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 :تعارف
 
نے  يمتعل محکمہ ياستر ينڈل يریرہنما کتابچہ م يہعمل کو سمجهنے کا  يقہکے طر یپ یا یاور آئ يتجانچ اہل يںم ينڈل يریم

ورا کو پ ياتضرور یخصوص یہے تاکہ آپ کو اپنے بچے کے حقوق اپنے حقوق و فرائص اور  آپ کے بچے ک ياد يلتشک
وضاحت  یتالش ک یبچے ک يںکتابچے م یاس رہنمائ .مل سکے مدد يںکرنے کے لئے سکول کے فرائض کو بہتر سمجهنے م

  .يںعمل شامل ہ يقہکے طر )یپ یا یآئ(منصوبے  يمیتعل یاور انفراد ينتع يتجانچ اہل
 

 يکا .شامل ہوں يںم یترق يمیتعل یدان انکجب انکے خان يںتب ہوتے ہ يابکام يادہز يںسے پتا چلتا ہے کہ بچے سکول م يقتحق
 يکا يناکثر اوقات والد .ہے یہوت يادہاور ز يتاہم یک يتشمول یک ينمبتال ہو اسکے لئے والد يںم یمعزور یبچہ جو کس يساا

 يامعلومات کا واحد  يسیہے ا یپر اثر انداز ہوت يتصالح یک يکهنےس يا یاسکے ترق یمعزور يکا يسےک ياطاقت  یبچے ک
 يمیقانون کے مطابق بچوں کو مناسب تعل .يںاہم کردار ادا کرتے ہ يکا يںم يمتعل یاپنے بچوں ک ينوالد .يںہوتے ہ يعہضر ينبہتر

کے طور پر آپکو  ينمعزور بچے کے والد يکا .يںاور سکول کا عملہ مل کے کام کرتے ہ ينفراہم کرنے کے لئے والد ياتصحول
 .چاہئے یدرخواست کرن یہے تو آپ کو مدد ک ضرورت یپکو لگے کہ آپکو مدد کاور جب آ يںسواالت پوچهنے چاہئ

 
قائم رکهتا  حصہ کا جال  3 يکا کا مدد رابطہ کاروں یخاندان یمقام بابکا  خدمات جلد مداخلت /يمتعل یکا خصوص یا یڈ يسا يما

حلصل کرانے  يمتعل یکے لئے خصوص کو اپنے بچوں ينعمر کے معزور بچوں کے والد یتک ک سال 21سے يدائشجو کہ پ ہے
 يںم يارکے ہر دائرہ اخت ينڈل يریم .يںمدد کرتے ہ يےکے لاپنا کردار ادا کرنے  يںخدملت حاصل کرانے م یاور جلد مداخلت ک

عمر کے گروہ کے معزور بچوں کے  يلخدمات کا رابطہ کار مندرجہ ز یمدد ک یخاندان يکا يںمعزور بچوں کے خاندانوں م
 .ود ہےلئے موج

 
 ڈهانچہ  /مدد کا جال یخاندان  - سال  3 سے يدائشپ 
 یعمر کے ساته یسکول سے پہلے ک -  سال 5 سے3  

 یکے ساته يابیکام -  سال 21 سے 5 
 
کرنے اور کتب  ياضرائع مہ ,تعلقات يےتر ن يزت يينخاندانوں کے ما ب ,خدمات يمیتعل یرابطہ کار جلد مداخلت اور خصوص يہ

 يہ .يںکے لئے موجود ہ ينےکے اجالس اور مدد کے گروہ اور سواالت کے جوابات د يتترب یک ينوالد ,بهال يکهد یخانوں ک
افراد معزور  يا  يںکر کے مدد کرتے ہ يداپ ياںطور پر آسان یرسم يرغ حل کرنے کے لئےتنازعات  کے ساته کو سکول ينوالد

کے بارے عمل  يقہطرکو حل کرنے کے تنازعات  یرج شدہ رسمد کے تحت   2004 (IDEA) يکٹکے ا یبہتر یک يمکے تعل
  .يںکرتے ہ  يامعلومات مہ يںم
 

ہمارے تمام رابطہ کار  .فہرست ہے یخدمات کے رابطہ کاروں ک یمدد ک یخاندان يںم ياردائرہ اخت یاگلے صفحے پر آپکے عدالت
  .يںمنتظر ہ هکے سات ياقاشت معزور بچوں کے فائدے کے لئے آپکے ساته کام کرنے کے
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 کی خدماتخاندانی مدد 
 معزور بچوں کے خاندانوں کے لئے

 
 يريکٹریڈاء یخدمات کے رابطہ کاروں ک یمدد ک یخاندان یمقام

 
 یکے ساته يابیکام  یعمر کے ساته یسکول سے پہلے ک  مدد کا ڈهانچہ یخاندان  ياراخت يرۀدا

 سال 21  سے 5    سال 5 سے3  عمر یسال ک  3سے يدائشپ   
 
 
 2407-689-301    2407-689-301   2407-689-301 یکاؤنٹ يگانیال
 3805-222-410    3805-222-410   6911-222-410 یکاؤنٹ يلارند ينا

 8995-396-410    8995-396-410   1666-396-410 شہر مور یبالٹ
 5443-887-410               5443-887-410   2169-887-410 یمور کاؤنٹ یبالٹ
 7387-535-410    7387-535-410   7387-535-410 یکاؤنٹ يلويرٹک
 4204-479-410    4204-479-410   4204-479-410 یکاؤنٹ يروالينک
 3955-751-410    3955-751-410   4437-876-410 یکاؤنٹ يرلک
 5637-996-410    5637-996-410   5637-996-410 یکاؤنٹ يسلس

 7456-934-301    7456-934-301   7456-934-301 یچارلز کاؤنٹ
 0837-221-410    0837-221-410   0837-221-410 یکاؤنٹ يسٹرڈورچ
 8430-236-240    1617-600-301   1617-600-301 یکاؤنٹ يڈرکفر
 8935-334-301    8119-334-301   8119-334-301 یکاؤنٹ يرٹگ

 5579-273-410    3823-638-410   3823-638-410 یہارنورڈ کاؤنٹ
 7161-313-410    7161-313-410   7161-313-410 یہاورڈ کاؤنٹ

 5708-778-410    5708-778-410   5708-778-410 یکاؤنٹ ينٹک
 3100-279-301    4809-777-240   4809-777-240 یکاؤنٹ يریمنٹگوم

 5675-431-301    7428-883-301   7428-883-01یپرنس جورج کاؤنٹ
 Ext-149  410-827-4629    410-758-3693 4629-827-410یکاؤنٹ ينا ينکوئ

 9413-651-410    9413-651-410   9413-651-410 یکاؤنٹ يٹسومر س
 4069-863-301    4393-475-301   4393-475-301یکاؤنٹ يریم ينٹس
 7468-820-410    7468-820-410   7468-820-410 یکاؤنٹٹ يلبوٹ

 8221-766-301    8221-766-301   8221-766-301 یکاؤنٹ واشنگٹن
 5250-677-410    5250-677-410   5250-677-410 یکاؤنٹ يکوم يکوو

 5234-632-410    5234-632-410   5234-632-410 یکاؤنٹ يسٹرورس
 

 خدمات کے رابطہ کار یمدد ک یخاندان ياستیر
 

0182-535-800-1     يراور اس خاندان یفوج ينڈل يریبشمول م(ت خدما یمدد ک یخاندان يممحکمہ تعل ياستیر ينڈل يریم
       )اور پابند نوجوانوں کے خاندان        

Ext: 489 4519-400-800-1                کا سکول يناؤںناب ينڈل يریم
        

  4597-480-410       سماعت سے محروموں کا سکول ينڈل يریم
  

 ہے يابپر دست   www.mdecgateway.orgيکٹریمکمل ڈار
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 اضافی مدد گار ضرائع
 معزور بچوں کے خاندانوں کے لئے

 
 يمتعل محکمہ ياستیر ينڈل يریم 

 http://www.marylandpublicschools.org/msde 
  يریجائزے اور م يںمعلومات جس م یسکولوں کے کاوشوں ک یسرکار ينڈل يریاور م  يمتعل محکمہ ياستیر ينڈل يریم 
   .شامل ہے يمرضاکارانہ نصاب تعل ياستیر ينڈل            

 
  يمتعل محکمہ ياستیر ينڈل يریم 

 خدمات یجلد مداخلت ک  /کا باب يمتعل یخصوص 
 http://www.marylandpublicschools.org/msde/divisions/earlyinterv/ 

 اور  يقےفارم اور طر یپ یا یآئ ياستیر ,يرتعم یک یپ یا یخاندانوں کے ساته آئ ينڈل يریم ,معلومات یک ينیخود تسک 
 !معلومات اور بہت اور یحل کرنے ک   تنازعات کو               

 
  گزرگاہ یبچے ک چهوٹے ينڈل يریم 

 http://www.mdecgateway.org 
 يعہآن الئن ضر يککاروں اور خاندانوں کے لئے ا يامہ عمر کے یسال تک ک5 سے  يدائشپ
 

