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اگلے مرحلے ميں جانے کی منصوبہ 
    بندی کا راہنما کتابچہ

  ) گائڈ ٹرانزيشن پالننگ(
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، نسل، رنگ، جنس، عمر، کا محکمہء تعليم  مالزمت سے متعلق يا پروگراموں تک رسائی دينے کے معامالت ميں ميری لينڈرياست 
، آبائی ملک، مذہب، معذوری، يا جنسی ترجيحات کی بنياد پر امتياز نہيں کرتا۔ محکمہ کی پاليسی کے بارے ميں پتہ لگانے کے ليے

 the Equity Assurance and Compliance Branch, Office of the Deputy State:مندرجہ ذيل سے رابطہ کريں
Superintendent for Administration, Maryland State Department of Education, 200 West Baltimore Street, 

6th Floor, Baltimore, Maryland 21201-2595۔   
  ۔410-333-6442، www.MarylandPublicSchools.org :(TTY/TDD) ،0431-767-410: فيکس ،0433-767-410: فون

 

بروقت /شعبہ خصوصی تعليم' رياست ميری لينڈ کے محکمہء تعليم 'اس دستاويز کی تشکيل و مالی معاونت کی ہے 
، (Part B Grant -# H027A090035)گرانٹ ايکٹ برائے معذوری رکهنے والے افراد  'بذريعہ  نے، ' انسدادی خدمات
ضروری  نے۔' بحالیء صحتدفتر برائے خصوصی تعليم اور 'امريکی محکمہء تعليم  کے 'رقم فراہم کی  جس کے ليے

کسی اور وفاقی ادارے يا پروگرام کی آراء کی عکاس نہيں کہ اس دستاويز ميں موجود آراء، امريکی محکمہء تعليم يا 
دفتر برائے 'مالی معاونت حاصل کرتا ہے ' خدماتبروقت انسدادی /شعبہ برائے خصوصی تعليم'کا  MSDEہوں۔ 

  سے۔ .امريکی محکمہء تعليم' 'دفتر برائے خصوصی تعليم اور بحالیء صحت' 'خصوصی تعليم کے پروگرام
 

اس دستاويز کا حق اشاعت محفوظ نہيں کيا گيا۔ قارئين کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ اس دستاويز کی کاپياں چهپائيں 
سے منسوب ' بروقت انسدادی خدمات/شعبہ برائے خصوصی تعليم'، MSDEمگر براِہ مہربانی اس کی تشکيل اور بانٹيں، 

  کريں۔
 

 
 

 (.James H. DeGraffenreidt, Jr) ڈی گرافنرائٹ جونيئرجيمز ايچ 

 صدر

  رياستی بورڈ برائے تعليم

 

 (Nancy S. Grasmick) نينسی ايس گرازمک

   سکولوں کی رياستی سپر انٹنڈنٹ

 

  (Carol Ann Heath) کيَرل اين ہيته

  نائب رياستی سپر انٹنڈنٹ

   بروقت انسدادی خدمات/شعبہ برائے خصوصی تعليم

 

 

 

 (Martin O’Malley) مارٹن او ميلی

 گورنر
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 :راہنما کتابچہ کی منصوبہ بندی کا ميں جانے اگلے مرحلے
  ٹرانزيشن پالننگ گائڈ،

  سکول کے بعد،  کنڈریسيمعذوری رکهنے والے بچوں کو، 

 کی طرف روانگی کے ليے تيار کرنا  نتائج متوقع مناسب
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 رياست ميری لينڈ کا محکمہء تعليم

   بروقت انسدادی خدمات/شعبہ برائے خصوصی تعليم

 2010جنوری 
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 ،کے ليے )ہوم فائل،( گهر کی فائل ،سے متعلق ٹرانزيشن پالننگ

  معلومات
 

 ________________________________________________ :سکول سے نکلنے کی متوقع تاريخ

 
 ميری لينڈ ہائی سکول ڈپلومہ _______  :ميرا بچہ يہ لے کر نکلے گا

 برائے تکميِل پروگرام  ميری لينڈ ہائی سکول کا سرٹيفکيٹ _______  
                                                       

 
 _________________________________________________________  :ميرا بچہ مکمل کرے گا

 )تعليمی کورس( 
 

  ___________________  :ملے گی اس دن ميرے بچے کو اس کے تعليمی اور پيشے سے متعلق منصوبے کی کاپی
 )تاريخ( 

 
  ____________ :اس دن ملے گا) Exit Document/ايگزٹ ڈاکيومنٹ'(ميرے بچے کو سکول سے نکلنے کا دستاويز 

  )تاريخ( 

 
 :ميں رکهنے کے ليے چيزيں فائل گهر کی لقسے متع ٹرانزيشن پالننگ

 
 ________ IEPتازہ ترين 

 
 _______تازہ ترين نفسياتی تجزيہ  

 
  ________ تازہ ترين تعليمی تجزيہ  

 
 _______ )ہر نوکری دينے والے کی طرف سے( /ٹکڑا معلوماتی زائد تنخواہ کے چيک کا 

 
 _______ *کی فہرست اعزازات 

 
 ________ *م خطوط کی کاپياںمبارک باد کے تما 

 
 ________ *کی کاپياں حوصلہ افزائی کی اصناد  

 
 
  ضروری نہيں کہ يہ چيزيں سکول سے متعلق ہوں۔*
 



Maryland State Department of Education    Transition Planning Guide 

  



Maryland State Department of Education    Transition Planning Guide 

 1 

  کا جائزہ  انزيشنٹر
  کيا کريں گے؟) ايڈلٹ(ہم بطور بالغ اشخاص 

  ہم وہاں تک کيسے پہنچ سکتے ہيں؟
 

 'گائڈ/انے کی منصوبہ بندی کے راہنما کتابچےلے ميں جاگلے مرح'رياست ميری لينڈ کے محکمہء تعليم  کے 
ب نتائج کی مناس سکول کے بعد سيکنڈریی رکهنے والے بچے کی کا مرکز آپ کے معذور) ٹرانزيشن پالننگ گائڈ،(

ہر طالِب علم کرتا ہے۔  مددکی کرنے زندگی کے اگلے مرحلے ميں جانے کے ليے تياری  طرف روانگی ہے، اور يہ گائڈ
داف اور نتائج  ايک سے نہيں ہوں گے۔ تمام طالِب علموں کو مستقبل ميں نوکری کرنے کے ليے ہدف مقرر کرنے کے اہ

مدد درکار ہو۔ تمام چاہييں، چاہے وہ نوکری فل ٹائم ہو يا پارٹ ٹائم يا ايسی نوکری ہو جسے کاميابی سے کرنے کے ليے 
لينے کے اہداف اور نتائج  قائم کرنے چاہييں جن کی انہيں اپنے   سکول کے بعد ايسے تعليم يا ٹريننگ طلباء کو سيکنڈری

نوکری کے ہدف کو پانے کے ليے ضرورت ہو۔ ہو سکتا ہے آپکے بچے کے، خود مختارانہ زندگی گزارنے کے بهی 
  کچه مخصوص ہدف ہوں۔

  
اس بات کو يقينی "ہے کہ  يہ ميں درج ہے کہ اس قانون کا مقصد ' )،'آئڈيا'(ايکٹ برائے معذوری رکهنے والے افراد '

مہيا ہو جو ايسی  بنايا جائے کہ ان تمام بچوں کے ليے جو کوئی معذوری رکهتے ہوں ايسی، مفت اور مناسب، تعليِم عامہ
خصوصی تعليم  اور متعلقہ خدمات پر زور ديتی ہو جو انکی انفرادی ضروريات پورا کرنے اور انہيں نوکری اور خود 

کے دوبارہ نفاظ پر اس  IDEAميں  2004نے کے ليے تيار کرنے کے مقصد سے بنائی گئی ہوں۔ مختارانہ زندگی گزار
سکول کے بعد کے  اور انکے سيکنڈری) ٹرانزيشن پالننگ،(ميں، بچوں کے اگلے مرحلے ميں جانے کی منصوبہ بندی 

، طالِب ت پر زور ديتا ہے کہيہ قانون اس بات کی ضرورنتائج کے بارے ميں بہت مخصوص زبان استعمال کی گئی تهی۔ 
، طلباء، تعليم دان، والدين، اور کميونٹی ميں خدمات مہيا کام کرے توکے ليے علم جب اپنے اہداف اور نتائج حاصل کرنے 

اس راہنما کتابچے  کا مقصد،  نت کرنے کے ليے مل کر کام کريں۔وکرنے والے ، طالِب علم کی حوصلہ افزائی اور معا
۔ يہ راہنما خدمات مہيا کرنے والوں کے درميان باخبر شراکت پيدا کرنا ہے تعليم دانوں، اور کميونٹی ميںوالدين، طلباء، 

 کتابچہ والدين کو منصوبہ بندی کے مرحلے کے ليے درکار معلومات بهی مہيا کرے گا۔
  

باخبر ے عمل کے ليے لے ميں جانے کی منصوبہ بندی کبنايا گيا ہے تاکہ اگلے مرحيہ راہنما کتابچہ اس مقصد سے 
، طلباء، خاندانوں، سکول اسکول سے نکل کر، مناسب بالغ افراد کی سرگرميوں ميں منتقل ہون قائم کی جائيں۔ شراکتيں

  داروں کا باہمی اشتراک چاہتا ہے۔کے عملے، اور کميونٹی کے ا
  

 ۔اس راہنما کتابچے ميں مندرجہ ذيل مضامين کے بارے ميں تفصيالت دی جائيں گی
  

 ' کی اگلے مرحلے ميں جانے کی منصوبہ بندی 2004'  )،'آئڈيا'(ايکٹ برائے معذوری رکهنے والے افراد 
 کی شرائط

  ٹرانزيشن پالننگ،(اگلے مرحلے ميں جانے کی منصوبہ بندی 

 'حاصل کرنے کی ' برائے تکميل ميری لينڈ ہائی سکول کا سرٹيفکيٹ'اور ' ميری لينڈ ہائی سکول ڈپلومہ
 شرائط

 ميری لينڈ ايگزٹ ڈاکيومنٹ،(لينڈ کا سکول سے نکلنے کا دستاويز  ميری 

  بمقابلہ اہليت  حقداری 

 ادارے کی خدمات 

 ) DORS، 'ڈورز'( 'شعبہ برائے خدماِت بحالیء صحت' .1

 [(DDA)' شعبہ برائے نشونما کی معذوری' .2

 [(MHA)' انتظاميہ برائے ذہنی صحت' .3
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 ترقیء تربيت و شعبہ برائے'-- قانونی حد بندیئے الئسنس، اور محکمہ برائے مزدوران، اجرا .4
  ' کارکنان اور تعليِم بالغاں

 'کے بارے ميں ' ميں معذوری رکهنے والوں کی معاونت کی خدمات سکول کے بعد کی تعليم سيکنڈری
 معلومات

 اگلے مرحلے ميں جانے کی منصوبہ بندی ميں طالِب علم کا کردار 

  ميں والدين کا کرداراگلے مرحلے ميں جانے کی منصوبہ بندی 

 ٹرانزيشن ِلنکيج،( اگلے مرحلے ميں جانے کے ليے تعلقات کا قيام( 

  

) IDEA، 'آئڈيا'(' ايکٹ برائے معذوری رکهنے والے افراد'
2004 

  
نتائج پر مرکوز ايسے عمل کے حصے "کی تعاريف کرتا ہے کہ يہ،   'اگلے مرحلے ميں جانے'، IDEA '2004/آئيڈيا'

گيا ہے، جس کی توجہ معذوری رکهنے والے بچوں کی تعليمی اور عملی کارکردگی بہتر کرنے پر ہے  کے طور پر بنايا
 IDEA" سکول سے نکل کر دوسری سرگرميوں کی طرف منتقل ہونے ميں مدد کی جا سکے۔  سيکنڈریتاکہ بچے کی، 

کی خدمات کی وضاحت ' جانے اگلے مرحلے ميں'کو جاری ہونے والی قانونی حد بندياں ،  2006اگست  14کی،  2004
طلباء کی انفرادی ضروريات پوری کرنے اور انہيں مزيد تعليم، مالزمت، اور خود مختارانہ طرِز "ايسے کرتی ہيں کہ يہ 

  "رہائش کے ليے تيار کرنے کے مقصد سے بنی ہيں۔
  

و علم کے ليے ايسی منظم معذوری رکهنے والے طالِب  يہ ٹرانزيشن کی خدمات کی مزيد تعاريف ايسے کی گئی ہے کہ
  :جو ہم آہنگ سرگرميوں کا مجموعہ ہے

  
  نتائج پر مرکوز ايسے عمل کے حصے کے طور پر بنايا گيا ہے، جس کی توجہ معذوری رکهنے والے بچے

سکول سے نکل کر دوسری  سيکنڈریکی تعليمی اور عملی کارکردگی بہتر کرنے پر ہے تاکہ بچے کی، 
ے بعد کی تعليم؛ سکول ک سيکنڈرینے ميں مدد کی جا سکے، جس ميں شامل ہے سرگرميوں کی طرف منتقل ہو

مزيد تعليم اور تعليِم بالغاں بالغ اشخاص کے مالزمت  اشتراک کے ماحول ميںسے متعلق تعليم؛  مالزمت/پيشوں
 ليے خدمات؛ خود مختار طرِز رہائش يا کميونٹی ميں شموليت؛

  ؛ اور اور دلچسپيوں کی بنياد پر بنا ہے ، ترجيحاتابليتضروريات، اور اس کی قبچے کی انفرادی 

