شعبہ برائے خاص تعلیم اور طالبعلم معاونت
اہل خانہ
 ASDپروگرامز وسائل رہنما کتابچہ برائے ِ

اؤٹزم سپیکٹرم ڈس آرڈر ( )ASDپروگرامز
 ASDنیسٹ پروگرام  ASDہورائزن پروگرامز ضلع  1-32میں دو مختلف خاص تعلیم پروگرامز ہیں جو اؤٹزم کے حامل کچھ طلبا کو خدمات فراہم کرتے ہیں۔
ہر پروگرام تعلیم میں بہتری اور سماجی صالحیتیں کے لئیے کام کرتا ہے ،مگر انکی لئیےاہلیت مختلف ہیں اور مختلف قسم کالسوں میں طلبا کو مدد فراہم کرتا
طریق کار ایک ہی ہے۔
ہے۔  ASDنیسٹ اور  ASDہورائزن پروگراموں دونوں کے لیے درخواست دینے کے
ِ

 ASDپروگرام کا جائزہ
 ASDپروگرام کا جائزہ
 ASDہورائزن پروگرام کو  NYCDOEبنایا ہے۔ ری تِھنک پلیٹ فارم
 ASDنیسٹ پروگرام  NYCDOEاور New York University’s
 (NYU) ASD Nest Support Projectکے مابین ایک شراکت ہے۔ سولیوشنز تدریسی مواد اور دیگر مدد فراہم کرتا ہے۔
کالس کی ساخت
کالس کی ساخت
 ASDنیسٹ پروگرام اوٹزم کے طلبا کو کالس میں دوسرے عام طلبا ساتھ  ASDہورائزن پروگرام زیادہ سے زیادہ آٹھ ( )8اوٹزم بچوں کی ایک
خاص کالس میں مدد کر سکتا ہے۔ اس کالس میں ایک خصوصی استاد
مدد کرتا ہے۔ یہ ہم آہنگ باہمی تدریس ( )ICTکالس ہے جس میں ایک
اور ایک کالس پیشہ ور معاون ہوتا ہے ()8:1+1۔ عام تعلیم کے طلبا
خصوصی استاد اور ایک عام تعلیم استاد ہوتا ہے۔ جیسے جیسے طلبا
کو اس کالس میں شامل ہونے کے مواقعوں کی ترغیب دی جاتی ہے۔
بڑے ہوتے جا تے ہیں کالس بھی بڑی ہوتی جاتی ہے۔ اس میں کوئی
کالس پیشہ ور معاون نہیں ہوتا ہے۔
نصاب اور تعلیم
نصاب اور تعلیم
 ASDہورائزن پروگرام کالسیں نیویارک ریاست کے تعلیمی معیارات
 ASDنیسٹ پروگرام کالسیں نیویارک ریاست کے تعلیمی معیارات کے
مطابق ہیں اور تمام  NYC DOEاسکولوں میں ایک ہی نصاب ہوتا ہے۔ کے مطابق ہیں اور تمام  NYC DOEاسکولوں میں ایک ہی نصاب ہوتا
ہے۔  ASDاساتذہ اؤٹزم طلبا کو خاص تعلیم دینے کی حکمت عملی
 ASD.نیسٹ اساتذہ اؤٹزم طلبا کو خاص تعلیم دینے کی لئیے تربیتیافتہ
دینے کیلئیے تربیتیافتہ ہیں۔ Rethink Ed Platform Solutions
ہیں بشمول ایک خاص سماجی نصاب کے جو  NYUنے بنائی ہے،
سماجی ترقیاتی مداخلت کہالتی ہے۔  SDIایک ثبوت پر مبنی پروگرام ہے مدد بشمول ثبوت کی بنیاد پر مبنی تدریسی مواد دیتی ہے جو عملی
کردار تجزیہ ( )ABAکہالتا ہے۔  .یہ مواد  ASDہرائزن طلبا کی تعلیمی
جو  ASDنیسٹ طلبا کی سماجی/جذباتی نشوونما کی اعانت کرتا ہے۔
اور سماجی  /جذباتی فروغ میں مدد دیتا ہے۔
