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 ضابطائی حفاظتی اقدام کی اطالع 
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سرپرست يا معذوری کے حامل بالغ طالب علم کی حيثيت /ايک معذوری کے حامل طالب علم کے والدين

ہل ہے آپ کے کچه حقوق ہيں سے جو خاص تعليم اور متعلقہ خدمات وصول کررہا ہے يا وصول کرنے کا ا
ان   جن حقوق کے آپ مستحق ہيں وہ نيچے تحرير ہيں۔  جن کو سٹيٹ اور فيڈرل قانون کا تحفظ حاصل ہے۔

براہ مہربانی اس دستاويز کا   حقوق کی پوری تفصيل آپکو اپنے بچے کی اسکول ڈسٹرکٹ سے دستياب ہيں۔
ضابطائی حفاظتی اقدام کے سلسلے ميں جو آپکو  غور سے مطالعہ کيجئے اور اگراپنے بچے کی خدمات يا

 حاصل ہيں کچه پوچهنا چاہيں يا مزيد وضاحت کی ضرورت محسوس کريں تو ڈسٹرکٹ سے رابطہ کيجئے۔ 
 

ضابطائی حفاظتی اقدام کی اطالع آپکو سال ميں صرف ايک دفعۃ دستياب ہونی چاہئے، سوائے اسکے کہ 
پر ، تحريری شکايت کی وصولی پر يا الينوئس سٹيٹ کے  ايک کاپی ابتدائی درخواست برائے تشخيص

تعليمی بورڈ کو شکايت پر پہلی ہونے والی کاروائی پر، ڈسپلينری برطرفی جسميں پليسمينٹ کی تبديلی 
 موجود ہے يا درخواست پر بهی دی جانی چاہئے۔ 

 
کی دستاويز   ed/-www.isbe.net/spec کی ويب سائٹ پر  ISBEآپکے حقوق کے متعلق مزيد معلومات 

معذوری کے حامل طلبا کے  ميں دستياب ہيں۔)" A Parents’ Guide(والدين کا ہدايت نامہ"جسکا عنوان 
 ”.The Educational Rights of Students with Disabilitiesتعليمی حقوق 

 
 تحريری نوٹس سے پہلے

 
 :اری کرنے سے پہلے مقامی ڈسٹرکٹ آپکو مندرجہ ذيل مہيا کرنے کی پابند ہےتحريری نوٹس ج

 
، تعليمی پليسمينٹ يا مفت، مناسب )تشخيص(جب ڈسٹرکٹ کسی ابتدا يا تبديلی شناخت، ايويلوايشن  •

 پبلک تعليم کی فراہمی کا مشورہ ديتی ہے
ينٹ يا مفت مناسب پبلک تعليم جب ڈسٹرکٹ کسی ابتدا يا تبديلی شناخت، ايويلوايشن، تعليمی پليسم •

 کی فراہمی کو مسترد کرتی ہے۔
تمام تعليمی  تک پہنچنے سے ايک سال پہلے۔) سال کی عمر 18( ّپکے بچے کی عمر بلوغت  •

سرپرستون سے طالب علم کو منتقل ہوجاتے ہيں سوائے اس وقت جب اسکا بصورت /حقوق والين
 ديگر تعين نہ کيا گيا ہو

 
دن پہلے دينا ضروری ہے اور اس ميں ) 10(کم کسی مشورے يا مستردگی سے دس تحريری نوٹس کم سے 

 :مندرجہ ذيل چيزيں شامل ہونی چاہئے
 

ڈسٹرکٹ کے کسی عمل کے مشورے يا مستردگی کی وضاحت، ڈسٹرکٹ کی وضاحت کہ کيوں  •
اس عمل کا مشورہ ديا يا مسترد کيا گيا ہے، وضاحت کسی دوسرے انتخاب کی جسے ڈسٹرکٹ 

 ل غور سمجهے اور وجوہات دے کہ ان کو کيوں مسترد کيا گيا۔قاب
وضاحت ہر تشخيصی طريقہ کار، ضابطہ عمل، ٹيسٹ يا رپورٹ کی جنکو اسکول نے پيشکش  •

 کرنے يا رد کرنے کی وجہ کے طور پر استعمال کيا ہے۔
وضاحت کسی دوسرے عناصر کی جو ڈسٹرکٹ کے مشورے دينے يا مسترد کرنے کے فيصلہ  •

 علقہ ہيں۔سے مت
بيان کہ آپ کو جائز پروسس کے حقوق ہيں اور، اگر نوٹس ايويلوايشن کے لئے ابتدائی ريفرل نہيں  •

 ہے، ذرائعے جن سے  ضابطہ تحفظ کی ايک کاپی حاصل کی جاسکتی ہے، اور
 ذرائعے جن سے آپ جائز عمل کے حقوق سمجهنے ميں مدد حاصل کر سکتے ہيں۔ •

 

http://www.isbe.net/spec-ed/


ونا چاہئے جو عام پبلک سمجهتی ہے اور آپکی مادری زبان يا کسی دوسرے نوٹس اس زبان ميں لکها ہوا ہ
اگر آپ   طريقہ مواصالت ميں مہيا کيا جانا چاہئے سوائے اس صورت کے کہ ايسا کرنا بالکل ممکن نہ ہو۔

کی قومی زبان يا دوسرا طريقہ مواصالت تحريری زبان نہيں ہے تو مقامی ڈسٹرکٹ ايسے اقدام کرے گی 
نوٹس کا زبانی طور پر يا کسی اور طريقے سے آپکے قومی زبان يا ) ا( :قينی بنايا جائے کہجس سے ي

کہ اسکی ) ج(کہ آپ کو يہ نوٹس سمجه ميں آجائِے، اور ) ب(دوسری مواصالتی طريقے ترجمہ کيا جائے  
 تحريری ثبوت موجود ہو کہ يہ تقاضے پورے کردئے گئے ہيں۔

 
 والدين مواد برائے 

 
ع کردہ رضامندی يہ ظاہر کرتی ہے کہ آپ کو تمام متعلقہ معلومات آپکی قومی زبان يا کسی اور آپکی مطل

اس سے يہ بهی ظاہر ہوتا ہے کہ آپ ان سرگرميوں کو سمجه گئے ہيں   طريقہ موصالت ميں ديدی گئی ہيں 
ميں آپکی مطلع مقامی ڈسٹرکٹ پر الزم ہے کہ مندرجہ ذيل حاالت  اور ان سے تحريری طور پر متفق ہيں۔

 حاصل کرے) سٹيٹ کے سرکاری فارموں کو استعمال کرتے ہوئے(کردہ رضامندی 
  

۔۔ خاص تعليمی خدمات کے لئے اہليت کا جواز پانے کے لئےابتدائی ) تشخيص(ابتدائی ايويلوايش  ♦
 تشخيص کروانا

 ی فراہمی، ياپليسمينٹ ۔۔ آپکے بچے کی خاص تعليم اور متعلقہ خدمات کی ابتدائ/ابتدائی خدمات ♦
 )ری ايويلوايشن(دوبارہ تشخيص ۔۔ آپکے بچے کی دوبارہ تشخيص  ♦

 
دوسری رضامندياں جو ان سرکاری فارموں کا حصہ نہيں ہيں ميں شامل ہيں انسورينش کے فوائد تک 

کے استعمال پر رضامندی اور ) IFSP(کی جگہ آئی ايف ايس پی ) IEP(رسائی پر رضامندی، آئی ای پی 
مزيد، مقامی اسکول ڈسٹرکٹ کو آپکے بچے کے فائدہ  ے ريکارڈ شائع کرنے پر رضامندی۔آپکے بچے ک

کی کسی صورت  کے لئے آپکی رضامندی لينا ضروری نہيں ہوسکتا سوائے اس ان خدمات يا سرگرميوں 
 کے جنکے لئے راضی نامہ کی ضرورت ہے۔

 
تو ڈسٹرکٹ مناسب کوشش کرے گی کہ آپ اگر آپکا بچہ سٹيٹ کے تحفظ ميں ہے اور آپکے ساته نہيں رہتا 

بہرحال ڈسٹرکٹ کو آپکی رضامندی لينے کی ضرورت  کی رضامندی برائے ابتدائی تشخيص حاصل کرے
نہيں اگر مناسب کوششوں کے باوجود ايجنسی آپکا پتہ نہ جان سکے، آپکے حقوق الينوئس قانون کے تحت 

سی کورٹ کے جج نے الينوئس کے قانون کے ختم ہو چکے ہوں، يا آپکے تعليمی فيصلوں کے حقوق ک
 تحت ختم کردئے ہو، اور جج کی طرف سے مقررہ فرد نے ابتدائی تشخيص کے لئے رضامندی دے دی ہو۔

 
موجودہ ڈيٹا کے اسکول ڈسٹرکٹ کے جائزہ سے پہلے جو کسی تشخيص يا دوبارہ تشخيص کا حصہ ہو يا  

ل ڈسٹرکٹ تمام بچوں کے لئے کررہی ہوآپکی رضا کسی ٹيسٹ يا تشخيص کرنے سے پہلے جو آپکی اسکو
مندی کی ضرورت نہيں، جب تک کہ اس ٹيسٹ يا تشخيصی عمل سے پہلے تمام بچوں کے والدين سے 

 رضامندی کی ضرورت ہو۔
 

 والدين کی رضامندی کی غيرموجودگی
 

 :ق ہوتا ہےاگر آپ مندرجہ ذيل کے لئے رضامندی دينے سے انکار کرتے ہيں تو چند صورتوں کا اطال
 

ابتدائی تشخيص ۔۔ اگر آپ رضامندی فراہم نہيں کرتے يا رضامندی کی درخواست کا جواب نہيں  ♦
ديتے تو ڈسٹرکٹ ابتدائی تشخيص کو آگے بڑها سکتی ہے، گو کہ ضروری نہيں کہ ايسا 

کا طريقہ کار کو استعمال ) سماعت(يا شنوائی /کرے،اور اسکے لئے مصالحاتی ذرئعے اور
  ہے۔ کرسکتی 

 
اگر مناسب سماعت شروع ہوتی ہے تو سماعتی افسر اسکول ڈسٹرکٹ کوبغير رضامندی حاصل 

يہ بات فيصلے کے خالف آپکے   کرنے کا حکم دے سکتا ہے۔) ايويلوايشن(کئے ابتدائی تشخيص 
اپيل کرنے کے اختيار سے مشروط ہے اور آپکا بچہ اپنی موجودہ تعليمی پليسمينٹ ميں رہے گا 

  انتظامی يا قانونی کاروائی کا فيصلہ التوا ميں رہے گا۔ جب تک 
 



يا متعلقہ خدمات کی ابتدائی فراہمی کے لئے /پليسمينٹ ۔۔ اگر آپ خاص تعليم اور/ابتدائی خدمات ♦
اسکے عالوہ،   رضامندی دينے سے انکار کرتے ہيں، تو ڈسٹرکٹ يہ خدمات فراہم نہيں کرے گی۔ 

کرنے کا فيصلہ حاصل کرنے کی غرض سے ڈسٹرکٹ  ہوسکتا ہے کہ ان خدمات کو مہيا
  مصالحاتی اور سماعتی کاروائی بهی شروع نہ کرے۔

 
يا متعلقہ خدمات کی ابتدائی فراہمی کا راضی نامہ فراہم /اس صورت ميں جب آپ خاص تعليم اور

کی ) FAPE(کرنے سے انکار کريں تو ڈسٹرکٹ کو آپکے بچے کو اپنی مناسب مفت پبلک تعليم 
نہ ہی ڈسٹرکٹ کے لئے  اہمی کے فرض کی خالف ورزی کرنے واال تصور نہيں کيا جائے گا۔  فر

 کی تشکيل کے لئے کوئی ميٹنگ کرے۔  (IEP)ضروری ہوگا کہ آپکے بچے کے لئے آئی ای پی
 

دوبارہ تشخيص ۔۔ اگر آپ دوبارہ تشخيص کے لئے رضامندی فراہم نہيں کرتے تو ڈسٹرکٹ دوبارہ  ♦
بڑها سکتی ہے، گو کہ ضروری نہيں کہ ايسا کرے،اور اسکے لئے مصالحاتی تشخيص کو آگے 

بہرحال۔ اگر مصالحتی فرد کی   يا سماعت کے طريقہ کار کو استعمال کرسکتی ہے/ذرئعے اور
مناسب کوششوں کے باوجود آپ رضامندی نہيں ديتے يا فراہم کرنے ميں ناکام ہو جاتے ہيں تو 

اگر اسکول ڈسٹرکٹ ايسے عمل کو آگے  و آگے بڑها سکتی ہے۔اسکول ڈسٹرکٹ دوبارہ تشخيص ک
نہ بڑهانے کا انتخاب کرے تو اسکول ڈسٹرکٹ کو آپکے بچے کو مناسب مفت پبلک تعليم کی 

  فراہمی کے فرض کی خالف ورزی کرنے واال تصور نہيں کيا جائے 
 

 والدين کی ميٹنگوں ميں شراکت
 

ليتی اور تعليمی پليسمينٹ کے سلسلے ميں ہونے والی ميٹنگوں آپ کو اپنے بچے کی شناختی، تشخيصی، اہ
آپ کی شرکت کو يقينی بنانے کے لئے اسکول  ۔ضرور اٹهانا چاہئےميں شرکت کے مواقع کا بهرپور فائدہ 

