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تعلق معذور طلبا سے م  [Individuals with Disabilities Education Act (IDEA)]انڈیوجول ود ڈس ایبیلڻیز ایجوکیشن ایکٹ
م کے اور امریکی شعبہ تعلی IDEAوفاقی قانون کے تحت ایسے اسکول کو معذور بچوں کے والدین کو نوڻس مہیا کرائیں جس میں 

اہئے، چضابطوں کے تحت طریقہ کار کے سیف گارڈز موجود ہو۔اس نوڻس کی ایک کاپی اسکول سال میں والدین کو ایک بار دی جانی 
 CFR 34)2) ابتدائی ریفرل یا تشخیص کےلئے والدین کی درخواست پر؛ (1کاپی والدین کو کب دی جانی چاہئے: (سوائے یہ کہ 

§§300.151 through 300.153  کے تحت  300.507§کے تحت پہلی ریاستی شکایت موصول ہونے پر اور اسکول کے سال میں
وئی؛ اور ی کا فیصلہ لیا گیا جس سے پلیسمینٹ کی تبدیلی واقع ہجب تادیبی کارروائ)3(پہال حسب قانون شکایت موصول ہونے پر؛ 

 ])CFR §300.504(a) 34]والدین کی درخواست پر۔)4(

بذریعہ  300.151§§(سرکاری خرچ پرنجی اسکول میں یک طرفہ پلیسمینٹ)   300.148§اس ضابطگی تحفظاتی نوڻس میں
 through 300.503, §§300.505 through 300.502§§ی)، (منظور 300.300§(ریاستی شکایت کا طریقہ کار)،  300.153

(ضابطوں کے پارٹ بی کے ذیلی پارٹ ای میں ضابطگی تحفظات)، اور through 300.536 300.530§§اور ,300.518
§§300.610 through 300.625 (ذیلی پارٹ ایف میں معلومات کے اختیارات کی رازداری) سبھی ضابطگی تحفظاتی کی مکمل

 امل کریں۔تشریح ش

 درج ذیل مخففات اس پورے دستاویز میں استعمال کی جائے گی:

ALJ انتظامی قانون جج   ]Administrative Law Judge[ 
BIP کرداری سازی مداخلتی پالن  ]Behavioral Intervention Plan[ 

FAPE مفت مناسب عوامی تعلیم   ][Free Appropriate Public Education 
FERPA  تعلیمی حقوق اور رازداری ایکٹفیملی [Family Educational Rights and Privacy Act] 

FBA عملی کردار سازی تشخیص  [Functional Behavioral Assessment] 
IDEA انفرادی معذوری تعلیم ایکٹ   [Individuals with Disabilities Education 

 Act] 
 IEE آزاد تعلیمی تشخیص   [Independent Educational Evaluation] 
IEP ذاتی تعلیمی پروگرام   [Individualized Education Program] 

MDE مشیگن شعبہ تعلیم  [Michigan Department of Education] 
OSE خصوصی تعلیم کا دفتر   [Office of Special Education] 

SOAHR   انتظامی سماعت اور ضابطوں کا ریاستوں دفتر [State Office of Administrative Hearings 
 and Rules] 
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 ضابطگی تحفظاتی نوڻس

 عام معلومات

 پہلے کی تحریری نوڻس

34 CFR §300.503 

 نوڻس
" اسکول ڈسڻرکٹ" جیسا کہ اس نوڻس میں استعمال کیا گیا ہے، اس میں پبلک اسکول اکیڈمی شامل ہے) آپ کو آپ کو ضلع اسکول (لفظ 

 پیشگی تحریری نوڻس دینا چاہئے (آپ کو مخصوص معلومات تحریری طور پردینا چاہئے)، جب کبھی ایسا ہو:

 Free Appropriate Public]ب عوامی تعلیماپنے بچہ کی شناخت، تشخیص، یا تعلیمی تبدیلی، یا اپنے بچہ کی مفت مناس .1
Education (FAPE)] کی شرط میں کوئی تبدیلی شروع کی گئی ہو یا تجویز کی ہو؛ یا 

کی شرط میں کوئی تبدیلی کرنے سے انکار کر FAPEاپنے بچہ کی شناخت، تشخیص، یا تعلیمی پلیسمینٹ، یا اپنے بچہ کی  .2
 دیا ہو۔

 نوڻس کا مواد
 ہونا چاہئے:تحریری نوڻس میں 

 اس کارروائی کا ذکر کریں جو آپ کے اسکول ڈسڻرکٹ نے تجویز کی ہو یا لینے سے منع کر دیا ہو؛ .1
 وضاحت کریں کہ آپ کا اسکول ڈسڻرکٹ تجویز دے رہا ہے یا کارروائی کرنے سے منع کر رہا ہو؛ .2
لئے فیصلہ کن تجویز انکار کرنےکے کارروائی کرنے سے ہر ایک تشخیص کے طریقہ کار، تعین، ریکارڈ یا تجویز دینے یا .3

 میں اپنے اسکول ڈسڻرکٹ کی رپورٹ بیان کریں؛
 Individuals with Disabilities Education[انفرادی معذوری تعلیمی ایکٹ ایک بیان شامل کریں کہ آپ کو .4

Act[IDEA  کے جزو بی ضابطگی تحفظات پرویژن کے تحت تحفظات حاصل ہے؛ 
رہا ہے کہ آپ کے پاس کی تجویز دے رہا ہے یا انکار کر آپ کا اسکول ڈسڻرکٹ کسی کارروائیآپ کو بتاتا ہے کہ اگر  .5

 لئے ابتدائی ریفرل نہیں ہے تو آپ ضابطگی تحفظات کی تفصیالت کیسےحاصل کرسکتے ہیں ؛تشخیص کے
بطہ کر سکتے کے پارٹ بی کو سمجھنے میں مدد کے لئے را IDEAآپ کے لئے ان وسائل کو شامل کرتا ہے جس سے آپ  .6

 ہیں؛
 مکوئی دیگر پسند بیان کریں جس پر آپ بچہ کے انفرادی ایجوکیشن پروگر .7

 [Individualized Education Program (IEP)] ڻیم نے غور کیا ہو اور اختیارات کو مسترد کئے جانےکےاسباب کیا
 تھے؛ اور 

 یوں رکھی یا کارروائی کرنے سے انکار کیوں کیا۔ دیگر اسباب کی تفصیالت بیان کریں کہ آپ کے اسکول ڈسڻرکٹ نے تجویزک .8

 انفرادی تعلیمی پروگرام کا بطور نوڻس استعمال
کو پیشگی تحریری نوڻس اس وقت تک استعمال کرسکتی ہےجب تک والدین کو موصول شده دستاویز (دستاویزات)  IEPسرکاری ایجنسی

 میں تقاضوں کو پورا نہیں کرتے۔ 300.503§

 میں نوڻسقابل فہم زبان 
 نوڻس میں ہونا چاہئے:

 عوام کےلئے قابل فہم زبان میں تحریر کرده ہو؛ اور .1
آپ کی مادری زبان میں مہیا کرایا گیا ہو یا ابالغ کے دیگر ذرائع میں جو آپ استعمال کرتے ہیں، جب تک کہ ایسا کرنا ممکن  .2

 نہ ہو۔
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 ہو، تو آپ کے اسکول کو یقینی بنانا چاہئے کہ: اگر آپ کی مادری زبان یا ابالغ کا ذریعہ تحریری زبان میں نہ

 نوڻس کو آپ کے لئے زبانی طور پر آپ کی مادری زبان میں دیگر ذریعہ یا ابالغ کے دیگر موڈ میں ترجمہ کیا جائے؛ .1
 آپ جس میں نوڻس کا مواد سمجھتے ہوں؛ اور .2
 موجود ہیں۔  2اور  1اس کے تحریری ثبوت ہوں کہ  .3

 مادری زبان

34 CFR §300.29 
ایک منفرد شخص کے ساتھ جب مادری زبان کا اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جن کے انگریزی کی روانی محدود ہو، اس کا درج ذیل 

 مطلب ہوتا ہے:

وه زبان جس کا عام طور پر وه شخص استعمال کرتا ہے، یا، بچہ کی صورت میں بچہ کے والدین کے ذریعہ عام طور پر  .1
 ان؛ استعمال کی جانے والی زب

بچہ کے ساتھ براه راست سبھی رابطہ میں (بشمول بچہ کی تشخیص) عام طور پر اس زبان کا استعمال کریں جس کا استعمال  .2
 بچہ گھر یا سیکھنے کے ماحول میں کرتا ہے۔

گونگے یا بہرے فرد کے لئے یا، ایسا فرد جس کی کوئی تحریری زبان نہیں ہے ایسی صورت میں مواصالت کا وسیلہ وه ہوگا جس کا 
 عام طور پر وه فرد استعمال کرتا ہے (عالمتی زبان، نابینا کا رسم الخط، یا زبانی مواصالت)۔

 الیکڻرونک میل

34 CFR §300.505 
لدین کو دستاویزات ای میل کے ذریعہ دستاویزات موصول کرنے کی پیشکش کرتا ہے تو آپ درج ذیل اگر آپ کا اسکول ڈسڻرکٹ وا

 چیزیں ای میل کے ذریعہ موصول کرنے کا انتخاب کرسکتے ہیں:

 پہلے سے تحریر کرده نوڻس؛  .1
 ضابطگی تحفظاتی نوڻس؛ اور  .2
 حسب قانون شکایت سے متعلق نوڻس۔ .3

 تشریح -والدیت کی رضامندی

34 CFR §300.9 

 رضامندی
 رضامندی کا مطلب:

آپ کو کارروائی سے متعلق تمام معلومات آپ کے مادری زبان یا مواصالت کے دیگرذریعہ سے(جیسےعالمتی زبان، نابینا کا  .1
 رسم الخط، یا زبانی مواصالت) مطلع کیا جارہا ہے جس کی آپ نے اجازت دی ہے۔

ر اتفاق کرتے ہیں، اور رضامندی میں اس کارروائی کاذکر کیا گیا ہے آپ سمجھتے ہیں اور اس کارروائی پر تحریری طور پ .2
 اور ریکارڈز کی فہرست ہے (اگر کوئی ہو) جسے ریلیز کیا جائے گا اور کس کو؛ اور

آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی طرف سے رضامندی رضاکارانہ ہے اور آپ کسی بھی وقت رضامندی سے دستبردار ہوسکتے  .3
 ہیں۔

دستبرداری سے اس کارروائی کی نفی نہیں ہوتی جو آپ کی رضامندی کے بعد اور اس کی دستبرداری سے قبل  آپ کے رضامندی سے
 کی جاچکی ہے۔ 
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 والدیت کی رضامندی

34 CFR §300.300 

 ابتدائی تشخیص کی رضامندی
ا آپ کا بچہ خصوصی تعلیم اور آپ کا اسکول ڈسڻرکٹ آپ کے بچہ کی ابتدائی تشخیص یہ تعین کرنے کےلئے انجام نہیں دے سکتا کہ آی

کے پارٹ بی کے تحت آپ کو مجوزه کارروائی سے متعلق پیشگی تحریری نوڻس کے بنا  IDEAمتعلقہ خدمات حاصل کرنے کےلئے 
 کےتحت مذکور ہے۔ تشریح -والدیت کیرضامندیاور آپ کی رضامندی حاصل کئے بنا اہل ہے یا نہیں جیسا کہ ذیل کی سرخی 

معذور ہے یا نہیں اس کا فیصلہ کر نےکےلئے ایک ابتدائی تشخیص کے واسطے آپ کے اسکول ڈسڻرکٹ کو باخبر آی آپ کا بچہ 
 رضامندی حاصل کرنے کے لئےکافی کاوش کرنی چاہئے۔

ہے کہ آپ نے اسکول ڈسڻرکٹ کو اپنے بچہ کو خصوصی تعلیم اور متعلقہ  نہیںلئے آپ کی رضامندی کا مطلب یہ خیص کےابتدائی تش
 مات مہیا کرانے کی شروعات کرنے کی رضامندی دے دی ہے۔خد

اگر آپ کے بچہ کا داخلہ نجی اسکول میں ہے یا آپ اپنے بچہ کا داخلہ نجی اسکول میں کرانا چاہتے ہیں اور آپ نے رضامندی دینے 
میں ناکام رہے ہیں تو آپ کا سے انکار کر دیا ہے یا ابتدائی تشخیص کے لئے رضامندی فراہم کرنےکی درخواست کا جواب دے پانے 

اسکول ڈسڻرکٹ ثالثی کی کارروائی یا حسب قانون شکایت، تصفیہ کی میڻنگ، اور غیرجانبدارانہ حسب قانون سماعت کا طریقہ کار کا 
ت میں استعمال کرتے ہوئے آپ کے بچہ کی ابتدائی تشخیص انجام دینے کا مطالبہ کرسکتا ہے لیکن ایسا کرنا ضروری نہیں ہے۔ ان حاال

اگر آپ کے بچہ کی تشخیص نہیں ہوتی ہے تو آپ کا اسکول ڈسڻرکٹ آپ کے بچہ کا پتا لگانے، شناخت کرنے اور جائزه لینے کے اپنے 
 فرائض کی خالف ورزی نہیں کرے گا۔

 ریاست کے وارڈوں کی ابتدائی تشخیص کے خصوصی ضابطے
  -ں ره رہا ہےاگر ریاست کی حفاظت میں ہے اور اپنے والدین کے ساتھ نہی

آیا بچہ معذور ہے یا نہیں اس تعین کرنے کے واسطے ابتدائی تشخیص کیلئے اسکول ڈسڻرکٹ کو والدین سے رضامندی حاصل کرنے 
 کی ضرورت نہیں ہے اگر:

 بڑی کاوشوں کے بعد بھی اسکول ڈسڻرکٹ کو بچہ کے والدین نہ مل پائیں؛ .1
 ر دئے گئے ہوں؛یاریاستی قانون کے مطابق والدین کے حقوق منسوخ ک .2
بچہ کی عام دیکھ بھال کے لئےکوئی جج یا سرکاری ایجنسی نے تعلیمی فیصلے لینے اور ابتدائی تشخیص کی رضامندی کا  .3

 حق والدین کے عالوه کسی دیگر شخص کو تفویض کر دیا گیا ہو۔

 میں مستعمل ہے، کا مطلب وه بچہ جو ہے:  IDEA،جیسا کہ  ریاست کے وارڈ

فوسڻر چائلڈ، جب تک کہ جج نے بچہ کا معاملہ دیکھتے ہوئے یا سرکاری ایجنسی نے بچہ کی عام دیکھ بھال کے لئے ذمہ  .1
 داری کے ساتھ بچہ کی طرف سے تعلیمی فیصلے لینے کا حق بچہ کے رضاعی والدین کو تفویض کر دیا ہو؛ 

 ریاستی قانون کے تحت ریاست کا وارڈ تصور کیا گیا ہو؛  .2
 قانون کے تحت عدالت کا وارڈ تصور کیا گیا ہو؛ یا  ریاستی .3
 پبلک چائلڈ ویلفیئر ایجنسی کی تحویل میں۔ .4

 خدمات کے لئے والدیتی رضامندی
آپ کے بچہ کو پہلی مرتبہ خصوصی تعلیم اور متعلقہ خدمات فراہم کرنے سے قبل آپ کے اسکول ڈسڻرکٹ کو آپ کی باخبر رضامندی 

 باخبر رضامندی حاصل کرنےکےلئے مناسب کاوش کرنی چاہئے۔حاصل کرلینی چاہئے اور یہ 

اگر پہلی دفعہ اپنے بچہ کیلئے خصوصی تعلیم اورمتعلقہ خدمات موصول کرنےکےلئے اپنی رضامندی فراہم کرنے کے لئے درخواست کا 
سڻرکٹ وه معاہده یا حکم حاصل جواب آپ نہیں دیتے ہیں یا اگر آپ اس طرح کی رضامندی دینے سے انکار کرتے ہیں تو آپ کا اسکول ڈ

 کرنے کے لئے ضابطگی تحفظات(یعنی ثالثی، حسب قانون شکایت، قرارداد والی اجالس، یا ایک غیر جانبدارانہ زیر التوا سماعت) 
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ڻیم نے صالح دی ہو) آپ کے بچہ کو آپکی  IEPنہیں کر پائے گا جو خصوصی تعلیم اور متعلقہ خدمات (جسکی آپ کے بچہ کے 
 دی کے بنا فراہم کی جاسکتی ہو۔رضامن

اگر پہلی دفعہ اپنے بچہ کیلئے خصوصی تعلیم اورمتعلقہ خدمات موصول کرنےکےلئے اپنی رضامندی دینے سے انکار کرتے ہیں، یا 
اس طرح کی رضامندی فراہم کرنے کی درخواست کا جواب نہیں دیتے ہیں اور اسکول ڈسڻرکٹ آپ کے بچہ کو خصوصی تعلیم اور 

 ہ خدمات فراہم نہیں کرتا ہے جس کی انہوں نے آپ سے رضامندی طلب کی تھی تو آپ کا اسکول ڈسڻرکٹ:متعلق

دستیاب کرانے کےلئے آپ کے بچہ کو یہ خدمات فراہم کرانے میں ناکامی کیلئے تقاضے کی خالف  FAPEآپ کے بچہ کو  .1
 ورزی نہیں ہے؛ اور

تیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے جس کی  IEPمیڻنگ یا  IEPے آپ کے بچہ کے خصوصی تعلیم اور متعلقہ خدمات کےلئ .2
 رضامندی حاصل کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ 

 والدیتی رضامندی کی تنسیخ
اگر آپ اسکول ڈسڻرکٹ کو تحریری طور پر مطلع کرتے ہیں کہ آپ خصوصی تعلیم اور متعلقہ خدمات اپنے بچہ کو فراہم کرنے کے 

