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बिशेष शशक्षा का शब्दहरु र पररभाषाहरु 

सामान्य रुपमा बिद्यालयहरुद्वारा र व्येक्तिगि शिक्षा योजना (Individualized 

Education Plan) (IEP) प्रक्रियाद्वारा चलाइने, बििषे शिक्षा िब्द र पररभाषाहरु र 
सक्न्क्षप्ि िब्दहरुको यो सुची हो। 

अनुकूल िारीररक शिक्षा (Adapted Physical Education) (APE): िारीररक शिक्षाको 
बिकास र सुधारको आवश्यकिा भएका ववद्यार्थीहरुकालागी सुबिधा प्रदान गने बििषे 
िारीररक शिक्षा। 

सुबिधा: अपाङ्ग व्येक्तिलाई बिशभन्न कृयाकलापमा भाग शलन ददने पररवितनहरु। यसको 
उदाहरण ववस्ििृ समय, शभन्न पररक्षा िैली, र कक्षा कोठाको िािावरणको पररवितन। 

ए.डि.डि/ए.डि.यच.डि.(ADD/ADHD): ध्यान अभाव अव्येवस्र्था (Attention Deficit 

Disorder) (ADD) र ध्यान अभाव सक्रियिा अव्येवस्र्था (Attention Deficit 

Hyperactivity Disorder (ADHD), िालकले ध्यान ददन नसतने अक्षमिा का सार्थ-सार्थ ै
मनोवेग र सक्रियिा भएको मानशसक अवस्र्था हो। ए.डि.डि. (ADD) र ए.डि.यच.डि. 

(ADHD) एक मानशसक िब्द हो र िैक्षक्षक िब्द होइन। यय अवेवस्र्थाको कारण अरु 
स्वास्थ कम्जोरी काययक्रम अनुसार एक ववद्यार्थी, बििषे शिक्षा सेवाको लागग योग्य हुन 
सतछ। 

पररक्षा र मुल्याङ्कन (Assessment or Evaluation) :बििषे शिक्षा आवश्येतिा भएका 
ववद्यार्थीहरुका लागग उपयुति व्येक्तिगि शशक्षा योजना (आइ इ पप) (Individualized 

Education Plan (IEP) को बिकास गनत ददने पररक्षा र समस्या पदहचान प्रक्रियालाई यो 
िब्दले िणतन गछत। 

आसिेगेर रोग (Asperger’s Syndrome): यो एक व्यापक बिकास सम्िन्धी अव्येवस्था 
(Pervasive Developmental Disorder) (PDD) हो, जस्मा सामाक्जक िोलचाल र 
व्येवहारका ढााँचा, रुची र कृयाकलापहरुको गक्भभर अवरोध हुन्छ। 

औटिस्म (Autism): यो एक मक्तिश्क बिकास अवेय्वस्र्था हो, जस्मा सामाक्जक संवादको 
र प्रयििक्न्धि र दोहोरो व्यवहार िर्था रुची र कृयाकलापको अवरोध हुन्छ। यसको सन्केि 
३ िषतको उमेर भन्दा अगाडि हुन्छ। 
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व्यवहार हस्िक्षेप योजना (Behavior Intervention Plan) (BIP) : सकारात्मक व्येवहार 
हस्िक्षेप सक्भमशलि गररएको समस्या-जनक व्येवहार सभिोधन गनत िानाइएको, शलखिि 
योजनाको व्याख्या गनत चलाइएको बििषे शिक्षा िब्द। यस्मा कायतिम पररवितन र 
पररशितट सहायक सामाग्री र सेवा पयन सक्भमशलि हुन्छ। 

अन्धोपन (Blindness): िारीररक वा निा सभिन्धी समस्याको कारण दृक्तट नदेख्ने 
अवस्र्था।  

मक्स्िस्क पक्षवाि (Cerebral Palsy) (CP): मक्स्िस्कमा चोट लागेको कारण चल्न र 
िारीररक अवरोध परेको समस्या। मक्स्िस्क पक्षविाले (Cerebral Palsy) (CP) यनयन्रन 
गनत नशमल्ने अनौक्छछक चाल, मांिपेिीमा कदठनाई र सन्िुलन र गहराइको धारणामा 
समस्या उत्पन्न गछत। 

