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 خاص تعليم کے حوالے سے- بطور والدين آپ کے حقوق 
 

 کے تعليم سے تعلق رکهنے والے قانون، معذور افراد کے تعليم کے قانون معذور افراد
Individuals with Disabilities Education Act (IDEA))( کے مطابق، اسکولوں کے لئے 

  اورIDEAوری ہے،جس ميں  معذور افراد کے والدين کو ايک ايسا نوٹس فراہم کرنا ضر
    دستوری تحفظات کی مکمل وضاحت درج ہو۔  امريکی محکمہ تعليم  کے ضوابط کے تحت

 
اس نوٹس کی ايک نقل والدين کو تعليمی سال ميں صرف ايک دفعہ دينا ضروری ہے، عالوہ اس کے کہ مندرجہ ذيل صورت حالوں 

تدائی حوالے پر، يا والدين کی طالب علم کی معذوری کے تعين کے لئے جانچ اب (1) :ميں بهی والدين کو ايک نقل دينی ضروری ہے
تعليمی سال ميں طلبا کے  (3) طالب علم کے نظام کے سلسلے ميں پہلی تحريری شکايت کی موصولی پر؛ (2) کی درخواست پر؛

آنے والی نظم وضبط کی کوئی بهی تقرر کی تبديلی کے زمرے ميں  (4) نظام سے تعلق رکهنے والی پہلی شکايت کی موصولی پر؛
   [C.F.R. § 300.504(a) 34] ۔والدين کی درخواست پر (5) کارروائی کرنے کے فيصلے پر؛ اور

 
 اصطالحاتوالی استعمال ہونے يں ميز دستاواس

ت ہيں يا نظام سے مراد وہ اسکول کے نظاما ايجنسی ، (Local Education Agency (LEA)) اصطالح مقامی تعليمی ايجنس
 جنہيں رياست جارجيا نے مستحق بچوں کو خاص تعليم اور متعلقہ خدمات کی فراہمی کے لئے نامزد کيا ہو۔

 
 ميں موجود والدين کی وسيع تعريف ہے، جس ميں قدرتی يا گود IDEAاصطالح والدين سے مراد معذور افراد کی تعليم کے قانون 

م سے متعلق فيصلے کا حق رکهنے والے متولی، قدرتی يا گود لينے والے والدين لينے والے والدين، رضاعی والدين، بچے کی تعلي
، جن کے ساته بچہ )جيسے کہ والدين کے والدين، سوتيلے والدين يا دوسرے رشتہ دار(کی جگہ لينے واال کوئی بهی ايسا شخص 

 ۔ کئے جانے والے کسی قائم مقام فرد شامل ہيںرہتا ہو، يا کوئی بهی ايسا شخص جو قانونی طور پر بچے کی فالح و بہبود يا مقرر
 

کسی ايسے بچے کے والدين ہونے کی حيثيت سے جسے خاص تعليمی خدمات کی تجويز کی گئی ہو، يا جو پہلے سے خاص تعليم 
تحت اور متعلقہ خدمات سے مستفيد ہورہا ہو، آپ کے اور آپ کے بچے کے چند حقوق ہيں، جنہيں رياستی اور وفاقی قوانين کے 

اگر آپ کو ان ميں سے کوئی چيز سمجه نہ آئے، يا اگر   ان حقوق کو اگلے چند صفحات ميں واضح کيا گيا ہے۔  محفوظ کيا گيا ہے
آپ ان کا کسی دوسری زبان ميں ترجمہ حاصل کرنا چاہتے ہيں، يا اگر آپ کو مزيد وضاحت کی ضرورت ہو، تو وضاحت کے لئے 

  ے رجوع کريں۔اپنے اسکول يا اسکول کے نظام س
 
 

 معلومات کی رازداری
کے دائرہ کار ميں آنے والی کسی معذوری کا شکار ہونے کی کيفيت، اس کی خاص تعليمی اور متعلقہ خدمات  IDEA آپ کے بچے کی

 جائے اور دوسری متعلقہ معلومات کو صيغہ راز ميں رکها جائے گا، اور اسے نظام ميں دوسرے افراد کو اس وقت تک جاری نہيں کيا
گا، جب تک کہ ان کے پاس معلومات حاصل کرنے کا جواز نہ ہو۔ اس معلومات کو محدود صورت حالوں کے عالوہ دوسری ايجنسيوں 

  :آپ کے پاس رازدار معلومات کے اجرا کے متعلق مندرجہ ذيل حقوق ہيں  يا گروپس کو بهی نہيں فراہم کيا جائے گا۔
 Family Education Right to Privacy Act(ون خاندانی تعليم کے حق رازداری کے قان .1

(34 C.F.R. § 99.31(a)) ميں بيان کردہ مخصوص محدود صورت حالوں کے عالوہ ريکارڈز عياں کرنے کی اجازت 
 سے انکار کرکے اپنے بچے کے ريکارڈز تک تيسرے فريقوں کی رسائی کو محدود کرنے کا حق۔

 ف کرنے سے پہلے مطلع ہونے اور نقول موصول کرنے کا حق۔آپ کے بچے کی فائل ميں موجود معلومات حذ .2

 يہ جاننے کا حق کہ معلومات کس کو فراہم کی گئی۔ .3

ايسی کسی بهی ايجنسی کو بهيجی جانے والی تمام معلومات کی نقول موصول کرنے اور ان کی نظرثانی کرنے کا حق،  .4
  اہل ہو۔جہاں آپ کا بچہ داخلہ حاصل کرنا چاہتا ہے، يا داخلہ لينے کا

 
 



:ريکارڈز 
 Family Education Right to Privacy( کے قانون ی حقوق اور رازداريمی تعلی کے خاندان1974 سے مراد يکارڈز ريمیتعل 

(34 C.F.R. Part 99) Act( يں ہيں۔ ان ضوابط ميکارڈز ريمی آنے والے تعليں کے زمرے م“يکارڈز ريمیتعل” کے مطابق 
   : ہےيل درج ذفي تعری ک“يکارڈز ريمیتعل”

 

 :ريکارڈز سے تعلق رکهنے والے حقوق

:تعليمی ريکارڈوں سے مراد وہ ريکارڈ ہيں
  جن کا طالب علم سے براہ راست تعلق ہو اور )1(
جنہيں کوئی تعليمی ايجنسی يا تنظيم يا اس ايجنسی يا تنظيم کی جانب سے کام کرنے واال کوئی فريق  )2(

 ۔برقرار رکهتا ہو
 : ميں مندرجہ ذيل شامل نہيں ہيںاس اصطالح

ايسے ريکارڈز جو صرف بنانے والوں کے ہی پاس ہوں، جنہيں محض ياددہانی کے طور پر استعمال  )1(
کيا جائے اور جن کے متعلق ريکارڈ تخليق کرنے والے کے عارضی متبادل کے عالوہ کسی دوسرے 

 فرد کو معلومات نہ ہو، يا رسائی حاصل نہ ہو۔
 کے ضوابط 99.8§سی کے قانون نافذ کرنے والے يونٹ کے ريکارڈ جن کا انحصار کسی تعليمی ايجن )2(

 پر ہے۔
کسی تعليمی ايجنسی يا ادارے کے مالزم سے تعلق رکهنے والے ريکارڈز جو کاروباری مقاصد کے  )3(

لئے تيار کئے جاتے ہيں اور برقرار رکهے جاتے ہيں، اور جن کا اس فرد سے تعلق محض مالزم 
  ہوتا ہے، اور جو کسی دوسرے مقصد کے لئے دستياب نہيں ہوتے ہيں۔ہونے کے ناتے

اٹهارہ سال يا اٹهارہ سال کی زائد عمر کے طالب علم يا کسی ڈاکٹر، ماہرنفسيات، يا دوسرے تسليم شدہ  )4(
پيشہ ور يا ضمنی پيشہ ورانہ فرد کی اپنی پيشہ ورانہ حيثيت سے بنائے جانے والے يا برقرار رکهے 

وسٹ سيکنڈری ادارے ميں بهرتی ہو؛ جسے صرف طالب علم کے عالج کے سلسلے جانے والے پ
ميں تخليق، برقرار يا استعمال کيا جائے اور صرف عالج کرنے والے افراد کو فراہم کيا جائے، اور 

 عالج ميں اصالحی تعليمی سرگرمياں يا تعليم کے پروگرام ميں شامل سرگرمياں شامل نہ ہوں۔
مکمل ہونے کے بعد کسی تعليمی ايجنسی يا ادارے کے بنائے گئے يا موصول کئے کسی فرد کی تعليم  )5(

 جانے والے ريکارڈ، جن کا اس فرد کے طالب علمی کے زمانے سے براہ راست کوئی تعلق نہ ہو۔
کسی استاد کے جمع کرنے اور ريکارڈ کئے جانے سے قبل ہم منصبوں کی جانب سے درجہ بند ہونے  )6(

 بندی۔والے پرچوں کی درجہ 
 

 سے تعلق رکهنے والی ميٹنگ يا  (Individualized Education Program (IEP))والدين کی درخواست سے قبل، اور .1
 دنوں کے اندر اندر کسی غيرضروری تاخير کے بغير اپنے بچے 45سماعت سے قبل، اور ہر حال ميں درخواست کے 

 هنے والے تمام ريکارڈز کا معائنہ کرنے کا حق۔سے تعلق رک
 

 اپنے نمائندے سے ريکارڈوں کی نظرثانی کروانے کا حق۔ .2
 

اس صورت ميں ايجنسی سے نقول کی درخواست کرنے کا حق، جب کہ ان نقول کی عدم فراہمی کی وجہ سے والدين  .3
 عمال کرنے سے قاصر ہوں گے۔ريکارڈوں کا معائنہ کرنے اور ان کی نظرثانی کرنے کے حق کا موئثر است

 
ايجنسی کی جانب سے يہ سمجه لينے کا حق حاصل ہے کہ والدين کے پاس اپنے بچے کے ريکارڈوں کا معائنہ کرنے اور  .4

ان کی نظرثانی کرنے کا اختيار موجود ہے، عالوہ اس کے کہ ايجنسی کو رياستی قانون کے تحت اختيار نہ رکهنے کے 
 متعلق مطلع کيا جائے۔

 
ی تعليمی ريکارڈ ميں ايک سے زيادہ بچے کے متعلق معلومات شامل ہونے کی صورت ميں صرف اپنے بچے سے کس .5

 تعلق رکهنے والی معلومات کا معائنہ کرنے اور اس کی نظرثانی کرنے کا حق۔
  

نے سرکاری ايجنسی کی جانب سے اس حصے کے تحت جمع کئے جانے والے، برقرار رکهے جانے والے، يا استعمال ہو .6
عالوہ والدين، اور شرکت (والے تعليمی ريکارڈز ميں شامل قابل شناخت معلومات تک رسائی حاصل کرنے والے فريقوں 