 دیے اپنی رضامندی منسوخ کرتے (واپس لیتے ہیں) ہیں، تو آپ کا اسکول ڈسڻرکٹ:لئے اپنے اسکول ڈسڻرکٹ کو 

 آپ کے بچہ کو خصوصی تعلیم اور متعلقہ خدمات فراہم کرنا جاری نہیں رکھ سکتا؛ .1
آپ کی رضامندی کی تحریری منسوخی موصول کرنے کی بنیاد پر خصوصی تعلیم اور متعلقہ خدمات کو روکنے کے اپنی  .2

 کے مطابق آپ کو وقت پر پیشگی تحریری نوڻس دینا ہوگا؛ 300.503§ضابطوں کی  IDEAے، تجویز کے لئ
وه معاہده یا حکم جس کے تحت آپ کے بچہ کو خدمات فراہم کرنے کا حکم دیا جاسکتا ہے، جس کےلئے مناسب عمل کے  .3

 استعمال نہیں کرسکتا ہے؛ طریقہ کار (یعنی ثالثی، قرارداد کی اجالس، یا ایک غیر جانبدارانہ سماعتی عمل) کا
دستیاب کرانے کےلئے آپ کے بچہ کو یہ خدمات فراہم کرانے میں ناکامی کیلئے خدمات تقاضے کی  FAPEآپ کے بچہ کو  .4

 خالف ورزی نہیں ہے؛
تیار کرنے کی  IEPمیڻنگ یا  IEPآپ کے بچہ کے خصوصی تعلیم اور متعلقہ خدمات کےلئے مزید اختیار کے لئے  .5

 ے؛ اورضرورت نہیں ہ
رضامندی منسوخ کرنے کی وجہ سے اپنے بچہ کی خصوصی تعلیم اور متعلقہ خدمات موصول کرنے کے حوالے کا ازالہ  .6

 کرنے کے لئے آپ کے بچہ کے تعلیمی ریکارڈ میں ترمیم کی ضرورت نہیں ہے۔

 تشخیص ثانی کےلئے والدیتی رضامندی
کو آپ کی باخبر رضامندی حاصل کرنا چاہئے، االئے یہ کہ آپ کا آپ کے بچہ کی تشخیص ثانی سے قبل آپ کے اسکول ڈسڻرکٹ 

 اسکول ڈسڻرکٹ اس کا مظاہره کرے:

 انہوں نے آٌپ کے بچہ کی تشخیص ثانی کے واسطے آپ کی رضامندی حاصل کرنے کے لئے مناسب قدم اڻھا چکے ہیں؛ اور .1
 آپ نے جواب نہیں دیا۔ .2

انکار کرتے ہیں، تو اسکول ڈسڻرکٹ آپ کے بچہ کی تشخیص ثانی کی رضامندی اگر آپ اپنے بچہ کی تشخیص ثانی کی رضامندی سے 
تصفیہ کی میڻنگ اورغیرجانبدارانی حسب قانون شکایت کے طریقہ کار کا  شکایت،کے انکار پر غالب پانے کےلئے ثالثی، حسب قانون 

کے پارٹ بی کے تحت  IDEAکا اسکول ڈسڻرکٹ استعمال کرسکتا ہے لیکن ایسا کرنا ضروری نہیں ہے۔ ابتدائی تشخیص کے ساتھ آپ 
 دیتا ہے۔سے تشخیص ثانی کرنے سے انکار کر اس طرحض کی خالف ورزی نہیں کرتا ہے اگراپنے فرائ
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 والدیت کی رضامندی حاصل کرنے کےلئے مناسب کاوشوں کی دستاویزی
اور متعلقہ خدمات فراہم کرنے، تشخیص ثانی  ابتدائی تشخیص کےلئے والدیت کی رضامندی حاصل کرنے، پہلی دفعہ خصوصی تعلیم

اور ابتدائی تشخیص کے لئے ریاست کے وارڈوں کے والدین تالش کرنے کےلئے، مناسب کاوشوں کے دستاویزات کو آپ کے اسکول 
جانا کو برقرار رکھنا چاہئے۔ دستاویزات میں اس سلسلے میں اسکول ڈسڻرکٹ کی طرف سے کی گئی کاوشوں کے ریکارڈ شامل کیا 

 چاہئے، جیسے کہ:

 کئے گئے ڻیلیفون کالز کے ریکارڈز یا کوشش کرنے اور ان کالز کے نتائج کی تفصیالت؛  .1
 والدین کو ارسال کرده خط وکتابت اور موصول شده جوابات کی کاپیاں؛ اور .2
 والدین کے گھر یا دفتر پر کئے گئے دورے اور ان دوروں کے نتائج کی تفصیلی ریکارڈز۔ .3

 دی کے تقاضےدیگر رضامن
 آپ کی درکار رضامندی سے قبل آپ کا اسکول ڈسڻرکٹ کرسکتا ہے:

 آپ کےبچہ کی تشخیص یا تشخیص ثانی کے حصہ کے طور پر موجوده ڈیڻا کا جائزه لے؛ یا .1
اپنے بچہ کو ڻیسٹ یا دیگر تشخیص کرے جو سبھی بچوں کو دیا گیا ہے االئے یہ کہ ڻیسٹ یا تشخیص کے واسطے تمام بچوں  .2

 والدین کی طرف سے رضامندی کی ضرورت ہو۔کے 

آپ کا اسکول ڈسڻرکٹ آپ کے انکار کو ایک سروس کی رضامندی یا سرگرمی سے آپ کو یا آپ کے بچہ کو دیگر سروس، فائده، یا 
 سرگرمی سے انکار کے لئے استعمال نہیں کرسکتا ہے۔

یا اگر آپ اپنے گھر پر ہی بچہ کو اسکولنگ دے رہے ہیں اور آپ اگرآپ نے اپنے بچہ کا داخلہ نجی اسکول میں اپنے خرچ پرکرایا ہے 
اپنے بچہ کی ابتدائی تشخیص یا اپنے بچہ کی تشخیص ثانی کی رضامندی نہیں دیتے ہیں یا رضامندی کی درخواست کا جواب دینے میں 

عمل، قرار داد کااجالس، یا ایک غیر ناکام رہتے ہیں تو اسکول ڈسڻرکٹ اپنی رضامندی کو ضابطگی (یعنی ثالثی، شکایت کا مناسب 
جانبدارانہ مناسب سماعت کا عمل) پر غلبہ کے لئے استعمال نہیں کرسکتا ہے اورآپ کے بچہ کو منصفانہ خدمات(وه خدمات جو معذور 

ں کیا بچوں کے نجی اسکول میں والدین کے ذریعہ رکھے گئے بچوں کے لئے دستیاب کرایا گیا ہے) موصول کرنےکے اہل تصور نہی
 جاسکتا ہے۔

 آزاد تعلیمی تشخیص

34 CFR §300.502 

 عام
 صجیسا کہ نیچے بیان کیا گیا ہے، آپ کو اپنے بچہ کے لئے ایک آزاد تعلیمی تشخی

 [Independent Educational Evaluation (IEE)] حاصل کرنے کا حق حاصل ہے اگر آپ اپنے بچہ کی تشخیص پر اتفاق نہیں
 اسکول ڈسڻرکٹ کے ذریعہ حاصل کیا گیا تھا۔کرتے ہیں جو آپ کے 

کی درخواست کرتے ہیں تو اسکول ڈسڻرکٹ آپ کو اس بارے میں معلومات فراہم کرانا چاہئے کہ آپ کہاں سے ایک  IEEاگر آپ ایک 
IEE  حاصل کرسکتے ہیں اورIEEs میں درخواست دینے کے لئے اسکول ڈسڻرکٹ کا زمره کیا ہے۔ 

 تشریحات
IEE یک ایسی تشخیص جو قابل ممتحن کے ذریعہ انجام دیا جاتا ہے جو آپ کے بچہ کی تعلیم کے لئے جواب ده اسکول کا مطلب ا

 ڈسڻرکٹ کا مالزم نہیں ہوتا۔

عوامی اخراجات کا مطلب تشخیص کے لئے یا تو اسکول ڈسڻرکٹ ادا کرتا ہے یا یقینی بناتا ہے کہ تشخیص اس طرح ہو کہ آپ کو اس 
کے پارٹ بی کے اختیار کے مطابق ہو، جو ہر ایک ریاست کو یہ سہولت دیتا ہےکہ  IDEAت نہ کرنا پڑے، جو کے اخراجات برداش

ریاستی، مقامی، وفاقی اور نجی وسائل ایکٹ کے پارٹ بی کے تقاضوں کی تکمیل کے لئے ریاست کے پاس جو بھی دستیاب ہے اس کا 
 استعمال کرے۔
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 کا حق سرکاری خرچ پر تشخیص کرانے کا والدین
کا حق حاصل ہے اگر آپ اپنے اسکول ڈسڻرکٹ کے ذریعہ آپ کے بچہ کے لئے حاصل  IEEآپ کو اپنے بچہ کا سرکاری خرچ پر 

 تشخیص سے انکار کرتے ہیں، تو وه درج ذیل کوائف کے تابع ہوں گے:

سکول ڈسڻرکٹ کو کے لئے تحریری درخواست دیتے ہیں تو آپ کے ا IEEاگر آپ اپنے بچہ کے لئے سرکاری خرچ پر  .1
تحریری طور پر درخواست موصول ہونے کے سات دنوں کے اندر جواب دینا چاہئے، ڈسڻرکٹ کے منشاء کی طرف بھی 

یہ دکھانے کرنے کے لئے کہ آپ کے بچہ کی تشخیص  (b)دستیاب کرائیں؛ یا  IEEعوامی خرچ پر  (a)اشاره کرنا چاہئے: 
 حسب قانون شکایت درج کرے۔مناسب ہے سماعت کے لئے درخواست کے واسطے 

اگر آپ کا اسکول ڈسڻرکٹ سماعت کی درخواست کرتا ہے اور حتمی فیصلہ دیا جاتا ہے کہ آپ کے بچہ کی تشخیص مناسب  .2
 کا حق حاصل ہے لیکن سرکاری خرچ پر نہیں ہے۔ IEEہےاس کے باجود بھی آپ کو 

کی درخواست کرتے ہیں تو اسکول ڈسڻرکٹ پوچھ سکتا ہے کہ آپ نے اپنے بچہ کے واسطے  IEEاگر آپ اپنے بچہ کے لئے  .3
اسکول ڈسڻرکٹ کے ذریعہ حاصل کرده تشخیص پر اعتراض کیوں کیا۔ تاہم آپ کے اسکول ڈسڻرکٹ کو کسی توضیح کی 

ی تشخیص کرانے کا فراہم کرانے یا آپ کے بچہ ک IEEضرورت نہیں پڑسکتی ہے اورسرکاری خرچ پر آپ کے بچہ کو 
اسکول ڈسڻرکٹ کے دفاع کے لئےسماعت کے مناسب عمل کی درخواست کے لئے مناسب شکایت فائل کرنے میں بال وجہ 

 تاخیر بھی نہیں کی جاسکتی ہے۔
ڈسڻرکٹ اسکول کے درجہ کو پورا نہیں کرتا ہے تو اسکول ڈسڻرکٹ حسب قانون شکایت درج  IEEاگر آپ کا حاصل شده  .4

کراسکتا ہے۔ اگر سماعت میں آخری فیصلہ دیا جاتا ہے کہ تشخیص اسکول ڈسڻرکٹ کے زمره کو پورا نہیں کرتا ہے تو آپ 
 کا سرکاری اخراجات کی ادائیگی سے منع کیا جاسکتا ہے۔ IEEکے 

کا اسکول ڈسڻرکٹ آپ کے بچہ کی تشخیص کا کام انجام دیتا ہے جس پراتفاق نہیں کرتے ہیں ایسی صورت میں  ہر دفعہ جب آپ
 کا حق دار ہے۔ IEEسرکاری خرچ پر آپ کا بچہ صرف ایک 

 والدین کی پہل کرده تشخیص
ٹ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں سرکاری خرچ پرحاصل کرتے ہیں یا آپ اپنے بچہ کی تشخیص اسکول ڈسڻرک IEEاگر آپ اپنے بچہ کی 

 جو آپ نے ذاتی خرچ پرحاصل کیا ہے: 

کے لئے اسکول ڈسڻرکٹ  IEEsآپ کے اسکول ڈسڻرکٹ کو آپ کے بچہ کی تشخیص کے نتائج پر غور کرنا چاہئے، اگر یہ  .1
 ؛ اورکے اختیار کےتعلق سے لئے گئے کسی بھی فیصلہ میں FAPEکے معیار کو پورا کرتا ہے، آپ کے بچہ کے تعلق سے 

 آپ یا آپ کا اسکول ڈسڻرکٹ آپ کے بچہ سے متعلق حسب قانون شکایت میں تشخیص کو ثبوت کے طور پر پیش کرسکتا ہے۔ .2

 ایک انتظامی قانونی جج کے ذریعہ تشخیص کی درخواست
عمل  کی درخواست مناست سماعتی IEEآپ کے بچہ کے [Administrative Law Judge (ALJ)] ج اگر ایک انتظامی قانونی ج

 کے جزو کے طور پر کرتا ہے تو تشخیص کا خرچ سرکار کو برداشت کرنا چاہئے۔

 اسکول ڈسڻرکٹ کا معیار
سرکاری خرچ پر انجام پاتا ہے تو جس کے تحت تشخیص حاصل کی گئی اس کا معیار بشمول تشخیص کا مقام اور ممتحن  IEEاگر ایک 

کے حق  IEEکی لیاقت اتنی ہی ہونی چاہئے جو معیار تشخیص کرتے وقت اسکول ڈسڻرکٹ استعمال کرتا ہے(وه معیار آپ کے ایک 
 سےمطابقت رکھتے ہوں)

حاصل کرنے سے تعلق کوئی شرائط یا وقت کی پابندی کی  IEEاسکول ڈسڻرکٹ سرکاری خرچ پر ایک  اوپ مذکور معیار کے عالوه
 قید نہیں لگاسکتا۔
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 معلومات کی رازداری

 تشریحات

34 CFR §300.611 
 سرخی کےتحت استعمال کیا گیا ہے:معلومات کی رازداریجیسا کہ 

کا مطلب جسمانی تباہی یا ذاتی شناخت کنندگان کو معلومات سے زائل کرنا ہے تاکہ اس کے بعد معلومات ذاتی شناخت  بربادی •
 کے قابل نہ رہے۔

کی  1974(فیملی تعلیمی حقوق اور  CFR 34کے  99کا مطلب اس قسم کے ریکارڈز جس کا احاطہ پارٹ  تعلیمی ریکارڈز •
کے نفاذ کے   U.S.C. 1232g [Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA)] 20رازداری ایکٹ

" تعلیمی ریکارڈز" کی تشریح ایسے ریکارڈ کے طور  FERPAضوابط) میں "تعلیمی ریکارڈز" کی تشریح کےتحت آتا ہے۔ 
نے والے فریق کے پر کرتا ہے جو براه راست طالب علم سے متعلق ہو اور تعلیمی ایجنسی یا ایجنسی کی طرف سے کام کر

 ذریعہ برقرار رکھا جاتا ہو۔
کا مطلب کوئی اسکول ڈسڻرکٹ، ایجنسی یا اداره جو قابل شناخت معلومات اکڻھا کرتا ہو، برقرار  شرکت کرنے والی ایجنسی •

 کے پارٹ بی کے تحت جس سے معلومات حاصل کی جاتی ہو۔ IDEAرکھتا ہو یا ذاتی طور پر استعمال کرتا ہو، یا 

 ابل شناختمعلوماتذاتی ق

34 CFR §300.32 
 کا مطلب وه معلومات جس میں ہو: ذاتی طور پر قابل شناخت

a. آپ کے بچہ کا نام، بطور والدین آپ کا نام، یا فیملی کے دیگر رکن کا نام؛ 
b. آپ کے بچہ کا پتہ؛ 
c. ذاتی شناخت کننده، جیسے آپ کے بچہ کی سوشل سکیورڻی نمبر یا طالب علم نمبر؛ یا 
d.  خصوصیات کی فہرست یا دیگر معلومات جو مناسب خصوصیت کے ساتھ آپ کے بچہ کی شناخت کو ممکن ذاتی

 بنائے گا۔

 والدین کو نوڻس

34 CFR §300.612 
کو چاہئے کہ وه والدین کو نوڻس دے کہ  ]Michigan Department of Education(MDE)[ مشیگن ڈپارڻمنٹ آف ایجوکیشن

MDE ں والدین کو مطلع کرنے کے لئے ذاتی قابل شناخت معلومات کی رازداری کے بارے میں کافی ہیں، کا طریقہ کار اور پالیسیا
 بشمول: 

 وضاحت کی حد اس نوڻس تک ہے جو ریاست میں مختلف آبادیاتی گروپ کو مادری زبان میں فراہم کی جاتی ہے؛ .1
وبہ معلومات کی قسم، وه طریقہ کار جس کا بچے کی تفصیل جس پر ذاتی قابل شناخت معلومات برقرار رکھی جاتی ہے، مطل .2

ریاست معلومات اکڻھا کرنے کے لئے استعمال کرنے کا منشاء رکھتی ہے (بشمول وه وسائل جس سے معلومات اکڻھا کی گئی 
 ہے)، اور معلومات کا کس کےلئے استعمال کیا جائے گا؛

کو اسڻوریج، فریق ثالث سے انکشاف، تحویل اور ذاتی  پالیسیوں اور طریقہ کار کا خالصہ جس کا شرکت کرنے والی ایجنسیوں .3
 قابل شناخت معلومات کے ضیاع کے تعلق سےعمل کرنا چاہئے؛ اور

