
 

 علم معاونتشعبہ برائے خاص تعلیم اور طالب 
م ڈس آرڈر )  ( پروگرامزASDاؤٹزم سپیکٹر

 درخواست

 

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

ASD  نیسٹ پروگرام اورASD  1-32ہورائزن پروگرام ضلع ( میں دو مختلف تعلییم پروگرام ہیں جو انفرادی تعلییم پروگرامIEPرکھنے واےل )  اوٹزم ےک حامل طلبا کو

۔ ہر پروگرام  لیں تشکیل کیا گیا  ASDخدمات فراہم کرئے ہیں لیں تعلییم اور سماجی صالحیتوں کو مستحکم کرئے ےک  وریات ےس خطاب کرئے ےک  ےک حامل یک ضے

۔  ، لیکن انےک خدمات فراہم کرئے ےک نموئے اور اہلیت ےک میعارات مختلف ہیں لیں یکساں درخواست دیہ ےک  ASDنیسٹ اور  ASDہے ہرائزن پروگراموں دونوں ےک 

۔ ضلع طریِق کار کا ا لیں  ACESےک اسکولوں میں  1-32طالق ہوتا ہے نیو یارک شہر  پروگراموں، بشمول داخلہ ےک دائرہ کار ےک بارے میں مزید معلومات ےک 

۔.  1ویب سائٹ محکمئہ تعلیم  پر جائیں

 

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

۔ یہ معلومات   معلومات پر نظر ثانے  ہورائزن پروگرام ےک جائزے ےک ساتھ ساتھ داخےل ےک دائرہ کار ےک  ASDنیسٹ پروگرام اور  ASDکریں اور اس کو سمجھیں

ے رکھنے ہیں کہ  ۔ اگر عملہ اور طالب علم ےک اہل خانہ قابل جواز یقیں مکمل  پروگرام معقول ہو سکتا ہے تو اس درخواست کو  ASDبارے معلومات فراہم کرتا ہے

 ۔ASDPrograms@schools.nyc.gov کرنا اور اسکو ذیل پر جمع کروانا الزیم ہے 

 

۔  ےک طریق کار میں تاخیں کا نتیجہ بن سکتی ہیں
ی
 براہ کرم متوجہ ہوں: نامکمل فارم اہلیت یک تعینات

 

 درخواست یک تاری    خ: 

 

 
 
 اسکویل سال:  درخواست برائ

 

 حواےل کا ذریعہ

 نام: 

 

 عنوان: 

 

 فون #: 

 

 ای میل: 

 

 طالب علم ےک ساتھ رشتہ: 

  دیگر:  ٹیم ممٹی  IEP استاد والدین / رسپرست

 

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

"   ASDوالدین 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 "جی نہیں

۔
ی

 یک نشان دیہ یک گئے ہو یک

 

 طالب علم یک معلومات

 پہال نام: 

 

 آخری نام: 

 

 : IDطالب علم کا  #

 

 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 / رسپرست کا نام: 

 

 والدین / رسپرست یک ای میل: 

 

 :  والدین / رسپرست کا فون نمٹی

 

ACES%20پروگرام%20درخواست%20جمع%20کروانے%20سے%20قبل%20،%20یہ%20اہم%20ہے%20کہ%20اسکولی%20عملہ%20اور%20طلبا%20کے%20اہل%20خانہ%20نیو%20یارک%20شہر%20محکمئہ%20تعلیم%20متخصص%20پروگرام%20ویب%20سائٹ%20%201%20کی%20معلومات%20پر%20نظر%20ثانی%20کریں%20اور%20اس%20کو%20سمجھیں۔
ACES%20پروگرام%20درخواست%20جمع%20کروانے%20سے%20قبل%20،%20یہ%20اہم%20ہے%20کہ%20اسکولی%20عملہ%20اور%20طلبا%20کے%20اہل%20خانہ%20نیو%20یارک%20شہر%20محکمئہ%20تعلیم%20متخصص%20پروگرام%20ویب%20سائٹ%20%201%20کی%20معلومات%20پر%20نظر%20ثانی%20کریں%20اور%20اس%20کو%20سمجھیں۔
https://www.schools.nyc.gov/special-education/school-settings/specialized-programs
https://www.schools.nyc.gov/special-education/school-settings/specialized-programs
mailto:ASDPrograms@schools.nyc.gov


 

 اور طالب علم معاونتشعبہ برائے خاص تعلیم 

 ( پروگرامACESتعلیمی، طرز معاش اور اہم صالحیتوں کے )

