપ સવેાઓ શવભાગ (DIVISION OF SPECIAL EDUCATION/EARLY INTERVENTION SERVICES)  (1 જુલાઈ, 2022 ના રોજ યએુસ માટે MSDE દ્ારા મજૂંર કરાયલે ફોમ્ય 2022)   પષૃ્ઠ 18

નામ:  એજન્સી: IEP ટીમ મલુાકાતનસી તારીખ:      /      /

અંગે્જી િીખનાર હોય એવા શવદ્ાર્થી માટે, શવદ્ાર્થીની ભાષા સબંિંી જરૂદરયાતિો ધયાનમા ંરાખો, કારણ કે આ જરૂદરયાતિો શવદ્ાર્થીના IEP સાર્ે સકંળાયેલ હોય છે.

શનણ્યય(ઓ) માટે િસતિાવેજ આિારઃ _________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

અંગે્જી િીખનારાઓ હોય તેિવા શવદ્ાર્થીઓ માટે સેવા

III. ખાસ શવચારણાઓ અને સગવ્ડો 



વયૈક્તિકૃતિ શિક્ષણ કાય્યક્રમ (IEP)
મરેીલને્ડ રાજય શિક્ષણ શવભાગ(MARYLAND STATE DEPARTMENT OF EDUCATION (MSDE)) ખાસ શિક્ષણ/વહલેા હસતિકે્ષપ સવેાઓ શવભાગ (DIVISION OF SPECIAL EDUCATION/EARLY INTERVENTION SERVICES)  (1 જુલાઈ, 2022 ના રોજ યએુસ માટે MSDE દ્ારા મજૂંર કરાયલે ફોમ્ય 2022)   પષૃ્ઠ 19

નામ:  એજન્સી: IEP ટીમ મલુાકાતનસી તારીખ:      /      /

બધા પવદ્ાથથીઓ માટે પવપશષ્ટતાઓ (ઓનલાઈન પલરેટફોમમૂ દ્ારા અથવા 
બાહ્ય રકીતરે પરૂા િા્ડવામાાં આવરેલ િોઈ બધા પવદ્ાથથીઓ માટે ઉિલબધ)
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1b: ઑદ્ડઓ એગમપલઝલદફકેિન હા હા હા હા હા હા હા હા હા હા હા

1c: બકુમાક્ય (સમીક્ષા માટે આઇટમસને ઝચદ્નિતિ કરવી) હા હા હા હા હા

1e: કોરંુ સકે્રચ પેપર હા હા હા હા હા હા હા હા હા હા હા

1f: જવાબનાશવકલપને દૂર કરો હા હા હા હા હા હા

1g: સામાનય સચંાલન દિિા શનિટેિો સપષટ કરાયેલ હા હા હા હા હા હા હા હા

1h: સામાનય સચંાલન દિિા શનિટેિો જરૂદરયાતિ પ્રમાણે જોરર્ી વચંાય અને તિેમનુ ંપનુરાવતિ્યન કરાય હા હા હા હા હા હા હા હા

1i: હાઇલાઇટ ટલૂ હા હા હા હા હા હા હા હા હા હા

1j: હ્ેડફોનસ અર્વા નોઇિ બફસ્ય હા હા હા હા હા હા હા હા હા હા હા

1K: લાઇન રી્ડર માસક ટલૂ હા હા હા હા હા હા હા હા હા હા

1l: મેકગનદફકેિન અર્વા એનલાર્જમેનટ દ્ડવાઇસ હા હા હા હા હા હા હા હા હા હા હા

1m: નોટપે્ડ હા હા હા હા હા હા

1n: પોપ અપ િબિકોિ હા હા હા હા હા

1o: શવદ્ાર્થીને બીજે મોકલવા હા હા હા હા હા હા હા હા હા હા હા

1p: જો્ડણી તિપાસ અર્વા બાહ્ જો્ડણી તિપાસ ઉપકરણો હા હા હા હા હા

1t: લેખન ઉપકરણો હા હા હા હા હા હા હા હા

1u: ગ્ાદફક ઓગવેનાઇિર હા

1v: શ્ાવય સામગ્ી હા હા

આ અમારા હાલના પરીક્ષણ કાય્યક્રમોમા ંપરવાનગી આપી િકાય તિવેી લાક્ષઝણકતિાઓ અને સગવ્ડો િિા્યવ ેછે. સૌર્ી અદ્તિન માદહતિી માટે કૃપા કરીન ેતિમારી પરીક્ષા સચંાલકની પદરચય પકુસતિકા જુઓ.

*શવસતતૃિ માદહતિી માટે આકારણી સબંશંિતિ માગ્યિિ્યક રૂપરેખા જુઓ

શનણ્યય માટેનો આિાર નોંિો:
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

િકૈ્ષઝણક અને મલૂયાકંન પહોંચ સબંિંી શવિેષતિાઓ

III. ખાસ શવચારણાઓ અને સગવ્ડો 

 



વયૈક્તિકૃતિ શિક્ષણ કાય્યક્રમ (IEP)
મરેીલને્ડ રાજય શિક્ષણ શવભાગ(MARYLAND STATE DEPARTMENT OF EDUCATION (MSDE)) ખાસ શિક્ષણ/વહલેા હસતિકે્ષપ સવેાઓ શવભાગ (DIVISION OF SPECIAL EDUCATION/EARLY INTERVENTION SERVICES)  (1 જુલાઈ, 2022 ના રોજ યએુસ માટે MSDE દ્ારા મજૂંર કરાયલે ફોમ્ય 2022)   પષૃ્ઠ 20

નામ:  એજન્સી: IEP ટીમ મલુાકાતનસી તારીખ:      /      /

બધા પવદ્ાથથીઓ માટે િિોંચક્મતા સાંબાંધી પવપશષ્ટતાઓ (િિલેાાંથીથી 
ઓળખી કાઢવી જોઈએ અનરે પવદ્ાથથીની પવદ્ાથથી નોંધણી / વ્નકતગત 
જરૂહર્ાતોની પ્ોફાઇલ [SR/PNP] માાં દસતાવરેજી્તૃ િોવુાં આવશ્ક છરે) 

પશક્ણમાાં િિોંચક્મતા સાંબાંધી પવપશષ્ટતાઓનો ઉિ્ોગ થવો ફરજજ્ાત છરે 
જેથી પવદ્ાથથીઓનરે સાધનો / ઉિકરણો સાથરે િહરભચત થવા માટે પરૂતો 

સમ્ અનરે વાજબી સમ્ પરૂાાં િા્ડકી શકા્. સ
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1a: આનસર માષસકિંગ હા હા હા હા હા હા હા હા

1d: કલર કોનટ્ાસટ (બેકગ્ાઉન્ડ/ ફૉન્ડ કલર) હા હા હા હા હા હા હા હા હા હા હા

1q: શવદ્ાર્થી મોટેર્ી સામગ્ી વાચંે છે હા હા હા હા હા હા હા હા હા હા હા

1r:  ગઝણતિ, શવજ્ાન અને સરકારી મલૂયાકંનો માટે ટે્સટ ટુ સપીચ (ગઝણતિ માટે શવદ્ાર્થીની SR/ 
PNPમા ંફ્તિ લખાણ અર્વા ટે્સટ અને ગ્ાદફ્સ સમાવેિ ક્રમમા ંસપષટ કરી િકે છે. ફ્તિ ટે્સટ 
સમાવેિ ક્રમ પસિં ર્યેલ શવભાગો પરૂા ંપા્ેડ છે.)

હા હા* હા* હા* હા* હા હા હા

1s: ગઝણતિ, શવજ્ાન અને સરકારી આકારણીઓના પસિં ર્યેલ શવભાગો માટે માનવ વાચંનકાર 
અર્વા માનવ સકેંતિ કરનાર (આખી ટે્સટ કે શસલે્ટ કરાયેલ ભાગ)

હા હા* હા* હા* હા* હા હા હા

2a: નાનો સમહૂ હા હા હા હા હા હા હા હા હા હા હા

2b: દિવસનો સમય હા હા હા હા હા હા હા હા હા હા હા

2c: અલગ અર્વા વૈકગલપક સર્ાન હા હા હા હા હા હા હા હા હા હા હા

2d: નક્કી ર્યેલ શવસતિાર અર્વા પદરવેિ હા હા હા હા હા હા હા હા હા હા હા

2e: ફશનષિચર માટે અનકુલૂનક્ષમ અર્વા શવિેષ ઉપકરણો હા હા હા હા હા હા હા હા હા હા હા

2f: વારંવાર શવરામો હા હા હા હા હા હા હા હા હા હા હા

2g: સવયનંે શવકે્ષપોમા ંઘટા્ડો હા હા હા હા હા હા હા હા હા હા હા

2h: અનયોને શવકે્ષપોમા ંઘટા્ડો હા હા હા હા હા હા હા હા હા હા હા

2i: સકલૂમા ંસર્ાન બિલાવો હા હા હા હા હા હા હા હા હા હા હા

2j: સકલૂની બહાર સર્ાન બિલાવો હા હા હા હા હાc હા હા હા હા હા હા

2K: અદ્દ્તિીય પહોંચક્ષમતિા શવશિષટતિા હા * * * * * * * * * *

આ અમારા હાલના પરીક્ષણ કાય્યક્રમોમા ંપરવાનગી આપી િકાય તિવેી લાક્ષઝણકતિાઓ અને સગવ્ડો િિા્યવ ેછે. સૌર્ી અદ્તિન માદહતિી માટે કૃપા કરીન ેતિમારી પરીક્ષા સચંાલકની પદરચય પકુસતિકા જુઓ.
*શવસતતૃિ માદહતિી માટે આકારણી સબંશંિતિ માગ્યિિ્યક રૂપરેખા જુઓ

શનણ્યય માટેનો આિાર નોંિો:
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

III. ખાસ શવચારણાઓ અને સગવ્ડો

િકૈ્ષઝણક અને મલૂયાકંન પહોંચ સબંિંી શવિેષતિાઓ



વયૈક્તિકૃતિ શિક્ષણ કાય્યક્રમ (IEP)
મરેીલને્ડ રાજય શિક્ષણ શવભાગ(MARYLAND STATE DEPARTMENT OF EDUCATION (MSDE)) ખાસ શિક્ષણ/વહલેા હસતિકે્ષપ સવેાઓ શવભાગ (DIVISION OF SPECIAL EDUCATION/EARLY INTERVENTION SERVICES)  (1 જુલાઈ, 2022 ના રોજ યએુસ માટે MSDE દ્ારા મજૂંર કરાયલે ફોમ્ય 2022)   પષૃ્ઠ 21

નામ:  એજન્સી: IEP ટીમ મલુાકાતનસી તારીખ:      /      /

અક્મતા ધરાવતા પવદ્ાથથીઓ માટે રજૂઆત માટે અનુ્ ળૂતાઓ 
(એવા અક્મતા ધરાવતા પવદ્ાથથીઓ માટે, જેમના માટે અનુ્ ળૂતા િરકીક્ા 
લરેવાની તારકીખથી િિલેા IEP અથવા 504 પલાનમાાં દસતાવરેજી્તૃ કરા ર્ેલ 

િો્, અનરે જે પશક્ણ અનરે સથાપનક રૂિરે કરાતી આકારણીઓ દરપમ્ાન 
િરકીક્ા લરેવા્ તરે િિલેા અનરે િછકી બાંનરે સમ ર્ે આ અનુ્ ળૂતાનો 
પન્પમતિણરે ઉિ્ોગ કરતા િો્ (જવલલરે જ અિવાદ સાથરે)) સ
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3a: સહાયક ટેકનોલોજી (નોન-સક્રીન રી્ડર) હા હા હા હા હા હા હા હા હા હા હા

3b: સક્રીન રી્ડર સસંકરણ (અંિ અર્વા દૃષષટહીન શવદ્ાર્થી માટે). હા હા હા હા હા

3c: ELA / સાક્ષરતિા માટે સક્રીનન રી્ડર વિ્યન સારે્ રીરેિિ કરી િકાય એવો રેિઇલ દ્ડસપલે હા હા હા હા હા

3d: હા્ડ્ય કૉપી રેિઇલ સસંકરણ હા હા* હા* હા* હા હા* હા હા

3e: ટે્ટાઇલ ગ્ાદફ્સ હા હા* હા* હા* હા હા

3f: મોટી શપ્રનટ સસંકરણ હા હા હા હા હા હા હા હા* હા* હા

3g:  કાગળના સસંકરણ હા હા હા હા હા હા* હા હા હા હા

3h: મલટીમીદ્ડયા પેસેજનુ ંબિં કૅપિશનંગ હા હા હા હા હા હા

3i: ELA / સાક્ષરતિા મલૂયાકંન માટે ટે્સટ ટુ સપીચ, વસતઓુ, પ્રશતિભાવ શવકલપો અન ેપસેજે સદહતિ.1 હા હા હા હા હા હા

3j: ELA/સાક્ષરતિા મલૂયાકંનો1 માટે ASL વીદ્ડયો1 હા હા હા હા હા

3K:  ELA1 માટે માનવ વાચક/ માનવ સકેંતિકાર હા હા હા હા*

3l: ગઝણતિ, શવજ્ાન અને સરકારી મલૂયાકંન માટે ASL વીદ્ડયો હા હા હા હા હા

3m: ટેસટ દિિાશનિટેિ માટે માનવ સકેંતિકાર હા હા હા હા હા હા હા હા હા હા હા

3n: માનવ વાચક, આઇટમ ઓદ્ડયો અને પનુરાવતિ્યન આઇટમ ઓદ્ડયોના વયક્તિગતિ શનયતં્રણ 
સદહતિ (માત્ર ACCESS)

હા હા

3o: નોંિો અને રૂપરેખાઓ હા

3p: ભાગીિારની સહાયતિા સાર્ે સકેશનંગ હા હા હા હા હા હા હા

3q: અદ્દ્તિીય રજૂઆતિ અનકુળૂતિાઓ હા * * * * * * * * * *

આ અમારા હાલના પરીક્ષણ કાય્યક્રમોમા ંપરવાનગી આપી િકાય તિવેી લાક્ષઝણકતિાઓ અને સગવ્ડો િિા્યવ ેછે. સૌર્ી અદ્તિન માદહતિી માટે કૃપા કરીન ેતિમારી પરીક્ષા સચંાલકની પદરચય પકુસતિકા જુઓ.

