شعبہ برائے خاص تعلیم اور طالبعلم معاونت
تعلیمی ،طرز معاش اور اہم صالحیتوں کے ( )ACESپروگرام درخواست

تعلیمی ،طرز معاش اور اہم صالحیتوں کا ) (ACESپروگرام خاص تعلیم کالسیں ہیں جن کا مقصد ان طلبا کی معاونت کرنا ہے جنکی بطور عقلی معذوری ( )IDیا متعدد
معذوریوں ( )MDکے حامل درجہ بندی کی گئی ہے اورنیو یارک ریاست متبادل تشخیص ) (NYSAAیں حصہ لیتے ہیں۔  ACESپروگرام ضلع  1-32اسکول میں
تعلیمات ،کام اور خود مختار زندگی گزارنے کی صالحیتوں کو سیکھنے کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ ضلع  1-32کے اسکولوں میں  ACESپروگراموں ،بشمول داخلہ کے
دائرہ کار کے بارے میں مزید معلومات کے لیے نیو یارک شہر محکمئہ تعلیم ویب سائٹ پر جائیں۔

 ACESپروگرام درخواست جمع کروانے سے قبل  ،یہ اہم ہے کہ اسکولی عملہ اور طلبا کے اہل خانہ  ACESاہل خانہ رہنمائی پر نظر ثانی کریں اور اس کو
سمجھیں۔  ACESپروگرام رہنمائی  ACESپروگرام کا ایک مجموعی جائزہ فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ طالب علم کی اہلیت کے دائرہ کار کے بارے میں معلومات بھی
فراہم کرتی 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 مکمل طور پر مکمل

کرنا اور اسکو ذیل پر جمع کروانا الزمی ہے ACESPrograms@schools.nyc.gov۔
براہ کرم نوٹ کریں :نامکمل فارم اہلیت کی تعین کے عمل میں تاخیر کے کا سبب بن سکتی ہیں۔
درخواست برائے اسکول سال:

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

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  ACESپروگرام 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  3کا 1
)T&I-27157 ACES Program Application (Urdu

شعبہ برائے خاص تعلیم اور طالبعلم معاونت
تعلیمی ،طرز معاش اور اہم صالحیتوں کے ( )ACESپروگرام 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):

حتمی

خاکہ

متبادل تشخیص میں شرکت
جی نہیں
موجودہ زمرہ (ایک پر نشان لگائیں):

جی

ہاں

ذہنی کمزوری
متعدد معذوریاں
دیگر طبی معذوریاں
دیگر___________________________________ :

موجودہ خاص تعلیم پروگرام کی تجاویز:
( ان سب کو منتخب کریں جن کا اطالق پری اسکول یا اسکولی 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 متعلقہ خدمات تجاویز( :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  3کا 2
)T&I-27157 ACES Program Application (Urdu

شعبہ برائے خاص تعلیم اور طالبعلم معاونت
تعلیمی ،طرز معاش اور اہم صالحیتوں کے ( )ACESپروگرام درخواست
نفسیاتی تعلیم تشخیص کی معلومات
 ACESپروگرام کے تمام متوقع طلبا کے لیے الزمی ہے کہ گزشتہ تین سالوں میں ان کی شناخت ،تعلیم /کامیابی ،اور حاالت کے مطابق ڈھل جانے کا طرز عمل کے شعبوں میں کم
سے کم ایک تشخیص کی گئی ہو۔ تمام تشخیصات کو  ACESکی درخواست کو جمع کروانے سے قبل مکمل کیا جانا چاہیئے۔ اسکول یا  CSEٹیم کے لیے یہ یقینی بنانا الزمی ہے کہ
تمام مطلوبہ تشخیصات کو مکمل کر لیا گیا ہے۔ نامکمل معلومات  ACESاہلیت کے طریق کار میں تاخیر کا سبب بن سکتی ہیں۔

تخشیص کی قسم:

تشخیص کا نام

ذہانت IQ /

تشخیص کی تاریخ (سال/دن/ماہ)

معیاری سکور  /فی صدی
زبانی

(مثالً (WPPSI, WISC, DAS, SB

غیر زبانی
FSIQ
تعلیم/کامیابی

مطالعہ
ریاضی

حاالت کے مطابق ڈھل جانے کا طرز عمل
کی سطح

رابطہ

(مثالً (VABS-II, ABAS

روز مرہ زندگی گذارنے کی
صالحتیں:
سماجی میل جول
مخلوط

دیگر:
___________________________
(مثالً (GARS, Conners

اضافی معلومات – براہ کرم کسی بھی اضافی یا متعلقہ معلومات کو شامل کریں
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صفحہ  3کا 3
)T&I-27157 ACES Program Application (Urdu

