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ایک نظر میں 

ف تعار

  اہل — خانہ سے آپ کے	ائے اہل اس رہنما کتابچہ بر

نا مقصوداہم کرکو اس بار ے میں معلومات فر —خانہ

 کس طرح یہ )DOE(ہے کہ نیویارک شہر محکمئہ تعلیم 

 سال کی عمر کے بچے کوئی 5 سے 3تا ہے کہ آیا تعین کر

کھتے ہیں اور ان بچوں کو جو اہل پائے جائیں معذوری ر

DOE تا ہے۔اہم کرکس طرح خاص تعلیم خدمات فر

 اور اس امیں مختصرعمومی جائزے جیسا کہ ذیل کے 

کتابچے میں مزید تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، یہ کتابچہ

آپکو بتائے گا:  

اگر آپ کے خیال میں آپکے بچے کو خاص تعلیم  	■

کار ہیں تو کیا تالش کریں؛ خدمات در

ایک ابتدائی تشخیص کے لیے ایک حوالہ کس 	■

طرح بنائیں؛  

 کی )IEP(ام ادی تعلیمی پروگرتشخیص اور انفر 	■

کار میں کس طرح حصہ لیں؛تیاری کے طریق 

 خدمات کے لیے DOEاگر آپکا بچہ اہل پایا جائے تو   	■

کس طرح انتظام کرے گا؛ اور 

معذوری کے حامل اور بغیر معذوری کے بچوں کے 	■

لیے کونسے مشموالتی پری اسکول انتخابات  

دستیاب ہیں۔ 

ہعمومی جائز

 سال تک 5 سے 3پری اسکول خاص تعلیم خدمات 

کی عمر کے معذوری یا نشوونما میں تاخیر کے حامل

بچوں کے لیے دستیاب ہیں جو انکی سیکھنے کی اہلیت  

تی ہے۔ یہ خدمات اہل بچوں کو بال معاوضہ کو متاثر کر

اہم کی جاتی ہیں۔ متعدد بچوں کے لیے، یہ خدماتفر

 یا پری کے فار آل کالس روم میں K-3ایک مشموالتی  

معذور بچے اہم کی جاسکتی ہیں، جہاں معذور اور غیرفر

تے ہیں۔ملکر تعلیم حاصل کر

اگر آپکا بچہ ذیل کے کسی بھی شعبے میں تاخیر کا  

ہ کررہا ہے، تو وہ خدمات کا اہل ہوسکتا ہے: مظاہر

	؛ (سوچنا اور سیکھنا)اک ادر	■

؛ (سمجھنا اور زبان کا استعمال)زبان اور ابالغ 	■

ذاتی امدادی صالحیتیں جیسے)مطابقت پذیری  	■

؛(بیت الخال کا استعمال، کھانا، اور کپڑے بدلنا

 عمل جیسے دوسروں کے طرز)سماجی-جذباتی   	■

؛ (ساتھ سلوک سے رہنا اور احساسات کا اظہار

 یا /اور

جسمانی نشو ونما، بشمول )کی نشو ونما حر 	■

۔(ابیکاتی تاخیر یا خربصری، سماعتی اور حر

ِِ

ِ

ً

آپکا بچہ خدمات کا اہل ہوسکتا ہے اگر اسے کوئی 

ا-نابینا پن،ا پن، بہرم، بہرمعذوری ہے جیسے آٹیز

 سماعتی نقص، ہڈیوں کا نقص، دیگر صحتیاتی 

نقص، صدماتی ذہنی چوٹ، یا کوئی بصری نقص  

۔ پری اسکول خاص تعلیم کی(بشمول نابینا پن کے)

 16اہلیت کے بارے میں مزید معلومات کے لیے صفحہ  

مالحظہ کریں۔  

ِ

ائے پری اسکول خاص تعلیم آپ، والدین، اپنی کمیٹی بر

)CPSE( نے کے لیے ایک تشخیص کی سے یہ تعین کر

ابطہ کرسکتے ہیں کہ آیا آپکا بچہ خاصارش کے لیے رگز

 سال تک کے بچوں 5 سے 3تعلیم خدمات کا اہل ہے۔  

 CPSEکی خاص تعلیم طریق کار کی ہم آہنگی کے لیے 

  10CPSEs ذمہ دار ہے۔ شہر کے مختلف عالقوں میں

تی ہیں جسہیں جو اس ضلع کے خاندانوں کی مدد کر

 دفتر کی )CSE( خاص تعلیم CPSEمیں وہ رہتے ہیں۔ ہر  

ابطہکے نقشے اور ر CSE/CPSEبڑی کمیٹی کا حصہ ہے۔ 

 مالحظہ کریں۔38  اور 37معلومات کے لیے صفحات  

اگر آپکے بچے کو پری اسکول خاص تعلیم خدمات کے

ادی آپکے ساتھ ملکر ایک انفر CPSEلیے اہل پایا گیا تو  

 ایک منصوبہ IEP تخلیق کرے گا۔ )IEP(ام تعلیمی پروگر

تا ہے اور ان ہے جو آپکے بچے کی صالحیتوں کو بیان کر

تا ہے جو نیویارک شہر محکمئہخدمات کی نشاندہی کر

 آپکے بچے کی تعلیمی ضروریات کی )DOE(تعلیم  

اہم کرے گا۔ بہت سے بچوں نے کے لیے مفت فرتکمیل کر

ام کے لیے، خدمات ایک مشموالتی محکمئہ تعلیم پروگر

اموں اور خدمات کےاہم کی جاسکتی ہیں۔ پروگرمیں فر

 مالحظہ کریں۔ 22بارے میں مزید جاننے کے لیے صفحہ  

اموں کے بارے میںمشموالتی محکمئہ تعلیم پروگر

مالحظہ کریں۔2 مزید جاننے کے لیے صفحہ  
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مشموالتی ابتدائی نگہداشت اور تعلیمی انتخابات 

 سالہ بچوں کے 4 اور 3نیویارک شہر محکمئہ تعلیم  

خاندانوں کے لیے متعدد مشموالتی ابتدائی نگہداشت اور 

 اور پری کے فار آل K-3تا ہے۔ تعلیمی انتخابات پیش کر

امز میں معذوری اور بغیر معذوری یا نشو ونما میںپروگر

تاخیر والے طلبا دونوں شامل ہوتے ہیں۔ معذوری کے حامل 

 اور پری کے K-3بچوں سمیت، تمام بچوں کے اہل خانہ کو،  

غیب دی جاتی ہے۔ خواست دینے کی ترفار آل میں در

 سے پری )CPSE(ائے پری اسکول خاص تعلیم کمیٹی بر

 میں )LRE(اسکول طلبا کو کم سے کم پابندی کے ماحول 

ادی ضروریات کے لیے مناسب خدمات آپکے بچے کی انفر

 کا مطلب معذوری کے حامل LREنا مطلوب ہے۔ تجویز کر

طلبا کو زیادہ سے زیادہ ممکنہ حد تک بغیر معذوری والے

 طلبا کے ساتھ تعلیم دینا ہے۔ 

زیادہ تر بچوں کے لیے، اس کا مطلب ہوتا ہے ایک 

مشموالتی ماحول میں سیکھنا، جیسے خاص تعلیم  

 یا پری کے K-3اموں یا اس سے متعلقہ خدمات والے پروگر

فار آل کالس۔ 

تیب معذوری کے حامل بچے اور بغیرمشمولیت کی تر

معذوری والے بچوں کو ایک دوسرے کے ساتھ سیکھنے 

میں مدد دیتے ہیں۔ مشمولیت، تعلیمی فروغ، خود  

ھاتی ہے۔ مختاری، اور سماجی - جذباتی فروغ کو پروان چڑ

تیبوں کی چند مثالیں ہیں: مشموالتی تر

ایک عام تعلیم کالس روم بمع گویائی یا جسمانی ■ 	

ام میں جیسے عالج جیسی خدمات کے ایک پروگر

3-K فار آل؛ 

ایک عام تعلیم کالس روم بمع ایک خاص تعلیم 	■

  K-3ام میں جیسے ایک پروگر )SEIT(سفری استاد  

فار آل؛ اور 

،)SCIS(تیب میں ایک خاص کالس ایک مربوط تر 	■

جس میں معذور اور بغیر معذوری والے بچے بھی 

شامل ہیں، اضافی خدمات کے ساتھ جیسے گویائی  

ام میں جیسےیا جسمانی عالج خدمات، ایک پروگر

پری کے فار آل۔  

تیب معذوری کے حامل بچے اور بغیر معذوری والے بچوں کو ایکمشمولیت کی تر

دوسرے کے ساتھ سیکھنے میں مدد دیتی ہیں۔  
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 -K3 فار آل 

 

 فار آل K-3 سالہ بچوں کے لیے 3نیویارک شہر میں 

ی معیار کی تعلیم کیام مفت، پورے دن کی، اعلپروگر

امزپروگر K-3تا ہے۔ کچھ اسکول اضالع میں، پیشکش کر

تمام خاندانوں کے لیے دستیاب ہیں۔ ان اضالع کی ایک 

 فار آل پیشK-3فہرست کے لیے جو تمام خاندانوں کے لیے  

 /www .schools.nyc.gov/enrollmentتے ہیں،کر

enroll-grade-by-grade/3k پر جائیں۔ تمام اسکول 

امز ان خاندانوں کے لیے دستیاب پروگر K-3اضالع میں، 

ار پاتےہیں جو اپنی آمدنی اور ضروریات کی بنیاد پر اہل قر

امز، بشمول ہیڈ اسٹارٹ، مفت یا کم الگیہ پروگر *ہیں۔

 گھنٹے تک پورے سال نگہداشت 10کے ہیں اور دن میں  

تے ہیں، اگر آپ اہل ہیں اور ایک نشست دستیابپیش کر

اج کروا سکتےہے تو آپ کسی بھی وقت اپنے بچے کا اندر

ہیں۔ مزید معلومات کے لیے 

ت

www.nyc.gov/3k  پر 

جائیں۔ 

ٰ

 

 

 

پری کے فار آل

 سالہ بچوں کے لیے پری کنڈر گارٹن 4نیویارک شہر میں  

ی معیار کی تعلیمام مفت پورے دن کے، اعلفار آل پروگر

بشمول ام،پروگرگارٹن  کنڈر پری کچھ ہے۔ تاکرپیشکش  کی 

ہیڈ اسٹارٹ، ان خاندانوں کے لیے دستیاب ہیں جو آمدنی  

ام مفت یا یہ پروگر *اور ضروریات کی بنیاد پر اہل ہیں۔

 گھنٹے تک کی 10ا سال، دن میں کم الگت کے ہیں اور پور

تے ہیں، اگر آپ اہل ہیں اوردیکھ بھال کی پیش کش کر

 نشست دستیاب ہے تو، آپ کسی بھی وقت اپنے بچے  

 ا سکتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے اج کرکا اندر

ٰ

www.nyc.gov/prek  پر جائیں۔

تےہ کرتوجہ: اگر اہل خانہ خدمات کی ضرورت کا مظاہر  *

اموںلی ہیڈ اسٹارٹ پروگرہیڈ اسٹارٹ اور ار DOEہیں تو،  

ان خاندانوں کی چھوٹی تعداد کو داخلہ دے سکتے ہیں جو 

آمدنی کے لحاظ سے اہل نہیں ہیں۔ اس میں معذوری کے  

لی حامل بچوں کے خاندان شامل ہیں جو ہیڈ اسٹارٹ یا ار

تیب سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ہیڈ اسٹارٹ تر

خواست دہی در

نے کت کراموں میں سے ایک میں شرآپکے بچے کو ان پروگر

نے کی ضرورت ہے: لیے، آپ کو ذیل کر

انیے میں خواست کے دورما اور بہار درساالنہ سر 	■

3-K خواستوں کے ذریعے ذیل پر یا پری کے فار آل در

www .MySchools.nyc.gov خواست دیں در
 اناں کے دورما-خزگرموسم 	■

www .MySchools.nyc اموں پر پروگر

کی انتظار فہرستوں میں شامل ہو؛ یا 

ِ

 ابطہ کریں جواست رراہاموں سے بران پروگر 	■

 ہیڈ اسٹارٹ K-3تے ہیں جیسے اج کرا سال اندرسار

اہم کنندگان سے سال فر /اور دیگر توسیعی دن 

www.MySchools.nyc  پر پائی جانے والی 

ابطہ کریں۔ابطے کی معلومات کے ذریعے رر

 ابتدائی طفلی عام تعلیم CPSE مہربانی توجہ کریں کہ اہبر

تی ہے،اموں میں تقرری کا بندوبست نہیں کرکے پروگر

اموں یا پری کنڈر گارٹن، اسلئے آپکو ان پروگر K-3جیسے  

خواست دینے کی ضرورت ہوگی۔میں در

ِ

ِ

 اور پری کے فار آل میں K-3معذوری کے حامل بچوں سمیت، تمام بچوں کے اہل خانہ کو،  

غیب دی جاتی ہے۔ خواست دینے کی تردر

تیبیں تر

3-K تیبوں میں کی جاتی ہے: اور پری کے فار آل کی پیشکش ذیل تر

تے ہیں۔ اموں کی پیشکش کراور پری کے پروگر K-3کچھ پبلک الیمینٹری اسکول،    ضلع اسکول۔ 	■

تے ہیں۔ انی کراموں کی نگرنسپل ان پروگراسکول کے پر

ف کنڈرگارٹن سے قبل اکز محکمئہ تعلیم کا عملہ چالتا ہے اور یہ صرپری کنڈر گارٹن مر  اکز۔پری کنڈر گارٹن مر 	■

تے ہیں۔ اہم کرگریڈز کو خدمات فر

اہم اور پری کنڈر گارٹن فر K-3ادری پر مبنی تنظیمیں کچھ بر۔ CEECs()NY اکزنیو یارک شہر ابتدائی تعلیم مر 	■

ف سے معاونت ملتی ہے۔ اور انہیں محکمئہ تعلیم کی طر تی ہیں کر

ف سےتے ہیں اور انہیں محکمئہ تعلیم کی طراہم کرفر K-3ام گھر میں قائم کچھ پروگر  امزگھر میں قائم پروگر 	■

معاونت ملتی ہے۔  
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مشموالتی پری اسکول انتخابات کے لیے  

ہ وقت خواست دہی کا گوشواردر

3-K خواستیں ساالنہ کھلی اور پری کنڈر گارٹن کے لئے در

ان قبول کی جاتی ہیں جو خواست کے عمل کے دوردر

انیہخواست کا دورما -بہار میں ہوتا ہے لیکن درموسم سر

 اور پری کنڈر گارٹن کے لیے K-3بند ہونے کے بعد آپ  

خواستمنتظرین کی فہرست میں شامل ہونے کی در

ا سال ہوتا ہے، اورکا طریق کار پور CPSEکرسکتے ہیں۔  

 کی کارروائی کے کس CPSEاس بات کے قطع نظر کہ آپ  

 اور پری کنڈر گارٹن کے لیے K-3حلے میں ہیں، آپ کی مر

ائی کی جاتی ہے۔خواست دینے کی حوصلہ افزدر

 خواست دے سکتے ہیں:یا پری کنڈرگارٹن میں در K-3آپ  

 کو ایک حوالہ جمع کروانے کا CPSEچاہے آپکا  	■

منصوبہ ہو یا نہ ہو؛ 

روابط

ان ابتدائی طفلی نگہداشت اور تعلیمی انتخابات کے 

بارے میں سواالت ہیں؟  

اموں کے بارے میں مزید معلومات دستیاب پروگر 	■

کے لیے:

 www.MySchools.nycذیل پر جائیں  — 

 پر کال کریں۔212-637-8000   —

 سے پری اسکول میں )EI(ابتدائی مداخلت  	■

منتقلی کی اعانت کے لیے:

ای میل کریں    — 

 EItopreschool@schoolsnyc.gov 

 پر کال کریں۔ 646-389-7171  — 

اج کی معلومات اور مدد کے لیے:ندرا■ 	

یا www.nyc.gov/3k ذیل پر جائیں     — 

www.nyc.gov/prek 

ای میل کریں    — 

ESenrollment@schools nyc .gov 

 پر کال کریں۔718-935-2009    — 

ابطہ کریںکز سے راپنے اہل خانہ استقبالیہ مر   — 

www.schools.nyc.gov/enrollment/ 
enrollment-help/family-welcome-

centers 

 کو ایک حوالہ پہلے ہی جمع کروا CPSEاگر آپ نے   	■

دیا ہے؛ 

 کے عمل میں ہیں، بشمول اگر آپ CPSEاگر آپ  	■

 CPSEتشخیصات کی تکمیل کے منتظر ہیں یا آپ 

اجالس کے شیڈول ہونے کا انتظار کر رہے ہیں؛ یا  

 ہے، بشمول اگر IEPاگر آپکے بچے کا پہلے ہی سے ایک  	■

 یا خاص کالس کی SCIS ہے جو ایک IEPانکا ایک ایسا 

تا ہے۔ تجویز کر

خواست دیتے ہیں، ایک نشست موصول اگر آپ در —

کت کا ام میں شریا پری کنڈر گارٹن پروگر K-3تے ہیں اور کر

 CPSE ہے، تو IEPتے ہیں، اور آپ کے پاس ایک انتخاب کر

نے میں ایسی مناسب خدمات کی تجویز کر IEPآپ کے  

دہ کے لیے آپ کے ساتھ کام کرے گی جو آپ کے منتخب کر

ام میں آپ کے بچے کی معاونت کر سکیں۔ آپ کبھی پروگر

ابطہ کرسے ر CPSEنے کے لیے بھی اس پر بات چیت کر

ام میںیا پری کنڈر گارٹن پروگر K-3سکتے ہیں کہ جس  

آپ کو نشست ملتی ہے وہاں کس طرح خاص تعلیم 

خدمات کا اہتمام کیا جاسکتا ہے۔  

خواست دیتے ہیں اور ایک مختلفاگر آپ در —

 یا پری K-3ان کت کے دورام میں شرخاص تعلیم پروگر

 یا پری K-3تے ہیں اور آپ کنڈر گارٹن نشست حاصل کر

 CPSEام میں منتقل ہونا چاہتے ہیں تو، کنڈر گارٹن پروگر

نے میں ایسی مناسب خدمات کی تجویز کر IEPآپ کے  

دہ کے لیے آپ کے ساتھ کام کرے گی جو آپ کے منتخب کر

ام میں آپ کے بچے کی معاونت کرسکتی ہیں۔ کسی پروگر

 سے مالقات CPSEام کا عملہ بھی موقع پر، آپ یا پروگر

خواست کرسکتا ہے تاکہ اس پر بات چیت نے کی درکر

دہاہم کرام میں فرکی جاسکے کہ آیا آپ کے بچے کو پروگر

معاونت سے زیادہ مدد کی ضرورت ہے۔  
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ناکارروائی شروع کر

ہر بچہ مختلف ہوتا ہے۔ کچھ بچوں میں معذوریاں ہوتی 

ہیں جنکی نشان دہی پیدائش کے وقت کی جاتی ہے۔ دیگر 

بچوں میں معذوریاں ہوسکتی ہیں جنکی نشاندہی بعد 

میں کی جاتی ہے یا جب وہ اسکول جانا شروع کریں۔ یہ  

حوں میں اور مختلفکھنا اہم ہے کہ بچے مختلف شریاد ر

طریقوں سے سیکھتے ہیں۔  

 سال کی عمر کے بچے خاص تعلیم کارروائی کیسے 5 سے 3

شروع کریں گے یہ اس پر منحصر ہوگا کہ آیا: 

 سال کی عمر سے قبل کی 3بچے کی نشاندہی  	■

 خدمات )EI(گئی تھی اور اس نے ابتدائی مداخلتی 

موصول کیں؛ 

کت کررہا ہےام میں شربچہ ایک پری اسکول پروگر 	■

اور اسکی نشو ونما اسکے ہمسروں کے مقابلے میں  

سست ہے؛ یا 

بچہ جو بچوں کی ایک دوسری دیکھ بھال کی  	■

تیب میں ہے اور آپکا خیال ہے کہ اسے خاص تعلیم تر

کار ہوسکتی ہیں۔خدمات در

  )EI(ابتدائی مداخلت سے منتقلی  

 