کا ريکارڈ رکهنے کا حق حاصل ہے، جس ميں فريق کا نام، رسائی کی ) کرنے والی ايجنسی کے بااختيار مالزمين کے
 شامل ہو۔تاريخ اور ريکارڈز استعمال کرنے کے اختيار کا مقصد 
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 سرکاری ايجنسی کی جانب سے بالمعاوضہ تعليمی ريکارڈز کی تالش اور بازيابی کا حق حاصل ہے۔ .7
 
اگر والدين کی لئے بنائی جانے والی نقول کے لئے فيس طلب کرنے کی وجہ سے وہ ان ريکارڈوں کا معائنہ کرنے اور ان  .8

 ں، تو والدين سے اس فيس کا مطالبہ کيا جاسکتا ہے۔کی نظرثانی کرنے کے حق کا موئثر طور پر استعمال نہ کرسکي
 
ايجنسی کی جانب سے جمع کئے جانے والے، برقرار رکهے جانے والے، يا استعمال کئے جانے والے تمام ريکارڈوں کی  .9

 اقسام اور جائے وقوعات کی اطالع موصول کرنے کا حق حاصل ہے۔
 

 رنے کا حق حاصل ہے۔ريکارڈوں ميں موجود کسی بهی اشياء کی وضاحت طلب ک .10
 

ريکارڈ کے غلط ہونے، گمراہ کن ہونے، يا بچے کی رازداری يا دوسرے حقوق کی خالف ورزی کرنے کی صورت ميں  .11
 ريکارڈ ميں تبديلی کی درخواست کا حق حاصل ہے۔

 
 ۔حق حاصل ہےايجنسی سے درخواست موصول ہونے کے مناسب ميعاد کے اندر اندر معلومات کی تبديلی کا فيصلہ کروانے کا  .12

 
 کا سماعتايجنسی کی جانب سے درخواست کردہ تبديلی سے انکار کی صورت ميں اطالع موصول کرنے اور عدالت ميں  .13

    حق حاصل ہے۔
 

 ميں فيصلہ کرتی ہے کہ معلومات غلط يا گمراہ کن ہے، يا بچے کے حقوق کی خالف ورزی کرتی ہے سماعتاگر ايجنسی  .14
  اور ريکارڈ تبديل کروانے کا حق حاصل ہيں۔تو اطالع موصول کرنے کا حق،

 
 ميں معلومات کی تبديلی کی ضرورت نہ ہونے کے فيصلے کی صورت ميں والدين کو ريکارڈ ميں معلومات پر سماعت .15

اپنی رائے کا اظہار کرنے، يا ايجنسی کے فيصلہ سے اتفاق نہ کرنے کی وجوہات کا بيان رکهنے کے حق کے متعلق 
  کا حق حاصل ہے۔اطالع موصول کرنے

 
 زير بحث ريکارڈ کے برقرار رکهے جانے تک ريکارڈ ميں والدين کی وضاحت برقرار رکهنے کا حق حاصل ہے۔ .16

 
 ۔زيربحث ريکارڈ افشا کرنے کی صورت ميں والدين کی وضاحت بهی افشا کرنے کا حق حاصل ہے .17

 
 

 : جانچآزاد تعليمی
کی جانب سے منعقد کردہ ايک جانچ ہے، جو آپ کے بچے کی تعليم کے ذمہ دار سے مراد ايک ايسے اہل ممتحن   جانچآزاد تعليمی

 کے جانچ کے ضوابط کے تحت يا تو  IDEAکا مطلب يہ ہے کہ اسکول کا نظام  سرکاری خرچے  اسکول کے ضلع کا مالزم نہ ہو۔
ے بغير فراہم کيا جائے۔ ان ضوابط کے مکمل اخراجات برداشت کرتا ہے، يا اس امر کو يقينی بناتا ہے کہ يہ آپ کو کسی خرچے ک

تحت ہر رياست کو ضروريات پوری کرنے کے لئے رياست ميں دستياب معاونت کی رياستی، مقامی، وفاقی اور نجی وسائل استعمال 
 [C.F.R. § 300.503(a)(3)(i - ii) 34]  کرنے کی اجازت حاصل ہے۔

 
سرکاری  کرے جس سے آپ کو اتفاق نہ ہو، آپ کو اپنے بچے کا جانچہر دفعہ جب آپ کے اسکول کا نظام آپ کے بچے کا ايسا 

  کا حق حاصل ہے۔جانچ پر صرف ايک آزاد تعليمی خرچے
 

 کی درخواست کرتے ہيں، تو آپ کے اسکول کے نظام کو کسی جانچ پر اپنے بچے کے لئے آزاد تعليمی سرکاری خرچےاگر آپ 
 کے مناسب ہونے کے ثبوت کے جانچآپ کے بچے کے  (a) : کرنا ضروری ہےيکمندرجہ ذيل ميں سے اغيرضروری تاخير کے بغير 

 ميں ثابت نہ کردے کہ آپ کے سماعتاگر اسکول کا نظام  (b) يا  کی درخواست کے لئے واجب شکايت فائل کرسکتا ہے؛سماعتلئے 
  فراہم کرسکتا ہے۔جانچاد تعليمی  اسکول کے نظام کے معيار پر پورا نہ اترا ہو، تو سرکاری خرچے پر ايک آزجانچبچے کا 
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 کی درخواست کی ہو، اور انتظامی قانون کا جج يہ فيصلہ کريں کہ آپ کے بچے کا سماعتاگر آپ کے اسکول کے نظام نے  .1
 حاصل کرنے کا جانچ مناسب ہے، تو آپ کو پهر بهی آزاد تعليمی جانچآپ کے اسکول کے نظام کی جانب سے کيا جانے واال 

 ہے، ليکن يہ سرکاری خرچے پر نہيں کيا جائے گا۔حق حاصل 

 کی درخواست کرتے ہيں، تو اسکول کا نظام آپ سے اسکول کے نظام کے جانچاگر آپ اپنے بچے کے لئے ايک آزاد تعليمی  .2
ی تاہم، آپ کے اسکول کے نظام کو وضاحت فراہم کرنے ک   پر اعتراض کرنے کی وجہ پوچه سکتا ہے۔جانچکئے جانے والے 

 فراہم کرنے يا آپ کے بچے جانچضرورت نہيں ہے اور نہ ہی اسکول کا نظام سرکاری خرچے پر آپ کے بچے کو آزاد تعليمی 
 کی درخواست کرنے کے لئے شکايت کے عمل ميں غيرمناسب سماعت کے دفاع کے لئے جانچکے لئے اسکول کے نظام کی 
 تاخير کا باعث بن سکتا ہے۔

 :و مندرجہ ذيل حقوق حاصل ہيںوالدين کے طور پر، آپ ک
 
 ۔ حاصل کرنے کا حقجانچکسی اہل ممتحن سے آزاد تعليمی  .1

 ميں سماعتان ميٹنگوں ميں جن ميں تقرر يا پروگراموں کے متعلق فيصلہ کيا گيا ہو، يا مفت مناسب سرکاری تعليم کے متعلق  .2
  پر غور کئے جانے کا حق۔جانچنجی يا سرکاری خرچے پر آزاد 

 ۔ کے معلومات حاصل کرنے کا حقجانچآپ کے مقامی اسکول کے نظام سے بالمعاوضہ يا کم خرچ پر آزاد  .3

 سے جانچ کا حق، جس ميں ايجنسی کے جانچ کرنے والی ايجنسی کے معياروں کے تحت سرکاری خرچے پر آزاد جانچ .4
 کو جانچے کہ سرکاری ايجنسی کو اپنے  کا جائے وقوع بهی شامل ہے، عالوہ اس کجانچغيرمتفق ہونے کی صورت ميں 

  شروع کرنے کا حق حاصل ہے۔سماعتمناسب ثابت کرنے کے لئے مفت مناسب سرکاری تعليم سے تعلق رکهنے والی 

 کی درخواست کرنے پر سرکار جانچ کے افسر کی سماعت يا Administrative Law Judge (ALJ) کے دوران سماعت .5
   کا حق۔جانچخرچے پر آزاد 

 
 

:نوٹس
 جانچکے تحت کسی معذور بچے کی شناخت،  IDEAوں، ميٹنگز اور پروگرام، اہليت يا جانچنوٹس سے مراد والدين کو تجويز کردہ 

تحرير نوٹس کا مقصد آپ کو معلومات کی   اور خدمات سے متعلق کسی بهی دوسری معلومات کے متعلق تحرير معلومات ہے۔
  دينے کے موقع کی فراہمی ہے۔فراہمی اور تبديليوں سے قبل جواب

، تقرر يا فراہمی کی شروعات يا جانچ کی شناخت، جانچايجنسی کی جانب سے آپ کے بچے کے لئے مفت مناسب سرکاری  .1
 ۔سے قبل تمام ميٹنگوں ميں حاضر ہونے اور ان کی اطالع موصول کرنے کا حق) يا شروعات يا تبديلی سے انکار(تبديلی 

 ميں، آپ کی اپنی زبان يا مواصلت کے دوسرے طريقہ ميں، اور عام فہم زبان ميں حاصل اس نوٹس کو تحريری شکل .2
ايسے والدين جن کی زبان کی کوئی تحريری شکل نہ ہو، انہيں نوٹس کا زبانی ترجمہ حاصل کرنے کا حق   کرنے کا حق۔

 ریپورا اترنے کے تحريحاصل ہے؛ اس کے عالوہ انہيں نوٹس کے اجزا سمجهنے کا حق حاصل ہے اور ضرورت پر 
 ۔ثبوت کا حق حاصل ہے

نوٹس ميں تجويز کردہ کارروائی کی وضاحت، اس کے مقصد کی وضاحت، ايجنسی کے زيرغور الئے جانے والے  .3
 ۔اختيارات کی وضاحت اور اختيارات کو مسترد کرنے کی وجوہات کی وضاحت شامل ہونے کا حق

ايجنسی نے اپنے کسی ڈ کے متعلق اطالع موصول کرنے کا حق، جسے  کی ہر کارروائی، جانچ، امتحان يا ريکارجانچ .4
 ۔تجويز کردہ عمل يا انکار کی بنياد کے طور پر استعمال کيا ہو

 ۔ايجنسی کے تجويز کردہ کارروائی يا انکار کی بنياد سے تعلق رکهنے والے کسی بهی دوسرے عناصر کی وضاحت کا حق .5
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يں والدين کو دستياب طريقہ کاروں سے تعلق رکهنے والے تمام حفظان کی ايک ايسی نوٹس موصول کرنے کا حق، جس م .6
 ۔مکمل وضاحت شامل ہو

7.  IDEA ۔ت حاصل کرنے کا حقکے ضوابط کی سمجه بوجه حاصل کرنے ميں معاونت حاصل کرنے کے تمام ذرائع کی معلوما 

، تقرر يا جانچکی شناخت، (free and appropriate public education (FAPE)) ايجنسی کی جانب سے کوئی بهی  .8
 ميں شامل تمام معلومات 7 سے 2 مندرجہ باال نقاط قبلفراہمی کی شروعات يا تبديلی، يا شروعات يا تبديلی سے انکار سے 

