ओहायोको अभिभावक मेन्टर परियोजना
अभिभावक मेन्टरहरूलाई मद्दत गर्नका लागि प्रशिक्षित गरिन्छ
हामी मार्गदर्शक, सहयोगी र, सबैभन्दा महत्त्वप ूर्ण, साथी हौँ ।

ओहायोका अभिभावक मेन्टरहरू अपाङ्गता भएका बालबालिकाका अभिभावकहरू हुन ् जसले ओहायोमा अपाङ्गता भएका बालबालिकाका
अन्य परिवारहरूलाई निःशलु ्क पियर-टु-पियर सहयोग उपलब्ध गराउनहुु न्छ । हामीले विशेष शिक्षा सेवाहरू प्राप्त गर्ने विद्यार्थीहरूको शैक्षिक
सफलता बढाउनका लागि स्कु ल अधिकारीहरूस ँग काम गर्न र परिवारहरूलाई मार्गदर्शन गर्न हाम्रा प्रत्यक्ष अनभु वहरू प्रयोग गर्छौँ ।
हामी अपाङ्गता बालबालिकाले आफ्नो शैक्षिक अनभु वबाट अधिकतम लाभ लिन सकू न ् भनेर परिवारहरूलाई स्थानीय तथा राज्यका विशेष
शिक्षा प्रक्रिया तथा सेवाहरूमा अगाडि बढ्नमा मद्दत गर्छौँ ।
एकसाथ मिलेर हामीले हाम्रा विशेष आवश्यकताहरू भएका विद्यार्थीहरूलाई उचित विशेष ध्यान प्राप्त गर्न र शैक्षिक सफलताको बाटो खोज्नमा
मद्दत गर्न सक्छौँ ।

बालबालिकाका लागि सबैभन्दा राम्रोस ँग काम गर्ने समाधानहरू खोज्ने

ओहायोका अभिभावक मेन्टरहरूले परिवार, स्कु ल र एजेन्सीहरूस ँग मिलेर काम गरहु्नु न्छ । हाम्रो सहयोगमा परिवारहरूले विशेष शिक्षा
प्रक्रियाका बारेमा बझु ्नेछन ् र आफ्ना बालबालिकाका लागि अझ राम्रोस ँग पैरवीकर्ताहरू बन्नेछन ् ।
हामी विशेष शिक्षासम्बन्धी जानकारी तथा प्रक्रियाहरूलाई थप पहुँचयोग्य बनाउनका लागि बलियो साझेदारीहरू सिर्जना गर्न हाम्रो उत्साह र
अनभु व प्रयोग गर्छौँ । ओहायोका अभिभावक मेन्टरहरूले परिवारहरूलाई विशेष शिक्षाका विभिन्न शीर्षकहरूसम्बन्धी जानकारी उपलब्ध
गराउनहुु न्छ । विशेषगरी, हामी निम्न कार्यहरूका लागि जानकारी र सहयोग उपलब्ध गराउँछौँ:
• परिवार, विद्यार्थी तथा स्कु लहरूका अधिकार र उत्तरदायित्वहरू बझु ्न ।
• प्रिस्कु ल र हाइ स्कु लबाट ट्रान्जिसन गर्न (माथिल्लो तहमा जान) ।
• साक्षरतामा विद्यार्थीको सफलता बढाउनमा योगदान परु य् ाउन ।
• परिवार वा डिस्ट्रिक्टको अनरु ोधमा कुनै पनि विशेष शिक्षा बैठकमार्फ त परिवारहरूलाई मार्गदर्शन गर्न ।
• स्कु ल र परिवारहरूका लागि जानकारी सत्रहरू आयोजित गर्न ।
• परिवार र शिक्षकहरूलाई अपाङ्गता भएका विद्यार्थीहरूलाई सहायता गर्ने एजेन्सी र ससं ्थाहरूस ँग जोड्न ।
यसका साथै, हाम्रो प्रशिक्षणले हामीलाई विशेष शिक्षा काननु तथा नीतिहरूका बारेमा वर्तमान र नवीनतम जानकारी उपलब्ध गराउनमा मद्दत
गर्दछ ।
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हाम्रो सहयोग दढताप
ृ र्वक

30 वर्षदेखि, ओहायोको अभिभावक मेन्टरहरूले अपाङ्गता भएका बालबालिकाले आफ्नो शैक्षिक अनभु वबाट अधिकतम लाभ लिन सकू न ्
भनेर परिवारहरूलाई विशेष शिक्षा प्रक्रिया तथा सेवाहरूमा अगाडि बढ्नमा मद्दत गरेका छन ् ।
ओहायोका अभिभावक मेन्टरहरूलाई ओहायो शिक्षा विभागमार्फ त सङ्घीय तथा राज्य कोषहरू प्रयोग गरेर आर्थिक सहायता प्राप्त हुन्छ ।
हामीलाई स्कु ल डिस्ट्रिक्ट र शैक्षिक सेवा के न्द्रहरूद्वारा रोजगारीमा राखिएको हो । ओहायो शिक्षा विभागको असाधारण बालबालिकाका लागि
कार्यालयले हामीलाई अभिभावक मेन्टरहरूको रूपमा आफ्नो कार्य कार्यान्वयन गर्नमा मार्गदर्शन र सहायता उपलब्ध गराउँछ । ओहायो स्टेट
ु
यनिभर्सिट
ीको रोजगारीका लागि शिक्षा तथा प्रशिक्षण के न्द्रले हामीलाई निरीक्षण, पेशागत विकास, स्रोतहरू र प्राविधिक सहायता उपलब्ध
गराउँछ ।

के तपाईं हाम्रो सहायता चाहने अपाङ्गता भएको बच्चाको परिवारको सदस्य हुनहुु न्छ ? हामी मद्दत
गर्नका लागि यहाँ छौँ !