 

ابتدائی مداخلت پروگرام )EI( پیدائش سے 3 سال تک کی 

عمر کے بچوں کو خدمات فراہم کرتا ہے جو معذوری کے

حامل ہیں یا جن کی نشو ونما میں تاخیر ہے۔  EI نیویارک 

 )DOHMH( شہر محکمہ صحت اور ذہنی حفظان صحت

کے ذریعے چالئی جاتی ہے۔

اگر آپکا بچہ فی الحال  EI خدمات موصول کررہا ہے اور آپکا

خیال ہے کہ اسے پری اسکول خاص تعلیم خدمات درکار

ہوسکتی ہیں، آپکو اپنے بچے کے لیے نیویارک شہر محکمئہ 

کا حوالہ دینا الزمی ہے۔ ایسا کمیٹی برائے )DOE(   تعلیم

پری اسکول خاص تعلیم  )CPSE( کو ایک حوالے کا خط 

لکھ کر کیا جاسکتا ہے۔ آپکا EI خدمات ربط دہندہ آپکی خط

لکھنے میں مدد کرسکتا ہے اور ہدایات صفحہ 8 پر پائی 

جاسکتی ہیں۔ 

EI ہ پر ختم ہوجاتی ہیں۔خدمات بچے کی تیسری سالگر

 سال کے ہونے کے کم از کم چھہ ماہ قبل، 3آپکے بچے کے  

 خدمات ربط دہندہ آپکو منتقلی کے طریق EIآپکے بچے کا 

نا شروع کرے گا۔کار میں مدد کر

ِ

ہ سے پہلے ایک آپکے بچے کی تیسری سالگر CPSEاگر  

تی ہے اور آپکے بچے کو خدمات کے لیے اہل پایا اجالس کر

نا منتخب کرسکتے ہیں: جاتا ہے، آپ ذیل کر

■ ■	 EI خدمات کو ختم کریں اور اس وقت پری اسکول 

دیں؛ یا خاص تعلیم خدمات شروع کر

خدمات کو توسیع دیں، آپکے بچے EIاپنے بچے کی  	■

پیدائش پر منحصر:کی تاریخ 
ِ

 پیدائش 
اگست31  – جنوری 1 

 پیدائش
دسمبر31  –ستمبر 1

اگست تک 31آپکا بچہ 

EI  نا کرموصول  خدمات

کھ سکتا ہے۔ جاری ر

دسمبر تک 31آپکا بچہ

EI ناخدمات موصول کر

کھ سکتا ہے۔جاری ر

ِ

EI 3 سے آنے والے خاندانوں کے پاس-K فار آل کے لیے بھی 

خواست دینے کا انتخاب ہوتا ہے۔ تمام خاندان، اس سےدر

قطع نظر کہ وہ پری اسکول خاص تعلیم خدمات کے لیے  

خواست دینے کی ار پاتے ہیں یا نہیں، ان کی دراہل قر

 ائی کی جاتی ہے۔ مزید معلومات کے لیے، حوصلہ افز

DOE پری اسکول   ائے ابتدائی مداخلت سےرہنما کتابچہ بر

  /https ://www.schools.nyc.govمیں منتقلی
learning/special-education/preschool-to-

age -21/moving-to-preschoolپر پائی جاسکتی ہے۔ 

ام اگر آپکا بچہ پہلے ہی ایک پری اسکول پروگر

میں مندرج ہے 

اموں میں فی الوقت مندرج بچوں کےپری اسکول پروگر

لیے، خاندانوں اور پری اسکول عملے کو بچے کو خاص  

 فت کے متعلق تشویشات ہوں تو پہال قدم بچے اگر آپکی اپنے بچے کی پیشر

 فت کے بارے میں مزید بتانے اور جاننے کے لیے اپنے بچے کےکی ضروریات اور پیش ر

نا ہوگا۔ سے بات کر (اساتذہ)استاد  
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تعلیم خدمات کا حوالہ دینے سے قبل بچے کی معاونت  

نی چاہیئے۔کے لیے مختلف حکمت عملیوں کی تفتیش کر

ملکر، بالغان معلومات جمع کرسکتے ہیں، معاونتوں کا  

انی کرسکتے ہیں، اور بچوں کے لیے اگلےاستعمال اور نگر

اقدامات کا تعین کرسکتے ہیں۔  

فت کے متعلق تشویشات اگر آپکی اپنے بچے کی پیشر

فت کےہوں تو پہال قدم بچے کی ضروریات اور پیش ر

بارے میں مزید بتانے اور جاننے کے لیے اپنے بچے کے استاد 

 کے ساتھ ایک (اساتذہ)نا ہوگا۔ استاد سے بات کر (اساتذہ)

نے کے لیے،نس کی تیاری کرنس شیڈول کریں۔ کانفرکانفر

آپ اپنی تشویشات اور سواالت کی ایک فہرست بنا  

نا پسند کریں گے۔ ان میںسکتے ہیں جن پر آپ بات کر

کوئی بھی حکمت عملیاں شامل ہوسکتی ہیں جو گھر پر  

تیب دی گئییا کالس روم میں آپکے بچے کی اعانت میں تر

ہوں۔ اپنے بچے کے اساتذہ کی اسکے بارے میں جتنا زیادہ  

ممکن ہو جاننا ممکن بنانے کے لیے، یہ اہم ہے کہ: 

مثبت تعلیمی تجربات بانٹیں، بشمول جب آپ	■

نے اپنے بچے کو کامیاب ہوتے دیکھا ہو، جیسے کسی 

کہانی کو غور سے سنتے ہوئے، دوستوں کے ساتھ  

تے ہوئے۔ کھلونے بانٹتے ہوئے، یا اپنی باری کا انتظار کر

اپنے بچے کی خوبیوں، مسابقتوں اور دلچسپیوں کے 	■

بارے میں اپنے خیاالت بیان کریں۔ 

پوچھنے کے لیے سواالت 

فت میں کس طرح مدد کریں، آپ اپنے بچےآپکو یہ سمجھنے میں مدد کے لیے کہ اپنے بچے کی نشو ونما اور پیش ر

 سے پوچھ سکتے ہیں: (اساتذہ)کے استاد  

میرے بچے کی چند خصوصیات کیا ہیں؟ کالس روم میں میرے بچے کے لیے کونسی مسابقتیں ہیں؟ 	■

؟ (کریں گے)تے ہیں جب میرے بچے کو مدد کی ضرورت ہو گی تو آپ اس کی معاونت کس طرح کر	■

 کیا آپکے پاس میرے بچے کے کام کے نمونے ہیں جن پر ہم ملکر بات چیت کرسکتے ہیں؟ 	■

نے کی توقع کیتا ہے جسکی اسے جاننے یا سال کے آخر تک اس سے اس کو کرنہ کریہ کام اس کام سے کیسے مواز

جاتی ہے؟  

ام یا خدمات ہیں جو میرے بچے کی مدد کر سکیں؟ ادری میں ایسے پروگرکیا بر	■

میاں ہیں جو میں گھر پر یا مضافاتی عالقے میں کرسکتا ہوں؟ ایسی کونسی تدریسی سرگر	■

ا بچہ کالس روم میں دوسرے بچوں اور بالغان کے ساتھ کس طرح پیش آتا ہے؟ میر	■

نے میں مدد نے میں دشواری ہوتی ہے؟ مجھے اپنے بچے کی ہدایات کی پیروی کرکیا میرے بچے کو ہدایات کی پیروی کر	■

نا چاہیئے؟ کے لیے کیا کر

ا بچہ کیسے سیکھتا ہے اور کالس روم میں دوسرے کہ میر (آپ نے کیا نوٹس کیا ہے)آپ مجھے کیا بتا سکتے ہیں 	■

بچوں اور بالغان کے ساتھ کس طرح پیش آتا ہے؟ 

ا بچہ اپنی عمر کی توقعات کے مطابق سیکھ رہا ہے اور نشو ونما پا رہا ہے؟ کیا میر	■

ائے پری اسکولفت کے بارے میں مسلسل تشویش ہے، آپ اپنے بچے کو کمیٹی براگر آپکو اپنے بچے کی پیش ر

ان کسی وقتکو ایک خاص تعلیم تشخیص کے لیے حوالہ دے سکتے ہیں۔ آپ سال کے دور )CPSE(خاص تعلیم  

 کے پاس ایک حوالہ خط جمع کروا کر ایک تشخیص کے حوالے کے لیے رجوع کرسکتے ہیں۔ ایک CPSEبھی اپنی  

 مالحظہ کریں۔8 حوالہ خط کس طرح لکھا جائے اسکے لیے صفحہ 

 آپ کے ساتھ یہ یقینی بنانے کے لیے CPSEبطور ایک والدین یا سرپرست کے، آپ اپنے بچے کو بہتر جانتے ہیں۔ 

ملکر کام کرے گی کہ آپکا بچہ مناسب خدمات اور معاونتیں موصول کرے۔ 
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کسی بھی ایسی معاونتوں پر بات کریں جو آپ گھر 	■ 

 /کھنے اورعمل کو قائم رپر اپنے بچے کے مثبت طرز
تے ہیں۔ اہم کریا تدریس کو فروغ دینے کے لیے فر

ِ

ان شعبوں کی وضاحت کریں جن میں آپکے خیال ■ 	

کار ہے۔ میں آپکے بچے کو اضافی مدد در

ام میں مندرج یا پری کے فار آل پروگر K-3اگر آپکا بچہ ایک 

  CPSEنے کے لیے کسی بھی وقت ہے، آپ اس پر بات کر

ام میں خاص تعلیمابطہ کرسکتے ہیں کہ اس پروگرسے ر

خدمات کا انتظام کس طرح کیا جاسکتا ہے۔ اگر آپکا بچہ  

 آپکے ساتھ مناسب خدمات تجویز CPSEار پاتا ہے، اہل قر

نے کے لیے کام کرے گی جو آپکے کے بچے کی آپکے منتخب کر

ام میں آپ کے بچے کی معاونت کرسکیں۔ دہ پروگرکر

 بچے جنکی گھریلو زبان 

انگریزی کے عالوہ ہے

اگر آپکے بچے کی گھریلو زبان انگریزی کے عالوہ ہے، پری  

اموں کو آپکے بچے کی دونوں زبانوں میںاسکول پروگر

تقویتوں کی بنیاد پر کالس روم میں اسکی تدریس میں  

ام کو نی چاہیئے۔ اگر معاونتوں کے باوجود پروگراعانت کر

فت کے بارے میں تشویش ہے، آپکو یہآپکے بچے کی پیشر

غور النا چاہیئے کہ آیانے کے لیے ایک حوالے کو زیر تعین کر

 کار ہوسکتی ہیں۔ خاص تعلیم خدمات در

ِ

تیباگر آپکا بچہ کسی اور طفلی نگہداشت تر

میں ہے

  —تیب میں ہےاگر آپکا بچہ کسی اور طفلی نگہداشت تر

انی میں د کی نگرجیسے ڈے کئر یا خاندان کے کسی فر

 کی )CPSE(ائے پری اسکول خاص تعلیم کمیٹی بر —ہے

نے اور اسے سمجھنے میں مددآپکے بچے کی تشخیص کر

کے لیے آپکو اپنے بچے کی ضروریات اور صالحیتوں کے  

تیب میں بارے میں گھر اور اسکی طفلی نگہداشت تر

ہ باال جز میں بیاننی چاہییں۔ مذکورمعلومات جمع کر

غور الئیں۔ اگر آپکے خیال دہ سواالت اور معامالت کو زیرکر

میں آپکے بچے کو کوئی معذوری ہے اور اسے خاص تعلیم  

کار ہیں، آپ اپنے بچے کو خاص تعلیم تشخیصخدمات در

انکا حوالہ دے سکتے ہیں۔ آپ سال کے دور CPSEکے لیے  

 کے پاس ایک حوالہ خط جمع CPSEکسی وقت بھی اپنی  

کروا کر ایک تشخیص کے حوالے کے لیے رجوع کرسکتے ہیں۔

 8 ایک حوالہ خط کس طرح لکھا جائے اسکے لیے صفحہ  

مالحظہ کریں۔ 

ِ
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1

تشخی حوالہ
2

ا CPSE خدمص جالس:
3

 
4

ات

پری اسکول خاص تعلیم طریقہ کار 

. حوالہ1

 کو حوالہ )CPSE(ائے پری اسکول خاص تعلیم کمیٹی بر

دینے سے پہلے، خاندانوں اور اساتذہ کو بچے کی معاونت

کے لیے مختلف نشو ونمائی اور تعلیمی مداخلتیں نافذ  

نا چاہیئے۔ اساتذہ کے ساتھ کام نے کے لیے ملکر کام کرکر

نے اور حوالے سے قبل درست سواالت پوچھنے کے بارےکر

 مالحظہ 6 مہربانی صفحہ اہمیں مزید معلومات کے لیے بر

 کریں۔ 

اہلیت کی عمر

ان سال کے ہوں اس سال کے دور3 بچے جس سال میں 

نا شروع پری اسکول خاص تعلیم خدمات موصول کر

 کرسکتے ہیں۔ قطعی تاریخ کا انحصار آپکے بچے کی تاریخ

پیدائش پر ہے۔

ِ

 پیدائش 
جون30  – جنوری 1

 پیدائش
دسمبر 31 –جوالئی 1

 2خدمات اس سال کی 

 جنوری سے

شروع ہوسکتی ہیں

 جس میں بچہ 

 سال کا ہوگا۔ 3

خدمات اس سال کی

جوالئی 1

سے شروع ہوسکتی 

 ہیں جس میں

سال کا ہوگا۔3 بچہ

نا جاری بچے اس سال کے جون تک خدمات موصول کر

یا اگست ) سال کے ہونگے 5کھ سکتے ہیں جس میں وہ ر

۔(نا تجویز کیا گیا ہےاگر توسیعی سال خدمات موصول کر
بچے اس سال کے آغاز میں اسکولی عمر کی خاص تعلیم

 5خدمات کے اہل ہوجاتے ہیں جس اسکولی سال میں وہ 

سال کی عمر کو پہنچ جائیں۔
ِ

ایک حوالہ کس طرح لیں

اگر آپکی اپنے بچے کی نشو ونما کے بارے میں تشویشات ہیں اور آپ ایک پری اسکول خاص تعلیم تشخیص میں  

 کہا جاتا ہے اور "ابتدائی حوالہ" کو ایک خط لکھ سکتے ہیں۔ اس خط کو CPSEکھتے ہیں، آپ اپنی مقامی دلچسپی ر

می ہے۔ حوالے میں آپکو: اسکا تحریر میں ہونا الز

خواست کررہے ہیں؛ نا چاہیئے کہ آپ ایک پری اسکول خاص تعلیم تشخیص کی دریہ بیان کر	■

اہم کریں؛ ا قانونی نام اور تاریخ پیدائش فراپنے بچے کا پور	■

تشویش شعبے بیان کریں؛راپنے بچے کی نشو ونما سے متعلق کوئی بھی خاص پ	■

کوئی بھی خدمات درج کریں جو آپکے بچے نے ماضی میں موصول کی ہیں یا فی الوقت موصول کررہا ہے؛ 	■

ابطہ آپ سے ر  CPSE اہم کریں، بشمول آپکا نام، پتے اور ٹیلیفون نمبر کے جس پر ابطہ معلومات فراپنی مکمل ر■ 	

کرسکتی ہے؛ اور 

اپنی ترجیحی زبان درج کریں، اگر وہ انگریزی نہیں ہے۔	■

ُ

 خدمات کے ربط دہندہ سے آپکی اس خط کو لکھنے EI خدمات موصول کررہا ہے، آپ اپنے EIاگر آپکا بچہ فی الحال  

 مالحظہ کریں۔5  سے منتقلی کے بارے میں مزید معلومات کے لیے صفحہ EIارش کرسکتے ہیں۔ میں مدد کی گز

اگلے صفحے پر جاری 
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نے کے لیے کہ آپکےاہم کرسکتے ہیں۔ یہ معلوم کرخود، بذریعہ فیکس، یا بذریعہ ڈاک فرکو حوالہ بذات CPSEآپ اپنے  

نے کے لیے، آپ: ابطہ معلومات حاصل کردفتر کی ر CPSEتا ہے اور اپنے احاطہ کر CPSEبچے کے گھر کے پتے کو کونسا  

ِ

 پر مالحظہ کر سکتے ہیں؛37  کی معلومات صفحہ CPSE آپ 	■

■	■   CSE/CPSE  کی ویب سائٹ پر جائیں

 https://www.schools.nyc.gov/special-education/help/committees-on-special-education  

 کو فون کر سکتے ہیں؛ یا3 11■ 	

پر جائیں۔  https://www.schools.nyc.gov/find-a-school  محکمئہ تعلیم کی فائنڈ اے اسکول ویب سائٹ  	■

نے کے لیے، اپنے بچے کے گھر کا پتہ اور برو درج کریں۔ اپارٹمنٹ نمبر جیسی معلومات کو فائنڈ اے اسکول استعمال کر

دیک ترین اسکول بتائے گی۔ اسکول کا ضلعپر کلک کریں۔ ویب سائٹ آپ کو پتے سے نز  hearc"S" خالی چھوڑ دیں۔ 

تا ہے۔ کئی اسکول اضالع کا احاطہ کر CPSEظاہر کیا جائے گا۔ ہر  

ابطے کیابطہ کرسکتے ہیں۔ رسے ر CPSEکار ہے، آپ اپنے اگر آپکو ایک حوالہ خط لکھنے یا بھیجنے میں مدد در

 مالحظہ کریں۔ 37معلومات کے لیے صفحہ  

والدین کے عالوہ کون ایک ابتدائی حوالہ لے 

سکتا ہے؟

 کے )DOE(والدین کے عالوہ، نیویارک شہر محکمئہ تعلیم  

 منتظم بھی حوالہ لے سکتا ہے۔ CPSEنسپل یا اسکول کا پر

اگر آپ ایک فوسٹر والدین ہیں، مزید رہنمائی کے لیے

 مالحظہ کریں۔26 صفحہ  

 کرسکتا ہے؟ خواستکون ابتدائی حوالے کی در

حوالے کی کارروائی شروع کی جاسکتی ہے اگر کوئی اور 

CPSE کو خاص تعلیم کے لیے ابتدائی حوالے کی تحریری 

خواست جمع کرواتا ہے۔ کسی طالب علم کو خاص تعلیمدر

خواست ذیل کے ذریعے کی جاسکتی کا حوالہ دینے کی در

ہے: 

 

اس اسکولی ضلع کے عملے کا پیشہ ور ممبر جس  	■

میں طالب علم رہتا ہے؛ 

پبلک یا نجی اسکول کے عملے کا پیشہ ور ممبر  ■	

جس میں طالب علم جاتا ہے یا جانے کا اہل ہے؛ 

ایک الئسنس یافتہ فزیشن؛  ■	

ایک عدالتی افسر؛ یا  	■

ایک پبلک ادارے کے عملے کا پیشہ ور ممبر جو  ■	

بچوں کی بہبہود، صحت یا تعلیم کا ذمہ دار ہو۔ 

خواست اد میں سے کوئی ابتدائی حوالے کی درجب ان افر

خواست میں: جمع کروائے، یہ اہم ہے کہ در

خواست کی وجہ بیان کریں اور امتحان حوالے کی در 	■

ڈ، یا وہ رپورٹس شامل کریں جن کی کے نتائج، ریکار

خواست کی گئی ہے؛ بنیاد پر حوالے کی در

خواست وہ مداخلتیں بیان کریں جو حوالے کی در ■	

دگی کی اصالح کے لیے کرنے سے قبل بچے کی کارکر

کی گئی تھیں؛ اور 

ابطے یا نے سے قبل والدینی رخواست کرحوالے کی در ■	

ہ کار بیان کریں۔شمولیت کا دائر

خواست موصول ہوتی ہے، کو حوالے کی در CPSEجب  

CPSE ،اسکولی دنوں کے اندر، یا:10  پھر 

 سال کے ہوں پری اسکول خاص تعلیم خدمات 3بچے جس سال میں 

نا شروع کرسکتے ہیں۔ موصول کر
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حوالے کی کارروائی کا آغاز کرے گی اور آپ کو حوالے 	■