 رو سے حفاظت یضابطہ ک 
 
       ياستیر يہہے اور  يںالبدل نہ نوٹس کا نعم یضرور یکس يا يزدستاو یرو سے تحفظ ک یرہنما کتابچہ ضابطے ک يہ

 مختلف  يںمرحلے م ۀئےمدد کے  يںہے آپکو اپنے حقوق اور سمجهنے م يںکے ضابطوں کا نعم البدل نہ يمتعل یخصوص           
 رو سے تحفظ  یکے حقوق ضابطے ک ينوالد وضعم يزدستاو یرو سے تحفض ک یکو ضابطے ک يناوقات پر سکول والد           
    جا سکتا  ياسے حاصل ک يہاںرو سے تحفظ کا نوٹس آن الئن  یکے حقوق ضابطے ک ينکرے گا والد يامہ یکا نوٹس به          
  :ہے           

http://www.marylandpublicschools.org/MSDE/divisions/earlyinterv/Special_ed_Info.htm 
 

 اے آر يماو ا یس (کا مجموعہ ينکے قوان ينڈل يریم( 
  
 .کر سکتا ہے ياکے مجموعے تک رسائي مہ ينکے قوان ينڈل يریسائٹ م يبو یک يزدستاو ياستیر باب ياستیر

 
http://www.dsd.state.md.us/comar 

 يممحکمہ تعل يسا يو 
 

 .سے متعلق معلومات فراہم کرتا ہے يکٹکے ا يممعزور اشخاص کے تعل يمکا محکمہ تعل ياستوںمتحدہ ر 
 

 http://www.idea.ed.gov 
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 معزور بچوں کی شناخت
 

       21 سے  3 استمعال يرکے ز ادارے یسکول کے ڈهانچے اور سرکار یو کے مقاممنصوبہ ہے ج يساا يکتالش ا یبچوں ک
           يسےا ينڈل يریم .خدمات درکار ہوں يمیتعل یشناخت کرتا ہے جن کو خصوص یعمو کے معزور بچوں ک یسال تک ک   
            سکولوں  یبمع ان کے جو کہ نج جا سکے کہ معزور بچے يابنا يقينی يہالتا ہے جس سے  يںقوائد اور منصوبے عمل م 
             يںخدملت درکار ہوں انہ متعلقہاور  يمتعل یہو اور جن کو خصوص یبه یشدت کتن یک یمعزور یانک ہوں اور خواہ يںم 

               جا  يالگاکو عمل کار ال کر پتا  يقےطر یعمل يکاور ا سکے جا ياجائزہ ل انکااور  ۓجا ياانکا پتا لگا ,جاے ياشناخت ک
 :شامل ہے يںاس م .يںاور متعلقہ خدمات حاصل کر رہے ہ يمتعل یخصوص یضرور یسکے کے کون سے بچے ابه

 
 سکول نضام کے  یہوں اور سند شدہ سکول جو کہ مقام يںسکول م یثانو یہوں جو نج يںسکول م یابتدائ یبچے جو نج

 .ہوں يںم ياراخت یعدالت
  مہاجر بچے / بچےمتحرک  يادہبہت ز 
  بے گهر بچے /گهر نا ہو یکوئ وہ بچے جن کے پاس 
  اور       بچے يںم ینگران ياستیر 
  کر رہے ہوں یترق يںجماعت م یسے دوسر ماعتج يکوہ بچے جن کا معزور ہونے کا شک ہو حاالنکے وہ ا 

 

 :ابتدائی حوالہ
 

             یبچے ک يکسکول کا عملہ ا يا يناست لکه کر والدکے نگراں کار کو درخو يمتعل یخصوص یمقام يابچے کے پرنسپل 
          ہے اور حوالے  يتیکو قلمبند کر د حوالےدرخواست آپکے  یہوئ یلکه يکا .وقت درخواست کر سکتا ہے یبه یجانچ کس 
           متعلقہ  یاور کس وجوہات یدرخواست کرنے ک ,کو جانچ يعےوالے زر ينےحوالہ د .ہے يتیشروع کر د یبه يہکا دوران  
 .یہو گ یوضاحت کرن یتمام کاوشوں ک ینبٹنے ک سےفکر  
 
کے  یضرورت ہے تو وہ فورا آپکے بچے تک رسائ یکرے کے آپ کے بچے کو جانچ ک يصلہف يہادارہ  یسرکار یاگر کوئ 
 اور متعلقہ خدمات يمتعل یخصوص جا سکے کہ آپ کے بچے کو ياک يصلہف  يہدرخولست کرے گا تاکہ  یک یرضامند یآپ ک يےل
 يںطور پر جانچ نہ یانفراد یآپ کے بچے ک يرکے بغ یرضامند يریتحر یادارہ آپ ک یسرکار یکوئ .يںنہ ياہے  ضرورت یک

 یادارے کو آپک یسرکار یآپ کے بچے کا معائنہ کرنے کے ليے کس يا يکهنےمعلومات کو د پہلے سے موجود شدہ .کر سکتا
 یاگر کوئ .جاے یدرخواست ک یک یرضامند یسے به يندوسرے تمام بچوں کے والد يکہبشرط يںت نہضرور یک یرضامند
 يریآپ تحر يکنضرورت ہے ل یک يمتعل یاور اسے خصوص ہے یمعزور یکرے کہ آپ کے بچے کو کوئ ينادارہ تع یسرکار
 یہر سرکار .درخواست کر سکتا ہے یماعت کس یعدالت يا يدتو وہ ادارہ آپ سے گفت و شن يںکرنے سے انکار کر يامہ یرضامند
با    IEPاور  ينوالدطالب علم کے  يکہکرے گا بشرط يدتقل یکيےدورانشدہ طے يںکے مجموعے م ينکے قوان  ينڈل يریادارہ م

 .يںکر يعتوس یک يہدوران يعےقرار داد کے زر يریضابطہ تحر
 
 

 :تخمينہ لگانے کی ضرورت کا تعين
 
 

 یبه یادارے کے کس یاور سرکار یجاے گ یک ینگران یعمل ک يقہبنائے گا کہ جانچ کے طر يقينیکو  ادارہ اس بات یسرکار
 يہادارہ  یاگر سرکار .جاے گا ياآگاہ ک يعےکے زر يزدستاو يریکو تحر ينوالد يںانکار کے بارے م يا يزتجو یعمل ک يقہطر
 کا شک نا ہو تو  يرتاخ يںم یاور ترق یمعزور یے پر کسآپ کے بچ يا يںہ يںمعلومات درکار نہ یاضاف یکرے کہ کوئ ينتع
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 .کرے گا يںجانچ نہ یآگاہ کرے کہ وہ آپ کے بچے ک يعےکے زر يزدستاو يریالزم ہے کہ وہ آپ کو تحر يہادارے پر  یسرکار
کر  يلکر اپجمع کروا  عمل سے شکائت يقہمناسب طر يںسے متفق نہ ہوں تو آپ نگراں سماعت کے دفتر م يصلہف اگر آپ اس

  .يںہسکتے 
 

  :جانچ
 

ادارہ بچے کے  یسرکار يکا .جاتا ہے ياسے بنا يقےطر یانفراد عمل ہے جو کہ ہر طالب علم کے لئے يقہطر يساا يکجانچ ا
 يقہضرائع اور طر بہت سے مختلف کے متعلقہ معلومات حاصل کرنے کے لئے جانچ یکاف یعمل يا ياتیترق يمیتعل يںبارے م

 يںکرنے م ينتع کےمتن  ینصاب IEPہونے اور بچے کے  ممعلومات بچے کے معزور طالب عل يہ .ہے کر سکتا عمل استمعال
سکول جانے سے پہلے  يکا ياہے  ياک یرو يشپ یآپکے بچے ک يںشامل ہے کہ عام نصاب م يںمعلومات م يمیتعل .مدد کرتا ہے

سے معلومات اور  ينچهپے ہوے امتحانات مشاہدے والد يںمجانچ  .ہے ياک يتشمول يںم يوںمناسب سرگرم یعمر کےبچے ک یک
  :مثال .يںضرائع سے معلومات شامل ہ يگرد
 

 لحاظ سے  يبیتہز يا یہے کہ وہ نسل یجات یاس طرح ک ینگران یاور انک يںسے چنے جاتے ہ يقےجو کہ اس طر
  .محسوس نا ہوں يازیامت

  درست  يادہسے ز يادہجو کہ ز يںکئے جائ يارکار اخت ےيقاور طر روابط ضرائع دوسرے يازبان  یمادر یبچے ک
طور پہ کر  یطور پہ اور عمل ياتیطور پہ ترق يمیاور جو وہ تعل يںان باتوں پہ جو بچے کو معلوم ہ يںمعلومات دے سک

 کرنا ممکن نا ہو يساحاالت کے جہاں ا يسےسوائے ا سکتا ہو
 .  کار  ياامتحان کے مہ .جائز اور بهروسہ مند  ہو يمائشپانچ اور ج يہجن کے لے جائے  یکان مقاصد کے لئے استمعال

