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PPT اور خصوصی تعلیمی مدد کی وضاحت پانچ منٹ میں – آپ 
کیلئے، والدین 

اگر آپ کے بچے/بچی کو عام تعلیم سے کافی فائده نہ ہو رہا ہو تو اسے خصوصی تعلیم پانے کا حق حاصل ہو سکتا ہے۔ 
خصوصی تعلیم کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ طالبعلم دوسرے طالبعلموں سے فرق تعلیمی اہداف کیلئے کام کرے، یا ایک استاد یا 
اسسڻنٹ کالس میں طالبعلم کو توجہ دے یا طالبعلم کو خاص موزوں سازوسامان ملے۔ خصوصی تعلیم آپ کے بچے کی ضروریات 

کے لحاظ سے موزوں ہو گی۔
اگر آپ کو یا سکول کو یہ فکر ہے کہ آپ کے بچے کو تعلیم سے کافی فائده نہیں ہو رہا ہے تو سکول آپ کے بچے کیلئے زیاده 
موزوں انتظام کرنے کی کوشش کرے گا۔ اگر یہ کافی نہ ہو تو ضروری ہے کہ سکول اور تعلیمی و نفسیاتی کاؤنسلنگ  سروس 

)PPT( غور کریں اور مشوره دیں کہ بچے کی ضرورت کیا ہے اور سکول کو ایک افرادی فیصلہ کرنا ہو گا۔

PPT مقامی سطح پر ، صحت کی خدمات یا NAV اور قومی سطح پر Statped یا نفسیاتی خدمات  کے ساتھ متعدد شعبوں میں 
تعاون کرتی ہے۔ PPT رازداری کے فرض کی پابند ہے۔

تعلیمی و نفسیاتی کاؤنسلنگ سروس )PPT( کا کیا مطلب ہے
یہ ایک عوامی سروس ایجنسی ہے جو اسکولوں، بلدیات اور کاؤنڻی میونسپلڻی کو خاص ضروریات رکھنے والے بچوں، نوجوانوں 

اور بالغوں کیلئے موزوں انتظامات کرنے کے بارے میں مشوره اور ہدایت دیتی ہے۔
ماہرانہ رائے  PPTکی طرف سے جاری کرده ایک دستاویز ہے جس میں اس امر کا تعین کیا جاتا ہے کہ آیا آپ خصوصی تعلیم کے 

محتاج ہیں یا نہیں اور مشوره دیتا ہے کہ آپ کو کس قسم کی خدمات ملنی چاہیئں۔
انفرادی انتظامی فیصلہ بلدیہ کی طرف سے ایک خط  ہے جس میں آپ کو اطالع دی جاتی ہے کہ آیا آپ خصوصی تعلیم کے مستحق 

ہیں یا نہیں اور اس خصوصی تعلیم میں کیا شامل ہوگا۔ آپ کو ہمیشہ ایسی قسم کے فیصلوں پر اپیل کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے۔

)IOP نارویجی میں( )IOP( انفرادی تعلیمی پالن
IOP میں خصوصی تعلیم کے سیکھنے کے اہداف اور مواد شامل ہوں گے اور اساتذه کیلئے ایک معاونت اور اوزار ہے۔



ہم سکول سے کیا توقع رکھ سکتے ہیں؟
سکول کا کام ہے کہ

یہ یقینی بنائیں کہ بچوں کے بہترین مفاد کا تحفظ کیا جارہا ہے  •
آپ کے بچے کے بارے میں فیصلے کرنے سے پہلے آپ کو شریک کرے اور آپ سے مشوره لے   •

غور کرے کہ آیا آپ کے بچے کو خصوصی تعلیمی مدد کی ضرورت ہے یا نہیں  •
بچے اور والدین کے ساتھ انڻرویو کرے اور بچے کی ضروری تشخیص انجام دے  •

پی پی ڻی)PPT(  سے ماہرانہ رائے مرتب کرنے کو کہے، اگر آپ اس کا تقاضا کریں یا اگر اسکول کی رائے میں بچے کو   •
خصوصی تعلیمی مدد کی ضرورت ہو تو 

ایک انفرادی انتظامی فیصلہ کرے جس میں بتایا جائے کہ آیا بچے کو خصوصی تعلیمی مدد ملے گی یا نہیں اور اگر ملے گی تو یہ   •
کیا مدد ہوگی 

ایک انفرادی تعلیمی پالن )IOP( تیار کرے  •
انفرادی انتظامی فیصلے اور IOP میں بیان کرده تفصیالت کے مطابق بچے کو خصوصی تعلیمی مدد دے  •

یقینی بنائے کہ سال میں ایک مرتبہ خصوصی تعلیمی مدد اور بچے کی پیش رفت کے بارے میں تحریری رپورٹ تیار کی جائے  •
اس امر کو یقینی بنائیں کہ اس سے قبل کہ آپ فیصلہ کریں، آپ اور آپ کے بچے کو ہدایت دی جائے کہ لوئر سیکنڈری سکول میں   •

کونسے تشخیصات گریڈز کے ساتھ یا گریڈز کے بغیر مشروط ہوتے ہیں

ہم کیا کرسکتے ہیں؟ 
والدین کی حیثیت سے

آپ یہ تقاضا کرسکتے ہیں کہ سکول چھان بین کرے کہ آیا آپ کو خصوصی تعلیم کی ضرورت ہے یا نہیں  •
آپ ریفریل سے پہلے PPT اور اسکول کے ساتھ اپنی تشویش پر تبادلہ خیال کر سکتے ہیں  •

آپ سکول کی جانب سے PPT کو آپ کے بچے پر ماہرانہ جائزے کی ہدایت دینے سے پہلے اس معاملے میں شریک ہوں گے اور   •
اس کیلئے رضامندی دیں گے 

آپ سکول کی جانب سے آپ کے بچے/بچی کو خصوصی تعلیم مہیا کرنے کے فیصلے سے پہلے اس معاملے میں شریک ہوں گے   •
اور رضامندی دیں گے 

سال میں ایک بار آپ کو اپنے بچے/بچی کو ملنے والی مدد، پیش رفت کے جائزے اور آپ کے بچے/بچی ترقی کے بارے میں ایک   •
تحریری رپورٹ موصول ہوگی۔

آپ اپنے بچے/بچی کو خصوصی تعلیمی مدد نہ ملنے کی صورت میں اپیل کر سکتے ہیں   •
آپ خصوصی تعلیم کے مواد، انجام دہی یا انتظام کے خالف اپیل کرسکتے ہیں   •

آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آیا آپ کا بچہ لوئر سیکنڈری سکول میں ان سبجیکڻس میں گریڈ کے ساتھ تشخیص سے استثنا چاہتے ہیں   •
جس میں آپ خصوصی تعلیم حاصل کررہے ہیں
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