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CONFIDENTIAL Fairfax County Public Schools 
Individualized Education Program 

Credit Accommodations Eligibility Form 

   مالقات کی تاریخ آئی ڈی نمبر طالب علم کا نام

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

) کی ڻیم کی طرف سے کیا جانا IEPکا تعین طالب علم کی انفرادی تعلیمی پروگرام (ے لیئے کریڈٹ سہولیات حاصل کرنے اسڻینڈرڈ ڈپلومہ ک ہدایات:
طالب علم کے تعلیمی پس منظر کا  گریڈ پاس کر چکا ہے تو وه بھی اس عمل میں شریک ہو سکتا ہے۔ چاہیئے اور جہاں مناسب ہو، اگر طالب علم آڻھواں

دین والمناسب طور سے، سہولیات کا انتخاب کرنے کے لیئے،  کریڈٹ اسکول کو ،کے بعدانتخابات کی مکمل منظوری اور طالب علم کے  لینے جائزه
 کی طرف سے جمع کروایا گیا معلوماتی تحریری معاہده محفوظ کر لینا چاہیئے۔ اور طالب علم اور/ یا سرپرست

 

 : اہلیت پر پورا اترنے کے حوالے سے کیئے جانے والے سواالت اور متعلقہ دستاویزاتIسیکشن 
کی طرف سے کیا جانا ڻیم  IEPعین، طالب علم کی اسڻینڈرڈ ڈپلومہ کے لیئے پیش کی جانے والی کریڈٹ سہولیات میں شرکت کرنے کے لیئے طالب علم کی اہلیت کا ت

۔ کسی بھی ہےاس دستاویز میں بیان کرده تین معیارات کے نتائج پر مبنی ہوتا ہے اور درج ذیل فراہم کی گئی معلومات کا جائزه لینے کے بعد کیا جاتا الزمی ہے، جو 
میں بیان  1کہ طالب علم اس فارم کے سیکشن  ہوتی ہےنے کی صورت میں، اس بات کی نشاندہی " میں ہونے یا متعلقہ کاغذات فراہم نہ کرنہیںایک معیار کا جواب "

 ہے۔  نہیںکرده کریڈٹ سہولیات کا اہل 
 

  کیا طالب علم کی معذوری کے اثرات کی وجہ سے، طالب علم  کے گریڈ لیول کا تعلیمی مواد اب بھی گریڈ لیول کی توقعات پر پورا  .1 جی نہیں جی ہاں
 ابقت نہیں رکھتا؟ طے لیئے کافی نہیں ہے اور اس سے ماترنے ک

 طالب علم کی معذوری کا ایک مختصر جائزه پیش کریں: •
 
 
 
 
 
 

 طالب علم کی معذوری کے اثرات بیان کریں: پرکالس روم کی کارکردگی  •
 
 
 
 
 
 
 
 

 لینے اور کارکردگی کا مظاہره کرنے کے لیئے خصوصی تعلیمی مدد درکار ہے؟ SOLsکیا طالب علم کو گریڈ لیول کے  .2 جی نہیں جی ہاں

فراہم کرده انفرادی مدد، خصوصی پروگرام اور/ یا  کے مواد کو سمجھنے کے لیئے SOLگریڈ لیول کے مطابق ہونے والے   •
 اصالحی پروگرام کے بارے میں بیان کریں:

 
 
 
 
 
 

اور/ یا اصالحی پروگرام استعمال کرنے کے دوران طالب علم نے کتنا وقت انفرادی مدد اور/ یا خصوصی پروگرام  •
 صرف کیا، اس کے بارے میں بیان کریں۔
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     گزشتہ کارکردگی کے حوالے سے مختلف مقاصد کی جانچ کی بنیاد پر، طالب علم سے مقرره وقت پر    .3   جی ہاں جی نہیں
   مطلوبہ معیارات اور کریڈٹ کے تصدیق شده یونڻس پر پورا اترنے کی توقع نہیں رکھی جاتی۔ 

ان اسسمنڻس اور طالب علم کی کارکردگیوں کی وضاحت کریں جو اس بات کا تعین کرنے کے لیئے  •
 استعمال کی گئیں کہ طالب علم گریڈ لیول یا کورس کی توقعات کے مطابق پیش رفت نہیں کر رہا:  

 
 

تعلیمی  میں، کارکردگی بہتر بنانے کے حوالے سے فراہم کرده  SOLگریڈ لیول کے مطابق ہونے والے  •
 ہدایات کی وضاحت کریں: 

 
 
 
 
 

طالب علم نے تعلیمی ہدایات کے دوران کتنا وقت صرف کیا اور اس کی کارکردگی پر اس کے کیا اثرات  •
 مرتب ہوئے، اس کے بارے میں بیان کریں:

 
 
 
  

 : دالئلی بیان:IIسیکشن 
IEP جن کی بنیاد پر  ،ڻیم کی طرف سے ایک وضاحت فراہم کی جانی الزمی ہے جس میں ان دالئل کا خالصہ بیان کیا گیا ہوIEP  ڻیم نے اس طالب علم کو کریڈٹ

االت، بے ی یا معاشی حبئیں (معذوری، جنس، معاشرتی، تہذیسہولیات کا اہل قرار دینے کا تعین کیا ہے۔ یہ دالئل کسی بھی مخصوص شرط کی بنیاد پر نہیں ہونے چاہ
 گریجوئشن کے لیئے ڻیسٹ لینا ضروری نہیں یا طالب علم کا رویہ۔)تحاشا اور لمبی غیرحاضریاں، طالب علم کے ڻیسٹ میں فیل ہوجانے کا خدشہ، آگے بڑھنے یا 

 
 

 
  کریڈٹ سہولیات : (متعلقہ تمام پر نشان لگائیں) کرده جویزت: III سیکشن

 کریڈٹ سہولیات کی نشاندہی بعد کی تاریخ میں کی جائے گی         

 نہیں) مزید دستیابکے تعلیمی سال کے بعد 19-18کا استعمال ( VMASTانگریزی مطالعہ میں تصدیق شده کریڈٹ کے لیئے

 ریاضی میں مقامی طور پر دیئے گئے تصدیق شده کریڈٹ

 انگریزی میں مقامی طور پر دیئے گئے تصدیق شده کریڈٹ

 کا استعمال  1، پارٹ 1ریاضی کی گریجوئشن کی شرائط کے طور پر الجبرا 

کا استعمال  1، پارٹ 1ر پر جیومیڻری ریاضی کی گریجوئشن کی شرائط کے طو

 کا استعمال 1، پارٹ 1سائنس کی گریجوئشن کی شرائط کے طور پر حیاتیات 

 معاشیات اور ذاتی مالیت والی گریجوئشن کی شرائط پر پورا اترنے کے لیئے ریاضی کے ایک ذاتی اور مالیاتی کورس کا استعمال

 FCPS ے تیسرے کورس کی چھوٹکی گریجوئشن شرائط کے لیئے سائنس ک 

 FCPS کی گریجوئشن شرائط کے لیئے عالمی تاریخ کے دوسرے کورس کی چھوٹ 

 SS/SE-348). مکمل فارم SPLAVC-Aمقامی طور پر دی گئی تصدیق شده کریڈٹ سہولیات کے لیئے خصوصی اجازت پر غور (
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