
میری لینڈ کے ہر حلقے میں کنبہ جاتی اعانتی خدمات کے 
رابطہ کاران موجود ہیں جو پیدائش سے 21 سال تک کی عمر 
کے معذور بچوں والے کنبوں کو تعاون کرتے ہیں۔ کنبہ جاتی 
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ہمیں کال کریں! 
1-800-535-0182

میری لینڈ ریاست محکمۂ تعلیم مالزمت کو متاثر کرنے والے امور یا میری لینڈ ریاست محکمۂ تعلیم مالزمت کو متاثر کرنے والے 
امور یا پروگراموں تک رسائی فراہم کرنے کے معاملے میں نسل رنگ جنس عمر قومیت مذہب یا معذوری کی بنیاد پر تفریق نہیں 
0246-767-410 صوتی   برانچ سے  کمپالئنس  اینڈ  ایشیورینس  ایکویٹی  کیلئے  تاچھ  پوچھ  متعلق  پالیسیوں سے  ڈپارٹمنٹ کی  برتتا۔ 
2226-333-410 فیکس یا 6442-333-410 ٹی ڈی ڈی پر رابطہ کریں۔ • یہ دستاویز شعبہ برائے خصوصی تعلیم/ابتدائی مداخلتی 
خدمات)DSE/EIS(کے ذریعہ امریکی محکمۂ تعلیم Office of Special Education and Rehabilitative Services )دفتر برائے 
خصوصی تعلیم و بازآبادکاری خدمات IDEA )معذور افراد کی تعلیم کے قانون( حصہ بی عطیہ نمبرH027A080035A کے سرمائے 
سے تیار کیا گیا ہے۔ • یہ ضروری نہیں ہے کہ یہاں بیان کردہ نظریات محکمہ تعلیم یا کسی دیگر وفاقی ایجنسی کے نظریات کی 
عکاسی کرتے ہوں اور انہیں ایسا نہیں سمجھا جانا چاہئے۔ • یہ معلومات حق اشاعت سے مبّرا ہیں۔ اسے پڑھنے والوں کو اس کی نقل 
کرنے اور تقسیم کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے لیکن براہ کرم اسے شعبہ برائے خصوصی تعلیم/ابتدائی مداخلتی خدمات میری لینڈ 
ریاست محکمۂ تعلیم سے منسوب کریں۔ • )Americans with Disabilities Act ADA( ]معذور امریکیوں کے قانون )اے ڈی اے([ 
کے مطابق درخواست کرنے پر یہ دستاویز متبادل شکلوں میں دستیاب ہے۔ فیملی سروسز اینڈ انٹرایجنسی برانچ سے 410-767-0858 

صوتی 1571-333-410 فیکس پر رابطہ کریں۔

پیدائش سے 21 سال تک کی عمر 
والے معذور بچوں کے کنبوں کیلئے 

کنبہ جاتی امدادی خدمات

خصوصی برائے  شعبہ  تعلیم  محکمہ  ریاست  لینڈ   میری 
خدمات مداخلتی  تعلیم/ابتدائی 

پیدائش سے 21 سال تک 
کی عمر کے معذور بچوں 

کی شناخت
 Individuals with Disabilities لینڈ  میری  ریاست 
قانون  کا  تعلیم  کی  افراد  ]معذور   Education Act )IDEA(
پر  طور  مثبت  مطابق  کے  تقاضوں  کے  اے([  ای  ڈی  )آئی 
خاندان سے کوئی معاوضہ لئے بغیرسبھی معذور بچوں کی 

تالش شناخت اور تشخیص کی کوشش کرتا ہے۔

میری لینڈ کے ہر حلقے میں پیدائش سے 3 سال تک کی عمر 
تشخیص  اور  شناخت  لگانے  پتہ  کا  نونہالوں  اور  بچوں  کے 
کرنے کی کارروائی کرنے کی ذمہ داری انفینٹس اینڈ ٹوڈلر 
پروگرام کی ہے۔ نشونما میں تاخیر یا معذوری والے بچے اور 
نونہال ابتدائی مداخلتی خدمات کے اہل ہوسکتے ہیں۔ ان خدمات 
کو بچوں کے نشونما اور ترقی کے امکانات کو بڑھانے اور 
کنبوں کی اپنے بچوں کی خصوصی ضروریات کی تکمیل کی 

صالحیت کو فروغ دینے کیلئے تیار کیا گیا ہے۔ 

میری لینڈ کے ہر حلقے میں 3 کی 21 سال تک کی عمر کے 
بچوں کا پتہ لگانے شناخت اور تشخیص کرنے کی کارروائی 
کرنے کی ذمہ داری مقامی اسکولی نظام کی ہے۔ عمر کے 
اس زمرے میں آنے والے معذور بچے خاص تعلیم اور متعلقہ 
خدمات کے اہل ہوسکتے ہیں )مثال کے طور پر گویائی عالج 

جسمانی عالج یا شغلی عالج(۔

تعلیمی  خصوصی  اور  مداخلت  ابتدائی  میں  لینڈ  میری 
 خدمات کے بارے میں مزید معلومات کیلئے ہمیں کال کریں:

