
URDU 
Parent Notice of Eligibility Determination

 اسکول

 پتہ

 

 تاریخ              ____________________________________________
        ____________________________________________ حوالہ            

 
 ________عزیز __________________________________   آئی ڈی نمبر  

کو، اس بات کی تصدیق کرنے کے لیئے کہ آیا آپ کا بچہ خصوصی تعلیمی خدمات کے لیئے اہل ہے یا نہیں، آپ  )date(مورخہ___________________
 کے بچے سے متعلق معلومات کا جائزه لیا گیا۔ 

 مختصر دستخط:

 _______________________________________دستیاب تمام معلومات کا جائزه لینے کے بعد، اس بات کا تعین کیا گیا کہ 
 طالب علم کا نام

 ہے۔خصوصی تعلیمی خدمات کے لیئے اہل 

 ۔ہےنہیں خصوصی تعلیمی خدمات کے لیئے اہل 

پ کا اجازت نامہ درکار ہو گا۔ اگر آپ اہلیت کے حوالے سے کی گئی میڻنگ ابتدائی اہلیت کے تعین کے لیئے آتعلیمی خدمات کے لیئے اہل قرار پایا گیا تو  یاگر آپ کا بچہ خصوص
دستخط کر کے اپنے بچے کے اسکول واپس مختص جگہ پر  یں اورپر کر )SS/SE-10(کا فارم  خصوصی تعلیمی خدمات کی اہلیتمیں شریک نہیں ہوئے تو براِه مہربانی منسلک 

تیار کیا جانا ) IEP( دی تعلیمی پروگرامبھیج دیں۔ ورجینیا میں خصوص تعلیمی پروگراموں کے قوانین میں واضح کردیا گیا ہے کہ اہلیت کے تعین کے بعد ہر طالب علم کے لیئے انفرا
 تیار کرنے کے لیئے، میڻنگ طے کرنے کے حوالے سے اسکول کا ایک نمانئنده آپ سے رابطہ کرے گا۔ اگر )IEP(اسب انفرادی تعلیمی پروگرام پ کے بچے کے لیئے منآ چاہیئے۔

پ کی معلومات کے لیئے، ے گا۔ اآکے اجالس میں اس پر تبادلہ خیال کیا جائ )IEP(کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو انفرادی تعلیمی پروگرام  اپنے بچے کے پروگرام  سے متعلق  آپ
منسلک کردی گئی ہے۔  اگر اُپ کا بچہ اس عالقے کا ) IEP-101( سے متعلق والدین کے لیئے طے کی جانے والی میڻنگ کے ایجنڈے کی ایک نقل) IEP( انفرادی تعلیمی پروگرام

میڻنگ طے کرنے کے لیئے، اپنے بچے کے رہائشی  IEPپ کو ں داخل کروایا ہوا ہے تو آنڻی کے کسی نجی اسکول میوالدین نے فی الحال فئیرفیکس کاؤ رہائشی نہیں ہے اور
 پ کا بچہ فیئر فیکس کائونڻی میں واقع کسی نجی اسکول میں پڑھائی جاری رکھتا ہے تو فیئرفیکس کاونڻی پبلک اسکولزاگر آول ڈویژن سے رابطہ کرنا چاہیئے۔ عالقے کے اسک

)FCPS (ی خدماتی پالن کی طرف سے انفراد)ISP (کے ذریعے بھی یہ خدمات دستیاب ہو سکتی ہیں۔ 
  

 :دوباره چانچ

 دستیاب تمام معلومات کا جائزه لینے کے بعد اس بات کا تعین کیا گیا کہ______________________________________________
 ۔رہے گیکرنے کی اہلیت جاری خصوصی تعلیمی خدمات حاصل کے لیئے       طالب علم کا نام

مناسب تبدیلیاں  ے دوباره اکڻھی ہوسکتی ہے اورکا جائزه لینے کے لیئ  IEPڻیم آپ کے بچے کے  IEPکے لیئے بدستور اہل قرار پایا ہے تو ی خدماتاگر آپ کا بچہ خصوص تعلیم
گ میں حوالے سے کی گئی میڻنالئی جا سکتی ہیں۔ اگر اہلیت کی حیثیت میں کوئی تبدیلی پیش آتی ہے تو آپ کی طرف سے اجازت نامہ کی ضرورت ہو گی۔ اگر آپ اہلیت کے 

پر کریں اور مختص جگہ پر دستخط کر کے اپنے بچے کے اسکول واپس بھیج ) SS/SE-10(کا فارم  مات کی اہلیتخصوصی تعلیمی خدشریک نہیں ہوئے تو براِه مہربانی منسلک 
 دیں۔