 ۔ کا حقپيشگی تحريری نوٹسکی 

مقامات پر منعقد ميٹنگوں ميں شرکت کرنے کا حق۔ اس ميں ميٹنگ کو دونوں فريقوں کے لئے مناسب اوقات اور   IEPتمام .9
کروانے کا حق، شرکت کرنے افراد کی اطالع موصول کرنے کا حق، اور اپنے ساته کسی ايسے فرد کو النے کا حق بهی 

 شامل ہيں، جو آپ کے معذور بچے کے متعلق معلومات يا مہارت رکهتا ہو۔

ٹسيں موصول کرنے کا بهی انتخاب اگر آپ کے اسکول کے نظام ميں اس کی سہولت ہو، تو آپ ای ميل کے ذريعے تمام نو .10
کے نوٹسيں، اور واجب ) والدين کے حقوق(کرسکتے ہيں۔ ان ميں  پيشگی تحرير نوٹسيں، طريقہ کاروں کے متعلق حفظان 

 شکايات سے تعلق رکهنے والی نوٹسيں شامل ہيں۔
 
 

:رضامندی
: سے مراد ہےرضامندی

a(  اپنی زبان يا مواصلت کے دوسرے طريقے سے آپ کو اس عمل کے متعلق جس کے لئے آپ رضامند ہيں ،) جيسے کہ
مکمل معلومات فراہم کردی گئی ہے۔) اشاراتی زبان، بريل، يا زبانی طور پر

b(   آپ مذکورہ عمل کو سمجهتے ہيں اور آپ نے تحريری طور پر اس سے رضامندی کی اظہار کيا ہے۔  اس رضامندی ميں
 جاری کئے جانے والے ريکارڈز اور ريکارڈوں کو جن افراد کو جاری کيا اس عمل کی وضاحت دی گئی ہے اور اس ميں
 ۔ اورگيا ہے، ان کے ناموں کی فہرست شامل ہے،

c(   آپ سمجهتے ہيں کہ آپ کی رضامندی مکمل طور پر رضاکارانہ ہے اور آپ کسی بهی وقت اسے منسوخ کرسکتے ہيں۔
 منسوخ کرنے سے قبل کيا جانے واال کوئی بهی عمل کالعدم رضامندی کی منسوخی سے رضامندی دينے کے بعد اور اسے

نہيں ہوگا۔
 

 کے تحت خاص تعليم اور متعلقہ خدمات کے لئے اہل ہونے کا تعين کرنے کے لئے IDEA آپ کے بچے کے .1
  سے پہلے رضامندی فراہم کرنے کا حق۔ آپ کو تجويز کردہ عمل کی پيشگی تحريری نوٹس بهی موصول کرناجانچ ابتدائی

 ضروری ہے۔
a.   اگر آپ رضامندی فراہم کرنے سے انکار کرديں يا رضامندی کی درخواست کا جواب نہ ديں، تو سرکاری ايجنسی

 کی کوشش کرسکتی ہے، ليکن يہ ضروری نہيں۔جانچ حاصل کرنے کے لئے سمجهوتے کے ذريعے اس جانچيہ 
b.  کے لئے رضامندیجانچ یابتدائ IDEA ی کی رضامندی نہيں ہے۔ کے تحت خدمات کی فراہم  
c.   حاصل کرنے کی کوشش نہ کرے، جانچآپ کی رضامندی نہ فراہم کرنے کی صورت ميں اگر سرکاری ايجنسی 

تو وہ بچوں کے متعلق تحقيقات کے فرائض کی خالف ورزی نہيں کررہی ہے۔
 

 اگر آپ کے اسکول کا نظام  کروانے سے قبل رضامندی فراہم کرنے کا حق۔ يہ صرف اس وقت تک درست ہےجانچدوبارہ  .2
 کے لئے آپ کی رضامندی حاصل کرنے کے جانچاس نے آپ کے بچے کے ) i(مندرجہ ذيل کا ثبوت فراہم نہ کرسکے 

    آپ کی جانب سے جواب موصول نہ ہوا ہو۔)ii(اور لئے مناسب اقدام کئے ہيں، 
a.   حاصل کرنے کے لئے جانچ کا نظام يہ  کے لئے رضامند نہ ہوں تو اسکولجانچاگر آپ اپنے بچے کے دوبارہ 

 کی کوشش کرسکتا ہے، ليکن اس کے لئے ايسا کرنا جانچسمجهوتے کے ذريعے آپ کے بچے کے دوبارہ 
ضروری نہيں ہے۔

b.   کی کوشش چهوڑدے، تو وہجانچوں کی طرح، اگر آپ کے اسکول کا نظام اس طريقے سے دوبارہ جانچابتدائی  
IDEA ی خالف ورزی نہيں کررہا ہے۔ تحت ا پنے فرائض ککے  
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 يا دوبارہ جانچگهريلو اسکول يا والدين کے خرچے پر نجی اسکول ميں تعليم حاصل کرنے والے بچے کے والدين اگر  .3

 کے لئے رضامند نہ ہو، يا والدين رضامندی کی درخواست کا جواب نہ ديں، تو سرکاری ايجنسی رضامندی حاصل جانچ
 ارروائی نہيں کرسکتا ہے۔کرنے کے لئے سمجهوتے کی ک

a.  ۔سرکاری ايجنسی کے لئے بچے کو خدمات کے لئے اہل تصور کرنے کی ضرورت نہيں ہے
 

خاص تعليم ميں تقرر سے قبل رضامندی کی فراہمی کا حق۔ سرکاری ايجنسی کو خاص تعليم اور متعلقہ خدمات کی ابتدائی  .4
 ی مناسب کوششيں کرنا ضروری ہے۔فراہمی کے لئے والدين سے باخبر رضامندی حاصل کرنے ک

a.  اگر والدين کی جانب سے جواب موصول نہ ہو، يا اگر وہ خاص تعليم اور متعلقہ خدمات کی ابتدائی فراہمی کے
لئے رضامندی فراہم کرنے سے انکار کردے، تو سرکاری ايجنسی يہ رضامندی حاصل کرنے کے لئے 

 سمجهوتے کا عمل ہرگز استعمال نہيں کرسکتی ہے۔
b. مفت و پ کے رضامند نہ ہونے کی صورت ميں سرکاری ايجنسی اپنے بچوں کی تحقيقات کی ذمہ داريوں اور آ

  کی دستيابی کے فرض کی خالف ورزی نہيں کرتی ہے۔ FAPEمناسب سرکاری تعليم
c.  ايسے بچے کے لئے جس کے لئے خاص تعليم اور متعلقہ خدمات کی رضامندی فراہم نہ کی گئی ہو، سرکاری

  تيار کرنے کی ضرورت نہيں ہے۔ IEP ٹيم کی ميٹنگ منعقد کروانے ياIEPی کے لئے ايجنس
 

کسی بهی وقت رضامندی منسوخ کرنے کا حق۔ اگر خدمات کے ابتدائی فراہمی کی رضامند کے بعد کسی بهی وقت کسی  .5
شکل ميں منسوخ  تحريریبهی بچے کے والدين خاص معلومات اور متعلقہ خدمات کی مزيد فراہمی کی رضامندی کو 

 :کردے، تو سرکاری ايجنسی
a. ۔بچے کو مزيد خاص تعليم اور متعلقہ خدمات فراہم نہيں کرسکتی ہے، ليکن 
b. ۔کے لئے خدمات کی فراہمی ختم کرنے سے قبل پيشگی تحريری نوٹس فراہم کرنا ضروری ہے 
c. ۔رضامندی حاصل کرنے کے لئے سمجهوتے کا استعمال نہيں کرسکتی ہے 
d. ی منسوخ کرنے کی صورت ميںآپ کے رضامند FAPE ۔کی فراہمی کی خالف ورزی نہيں کرے گی 
e. خدمت کی مزيد فراہمی کے لئے IEP ٹيم کی ميٹنگ نہيں بلواسکتی ہے اور نہ ہی IEP تيار کرسکتی ہے۔ 

 
ے  کے ايک حصے کے طور پر موجودہ کوائف کی نظرثانی سے قبل، يا ايک ايسی جانچ کروانے سجانچ يا دوبارہ جانچ .6

 کی ضرورت نہ ہو، قبل جو تمام بچوں سے اس صورت ميں کروائی جائے، جب کہ تمام بچوں کے لئے رضامندی
 رضامندی کی ضرورت نہيں ہے۔

 
 

بحث کا حل
IDEA  وں کے لئے عليحدہ طريقہ عمل درج ہيں۔ جيسے کہ نيچے سماعت کے ضوابط ميں رياستی شکايات اور واجب شکايات اور

کوئی بهی فرد يا تنظيم کسی اسکول کے نظام، رياستی تعليمی ايجنسی يا دوسری سرکاری ايجنسی کے خالف بيان کيا گيا ہے، 
IDEA  کرسکتا ہے۔ صرف والدين يا اسکول کا نظام ہی کسی معذور شکايت درج کی حاجات کی خالف ورزی کے لئے رياستی 

 کی فراہمی سے  FAPEی تجويز يا اس سے انکار، يا بچے کو يا تعليمی تقرر شروع کرنے يا تبديل کرنے کجانچبچے کی شناخت، 
جب کہ رياستی تعليمی ايجنسی کے عملے کو  کرسکتے ہيں۔ شکايت درجتعلق رکهنے والے کسی بهی مسئلے کے لئے واجب 

رنے کی  دنوں کے اندر اندر حال ک60رياستی شکايت کو عام طور پر ميعاد کو درست طريقے سے توسيع نہ کرنے کی صورت ميں 
حل کرنے کی ميٹنگ يا سمجهوتے کے ذريعے حل نہ ( کے افسر کو شکايت سن کر سماعتضرورت ہے، ايک غيرجانبدرانہ واجب 

 دنوں کے اندر اندر فيصلہ سنانا ضروری ہے، جيسے کہ 45حل کرنے کی ميعاد کے اختتام کے بعد ) کئے جانے کی صورت ميں
 کا افسر سماعت عمل کے تحت بيان کيا گيا ہے۔ ايسا اس صورت ميں کيا جائے گا جب اس دستاويز ميں مسئلہ حل کرنے کے طريقہ

کی درخواست پر ميعاد کی توسيع نہ کرے۔ رياستی شکايات اور واجب شکايات، مسئلہ حل کرنے اور آپ کی يا اسکول کے نظام 
  : کے طريقوں کی مزيد وضاحت درج ذيل ہےسماعت

 
 کی فراہمی کے متعلق کسی بهی مسئلے کے لئے رسمی FAPEتعليمی تقرر يا اس کے لئے  يا جانچآپ کے بچے  کی شناخت،  .1

 برائے بحث کے حل ميں تمام 12.-7-4-160تحريری شکايات يا واجب شکايات پيش کرنے کا حق۔ رياستی بورڈ کے قاعدے 
 مسائل کے حل کے لئے تفصيلی وضاحت موجود ہے۔
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)a( شکايت-رسمی تحريری شکايت  IDEA ی خالف ورزی کے واضح الزام کے ساته ايک دستخط شدہ تحريری شکل ميں ک
کی ضروريات کی خالف ورزی کے بيان کے ساته ساته وہ  IDEA ہونی چاہئيے۔ شکايت ميں مقامی نظام کی جانب سے