  .جائے یک يںم ینگران یاور با خبر عملہ ک يافتہ يتکے مطابق طرب ياتہدا
 

 شناخت کے لئے  یکحصوں مخصوص ضرورت کے  يمیبلکہ تعل يںواحد عام زہانت کے حاصل قسمت نہ يکصرف ا
 .کردہ ہے يقتخل

 ياتمحسوس یمعزور ینا کے اس ک يںکے لئے چنےجاتے ہ یدرست نشاندہ یک یرکردگاور کا يتقابل یبچے ک ايک 
 .امتحان کا مقصد ہو یہکرنا  يمائشپ یک ياتان صالحسوائے جہاں کے لئے  يتصالح یاور بولنے ک

 
 :شامل ہو گا يںہر رپورٹ م یکے عمل ک جانچ

 
 ک ہوکا ش یوضاحت جہاں پر معزور یک یکارکردگ يںبچے کے ہر اس حصے م 
  معلومات  یاور جسمان یطرز عمل ياتیترق یاحساس یمتعلقہ عمل 
 کے  يتشمول يںم يوںمناسب سرگرم یکے بچے کعمر  یسکول سے پہلے ک يا يتشمول یبچے ک يکا يںعام نصاب م

 نتائج اور کردہ يتہدا
  عمل  ياریوہ معوضاحت کے  یاس بات ک يںصورت م ینا ہونے ک ینگران يںحاالت م ياریجانچ کے مع یبه یکس

 .مختلف ہے يسےسے ک
 

 :ينکا تع يارمع
 
معيار کے عمل استمعال کرنا جو کہ بچے  يقہقائدہ قانون کے مطابقت سے طر ياستیاور ر یکا مطلب ہے وفاق تعينکے معيار  

 يںہ ياک ياتضرور يمیتعل یاور بچے ک يںنہ ياہے  یمعزور یکوئجانچ کرے کے اسے  یک يليتاور اہ تعينکے 
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مکمل اور  يکا پہلےسے  ينےطور پر د یابتدائ تاور متعلقہ خدما يمتعل یاے کے تحت خصوص یا یڈ یمعزور طالب علم کو آ .
 يافتہہے اور مناسب اور موضوع سند  یجات یک يمائشپ یک يارمع يںم يٹنگم یک يمٹ IEP .جاتا ہے ياکا جائزہ ل يارمع یانفراد

 :يںہ يتےلوگ ان باتوں کا جائزہ ل
 

 کے نتائج  يصمعلومات اور تشح موجودہ 
 معلومات یہوئ یک ياکے مہ يناور والد ينکا تع يارمع 
  اور يںہاور مشاہدہ شامل  يصپر تشخ يادبن ياستیاور ر یضلع يںجس م يصتشخپر  يادبن یموجودہ کالس روم ک 
   کرے يصلہف يہاساتزہ اور متعلقہ خدمات کے عملہ کے مشاہدات جو کہ: 

 
 طالب علم ہے يکاساته کے  یعزوربچہ م ياک.  
 ياتضرور يمیتعل یبچے ک 
 ياتکے لئے ضرور یطور پہ حاصل کردہ موجودہ سطح اور ترق یعمل 
 درجہ  یبچے ک يںجس م ہو کے اس درجے کے ساته یوہ معزور چاہے اور متعلقہ خدمات يمتعل یخصوص یبچے ک

 اور يںنہ ياطور پر جوڑا جاتا ہو  عامہے یگئ یک یبند
 IEP يا اضافہ یبه یہو کوئموزوں کے لئے اگر  يتشمول يںم يمکے مقاصد حاصل کرنے کے لئے اور عام نصاب تعل 

 جو بچے کو ضرورت ہو يمترم
 

 :ينکا تع يارمع یابتدائ
 
کا جائزہ کے ہر مشتبہ اور متعلقہ حاالت  یمعزور یبچے کبنائے کے  يقينی يہہونا چاہئے کہ وہ  يعاتنا وس ينکا تع يارمع یابتدائ 
  :ہو توموزوں بشمول اگر جا سکے  يال

 
 یکارکردگ تعليمی 
  کا عمل يالگفتگو اور تبادلہ خ 
  عام عقل و فہم 
   صحت بشمول سماعت اور بسارت 
 يتصالح یچلنے پهرنے ک 
  يثيتح یاور سلوک و برتاو ک یجزبات یسماج  

 
اور بچے  يںنہ يامعزور طالب علم ہے  يکاجاتا ہے کہ بچہ  ياک يںنہ يصلہف يہکو استمعال کر کے  یواحد حکمت عمل یبه کوئی

 ہو گا يامنصوبہ ک يمیتعلموزوں کے لئے 
 

 یہو سکت يںسے شناخت نہ يثيتح یمعزور طالب علم ک يکضرورت رکهنے والے ا یاور متعلقہ خدمات ک يمتعل یبچے ک ايک
 :ہو کہ يہکن کردار کرنے واال عنصر  يصلہاگر کہ ف

 
 حصے جو کہ یضرورکے  يتہدا یبشمول پڑهنے ک یکم یک ياتسب ہدامنا يںپڑهنے م: 

 
  یآگاہ یصوت 
  پڑهنا شروع کرنا زريعےکے  یترجمان یصوت یالفاظ ک 
  یترق یالفاظ ک يرہزخ 
 استعداد یپڑهنے ک یبشمول زبان یروان يںم پڑهنے 
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  یحکمت عمل یکادراک پڑهنا فہم و 
  یکم یک ياتہدا يںم ياضیر 
  کے اہل  يثيتح یمعزور بچے ک يکا يگرسوائے ان بچوں کے جو کہ بلحاض دمہارت محدود  يںم يزیانگر یبچے ک

 يںہوتے ہ
 

 :يہمکمل کرنے کا دوران ينتع يارمع ابتدائی
 
 يامعزور بچہ ہے  يککے لئے کے بچہ ا يصلےاس بات کے ف يںادارہ درخواست دے سکتے ہ یسرکار يا ينبچے کے والد يکا 
دن کے اندر  60 موصول ہونے کے یرضامند یک ينطور پر والد يریجانچ کے لئے تحر یبچے ک ينکا تع يارعم ابتدائی .يںنہ

  :اگرگا ہو  يںادارے پر الگو نہ يمیتعل یمقام يہدن کا دوران60  يہمکمل کرنا ہو گا 
 

 يناس کے والد ہے کے يتااس کے بعد داخلہ ل يںسکول م يکچالئے گئے ا يعےادارے کے زر یسرکار يکبچہ ا ايک 
 يصلہف يہادارے نے  یدے چکے تهے اور اس سابقہ سرکار یرضامند یکجانچ  یادارے کو ابتدائ یاور سرکار يکا
 یسرکارپہلے واال ہو گا اگر  یکا ادراک تبه مستثنہسے اس  يےدوران يںنہ يامعزور بچہ ہے  يکبچہ ا يہتها کہ  ياک يںنہ

اور  ينوالد اور طور پر مکمل کر سکے یکو فور ينکے تع ياررہا ہے کہ مع رفت کر يشپ یاتن يںم ادارہ اپنے کام 
جائے  يامقرر ک ينکا تع يارمع يںجس م يںپر رضامند ہو چکے ہ يےمخصوص دوران وقت کے ادارہ یپہلے والہ سرکار

  .گا
 م کرنے سے انکار جانچ کے لئے فراہ یک ينکے تع ياربچے کو مع يا يںبار بار ناکام ہوتے ہ ينبچے کے والد کسی

 يا يںکرتے ہ
  کو  يےدورانمتفقہ کے  ينکے تع ياردن کے مع 60طور پر  يریسے تحر یرضامند یباہم ينادارہ اور والد یسرکار

 .يںبڑهانے پر رضامند ہوتے ہ
 

 یخدمات ک اور متعلقہ يمتعل یہے اور خصوص یہے کہ بچے کو معزور یکرت يصلہف يمٹ IEPکے بعد اگر  ينکے تع يارمع ابتدائی
کرنے کے لئے اجالس کرنا ہو  يارت IEP یدن کے اندر بچے ک  30کے ينکے تع يارمع یکو ابتدائ يمٹ IEPپهر  تو ضرورت ہے

 .فراہم کرے گا یکاپ یک يصلےکے ف ينکے تع يارکے مع يمٹ IEPکو  ينادارہ والد یسرکار .گا
 

  :يرخوار اور چهوٹے بچوں کے منصوبوں سے تغ شير
 

خوار اور چهوٹے  يرش یبچہ مقام يککرے گا کہ ا يصلہف يہکرے گا جو کہ منعقد کے اجالس  يمٹ یپ یا یادارہ آ  یرسرکا ايک
کرنا  يااور متعلقہ خدمات کا مہ يمتعل یہے جس کے لئے خصوص یمعزور يسیہے اسے ا ياکر د يرکے منصوبوں سے تغبچوں 
کے  یدرخواست پر پارٹ س یک ينتو پهر والد يںہ یگئ یت پہنجائخدما لےکے تحت اس بچے کو پہ یاگر پارٹ س .ہے یضرور

