
آپ اپنے بچے کو سب سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ کے خیاالت، رائے اور تجاویز اس کے لیے بہترین ممکنہ تعلیم کی نقشہ 
کشی کے لیے بہت اہم ہیں۔ معذوری رکھنے واال ہر بچہ اس چیز کا حق رکھتا ہے جو مفت موزوں سرکاری تعلیم )FAPE( کہالتی 

ہے۔ یہ رہنمائی آپ کے بچے کی کامیاب ہونے میں مدد کے لیے ایک موزوں ترین پروگرام تیار کرنے میں آپ کے بچے کے سکول 
کے عملے کے ساتھ تعاون کرنے میں آپ کی مدد کے لیے بنائی گئی ہے۔ 

ابتداء میں درست سواالت پوچھیں | دیکھیں صفحہ 2
اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ کے بچے کو خصوصی تعلیمی خدمات درکار ہیں، ابتداء میں درست سواالت پوچھنا اہم ہے۔ یہ چند 

سواالت ہیں جو ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے بچے کے استاد سے پوچھنا چاہتے ہوں: 
n  میرے بچے کے رپورٹ کارڈ پر درجوں سے کیا مراد ہے؟ کیا وہ اس قسم کا کام کر رہا/رہی ہے جس کی اس سے توقع ہے؟

مجھے کیسے معلوم ہو کہ میں جو اپنے بچے/بچی کو پڑھ کر سنا رہا/رہی ہوں اس کی اسے سمجھ آ رہی ہے؟  n

جب ہم اکٹھے مل کر پڑھ رہے ہوں تو مجھے اپنے بچے سے کس طرح کے سواالت پوچھنے چاہیئں؟  n

n  اگر میرے بچے/بچی کو ریاضی کے گھر کے کام میں دشواری ہو رہی ہے تو میں کیسے مدد کر سکتا/سکتی ہوں؟

ریاضی سیکھنے کی وہ کون سی چند سرگرمیاں ہیں جو میں گھر پر یا ہمسائے میں کر سکتا/سکتی ہوں؟  n

کیا میرا بچہ/بچی سکول میں دیگر طلباء کے ساتھ ٹھیک جا رہا/رہی ہے؟  n

n  کیا میرے بچے/بچی کو اسے دی جانے والی ہدایات پر عمل کرنے یا اسے جو کرنے کو کہا جاتا ہے وہ کرنے میں دشواری 

ہوتی ہے؟ اگر کمرہ جماعت میں ایسا ہوتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟
میرا بچہ کیسے سیکھتا ہے کے بارے میں آپ مجھے کیا بتا سکتے ہیں )آپ نے کیا دیکھا ہے(؟  n

	n  کیا سکول کے دوران یا سکول کے بعد کوئی اضافی خدمات ہیں جو میرے بچے کی مدد کر سکتی ہیں؟

اگر ایسا ہے، ہم وہ اضافی مدد میرے بچے کے لیے کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟
n  میرے بچے/بچی کے سکول میں بہترین کام کرنے میں مدد کے لیے وہ کون سی چند چیزیں ہیں جو میں گھر پر کر سکتا/

سکتی ہوں؟

خصوصی تعلیم کے عمل کے مراحل | دیکھیں صفحہ 4

پہال مرحلہ یہ تعین کرنا ہے کہ آیا آپ کے بچے کو کوئی معذوری ہے اور اسے خصوصی تعلیمی خدمات درکار ہیں یا نہیں۔ آپ یا 
سکول حکام ایک ابتدائی طور پر متعارف کروائے جانے کے ساتھ اس عمل کا آغاز کر سکتے ہیں، یا کوئی دوسرا فرد متعارف 
کروائے جانے کی درخواست کر سکتا ہے۔ ایک بار جب آپ رضامندی دے دیتے ہیں، آپ کے بچے کی جانچ کی جائے گی اس 

کے نشوونما کے پس منظر اور طرِز عمل کا تعین کرنے کے لیے، وہ کیا جانتا یا جانتی ہے اور وہ کیسے سیکھتا یا سکھتی ہے، 
اور اس کی مہارتیں، قابلیتیں اور ضروریات کے میدان کون سے ہیں۔

زیادہ تر صورِت احوال میں، تمام ضروری تخمینہ جات مکمل کرنے کے لیے اور انفرادی طور پر بنائے جانے والے ایک تعلیمی 
پروگرام )IEP( کی ٹیم کے اجالس منعقد کرنے کا عرصہ 60 کیلنڈر ایام آپ کے بچے کی ابتدائی جانچ کی آپ کی رضامندی 

موصول ہونے کے بعد سے ہے۔ 
ایک بار جب آپ کے بچے کی جانچ مکمل ہو جاتی ہے، اپنے بچے کی خصوصی تعلیمی خدمات کے لیے اہلیت پر تبادلٔہ خیال 

کرنے کے لیے اور، حسِب ضرورت، اس کے لیے انفرادی طور پر بنائے گئے ایک تعلیمی پروگرام )IEP( بنانے کے لیے ایک اجالس 
میں شرکت کریں گے۔ اس اجالس کے دیگر حاضرین میں شامل ہیں اساتذہ، اور دیگر ماہرین جو آپ کے بچے کو جانتے ہیں یا 
جنہوں نے جانچوں میں حصہ لیا تھا، یا ممکنہ طور پر آپ کے بچے کو خدمات مہیا کریں گے۔ IEP ٹیم کے ارکان کے بارے میں 

مزید معلومات کے لیے صفحہ 10 دیکھیں۔

IEP ٹیم کے اجالس میں آپ کا کردار | دیکھیں صفحہ 9

آپ عارضی قانونی اختیار کے ساتھ IEP ٹیم کے رکن ہیں اور آپ کی تجاویز قابِل قدر ہیں۔ IEP ٹیم کے اجالس میں آپ کو:
n  آپ کا بچہ کیسے سیکھتا ہے اور اس کی دلچسپیاں کیا ہیں پر بصیرت مہیا کرنے کی پیشکش کرنی چاہیئے اور اپنے بچے 

کے بارے میں دیگر باتوں کا اشتراک کرنا چاہیئے جو صرف والدین جان سکتے ہیں؛ 
n  ٹیم کے دیگر ارکان جو سمجھتے ہیں کہ سکول میں آپ کے بچے کی ضروریات پر کام کرنے لیے درکار ہے اسے سننا چاہیئے 

اور اپنی تجاویز پیش کرنی چاہیئں؛
n  رپورٹ پیش کرنی چاہیئے کہ آیا وہ مہارتیں جو آپ کا بچہ سکول میں سیکھ رہا ہے انہیں گھر پر استعمال کیا جا رہا ہے یا نہیں؛

ٹیم کے تمام ارکان اور اجالس کے تمام شرکاء سے سواالت پوچھنے چاہیئں۔  n

اپنے بچے کی ترقی کا جائزہ لینا | دیکھیں صفحہ 6
آپ کے بچے کی ترقی کا جائزہ لینے کے لیے ہر سال IEP ٹیم کا ایک اجالس درکار ہے۔ یہ ایک ساالنہ جائزہ کہالتا ہے۔ اگر آپ 
کا بچہ پہلے ہی خصوصی تعلیمی خدمات وصول کر رہا ہے، اسے دوبارہ جانچ کے لیے بھی متعارف کروایا جا سکتا ہے یہ تعین 
کرنے کے لیے کہ آیا ان خدمات پر نظرثانی کی ضرورت ہے یا نہیں۔ ایک دوبارہ جانچ سال میں ایک سے زیادہ بار نہیں ہو سکتی 
ماسوائے اس کے کہ آپ اور شعبٔہ تعلیم بصورت دیگر تحریری طور پر اتفاق کریں۔ مزید برآں، ماسوائے اس کے کہ آپ اور سکولی 

ضلع متفق ہوں تحریری طور پر کہ یہ ضروری نہیں ہے، ایک عارضی اختیار کی تین سالہ دوبارہ جانچ مکمل کرنا الزمی ہے۔ اگر 
ضروری ہو، اس کی ضروریات کو بہتر طور پر پورا کرنے کے لیے آپ کے بچے/بچی کے IEP میں ترمیم کی جائے گی۔

معذوریاں رکھنے والے اور انگریزی زبان سیکھنے والے طلباء کا حصہ
52 چیمبرز سٹریٹ

نیویارک، نیویارک 10007

مزید معلومات کے لیے مالئیں 311
schools.nyc.gov
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جب خصوصی تعلیم کا عمل شروع ہوتا ہے2حصہ
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اہلیت کا تعین کرنا | دیکھیں صفحہ 14
معذوری کی ان درجہ بندیوں کے لیے بنائے گئے معیار کی بنیاد پر IEP ٹیم فیصلہ کرے گی کہ آیا آپ کا بچہ خصوصی تعلیمی خدمات 

کے لیے اہل ہے یا نہیں:

IEP بن جانے کے بعد: IEP ٹیم کے اجالس میں خدمات کا انتظام کرنا |5حصہانفرادی طور پر بنایا گیا تعلیمی پروگرام )IEP(3حصہ

سکول جانے کی عمر میں خصوصی تعلیمی خدمات4حصہ کیا توقع کی جائے: 

آپ کے بچے کی ضروریات سے بہترین مناسبت رکھنے والے ماحول میں اسے تعلیم دینا | دیکھیں صفحہ 20
آپ کے بچے کے لیے خدمات کی سفارش کرتے ہوئے، IEP ٹیم کے لیے غور کرنا الزمی ہے کہ آپ کے بچے کو ان بچوں کے ساتھ جن 

کی کوئی معذوریاں نہیں ہیں انتہائی مناسب حد تک تعلیم دیتے ہوئے خدمات کیسے مہیا کرنی ہیں۔ یہ حصہ آپ کے بچے کی کم سے کم 
پابندی والے ماحول میں معاونت کے لیے دستیاب خدمات کو نمایاں کرتا ہے۔

 ثانوی منصوبہ بندی6حصہ
ٰ
ہائی سکول کے بعد---کالج، پیشے اور اعلی

ہائی سکول سے فارغ التحصیل ہونا ایک کمسن بالغ کی ترقی میں ایک اہم تکمیلی مرحلہ ہے۔ ہائی سکول سے فارغ التحصیل ہونے کی تیاری 
کے لیے درکار ہے کہ طلباء اور والدین تقاضوں کو سمجھیں اور ان اہداف کو پانے میں طلباء کی معاونت کرنے کے لیے ضروری اقدامات کریں۔ 

نیویارک ریاست طلباء کو مندرجہ ذیل ڈپلومہ اختیارات فراہم کرتی ہے:
IEP ڈپلومہ  n مقامی ڈپلومہ   n ریجنٹس ڈپلومہ   n جدید ریجنٹس ڈپلومہ   n

اگر آپ کا/کی بچہ/بچی متبادل امتحان میں شریک ہے، وہ ایک مقامی یا ریجنٹس ڈپلومہ وصول کرنے کا/کی حقدار نہیں ہے۔ براِہ کرم نوٹ کریں 
کہ IEP ڈپلومہ تصدیق کرتا ہے کہ آپ کے بچے نے اپنے IEP اہداف حاصل کر لیے ہیں۔ IEP ڈپلومے کالج میں داخلے یا فوجی خدمات میں اندراج 

کے لیے یا کچھ مالزمتوں کے لیے اہلیت کے ہائی سکول ڈپلومہ کے طور پر قبول نہیں کیے جاتے۔

ہائی سکول | دیکھیں صفحہ 38
 معذوریاں رکھنے والے طلباء کو ایک ہائی سکول میں درخواست دینے کے وہی حقوق اور مواقع حاصل ہیں جو ان کے غیر معذور

 ہم جماعتوں کو حاصل ہیں۔ ہائی سکول میں داخلے کے عمل پر مزید معلومات کے لیے، براِہ کرم دیکھیں: 
http://schools.nyc.gov/NR/rdonlyres/531C5296-BC35-43E0-BD29-2D7E29BAB2C7/0/AcpolicySWD.pdf 

عبوری خدمات | دیکھیں صفحہ 39
عبوری خدمات سرگرمیوں کا ایک مربوط مجموعہ ہے جو آپ کے بچے کو سکول سے بعد از سکول سرگرمیوں میں منتقل ہونے میں معاونت فراہم 
کرتا ہے، جس کا آغاز اس سال کے دوران ہوتا ہے جس میں بچہ 15 برس کا ہوتا ہے۔ یہ سرگرمیاں آپ کے بچے کے لیے انفرادی طور پر بنائی گئی 

ہونا الزمی ہیں اور بچے یا بچی کی پختگیوں، ترجیحات اور دلچسپیوں کو دھیان میں رکھیں گی۔ 
نیویارک شہر کے سکول کے نظام سے اس بناء پر خارج ہونے والے خصوصی تعلیم کے طلباء کہ وہ ایک ڈپلومہ حاصل کریں گے یا 21 برس کی 

عمر کے ہو جائیں گے کے لیے طالب علم کے اخراج کا خالصہ حاصل کرنا الزمی ہے، جو طالب علم کی پختگیوں، قابلیتوں، ضروریات اور حدود 
 ثانوی تعلیم، کام کی جگہ اور سماج میں قابلیت پیدا کرنے میں 

ٰ
کی ایک بامعنی تصویر مہیا کرتا ہے اور موزوں گنجائشیں پیدا کرنے اور اعلی

اس کی معاونت کرے گا۔ 

معذوریاں رکھنے والے طلباء کے لیے فارغ التحصیل ہونے کے تقاضے | دیکھیں صفحہ 39
اس حصے میں ڈپلومہ کے تقاضوں کے بارے میں ایک جائزہ شامل ہے۔ فارغ التحصیل ہونے کے تقاضوں پر تازہ ترین معلومات، اور اپنے بچے کے 

 مڈل اور ہائی سکول کے راستے کی منصوبہ بندی کرنے میں دیگر قیمتی ذرائع کے لیے، براہ کرم دیکھیں: 
http://schools.nyc.gov/RulesPolicies/GraduationRequirements/default.htm

حرفتی بحالی | دیکھیں صفحہ 40 بالغ پیشہ وارانہ زندگی اور جاری تعلیمی خدمات --- 
ACCESS-VR کے لیے رابطہ معلومات، نیویارک ریاست کے شعبٔہ تعلیم کا ایک دفتر جو اہل افراد کو مالزمت کی آمادگی اور تیاری کی خدمات 

مہیا کرتا ہے۔ 

خدمات کا انتظام کرنا | دیکھیں صفحہ 29
IEP ٹیم کا اجالس ختم ہونے سے قبل، آپ کے بچے کی خصوصی تعلیمی خدمات کے بارے میں تفصیلی معلومات آپ کو دی جانی چاہیئیں۔ اگر 
آپ کے بچے کے لیے متعلقہ خدمات، ایک خصوصی جماعت یا انضمانی شریک تدریسی جماعت کی سفارش کی گئی ہے، آپ کے بچے کے اپنے 

موجودہ سکول میں رہنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے گی۔

رضامندی مہیا کرنا | دیکھیں صفحہ 30
اگر آپ کا بچہ پہلے کبھی بھی خصوصی تعلیم میں نہیں رہا، سفارش کردہ خدمات کی فراہمی سے قبل آپ کے لیے ان کی رضامندی دینا الزمی 

ہے۔ اگر آپ رضامندی نہیں دیتے، آپ کا بچہ سفارش کردہ خدمات کے بغیر عام تعلیم میں ہی رہے گا۔ 
آپ تمام ترمیم شدہ IEP خصوصی تعلیمی خدمات کے لیے اپنی رضامندی سے دستبردار ہو سکتے ہیں، تحریری طور پر، کسی بھی وقت، مگر آپ 

خصوصی تعلیم یا متعلقہ خدمات کے کسی ایک حصے کے لیے رضامندی سے دستبردار نہیں ہو سکتے۔

تعیناتی کے عرصے | دیکھیں صفحہ 32
اگر یہ پہال موقع ہے کہ آپ کے بچے کو جانچا گیا ہے، شعبٔہ تعلیم کے لیے آپ کے بچے کے لیے IEP میں سفارش کردہ خدمات کا بندوبست کرنا 
درکار ہے 60 کیلنڈر ایام کے اندر اندر جانچ کے لیے آپ کے رضامند ہونے کی تاریخ سے۔ اگر آپ کا بچہ پہلے ہی خصوصی تعلیمی خدمات وصول 

کر رہا ہے، شعبے کے لیے دوبارہ جانچ کے لیے متعارف کروائے جانے کے تاریخ سے 60 یوم کے اندر اندر خدمات کا بندوبست کرنا درکار ہے۔

ریکارڈز کی رازداری | دیکھیں صفحہ 33
آپ کے بچے کی جانچ کے ریکارڈز میں تمام معلومات رازدارنہ ہیں اور آپ کی منظوری کے بغیر یا ماسوائے اس کے کہ کوئی عدالت آپ کے 

بچے کا ریکارڈ جاری کرنے کا حکم دے یہ معلومات کسی بیرونی ایجنسی یا فرد کو نہیں دی جائیں گی۔ صرف سکول کا عملہ جو آپ کے بچے 
کے ساتھ کام کرتا ہے کی ان ریکارڈز تک رسائی ہو گی۔ مزید برآں، شعبٔہ تعلیم بیرونی ایجنسیوں سے رپورٹیں یا طبی رپورٹیں حاصل کرنے کے 

لیے آپ کی اجازت کی درخواست کر سکتا ہے جو آپ کے بچے کی جانچ میں اہم ہو سکتی ہیں۔

حسِب قانون | دیکھیں صفحہ 36
آپ کے بچے کو مفت موزوں سرکاری تعلیم )FAPE( حاصل کرنے کا حق ہے، اور بطور والدین آپ کو اس میں ملوث ہونے اور عمل کو مکمل 

طور پر سمجھنے کا حق حاصل ہے۔ آپ کو اپنے بچے کی تعلیم سے متعلق سکول کی جانب سے کیے گئے فیصلوں کو چیلنج کرنے کا حق ہے اور 
اختالفات کو سلجھانے کے لیے ایک ثالثی یا غیر جانبدار سماعت کی درخواست دینے کا اور غیر جانبدار سماعت کے فیصلے کے خالف اپیل 

کرنے کا حق حاصل ہے۔

خصوصی جماعت خدمات | دیکھیں صفحہ 24
خصوصی جماعت خدمات وہ خدمات ہیں جو معذوریاں رکھنے والے بچوں کو تدریسی دن کے کسی بھی حصے میں ایک ہر پہلو سے 
مکمل کمرہ جماعت میں مہیا کی جاتی ہیں۔ ایک خصوصی جماعت ایک جماعت ہے جو معذوریاں رکھنے والے طلباء پر مشتمل ہوتی 

ہے جنہیں خصوصی طور پر تیار کردہ تعلیم ایک ہر پہلو سے مکمل انتظام میں وصول کرنے کے لیے گروہ بند کیا ہوتا ہے، مطلب یہ کہ 
وہ اپنے غیر معذور ہم جماعتوں سے الگ تعلیم وصول کر رہے ہیں۔ وہ ان بچوں کی خدمت کرتے ہیں جن کی ضروریات عام تعلیمی کمرٔہ 

جماعت میں، یہاں تک کہ اضافی امداد اور خدمات کے ساتھ بھی پوری نہیں کی جا سکتیں۔ 
وہ طلباء جن کی بہترین خدمت ایک ہر پہلو سے مکمل انتظام میں ہوتی ہے کے لیے جماعت کا حجم زیادہ سے زیادہ 15 طلباء )15:1(، یا 

 ایک ریاست کے زیر انتظام یا ریاست کے زیِر کفالت سکول میں 12 )12:1( سے تجاوز نہیں کر سکتا۔
مزید معلومات کے لیے، دیکھیں صفحہ 24

اس طباعت میں استعمال کی گئی تصاویر صرف تشریحی مقاصد کے لیے ہیں۔ ان تصاویر میں دکھائے گئے طلباء نمونے کے ہیں۔ نیویارک شہر کا 
 نہیں کرتا کہ اس دستاویز میں دکھائے گئے افراد خصوصی تعلیم کے طلباء ہیں یا نیویارک شہر کے سکولوں میں پڑھتے ہیں۔

ٰ
شعبٔہ تعلیم کوئی دعوی

عام تعلیم

متعلقہ خدمات کے ساتھ عام تعلیم

خصوصی تعلیم کے اساتذہ کی معاونت کے ساتھ عام تعلیم

انضمانی شریک تدریس )کل وقتی یا جزوقتی(

خصوصی جماعت خدمات )کل وقتی یا جزوقتی(

دن کے لیے اور اقامتی تعیناتی

گھر/ہسپتال میں تعلیم

کم پابندی واال
زیادہ پابندی واال 

خوش خیالی  n

سیکھنے میں معذوری  n

دیگر صحت کے نقائص 	n

بہرہ پن  n

عقلی معذوری 	n

گویائی یا زبان کا نقص 	n

بہرہ-اندھا پن  n

کئی معذوریاں  n

صدماتی ذہنی چوٹ 	n

جذباتی خلل  n

ہڈیوں کا نقص  n

بصارت کا نقص 	n

سماعت کا نقص  n

ایک IEP کیا ہے؟ | دیکھیں صفحہ 17
IEP خصوصی تعلیمی خدمات کے لیے آپ کے بچے کی اہلیت کی دستاویز بندی کرتا ہے اور خصوصی تعلیمی خدمات جو اس کی یکتا 

ضروریات کے لیے موزوں ہوں مہیا کرنے کے لیے سکول کے نظام کے منصوبے کو حتمی شکل دیتا ہے۔ اس میں آپ کے بچے اور ان 
ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بنائے گئے تعلیمی پروگرام کے بارے میں مخصوص معلومات شامل ہوتی ہیں، بشمول:

سکول میں آپ کے بچے کی موجودہ کارکردگی اور اہداف جو ایک تدریسی سال میں مناسب طور پر حاصل کیے جا سکتے ہیں۔  n

n	 خصوصی تعلیم اور متعلقہ خدمات، بشمول مشاورت؛ گویائی، پیشہ وارانہ یا جسمانی عالج؛ نیم پیشہ وروں کی معاونت؛ رہنما 

ٹیکنالوجی؛ طرِز عمل میں مداخلت اور ترامیم؛
عام تعلیمی جماعتوں اور دیگر سکول سرگرمیوں میں غیر معذور بچوں کے ساتھ شمولیت؛  n

ریاست اور ضلع کی سطح پر جانچوں، ترقی دینے کے معیار اور ڈپلومہ مقاصد میں شمولیت  n

تاریخ جس سے خدمات شروع ہوں گی، وہ کتنی کثرت سے مہیا کی جائیں گی، وہ کہاں مہیا کی جائیں گی اور کتنی دیر تک؛  n

آپ کے بچے کی ترقی کی پیمائش کے ذرائع۔  n



cov1

سکول جانے کی عمر کے بچوں 
کے لیے خصوصی تعلیمی 
خدمات پر ایک رہنمائے والدین

 مائیکل آر۔ بلومبرگ
میئر

 ڈینس ایم۔ والکوٹ
چانسلر

Dennis M. Walcott, Chancellor

کامیابی کا ایک 
مشترک راستہ





عزیز خاندان،

اپنے مقصد کی تکمیل میں یہ یقینی بنانے کے لیے کہ نیویارک شہر کے تمام سرکاری 
سکولوں میں طلباء وہ تعلیم اور خدمات وصول کرتے ہیں جن کی انہیں اپنے اہداف پانے 

میں ضرورت ہے، ہم کامیابی کا ایک مشترک راستہ کا آغاز کر رہے ہیں، جو ایک ولولہ 
انگیز تعلیمی ابتداء ہے۔ ہمیں امید ہے کہ بطور والدین اور کامیابی کا ایک مشترک راستہ 

کے الزمی رکن کے طور پر، یہ رہنمائی آپ کو ان خدمات اور معاونتوں کے متعلق جو 
معذوریاں رکھنے والے طلباء کے لیے دستیاب ہیں بہت ساری معلومات مہیا کرتی ہے۔ اس 
یقیِن کامل کے ساتھ کہ خصوصی تعلیم ایک خدمت ہے نہ کہ ایک جگہ، انفرادی طور پر 
کے ساتھ طلباء کی اکثریت انہی سکولوں میں پڑھے   )IEPs( بنائے گئے تعلیمی پروگراموں
گی جن میں وہ تب پڑھتی جب ان کا IEP نہ ہوتا اور خدمات کے مجموعے کے ساتھ اسے 

تعلیم دی جائے گی جو ان کی انفرادی ضروریات کی مناسب بنیاد پر ہیں۔ معذوریاں رکھنے 
والے طلباء کو ان کے IEP میں تفویض کردہ خدمات مہیا کرنا جاری رکھا جائے گا، مگر 

انہیں اسی درست تدریسی نصاب تک بہتر رسائی سے فائدہ بھی ہو گا اور انہیں اپنے غیر 
معذور ہم جماعتوں کی طرح یکساں تعلیمی معیارات تک پہنچے کا چیلنج دیا جائے گا۔ 

تحقیق بتاتی ہے کہ جب معذوریاں رکھنے والے والے طلباء کو اسی کمرٔہ جماعت میں پڑھایا 
جاتا ہے جہاں غیر معذور طلباء کو، تو طلباء تدریسی، سماجی طور پر بہتر کام کرتے ہیں 

اور ان کی سکول میں دلچسپی زیادہ ہوتی ہے۔ 

اس تبدل میں رہنمائی کے لیے، ہم نے سکول کی عمر کے بچوں کے لیے خصوصی تعلیمی 
خدمات پر رہنمائے والدین کو تازہ کیا ہے اس بچے کے والدین کے طور پر اپنے حقوق کو 
سمجھنے میں مدد کے لیے جسے معذوری رکھنے والے کے طور پر متعارف یا شناخت کیا 
گیا ہے اور اساتذہ اور عملے کے ساتھ مل کر کام کرنے میں مدد کے لیے اور اپنے بچے 

کی تعلیم میں ایک سرگرم شریک بننے کے لیے معلومات مہیا کرنے میں بھی۔ 

میں اس رہنمائی میں معلومات سے شناسا ہونے اور اس پر اپنے بچے کے اساتذہ اور سکول 
کے دیگر عملے کے ساتھ تبادلٔہ خیال کرنے کے لیے آپ کی حوصلہ افزائی کرتی ہوں۔ 

بطور نائب چانسلر، میں یہ یقینی بنانے پر سختی سے کاربند ہوں کہ نیویارک شہر میں 
 معیار کی تعلیم حاصل کریں جس میں قبل از کنڈرگارٹن تا گریڈ 

ٰ
تمام طلباء ایک اعلی

12 اور اس سے آگے کامیابی حاصل کرنے کے مواقع شامل ہوں۔ تبدیلی اور ترقی کے ولولہ 
انگیز وقت میں داخل ہوتے ہوئے ہم آپ کے ساتھ مل کر کام کرنے کے متمنی ہیں۔ 

مخلص،

کورین ریلو-اینسلمی
نائب چانسلر

خوش آمدید
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حصہ 1
 آئیں آغاز کریں!

 اپنے بچے کے لیے بہترین
ممکنہ تعلیم حاصل کرنا 

آپ اپنے بچے کو سب سے 
زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ اس وجہ 
سے اس کے لیے بہترین ممکنہ 
تعلیم کا نقشہ کھینچتے ہوئے 
آپ کے خیاالت، تجاویز اور 

رائے بہت اہم ہیں۔ آپ کے بچے 
کے سکول میں عملے کے ارکان 
یہ یقینی بنانے کے لیے آپ کے 
ساتھ مل کر کام کرنے پر تیار 
ہیں کہ آپ کا بچہ وہ خدمات 
اور تعاون وصول کرتا ہے جس 
کی اسے سکول میں کامیابی 

کے لیے ضرورت ہے۔
بچے مختلف رفتاروں اور مختلف طریقوں سے سیکھتے 
ہیں۔ کچھ بچوں میں جسمانی یا ذہنی معذوریاں ہوتی 
ہیں۔ کچھ کو صرف ایک میدان میں مسائل درپیش 
ہوتے ہیں، جبکہ دیگر کو کئی معذوریاں ہوتی ہیں۔ 

معذوری رکھنے والے ہر بچے کو اس کا حق ہے جسے 
کہا جاتا ہے، انتہائی   )FAPE( مفت موزوں سرکاری تعلیم

ممکنہ حد تک اپنے غیر معذور ہم جماعتوں کے ساتھ 
ساتھ۔ 

اگر آپ کے بچے کو کوئی معذوری ہے، شعبٔہ تعلیم 
)DOE( خصوصی تعلیم معاونتیں اور خدمات مہیا کرے 
گا جو آپ سے کوئی خرچہ لیے بغیر اس کی انفرادی 

ضروریات کو پورا کرنے کے لیے خصوصی طور پر تیار 
کی گئی ہیں۔ 

ہمارا ہدف آپ کے 
بچے کو تعلیم دینا 
اور اس کی معاونت 

کرنا ہے۔

اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ کے بچے کو 
 خصوصی تعلیمی خدمات درکار ہیں تو
آپ کو کیا کرنا چاہیئے؟
 – دیکھیں صفحہ 2



2

استاد سے پوچھے جانے والے سواالت:

QQ میرے بچے کے رپورٹ کارڈ میں درجوں کا کیا مطلب 
ہے؟ کیا وہ اس قسم کا کام کر رہا/رہی ہے جس کی اس 

سے توقع ہے؟ 
QQ مجھے کیسے معلوم ہو کہ جو میں اپنے بچے یا بچی کو 

پڑھ کر سنا رہا/رہی ہوں اسے اس کی سمجھ ہے؟ 
QQ اکٹھے مل کر پڑھتے ہوئے مجھے اپنے بچے سے کس 

قسم کے سواالت پوچھنے چاہیئں؟ 
QQ اگر میرے بچے/بچی کو ریاضی کے گھر کے کام میں 

دشواری پیش آ رہی ہے تو میں کیسے مدد کر سکتا/
سکتی ہوں؟ 

QQ ریاضی سیکھنے کی وہ کون سی چند سرگرمیاں ہیں 
جنہیں میں گھر پر یا ہمسایوں کے ہاں انجام دے سکوں؟ 

QQ کیا میرا بچہ سکول میں دیگر طلباء کے ساتھ ٹھیک جا 
رہا ہے؟ 

QQ کیا میرے بچے کو ہدایات پر عمل کرنے یا اسے جو 
کرنے کو کہا جاتا ہے وہ کرنے میں دشواری ہوتی ہے؟ 

اگر کالس میں ایسا ہوتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ 
QQ کیا کوئی مخصوص مداخلتیں ہیں جو میرے بچے کی 

دشواریوں پر توجہ دینے کے لیے استعمال کی جا رہی ہیں؟
QQ میرا بچہ کیسے سیکھتا ہے کے بارے میں آپ مجھے 

کیا بتا سکتے ہیں )آپ نے کیا دیکھا ہے(؟ 
QQ کیا میرا بچہ اس شرح سے سیکھ رہا ہے جس کی 

نشوونما کے اس مرحلے پر توقع کی جاتی ہے؟
QQ سکول کے دوران یا بعد از سکول کیا کوئی اضافی 

خدمات ہیں جو میرے بچے کی مدد کر سکیں؟ اگر ایسا 
ہے، ہم وہ اضافی مدد میرے بچے کے لیے کیسے حاصل 

کر سکتے ہیں؟

QQ سکول میں بہترین کام کرنے میں اپنے بچے/بچی کی 
مدد کرنے کے لیے وہ چند چیزیں کیا ہیں جو میں گھر 

پر کر سکتا/سکتی ہوں؟ 

آغاز میں درست سواالت پوچھنا

اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ کے بچے کو خصوصی تعلیمی 
خدمات درکار ہیں، یہ اہم ہے کہ آپ ابتداء ہی سے درست 
سواالت پوچھیں۔ سکول جس میں آپ کا بچہ یا بچی پہلے 

ہی پڑھ رہے ہیں وہاں کے عام تعلیمی انتظامات میں کوئی 
معاونتیں دستیاب ہیں یہ پتہ کرنے کے لیے اپنے بچے کے 
موجودہ استاد سے بات کریں۔ ہو سکتا ہے اس قسم کی 

معاونتیں ہی آپ کے بچے کے لیے کافی ہوں۔ 

سکول معاونتوں کی پیشکش کرتے ہیں بشمول تعلیمی 
مداخلتیں، پڑھائی میں اصالح کے پروگرام، اور مشاورت۔ بغیر 

خصوصی تعلیمی خدمات کے اپنے بچے کے عمومی تعلیمی 
پروگرام کو اختیار کرنا بھی ممکن ہو سکتا ہے۔ 

مداخلت پر رِد عمل 

سکولوں کی جانب سے استعمال کیا   )RTI( مداخلت پر رِد عمل
جانے واال ایک تعلیمی طریقہ اور انسدادی اوزار ہے یہ یقینی 
 معیار، درست ہدایت 

ٰ
بنانے کے لیے کہ تمام طلباء کی اعلی

تک یکساں رسائی ہے جو ان کی ضروریات کو پورا کرتی ہے۔ 
RTI جہدوجہد کر رہے طلباء کی جلد شناخت کرتے ہوئے اور 

ضروری معاونتیں یا مداخلتیں مہیا کرتے ہوئے طالب علم کی 
کارکردگی کو بہتر بنانے کا کام کرتا ہے۔ RTI خصوصی طور 

پر اس میں طاقتور ہو سکتا ہے، جبکہ ایک والد یا والدہ کے 
پاس کسی بھی وقت متعارف کروانے کی درخواست دینے کا 

حق ہے، بہت سے طلباء کو صرف RTI سے مہیا کردہ معاونتوں 
سے فائدہ ہو گا اور اضافی خدمات درکار نہیں ہوں گی۔ پڑھائی 

میں سیکھنے میں معذوری کا شعبہ ہونے والے طالب علم کو 
ایک خصوصی تعلیمی جانچ کے لیے بھیجنے سے قبل، سکول 
کے لیے اپنے RTI ماڈل کے اندر اندر عام تعلیمی انتظامات 

میں طالب علم کی مدد کے لیے کیے گئے اقدامات کو قلمبند 
کرنا اور مہیا کی گئی مداخلتوں پر طالب علم کے رِد عمل ظاہر 
کرنے کے بارے میں ڈیٹا رکھنا الزمی ہے۔ یہ فیصلہ کرتے وقت 
کہ آیا ایک خصوصی تعلیمی جانچ کی ضرورت ہے یا نہیں یہ 
معلومات سکول کی ٹیم اور والدین کو پیش کی جائیں گی۔ 

RTI اس طرح قابِل قدر ہے کہ یہ کئی طریقوں سے طالب علم کی 
مدد کرنے کے لیے مفید معلومات مہیا کرتا ہے۔ ایسے واقعے 

میں کہ خصوصی تعلیمی جانچ شروع کر دی گئی ہے، اور نتائج 
پڑھنے میں ایک تعلیمی معذوری کی نشاندہی کرتے ہیں، 
RTI کے پورے عمل میں جمع کردہ ڈیٹا ہدایاتی تکنیکوں اور 

معاونتوں کے بارے میں اضافی معلومات مہیا کرتا ہے جو 
انفرادی طلباء کے لیے سب سے زیادہ موزوں ہوں۔ مزید برآں، 

RTI کو مداخلت، مدد، اور نشوونما کے کئی تہوں والے ماڈل 
کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے، معذوری رکھنے والے 

طلباء کی ان کے کم سے کم پابندی والے ماحولوں میں نگرانی 
کرتے ہوئے، بالکل اسی طرح جیسے اسے دیگر طلباء کے 

لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس طریقے سے، معذوریاں رکھنے 
والے طلباء حسِب ضرورت اضافی مدد بھی وصول کرتے ہیں، 

اپنے مداخلت کے تہہ دار ماڈل کے اندر اندر جو عام تعلیم 
کے انتظام میں استعمال ہوتا ہے، جبکہ وہ ابھی بھی خدمات، 
کی   )IEPs( گنجائشیں، اور ترامیم اپنے انفرادی تعلیمی پروگرام

تعمیل میں وصول کر رہے ہوں۔ 

RTI کے بارے میں مزید جاننے کے لیے۔ اپنے سکول سے 
اضافی معلومات دینے کو کہیں یا NYSED---مداخلت پر رِد 

مالحظہ کریں  )RTI( عمل کرنے میں رہنمائے والدین 
http://www.p12.nysed.gov/specialed/RTI/parent.htm

آگے کیا ہے؟ کیا آپ کے بچے کو اضافی معاونتیں درکار ہیں؟ 

اپنے بچے کے استاد اور سکول سے بات کرنے کے بعد، آپ 
محسوس کر سکتے ہیں کہ آپ کے بچے کو اضافی معاونت 