 درخواست

 

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

 

 ڈی#:   طالب علم کا نام: 
 
  طالبانہ آت

 

 الوقت ایک انفرادی تعلییم پروگرام ہے ) 
ے
*     جی ہاں(:     ایک پر نشان لگائیں )( IEPاس طالب علم ےک پاس ف  جی نہیں

 

 الوقت ایک 
ے

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 جمع کروائے واےل  IEP*اگر طالب علم ےک پاس ف

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

 

 انفرادی تعلییم پروگرام معلومات

  یک تاری    خ:   IEPد ترین جدی

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

کت:   جی نہیں  جی ہاں متبادل تشخیص میں رسر

م (: ایک پر نشان لگائیں موجودہ زمرہ ) ے  آٹٹں

 معذوری ےک حامل پری اسکول طلبا

  دیگر: 

 (اطالق پری اسکول یا اسکویل عمر ےس ہوتا ہے ان سب کو منتخب کریں جن کا 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 )  (1-32غٹں متخصص )ضلع   (ICTاشٹے

 خاص تعلیم ( 75متخصص )ضلع 

 (SETSSتعلیم استاد معاونئے خدمات )خاص  ( NPSغٹں پبلک اسکول )

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

 مشاورت گویانے عالج 

/جسمانے ورزش ےس عالج   معاون پیشہ ور ذہئے

  دیگر:  جسمانے عالج 

  



 

 اور طالب علم معاونتشعبہ برائے خاص تعلیم 

 ( پروگرامACESتعلیمی، طرز معاش اور اہم صالحیتوں کے )

 درخواست

 

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

 ڈی#:   طالب علم کا نام:  
 
  طالبانہ آت

 

 تعلیم تشخیص یک معلومات 
ی
 نفسیات

 

ASD  اور اوٹزم معائنہ ےک شعبوں میں ، لیں الزیم ہے کہ ان یک ارتقا، تعلیم/حصولیانی    پروگرام ےک تمام متوقع طلبا ےک 
ے

کم ےس کم ایک تشخیص یک گئے ہو۔ اضاف

، طرز عمل تشخیص(، جو طالب علم ےک ریکارڈ کا ح  گویانے
ً

 صہ بن جائے گا۔تشخیصات ےک اعداد و شمار کو بیھ جمع کروایا جا سکتا ہے )مثال

۔ • ، درخواستوں کو تشخیصات ےک مکمل ہوئے ےس قبل جمع کروایا جا سکتا ہے لیں  کنڈر گارٹن ےس منتقل ہوئے واےل طلبا ےک 

۔ K-5گریڈ  • ، درخواست یک تاری    خ ےک ایک سال ےک اندر نفسیانے تعلیم یک تشخیص کرنا الزیم ہے لیں  ےک طلبا ےک 

، درخواست یک 6-12گریڈ  • لیں ۔ےک طلبا ےک    تاری    خ ےک ایک سال ےک اندر نفسیانے تعلیم یک تشخیص کرنا الزیم ہے
 

لیں تمام مطلوبہ تشخیصات کو IEP( انفرادی تعلییم پروگرام )CSEاسکول یا کمیئر برائے خاص تعلیم ) لیں یہ یقیئے بنانا الزیم ہے کہ اس درخواست ےک  ( ٹیم ےک 

۔ لیں ذیل پر رابطہ کریںدرکار تشخیصات ےک متعلق  مکمل کر لیا گیا ہے نامکمل معلومات اہلیت یک تعینانے  ASDprograms@schools.nyc.gov معلومات ےک 

۔  ےک طریق کار میں تاخٹں کا نتیجہ بن سکئے ہیں

 

 تشخیص کا نام تخشیص یک قسم: 
 تشخیص یک جانے وایل تاری    خ

 )سال/دن/مہینہ(
 معیاری اسکور / صدیہ

 IQذہانت / 

 
ً

 (WPPSI, WISC, DAS, SB)مثال

   

 

 

 

    تعلیم/حصولیانی 

 

 

 

م تشخیص ے  CARS آٹٹں

 

ADOS 

 

  

GARS 

 

 دیگر

 

     دیگر: 

 

 

 

 

 معلومات  
ے
 یا متعلقہ معلومات کو شامل کریں –اضاف

ے
 براہ کرم کیس بیھ اضاف

 

 

 

 

 

 
 نیو یارک شہر محکمئہ تعلیم ویب سائٹ، خاص تعلیم:  1

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