مدد کر  يںم يرجائے گا تاکہ وہ خدمات کے آسان تغ يامدوع ک يںم يٹنگم یک IEP کو پهر دوسرے نمائندے يارابطہ کار کو 
 يمٹ یک IEPے تو پهر ہ يرتاخ يںاس کے ارتقا م يامعزور طالب علم ہے  يکہے کہ بچہ ا یکرت يصلہف يہ يمٹ IEPاگر  .يںسک

 .ہو جانا جاہئے يرہکو عمل پ IEPاس  يںسالگرہ م يسریت یبچے ک .یکرے گ يارت IEP يکبچے کے لئے ا
 

 :ينکا دوبارہ تع معيار
 
  :جائے گا اگر ياک ينکا دوبارہ تع يارمعبچے کے لئے ہر بنائے کے  يقينی يہادارہ  یسرکار يکا 
 

 اور  یکارکردگ یبشمول بہتر نصاب ياتضرور یاور متعلقہ خدمات ک يمیتعل یککرے کے بچے  ينتع يہادارہ  یسرکار
 ياکو الزم کرتا ہے  ينکے تع ياراس دوبارہ مع یکارکردگ یعمل
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 يںہدرخواست کرتے  یک ينکے تع ياراستاد دوبارہ مع يا ينبچے کے والد اگر. 
 

ادارہ مشطرکہ طور پر اس کے  یاور سرکار ينوالدکہ  سواےگا  ہو يںنہ يادہدفعہ سے ز يکا يںسال م يکا ينکا دوبارہ تع معيار
کا دوبارہ  يارکے مع يںکر يقين يہادارہ  یاور سرکار ينوالد کہ سواےدفعہ ضرور ہو  يککم از کم ا يںسال م ينمخالف ہوں اور ت

کو محدود رکهے  يٹنگم IEP يگراور د ينکے تع يارادارے بچے کے مع یحد تک ممکن ہو سرکار جس .ہے یضرور يرغ ينتع
IEP پر  يادبن یمعلومات کالس روم ک یہوئ یک يامہ یک ينبشمول والد یمعلومات کا جائزہ لے گ یپہلے سے موجود جانچ ک يمٹ

ضرورت ہے تاکہ  یمعولمات ک یاضاف يدمز جا سکے کے ياک يصلہفجانچ اور مشاہدے تاکہ  یسطح ک یاور ضلع ياستیجانچ ر
 :جا سکے کہ ياک يصلہف
 

 ضرورت ہے یک یفراہم یک اور متعلقہ خدمات يمتعل یخصوصجس کے لئے ہے  یجار یمعزور يسیا یبچہ ک.  
 اور ياتضرور ياتیاور متعلقہ ترق یکارکردگ یموجودہ سطح پر نصاب یک بچے 
  قابل ساالنہ کے  يمائشپضرورت ہے تاکہ وہ اپنے  یاصالحات ک يابچے کے لئے اضافے  ياآIEP  مقاصد کو حاصل

 کر سکے يتشمول يںکر سکے اور جہاں مناسب ہو عام نصاب م
 

 ياکو آگاہ نہ کر د ينجب تک والد یجائے گ یک يںتو جانچ تب تک نہ يںمعمومات درکار ہ یکرے کہ اضاف ينتع يہ يمٹ IEP اگر
 کے يزجانچ کے تجو کے IEPجانچ کے نتائج کا جائزہ  يمٹ IEP .ہو یگئ یدرخواست کر د یک یرضامند یک ينہو اور والد ياگ

کو اس بات سے آگاہ  ينادارہ والد یتو سرکار يںمعلومات درکار ہ یکرے کہ اضاف ينتع يہ يمٹ IEPاگر  .یدن کے اندر لے گ  90
 یک ينکے تع يارکے وہ جانچ کرے دوبارہ مع يںادارے پر الزم نہ سرکاری .کرے گا يانب یوجوہات به یک يناتیکرے گا اور تع

 .ہو یدرخواست ک یکرنے ک يسانے ا ينبچے کے والدکہ سوائے غرض سے 
 

 :کا اختتام خدمات
 
کا جائزہ لے گا اس سے پہلے  ينکے دوبارہ تع يارمعزور بچے کے مع يکقانون کے مطابق ا ياستیاور ر یادارہ وفاق یسرکار 

 یجب کہ بچہ عام ہائ کے مطابق یاے کے پارٹ ب یا یڈ یآ  .ہے يںبچہ اب اور معزور طالب علم نہکرے کہ  يصلہف يہکے وہ 
شرط سے  یعمر ک یک يمتعل یقانون کے مطابق مناسب مفت سرکار ياستیعمر ر یاس ک ياہو  يجوئٹسکول کا ڈپلومہ لے کر گر

  .ہے یہوت يںسے پہلے نہ تتامکے اخ يتاہل یبچے کضرورت  یک ينکے دوبارہ تع ياراس مع  تب ہو یہو چک يادہز
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 کا عمل (IEP)منصوبے يمیتعل انفرادی
 
 

 IEP يٹنگم يمٹ: 
 
 يا یمعزور یبچے ک یکردہ وضاحت کے مطابق کس ينکے تع IDEAعمل کا استمعال کرتا ہے تاکہ  يمٹ يکادارہ ا یسرکار 

 یب علم کجائزہ معزور طال ياتیہے کہ وہ ترق یزمہ دار يہ یادارہ ک یہر سرکار .جا سکے یشناخت ک یک ياتضرور يمیتعل
IEP تمام معزور طالب علم   .کا انعقاد کرے يٹنگغرض سے م یک ينکے تع يتصالح يمیکے دوبارہ جائزے اور بچے کے تعل

آگاہ کرنا  يںچاہئں اور اجالس کے بارے م ينےشرکت کے مواقع د يںکے اجالس م يمٹ  IEP کو انکے بچے کے لئے ينکے والد
 .چاہئے

 
ادارے کو مناسب  یسرکار .ہے یکرت يصلہکا ف ينکے تع یتقرر يمیتعل یجو کہ انکے بچے ک يںکے رکن ہ يمٹ IEP والدين

شرکت  يںم يالگروہ کے تبادلہ خ یبه یاور کس يںسمجه سک ينجا سکے کہ والد يابنا يقينیچاہئے تاکہ اس بات کو  یکوشش کرن
 یجن ک ينوالد يسےا يا ينبحرے والد يںاس مکرنے کے متعلق ہوں  ينکا تع یتقرر يمیتعل یجو کہ ان کے بچے ک يںکر سک
 .مترجم کا بندوبست کرنا شامل ہے يکنا ہو انکے لئے ا يزیزبان انگر یمادر

 
پر الزم ہے  يمٹ IEPضرورت ہے تو  یاور متعلقہ خدمات ک يمتعل یکر لے کہ بچے کو خصوص يناس بات کا تع يمٹ یک IEP جب
حق ہے  يہکو  ينسے والد يثيتح یکے رکن ک يمٹ .IEPدے يبکو ترت IEPعلم کے دن کے اندر مالقات کر کہ طالب   30کہ وہ

 .يںکا جائزہ لے سک IEP یک ےوقت اپنے بچ یبه یکہ وہ کس
 

 :يتشمول یک ينوالد يںم ميٹنگ
 
  يمٹ IEP ر ہ يندونوں والد يا يکمعزور بچے کہ ا يکجائے کہ ا يابنا يقينی يہاقدام اٹهائے گا جس سے  يسےادارہ ا یہر سرکار 
ہ يجائے گا تاکہ  ياجلد آگاہ ک يںکے بارے م يٹنگکو م ينوالد .يںجائفراہم کئے مواقع کے  يتشمول يںانہ ياشامل ہوں  يںم يٹنگم

 .یجائے گ یکانعقاد سے طہ شدہ وقت اور جگہ پر  یرضامند یباہم يٹنگماور کا موقع ملے  يتشمول يںجائے کہ انہ يابنا يقينی
آگاہ  یبه يہکو  ينوالد يںنوٹس م .شامل ہو گا يںم يٹنگکا مقصد وقت جگہ اور کون م يٹنگجائے کہ م ياواضع ک يںنوٹس م یآگاہ
بچے کے  يںمتعلقہ مددگار عملہ شامل ہے جنہ يںافراد جن م يگرسے د يارادارے کے اخت یسرکار يا والدينجائے گا کہ  ياک

 یکس .يںکر سکتے ہ يتشمول يںم يمٹ یک IEPوہ جہاں مناسب ہو وہاں  مہارت ہے يںعلم ہے اور بچے کے بارے م يںبارے م
 یک  يمٹ  IEP گے جنہوں نے اس فرد کو يںکر )ادارہ یسرکار يا ينوالد(وہ لوگ  ينمہارت کا تع یخصوص يافرد کے علم  یبه
 ہو یدعوت د یک يترکن