درکار ہے۔ اس صورت میں، آپ اپنے بچے کو خصوصی 
تعلیمی جانچ کے لیے بھجوا سکتے ہیں، جو کہ جانچوں کا 

ایک سلسلہ ہے یہ تعین کرنے کے لیے کہ کیا آپ کے بچے کو 
کوئی معذوری ہے۔ آپ کسی بھی وقت ایک خصوصی تعلیمی 
جانچ کے لیے بھیجے جانے کی درخواست دے سکتے ہیں۔ براِہ 

کرم صفحہ 4 دیکھیں۔ ابتدائی تعارف کا عمل۔ 



حصہ 2
 خصوصی تعلیم کا عمل کب شروع ہوتا ہے:

ایک تخمینے کے لیے ایک ابتدائی تعارف کیا جاتا ہے

ایک معذوری کے ساتھ 
سرکاری سکول جانے واال ہر 
بچہ جانچ کی خدمات حاصل 
کرے گا اور اس کے انفرادی 

طور پر تیار کردہ تعلیمی 
ٹیم کے سکول   )IEP( پروگرم

 میں اجالس ہوں گے۔ 
یہ اہم ہے کہ سکول کے مالزمین 
جو آپ کے بچے کو جانتے ہیں 
اور متوقع طور پر اسے خدمات 
فراہم کریں گے جانچ کے عمل 

کا حصہ بنیں۔ 
 متعارف کروانے، جانچ اور تعیناتی کے لیے

کون ذمہ دار ہے؟

اگر آپ کا بچہ سرکاری سکول میں ہے، وہ سکول طالب 
علم کی جانچ، IEP تیار کرنے اور خصوصی تعلیمی 

خدمات مہیا کرنے کے لیے ذمہ دار ہے۔ ان طلباء کے 
لیے جو غیر سرکار، نجی، مقامی یا چارٹر سکول 

جاتے ہیں، یا حاضر نہ ہونے والے طلباء ہیں، آپ کے 
پر مقامی کمیٹی کا   )CSE( خصوصی تعلیم کے دفتر

عملہ طالب علم کی جانچ اور IEP تیار کرنے کا ذمہ ہے۔ 
CSE دفتر خدمات کا انتظام کرنے کا بھی ذمہ دار ہے۔ 

تعین کرنا کہ کیا آپ کے 
بچے کو معذوری ہے اور 

اسے خصوصی تعلیمی 
خدمات درکار ہیں۔

اگر میرے بچے کو دوہری زبان کی 
جانچ کی ضرورت ہو تو پھر؟
دیکھیں صفحہ 6  –  
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ابتدائی متعارف کروائے جانے کی درخواست کون دے سکتا ہے؟ 

اس سکولی ضلع کا ایک پیشہ ور عملے کا رکن جس میں   n
آپ کا بچہ رہتا ہے یا سرکاری یا نجی سکول جہاں آپ کا 

بچہ قانونی طور پر پڑھنے جاتا ہے یا جانے کا اہل ہے؛ 
n  ایک الئسنس یافتہ معالج؛ 

ایک عدالتی افسر؛  n
بچے کی بہبود، صحت یا تعلیم کی ذمہ داری کے ساتھ ایک   n

سرکاری ایجنسی کے پیشہ ور عملے کا رکن؛ 
ایک طالب علم جو 18 سال کی عمر کا ہے، یا ایک آزاد   n

منش نابالغ۔

ابتدائی طور پر متعارف کروائے جانے کی درخواست دیئے جانے 
کے بعد: 

10 سکولی ایام کے اندر اندر، سکول یا تو:
آپ کو تعارفی خط کا نوٹس بھیجتے ہوئے متعارف کروانے   n
کے عمل کا آغاز کرے گا، آپ کی ترجیحی زبان میں، اگر 
یہ DOE کی جانب سے مقرر احاطہ کردہ زبان ہے )دیکھیں 

؛ یا فرہنگ، صفحہ 44( 
متعارف کروانے کی درخواست کی ایک نقل آپ کو مہیا   n
کرے گا، آپ کو مطلع کرے گا کہ آپ اپنے بچے کو خود 
بھجوا سکتے ہیں، متعارف کروانے کے لیے درخواست پر 

تبادلٔہ خیال کے لیے آپ کو ایک موقع فراہم کرے گا اور آپ 
کے بچے کے لیے موزوں عام تعلیمی معاونت کی خدمات 

کی دستیابی پر تبادلٔہ خیال کرے گا۔ ابتدائی طور پر متعارف 
کروانے کی درخواست کا نوٹس، جو عمل کی تفصیالت بیان 

کرتا ہے، آپ کو بھیجا جائے گا۔ 

آگے کیا ہے؟ جب ابتدائی طور پر متعارف کروا دیا جاتا ہے:

جب ایک بار متعارف کروا دیا جاتا ہے، آپ کو تعارفی خط 
کا ایک نوٹس بھیجا جائے گا، جو: 

بطور والدین آپ کے حقوق کی وضاحت کرتا ہے؛   n
اگر آپ کے کوئی سواالت ہیں تو وہ پوچھنے کے لیے ایک   n

فرد کو کال کرنے کے لیے اس کا نام اور ٹیلی فون نمبر 
مہیا کرتا ہے؛ اور 

سماجی پس منظر کے انٹرویو میں آپ سے سکول کے   n
سماجی خدمتگار سے ملنے کو کہتا ہے۔ مالقات کے دوران، 

آپ کو آپ کے تمام حقوق کی وضاحت آپ کی ترجیحی 
زبان میں یا مواصالتی طریقے میں کی جائے گی، حسِب 

ضرورت، ایک مفسر کی مدد سے۔ 

1
ابتدائی طور پر 

متعارف کروایا جانا 
یا متعارف کروانے 

کی درخواست

2
جانچ

3
"IEP ٹیم کا 

اجالس

4
خصوصی تعلیمی 

 خدمات کا
انتظام کرنا

5 
ساالنہ جائزہ/
دوبارہ جانچ

خصوصی تعلیمی عمل کے مراحل

ابتدائی تعارف کا عمل

کے ساتھ   )IDEIA( معذوریوں کی تعلیم میں بہتری کے ایکٹ
افراد اور مماثل نیویارک ریاست کے ضوابط نے ابتدائی طور 

پر متعارف کروائے جانے کے عمل کے بارے میں، ابتدائی 
متعارف کروائے جانے کے وسیلے سمیت نمایاں تبدیلیاں کی 

ہیں۔ صرف مخصوص افراد ایک ابتدائی جانچ کے لیے متعارف 
کروا سکتے ہیں، جبکہ مختلف افراد کچھ کر سکتے ہیں جو 

ایک ابتدائی جانچ کے لیے درخواست کہالتا ہے۔ اس نئے عمل 
کا خالصہ ذیل میں کیا گیا ہے۔

آیا آپ کے بچے کو ایک معذوری ہے اور کیا اسے خصوصی 
تعلیمی خدمات درکار ہیں کے تعین میں پہال مرحلہ ایک جانچ 
کی درخواست کرنا ہے۔ ابتدائی متعارف کروایا جانا الزمی طور 

پر تحریری ہو اور یہ آپ کی طرف سے یا سکولی ضلع کی 
جانب سے تعینات اہلکار کی جانب سے ہو سکتا ہے۔ 

آپ کے لیے اپنے بچے کے لیے ابتدائی جانچ کی درخواست 
دینے کے طریقے: 

n  اگر آپ کا بچہ ایک سرکاری سکول میں پڑھتا ہے تو اپنے 
بچے کے سکول کے پرنسپل کو ایک خط ارسال کریں؛

اگر اس وقت آپ کا بچہ ایک نجی، غیر سرکاری، مقامی   n
یا چارٹر سکول میں پڑھتا ہے، یا اس وقت بغیر حاضری 
کے ہے تو مقامی CSE دفتر سے ایک جانچ )رابطے کے 

کی درخواست کرتے  معلومات کے لیے صفحہ 50 دیکھیں( 
ہوئے خط ارسال کریں یا؛ 

اپنے بچے کے سکول کے پیشہ ور عملے کے رکن کو ایک   n
تحریری بیان دیں؛

n  متعارف کروانے میں آپ کی رہنمائی کے لیے سکول کے 
ایک پیشہ ور سے کہیں۔

والدین کے عالوہ اور کون ابتدائی طور پر متعارف کروا سکتا ہے؟ 
n  ایک سکولی ضلع کا اہلکار، جس کا مطلب ہے اس ضلع 
میں سرکاری سکول کا پرنسپل جس ضلع میں آپ کا بچہ 
رہتا ہے، قانونی طور پر حاضر ہوتا ہے یا حاضر ہونے کا 
اہل ہے، یا اگر طالب علم بغیر حاضری کے ہے یا مقامی، 
چارٹر یا نجی سکول جاتا ہے تو CSE دفتر کا چیئرمین؛ 

n  کمشنر یا سرکاری ایجنسی کا اہلکار جو آپ کے بچے کی 
تعلیم کے لیے ذمہ دار ہے؛

CSE ذمہ داری کے ساتھ بچوں کی دیکھ بھال کے ادارے   n
کے ساتھ الحاق شدہ ایک تعلیمی پروگرام کا ایک اہلکار۔
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اگر آپ کے بچے نے کبھی بھی خصوصی تعلیمی خدمات 
حاصل نہیں کیں، آپ کو ابتدائی جانچ فارم کے لیے رضامندی 
نامے پر دستخط کرنے کو کہا جائے گا، آپ کی ترجیحی زبان 

میں، اگر یہ DOE کی جانب سے مقرر احاطہ کردہ زبان ہے 
)دیکھیں فرہنگ، صفحہ 44(۔ 

 کہ اگر آپ خود بھی تحریری طور پر متعارف 
ٰ
حتی

کرواتے ہیں، پھر بھی عمل کے آغاز کے لیے آپ کو 
جانچ کی رضامندی دینا ہو گی۔

اگر آپ رضامندی نامے پر دستخط نہ کرنے کا انتخاب کرتے 
ہیں، اور اگر یہ ابتدائی طور پر متعارف کروایا جانا ہے، آپ 
کے بچے کی جانچ نہیں کی جائے گی۔ براِہ کرم آگاہ رہیں کہ 

CSE دفتر یا سکول کا پرنسپل ابتدائی جانچ کروانے کے لیے 
اختیار حاصل کرنے کے لیے ایک ثالثی یا ایک غیر جانبدار 

سماعت کی درخواست کر سکتے ہیں۔ 

ابتدائی جانچ میں کیا شامل ہو گا؟

یہ تعین کرنے کے لیے کہ کیا آپ کے بچے کو کوئی معذوری 
ہے ایک ابتدائی جانچ میں شامل ہونا الزمی ہے: 

ایک جامع نفسیاتی-تعلیمی جانچ جو دیکھتی ہے کہ آپ کا   n
بچہ کیا جانتا ہے اور وہ کیسے سیکھتا یا سیکھتی ہے۔ 

آپ کے بچے کی نشوونما کا سماجی پس منظر اور خاندانی   n
پس منظر، اکثر پیدائش سے لے کر حال تک؛

موجودہ تعلیمی انتظام میں آپ کے بچے/بچی کا ایک   n
مشاہدہ؛

دیگر جانچیں جو آپ کے بچے کے لیے موزوں ہو سکتی   n
ہیں، جیسے کہ تقریر، زبان، عملی رویے کے تخمینے یا 

معاون ٹیکنالوجی، اگر درخواست کی گئی ہو؛
n  تخمینے جن میں شامل ہے سکول کے ریکارڈز، استاد کے 

تخمینوں اور والدین اور طالب علم کے انٹرویوز کا ایک 
جائزہ 12 سال اور اس سے زائد عمر کے طلباء کے لیے 
حرفتی مہارتوں اور دلچسپیوں کا تعین کرنے کے لیے۔ 

جانچیں آپ کے بچے کی مہارتوں، قابلیتوں اور ضرورت کے 
میدانوں کا تعین کریں گی جو اس کی سکول کی کارکردگی 

کو متاثر کرتے ہیں، بشمول عام تعلیمی نصاب میں شمولیت۔ 
آپ سے سکول یا CSE دفتر کو اپنے بچے کا حالیہ جسمانی 

معائنہ فراہم کرنے کے لیے بھی کہا جائے گا۔ اگر آپ کو ایک 
 CSE معائنہ حاصل کرنے میں دشواری کا سامنا ہے، سکول یا
دفتر اسے حاصل کرنے میں آپ کی مدد کرے گا، بغیر کسی 

خرچے کے۔

آزادانہ جانچیں

ایک آزادانہ جانچ کا مطلب ہے ایک سند یافتہ معائنہ کار جو  
محکمے یا آپ کے بچے کے سکول کے لیے کام نہیں کرتا کی 

جانب سے جانچ یا تخمینہ۔ اگرچہ محکمہ کوئی بھی ضروری 
 CSE جانچیں اور تخمینے کروائے گا، آپ کو بھی سکول یا
دفتر کو اپنے خرچے پر کروائی گئی نجی جانچیں مہیا کرنے 

کا حق ہے۔ 

 Medicaid کا اہل ہے، یہ جانچیں Medicaid اگر آپ کا بچہ
کے تحت ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ DOE آزادانہ 
جانچوں کو زیِر غور الئے، آپ کو انہیں اپنے بچے کے سکول 

کو مہیا کرنا چاہیئے اگر آپ کا بچہ سرکاری سکول میں پڑھتا 
ہے، یا CSE دفتر کو اگر آپ کا بچہ غیر سرکاری، نجی، 

مقامی یا چارٹر سکول میں پڑھتا ہے یا ابھی سکول نہیں جا 
رہا ہے۔

اگر آپ محکمے کی جانچ کے ساتھ اتفاق نہیں کرتے اور 
چاہیں کہ محکمہ آزادانہ جانچ کے لیے اخراجات ادا کرے، آپ 

کے لیے سکول یا CSE دفتر کو تحریری طور پر اس درخواست 
سے مطلع کرنا چاہیئے۔ محکمہ یا تو آزادانہ جانچ کے لیے 

ادائیگی کرنے پر متفق ہو سکتا ہے یا یہ دکھانے کے لیے کہ 
اس کی جانچیں موزوں ہیں ایک غیر جانبدار سماعت شروع کر 

سکتا ہے۔ 

جانچیں آپ کے بچے کی 
مہارتوں، قابلیتوں اور 

ضرورت کے میدانوں کا تعین 
کریں گی جو اس کی سکول 

کی کارکردگی کو متاثر 
کرتے ہیں۔
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اگر DOE جانچ کے لیے ادائیگی کرتا ہے، آپ پر محکمے کو 
نتائج مہیا کرنا الزم ہے۔ 

اگر غیر جانبدار سماعتی افسر کو پتہ چلتا ہے کہ DOE کی 
جانب سے کی جانے والی جانچ موزوں ہے، آپ کو ایک نجی 
جانچ حاصل کرنے اور IEP ٹیم کو بھجوانے کا حق ہے، مگر 

محکمہ جانچ کے لیے ادائیگی نہیں کرتا۔  اگر DOE نے آزادانہ 
جانچ کے لیے ادائیگی کرنے پر اتفاق کیا ہے یا ایک غیر 

جانبدار سماعتی افسر نے حکم دیا ہے کہ ایک آزادانہ جانچ 
کا محکمے کے مقرر کردہ  کروائی جائے، آزادانہ جانچ )جانچوں( 

ترنا الزمی ہے۔ محکمہ صرف اس صورت میں 
ُ
معیار پر پورا ا

آزادانہ جانچوں کے لیے ادائیگی کرے گا اگر:
وہ سند یافتہ افراد کی جانب سے کی جاتی ہیں؛   n

جانچ کی الگت DOE کی جانب سے قائم کردہ انتہائی شرح   n
سے تجاوز نہیں کرتی؛ اور 

n  آپ ایک مناسب وقت کے اندر اندر آزادانہ جانچ )جانچوں( 
کے لیے زِر تالفی کی درخواست کرتے ہیں۔ 

اگر آپ کے بچے کو پہلے ہی معذوری رکھنے والے طالب 
علم کے طور پر شناخت کر لیا گیا ہے تو پھر؟ 

جب آپ کے بچے نے خصوصی تعلیمی خدمات وصول کر 
لی ہیں، آپ کے بچے کی پیش رفت کا جائزہ لینے کے لیے 

IEP ٹیم کا اجالس ساالنہ منعقد ہوتا ہے۔ یہ ایک ساالنہ جائزہ 
کہالتا ہے۔

مزید برآں، اسے دوبارہ جانچ کے لیے بھی بھجوایا جا سکتا 
ہے۔ آپ کی رائے کے ساتھ، IEP ٹیم آپ کے بچے کے بارے 
میں موجودہ ڈیٹا کا جائزہ لے گی اور تعین کرے گی کہ آیا 

نئی جانچیں کی جائیں یا نہیں۔ 

DOE ایک دوبارہ جانچ کی درخواست کر سکتا ہے اگر یہ تعین کرتا 
ہے کہ تعلیمی یا متعلقہ خدمات کے دوبارہ تخمینے کی ضرورت 
ہے۔ ایک دوبارہ تخمینے کی درخواست آپ یا سکول کے عملے 

کی جانب سے کی جا سکتی ہے مگر سال میں ایک بار سے 
زیادہ نہیں ہو سکتا ماسوائے اس کے کہ بصورِت دیگر آپ اور 

محکمہ تحریری طور پر متفق ہوں۔ 

عالوہ ازیں، دوبارہ جانچ کا ہر تین سال میں ایک بار مکمل 
ہونا الزمی ہے، ماسوائے اس کے کہ آپ اور سکولی ضلع 
تحریری طور پر اتفاق کریں کہ یہ ضروری نہیں ہے۔ اسے 
اختیاری تین سالہ دوبارہ جانچ کیا جاتا ہے )ماضی میں 
Triennial کہا جاتا تھا(۔ ایک بار جب جانچ مکمل ہو جاتی 

ہے، تمام تحریری رپورٹیں آپ کے ساتھ مشترک کی جائیں 
گی۔ رپورٹوں میں آپ کے بچے کی طاقتیں اور کمزوریاں اور 

وہ معاونتیں شامل ہوں کہ جن کی آپ کے بچے کو سکول میں 
ضرورت ہو سکتی ہے۔

اگر IEP ٹیم یہ فیصلہ کرتی ہے کہ دوبارہ جانچ کے جزو کے 
طور پر نئی جانچوں کی ضرورت ہے، آپ سے نئی جانچوں یا 
تخمینوں کے لیے رضامندی دینے کو کہا جائے گا۔ جانچ کے 
لیے رضامندی دینے کا مطلب ہے کہ آپ مسلسل اہلیت کے 

تعیین کے لیے جانچ کرنے کی اجازت دے رہے ہیں۔ 

اگر یہ ایک دوبارہ جانچ ہے اور DOE کو آپ کی جانب سے 
جواب موصول نہیں ہوتا، DOE کا عملہ آپ کے ساتھ رابطے 
کے دستاویزی ثبوتوں کے ساتھ جانچ کروانے میں پیش قدمی 

کر سکتا ہے۔ 

اگر آپ نئے تخمینوں کے لیے رضامندی دینے سے انکار 
کر دیتے ہیں، CSE دفتر یا سکول کا پرنسپل ابتدائی جانچ 
کروانے کے لیے اختیار حاصل کرنے کے لیے ایک ثالثی یا 

ایک غیر جانبدار سماعت کی درخواست دے سکتے ہیں۔ اس 
صورت میں، ایک غیر جانبدار سماعتی افسر فیصلہ کرے گا 

کہ آپ کے بچے کی جانچ ہونی چاہیئے یا نہیں۔ 

جانچوں کے لیے زمانی ترتیب

ایک بار جب DOE آپ کی رضامندی حاصل کر لیتا ہے، 
محکمے کے پاس آپ کے بچے کی جانچ کے لیے 60 کلینڈر 

دنوں کا وقت ہے۔۔ تاہم، اگر آپ غیر مناسب طور پر جانچ 
کے عمل میں تاخیر کرتے ہیں، وقت کو آگے پیچھے کیا جا 

سکتا ہے۔

دو زبانی جانچیں

کچھ بچوں کو دو زبانی جانچ درکار ہوتی ہے، جو انگریزی اور آپ کے بچے کی گھریلو/مادری زبان دونوں میں ان پیشہ وروں 
کی جانب سے انجام دی جاتی ہے جو دونوں زبانیں سمجھتے ہیں۔   آپ کے بچے کو آپ کے گھر میں استعمال ہونے والی 

زبان کی بنیاد پر دو زبانی جانچ دی جائے گی، جیسا کہ گھر کی زبان کی شناخت کے سروے، اور لسانی تخمینہ بیٹری-ترمیم 
میں نشاندہی کی گئی ہے،   )NYSESLAT( یا نیویارک ریاست کا انگریزی بطور ثانوی زبان کامیابی کی جانچ  )LAB-R( شدہ
جو وہ جانچیں ہیں جو آپ کے بچے کی انگریزی بولنے، پڑھنے، سننے اور لکھنے کی قابلیتوں کو جانچتی ہیں۔ اگر یہ تعین 
کیا جاتا ہے کہ آپ کے بچے کو دو زبانی جانچ کی ضرورت ہے، نیویارک شہر کے شعبٔہ تعلیم کے ایک جانچ کرنے والے کی 

تقرری کی جائے گی۔ اگر ایک دو زبانی جانچ کرنے واال دستیاب نہیں ہے، محکمہ ایک دو زبانی جانچ کرنے والے کو استعمال 
کرے گا جو محکمے کے ساتھ معاہدے کے تحت کام کرنے والی ایجنسی میں کام کرتا ہے، محکمے سے باہر کا ایک آزاد دو 

زبانی جانچ کرنے واال یا جانچ انجام دینے کے لیے یک زبانی جانچ کرنے واال ایک مترجم کے ساتھ۔
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اگر تخمینے 60 کلینڈر ایام میں مکمل نہیں ہوتے اور آپ 
نے عمل میں تاخیر نہیں کی، آپ تخمینے کے اختیار کا خط 
وصول کریں گے۔ خط وضاحت کرتا ہے کہ آپ بغیر اپنی کسی 
الگت کے ایک الئسنس یافتہ غیر شعبٔہ تعلیم آزاد جانچ کرنے 

واال کیسے منتخب کر سکتے ہیں۔ اس میں موزوں سرکاری اور 
نجی ایجنسیوں اور دیگر پیشہ ور وسائل کے ناموں، پتوں اور 

ٹیلی فون نمبروں کی فہرست شامل ہے جن سے آپ آزادانہ جانچ 
حاصل کر سکتے ہیں۔ 

والدین کی طرف سے رکھے جانے والے طلباء کے لیے 
رہنما ہدایات

والدین کی طرف سے رکھے جانے والے طلباء وہ طلباء ہیں جن 
کے والدین نے انہیں غیر سرکار سکولوں میں والدین کے خرچے 

پر رکھا ہوا ہے۔ یہ طلباء نیویارک شہر کے رہائشی ہو سکتے 
ہیں یا نیویارک شہر سے باہر مگر نیویارک ریاست کے اندر 
رہنے والے ہو سکتے ہیں، یا کسی دوسری ریاست میں رہنے 

والے ہو سکتے ہیں۔ DOE کی والدین کی طرف سے رکھے جانے 
والے طلباء کے لیے مخصوص ذمہ داریاں ہیں جو نیویارک شہر میں 
واقع غیر سرکاری سکولوں میں پڑھتے ہیں، قطع نظر اس کے کہ وہ 

کہاں رہتے ہیں۔

والدین کی طرف سے رکھے جانے والے طالب علم جسے 
خصوصی تعلیمی خدمات کا اہل پایا گیا ہے کے والد یا 

والدہ کے لیے انہیں اس مقام، اس معاملے میں، نیویارک شہر 
خدمت ضلع کا CSE دفتر، کے سکولی ضلع سے تحریری طور 

پر درخواست کرنا الزمی ہے۔  

اس عمل میں سہولت دینے کے لیے، معذوریاں رکھنے والے 
والدین کی طرف سے رکھے گئے طلباء کے تمام والدین کو 
CSE دفتر ہر سال خصوصی تعلیمی خدمات کے لیے درخواست 

کا فارم بھیجے گا کہ انہوں نے بطور اپنی ذمہ داری شناخت کر 
ر 

ُ
لیا ہے۔ خدمات کے جاری رہنے کے لیے، والدین کو فارم پ

کرنا اور اسے واپس موزوں CSE دفتر بھیجا الزمی ہے۔

IEP ٹیم کا اجالس تخمینہ مکمل ہو جانے کے بعد: 

ایک بار جب آپ کے بچے کی جانچ مکمل ہو جاتی ہے، 
آپ کو باہمی اتفاق کردہ تاریخ اور وقت پر ایک IEP ٹیم کے 
اجالس میں حاضر ہونے کے لیے مدعو کیا جائے گا۔ یہ ایک 
اہم اجالس ہے جہاں آپ اپنے بچے کے سکول کے عملے، یا 

CSE دفتر سے ملیں گے اگر آپ کا بچہ حاضر نہ ہونے واال 
طالب علم ہے یا ایک غیر سرکاری، نجی مقامی یا چارٹر 

سکول میں پڑھتا ہے۔ یہ بہت اہم ہے کہ آپ اور سکول کا عملہ 
معلومات اور خیاالت کا تبادلہ کریں اور ایک ٹیم کے طور پر 

مل کر کام کریں۔ 

آپ کو اجالس سے کم از کم پانچ دن پہلے اپنی ترجیحی 
زبان میں ایک تحریری دعوت نامہ وصول کرنا چاہیئے، اگر 
یہ DOE کی طرف سے مقرر احاطہ کردہ زبان ہے )دیکھیں 

 CSE فرہنگ، صفحہ 44(۔ آپ کے بچے کے سکول کا عملہ، یا
دفتر اگر آپ کا بچہ ایک غیر سرکاری سکول یا چارٹر سکول 
جاتا ہے یا حاضر نہ ہونے واال ہے، بذریعہ ٹیلی فون آپ سے 
رابطہ کرنے کے کوشش کر سکتا ہے یہ تصدیق کرنے کے لیے 

کہ آپ حاضر ہوں گے۔ 

اگر آپ اجالس میں حاضر نہیں ہو سکتے، آپ کے لیے 
الزمی ہے کہ سکول یا CSE دفتر سے رابطہ کریں اور تاریخ 

تبدیل کرنے کے لیے کہیں۔ یہ بہت اہم ہے کہ آپ IEP ٹیم کی 
اجالسوں میں شریک ہوں تاکہ آپ حتمی فیصلے میں شرکت 
کرنے کے قابل ہوں جو آپ کے بچے کی خصوصی تعلیمی 
خدمات اور پروگراموں کے لیے اہلیت کے بارے میں کیا 

جائے گا۔

آپ درخواست کر سکتے ہیں کہ تمام جانچیں، ریکارڈ اور 
رپورٹیں جو آپ کے بچے کو جانچنے کے لیے استعمال ہوئی 
تھی آپ کو IEP ٹیم کے اجالس سے قبل مہیا کی جائیں اور 
الزمی طور پر آپ کی ترجیحی زبان یا مواصالتی طریقے سے 

ان کی  

آپ کے بچے کی ترقی کا 
 IEP جائزہ لینے کے لیے

ٹیم کا ایک ساالنہ اجالس 
درکار ہے۔
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وضاحت کی جائے۔ چند واقعات میں، آپ کے لیے یہ ترجیحی 
ہو سکتا ہے کہ بجائے اس کے کہ رپورٹیں آپ کو بذریعہ ڈاک 
بھیجی جائیں آپ IEP ٹیم کے اجالس سے قبل رپورٹیں خود 
وصول کر لیں تاکہ کسی فوری تشویش پر توجہ دی جا سکے۔ 

اگر آپ خود جانچیں وصول کرنے کا انتخاب کرتے ہیں، 
سماجی خدمتگار جانچیں وصول کرنے کے لیے ایک وقت کا 

انتظام کرنے کے لیے آپ کو رابطے کی معلومات مہیا کرے گا 
اور جانچوں پر تبادلٔہ خیال کرے گا اور/یا ان کا جائزہ لے گا۔ 

آپ کو یہ درخواست کرنے کا بھی حق حاصل ہے کہ جانچیں 
اور رپورٹیں آپ کی ترجیحی زبان میں ترجمہ کی جائیں۔ اگر 

ضرورت ہو، IEP ٹیم کے اجالس میں آپ کے لیے ایک مفسر 
مہیا کیا جائے گا۔ آپ کے مشاہدات اور تجاویز قابِل قدر ہیں 

اور ان پر اجالس میں الزمی غور کیا جانا چاہیئے۔ 

اگر آپ کا بچہ ایک سرکاری سکول میں پڑھتا ہے تو IEP ٹیم 
کے اجالس آپ کے بچے کے سکول میں منعقد ہوں گے۔ اگر 
آپ کا بچہ حاضر نہ ہونے واال ہے، یا ایک غیر سرکاری یا 

چارٹر سکول میں پڑھتا ہے، IEP ٹیم کے اجالس CSE دفتر یا 
اگر ممکن ہو، غیر سرکاری یا چارٹر سکول میں منعقد ہوں 

گے۔  

ٹیم کا ہر رکن IEP ٹیم کے اجالس میں اہم معلومات التا ہے۔ 
IEP ٹیم کے اجالس میں، ارکان معلومات کا تبادلہ کرتے ہیں 

اور مل کر کام کرتے ہیں یہ تعین کرنے کے لیے کہ کیا آپ کے 
بچے کو معذوری ہے اور اسے خصوصی تعلیمی خدمات درکار 
ہیں۔ آپ IEP ٹیم کے قانونی طور پر با اختیار رکن ہیں، اور 

آپ کی رائے اہم ہے۔ 

IEP ٹیم کے ارکان کی متوقع شرکت کا خالصہ

اساتذہ
اساتذہ IEP ٹیم کے اجالس میں انتہائی ضروری شرکاء ہیں۔ 
اگر آپ کا بچہ عام تعلیمی ماحول میں شرکت کر رہا ہے یا 
کر سکتا ہے، آپ کے بچے کے عام تعلیمی اساتذہ میں سے 

کم از کم ایک استاد کو IEP ٹیم کے اجالس میں الزمی 
حاضر ہونا چاہیئے۔  استاد سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ عام 

تعلیمی جماعت میں آپ کے بچے کی کارکردگی کے بارے میں 
معلومات پیش کرے اور  عام تعلیمی نصاب اور سکول کی 

دیگر سرگرمیوں میں شمولیت کے بارے میں فیصلہ کرنے میں 
IEP ٹیم کی مدد کرے۔ 

عام تعلیمی استاد
عام تعلیمی کمرٔہ جماعت میں عام تعلیمی نصاب کی   n

وضاحت کرتا ہے؛
موزوں اضافی معاونتوں اور خدمات )جیسے کہ طرِز عمل   n
میں مداخلتیں یا مدد کے منصوبے، نصابی گنجائشیں، 
کا تعین یا  نصابی ترامیم، انفرادی بنائی گئی معاونتیں( 

تعلیمی پروگرام میں تبدیلیوں کا تعین کرتا ہے جو سیکھنے 
اور کامیاب ہونے میں آپ کے بچے کی مدد کریں گی۔

اگر طِرز عمل ایک مسئلہ ہے تو موزوں کردارسازی مداخلتیں   n
تیار کرنے میں مدد کرتا ہے؛

سکول کے مالزمین کے لیے معاونتوں پر تبادلٔہ خیال کر   n
سکتا ہے جو عام تعلیمی نصاب میں شرکت کرنے کے لیے 

طالب علم کے لیے ضروری ہیں۔

IEP ٹیم کے اجالس میں پوچھنے والے سواالت

QQاستاد نے کمرٔہ جماعت میں میرے بچے کی سیکھنے اور کردارسازی کی ضروریات کو کیسے جگہ دی ہے؟ 

QQاہداف میں معاونت کے لیے گھر پر کر سکوں؟ IEP کیا کوئی ایسی چیزیں ہیں جنہیں میں

QQ میرا بچہ کس قسم کا شاگرد ہے؟ میرے بچے کو پڑھاتے ہوئے کیا استاد میرے بچے کی پختگیوں کو استعمال کرنے کی 
کوشش کرتا/کرتی ہے؟

QQ میرے بچے کی پیشرفت کی کتنی اکثریت کے ساتھ نگرانی کی جاتی ہے؟ اپنے بچے کی تدریسی اور کردارسازی کی پیشرفت 
سے مطلع ہونے کے لیے اپنے بچے کے استاد کے ساتھ رابطے میں رہنے کے میرے لیے بہترین طریقے کون سے ہیں؟

QQاہداف کی طرف پیشرفت کر رہا/رہی ہے؟ IEP کیا میرا بچہ/بچہ اپنے 

QQمیرے بچے کی تعلیم میں عام بنیادی تعلیم کے معیارات کا انضمام کیسے کیا جا رہا ہے؟

QQ ٹیم کے ساتھ IEP اگر ایک خدمت کام نہیں کر رہی، میں اپنے بچے کے لیے بہتر خدمت کھوجنے کے لیے اپنے بچے کی 
کیسے کام کر سکتا/سکتی ہوں؟

QQکس قسم کے پروگرام یا دیگر معاونتیں میرے بچے کی مدد کر سکتی ہیں؟ ہم انہیں کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ 

QQمیرے بچے کے لیے ترقی دینے کے معیار کیا ہیں؟ درجے کی سطح کے مطابق اس کی جانچ کیسے کی جائے گی؟ 

QQ ہائی سکول میں، میرے بچے کے فارغ التحصیل ہونے کے لیے کیا تقاضے ہیں؟ میرے بچے کے لیے ڈپلومہ کے مقاصد کیا 
، میرے بچے کے پاس کتنے کریڈٹ ہیں، اور اس نے کتنے 

ً
ہیں؟ اس نے ان مقاصد کی طرف کیا پیشرفت کی ہے؟ خصوصا

ریجنٹس امتحان پاس کیے ہیں؟
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 خصوصی تعلیم کے استاد اور/یا
متعلقہ خدمات مہیا کار

یہ ارکان اس بارے میں اہم معلومات اور تجربہ دیتے ہیں 
کہ معذوریاں رکھنے والے بچوں کو کیسے تعلیم دینی ہے۔ 
خصوصی تعلیم میں اپنی تربیت کی وجہ سے، وہ کر سکتا/

سکتی ہے:
آپ کے بچے کی موجودہ تعلیمی کارکردگی کی سطح پر   n

تبادلہ خیال، بشمول IEP اہداف پر پیشرفت، اگر آپ کا بچہ 
اس وقت خصوصی تعلیمی خدمات حاصل کر رہا ہے؛ 

آپ کے بچے کے سیکھنے کے انداز، طرِز عمل اور حاضری   n
کی وضاحت؛ 

معاونتوں اور خدمات جو آپ کے بچے کو کم سے کم پابندی   n
والے ماحول میں کامیاب ہونے کے قابل بنائیں گی کے بارے 

میں سفارشات پیش کرنا؛ 
یقینی بنانا کہ آپ کے بچے کے لیے ترجیح اس کے موجودہ   n

سکول میں رہنا ہی ہو گی؛ 
وضاحت کرتا ہے کہ سیکھنے میں آپ کے بچے کی مدد کے   n

لیے عام تعلیمی نصاب میں ترمیم کیسے کرنی ہے۔

ضلعی نمائندہ

ضلعی نمائندہ IEP ٹیم کے اجالس کی سربراہی کرتا ہے اور 
طالب علم کی اہلیت اور IEP کی تیاری کے بارے میں تمام 

شرکاء کے درمیان کھلے مباحثے میں سہولت مہیا کرتا ہے۔ وہ 
یقینی بناتا/بناتی ہے کہ آپ ایک بامعنی شریک ہیں اور آپ 

کی حوصلہ افزائی کرتا/کرتی ہے کہ آپ کے اپنے بچے کی تعلیم 
کے بارے میں جو خدشات ہیں وہ اٹھائیں۔ 

ضلعی نمائندہ یہ بھی کرتا ہے کہ:
خدمات کے تسلسل کے بارے میں معلومات فراہم کرتا ہے،   n
مطلب کہ خصوصی تعلیمی پروگرام اور معاونتیں، جو آپ 
کے بچے کے سکول میں اور ضلع کے دیگر سکولوں میں 

