
 

 اور طالب علم معاونتشعبہ برائے خاص تعلیم 

 ( پروگرامACESتعلییم، طرز معاش اور اہم صالحیتوں ےک )

 درخواست

 

،  26آخری تجدید:   1کا    3صفحہ  2018دسمبر
T&I-29348 ACES Program Application 12-26-18 (Urdu) 

( پروگرام ایک ایسا پروگرام جس کو عقیل یا متعدد معذوریوں ےک حامل طلبا اور نیو یارک ریاست متبادل ACESتعلیم، طرز معاش اور بنیادی صالحیتیں )

۔ NYSAAتشخیص ) ے کیا گیا ہے لیں ڈیزائیں لیں مناسبتی کڑی تعلییم تدریس فراہم کرئے ےک  کت کرئے واےل طلبا ےک   1-32پروگراموں یک پیشکش ضلع  ACES( میں شر

۔ 12میں کنڈر گارٹن تا گریڈ  لیں پروگراموں، بشمول داخلہ ےک دائرہ کار ےک بارے میں مزید معل ACESےک اسکولوں میں  1-32ضلع  میں یک جاتی ہے  ومات ےک 

 1پروگرام ویب سائٹ نیو یارک شہر محکمئہ تعلیم متخصص
 

ACES  یک  1نیو یارک شہر محکمئہ تعلیم متخصص پروگرام ویب سائٹپروگرام درخواست جمع کروائے ےس قبل ، یہ اہم ہے کہ اسکویل عملہ اور طلبا ےک اہل خانہ 

۔معلومات پر نظر ث پروگرام کا ایک مجمویع جائزہ فراہم کرئے ےک ساتھ ساتھ طالب علم یک اہلیت  ACESپروگرام رہنماتے  ACES اتے کریں اور اس کو سمجھیں

۔ ے رکھتی ہیں کہ  ےک دائرہ کار ےک بارے میں معلومات بیھ فراہم کرتی ہے لیں  ACESاگر عملہ یا اہل خانہ قابل جواز یقیں معقول ہو  پروگرام ایک طالب علم ےک 

 ACESPrograms@schools.nyc.gov سکتا ہے تو اس درخواست کو مکمل کرنا اور اسکو ذیل پر جمع کروانا الزیم ہے 
 

 ےک طریق کار میں تاخیں کا نتیجہ بن سکتی 
ی

۔براہ کرم متوجہ ہوں: نامکمل فارم اہلیت یک تعینات  ہیں
 

 درخواست یک تاری    خ: 

 

 اسکویل سال: 
ے

 درخواست برائ

 

 حواےل کا ذریعہ

 نام: 

 

 عنوان: 

 

 فون #: 

 

 ای میل: 

 

 طالب علم ےک ساتھ رشتہ: 

  دیگر:  ٹیم ممبر  IEP استاد والدین / شپرست

 

؟ ACESکیا والدین    لیں متفق ہیں *جی  جی ہاں     پروگرام یک ایک درخواست جمع کروائے ےک   نہیں

"   ACESوالدین ےس رابطہ کیا جانا الزیم ہے اور یہ الزیم ہے کہ والدین *  پروگرام درخواست جمع کروائے ےک فیصےل ےس متفق ہوں۔ ان درخواستوں کو قبول نہیں کیا جائے گا جن میں "جر نہیں

۔
ی

 یک نشان دیہ یک گتے ہو یک

 

 طالب علم یک معلومات

 پہال نام: 

 

 آخری نام: 

 

 : IDکا  #طالب علم  

 

 تاری    ِخ پیدائش: 

 

 طالب علم کا پتہ: 

 

 طالب علم کا شہر / ریاست /زپ: 

 

 یا پری اسکول کا نام(:  DBNموجودہ اسکول )

 

 اسکول کا پتہ: 

 

 موجودہ گریڈ: 

 

 والدین / شپرست کا نام: 

 

 والدین شپرست یک ای میل: 

 

 :  والدین / شپرست کا فون نمبر

 

  

https://www.schools.nyc.gov/special-education/school-settings/specialized-programs
https://www.schools.nyc.gov/special-education/school-settings/specialized-programs
https://www.schools.nyc.gov/special-education/school-settings/specialized-programs
mailto:ACESPrograms@schools.nyc.gov


 

 اور طالب علم معاونتشعبہ برائے خاص تعلیم 

 ( پروگرامACESتعلییم، طرز معاش اور اہم صالحیتوں ےک )

 درخواست

 

،  26آخری تجدید:   2کا    3صفحہ  2018دسمبر
T&I-29348 ACES Program Application 12-26-18 (Urdu) 

  : ID#طالب علم   طالب علم کا نام: 
 