کا شکايت کی حقائق بهی شامل کرنا ضروری ہيں، جن کی بنياد  پر يہ بيان کيا گيا ہے۔ شکايت ميں درج شدہ خالف ورزی 
   قبل واقع ہونا ضروری ہے۔ سال)1( ايک موصولی سے

۔رسمی تحريری شکايت درج کرنے پر دونوں فريقوں کے اتفاق رائے کے ساته سمجهوتے کا حق  .1
جارجيا کا محکمہ تعليم يا اس کے ٹهيکے دار تحريری شکايت کی تفتيش کرتے ہيں، تفتيش کے دوران شکايت   .2

 اور سرکاری ايجنسی کو جارجيا کے محکمہ تعليم کو معلومات فراہم کرنے کا موقع فراہم درج کرنے والے فريق
۔کيا جاتا ہے

 دنوں کے اندر اندر 60تخفيفی صورت حالوں کے باعث توسيع نہ ملنے کی صورت ميں جارجيا کا محکمہ تعليم   .3
۔تحريری شکايات کے فيصلے سنادے گا

۔يل نہيں کی جاسکتی ہےتحريری شکايات کے فيصلوں کی اپ  .4
 

)b (شکايت ميں ايک ايسی خالف ورزی درج ہونا ضروری ہے جو والدين کے شکايت کے بنيادی الزام : واجب شکايت کا عمل
 کی درخواست سماعت پہلے واقع ہوئی ہو۔ واجب شکايت مسئلہ حل کرنے کے لئے  سال)2( دو کے متعلق علم رکهنے کے

اسکول کے نظام نے مخصوص طور پر شکايت ميں ) 1(يد کا اطالق نہيں ہوگا اگر ہے۔ اس صورت ميں دو سال کی ق
اسکول کے نظآم نے آپ کو ايسی معلومات فراہم نہ کی ) 2(شناخت کردہ مسائل حل کرنے کے متعلق غلط بيانی کی ہو، يا 

 کے حصے ب کے تحت اس آپ کو فراہم کرنا ضروری تها۔IDEA ہو جو
 
کريں کہ آپ کے بچے کے رويے کی وجہ اس کی معذوری نہيں ہے، تو آپ  فيصلے سے اتفاق نہ اسکول کے اساگر آپ کے  .2

 حق حاصل ہے۔رسمی تحريری شکايت يا واجب شکايت درج کرنے کا کو 
 

واجب شکايت درج کرنے پر سمجهوتے يا غيرجانبدار واجب شکايت کے عمل اور معذوری کے ظہور کے متعلق واجب شکايت  .3
 ۔ کا حقسماعتزتر واجب عمل کی درج کرنے پر تي

  
کے تحت واجب عمل کی خالف ورزی کا الزام لگانے والے کوئی  IDEA واجب شکايت کی نوٹس دائر کرنے کی ذمہ داری۔ .4

کو واجب شکايت کی  جارجيا کے محکمہ تعليم ساته ساتهکے ) يا ان کے وکيل(بهی والدين يا ان کے وکيل کو دوسرے فريق 
وری ہے۔ اس نوٹس ميں بچے کا نام، گهر کا پتہ، اور اسکول کا نام؛ بے گهر ہونے کی صورت ميں بچے نوٹس فراہم کرنا ضر

سے رابطہ کرنے کی معلومات اور بچے کے اسکول کا نام، مسئلے کی نوعيت کی وضاحت اور تجويز کردہ حل شامل ہونا 
 دائر کرنا ضروری ہے۔ضروری ہے۔ واجب شکايت پيش کرنے والے فريق کو سماعت کے لئے يہ نوٹس 

a.   آپ جس مسئلے کی شکايت درج کررہے ہوں اس کی نوعيت کی کافی نوٹس فراہم کرنے کی ذمہ داری۔ اگر اسکول
 دنوں کے 15کے نظام کو لگے کہ والدين کی واجب شکايت کی نوٹس ناکافی ہو تو نظام کی شکايت کی موصولی کے 

۔  راہم کرنا ضروری ہےاندر اندر سماعت کے افسر کو تحريری اطالع ف
b.  س کے بعد انتظامی قانون کے ججوں اALJ/ دنوں کے اندر اندر يہ فيصلہ کرنا ہوگا کہ کيا  5سماعت کے افسران کو

 کو تمام فريقوں کو فيصلے کی ALJکی ضروريات پر پورا اترتی ہے يا نہيں۔ فيصلہ کرنے کے بعد  IDEA يہ نوٹس
  ے۔تحريری اطالع فراہم کرنا ضروری ہ

c.   اگرALJ فيصلہ کرے کہ شکايت کافی ہے تو اسکول کو واجب شکايت کا جواب دينا ہوگا۔ اگر  ALJ فيصلہ کرے کہ
شکايت ناکافی ہے تو والدين کو نئی شکايت درج کرنے کا موقع فراہم کيا جائے گا اور ميعاديں نئے سرے سے دوبارہ 

۔شروع ہوں گی
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گی تحريری نوٹس کا حق۔ جب اسکول کو واجب شکايت کا نوٹس موصول ہوجائے واجب شکايت کے مشموالت کے متعلق پيش .5

تو اسے پہلے اس بات کا تعين کرنا چاہئيے کہ کيا اس نے واجب شکايت کے مشموالت کے متعلق پيشگی تحريری نوٹس فراہم 
 دنوں کے اندر اندر 10 کے کيا تها يا نہيں۔ اگر اس نے ايسا نہ کيا ہو تو اسکول کو واجب شکايت کا نوٹس موصول ہونے

واجب شکايت ميں ) 1: (والدين کو جواب فراہم کرنا ہوگا۔ پيشگی تحريری نوٹس ميں مندرجہ ذيل شامل ہونا ضروری ہيں
 کی ٹيم IEPدوسرے اختيارات جن پر ) 2(اٹهائے کئے اقدام کو تجويز کرنے يا ان سے انکار کرنے کی وجہ کی وضاحت، 

جانچ کے ہر طريقہ عمل، امتحان، ريکارڈ يا رپورٹ کی وضاحت جس کی ) 3(ں مسترد کرنے کی وجہ نے غور کيا ہو اور انہي
اسکول کی تجويز يا انکار کے فيصلے ) 4(ئحہ عمل کی تجويز کی تهی يا اس سے انکار کيا تها اور  بنياد پر ايجنسی نے اس ال

 ۔سے تعلق رکهنے والے عناصر کی وضاحت
 

يک سيشن کا حق جو والدين اور اسکول کے نظاموں کو واجب شکايت ميں مسائل حل کرنے کا موقع مسئلہ حل کرنے کے لئے ا .6
فراہم کرے، تاکہ والدين اور نظام واجب عمل کی سماعت سے بچ جائيں اور بچے کو فوری طور پر فائدہ حاصل ہوجائے۔ 

 درميان مسئلے کے حل کے لئے منعقد  ٹيم کےIEP دنوں کے اندر اندر نظام کو والدين اور 15شکايت درج کرنے کے 
کروانے کی ضرورت ہے۔ اس سيشن ميں نظام کا ايک نمائندہ شامل ہونا ضروری ہے جس کے پاس نظام کی جانب سے فيصلہ 

کرنے کا اختيار ہو۔ اس سيشن ميں شکايت درج کرنے والے فريق کو اپنی شکايت اور اس کے بنيادی حقائق کے متعلق بات 
ہ فريقوں کو شکايت حل کرنے کا موقع ديا جاتا ہے۔ اگر فريقين ميں اتفاق رائے ہوجائے تو انہيں ايک قانونی کرنے اور جوابد

طور پر الزمی معاہدے  پر عملدرآمد کرنے کی ضرورت ہے جس پر والدين اور نظام کے نمائندے دونوں کے دستخط لئے 
ياستی عدالت يا امريکی عدالت ميں قابل نفاذ ہے۔ معاہدے پر دستخط جائيں گے۔ يہ معاہدہ اہل دائرہ کار رکهنے والی کسی بهی ر

 دنوں کے اندر اندر دونوں ميں سے کوئی بهی فريق اسے کالعدم کرسکتے ہيں۔ اگر اس سيشن کے ذريعے واجب 3کرنے کے 
 شکايت حل نہ ہو تو فريقين واجب سماعت کا راستہ اختيار کرسکتے ہيں۔

ا عمل استعمال کرنے پر متفق نہ ہوجائيں يا اگر دونوں مسئلہ حل کرنے کے سيشن اور اگر دونوں فريقين سمجهوتے ک .7
 واقع ہونا سمجهوتے سے دستبردار ہونے پر متفق نہ ہوجائيں تو واجب عمل کی سماعت سے قبل مسئلہ حل کرنے کا سيشن

 ۔ضروری ہے

سے واجب شکايت کی کارروائی شروع کرنے پر والدين کی جانب سے معلومات کی درخواست يا والدين يا ايجنسی کی جانب  .8
جيسے کہ معذوريوں کے ماہر جو (مقامی نظام سے دستياب مفت يا کم قيمت فانونی اور دوسری متعلقہ خدمات کی معلومات 

 ۔موصول کرنے کا حق) سماعت ميں گواہی دے سکيں

 ہونے والی سماعت کا حق۔ اس سماعت کے اس کے کسی غيرجانبدار ايجنٹ کی جانب سے منعقد يا کے محکمہ تعليق ياجارج .9
لئے دونوں ميں سے کوئی بهی فريق کو قيمت کی ادائيگی کی ضرورت نہيں ہوگی، تاہم دونوں فريقين اس وقت تک قانونی 
مشيران يا ماہر گواہان بلوانے کے تمام اخراجات کے ذمہ دار ہوں گے جب تک عدالت سبقت لے جانے والے فريق کو ان 

 بازيابی کا فيصلہ نہ سنادے۔اخراجات کی 

سنوائی کے افسير کے تعين کا حق حاصل ہے جو آپ کے بچے کی /ALJسماعت کے لئے کسی ايسے انتظامی قانونی جج  .10
تعليم ميں ملوث کسی سرکاری ايجنسی کا مالزم نہ ہو، اور جس کا سماعت ميں کسی دوسرے قسم کا ذاتی يا پيشہ ورانہ مفاد نہ 

سنوائی کے افسر کی /ALJاعت کا افسر محض اس وجہ سے سرکاری ايجنسی کا مالزم نہ ہو کہ اسے سم/ALJيعنی کہ (ہو 
 ۔)خدمات دينے کا معاوضہ مل رہا ہو

11. ALJ/ سماعت کے افسران کی خدمات انجام دينے والے افراد کی فہرست موصول کرنے کا حق، جس ميں ہر ايک فرد کی اہليت
 ۔ کا بيان بهی موجود ہو

