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کمپلینٹ فارم
COMPLAINT
FORM
Complainant Name:

		
:شکایت کنددہ کا نام

		
:شکایت کنندہ کی طالب علم سے رشتہ
Complainant Relationship to Student:
Complainant Address:
City, State and Zip Code:
Complainant Phone Numbers:
Work:
Home:

		
:شکایت کنندہ کا پتہ
		
: اور زپ کوڈ، ریاست،شہر
:شکایت کنندہ کے فون نمبرز
		
:کام
		
:ہوم
		
:)ای میل پتہ (اختیاری

Email Address (Optional):
Student’s Name:

		
:طالب علم کا نام

:)طالب علم کا پتہ (اگر پتہ شکایت کنندہ کے پتہ سے مختلف ہو تو
Student’s Address (if address is different from complainant’s address):
		
		
:طالب علم کا گریڈ لیول
:طالب علم کی عمر
Student’s Age:
Student’s Grade Level:
		
:مشتبہ معذوری کا ایریا/طالب علم کا شناخت کردہ
Student’s Area of Identified/Suspected Disability:
		
:طالب علم کی رہائش کا اسکول ڈسٹرکٹ
Student’s School District Of Residence:
		
:اسکول کا نام جس میں طالب علم شرکت کر رہا ہے
Name Of The School The Student Is Attending:
لگائیںchild
مہربانی نشان
ہے تو براہ
پروگرام میں
اسکالرشپProgram
_____ اگر آپ کا بچہ آٹزم
_____ Please check if your
participates
in لیتا
theحصہ
Autism
Scholarship
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 فارم1شکایت

مسئلہ کی وضاحت بشمول مسئلہ سے متعلق حقائق:

خالف ورزی کی تاریخ:
*)[ 34 CFR §300.153(cایک شکایت درج کرانا] کے مطابق ،مبینہ خالف ورزی کی تاریخ اس تاریخ سے ایک سال سے زیادہ پہلے
کی نہیں ہو سکتی ہے جس کی آپ یہ شکایت دائر کر رہے ہیں

مسئلہ کا ایک تجویز کردہ حل:

*مجوزہ حل پر غور کیا جائے گا؛ تاہم ،شکایت کے حتمی حل کا تعین آفس فار ایکسیپشنل چلڈرن ،اوہائیو ڈیپارٹمنٹ آف ایجوکیشن کی
جانب سے متعین کیا جائے گا۔
شکایت فارم

اگست 2009

صفحہ  2کل 8

مسئلہ کی وضاحت بشمول مسئلہ سے متعلق حقائق:

خالف ورزی کی تاریخ:
*)[ 34 CFR §300.153(cایک شکایت درج کرانا] کے مطابق ،مبینہ خالف ورزی کی تاریخ اس تاریخ سے ایک سال سے زیادہ پہلے
کی نہیں ہو سکتی ہے جس کی آپ یہ شکایت دائر کر رہے ہیں

مسئلہ کا ایک تجویز کردہ حل:

*مجوزہ حل پر غور کیا جائے گا؛ تاہم ،شکایت کے حتمی حل کا تعین آفس فار ایکسیپشنل چلڈرن ،اوہائیو ڈیپارٹمنٹ آف ایجوکیشن کی
جانب سے متعین کیا جائے گا۔
شکایت فارم

اگست 2009

صفحہ  3کل 8

مسئلہ کی وضاحت بشمول مسئلہ سے متعلق حقائق:

خالف ورزی کی تاریخ:
*)[ 34 CFR §300.153(cایک شکایت درج کرانا] کے مطابق ،مبینہ خالف ورزی کی تاریخ اس تاریخ سے ایک سال سے زیادہ پہلے
کی نہیں ہو سکتی ہے جس کی آپ یہ شکایت دائر کر رہے ہیں

مسئلہ کا ایک تجویز کردہ حل:

*مجوزہ حل پر غور کیا جائے گا؛ تاہم ،شکایت کے حتمی حل کا تعین آفس فار ایکسیپشنل چلڈرن ،اوہائیو ڈیپارٹمنٹ آف ایجوکیشن کی
جانب سے متعین کیا جائے گا۔
شکایت فارم

اگست 2009

صفحہ  4کل 8

مسئلہ کی وضاحت بشمول مسئلہ سے متعلق حقائق:

خالف ورزی کی تاریخ:
*)[ 34 CFR §300.153(cایک شکایت درج کرانا] کے مطابق ،مبینہ خالف ورزی کی تاریخ اس تاریخ سے ایک سال سے زیادہ پہلے
کی نہیں ہو سکتی ہے جس کی آپ یہ شکایت دائر کر رہے ہیں

مسئلہ کا ایک تجویز کردہ حل:

*مجوزہ حل پر غور کیا جائے گا؛ تاہم ،شکایت کے حتمی حل کا تعین آفس فار ایکسیپشنل چلڈرن ،اوہائیو ڈیپارٹمنٹ آف ایجوکیشن کی
جانب سے متعین کیا جائے گا۔
شکایت فارم

