والدین کے حقوق کا بل
کسی معذور بچے کے والدین کی حیثیت سے آپ کو درج ذیل حقوق حاصل ہوں گے:
 .1انفرادی تعلیمی پروگرام ( )IEPکی میٹنگز میں شرکت کرنا اور اپنے بچے کے مفادات کی ترجمانی کرنا۔
 IEP .2میٹنگز میں کسی قانونی مشیر یا ماہر کو بھی ساتھ لے جانا۔
 .3اپنے بچے کے بارے میں تجزیے کی دستاویزی نقل وصول کرنا ،اس سے غیر متفق ہونا اور سرکاری خرچ پر ایک
خودمختار تعلیمی تجزیے ( )IEEکی درخواست کرنا۔
 .4تجزیاتی عمل کے طور پر بیرونی ذرائع سے ایک تحریری رپورٹ فراہم کرنا۔
 .5اپنے بچے سے متعلقہ تمام تعلیمی ریکارڈز کا معائنہ کرنا اور  IEPکی ایک نقل وصول کرنا۔
 IEP .6ٹیم کے فیصلوں سے عدم اتفاق کرنا اور تنازعہ کے حل کے مراحل پر عمل کرنا بشمول :ایک باسہولت  IEPمیٹنگ کی
درخواست کرنا ،شعبہ برائے بنیادی و ثانوی تعلیم میں بچے کی شکایت درج کروانا ،ریاستی خرچ پر مصالحت کی درخواست
کرنا ،استغاثے و سماعت کا ایک غیر جانبدارانہ عمل ہونا اور اس سماعت کے فیصلے کی اپیل عدالت میں کرنا۔
 IEPs .7کے جائزوں اور  IEPکے کسی بھی پہلو میں تبدیلی کے لیے کسی فیصلے میں شرکت کرنا ،اس کے ساتھ ساتھ اپنے
بچے کے تعلیمی جائے تعین یا مفت اور موزوں سرکاری تعلیم کی فراہمی میں تبدیلی کے حوالے سے پیشگی تحریری نوٹس
وصول کرنا۔
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اپنے بچے کو کم ترین محدود ماحول میں اور موزوں ترین حد تک عمومی تعلیمی کالس روم میں رکھوانا۔

 .9اگر انگریزی زبان میں آپ کی اہلیت محدود ہو ،تو مؤثر ابالغ کی فراہمی کے لیے سہولت کی درخواست کرنا۔
 .10آپ کے بچے کی منفرد ضروریات کی تکمیل کے لیے  IEPکے ساتھ مرتب کردہ ایک مفت موزوں سرکاری تعلیم ،جس میں
درج ذیل اور ان کے عالوہ بھی دیگر خدمات شامل ہوسکتی ہیں :خصوصی تعلیم اور متعلقہ خدمات ،جیسے کہ معاون
ٹیکنالوجی ڈیوائسز اور خدمات؛ نقل و حمل؛ قوت گویائی کی طبی خدمات؛ قوت سماعت کی خدمات؛ ترجمہ نگاری کی خدمات؛
نفسیاتی خدمات ،بشمول کردار و طرزعمل میں بہتری النا؛ جسمانی تھراپی؛ پیشہ ورانہ تھراپی ،تفریح ،بشمول معالجاتی تفریح؛
مشاورتی خدمات بشمول بحالی کی مشاورت؛ ابتدائی تعارف اور حرکت پذیری کی خدمات؛ اسکول کی صحت عامہ کی خدمات؛
اسکول نرس کی خدمات؛ سماجی کام کی خدمات؛ والدین کی مشاورت اور تربیت؛ اور تشخیصی یا تجزیاتی مقاصد کے لیے
طبی خدمات۔
 .11وفاقی معذور افراد کے تعلیمی ایکٹ ( )IDEAیا وفاقی بحالی ایکٹ  1973کے سیکشن  504کے تحت ہونے والی ہر میٹنگ
کی آڈیو ریکارڈنگ کرنا۔
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