دستیاب ہیں۔
یقینی بناتا ہے کہ تمام پروگرام اور خدمت اختیارات زیِر غور   n

الئے جاتے ہیں؛ 
آپ کو وضاحت کرتا ہے کہ معذوریوں والے بچوں کو انتہائی   n
موزوں حد تک غیر معذور بچوں کے ساتھ تعلیم دینا الزمی 
ہے۔ مزید برآں، وہ آپ کو وضاحت کرے گا/گی کہ IEP ٹیم 

کو الزمی غور کرنا چاہیئے کہ کیا دیگر پروگرام تجویز کرنے 
سے پہلے آپ کا بچہ عام تعلیمی انتظام میں تسلی بخش 

ترقی کر سکتا ہے یا نہیں۔

اس بارے میں معلومات کے لیے کہ کون ضلعی نمائندے کے 
طور پر خدمات انجام دے سکتا ہے، براِہ کرم صفحہ 10 پر 

چارٹ مالحظہ کریں۔

IEP ٹیم والدین، سکول 
مالزمین جو آپ کے بچے 
کو جانتے ہیں اور آپ کے 

بچے کے بارے میں علم اور 
خصوصی مہارتیں رکھنے 

والے اضافی افراد پر مشتمل 
ہوتی ہے۔

IEP ٹیم کے اجالس میں آپ کا کردار

آپ اپنے بچے کی IEP ٹیم کے قانونی طور پر الزمی رکن ہیں۔ آپ اپنے بچے کو سب سے بہتر جانتے ہیں اور اس کی 
پختگیوں اور ضروریات کے بارے میں بات کر سکتے ہیں۔ اور، بطور والدین، آپ کے بچے کو بہترین تعلیم کیسے دی جا 

سکتی ہے کے بارے میں آپ کی سوچوں اور خیاالت کے بارے میں بات کر سکتے ہیں۔ 

IEP ٹیم کے رکن کے طور پر، آپ کو چاہیئے: 

QQ اس بارے میں بصیرت پیش کریں کہ آپ کا بچہ کیسے سیکھتا ہے اور اس کی دلچسپیاں کیا ہیں اور اپنے بچے سے 
متعلق دیگر چیزوں کا تبادلہ کریں جو صرف والدین ہی جان سکتے ہیں؛ 

QQ یہ سنیں کہ ٹیم کے دیگر ارکان کیا سوچتے ہیں کہ آپ کے بچے کو سکول میں کام کرنے کے لیے کس چیز کی 
ضرورت ہے اور اپنی تجاویز دیں؛ 

QQ اس پر رپورٹ دیں کہ کیا وہ مہارتیں جو آپ کا بچہ سکول میں سیکھ رہا ہے انہیں گھر پر استعمال کیا جا رہا ہے یا نہیں؛ 

QQٹیم کے تمام ارکان اور اجالس کے شرکاء سے سواالت پوچھیں۔
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IEP ٹیم کے ارکان:

QQآپ، والدین یا آپ کے بچے کے ساتھ والدینی رشتے میں افراد۔

QQ طالب علم کا کم از کم ایک عام تعلیم کا استاد جب بھی آپ کا بچہ عام تعلیمی ماحول میں شرکت کرتا ہے یا کر 
سکتا ہے۔

QQ ایک خصوصی تعلیم کا استاد۔ ابتدائی طور پر متعارف کروائے جانے کے لیے، سکول کے خصوصی تعلیم کے اساتذہ میں 
سے ایک استاد ٹیم میں خصوصی تعلیمی نمائندے کے طور پر خدمات انجام دیتا ہے۔ اگر بچہ پہلے ہی خصوصی تعلیمی 

خدمات وصول کر رہا ہے، بچے کے خصوصی تعلیمی اساتذہ میں سے ایک کا شرکت کرنا الزمی ہے۔ اگر آپ کا بچہ 
صرف متعلقہ خدمات وصول کرتا ہے )جیسے کہ تقریر کا عالج(، آپ کے بچے کے لیے متعلقہ خدمت مہیا کار اس کردار 

کو ادا کر سکتا ہے۔ 

QQ ٹیم اجالسوں میں حاضر ہونا الزمی ہے جب بھی ایک نئی تعلیمی نفسیاتی جانچ IEP سکول کے ایک ماہِر نفسیات کا 
کا جائزہ لیا جاتا ہے یا خصوصی تعلیمی خدمات میں ایک تبدیلی جس میں ایک زیادہ سرگرم عملہ تا طالب علم شرح پر 

غور کیا جاتا ہے۔ 

QQ ٹیم اجالس میں شریک ہو سکتا/سکتی ہے اگر وہ جانچ کے عمل میں ملوث ہے۔ IEP سکول کا ایک سماجی خدمتگار 

QQ ٹیم کا ایک رکن ہو سکتا IEP ایک فرد جو جانچ کے نتائج کے تعلیمی مضمرات کی تفسیر بیان کر سکتا ہے۔ یہ فرد 
ہے جو ایک اور کردار بھی ادا کر رہا ہے، جیسے کہ عام تعلیمی استاد، خصوصی تعلیمی استاد، خصوصی تعلیم مہیا 
کار، یا سکول کا ماہِر نفسیات۔ یہ فرد اس بارے میں بات کرے گا کہ جانچ کے نتائج تعلیم کو کیسے متاثر کر سکتے 

ہیں۔

QQ ایک ضلعی نمائندہ۔ اس فرد کو خصوصی تعلیمی خدمات مہیا کرنے یا ان کی فراہمی کی نگرانی کرنے میں سند یافتہ 
ہونا اور عام تعلیمی نصاب اور ضلعی وسائل کی دستیابی کے بارے میں باخبر ہونا بھی الزم ہے۔ IEP ٹیم کے سرکاری 

سکولوں میں واقع ہونے کے لیے، ضلعی نمائندہ سکول کے پرنسپل کی جانب سے نامزد شدہ ہوتا ہے۔ یہ فرد IEP ٹیم کا 
ایک رکن ہو سکتا ہے جو ایک دوسرا کردار ادا کر رہا ہے۔ اس فرد کا کردار IEP کی تیاری سے متعلق تمام امور میں 

گروہی اتفاق رائے میں سہولت پیدا کرنا ہے۔

QQ ایک سکول معالج، اگر خصوصی طور پر آپ، والدین، کی جانب سے، یا سکول کے ایک رکن کی جانب سے اجالس سے 
کم از کم 72 گھنٹے پہلے تحریری درخواست کی گئی ہو۔

QQ ایک اضافی والد یا والدہ رکن۔ یہ ایک معذوری رکھنے والے طالب علم کا سکولی ضلع میں یا ہمسایہ سکولی ضلع میں 
مقیم والد یا والدہ ہو سکتی ہے جس کا حاضر ہونا درکار ہو سکتا ہے۔ ایک والد یا والدہ والد یا والدہ رکن کی شرکت 

سے انکار کر سکتا/سکتی ہے۔

QQ ،آپ کے بچے سے متعلق علم، یا مخصوص مہارتیں رکھنے والے افراد، بشمول متعلقہ خدمات کے مالزمین اگر مناسب ہو 
نامزد کریں۔ جیسے کہ سکولی ضلع یا والد )والدین( 

QQ اگر مناسب ہو تو، آپ کا بچہ )طالب علم(۔ اگر آپ کے بچہ/بچی 15 سال کی عمر کے ہیں اسے اجالس میں مدعو کرنا 
الزمی ہے۔
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ماہر نفسیات/سماجی خدمتگار

سکول کے ماہِر نفسیات کی حاضری ہمیشہ ہی درکار نہیں ہوا 
کرتی۔  سکول کے ماہِر نفسیات کا حاضر ہونا الزمی ہے جب 
بھی ایک نئی تعلیمی نفسیاتی جانچ کا جائزہ لیا جاتا ہے یا 
ایک سرگرم عملہ تا طالب علم شرح پر غور کے ساتھ طالب 

علم کی خصوصی تعلیمی خدمات میں ایک تبدیلی کی جاتی 
ہے۔ اگر وہ جانچ کے عمل میں شریک ہے تو سکول کے/کی 

سماجی خدمتگار حاضر ہو سکتا/سکتی ہے۔ اگر سکول کا ماہِر 
نفسیات اور/یا سماجی خدمتگار حاضر ہیں، وہ جانچ/مشاہدات 

اور معلومات کے جائزے کے ذریعے حاصل کردہ انتہائی اہم 
معلومات کا تبادلہ ٹیم کے ساتھ کریں گے۔ ان کا تجربہ اس 

عمل میں اہم ہے، اور اگر آپ کو سمجھ نہیں لگتی کہ وہ کس 
چیز کا جائزہ لے رہے ہیں یا تبادلہ خیال کر رہے ہیں تو آپ کو 

سواالت پوچھنے چاہیئں۔ 

اضافی افراد اور/یا ماہرین

IEP ٹیم آپ کے بچے کے بارے علم یا خصوصی مہارتیں رکھنے 
والے اضافی افراد کو بھی شامل کر سکتی ہے۔ 

مثال کے طور پر، آپ مدعو کر سکتے ہیں:
آپ کے بچے اور اس کی قابلیت کے بارے میں خصوصی   n

مہارتیں رکھنے والے ایک پیشہ ور کو؛ 
دیگر جو آپ کے بچے کی طاقتوں اور/یا ضروریات کے   n

بارے میں بات کر سکیں۔ 

شعبٔہ تعلیم ایک یا زیادہ افراد کو مدعو کر سکتا ہے جو بچے 
کے بارے میں خصوصی مہارتیں اور علم پیش کر سکتے ہوں، 

جیسے کہ ایک پیشہ ور یا متعلقہ خدمات کا پیشہ ور۔ 

IEP ٹیم کے رکن کی معذرت

مخصوص حاالت کے تحت، ایک IEP ٹیم کا ایک الزمی رکن 
IEP کے ایک اجالس میں حاضری سے معذرت کر سکتا ہے، 
مگر صرف تب اگر یہ IEP ٹیم کا ابتدائی اجالس نہیں ہے۔

 اور آپ کے 
ً
براہ کرم نوٹ کریں کہ سکول یا CSE دفتر عادتا

اتفاق کرنے یا رضامندی کے بغیر IEP ٹیم کے الزمی ارکان 
کی معذرت قبول نہیں کر سکتے۔ آپ اور IEP ٹیم کو یہ تعین 
کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک خاص ٹیم رکن کی حاضری کے 
ک بنتی ہے یا کیا 

ُ
بغیر IEP ٹیم کا اجالس بالنے کی کوئی ت

یہ بہتر ہو گا کہ اجالس کو کسی اگلی تاریخ پر ملتوی کر دیا 
جائے تاکہ فرد حاضر ہو سکے اور بات چیت میں شرکت کر 

سکے۔

جب IEP ٹیم کے ایک رکن کا نصاب یا متعلقہ خدمات کا 
عالقہ زیِر بحث نہیں آئے گا

جب ایک الزمی IEP ٹیم رکن کے نصاب یا متعلقہ خدمات کے 
عالقے میں IEP ٹیم کے اجالس کے اندر تبدیلی نہیں کی جا 
رہی یا اس پر بحث نہیں ہو رہی، تو آپ ان کی معذرت قبول 
کرنے پر  اتفاق کر سکتے ہیں۔ آپ کے تحریری اتفاق کے بغیر 

ایک رکن کی معذرت قبول نہیں کی جا سکتی۔ ارکان کی 
معذرت قبول کرنے کے معاہدے کا IEP ٹیم کا اجالس منعقد 

ہونے سے کم از کم 5 کیلنڈر ایام سے قبل ہونا الزمی ہے۔ 

آپ، پرنسپل، CSE اہلکار یا دفتر یہ درخواست IEP ٹیم کے 
اجالس/رکن کی معذرت کے درخواست فارم کے نوٹس پر، اپنی 
ترجیحی زبان میں کر سکتے ہیں، اگر یہ DOE کی جانب سے 

مقرر احاطہ کردہ زبانوں میں شامل ہے )دیکھیں فرہنگ، صفحہ 44(۔ 
اگر آپ رکن کی معذرت پر متفق ہیں، تو آپ کا فارم پر دستخط 
کرنا اور اسے نشاندہی کیے رابطہ فرد کو واپس کرنا الزمی ہے۔ 
اگر آپ اتفاق نہیں کرتے، اس رکن کو اجالس سے معذرت نہیں 

ملے گی۔ 

آپ IEP ٹیم کے رکن ہیں، 
اور آپ کی رائے اہم ہے۔ 



جب IEP ٹیم کے ایک رکن کا نصاب یا متعلقہ خدمات کا 
عالقہ زیِر بحث آئے گا

IEP ٹیم کے الزمی رکن کی معذرت تب بھی قبول کی جا سکتی ہے 
اگر رکن کا نصاب یا متعلقہ خدمات کا عالقہ زیرِ بحث آنا ہو۔ انہیں 
اجالس سے قبل آپ اور IEP ٹیم کو تحریری طور پر لکھ کر جمع 

کروانا درکار ہو گا۔ آپ کی تحریری رضامندی کے بغیر ایک 
رکن کی معذرت قبول نہیں کی جا سکتی۔ معذرت کرنے والے 

 IEP ٹیم دونوں کو IEP ٹیم کے رکن کی رائے والدین اور IEP
ٹیم کا اجالس منعقد ہونے کے کم از کم 5 کلینڈر ایام سے 

پہلے مہیا کی جانی چاہیئے۔ 

آپ، پرنسپل، CSE اہلکار یا دفتر یہ درخواست IEP ٹیم کے 
اجالس/رکن کی معذرت کے درخواست فارم کے نوٹس پر، اپنی 
ترجیحی زبان میں کر سکتے ہیں، اگر یہ DOE کی جانب سے 

مقرر احاطہ کردہ زبانوں میں شامل ہے )دیکھیں فرہنگ، صفحہ 44(۔ 
اگر آپ رکن کی معذرت پر متفق ہیں، تو آپ کا فارم پر دستخط 
کرنا اور اسے نشاندہی کیے رابطہ فرد کو واپس کرنا الزمی ہے۔ 
اگر آپ اتفاق نہیں کرتے، اس رکن کو اجالس سے معذرت نہیں 

ملے گی۔ 

ساالنہ جائزے کے بعد IEP میں ترمیم کرنا

آپ کے بچے کے IEP میں IEP ٹیم کی جانب سے بغیر اجالس 
کے تبدیلی کی جا سکتی ہے صرف اس صورت میں جب آپ 

ہر مجوزہ تبدیلی کے لیے تحریری رضامندی دیں۔

قبل اس کے کہ ایک IEP میں بغیر اجالس کے ترمیم کی جا 
سکے، IEP ٹیم کے لیے تمام مجوزہ تبدیلیوں کو IEP ٹیم کے 
اجالس کے بازنامے میں IEP فارم میں ترمیم کرنے کی صاف 

صاف وضاحت کرنا الزمی ہے، آپ کی ترجیحی زبان میں، اگر 
وہ DOE کی مقرر احاطہ کردہ زبانوں میں سے ہے )دیکھیں 
فرہنگ، صفحہ 44(۔ اس نوٹس میں تمام مجوزہ تبدیلیوں کی 
صاف صاف وضاحت شامل ہو گی۔ مزید برآں، IEP ٹیم کے 
ایک رکن کو آپ کے ساتھ کسی ایک یا تمام تبدیلیوں پر 

تبادلٔہ خیال کے لیے دستیاب ہونا الزمی ہے۔ اگر آپ تبدیلیوں 
سے اتفاق کرتے ہیں، آپ کو IEP ٹیم کے اجالس کا بازنامہ 
IEP فارم میں ترمیم کے لیے دستخط کر کے بھیجنا الزمی ہے۔ 

ایک بار جب فارم وصول ہو جاتا ہے، تبدیلیاں بغیر اجالس کے 
کر دی جاتی ہیں۔ آپ کو ترمیم شدہ IEP کی نقل IEP میں 

بغیر اجالس ترمیم کرنے کے اگلے روز بھیجی جانا الزمی ہے۔ 

12
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حصہ 3
)IEP( انفرادی تعلیمی پروگرام

IEP ٹیم کے اجالس کا ایک اہم 
جزو آپ کے بچے کی موجودہ 

مہارتوں اور قابلیتوں کی 
دستاویز بندی کرنا ہے، تعلیمی 
اہداف قائم کرنا اور تعین کرنا 
ہے کہ اس کے لیے کون سی 
خصوصی تعلیمی معاونتیں 
اور خدمات مہیا کی جائیں 

گی۔ 
:IEP

خصوصی تعلیمی خدمات کے لیے آپ کے بچے کی   n
اہلیت کی دستاویز بندی کرتی ہے؛ اور 

آپ کے بچے کو کم سے کم امتناعی ماحول میں مفت   n
مہیا کرنے کے لیے شعبٔہ   )FAPE( موزوں سرکاری تعلیم

تعلیم کے منصوبے کو تحریری طور پر، ایک واضح شکل 
کا مطلب ہے  دیتی ہے۔ "کم سے کم پابندی کے ماحول" 
کہ آپ کے بچے کو انتہائی ممکنہ حد تک اس کے غیر 

معذور ہم جماعتوں کے ساتھ تعلیم دی جائے گی اور 
وہ اسی سکول میں پڑھے گا/گی جس میں وہ تب پڑھتا/

پڑھتی اگر وہ معذور نہ ہوتا/ہوتی۔  

IEP ٹیم کے اجالس میں آپ سے IEP پر بطور ثبوت کہ آپ نے 
اجالس میں شرکت کی تھی دستخط کرنے کو کہا جائے گا۔ اس 
کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دستاویز کے مندرجات کی منظوری 
دے رہے ہیں۔ آپ IEP کی ایک نقل وصول کریں گے۔ اگر 

آپ اجالس میں حاضر ہونے سے قاصر ہیں، اجالس کے 
کچھ ہی دیر بعد IEP کی ایک نقل آپ کو گھر پر بھیج 

دی جائے گی۔ آپ کو اپنے بچے کی IEP اپنی ترجیحی زبان 
میں درخواست کرنے کا حق حاصل ہے۔ 

IEP آپ کے بچے اور 
اس کی ضروریات کو 
کیسے پورا کرنا ہے کے 

بارے میں ہے۔

میرے بچے کے IEP میں کون 
سی معلومات شامل ہیں؟

  ---دیکھیں صفحہ 17



14

اہلیت

اہلیت کا تعین کرنا

کی اصطالح پر مباحثہ ہوتا سنیں گے۔ IEP ٹیم  آپ "اہلیت" 
فیصلہ کرے گی کہ کیا آپ کا بچہ خصوصی تعلیمی خدمات 

کے لیے اہل ہے یا نہیں۔ سکول جانے کی عمر کا ایک طالب 
علم خصوصی تعلیمی خدمات کا اہل ہے اگر طالب علم:

کسی ایک یا زیادہ معذوری کی درجہ بندیوں کے معیار پر   n
پورا اترتا ہے )دائیں طرف چارٹ دیکھیں(؛ اور

طالب علم کو منظور شدہ خصوصی تعلیمی خدمات اور   n
پروگرام درکار ہیں۔

اگر طالب علم ایک یا زیادہ معذوری کی درجہ بندیوں کے 
معیار پر پورا نہیں اترتا جو ذیل میں ہیں؛ سکول جانے کی 

عمر کا طالب علم خصوصی تعلیمی خدمات کا اہل نہیں ہے۔ 
عالوہ ازیں، ایک طالب علم پھر بھی اہل نہیں ہے اگر وہ 

فہرست شدہ معیار کی درجہ بندیوں پر پورا تو اترتا ہے، مگر 
اسے خصوصی تعلیمی خدمات ان بنیادوں پر درکار نہیں ہیں:

مطالعہ میں موزوں تعلیم کی کمی، بشمول صریح اور دانستہ   n
ہدایت صوتی آگاہی، ہجے اور تلفظ، لغت سازی، پڑھنے میں 

اور رموز اوقاف  روانی )بشمول زبانی مطالعہ کی مہارتیں( 
کی حکمت عملیاں پڑھنے میں؛ یا 

ریاضی میں مناسب پڑھائی کی کمی؛ یا  n
انگریزی کی محدود صالحیت۔  n

IEP ٹیم، آپ کی شمولیت کے ساتھ، تعین کر سکتی ہے کہ آپ کا 
بچہ معذور نہیں ہے اور اسے خصوصی تعلیمی خدمات درکار نہیں 
ہیں۔ اس صورت میں، ایک IEP تیار نہیں کیا جائے گا۔ جانچوں 

سے جمع کی گئی معلومات آپ کے بچے کے سکول کے 
پرنسپل کو دی جائے گی، اور پرنسپل آپ کے بچے کی مدد 
کے لیے سکول میں موزوں پیشہ وروں کے ساتھ کام کرے گا۔ 

کی بنیاد پر، تعین کرتی  اگر ایک IEP ٹیم، جانچ )جانچوں( 
ہے کہ آپ کے بچے کو ایک معذوری ہے اور یہ کہ خصوصی 
تعلیمی خدمات ضروری ہیں، IEP ٹیم کے اجالس میں ایک 

IEP تیار کیا جائے گا۔ IEP ان خصوصی تعلیمی پروگراموں 
اور/یا خدمات جو آپ کا بچہ وصول کرے گا اور اہداف جن کی 

طور آپ کے بچے کو کام کرنے چاہیئے کا خالصہ کرتا ہے۔  
خصوصی تعلیمی خدمات جو مہیا کی جا سکتی ہیں ان کو 

حصہ 4 میں بیان کیا گیا ہے۔ 

خودتسکینی
نشوونما کی ایک معذوری، جو نمایاں طور پر زبانی اور غیر 
 
ً
زبانی مواصالت اور سماجی تعامل کو متاثر کرتی ہے، عموما

3 سال کی عمر سے پہلے ظاہر ہوتی ہے، جو تعلیمی کارکردگی 
کو ناموافق طور پر متاثر کرتی ہے۔ 

خودتسکینی کے ساتھ منسلک دیگر خصوصیات تکراری 
سرگرمیوں میں مشغولیت اور دقیانوسی حرکات، ماحولیاتی 

تبدیلی یا روزمرہ کے معموالت میں تبدیلیوں کی مزاحمت اور 
محسوساتی تجربات پر غیر معمولی رِد عمل ہیں۔  

اگر ایک طالب علم کی کارکردگی بنیادی طور پر ناموافق طور 
پر متاثر ہوتی ہے کیونکہ طالب علم کو ایک جذباتی خلل ہے 
تو یہ اصطالح الگو نہیں ہوتی۔ ایک طالب علم جو 3 سال کی 
عمر کے بعد خودتسکینی کی خصوصیات کا مظاہرہ کرتا ہے 
ص ہو سکتی ہے اگر مندرجہ 

ٰ
میں خودتسکینی ہونے کی تشخ

باال معیار بصورت دیگر پورا ہوتا ہے۔

بہرہ پن
ایک طالب علم سماعت کی معذوری کے ساتھ جو اتنی شدید 
ہے کہ طالب علم سماعت کے ذریعے لسانی معلومات پر عمل 
کرنے سے قاصر ہے، آواز بلند آہنگ کرنے کے ساتھ یا اس 

کے بغیر، جو طالب علم کی تعلیمی کارکردگی کو ناموافق طور 
پر متاثر کرتی ہے۔

معذوری کی درجہ بندیاں

ذیل میں درجہ بندی کرنے کے قابل معذوریوں کی فہرست 
دی گئی ہے۔

n خوش خیالی

n بہرہ پن

n بہرہ-اندھا پن

n جذباتی پریشانی

n سماعتی نقص

n سیکھنے میں معذوری

n عقلی معذوری

n کثیر معذوریاں

n ہڈیوں سے متعلق نقائص

n صحت کے دیگر نقائص

n تقریر یا زبان کا نقص

n صدماتی ذہنی چوٹ

n بصری نقص
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بہرہ-اندھا پن
سمعی اور بصری دونوں معذوریوں کے ساتھ ایک طالب علم، 
جس کا مالپ سنگین مواصالتی اور دیگر ترقیاتی اور تعلیمی 

ضروریات کا سبب بنتا ہے جو خصوصی تعلیمی پروگراموں میں 
محض  بہرہ پن رکھنے والے طلباء یا اندھا پن رکھنے والے 

طلباء کے لیے نہیں سموئی جا سکتیں۔

جذباتی پریشانی
ایک طالب علم جو مندرجہ ذیل خصوصیات میں سے ایک یا 
زیادہ کا مظاہرہ طویل عرصے کے لیے کرتا ہے اور ایک نشان 
زدہ درجے تک کرتا ہے جو طالب علم کی تعلیمی کارکردگی 

کو ناموافق طور پر متاثر کرتی ہیں:

سیکھنے کی ایک ناقابلیت جس کی منطقی، محسوساتی یا   n
صحت عوامل سے وضاحت نہیں کی جا سکتی؛

ہم جماعتوں اور اساتذہ کے ساتھ تسلی بخش باہمی تعلق   n
بنانے یا اسے برقرار رکھنے کی ناقابلیت؛

معمول کے حاالت کے تحت رویوں یا محسوسات کی   n
نامناسب اقسام؛

ناخوشی یا ناامیدی کا سرایت کر جانے واال عمومی مزاج؛  n
ذاتی یا سکول کے مسائل کے ساتھ منسلک خدشوں یا   n

جسمانی عالمات کے پیدا ہونے کا رجحان۔

"جذباتی پریشانی" کی اصطالح میں پراگندہ ذہنی شامل ہوتی ہے۔ 
یہ ان طلباء پر الگو نہیں ہوتی جو سماجی طور پر بے آہنگ ہیں 
ماسوائے اس کے کہ یہ تعین کیا جائے کہ انہیں جذباتی پریشانی 

الحق ہے۔

سماعت میں نقص
سماعت کا ایک نقص، خواہ مستقل ہو یا بدلتا رہنے واال، جو 
طالب علم کی تعلیمی کارکردگی پر ناموافق اثرات مرتب کرتا 

 ہے مگر وہ اس حصے میں بہرے پن کی تعریف کے
تحت شامل نہیں ہے۔

سیکھنے میں معذوری
سیکھنے میں معذوری کا مطلب ایک یا ایک سے زائد بنیادی 

نفسیاتی عملوں میں بے ضابطگی ہے جو سمجھنے یا زبان 
استعمال کرنے، بولنے یا لکھنے میں ملوث ہیں، جو کہ خود کو 
سننے، سوچنے، بولنے، پڑھنے، لکھنے یا ریاضی کے حسابات 

کرنے میں ایک ناقص قابلیت میں ظاہر کرتی ہے۔ اصطالح 
میں ایسی حالتیں شامل ہیں جیسے ادراکی معذوریاں، دماغی 
چوٹ، مختصر دماغی بیکاری، پڑھنے کی اہلیت میں کمی اور 

نشوونما کی ناقابلیت۔ اصطالح میں سیکھنے کے وہ مسائل 
شامل نہیں ہیں جو بنیادی طور پر بصری، سمعی یا حرکیاتی 

معذوریوں؛ عقلی معذوریوں، جذباتی یا ماحولیاتی خلل، ثقافتی 
یا معاشی محرومیوں  کا نتیجہ ہوں۔ 

عقلی معذوری
نمایاں اوسط سے کم عام عقلی فعل کے ساتھ ایک طالب علم، 

جو حاالت کے مطابق ڈھل جانے کے طرِز عمل میں خسارے 
کے ساتھ ساتھ جی رہا ہے اور نشوونما کے عرصے میں اس 

کا مظاہرہ کیا ہے جو اس طالب علم کی تعلیمی کارکردگی کو 
ناموافق طور پر متاثر کرتا ہے۔

کثیر معذوریاں
اندھا پن،  ایک جیسی معذوریوں )جیسے کہ عقلی معذوری- 

کے ساتھ ایک طالب  عقلی معذوری-ہڈیوں کی معذوری وغیرہ( 
علم، جن کا مالپ تعلیمی ضروریات کا سبب بنتا ہے جنہیں 
 خصوصی تعلیمی 

ً
معذوریوں میں سے ایک کے لیے صریحا

پروگرام میں جگہ نہیں دی جا سکتی۔  اصطالح میں بہرہ-اندھا 
پن شامل نہیں ہے۔

IEP ٹیم فیصلہ کرے گی کہ کیا 
آپ کا بچہ اوپر دکھائے معذوری 
کے معیار کی بنیاد پر خصوصی 
تعلیمی خدمات کا حقدار ہے یا 

نہیں۔



ہڈیوں سے متعلق نقائص
ہڈیوں کی ایک سنگین معذوری جو طالب علم کی تعلیمی 

 کارکردگی کو ناموافق طور پر متاثر کرتی ہے۔ 
اصطالح میں پیدائشی بے قاعدگی کی وجہ سے ہونے والی 
معذوریاں شامل ہیں )جیسے کہ پیدائشی ٹیڑھا پاؤں، کسی 

عضو کی غیر موجودگی، وغیرہ(، بیماری کی وجہ سے ہونے 
والی بیماریاں )جیسے کہ پولی میلیٹس، ہڈیوں کا تپ دق 
وغیرہ(، اور دیگر وجوہات کی بناء پر ہونے والی بیماریاں 
)جیسے کہ دماغی فالج، کسی عضو کا کٹنا اور ہڈیوں کا ٹوٹنا 

یا جھلساؤ جو عضالت کے سکڑنے کا سبب بنتا ہے(۔

صحت کے دیگر نقائص
محدود طاقت، قوت یا مستعدی کے ساتھ ایک طالب علم، 

بشمول ماحولیاتی تیزی پر بڑھی ہوئی مستعدی جس کا نتیجہ 
تعلیمی ماحول کے مطابق کم مستعدی کی صورت نکلتا 

ہے، جو دائمی یا شدید صحت کے مسائل کی وجہ سے ہے، 
جن میں یہ شامل ہیں مگر انہی تک محدود نہیں، دل کی 

بیماری، تپ دق، گٹھیے کا بخار، ورم گردہ، دمہ، سکل سیل 
انیمیا، ہیوموفیلیا، مرگی، سیسے کی زہریت، سفید خلیوں کی 

زیادتی، شوگر، توجہ میں کمی کی بیماری یا توجہ میں کمی 
کی زائد عاملیت بیماری، یا ٹوریتے سنڈروم، جو طالب علم 

کی تعلیمی کارکردگی کو ناموافق طور پر متاثر کرتے ہیں۔

تقریر یا زبان کا نقص
ایک طالب علم مواصالتی خلل کے ساتھ، جیسے کہ ہکالہٹ، 
خراب لہجہ، لسانی معذوری یا گویائی کی معذوری، جو اس 
طالب علم کی تعلیمی کارکردگی کو ناموافق طور پر متاثر 

کرتی ہے۔

صدماتی ذہنی چوٹ
ایک طالب علم ایک بیرونی مادی طاقت یا طبی وجہ کے سبب 

ہونے والی دماغی چوٹ کے ساتھ جیسے کہ فالج، دماغی 
سوزش، شریانی پھیالؤ، اور بافتوں میں خون کی کمی یا 

دماغی رسولیاں جن کا نتیجہ معذوری ہوتا ہے جو طالب علم 
کی تعلیمی کارکردگی کو ناموافق طور پر متاثر کرتی ہیں۔  

اصطالح میں سر کی کھلی یا بند چوٹیں یا مخصوص طبی 
وجوہات کی بناء پر دماغی چوٹیں جو ایک یا زیادہ عالقوں 

میں معمولی، معتدل یا شدید معذوریاں پیدا کرتی ہیں، 
بشمول ادراک، زبان، یاداشت، توجہ، دلیل، تجریدی سوچ، 

فیصلہ سازئ، مسائل کا حل، محسوساتی، ادراکی یا حرکیاتی 
قابلیتیں، نفسیاتی رویہ، جسمانی افعال، معلومات پر کاروائی 

اور تقریر شامل ہیں۔ 

اصالح میں وہ چوٹیں شامل نہیں ہیں جو پیدائشی ہیں یا 
پیدائشی صدمے کے سبب ہوتی ہیں۔

بصری معذوری
بصارت میں ایک معذوری بشمول اندھا پن جو، درست کرنے 
پر بھی، طالب علم کی تعلیمی کارکرگی کو ناموافق طور پر 
متاثر کرتی ہے۔ اصطالح میں کم نظری اور اندھا پن دونوں 

شامل ہیں۔

16
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IEP کے مواد

IEP میں آپ کے بچے کے متعلق اور اس کی یکتا ضروریات کو پورا 
کرنے کے لیے بنائے گئے تعلیمی پروگرام کے بارے میں معلومات 

شامل ہونا الزمی ہے۔ معلومات میں شامل ہے:

کارکردگی کی موجودہ سطح - IEP کے لیے نشاندہی کرنا الزمی 
ہے کہ آپ کا بچہ اس وقت سکول میں کیسا جا رہا ہے )جو تعلیمی 
کامیابی اور عملی کارکردگی اور ساتھ ہی ساتھ سماجی/جذباتی 

کارکردگی کی موجودہ سطحات کے طور پر جانا جاتا ہے(۔ یہ 
معلومات عام طور پر جانچ کے نتائج سے آتی ہیں جیسے کہ 
کمرٔہ جماعت کی جانچیں اور تخمینے، خدمامات کی اہلیت 
کا فیصلہ کرنے کے لیے کی جانے والی انفرادی جانچیں یا 
دوبارہ جانچ کے دوران اور والدین، اساتذہ، متعلقہ خدمت 

مہیا کار اور سکول کے دیگر عملے کی جانب سے کیے جانے 
والے مشاہدات۔ IEP کو IEP پر بطور موجودہ کارکردگی کی 
سطحات فہرست کردہ سطحات کے ماخذ کی تفصیالت بتانی 

چاہیئں۔ موجودہ کارکردگی میں شامل ہے کہ بچے کی معذوری 
اس کی عام تعلیمی نصاب میں شمولیت اور ترقی کو کیسے 

متاثر کرتی ہے۔

قابِل پیمائش ساالنہ اہداف - یہ وہ اہداف ہیں جو آپ کا بچہ 
تدریسی سال میں مناسب طور پر پورے کر سکتا ہے۔ اہداف تدریسی 

ہو سکتے ہیں، سماجی یا کردارسازی کی ضروریات پر توجہ 
دیتے ہیں، جسمانی ضروریات کے متعلق ہیں یا دیگر تعلیمی 

ہونا  ضروریات پر توجہ دیتے ہیں۔ اہداف کا "قابِل پیمائش" 
الزمی ہے مطلب یہ کہ یہ پیمائش کرنا ممکن ہونا الزمی ہے کہ 

کیا طالب علم نے اہداف حاصل کر لیے ہیں۔ متبادل امتحان 
میں شرکت کر رہے طلباء کے لیے، اہداف کو قلیل مدتی 

مقاصد یا کسوٹیوں میں توڑا گیا ہے۔

IEP کو ان  مجوزہ خصوصی تعلیمی پروگرام اور خدمات - 
خصوصی تعلیمی یا متعلقہ خدمات جو آپ کے بچے کو یا آپ 

کے بچے کی طرف سے مہیا کی جانی ہیں کی فہرست بندی 
کرنا الزمی ہے۔ خصوصی تعلیمی پروگراموں اور معاونتوں کے 

بارے میں مزید تفصیلی معلومات کے لیے براہ کرم حصہ 4 
دیکھیں۔

بغیر معذوریوں کے طلباء کے ساتھ شمولیت - IEP کے لیے اس 
حد کی وضاحت کرنا الزمی ہے جس حد تک آپ کا بچہ عام تعلیمی 
جماعت اور سکول کی دیگر سرگرمیوں میں غیر معذور بچوں کے 

ساتھ شامل ہو گا۔ اگر بچے کو لنچ میں حاضر ہونے، سکول 
کے تفریحی دوروں یا اسمبلی میں باقی سکول کے ساتھ حاضر 

ہونے کی اجازت نہیں ہے، تو یہ IEP پر درج ہونا الزمی ہے۔

IEP کے لیے  ریاستی اور ضلعی تخمینوں میں شرکت - 
نشاندہی کرنا الزمی ہے کہ آیا آپ کا بچہ ریاستی اور ضلع 

کے تخمینوں میں شرکت کرے گا اور کن سفارشات، اگر کوئی 
ہیں، کی آپ کے بچے کو ان جانچوں کے انتظام کے دوران 
ضرورت ہو گی۔ اگر آپ کا بچہ ریاستی اور ضلعی تخمینوں 
میں شرکت نہیں کرے گا، IEP کے لیے بیان کرنا الزمی ہے 
کہ آپ کے بچے کی ترقی کی پیمائش کیسے کی جائے گی، 

بشمول نیویارک ریاست کے متبادل تخمینہ پروگرام میں شرکت۔

براِہ کرم آگاہ رہیں کہ جو بچے متبادل امتحان میں شریک ہو 
رہے ہیں، وہ ایک مقامی، ریجنٹس یا جدید ڈپلومہ لینے کے 

