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 تعارف

 

کے تقاضوں کے مطابق لیگل فریم ورک پروجیکٹ ٹیم کی ریاستی قیادت    26.0081§(  TECیہ ہدایت نامہ ٹیکساس ایجوکیشن کوڈ )

کے اہل یا اہل  اور متعلقہ خدمات  ۔ یہ ہدایت نامہ، خصوصی تعلیمی  تھا( کے ذریعہ تیار کیا گیا  TEAاور ٹیکساس ایجوکیشن ایجنسی ) 

حقوق اور ذّمہ داریوں کی    تور عمل سے متعلقدس  ہو سکنے والے بچوں والدین کی حیثیت سے آپ کو خصوصی تعلیمی عمل اور  

ایک بہتر سمجھ فراہم کرنے کے لیے تیار کیا گیا ہے تاکہ آپ اپنے بچہ کی تعلیم سے متعلق فیصلہ سازی کے عمل میں بھر پور 

 حّصہ لے سکیں۔ 

 

ایک ایسا وفاقی قانون ہے جو خصوصی تعلیمی عمل کو منضبط کرتا ہے۔ (  IDEAکا معذور افراد کے لیے تعلیمی قانون )  2004

IDEA    کا ایک اہم مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ معذور بچوں کو ایسی مناسب مفت سرکاری تعلیم(FAPE)   حاصل ہو جس میں ایسی

ے تیار کی گئی ہوں اور  خصوصی تعلیم اور متعلقہ خدمات پر زور دیا جائے جو ان کی مخصوص ضروریات پوری کرنے کے لی

کا مطلب خصوصی تعلیم  جس کے ذریعہ انہیں مزید تعلیم، روزگار اور ایک خود مختار زندگی جینے کے لیے تیار کیا جا سکے۔  

 متعلقہ خدمات ایسی تدریس ہے جو کسی بھی معذور بچہ کی منفرد ضروریات پوری کرنے کے لیے خاص طور پر تیار کی گئی ہو۔  

میں اعانت کے لیے ضروری ہیں تاکہ وہ اپنے تعلیمی اور عملی اہداف کو   خصوصی تعلیممات ہیں جو طلباء کی  کا مطلب ایسی خد

لینگویج تھیراپی، مشاورتی -پورا کرنے کے لیے پیش قدمی کر سکیں۔ متعلقہ خدمات میں آکیوپیشنل تھیراپی، فزیکل تھیراپی، اسپیچ  

 دمات، اور /یا نقل و حمل کی خدمات شامل ہیں۔خدمات، معلومات کی فراہمی، حرکت پذیری کی خ

 

IDEA  کے تحت والدین کو خصوصی تعلیمی عمل کے ہر مرحلے پر زیادہ سے زیادہ حّصہ داری دی جاتی ہے۔ اس ہدایت نامہ میں

و  کے تحت اپنے قانونی حقوق ک  IDEAان مختلف سرگرمیوں کی وضاحت کی گئی ہے جو اس عمل کے دوران واقع ہوسکتی ہیں۔  

مزید سمجھنے میں آپ کی مدد کے لیے اسکول سے تقاضہ کیا جاتا ہے کہ وہ آپ کو خصوصی تعلیمی عمل کے دوران کچھ مخصوص 

سال میں کم سے کم ایک ہے۔ یہ دستاویز آپ کو  کہا جاتا    دستور عمل کے تحفظات کا نوٹس  ے  اوقات پر ایک دستاویز کی نقل دے جس

 مرتبہ یا اس وقت ضرور فراہم کرایا جائے گا جب درج ذیل حاالت میں سے کوئی ایک صورت حال واقع ہوتی ہے:

 

 حوالہ فراہم کئے جانے پر یا اپنے بچہ کی ابتدائی جانچ کے لیے آپ کی درخواست پر؛ •

 اسکولی سال کے دوران پہلی سرکاری شکایت ملنے پر؛  •

 اسکولی سال کے دوران باضابطہ سماعت کے لیے پہلی درخواست ملنے پر؛ کسی  •

 پلیسمینٹ کی تبدیلی کا فیصلہ کیا جاتا ہے؛ اورطور پر اس دن جب تادیبی  •

 آپ کی درخواست پر۔  •

 

خدمات کے لیے کسی بچہ کی اہلیت اور کسی بچہ کے خصوصی تعلیمی پروگرام اور متعلقہ    تعلیمریاست ٹیکساس میں خصوصی  

کمیٹی کے ذریعہ لیے جاتے ہیں۔ کچھ جگہوں پر اس  (  ARD)کے متعلق زیادہ تر اہم فیصلے ایک ایڈمیشن، ریویو اور ڈسمیسل  

یہی اصطالح استعمال کی گئی ہے۔ اگر آپ  ٹیم بھی کہا جاتا ہے اور وفاقی قانون میں بھی    (IEP)گروپ کو انفرادی تعلیمی پروگرام  

 کمیٹی تشکیل دی جاتی ہے تو آپ اس کمیٹی کا حّصہ ہوں گے۔   ARDکے بچہ کے لیے کوئی 

 

خصوصی تعلیم کی وفاقی اور ریاستی تقاضوں میں تبدیلیوں کے مطابق وقفہ وقفہ سے اس ہدایت نامہ کی بھی تجدید کی جاتی رہے 

پر لیگل فریم ورک   fw.escapps.netایجوکیشن سروس سینٹر کے ویب پیج    18ریجن  انک ورژن،  الیکٹرگی۔ اس دستاویز کا ایک  

 ہے۔دستیاب فار چائلڈ سینٹرڈ اسپیشل ایجوکیشن پراسیس میں جا کر 
 

خصوصی تعلیمی عمل میں بہت سی تاریخیں اور اختتامی تاریخیں ہیں۔ اس اشاعت میں انہیں اہم تاریخوں اور اختتامی تاریخوں کے  

بارے میں بتایا گیا ہے۔ اس کے عالوہ ایک معاون دستاویز آن الئن بھی دستیاب رہے گا تاکہ جانچ کے مقّررہ اوقات، پیشگی 

انی اور دوسرے اہم تصّورات سے متعلق آپ کے سواالت کے جواب حاصل کرنے میں آپ کو نظرث IEPتحریری نوٹس، منتقلی، 

   مقررہ وقت کے تعین کا خاکہ درج ذیل لنک پر دستیاب ہےمدد مل سکے۔ 

Documents.aspx?DT=G&LID=en-FW-http://fw.escapps.net/display/Webforms/ESC18 

http://framework.esc18.net/
http://fw.escapps.net/display/Webforms/ESC18-FW-LandingPage.aspx
http://fw.escapps.net/display/Webforms/ESC18-FW-Documents.aspx?DT=G&LID=en
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 داخلہ، نظرثانی اور برخاستگی کی کارروائی سے متعلق والدین کا ہدایت نامہ
 

 ابتدائی بچپن میں مداخلت

 

اس طرح ے۔ ٹیکساس میں  ایسے خاندان جہاں نشوونما میں تاخیر کے شکار شیرخوار اور ننھے بچے ہوں ان کے لیے مدد دستیاب ہ

ہے۔ بہت ہی چھوٹے بچوں کے (  HHSC)ی خدمات فراہم کرنے والی ایجنسی ہیلتھ اینڈ ہیومن سروسز کمیشن  ک  کی ابتدائی مداخلت

( ہے۔ یہ خدمات تین سال سے کم عمر کے بچوں کے ECI  لیے پروگرام کا نام ابتدائی بچپن میں مداخلت )ارلی چائلڈ ہوڈ انٹروینشن،

 لیے ہیں۔ 

 

 کا   اسکول   ے، معذور بچے خصوصی تعلیم اور متعلقہ خدمات کے اہل ہو سکتے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو بچے کمیںعمر  تین سال کی  
خدمات حاصل کرنے والے سبھی   ECI  ۔ہودستیاب    FAPEضلع یہ یقینی بنانے کا ذمہ دار ہوتا ہے کہ بچے کی تیسری سالگرہ پر اسے  

خدمات حاصل کرنے والے کسی بھی   ECIبچے پبلک اسکول کے ذریعہ فراہم کی جانے والی خدمات کے اہل نہیں ہوتے ہیں۔ اس لیے،  
خصوصی تعلیم خدمات سے    ECI  دن پہلے، ایک میٹنگ رکھی جائے گی تاکہ اگر مناسب ہو تو  90بچے کے تین سال کا ہونے سے  

تو اس بچہ یا بچی کو اس   کی طرف منتقل ہونے میں اس خاندان کی مدد کی جا سکے۔ اگر بچہ مستحق ہو جاتا ہے،  خدمات  اور متعلقہ
ایک اشاعت   )بیؤنڈ ای سی آئی(   Beyond ECI۔  ئیںچاہدستیاب ہو جانی    خصوصی تعلیم اور متعلقہ خدماتکے تیسرے یوم پیدائش پر  

خصوصی تعلیم کی طرف منتقل ہونے کے بارے میں معلومات فراہم کرائی جاتی ہے۔ یہ    ہے جس میں ابتدائی بچپن کے پروگرام سے
ہے   سکتی  جا  پائی  پر  لنک  ذیل  درج  files/generalds/ https://www.navigatelifetexas.org/uploa-اشاعت 

17_1117.pdf-ECI-ECI-files/Beyond۔ 

 

 اسکول جانے کی عمر والے بچوں کے لیے مدد 

 

طرز عمل کے بارے میں فکرمند ہیں تو، آپ کا سب سے پہال قدم یہ ہے اگر آپ اپنے اسکول جانے کی عمر کے بچے کی تعلیم اور 

کہ آپ اپنے بچہ کے استاد یا اسکول کے پرنسپل سے اپنی تشویشات کے بارے میں بات کریں۔ اگر یہ کوشش ناکام رہتی ہے تو آپ  

تذہ اور دوسرے افراد کی ایک ایسی ٹیم  اسکول کے اہلکار کہیں کہ وہ آپ کو کیمپس کی اسٹوڈنٹ سپورٹ ٹیم کے پاس بھیجیں، یہ اسا

 ہے جو بچوں کے سیکھنے اور طرز عمل سے جڑے مسائل حل کرنے کے لیے مستقل مالقاتیں کرتے ہیں۔

 

خدمات حاصل   یاعانت  ایجا سکتا ہے    ایک  غورپر    نےیخدمات د  یمشکالت کا سامنا کرنے والے طلباء کو پہلے امداد  ںیم   روم  کالس  عام
 ی فراہم  یخدمات ک  یطالب علم کو اعانت   یجا سکتا ہے۔ اگر کس  جایبھ  ےی جانچ کے ل  یک  میتعل  یکے تحت خصوص  IDEA  ےیلکرنے کے  

 اتیضرور  یطالب علم ک  عہیکے ذر  یفراہم  یخدمات ک  یاعانتصرف    ایرہے    کا سامنا ہوتا  ی دشوار  ںیعام کالس روم م   حوالے سےکے  
طالب علم کو حوالہ   ےیکے ل  صیتشخ  یاور ابتدائ  یکے تحت مکمل انفراد  IDEAہے کہ اسکول    یضرور  ہیجاسکتا ہو تو    ایکا ازالہ نہ ک

 ی مخصوص مدت تک اعانت  کیحوالہ فراہم کرنے سے قبل ا  ےیکے ل  صیتشخ  یاور ابتدائ  یفراہم کرے۔ طالب علم کو مکمل انفراد
نگہداشت   ای  میتعل  یطالب علم ک  ایسرپرست،    یقانون  ای  نیطالب علم کے والد  اہلکار،کسی  ہے۔ اسکول کے    ںینہ  یخدمات فراہم کرنا ضرور

۔ نوٹ ہے  سکتا  جا  ایک  فراہم  حوالہ  ےیل  کے  صیتشخ  یابتدائ  اور  یانفراد  مکمل  وقت  یبھ  یکس  عہیذر  کے   فرددوسرے    یشامل کس  ںیم
  ہے   ضرورت  یک  خدمات  متعلقہ  اور  میتعل  یخصوص  اسے  اور  ہے  یمعذور  کو  بچے  کہ  ہو  شبہ  کو   اہلکارکسی  کہ اگر اسکول کے    ںیکرل
 ۔ ےیجانا چاہ ا یحوالہ الزماً فراہم ک ےیکے ل صی تشخ یاور ابتدائ ی مکمل انفراد تو

 

 مداخلت پر ردعمل 

 

وفاقی قانون اسکولوں کو یہ ہدایت دیتا ہے کہ وہ مشکالت کو شروع میں دور کرکے سبھی بچوں کو سیکھنے میں مدد دینے پر اپنی  

ایک ایسا طریقہ کار ہے جسے اسکول ایسے بچوں کی پہچان کرنے اور ان کی مدد   (RtI)توّجہ مرکوز کریں۔ مداخلت پر ردعمل  

طریقہ  RtIکے بارے میں اندیشہ ہوتا ہے کہ یہ گریڈ سطح کے معیاروں کو پورا نہ کر پائیں  کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں جن

کے بنیادی عناصر یہ ہیں: عام کالس روم میں سائنٹیفک، ریسرچ پر مبنی تدریس اور مداخلت کی فراہمی؛ مداخلت کے جواب میں 

 یمائشات کا استعمال تعلیمی فیصلوں میں کرنا۔بچہ کی پیش رفت کی جانچ اور اس کی پیمائش؛ اور پیش رفت کے ان پ

 

RtI سسٹم(  ڈٹیئر ملٹینظام ) یسطح کثیر کے اعانت طریقہ کا(MTSS)  جس میں ہر سطح یا درجہ تدریجی طور پر کا حصہ ہے

کی نمائندگی کرتا ہے۔ بچہ کو فراہم کردہ مداخلت کو پیش رفت کی نگرانی کی بنیاد پر اس وقت تک   مداخلتزیادہ شدید سطح کی  

مسلسل موافق بنایا جائے گا جب تک کہ بچہ مناسب پیش رفت نہ کرنے لگ جائے۔ ایسے بچے جو تحقیق کے مطابق بتائے ہوئے  

https://www.navigatelifetexas.org/uploads/files/general-files/Beyond-ECI-ECI-17_1117.pdf
https://www.navigatelifetexas.org/uploads/files/general-files/Beyond-ECI-ECI-17_1117.pdf
https://www.navigatelifetexas.org/uploads/files/general-files/Beyond-ECI-ECI-17_1117.pdf
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کی   ہفتوںاکثر، چھ  ں مزید شدید مداخلت کے لیے بھیجا جائے گا۔معقول وقفہ کے اندر شروعاتی مداخلت پر ردعمل نہیں دکھاتے انہی

مداخلت کے بعد آپ کے اسکول کے پاس اگلے اقدامات کا فیصلہ کرنے کے لیے مناسب ڈیٹا ہوگا )جیسے مداخلت جاری رکھنا، 

انیہ اور اہدافی اہلیتوں پر کا انحصار مداخلت کے تعدد/دور  کرنے کی مدتمداخلت کو تیز کرنا، تشخیص کے لیے بھیجنا(۔  فیصلہ  

 ہوتا ہے۔ 

 