نوٹس ميں آپ کو  ميٹنگ  ڈسٹرکٹ کو ميٹنگ سے دس دن پہلے آپ کو تحريری نوٹس ضرور بهيجنا چاہئے۔
شدہ جگہ اور وقت کا تعين اور اس ميٹنگ ميں شامل ہونے والوں سے مطلع کيا  کا مقصد، آپس مين طے

کی ميٹنگ ميں يہ بيان بهی ہونا چاہئے کہ آپ کو حق حاصل ہے کہ ميٹنگ ميں   IEPآئٰ ای پی جانا چاہئے۔
ميٹنگ ميں شرکت کی دعوت دے سکتے ہيںجو آپکے بچے سے متعلق  IEPاپنے ساته ايسے افراد کو 

  يا مہارت رکهتے ہيں  خاص علم 
 

ميٹنگ کی ٹيم کے ايک اہم رکن ہيں اور آپکی ) IEP(والدين کی حيثيت سے ّآپ اپنے بچے کی آئٰ ای پی 
ہمت افزائی کی جاتی ہے کہ ميٹنگ ميں حصہ ليں جہاں آپکے بچے کی تعليمی پليسمينٹ کے بارے ميں 

نہيں ہوسکتے تو اسکول ڈسٹرکٹ کو  بصورت ديگر، اگر آپ ميٹنگ ميں شريک فيصلے کئے جاتے ہيں۔
آپکے بچے  آپکی شرکت دوسرے طريقوں سے ممکن بنانا چاہئے جيسے انفرادی يا کانفرينس ٹيليفون کالز۔

ٹيم ميٹنگ ميں آپ کی شرکت کے بغير بهی کرسکتی ) IEP(کی خدمات اور پليسمينٹ کا فيصلہ آئٰ ای پی 
هنا پڑے گا جسميں متفقہ طے شدہ وقت اور جگہ کے ہے، مگر ڈسٹرکٹ کو اسکی کوششوں کا ريکارڈ رک

انتظام کی کوششيں، ٹيليفون کی تفصيل، ٹيليفون کرنے يا کرنے کی کوشش، اور ان کالز کے نتيجوں، خط و 
کتابت جو آپ کو بهيجی گئيں اور انکے جوابات، يا تفصيلی ريکارڈ آپ کے کهر يا کام کی جگہ پر آپ سے 

  وں کے نتائج کا ريکارڈ شامل ہے۔ملنے آنے کا اور ان ميٹنگ
 

ٹيم نے ) IEP(کی عمر يا اس سے کم کے بچے کے لئے اگر آئی ای پی ) ½ 14(کسی ساڑهے چودہ سال 
مناسب سمجها تو نوٹس ميں اظہار کيا جائے گا کہ ميٹنگ کا ايک مقصد آپکے بچے کی منتقلی کی خدمات 

کول ڈسٹرکٹ آپکے بچے کو ميٹنگ ميں بالئے کی ضرورت کے بيان کی تشکيل کی جائے اور يہ کہ اس
گی اور اظہار کرے گی کسی دوسری ايجنسی کا، جسکو ميٹنگ ميں اپنا نمائندہ بهيجنے کی دعوت دی 

  جائے گی۔  
ڈسٹرکٹ کو ضروری اقدام کرنے چاہئے آپ اور آپ کا بچہ يقينی طور پر ميٹنگ کی کاروائی کو سمجه 

ہے تو انٹرپريٹر کا انتظام، اور اگر آپکی زبان انگريزی نہيں، تو مترجم  سکيں، جسميں اگر آپکا بچہ گونگا
  کا انتظام بهی شامل ہے۔

 
ٹيم کو کم سے کم سال ميں ايک دفعہ ضرور ملنا چاہئے اور ہر سال کے شروع ميں آپکے ) IEP(آئی ای پی 

آپ اور اسکول اس بات پر ساالنہ ميٹنگ کے بعد  ضرور بنانا چاہئے۔) IEP(بچے کے لئے ايک آئی ای پی 
) IEP(ميں تبديلياں کرنے کے لئے آئی ای پی ) IEP(متفق ہوسکتے ہيں کہ آپکے بچے کی آئٰ ای پی 



کو تحريری دستاويز کے ذريعے تبديل کيا ) IEP(ميٹنگ نہ بالئی جائے بلکہ اس کے عوض آئی ای پی 
کسی بهی وقت آپ آئٰ  الع دينا ضروری ہے۔آئٰ ای پی ٹيم کے ارکانوں کو تبديليوں کے بارے ميں اط جائے۔

ای پی کی ميٹنگ کی درخواست کر سکتے ہيں جو اسوقت ہو جب آپ اور اسکول دونوں کے لئے اسميں 
 آسانی ہو۔

 
 

 تشخيص کا طريقہ عمل
 

ايويلوايشن (آپکے بچے کی تشخيص کرتے وقت آپ کی اسکول ڈسٹرکٹ کو مختلف قسم کے تشخيصی آالت 
اس تشخيص ميں آپکے بچے کو ان تمام ميدانوں   استعمال کرنے چاہئے ) سٹيٹيجيز(عملی اور حکمت ) ٹولز

اسکول ڈسٹرکٹ کو ٹيکنيکلی درست اور قابل   ميں جانچنا ضروری ہے جو مشتبہ معذوری سے متعلقہ ہيں۔
بهروسہ آالت اور طريقے استعمال کرنے چاہئے جو آپکے بچے کے خالف نسل، کلچر، زبان يا معذوری 

مواد اور طريقہ عمل اس زبان اور شکل ميں فراہم اور ايڈمنسٹر ہونا چاہئے جو   کی بنا پر تعصب زدہ نہ ہو۔
 ايسی درست معلومات فراہم کرے جن سے آپکا بچہ واقف ہے اور جن پر کام کر سکے۔

 
 ابتدائی تشخيص

 
اگر   کرسکتے ہيں۔ آپ يا اسکول ڈسٹرکٹ بچے کی ابتدائی تشخيص کرنے کی درخواست دينے ميں پہل

 60کو ضروری خيال کيا گيا تو ڈسٹرکٹ کو آپکی تحريری رضامندی کے ملنے کے )  ايويلوايشن(تشخيص 
 اسکول دنوں ميں تشخيص مکمل کرنی چاہئے۔

 
اگر   تشخيص تجربہ کار ماہرين کی ٹيم کو کرنی چاہئے اور اس ميں آپ کی ان پٹ بهی شامل ہونی چاہئے۔

آپ کے بچے کو پڑهنے، رياضی يا انگريزی ميں محدود روانی کی وجہ مناسب انسٹرکشن يہ نتيجہ نکال کہ 
 کا نہ ملنا ہے تو اسکو معذوری کے حامل کے بچے کے طور پر تسليم نہيں کيا جائے گا۔

 
 دوبارہ تشخيص

 
ابتدائی تشخيص کے بعد کم سے کم ہر تيسرے سال اسکول کو الزم ہے کہ آپکے بچے کی دوبارہ تشخيص 

 کرے، سوائے اس صورت کے کہ آپ اور اسکول نے يہ طے کرليا ہو کہ اسکی ضررت نہيں ہے۔
 

 آزادانہ تعليمی تشخيص 
 

آزادانہ تعليمی تشخيص کا مطلب ہے کہ تشخيص ايک ہنريافتہ فرد کرے، جسے آپ نے چنا ہو اور جو آپ 
 کی اسکول ڈسٹرکٹ ميں مالزم نہ ہو

 
تشخيص سے متفق نہيں تو آپ کو حق ہے کہ پبلک کے خرچہ پر  اگر آپ مقامی ڈسٹرکٹ سے حاصل شدہ
جب آپ اسکول ڈسٹرکٹ کو آزادانہ تشخيص کے لئے ادائيگی   آزادانہ تعليمی تشخيص کو حاصل کريں۔

کرنے کی درخواست کرتے ہيں تو اسکول کو الزم ہے کہ يا تو اسکے لئے اخراجات ادا کرے يا اسکے 
درخواست کرے يہ ثابت کرنے کے لئے کہ کی ہوئی تشخيص ہی درست  لئے بال تاخير مناسب سماعت کی

اسکول ڈسٹرکٹ آپ سے پوچه سکتی ہے کہ آپ کو تشخيص پر کيا اعتراض ہے مگراس بنا پر کہ   ہے۔
 اسے آپکی وضاحت چاہئے، تشخيص سے غيرضروری طور پر تاخير يا انکار نہيں کرسکتی 

 
ے خرچ ادا کرنے کے لئے تيار ہو جاتی ہے تو اسے آپکی اگر ڈسٹرکٹ آزادانہ تعليمی تشخيص کے لئ

درخواست پر آپکو يہ معلومات فراہم کرنا ہونگی کہ آزادانہ تعليمی تشخيص کہاں سے حاصل کی جا سکتی 
جب کبهی بهی آزادانہ تعليمی تشخيص پبلک خرچے پر کی جائے تو ضروری ہے کہ اسکے جانچ کے  ہے۔

تشخيص کے مقام اور  ممتحن کی ہنرمندی کے جيسے ڈسٹرکٹ ابتدائی اصول  وہی ہونے چاہئے، بشمول 
 تشخيص کے لئے استعمال کرتی ہے۔ 

 



اگر ڈسٹرکٹ سماعت شروع کرتی ہے اور سماعتی افسر تشخيص کا حکم جاری کرتا ہے تو يہ تشخيص 
سب ہے، تو اگر سماعتی افسر کا حتمی فيصلہ ہو کہ ڈسٹرکٹ کی تشخيص منا  پبلک خرچ پر ہونی چاہئے۔ 

  پهر بهی آپ کو اپنے خرچے پر آزادانہ تعليمی تشخيص کرانے کا حق حاصل ہے۔
 

اگر آپ آزادانہ تعليمی تشخيص پرائيويٹ خرچے پر کرواتے ہيں تو اسکے نتيجے کوالزم ہے کہ ڈسٹرکٹ 
شخيص آپ آزادانہ تعليمی ت  آپکے بچے کو مفت مناسب تعليم کی فراہمی کے سلسلے ميں زير غور رکهے۔

 کو ثبوت کے طور پر کسی سماعت ميں بهی پيش کر سکتے ہيں۔
 
 

 پرائيويٹ اسکول پليسمينٹ
 

اس سيکشن ميں آپ کے بچے کے حقوق درج ہيں جب آپ رضاکارانہ طور پر اسے پرائيويٹ اسکول ميں 
   رکهتے ہيں۔

 
 کوئی مسئلہ نہ ہو) FAPE(پرائيويٹ اسکول ميں رکهنا جب ايف اے پی ای 

 
چے جو معذوری کے حامل ہيں، جو سٹيٹ ميں رہائش پذير ہيں اور جنکو خاص تعليم اور متعلقہ تمام ب

خدمات درکار ہيں، بشمول ان بچوں کے جو پرائويٹ اسکولوں ميں ہيں، انکو لوکيٹ کرنا، انکی شناخت 
) Child Find(اس پروسس کی جو چائلڈ فائنڈ   کرنا ضروری ہے۔) ايويلوايشن(کرنا اور انکی تشخيص 

  کہالتا ہے ذمہ داری پبلک اسکول ڈسٹرکٹ کی ہے جہاں آپکے بچے کا پرائيويٹ يا ہوم اسکول واقع ہے۔
ميں تين سالہ دوبارہ ) Child Find(اگر آپ کے بچے کو خاص تعليمی خدمات کا اہل پايا گيا تو چائلڈ فائنڈ 

ے حقوق جن کا ذکر اس دستاويز شناخت اور دوبرہ تشخيص ک  کا حق شامل ہے۔) reevaluation(تشخيص 
 ميں ہے اسکا اطالق اس صورت ميں بهی ہوتا ہے جب آپ اپنے بچے کو پرائيويٹ اسکول ميں رکهتے ہيں۔

 
بہر حال، جب آپ اپنے بچے کو جسے کوئی معذوری ہے پرائيويٹ اسکول ميں رکهتے ہيں تو آپکا بچہ 

تا جو اسے دستياب ہوتے اگر وہ پبلک اسکول خاص تعليم يا متعلقہ خدمات حاصل کرنے کا حق نہيں رکه
پرائيويٹ اسکول ميں داخلہ کے دوران کچه خاص تعليمی خدمات آپکے بچے کو حاصل ہو   ميں داخل ہوتا۔

سکتی ہيں مگر انکی قسم اور مقدار محدود ہوگی جسکا دارومدار اس بات پر ہے کہ وہاں کا پبلک اسکول 
اقع ہے پرائيويٹ اسکولوں کے طلبا کو اپنی خدمات دينے کا فيصلہ جہاں آپکے بچے کا پرائيويٹ اسکول و

اسکول کا فيصلہ پرائيويٹ اسکول کے نمائندوں اور پرائيٹ اسکول کے معذور بچوں کے  کيسے کرتا ہے۔
اسکول يہ تعين کرتا ہے کہ اس محدود فنڈز کو جو  والدين کے گروہ سے بات چيت کے بعد ليا جاتا ہے۔

اگر پبلک اسکول آپکے  کی خدمات کے لئے مخصوص ہے، کس طرح استعمال کيا جائے۔ پرائيويٹ اسکول 
 بچے کو کسی قسم کی خدمات فراہم کرنے کو تيار ہے تو ايک سروس پالن تشکيل دينا ضروری ہے۔