؛ یا (ذیل میں مالحظہ کریں)کا پیکٹ بھیجے گی  

اہم کرےخواست کی ایک کاپی فرآپکو حوالے کی در ■	

حوالے تشخیص کے لیے ایک ابتدائی اپنے بچے کو گی،

کے آپکے حق سے مطلع کرے گی، اور آپکو مالقات کا  

اہم کرے گی۔ موقع فر

حوالہ پیکٹ

 آپ کو پری CPSEایک بار ابتدائی حوالہ دیے جانے کے بعد،  

اسکول خاص تعلیم خدمات کے لیے ایک حوالہ پیکٹ 

بذریعہ ڈاک بھیجے گی، جس میں شامل ہوگا: 

ایک نوٹس کہ حوالہ موصول ہوگیا ہے؛  ■	

نیویارک ریاست محکمئہ تعلیم کے ذریعے منظور  	■

منظور )"دہ تشخیصی مقامات کی ایک فہرست کر

۔ "(دہ تشخیصی مقاماتکر

م؛ فار "ابتدائی تشخیص کے لیے اجازت"	■ 

م د کا صحتی معائنے کا فاربچے اور نوبالغ فر■	

آپکے حقوق کے بارے میں معلومات؛ ■	

اس اہل خانہ رہنمائی کتابچے کی ایک نقل؛ اور	■

مشموالتی پری اسکول انتخاب کے بارے میں  ■	

معلومات۔

اگر آپکو حوالہ بھیجنے کے دو ہفتوں کے اندر ایک حوالہ 

ابطہ سے ر CPSEپیکٹ موصول نہ ہو، تو آپکو مدد کے لیے 

نا چاہیئے۔ جب آپکو پیکٹ مل جائے، آپکو حوالہ پیکٹ کر

دہ تشخیصی مقامات میں سے ایک میں شامل منظور کر

نا چاہیئے۔کے ساتھ تشخیص کا وقت طے کر

 اگر آپکی اپنے بچے کی نشو ونما کے بارے میں تشویشات ہیں اور آپ ایک پری 

 CPSE کھتے ہیں، آپ اپنی مقامی اسکول خاص تعلیم تشخیص میں دلچسپی ر

کو ایک خط لکھ سکتے ہیں۔  
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1 
 حوالہ

2 
 تشخیص

3 
اجالس: CPSE 

4 
 خدمات

. تشخیص 2

کارتشخیص کا طریق ِ

جیسا کہ ذیل میں مزید تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، جب  

دہ فہرست اہم کرآپکو حوالے کا پیکٹ موصول ہو، آپکو فر

نا دہ تشخیص مقام کو منتخب کرمیں سے ایک منظور کر

ابطہ کریں۔ جس چاہیئے اور اس تشخیصی ادارے سے ر

ابطہ کریں گے وہ: تشخیصی ادارے سے آپ ر

کار کے کار اور آپکے قانونی طریقتشخیصی طریق  	■

نے کے لیے آپکے ساتھ ایکحقوق کی وضاحت کر

مالقات شیڈول کرے گا، اور آپکے بچے کی تشخیص  

کے لیے تحریری اجازت حاصل کرے گا؛ 

 کو )CPSE(ائے پری اسکول خاص تعلیم کمیٹی بر ■	

مطلع کرے گا کہ انہوں نے آپکے بچے کی تشخیص 

لی ہے؛ کی اجازت حاصل کر

مناسب تشخیصات انجام دے گا؛ اور  	■

پری اسکول طالبانہ تشخیص خالصہ رپورٹ مکمل ■	

کرے گا، جو انجام دی گئی تشخیص کے نتائج کی  

تلخیص کرے گا۔ 

تشخیصات آپکو بغیر کسی الگت کے انجام دی جائیں گی۔

آپکے حوالہ پیکٹ میں تشخیصاتیِِ

ایجنسیوں کی فہرست شامل ہے جو 

پری اسکول تشخیصات انجام دینے کے 

ہیں۔ دہ کرمنظور  کی ریاست نیویارک لیے 

ایک تشخیص کا کس طرح انتظام کریں

آپکے حوالہ پیکٹ میں تشخیصاتی ایجنسیوں کی فہرست شامل ہے جو پری اسکول تشخیصات انجام دینے کے لیے نیویارک 

ہ لینا چاہیئے اور فہرست میں سے ایک ادارے کو منتخب کریں۔دہ ہیں۔ آپکو اس فہرست کا جائزریاست کی منظور کر

  )CSE(ائے خاص تعلیم کے کمیٹی بر )DOE(جبکہ زیادہ تر تشخیصی مقامات نجی ادارے ہیں، نیویارک شہر محکمئہ تعلیم  

تے وقت کہ کون آپکے بچے کی تشخیص انجام دے گا،کے دفاتر میں پری اسکول تشخیص کار موجود ہیں۔ اسکا انتخاب کر

آپکو پوچھنا چاہیئے کہ کتنی جلد تشخیصات انجام دی جاسکتی ہیں۔ یہ معلومات تشخیصات مکمل ہوجانے کے بعد ایک  

CPSE لیں، آپکو جتنی جلد ہوسکے ایک وقتاجالس کے بروقت انتظام میں مدد دے گی۔ جب آپ ایک ادارے کا انتخاب کر 

نا چاہیئے۔مالقات طے کر

کار ہوتی ہے، جو انگریزی اور بچے کی گھریلو یا آبائی زبان دونوں میں انجام دی دردو لسانی تشخیص  کچھ بچوں کو  

تے ہیں انکی آپکے حوالہ پیکٹ میں تشخیصی ادارے فہرست پرجاتی ہے۔ وہ ادارے جو دولسانی تشخیصات پیش کر

اہ تالش سے ایک ادار CPSEتے ہیں۔ آپ اپنے جو وہ پیش کر (انگریزی کے عالوہ)نشاندہی کی گئی ہے، بمعہ خاص زبانوں کے  

نے میں مدد کے لیے کہ آیا آپکے بچے کو ابطہ کرسکتے ہیں جو دولسانی تشخیص کرسکتے ہوں۔ یہ تعین کرنے کے لیے رکر

نے کے لیے آپکے بچے کو ایک گھریلو زبان کاکار ہے، تشخیصی ادارے تشخیص کی زبان کا تعین کرایک دولسانی تشخیص در

سروے دیں گے۔  

ِ

ابطہ کرسکتے ہیں۔ محکمئہ تعلیم کےسے ر CPSE نے میں مدد چاہیئے، آپ اپنے اگر آپکو ایک تشخیصی مقام منتخب کر

ہیں۔تےکراحاطہ  کا ضلع رہائشی آپکے جو ہے جاسکتا کیا کےکرابطہ رسے  دفتر کے  CSEانتظام  کا کاروں تشخیص اسکول پری 

 مالحظہ کریں۔ 37ابطے کی معلومات کے لیے صفحہ ر
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فہم راپنے بچے کی تشخیص کے لیے اپنی پ

نا اہم کرمنظوری فر

ُ

می ہے اس سے پہلے کہ آپکو اپنی تحریری اجازت دینا الز

فہم رپ"تشخیصی ایجنسی تشخیص انجام دے سکے۔ اسے 

فہم اجازت کا مطلب ہے کہ ادارے رکہا جاتا ہے۔ پ "اجازت

نے آپکو آپکی ترجیحی زبان میں، تشخیص اور آپکے حقوق 

کے بارے میں متعلقہ معلومات سے مکمل طور پر مطلع  

میانہ اور تحریر میں ہونا الزدیا ہے۔ آپکی اجازت رضاکارکر

 جاسکتا ہے۔ (واپس لیا)ہے اور کسی وقت بھی منسوخ کیا  

اگر آپ، بطور والدین، تشخیصات کی اجازت نہیں دیتے،

خاص تعلیم تشخیصات شروع نہیں کی جاسکتیں، اور  

CPSE دیا گیا ہے اورآپکو مطلع کرے گا کہ کیس ختم کر

مزید کوئی قدم نہیں اٹھایا جائے گا۔ 

 تشخیصات کی اجازت دے کر، آپ خاص تعلیم 

 خدمات کی اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ آپ اپنے بچے 

کی تشخیصات کروا سکتے ہیں اور یہ منتخب کرسکتے 

 ہیں کہ آپکا بچہ خاص تعلیم خدمات موصول نہ کرے  

۔(اگر اہل ہو)

ُ

ُ

 کو CPSEآپ تشخیص کی کارروائی کسی بھی وقت  

نے کا حق کے ختم کروانے کا اور انہیں مطلع کرتحریر کر

کھتے ہیں کہ آپ اپنے بچے کی تشخیص کی منظوری ر

نا چاہتے ہیں۔ جب آپ ایک بار تشخیص کو کو منسوخ کر

 کیس CPSEتے ہیں تو آپکے بچے کا روکنے کا انتخاب کر

خودبخود بند ہوجائے گا۔ تاہم، اگر آپ کسی وقت اجازت 

تے ہیں تو یہ سابقہ طور پر کی گئی کارروائی کےمنسوخ کر

لیے کارآمد نہیں ہو گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسی  

تا ہے جس کو اجازت بھی ایسے عمل کی نفی نہیں کر

نے سے پہلے کیا گیا تھا۔منسوخ کر

اگر آپ ایک فوسٹر والدین ہیں، مزید رہنمائی کے لیے 

 مالحظہ کریں۔26 صفحہ  

کھیں کہ تے وقت، یہ ذہن میں راہم کراپنی اجازت فر

CPSE 60نے کے م پر دستخط کرتی فارکے لیے آپکے اجاز 

می نا الزاجالس منعقد کر CPSEکیلنڈر دنوں کے اندر ایک  

ہ وقت اس وقت تک شروع نہیں ہے۔ کیونکہ یہ گوشوار

دیں،م پر دستخط نہ کرتی فارہوتا جب تک کہ آپ اجاز

یہ اہم ہے کہ آپ اپنی پہلی تشخیص کا وقت جتنی جلد 

ہوسکے شیڈول کریں۔ یہ اس بات کو یقینی بنانے میں 

 کے پاس خدمات کو فوری CPSE بھی مدد کرے گا کہ  

نے کے لیے کافی وقت ہے نے کا انتظام کرطور پر شروع کر

CPSE( اسکولی دنوں کے اندر اور 30 اجالس کی تاریخ کے 

 دنوں کے 60نے کے آپکے تشخیص کی اجازت پر دستخط کر

اندر، یا پری اسکول خاص تعلیم خدمات کے لیے عمر کی 

۔ (اہلیت کے پہلے دن

ابتدائی تشخیص میں کیا شامل ہوگا؟ 

آپکے بچے کی ابتدائی تشخیص ذیل پر مشتمل ہو گی: 

ایک جامع نفسیاتی تشخیص جو یہ دیکھے گی کہ  	■

اکی قابلیتیں؛ آپکا بچہ کیا جانتا ہے اور اسکی ادر

ایک سماجی روداد انٹرویو، جو آپکے بچے کی نشو  ■	

اہم کرےمنظر فرونما اور خاندانی سرگزشت کا پس

گا، اکثر اوقات پیدائش سے حال تک؛ 

ایک جسمانی تشخیص، جو آپ کے بچے کے ڈاکٹر ■	

کے ذریعے مکمل کیا جانے واال صحت سے متعلق  

م ہے۔ معائنے کا فار

ِ
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آپکے بچے کی اسکے موجودہ تعلیمی ماحول یا طفلی  	■

نگہداشت مقام پر مشاہدہ؛ اور 

عمل، اور جذباتی عناصر کو جسمانی، ذہنی، طرز ■	

یقینی بنانے کے لیے جو بچے کی مشتبہ معذوری کا  

 ضرورت تشخیصات۔سبب ہیں، دیگر حسب

ِ

ِ

نجی تشخیصات 

CPSE کو آپکے بچے کے متعلق تمام معلومات کو 

اہمغور النا چاہیئے، بشمول وہ معلومات جو آپ فرزیر

ہ دہ تشخیصاتی ادارتے ہیں۔ جبکہ آپ کا منتخب کرکر

کار جانچ اور تشخیصات انجام دے گا،کوئی بھی در

 کو اپنے خرچ پر انجام دی جانے والی کوئی CPSEآپ  

اہم کرسکتے ہیں۔ اگر آپکےبھی نجی تشخیصات فر

پاس ایک نجی ڈاکٹر یا تشخیص کار کی جانب سے 

کوئی تشخیصات ہیں جن کے لیے آپ چاہیں گے کہ  

CPSE ہ لے، آپکو اسے تشخیصی ادارے کےان کا جائز

 منتظم کے پاس CPSEساتھ بانٹنا چاہیئے اور اسے اپنے  

 خدمات )EI(بھیج دیں۔ اگر آپکا بچہ ابتدائی مداخلت 

 خدمات ربط دہندہ کو، آپکی اجازت EIتا ہے، موصول کر

 کو بھیجنے CPSEڈز تشخیصات اور ریکار EIسے، 

 ایک تشخیصی ادارے کے CPSEچاہییں۔ بعض اوقات 

ذریعے نئی تشخیصات انجام دیے جانے کے بجائے نجی

تا ہے۔ دیگر تشخیصات قبول کر EIتشخیصات یا حالیہ  

 کے CPSE تشخیصات کو EIتوں میں، ان نجی یا صور

غور الیا جائے گا لیکن وہ نئی تشخیصات ذریعے زیر

  CPSEکی جگہ نہیں لیں گی۔ کسی بھی صورت میں،  

غور الئے گا۔دہ کسی بھی مواد کو زیر اہم کرآپکے فر

ِ

ِ

ِ

تشخیص کا خالصہ

تشخیصی مقام، تشخیصی رپورٹ کی ایک کاپی آپ، 

والدین کے ساتھ بانٹے گا، بشمول پری اسکول طالب علم 

 منتظم کو بھی کاپیاں CPSEکی تشخیص خالصہ رپورٹ۔  

بھیجی جائیں گی۔

تشخیصی رپورٹ اور خالصہ ملنے کے بعد، تشخیصات  

 کے ساتھ ایک مالقات CPSEہ لینے کے لیے آپ اور کا جائز

شیڈول کی جائے گی۔ 

اکطالب علم کی معلومات کی تجدید کا اشتر

اگر کسی وقت آپکے بچے کی معلومات تبدیل ہوتی ہیں، بشمول آپکے بچے کے پتے، نام، سرپرست، یا سرپرست کا 

ام میں تجدید کریں۔ اس سے یہ یقینی بنانے میں مدد اور پری اسکول پروگر CPSEفون نمبر، یہ اہم ہے کہ آپ اپنی  

ملے گی کہ آپکو اپنے بچے کے بارے میں اطالعات اور معاونتیں موصول ہوتی رہیں۔ 
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3.CPSE اجالس 

ہعمومی جائز

ایک بار آپ کے بچے کی ابتدائی تشخیص مکمل ہو جانے  

ائےکے بعد، آپ کو باہمی طور پر متفقہ وقت پر کمیٹی بر

کت اجالس میں شر )CPSE(پری اسکول خاص تعلیم  

نے کی دعوت دی جائے گی۔ یہ انتہائی اہم ہے کہ آپ،کر

کت کریں تاکہ معلوماتاجالس میں شر CPSEوالدین،  

 کے ساتھ ملکر اپنے بچے CPSEاور خیاالت بانٹ سکیں اور  

نے میں بطور ٹیم کام کریں۔کے لیے فیصلے کر

 کے اپنے بچے کی (والدین) اجالس آپ CPSEابتدائی  

نے کے کی تاریخم پر دستخط کرتشخیص کی اجازت کے فار

 CPSE کیلنڈری دنوں کے اندر منعقد ہوگا۔ آپکو 60کے  

اجالس کے کم از کم پانچ دن پہلے اجالس کے وقت، تاریخ 

اور مقام کی معلومات کے ساتھ ایک تحریری دعوت نامہ  

کت نہیںموصول ہونا چاہیئے۔ اگر آپ اجالس میں شر

ابطہ نے کے لیے رسے تاریخ تبدیل کر CPSEکرسکتے، آپکو  

نا چاہئیے۔کر

ہاجالس میں، ٹیم تشخیص کے نتائج کا جائز CPSEاس  

لے گی، آپکے بچے کے بارے میں معلومات بانٹے گی اور 

جانے گی اور تعین کرے گی کہ آیا آپکا بچہ پری اسکول  

ات کےخاص تعلیم خدمات کا اہل ہے۔ اہلیت کے معیار

 مالحظہ 16بارے میں مزید معلومات کے لیے صفحہ  

کریں۔

ام ادی تعلیمی پروگرایک انفر CPSEاگر اہل پایا گیا تو  

)IEP( تیار کرے گی۔ IEPs 18 کے بارے میں صفحہ 

 پر دیے تمام خدمات اور IEPپر مزید جانیئے۔ آپکے  

 آپکو بغیر کسی الگت کے CPSEاموں کو آپکی پروگر

نے کے لیے انتظام کرے گی۔اہم کرفر

آپکے بچے کی بطور ایک معذوری کے حامل پری اسکول 

 کا IEPطالب علم نشاندہی ہونے کے بعد، آپکے بچے کے  

 اجالسوں CPSEسال میں کم از کم ایک بار اضافی 

 کہا جاتا "ساالنہ جائزے"ہ لیا جائے گا۔ انہیں میں جائز

ہے۔ ساالنہ جائزوں کے بارے میں مزید معلومات کے

 مالحظہ کریں۔ اسکے عالوہ، آپکے بچے 20لیے صفحہ  

کو مکرر تشخیص کے لیے حوالہ دیا جاسکتا ہے۔ مکرر

تشخیص کے بارے میں مزید معلومات کے لیے صفحہ  

 مالحظہ کریں۔ 20
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 اجالسوں کے لیے تیاری کے بارے میں CPSEذیل کا جز  

تا ہے۔ اہم کرمزید معلومات فر

CPSE نااجالس کے لیے تیاری کر

نے کے لیے اوراجالس سے قبل، آپ تیاری کر CPSEایک  

موثر ترین طریقے سے حصہ لینے کے لیے ذیل کے اقدامات  

لے سکتے ہیں: 

■ دہہ لیں۔ منظور کرتشخیص کے نتائج کا جائز	

تشخیصی مقام آپکو تشخیصات اور تشخیص خالصہ 

 اجالس سے قبل تشخیص کے CPSEبھیجے گا اور  

ہ بھی لے سکتا ہے۔ تشخیصات کے اننتائج کا جائز

حصوں پر غور کریں جو آپکے خیال میں اہم ترین ہیں  

اور جن حصوں کے بارے میں آپکے سواالت ہیں۔ 

ات جمع کریں اد سے معلومات اور دستاویزان افر 	■

اہمجو آپکے بچے کو جانتے ہیں، جیسے اساتذہ، فر

کنندگان، یا ڈاکٹرز جو آپکے بچے کی ضروریات کو  

نے میں مددگار ہوسکتے ہیں۔ بہتر طور پر بیان کر

 پر پایا جانے 61 پری اسکول کے بچوں کے صفحہ  	■

واال اہلیت کا معیار مالحظہ کریں۔ 

اپنے بچے کی خصوصیات اور ضروریات پر بات  ■	

نے کے لیے تیار رہیں اور یہ کس طرحچیت کر

اسکی تعلیمی، سماجی، جذباتی اور جسمانی  

انداز ہوتی ہیں۔ نشو ونما پر اثر

پری اسکول بچوں کے لیے پیش کی جانے والے  	■

 (22صفحہ )ہ لیں۔ اموں اور خدمات کا جائزپروگر

 اد کے بارے میں سوچیں جنہیں اجالس ان افر ■	

نی چاہیئے اور انکے آپکے ساتھ آنےکت کرمیں شر

پکایا بذریعہ فون شامل ہونے کا انتظام کریں۔ اگر آ

ام میں ہے تو یہ یقینی بنائیں کہ بچہ کسی پروگر

اسکا استاد بھی شامل ہونے کا منصوبہ بنائے۔ 

اگر انگریزی آپ کی ترجیحی زبان نہیں ہے، تو  ■	

CPSE اجالس سے کم سے کم 27 گھنٹے قبل اپنی 

CPSE نے کی سے ایک ترجمان کا بندوبست کر

ارش کریں۔ گز

جب آپ اجالس کی تیاری کررہے ہوں، یہ سوچیں 	■

کار میں آپ کہاں پر ہیں۔ آپ کواجی طرہق کہ اندر

خواست دینے میںام میں درایک پری اسکول پروگر

 یا پری کے فار آل K-3دلچسپی ہوسکتی ہے، جیسے  

خواست دے ام، ہوسکتا ہے آپ نے پہلے ہی درپروگر

  CPSEکت کررہے ہوں۔ دی ہو، یا آپ پہلے ہی شر

اک کرسکتےاجالس میں آپ ان معلومات کا اشتر

 حال سے قطع نظر، اجی صورتہیں۔ آپکی اندر

CPSE نے کےآپکے ساتھ مناسب خدمات تجویز کر

لیے کام کرے گی جو آپکے کے بچے کی آپکے منتخب  

ام میں معاونت کرسکیں۔ دہ پروگرکر

ِ

ِ

CPSE کت کنندگاناجالس شر

ممبر ہیں۔  انتہائی اہم ٹیم کے ایک CPSE آپ، والدین،  

کت کنندگان میں شامل ہوسکتے ہیں: دیگر شر

 اجالسوں کے لیے اور جب بھی بچہ CPSEابتدائی  	■

عام تعلیم میں ہو ایک عام تعلیم استاد؛ 

اہم کنندہ یا فر  /ایک خاص تعلیم استاد اور 	■

؛(اطالق ہواگر قابل)