سسٹم کے ہر ایک درجہ میں پیش   RtIخصوصی تعلیم کے لیے بھیجے جانے سے پہلے یہ ضروری نہیں ہے کہ بچہ الزمی طور پر 
کافی نہیں ہیں، تو اسکول والوں کو یہ شبہ کرنا چاہیے کہ بچہ  قدمی کرے۔ ایک بار جب یہ واضح ہوجائے کہ عمومی تعلیمی مداخلتیں

اس بات کے تعین کے لیے کہ آیا   حوالہ فراہم کرنے کی شروعات کرنی چاہیے۔الزمی طور پر  کو کوئی معذوری ہے اور انہیں 
الب علم کی پیشرفت کی نگرانی عمومی تعلیمی مداخلتیں کافی ہیں اہم قابل غور چیزوں میں مداخلت کی سرگزشت کا ایک جائزہ اور ط

حوالہ کی درخواست والدین کسی بھی وقت (۔ اور ترقی کی شرح کا ڈیٹا شامل ہے )احصولیابی کے خالء کو پُر کرنے کی جانب پیشرفت
کے  IDEA سسٹم کے ذریعہ مداخلت فراہم کی جا رہی ہے۔ RtIکی طرف سے بھی دی جا سکتی ہے قطع نظر اس سے کہ آیا بچہ کو 

حکمت عملیوں  Rtlمعذوری کا شکار ہونے کے شبہ والے بچے کی بروقت تشخیص میں تاخیر یا اس سے انکار کرنے کے لیے  تحت

 جا سکتا۔ کا استعمال نہیں کیا 
 

RtI کی کارروائی کے بارے میں مزید معلومات درج ذیل لنک سے حاصل کی جا سکتی ہے۔  
https://tea.texas.gov/Academics/Special_Student_Populations/Special_Education_SPED/Programs_and_Ser

e_to_Interventionvices/Respons ۔ 

 

 شروعاتی مداخلت کے لیے حوالہ 

 

کے تحت اسے    IDEAکو کوئی معذوری ہے اور    ےبچ  آپ کے  اسکول کی الزمی ذّمہ داری ہے کہ اسے جب بھی یہ شبہ ہو کہ

کے    خدماتخصوصی تعلیم اور متعلقہ    آپ کی منظوری حاصل کرے اور  کی ضرورت ہے تو وہ  خصوصی تعلیم اور متعلقہ خدمات

 سکتے ہیں۔  کر درخواست  کیابتدائی جانچ  اپنے بچے کی ۔ آپ خود بھی کسی بھی وقت انجام دےلیے ابتدائی جانچ 

 

کے    کی اہلیت   اگر آپ خصوصی تعلیمی خدمات کی مقامی تعلیمی ایجنسی کے ڈائریکٹر یا ضلعی انتظامیہ مالزم کو خصوصی تعلیم

اسکولی ایّام کے اندر   15لیے ابتدائی جانچ کی تحریری درخواست بھیجتے ہیں تو اسکول کو درخواست موصول ہونے کی تاریخ سے  

کی   ت کا نوٹسدستور عمل کے تحفظاجانچ شروع کئے جانے کی اپنی تجویز سے متعلق پیشگی تحریری نوٹس،    1یا تو آپ کو: )

( اپنے ذریعہ اّپ کے بچے کی جانچ سے ان کار کا 2ایک نقل، اور جانچ کے لیے تحریری رضامندی دینے کا موقع دینا ہوگا؛ یا  

 کی ایک نقل دینی ہوگی۔ دستور عمل کے تحفظات کا نوٹس پیشگی تحریری نوٹس اور 

 

رم یاد رکھیں کہ خصوصی تعلیمی جانچ کی درخواست زبانی بھی کی جا سکتی ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ تحریری ہی ہو۔  براہ ک

سبھی ڈسٹرکٹ اور چارٹر اسکولوں کو چاہیے کہ وہ وفاقی نوٹس کے تمام تقاضوں اور ان بچوں کی پہچان کرنے، ان کا پتہ لگانے  

 یل کریں جن کے معذور ہونے کا شبہ ہو اور جنہیں خصوصی تعلیم کی ضرورت ہے۔ اور ان کی جانچ کرنے کے تقاضوں کی تعم

، لیکن اسکولوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ   کا جواب دینے کے لیے کوئی مخصوص مدت مقرر نہیں ہےزبانی درخواستوں  

 کی ہی پیروی کریں۔ والی مدتاسکولی دن  15وہ مذکورہ باال 

 

 پیشگی تحریری نوٹس 

 

IDEA    یا نہ کرنے کے کے کرنے  بچے سے متعلق مخصوص کارروائیوں    کو اپنےکے تحت آپ کے حقوق میں سے ایک یہ ہے کہ آپ

سے انکار کرنے سے ایک معقول وقت پہلے پیشگی نوٹس دیا اس سے  کارروائی کو کرنے یا  ایسی    کی طرف سےبارے میں اسکول  
خصوصی طور پر، اسکول کو یہ پیشگی تحریری نوٹس آپ کی مادری زبان میں یا مواصلت کے دیگر طریقے سے دینا ہوگا جب   ۔جائے

 وہ:
 

آپ کے بچے کی پہچان، جانچ، تعلیمی پروگرام، یا تعلیمی پلیسمنٹ شروع کرے یا اس میں تبدیلی کرنے کی تجویز کرے یا آپ  •

فراہم کرے )اس میں خصوصی تعلیم اور متعلقہ خدمات کی مسلسل فراہمی کے لیے آپ کی دی ہوئی    FAPEکے بچے کو  

 رضامندی واپس لینے کی وجہ سے کی جانے والی تبدیلی بھی شامل ہے(؛ یا

کو    آپ کے بچہ کی پہچان، جانچ، تعلیمی پروگرام یا تعلیمی پلیسمنٹ کو شروع کرنے یا اس میں تبدیلی کرنے یا آپ کے بچے •

https://tea.texas.gov/Academics/Special_Student_Populations/Special_Education_SPED/Programs_and_Services/Response_to_Intervention
https://tea.texas.gov/Academics/Special_Student_Populations/Special_Education_SPED/Programs_and_Services/Response_to_Intervention
http://framework.esc18.net/
http://framework.esc18.net/
http://framework.esc18.net/
http://framework.esc18.net/
http://framework.esc18.net/
http://framework.esc18.net/
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FAPE کی فراہمی سے منع کرے 

 

اسکول جو بھی کارروائی تجویز کرے یا جو بھی اقدامات کرنے سے انکار کرے اس کے لیے ضروری ہے کہ پانچ اسکولی دنوں  

سے پہلے پیشگی تحریری نوٹس ضرور دیا جائے، جب تک کہ آپ اس سے کم وقت کے لیے اتفاق نہ کریں۔ اسکول کو چاہیے کہ وہ 

 گی تحریری نوٹس دے قطع نظر اس سے کہ آپ تبدیلی کے لیے رضامند تھے یا آپ نے اس کی درخواست کی تھی۔پیشآپ کو 

 

 ایک پیشگی تحریری نوٹس میں درج ذیل معلومات شامل ہونا ضروری ہے۔
 کی تفصیالت؛ کارروائیتجویز کردہ یا انکار کردہ  کی طرف سے( اسکول 1)

 رہا ہے یا انکار کر رہا ہے؛   تجویز کر اوہ کارروائی کرن ( اس بات کی وضاحت کہ کیوں اسکول2)

اسکول نے مجوزہ یا انکار کردہ  جسےطریق کار، تشخیص، ریکارڈ یا رپورٹ کی تفصیل ایسے کے ہر  جانچجانچ( 3)

 کے لیے استعمال کیا ہو؛  کارروائی
( ایک بیان کہ معذور بچے کے والدین کو اس حصے کے دستور عمل کے تحفظات کے تحت تحفظ حاصل ہے اور اگر یہ 4)

کے لیے ابتدائی حوالہ نہیں ہے تو وہ ذرائع جن کے ذریعہ دستور عمل کے تحفظات کی تفصیالت کی نقل   جانچجانچنوٹس 
 حاصل کی جاسکتی ہے؛

 ؛کر سکتے ہیںتعلیم کے تقاضوں کو سمجھنے میں مدد حاصل کرنے کے لیے رابطہ والدین خصوصی وہ ذرائع جن سے ( 5)

کہ ان اختیارات کو کیوں مسترد کیا گیا؛  ان وجوہات کی تفصیل کمیٹی نے غور کیا ہے اور  ARD( ان دیگر اختیارات جن پر 6)

 اور 
 ( ان دیگر عوامل کی تفصیل جو اسکول کی تجویز یا انکار سے متعلق ہوں۔ 7)

 

 الدین کی رضامندیو

 

خصوصی تعلیم عمل میں کچھ ایسی کارروائیاں بھی ہیں جو اس وقت تک شروع نہیں کی جا سکتیں جب تک کہ اسکول آپ کی  

رضامندی حاصل نہ کرلے۔ اسکول کے لیے ضروری ہے کہ وہ آپ کو اس ساری معلومات سے آگاہ کرے جو اچّھی فیصلہ سازی 

 مجوزہ سرگرمی کی وضاحت بھی شامل ہے۔کے لیے ضروری ہے، جس میں 

 

اس طریقے سے معلومات فراہم کرنا واضح  ، تاوقتیکہ  تی طریقے میں ہونی چاہئیںیہ معلومات آپ کی مادری زبان یا دیگر مواصال

کسے جاری  ۔ اگر کوئی ریکارڈز جاری کئے جانے ہیں تو اسکول ان ریکارڈوں کی فہرست بنائے اور یہ کہ وہ  طور پر ممکن نہ ہو

 کئے جائیں گے۔

 

جب آپ رضامندی دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے سمجھ لیا ہے اور آپ تحریری طور پر اسکول کو وہ سرگرمی انجام 

رضامندی حاصل کی گئی ہے۔ آپ کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ   آپ کی  دینے کی اجازت دے رہے ہیں جس کے لیے

اگر آپ نے کسی    رضامندی رضاکارانہ ہے تاہم  بھی وقت منسوخ کی جا سکتی ہے۔  پہلے کسی  ہونے سے  اور سرگرمی شروع 

 سرگرمی کی درخواست منسوخ کی ہو تو اسے واپس نہیں لیا جا سکتا۔

 

 ذیل میں ایسی کچھ سرگرمیوں کی مثالیں ہیں جن کے لیے آپ کی رضامندی درکار ہوتی ہے: 

 

 ؛ کرنا  جانچجانچپہلی مرتبہ آپ کے بچے کی  •

اگر زیادہ معلومات کی  زیادہ کثرت سے جانچ   ا ایسی صورت میں  ی،  جانچجانچآپ کے بچے کی دوبارہ    سال کے بعدہر تین   •

 ؛ کی درخواست کریں  جانچجانچآپ کے بچے کے ٹیچر دوبارہ  یا، اور آپ ضرورت ہو

 پہلی مرتبہ میں خصوصی تعلیم اور متعلقہ خدمات کی فراہمی؛  •

• ARD    کو  ممبرکسی  کمیٹی کے  ARD  ی شعبے جب میٹنگ میں اس ممبر کے نصاب  کمیٹی کی میٹنگ میں شمولیت سے بری کرنا  

 تبدیلی یا اس پر گفتگو شامل ہو؛ اور  میںیا متعلقہ خدمات 

کسی ایسی شرکت کرنے والی ایجنسی کے نمائندہ کو مدعو کرنا جو ثانوی میں منتقلی کی خدمات کی فراہمی یا اس کے لیے   •

 ادائیگی کرنے کی ذمہ دار ہو۔

 

 کار ہ ہائےطریق کےجانچ جانچ
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کے ان ایسی صورت میں الزمی طور پر جانچ    کو  ( کی رضامندی دیتے ہیں تو اسکولFIEانفرادی جانچ )اور  اگر آپ ایک مکمل  
فراہم کرے گا کی نقل  نوٹس    کےدستور عمل کے تحفظات    نیز،  دینا ہو گا جو وہ بروئے کار الئیں گے  کا پیشگی نوٹس  طریقہ ہائے کار

آپ کے بچے کے بارے میں   سمیتفراہم کردہ معلومات    کی طرف سےآپ  اسکول کو  اگر آپ کے بچے کی جانچ پہلی بار ہو رہی ہو۔  
۔ آپ کے ہو گاٹولز اور حکمت عملیوں کا استعمال کرنا    تشخیصیے متعدد  متعلقہ عملی، ترقیاتی اور تعلیمی معلومات اکٹھا کرنے کے لی

کو بچہ  کےکہ آیا آپ    واحد معیار کے طور پر نہیں کر سکتا  یا تشخیص کا استعمال یہ تعین کرنے کے  پیمائشبچے کا اسکول کسی  
۔ اس بات کے تعین ہے  لیے کر سکتا  آپ کے بچے کے لیے مناسب تعلیمی پروگرام کا تعین کرنے کےنہ ہی  معذوری ہے اور  کوئی  

کے لیے کہ آیا آپ کے بچے کو معذوری ہے اور اس کی تعلیمی ضروریات کے تعین کے لیے آپ کے اسکول کو الزمی طور پر  
  الزمی ہے جانچجانچ کے لیےآپ کے بچے کی  مشتبہ معذوری سے متعلق تمام شعبوں میں آپ کے بچے کی جانچ انجام دینی چاہیئے۔

 :کہ

 
 ؛ شامل کی جائیںآپ کے بچے کی تعلیمی، ترقیاتی، اور عملی کارکردگی کے بارے میں معلومات  •
ٹیسٹ کے طریق کار سے متعلق ہدایات کے مطابق اور ان مقاصد کے لیے    کی طرف سےاہلکار    باخبراسے تربیت یافتہ اور   •

 انجام دیا جائے جن کے لیے تشخیصات درست اور قابل اعتبار ہیں؛
کی آبائی زبان میں یا دیگر مواصالتی شکل میں انجام دیا جائے تاوقتیکہ ایسا کرنا واضح طور پر ناقابل عمل ہو؛    آپ کے بچے •

 اور 
غیر جانبدارانہ ہو، یا ایسے طریقے سےانجام دیا جائے کہ آپ کے بچے یا بچی کی ثقافتی پس منظر، نسل، یا معذوری سے قطع   •

 نظر اس کے خالف امتیاز نہ ہو۔ 

 
اور نتائجی رپورٹ الزمی   جانچجانچاسکولی ایام سے قبل ابتدائی    45اسکول کو آپ کی تحریری منظوری ملنے کی تاریخ کے بعد  

کی مدت کے دوران آپ کا بچہ اسکول سے تین یا زیادہ اسکولی ایام تک غیر حاضر رہتا   جانچچاہیے۔ البتہ، اگر    رنیطور پر مکمل ک 
ی طور پر اتنے اسکولی ایام کی توسیع کی جانی چاہیئے جتنے دن آپ کا بچہ غیر حاضر رہا ہے۔ یہ کی مدت میں الزم  جانچ ہے، تو  

 کی رپورٹ کی ایک نقل فراہم کرے۔  جانچضروری ہے کہ اسکول آپ کو مفت میں 

 
ہیں ہے، یا کسی ستمبر کو پانچ سال سے کم عمر کا ہے اور سرکاری اسکول میں اندراج یافتہ ن  1اگر آپ کا بچہ اسکولی سال کے  

اور نتائجی رپورٹ الزمی   جانچپرائیوٹ یا گھر پر اسکول کی سیٹنگ میں اندراج یافتہ ہے، تو عمر سے قطع نظر، اسکول کو ابتدائی  