 بالغوں کے طرِز رہائش  ،اور سکول کے بعد کے ديگر خدمات، کميونٹی کے تجربات، مالزمت تدريس، متعلقہ
مہارتيں حاصل کرنے اور کے مقاصد کو تکميل دينے اور جب مناسب ہو، روز مرہ کے رہن سہن کی 

 پر حامل۔ ہے۔ کے عملی جائزے، مالزمت/پيشے

کی منصوبہ بندی اور ٹرانزيشن کی خدمات کا آغاز سکول کے  ،ٹرانزيشن اگلے مرحلے ميں جانے يعنی، ميری لينڈ ميں
  سال کا ہو جاتا ہے۔ 14اس سال ميں ہوتا ہے جس ميں طالِب علم 
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 اگلے مرحلے ميں جانے کی منصوبہ بندی
 

افراد جب سکول مکمل کرتے ہوئے  يہ ہے کہ معذوری رکهنے والےکا ہدف  اگلے مرحلے ميں جانے کی منصوبہ بندی
بالغوں کی سرگرمياں، مندرجہ  ہوں، تو انکی معاونت کی جائے۔ ہو رہے بالغوں کی دنيا ميں زندگی گزارنے کے ليے تيار

  :ذيل ميں سے کوئی بهی ہو سکتی ہيں

 مالزمت 
 سکول سے آگے کی تعليم  سيکنڈری 
 ننگ ٹري/مالزمت کے ليے تربيت 
  خود مختارانہ طرِز رہائش 
  کميونٹی ميں شموليت 
  بالغوں کے ليے خدمات 

 
کو  طالِب علم کے مستقبل کی ٹرانزيشن پالننگ  کا آغاز ايليمنٹری سکول سے ہوتا ہے، مختلف پيشوں سے آگاہی اور ان

ہی دلوانے ميں بنيادی بچے کے گهر والوں کا کردار، اسے مختلف پيشوں سے آگا جانچنے کی سرگرميوں کے دوران۔
 حيثيت رکهتا ہے۔ روزانہ، والدين اپنے ذاتی تجربات پر بات چيت کر سکتے ہيں اور اپنے بچوں کی مدد کر سکتے ہيں کہ

  مالزمتوں کے بارے ميں سيکهيں۔ وہ گهر کے افراد اور ہمسائيوں کی
 ، کو تشکيل دينے کے ليے پہالIEPرامانفرادی تعليمی پروگ'سال اور اس سے بڑی عمر کے طلباء کے ليے، انکے  14

اس کا آغاز يوں ہوتا ہے کہ طالِب علم اپنی دلچسپيوں اور ترجيحات کے بارے ميں سکول قدم ٹرانزيشن پالننگ ہی ہے۔ 
  :کرتی ہے، اور اس کے بعد/کے عملے ميں سے کسی رکن سے بات کرتا

 
سکول سے آگے کی  سيکنڈریالزمت، سکول کے بعد کے ليے، م سيکنڈریطالِب علم اور سکول کا عملہ  .1

 نتائج متوقع ٹريننگ، اور اگر مناسب ہو تو خود مختارانہ طرِز رہائش، کے/پڑهائی يا مالزمت کے ليے تربيت
عمر کی مناسبت سے کيے گئے ٹرانزيشن نتائج  متوقع سکول کے بعد کے ليے يہ سيکنڈریکا تعين کرتے ہيں۔ 

 ائے جاتے ہيں۔کی بنياد پر بن کے تجزيات کے نتيجوں

اس کے بعد سکول کا عملہ يہ ديکهتا ہے کہ آنے والے سکول سال کے دوران، طالِب علم کو در حقيقت اس کے  .2
پورے  ،متوقع نتائج تک پہنچانے ميں مدد دينے کے ليے کونسی خدمات، بمع تعليمی مضامين، اور ساالنہ ہدف

 ۔)تی ہيںميں شامل کی جا IEPيہ تمام معلومات ( کرنا ضروری ہوگا

ہرايہ جاتا ہے تاکہ اس بات کا پتہ لگتا رہے کہ طالِب علم کی دلچسپياں اور متوقع نتائج وہی يہ عمل ہر سال ُد .3
ميں ايسی کوئی بهی تبديلی کی جائے گی جس سے يقينی بنايا جا سکے کہ طالِب علم اپنے بيان کردہ  IEPہيں۔ 

 رہی ہے۔/رہا کی طرف مسلسل بڑهمتوقع نتائج 

  
  ٹ کرنا ويگريج

 
کريڈٹ حاصل  21کے ليے الزمی ہے کہ وہ کم از کم  کے اہل ہونے کے ليے، تمام طلباء ميری لينڈ ہائی سکول ڈپلومہ

مکمل ' خدمت از طالِب علم'گهنٹے کی  75الزمی کورس کريڈٹ  کے عالوہ تمام طلباء کے ليے الزمی ہے کہ وہ کريں۔ 
ہو سکتا ہے کہ سکولوں کے مقامی  مقامی تشکيل کردہ پروگرام مکمل کريں۔کا کوئی '  خدمات از طالِب علم'کريں، يا 

طالِب علم کو رياست کی کم سے کم شرائط سے بڑه کر، مقامی  مزيد کريڈٹ حاصل کرنے کی شرط قائم کر ديں، يانظام 
وں سکول کے کورس ہائی الفاظ کا اضافہ کريں۔ تصديقی/ڈپلومہ ميں تعريفی شرائط پوری کرنے کی ترغيب دينے کے ليے

سے ہم آہنگ کرنے کی وجہ سے يہ ضروری ہے کہ ہر طالِب علم ايسے '  سيکهنے کے بنيادی اہداف'کريڈٹ کو  کے
جس سال طالِب علم کريڈٹ لينے کے ليے کسی  ، کے ليے بنے ہيں۔' ہائی سکول کے تشخيصی تجزيے'کورس لے جو 

  کا امتحان بهی دے۔ HSAورس سے متعلق کورس ميں داخل ہو، اس کے ليے ضروری ہے کہ وہ اس ک
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ميری لينڈ ہائی سکول کا 'معذوری رکهنے والے وہ طلباء جو ہائی سکول ڈپلومہ کی شرائط پوری نہيں کر سکتے انہيں 
  :ديا جا سکتا ہے اگر وہ مندرجہ ذيل ميں سے کسی ايک معيار پر پورا اترتے ہوں' برائے تکميِل پروگرام سرٹيفکٹ

 
 کسی تعليمی پروگرام ميں داخل س کی مساوعی عمر سال يا ا (4)کے بعد، کم از کم چار  8ريڈ طالِب علم، گ

 ی رضامندی کے ساته، يہ تعين کيا گيا ہےٹيم کی طرف سے، اس کے والدين ک IEP، اور اس کی رہی ہے/رہا
ايک مطمِئن کہ اس فرد نے مالزمت کی دنيا ميں داخل ہونے، ايک ذمہ دار شہری کے طور پر رہنے، اور 

 لی ہيں۔يدا کر گی گزارنے کے ليے، مناسب مہارتيں پدزن

  سال يا اس کی مساوعی عمر کسی تعليمی پروگرام ميں داخل  (4)کے بعد، کم از کم چار  8طالِب علم، گريڈ
 گی۔/سال کا ہو جائے گا 21رہی ہے اور وہ اپنے موجودہ سکول سال کے اختتام تک /رہا

 

  منٹايگزٹ ڈاکيوميری لينڈ 
 

کی اہم معلومات فراہم کرتا ہے جنہيں  IEP، گريجويٹ کرنے والے طلباء کو ميری لينڈ کا سکول سے نکلنے کا دستاويز 
سکول کے بعد کی سرگرميوں ميں شامل ہونے کے ليے استعمال کر سکتے ہيں۔ ان سرگرميوں ميں شامل  سيکنڈریوہ 

خدمت کے اداروں کا  کی نت کے ساته مالزمت ، يا کميونٹیسکول سے آگے کی پڑهائی، معاو سيکنڈریہے، مالزمت، 
ميری لينڈ ہائی سکول کے 'يا ' ميری لينڈ ہائی سکول ڈپلومہ'يہ دستاويز، طلباء کو  پيش کردہ خود مختارانہ طرِز رہائش۔

  کے ساته ديا جاتا ہے۔'  سرٹيفکيٹ برائے تکميل پروگرام
  

کہ معاونت يا مناسب رہائش کے ليے درخواست ديں، چاہے وہ  زمی ہےالمعذوری رکهنے والے بالغ نوجوانوں کے ليے 
اس دستاويز ميں موجود سکول سے آگے کی پڑهائی، مالزمت يا خود مختارانہ طرِز رہائش کے ليے ہو۔  سيکنڈری

گرام معلومات، درخواست دينے کے عمل ميں ان کے ليے بہت مددگار ہوں گی۔ اس دستاويز کو انٹرنيٹ پر بنے ايک پرو
علم کے گهر کے ذريعے تيار کيا گيا ہے۔ اس دستاويز کو سکول کے عملے کے ايک رکن اور طالِب علم نے، طالِب 

 تشکيل ديا ہے ۔ رکه کر، والوں کی رائے کو ملحوظ
  

ی ک ميں اکٹها کرنا چاہيے جہاں اگلے مرحلے ميں جانے  ٹيم کی مالقاتوں IEPاس دستاويز کے ليے مواد، طالِب علم کی 
کی منصوبہ بندی کے ليے بطور خاکہ کام آ سکتا ہے۔ يہ دستاويز، ' ٹرانزيشن'منصوبہ بندی عمل ميں آتی ہے۔ يہ دستاويز 

سکول سے آگے کے تعليمی اداروں، اور بالغوں کے ليے خدمات مہيا کرنے والوں کو  سيکنڈریمالزمت دينے والوں، 
بهی ايسی معاونت کے بارے ميں با معنی معلومات فراہم کرتا ہے، جس اس بالغ نوجوان کی مہارتوں، قابليتوں، اور کسی 

 کی اسے کامياب ہونے کے ليے ضرورت ہو۔
  
حصے ہيں۔ نيچے ديے گئے ہر حصے ميں وضاحتی عنوان اور بالغ نوجوان کے  10کے  ' گزٹ ڈاکيومنٹيميری لينڈ ا'

  بارے ميں مخصوص معلومات شامل ہيں۔ 
 

 تشماريات سے متعلق معلوما  

 مضامين /تعليمی نصاب 

 معاونت/تعليمی سہوليات  

  مالزمت کی ترجيحات 

  ذاتی خصوصيات 

  ذاتی دلچسپياں 
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 معاونت /مالزمت کے ليے سہوليات 

  بنيادی مہارتوں کی درجہ بندی 

  گزشتہ مالزمت 

 ،جو گزشتہ کام کی تصديق کريں ايسے اشخاص بطور حوالہ  

 
  حقداری بمقابلہ اہليت

 
 

پر ہے، کے درميان فرق  اہليتاور اس کے مقابلے ميں، بالغوں کے ليے خدمات جن کی بنياد  حقداریی تعليِم عامہ ک
ايسا طالِب علم جو کوئی معذوری رکهتا ہو اور خصوصی تعليمی خدمات ميری لينڈ ميں، سمجهنا بہت مشکل ہو سکتا ہے۔ 

سال کا ہو جائے گا  21ے اختتام تک، جس ميں وہ ہے، اس سکول سال ک حقدارحاصل کر رہا ہو وہ مناسب پبلک تعليم کا 
(IDEA 2004) ميری لينڈ ہائی سکول سرٹيفکيٹ برائے تکميِل پروگرام'يا ' ميری لينڈ ہائی سکول ڈپلومہ'، يا جب وہ '
جب طالِب علم ايک دفعہ سکول سے نکل جائے، تو بالغوں کے ليے خدمت کے اداروں سے خدمات حاصل کر لے۔ 

  اور فنڈنگ  دستياب ہو۔پر پورا اترے  شرائطکہ وہ اہليت کی  الزمی ہےليے يہ حاصل کرنے کے 
 
 

   'ميری لينڈ کے بالغوں کے ليے خدمت کے ادارے'
 

آپ کے بچے کے سکول سے نکلنے  ممکن ہےکے بارے ميں بتايا جائے گا، جو  مندرجہ ذيل حصے ميں ايسے اداروں
ايسے رياستی ادارے ہيں جو ممکن ہے آپ کے بچے کو چار  خريديں۔ کو خدمات مہيا کريں يا اس کے ليے کے بعد اس

ايسی خدمات مہيا کريں يا اس کے ليے خريديں جو آپکے بچے کو زيادہ سے زيادہ خود مختار رہنے ميں مدد ديں۔ ان ميں 
ہوگا۔  سے کسی بهی ادارے سے خدمات لينے کا اہل ہونے کے ليے آپکے بچے کو بہت مخصوص شرائط پر پورا اترنا

  :اہليت کی شرائط بهی سمجهائی گئی ہيں۔ يہ چار ادارے ہيں مخصوص ادارے کی وضاحت ميں
 
 

  'ميری لينڈ کی انتظاميہ برائے نشو نما کی معذورياں' .1

 ' رياست ميری لينڈ کا محکمہء تعليم/شعبہ برائے بحالیء صحت کی خدمات' .2

  'محکمہء صحت و ذہنی صحت/انتظاميہ برائے ذہنی صحت' .3

ميری لينڈ محکمہ برائے مزدوران، اجرائے الئسنس، اور قانونی حد ' فتر برائے ترقیء کارکنان اور تعليِم بالغاںد' .4
 'بندی

 
  

کی ان خدمات کا بهی بتايا جائے گا جن  سکول سے آگے کی پڑهائی ميں، معذوری ميں معاونت سيکنڈریاس حصے ميں 
 ، جس ميں درخواست دے سکتا ہے ری رکهنے کے دورانسکول سے آگے پڑهائی جا سيکنڈری کے ليے آپکا بچہ

