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 ثالثی اور باضابطہ شکايت کے لئے درخواست
 

 :جس کا بهی اطالق ہوتا ہو اس پر نشان لگائيں
  

آفس آف ايڈمنسٹريٹو اگر دوسرا فريق ثالثی پر راضی ہوجاتا ہے تو   مجهے معلوم ہے کہميں ثالثی کی درخواست کررہا ہوں۔ □
 ثالثی کا وقت طے کرے گا۔ دنوں کے اندر 20 يہ درخواست موصول ہونے کے بعد قريب سہيئرنگ

 
 مجهے  چاہتا ہوں۔ نہيںتنازعے کو حل کرنے کی کوشش کرنا ميں ثالثی کے ذريعہ ايت درج کروا رہا ہوں۔ميں باضابطہ شک □

ہونے پر راضی نہ ہوں، سرکاری ايجنسی سے يہ شکايت موصول ہونے سے کش معلوم ہے کہ جب تک فريقين ميٹنگ سے دست
  عمل پيرا ہونے کا تقاضہ کيا جاتا ہے۔ ميٹنگ کا وقت طے کرنے اور اس پرتصفيہ سے متعلق  کے اندر1 دنوں15
  سے دستکش ہونا چاہتا ہوں۔ميٹنگمتعلق تصفيہ سے  ميں □
 
 کی درخواست کرر ہا ہوں۔کوشش ثالثی کی کے لئے اپنی ميں باضابطہ شکايت درج کروا رہا ہوں اور تنازعہ کے حل کرنے  □

جب تک فريقين، تحريری طور پر اجالس  اہتا ہے تو،مجهے معلوم ہے کہ اگر دوسرا فريق ثالثی ميں شريک ہونا نہيں چ
ايک تصفيہ سے متعلق  دنوں کے اندر  151 يہ شکايت موصول ہونے سے سرکاری ايجنسیسےدستکش ہونے پر راضی نہ ہوں، 

 دنوں کے 20۔ اگر دونوں فريق ثالثی پر راضی ہيں تو، يہ درخواست موصول ہونے سے قريب ميٹنگ کا وقت طے کرے گی
 اس کا وقت طے کيا جائے گا تاکہ باضابطہ شنوائی ميں تاخير نہ ہوسکے۔اندر 

 
يا اگر سرکاری ايجنسی نے باضابطہ اگر فريقين ثالثی کے ذريعہ تنازعہ کو حل کرنے کی کوشش کرنے پر راضی ہيں : نوٹ

 ضروری نہيں ہے۔ ميٹنگ تصفيہ سے متعلق و شکايت درج کروائی ہے ت
 

 :اتطالب علم سے متعلق معلوم
 
 ________________________________________________________________________________ :نام
 

 __________________________: تاريخ پيدائش
 
 _______________________________________________________________________________: پتہ
 

  ___________________________________: ايجنسیطالب علم کی تعليم کی ذمہ دار سرکاری 
 

 ___________________________________: طالب علم زير تعليم ہےاسکول جہاں 
 
 

 :1ايک پر نشان لگائيں، اگر اطالق ہوتا ہو

  فی الحال طالب علم کا اندراج نہيں ہوا ہے اور کسی منظور شدہ تعليمی پروگرام ميں جاتا ہے يا□

 روّيوں کی وجہ سے داخلے ميں ہونے والی تبديلی کے سلسلے ميں ہے۔ متبادل کے تعيں کے سلسلے ميں ،يا تاديبی کارروائی کے نتيجے ميں تنازعہ □
 
 

 :عرضی گزار فرد
 
                                                                                               :نام
 

 ): پتے سے مختلف ہواگر بچے کے(پتہ 
_____________________________________________________________________________ 

                                                 
فی الحال اندراج يافتہ نہيں ہے اور کسی منظور شدہ تعليمی پروگرام ميں رج کرائی جارہی ہے جو کسی ايسے معذور طالب علم کی جانب سے د اگر 1

درج کرائی گئی ہے باضابطہ شکايت  کے سلسلے ميں  متبادل کے تعين يا تعليمی ادارے ميں داخلے متبادل  طور پر کسیشريک ہو رہا ہے، يا عارضی
 باضابطہ شنوائی کا وقت طے کرنے کا ذمہ دار ہے۔ يہ شنوائی الزمی طور سے فوریہونے پر ايک موصول  اطالع  آفس آف  ايڈمنسٹريٹو ہيئرنگس تو،

