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 .1آپ کو اپنے بچے کی آموزش کے بارے میں خدشات الحق ہیں
• اگر آپ کو اپنے بچے کی آموزش ،نشوونما یا کام کرنے کے بارے میں خدشات ہیں ،تو آپ اپنے بچے کے/کی استاد
سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ ڈسٹرکٹ کے خصوصی تعلیم کے ڈائریکٹر سے بھی بات کر سکتے ہیں۔ اگر آپ پریقین
نہیں ہیں کہ یہ فرد کون ہے ،تو آپ بورڈ آفس سے رابطہ کر کے نام اور رابطہ کی معلومات طلب کر سکتے ہیں۔ آپ
اپنے بچے کے پرنسپل سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔
• پری اسکول (عمر  )3-5کے لیے ،یہ دیکھنے کے لیے کہ آیا آپ کے بچے کو عملی ،نشوونما ،اور/یا تعلیمی آمادگی
کے شعبوں میں کسی تاخیر کا سامنا ہوا ہے ،آپ کا پہال قدم اس اسکول کے ڈسٹرکٹ سے رابطہ کرنا ہے جہاں آپ،
والدین ،رہائش پذیر ہیں۔ زیادہ تر اسکول ڈسٹرکٹ کی رابطہ کی معلومات ڈسٹرکٹ کی ویب سائٹ پر مل سکتی ہے۔

 .2مداخلت بمقابلہ تشخیص کی درخواست
• مداخلت :اسکول ڈسٹرکٹس کو اس طریقے سے تدریس فراہم کرنے کی ضرورت ہے کہ تمام طلبہ کو سیکھنے میں
مدد ملے۔ جدوجہد کرنے والے طلبہ کی مدد کے لیے تدریس کو ایڈجسٹ کرنے کی حکمت عملیوں کو مداخلت کہتے
ہیں اور یہ تمام طلبہ کے لیے ہیں (نہ کہ صرف خصوصی تعلیم کے لیے)۔
• تشخیص کی درخواست :خصوصی تعلیم کے لیے تشخیص کی درخواست کرنا مداخلت کے مترادف نہیں ہے۔
مداخلتیں تشخیص سے پہلے یا اس کے دوران کی جانی چاہئیں۔ ایک اسکول ڈسٹرکٹ تشخیص میں تاخیر کے لیے
مداخلت کا استعمال نہیں کر سکتا ہے۔ اگر مداخلتیں منعقد نہیں کی گئی ہیں ،تو وہ تشخیص کے وقت ہی ہونی
چاہئیں۔
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تشخص کے لیے درخواست
.3
ِ
• اگر آپ کو شک ہے کہ آپ کا بچہ معذوری میں مبتال ہے ،تو آپ خصوصی تعلیم کی جانچ کی درخواست کر سکتے ہیں۔ اس کا تحریری ہونا
ضروری نہیں ہے؛ تاہم ،اپنے ریکارڈوں کے لیے درخواست کی تاریخ ضبط تحریر کرنا اچھا ہے۔
• پری اسکول کے لیے ،جب آپ بطور والدین اپنے اسکول کے ڈسٹرکٹ میں خصوصی تعلیمی عملہ سے رابطہ کرتے ہیں ،تو آپ یہ تعین کرنے کے
لیے تشخیص کی درخواست شروع کر سکتے ہیں کہ آیا آپ کا بچہ پری اسکول کی خصوصی تعلیم کی خدمات حاصل کرنے کا اہل ہے اور کون
سے پروگرام اس کی انفرادی ضروریات کو بہترین طریقے سے پورا کر سکتے ہیں۔
• ڈسٹرکٹ کے پاس آپ کی درخواست کا جواب دینے کے لیے درخواست کی وصولی کی تاریخ سے  30کیلنڈر دن ہیں۔ ڈسٹرکٹ کو یا تو آپ کو
پیشگی تحریری نوٹس بھیجنا چاہیے (جسے  PR-01کہا جاتا ہے) کہ ڈسٹرکٹ کو کسی معذوری کا شبہ نہیں ہے ( PR-01فارم کا لنک) یا
