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Read Aloud or Audio Accommodation Criteria Form 

نام کا علم ڈی طالب تاریخنمبر آئی کی مالقات

پر، بنیاد کی معیار ذیل یا IEPدرج انگریزی 504ڻیم کو، علم طالب کہ ہے، کیا تعین نے کمیڻی کی آڈیو کیپالن پڑھنے/ ہے:کی اونچا درکار  سیکھنے سہولت
معیارات کیلئے کے جانچ: (SOL)پڑھنے  کی

جو • ہے، سکتی جا کی استعمال پر، طور کے معیاری سہولت ایک لیئے، کے طلباء ان آڈیو سہولت، پڑھنے/ کی اونچا نظر پن سمیت اندھے
ہیں۔ ہوتے کا شکار کمزوری

کا • معذوری مخصوص ایسی کسی جو ہے، جا سکتی کی استعمال پر طور کے معیاری سہولت ایک بھی، لیئے کے طلباء ان آڈیو سہولت، پڑھنے/  اونچا
ت حد کرنے سے، شدید حاصل رسائی تک متن پر بھی سطح کسی کی مشکل انہیں، جو ہیں، ہوتے ہے۔ شکار روکتی یا محدود  ک
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I. مکمل حصہ یہ لیئے، کے طلباء کیجیئےتمام
علم .1 طالب الحال فی ہے 504 یا IEPکیا حصہ کا ہے؟پالن رہا جا کیا تیار پالن کوئی لیئے، کے اس حوالے سے اس یا ہاں نہیں جی جی

ہاں.2 نہیں جی فاجی بھی کسی علم طالب وجہ سے، کی جس ہے، شکار کا کمزوری کی نظر سمیت پن اندھے علم، طالب نہیں رمیٹکیا پرنٹ کا
میں  جس ہے؟ brailleدیکھ سکتا، فائل شامل ڈیجیڻل متبادل یا حروف) ہوئے (ابھرے

تشخیصیجی ہاں جی 3 مشکل(طریقوں)طریقے کیا اسے جو ہے، آتی پیش مشکل میں پڑھنے کو، علم طالب مطابق، کے (آالت) آلے  یا
ہے۔ روکتی یا محدود تک حد شدید سے، کرنے حاصل رسائی تک متن پر، بھی سطح کسی  کی

II. مکمل 3نمبراگر حصہ ذیل تو درج ہے میں ہاں جواب کیجیئے کا
3a. 

3b. 

ہاں نہیں جی جی

ہاں نہیں جی جی

3c 
. 

ہاں  جی

نہیں جی ہاں  جی
نہیں جی

علم طالب ہے؟ 504 یا IEPکیا کرتا مظاہره کا کمزوری میں تفہیم کی اہداف کرده بیان میں پالن

ہے؟ کرتا مظاہره کا فہم مناسب علم طالب کیا

عام  کو، علم طالب ہے؟ تعلیکیا حاصل رسائی تک، نصاب  می

ہے؟ کرتا استعمال سہولیات لیئے، کے تفہیم کی عبارت میں، معذوری مخصوص علم طالب کیا

III. فیصلہ کا سہولت کی پڑھنے اونچا
ہو میںانگریزی اہل کا کرنے حاصل سہولت آڈیو پڑھنے/ خرابی :نااونچا علم بصری طالب حامل  معیار SOLکی کے

اور 2اور #1 ہے الزمی اترنا پورا مشکل پر میں #پڑھنے معیار کو، علم طالب والے آنے ہے۔ 3a-dاور 3 ،1درپیش الزمی اترنا پورا  پر

انگریزی علم طالب کے میں یہ آڈیو سہولت پڑھنے/ ہےاونچا اترتا پورا پر پر SOLریڈنگ :معیارات  ۔ اسسمنٹ
فراہم بیان وضاحتی سے، حوالے کے کرنے فراہم آڈیو سہولت پڑھنے/ اونچا میں، جگہ ذیل درج مہربانی،  ۔ کیجیئے براه

بیان جواز وضاحتی کا کرنے فراہم کی سہولت پڑھنے چاہیئے،ابت داء(اونچا لینا کر طے نہیں میں ہیں،ہی ہوتے شامل عوامل دیگر میں اس جیسےک یونکہ
کی شرائط، معذوری فیل صنفمخصوص میں ڻیسٹ علم طالب کہ یہ سوچنا چھڻیاں، لمبی یا تحاشا بے عالوه، کے اس حیثیت۔ معاشی یا ثقافتی معاشرتی، ہو ،

زیرغو ہوئے، کرتے تعین کا عوامل کی شرائط گریجوئشن یا پروموشن یا طرزعمل مظاہره، کا کارکردگی کم سے لیول گریڈ میں مطالعہ گا، النیجائے نہیں  ر
نمبر )چاہئیں۔ تائ 3اگر سوال کو، ڻیم تو تھا میں ہاں جواب کردهی کا - 3a د 3d چاہیئے۔ کرنی تشریح وضاحت/ مزید  کی

 یا
ریڈنگ انگریزی: علم طالب پورا یاس SOL یہ پر معیار الزمی کے کرنے حاصل آڈیو سہولت پڑھنے/ اونچا پر  اترتا نہیںسمنٹ

ب اس فرد واال کرنے وصول انہیں کہ ہیں جاتی کی جاری پر شرط اس معلومات ریکارڈ سے تعلیمی کے طلباء کے اسکولز پبلک کاؤنڻی فیکس اہل فیئر یا والدین وه کہ ہے مند رضا پر ات
یہ  بغیر، کے مندی رضا تحریری کی علم گا۔طالب دے نہیں اجازت کی جانے میں دسترس کی فریق دوسرے کسی معلومات

SS/SE-274 (10/22) 
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Fairfax County 
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ENGAGE • INSPIRE • THRIVE 
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