
ISBE 34-60 (12/21) 

પ્રદર્શનનો સારાાંર્ 

સૂચનાઓ: સ્કૂલ છોડતા/બહાર નીકળતા વિદ્યાર્થીઓ માટે પૂર્ણ કરો. સ્નાતક અર્થિા િય મયાણદાન ેકારર્ ેવિદ્યાર્થીની પાત્રતા સમાપ્ત ર્થયા પછી, પ્રદર્ણનનો 

સારાાંર્ વિદ્યાર્થીન ેપ્રદાન કરિો આિશ્યક છે. આ ફોમણ વિદ્યાર્થી હાઈસ્કૂલમાાંર્થી બહાર નીકળતા પહેલાાં અાંવતમ િર્ણમાાં ભરલે ાં હોિ ાં જોઈએ. 

વડસ્ટર ીક્ટન ાં નામ અને નાંબર વડસ્ટર ીક્ટન ાં સરનામ ાં (ર્ેરી, ર્હેર, સ્ટેટ, ઝીપ કોડ) 

વિદ્યાર્થી માવિતી 

વિદ્યાર્થીન ાં નામ (છેલલ ાં, પ્રર્થમ, મધ્ય આદ્યાક્ષર) જન્મ તારીખ સ્નાતક/બહાર નીકળિાન ાં િર્ણ 

ઘરન ાં સરનામ ાં (ર્ેરી, ર્હેર, સ્ટેટ, ઝીપ કોડ) હોમ ટેવલફોન (એવરયા કોડ ર્ામેલ કરો) 

િતણમાન સ્કૂલન ાં નામ સ્કૂલ ટેવલફોન (એવરયા કોડ ર્ામેલ કરો) 

સ્કૂલન ાં સરનામ ાં (ર્ેરી, ર્હેર, સ્ટેટ, ઝીપ કોડ) ફોમણ પૂર્ણ કરનાર વ્યવિ(ઓ) ટેવલફોન (એવરયા કોડ ર્ામેલ કરો) 

સૌર્થી તાજતેરના IEP ની તારીખ સારાાંર્ પૂર્ણ કયાણની તારીખ 

વિદ્યાર્થીની પ્રાર્થવમક વિકલાાંગતા (િૈકવલપક) વિદ્યાર્થીની માધ્યવમક વિકલાાંગતા (િૈકવલપક) 

સૌર્થી તાજતેરના મૂલ્ાાંકન અિેિાલોની નકલો જોડો જ ેર્ૈક્ષવિક, કા્ાશત્મક કામગીરી અને સાંક્રમિને સાંબોવિત કર ે છે જ ેમાધ્્વમક પછીના 

આ્ોજનમાાં મદદ કરર્ે. 

વિદ્યાર્થી, માતા-વપતા અને અન્્ IEP ટીમના સભ્્ો દ્વારા ઓળખા્ેલ ઇવછછત પોસ્ટ-સેકાંડરી પવરિામોને વ્્ાખ્્ાવ્ત કરો અને પ્રોજકે્ટ કરો. 

રોજગાર પવરર્ામ: 

પોસ્ટસેકાંડરી વર્ક્ષર્ અને/અર્થિા તાલીમ પવરર્ામો: 

સ્િતાંત્ર જીિન પવરર્ામ: 

કરો.

વિદ્યાર્થીના ઇવછછત પોસ્ટ-સેકન્ડરી ગોલ(લસ) 

ફીલ્સ અને ચેક બોક્સ પર ખસેિડા માટે તમારી "માઉસ" અિથરા્ "ટૅબ" કીનો ઉપ્ોગ કરો. છેલલલાં ફીલડ પૂિશ ક્ાશ પછી, ભિવષ્્ના અપડેટ્સ કિરા માટે દસ્તાિેજને િાડશ ડર ાઈિમાાં સાિચો અિથરા્ વપરન્્ટ બટન પર વલલક 



પ્રદર્શનનો સારાાંર્ 

ISBE 34-60 (12/21) 

વિદ્યાર્થીઓની ર્ૈક્ષવિક વસવિ અને કા્ાશત્મક કામગીરીનો સારાાંર્ 

ર્ૈક્ષવિક/કા શ્કારી ક્ષેત્ર 

ર્ૈક્ષવિક વસવિઓ અને કા્ાશત્મક 

કામગીરીના િતશમાન સ્તરોનો સારાાંર્ આકારિી(ઓ) 

ર્ૈક્ષવિક િાાંચન અને 

ગવિત 

(દા.ત., મૂળભૂત કૌર્લયો, િાાંચન સમજર્, 

ડીકોવડાંગ; ગવર્ત ગર્તરી કૌર્લય, ગવર્તની 

સમસ્યાન ાં વનરાકરર્) 