सांगचि फाइल (Cumulative File): बिद्यालय क्जल्लामा भनात भएका िालकहरुको 
बिद्यालय क्जल्लाले रािेको वववरण। यो फाइलमा िालकको अपाङ्ग अवस्र्था र 
यनयुतिीको मुल्याङ्कन र जानकारी पयन हुन सतछ। यो फाइलहरुको जुन पयन समयमा, 
यनररक्षण गने आमा-िुवाहरुको अगधकार हुन्छ। 

िटहरो भएको (Deafness): मौखिक रुपमा िुझ्ने र संसाधन गने योग्यिालाई असर गने 
कानको कभजोरी भएको िालकलाई िदहरो मायनन्छ।  

अपाङ्ग अवस्था (Disability): जीवनका बिशभन्न गिीबिधीहरुलाई असर गने िारीररक 
वा माक्न्सक कभजोरी। 

ननष्पक्ष प्रक्रक्रया (Due Process): क्रफलािलेफीया बिद्यालय क्जल्ला ले शसफाररि गरेको 
कायतिमहरु साँग आमा-िुवाहरु सहमि नभएको प्रक्रियाको िणतन गनत यो बििषे शिक्षा 
िब्द हो। कुन ैकारणले पयन सहमयि नभएमा, अपाङ्ग व्येक्ति शिक्षा ऐनले, वववादको 
समाधान गनत दईुवटा बिधी:मध्यस्र्थिा र यनतपक्ष सुन्वाइ प्रदान गदतछ। 

िाल्यकाल हस्िक्षेप (Early Intervention): बिकास ववलभि भएका शििु वा 
िालकहरुहरुको लागग बिद्यालय भिी उमेर हुनु भन्दा अगाडिको कायतिम; यो कायतिमले 
िालक परीपतक हुाँदै जााँदाको समस्याहरु यनवारण गनत सहयोग गछत।   
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भावना आशान्िी (Emotional Disturbance) (ED) : िैक्षक्षक प्रदसतनीलाई प्रभाववि 
गरेको र लामो समय सभम धेरै मारामा स्पतट भएको व्यवहाररक वा भावुक 
आव्येवस्र्थालाई यो िब्द द्वारा व्याख्या गररन्छ। 

शैक्षक्षक पवस्ििृ िषय सेवा (Extended School Year Services (ESY): सामान्य 
िैक्षक्षक िषतमा भन्दा बिस्िाररि रुपमा ववद्यार्थीहरुलाई प्रदान गररने बििषे िैक्षक्षक 
सेवालाई ववस्ििृ िैक्षक्षक िषत सेवा भयनन्छ। यो सेवा बिना योग्यिा घट्ने र आफ्नो 
योग्यिा आपिुी गनत धेरै समय लाग्ने अवस्र्था ववद्यार्थीहरुले देिाउनु पने हुन्छ। 

ननशुल्क उपयुति सामान्य शशक्षा (एफ.ए.पप.इ) (Free Appropriate public Education) 

(FAPE): आमा-िुवाहरुलाई यनिुल्क रुपमा प्रदान गररएको र िालकलाई आवश्यकिा 
भएको बििषे शिक्षा वा बििषे शिक्षा साँग सभिक्न्धि सेवा। 

काययत्मक व्येवहार मुल्याङ्कन (Functional Behavioral Assessment) (FBA): 
ववद्यार्थीहरुको व्येवहारको यनधातरण गने कारक र व्येवहार िनाइ राख्न पररणाम हेने 
िैली। 

Hearing Impairment: Full or partial decrease in the ability to detect or 
understand sounds.  