میں اس کے نافذ  99پارٹ  CFR 34اور  FERPAاس معلومات کے متعلق والدین اور بچےکےحقوق کی تفصیل، بشمول  .4
 کننده ضابطوں کے تحت حقوق۔ 
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یا تشخیصی سرگرمی سے قبل (جسے ''بچہ کی تالش'' کے طور پر بھی جانا جاتا ہے)، نوڻس شائع کیا جانا کسی بھی بڑی شناخت، مقام، 
چاہئے یا اخبارات یا دیگر میڈیا یا دونوں میں اشتہار دینا چاہئے، جس کا سرکولیشن پوری ریاست میں سرگرمی کا پتا لگانے، شناخت 

 علقہ خدمات کی ضرورت کیلئے بچے کی تشخیص کی جائے۔کرنے کے لئے کافی ہو، اور خصوصی تعلیم اور مت

 حقوق کا استعمال کریں

34 CFR §300.613 
کے پارٹ بی کے تحت اکڻھا کرده، برقرار  IDEAشرکت کرنے والی ایجنسی کا آپ کو متعلق شرکت کرنے والی ایجنسی کے ذریعہ 

شده، یا استعمال شده کسی تعلیمی ریکارڈ کی جانچ کرنے اور جائزه لینے کی اجازت دینا ضروری ہے۔ شرکت کرنے والی ایجنسی کو 
دی تعلیمی انفرا آپ کے بچہ کے کسی تعلیمی ریکارڈ کی جانچ کرنے اور جائزه لینے کی درخواست پر بالوجہ تاخیر کئے بنا اور

یا کوئی غیرجانب دارانہ حسب قانون شکایت (بشمول تصفیہ کی میڻنگ یا تادیبی کارروائی سے  سے متعلق کوئی اجالس، IEPپروگرام 
دنوں سے زیاده تاخیر نہیں  45سے قبل عمل کرنا چاہئے اور کسی بھی صورت میں آپ کے درخواست کرنے کے بعد  )متعلق سماعت
 ہونی چاہئے۔

 یکارڈ کی جانچ کرنے اور جائزه لینےکے آپ کےحقوق میں شامل ہے:تعلیمی ر

ریکارڈ کی وضاحت اور تشریح کےلئے آپ کے مناسب درخواستوں پر شرکت کرنے والی ایجنسی سے جواب طلب کرنے کا  .1
 حق آپ کاحق؛

ے سکتے تو ایسی اگر آپ اس کی کاپیوں کوحاصل کئے بنا ریکارڈ کی اچھی طرح جانچ نہیں کرسکتے اورجائزه نہیں ل .2
صورت میں شرکت کرنے والی ایجنسی سے ریکارڈ کی کاپیاں فراہم کرانے کی درخواست کرنے کا آپ کو حاصل شده حق ؛ 

 اور
 ریکارڈ کی جانچ کرنے اور جائزه لینے کے واسطے اپنا نمائنده رکھنے کا آپ کو حاصل شده حق۔ .3

ے بچہ سے متعلق ریکارڈ کا جائزه لینے اور جانچ کرنے کے مجاز ہیں االئے شرکت کرنے والی ایجنسی کو قیاس کرنا چاہئے کہ آپ اپن
انتظام قابل اطالق قانون کے تحت آپ کو ی یا عالحدگی اور طالق کےلئے زیریہ کہ بتا دیا جائےکہ اس طرح کے معاملوں کی سرپرست

 اختیار حاصل نہیں ہے۔

 ریکارڈ کا استعمال

34 CFR §300.614 
کے پارٹ بی کے تحت جمع کرده، برقرار شده، استعمال شده تعلیمی ریکارڈ کو استعمال  IDEAشرکت کرنے والی ہر ایک ایجنسی کو 

کےلئے حاصل کرنے والے فریقوں (سوائے والدین اور شرکت کرنے والی ایجنسی کےمجاز مالزمین کے ذریعہ استعمال) کا ریکارڈ 
استعمال کےلئے دی جانے والی تاریخ، کس مقصد کے تحت فریق کو ریکارڈ کے استعمال کی اجازت  رکھنا چاہئے، بشمول فریق کا نام،

 دی گئی۔

 ایک سے زائد بچہ کا ریکارڈ

34 CFR §300.615 
اگر تعلیمی ریکارڈ میں ایک سے زائد بچہ کی معلومات شامل ہو تو والدین کو محض اس بچہ کی معلومات کی جانچ کرنے، جائزه لینے 

 ق حاصل ہے جو ان کے بچہ سے متعلق ہے یا اس مخصوص معلومات کے بارے میں مطلع کیا جائے گا۔کا ح

 معلومات کی قسمیں اور مقامات کی فہرست

34 CFR §300.616 
درخواست کرنے پر ہر ایک شرکت کر رہی ایجنسی کو ایجنسی کے ذریعہ جمع شده، برقرار شده یا استعمال شده تعلیمی ریکارڈ کے 

 ت اور اقسام کی فہرست کے ساتھ آپ کو دستیاب کرانا ضروری ہے۔مقاما
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 فیس

34 CFR §300.617 
آپ کے حق کے استعمال سے آپ کو نہیں روکتی ہے تو ہر ایک شریک کی جانچ کرنے اور جائزه لینے کے اگر فیس آپ کو ان ریکارڈ

 ےلئے فیس لے سکتی ہے۔کے پارٹ بی کے تحت آپ کےلئےتیار کرده ریکارڈ کی کاپیوں ک IDEAایجنسی 

 کے پارٹ بی کے تحت معلومات تالش کرنے یا بحال کرنے کے لئے فیس چارج نہیں کرسکتی ہے۔ IDEAشریک ایجنسی 

 والدین کی درخواست پر ریکارڈز میں ترمیم

34 CFR §300.618 
، استعمال شده تعلیمی ریکارڈ کی کے پارٹ بی کے تحت آپ کے بچہ سےمتعلق جمع کرده، برقرار شده IDEAاگر آپ کو لگتا ہے کہ 

معلومات غلط، گمراه کن ہے یا رازداری یا بچہ کے دیگر حقوق خالف ورزی کرتی ہے تو آپ شریک ایجنسی سے اس معلومات میں 
 تبدیلی کرتے ہوئے برقرار رکھنے کی درخواست کرسکتے ہیں۔

ہونے کے وقت کے مناسب مدت کے اندر آپ کی شریک ایجنسی کو فیصلہ کرنا ضروری ہے کہ آیا آپ کی درخواست موصول 
 درخواست کے مطابق معلومات میں تبدیلی کی جائے یا نہیں۔

انکار کرتی ہے تو آپ کو انکار کے بارے میں مطلع کرنا چاہئے کے مطابق معلومات میں تبدیلی سے اگر شریک ایجنسی آپ کے مطالبہ
 اور آپ کو سماعت کے حق کے بارے میں آپ کو بتائے جو سماعت کا موقع سرخی کے تحت مذکور ہے۔ 

 سماعت کا موقع

34 CFR §300.619 
ج کرنے کے لئے سماعت کا موقع آپ شریک ایجنسی کو مطالبہ پر آپ کے بچہ سے متعلق تعلیمی ریکارڈ میں موجود معلومات کو چیلن

 کو یہ یقینی بنانے کیلئے فراہم کرے کہ یہ درست نہیں ہے، گمراه کن ہے یا رازداری یا بچہ کے دیگر حقوق کی خالف ورزی ہے۔

 سماعت کا طریقہ کار

34 CFR §300.621 
اعت کے لئے متعین شده طریقہ کار کے کے تحت اس طرح کی سم FERPAتعلیمی ریکارڈ میں معلومات کو چیلنج کرنے والی سماعت 

 مطابق انجام دینی چاہئے۔

 سماعت کا نتیجہ

34 CFR §300.620 
اگر سماعت کے نتیجہ کے طور پر شرکت کرنے والی ایجنسی فیصلہ کرتی ہے کہ معلومات درست نہیں ہے، گمراه کن ہے یا کسی 

ں معلومات میں اسی کے مطابق تبدیلی کرنی چاہئے اور آپ کو طرح سے رازداری یا بچہ کے دیگر حقوق کی خالف ورزی ہے تو انہی
 تحریری طور پرمطلع کرنا چاہئے۔

اگر سماعت کے نتیجہ کے طور پر شریک ایجنسی فیصلہ کرتی ہے کہ معلومات درست نہیں ہے، گمراه کن ہے یا کسی طرح سے 
ارڈ میں رکھنے حق کے بارے میں آپ کو مطلع کرنا رازداری یا بچہ کے دیگر حقوق کی خالف ورزی ہوتی ہے تو اسے آپ کو ریک

چاہئے کہ یہ معلومات پر تبصره کرتے ہوئے آپ کے بچہ کے بیان کو برقرار رکھتا ہے یا شریک ایجنسی کے فیصلہ سے آپ کے متفق 
 نہ ہونے کا سبب بیان کرتی ہے۔
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 روری ہے:آپ کے بچہ کے ریکارڈ میں شامل کرده اس طرح کی وضاحت میں اس کا ہونا ض

آپ کے بچہ کے ریکارڈ کے جزو کے طور پر شریک ایجنسی کے ذریعہ اس وقت تک برقرار رکھا جائے جب تکہ شریک  .1
 ایجنسی ریکارڈ یا متنازعہ حصہ کو برقرار رکھنی چاہئے؛ اور

یق سے اس کی اگر شریک ایجنسی آپ کے بچہ کا ریکارڈ یا چیلنج کا ہوا جزو کسی فریق کے سامنےظاہر کرتی ہے تو اس فر .2
 وضاحت بھی کرنی چاہئے۔

 ذاتی قابل شناخت معلومات کے انکشاف کے لئے رضامندی

34 CFR §300.622 
کے تحت مجاز  FERPAجب تک کہ تعلیمی ریکارڈ میں ذاتی قابل شناخت معلومات پرمشتمل کا انکشاف (والدین کی رضامندی کے بنا) 

ہو، ذاتی قابل شناخت معلومات شریک ایجنسیوں کے افسران کے عالوه فریقوں سے افشاء کرنے سے پہلے آپ کی رضامندی حاصل 
کے پارٹ بی کے تقاضوں کی  IDEAکرنا ضروری ہے۔ سوائے نیچے متعین شده کوائف کے تحت شریک ایجنسیوں کےافسران کو

 شناخت معلومات جاری کرنے سے پہلے آپ کی رضامندی ضروری نہیں ہے۔ تکمیل کے مقاصد کے لئے ذاتی قابل

ذاتی قابل شناخت معلومات ڻرانزشن خدمات فراہم کرنے یا ادا کرنے والی ایجنسیوں کےافسران کو جاری کرنے سے قبل آپ کی 
 ے حاصل کرنا ضروری ہے۔رضامندی یا اس اہل بچہ کی رضامندی جو ریاستی قانون کے مطابق بلوغت کی عمر کو پہنچ گیا ہ

اگرآپ کا بچہ اس نجی اسکول میں ہے یا جانے واال ہے جو اس اسکول ڈسڻرکٹ میں نہیں ہے جہاں آپ رہتے ہیں تو اس اسکول 
ڈسڻرکٹ میں جہاں نجی اسکول واقع ہے اور اسکول ڈسڻرکٹ کے افسران جہاں آپ رہتے ہیں کے درمیان بچہ کے بارے میں کوئی ذاتی 

 معلومات جاری کرنے سے پہلے آپ کی رضامندی حاصل کرنا ضروری ہے۔قابل شناخت 

 تحفظات

34 CFR §300.623 
ہرشریک ایجنسی کو کلیکشن، اسڻوریج، افشاء اور خاتمہ کے مراحل پر ذاتی قابل شناخت معلومات کے رازداری کی حفاظت کرنی 

 چاہئے۔

 رازداری کو یقینی بنانا اپنی ذمہ داری تصور کرنا چاہئے۔ہر ایک شریک ایجنسی کو کسی بھی قابل شناخت معلومات کی 

کے پارٹ بی کے تحت  FERPAاور  IDEAوه تمام افراد جو قابل شناخت معلومات جمع کر رہے ہیں یا استعمال کر رہے ہیں انہیں 
 ہئے۔رازداری سے متعلق مشیگن کی پالیسیوں اور طریقہ کار کے بارے میں ڻریننگ یا ہدایت موصول کرنی چا

ہر ایک ایجنسی کو چاہئے کہ وه عوامی جانچ کے لئے ایجنسی کے ان مالزمین کا نام اور عہدوں کی تازه ترین فہرست برقرار رکھے 
 جو لوگوں کی ذاتی قابل شناخت معلومات تک رسائی ہو۔

 معلومات کا خاتمہ

34 CFR §300.624 
کے پارٹ بی کے تحت استعمال کی جائے تو آپ کے  IDEAی جائے، یا جب ذاتی قابل شناخت معلومات اکڻھی کی جائے، رکھ رکھاؤ ک

 اسکول ڈسڻرکٹ کو آپ کو مطلع کرنا چاہئے کہ آپ کے بچہ کو تعلیمی خدمات فراہم کرنے کی اب ضرورت نہیں ہے۔

، ان کے گریڈس، توآپ کی درخواست پرمعلومات ضائع کر دی جانی چاہئے۔ تاہم آپ کے بچہ کا مستقل ریکارڈ، پتہ، اور فون نمبر
 حاضری ریکارڈ، کالس کی حاضری، تکمیل شده گریڈ لیول، اور مکمل کرده سال بغیر کسی قید کے برقرار رکھا جاسکتا ہے۔
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 طلبہ کے حقوق

34 CFR §300.625 
FERPA  کی عمر میں طالب علم کو منتقل کیا جاتا  سال 18کے لئے ضابطوں کے تحت تعلیمی ریکارڈسے متعلق والدین کے حقوق کو

 ہے۔

IDEA  سال کی عمر میں طالب علم کو منتقل کر کیا جاتا  18کے پارٹ بی کے تحت تعلیمی ریکارڈ سے متعلق والدین کے حقوق بھی
 رسال کرے۔کے پارٹ بی کے تحت طالب علم اور والدین دونوں کو ضروری نوڻس ا IDEAہے۔ تاہم شریک ایجنسی کو چاہئے کہ وه 

 مصالحت

 مصالحت

34 CFR §300.506 

 عام
IDEA  کے پارٹ بی یا سی کے تحت کسی بھی نااتقافی والے معاملہ بشمول سڻیٹ شکایت یا حسب قانون شکایت انجام دینے سے قبل

نے طریقہ کار وضع  MDEاڻھنے والے معاملوں کو حل کرنے کے لئے آپ کو اور اسکول ڈسڻرکٹ کو ثالثی دستیاب کرانے کے لئے 
کے پارٹ بی یا سی کے تحت تنازعات کو حل کرنے کے لئے ثالثی دستیاب ہے چاہے آپ نے مناسب سماعت  IDEAکیا ہے۔ اس طرح 

سرخی کے تحت مذکور  حسب قانون شکایت فائل کرناکی درخواست کرنے کے لئے حسب قانون شکایت درج کیا ہو یا نہیں جیسا کہ 
 ہے۔

 تقاضے
 یقینی بناتا ہےکہ ثالثی کا عمل: طریقہ کار

 آپ کی طرف سے اوراسکول ڈسڻرکٹ کی طرف سے رضاکارانہ ہے؛ .1
کے پارٹ بی یا سی کے تحت آپ کے دیگرکسی حقوق کے استعمال سے انکار  IDEAآپ کے حسب قانون شکایت کے حق یا  .2

 کرنے یا تاخیر کرنے کےلئے استعمال نہ کیا گیا ہو؛ اور
 اورغیر جانبدار ثالث کے ذریعہ انجام دے جو موثر ثالثی تکنیک کا تربیت یافتہ ہو۔اس کو تعلیم یافتہ  .3

اسکول ڈسڻرکٹ ایسا طریقہ کار تیار کرتا ہے جو والدین اور اسکول کو پیشکش کرتا ہے کہ وه ثالثی کا پراسیس بے پرواه فریق کے 
 ابق وقت اور مقام کا انتخاب کرتے ہیں۔ساتھ نہ چنیں، جو ایک موقع کا فائده اڻھاتے ہیں،اپنی سہولت کے مط

جو ریاست میں ایک موزوں متبادل تنازعہ حل کرنے والی ہستی یا والدین ڻریننگ اور معلوماتی مرکز یا کمیونڻی پیرنٹ  .1
 رسورس سنڻر کے ساتھ کانڻریکٹ کے ماتحت ہوں؛ اور

 حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ جو آپ سے فوائد کی وضاحت کرے گا اور ثالثی کے عمل کے استعمال کرنے کی .2

MDE  کو ان لوگوں کی ایک فہرست رکھنی چاہئے جو تعلیم یافتہ ثالث ہیں اور جو خصوصی تعلیم اور متعلقہ خدمات کے اختیار سے
کو چاہئے کہ وه ثالث کا انتخاب بے ترتیبانہ، باری باری سے یا دیگر  MDEمتعلق قوانین اور ضابطوں سے واقفیت رکھتے ہیں۔ 

 رانہ طریقہ سے کرے۔جانبدا

کے  خصصی تعلیمی ثالثی خدماتثالثی کے عمل کے اخراجات کی ذمہ داری ریاست پر ہوتی ہے، بشمول میڻنگ کا اخراجات۔ یہ خدمات 
 ۔)http://MiKids1st.org(ذریعہ فراہم کی جاتی ہیں 

مناسب وقت پر مقرر کرنا چاہئے اور ایسی جگہ ہونا چاہئے جو آپ اور اسکول ڈسڻرکٹ کے ثالثی کے عمل میں ہر ایک اجالس کا وقت 
 لئے مناسب ہو۔

http://mikids1st.org/
http://mikids1st.org/
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اگر آپ اور اسکول ڈسڻرکٹ ثالثی کے عمل سے تنازعہ حل کرتے ہیں تو دونوں فریق کو قانونی طور پر پابند معاہده میں داخل ہونا پڑے 
 گا جو حل کے سلسلے میں طے ہوگا اور یہ کہ:

