
 

URDU 

 عام غلط فہمیاں 7 طلباء کے بارے میں )2e(کے حامل  خصوصیاتدوہری 
طلباء کے حوالے سے عام طور پر ہونے والی غلط فہمیاں درج ذیل  )2e(کے حامل  خصوصیاتدوہری 

 یاتخصوصاس قسم کی "وہمی باتوں" کے بارے میں آگاہی اور مسلسل بات چیت دوہری  بیان کی گئی ہیں۔
 ) طلباء کی تعلیمی کارکردگی اور سماجی و جذباتی فالح و بہبود میں مدد کرے گی۔2eکے حامل (

 
 : طالب علم خداداد صالحیتوں اور معذوری کا حامل نہیں ہو سکتا۔1 غلط فہمی نمبر

طلباء اعلٰی علمی صالحیتوں کے حامل ہوتے ہیں اور تعلیمی مشکالت یا  )2e(کے حامل  خصوصیاتدوہری  
معذوریوں کا سامنا کرتے ہیں۔ ان طلباء کی ضروریات سمجھنا مشکل ہو سکتا ہے کیونکہ مظبوطیوں کی وجہ سے 

سکتی ہیں۔ یہ معذوریوں کی وجہ سے مضبوطیاں چھپ سکتی ہیں یا وه ایک دوسرے پر پرده ڈال  اورمعذوریاں 
انتہائی اہم ہے کہ مشکل شعبوں میں مدد فراہم کرنے کے دوران طالب علم کی مظبوطیوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے 

 ہدایات فراہم کی جائیں۔
 

 : طالب علم اعلٰی تعلیمی پروگراموں میں خصوصی تعلیمی خدمات حاصل نہیں کر سکتا۔2غلط فہمی نمبر 
طلباء جنہیں سہولیات اور/ یا خصوصی ہدایات اور خدمات درکار ہوتی  )2e(کے حامل ایسے  خصوصیاتدوہری  

 )IEPs(انفرادی تعلیمی پروگرام  ہیں انہیں اعلٰی معیار کے مناسب نصاب کے حصول سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔
یول پر، یکنڈری لس پالن مختلف جگہوں پر فراہم کیا جا سکتا ہے، اس میں اعلٰی تعلیمی کالسیں شامل ہیں۔ 504اور 

طالب علم اور اس کے والدین یا سرپرستوں کے پاس ایسا کوئی بھی کورس منتخب کرنے کا حق ہوتا ہے جس کے 
 لیئے طالب علم کی طرف سے الزمی شرط (شرائط) مکمل کر دی گئی ہوں۔

 
 ہوتا۔ : اچھے گریڈ حاصل کرنے واال طالب علم خصوصی تعلیمی خدمات کا اہل نہیں3غلط فہمی نمبر  

اہلیت کا تعین کرتے وقت ڻیم کی طرف سے بچے کی مکمل کارکردگی کا جائزه لیا جاتا ہے اور کارکردگی یا اہلیت 
کے مطابق، اسکولوں کے  )IDEA(کے حوالے سے گریڈ ہی واحد اشارے نہیں ہوتے۔ معذور افراد کے تعلیمی ایکٹ 

جو " بچے کے بارے میں عملی، افزائشی اور تعلیمی  لیئے الزمی ہے کہ ایسے کسی بھی طالب علم کی جانچ کریں
تشخیصات کے مختلف ذریعوں اور حکمت عملیوں کا استعمال کرتے ہوئے، جس  لیئے،معلومات حاصل کرنے کے 

 نظر آتا ہے۔ میں والدین کی طرف سے فراہم کرده معلومات بھی شامل ہیں، کسی بھی طرح کی معذوری کا حامل
کرنے کے لیئے کہ " آیا یہ بچہ کسی معذوری کا حامل ہے یا اس بچے کے لیئے مناسب  اسکول، اس بات کا تعین

تعلیمی پروگرام کا تعین کرنے کے حوالے سے کوئی بھی ایسی ایک پیمائش یا جانچ کو، واحد معیار کے طور پر 
 استعمال" نہیں کر سکتے۔

 
حامل کے  خصوصیاتہیں، دوہری : صرف اس لیئے کہ وه خدادا صالحیتوں کے مالک 4غلط فہمی نمبر 