ميٹنگ باضابطہ شکايت کی تصفيہ سے متعلق   اسکولی دنوں کے اندر ہوجانی چاہئے۔20شنوائی کی درخواست والی شکايت درج کروانے کی تاريخ سے 
 دنوں کے 15باضابطہ شکايت موصول ہونے سے ی باضابطہ شنوائی کی کارروائحال ہوجانی چاہئے اور  دنوں کے اندر بہر 7اطالع موصول ہونےسے 

 جب تک دونوں فريقوں کے اطيمنان کی حد تک معاملہ حل نہ ہوجائے جاری رہ سکتی ہے۔اندر 
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        ____________________)  سيل(                                          )گهر (                                             ) دفتر ( : فون

 
 _________________________________________: ای ميل          ______________________: فيکس

 رضاعی والدين □      خود□      سرکاری ايجنسی□  قانونی سرپرست□         والدين□ :طالب علم سے رشتہ
 
 

 ):اگر اطالق ہوتا ہو(نمائندہ / وکيل 
 
  :   نام
 
 : پتہ
 

 _______________________________________  :فيکس  ________________   _____________________  :فون
 

 _________________________________________________: ای ميل
 
 

 ):براہ کرم بيان کريں(بمطابق حسب ذيل سہوليات درکار ہيں 

 _________________________     :  صوی مواصلت خصو□  _______________________: کا ترجمان زبان  غير ملکی□
 )بيان کريں(      )بيان کريں(        

 ______________   :معذوری کے لئے خصوصی سہوليات □                     اشاراتی زبان کا ترجمان  □
 )بيان کريں(                                  

  _____________________:  ديگر□ 
  )بيان کريں(                        
 
 

شنوائی ميں جس دشواری  کے مطابق، اگر آپ باضابطہ شکايت درج کروا رہے ہيں تو (IDEA)ايکٹ  ود ڈس ايبليٹيز ايجوکيشن زانڈيويجوئل
اگر  (طور سے فراہم کريںالزمی کا مجوزہ حل ) دشواريوں(دشواری کا تجزيہ کرنا ہے ان کی وضاحت، بشمول متعلقہ حقائق اور ) دشواريوں(

 ميں نشان زد مندرجات کے تقاضوں پر پورا نہيں اترتی ہےتو، IDEA ۔ اگر باضابطہ شکايت ) اضافی کافی استعمال کريں،ضرورت ہو تو
 وصول کنندہ فريق شکايت کی موزونيت کو چيلنج کرسکتا ہے۔

 
 سے ثالث کو مدد ملے گی۔اگر آپ ثالثی کی درخواست کر رہے ہيں تو، يہ معلومات فراہم کرنے 

 
 

 :کی وضاحت اور متعلقہ حقائق) دشواريوں(دشواری 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________  

 

 :مجوزہ حل کی وضاحت

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

_________ 

 
 آپ کو سرکاری ايجنسی کی اگر آپ کو ثالثی اور باضابطہ شکايت کے سلسلے ميں اضافی معلومات درکار ہے تو، براہ کرم

ثالثی کے بارے ميں اکثر پوچهے گئے سواالت کے جوابات سے متعلق ، دستاويز نامی دستوری تحفظاتفراہم کردہ جانب سے 
باضابطہ شکايت کے بارے ميں اکثر پوچهے گئے سواالت کے جوابات سے متعلق والدين کے ، يا والدين کے لئے رہنما کتابچہ

کی ويب سائٹ  MSDE پر org.marylandpublicschools.www ان دستاويزات کی نقول  سے رجوع کريں۔لئے رہنما کتابچہ
ڈائرکٹر برائے خصوصی تعليم کے دفتر سے رابطہ کرکے؛  لئے ذمہ دار مقامی اسکولی نظام ميں ؛ طالب علم کی تعليم کےسے

 سے حاصل کی جاسکتی ہيں۔ ابتدائی مداخلتی خدمات کے شعبے/ محکمہ تعليم برائے رياست ميری لينڈ کے خصوصی تعليم يا 
  بهی نگاہ ڈال سکتے ہيں۔آپ مزيد معلومات کے لئے متعلقہ وفاقی اور رياستی قانون اور ضوابط پر

 
 
 

کے فارم کی ايک نقل فريق مخالف کو اور آفس آف ايڈمنسٹريٹو ہيئرنگس  ثالثی کی درخواست اور باضابطہ شکايت آپ کو اس
 بهيج دينی چاہئے۔ الزمی طور سے کو بهی

 
 

  
 درخواست دہندہ کا دستخط اور تاريخ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OAH-CO-E69 doc 75489) 10/2007ہ نظر ثانی شد( 
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 مخصوص تعليمی تنازعات کيلئے مفت يا رعايتی امداد
 

تنظيموں کی ايک فہرست ہے جو لوگوں کو مخصوص تعليمی تنازعات ميں قانونی اور ) ايڈوکيسی(ذيل ميں وکالء اور امدادی 
  ديگر خدمات فراہم کرسکتی ہيں۔

 LEGAL AID) انکارپوريٹڈ بيورو ايڈ ليگل
BUREAU, INC.) 