ميں ہيں جو آپ کے بچے اور ) IEP(سروس پالن ميں ہدف ہونا چاہئے اور وہ تمام اجزا جو عام آئی ای پی 
 دہ خدمات کے لئے مناسب  ہيں۔پيش کر

 
 ايک مسئلہ ہو) FAPE(پرائيويٹ اسکول ميں رکهنا جب ايف اے پی ای 

 
اگر آپ اپنے بچے کو غير پبلک پرائمری يا سيکنڈری اسکول ميں اس وجہ سے داخل کراتے ہيں کہ آپ کو 

 :ق ہوتا ہےيقين تها کہ مناسب مفت پبلک تعليم فراہم نہيں کی جارہی، تو مندرجہ ذيل کا اطال
 

کورٹ يا سماعتی افسر ڈسٹرکٹ کو داخلے کے اخراجات آپکو واپس کرنے کی ہدايت کرسکتا ہے  •
اگر يہ بات پائی گئی کہ ڈسٹرکٹ نے اسکول ميں اندراج سے پہلے بروقت مناسب مفت پبلک تعليم 

 کی فرہمی کو ممکن نہيں بنايا تها۔
 

 :يا انکار کيا جاسکتا ہے سماعتی افسر کی طے شدہ واپسی کی رقم ميں کمی 
 

ميٹنگ ميں کو اپنے بچے کو پبلک اسکول سے نکالنے سے ) IEP(اگر حاليہ ترين آئی ای پی  •
ٹيم کو اس بات کی اطالع نہيں دی کہ آپ نے ڈسٹرکٹ کی طرف ) IEP(پہلے، آپ نے آئٰ ای پی 



سکول ميں داخل سے دئيے ہوئے پليسمينٹ کو مسترد کيا تها، بشمول اپنے بچے کو غير پبلک ا
 کروانے کی اپنی فکر اور ارادے کے۔

 
بشمول چهٹيوں کے جو (بزنس دن ) 10(اگر اپنے بچے کو پبلک اسکول سے نکالنے سے دس  •

پہلے آپ نے ڈسٹرکٹ کو کوئی نوٹس اوپر لکهی ہوئی معلومات کی اطالع ) بزنس دنوں ميں آئيں
 دينے کے لئے نہيں ديا۔

 
کو نکالنے سے پہلے، اسکول ڈسٹرکٹ نے آپکو آپکے بچے کی  اگر پبلک اسکول سے اپنے بچے •

تشخيص کرنے کے ارادے سے مطلع کيا تها، مگر آپ نے بچے کو ايسی تشخيص کے لئے نہيں 
 بهيجا۔

 
 عدالتی دريافت پر کہ آپ کا عمل نا معقول تها۔ •
 

 :کيا جاسکتا اگر نہيںواپسی کی رقم کو ايسا نوٹس نہ دينے پر کم يا مسترد 
 

 سرپرست انگريزی پڑه اور سمجه نہيں سکتے/لدينوا •
نوٹس کے تقاضوں کی تکميل سے آپ کے بچے کو جسمانی يا سنجيدہ جذباتی نقصان پہنچنے کا  •

 احتمال ہو۔
 اسکول نے آپکو ايسا نوٹس دينے سے باز رکها ہو، يا •
 آپ کو نوٹس کی اوپر بيان شدہ تقاضوں سے آگاہ نہيں کيا گيا تها۔ا •

 
 

 حامل طلبا کا نظم و ضبطمعذوری کے 
 

اگر آپکے بچے کا طورطريقہ اسکے يا دوسروں کے سيکهنے کے عمل ميں خلل انداز ہو رہا ہے، تو آپکے 
کی تشکيل ميں طورطريقے سکهانے اور مدد دينے کے الئحہ عمل کو شامل )  IEP(بچے کی آئٰ ای پی 

   کرنے پر توجہ دينی ہوگی۔
 

 )يں دس دن يا اس سے کمايک وقت م(کم عرصے کی برطرفی 
 

، تو اسکول کا عملہ اسے ايک اسکول سال ميں اسکی اگر آپکا بچہ طلبا کے کوڈ کی خالف ورزی کرتا ہے
اسکول ڈسٹرکٹ پر ايسی   يا اس سے کم عرصے کے لئے) 10(موجودہ پليسمينٹ سے  ہٹا سکتا ہے  دس 

ے اس صورت کے جب اسی قسم کے برطرفی کے دوران تعليمی خدمات فراہم کرنا ضروری نہيں سوائ
 معاملوں ميں معذوری کے بغير بچوں کو يہ خدمات دی جاتی ہو۔

 
 طويل معيادی برطرفی

 
دن کی برطرفی پليسمينٹ ميں تبديلی کے ساته يا ) 10(ايک اسکول سال کے دوران مجموعی طور پر دس 

يوں کی نوعيت کيا تهی، اور اسکے بغير جاری رہ سکتی ہے۔ جسکا انحصار اس بات پر ہے کہ ان برطرف
ہر برطرفی کی لمبائی، مجموعی وقت جب آپکا بچہ ايک اسکول سال : ان جزيات کی بنياد پر ہے جيسے

   ميں برطرف رہا اور ہر برطرفی کے درميان وقفے کا عرصہ۔
 

ی دن ہوجائے تو اسکول ڈسٹرکٹ کو تعليمی خدمات ک) 10(جب ايک دفعۃ تاديبی برطرفی کا مجموعہ دس 
اسکول کے عملے کو آپکے بچے کے کم سے کم ايک ٹيچر کے ساته   فراہمی کو جاری رکهنا چاہئے۔

مشورہ کرکے ضرور تعين کرنا چاہئے کہ کس حد تک خدمات کی ضرورت ہے جو آپکے بچے کو عام 
تعليمی نصاب ميں حصہ لينے کے قابل بنائے، اگرچہ کسی دوسری ترتيب ميں، اور برطرفی کے دوران 

 ی ای پی ميں طے کئے ہوئے اہداف کو حاصل کرنے کے لئے۔ آئ
 

ايک اسکول سال ميں مجموعی طور پر دس اسکول دنوں سے زيادہ کی تاديبی برطرفی پر اسکول کے 
اگر ايسا ہوتا ہے تو اسکول ڈسٹرکٹ  کو اپنے  ارکان اختيار پليسمينٹ ميں تبديلی پر غور کرسکتے ہيں۔



ہوگا اور آپ کو ضابطہ تحفظ کی ايک کاپی اسی دن فراہم کرنی ہوگی جس دن فيصلے سے آپ کو آگاہ کرنا 
اسکول کے عملے کو آپکے بچے کے کم سے کم ايک ٹيچر کے ساته مل   برطرفی کا فيصلہ کيا جائے گا۔

کر اس بات کا تعين کرنا ہوگا کہ برطرفی کے دوران کس حد تک آپکے بچے کو تعليمی خدمات کی 
ے کو جيسا مناسب ہوگا ايک عملی طورطريقہ کا اندازہ اور طورطريقہ کی آپکے بچ ضرورت ہے۔

مداخالتی سروسز اور ترميمات  فراہم کی جائيں گی جو ان طورطريقوں کو ٹهيک کرنے کے لئے بنائی گئی 
اسکے عالوہ، جتنی جلدی ممکن ہو، مگر برطرفی کا فيصلہ کرنے کے   ہيں تاکہ وہ دوبارہ پيش نہ آئيں۔

اسکول دن سے زيادہ نہيں،  ايک آئٰ ای پی ميٹنگ ضرور کرنی چاہئے جسکا مقصد مظاہرہ  )10(دس 
 تحديد کا جائزہ لينا ہو۔

 
 )MDR(مظاہرہ تحديد کا جائزہ 

 
جب مظاہرہ تحديد کے جائزہ کا انعقاد کيا جائے تو آئٰ ای پی ٹيم کو آپکے بچے کی فائل ميں موجود تمام 

ی آئٰ ای پی، سٹاف کا مشاہدہ، اور آپکی فراہم کی ہوئی متعلقہ معلومات کو متعلقہ معلومات، بشمول بچے ک
 :آئی ای پی ٹيم تعين کرے گی کہ  سامنے رکهنا چاہئے۔

 
کيا طرزعمل بچے کی معذوری کی وجہ سے ہوا يا اسکا اس معذوری سے کوئی بالواسطہ يا  ♦

 ٹهوس تعلق تها، يا 
کہ اسکول ڈسٹرکٹ آپکے بچے کی آئی ای پی پر عمل  کيا طرزعمل اس بات کا بالواسطہ نتيجہ تها ♦

 پيرا ہونے ميں ناکام رہی۔ 
 

اگر ٹيم يہ تعين کرے کہ اوپر کے بيانوں ميں سے کسی ايک کا اطالق آپکے بچے پر ہوتا ہے تو آپکے 
   بچے کے طرزعمل کو اسکی معذوری کا مظاہرہ تصور کيا جائے گا۔

 
 معذوری کا مظاہرہ ا ا۔ 

 
تعين کرنے کے بعد کہ آپکے بچے کا طرزعمل اسکی معذوری کا مظاہرہ تها، آئی ای  اس بات کا

 :پی ٹيم کو چاہئے کہ
 

ايک منصبی طرزعمل کا تجذيہ کروائے اور طرزعمل مداخالتی منصوبہ پر عمل کرے،  •
اگر اسکول دسٹرکٹ پہلے ہی ايسا تجذيہ اس طرزعمل کو معين کرنے سے پہلے جسکی 

 ہور ميں آئی نہيں کرچکی ہو۔وجہ سے پليسمينٹ ظ
 
ايسی صورت ميں جب طرزعمل مداخالتی منصوبہ پر عمل ہورہا ہو، اس طرزعمل  •

مداخالتی منصوبے کا جائزہ ليا جائے اورئيا منصوبے کو ضرورت کے مطابق ڈهاال 
 جائے جو طرزعمل پر اثرانداز پو، اور

 
ہٹايا گيا تها سوائے آپکے بچے کو اس پليسمينٹ ميں واپس بهيج دے جہاں سے اسے  •

اسکے کہ آپ اور اسکول ڈسٹرکٹ پليسمينٹ کی تبديلی پر متفق ہوجائيں، اس سے مستثنیٰ 
يا سنجيدہ جسمانی زخموں کی وجہ سے /ہے وہ طالب علم ہے جسکو ڈرگز، ہتهياروں اور
عارضی متبادل تعليمی ماحول پر مزيد (عارضی متبادل تعليمی ماحول ميں منتقل کيا ہو 

 )ات کے لئے نيچے ديکهئےمعلوم
 

 معذوری کا مظاہرہ نہيں ہے ب ۔
 

ہے  تعلق نہيں اگر اس بات کا تعين کيا جائے کہ آپکے بچے کے طرزعمل کا اسکی معذوری سے
تو معقول تاديبی کاروائی اسی طرح کی جاسکتی ہے جيسی اس قسم کے طرزعمل کی صورت 

کہ معذوری کے  بجز اسکے ی نہيں ۔۔۔۔۔۔۔۔ميں ان طلبا کے لئے کی جاتی ہے جن کو کوئی معذور
حامل والے طالب علم کو مفت مناسب تعليم کی فراہمی جاری رکهی جائے گی اگر اسکول سال ميں 

 اسکول دنوں سے زيادہ کے لئے ہٹايا گيا۔ ) 10(دس 
 



اگر مقامی ڈسٹرکٹ ٹهوس تاديبی کاروائی کرتی ہے جسکا اطالق سب طلبا پر ہوتا ہے تو ڈسٹرکٹ 
ان (و اطمينان کرلينا چاہئے کہ آپکے بچے کا خاص تعليمی اور تاديبی ريکارڈ بهی اس فرد ک

 کو منتقل کيا جائے جو آخری تاديبی فيصلہ کرنے والے ہيں) افراد
 

 غير جانبدار جلدی عمِل سماعت
 

ماعت کے اگر آپ کسی تاديبی پليسمينٹ يا مظاہرہ تحديد کے جائزے سے متفق نہيں ہيں تو آپ کو جلدی س
آپ کی تحريری درخواست پر مقامی ڈسٹرکٹ يا آئی ايس بی  عمل کی درخواست کرنے کا حق حاصل ہے۔

  کو جلدی سماعت کا انتظام کرنا ہوگا) ISPE(ای 
 

اسکے عالوہ اگر اسکول ڈسٹرکٹ کو يقين ہو کہ آپکے بچے کو اسکی موجودہ پليسمينٹ ميں رکهنے سے 
چوں کے زخمی ہونے يا نقصان ہونے کا خطرہ ہے تو اسکول آپکے بچے يقينی طور پر اسکے يا دوسرے ب

سماعتی  کی عارضی متبادل تعليمی ماحول ميں پليسمينٹ کے لئے جلدی سماعت کی درخواست کرسکتا ہے
  افسر پليسمينٹ کا حکم دے سکتا ہے اگرچہ آپکے بچے کا طرزعمل اسکی معذوری کا مظاہرہ ہی ہو۔

 
اسکول دنوں کے اندر اندر ہونی چاہئے اور اسکا نتيجہ سماعت   20ينے کے جلدی سماعت درخواست د