ں کو قانونی مشاورت حاصل کرنے اور معذور بچوں کے مسائل کے حوالے سے خصوصی معلومات يا تربيت دونوں فريقو .12
 ۔رکهنے والے افراد کی مشاورت حاصل کرکے اور انہيں اپنے ساته النے کا حق حاصل ہے

 ۔ اپنے بچے کی موجودگی کا حق .13

 ۔سماعت کو عوامی قرار دينے کا حق .14
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ران ثبوت پيش کرنے اور گواہان سے پوچه تاچه کرنے اور ان پر الزامات لگانے اور ان کو والدين يا فريقوں کا سماعت کے دو .15
 ۔حاضری کے لئے مجبور کرنے کا حق حاصل ہے

 ۔سماعت يا اپيل کو ايسے وقت يا جائے وقوع پر منعقد کروانے کا حق ہے جو آپ کے يا آپ کے بچے کے لئے مناسب ہو .16

 کاروباری دن قبل، ہر فريق ديگر تمام فريقين کو اس  (5)لی سماعت سے کم از کم پانچکے تحت منعقد ہونے وا) 1(پيراگراف  .17
تاريخ تک مکمل ہونے والی جانچوں کور پيش کار فريق کی ان جانچوں کی بنياد پر اپنی تجويزات کے متعلق معلومات فراہم 

سماعت کا افسر اس ضابطے کی تکميل /ALJکريں گے، جن کو فريق سماعت کے دوران استعمال کرنے کا ارادہ رکهتے ہيں۔ 
نہ کرنے والے کسی بهی فريق کو سماعت کے موقع پر دوسرے فريق کی اجازت کے بغير متعلقہ جانچوں يا تجويزات پيش 

 کرنے پر پابندی عائد کرسکتا ہے۔

قبل افشا نہ کی جانے سماعت کے افسر سے سماعت کے کم از کم پانچ سے /ALJوالدين يا فريقين کو يہ حق حاصل ہے کہ وہ  .18
 ۔ والی معلومات کو سماعت کے موقع پر پيش کرنے پر پابندی عائد کرنے کی درخواست کرسکيں

 ۔ والدين يا فريقين کو ميٹنگ کا تحريری اور والدين کے اختيار پر برقياتی ريکارڈ حاصل کرنے کا حق ہے .19

 دنوں کے اندر اندر حقائق اور 45است کی موصولی کے والدين کو اس صورت ميں مقامی تعليمی ايجنسی کو سماعت کی درخو .20
سماعت کے افسر نے کسی ايک /ALJفيصلوں کی تحريری يا والدين کے اختيار پر برقياتی نقل حاصل کرنے کا حق ہے اگر 

 ۔فريق کی درخواست پر اس ميعاد کی توسيع نہ کی ہو

سماعت کے افسر کے حتمی فيصلے کی /ALJت ميں فريق يا فريقين کسی فريق کی ديوانی کارروائی نہ کرنے کی صور .21
ہ ہونے کی عملدرآمدگی کا حق حاصل ہے۔ اگر کوئی فريق ديوانی کارروائی کرے تو دونوں فريقين کے درميان مختلف معاہدہ ن

صورت ميں تمام اپيلوں کی تکميل تک آپ کا بچہ اپنے موجودہ تعليمی ماحول ميں ہی رہے گا۔ تمام اپيل کے مکمل ہونے تک 
 فيصلے کے تحت ضروری اصالحی يا معاوضاتی اقدامات نہيں کئے جائيں گے۔

اندر رياستی يا وفاقی عدالت ميں ديوانی  دنوں کے اندر 90سماعت کے افسر کے فيصلے کے /ALJناالں والدين يا فريقين کو  .22
 سماعت کے افسر کے فيصلے کی اپيل کرنے کا حق ہے۔/ALJکارروائی کے ذريعے 

آپ کے اور ايجنسی کے درميان مختلف معاہدہ نہ ہونے کی صورت ميں آپ کے بچے کو سماعت اور اپيل کی تمام  .23
 رکهنے کا حق۔ اس حق کا نظم و ضبط کی کارروائيوں کے کارروائيوں کے مکمل ہونے تک اپنے موجودہ تعليمی تقرر ميں

وں پر اطالق نہيں ہوتا ہے جو اسکول کا نظام اس تحت يا ظہور کے تعين سے تعلق رکهنے والی اپيلوں يا اسکول کے ان فيصل
 اپيلوں وجہ سے ليتا ہے کہ بچے کے موجودہ ماحول ميں رکهے رہنے سے دوسروں کو کافی حد تک چوٹ پہنچ سکتی ہو۔ ان

سماعت /ALJکے دوران بچے کو والدين اور رياست يا اسکول کے نظام کے درميان مختلف معاہدہ نہ ہونے کی صورت ميں 
کے افسر کے فيصلے يا نظم و ضبط سے تعلق رکهنے والے ضابطے يا وفاقی قانون ميں واضح کردہ ميعاد تک، جو بهی 

 ميں رکهنا ضروری ہے۔پہلے واقع ہو، قائم مقام متبادل تعليمی ماحول 

جب شکايت ميں سرکاری اسکول کے ابتدائی داخلے کی ايپليکيشن شامل ہونے کی صورت ميں بچے کو سرکاری اسکول کے  .24
 ۔پروگرام ميں تمام کارروائيوں کی تکميل تک رکهوانے کا حق

 ينےامريکی ضلعی عدالتيں کسی واجب عمل يا ديوانی کارروائی کے سمجهوتے کے طور پر سبقت ل  .25
 رياستی تعليمی ايجنسیوالے فريقين وکالء کے لئے مناسب فيس عطا کرسکتی ہيں، چاہے وہ فريق والدين ہوں، 

(State Educational Agency (SEA)) ہو يا مقامی نظام ہو۔ رياستی تعليمی ايجنسيوں يا مقامی نظاموں کو صرف 
   ۔مخصوص رہنما اصولوں کے تحت وکالء کی فيس عطا کی جاسکتی ہے

a.   والدين يا ان کے وکيل کو ايجنسی کے وکيل کی فيس دينے کے لئے اس وقت مجبور کيا جاسکتا ہے اگر وہ وکيل
 غيرسنجيدہ، نامناسب يا بے بنياد ہو، يا اگر قانونی کارروائی واضح طور پر غيرسنجيدہ، کی درج کردہ شکايت

۔   نامناسب يا بے بنياد ہوجائے
b.  يا اس کے نتيجے ميں ہونے والے کسی بهی ديوانی اقدام کو کسی مناسب مقصد کے لئے اگر والدين کی شکايت 

درج کيا گيا ہو، جيسے کہ ہراساں کرنا، غيرضروری تاخير کا باعث بننا يا قانونی کارروائی ميں غيرضروری 
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 ۔
c.   قانونی اور انتظامی کارروائياں اور خدمات بازادائيگی کے لئے اہل نہيں ہيں۔ عدالت مندرجہ ذيل صورت تمام

حالوں ميں والدين کو کئے جانے سمجهوتے کی تحريری پيش کش کے بعد خدمات کی انجام دہی کے لئے وکالء 
  : یکی فيس عطا نہيں کرے گ

 ؛ کے مطابق ہے68پيش کش ديوانی کارروائی کے وفاقی قاعدوں کے قاعدہ نمبر   )1
 دن قبل سے زائد عرصے ميں 10انتظامی سماعت کی صورت ميں اگر پيش کش سماعت سے   )2

؛ کی گئی ہو
  دنوں کے اندر اندر قبول نہ کيا گيا ہو؛ اور10پيش کش کو   )3
ر کو والدين کو دی جانے والی امداد سمجهوتے کی پيش کش عدالت يا انتظامی سماعت کے افس  )4

سے بہتر نہ لگے۔ تاہم وکالء کی فيس ان والدين کو عطا کی جاسکتی ہيں جن کے پاس 
  ۔سمجهوتے کی پيش کش کو مسترد کرنے کا قابل قدر جواز ہو

کے کہ ميٹنگ ٹينگيں بازادائيگي کے مستحق نہيں ہيں، عالوہ اس ٹيم کی ميIEP اس کے عالوہ   )5
انتظامی کرروائی يا قانونی اقدام کی وجہ سے يا رياست کے اختيار پر سمجهوتے کے سيشن 

۔  کے لئے باليا گيا ہو
۔ مسئلہ حل کرنے کے سيشن بهی بازادائيگي کے لئے اہل نہيں ہيں  )6

 
ے سمجهوتے کی درخواست  سے تعلق رکهنے والی کسی بهی نااتفاقی کے لئ IDEAاسکول کے نظام يا خاندان يا فريق .26

 ۔  کرسکتے ہيں
a.   کسی بهی فريق کو سمجهوتے کے لئے کوئی بهی قيمت ادا کرنے کی ضرورت نہيں ہے، تاہم دونوں فريق وکيل يا

۔دوسرے نمائندے يا مشير کے اخراجات کے ذمہ دار ہوں گے
b.  سمجهوتہ رضاکارانہ ہے۔
c.  ۔اعت ميں تاخير پيدا کرنے کے لئے استعمال نہيں کيا جاسکتا ہےسمجهوتے کو سماعت کے حق سے انکار کرنے يا سم
d.  ۔سمجهوتے بروقت ہوں گے اور انہيں بجث ميں ملوث افراد کے لئے سہل مقام پر منعقد کيا جائے گا
e.  ر سمجهوتے ايک اہل تربيت يافتہ فرد کی زيرنگرانی ہوں گے، جو غيرجانبدار ہوگا اور جس کا انتخاب بالترتيب طور پ

۔رياست کی طرف سے ہوگا
f.   سمجهوتے کے عمل ميں ہونے والے مباحثات رازدارانہ ہوں گے اور انہيں واجب عمل کی سماعت کے دوران ثبوت

۔کے طور پر استعمال نہيں کيا جاسکتا ہے
g.   مسئلے کا اگر مسئلہ سمجهوتے کے تحت حل ہوجائے تو دونوں فريقوں کو ايک معاہدے پر دستخط کرنا ہوگا، جس ميں

۔حل درج ہو اور جو قانونی طور پر قابل نفاذ ہوگا

مسئلہ حل کرنے کے سيشنوں کے معاہدے، سمجهوتے کے معاہدے اور واجب عمل کے فيصلے قانونی طور پر قابل نفاذ ہيں  .27
 اور انہيں رياستی يا ضلعی عدالتوں کے ذريعے عملدرآمد کيا جاسکتا ہے۔

a.   حل کرنے کے معاہدے، سمجهوتے کے معاہدوں يا واجب کوئی بهی فريق کسی بهی مسئلہ 
رسمی  ج کرسکتا ہے۔ جارجيا محکمہ تعليمعمل کے فيصلے پر عملدرآمد نہ کرنے کے الزام کے لئے شکايت در

  تحريری شکايات کے طريقہ عمل کے تحت تفتيش کرکے تحريری فيصلہ جاری کرے گا۔
 
 

:جانچ
 کئے جانچہ خدمات کی ضرورت رکهنے والی معذوری ميں مبتال ہونے کا شک ہو تو اگر بچے کے متعلق خاص تعليم اور متعلق