 
229 HANOVER STREET 
P.O. BOX 943 
ANNAPOLIS, MD 21404 
410-263-8330 
800-666-8330 

 
500 EAST LEXINGTON STREET 
BALTIMORE, MD 21202 
410-951-7777 
866-534-2524 

 
5 NORTH MAIN STREET 
SUITE 200 
BEL AIR, MD 21014 
410-879-3755 
410-836-8202 
800-444-9529 

 
110 GREENE STREET 
CUMBERLAND, MD 21502 
301-777-7474 
866-389-5243 

 
TRED AVON SQUARE 
210 MARLBORO ROAD 
SUITE 3 
EASTON, MD 21601 
410-763-9676 
800-477-2543 

 
22 SOUTH MARKET STREET 
SUITE 11 
FREDERICK, MD 21701 
301-694-7414 
800-679-8813 

 
P.O. BOX 249 
ROUTE 231 
HUGHESVILLE, MD 20637 
301-932-6661 
410-535-3278 

 
 
 

)جاری( بيورو ايڈ ليگل  

 
6811 KENILWORTH AVENUE 
CALVERT BUILDING, SUITE 500 
RIVERDALE, MD 20737 
301-927-6800 
888-215-5316 

 
111 HIGH STREET 
P.O. BOX 4116 
SALISBURY, MD 21801 
410-546-5511 
800-444-4099 

 
29 WEST SUSQUEHANNA AVE. 
SUITE 305 
TOWSON, MD 21204 
410-296-6705 

ORG.MDLAB.WWW 
 

 ايجوکيشن انکلوسيو فار کوئيليشن لينڈ ميری
[MARYLAND COALITION FOR 

INCLUSIVE EDUCATION (MCIE)] 
 

7484 CANDELWOOD ROAD 
SUITE R 
HANOVER, MD 21076 
410-859-5400 EXT. 105 
1-800-899-8837 

ORG.MCIE.WWW 
 

 سنٹر الء ايبيليٹی ڈس لينڈ ميری
[MARYLAND DISABILITY LAW 

CENTER (MDLC)] 
 

1800 NORTH CHARLES STREET 
SUITE 400 
BALTIMORE, MD 21201 
410-727-6352 
410-727-6387 TDD 
800-233-7201 

ORG.MDLCBALTO.WWW 
 
 
 
 
 
 

 سروس الئرس والينٹيئر لينڈ ميری

(MARYLAND VOLUNTEER 
LAWYERS SERVICE)   

MAUREEN VAN STONE, ESQ. 
PROJECT HEAL AT KENNEDY 
KRIEGER 
1750 E. FAIRMOUNT AVE. 
OFFICE 1062 
BALTIMORE, MD 21231 
443-923-4416 

ORG.KENNEDYKRIEGER@VANSTONE 
 
HOPE TIPTON, ESQ. 
DIRECTOR OF PROJECT HEAL 
JOHNS HOPKINS CHILDREN’S 
CENTER 
HARRIET LANE CLINIC 
200 N. WOLF STREET, OFFICE 1118 
BALTIMORE, MD 21287 
410-502-0058 
HTIPTON2@JHMI.EDU  

 ’Parents)پيرنٹس پليس آف ميری لينڈ 
Place of Maryland) 

)والدين کو مدد اور تربيت فراہم کرتا ہے(  
 

801 Cromwell Park Drive 
Suite 103 
Glen Burnie, MD 21061 
410-768-9100 

org.ppmd.www  
يونيورسٹی آف ميری لينڈ کلينکل الء آفس 

(University of Maryland Clinical 
Law Office) 

 
500 West Baltimore Street 
Baltimore, MD 21201 
410-706-3295 

edu.umaryland.law.www://http  
  سکسس فار پارٹنرز / سروسز سپورٹ فيملی

(FAMILY SUPPORT SERVICES 
/PARTNERS FOR SUCCESS)  

آپ مدد فراہم کرسکنے والے ادارے جيسے  فيملی 
سپورٹ سروسز، پارٹنرز آف سکسس، يا اسی طرح 

کی خدمات  کے بارے ميں معلومات کيلئے  اپنے 
مقامی اسکولی نظام کے خصوصی تعليم کے دفتر سے 

 رابطہ کر سکتے ہيں۔