* શવસતતૃિ માદહતિી માટે આકારણી શવિેષની માગ્યિિ્યક રૂપરેખા જુઓ 
3i1; 3j1; 3K1: પદરશિષટ D પણૂ્ય કરવુ ંફરજજયાતિ છે.

શનણ્યય માટેનો આિાર નોંિો:
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

III. ખાસ શવચારણાઓ અને સગવ્ડો

િકૈ્ષઝણક અને મલૂયાકંન પહોંચ સબંિંી અનકુલૂનો



વયૈક્તિકૃતિ શિક્ષણ કાય્યક્રમ (IEP)
મરેીલને્ડ રાજય શિક્ષણ શવભાગ(MARYLAND STATE DEPARTMENT OF EDUCATION (MSDE)) ખાસ શિક્ષણ/વહલેા હસતિકે્ષપ સવેાઓ શવભાગ (DIVISION OF SPECIAL EDUCATION/EARLY INTERVENTION SERVICES)  (1 જુલાઈ, 2022 ના રોજ યએુસ માટે MSDE દ્ારા મજૂંર કરાયલે ફોમ્ય 2022)   પષૃ્ઠ 22

નામ:  એજન્સી: IEP ટીમ મલુાકાતનસી તારીખ:      /      /

અક્મતા ધરાવતા પવદ્ાથથીઓ માટે પ્પતિાવ અનુ્ ળૂતાઓ
એવા અક્મતા ધરાવતા પવદ્ાથથીઓ માટે, જેમના માટે અનુ્ ળૂતા િરકીક્ા લરેવાની 
તારકીખથી િિલેા IEP અથવા 504 પલાનમાાં દસતાવરેજી્તૃ કરા ર્ેલ િો્, અનરે જે 
પશક્ણ અનરે સથાપનક રૂિરે કરાતી આકારણીઓ દરપમ્ાન િરકીક્ા લરેવા્ તરે િિલેા 
અનરે િછકી બાંનરે સમ ર્ે આ અનુ્ ળૂતાનો પન્પમતિણરે ઉિ્ોગ કરતા િો્ (જવલલરે 
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4a: સહાયક ટેકનોલોજી હા હા હા હા હા હા હા હા હા હા હા
4b: રિેઇલ નોટ-લેનાર હા હા હા હા હા હા હા*
4c: રિેઇલ લેખક હા હા હા હા હા હા* હા* હા હા*
4d: ગણના ઉપકરણ અને ગઝણતિીય સાિનો (ગઝણતિ આકારણીઓના ગણતિરીના શવભાગોમા)ં હા હા હા હા* હા
4e: ગણના ઉપકરણ અને ગઝણતિીય સાિનો (ગઝણતિ આકારણીઓના ઝબન-ગણતિરી શવભાગો પર) હા હા* હા હા
4f: ELA / સાક્ષરતિા પસિં ર્યેલ પ્રશતિભાવ સપીચ-ટુ-ટે્સટ હા હા
4g: ELA/સાક્ષરતિા પસિં ર્યેલ પ્રશતિભાવ માનવ લેખક હા હા હા
4h: ELA/સાક્ષરતિા પસિં ર્યેલ પ્રશતિભાવ માનવ સકેંતિકાર હા હા હા
4i: ELA/સાક્ષરતિા પસિં ર્યેલ પ્રશતિભાવ સહાયક ટેકનોલોજી ઉપકરણ હા હા હા
4j: ગઝણતિ, શવજ્ાન, સરકારી જવાબ સપીચ-ટુ-ટે્સટ હા હા હા હા હા હા હા હા
4K: ગઝણતિ, શવજ્ાન, સરકારી જવાબ માનવ લદહયો હા હા હા હા હા હા હા હા
4l: ગઝણતિ, શવજ્ાન, સરકારી જવાબ માનવ સકેંતિક હા હા હા હા હા હા હા હા
4m: ગઝણતિ, શવજ્ાન, સરકારી જવાબ સહાયક ટે્નોલૉજી દ્ડવાઇસ હા હા હા હા હા હા હા હા
4n: ELA/L સરંઝચતિ જવાબ સપીચ-ટુ-ટે્સટ હા હા હા હા
4o: ELA/L જવાબ માનવ લદહયો હા હા હા હા
4p: ELA/L જવાબ માનવ સકેંતિક હા હા હા હા
4q: ELA/L સરંઝચતિ જવાબ બાહ્ સહાયક ટે્નોલૉજી દ્ડવાઇસ હા હા હા હા
4r: પરીક્ષા પ્રશતિભાવ શનરીક્ષણ હા હા હા હા હા હા હા હા* હા* હા* હા
4s: વ્ડ્ય પ્રેદ્ડ્િન બાહ્ દ્ડવાઇસ હા હા હા હા હા
4t: ટે્સટ બકુમા ંરેકૉ્ડ્ય ર્યેલ જવાબો હા હા હા
4u: રેકૉદ્ડિંગ દ્ડવાઇસ હા
4v: ELL લેખક માટે ACCESS હા હા હા હા હા
4w: અદ્દ્તિીય પ્રશતિભાવ અનકુળૂતિાઓ અ હા * * * * * * * * * *

આ અમારા હાલના પરીક્ષણ કાય્યક્રમોમા ંપરવાનગી આપી િકાય તિવેી લાક્ષઝણકતિાઓ અને સગવ્ડો િિા્યવ ેછે. સૌર્ી અદ્તિન માદહતિી માટે કૃપા કરીન ેતિમારી પરીક્ષા સચંાલકની પદરચય પકુસતિકા જુઓ.

* શવસતતૃિ માદહતિી માટે આકારણી સબંિંી શવિેષ માગ્યિિ્યક રૂપરેખા જુઓ.

શનણ્યય માટેનો આિાર નોંિો:
 _________________________________________________________________________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

િકૈ્ષઝણક અને મલૂયાકંન પહોંચ સબંિંી અનકુલૂનો

III. ખાસ શવચારણાઓ અને સગવ્ડો



વયૈક્તિકૃતિ શિક્ષણ કાય્યક્રમ (IEP)
મરેીલને્ડ રાજય શિક્ષણ શવભાગ(MARYLAND STATE DEPARTMENT OF EDUCATION (MSDE)) ખાસ શિક્ષણ/વહલેા હસતિકે્ષપ સવેાઓ શવભાગ (DIVISION OF SPECIAL EDUCATION/EARLY INTERVENTION SERVICES)  (1 જુલાઈ, 2022 ના રોજ યએુસ માટે MSDE દ્ારા મજૂંર કરાયલે ફોમ્ય 2022)   પષૃ્ઠ 23

નામ:  એજન્સી: IEP ટીમ મલુાકાતનસી તારીખ:      /      /

અક્મતા ધરાવતા પવદ્ાથથીઓ માટે સમ્ સાંબાંધી અનુ્ ળૂતાઓ 
(એવા અક્મતા ધરાવતા પવદ્ાથથીઓ માટે, જેમના માટે અનુ્ ળૂતા િરકીક્ા 
લરેવાની તારકીખથી િિલેા IEP અથવા 504 પલાનમાાં દસતાવરેજી્તૃ કરા ર્ેલ 

િો્, અનરે જે પશક્ણ અનરે સથાપનક રૂિરે કરાતી આકારણીઓ દરપમ્ાન 
િરકીક્ા લરેવા્ તરે િિલેા અનરે િછકી બાંનરે સમ ર્ે આ અનુ્ ળૂતાનો 
પન્પમતિણરે ઉિ્ોગ કરતા િો્ (જવલલરે જ અિવાદ સાથરે.) સ
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5a: વધ ુસમય  1.5x   2x  અનય: ________ હા હા હા હા હા હા* હા

5b: સમય અને સમયસારણી સબંિંી અનોખા ંઅનકુલૂનો હા * * * * * * * * * *

આ અમારા હાલના પરીક્ષણ કાય્યક્રમોમા ંપરવાનગી આપી િકાય તિવેી લાક્ષઝણકતિાઓ અને સગવ્ડો િિા્યવ ેછે. સૌર્ી અદ્તિન માદહતિી માટે કૃપા કરીન ેતિમારી પરીક્ષા સચંાલકની પદરચય પકુસતિકા જુઓ.

* શવસતતૃિ માદહતિી માટે આકારણી સબંિંી શવિેષ માગ્યિિ્યક રૂપરેખા જુઓ.

શનણ્યય માટેનો આિાર નોંિો:
 _________________________________________________________________________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________________________________________________________________________

કટોકટકીની નસથપત માટે IEP પલાપનંગ:

શુ ંકટોકટીની પદરકસર્શતિ િરશમયાન કે, જેના પદરણામે 10 અર્વા વિારે દિવસ સિુી િાળા ભૌશતિક રીતિે બિં રહ ેતયારે સચૂનાતમક અને મલૂયાકંન સવલતિો અમલમા ંમકૂી િકાય?
 હા  ના જો ના, તિો વતિ્યમાન સચૂનાતમક અને મલૂયાકંન સવલતિોમા ંજરૂરી ફેરફારો વણ્યવો:__________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________

 શિક્ષણાતમક અને પરીક્ષા સગવ્ડો ધયાને લેવામા ંઆવયા છે અને કોઇ શિક્ષણાતમક અને પરીક્ષા સગવ્ડોની આ સમયે આવશયકતિા નર્ી.
       શનણ્યય માટેનો આિાર નોંિો: _________________________________________________________________________________________________________________ 

િકૈ્ષઝણક અને મલૂયાકંન પહોંચ સબંિંી અનકુલૂનો

III. ખાસ શવચારણાઓ અને સગવ્ડો



વયૈક્તિકૃતિ શિક્ષણ કાય્યક્રમ (IEP)
મરેીલને્ડ રાજય શિક્ષણ શવભાગ(MARYLAND STATE DEPARTMENT OF EDUCATION (MSDE)) ખાસ શિક્ષણ/વહલેા હસતિકે્ષપ સવેાઓ શવભાગ (DIVISION OF SPECIAL EDUCATION/EARLY INTERVENTION SERVICES)  (1 જુલાઈ, 2022 ના રોજ યએુસ માટે MSDE દ્ારા મજૂંર કરાયલે ફોમ્ય 2022)   પષૃ્ઠ 24

નામ:  એજન્સી: IEP ટીમ મલુાકાતનસી તારીખ:      /      /

III. ખાસ શવચારણાઓ અને સગવ્ડો

સેવાની પ્રકૃશતિ વારંવારતિા: િરૂઆતિની તિારીખ અંતિની તિારીખ પ્રોવાઇ્ડર (પ્રોવાઇ્ડસ્ય)
 = પ્રાર્શમક  = અનય

અપેઝક્ષતિ વારંવારતિા

 િૈશનક
 અ્ઠવાદ્ડક
 માશસક
 વાશષષિક
 માત્ર એક વખતિ
 સમયાતંિરે 
 શત્રમાશસક
 અિ્ય-વાશષષિક 
 અનય __________

મમ•દિદિ•વવવવ મમ•દિદિ•વવવવ

સમયગાળો
_____અ્ઠવાદ્ડયાઓ

P   અઝભમખુતિા અને ગશતિ શવિેષજ્ P   ઑદ્ડયોલોજીસટ
(ઓદરએનટેિન એન્ડ મોઝબઝલદટ સપેશયાઝલસટ) P   મનોશવજ્ાની

P   વાચા/ભાષાના ંપેર્ોલોજજસટ  P   IEP ટીમ 
(સપીચ/લેંગવેજ પેર્ોલોજજસટ) P   દુભાશષયો

P    બહરેા અને સાભંળવામા ંમશુકેલી  
િરાવનારાઓના શિક્ષક P   િકૈ્ષઝણક સહાયક

P   દ્રષષટ ન િરાવતિા લોકોના શિક્ષક P   દફઝિકલ ર્ેરાશપસટ
P   ઑક્પુેશ્નલ રે્રાશપસટ P   ઘર આિાદરતિ શિ ક્ષક
P   પયશુપલ પસયોનલ વક્યર P   િાળા કાઉનસેલર
P   િારીદરક શિક્ષણ શિક્ષક P   િાળા સોશયલ વક્ય ર
P   પનુવ્યસન સેવાઓનો સટાફ P   દરદક્ર એિનલ ર્ેરાશપ સટ
P   સામાનય શિક્ષણ શિક્ષક P    ઑક્પુેશ્નલ રે્રાપી 

આશસસટનટ
P   કારદકિદી અને ટે્નોલોજીના શિક્ષક P   દફઝિકલ ર્ેરાશપ આશસસટનટ
P   સામાજજક સેવાઓનો શવભાગ (DSS) P    સપી ચ/લેંગવેજ આશસ સટનટ
P    ઝબહશેવયરલ હલેર્ ઍગડમશનસટે્િન  

(વયાવહાદરક આરોગય પ્રિાસન -BHA) P    ર્ેરાશપદટ ક ઝબ હવેશયરલ
P   શવકાસકીય અપગંતિાઓ િાસન (DDA) એઇ્ડ (ઉપચારાતમક વતિ્ય
P   પનુવ્યસન સેવાઓનો શવભાગ (DORS)  ણક સબ ંિ ંી સહાયક યત્ર)ં
P   અનય એજનસી___________________________
P   શવિેષ શિક્ષણ વગ્યખ્ંડ શિક્ષક
P   અનય સેવા પ્રિાતિા____________________
P   નસ્ય

સર્ળ અને પધિશતિ અંગે સપષટતિા કરોઃ _______________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

