شعبہ بر ےائ خاص تعلیم اور طالب علم معاونت
ر
سپیکٹم ڈس آرڈر ( )ASDپروگرامز
اؤٹزم
درخواست
می دو مختلف تعلییم پروگرام ںہی جو انفرادی تعلییم پروگرام ( )IEPر ے
کھن واےل اوٹزم ےک حامل طلبا کو
 ASDنیسٹ پروگرام اور  ASDہورائزن پروگرام ضلع  1-32ں
ے
ے
خدمات فراہم ے
ی
سماج صالحیتوں کو مستحکم کرئ ےک ںلی تشکیل کیا گیا
کرئ ںہی۔ ہر پروگرام  ASDےک حامل یک ےضوریات ےس خطاب کرئ ےک ںلی تعلییم اور
ے
ہ ،لیکن انےک خدمات فراہم ے
نموئ اور اہلیت ےک میعارات مختلف ںہی۔  ASDنیسٹ اور  ASDہرائزن پروگراموں دونوں ےک ںلی یکساں درخواست دیہ ےک
کرئ ےک
ے
می مزید معلومات ےک ںلی نیو یارک شہر
می  ACESپروگراموں ،بشمول داخلہ ےک دائرہ کار ےک بارے ں
طریق کار کا اطالق ہوتا ےہ۔ ضلع  1-32ےک اسکولوں ں
ِ
جائی۔.
محکمئہ تعلیم ویب سائٹ 1پر ں
ے
کروائ ےس قبل  ،یہ اہم ےہ کہ اسکویل عملہ اور طلبا ےک اہل خانہ یو یارک شہر محکمئہ تعلیم متخصص پروگرام ویب سائٹ 1یک
 ASDپروگرام درخواست جمع
معلومات پر نظر ے
سمجھی۔ یہ معلومات  ASDنیسٹ پروگرام اور  ASDہورائزن پروگرام ےک جائزے ےک ساتھ ساتھ داخےل ےک دائرہ کار ےک
ثان کریں اور اس کو
ں
یقی ر ے
بارے معلومات فراہم کرتا ہ۔ اگر عملہ اور طالب علم ےک اہل خانہ قابل جواز ں ے
کھن ںہی کہ  ASDپروگرام معقول ہو سکتا ےہ تو اس درخواست کو مکمل
ے
کرنا اور اسکو ذیل پر جمع کروانا الزیم ےہ ASDPrograms@schools.nyc.gov۔
ی
ی
سکت ںہی۔
تاخی کا نتیجہ بن
می ں
براہ کرم متوجہ ہوں :نامکمل فارم اہلیت یک تعینات ےک طریق کار ں
درخواست برائ اسکویل سال:

درخواست یک تاری خ:
حواےل کا ذریعہ
نام:
عنوان:
فون :#
طالب علم ےک ساتھ رشتہ:
والدین  /رسپرست

ای میل:

استاد

دیگر:

ممٹ
 IEPٹیم ی

ے
کروائ ےک ںلی متفق ںہی؟
کیا والدین  ASDپروگرام یک ایک درخواست جمع

یج ہاں

نہی*
یج ں

ے
ے
نہی"
می ی
"ج ں
نہی کیا جائ گا جن ں
* والدین ےس رابطہ کیا جانا الزیم ےہ اور یہ الزیم ےہ کہ والدین  ASDپروگرام درخواست جمع کروائ ےک فیصےل ےس متفق ہوں۔ ان درخواستوں کو قبول ں
ی
یک نشان دیہ یک ے
گئ ہو یک۔

طالب علم یک معلومات
پہال نام:

آخری نام:

طالب علم کا :ID#

تاری ِخ پیدائش:

طالب علم کا پتہ:

طالب علم کا شہر  /ریاست /زپ:

موجودہ اسکول ( DBNیا پری اسکول کا نام):
اسکول کا پتہ:

موجودہ گریڈ:

والدین  /رسپرست کا نام:
والدین  /رسپرست یک ای میل:
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شعبہ برائے خاص تعلیم اور طالب علم معاونت
تعلیمی ،طرز معاش اور اہم صالحیتوں کے ( )ACESپروگرام
درخواست

طالبانہ آت ڈی:#

طالب علم کا نام:
ے
لگائی):
اس طالب علم ےک پاس ف الوقت ایک انفرادی تعلییم پروگرام ےہ (( )IEPایک پر نشان ں