 اسکول دنوں ميں ہوجانا چاہئے۔) 10(کے بعد دس 
 

 )IAES(عارضی متبادل تعليمی ماحول 
 

عارضی متبادل تعليمی ماحول ايک مختلف مقام ہے جہاں تعليمی خدمات ايک معينہ مدت کے لئے تاديبی 
ٹيم کرے گی اور اسے اسطرح ) IEP(اس ماحول کاتعين آئی ای پی   ہم کی جاتی ہيں۔وجوہات کی بنا پر فرا

منتخب کيا جانا چاہئے کہ آپکا بچہ دوسری جگہ ہوتے ہوئے بهی جنرل نصاب ميں اپنی ترقی جاری رکه 
 سکے اور اسے وہی خدمات اور بہترياں ملتی رہيں جن ميں وہ سب بهی شامل ہو جو موجودہ آئی ای پی ميں

متبادل ماحول ميں وہ خدمات اور  کے ہدف حاصل ہوسکے گے۔) IEP(شامل ہيں اور جن سے آئی ای پی 
گنجائش  بهی شامل ہونی چاہئے جو طرز عمل کوجسکی وجہ سے يہ قدم اٹهايا گيا ہے ٹهيک کرنے ميں 

 معاون ہو۔ 
  

ضی متبادل تعليمی ماحول اسکول کا عملہ آپکے بچے کو اسکی موجودہ تعليمی پليسمينٹ سے ہٹا کر عار
 :ميں بغير آپکی رضامندی کے بهيج سکتا ہے اگر وہ

 
 اسکول يا اسکول کے کسی فنکشن ميں ہتهيار لے کر آتا ہے ♦
جانتے بوجهتے ہوئے اسکول ميں يا اسکول کے فنکشن ميں ہوتے ہوئے غير قانونی منشيات رکهتا  •

 يا بيچتا يا بيچنے کی التجا کرتا ہوا پايا جائے۔
دوسرے شخص کو اسکول ميں يا اسکول کے فنکشن ميں موجودگی کے دوران سنجيدہ  کسی •

 جسمانی نقصان پہنچاتا ہے۔
 

اس بات سے قطع نظر کہ طرزعمل اسکی معذوری کی وجہ سے ہے يا نہيں اسکا عارضی متبادل تعليمی 
 اسکول دنوں سے زيادہ نہيں ہوسکتی۔ 45ماحول ميں ہٹايا جانے کی مدت 

 
صلے سے متفق نہيں ہيں اور جلدی سماعت کی درخواست کرتے ہيں تو آپکا بچہ سماعت کی اگر آپ في

جب تک سماعت مکمل نہ ہوجائے، آپ اور : کاروائی ہونے تک عارضی متبادل ماحول ہی ميں رہے گا
اسکول  دن کی مدت پوری نہ ہو جائے۔ 45اسکول ڈسٹرکٹ کسی اور حل پر متفق نہ ہوجائيں يا جبتک 

 45بعد ميں جلدی سماعت کروانے کی اور متبادل پليسمينٹ کی درخواست کر سکتی ہے اگر ڈسٹرکٹ 
اسکول دن کی مدت ختم ہونے کے بعد بهی اسکول ڈسٹترکٹ يہ سمجهتی ہے کہ آپکا بچہ اب بهی خطرناک 

  ہے۔

 ان طلبا کا تحفظ جو ابهی تک خاص تعليم اور متعلقہ خدمات کے اہل نہيں
 



تعليم کے لئے اہل نہيں پايا گيا مگر اسکول ڈسٹرکٹ کے علم ميں ہے کہ آپکا بچہ اگر آپکا بچہ خاص 
طرزعمل سے پہلے جسکی وجہ سے تاديبی عمل ليا گيا معذور ہوگيا تها، تو آپ تاديبی کاروائی ميں اسی 

  تحفظ کا حق جتا سکتے ہيں جو ايک معذورطالب علم کو حاصل ہے۔ 
 :ٹ کو معذوری کا علم تها اگريہ سمجها جاتا ہے کہ اسکول ڈسٹرک

 
اس بات کا ) سرپرست پڑه اور لکه نہيں سکتا/يا زبانی اگر والدين(آپ آپ نے تحريری طور پر  ♦

 اظہار کيا تها کہ آپکے بچے کو خاص تعليم اور متعلقہ خدمات کی ضرورت ہے۔
 و۔آپکے بچے کے طرزعمل سے يا اسکول پرفورمينس سے خاص تعليم کی ضرورت ظاہر ہوتی ہ ♦
آپ نے يہ ديکهنے کے لئے کہ آپکے بچے کو خاص تعليم کی ضرورت ہے کہ نہيں تشخيص کی  ♦

 درخواست کی تهی، يا 
آپکے بچے کے ٹيچروں ميں سے کسی نے يا ڈسٹرکٹ سٹاف ميں سے کسی نے خاص تعليمی  ♦

  خدمات کی درخواست خاص تعليم کے ڈائريکٹر يا کسی اور مناسب ڈسٹرکٹ کے عملے کو کی ہو۔
 
 :اگر تها ںينہ علم کا یمعذور کو ڈسٹرکٹ اسکول کہ ہے جاتا سمجها ہي

 یتهی د ںينہ اجازتی ک صيتشخی ک بچے نے آپ اگر ♦
 ں،يتهی کرد مسترد خدمات نے آپ ♦
 اي ہے، ںينہی معذوری کوئ کو بچے آپکا کہ تها ايگ ايپا ہي اوری تهی ہوئ صيتشخ ♦
ی ريتحر سے اس آپکو اور ںينہ ضرورتی ک صيتشخ کو بچے آپکے کہ تها ہوا نيتع کا بات اس ♦

  ۔تها ايگ ايکرد مطلع پر طور
 

اگر طالب علم کے خالف تاديبی کاروائی سے پہلے، مقامی ڈسٹرکٹ کو کوئی علم نہيں تها کہ طالب علم 
ايک معذوری کا شکار ہے، تو طالب علم وہی تاديبی کاروائی پائے گا جو ان طلبا کے لئے ہے جو معذوری 

 ہيں اور مشابہ قسم کی حرکت کے مرتکب ہيں۔کے بغير 
 

تشخيص کی درخواست جواس اس دورانيے ميں کی جائے جب طالب علم تاديبی کاروائی کے تحت ہو جلدی 
بہرحال، طالب علم تشخيص کا نتيجہّ نے تک اسکول کے ارباب اختيار کے  طريقہ کار پر کرنی چاہئے۔

اگر تشخيص کی بنياد پر طالب علم کو معذوری کے حامل پايا  ۔متعين شدہ تعليمی پليسمينٹ ميں ہی رہے گا
 گيا تو مقامی ڈسٹرکٹ کو مناسب خاص تعليم اور متعلقہ خدمات فراہم کرنا چاہئے۔

 
 قانون نافذ کرنے والوں اور عدالتی حکام کے حوالے کرنا اور انکا عمل

 
اگر معذوری کے حامل طالب علم  مقامی ڈسٹرکٹ يا دوسری ايجنسيوں کو اس بات کی ممانعيت نہيں کہ

اسکے عالوہ، سٹيٹ کے  کسی جرم سرزد ہونے کا ذمہ دار ہو تو وہ اسکی رپورٹ مناسب حکام کو کريں۔
قانون نافذ کرنے والوں اور عدالتی حکام کو معذوری کے حامل طالب علم کے جرم کے سلسلے ميں اپنی 

 نون کو استعمال کرنے پر کوئی ممانعيت نہيں۔ذمہ دارياں پوری کرنے کے لئے فيڈرل اور سٹيٹ کے قا
 

مقامی ڈسٹرکٹ يا دوسری ايجنسياں معذوری کے حامل طالب علم کے جرم کی رپورٹ کرتے وقت اس بات 
کو يقينی بنائيں کہ طالب علم کی خاص تعليم اور تاديبی ريکارڈ کی ايک کاپی متعلقہ حکام کو پيش نظر 

 رکهنے کے لئے بهيجيں۔



 
 اد تشريح فري

 
سواالت جن کا تعلق طالب علم کی تعليمی پليسمينٹ يا مفت پبلک تعليم کی فراہمی کے معامالت سے ہے 

 مقامی اسکول ڈسٹرکٹ کو بهيجے جانے چاہئے۔
 

کے پاس فائل کروا سکتے ہيں جسميں يہ دعویٰ کيا ہو کہ آپکے  ISBEآپ دستخط شدہ تحريری شکايت 
حسب دستور   ے بچوں کے حقوق کی خالف ورزی کی گئی ہے۔معذوری کے حامل بچے يا بہت سے ايس

 :شکايت ميں مندرجہ ذيل معلومات کا شامل ہونا ضروری ہے
 

 ہوئی ہيں اور وہ حقائق جو اس بيان کی بنياد ہيں) ياں(بيان، يہ الزام لگاتے ہوئے کہ خالف ورزی  ♦
  ے اسميں مبتال طلبا کے نام اور پتے اور انکے اسکولوں کے نام اور پت ♦
 دستخط اور استغانہ سے رابطہ کرنے کی معلومات ♦
 مسئلہ کے حل کا مشورہ ♦

 
بيان ميں بيان حلفی ہونا چاہئے کہ خالف ورزی شکايت وصول ہونے کی تاريخ سے ايک سال سے زيادہ 

  :مندرجہ ذيل اقدام کرے گا ISBEضابطے کے مطابق شکايت وصول ہونے پر   عرصے پہلے نہيں ہوئی۔
 

 کے سلسلے ميں مزيد معلومات جمع کرانے کا موقعہ دے گا آپ کو الزام ♦
ڈسٹرکٹ کو موقع دے گا کہ وہ شکايت کو حل کرنے کے لئے کوئی تجويز ديں اور والدين کو  ♦

 مصالحت يا جهگڑے کو حل کرنے کے متبادل ذرائعے کی پيشکش کرے گا۔
آيا ڈسٹرکٹ نے خاص تعليمی  تمام متعلقہ معلومات کا جائزہ لے کا اور اس بات کا تعين کرے گا کہ ♦

 ضروريات کی خالفورزی کی ہے يا نہيں
ايک تحريری فيصلہ دے گا جس ميں ہر الزام کو پرکها جائے گا اور اسميں حقائق اور نتيجے،  ♦

ISBE کے فيصلوں کی وجوہات اور انکی درستگی کرنے کے احکامات شامل ہونگے۔ 
 

ئيں گے اگر غيرمعمولی حاالت کی وجہ سے اس وقت دن کے وقت ميں زيرعمل الئے جا 60يہ تمال عمل 
کو بڑهانا نہ پڑے يا اگر آپ اور ڈسٹرکٹ جهگڑا چکانے کے لئے کسی اور طريقے ميں ملوث نہيں ہيں 

   مثًال مصالحت۔
 

اگر ايسی شکايت درج کروائی جاتی ہے جس ميں ايک يا زائد مسئلے ايسے ہيں جو کسی قانونی سماعت کا 
اس کے عالوہ، اگر   اس سماعت کے مکمل ہونے تک شکايت کا وہ حصہ التوا رہے گا۔بهی حصہ ہيں تو 

کسی مسئلہ کا پہلے کسی قانونی سماعت ميں فيصلہ ہوچکا ہے جس ميں يہی پارٹياں فريق تهيں، تو سماعت 
 کا فيصلہ ہی الگو ہوگا اور اس مسئلے پر شکايت کے حل کے عمل ميں زير تفتيش نہيں اليا جائے گا۔

 
 مصالحت 

 
الينوئس مصالحتی سروس کو خاص تعليم اور متعلقہ خدمات کے بچوں کے لئے مناسب ہونے کے سلسلے 

آپ مصالحت کی  ميں ہونے والی نااتفاقيوں کو حل کرنے کا ذريعہ بنانے کے لئے قائم کيا گيا ہے۔ 
حت کو قانونی درخواست کرسکتے ہيں چاہے قانونی سماعتی عمل زير سماعت ہو يا نہيں مگر مصال

آپ اور اسکول دسٹرکٹ   سماعتی عمل کو تاخير دينے يا مسترد کرنے کے لئے استعمال نہيں بنايا جاسکتا۔
اس مصالحتی سروس کا انتطام اور   مصالحتی عمل ميں حصہ لينا چاہئے۔ رضاکارانہ طور پر دونوں کو
ال کسی قيمت کے مہيا کی جاتی کرتی ہے اور آپ کو اور اسکول ڈسٹرکٹ کو يہ سروس ب ISBEسپرويژن 

 ہے
 

ثالثی کا عمل ماہر اور غيرجانبدار ثالث کرتا ہے جو اثرپذير ثالثيتی طريقوں ميں تربيت يافتہ ہے اور جسے 
ثالث ايک غيرجانبدار تيسری  خاص تعليم اور متعلقہ خدمات کی فراہمی کے قانون و قوائد کا اچها علم ہے۔

 نہيں کہ وہ کسی فريق کو کسی بات پر عمل کرنے پر مجبور کرے۔ پارٹی ہے اور اسکا کوئی اختيار
 



آپ کسی اٹورنی، وکيل، مترجم   حصہ لينے والوں کی تعداد عمومًا تين افراد فی پارٹی تک محدود ہوتی ہے۔
بات چيت جو ثالثی کے دوران ہو صيغہ راز ميں   اور کسی دوسرے متعلقہ فرد کو اپنے ساته ال سکتے ہيں۔