सुन्न ेकम्जोरी (Hearing Impairment): आवाज सुन्ने र िुझ्ने योग्यिा पूणत वा अपूणत 
कमी। 

सक्म्मशलि गनुय (Inclusion): अपाङ्ग ववद्यार्थीहरुलाई सामान्य शिक्षा कक्षाकोठामा 
उपयुति सहयोगका सेवाका सार्थ यनयुतिी गररने सेवा। 

२००४ सालको अपाङ्ग ब्येक्ति शशक्षा ऐन (Individuals with Disabilities Act (IDEA) of 

2004): बििषे शिक्षा सेवाहरुको व्याख्या गरेको र ब्येवस्र्था जमानि गरेको,कङे्रसले पारीि 
गरेको ऐन हो। 

व्येक्तिगि शशक्षा योजना (Individualized Education Plan) (IEP): अपाङ्ग व्येक्ति 
शशक्षा ऐन द्वारा (Individuals with Disabilities Act) (IDEA) प्रग्योग गररएको, वविषे 
शिक्षा प्राप्ि गने ववद्यार्थीहरुको लागग उधेश्य, लक्ष र ्अ सेवा व्याख्या गने शलखिि 
कागजाि। 
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स्विन्र शशक्षा मुल्याङ्कन (Independent Educational Evaluation) (IEE): ऐन 
अनुसार, बिद्यालाय क्जल्लाले, बििषे शिक्षाको लागग योग्य भएका ववद्यार्थीहरुको 
मुल्याङ्कन गनुत पन ेहुन्छ। आफ्नो िालक मागर्थ भएको बिद्यालय क्जल्लाको 
मुल्याङ्कनको पररणाम साँग सहमयि नभए, स्विाक्न्रक शिक्षा मुल्याङ्कनको अनुरोध गने 
आमा िुवाहरुको अगधकार हुन्छ। स्विन्र शिक्षा मुल्याङ्कन प्राप्ि गने िारे जानकारी, 
बिद्यालय क्जल्लाले प्रदान गनुत पछत। स्वािाक्न्रक शशक्षा मुल्याङ्कन (Independent 

Educational Evaluation) (IEE), एक योग्य पररक्षकहो जो बिद्यालय क्जल्लाको 
कमतचारी हुने छैन। 

व्येक्तिगि पररवार सेवा योजना (Individualized Family Service Plan) (IFSP): 
०-३ सालका िालकहरुको लागग िाल्यकालमा हस्िक्षेप सेवा प्रदान गने प्रक्रिया हो। पररवार 
आधाररि आवश्यकिाहरु गचयनन्छ र एउटा शलखिि योजनाको बिकास गररन्छ र सशमक्षा 
गररन्छ। 

व्येक्तिगि संक्रमण योजना (Individualized Transition Plan) (ITP): यो योजना 
१४ िषतको उमेर देिी सुरु हुन्छ र बिद्यालय पछीका कृयाकलाप, उछच माद्याशमक शिक्षा 
पछीको शिक्षा, रोज्गारी, समुदाययक अनुभुिी, र दैयनक जीवन योग्यिा जस्िा क्षेरको 
सभिोधन गछत। 

िौपिक अपाङ्ग अवस्था(Intellectual Disability) (ID): दैयनक जीवनमा यिक्षणिा र 
अनुकुलक योग्यिा कभजोरी भएका ववद्यार्थीहरु वणतन गनत चलाइने िब्द। 

कम्िी प्रनििक्न्धि वािावरण (Least Restrictive Environment) (LRE): 
बिद्यालयको सामान्य जनसंख्या बिच सब्ि ैभन्दा अगधक रुपमा िोलचाल िर्था लेन 
देनलाई िढाउनेको लागग बििषे शिक्षा ववद्यार्थीको यनयुतिी। कुन ैपयन सहयोग सेवा 
नभएको सामान्य कक्षा, सहयोग सेवा भएको कक्षा, यनददततट शिक्षा सेवा, बििषे ददन कक्षा 
र यनजी बििषे शिक्षा कायतिम अनुसार यनयुतिी प्रदान गररएको हुन्छ। 