تشخیص کرنے کے لیے آپ کی رضامندی حاصل کرنی چاہیے۔ ڈسٹرکٹ آپ کو اسپیشل ایجوکیشن پروسیجرل سیف گارڈز نوٹس کی ایک کاپی
فراہم کرے گا جس کا عنوان ہے "خصوصی تعلیم میں والدین کے حقوق کے لیے ایک رہنما۔"
• ڈسٹرکٹ کو مداخلت فراہم کرنے کے لیے تشخیص میں تاخیر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر ڈسٹرکٹ نے ابھی تک تشخیص سے پہلے مداخلتیں
فراہم نہیں کی ہیں ،تو ڈسٹرکٹ کو تشخیص کے وقت ہی مداخلت کرنی چاہیے۔
• اگر ڈسٹرکٹ کو معذوری کا شبہ نہیں ہے ،تو آپ کا بچہ عمومی تعلیم جاری رکھے گا۔ اگر آپ ڈسٹرکٹ کے فیصلے سے اتفاق نہیں کرتے ہیں ،تو
آپ اس لنک کے ساتھ اوہائیو ڈیپارٹمنٹ آف ایجوکیشن کے ذریعے تنازعات کے حل کے اختیار پر عمل کر سکتے ہیں۔

 .4تشخیص کے لئے رضامندی
• اگر ڈسٹرکٹ کو معذوری کا شبہ ہے ،تو وہ آپ کی تحریری رضامندی حاصل کرے گا (رضامندی فارم کو  :PR-05تشخیص کے لیے والدین کی
رضامندی کہا جاتا ہے) (رضامندی فارم کا لنک)۔ آپ کی رضامندی کی تاریخ سے ،ڈسٹرکٹ کے پاس تشخیص مکمل کرنے کے لیے  60کیلنڈر دن
ہوں گے۔
• پری اسکول کے لیے ،یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ اگر آپ کے  3-5سال کی عمر کے چھوٹے بچے نے کبھی پری اسکول کے پروگرام میں
شرکت نہیں کی ہے ،یا بچے نے  IDEAپارٹ ( Cابتدائی مداخلت) سے پارٹ ( Bخصوصی تعلیم) میں منتقلی نہیں کی ہے ،تو یہ بالکل ممکن ہے
کہ اسکول ڈسٹرکٹ کے پاس مداخلت فراہم کرنے کا کوئی موقع نہیں رہا ہے۔ مداخلتیں صرف پری اسکول کے بچوں کے لیے ضروری ہیں اگر بچے
نے پہلے  IDEAکے پارٹ  Cاور/یا پارٹ  Bکے تحت خدمات حاصل کی ہوں یا مخصوص آموزشی معذوری کے مشتبہ معذوری کے زمرے کے
تحت جانچ کی جا رہی ہو۔ اگر حوالہ دینے سے پہلے مداخلتیں فراہم نہیں کی گئی ہیں ،اسکول ڈسٹرکٹ انہی ساٹھ دن کے پیمانۂ وقت کے دوران
مناسب مداخلتوں کو نافذ کرسکتا ہے جس کے دوران اسکول ڈسٹرکٹ کسی بھی پری اسکول کے بچے کے خدشات کو دور کرنے کے لیے ایک
مکمل اور انفرادی تشخیص کرتا ہے جس کوو درج ذیل میں سے ایک یا زیادہ ترقیاتی شعبوں میں نمایاں تاخیر کا سامنا ہو رہا ہے ،اور اس وجہ سے
خصوصی تعلیم اور متعلقہ خدمات کی ضرورت ہے :اپنانے کا رویہ ،ادراک ،بات چیت ،سماعت ،بصارت ،حسی/حرکی عمل آوری ،سماجی/جذباتی
عمل آوری اور/یا رویہ جاتی عمل آوری۔۔ اسکول ڈسٹرکٹ خصوصی تعلیمی خدمات کے لیے اہلیت کا تعین کرنے کے لیے بچے کی جانچ میں غیر
ضروری طور پر تاخیر کرنے کے لیے ان مداخلتوں کو استعمال نہیں کر سکتا۔
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 .5تشخیصی طریقہ کار
