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CONFIDENTIAL صحت سے متعلق دیگر معذوریاں  
 کمیڻی کے فیصلے کی بنیادی وجوہات

 

   مالقات کی تاریخ  آئی ڈی نمبر  نامطالب علم کا 
عال اشت تعریف: صحت سے متعلق دیگر معذوریوں سے مراد جسم میں طاقت کی کمی، بے جان سی کیفیت یا عدم توجہ ہے، جس میں ماحولیاتی تبدیلی کی طرف 

کی بیماری ہو سکتی ) کوئی دائمی یا شدید نوعیت 1کی وجہ ( اسانگیز رویہ شامل ہے اور جس کا نتیجہ تعلیمی ماحول میں عدم  توجہ کی صورت میں نکلتا ہے، 
(خون کی ایک مہلک بیماری)،  sickle cell anemiaمیاری، یہے جیسے کہ: دل کی بیماری، ڻی بی، گڻھیے کا بخار، گردے کی سوزش، جوڑوں کی ب

hemophilia ،(خون زخم سے بہتے رہنا)، مرگی، سیسے کا زہر، خون کا سرطانattention deficit disorder or attention deficit hyperactivity 
disorder  (بے قراری یا عدم توجہ کا عارضہ)، ذیابیطس یاTourette syndrome  ایک اعصابی عارضہ جس میں رعشہ۔ اعضا کا تشخج واقعہ ہوتا ہے اور منہ)

 ) جس سے طالب علم کی تعلیمی کارکردگی پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔   2سے بے ساختہ آوازیں نکلتی ہیں)؛ اور (
یں کہ کریں۔ یاد رکھمتعدد ذرائع سے لی گئی معلومات پر غور کریں، تعریف پر نظر ثانی کریں، درج  ذیل معیار پر غور کریں اور کوئی بھی اضافی معلومات درج 

 طبی ماہر کی طرف سے بنائی گئی رپورٹ میں شامل تشخیص اہلیت کا تعین کرنے کے لیئے کافی نہیں ہے۔
معیارات پر پورا اترے گا۔ ہر معیار کے لیئے جی ہاں یا جی نہیں  تماما شکار ایسا طالب علم جسے خصوصی تعلیم کی ضرورت ہے، درج ذیل ذہنی معذوری ک ۔معیار

 میں جواب دیں اور ضرورت ہو تو اضافی معلومات فراہم کریں۔

 جی نہیں جی ہاں
A .  ۔طالب علم کی صحت کے ساتھ درج شده سنگین یا شدید نوعیت کا مسئلہ ہے 

 

 جی نہیں جی ہاں
B .   صحت کے مسئلے کی وجہ سے طالب علم کے جسم میں طاقت کی کمی ہے، بے جان سی کیفیت یا عدم توجہ کا شکار رہتا ہے، جس میں

 طرف اشتعال انگیز رویہ شامل ہے، جس کا نتیجہ تعلیمی ماحول میں عدم توجہ کی شکل میں نکلتا ہے۔ماحولیاتی تبدیلی کی 
 

 جی نہیں جی ہاں
C.  جسم میں طاقت کی کمی، بے جان سی کیفیت یا عدم توجہ طالب علم کی تعلیمی کارکردگی پر منفی اثرات ڈالتی ہے۔ عملی تعلیمی

کارکردگی، روزانہ کی کالس روم کی  کیکارکردگی پر نمایاں طور سے اثرات مرتب ہوتے ہیں (مثال کے طور پر معیاری ڻیسڻوں 
 اثرات، وغیره)۔ قاعدهکی کارکردگی پر طبی مسئلے کے باکارکردگی، روزانہ 

 وضاحت کریں: 

 جی نہیں جی ہاں
D.  ں۔درکار ہیصحت سے متعلق دیگر معذوریوں کے نتیجے میں طالب علم کو خصوصی طور پر تشکیل دی گئی ہدایات 

 
 وضاحت کریں:

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
 تحریری رضا مندی کے بغیر، یہ معلومات کسی دوسرے فریق کی دسترس میں جانے کی اجازت نہیں دے گا۔یا اہل طالب علم کی 
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ے ک صحت سے متعلق دیگر معذوریوںدستیاب تمام تحریری اور زبانی معلومات کا جائزه لینے کے بعد کمیڻی یہ نتیجہ اخذ کرتی ہے کہ 
 مقرره معیار پورے کیئے گئے۔

کے  وںریمعذو صحت سے متعلق دیگراور زبانی معلومات کا جائزه لینے کے بعد کمیڻی یہ نتیجہ اخذ کرتی ہے کہ  دستیاب تمام تحریری
 مقرره معیار پورے نہیں کیئے گئے۔
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