 کسی بعد ميں ہونے والی قانونی سماعت يا سول پروسيڈنگاور ثبوت کے طور پر انکا استعمال  رہيں گے
 ميں نہيں ہوسکتا ۔

 
آپ کو ثالثی کے دوران اپنے بچے کی قابليت کے بارے ميں بنيادی يقين کو چهوڑنے کو نہيں کہا جائے گا 

آپکے بچے کے پروگرام ميں شامل کی جا متبادل باتوں پر غور کريں جو ) ا( :بلکہ آپ سے کہا جائے گا کہ
اپنے بچے کی قابليت اور ) ج(ان فکرون کو سنيں جن کا اظہاردوسری پارٹی نے کيا ہے، اور ) ب(سکيں،  

  مقامی ڈسٹرکٹ کی ذمہ داريوں اور ذرائعے کے بارے ميں حقيقت پسند ہوں۔،
 

اگر آپ کسی جهگڑے کو ثالثی عمل سے حل کرليتے ہيں تو ايک سمجهوتا زير تحرير اليا جائے گا اور 
دونوں پارٹياں اور اسکول دسٹرکٹ کا ايسا نمائندہ اس پر دستخط کرے گا، جسکے پاس ايسے پروگرام کو 

کسی بهی باختيار  يہ سمجهوتا قانونی طور پر الزم ہے اور رياستہائے متحدہ کے  کرنے کا اختيار ہے۔
  سماعت کی مجاز رياستی عدالت ميں يا ضلعی عدالت ميں قابل نفوذ ہے۔

 
نا اتفاقيوں ميں مصالحت کروانے کی کوششوں کو ثبوت کے طور پر کسی بعد ميں ہونے والی ايڈمنسٹريٹيو 

قعی ہوئی يا سول پروسيڈنگ مين پيش کرنے کی اجازت نہيں سوائے ثالثی کو نوٹ کروانے کے لئے جو وا
بعد ميں ثالث کو کسی بهی  کو جو ثالثی کے نتيجہ کے طور پر ہوئے۔) سمجهوتوں(اور تحريری سمجهوتے 

 ميں گواہ کے طور پر نہيں باليا جاسکتا۔ ہونے والی ايڈمنسٹراتيو يا سول پروسيڈنگ
 

ا چاہيں تو رابطہ اگر آپ ثالثی سروس کو درخواست دينا چاہيں يا ثالثی کے سسٹم کے بارے ميں مزيد جانن
 217 782 5589-کيجئے ڈيويژن آف سپيشل ايجوکيشن سروسز، الينوئس سٹيٹ بورڈ آف ايجوکيشن ٹيليفون 

 پر۔ 866 262 6663-پر يا ٹول فری برائے والدين  
 

 واجب قانونی سماعت
 

 واجب قانونی سماعت کی درخواست کرنا
 

نے کے عالوہ آپ کو يہ حق بهی ہے کہ غيرجانبدار ثالثی اور سٹيٹ کے شکائتی طريقہ کار کو استعمال کر
واجب قانونی سماعت ايک قانونی پروسس ہے جس ميں ايک سماعتی   قانونی سماعت کی درخواست کريں۔

افسر ثبوت اکهٹے کرتا ہے اور دونوں طرف سے، آپ سے اور اسکول ڈسٹرکٹ کی طرف سے، شہادتيں 
آپ يا اسکول دسٹرکٹ ميں سے کوئی   واجب فيصلہ کرتا ہے۔سنتا ہے اور انکی بنياد پر قانونی طور پر 

بهی، طالب علم کی تبديلی شناخت، تشخيص يا تعليمی پليسمينٹ ميں تبديل شروع کرنے يا ڈسٹرکٹ کی مفت 
مناسب پبلک تعليم کی فراہمی سے متعلقہ معاملے ميں، ڈسٹرکٹ کی تجويز يا مستردی کے خالف، قانونی 

  کتا ہے،سماعت کے لئے پہل کرس
 

سماعت کی درخواست تحريری طور پر ڈسترکٹ کے سپرنٹينڈينٹ کو دينی چاہئے جسميں آپ اور آپ کے 
 بچہ رہتا ہے اور اسميں مندرجہ ذيل معلومات شامل ہونی چاہيئے۔

 
 طالب علم کا نام اور پتہ •
 اسکول کا نام  •
ز يا تبديلی سے اس مسئلے کی وضاحت جسکی آپ شکايت کررہے ہيں اور جو تجويز شدہ آغا •

 متعلق ہے، بشمول مسئلے سے متعلقہ حقائق، اور
 مسئلہ کا تجويز کردہ حل اس حد تک جس حد تک والدين کو اس وقت تک معلوم اور دستياب ہے •

 
سے بذريعہ سرٹيفائيڈ ميل رابطہ   ISBEاسکول دنوں کے اندر ڈسٹرکٹ  5سماعت کی درخواست ملنے کے 

ايک نمونہ کا   سے کہ ايک غيرجانبدار سماعتی افسر مقرر کيا جائے۔کرے گی درکواست کرنے کی غرض 
 درخواستی فارم برائے قانونی سماعت، گزارش کرنے پر دستياب ہونا چاہئے۔

 



کيلنڈر دنوں کے اندر آپ کو اجازت ہے کہ تبديل شدہ  5آپکے سماعت کے لئے درخواست فائل کرنے کے 
يں وہ مسائل اٹهائے گئے ہوں، جو پہلی سماعتی درخواست سماعت کی درخواست داخل کرسکتے ہيں جن م

پانچ کيلينڈر دن گذر جانے کے بعد، آپ کو سماعتی درخواست ميں تبديلی کی اجازت   ميں نہيں اٹهائے گئے۔
اگر آپ تبديل شدہ   صرف ڈسٹرکٹ کے ساته يا باختيار سماعتی افسر کے ساته سمجهوتے سے ہوگی۔

تے ہيں جس ميں ايسے مسئلے اٹهائے گئے ہيں جو ابتدائی درخواست ميں سماعت کی درخواست فائل کر
نہيں تهے، تو آپ کو سماعت کا وقت شروع سے گننا شروع کرنا پڑے گا اور نئے ريزولوشن سيشن اور 

  سماعت سے پہلے کی کانفرينسيں مکمل کرنی پڑے گی۔
 

 )حل کے لئے مالقاتيں(ريزولوشن ميٹنگز 
 

کے متعلقہ ارکان کے ساته، جنکو واجب  IEPعت سے پہلے ڈسٹرکٹ آپکے اور گيرجانبدار واجب سما
اس ريزولوشن   سماعت کی درخواست ميں شناخت شدہ حقائق کا خاص علم ہے، ميٹنگ طلب کرے گا۔

ميٹنگ کا مقصد آپکے لئے اپنی سماعت کی درخواست پر بات چيت کرنا ہے اور حقائق جو درخواست کی 
  ل ڈسٹرکٹ کو اختالفات حل کرنے کا موقع ملے۔بنياد ہيں تاکہ اسکو

  :ريزولوشن ميٹنگ 
 

 دن کے اندر،  15طلب ہوگی ڈسٹرکٹ کے سماعت کی درخواست ملنے کے نوٹس کے  •
 شامل کرے گی ڈسٹرکٹ کے نمائندے کو جس کے پاس فيصلہ کرنے کا اختيار ہو، •
 نی کے ساته ہو،ڈسٹرکٹ اٹورنی کو شامل نہيں کرے گی جب تک کہ آپ بهی ايک اٹور •
 آپکو اجازت دے گی کہ اپنی سماعت کی درخواست پر بات چيت کريں۔ •

 
آپ اور ڈسٹرکٹ آپس ميں تحريری طور پر ريزولوشن ميٹنگ سے دست کش ہونے پر متفق ہو سکتے ہيں يا 

ازراہ مہربانی نوٹ   تحريری طور پر اوپر وضاحت کئے ہوئے ثالثی کے عمل کے لئے متفق ہو سکتے ہيں۔
يجئے کہ اگر ريزولوشن ميٹنگ ناکامياب ثابت ہوتی ہے تو آپ ثالثی کو بعد کی تاريخ ميں استعمال ک

 کرسکتے ہيں۔
 

اگر ميٹنگ ميں کسی حل تک پہنچ جاتے ہيں تو پارٹيوں کو ايک قانونی سمجهوتا بنانا چاہئے جسے دونوں، 
يہ دستخط  کرنے کے اختيار ہيں۔ آپ اور ڈسٹرکٹ کا نمائندہ دستخط کرے، جسکے پاس ڈسٹرکٹ کو پابند

شدہ سمجهوتا عام طور پر رياستہائے متحدہ کے کسی بهی اختيار سماعت کی مجاز رياستی عدالت ميں يا 
) 3(اسکے باوجود، کوئی فريق اس سمجهوتے کو دستخط کرنے کے تين   ضلعی عدالت ميں قابل نفوذ ہے۔

رنے کے اپنے ارادہ کا ايک تحريری نوٹس ديتے بزنس دنوں کے اندر، دوسرے فريق کو سمجهوتا ختم ک
 ہوئے اس سمجهوتے کو ختم کرسکتا ہے۔

 
اگر اسکول ڈسٹرکٹ قانونی سماعت کی درخواست کو آپکے اطمينان کے مطابق حل نہيں کرسکی تو 

قانونی  دن کے اندر واجب قانونی سماعت شروع ہوجائے گی۔) 30(درخواست وصول ہونے کے تيس 
 دن کی معياد ختم ہونے پر شروع ہوجائے گی۔) 30(ی گنتی اس تيس سماعت کے وقت ک

 
سوائے  اس صورت ميں جب آپ اور اسکول ڈسٹرکٹ نے مل کر ريزولوشن ميٹنگ کو چهوڑنے کا فيصلہ 
ثالثی کو استعمال کرنے کے حق ميں کيا اور جہاں آپ نے قانونی سماعت کی درخواست فائل کروائی ہے، 

لوشن ميٹنگ ميں شرکت نہ کرنے کی وجہ سے ريزولوشن پروسس اور قانونی باقی صورتوں ميں ريزو
غيرمعمولی صورتوں ميں سماعتی افسر   سماعت ميں وقتی تاخير ہوگی جب تک کہ ميٹنگ نہ ہوجائے۔  

آپکے سماعت کو خارج بهی کرسکتا ہے اگر وہ يہ تعين کرے کہ آپ نے جان بوجه کر ڈسٹرکٹ کی 
 ے کی کوششوں ميں رکاوٹيں ڈالی ہيں۔ريزولوشن سيشن طلب کرن

 
 غيرجانبدارواجب قانونی سماعتی افسر کی تقرری

 
سماعتی افسر   کی طرف سے سماعت کے لئے مقرر کيا جائے گا۔   ISBEايک غيرجانبدار سماعتی افسر 

ئی ايسی کسی ايسی ايجنسی کا مالزم نہيں ہوسکتا جو آپکے بچے کی تعليم يا ديکه بهال ميں ملوث ہو اور کو
 ذاتی يا پيشہ ورانہ دلچسپی نہ رکهتا ہو جو سماعت کے مقاصد سے متصادم ہو۔



 
حق کے طور پر واجب قانونی سماعت کے ايک فريق کو ايک سماعتی افسر کو تبديل کرنے کی اجازت 

کو سماعتی   ISBEدن کے اندر  5اسکے لئے آپکو سماعتی افسر کی تقرری کی اطالع ملنے کے  ہوگی۔
اس صورت ميں کہ آپ اور ڈسٹرکٹ ايک ہی دن  کو بدلنے کی تحريری درخواست کرنی ہوگی۔افسر 

اس درخواست پر تبديلی  ISBEتحريری درخواستيں جمع کرائيں اور وہ ايک ہی وقت ميں وصول ہو تو  
کے لئے غور کرے گی جو اس فريق کی طرف سے آئی ہوگی جس نے سماعت کی درخواست کرنے ميں 

جب سماعت کا ايک  دوسرے فريق کا تبادلی کے حق کو مکمل طرح سے تحفظ حاصل ہوگا۔ پہل کی تهی۔
دن کے ) 3(ايک دوسرے سماعتی افسر کو تين  ISBEفريق تبادلہ کی مناسب درخواست جمع کراتا ہے، تو 

 اندر منتخب کرے گی اور اسکا تقرر کردے گی۔
 

پ کو اس سے پہلے کہ اسکی تقرری کی اطالع  جب تقرر شدہ سماعتی افسر دستياب نہ ہو يا وہ اپنے آ
 ايک نيا سماعتی افسر مقرر کردے گی۔  ISBEفريقين کو دی جائے، تو 

 
 قبل از سماعت کانفرينس 

 
اگر آپ اور ڈسٹرکٹ کسی سمجهوتے تک پہنچنے ميں ريزولوشن کے عمل کے ذريعے کامياب نہيں 

جب تک سماعتی افسر کی طرف سے وقت   ی۔ ہوتے، تو قانونی سماعت کی ضروريات شروع ہو جائيں گ
کی لمبائی ميں جائز توسيع منظور نہيں ہوتی، سماعت کا فيصلہ ريزولوشن سيشن کے، اوپر وضاحت شدہ، 

سماعت شروع کرنے سے پہلے سماعتی   دن کے اندر ہوجانا چاہئے۔ 45طريقہ کار کے بند ہونے کے 
 نگ کرنی چاہئے۔افسر کو فريقين کے ساته ايک قبل از سماعت ميٹ