  شامل ہيں۔ يونيورسٹياں، کالج، کميونٹی کالج، يا پيشوں سے متعلق سکول
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  '(DDA) برائے نشو نما کی معذورياں ،ميری لينڈ کی انتظاميہ'  .1

کی  ' ہنی صحتميری لينڈ محکمہء صحت و ذ'، DDA ' برائے نشو نما کی معذورياں ،ميری لينڈ کی انتظاميہ'
خدمات مہيا کرنے کا ايک منظم نظام فراہم کرتی ہے تاکہ جو افراد نشو نما کی معذوری رکهتے ہيں  راہنمائی ميں

کميونٹی کی اکثر يہ خدمات انہيں معاشرے کا حصہ بننے کے ہدف کو پانے کے ليے مناسب خدمات پہنچائی جائيں۔ 
 ۔پہنچائی جاتی ہيں وباری  خدمت مہيا کرنے والی تنظيموں کے ذريعےغير کاربنياد پر تشکيل دی گئی ہوتی ہيں اور 

 
  

اولين  DDAخاندانوں، خدمات مہيا کرنے والوں، مقامی اور رياستی اداروں کے درميان شراکتيں پيدا کرنے ميں 
ہيں، انہيں  يہ يقينی بنانے کے ليے وکالت کرتا ہے کہ جو افراد نشو نما کی معذوری رکهتے کردار ادا کرتا ہے اور

اور ان کے گهر والوں کو وہ وسائل مہيا ہوں جو نشو نما کو فروغ دينے کے ليے ضروری ہيں جس ميں وہ وسائل 
بهی شامل ہيں جو عوام الناس کو مہيا ہيں۔ کيونکہ ہم ہر فرد کے حقوق اور عزِت نفس پر يقين رکهتے ہيں، ہم اس پر 

 :کاربند ہيں کہ
 
 

 جائے کہ وہ ايسی خدمات اور  گهر والوں کو يہ اختيار ديا افراد اور انکے والے نشو نما کی معذوری رکهنے
  ۔پورا اترتی ہے معاونت چن سکيں جو انکی ضرورتوں پر

 تاکہ شموليت کو فروغ ملے۔ کی سرگرميوں ميں ساته مالنا نشو نما کی معذوری رکهنے افراد کو کميونٹی 

 ی بنياد صارفين کی تسلی ہو اور جو انفرادی نشو نما اور ترقی سہارے کی فراہمی جس ک/ايسی معياری معاونت
 کو زيادہ سے زيادہ تقويت دے۔ 

  مالی طور پر ايسے ذمہ دارانہ اور لچکدار خدمت کے نظام کا قيام جو ان وسائل کا بہترين استعمال کرے جو
 مقرر کيے ہيں۔ ميری لينڈ کے شہريوں نے نشو نما کی معذوری رکهنے والے افراد کی خدمت کے ليے

DDA  کا مشن راہنمائی مہيا کرنا ہے تاکہ نشو نما کی معذوری رکهنے والے افراد اور ان کے گهر والوں کی
کا ہدف ہے کہ انہيں اختيار ديا  DDA۔ اس کے عالوہ، نی بنايا جائےکميونٹی کے تمام شعبوں ميں شموليت کو يقي

کر سکيں جو انفرادی نشو نما، خود مختاری، اور فعاليت کو  جائے کہ وہ ايسی معياری معاونت اور خدمات حاصل
اس بات پر کاربند ہے کہ نشو نما کی معذوری رکهنے والے تمام افراد کو  DDA فروغ دينے کے ليے ضروری ہيں۔

اپنی مرضی کے فيصلے کرنے کی  (1): پر عمل درامد کرنے کا مختار بنايا جائے  خود مختاری کے چار اصولوں
کميونٹی ميں رہنے کے  (4)وسائل کو منظم کرنے کی ذمہ داری؛ اور  (3)خدمات و معاونت پر اختيار؛  (2)آزادی؛ 

   سہارے/ليے ضروری معاونت
 
 

  اہليت
 
 

 :جو ، ايسی معذوریرکهتا ہو خدمات کا اہل اس وقت ہوتا ہے اگر وہ کوئی شديد، دائمی معذوری تر تمام کوئی فرد
 

 اس کے کہ اسے صرف ايک ذہنی مرض کے طور پر  ق ہو، سوائےے متعلکسی جسمانی يا ذہنی نقص س
 وہ ذہنی اور جسمانی نقائص کا کوئی امتزاج ہو؛  پهر تشخيص کيا گيا ہو، يا

  سال کی ہونے سے پہلے ظاہر ہو گئی ہو؛ 22کی عمر، اس فرد 

  ہے؛ کہ وہ ہميشہ رہنے والیجس کے بارے ميں قياس ہو 
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 سہارے يا قائم رہنے والی اور معمول سے ملتے رہنے والی مدد کے /اونتجس کے نتيجے ميں بيرونی مع
 بغير خود مختارانہ طرِز رہائش رکهنا نا ممکن ہو جائے؛

 عالج، يا ديگر خدمات  ،يا عمومی ديکه بهال ايسے خاص، بين الشعبہ جات س بات کی عکاسی کرے کہجو ا
کرنی ہوگی اور منظم منصوبہ بندی ليے  اس فرد کےکی  جس کے امتزاج اور ترتيب کی ضرورت ہوگی

 )Health General 7-101[e]صحت عمومی، (۔ کرنا ہوگا
 

 :کا اہل ہے اگر وہ کوئی ايسی شديد، دائمی معذوری رکهتا ہے جوسہارے کی خدمات /کوئی فرد صرف معاونت

a. ذہنی مرض کے طور پر ق ہو، سوائے اس کے کہ اسے صرفکسی جسمانی يا ذہنی نقص سے متعل 
 تشخيص کيا گيا ہو، يا پهر وہ ذہنی اور جسمانی نقائص کا کوئی امتزاج ہو؛

b. صحت عمومی، ( ہے رہنے والی جس کے بارے ميں قياس ہو کہ وہ ہميشہHealth General 7-403[c]( 
 

اس کے اہل قرار ديے جائيں۔ اگر اس کی خدمات کے ليے درخواست ديں اور  DDAافراد کے ليے الزمی ہے کہ وہ 
کی خدمات کا اہل ہے تو اس فرد کو خدمت کے مندرجہ ذيل زمروں  DDAکا تعين کر ليا جائے کہ کوئی فرد  بات

ہ کو درخواست دہند اس ترتيب سے فہرست کيا گيا ہے جس ترتيب سے ميں سے کسی ايک ميں ڈاال جائے گا۔ انہيں
 :خدمت مہيا کی جائے گی

 

 زمرہ  I - شديد مسئلے کا حل  

 زمرہ  II - د مسئلے کو روکناشدي  

 زمرہ  III - حاليہ درخواست  
 

DDA کی طرف سے فراہم کردہ خدمات ميں مندرجہ ذيل شامل ہيں:  
 
 ' ميڈی کيڈ کے گهر اور کميونٹی سے متعلقہ خدمات ' 'کا بازنامہگهر اور کميونٹی سے متعلقہ خدمات(HCBS) 

ميں بااختيار کيا گيا ہے۔ يہ  (c) 1915کے سيکشن ' سوشل سکيورٹی ايکٹ'کے پروگرام کو  ے بازنامےک
ختلف خدمات کا انتظام کر سکتی ايسی م کميونٹی سے متعلقہ پروگرام رياست کو اجازت ديتا ہے کہ وہ گهر اور

معاونت کرے کہ وہ کميونٹی ميں رہ سکيں اور کسی ادارے ميں  جو ميڈی کيڈ سے فائدہ اٹهانے والوں کی ہے
اپنے بازنامے  کے پروگرام کو تشکيل دينے کے ليے کافی زيادہ اختيار رکهتی  ،رياسترہنے پر مجبور نہ ہوں۔ 

ہے تاکہ ان لوگوں کے ضروريات پر توجہ دے سکے جو اس بازنامے کے ہدف ميں شامل ہيں۔ بازنامے کی 
م يا ان کے عالوہ ہيں جو خدمات اس پروگرا/خدمات ان خدمات کو بہتر بنانے کے ليے انکے ساته پيش ہيں اور

اور ديگر وفاقی، رياستی اور مقامی عوام کے ليے بنے ' ميڈی کيڈ سٹيٹ پالن'ميں شموليت رکهنے والوں کو 
پروگراموں سے مل رہی ہيں، اور اس کے بهی عالوہ ہيں جو معاونت گهر والوں اور کميونٹی سے مل رہی ہے۔ 

محکمہء صحت 'وہ ،)ت کی اہليت کانہ کہ صرف معاونت کی خدما(جو افراد مکمل اہليت کا درجہ رکهتے ہيں 
کی طرف سے اس بازنامے  کے تحت ميڈی ' بازنامے کی خدمات کی اہليت کے شعبہ'کے '   اور ذہنی صحت
  کيڈ کے اہل ہيں۔

 
 'افراد کو يہ آزادی ديتا ہے وہ ايک مالی انتظام کی خدمت  اور اس ' نيو ڈائرکشنز ويَور': 'نئی ہدايات کا بازنامہ

کا رخ خود  خدمات کو استعمال کر کے، اپنی ملنے والی خدمات ميں سے کافی  ی بروکر کمپنی ميں معاونت ک
افراد کی، انکی خدمات کا انتظام خود چالنے ميں، معانت کرتا ہے اور افراد کی  ،(معاون بروکرمتعين کريں۔ 

انتظام خود چالنے کے معاونت کرتا ہے کہ وہ ايسی مہارتيں حاصل کر سکيں جن کی انہيں، اپنی خدمات کے 
، کے ساته ساته کام کرتی 'ريزورس کوارڈينيشن'(وسائل کی انتظاميہ ، يہ معاون بروکريج  ليے ضرورت ہے۔

دور  ' ريزورس کوارڈينيشن'ہے، جس ميں يہ پروگرام کا انتظام چالنے کے روزانہ کے کام سمبهالتی ہے جبکہ 
نيو 'ور معيار پر نظر رکهنے کے فرائض انجام ديتی ہے۔ رس منصوبہ بندی، نئی خدمات سے متعارف کرانے، ا

کے ذريعے ملنے والی خدمات ايسی خدمات ہيں جن کی افراد کو اپنے ذاتی گهر يا اپنے خاندان  ' ڈائريکشن
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صارفين کی طرف سے متعين کردہ والوں کے گهر ميں کاميابی سے رہنے کے ليے ضرورت ہو سکتی ہے۔ 
 رکهنے والوں کو آرام دينا  معاونت کے ساته مالزمت مالزمت کے بارے ميں جاننا ميں شامل ہے، خيال خدمات 
اپنی مخصوص ضروريات کے مطابق کرنا کميونٹی ميں سيکهنے کی خدمات کميونٹی کی معاونت  اور اسے

دمات کی خخاندان اور افراد کی معاونت ٹرانسپورٹيشن، رسائی کے ليے ماحولياتی تبديلياں سے رہنے کا انتظام 
 اگلے مرحلے ميں جانے کی خدمات معاون بروکريج اور معاون ٹيکنالوجی اور امدادی سامان 

 
 'نشو نما کی معذوری رکهنے والوں کی معاونت کرتا ہے تاکہ  کا بازنامہ ' کميونٹی پاته ويز' 'کميونٹی پاته ويز

اس بازنامے کے تحت دی جانے  وہ کسی ادارے ميں رہنے کی بجائے اپنے گهروں اور کميونٹی ميں رہ سکيں۔
، خدمت مہيا کرنے ميں اس خدمت کو مہيا کرنے کی فنڈنگ خدمات کہالتی ہيں جس " روايتی"والی خدمات 

دن ميں پہنچائی جانے والی صحت يابی کی خدمات اور  دی جاتی ہے۔ ان خدمات ميں شامل ہيں،والے ادارے کو 
معاونت کے جس ميں شامل ہے، (صحت يابی کی خدمات،  دن ميں زيادہ عرصہ رکه کر پہنچائی جانے والی

، اور اپنی مخصوص ضروريات کے مطابق ڈهالنا اور اسے ساته مالزمت، مالزمت کے بارے ميں جاننا
 ' ريسپائٹ'، کميونٹی کی رہائشی خدمات، کميونٹی کی معاونت سے رہنے کا انتظام )کميونٹی ميں سيکهنا

نٹ، ماحولياتی تبديلياں النا خاندان اور افراد کی معاونت کی خدمات، کيس مينجم(' ريزورس کوارڈينيشن'
 اور معاون ٹيکنالوجی اور امدادی سامان ۔' ڈے کيئر'کی خدمات، طبی ' ٹرانزيشن'

 
  

 'مالزمت اولين 'DDA  کی خدمات اس يقين کے ساته پيش کی جاتی ہيں کہ نشو نما کی معذوری رکهنے والے
فرد کی قابليت ، جب انہيں موقع، تربيت، اور ديگر ايسی معاونت دی جائے جو کتے ہيںکر ستمام افراد مالزمت 

ميں مہيا کيا جاتا ہے، اور انہيں فرد کے انفرادی ديکه بهال کے   ماحول کو بڑهائے۔ خدمات کو ايک  مشترک
ے جو انفرادی منصوبے کے تحت ديا جاتا ہے، جس کا تعين ايک تفصيلی منصوبہ بندی کے عمل سے کيا جاتا ہ

کا جائزہ ليتا ہے اور جو کميونٹی ميں شموليت کی  شخص کو نظر ميں رکهتا ہے اور زيادہ تر مشترک ماحولوں 
 کے ہدف بناتا ہے۔ اہ ميں حائل موجودہ رکاوٹوں سے نمٹنےر
  