الثی کےعمل کے دوران ہوئی بات چیت کو خفیہ رکھے جانے کا ذکر کیا جائے گا اور سماعتی عمل یا شہری کارروائی میں ث .1
 ثبوت کے طور پر استعمال نہیں کیا جاسکتا ہے؛ اور

 ہوگا۔دونوں فریق اور اسکول ڈسڻرکٹ کے نمائنده کے ذریعہ دستخط کیا جائے گا جو اسکول ڈسڻرکٹ کو پابند کرنےکا مجاز  .2

تحریرکرده، دستخط شده ثالثی معاہده کسی بھی ریاستی عدالت کے مجاز دائره اختیار (ایسی عدالت جن کو ریاستی قانون کے تحت اس 
 قسم کا مقدمہ سماعت کرنے کا اختیار ہو) یا امریکا کی ضلع عدالت میں قابل نفاذ ہوگا۔

مستقبل میں سماعت کے عمل یا کسی وفاقی عدالت کی سول کارروائی یا ثالثی کے عمل کے دوران ہوئی بات چیت خفیہ رہنی چاہئے۔ 
IDEA کے پارٹ بی یا سی کے تحت تعاون حاصل کرنے والی ریاستی عدالت میں ثبوت کے طور پر استعمال نہیں کیا جاسکتا ہے۔ 

 ثالث کی غیر جانبداری
 ثالث:

1. MDE ں اسکول ڈسڻرکٹ میں شریک نہیں ہونا چاہئے۔کا مالزم نہیں ہوسکتا یا تعلیم یا آپ کے بچہ کے کیئر می 
 ان کا ذاتی یا پیشہ ورانہ مفاد نہ ہو جس کا ثالث کے اغراض کے ساتھ ڻکراؤ نہ ہو۔ .2

وه فرد جو دوسری طرح سے بطور ثالث کوالیفائی کرتے ہیں انہیں اسکول ڈسڻرکٹ یا ریاستی ایجنسی کا مالزم نہیں ہونا چاہئے کیونکہ 
 اسکول ڈسڻرکٹ ثالث کے طور پر خدمت کرنے کےلئے پیسہ دیا ہے۔انہیں ایجنسی یا 
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 ریاستی شکایت کا طریقہ کار

 حسب قانون سماعتی شکایت اور ریاستی شکایت کا طریقہ کار
IDEA  کے پارٹ بی کے ضابطوں کیلئے ریاستی شکایت اور حسب قانون شکایت اور سماعتوں کےلئے عالحده عالحده طریقہ کار طے

یا دیگر کوئی عوامی ایجنسی کے ذریعہ  MDEکیا گیا ہے۔ جیسا کہ نیچے وضاحت کی گئی ہے کوئی بھی فرد، یا تنظیم ڈسڻرکٹ، 
ا الزام عائد کرتے ہوئے ریاستی شکایت درج کراسکتی ہے۔ صرف آپ یا اسکول درکار پارٹ بی یا پارٹ سی کی خالف ورزی ک

ڈسڻرکٹ تجویز یا قدم اڻھانے سے انکار، یا شناخت تبدیل کرنے سے انکار، تشخیص یا معذور بچہ کے تعلیمی پلیسمینٹ یا بچہ کے 
FAPE  کے اختیار سے انکار سے متعلق حسب قانون شکایت درج کرسکتا ہے۔ جب کہMDE  60کا عملہ عام طور پر ریاستی شکایت 

کو حسب قانونی شکایت کی سماعت کرنی  ALJدنوں کے اندر حل کرتا ہے االئے یہ کہ مقرره وقت میں مناسب توسیع کی جائے، ایک 
حریری فیصلہ دنوں کے اندر ت 45چاہئے (اگر تصفیہ کی میڻنگ یا ثالثی کے ذریعہ حل نہیں کیا گیا) اور قرار داد کی مدت ختم ہونے 

آپ کی درخواست پر یا اسکول ڈسڻرکٹ  ALJسرخی کے تحت اس دستاویز میں مذکور ہے، سوائے یہ کہ  قرارداد عملدے گا جیسا کہ 
کی درخواست پر مخصوص توسیع کی اجازت دے۔ ریاستی شکایت اور حسب قانون شکایت، قرارداد اور سماعتی طریقہ کار کے بارے 

 گئی ہے۔ میں مزید تفصیل نیچے دی

 ریاستی شکایت کے طریقہ کار کو اپنانا

34 CFR §300.151 

 عام
MDE  340.1701کے پاس تحریری طریقہ کار ہونا چاہئے (انتظامی ضوابط برائے خصوصی تعلیم دیکھیں، ضابطہa, 340.1851-
 ) برائے:1853

 ائر کرده شکایت حل کرنا؛کسی ریاستی شکایت بشمول کسی دوسری ریاست کی تنظیم یا منفرد شخص کی طرف سے د .1
 شکایت درج کرنے کا طریقہ۔ .2
) اور parent training( ریاستی شکایت کا طریقہ کار کا دائره کار والدین اور دیگر مستفید فرد، بشمول والدین کی ڻریننگ .3

)، advocacy agencies) اور ایڈوکیسی ایجنسیز(protection)، پروڻیکشن(information centersانفارمیشن سنڻر(
 ) اور دیگر مناسب ادارے تک پھیال ہوا ہے۔independent living centersآزاد لیونگ سنڻرز(

 مناسب خدمات کے انکار کا عالج
 MDEکو موزوں خدمات فراہم کرنے کی ناکامی ہاتھ لگے، ایسی صورت میں  MDEایسی ریاستی شکایت حل کرتے ہوئے جس میں 

 کو حل کرنا چاہئے:

ات فراہم کرنے میں ناکامی، بشمول بچہ کی ضروریات پوری کرنے کےلئے مناسب اصالحی قدم اڻھانے کی مناسب خدم .1
 ضرورت ہے؛ اور 

 سبھی معذور بچوں کے لئے خدمات کا مناسب اختیار۔ .2
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 کم ترین ریاستی شکایت کے طریقہ کار

34 CFR §300.152 

 وقت کی قید؛ کم ترین طریقہ کار
MDE  خصوصی تعلیمی دفتر[Office of Special Education (OSE)]  کے ذریعہ اس کے ریاستی شکایت کے طریقہ کارکے

 دن طے کرے گا برائے:  60وقت کی قید میں شکایت درج کرنے کے بعد 

 تعین کرتا ہےکہ تفتیش ضروری ہے تو مقام کی آزادانہ تفتیش انجام دینے؛ MDEاگر  .1
 نی یا تحریری شکایت کننده کو اضافی معلومات جمع کرانے کا موقع دے؛شکایت میں عائد کرده الزام کے بارے میں زبا .2
اسکول دسڻرکٹ یا دیگر عوامی ایجنسی کو شکایت کا جواب دینے کا موقع دے بشمول کم سے کم: الف) ایجنسی کو شکایت حل  .3

م کرنا کہ وه ثالثی کے عمل کرنے کا اختیار دے؛ اور (ب) والدین اور ایجنسی جنہوں نے شکایت درج کی ہے انہیں موقع فراہ
 میں رضاکارانہ طور پر شامل ہوں؛

کے  IDEAتمام متعلقہ معلومات کا جائزه لے اور آزادانہ طور پر تعین کرے کہ آیا اسکول ڈسڻرکٹ یا دیگر عوامی ایجنسی  .4
 پارٹ بی کے تقاضوں کی خالف ورزی کر رہی ہے یا نہیں؛ اور

کرے کہ شکایت میں ہر ایک الزام کو حل کیا گیا ہے اور اس میں شامل ہے؛  شکایت کننده کو ایک تحریری فیصلہ جاری .5
 کے حتمی فیصلہ کے اسباب۔ MDE(الف) حقائق اورنتائج معلوم کرنا؛ اور (ب) 

 نفاذ ;آخری فیصلہ ;وقت میں توسیع 
MDE :کےمذکوره باال طریقہ کار میں یہ بھی شامل ہونا چاہئے 

دی جائے اگر: (الف) کسی مخصوص ریاستی شکایت کے تعلق سے کوئی ناگزیر حاالت دنوں کی توسیع اسی صورت میں  60 .1
درپیش ہوں؛ یا (ب) والدین اور اسکول ڈسڻرکٹ یا دیگر عوامی ایجنسی کو ثالثی کے ذریعہ معاملہ کو حل کرنے کے لئے 

 رضاکارانہ طور پر شامل ہونے کے لئے وقت میں توسیع کرنا۔
فیصلوں کے موثر نفاذ کےلئے طریقہ کار شامل کریں، بشمول: (الف) ڻیکنیکل اسسڻنس  کے حتمی MDEضرورت پڑنے پر  .2

 سرگرمیاں؛ (ب) مذاکرات؛ اور (ج) تعمیل کے حصول کیلئے اصالحی اقدامات۔

 ریاستی شکایت اور حسب قانون سماعت
 حسب قانون شکایت درج کرناکہ  اگر ریاستی تحریری شکایت موصول ہوتی ہے تو وه بھی حسب قانون سماعت کے ماتحت ہے جیسا

سرخی کے تحت نیچے مذکور ہے، یا ریاستی شکایت میں متعدد معاملے شامل ہیں جس میں سے ایک یا مزید اس طرح کی سماعت کا 
حصہ ہے تو ریاست کو ریاستی شکایت یا ریاستی شکایت کا کوئی جزو کو سماعت مکمل ہونے تک عالحده کردینا چاہئے جسے حسب 

ماعت میں بیان کیا گیا ہے۔ ریاستی شکایت میں کوئی معاملہ جو حسب قانون شکایت کا حصہ نہیں ہے اس کو وقت محدود کے قانون س
 اندر اور مذکوره باال طریقہ کار کا استعمال کرتے ہوئے حل کرنا چاہئے۔

اگر ریاستی شکایت میں کوئی ایسا معاملہ اڻھایا جاتا ہے جس پر حسب قانون سماعت میں پہلے ہی فیصلہ لیا جاچکا ہے جس میں وہی 
کو شکایت  MDEفریق شامل ہے (آپ اور اسکول ڈسڻرکٹ) تب پھر حسب قانون سماعت کا فیصلہ اس معاملہ میں پابند عہد ہے اور 

 سے مطلع کرنا چاہئے۔کننده کو واجب التعمیل فیصلہ 

کو فورا حل کرنا  MDEاسکول ڈسڻرکٹ یا دیگر عوامی ایجنسی پر حسب قانون سماعت کے فیصلہ نفاذ میں ناکامی کی شکایت کو 
 چاہئے۔
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 ایک ریاستی شکایت درج کرانا

34 CFR §300.153 
 کایت درج کرسکتی ہے۔ایک تنظیم یا منفرد شخص مذکوره باال طریقہ کار کے تحت تحریر کرده دستخط شده ش

 ریاستی شکایت میں موجود ہونا چاہئے: 

 وه بیان جس کی اسکول ڈسڻرکٹ یا دیگر عوامی ایجنسی نے خالف ورزی کی ہے: .1
a. خصوصی تعلیم کیلئے انتظامی ضابطوں کا کوئی موجوده اختیار؛ 
b. 1976 PA 451, MCL 380.1 et seq اس لئے یہ خصوصی تعلیمی پروگرام اور خدمات شامل ہوتی ہے؛ 
c. 2004, 20 U.S.C., 1400§, ، 33باب et seq  کا منفرد مع معذوری تعلیمی ایکٹ، اور ایکٹ کو نافذ کرنے والے

 ؛ وه حقائق جس پر بیان کی بنیاد ہے؛ 303پارٹ C.F.R 34، اور 300پارٹ  C.F.R 34ضوابط 
d. سڻرکٹ پالن؛ایک انڻرمیڈیٹ اسکول ڈ 
e.  خصوصی تعلیمی پروگرام یا خدمات کے تعلق سے ایک منفرد تعلیمی پروگرام ڻیم رپورٹ، سماعت کننده دفتر کا فیصلہ

 یا عدالتی فیصلہ؛ یا
f. IDEA کےتحت وفاقی فنڈز کے لئے ریاستی درخواست۔ 

 شکایت کننده کا دستخط اور رابطہ کرنے کی معلومات؛ اور .2
 اگرمخصوص بچہ سے متعلق خالف ورزی کا الزام عائد کی جارہی ہو: .3

a. بچہ کا نام اور بچہ کے رہائش کا پتہ؛ 
b. بچہ جس اسکول میں پڑھ رہا ہے اس کا نام؛ 
c.  بے گھر بچہ یا نوجوان کے معاملہ میں بچہ کا دستیاب رابطہ کی معلومات اور جس اسکول میں بچہ پڑھ رہا

 ہے اس کا نام؛
d. کی پریشانی الحق ہے اس کی تفصیل، بشمول مسئلہ سے متعلق حقائق؛ اور بچہ کو کس قسم 
e.  مسئلہ کا مجوزه حل جو معلوم ہو اور شکایت درج کرنے والے فریق کے پاس شکایت درج کرتے وقت دستیاب

 ہو۔

 کے ذریعہ شکایت موصول کرنے سے ایک سال پہلے کا نہ ہو۔ ISDیا  MDEشکایت میں خالف ورزی کا الزام 

کے پاس شکایت درج کرنے واال فریق اسکول  OSEخصوصی تعلیم کا دفتر فریق شکایت درج کرا رہا ہے شکایت کی ایک کاپیجو 
 ڈسڻرکٹ یا اس سرکاری ایجنسی کو جو بچہ کی دیکھ بھال کر رہی ہے دینا چاہئے۔

ویب  OSEارم نے ایک ماڈل فارم تیار کیا ہے۔ ماڈل ف MDEریاستی شکایت درج کرنے میں آسانی کے لئے 
پر دستیاب ہے آپ کو ماڈل فارم استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تاہم  )www.michigan.gov/specialeducation(سائٹ

  مالحظہ کریں)۔ 4-1ریاستی شکایت درج کرانے کے لئے ضروری معلومات ہونی چاہئے (اوپر 

http://michigan.gov/specialeducation
http://michigan.gov/specialeducation
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 نون شکایت کا طریقہ کارحسب قا

 حسب قانون شکایت درج کرنا

34 CFR §300.507 

 عام
آپ یا اسکول ڈسڻرکٹ تجویز یا قدم اڻھانے سے انکار، یا شناخت تبدیل کرنے سے انکار، تشخیص یا معذور بچہ کے تعلیمی پلیسمینٹ یا 

 کے اختیار سے انکار سے متعلق حسب قانون شکایت درج کرسکتے ہیں۔  FAPEبچہ کے 

حسب قانون شکایت میں خالف ورزی کی شکایت سے متعلق آپ یا اسکول ڈسڻرکٹ کی واقفیت میں آئے ہوئے یا ان کارروائی کے بارے 
 ا چاہئے۔میں جس کی بنیاد پرحسب قانون شکایت بنتی ہے اس کا علم ہوئے دو سال سے زیاده نہیں ہون

 درج باال وقت کی قید آپ پر الگو نہیں ہوتی ہے اگر آپ وقت محدود کے اندر حسب قانون شکایت درج نہیں کرا پاتے ہیں: 

 اسکول ڈسڻرکٹ نےغلط ترجمانی کی کہ اس نے شکایت میں شناخت کرده معاملوں کو حل کر دیا تھا؛ یا .1
 کے پارٹ بی یا سی کے تحت فراہم کرانا ضروری ہے۔  IDEAاسکول ڈسڻرکٹ نے آپ سے وه معلومات چھپائی جس کی  .2

 والدین کے لئے ملومات
اگر آپ نے معلومات طلب کی یا اگر آپ یا اسکول ڈسڻرکٹ نے حسب قانون شکایت درج کرائی تو اسکول ڈسڻرکٹ کو چاہئےکہ وه مفت 

 راہم کرنی چاہئے۔یا کم اخراجات والی قانونی اور دیگر دستیاب خدمات کے بارے میں معلومات ف

 حسب قانون شکایت

34 CFR §300.508 

 عام
کے پاس حسب قانون  MDEسماعت کی درخواست کرنے کے لئے آپ یا اسکول ڈسڻرکٹ (یا آپ کا وکیل یا اسکول ڈسڻرکٹ کے وکیل) 
ہونا چاہئے جس کی فہرست  شکایت درج کرانی چاہئے اور ایک کاپی دیگر فریق کو بھی دستیاب کرانی چاہئے۔ شکایت میں وه تمام مواد

 نیچے دی گئی ہے اور خفیہ رکھنا چاہئے۔ 

 شکایت کا مواد
 حسب قانون شکایت میں شامل ہوسکتی ہیں:

 بچہ کا نام؛ .1
 بچہ کی رہائش کا پتہ؛ .2
 بچہ کے اسکول کا نام؛ .3
 اگر بچہ بے گھر ہے یا نوجوان ہے تو بچہ کے رابطہ کی معلومات اور بچہ کے اسکول کا نام؛ .4
 یا کارروائی سے انکار سے متعلق بچہ کے پریشانی کی نوعیت کی تفصیل، بشمول پریشانی سے متعلق حقائق؛ اورمجوزه  .5
 معلوم کی حد تک آپ کے پاس یا اسی وقت اسکول ڈسڻرکٹ کے پاس دستیاب مسئلہ کا مجوزه حل۔ .6

 حسب قانون شکایت پر سماعت سے قبل نوڻس ضروری
ایت کی اس وقت تک سماعت نہیں ہوسکتی جب تک آپ یا اسکول ڈسڻرکٹ (یا آپ کا وکیل یا آپ یااسکول ڈسڻرکٹ کی حسب قانون شک