 SDIمیں چھوٹے گروپس میں تدریس دی جاتی ہے اور تمام دن اسکو
مستحکم کیا جاتا ہے۔
سماجی  /جذباتی امداد
سماجی  /جذباتی امداد
متعلقہ خدمات کے فراہم کرنے والے ،کالس روم کے اساتذۃ کے ساتھ
متعلقہ خدمات کے فراہم کرنے والے ،طلبا کے سماجی کاموں کو بہتر
بنانے میں مدد کرنے کیلئیے  SDIکا استعمال کرتے ہیں۔ یہ سماجی لسانی ملکر ری تِھنک تعلیم کو  ASDہرائزن طلبا کے رابطے اور سماجی
مسائل کے حل کیلئیے استعمال کرتے ہین
نصاب چھوٹے گروپس میں پڑھایا جاتا ہے۔
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شعبہ برائے خاص تعلیم اور طالبعلم معاونت
اہل خانہ
 ASDپروگرامز وسائل رہنما کتابچہ برائے ِ
 ACESطالب علم کا خاکہ ( پروفائل)
ASD Nest
 ASDنیسٹ پروگرام میں قبول کیے جانے والے طلبا کو ذیل کے معیار
پوری کرنا الزمی ہے:
درجہ بندی
طلبا کو آٹیزم کی تعلیمی معذوری درجہ بندی کے لیے اہل ہونا الزمی
ہے۔
ادراک  /ذہانت
 ASDنیسٹ طلبا کے پاس مسلسل بڑھتی ہوئی ،بشمول زبانی اور غیر
زبانی قانلیت ،عملی یاداشت ،زبان اور توجہ ،اوسط سے اوسط سے
اوپر ذہانت ہوتی ہے۔
کامیابی
نیسٹ طلبا کے پاس گریڈ یا اس سے اوپر سطح کی صالحیتیں ہوتی
ہیں۔ طلبا ،چھوٹے گروپس میں خودمختار طور پر ،کم سے کم ہدایات
کے ساتھ کام کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ طلبا معیاری تشخیصات میں
حصہ لیتے ہیں ،بشمول نیویارک ریاست ( )NYSریاضی اور انگریزی
زبان فنون ( )ELAامتحانات کے۔ رہائش کی سہولیات طالب علم کے
 IEPکے مطابق فراہم کی جاتی ہیں۔
زبان  /ابالغ
 ASDنیسٹ طلبا کی لسانی قابلیت عمر یا اسکے قریب کے حساب سے
ہوتی ہے ،سوائے سماجی زبان کے۔ یہ صالحیتیں مضمون پر قائم رہنا،
صحیح طور پر چہرے کے،اشاروں سے ،اور سماجی انداز ہیں۔ مثالً،
 ASD Nestطلبا کو ایسی مسائل درپیش ہوسکتے ہیں جس میں
غیرمعمولی جوابات اور  /یا غلط فہمی ،دوسروں کے بیانات اور  /یا
طرز عمل شامل ہیں۔
ِ
سماجی کارگزاری
 ASDنیسٹ طلبا کے پاسہلکی سے درمیانی سماجی رکاوٹ ہوتی ہے۔
 ASDنیسٹ طلبا کو اپنے ساتھتیوں اور بڑوں کے ساتھ میل جول اور /
یا کھیلنے میں ،روزآنہ کے معموالت میں تبدیلی میں اور اپنے جذبات
اور اظہار میں دشواری آ سکتی ہے۔
طرز عمل
ِ
 ASDنیسٹ طلبا ہلکی دشواریوں کا سامنا کرسکتے ہیں ،لیکن جسمانی
طور پر جارحانہ نہیں ہوتے ،خود کو زخمی نہیں کرتے ،اور "فراری
طرز عمل" ،جیسے عملے سے دور بھاگنا یا کالس روم یا اسکولی
ِ
عمارت سے نکل جانا۔