કા્ાશત્મક કામગીરી 

(દા.ત., સામાન્ય ક્ષમતા અને સમસ્યાન ાં 

વનરાકરર્, ધ્યાન/સાંસ્ર્થા, સામાવજક કૌર્લયો 

અને િતણન, સ્િ-વહમાયત) 

સ્િતાંત્ર જીિન 

(દા.ત., સ્િ-સાંભાળ, પવરિહન, જીિન 

કૌર્લય, વ્યવિગત સલામતી) 

સાંચાર વસ્ર્થવત (લેવખત અને મૌવખક) 

(દા.ત., િાર્ી/ભાર્ા, લખિાની ક્ષમતા, 

અવભવ્યિ/ગ્રહર્ર્ીલ ભાર્ા) 

વ્્ાિસાવ્ક અને કારવકદી 

(દા.ત., નોકરીની તાલીમ, કારવકદીની ર્ોધ) 



ISBE 34-60 (12/21)

પોસ્ટ-સ્કૂલ માટે ભલામિો 

જરૂવર્ાતનો વિસ્તાર 
ભલામિ કરલે 

સિલતો અને ફેરફારો 

ઇન્ટરએજન્સી, વલન્કેજ, િિારાની 

વટપ્પિીઓ 

પોસ્ટ-સેકાંડરી વર્ક્ષર્ અર્થિા 

વ્યાિસાવયક તાલીમ 

એજન્સી 

સાંપકણ  વ્યવિ 

સાંપકણ  ટેવલફોન (એવરયા કોડ ર્ામેલ કરો) 

સરનામ ાં 

ઇ-મેઇલ 

િેબસાઇટ 

રોજગાર એજન્સી 

સાંપકણ  વ્યવિ 

સાંપકણ  ટેવલફોન (એવરયા કોડ ર્ામેલ કરો) 

સરનામ ાં 

ઇ-મેઇલ 

િેબસાઇટ 

સ્િતાંત્ર જીિન એજન્સી 

સાંપકણ  વ્યવિ 

સાંપકણ  ટેવલફોન (એવરયા કોડ ર્ામેલ કરો) 

સરનામ ાં 

ઇ-મેઇલ 

િેબસાઇટ 

સમ દાયની ભાગીદારી એજન્સી 

સાંપકણ  વ્યવિ 

સાંપકણ  ટેવલફોન (એવરયા કોડ ર્ામેલ કરો) 

સરનામ ાં 

ઇ-મેઇલ 

િેબસાઇટ 

વિદ્યાર્થીની સહી તારીખ 

ફોમણ ભરનાર વ્યવિની સહી ર્ીર્ણક તારીખ 



પ્રદર્શનનો સારાાંર્ (્ોગ્્ તરીકે) 

ISBE 34-60 (12/21)

સૂચનાઓ: આ વિભાગ વિદ્યાર્થી દ્વારા અર્થિા અન્ય પ ખ્ત વ્યવિની સહાયર્થી પૂર્ણ ર્થિો જોઈએ. 

1. કામના િાતાિરમાર્ાં  તમારી િવકલાાં ગતા તમને કેિી અસર કર ેછે? કામના િાતાિરમાર્ાં  તમારી પાસે કઈ ર્વિઓ છે?

2. તમે પોસ્ ટસેકાં ડરી એજય કરે્ન અવર્થરા્ કામના િાતાિરમાર્ાં  પિરેર  ત્ યાર ેવ્ યાિસાવયકોએ તમારા િવર કઈ ર્વિઓ અને જરૂવરયાતો જાર  જોઈએ?

3. તમારી િવકલાાં ગતા તમારા સ્ કૂલના કામ અને સ્ કૂલની પિરૃવિઓને કેિી રીત ેઅસર કરે છે (દા.ત., ગરેડ, સોાં પર ઓ)?

4. તમને સ્ કૂલમાાં  સફળ વર્થરા્માાં  મદદ કિરા માટ ેવકર્રક્ો દવારા અવર્થરા્ તમારા દવારા (દા.ત. પેવસાં ગ, િધારાનો સમય, િવઝ્ય અલ સપોટણ, અન કલૂનર લ 
સાધનો) દવારા અજમાિિામાાં  આિેલ િસલતો અન ેસહાયકોન ેઓળખીને નીચેન ાં  કો ટક પૂર્ણ કરો. કૃપા કરીન ેસૂિચો કે દરેક સપોટણ અસરકારક હતો 

કે અસરકારક નર્થીર:્

સિલતો/સિા્ો અસરકારક અસરકારક નર્થી 

માવહતી પૂર્ણ કરનાર: 