؛ (منتظم )CPSEایک ضلعی نمائندہ  	■

آپکے بچے کے بارے میں علم یا خاص مہارت  	■

اد؛ کھنے والے دیگر افرر

 خدمات )EI(ارش پر ابتدائی مداخلت آپکی گز ■	

ابطہ کار؛ اور ر

ایک اور والدینی ممبر، اگر آپ نے اجالس کے 27  ■	

ارش کی تھی۔ ایکگھنٹے پہلے اسکی تحریری گز

والدینی ممبر اسکولی ضلع میں ایک معذوری 

 اجالسوں میں IEPکے حامل بچے کا والدین ہے جو  

تا ہے اور ایک معلوم یا مشتبہ معذوریکت کرشر

کے حامل بچے کے والدین کی اسکے بچے کے  

تا ہے۔نے میں اسکی مدد کرتعلیمی فیصلے کر

ِ

ُ

ہ لے گی، آپکے بچےاجالس میں، ٹیم تشخیص کے نتائج کا جائز CPSEاس  

کے بارے میں معلومات بانٹے گی اور مزید جانے گی اور تعین کرے گی کہ 

آیا آپکا بچہ پری اسکول خاص تعلیم خدمات کا اہل ہے۔  

15



CPSE داراجالس میں آپکا کر

اموں کی اہلیت کے بارے میں کیے جانے والےاجالس میں، آپ اپنے بچے کی خاص تعلیم خدمات اور پروگر CPSEایک  

فیصلوں میں حصہ لے سکتے ہیں۔ آپ اپنے بچے کو بہتر جانتے ہیں اور اسکی خاصیتوں، دلچسپیوں اور ضروریات کے 

بارے میں بات کرسکتے ہیں۔ اور، بطور والدین کے، آپ اپنے بچے کو بہتر تعلیم دینے اور اپنے بچے کی اعانت کے متعلق 

اپنے خیاالت اور احساسات کے بارے میں بات کرسکتے ہیں۔  

CPSE :اجالس میں آپکو چاہیئے 

اپنے بچے کے بارے میں معلومات بانٹیں، جیسے آپکا بچہ کیسے سیکھتا ہے یا اسکی دلچسپیاں کیا ہیں؛ 	■

بتائیں کہ جو صالحیتیں آپکا بچہ سیکھ رہا ہے آیا وہ گھر پر بھی استعمال کی جارہی ہیں؛ اور ■	

نے کے لیے کام کریں۔ تیار کر IEPاگر آپکا بچہ اہل ہے، ٹیم کے ساتھ 	■

CPSE اجالس میں پوچھے جانے والے سواالت 

■ فت کی معاونت میں گھر پر کیا کرسکتا ہوں؟ اہداف کی جانب پیش ر IEPمیں اپنے بچے کی نشو ونما اور  	

ام میرے بچے کو تدریس دیتے وقت اسکی صالحیتوں کو کس ا بچہ کس طرح بہترین سیکھتا ہے؟ پری اسکول پروگرمیر ■	

طرح استعمال کرسکتا ہے؟ 

انی کی جاتی ہے؟ فت کی کتنے تعدد سے نگراہداف کی جانب پیش ر IEP میرے بچے کی  ■	

ابطے کےفت کے بارے میں باخبر رہنے کے لیے رعمل کی پیش رام میں تعلیمی اور طرز اپنے بچے کی پری اسکول پروگر

کیا بہترین طریقے ہیں؟ 

فت کے بارے میں کس طرح معلوم ہوگا؟ اہداف کی جانب پیش ر IEPمجھے اپنے بچے کی  	■

کونسی خدمات اور معاونتیں میرے بچے کی ضروریات کی بہترین تکمیل کریں گی؟ انکا انتظام کیسے کیا جاسکتا ہے؟  ■	

عمل کی ضروریات سے کس طرح نمٹے گا؟ام میرے بچے کی تعلیمی اور طرز پری اسکول پروگر ■	

ِ

ِ

اہلیت

ایک پری اسکول بچے کو خاص تعلیم خدمات کے لیے 

ائد فعالی شعبوں میںار دیا جائے گا اگر ایک یا زاہل قر

 میلوں کے مقابلے معمول کے مروجہ نشو ونمائی سنگ

معنی تاخیر پائی جائے۔ رمیں پ

؛ (سوچنا اور سیکھنا)اک ادر■	

؛ (سمجھنا اور زبان کا استعمال)زبان اور ابالغ 	■

ذاتی امدادی صالحیتیں جیسے )مطابقت پذیری  ■	

؛ (بیت الخال کا استعمال، کھانا، اور کپڑے بدلنا

 عمل جیسے دوسروں کے طرز)سماجی-جذباتی  ■	

؛ (ساتھ سلوک سے رہنا اور احساسات کا اظہار

 یا /اور

جسمانی نشو ونما، بشمول )کی نشو ونما حر 	■

۔(ابیکاتی تاخیر یا خربصری، سماعتی اور حر

ایک پری اسکول طالب علم کو خاص تعلیم خدمات کے  

ار دیا جاسکتا ہے اگر وہ: لیے بھی اہل قر

ذیل کی معذوریوں میں سے ایک کے معیار کی  	■

 :(ذیل میں وضاحت کی گئی ہے)تا ہے تکمیل کر

مآٹیز   —

ہ پنبہر   —

ہ - نابینا پنبہر   —


سماعتی کمزوری  — 


ہڈیوں میں کمزوری  — 


دیگر طبی کمزوریاں  — 

ِ

ُ

ِ
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ناک صدمہ سے دماغی چوٹخطر  — 

بصری کمزوری   —

 اور 

 دہ پری اسکول خاص تعلیم خدمات اور منظور کر 	■

تا ہے۔اموں کا مطالبہ کرپروگر

ثقافت اور زبان میں تنوع ایک بچے کی پری اسکول 

خاص تعلیمی خدمات کے لیے اہلیت کا تعین نہیں 

غور الئے گی جبقات کو زیر ان تفر CPSEتے ہیں۔ کر

عمل کی تشخیص کی جائے گی۔صالحیتوں اور طرز

 پر درجہ بندی بطور IEPاگر آپکا بچہ اہل پایا گیا،  

کے قلم "معذوری کا حامل پری اسکول طالب علم"

بند کی جائے گی۔

تیہ لیتی ہے اور تعین کرتشخیصات کا جائز CPSEاگر  

ہے کہ آپکا بچہ پری اسکول خاص تعلیمات کا اہل 

اہم کرے گی کہ آپکا آپکو معلومات فر CPSEنہیں ہے،  

دیا جائے گا۔ اگر آپ بچہ کیوں نااہل ہے، اور کیس بند کر

CPSE کے اس فیصلے سے متفق نہیں ہیں کہ آپکا بچہ 

نے کےخدمات کا اہل نہیں ہے، آپ اس اختالف کو حل کر

 مالحظہ28صفحہ ) کار کے حقوق لیے اپنے قانونی طریق

 استعمال کرسکتے ہیں۔ (کریں

م آٹز

معنی انداز میں زبانی رایک نشو ونما کی معذوری، پ

انداز ہوتیاور غیرزبانی ابالغ اور سماجی تعامل پر اثر

 سال کی عمر سے پہلے عیاں ہوتی ہے، 3ہے، عام طور پر  

م تی ہے۔ آٹیزدگی کو بری طرح متاثر کرکرجو تعلیمی کار

میوں اری سرگرکے ساتھ وابستہ دیگر خصوصیات تکر

کات میں مشغول ہونا، ماحولیاتی اور اسٹیریو ٹائپ حر

ہ کے معموالت میں تبدیلی میںمرتبدیلی یا روز

 عمل دمعمولی راحمت، اور حسیاتی تجربات پر غیرمز

ہیں۔ اس اصطالح کا اطالق نہیں ہوتا اگر طالب علم کی 
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دگی شدید طور پر متاثر ہوئی ہو کیونکہکرتعلیمی کار

طالب علم ایک جذباتی خلل اندازی کا شکار ہوا تھا۔ 

ہ پنبہر

ایک ایسی سماعتی معذوری کا طالب علم جو اتنی 

سنگین ہو کہ طالب علم لسانی معلومات کو سن کر،  

ھائے بغیر، سمجھنے سے معذور ہو جو ھا کر یا بڑآواز بڑ

دگی کو منفی انداز میں کرطالب علم کی تعلیمی کار

متاثر کررہی ہو۔ 

ہ - نابینا پنبہر

بیک وقت سماعت اور بصیرت میں معذوری کا حامل  

اج ابالغ اور دیگر نشو ونما اورطالب علم، جن کا امتز

تعلیمی سنگین ضروریات کا سبب بنتا ہے جسے ان  

ا نہیں کیا جا سکتا جو اموں میں پورخاص تعلیم پروگر

ف بہرے یا نابینا طلبا کے لیے ہیں۔صر

سماعتی کمزوری 

سماعت کی ایک معذوری، چاہے مستقل یا متغیر، جو  

دگی کو منفی انداز میںکرطالب علم کی تعلیمی کار

متاثر کرے لیکن اس حصے میں بہرے پن کی تعریف  

میں شامل نہیں ہے۔

ہڈیوں کی معذوری 

ہڈیوں کی شدید معذوری جو طالب علم کی تعلیمی  

دگی پر بری طرح اثر انداز ہوتی ہو۔ اصطالح میںکرکار

پیدائشی بے قاعدگی کی وجہ سے ہونے والی معذوری  

، بیماری کی وجہ(ھا پاوں، کسی عضو کا نہ ہوناٹیڑمثال)

 (پولیومائیلیٹیس، ہڈیوں کی ٹی بیمثال)سے معذوریاں،  
 دماغی فالج، مثال)اور دیگر وجوہات کی بنا پر معذوریاں  

قطع عضو، ہڈی کا ٹوٹنا یا جسم کا جل جانا جو پٹھوں 

۔ (کے تشنج کی وجہ بنے

ً

ً

ً

دیگر طبی کمزوریاں

 حیات یا چوکنا پن کا حامل محدود طاقت، قوت

کات سے بے تحاشہعلم بشمول ماحولیاتی محرطالب

چوکنا پن جسکا نتیجہ تعلیمی ماحول میں محدود 

ہوشیاری ہو، جو دائمی یا شدید طبی مسائل کی وجہ 

سے ہو، بشمول لیکن انہی تک محدود نہیں دل کا  

دے میں سوزش،کیلوسس، گٹھیا کا بخار، گرمرض، ٹبر

کل سیل انیمیا، ہیموفیلیا، مرگی، سیسے کی دمہ، س

کیمیا، ذیابیطس، توجہ دینے کی کمی کیزہریت، ل

معذوری، توجہ کی کمی کی بیش فعالیت کی معذوری،  

ette ourTدگیکرعلم کی تعلیمی کارسنڈروم جو طالب

کو منفی انداز میں متاثر کرے۔  

ِ

ِ

ِ

ُ

ِ

ِ

ِ

  

ِ 

ُ

ِ



صدماتی دماغی چوٹ

ایک طالب علم جسکو کسی بیرونی طبیعی قوت 

 حال سے دماغی چوٹ لگی ہو یا کسی طبی صورت

م اورکے باعث جیسے اسٹروک، اینسفالئٹس، اینورز

اینکوسیا یا دماغی رسولی جسکا نتیجہ معذوریاں ہو  

دگی کو بری طرح کرجو اس طالب علم کی تعلیمی کار

توںمتاثر کریں۔ اس اصطالح میں کچھ طبی صور

کے باعث سر یا دماغ کی کھلی اور بند چوٹیں یا ذہنی 

چوٹیں شامل ہیں جسکا نتیجہ ایک یا زیادہ جگہوں پر 

ہلکی، متوسط، یا شدید معذوریاں ہوسکتا ہے، بشمول  

اکی، لسانی، یادداشت، توجہ، استدالل، تجریدی ادر

اکینا، حسی، ادرسوچ، فیصلہ سازی، مسائل حل کر

عمل، جسمانی کاتی صالحیتیں، نفسیاتی طرزاور حر

افعال، معلومات کو سمجھنا، اور گویائی۔ اصطالح میں 

اکی ہوں یا پیدائشایسی چوٹیں شامل نہیں ہیں جو ادر

کے وقت شدید صدمے کا نتیجہ ہوں۔ 

ِ

ِ

 

 

بصری کمزوری

آنکھوں کی ایک کمزوری بشمول ایسا اندھا پن جو کہ  

دگیکرنے کے بعد بھی طالب علم کی تعلیمی کارٹھیک کر

کو منفی انداز میں متاثر کرے۔ اصطالح میں جزوی  

بینائی اور اندھا پن دونوں شامل ہیں۔ 

 )IEP(ام ادی تعلیمی پروگرانفر
تا ہے ات کی تکمیل کراگر آپکا بچہ اہلیت کے معیار

 ٹیم ایک اجالس میں ایک CPSE، (سے شروع16صفحہ )

نے میں آپکے ساتھتیار کر )IEP(ام ادی تعلیمی پروگرانفر

کام کرے گی۔  

IEP ایک بچے کی خصوصیات اور ضروریات کو بیان 

تا ہے اور یہ کہ اسکی ضروریات کی کس طرح تکمیلکر

کی جائے۔ یہ آپکے بچے کی موجودہ صالحیتوں اور 

اہلیتوں کو قلم بند کرے گا، تعلیمی اور نشو ونمائی 

اہداف قائم کرے گا، اور تعین کرے گا کہ اسکے لیے 

کونسی خاص تعلیم معاونتیں اور خدمات مناسب ہیں۔  

IEP :میں ذیل کے جز شامل ہونگے 

 یہ معلومات دگی کی موجودہ سطوح:کرکار 	■

تی ہے کہ آپکا بچہ فی الوقتتفصیل سے بیان کر

کس طرح نشو ونما پا رہا ہے، اسکی معذوری عمر 

تی میوں میں کس طرح متاثر کرکے مناسب سرگر

، آپکا بچہ اسکول میں(اطالق ہواگر قابل)ہے، اور 

دگی دکھا رہا ہے۔ معلومات تشخیصکرکیسی کار

جیسے )کی تجاویز اور نتائج، مستند تشخیصات  

 آپکے (کالس کے کام کے نمونے، وڈیوز، اور تصاویر،

ِ
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اہم بچے کے مشاہدات، اور والدین، نگہداشت فر

اہم کنندگان اورکنندگان، اساتذہ اور خدمات فر

اسکولی عملے سے ملتی ہیں۔  

ِ

ِ

ِِ

ٹیم اہداف قائم CPSE   پیمائش ساالنہ اہداف:قابل 	■ 

نے کرے گی جو آپکے بچے کی ضروریات کی تکیمل کر

نے کےنے میں مدد کرفت کراور عام نصاب میں پیش ر

لیے تشکیل دیے جاتے ہیں۔ آپکے بچے سے ایک اسکولی  

نے کی معقول توقع کی سال کے اندر جو حاصل کر

نے کے لیے تشکیلجاتی ہے اہداف کو اسکی عکاسی کر

عمل کی دیا جائے گا۔ اہداف تعلیمی، سماجی یا طرز

ضروریات سے نمٹنے کے لیے، جسمانی ضروریات 

سے متعلقہ یا دیگر تعلیمی ضروریات سے نمٹنے 

کے لیے ہوسکتے ہیں۔ جب آپکا بچہ ایک پری اسکول 

طالب علم ہوگا، ہر ساالنہ ہدف میں قلیل مدتی  

 میل شامل ہوسکتے ہیں جو قابلمقاصد یا سنگ

پیمائش فوری اقدامات ہیں جو آپکے بچے کی موجودہ  

دگی کی سطح سے لے کر اسکے ساالنہ اہدافکرکار

کی تکمیل تک جاسکتے ہیں۔ آپکو، بطور ایک والدین 

اور ٹیم ممبر کے، ٹیم کو آپکے بچے کی ضروریات کو 

سمجھنے میں مدد کے لیے اپنے بچے کے بارے میں  

نی چاہییں اور ان اہداف کو تشکیل اہم کرمعلومات فر

م عمل طور پر حصہ لینا چاہیئے۔ دینے میں سرگر

امز اور خدمات:دہ خاص تعلیمی پروگرتجویز کر 	■

محکمئۃ تعلیم آپ کے بچے کے لیے مناسب کم سے کم 

اموں اور خدماتمیں پروگر )LRE(پابندی والے ماحول  

اہم کیے جانے آپکے بچے کو فر IEPکی تجویز کرے گا۔  

ام، متعلقہ خدمات، اضافیوالے خاص تعلیمی پروگر

امداد اور خدمات، اور معاونتی ٹیکنالوجی آالت کو 

 درج فہرست کرے گا۔ یہ جز یہ بھی بیان کرے 

 گا کہ آیا آپکا بچہ توسیعی اسکولی سال  

 کے لیے خاص نقل (انجوالئی اور اگست کے دور)

نے کا اہل ہے یا نہیں۔ وحمل اور خدمات موصول کر

اموں اور خدمات کے بارے میں مزید جاننے کےپروگر

 مالحظہ کریں۔22 لیے صفحہ  

سہولیات اور  میمات:سہولیات اور تر 	■

میمات وہ مطابقتیں ہیں جو ماحول، نصاب،تر

تدریس، یا تشخیصات میں کی جاتی ہیں جو 

معذوری کے حامل طلبا کو کالس روم میں اپنے بغیر 

معذوری والے ہمسروں کے ساتھ یکساں طور پر 

حصہ لینے کا موقع دیتی ہیں۔ مثالوں میں شامل  

چارٹس، تصاویر، )نا ہیں بصری اشارے شامل کر

نا اہم کریا منتقلی میں معاونتیں فر (کلر کوڈنگ

ہدایات اور مشق، بصری اور زبانی اشارے، مواد کی )

۔ (منتظمی، گانے

CPSE آپکو آپکے بچے کے IEP اہم کرے گی۔ کی کاپی فر

اہم کیا جائے گا، جو آپکوآپکو تجاویز کا ایک نوٹس بھی فر

 میں تجویز کی جانے والی خدمات اور IEPآپکے بچے کے  

اموں کے بارے میں تحریری طور پر مطلع کرے گا۔ پروگر

ات کی اگر آپکا بچہ اہلیت کے معیار

  CPSE، (پر16صفحہ )تا ہے تکمیل کر

ادی ٹیم ایک اجالس میں ایک انفر

نے میںتیار کر )IEP(ام تعلیمی پروگر

آپکے ساتھ کام کرے گی۔  
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IEP کو آپکے بچے کی ضروریات کی تکمیل کے لیے مناسب کم سے کم پابندی واال ماحول )LRE( نے کے لیے تیار اہم کرفر

ام اور معذور ہمسروں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ مناسب حد تک اپنے پروگرکیا جائے گا۔ اسکا مطلب ہے کہ آپکا بچہ غیر

