Các Dịch vụ Chuyên biệt

Lập Kế hoạch Chuyển tiếp cho những Học sinh có các
Yêu cầu Giáo dục Đặc biệt
Nguồn Hỗ trợ dành cho Cha Mẹ/Người Giám hộ
Kế hoạch chuyển tiếp là gì?
•

•
•

Một kế hoạch chi tiết và có sự phối hợp được thiết kế để hỗ trợ con bạn thực hiện thành công việc
chuyển tiếp trong học tập.
Kế hoạch này là một phần quan trọng của Kế hoạch Giáo dục Cá nhân (Individual Education Plan IEP) của con bạn và có thể bao gồm các hành động hàng ngày, ngắn hạn và dài hạn.
Việc lập kế hoạch chuyển tiếp bắt đầu khi học sinh nhập học và tiếp tục trong suốt quá trình học tập
ở trường cho đến khi học sinh rời trường.

Bạn có biết?
•

•
•

Có nhiều quá trình chuyển tiếp mà con bạn có thể trải qua. Các quá trình chuyển tiếp này bao gồm:
o nhập học
o giữa các khối lớp
o từ bậc tiểu học lên trung học
o từ bậc trung học lên sau trung học
o trở lại trường học sau thời gian nghỉ học kéo dài vì lý do y tế hoặc sau khi được chăm sóc,
điều trị hoặc phục hồi tại một cơ sở khác
o giữa các hoạt động hoặc địa điểm
o từ việc xếp vào lớp học thông thường sang vào lớp học có sự hỗ trợ cho các nhu cầu đặc biệt
Một kế hoạch chuyển tiếp được phát triển với sự cộng tác của bạn, con bạn, nhân viên trường học,
và đôi khi có sự tham gia của các cơ quan cộng đồng và các đối tác sau trung học.
Một kế hoạch chuyển tiếp phải được phát triển cho tất cả các học sinh có Kế hoạch Giáo dục Cá nhân
(Individual Education Plan - IEP) cho dù các em có được Ủy ban Xác định, Xếp lớp và Đánh giá
(Identification, Placement and Review Committee - IPRC) xác định là đặc biệt hay không.

Vai trò của bạn là gì?
•

•
•
•

Chia sẻ thông tin liên quan với nhân viên nhà trường mà sẽ hỗ trợ quá trình chuyển tiếp của con bạn.
Thông tin có thể bao gồm các chiến lược hoặc sự hỗ trợ thành công từ các cơ quan cộng đồng.
Tham dự các cuộc họp IEP của con bạn và đưa ra phản hồi về kế hoạch chuyển tiếp.
Phối hợp với nhân viên nhà trường để chuẩn bị và hỗ trợ con bạn trong các quá trình chuyển tiếp.
Hỏi giáo viên của con bạn nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về kế hoạch chuyển tiếp của trẻ.

Vui lòng tham khảo Loạt Video Thông tin về các Dịch vụ Chuyên biệt (Specialized Services Informational
Video Series) của HWDSB để biết thông tin chi tiết về các chủ đề liên quan đến giáo dục đặc biệt, bao gồm cả
các kế hoạch chuyển tiếp.

Tìm hiểu thêm tại www.hwdsb.on.ca/about/special-education