 اہل نہیں۔ کے لیئےاب مزید خصوصی تعلیمی خدمات حاصل کرنے 

مہ کی ضرورت ہو گی۔ اگر آپ اہلیت اگر آپ کا بچے اب مزید خصوصی تعلیمی خدمات حاصل کرنے کا اہل نہیں رہا تو خصوصی تعلیمی خدمات ختم کرنے کے حوالے سے آپ کے اجازت نا
مختص جگہ پر اپنے دستخط کر کے اپنے  پر کریں اور) SS/SE-10(فارم کا  خصوصی تعلیمی خدمات کی اہلیتکے حوالے سے کی گئی میڻنگ میں شریک نہیں ہوئے تو براِه مہربانی منسلک 

 تعلیمی خدمات ختم ہونے کی مجوزه تاریخ  __________________________ ہے۔بچے کے اسکول واپس بھیج دیں۔ تبدیلی کے اس عمل کو آسان بنانے کے لیئے، خصوصی 

 
اہلیت کے  توآپ کرتےے سے اتفاق نہیں یہ فیصلہ کس طرح سے کیا گیا، اس بارے میں معلومات منسلکہ کاغذات میں بیان کی گئی ہیں۔ اگرآپ اجالس میں شریک نہیں تھے اور اس فیصل

 SS/SE-4) (Virginia Procedural Safeguard Notice)( ے کے حقوقپ کے گھرانخصوص تعلیم کے حوالے سے آٓ  حوالے سے لیئے گئے فیصلے پر نظرثانی کی درخواست کر سکتے ہیں۔
طریقہ کار میں شامل حفاظتی اقدامات سے متعلق دستاویزات کی اضافی نقول آپ کے بچے کے اسکول، یا آن الئن  کی جا چکی ہے۔فراہم ہی پ کو پہلے کی ایک نقل آ

https://www.fcps.edu/sites/default/files/media/forms/se4.pdf   پر دستیاب ہیں۔ طریقہ کار میں شامل حفاظتی اقدامات سے متعلق اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں یا ان حفاظتی
 پر کال کریں۔ 4470-423-571ربانی حسب قانون کاروائی اور اہلیت کے دفتر میں پ کو کوئی مدد درکار ہے تو براِه مہیں آاقدامات کی شقوں کو سمجھنے م

 Willow Oaks Corporate Dr. Second Floor, Fairfax, VA 8270آپ اہلیت کے حوالے سے کیئے گئے فیصلے کے خالف اپیل کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ ایسا کرنے کے لیئے آپ کو  
ہ نپ ایک انتظامی جائزه، مصالحتی اور/ یا ضابطے کی ایک غیر جانبداراکہ آٓ  ہو گیروائی اور اہلیت کے دفتر میں ہر صورت تحریری طور پر یہ اطالع دینی پر واقع حسب قانون کا 22031

 Virginia Procedural Safeguard Noticeطرف سے کی  FCPS) کا فارم حاصل کر سکتے ہیں۔  SS/SE-130(  اپیل کے نوڻسپ اپنے بچے کے اسکول سے سماعت کا آغاز کر رہے ہیں۔ آ
اگر اپیل کا عمل شروع ہو جاتا ہے تو اپیل کے عمل کے دوران آپ کا بچہ موجوده تعلیمی حیثیت برقرار رکھے گا ماسوائے ایسی صورت  کے فیصلے پر اپیل کی جا سکتی ہے۔میں درج والدین 

 تفق نہیں ہو جاتے۔میں کہ آپ اور اسکول ڈویژن کسی اور فیصلے پر م

 اگر آپ کوئی بھی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو مجھ سے ________________ پر رابطہ کریں۔

 مخلص،

 

 منسلک کاغذات
لم اس بات پر رضا مند ہے کہ وه والدین یا اہل طالب ع فیئر فیکس کاؤنڻی پبلک اسکولز کے طالب علموں کے تعلیمی ریکارڈ سے معلومات اس شرط پر جاری کی جاتی ہیں کہ انہیں وصول کرنے واال فرد

 ۔ے گاکی رضا مندی کے بغیر، یہ معلومات کسی دوسرے فریق کی دسترس میں جانے کی اجازت نہیں د
SS/SE-107 (7/19) Parent Notice of Eligibility Determination 

 

 LS-Special Education-Forms-SS-SE107 

http://www.fcps.edu/sites/default/files/media/forms/se4.pdf