 الوقت ایک انفرادی تعلییم پروگرام ہے  )
ے

*جی      جی ہاں:     (ایک پر نشان لگائیں )( IEPاس طالب علم ےک پاس ف   نہیں
 

 الوقت ایک 
ے

جمع کروائے واےل ہے یا یہ خاص تعلیم تشخیص ےک طریق کار ےس گذر رہا ہے تو براہ کرم اس درخواست ےک اگےل حےص کو مکمل کریں۔ درخواست  IEP*اگر طالب علم ےک پاس ف

لیں اپتے بچے یک  ۔ IEPاہل خانہ کو درخواست کردہ معلومات فراہم کرئے ےک   ٹیم ےک ساتھ کام کرنا چاہیتے

 

 انفرادی تعلییم پروگرام معلومات

  یک تاری    خ:   IEPدید ترین ج

 خاکہ     حتیم (: ایک پر نشان لگائیں یک حثیت )  IEPموجودہ 

کت:   جر نہیں  جر ہاں متبادل تشخیص میں شر

 جر نہیں  جر ہاں نقل و حمل یک مخصوص خدمات یک درخواست: 

 ذہتے کمزوری (: ایک پر نشان لگائیں موجودہ زمرہ )

 متعدد معذوریاں

 دیگر طتر معذوریاں

  دیگر: 

 (ان سب کو منتخب کریں جن کا اطالق پری اسکول یا اسکویل عمر ےس ہوتا ہے موجودہ خاص تعلیم پروگرام یک تجاویز: )

 

 خاص کالس پری اسکول

 (SCISہم آہنگ ماحول میں خاص کالس )

 (SEITخاص تعلیم سفری استاد )

 

 ۔یا۔

 

 (K-12اسکویل عمر ےک بچے )

ایک باہیم تدریس )              (   1-32غبں متخصص )ضلع   ( ICTاشبی

 خاص کالس                         (75متخصص )ضلع 

 ( SETSSخاص تعلیم استاد معاونتی خدمات )                 (   NPSغبں پبلک اسکول )

 (تمام قابِل اطالق منتخب کریںموجودہ خاص تعلیم متعلقہ خدمات تجاویز: )

 مشاورت                                          گویاتے عالج   

/جسماتے ورزش ےس عالج        معاون پیشہ ور             ذہتے

  دیگر:                                       جسماتے عالج     

  



 

 اور طالب علم معاونتشعبہ برائے خاص تعلیم 

 ( پروگرامACESتعلییم، طرز معاش اور اہم صالحیتوں ےک )

 درخواست

 

،  26آخری تجدید:   3کا    3صفحہ  2018دسمبر
T&I-29348 ACES Program Application 12-26-18 (Urdu) 

  : ID#طالب علم   طالب علم کا نام: 

 

 تعلیم تشخیص یک معلومات
ی

 نفسیات

ACES  اور مطابقتی طرز عمل ےک شعبوں ، ے سالوں میں ان یک ارتقا، تعلیم/حصولیاتر لیں الزیم ہے کہ گزشتہ تیں ےس کم ایک  میں کمپروگرام ےک تمام متوقع طلبا ےک 

لیں یہ یقیتے بنانا الزیم ہے کہ اس درخواست IEPکمیتی بائے خاص تعلیم   CSEپوری تشخیص مکمل یک گتے ہو۔ اسکول یا  لیں تمام مطلوبہ تشخیصات   ٹیم ےک  ےک 

۔ نامکمل معلومات  ۔ مرکزی  ACESکو مکمل کر لیا گیا ہے  تشخیص یک درخواست   ACESاہلیت ےک طریق کار میں تاخبں کا نتیجہ بن سکتی ہیں
ے

ٹیم ےک ذریےع اضاف

۔  یک جا سکتی ہے
 

 تشخیص کا نام تخشیص یک قسم: 
 وایل تاری    خ

ے
 تشخیص یک جان

 )سال/دن/مہینہ(
 ی اسکور / صدیہمعیار 

 IQذہانت / 

 
ً

 (WPPSI, WISC, DAS, SB)مثال

 زباتے   

 

 غبں زباتے 

 

FSIQ 

 

 مطالعہ   تعلیم/حصولیاتر 

 

 ریاضے 

 

 مطابقتی طرِز عمل سطح

 
ً

 (VABS-II, ABAS)مثال

 رابےط  

 

 گذارئے یک صالحتیں 
ی

 روز مرہ زندیک

 

 سماجر میل جول

 

 مخلوط

 

  دیگر: 

  
ً

 GARS, Conners))مثال

   

 

 

 

 

 معلومات 
ے

 یا متعلقہ معلومات کو شامل کریں –اضاف
ے

 براہ کرم کیس بیھ اضاف

 

 

 

 

 

 
 نیو یارک شہر محکمئہ تعلیم ویب سائٹ، متخصص پروگرام:  1

programs-settings/specialized-education/school-https://www.schools.nyc.gov/special 

https://www.schools.nyc.gov/special-education/school-settings/specialized-programs