પરૂક સહાયક સાિનો, કાય્યક્રમમા ંફેરફારો અને સહાયક સાિનો

  શિક્ષણ અને અસાઇનમેનટ 
િરશમયન હાઇલાઇટસ્યના 
ઉપયોગની પરવાનગી આપવી

  મેશનપયલુેદટવિના ઉપયોગની 
પરવાનગી આપવી

  સગં્ઠનના સહાયક સાિનોના 
ઉપયોગની પરવાનગી આપવી

  સમજણ માટે ચકાસણી
  વારંવાર અને/અર્વા તિાતકાઝલક 
ફી્ડબેક

  શવદ્ાર્થી પાસે માદહતિીનુ ં
પનુરાવતિ્યન અને/અર્વા સકં્ષેપ 
કરાવવો

   બૉ્ડ્ય પરર્ી નકલ કરવાનુ ં
પ્રમાણ મયા્યદિતિ કરવું

   સવતિતં્ર કામ પર િેખરેખ રાખવી
   પ્રશ્નો અને સચૂનાઓને ટૂંકમા ં
સમજાવવાં

  સાર્ી દ્ારા શિક્ષણ/જો્ડીમા ં
કામની વયવસર્ા

 ઝચત્ર વાળં સમયપત્રક

  શવદ્ાર્થી મેળવેલુ ંશિક્ષણ િિા્યવી 
િકે તેિ માટે વૈકગલપક રીતિો પરૂી 
પા્ડવી

  સગં્ઠન માટે સહાયતિા પરૂી 
પા્ડવી

  પા્ઠ્યપસુતિકો/સાદહતયના ઘરે 
લઇ જવા માટેના ંસેટ પરૂા 
પા્ડવા

  પ્ફુરીદ્ડંગની તિપાસયાિી પરૂી 
પા્ડવી

  શવદ્ાર્થીને શવદ્ાર્થી/શિક્ષક 
નોંિોની નકલ પરૂી પા્ડવી

 સચૂનાઓનુ ંપનુરાવતિ્યન
  િબિભ્ંડોળન ેમજબતૂિ બનાવવા 
અન/ેઅર્વા જયારે શવસતિાદરતિ 
લખેનની જરૂર પ્ેડ તયારે િબિ 
બનેકનો ઉપયોગ કરવો
 અનય:

 ______________________

 િકૈ્ષઝણક સહાય

P



વયૈક્તિકૃતિ શિક્ષણ કાય્યક્રમ (IEP)
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નામ:  એજન્સી: IEP ટીમ મલુાકાતનસી તારીખ:      /      /

સેવાની પ્રકૃશતિ વારંવારતિા: િરૂઆતિની તિારીખ અંતિની તિારીખ પ્રોવાઇ્ડર (પ્રોવાઇ્ડસ્ય)
 = પ્રાર્શમક  = અનય

અપેઝક્ષતિ વારંવારતિા

 િૈશનક
 અ્ઠવાદ્ડક
 માશસક
 વાશષષિક
 માત્ર એક વખતિ
 સમયાતંિરે 
 શત્રમાશસક
 અિ્ય-વાશષષિક 
 અનય __________

મમ•દિદિ•વવવવ મમ•દિદિ•વવવવ

સમયગાળો
_____અ્ઠવાદ્ડયાઓ

P   અઝભમખુતિા અને ગશતિ શવિેષજ્ P   ઑદ્ડયોલોજીસટ
(ઓદરએનટેિન એન્ડ મોઝબઝલદટ સપેશયાઝલસટ) P   મનોશવજ્ાની

P   વાચા/ભાષાના ંપેર્ોલોજજસટ  P   IEP ટીમ
(સપીચ/લેંગવેજ પેર્ોલોજજસટ) P   દુભાશષયો

P    બહરેા અને સાભંળવામા ંમશુકેલી  P   િકૈ્ષઝણક સહાયક 
િરાવનારાઓના શિક્ષક P   દફઝિકલ ર્ેરાશપસટ

P   દ્રષષટ ન િરાવતિા લોકોના શિક્ષક P   ઘર આિાદરતિ શિ ક્ષક
P   ઑક્પુેશ્નલ રે્રાશપસટ P   િાળા કાઉનસેલર
P   પયશુપલ પસયોનલ વક્યર P   િાળા સોશયલ વક્ય ર
P   િારીદરક શિક્ષણ શિક્ષક P   દરદક્ર એિનલ ર્ેરાશપ સટ
P   પનુવ્યસન સેવાઓનો સટાફ P   ઑક્પુેશ્નલ રે્રાપી
P   સામાનય શિક્ષણ શિક્ષક           આશસસટનટ
P   કારદકિદી અને ટે્નોલોજીના શિક્ષક P    દફઝિકલ ર્ેરાશપ આશસસટનટ
P   સામાજજક સેવાઓનો શવભાગ (DSS) P    સપી ચ/લેંગવેજ આશસ સટનટ
P    ઝબહશેવયરલ હલેર્ ઍગડમશનસટે્િન  

(વયાવહાદરક આરોગય પ્રિાસન -BHA) P    ર્ેરાશપદટ ક ઝબ હવેશયરલ
P   શવકાસકીય અપગંતિાઓ િાસન (DDA)           એઇ્ડ (ઉપચારાતમક વતિ્ય
P   પનુવ્યસન સેવાઓનો શવભાગ (DORS)  ણક સબ ંિ ંી સહાયક યત્ર)ં
P   અનય એજનસી___________________________ 
P   શવિેષ શિક્ષણ વગ્યખ્ંડ શિક્ષક
P   અનય સેવા પ્રિાતિા____________________
P   નસ્ય

સર્ળ અને પધિશતિ અંગે સપષટતિા કરોઃ ____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

પરૂક સહાયક સાિનો, કાય્યક્રમમા ંફેરફારો અને સહાયક સાિનો

  િપદરવશતિષિતિ/બિલાયેલા 
અસાઈનમેન્ટસ

  અસાઈનમેન્ટસને નાના નાના 
એકમોમા ંશવભાજીતિ કરવા

  પા્ઠ્યના ટુક્ડા કરવા
  જયારે િક્ હોય તયારે 
અસાઇનમેન્ટસ અને મલૂયાકંન 
પરની અસબંશંિતિ માદહતિી કાઢી 
નાખંવી

  જરૂરી વાચંનનુ ંપ્રમાણ મયા્યદિતિ 
કરવું

  ફેરફાર કરેલ સામગ્ી
   ફેરફાર કરેલ ગે્દ્ડંગ શસસટમ
   ઓપન બકુ પરીક્ષાઓ
   મૌઝખક પરીક્ષાઓ
  જવાબમા ંપસિંગીઓની સખંયા 
ઓછી કરવી

 પરીક્ષાની લબંાઈમા ંઘટા્ડો

  જયારે િક્ હોય તયારે 
“અપવાિ” અને “નકાર”ના પ્રશ્નો 
દૂર કરવા

  પરીક્ષાના ફૉમવેટને સિુારવુ ં
(એટલે કે ઓછા ંપ્રશ્નો, ખાલી 
જગયાઓ ભરો)

  જયારે િક્ હોય તયારે લાબંા 
ફકરાઓને બલુેટમા ંઅલગ 
કરવા

  અસાઇનમેન્ટસ અને 
મલૂયાકંનોમા ં સરળ કરેલ 
વાક્ રચના, િબિભ્ંડોળ અને 
ગ્ાદફ્સ

  જયારે પણ િક્ હોય તયારે 
ફકરાઓ વાચંવામા ંમિિ કરવા 
માટે ઝચત્રોનો ઉપયોગ કરવો

 અનય:
 ______________________

 કાય્યક્રમમા ંફેરફાર (ફેરફારો)

P

III. ખાસ શવચારણાઓ અને સગવ્ડો



વયૈક્તિકૃતિ શિક્ષણ કાય્યક્રમ (IEP)
મરેીલને્ડ રાજય શિક્ષણ શવભાગ(MARYLAND STATE DEPARTMENT OF EDUCATION (MSDE)) ખાસ શિક્ષણ/વહલેા હસતિકે્ષપ સવેાઓ શવભાગ (DIVISION OF SPECIAL EDUCATION/EARLY INTERVENTION SERVICES)  (1 જુલાઈ, 2022 ના રોજ યએુસ માટે MSDE દ્ારા મજૂંર કરાયલે ફોમ્ય 2022)   પષૃ્ઠ 26

નામ:  એજન્સી: IEP ટીમ મલુાકાતનસી તારીખ:      /      /

સેવાની પ્રકૃશતિ વારંવારતિા: િરૂઆતિની તિારીખ અંતિની તિારીખ પ્રોવાઇ્ડર (પ્રોવાઇ્ડસ્ય)
 = પ્રાર્શમક  = અનય

અપેઝક્ષતિ વારંવારતિા

 િૈશનક
 અ્ઠવાદ્ડક
 માશસક
 વાશષષિક
 માત્ર એક વખતિ
 સમયાતંિરે 
 શત્રમાશસક
 અિ્ય-વાશષષિક 
 અનય __________

મમ•દિદિ•વવવવ મમ•દિદિ•વવવવ

સમયગાળો
_____અ્ઠવાદ્ડયાઓ

P   અઝભમખુતિા અને ગશતિ શવિેષજ્ P   ઑદ્ડયોલોજીસટ
(ઓદરએનટેિન એન્ડ મોઝબઝલદટ સપેશયાઝલસટ) P   મનોશવજ્ાની

P   વાચા/ભાષાના ંપેર્ોલોજજસટ  P   IEP ટીમ
(સપીચ/લેંગવેજ પેર્ોલોજજસટ) P   દુભાશષયો

P    બહરેા અને સાભંળવામા ંમશુકેલી  P   િકૈ્ષઝણક સહાયક 
િરાવનારાઓના શિક્ષક P   દફઝિકલ ર્ેરાશપસટ

P   દ્રષષટ ન િરાવતિા લોકોના શિક્ષક P   ઘર આિાદરતિ શિ ક્ષક
P   ઑક્પુેશ્નલ રે્રાશપસટ P   િાળા કાઉનસેલર
P   પયશુપલ પસયોનલ વક્યર P   િાળા સોશયલ વક્ય ર
P   િારીદરક શિક્ષણ શિક્ષક P   દરદક્ર એિનલ ર્ેરાશપ સટ
P   પનુવ્યસન સેવાઓનો સટાફ P   ઑક્પુેશ્નલ રે્રાપી
P   સામાનય શિક્ષણ શિક્ષક           આશસસટનટ
P   કારદકિદી અને ટે્નોલોજીના શિક્ષક P    દફઝિકલ ર્ેરાશપ આશસસટનટ
P   સામાજજક સેવાઓનો શવભાગ (DSS) P    સપી ચ/લેંગવેજ આશસ સટનટ
P    ઝબહશેવયરલ હલેર્ ઍગડમશનસટે્િન  

(વયાવહાદરક આરોગય પ્રિાસન -BHA) P    ર્ેરાશપદટ ક ઝબ હવેશયરલ
P   શવકાસકીય અપગંતિાઓ િાસન (DDA)           એઇ્ડ (ઉપચારાતમક વતિ્ય
P   પનુવ્યસન સેવાઓનો શવભાગ (DORS)  ણક સબ ંિ ંી સહાયક યત્ર)ં
P   અનય એજનસી___________________________ 
P   શવિેષ શિક્ષણ વગ્યખ્ંડ શિક્ષક
P   અનય સેવા પ્રિાતિા____________________
P   નસ્ય

સર્ળ અને પધિશતિ અંગે સપષટતિા કરોઃ _______________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

પરૂક સહાયક સાિનો, કાય્યક્રમમા ંફેરફારો અને સહાયક સાિનો

  પખુતિોને સહાય
  સમયપત્રકમા ંફેરફારો માટે 
આગોતિરી તિૈયારી

  ગસુસાના શનયમનની તિાલીમ
  સમજ માટે ચકાસણી
  કટોકટીની કસર્શતિમા ંહસતિકે્ષપ
  જયારે જરૂર પ્ેડ તયારે સહાયતિા 
માગંવા શવદ્ાર્થીને પ્રોતસાદહતિ 
કરવા

   િકૈ્ષઝણક અને ઝબન િકૈ્ષઝણક 
સેદટંગિમા ંયોગય વતિ્યનને 
પ્રોતસાદહતિ કરવુ/ંતેિમ કરવા 
માટે ઉત્તેજન આપવું

   વારંવાર આંખ મેળવવી/
ઘશનષ્ઠતિા વ્ેડ શનયતં્રણ

   શનયમો વારંવાર યાિ 
િેવ્ડાવવા

  ઘર-િાળા વચચે સવંાિની 
વયવસર્ા

 વતિ્યનના કરારનુ ંઅમલીકરણ
  એજ્ંડા બકુ અને/અર્વા 
પ્રગશતિના અહવેાલના 
ઉપયોગની િેખરેખ રાખવી

  ગશતિશવશિ માટે પ્રવશૃત્તઓ અને 
તિકોમા ંવારંવાર ફેરફારો પરૂા 
પા્ડવા

  શ્વણ અને એકાગ્તિાની 
આવ્ડતિોને ઉત્તેજન આપવા 
માટે મેશનપયલુેદટવિ અને/
અર્વા ઇષનદ્રયગતિ પ્રવશૃત્તઓ 
પરૂી પા્ડવી

  સાદહતયના સગં્ઠન માટે 
આયોજજતિ સમય પરૂો પા્ડવો

  ઝબન-િાષબિક $/િાષબિક 
સવંાિ દ્ારા સકારાતમક વતિ્યનને 
ઉત્તેજન આપવું

  સામાજજક આવ્ડતિોની તિાલીમ
  ધયાન ખેંચવા અને ટકાવવા 
માટેની વયહૂરચનાઓ
  સકારાતમક $/નક્કર ઉત્તજેન 
આપતિી બાબતિોનો ઉપયોગ
 અનય:

 ______________________

 સામાજજક$/વતિ્યનલક્ષી સહકાર

P

III. ખાસ શવચારણાઓ અને સગવ્ડો



વયૈક્તિકૃતિ શિક્ષણ કાય્યક્રમ (IEP)
મરેીલને્ડ રાજય શિક્ષણ શવભાગ(MARYLAND STATE DEPARTMENT OF EDUCATION (MSDE)) ખાસ શિક્ષણ/વહલેા હસતિકે્ષપ સવેાઓ શવભાગ (DIVISION OF SPECIAL EDUCATION/EARLY INTERVENTION SERVICES)  (1 જુલાઈ, 2022 ના રોજ યએુસ માટે MSDE દ્ારા મજૂંર કરાયલે ફોમ્ય 2022)   પષૃ્ઠ 27

નામ:  એજન્સી: IEP ટીમ મલુાકાતનસી તારીખ:      /      /

સેવાની પ્રકૃશતિ વારંવારતિા: િરૂઆતિની તિારીખ અંતિની તિારીખ પ્રોવાઇ્ડર (પ્રોવાઇ્ડસ્ય)
 = પ્રાર્શમક  = અનય