)2e(  طلباء کو کم کام یا اضافی مدد فراہم کرنا مناسب نہیں۔ 
غیرجانبداری کا مطلب یہ نہیں کہ تمام طلباء ایک جیسی خدمات حاصل کریں بلکہ تمام طلباء وه سب حاصل کریں جن 

 IEPجن میں خداداد صالحیتوں کے حامل طلباء بھی شامل ہیں، اپنے  کی انہیں ضرورت ہے۔ معذوری کے حامل طلباء
سہولیات اور/ یا خصوصی ہدایات اور خدمات حاصل کرنے کے حقدار ہوتے ہیں۔ یہ  پالن میں بیان کرده 504 یا

 اور دستاویزات "توازن کا ماحول" قائم کرنے اور طلباء کو معذوری کے با وجود با اختیار طریقے سے سیکھنے
 ہیں۔  مجھنے کے لیئے تحریر کی جاتیس

  

LS-AAP-Common Misconceptions 



 

اعلٰی تعلیمی مواقعوں تک رسائی حاصل کرنے سے پہلے طالب کی کمزوریوں کو ڻھیک  :5غلط فہمی نمبر 
 کرنا ضروری ہے۔ 

صل یں مہارت حاصالحیتوں ماعلٰی سطح کے نصاب اور ہدایات میں شامل ہونے سے پہلے طالب علم کے لیئے بنیادی 
کمزوریوں کو ڻھیک کرنے کے لیئے دلچسپ اور جذباتی طور پر مناسب سرگرمیوں کا انتخاب، کرنا ضروری نہیں۔ 

عام طور سے نا کامی کا سبب بنتا ہے اور اس کے نتیجے میں طالب علم بیزاری اور بے دلی کا شکار ہو سکتا ہے۔ 
لٰی نصاب کا استعمال کرتے ہوئے مضبوطیوں پر منبی نقطہ نظر بہتر نتیجہ جبکہ، سہولیات اور مدد سے بھرپور اع

 فراہم کر سکتا ہے۔

 
طلباء ایک ہی سطح اور رفتار کے ساتھ علمی اور  )2e(کے حامل  خصوصیات: دوہری 6 غلط فہمی نمبر

 جذباتی طور پر نشونما پاتے ہیں۔
طلباء انتہائی عقلمند ہوتے ہیں؛ البتہ وه سماجی و جذباتی طور پر ناتجربہ کار ہو  )2e(کے حامل  خصوصیاتدوہری 

حل کرنے کے لیئے، واضح ہدایات اور سہولیات کے طور سے بہتر  ں۔ اس طرح کی غیرمعمولی نشونما کوسکتے ہی
اہیئے۔  توجہ دینی چذریعے ضروری شعبوں میں مدد فراہم کرتے ہوئے، طالب علم کی مضبوطیوں کو مزید بڑھانے پر 

سماجی صالحیتیں، انتہائی حساس طبیعت اور انتظامی کام کاج کی مہارتیں آگاہی، شفقت، وقت اور تدبیری ہدایات اور 
 اصالحات سے بہتر کی جا سکتی ہیں۔

 
ان کے  آسانی سے طلباء آزاد خیال ہوتے ہیں اور کامیابی مالک: خداداد صالحیتوں کے 7غلط فہمی نمبر 

 متی ہے۔ قدم چو
طلباء اعلٰی صالحیتوں کے مالک ہوتے ہیں؛ البتہ، وه تعلیمی معذوریوں، انتظامی  )2e(کے حامل  خصوصیاتدوہری 

کام کاج کی مہارتوں میں مشکالت کا سامنا کرنے، نا کافی تعلیمی مدد اور/ یا سماجی و جذباتی مشکالت کی وجہ سے 
، احساس ساتھ ایسے طلباء مشکل تعلیمی کام کرنے سے گریز یا نا رضامندی دکھاتے نظر آ سکتے ہیں۔ وقت کے ساتھ

کمتری کا شکار ہو سکتے ہیں اور تعلیمی مشکالت کا سامنا کرنے سے گھبرا سکتے ہیں۔ ایسے طلباء جو اپنے اساتذه 
کی طرف سے ضروری مدد اور اعتماد حاصل کرتے ہیں وه تعلیمی خطرات کا سامنا کرنے، مشکالت سے لڑنے اور 

 نہ صالحیتوں کا استعمال کرنے کے لیئے زیاده تیار ہوتے ہیں۔کامیابی حاصل کرنے کے لیئے اپنی ممک
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