ايسے بچے کی موجودہ ضروريات کا تعين کرنے کے لئے بهی کئے ) وں کا نام ديا جاتا ہےجانچجنہيں دوبارہ  (جانچجاسکتے ہيں۔ 
 سے انکار جانچاسکول کا نظام آپ کے بچے کے جاسکتے ہيں جو اہل ہو، اور جو خاص تعليم اور متعلقہ خدمات موصول کررہا ہو۔ 

کرسکتا ہے، ليکن اسکول کے نظام کے لئے آپ کو ايک پيشگی تحريری نوٹس فراہم کرنا ضروری ہے، جس ميں انکار کی وجہ کی 
 کا حق بهی سماعت کے تعين کے لئے واجب جانچوضاحت کی گئی ہو، اور يہ بهی وضاحت شامل ہو، کہ آپ کو اپنے بچے کے 

وں کا بنيادی طريقہ کار درج ہے۔جانچحقوق ميں اصل ہے۔ مندرجہ ذيل ح
 
 ۔ کروانے کا حقجانچآپ کے بچے کی تعليمی ضروريات کا مکمل اور انفرادی  .1
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مشکوک معذوری کے شعبے ميں علم رکهنے والے کم از کم ايک ماہر پر مشتمل متعدد شعبوں ميں مہارت رکهنے والی ٹيم  .2
  کروانے کا حق۔جانچسے 

 کسی مشکوک معذوری سے تعلق رکهنے والے تمام شعبہ جات ميں اپنے بچے کی جانچ کروانے کا حق۔ .3

 اہل ممتحنوں نے مناسب جانچيں منعقد کروانے کا حق۔ .4

آپ کے بچے کے لئے خاص تعليم اور متعلقہ خدمات اور مناسب تعليمی پروگرام کی اہليت کے تعين کے لئے متعلقہ تفاعلی،  .5
 عليمی معلومات جمع کرنے کے لئے جانچ کے اوزار اور دوسرے عناصر کا حق۔ترقياتی، اور ت

 ۔اہليت کے تعين کے لئے استعمال کرنے کے لئے ايک سے زيادہ جانچ يا کوائف کا حق .6

فراہم کرنے کا حق، اور اس ) جنہيں اہل ممتحنوں نے منعقد کيا ہو(معلومات يا دوسرے نجی طور پر حاصل کی جانے والی جانچ  .7
 ۔لومات کو بچے کو معذور قرار دينے کے تعين اور بچے کی تعليمی ضروريات کے تعين کے عمل ميں زير غور النے کا حقمع

 ۔ کو اپنے بچے کی زبان يا مواصلت کے طريقے ميں حاصل کرنے کا حقجانچاس  .8

 ۔ کروانے کا حقجانچہر سال کے بعد دوبارہ  .9

سال کے کام عرصے ميں دوبارہ جانچ کروانے کا حق۔ اسکول کے نظام اور آپ کے بچے يا اس کے استاد کی درخواست پر تين  .10
 ۔ سال ميں ايک دفعہ سے زيادہ نہيں ہوں گےجانچوالدين کے درميان اس کے برعکس معاہدہ نہ ہونے کی صورت ميں دوبارہ 

 دنوں کے اندر 60 ہو تو  دن سے کم عرصے سے قبل يا موسم گرما ميں واقع نہ ہو30اگر تجويز تعليمی سال کے اختتام سے  .11
اندر ابتدائی جانچوں کے مکمل ہونے اور اہليت کے فيصلے کا حق۔ اگر يہ صورت حال پيش آئے تو جانچ کے لئے والدين کی 

 دنوں کے اندر اندر جانچ کروانا ضروری ہے۔ لگاتار پانچ يا پانچ سے زائد دنوں ميں اسکول 90رضامندی کی موصولی کے 
  دنوں کی ميعاد ميں شمار نہيں کيا جائے گا۔60رت ميں، ان دنوں کا کی چهٹی ہونے کی صو

کی تعريف کی بنياد پر معذوری کی موجودگی  a( IDEA(ابتدائی تعين کے فيصلے کو مندرجہ ذيل کی بنياد پر کروانے کا حق  .12
 ۔بچے کی تعليم پر معذوری کے اثرات کے دستاويزات) b(اور 

فراہمی کی رضامندی کی منسوخ کرنے کی صورت ميں، نئی تجويز کو ابتدائی جانچ کے خاص تعليم اور متعلقہ خدمات کی  .13
 طور پر سمجها جائے گا۔

 
 

:کم ترين ممانعتی ماحول
کم ترين ممانعتی ماحول سے مراد بچے کی تعليم کے لئے مناسب حد تک معذوری نہ رکهنے والے ہم منصبوں کے ساته رہنے کا 

کی ٹيم فراہم کی جانے والی خدمات کا تعين کرتی ہے۔ بچے کے لئے اس صورت ميں  IEP ے اورحق ہے۔ ہر بچہ مختلف ہوتا ہ
خاص تعليم اور متعلقہ خدمات کے ساته باقاعدہ کالس روم ميں رہنا چاہئيے، اگر يہ ماحول معاونتوں اور خدمات کے باوجود بهی 

 ناکام ثابت ہوجائے۔
 
ادہ سے زيادہ حد تک معذوری نہ رکهنے والے بچوں کے ساته تعليم حاصل کی ٹيم کی متعين کردہ زي IEP اپنے بچے کو .1

 ۔کروانے کا حق

آپ کے بچے کو خاص کالس يا عليحدہ اسکول کی ضرورت پيش نہ آنے کی صورت ميں باقاعدہ تعليمی ماحول ميں رکهنے کا  .2
ری کی نوعيت يا شدت ايسی ہو کہ حق۔ بچے کو صرف اس صورت ميں باقاعدہ کالس کے ماحول سے نکالنا چاہئيے، جب معذو

 ليم کا حصول ممکن نہ ہو۔باقاعدہ کالس ميں ضمنی معاونتوں اور خدمات کے باوجود بهی باقاعدہ کالس ميں اطمينان بخش تع

متبادل تقرر کے ايک سلسلے کی دستيابی کا حق، تاکہ باقاعدہ تعليمی پروگرام سے نکالے جانے کا عمل کم ترين ممانعتی  .3
  ثابت ہوسکے۔صورت حال

ضمنی خدمات جيسے کہ وسائل کے کمرے يا گشتی تعليم حاصل کرنے کا حق تاکہ آپ کا بچہ دن کے بيشتر حصے کے لئے  .4
 باقاعدہ کالس کے ماحول ميں رہ سکے۔

آپ کے بچے کے منفرد تعليمی پروگرام کے تحت کوئی اور ضرورت موجود نہ ہونے کی صورت ميں اسی اسکول ميں داخلہ  .5
 رنے کا حق ہے، جس ميں اسے معذور نہ ہونے کی صورت ميں مل سکتا تها۔حاصل ک
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اسی حد تک کهانوں، آدهی چهٹيوں، مشاورت، کهيل، اور خصوصی دلچسپی کے گروپس جيسی غيرتعليمی اور نصاب سے  .6
 تعلق رکهنے والی سرگرميوں ميں حصہ لينے کہ حق، جس حد تک معذوری نہ رکهنے والے بچے کو حق حاصل ہے۔

 
 

:متبادل والدين
متبادل والدين کو کسی ايسے طالب علم کے لئے متعين کيا جاتا ہے جن کے والدين کی شناخت نہ کی جاسکے، جو مملکت کے تحفظ 

ميں ہو يا جس کے والدين کو مقامی نظام کی مناسب کوششوں کے باوجود بهی تالش نہ کيا جاسکے۔
 بچے کی ديکه بهال کے لئے ذمہ دار جج متبادل والدين مقرر جب کوئی بچہ مملکت کے تحفظ ميں ہوتا ہے، تو •

  کی ضروريات پر پورا اترتے ہوں۔IDEA متبادل والدينکرسکتے ہيں، بشرطيکہ 
 ميں موجود McKinney-Vento Homeless Assistance Act (42 U.S.C. § 1143a(6))اگر کوئی بچہ  •

 نظام ان ضروريات کے مطابق متبادل والدين مقرر کرے گا۔تنہا نوجوان کی تعريف پر پورا اترتا ہو تو مقامی 
 دنوں 30اگر نظام فيصلہ کرلے کہ بچے کو متبادل والدين کی ضرورت ہو، تو اسکول کا نظام اس فيصلے کے  •

 کے اندر اندر متبادل والدين کے تقرر کے لئے مناسب کوششيں کرے گا۔
فادات نہيں ہيں جن کا پيش کردہ طالب علم کے مفادات سے تضاد نہيں ہے، ان متبادل والدين کے ايسے کوئی ذاتی يا پيشہ ورانہ م

کے پاس طلبا کی مناسب نمائندگی کو يقينی بنانے کے لئے علم اور صالحيتيں موجود ہيں، جارجيا کے محکمہ تعليم، مقامی نظام يا 
ين نہيں ہيں۔بچے کی تعليم يا ديکه بهال کے لئے ذمہ دار کسی بهی دوسری ايجنسی کے مالزم

 

اسکول کے نظام کے پاس بچے کے لئے متبادل والدين کی ضرورت کا تعين کرنے اور بچے کے لئے متبادل والدين مقرر  .1
 کرنے کے لئے طريقہ کار موجود ہونا ضروری ہيں۔

 

می سے تعلق متبادل والدين بچے کی شناخت، جانچ اور تعليمی تقرر اور اس کے لئے مفت و مناسب سرکاری تعليم کی فراہ .2
 رکهنے والے تمام مسائل ميں بچے کی نمائندگی کرسکتے ہيں۔

 
 

  :سرکاری خرچے پر نجی اسکول ميں تقرر

 دستياب کی ہو، ليکن آپ نے بچے کو نجی اسکول يا سہولت ميں داخلہ FAPEاگر اسکول کے نظام نے آپ کے بچے کے لئے 
ام کو تعليم کے اخراجات کی ادائيگی کرنے کی ضرورت نہيں ہے،  کے تحت اسکول کے نظ IDEAدلوانے کو انتخاب کيا ہو تو

جس ميں خاص تعليم اور متعلقہ خدمات شامل ہوتے ہيں۔ تاہم نجی اسکولوں ميں تعليم حاصل کرنے والے طلبا کے لئے، اس اسکول 
جن کی ضروريات کا کے نظام کو جس ميں نجی اسکول موجود ہے، آپ کے بچے کو ان بچوں ميں شمار کرنے کی ضرورت ہے، 

  کے ضوابط ميں ذکر ہے۔IDEA نجی اسکول ميں تعليم حاصل کرنے والے بچوں سے تعلق رکهنے والے
  
 فراہم کی ہو ليکن والدين نے بچے کو کسی نجی اسکول يا سہولت ميں داخلہ FAPEاگر اسکول کے نظام نے بچے کے لئے  .1