 اسکولی ایام سے قبل مکمل کرنا چاہیئے۔  45طور پر، آپ کی تحریری منظوری ملنے کی تاریخ کے بعد 

 
کے لیے آپ کی منظوری، اسکولی سال کے آخری    جانچچھ مستثنیات ہیں۔ اگر اسکول کو ابتدائی  اسکولی ایام کے پیمانۂ وقت کے ک  45

کی تحریری رپورٹ الزمی طور پر   جانچ اسکولی ایام سے پہلے موصول ہوتی ہے تو،    45دن پر لیکن    35تدریسی دن سے کم از کم  

کی مدت کے دوران اسکول   جانچئے۔ البتہ، اگر آپ کا بچہ  جون سے قبل مکمل کی جانی اور آپ کو فراہم کی جانی چاہی  30اس سال  

جون کی اختتامی تاریخ کا اطالق نہیں ہوگا۔ اس کے بجائے،   30سے تین یا زیادہ دنوں تک غیر حاضر رہتا ہے، تو ایسی صورت میں  

 ق ہوگا۔ اسکولی دن کے عمومی پیمانۂ وقت مع تین یا زیادہ دنوں کی غیر حاضریوں کے لیے توسیع کا اطال 45

 
کی   جانچ کے    کی منظوری نہیں دیتے ہیں، تو اسکول ثالثی کے لیے کہہ کر یا باضابطہ سماعت کی درخواست کر  جانچاگر آپ ابتدائی  

کی پیروی نہ کرنے کا فیصلہ کرتا ہے، تو اسکول  جانچپیروی کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ایسا کرنا الزمی نہیں ہے۔ اگر اسکول 

IDEA  کے تقاضے کی خالف ورزی نہیں کرتا جنہیں خصوصی   جانچ یسے تمام معذور بچوں کی شناخت، نشاندہی، اور  کے تحت ا
 )چائلڈ فائنڈ ڈیوٹی( کہا جاتا ہے۔ ڈیوٹی کی کرنے تالش بچے کوتعلیم اور متعلقہ خدمات کی ضرورت ہے۔ اس تقاضے کو اسکول کی 

 

 میٹنگیںداخلہ، نظرثانی اور برخاستگی کمیٹی کی 

 

اور یہ طے کرے   پر غور کرےکمیٹی تشکیل دی جانی چاہیے جو رپورٹ    ARDابتدائی جانچ رپورٹ مکّمل ہو جانے کے بعد، ایک  

 کمیٹی کے ممبران میں درج ذیل لوگ شامل ہوں گے:  ARDکہ کیا آپ کا بچہ خصوصی تعلیم اور متعلقہ خدمات کا اہل ہے۔ 

 

 آپ، یعنی والدین •

کے کم سے کم  IEPبچہ کا کم سے کم کوئی ایک مستقل ٹیچر جو، اگر ممکن ہو تو، ایک ایسا ٹیچر ہونا چاہیے جو بچہ کے  •

 ایک حّصہ کو الگو کرنے کے لیے ذّمہ دار ہو؛ 

 کم سے کم ایک خصوصی تعلیمی ٹیچر یا فراہم کنندہ  •

 اسکول کا ایک نمائندہ  •

 مضمرات کی وضاحت کر سکے؛ ایک ایسا شخص جو جانچ کے نتائج کی تدریسی  •

دیگر افراد جنہیں بچہ کے بارے میں معلومات یا خصوصی مہارت حاصل ہے اور جنہیں آپ کی یا اسکول کی طرف سے بالیا  •
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 گیا ہو؛

 جب بھی مناسب ہو، بچہ؛  •

چہ کی سال کا ہو جانے پر، آپ کے بالغ ب  18جس حد تک ممکن ہو، آپ کی تحریری رضامندی کے ساتھ یا آپ کے بچے کے   •

تحریری منظوری کے ساتھ، کسی بھی شرکت کرنے والی ایجنسی کا کوئی نمائندہ جو منتقلی کی خدمات فراہم کرنے یا اس کے 

 لیے رقم فراہم کرنے کا ذّمہ دار ہو۔

ڈالنے کے  کیریئر یا تکنیکی تعلیم کا کوئی نمائندہ ، بہتر ہے کہ کوئی ٹیچر ہو، اگر بچے کو کسی کیریئر یا تکنیکی تعلیم میں •

 لیے ابتدائی یا جاری پلیسمنٹ پر غور کیا جارہا ہے؛ اور 

عملے کا پیشہ ور رکن جو زبان کی مہارت کی جانچ کرنے والی کمیٹی میں ہو، اگر بچے کی شناخت انگریزی کے متعلم کے  •

 طور پر ہوئی ہو۔

 

 کمیٹی میں درج ذیل لوگ بھی شامل ہوں گے: ARDحسب اطالق، 

 

یا بہرا ہونے  ے کےبچ، اگر والے ہیںمیں دقت  سننےجو بہرے یا  بچوں کی تعلیم میں سند یافتہ ہوںایسے ٹیچر جو  ایک •

 ہو یا اس کے سمعی نقص کی تحریری تصدیق موجود ہو؛ متبال اس میں  وہ واقعییا ہو  بہ شکا  سننے میں دقت ہونے

ایسے ٹیچر جو بصری نقص والے بچوں کی تعلیم میں سند یافتہ ہوں، اگر بچہ کو دیکھنے میں دقت کا شک ہو یا بصری نقص   •

 کی تحریری تصدیق موجود ہو؛ یا

والے بچوں کی    یا سننے میں دقت بہرے    ٹیچر جو بصری نقص والے بچوں کی تعلیم میں سند یافتہ ہو اور ایسے ٹیچر جو  ایک •

 اندھے پن کا شبہ ہو یا اس کی تحریری تصدیق موجود ہو۔-اگر بچے کو بہرے پن ،تعلیم میں سند یافتہ ہوں

 

کمیٹی کی میٹنگ میں مدعو کرے اور ایک یا دونوں والدین  ARDاسکول کے لیے الزمی ہے کہ وہ آپ کو آپ کے بچہ کی ہر ایک 

کم سے کم پانچ اسکولی دن پہلے آپ کو اس میٹنگ کے بارے میں تحریری نوٹس دیا جانا کی شمولیت کو یقینی بنائے۔ مالقات سے  

چاہیے، جب تک کہ آپ اس سے کم مدت پر اتفاق نہ کریں۔ تحریری نوٹس میں میٹنگ کا مقصد، وقت مقام اور ان لوگوں کی فہرست  

کتے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ اسکول آپ کی مادری شامل ہونی چاہیے جو میٹنگ میں شریک ہوں گے۔ اگر آپ انگریزی نہیں بول س 

زبان میں نوٹس فراہم کرے، جب تک کہ ایسا کرنا واضح طور پر ناقابل عمل نہ ہو۔ اگر آپ کی زبان تحریری زبان نہیں ہے تو اسکول 

ائے تاکہ آپ نوٹس کو سمجھ کو یہ یقینی بنانے کے لیے اقدامات کرنے چاہئیں کہ نوٹس کا ترجمہ زبانی یا کسی دیگر ذریعہ سے کیا ج

 سکیں۔ 

 

ARD    کمیٹی کی میٹنگ ایسے وقت اور جگہ پر ہونی چاہیے جس آپ اور اسکول متفق ہوں۔ اگر اسکول کی تجویز کردہ تاریخ اور

وقت آپ کے لیے موزوں نہیں ہے تو اسکول کو ایسا وقت تالش کرنے کے لیے معقول کوشش کرنی چاہیے جس پر آپ آ سکیں۔ اگر  

ن میں سے کوئی بھی میٹنگ میں شریک نہیں ہو سکتا ہو تو آپ متبادل ذرائع کے توسط سے بھی شرکت کر سکتے ہیں جیسے والدی

کہ ٹیلیفون یا ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعہ۔ اگر اسکول آپ کو میٹنگ میں آنے کے لیے قائل کرنے میں ناکام رہتا ہے تو اسکول آپ 

 کے بغیر بھی میٹنگ کر سکتا ہے۔

 

ARD    کمیٹی کے کسی ممبر کو ایسی صورت میںARD   کمیٹی کی پوری میٹنگ یا اس کے کسی حّصہ میں شامل ہونے سے بری

کیا جا سکتا ہے اگر اس شخص کی شرکت ضروری نہ ہو، کیونکہ اس میٹنگ میں اس شخص کے نصابی دائرہ یا متعلقہ خدمات میں  

 تثناء کے لیے آپ کو تحریری منظوری دینی ہوگیکوئی تبدیلی یا گفتگو نہیں کی جا رہی ہے۔ اس اس

 

ARD    کمیٹی کے کسی ممبر کوARD    کمیٹی کی میٹنگ میں شرکت کرنے سے بری بھی کیا جا سکتا ہے جب اس میٹنگ میں ممبر

تثناء کی کے نصابی دائرہ یا متعلقہ خدمت میں تبدیلی، یا اس سے متعلق گفتگو کی جانی ہو اور آپ اور اسکول تحریری طور پر اس

 کی تیاری میں تحریری رائے جمع کرواتا ہو۔ IEPمنظوری دیں اور استثناء حاصل کرنے واال شخص میٹنگ سے پہلے 

 

 اہلیت 

 

اس میں یہ تعین کرنے کے لیے دو حصوں والی جانچ ہے کہ کیا آپ کا بچہ خاص تعلیم اور متعلقہ خدمات کا اہل ہے:  آپ کے بچے 

( اور معذوری کے نتیجے میں، آپ کے بچے کو تعلیم سے فائدہ اٹھانے کے لئے خصوصی 2کو کوئی معذوری ہونی چاہیے اور )

رت ہو۔ اہلیت کے دو حصوں والی جانچ کا پہال حصہ مکمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ  تعلیم اور متعلقہ خدمات کی الزمی ضرو 
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بیان کردہ معذوری کے   ذیل میں قوسین میں درج کے عالوہ، الزمی طور پر    سال کے درمیان کا کوئی بچہ، سوائے    21سے    3

 زمروں میں سے ایک یا ایک سے زیادہ معیارات کی تکمیل کرتا ہو:

 

 آٹزم؛  •

 (؛سال کی عمر تک 21 )پیدائش سے ہو یا سننے میں دقت ںہو بہرے •

 (؛ سال کی عمر تک 21 )پیدائش سےاندھا پن -بہرا •

 جذباتی خلل؛ •

 عقلی معذوری؛  •

 متعدد معذوریاں؛  •

 غیر واضح ابتدائی بچپن ) عمر تین سے پانچ سال(؛ •

 ھڈیوں سے متعلق معذوری؛  •

 صحت کی دیگر خرابی؛  •

 خصوصی آموزشی معذوری؛  •

 گویائی یا زبان سے متعلق نقص؛  •

 صدمہ کے سبب دماغ کو ضرر پہنچنا، یا •

 ۔(سال کی عمر تک 21 )پیدائش سےبصری خرابی  •

 

ARD    کیلنڈر دن کے اندر اہلیت کا تعین کرے گی۔   30کمیٹی الزمی طور پر ابتدائی تشخیص کی رپورٹ مکمل ہونے کی تاریخ سے

( کمیٹی کے پاس موسم ARDواں دن موسم گرما کے دوران آتا ہے اور اسکول کا سیشن نہیں چل رہا ہے، تو اے آر ڈی )  30اگر  

( ، اور تعیناتی کے بارے میں فیصلوں کو حتمی شکل IEPہلیت کے تعین، آئی ای پی )خزاں میں کالسز کے پہلے دن تک ابتدائی ا

 ( ESY)دینے کا وقت ہے، ؛ تاوقتیکہ ابتدائی تشخیص سے یہ پتہ نہ چلے کہ اس موسم گرما کے دوران بچے کو توسیعی اسکولی سال  

 کی خدمات کی ضرورت ہوگی۔

 

لیکن   35لیے آپ کی رضامندی اسکولی سال کے آخری تعلیمی دن سے کم سے کم  لیکن اگر، اسکول کو ایک ابتدائی تشخیص کے  

اسکولی دنوں سے کم مدت قبل موصول ہوئی ہو اور آپ کا بچہ آپ کی رضامندی فراہم کرنے اور آخری تعلیمی دن کے درمیان   45

ی رپورٹ موصول ہونے کی شرائط جون تک تشخیص ک  30تین یا زیادہ دنوں کے لیے اسکول سے غیر حاضر نہیں رہا ہے )یعنی  

اسکولی ایام سے قبل تشخیص کی   15( کمیٹی الزمی طور پر اگلے اسکولی سال کے  ARDکی تکمیل ہوتی ہے( تو اے آر ڈی )

رپورٹ پر غور کرنے کے لیے مالقات کرے گی، تاوقتیکہ تشخیص سے یہ ظاہر نہ ہو کہ آپ کے بچے کو موسم گرما کے دوران 

ESY  خدمات کی ضرو( رت ہوگی۔ اگر تشخیص سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے بچے کو موسم گرما کے ای وائی ایسESY  سروسز )

 ( کمیٹی جتنی جلدی ممکن ہو بچے کی تشخیص پر غور کرنے کے لیے مالقات کرے گی۔ARDکی ضرورت ہے تو اے آر ڈی )

 

ل نہیں ہیں۔ اگر آپ کے بچے کے مسائل بنیادی طور پر  خدمات کے اہاور متعلقہ    تعلیمتمام جدوجہد کرنے والے طالب علم خصوصی  

خواندگی یا ریاضی میں مناسب تدریس کی کمی کے سبب یا اس حقیقت کی وجہ سے ہیں کہ آپ کا بچہ انگریزی کی محدود لیاقت 

ظاہر ہوتا ہے کہ آپ  اگر تشخیص سے  کے تحت معذوری واال بچہ قرار نہیں دیا جانا چاہیئے۔    IDEAآپ کے بچے کو  رکھتا ہے تو  

کے بچے کو کوئی معذوری نہیں ہے، تو کیمپس پر مبنی امدادی ٹیم عمومی تعلیم میں آپ کے بچے کی مدد کے لیے دیگر خدمات 

 اور پروگراموں کی تکمیل اور سفارش کر سکتی ہے۔

 

ی طور پر یہ فیصلہ کرتے ( کمیٹی الزمARDاگر تشخیص سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کے بچے کو معذوری ہے، تو اے آر ڈی )

عمومی تعلیمی نصاب )یعنی غیر    ہوئے دو حصوں والی اہلیت کی جانچ کے دوسرے حصے کو حل کرے گی کہ آیا آپ کے بچے کو

 ۔  یںہخدمات درکار  اور متعلقہ  تعلیمخصوصی میں شرکت کرنے اور اس میں پیشرفت کے لیے  نصاب(  جیسامعذور بچوں 

 

 ابتدائی فراہمی خدمات کی 

 

کم پابندی والے ماحول میں آپ کے بچے کو    خدمات کے لیے اہل ہوتا ہے، تو اسکول کو    اور متعلقہ  تعلیماگر آپ کا بچہ خصوصی  

( کے فروغ اور  IEP( کمیٹی کے آئی ای پی )ARD(فراہم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسے اے آر ڈی )FAPEایف اے پی ای )

