્સેઇફ એનર એ્્સેપ્ટીંગ સકૂલ્સ તૈયટાર કરવિી: એ્્સેપ્ટીંગ સકૂલ્સ
(કિલ 13) કવિશે મટાતટાકપતટા મટા્ટે મટાકહતી
ે હવિે
આ કટારણે ્સરકટારે કિલ 13 રજૂ કયુું છ,ે એ્્સેપ્ટીંગ સકૂલ્સ એ્્ટ, જને
કટાનૂન તરીકે પ્સટાર કરવિટામટાં આવિી ચૂ્યું છ.ે

●

●

ે
કિલ 13 શું છ?
કિલ 13 મટા્ટે જરૂરી છે શટાળટા િૉર્ય આપણી શટાળટાઓમટાં કવિદ્ટાર્થીઓમટાં
અયોગય અને અનટાદરપૂવિ્યકનટાં વિત્યનને અ્ટકટાવિે અને તેનો ઉકેલ લટાવિે. આ
વિત્યનમટાં ધિટાકધિમકી, ભેદભટાવિ અને પજવિણીનો ્સમટાવિેશ ર્ટાય છ.ે નવિો કટાનૂન
એ સપષ્ટ કરે છે કે આ વિત્યનો અમટારી શટાળટાઓમટાં અસવિીકટાય્ય છ.ે જાકત, લલંગ,
જાકતય અકભમુખતટા, અપંગતટા અર્વિટા અનય કોઇપણ પરરિળ ્સટાર્ે કોઈપણ
્સંિંધિ કવિનટા તે િધિટા કવિદ્ટાર્થીઓ મટા્ટે આદર અને ્સમજને ઉત્ેજન આપે છ.ે

કિલ 13 ધિટાકધિમકી ્સકહત અયોગય વિત્યનને અ્ટકટાવિવિટામટાં અને તેનો ઉકેલ
ે
લટાવિવિટામટાં શટાળટાઓ અને િૉર્સ્યને કઈ રીતે મદદ કરે છ?
શટાળટા િૉર્ય અને શટાળટાઓ ્વિટારટા પહેલેર્ી કરવિટામટાં આવિી ચૂકેલટાં કટાય્ય પર તેનું
કનમટા્યણ ર્ટાય છ.ે કિલ 13 મટા્ટે જરૂરી છે કે િૉર્ય:
●

●

રિગકતશીલ કશસત, ધિટાકધિમકી અ્ટકટાવિ અને હસતક્ેપ અને ્સમટાનતટા તર્ટા
્સમટાવિેશક કશક્ણ અંગેની નીકતઓ ધિરટાવિતું હોય.
જઓ
ે અનયને ધિમકટાવિતટાં હોય તેવિટા કવિદ્ટાર્થીઓ મટા્ટે વિધિટારે કપરટાં પગલટાં
લેવિટાનો કવિચટાર કરો. આમટાં ્સસપેનશન અને હકટાલપટ્ટીનટા કવિચટારનો
્સમટાવિેશ ર્ઈ શકે છે જો:
❍ કવિદ્ટાર્થીને ધિટાકધિમકી મટા્ટે અગટાઉ ્સસપેનર કરવિટામટાં આવિી ચૂ્યો
હોય અને શટાળટામટાં કવિદ્ટાર્થીની હટાજરી અનય લોકોની ્સલટામતી મટા્ટે
અસવિીકટાય્ય જોખમ ્સજતી
્ય હોય, અર્વિટા
❍ ધિટાકધિમકી પક્પટાત, પૂવિ્યગ્રહ કે નફરતર્ી રિેરરત હોય.
એજયુકેશન એ્્ટમટાં પહેલેર્ી ્સસપેનર કરટાયેલટાં અને કટાઢી મૂકટાયેલટાં
કવિદ્ટાર્થીઓ મટા્ટે ્સહકટાર જરૂરી છ:ે
❍