اہل نہیں ہیں۔

گریڈ 3 سے 8 میں شروع ہو کر، اگر  ترقی دینے کا معیار - 
آپ کا بچہ ریاستی اور شہر کی جانچوں میں شرکت کر رہا 

ہے، IEP کو بیان کرنا الزمی ہے کہ آیا آپ کے بچے کو اسی 
ترقی کے معیار پر رکھا جائے گا جیسے دوسرے طلباء کو یا 
کیا آپ کے بچے کے لیے ایک ترمیم شدہ ترقی کا معیار ہو 
گا۔ اگر ترقی دینے کے معیار تجویز کیے گئے ہیں، IEP کے 

لیے معیار کی وضاحت کرنا الزمی ہے۔

معذوریاں رکھنے والے طلباء جو خصوصی  ڈپلومہ مقاصد - 
تعلیمی خدمات وصول کر رہے ہین ریجنٹس ڈپلومہ یا ایک 

مقامی ڈپلومہ وصول کرنے کے اہل ہیں۔ وہ ان طلباء کو عطا 
کیے جاتے ہیں جو کامیابی کے ساتھ یا تو ریجنٹس ڈپلومہ یا 

مقامی ڈپلومہ کے لیے تعلیمی تقاضوں کو مکمل کرتے ہیں۔

مزید برآں، طلباء کو ایک IEP ڈپلومہ عطا کیا جاتا ہے جنہوں 
نے IEP میں بیان کردہ تعلیمی اہداف کو کامیابی کے ساتھ 

حاصل کر لیا ہے مگر ایک ریجنٹس یا مقامی ڈپلومہ کے لیے 
تقاضوں کو مکمل نہیں کیا ہے۔ 

IEP کے لیے نشاندہی کرنا الزمی ہے  تاریخیں اور مقامات - 
کہ خدمات کب شروع ہوں گی، وہ کتنی کثرت سے مہیا کی 

جائیں گی، وہ کہاں مہیا کی جائیں گی )کمرٔہ جماعت میں یا 
اور وہ کتنا عرصہ چلیں گی۔ سکول کے کسی اور مقام پر( 

IEP کے لیے نشاندہی کرنا  والدین کو ترقی کی اطالع دینا - 
الزمی ہے کہ آپ کے بچے کی ترقی کی پیمائش کیسے کی 

جائے گی اور آپ کو اس ترقی کے بارے میں کیسے مطلع کیا 
جائے گا۔

اگر آپ کا بچہ ایک انگریزی کا طالب علم  پڑھائی کی زبان - 
اور/یا دو زبانی   )ESL( ہے اور اسے انگریزی بطور ثانوی زبان
خدمات درکار ہیں، اس کی پڑھائی کی زبان کے بارے میں 

ایک سفارش کی جائے گی۔ خدمت کی زبان IEP میں بیان کی 
جائے گی۔ 

IEP میں آپ کے بچے کے متعلق 
اور اس کی یکتا ضروریات کو 
پورا کرنے کے لیے بنائے گئے 
تعلیمی پروگرام کے بارے میں 

معلومات شامل ہوتی ہیں۔



عبوری خدمات

عبوری خدمات سرگرمیوں کا ایک مربوط مجموعہ ہے جو طالب 
علم کی سکول سے بعد از سکول سرگرمیوں کو ایک جاری 
تعلیم، مالزمت، اور آزادانہ زندگی میں منتقلی میں سہولت 
مہیا کرتا ہے۔ طلباء کے لیے تبدل منصوبہ بندی 12 سال کی 
عمر میں شروع ہوتی ہے، جب پہلے درجے کا ایک تخمینہ 

 ثانوی عمل کو پیدا کرتا ہے۔ اس وقت 
ٰ
درکار ہوتا ہے اور اعلی

پر، طلباء اور والدین سکول کے ساتھ مل کر، طالب علم کی 
دلچسپی، انتخابات، اور پیشے کی تمناؤں کو شناخت کرنا اور 

ان پر تحقیق کرنا شروع کرتے ہیں۔ اس سال کے دوران جس 
میں ایک طالب علم 15 سال کا ہوتا ہے، عبوری خدمات کا 
پہلے مکمل IEP کا اس سال حصہ ہونا الزمی ہے۔ IEP میں 

 
ٰ
 ثانوی منصوبہ بندی اجزاء شامل ہوتے ہیں جو ان کے اعلی

ٰ
اعلی

ثانوی قابِل پیمائش اہداف، عبوری ضروریات اور ان اہداف کو 
پانے کے لیے درکار سرگرمیوں اور خدمات کے ایک مربوط 

مجموعے کی شناخت کرتے ہیں۔ عبوری خدمات پر تبادلٔہ خیال 
کے لیے طالب علم کو IEP ٹیم کے اجالس میں مدعو کرنا 

الزمی ہے۔ IEP ٹیم کے ایک ضروری رکن کے طور پر، طالب 
علم اپنی طاقتوں، ترجیحات اور دلچسپیوں پر تبادلٔہ خیال کرنے 

کے قابل ہو گا/گی۔ اگر طالب علم IEP ٹیم کے اجالس میں 
حاضر ہونے سے قاصر ہے، IEP ٹیم کے لیے یہ یقینی بنانا الزم 
ہے کہ طالب علم کی ترجیحات اور دلچسپیاں زیِر غور آتی ہیں 

اور ان کی IEP میں عکاسی کی گئی ہے۔ تبدل کی منصوبہ 
بندی اور خدمات ایک عمل ہے جو طالب علم کے سکول کے 

پورے تجربے میں جاری رہتا ہے، جس کا اختتام طالب علم کے 
فارغ التحصیل ہونے یا 21 سال کی عمر کو پہنچنے سے قبل 

طالب علم کے اخراجی خالصے کے ساتھ ہوتا ہے۔

والدین کی تحریری رضامندی کے ساتھ، سماجی ارکان 
)جیسے کہ ممکنہ آجر یا دیگر برادری کی بنیاد پر تنظیمیں(، 

اور ایجنسی مالزمین جیسے کہ بالغ پیشہ اور جاری تعلیمی 
خدمات-حرفتی بحالی )ACCES-VR(، ترقیاتی معذوری والے 
اور ذہنی حالت کے دفتر   )OPWDD( لوگوں کے لیے دفتر

)OMH( کو IEP اجالس میں مدعو کیا جانا چاہیئے اگر ان 
کی شناخت بطور مہیا کار یا ممکنہ مہیا کار برائے طالب علم 

ہوئی ہے۔ کثیر وسائل کی معاونت کو ساتھ مشغول کرتے ہوئے 
اور پیشہ وروں، طلباء، اور خاندان کے درمیان مشترکہ کوششوں 
کے ذریعے، طالب علم کی کامیابی کے امکانات نمایاں طور پر 

بڑھ جاتے ہیں۔
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حصہ 4
سکول جانے کی عمر میں  کیا توقع کرنی ہے: 

خصوصی تعلیمی خدمات

IEP ٹیم آپ کے بچے کی 
ضروریات کے لیے کم سے کم 
میں   )LRE( پابندی والے ماحول
موزوں خدمات تجویز کرتی ہے۔ 

اس کا مطلب ہے کہ IEP ٹیم، جس کے آپ ایک رکن 
ہیں، کو اس پر غور کرنا الزمی ہے کہ آپ کے بچے 

کو خصوصی تعلیمی خدمات کیسے مہیا کی جا سکتی 
ہیں جو اسے، انتہائی مناسب حد تک ان بچوں کے ساتھ 
تعلیم حاصل کرنے کے قابل بنائیں گی جو معذور نہیں 

ہیں۔ 

IEP ٹیم پہلے غور کرے گی کہ کیا آپ کے بچے کی ضروریات آپ 
کے بچے کو مہیا کردہ معاونتوں، امدادوں اور خدمات کے ساتھ 

عام تعلیمی کالس میں پوری ہو سکتی ہیں یا نہیں۔ 

اگر یہ تعین ہو جاتا ہے کہ آپ کا بچہ عام تعلیمی جماعتوں 
 کہ موزوں اضافی امدادوں 

ٰ
میں شرکت نہیں کر سکتا، حتی

اور خدمات، خصوصی تعلیم کے اساتذہ کی معاونت 
خدمات، متعلقہ خدمات یا ایک انضمامی شریک تدریس 
کالس کے ساتھ بھی نہیں، تو دیگر انتطامات جیسے کہ 

خصوصی کالسوں یا خصوصی سکولوں پر غور کیا جائے گا۔

یہ جاننا اہم ہے کہ: 
آپ کے بچے کو غیر معذور بچوں کے ساتھ ہم نصابی   n
اور غیر تدریسی سرگرمیوں )جیسے کہ جسمانی تعلیم، 

میں شرکت کا  وقفہ تفریح، بعد از سکول سرگرمیاں( 
موقع مہیا کیا جانا چاہیے، ِاال یہ کہ اس کی معذوری 

ایسی شرکت کو غیر مناسب بناتی ہو؛
جب بھی ممکن ہو، آپ کے بچے/بچی کو ایک ایسے   n
سکول میں تعلیم دی جانی چاہیئے جہاں وہ تب تعلیم 

حاصل کرتا/کرتی اگر معذور نہ ہوتا/ہوتی۔ 

معذوریاں رکھنے والے 
بچوں کو انتہائی مناسب 
حد تک عام تعلیم کے 
کمرہ جماعت میں غیر 
معذور بچوں کے ساتھ 

تعلیم دینا اہم ہے۔ ہر کسی 
کو فائدہ ہوتا ہے۔

آپ کے بچے کے لیے کن اقسام کی 
خدمات دستیاب ہیں؟

  ---دیکھیں صفحہ 20
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خصوصی تعلیمی خدمات

اس کے کم سے کم پابندی والے ماحول میں بچے کی معاونت 
کے لیے خدمات کا ایک سلسلہ دستیاب ہے۔ ذیل میں کچھ 

خدمات اور پروگراموں کی تجاویز بیان کی گئی ہیں جو 
دستیاب ہیں۔ یاد رکھیں کہ کسی بھی وقت جب ایک طالب 

علم کو عام تعلیمی انتظام سے ہٹایا جائے اس کا ایک واضح 
جواز ہونا الزمی ہے۔ 

لچکدار پروگرامنگ - لچکدار پروگرامنگ کا مطلب ہے کہ طالب 
علم خصوصی تعلیمی خدمات اور پروگراموں کا کوئی بھی مالپ 
وصول کر سکتا ہے۔ طالب علم کے IEP پر خدمات اور پروگراموں 
کا پورے دن کے لیے یکساں ہونا ضروری نہیں ہے۔ اس کی بجائے، 
لچکدار پروگرامنگ کو استعمال کرتے ہوئے، طالب علم معاونت 
کا ایک مقررہ درجہ حاصل کرتا ہے جو ہر مواد کے میدان کے 

لیے موزوں ہوتا ہے۔ لچکدار پروگرامنگ میں ہر طالب علم 
کی ضروریات کو کم سے کم پابندی والے موزوں ماحول میں 
پورا کرنا شامل ہے۔ لچکدار پروگرامنگ کو مؤثر طریقے سے 

استعمال کرتے ہوئے، سکول خصوصی تعلیمی خدمات کی 
فراہمی کے نمونے تیار کرتے ہیں جو ہر طالب علم کے لیے 

یکتا ہوتے ہیں اور عام تعلیمی نصاب تک رسائی میں اضافہ 
کرنے پر مرتکز ہوتے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھنا اہم ہے کہ طلباء 

کی ضروریات کا مہیا کردہ خدمات کے ساتھ میل کھانا الزمی 
ہے۔ خصوصی تعلیمی پروگراموں اور خدمات کی حدود کی 

وضاحت ذیل میں کی گئی ہے اور یہ متحد خدمت رسد نظام 
کا جزو ہیں۔

متعلقہ خدمات

متعلقہ خدمات معذوری رکھنے والے طالب علم کو اس کے 
تعلیمی پروگرام کے ساتھ منسلک کامیابی میں آگے بڑھنے کے 

لیے مہیا کی جاتی ہیں۔ متعلقہ خدمات کا بنیادی مقصد ہر 

طالب علم کی اپنے تعلیمی اہداف حاصل کرنے کی قابلیت کو 
زیادہ سے زیادہ بنانے میں مدد دینا ہے۔ متعلقہ خدمات کم سے 

کم پابندی والے ماحول میں پہنچائی جانی چاہیئں، اور جتنا 
زیادہ موزوں ہو سکے، سکولوں کو انہیں اپنے کمرٔہ حماعت 

میں ضم کرنا چاہیئے۔ متعلقہ خدمات میں طالب علم کے 
استاد، دیگر تعلیمی مالزمین، اور والدین/سرپرستوں کے ساتھ 
تعلیمی اہداف میں معاونت کے لیے قریبی تعاون ہونا چاہیئے۔ 
ہر متعلقہ خدمت کا طالب علم کے IEP کے جائزے کے ساتھ 
ساالنہ دوباہ تخمینہ ہونا چاہیئے۔ ذیل میں متعلقہ خدمات کی 

مثالیں ہیں جن کی تجویز دی جا سکتی ہے:

یہ خدمات موزوں سکولی طرِز عمل، ضبِط نفس،  مشاورت - 
جھگڑوں کے حل کے میدانوں میں سماجی اور جذباتی فعل 

کو بہتر بنانے کے لیے تیار کی گئی ہیں اگر آپ کے بچے کو 
بالغوں یا ہم جماعتوں کے ساتھ مناسب طور پر تعامل کرنے، 

دستبرداری یا اظہاِر جذبات، کم خود اعتمادی یا بچاؤ کی 
ناقص مہارتیں جو نمایاں طور پر سیکھنے میں مداخلت کرتی 

ہیں میں دشواریاں پیش آ رہی ہیں۔ اگر آپ کے بچے کو ایک 
خاص مہیا کار کی جانب سے خدمات درکار ہیں )جیسے کہ 

رہنما مشیر، سکول کا ماہر نفسیات یا سماجی خدمتگار(، ان 
کا IEP میں خالصہ کیا جانا الزم ہے۔ 

یہ خدمات اخذی/اظہاری مواصالتی  سماعتی تعلیمی خدمات - 
مہارتوں کی بڑھوتری کو ترقی دینے کے لیے زبان، مطالعہ، 

صوتی تربیت اور زبانی کی ترقی کے لیے تعلیم مہیا کرنے کے 
لیے تیار کی گئی ہیں۔  

جس طریقے سے آپ کا بچہ آوازوں  تقریر/زبان کا عالج - 
کو سمجھتا ہے،  اور زبان )جسے سمعی عمل کہا جاتا ہے( 
یا لہجے یا صوتیات کی مہارتوں کے ساتھ، فہم، نحو کا 

استعمال، پراگمیٹکس، آواز پیدا کرنے اور روانی میں مدد 
کرنے کے لیے خدمات۔

کم پابندی واال
زیادہ پابندی واال  

عام تعلیم

عام تعلیم بمعہ متعلقہ خدمات

خصوصی تعلیم کے استاد کی معاونت سے عام تعلیم

انضمامی شریک تدریس )کل وقتی یا جزوقتی(

خصوصی جماعت خدمات )کل وقتی یا جزوقتی(

دن کے اوقات میں اور اقامتی تعیناتی

گھر/ہسپتال میں تعلیم

آپ کے بچے کو خدمات کے مالپ کے ساتھ تعلیم دی جائے گی جو اس کی ضروریات کے بہترین مطابق ہیں
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یہ میالنی اور عملی مہارتوں کو قائم  پیشہ ورانہ عالج - 
رکھنے، بہتر بنانے یا واپس النے میں آپ کے بچے کی 

مدد کرے گا، بشمول تمام تعلیمی سرگرمیوں میں درست 
محرک مہارتیں اور زبانی محرک مہارتیں۔

یہ خدمات آپ کے بچے  سمت بندی اور حرکت پذیری خدمات - 
کی فضائی اور ماحولیاتی نظریات کی سمجھ اور معلومات 

کے استعمال جو وہ محسوسات )جیسے کہ آواز، درجہ حرات، 
کے ذریعے وصول کرتا ہے کو سمت بندی اور سفر کی  ارتعاش( 
سمت کو قائم کرنے، برقرار رکھنے اور دوبارہ حاصل کرنے کو 

بہتر بنانے کے لیے تیار کی گئی ہیں۔  وہ بصری معذوریوں 
والے طلباء کو مہیا کی جاتی ہیں۔ 

آپ کے بچے کے افعال کو برقرار رکھنے،  جسمانی عالج - 
بہتر بنانے یا واپس النے کی سرگرمیوں کو استعمال کرتا 

ہے، بشمول اجتماعی محرک تیاری، ایک جگہ سے دوسری 
جگہ جانا، کئی انتظامات میں توازن اور ہم آہنگی، بشمول 
مگرمحدود نہیں کمرہ جماعت، جم، بیت الخالء، کھیل کا 
میدان، سیڑھیاں اور ایک جماعت سے دوسری میں جانا۔ 

ایک سکول نرس یا پیشہ ور خدمات  سکول صحت خدمات - 
فراہم کرتا ہے جو آپ کے بچے کی مخصوص صحت ضروریات 
پر توجہ دینے کے لیے بنائی گئی ہیں، جیسا کہ اس کے معالج 
کی طرف سے محفوظ تعلیمی ماحول کو یقینی بنانے کے لیے 

دستاویز میں لکھا گیا ہے۔ 

یہ خدمات آپ کے بچے کو تعلیم مہیا  بصری تعلیمی خدمات - 
کرنے کے لیے تیار کی گئی ہیں اگر وہ بصری طور پر معذور 
ہے۔ وہ بریل، نیمتھ کوڈ، بڑی چھپائی، چشمی یا غیر چشمی 
کم بصارت کے آالت اور دیگر مہارتوں کو استعمال کرتے ہیں 
تعلیمی، سماجی، حرفتی اور زندگی میں بہتریوں کی مہارتیں، 
لمس پذیر کو استعمال کرتے ہوئے خواندگی اور حصول، بصری 

اور صوتی حکمت عملیاں حاصل کرنے کے لیے۔

کوئی بھی متعلقہ خدمات جو آپ کے بچے کے لیے تجویز کی 
گئی ہیں ان کی نشاندہی IEP پر کی جائے گی۔ IEP ایک 

ہفتے یا مہینے میں ان وقتوں کی تعداد مہیا کرتا ہے جب آپ 

کہالتا ہے(  کے بچوں کو خدمت وصول کرنی چاہیئے )یہ "تعدد" 
کہالتا ہے(، گروہ کا زیادہ  اور نشست کی طوالت )یہ "دورانیہ" 
سے زیادہ حجم )اگر آپ کے بچے کو خدمات گروہ میں مہیا 

کی جائیں گی(، زبان جس میں خدمت مہیا کیا جانا الزمی ہے 
اور آیا کہ خدمت آپ کے بچے کو کمرہ جماعت میں یا کمرہ 
پر مہیا  کہالتا ہے(  جماعت سے باہر ایک الگ مقام )یہ "مقام" 

کی جائے گی۔ 

اگر آپ کے بچے کے IEP میں اس کے ایک یا زیادہ متعلقہ 
خدمات وصول کرنے کی تجویز دی گئی ہے اور محکمہ یہ 

خدمت اپنے عملے یا معاہدے کے تحت کام کر رہی ایجنسیوں 
کے عملے سے مہیا کرنے سے قاصر ہے، یا تو سکول کے دن 
آپ   )RSA( کے دوران یا بعد میں، متعلقہ خدمت کیا اجازت
کو جاری کی جائے گی۔ ایک RSA آپ کو بغیر کسی خرچے 

ایک موزوں الئسنس یافتہ، آزاد  کے مجوزہ متعلقہ خدمت )خدمات( 
مہیا کار کی خدمات استعمال کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ اس عمل 
میں آپ کے بچے کا سرکاری سکول آپ کی مدد کر سکتا ہے۔ 

اگر آپ کا بچہ ایک غیر سرکاری یا چارٹر سکول میں پڑھتا 
ہے، خصوصی تعلیم کے دفتر میں مقامی کمیٹی اس عمل میں 

مدد کرے گی۔ 

آزاد مہیا کاروں کی ایک فہرست محکمے کی ویب سائٹ 
http://schools.nyc.gov/Academics/SpecialEducation/

programs/relatedServices/RSinformation.htm پر 
دستیاب ہے۔

 خصوصی تعلیم کے استاد کی معاونت
)SETSS( کی خدمات

 )SETSS( خصوصی تعلیم کے استاد کی معاونت کی خدمات
خصوصی طور پر تیار کردہ ہیں اور/یا خصوصی تعلیم کے 

استاد کی طرف سے مہیا کردہ اضافی ہدایات ہیں۔ یہ خدمات 
آپ کے بچے کی عام تعلیمی کمرٔہ جماعت میں رہنے میں 
مدد کرتی ہیں جبکہ وہ ایک خصوصی تعلیم کے استاد کی 

جانب سے خدمات وصول کر رہا ہو۔ خصوصی تعلیم کا استاد 
عام تعلیمی کمرہ جماعت میں شرکت میں معاونت کرنے کے 

جیسے جیسے آپ کا بچہ بڑا 
ہوتا ہے اس کی متعلقہ خدمات 

تبدیل ہو سکتی ہیں۔



لیے براہ راست آپ کے بچے کے ساتھ کام کر سکتا ہے اور 
خصوصی طور پر تیار کردہ اور/یا اضافی ہدایات براہ راست 
آپ کے بچے کو مہیا کرتا ہے۔ اس میں شامل ہو سکتا ہے 
پڑھائے جانے والے مواد کو اختیار کرنا یا مختلف تعلیمی 

طریقے استعمال کرنا جیسے کہ بصری اعانتیں، نمایاں کردہ 
تعلیم  کام کے پرچے اور سادہ بنائی ہوئی تعلیم )یہ "براہ راست" 

کہالتا ہے(۔ خصوصی تعلیم کا استاد آپ کے بچے کے عام 
تعلیم کے استاد کے ساتھ بھی کام کر سکتا ہے سیکھنے کے 

ماحول کو ٹھیک کرنے کے لیے اور/یا تعلیم دینے کی تکنیکوں 
اور طریقوں میں آپ کے بچے کی انفرادی ضروریات کو پورا 

کرنے کے لیے ترمیم کرنے اور اسے اختیار کرنے کے لیے )اسے 
"بالواسطہ" تعلیم کہا جاتا ہے(۔ 

SETSS عام تعلیم کے کمرٔہ جماعت میں، یا عام تعلیم کے   n
کمرٔہ جماعت کے باہر ایک الگ مقام پر یا عام تعلیمی کمرٔہ 
جماعت اور الگ مقام کے کسی بھی مالپ میں مہیا کی جا 

سکتی ہیں۔ 
جب SETSS ایک گروپ میں مہیا کی جاتی ہیں، گروہ میں   n

آٹھ سے زیادہ طلباء شامل نہیں ہو سکتے؛ 
SETSS کم سے کم ہفتے میں تین گھنٹے اور زیادہ سے زیادہ   n
روزانہ دن کے 50 فیصد حصے کے لیے مہیا کی جا سکتی 

ہیں۔ 
آپ کے بچے کے IEP کو ایک ہفتے میں پیریڈ کی تعداد   n
بیان کرنا الزم ہے جب خدمات مہیا کی جائیں گی، آیا وہ 
خدمات براہ راست آپ کے بچے کو مہیا کی جائیں گی یا 

بالواسطہ طور پر اس کے عام تعلیم کے استاد کے ساتھ اور 
خدمات کہاں مہیا کی جائیں گی۔ 

)ICT( انضمامی شریک تدریس

جماعت کے کمروں میں   )ICT( انضمامی شریک تدریس
معذوری رکھنے والے طلباء اور معذوری نہ رکھنے والے طلباء 
اکٹھے دو اساتذہ کے ساتھ شامل ہوتے ہیں، ایک عام تعلیم 
کا استاد اور دوسرا خصوصی تعلیم کا استاد۔ اساتذہ مل کر 
کام کرتے ہیں اور آپ کے بچے کے لیے ہدایات کو اختیار 

کرنے اور تبدیلی کرنے کے لیے سارا دن ایک دوسرے کا ہاتھ 
بٹاتے ہیں اور یقینی بناتے ہیں کہ پوری جماعت کی رسائی عام 

تعلیمی نصاب تک ہے۔ 

ICT وصول کرنے والے بچے متعلقہ خدمات، معاون ٹیکنالوجی، نیم 
پیشہ وارانہ خدمات یا دیگر اضافی امدادیں اور خدمات بھی حسِب 

ضرورت وصول کر سکتے ہیں۔ 

ICT کل وقی یا جز وقتی بنیادوں پر مہیا کیا جا سکتا ہے۔ ICT کے 
پیریڈز کا آپ کے بچے کے IEP پر ہدایات کے مواد کے عالقوں کے 
مخصوص ہونا الزمی ہے جس  ساتھ )مثال کے طور پر ریاضی( 

میں وہ خدمات وصول کریں گے۔

معذوری رکھنے والے طلباء کی تعداد کل جماعت کے رجسٹر 
کے 40 فیصد سے تجاوز نہیں کرنی چاہیئے یا معذوری رکھنے 

والے زیادہ سے زیادہ بارہ طلباء ایک ICT جماعت میں ہونے 
چاہیئں۔ 
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خصوصی جماعت کی خدمات

خصوصی جماعت کی خدمات وہ خدمات ہیں جو معذوری 
رکھنے والے بچوں کے لیے ایک ہر پہلو سے مکمل کمرٔہ 
جماعت میں سکول کے دن کے کسی بھی حصے کے لیے 

مہیا کی جاتی ہیں۔ وہ ان بچوں کی خدمت کرتی ہیں جن کی 
ضروریات عام تعلیمی کمرہ جماعت میں پوری نہیں کی جا 

 کہ اضافی امدادوں اور خدمات بشمول خصوصی 
ٰ
سکتیں، حتی

تعلیم کے استاد کی معاونت کی خدمات، متعلقہ خدمات یا 
ایک ICT کالس میں شرکت کے ساتھ بھی نہیں۔ خصوصی 

جماعت خدمات کل وقی یا جز وقتی بنیادوں پر مہیا کی جا 
سکتی ہیں۔

ہر پہلو سے مکمل خصوصی جماعتوں میں، طلباء کی تعلیمی 
ضروریات کی یکسانیت کے لحاظ سے گروہ بندی کی جانا 
الزمی ہے۔ جماعتوں میں وہ طلباء ہو سکتے ہیں جن کی 

معذوری ایک ہی جیسی ہو یا مختلف معذوریوں کے ساتھ 
ہوں جب تک کہ ان کی تدریسی اور تعلیمی خصوصیات کی 

سطحات، سماجی نشوونما کی سطحات، جسمانی نشوونما کی 
سطحات اور انتظامی ضروریات یکساں ہوں۔ )اضافئ معلومات 

کے لیے صفحہ 24 دیکھیں(

نمایاں معذوریوں کے ساتھ طلباء کے لیے خصوصی طور 
پر تیار کردہ سرکاری سکول )ضلع 75 کے سکول(

نمایاں معذوریاں رکھنے والے طلباء کے لیے ضلع 75 تعلیمی 
معاونت انتظامات کی ایک وسیع حد میں مہیا کرتا ہے۔ 

کے اندر اندر رہتے   )LRE( کم سے کم پابندی والے  ماحول
ہوئے، طلباء عام تعلیمی کمرہ جماعت میں، سماجی سکول کی 

عمارتوں میں واقع خصوصی جماعتوں اور خصوصی طور پر 
بنائے گئے سکولوں میں خصوصی جماعتوں، ساتھ ہی ساتھ 

ایجنسیوں، ہسپتالوں اور گھر پر ضلع 75 کی خدمات وصول کر 
سکتے ہیں۔ آپ کے بچے کی ادراکی، سماجی و جذباتی اور 

جسمانی انتظامی ضروریات کی بنیاد پر IEP ٹیم اس کے لیے 
ایک موزوں پروگرام اور جماعت کے حجم کا تعین کرے گی۔ 
جب موزوں ہو ضلع 75 کی خدمات 12 ماہ پروگرام میں پورا 

سال مہیا کی جا سکتی ہیں۔ 

ضلع 75 کی جانب سے خدمات وصول کر رہے طلباء معیار 
پر پورا اترنے کے لیے بنائے گئے تخمینوں میں شرکت کر 

سکتے ہیں اور شہر اور ریاست کی تمام جانچیں دے سکتے 
ہیں یا انہیں نیویارک ریاست متبادل تخمینہ استعمال کرتے 

ہوئے جانچا جا سکتا ہے۔ ضلع 75 خصوصی جماعتیں 12:1:1، 
8:1:1، 6:1:1 اور 12:1:4 کے تناسب سے اور پوری مشمولیت 

والے طلباء کے لیے دیگر تناسبوں میں مہیا کرتا ہے۔

اگر آپ کے بچے کو نمایاں سماعتی یا بصری معذوریاں ہیں، 
ضلع 75 کے پاس ہر پہلو سے مکمل جماعتیں خصوصی طور 
پر بنائے گئے سامان اور خدمات کے ساتھ موجود ہیں جنہیں 
پورے سکولی دن نصاب میں ضم کیا جا سکتا ہے۔ وہ طلباء 

جن کی بصری اور سماعتی تشویشوں کو اس قسم کی سرگرمی 
والی پروگرامنگ درکار نہیں ہے وہ یہ معان خدمات اپنے عام 
تعلیمی، شریک تعلیم یا برادری کی بنیاد پر انتظامات میں 

وصول کریں گے۔ 

ضلع 75 ان طلباء کی بھی معاونت کرتا ہے جنہیں سکول کے 
اور  ایک انتظام میں پریشانی کا سامنا ہو )سکول کا خوف( 

طبی یا دماغی مسائل والے طلباء جنہیں ایک ہسپتال یا گھر 
میں کیے گئے انتظام میں عارضی یا طویل مدتی تعلیم درکار 

ہو۔ 

جہاں مناسب ہو، ضلع 75 دو زبانی تعلیم اور معاونت، 
ESL خدمات۔ سفری تربیت، روزمرہ زندگی کی ذاتی سرگرمیوں 
)ADL( میں مہارت کی تربیت، حرفتی پروگرامنگ اور عبوری 

خدمت تعاون مہیا کرتا ہے۔ افزوں کار یا متبادل ٹیکنالوجی 
استعمال کرنے کے لیے ہدایات آپ کے بچے کے IEP میں 

خالصہ کردہ کے مطابق مہیا کی جائیں گی۔ مشترکہ گھر-سکول 
شراکت داری بنانے کے لیے، ضلع 75 اپنے بچوں کو سمجھنے 

اور معاونت فراہم کرنے میں خاندانوں کی رہنمائی کے لیے 
والدین کے لیے مشاورت اور تربیت کی بھی پیشکش کرتا ہے۔ 

ضلع 75 خصوصی جماعت کی خدمات بھی 12:1:1 کی نسبت 
ونچا سنتے 

ُ
سے ان طلباء کے لیے مہیا کرتا ہے جو بہرے/ا

ہیں یا نابینا/کمزور بصارت والے ہیں۔  مہیا کردہ خدمات 
میں صوتیات، معاون ٹیکنالوجی، اشاروں کی زبان کا مطلب 
سمجھنا، سمت بندی اور حرکت پذیری کی خدمات اور بریل 
شامل ہیں۔ طلباء نیویارک ریاست کے معیاری بنائے گئے یا 

متبادل امتحانوں میں شرکت کر سکتے ہیں۔ 

ان طلباء کے لیے جو دن کا 
سارا یا کچھ حصہ خصوصی 

 IEP ،جماعت میں گزارتے ہیں
ٹیم آپ کے بچے کے لیے موزوں 
پروگرام اور جماعت کے حجم کا 
تعین کرے گی۔ کسی بھی طالب 
علم کے لیے جسے سکولی دن 
کے کسی بھی حصے کے لیے 
عام تعلیمی انتظام سے ہٹایا 

جاتا ہے اس کے IEP پر اس کا 
تحریری جواز ہونا الزمی ہے۔
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نیویارک ریاست کے تعاون سے سکول

ریاست کے تعاون سے سکول شدید خصوصی تعلیمی خدمات 
ان بچوں کو فراہم کرتے ہیں جو بہرے، نابینا ہیں یا جنہیں 

 IEP شدید جذباتی یا جسمانی معذوریاں ہیں اور جن کا تعین
ٹیم کی جانب سے اس قسم کے پروگرام کا اہل ہونے والے 

کے طور پر کیا گیا ہے۔ چند ریاستی معاونت سے چلنے والے 
سکول پانچ روزہ اقامتی دیکھ بھال ان بچوں کے لیے مہیا 

کرتے ہیں جنہیں 24 گھنٹے سہارا درکار ہوتا ہے۔ 

نیویارک ریاست کے شعبٔہ تعلیم سے منظور شدہ غیر 
سرکاری سکول )دن(

یہ سکول ان بچوں کے لیے پروگرام مہیا کرتے ہیں جن کی 
شدید تعلیمی ضروریات کو سرکاری سکول پروگرام میں پورا 
سے منطور   )SED( نہیں کیا جا سکتا۔ ریاستی محکمٔہ تعلیم

شدہ سکولوں میں صرف معذوریاں رکھنے والے بچے پڑھتے ہیں 
اور اس لیے وہ غیر معذور بچوں کے ساتھ تعلیم دینے کا موقع فراہم 
نہیں کرتے۔ ایک SED سے منظورشدہ غیر سرکاری سکول آپ 
کے بچے کو صرف تب قبول کر سکتا ہے اگر سکول بچے کے 

IEP میں مجوزہ خدمات مہیا کرنے کے قابل ہے۔ 

خصوصی جماعت کی خدمات

خصوصی جماعت کی خدمات وہ خدمات ہیں جو معذوری رکھنے والے بچوں کے لیے ایک ہر پہلو سے مکمل کمرٔہ جماعت میں 
سکول کے دن کے کسی بھی حصے کے لیے مہیا کی جاتی ہیں۔ ایک خصوصی جماعت معذور طلباء پر مشتمل ایک جماعت 

ہوتی ہے جنہیں ایک ہر پہلو سے مکمل انتظام میں خصوصی طور پر بنائی گئی تعلیم وصول کرنے کے لیے گروہ میں اکٹھا کر 
دیا جاتا ہے، مطلب یہ کہ وہ اپنے غیر معذور ہم جماعتوں سے الگ ہو کر تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ وہ ان بچوں کی خدمت کرتی 
ہیں جن کی ضروریات کو عام تعلیم کے کمرٔہ جماعت میں، منسلکہ امداد اور خدمات کے ساتھ بھی پورا نہیں کیا جا سکتا۔ 

خصوصی جماعت خدمات کل وقی یا جز وقتی بنیادوں پر مہیا کی جا سکتی ہیں۔ ہر پہلو سے مکمل خصوصی جماعتوں میں، 
طلباء کی تعلیمی ضروریات کی یکسانیت کے لحاظ سے گروہ بندی کی جانا الزمی ہے۔ جماعتوں میں وہ طلباء ہو سکتے ہیں 

جن کی معذوری ایک ہی جیسی ہو یا مختلف معذوریوں کے ساتھ ہوں جب تک کہ ان کی تدریسی اور تعلیمی خصوصیات کی 
سطحات، سماجی نشوونما کی سطحات، جسمانی نشوونما کی سطحات اور انتظامی ضروریات یکساں ہوں۔ خصوصی جماعتیں 
آپ کے بچے کی تدریسی اور/یا انتظامی ضروریات پر منحصر عملہ جاتی سرگرمی کی مختلف سطحات کی پیشکش کرتی ہیں۔ 

ان طلباء کے لیے جن کی خصوصی تعلیمی ضروریات میں خصوصی طور پر بنائی گئی تعلیم کی ضرورت شامل ہے جو ایک 
ہر پہلو سے مکمل انتظام میں بہترین حاصل کی جا سکتی ہیں جماعت کا زیادہ سے زیادہ حجم 15 طلباء )15:1(، یا 12 طلباء 

سے تجاوز نہیں کر سکتا، ماسوائے  ریاست کی طرف سے چالئے جانے والے یا ریاست کی مدد سے چلنے والے سکول میں )12:1( 
اس کے کہ: 