( کے نفاذ کے ذریعہ نمٹایا جاتا ہے۔ تاہم، اس سے پہلے کہ اسکول کوئی بھی ابتدائی خصوصی تعلیم IEPاسکول کے آئی ای پی )
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اور متعلقہ خدمات فراہم کر سکے؛ اسے الزمی طور پر خدمات کے لیے آپ کی منظوری حاصل کرنی چاہئے۔ اسکول کو چاہئے کہ 

کرنے کی معقول کوششیں کرے۔ اگر آپ خدمات کی ابتدائی فراہمی وہ خدمات کی ابتدائی فراہمی کے واسطے آپ کی منظوری حاصل  

کے لیے منظوری نہیں دیتے ہیں، تو خدمات کے واسطے آپ کی رضامندی سے انکار کرنے کو رد کرنے کے لیے اسکول ثالثی یا 

لیم اور متعلقہ خدمات باضابطہ سماعت کی درخواست نہیں کر سکتا۔ اگر آپ منظوری سے انکار کرتے ہیں تو کوئی بھی خصوصی تع

اگر آپ خصوصی تعلیم اور متعلقہ خدمات کی ابتدائی فراہمی کے لیے رضامندی فراہم کرنے سے انکار    فراہم نہیں کی جائیں گی۔

کی اپنی ذمہ   بنانےدستیاب  کو    FAPE  ے لیےکردیتے ہیں یا اس کی درخواست پر جواب نہیں دیتے ہیں تو اسکول آپ کے بچے ک

 ورزی کا مرتکب نہیں ہوتا ہے۔ داری کی خالف  

 

 انفرادی تعلیمی پروگرام

 

 ( کے اہم اجزاء میں شامل ہیں: IEPآئی ای پی )

 

 (؛ PLAAFPآپ کے بچہ کی تعلیمی حصولیابی اور عملی کارکردگی کی موجودہ سطحیں ) •

 ؛، بشمول تعلیمی اور عملی اہدافساالنہ اہدافقابل پیمائش  •

 خدمات، اور تکمالتی امداد اور ان خدمات کی وضاحت جو کہ فراہم کی جائے گی؛خصوصی تعلیم، متعلقہ  •

  سی تشخیصات میں شرکت کرے گا، بشمول ک  ی سطح پراس بارے میں معلومات کہ آپ کا بچہ کس طرح ریاستی اور ضلع •

آیا آپ کے  اس بات کے بارے میں بیان کہ    نیز  ہو  تتشخیص کے لیے ضرور  و آپ کے بچے ک  ن کی ج  تبدیلیوںانفرادی مناسب  

ایک متبادل تشخیص کی ضرورت ہے اور آپ کے بچے کے لیے   بجائےتشخیص کی    ی سطح پرریاست  کیبچے کو معمول  

 متبادل تشخیص کیوں مناسب ہے؛

 عمر کے لحاظ سے، عبوری خدمات؛ اور  •

مخصوص معذوری، ضروریات، یا جانے پر    دوسرے ایسے پہلو جن کو مِد نظر رکھنا چاہیے اور جن کا ضروری سمجھے •

 حاالت والے بچوں کے لیے ازالہ کیا جانا چاہئے۔ 

 

TEA  نے ایک ماڈل تیار کیا ہے جسے

/tea.texas.gov/Academics/Special_Student_Populations/Special_Education_SPED/Programs_and_https:/

Services/IEP_Model_Form     پر تالش کیا جا سکتا ہے۔ آپ کے بچہ کا اسکول اس ماڈل فارم یا دوسرے فارم کو استعمال

 کرسکتا ہے۔ 

 

( کمیٹی کو غور کرنی چاہئے، جن میں شامل ARDچیزیں ہیں جس پر اے آر ڈی )( کو فروغ دینے میں، متعدد ایسی  IEPآئی ای پی )

 ہیں:

 

 آپ کے بچہ کا استحکام؛  •

 اپنے بچہ کی تعلیم میں بہتری کے لیے آپ کی تشویشات؛ •

 کے نتائج؛ اور  جانچآپ کے بچہ کی بالکل تازہ ترین  •

 آپ کے بچہ کی تعلیمی، نشوونما، اور عملی ضروریات۔ •

 

( کمیٹی کو کچھ بچوں کے لیے خصوصی عوامل کو الزمی طور پر حل کرنا چاہئے، جو کہ ذیل  ARDعالوہ، اے آر ڈی )اس کے  

 کے مطابق ہیں: 

 

تو ایسے رویہ کو حل کرنے کے لیے،  ےمیں رکاوٹ کا سبب بن  دوسروں کی آموزشیا   بچے کی آموزش جب بچہ کا برتاؤ •

 دیگر حکمت عملیوں کے استعمال پر غور کرنا؛ مثبت رویہ جاتی مداخلتوں اور تعاون، اور 

( کی ضروریات سے متعلق  IEPبچہ کی زبان سے متعلق ان ضروریات پر غور کرنا جو ایسی صورت میں بچہ کی آئی ای پی ) •

استعمال  ہو جب بچہ انگریزی کی محدود لیاقت رکھنے والے بچہ کے طور پر اہل ہو؛ بریل میں تدریس فراہم کرنا اور بریل کا  

کرنا، تاوقتیکہ کمیٹی یہ تعین کرے کہ بچہ کے نابینا ہونے یا بصری طور پر معذور ہونے پر بریل میں تدریس یا بریل کا استعمال  

 مناسب نہیں ہے؛

کی مواصلتی ضروریات پر غور کرنا، اور ایسے بچے کے لیے جو بہرے ہیں یا جنہیں سننے میں دقت معذوری والے ہر بچے   •

https://tea.texas.gov/Academics/Special_Student_Populations/Special_Education_SPED/Programs_and_Services/IEP_Model_Form
https://tea.texas.gov/Academics/Special_Student_Populations/Special_Education_SPED/Programs_and_Services/IEP_Model_Form
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ہے آتی  اور  پیش  تعلیمی سطح،  شکل،  مواصلتی  اور  زبان  کی  بچہ  کرنا،  غور  پر  مواصلتی ضروریات  اور  زبان  کی  بچہ   ،

ضروریات کا مکمل دائرہ کے لیے ہمسروں اور پیشہ ورانہ عملہ کے ساتھ راست مواصلت کے لیے مواقع ، جس میں بچہ کی 

 اور زبان اور مواصلتی شکل میں راست تعلیم کے لیے مواقع شامل ہیں؛ 

 کو اعانتی ٹیکنالوجی والے آالت اور خدمات کی ضرورت ہے۔ معذوری والے ہر بچےاس پر غور کرنا کہ آیا  •

 

 تعلیمی حصولیابی اور عملی کارکردگی کی موجودہ سطحیں

 

کا بیان شامل ہونا چاہئے۔ اس بیان میں الزمی طور پر یہ شامل ہونا چاہئے کہ   PLAAFP( میں آپ کے بچہ کے  IEPآئی ای پی )

معذوری عمومی نصاب میں کس طرح سے شمولیت اور پیش رفت کو متاثر کرتی ہے۔ اگر آپ کا بچہ پری اسکول میں ہے، تو بیان 

 رح سے متاثر کرتی ہے۔میں یہ بات واضح ہونا چاہئے کہ عمر کے لحاظ سے موزوں سرگرمیوں کو معذوری کس ط

 

 ساالنہ مقاصد 

 

جسے آپ کے بچہ کی معذوری   نے چاہئیںشامل ہو  ،، بشمول تعلیمی اور عملی اہداف( میں قابل پیمائش ساالنہ مقاصدIEPآئی ای پی )

کے نتیجے میں پیش آنے والی ضروریات کے لیے تیار کیا گیا ہے تاکہ وہ عمومی نصاب میں شامل ہوسکے اور پیش رفت کر سکے۔  

ان مقاصد کو آپ کے بچہ کی معذوری کی وجہ سے پیدا ہونے والی دوسری تعلیمی ضروریات کو بھی نمٹانا چاہئے۔ آئی ای پی  

(IEPمیں ا ) س بات کی وضاحت ہونی چاہئے کہ ساالنہ مقاصد کے تئیں آپ کے بچہ کی پیش رفت کی پیمائش کیسے کی جائے گی

 ساتھ ہی آپ کو پیش رفت سے متعلق رپورٹ کب فراہم کی جائے گی۔

 

 خصوصی تعلیم، متعلقہ خدمات، اور تکمالتی امداد اور ان کی خدمات

 

 کہ درج ذیل کے لیے کن خدمات کی ضرورت ہے: ( کمیٹی یہ فیصلہ کرتی ہے ARDاے آر ڈی )

 

 ساالنہ مقاصد کے حصول کے لیے بچہ کو مناسب ترقی کے لیے فعال کرنے میں؛  •

 عمومی نصاب میں شامل ہونے اور پیش رفت کرنے میں )بشمول اضافی نصابی اور غیر تعلیمی سرگرمیاں(؛ اور  •

 ساتھ شرکت کرنے میں۔ تعلیم حاصل کرنے اور بغیر معذوری والے بچوں کے  •

 

( میں ضروری خصوصی تعلیم، متعلقہ خدمات، اور تکمالتی امداد اور آپ کے بچہ کو یا آپ کے بچہ کی جانب سے IEPآئی ای پی )

فراہم کی جانے والی خدمات شامل ہونی چاہئے۔ ان خدمات کو قابل عمل حد تک ہم مرتبہ افراد کے ذریعہ تحقیق کے جائزہ پر مبنی 

 ہئے۔ ہونی چا

 

( میں ضروری پروگرام کی ترمیمات اور اسکول کے اہلکاروں ایسی اعانتیں شامل ہونی چاہئیں جو IEPاس کے عالوہ، آئی ای پی )

( میں خدمات شروع ہونے اور ترمیمات اور متوقع کثرت، مقام، اور خدمات اور ترمیمات کے  IEPفراہم کئے جائیں گے۔ آئی ای پی )

 خ بھی شامل ہونی چاہئے۔ دورانیہ کی تخمینی تاری

 

 ریاستی تشخیصات

 

وفاقی قانون کے تحت، سبھی بچوں کے لیے ریاستی تشخیصات انجام دینا الزمی ہے تاکہ اس بات کا تعین کیا جاسکے کہ آیا اسکول 
بچوں کو ریاست کے معیاری تعلیمی مواد کی تعلیم دینے میں کامیاب ہے۔ ٹیکساس میں، تعلیمی مواد کے معیارات کو ٹیکساس الزمی 

طو  کے  اہلیتیں  اور  جسے  استعداد  ہے  جاتا  جانا  پر  سائٹ   TEAر  ویب  کی 
_Texas_Essential_Knowledge_and_Skillshttps://tea.texas.gov/Academics/Curriculum_Standards/TEKS   پر

، یگ   ہوںمناسب ریاستی تشخیصات    وں کی خصوصی تعلیمی خدمات حاصل کرنے والے معذوری کے حامل بچ  کیا جا سکتا ہے۔تالش  
متبادل تشخیص ہوگی جو کہ ایسی  جو یا تو معمول کی تشخیصات ہوں گی یا ایسے بچوں کے لیے جنہیں کافی اہم ادراکی معذوریاں ہیں  

ہے یا   ہوتیمعمول کی تشخیص    بچے کی۔ اس بات سے قطع نظر کہ آیا آپ کا  ہےوابستہ  متبادل تعلیمی حصولیابی کے معیارات سے  
، اور اگر ضروری ہو تو آپ کے ہوتی ہےمتبادل تشخیص، یہ تشخیص ریاست کے مشکل طلب تعلیمی مواد کے معیارات کے مطابق  

میں مذکور    IEPجو آپ کے بچے کے    اہئیں چبچے کو ریاستی اور ضلعی پیمانے کی تشخیصات میں وہ مناسب سہولیات حاصل ہونی  

 ہیں۔

https://tea.texas.gov/Academics/Curriculum_Standards/TEKS_Texas_Essential_Knowledge_and_Skills
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ضروری  سہولیات ( کمیٹی یہ تعین کرتی ہے کہ تشخیصات میں شرکت کرنے کے لیے آپ کے بچہ کے لیےARDاگر اے آر ڈی ) 

( میں مناسب اقامتوں سے متعلق بیان شامل ہونا ضروری ہے۔ اقامت کے بارے میں معلومات یہاں دستیاب  IEPہیں، تو آئی ای پی )

t_Testing_and_https://tea.texas.gov/Studenہے 

Accountability/Testing/Student_Assessment_Overview/Accommodation_Resources  ۔ 

 

( کمیٹی یہ تعین کرتی ہے کہ آپ کے بچے کے لیے خصوصی ریاستی یا ضلعی تشخیص کے بجائے کوئی ARDاگر اے آر ڈی ) 
ہم کرنا ضروری ہے کہ بچے کی باقاعدہ تشخیص انجام نہ دینا متبادل تشخیص انجام دینا ضروری ہے، تو اس بارے میں ایک بیان فرا

متبادل   بچے کی ےاگر آپ ک اور بچے کے لیے منتخب شدہ خصوصی متبادل تشخیص کرنا کیوں مناسب ہے۔ اس کے عالوہ،
بنچ مارکس بھی شامل ہونے چاہئیں۔ بنچ مارکس یا  یامیں مختصر مدتی مقاصد  IEPتو آپ کے بچے کے  رہی ہیں ہوتشخیصات 

متبادل تشخیص  ن کی جاور ادراکی معذوری کا سامنا ہے  نمایاںمختصر مدتی مقاصد صرف ان طلباء کے لیے درکار ہیں جنہیں کافی 
 ہے۔  کے مطابق اتجو کہ متبادل تعلیمی حصولیابی کے معیار کی جا رہی ہے

 

( کمیٹی کو اس معاملے سے اس انداز  ARDں تسلی بخش مظاہرہ نہیں کرتا ہے، تو اے آر ڈی )اگر آپ کا بچہ ریاستی تشخیص می

 میں نمٹنا چاہئے جس میں بچہ اسراع یافتہ تعلیمی پروگرام یا تعلیم سے متعلق انٹینسیو پروگرام میں شرکت کرے۔ 

 

 عبوری

 

( میں عبوری خدمات کا ذکر ہو۔ IEPsکرتے ہیں کہ بڑی عمر کے طلباء کے لیے آئی ای پی )  تقاضہآئیڈیا اور ریاستی قوانین یہ  

ایسی سرگرمیوں کا باہم مربوط سیٹ ہے جسے بچہ کو اسکول سے اسکول بعد کی سرگرمیوں میں منتقل کرنے میں عبوری خدمات  

روع کردینی چاہئے، وہ وفاقی اور ریاستی قانون کے مدد کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ تاہم، وہ عمر جس میں عبوری منصوبہ بندی ش

( کمیٹی ARDسال کی عمر تک پہنچنے کے اندر، اے آر ڈی )  14، طالب علم کے  ٹیکساس کے قانون کے تحتتحت مختلف ہے۔  

 ( میں اسے حل کرنی چاہئے:IEPکو الزمی طور پر درج ذیل مسائل پر غور کرنی اور، اگر مناسب ہو تو، آئی ای پی )

 

 بلک اسکول سسٹم سے باہر کی زندگی میں طالب علم کی منتقلی میں طالب علم کی مناسب شمولیت؛ پ (1)

سال سے کم ہے، تو ذیل کے ذریعہ طالب علم کی منتقلی میں طالب علم کے والدین اور شرکت کے    18اگر طالب علم کی عمر   (2)