ت کی ادائيگی ضروری نہيں ہے، جس ميں خاص تعليم اور متعلقہ داليا ہو، تو اسکول کے نظام کے لئے تعليم کے اخراجا
 خدمات کی ادائيگی شامل ہے۔

a.  جب بچے کے والدين اسے کسی غيرمنافع بخش نجی ابتدائی يا سيکنڈری اسکول ميں داخلہ دالتے ہيں تو نجی اسکول
م کو اہل بچے کے طور پر ان پر غور کرنے کے عمل کے لئے اس طالب علکے نظام کو وفاقی رقوم کی فراہمی يا 

سمجهنا ہوگا۔ مندرجہ باال صورت حالوں ميں اگر والدين نے بچے کو کسی نجی ابتدائی يا سيکنڈری اسکول ميں داخلہ 
 داليا ہو تو خاص تعليم اور متعلقہ خدمات کے لئے کوئی انفرادی حق موجود نہيں ہے۔

 
 کی FAPEخدمات موصول کرنے والے کسی بهی بچے کو اگر ماضی ميں اسکول کے نظام سے خاص تعليم اور متعلقہ  .2

فراہمی کے متعلق نااتفاقی کی وجہ سے کسی معذور بچے کو اسکول کے نظام کی رضامندی يا تجويز کے بغير اس کے والدين 
اسکول کے سماعت کا افسر يہ فيصلہ کرلے کہ /ALJنے نجی ابتدائی يا سيکنڈری اسکول ميں داخلہ دلوايا ہو تو، اگر عدالت يا 

سماعت کا افسر اسکول کے نظام کو اس /ALJ فراہم نہ کيا ہو تو، FAPEنظام نے اس داخلے سے پہلے بچے کو بروقت 
 داخلے کے لئے والدين کو بازادائيگی کرنے کا حکم دے سکتے ہيں۔

 
     :کم يا مسترد کيا جاسکتا ہےميں بيان کردہ بازادائيگی کی رقم کو مندرجہ ذيل صورت حالوں ميں ) 2(مندرجہ باال پيراگراف  .3

 (a)اگر بچے کو سرکاری اسکول سے نکالنے سے قبل منعقد ہونے والی آخریIEP  ميٹنگ ميں والدين نے IEP  کی ٹيم کو اس
 فراہم کرنے کی تجويز مسترد کررہے ہيں، جس ميں ان کے افکار، يا FAPEبچے کو کے متعلق اطالع نہ فراہم کی ہو کہ وہ 
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اری خرچے پر کسی نجی اسکول ميں داخلہ دلوانے کا ارادہ بهی شامل ہو؛ يا والدين نے بچے کو سرکاری اسکول بچے کو سرک
جن ميں کاروباری دنوں ميں ہونے والی تعطيالت بهی شامل ( کاروباری دنوں کے اندر اندر 10سے نکالنے سے قبل کم از کم 

ی تجويز مسترد کرنے کی تحريری اطالع نہ فراہم کی ہو، جس  کی فراہمی کFAPEاسکول کے نظام کو بچے کے لئے ) ہيں
 بچے کو  (b)؛ميں ان کے افکار، يا بچے کو سرکاری خرچے پر کسی نجی اسکول ميں داخلہ دلوانے کا ارادہ بهی شامل ہو

ری سرکاری اسکول سے نکالے جانے سے قبل، اسکول کے نظام نے والدين کو بچے کی جانچ کے ارادے کے متعلق تحري
اطالع فراہم کی ہو، جس ميں اس جانچ کا مناسب مقصد بهی واضح ہو، ليکن والدين نے بچے کو جانچ کے لئے دستياب نہ رکها؛ 

 ۔ عدالت والدين کے نامناسب اقدام برآمد کرتی ہے (c)يا
 
 کرنے کی صورت ميں مذکورہ والدين کی طرف سے نوٹس فراہم نہ) 3(مندرجہ ذيل صورت حالوں ميں  مندرجہ باال پيراگراف  .4

 :بازادائيگی کو کم يا مسترد نہيں کيا جائے گا
a. والدين ان پڑه ہيں اور انگريزی ميں لکه نہيں سکتے ہيں؛ 
b. نوٹس کی ضروريات کی تعميل کی وجہ سے بچے کو جسمانی يا سنگين جذباتی نقصان پہنچ سکتا ہے؛ 
c. ؛اسکول نے والدين کو نوٹس فراہم کرنے سے روکا ہو؛ يا 
d. ين کو حقوق کی يہ نوٹس موصول نہ ہوئی ہو۔ والد 

 
 

  معذور بچے کے لئے نظم و ضبط سے تعلق رکهنے والے طريقہ عمل
لگاتار دس تعليمی دن سے زيادہ اسکول کے ضابطہ اخالق کی ٹيم سے مشاورت کے بغير  IEP اسکول کا عملہ طالب علم کے

 دوسرے  يا  ہٹا کر کسی مناسب قائم مقام متبادل تعليمی ماحولخالف ورزی کرنے والے معذور بچے کو اس کے موجودہ تقرر سے
احول ميں نہيں ڈال سکتا ہے، اور نہ اس طالب علم کو معطل کرسکتا ہے۔ اسکول کا عملہ نامعقول حرکات کے عليحدہ واقعات کی م

کی تبديلی کے زمرے وجہ سے دس دن کے عرصے سے کم کے لئے بچے کو اضافی طور پر نکال سکتا ہے، بشرطيکہ يہ تقرر 
ميں شامل نہ ہوں۔

 
اگر بچے کو ايک ہی تعليمی سال کے اندر دس تعليمی دنوں کے لئے، چاہے  وہ لگاتار ہوں يا نہ ہوں، اپنے موجودہ تقرر سے ہٹايا 

وں گی جن کی گيا ہو تو اسکول کے نظام کو اسی سال ميں آئندہ نکالے جانے والے دنوں کے لئے بچے کو ايسی خدمات فراہم کرنی ہ
کے اہداف کے حصول کی  IEPوجہ سے بچہ عمومی تعليمی نصاب ميں حصہ لے سکے گا، البتہ دوسرے ماحول ميں، اور اپنے 

 جانب پيش رفت کرسکے گا۔
 

عالوہ ايسی منتقلی کہ جو دس (طالب علم کے ضابطہ اخالق کی خالف ورزی کی وجہ سے معذور بچے کے تقرر ميں تبديلی 
کے کسی بهی فيصلے کے دس کاروباری دنوں کے اندر ) سے کم ہو، اور جو تقرر کی تبديلی کے زمرے ميں نہ آتی ہوتعليمی دنوں 

 ميں، اساتذہ کے مشاہدات ميں، اور  IEP کو طالب علم کی فائل ميں،ارکانٹيم کے متعلقہ  IEP اندر، اسکول کے نظام، والدين اور
 :ت کا جائزہ لے کر مندرجہ ذيل کا تعين کرنا چاہئيےوالدين کی فراہم کردہ تمام متعلقہ معلوما

a.  کيا زيرغور حرکتيں بچے کی معذوری کی وجہ سے تهيں، يا کيا ان کا اس معذوری کے ساته براہ راست اور قابل
 ۔قدر تعلق تها؛ يا

b. ے کيا زيرغور حرکتيں بچے کIEP ۔کو عملدرآمد کرنے ميں اسکول کے نظام کی ناکامی کی وجہ سے تهيں 
  

ٹيم کے متعلقہ ممبران فيصلہ کرليں کہ دونوں ميں سے کم از کم ايک شرط پوری ہوگئی ہو، تو ان حرکتوں کو بچے کی  IEP اگر
 کی عملدرآمدگی کے نتيجے ميں اسکول کے نظام کی  IEPمعذوری کے ظہور کے طور پر شمار کيا جانا چاہئيے۔ اگر حرکتيں

  کے نظام کو ان کميوں کو پورا کرنے کے لئے فوری اقدام کرنے ہوں گے۔ناکامی کی وجہ سے پيش آئی ہوں تو اسکول 
 

 ٹيم کو تفاعلی کرداری جانچ   IEPيہ حرکتيں بچے کی معذوری کی وجہ سے ہيں تواگر 
)Functional Behavioral Assessment (FBA) ( کروا کر)يا اگر يہ پہلے سے موجود ہو تو اس کی 

 ) behavioral intervention plan (BIP)(لئے کرداری مداخلت کے منصوبے طالب علم کے ) نظرثانی کروا کر
  تيار کرکے عملدرآمد کرنے کی ضرورت ہے تاکہ يہ کردار دوبارہ سامنے نہ آسکے۔

 
اگر آپ کا بچہ اسکول يا اسکول کی کسی تقريب ميں اسلحہ لے کر آئے؛ اگر آپ کا بچہ اسکول ميں يا اسکول کی کسی  .1

ے بوجهتے ہوئے غيرقانونی منشيات رکهے يا استعمال کريں يا کسی کنٹرول شدہ مواد کی خريدوفروخت تقريب ميں جانت
کی کوشش کرے؛ يا اگر آپ کا بچے اسکول ميں، اسکول کی عمارت کے اندر يا اسکول کی کسی تقريب ميں کسی دوسرے 



Georgia Department of Education  
Kathy Cox, State Superintendent of Schools 

Revised March 2009 
Page 14 of 15 

(a)  دس اسکول کے دنوں سے کم کے عرصے کے لئے کسی مناسب قائم مقام متبادل تعليمی ماحول يا 
ے بچوں پر ان کا اسی حد تک جس حد تک معذوری نہ رکهنے وال(دوسرے ماحول پر، يا طالب علم کو معطل کرسکتی ہے 

نيے کے لئے مناسب قائم مقام متبادل تعليمی ماحول ميں، جس دورانيے کے لئے معذوری نہ  اسی دورا (b)، يا)اطالق ہوگا
 دنوں سے زيادہ نہيں ہوگا، اور اس کا تعلق اس بات سے نہيں ہوگا کہ کيا يہ 45رکهنے والے بچے کو رکها جائے، ليکن يہ 

 ٹيم کی طرف سے ہوگا۔  IEPتعينحرکتيں معذوری کے باعث تهيں يا نہيں۔ متبادل تعليمی ماحول کا 
 

اسکول کا عملہ تقرر کی تبديلی کی مناسبت کا تعين کرنے کے دوران کسی بهی منفرد صورت حالوں پر انفرادی بنياد پر  .2
 غور کرے گا۔

 
سماعت کا افسر فيصلہ کرے کے آپ کے بچے کے موجودہ تقرر کو برقرار رکهنے سے آپ کے بچے يا /ALJاگر  .3

 دنوں سے کم عرصے کے لئے آپ کے بچے کے تقرر کو 45سماعت کا افسر /ALJہے، تو دوسروں کو چوٹ لگ سکتی 
IEP  کے متعين کردہ مناسب قائم مقام متبادل تعليمی ماحول پر تبديل کرنے کا حکم دے گا اور فيصلے کرے گا کے کيا يہ 

 يا نہيں۔کی ضروريات کو پورا کرتا ہے ) 5(قائم مقام متبادل تعليمی ماحول پيراگراف نمبر 
  