 
وضاحت کرے گا کہ  یبه يہناسب ہو وہاں نوٹس عمر سے جہاں م یاس سے کم ک ياسال   14کے لئےطالب علم معزور  يکا .
کرے اور  يانکو ب ياتضرور یک  خدمات یعبور یہو گا جو کہ بچے ک يقتخل یگوشوارے ک يسےا يکمقصد ا يککا ا يٹنگم

نمائندہ  يککہ وہ ا یجائے گ یکرے گا جسے دعوت د ینشاندہ یاور ادارے ک یبه یکو دعوت دے گا اور کس طالب علمادارہ 
 .الزم ہے یرضرمند یک يناور ادارے کے نمائندے کو دعوت دے سکے والد یادارہ کس یسرکار يکااس سے پہلے کہ  .ںيجيبه
 

 يٹنگکا نوٹس م ينکا تع یتقرر يمیتعل یبشمول بچے ک يٹنگم IEP یجائزہ اور اصالح ک يقکے تخل IEP یبچے ک یبه کسی
 :جائے تاکہ ياکا انعقاد ک يٹنگعجلت شدہ م يکاے سوائے کجائے گا  يادن پہلے د يمیتقو  10سے کم از کم

 
 جا سکے يانظم و ضبط کے مسائل کو حل ک 

 



عمل کو سمجهنا يقہمنصوبے کے طر يمیتعل یاور انفراد يتجانچ اہل يںم ينڈل يریم  
 
 

 
12 

   کر  يںخدمات حاصل نہ يمیمعزور طالب علم ہے اور موجودہ طور پر تعل يککرنا اگر بچہ ا ينتع کا یتقرر یکبچے
 يارہا 

  جا سکے  يابنا يقينیکو  یفراہم یاے ک یپ یا يفجائے تاکہ ا ياکو پورا ک ياتضرور یفور يگرد یبچے ک 
 

 یک يناستمعال کر کے والد يقےطر يگرادارہ د یشامل نہ ہو سکے تو سرکار يںم يٹنگم ينوالد یبه یسے کوئ يںدونوں م اگر
 يںم يٹنگکو م ينادارہ والد یشامل ہے اگر سرکار یفون کال به یاجتمعاع يا یانفراد يںجس م .بنائے گا يقينیکو  يتشمول
ادارہ  یاگر سرکار .ہے یجا سکت یانعقاد ک یبه يرکے بغ يتشمول یک ينوالد يٹنگناکام رہے تو م يںکا قائل کرنے م يتشمول
 یبه يرکے بغ يتشمول یک ينوالد ينکا تع یتقرر یبچے ک يمٹ IEPناکام رہے تو  يںحاصل کرنے م يصلہکا ف يتشمول یک ينوالد

 يٹنگسے مقرر کردہ وقت اور جگہ پر م یرضرمند یسے باہم ينپاس والدادارے کے  یسرکار يںصورت م اس .ہے یکر سکت
 ينان کوششوں کا ثبوت والد ياثبوت  يلیکہ فون کا تفص يساکوششوں کا ثبوت ہونا چاہئے ج یان ک يامغعقد کرنے کے لئے روابط 

 .ہونا چاہئےششوں کا ثبوت کو یان مالقات ک يامالقات  پرجگہ  یکام ک يا گهرکے  ينوالداور  يزسے روابط کے دستاو
 

IEP يقياتطر یک يسمسائل پر گفتگو تدر يگراداروں کے عملہ اور د یبال فہرست گفتگو جو کہ سرکار يا یرسم يرغ يںم يٹنگم 
ميں  IEPشامل نہيں ہوتيں اگر يہ تمام مسائل بچے کے  يںپر مشتمل ہ يا خدمات کے مہيا کرنے کی ہم آہنگی اسباق کے منصوبے

شامل نہيں ہوتيں جن ميں سرکاری ادارے کا عملہ کسی مستقبل  یبهايک ميٹنگ ميں ايسی تمہيدی سرگرمياں  .يںجائئے حل نا ک
 .ميں ايک پيشکش کو تخليق کرنے يا والدين کے کسی شيپکش کے سہی جواب کے لئے بحث کرے

 

IEP يمٹ: 
   

IEP ٹيم ميں شامل ہيں: 
 

  والدينمتبادل يا سرپرست بچے کے والدين 
   تعليم کے اساتزہ ميں سے کم از کم ايک استاد اگر بچے کے  عام اگر بچہ عام تعليمی ماحول ميں شامل ہے تو بچے کے

سکول کی عمر سے کم ہے تو ايک فرد جو کہ اس عمر کے بچے کو پڑهانے کے بچہ عام تعليم کے استاد نہيں ہيں يا 
 قابل ہو

  يا اگر مناسب ہو تو خدمات مہيا کرنے واال ايک فرد استاد ز کم ايکبچے کے خصوصی تعليم کے اساتزہ ميں سے کم ا. 
  سرکاری ادارے کا ايک نمائندہ جو کہ معزور بچوں کی ضروريات کو پورا کرنے کے لئے خصوصی ترتيب شدہ ہدايات

ی ضرائع ک موجود کو مہيا کرنے يا انکی نگرانی کرنے کا اہل ہو اور جسے عام نصاب اور سرکاری ادارے کے
 .معلومات ہوں

  يہ فرد مزکورہ سرکاری ادارے کے اراکين ميں  .پر اثر کو سمجه سکے تعينکے معيار کے  ياتہداايک ايسا فرد جو کہ
 .سے ايک ہو سکتا ہے

  اگر والدين يا سرکاری ادارہ چاہے تو ايک ايسکا فرد جسے بچے کی معلومات يہ خصوصی مہارت حاصل ہو. 
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 مندی سے جس حد تک مناسب ہو سرکاری ادارے پر الزم ہے کہ وہ کسی بهی شامل ادارے کے نمائندے والدين کی رضا
 خدمات مہيا کرے يا ان کا خرچہ اٹها رہا ہو اور يرتغکو دعوت دے جو کے 

 اگر   بچہ کو دعوت دينی چاہئے اور اس سے شموليت اور رکنيت کی توقع رکهنی چاہئے .اگر مناسب ہو تو بچہ بهی
خدمات کی تکميل جو کہ بچے کو ان مقاصد کو  يریتغنگ کا مقصد بچے کے دور رس مقاصد کی تکميل ہو اور ان ميٹ

 .پورا کرنے ميں مدد کر سکے
  

IEP  حاضری یکٹيم: 
 
 IEP حصہ ميں شامل ہو اگر معزور بچے کے والدين اور سرکاری کے يا ميٹنگ  ميٹنگ ٹيم کے رکن پر يہ الزم نہيں کہ وہ تمام
کے نصابی رکن دارہ متفقہ اور تحريری طور پر يہ تعين کريں کہ اس رکن کی شموليت اس لئے ضروری نہيں ہے کيوںکہ اس ا

 .حصہ يا متعلقہ خدمات کی اصالح يا جائزے کی ضرورت نہيں ہے
 
 IEP نگ ميں رکن کے ٹيم کے رکن کو ميٹنگ کے تمام يا کچه حصوں مين نا شامل ہونے کی اجازت مل سکتی ہے حاالنکہ ميٹ

 :نصابی حصے يا متعلقہ خدمات کی اصالح يا بحث کی جانی ہو اگر
 

  اوروالدين اور سرکاری ادارہ تحريری طور اور متفقہ طور پر اس معزرت کی رضامندی دے ديں 
   معزرت کردہ رکن ميٹنگ سے پہلے والدين اورIEP  پر ٹيم کو تحريری طورIEP  کے لئے اپنی امداد پيش ياریتکی 

 کرے
  

IEP کا مواد:  
 

IEP IEP  اس ميں شامل ہيںاور ٹيم کی تخليق ہے: 
 

  اسکے کہ بشمول کارکردگی بچے کی موجودہ نصابی کارکردگی کی حد اور عملی- 
 
اس کی شموليت اور ترقی کو کيسے اثر انداز کرتی ہے مثال وہی   عام تعليم کے نصاب ميں بچے کی معزوری -

 ے لئے ہے يانصاب جو غير معزور بچوں ک
   سکول کی عمر سے پہلے کے بچوں کے لئے جہاں مناسب ہو کيسے معزوری بچے کی مناسب سرگرميوں ميں  -    

  شموليت پر اثر انداز ہوتی ہے       
  کر سکے تاکہ يمائشپ یکايک ايسی دستاويز جو کہ ساالنہ مقاصد بشمول نصابی اور عملی مقاصد 

 دا ہونے والی بچے کی ضروريات کو پورا کيا جا سکے اوربچے کی معزوری کی وجہ سے پي  -
            بچے کو عام تعليم کے نصاب ميں شامل ہونے اور ترقی کرنے کا موقع مل سکے بچے کی ديگر تعليمی  -    

 ضروريات کو پورا کيا جا سکے جو کہ بچے کی معزوری کی وجہ سے پيدا ہوتی ہيں        
  دورانيے کے مقاصد کی وضاحت اس بات کی وضاحت کہ بچے کہ ساالنہ مقاصد کو صر مختمختلف سنگ ميل اور