 لیے مدعو کئے گئے دوسرے افراد کی مناسب شمولیت :

(A) ن؛ یاطالب علم کے والدی 

(B)  اسکولی ضلع جس میں طالب علم مندرج ہے؛ 

سال ہے، تو طالب علم کے والدین اور دیگر افراد کے ذریعہ طالب علم کی منتقلی اور    18اگر طالب علم کی عمر کم از کم   (3)

 مستقبل کے امور میں شمولیت، اگر والدین یا دیگر فرد:

(A)  لیے مدعو کیا گیا ہے جس میں طالب علم مندرج ہے؛ یاکو طالب علم یا اسکولی ضلع کے ذریعہ شرکت کرنے کے 

(B) طالب علم نے معاونت یافتہ فیصلہ سازی کے معاہدہ کے تحت شرکت کرنے کے لیے رضامندی دی ہے؛ 

 سطحی نصابی کاموں کے لیے تیاری؛ -سیکنڈری کے بعد کی مناسب تعلیمی اختیارات، بشمول سیکنڈری کے بعد  (4)

 ایک مناسب عملی حرفتی تشخیص؛  (5)

 مناسب مالزمتی اہداف اور مقاصد؛ (6)

سال ہے، تو عمر کے لحاظ سے تعلیمی ماحولیات کی دستیابی، بشمول کمیونٹی سیٹنگز یا   18اگر طالب علم کی عمر کم از کم   (7)

ماحولیات جو طالب علم کی منتقلی کے اہداف اور مقاصد کے لحاظ سے طالب علم کو سیکنڈری کے بعد کی تعلیم یا تربیت،  

 انٹیگریٹیڈ مالزمت، یا آزادانہ زندگی گزرانےکے لیے تیار کرتا ہے؛  مسابقتی

 آزادانہ طور پر زندگی گزارنے کے مناسب اہداف اور مقاصد؛  (8)

خدمات یا سرکاری مراعات کے لیے کسی سرکاری ایجنسی کو طالب علم یا طالب علم کے والدین کا حوالہ دینے، بشمول کسی   (9)

کے لیے دستیاب سرکاری مراعات کی فہرست انتظار میں رکھنے کے لیے حوالہ کی   سرکاری ایجنسی کو طالب علم کو اس

 فراہمی کے لیے مناسب حاالت؛ اور 

 درج ذیل مناسب چیزوں کا استعمال اور دستیابی : (10)

(A)  تکمالتی امداد، خدمات، نصاب، اور طالب علم کو فیصلہ سازی کی اہلیتوں میں مدد کے لیے دیگر مواقع؛ اور 

(B) عزمی کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے تعاون اور خدمات، بشمول معاونت یافتہ -طالب علم کی خودمختاری اور خود

https://tea.texas.gov/Student_Testing_and_Accountability/Testing/Student_Assessment_Overview/Accommodation_Resources
https://tea.texas.gov/Student_Testing_and_Accountability/Testing/Student_Assessment_Overview/Accommodation_Resources
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 فیصلہ سازی کا معاہدہ۔

 

IDEA    کے حصہB    کے  ( تقاضہ کے مطابق پہلے آئی ای پیIEP  کے مؤثر رہنے کی مدت کے دوران ہی، جب بچہ )سال کا   16

( کمیٹی کے ذریعہ مناسب قرار دیا جائے، شروع کرکے آئی ای پی  ARDصورت میں اے آر ڈی )ہوجائے، یا کم عمر ہونے کی  

(IEP ،میں الزمی طور پر سیکنڈری کے بعد کے قابل پیمائش مناسب اہداف شامل کئے جانے چاہئیں جو تربیت، تعلیم، روزگار اور )

ے لحاظ سے موزوں عبوری تشخیصات پر مبنی ہوں۔ آئی ای جہاں مناسب ہو، آزادانہ زندگی گزرانے کی اہلیتوں سے متعلق عمر ک

بچہ کو اس کے اہداف تک پہنچنے میں مدد کے   ن کیج  یںچاہئ  ہونیشامل    ، سز، بشمول مطالعاتی کور( میں عبوری خدماتIEPپی)

 ۔ہیںلیے ضروری 

 

( کمیٹی کی میٹنگ میں ARDپر گفتگو کرنے کے وقت آپ کے بچہ کو اے آر ڈی ) کے بعد کے اہدافتعلیم اور ثانوی  عبوری خدمات
اس بات کو یقینی بنانے کے  ہے کہالزمی کے لیے کمیٹی  ARDاگر آپ کا بچہ میٹنگ میں شامل نہیں ہوتا ہے تو مدعو کیا جانا چاہئے۔ 

سے کم اور   18اگر آپ کے بچہ کی عمر لیے دیگر اقدامات کرے گی کہ آپ کے بچے کی ترجیحات اور دلچسپیوں پر غور کیا جائے۔ 
( کمیٹی کو طالب علم کی منتقلی میں آپ اور شرکت کے لیے مدعو کئے گئے دیگر افراد ARDسال ہے، تو اے آر ڈی ) 14کم از کم 

چاہئے اس کے عالوہ، مناسب حد تک، آپ کی تحریری منظوری یا بالغ طالب علم کی تحریری منظوری  اکرنغور  بھی پرولیت کی شم
کے ساتھ، اسکول کو الزمی طور پر کسی بھی شرکت کنندہ ایجنسی کے نمائندہ کو مدعو کرنا چاہئے جن کے عبوری خدمات فراہم 

 نے کا امکان ہو۔ کرنے یا ادائیگی کرنے کے لیے ذمہ دار ہو
 

( کمیٹی کو الزمی طور پر، آپ اور دوسرے افراد کے ARDسال کی عمر تک پہنچ جانے پر، اے آر ڈی )  18آپ کے بچہ کے  

 ذریعہ طالب علم کی منتقلی اور، اگر مناسب ہو تو، مستقبل میں شمولیت کو حل کرنے پر غور کرنی چاہئے، اگر آپ اور دیگر فرد: 

 

 کے ذریعہ شرکت کرنے کے لیے مدعو کیا گیا ہے جس میں بالغ طالب علم مندرج ہے؛ یا LEAکو بالغ طالب علم یا  •

 بالغ طالب علم نے معاونت یافتہ فیصلہ سازی کے معاہدہ کے بموجب شرکت کرنے کے لیے رضامندی دی ہے۔  •

 

 بالغ طلباء 

 

بالغ طالب علم کے پاس تب تک خود کی   ایک بالغ طالب علم بن جاتا ہے۔سال کی عمر کا ہو جاتا ہے، تو بچہ    18جب آپ کا بچہ  

سال کا ہونے   18جانب سے فیصلے کرنے کا حق ہے جب تک کہ قانون کے ذریعہ اسے نا اہل قرار نہ دیا جائے۔ آپ کے بچہ کے  

( کمیٹی کی میٹنگ میں، آپ کے بچہ کو یہ معلوم ہوگا کہ تعلیم ARDونے والی اے آر ڈی )سے پہلے کم از کم سال میں ایک بار ہ

( میں اس بات IEPسے متعلق فیصلہ کرنے کا حق اس کے والدین سے اس کے پاس منتقل ہو جائے گا۔ آپ کے بچہ کے آئی ای پی )

ق منتقل کرنے کے بارے میں مطلع کردیا گیا ہے۔ اس کی تصدیق کرنے کے لیے بیان شامل ہونا چاہئے کہ والدین اور بچہ کو حقو 

تیار کردہ دیگر معاونتوں اور   میں سرپرستی، سرپرستی کے متبادالت، اور خودمختار طور پر زندگی گزارنے میں مدد کے لیے 

 خدمات کے بارے میں اشتراک کردہ معلومات اور وسائل کی وضاحت کرنے واال بیان بھی شامل ہونا چاہیئے۔ 

 

پ کے حقوق آپ کے بالغ طالب علم کے پاس منتقل ہوتے ہیں، تو آپ اور آپ کے بالغ طالب علم دونوں کو مستقبل کی تمام جب آ

( کمیٹی میٹنگوں کی نوٹسز آپ کے لیے میٹنگوں میں شرکت کے لیے ARDضروری نوٹسز موصول ہوں گی۔ تاہم، اے آر ڈی )

رکت کرسکتے ہیں جب بالغ طالب علم آپ کو مدعو کرے یا آپ کو مدعو کرنے دعوت نامہ نہیں ہے۔ آپ میٹنگوں میں صرف تب ہی ش

 کے لیے اسکول کو اجازت دے۔ 

 

 میں مبتال بچےآٹزم  

 

غور کیا جانا چاہئیے، ےک مطابق    TAC §89.1055(e) 19  حکمت عملیاں ہیں جن پر  11آٹزم میں متبال بچے کے لیے ایسی  

ثانی کردہ، قابل عمل حد تک تحقیق پر مبنی تعلیمی طرز عمل ہو۔ ضروری ہونے پر، ان حکمت جس کی بنیاد ہمسر کے ذریعہ نظر  

( میں اس اثر کے بیان اور اس بنیاد IEP( میں حل کیا جانا چاہئے۔ ضروری نہ ہونے پر، آئی ای پی )IEPعملیوں کو آئی ای پی )

( کمیٹی کو غور کرنی چاہئے ARDکمت عملیاں جس پر اے آر ڈی )کو شامل کرنا چاہئے جس کی بنیاد پر تعین کیا گیا تھا۔ اضافی ح

 وہ ہیں:

 

 توسیعی تعلیمی پروگرامنگ؛  •
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 کم سے کم غیر منظم وقت کی عکاسی کرنے واال روزمرہ کا شیڈیول؛ •

 گھریلو اور کمیونٹی پر مبنی تربیت، یا قابل وجود متبادالت؛ •

 مثبت رویہ کو تعاون کرنے والی حکمت عملیاں؛  •

 ی منصوبہ بندی؛مستقبل ک •

 والدین/خاندانی تربیت، اور تعاون؛ •

 شناخت شدہ حکمت عملیوں کے لحاظ سے موزوں عملہ سے بچہ کا تناسب؛ •

 مواصلتی مداخلتیں؛  •

 سماجی اہلیتوں کا تعاون اور حکمت عملیاں؛  •

 پیشہ ورانہ معلم/ عملہ کا تعاون؛ اور  •

 عملیاں، تحقیق پر مبنی طرز عمل۔ ہمسروں کے ذریعہ نظرثانی شدہ پر مبنی تدریسی حکمت  •

 

 ایسے بچے جو بہرے ہیں یا جنہیں سننے میں دقت پیش آتی ہے 

 

( کمیٹی کو اس بات پر غور کرنی چاہئے ARDایسے بچہ کے لیے جو بہرے ہیں یا جنہیں سننے میں دقت پیش آتی ہے، اے آر ڈی )

 کہ:

 

 بچہ کی زبان اور مواصلت کی ضروریات؛  •

 اصلتی شکل میں ہمسروں اور پیشہ ورانہ عملہ کے ساتھ راست مواصلت کے لیے مواقع؛ بچہ کی زبان اور مو •

 بچہ کی تعلیمی سطح؛ اور  •

 بچہ کی ضروریات کا مکمل دائرہ، جس میں بچہ کی زبان اور مواصلتی شکل میں راست تعلیم کے لیے مواقع شامل ہیں۔ •

 

 اندھے یا بصری نقص والے بچے

 

بچے کی کمیٹی    ARDایسے بچے کے لیے جو اندھا  یا بصری نقص میں مبتال ہو، یہ ضروری ہے کہ  ریاستی قانون کے تحت،  

IEP    میں بریل میں تدریس اور بریل کا استعمال شامل کرے تاوقتیکہARD   کمیٹی یہ تعین اور اس کی دستاویز بندی نہ کرے کہ

الزمی طور پر بچے کی مناسب تعلیمی میڈیا اور خواندگی کمیٹی کا فیصلہ    ARDبچے کے لیے بریل تعلیم کا مناسب ذریعہ نہیں ہے۔  

 کی صالحیتوں اور بچے کی موجودہ اور مستقبل کی تعلیمی ضروریات پر مبنی ہونا چاہیئے۔ 

 

( کمیٹی کو درج ذیل کے ARDکے لیے جو اندھے ہیں یا جنہیں بصری نقص ہے، اے آر ڈی )  ےبچایسے  ریاستی قانون کے تحت،  

 لیے بچہ کی ضرورت پرغور کرنی چاہئے: 

 

 متالفی اہلیتں، جیسے کہ بریل اور تصورات سے متعلق نشونما، اور باقی نصاب تک رسائی کے لیے ضروری دیگر اہلیتیں؛ •

 اور حرکت پذیری کی تدریس؛ تعارفی  •

 سماجی تعامل کی اہلیتیں؛ •

 کیریئر کی منصوبہ بندی  •

 اعانتی ٹیکنالوجی، بشمول آپٹیکل ڈیوائسز؛  •

 آزادانہ طور پر زندگی گزارنے کی اہلیتیں؛ •

 تفریح اور فرصت کے اوقات کی لطف اندوزی؛  •

 خود عزمی؛ اور  •

 حساسیت کی افادیت۔  •

 

 رویہ جاتی مداخلتی منصوبے

 

آپ کے بچہ کے لیے مناسب ہے    BIP  سے متعلق منصوبہ یاجاتی مداخلت  ( کمیٹی یہ تعین کرتی ہے کہ رویہ  ARDاے آر ڈی ) اگر  

( کے حصہ کے بطور شامل ہونا چاہئے اور ہر استاد کو آپ کے بچہ کو تعلیم IEPتو، اس منصوبہ کو آپ کے بچہ کے آئی ای پی ) 

 دینے کی ذمہ داری دی جانی چاہئے۔
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 اسکولی سال کی خدمات  توسیعی

 

سروسز کے لیے اہل ہے۔ آپ کا بچہ  ESY( کمیٹی کو الزمی طور پر اس پر غور کرنی چاہئے کہ آیا آپ کا بچہ ARDاے آر ڈی )

ESY  ( سروسز کے لیے اہل ہے اگر، آپ کے بچہ کے موجودہ آئی ای پیIEP  )  میں حل شدہ ایک یا دو اہم شعبوں  اہداف اور مقاصد

چہ نے ایسی شدید یا معقول مراجعت کا مظاہرہ کیا ہے، یا مناسب طور پر مظاہرہ کر سکنے توقع ہے جسے مناسب میں، آپ کے ب

خدمات کی غیر    ESYکا مطلب یہ ہے کہ بچہ  شدید یا معقول مراجعتوقفے کے اندر دوبارہ حاصل نہیں کیا جا سکتا ہو۔ اصطالح  

 موجودگی میں ایک یا زیادہ حاصل شدہ اہم اہلیتوں کو برقرار رکھنے میں نا اہل ہے یا ہوگا۔

 

( کو اس IEPخدمات کی ضرورت ہے، تو آئی ای پی )  ESY( کمیٹی یہ تعین کرتی ہے کہ آپ کے بچہ کو  ARDاگر اے آر ڈی ) 

جائے گا۔   یا( کے کون سے اہداف اور مقاصد کو حل کIEPخدمات کے دوران آئی ای پی )  ESYبات کی شناخت کرنی چاہئے کہ  

رکھتا   یںنہ  یزتجو  یکرنے ک  یتخدمات پر بات چ  ESYیںم  یٹنگساالنہ م  یک  یٹی( کمARD)  یاے آر ڈ  یاگر اسکول آپ کے بچہ ک

چاہئے۔   یپر بات کرن  یتاہل   یخدمات ک  ESYکو    یٹی( کمARD)  ی آپ کے بچہ کو اے آر ڈکہ    یںہے، تو آپ درخواست کرسکتے ہ

ESY  م بارے  کے   ہیں   موجود   ںیہا  معلومات  یں خدمات 

https://tea.texas.gov/Academics/Special_Student_Populations/Special_Education/ 

ograms_and_Services/Extended_School_Year_Services_for_Students_with_Pr 

Disabilities. 