• اگر ڈسٹرکٹ یہ طے کرتا ہے کہ بچے کا جائزہ لیا جائے گا ،تو اہل افراد کی ایک ٹیم ،بشمول آپ بطور والدین ،معذوری کے مشتبہ زمروں اور
ان شعبوں پر بات چیت کرے گی جن کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اس سب کو ایویلیوایشن ٹیم رپورٹ ( )ETRپالننگ فارم پر الزما ضبط
تحریر کیا جائے ،جس میں پری اسکول اور اسکول جانے کی عمر کے لیے مختلف ورژن ہیں۔ (پری اسکول کا لنک) (اسکول جانے کی عمر کا
لنک)
• ضرورت کے تمام شعبوں کا جائزہ لیا جانا چاہیے تاکہ تعین کیا جا سکے کہ کون سی سپورٹ آپ کے بچے کی سب سے زیادہ مدد کرے گی۔
• ڈسٹرکٹ کو ان مخصوص تشخیصات کا نام دینے کی ضرورت نہیں ہے جو وہ استعمال کرنے جا رہا ہے ،صرف اس عالقے کا جس کا وہ جائزہ
لینے کا ارادہ رکھتا ہے۔ پری اسکول کے لیے ،ہر ترقیاتی عالقے کا جائزہ لیا جانا چاہیے۔
• منصوبہ بندی کی یہ میٹنگ کسی بھی جائزے سے پہلے ہونی چاہیے۔ والدین کے طور پر آپ کو اس ٹیم میں ایک فعال رکن بننا ہے تاکہ انتظام
کیے جانے والے جائزوں کا فیصلہ کرنے میں مدد ملے۔
• پری اسکول کے لیے ،ہر ترقیاتی عالقے کا اندازہ کم از کم  5تشخیصی طریقوں/ڈیٹا کے مآخذ میں سے ایک کو استعمال کرتے ہوئے کیا
جانا چاہیے۔ اور تشخیص کا ہر طریقہ/ڈیٹا کا ماخذ کم از کم ایک بار استعمال کیا جانا چاہیے۔ یاد رکھیں کہ بچے کی تمام خصوصی تعلیم اور
متعلقہ خدمات کی ضروریات کی نشاندہی کرنے کے لیے تشخیص کافی جامع ہونا چاہیے ،چاہے وہ عام طور پر معذوری کے اس زمرے
سے منسلک ہو یا نہ ہو جس میں بچے کی درجہ بندی کی گئی ہے۔

 .6ابتدائی تشخیصی ٹیم کی رپورٹ مکمل ہو گئی
• والدین کی حیثیت سے ،آپ کو والدین کے لیے دعوت نامہ (جسے  PR-02کہا جاتا ہے) موصول ہوگا تاکہ تشخیصی ڈیٹا اور پیش آنے والی ہر
تشخیص کے خالصے کا جائزہ لیا جا سکے۔  PR-02میں یہ بتانا الزمی ہے کہ ڈسٹرکٹ کس کو میٹنگ میں الئے گا۔ بطور والدین ،آپ میٹنگ
میں کسی کو بھی اپنے ساتھ ال سکتے ہیں۔
• پیشہ ور افراد اور والدین کی ٹیم مل کر تشخیص کے نتائج کا جائزہ لے گی اور اس بات کا تعین کرے گی کہ آیا بچہ معذوری کا حامل بچہ ہے۔
( ETRفارم کا لنک)
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 .7اہلیت کا تعین
• اگر ٹیم آپ کو بحیثیت والدین آپ کے بچے کو خاص تعلیمی خدمات کے لیے اہل سمجھتی ہے ،تو یہ اہلیت کے زمرے کا تعین کرے گی۔ اگر ٹیم
آپ کے بچے کو اہل نہیں پاتی ہے ،تو آپ کا بچہ صرف عام تعلیمی نصاب کے ساتھ جاری رکھے گا۔ ٹیم کا کوئی بھی رکن ،بشمول والدین ،ٹیم
کے عزم سے اختالف کا بیان جمع کرا سکتا ہے۔ اگر آپ کا بچہ اہل نہیں پایا جاتا ہے ،تو آپ ایک آزاد تعلیمی تشخیص کی درخواست کر سکتے