વિદ્યાર્થી માતાવપ

તા 

ટીચર અન્ય સહાયક વ્યવિ:  

સ્િતાંત્ર રીત ે િયસ્કની સહાયતા સાર્થ ે

વિદ્યાર્થી પવરપે્રક્ષ્ય 



ISBE 34-60 (12/21) 

પોસ્ટ-સ્કૂલ ડેટા કલેક્ર્ન સિે 

વિદ્યાર્થી સ્કૂલમાાંર્થી બિાર નીકળ્્ા: રકેોડશની િાંર્ી્તા: 

વનયવમત હાઇ સ્કૂલ વડપ્લોમા સાર્થ ે આવિકન અમેવરકન 

પ્રમાર્પત્ર/સાંર્ોવધત વડપ્લોમા સાર્થ ે અમેવરકન ભારતીય/અલાસ્કાના િતની 

મહિમ િય સ ધી પહોાંચી ગયા એવર્યન અર્થિા પેવસવફક આઇલેન્ડર 

અધિચ અભ્યાસ છોડ્યા 

અજ્ઞાત  

 વહસ્ પેવનક 

  

   કાંઈ દર્ાણવ્ય ાં નર્થી 

હાઇસ્કૂલ પછીના ત રાંત જ સમયગાળા માટે આ વિદ્યાર્થીના IEP માાં કયા પોસ્ટ-સ્કૂલ ધ્યેયો ર્ામેલ છે? (લાગલ િો્ તે બિલાં ચેક 

કરો.) 

☐ પોસ્ટસેકાંડરી સ્કૂલ, તાલીમ અર્થિા વર્ક્ષર્માાં હાજરી આપો

☐ નોકરી મેળિિી

☐ કોઈ પ્રવતભાિ નર્થી

ઇવલનૉય સ્ટેટ બોડણ ઓફ એજ્ય કેર્ન (ISBE) એ વિદ્યાર્થીઓના હાઇસ્કૂલ છોડ્યાના એક િર્ણ પછી સ્કૂલના પવરર્ામો અાંગે ફેડરલ સરકારને 

જાર્ કરિી જરૂરી છે (દા.ત., ર્ ાં તમ ેનોકરી કરો છો, ર્ ાં તમે કૉલજેમાાં હાજરી આપો છો િગેર)ે. 

તમે ર્ ાં કરી રહ્યા છો તે અાંગે કેટલાક પ્રશ્નો પૂછિા માટે તમે રજાના એક િર્ણ પછી સ્કૂલ વજલલા દ્વારા સાંપકણ  કરિા માટે તમારી અર્થિા તમારા 

માતાવપતાની પરિાનગી મેળિી ર્કો છો? 

    હા ☐ના

વિદ્યાર્થી અર્થિા કાનૂની િાલીની સહી: 

સહી કયાણની તારીખ: 

વિદ્યાર્થી ડેમોગ્રાવફક પ્રોફાઇલ 

વિદ્યાર્થીન ાં નામ (છેલલ ાં, પ્રર્થમ, મધ્ય આદ્યાક્ષર) જાવત 

☐પ રુર્ ☐સ્ત્રી

જન્મ તારીખ (મમ/વદવદ/િિિિ) 

વિદ્યાર્થીન ાં સરનામ ાં (ર્ેરી, ર્હેર, સ્ટેટ, ઝીપ કોડ) ટેવલફોન (એવરયા કોડ ર્ામેલ કરો) 

માતાવપતા/િાલીન ાં નામ (છેલલ ાં, પ્રર્થમ, મધ્ય આદ્યાક્ષર) ટેવલફોન (એવરયા કોડ ર્ામેલ કરો) સેલ (એવરયા કોડ ર્ામેલ કરો) 

માતાવપતા/િાલીન ાં સરનામ ાં (ર્ેરી, ર્હેર, સ્ટેટ, ઝીપ કોડ) ઇ-મેઇલ 

સ્કૂલમાાંર્થી સ્નાતક ર્થયા વિદ્યાર્થી SIS નાંબર 

વડસ્ટર ીક્ટન ાં નામ અને નાંબર તારીખ વિદ્યાર્થી સ્નાતક ર્થયા અર્થિા સ્કૂલમાાંર્થી બહાર નીકળ્યા 

વિદ્યાર્થીની પ્રાર્થવમક વિકલાાંગતા (િૈકવલપક) વિદ્યાર્થીની માધ્યવમક વિકલાાંગતા (િૈકવલપક) 

વિદ્યાર્થી પરિાનગી 

સફદે (વહસ્ પેવનક નહીા) 
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