اسکول ڈسڻرکٹ کا وکیل) مناسب طریقہ سے شکایت درج نہ کرائے جس میں مذکوره باال چیزیں شامل ہونا ضروری ہے۔ حسب قانون 
 موصول کرلیتا ہے۔ اور دیگر فریق اسے  MDEشکایت اس وقت مناسب طریقہ سے درج ہوجاتی ہے جب 
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 شکایت کی کفایت
حسب قانون شکایت کو آگے بھیجنے کے لئے اسے کافی سمجھا جانا ضروری ہے۔ حسب قانون شکایت کو کافی تصورکیا جائے گا (درج 

اور  ALJباالمواد کے تقاضوں کی تکمیل ہوجائے) االئے یہ کہ حسب قانون شکایت موصول کرنے واال فریق (آپ یا اسکول ڈسڻرکٹ) 
دنوں کے اندر اطالع دے کہ موصول کننده فریق کو لگتا ہےکہ حسب  15دیگر فریق کو تحریری طور پر شکایت موصول کرنے کے 

 قانون شکایت اوپر فہرست شده تقاضوں کی تکمیل نہیں کرتا ہے۔

کایت کو ناکافی تصور کرتا ہے نوڻس موصول کرنے کے پانچ دنوں کے اندرموصول کننده فریق (آپ یا اسکول ڈسڻرکٹ) حسب قانون ش
کو فیصلہ کرنا چاہئے کہ آیا حسب قانون شکایت اوپر فہرست شده تقاضوں کو پورا کرتا ہے اور آپ کو اور اسکول  ALJایسے میں 

 ڈسڻرکٹ کو تحریری طور پر فورا مطلع کرتا ہے۔ 

 شکایت میں ترمیم
 ے ہیں اگر: آپ یا اسکول ڈسڻرکٹ شکایت میں تبدیلی اسی صورت میں کرسکت

دیگر فریق تحریری طور پر تبدیلی کو منظوری دیتا ہے اور تصفیہ کی میڻنگ کے ذریعہ حسب قانون شکایت حل کرنے کا  .1
 موقع دیا جاتا ہے، جسے نیچے بیان کیا گیا ہے؛ یا

2. ALJ  تبدیلیوں کی اجازت حسب قانون سماعت شروع ہونے پانچ دنوں کے اندر دیتا ہے۔ 

ریق (آپ یا اسکول ڈسڻرکٹ) حسب قانون شکایت میں تبدیلی کرتے ہیں تو تصفیہ میڻنگ کے لئے وقت کی قید (شکایت اگر شکایت کننده ف
دنوں کے اندر) اسی تاریخ کو  30دنوں کے اندر) اور تصفیہ کی مدت کا وقت (شکایت موصول کرنے کے  15موصول کرنےکے 

 شروع ہوتی ہے جس دن ترمیم شده شکایت درج کی گئی۔

 ول ڈسڻرکٹ کا حسب قانون شکایت پر جواباسک
پیشگی اگر اسکول ڈسڻرکٹ نے آپ کی شکایت میں شامل معاملہ سے متعلق آپ کو پیشگی تحریری نوڻس نہیں بھیجا ہے جیسا کہ 

دنوں کے اندر جواب بھیجنا چاہئے  10سرخی کے تحت مذکور ہے تو اسکول ڈسڻرکٹ کو شکایت موصول کرنے کے  تحریری نوڻس
 یں شامل ہو:جس م

حسب قانون شکایت میں اڻھائے معاملہ پر اسکول نے تجویز کیوں دی یا کارروائی کرنے سے انکار کیوں کیا اس کی  .1
 وضاحت؛

 ڻیم نے غور کیا اور ان اسباب کو کیوں مسترد کر دیا گیا تھا؛ IEPدیگر اختیارات کی وه تفصیالت جس پر آپ کے بچہ کی  .2
کار، جائزه، ریکارڈ جس کی بنیاد ہر اسکول ڈسڻرکٹ نے تجویز دی یا کارروائی سے انکار ہر ایک مستعمل تشخیصی طریقہ  .3

 کیا اس کی تفصیل؛ اور
 دیگر عناصر کی تفصیل جو اسکول ڈسڻرکٹ کی مجوزه یا انکار کرده کارروائی سے متعلق ہے۔ .4

یں روکتا ہے کہ آپ کا حسب قانون شکایت ناکافی میں معلومات فراہم کرانا اسکول ڈسڻرکٹ کو باور کرانے سے نہ 4-1درج باال آئڻم 
 ہے۔

 حسب قانون شکایت پر دیگر فریق کا جواب
ذیلی سرخی کے تحت مذکور حسب قانون شکایت موصول کرنے  حسب قانون شکایت پر اسکول ڈسڻرکٹ کا جوابسوائے یہ کہ اوپر 

فریق کو ارسال کرے جس میں مخصوص طور پر دنوں کے اندر جواب دینے کےلئے دیگر  10فریق کو شکایت موصول کرنےکے 
 شکایت میں مسائل کا ذکر کیا گیا ہو۔
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 ماڈل فارم

34 CFR §300.509 
MDE  نے حسب قانون شکایت فائل کرنے میں آپ کی مدد کیلئے ایک ماڈل فارم تیار کیا ہے۔ آپ کوMDE  ماڈل فارم استعمال کرنے

کی ضرورت نہیں ہے۔ تاہم حسب قانون شکایت فائل کرتے وقت حسب قانون شکایت کےلئے ضروری معلومات درج کریں۔ ماڈل فارم 
OSE ویب سائٹ )www.michigan.gov/specialeducation(  پر دستیاب ہے 

کافی سمجھے گا اگر دیگر فریق شکایت کی کفایت کے تعلق  ALJٹ: ماڈل فارم کا استعمال اس بات کی ضمانت نہیں دیتا ہے کہ (نو
 سےاعتراض کرتا ہے)۔

 جب حسب قانون شکایت اور سماعت زیر التوا کے وقت بچہ کا پلیسمینٹ

34 CFR §300.518 
کے پاس حسب قانون شکایت درج  MDEکے تحت فراہم کیا گیا ہو، ایک دفعہ  کارمعذور بچوں کی تادیب کے طریقہ سوائے یہ کہ نیچے 

ہونے اور دیگر فریق کے موصول کرلینے کے بعد آپ کے بچہ کو تصفیہ عمل کی مدت کے دوران اور کسی غیر جانبدارانہ حسب 
لیسمینٹ میں ہی رہنا چاہئے، جب تک کہ آپ قانون شکایت کے فیصلہ یا عدالتی فیصلہ کا انتظار کر رہے ہوں ان کی موجوده تعلیمی پ

 اور ریاست یا اسکول ڈسڻرکٹ کسی اور بات پر اتفاق نہیں کرتے۔ 

اگر حسب قانون شکایت میں آپ کی رضامندی کے ساتھ آپ کے بچہ کا کسی نجی اسکول میں داخلہ کرانے کی درخواست بھی شامل ہو 
 نجی اسکول پروگرام میں رکھنا چاہئے۔ تو اس طرح کی کارروائی مکمل ہونے تک کسی باقاعده

کے پارٹ بی  IDEAکے پارٹ بی کے تحت ایسے بچہ کے لئے ابتدائی خدمات شامل ہیں جن کا  IDEAاگر حسب قانون شکایت میں 
کے پارٹ سی میں منتقل کیا جارہا ہے اور جو اب پارٹ سی خدمات کے لئے اب اہل نہیں رہا  IDEAکے تحت کی جارہی خدمت سے 

ونکہ تین سال کا ہوگیا ہےاسلئے اسکول ڈسڻرکٹ کو پارٹ سی کی خدمات فراہم کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو بچہ اب تک موصول کی
کے پارٹ بی کے تحت اہل پایا گیا اور آپ بچہ کو خصوصی تعلیم اور متعلقہ خدمات پہلی بار دالنے کی  IDEAکر رہا تھا۔ اگربچہ کو 

روائیوں کی نتیجہ پینڈنگ رکھتے ہوئے اسکول ڈسڻرکٹ کو خصوصی تعلیم اور متعلقہ خدمات فراہم رضامندی دیتے ہیں تب پھر کار
 کرنا چاہئے جس کو لے کر کوئی اختالف نہ ہو (جس پر آپ اور اسکول ڈسڻرکٹ دونوں متفق ہوں)۔

 تصفیہ کا عمل

34 CFR §300.510 

 تصفیہ کی میڻنگ
یم کے ارکان کے ساتھ تصفیہ کی ایک میڻنگ کرنی چاہئے جنہیں حقائق کا مخصوص علم ڻ IEPاسکول ڈسڻرکٹ کو آپ یا متعلقہ رکن یا 

کے پاس حسب قانون شکایت فائل کرنے اور  MDEہو جس کی آپ کے حسب قانون شکایت میں شناخت کی گئی ہے۔ تصفیہ کی میڻنگ 
انون سماعت اس وقت تک شروع نہیں دنوں کے اندر طلب کرنی چاہئے۔ حسب ق 15اسکول ڈسڻرکٹ کے ذریعہ موصول کرنے کے 

 ہوسکتی جب تک کہ تصفیہ کی میڻنگ نہ ہوجائے۔ میڻنگ: 

 اسکول ڈسڻرکٹ کے اس نمائنده کو شامل کیا جانا چاہئے جو اسکول ڈسڻرکٹ کی طرف سے فیصلہ لینے کے مجاز ہوں؛ اور .1
 و ساتھ نہ الئیں۔ اسکول ڈسڻرکٹ کے وکیل کو اس وقت تک شامل نہ کیا جائے جب تک کہ اپنے وکیل ک .2

 ڻیم کے متعلقہ ارکان کا تعین کرسکتے ہیں۔ IEPآپ اور اسکول ڈسڻرکٹ میڻنگ میں شامل ہونے کیلئے 

میڻنگ کا مقصد آپ کے حسب قانون شکایت اور ان حقائق کے بارے میں آپ سے تبادلہ خیال کرنا ہے جس کی بنیاد پر شکایت بنتی ہے 
 رنے کا موقع مل سکے۔تاکہ اسکول ڈسڻرکٹ کو تنازعہ حل ک
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 تصفیہ کے میڻنگ کی ضرورت نہیں ہے اگر: 

 آپ اور اسکول ڈسڻرکٹ تحریری طور پر میڻنگ کو برخواست کرنے پر متفق نہ ہوں؛ یا .1
 سرخی کے تحت مذکور ہے۔ ثالثیآپ اور اسکول ڈسڻرکٹ ثالثی کا عمل استعمال کرنے پراتفاق کرتے ہیں جیسا کہ  .2

 تصفیہ کی میعاد
دنوں کے اندر آپ کے اطمینان بخشیت تک  30اسکول ڈسڻرکٹ حسب قانون شکایت کو حسب قانون شکایت موصول کرنےکے اگر 

 مسئلہ کو حل نہیں کرتے ہیں (تصففیہ کے عمل کےلئے وقت کی مدت) تو حسب قانون سماعت ہوسکتی ہے۔

 30اد گزرنے کے بعد ہوتا ہے، استثنائی معاملوں میں دنوں کی میع 30دنوں کی میعاد کا آغاز تصفیہ کی  45حتمی فیصلہ سنانےکی 
 دنوں کے تصفیہ کی میعاد میں ایڈجسڻمنٹ کیا جاتا ہے، جیسا کہ نیچے بیان کیا گیا ہے۔ 

جب تک کہ جہاں آپ اور اسکول ڈسڻرکٹ دونوں تصفیہ کی میڻنگ یا ثالثی ختم کرنے پر متفق ہوجائیں، تصفیہ کی میڻنگ میں آپ کی 
کامی تصفیہ کے عمل کیلئے وقت کی میعاد میں تاخیر کرے گی اور حسب قانون سماعت اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک شرکت میں نا

 کہ آپ میڻنگ میں شرکت نہ کریں۔

اگر مناسب کاوشوں کے بعد اور ان کاوشوں کو دستاویز شکل دینے کے بعد اسکول ڈسڻرکٹ تصفیہ کی میڻنگ میں آپ کو شریک کرا 
سے درخواست کرسکتی ہے کہ آپ  ALJدنوں کی میعاد گزرنے کے بعد  30رہتی ہے تو اسکول ڈسڻرکٹ تصفیہ کی  پانے میں ناکام

کی حسب قانون شکایت برخواست کر دیں۔ اس طرح کے کاوشوں کو دستاویزی شکل دینے میں اسکول ڈسڻرکٹ کے وقت اور جگہ پر 
 یسے کہ:باہمی متفق ہونے کیلئے انتظام کرنے کا ریکارڈ شامل ہے ج

 کئے گئے ڻیلیفون کالز کے ریکارڈز یا کوشش کرنے اور ان کالز کے نتائج کی تفصیالت؛ .1
 آپ کو بھیجے گئے خط و کتابت اور موصول شده جوابات؛ اور .2
 آپ کے گھر یا مالزمت کی جگہ پر دوروں کی تفصیلی ریکارڈ اور ان مالقات کے نتائج۔ .3

دنوں کے اندر میڻنگ منعقد کرنے  15قانون شکایت کی نوڻس موصول کرنے کے  اگر اسکول ڈسڻرکٹ تصفیہ کی میڻنگ آپ کےحسب
سے کہہ سکتے ہیں کہ حسب قانون سماعت کی  ALJمیں ناکام رہتا ہے، یا تصفیہ کی میڻنگ میں شرکت کرنے میں ناکام رہتا ہے تو آپ 

 دنوں کی میعاد شروع ہوگئی ہے۔ 45مقرره 

 ڻمینٹدن کے میعاد میں ایڈجس 30تصفیہ کی 
دنوں کی  45اگر آپ اور اسکول ڈسڻرکٹ تصفیہ کی میڻنگ ختم کرنے پر تحریری طور پرمتفق ہوتے ہیں تو حسب قانون سماعت کے 

 میعاد اگلے دن سے ہی شروع ہوجاتی ہے۔

سڻرکٹ دنوں کی مدت ختم ہونے سے پہلے اگر آپ اور اسکول ڈ 30ثالثی یا تصفیہ کی میڻنگ شروع ہونےکے بعد اور تصفیہ کی 
دنوں کی میعاد اگلے دن سے  45تحریری طور پر متفق ہوتے ہیں کہ کوئی معاہده ممکن نہیں ہے تو اگلے دن حسب قانون سماعت کی 

 شروع ہوگی۔ 

دنوں کی مدت ختم ہونے پر ثالثی کا عمل شروع کرنے پر اتفاق کرتے ہیں، دونوں فریق  30اگر آپ اور اسکول ڈسڻرکٹ تصفیہ کی 
ریری طور پر اس وقت تک جاری رکھنے پر اتفاق کرسکتے ہیں جب تک کسی معاہده پر نہیں پہنچ جاتے۔ تاہم اگر یا تو آپ ثالثی کو تح

دنوں کی میعاد کے بعد اگلے دن شروع  45یا اسکول ڈسڻرکٹ ثالثی کے عمل سے دستبردار ہوجاتے ہیں تو حسب قانون سماعت کی 
 ہوجائے گی۔
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 تحریری تصفیہ کا معاہده
ر تصفیہ کی میڻنگ میں تنازعہ کا تصفیہ ہوجاتا ہے تو آپ کو اسکول ڈسڻرکٹ کو قانونی طور پر پابند معاہده میں داخل ہونا پڑے گا اگ

 جو: 

 آپ اور اسکول ڈسڻرکٹ کا نمائنده جو اسکول ڈسڻرکٹ کو پابند کرنا مجاز ہوگا دستخط کرے گا؛ اور .1
(ایسی عدالت جن کو ریاستی قانون کے تحت اس قسم کا مقدمہ سماعت کرنے کسی بھی ریاستی عدالت کے مجاز دائره اختیار  .2

 کا اختیار ہو) یا امریکا کی ضلع عدالت میں قابل نفاذ ہوگا۔

 معاہده پر نظر ثانی کی مدت
ڈسڻرکٹ)  اگر آپ اور اسکول ڈسڻرکٹ تصفیہ میڻنگ کے نتیجہ میں ایک معاہده میں داخل ہوتے ہیں، تو کوئی بھی فریق (آپ یا اسکول

 کاروباری دنوں کے اندر معاہده سے دستبردار ہوسکتے ہیں جس معاہده پر آپ اور اسکول ڈسڻرکٹ نے دستخط کیا ہے۔3
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 حسب قانون شکایات کی سماعت

 غیر جانبدارانہ حسب قانون سماعت

34 CFR §300.511 

 عام
اور  حسب قانون شکایتزعہ میں ہوتے ہیں اس کی جب کبھی حسب قانون شکایت درج کی جاتی ہے آپ یا اسکول ڈسڻرکٹ کسی تنا

 مییں مذکور طریقہ کار کے بعد غیرجانبدارانہ حسب قانون سماعت کا موقع ملنا چاہئے۔ طرز عملتصفیہ 

 غیر جانبدارانہ قانونی جج
 کے پاس: ALJکم سے کم ایک 

1. MDE  کا مالزم نہیں ہونا چاہئے یا اسکول ڈسڻرکٹ کا جو چائلڈ کیئر میں یا بچوں کی تعلیم سے جڑا ہو۔ تاہم کوئی شخص
کے طور پر خدمت کرنے کے لئے ایجنسی کے ذریعہ ادا کیا  ALJصرف اس بناء پر ایجنسی کا مالزم نہیں ہے کیونکہ انہیں 

 جاتا ہے۔ 
 کے اغراض کے ساتھ ڻکراؤ نہ ہو؛ ALJا سماعت میں ذاتی یا پیشہ ورانہ مفاد نہ ہو جس ک .2
 IDEAپرمشتمل ریاستی ضابطوں اور وفاقی اور ریاستی عدالت کے ذریعہ  IDEAکے اختیار اور IDEAتعلیم یافتہ ہو اور  .3