અપેઝક્ષતિ વારંવારતિા

 િૈશનક
 અ્ઠવાદ્ડક
 માશસક
 વાશષષિક
 માત્ર એક વખતિ
 સમયાતંિરે 
 શત્રમાશસક
 અિ્ય-વાશષષિક 
 અનય __________

મમ•દિદિ•વવવવ મમ•દિદિ•વવવવ

સમયગાળો
_____અ્ઠવાદ્ડયાઓ

P   અઝભમખુતિા અને ગશતિ શવિેષજ્ P   ઑદ્ડયોલોજીસટ
(ઓદરએનટેિન એન્ડ મોઝબઝલદટ સપેશયાઝલસટ) P   મનોશવજ્ાની

P   વાચા/ભાષાના ંપેર્ોલોજજસટ  P   IEP ટીમ
(સપીચ/લેંગવેજ પેર્ોલોજજસટ) P   દુભાશષયો

P    બહરેા અને સાભંળવામા ંમશુકેલી  P   િકૈ્ષઝણક સહાયક 
િરાવનારાઓના શિક્ષક P   દફઝિકલ ર્ેરાશપસટ

P   દ્રષષટ ન િરાવતિા લોકોના શિક્ષક P   ઘર આિાદરતિ શિ ક્ષક
P   ઑક્પુેશ્નલ રે્રાશપસટ P   િાળા કાઉનસેલર
P   પયશુપલ પસયોનલ વક્યર P   િાળા સોશયલ વક્ય ર
P   િારીદરક શિક્ષણ શિક્ષક P   દરદક્ર એિનલ ર્ેરાશપ સટ
P   પનુવ્યસન સેવાઓનો સટાફ P   ઑક્પુેશ્નલ રે્રાપી
P   સામાનય શિક્ષણ શિક્ષક           આશસસટનટ
P   કારદકિદી અને ટે્નોલોજીના શિક્ષક P    દફઝિકલ ર્ેરાશપ આશસસટનટ
P   સામાજજક સેવાઓનો શવભાગ (DSS) P    સપી ચ/લેંગવેજ આશસ સટનટ
P    ઝબહશેવયરલ હલેર્ ઍગડમશનસટે્િન  

(વયાવહાદરક આરોગય પ્રિાસન -BHA) P    ર્ેરાશપદટ ક ઝબ હવેશયરલ
P   શવકાસકીય અપગંતિાઓ િાસન (DDA)           એઇ્ડ (ઉપચારાતમક વતિ્ય
P   પનુવ્યસન સેવાઓનો શવભાગ (DORS)  ણક સબ ંિ ંી સહાયક યત્ર)ં
P   અનય એજનસી___________________________ 
P   શવિેષ શિક્ષણ વગ્યખ્ંડ શિક્ષક
P   અનય સેવા પ્રિાતિા____________________
P   નસ્ય

સર્ળ અને પધિશતિ અંગે સપષટતિા કરોઃ _______________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

પરૂક સહાયક સાિનો, કાય્યક્રમમા ંફેરફારો અને સહાયક સાિનો

  એઝલવેટર વ્ડે પહોંચ
  અનકુલૂનિીલ ઉપકરણ
  ખોરાક આપવાના અનકુલૂનિીલ 
સાિનો

  ઇષનદ્રયગતિ ઈનપટુ (એટલે કે 
પ્રકાિ, ધવશન) મા ંફેરફારો

  વગયોની વચચે હલનચલન માટે 
વિારાનો સમય આપવો

  પયા્યવરણીય સહાયક સાિનો 
(એટલે કે વગ્યખ્ંડ એકોષસટ્સ, 
હીદટંગ, હવા-ઉજાસ)

  લૉકર માટે સવલતિભયુું સર્ળ
  સવલતિભરી બે્ઠક
  કાગળ/પેકનસલના કામો 
ઘટા્ડવા

  ઇષનદ્રયગતિ આહાર
  ઝચત્રવાળં સમયપત્રક
 અનય:

 ______________________

 િારીદરક$/પયા્યવરણીય સહાય

III. ખાસ શવચારણાઓ અને સગવ્ડો

P



વયૈક્તિકૃતિ શિક્ષણ કાય્યક્રમ (IEP)
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નામ:  એજન્સી: IEP ટીમ મલુાકાતનસી તારીખ:      /      /

સેવાની પ્રકૃશતિ વારંવારતિા: િરૂઆતિની તિારીખ અંતિની તિારીખ પ્રોવાઇ્ડર (પ્રોવાઇ્ડસ્ય)
 = પ્રાર્શમક  = અનય

અપેઝક્ષતિ વારંવારતિા

 િૈશનક
 અ્ઠવાદ્ડક
 માશસક
 વાશષષિક
 માત્ર એક વખતિ
 સમયાતંિરે 
 શત્રમાશસક
 અિ્ય-વાશષષિક 
 અનય __________

મમ•દિદિ•વવવવ મમ•દિદિ•વવવવ

સમયગાળો
_____અ્ઠવાદ્ડયાઓ

P   અઝભમખુતિા અને ગશતિ શવિેષજ્ P   ઑદ્ડયોલોજીસટ
(ઓદરએનટેિન એન્ડ મોઝબઝલદટ સપેશયાઝલસટ) P   મનોશવજ્ાની

P   વાચા/ભાષાના ંપેર્ોલોજજસટ  P   IEP ટીમ
(સપીચ/લેંગવેજ પેર્ોલોજજસટ) P   દુભાશષયો

P    બહરેા અને સાભંળવામા ંમશુકેલી  P   િકૈ્ષઝણક સહાયક 
િરાવનારાઓના શિક્ષક P   દફઝિકલ ર્ેરાશપસટ

P   દ્રષષટ ન િરાવતિા લોકોના શિક્ષક P   ઘર આિાદરતિ શિ ક્ષક
P   ઑક્પુેશ્નલ રે્રાશપસટ P   િાળા કાઉનસેલર
P   પયશુપલ પસયોનલ વક્યર P   િાળા સોશયલ વક્ય ર
P   િારીદરક શિક્ષણ શિક્ષક P   દરદક્ર એિનલ ર્ેરાશપ સટ
P   પનુવ્યસન સેવાઓનો સટાફ P   ઑક્પુેશ્નલ રે્રાપી
P   સામાનય શિક્ષણ શિક્ષક           આશસસટનટ
P   કારદકિદી અને ટે્નોલોજીના શિક્ષક P    દફઝિકલ ર્ેરાશપ આશસસટનટ
P   સામાજજક સેવાઓનો શવભાગ (DSS) P    સપી ચ/લેંગવેજ આશસ સટનટ
P    ઝબહશેવયરલ હલેર્ ઍગડમશનસટે્િન  

(વયાવહાદરક આરોગય પ્રિાસન -BHA) P    ર્ેરાશપદટ ક ઝબ હવેશયરલ
P   શવકાસકીય અપગંતિાઓ િાસન (DDA)           એઇ્ડ (ઉપચારાતમક વતિ્ય
P   પનુવ્યસન સેવાઓનો શવભાગ (DORS)  ણક સબ ંિ ંી સહાયક યત્ર)ં
P   અનય એજનસી___________________________ 
P   શવિેષ શિક્ષણ વગ્યખ્ંડ શિક્ષક
P   અનય સેવા પ્રિાતિા____________________
P   નસ્ય

તિાલીમ/કનસલટેિન દ્ારા IEP સમશર્ષિતિના કે્ષત્ર(ત્રો) ઓળખો:
 લક્ય(યો) અને ઉદે્િો (પરૂાવા આિાદરતિ હસતિક્ષેપ અને વયહૂનીશતિઓ)
 સવલતિો
 પરૂક સહાયો, સેવાઓ, કાય્યક્રમ સિુારા અને સહકાર
 શવિેષ શિક્ષણ/સબંશંિતિ સેવાઓ

મદુ્ા(ઓ), સહભાગી(ઓ), સર્ળ અને પધિશતિ અંગે સપષટતિા કરો: __________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

શનણ્યયને સમર્્યન આપવા માટે િસતિાવેજોઃ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  કટોકટકીની નસથપત માટે IEP પલાપનંગ:
  શુ ંકટોકટીની પદરકસર્શતિઓમા ંકે, જેના પદરણામ ેિાળા 10 કે તિરે્ી વધ ુદિવસ માટે ભૌશતિક રીતિ ેબિં રહ ેતિમેા ંલખયા અનસુાર પરૂક સહાય, સવેાઓ, કાય્યક્રમોમા ંફેરફાર અન ેસહકારનો અમલ કરી િકાય?
   હા  ના જો ના, તિો વતિ્યમાન પરૂક સહાય, સેવાઓ, કાય્યક્રમોમા ંફેરફાર અને સહકારમા ંજરૂરી ફેરફારો વણ્યવો: ______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

પરૂક મિિ, સેવાઓ, કાય્યક્રમમા ંફેરફારો અને સહકાર પર શવચાર કરવામા ંઆવયો હતિો અને હાલ તિેમારં્ી કિાની જરૂર નર્ી.   હા   ના

શનણ્યય (શનણ્યયો)ને સમર્્યન આપવા માટે ચચા્યઃ _______________________________________________________________________________________________________________________________________

પરૂક સહાયક સાિનો, કાય્યક્રમમા ંફેરફારો અને સહાયક સાિનો

  એટી પરામિ્ય
  ઑદ્ડયોલોજજસટ સાર્ે પરામિ્ય
  વગ્યખ્ંડમા ંશિક્ષણ માટે પરામિ્ય
  કટોકટી ટાળવા અને હસતિકે્ષપ 
માટે સહકારની સેવાઓનો 
સમનવય

  ઈતિર/ઝબન િકૈ્ષઝણક 
પ્રિાતિાઓની સહાય

  ઑક્પુેશ્નલ ર્ેરાશપસટ પરામિ્ય
   અઝભમખુતિા અને ગશતિિીલતિા 
પરામિ્ય

  માતિાશપતિા માટે માગ્યિિ્યન 
અને/અર્વા તિાલીમ

  િારીદરક શિક્ષણ પરામિ્ય
  દફઝિકલ ર્ેરાશપસટ પરામિ્ય
  મનોશવજ્ાની પરામિ્ય
  િાળાકીય સવાસ્થય પરામિ્ય
 સોશયલ વક્યર પરામિ્ય
  સપીચ/લેંગવજે પરે્ોલોજજસટ 
પરામિ્ય
 સટાફની તિાલીમ
 પ્રવાસની તિાલીમ
 પ્રવાસ તિાલીમ
 અનય:

 ______________________

 િાળાના કમ્યચારી/માતિાશપતિાને સહાય

III. ખાસ શવચારણાઓ અને સગવ્ડો

P



વયૈક્તિકૃતિ શિક્ષણ કાય્યક્રમ (IEP)
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નામ:  એજન્સી: IEP ટીમ મલુાકાતનસી તારીખ:      /      /

જો શવદ્ાર્થી ESY સેવાઓ મેળવતિા ન હોય તિો, આઇઇપી ટીમે નક્કી કરવુ ંજોઈએ કે શનયશમતિ સકલૂ વષ્ય િરશમયાન શવદ્ાર્થીના િકૈ્ષઝણક કાય્યક્રમમારં્ી અમકુ લાભો મેળવવા માટે નીચે િિા્યવેલ કોઇ પદરબળો 
મહતતવપણૂ્ય રીતિે શવદ્ાર્થીની ક્ષમતિા ભયમા ંમકેૂ છે કે કેમ. ESY સેવાઓ એ IEP અનસુાર, સામાનય સકલૂ વષ્યર્ી આગળ પરૂી પા્ડવામા ંઆવતિી ચોક્કસ ખાસ શિક્ષણ અને સબંશંિતિ સેવાઓનુ ંવયક્તિકૃતિ શવસતિરણ 
છે જેનો માતિાશપતિાને કોઈ ખચ્ય ર્તિો નર્ી.

  ESY શનણ્યય મોકફૂ
ESY ધ્ાનરે લરેતી વખતરે, િા અથવા ના જવાબ આિો અનરે આ પનણમૂ્ની નોંધ કરોઃ

1. શવદ્ાર્થીના IEP મા ંસવંેિનિીલ જીવન કૌિલયો સબંશંિતિ વાશષષિક ધયેયોનો સમાવેિ ર્ાય છે?   હા   ના
 શનણ્યયના ટેકા માટે ચચા્યઃ _______________________________________________________________________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                      1a. સામાનય સકલૂ શવકે્ષપ દ્ારા ર્તિી સવંિેનિીલ જીવન કૌિલયની આવશયક પીછેહ્ઠ અન ેયોગય સમયમા ંઆ ગમુાવલે કૌિલયો પ્રાપતિ કરવામા ંશનષફળતિાની કોઇ સભંશવતિ  
તિક છે?    હા   ના

                    શનણ્યયના ટેકા માટે ચચા્યઃ ____________________________________________________________________________________________________________________________

                    _______________________________________________________________________________________________________________________________________________

                    1b. સવંેિનિીલ જીવન કૌિલયો સબંશંિતિ IEP ધયેયોની કુિળતિા તિરફ પ્રગશતિના અંિનુ ંપ્રિિ્યન શવદ્ાર્થી કરી રહ્ા છે?   હા   ના
                    શનણ્યયના ટેકા માટે ચચા્યઃ ____________________________________________________________________________________________________________________________

                     _______________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. ઉદ્ભવતિા કૌિલયો અર્વા નવી તિકો છે?   હા   ના
 શનણ્યયના ટેકા માટે ચચા્યઃ _______________________________________________________________________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. શુ ંકોઇ અર્્યસભર શવકે્ષપ કરતિી વતિ્યણકૂો છે?   હા   ના
 શનણ્યયના ટેકા માટે ચચા્યઃ _______________________________________________________________________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. ખો્ડખાપંણનો પ્રકાર અને તિીવ્રતિા ESY ની જરૂર ઊભી કરે છે?   હા   ના
 શનણ્યયના ટેકા માટે ચચા્યઃ _______________________________________________________________________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. શુ ંકોઇ અનય ખાસ પદરકસર્શતિઓ છે જેના માટે ESY ની આવશયકતિા હોય?   હા   ના
 શનણ્યયના ટેકા માટે ચચા્યઃ _______________________________________________________________________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ઉપરો્તિ તિમામ પ્રશ્નો ધયાને લીિા બાિ, જો શવદ્ાર્થીને ESY પરંુૂ પા્ડવામા ંન આવતુ ંહોય, તિો શવદ્ાર્થી તેિના/તેિણીના શનયશમતિ સકલૂ વષ્ય િરશમયાન િકૈ્ષઝણક કાય્યક્રમમારં્ી ફાયિાઓ મળેવે  
છે તિ ેઅર્્યસભર રીતેિ જોખમમા ંમકૂાિ?ે   હા, શવદ્ાર્થી ESY સવેા માટે લાયક છે
                                                       ના, શવદ્ાર્થી ESY સવેા માટે લાયક નર્ી.
શનણ્યય(યો) માટે િસતિાવેજ આિાર: _________________________________________________________________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

શવસતિાદરતિ સકલૂ વષ્ય (ESY)

III. ખાસ શવચારણાઓ અને સગવ્ડો



વયૈક્તિકૃતિ શિક્ષણ કાય્યક્રમ (IEP)
મરેીલને્ડ રાજય શિક્ષણ શવભાગ(MARYLAND STATE DEPARTMENT OF EDUCATION (MSDE)) ખાસ શિક્ષણ/વહલેા હસતિકે્ષપ સવેાઓ શવભાગ (DIVISION OF SPECIAL EDUCATION/EARLY INTERVENTION SERVICES)  (1 જુલાઈ, 2022 ના રોજ યએુસ માટે MSDE દ્ારા મજૂંર કરાયલે ફોમ્ય 2022)   પષૃ્ઠ 30

નામ:  એજન્સી: IEP ટીમ મલુાકાતનસી તારીખ:      /      /

   
ધયેય                     _____________________________ શુ ંઆ ધયેય પોસટસેકન્ડરી ટ્ાગનિિન ગોલને સમર્્યન આપે છે?