જો કવિદ્ટાર્થીઓને કટાઢી મૂકવિટામટાં આવિે અર્વિટા લટાંિટા ગટાળટાનટાં ્સસપેનશન
પર હોય (પટાંચ શટાળટાકીય રદવિ્સોર્ી વિધિટારે), તો તેઓ ્સસપેનશન/
હકટાલપટ્ટી કટાય્યક્રમ ્વિટારટા શૈક્કણક/કિન-શૈક્કણક ્સહકટાર મેળવિશે .
જમને
પટાંચ જ્ટલટાં
શટાળટાકીય રદવિ્સો ્સુધિી ્સસપેનર કરવિટામટાં આવયટા હોય
ે
ે
તેવિટા કવિદ્ટાર્થીઓ ગૃહકટાય્ય પેકેજ મેળવિશે.
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ધિટાકધિમકી અ્ટકટાવિવિટા અને શટાળટાનટા ્સકટારટાતમક વિટાતટાવિરણને રિોત્સટાહન
આપવિટા કવિશે વિટાર્્યક આધિટાર પર કશક્કો અને અનય શટાળટાનટાં સ્ટટાફને તટાલીમ
અને મટાકહતી પૂરી પટારો.
્સકટારટાતમક શટાળટાકીય વિટાતટાવિરણ અને ધિટાકધિમકી અ્ટકટાવિ કવિશેનટા લકયટાંકોને
ુ
તેમનટા િહવિ્થીય
આયોજનોમટાં ્સટામેલ કરો અને આયોજનોને જનતટાને
ઉપલબધિ કરટાવિો.

ે
શું કિલ 13 આચટાયયોની ભૂકમકટા િદલે છ?
●

કિલ આચટાયયોને નવિી, ચો્ક્સ જવિટાિદટારીઓ આપે છ.ે તેઓ મટા્ટે હવિે
જરૂરી છે કે:
❍ િૉર્યનટા કમ્યચટારી ્વિટારટા નોંધિવિટામટાં આવિેલ કોઈપણ િનટાવિની, કે જમટાં
ે
ધિટાક ધિમકીનો પણ ્સમટાવિેશ ર્ટાય છ,ે તપટા્સ કરવિી જનટાર્ી
ે
કવિદ્ટાર્થી
સપસપેનર ર્ઈ શકે કે હકટાલપટ્ટી પટામી શકે.
❍ જમણે
ે
અનય કવિદ્ટાર્થીને નુક્સટાન કયુું હોય તેવિટા કવિદ્ટાર્થીઓનટા મટાતટાકપતટા/
વિટાલીઓને િનટાવિ કવિશે જાણ કરો, જયટારે કવિદ્ટાર્થીઓનટા વિત્યનનટા
પરરણટામે તેમનું ્સસપેનશન કે હકટાલપટ્ટી ર્ઈ શકે. મટાતટાકપતટાને તેમનટા
િટાળકને પૂરટા પટારવિટામટાં આવિનટાર ્સહકટાર કવિશે ચચટા્ય કરવિટા મટા્ટે પણ
આમંત્રણ આપો.
❍ તેમનટા િટાળકને પૂરટા પટારવિટામટાં આવિનટાર ્સહકટારની ચચટા્ય કરવિટા મટા્ટે
િનટાવિમટા હટાકન પટામેલટાં કવિદ્ટાર્થીનટા મટાતટાકપતટા/વિટાલીઓને આમંત્રણ
આપો. આચટાયયોને આ મટાતટાકપતટાને જાણ કરવિટામટાં આવિે તે પહેલેર્ી
જરૂરી હતું.
❍ કશક્કો ્સટાર્ે ્સંવિટાદ કરો અને જયટાં જરૂરી હોય તયટાં અનય િૉર્ય
કમ્યચટારીઓ ્સટાર્ે વિટાત કરો જમણે
એવિટા િનટાવિ અંગે જાણ કરી હોય
ે
જનટાર્ી
કવિદ્ટાર્થી ્સસપેનર ર્ઈ શકે કે હકટાલપટ્ટી પટામી શકે. આચટાયયો
ે
િનટાવિમટાં તેમની તપટા્સનટા પરરણટામો કવિશે તેમને જાણ કરે તે જરૂરી
િનશે.