اور وقفے وقفے سے بچے کی ساالنہ مقاصد کو پورا کرنے  یکی جائے گکيسے  يمائشکی پپورا کرنے کے لئے ترقی 
 ا کی جائے مہيساته کے کارڈ کے لئے ترقی کی رپورٹ جيسہ کہ سہ ماہی يا ديگر وقفہ کی رپورٹ جو کہ رپورٹ 
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  مددگار ضرائع اور خدمات کی دستاويز جو کہ ہم رتبہ لوگوں کی تحقيق پر عملی حد ايسی خصوصی تعليم متعلقہ خدمات
پيش کی جائے اور ايک ايسی دستاويز جو کہ منصوبے ميں تبديلي يا سکول جانب سے بچے کو يا اس کی وہ تک مبنی 

  -گی تاکہ وہعملہ کی مدد جو کہ بچے کو دی جائے 
  

 ساالنہ مقاصد کے حصول کے لئے مناسب ترقی کر سکے -
وہ عام تعليمی نصاب ميں شامل ہو اور اس ميں ترقی کرے اور ديگر غير نصابی سرگرميوں ميں حصہ لے سکے   -

 اور
 شامل ہو سکےساته وہ تعليم يافتہ بن سکے اور دوسرے معزور يا غير معزور بچوں کے   -

  عام تعليمی فضہ اور سرگرميوں ساته کس حد تک اگر ايسا ہو کہ بچہ غير معزور بچوں کے اس بات کی وضاحت کے
  .ميں شامل نہيں ہو گا

  ايک ايسی دستاويز جو کہ کسی بهی ايسی انفرادی مناسب صحوليات جو کہ رياستی اور ضلعی جانچ ميں نصابی
  .لئے ضروری ہوںکے  يمائشپ یککارکردگی اور عملی کارکردگی 

  آگر IEP  ٹيم يہ تعين کرے کہ بچے کو ايک مخصوص عام رياستی يا ضلعی طور کی جانچ کے بجائے ايک متبادل
  -جانچ کی ضرورت ہے تو ايک دستاويز جو بيان کرے کے کيوں

 اور بچہ عام جانچ ميں شامل نہيں ہو سکتا -
 بچے کے لئے موزوں ہے ہے وہ ياجسے چنا گ جانچمتبادل مخصوص   -

 ت کی ايک مقرر کردہ تاريخ اور متوقع تعداد جگہ اور ان خدمات اور اصالحات کا دورانيہخدمات کے شروعا.  
  

کے مطابق ہوں اور سچے دل  IEPايک سرکاری ادارہ بچے کو خصوصی تعليم اور متعلقہ خدمات مہيا کرے گا جو کہ اس کے 
ايک سرکاری ادارہ اساتزہ  .ميں مدد کرےکردہ مقاصد حاصل کرنے درج ميں  IEPسے کوشش کرے گا کہ وہ بچے کو اسکے 

 .يا کوئی اور فرد بچے کے ساالنہ مقاصد کے حصول کے متوقع ترقی حاصل نہ کرنے کی صورت ميں زمہ دار نہ ہو گا
 
  2004 IDEA  کے لئے يہ ضروری نہيں کہ بچے کےIEP  ميں اضافی معلومات کا اضافہ کيا جائے جو کہIDEA  کے

کے ايک حصہ ميں ان معلومات سے کيا  IEPی ضرورت سے زيادہ ہو اور معلومات کا اضافہ بچے کے ٹيم ک IEPڈهانچے اور 
 .ںکے دوسرے حصے ميں پہلے سے موجود ہو IEPجائے جو کہ 

  
ميں مخصوص خصوصی تعليم اور متعلقہ خدمات  IEPاگر بچے کو توسيح کردہ سکول کے سال کی خدمات درکار ہوں تو 

 .تک مہيا کی جائيں گی آگے عام سکول سال سے موجود ہوں گی جو کہ 
  

 :خدمات یک يرتغ
 
خدمات ايک ہم آہنگ سرگرميوں کا مجموعہ ہيں جو کہ سکول تبديلی اور سکول سے باہر کی سرگرميوں کو ترقی دينے  یک يرتغ 

غوں کی خدمات خود کفيل جس ميں پوسٹ سيکنڈری تعليم پيشہ اور تکنيکی علم مکمل مالزمت بال .کے لئے تخليق دی گئی ہيں
 .ہيںشامل  يتشمولزندگی اور سماج ميں 
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رکهتی ہيں اور اسکے تعليم کے نصاب نظر اور اس کی پسند اور شوق کو زير  يںہيہ سرگرمياں بچے کی ضروريات پر مبنی  
 .متعلقہ خدمات اور سماجی سرگرميوں پر مشمول ہيں

 
 تو   ہو اور جہاں مناسب ہو اور جسے ساالنہ جديد بنايا جائے سال يا اس سے کم کی 14جب بچے کی عمرIEP  ايک

 .خدمات جو کہ اس کے نصاب سے متعلق ہو شامل کرے گاکی  يرتغايسی دستاويز شامل کرے گا جو کہ بچے کی 
  سال ہو اور پہال  16جب بچے کی عمرIEP ہو يا اس سے کم عمر ہو اگر  یجارIEP االنہ اسے ساور يہ تعين کرے  يمٹ

  :ميں شامل ہوں IEPجديد بنايا جائے اسکے بعد يہ الزم ہے کے 
  

جانچ جو کہ تربيت تعليم مالزمت اور جہاں  يرتغکے مناسب عمر کے قابل دور رس مقاصد جو کہ  يمائشپمناسب  -
 اور پر مبنی ہوں مہارت مناسب ہو مناسب خود کفيل زندگی کی 

 )ان مقاصد کو حاصل کرنے کی مدد ميں ضرورت ہےکو بچے بشول نصاب تعليم جن کی (خدمات  یک يرتغ -
 طالب علم پر الگو نہيں ہوتی جو کہ رياستی قانون کے مطابق ايک معزور خدمات مہيا کرنے کی شرط ايسے  یک يرتغ

 ہو اور کسی بالغ اصالحاتی ادارے ميں مقيد ہو اور اسکی خصوصی تعليم اور متعلقہ خدمات حاصل کرنے يافتہسزا بالغ 
 .اسکی رہائی سے پہلے ختم ہو جائے گی يتاہلکی 

  

  :کارکردگی کا خالصہ
 

ختم ہو جائے اسے سرکاری ادارہ ايک ايسی دستاويز فراہم کرے گا جس ميں اسکی نصابی  يتاہلايک ايسا بچہ جس کی 
کی مدد کی تجاويز کارکردگی اور عملی کارکردگی کا خالصہ ہو اور جس ميں بچے کو اس کے دور رس مقاصد حاصل کرنے 

  .شامل ہوں
  

  :خصوصی تعليمی خدمات کی شروعات کرنے کے لئے رصامندی مہيا کرنا
 

 ايک سرکاری ادارہ والدين کی تحريری رضامندی حاصل کرے گا اس سے پہلے کے معزور بچے کو خصوصی تعليم اور متعلقہ
عليم اور متعلقہ خدمات فراہم نہيں کرے گا اگے بچے سرکاری ادارہ يہ خصوصی ت .کی شروعات کی جا سکے کرنے مہيا خدمات

يا  تحريری رضامندی نا بهيجيں  کی کی شروعات کے والدين سرکاری ادارے کو جانتے ہوئےخصوصی تعليم اور متعلقہ خدمات
قہ اگر والدين خصوصی تعليم اور متعل .سرکاری ادارے کی رضامندی چاہنے کی درخواست کو جواب دينے ميں ناکام رہيں

اگر  .کر سکتا نہيںخدمات کی رضامندی دينے ميں ناکام رہيں تو سرکاری ادارہ بچے کو خصوصی تعليم اور متعلقہ خدمات فراہم 
مہيا کرنے کی خالف  FAPEکی رضامندی فراہم کرنے سے انکار کرتا ہے تو سرکاری ادارہ شروعات والدين يا معزور بچہ 

ٹيم ميٹنگ منعقد کرنے کی ضرورت  IEPتخليق کرنے کے لئے  IEPب علم کے لئے ورزی کا مرتکب نہيں ہوتا اور اسے طال
 . نہيں ہو گی

 

 :خصوصی تعليم کی خدمات کی رضامندی کو منسوخ کرنا
 
والدين کو يہ حق ديتا ہے کہ وہ خصوصی تعليم اور متعلقہ خدمات کی  IDEAدسمبر تک معزور افراد کی تعليم ايکٹ  31  

 سکيں جس سے کہ خصوصی تعليم اور متعلقہ خرمات کی فراہمی رک جائے جہاں يہ تبديلی يو ايس محکمہ  فراہمی کو منسوخ کر
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کے والدين کو اپنے بچے کے حقوق کی حفاظت کرنے اور محکمے کے  IDEAنی وضاحت کی نفی کرتا ہے وہيں تعليم کی پرا
  .د پر زور کی حمايت کرتی ہےوالدين کی اپنے بچے کی تعليم ميں پسند اور شموليت کے مقص