تیب میںغور الئے گی کہ آیا آپکے بچے کی ضروریات کی ایک عام تعلیم ترخدمات موصول کرے گا۔ ٹیم پہلے یہ زیر

غور الیاتیبیں، جیسے ایک ہم آہنگ ماحول میں خاص کالس یا خاص کالس کو جب زیر تکمیل کی جاسکتی ہے۔ دیگر تر

نے سےفت کرمعنی پیش ررجاتا ہے اگر اپکا بچہ، معاونتوں اور خدمات کی مدد سے بھی ایک عام تعلیم کالس میں پ

 دہ معاونتوں کی شدت کو بھی زیراہم کرانہ معاون کی تجاویز کے ساتھ فرمتعلقہ خدمات اور پیشہ ور LREقاصر ہو۔  

غور التا ہے۔ 

ِ

ِ

ُ

ِ

 اجالس CPSEہ دہ جائزارش کرساالنہ اور گز

جب آپکا بچہ پری اسکول خاص تعلیم حاصل کررہا ہوگا،

ہ لیا جائے گا۔کا ہر سال کم از کم ایک بار جائز IEPاسکے  

  CPSE کہا جاتا ہے۔ آپکا "ہساالنہ جائز"اس اجالس کو  

نے کے لیے آپ سے ہ اجالس شیڈول کرمنتظم ساالنہ جائز

ابطہ کرے گا۔ اس اجالس میں، ٹیم آپکے بچے کی پیش ر

فت پر گفتگو کرے گی اور یہ تعین کرے گی کہ آیا آپکے ر

میم کی کھا جائے، ترام یا خدمات کو جاری ربچے کے پروگر

تی ہے کہ آپکایہ تعین کر CPSEدیا جائے۔ اگر جائے یا ترک کر

بچہ اب خاص تعلیمی خدمات کا اہل نہیں ہے، وہ آپکے 

 درجہ ائے مہربانیدے گی۔ برکر "درجہ بندی ختم"بچے کی  

 پر مالحظہ کریں۔27  صفحہ بندی کا خاتمہ

ساالنہ جائزے کا مقصد ہے: 

ہ لینا یہ تعین کے تمام پہلووں کا جائز IEPموجودہ  	■

نے کے لیے کہ موجودہ تعلیمی سال میں کونسے کر

اہداف کی تکمیل کی گئی تھی؛ 

بچے کی تعلیمی ضروریات کے بارے میں کسی  	■

نا؛ اور بھی نئی معلومات پر غور کر

اگر طالب علم کو خاص تعلیمی معاونتوں کی اب 	■

تکLRE لکھنا جو IEPبھی ضرورت ہے، ایک نیا  

غور التا ہے اور آنےزیادہ رسائی کی مستعدی کو زیر 

ام کے تمام پہلووں والے تعلیمی سال کے لیے پروگر

تا ہے۔کی وضاحت کر

ِ

  CPSEاس ساالنہ جائزے کے عالوہ، آپ ایک اور ساالنہ  

ارش گز"ارش کرسکتے ہیں۔ اس کو اکثر اجالس کی گز

 اجالس کی CPSE کہا جاتا ہے۔ آپ ایک اور "ہدہ جائزکر

ارش کرسکتے ہیں اگر آپکو محسوس ہوتا ہے کہ آپکے گز

فت کی ہے اور چند یا تمام خاصبچے نے کافی پیش ر

تعلیم خدمات اب ضروری نہیں ہیں اور یا ان میں تبدیلی 

ارش اجالس کی گز CPSEکی جانی چاہیئے۔ آپ ایک اور  

نا چاہیں گے اگر آپ کو احساس ہو کہ آپکا بچہ موجودہ کر

فت نہیں کررہا ہے۔ ایکخدمات کے ساتھ مناسب پیش ر

نے کے لیے، آپکوخواست کراجالس کی در CPSEاضافی  

منتظم کے پاس ایک خط جمع کروانا چاہیئےCPSEاپنے  

نے کیخواست کرکی در CPSEجس میں ایک اضافی  

 اجالس CPSEوجہ کو بیان کیا گیا ہو۔ اگر آپ ایک اضافی  

 کو نئے یا اضافی CPSEارش کررہے ہیں، آپکو کی گز

نی چاہییں جن کواہم کرات یا نجی تشخیصات فردستاویز

غور الئے جانا پسند کریں گے۔ اجالس میں زیر CPSEآپ   ِ

 اجالس CPSEہ دہ جائزارش کرٹیم کے ساتھ ساالنہ یا گز

اہم فر IEP منتظم آپکو CPSEکت کے بعد، میں آپکی شر

دہ خاص تعلیم خدمات سے کرے گا اور آپکو تجویز کر

تحریری طور پر مطلع کرے گی۔ 

مکرر تشخیص

آپکے بچے کی بطور ایک معذوری کے حامل پری اسکول 

طالب علم کے نشاندہی ہونے کے بعد، آپ اپنے بچے کی  

ارش کرسکتےہ تشخیص کی کسی وقت بھی گزدوبار

 ایک مکرر CPSE کہتے ہیں۔ "مکرر تشخیص"ہیں۔ اسے  

طیکہ یہ سال میں ایک تشخیص کا انتظام کرے گی بشر

 CPSEتبہ سے زیادہ نہ ہو، ماسوا اسکے کہ آپ اور مر

 متفق ہوں۔ ایک مکرر تشخیص کی تحریر میںدونوں  

 منتظم کے پاس ایک CPSEنے کے لیے، آپکو اپنے ارش کرگز

تے ہوئے کہ آپکے بچے خط جمع کروانا چاہیئے یہ وضاحت کر

کار ہے۔ کو ایک نئی تشخیص کیوں در

LRE  کا مطلب معذوری کے حامل طلبا کو زیادہ سے زیادہ ممکنہ حد تک 

بغیر معذوری والے طلبا کے ساتھ تعلیم دینا ہے۔ 
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CPSE بھی ایک مناسب مکرر تشخیص کا انتظام کرے 	

	گی۔ 

تی ہے کہ آپ کے بچےیہ تعین کر CPSEاگر   ■	

کی ضروریات، بشمول تعلیمی اور افعالی  

تی ضروریات، ایک مکرر تشخیص کا تقاضہ کر

ہیں؛ یا 

 آپکے بچے کی درجہ بندی کے CPSEجب بھی  	■

کھتی ہو۔ درجہ بندی کے خاتمے ادہ رخاتمے کا ار

   27کے بارے میں مزید معلومات کے لیے صفحہ 

مالحظہ کریں۔

آپکی تجاویز کے ساتھ، ایک مکرر تشخیص سے پہلے،  

CPSE منتظم آپکے بچے کے بارے میں موجودہ اعداد 

ہ لے گا اور یہ تعین کرے گا کہ کونسیوشمار کا جائز

 منتظم آپکو CPSEنئی تشخیصات انجام دی جائیں۔  

اہم کرے تشخیصات کے بارے میں تحریری اطالع فر

نے کے لیے آپ سے گا اور آپکے بچے کی تشخیص کر

فہم تحریری اجازت طلب کرے گا۔ ایک بار جب آپ رپ

دیں گے، آپ اہم کرتشخیص کے لیے اپنی اجازت فر

اہمدہ فرنیویارک ریاست محکمئہ تعلیم کے منظور کر

کنندگان میں سے تشخیص کا ایک مقام منتخب کریں 

دہ تشخیصات انجام منتظم کی تجویز کر CPSEگے، جو  

دے گا۔

 منتظم CPSEمکرر تشخیص مکمل ہوجانے کے بعد،  

نے اور ایکمکرر تشخیص کے نتائج پر بات چیت کر

نے کے لیے ایک مالقات شیڈول کرے گا۔ تیار کر IEPنیا  

CPSE ،مکرر تشخیص اجالس کے بعد CPSE منتظم 

دہ خاص تعلیماہم کرے گا اور آپکو تجویز کرفر IEPآپکو 

 یہ CPSEخدمات سے تحریری طور پر مطلع کرے گا۔  

امز اور پر درج پروگر IEPاجالس منعقد کرے گی اور 

دنوں 60خواست کے خدمات کو مکرر تشخیص کی در

نے کا انتظام کرے گی۔اہم کرکے اندر فر

ُ


جب آپکا بچہ پری اسکول خاص تعلیم حاصل کررہا ہوگا، اسکے    IEP 
 "ہ 
ساالنہ جائز"ہ لیا جائے گا۔ اس اجالس کو کا ہر سال کم از کم ایکبار جائز

کہا جاتا ہے۔ 
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 1 
حوالہ 

2 
تشخیص 

3 
اجالس: CPSE 

4 
خدمات 

. خدمات 4

ہ عمومی جائز

 کے حامل پری )IEPs(اموں ادی تعلیمی پروگرانفر

اسکول طلبا کی اعانت میں تعلیمی اور متعلقہ خدمات 

ہ کار موجود ہے۔ پری اسکول خاصکا ایک وسیع دائر

تعلیم خدمات کم سے کم پابندی سے زیادہ پابندی کے  

امسلسلے پر محیط ہوتی ہیں۔ کم پابندی والے پروگر

 کے بچوں کے ساتھ خدمات موصول IEPsبچوں کو بغیر  

امنے کا موقع دیتے ہیں۔ زیادہ پابندی والے پروگرکر

ان بچوں کو دستیاب ہیں جنہیں زیادہ مخصوص  

کار ہیں۔معاونتیں اور خدمات در

 کے لیے کم سے کم )DOE(نیویارک شہر محکمئہ تعلیم  

مینا الزاہم کرمیں خدمات فر )LRE(پابندی کا ماحول 

تیبات میں سیکھنا ہے جہاں کا مطلب ایسی تر LREہے۔  

IEPs طلبا کو ممکنہ حد تک بغیر IEPs والے طلبا کے 

 کے بارے میں مزید جاننے LREساتھ تعلیم دی جاتی ہے۔ 

 پر خانہ مالحظہ کریں۔ 20کے لیے، صفحہ 

وضاحت ام اور خدمات پروگر

 لسانی عالج، /انہ عالج، گویائی متعلقہ خدمات میں شامل ہے جسمانی عالج، پیشہ وار

صحت۔ متعلقہکت پذیری کی خدمات، سماعتی اور خدمات مشاورت، رخ بندی اور حر

تی ہیں۔خدمات تعلیمی اہداف کی اعانت کر

 متعلقہ خدمات

SEIT ہ کر تعلیمی، جذباتی اور سماجی ایک خاص تعلیم استاد ہے جو طالب علم کے قریب ر

اد پر آپکے بچے کے تا ہے۔ یہ خدمت چھوٹے گروپ میں یا ایک سے ایک کی بنیصالحیتوں پر کام کر

دہ کسی دوسرے بچوں کی نگہداشت ام میں، آپکے نشاندہی کرمعمول کے ابتدائی طفلی پروگر

اہم کی جاسکتی ہے۔توں میں آپکے گھر پر فرکے مقام پر، یا کچھ صور

خاص تعلیم سفری استاد 

)SEIT( 
 

حامل طلبا کو اکھٹے تعلیم دی جاتی ہے۔کے حامل اور غیر IEPsیہ ایک کالس روم ہے جس میں 

ایک خاص تعلیم استاد اور کالس کا معاون پیشہ ور ہوتے ہیں۔ عملے کے  کالس میں SCISایک  

نے میں تمام دن میم کرکے حامل طلبا کے لیے تدریس کو موافق بنانے اور تر IEPsان ممبر

صاب تک رسائی تے ہیں یہ یقینی بنانے کے لیے کہ تمام کالس کو عام تعلیم ناک سے کام کراشتر

حاصل ہے۔

خاص کالس ایک مربوط 

نصف دن اور   )ماحول میں

 ( )SCIS(مکمل دن

تا ہے جنکیاہم کرکے حامل طلبا کو خدمات فر IEPsف یہ ایک ایسا کالس روم ہے جو صر

 کالس روم میں نہیں کی جا سکتی۔ خاص SCISضروریات کی تکمیل ایک عام تعلیم ماحول یا  

ا کی یکساں تعلیمی اور تدریسی خصوصیات کی سطوح، سماجی نشو ونما، کالس میں طلب

 یا منتظمی کی ضروریات ہوتی ہیں۔ خاص کالسوں کی قیادت ایک /جسمانی نشو ونما اور

 ہوتے ہیں۔ کالس م استاد کے ذریعے کی جاتی ہے اور اکثر ایک یا زیادہ معاون پیشہ ورخاص تعلی

 طلبا ہیں۔6 –12میں عام طور پر 

نصف دن اور  )خاص کالس

 (مکمل دن

ام ہے جو ہر روز کم از کم پانچ گھنٹے، ہفتے میں پانچ دن رہائشی تقرری ایک خاص تعلیم پروگر

اہم کیا جاتا ہے جہاں بچے ہر روز ام کے ذریعے ایسی جگہ پر فردہ پروگرایک ریاست سے منظور کر

 گھنٹے توجہ 24ام ان بچوں کے لیے ہے جنہیں تے ہیں۔ یہ پروگرگھنٹے دیکھ بھال موصول کر24 

کار ہے۔ در

 رہائشی تقرری

ِ
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اضافی معاونتیں اور خدمات

  IEPمتعدد معاونتیں اور خدمات موجود ہیں جو ایک  

اموں کے عالوہ تجویز کرسکتا ہے۔ذیل میں درج پروگر

 کے IEPپیشہ ور معاون ایک مددگار ہوتا ہے جو ایک  

حامل طالب علم کے ساتھ یک بہ یک یا چھوٹے گروپ 

تا ہے۔ پیشہ ور معاون انتظامی ضروریات کیمیں کام کر

عملتے ہیں، بشمول ایک طالب علم کے طرز اعانت کر

اور صحت سے متعلقہ ضروریات کے۔

 آلہ کوئی بھی ساز و سامان، (AT)ایک امدادی ٹکنالوجی  

اشیا یا نظام ہے جس کو معذوری کے حامل بچے کی 

کھنے یا بہتر بنانے کےار رقرھانے، برفعالی قابلیتوں کو بڑ

 یونٹ،FM ابالغی آلہ، مثال)لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔  

ےتی ہے کہ آپکنشاندہی کر CPSE۔ اگر (کمپیوٹر تک رسائی

بچے کو کوئی امدادی ٹکنالوجی آلہ مطلوب ہے، اسے اس 

 پر درج کیا جائے گا۔ امدادی ٹکنالوجی کے بارے IEPکے  

.https ://www.schoolsمیں مزید جاننے کے لیے، 

nyc.gov/special-education/supports-and-

services/assistive-technology پر جائیں 

ِ

ً 

دولسانی خدمات ان بچوں کے لیے دستیاب ہیں جو

انگریزی کے عالوہ دوسری زبان بولتے ہیں۔ اگر ایک بچے 

 یہ بیان IEPکے لیے خاص کالس تجویز کی گئی ہے،  

کار ہے۔ یا، اگرکرسکتا ہے کہ بچے کو دولسانی کالس در

  IEPایک بچے کے لیے گویائی کا عالج تجویز کیا گیا ہے،  

اہم کنندہ سے یہ بیان کرسکتا ہے کہ بچے کو دولسانی فر

کار ہے۔نا درگویائی کا عالج موصول کر

نقل و حمل کی خدمات دستیاب ہوسکتی ہیں اگر آپکے 

ام میںایک پری اسکول خاص تعلیم پروگر IEPبچے کا  

ایک خاص کالس یا ایک ہم آہنگ ماحول میں خاص 

کالس تجویز کرسکتا ہے۔ اگر ایسا ہوا تو آپکے بچے کا  

CPSE اور اسکول نقل وحمل کی خدمات کا انتظام کریں 

گے۔

 یا متعلقہ خدمات تجویز /اورIEP  SEITاگر آپکے بچے کا  

تا ہے، اور یہ خدمات آپکے بچے کے پری اسکول، طفلی کر

اہم کی جاتی ہیں، نیویارکام، یا گھر پر فرنگہداشت پروگر

 نقل وحمل کی خدمات )DOE(شہر محکمئہ تعلیم  

اہم نہیں کرے گا۔ پری اسکول خدمات کے لیے نقل فر

ادائیگی کے بارے میں مزیدو حمل خدمات کی باز

  /https ://www.schools.nyc.govمعلومات کے لیے
special-education/supports-and-services/ 

related-services پر جائیں اور صفحے کے نیچے تک 

اسکرول کریں۔

عمل کی معاونتیں پری اسکول بچوں کی مدد کے طرز

عمل انکی تعلیم میں خلل لیے دستیاب ہیں جنکا طرز

عمل، آپکا بچہ ہوسکتا ہے ایسا طرزانداز ہوتا ہے۔ مثال

 اختیار کرے جو اسکے یا دوسروں کے لیے خطرے کا 

عمل کسی معذوری یا سماجی یا سبب بنے۔ یہ طرز

جذباتی نشو ونما میں تاخیر کے باعث ہوسکتے ہیں۔ بچے 

عمل کی معاونتیں موصول کرسکتے پر طرز IEPاپنے  

ہیں جو انکو کالس روم میں بحفاظت اور موثر طریقے  

سے حصہ لینے میں مدد دیں۔

 عمل اسکی تدریس میں مخل جب ایک بچے کا طرز

عمل ہو، تشخیصی ادارے کو ایک افعالی طرز

نے کےانجام دینی چاہیئے یہ معلوم کر )FBA(تشخیص  

عمل کیوں اختیار کیا اور بچے کے لیے کہ بچے نے یہ طرز

عمل کا ماحول سے کیا تعلق ہے۔ اگر آپکی اپنے بچے طرز

 کو اپنے CPSEکے بارے میں تشویشات ہیں، آپکو اسے  

، اور، جب(8صفحہ )نا چاہیئے حوالہ خط میں درج کر

  FBAآپ تشخیصی ادارے سے ملیں تو ان سے ایک  

 اجالس میں، CPSEخواست کریں۔ انجام دینے کی در

 )BIP(عمل مداخلت کا منصوبہکو ایک طرز FBAٹیم 

 ان حکمت BIPنے کے لیے استعمال کرسکتی ہے۔ تیار کر

 تا ہے جو بچے کے مسابقت طلب طرز عملیوں کو بیان کر

نےعمل میں تبدیل کرعمل کو ایک زیادہ مناسب طرز 

میں مدد کے لیے استعمال کی جائیں گی۔

اموں اوردہ پروگرہ باال بیان کرکے عالوہ، مذکور BIPایک  

عمل کی تشویشات سےخدمات میں سے متعدد طرز 

نمٹ سکتے ہیں۔

کچھ ایسے طلبا کے توسیعی تعلیمی سال خدمات 

لیے تجویز کی جاتی ہیں جنہیں جوالئی اور اگست کے  

ان اپنے نشو ونما کی سطوح کو معقول حد تک دور

 میں جانے سے بچانے کے لیے ession(egr)rاجعت مر

معقول حد تک "کار ہوتی ہیں۔ ایک بچہ خدمات در

 میں جا سکتا ہے اگر اس نے اسکولی سال "اجعتمر

ہ قائم اہداف اور مقاصد کو دوبار IEPکے شروع میں 

معقول وقت لگایا ہو جن پر بچہ سابقہنے میں غیرکر

اسکولی سال کے آخر تک مہارت حاصل کر چکا تھا۔ 

تی ہے کہ آپکا بچہ معقول حد تک یہ تعین کر CPSEاگر  

اجعت میں جا سکتا ہے اگر اسے توسیعی اسکولی مر

 یہ خدمات CPSEاہم نہ کی گئیں اور سال خدمات فر

IEP پر تجویز کرے گی۔ اگر ایسا ہوا تو CPSE ایک 

بیان شامل کرے گی جو اس تجویز کی وجوہات کی

وضاحت کرے گا۔ بچوں کو توسیعی سال خدمات  

می ہے۔ نے کے لیے والدین کا اجازت دینا الزموصول کر

https://www.schools.nyc.gov/special-education/supports-and-services/assistive-technology
https://www.schools.nyc.gov/special-education/supports-and-services/assistive-technology
https://www.schools.nyc.gov/special-education/supports-and-services/assistive-technology
https://www.schools.nyc.gov/special-education/supports-and-services/related-services
https://www.schools.nyc.gov/special-education/supports-and-services/related-services
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خدمات کا انتظام 