જો એમ હોય, તિો ઓળખો:    રોજગાર    શિક્ષણ    તિાલીમ    સવતિતં્ર જીવન

સમયગાળો: દ્ારા  • •  (મમ•દિદિ•વવવવ) 

માપનની પધિશતિ (જે લાગ ુપ્ેડ તેિ બિા પસિં કરો):           અનૌપચાદરક પ્રદક્રયાઓ (ઉપયોગમા ંલીિેલ ટલૂ/પધિશતિ)           વગ્યખ્ંડ આિાદરતિ મલૂયાકંન (ઉપયોગમા ંલીિેલ ટલૂ/પધિશતિ)           શનરીક્ષણ રેકો્ડ્ય __________________

 પ્રમાઝણતિ મલૂયાકંન (ઉપયોગમા ંલીિેલ ટલૂ/પધિશતિ)  પોટ્યફોલીયો મલૂયાકંન  અનય ____________ 

માપિં્ડ (શનપણુતિા અને જાળવણી): સારે્ ___________  % ચોક્કસાઇ  % ઘટા્ડો  ____ ____ અજમાયેિોમારં્ી  % વિારો  અનય________  

ESY ધયેય?   હા   ના 
કટોકટકીની નસથપત માટે IEP પલાપનંગ: શુ ંકટોકટીની પદરકસર્શતિઓમા ંકે, જેના પદરણામે િાળા 10 કે તિેર્ી વધ ુદિવસ માટે ભૌશતિક રીતેિ બિં રહ ેતિેમા ંલખયા અનસુાર આ લક્યનો અમલ કરી િકાય?

 હા   ના  જો ના, તિો આ લક્યમા ંજરૂરી ફેરફારો વણ્યવો: _______________________________________________________________________________________________

શવકલપ 1 (કસર્શતિઓ, વતિ્યણકુ, સમયગાળો, માપનની પધિશતિ અને માપિં્ડ સદહતિ): ______________________
  _______________________________________________________________________
  _______________________________________________________________________
  _______________________________________________________________________
શવકલપ 2 (કસર્શતિઓ, વતિ્યણકુ, સમયગાળો, માપનની પધિશતિ અને માપિં્ડ સદહતિ): ______________________
  _______________________________________________________________________
  _______________________________________________________________________
  _______________________________________________________________________

શવકલપ 3 (કસર્શતિઓ, વતિ્યણકુ, સમયગાળો, માપનની પધિશતિ અને માપિં્ડ સદહતિ): ______________________ 
  _______________________________________________________________________
  _______________________________________________________________________
  _______________________________________________________________________
શવકલપ 4 (કસર્શતિઓ, વતિ્યણકુ, સમયગાળો, માપનની પધિશતિ અને માપિં્ડ સદહતિ): ______________________
  _______________________________________________________________________
  _______________________________________________________________________
  _______________________________________________________________________

ધયેય  
તિરફ  
પ્રગશતિ

પ્રગશતિ  
અહવેાલ 1 
તિારીખ______

પ્રગશતિ કો્ડ:  પ્રાગપતિ  ધયયે પશૂતિષિ માટે પયા્યપતિ પ્રગશતિ કરે છે  નવુ ંિાખલ કરાયેલ કૌિલય; પ્રગશતિ અતયારે માપી િકાય એમ નર્ી
 ધયેય પશૂતિષિ માટે પયા્યપતિ પ્રગશતિ કરતિા નર્ી  હજૂ િાખલ ર્યુ ંનર્ી

(IEP ટીમે અપયા્યપતિ પ્રગશતિ તિરફ ધયાન આપવાની આવશયકતિા છે)
વણ્યન: _________________________________________________________________________________________________________________________________________

પ્રગશતિ  
અહવેાલ 2 
તિારીખ______

પ્રગશતિ કો્ડ:  પ્રાગપતિ  ધયયે પશૂતિષિ માટે પયા્યપતિ પ્રગશતિ કરે છે  નવુ ંિાખલ કરાયેલ કૌિલય; પ્રગશતિ અતયારે માપી િકાય એમ નર્ી
 ધયેય પશૂતિષિ માટે પયા્યપતિ પ્રગશતિ કરતિા નર્ી  હજૂ િાખલ ર્યુ ંનર્ી

(IEP ટીમે અપયા્યપતિ પ્રગશતિ તિરફ ધયાન આપવાની આવશયકતિા છે)
વણ્યન: _________________________________________________________________________________________________________________________________________

પ્રગશતિ  
અહવેાલ 3 
તિારીખ______

પ્રગશતિ કો્ડ:  પ્રાગપતિ  ધયયે પશૂતિષિ માટે પયા્યપતિ પ્રગશતિ કરે છે  નવુ ંિાખલ કરાયેલ કૌિલય; પ્રગશતિ અતયારે માપી િકાય એમ નર્ી
 ધયેય પશૂતિષિ માટે પયા્યપતિ પ્રગશતિ કરતિા નર્ી  હજૂ િાખલ ર્યુ ંનર્ી

(IEP ટીમે અપયા્યપતિ પ્રગશતિ તિરફ ધયાન આપવાની આવશયકતિા છે)
વણ્યન: _________________________________________________________________________________________________________________________________________

પ્રગશતિ  
અહવેાલ 4 
તિારીખ______

પ્રગશતિ કો્ડ:  પ્રાગપતિ  ધયયે પશૂતિષિ માટે પયા્યપતિ પ્રગશતિ કરે છે  નવુ ંિાખલ કરાયેલ કૌિલય; પ્રગશતિ અતયારે માપી િકાય એમ નર્ી
 ધયેય પશૂતિષિ માટે પયા્યપતિ પ્રગશતિ કરતિા નર્ી  હજૂ િાખલ ર્યુ ંનર્ી

(IEP ટીમે અપયા્યપતિ પ્રગશતિ તિરફ ધયાન આપવાની આવશયકતિા છે)

વણ્યન: _________________________________________________________________________________________________________________________________________

ધયેય (કસર્શતિઓ, વતિ્યણકુ, સમયગાળો, માપનની પધિશતિ અને માપિં્ડ સદહતિ): _________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

IEP ધયેયો તિરફ શવદ્ાર્થીની પ્રગશતિની જાણ માતિાશપતિાને કેવી રીતેિ કરવામા ંઆવિે? ____________________________________________________________________________________________
કેટલી વાર?    અ્ઠવાદ્ડક  પખવાદ્ડક  માશસક   વચગાળે       શત્રમાશસક  ગણુાકંન સમયના અંતિ ે    અનય ____________________

IV. ધયેયો 



વયૈક્તિકૃતિ શિક્ષણ કાય્યક્રમ (IEP)
મરેીલને્ડ રાજય શિક્ષણ શવભાગ(MARYLAND STATE DEPARTMENT OF EDUCATION (MSDE)) ખાસ શિક્ષણ/વહલેા હસતિકે્ષપ સવેાઓ શવભાગ (DIVISION OF SPECIAL EDUCATION/EARLY INTERVENTION SERVICES)  (1 જુલાઈ, 2022 ના રોજ યએુસ માટે MSDE દ્ારા મજૂંર કરાયલે ફોમ્ય 2022)   પષૃ્ઠ 31

નામ:  એજન્સી: IEP ટીમ મલુાકાતનસી તારીખ:      /      /

 ખાસ િકૈ્ષઝણક સેવાઓ

સેવા પ્રકાર સર્ળ સેવા વણ્યન િરુઆતિ તિારીખ સમાગપતિ 
તિારીખ

પરૂી પા્ડનાર(રા)
 = પ્રાર્શમક  = અનય

સેવાનો  
સાર

 વગ્યખ્ંડ શિક્ષણ  
   (વગ્યખ્ંડ શિક્ષણ માટે સત્રની    
   સખંયાની ઓળખ વકૈગલપક છે)

 િારીદરક શિક્ષણ
 બોલી/ભાષા સારવાર
 મસુાફરી તિાલીમ

 સામાનય  
    શિક્ષણમાં

 સામાનય  
    શિક્ષણની      
    બહાર

સત્રોની 
સખંયા

 1 
 2
 3 
 4
 5 
 6
 અનય

 ____
 

સમયની અવશિ ______ 
કલાક

______ શમશનટ

આવશૃત્ત

 િૈશનક
 સપતિાદહક  

માશસક
 વાશષષિક
  ફ્તિ એકવાર 
  શત્રમાશસક
   અિ્ય-વાશષષિક 

મમ•દિદિ• 
વવવવ

મમ•દિદિ• 
વવવવ

સમયગાળો
______
અ્ઠવાદ્ડયાં

P   ઓદરયનટેિન (સસંકરણ) અને ગશતિિીલતિા શનષણાતિ P   ઑદ્ડયોલોજીસટ 
P   બોલી/ભાષા પૅર્ોલૉજજસટ P   મનોશવજ્ાની
P    બહરેા અને સાભંળવામા ંમશુકેલી  

િરાવનારાઓના શિક્ષક P   IEP ટીમ
P   દ્રશય ખામી િરાવતિા શવદ્ાર્થીઓના શિક્ષક P   દુભાશષયો
P   વયવસાયલક્ષી ઝચદકતસક P   િકૈ્ષઝણક સહાયક
P   શવદ્ાર્થી કમ્યચારી કાય્યકર P   દફઝિકલ ર્ેરાશપસટ
P   િારીદરક શિક્ષણ શિક્ષક P   ઘર આિાદરતિ શિ ક્ષક
P   પનુઃસર્ાપના સેવાઓ સબંશંિતિ કમ્યચારીગણ P   િાળા સલાહકાર
P   સામાનય શિક્ષણ શિક્ષક P   િાળા સોશયલ વક્ય ર
P   કારદકિદી અને તિકનીકી શિક્ષક P   દરદક્ર એિનલ ર્ેરાશપ સટ
P   સામાજજક સેવાઓનો શવભાગ (DSS) P   વયાવસાશયક
P    ઝબહશેવયરલ હલેર્ ઍગડમશનસટે્િન  ર્ેરાપી આશસ સટનટ

(વયાવહાદરક આરોગય પ્રિાસન - BHA)
P   શવકાસલક્ષી ખો્ડખાપંણ સચંાલન (DDA) P   દફઝિકલ ર્રેાશપ આશસસટનટ
P   પનુઃસર્ાપન સવેાઓનો શવભાગ (DORS) P   સપી ચ/લેંગવજે આશસ સટનટ
P   અનય એજનસી___________________________ P   ર્ેરાશપદટ ક ઝબ હવેશયરલ
P   ખાસ શિક્ષણ વગ્યખ્ંડ શિક્ષક એઇ્ડ (ઉપચારાતમક વતિ્ય
P   અનય સેવા પરૂી પા્ડનાર____________________  ણક સબ ંિ ંી સહાયક યત્ર)ં

કુલ સેવાનો 
સમયઃ

 સપતિાદહક
 માશસક
 વાશષષિક

____કલાક

____શમન.

ESY સેવા પ્રકાર ESY સર્ળ ESY સેવા વણ્યન ESY િરુઆતિ 
તિારીખ

ESY સમાગપતિ 
તિારીખ

ESY પરૂી પા્ડનાર(રા)
 = પ્રાર્શમક  = અનય

સેવાનો  
સાર

 વગ્યખ્ંડ શિક્ષણ  
   (વગ્યખ્ંડ શિક્ષણ માટે સત્રની  
   સખંયાની ઓળખ વકૈગલપક છે)

 િારીદરક શિક્ષણ
 બોલી/ભાષા સારવાર
 મસુાફરી તિાલીમ

 સામાનય  
   શિક્ષણમાં

 સામાનય  
   શિક્ષણની  
   બહાર

સત્રોની 
સખંયા

 1 
 2
 3 
 4
 5 
 6
 અનય

 ____

સમયની અવશિ ______ 
કલાક

______ શમશનટ

આવશૃત્ત

 િૈશનક
 સપતિાદહક  

માશસક
 વાશષષિક
 ફ્તિ  

    એકવાર 
  શત્રમાશસક
  અિ્ય- 

    વાશષષિક 

મમ•દિદિ• 
વવવવ

મમ•દિદિ• 
વવવવ

સમયગાળો
______
અ્ઠવાદ્ડયાં

P   ઓદરયનટેિન (સસંકરણ) અને ગશતિિીલતિા શનષણાતિ  P   ઑદ્ડયોલોજીસટ
P   બોલી/ભાષા પૅર્ોલૉજજસટ  P   મનોશવજ્ાની
P    બહરેા અને સાભંળવામા ંમશુકેલી  