کے تحت جس کسی بهی قائم مقام متبادل تعليمی ) 4( يا پيراگراف نمبر) 1(آپ کے بچے کو اس حصے کے پيراگراف نمبر  .4
اس طرح سے منتخب کرنا ضروری ہے کہ آپ کا بچہ عمومی نصاب ميں حصہ لينے ) a (:ماحول ميں رکها جائے اس کو

 ميں واضح کردہ مقاصد کی جانب پيش رفت  IEPلف ماحول ميں، اورکے لئے تعليمی خدمات حاصل کرتا رہے، البتہ مخت
 تفاعلی کرداری جانچ اور کرداری مداخلت کے منصوبے کی خدمات اور تبديلياں موصول کرنا (b)ظاہر کرسکے؛ اور 

 ضروری ہے، تاکہ ان حرکتوں کا دوبارہ مظاہرہ نہ ہو۔
  

ميں بيان کردہ طريقے ) 4( يا پيراگراف نمبر) 1(  نمبراگر آپ کے بچے کے کردار کے لئے اس حصے کے پيراگراف .5
سے نظم و ضبط سے تعلق رکهنے والے کسی بهی کارروائی پر غور کيا جائے، تو آپ کو يہ اقدام کرنے کے فيصلے کی 

؛ تاريخ سے قبل اس فيصلے کے متعلق اور اس حصے کے تحت فراہم کردہ تمام حفظان کی اطالع فراہم کی جائے گی
 تعليمی دنوں کے اندر 10اقدام کرنے کے فيصلے کی تاريخ کے و تو فوری طور پر، ليکن کسی بهی صورت ميں ممکن ہ

 کی ٹيم کے متعلقہ ممبران آپ کے بچے کی معذوری اور اس حرکت کے درميان،  IEPاندر، اسکول کا نظام، والدين اور
 زہ ليں گے۔جس کے متعلق نظم و ضبط کی کارروائی کی جارہی ہو، تعلق کا جائ

  
علقہ ٹيم کے مت  IEPنظام، والدين اورکا اسکول  ميں بيان کردہ جائزہ لينے کے دوران) 6(اس حصے کے پيراگراف نمبر  .6

ميں، اساتذہ کے مشاہدات ميں، IEP  کو طالب علم کی فائل ميں، )جيسے کہ والدين اور اسکول کا نظام فيصلہ کريں(ارکان 
کيا زيرغور حرکتيں ) 1: ( مندرجہ ذيل کا تعين کرنا چاہئيے متعلقہ معلومات کا جائزہ لے کراور والدين کی فراہم کردہ تمام

کيا ) 2 (بچے کی معذوری کی وجہ سے تهيں، يا کيا ان کا اس معذوری کے ساته براہ راست اور قابل قدر تعلق تها؛ يا
 اسکول کا اگر ۔ امی کی وجہ سے تهيںکو عملدرآمد کرنے ميں اسکول کے نظام کی ناک IEPے زيرغور حرکتيں بچے ک

تو ان ميں سے کوئی ايک قابل اطالق ہو تو ) b(يا ) a(ٹيم کے متعلقہ ممبران فيصلہ کرليں کہ  IEP نظام، والدين اور
کی عملدرآمدگی کے نتيجے  IEP۔ اگر حرکتيں جائے گاحرکتوں کو بچے کی معذوری کے ظہور کے طور پر شمار کيا 

 کی ناکامی کی وجہ سے پيش آئی ہوں تو اسکول کے نظام کو ان کميوں کو پورا کرنے کے لئے ميں اسکول کے نظام
  فوری اقدام کرنے ہوں گے۔

 
کا ظہور نہيں تهيں، تو آپ کے بچے پر انہي متعلقہ اگر يہ فيصلہ کيا جائے کہ آپ کے بچے کی حرکتيں اس کی معذوری  .7

ق کيا جائے گا جيسے کہ معذوری نہ رکهنے والے بچوں پر کيا جاتا نظم و ضبط کی کارروائيوں کا اسی طريقے سے اطال
 اس طرح سے تعليمی خدمات موصول کرتا رہے وہ عمومی  (a):ہے، عالوہ اس کہ کے بچے کے لئے ضروری ہے کہ

 ميں واضح کردہ مقاصد کی جانب پيش رفت ظاہر IEPنصاب ميں حصہ لے سکے، البتہ مختلف ماحول ميں، اور 
 مناسبت کے لحاظ سے تفاعلی کرداری جانچ اور کرداری مداخلت کے منصوبے کی خدمات اور تبديلياں  (b)رکرسکے؛ او

 موصول کرے، تاکہ ان حرکتوں کا دوبارہ مظاہرہ نہ ہو۔
 

 کی ٹيم ايک تفاعلی کرداری جانچ کرکے کرداری  IEPاگر اس بات کا تعين کيا جائے کہ اطوار معذوری کے باعث ہے، تو .8
کے منصوبے کو عملدرآمد کرے گے اور پہلے سے موجود منصوبے کی حسب ضرورت نظرثانی بهی کرے گی۔ مداخلت 

بچے کو اس صورت ميں دوبارہ وہاں مقرر کيا جائے گا، جہاں سے اسے نکاال گيا تها، اگر والدين اور اسکول کا نظام 
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ميں بيان ) 4( يا )1(ے متفق نہ ہو۔ پيراگراف کرداری مداخلے کے منصوبے ميں تبديلی کے باعث تقرر ميں تبديلی کے لئ
  ٹيم کرے گی۔ IEPکردہ صورت حالوں کے لئے، ايک قائم مقام متبادل ماحول کا استعمال کيا جاسکتا ہے، جس کا تعين

 
ں  مي)3(يا پيراگراف  (b)(1)  پيراگرافظہور کے تعين کو چيلنج کرنے کے لئےاگر آپ قائم مقام متبادل تعليمی ماحول يا  .9

 کی درخواست کرتے ہيں تو آپ سماعتکسی نظم وضبط سے تعلق رکهنے والے اقدام کے متعلق تيزتر واجب واضح کردہ 
جو بهی ( ميں فراہم کردہ معياد تک 3يا پيراگراف  (b)(1) کے افسر کے فيصلے تک يا پيراگراف سماعت/ALJکا بچہ 

 ہی رہے گا، اگر آپ کے اور رياست کے درميان مختلف معاہدہ اس صورت ميں قائم مقام متبادل ماحول ميں) پہلے واقع ہو
 تعليمی دنوں کے اندر اندر واقع ہونا 20 کو سماعت کی درخواست کردہ تاريخ سے سماعتنہ ہوا ہو۔ اس تيزتر واجب 

 تعليمی دنوں کے اندر اندر سنادينا ضروری ہے؛ سماعت کی درخواست 10 کے سماعتہ ضروری ہے، اور اس کا فيصل
 اس وقت جاری ہوسکتی سماعتکے سات دنوں کے اندر اندر حل کرنے کے سيشن کی ميٹنگ منعقد ہونا ضروری ہے اور 

 دنوں کے اندر اندر مسئلے کا ايک حل نکل آئے تو دونوں فريقوں کو 15 کی درخواست کی موصولی کے سماعتہے، اگر 
 ۔ کے فيصلے کی اپيل کی جاسکتی ہےسماعتقابل قبول ہو۔ تيزتر 

  
 کی درخواست کی گئی ہو، تو سماعتاگر ضابطہ اخالق کی خالف ورزی کے نتيجے ميں تقرر کے متعلق تيزتر واجب  .10

 کے افسر کے فيصلے تک يا واضح کردہ ميعاد کے ختم ہونے تک، جو بهی پہلے واقع ہو، اس صورت سماعت/ALJبچہ 
 ور رياستی يا مقامی ايجنسی کے درميان مختلف معاہدہ نہ ہوا ہو۔ميں قائم مقام متبادل تعليمی ماحول ميں رہے گا اگر والدين ا

  
اگر بچے کو خاص تعليم اور متعلقہ خدمات کے لئے نااہل قرار ديا گيا ہو، اور اس نے طالب علم کے ضابطہ اخالق کی  .11

 بچہ اس عمل سے پہلے بچے کے معذور ہونے کا علم تها، توخالف ورزی بهی کی ہو، ليکن اسکول کے نظام کو اس 
نوٹس ميں بيان کردہ مدافعتوں کا مطالبہ کرسکتا ہے۔ اسکول کے نظام کو مندرجہ ذيل صورت حالوں ميں بچے کے معذور 

 :ہونے کا علم ہوتا ہے
a.  بچے کے والدين نے تحريری شکل ميں نگرانی يا انتظاميہ سے تعلق رکهنے والے افراد يا بچے کے اساتذہ سے بچے

 ۔تعلقہ خدمات کی ضرورت کا اظہار کيا ہوکے لئے خاص تعليم اور م
b.  والدين نےIDEA ۔ کی درخواست کی ہوجانچ کے تحت خاص تعليم اور متعلقہ خدمات کی اہليت سے تعلق رکهنے والے 
c.  بچے کے اساتذہ يا نظام کے ديگر عملے نے اسکول کے نظام کے خاص تعليم کے ڈائريکٹر يا اسکول کے نظام کے

  عملے سے بچے کے مخصوص کردار کے متعلق افکار کا اظہار کيا ہو۔ديگر نگرانی کرنے والے

  : ہوتی ہے اگرنہيںاسکول کے نظام کو اس صورت ميں معلومات 
a.  ۔ کی اجازت نہ دی ہوجانچبچے کے والدين نے بچے کے 
b. ۔خاص تعليم اور متعلقہ خدمات سے انکار کيا ہو 
c.  ۔منسوخ کيا ہو ياخاص تعليم اور متعلقہ خدمات کی فراہمی کی اجازت کو 
d.  کے بعد يہ فيصلہ کيا گيا ہو کہ وہ جانچبچے کے IDEA  فراہم کی جانے والے خدمات کے لئے اہل کے تحت

 معذوری نہ رکهتا ہو۔
 
 
اگر آپ مندرجہ باال حقوق کے لئے مزيد وضاحت چاہتے ہيں تو آپ اپنے مقامی اسکول کے نظام کے لئے خاص تعليمی ڈائريکٹری 

  :تے ہيںسے رابطہ کرسک
 
 

 :سے اس پتے پر رابطہ کرسکتے ہيں يا پهر آپ جارجيا کے محکمہ تعليم
Georgia Department of Education, Divisions for Special Education Supports and Services, Suite 1870, 

3963 -656) 404(, 5010-30334Georgia , Atlanta, Twin Towers Eastيا1 -800-311- 3627يا org.gadoe.www۔ 
کی ہدايتی ) Regional Georgia Learning Resource System (GLRS)(جارجيا کے عالقائی تعليم کے وسيلے کے نظام 

 معلومات حاصل کی جاسکتی ہے۔ سے بهی org.glrs.www يا ويب سائٹ )1-800-282-7552(خدمات کے فون نمبر 
 
 

جارجيا ميں، خاص تعليم کے قواعد جارجيا کے تعليمی محکمے کی ويب سائٹ پر بهی درج 
  http://www.gadoe.org/pea_board.aspx?PageReq=PEABoardRules.:ہيں
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