કિલ 13 કઈ રીતે િૉર્ય અને શટાળટાઓને મટાતટાકપતટા, કવિદ્ટાર્થીઓ અને અનય
ે
સ્ટટાફ તર્ટા કહસ્સટાધિટારકોને રિવિૃત્ કરવિટા મટા્ટે ્સહકટાર આપે છ?
કિલ મટાતટાકપતટાને તેમનટા િટાળકોને શટાળટાઓ ્વિટારટા ઉપલબધિ ્સહકટાર કવિશે
અને શટાળટા વિધિુ ્સકટારટાતમક શટાળટાકીય વિટાતટાવિરણ ્સજવિટા
્ય મટા્ટે જે રિયતનો કરે છે
તે કવિશે વિધિુ જાણવિટામટાં મદદ કરે છ.ે
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આપણે જાણીએ છીએ કે ્સલટામત, ્સમટાવિેશક અને સવિીકટાય્ય શટાળટા એ
કવિદ્ટાર્થીની ક્સક્ધિ અને ્સુખટાકટારી મટા્ટે આવિશયક છ.ે

િૉર્ય મટા્ટે જરૂરી છે કે:
●

●

●

●

જો મટાતટાકપતટાને તેમનું િટાળક જે મેળવિી રહું હોય તે ્સહકટાર કવિશે લચંતટાઓ
હોય તો તેમનટા મટા્ટે રિરક્રયટા સર્ટાકપત કરવિી.
જનટાર્ી
ે
કવિદ્ટાર્થીઓ, મટાતટાકપતટાઓ અને અનયો ધિટાકધિમકીનટા િનટાવિો કવિશે
્સલટામત રીતે જાણ કરી શકે તેવિી કવિકધિ કવિક્સટાવિવિી.
ઓછટામટાં ઓછટાં દર િે વિ્ષે સ્ટટાફ, કવિદ્ટાર્થીઓ અને મટાતટાકપતટાઓનટા
શટાળટાકીય વિટાતટાવિરણનટાં ્સવિષેક્ણ હટાર્ ધિરવિટાં.
મટાતટાકપતટાઓને કવિદ્ટાર્થીની ્સલટામતી અને શટાળટાનટા વિટાતટાવિરણ કવિશે જાણવિટા
મટા્ટે વિધિુ તકો આપવિી.

કિલ 13 કવિદ્ટાર્થીઓને કઈ રીતે મદદ કરે છ?
ે
કિલ 13 મટા્ટે જરૂરી છે કે:
●

●

●

●

શટાળટાઓ કવિદ્ટાર્થીઓને ્સહકટાર પૂરો પટારે જઓ
ે અયોગય વિત્યનમટાં રિવિૃત્ ર્યટા
છે અર્વિટા જઓ
ે અયોગય વિત્યનર્ી રિભટાકવિત ર્યટાં છ.ે
શટાળટાઓ પીરરતો અને ધિટાકધિમકી આપનટારટાઓ એમ િંનેને અને જઓ
ે
િનટાવિનટા ્સટાક્ી હોય તેમને કટાય્યક્રમો, હસતક્ેપો અને અનય ્સહકટાર પૂરો
પટારશે.
શટાળટાઓ કવિદ્ટાર્થીઓને એવિટા મટાગયો પૂરટા પટારશે જનટાર્ી
તેઓ ્સલટામત રીતે
ે
ધિટાકધિમકીનટા િનટાવિો કવિશે જાણ કરી શકે.
િૉર્સ્ય અને શટાળટાઓ કવિદ્ટાર્થીઓને તેમની શટાળટા ખટાતે ્સમૂહો િનટાવિવિટા
મટા્ટે મંજૂ રી આપશે જર્ી
ે નીચેનટા જવિટા
ે મુદ્ટાઓ પર િધિટા કવિદ્ટાર્થીઓની
જાગૃકત અને ્સમજ વિધિટારી શકટાય:
❍ જાકતવિટાદનો કવિરોધિ;
❍ અપંગતટાઓ ધિરટાવિતટાં લોકો;
❍ લલંગ ્સમટાનતટા;
❍ જાકતય અકભમુખતટા અને લલંગ ઓળખ. આ ્સમૂહોમટાં ગે-સટ્ેઈ્ટ
એલટાયન્સ (GSAs) નો ્સમટાવિેશ ર્ઈ શકે છ.ે