 ACESطالب علم کا خاکہ ( پروفائل)
 ASDہرائزن
 ASDہورائزن پروگرام میں قبول کیے گئے طلبا کو ذیل کے معیار
پوری کرنا الزمی ہے:
درجہ بندی
طلبا کو آٹیزم کی تعلیمی معذوری درجہ بندی کے لیے اہل ہونا الزمی
ہے۔
ادراک  /ذہانت
 ASDہورائزن طلبا خصوصی طور پہ اپنی کنزوریوں اور قوتوں کے
شعبوں میں اوسط سے کم یا اوسط ذہانے کے حامل ہوتے ہیں
کامیابی
نیسٹ طلبا کے پاس گریڈ یا اس سے اوپر سطح کی صالحیتیں ہوتی
ہیں۔ طلبا  ABAکے اصولوں پر مبنی تدریس سے مستفید ہوتے ہیں اور
کچھ مدد سے خودمختار طور پر کام کرسکتے ہیں۔ طلبا معیاری
تشخیصات میں حصہ لیتے ہیں ،بشمول نیویارک ریاست ()NYS
ریاضی اور انگریزی زبان فنون ( )ELAامتحانات کے۔ رہائش کی
سہولیات طالب علم کے  IEPکے مطابق فراہم کی جاتی ہیں۔
زبان  /ابالغ
 ASDہورائزن طلبا کو تھوڑی یا درمیانی لسانی مسائل ہو سکتے ہیں۔
انکو اپنے آپ کو اظہار کرنے میں اور دوسروں کو سمجھنے میں کہ وہ
کیا کہہ رہے ہیں،میں دشواری ہوتی ہے۔ انکو دوسروں سے بات کرنے
میں دشواری ہوتی ہے۔ کنڈرگارٹن میں داخل ہونے والے طلبا کم از کم
 2-3لفظ  ،پُر معنی جملے بول سکتے ہیں اور بڑے طلبا ضروریات اور
مطلوبات کے اظہار کے لیے الفاظ کو جوڑ سکتے ہیں ،لیکن سماجی
موثررابطے میں معاونت درکار ہوتی ہے۔
ماحول میں ٴ
سماجی کارگزاری
 ASDہورائزن طلبا کو دوسروں کے ساتھ کھیلنے اور اظہار میں کم
سے درمیانی رکاوٹ پیش آ سکتی ہے۔ طلبا سماجی سرگرمیوں میں
حصہ لے سکتے ہیں ،لیکن اکثر تنہا سرگرمیوں میں مصروف ہوتے
ہیں۔
طرز عمل
ِ
 ASDہورائزن طلبا کو تھوڑی یا درمیانی لسانی مسائل ہو سکتے ہیں۔
جسمانی طور پر جارحانہ نہیں ہوتے ،خود کو زخمی نہیں کرتے۔
طرز عمل کا اظہارنہیں کرتے جیسے عملے سے
 ASDہورائزن فراری
ِ
دور بھاگنا یا کالس روم یا اسکولی عمارت سے نکل جانا۔
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شعبہ برائے خاص تعلیم اور طالبعلم معاونت
اہل خانہ
 ASDپروگرامز وسائل رہنما کتابچہ برائے ِ
طریق کار
 ASDپروگرام داخلے کا
ِ
 .1درخواست داخل کریں اگر آپکو  ASDنیسٹ یا  ASDہورائزن پروگراموں میں جانا چاہتے ہیں تو آپ کسی وقت بھی درخواست دے سکتے ہیں۔
اگر آپکا بچہ اگلے سال کنڈرگارٹن جا رہا ہے ،ہمارہ مشورہ کہ آپ ہمیں جلد از جلد مطلع کریں۔ اگر آپکا بچہ اگلے سال  K-12جا رہا ہے ،تو
درخواست جمع کرنے کیلئیے آپکے بچے کی  IEPٹیم کے ساتھ ملکر کام کریں۔ وہ تمام تشخیصیں جنکی درخواست کے عمل میں ضرورت ہوتی
ہیں