1-800-535-0182

کی عمر تک اسکریننگ اور تشخیص 
کا مستحق ہے اگر آپ کو محسوس ہوتا 
ہے کہ آپ کے بچے کو کوئی معذوری 

یا نشونما میں تاخیر کا سامنا ہے؟

میں آپ کا بچہ پیدائش سے 21 سال 
کیا آپ کو معلوم ہے کہ ایسی صورت 

کیا آپ کو اپنے 
بچے کے دیکھنے 

سننے حرکت کرنے 
کھیلنے بات کرنے 
سیکھنے یا برتاؤ 

کے بارے میں کوئی 
تشویش ہے؟



مقامی حلقہ
پیدائش سے 3 سال تک کی 

عمر کیلئے
میری لینڈ انفینٹس اینڈ ٹوڈلر 

پروگرام سنگل پوائنٹ آف انٹری”

3 سے 21 سال تک کی عمر کیلئے
میری لینڈ کے مقامی اسکولی نظام “بچے کی 

تالش”

2082-759-0466301-689-301الیگینی کاؤنٹی

6662-766-6911410-222-410اینے ارونڈیل کاؤنٹی

1011-984-1666443-396-410بالٹی مور کاؤنٹی

3017-887-2169410-887-410بالٹی مور کاؤنٹی

7388-535-7034410-414-410کالورٹ کاؤنٹی

3246-479-3246410-479-410کیروالئن کاؤنٹی

3033-751-410 یا 3295-751-277410 ایکسٹنشن 4437-876-410کیرول کاؤنٹی

5444-996-5444410-996-410سیسیل کاؤنٹی

1745-753-6808301-609-301چارلس کاؤنٹی

1023 ایکسٹینشن 1111-221-1023410 ایکسٹنشن 111-221-410ڈوریسٹر کاؤنٹی

5276-644-301 یا 5292 -644-1612301-600-301فریڈرک کاؤنٹی

7655-334-1189301-334-301گیرٹ کاؤنٹی

4387-638-410 یا 4386 -638-3823410-638-410ہرفورڈ کاؤنٹی

7046-313-7017410-313-410ہاورڈ کاؤنٹی

7164-778-7164410-778-410کینٹ کاؤنٹی

6050-947-3997301-777-240مونٹگمری کاؤنٹی

3147-817-301 یا 2719-808-1865301-469-800-1پرنس جارجز کاؤنٹی

182 ایکسٹینشن 2403-758-4456410 ایکسٹنشن 0120-758-410کوئین اینس کاؤنٹی

1616-651-2037410-623-410سمرسیٹ کاؤنٹی

213 ایکسٹینشن 5511-475 4393301-475-301سینٹ میریز کاؤنٹی

8263-820-0319410-820-410ٹالبوٹ کاؤنٹی

2964-766-8217301-766-301واشنگٹن کاؤنٹی

5250-677-5250410-677-410ویکومیکو کاؤنٹی

5033-632-5033410-632-410وریسٹر کاؤنٹی

میری لینڈ ریاست محکمہ تعلیم شعبہ برائے خصوصی تعلیم/ابتدائی مداخلتی 
خدمات 

0182-535-800-1 ٹول فری نمبر

میری لینڈ میں مقامی حوالے کے نمبرات

کوئی بھی شخص جسے اس بات کا شبہ ہو کہ کسی بچے کو 
نشونما میں تاخیر یا معذوری ہے تو اسے اس بچے کو ابتدائی 
مداخلت یا خصوصی تعلیم اور متعلقہ خدمات )مثال کے طور 
پر گویائی جسمانی یا شغلی معالجات( کے حصول کی اہلیت کے 

تعین کیلئے بھیجنا چاہئے۔ 

اسکریننگ اور تشخیص کے حوالے کسی بھی ایسے بچے کیلئے 
دیے جاسکتے ہیں جو ابھی میری لینڈ میں رہ رہا ہے خواہ وہ بچہ 
سرکاری یا نجی اسکول میں ہو گھرپر تعلیم پارہا ہو یا بے گھر ہو 
تارک وطن ہو یا سرکاری کفالت میں ہو۔ یہانتک کہ ایسے بچے 
بھی خدمات کے اہل ہوسکتے ہیں جنہیں پاس کرنے والے گریڈز 

مل رہے ہیں اور وہ گریڈ بہ گریڈ آگے بڑھ رہے ہیں۔

اگر آپ کو اس بات کا شبہ ہوکہ 
کسی بچے کو نشونما میں تاخیر 

یا معذوری ہے تو ہمیں کال کریں! 
سے  مناسبت  کی  حلقے  رہائشی  کے  اس  اور  عمر  کی  بچے 
حوالہ والے نمبر پر کال کریں۔ )حوالہ کیلئے نمبرات سامنے 
والے صفحے پر درج ہیں۔( مدد یا مزید معلومات کیلئے میری 
تعلیم/ابتدائی  برائے خصوصی  شعبہ  تعلیم  محکمہ  ریاست  لینڈ 
پر  نمبر1-800-535-0182  فری  ٹول  سے  خدمات  مداخلتی 

رابطہ کریں۔ 

بچے کی 
اسکریننگ اور 
تشخیص کیلئے 
حوالہ فراہم کرنا