 

 پلیسمنٹ

 

اس کا مطلب ہے کہ آپ کے بچہ کو ایسے   کم پابندی والے ماحول میں تعلیم دی جائے۔آئیڈیا یہ تقاضہ کرتا ہے کہ معذور بچہ کو  

جنہیں زیادہ سے زیادہ موزوں حد تک معذوری نہیں ہے۔ آپ کے بچہ کو معمول کے تعلیمی    بچوں کے ساتھ تعلیم دی جانی چاہئے

ماحول سے ہٹانا صرف تب واقع ہوسکتا ہےجب اس کی معذوری کی نوعیت یا شدت ایسی ہو کہ اسے تکمالتی مدد اور خدمات کے 

 غیر باقاعدہ جماعتوں میں مطمئن طور پر تعلیم حاصل نہ ہو سکے۔ب

 

کا مطلب امداد، خدمات، اور دیگر اعانتیں ہیں جو کہ زیادہ سے زیادہ موزوں حد تک معذور بچوں کو بنا    تکمالتی مدد اور خدمات

وں، تعلیم سے متعلق دیگر ترتیبات، اور  معذوری والے بچوں کے ساتھ تعلیم حاصل کرنے کا اہل بنانے کے لیے باقاعدہ تعلیمی کالس

 اضافی نصابی اور غیر تعلیمی ترتیبات میں فراہم کی جاتی ہے۔ 

 

( کو نافذ کرنے کے لیے مناسب تعلیمی پلیسمنٹ کا تعین کرنا IEPخصوصی تعلیمی عمل کے بنیادی حصہ میں بچہ کے آئی ای پی )

پلیسمنٹ کے اختیارات )جیسے باقاعدہ کالسیں، خصوصی کالسیں، خصوصی شامل ہے۔ پلیسمنٹ سے مراد معذور بچہ کے لیے دستیاب  

اسکولز، گھر پر محدود تعلیم، ہسپتال اور اداروں میں تعلیم( کے تسلسل کے پوائنٹس ہیں۔ پلیسمنٹ ایسی کسی مخصوص طبعی مقام یا 

( کی بنیاد پر تعلیمی IEPچہ کی آئی ای پی )( کمیٹی بARDسائٹ کا حوالہ نہیں دیتا جہاں خدمات فراہم کی جائیں گی۔ اے آر ڈی )

 پلیسمنٹ کا تعین کرتی ہے۔

 

 ( کمیٹی کا فیصلہARDاے آر ڈی )

 

ممبران کی کمیٹی کے  ( کمیٹی کا فیصلہ ممکن ہونے پر  ARD( کے لیے درکار عناصر سے متعلق اے آر ڈی )IEPآئی ای پی )

( کمیٹی کو اتفاق رائے ARDرضامندی کو اتفاق رائے کہا جاتا ہے۔ اے آر ڈی )باہمی رضامندی کے ذریعہ لیا جانا چاہئے۔ باہمی  

( میں وہ IEPکے تئیں کام کرنی چاہئے، لیکن اسکول کے پاس اس بات کو یقینی بنانے کی قطعی ذمہ داری ہے کہ آئی ای پی )

ہے۔ اکثریتی ووٹ کی بنیاد پر   (حاصل کرنے کے لیے آپ کے بچہ کے لیے ضروریFAPEخدمات شامل ہوں جو ایف اے پی ای )

( میں یہ بتانا ضروری ہے کہ آیا آپ یا منتظم اے IEPنہیں ہے۔ آئی ای پی ) ے کی اجازت فیصلہ کرنو ک( کمیٹی ARDاے آر ڈی ) 

 ( کمیٹی کے فیصلوں سے متفق ہیں یا غیر متفق ہیں۔ARDآر ڈی )

 

تو جب تک آپ اور اسکول باہمی طور پر متفق نہیں ہوجاتے تب ( کمیٹی کے فیصلوں سے غیر متفق ہیں، ARDاگر آپ اے آر ڈی )

اسکولی دنوں تک معطل کرکے آپ کو ایک واحد موقع کی پیشکش کی جائے گی۔ اگر آپ معطل کرنے   10تک کمیٹی کو کم سے کم  

https://tea.texas.gov/Academics/Special_Student_Populations/Special_Education/Programs_and_Services/Extended_School_Year_Services_for_Students_with_Disabilities
https://tea.texas.gov/Academics/Special_Student_Populations/Special_Education/Programs_and_Services/Extended_School_Year_Services_for_Students_with_Disabilities
https://tea.texas.gov/Academics/Special_Student_Populations/Special_Education/Programs_and_Services/Extended_School_Year_Services_for_Students_with_Disabilities
https://tea.texas.gov/Academics/Special_Student_Populations/Special_Education/Programs_and_Services/Extended_School_Year_Services_for_Students_with_Disabilities
https://tea.texas.gov/Academics/Special_Student_Populations/Special_Education/Programs_and_Services/Extended_School_Year_Services_for_Students_with_Disabilities
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طور پر رضامندی کے ( کمیٹی کو وقت اور جگہ پر باہمی  ARDاور دوبارہ منعقد کرنے کی پیشکش قبول کرتے ہیں، تو اے آر ڈی )

ساتھ میٹنگ منعقد کرنے کو دوبارہ شیڈیول کرنا چاہئے۔ تاہم، کیمپس میں آپ کے بچہ کی موجودگی سے آپ کے بچہ یا دوسروں کے 

لیے جسمانی گزند پہنچنے کا خدشہ ہو، یا آپ کے بچہ سے قابل اخراج جرم یا ایسا جرم مرتکب ہوا ہے جس سے تادیبی متبادل تعلیمی  

( کمیٹی کو معطل کرنے کی ضرورت نہیں ہے خواہ اے آر ڈی ARDم میں پلیسمنٹ کا باعث ہوسکتا ہو، تو اے آر ڈی )پروگرا

(ARD کمیٹی کے فیصلوں سے غیر متفق ہی کیوں نہ ہوں۔ ) 

 

یا اضافی وسائلی چھٹی کے دوران، ممبران کو متبادالت پر غور کرنا، اضافی معلومات حاصل کرنا، مزید دستاویزات تیار کرنا، اور /  

اتفاق رائے تک پہنچنے میں مدد کرسکے۔ اگر اے آر ڈی ARDافراد کو حاصل کرنا چاہیئے جو اے آر ڈی ) باہمی  ( کمیٹی کو 

(ARD کمیٹی کی دوبارہ میٹنگ ہوتی ہے اور آپ پھر بھی غیر متفق رہتے ہیں، تو جب تک اختالفات میں خدمات کی ابتدائی فراہمی )

( کو نافذ کرنا چاہئے جو IEPے رضامندی درکار ہے، تب تک اسکول کو الزمی طور پر اس آئی ای پی )شامل ہے جس کے لی

 اسکول نے طے کیا ہے کہ وہ آپ کے بچہ کے لیے مناسب ہے۔ 

 

( میں شامل ہونا چاہئے۔ اگر آپ اے آر ڈی  IEPباہمی رضامندی نہ ہونے پر، اختالف کے سبب کا ایک تحریری بیان آئی ای پی ) 

(ARD  کمیٹی کے فیصلہ سے غیر متفق ہیں، تو آپ اسے اختالف پر خود کا بیان تحریر کرنے کے موقع کی پیشکش کی جانی )

( نافذ کرنے سے کم از کم پانچ اسکولی دن پہلے آپ کو پیشگی تحریری نوٹس فراہم کرنی چاہئے، IEPچاہئے۔ اسکول کو آئی ای پی ) 

 ے متفق ہوں۔ بصورت دیگر آپ مختصر پیمانہ وقت کے لی

 

( کے لیے سبھی درکار عناصر کے بارے میں اتفاق رائے پر پہنچنے میں ناکام ہونے IEP( کمیٹی آئی ای پی )ARDاے آر ڈی )

 کے عالوہ دوسری وجوہات کے لیے بھی چھٹی کو منتخب کرسکتی ہے۔ 

 

 ( کی کاپی IEPآئی ای پی )

 

19 TAC §89.1050(i)  اسکول کو آپ کو بال  کے تحت  ( معاوضہ آپ کے بچہ کے آئی ای پیIEPکی کاپی دینی ہوگی )،    اگر آپ

( کی ہسپانوی میں IEPانگریزی نہیں بول سکتے اور آپ کی اصل زبان ہسپانوی ہے، تو اسکول کو آپ کے بچہ کے آئی ای پی )

سکتے اور آپ کی اصل زبان ہسپانوی ترجمہ شدہ تحریری کاپی یا آڈیو ریکارڈنگ فراہم کرنی چاہئے۔ اگر آپ انگریزی نہیں بول  

( کی اصل زبان میں ترجمہ شدہ تحریری کاپی یا آڈیو ریکارڈنگ فراہم کرنے IEPہے، تو اسکول کو آپ کے بچہ کے آئی ای پی ) 

کی مخلصانہ کوشش کرنی چاہئے۔ اگر آپ انگریزی نہیں بول سکتے اور آپ کی اصل زبان تحریری زبان نہیں ہے، تو اسکول کو 

( کو آپ کی اصل زبان میں زبانی طور  IEPات کو یقینی بنانے کے لیے مناسب اقدام کرنا چاہئے کہ آپ کے بچہ کی آئی ای پی )اس ب

( میں موجود سبھی  IEPپر یا دوسرے ذرائع سے ترجمہ کیا جائے۔ تحریری ترجمہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بچہ کے آئی ای پی )

اتا ہے۔ اگر آپ کو مترجم یا ترجمہ کے ذریعہ میٹنگ میں مدد ملی تھی تو اسکول آپ کو اے متن کا ترجمہ تحریری شکل میں کیا ج

( کے تمام مواد کو IEP( کمیٹی میٹنگ کی آڈیو ریکارڈنگ فراہم کرسکتا ہے، تاوقتیکہ آپ کے بچہ کے آئی ای پی )ARDآر ڈی )

 زبانی طور پر ترجمہ اور ریکارڈ کیا گیا ہو۔

 

IDEA  کے حصہB ت، اسکول کو اس بات کو یقینی بنانے کے لیے تمام ضروری اقدامات کرنے چاہئیں کہ والدین کے تحARD  کمیٹی

میں بہرے پن والے والدین یا ایسے والدین کے لیے مترجم کا انتظام بھی شامل ہے جن کی  جنمیٹنگ میں کارروائیوں کو سمجھیں، 
 زبان انگریزی کے عالوہ کوئی اور ہے۔

 

 ی پروگرام کا جائزہانفرادی تعلیم

 

( کا جائزہ لینے اور یہ تعین کرنے کے لیے سال میں کم از کم ایک IEP( کمیٹی کو آپ کے بچہ کے آئی ای پی )ARDاے آر ڈی ) 

( پر نظرثانی IEP( کمیٹی کو آپ کے بچہ کے آئی ای پی )ARDبار ملنا چاہےکہ آیا ساالنہ اہداف کی تکمیل ہوئی ہے۔ اے آر ڈی ) 

 لیے ، حسب مناسب، درج ذیل کو حل کرنے کے لیے، سال میں ایک بار کے عالوہ زیادہ بار مل سکتی ہے:کرنے کے 

 

 ساالنہ اہداف اور عمومی نصاب کے تئیں متوقع پیش رفت کی کسی کمی کو؛  •

 کسی تشخیص نو کے نتائج کو؛  •

 بچہ کے بارے میں والدین کو، یا کے ذریعہ فراہم کردہ معلومات کو؛  •
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 متوقع ضروریات کو؛ یابچہ کی  •

 دیگر امور کو۔  •

 

بات کرنے کے لیے آپ اے آر ڈی ) تعلیمی تشویشات پر  بارے میں  درخواست   تحریری  ( کمیٹی میٹنگ کیARDاپنے بچہ کے 

کرسکتے ہیں۔ اسکول کو یاتو میٹنگ کے لیے آپ کی درخواست کو منظور کرنی چاہئے یا، پانچ اسکولی دن کے اندر، آپ کو ایک 

نوٹس دینی چاہئے جس میں اس بات کی وضاحت ہو کہ اسکول نے کیوں میٹنگ منعقد کرنے سے انکار کیا ہے۔ اگر آپ    تحریری

انگریزی نہیں بول سکتے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ اسکول آپ کی مادری زبان میں نوٹس فراہم کرے، جب تک کہ ایسا کرنا واضح 

ری زبان نہیں ہے تو اسکول کو یہ یقینی بنانے کے لیے اقدامات کرنے چاہئیں کہ طور پر ناقابل عمل نہ ہو۔ اگر آپ کی زبان تحری

 نوٹس کا ترجمہ زبانی یا کسی دیگر ذریعہ سے کیا جائے تاکہ آپ نوٹس کو سمجھ سکیں۔ 

 

و سکتے ( میں تبدیلیاں کرنے کے لیے متفق ہIEP( کمیٹی کی میٹنگ منعقد کئے بغیر آئی ای پی )ARDآپ اور اسکول اے آر ڈی )

( کمیٹی کی میٹنگ میں کی جانی ARDہیں۔ تاہم، اہلیت کے تعین میں تبدیلیاں، پلیسمنٹ میں تبدیلیاں، اور اظہار کا تعین اے آر ڈی )

( تبدیل ہوتی ہے، تو ایسا تحریری دستاویز موجود ہونا  IEP( کمیٹی کی میٹنگ کے باہر آئی ای پی )ARDچاہئے۔ اگر اے آر ڈی ) 

تبدیل نفاذ کے ساتھ چاہئے جو  اتفاق رائے کی عکاسی کرتا ہو۔ درخواست کئے جانے پر، اسکول کو آپ کو ترمیمات کے  یوں پر 

( کی کاپی فراہم کرنی چاہئے۔ اس کے عالوہ، اسکول کو یہ یقینی بنانا چاہئے کہ بچہ کی اے آر ڈی IEPنظرثانی شدہ آئی ای پی )

(ARDکمیٹی کو ان تبدیلیوں سے مطلع کردیا جائ )ے۔ 

 

 دربارہ تشخیص 

 

آپ کے بچہ کے خصوصی تعلیم اور متعلقہ خدمات حاصل کرنا شروع کے بعد، وقفہ جاتی دوبارہ تشخیص کرنے کی ضرورت ہوتی 

ہے۔ اسکول کو چاہیے کہ وہ دوبارہ تشخیص کرنے کے لئے آپ کی رضامندی حاصل کرنے کے لئے معقول کوششیں کرے۔ اگر آپ 

باوجود جواب دینے میں ناکام ہوجاتے ہیں، تو اسکول آپ کی منظوری کے بغیر دوبارہ تشخیص انجام دے سکتا معقول کوششوں کے 