درخواست مکمل کرنے اور جمع کروانے کے لیے اپنے بچے کی  IEPٹیم کے ساتھ برا ِہ راست کام کریں۔
 oاگر آپ کا بچہ کنڈرگارڈن میں جا رہا ہے ،تو  ASDجتنی جلد ممکن ہو سکےاپنے بچے کے پری اسکول سال میں جمع کرا دیں۔
 oکنڈرگارڈن کے بچوں کو بھی اس میں حصہ لینا چاہئیےکنڈرگارڈن اندراج کا عمل.
 oگریڈز  1-12میں کنڈرگارڈن درخواست کبھی بھی جمع کرائی جا سکتی ہے۔

 آپ یا آپکے بچے کا موجودہ اسکول مکمل کردہ درخواست جمع کرواسکتے ہیں بذریعہ:
 oای  -میل ASDPrograms@schools.nyc.gov :پُرزور ترجیح،
 oفیکس(718) 391-6887 :
 DOEکی ویب سائٹ پر خاص پروگرامز پر جائیں اور  ASDپروگرام درخواست ڈاون لوڈ اور پرنٹ کریں۔
 .2درخواست کی تصدیق :آپ کی درخواست موصول ہونے کے بعد ہم آپکو بذریعے خط ملنے کی اطالع دیں گے۔ جب ایک درخواست جمع کروائی
جاتی ہے ،ہم آپکے بچے کی  IEPٹیم سے درخواست پر فراہم کردہ معلومات پر گفتگو کرنے کے لیے اور کوئی بھی مزید سواالت پوچھنے کے
لیے رابطہ کریں گے۔


اگر آپکو درخواست جمع کروانے کے ایک ہفتے کے اندر مرکزی  ASDپروگرام ٹیم کی جانب سے جواب موصول نہیں ہوتا ،برائے
مہربانی  ASDPrograms@schools.nyc.govیا  718-391-6887پر رابطہ کریں۔

 ASD .3پروگرام کا ابتدائی جائزہ مرکزی  ASDپروگرام ٹیم آپکے بچے کی خاص تعلیمی ریکارڈ کا جائزہ لیتی ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ کیا امتحانات
جدید ترین ہیں اور آپکے بچے کی ذہنی صالحیت اور سماجی ،زبان ،عمل ،تعلیمی ،اور مطابقت پذیر صالحیتوں کے بارے میں تمام معلومات
موجود ہیں جو ہمیں مطلوب ہیں۔ اسکے عالوہ ،ہم یہ یقینی بناتے ہیں کہ آپکا بچہ اپنے  IEPپر آٹیزم ایک تعلیمی درجہ بندی کے معیار پر اترتا ہے۔


جدید ترین تشخیصات :اگر مرکزی  ASDپروگرام ٹیم کو آپکے بچے کے متعلق مزید معلومات درکار ہیں یا اگر تشخیصات جدید نہیں
ہیں ،ہم آپکے بچے کی  IEPٹیم سے آپکی اجازت لینے اور اضافی تشخیصات انجام دینے کی گزارش کریں گے۔ آپ  DOEکی جانب
سے ایک خط موصول کریں گے جو آپ کی اجازت طلب کرے گا۔



اضافی معلومات ASD :مرکزی پروگرام ٹیم کے ذریعے جائزہ لینے کے لیے اہل خانہ تشخیس کے اضافی مواد کو بھی جمع کروا سکتے
ہیں۔ اضافی معلومات کی دستاویزات کو گریڈز پری کے  5-کے درخواست دہندگان کے لیے ایک سال سے زیادہ پرانا نہیں ہونا چاہیئے
اور گریڈز  6-12کے درخواست دہندگان کے لیے دو سال سے زیادہ پرانا نہیں ہونا چاہیئے۔

