شعبہ برائے خاص تعلیم اور طالبعلم معاونت
اؤٹزم سپیکٹرم ڈس آرڈر ( )ASDپروگرام درخواست

 ASDنیسٹ پروگرام اور  ASDہرائزن پروگرام ضلع  1-32میں دو مختلف خاص تعلیم پروگرامز ہیں جو آٹیزم کے حامل کچھ طلبا کو خدمات فراہم کئیے جاتے ہیں
جنکے پاس انفرادی تعلیمی پروگرامز ( )IEPsہیں۔ -ہر پروگرام تعلیمی اور سماجی صالحیتوں کو مستحکم کرنے کے لیے تشکیل کیا گیا ہے ،لیکن انکے خدمات فراہم
طریق کار کا اطالق ہوتا
کرنے کے نمونے اور اہلیت کے معیارات مختلف ہیں۔  ASDنیسٹ اور  ASDہرائزن پروگراموں دونوں کے لیے یکساں درخواست دہی کے
ِ
ہے۔ ضلع  1-32کے اسکولوں میں  ASDپروگراموں ،بشمول داخلہ کا معیار کے بارے میں مزید معلومات کے لیے نیو یارک شہر محکمئہ تعلیم ویب سائٹ پر جائیں۔

 ASDپروگرام درخواست جمع کروانے سے قبل  ،یہ اہم ہے کہ اسکول کا عملہ اور طلبا کے اہل خانہ  ASDپروگرام راہنما کتابچہ ان معلومات کا جائزہ لیں اور
سمجھیں ASD 1.پروگرام راہنما کتابچہ ASD ،نیسٹ پروگرام اور  ASDہورائزن پروگرام کا عمومی جائزہ پیش کرتا ہے اور داخلے کے معیارات کی معلومات فراہم
کرتا ہے۔ اگر عملہ یا اہل خانہ قابل جواز یقین رکھتے ہیں کہ  ACESپروگرام ایک طالب علم کے معقول ہو سکتا ہے تو اس درخواست کو ُکلّی طور پر مکمل کرنا اور
اسکو ذیل پر جمع کروانا الزمی ہے ASDPrograms@schools.nyc.gov.

براہ کرم توجہ کریں :نامکمل فارموں کو قبول نہیں کیا جائے گا اور یہ اہلیت کا تعین کرنے کے طریق کار میں تاخیر پیدا کر سکتا ہے۔

درخواست برائے اسکول سال:

درخواست کی تاریخ:
حوالے کا ذریعہ
نام:
عنوان:
فون :#
طالب علم کے ساتھ رشتہ:
والدین  /سرپرست

ای میل:

استاد

 IEPٹیم ممبر

کوئی اور______________________________________ :

کیا والدین  ACESپروگرام کی ایک درخواست جمع کروانے کے لیے متفق ہیں؟

جی ہاں
جی نہیں

* والدین سے رابطہ کیا جانا الزمی ہے اور یہ الزمی ہے کہ والدین  ASDپروگرام درخواست جمع کروانے کے فیصلے سے متفق ہوں۔ ان درخواستوں کو قبول نہیں کیا جائے گا جن
"جی نہیں" کی نشان دہی کی گئی ہو گی۔

طالب علم کی معلومات
پہال نام:

آخری نام:

طالب علم :ID#

تاریخ پیدائش:
ِ

طالب علم کا پتہ:

طالب علم کا شہر  /ریاست /زپ:

موجودہ اسکول ( DBNیا پری اسکول کا نام):
اسکول کا پتہ:

موجودہ گریڈ:

والدین  /سرپرست کا نام:
والدین  /سرپرست کی ای میل:

طالب علم کا نام:
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والدین  /سرپرست کا فون نمبر:

طالب علم :ID#

صفحہ  1کا 3
)T&I-27157 ASD Program Application (Urdu

شعبہ برائے خاص تعلیم اور طالبعلم معاونت
اؤٹزم سپیکٹرم ڈس آرڈر ( )ASDپروگرام درخواست
اس طالب علم کے پاس فی الوقت ایک انفرادی تعلیمی پروگرام ہے (( )IEPایک پر نشان لگائیں):

جی ہاں
جی نہیں

اگر طالب علم کے پاس فی الوقت ایک  IEPہے یا یہ خاص تعلیم تشخیص کے طریق کار سے گذر رہا ہے تو براہ کرم اس درخواست کے اگلے حصے کو مکمل
کریں۔ درخواست جمع کروانے والے اہل خانہ کو درخواست کردہ معلومات فراہم کرنے کے لیے اپنے بچے کی  IEPٹیم کے ساتھ کام کرنا چاہیئے۔