IEP ،تیار ہوجانے کے بعد CPSE آپ، والدین سے 

نے کی تحریری اجازت طلب کرے خدمات شروع کر

 کہا جاتا ہے۔ "فہم اجازترپ"گی۔ اسے خدمات کے لیے 

خواست کااگر آپ بطور والدین کے اجازت کی اس در

  CPSEجواب نہیں دیتے ہیں یا اجازت نہیں دیتے ہیں،  

اہمی کا انتظام نہیں کرےکسی بھی خدمات کی فر

گی اور مزید کوئی قدم نہیں اٹھایا جائے گا۔ اگر آپ ایک 

 26 فوسٹر والدین ہیں، مزید رہنمائی کے لیے صفحہ  

مالحظہ کریں۔ 

ُ

DOE ابتدائی IEP امز اور خدمات کا پر تمام پروگر

نے کی ذمہ دار ہے۔ خدمات کو شروع ہونا انتظام کر

چاہیئے:

پری اسکول خاص تعلیم خدمات کے لیے عمر کی     ■	

اہلیت کے پہلے دن؛ یا

م فار "ابتدائی تشخیص کی اجازت"والدین کے     ■	

 اسکولی دنوں کے اندر یا 60نے کے پر دستخط کر

 اسکولی 30 اجالس کی تاریخ کے CPSEابتدائی 

دنوں کے اندر، جو بھی پہلے واقع ہو۔

 پر درج ہوگی۔ IEPخدمات کے آغاز کی متوقع تاریخ  

اموں اور خدمات کی تنظیم کے بارےاگر آپکے پروگر

 مہربانی اہمیں کوئی تشویشات یا سواالت ہوں، بر

ابطہ کریں۔ منتظم سے ر CPSEاپنے 

ِ
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ام اور خدمات کے مقامات پروگر

ادی ام اور خدمات کے مقامات ایک بچے کے انفرپروگر

 تجاویز اور عمر کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ )IEP(ام تعلیمی پروگر

 کا IEPنے کے لیے اسکے تجاویز تالش کر IEPاپنے بچے کی 

 حصہ مالحظہ "امز اور خدماتہ خاص تعلیم پروگرمجوز"

کریں۔ بہت سے بچوں کے لیے، خاص تعلیم خدمات ایک

 یا K-3 نیویارک شہر محکمئہ تعلیم )DOE(مشموالتی  

اہم کی جاسکتی ہیں۔ام میں فرپری کے فار آل پروگر

 کے حامل بچے جو خاص تعلیم IEPsایسے  

 یا متعلقہ خدمات / اور )SEIT( سفری استاد 

تا ہےکے لیے تجویز کر

 فار آل K-3 سال کا ہے، وہ ایک مفت 3اگر آپکا بچہ    ■	

ام میں خدمات موصول کرسکتا عام تعلیم پروگر

https ://www.schools.سکتی ہے، اور آپکو /
nyc.gov/enrollment/enroll-grade-by-

grade/3k پر پائے جانے والے داخلہ طریق کار کے

خواست دینی چاہیئے۔ذریعے در

 سال کا ہے، وہ ایک مفت پری کے فار 4اگر آپکا بچہ    ■	

ام میں خدمات موصول کرسکتا آل عام تعلیم پروگر

https ://www.schools.سکتی ہے، اور آپکو /
nyc.gov/enrollment/enroll-grade-by-

grade/pre-k پر پائے جانے والے داخلہ طریق کار کے

خواست دینی چاہیئے۔ذریعے در

  DOE سال کا ہے، وہ ایک غیر 4 یا 3اگر آپکا بچہ    ■	

ام، آپکے خاندان کے گھر پر یا ابتدائی طفلی پروگر

دہ ایک دیگر طفلیآپ، والدین کے نشاندہی کر

نگہداشت مقام پر آپکے بچے کی ضروریات اور 

خاندان کی ترجیح کی بنیاد پر خدمات موصول 

کرسکتا ہے۔  

  )CPSE(ائے پری اسکول خاص تعلیم کمیٹی بر  ■	

اموں میں ایک تقرری کا انتظام عام تعلیم پروگر

 اور پری K-3تی ہے۔ اگر آپ محکمئہ تعلیم نہیں کر

خواست دینے میں اموں میں درکنڈرگارٹن پروگر

 مالحظہ کریں-3 کھتے ہیں، صفحہ دلچسپی ر

 IEPs کے حامل بچے جو خاص کالس یا 

 میں خاص کالس )SCIS(تیب ایک ہم آہنگ تر

تا ہے تجویز کر

	■CPSE   ام میںایک پری اسکول خاص تعلیم پروگر

 /CSEایک مناسب تقرری کا انتظام کرے گی۔  
CPSE 37ابطہ معلومات کے لیے صفحہ کی ر 

مالحظہ کریں۔ 

 اور پری کنڈر K-3یہ کالسیں محکمئہ تعلیم کے   ■	

اموں میں دستیاب ہیں، بشمول پری گارٹن پروگر

اکز اور ضلع اسکولز، اور ساتھ ہی کنڈر گارٹن مر

امز میں۔ آپکےادری میں قائم خاص تعلیم پروگربر

امز اوردہ تمام پروگرمیں تجویز کر IEPبچے کے  

دہ منتظم کے ذریعے مقرر کر CPSEخدمات آپکے  

اہم کی جائیں گی۔جگہ پر فر

 کی SCIS خاص کالس یا IEPاگر آپ کے بچے کا    ■	

 یا پری کے K-3تا ہے تو آپ کی پھر بھی تجویز کر

ائی کی خواست دینے کی حوصلہ افزفار آل میں در

خواست دیتے ہیں، نشست جاتی ہے۔ اگر آپ در

 یا پری کنڈر گارٹن K-3تے ہیں اور ایک حاصل کر

  CPSEتے ہیں تو کت کا انتخاب کرام میں شرپروگر

ام میں آپ کے بچے کی دہ پروگرآپ کے منتخب کر

 میں مناسب خدمات IEPنے کے لیے آپ کے مدد کر

نے کے لیے آپ کے ساتھ کام کرے گی۔ کی تجویز کر

  CPSEام کا عملہ کسی بھی موقع پر، آپ یا پروگر

خواست کرسکتا ہے تاکہنے کی درسے مالقات کر

اس پر بات چیت کی جاسکے کہ آیا آپ کے بچے کو  

دہ معاونت سے زیادہ مدد کی اہم کرام میں فرپروگر

ضرورت ہے۔ 
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کت پذیری اور رسائی کیمحدود حر

ضروریات  

کت پذیری اسکول رسائی کے مقصد کے لیے، محدود حر

کت کا حامل ایک طالب علم وہ ہے جو اسکول میں حر

 —تا ہے کت پذیری کا آلہ استعمال کرکے لیے ایک حر
 یا کوئی —جیسے وہیل چئیر، واکر، بیساکھیاں یا چھڑی  

تا ہے کت کرطالب علم جو اسکول میں دشواری سے حر

فتار ہے، ایسا یا اپنے ہمسروں کے مقابلے میں کم ر /اور

داشت میں کمی یا کسی چاہے پٹھوں کی کمزوری، بر

اور وجہ سے ہو۔

 یا متعلقہ خدمات کے لیے / اور SEITاگر آپکے بچے کو  

تجویز کیا جاتا ہے، آپ، والدین، کو جائے وقوع میں 

 اہام سے بررسائی کے بارے میں جاننے کے لیے پروگر

نا چاہیئے۔ابطہ کراست رر

ِ

اگر آپکے بچے کو خاص کالس یا ایک ہم آہنگ ماحول 

  CPSEمیں خاص کالس کے لیے تجویز کیا جاتا ہے،  

تے وقت یہ یقینی بنائے گی کہ رسائی کی تقرری کر

ضروریات کی تکمیل کی جائے۔ 

https://www.schools.nyc.gov/enrollment/enroll-grade-by-grade/3k
https://www.schools.nyc.gov/enrollment/enroll-grade-by-grade/3k
https://www.schools.nyc.gov/enrollment/enroll-grade-by-grade/3k
https://www.schools.nyc.gov/enrollment/enroll-grade-by-grade/pre-k
https://www.schools.nyc.gov/enrollment/enroll-grade-by-grade/pre-k
https://www.schools.nyc.gov/enrollment/enroll-grade-by-grade/pre-k


والدینی حقوق 

فوسٹر کئیر 

داردیے گئے ہوں، دستبرتاوقتیکہ انکے حقوق ختم کر

ہوگئے ہوں، یا محدود ہوں، ایک بچے کے پیدائشی یا لے  

نے پالک والدین اپنے بچے کی خاص تعلیم کے فیصلے کر

کھتے ہیں۔ جب ایک بچہ فوسٹر کئیرکا واحد اختیار ر

میں ہوتا ہے اور بچے کے پیدائشی والدین کا معقول  

ائے پریکوششوں کے بعد پتہ نہ لگایا جاسکے، کمیٹی بر

 منتظم یہ تعین کرے گا )CPSE(اسکول خاص تعلیم  

 ہے۔ فوسٹر کئیر میں ایک بچے کے "والدین"کہ کون 

دار اپنا سکتے فوسٹر والدین ایک بچے کے والدین کا کر

دیے گئے ہیں ہیں اگر پیدائشی والدین کے حقوق ختم کر

دار ہوگئے ہیں، ایک جج نے پیدائشی والدین یا دستبر

نے کے بارے میں حقوق محدود کے تعلیمی فیصلے کر

دیے ہیں، یا والدین کا انتقال ہوچکا ہے۔ جب ان حاالتکر

کے تحت ایک بچے کے فوسٹر والدین ہوتے ہیں، فوسٹر 

والدین کو طالب علم کے بطور متبادل والدین کے  

 کار نہیں ہے کیونکہ وہ پہلے ہیتفویض کیے جانا در

 کی اصطالح "والدین"خاص تعلیم کے مقاصد کے لیے  

 تے ہیں۔ اگر آپ ایک فوسٹر والدین ہیںکی تکمیل کر

اور آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آیا آپکے تعلیمی فیصلہ سازی 

کے حقوق ہیں، بچے کی فوسٹر کئیر ایجنسی کے کیس  

کر سے بچے کی قانونی حیثیت اور والدین کے حقوق ور

 ابطہ کریں۔ آپکے بارے میں مزید جاننے کے لیے ر

ائےدفتر بر(SAC )بچوں کی خدمات کی انتظامیہ  

 معاونت اور پالیسی منصوبہ بندی سے بذریعہ 

فون 8199-354-212 پر یا بذریعہ ای میل  

education .unit@acs.nyc.gov ابطہ پر ر

کرسکتے ہیں۔ 
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عارضی رہائش گاہوں میں رہنے والے طلبا 

اد کی پناہ گاہ یا دیگر عارضی رہائشایک بے گھر افر

گاہوں میں رہنے والے طلبا کو کچھ حقوق حاصل ہیں، 

بشمول مستقل رہائش گاہ کے مکین طلبا کے مماثل 

پبلک تعلیم اور خدمات تک رسائی کے۔ نیویارک شہر 

 کا عارضی رہائش گاہوں میں )DOE(محکمئہ تعلیم  

طلبا کا یونٹ سواالت کے جواب دینے اور عارضی

رہائش گاہوں میں مکین طلبا کے حقوق کے لیے اعانت  

 ace PonzioMarygrنے کے لیے دستیاب ہے۔ اہم کرفر

پر یا بذریعہ ای  6845-391-718سے بذریعہ فون  

vMPonzio@schools .nyc.goمیل ابطہ کریں۔ پر ر  

ابطہ معلومات تبدیل ہوتے ان آپکا پتہ یا راگر سال کے دور

ائے پری اسکول خاص تعلیممہربانی کمیٹی براہہیں، بر

)CPSE( کو مطلع کریں۔ CSE/CPSE ابطہ معلوماتکی ر

 مالحظہ کریں۔37 کے لیے صفحہ  

ِ

ِ

نا پری اسکول خاص تعلیمی خدمات ختم کر

 اجازت واپس لینا

  آپ اپنے بچے کے لیے پری اسکول خاص خدمات کے 

 لیے اپنی اجازت کسی وقت بھی واپس لے سکتے ہیں۔

خواست بھی کہا جاتا ہے۔ در "اجازت کی تنسیخ"اسے  

ائے پری اسکولتحریر میں ہونی چاہیئے اور کمیٹی بر

 کو دی جانی چاہیئے۔ جب آپ اپنی)CPSE(خاص تعلیم  

اجازت واپس لیں: 

 

■ ■	 CPSE کو آپکو نوٹس بھیجے جانے کی تاریخ کے 

 کیلنڈر دنوں کے اندر آپکی ترجیحی زبان میں 10

می ہے کہ تمام خاص تعلیم ایک نوٹس بھیجنا الز

دی جائیں گی۔ خدمات ختم کر

آپکا بچہ پھر خاص تعلیمی خدمات حاصل نہیں 	■

کرے گا۔ اس میں متخصص نقل وحمل خدمات،  

میمات شامل ام ترامدادی ٹیکنالونی اور پروگر

ہیں۔ 

نےاجازت واپس لینے کے بعد، آپکو اپنا فیصلہ تبدیل کر

کا حق ہے۔ اگر آپ اپنے بچے کی پری اسکول خاص تعلیم 

 کو CPSEخدمات کے لیے مکرر تشخیص چاہتے ہیں، آپکو  

می ہے۔ نا الزایک نیا حوالہ خط تحریر کر

درجہ بندی کا خاتمہ

 تعین کرے کہ ایک بچہ اب CPSEیہ بھی ممکن ہے کہ  

 CPSEخاص تعلیم خدمات کا اہل نہیں ہے۔ اگر ایسا ہو، 

نےدے گی۔ ایسا کرکر "درجہ بندی کا خاتمہ"اس بچے کی  

 ایک مکرر تشخیص انجام دے گی اور یہ CPSEسے پہلے،  

 ایک اجالس کرے گی کہ آیا بچہ CPSEنے کے لیے تعین کر

پری اسکول خاص تعلیم خدمات کا اب بھی اہل ہے۔ بچے

کی درجہ بندی کے خاتمے کا فیصلہ اس بنیاد پر کیا جائے  

تاہ نہیں کرگا کہ بچہ اب تاخیر یا کمزوریوں کا مظاہر

ہے جو اسے پری اسکول خاص تعلیم کا اہل بناتی ہیں۔  

نے کے فیصلے اگر آپ اپنے بچے کی خدمات کے منقطع کر

متفق ہیں، آپ اپنے باضابطہ کارروائی کے حقوق سے غیر

ائے مہربانی اپنے قانونیکو استعمال کرسکتے ہیں۔ بر

کار کے حقوق کے بارے میں مزید معلومات کے لیے طریق

 مالحظہ کریں۔29 صفحہ  

27

mailto:MPonzio%40schools.nyc.gov


ڈز ریکار

تشخیصی مقام کو آپکو کسی بھی  ڈز تک رسائی:ریکار

نی چاہیئے اہم کرتشخیص یا رہورٹ کی ایک نقل فر

ائے پریجو آپکے بچے کے بارے میں ہونے والے کمیٹی بر

 غور کے اجالس میں زیر )CPSE(اسکول خاص تعلیم 

الئی جائے گی۔ اسکے عالوہ، آپکو کسی بھی تشخیصات 

نے کا حق حاصل ہےارش کریا رپورٹوں کی نقول کی گز

 جو تحریر کی گئی ہیں اور آپکے بچے کی فائل میں

کے کیاخواست کرسے در CPSEکھی گئی ہیں۔ ایسا ر

جاسکتا ہے۔ 
ِ

باضابطہ کارروائی کے حقوق 

ثانی میں آپکا حصہ لینا اہم ہے۔ بطور ایککی تیاری، جائزے اور نظر )IEP(ام ادی تعلیمی پروگرآپکے بچے کے انفر

 میں کیا ہے۔ اگر IEPوالدین، یہ یقینی بنانا آپکا حق اور ذمہ داری ہے کہ آپ مکمل طور پر سمجھیں کہ آپکے بچے کے  

 کے اجالس میں دی گئی تجاویز سے متفق نہیں ہیں، آپکو اپنے بچے )CPSE(ائے پری اسکول خاص تعلیم آپ کمیٹی بر

نے کا حق ہے۔کی اہلیت، تشخیص، خدمات اور تقرری کے بارے میں فیصلوں کو چیلنج کر

آپ کو ذیل کے حقوق حاصل ہیں:  

ِ

ِ

کار سے آپکی ترجیحی زبان یا ابالغ کےآپکو تعلمی فیصلہ سازی کے طریق  مکمل طور پر باخبر ہونے کا حق:  	■

تیں بیان ائے خاندان میں ایسی صورمی ہے۔ اس رہنمائی کتابچے برطریقے میں پوری طرح سے مطلع کیے جانا الز

نے کا مطلب ہے کہ آپکو اس فعل اہم کرکی گئی ہیں جب آپ سے آپکی اجازت دینے کے لیے کہا جائے گا۔ اجازت فر

اہم کی گئی ہیں جس کے لیے آپ اجازت دے رہے ہیں، یہ کہکے متعلق تمام معلومات آپکی ترجیحی زبان میں فر

آپ سمجھتے ہیں اور تحریر میں اس فعل سے متفق ہیں اور اطالع نامے میں یہ شامل ہے کہ کونسے، اگر کوئی  

ڈز افشا کیے جائیں گے اور کس پر۔ اس حق کا یہ بھی مطلب ہے کہ آپ کو علم ہو آپکے لیے اجازت دینا ہیں، ریکار

اہ مہربانی آگاہ ہوں کہ آپکی اجازت واپس انہ ہے اور آپ کسی بھی وقت اپنی اجازت واپس لے سکتے ہیں۔ بررضاکار

تا ہے جو آپکے اجازت دینے کے بعد اور واپس لینے سے پہلے ہوچکا ہو۔ لینا اس عمل کو الٹ نہیں کر

اجالسوں میں حصہ لینے کا حق حاصل ہے۔ اس میں اجالس میں آپکو دیگر   CPSE آپکو حصہ لینے کا حق:  	■

کھتے ہیں۔ اپکے بچے کے لیے انہ فہم راد کو النے کا حق شامل ہے جو آپکے بچے کو جانتے ہیں یا اجالس کا پیشہ ورافر

نے کے لیے آپکے ساتھ منعقد کیے جانے والے اجالسوں کو ایک باہمی سہل وقت دہ خدمات پر بات چیت کرتجویز کر

 72  کو کم از کم CPSE کار ہے، نیویارک شہر محکمہ تعلیم، می ہے۔ اگر آپکو ایک ترجمان درپر شیڈول کیے جانا الز

گھنٹے پیشگی نوٹس کے ساتھ ایک ترجمان کا انتظام کرے گا۔  

نے کا حق حاصل ہے۔ آپ کسی کے فیصلے کو چیلنج کر CPSE آپکو اپنے بچے کے بارے میں  نے کا حق: چیلنج کر ■	

خواست انہ سماعت کی درنے کے لیے ثالثی یا ایک غیرجانبدارقات کو حل کرنے یا تفربھی فیصلے کو چیلنج کر

انہ سماعت میں حصہ لینے کے لیے انداز ہو۔ اگر آپکو ثالثی یا غیرجانبدارکرسکتے ہیں جو آپکے بچے کی تعلیم پر اثر

نے کے حق کے بارے میں مزید معلومات کے لیے، اسکا انتظام کرے گا۔ اپنے چیلنج کر  )DOE(کار ہے، ایک ترجمان در

سے شروع ہوتا ہے۔ 29 ہ لیں، جو صفحہ کار کا جائزقانونی حقوق کا طریق 

■ 	 CPSE آپکو  :(توں میںکچھ صور) اجالس میں ایک اور والدین ممبر کو النے کا حق CPSE  اجالس میں

اجالس  ایسا ہے، حق کا نےکرخواست درکی  النے کو ممبر والدین اضافی ایک ساتھ کے علم طالب حامل کے معذوری 

کے کیا جاسکتا ہے۔ اضافی والدین ممبر کی وضاحت ارش کرگھنٹے پہلے گز  72 دہ تاریخ سے کم از کم کی شیڈول کر