طریق کار اور وقت گوشوارہ  :اگر اس ابتدائی جائزے میں فراہم کردہ معلومات یہ ظاہر کرتی ہے کہ آپکا بچہ ASD
 ASD .4پروگرام داخلے کا
ِ
نیسٹ پروگرام یا  ASDہرائزن پروگرام کا امیدوار ہوسکتا ہے ،مرکزی  ASDٹیم کا ممبر ایک مشاہدہ شیڈول کرنے کے لیے آپکے اور آپکے بچے
کی  IEPٹیم کے ساتھ ملکر کام کرے گا۔  ،DOEحسب ضرورت ،مزید تشخیصات انجام دے سکتا ہے ،اور ایسا کرنے کے لیے آپکی اجازت طلب
کرے گا۔  DOEان بچوں کے لیے جو  ASDنیسٹ پروگرام کے اہل ہوسکتے ہیں آٹیزم تشخیص مشاہدے کا شیڈول ( )ADOSاستعمال کرتا ہے۔
ایسا کرنے کے لیے ہم آپ سے اجازت کی درخواست کریں گے
طریق کار میں اگلے اقدامات کے لیے
ابتدائی جائزے کے بعد ،مرکزی  ASDپروگرام ٹیم آپ سے آپکے بچے کے  ASDپروگرام داخلے کے
ِ
رابطہ کرے گی۔ اگر آپکے بچے کی کلینک معلومات یہ نشاندہی کرتی ہیں کہ وہ:


 ASDپروگرام کے لیے ایک اچھا امیدوار ہوسکتا ہے :آپ اور آپکے بچے کے اسکول سے مرکزی  ASDپروگرام ٹیم کا ایک ممبر
طریق کار میں اگلے اقدامات پر گفتگو کرنے کے لیے رابطہ کرے گا۔
معلومات کا جائزہ لینے اور
ِ



داخلے کے معیارات کی تکمیل نہیں کرتا :آپکے بچے کی  IEPٹیم آپکے بچے کی ضروریات کی تکمیل کے لیے ایک مناسب خاص
تعلیم پروگرام اور  /یا مجوزہ خدمات کا تعین کرنے کے لیے آپکے ساتھ کام کرے گا۔ اگر آپکے بچے کے متعلق نئی معلومات دستیاب
ہوتی ہے تو آپ بعد میں ایک نئی  ASDپروگرام درخواست جمع کرواسکتے ہیں ۔

 ASD .5پروگرام داخلے کے مشاہدات :اگر ابتدائی جائزہ ظاہر کرتا ہے کہ آپکا بچہ اہلیت کے کم از کم چند معیارات کی تکمیل کرتا ہے ،ایک ASD
پروگرام اسکول یا ایک  ASDمرکزی ٹیم ممبر کے ذریعے ایک مشاہدہ شیڈول کیا جائے گا۔  ASDمرکزی ٹیم آپکے بچے کی مشاہدہ رپورٹ کا
جائزہ لے گی اور اگر آپکا بچہ داخلے کی ضروریات پوری کرتا ہے اور جگہ بھی دستیاب ہے ،ہم  ASDپروگرام کی پیشکش کرینگے۔ آپ اور
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شعبہ برائے خاص تعلیم اور طالبعلم معاونت
اہل خانہ
 ASDپروگرامز وسائل رہنما کتابچہ برائے ِ
آپکے بچے کا موجودہ اسکول مشاہدے کی رپورٹ کی ایک تحریری نقل موصول کریں گے اور  ASDمرکزی ٹیم نتائج پر گفتگو کرنے کے لیے
آپ سے رابطہ کرے گی۔
 .6داخلے کا تعین :داخلے کا تعین آپکے بچے کی نفسیاتی تعلیمی تشخیص ،آٹیزم تشخیصی جانچ ،مشاہدات ،اور کوئی بھی جمع کروائی گئی اضافی
معلومات سےحاصل کی گئی معلومات اور اعداد و شمار کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ مرکزی  ASDپروگرام ٹیم آپ اور آپکے بچے کی  IEPٹیم کے ساتھ
اس پر گفتگو کرے گی کہ آیا آپکا بچہ  ASDنیسٹ پروگرام یا ایک  ASDہرائزن پروگرام کے لیے داخلے کے معیارات کی تکمیل کرتا ہے۔ ایک
 ASDپروگرام میں قبول کرلیے جانے کے بعد ،طالب علم کا  IEPاسکول کی  IEPٹیم کے ذریعے مرکزی  ASDپروگرام ٹیم کی رہنمائی میں لکھا
جائے گا۔
 .7ایک  ASDپروگرام کا دورہ کرنا :اگر آپ کےبچے کو  ASDپروگرام میں قبول کر لیا جاتا ہے تو آپ اسکول میں جہاں پروگرام پیش کیا جا رہا
ہے ،دورے پر آ سکتے ہیں۔ کیونکہ  ASDپروگرام ہر اسکول میں نہیں ہوتا اور جگہ کی دستیابی محدود ہے ،طالبعلم درخواست پرایک مصخوص
اسکول دیا جاتا ہے۔ ہم کسی خاص اسکول کی درخواست پر عمل نہیں کرسکتے۔ قبول کیے گئے طلبا کے خاندانوں کو اسکول کی جانب سے ایک
اسکول کا دورہ کرنے اور اسکول میں درج کرنے کے لیے رابطہ کیا جائے گا۔