ہے۔ اگر آپ اپنے بچہ کی دوبارہ تشخیص کے لیے منظوری دینے سے انکار کرتے ہیں، تو اسکول دوبارہ تشخیص کرنے کے لیے 

سکتا ہے یا باضابطہ سماعت کے لیے درخواست کر سکتا ہے۔   آپ کی منظوری کے فقدان کو رد کرنے کے لیے ثالثی طلب کر

اسکول ایسی صورت میں بچے کی تالش کے فریضہ یا آپ کے بچے کی تشخیص کی ذمہ داری کی خالف ورزی نہیں کرتا اگر  

 اسکول دوبارہ تشخیص کی منظوری دینے سے آپ کے انکار کو خارج کرنے کا انتخاب نہیں کرتا ہو۔

 

دوبارہ تشخیص الزمی طور پر اتنی جامع ہونی چاہیئے کہ اس سے یہ تعین ہو ہی ہے۔  جیسارنا ابتدائی تشخیص کے دوبارہ تشخیص ک
سوائے اس کے کہ   ہو۔  تعینبھی  کاآپ کے بچے کی تعلیمی ضروریات  نیزسکے کہ آیا آپ کا بچہ بدستور معذوری واال بچہ ہے 
ال میں آپ کے بچہ کی ضروریات کی دوبارہ تشخیص انجام دی جانی چاہئے۔  اسکول اس کے برعکس راضی ہو، کم از کم ہر تین س

بات پر متفق   کسی اورآپ اور اسکول  ایک سال کے اندر تب تک ایک سے زیادہ دوبارہ تشخیص انجام نہیں دی جانی چاہئے جب تک
 ۔ںہونہ 

 

 REED بھی دوبارہ تشخیص کے حصہ کے طور پراگر مناسب ہو تو ابتدائی تشخیص کے حصہ اور آئیڈیا کے تحت بچہ کے کسی  

( انجام دی جانی چاہئے۔ اسکول کو موجودہ تشخیصی REEDموجودہ تشخیصی ڈیٹا پر نظرثانی )چاہیئے، اور    ہونا  پر  طور  الزمی

( کمیٹی ARDالزمی طور پر اے آر ڈی ) REEDڈیٹا پر نظرثانی کے لیے آپ کی رضامندی حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 

، تشخیص یا کے ذریعہ انجام دی جانی چاہئے، جس میں آپ شامل ہیں، لیکن اسے میٹنگ میں انجام نہیں دیا جانا چاہئے۔ ممبران کو  

دوبارہ تشخیص کرنے کے دائرے کا تعین کرنے کے لیے، آپ کے بچہ کے بارے میں موجودہ تشخیصی ڈیٹا پر نظرثانی کرنی 

 چاہئے، جن میں آپ کے ذریعہ فراہم کردہ معلومات بھی شامل ہیں۔

 

( کمیٹی یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ARDاگر آپ کا بچہ پہلے سے خصوصی تعلیم اور متعلقہ خدمات حاصل کررہا ہے، تو اے آر ڈی )

اس بات کے تعین کے لیے کون سی اضافی تشخیص، اگر کوئی ہو، ضروری ہے کہ آیا آپ کے بچہ کی خصوصی تعلیم اور متعلقہ  

 خدمات میں اضافہ یا ترمیمات کی جائیں گی۔

 

ی تشخیص کی ضرورت نہیں ہے کہ اضاف ایک (کمیٹی یہ فیصلہ کرتی ہے کہ اس بات کا تعین کرنے کے لیےARDاگراے آر ڈی ) 

خدمات کی ضرورت ہے، تو آپ سے اس فیصلہ کی وجہ کی وضاحت اور متعلقہ    تعلیمآیا آپ کے بچہ کو مستقل طور پر خصوصی  

 ( کمیٹی نے نتیجہ نکاال کہARDکی جانی چاہئے۔ کیوں کی وجوہات کی وضاحت کرنے کے بعد اے آر ڈی )
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سکول کو تب تک درکار دوبارہ تشخیص کو مکمل کرنے کے لیے نئی تشخیص انجام دینے کی موجودہ تشخیصی ڈیٹا مناسب ہیں، ا

 ضرورت نہیں ہے جب آپ اسکول سے ایسا کرنے کی درخواست نہیں کرتے ہیں۔

 

 آزادانہ تعلیمی تشخیص 

 

( کی IEEمختار تعلیمی تجزیہ )اگر آپ اسکول کی تشخیص یا دوبارہ تشخیص سے متفق نہیں ہیں، تو آپ اسکول کے خرچہ پر خود 

کہاں سے حاصل کی جا سکتی IEEدرخواست کرسکتے ہیں۔ اسکول الزمی طور پر آپ کو اس بابت معلومات فراہم کرنا چاہئے کہ  

کو اسکولی معیار کی تکمیل کرنی چاہئے۔   IEEحاصل کرنے کے اسکولی معیار کی کاپی بھی فراہم کرنی چاہئے۔    IEEہے اور اسے  

، کسی غیر ضروری کی درخواست کرتے ہیں، تو اسکول کو اپنی تشخیص کے مناسب ہونے کا مظاہرہ کرنے کے لئے  IEEاگر آپ  

باضابطہ سماعت کے لئے درخواست دینی ہوگی۔ آپ کو اسکول کے ذریعہ کے لئے ادائیگی کرنی ہوگی یا    IEEیا تو    تاخیر کے بغیر

کا حق حاصل ہے۔ اگر اسکول سماعت کی درخواست کرتا   IEEہر تشخیص کی انجام دہی کے بدلے سرکاری خرچہ پر صرف ایک 

ہے، لیکن اسکول کے  کا حق حاصل    IEEہے اور سماعتی افسر یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اسکول کی تشخیص مناسب ہے تو بھی آپ کو  

(کے التزام کے FAPEسے حاصل شدہ معلومات جو اسکولی معیار کی تکمیل کرتا ہے اس پر ایف اے پی ای )  IEEخرچ پر نہیں۔  

( کمیٹی کے ذریعہ  ARDکے لیے ادائیگی کرتا ہے، اے آر ڈی )  IEEتعامالت کے حوالے سے اس بات سے قطع نظر کہ آیا اسکول  

 غور کیا جانا چاہئے۔

 

 خدمات کے لیے منظوری کی منسوخی

 

جس طرح سے آپ کے پاس ابتدائی خصوصی تعلیم اور متعلقہ خدمات کی فراہمی کے لیے منظوری کا اختیار ہے، ویسے ہی آپ کے 

پاس خدمات کے لیے اپنی منظوری منسوخ کرنے کا اختیار ہے۔ منظوری کے لیے آپ کی منسوخی تحریری طور پر ہونی چاہئے۔ 

ذریعہ آپ کی تحریری منسوخی حاصل ہونے پر، اسے آپ کے فیصلہ کا احترام کرنا چاہئے۔ تاہم، اس سے پہلے کہ اسکول کے  

اسکول خدمات کو روکے، اسے آپ کو پیشگی طور پر تحریری نوٹس فراہم کرنی چاہئے کہ خدمات بند کردی جائے گی۔ اگرچہ  

یں آپ کے بچہ کی گزشتہ خصوصی تعلیم اور متعلقہ خدمات کے اسکول کو خدمات بند کردینی چاہئے، اسکول کے لیے ماضی م 

 کسی بھی حوالہ کو ہٹانے کے واسطے آپ کے بچہ کی تعلیمی ریکارڈز میں ترمیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 

 

بچہ کو اگر آپ خصوصی تعلیم اور متعلقہ خدمات کی فراہمی کو جاری رکھنے کے لئے اپنی رضامندی واپس لیتےہیں، تو آپ کے  

عمومی تعلیمی طالب علم خیال کیا جائے گا اور اسے آئیڈیا کے تحت کسی بھی تحفظات کا حق حاصل نہیں ہوگا۔ مزید برآں، اگر آپ 

خدمات کے لیے اپنی منظوری منسوخ کرتے ہیں، تو اسکول آپ کے فیصلہ کو تبدیل کرنے یا چیلنج کرنے کی کوشش کرنے کے 

 کی درخواست نہیں کرسکتا ہے۔ لیے ثالثی یا باضابطہ سماعت 

 

 گریجوئیشن )سند(

 

ٹیکساس میں پبلک اسکول سسٹم کے مقاصد میں سے ایک یہ ہے کہ سبھی طلباء تب تک کالس میں رہیں گے جب تک وہ ہائی اسکول 

معیارات کی تکمیل ڈپلوما حاصل نہ کرلیں۔ طلباء کو ہائی اسکول کے باضابطہ ڈپلوما میں سند حاصل کرنے کے لیے مخصوص  

خدمات حاصل کرتا ہے، اس کے لیے اسکول کو طالب کو سند کے    اور متعلقہ  کرنی چاہئے۔ ایسے بچہ کے لیے جو خصوصی تعلیم

 خصوصی تعلیملیے تیار ی کرنے یا طالب علم کے عمر کی اہلیت کے تقاضوں کی مزید تکمیل نہ کرنے کی وجہ سے طالب علم کی  

تم کرنے کے وقت مخصوص طریقہ کار کی پیروی کرنی چاہئے۔ اس کے عالوہ، سند سے متعلق کچھ فیصلوں  کو خ  خدمات  اور متعلقہ

 ( کمیٹی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ARDمیں اے آر ڈی )

 

تب تک دستیاب ہونی چاہئے جب تک وہ ہائی اسکول   خدمات  اور متعلقہ  خصوصی تعلیمآئیڈیا کے تحت، اہل بچہ یا بالغ طالب علم کو  

کے لیے عمر کی اہلیت کے   مفت موزوں عوامی تعلیم   باضابطہ ڈپلوما کے ساتھ سند حاصل نہ کرلے یا ریاستی قانون کے تحت  کے

اور    خصوصی تعلیمہے۔    ویں سالگرہ تک  22یا طالب علم کی    سال  21تقاضوں سے تجاوز نہ کرجائے، جس کی عمر ٹیکساس میں  

سال ہو جاتی ہے، اس   21ستمبر کو    1حاصل کرنے واال ایک بالغ طالب علم، جس کی عمر ایک اسکولی سال کے    خدمات  متعلقہ

ی تکمیل کی بنیاد اسکولی سال کے اختتام تک یا عمومی تعلیم میں طلباء پر قابل اطالق نصاب کے معیارات اور کریڈٹ کے تقاضوں ک

 تک، جو بھی پہلے ہو، خدمات کا اہل ہے۔  جوئیشن کرنےکے ساتھ گری باضابطہ ڈپلوما  ےک ہائی اسکول  پر
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خصوصی جب ہائی اسکول کے باضابطہ ڈپلوما یا خصوصی تعلیم کے لیے عمر کی اہلیت کی حد کے تجاوز کرنے کی وجہ سے  

ے کہ وہ آپ کے لیے آپ کے بچہ یا بالغ طالب علم کی اہلیت ختم ہو رہی ہو تو اسکول کے لیے ضروری ہ  خدمات  اور متعلقہ  تعلیم

کو خدمات کے اختتام سے متعلق پیشگی تحریری نوٹس دے۔ مزید برآں، اسکول کے لیے ضروری ہے کہ وہ بچہ یا بالغ طالب علم  

کہ   چاہئیںشامل ہونی    ات، جس میں اس بارے میں سفارشکو اس کی تعلیمی حصولیابی اور عملی کارکردگی کا خالصہ فراہم کرے

 ت کی تکمیل میں مدد دی جائے۔اکے بعد کے اہدافتعلیم کس طرح بچہ یا بالغ طالب علم کو بچے یا بالغ طالب علم کے ثانوی 

 

حاصل کرتا ہے اسے سند حاصل ہوسکتی ہے اور اسے اسی نصابی   خدمات  اور متعلقہ  خصوصی تعلیمبچہ یا بالغ طالب علم جو  

میل کے ذریعہ ہائی اسکول کے باضابطہ ڈپلوما سے نوازا جا سکتا ہے جس کا اطالق سند معیارات اور کریڈٹ کے تقاضوں کی تک

کے چار میں سے ایک پروگرامز )جیسے فاؤنڈیشن ہائی اسکول پروگرام، تجویز شدہ ہائی اسکول پروگرام، امتیازی حصولیابی کا  

ت تحت عمومی  پروگرام( کے  اسکول  ہائی  کم  از  کم  یا  پروگرام،  اسکول  ریاستی ہائی  ہی ضروری  ساتھ  والے،  علیم حاصل کرنے 

 تشخیصات میں پاس کرنے والے طالب علم پر ہوتا ہے۔

 

، جن کی اہلیت ریگولر ہائی اسکول ڈپلوما دیے کے اہل ہیں  خدمات  اور متعلقہ  خصوصی تعلیمسند حاصل کرنے والے سبھی طلباء جو  

حصولیابی اور عملی کارکردگی کا خالصہ فراہم کیا جانا چاہئے۔ اس    تعلیمی  الزمی طور پر  انہیں  جانے کے سبب ختم ہوگئی ہے،

خالصہ میں، حسب مناسب، والدین اور طالب علم کی آراء اور طالب علم کے سیکنڈری کے بعد کے اہداف کی تکمیل میں مدد کے 

ے لیے، خالصہ میں طالب علم  طریقہ پر ایڈلٹ سروس ایجنسیوں کی جانب سے تحریری تجاویز پر غور کرنی چاہئے۔ کچھ طلباء ک 

 کا جائزہ شامل ہونا چاہئے۔ 

 

سال سے کم ہے  22ایک بچہ یا بالغ طالب علم جس نے بغیر ریگولر ہائی اسکول ڈپلومہ کے سند حاصل کی ہے اور جس کی عمر  

اسکول واپس جانے کا یہ بچہ  کچھ حاالت کے تحت،    بچہ  کے تحت ایک مفت مناسب سرکاری تعلیم کا مستحق ہے۔  IDEAابھی بھی  

سال ہوجاتی ہے۔ اگر آپ   22اہل ہوسکتا ہے اور اس اسکولی سال کے آخر تک خدمات حاصل کر سکتا ہے جس میں اس کی عمر  

 چاہئے۔ ( کمیٹی کو ضروری تعلیمی خدمات کا تعین کرناARDکا بچہ سند حاصل کرنے کے بعد واپس آنا چاہتا ہے، تو اے آر ڈی )

 

 تادیب 

 

عام طور پر، معذور    ۔۔ایسے خصوصی اصول موجود ہیں جس کا اطالق معذور بچہ کے خالف کی گئی تادیبی کارروائی پر ہوتا ہے

لگاتار اسکولی دن سے زیادہ نہیں ہٹایا جا سکتا ہے اگر غلط روی اس کے کی    10بچہ کو اس کے موجودہ تعلیمی پلیسمنٹ سے  

معذوری سے متعلق ہے۔ اس کے عالوہ، مخصوص تادیبی صورتحال جو معذور طالب علم کے سلسلے میں پیدا ہوتی ہیں وہ اے آر 

 یٹنگ منعقد کرنے کے تقاضہ کو تحریک دیتی ہے۔ ( کمیٹی کی مARDڈی )

 

 قلیل مدتی برطرفی

 

اسکول کے اہلکار آپ کے بچہ کو اس کی موجودہ تعلیمی پلیسمنٹ سے ہٹا سکتے ہیں اگر آپ کے بچہ نے طالب علم کے ضابطہ  