 مالحظہ کریں۔   25 کے لیے صفحہ 
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ِ

 اجالس کے بعد آپکے بچےCPSE منتظم آپکو CPSEآپکا 

اہم کی ایک نقل فر )IEP(ام ادی تعلیمی پروگرکے انفر

خواست کرے گا۔ آپ کسی وقت بھی ایک نقل کی در

کرسکتے ہیں۔ 

 

ڈ کے کسی بھی بیان سے والدین اپنے بچے کے ریکار

متفق ہوسکتے ہیں، جیسے کہ تشخیصات، رپورٹسغیر

 میں کیا شامل ہے۔ اگر ایسا ہے تو آپ تحریر میں IEPیا  

CPSE متفق چیزوں کے بارے میں سے ملنے اور غیر

ڈ کے ریکار CPSEارش کرسکتے ہیں۔ نے کی گزبات کر

نے کا فیصلہ کرسکتی ہے کیونکہ میم کرحصوں میں تر

داری کے ازاہ کن ہیں یا طالب علم کے ردرست، گمروہ غیر

ڈتے ہیں۔ آپکو آپکے بچے کے ریکارحقوق کی خالف ورزی کر

میں کی جانے والی کسی بھی تبدیلی سے مطلع کیا جائے 

 ان حصوں کو ہٹانے سے متفق نہیں ہوتی CPSEگا۔ اگر  

اض کیا تھا اور آپکی تشویشات سےجن پر آپ نے اعتر

 کے CSEآپکی تسلی کے مطابق نہیں نمٹا گیا ہے، آپ  

چئرپرسن کو ایک خط لکھ سکتے ہیں جس میں بیان

کریں:  

اہ درست، گمروہ معلومات جو آپکے خیال میں غیر 	■

داری کے حقوق کی ازکن ہیں یا طالب علم کے ر

تی ہیں؛ خالف ورزی کر

ڈز جن میں آپکے خیال میں وہ معلوماتریکار■ 	

شامل ہے؛  

درست، آپکے اس یقین کی وجہ کہ معلومات غیر■ 	

داری کے حقوق ازاہ کن ہیں یا طالب علم کے رگمر

تی ہیں؛ اور کی خالف ورزی کر

ہ تبدیلی۔ ڈ میں آپکی مجوزریکار 	■

CPSE کھے گی اور اگر یہ خط آپکے بچے کی فائل میں ر

میم ڈ میں ترضرورت ہوئی تو اس معلومات کی ریکار

نے کا فیصلہ کرے گی۔ آپ چانسلر کےنے یا خارج کرکر

داری اور ازڈز کی رطالب علم کے ریکار" 820A-ضابطے  

 کے تحت مہتمم کے پاس "کھناار رقرڈز برنا؛ ریکارافشا کر

اپیل بھی دائر کرسکتے ہیں۔ 

باضابطہ کارروائی کے حقوق

نے کے عمل یا عمل کر CPSEاگر آپ اس معاملے میں  

 کے اعمال یا انکار DOEمتفق ہیں، آپ سے انکار سے غیر

کو چیلنج کرسکتے ہیں: 

 کا ممبر ایک CPSEان، آپ اور ثالثی کے دور ثالثی:

غیرجانبدار تیسرے فریق کے ساتھ بیٹھتے ہیں جو آپکی

 کی ایک معاہدے پر پہنچنے میں مدد اور DOEاور  

ائی کرے گا۔ ثالث کوئی فیصلہ یا حکم جاری حوصلہ افز

  DOEتا ہے۔ اسکے بجائے، ثالث کا کام آپکی اور نہیں کر

نا ہے۔ آپ اپنے کی ایک متفقہ حل پر پہنچنے میں مدد کر

خواستکز سے ثالثی کی تحریری درمقامی ثالثی مر

کرسکتے ہیں۔ 

 مہربانی ذیل اہثالثی کے بارے میں مزید جاننے کے لیے، بر

 /https ://www.schools.nyc.govمالحظہ کریں:

 special-education/help/resolving-issues 
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 بطور والدین آپکو ایک انہ سماعت:غیرجانبدار

نے کا حق حاصل ہے۔ارش کرغیرجانبدار سماعت کی گز

یہ ایک قانونی کارروائی ہے۔ ایک غیرجانبدار سماعت کے  

ان، آپ ایک غیرجانبدار سماعتی افسر کے سامنےدور

 اور اپنی روداد بیان (م نہیںکا مالز )DOEپیش ہونگے  

 کی جانب سے DOEکریں گے۔ سماعتی افسر آپکی اور 

ات سےنمائندے کی بات سنے گا، گواہوں اور دستاویز

ثبوت حاصل کرے گا، اور اسکا تحریری فیصلہ کرے 

گا کہ آپ نے جو مسئلہ اٹھایا ہے اسے کس طرح حل کیا  

نے کےارش کرجائے۔ ایک بار غیرجانبدار سماعت کی گز

 کا (کہا جاتا ہے "stay-putبعض اوقات ) "التوا"بعد،  

اطالق ہوتا ہے۔ اسکا مطلب ہے کہ آپکا بچہ کسی بھی 

ان اپنی موجودہ تقرری پر رہتا ہےقانونی کارروائی کے دور

 کے ساتھ DOEجب تک کہ معاملہ حل نہ ہوجائے یا آپ  

کسی معاہدے پر نہ پہنچ جائیں۔ غیر جانبدار سماعت 

ائے خواستیں تحریری طور پر ذیل کے دفتر برکی در

می ہے: نا الزنہ سماعت کو کرغیرجانبدار

Impartial Hearing Office    
 131 Livingston Str eet 

 Room 201 
 Brooklyn, New  York 11201

: 3280-935 )718(فون
:  ihoquest@schools .nyc.govای میل

 خواست کے لیے انہ سماعت کی درآپکی غیرجانبدار

می ہے کہ: الز

انہ سماعت کو تحریری طور پر ائے غیرجانبداردفتر بر 	■

کی جائے؛ 

 اپنے بچے کا نام، پتہ اور طالب علم کا شناختی 	■

اگر آپکے بچے کے پاس اس وقت )نمبر درج کریں  

 ؛ (موجود ہے

آپکا بچہ جس اسکول میں جاتا ہے اسکا نام درج 	■

یا بیان کریں کہ آپکا بچہ ابھی اسکول نہیں )کریں  

؛ (جاتا ہے

 ہ حل اپنے تشویشات سے متعلقہ حقائق اور مجوز 	■

بیان کریں؛ اور 

ابطہ معلومات شامل کریں۔ کا نام اور ر (والدین)اپنا  	■

 کی جانب سے، CPSE م خواست فارہ درایک مجوز

 انہ سماعت سے یا آن الئنائے غیرجانبداردفتر بر

https://www.schools.nyc.gov/special-
education/help/impartial-hearings  پر

دستیاب ہے۔
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 انہ سماعت فائل کیے جانے کے بعد حلایک غیرجانبدار

انہآپکی جانب سے ایک غیرجانبدار  کار:نے کا طریقکر

 دنوں کے 15خواست کیے جانے کے سماعت کی در

فعائی اجالس میں آپکے ساتھ ان ایک ر DOEاندر، 

نے کے لیے کام کرے گا جو آپ نے اپنی فع کرمعامالت کو ر

خواست میں بیان کیے ہیں۔ انہ سماعت کی درغیرجانبدار

فعائی اجالس منعقدتیں ہیں جن میں رتین ایسی صور

نہیں کیے جائیں گے: 

ِ

فعائی اجالستحریری طور پر ر DOEاگر آپ اور   1. 	

ائے دار ہونے کے لیے متفق ہوں، دفتر برسے دستبر

 14 می ہے اور نا الزانہ سماعت کو مطلع کرغیرجانبدر

انہ سماعتکیلنڈری دنوں کے اندر ایک غیرجانبدار

شیڈول کی جائے گی۔  

خواست کوانہ سماعت کی دراگر آپ ایک غیرجانبدار  2. 	

فعائی اجالس کے انعقاد کیواپس لے لیتے ہیں، ایک ر

ضرورت نہیں ہے۔ 

فعائی اجالس شیڈولکی جانب سے ایک ر DOEاگر   3. 	

نے کی قلم بند کوششیں کی گئی ہیں اور آپ کر

فعائی اجالس نے حصہ نہیں لیا یا بذریعہ تحریر ر

نہ ائے غیرجانبداردار نہیں ہوتے، دفتر برسے دستبر

 کو DOEمی ہے اور سماعت کو مطلع کیے جانا الز

نے کا خواست کرنے کی درخواست کو خارج کرآپکی در

حق حاصل ہے۔ 

خواست موصول نہ سماعت کی درایک غیرجانبدار

نہ سماعت آپکوائے غیرجانبدارنے کے بعد، دفتر برکر

 کار کی وضاحتنہ سماعت کے طریق غیرجانبدار

 سے سماعت کو شیڈول DOE اہم کرے گا۔ آپ اور فر

ابطہ کیا جائے گا اور آپکو سماعت کی نے کے لیے رکر

دہ تاریخ، وقت، اور مقام سے بذریعہ تحریرشیدول کر

مطلع کیا جائے گا۔  

 کا عملہ اپنے نقطہ DOEان، آپ اور سماعت کے دور

نظر بیان کریں گے اور اپنے نقطہ نظر کی اعانت میں

ثبوت جمع کروائیں گے۔ سماعت مکمل ہوجانے کے بعد، 

سماعتی افسر ایک فیصلہ لکھے گا، جس کی ایک نقل 

آپکو بذریعہ ڈاک بھیجی جائے گی۔ سماعتی افسر کا 

فیصلہ مکمل طور پر سماعت میں جمع کروائے گئے 

ثبوت کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اس میں فیصلے کی وجوہات 

 کو DOEاور بنیاد شامل ہونی چاہیئے۔ فیصلہ آپکو اور  

ہ افسر سے اپیل اس فیصلے کی نیویارک ریاست جائز

تا ہے۔ اگر آپ فیصلہ موصول نے کے حق سے مطلع کرکر

ِ

 (اپیلیں) دنوں کے اندر ایک اپیل 40نے کی تاریخ کے کر
ں، تمام فریقین سے سماعتی افسر کےتے ہدائر نہیں کر

نا مطلوب ہوگا۔ فیصلے کو قبول کر

ِ

قات کو آپ تفر ہ افسر سے اپیلیں:ریاست جائز

ائے نے کی جانب ایک اور قدم کے بطور، دفتر برحل کر

نہ سماعت کے فیصلے کی نیویارک ریاست غیرجانبدار

ہ افسر سے اپیل کرسکتے ہیں۔ اپیل کے لیے جائز

نا ایک قانونی کارروائی ہے۔ جبکہ ایک وکیلخواست کردر

مطلوب نہیں ہے، ایک اپیل جمع کروانے کے طریق کار 

مخصوص ہیں اور کسی تاخیر یا خارج کیے جانے سے  

می بچنے کے لیے انکی قطعی طور پر پیروی کی جانی الز

/https://www.sro.nysed.gov کارہے۔ یہ طریق
book/overview-part-279-revised-effective-

january -1-2017

 

پر خاکہ کش کیا گیا ہے۔ 

ِ
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کنڈرگارٹن میں منتقلی

 ادیایک کنڈرگارٹن انفر اور خواست دینااسکول میں در

۔ناتیار کر )IEP( امتعلیمی پروگر

نیویارک اور معلومات مزید میں بارے کے کارروائیوں دو ان 

 کے معلوماتی اجالس منعقد )DOE(شہر محکمہ تعلیم  

https ://www.schools.nyc.نے کے شیڈول کے لیے، کر
gov/special-education/preschool-to-age-21/ 

moving-to-kindergarten پر جائیں۔ 	

پری اسکول خاص تعلیم کا ایک اہم مقصد بچے کو

کنڈرگارٹن میں داخل ہونے اور کامیاب ہونے میں مستعد  

نا ہے۔ بچے کیلنڈری سال کے اس ستمبر میں کنڈرگارٹنکر

 سال کے ہوجاتے ہیں۔ 5میں داخل ہوتے ہیں جس میں وہ  

کار ایک اسکولی سالکنڈرگارٹن میں منتقلی کا طریق 

پہلے شروع ہوتا ہے، جب بچہ پری اسکول میں ہوتا ہے۔ 

تا اگر آپکا بچہ پری اسکول خاص تعلیم خدمات موصول کر

تےہے، آپ اپنے بچے کے کنڈرگارٹن میں داخلے کی تیاری کر

ہوئے بیک وقت دو مختلف کارروائیوں میں حصہ لیں گے:  

ِ
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اصطالحات کی تشریح 

کمیٹی   )CPSE(ائے پری اسکول خاص تعلیم کمیٹی بر

 سالہ پری 5 تین تا )CPSE(ائے پری اسکول خاص تعلیم بر

نےاسکول بچوں کے لیے خاص تعلیم کارروائی کو منظم کر

خانہ کو ان کے رہائشی ضلع اہل CPSEکی ذمہ دار ہے۔  

تی ہیں، اس سے قطع نظر کہ بچے اہم کرمیں خدمات فر

تے ہیں۔ شہر کےپری اسکول کی خدمات کہاں موصول کر

 کمیٹی CPSE ہیں۔ ہر CPSEمختلف عالقوں میں دس  

 دفتر کا حصہ )CSE(ائے خاص تعلیم ایک بڑے کمیٹی بر

انی ایک صدر کے دفتر کی نگر CPSE بشمول CSEہے۔ 

نے کیابطہ کرسے ر/CPSE  CSEتے ہیں۔ کر (چیئر پرسن)

 معلومات کو ذیل پر پایا جا سکتا ہے  

https://www.schools.nyc.gov/special-
education/help/committees-on-special-

 .education 

می ہے جس کو ہونا الز "باخبر" اجازت کے لیے اجازت:

ف والدین کے دستخط کافی نہیں نے کے لیے صرحاصل کر

نے کے لیے ذیل کے اقدامات ہیں۔ باخبر اجازت حاصل کر

کیے جاتے ہیں:

والدین کو ان کی ترجیحی زبان یا ابالغ کے دیگر  	■  

میوں کے بارے میں طریقوں سے ان متعلقہ سرگر

می ہے جس کے لیےمکمل طور پر آگاہ کیا جانا الز

اجازت مانگی جا رہی ہے۔ اس کے عالوہ، والدین  

می ہےنا الزکو بچے کی ان معلومات سے مطلع کر

جن کو افشا کیا جائے گا اور ان کو کس پر افشا کیا  

اہمی شاملجائے گا۔ اس میں ان معلومات کی فر

ہونی چاہیئے کہ کونسے ٹیسٹ کیے جائیں گے اگر  

کوئی ہے، اور ٹیسٹ کس جگہ پر کیا جائے گا۔ 

میوں کو سمجھنا اور تحریروالدین کے لیے ان سرگر	■  

اجازت  لیے کے جن ہے میالزہونا  متفق سے ان میں 

مانگی جا رہی ہے۔ 

می ہے کہ نا الزوالدین کو اس بات سے آگاہ کر	■  

انہ ہے اور اس کو کسی بھی وقتاجازت رضاکار

واپس لیا جا سکتا ہے۔ تاہم، اگر اجازت واپس لے لی 

جاتی ہے تو یہ سابقہ طور پر کی گئی کارروائی کے 

لیے کارآمد نہیں ہو گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ  

تا ہے جسکسی بھی ایسے عمل کی نفی نہیں کر

کو اجازت دینے کے بعد اور اجازت واپس لینے سے  

پہلے کیا گیا تھا۔ 

ِ

 ضلعی اسکول میں ایک معذوری اضافی والدین ممبر:

تا ہے اورکت کرکے حامل بچے کا والدین جو اجالس میں شر

ایک معلوم یا مشتبہ معذوری کے حامل بچے کے والدین  

تا ہے۔نے میں مدد کرکی ان کے بچے کے تعلیمی فیصلے کر

کت کی اجالس میں والدین ممبر کی شر CPSEوالدین کو  

نے کا حق ہے۔ خواست کردر

 میں )IEP(ادی تعلیمی منصوبے انفرساالنہ اہداف: 

تے ہیں کہ بچے سے ایک تحریری اہداف جو یہ وضاحت کر

 میں (شعبوں)ان معذوری کے متعلقہ شعبہ سال کے دور

کیا سیکھنے کی توقع کی جاتی ہے۔ 

 طالب علم کی خاص تعلیم کی ان خدمات ہ:ساالنہ جائز

ہ جس کو تعلیمی سال میں کم سے فت کا جائزاور پیش ر

 کے ایک اجالس میں مکمل کیا جانا IEPتبہ کم ایک مر

چاہیئے۔ پری اسکول طلبا کے لیے، اس کارروائی کو کمیٹی 

 کے ذریعے منتظم )CPSE(ائے پری اسکول خاص تعلیم بر

کیا جاتا ہے۔

امدادی ٹکنالوجی وہ وسائل ہیں :(AT)امدادی ٹکنالوجی  

جو طلبا کی تدریسی مواد سے مستفید ہونے اور موٴثر  

نے کے لیے ضروری ہیں۔ نے میں مدد کرطریقے سے ابالغ کر

AT آلہ کوئی بھی ساز و سامان، اشیا یا نظام ہے جس کو 

ھانے، معذوری کے حامل بچے کی فعالی قابلیتوں کو بڑ

کھنے یا بہتر بنانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ار رقربر

۔(یونٹ FMڈ یا آلہ، ڈ، ابالغی بورسالنٹ بورمثال) ً

عمل مداخلتیطرز :)BIP( عمل مداخلتی منصوبہ طرز

 عمل سے ایک منصوبہ ہے جو برے طرز )BIP(منصوبہ  

 کے نتائج )FBA( عمل تشخیص نمٹنے کے لیے افعالی طرز

عمل کی میں برے طرز BIPپر مبنی ہوتا ہے۔ کم سے کم، 

وضاحت شامل ہوگی، ہمہ گیر اور مخصوص نظریات کہ 

عمل سے عمل کیوں واقع ہوتا ہے، اور برے طرزا طرز بر

نمٹنے کے لیے مداخلتی حکمت عملیاں۔

ِِ

ِ

ِ

ِ

ِِ

دولسانی تشخیص ایک تشخیص ہے دولسانی تشخیص: 

جو انگریزی اور بچے کی گھریلو یا آبائی زبان دونوں میں 

انجام دی جاتی ہے۔  
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عمل اس کے ماحول سے کس طرح طالب علم کا طرز

وابستہ ہے۔  

ِ

:)IEP( ام ادی تعلیمی پروگرانفر

ہر بچے کی مخصوص ضروریات کے لیے معقول خاص  

 بچے کی IEPنے کے لیے اہم کرام اور خدمات فرتعلیم پروگر

تا ہے اورخاص تعلیم خدمات کی اہلیت کو قلم بند کر

اسکولی نظام کے منصوبے کو باضابطہ بناتا ہے۔ یہ بچے  

نے کے کے بارے میں اور ان کی ضروریات کی تکمیل کر

ام کے بارے میں لیے تشکیل دیئے جانے والے تعلیمی پروگر

مخصوص معلومات پر مشتمل ہوتا ہے، بشمول ذیل کے: 

  /فت اوراسکول میں بچے کی موجودہ پیش ر	■  

دگی، اور اہداف جو تعلیمی کریا اسکول میں کار

ان معقول انداز میں حاصل کیے جا سال کے دور

سکیں؛

بشمول )خاص تعلیم اور متعلقہ خدمات  	■  

،(مشاورت اور گویائی، ذہنی یا جسمانی معالجہ
معاون پیشہ ور معاونت؛ امدادی ٹکنالوجی؛ طرز

عمل کی مداخلت اور تجدیدات شامل ہیں؛

غیر معذور بچوں کے ساتھ شمولیت؛  	■  

اہم خدمات کے آغاز کی تاریخ، یہ کتنے تواتر سے فر	■  

اہم کی جائیں گی اور کی جائیں گی، یہ کہاں فر

کتنے عرصے کے لیے؛ اور 

نے کے طریقے۔ فت کی پیمائش کربچے کی پیش ر	■  

  