QQ ان طلباء کی خدمت کر رہی خصوصی جماعتیں جن کیQ
انتظامی ضروریات تعلیمی عمل میں مداخلت کرتی ہیں، اس 
حد تک کہ ایسے طلباء کی تعلیم میں معاونت کے لیے کمرہ 
جماعت کے اندر ایک اضافی بالغ کی ضرورت ہے، جماعت 
کا زیادہ سے زیادہ حجم 12 طلباء سے تجاوز نہیں کر سکتا، 
بمعہ ایک یا زیادہ اضافی سکول مالزم جو تعلیم کے وقفوں 

کے دوران ہر کالس میں مقرر کیا جاتا ہے )1+12:1(۔

QQ ان طلباء کی خدمت کر رہی خصوصی جماعتیں جن کیQ
انتظامی ضروریات کا تعین انتہائی شدید کے طور پر کیا 
گیا ہے، اور انہیں انفرادی توجہ اور مداخلت کا ایک بلند 

درجہ درکار ہے، جماعت کا زیادہ سے زیادہ حجم چھ طلباء 
سے تجاوز نہیں کر سکتا، بمعہ ایک یا زیادہ اضافی سکول 
مالزم جو تعلیم کے وقفوں کے دوران ہر کالس میں مقرر کیا 

جاتا ہے )1+6:1(۔

QQ ان طلباء کی خدمت کر رہی خصوصی جماعتیں جن کیQ
انتظامی ضروریات کا تعین شدید کے طور پر کیا گیا ہے، 
اور انہیں انفرادی توجہ اور مداخلت کا ایک اہم درجہ درکار 
ہے، جماعت کا زیادہ سے زیادہ حجم آٹھ طلباء سے تجاوز 
نہیں کر سکتا، بمعہ ایک یا زیادہ اضافی سکول مالزم جو 
تعلیم کے وقفوں کے دوران ہر کالس میں مقرر کیا جاتا ہے 

)1+8:1(۔

QQ کئی شدید معذوریاں رکھنے والے ان طلباء کے لیے، جنQ

کے پروگرام بنیادی طور پر درستگی اور عالج پر مشتمل 
ہیں، کے لیے جماعت کا زیادہ سے زیادہ حجم 12 طلباء سے 
تجاوز نہیں کرے گا۔ استاد کے عالوہ، عملہ/طالب علم تناسب 

تین طلباء کے لیے عملے کا ایک فرد ہو گا۔ اضافی عملی 
اساتذہ، اضافی سکول مالزمین اور/یا متعلقہ خدمت مہیا کار 

)3:1((۔ ہو سکتے ہیں )12:1 + 



ایک موزوں تعلیمی انتظام کی شناخت میں رہنمائی کے لیے 
کی طرف آپ کے بچے   )CBST( مرکزی بنیاد پر معاونتی ٹیم
کو سپرد کرنے سے پہلے IEP ٹیم کے لیے سرکاری سکولوں 

میں دستیاب تمام اختیارات پر غور کرنا الزمی ہے۔ جب ایک 
IEP ٹیم ایک معاملہ CBST کے سپرد کرتی ہے، آپ کے لیے 

یہ سمجھنا اہم ہے کہ آپ کے بچے کے لیے ایک مخصوص 
انتظام کی تجویز ابھی تک نہیں دی گئی اور دراصل ایک 

 CBST ،سرکاری سکول انتظام ہو سکتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں
کے سپرد کیا جانا آپ کے بچے کے لیے ایک غیر سرکاری 

سکول جانے کی تجویز نہیں ہے۔ 

اگر یہ تعین کیا جاتا ہے کہ غیر سرکاری سکول آپ کے بچے 
کے لیے موزوں ہے، اور اسے سکول کی جانب سے قبول کر لیا 
جاتا ہے، IEP نشاندہی کی گئی اس معلومات کے ساتھ مکمل 

کیا جائے گا۔

نیویارک ریاست کے شعبٔہ تعلیم سے منظور شدہ غیر 
سرکاری سکول )اقامتی( 

اقامتی سکول وہ انتظامات ہیں جو کمرہ جماعت اور ایک 
ساختہ زندگی کے ماحول میں سکول کی وجوہات پر 24 فی دن 

کی بنیاد پر شدید پروگرامنگ مہیا کرتے ہیں۔ یہ پروگرام ان 
بچوں کے لیے ہے جن کی تعلیمی ضروریات اتنی شدید ہیں 
کہ انہیں 24 گھنٹے توجہ درکار ہے۔ اگر یہ تعین ہو جاتا ہے 

کہ ایک اقامتی انتظام موزوں ہے، DOE کو درکار ہے کہ وہ 

ریاست سے باہر ایک سکول پر غور کرنے سے پہلے ریاست کے 
اندر اقامتی انتظامات پر پہلے غور کرے۔

گھر اور ہسپتال میں تعلیم

ن بچوں کو 
ُ
یہ تعلیمی خدمات ہیں جو معذوری رکھنے والے ا

مہیا کی جاتی ہیں جو ایک لمبے عرصے کے لیے سکول جانے 
 صرف اس وقت تک مہیا کی جاتی 

ً
سے قاصر ہیں۔ یہ عموما

ہیں جب تک کہ بچہ/بچی سکول واپس جانے کے قابل نہیں 
ہے یا، ہسپتال میں تعلیم کی صورت میں، جب تک کہ وہ 
ہسپتال سے خارج نہیں کر دیا جاتا/جاتی۔ یہ خدمات شدید 

طبی یا جذباتی مسائل والے بچے کے لیے تجویز کی جا سکتی 
ہیں جو اسے سکول میں حاضری سے روکتی ہیں اس وقت 

تک جب تک کہ مسائل حل نہ ہو جائیں۔ وہ ایک ایسے بچے 
کے لیے بھی تجویز کی جا سکتی ہیں جو ایک منظور شدہ، 
غیر سرکاری سکول کے انتظار میں ہے جو ابھی اس کے لیے 

دستیاب نہیں ہے۔

آپ کا بچہ گھر اور ہسپتال میں تعلیم کے لیے کم از کم دن 
میں دو گھنٹے روزانہ ہائی سکول کے طلباء کے لیے اور دن 

میں ایک گھنٹہ باقی تمام طلباء کے لیے کا حقدار ہے۔ گھنٹوں 
کی تعداد، نشست کی طوالت اور ہفتے میں اوقات کی تعداد 
کا تعین IEP ٹیم کی جانب سے کیا جاتا ہے اور اسے آپ کے 

بچے کی انفرادی ضروریات کی بنیاد پر ہونا الزمی ہے۔ 
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گنجائشیں اور اضافی امداد اور خدمات

اضافی امدادوں اور خدمات کا مطلب ہے امدادیں، خدمات اور 
دیگر معاونتیں جو معذوری رکھنے والے طالب علم کو موزوں 
ممکنہ حد تک غیر معذور طلباء کے ساتھ ان کے کم سے کم 
پابندی والے ماحول میں تعلیم دینے کے قابل بناتی ہیں۔ ایک 

نوٹس لینے واال، نیم پیشہ ور عملے کی تعیناتی، خصوصی 
نشست کے انتظامات، خصوصی صورتوں میں پیش کیا گیا 

مواد، اور کلیدی تصورات کا خالصہ کرنے والی رہنمائے تعلیم 
تمام مثالیں ہیں۔

یہ خدمات اور معاونتیں ہیں جو یا تو عام تعلیمی جماعتوں 
یا دیگر تعلیمی انتظامات میں مہیا کی جاتی ہیں۔ اضافی 

امدادوں اور خدمات میں مندرجہ ذیل مواد، آالت اور اختیارات 
شامل ہو سکتے ہیں مگر انہی تک محدود نہیں ہیں: 

ایک عملی کردارسازی تخمینہ کسی  عملی کردارسازی تخمینہ - 
بھی طالب علم کے لیے انجام دیا جا سکتا ہے جس کا رویہ 

اس کے سیکھنے یا دوسرے طلباء کے سیکھنے میں مزاحم ہو۔ 
یہ مقصد کے تعین کا عمل ہے کہ رویہ طالب علم کی خدمت 

کرتا ہے اور ان حاالت کے محتاط تخمینے سے حاصل کیا جا 
سکتا ہے جو مخصوص رویوں اور نتائج کی طرف لے جاتے ہیں 

جن کا یہ نتیجہ ہوتا ہے۔ عملی کردارسازی تخمینے کے نتائج 
کو رویوں میں مداخلتوں کے منصوبے میں مالیا جا سکتا ہے 
جو رویے پر دھیان دینے کے لیے مداخلتی حکمِت عملیاں مہیا 

کرتا ہے۔ 

گنجائشوں کا مطلب ہے ماحول، تعلیم یا موادوں میں 
درستگیاں )جیسے کہ تعلیمی مواد ایک متبادل صورت میں 

جیسے کہ بڑی چھپائی یا بریل، ہر صفحے پر کم چیزیں، ایک 
جو ایک معذوری  کام مکمل کرنے کے لیے اضافی وقت( 

رکھنے والے طالب علم کو مواد تک رسائی یا تفویض کردہ کام 
مکمل کرنے کی اجازت دیتی ہیں۔ گنجائشیں اس میں ترمیم 

نہیں کرتیں جو پڑھایا جا رہا ہے۔ 

گنجائشیں بدل سکتی ہیں کہ ایک طالب  نصابی گنجائشیں - 
علم معلومات تک رسائی کیسے کرتا/کرتی ہے اور کیسے 
مظاہرہ کرتا/کرتی ہے کہ اس نے معلومات کو سیکھ لیا 

ہے۔ ان میں کتابوں کی بجائے آڈیو ٹیپ کا استعمال، بڑی 
چھپائی والی کتابیں، بریل مواد، ریاضی کے لیے کیلکولیٹر 
کا استعمال یا لکھائی اور/یا پڑھائی کے لیے ٹیکنالوجی کا 

استعمال شامل ہو سکتا ہے۔ 

ترامیم اس طریقے کو تبدیل کر سکتی ہیں  نصابی ترامیم - 
جس سے نصاب، مواد، اور/یا تعلیمی سطح پہنچائی جاتی ہے۔ 
یہ صرف تب ہونا چاہیئے جب طالب علم کے لیے ہدایات سے 
تعلیمی فوائد وصول کرنا ضروری ہو۔ ترامیم کی مثالوں میں 

اسائنمنٹ کا حجم یا ارتکاز دوبارہ بنانا شامل ہے۔ 

سواالت اور ہدایات  انفرادی بنائی گئی معاونتیں/گنجائشیں - 
کو دوبارہ ترتیب دینا، جماعتوں میں آنے جانے کے لیے اضافی 
وقت، نشست کا خصوصی انتظام، جانچ میں گنجائشیں جیسے 

کہ سواالت کو باآواِز بلند پڑھا جانا یا دوہرایا جانا وغیرہ، 
نصابی امدادیں جیسے کہ پڑھائی کے مواد کے نمایاں کرنا، 
مرکزی خیال کے خالصے، تنظیمی امدادیں، پہلے سے لکھے 

گئے نوٹس یا رہنمائے تعلیم بھی شامل ہیں۔ 

اضافی امدادوں اور خدمات میں کئی مالزمین کی خدمات 
بھی شامل ہو سکتی ہیں، جیسے کہ متعلقہ خدمات مہیا کار، 
خصوصی تعلیم کے اساتذہ اور نیم پیشہ ور، اور انہیں آپ کے 

بچے کی انفرادی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مختلف 
طریقوں سے یکجا کیا جا سکتا ہے۔ 

عام تعلیم بمعہ غیر مخفی کرنے کے خدمات

اگر آپ کے بچے کو خصوصی تعلیم سے غیر مخفی کر دیا 
گیا ہے، عام تعلیم میں تبدیل ہونے میں آپ کے بچے کی مدد 
تعلیم   جو "براہ راست" 

ً
کے لیے کچھ خدمات ہیں جو اسے )مثال

تعلیم کہالتا   جو "بالواسطہ" 
ً
کہالتا ہے(، اور اس کے استاد )مثال

کو مہیا کی جا سکتی ہیں۔  ہے( 

ان خدمات میں تعلیمی معاونت، شفایابی، تعلیمی اور/یا جانچ 
کی گنجائشیں یا متعلقہ خدمات شامل ہو سکتی ہیں۔ ایک 

طالب علم کو صرف دوبارہ جانچ کے بعد ہی غیر مخفی کیا جا 
سکتا ہے۔

اگر آپ کے بچے کو غیر مخفی کر دیا گیا ہے، IEP ٹیم 
وضاحت کرے گی کہ کون سی خدمات، اگر کوئی ہوں، آپ کے 
بچے کو کل وقتی عام تعلیم کے کمرہ جماعت میں پہلے سال 

کے دوران درکار ہوں گی اس کی تبدیلی کو کامیاب بنانے میں 
مدد کے لیے۔ 



خصوصی ذرائع نقل و حرکت والی گنجائشیں

جب آپ کے بچے کو ابتدائی طور پر متعارف کروایا جاتا ہے، 
IEP ٹیم کے لیے آپ کو مطلع کرنا الزم ہے کہ کسی بھی 

خصوصی طور پر بنائی گئی نقل و حرکت کی گنجائشوں کے 
لیے طبی دستاویزات درکار ہیں۔ یہ معلومات آپ کے ساتھ 

ابتدائی سماجی پس منظر کے اجالس کے دوران مشترک کی 
جاتی ہیں۔ خصوصی طور پر بنائی گئی نقل و حرکت میں 

محدود وقتی سفر، انفرادی نقل و حرکت کے نیم پیشہ ور، 
نرسیں، اور طب سے متعلق گنجائشیں شامل ہیں۔

آپ کو عالج کر رہے معالج کے فارم کے ذریعے طبی 
گنجائشوں کے لیے درخواست کی نقول فراہم کی جائیں گی جن 

ر کرنا درکار ہو گا۔ آپ کو 
ُ
کو آپ کے ڈاکٹر کے طرف سے پ

HIPPA فارم کی تعمیل میں صحت معلومات جاری کرنے کی 
ر کریں گے اور پھر 

ُ
سنِد اختیار بھی موصول ہو گی، جسے آپ پ

IEP ٹیم کو دے دیں گے۔ 

خصوصی طور پر بنائی گئی نقل و حرکت کے لیے درخواستیں

گنجائشوں کے لیے معالج کی طرف سے موجودہ طبی 
دستاویزات درکار ہیں جو واضح طور پر بیان کرتی ہیں کہ آپ 
کے بچے کی طبی حالت کیا ہے اور اسے گنجائش کیوں درکار 

ہے۔ مثال کے طور پر، اگر آپ ایک محدود بس کے سفر یا 
ایک ایئرکنڈیشنڈ بس کی درخواست کرتے ہیں، درخواست میں 

آپ کے بچے کی طبی حالت کی تفصیل ہونا الزمی ہے اور 
ایک وضاحت کہ اسے اس قسم کی خدمت کیوں درکار ہے۔ 

آپ کے بچے کے ڈاکٹر کے لیے الزمی ہے کہ وہ یہ دستاویزات 
ساالنہ بنیادوں پر آپ کے بچے کے ساالنہ جائزے یا عارضی 
اختیار کی تین سالہ جانچ کے دوران گنجائشوں کی منظوری 

کے لیے مہیا کرے۔

محدود وقت کے سفر، انفرادی نقل و حرکت نیم پیشہ ور، 
نرسیں، اور طب سے متعلق گنجائشوں کی تمام تجاویز کا 

جائزہ ایک ڈاکٹر کی جانب سے لیا جائے گا۔ جائزے کی بنیاد 
پر، ڈاکٹر IEP ٹیم کے اجالس سے قبل IEP ٹیم کو ایک تجویز 
دے گا۔ ڈاکٹر اصل طبی تجویز میں ترامیم تجویز کر سکتا ہے۔

اگر IEP ٹیم تعین کرتی ہے کہ آپ کے بچے کو خصوصی 
طور پر بنائی گئی نقل و حرکت درکار ہے، درکار گنجائش 

)گنجائشوں( کی قسم اس کے IEP میں جمع کرنا الزمی ہے۔ 

27
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اضافی خصوصی تعلیمی خدمات

معذوری رکھنے والے بچوں کو ایک  پیشہ وارانہ خدمات - 
نیم پیشہ ور کی معاون خدمات درکار ہو سکتی ہیں 

سکول کے دن کے پورے حصے یا کسی ایک حصے میں 
ان کی انتطامی ضروریات پر توجہ دینے کے لیے اور انہین 
تعلیم سے مستفید ہونے دینے کے لیے۔ دیگر چیزوں کے 

ساتھ ساتھ ایک نیم پیشہ ور تعینات کیا جا سکتا ہے:

آپ کے بچے کے طرِز عمل میں رہنمائی کے لیے اگر   n
یہ اس کے یا دوسروں کے لیے خطرناک ہے؛ 

اگر سکول سے آتے یا جاتے ہوئے بس میں آپ   n
کے بچے کا طرِز عمل اس کے یا دوسروں کے لیے 

خطرناک ہے۔ 

نیم پیشہ وروں کو بطور اشاروں کی زبان کے مترجم، 
زبانی مترجم یا اشاراتی تقریر کے مترجم، سمت بندی 

اور حرکت پذیری کے لیے، صحت خدمات یا بیت الخالء 
جانے کے لیے، یا دیگر وجوہات کے لیے تعینات کیا جا 

سکتا ہے۔

عام تعلیمی کمرہ جماعت میں تعینات نیم پیشہ وروں 
کی جانب سے معاونت آپ کے بچے کے لیے ضروری 

ہو سکتی ہے کام اور اسائنمنٹس اختیار کرنے میں مدد 
کے لیے اور قوت اور چھوٹے گروہ میں تعلیم مہیا کرنے 
کے لیے۔ معاونت کی یہی سطح آپ کے بچے کے لیے 

تمام صورِت احوال میں ہو سکتا ہے ضروری نہ ہو۔ مثال 
کے طور پر، ہو سکتا ہے اسے ریاضی کی جماعت میں 

معاونت کی ضرورت ہو مگر باقی کے دن کے دوران کسی 
اضافی معاونت کی ضرورت نہ ہو۔

سہارا دینے والی ٹیکنالوجی کے آالت اور خدمات --- 
سہارا دینے والی ٹیکنالوجی کا ایک آلہ کوئی بھی آلہ، 
مصنوعہ یا نظام ہو سکتا ہے جو معذوری رکھنے والے 

ایک بچے کی کام کرنے کی صالحیتوں کو بڑھانے، برقرار 
رکھنے یا بہتر بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے )جیسے 

کہ، ایک مواصالتی آلہ، FM یونٹ، کمپیوٹر رسائی(۔ ایک 
سہارا دینے والی ٹیکنالوجی کی خدمت کوئی بھی ایک 

خدمت ہے جو معذوری رکھنے والے بچے کی ایک سہارا 
دینے والی ٹیکنالوجی کا آلہ منتخب کرنے، اسے پاس 

رکھنے یا استعمال کرنے میں براہِ راست مدد کرتی ہے۔ 
ایک سہارا دینے والی ٹیکنالوجی یا خدمات جو آپ کے 

بچے کو درکار ہیں ان کا اس کے IEP پر فہرست شدہ ہونا 
الزمی ہے۔ اگر آپ خیال کرتے ہیں کہ آپ کے بچے کو سہارا دینے 
والی ٹیکنالوجی درکار ہے، آپ سہارا دینے والی ٹیکنالوجی کا 

ایک تخمینہ لگانے کی درخواست دے سکتے ہیں۔

اختیار کردہ جسمانی تعلیم  اختیار کردہ جسمانی تعلیم - 
ایک خصوصی طور پر تیار کردہ نشوونما کی سرگرمیوں، 

کھیلوں، بھاگنے دوڑنے والی کھیلوں اور نظموں کا 
پروگرام ہے جو دلچسپیوں، قابلیتوں اور انفرادی بچوں 
کی حدود سے ہم آہنگ ہے جو عام جسمانی تعلیمی 

پروگرام کی سرگرمیوں مین حفاظت سے یا کامیابی سے 
شرکت نہ کر سکتے ہوں۔ جب آپ کے بچے کی معذوریاں 

اس کی حسِب معمول جسمانی تعلیم کے پروگرام میں 
ملوث سرگرمیوں کو انجام دینے کی صالحیت کو متاثر 

کرتی ہوں تو اس کے لیے اختیار کردہ جسمانی تعلیم کی 
سفارش کی جا سکتی ہے۔

توسیعی تدریسی سال )بارہ ماہ تدریسی خدمات( - کسی 
اہم مراجعت سے بچنے کے لیے اگر آپ کے بچے کو موسمِ گرما 
کے دوران اپنی تعلیم جاری رکھنا درکار ہو، بارہ ماہ تدریسی 

خدمت مہیا کی جا سکتی ہے۔ 

بیت الخالء کی تربیت - بیت الخالء کی تربیت ایک قلیل 
مدتی تعلیمی خدمت ہے آپ کے بچے کو آزادی سے بیت 
الخالء جانے کے لیے تیار کرنے کے لیے۔ یہ نیم پیشہ ور کی 

جانب سے مہیا کی جاتی ہے جو طالب علم کے اوقاِت 
کار طے کرتا ہے، ہدایات دیتا ہے اور رہنمائی کرتا ہے۔ 

اگر آپ، والدین، کو  والدین کی مشاورت اور تربیت - 
اپنے بچے کی خصوصی ضروریات کو سمجھنے میں مدد 
کی ضرورت ہے، والدین کی مشاورت اور تربیت آپ کو 
آپ کے بچے کی نشوونما اور/یا مخصوص معذوری کے 
بارے میں معلومات مہیا کر سکتی ہے۔ اگر آپ کا بچہ 

عملے کے تناسب 8:1:1، 6:1:1 اور 12:1:4 والی خصوصی 
 
ً
جماعتوں میں ہے تو پروگرام کے جزو کے طور پر عموما
والدین کی مشاورت اور تربیت فراہم کی جاتی ہے۔ یہ 
بالغوں کی مشاورت کی خدمات نہیں ہیں اور ان کا 

مقصد آپ کی ذاتی یا تعلیمی ضروریات کو پورا کرنا 
نہیں ہے۔ 

سفری تربیت خدمات قلیل مدتی، جامع اور  سفری تربیت - 
خصوصی طور پر تیار کردہ ہدایات ہیں جو ہائی سکول 

کے اندھا پن یا بصری عارضوں کے عالوہ معذوری رکھنے 
والے طلباء کو  عوامی سواری گاڑیوں میں بات چیت کرنا 
اور حفاظت اور آزادی سے چڑھنا سکھاتی ہین اور جب وہ 
گھر اور کسی مخصوص منزل )عام طور پر سکول یا کام 

کے درمیان سفر کرتے ہیں۔ کی جگہ( 

عبوری معاونت کی خدمات،  عبوری معاونت کی خدمات - 
جیسے کہ مشاورت اور/یا تربیت، مختصر وقت کے لیے 
آپ کے بچے کے ساتھ کام کر رہے عملے کے ارکان کو 
مہیا کی جا سکتی ہے جب وہ ایک ہر پہلو سے مکمل 

خصوصی جماعتوں سے عام تعلیمی جماعتوں یا کم 
پابندی والے انتطامات میں جاتے ہیں۔
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حصہ 5
"IEP بن جانے کے بعد: 

IEP ٹیم کے اجالس میں خدمات کا بندوبست کرنا

IEP ٹیم کا اجالس ختم ہونے 
سے قبل، آپ کے بچے کی 

خصوصی تعلیمی خدمات کے 
بارے میں تفصیلی معلومات 

آپ کو دی جانی چاہیئں۔ آپ 
کے بچے کے لیے مجوزہ خدمات 

سے قطع نظر، آپ کے بچے 
کے اپنے سکول میں رہنے کے 
لیے ہر کوشش کی جائے گی۔

معذوریاں رکھنے والے زیادہ تر طلباء اس سکول میں جا 
سکتے ہیں اور انہیں جانا چاہیئے جس میں وہ تب جاتے 
اگر معذور نہ ہوتے، خواہ وہ ان کے گھر کے عالقے کا 
سکول ہو یا ان کی مرضی کا سکول۔ معذوریاں رکھنے 
والے طلباء ابھی بھی وہ معاونت وصول کریں گے جس 

کی انہیں تعلیمی طور پر کامیاب ہونے کے لیے ضرورت 
ہے کیونکہ سکولوں کی اکثریت وہ خدمات مہیا کرنے 
کے قابل ہے جو آپ کے بچے کی بہترین معاون ہیں۔ 

IEP عمل میں میرے کیا حقوق ہیں؟
  ---دیکھیں صفحہ 36

 معیار، 
ٰ
تمام طلباء کی اعلی

محرک تعلیم تک رسائی ہونی 
چاہیئے۔
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IEP ٹیم کا اجالس ختم ہونے سے قبل، آپ کے بچے کی خصوصی 
تعلیمی خدمات کے بارے میں تفصیلی معلومات آپ کو دی 

جانی چاہیئں۔ اگر آپ کے بچے کے لیے متعلقہ خدمات، ایک 
خصوصی جماعت یا انضمامی شریک تدریس جماعت تجویز کی 

گئی ہیں، آپ کے بچے کے لیے اس کے موجودہ سکول میں 
رہنے کی ہر کوشش کی جائے گی۔  آپ کے بچے کی خدمت 
کے لیے اگر سکول کو اپنے سکول میں پیش کردہ خدمات کا 
تسلسل وسیع کرنے کی ضرورت ہے، سکول کے لیے معاونت 

اور اضافی وسائل کے لیے سکول اپنے چلڈرن فرسٹ نیٹ 
 ورک اینڈ کلسٹر کے ساتھ کام کرے گا۔

http://schools.nyc.gov/Offices/CFN/default.htm

اگر IEP ٹیم کے اجالس میں سکول کے مقام کے بارے میں 
ایک فیصلہ کیا جاتا ہے، آپ فوری طور پر ایک ماقبل 

تحریری نوٹس وصول کریں گے )جو پہلے تجویز کا حتمی نوٹس 
اپنی ترجیحی زبان میں، اگر یہ DOE کی جانب سے  کہالتا تھا( 
مقرر احاطہ کردہ زبانوں میں سے ہے )دیکھیں فرہنگ، صفحہ 

44(۔ یہ آپ کو وہ خدمات بتاتا ہے جو آپ کا بچہ وصول کرے 
گا۔ ایک علیحدہ نوٹس آپ کو اس سکول کے نام اور پتے 

سے مطلع کرے گا جہاں آپ کا بچہ اپنے IEP پر تجویز کردہ 
خصوصی تعلیمی خدمات وصول کرے گا، اگر یہ موجودہ مقام 

سے مختلف ہے یا اگر آپ کا بچہ صاف تلفظ کا ہے۔ 

بطور والدین، آپ کو ماقبل تحریری نوٹس میں تجویز کیے 
گئے مقام کا دورہ کرنے کا حق حاصل ہے۔ اگر آپ مقام کے 

ایک دورے کا انتظام کرنا چاہیں، آپ کو ماقبل تحریری نوٹس 
میں فہرست شدہ فرد سے رابطہ کرنا چاہیئے۔ 

اگر آپ IEP ٹیم کے اجالس میں حاضر نہیں تھے یا خدمات 
کے مقام پر تبادلٔہ خیال نہیں ہوا تھا، آپ ڈاک میں ماقبل 
تحریری نوٹس اپنی ترجیحی زبان میں وصول کریں گے، اگر 
یہ DOE کی طرف سے مقرر احاطہ کردہ زبان ہے )دیکھیں 

فرہنگ، صفحہ 44(۔

طلباء جنہوں نے کبھی بھی خصوصی تعلیمی خدمات وصول 
ابتدائی رضامندی نہیں کیں: 

اگر آپ کے بچے نے کبھی بھی خصوصی تعلیمی خدمات 
وصول نہیں کی ہیں، آپ پر مجوزہ خصوصی تعلیمی خدمات 

مہیا کیے جانے سے قبل ان کے لیے رضامندی دینا الزمی ہے۔ 
آپ سے کہا جائے گا کہ ماقبل تحریری نوٹس کے نیچے اپنی 

رضامندی کی نشاندہی کریں اور اسے دیئے گئے پتے پر واپس 
بھیج دیں۔ اگر آپ رضامندی نہیں دیتے، آپ کا بچہ بغیر 

مجوزہ خدمات کے عام تعلیم میں رہے گا۔ 

طلباء جو خصوصی تعلیمی خدمات وصول کر رہے ہیں 

نئے IEP ٹیم کے اجالس کے نتیجے میں آپ کے بچے کی 
مجوزہ خصوصی تعلیمی خدمات میں ہونے والی کسی بھی 

تبدیلیوں کے بارے میں آپ کو ماقبل تحریری نوٹس میں مطلع 
کیا جائے گا۔ ان طلباء کے لیے جو پہلے ہی خصوصی تعلیم 

میں ہیں، دوبارہ رضامندی درکار نہیں ہے۔ 

اگر آپ تجویز سے متفق ہیں، آپ کو ماقبل تحریری نوٹس پر 
دستخط کرنا چاہیئے اور اسے دیئے گئے پتے پر واپس بھیج 

دینا چاہیئے۔ پھر آپ کے بچے کے لیے خصوصی تعلیمی 
خدمات کا انتطام کیا جائے گا اور آپ کو حاضر ہونے کی 

اجازت کا خط بھیجا جائے گا۔ یہ نوٹس اس تاریخ کی وضاحت 
کرتا ہے جس سے نئی خدمات شروع ہوں گی۔ 

اگر آپ خدمات سے متفق نہیں ہیں تو آپ کو DOE سے رابطہ 
کرنا چاہیئے اور اپنے عدم اتفاق کو حل کرنا چاہیئے۔ اگر آپ 

DOE کے ساتھ متفق نہیں ہو سکتے، آپ کو ایک ثالثی یا 
ایک غیر جانبدار سماعت کی درخواست کرنے کا حق حاصل 
ہے۔ ثالثی، غیر جانبدار سماعت یا کسی بھی مزید اپیل کے 

عمل کے دوران، آپ کے بچے کی خدمات تبدیل نہیں ہو 
سکتیں تاوقتیکہ غیر جانبدار سماعتی افسر کا فیصلہ جاری ہو 

جائے یا کوئی مزید اپیل مکمل ہو جائے۔ 

خصوصی تعلیمی خدمات کی رضامندی سے دستبرداری

خصوصی تعلیمی خدمات کے لیے رضامندی دینے کے بعد 
کسی بھی وقت، آپ اپنے بچے کے IEP میں مخصوص 

خصوصی تعلیمی خدمات کے لیے اپنی رضامندی سے دستبردار 
ہو سکتے ہیں۔ درخواست کا تحریری ہونا الزمی ہے۔ جب 

رضامندی واپس لی جاتی ہے، یہ تمام خصوصی تعلیمی اور 
 IEP متعلقہ خدمات کے لیے ہوتی ہے جو آپ کے بچے کے

خصوصی تعلیمی خدمات شروع 
ہونے کے لیے آپ کا ابتدائی 

رضامندی دینا الزمی ہے۔
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میں مخصوص ہیں۔ اس میں خصوصی طور پر تیار کردہ نقل و 
حرکت، معاون ٹیکنالوجی، پروگرام ترامیم، جانچ کی گنجائشیں 
اور تبدیل شدہ ترقی دینے کا معیار شامل ہے۔ وہ بچے جن کے 
متبادل امتحانات میں شرکت کرنے کی تجویز دی گئی ہے اب 
مزید متبادل امتحان کے پروگرام میں شرکت کے حقدار نہیں 
ہیں۔ آپ خصوصی تعلیم اور متعلقہ خدمات کے صرف ایک 

حصے کے لیے رضامندی واپس نہیں لے سکتے۔ صورِت احوال 
میں جہاں آپ صرف چند IEP سفارشات سے متفق نہیں ہیں، 
طالب علم کے IEP کے جائزے کے لیے ایک IEP ٹیم اجالس 
کا انتظام کیا جا سکتا ہے یا آپ اس دستاویز کے صفحہ 36 

پر خالصہ کردہ حسِب ضابطہ کاروائیاں استعمال کر سکتے ہیں۔ 

آپ کی جانب سے تحریری نوٹس وصول ہونے کے 10 کیلنڈر 
ایام میں جو خصوصی تعلیمی خدمات کے لیے رضامندی واپس 

لیتا ہے، سکول یا CSE دفتر )حاضر نہ ہونے والے طلباء اور 
غیر سرکاری، مقامی یا چارٹر سکولوں میں پڑھنے والے طلباء( 
کے لیے والدین کی طرف سے رضامندی واپس لینے کی وجہ 
سے خصوصی تعلیمی خدمات کی منسوخی کا مکمل کیا ہوا 
نوٹس آپ کو بھیجنا الزمی ہے۔ یہ نوٹس IEP کی جانب سے 
مجوزہ خصوصی تعلیمی خدمات کا خالصہ کرتا ہے جو آپ 

کے بچے نے حال ہی میں وصول کیں اور اب مزید وصول نہیں 
کرے گا۔ نوٹس عام تعلیمی تعیناتی کی نشاندہی کرتا ہے جہاں 

آپ کا بچہ حاضر ہو گا، اور آپ کو وضاحت کرتا ہے کہ ہر 
وقت آپ کے بچے کو عام تعلیمی طالب علم سمجھا جائے گا، 

بشمول کسی بھی نظم و ضبط/معطلی کے ضوابط، اور یہ کہ 
IEP ٹیم کے اجالس آپ کے بچے کے لیے مزید منعقد نہیں 

کیے جائیں گے۔ ایسی صورت میں کہ آپ کے کوئی سواالت یا 
خدشات ہوں نوٹس رابطہ فرد کا نام بھی مہیا کرے گا۔

جب ایک والد یا والدہ خصوصی تعلیمی خدمات کے لیے 
رضامندی سے دستبردار ہوتے ہیں، سکول یا CSE دفتر کو 

ایک IEP ٹیم کا اجالس منعقد کرنا یا آپ کے بچے کے لیے 
ایک IEP تیار کرنا درکار نہیں ہے۔ مزید برآں، سکول یا 
CSE دفتر کو رضامندی واپس لینے کی وجہ سے آپ کے بچے 

کے تعلیمی ریکارڈ میں تبدیلی کرنا درکار نہیں ہے اس کے 
خصوصی تعلیم اور متعلقہ خدمات وصول کرنے کے حوالہ جات 

کو مٹانے کے لیے۔ 

براہ کرم یاد رکھیں کہ سکول یا CSE دفتر حسِب قانون 
 ثالثی یا ایک غیر جانبدار حسِب ضابطہ 

ً
کاروائیاں )مثال

استعمال نہیں کر سکتے یہ فیصلہ حاصل کرنے کے  سماعت( 
لیے کہ آپ کے بچے کو آپ کی رضامندی کے بغیر خدمات 

مہیا کی جا سکتی ہیں۔

اگر آپ کے بچے کو خصوصی تعلیمی انتظام درکار ہے اور آپ 
نے ماقبل تحریری نوٹس )جو پہلے تجویز کا حتمی نوٹس کہالتا 
وصول نہیں کیا تدریسی سال کے دوران رضامندی دینے یا  تھا( 
متعارف کروائے جانے کی تاریخ سے 60 سکولی ایام کے اندر 
اندر، یا 15 اگست تک آنے والے سال کے لیے تعیناتیوں کے 

لیے، تو آپ ایک P1-R خط وصول کریں گے۔ یہ اس تدریسی سال 
کے لیے DOE کے خرچے پر آپ کے بچے کو نیویارک شعبٔہ تعلیم 
کی جانب سے منظور شدہ ایک غیر سرکاری دن کے سکول میں جانے 

کا حقدار بناتا ہے۔ نیویارک ریاست کے شعبٔہ تعلیم کی جانب 
سے منظور شدہ غیر سرکاری دن کے سکولوں کی ایک فہرست 

اہلیت کے نوٹس کے ہمراہ ہو گی۔ آپ کے لیے P1-R خط 
اور اپنے بچے کے حالیہ ترین IEP کی ایک نقل غیر سرکاری 

سکول انٹرویو میں النا الزمی ہے۔ 
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تاہم، اگر آپ غیر مناسب طور پر جانچ کے عمل، متعارف 
کروائے جانے اور/یا تعیناتی کے عمل میں تاخیر کرتے ہیں، 

وقت کو اس کے مطابق آگے پیچھے کیا جا سکتا ہے۔ 

ایک بار جب آپ کے بچے کو نیویارک ریاست کے شعبٔہ 
تعلیم کی جانب سے منظور شدہ دن کے ایک غیر سرکاری 

سکول میں قبول کر لیا جاتا ہے، آپ اور غیر سرکاری سکول 
سے ایک P2 خط پر دستخط کرنے کو کہا جائے گا۔ آپ کے 
دستخط نشاندہی کرتے ہیں کہ آپ غیر سرکاری سکول میں 
تعیناتی کی رضامندی دیتے ہیں اور غیر سرکاری سکول کے 