 تا 16(کی خدمات حاصل کر رہے ہيں اور مالزت کی عمر کے ہيں  DDAايسے تمام لوگوں کے ليے جو : نوٹ
 ترجيح دی جائے گی۔' اولين'، مالزمت کے انتخاب کو )سال 64

 
 'گورنرز ' ،'گورنرز ٹرانزشننگ يوته انيشيٹو'(' نوجوانوں کو اگلے مرحلے ميں جانے کی تحريک از گورنر

ميں يہ دکهانے کے ليے بنايا گيا تها کہ شديد ترين معذوری رکهنے  1989کو  (GTYI)' ٹرانزشننگ يوته انيشيٹو
بنانے ميں حصہ لے  افراد بهی سکول سے نکلنے کے بعد مالزمت کر سکتے ہيں اور ميری لينڈ کا مستقبلوالے 

اہليت کے ايک مخصوص زمرے اور خدمت حاصل کرنے کی خاص ترجيح کا ' ٹرانزشننگ يوته'سکتے ہيں۔ 
' حت کی خدماتشعبہ برائے بحالیء ص'کے ذريعے اور ' گورنرز ٹرانزشننگ يوته انيشيٹو' ،DDAحامل ہے۔ 
(DORS) ، کے ساته مل کر، ايسے اہل گريجويٹ ہونے والے طلباء کے ليے معاونت کے ساته مالزمت کے

کی خدمات نہ مل پاتيں۔  DDAپروگرام کے ليے رقم مہيا کرنے ميں کامياب رہا، جن طلباء کو ممکن ہے ويسے 
الزمی ہے کہ اسے نشو ل ہونے کے ليے کے ليے اہ (GTYI)' گورنرز ٹرانزشننگ يوته انيشيٹو'کسی فرد کو 

اکيسويں  اس کے عالوہ، طالِب علم اپنیر پر مکمل اہل سمجها جائے۔ نما کی معذوری رکهنے والے فرد کے طو
(21st)  سالگرہ سے لے کر اپنی بائيسويں(22nd) اہل ہوگا۔ اگر گريجويٹ کرنے کی تاريخ اس فرد  سالگرہ تک

عد آتی ہے تو وہ فرد گريجويٹ کرنے کی تاريخ سے ليکر ايک سال بعد تک ے بسالگرہ ک (21st)کی اکيسويں 
 اہل رہے گا۔

  
GTYI  کی طرف سے فراہم خدمات، ان خدمات کا تسلسل نہيں ہيں جن ميں سے، مالزمت حاصل کرنے کے

کو سب سے پہلے رکه کر  خدمتخدمات کی فہرست، سب سے زيادہ مشترک ليے، لوگوں کو گزرنا پڑتا ہے۔ 
  ئی گئی ہے۔ بنا

   
o 'افراد کی مالزمت کميونٹی سے متعلقہ ايسی خدمات ہيں جو  کی خدمات' معاونت کے ساته مالزمت

ا کاروبار قائم کرنے ميں مدد ونٹی ميں انہيں اپنيڈهونڈنے اور اسے قائم رکهنے ميں مدد کرتی ہيں، يا کم
ائی جاتی ہے، فرد کی ضرورت کے جو اکثر کسی مالزمت کے کوچ کی مدد سے دلو يہ معاونتہيں۔  ديتی
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مطابق، مختلف درجوں کی ہوتی ہے۔ يہ معاونت جاری رہنے والی ہو سکتی ہے يا وقت کے ساته ختم ہونے 
يعنی (اور گروپ ميں مالزمت   کاروبار کرنا انفرادی مالزمت /والی۔ نمونوں ميں شامل ہے، اپنے ليے کام

 کا رخ خود متعين کيا جا سکتا ہے۔ کے تحت اس خدمت  'ز ويَورنيو ڈائريکشن'۔ )'موبائل کُرو'يا ' آنکليو'

o محدود  اور اسے اپنی مخصوص ضروريات کے مطابق کرنے کی خدمات مالزمت کے بارے ميں جاننے
خدمات ہيں، جنہيں اس ليے تشکيل ديا گيا ہے تاکہ ) ماہ کے عرصہ کی 3(مدت کی، کميونٹی سے متعلقہ 

اچهی نوکری لينے ميں جہاں دوسروں کے مقابل تنخواہ ملتی ہو  گہ پرمالزمت کی ج افراد کو مشترکہ
معاونت کی جائے، ايسی مالزمت کے بارے ميں معلومات دے کر، اسے انفرادی ضرورت کے مطابق 

ل ہے، مگر اس تک محدود نہيں، کميونٹی سے متعلقہ ان خدمات ميں شام ڈهال کر اور تربيت مہيا کر کے۔
مت ميں تربيت و ترقی، مالزمت اور کاموں کے تجزيے کی سرگرمياں، مالزمت کے حاالت کا تجزيہ، مالز

سامان ميں حسِب ضرورت تبديلی، الئحہ عمل، /ليے تربيت، کام کی مہارتوں کی تربيت، کام کی چيزوں
 کا رخ خود متعين کيا جا سکتا ہے۔ کے تحت اس خدمت  'نيو ڈائريکشنز ويَور'طريقہء کار، وغيرہ۔ 

o  کی معاونت کرتی ہيں وہ  نٹی سے متعلقہ خدمات ہيں جو لوگوںکميو ميں سيکهنے کی خدماتکميونٹی
مہارتيں اور معاشرتی سہارے قائم کرنے ميں جو مالزمت لينے کے ليے ضروری ہيں؛ مثبت نشو نما کو 

۔ سہارا، اور تعليم فراہم کرتی ہيں/فروغ ديتی ہيں، اور، خصوصی سرگرمياں، خصوصی معاونت، معاونت
خود مختارانہ : ، مگر ان تک محدود نہيںنوعيت کی ہيں اور ان ميں شامل ہيں يہ خدمات بہت زيادہ انفرادی

فيصلے کرنے کی تربيت لينا؛ ورکشاپوں اور کالسوں ميں جانے کی معاونت؛ اپنے ہم سروں کی راہنمائی 
کے ' نيو ڈائريکشنز' رضاکارانہ سرگرمياں؛ صحت کو فروغ دينے والی سرگرمياں؛ ميل جول، وغيرہ۔

 پروگرام کے تحت اس خدمت کا رخ خود متعين کيا جا سکتا ہے۔

o  ،اداروں ميں دی جانے والی خدمات ہيں جہاں   دن ميں پہنچائی جانے والی صحت يابی کی خدماتروايتی
منظم سرگرمياں فراہم کی جاتی ہيں تاکہ ہلنے جلنے، رابطے، ذاتی صفائی، تفريحی سرگرميوں اور 

 ونٹی ميں شموليت کو بڑهايا جائے يا قائم رکها جائے۔ کمي

 'پروگرام، معذوری رکهنے والے ايسے افراد ' سيلف َسفيشنسی'اور ' ٹکٹ ٹو ورک'' ٹکٹ ٹو ورک پروگرام
پروگرام کے تحت، سوشل ' ٹکٹ ٹو ورک'کے ليے مالزمت کا پروگرام ہے جو مالزمت کرنا چاہتے ہيں۔ 

 مہيا کرتی ہے جسے  ٹکٹری کے باعث تنخواہ وصول کرنے والوں کو ايک سيکيورٹی کی انتظاميہ معذو
ايسی خدمات اور معاونت حاصل کرنے کے ليے استعمال کيا جا سکتا ہے جو کاميابی سے مالزمت کرنے 

 کے ليے ضروری ہيں۔ 
 

 :مزيد معلومات يا خدمات کے ليے درخواست دينے کے ليے
www.ddmaryland.org 

1-877-468-3464 
 

 :'مالزمت ميں معاونت'کے تحت ملنے والی  سوشل سيکورٹی کی انتظاميہ 
www.socialsecurity.gov/work/ 

1-800-772-1213 
 
   'ٹکٹ ٹو ورک کا پروگرام'

www.yourtickettowork.com/ 
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 DORS، شعبہ برائے بحالیء صحت کی خدمات  .2

ميری لينڈ ميں پيشوں ميں بحالی کا ' شعبہ برائے بحالیء صحت کی خدمات'رياست ميری لينڈ کے محکمہء تعليم کا  
معذوری رکهنے والے افراد کی مالزمت، آزادی اور خود مختاری  نوعيت کی کافی پروگرام پيش کرتا ہے، جس ميں

معذوری رکهنے والے افراد کو مٔوثر پروگرام اور خدمات فراہم  نوعيت کی يہ شعبہ کافی غ ديا جاتا ہے۔کو فرو
کرنے کو اہم ترين شمار کرتا ہے جبکہ وہ سيکنڈری سکول سے مالزمت، سيکنڈری سکول سے آگے کی پڑهائی 

ول کے نظام، معذوری رکهنے يا پيشے کی تربيت، کے مرحلے ميں داخل ہو رہے ہوں، اور شعبہ، مقامی سک/اور
 DORSوالے طلباء، کميونٹی کے پروگراموں، اور خاندان کے افراد کے ساته اشتراکی رشتوں کی قدر کرتا ہے۔ 

کے، ہر مقامی سکول ڈسٹرکٹ کے ساته معاہدے ہيں کہ معذوری رکهنے والے طلباء کو خدمات کی فراہمی کے 
 حصول کو آسان بنايا جائے۔بارے ميں واضح طرح سے بتايا جائے اور انکے 

 
 DORS  آفس فار بالئنڈنيس اينڈ ويژن '  'آفس آف فيلڈ سروسز': ہيں بذريعہ کی جاتیکے پروگرام اور خدمات مہيا

 ۔' دی ورک فورس اينڈ ٹيکنالوجی سينٹر'سروسز اور 
 

 DORS کے ماہر  بحالیء صحت کے کأونسلر جو معذوری رکهنے والے طلباء کے ساته کام کرنے: کا عملہ
' اگلے مرحلے ميں جانے کے'کے  DORSہيں۔  دفاتر ميں ہوتے کے DORSہيں، تمام ميری لينڈ ميں 

ٹرانزيشن، کأونسلروں کو ہر سيکنڈری سکول کے ليے متعين کيا گيا ہے، اور انہوں نے سکول کے عملے کے 
امل ہوتے ہيں، کام کرنے کے اور خصوصی تعليم کے اساتذہ ش'  ٹرانزيشن کوارڈينيٹر'ساته، جس ميں اکثر 

ديگر مناسب مواقع  ميں معلوماتی تقريبات  اور سکول کا عملہ، ٹرانزيشن کی DORS قريبی رشتے بنا ليے ہيں۔
اور سب سے معذوری   نوعيت کی ٹرانزيشن کأونسلر ، کافیپر، طلباء اور والدين کو معلومات فراہم کرتا ہے۔ 

اء کے ساته، انکے آخری سے پہلے سال کے آغاز ميں براہ راست کام معذوری رکهنے والے طلب  شديد زيادہ
وہ حسِب مناسبت، طالِب علم اور اس کے گهر والوں کے ساته مل کر کام کرتے ہيں، کرنا شروع کر ديتے ہيں۔ 

اہليت اور ترجيح کا تعين کريں، اور پهر مالزمت کی خدمات کا منصوبہ تشکيل ديں، جس ميں تاکہ خدمات کی 
 بعض خدمات طالِب علم کو دوراِن سکول مہيا ہو سکتی ہيں اور بعض سکول مکمل کرنے پر۔سے 

 
  وفاقی قانون کے ساته مطابقت رکهتے ہوئے، افراد : اور ترجيح خدمات کی اہليتDORS  کے پيشے کی بحالی

(VR)يا جس کے  ہے، جو خود انہيں کوئی جسمانی يا ذہنی عارضہ (1)کے ليے اہل ہيں اگر  ، کے پروگرام
سے نوکری  سروس/وہ خدمات (2)پيدا ہوتی ہے، رکاوٹ   بہت زيادہنتيجے ميں، مالزمت کے راستے ميں 

انہيں نوکری حاصل کرنے کے ليے پيشے کی بحالی  کی  (3)لينے کے سلسلے ميں فائدہ اٹها سکتے ہيں، اور 
د کو خدمات مہيا کرتا ہے صرف ان افرا DORSخدمات کی ضرورت ہے۔ وسائل محدود ہونے کی وجہ سے، 

معذوری رکهتے ہيں۔ اس کی تعاريف ميں وہ افراد شامل ہيں جنہيں   شديد اور سب سے زيادہ  نوعيت جو کافی
ايک لمبے عرصے کے ليے، متعدد خدمات کی ضرورت ہوگی اور جن کی معذوری ايک يا ايک سے زيادہ 

نا جلنا، رابطہ، اپنا خيال رکهنا، خود فيصلہ کرنا، عملی صالحيتوں کو سنگين حد تک محدود کرتی ہے، جيسے ہل
ہو سکتا ہے خدمات لينے کے لوگوں سے ميل جول کی صالحيتيں، کام کو برداشت کرنا، اور کام کی مہارتيں۔ 

 ہو۔ بن گئی خواہشمند لوگوں کی فہرسِت انتظار 
 

 جو  (1)ذوری رکهنے والے طلباء مع) شديد اور سب سے زيادہ  نوعيت کی کافی۔  خدمات کے ليے نام پيش ہونا
صحت کی طرف سے بہت مسائل ہوں، ان کے  (3)پالن ہوں، يا  504جن کے  (2)خصوصی تعليم  ميں ہوں، 

 :نام ديے جانے چاہيں، جب تک کہ

 ہدف ہو/مالزمت کرنا ان کا ارادہ )1
دود ہوں۔ ان کی صالحيتيں، مندرجہ باال، ايک يا ايک سے زيادہ عملی شعبوں ميں سنگين حد تک مح )2