اگست 2009

صفحہ  5کل 8

مسئلہ کی وضاحت بشمول مسئلہ سے متعلق حقائق:

خالف ورزی کی تاریخ:
*)[ 34 CFR §300.153(cایک شکایت درج کرانا] کے مطابق ،مبینہ خالف ورزی کی تاریخ اس تاریخ سے ایک سال سے زیادہ پہلے
کی نہیں ہو سکتی ہے جس کی آپ یہ شکایت دائر کر رہے ہیں

مسئلہ کا ایک تجویز کردہ حل:

*مجوزہ حل پر غور کیا جائے گا؛ تاہم ،شکایت کے حتمی حل کا تعین آفس فار ایکسیپشنل چلڈرن ،اوہائیو ڈیپارٹمنٹ آف ایجوکیشن کی
جانب سے متعین کیا جائے گا۔
شکایت فارم

اگست 2009

صفحہ  6کل 8

مسئلہ کی وضاحت بشمول مسئلہ سے متعلق حقائق:

خالف ورزی کی تاریخ:
*)[ 34 CFR §300.153(cایک شکایت درج کرانا] کے مطابق ،مبینہ خالف ورزی کی تاریخ اس تاریخ سے ایک سال سے زیادہ پہلے
کی نہیں ہو سکتی ہے جس کی آپ یہ شکایت دائر کر رہے ہیں

مسئلہ کا ایک تجویز کردہ حل:

*مجوزہ حل پر غور کیا جائے گا؛ تاہم ،شکایت کے حتمی حل کا تعین آفس فار ایکسیپشنل چلڈرن ،اوہائیو ڈیپارٹمنٹ آف ایجوکیشن کی
جانب سے متعین کیا جائے گا۔
شکایت فارم

اگست 2009

صفحہ  7کل 8

اسکول کے حکام کی فہرست بنائیں جن سے آپ نے ان مسائل کے حوالے سے رابطہ کیا ہے (بشمول نام اور عنوان):

شکایت کنندہ کے دستخط_______________________________________________ :
 34 CFR §300.153کے مطابق ،اس فارم پر دستخط کرنا الزمی ہے ،بصورت دیگر اس پر عملدرآمد نہیں کیا جا سکتا ہے
اور آپ کو دستخط کے لئے واپس کر دیا جائے گا.
• دفتر برائے غیرمعمولی اطفال صرف ایک اصل دستخط کے ساتھ ہی رسمی شکایات کو قبول کرتا ہے۔ شکایات جن کو
فیکس کیا جاتا ہے یا ای میل سے بھیجا جاتا ہے کو قبول نہیں کیا جائے گا.
ً
• ) 34 CFR §300.153 (cکے مطابق ،شکایت کنندہ کی جانب سے شکایت کی ایک نقل الزما ڈسٹرکٹ اس ڈسٹرکٹ
کو بھیحی جائے جس کے خالف شکایت درج کرائی جاتی ہے.
براہ مہربانی خانہ پر نشان لگائیں اگر آپ نے اس شکایت کی ایک نقل اس اسکول ڈسٹرکٹ کے سپرنٹنڈنٹ کو بھیج
دی ہےجس کے خالف شکایت درج کرائی جا رہی ہے (براہ مہربانی نوٹ کریں ایسا کرنا ضروری ہے).
 OECکے جائزے کے اختتام پر ،نتائج صرف والدین ،یا طلباء جو بلوغت کی عمر تک پہنچ گئے ہیں ،اور ڈسٹرکٹ کو جاری
کی جاتی ہیں ،ماسوائے جب تک مدعی نے معلومات کے اجراء کے لئے ضروری رضامندی دائر نہ کر دی ہو۔ اگر شکایت
کنندہ کے پاس معلومات کے اجراء کے لئے ضروری رضامندی نہیں ہے ،تو شکایت کنندہ کو یقین دہانی کا ایک خط موصول
ہوتا ہے کہ غیر تعمیل کے نشاندہی کردہ امور کا ازالہ کر لیا گیا ہے.
نوٹ :اس فارم کا استعمال الزمی نہیں ہے۔ اس فارم کو استعمال کرنے کے بجائے ،آپ اپنی شکایت جمع کروا سکتے ہیں لیکن
آپ کی درخواست میں وفاقی ضابطہ  34 CFR §300.153کے تحت مطلوبہ تمام معلومات شامل کرنا الزمی ہے.
براہ مہربانی تمام شکایات کو مندرجہ ذیل پتہ پر میل کریں:
Ohio Department of Education Office for Exceptional Children
Attn: Assistant Director of Procedural Safeguards
25 South Front Street, 2nd Floor, MS 202
Columbus, OH 43215
اگر آپ کو اس فارم یا کمپلینٹ پروسس (شکایت کے عمل) کی تکمیل کے حوالے سے کوئی سوال درپیش ہوں ،تو آفس فار
ایکسیپشنل چلڈرن سے (614) 466-2650پر رابطہ کریں.

شکایت فارم

اگست 2009

صفحہ  8کل 8