 
دن ميں، تقرر شدہ  5کی طرف سے تحريری نوٹيفيکيشن وصول کرنے کے ) ISBE(آئی ايس بی ای 

سماعتی افسر کو فريقين سے قبل از سماعت کانفرينس کا وقت اور جگہ طے کرنے کے لئے رابطہ کرنا 
از سماعتی کانفرينس سماعتی افسر کی ايما پر، آپ اور ڈسٹرکٹ، دونوں کے مشورے سے، قبل   چاہئے۔ 

قبل از سماعتی کانفرينس ميں، آپ اور ڈسٹرکٹ، سے اميد  ٹيليفون پر يا شخصی طور پر کی جاسکتی ہے۔ 
 :کی جاتی ہے کہ وہ مندرجہ ذيل باتيں ظاہر کريں

 
 سماعت ميں ممکن اختالفی سواالت )1
 گواہ جن کو سماعت ميں باليا جا سکتا ہے، )2
   پيش کرنے کے لئے سماعت ميں داخل کيا جا سکتا ہے۔ ان دستاويزات کی فہرست جنکو کيس )3
 

براہ مہربانی يہ نوٹ کريں کہ اگر آپ قبل از سماعت کانفرينس ميں ايسے مسائل اٹهاتے ہيں جو آپکی 
سماعت کی درخواست ميں شامل نہيں ہين، تو آپ کو ايک تبديل شدہ درخواست دينے کی ضرورت پڑ سکتی 

يزولوشن سيشن کو مکمل کرنے اور بعد ميں قبل از سماعت کانفرينس کے ہے اور اسکے لئے ايک نئے ر
واجب ("  تبديل شدہ سماعت کا نتيجہ سماعت ميں تاخير کا باعث ہوسکتا ہے۔  مرحلے سے گذرنا ہوگا۔

 )اوپر ديکهئے" قانونی سماعت کی درخواست کرنا
 

رپورٹ تيار کرنا چاہئے اور اسے  قبل از سماعت کانفرينس کے آخر ميں سماعتی افسر کو کانفرينس کی
رپورٹ ميں مندرجہ ذيل باتيں شامل ہونی چاہئے، گو اس تک  سماعت کے ريکارڈ ميں داخل کرنا چاہئے۔

 "محدود رہنے کی ضرورت نہيں
 

مسائل، انکو پيش کرنے کی ترتيب، اور کوئی شيڈول کا ردوبدل جو فريقين يا گواہوں کے لئے بنايا  ♦
 گيا ہو،

ا گواہوں کا رشتہ اور ماہيت کا تعين، اگر کسی فريق يا سماعتی افسر کی طرف سے دستاويزات ي ♦
 اٹهايا گيا ہو، اور

حقائق کی فہرست جيسا کہ قبل از سماعت کانفرينس ميں زير ) يا متفق ہوئے(مقرر کئے ہوئے  ♦
 بحث آئے۔

 
 سماعت سے پہلے کے حقوق

 



 :کہآپ کو حق ہے 
 

نے اور ان سے مشورے کرنے کا جن کو معذوری کے حامل کونسل اور ايسے افراد کو ساته ال •
 طلبا کا خاص علم ہو،

اسکول کے تمام ريکارڈ جن کا تعلق طالب علم سے ہے ديکهنے اور انکا جائزہ لينے کا اور ايسے  •
 ريکارڈ کی کاپياں لينے کا

 آزاد تشخيص کرنے والوں کی ڈسٹرکٹ کی فہرست تک رسائی کا اور اپنے خرچے پر آزادانہ •
 تشخيص کروانے کا

 دن پہلے کسی ثبوت کو متعارف کرانے کا، 5سماعت سے کم سے کم  •
کسی بهی مقامی اسکول ڈسٹرکٹ کے مالزم يا دوسرے فرد کو حاضری پر مجبور کرنے کا،  •

 جسے طالب علم کی ضوريات، اہليت، تجويزشدہ پروگرام، اسٹيٹس سے متعلق معلومات ہو، 
 دگی کی درخواست کرنے کا،سماعت کے دوران مترجم کی موجو •
ايڈمنسٹريٹيو اور قانونی پروسيڈنگ کے مکمل ہونے تک طالب علم کی پليسمينٹ اور اہليت کے  •

 سٹيٹس کو قائم رکهنے کا،
ڈسترکٹ کے مظاہرہ تحديد يا ڈسٹرکٹ کے طالب علم کو عارضی متبادل تعليمی ماحول ميں ہٹائے  •

ينٹ کی تبديلی پر جلدی سماعت کا مطالبہ کرنے جانے سے متفق نہ ہونے پر اپنے بچے کی پليسم
 کا۔

 
 سماعت کے دوران حقوق

 
 :آپ کو حق ہے کہ

 
 آپ کو غيرجانبدار اور درست سماعت ميسر ہو •
اس بات کے موقع کا کہ آپ تنازع ميں اٹهنے والے مسائل کو تقويت دينے اور واضح کرنے کے  •

 لئے ضروری ثبوت، شہادتيں، اور دالئل پيش کرسکيں،
 سماعت کو پبلک کے لئے بند کروائيں۔  •
 اپنے بچے کو سماعت کے دوران موجود رکهيں۔ •
 گواہوں کا سامنا کريں اور ان سے سواالت کريں، اور •
دن پہلے ظاہر نہيں کيا  5ايسے ثبوت کو متعارف ہونے سے روکيں جو سماعت سے کم سے کم  •

 گيا۔
 

 سماعت
 

بات يقينی بنانی چاہئے کہ سماعت کی درخواست ملنے کے  اور سماعتی افسر کو يہ) ISBE(آئٰ ايس بی ای 
دن کے اندر سماعت کروائی جائے سوائے اس صورت کے جب سماعتی افسر نے وقت ميں خاص  45

دن کے اندر سماعتی افسر کو تحريری فيصلہ جاری کرنا ) 10(سماعت کے خاتمہ کے دس  توسيع کردی ہو۔
اور پيش کردہ شہادتوں کی بنا پر حقوق کی دريافتيں، اور سماعتی چاہئے، جسميں تنازع کے مسائل، ثبوتوں 

سماعتی افسر کے لئے ضروری ہے کہ  افسر کے قانون اور فرمان کے مطابق فيصلہ درج ہونا چاہئے۔
سوائے اسکے کہ فريقين نے سماعت سے (سماعتی درخواست ميں اٹهائے ہوئے مسائل پر حدود تعين کرے 

، اسی طرح پورے معاملے کا تعين کرے کہ کيا ڈسٹرکٹ نے اس کيس کے )وپہلے معاملہ طے کرليا ہ
 حقائق کی بنياد پر طالب علم کو مفت مناسب پبلک تعليم فراہم کی يا نہيں۔ 

 



 جلدی سماعت
 

، جلدی سماعت کی ")معذوری کے حامل طلبا کا نظم و نسق"ديکهئے (جيسا کہ اوپر وضاحت کی گئی ہے 
جب آپ اپنے بچے کے موجودہ تعليمی پليسمينٹ سے طرز عمل کی بنياد پر  درخواست دی جا سکتی ہے

جلدی ہونے والی سماعت ميں عام ہونے والی   ہٹائے جانے کے ڈسٹرکٹ کے فيصلے سے متفق نہ ہو۔
عام سماعت سے بنيادی فرق مندرجہ ذيل   سماعت کے ساته بہت سی مشابہت ہے، مگر کچه فرق بهی ہے۔

 :ہيں
 

دن کے اندر ہونا الزمی ) 7(ن، جلدی سماعت کی درخواست فائل کرنے کے سات ريزولوشن سيش •
 ہے۔

 اسکول دنوں ميں سماعت ہونا ضروری ہے۔ ) 20(سماعت کی درخواست فائل کرانے کے بيس  •
 اسکول دنوں ميں ہو جانا چاہئے۔) 10(سماعت کا فيصلہ سماعت ختم ہونے کے دس  •
 ں کی جاسکتی۔سماعتی افسر کی تبديلی کی درخواست نہي •

 
 وضاحت کی درخواست 

 
فيصلہ جاری ہونے کے بعد سماعتی افسر پورے کيس پر اختيار جاری رکهے گا ضرف اس مقصد کے لئے 
کہ حتمی فيصلے کی  کسی بهی فريق کی طرف سے ہونے والی وضاحت کی درخواست پر اسکی وضاحت 

دن کے  5يصلے کے ملنے کے بعد آپ آخری فيصلے کی وضاحت کی تحريری درخواست ف فراہم کرسکے۔
وضاحت کی درخواست ميں فيصلے کے ان حصوں کی نشان دہی  اندر سماعتی افسر کو دے سکتے ہيں۔

اسکی کاپی تمام فريقين کو جو سماعت ميں شامل تهے   کرنا ضروری ہے جسکی وضاحت درکار ہے۔
ں کی وضاحت جاری سماعتی افسر کو چاہئے کہ فيصلے کے ان مخصوص حصو بهيجنا ضروری ہے۔

 دن کے اندر مسترد کردے۔) 10(کرے يا درخواست کو تحريری طور پر درخواست ملنے کے دس 
 

 فيصلہ پر اپيل کرنا
 

 ہے حق ںينہ نيمطمئ سے صلےيفی  آخر کے افسری سماعت جو کو قيفر بعد، کے سماعتی قانون واجب
 ونائٹڈي اي کورٹ ٹيسٹ مجازی ک عتسما اريباختی بهی کس کو کشنيا سول ۔کرے شروع کشنيا سول کہ

 کے دن 120 بعد کے جنےيبه کو نيقيفر سے ڈاک کے وںيکاپی ک صلےيف ںيم کورٹ ڈسٹرکٹ ٹياسسٹ
 سے آفس کے کلرک کے کورٹ اس کار قہيطر کا کرنے فائل کو کشنوںيا سےيا  ۔ہے جاسکتا ايال اندر
 ۔ہےی کروان فائلنگ جہاں ںيہ سکتے مل
 

 پليسمينٹ کو رکوانا
 

کسی واجب قانونی سماعت کے يا کسی عدالتی کاروائی کے زير سماعت عرصے ميں آپ کا بچہ اسکی 
موجودہ تعليمی پليسمينٹ ميں اہليت کے سٹيٹس کے ساته رہنا چاہئے اور خاص تعليم اور متعلقہ خدمات جو 

رکٹ کسی تاديبی بہرحال، اگر ڈسٹ سماعت کی درخواست کی فائلنگ کے وقت تهيں اسے ملتی رہنی چاہئے۔
وجہ سے طالب علم کی پليسمينٹ کو تبديل کردے اور يہ پليسمينٹ جلدی سماعت کا باعث ہو، تو ڈسٹرکٹ 

براہ مہربانی، اوپر (  کی نئی پليسمينٹ جلدی سماعت کے آخری فيصلہ ہونے تک برقرار رہے گی۔
 ")  معذوری کے حامل طلبا کا نظم و نسق"ديکهئے، 

 
 کی فيس کی ادائيگی) نیاٹور(عدالتی مختار 

 
 Individual with(کسی ايکشن يا پروسيڈنگ ميں جو معذوری کے حامل افراد کی تعليم کا قانون 

Disabilities Education Act ( کے تحت الئی گئی ہو، سماعت کا مجاز کورٹ معقول قسم کی اٹورنی فيس
عدالتی سماعت کی کاروائی ميں آپکے  اٹورنی کی فيس وہ فيس ہے جو آپکے اٹورنی نے  اداکرسکتا ہے۔ 

ان ميں بالالئنسس کے وکيل يا دوسرے غيراٹورنی نمائندے (مفاد کی نمائندگی کرتے ہوئے مول لی ہيں 
 :کورٹ ايسی فيسيں ادا کرسکتا ہے  ۔) شامل نہيں

 
 معذوری کے حامل والے طالب علم کے والدين يا سرپرست کو جو مروجہ فريق ہو، •



و رياستی تعليمی ايجنسی يا ڈسٹرکٹ ہو، والدين کے اٹورنی کے مقابلے ميں مروجہ فريق کو ج •
جس نے شکايت يا بعد ميں آنے واال ايکشن کيس فائل کروايا ہو جو غيرسنجيدہ، نامعقول يا بغير 

 کسی بنياد کے ہو۔ 
مروجہ رياستی تعليمی ايجنسی يا ڈسٹرکٹ کو والدين کے اٹورنی کے يا والدين کے خالف، اگر  •

نامناسب غرض کے لئے پيش ) cause of action(والدين کی شکايت يا بعد کی ايکشن کی وجہ 
کيا گيا، جيسے تنگ کرنے، غيرضروری تاخير پيدا کرنے يا بال ضرورت قانونی کاروائی کے 

 اخراجات بڑهانے کے لئے۔ 
 

وسيڈنگ اٹهائی گئی فيس کی ادائيگی ان ريٹ پر منحصر ہے جو اس کميونٹی ميں جہاں سے ايکشن يا پر
اٹورنی کی فيس کو کورٹ کئی اجزا کی   ہے، اور جو اس قسم اور اس کوالٹی کی سروس کے لئے عام ہيں۔

بنياد پر گهٹا بهی سکتا ہے جيسے نامعقول ريٹز، بال ضرورت طول کهينچی ہوئی کاروائی، يا فريقين کے 
   ن معاملوں پر اپنے اٹورنی سے بات کريں۔آپ پر زور ديا جاتا ہے کہ ا  درميان سمجهوتے کی موجودگی۔