િૉર્સ્ય અને આચટાયયો કવિદ્ટાર્થીઓને GSA નટામ અર્વિટા આ ્સમૂહો મટા્ટે
કવિદ્ટાર્થીઓ પ્સંદ કરી શકે તેવિટા અનય નટામનો ઉપયોગ કરવિટાર્ી અ્ટકટાવિી શકશે
નહીં.
કવિદ્ટાર્થીઓ તેમની શટાળટાની જરૂરરયટાતોનટા આધિટારે અનય રિકટારનટા ્સમૂહો
િનટાવિી શકે છ.ે
●

કવિદ્ટાર્થી ્સંચટાકલત ્સમૂહનું નટામ એવિટા ્સકટારટાતમક શટાળટાકીય વિટાતટાવિરણને
ઉત્ેજન આપવિટામટાં મદદ કરતું હોવિું જોઈએ જે િધિટા કવિદ્ટાર્થીઓ મટા્ટે
્સમટાવિેશક અને સવિીકટાય્ય હોય.

્સટાવિ્યજકનક શટાળટાઓમટાં જગયટા ભટારે લેતટાં ્સંગઠનોને કિલ 13 કઈ રીતે
ે
અ્સર કરે છ?
કિલ 13 મટા્ટે જરૂરી છે કે સપૉટ્સ્ય લીગ્ઝ અને ્સમુદટાય ્સમૂહો જવિટા
ે ત્રીજા
પક્કટારો વિત્યનનટાં એવિટા ધિટારટાધિોરણોનું પટાલન કરે જે રિટાંકતય આચટાર્સંકહતટા
્સટાર્ે ્સુ્સંગત હોય જયટારે તેઓ ્સટાવિ્યજકનક શટાળટાઓમટાં જગયટાનો ઉપયોગ
કરતટાં હોય. આ ્સંકહતટા એ ્સુકનક્ચત કરવિટામટાં મદદ કરે છે કે શટાળટા ્સમુદટાયનટા
િધિટાં ્સભયો ્સટાર્ે આદર અને ગરરમટા ્સટાર્ે વિત્યન કરવિટામટાં આવિે અને તે ઘણટાં
વિ્યોર્ી અમલી છ.ે

“્સમગ્ર શટાળટાકીય અકભગમ” કઈ રીતે શટાળટાઓને શીખવિટા મટા્ટેની િહેતર
ે
જગયટાઓ િનટાવિે છ?
્સકટારટાતમક અને ્સમટાવિેશક શટાળટાકીય વિટાતટાવિરણનું કનમટા્યણ કરવિટા મટા્ટે “્સમગ્ર
શટાળટાકીય અકભગમ” જરૂરી છે જે ્સમગ્ર શટાળટા અને ્સમુદટાયમટાં તંદુરસત અને
આદરપૂવિ્યકનટા ્સંિંધિો પર આધિટારરત હોય.
્સલટામત, ્સમટાવિેશક અને સવિીકટાય્ય શટાળટાઓ કવિદ્ટાર્થીઓને વિગ્યખંરમટાં અને
તે ક્સવિટાય તેમનો શ્ેષ્ઠ દેખટાવિ કરવિટામટાં મદદ કરે છ.ે ્સલટામત, ્સમટાવિેશક
અને સવિીકટાય્ય શટાળટાઓ રિટાપત કરવિટામટાં ્સરકટાર, શટાળટા િૉર્ય, શટાળટા સ્ટટાફ,
મટાતટાકપતટા, કવિદ્ટાર્થીઓ અને ્સમુદટાયનટા ્સભયો ્સકહત દરેકની ભૂકમકટા છ.ે
્સટાર્ે મળીને આપણે ્સકટારટાતમક શટાળટાકીય વિટાતટાવિરણ તૈયટાર કરી શકીએ છીએ
જે િધિટા કવિદ્ટાર્થીઓને શીખવિટા, કવિક્સવિટા અને ્ટકવિટામટાં મદદ કરે.