ہیں۔  IEEوالدین کے لیے ایک ایسا موقع ہے کہ وہ ایک بیرونی پیشہ ور ،جو ڈسٹرکٹ کی جانب سے بر سر مالزمت نہ ہو ،نجی تعلیمی
تشخیص کرائیں۔
• پری اسکول کے لیے ،اگر آپ کا بچہ اہل نہیں پایا جاتا ہے اور فی الحال پری اسکول پروگرام میں اندراج نہیں کیا گیا ہے ،تو ڈسٹرکٹ
اختیاری مقامی اور/یا اسکول ڈسٹرکٹ سے چلنے والے پری اسکول پروگراموں کی فہرست فراہم کر سکتا ہے جو دستیاب ہو سکتے ہیں۔

 .8ابتدائی  IEPتیار کیا گیا
• اگر والدین کے بطور آپ سمیت ٹیم اس بات کا تعین کرتی ہے کہ آپ کا بچہ خصوصی تعلیم کے لیے اہل ہے ،تو
ڈسٹرکٹ کے پاس انفرادی تعلیمی پروگرام ( )IEPتیار کرنے کے لیے  30دن ہیں۔ ( IEPفارم کا لنک)
•  IEPمیں آپ کے بچے کی تشخیصی ٹیم کی رپورٹ ( )ETRمیں قابل پیمائش اہداف اور مقاصد کے ساتھ انفرادی
ضروریات کو پورا کرنے کے لیے خاص طور پر ڈیزائن کردہ ہدایات پر مشتمل ہونا چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ پیش
رفت کی پیمائش کیسے کی جائے گی۔
•  IEPٹیم بطور والدین آپ ،بچے کا ایک باقاعدہ تعلیمی استاد (اگر بچے کے پاس ہے) ،کم از کم ایک خصوصی تعلیم
کا استاد ،ڈسٹرکٹ کا اکی نمائندہ ،کوئی ایسا شخص جو تشخیص کے نتائج کی تشریح کر سکے اور آپ یا ڈسٹرکٹ
کے یقین کے مطابق جس کو بھی بچے کا علم یا اس میں دلچسپی ہو اس پر مشتمل ہے۔
• پری اسکول کے لیے ،مطلوبہ  IEPٹیم کے اراکین میں شامل ہیں :والدین ،عمومی تعلیم کے استاد ،خصوصی تعلیم
کے استاد/فراہم کنندہ اور ڈسٹرکٹ کا ایک نمائندہ۔
• ابتدائی  IEPکے لیے ،بطور والدین آپ کو خدمات کے لیے رضامندی دینی چاہیے۔ اگر آپ رضامندی نہیں دیتے ہیں،
تو آپ کا بچہ  IEPکی خدمات حاصل نہیں کرے گا۔
• اگرچہ آپ کی رضامندی صرف ابتدائی ( IEPیا تعلیمی تقرری میں کسی تبدیلی) کے لیے مطلوب ہے ،لیکن اسکول
ڈسٹرکٹس کو آپ کو تمام  IEPمیٹنگز میں شرکت اور شرکت کے لیے مدعو کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو کسی بھی
وقت اپنے بچے کی  IEPکے لیے رضامندی منسوخ کرنے کا حق ہے۔
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تشخیص کا الئحہ
عمل
ایسے بچوں والے خاندانوں کے لیے جن کی عمریں  3 - 21ہیں

 .9ابتدائی  IEPنافذ کیا گیا
• ڈسٹرکٹ کو آپ کے بچے کے  IEPمیں شامل خدمات فراہم کرنے کی ضرورت ہے۔
• ہر اسکول ڈسٹرکٹ کو یقینی بنانا چاہیے کہ معذوری کے حامل ہر بچے کو کم سے کم پابندی والے ماحول ( )LREمیں
مفت مناسب عوامی تعلیم ( )FAPEفراہم کی جائے۔ پری اسکول کے لیے ،یہ اس بات سے قطع نظر ہے کہ آیا ڈسٹرکٹ
اپنے عوامی عمومی ابتدائے طفولیت کے پروگرام چالتا ہے یا دیگر تعلیمی ایجنسیوں کے ساتھ معاہدہ کرتا ہے۔

الئحہ عمل پر واپس جائیں