  )اور ترجيح خدمات کی اہليت ديکهيں (
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 (SSDI)' سوشل سيکيورٹی ڈس ابيليٹی انشورنس'يا  (SSI)' سپليمنٹل سيکيورٹی انکم'وہ طلباء جن کو : نوٹ 
  نوعيت کی کی خدمات کے لے اہل تصور کيا جاتا ہے اور اس بات کے ليے کہ انہيں کافی VRملتی ہے، انکو 

  ہدف ہے تو انکا نام پيش ہونا چاہيے۔/معذوری ہے، اور اگر انکا مالزمت کرنے کا اردہ
  

  :نام پيش نہيں ہونا چاہيے، اگر طلباء کا
  

  وہDORS سے مالزمت کی خدمات لينے ميں دلچسپی نہيں رکهتے 

 تک محدود نہيں کرتی سنگين حدکی معذوری بہت ہلکی  نوعيت کی ہے جو عملی صالحيتوں کو  ان 
يا مالزمت بعض معمولی سہولتوں کے ساته ، /اور جو، سيکنڈری سکول سے آگے کی پڑهائی اور

 حسِب مناسبت، حاصل کر سکيں گے۔
 

 اکثر اوقات : وقت کا دورانيہ اور نام پيش کرنے کے طريقےDORS ،'کے ' اگلے مرحلے ميں جانے والے
ہلے سال کے آغاز ميں کام کرنا شروع کر ديتا ، انکی سيکنڈری سکول کی تعليم کے آخری سے پطلباء کے ساته

ہے۔ اگر کوئی خاص وجہ ہو کہ کسی مخصوص طالِب علم کے ساته جلدی کام شروع کرنے کی ضرورت ہے 
کے کأونسلر کے  DORSتو ايسی استثنائی صورتحال پر غور کيا جا سکتا ہے۔ سکول کا عملہ، متعين کردہ 

ا کام منظم کرے گا۔ نام پيش کرنے کے ساته سکول جو معلومات مہيا ساته مل کر، طلباء کے نام پيش کرنے ک
وہ ) پالن 504يا  (IEP)' انفرادی تعليمی پروگرام'، 'ايگزٹ ڈاکيومنٹ'جيسے تجزيوں کی معلومات، (کرتا ہے 

 اہليت کا تعين کرنے اور مالزمت کے ليے انفرادی منصوبہ بنانے ميں آسانی پيدا کرتی ہيں۔

 'انفرادی منصوبہ مالزمت کے ليے'، (IPE) :DORS طلباء کے ساته مل کر  کے کأونسلر، اہليت رکهنے والے
 IPEاس کہتے ہيں۔  (IPE)' مالزمت کے ليے انفرادی منصوبہ'ايک منصوبہ تيار کرتے ہيں، جسے خدمات کا 

ا تعين ميں شامل خدمات وہ ہوتی ہيں جو اس مالزمت کے ہدف تک پہنچنے کے ليے ضروری ہوتی ہيں جس ک
انفرادی طور پر، طالِب علم اور اس کے گهر والوں کے ساته مل کر کيا گيا ہوتا ہے۔ مالزمت کے ہدف اور اس 

کے ليے درکار خدمات کا تعين طالِب علم کی انفرادی صالحيتوں، وسائل، ترجيحات، دلچسپيوں، ضروريات، 
مالزمت حاصل  (2)مالزمت کا ہدف،  (1)ا ہے، ميں شامل ہوت IPEاور باعلم انتخاب کی بنياد پر کيا جاتا ہے۔ 

 (5)خدمات کے پيسے کون ادا کرے گا، اور  (4)ضروری خدمات،  (3)کرنے کے ليے درکار وقت کا تخمينہ، 
ان کے  IPEکے طلباء کا خصوصی تعليم  . اس بات کا اندازہ کيسے لگايا جائے گا کہ خدمات کامياب رہيں ہيں

مطابقت رکه کر بنايا جاتا ہے۔ خدمات شروع ہونے سے پہلے الزمی ہے کہ  انفرادی تعليمی پروگرام  سے
DORS  اسIPE کو منظور کرے۔ 

 'صارفين کی ضرورت کے حساب سے  'بحالیء صحت کی خدماتDORS طرح کی خدمات فراہم کر  مختلف
صلے کرنے، پيشے کا تجزيہ، پيشے سے متعلق في: سکتا ہے۔ ان ميں مندرجہ ذيل خدمات شامل ہو سکتی ہيں

پيشے کی تربيت، (سيکنڈری سکول سے آگے کی تعليم  ؛ معاون ٹيکنالوجی؛کأونسلنگ اور نام پيش کرنا 
کے کأونسلروں، منظور  DORSيہ خدمات  اور مالزمت دلوانے کی خدمات۔؛ )يونيورسٹی/کميونٹی کالج، کالج

شمال مشرقی بالٹی مور  ميں' لوجی سنٹرورک فورس اينڈ ٹيکنا'شدہ کميونٹی ميں خدمات پہنچانے والوں، اور 
 کے ذريعے پہنچائی جاتی ہيں۔ اس شعبے کے بين الشعبہ جات، بحالیء صحت کے مرکز  ميں واقع

 خدمات کے ليے رقم کی ادائگی :DORS  صرف ان خدمات کے ليے رقم ادا کرتا ہے جن کی منظوری پہلے
کی زيادہ تر  DORSر نے دے دی ہو۔ کے کسی افس DORSسے آ چکی ہو اور جن کی تحريری اجازت 

خدمات کے ليے رقم کی ادائگی ايک تدريجی شرح  پر مقرر کی گئی ہے، جس کی بنياد گهر والوں کی کمائی  
ہے، انہيں خدمات کی قيمت کی ادائگی ميں حصہ ڈالنے کی ضرورت نہيں۔  ملتی SSIوہ افراد جنہيں پر ہے۔ 
DORS کی قيمت ادا کرنے کی ضرورت نہيں، جس ميں تجزيے،  کے صارفين کو بہت سی مخصوص خدمات
نام پيش ہونا مالزمت دلوانے کی خدمت، معاونت کے ساته مالزمت رابطے کے ليے ايسی /راہنمائی/کأونسلنگ

کی خدمات ميں حصہ لينے کے ليے ضرورت ہو، اور ذاتی '  پيشے کی بحالی'معاونت  اور خدمات جن کی 
 ۔معاونت کی خدمات  شامل ہيں
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 ممکن ہے : سيکنڈری سکول سے آگے کی تعليمDORS  سيکنڈری سکول سے آگے کی تعليم کے ساته منسلک
کے منظور شدہ مالزمت کے حصول  IPEتربيت، /يہ تعليم اخراجات ادا کرنے ميں صارفين کی مدد کرے اگر

فراہم کرنے ، سيکنڈری سکول سے آگے کی تعليم کے ليے بنيادی مالی امداد DORSکے ليے ضروری ہے۔ 
کے منظور شدہ مالزمت کے ہدف تک پہنچنے کے ليے  IPEواال پروگرام نہيں ہے۔ ايسے صارفين کو جنہيں 

سيکنڈری سکول سے آگے کی تعليم درکار ہے انہيں چاہيے کہ ہر سال گرانٹس  اور سکالرشپ  کے ليے 
کميونٹی  DORS ہو سکتا ہے ميں شامل ہو، تو IPEجب سيکنڈری سکول سے آگے کی تعليم . درخواستيں ديں

سالہ اعلی تعليمی  4کے ليے معاونت کرے، سوائے اس کے کہ کسی لينے  کريڈٹ 60کالج کی سطح پر پہلے 
 ادارے ميں جانے پر معاونت ملنے کی استثنائی اجازت مل گئی ہو۔ 

کے  DORSيا ديکهيں،  www.dors.state.md.usکی ويب سائٹ  DORSمزيد معلومات کے ليے براِہ مہربانی 
مفت کال (؛ يا 9109-554-410: سے يہاں رابطہ کريں) ٹرانزيشن سپيشلسٹ،(کے ماہر ' اگلے مرحلے ميں جانے'

  .dors@dors.state.md.us :يا ای ميل کريں ؛0334-554-888) کريں
 

 :مزيد معلومات کے ليے
www.dors.state.md.us 

 9109-554-410: فون
 0334-554-888-1: مفت کال کريں

 dors@dors.state.md.us: ای ميل
 
 
 ،DHMHذہنی صحت کی انتظاميہ،  .3

ہے، جس  کے اوپر نگرانی کا اختيار، PMHS' ذہنی صحت کے نظاِم عامہ'، کو MHA)' ذہنی صحت کی انتظاميہ' 
نا شامل نا، اور مسلسل معيار بہتر کرصوبہ بندی، وسائل بانٹميں خدمت کی فراہمی، پاليسی بنانا، رياستی سطح پر من

 رقم فراہم کرتا ہے جو ميڈی کيڈ  خدمات کے ليے ايسے افراد کے ليے، کميونٹی کی ذہنی صحت کی MHAہے۔ 
ياست کے اہل ہيں، اور ان افراد کے ليے بهی جو اپنی ذہنی بيماری کی شدت اور اپنی مالی ضرورت کے باعث، ر

فی 'ايک کے ليے رقم  کی فراہمی اور ان بيشتر حصے ے رعايتی خدمات کے اہل ہيں۔ ان خدمات کےکی طرف س
 جس کی رقم ايسی خدمات اور معاونت ممکن ہے کہ ۔ کے ذريعے مہيا کی جاتی ہے، FFS کے نظام ' فار سروس

FFS ليم اور تربيت، اور ادا نہيں کی جا سکتی، جيسے اپنے ہم سروں کی معاونت گهر والوں کی تع کے ذريعے
جو مقامی ذہنی  کے ذريعے فراہم ہو سکيں دوسری خصوصی خدمات اور معانت، وہ ايسے خدمات مہيا کرنے والوں 

  ميں ہوں۔کے کانٹريکٹ  CSA ' کور سروس ايجنسی'مندرجہ باال وضاحت کے مطابق، يا صحت کی انتظاميہ 
 

مجموعہ موجود رہے گا۔ يہ خدمات افراد کو با اختيار بننے  ائیپبلک اور پرائويٹ خدمات کا ايک جامع اور قابِل رس 
 ميں مدد ديں گی تاکہ وہ کميونٹی کی زندگی ميں شموليت کے اعلی ترين درجے تک پہنچ سکيں۔

 
کا مشن يہ ہے نفسياتی امراض رکهنے والے افراد کے ليے عوامی فنڈنگ کے تحت  ذہنی صحت کی انتظاميہ ' 

ايک منظم، جامع، قابِل رسائی، تہذيبی لحاظ سے مٔوثر، اور عمر کے لحاظ سے مناسب نظام خدمات اور معاونت کا 
اور متاثرين  کے ساته مل کر لچک و پائداری، صحت، اور بحالیء صحت کو فروغ دينے کے ليے عالج  بنايا جائے

 اور بحالیء صحت کی خدمات فراہم کی جائيں۔ 
 

ذہنی صحت کے بااختيار ادارے ہيں جو مقامی سطح پر منصوبہ بندی، ، مقامی، CSAs، ' کور سروس ايجنسيز' 
محکمہ صحت اور ذہنی '، CSAذمہ دار ہيں۔  ، اور ذہنی صحت کی مقامی خدمات کی نگرانی کےانتظام سمبهالنے

ہيں، جو ان کی  ے زيِر اختيار ہوتی ہيں، اور يہ کأونٹی کی حکومت کی ايجنٹ بهی ہوتیک' صحت کے سيکرٹری
، اور ان ميں ايک ملٹی ہيں ہر کأونٹی ميں کام کرتیرياست کی  CSAظاميہ کے ڈهانچے کی منظوری ديتی ہے۔ انت

شامل  شامل ہے جو ِمڈ شور  کے عالقے کی پانچ کأونٹيوں کا احاطہ کرتی ہے، اور ايک بائی کأونٹی  CSAکأونٹی 
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ادارے بهی ہو  غير کاروباری  ،پرائويٹ، CSAکے عالقے کی دو کأونٹياں ہيں۔  ہے جس کے پاس لوئر شور 
  سکتے ہيں، يا مقامی حکومت کے عناصر، يا نيم بپلک عناصر ۔

 
 

کے کانٹريکٹ کے تحت خدمات کی منظوری ديتی ہے اور  ASO،  MHA، 'ايڈمنسٹريِٹو سروس آرگنائزيشن' 
 راہم کرتی ہے۔استعمال کے انتظام معلومات کے انتظام، رقم کی وصولی اور تجزيہ کی خدمات ف

 
    ،PMHS،ميری لينڈ کا ذہنی صحت کا نظاِم عامہ 

 
  اہليت 

 
ذہنی صحت کے نظاِم عامہ تک رسائی کے کی شرائط مختلف ہو سکتی ہيں۔  خدمت کی قسم کے اعتبار سے اہليت  

 :ليے اہليت کی بنيادی شرائط يہ ہيں
 

 DSM-IV-TR ،اورضہ ہے، فرد کو ذہنی صحت کا عار اس کی تعاريف کے مطابق 

  ياملتی ہے؛ اس فرد کو ميڈی کيڈ 

  ياکے نظام ميں ہی ہے؛  ' فی فار سروس'رکهتا ہے مگر يہ ' دہری اہليت'يہ فرد ميڈی کيڈ کے ليے 

  کے ليے نا اہل ہے مگر ممکن ہے کہ اپنی نفسياتی اور مالی ضرورت کی وجہ سے )يہ فرد ميڈی کيڈ
رعايتی ) تمام يا کچه حصہ(صحت کی خدمات کا خرچہ  يا مقامی فنڈنگ کے ذريعے ذہنی/رياست اور