نمائندے کے دستخط نشاندہی کرتے ہیں کہ سکول تعلیمی اور 
متعلقہ خدمات مہیا کرنے پر متفق ہے جیسا کہ آپ کے بچے 

کے IEP پر نشاندہی کی گئی ہے۔ منظور ہو جانے پر، آپ 
ایک ماقبل تحریر نوٹس وصول کریں گے، جو آپ کے بچے کی 

تعیناتی کو حتمی بنائے گا۔ اگر آپ کے اس عمل کے بارے 
میں سواالت ہیں یا رہنمائی درکار ہے، آپ کو P1-R خط کے 

نیچے فہرست شدہ نمائندے سے رابطہ کرنا چاہیئے۔ 

کا   )SETSS( خصوصی تعلیم کے استاد کی معاونت کی خدمات
انتظام کرنا

اگر ایک DOE استاد آپ کے بچے کے سکول میں یہ خدمات 
 P3 جو ایک( SETSS ،مہیا کرنے کے لیے دستیاب نہیں ہے
کے لیے ایک اختیار نامہ جاری کیا  اختیار نامہ کہالتا ہے( 

جائے گا۔ P3 اختیار نامہ آپ کو ایک موزوں طور پر الئسنس 
یافتہ آزاد SETSS مہیا کار بغیر آپ کے کسی خرچے کے 

شناخت کرنے کی اجازت دے گا۔  اگر آپ کے کوئی سواالت 
ہیں یا آپ ایک دستیاب SETSS مہیا کار کا پتہ لگانے سے 

قاصر ہیں تو آپ کو معلومات بھی مہیا کی جائیں گی کہ 
رہنمائی کے لیے DOE میں کس سے رابطہ کرنا ہے۔ 

کا انتظام کرنا  )ICT( انضمامی شریک تدریس

اگر آپ کے بچے کے ICT وصول کرنے کی سفارش کی گئی 
ہے اور خدمات کی آپ کو متعارف کروائے جانے کے 60 

ویں سکول دن تک پیشکش نہیں کی گئی ہے اور آپ کا بچہ 
اس وقت ایک کم پابندی والے ماحول )جیسے کہ عام تعلیم، 

SETSS، صرف متعلقہ خدمات( میں ہے، پھر DOE آپ کے 
بچے کو متبادل کے طور پر اس سکول میں جہاں آپ کا بچہ 
 )SETSS جیسے کہ کثیر( SETSS اس وقت پڑھتا ہے روزانہ دو

پیریڈ مہیا کرے گا۔

متعلقہ خدمات کا انتظام کرنا
DOE متعلقہ خدمات مہیا کرنے کے لیے ایک DOE عملے کے 

 DOE عملہ دستیاب نہیں ہے، ہم DOE رکن کا تقرر کرے گا۔ اگر
کے ساتھ معاہدے کے تحت کام کرنے والی ایجنسیوں کو استعمال 

کرتے ہوئے خدمات کا انتظام کریں گے۔

ان معامالت میں جہاں نہ تو DOE اور نہ ہی معاہدے والی 
ایجنسی کا عملہ دستیاب ہے، آپ کو متعلقہ خدمات کا اختیار 
جاری کیا جائے گا۔ RSA آپ کو خدمات کا ایک   )RSA( نامہ
موزوں طور پر الئسنس یافتہ آزاد مہیا کار شناخت کرنے کی 

اجازت دے گا بغیر آپ کے کسی خرچے کے۔ آپ کو دستیاب 
آزاد مہیا کاروں کے بارے میں معلومات، اس بارے میں 

ہدایات کہ RSA کو کیسے استعمال کرنا ہے اور اگر آپ کے 
کوئی سواالت ہیں یا آپ ایک آزاد مہیا کار کا پتہ لگانے سے 
قاصر ہیں تو DOE میں رہنمائی کے لیے کس سے رابطہ کرنا 

ہے کے بارے میں معلومات مہیا کی جائیں گی۔ 

ESL کا انتظام کرنا

اگر آپ کے بچے کے لیے انگریزی بطور ثانوی زبان خدمات 
)ESL( وصول کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ DOE یہ خدمات 

مہیا کرنے کے لیے ایک DOE ESL استاد کا تعرر کرے گا۔ 
 ESL( خدمات ESL ،استاد دستیاب نہیں ہے DOE ESL اگر
کے لیے ایک اختیار نامہ جاری کیا جائے گا۔ یہ  اختیار نامہ( 
آپ کو ایک موزوں طور پر الئسنس یافتہ آزاد ESL مہیا کار 

 بغیر آپ کے کسی خرچے کے شناخت کرنے کی اجازت دے گا۔ 
ESL اختیار نامہ خدمات کے تعدد اور دورانیئے کی نشاندہی کرے 

گا۔ اگر آپ کے کوئی سواالت ہیں یا آپ ایک دستیاب مہیا کار کا 
پتہ لگانے سے قاصر ہیں تو آپ کو معلومات بھی مہیا کی جائیں 

گی کہ رہنمائی کے لیے DOE میں کس سے رابطہ کرنا ہے۔

نقل و حرکت کا انتظام کرنا

اگر آپ کے بچے/بچی کے لیے خصوصی تعلیمی خدمات کی 
سفارش کی گئی ہے، وہ آپ کے سکول سے گھر اور گھر سے 
سکول جانے کے لیے نقل و حرکت کے لیے بھی حقدار ہو گا/

گی۔

اگر آپ کے بچے/بچی کے لیے آپ کے ہمسائے میں سکول 
میں خصوصی تعلیمی خدمات کے لیے سفارش کی گئی ہے، 

وہ پیدل چل کر سکول جانے کے قابل ہو سکتا/سکتی ہے۔ 
آپ کے گھر سے سکول تک کے فاصلے پر منحصر، آپ کے 

بچے کے لیے عام تعلیمی پیلی بس خدمت )جیسے کہ ہر سٹاپ 

تعیناتی کی زمانی ترتیبیں 

DOE کو آپ کے بچے کے لیے ایک تعیناتی فراہم کرنا درکار ہے جیسے کہ ذیل میں IEP میں سفارش کی گئی ہے:
متعارف کروائے جانے کے لیے، 60 سکولی ایام کے اندر اندر اس تاریخ  خصوصی تعلیم کے لیے ابتدائی )پہلی بار(   n

سے جس کو آپ نے اپنے بچے کی جانچ کی رضامندی دی تھی۔ 
اگر آپ کا بچہ پہلے ہی خصوصی تعلیمی خدمات وصول کر رہا ہے، دوبارہ جانچ کے لیے متعارف کروائے جانے کی   n

تاریخ سے 60 سکولی یوم کے اندر۔ 
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کی سفارش کی جا سکتی ہے یا وہ عوامی سواریوں میں  پر( 
استعمال کے لیے نیویارک شہر کا میٹروکارڈ وصول کرے گا/

گی۔   اگر وہ اس قابل ہیں، تو معذوریاں رکھنے والے جونیئر 
ہائی سکول اور ہائی سکول کے طلباء جو خصوصی تعلیمی 

خدمات حاصل کر رہے ہیں سے عام طور پر سفر کے عوامی 
ذرائع استعمال کرنے کی توقع کی جاتی ہے۔

خصوصی طور پر تیار کردہ نقل و حرکت )جیسے کہ گھر گھر 
کے لیے سفارشات کا تعین IEP ٹیم کی جانب سے کیا  جا کر( 
جاتا ہے۔ محدود حرکت پذیری، جسمانی/ہڈیوں کی معذوریاں 

اور دیگر صحت کے مسائل رکھنے والے بچوں کو عام طور پر 
گھر گھر بس لے جانا درکار ہوتا ہے۔ اگر آپ کے بچے کو گھر 

گھر کی نقل و حرکت درکار ہے، اس کی اس کے IEP میں 
نشاندہی کی جائے گی۔  بس خدمت کا انتظام جتنی جلدی 

ممکن ہو سکے کیا جاتا ہے، مگر عام طور پر پانچ دنوں سے 
کے دفتر کی   )OPT( زیادہ نہیں۔ آپ کو طلباء نقل و حرکت

جانب سے اس تاریخ کے بارے تحریری طور پر آگاہ کیا جائے 
گا جس پر بس خدمت شروع ہو گی۔ اگر آپ کو OPT کی 

جانب سے معلومات وصول نہیں ہوتیں، رہنمائی کے لیے فون پر 
رہنمائی کے نمبر 8855-392-718 پر کال کریں۔

اگر محکمہ مجوزہ سکول کے لیے رضامندی کی تاریخ سے 
بروقت بس خدمت کا انتظام کرنے سے قاصر ہے، آپ کے بچے 

کے سکول آنے جانے کے لیے متبادل سواری کے انتظامات 
کیے جا سکتے ہیں۔ اگر یہ صورت حال پیدا ہوتی ہے، آپ 

ایک خط اور سفری زِر تالفی فارم وصول کریں گے۔ 

ریکارڈز کی رازداری 

جانچ کے لیے رضامندی دینے کے وقت، آپ سے ریکارڈز 
جاری کرنے کے فارم پر دستخط کرنے کو کہا جائے گا جو 

IEP ٹیم کو باہر کی ایجنسیوں سے رپورٹیں یا معالجوں سے 
طبی رپورٹیں وصول کرنے کا اختیار دیتا ہے جو آپ کے بچے 
کی جانچ میں اہم ہو سکتی ہیں۔ جبکہ آپ کا اس جاری کرنے 
والے فارم پر دستخط کرنا درکار نہیں ہے، DOE کہتا ہے کہ 
آپ باہر کی ایجنسیوں یا معالجین کی طرف سے رپورٹیں جو 

آپ کے بچے کی ضروریات کو بہتر سمجھنے میں IEP ٹیم کے 

ارکان کی مدد کر سکتی ہیں تک رسائی کرنے کی IEP ٹیم 
کو اجازت دینے پر غور کریں۔

تمام جانچیں لکھی جاتی ہیں اور ہمارے برقیاتی ڈیٹا نظام 
)SESIS( میں سکین کی جاتی ہیں۔ فائل میں موجود معلومات 

رازدارنہ ہیں اور کسی بھی باہر کی ایجنسی یا فرد کو آپ کی 
رضامندی کے بغیر نہیں دی جائیں گی یا ماسوائے اس کے کہ 
عدالت بچے کے ریکارڈ جاری کرنے کا حکم دے۔ صرف شعبٔہ 
تعلیم کا عملہ جو آپ کے بچے کی طرف سے کام کر رہا ہے 

کی ان ریکارڈز تک رسائی ہے۔

ریکارڈز تک رسائی

آپ کو کسی بھی جانچ یا رپورٹ جس پر غور کیا جائے گا کی 
نقل آپ کے بچے کے لیے IEP ٹیم کے اجالس سے قبل حاصل 
کرنی چاہیئے۔ مزید برآں، آپ کو کسی بھی جانچ یا رپورٹس 

کی نقول کی درخواست کرنے کا حق ہے جو لکھی گئی ہیں اور 
آپ کے بچے کی فائل میں رکھی گئی ہیں۔ ایسا سکول یا، 
اگر آپ کا بچہ ایک غیر سرکاری سکول یا چارٹر سکول میں 
پڑھتا ہے، تو CSE دفتر کے چیئرپرسن کو ایک درخواست دے 

کر کیا جا سکتا ہے ۔ بعض اوقات والدین بچے کے ریکارڈ 
میں دیئے گئے بیانات سے متفق نہیں ہوتے۔ اگر یہ معاملہ 

ہے، آپ سکول، یا اگر آپ کا بچہ ایک غیر سرکاری سکول یا 
چارٹر سکول میں پڑھتا ہے، تو CSE دفتر کے چیئرپرسن سے 

پر تبادلٔہ خیال  ملنے کے لیے اور غیر متفق معاملے )معامالت( 
کی تحریری درخواست دے سکتے ہیں۔

ایسی مالقات کے نتیجے کے طور پر، سکول یا CSE دفتر 
ریکارڈ کے کچھ حصے حذف کرنے کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ 

آپ کے بچے کے ریکارڈ میں کسی بھی تبدیلیوں سے آپ 
کو مطلع کیا جائے گا۔ اگر سکول یا CSE دفتر ان حصوں کو 

حذف کرنے پر اتفاق نہیں کرتے جن پر آپ نے سوال اٹھائے ہیں 
اور آپ کے خدشات پر تسلی بخش توجہ نہیں دی گئی ہے، آپ 

سکول یا CSE دفتر کے چیئرپرسن کو ایک خط لکھ سکتے 
ہیں ریکارڈ میں وہ معامالت بیان کرتے ہوئے جن سے آپ 

متفق نہیں ہیں۔ سکول یا CSE دفتر کو یہ خط آپ کے بچے 
 ،A-820 کی فائل میں رکھنا درکار ہے۔ آپ چانسلر کے ضابطہ

آپ کے بچے کے تخمینے اور 
رپورٹیں خفیہ ہیں۔
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"رازداری اور طالب علم کے ریکارڈز کا اجراء؛ ریکارڈز کی 
کے تحت سپرنٹنڈنٹ کے پاس ایک اپیل بھی دائر کر  حفاظت" 

سکتے ہیں۔

طبی بلنگ کے لیے رضامندی

IEPs والے تمام بچوں کے خاندانون سے شعبٔہ تعلیم کی جانب سے 
کہا جائے گا کہ وہ ایک رضامندی پر دستخط کریں جو محکمے 
کو خصوصی تعلیمی خدمات کے اخراجات کے کچھ حصے کی 

ادائیگی کے لیے Medicaid کو بل بھجوانے کی اجازت دے 
گی۔ رازداری کے خدشات کی وجہ سے، تمام خاندانوں سے کہا 
 کہ وہ بھی جو 

ٰ
جاتا ہے کہ وہ ان فارموں پر دستخط کریں، حتی

Medicaid پر نہیں ہیں۔ اگر محکمہ Medicaid کو بل بھجواتا 
خاندان  ہے بل بھجوانے کا خاندانوں پر کوئی اثر نہیں ہو گا- 
کو سکول سے باہر خدمات کے لیے انکار نہیں کیا جائے گا، 
انہیں Medicaid کو مزید کوئی ادائیگی نہیں کرنی ہو گی، 
خدمات کی اقسام جو وہ وصول کرتے ہیں تبدیل نہیں ہوں 

گی، خاندان پر قطعی طور پر کوئی اثر نہیں ہو گا سوائے اس 
کے کہ سکول کے نظام کے پاس اضافی پیسہ آئے گا جسے 

 پھر بھی، خاندان محکمے 
ً
سے بچوں کی خدمت ہو گی۔ یقینا

کو Medicaid کو بل بھجوانے کی اجازت دینے سے انکار کر 
سکتے ہیں اور خدمات مہیا ہونا جاری رہے گا۔

والدین کے اختیارات

بطور والدین، یہ آپ کا حق اور ذمہ داری ہے کہ یقینی بنائیں 
کہ خدمات کی رضامندی دینے سے قبل آپ پوری طرح 

سمجھتے ہیں کہ آپ کے بچے کے IEP میں کیا ہے۔  کوئی 
وقت ہوتے ہیں جب ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے بچے کی تعلیم 
کے بارے میں سکول کی سفارش سے متفق نہ ہوں جیسا کہ 

IEP میں بیان کیا گیا ہے۔ آپ کو اپنے بچے کی اہلیت، جانچ، 
خدمات اور تعیناتی کے بارے میں فیصلوں کو چیلنج کرنے کا 
حق ہے۔ اگر آپ سکول کی کاروائیوں یا ان معامالت میں کوئی 

کاروائی کرنے سے انکار سے متفق نہیں ہیں، آپ کے پاس 
کئی اختیارات ہیں: 

ثالثی کے دوران، آپ اور IEP ٹیم کا  ثالثی کے لیے کہیں - 
ایک رکن ایک غیر جانبدار فریق کے ساتھ بیٹھتے ہیں جو 

ایک معاہدے تک پہنچنے میں آپ اور شعبٔہ تعلیم کی رہنمائی 
اور حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ آپ اپنے بچے کے سکول یا اگر آپ 

کا بچہ ایک غیر سرکاری سکول میں پڑھتا ہے تو CSE دفتر 
کو ثالثی کے لیے ایک درخواست دے سکتے ہیں۔

بطور والدین،  ایک غیر جانبدار سماعت کے لیے درخواست - 
آپ کو اس کی درخواست کرنے کا حق حاصل ہے جسے ایک 
غیر جانبدار سماعت کہا جاتا ہے۔ یہ ایک قانونی کاروائی ہے۔ 

غیر جانبدار سماعت کے دوران، آپ ایک غیر جانبدار سماعتی 
کے سامنے پیش ہوں گے اور  افسر )DOE کا ایک مالزم نہیں( 

اپنا مؤقف پیش کریں گے۔ سماعتی افسر آپ اور DOE کی 
جانب سے نمائندے کو سنے گا، گواہوں اور دستاویزات سے 
ثبوت لے گا اور آپ نے جو معاملہ اٹھایا ہے اسے کسے حل 

کرنا ہے کے بارے میں ایک تحریری فیصلہ دے گا۔ 

ایک بار جب غیر جانبدار سماعت کی درخواست کر دی جاتی 
)بعض اوقات "اپنی جگہ قائم"  ہے، "زیِر غور ہونے کی حالت،" 
الگو ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کا بچہ  کہالتی ہے( 
اپنی موجودہ تعیناتی میں ہی رہے گا حسِب قانون کاروائیوں 

کے عمل کے عرصے میں جب تک کہ معاملہ سلجھ نہیں جاتا 
یا آپ DOE کے ساتھ ایک معاہدے پر نہیں پہنچ جاتے۔ 

غیر جانبدار سماعت کی درخواستیں تحریری طور پر غیر 
جانبدار سماعت کے دفتر کو یہاں دینا الزمی ہیں:

غیر جانبدار سماعتوں کا دفتر   
131 Livingston Street, Room 201"

Brooklyn, New York 11201"
)718( 935-3280

والدین کو بچے کے IEP کو 
چیلنج کرنے کا حق ہے۔
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غیر جانبدار سماعت کی آپ کی درخواست کا یہ ہونا 
الزمی ہے:

تحریری طور پر غیر جانبدار سماعت کے دفتر میں دی   n
جائے؛

آپ کے خدشات اور مجوزہ حل کے متعلق حقائق بیان   n
کرتی ہو؛

آپ کے بچے کا نام اور پتہ بیان کرتی ہو؛ اور   n
سکول کا نام ہو جس میں آپ کا بچہ پڑھتا ہے۔  n

ایک مجوزہ فارم خط، جو آپ ایک غیر جانبدار سماعت کی 
درخواست دینے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، CSE دفتر 

یا غیر جانبدار سماعت کے دفتر سے دستیاب ہے۔ آپ یہ فارم 
نیویارک ریاستی دفتر برائے معذور افراد کو حرفتی اور تعلیمی 

خدمات سے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔

جب ایک غیر جانبدار سماعت دائر کی جاتی ہے تو حل کا عمل

ایک غیر جانبدار سماعت کے لیے آپ کی درخواست کے 15 
دن کے اندر، DOE ایک حل کے اجالس میں آپ کی جانب 

سے غیر جانبدار سماعت کی درخواست میں بیان کردہ معامالت 
کے حل کے لیے آپ کے ساتھ مل کر کام کرے گا۔ یہ ثالثی 

کی طرح نہیں ہے مگر غیر جانبدار سماعت کے عمل کا ایک 
درکار جزو ہے۔

تین صورِت احوال ہیں جن میں حل کا ایک اجالس منعقد نہیں 
ہو گا:

اگر آپ اور شعبٔہ تعلیم تحریری طور پر حل کے اجالس سے   .1
دستبردار ہوتے ہیں، غیر جانبدار سماعت کے دفتر کو آگاہ 
کیا جانا الزمی ہے اور 14 کلینڈر ایام کے اندر ایک غیر 

جانبدار سماعت ترتیب دی جائے گی۔
اگر آپ غیر جانبدار سماعت کے لیے اپنی درخواست سے   .2

دستبردار ہوتے ہیں، حل کے لیے ایک اجالس منعقد کرنے 
کی ضرورت نہیں رہتی۔

اگر شعبہ تعلیم کی جانب سے حل کا ایک اجالس ترتیب   .3
دینے کئی دستاویزی کوششوں کے بعد بھی آپ شریک 

نہیں ہوتے یا آپ نے حل کے اجالس سے تحریری دستبرداری 
اختیار نہیں کی، غیر جانبدار سماعتی افسر کو مطلع کیا 

جانا الزمی ہے اور DOE کو مطالبہ کرنے کا حق حاصل ہے 
کہ آپ کی درخواست رد کر دی جائے۔  

ایک غیر جانبدار سماعت کے لیے درخواست وصول کرنے کے 
بعد، سماعتی افسر آپ اور DOE سے سماعت ترتیب دینے 

کے لیے ٹیلی فون پر رابطہ کرے گا۔ آپ غیر جانبدار سماعت 
کے عمل کی مکمل تفصیل بھی وصول کریں گے اور آپ کو 
سماعت کی طے کردہ تاریخ، وقت اور مقام سے تحریری طور 
پر آگاہ کیا جائے گا۔ اگر آپ سماعت پر ایک وکیل کو النا 

چاہیں، وکیل کی جانب سے پیشی کا ایک نوٹس سماعت سے 
قبل غیر جانبدار سماعت کے دفتر کو بھیجا جانا الزمی ہے۔ 
سکول کا عملہ بھی ایک غیر جانبدار سماعت کی درخواست 
کر سکتا ہے۔ حسِب ضرورت، ایک مفسر فراہم کیا جائے گا۔ 
سماعت کے بعد، جس کے دوران آپ اور شعبٔہ تعلیم کا عملہ 
اپنے اپنے مؤقف بیان کرے گا اور آپ کے فیصلے کی حمایت 

میں ثبوت پیش کرے گا، سماعتی افسر ایک فیصلہ تحریر 
کرتا ہے۔ فیصلے کی ایک نقل آپ کو بذریعہ ڈاک بھیجی 

جائے گی۔

لی طور پر سماعت کے 
ُ
سماعت کرنے والے افسروں کا فیصلہ ک

دوران پیش کیے گئے ثبوتوں کی بنیاد پر پے۔ اس میں فیصلے 
کے لیے وجوہات اور بنیادیں شامل ہونی چاہیئں۔ فیصلہ آپ 
اور محکمے کو فیصلے کے خالف نیویارک ریاست کے جائزہ 
افسر کے پاس اپیل کرنے کے حق کے بارے میں مطلع کرے 

گا۔ اگر آپ فیصلے کی وصولی کی تاریخ سے 30 یوم کے اندر 
دائر نہیں کرتے، تمام فریقین کو سماعتی  اندر اپیل )اپیلیں( 

افسر کے فیصلے کی تعمیل کرنا درکار ہے۔

ریاست کے جائزہ افسر کو اپیلیں

نیویارک ریاست کے جائزہ افسر کو ایک اپیل عدم اتفاق کو 
سلجھانے کی طرف ایک اور قدم ہے۔ ایک اپیل کے لیے 

درخواست ایک قانونی عمل ہے۔ جبکہ ایک وکیل درکار نہیں 
ہے، اپیل دائر کرنے کے ضوابط مخصوص ہیں اور تاخیر یا 
برخاستگی سے بچنے کے لیے ان پر بالکل اسی طرح عمل 

کرنا الزمی ہے۔ یہ معلومات "3 تا 21 سال کے بچوں کے لیے 
ایک رہنمائے والدین"  نیویارک ریاست میں خصوصی تعلیم: 
کے  حصے میں شامل ہے۔ پمفلٹ کے "حسِب قانون حقوق" 
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حسِب قانون

حسِب قانون ان ضوابطہ کا حوالہ دیتے ہیں جو، حسِب 
قانون، آپ کے بچے کی ایک مفت مناسب عوامی تعلیم 

)FAPE( کو یقینی بنانے کے لیے اور اس میں ملوث 
ہونے اور اس عمل کا پورا فہم رکھنے کے آپ کے حق کو 
یقینی بنانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ حسِب قانون کا 

عمل مندرجہ ذیل کی ضمانت دیتا ہے:

مکمل طور پر آگاہ رہنے کا حق --- تعلیمی فیصلہ سازی 
میں آپ کے حقوق کے بارے میں آپ کو آپ کی ترجیحی 
زبان یا رابطے کے طریقے سے کافی زیادہ مطلع رکھا جانا 

الزمی ہے۔

اس رہنمائے والدین میں ان مواقع کی نشاندہی کی گئی 
ہے جب آپ سے اپنی رضامندی مہیا کرنے کے لیے کہا 
جائے گا۔ رضامندی مہیا کرنے کا مطلب ہے کہ آپ کو 

اپنی ترجیحی زبان میں اس کاروائی کے بارے میں مکمل 
طور پر آگاہ کیا گیا ہے جس کے لیے آپ اپنی رضامندی 
دے رہے ہیں، کہ آپ اس کاروائی کو سمجھ گئے ہیں اور 
تحریری طور پر متفق ہیں اور اس اطالع نامے میں شامل 
ہے کہ اگر کوئی بھی ریکارڈز جاری ہوتے ہیں تو وہ کون 
سے ہوں گے اور کن لوگوں کو جاری ہوں گے۔  رضامندی 

کا یہ بھی مطلب ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ رضامندی 
آپ کی جانب سے رضاکارانہ طور پر دی گئی ہے اور آپ 
اپنی رضامندی سے کسی بھی وقت دستبردار ہو سکتے 

ہیں۔ براہ کرم اس بات کو سمجھیں کہ دی گئی رضامندی 
سے آپ کی دستبرداری اس کاروائی کو منسوخ نہیں کرتی 

جو آپ کے رضامندی دینے اور اس سے دستبردار ہونے 
کے درمیان واقع ہو چکی ہے۔

بذریعہ مالقاتوں میں حاضری آپ  شمولیت کا حق --- 
کو فیصلہ سازی میں شمولیت اور دیگر شمولیت کا حق 
حاصل ہے جو آپ کے نکتٔہ نظر کے زیِر غور ہونے کی 

اجازت دیتی ہے۔ اس میں آپ کا دیگر افراد کو مالقاتوں 

میں ساتھ النے کا حق شامل ہے جو آپ کے بچے کے 
بارے میں علم یا خصوصی مہارتیں رکھتے ہیں۔ آپ 

کے بچے کے لیے خدمت کی سفارشات پر تبادلٔہ خیال 
کی مالقاتوں کا آپ کے ساتھ مل کر طے کیا جانا اور 
باہمی سہولت کے وقت پر ہونا الزمی ہے۔ اگر آپ کو 

ایک مترجم درکار ہے، شعبٔہ تعلیم کے لیے وہ مہیا کرنا 
الزمی ہے۔

آپ کو اپنے بچے کے بارے میں  چیلنج کرنے کا حق --- 
سکول کی طرف سے کیے گئے فیصلوں کو چیلنج کرنے 

کا حق حاصل ہے۔ کوئی بھی فیصلے جو آپ کے بچے کی 
تعلیم کو مثاتر کرتے ہیں انہیں چیلنج کرنے کے لیے یا 
کوئی اختالفات دور کرنے کے لیے آپ ثالثی، ایک غیر 
جانبدارانہ سماعت کی درخواست کر سکتے ہیں۔ اگر آپ 
کو ایک مترجم درکار ہے، شعبٔہ تعلیم کے لیے وہ مہیا 

کرنا الزمی ہے۔

آپ کو ایک غیر جانبدار سماعتی  اپیل کرنے کا حق --- 
افسر کے فیصلے پر نیویارک ریاست کے جائزہ افسر کے 

پاس اپیل کرنے، یا ریاستی جائزہ افسر کے فیصلے پر 
عدالتی نظر ثانی کروانے کا حق حاصل ہے۔ آپ شعبٔہ 

تعلیم کی جانب سے شروع کی گئی اپیلوں کی مخالفت 
بھی کر سکتے ہیں۔

IEP اجالس میں ایک اضافی والدین رکن کو النے کا حق 
--- آپ IEP اجالس کی طے کردہ تاریخ سے کم از کم 72 گھنٹے 
 IEP قبل ایک درخواست دے کر ایک اضافی والدین رکن کو

اجالس میں ساتھ النے کا حق رکھتے ہیں۔

آپ کو اپنے بچے کے سکول کے ریکارڈز کی نقلیں 
حاصل کرنے اور/یا ان کا معائنہ کرنے کا حق بھی حاصل 

ہے۔ آپ کو IEP ٹیم کے اجالس سے قبل تمام رپورٹوں اور 
تخمینہ جات کو وصول کرنے اور ان پر غور کرنے کا حق 
حاصل ہے۔  آپ کو اپنے بچے کی IEP یا تخمینہ جات 

اپنی ترجیحی زبان میں درخواست کرنے کا حق حاصل ہے۔
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حصہ 6
 ہائی سکول کے بعد--کالج، پیشہ وارانہ زندگی

اور بعد از ثانوی تعلیم منصوبہ بندی

ہائی سکول سے فارغ التحصیل 
ہونا ایک نوجوان بالغ کی ترقی 
میں ایک اہم تکمیلی مرحلہ ہے۔ 
ہائی سکول کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری جسے درکار 
ہے کہ طلباء اور والدین سمجھیں کہ طالب علم کے تعلیمی 
کورس اور امتحانات جو وہ مڈل اور ہائی سکول  پروگرام- 
کے دوران لیتے ہیں-ان کے بعد از ثانوی اہداف کے ساتھ 

کس طرح صف بندی کرتے ہیں۔

جدید ریجنٹس ڈپلومہ  n

ریجنٹس ڈپلومہ  n

مقامی ڈپلومہ  n

IEP ڈپلومہ   n

مڈل سکول اور ہائی سکول میں منصوبہ بندی یقینی بنائے گی 
کہ ہائی سکول کے بعد آپ کے بچے کے پاس اختیارات کی 

ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ 

تمام طلباء کو ایک ایسی تعلیم حاصل کرنی چاہیئے جو انہیں 
کالج، پیشے اور بعد از ثانوی سرگرمیوں میں سب سے زیادہ 

تعداد میں مواقع فراہم کرے۔ نیو یارک ریاست نے حال ہی میں 
تعلیم کے معیارات کا ایک نیا مجموعہ اختیار کیا ہے جو 

 Common Core Learning( مشترکہ بنیادی تعلیمی معیارات
Standards( کے نام سے جانا جاتا ہے۔ )دیکھیں فرہنگ، 

صفحہ 43(

گریجویشن کے لیے منصوبہ۔

ڈپلومہ کے تقاضے کیا ہیں؟
  ---دیکھیں صفحہ 38
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ہائی سکول 

ایک مڈل سکول کے بچے کے والدین کے طور پر، آپ کو ہائی 
سکول میں داخلے کے عمل میں سے گزرنا ہو گا۔ براِہ کرم یاد 

رکھیں کی کوئی معذروری رکھنے والے طلباء کو بھی کسی 
بھی ہائی سکول میں درخواست دینے کے ویسے ہی حقوق اور 
مواقع حاصل ہیں جو ان کے غیر معذور ساتھیوں کو حاصل 

ہیں۔ جب آپ کا بچہ ساتویں گریڈ میں ہو آپ اور آپ کے بچے 
کو ہائی سکول کے میلوں میں جانا شروع کر دینا چاہیئے۔ ہائی 
سکول میلے خزاں سمسٹر میں ہوتے ہیں۔ ان میلوں میں شہر کے 
عملہ، طلباء اور  تمام ہائی سکولوں میں سے نمائندگی ہوتی ہے: 

والدین نمائشی سٹالوں پر موجود اور سواالت کا جواب دینے 
کے لیے دستیاب ہوتے ہیں۔ ہائی سکول میں داخلے کے عمل 

 کے بارے میں مزید معلومات کے لیے، براِہ کرم؛
http://schools.nyc.gov/NR/rdonlyres/531C5296-BC35-
43E0-BD29-2D7E29BAB2C7/0/AcpolicySWD.pdf پر 

تشریف لے جائیں۔

جب ہائی سکول میں ہو، آپ کو اپنے بچے کے ہائی سکول کے 
رامید بنانے کے لیے اس کی تعلیمی اور 

ُ
بعد کے مواقع کو پ

ذاتی دونوں کامیابیوں کا منصوبہ بنانے اور اس کا سراغ لگانے 
کے لیے اپنے بچے، رہنما مشیروں اور اساتذہ کے ساتھ نزدیکی 

ربط کے ساتھ کام کرنا چاہیئے۔ بہت سی تعلیمی سندیں ہیں 
جو ایک بچہ نیویارک شہر کے سکولوں کے ضلعے میں حاصل 
کر سکتا ہے۔ ذیل میں معذور طلباء کے لیے ڈپلومہ اختیارات 

کا ایک جائزہ دیا گیا ہے۔

گریجویشن کے تقاضوں اور اپنے بچے کے مڈل اور ہائی سکول 
کے راستے کی منصوبہ بندی کے لیے دیگر وسائل پر تازہ ترین 

 معلومات کے لیے، براہ کرم دیکھیں:
http://schools.nyc.gov/RulesPolicies/
GraduationRequirements/default.htm

ایک ریجنٹس یا مقامی ڈپلومہ کے ساتھ اپنے بچے کے ہائی سکول سے فارغ التحصیل ہونے سے قبل آپ کو اس بات 
حاصل کرنے   )FAPE( سے مطلع کرنے کے لیے کہ آپ کا بچہ فارغ التحصیل ہونے کے بعد ایک مفت مناسب عوامی تعلیم

کا اہل نہیں ہے، ایک تحریری نوٹس وصول کرنا الزمی ہے۔ یہ ضابطہ ان معذور طلباء پر الگو نہیں ہوتا جو سکول کو 
ایک IEP ڈپلومہ یا ایک مہارت اور کامیابی کے آغاز کی سند کے ساتھ چھوڑتے ہیں۔ 

ڈپلومہ کے تقاضے

جدید ریجنٹس، ریجنٹس یا مقامی ڈپلومے حاصل کرنے کے لیے، طلباء کو 44 کریڈٹ حاصل کرنا اور مخصوص ریاستی 
امتحانات پاس کرنا الزمی ہے۔ تمام طلباء کے لیے مندرجہ ذیل مضامین میں مخصوص کریڈٹس مکمل کرنا الزمی ہے:

QQ8 انگریزی کریڈٹ

QQ8 معاشرتی علوم کریڈٹ

QQ6 ریاضی کریڈٹ

QQ6 سائنس کریڈٹ

QQ2 انگریزی کے عالوہ زبان کریڈٹ

QQ2 فنوِن لطیفہ کریڈٹ

QQ4 جسمانی تعلیم کریڈٹ

QQ1 صحت کریڈٹ

QQ7 اختیاری کریڈٹ

ڈپلومے جو امتحانات کے متقاضی ہیں

تمام طلباء جدید ریجنٹس ڈپلومہ، ریجنٹس ڈپلومہ اور مقامی 
ڈپلومہ کے اہل ہیں۔ یہ ڈپلومے حاصل کرنے کے لیے طلباء کو 

مخصوص ریجنٹس امتحان دینا درکار ہے۔ تمام طلباء ایک سے 
زیادہ بار ریجنٹس لے سکتے ہیں۔

 امتحانات کے متقاضی ڈپلوموں کے بارے میں تازہ
 ترین معلومات کے لیے، براِہ کرم ہماری ویب سائٹ

http://schools.nyc.gov/RulesPolicies/
GraduationRequirements/default.htm 

مالحظہ کریں۔

IEP ڈپلومے

کو بتدریج واپس  نیویارک ریاست کا 2013 تک "IEP ڈپلومہ" 
لینے کا ارادہ ہے۔ جیسا کہ نیویارک ریاست کے کمشنر ضابطہ 

100.9 میں نشاندہی کی گئی ہے، IEP ڈپلومہ کو مہارتیں اور 
کامیابی کا آغاز سند کے ساتھ تبدیل کر دیا جائے گا، جو 
صرف شدید معذوری رکھنے والے طلباء کے لیے ہو گی جو 
دینے کے اہل   )NYSAA( نیویارک ریاست کا متبادل امتحان

ہیں۔ 

براِہ کرم آگاہ رہیں کہ اگر آپ کا بچہ/بچی متبادل امتحان میں 
شریک ہے، وہ ایک مقامی، ریجنٹس یا جدید ڈپلومہ لینے کا/