دوسرے ادارہ کے لیے ہو سکتی   (،lAES)اخالف کی خالف ورزی کی ہے۔ یہ برطرفی کسی مناسب عبوری متبادل تعلیمی ادارہ  

اسکولی دنوں سے کم کے لیے )بشرطیکہ تادیبی اقدامات کا اطالق بغیر معذوری    10ہے، یا اس کے موجودہ پلیسمنٹ سے لگاتار  

لگاتار دنوں سے   10والے بچوں پر ہو( معطلی ہو سکتی ہے اور، علیحدہ بد اعمالی کے لیے اضافی معطلی اسی اسکولی سال میں  

کے بطور جانا جاتا   دن کے اصول-10سے اکثر  کم کی ہو سکتی ہے )تاوقتیکہ ان برطرفیوں کے سبب پلیسمنٹ میں تبدیلی نہ ہو(۔ ا

 ہے۔

 

کیے جانے کے تقاضہ کو تحریک نہیں  ( کمیٹی کی میٹنگ منعقدARDلگاتار اسکولی دنوں یا کم کے لیے برطرفی اے آر ڈی ) 10

ر معذوری والے دیتی ہے، تاوقتیکہ برطرفی پلیسمنٹ کی تبدیلی پر مشتمل ہو۔ اسکولی ضلع کسی ایسے معذوری والے بچے کو یا بغی

اسکولی دنوں یا کم کے لیے ہٹا دیا گیا   10موجودہ پلیسمنٹ سے    کی بچے کو خدمات فراہم نہیں کرتا جسے اس اسکولی سال میں اس  

 ہو۔

 

 دن یا زیادہ کی مجموعی برطرفی  10کل 
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قلیل مدتی   لیے اضافی  اہلکار اسی اسکولی سال میں غلط روی کے علیحدہ واقعات کے  ہیں،  اسکولی  برطرفی کا حکم دے سکتے 
لگاتار اسکولی دنوں کے لیے  10بشرطیکہ ان برطرفی میں پلیسمنٹ کی تبدیلی شامل نہ ہو۔ ایک ہی اسکولی سال میں آپ کے بچہ کو 

لگاتار اسکولی دنوں سے زیادہ کے لیے نہیں ہے اور یہ پلیسمنٹ کی تبدیلی   10برطرف کئے جانے کے بعد، اگر موجودہ برطرفی  
ہیں ہے، تو اسکول کو خدمات فراہم کرنا چاہئے تاکہ آپ کا بچہ بدستور عمومی تعلیمی نصاب میں شرکت کے قابل رہ سکے، خواہ وہ ن

( میں مقرر کردہ اہداف کی تکمیل کی جانب پیشرفت کرے۔ IEPدوسرے ادارے میں ہی ہو، اور وہ آپ کے بچے کی آئی ای پی )
ے ٹیچرز میں سے کم از کم کسی ایک کے ساتھ مشورہ کرکے اس بات کا تعین کرنا ضروری اسکول کے عملہ کے لیے آپ کے بچہ ک

یہ تقاضہ کرتا ہے کہ اگر برطرفی پلیسمنٹ   IDEAمیں    CFR §300.530(d)(5) 34نوٹ کریں کہ    ہوگا کہ کن خدمات کی ضرورت ہے۔

 ۔ کرےکمیٹی مناسب خدمات کا تعین  ARDمیں تبدیلی ہے تو 

 

 

 

 

 پلیسمنٹ کی تبدیلی

 

سے   10اگر برطرفی    پلیسمنٹ کی تبدیلی ہے کسی معذور بچے کی اس کی موجودہ تعلیمی پلیسمنٹ سے برطرفی ایسی صورت میں  

زیادہ لگاتار اسکولی دنوں کے لیے ہو یا بچے کی برطرفیوں کا ایک ایسا سلسلہ ہو جو ایک ترتیب بناتی ہو۔ برطرفی کی ترتیب تب 

 جب:ظاہر ہوتی ہے 

 

 دنوں سے زیادہ ہے؛ 10کل برطرفی ایک اسکولی سال میں  •

 بچہ کا برتاؤ اس کے ماضی کے برتاؤ سے بہت زیادہ ملتا جلتا ہو جس کی وجہ سے سلسلہ وار برطرفی ہوئی تھی؛ اور  •

 نزدیکی۔دیگر عوامل جیسے کہ برطرفی کی مدت، بچہ کو ہٹائے جانے کے کا کل وقت، اورہر ایک برطرفی سے اس کی  •

 

اسکول الگ الگ معامالت کی بنیاد پر یہ تعین کرے گا کہ آیا برطرفی کی ترتیب پلیسمنٹ کی تبدیلی بن رہی ہے۔ آپ باضابطہ سماعت 

 ہوا واقع    پیٹرنکوئی    کاکہ آیا برطرفیوں    ہیں  سکتے  یا عدالتی کارروائی کے ذریعہ اس بارے میں اسکول کے فیصلہ کو چیلنج کر

 ۔ہے

 

اگر اسکول ایسی برطرفی کی تجویز کرتا ہے جو پلیسمنٹ کی تبدیلی پر مشتمل ہو، تو اسکولی اہلکاروں کے لیے ضروری ہے کہ وہ 
سے اس تاریخ میں کی کاپی فراہم کرے۔ ا  دستور عمل کے تحفظات کا نوٹس  آپ کو اس فیصلہ کے بارے میں مطلع کرے اور آپ کو  

انجام دی جانی چاہئے جس میں بچہ کی پلیسمنٹ میں تبدیلی کے لیے فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس کے عالوہ، اسکول کو اظہار کے تعین کی 
کے تعین کی میٹنگ الزمی طور پر اس تاریخ سے   اظہار  ( کمیٹی کی میٹنگ منعقد کرنی چاہئے۔ARDانجام دہی کے لیے اے آر ڈی ) 

 پلیسمنٹ کی تبدیلی کا فیصلہ کیا گیا ہو۔ کیدنوں کے اندر واقع ہونی چاہیئے جب بچے اسکولی  10

 

 اظہار کا تعین 

 

( کمیٹی کو درج ذیل کے تعین کے لیے آپ کے بچہ کے فائل میں موجود ARDکی انجام دہی کے وقت، اے آر ڈی ) اظہار کے تعین

استاد کے کوئی مشاہدات، اور آپ کے ذریعہ فراہم کردہ کسی بھی متعلقہ معلومات  (،  IEPتمام متعلقہ معلومات، بشمول آئی ای پی )

 پر نظرثانی کرنی چاہئے: 

 

  کہ زیر بحث برتاؤ آپ کے بچہ کی معذوری کے سبب، یا بچے کی معذوری سے اس کا براہ راست اور معقول تعلق تھا؛ یا 

 ے براہ راست ناکام رہنے کا نتیجہ تھا۔ فذ کرنے میں اسکول ک( ناIEPکہ زیر بحث برتاؤ آئی ای پی ) •

 

( کمیٹی یہ تعین کرتی ہے کہ ان میں سے کسی بھی شرائط کی تکمیل ہوتی ہے، تو یہ برتاؤ بچہ کی معذوری  ARDاگر اے آر ڈی ) 

ی معذوری  ( کمیٹی یہ تعین کرتی ہے کہ کسی بھی شرط کی تکمیل نہیں ہوئی ہے، تو برتاؤ بچہ کARDکا اظہار ہے۔ اگر اے آر ڈی )

 کے اظہار کے سبب نہیں ہے۔ 

 

 جب برتاؤ ایک اظہار ہو 
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 ( کمیٹی کو الزمی طور پر یا تو:ARDاگر برتاؤ آپ کے بچہ کی معذوری کے اظہار کے سبب ہے، تو اے آر ڈی )

( انجام دینی چاہئے، تاوقتیکہ اسکول ایسے برتاؤ سے پہلے جس کے نتیجے میں پلیسمنٹ کی FBAبرتاؤ کی عملی تشخیص ) •

 کو نافذ نہ کیا جائے؛ اور  BIPانجام نہ دے، اور  FBAتبدیلی واقع ہوئی ہے 

کا جائزہ لینی چاہئے اور برتاؤ کو درست کرنے کے لئے اس میں ضروری ترمیم کرنی  BIPپہلے ہی موجود ہو، تو   BIPاگر  •

 چاہئے۔

 

( کمیٹی کے لیے ضروری ہے کہ وہ آپ کے بچہ کو اس پلیسمنٹ سے واپس الئے جس سے آپ ARDاس کے عالوہ، اے آر ڈی )

 کے بچہ کو ہٹادیا گیا تھا ااّل یہ کہ:

 

 کے طور پر آپ اور اسکول پلیسمنٹ کو تبدیل کرنے پر متفق ہوں؛ یامیں ترمیم کے حصہ  BIPاپنے بچہ کے  •

آپ کے بچہ کی طالب علم کے ضابطہ اخالق کی خالف ورزی میں ذیل میں وضاحت کردہ مخصوص حاالت میں سے ایک  •

 میں شامل ہوں۔ 

 

ذریعہ آپ کے بچہ کے آئی ای پی  ( کمیٹی اس نتیجہ پر پہنچتی ہے کہ آپ کے بچہ کا اخالق اسکول کے  ARDاگر اے آر ڈی ) 

(IEP کے نفاذ میں ناکامی کی وجہ سے تھا تو اسکول کو چاہیے کہ وہ نقائص کی تالفی کے لئے فوری طور پر اقدامات کریں۔) 

 

 جب اخالق کسی کے سبب نہ ہو

 

رح ہی آپ کے بچے  اگر وہ اخالق آپ کے بچے کی معذوری کے اظہار کے سبب نہیں تھا تو، اسکولی عملہ دوسرے بچوں کی ط

( کمیٹی ARDکی بھی تادیب کر سکتا ہے، سوائے اس کے کہ مناسب تعلیمی خدمات بہرحال جاری رہیں گی۔ بچہ کی اے آر ڈی )

 کا تعین کرے گی جس میں بچہ کو خدمت فراہم کی جائے گی۔ IAESاس 

 

 مخصوص حاالت

 

میں بھیج سکتا ہے اس بات سے قطع نظر   IAESکے لئے  اسکولی دنوں تک    45اسکولی عملہ آپ کے بچہ کا اخراج کرکے اسے  

 کہ آیا اس برتاؤ کو اس کی معذوری کے اظہار کے سبب ہے، ایسی صورت میں جب آپ کا بچہ:

 

 اسکول، اسکول کے احاطے، یا اسکول کی تقریب میں ہتھیار التا یا رکھتا ہے؛  •

میں موجود رہتے ہوئے، جان بوجھ کر غیر قانونی منشیات اپنے  اسکول میں، اسکول کے احاطے میں، یا اسکول کی کسی تقریب   •

 پاس رکھتا یا استعمال کرتا ہے، یا ممنوعہ مادے فروخت کرتا ہے یا فروخت کرنے کی تحریص دیتا ہے؛ یا

اسکول میں یا اسکول کی عمارتوں یا اس کے احاطے یا اسکول کی تقریب میں رہنے کے دوران کسی دوسرے شخص کو شدید  •

 پر جسمانی نقصان پہنچائے۔  طور

 

 کا تعین کرے گی جس میں بچہ کو خدمت فراہم کی جائے گی۔ IAES( کمیٹی اس ARDاے آر ڈی )

 

 اہل قرار نہیں دیا گیا ہے خصوصی تعلیم اور متعلقہ خدمات کے لیے ایسے بچوں کے لیے تحفظات جسے ابھی تک

 

اہل قرار نہیں دیا گیا ہے لیکن ایسے برتاؤ میں شامل ہے جو طالب علم کے اگر آپ کا بچہ خصوصی تعلیم اور متعلقہ خدمات کے  

ضابطہ اخالق کی خالف ورزی ہوتی ہے، تو آپ کے بچہ کو آئیڈیا میں دستور عمل کے تحفظات کا حق حاصل ہے اگر اسکول کو  

دستور عمل   میں اضافی معلومات  قبل آپ کے بچہ کو معذوری الحق تھی۔ اس موضوع کے بارے  معلوم تھا کہ برتاؤ پیش آنے سے

 پر تالش کریں۔  کے تحفظات کا نوٹس

 

 باضابطہ تیز رفتار سماعت 

 

یا اظہار کے تعین میں پلیسمنٹ کے فیصلہ کے سلسلے میں متفق نہیں ہیں، تو آپ باضابطہ تیز رفتار سماعت کی   IAESاگر آپ  

( کمیٹی کے یہ تعین کرنے بعد کہ اس کا برتاؤ اس کی معذوری کے اظہار  ARDدرخواست کرسکتے ہیں۔ اگر اسکول اے آر ڈی ) 
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 نا چاہتا ہے تو اسکول بھی باضابطہ سماعت کی درخواست دے سکتا ہے۔ کے سبب تھا، آپ کے بچہ کو اسکول واپسی کو چیلنج کر

 

 تنازعہ کا حل

 

(کے التزام سے متعلق FAPEوقت وقت پر، شناخت، تشخیص، تعلیمی پلیسمنٹ، یا آپ کے معذور بچہ کے لیے ایف اے پی ای )

تاکیداً ترغیب دی جاتی ہے کہ آپ نااتفاقی واقع ہونے  تنازعہ پیدا ہو سکتے ہیں۔ اگر اختالفات پیدا ہوتے ہیں، تو آ پ کو اس بات کی  

کی صورت میں اسکول کے عملہ کے ساتھ مل کر فوری طور پر انہیں حل کرنے کی کوشش کریں۔ آپ اسکول کی طرف سے والدین  

ہیں۔   بارے میں دریافت کر سکتے  اختیارات کے  تنازعہ کے حل کے  تعلیم کی   TEAکے لئے پیش کئے جانے والے   خصوصی 

( کی سہولت، ثالثی کی IEPاختالفات کو حل کرنے کے لئے چار باضابطہ اختیارات کی پیشکش کرتی ہے: ریاستی آئی ای پی )

 خدمات، خصوصی تعلیم کی شکایت کے حل کی کارروائی، اور باضابطہ سماعت کا پروگرام۔ 

 

TEA اضافی معلومات ۔ دستور عمل کے تحفظات کا نوٹس  کے تنازعہ کے حل کے اختیاراتTEA  کی ویب سائٹ اور درج ذیل

URL  :پر تالش کی جا سکتی ہے

e_Rehttps://tea.texas.gov/Academics/Special_Student_Populations/Special_Education/Disput

solution/Special_Education_Dispute_Resolution_Processes/ . 

 

 اضافی اعانت

 

لیے،   کے  فہرست  مکمل  کی  تعریفوں  کی  مخففات  والی  جانے  پائے  پر  دستاویز  کریںاس   مالحظہ 

 Glossary.aspx?DT=G&LID=en-FW-http://fw.escapps.net/display/Webforms/ESCسے   15  کاپیاںی  اس دستاویز ک

میں   زبانوں  ویب    SPEDTexزیادہ  https://www.spedtex.org/index.cfm/parent-  سائٹکی 

process/-ard-the-to-guide-resources/parents    آپ اسکول کے صالح کار سے یا اسکول ۔  دستیاب ہیںبھی    پر

 سکتے ہیں۔ ایک کاپی کی درخواست کر بھی کے خصوصی تعلیم سے متعلق شعبہ سے
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