 
 

 تعليمی قائم مقام والدين
 

مقامی اسکول ڈسٹرکٹ کو چاہئے کہ وہ بچے کے والدين سے رابطہ کرنے کی معقول کوشش کرے، جسکا 
اگر والدين کی شناخت نہ  کيس انہيں بهيجا گيا ہے يا جسے خاص تعليم اور متعلقہ خدمات کی ضرورت ہے۔

الش نہ کئے جاسکيں يا بچہ رياست کے تحفظ ميں کسی رہائشی سہولت ميں رہائش پذير ہے، تو ہوسکے يا ت
مقرر کرے تاکہ بچے کے تعليمی حقوق کا تحفظ يقينی بنايا جا سکے۔ا  ISBEايک تعليمی قائم مقام والدين کو 

جج مقرر کرسکتا  اگر بچہ رياست کے تحفظ ميں ہے تو قائم مقام والدين کو بچے کی نگرانی کرنے واال 
فوسٹر هوم ميں   تنها بے گهر طالب علم کے کيس ميں ڈسٹرکٹ قائم مقام والدين کا تقرر کرے گی۔ ہے۔

رہنے والے بچے يا رشتہ دار کی نگرانی ميں رہنے والے بچے کے لئے تعليمی قائم مقام والدين کی تقرری 
ں ميں مقيم بچوں کی تعليمی ضروريات کی فوسٹر والدين يا نگران رشتہ دار انکے گهرو کی ضرورت نہيں۔
 نمائندگی کريں گے۔

 
اگر آپکا اسکول آپکو قائم مقام والدين مقرر کرتا ہے، تو اس دستاويز ميں نيچے دئے ہوئے تمام حقوق آپکے 

آپ کسی پبلک ايجنسی کے مالزم نہيں ہوسکتے جو تعليم يا بچوں کی نگرانی ميں ملوث ہو، آپ بچے   ہيں۔
وئی مفادات کا تصادم نہيں رکه سکتے، اور آپکو بچے کی معقول نمائندگی کرنے کا ضروری کے ساته ک

اگر آپ کسی رہائشی سہولت ميں مالزم ہيں تو آپ کسی بچے کے تعليمی قائم  علم اور مہارت ہونی چاہئے۔
ير مقام والدين منتخب ہو سکتے ہيں جو رہائشی سہولت ميں رہتا ہے اگر وہ سہولت بچے کو صرف غ

 تعليمی نگرانی مہيا کررہی ہے۔
 

ايک تعليمی قائم مقام والدين بچے کی تمام معامالت ميں نمائندگی کرسکتے ہيں جو شناخت، تشخيص، 
 تعليمی پليسمينٹ اور مفت مناسب پبلک تعليم کی فراہمی سے متعلقہ ہيں۔

 
 تعليمی ريکارڈ

 
والدين کی   ميں رکهنے کی ذمہ دار ہے۔مقامی ڈسٹرکٹ آپ کے بچے کے تعليمی ريکارڈ کو ضيغہ راز 

حيثيت سے آپ کو حق ہے کہ آپ اپنے بچے کے کسی بهی تعليمی ريکارڈ کا جائزہ لے سکيں، جو ڈسٹرکٹ 
تعليمی ريکارڈ کے جائزہ لينے کی درخواست کو ڈسٹرکٹ  نے اکهٹا کيا، برقرار رکها يا استعمال کيا ہے۔
گی اور ميٹنگ سے پہلے جو شناخت، تشخيص يا طالب علم بغير کسی غيرضروری تاخير کے تسليم کرے 

اسکول دنوں ميں اسے ممکن  15کی پليسمينٹ سے متعلق ہوگا، ہرصورت ميں درخواست ملنے کے بعد 
 تعليمی ريکارڈ کا جائزہ لينے ميں مندرجہ ذيل چيزيں شامل ہيں۔  بنائے گی۔  

 
کی معقول درخواست کے جواب ذمہ داراسکول ڈسٹرکٹ سے ريکارڈ کی وضاحت اور تشريح  •

 طلب کرنے کا حق
 

 اپنے نمائندہ سے ريکارڈ کا جائزہ کروانے کا حق •
 



اسکول ڈسٹرکٹ سے تعليمی ريکارڈ کی کاپيوں کو حاصل کرنے کی درخواست اگر ان کاپيوں  •
کے بغير آپ کو تعليمی ريکارڈ کا جائزہ لينے کے حق کو اس مقام پر جہاں وہ عام طور پر رکها 

 ہے استعمال کرنے ميں دشواری ہے۔ جاتا 
 

مقامی اسکول ڈسٹرکٹ يہ قياس کرتی ہے کہ آپ کو اپنے بچے کے ريکارڈ کا جائزہ لينے کا اختيار ہے 
سوائے اس وقت کے جب اسکول ڈسٹرکٹ کو يہ ہدايت ملی ہو کہ آپ کو يہ اختيار ُاس رياستی قانون کے 

 يسے معامالت کو نبهاتے ہيں۔ تحت نہيں ہے، جو سرپرستی، عليحدگی اور طالق ج
 

اگر کسی تعليمی ريکارڈ ميں ايک سے زيادہ بچوں کے متعلق معلومات شامل ہيں تو آپ کو صرف اپنے 
بچے کے متعلق معلومات کو ديکهنے کی اجازت ہوگی يا ان مخصوص معلومات کے متعلق آپ کو بتا ديا 

 جائے گا۔
 

ريکارڈ کی قسموں اور مقامات کی فہرست مہيا کرنے  درخواست کرنے پر آپ کو اسکول ڈسٹرکٹ تعليمی
 کی پابند ہے جو ڈسٹرکٹ اکهٹا کرتی اور محفوظ رکهتی ہے۔ 

 
 ريکارڈ تالش کرنے، دوبارہ حاصل کرنے اور نقليں بنانے کی فيس 

 
مگر اسکول ڈسٹرکٹ آپ   اسکول ڈسٹرکٹ معلومات تالش کرنے يا دوبارہ حاصل کرنے کی فيس نہيں ليتی۔

فی صفحہ سے زيادہ   0.35$س ريکارڈ کی جسکی نقليں بنائی گئی ہيں فيس وصول کرسکتی ہے جو سے ا
نہيں ہو سکتی اگر فيس کی وجہ سے آپ کو ان ريکارڈوں کو ديکهنے اور انکا جائزہ لينے کے حق کے 

 استعمال ميں رکاوٹ نہيں ہے۔
 

 رسائی کا ريکارڈ
 

م کرسکتی ہے سوائے اسکے کہ بصورت ديگر فيڈرل ڈسٹرکٹ صرف آپ کی رضامندی سے ريکارڈ کو عا
اسکول ڈسٹرکٹ ان فريقين کا ريکارڈ رکه سکتی ہے جنہوں نے اکهٹا کئے   قانون اسکی اجازت ديتا ہو۔

سوائے والدين (ہوئے، برقرار رکهے ہوئے يا استعماال کئے ہوئے تعليمی ريکارڈ تک رسائی حاصل کی 
، بشمول پارٹی کا نام، رسائی کی تاريخ، مقصد جسکے لئے )ين کےاور مقامی ڈسٹرکٹ کے باختيار مالزم

 پارٹی کو ريکارڈ استعمال کرنے کا اختيار ہے۔
 

 والدين کی درخواست پر ريکارڈوں ميں ترميم
 

اگر آپ کو يقين ہے کہ بچے کے ريکارڈ ميں معلومات درست نہيں يا گمراہ کن يا بچے کے حقوق کو پامال 
اسکول ڈسٹرکٹ آپ  اسکول ڈسٹرکٹ سے ريکارڈ ميں ترميم کے لئے کہ سکتے ہيں۔کرنے والی ہيں تو آپ 

اسکول دنوں ميں فيصلہ کرتی ہے کہ کيا وہ معلومات ميں ترميم  15کی درخواست کی وصولی کے بعد 
اگر ڈسٹرکٹ معلومات ميں درخواست کے مطابق ترميم کرنے سے انکار کرتی ہے تو اسے اس  کرے۔ 

لع کرنا چاہئے اور آپ کو ريکارڈوں کی سماعت کے لئے آپکے حقوق سے آگاہ کرنا انکار سے آپکو مط
 چاہئے، جيسا کہ نيچے بتايا گيا ہے۔

 
اسکول ڈسٹرکٹ کو چاہئے کہ، آپکی درخواست پر آپکو ريکارڈوں کی سماعت کے لئے موقع فراہم کرے 

يہ واجب قانونی سماعت  ہيں۔جسميں آپ ان معلومات کو چيلنج کرسکيں جو آپکے بچے کے ريکارڈ ميں 
کے مقررکردہ سماعتی افسر کے سامنے نہيں ہوتی، بلکہ يہ مقامی سطح پر ہونے والی  ISBEنہيں ہے اور 
 سماعت ہے۔

 
اگر سماعت برائے ريکارڈز کے نتيجے ميں يہ فيصلہ ہو کہ معلومات غلط، گمراہ کن يا بچے کے حقوق کو 

کو معلومات ميں ترميمات کرنی ہونگی اور آپکو تحريری طور پر  پامال کرنے والی ہيں تو اسکول ڈسٹرکٹ
 مطلع کرنا ہوگا کہ ايسا ہوچکا ہے۔

 
اگر سماعت برائے ريکارڈز کے نتيجے ميں يہ فيصلہ ہوتا ہے کہ معلومات غلط، گمراہ کن اور بچے کے 

حق سے آگاہ کرنا ہوگا  حقوق کو پامال کرنے والی نہيں ہيں تو اسکول ڈسٹرکٹ کو آپکو اپنے بيان دينے کے



جسميں آپ معلومات پر اپنی رائے کا اظہار کرسکتے ہيں يا اسکول ڈسٹرکٹ کے فيصلے سے متفق نہ 
آپکے بچے کے ريکارڈز ميں درج ہر  ہونے کی وجوہات بيان کرتے ہوئے اپنا موقف پيش کرسکتے ہيں۔

يثيت سے برقرار رکها وضاحت کو اسکول ڈسٹرکٹ ميں آپکے بچے کے ريکارڈز کے ايک حصے کی ح
جانا چاہئے، اور يہ اتنے عرصے کے لئے جبتک ريکارڈ يا اسکا وہ حصہ جو تنازع کا باعث ہے اسکول 

اگر ڈسٹرکٹ کی جانب سے ريکارڈز کسی پارٹی کو ظاہر کئے جاتے ہيں تو  ڈسٹرکٹ ميں برقرار رہتا ہے۔
 وضاحت بهی ظاہر کرنا ضروری ہے۔

 
 

 والدين کے حقوق کی منتقلی
 

تمام والدين کے حقوق جو اس دستاويز ميں زير  سال کی عمر ميں بالغ طالب علم ہوجاتا ہے۔ 18آپکا بچہ 
بحث آئے ہيں اس وقت آپکے بچے کو منتقل ہوجائيں گے، سوائے اس صورت کے جب اسکول ڈسٹرکٹ کو 

ار ہونگے آپ  تمام تحريری پيشگی نوٹس وصول کرنے کے حق ميں حصے د دوسری اطالع دی گئی ہو۔
 اور اسکول يہ نوٹس آپکو اور آپکے بچے دونوں کو فراہم کرے گا۔

 
ايک بيان مشتمل کرے گی کہ آپ اور آپکے بچے  IEPسالگرہ پر يا اس سے پہلے،  17بچے کی سترهويں 

اسکے ساته، اس  تاريخ پيدائش پر منتقل ہوجائيں گے۔) 18(کو يہ اطالع دی گئی ہے کہ يہ  حقوق اٹهارويں 
 کا فارم وصول کريں گے۔ " تعليمی فيصلے کرنے کے حقوق کی نمائندگی"نگ ميں آپ ميٹ
 

آپ کا بچہ آپکو يا کسی دوسرے فرد کو نمائندگی دينے کے لئے اس فارم کو استعمال کرسکتا ہے جس سے 
وہ آپکو يا کسی دوسرے فرد کو اسکے تعليمی مفاد کی نمائندگی، بلوغت کی عمر تک پہنچنے کے بعد، 

 يہ فارم مقامی اسکول ڈسٹرکٹ کو پيش کرنا چاہئے۔  نے کے لئے منتخب کرسکتا ہے۔کر
  

خقوق کی نمائندگی کے فارم ميں اس فرد کی شناخت ہونے چاہئے جسے آپکے بچے کے تعليمی حقوق کی 
يا دوسرے (نمائندگی کے لئے پيش کيا گيا ہے اور اس فرد کے اور آپکے بچے کے دستخط ہونے چاہئے 

  ۔)سے، جيسے آؤڈيو يا ويڈيو فارميٹ جو اسکی معذوری سے مطابقت رکهتے ہو ذرائعے
 
آپکا بچہ کسی بهی وقت حقوق کی نمائندگی کو ختم کرکے اپنے تعليمی فيصلے خود کرنا شروع کرسکتا   

تی حقوق کی نمائندگی دستخط کرنے کے بعد ايک سال تک برقرار رہتی ہے اور اسکی ہرسال تجديد کی جا سک  ہے۔ 
   ہے۔ 