 کے قانونی ترجمانی کو سمجھتا ہو ؛ اور
 انونی پریکڻس کرنے کی قابلیت ہو۔سماعت کرنے اور مناسب طور پر تسلسل کے ساتھ فیصلہ تحریر کرنے، معیاری ق .4

ALJ جنہیں اسڻیٹ آفس آف اڈمنسڻریڻیو ہیئرنگ انڈ ن ہوتے ہیں جو وکیل ہوتے ہیں اوراسڻیٹ کالسیفائڈ سول سروس مالزمی
 MDEکے ذریعہ عہده پر فائز کیا جاتا ہے۔   [State Office of Administrative Hearings and Rules (SOAHR)]رولس

)SOAHR  کے ذریعہ) ایک فہرست رکھتا ہے جس میں ان تعلیم یافتہ افراد کے اسڻیڻمینٹ شامل ہوتا ہے جوALJ  کے طور پر خدمت
 انجام دیتے ہیں۔

 حسب قانون سماعت کے ماتحت معاملے
ڻھا سکتا جس وه فریق (آپ یا اسکول ڈسڻرکٹ) جو حسب قانون سماعت کی درخواست کرتا ہے حسب قانون سماعت میں وه مسائل نہیں ا

 کا حسب قانون شکایت میں ذکر نہیں کیا گیا ہے، االئے یہ کہ دیگر فریق اتفاق نہ کرے۔

 سماعت کی درخواست کرنے کے وقت کی قید
آپ یا اسکول ڈسڻرکٹ کو شکایت میں درج معاملوں کے بارے میں واقفیت ہونے کی تاریخ سے دو سالوں کے اندر آپ یا اسکول 

 ایت درج کرسکتے ہیں۔ ڈسڻرکٹ حسب قانون شک

 وقت کی قید سے مستثنی
 درج باال وقت کی قید آپ پر نافذ نہیں ہوتی اگر آپ حسب قانون شکایت درج نہیں کراتے کیونکہ: 

اسکول ڈسڻرکٹ نے مخصوص طور پر غلط بیانی سے کام لیا کہ انہوں نے اس مسئلہ حل کر دیا ہے جو آپ نے اپنی شکایت  .1
 میں اڻھایا تھا؛یا

کے پارٹ بی یا پارٹ سی کے تحت آپ کو فراہم کرانا  IDEAل ڈسڻرکٹ نے جانکاری آپ سے چھپا کر رکھی جسے اسکو .2
 ضروری تھا۔ 
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 سماعت کے حقوق

34 CFR §300.512 

 عام
 حسب قانون شکایت کے کسی فریق کو (بشمول تادیبی کارروائیوں سے متعلق سماعت) کو حق ہے کہ:

 متعلق تربیت یافتہ یا جانکار وکیل اور/ افراد کو ساتھ الئے اور مشوره لے؛وه معذور بچوں کے مسائل سے  .1
 ثبوت پیش کرے اور سامنا کرے، کراس ایگزامن کرے اور گواه کو پیش کرنے پر مجبور کرے؛ .2
سماعت سے کم سے کم پانچ کاروباری دنوں قبل سماعت میں کسی بھی ثبوت کو پیش کرنے سے منع کرے جسے اس فریق  .3

 نے انکشاف نہیں کیا گیا ہے۔کے سام
 تحریری، یا اپنے اختیار پر، الیکڻرونک، لفظ بہ لفظ سماعت حاصل کرے؛ اور .4
 تحریری یا اپنے اختیار پر، حقائق اور فیصلہ کی الیکڻرونک حقائق حاصل کرے۔ .5

 معلومات کی اضافی انکشافات
ڈسڻرکٹ کو اس تاریخ تک مکمل کرده تمام تشخیص اور ان حسب قانون سماعت سے کم سے کم پانچ کاروباری دن پہلے آپ اور اسکول 

تشخیصات کی بنیاد پر کی گئی سفارشات جسے آپ یا اسکول ڈسڻرکٹ سماعت میں استعمال کرنا چاہتے ہوں ایک دوسرے سے انکشاف 
 کرنا چاہئے۔

ALJ یق کی رضامندی کے بنا سماعت میں اس فریق کو روکتا ہے جو ان تقاضوں کی تعمیل کے ساتھ متعلقہ تشخیص یا سفارش دیگر فر
 پیش کرنے میں ناکام رہتا ہے۔

 سماعت میں والدیت کے حقوق
 آپ کو حق دینا چاہئے بواسطے: 

 اپنے بچہ کو پیش کرسکیں؛ .1
 سماعت عوام میں کھول سکیں؛ اور .2
 سماعت کی ریکارڈ رکھ سکیں، سچائی اور فیصلوں کے حقائق مفت میں معلوم کرسکیں۔  .3

 سماعت کے فیصلے

34 CFR §300.513 

 انتظامی قانونی جج کا فیصلہ
 کا فیصلہ اصولی بنیاد پر ہونا چاہئے۔  ALJہی کیوں نہ موصول کرے  FAPEچاہے آپ کا بچہ 

 Free[مفت مناسب سرکاری تعلیم  کو معلوم کرسکتا ہے کہ آپ کے بچہ کو ALJطریقہ کار کی خالف ورزی کے معاملوں میں ایک 
Appropriate Public Education(FAPE)[  :آیا صرف کارروائی کی کوتاہی کی وجہ سے تو موصول نہیں ہوا 

 کے حق میں رخنہ ڈاال؛ FAPEآپ کے بچہ کےلئے  .1
 کے اختیار کے تعلق فیصلہ کن عمل میں آپ کے شرکت کرنے کے موقع میں کافی رخنہ ڈاال گیا؛ یا FAPEآپ کے بچہ کے  .2
 تعلیمی فائده کی محرومی کا سبب بنا۔ .3

 تعمیری شق
 CFR §§300.500 through 34)کے پارٹ بی  IDEAکو اسکول ڈسڻرکٹ کو  ALJمذکوره باال کسی بھی اختیار کی تشریح 

 کے تحت وفاقی قانون کے سیکشن ضابطگی تحفظات میں تقاضوں کی تعمیل کا حکم دینے سے نہیں روک سکتی ہے۔ (300.536
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 حسب قانون سماعت کےلئے عالحده درخواست
IDEA  کے پارٹ بی کے تحت وفاقی قانون کے سیکشن ضابطگی تحفظات(34 CFR §§300.500 through 300.536)  میں

کوئی بھی تشریح آپ کو پہلے سے موجود درج شده حسب قانون شکایت سے کسی عالحده معاملہ پرالگ حسب قانون شکایت درج کرنے 
 سے آپ کو منع نہیں کرسکتا۔

 فیصلہ اورعام لوگاڈوائزی پینل کے حقائق اور 
 کو چاہئے:  MDEکوئی بھی قابل شناخت معلومات حذف کرنے کے بعد 

 ریاستی خصوصی تعلیم مشاورتی کمیڻی کو حسب قانون سماعت میں نتائج اور فیصلے دے؛ اور .1
  وه نتائج اور فیصلے عوام کو دستیاب کرائے۔ .2
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 اپیل

 غیر جانبدارانہ تجزیہ ;اپیل ;فیصلہ کی قطعیت

34 CFR §300.514 

 فیصلہ سننےکی قطعیت
حسب قانون سماعت میں دیا گیا فیصلہ (بشمول تادیبی کارروائیوں سے متعلق سماعت) حتمی ہے، سوائے یہ کہ کوئی بھی فریق جو 

سول سیکشن التے ہوئےفیصلہ کے خالف اپیل کرسکتا ہے، جیسا کہ نیچے بیان کیا گیا  (آپ یا اسکول ڈسڻرکٹ) سماعت میں شامل ہے
 ہے۔

 وقت کی قید اور سماعت کی سہولت

34 CFR §300.515 
 

MDE  دنوں کی میعاد  45دنوں کی مدت ختم ہونے یا ایڈجسٹ کرده  30کو یہ یقینی بنانا چاہئے کہ تصفیہ کی میڻنگ کےلئے طے شده
دنوں کی مدت میں  30تصفیہ کی کو یقینی بنانا چاہئے جیسا کہ ذیلی سرخی  MDEدنوں کے اندر  45ختم ہونے سے پہلے 

 میں بیان کیا گیا ہے۔ ایڈجسڻمینٹ:

 سماعت میں حتمی فیصلہ ہوجائے؛ اور .1
 فیصلہ کی ایک کاپی ہر ایک فریق کو بھیج دی گئی ہو۔ .2

دنوں کی مدت کےعالوه وقت میں مخصوص توسیع کو کسی بھی فریق کی درخواست پرمنظوری دے سکتے  45مذکوره باال  ALJایک 
 ہیں۔

 ایسے وقت اور جگہ میں انجام دیا جانا چاہئے جو آپ کے اور آپ کے بچہ کے لئے مناسب ہو۔ہر ایک سماعت 

 شہری کارروائیاں، بشمول وقت کی وه میعاد جس میں وه کارروائیاں کرنی ہیں

34 CFR §300.516 

 عام
(بشمول تادیبی کارروائیوں سے  ہے کوئی فریق (آپ یا اسکول ڈسڻرکٹ) حسب قانون شکایت میں نتائج اور فیصلہ سے اتفاق نہیں کرتا

متعلق طریقہ کار) کو حق ہے کہ اس معاملہ میں شہری کارروائی لےکرآئیں جو حسب قانون سماعت کے تابع ہے۔ کارروائی قابل عدلیہ 
ہ میں رقم کے ریاستی عدالت میں الیا جائے گا (ریاست کی ایسی عدالت جس کو اس قسم کے مقدمہ کی سماعت کا اختیار ہے) یا تنازع

 کے قطع نظر امریکا کی ضلع عدالت میں الیا جائے گا۔

 وقت کی حد
دنوں کا وقت سول ایکشن کےلئے  90کےفیصلہ سنائے جانےکی تاریخ سے ALJفریق (آپ یا اسکول ڈسڻرکٹ) کارروائی النےکےلئے 

 ہوگا۔ 

 اضافی طریقہ کار
 کسی بھی سول ایکشن میں عدالت: 

 ں سے متعلق ریکارڈ موصول کرتی ہے؛انتظامی امور کی کارروائیو .1
 آپ کی درخواست پر یا اسکول ڈسڻرکٹ کی درخواست پراضافی ثبوت سنتی ہے؛ اور .2
 اپنا فیصلہ ثبوت کی اہمیت پر بنیاد بناتی ہے اور راحت دیتی ہے جسے عدالت مناسب تعین کرتی ہے۔ .3



 35صفحہ  مشیگن شعبہ تعلیم، خصوصی تعلیم کا دفتر

 ضلع عدالت کا دائره اختیار
 کے پارٹ بی کے تحت کارروائی النے کے اختیار پر فیصلہ دے سکتی ہے۔  IDEAامریکی ضلع عدالت تنازعہ کی مقدار کے قطع نظر 

 تعمیر کا قانون
IDEA  کا ڻائڻل وی  1973باز آبادکاری ایکٹ 1990کے پارٹ بی میں کوئی بھی چیز امریکی آئین، امریکنس ود ڈس ایبیلیڻیز ایکٹ آف

یا دیگر وفاقی قانون جس کے تحت بچوں اور معذوروں کے حقوق کا تحفظ کیا جاتا ہے کے تحت دستیاب کسی بھی چیز ) 504(سیکشن
کو نہ ہی روکتی ہے، نہ ہی حقوق، طریقہ کار اور اصالحی طریقہ کار کو محدود کرتی ہے، سوائے یہ کہ ان قوانین کے تحت راحت 

کے پارٹ  IDEAکے پارٹ بی کے تحت بھی دستیاب ہے، اگر فریق  IDEAجو  طلب کرنےکےلئے درج کی گئی کارروائی سے پہلے
بی کے تحت کوئی کارروائی درج کرتی ہے تو مذکوره باال حسب قانون طریقہ کار اسی حد تک استعمال کرنا چاہئے جس حد تک 

کے تحت ان دستیاب  IDEAجو  ضرورت ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو دیگر قوانین کے تحت بھی تراکیب دستیاب ہوسکتی ہیں
چیزوں پر متجاوز ہوسکتی ہے، لیکن عام طور پر ان دیگر قوانین کے تحت راحت حاصل کرنے کے لئے براه راست عدالت میں جانے 

کے تحت دستیاب انتظامی اختیارات کا استعمال کرنا چاہئے (یعنی حسب قانون شکایت، تصفیہ کی میڻنگ اور  IDEAسے پہلے آپ کو 
 جانبدارانہ حسب قانون طریقہ کار) غیر 

 وکیل کی فیس

34 CFR §300.517 

 عام
IDEA  کے پارٹ بی کے تحت کوئی کارروائی یا پروسیڈنگ النے کے معاملہ میں اگرآپ غالب آتے ہیں تو عدالت اپنی صوابدیدی پر

 وکیل کی مناسب فیس ادا کرنے کی ذمہ داری آپ پر عائد کرسکتی ہے۔

IDEA  کے پارٹ بی کے تحت کوئی کارروائی یا پروسیڈنگ النے کے معاملہ میں عدالت اپنی صوابدیدی پر وکیل کی مناسب فیس
اخراجات کے جزو کے طور پر غالب آنے والی ریاستی تعلیمی ایجنسی یا اسکول ڈسڻرکٹ پر عائد کرسکتی ہے جو آپ کے وکیل کے 

عدالت غیر سنجیده، غیرمناسب، یا بغیر بنیاد کے پاتی یت یا کورٹ کیس فائل کرتا ہے جسےاذریعہ ادا کیا جائے گا، اگر وکیل: (الف)شک
 ہے؛ یا (ب) مقدمہ غیر سنجیده، غیر مناسب یا بغیر بنیاد کے واضح ہوجانے کے بعد بھی مقدمہ جاری رکھتا ہے؛ یا

IDEA لت اپنی صوابدیدی پر وکیل کی مناسب فیس کے پارٹ بی کے تحت کوئی کارروائی یا پروسیڈنگ النے کے معاملہ میں عدا
اخراجات کے جزو کے طور پر غالب آنے والی ریاستی تعلیمی ایجنسی یا اسکول ڈسڻرکٹ پرعائد کرسکتی ہے، جسے آپ یا آپ کے 

ے لئے وکیل کے ذریعہ ادا کیا جائے گا اگر حسب قانون شکایت کےلئے آپ کی درخواست یا بعد کی عدالت کیس کسی نامناسب مقصد ک
پیش کیا گیا تھا جیسے پریشان کرنے کے واسطے، یا غیر ضروری تاخیر، یا کارروائی یا پروسیڈنگ کی الگت میں غیر ضروری 

 اضافہ۔

 فیس ادا کرنا
 عدالت وکیل کی مناسب فیس عائد کرتی ہے جو درج ذیل ہے:

بہتر اور معیاری خدمات انجام دینے کے  فیس کمیونڻی میں چل رہے در پر مبنی ہونی چاہئے جس میں کارروائی یا سماعت .1
 لئے انجام دی گئی ہو۔ عائد کرده فیس کے حساب کتاب میں کسی بونس یا ضارب کا استعمال نہیں کرنا چاہئے۔

کے پارٹ بی کے تحت آپ کے  IDEAفیس عائد نہیں کی جاسکتی ہے اور متعلقہ اخراجات کسی کارروائی یا پروسیڈنگ میں  .2
 فیہ کے بعد خدمات انجام دینےکےلئے کوئی بھرپائی نہیں کی جائے گی اگر:تحریری پیشکش کے تص

a.  کے ذریعہ بیانیہ وقت کے اندر کی جاتی ہے یا حسب قانون  68پیشکش سول پروسیجر کے وفاقی قوانین کے اصول
 دنوں کے بعد کی جاتی ہے؛ 10سماعت کے معاملہ میں کسی بھی وقت کارروائی شروع ہونے سے پہلے 

b.  دنوں کے اندر قبول نہیں کیا جاتا ہے؛ اور 10آفر 
c.  عدالت یاALJ کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو ملی راحت تصفیہ کی پیشکش سے زیاده بہتر نہیں ہے۔ 

ان پابندیوں کے باوجود وکیل کی فیس کا انعام اور متعلقہ اخراجات ہوسکتا ہے آپ کو دینا پڑے اگر آپ غالب آتے ہیں اور آپ 
 کو جزوی طور پر مسترد کرنے کو جائز ڻھہرا دیتے ہیں۔تصفیہ کی پیشکش 
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3. IEP  ڻیم کی کسی میڻنگ سے متعلق کوئی فیس نہیں دی جاسکتی ہے جب تک کہ اس میڻنگ کا انعقاد انتظامی کارروائی یا
 عدالتی کارروائی کا نتیجہ نہ ہو۔

 سرخی میں مذکور ہے۔ ثالثیفیس ثالثی کے لئے عائد کی جاسکتی ہےجیسا کہ  .4
سرخی کے تحت مذکور تصفیہ میڻنگ کو ایک میڻنگ تصور نہیں کیا جائے گا جو انتظامی سماعت یا عدالتی  تصفیہ کی میڻنگ .5

 کارروائی کے نتیجہ میں منعقد ہوگی اور ان وکیل کی فیس اختیارات کے لئے ایک انتظامی سماعت تصور نہیں کیا جائے گا۔

 کیل کی فیس کی رقم میں مناسب کڻوتی کرسکتی ہے، اگر عدالت پاتی ہے کہ:کے پارٹ بی کے تحت عائد کرده و IDEAعدالت 

 آپ یا آپ کا وکیل کارروائی یا پروسیڈنگ کے دوران تنازعہ کا حتمی تصفیہ میں بال وجہ کی تاخیر کی ہے؛ .1
ت اور اس وکیل کی فیس کی رقم غیر مناسب قرار دی جائے گی اگر اس طرح کی خدمات کیلئے اسی طرح کے ہنر، شہر .2