मुख्य धारा (Mainstreaming): बििषे शिक्षा आवश्यक भएका ववद्यार्थीहरुलाई, 
बिद्यालय समयको एउटा भागकोलागग सामान्य कक्षामा एक्रककरण गने प्रकृयालाई, यो 
िब्द ले िणतन गछत। बिद्यालयको अरु समयको लागग ववद्यार्थीहरु बििषे शिक्षा कक्षामा 
हुनेछन।् 
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अशभव्येक्ति ननधायरण (Manifestation Determination): बिद्यालयको यनयम 
उल्लंघन गरेको कारण अपाङ्ग िालकको यनयुतिी पररवितनको कुन ैपयन यनणतय गरेको १० 
ददन शभर व्येक्तिगि शिक्षा योजनाको दलले, ववद्यार्थीको व्यवहार िालकको अपाङ्ग 
अवस्र्थाको कारणले वा बिद्यालय क्जल्लाले िालकको व्येक्तिगि शिक्षा योजना लागु गनत 
असफल भएको कारण भएको भनी यनधातररि गनत,ववतद्यार्थीको फाइलमा भएका सभपूणत 
प्रासंगगक जानकारीहरुको सक्भमक्षा गनुत पने हुन्छ।  

व्येवसाय सल्लाह्कार (Occupational Therapist): िाररररक चाल र संवेदी एक्रककरण 
बिकास साँग सभिक्न्धि ववद्यार्थीको िैक्षक्षक प्रदसतनी सुधार गनत स्टाफहरुलाई सहयोग र 
सल्लाह प्रदान गने।  

उपेक्षापूणय बिपक्षी अव्येवस्था (Oppositional Defiant Disorder) (ODD): छ मदहना 
भन्दा िढी समय सभम एउटै उमेरको अरु िालकहरुको िुलनामा, भनेको नमानेको, वववाद 
गरेको वा अयििय रुपमा बिरोधी भइ िालकले अगधकार अवहेलना गने अवस्र्था। 

ओथोपेडिक कम्जोरी (Orthopedic Impairment): जन्म देिी भएको असंगयि, कुन ै
रोगको कारण भएको कभजोरी र अरु कारणले व्येक्तिको हड्िी मांिपेिी असर भएको 
कभजोरी अवस्र्थालाई व्यख्या गनत यो िब्द चलाइन्छ। 

अरु स्वास्थ कम्जोरी (Other Health Impaired): ितिी र सिकत मा कमी जस द्वारा 
िैक्षक्षक िािावरणमा योग्यिा घटेको वणतन गनत चलाइने िब्द। दम, ध्यानको अभाव हुन े
अव्येवस्र्था, छारे रोग, मुटुको अवस्र्था, दहमोफीलीया, लुकीशमया, नेक्रियिस, जोरो जस्िा 
रोगहरुको यो कभजोरी भएको हुन सतछ। 

आमा िुवाको सहमनि (Parent Consent):यो अपाङ्ग व्येक्ति शिक्षा ऐन द्वारा प्रयोग 
गररएको िब्द हो जस्ले, िपाईंले सहमयि ददनु भएको कृया िुझ्न ुहुन्छ र शलखिि रुपमा 
सहमयि देिाउनु हुन्छ र िपाईंलाई यस कृयाको िारे आफ्नो मरी भाषामा जानकारी 
ददइएको छ भन्ने कुरा िुझ्नु हुन्छ भन्ने कुराको िणतन गरेको छ। 

शाररररक सल्लाह्कार (Physical Therapists): िाररररक चाल साँग सभिक्न्धि 
ववद्यार्थीको िैक्षक्षक प्रदसतनी सुधार गनत स्टाफहरुलाई सहयोग र सल्लाह प्रदान गने। 

अवाशसय र ननजी ननयुतिी (Residential and Private Placements) : अपाङ्ग व्येक्ति 
शशक्षा ऐनको दोस्रो भागले, बिद्यालय क्जल्लाले गरेको यनिुल्क उपयुति सवातजयनक शिक्षा 
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उपलब्ध गराए िापद , िपाईंले आफ्नो िालककोलागग यनजी सुबिधा छान्नु भएमा, 
बिद्यालय क्जल्लाले िपाईंको अपाङ्ग िालककोलागी यनजी बिद्यालय र सुबिधाको लागग 
पैसा यिनत आवश्यक िनाउदैन। 