કિલ 13 એ ્સવિટાુંગી કટાય્ય યોજનટાનો ભટાગ છે
કટાનૂન આપણી ્સમટાનતટા અને ્સમટાવિેશક કશક્ણ તર્ટા ્સલટામત શટાળટાઓની
વયૂહરચનટાઓ પર કનમટા્યણ પટામે છ.ે કટાનૂન એ મો્ટી કટાય્ય યોજનટાનો ભટાગ છે
જમટાં
ે નીચેનટાનો ્સમટાવિેશ ર્ટાય છ:ે
●

●

●

●

શટાળટાઓમટાં વિધિટારે મટાનક્સક સવિટાસ્થય કટામદટારો રજૂ કરવિટાં અને ગ્રટામીણ તર્ટા
દૂરનટા ્સમુદટાયોમટાં િટાળકો મટા્ટે મનોવિૈજ્ટાકનક ્સટાર્ેની કવિસતટારરત વિીરરયો
પરટામશ્ય ્સેવિટાઓ રજૂ કરવિી.
વિધિુ ્સમટાનતટા અને ્સમટાવિેશક કશક્ણ ક્સ્ધિટાંતોનો ્સમટાવિેશ ર્ટાય અને
ધિટાકધિમકી અ્ટકટાવિની વયૂહરચનટાઓનો ્સમગ્ર અભયટા્સક્રમમટાં ્સમટાવિેશ ર્ટાય
તેનટા મટાગયો શોધિવિટા, ઓન્ટટારરયો ્યુરીકલમ કટાઉકન્સલની ભલટામણો પર
કનમટા્યણ કરવિું.
િધિટા ઑન્ટટારરયટા વિટા્સીઓને ધિટાકધિમકી અ્ટકટાવિવિટામટાં ભૂકમકટા છે તેનટા પર
ભટાર મૂકવિટા મટા્ટે ્સટાવિ્યજકનક જાગૃકત અકભયટાન કરવિું.
ધિટાકધિમકી અ્ટકટાવિ અને હસતક્ેપ ્સકહતનટા ્સવિટાુંગી શટાળટાકીય અકભગમ પર
ધયટાન કેકનરિત કરતટાં ્સં્સટાધિનો અને આચરણો પર ્સલટાહ પૂરી પટારવિટા મટા્ટે
્ય કરવિું.
એ્્સેપ્ટીંગ સકુલ્સ એ્્સપ્ટ્ય પેનલનું ્સજન

વિધિુ રિ્નો?
મટાતટાકપતટાઓ ઑન્ટટારરયો્ઝ કવિશે ઑનલટાઈન વિધિુ જાણી શકે છ:ે
●

●

●

●

સવિીકટાય્ય શટાળટાઓ મટા્ટેની કટાય્ય યોજનટા નીચેનટા વિેિ એડ્ે્સ પર:
www.ontario.ca/acceptingschools
્સલટામત શટાળટાઓની વયૂહરચનટા નીચેનટા વિેિ એડ્ે્સ પર
www.edu.gov.on.ca/eng/parents/safekit.html
્સમટાનતટા અને ્સમટાવિેશક કશક્ણ વયૂહરચનટા નીચેનટા વિેિ એડ્ે્સ પર
www.edu.gov.on.ca/eng/policyfunding/equity.html
રિટાંકતય આચટાર્સંકહતટા નીચેનટા વિેિ એડ્ે્સ પર
www.edu.gov.on.ca/eng/safeschools/standards.html