 
اگر کسی وقت سرکاری ادارہ معزور بچے کو خصوصی تعليم اور متعلقہ خدمات فراہم کرنا شروع کرتی ہے تو بچے کے والدين 

يہ سرکاری ادارہ بچے کو خصوصی  .پر خصوصی تعليم اور متعلقہ خدمات کی فراہمی کو منسوخ کر سکتے ہيں تحريری طور
کرے گا ليکن خصوصی تعليم اور متعلقہ خدمات کی فراہمی کو روکنے سے پہلے والدين کو  نہيںہ خدمات فراہم تعليم اور متعلق

تحريری نوٹس جاری کرے گا سرکاری ادارہ مفاہمت يا عدالتی سماعت کے زريعے رضامندی يا بچے کو خدماتفراہم کرنے کا 
يد خصوصی تعليم اور متعلقہ خدمات کی فراہم کرنے کی وجہ سرکاری ادارہ بچے کی مز .کرے گا نہيںعدالتی فيصلہ حاصل 

فراہم کرنے کی شرط کی خالف ورزی کا مرتکب نہيں  FAPEسے ميٹنگ کا انعقاد کی ضرورت نيہں ہو گی اور وہ بچے کو 
يم اور کی تخليق اور ميٹنگ کا انعقاد کرنے کی ضرورت نہيں ہو گی تاکہ مزيد خصوصی تعل IEPٹهرايا جائے گا اور اسے 

جہاں بچے کے والدين مزيد خصوصی تعليم اور متعلقہ خهمات کی رضامندی کو منسوخ کر .متعلقہ خدمات فراہم کی جا سکيں
سکتے ہيں وہيں سرکاری ادارے پر يہ الزم نہيں ہے کہ وہ بچے کہ تعليمی اندراج ميں تبديلي کرے تاکہ کسی ايسے اعتراض کو 

منسوخی کی وجہ سے بچے کو خصوصی تعليم يا متعلقہ خدمات کی فراہمی پر عائد کيا گيا  ختم کيا جا سکے جو کہ رضامندی کی
 ہو
  

IEP کی ترقی جائزہ اور اصالحات: 
 
 :ٹيم ان عناصر کو زہن ميں رکهے گی IEPکی ترقی جائزہ اور اصالحات کے لئے  IEPايک بچے کے  
 

 فکر کی يناسکے والد بچے کی طاقت اور بچے کی تعليم کی ترقی ميں 
  بچے کے شروع کی يا جديد ترين جانچ کے نتايج 
   بچے کی نصابی ترقياتی اور عملی ضروريات 
 جہاں مناسب ہو وہاں بچے کے رياستی يا ضلع جانچ کے منصوبوں ميں کارکردگی کے نتايج 
 مراسالتی ضروريات 
  مددگار تکنيکی آالت اور بچے کے خدمات کی ضروريات 
   پر غور کہ عناصربچے سے مخصوص خاص:  

رکاوٹ ہو وہاں  يںم يتصالح یک يکهنےدوسروں کے س يابچے کا معاملہ جسکا کردار اسکے  يسےا يکا -
جائے جو اس  ياکا استمعمال ک يبمددگار زرائع اور تراک يگرجائے اور د يامثبت کردار کے انخال کا استمعال ک

 .يںمسعلہ کو حل کر سک
 IEPجو اس کے  ياتضرور یزبان ک یکم ہو اس ک یفراوان یک زیيانگر یبچے کا معاملہ جس ک يسےا يکا  -

 جائے ياغور ال يرز يںسے متعلق ہوں انہ
 يلکو بر ياتسے محروم ہے اسکے لئے ہدا يتصالح یک يکهنےد ياہے  ينابچے کا مسلہ جو کہ ناب يسےا يکا  -

بچے کے سوائے کے جائے  ياکاستمعال کا  يلکے اور بر کتاب ینصاب يںم يلبشمول بر جائے ياک يامہ يںم
 يںاور مناسب لکهنے اور پڑهنے کے زرائع بشمول بچے کے مستقبل م ياتمہارت ضرور یپڑهنے ک لکهنے

  ياتضرور یک ياتہدا يںم يلبر ياکے استمعال  يلبر
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ئے بچے کے لاستمعال کا  يلبر يا ياتہدا يںم يلکرے کے بر ينتع يہ يمٹ IEPجانچ کے بعد  يکجانچ ا یک
 کتابوں کے اور یہے بشمول نصاب يںمناسب نہ

ہم  ياتضرور یرابطہ ک يازبان  یہو اسک یدشوار يںجسے سننے م يابچے کا مسلہ جو کہ بحرہ ہو  يسےا يکا -
ورانہ عملہ  يشہپ يقےزبان اور رابطے کے طر یپلہ لوگوں سے براہ راست رابطہ کے مواقع اور بچے ک

براہ راست  يںم يقےکے طر زريعےزبان اور  یبشمول بچے ک ياتضرور يگرحد تک اور تمام د ینصاب
 .جانا چاہئے ياغور کاستمعال کے پر  ياتہدا

  
منصوبے  یمخصوص آلے خدمت مداخلت رسائ يککرے کے بچے کو ا ينتع يہ يمٹ IEPپر غور کے بعد عناصر مزکورہ  اگر
 يںم IEPبچے کے  يزدستاو يکا يںو اس بارے مک يمٹ IEPحاصل کر سکے تو  FAPEضرورت ہے تاکہ وہ  یاصالح ک یک

 چاہئے  یشامل کرن
  

IEP کے استاد کو مناسب حد تک بچے کے  يمعام تعل يکسے بچے کے ا يثيتح یکے ممبر ک يمٹIEP شامل ہونا  يںم یترق یک
 یر خدمات منصوبوں کمدد او یمدد اضاف يںمنصوبوں م يگرداور  ينتعمداخلت کا  یمناسب مثبت کردار ک يںم يتشمول .چاہئے

 .مدد شامل ہے یاصالحات اور سکول عملے ک
 
 IEP بچے کے  يمٹIEP تاکہ یکم از کم ساالنہ طور پر جائزہ لے گ يکنکو وقفے وقفے ل: 
 

 جہاں مناسب ہو وہاں  اور يںنہ يا يںبچے کے ساالنہ مقاصد پورے ہو رہے ہ ياکہ آ يںکر ينتعIEP یک يلدوبارہ تکم یک 
 :جا سکے يان عناصر پر غور کا جائے تاکہ

 اگر موزوں ہو تو یکم يںم یمتوقع ترق یبه یکس يںمنصوبے م تعليمیعام  ياساالنہ مقاصد  -
 یمعلومات ک يںکو بچے کے بارے م ينوالد ياسے  ينوالد.دوبارہ جائزے کے نتائج  یبه یجہاں مناسب ہو کس  -

 یفراہم
  يا ياتمتوقع ضرور یبچے ک  -
 مسائل يگرعلق دبچے کے منصوبے سے مت -

 
 

  :يمترام
 

کسی ايک   .پر اتفاق کر سکتے ہيںکرنے ٹيم ميٹنگ نا مغعقد  IEPميں تبديلی کے لئے  IEPبچے کے والدين اور سرکاری ادارہ 
ميں تبديلی کرتے ہوئے والدين اور سرکاری ادارہ متفقہ طور  IEPميٹنگ کے بعد ايک بچے کے  IEPسکول کے سال کی ساالنہ 

درخواست دينے پر والدين  .کيا جا سکے يمترمکو درست يا  IEPستاويز تحرير دے سکتے ہيں تاکہ بچے کے موجودہ پر ايک د
 .شامل ہوں يمترامکو فراہم کيا جائے گا جس ميں تمام  IEPشدہ  يمترمکو اس 

 

 :یتقرر
  

IEP  ہوتے ہيں سے متعلق فيصلوں ميں شامل یتقررٹيم کے رکن کی حيثيت سے والدين اپنے بچے کی. 
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جس حد تک مناسب ہو معزور طالب علم بشمول ان طالب علموں کے جو کہ سرکاری يا نجی اداروں يا ديگر مدد کی جگہوں پر  
 :کی ٹيم IEPساالنہ طور پر  .ہی تعليم حاصل کر سکتے ہيںساته ہوں غير معزور بچوں کے 

 
 IEP  اور کا تعين کرتی ہے یتقررپر مبنی بچے کی تعليمی 
    اس سکول ميں تعليم حاصل کر رہا ہے جہاں وہ غير معزور ہونے کی صورت ميں بچہ اس بات کو يقينی بنائے کے

 .ضرورت ہو یاور حاالت کے بندوبست ک یوجہ سے کس یک IEPبچے کی سوائے کہ تعليم حاصل کرتا 
  

ی بالغوں کی قيد ميں مقيد ہے اور رياست نے اس ميں قرار پايا ہے يا کس يافتہسزا رياستی قانون کے مطابق اگر بچہ ايک بالغ 
ميں اصالح  یتقرريا  IEPٹيم بچے کے  IEPکی ہے جو کہ بدلی نہيں جا سکتی تو ظاہر دلچسپی  یاصالح ايک سخت تحفظ اور

  .کر سکتی ہے
  

IEP کی تکميل: 
 