 
 

اس والدين کے حقوق کے بيان کو ريستہائے متحدہ کے تعليمی ادارہ، خاص تعليمی پروگرام کے دفتر 
United State Department of Education, Office of Special Education Programs,  نے تشکيل ديا ہے  ور

نے اسکی  ايلينوئس کے   Illinois State Board of Education (ISBE)س ستيٹ کے تعليمی بورڈ ۴الينو
 اصولوں سے مطابق کرنے کے لئے ترميم کی ہے۔

 
  Individuals with Disabilities Education Act of" 2004 ے ايکٹمعذوری کے حامل افراد کی تعليم ک"مستند 

2004 (IDEA 2004)  کو دستخط ہوئے۔ 2004دسمبر  3پر قانون کی حيثيت سے 
 



  ضميمہ
  
  

 ٹيٹمينٹپوليسی س
 کم ترين سختيوں واال ماحول

 الينوئس رياست کا تعليمی بورڈ 
 
 2000  فروری

 
 رياستی تعليمی بورڈ کا عہد ذمہ داری

 
نے ان ضروريات کے حصول کے لئے جن کا تقاضہ معذوريوں کے حامل ) ”ISBE“(الينوئس تعليمی بورڈ 
-C.F.R. §300.550 34 منسلک ضابطوں ميں اور اس سے   (IDEA” 97”)  1997افراد کا تعليمی قانون 

آئی  کو منظور کيا اور اپنايا ہے۔   )" LRE(کم ترين سختيوں کا ماحول "ميں ہے، اس پاليسی  330.556
يقين دالتی ہے کہ جيسا کہ فيڈرل قانونوں، اصولوں اور ضابطوں کا مطالبہ ہے کہ ) ISBE(ايس بی ايس 

پاليسی اور متعلقہ اصول اور ضابطہ بروئے کار ) LRE(ی کی رياست الينوئس ميں ايک معقول کمترين سخت
اس بات کو يقينی بنانے کے لئے کہ پبلک اور پرائويٹ ادارے اور سہولتيں رياستی بورڈ کے کنٹرول  ہيں

  ISBEکے عقيدے پر عمل کريں، ) LRE(ميں رہيں اور حلقہ عدليه اس سے واقف ہو اور کم ترين سختی 
 شپ فراہم کرے گا۔عملی اور آشکارا ليڈر

 
 کم ترين سختی کے ماحول ميں پليسمينٹ

 
 21سے  3کا مطالبہ ہے کہ زيادہ ترين مناسب حد تک معذوريوں کے حامل والے ) LRE(کم ترين سختی 

سال عمر کے طلبا کو پبلک يا پرائيويٹ اداروں يا دوسری نگران سہولتوں ميں، ان بچوں کے ساته تعليم دی 
پروگرام اور ان   ISBEآئٰ ايس بی ای [C.F.R. §300.550 (b)(1) 34]نہيں ہے جائے جن کو معذوری 

اداروں کو مونيٹر کرے گا جو معذوريوں کے حامل والے طلبا کو خدمات پيش کرتے ہيں، اس بات کو يقينی 
بنانے کے لئے کہ پہلی پليسمينٹ کا انتخاب عام ريگولر تعليمی ماحول ميں ضرورت کے مطابق اضافی مدد 

خاص کالسيں، عليحدہ اسکولنگ، يا دوسری پليسمينٹيں جن کے ذريعے معذوری  اور سروسز کے ساته ہو۔
کے حامل طلبا کو ريگولر تعليمی ماحول سے ہٹايا جاتا ہے صرف اس صورت ميں بروئے کار آنا چاہئے 

اور شدت ايسی  ٹيم يہ تعين کرے کہ معذوری کی قسم) "IEP"(جب طالب علم کی انفرادی تعليمی پروگرام 
ہے کہ ريگولر کالس ميں تعليم سے، اضافی امداد اور خدمات کے باوجود مطمين بخش نتائج حاصل نہيں 

 کئے جاسکتے۔
 

 متبادل پليسمينٹ کا تدريجی تسلسل
 

کو  يقين دہانياں فراہم کرے کہ متبادل  ISBEہر ذمہ دار پبلک اور پرائيويٹ ايجنسی کو الزم ہے کہ 
ريجی تسلسل دستياب ہے جس سے معذوريوں کے حامل طلبا کی ضروريات کو پورا کيا جاتا پليسمينٹ کا تد

ہے اور يقينی بنايا جاتا ہے کہ ان طلبا کو خاص تعليم اور متعلقہ خدمات انکی ضروريات کے مطابق ميسر 
اسکول، متبادل پليسمينٹ کے تدريجی تسلسل ميں ريگولر کالسوں کی انسٹرکشن، خاص کالسيں، خاص  ہيں۔

کهر پر انسٹرکشن اور ہسپتالوں اور اداروں ميں انسٹرکشن شامل ہونا ضروری ہيں، اور اضافی خدمات 
کو اپنے پليسمينٹ کے فيصلے کی بنياد معذوری ) IEP(انفرادی تعليمی پروگرام  ضرور فراہم کرنا چاہئے۔

لے يہ تعين کرنا چاہئے کہ ٹيم کو پہ کے حامل طالب علم کی پہطانی ہوئی ضروريات پر رکهنا چاہئے۔
کيسے يا کيا طالب علم کی ضروريات کو ريگولر تعليمی کالسوں ميں انفرادی سہارے اور امداد سے حاصل 

کی پروويژن اور طالب علم کی ضروريات کے لحاظ سے زيادہ سخت انتخاب  LREاسے  کيا جا سکتا ہے۔
 کو صحيح ثابت کرنے کے قابل ہونا چاہئے۔

 
 پليسمينٹس

 
 ISBEپبلک يا پرائويٹ ايجنسی کو، جو معذوری کے حامل طلبا کی تعليمی پليسمينٹ کا تعين کرتی ہے،  ہر

 :کو يقين دالنا ہوگا کہ



 
پليسمينٹ کی بنياد معذوری کے حامل انفرادی طالب علم کی ضروريات کی پہچان پر ہے جو انکی  .1

بينچ مارکس کا / دف اور مقصدميں ہے اور صرف اس وقت زير غور آتی ہيں جب ہ IEPاپنی اپنی 
 تعين ہوچکا ہو۔

 
معذوری کے حامل طالب علم کی پليسمينٹ کا فيصلہ کچه افراد کا گروپ ليتا ہے، جسميں والدين  .2

اور بچے کے متعلق علم رکهنے والے دوسرے لوگ شامل ہوتے ہيں۔ يہ گروپ جائزہ لے گا اور 
ضروريات کو مدنظر رکهتے ہوئے  متعلقہ معلومات کو جانچے گاا اور ہر بچے کی مخصوص

 مناسب پليسمينٹ کو منتخب کرنے پر غور کرے گا۔
 

  LREپليسمينٹ کا فيصلہ رياستی اور فيڈرل قانون، اصولوں اور ضابطوں  ميں حوالہ دئے ہوئے  .3
 پروويژن کے مطابق ہو۔

 
 ئے۔معذوری کے حامل طلبا کی پليسمينٹ کا تعين  کم سے کم سال ميں ايک دفعہ ہونا چاہ .4

 
پہلی ترجيح ايسے اسکول کو دينی  پليسمينٹس کو جتنا ممکن ہے اسکولوں سے قريب رکها گيا ہے۔ .5

چاہئے جہاں طالب علم داخلہ ليتا اگر معذور نہ ہوتا، اور دوسری پليسمينٹوں پر صرف اس صورت 
ٹيم تعين کرے کہ طالب علم کو کم ترين سختی کے ماحول ميں  IEPميں غور کرنا چاہئے جب 

 مفت مناسب پبلک تعليم کے لئے ايک مختلف مقام کی ضرورت ہے۔
 

معذوری کے حامل والے طالب علم کے لئے جنرل تعليمی سيٹنگ ميں پورے وقت کی پليسمينٹ  .6
اس صورت ميں مناسب نہيں جب طالب علم اضافی امداد اور خدمات کے باوجود تمام يا جزوی 

ر پيدا کرنے واال ہو کہ اس سے دوسرے طلبا کی طور پر جنرل تعليمی سيٹنگ ميں اسقدر انتشا
 پڑهائی پر بهی برا اثر پڑتا ہو۔

 
معذوری کے حامل طلبا کو صرف اس بنا پر اسکی عمر کی مناسبت سے ريگولر کالس روم سے  .7

نہيں ہٹايا جاسکتا کہ اسے جنرل نصاب ميں ترميم يا مدد يا خدمات کی ضرورت ہوسکتی ہے اور 
 کی اپنی آسانی کے لئے۔نہ ہی صرف انتظاميہ 

 
انفرادی  زيادہ ترين  مناسب حد تک، معذور طلبا، ريگولر تعليمی نصاب ميں شامل رہتے ہيں۔ .8

تعليمی پروگرام ميں بچے کی معذوری کے اسکی پروگريس پر اور اسکے جنرل نصاب ميں 
 حصہ لينے پر پڑنے والے اثر کے متعلق بيان ضرور شامل ہونا چاہئے۔

 
يا مقامی /يہ بتاتا ہے کہ کيا طالب علم رياستی اور) IEP(کا انفرادی تعليمی پروگرام ہر طالب علم  .9

ڈسٹرکٹ کی تشخيص ميں حصہ لے گا، اور اگر لے گا تو کيا پوری طرح يا جزوی طور پر، اور 
اگر معذوری کا حامل طالب  کيا کسی قسم کی ترميميں کرنا يا موافق بنانا مناسب اور ضروری ہے۔

شخيصوں سے مستثنٰی ہے تو انفرادی تعليمی پروگرام ٹيم کونسی متبادل تشخيصی علم ان ت
ٹيکنيکس استعمال کرے گی اور اسکور کيسے مرتب کئے جائيں گے اورانکی رپورٹ کيسے 

 .(C.F.R. §300.138-300.139 34) ہوگی 
 

 غيردرسی پس منظر
 

ر نصابی اضافی سرگرميوں پر بهی ہوتا کی مينڈيٹ کا اطالق غير درسی سروسس اور غي) LRE(ايل آر ای 
اسکول ڈسٹرکٹ اور دوسری معذور طلبا کو خدمات پيش کرنے والی ايجينسيوں کو يقينی بنانا چاہئے  ہے۔

 ۔ (C.F.R. §300.553 34)کہ ان طلبا کو ايسی سرگرميوں ميں حصہ لينے کے برابر کے مواقع حاصل ہو
ور طلبا کے لئے غيردرسی اور غيرنصابی سرگرميوں کا جب ڈسٹرکٹ يا مناسب پرائيويٹ ايجنسياں معذ

 ٹيم کو حصہ لينے کے لئے مطلوبہ اضافی امداد اور خدمات کا تعين کرنا چاہئے۔ IEPانتظام کرتی ہيں تو 
سرگرميوں ميں شامل ہسکتی ہيں، گو ان تک محدود رہنے کی /غيردرسی اور غيرنصانی سروسس

کا وقفہ، مشاوراتی سروسس، اتهليٹکس، ٹرانسپورٹيشن، صحت،  غذا، آرام: ضرورت نہيں، مندرجہ اجزا



تفريحی سرگرمياں، خاص مفادی گروپ، ايجنسی کو ريفريلز جو معشور افراد کو مدد پہنچاتے ہيں، اور طلبا 
 .[C.F.R. §300.306(b) 34] کی مالزمت، پبلک ايجنسی کی مالزمت اور بيرونی مالزمت کو ممکن بنانا 

 
 رائيويٹ اداروں ميں بچے پبلک، يا پ

 
ميں تعليم پائيں اور انہيں مفت مناسب  LREاس بات کو يقينی بنانے کے لئے کہ معذوريوں کے حامل طلبہ 

مناسب پبلک اور پرائيويٹ اداروں اور انسے منسلک رياستی ايجنسيوں کے ساته  ISBEپبلک تعليم ملے، 
 سمجهوتا کرے گی۔ 

 
 ٹيکنيکل مدد اور ٹرينگ 

 
و کہ ٹيچروں اور پبلک ايجنسيوںکے ايڈمنسٹريٹروں کو جو ايسے طلبا کو جنکو معذورياں ہيں اس بات ک

ISBE  يقينی بنائے گی کہ وہLRE  کے تقاضوں کو  پورے طور عمل ميں النے کی اپنی ذمہ داريوں سے
ہم ٹيکنيکل امداد اور ضروری ٹرينگ فرا ISBEاس جدوجہد ميں  مدد کرنے کی غرض سے  باخبر رہيں۔ 
 کرے گی۔

 
 مونيٹرنگ سرگرمياں

 
پبلک ايجنسيوں کو مونيٹر کرے  ISBEکے تقاضوں پر عمل ہورہا ہے  LREيہ يقين کرنے کے لئے کہ 

کی ہدايات سے مطابقت نہيں  LREاگر  کو شواہد معلوم ہوئے کہ ايسی پليسمينٹس کی گئی ہيں جو  گی۔
ر دستاويزوں کا جائزہ لے گا اور پهر ايجنسی کو رکهتيں، تو اسکا عملہ پبلک ايجنسی کی ذمہ داريوں او

 منصوبہ بنانے ميں مدد دے گا اور حسب ضرورت درستگی کا عمل کرے گا۔
 
 

 
 
 