િરાવનારાઓના શિક્ષક  P   IEP ટીમ
P   દ્રશય ખામી િરાવતિા શવદ્ાર્થીઓના શિક્ષક  P   દુભાશષયો
P   વયવસાયલક્ષી ઝચદકતસક  P   િકૈ્ષઝણક સહાયક
P   શવદ્ાર્થી કમ્યચારી કાય્યકર  P   દફઝિકલ ર્ેરાશપસટ 
P   િારીદરક શિક્ષણ શિક્ષક  P   ઘર આિાદરતિ શિ ક્ષક
P   પનુઃસર્ાપના સેવાઓ સબંશંિતિ કમ્યચારીગણ  P   િાળા સલાહકાર
P   સામાનય શિક્ષણ શિક્ષક  P   િાળા સોશયલ વક્ય ર
P   કારદકિદી અને તિકનીકી શિક્ષક  P   દરદક્ર એિનલ ર્ેરાશપ સટ
P   સામાજજક સેવાઓનો શવભાગ (DSS)  P   વયાવસાશયક
P    ઝબહશેવયરલ હલેર્ ઍગડમશનસટે્િન  ર્ેરાપી આશસ સટનટ

(વયાવહાદરક આરોગય પ્રિાસન - BHA)
P   શવકાસલક્ષી ખો્ડખાપંણ સચંાલન (DDA)  P   દફઝિકલ ર્રેાશપ આશસસટનટ
P   પનુઃસર્ાપન સેવાઓનો શવભાગ (DORS)  P   સપી ચ/લેંગવજે આશસ સટનટ
P   અનય એજનસી____________________________  P   ર્ેરાશપદટ ક ઝબ હવેશયરલ
P   ખાસ શિક્ષણ વગ્યખ્ંડ શિક્ષક એઇ્ડ (ઉપચારાતમક વતિ્ય
P   અનય સેવા પરૂી પા્ડનાર____________________ ણક સબ ંિ ંી સહાયક યત્ર)ં

સેવાનો કુલ 
સમયઃ 

 સપતિાદહક
 માશસક
 વાશષષિક

____કલાક

____શમન

સેવા(ઓ) આપવાની ચચા્યઃ  _________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

   કટોકટકીની નસથપત માટે IEP પલાપનંગ:  શુ ંકટોકટીની પદરકસર્શતિઓમા ંકે, જેના પદરણામે િાળા 10 કે તિેર્ી વધ ુદિવસ માટે ભૌશતિક રીતિે બિં રહ ેતિેમા ંલખયા અનસુાર આ સેવા/ESY સેવાનો અમલ કરી િકાય? 
    હા   ના   જો ના, તિો આ સેવા/ESY સેવામા ંજરૂરી ફેરફારો વણ્યવો: _________________________________________________________________________________________________________   

V. સેવાઓ

સેવાઓ

P

P



વયૈક્તિકૃતિ શિક્ષણ કાય્યક્રમ (IEP)
મરેીલને્ડ રાજય શિક્ષણ શવભાગ(MARYLAND STATE DEPARTMENT OF EDUCATION (MSDE)) ખાસ શિક્ષણ/વહલેા હસતિકે્ષપ સવેાઓ શવભાગ (DIVISION OF SPECIAL EDUCATION/EARLY INTERVENTION SERVICES)  (1 જુલાઈ, 2022 ના રોજ યએુસ માટે MSDE દ્ારા મજૂંર કરાયલે ફોમ્ય 2022)   પષૃ્ઠ 32

નામ:  એજન્સી: IEP ટીમ મલુાકાતનસી તારીખ:      /      /

 સબંશંિતિ સેવાઓ
સેવા પ્રકાર સર્ળ સેવા વણ્યન િરુઆતિ તિારીખ સમાગપતિ તિારીખ પરૂી પા્ડનાર(રા)

 = પ્રાર્શમક  = અનય
સેવાનો  
સાર

 શ્ાવયઝચદકતસકીય સેવાઓ
 મનોવજૈ્ાશનક સેવાઓ
 વયવસાયલક્ષી સારવાર
 િારીદરક સારવાર
 મનોરંજન
 વહલેી ઓળખ અને મલૂયાકંન
 સલાહ સેવાઓ
 સકલૂ સવાસ્થય સેવાઓ
 સામાજજક કાય્ય સેવાઓ
  માતિાશપતિાની સલાહ અને તિાલીમ
 પનુઃસર્ાપન સલાહ
 ઓદરયનટેિન(સસંકરણ) અને  

    ગશતિિીલતિા તિાલીમ સેવા
 તિબીબી સેવાઓ  

    (શનિાનાતમક અને મલૂયાકંન)
 અનય સારવારો ______________
 દુભાશષયા સેવાઓ 
 બોલી/ભાષા સારવાર
 નશસિંગ સેવાઓ

 સામાનય  
   શિક્ષણમા ં

 સામાનય  
   શિક્ષણની  
   બહાર

સત્રોની સખંયા 

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 અનય

 ____
 

સમયની અવશિ

______ કલાક

______ શમશનટ

આવશૃત્ત

 િૈશનક
 સપતિાદહક  

માશસક
 વાશષષિક
 ફ્તિ  

   એકવાર 
  શત્રમાશસક
  અિ્ય- 

    વાશષષિક  

મમ•દિદિ• 
વવવવ 

મમ•દિદિ• 
વવવવ

સમયગાળો
______
અ્ઠવાદ્ડયાં

P   ઓદરયનટેિન (સસંકરણ) અન ેગશતિિીલતિા શનષણાતિ P   ઑદ્ડયોલોજીસટ
P   બોલી/ભાષા પૅર્ોલૉજજસટ P   મનોશવજ્ાની
P    બહરેા અને સાભંળવામા ંમશુકેલી  

િરાવનારાઓના શિક્ષક P   IEP ટીમ
P   દ્રશય ખામી િરાવતિા શવદ્ાર્થીઓના શિક્ષક P   દુભાશષયો
P   વયવસાયલક્ષી ઝચદકતસક P   િકૈ્ષઝણક સહાયક
P   શવદ્ાર્થી કમ્યચારી કાય્યકર P   દફઝિકલ ર્રેાશપસટ 
P   િારીદરક શિક્ષણ શિક્ષક P   ઘર આિાદરતિ શિ ક્ષક 
P   પનુઃસર્ાપના સવેાઓ સબંશંિતિ કમ્યચારીગણ P   િાળા સલાહકાર
P   સામાનય શિક્ષણ શિક્ષક P   િાળા સોશયલ વક્ય ર
P   કારદકિદી અન ેતિકનીકી શિક્ષક P   દરદક્ર એિનલ ર્રેાશપ સટ
P   સામાજજક સેવાઓનો શવભાગ (DSS) P   વયાવસાશયક
P    ઝબહશેવયરલ હલેર્ ઍગડમશનસટે્િન  ર્ેરાપી આશસ સટનટ

(વયાવહાદરક આરોગય પ્રિાસન - BHA)
P   શવકાસલક્ષી ખો્ડખાપંણ સચંાલન (DDA) P   દફઝિકલ ર્રેાશપ આશસસટનટ
P   પનુઃસર્ાપન સવેાઓનો શવભાગ (DORS) P   સપી ચ/લેંગવજે આશસ સટનટ
P   અનય એજનસી____________________________ P   ર્રેાશપદટ ક ઝબ હવશેયરલ
P   ખાસ શિક્ષણ વગ્યખ્ંડ શિક્ષક એઇ્ડ (ઉપચારાતમક વતિ્ય
P   અનય સેવા પરૂી પા્ડનાર____________________ ણક સબ ંિ ંી સહાયક યત્ર)ં
P   નસ્ય

સેવાનો કુલ 
સમયઃ 

 સપતિાદહક
 માશસક
 વાશષષિક

____કલાક

____શમન

 પદરવહન

ESY સેવા પ્રકાર ESY સર્ળ ESY સેવા વણ્યન ESY િરુઆતિ 
તિારીખ

ESY સમાગપતિ 
તિારીખ

ESY પરૂી પા્ડનાર(રા)
 = પ્રાર્શમક  = અનય

સેવાનો  
સાર

 શ્ાવયઝચદકતસકીય સેવાઓ
 મનોવજૈ્ાશનક સેવાઓ
 વયવસાયલક્ષી સારવાર
 િારીદરક સારવાર
 મનોરંજન
 વહલેી ઓળખ અને મલૂયાકંન
 સલાહ સેવાઓ
 સકલૂ સવાસ્થય સેવાઓ
 સામાજજક કાય્ય સેવાઓ
  માતિાશપતિાની સલાહ અને  
તિાલીમ

 પનુઃસર્ાપન સલાહ
 ઓદરયનટેિન(સસંકરણ) અને  

    ગશતિિીલતિા તિાલીમ સેવા
 તિબીબી સેવાઓ  

     (શનિાનાતમક અને મલૂયાકંન)
 અનય સારવારો ______________
 દુભાશષયા સેવાઓ 
 બોલી/ભાષા સારવાર
 નશસિંગ સેવાઓ

 સામાનય  
   શિક્ષણમા ં

 સામાનય  
   શિક્ષણની  
   બહાર

સત્રોની સખંયા 

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 અનય

 ____

સમયની અવશિ

______ કલાક

______ શમશનટ

આવશૃત્ત

 િૈશનક
 સપતિાદહક  

માશસક
 વાશષષિક
 ફ્તિ  

   એકવાર 
  શત્રમાશસક
  અિ્ય- 

   વાશષષિક 

સમયગાળો
______અ્ઠવાદ્ડયાં

મમ•દિદિ• 
વવવવ

મમ•દિદિ• 
વવવવ

સમયગાળો
______
અ્ઠવાદ્ડયાં

P   ઓદરયનટેિન (સસંકરણ) અન ેગશતિિીલતિા શનષણાતિ P   ઑદ્ડયોલોજીસટ
P   બોલી/ભાષા પૅર્ોલૉજજસટ P   મનોશવજ્ાની
P    બહરેા અને સાભંળવામા ંમશુકેલી  

િરાવનારાઓના શિક્ષક P   IEP ટીમ
P   દ્રશય ખામી િરાવતિા શવદ્ાર્થીઓના શિક્ષક P   દુભાશષયો
P   વયવસાયલક્ષી ઝચદકતસક P   િકૈ્ષઝણક સહાયક
P   શવદ્ાર્થી કમ્યચારી કાય્યકર P   દફઝિકલ ર્રેાશપસટ 
P   િારીદરક શિક્ષણ શિક્ષક P   ઘર આિાદરતિ શિ ક્ષક 
P   પનુઃસર્ાપના સવેાઓ સબંશંિતિ કમ્યચારીગણ P   િાળા સલાહકાર
P   સામાનય શિક્ષણ શિક્ષક P   િાળા સોશયલ વક્ય ર
P   કારદકિદી અન ેતિકનીકી શિક્ષક P   દરદક્ર એિનલ ર્રેાશપ સટ
P   સામાજજક સવેાઓનો શવભાગ (DSS) P   સદટટિફાઇ્ડ ઑ્પયુશે્નલ
P   માનશસક સવાસ્થય સચંાલન (MHA) ર્રેાપી આશસ સટનટ
P   સામાજજક સેવાઓનો શવભાગ (DSS) P   વયાવસાશયક
P    ઝબહશેવયરલ હલેર્ ઍગડમશનસટે્િન  ર્ેરાપી આશસ સટનટ

(વયાવહાદરક આરોગય પ્રિાસન - BHA)
P   અનય એજનસી____________________________ P   ર્રેાશપદટ ક ઝબ હવશેયરલ
P   ખાસ શિક્ષણ વગ્યખ્ંડ શિક્ષક એઇ્ડ (ઉપચારાતમક વતિ્ય
P   અનય સેવા પરૂી પા્ડનાર____________________ ણક સબ ંિ ંી સહાયક યત્ર)ં
P   નસ્ય

સેવાનો કુલ 
સમયઃ 

 સપતિાદહક
 માશસક
 વાશષષિક

____કલાક

____શમન

 પદરવહન

સેવા(ઓ) આપવાની ચચા્યઃ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
   કટોકટકીની નસથપત માટે IEP પલાપનંગ:  શુ ંકટોકટીની પદરકસર્શતિઓમા ંકે, જેના પદરણામે િાળા 10 કે તિેર્ી વધ ુદિવસ માટે ભૌશતિક રીતિે બિં રહ ેતિેમા ંલખયા અનસુાર આ સેવા/ESY સેવાનો અમલ કરી િકાય? 
    હા   ના   જો ના, તિો આ સેવા/ESY સેવામા ંજરૂરી ફેરફારો વણ્યવો: _________________________________________________________________________________________________________

સેવાઓ

P

V. સેવાઓ

P



વયૈક્તિકૃતિ શિક્ષણ કાય્યક્રમ (IEP)
મરેીલને્ડ રાજય શિક્ષણ શવભાગ(MARYLAND STATE DEPARTMENT OF EDUCATION (MSDE)) ખાસ શિક્ષણ/વહલેા હસતિકે્ષપ સવેાઓ શવભાગ (DIVISION OF SPECIAL EDUCATION/EARLY INTERVENTION SERVICES)  (1 જુલાઈ, 2022 ના રોજ યએુસ માટે MSDE દ્ારા મજૂંર કરાયલે ફોમ્ય 2022)   પષૃ્ઠ 33

નામ:  એજન્સી: IEP ટીમ મલુાકાતનસી તારીખ:      /      /

 કારદકિદી અને ટેકનોલોજી શિક્ષણ સેવાઓ
સેવા પ્રકાર સર્ળ સેવા વણ્યન િરુઆતિ તિારીખ સમાગપતિ તિારીખ પરૂી પા્ડનાર(રા)

 = પ્રાર્શમક  = અનય
સેવાનો  
સાર

  સહાયક સેવાઓ  
સાર્ેનો કારદકિદી અને  
ટેકનોલોજી શિક્ષણ  
કાય્યક્રમ

 રોજગારલક્ષી મલૂયાકંન
  રોજગાર પવૂવેના ઉદે્િો  

સાર્ેનો ખાસ શિક્ષણ કાય્યક્રમ

  સામાનય શિક્ષણમા ં
  સામાનય શિક્ષણની 
બહાર

સત્રોની સખંયા 

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 અનય
 ____

 