बिद्यालयको मनोिैज्ञानीक (School Psychologist): ववद्यार्थीहरुको िौविक, सामाक्जक 
र भावुक आवश्यकिाहरु गचन्न सहयोग पुराउने। शिक्षा सभिन्धी व्यवहार र अवस्र्थाको 
िारे पररवार र स्टाफ सदस्यहरुलाई सल्लाह प्रदान गदतछन।् ववद्यार्थीहरुको बििषे 
आवश्यकिा पुराउन कायतिमहरुको योजना िनाउछन ्र व्येक्तिगि शशक्षा योजना सभमेलन 
सुबिधाजनक िनाउछन।्  

बिशषे शैक्षक्षक अक्षमिा (Specific Learning Disability): यो बििषे शिक्षा िब्द हो जस्ले, 

एउटा वा एउटा भन्दा िढी मुल मानशसक प्रक्रियाको अवेवस्र्थाको कारण भाषा िुझ्न, वा 
शलखिि वा मौखिक िररकाले भाषा चलाऊनका सार्थ सार्थ ैसुन्न, सोछन, िोल्न, पढ्न, लेख्न, 

दहज्ज ेभन्न, वा गखणि गनत अपूणत योग्यिालाई िणतन गछत। 

िोल्ने र भाषाको कम्जोरी (Speech and Language Impaiments): रोकी-रोकी 
िोल्ने, स्पतट साँग िोल्न कभजोरी, भाषा र स्वरमा कभजोरी जस्िा संवादको समस्यालाई 
मायनन्छ। 

िोल्ने र भाषा बिशषेज्ञ (Speech and Language Specialists): िोल्न दढलो भएको र 
भाषाको योग्यिाको मुल्याङ्कन गने र ध्वनी-प्रक्रिया, आकारीक, वातय रचना, अर्थत बिज्ञान 
जस्िा क्षेरमा सेवा प्रदान गने बििषेज्ञ। सुनाइमा कभजोरी भएको िेलामा वा प्रवधतनको 
समस्या हुाँदा पनी यय बििषेज्ञहरु उपलब्ध हुन्छन।् 

िुरेट्स रोग (Tourette’s Syndrome): धेरै िाररररक र एउटा स्वरको क्रकनो सक्भमशलि 
भएको अव्येवस्र्था जुन दैयनक रुपमा घट्छ। यो रोग प्राय  ३-१० िषतको िालकहरुलाई 
लाग्छ। 

क्स्िस्कमा आधाि चोि (Traumatic Brain Injury): िदहरको भौयिक ितिीको कारण 
मक्स्िस्कमा लागेको चोट, जस्को पररणाम, सभपूणत वा केही भागको अपाङ्ग अवस्र्था वा 
मानशसक कभजोरी हो। यो िलु्ला वा िन्द दिुै क्रकशसमको टाउकोको चोटको लागग लागु 
हुन्छ। 
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दृश्यको कम्जोरी (Visual Impairment): ठीक गरे िापद, िालकको िैक्षक्षक प्रदसतनीलाई 
असर गने अवस्र्था।  

आँखाको बिशषेज्ञ (Vision Specialists): दृश्य कभजोरी भएको ववद्यार्थीहरुलाई र 
स्टाफहरुलाई सहयोग र सल्लाह प्रदान गने। यय बििषेज्ञहरुले दृश्यको मुल्याङ्कन प्रदान 
गछतन ्र ब्रैल भाषा, ठुलो अक्षर अनुसार पाठ्यिमको पररवितन पयन गदतछन।् 

५०४ सेवा योजना (504 service plan) : बििषेगरी िनाइएको शिक्षाको आवश्यकिा नभएको, 
अपाङ्ग ववद्यार्थीकोलागी आफ्ना सार्थीहरुको िहमा प्रदसतन गने अवसरको लागग चादहने 
पररवितन र सन्िोधनलाई ५०४ सेवा योजना मा िणतन गररएको छ। यो सेवाको उधारणहरु, 

क्व्हल-चरे राभप (wheelchair ramps), रगि सुगर जाछने, अयिररति क्रकिाि, िदाम बिनाको 
िाना, वा कक्षामा लेख्ने िैकक्ल्पक िररकाहरु हुन।् 