 قيمت پر کروانے کا اہل ہو۔
 

معيار کے ليے طبی  خدمت کے اسکی خدمات کے اہل ہيں، جب وہ  PMHSلينے والے تمام افراد ميڈی کيڈ 
  ضرورت کی شرط پر پورا اتريں۔

 
سپتال ميں ٹهہرنے، ايمرجنسی روم کی خدمت، سوائے ہ(کے ليے نااہل افراد تمام خدمات کے ليے اہل ہيں ميڈی کيڈ 

، اس فرد کو نفسياتی مريض کے طور پر گ کی رقم مہيا ہے اور، اگر فنڈن)اور جزوی طور پر ہسپتال ميں رہنےکے
تشخيص کيا گيا ہے اور اس وہ ذہنی صحت کی ضرورت رکهتا ہے، ميری لينڈ کا رہائشی ہے، اور اس نے موجود 

دی ہوئی ہے، اور خدمت کے اس معيار کے ليے طبی ضرورت کی شرط پر پورا اترتا  سہوليات کے ليے درخواست
 :ہے، اور يہ فرد مندرجہ ذيل ميں سے اہليت کی کسی ايک مخصوص شرط پر پورا اترتا ہے، جيسے

 
  صارف، مالی طور پر ضرورت مند ہے، اورCSA  نے خدمت کی فوری ضرورت کے باعث اہليت

 ياے؛ کا دائرہ منظور کر ليا ہ

  ،صارف نے گزشتہ دو سال کے اندرPMHS  ياسے خدمات حاصل کی ہوئی ہيں؛ 

  صارف کو حال ميں ذہنی صحت کی وجہ سےSSDI  يامل رہا ہے؛ 

  ياہے؛ صارف، رياست ميری لينڈ ميں بے گهر 

  ياماہ کے عرصہ ميں حواالت جيل، يا کسی اصالحی ادارے سے رہا ہوا تها؛  3صارف پچهلے 

  ماہ کے عرصہ ميں ميری لينڈ کے کسی ذہنی امراض کے ہسپتال سے فارغ  ہوا تها؛  3صارف پچهلے
 يا
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  کے کسی حکم کے تحت يہ خدمات مل رہی ہيں۔ صارف کو مشروط رہائی 
 

کے اہل نہ ہوں، ذہنی صحت کی خدمات حاصل کرنے کے ليے  ہو سکتا ہے کہ ايسے افراد کے ليے جو ميڈی کيڈ  
 کی ضرورت ہو۔ '  پے -وک'کسی چهوٹی سی فيس يا 

 
، کے سہوليات کے مجموعے ميں مندرجہ ذيل خدمات شامل ہيں۔ تمام خدمات PMHS ،'ذہنی صحت کے نظاِم عامہ' 

 اہليت اور طبی ضرورت کی شرط کی بنياد پر فراہم کی جاتی ہيں، جو اس معيار کی خدمت کے ليے مقرر ہے۔
 

ہسپتال سے متعلقہ ' ہسپتال ميں رہتے ہوئے نفسياتی ديکه بهال' :'ديکه بهال ، نفسياتیہسپتال ميں رہتے ہوئے' •
خدمت ہے جس کے ذريعے ايسے صارف کو بهرپور نفسياتی عالج مہيا کيا جاتا ہے جو شديد نفسياتی عالمات 

يا طرِز عمل کے باعث خود اپنے ليے يا دوسروں کے ليے خطرے کا باعث بن سکتا ہے۔ ہسپتال ميں رہ کر 
، نفسياتی اور طبی جائزہ، دوائيں دينا اور اور انکا انتظام سمبهالنا، خدمت ميں شامل ہو سکتا ہے ملنے والی اس

طب اور نرسوں کے ذريعے نگرانی اور انسدادی ، انفرادی اور گهر والوں کے ساته کأونسلنگ، گروپ تهيراپی 
مات۔ خدمت کا يہ معيار، بچوں، کم سن کی خد  کاروائياں، نفسياتی تعليم، اور بعد ميں دی جانے والی ديکه بهال

 افراد اور بڑوں کے ليے مفيد ہے۔

    عالج نفسياتی رہتے ہوئے نا مکمل طور ہسپتال ميں' •

 نفسياتی دياور شد یاديمختصر م سے باهر ره کر ہسپتال قتيدر حق عالج  رہتے ہوئے نا  ہسپتال ميں           •
 بوقت مداخلت کے اور بهال کهيد  نارسنگ یطب کيے گے ايکے اندر مه ہسپتال جو کے خدمات کے عالج
بچوں، کم سن افراد اور بڑوں  کے اهل ڈيکيڈيم خدمت کا يہ معيار،   هے یمقابال کر سکت ميں شدت کا خدمات

 کے ليے مفيد ہے۔

  

رہائشی عالج ميں تشخيصی اور معالجعہ سے متعلق، مختلف قسم کی ذہنی صحت کی خدمات  رہائشی عالج •
يا سنگين مسائل سے نمٹنے کی /گهنٹہ ذہنی صحت کی خدمات کی فراہمی اور 24ہيں، جس ميں شامل ہے، شامل 

طريقہ استعمال کر کے، بچے يا کم سن فرد اور گهر والوں کو فراہم کی جاتی ہے، 'َريپ ارأونڈ'خدمات جو ايک 
ئش گهر والوں کے ساته ہو سکتی جس ميں شديد درجے کی ديکه بهال منظم کی جاتی ہے۔ متعلقہ نوجوان کی رہا

 يا ،ميں عالج والے گروپ ہوم کے گهر پر، ' فوسٹر کيئر'والے گهر پر عالج کے ليے مقرر ' فوسٹر کيئر'ہے، 
 کسی بند رہائشی جگہ پر 

کی خدمات مختصر عرصے کے ليے، صارف کے گهر ميں يا کسی منظور شدہ کميونٹی  ريسپائٹ ' ريسپائٹ' •
ہم کی جاتی ہيں، تاکہ صارف کے خيال رکهنے والوں کو وقتی آرام دے کر، صارف کے سے متعلقہ جگہ، فرا

 خدمت کا يہ معيار، بچوں، کم سن افراد اور بڑوں کے ليے مفيد ہے۔ اپنے گهر ميں رہنے کی معاونت کی جائے۔

ہسپتال سے 'جذہنی صحت کے انفرادی معال'يا  'ہسپتال سے باہر رہ کر ذہنی صحت کا معالجہ کرنے کے مراکز' •
شامل ہو سکتی ہيں، نفسياتی يا طبی تجزيہ اور  يہ خدمات ميں ذہنی عالج کرانے کی خدمات  باہر رہ کر

تشخيص، انفرادی تهيراپی، گروپ تهيراپی، گهر والوں کے ساته تهيراپی، گهر والوں کی نفسياتی تعليم، يا دوأوں 
عے فراہم کی جاتی کے ذري (OMHCs) 'ٹ منٹل ہيلته سنٹرزآٔوٹ پيشن'کا انتظام سمبهالنا۔ يہ خدمت منظور شدہ 

يا الئسنس ديا ہوا ہے۔ خدمت کا يہ معيار، بچوں، کم /پريکٹس بورڈ نے منظور کيا ہوا ہے اور ہے، جنہيں متعلقہ
 سن افراد اور بڑوں کے ليے مفيد ہے۔

ہيں جنہيں شديد اور کی خدمات ايسے صارفين کے ليے  PRP :PRP 'نفسياتی بحالیء صحت کا پروگرام' •
ہے، تاکہ انکی بحالیء صحت ميں مدد کی جائے اور خود مختارانہ طرز پر  (SPMI)مسلسل ذہنی عارضہ 

رہنے کی اور معاشرتی صالحيتيں قائم کی جائيں يا بحال کی جائيں، جس ميں مندرجہ ذيل کے بارے ميں 
زندگی، اور کميونٹی ميں شموليت؛ اور صارف کو اپنا خيال رکهنا، بيماری کو سمبهالنا، : فيصلے کرنا شامل ہے
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کميونٹی ميں شامل کرنے کے ليے وسائل کے استعمال کو فروغ دينا۔ يہ خدمات ادارے کے اندر بهی دی جا 
سکتی ہيں، يا کسی ايسی جگہ جو صارف کی کميونٹی کی زندگی ميں شموليت کو فروغ دينے کے ليے زيادہ 

 وں، کم سن افراد اور بڑوں کے ليے مفيد ہے۔خدمت کا يہ معيار، بچ بہتر ہو۔

کی خدمات ايسے صارفين کے ليے بنی ہيں جنہيں شديد اور  RRP،:RRP)، رہائشی بحالیء صحت کا پروگرام •
اور  شديد بحالیء صحت ايک منطم کردہ رہائشی ماحول ہے، جنہيں  (SPMI)مسلسل رہنے واال ذہنی عارضہ 

اور بڑوں کے ليے  (TAY)عيار، ٹرانزيشن کی عمر کے نوجوانوں خدمت کا يہ م ۔معاونت کی ضرورت ہے
 مفيد ہے۔

ايک بهرپور نوعيت کی، ' موبائل ٹريٹمنٹ/اسرِٹو ٹريٹمنٹ': 'موبائل ٹريٹمنٹ'/  'َسرِٹو کميونٹی ٹريٹمنٹَا'  •
 (SPMI)کميونٹی سے متعلقہ خدمت ہے جو ايسے افراد کو جو شديد اور مسلسل رہنے والے ذہنی عارضے 

يں مبتال ہيں اور جو ممکن ہے بے گهر ہوں اور جن کے ليے شايد ہسپتال سے باہر رہ کر کرانے واال معالجہ م
، عالج، بحالیء صحت، اور معاونت فراہم کرتا ہے۔ يہ خدمات، صارف ' َاَسرِٹو آٔوٹ ريچ' بے اثر رہا ہو، انہيں،

راہم کرتی ہے۔ خدمت کا يہ معيار، بچوں، کم کے قدرتی ماحول ميں موجود ايک موبائل، ملٹی شعبہ جات ٹيم ف
 سن افراد اور بڑوں کے ليے مفيد ہے۔

کيس مينجمنٹ کی خدمات گهر يا کميونٹی ميں فراہم کی جاتی ہيں تاکہ صارفين کی : 'کيس کا انتظام سمبهالنا' •
ی، مدد کی جا سکے کہ وہ ذہنی صحت کی تمام خدمات، اور ان کے عالوہ کوئی بهی اور ضروری، طب

خدمت کا معاشرتی،مالی معاونت، يا سہوليات  کأونسلنگ، تعليم اور ديگر معاونت کی خدمات حاصل کر سکيں۔ 
 يہ معيار، بچوں، کم سن افراد اور بڑوں کے ليے مفيد ہے۔

ادارے  ،معاونت کے ساته رہنے کی خدمات، ايسے صارفين کے ليےسپورٹڈ ِلِونگ، (معاونت کے ساته رہنا  •
 (SPMI)الیء صحت اور معاونت کی خدمات مہيا کرتی ہيں جو شديد اور مسلسل ذہنی عارضے سے باہر، بح

ميں مبتال ہوں اور جو، لچک دار اورانفرادی معاونت کے ساته، اپنی مرضی کی خود مختارانہ طرِز رہائش پر 
 اور بڑوں کے ليے مفيد ہے۔ TAYخدمت کا يہ معيار  رہ سکتے ہوں۔

، ايسے صارفين کے ليے مالزمت کی تربيت و (SE) 'َسپورِٹڈ امپالئمنٹ سروسز'' تکے ساته مالزممعاونت ' •
ترقی اور مالزمت ڈهونڈنے کی خدمت، مالزمت کی کوچنگ، اور جاری رہنے والی معاونت فراہم کرتی ہيں جو 

چهی رکهتے ہيں، يا کوئی اور مزاج کا عارضہ اور جن کو يا تو ابهی تک کوئی ا (SMI)شديد ذہنی عارضہ 
نوکری نہيں مل سکی، يا اس ميں روک آئی ہے، يا کم وقفوں کے ليے رہی ہے۔ يہ انفرادی خدمات اس ليے فراہم 

کی جاتی ہيں تاکہ اہليت رکهنے والے صارفين اپنی دلچسپيوں، ترجيحات، اور مہارتوں سے مطابقت رکهتی 
دانہ اور اچهی نوکری، چن سکيں، ہوئی اور کميونٹی ميں شرکت رکهنے والے ماحول ميں واقع، کوئی آزا

 اور بڑوں کے ليے مفيد ہے۔ TAYخدمت کا يہ معيار  حاصل کر سکيں، قائم رکه سکيں، يا آگے بڑها سکيں۔

کی خدمات مختصر مدت کی، بهر پور نوعيت کی ذہنی صحت اور ' رہائشی کرائسس' - ' رہائشی کرائِسس' •
پتال سے باہر رہتے ہوئے، رہائشی جگہ پر فراہم کی جاتی معاونت کی خدمات ہيں جو کميونٹی سے متعلقہ، ہس

ہيں اور اس ليے بنائی گئی ہيں تاکہ نفسياتی مريض کے ہسپتال ميں داخلے کو روکا جائے، تاکہ نفسياتی مريض 
خدمت کا يہ کے ہسپتال ميں داخلے کا متبادل پيش کيا جائے، يا ہسپتال ميں رہنے کی مدت کو کم کيا جائے۔ 

 چوں، کم سن افراد اور بڑوں کے ليے مفيد ہے۔معيار، ب

 اس ميں شامل ہيں طبی ضرورت کے ٹيسٹ اور طريقہء کار  - 'ذہنی صحت سے متعلقہ ليبارٹری کی خدمات' •
کے ليے اہل صارفين کو نفسياتی  سے کرائے جائيں جن کے پاس، ميڈی کيڈ  منظور شدہ ليبارٹريوں ايسی جو