اد کی تعلیم کو بہتر بنانے کا قانون معذوری کے حامل افر

)IDEIA(: ایک ایسا وفاقی قانون جو معذوری کے حامل

 سال کا ہو 21 سال سے لے کر طالب علم کے 3طلبا کو  

جانے یا ہائی اسکول ڈپلومہ کے ساتھ سندیافتہ ہو جانے

تک کم سے کم پابندی کے ماحول میں مفت معقول پبلک 

نے کا حق دیتا ہے۔موصول کرAPE( )Fتعلیم  

د جو والدین کی ترجیحی زبانایک فر مترجم: /ترجمان  

 یا مطالعہ یا /یا طریقہ ابالغ یا بچے کی زبان میں بولتا اور  

تا تا ہے اور والدین کے لیے اجالس میں ترجمانی کرتحریر کر

تا ہے۔یا خاندان کے لیے تحریری مواد کا ترجمہ کر /ہے اور

کم سے کم پابندی :)LRE(کم سے کم پابندی کا ماحول  

 کا مطلب ایسا ماحول ہے جس میں )LRE(کا ماحول  

معذوری کے حامل بچے کو اسکے غیر معذور ہمسروں کے 

 ٹیم کا فیصلہ کہ طالب علم IEPایک  نا:درجہ بندی ختم کر

کو خاص تعلیم خدمات کی مزید ضرورت نہیں ہے۔ 

 قانونی دفعہ جو حوالہ دینے، تشخیص، قانونی کارروائی:

ان والدین، طلبا، اور نیویارکاور تقرری کی کارروائی کے دور

تی ہے کے حقوق کا تحفظ کر )DOE(شہر محکمئہ تعلیم  

اور ضمانت دیتی ہے۔

  )EI(قبل از وقت مداخلت  :)EI(قبل از وقت مداخلت  

ام، نیو یارک شہر محکمئہ صحت اور ذہنی صحت پروگر

)DOHMH( سال کی عمر کے 3 کے تحت، پیدائش تا 

معذوری کے حامل یا نشو ونما میں تاخیر کے حامل بچوں 

تی ہے۔خانہ کی معاونت کرکے اہل ِ

ہ ماہ کے جن کو بار)توسیعی تعلیمی سال کی خدمات  

 (تعلیمی سال کی خدمات کے طور پر بھی جانا جاتا ہے
توسیعی تعلیمی سال خدمات کچھ ایسے طلبا کے لیے  

ان تجویز کی جاتی ہیں جنہیں جوالئی اور اگست کے دور

اجعت اپنے نشو ونما کی سطوح کو معقول حد تک مر

ession( egr)rکارمیں جانے سے بچانے کے لیے خدمات در

 میں جا "اجعتمعقول حد تک مر"ہوتی ہیں۔ ایک بچہ  

ادی سکتا ہے اگر یہ اسکولی سال کے شروع میں انفر

ہ کے ان اہداف اور مقاصد کو دوبار )IEP(ام تعلیمی پروگر

معقول وقت لگائے جن پر اسے سابقہ نے میں غیرقائم کر

لینی چاہیئے اسکولی سال کے آخر تک مہارت حاصل کر

 یہ )CPSE(ائے پری اسکول خاص تعلیم تھی۔ اگر کمیٹی بر

تی ہے کہ اگر اسے توسیعی تعلیمی سال خدمات تعین کر

اجعتاہم نہ کی گئیں تو آپکا بچہ معقول حد تک مرفر

 پر تجویز کرے IEP یہ خدمات CPSEمیں جا سکتا ہے اور  

 ایک بیان شامل کرے گی جو CPSEگی۔ اگر ایسا ہوا تو 

اس تجویز کی وجوہات کی وضاحت کرے گا۔ بچوں کو 

نے کے لیے والدین کا توسیعی سال خدمات موصول کر

می ہے۔اجازت دینا الز

ام خاص تعلیم پروگر :APE()Fمناسب مفت عوامی تعلیم  

اجات پر، عوام کاری اخراور متعلقہ خدمات جن کو سر

انی اور ہدایات پر پیش کیا جاتا ہے، والدین کو بغیر کی نگر

کسی الگت کے۔

عملافعالی طرز :)FBA( عمل تشخیص افعالی طرز

 ایک ایسی تشخیص ہے جس کے ذریعے )FBA(تشخیص  

 عمل کیوں علم ایسے طرزیہ تعین کیا جاتا ہے کہ طالب

ا اورتا ہے جس کی وجہ سے تعلیم میں خلل پڑاختیار کر

ِِ

ِِ
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پذیری اور فعالی صالحیتوں، بشمول تمام تعلیمی  

کی کی صالحیتیں اور ذہنی حرمیوں میں لطیف حرسرگر

نے میں کھنے، بہتر بنانے یا بحال کرار رقرصالحیتوں کو بر

تا ہے۔ مدد کر

 ان خدمات کت سے متعلقہ خدمات:سمت بندی اور حر

کو بچے کی مکانیت اور ماحول کے نظریے کو سمجھنے 

ارقرنے، براستے کو قائم کرنے کے راور رخ بندی اور سفر کر

 آواز، مثال)کھنے اور اس کی بازیابی کے لیے حسوں ر

 کے ذریعے موصول کی جانے والی (ارت، جنبشدرجہ حر

نے کے لیے تشکیل نے میں مدد کرمعلومات استعمال کر

کت کی خدمات بصیرت کی دیا گیا ہے۔ رخ بندی اور حر

اہم کی جاتی ہیں۔معذوری کے حامل طلبا کو فر

ً

د ہوتا ہے ایک معاون پیشہ ور ایسا فرمعاون پیشہ ور:  

 مثال)د یا طلبا کے ایک گروپ کو جو تمام کالس یا ایک فر

 (عمل کی منتظمی، صحت کی خدمات، نقل وحملطرز
تا ہے۔اہم کرمیں مدد فر

ً

ِ

جسمانی عالج ایک متعلقہ خدمت ہے جو جسمانی عالج: 

کی نشوونما، بشمول مجموعی حر)ایک بچے کی فعالیت  

کھنے، بہتر بنانے ار رقرکو بر (نے، توازن اور ہم آہنگیچلنے پھر

بشمول، لیکن انہی تک)نے میں مختلف جگہوں یا بحال کر

محدود نہیں ہے، کالس روم، بیت الخال، کھیل کے میدان،  

تا ہے۔میوں کو استعمال کرپر سرگر (ھیاںاور سیڑ

وہ زبان جسے بولنے میں والدین زیادہ  ترجیحی زبان: 

تے ہیں۔ یہ گھر پر عام طور پر بولی جانےآسانی محسوس کر

والی زبان ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی۔  

 ایک ایسے شخص کے ذریعے انجام نجی تشخیصات:

دی جانے والی تشخیص جو نیویارک شہر محکمئہ تعلیم 

)DOE( م نہیں ہے اور اسکی ادائیگی خاندان یا کا مالز

خاندان کے بیمے کی جانب سے کی جاتی ہے۔ 

  )CPSE(ائے پری اسکول خاص تعلیم یہ کمیٹی برتجاویز: 

ام اور خدمات کی کے اجالس میں خاص تعلیم پروگر

نا ہے۔سہولیات کا تعین کر

ایک مکرر تشخیص ایک معذوری کے مکرر تشخیص: 

حامل طالب علم کے لیے انجام دی جانے والی تشخیص ہے 

جو پہلے ہی خاص تعلیم خدمات موصول کررہا ہے۔ مکرر  

 کو LREساتھ جہاں تک مناسب ہو تعلیم دی جاتی ہے۔ 

غور النے کا مطلب ہے کہ معذوری کے حامل طلبا کو زیر

نے یا عام تعلیم خاص کالس، علیحدہ اسکول میں تقرر کر

ف اس وقت کیا جاتا ہے جبکے ماحول سے خارج صر

معذوری کی نوعیت یا شدت ایسی ہو کہ اضافی امداد 

اور خدمات کے استعمال کے باوجود تسلی بخش تعلیمی 

حصولیابی نہ ہو سکے۔ اس لیے کم سے کم پابندی واال  

ماحول ہر ایک بچے کے لیے مختلف ہے۔ 

کت پذیری کا حامل محدود حرکت پذیری: محدود حر

کت کے لیے ایک طالب علم وہ ہے جو اسکولی میں حر

 جیسے وہیل —تا ہے کت پذیری کا آلہ استعمال کرایک حر

 یا کوئی طالب علم —چئیر، واکر، بیساکھیاں یا چھڑی 

 یا اپنے /تا ہے اورکت کرجو اسکول میں دشواری سے حر

فتار ہے، ایسا چاہے پٹھوں ہمسروں کے مقابلے میں کم ر

داشت میں کمی یا کسی اور وجہ سے کی کمزوری، بر

کت پذیری کی معذوری کے حامل طلبا، ہو۔ مخصوص حر

ائن چاہے جسمانی ہو یا حسی، جن کے لیے عمارت کا ڈیز

کاوٹیں حائل کرے، انہیں قانون کے ذریعے مطلوب حد ر

اموں تک رسائی پیش کی جانی چاہیئے۔تک پروگر

اس کا مطلب ہے کہ طالب علم  منتظمی کی ضروریات: 

نے کے لیے مطلوب بالغ کی کی ضروریات کی تکمیل کر

کار نے کی مقدار اور ماحول میں کوئی بھی درانی کرنگر

 پر اسکی )IEP(ام ادی تعلیمی پروگرنا ہے۔ انفرامیم کرتر

می ہے۔نا الزنشاندہی کر

کار ہے جو انہ طریقانہ، رضاکاردارازثالثی ایک رثالثی: 

 کو بغیر ایک )DOE(والدین اور نیویارک شہر محکمہ تعلیم  

رسمی قانونی کارروائی سماعت کے ذریعے ایک مسئلے 

انے کا موقع دیتا ہے۔ ثالث ایک غیرجانبدار تیسرکو حل کر

فریق ہوتا ہے جو فریقین کو اپنے نظریات اور نقطہ نظر  

نے اور دوسرے کے نظریات اور نقطہ نظر کو کا اظہار کر

دار بات چیت کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ ثالث کا کر

نا اور فریقین کو ایک معاہدے پر پہنچنے میں منظم کر

نا یا نا یا نقطہ نظر بیان کرمدد دینا ہے، نہ کہ حل تجویز کر

نا ہے۔ اگر فریقین سمجھوتے پر پہنچ جاتے ہیں،حمایت کر

وہ معاہدہ واجب التعمیل ہوگا اور اسکی اپیل نہیں کی  

جاسکتی۔ 

ِ

 جسمانی ورزش /ذہنی جسمانی ورزش سے عالج: /ذہنی

سے عالج ایک متعلقہ خدمت ہے جو ایک بچے کو مطابقت
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 جسمانی عالج، جسمانی عالج، /تعلیمی خدمات، ذہنی

نے کیکت کرلسانی عالج، رخ بندی اور حر /گویائی 

۔ "دیگر معاونتی خدمات"خدمات، اور  

ام دی تعلیمی پروگربچے کے انفرہ: دہ جائزخواست کردر

)IEP( ہ لینے کے لیے ایک ٹیم کا اجالس تاکہ یہ تعینکا جائز

کیا جا سکے کہ یہ اس کی ضروریات کی مسلسل تکمیل  

خواست والدین، ایک استاد یاکر رہا ہے۔ اس جائزے کی در

اسکولی عملے کے دیگر ممبر کے ذریعے کسی بھی وقت کی  

جاسکتی ہے۔

 لسانی عالج ایک متعلقہ /گویائی لسانی عالج: /گویائی  

خدمت ہے جو تمام اسکولی ماحول میں بچے کی ابالغی 

کے ایک بچے کیکوز کرنے پر توجہ مرصالحیتوں کو بہتر کر

سماعتی، گویائی، مطالعاتی اور تحریری صالحیتوں کی  

 نے میں مدد تیبوں میں بہتر کرتعلیمی اور سماجی تر

تی ہے۔ کر

خواست طالب علم کے والدین، استاد، یاتشخیص کی در

اسکولی ضلع کر سکتے ہیں۔ مکرر تشخیص کو ایک سال 

میں ایک سے زیادہ بار نہیں کیا جا سکتا ماسوائے اسکول  

اور والدین بصورت دیگر متفق ہوں۔ 

نے کے لیے کہ آیا طالب علم کوایک حوالہ یہ تعین کرحوالہ: 

معذوری الحق ہے اور اس کو خاص تعلیم خدمات مطلوب 

ہوں گی، تشخیص اور تقرری کے لیے طریقہ کار کی ابتدا  

تا ہے۔کر

معذوری کے حامل طلبا کو ان کے  متعلقہ خدمات: 

نے میں معاونت اور مدد کت کرام میں شراسکولی پروگر

اہم کی جانی والی خدمات ہیں۔ ان خدمات نے کے لیے فرکر

می نا الزمیں کر )IEP(ام ادی تعلیمی پروگرکی تجویز انفر

ادی طور اہم کنندہ کے ذریعے یا تو انفرہے اور ان کو ایک فر

اہم کیاپر یا زیادہ سے زیادہ پانچ بچوں کے گروپ میں فر

جا سکتا ہے۔ متعلقہ خدمات میں ذیل شامل ہو سکتی 

ہیں: مشاورت، اسکول میں صحتیاتی خدمات، سماعتی  
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روابط 

  )CPSE( ائے پری اسکول خاص تعلیم کمیٹی بر

نےسالہ پری اسکول بچوں کے لیے خاص تعلیم کارروائی کو منظم کر5  تین تا )CPSE(ائے پری اسکول خاص تعلیم کمیٹی بر

تی ہیں جہاں خاندان رہائش پذیر ہے، اس بات کے قطع نظر اہل خانہ کے ساتھ اس ضلع میں کام کرCPSE کی ذمہ دار ہے۔  

 CPSEتے ہیں اور کہاں پری اسکول جاتے ہیں۔ شہر کے مختلف عالقوں میں دس کہ ان کے بچے خدمات کہاں موصول کر

 دفتر کا حصہ ہے۔ ایک چئرپرسن دفتر کی بشمول اس میں )CSE(ائے خاص تعلیم کمیٹی ایک بڑے کمیٹی بر CPSEہیں۔ ہر  

CPSE تا ہے۔ انی کرکی نگر

CSE/ CPSE  نے کی معلومات کو آن الئن ذیل پر پایا جا سکتا ہے ابطہ کرسے ر

 https://www.schools.nyc.gov/special-education/help/committees-on-special-education

 ویب سائٹ Find a School  کی DOE کو کال کریں یا 311اگر آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کونسے ضلع میں رہتے ہیں  

https ://www.schools.nyc.gov/find-a-schoolنے کے لیے، اپنے بچے کے گھر پر جائیں۔ فائنڈ اے اسکول استعمال کر

 پر کلک کریں۔ ویب سائٹ آپ کوch" "Searکا پتہ اور برو درج کریں۔ اپارٹمنٹ نمبر جیسی معلومات کو خالی چھوڑ دیں۔ 

تا ہے۔ کئی اسکول اضالع کا احاطہ کر  CPSE دیک ترین اسکول بتائے گی۔ اسکول کا ضلع دکھایا جائے گا۔ ہر پتے سے نز

)718( 741-7928/7929 )718( 329-8001 One Fordham Plaza, 7th Floor  
Bronx, NY 10458 

10 ,9 ,7 1 

)718( 794-7445 )718( 794-7420  
)718( 794-7490 

3450 East Tremont Avenue, 2nd Floor  
ہسسپانوی  Bronx, NY 10465 

12 ,11 ,8 2 

)718( 281-3478 )718( 281-3461 30-48 Linden Place  
Flushing, NY 11354 

26 ,25 3 

)718( 557-2620/2510 )718( 557-2553 90-27 Sutphin Boulevar d 
Jamaica, NY 11435 

29 ,28 3 

)718( 391-8556 )718( 391-8405 28-11 Queens Plaza North, 5th Floor  
Long Island City, NY 11101 

30 ,24 4 

)718( 642-5891 )718( 642-5715  82-01 Rockaway Boulevard, 2nd Floor  
Ozone Park, NY 11416 

27 4 

)718( 240-3555 )718( 240-3557/3558 1665 St. Marks Avenue  
Brooklyn, NY 11233 

32 ,23 ,19 5 

)718( 968-6253 )718( 968-6200  5619 Flatlands Avenue  
Brooklyn, NY 11234 

22 ,18 ,17 6 

)718( 759-4970 )718( 759-4900  415 89th Street  
Brooklyn, NY 11209 

21 ,20 7 

)718( 420-5787 )718( 420-5790  715 Ocean Terrace, Building A  
Staten Island, NY 10301 

31 7 

)718( 935-5167 )718( 935-4900  131 Livingston Street, 4th Floor  
Brooklyn, NY 11201 

 ,14 ,13  
16 ,15 

8

)917( 339-1450 )917( 339-1600  333 7th Avenue, 4th Floor  
New York, NY 10001 

4 ,2 ,1 9 

)212( 342-8427 )212( 342-8300 388 West 125th Street  
New York, NY 10027 

6 ,5 ,3 10 

فیکسفون پتہ ضلع  CSE 
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CSE اسکول اضالع 

CSE 01 (7, 9, 10)
 

CSE 02 (8, 11, 12)
 

CSE 03 (25, 26, 28, 29)
 

CSE 04 (24, 27, 30)
 

CSE 05 (19, 23, 32)
 

CSE 06 (17, 18, 22)
 

CSE 07 (20, 21, 31)
 

CSE 08 (13, 14, 15, 16)
 

CSE 09 (1, 2, 4)
 

CSE 10 (3, 5, 6)
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 روابط )DOE( نیویارک شہر محکمہ تعلیم  

ابطہ کریں۔ منتظم سے ر CPSEاپنے بچے کی پری اسکول خاص تعلیم خدمات کے متعلق سواالت کے لیے ہمیشہ پہلے اپنے 

CSE/CPSE مالحظہ کریں۔ ذیل کے 37ابطہ معلومات کے لیے صفحہ کی ر DOE :روابط بھی دستیاب ہیں 

 )718( 935-2009 / ESenrollment@schools.nyc.gov  

ابطہ رموضوع 

SpecialEducation@schools nyc gov . .  خاص تعلیم

RelatedServices@schools.nyc.gov متعلقہ خدمات 

)646( 389-7171 /  EItopreschool@schools.nyc.gov ابتدائی مداخلت 

Turning5@schools.nyc.gov کنڈرگارٹن میں منتقلی 

3-K  اجاور پری کے فار آل اندر 

EarlyChildhood@schools.nyc.gov 3-K  امزاور پری کے فار آل پروگر 

)718( 935-2007 DOE  خاص تعلیم ہاٹ الئن 

)718( 391-6845  / MPonzio@schools.nyc.gov  عارضی رہائش گاہوں میں رہنے والے طلبا 

وسائل 

ویب سائٹ ای میل فون 

Advocates for Children 

http://www.advocatesforchildren.org  
who_we_serve/early_childhood/ 

info@advocatesforchildren.org 1 )866( 4 27-6033 

INCLUDEnyc 

http://www.includenyc.org/ info@INCLUDEnyc.org  انگریزی 

)212( 776-0564 

http://www.incluyenyc.org/ info@INCLUDEnyc.org  ہسسپانوی 

)212(  776-8664 

Parent to Parent NY, Inc. 

http://parenttoparentnys.org/offices  
/staten-island/ 

mfegeley@ptopnys.org 1 )800( 866-1068  
)718( 494-3469 

Sinergia/Metropolitan Parent Center 

http://www.sinergiany.org/parents-center  
parent-center/ 

information@sinergiany.org )212( 643-2840  
)866( 867-9665 

United We Stand of New York )بروکلن اور کوئنز (

http://www.uwsofny.org/ http://www.uwsofny.org/contact )718( 302-4313 

 کی پری اسکول خاص تعلیم خدمات کے ویب پیج DOE اضافی معلومات 

https://www.schools.nyc.gov/special-education/preschool-to-age-21/moving-to-preschool پر 
دستیاب ہیں۔ 
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Division of Specialized Instruction and Student Support 
52 Chambers Street 

New York, New York 10007 

 ڈائل کریں311  مزید معلومات کے لیے: 
  https://www.schools.nyc.gov/یا ذیل پر جائیں

T&I 32482 )Urdu( 
2021 آخری بار تجدید  
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