کی اہل نہیں ہے۔ 
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IEP ڈپلومہ یا مہارتیں اور کامیابی کا آغاز سند حاصل کرنے والے 
طلباء اس تعلیمی سال کے اختتام تک سکول میں رہنے کے اہل 
ہیں جس سال میں وہ 21 برس کے ہوتے ہیں اور IEP میں ڈپلومہ 

مقاصد سے قطع نظر جدید ریجنٹس، ریجنٹس، مقامی، پیشہ 
یا GED ڈپلومے اب بھی کر   )CTE( وارانہ اور تکنیکی تعلیم

سکتے ہیں۔ 

عبوری خدمات اور بعد از ثانوی اختیارات
عبوری خدمات بذریعہ قانون سرگرمیوں کے ایک مجموعے کے 
طور پر متعین ہیں جو طالب علم کو نتائج کے لیے تیار کرنے 

کے لیے بنائی گئی ہیں جن کا طالب علم کی بالغ زندگی 
 
ٰ
میں تصور کیا گیا ہے۔ نتائج میں شامل ہو سکتے ہیں اعلی

ثانوی تعلیم، بشمول 2 اور 4 سالہ کالج، مالزمت، حرفتی 
تربیت، بالغوں کی تعلیم، بالغوں کی خدمات، آزادانہ زندگی، 

اور سماجی شمولیت۔ ہر طالب علم کے لیے سرگرمیوں کے 
مجموعے کو طالب علم کی انفرادی ضروریات، کارکردگیوں، 
اور دلچسپیوں کی بنیاد پر ہونے کی ضرورت ہے۔ سرگرمیوں 

میں ہدایات، سماجی تجربات، اور مالزمت میں ترقی یا دیگر 
بعد از سکول بالغ زندگی کے مقاصد کا شامل ہونا الزمی ہے۔ 

طالب علم کی پختگیوں، ترجیحات اور دلچسپیوں کو دھیان 
میں رکھتے ہوئے، سرگرمیاں طالب علم کے لیے مخصوص 

 ثانوی اہداف، اور 
ٰ
ہیں، اور ان کی بنیاد طالب علم کے اعلی

 IEP عبوری ضروریات کی بنیاد پر ہے اور ان میں معاون ہیں۔
ٹیم کو عبوری ضروریات کی شناخت کرنی چاہیئے، جو طالب 

علم کے تعلیمی کورسوں پر مرتکز ہیں کیونکہ ان کا تعلق ہائی 
 ثانوی سکول کی سرگرمیوں کے تغیر سے ہے۔ 

ٰ
سکول سے اعلی

تعلیمی کورسوں میں سکول کے نصاب کے کورس کے کام، 
جدید تعیناتی کے کورس اور/یا ایک پیشے اور طالب علم کے 
 ثانوی اہداف سے متعلق میدان میں تکنیکی تعلیم شامل 

ٰ
اعلی

ہو سکتے ہیں۔  

سرگرمیوں کا ایک مربوط مجموعہ مندرجہ ذیل میدانوں پر توجہ 
دیتا ہے:

 
ٰ
تدریس اور/یا مخصوص کورس جن کی طالب علم کو اعلی  n

ثانوی سکول کی زندگی کے لیے تیار ہونے میں ضرورت ہو 
سکتی ہے۔ تدریس میں مخصوص مجموعی اور/یا خصوصی 

تعلیم کے کورس کی تدریس، اور/یا کوئی خاص ہنر سیکھنے 
کے لیے تدریس شامل ہو سکتی ہیں )جیسے کہ مسائل حل 

کرنے کی مہارت(۔ 
متعلقہ خدمات جن کی طالب علم کو اس کے منصوبہ بند   n

بعد از سکول نتائج حاصل کرنے میں مدد کے لیے ضرورت 
ہو سکتی ہے )جیسے کہ، مشاورت، مالزمت کی تربیت، 

عالِج گویائی(۔ 
مالزمت، یا دیگر بعد از سکول بالغ زندگی کی خدمات یا   n

 
ٰ
سرگرمیاں جن کی طالب علم کو مالزمت اور دیگر اعلی

ثانوی سکول کے بالغ زندگی کے مقاصد پورے کرنے کے 
لیے ضرورت ہے )جیسے کہ، کام کے تجربے کے پروگرام میں 

شرکت، کالج مکمل کرنے یا مالزمت کی درخواستوں میں 
رہنمائی، انٹرویو دینے کی مشقوں میں مہارتیں(۔

سماجی تجربات--سرگرمیاں جن کی طالب علم کو اس کے   n
منصوبہ بند بعد از سکول نتائج کو حاصل کرنے کے لیے 

سماج میں شریک ہونے یا سماجی وسائل تک رسائی 
سیکھنے کے لیے )جیسے کہ سکول کے بعد مالزمتیں، انٹرن 

ضرورت ہے۔ شپ، سماجی تفریحی سرگرمیاں( 
روزمرہ زندگی کی سرگرمیاں )ADL(، اگر طالب علم کی   n

ضروریات کے لیے موزوں ہوں، وہ خدمات یا سرگرمیاں ہیں 
جو روزمرہ زندگی کی مہارتوں میں طالب علم کی مدد کریں 

گی۔ 
ایک اصلی یا تجرباتی کام   )FVA( باضابطہ حرفتی تخمینہ  n

کے انتظامات میں یا اصل کام کی مثالوں کے تجربات میں 
ایک طالب علم کی پختگیوں، قابلیتوں اور ضروریات کا 

تعین کرنے کے لیے تخمینہ کاری ہے۔ 

جب آپ کا بچہ یا بچی 15 سال کے ہو جاتے ہیں تو ان کی 
عبوری سرگرمیوں پر تبادلٔہ خیال کرنا اور ان کی منصوبہ بندی 
 ثانوی اختیارات کو زیادہ سے 

ٰ
کرنا اہم ہوتا ہے تاکہ وہ اعلی

زیادہ کر سکے۔ 
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)ACCES-VR( حرفتی بحالی بالغ پیشہ وارانہ زندگی اور تعلیمی خدمات جاری رکھنا --- 

ہر سال معذور افراد کو بذریعہ   )ACCES-VR( حرفتی بحالی بالغ پیشہ وارانہ زندگی اور تعلیمی خدمات جاری رکھنا --- 
مالزمت آزاد ہونے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ ACCES-VR نیویارک شعبٔہ تعلیم کا ایک دفتر ہے، اور اہل افراد کو مالزمت 

کی آمادگی اور تیاری کی خدمات فراہم کرتا ہے۔ ACCES-VR ان معذوری رکھنے والے افراد کی رہنمائی بھی کرتا ہے 
جنہیں اپنی مالزمت برقرار رکھنے میں دشواری پیش آ رہی ہو۔

سکول سے نکلنے سے دو سال قبل، ACCES-VR کے پاس بھیجا جانا، خدمات میں خلل سے بچاتا ہے اور بلوغت کے 
عبوری وقت میں طالب علم کی مدد کرے گا۔ ACCES-VR کے دفاتر پانچ میں سے ہر بلدیہ میں واقع ہیں۔  

پتہ فون نمبر  بلدیہ کا ضلعی دفتر 

1215 Zerega Avenue  718-931-3500  Bronx
Bronx, NY 10462   

New York State Office Building  718-722-6700  Brooklyn
55 Hanson Place, Second Floor   

Brooklyn, NY 11217   

116 West 32nd Street, 6th Floor  212-630-2300   Manhattan
New York, NY 10001   

Adam Clayton Powell, Jr. State Office Building  212-961-4420  Harlem Satellite Office
163 W. 125th Street, 7th Floor, Room 713   Serving 110th St. to 155th St.

New York, NY 10027   

1 LeFrak City Plaza  347-510-3100  Queens
59-17 Junction Boulevard, 20th Floor   

Corona, NY 11368   

2071 Clove Road, Suites 204 and 205  718-816-4800  Staten Island Satellite Office
Staten Island, NY 10304   

 مزید معلومات کے لیے، ACCES-VR کی
 http://www.access.nysed.gov/vr/   :ویب سائٹ یہاں مالحظہ فرمائیں 

www.fcny.org/train/trainhtml/geninfo.htm
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اصطالحات کی فرہنگ

CSE دفتری ریکارڈ یا CSE دفتری فائل: طالب علم کے تمام 
تعارف، تخمینے اور تعیناتی کے مواد بشمول بنیادی حقوق کے 

نوٹس، IEPs اور سکول رپورٹیں۔

IEP ڈپلومہ: ایک IEP ڈپلومہ تصدیق کرتا ہے کہ طالب علم نے 
IEP اہداف مکمل کر لیے ہیں۔ IEP ڈپلومے کالج میں داخلے 

کے لیے یا فوجی خدمت میں اندراج کے لیے قبول نہیں کیے 
جاتے۔ وہ طلباء جو متبادل امتحان میں شرکت کر رہے ہیں اور 
ایک IEP ڈپلومہ حاصل کرنے کی توقع رکھتے ہیں انہیں اپنی 

IEP ٹیم کے اجالس کے دوران عبوری منصوبوں بشمول فارغ 
التحصیل ہونے کے بعد اور پیشے کی تربیت کے بارے میں 

تبادلٔہ خیال کرنا چاہیئے۔ IEP ڈپلومہ یا مہارتیں اور کامیابی کا 
آغاز سند حاصل کرنے والے طلباء اس تعلیمی سال کے اختتام 
تک سکول میں رہنے کے اہل ہیں جس سال میں وہ 21 برس 

کے ہوتے ہیں اور جدید ریجنٹس، ریجنٹس، مقامی، پیشہ وارانہ 
ڈپلومے کر سکتے ہیں۔  )GED یا CTE( اور تکنیکی تعلیم

ایک فرد کی جانب سے انجام دیا گیا تخمینہ  آزادانہ جانچ: 
جو شعبٔہ تعلیم میں مالزم نہیں ہے۔ اس تخمینے کے اخراجات 

شعبٔہ تعلیم کی جانب سے صرف اس صورت میں ادا کیے جائیں 
گے اگر شعبٔہ تعلیم کا تخمینہ ایک غیر جانبدار سماعتی افسر 
کی جانب سے مناسب قرار دیا جاتا ہے یا DOE ایک آزادانہ 

تخمینے کی ادائیگی پر متفق ہے۔ یہ اس تخمینے کی طرح نہیں 
ہے جس کے لیے والدین خود ادائیگی کرتے ہیں یا بذریعہ بیمہ 

ادائیگی کی جاتی ہے )"نجی تخمینہ"(۔

ایک عمل جو طالب علم کی اسی پروگرام کے اندر  اتصال: 
پرائمری سے مڈل یا مڈل سے ہائی سکول منتقلی کے تعین کے 

لیے ہر موسِم بہار میں ہوتا ہے۔

DOE طلباء اور ان  "احاطہ کردہ زبان"  احاطہ کردہ زبانیں: 
کے والدین کی جانب سے استعمال ہونے والی انگریزی کے 

عالوہ عام زبانوں میں سے کسی ایک کا حوالہ دیتی ہے۔ اس 
وقت، DOE نے نو احاطہ کردہ زبانیں شناخت کی ہیں، انگریزی 
سمیت، جو 95 فیصد DOE طلباء اور ان کے والدین کی جانب 
سے استعمال کی جانے والی بنیادی زبانیں ہیں۔ یہ زبانیں ہیں: 
عربی، بنگالی، چینی، فرانسیسی، ہیٹیائی کریول، کوریائی، 

ردو۔
ُ
روسی، ہسپانوی اور ا

 :)APE( اختیار کردہ جسمانی تعلیم 
معذوری رکھنے والے بچوں کی ضروریات کے لیے خصوصی 

طور پر تیار کردہ جسمانی تعلیم کا پروگرام جو محفوظ طریقے 
سے یا کامیابی کے ساتھ حسِب معمول جسمانی پروگرام میں 

شرکت نہیں کر سکتے۔ 

 :)ELL( انگریزی زبان سیکھنے واال 
ایک طالب علم جو گھر میں انگریزی کے عالوہ کوئی دوسری 

زبان بولتا ہے اور Lab-R اور/یا NYSESLAT میں انگریزی کی 
استعداد میں ریاست کے بنائے درجوں سے کم سکور حاصل 

کرتا ہے۔ 

 :)ESL( انگریزی بطور ایک ثانوی زبان 
مخصوص تعلیمی حکمِت   )ESL( انگریزی بطور ایک ثانوی زبان

عملیوں کے ذریعے ELLs کو لسانی فنون اور موضوع کے 
موادوں میں انگریزی میں مہیا کی جاتی ہے۔

 :)FBA( باضابطہ کردار سازی تخمینہ 
طالب علم کے مسئلے والے طرِز عمل پر توجہ دینے کے لیے 
مسائل کے حل کا عمل۔ ایک مخصوص رویے کی وجوہات 

کی شناخت کے لیے FBA کئی طرح کی تکنیکوں اور حکمِت 
عملیوں پر تکیہ کرتا ہے اور ان مداخلتوں کا انتخاب کرنے میں 

IEP ٹیموں کی مدد کرتا ہے جو مسئلے والے طرِز عمل پر براہ 
راست توجہ دیتی ہیں۔

بچے کی تالش: ریاستوں اور مقامی سکول کے اضالع کی 
جانب سے شہر میں رہنے والے تمام بچوں کی تالش، شناخت 

اور تخمینے کے لیے انجام دی جانے والی جاری سرگرمیاں جن 
پر معذوریاں رکھنے کا شبہ ہے تاکہ مفت موزوں سرکاری تعلیم 

)FAPE( تمام اہل بچوں کے لیے دستیاب کی جا سکے، بشمول 
ان بچوں کے جو سرکاری، نجی اور چرچ سکولوں میں ہیں۔

سمعی اور بصری دونوں معذوریوں کے ساتھ  بہرہ-اندھا پن: 
ایک طالب علم، جس کا مالپ سنگین مواصالتی اور دیگر 
ترقیاتی اور تعلیمی ضروریات کا سبب بنتا ہے جو خصوصی 
تعلیمی پروگراموں میں محض  بہرہ پن رکھنے والے طلباء یا 

اندھا پن رکھنے والے طلباء کے لیے نہیں سموئی جا سکتیں۔ 

ایک طالب علم سماعت کی معذوری کے ساتھ  بہرہ پن: 
جو اتنی شدید ہے کہ طالب علم سماعت کے ذریعے لسانی 

معلومات پر عمل کرنے سے قاصر ہے، آواز بلند آہنگ کرنے 
کے ساتھ یا اس کے بغیر، جو طالب علم کی تعلیمی کارکردگی 

کو ناموافق طور پر متاثر کرتی ہے۔

طالب علم کے تعلیمی پروگرام کو بہتر بنانے کے  تخمینہ: 
لیے اس کی پختگیوں اور کمزوریوں کے بارے میں معلومات 

جمع کرنے کا عمل۔ جانچوں، مشاہدات اور انٹرویوز کے 
ذریعے اکٹھی کی گئی معلومات ٹیم کی بچے کے کام کرنے 

اور تعلیمی ضروریات کے درجات کا تعین کرنے میں رہنمائی 
کرے گی۔

والدین کو ایک خط جو انہیں  تخمینے کا اختیار نامہ: 
اپنے بچے کے لیے ایک غیر جانبدار تخمینہ شعبٔہ تعلیم کے 

خرچے پر غیر شعبٔہ تعلیم کے ایک آزاد مہیا کار کی طرف سے 
لگوانے کے اختیار کے بارے میں مطلع کرتا ہے۔

معذوری رکھنے والے بچوں کو کم سے کم پابندی  تسلسل: 
والے ماحول میں تعلیم دینے میں معاون شعبٔہ تعلیم کی تعلیمی 

خدمات کی حد۔ 
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ایک طالب علم جو مندرجہ ذیل  جذباتی پریشانی: 
خصوصیات میں سے ایک یا زیادہ کا مظاہرہ طویل عرصے کے 
لیے کرتا ہے اور ایک نشان زدہ درجے تک کرتا ہے جو طالب 

علم کی تعلیمی کارکردگی کو متاثر کرتا ہے:
سیکھنے کی ایک ناقابلیت جس کی منطقی، محسوساتی یا   n

صحت عوامل سے وضاحت نہیں کی جا سکتی؛ 
ہم جماعتوں اور اساتذہ کے ساتھ تسلی بخش باہمی تعلق   n

بنانے یا اسے برقرار رکھنے کی ناقابلیت؛
معمول کے حاالت کے تحت رویوں یا محسوسات کی   n

نامناسب اقسام؛
ناخوشی یا ناامیدی کا سرایت کر جانے واال عمومی مزاج؛ یا  n

ذاتی یا سکول کے مسائل کے ساتھ منسلک خدشات یا   n
جسمانی عالمات کے پیدا ہونے کا رجحان۔

"جذباتی پریشانی" کی اصطالح میں پراگندہ ذہنی شامل ہوتی ہے۔ 
یہ ان طلباء پر الگو نہیں ہوتی جو سماجی طور پر بے آہنگ ہیں 
ماسوائے اس کے کہ یہ تعین کیا جائے کہ انہیں جذباتی پریشانی 

الحق ہے۔

مضامین کے میدانوں میں ان کے فہم کو مہمیز دینے میں 
طلباء کی مدد کے لیے مادری زبان میں معاونت دستیاب ہے۔ 
مادری زبان میں رہنمائی سرگرمیوں جیسے کہ ہم جماعتوں کے 

ساتھ موضوع کے مواد پر مادری زبان میں تبادلٔہ خیال کرنے 
کے لیے طلباء کی حوصلہ افزائی کرنا، انہیں کیا سمجھ آئی 

یے کے تحریری اظہار کے لیے مادری زبان استعمال کرنے کی 
طالب علم کو اجازت دینا، اور مادری زبان کی درسی کتب، 

الئبریریاں، لغات، حوالہ جاتی مواد، اور ٹیکنالوجی وسائل 
جو کمرٔہ جماعت میں استعمال کرنے کے لیے طلباء کے لیے 

دستیاب ہیں کے ذریعے معاونت کی جاتی ہے۔

جماعت کا حجم: سفارش کردہ خدمات اور/یا کالس میں 
اجازت شدہ طلباء کی انتہائی تعداد۔ یہ IEP میں شامل ہے۔

خصوصی تعلیمی خدمات  حاضری کی اجازت کا خط: 
بشمول وہ تاریخ جس پر طالب علم سفارش کردہ خصوصی 

تعلیمی خدمات حاصل کرنا شروع کرتا ہے کے لیے رضامندی 
دینے کے بعد والدین کو بھیجا گیا ایک نوٹس۔

قانون میں دفعات جو والدین، طلباء اور  حسِب ضابطہ: 
محکمے کے حقوق کی تعارف، تخمینہ اور تعیناتی کے عمل 

کے دوران ضمانت دیتی ہیں اور ان کا تحفظ کرتی ہیں۔

 حسِب قانون کی سماعت )غیر جانبدار سماعت(: 
ایک غیر جانبدار سماعتی افسر جو نیویارک شہر کے شعبٔہ 

تعلیم کا مالزم نہیں ہوتا کے روبرو ایک قانونی کاروائی۔ 
والدین اور سکول دونوں دالئل دیتے ہیں، اگر کوئی ہو تو گواہ 

پیش کرتے ہیں اور ثبوت مہیا کرتے ہیں۔

کا دفتر: "CSE دفتر"   )CSE( خصوصی تعلیم پر کمیٹی
کا حوالہ ماضی میں خصوصی تعلیم پر کمیٹی کے دفتر اور 

 IEP اس دفتر میں رہنے والی ٹیموں اور ساتھ ہی ساتھ دیگر
ٹیموں کے طور پر دیا جاتا تھا۔  اس وقت، "خصوصی تعلیم 
کا الگ الگ حوالہ دیا  اور "IEP ٹیموں"  پر کمیٹی کے دفتر" 

جاتا ہے۔ IEP ٹیمیں سکولوں اور خصوصی تعلیم پر کمیٹی کے 

دفتر دونوں میں واقع ہیں، اور وہ یا تو ایک مکمل کمیٹی یا 
ایک ذیلی کمیٹی کے طور پر بنی ہو سکتی ہیں۔ IEP ٹیمیں 

جو خصوصی تعلیم پر کمیٹی کے دفتر میں واقع ہیں اور انہیں 
چیئرپرسن کی جانب سے ہدایات ملتی ہیں طلباء کے کئی 

گروہوں کے لیے ذمہ دار ہیں۔ 

یہ ٹیمیں 5 تا 21 سال کی عمر کے تمام طلباء کے لیے ذمہ دار 
ہیں جو اضالع کی جغرافیائی حدود کے اندر واقع سکولوں میں 

جاتے ہیں جو کہ ہو سکتے ہیں ایک:
نجی سکول  n

چرچ کا سکول  n
چارٹر سکول  n

حکومت سے منظورشدہ غیر سرکاری سکول  n

خصوصی تعلیم پر کمیٹی کے دفتر میں واقع IEP تنظیمیں ان 
طلباء کے لیے بھی ذمہ دار ہیں جو ان اضالع کی جغرافیائی 
حدود کے اندر بستے ہیں جو کی خدمت خصوصی تعلیم پر 

کمیٹی کی جانب سے کی جاتی ہے اور جو ہیں: 
نیویارک شہر اور نیویارک ریاست سے باہر غیر سرکاری   n

سکولوں میں جانے والے طلباء؛ 
وہ طلباء جو اپنے IEP پر بطور تعیناتی گھر یا ہسپتال میں   n
تعلیم وصول کرتے ہیں )براِہ کرم یاد رکھیں کہ اس میں وہ 
طلباء شامل نہیں ہیں جو عارضی طور پر گھر میں تعلیم 

وصول کرتے ہیں، کیونکہ ان طلباء سے اپنے پہلے سکول میں 
واپس لوٹ جانے کی توقع کی جاتی ہے(؛ 

طلباء جنہیں گھروں میں تعلیم دی جا رہی ہے؛ اور  n
طلباء جو غیر حاضر ہوتے ہیں۔  n

درجہ بندی: یہ اصطالح نیویارک ریاست کے قانون سے لی 
گئی ہے اور معذوریوں کی اقسام کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ 

انگریزی اور بچے کی ترجیحی زبان دونوں  دو زبانی جانچ: 
میں ماہرین جو دونوں زبانیں سمجھتے ہیں کی جانب سے 

لگایا گیا ایک تخمینہ۔ تخمینہ شعبٔہ تعلیم کے دو زبانی تخمینہ 
کار، شعبٔہ تعلیم کے ساتھ معاہدے کے تحت ایک ایجنسی کی 

جانب سے مالزم رکھا گیا تخمینہ کار، شعبٔہ تعلیم سے باہر 
ایک آزاد تخمینہ کار یا ایک مترجم کے ساتھ ایک یک زبان 

تخمینہ کار کی جانب سے انجام دیا جا سکتا ہے۔

دو زبانی ہدایات:
دوہری زبان کی   :)TBE( دوہری زبان کی عبوری تعلیم
لسانی فنون اور موضوع کے مواد کی   )TBE( عبوری تعلیم
ہدایات دونوں طالب علم کی مادری/گھریلو زبان میں اور 

اس   )ESL( انگریزی میں بھی انگریزی کے بطور ثانوی زبان
میں عملی تدریس مہیا کرتی ہے۔  جیسے جیسے طالب علم 

انگریزی میں استعداد بڑھاتا ہے، انگریزی میں تدریسیں 
بڑھتی جاتی ہیں اور مادری زبان میں کم ہوتی جاتی ہیں۔

دوہری زبان کے پروگرام انگریزی زبان   :)DL( دوہری زبان
میں تدریس کے ضرورت مند ELL طلباء کو  تعلیم دیتے 
ہیں اور ساتھ ساتھ ہی انگریزی بولنے والے طلباء کو بھی 
جو ایک ثانوی زبان سیکھنے میں دلچسپی رکھتے ہوں۔ 
پروگرام سکول کی تعلیم کے پورے عرصے میں ELL کی 
مادری زبان اور انگریزی زبان کی مہارتوں کو ترقی دینا 
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جاری رکھتے ہیں جبکہ ساتھ ہی ساتھ انگریزی بولنے والے 
طلباء کو بھی دو زبانی بننے کے قابل بناتے ہیں۔ دونوں 

گروہ ایک دوسرے کے لیے اچھے لسانی قابِل تقلید نمونے 
کا کردار ادا کرتے ہیں، اور اپنے باہمی عمل کے ذریعے وہ 
دونوں زبانوں میں لسانی ترویج میں مدد کرتے ہیں۔ طلباء 
آدھی تعلیم انگریزی میں وصول کرتے ہیں اور آدھی ہدف 

والی زبان میں۔

شعبٔہ تعلیم کا فرض کہ طالِب علم کے خصوصی  رازداری: 
تعلیمی ریکارڈز کو اس طریقے سے برقرار رکھنا جو یقینی 

بنائے کہ صرف موزوں عملے کی رسائی طالب علم کے IEP اور 
ریکارڈز تک ہے۔ 

ہونا الزمی ہے جس کا  رضامندی: رضامندی کا "باخبر" 
والدین کی دستخط حاصل کرنے سے کچھ بڑھ کر ہونا ضروری 
ہے۔ باخبر رضامندی حاصل کرنے کے لیے مندرجہ ذیل اقدامات 

کیے جاتے ہیں:

اس سرگرمی جس کے لیے رضامندی لی جا رہی ہے کے   n
بارے میں تمام معلومات، اپنی ترجیحی زبان یا دیگر 

مواصالتی طریقوں سے حاصل کر کے آپ کا پوری طرح آگاہ 
ہونا الزمی ہے۔ یہ بھی کہ، آپ کو آپے بچے کے ریکارڈز 

کے بارے میں مطلع کیا جانا الزم ہے جو جاری کیے جائیں 
گے اور یہ کسے جاری کیے جائیں گے۔ اس میں آپ کو اس 
بارے میں معلومات مہیا کی جانا شامل ہے کہ کیا جانچ کی 

جائے گی، اگر کوئی ہو، اور جانچ کہاں کی جائے گی؛
جس سرگرمی کے لیے رضامندی حاصل کی جا رہی ہے آپ   n
کا اسے سمجھنا اور تحریری طور پر اتفاق کرنا الزمی ہے؛ 

اور
آپ کو آگاہ کیا جانا الزم ہے کہ آپ کی جانب سے دی   n

جانے والی رضامندی رضاکارانہ ہے اور کسی بھی وقت اس 
سے دستبردار ہوا جا سکتا ہے۔ تاہم، اگر آپ رضامندی 

سے دستبردار ہوتے ہیں، یہ سمجھ لیں کہ دستبرداری رجعی 
عامل نہیں ہے، مطلب یہ کہ یہ کسی ایک کاروائی کو 

منسوخ نہیں کرتی جو آپ کے رضامندی دینے کے بعد اور 
رضامندی سے دستبردار ہونے سے قبل واقع ہو چکی ہے۔

IEP پر لگھے گئے اہداف جو وضاحت کرتا ہے کہ  ساالنہ اہداف: 
میں  ایک سال کے عرصے میں معذوری سے متعلق میدان )میدانوں( 

بچے سے کیا حاصل کرنے کی توقع کی جاتی ہے۔

معذور طالب علم کی خصوصی تعلیمی خدمات  ساالنہ جائزہ: 
کا ایک جائزہ اور پیش رفت جو IEP ٹیم کے اجالس میں طالب 

کی جانب سے تدریسی سال میں کم  علم کے استاد )اساتذہ( 
از کم ایک بار مکمل کی گئی ہے۔ اس وقت خصوصی تعلیمی 
خدمات میں تبدیلیوں کی سفارش کی بھی جا سکتی ہے اور 

نہیں بھی۔

سماعت کا ایک خصوصی طور  سماعت کے متعلق تخمینہ: 
پر تیار کردہ تخمینہ لگایا جاتا ہے یہ تعین کرنے کے لیے کہ 
آیا طالب علم میں قوِت سماعت کی نمایاں کمی ہے یا نہیں۔ 

سماعت کا ایک نقص، خواہ مستقل ہو  سماعت میں نقص: 
یا تغیر پذیر، جو طالب علم کی تعلیمی کارکردگی پر ناموافق 

اثرات مرتب کرتا ہے مگر وہ بہرے پن کی تعریف کے تحت 
شامل نہیں ہے۔

 سہارا دینے والے ٹیکنالوجی آالت اور خدمات: 
سہارا دینے والی ٹیکنالوجی کا ایک آلہ کوئی بھی آلہ، مصنوعہ 

یا نظام ہو سکتا ہے جو معذوری رکھنے والے ایک بچے کی 
کام کرنے کی صالحیتوں کو بڑھانے، برقرار رکھنے یا بہتر 

بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے )جیسے کہ، ایک مواصالتی 
آلہ، FM یونٹ، کمپیوٹر رسائی(۔ ایک سہارا دینے والی 

ٹیکنالوجی کی خدمت کوئی بھی ایک خدمت ہے جو معذوری 
رکھنے والے بچے کی ایک سہارا دینے والی ٹیکنالوجی کا 
آلہ منتخب کرنے، اسے پاس رکھنے یا استعمال کرنے میں 

براِہ راست مدد کرتی ہے۔ ایک سہارا دینے والی ٹیکنالوجی 
 IEP یا خدمات جو آپ کے بچے کو درکار ہیں ان کا اس کے
پر فہرست شدہ ہونا الزمی ہے۔ اگر آپ خیال کرتے ہیں کہ آپ 
کے بچے کو سہارا دینے والی ٹیکنالوجی درکار ہے، آپ سہارا 
دینے والی ٹیکنالوجی کا ایک تخمینہ لگانے کی درخواست دے 

سکتے ہیں۔

ان طلباء کو مہیا کی جانے والی متعلقہ  صحت خدمات: 
خدمات کی قسم جن کی شناخت طبی اور/یا صحت کی 

ضروریات رکھنے والے کے طور پر ہوتی ہے جسے سکول کے 
دن کے دوران نرس یا ماہِر صحت کی رہنمائی درکار  ہوتی ہے۔ 
اس خدمت کی مثالوں میں کھانا کھالنا، ایک سے دوسری جگہ 

چال کر لے جانا، چوسنے کا عمل یا سالئی گزارنے کا عمل 
شامل ہو سکتے ہیں۔

طالب علم کے IEP پر گھر کی ہدایات بطور ایک 
 پروگرام کی سفارشات: 

گھر پر ہدایات ایک متعلقہ IEP ٹیم کی جانب سے سفارش 
کی جا سکتی ہیں معذوریاں رکھنے والے طلباء کے لیے جنہیں 

طبی یا نفسیاتی بیماری ہے جو طالب علم کو ایک توسیعی 
سرکاری یا  وقت کے لیے )جیسے کہ ایک سال یا لمبا عرصہ( 

نجی سکول میں حاضری میں مانع ہوتی ہے۔

مسئلے کے   :)BIP( طرِزعمل میں مداخلتی منصوبہ
طرِزعمل پر توجہ دینے کا منصوبہ جس میں شامل ہیں، جیسے 
موزوں ہو، طرِز عمل میں مثبت مداخلتیں، حکمِت عملیاں اور 
سہارے، پروگرام میں تبدیلیاں اور ضمنی مددیں اور خدمتیں 

جو مسئلے کے طرِز عمل پر توجہ دینے کے لیے درکار ہو 
سکتی ہیں۔

 عام بنیادی تعلیمی معیارات:
 عام بنیادی معیارات اس کی ایک واضح تصویر مہیا کرتے

ہیں کہ طلباء کو کالج اور پیشے میں کامیابی کے لیے تیار 
ہائی سکول سے فارغ التحصیل ہونے کے لیے ہر سال کیا 

 سیکھنے کی ضرورت ہے۔ عام بنیادی تعلیمی معیارات
 کے بارے میں مزید جاننے کے لیے، براہ کرم دیکھیں

http://schools.nyc.gov/Academics/CommonCoreLibrary/
About/default.htm

44



علم کا وجود اور مہارتوں کی حد جس  عام تعلیمی نصاب: 
کی تمام طلباء، بشمول معذوریاں رکھنے والے طلباء سے مہارت 

حاصل کرنے کی توقع کی جاتی ہے۔

طالب علم   :)IAES( عبوری متبادل تعلیمی انتظامات
کی موجودہ تعیناتی کے عالوہ کوئی ترتیب جو طالب علم کو 
خصوصی تعلیمی خدمات وصول کرنا جاری رکھنے کے قابل 

بناتی ہے۔ 

ایک IEP ٹیم کی جانب سے تعین کہ طالب  غیر مخفی کرنا: 
علم کو خصوصی تعلیمی خدمات کی مزید ضرورت نہیں ہے۔

تصدیق واپس  غیر مخفی کرنے میں معاونت کی خدمات: 
لیے ہوئے ایک طالب علم کو کسی خصوصی تعلیمی خدمات 

کے بغیر واپس عام تعلیمی کالسوں میں واپس بھیجے میں 
معاون خدمات۔ غیر مخفی کرنے کے خدمات غیر مخفی کیے 
جانے کی تاریخ سے ایک سال تک مہیا کی جا سکتی ہیں 

اور ان میں ہدایاتی معاونت اور تبدیلیاں، تقریر اور زبان کی 
خدمات، مشاورتی خدمات وغیرہ شامل ہو سکتی ہیں۔

کمرٔہ جماعت کا مشاہدہ: ایک طالب علم کا سکول کے 
دوران کمرٔہ جماعت میں اور دیگر سکول انتظامات میں مشاہدہ 

کرنے کا عمل یہ دیکھنے کے لیے کہ تعلیم کیسی ہو رہی ہے 
اور کن رویوں کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ 

کمشنر کے ضوابط: وفاقی اور ریاستی تعلیمی قوانین کی 
بنیاد پر شعبٔہ تعلیم کی رہنما ہدایات، جو دیگر چیزوں کے 

ہمراہ ان اقدامات کی صراحت کرتی ہیں جن کی سکولی اضالع 
کو  خصوصی تعلیم کے تعارف، تخمینے اور تعیناتی کے عمل 

میں پیروی کرنا الزم ہے۔ 

طریقے اور ضوابط جو معذوری رکھنے والے طلباء  گنجائشیں: 
کے لیے ہدایات اور تخمینے تک یکساں رسائی فراہم کرتے 

ہیں۔ معذوری رکھنے والے طلباء کے لیے "میدان ہموار کرنے" 
 مندرجہ ذیل درجات میں 

ً
کے لیے تیار کردہ، گنجائشیں عموما

گروہ بند کی جاتی ہیں: 
پیشکاری )جیسے کہ ہدایات دوہرانا، باآواِز بلند پڑھنا،   n

جوابی پرچوں پر بڑے بلبلے استعمال کرنا، وغیرہ(؛
جواب )جیسے کہ کتاب میں جوابات پر نشان لگانا، حوالہ   n
جاتی معاونتیں استعمال کرنا، اشارہ کرنا، ایک کمپیوٹر 

استعمال کرنا، وغیرہ(؛
اوقات کاری/ترتیِب اوقات )جیسے کہ، توسیعی وقت، کثرت   n

کے ساتھ وقفے، وغیرہ(؛ 
انتظام )جیسے کہ مطالعاتی مقامات، خصوصی روشنی، الگ   n

کمرے، وغیرہ(۔

والدین کے   :)HLIS( گھر کی زبان کی شناخت کا سروے
لیے سوالنامہ یہ تعین کرنے کے لیے کہ آیا انگریزی کے عالوہ 

کوئی زبان طالب علم کے گھر میں بولی جاتی ہے یا نہیں۔

لچکدار پروگرامنگ: لچکدار پروگرامنگ کا مطلب ہے کہ 
طالب علم خصوصی تعلیمی خدمات اور دستیاب پروگرام کے 
مالپ پورے تسلسل میں وصول اور استعمال کرتا ہے جن کی 

استطاعت رکھی جا سکتی ہو۔ طالب علم کے IEP پر خدمات 
اور پروگراموں کا پورے دن کے لیے یکساں ہونا ضروری نہیں 

ہے۔ اس کی بجائے، لچکدار پروگرامنگ کو استعمال کرتے 
ہوئے، طالب علم معاونت کا ایک مقررہ درجہ حاصل کرتا 

ہے جو ہر مواد کے میدان کے لیے موزوں ہوتا ہے۔ لچکدار 
پروگرامنگ میں ہر طالب علم کی ضروریات کو کم سے کم 
پابندی والے موزوں ماحول میں پورا کرنا شامل ہے۔ لچکدار 
پروگرامنگ کو مؤثر طریقے سے استعمال کرتے ہوئے، سکول 
خصوصی تعلیمی خدمات کی فراہمی کے نمونے تیار کرتے 