સમયની અવશિ

______ કલાક

______ શમશનટ

આવશૃત્ત

 િૈશનક
 સપતિાદહક  

માશસક
 વાશષષિક
  ફ્તિ એકવાર 

  શત્રમાશસક
   અિ્ય-વાશષષિક 

મમ•દિદિ• 

વવવવ 

મમ•દિદિ• 

વવવવ

સમયગાળો
______

અ્ઠવાદ્ડયાં

P   ઓદરયનટેિન (સસંકરણ) અને ગશતિિીલતિા શનષણાતિ P   ઑદ્ડયોલોજીસટ
P   બોલી/ભાષા પૅર્ોલૉજજસટ P   મનોશવજ્ાની
P    બહરેા અને સાભંળવામા ંમશુકેલી  

િરાવનારાઓના શિક્ષક P   IEP ટીમ
P   દ્રશય ખામી િરાવતિા શવદ્ાર્થીઓના શિક્ષક P   દુભાશષયો
P   વયવસાયલક્ષી ઝચદકતસક P   િકૈ્ષઝણક સહાયક
P   શવદ્ાર્થી કમ્યચારી કાય્યકર P   દફઝિકલ ર્ેરાશપસટ 
P   િારીદરક શિક્ષણ શિક્ષક P   ઘર આિાદરતિ શિ ક્ષક
P   પનુઃસર્ાપના સેવાઓ સબંશંિતિ કમ્યચારીગણ P   િાળા સલાહકાર
P   સામાનય શિક્ષણ શિક્ષક P   િાળા સોશયલ વક્ય ર
P   કારદકિદી અને તિકનીકી શિક્ષક P   દરદક્ર એિનલ ર્ેરાશપ સટ
P   સામાજજક સેવાઓનો શવભાગ (DSS)    P   ઑક્પુેશ્નલ ર્ેરાપી
P    ઝબહશેવયરલ હલેર્ ઍગડમશનસટે્િન  આશસસટનટ

(વયાવહાદરક આરોગય પ્રિાસન - BHA)
P   શવકાસલક્ષી ખો્ડખાપંણ સચંાલન (DDA) P   દફઝિકલ ર્રેાશપ આશસસટનટ
P   પનુઃસર્ાપન સવેાઓનો શવભાગ (DORS) P    સપી ચ/લેંગવજે આશસ સટનટ
P   અનય એજનસી___________________________ P   ર્ેરાશપદટ ક ઝબ હવેશયરલ
P   ખાસ શિક્ષણ વગ્યખ્ંડ શિક્ષક  એઇ્ડ (ઉપચારાતમક વતિ્ય
P   અનય સવેા પરૂી પા્ડનાર____________________ ણક સબ ંિ ંી સહાયક યત્ર)ં

સેવાનો કુલ 
સમયઃ 

 સપતિાદહક
 માશસક
 વાશષષિક

____કલાક

____શમન

ESY સેવા પ્રકાર ESY સર્ળ ESY સેવા વણ્યન ESY િરુઆતિ 
તિારીખ

ESY સમાગપતિ 
તિારીખ

ESY પરૂી પા્ડનાર(રા)
 = પ્રાર્શમક  = અનય

સેવાનો  
સાર

  સહાયક સેવાઓ સાર્ેનો કારદકિદી 
અને ટેકનોલોજી શિક્ષણ કાય્યક્રમ

 રોજગારલક્ષી મલૂયાકંન
  રોજગાર-પવૂવેના ઉદે્િો સારે્નો 

ખાસ શિક્ષણ કાય્યક્રમ

  સામાનય શિક્ષણમા ં
  સામાનય શિક્ષણની 
બહાર

સત્રોની સખંયા 

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 અનય
 ____

સમયની અવશિ

______ કલાક

______ શમશનટ

આવશૃત્ત

 િૈશનક
 સપતિાદહક  

માશસક
 વાશષષિક
 ફ્તિ એકવાર 

  શત્રમાશસક
  અિ્ય-વાશષષિક   

મમ•દિદિ• 

વવવવ
મમ•દિદિ• 

વવવવ

સમયગાળો
______

અ્ઠવાદ્ડયાં

P   ઓદરયનટેિન (સસંકરણ) અને ગશતિિીલતિા શનષણાતિ P   ઑદ્ડયોલોજીસટ
P   બોલી/ભાષા પૅર્ોલૉજજસટ P   મનોશવજ્ાની
P    બહરેા અને સાભંળવામા ંમશુકેલી  

િરાવનારાઓના શિક્ષક P   IEP ટીમ
P   દ્રશય ખામી િરાવતિા શવદ્ાર્થીઓના શિક્ષક P   દુભાશષયો
P   વયવસાયલક્ષી ઝચદકતસક P   િકૈ્ષઝણક સહાયક
P   શવદ્ાર્થી કમ્યચારી કાય્યકર P   દફઝિકલ ર્ેરાશપસટ 
P   િારીદરક શિક્ષણ શિક્ષક P   ઘર આિાદરતિ શિ ક્ષક
P   પનુઃસર્ાપના સેવાઓ સબંશંિતિ કમ્યચારીગણ P   િાળા સલાહકાર
P   સામાનય શિક્ષણ શિક્ષક P   િાળા સોશયલ વક્ય ર
P   કારદકિદી અને તિકનીકી શિક્ષક P   દરદક્ર એિનલ ર્ેરાશપ સટ
P   સામાજજક સેવાઓનો શવભાગ (DSS) P   ઑક્પુેશ્નલ ર્ેરાપી
P    ઝબહશેવયરલ હલેર્ ઍગડમશનસટે્િન  આશસસટનટ

(વયાવહાદરક આરોગય પ્રિાસન - BHA)
P   શવકાસલક્ષી ખો્ડખાપંણ સચંાલન (DDA) P   દફઝિકલ ર્રેાશપ આશસસટનટ
P   પનુઃસર્ાપન સવેાઓનો શવભાગ (DORS) P    સપી ચ/લેંગવજે આશસ સટનટ
P   અનય એજનસી___________________________ P   ર્ેરાશપદટ ક ઝબ હવેશયરલ
P   ખાસ શિક્ષણ વગ્યખ્ંડ શિક્ષક  એઇ્ડ (ઉપચારાતમક વતિ્ય
P   અનય સવેા પરૂી પા્ડનાર____________________ ણક સબ ંિ ંી સહાયક યત્ર)ં

સેવાનો કુલ 
સમયઃ 

 સપતિાદહક
 માશસક
 વાશષષિક

____કલાક

____શમન

સેવા(ઓ) આપવાની ચચા્યઃ  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

   કટોકટકીની નસથપત માટે IEP પલાપનંગ:  શુ ંકટોકટીની પદરકસર્શતિઓમા ંકે, જેના પદરણામે િાળા 10 કે તિેર્ી વધ ુદિવસ માટે ભૌશતિક રીતિે બિં રહ ેતિેમા ંલખયા અનસુાર આ સેવા/ESY સેવાનો અમલ કરી િકાય? 
    હા   ના   જો ના, તિો આ સેવા/ESY સેવામા ંજરૂરી ફેરફારો વણ્યવો: _________________________________________________________________________________________________________________________________

   _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SERVICES 

P

P

V. સેવાઓ

સેવાઓ



વયૈક્તિકૃતિ શિક્ષણ કાય્યક્રમ (IEP)
મરેીલને્ડ રાજય શિક્ષણ શવભાગ(MARYLAND STATE DEPARTMENT OF EDUCATION (MSDE)) ખાસ શિક્ષણ/વહલેા હસતિકે્ષપ સવેાઓ શવભાગ (DIVISION OF SPECIAL EDUCATION/EARLY INTERVENTION SERVICES)  (1 જુલાઈ, 2022 ના રોજ યએુસ માટે MSDE દ્ારા મજૂંર કરાયલે ફોમ્ય 2022)   પષૃ્ઠ 34

નામ:  એજન્સી: IEP ટીમ મલુાકાતનસી તારીખ:      /      /

IEP ટીમે કયા નોકરી શવકલપ(પો) ધયાને લીિા? ________________________________________________________________________________________________________________________

જો સામાનય શિક્ષણના વાતિાવરણમારં્ી દૂર કરવામા ંઆવે, તિો પરૂક સાિનો અને સેવાઓના ઉપયોગ સારે્ સામાનય શિક્ષણના વાતિાવરણમા ંસેવાઓ િા માટે પરૂી પા્ડી િકાઇ નર્ી તિેના કારણોની  
સપષટતિા કરોઃ  _________________________________________________________________________________________________________________________________________________

શનણ્યય(યો) માટે િસતિાવેજ આિારઃ _________________________________________________________________________________________________________________________________

 શવિેષ શિક્ષણ પલેસમેંટ (પવૂ્યિાળાની ઉંમર 3-5):
 અ્ઠવાદ્ડયામા ંઓછામા ંઓછા 10 કલાક એક શનયશમતિ અલથી ચાઇલ્ડહ્ુડ પ્રોગ્ામમા ંહાજરી આપે છે અને મોટા ભાગનુ ંખાસ શિક્ષણ અને સબંશંિતિ સેવાઓ તિે જ પદરવેિમા ંમેળવે છે
 અ્ઠવાદ્ડયામા ંઓછામા ંઓછા 10 કલાક એક શનયશમતિ અલથી ચાઇલ્ડહ્ુડ પ્રોગ્ામમા ંહાજરી આપે છે અને મોટા ભાગનુ ંખાસ શિક્ષણ અને સબંશંિતિ સેવાઓ કોઇ અનય સર્ળે મેળવે છે
 અ્ઠવાદ્ડયામા ં10 કલાકર્ી ઓછો સમય એક શનયશમતિ અલથી ચાઇલ્ડહ્ુડ પ્રોગ્ામમા ંહાજરી આપે છે અને મોટા ભાગનુ ંખાસ શિક્ષણ અને સબંશંિતિ સેવાઓ તિે જ પદરવેિમા ંમેળવે છે
 અ્ઠવાદ્ડયામા ં10 કલાકર્ી ઓછો સમય એક શનયશમતિ અલથી ચાઇલ્ડહ્ુડ પ્રોગ્ામમા ંહાજરી આપે છે અને મોટા ભાગનુ ંખાસ શિક્ષણ અને સબંશંિતિ સેવાઓ કોઇ અનય સર્ળે મેળવે છે
 સેવા પ્રિાતિાનુ ંસર્ાન  અલગ વગ્ય   ખાનગી અલગ ્ેડ સકલૂ    ખાનગી શનવાસી સશુવિા
 ઘર  સાવ્યજશનક અલગ ્ેડ સકલૂ   સાવ્યજશનક શનવાસી સશુવિા

 શવિેષ શિક્ષણ પલેસમેંટ (િાળાની ઉંમર K-21):
સકલૂ અ્ઠવાદ્ડયામા ં  સામાનય શિક્ષણની સામાનય શિક્ષણમાં
કુલ સમયઃ ______કલાક______શમશનટ/અ્ઠવાદ્ડયુ ં બહાર કુલ સમયઃ______કલાક______શમશનટ/અ્ઠવાદ્ડયુ ં કુલ સમયઃ______કલાક______શમશનટ/અ્ઠવાદ્ડયું

  સામાનય શિક્ષણની અંિર (80% અર્વા વધ)ુ  સાવ્યજશનક જુિી ્ેડ સકલૂ            ખાનગી શનવાસી સશુવિા  માતિા-શપતિા દ્ારા ખાનગી િાળામા ંમકૂાયા
      સરેરાિ ______ %/દિવસ  સામાનય શિક્ષણની અંિર (40% - 79%)  ખાનગી જુિી ્ેડ સકલૂ            ઘરમા ંરહવે ુ ંફરજજયાતિ/હોકસપટલ 
  સામાનય શિક્ષણની અંિર (40%ર્ી ઓછ)ં  સાવ્યજશનક શનવાસી સશુવિા            સિુાર કેનદ્રો

LREની પસિંગીમા,ં શવદ્ાર્થી પર અર્વા તેિને કે તિેણીને જરૂર હોય તેિવી સેવાઓની ગણુવત્તા પર કોઈ સભંશવતિ નકુસાનકારક અસરો છે?   હા   ના 
શનણ્યય માટેનો આિાર નોંિો:  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________
સેવાઓ શવદ્ાર્થીના ઘરની સકલૂમા ંછે (જો અપગં ન હોય તિો શવદ્ાર્થી જે સકૂલે જાય તેિ સકલૂ)?   હા   ના   જો ના હોય, શનણ્યય(યો) માટે િસતિાવેજ આિારઃ ______________________________________________
િહરવિન સાંબાંધી જરૂહર્ાતો પવશરે પવચાર: શુ ંસબંશંિતિ સવેા માટે શવદ્ાર્થીની શવશિષટ જરૂદરયાતિોના આિારે અર્વા શવદ્ાર્થીન ેખાસ શિક્ષણ સેવાઓન ેપહોંચ મેળવવા માટે પદરવહનની જરૂર છે?   હા   ના    
જો હા, શવચારો:  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
શુ ંશવદ્ાર્થીને પદરવહન િરશમયાન મિિ કરવા માટે ખાસ ઉપકરણોની જરૂર છે?   હા   ના  જો હા, શવગતિો આપો:  ____________________________________________________________________________
શુ ંપદરવહન િરશમયાન શવદ્ાર્થીને મિિરૂપ ર્વા કોઇ કમ્યચારીની જરૂર છે?   હા   ના  જો હા, તિો કમ્યચારીનો પ્રકાર(રો) લખો: ___________________________________________________________________
શુ ંશવદ્ાર્થીને પદરવહન િરશમયાન મિિ કરવા માટે બીજી સહાયોની જરૂર છે?    હા   ના  જો હા, શવગતિો આપો:  _____________________________________________________________________________
સબંશંિતિ સેવા માટે પદરવહનની જરૂદરયાતિ શનિા્યદરતિ કરવા માટે ઉંમર અને અક્ષમતિા, યાત્રામા ંલાગનાર સમય અને અંતિર, અને શવદ્ાર્થીની શવશિષટ જરૂદરયાતિોની ચચા્ય:  _____________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
જો કોઇ, ખો્ડખાપંણ ન હોય તેિવા શવદ્ાર્થી બીજા શવદ્ાર્થીઓ સારે્ િૈક્ષઝણક, ઝબન-િકૈ્ષઝણક, અને અભયાસેતિર પ્રવશૃત્તઓમા ંભાગ ન લેવાના હોય, તિો િક્ તેિટલે અંિે ખલુાસો આપો?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
SSIS શનવાસી કાઉનટી _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SSIS શનવાસી સકલૂ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SSIS સેવા કાઉનટી _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SSIS સેવા સકલૂ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

{{ { }} _ =

VI. નોકરીની માદહતિી

ઓછોમા ંઓછો પ્રશતિબિંનાતમક પયા્યવરણ (LRE) શનણ્યય લેવો અને નોકરી સાર
સામાનય અભયાસક્રમમા ંફેરફારોની આવશયકતિા હોવાર્ી માત્ર વયની દ્રષષટએ યોગય શિક્ષણાતમક ગો્ઠવણમા ંસામાનય શિક્ષણમારં્ી ખો્ડખાપંણ િરાવતિા શવદ્ાર્થીને દૂર કરાિ ેનહીં.