 تجربہ کے وکیل کے ذریعہ لی جارہی فی گھنڻہ فیس کے مقابلہ ان کی فیس تجاوز کرتی ہے؛
 کارروائی یا پروسیڈنگ کی نوعیت پر غورکرتے ہوئے خرچ کیا گیا وقت اور قانونی خدمات انجام دینے سے تجاوز کرے؛ یا .3
ڻس میں مناسب معلومات فراہم نہیں کرتا جیسا کہ آپ کی نمائندگی کرنے واال وکیل اسکول ڈسڻرکٹ حسب قانون درخواست نو .4

 کے تحت مذکور ہے۔ حسب قانون شکایت

تاہم عدالت فیس میں کڻوتی نہیں کرسکتی ہے اگر عدالت کو معلوم ہوتا ہے کہ ریاست یا اسکول ڈسڻرکٹ نےکارروائی یا پروسیڈنگ کے 
 طگی تحفظات اختیارات کے تحت خالف ورزی کی تھی۔کے پارٹ بی کے ضاب IDEAحتمی تصفیہ میں بال وجہ تاخیر کی ہے یا 

  



 37صفحہ  مشیگن شعبہ تعلیم، خصوصی تعلیم کا دفتر

 معذور بچوں کی تادیبی کارروائی کرنے کے طریقہ کار

 اسکول عملے کی اتھارڻی

34 CFR §300.530 

 کیس در کیس تعین
بچہ کے وه اس معذور  اس آیا پلیسمینٹ میں تبدیلی کی جائے یا نہیں جسے سزا سے متعلق درج ذیل تقاضوں کے مطابق کی گئی ہے،

لئے مناسب ہے یا نہیں جنہوں نے اسکول کے طالب علم کے ضابطہ اخالق کی خالف ورزی کی ہے اس پر اسکول عملہ تعین کیس در 
 کیس کی بنیاد پر کسی منفرد حاالت پر غور کرسکتا ہے کی خالف ورزی کرتا ہے۔

 عام
 10اس حد تک کہ وه لوگ بھی غیرمعذور بچوں کیلئے اس طرح کارروائی انجام دے سکتے ہیں، اسکول کا عملہ دس دنوں کے لئے 

کے لئے ایک ساتھ ان معذور بچوں کا اخراج کر سکتا ہے جو طلبہ کے ضابطہ اخالق کی خالف ورزی کرتا ہے یا انہیں  اسکولی ایام
رضی متبادل تعلیمی اداره، دیگر سیڻنگ میں منتقل کرسکتا ہے یا معطل کرسکتا ہے۔ اسکول کا موجوده پلیسمینٹ سے کسی مناسب عا

کا اضافی اخراج کی پابندی عائد کرسکتا  اسکول دنوں 10عملہ بچہ کو لگاتار اسی اسکول کے سال میں الگ خالف ورزی کے لئے 
والی الئن  ل کےلئے تادیبی اخراج کی وجہ سےپلیسمینٹ کی تبدیلیمزید تفیص(ہے، جب تک کہ اس اخراج سے پلیسمینٹ قائم نہ ہوتا ہو 

 دیکھیں)۔ 

کے لئے اخراج کرنے پر اسکول  اسکول دنوں 10ایک دفعہ معذور بچہ کو ان کے موجوده پلیسمینٹ سے ایک ہی اسکولی سال میں کل 
خدمات فراہم کرائیں جس کی ذیلی سرخی ڈسڻرکٹ اسکول، کے اس اسکول سال میں اخراج کے بعد کے دنوں کے دوران، اس حد تک 

 کے تحت ضرورت ہے۔ خدمات

 اضافی اتھارڻی
تعین کا (نیچےدیکھیں  اگراس کے برتاؤ نے طلباء کے ضابطہ اخالق کی خالف ورزی کی ہے وه بچہ کی معذوری کا مظہر نہیں ہے

ے گا تو اسکول کا عملہ اس معذور بچہ کے ساتھ اسی میں اضافہ ہوجائ اسکولی ایام 10اور تادیبی پلیسمینٹ کی تبدیلی ایک بار  مظہر
طریقہ سے اور اسی میعاد کیلئے تادیبی طریقہ کار نافذ کرسکتا ہے جیسا کہ بغیر معذوری والے بچہ پر نافذ ہوگی، سوائے یہ کہ اسکول 

ڻیم اس طرح کی خدمات کے  IEP کے تحت کیا گیا ہے۔ بچہ کی خدماتکو چاہئے کہ وه اس بچہ کو وه خدمات فراہم کرائے جس کا ذکر 
 لئے متبادل عبوری تعلیمی اداره کا تعین کرتی ہے۔

 خدمات
یہ خدمات ان معذور بچوں کو فراہم کی جانی چاہئے جنہیں بچہ کے موجوده پلیسمینٹ سے اخراج کیا گیا ہے، یہ خدمات عبوری متبادل 

 تعلیمی اداره میں فراہم کی جاسکتی ہے۔

اسی اسکولی سال میں اخراج کئے گئے معذور بچوں کو  اسکولی ایامیا کم 10اسکول ڈسڻرکٹ کو محض ان کے موجود پلیسمینٹ سے 
ضروری خدمات فراہم کرنی چاہئے، اگر یہ غیر معذور بچے کو فراہم کی جاتی ہے جنہیں اسی طرح نکاال گیا ہے۔ مشیگن کو ایسے 

 معذور نہیں ہیں اور جنہیں سزا کے طور پر کسی بھی سبب نکاال گیا ہے۔ طلباء کے لئے خدمات نہیں چاہئے جو

 کےلئے نکاال گیا ہے اسے چاہئے:  اسکولی دنوں سے زائد10وه معذور بچہ جنہیں بچہ کے موجوده پلیسمینٹ سے 

دوسرے ہی اداره  لگاتار تعلیمی خدمات جاری رکھے، تاکہ بچہ عام تعلیمی نصاب میں شرکت کرنا جاری رکھ پائے، چاہے وه .1
 اورمیں طے شده اہداف کو پورا کرنے کے لئے پیش رفت جاری رکھے؛  IEPمیں اور 

اور برتاؤ وارانہ مداخلتی خدمات [Functional Behavioral Assessment (FBA)]  مناسب عملی برتاؤ کی تشخیص .2
 گیا ہے تاکہ دوباره ایسا نہ ہو۔اور ترمیمات موصول کرے جسے برتاؤ کی خالف ورزی سے نپڻنے کے لئے تیار کیا 

کےلئےخارج کیا جاتا ہے اور موجوده اخراج  اسکولی ایام 10معذور بچے کواس کی موجوده پلیسمینٹ سےایک ہی اسکولی سال میں 
 کا عملہ کم کم کےلئے ہے، لیکن اگر پلیسمینٹ تبدیل نہیں ہوتا ہے (نیچے تشریح دیکھیں)، تب پھر اسکول  اوریا  اسکولی ایام 10لگاتار 
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سے کم ایک بچہ کے ڻیچر سے مشاورت کرتے ہوئے تعین کریں کہ عام تعلیمی نصاب میں بچہ کی شرکت کو جاری رکھنے کے اہل 
میں طے شده اہداف کی تکمیل میں پیش رفت  IEPبنانے کیلئے کس حد تک خدمات کی ضرورت ہے، یا دیگر اداره میں اور بچہ کے 

 ی ضرورت ہے۔کرنےکےلئےکس حد تک خدمات ک

ڻیم بچہ کو عام تعلیمی نصاب میں شرکت کو جاری رکھنے  IEPاگر اخراج پلیسمینٹ کی تبدیلی ہے(نیچے تشریح دیکھیں)، تو بچے کی 
میں طے شده اہداف مکمل کرنےکےلئے جاری رکھنے واسطے مناسب خدمات  IEPکے قابل بنانے اور دوسرے اداره میں اور بچہ کے 

 کا تعین کرتی ہے۔

 تعین کا مظہر
 اسکولی دنوں 10طلباء کے ضابطہ اخالق کی خالف ورزی کی وجہ سے معذور بچہ کے پلیسمینٹ میں تبدیلی کے کسی فیصلہ کے 

کے لئے یا کم اور پلیسمینٹ میں تبدیلی نہیں) اسکول ڈسڻرکٹ، والدین اور  اسکولی دنوں10کے اندر(سوائے یہ کہ اخراج ایک ہی ساتھ 
IEP قہ ارکان (جیسا کہ والدین اور اسکول ڈسڻرکٹ نے تعین کیا ہے) طلباء کے فائل کی متعلقہ تمام معلومات کا جائزه لینا ڻیم کے متعل

، کسی ڻیچر کا مشاہده اور والدین کے ذریعہ فراہم کرده متعلقہ کوئی معلومات اس کا تعین کرنےکےلئےکرتا IEPچاہئے، بشمول بچہ کی 
 ہے: 

ڻھائی جارہی ہے اس کی وجہ بلواسطہ طور پر اور جزوی طور پر اس کا تعلق بچہ کی معذوری سے آیا جس رویے پر انگلی ا .1
 ہے؛ یا

کے نفاذ میں ناکامی کا  IEPآیا جس برتاؤ پر انگلی اڻھائی جارہی ہے اس کا تعلق براه راست اسکول ڈسڻرکٹ کے بچہ کے  .2
 نتیجہ ہے۔

ارکان تعین کرتے ہیں کہ کیا ان حاالت کی تکمیل ہوئی، سلوک سے اس بات کا  ڻیم کے متعلقہ IEPاگر اسکول ڈسڻرکٹ، والدین، اور 
 تعین ہونا چاہئے کہ وه بچہ کی معذوری کا مظہر ہے۔

ڻیم کے متعلقہ ارکان تعین کرتے ہیں جس برتاؤ کےلئے انگلی اڻھائی جارہی ہے وه اسکول  IEPآیا اسکول ڈسڻرکٹ، والدین، اور 
ں ناکامی کا براه راست نتیجہ ہے تو اسکول ڈسڻرکٹ کو ان کمیوں کو پورا کرنے کیلئے فورا قدم اڻھانا کے نفاذ می IEPڈسڻرکٹ کے 

 چاہئے۔

 برتاؤ بچہ کی معذوری کا مظہر کا اس کا تعین
ڻیم اس  IEPڻیم کے متعلقہ ارکان تعین کرتے ہیں کہ وه برتاؤ بچہ کی معذوری کا مظہر ہے، تو  IEPاگر اسکول ڈسڻرکٹ، والدین، اور 

 میں کرسکتی ہے:

1. FBA عملی رویے کی تشخیص انجام دے، االئے یہ کہ اسکول ڈسڻرکٹ اس سلوک سے پہلے ہیFBA  انجام دے چکا ہو جس
 Behavioral Intervention]کے نتیجہ میں پلیسمینٹ کی تبدیلی ہوئی تھی اور بچہ کےلئے رویے میں بہتری کا منصوبہ

Plan (BIP)]  نافذ کریں؛ یا 
کا جائزه لیں اور رویے میں بہتری النےکےلئے ضرورت کے لحاظ سے اس  BIPپہلے ہی تیار کیا جاچکا ہو تو  BIP اگر .2

 میں ترمیم کریں۔ 

کے تحت مذکور ہے اسکول ڈسڻرکٹ کو چاہئے کہ وه پلیسمینٹ میں واپس لوڻا دیں جہاں  خصوصی حاالتسوائے جیسا کہ ذیلی سرخی
 کے ترمیم کے جزو کے طور پر پلیسمینٹ تبدیلی پر متفق ہوں۔ BIPسے بچہ کو نکاال گیا تھا االئے یہ کہ والدین اور ڈسڻرکٹ 
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 خصوصی کوائف
ڻیم کے تعین پر)  IEPلہ طالب علم کو ایک عبوری متبادل تعلیمی اداره میں (خواه رویہ بچہ کی معذوری کا مظہر ہو یا نہ ہو اسکول عم

 دنوں کے لئے اخراج کرسکتا ہے، اگر بچہ:  45

یا اسکول ڈسڻرکٹ کے دائره  MDEبچہ اسکول ہتھیار لےکر آتاہے یا اسکول میں، اسکول کے احاطے میں یا اسکول میں جو  .1
  اختیار کے تحت چلتا ہے ہتھیار رکھتا ہے؛

یا  MDEجان بوجھ کر غیر قانونی منشیات رکھتا ہے، استعمال کرتا ہے یا فروخت کرتا ہے یا اسکول، اسکول کے احاطے یا  .2
 اسکول ڈسڻرکٹ کے تحت ہونےاسکول فنشن کنڻرول کرده ماده فروخت کرتا ہے یا فروخت کرنے کا حکم دیتا ہے؛ یا 

رکٹ کے تحت ہونے اسکول فنشن میں دوسرے سے جھگڑا کرتے یا اسکول ڈسڻ MDEاسکول میں، اسکول احاطے میں یا  .3
 ہوئے شدیدی طور پر زخمی کردیتا ہے۔

 تشریحات
 ,I, II, IIIکے شیڈولز  U.S.C. 812(c) 21)کا مطلب وه ڈرگ یا دیگر ماده جس کی شناخت کنڻرولڈ سبسڻنسز ایکٹ ( کنڻرول شده ماده

IV  یاV in section 202(c)کے تحت شناخت شده ہو۔  

کا مطلب کنڻرولڈ ماده؛ لیکن اس میں وه کنڻرولڈ ماده شامل نہیں ہوتا ہے جو قانونی طریقے پر کسی نے رکھا ہو یا  غیر قانونی ڈرگ
الئسنس شده ہیلتھ کیئر پروفیشنل کی نگرانی کے تحت استعمال کیا ہو یا قانونی طور پر رکھا گیا ہو یا کسی دیگر اتھارڻی کے تحت اس 

 ی قانونی کے کسی دیگر اختیار کے مطابق استعمال کیا ہو۔ایکٹ یا وفاق

کے ذیلی سیکشن (ایچ)  1365کے سیکشن  18کا مطلب " نازک جسمانی چوٹ" کے نام سے امریکی کوڈ، ڻائڻل  نازک جسمانی چوٹ
 ) کے تحت قرار دیا گیا ہے۔ (دیکھیں اڻیچمینٹ اے)3کے پیراگراف (

) 2کےپہلے ذیلی سیکشن (جی) کے پیراگراف ( 930کے سیکشن  18کےنام سے امریکی کوڈ، ڻائڻل کا مطلب " خطرناک ہتھیار" ہتھیار
 کے تحت قرار دیا گیا ہے۔ (دیکھیں اڻیچمینٹ اے)

 نوڻیفکیشن
طالب علم کے برتاؤ کےضابطہ اخالق کی خالف ورزی کی وجہ سے بچہ کا پلیسمینٹ تبدیل کرنے کا فیصلہ لینے کی تاریخ کو اسکول 

 ٹ کو چاہئے کہ وه فیصلہ سے والدین کو آگاه کرے، اور والدین کو ضابطگی تحفظاتی نوڻس فراہم کرائے۔ڈسڻرک

 سزا کے طور پر اخراج کی وجہ سے پلیسمینٹ میں تبدیلی

34 CFR §300.536 
 ہے اگر: پلیسمینٹ کی تبدیلیمعذور بچہ کو بچہ کے موجوده تعلیمی پلیسمینٹ سے اخراج

 یااسکولی دنوں سے زائد ہے؛  10ایک ساتھ  .1
 بچہ سلسلہ وار اخراج کا ماتحت ہے جس سے ایک پیڻرن کی تشکیل ہوگئی کیونکہ: .2

a.  اسکولی دن سے زائد اخراج کا سلسلہ ہے؛ 10ایک اسکولی سال میں کل 
b. ار نکاال گیا تھا؛ بچہ کا رویہ اس کے بعد بھی ویسا ہی ہے جیسا کہ پہلے واقعہ کے وقت تھا جس کی وجہ سے لگات

 اور
c.  اس طرح کے دیگر اضافی عناصر جیسے ہر ایک اخراج کی طوالت، کل کتنے وقت کیلئے بچہ کو نکاال گیا، اور

 ایک دوسرے کو ہڻانے کا امکان۔

ن کیا جاتا چاہے اسکول ڈسڻرکٹ کی طرف سے اخراج کا طریقہ پلیسمینٹ کی تبدیلی واقع ہوئی جس کا معاملہ در معاملہ کی بنیاد پر تعی
 ہے، اگر چیلنج کیا جاتا ہے تو حسب قانون اور عدالتی کارروائی کے ذریعہ جائزه کے تابع ہے۔
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 اداره کا تعین

34 CFR § 300.531 
IEP  کی سرخی کے تحت اخراج کے لئےعبوری متبادل  خصوصی حاالتاور  اضافی اتھارڻیاور درج باال  پلیسمینٹ کی تبدیلیڻیم کو

 تعلیمی اداره کا تعین کرنا چاہئے۔

 اپیل

34 CFR § 300.532 

 عام
معذور بچے کے والدین حسب قانون شکایت کی درخواست کے واسطے حسب قانون شکایت فائل کرسکتے ہیں (اوپر مالحظہ کریں) اگر 

 وه ان چیزوں سے اتفاق نہیں کرتے: 

 تیارات کے تحت پلیسمینٹ کے متعلق لیا گیا فیصلہ؛ یا ان تادیبی اخ .1
 اوپر مذکورتعین کا مظہر۔  .2

اسکول ڈسڻرکٹ حسب قانون شکایت کی درخواست کے واسطے حسب قانون شکایت فائل کرسکتے ہیں اگر انہیں لگتا ہے کہ بچہ کے 
 موجوده پلیسمینٹ کو برقرار رکھنے سے بچہ یا دیگر کو چوٹ پہنچنے کا امکان ہے۔ 

 انتظامی قانونی جج کی اتھارڻی
کو حسب قانون سماعت کرنی چاہئے اور  ALJذیلی سرخی کے تقاضوں کو پورا کرنے والے ایک  غیر جانبدار انتظامی قانونی جج