 ASDپروگرام میں قبول کیے جانے والے طلبا کے لیے معلومات
نئے قبول کیے گئے طلبا کے خاندان IEP ،اجالس کے بعد ایک قبل از وقت تحریری اطالع ( )PWNاور اسکول کے جائے وقوع کا خط ( )SLLموصول
کریں گے۔  SLLمختص کردہ  ASDپروگرام اسکول کی نشاندہی کرے گا جس میں آپکا بچہ جائے گا۔  SLLملنے کے بعد ،قبول کیے جانے والے طلبا
کے خاندانوں کو جتنی جلد ممکن ہو اپنے بچے کو درج کروانے کے لیے درکار دستاویزات  ASDپروگرام اسکول میں النے چاہییں۔ 1یہ اہم ہے کہ
 ASDپروگرام اسکول میں جتنی جلد ممکن ہو رجسٹر کروایا جائے تاکہ اگر  IEPمیں ذرائع نقل و حمل شامل ہے تو اس میں تاخیر نہ ہو۔


بس کی خدمات :خاص تعلیم کیلئیے بس کی خدمات ،گھر سے اسکول اور واپسی .اپنے بچے کی  IEPٹیم کے ساتھ ملکر خاص تعلیم کیلئیے
بس کی خدمات ،ایک خاص تعلیم کیلئیے بس کی خدماتخدمت کے طور پر ،حاصل کرنے کیلئیے کام کریں۔ اس خاص تعلیم کیلئیے بس کی
خدمات سہولیات کی ضرورت جیسے سفر کا محدود وقت یا درجہء حرارت کنٹرول کی ہوئی گاڑی ،کیلئیے طبی دستاویی ثبوت ہونا الزمی
ہے۔



 ASDگرمیوں کا پروگرام ASD :نیسٹ پروگرام یا  ASDہرائزن پروگرام ستمبر سے جون تک دس ماہ کا ضلع  1-32اسکول کیلنڈر کے
حصاب سے چلتے ہیں۔  NYC DOEان طلبا کو جو  ASDپروگرام میں ہیں ایک اختیاری گرمیوں کا پروگرام ،انکے کیلئیے جو کنڈرگارڈن
سے لیکر پانچویں گریڈ اور جو نویں میں داخل ہو رہے ہیں ،فراہم کرتا ہے۔ اس گرمیوں کے پروگرام کا مقصد اضافی سماجی فروغ کا تسلسل
ہے۔

ایک مرکزی  ASDپروگرام ٹیم ممبر آپکے بچے کی  IEPٹیم کے ساتھ ملکر کام کرے گا اور آپکے بچے کی درخواست کے بارے میں آپکے ساتھ بھی
مسلسل رابطہ رکھے گا۔
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