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    آئی ڈی نمبر

 

یز  عز ،
 

 

، اور وه ضوابط جن کے تحت ورجینیا میں خصوصی تعلیمی پروگرام چالیا جاتا ہے، واضح  (IDEA)معذور افراد کے تعلیمی ایکٹ ترمیم شده ، 
خدمات فراہم کی جاتی  کیا جانا چاہیے جسے خصوص تعلیمیہر اس  طالبعلم کے لیے تحریر  )IEP(کرتے ہیں کہ ایک انفرادی تعلیمی پروگرام 

ہیں۔ ہماری گفتگو کے مطابق جس میں آپ نے اس بات کی نشاندہی کی تھی کہ آپ نے اپنے بچے کو ایک نجی اسکول میں داخل کروادیا ہے 
متعلقہ خدمات کی پیشکش مسترد کرتے ہیں۔ ایسے طلباء جو خصوصی کے ذریعے حاصل ہونے والی خصوصی تعلیم اور  IEPاور یہ کہ آپ 

کی طرف  FCPSتعلیم اور متعلقہ خدمات کے لیۓ اہلیت رکھتے ہیں اور جو اپنے والدین کی طرف سے نجی اسکول میں داخل ہوتے ہیں وه 
کے بارے میں ایک تحریری بیان ہے جو آپ ان خدمات  ISPیہ  کے ذریعے خدمات حاصل کرسکتے ہیں۔ )ISP(سے ایک انفرادی سروسز پالن 

ایک ایسی ڻیم کی طرف سے تشکیل دیا جانا چاہیۓ جس میں والدین اور  ISPواضح کرتا ہے کہ   IDEA ا بچہ سال کے دوران حاصل کرے گا۔ک
 اسکول کے مناسب اہلکار شامل ہوں۔ 

 

بجے  ، _______________  )(dateکو  ____________میڻنگ  ISPمطلع کیا جاتا ہے کہ آپ کے بچے کی 

)time(                                   میں)location( :طے کی گئ ہے۔ اس میڻنگ کا مقصد درج ذیل تشکیل دینا ہے     

 ISPساالنہ ایک                           ISPایک ابتدائی                                  
 

 __________________________________________________ اسکول کا عملہ جو اس مالقات میں شرکت کرے گا:   
___________________________________________________________________________________ 

 
اسکول کی صوابدید پر اجالس میں شریک ہو سکتے ہیں۔   ٓاپ کے بچے کی مہارتوں کے بارے میں علم رکھتے ہیں، آپ یا دیگر ایسے افراد جو

 معلومات اور خصوصی مہارتوں کا تعین اس فریق کی جانب سے ہونا چاہیے جس نے ان افراد کو مدعو کیا ہے۔
 

میڻنگ کے دوران دیئے  ISP آپکے بچے کی خصوصی تعلیم اور متعلقہ خدمات کی فراہمی کے سلسلے میں کسی بھی طرح کے سوالوں کے جواب
والدین کے لیۓ پیرنٹ انفارمیشن کی ایک نقل منسلک ہے جس میں معذوری کے حامل بچے جنہیں ان کے والدین نے نجی اسکولوں میں جائیں گے۔  

 Due Process نیاگر آپ کو یہ معلومات سمجھنے کیلئے معاونت کی ضرورت ہے تو براِه مہربا داخل کروایا ہے، سے متعلق معلومات موجود ہیں۔
and Eligibility پر رابطہ کریں۔ میری مدد درکار ہونے کی صورت میں براه مہربانی مجھ سے 4470-423-571 سے  _______________  
 پر رابطہ کریں۔

 

 مخلص،
 
 
 
 

 

 
 

 منسلکہ کاغذ
 
 
 

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