  ' ويِلڈ ميڈی کيڈ پرووائڈر نمبر'نفسيات کا ديا ہوا، عالج سے متعلقہ،  کے ماہِر PMHSعالج کرنے والے  
 خدمت کا يہ معيار، بچوں، کم سن افراد اور بڑوں کے ليے مفيد ہے۔ موجود ہو۔
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   خدمات تک رسائی
 

PMHS ہليت اور اس سے مطابقت رکهنے والی طبی ضرورت کی شرط کی تمام خدمات کی بنياد خدمت کے ليے ا
واال  نمبر، افراد کے ليے دن کے ساتوں دن اور  دمات کے ليے ايک مفت کال۔ ذہنی صحت کے عالج کی خپر ہے

 گهنٹے کهال رہتا ہے۔ 24روزانہ 
 

 :کو فون کريں ((ASO) 'ايڈمنسٹريِٹو سروسز آرگنائزيشن'
1-800-888-1965 

 
' َسپورٹڈ امپالئمنٹ سروسز'نہيں  تک محدود ت کے ليے، جس ميں شامل ہے مگر اسذہنی صحت کی باقی تمام خدما

کور سروس '، يا اپنے مقامی عالقے ميں ذہنی صحت کے وسائل تک رسائی کے ليے اپنے مقامی عالقے کی 
  کو فون کريں۔ ' ايجنسی

 
Allegany County Core Service Agency )کأونٹی کور سروس ايجنسی نیيليگا( 

Allegany Co. Mental Health System's Office )ذہنی صحت کے نظام کا دفتر ،کأونٹینی ايليگ( 
P.O. Box 1745 

Cumberland, Maryland 21501-1745 
 5070-759-301: فون

 5621-777-301: فيکس
 mhso@hereintown.net: ای ميل

 
Anne Arundel County Core Service Agency )أونٹی کور سروس ايجنسیاين اَرنڈيل ک( 
Anne Arundel County Mental Health Agency )اين اَرنڈيل کأونٹی، ذہنی صحت کے نظام کا دفتر( 

Box 6675, MS 3230 
1 Truman Parkway, Suite 101 

Annapolis, Maryland 21401 
   7858-222-410  :فون

 7881-222-410  : فيکس
 mhaaac@aol.com  : ای ميل

  
Baltimore City Core Service Agency )بالٹی مور سٹی کور سروس ايجنسی( 
Baltimore Mental Health Systems, Inc )بالٹی مور ذہنی صحت کا نظام، انکارپوريٹڈ(. 
201 East Baltimore Street, Suite 1340 

Baltimore, Maryland 21202 
  2647-837-410: فون

 2672-837-410  : فيکس
Baltimore County Core Service Agency )کور سروس ايجنسی بالٹی مور کأونٹی( 

Bureau of Mental Health of Baltimore County Health Department ) بالٹی مور کأونٹی کے شعبہ
  )ذہنی صحت کا بيورو آف مينٹل ہيلته

6401 York Road, Third Floor 
Baltimore, Maryland 21212 

 3828-887-410: فون
 4859-887-410: فيکس
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Calvert County Core Service Agency )کيلَورٹ کأونٹی کور سروس ايجنسی( 
P.O. Box 980 

Prince Frederick, Maryland 20678 
  5400-535-410  :فون

 5285-535-410: فيکس
 

Carroll County Core Service Agency )کيرول کأونٹی کور سروس ايجنسی( 
290 South Center Street, P.O. Box 460 

Westminster, Maryland 21158-0460 
   4440-876-410: فون

 4929-876-410: فيکس
  

Cecil County Core Service Agency )سيسيل کأونٹی کور سروس ايجنسی( 
401 Bow Street 

Elkton, Maryland 21921 
    5112-996-410 :فون

 5134-996-410  :فيکس
 

Charles County Core Service Agency )چارلز کأونٹی کور سروس ايجنسی( 
Charles County Human Services Partnership )چارلز کأونٹی ہيومن سروس پارٹنرشپ( 

P.O. Box 2150,  
6 Garrett Avenue 

LaPlata, Maryland 20646 
    5239-396-301: فون

 5248-396-301: فيکس
 

Frederick County Core Service Agency )فريڈرک کأونٹی کور سروس ايجنسی( 
Mental Health Mgmt Agcy of Frederick County ) فريڈرک کأونٹی، ذہنی صحت کی مينجمنٹ

 )ايجنسی
22 South Market Street, Suite 8 

Frederick, Maryland 21701 
  6017-682-301  :فون

 6019-682-301  :فيکس
 

Garrett County Core Service Agency )گيريٹ کأونٹی کور سروس ايجنسی( 
1025 Memorial Drive 

Oakland, Maryland 21550-1943 
   7440-334-301  :فون

 7441-334-301  :فيکس
 gccsa@dhmh.state.md.us: ای ميل

Harford County Core Service Agency )ہارفرڈ کأونٹی کور سروس ايجنسی( 
Office on Mental Health )دفتر برائے ذہنی صحت( 

206 South Hays Street, Suite 201 
Bel Air, Maryland 21014 

   8726-803-410 :فون
  8732-803-410: فيکس
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Howard County Core Service Agency )أونٹی کور سروس ايجنسیہأوورڈ ک( 

Howard County Mental Health Authority )ہأوورڈ کأونٹی کا ذہنی صحت کا ماہر ادارہ( 
9151 Rumsey Road, Suite 150 

Columbia, Maryland 21045 
   7350-313-410: فون

 7374-313-410  : فيکس
 hcmha@hcmha.org: ای ميل

 
Mid-Shore Core Service Agency )ِمڈ شور کور سروس ايجنسی( 

(Includes Caroline, Dorchester, Kent, )بشمول، کيروالئن، ڈورچيسٹر، کينٹ 
Queen Anne and Talbot Counties) )کوين اين اور ٹالبٹ کأونٹياں( 

Mid-Shore Mental Health Systems, Inc. )سٹمس، انکارپوريٹڈمڈ شور منٹل ہيلته س( 
8221 Teal Drive, Suite 203 

Easton, Maryland 21601 
    4801-770-410  :فون

  4809-770-410  :فيکس
   

Montgomery County Core Service Agency )منٹگمری کأونٹی کور سروس ايجنسی( 
Department of Health & Human Services, Montgomery County Government   

 )شعبہ برائے صحت و بشری خدمات، حکومت منٹگمری کأونٹی(
401 Hungerford Drive, 5th Floor 

Rockville, Maryland 20850 
    1400-777-240  :فون

 1692-279-301  :فيکس
 

Prince George's County Core Service Agency )پرنس جورجز کأونٹی کور سروس ايجنسی( 
Prince George's Co. Dept. of Family Services )پرنس جورجز کأونٹی، شعبہ برائے فيملی سروسز( 

Mental Health Authority Division )مينٹل ہيلته اتهارٹی ڈيويژن( 
5012 Rhode Island Avenue, Room 114 

Hyattsville, Maryland 20781 
    3890-985-301: فون

  3889-985-301: فيکس
 

St. Mary's County Core Service Agency )سينٹ ميری کأونٹی کور سروسز ايجنسی( 
St. Mary's County Dept. of Human Services )سينٹ ميری کأونٹی، شعبہ ہيومن سروسز( 

23115 Leonard Hall Drive, PO Box 653 
Leonardtown, Maryland 20650 

   Ext. 1680 ,4200-475-301: فون
 4000-475-301  :فيکس
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Wicomico Somerset County Regional Core Service Agency )رسيٹ کأونٹی َمَس ِوکوِمکو
 )ريجنل کور سروس ايجنسی
108 East Main Street 

Salisbury, Maryland 21801 
    6981-543-410: فون

  2876-219-410  :فيکس
 

Washington County Core Service Agency )ايجنسی واشنگٹن کأونٹی کور سروس( 
Washington County Mental Health Authority )واشنگٹن کأونٹی مينٹل ہيلته اتهارٹی( 

339 E. Antietam Street, Suite #5 
Hagerstown, Maryland 21740 

    2490-739-301: فون
  2250-739-301: فيکس

 
Worcester County Core Service Agency )يجنسیوارچيسٹر کأونٹی کور سروس ا( 

P.O. Box 249 
Snow Hill, Maryland 21863 

    1100-632-410 :فون
 0065-632-410  :فيکس
 worcsa@dmv.com: ای ميل

 

 'شعبہ برائے تربيت و ترقیء کارکنان اور تعليِم بالغاں'  .4

خدمات مہيا  کاربند ہے کہ ايسے پروگرام اور پر اس بات' ورک فورس ڈيويلپمنٹ، شعبہ يوته سروسز'دفتر برائے 
سال کے کم سنوں اور نوجوانوں کی انکے تعليم اور مالزمت کے ہدف پورا کرنے ميں مدد  21تا  14کی جائيں جو 

کريں۔ کم سن افراد اور نوجوان ايسی سرگرميوں ميں مشغول ہوں جن کا مرکز تعليمی کارکردگی، مالزمت کے قابل 
کميونٹی ميں ايسے کئی ' ورک فورس ڈيويلپمنٹ'فتر برائے دمہارتيں اور زندگی کے ليے ضروری مہارتيں ہوں۔ 

پروگراموں کی معاونت کرتا ہے جو تمام نوجوانوں، بشمول معذوری رکهنے والے نوجوانوں، کو نوکری اور تربيت 
نوجوانوں کے ليے نوکری ڈهونڈنے، پيشہ منتخب کرنے ' ورک فورس ڈيويلپمنٹ سنٹر'کی خدمات فراہم کرتے ہيں۔ 

ے، يا نئی مہارتيں سيکهنے، کے ليے فراہم ہيں۔ پيشوں کے بارے ميں مشورے تربيت، کمپيوٹر کی رسائی، يا بدلن
کے ذريعے مہيا  'َون سٹاپ سنٹرز'اور انکے   'ورک فورس انويسٹمنٹ بورڈز'اور ديگر معاونت کی خدمات، مقامی 

  جائيں۔  'سنٹر لپمنٹورک فورس ڈيوي'می ہيں۔ خدمات کے ليے رجسٹر کرنے کے ليے نوجوانوں کو چاہيے کہ وہ مقا
 
 ' سيکنڈری سکول کے بعد کی تعليم ميں معذوری کے ليے معاون خدمات' 

سيکنڈری سکول سے آگے کی تعليم ميں جانا ايک مشکل عمل ہو سکتا ہے۔ کيا يہ ہائی سکول  ہائی سکول کے بعد
ہاں جأوں؟ کيا يہاں بهی معاونت ہائی سکول کی طرح ہی ہوگا؟ ميں کہاں سے آغاز کروں؟ ميں معاونت کے ليے ک

کی طرح کی ہوگی؟ کيا ميرے والدين معاونت کی منصوبہ بندی کے عمل ميں شامل ہوں گے؟ اس قسم کے سوال 
ری کر رہے ہوتے ہيں۔ نوجوانوں کے ذہن ميں آتے ہيں جو کالج جانے کی تيا کم سناکثر ان معذوری رکهنے والے 

ے عالوہ امريکی محکمہء تعليم کی جانب سکے  بعض سواالت کا جواب ديں گی۔ اس  ےنيچے دی گئی معلومات ايس
  ۔ www.ed.gov: گائڈ  بهی شائع ہوتا ہے۔ يہ انٹر نيٹ پر يہاں مہيا ہےايک منصوبہ بندی کے ليے 
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 ہائی سکول اور کالج ميں فرق 
 
  انفرادی تعليم کا منصوبہ'کيا اب بهی ميرے پاس' ،IEP، ہوگا؟ 

کے مطابق يہ ضروری ہے کہ معذوری   ،IDEA، 'معذوری رکهنے والے افراد کے ايکٹ' کے 2004۔ نہيں 
ٹيوں پر شوں سے متعلق سکولوں، يا يونيورسکا اطالق، کالجوں، پي IDEAہو۔ مگر،  IEPرکهنے والے افراد کا 

والے امريکيوں کا  معذوری رکهنے'نہيں ہوتا۔ يہ سکول بعض دوسرے قوانين کے تحت کام کرتے ہيں جن ميں 
سے متعلق سکولوں، کالج، پيشوں  .شامل ہے 504کا سيکشن '  ايکٹ بحالیء پيشے کے'اور  ، ،ADA، 'ايکٹ

وں کی ذمہ دارياں ہائی سکول کی ذمہ داريوں سے بہت مختلف ہيں۔ اس ميں سب سے اہم فرق يہ اور يونيورسٹ
ته کام کريں گے اور والدين کے ساته نہيں۔ ہے کہ سيکنڈری سکول سے آگے کے ادارے صرف نوجوان کے سا

طالِب علم، نسبتًا کافی زيادہ ذمہ داری اٹهانا ہوگی۔ يہ قوانين اس بات کی ذمہ داری  نوجوان کو بطور کالج کا
نوجوان پر ڈالتے ہيں کہ وہ خدمات کے ليے درخواست دے اور معذوری کے حسِب ضرورت دستاويزات مہيا 

 يں فعال طور پر شامل ہونا ہوگا۔کرے۔ نوجوان کو اس عمل م

 کيا مجهے وہی سہولتيں  مہيا ہوں گی جو ہائی سکول ميں تهيں؟ 

کا اطالق سيکنڈری سکول سے آگے کے سکول پر نہيں ہوتا۔ سيکنڈری سکول سے  IEPيہ ضروری نہيں ہے۔  
ن کرے گا کہ کس قسم آگے کا ادارہ، دستاويزات ديکه کر اور معلومات جمع ہونے کے بعد، خود اس بات کا تعي