 کرسکتے ہیں: ALJفیصلہ سننا چاہئے۔ 

سرخی کے تحت مذکور تقاضے کی خالف ورزی ہے، یا بچے کا  اسکولی عملہ کی اتھارڻیتعین کرتا ہے کہ اخراج  ALJاگر  .1
 ور بچےکو اسی پلیسمینٹ میں واپس کر دیں گے جہاں سے انہیں نکاال گیا تھا ؛ یا رویہ بچہ کی معذوری کا مظہر تھی تو معذ

تعین کرتا ہے کہ معذور بچہ کو موجوده جگہ میں رکھنا خود بچہ یا دیگر کے لئے ممکنہ طور پر خطرناک ہے تو  ALJاگر  .2
 ده کے لئے نہیں دینا چاہئے۔دنوں سے زیا 45معذور بچہ کو مناسب عبوری تعلیمی اداره میں تبدیل کرنے کا حکم 

یہ سماعتی عمل دہرائی جاسکتی ہے اگر اسکول ڈسڻرکٹ کو لگتا ہے کہ بچہ کو اصل پلیسمینٹ میں واپس کرنے کا نتیجہ میں بچہ یا 
 دیگر کو چوٹ پہنچ سکتی ہے۔

کرتے وقت یہ توجہ دینی  جب کبھی والدین یا اسکول ڈسڻرکٹ اس طرح کی سماعت کےلئے حسب قانون درخواست کرتا ہے تو سماعت
سرخی کے تحت مذکور تمام تقاضوں کو پورا کرتے ہوں، سوائے  ، حسب قانون شکایت، حسب قانون شکایات پرسماعتچاہئے کہ وه
 درج ذیل کہ: 

1. MDE  اسکولی دنوں  20بڑھائی گئی حسب قانون سماعت کا انتظام کرتی ہے، جو سماعت کیلئے درخواست کرده تاریخ سے
 کے اندر میں تعین کا نتیجہ برآمد ہونا چاہئے۔  10ونی چاہئے اور سماعت کے کے اندر ہ

جب تک والدین اور اسکول ڈسڻرکٹ تحریری طور پر میڻنگ ختم یاثالثی کا استعمال کرنے پر اتفاق نہیں کرتے تصفیہکی  .2
ے۔ سماعت کا عمل جاری کیا دنوں کے اندر حسب قانون شکایت کی نوڻس موصول ہونے کے اندر واقع ہونی چاہئ ساتمیڻنگ 

دنوں کے اندر دونوں فریق کے لئے اطمینان بخش طریقہ  15جاسکتا ہے سوائے یہ کہ حسب قانون شکایت موصول ہونے کے 
 سے معاملہ حل ہوجائے۔

ڈسڻرکٹ)  بڑھائی گئی حسب قانون سماعت میں لیا گیا فیصلہ حتمی ہے سوائے یہ کہ سماعت میں شامل کوئی بھی فریق (آپ یا اسکول
"سول کارروائی "سرخی کےتحت مذکور سول کارروائی کرسکتے ہیں، بشمول وقت کی مدت جس کے تحت وه کارروائی درج کرنی 

 ہے"۔
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 اپیل کے دوران پلیسمینٹ

34 CFR §300.533 
جیسا کہ اوپر مذکور ہے جب والدین یا اسکول ڈسڻرکٹ تادیبی معاملہ سے متعلق حسب قانون شکایت درج کرے بچہ کو چاہئے کہ (االئے 

سماعت کرنے والے افسر کے پاس فیصلہ ملتوی رہنے یا اخراج  )یا اسکول ڈسڻرکٹ کسی اور بات پر متفق ہو MDEیہ کہ والدین اور 
سا کہ اسکول عملے کی اتھارڻی سرخی کے تحت مذکور، جو بھی پہلے آئے تک عبوری متبادل تعلیمی کی مدت ختم ہوجانے تک جی

 اداره میں ہی رہے۔

 ان بچوں کا تحفظ جو ابھی خصوصی تعلیم اور متعلقہ خدمات کے اہل نہیں ہوئے ہیں

34 CFR §300.534 

 عام
نہیں کیا گیا ہے اور طالب علم برتاؤ کے ضابطہ اخالق کی خالف  اگرکسی بچہ کو خصوصی تعلیم اور متعلقہ خدمات کے لئے اہل تعین

اس رویہ کا علم تھا جس کی وجہ سے تادیبی کارروائی کرنی  )ورزی کرتا ہے لیکن اسکول ڈسڻرکٹ کو (جیسا کہ پہلے تعین کیا گیا ہے
 پڑی، کہ بچہ معذور ہے تب پھر اس نوڻس میں مذکور حفاظت پر زور ڈال سکتے ہیں۔ 

 ی معاملوں کی بنیادی معلوماتتادیب
یہ فرض کیا جائے گا کہ اسکول ڈسڻرکٹ کو اس رویہ کی پہلے سے ہی جانکاری تھی جس کی وجہ سے معذور بچے کے خالف تادیبی 

 کارروائی کی گئی:

خدمات مناسب بچہ کے والدین نے تحریری طور پر اس بات کا اندیشہ ظاہر کر دیا تھا کہ بچہ کی خصوصی تعلیم اور متعلقہ  .1
 تعلیمی ایجنسی کے عملہ یا بچہ کے ڻیچر کے زیرنگرانی یا انتظام کے تحت کرانے کی ضرورت ہے؛

کے پارٹ بی کے تحت خصوصی تعلیم اور متعلقہ خدمات کی اہلیت کے لئے جائزه لینے کی درخواست دی  IDEAوالدین نے  .2
 ہو؛ یا

ست بچہ کے ذریعہ خصوصی تعلیم کے اسکول ڈسڻرکٹ کے ڈائریکڻر یا بچہ کا ڻیچر یا اسکول ڈسڻرکٹ کا کوئی عملہ براه را .3
 اسکول ڈسڻرکٹ کے دیگر نگراں عملہ کے تئیں ظاہر کئے گئے مخصوص ریے کے بارے میں تشویش ظاہر کی ہو۔ 

 مستثنی
 فرض کیا جائےگا کہ اسکول ڈسڻرکٹ کے پاس اس طرح کا علم نہیں ہے اگر:

 ی اجازت نہیں دی یا خصوصی تعلیمی خدمات دینے سے انکار کر دیا؛ یابچہ کے والدین نے بچہ کی تشخیص ک .1
 کے پارٹ بی کے تحت بچہ معذور نہیں ہے۔ IDEAبچہ کی تشخیص کی گئی اور یہ تعین کیا گیا کہ  .2

 وه صورتحال جو الگو ہوتی ہے اگر بنیادی جانکاری نہیں ہے
تادیبی رکٹ کو علم نہ ہو کہ بچہ معذور ہے جیسا کہ ذیلی سرخی اگر بچہ کے خالف تادیبی کارروائی کرنے سے پہلے اسکول ڈسڻ

کے تحت اوپر مذکور ہے بچہ کے خالف وه تادیبی کارروائی کا سامنا کرنا پڑسکتا ہے  مستثنیاور  معاموں کےلئے بنیادی معلومات
 جوغیرمعذور بچے پر نافذ ہوتی جو اسی طرح کے رویے میں شامل ہے۔

خواست اس مدت میں کی گئی جس میں بچہ تادیبی کارروائی کے ماتحت ہے تو تشخیص کا کام تیزی سے تاہم بچہ کی تشخیص کی در
 انجام دیا جانا چاہئے۔

جب تک تشخیص مکمل نہیں ہوتی بچہ اسکولی حکام کے ذریعہ تعین کرده تعلیمی پلیسمینٹ میں برقرار رہتا ہے جو بغیر تعلیمی خدمات 
 سکتا ہے۔ کے معطلی یا اخراج میں شامل کر

اسکول ڈسڻرکٹ کے ذریعہ انجام دئےگئے تشخیص سے معلومات اور والدین کے ذریعہ فراہم کرده معلومات کو ذہن میں رکھتے ہوئے 
کے  IDEAبچہ کے معذور ہونے کا تعین کیا جاتا ہے تو اسکول ڈسڻرکٹ کو چاہئے کہ وه بچہ کو خصوصی تعلیم اور متعلقہ خدمات 

 مذکوره باال سزا کے تقاضے پورے کرے۔  پارٹ بی کے تحت بشمول
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 ال انفورسمینٹ اور عدالتی حکام کے ذریعہ ریفرل اور کارروائی

34 CFR §300.535 
IDEA :کا پارٹ بی نہیں کرتا 

معذور بچہ کے ذریعہ کئےگئے جرم سے متعلق کسی مناسب حکام کو ایجنسی کے ذریعہ کسی طرح کی رپورڻنگ سے منع  .1
 کرتا ہے؛ یا 

قانونی انفورسمینٹ اور عدالتی حکام کو معذور بچے کے ذریعہ کئے گئے جرائم کےلئے وفاقی قانون اور ریاستی  ریاستی .2
 قانون استعمال کرنے سے روکتا ہے۔

 ریکارڈز کی منتقلی
 اگر اسکول ڈسڻرکٹ معذور بچے کے ذریعہ کئے گئے جرائم کی رپورٹ بھیجتا ہے تو اسکول ڈسڻرکٹ:

بچہ کی خصوصی تعلیم اور تادیبی ریکارڈز کی کاپیاں ان حکام کے پاس غور کرنے کے واسطے بھیجنے کو یقینی بنائےجس  .1
 ایجنسی نے جرم کے ارتکاب کی اطالع دی ہے؛ اور 

ر فیملیتعلیمی حقوق او بچہ کی خصوصی تعلیم اور تادیبی ریکارڈز کی کاپیاں اسی حد تک منتقل کی جاسکتی ہیں جس حد تک .2
 نے اجازت دی ہے۔ FERPAرازداری کا قانون 
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 عوامی خرچ پر نجی اسکولوں میں والدین کے بچوں کے ذریعہ باہمی پلیسمینٹ کی ضرورت ہے

 عام

34 CFR §300.148 
 IDEAدستیاب کرائے اور آپ نجی اسکول یا اداره میں جگہ منتخب کرتے ہیں تو  FAPEاگر اسکول ڈسڻرکٹ آپ کے بچہ کےلئے 

کے پارٹ بی کے تحت آپ کے معذور بچے کا نجی اسکول یا اداره میں تعلیم کا خرچ بشمول خصوصی تعلیم اور متعلقہ خدمات اسکول 
ڈسڻرکٹ کو ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تاہم جہاں اسکول ڈسڻرکٹ جہاں نجی اسکول واقع ہے آپ کے بچے کو ایسی آبادی میں 

ا بچے سے متعلق پارٹ بی کے اختیارات کے تحت انجام دینے کی ضرورت ہے جنہیں ان کے رکھنا چاہئے جن کےخصوصی تعلیم ک
 کے تحت رکھا ہے۔  CFR §§300.131 through 300.144 34والدین نے نجی اسکول میں 

 نجی اسکول میں پلیسمینٹ کے لئے بھرپائی
متعلقہ خدمات موصول کرچکا ہے اور آپ اپنے بچہ  اگر آپ کا بچہ اسکول ڈسڻرکٹ اتھارڻی کے تحت اس سے پہلے خصوص تعلیم اور

کا اندارج نجی پری اسکول، الیمینڻری اسکول، یا ثانوی اسکول میں اس کے بغیرمنظوری یا اسکول ڈسڻرکٹ سے رجوع ہوئے بنا اندراج 
پاتے ہیں کہ ایجنسی  ALJیا کو داخلہ میں خرچ واپس ادا کرنا پڑے گا اگر عدالت  ALJکرانے کا انتخاب کرتے ہیں تو عدالت یا ایک 

اس داخلہ سے قبل مناسب وقت پر دستیاب نہیں کرایا تھا اور یہ کہ نجی اسکول بالکل مناسب ہے۔ ایک  FAPEنے آپ کے بچہ کو 
ALJ  یا عدالت پلیسمینٹ کو مناسب ڻھہرا سکتی ہے چاہے ریاستی معیار پر پورا نہیں اترتے ہوں جوMDE  اور اسکول ڈسڻرکٹ کے
 فراہم کرده تعلیم پر الگو ہوتے ہیں۔ ذریعہ

 بھرپائی کی حد
 درج باال پیراگراف میں مذکور بھرپائی کی الگت میں کمی کی جاسکتی یا انکار کیا جاسکتا ہے:

اجالس جس میں آپ نے اپنے بچے کے نجی اسکول سے اخراج سے قبل شرکت کی  IEPاگر: (الف) سب سے تازه ترین  .1
 Free Appropriate Public( مفت مناسب سرکاری تعلیم و مطلع نہیں کیا کہ آپ اپنے بچہ کوڻیم ک IEPتھی، میں آپ نے 

Education(FAPE   دستیاب کرانے کے اسکول ڈسڻرکٹ کی تجویز کو مسترد کر دیا تھا، ساتھ ہی اپنے خدشات کا اظہار
کیا تھا اور سرکاری خرچ پر نجی اسکول میں اپنے بچہ کا داخلہ کرانے کی اپنی منشاء ظاہر کی تھی؛ یا (ب) سرکاری اسکول 

اروباری دنوں میں ہونے والی چھڻیاں) سے قبل آپ کاروباری ایام (بشمول ک 10سے اپنے بچہ کے اخراج سےکم سے کم 
 نےاسکول ڈسڻرکٹ کو تحریری نوڻس میں یہ معلومات فراہم کرائی؛ 

اگرسرکاری اسکول سے آپ کے بچہ کے اخراج سے پہلے اسکول ڈسڻرکٹ نے آپ کو تحریری نوڻس دیا کہ وه آپ کے بچہ  .2
بیان جو مناسب اور موزوں تھا)، لیکن آپ نے تشخیص  (بشمول تشخیص کے مقصد سے متعلق کی تشخیص کرنا چاہتا ہے

 یاکےلئے بچہ ک دستیاب نہیں کرایا؛ 
 آپ کی کارروائیاں غیرمناسب تھیں اس سے متعلق عدالت کی فائنڈنگ آنے پر ۔ .3

 تاہم بھرپائی کی الگت:

نوڻس فراہم کرنے کےلئے ناکامی کی صورت میں کڻوتی کی جاسکتی ہے یا انکار کیا جاسکتا ہے اگر: الف) اسکول آپ کو  .1
نوڻس فراہم کرنےسے منع کرتا ہے؛ (ب) اوپر مذکور نوڻس فراہم کرانے سے متعلق آپ کی ذمہ داری کا آپ کو کوئی نوڻس 

 یل کی صورت میں آپ کے بچہ کو جسمانی اذیت پہنچ سکتی ہے؛ اورموصول نہیں ہوا؛ یا (ج) درج باال تقاضوں کی تعم
کی صوابدیدی میں والدین کے' ضروری نوڻس فراہم کرانے میں ناکامی' کی صورت میں کمی یا انکار نہیں کیا  ALJعدالت یا  .2

ضوں کی تعمیل میں بچہ کو جاسکتا ہے اگر: (الف) والدین خوانده نہیں ہیں یا انگریزی نہیں لکھ پاتے؛ یا (ب) درج باال تقا
 انتہائی جذباتی نقصان کا اندیشہ ہو۔



 44صفحہ  مشیگن شعبہ تعلیم، خصوصی تعلیم کا دفتر

 بڑے ہونے پر والدیت کےحقوق کی منتقلی

34 CFR §300.520 
کی عمراگرعدالت نے قانونی سرپرست تفویض نہیں کیا ہے)، تو سرکاری  18(مشیگن میں  جب ایک معذور طالب علم بڑا ہوجاتا ہے

کے پارٹ بی کے تحت  IDEAکے پارٹ بی کے تحت ضروری نوڻس IDEAایجنسی کو چاہئے کہ وه طالب علم اور والدین دونوں کو 
منتقل کیا جانا چاہئے جو بڑے م حقوق بھی ان طلباء کوکرده تما دئے گئے والدین کے تمام حقوق طالب علم کو منتقل کرے۔ والدین کو عطا

 ہوچکے ہیں اورجو حواالت قید بالغ یا جوینائل فڈرل، ریاست یا مقامی اصالحی اداره میں موجود ہیں۔

  



 45صفحہ  مشیگن شعبہ تعلیم، خصوصی تعلیم کا دفتر

 وفاقی تشریح -منسلک اے

 نازک جسمانی چوٹ

18 USC 1365h)( 
  -لفظ " نازک جسمانی چوٹ" کا مطلب وه جسمانی چوٹ جس میں شامل ہے .3

)A( فوت ہونے کا ممکنہ خطره ہو؛ 
)B( انتہائی جسمانی درد؛ 
)C( طویل اور غالب زشت سازی؛ یا 
)D( کافی نقصان یا بدنی اعضاء، آرگن یا دماغی شعبہ کے کام کرنے میں نقص ؛ اور 

  -لفظ "بدنی چوٹ" کا مطلب .4
)A( کڻنا، رگڑ، سوجن، جلن، یا زشت سازی؛ 
)B( جسمانی درد؛ 
)C( بیماری؛ 
)D(  شعبہ کے فنشن میں خرابی؛ یابدنی اعضاء، آرگن یا دماغی 
)E( بدن میں کوئی اور چوٹ، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہےکہ کتنا عارضی ہے۔ 

 ہتھیار
)18USC 930g( 

) لفظ " خطرناک ہتھیار" کا مطلب وه ہتھیار، آلہ، اوزار، مواد، یا ماده، متحرک یا غیرمتحرک جس کا استعمال یا جس میں اہلیت ہے 2(
 2ور پر زخمی کرنے کی، سوائے اس طرح کے لفظ جس میں پاکٹ چاقو شامل ہے جس میں بلیڈ کی لمبائی کسی کو مارنے، بدنی ط
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