انفرادی تعلیمی پروگرام معلومات
جدید ترین  IEPکی تاریخ:
موجودہ  IEPکی حثیت (ایک پر نشان لگائیں):

مسودہ

خاکہ

متبادل تشخیص میں شرکت

جی ہاں

جی نہیں

آٹیزم
معذوری کے حامل پری اسکولر
دیگر___________________________________ :

موجودہ زمرہ (ایک پر نشان لگائیں):

موجودہ خاص تعلیم پروگرام کی تجاویز:
( ان سب کو منتخب کریں جن کا اطالق پری اسکول یا اسکول کی عمر سے ہوتا ہے)

پری اسکول

خاص کالس
ہم آہنگ ماحول میں خاص کالس
خاص تعلیم سفری استاد ()SEIT
یا

اسکول کے عمر کے بچے
()K-12

غیر -متخص (ضلع )1-32
متخص (ضلع )75

غیر پبلک اسکول ()NPS
قابل اطالق منتخب کریں)
موجودہ خاص تعلیم تجویز کردہ متعلقہ خدمات ( :تمام ِ
گویائی عالج
ذہنی/جسمانی ورزش سے عالج
جسمانی عالج

طالب علم کا نام:
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ہم آہنگ باہمی تدریس
خاص کالس
خاص تعلیم استاد معاونتی خدمات ()SETSS
مشاورت
معاون پیشہ ور
دیگر____________________________ :

طالب علم :ID#

صفحہ  2کا 3
)T&I-27157 ASD Program Application (Urdu

شعبہ برائے خاص تعلیم اور طالبعلم معاونت
اؤٹزم سپیکٹرم ڈس آرڈر ( )ASDپروگرام درخواست
نفسیاتی تعلیم تشخیص کی معلومات
 ASDپروگرام کے تمام متوقع طلبا کے لیے الزمی ہے کہ ان کی ادراک  ،تعلیم/حصولیابی ،اور اوٹزم معائنہ کے شعبوں میں تشاخیص مکمل ہوں۔ اضافی تشخیصات
کے اعداد و شمار کو بھی جمع کروایا جا سکتا ہے (مثالً گویائی ،طرز عمل تشخیص) ،جو طالب علم کے ریکارڈ کا حصہ بن جائے گا۔
 کنڈر گارٹن سے جانے والے طلبا کی درخواستوں کو تشخیصات کے مکمل ہونے سے قبل جمع کروایا جا سکتا ہے۔
 گریڈ  K-5کے طلبا کے لیے ،درخواست کی تاریخ کے ایک سال کے اندر نفسیاتی تعلیم کی تشخیص کرنا الزمی ہے۔
 گریڈ  6-12کے طلبا کے لیے ،درخواست کی تاریخ کے تین سال کے اندر نفسیاتی تعلیم کی تشخیص کرنا الزمی ہے۔

اس اسکول یا  CSE IEPٹیم 2کو یہ ہقینی بنانا چاہئیے کہ اس درخواست میں مطلوبہ تشخیصیں مکمل ہیں اس پر تابطہ کریں
 ASDprograms@schools.nyc.govمطلوبہ تشخیصیں سے متلعق سواالت کیلئیے نامکمل معلومات اہلیت کی تعیناتی کے طریق کار میں تاخیر کا نتیجہ بن
سکتی ہیں۔

تخشیص کی قسم:

تشخیص کی جانے والی
تاریخ

تشخیص کا نام

معیاری اسکور
فی صدی

ذہانت IQ /
(مثالً  WPPSI, WISC, DAS, SBوغیر)

تعلیم/کامیابی

آٹیزم تشخیص

CARS

ADOS

GARS

دیگر____________ :

دیگر_____________________ :

اضافی معلومات – براہ کرم کسی بھی اضافی یا متعلقہ معلومات کو شامل کریں

NYC DOE Website, Special Education, Supports & Services, Specialized Programs: 1
http://schools.nyc.gov/Academics/SpecialEducation/SupportsServices/specializedprograms
 2وسائل کا رہنما کتابچہ برائے خاندانhttp://schools.nyc.gov/NR/rdonlyres/3145BEDF-9742-4EBB-A7E0- :
CEB1402FCEE9/0/ASDFamilyResourceGuideEnglish.pdf
 CSE 3رابطہhttp://schools.nyc.gov/Academics/SpecialEducation/Help/Contacts/CSECPSE :
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صفحہ  3کا 3
)T&I-27157 ASD Program Application (Urdu