 :سرکاری ادارہ اس بات کو يقينی بنائے گا کہ 
 

  کی بچےIEP ميٹنگ موسم گرما يا چهٹيوں کے دوران ہو سوائے کہ بعد جلد از جلد ہو گی کے خليق کی تکميل اس کی ت
 وقفے کے طلب گار ہوں جيسے کہ نقل و حمل کا بندوبستمختصر يا جب ايسے حاالت ہوں جو ايک 

  IEP  کے شروع ميں بچے کے لئے کام کر رہی ہوسال سکول کے 
  IEP گار جو کہ بچے کے لئے  ہر استاد متعلقہ خدمت گار اور ديگر خدمتIEP  ان سب کے کہ زمہ دار کی تکميل

 .وسعت ميں ہو
   ہر وہ فرد جو کہ بچے کے خدمت گار کے طور پر شناخت ہو اسے اپنی بچے کےIEP  کی تکميل اور ساتهی

 اصالحات اور ديگر ضروری امداد سے متعلق اپنی زمہ داريوں کے بارے ميں آگاہ ہونا ہو گا
  بچے کا  والدين کو اپنےIEP  بال کسی خرچے کے فراہم ہو گا 

  

 :بچے جو کسی اور سرکاری ادارے ميں منتقل ہوں گے
 
 -ايک ہر رياست کے اندر منتقلی 
 
سکول کے سال کے اندر تبديل کرے اور جو نئے  ايک ہیايک ايسی صورت ميں کہ جب ايک معزور بچہ سرکاری ادارے سے  

 :تو سرکاری ادارہتها  يںعمل مکے ساته جو کہ اس رياست ميں ہی  IEPسرکاری ادارے ميں داخل ہو اسی 
 

  بچے کو مفت مناسب سرکاری تعليم دے جس ميں پچهلے والدين سے مزاکرات کے ساتهIEP  کے مقابلے کی خدمات
 يا الئے يںعمل م دوبارہ IEPشامل ہوں جب تک کے سرکاری ادارہ پچهال 

  وفاقی رياستی قانون کے مطابق ايک نيا IEP تخليق استمعال اور اسکی تکميل دے 
 
 

رياست کے اندر منتقل ہو رہا ہو کی صحولت کے لئے نيا سرکاری ادارہ جہاں  ايک ہیايک ايسے بچے کی منتقلی جو کہ  
  :بچہ داخل ہو وہ مناسب اقدام اٹها کر فورا پچهلے سرکاری ادارے سے بچے کے اندراج حاصل کرے بشمول

  
 IEP اور تاويزاور مددگار دس 
  ديگر دوسرے اندراجات جو کہ بچے کو خصوصی تعليم اور متعلقہ خدمات مہيا کرنے کے متعلق ہوں 
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 -منتقلی سے رياست کے باہر 
 
ايسی صورت ميں جب معزور بچہ جو کہ ايک ہے سکول کے سال ميں سرکاری ادارے منتقل کرے اور نئے سرکاری  

 :اته جو کہ ايک مختلف رياست ميں ہو تو سرکاری ادارے کو چاہئےکے س IEPادارے ميں داخل ہو ايک ايسے 
 

  کہ وہ بچے کو مفت مناسب سرکاری تعليم مہيا کرے جس ميں پچهلےIEP اور   کے مقابلے کی خدمات
جانچ  یک ينکے تع يارادارہ مع یجب تک کہ سرکار ہو صحوليات ہوں اور جو والدين سے بات چيت کے بعد

 اورسمجها  یضرور يہادارے نے  ینا کر لے اگر سرکار
   ايک نياIEP تخليق کرے جہاں مناسب ہو اور جو وفاقی اور رياستی قانون کے مطابق ہو 

 
سے پہلے ايک ايسے بچے کی منتقلی کی سہولت کے لئے جو رياست سے باہر منتقل ہو رہا ہو جس سرکاری ادارے ميں بچہ  

 .ادارے کی درخواستوں کا فوری جواب دےداخل ہو وہ مناسب اقدام اٹها کر نئے سرکاری 
  

 :گريجوئشن کی ضروريات
 
سرکاری ادارہ بچے کے والدين کو رياستی اور مقامی گريجوئشن کی ضروريات سے آگاہ کرے گا اور ايک بچے کی ان مقاصد  

ل ڈپلومہ لے جب ايک معزور بچہ ايک ہائی سکول سے عام ہائی سکو .کے حصول کی طرف پيش رفت سے بهی آگاہ کرے گا
عام  .کر گريجوئشن کرتا ہے تو سرکاری ادارے پر الزم ہے کہ وہ والدين کو اپنے بچے کی اس معلق گريجوئشن سے آگاہ کرے

 کا حق بهی ختم ہو جاتا ہے  FAPEتبديل ہو جاتی ہے اور بچے کا  یتفررہائی سکول ڈپلومہ لے کر گريجوئٹ ہونے پر 
 
 

 : ESYات کی خدمسال توسيع کردہ سکول کے 
  

کی خدمات کا مطلب ہے کہ ايک معزور بچے کو فراہم کی گئی خصوصی تعليم اور متعلقہ خدمات سال توسيع کردہ سکول کے 
چہ خرکے مطابق ہو سرکاری ادارے کے والدين کے لئے بغير  IEPتوسيع جو کہ عام سکول کے سال سے زيادہ ہو  یانفراد کی

کے لئے ضروری تب ہيں جب ايک معزور بچے کے  FAPEکی خدمات  ESY .ہوکے معيار کے مطابق  MSDEکہ ہو اور 
عام سکول کے سال ميں ملنے والے فوائد اسکے موسم گرما ميں تعليمی منصوبے نا پانے کی صورت ميں بہت شدت سے 

ا يا با کی کی خدمات کسی مخصوص طرع کی معزوری تک محدود نہيں کر سکت ESYسرکاری ادارہ  .خطرے ميں پڑ جائں گے
  .ساختہ طور پر انکی قسم مقدار يا دورانيہ کو محدود نہيں کر سکتا

  
ESY  کی خدمات بچے کو تب مہيا کی جاتی ہيں جب اسکیIEP  ٹيم يہ انفرادی طور پر يقين کرے کہ يہ خدماتFAPE  کی

زور بچے کی مخصوص کی خدمات کی آگاہی ملنی چاہئے جو کہ ايک مع ESYوالدين کو  .فراہمی کے لئے ضروری ہيں
کی  ESYيہ تعين کرے کہ طالب علم کو  ٹيم IEP کم از کم سال ميں ايک دفعہ .ضروريات کو پورا کرنے کے لئے ضروری ہوں

حقوق  یحفاضترو سے  یککے شروع ميں ہو گا تاکہ والدين کو اپنے ضابطے سال يہ تعين سکول کے  .خدمات درکار ہيں يا نہيں
ليکن ہر کيف يہ اتنا جلدی نہيں  .اگر وہ سرکاری ادارے کی تجويز سے متفق نا ہوںوقت مل سکے  یفکے لئے کااستمعال کرنے 

 ہونا چاہئے کہ مناسب معلومات موجود نا ہوں جو کہ فيصلہ کرنے ميں ضروری ہوں 
  

 ہو گا اگر بچے کو خطرے ميں  يدشدايک عام سکول ميں بڑهتے ہيں بہت جو کہ اس بات کا تعين کہ ايک معزور بچے کے فوائد 
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  :ٹيم مندرجہ زيل عناصر پر غور کرے گی IEPموسم گرما ميں ايک تعليمی منصوبہ فراہم نا کيا گيا اور 
  
 

  بچے کیIEP  سے متعلق ساالنہ مقاصد شامل ہيںکی مہارت ميں الزمی زندگی 
 سے دوچار ہو گا جو کہ عام سکول کی ميں ايک واضع منفی رجحان مہارت يہ متوقہ ہے کہ بچہ زندگی کے الزمی  ياک

مہارت کو ايک مناسب وقت ميں دوبارہ حاصل کرنے اور چٹهی کی وجہ سے ہو گا اور وہ ان کهوئے ہوئے طريقوں 
 .ميں ناکام ہو گا

  بچے کی اسکےIEP  مقاصد پر گرفتکے 
  نئے طريقے اور مہارت کا انکشاف يا بڑے مواقع 
   برتاؤمداخالتی 
  ور شدتکی طرز ا یمعزور 
   خصوصی حاالت 

  
IEP  ٹيم ہر عنصر کو آزادانہ طور پر زير غور الئے گی تاکہ بچے کی ان تعليمی منصوبوں سے فائدہ اٹهانے کی صالحيت پر

تمام  IEPخدمات کی ضرورت پر غور کرتے ہوئے يہ معيار ہر انفرادی طالب علم پر الگو ہو گا  ESY .اثر کا تعين کر سکے
کی  ESYاندراج کرے گی اور ان غور کے نتائج کا تعين کرنے پر اثر کہ آيا عام سکول سے سال کے فوائد زير غور عنصر کا 

  .خدمات نا فراہم کرنے سے واضع خطرے ميں پڑ جائيں گے يا نہيں
 