  کی سہولتيں طالِب علم کو مليں گی۔ 
 

 حاصل کرنا   کالج ميں خدمتيں
 
 سروس لينے کے ليے کہاں جأوں؟ /ميں خدمتيں 

افراد موجود ہيں جو معذوری رکهنے والے طلباء کی  سکول سے آگے کے ہر ادارے ميں ايسےسيکنڈری 
يا /، ميں ہوتے ہيں۔ تعليمی سہولتيں  اورDSS، 'سروسز آفسڈس ابيِلٹی َسپورٹ 'معاونت کرتے ہيں۔ يہ افراد 

۔ يہ خود اپنی شناخت کرائےکے دفتر کو، پہلے  DDSديگر خدمات لينے کے ليے ضروری ہے کہ نوجوان، 
سکول سے آگے کے سکول والوں سے اس معاونت کے بارے  سيکنڈریہے کہ وہ  ذمہ داریاس نوجوان کی 

 ہے۔  ميں بات کرے جس کی اسے ضرورت

  مجهے خدمات کی درخواست کب کرنی چاہيے؟ 

کے ليے درخواست دے  سکول سے آگے کے سکول ميں سہولتوں  سيکنڈریاگرچہ نوجوان کسی بهی وقت 
کے دفتر سے جلد سے جلد مالقات کا وقت ليا جائے، اور  DDSسکتے ہيں، مگر مشورہ يہی ديا جاتا ہے کہ 
تک يہ کام کر ليا جائے۔ سہولتوں  ايک ماہ قبلٹر شروع ہونے سے کوشش کی جائے کہ زيادہ سے زيادہ، سمس

اور خدمات کا انتظام کرنے ميں وقت لگتا ہے۔ بعض تعليمی سہولتيں مہيا کرنے ميں دوسروں کی نسبت زيادہ 
مل چکے ہيں۔  کيا جائے گا جوگريڈز پر نہيں /کا اطالق کبهی بهی ان نمبروں تعليمی سہولتوں وقت لگتا ہے۔ 

 وانوں کو کبهی بهی اس وقت تک انتظار نہيں کرنا چاہيے جب تعليمی مشکالت شروع ہو چکی ہوں۔ نوج

  مجهے کونسے دستاويزات مہيا کرنے کی ضرورت ہے؟ 

سکول، دستاويزات کے ليے مناسب معيار مقرر کرتے ہيں۔ بعض سکول دوسروں کی نسبت زيادہ دستاويزات 
کے تيار   ينايسے دستاويزات مانگيں گے جو متعلقہ اور اہل ماہرمانگتے ہيں مگر تمام سکول نوجوان سے 

۔ جو بهی فيس ہو وہ ادا کرےہوگی کہ ان دستاويزات کو بنوانے کی  ذمہ داریکردہ ہوں۔ يہ نوجوان کی 
  :دستاويزات کے اہم عناصر يہ ہيں

  ايک تشخيصی بيان جس ميں معذوری کی نشاندہی کی گئی ہو۔ 

 ت جسے تشخيص کے ليے استعمال کيا گيا۔ اس طريقہء کار کی وضاح 
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  معذوری سے پيدا ہونے والی ان موجودہ عملی رکاوٹوں کی وضاحت جن کا تعلق تعليمی اور رہائشی
 ماحول سے ہے۔ 

  وقت کے ساته معذوری کے بگڑنے يا يکساں رہنے کی وضاحت۔ 

 ۔کی وضاحت يا دوأوں/موجودہ اور ماضی ميں ملنے والی سہولتوں خدمات اور 

  يا ہم پہلو معاون خدمات کے ليے تجاويز۔ /، تالفی کے طريقہء کار اورسہولتوں  معاون آالت 

خدمات کی نشاندہی کرنے ميں مددگار ثابت ہو سکتا ہے جو مٔوثر ثابت ہو چکی ہيں، مگر  ايسی IEPاگرچہ 
  سمجها جاتا۔نہيں سيکنڈری سکول کے آگے کے سکولوں ميں عمومًا اسے کافی 

 
 سکول سے آگے کے سکول ميں سہولتيں حاصل کرنا سيکنڈری

 
  کيا سہولتيں مہيا کی جاتی ہيں؟ 
 

تعليمی شرائط ميں وہ تبديلياں  ہوتی ہيں جو معذوری رکهنے والے اہل نوجوانوں کو برابر کی رسائی سہولتيں 
 : دينے کے ليے ضروری ہوتی ہيں۔ بعض مناسب سہولتوں ميں مندرجہ ذيل شامل ہو سکتی ہيں

 
  ٹيسٹ دينے کے ليے زائد وقت 
  متبادل شکل ميں کتابوں کی فراہمی 
 والے ترجمان  اشاروں کی زبان 
  سکرين پڑهنے کے آالت 
  آواز پہچاننے والے آالت 
  ديگر معاون ٹيکنالوجی 

 
DSS  مہيا نہيں  سہولتکا دفتر مناسب سہولتيں قائم کرنے کے ليے نوجوان کے ساته مل کر کام کرے گا۔ ايسی

ے ليے جو کورس ميں کسی بنيادی تبديلی کا باعث بنے۔ اس بات کی اجازت نہيں کہ کورس ک سکتی جاکی 
ہے کہ گريجويٹ کرنے الزمی  ديا جائے۔ معذوری رکهنے والے طلباء کے ليے مطلوبہ کام ميں سے کچه چهوڑ

  کے ليے اپنے تعليمی پروگرام کی شرائط پوری کريں۔
 

 : مزيد معلومات کے ليے
 

 :جو مالزمت کی تالش ميں ہوںی رکهنے والے ايسے افراد کے ليے لنک معذور
www.dllr.state.md.us/employment/disabilities.shtml 

 
 :کی فہرست ' َون سٹاپ سنٹرز'مقامی 

www.dllr.state.md.us/county/ 
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 ميں والدين کا کردار اگلے مرحلے ميں جانے کی منصوبہ بندی'
 

 خاندان، ٹرانزيشن کے بارے ميں بات چيت کرنے کی تياری کے ليے کيا کر سکتے ہيں؟
 

نکے بچوں کو ضرورت ہوگی، گهر والے، ٹرانزيشن اور ان خدمات کے بارے ميں بات چيت کرنے کے ليے جن کی ا
  :مندرجہ ذيل باتيں کر سکتے ہيں

 
 

  موجودہ سرگرميوں اور سيکنڈری سکول کے بعد کی سرگرميوں سے متعلق اپنے بچے کے دلچسپيوں اور ترجيحات
 ۔تمام تر بنياد طالِب علم کی دلچسپيوں اور ترجيحات پر ہےپر بات چيت کر سکتے ہيں۔ ٹرانزيشن پالننگ کی 

 کے سکول کے ساته مل کر اس بات پر کام کريں کہ آپ کا بچہ اپنی وکالت خود کرنے کی مہارت کو بہتر  اپنے بچے
 کرے۔

  اپنے آپ کو اس راہنما کتابچے ميں موجود اداروں سے مانوس کريں۔ 

  بچے کے مستقبل کے خوابوں کی حوصلہ افزائی کريں۔ 

 کے بعد کرنا چاہتا ہے اس کے بارے ميں اپنے خياالت مدد کر کے کہ وہ جو کچه سکول  اس بات ميں اپنے بچے کی
 کی ٹرانزيشن ٹيم کی مالقات کے ليے تيار کريں۔  IEPمنظم کرلے، اسے 

  ٹرانزيشن کی معلومات سے متعلق ايک فائل گهر ميں بنا کر رکهيں۔ گهر کی فائل کے کاغذات ميں مندرجہ ذيل
 : ںچيزيں شامل ہو سکتی ہيں، مگر انہيں تک محدود نہي

  بچے کے حاليہIEP؛ 

  بالغوں کی خدمت کی ايجنسی  کی رابطے کی معلومات؛ 

  ؛ )جو گريجويٹ کرنے کے وقت ملے گا(' ايگزٹ ڈاکيومنٹ'بچے کا 

  سپليمنٹل سيکيورٹی انکم'بچے کی '(SSI)  ؛)حسِب اطالق(اور ميڈی کيڈ  کی معلومات 

 اپياں؛ جائزوں کے نتائج کی ک/بچے کے تمام امتحانوں اور تجزيوں 

 اداروں ميں درخواستيں دينے سے متعلق تاريخيں؛ اور  

 ہوئی خط و کتابت۔  کی اداروں کے ساته
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  ٹرانزيشن پالننگ ميں طالِب علم کا کردار
 

کے  معذوری رکهنے والے طلباء کی معاونت کرتی ہے کہ وہ اپنے ليے سيکنڈری سکول سے آگے ،ٹرانزيشن پالننگ
علم پر مبنی ايسے پروگرام بنائيں جس سے وہ ان اہداف کو حاصل کر سکيں۔ ٹرانزيشن  اورقائم کريں ہدف  وقت کے ليے
مدد اور رائے کے بغير يہ کامياب نہيں ہو سکتی۔ اس عمل  لِب علم کے ليے کی جاتی ہے اور طالِب علم کیپالننگ طا

  :  کو ے ليے تيار ہونے کے ليے طلباءک
 
 پسند ہے، ضروری نہيں کہ  ابهی جو چيزيں کرنا انہيں(چيت کرنی چاہيے۔  اپنے والدين سے اپنی دلچسپيوں پر بات

 ؛ )صرف يہ سوچيں کہ مستقبل ميں وہ کيا کرنا چاہتے ہيں

  مالزت کے مختلف ذرائع کے بارے ميں جانيں؛ 

 IEP شق م اپنے والدين يا استاد کے ساته(يں ٹيم کی مالقات کے ليے اپنے نظريے کی خود وکالت کرنے کی مشق کر
 ؛ اور)کريں

 IEP  ہے؟  'لرننگ ڈس ابيليٹی'آپ کا اس سے کيا مطلب ہے کہ ميرے ميں مثًال، (ٹيم کی مالقات ميں سوال پوچهيں
 )کيا مجهے اپنے مالزمت دينے والے کو بتانا ہوگا کہ مجهے پڑهنے ميں مشکل ہوتی ہے؟
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   کے ساته تعلق ادارے: ٹرانزيشن کا عمل

 
، مالزمت کے ليے، سيکنڈری سکول کے بعد کی تعليم کے ا بيٹی کو سيکنڈری سکول کے بعدٹے يہو سکتا ہے آپ کے بي

کردہ ہدف پورے کرنے کے ليے بالغوں  کے مقرر) حسِب مناسبت(ہائش ، اور خود مختارانہ طرِز رکے ليے ليے، تربيت
ے آپ درست تعلقات قائم کر حاصل کرنی پڑيں۔ اس ليے ضروری ہے کہ سکول چهوڑنے سے پہل  خدمات مہيا کے ليے

ليں تاکہ خدمت حاصل کرنے ميں وقفہ نہ آئے۔ آپ کی اجازت سے، سکول کا کوئی نمائندہ آپ کے بچے کی کسی مناسب 
خدمات مہيا کرنے والے سے تعلق قائم کرنے ميں معاونت کرے گا۔ درخواست فارم مکمل کرنا آپ کی اپنی ذمہ داری 

آپ کے بچے کی ذمہ داری ہو گی کہ وہ اس بات کو يقينی بنائے کہ اسے تمام ضرورت ہے۔ بالغ ہونے کی حيثيت سے يہ 
  کی خدمات مہيا ہو رہی ہيں۔ 

 
ميں بالغ افراد کے ليے ممکنہ خدمات کے بارے ميں معلومات مہيا ہيں۔ اس  گائڈ/ٹرانزيشن پالننگ کے راہنمائی کتابچے

علق قائم کرنے کے طريقہء کار کے بارے ميں معلومات موجود کتابچے ميں اداروں کی اہليت کی شرائط اور ان سے ت
ہيں۔ يہ معلومات آپ کی اور آپ کے بچے کی ٹرانزيشن کے عمل کا آغاز کرنے ميں اور بالغوں کی خدمات سے تعلق 

 جوڑنے ميں مدد کريں گی۔
 

کتابچے کو پڑهنا ہے۔ اس درست ادارے سے تعلق قائم کرنے کے ليے سب سے پہال قدم ٹرازيشن پالننگ کے راہنمائی 
راہنمائی کتابچے ميں ايسی معلومات موجود ہيں جو صحيح ادارے کو چننے کے سلسلے ميں مدد گار ہوں گی۔ آپ کے 
 بچے کا سکول آپ کو رابطے کی مقامی معلومات اور درخواست بهرنے کے بارے ميں مزيد معلومات مہيا کر سکتا ہے۔ 

 
سے تعلق قائم کرنے کے سلسلے کی پہلی کڑی ہے۔  ونا، بالغوں کی خدمات کے اداروںٹرانزيشن پالننگ گائڈ کا وصول ہ

گائڈ کو بانٹنا، ٹرانزيشن پالننگ کا حصہ ہے، اور آپ کے اس فارم پر دستخط تصديق کريں گے کہ /اس راہنمائی کتابچے
 گائڈ مل گيا ہے۔/کتابچہ راہنما آپ کو يہ

 
 
 

 ___________________________________________________________________ :طالِب علم کا نام
 
 

 _______________________________________________________________ :دستخططالِب علم کے 
 
 

 ___________________________________________________________ :نگران کے دستخط/والدہ/والد
 
 

 _________________________________________________________________________ :تاريخ
 
 

 ___________________________________________________________: مقامی سکول کا نظام



 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 (Maryland State Department of Education) تعليم محکمہء کا لينڈ ميری رياست
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