یج ہاں

نہی*
یج ں

ے
ے
کروائ واےل
*اگر طالب علم ےک پاس ف الوقت ایک  IEPےہ یا یہ خاص تعلیم تشخیص ےک طریق کار ےس گذر رہا ےہ تو براہ کرم اس درخواست ےک اگےل حےص کو مکمل کریں۔ درخواست جمع
ے
ے
ے
چاہین۔
بچ یک  IEPٹیم ےک ساتھ کام کرنا
اہل خانہ کو درخواست کردہ معلومات فراہم کرئ ےک ںلی اپن ے

انفرادی تعلییم پروگرام معلومات
جدید ترین  IEPیک تاری خ:
لگائی):
موجودہ  IEPیک حثیت (ایک پر نشان ں

خاکہ

حتیم

می ررسکت:
متبادل تشخیص ں

یج ہاں

نہی
یج ں

لگائی):
موجودہ زمرہ (ایک پر نشان ں

ںے
آٹٹم
معذوری ےک حامل پری اسکول طلبا
دیگر:

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

خاص کالس
می خاص کالس ()SCIS
ہم آہنگ ماحول ں
خاص تعلیم سفری استاد ()SEIT
یا

بچ ()K-12
اسکویل عمر ےک ے
غٹ متخصص (ضلع )1-32
ں

ے
اشٹایک باہیم تدریس ()ICT

متخصص (ضلع )75

خاص تعلیم

غٹ پبلک اسکول ()NPS
ں

ے
معاونئ خدمات ()SETSS
خاص تعلیم استاد

قابل اطالق منتخب کریں)
موجودہ خاص تعلیم متعلقہ خدمات تجاویز( :تمام ِ
ے
گویان عالج
ے
ے
ذہئ/
جسمان ورزش ےس عالج
ے
جسمان عالج
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مشاورت
معاون پیشہ ور
دیگر:
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شعبہ برائے خاص تعلیم اور طالب علم معاونت
تعلیمی ،طرز معاش اور اہم صالحیتوں کے ( )ACESپروگرام
درخواست
طالبانہ آت ڈی:#

طالب علم کا نام:
ی
نفسیات تعلیم تشخیص یک معلومات

ے
می کم ےس کم ایک تشخیص یک ے
 ASDپروگرام ےک تمام متوقع طلبا ےک ںلی الزیم ےہ کہ ان یک ارتقا ،تعلیم/
گئ ہو۔ اضاف
حصولیان ،اور اوٹزم معائنہ ےک شعبوں ں
ی
ً
ے
ے
تشخیصات ےک اعداد و شمار کو بیھ جمع کروایا جا سکتا ےہ (مثال گویان ،طرز عمل تشخیص) ،جو طالب علم ےک ریکارڈ کا حصہ بن جائ گا۔

•

ے
ے
ہوئ ےس قبل جمع کروایا جا سکتا ےہ۔
ہوئ واےل طلبا ےک ںلی ،درخواستوں کو تشخیصات ےک مکمل
کنڈر گارٹن ےس منتقل

•

ے
نفسیان تعلیم یک تشخیص کرنا الزیم ےہ۔
گریڈ  K-5ےک طلبا ےک ںلی ،درخواست یک تاری خ ےک ایک سال ےک اندر

•

ے
نفسیان تعلیم یک تشخیص کرنا الزیم ےہ۔
گریڈ  6-12ےک طلبا ےک ںلی ،درخواست یک تاری خ ےک ایک سال ےک اندر

کمیئ بر ےائ خاص تعلیم ( )CSEانفرادی تعلییم پروگرام ( )IEPٹیم ےک لی یہ ے
اسکول یا ر
یقیئ بنانا الزیم ےہ کہ اس درخواست ےک ںلی تمام مطلوبہ تشخیصات کو
ں
مکمل کر لیا گیا ہ۔ درکار تشخیصات ےک متعلق معلومات ےک لی ذیل پر رابطہ کریں  ASDprograms@schools.nyc.govنامکمل معلومات اہلیت یک تعینانے
ں
ے
ے
سکئ ںہی۔
تاخٹ کا نتیجہ بن
می ں
ےک طریق کار ں
تخشیص یک قسم:

تشخیص کا نام

ے
جان وایل تاری خ
تشخیص یک
(سال/دن/مہینہ)

معیاری اسکور  /صدیہ

ذہانت IQ /
ً
(مثال )WPPSI, WISC, DAS, SB

تعلیم/
حصولیان
ی

ںے
آٹٹم تشخیص

CARS

ADOS

GARS

دیگر

دیگر:

ے
ے
اضاف معلومات – براہ کرم کیس بیھ اضاف یا متعلقہ معلومات کو شامل کریں

 1نیو یارک شہر محکمئہ تعلیم ویب سائٹ ،خاص تعلیم:
https://www.schools.nyc.gov/special-education/school-settings/specialized-programs
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