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CONFIDENTIAL 
نشوو نما میں تاخیر                                           

 کمیڻی کے فیصلےکی بنیادی وجوہات

   مالقات کی تاریخ  آئی ڈی نمبر  طالب علم کا نام

ستمبر تک دو سے چھ سال تک کی عمر کو پہنچنے والے بچے کو متاثر کرے،  30ایسی معذوری ہے جو نما میں تاخیرسے مراد تعریف: نشوو 
 ایسے بچے سمیت، جو:

نما میں تاخیر کا شکار ومناسب تشخیصی آالت اور طریقہ کار سے چانچے جانے کے بعد درج ذیل ایک یا ایک سے زیاده شعبوں میں نشو .1
 بالغ کی نشوونما، سماجی یا جذباتی نشوونما یا سیکھنے کے عمل کی نشوونما؛ یا  ہو: جسمانی نشونما، ذہنی نشونما، ا

 نما میں تاخیر کا وسیع امکان موجود ہو۔وکوئی بھی ایسا بنیادی جسمانی یا ذہنی مسئلہ جس کے نتیجے میں نشو .2
پر غور کریں اور کوئی بھی اضافی معلومات درج کریں۔ یاد رکھیں کہ  متعدد ذرائع سے لی گئی معلومات پر غور کریں، تعریف پر نظر ثانی کریں، درج  ذیل معیار

 طبی ماہر کی طرف سے بنائی گئی رپورٹ میں شامل تشخیص اہلیت کا تعین کرنے کے لیئے کافی نہیں ہے۔

ا اترے گا۔ ہر معیار کے لیئے جی ہاں یا جی تقاضوں پر پور تمامنشوونما میں تاخیر کا شکار ایسا طالب علم جسے خصوصی تعلیم کی ضرورت ہے، درج ذیل  ۔معیار
 نہیں میں جواب دیں اور ضرورت ہو تو اضافی معلومات فراہم کریں۔

 جی نہیں جی ہاں
A ستمبر کو یا اس سے پہلے ہوتی ہے: 30. طالب علم ایک ایسا بچہ ہے جس کی عمر دو سال ہے یا پھر وه جس کی دوسری سے چھڻی سالگره 

 جی نہیں جی ہاں
Bں می . مناسب تشخیصی آالت اور طریقہ کار سے چانچے جانے کے بعد طالب علم کو درج ذیل میں سے ایک یا اس سے زائد شعبوں

 نشوو نما میں تاخیرکا سامنا کرنا پڑ رہا ہے:

 جسمانی نشوونما

 نما وابالغ کی نشو

 نماوسیکھنے کے عمل کی نشو

 نماوذہنی نشو

 نماوسماجی اور جذباتی نشو

 نشونما میں تاخیر کا وسیع امکان موجود ہو۔کوئی بھی ایسا بنیادی جسمانی یا ذہنی مسئلہ جس کے نتیجے میں 

 تاخیر کی وضاحت کریں:

 جی نہیں جی ہاں
C ۔کا نتیجہ نہیںیا محدود انگریزی کی استعداد  نقصان. یہ تاخیر بنیادی طور پر ثقافتی امور، ماحولیاتی یا اقتصادی 

وضاحت 
 

 جی نہیں جی ہاں
D نشونما میں تاخیر طالب علم کی تعلیمی کارکردگی یا طالب علم کی اپنی عمر کے لحاظ سے ہونے والی سرگرمیوں میں شرکت پر مننفی .

 ڈالتی ہے۔اثرات 

 وضاحت کریں:

 ہ وه والدینات 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
 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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 جی نہیں جی ہاں 
E. نشونما میں تاخیر کے نتیجے میں طالب علم کو خصوصی طور پر تشکیل دی گئی ہدایات درکار ہیں۔ 

 وضاحت کریں:

کہ وه  ات پر رضا مند ہےفیئر 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
 معلومات کسی دوسرے فریق کی دسترس میں جانے کی اجازت نہیں دے گا۔والدین یا اہل طالب علم کی تحریری رضا مندی کے بغیر، یہ 

SS/SE-10M (7/19) Page 2 of 2 

یار پورے مقرره مع نما میں تاخیر کےودستیاب تمام تحریری اور زبانی معلومات کا جائزه لینے کے بعد کمیڻی یہ نتیجہ اخذ کرتی ہے کہ نشو
 کیئے گئے۔

ے پورے معیار کے تقاص مقرره تیجے پر پہنچتی ہے کہ نشوو نما میں تاخیرکےدستیاب تمام تحریری اور زبانی معلومات کے بعد کمیڻی اس ن
 نہیں کیئے گئے ہیں۔

 

   

 