ہیں جو ہر طالب علم کے لیے یکتا ہوتے ہیں اور عام تعلیمی 
نصاب تک رسائی میں اضافہ کرنے پر مرتکز ہوتے ہیں۔ یہ ذہن 
میں رکھنا اہم ہے کہ طلباء کی ضروریات کا مہیا کردہ خدمات 

کے ساتھ میل کھانا الزمی ہے۔ خصوصی تعلیمی پروگراموں 
اور خدمات کی حدود کی وضاحت ذیل میں کی گئی ہے اور یہ 

متحد خدمت رسد نظام کا جزو ہیں۔

بالغ جنہیں قانونی طور پر گود لینے کی  لے پالک والدین: 
کاروائیوں کے ذریعے ایک بچے کی ذمہ داری تفویض کی گئی 
ہے جو جنم دینے والے والدین کے حقوق کو دستبردار یا منسوخ 

کرتی ہے۔

دوہری زبان کی کالسوں کے لیے سفارش  متبادل تعیناتی: 
کردہ طلباء مگر وہ طلباء جن کے لیے دوہری زبان کے استاد/

کالس دستیاب نہیں ہے کے لیے مہیا کی گئی عارضی 
تعیناتی۔ ایک دو زبانیں بولنے واال پیشہ ور طالب علم کے 
ساتھ کالس میں واحد زبان بولنے والے استاد کے ساتھ کام 
کرنے کے لیے تعینات کیا جا سکتا ہے جسے انگریزی میں 

بطور ثانوی زبان کے خیاالت اور اصولیات کی تربیت دی 
گئی ہے۔

متبادل خدمات )جنہیں مداخلتی/امتناعی خدمات بھی کہا جاتا 
عام تعلیم حاصل کرنے والے طلباء جنہیں سکول میں دشواری  ہے(: 
پیش آ رہی ہو کو مہیا کی گئی خدمات۔ یہ خدمات خصوصی تعلیم 

کا متبادل ہیں ان طلباء کے لیے جن کی بطور معذور درجہ 
بندی نہیں کی گئی یا انہیں خصوصی تعلیم کی جانچ کے لیے 
بھیجے جانے سے قبل مہیا کی جاتی ہیں۔ خصوصی تعلیم کے 
متبادالت میں شامل ہو سکتے ہیں مطالعہ اور ریاضی درست 

کروانے کے پروگرام، رہنمائی کی خدمات اور تقریر اور زبان کے 
عالج جو خصوصی تعلیم کی جانچ کے لیے بھیجے جانے سے 

قبل سکول کے اندر ہی مہیا کیے جائے ہیں۔

معالج: شعبٔہ تعلیم کے تخمینہ کار ماہر کے لیے استعمال ہونے 
والی ایک اور اصطالح، جیسے کہ سکول کا ماہِر نفسیات یا 

سکول کا سماجی خدمتگار۔

معذوریاں رکھنے والے افراد کی تعلیمی بہتریوں کا 
ایک وفاقی قانون جو معذوریاں رکھنے   :)IDEIA( ایکٹ

کم   )FAPE( والے طلباء کو ایک مفت مناسب سرکاری تعلیم
سے کم پابندی والے ماحول میں 3 سال کی عمر سے اس سال 
تک وصول کرنے کا حق دیتا ہے جس سال طالب علم کی عمر 

21 برس ہوتی ہے یا وہ ہائی سکول کے ایک ڈپلومے کے ساتھ 
فارغ التحصیل ہوتا ہے۔ 
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خصوصی تعلیم   :)FAPE( مفت موزوں سرکاری تعلیم
اور متعلقہ خدمات جو سرکاری خرچ پر، عوام کی نگرانی اور 
ہدایات کے تحت، اور والدین سے اخراجات وصول کیے بغیر 

مہیا کی جاتی ہیں۔

IEP ٹیم کے اجالس کے دوران، تبادلٔہ خیال میں  مؤخر تعیناتی: 
ایک فیصلہ شامل ہو گا کہ آیا مجوزہ خصوصی تعلیمی خدمات 
فوری طور پر شروع ہونی چاہیئں یا نہیں۔ ہو سکتا ہے یہ طالب علم 
کے بہترین مفاد میں نہ ہو کہ مجوزہ خصوصی تعلیمی خدمات 
تعیناتی  کا نفاذ فوری طور پر کر دیا جائے۔ اسے ایک "متاخر" 

کے طور پر حوالہ دیا جاتا ہے اور اس کے لیے والدین کی 
طرف سے رضامندی درکار ہے۔ 

ان طلباء کو دیا جاتا ہے جو کامیابی  ہائی سکول ڈپلومہ: 
کے ساتھ یا تو ریجنٹس امتحانات مکمل کرتے ہیں یا قابلیت 
کی جانچ اور کورس کریڈٹ کے تقاضے جیسا کہ ضابطے میں 

تجویز کیا گیا ہے۔ 

ایک تعلیمی خدمت جو عارضی بنیادوں  ہسپتال میں تعلیم: 
پر ان طلباء کو مہیا کی جاتی ہے جو طبی وجوہات کی بناء پر 
جو انہیں سکول حاضر ہونے سے روکتی ہوں ہسپتال میں داخل 

ہوتے ہیں۔

اسے ایک غیر جانبدار سماعت کے  حسِب قانون شکایت: 
لیے درخواست بھی کہا جاتا ہے، یہ ایک والد یا والدہ یا 

سکولی ضلع کی جانب سے دائر کردہ تحریری درخواست ہوتی 
ہے جس میں معذوری رکھنے والے طالب علم کے لیے ایک 
مفت، موزوں، سرکاری تعلیم کی شناخت، تخمینے، تعلیمی 

تقرری یا شرائط سے متعلق کوئی بھی امر شامل ہوتا ہے۔ اس 
کا نتیجہ غیر جانبدار سماعت کی صورت میں نکل سکتا ہے۔

مفسر/مترجم: ایک فرد جو والدین کی ترجیحی زبان/مواصالتی 
ذریعہ بولتا ہے یا بچے کی زبان بولتا ہے اور والدین کے لیے 

اجالسوں میں مفسر کے فرائض انجام دیتا ہے اور/یا طالب علم 
کے لیے تخمینوں کا ترجمہ کرتا ہے۔

ایک طالب   :)LAB-R( لسانی تخمینہ بیٹری-نظرثانی شدہ
علم کی انگریزی زبان میں استعداد اور دو زبانی ESL تعلیمی 

خدمات کے لیے ضرورت کا تعین کرنے کے لیے دی گئی 
جانچ۔

 :)LRE( کم سے کم پابندی واال ماحول 
"کم سے کم پابندی واال ماحول" کا مطلب ہے کہ معذوری رکھنے 

والے طلباء کی خصوصی کالسوں، علیحدہ سکولوں یا حسبِ معمول 
تعلیمی ماحول سے دیگر اخراج میں تعیناتی صرف اس وقت واقع 

ہوتی ہے جب معذوری کی نوعیت اور سنگینی ایسی ہو کہ 
 اضافی امداد اور خدمات کے استعمال کے بعد بھی، 

تعلیم تسلی بخش طور پر حاصل نہ کی جا سکتی ہو۔ ہر طالب 
علم کو انفرادی کم از کم پابندی واال ماحول مہیا کیے جانے 

کے لیے، طلباء لچکدار پروگرام وصول کر سکتے ہیں تاکہ 
خدمت کا معیار اس مضمون کے میدان میں طالب علم کی 

ضرورت سے مطابقت رکھتا ہو۔ ایسا کرنے میں، چند خدمات 
اور پروگرام جزوقتی بھی سفارش کیے جا سکتے ہیں۔

مخصوص نقل و حرکت کے نقائص  محدود نقل و حرکت: 
کے ساتھ طالب علم، خواہ جمسانی یا محسوساتی، جن کے 
ذا، 

ٰ
لیے عمارت کا نقشہ رکاوٹیں کھڑی کر سکتا ہو اور، لہ

جنہیں قانونی ضرورت کی حد تک پروگراموں تک رسائی کی 
پیشکش کی جاتی ہے۔

بالغ نگرانی کی مقدار اور طالب علم  انتظامی ضروریات: 
کی ضروریات کو پورا کرنے لیے کوئی بھی ضروری ماحولیاتی 

تبدیلیاں۔ یہ IEP میں شامل ہونا الزمی ہے۔ 

ایک فرد جو سکول آتے یا واپس جاتے ہوئے  منتظمہ: 
خصوصی تعلیم کی بس میں طلباء کی معاونت کرتی ہے۔ 

ایک رازدارنہ، رضاکارانہ عمل جو ایک رسمی حسِب  ثالثی: 
قانون سماعت کے بغیر فریقین کو جھگڑے نپٹانے کے قابل 

بناتا ہے۔ ایک غیر جانبدار ثالث اپنے خیاالت اور مؤقف کے 
اظہار میں اور دوسروں کے خیاالت اور مؤقف کو سمجھنے میں 
فریقین کی مدد کرتا ہے۔ ثالث کا کردار مباحثہ کروانا اور ایک 
معاہدے تک پہنچنے میں فریقین کی مدد کرنا ہے، نہ کہ حل 

تجویز کرنا یا مؤقف اختیار کرنا یا جانبداری کرنا۔ اگر فریقین 
معاہدے پر پہنچ جاتے ہیں، معاہدہ حتمی ہوتا ہے اور اس کے 

خالف اپیل نہیں کی جا سکتی۔

طالب علم کی جسمانی اور طبی حالت پر ڈاکٹر  طبی معائنہ: 
کی ایک رپورٹ جس پر IEP ٹیم کے اجالس کے دوران غور و 

خوض کیا جاتا ہے۔

نصاب میں ایک تبدیلی کی وضاحت کرتی ہے۔  ترامیم: 
جبکہ گنجائشیں ان صورتوں اور ضوابط میں تبدیلیاں ہیں جو 
معذوریوں کی وجہ سے محدود رہنے کی بجائے طلباء کو تیزی 

سے شرکت کرنے کے قابل بناتی ہیں، ترامیم دشواری کے درجے 
اور/یا مواد کی تعداد دونوں کی زیادہ جامع تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ 

ترامیم معذوریاں رکھنے والے ان طلباء کے لیے کی جاتی ہیں 
جو اس تمام مواد کو سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں جو استاد 
پڑھا رہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر، ایک ابتدائی سکول کے 
طالب علم جو ادراکی نقائص رکھتا ہو جو عام تعلیمی کالس 
جس میں وہ شامل ہوتا/ہوتی ہے میں مواد کو سمجھنے کی 

اس کی قابلیت کو محدود کرتے ہیں، کے لیے اسائنمنٹس کو 
تعداد میں کم کیا جا سکتا ہے اور نمایاں طور پر ان میں 

ترمیم کی جا سکتی ہے۔ 

جانچ کرنے والی ٹیم کی جانب سے طلباء  کثیر تادیبی جانچ: 
کا مکمل تخمینہ یہ تعین کرنے کے لیے کہ آیا طالب علم 

معذور ہے اور اسے خصوصی تعلیمی خدمات درکار ہیں۔ اسے 
ایک کثیر تادیبی تخمینہ بھی کہا جاتا ہے۔

ایک ماہِر اعصاب کی جانب   عصبی نظام کی جانچ: 
سے انجام دیا گیا ایک خصوصی طور پر تیار کردہ تخمینہ یہ 

 تعین کرنے کے لیے کہ آیا طالب علم ذہن کے کام نہ کرنے 
 کی عالمات کا اظہار کرتا ہے جو تعلیم کو متاثر کر 

سکتی ہیں۔
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نیویارک ریاست کی انگریزی بطور ثانوی زبان کامیابی 
 :)NYSESLAT( کی جانچ

NYSESLAT انگریزی زبان سیکھنے والوں )ELLs( کی جانب سے 
کنڈرگارٹن سے گریڈ 12 تک لیا جاتا ہے۔ وہ ESL اور دو زبانی 
 NYSESLAT خدمات وصول کرنا جاری رکھیں گے تاوقتیکہ ان کے

پر سکور نشاندہی کریں کہ انہوں نے انگریزی میں استعداد 
حاصل کر لی ہے اور اب مزید اضافی معاونت درکار نہیں ہے۔ 

ایک طالب علم جو معذوری رکھنے والے کے  غیر معذور: 
طور پر درجہ بند نہیں کیا گیا اور کوئی خصوصی تعلیمی 

خدمات وصول نہیں کرتا۔

نیویارک ریاست کی جانب سے منظور شدہ غیر 
سرکاری سکول: ایک سکول جو عوامی چندوں سے خصوصی 

تعلیمی پروگرام مہیا کرتا ہے اور جو نیویارک شہر کے شعبٔہ 
تعلیم کا حصہ نہیں ہے۔ 

جب   :)P1-R( غیر سرکاری سکول کی اہلیت کا نوٹس
ایک طالب علم کو خصوصی کالس کے لیے ایک ماقبل 

ابتدائی  تحریری نوٹس )پہلے سفارش کا حتمی نوٹس کہالتا تھا( 
طور پر متعارف کروائے جانے کے لیے رضامندی کی تاریخ 
سے سکول کے 60 ویں دن یا اس سے پہلے، یا ماضی میں 
شناخت کیے گئے طلباء کے لیے متعارف کروائے جانے کے 
نوٹس کی وصولی کے 60 ویں سکول کے دن پیش نہیں کیا 

جاتا، تو محکمے کے لیے الزم ہے کہ وہ والدین کو 60ویں دن 
خط مہیا کرے جو طالب علم کو سرکاری خرچے   )P1-R( ایک
پر ریاست کی جانب سے منظور شدہ غیر سرکاری سکول میں 

رکھنے جانے کے اہل بناتا ہے۔

تاہم، اگر والدین کی جانب سے دستاویزی تاخیر ہے )جیسے 
کہ والدین ابتدائی جانچوں کی رضامندی دینے پر دستخط 

کرنے سے انکار کرتے ہیں، طالب علم نیویارک شہر سے باہر 
منتقل ہو جاتا ہے، پرنسپل اور والدین متعارف کروائے جانے 

سے دستبرداری پر متفق ہوتے ہیں، متعارف کروائے جانے سے 
متعارف کروانے واال فریق دستبرداری اختیار کرتا ہے یا والدین 

ایک آزادانہ جانچ کی درخواست کرتے ہیں جو تعمیل کے 
 P1-R عرصے کے بعد مکمل کی جاتی ہے(، محکمہ والدین کو
بھیجنے سے اجتناب کر سکتا ہے اصل 60 ویں سکول دن کے 

بعد تک کے عرصے کے لیے جو حقیقی والدینی تاخیر کے 
عرصے سے نسبت رکھتا ہے۔  

متعارف کروائے جانے  متعارف کروائے جانے کا نوٹس: 
کے خط کی وصولی کے پانچ یوم کے اندر اندر، والدین کی 

ترجیحی زبان میں انہیں بھیجا گیا خط، اگر یہ DOE کی جانب 
سے متعین کردہ احاطہ شدہ زبانوں میں سے ایک ہے۔

 :)OSE( طالب علم کے اندراج کا دفتر 
طالب علم کے اندراج کا مرکزی دفتر طالب علم کی تعیناتی، 
اندراج، عالقہ بندی اور پروگراموں کے انتخاب کو تمام گریڈ 

کے درجوں کے لیے پورے شہر کی بنیاد پر سہولت مہیا 
کرتا ہے۔ 

دیگر معاون خدمات: ان طلباء کو مہیا کردہ متعلقہ خدمات 
جنہیں ان کے موجودہ تعلیمی پروگراموں میں قابِل انتظام رہنے 

کے لیے ترقیاتی یا تصحیحی معاونت درکار ہے۔

ایک فرد جو معاونت مہیا کرتا ہے )جیسے  معاون پیشہ ور: 
کہ طرِز عمل کو دیکھنا، صحت خدمات، نقل و حمل یا رفع 

حاجت جانا، تعیناتی کے انتظار میں خدمات، متبادل تعیناتی 
یا تو پوری جماعت کو  خدمات، یا اشاروں کی زبان کی تفسیر( 

یا پھر ایک فرد یا طلباء کے ایک گروہ کو۔

سکول میں معذوری رکھنے والے بچے کا والد  والدین رکن: 
یا والدہ جو IEP اجالسوں میں شرکت کرتا/کرتی ہے اور کوئی 
معلوم یا مشتبہ معذوری رکھنے والے بچے کے والدین کی اس 

کے بچے یا بچی کے تعلیمی فیصلے کرنے میں معاونت کرتا/
کرتی ہے۔ والدین کو والدین رکن کی IEP ٹیم کے اجالسوں 

میں شرکت سے انکار کرنے کا حق حاصل ہے۔

جب ایک فریق ایک غیر جانبدار سماعت کی  زیِر غور ہونا: 
درخواست کرتا ہے یا ثالثی، زیِر غور ہونے کی حالت، "ایک 

کی فراہمی میں شرکت کرتا ہے، طالب علم کو  ہی جگہ رہنے" 
میں رہنے کی اجازت دیتا/دیتی ہے  اپنے "آخری متفق تعیناتی" 

تاوقتیکہ غیر جانبدار سماعت کا عمل )بشمول تمام اپیلیں( 
مکمل ہو جائے، ماسوائے اس کے کہ والدین اور IEP ٹیم ایک 

متبادل پر تحریری طور پر اتفاق کریں۔ 

بچے کے ساتھ والدینی رشتے  والدین کے رشتے میں افراد: 
میں ایک فرد، جیسا کہ نیویارک تعلیمی قانون میں درج ہے، 
(، ایک سوتیال 

ٰ
بشمول ایک والد یا والدہ )پیدائشی یا متبنی

باپ، ایک سوتیلی ماں، ایک قانونی طور پر متعین سرپرست 
یا ایک محافظ۔ ایک نگران کوئی بھی ایک فرد ہوتا ہے جس 

نے بچے کی نگرانی اور دیکھ بھال اپنے ذمے فرض کر لی 
ہے کیونکہ والدین یا سرپرست مر گئے ہیں، معذور ہیں، ذہنی 

بیمار ہیں، ایک ادارے کے لیے وقف ہو گئے ہیں، یا انہوں 
نے بچے کو ترک کر دیا ہے یا اس سے کنارہ کشی اختیار 

کر لی ہے یا ریاست سے باہر رہائش پذیر ہیں یا ان کا اتہ پتہ 
نامعلوم ہے۔ 

عام فرائض کے قانون کے عنوان A-15 کی تعمیل میں، جو 
والدین کو کسی اور کو اپنے بچے کے تعلیمی فیصلے کرنے 

کے لیے مقرر کرنے کی اجازت دیتا ہے، ایک فرد جو والدینی 
رشتے میں ہونے والے فرد کے طور پر تعینات کیا جا سکتا 
ہے۔ تقرری کا تحریری ہونا الزمی ہے اور ایک وقت میں چھ 
ماہ سے زائد عرصے کے لیے نہیں ہو سکتی۔ اگر تقرری 30 
یوم سے زیادہ عرصے کے لیے ہے، اس کا نوٹری پبلک سے 

تصدیق شدہ ہونا اور مقررہ فرد اور ساتھ ہی ساتھ والدین کی 
طرف سے دستخط شدہ ہونا الزمی ہے۔ 

والدین کے رشتے میں کردار ادا کرنے والے فرد کو پورے 
خصوصی تعلیمی عمل میں IEP ٹیم کی طرف سے شامل ہونے 
اور مشاورت کے لیے بالیا جاتا ہے۔ اگر پیدائشی والدین کسی 

بھی وقت طالب علم کی زندگی میں واپس لوٹ آتے ہیں اور 

47



بطور والدین ذمہ داری قبول کرتے ہیں، IEP ٹیم انہیں فیصلہ 
سازی کے عمل میں شامل کرتی ہے اور دیگر والدینی رشتوں 

کو مزید تسلیم نہیں کرتی جو والدین کے واپس لوٹنے سے پہلے 
موجود تھے۔

زبان جسے بولنے میں والدین سب سے زیادہ  ترجیحی زبان: 
سہولت محسوس کرتے ہیں۔ یہ گھر میں باقاعدگی سے بولی 

جانے والی زبان ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی۔

سکولی ضلع کی جانب سے تحریری بیانات  ماقبل تحریر نوٹس: 
جو والدین کو طالب علم کی شناخت، تخمینے، تعلیمی تعیناتی 

کی ابتداء یا ان میں تبدیلی یا طالب علم کو مفت موزوں 
کی فراہمی کے بارے میں سفارش   )FAPE( سرکاری تعلیم

)سفارشات( کے بارے میں مطلع کرتے ہیں۔

ایک طالب علم کی ماحول سے  ذہنی بیماری کی جانچ: 
تعلق بنانے کی قابلیت اور وہ درجہ جس پر جذباتی مسائل 

تعلیم میں مداخلت کرتے ہیں کے تعین کے لیے ذہنی امراض 
کے معالج کی طرف سے انجام دیا گیا ایک خصوصی طور پر 

تیار کردہ تخمینہ۔

ایک الئسنس یافتہ ماہِر نفسیات کی طرف  نفسیاتی جانچ: 
سے مجموعی تعلیمی قابلیتوں میں ایک طالب علم کی 

پختگیوں اور کمزوریوں کو ماپنے اور وہ دیگر بچوں اور بڑوں 
کے ساتھ کیسے تعلق رکھتا/رکھتی ہے کے لیے انجام دیا 

جانے واال ایک تخمینہ۔

ایک IEP ٹیم کے اجالس میں کیا گیا خصوصی  سفارش: 
تعلیمی خدمات کی فراہمی کا تعین۔

معذوری رکھنے والے طالب علم کے لیے ایک  دوبارہ جائزہ: 
تازہ ترین جانچ )جانچیں(۔ اس کے لیے ایک درخواست طالب 
علم کے استاد، والدین یا سکولی ضلع کی جانب سے دی جا 
سکتی ہے۔ عالوہ ازیں، معذوریاں رکھنے والے طلباء کی ہر 
تین سال بعد دوبارہ جانچ ہونا الزمی ہے، ماسوائے اس کے 

جب ضلع اور والدین تحریری طور پر متفق ہوں کہ دوبارہ جانچ 
ضروری نہیں ہے۔ ایک دوبارہ جانچ ایک سال میں ایک بار 

سے زیادہ نہیں کی جا سکتی ماسوائے اس کے کہ سکول اور 
والدین بصورِت دیگر متفق ہوں۔

ایک متعارف کروایا جانا جانچ اور  متعارف کروایا جانا: 
تعیناتی کے عمل کو شروع کرتا ہے یہ تعین کرنے کے لیے کہ 

آیا طالب علم کو کوئی معذوری ہے اور اسے خصوصی تعلیمی 
خدمات درکار ہیں۔

عام تعلیمی نصاب دیکھیں۔ حسِب معمول تعلیم: 

خدمات جو خصوصی تعلیم والے طلباء کو ان  متعلقہ خدمات: 
کی اپنے سکول پروگرام میں شرکت میں معاونت اور رہنمائی 

 IEP میں مدد کرنے کے لیے دی جا سکتی ہیں۔ ان خدمات کا
پر سفارش شدہ ہونا الزمی ہے اور یہ یا تو انفرادی طور پر یا 

زیادہ سے زیادہ پانچ کے گروہ میں مہیا کی جاتی ہیں۔ خدمات 

مشاورت، سکول صحت خدمات، سماعتی  میں شامل ہے: 
تعلیمی خدمات، پیشہ وارانہ عالج، جسمانی عالج، تقریر/زبان 

کا عالج، بصری تعلیمی خدمات، سمت بندی اور نقل و حرکت 
خدمات۔ کی خدمات اور "دیگر امدادی" 

 :)RSA( متعلقہ خدمات کی اجازت 
ایک RSA ایک منظوری کا خط ہے جو والدین کو دیا جاتا 

ہے جو انہیں شعبٔہ تعلیم کے خرچے پر مخصوص متعلقہ خدمات 
ایک غیر شعبٔہ تعلیم کے آزاد مہیا کار کی جانب سے حاصل 
کرنے کی اجازت دیتا ہے جب شعبٔہ تعلیم ان خدمات کو طالب 

علم کے لیے درکار وقت کے اندر اندر مہیا کرنے کے قابل 
نہ ہو۔

بچے یا بچی کے IEP کا جائزہ  درخواست کردہ جائزہ: 
لینے کے لیے ایک IEP ٹیم کا اجالس یہ تعین کرنے کے لیے 
کہ یہ اس کی ضروریات کو پورا کرنا جاری رکھے ہوئے ہے۔ 
اس جائزے کی درخواست والدین، ایک استاد یا سکول کے 
عملے کے دیگر ارکان کی جانب سے کسی بھی وقت دی جا 

سکتی ہے۔

مداخلت پر رِد عمل )RTI(: سکولوں کی جانب سے 
استعمال کیا جانے واال ایک ہدایاتی طریقہ اور انسدادی اوزار 
 معیار، درست 

ٰ
یہ یقینی بنانے کے لیے کہ تمام طلباء کی اعلی

ہدایت تک یکساں رسائی ہے جو ان کی ضروریات کو پورا 
کرتی ہے۔

ایک الزمی اجالس جس کا سکولی ضلع کو  حل کی نشست: 
والدین کی باضابطہ شکایت موصول ہونے کے 15 دن کے اندر 
 IEP ،اندر منعقد کرنا الزمی ہے۔ حل کی نشست میں والدین
ٹیم کے شکایت سے متعلقہ ارکان اور سکولی ضلع کا ایک 

نمائندہ شامل ہوتا ہے جس کے پاس فیصلہ سازی کا اختیار ہو۔ 

والدین کو اس سکول کا دورہ  جماعت کے دورے کا حق: 
کرنے کا حق حاصل ہے جہاں ان کا بچہ خصوصی تعلیمی 
خدمات وصول کرے گا۔ والدین کو وہ جماعت دکھائی جا 

سکتی ہے جو اس پروگرام کی ایک مثال ہے جسے طالب علم 
کے وصول کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ 

مخصوص اقدامات جو کیے جائیں گے  قلیل مدتی مقاصد: 
تاکہ طالب علم اپنے ساالنہ اہداف پورے کر سکے۔ وہ استاد یا 
مہیا کار کو اس بارے میں ہدایات مہیا کرتے ہیں کہ ساالنہ 
اہداف کیسے پورے کیے جائیں اور اہداف پورے کرنے میں 

طالب علم کی پیش رفت کی پیمائش کیسے کی جائے۔ یہ قلیل 
مدتی مقاصد IEP ٹیم کی جانب سے تحریر کیے جاتے ہیں اور 

ان کی طالب علم کے IEP میں نشاندہی صرف اس وقت کی 
جاتی ہے جب طالب علم ایک متبادل تخمینے میں شرکت کرتا 

ہے۔

والدین کے ساتھ طالب علم کی صحت،  سماجی پس منظر: 
خاندان اور سکول کے پس منظر کے بارے میں ایک انٹرویو، 

بشمول سماجی تعلقات، جسے طالب علم کی جانچ کے جزو کے 
طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔
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خصوصی جماعت کی خدمات وہ خدمات  خصوصی جماعت: 
ہیں جو معذوری رکھنے والے بچوں کے لیے ایک ہر پہلو سے 
مکمل کمرٔہ جماعت میں مہیا کی جاتی ہیں۔ وہ ان بچوں کی 
خدمت کرتی ہیں جن کی ضروریات کو عام تعلیم کے کمرٔہ 
جماعت میں، اضافی امداد اور خدمات کے ساتھ بھی پورا 

نہیں کیا جا سکتا۔ ہر پہلو سے مکمل خصوصی جماعتوں میں، 
طلباء کی تعلیمی ضروریات کی یکسانیت کے لحاظ سے گروہ 

بندی کی جانا الزمی ہے۔ جماعتوں میں وہ طلباء ہو سکتے ہیں 
جن کی معذوری ایک ہی جیسی ہو یا مختلف معذوریوں کے 
ساتھ ہوں جب تک کہ ان کی تدریسی اور تعلیمی خصوصیات 
کی سطحات، سماجی نشوونما کی سطحات، جسمانی نشوونما 

کی سطحات اور انتظامی ضروریات یکساں ہوں۔

خصوصی جماعتیں طالب علم کی تدریسی اور/یا انتظامی 
ضروریات پر منحصر عملہ جاتی سرگرمی کی مختلف سطحات 

کی پیشکش کرتی ہیں۔

وہ طریقے جن سے  خصوصی طور پر تیارکردہ تعلیم: 
ماہریِن خصوصی تعلیم مواد، اصولیات )مخصوص گریڈ کی 
اختیار کرتے ہیں، یا بچے  سطح کا مواد پڑھانے کے طریقے( 
کی معذوری کے نتیجے میں پیدا ہونے والی یکتا ضروریات 

پر توجہ دینے کے لیے تعلیم کی فراہمی۔ خصوصی طور پر تیار 
کردہ تعلیم کو یہ بھی یقینی بنانا چاہیئے کہ اہلیت رکھنے والے 
بچے کی عام نصاب تک رسائی ہے تاکہ وہ ایک سکولی ضلع 

تر سکے جو وہ تمام بچوں پر الگو 
ُ
کے تعلیمی معیارات پر پورا ا

کرتا ہے۔

ایک طالب علم مواصالتی خلل  تقریر یا زبان کا نقص: 
کے ساتھ، جیسے کہ ہکالہٹ، خراب لہجہ، لسانی معذوری یا 
گویائی کی معذوری، جو طالب علم کی تعلیمی کارکردگی کو 

ناموافق طور پر متاثر کرتی ہے۔

یہ یقینی بنانے کے لیے کہ مندرجہ ذیل  قائم مقام والدین: 
حاالت میں ایک طالب علم کے حقوق محفوظ ہیں، محکمے 
کی جانب سے والدین یا سرپرستوں کی جگہ عمل کرنے کے 

کا تقرر کیا جا سکتا ہے۔ لیے ایک "قائم مقام والد یا والدہ" 
کسی بھی والد یا والدہ کی شناخت نہیں ہو سکتئ؛  n

مناسب کوششوں کے بعد، محکمہ والدین کا اتہ پتہ دریافت   n
نہیں کر سکتا؛

طالب علم بغیر کسی ہمراہی کے ہے بے گھر نوجوان ہے   n
جیسا کہ McKinney-Vento بے گھری کے ایکٹ میں بیان 

کیا گیا ہے؛
طالب علم ریاست کی نگہبانی میں ایک نابالغ ہے اور اس   n
کے ایسے کوئی والدین نہیں ہیں جو والدین کی تعریف پر 
ترتے ہوں۔ ریاست کی نگہبانی میں ایک نابالغ وہ 

ُ
پورے ا

بچہ یا نوجوان ہے جس کی عمر 21 سال سے کم ہے جسے 
ایک طفالنہ جرم، PINS یا بچوں کی حفاظتی کاروائی کے 
ذریعے رکھا جا حراست میں لیا گیا ہے؛ سماجی خدمات 

کے کمشنر یا بچوں اور خاندانی خدمات کے دفتر کی تحویل 
میں ہے؛ یا محروم بچہ ہے جس کی اس کے گھر میں دیکھ 

بھال نہیں ہو رہی ہے۔
قائم مقام والدین شعبٔہ تعلیم یا ریاستی شعبٔہ تعلیم یا کسی 

بھی دیگر ایجنسی جو تعلیم یا طالب علم کی دیکھ بھال میں 
ملوث ہے کے افسر، ایجنٹ یا مالزم نہیں ہیں۔

سرگرمیوں کا ایک مربوط مجموعہ جو:  عبوری خدمات: 
طالب علم کی سکول سے بعد از سکول سرگرمیوں جیسے کہ   n
 ثانوی تعلیم، حرفتی تعلیم، انضمامی مالزمت )بشمول 

ٰ
اعلی

معاونی مالزمت(، جاری اور بالغ تعلیم، بالغ خدمات، آزادانہ 
زندگی یا سماجی شمولیت میں سہولت مہیا کرنے کے لیے 
طالب علم کی تدریسی یا عملی مہارتوں کو بہتر بناتا ہے؛ 
طالب علم کی انفرادی ضروریات کی بنیاد پر ہے، اس کی   n
پختگیوں، ترجیحات اور دلچسپیوں کو دھیان میں رکھتے 

ہوئے، اور اس میں شامل ہیں تعلیم، متعلقہ خدمات، سماجی 
تجربات، مالزمت اور دیگر بعد از سکول بالغ زندگی کے 

مقاصد کی نشوونما اور، جب موزوں ہو، روزمرہ زندگی کی 
مہارتیں اور عملی حرفتی جانچ۔

عبوری معاونت کی خدمات،  عبوری معاونت کی خدمات: 
جیسے کہ عملے کو جو معذوری رکھنے والے بچوں کے ساتھ 

 30 دنوں کے لیے( 
ً
کام کرتا ہے مشاورت اور/یا تربیت، )عموما

 مہیا کی جا سکتی ہے 
جب وہ ایک کم پابندی والے انتظامات میں منتقل ہوتے ہیں۔ 

اگرچہ عبوری معاونت کی خدمات اساتذہ کو مہیا کی جاتی 
ہیں، فوائد معذوری رکھنے والے بچوں تک وسیع ہیں۔

ایک خدمت جو ہائی سکول کی عمر کے  سفر کی تربیت: 
بچوں کو سکول آنے جانے یا کام کے مطالعاتی مقام پر حفاظت 

سے اور آزادانہ طور پر آنا جانا سکھاتی ہے۔

بارہ ماہ تدریسی سال کی خدمات )جو توسیعی 
بارہ ماہ  تدریسی سال کی خدمات بھی کہالتی ہیں(: 

تدریسی سال کی خدمات شدید معذوری رکھنے والے طلباء کو 
جوالئی اور اگست کے دوران مہیا کی جاتیں ہیں جنہیں ان کی 
ترقیاتی سطحات سے متاخر واپسی سے بچنے کے لیے تعلیم 

کا جاری رکھنا درکار ہوتا ہے۔  اس کا IEP ٹیم کی جانب سے 
سفارش کردہ ہونا اور IEP میں نشاندہی ہونا الزمی ہے۔ والدین 
کے لیے تدریسی سال کی توسیعی خدمات کی رضامندی دینا 

الزمی ہے۔ 

جونیئر اور سینیئر ہائی سکول کے طلباء کے  حرفتی تخمینہ: 
لیے مالزمت سے متعلقہ میدانوں میں ان کی دلچسپیوں اور 

قابلیتوں کی پیمائش کرنے کے لیے جانچ۔ یہ تخمینہ طالب علم 
کی سکول سے بعد از سکول سرگرمیوں، بشمول مستقبل کا 
پیشہ اور مالزمت کے امکانات کی منصوبہ بندی کرنے میں 

IEP ٹیم، والدین اور طالب علم کی مدد کرتا ہے۔

بالغوں کی دنیا میں جانے کی تیاری میں  کام کا مطالعہ: 
ثانوی طلباء کے لیے تعلیمی، حرفتی اور کام سے متعلقہ 

تجربات کے مواقع۔
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 نیویارک شہر کے شعبٔہ تعلیم کی خصوصی
تعلیم کے دفاتر پر کمیٹی سے رابطے کی تفصیل

فون نمبر  پتہ  اضالع  CSE دفتر 

)718( 329-8001  One Fordham Plaza, 7th Floor  7  1   
 Bronx, New York 10458  9    

  10   

 )718( 794-7490 or  3450 East Tremont Avenue  8  2  
)718( 794-7429  2nd Floor  11   

  Bronx, New York 10465  12   

 )718( 281-3461  30-48 Linden Place  25  3  
 Flushing, New York 11354  26   

)718( 557-2553  90-27 Sutphin Boulevard  28  3   
  Jamaica, New York 11435  29   

)718( 391-8405  28-11 Queens Plaza North  24  4   
5th Floor  30    

Long Island City, New York 11101    

)718( 642-5715  Satellite Office  27  4   
82-01 Rockaway Boulevard     

 2nd Floor     
Ozone Park, New York 11416    

)718( 240-3558 or  1665 St. Marks Avenue  19  5   
)718( 240-3557  Brooklyn, New York 11233  23    

  32   

)718( 968-6200  5619 Flatlands Avenue  17  6   
Brooklyn, New York 11234  18    

  22   

 )718( 759-4900  415 89th Street  20  7   
   Brooklyn, New York 11209  21   

)718( 420-5700  715 Ocean Terrace  31  7   
 Building A     

  Staten Island, New York 10301    

 )718( 935-4900  131 Livingston Street  13  8   
 4th Floor  14    

Brooklyn, New York 11201  15    
16   

 )917( 339-1600  333 7th Avenue  1  9   
 4th Floor  2    

 New York, New York 10001  4   

 )212( 342-8300  388 West 125th Street  3  10   
New York, New York 10027  5    

 6   
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