બાળક ગણના લાયકાતિ કો્ડ
 (1) સાવ્યજશનક સકલૂ અર્વા જાહરે એજનસી દ્ારા ઝબનસાવ્યજશનક સકલૂમા ંમકૂવામા ંઆવેલ ખો્ડખાપંણ િરાવતિો લાયક શવદ્ાર્થી FAPE મેળવિે.
 (2) જાહરે એજનસીની સેવા યોજના દ્ારા ખાસ શિક્ષણ અને/અર્વા સબંશંિતિ સેવા મેળવનાર ખો્ડખાપંણ િરાવતિો, માતિાશપતિા દ્ારા ખાનગી સકલૂમા ંમકૂવામા ંઆવેલ લાયક શવદ્ાર્થી.
 (3) જાહરે એજનસીમારં્ી સેવા ન મેળવનાર ખો્ડખાપંણ િરાવતિો માતિાશપતિા દ્ારા ખાનગી સકલૂમા ંમકૂવામા ંઆવેલ લાયક શવદ્ાર્થી.
 (4) પ્રાર્શમક સેવા માટે માતિાશપતિાના ઇનકારના કારણે સેવા ન મેળવનાર ખો્ડખાપંણ િરાવતિો લાયક સાવ્યજશનક સકલૂનો શવદ્ાર્થી. 
 (6) (3) વષ્યની ઉંમર પહલેા ંઅક્ષમતિા િરાવતિા પાત્ર શવદ્ાર્થી. માતિાશપતિાની સમંશતિ - IFSP દ્ારા અલથી ઇનટરવેનિન સેવાઓ ચાલ ુરાખો.

}
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સરેવાઓની શરૂઆત માટે સાંમપત  (ફકત પ્ારાં ભિક IEP)
આ કાય્ય માટેના કારણોની જાણ કરતિા લેઝખતિમા ંમલૂયાકંન અહવેાલની નકલ મેં મેળવી છે.
IEP મા ંિિા્યવયા અનસુાર ખાસ શિક્ષણ અને સબંશંિતિ સેવાઓ પરૂી પા્ડવામા ંઆવિે. હુ ંસમજુ ંછ ંકે સમયાતંિરે આઇઇપીની સમીક્ષા ર્િે પરંત ુવષ્ય કરતિા ંઓછા સમયે નહીં.

હુ ંસમજુ છ ંકે મારી સહી અને લેઝખતિ સમંશતિ શવના રેકો્ડ્યિ રજૂ કરવામા ંઆવિે નહીં શસવાય કે ફેશમલી એજયકેુિન રાઇ્ટસ એન્ડ પ્રાઇવેસી એ્ટ (FERPA)ની જોગવાઇ હ્ેઠળ. આ કાયિો સાવ્યજશનક સકલૂ અર્વા િકૈ્ષઝણક 
એજનસીને િકૈ્ષઝણક રેકો્ડ્યિ રજૂ કરવાની અનમુશતિ આપે છે.

હુ ંસમજુ છ ંકે મારી સમંશતિ સવૈચછીક છે અને કોઇપણ સમયે હુ ંતિેને રદ્ કરી િકીિ. જો તિે ભતૂિકાલીન કસર્શતિનુ ંપાલન ન કરતિી હોય હુ ંસમંશતિ રદ્ કરીિ. જો મારા બાળકને િરૂઆતિમા ંપરૂી પા્ડવામા ંઆવેલ ખાસ િૈક્ષઝણક 
અને સબંશંિતિ સેવાઓ બાિ ખાસ િૈક્ષઝણક સેવાઓ મારા બાળકને મળવા માટે હુ ંસમંશતિ રદ્ કરુ, લેઝખતિમા,ં મારા રદ્ કરવા અને સમંશતિના કારણે મારા બાળકની ખાસ િકૈ્ષઝણક અને સબંશંિતિ સેવાઓની પ્રાગપતિના કોઇ 
સિંભયો મારા બાળકના રેકો્ડ્યિમારં્ી દૂર કરવાની આવશયકતિા નર્ી.

હુ ંસમજુ છ ંકે જાહરે એજનસી માદહતિીની રજૂઆતિ કરિે જેનો ઉપયોગ ખાસ સેવા માદહતિી વયવસર્ા માટે કરવામા ંઆવિે. MSDE અને અનય સટેટ એજનસીઓ દ્ારા, યોગય હોય તિેમ, કાય્યક્રમોને ભ્ંડોળ પરંુૂ પા્ડી િકાય તિે 
માટે અને કોઇ આવશયક મલૂયાકંન માટે મારા બાળકના હક્કોની ખાતિરી કરવા માટે આ વયવસર્ાનો ઉપયોગ કરવામા ંઆવિે.
મારી માતભૃાષામા ંઅને સિેંિાવયવહારની અનય રીતિો દ્ારા IEP ટીમના શનિા્યરણ(ણો)ની મને જાણ કરવામા ંઆવી છે.
મેં મેળવેલ, પ્રોસીજરલ સેફગા્ડ્યસ – પેરનટલ રાઇ્ટસ િસતિાવેજ મજુબ, મારા હક્કોની મને જાણ કરવામા ંઆવી છે.
મારા બાળકના IEP મા ંજણાવયા મજુબ, મારા બાળકને ખાસ શિક્ષણ અને સબંશંિતિ સેવાની િરૂઆતિ માટે હુ ંસમંશતિ આપ ુછ.ં
માતાપિતાની સિકીઃ                  તારકીખઃ

___________________________________________________    __________________

AUTHORIZATION(S)

VII. અશિકૃશતિ(ઓ) 

મજૂંરી(ઓ)
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શુ ંબાળક MA માટે લાયક છે?   હા  ના MA નબંર _______________________

ખો્ડખાપંણ િરાવતિા બાળકો માટે સવેા સચંાલનની અને MA સવેા કોદ્ડટિનટેર(રો) તિરીકે આ IEP ની શનમણકૂ પર ઓળખવામા ંઆવલે સેવા કોદ્ડટિનટેર(રો) માટે હુ ંઅનમુશતિ આપ ુછ.ં (COMAR 10.09.52)

હુ ંસમજુ છ ંકે મારા બાળક માટે MA સેવા કોદ્ડટિનેટરની પસિંગી કરવા માટે હુ ંમુ્ તિ છ.ં આ સમયે, હુ ંનીચેના સેવા કોદ્ડટિનેટર(રો) સવીકારંુ છ.ં
MA સેવા કોદ્ડટિનેટરનુ ંનામઃ _______________________________

MA સેવા કોદ્ડટિનેટરનુ ંનામઃ _______________________________

હુ ંસમજુ છ ંકે ભશવષયમા ંહુ ંઇચછ ંતિો MA સેવા કોદ્ડટિનેટરને બિલાવી િકીિ, ફેરફાર માટે હુ ંસકલૂમા ંકોલ કરી િકીિ.
હુ ંસમજુ છ ંકે આ સેવાનો હતે ુઆવશયક તિબીબી, સામાજજક, િકૈ્ષઝણક, અને અનય સેવાઓની પહોંચ મેળવવા માટે સહાયક ર્વાનો છે.
હુ ંસેવા પરૂી પા્ડનાર એજનસીને તિબીબી સહાય બેશનદફ્ટસ મેળવવા માટે મારા બાળકની અંગતિ ઓળખ ર્ઇ િકે એવી માદહતિી રાજયના તિબીબી સહાય કાય્યક્રમને જણાવવાની પરવાનગી આપુ ંછ.ં
સેવા સચંાલન તેિમજ સવાસ્થય-સબંશંિતિ સેવાઓ માટે, મારા બાળકના IEP ધયેયોના અમલ સારે્ સબંશંિતિ મે્ડીકેઇ્ડમારં્ી ખચ્યની પ્રાગપતિ માટે સેવા પરૂી પા્ડનાર એજનસીને હુ ંઅનમુશતિ આપુ ંછ.ં 

હુ ંસમજુ છ ંકે જો હુ ંMA ભ્ંડોળની પહોંચ માટે સેવા પરૂી પા્ડનાર એજનસીને અનમુશતિ આપવા માટે ઇનકાર કરંુ, તિો માતિાશપતિાને કોઇ ખચ્ય શવના મારા બાળકને તિમામ આવશયક સેવા પરૂી પા્ડવામા ંઆવે તિેની 
જવાબિારીમારં્ી સેવા પરૂી પા્ડનાર એજનસીને મકુ્તિ મળિે નહીં.

હુ ંસમજુ છ ંકે અનય MA લાભો માટે આ સેવા મારા બાળકની લાયકાતિ મયા્યદિતિ કરતિી નર્ી અનયર્ા તેિને અસર કરતિી નર્ી. હુ ંએ પણ સમજુ છ ંકે જો મારંુ બાળક એકર્ી વધ ુપ્રકાર માટે લાયક ર્ાય તિો તેિ/
તિેણી MA હ્ેઠળ કેસ સચંાલન સેવાનો કોઇ સમાન પ્રકાર મેળવિે નહીં.

માતાપિતાની સિકીઃ                તારકીખ

___________________________________________________    __________________

તિબીબી સહાય (MA)?
સેવા પરૂી પા્ડનાર એજનસી તિબીબી સહાય કાય્યક્રમ પરૂો પા્ડવા માટે રાજયની જવાબિાર એજનસી મેદરલેન્ડ દ્ડપાટ્યમેનટ ઓફ હલેર્ (MDH), ને ઝબઝલંગ માટે તિેમના બાળકની અંગતિ રીતિે ઓળખી િકાય એવી 
માદહતિી જણાવે તિે પહલેા પાદરવાદરક શિક્ષણ અશિકારો અને ગોપનીયતિા કાયિો (ફેશમઝલ એજયકેુિનલ એન્ડ પ્રાયવસી એ્ટ - Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA) અને અક્ષમતિાઓ 
િરાવતિા વયક્તિઓ માટે શિક્ષણનો કાયિો (ઇષન્ડશવજયઅુલસ શવર્ દ્ડસેઝબઝલટીિ એજયકેુિન એ્ટ - Individuals with Disabilities Education Act) (IDEA) સમંશતિ આપવાર્ી તિમે સમજો  
છો અને લેઝખતિ રૂપે સમંતિ ર્ાવ છો, કે સાવ્યજશનક એજનસી તિમારા બાળકને પરૂી પા્ડવામા ંઆવેલ સેવાઓનો ખચ્ય ચકૂવવા માટે  તિમારા બાળકના મેદ્ડકેઇ્ડ (Medicaid) નો ઉપયોગ કરી િકે.
તિમારા બાળકને શનઃશલુક યોગય સાવ્યજશનક શિક્ષણ (રિી અપ્રોશપ્રએટ પબબલક એજયકેુિન) (FAPE) પરૂૂ ંપા્ડવા માટે સેવા પરૂી પા્ડનાર એજનસી આમ કરી િકે નહીં: 

• તિમારૂ ંબાળક IDEA હ્ેઠળ FAPE મેળવી િકે તિે માટે તિમને રાજયની તિબીબી સહાયમા ંસામેલ ર્વાની ફરજ પા્ડવી, 
• તિમને પોતેિ કોઇ ખચ્ય ચકૂવવાની ફરજ પા્ડવી જેમ કે સેવાઓ માટે ્લેઇમ ફાઇલ કરવા માટે ર્તિી કોઇ દ્ડ્ડષ્ટબલ અર્વા કો-પે રકમ, 
• તિબીબી સહાય હ્ેઠળ તિમારા બાળકને મળવાપાત્ર બેશનદફ્ટસનો ઉપયોગ, જો તિે ઉપયોગર્ી:

o ઉપલબિ આજીવન કવરેજ અર્વા કોઇ પણ અનય વીમો કરેલ લાભ ઘટે; 
o તિમારા કુટંુબે એવી કોઇ પણ સેવા માટે ચકૂવણી કરવી પ્ેડ, જે અનયર્ા તિબીબી સહાયમા ંસામેલ હોય, અને જે તિમારા બાળક માટે તિે િાળામા ંન હોય તેિવા સમયે જરૂરી હોય; 
o શપ્રશમયમમા ંવિારો ર્ાય અર્વા જેનાર્ી બેશનદફ્ટસ અર્વા વીમો બિં ર્ઇ જાય; અર્વા
o એકંિર આરોગય-સબંિંી ખચા્યઓના આિારે ઘર અને સમિુાય આિાદરતિ વેઇવસ્ય માટેની લાયકાતિ ખોવાનુ ંજોખમ ઊભુ ંર્ાય.

તિમને કોઇ પણ સમયે રાજયના તિબીબી સહાય કાય્યક્રમને અંગતિ ઓળખ ર્ઇ િકે એવી માદહતિી જણાવવાની તિમારી સમંશતિ પાછી ખેંચી લેવાનો અશિકાર છે.

જો તિમે સેવા પરૂી પા્ડનાર એજનસીને તિમારા બાળકની અંગતિ ઓળખ ર્ઇ િકે એવી માદહતિી જાહરે કરવાની સમંશતિ પાછી ખેંચો, તિો તેિનાર્ી સેવા પરૂી પા્ડનાર એજનસીની તિમારા બાળકને તિમને કોઇ પણ ખચ્ય શવના 
બિી જ જરૂરી સેવાઓ પરૂી પ્ડાય તેિ શનશચિતિ કરવાની જવાબિારી પરૂી ર્ઇ જતિી નર્ી.

VII. અશિકૃશતિ(ઓ) 


