
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IDEA   حصہ � � تحت
 والدین � حقوق

�شونما منی تاخ�ی �ا معذور�وں منی مبتال ش�ی خوار بچوں اور گھڻنوں �  
ف � ل�ئ   بل چل�ف وا� بچوں � ف�مل�ی
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 قانون ک�ا کہتا �� 
 توقع  

گ
ور�ات ہویت ہنی تو زند� جب ف�م� منی ک� ب�� � خصو� �ف

۔   � ز�ادە پ�چ�دە ہو سکیت ��

۔ اس   ب�� � �شونما � ل�ئ اس � ف�م� � ز�ادە اہم کردار ک� اور کا نہنی
وری �� کہ والد/والدە وفا�ت قانون � تحت اپ�ف حقوق � آ�اە ر��ت  ل�ئ �ف

 ف�ص� ک��ں۔ ہو�ئ 

 یہ کتابچہ تح��ر کر�ف کا مقصد اس ہدف � حصول منی معاونت تھا۔ 

Individuals with Disabilities Education Act )IDEA  � معذور افراد ،
ا�ک وفا�ت قانون �� جو معذور�وں �ا �شونما � تاخ�ی منی   تعل�م کا قانون)

۔ اس قانون �   مبتال بچوں � ل�ئ خصو� تعل�م � ضابطہ کاری کرتا  ��
ف   حصہ � منی ش�ی خوار بچوں اور گھڻنوں � بل چل�ف وا� بچوں � ف�مل�ی

 � ل�ئ معاونت کا احاطہ ک�ا گ�ا �� اور
۔   ط��قہ کار � حفاظیت اقدامات نا� مخصوص حقوق � ضمانت دی گیئ ��

IDEA  ف � حقوق  Birth to Threeبچوں � �شونما منی  211� تحت ف�مل�ی
System  (ف نظام ۔  (پ�دا�ش � تنی وع ہو�ت ہنی  Birth to� حوا� � �ش

Three  ،سل، ثقافت، مذہب� 
 آمدن � سطح �ا معذوری � بن�اد پر امت�از نہنی برتتا۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Birth23.org� مکمل نقل حاصل کرنا چاہ�ت ہنی تو    IDEAا�ر آپ 
)   About Usمالحظہ ک��ں اور    Relatedپر اور پھر    (ہمار� بار� منی

Laws and Regulations (ف و ضوابط پر کل� ک��ں �ا    (متعلقہ قواننی
 پر کال ک��ں۔   4400-500-860پرنٹ شدە نقل � حصول � ل�ئ ہمنی 

 



 

 

IDEA  ہر والد/والدە کو درج ذ�ل تحفظ
 :  فراہم کرتا ��

 

 : رضامندی دی�ض کا حقباخ�ب تح��ری  .1
وری �� کہ ب�� کا تج��ہ ک�ی جا�ف � قبل، �و�ف � آغاز �ا ان منی تبد�� �   �ف

ا� � قبل والد/والدە   قبل اور ب�� �ا ف�م� � متعلق معلومات � ک� اور � اش�ت
 تح��ری اجازت دیں۔ والدین � ف�ص� کر�ف �ا تح��ری اجازت دی�ف 

قبل انہنی پروگرام � بار� منی مکمل معلومات اور  � درخواست کر�ف � 
۔ تح��ری اجازت کو ک� ب� وقت تح��ری طور  وضاحت فراہم � جایت ��

۔   پر وا�س ل�ا جا سکتا ��
 

 تح��ری اطالع وصول کر�ض کا حق:  .2
وری �� کہ ک� ب� تجز�ی �ا امتحان � قبل والد/والدە اپ�ف پروگرام �   �ف

وری �� کہ درج ذ�ل � متعلق  تح��ری نو�س وصول ک��ں ۔ اس � عالوە �ف
کویئ ب� ف�ص� ک�ی جا�ف � قبل مناسب وقت � دوران تح��ری نو�س فراہم ک�ا 

 :  جا�ئ

 اہل�ت 

 Individualized Family Service Plan  )IFSP  انفرادی ف�م� �وس ،
 میٹنگز  پالن) 

  ��خدمات کا آغاز �ا تبد 

 خدمات � انکار 

 Birth to Three اخراج � 
 

 



 

 

کہ   .3 کا   IFSPمش�ت پالن  �وس  ف�م�  انفرادی  �ا 
 حق 

کہال�ا جا�ف واال تح��ری پالن ت�ار کریت �� جس منی ف�م�    IFSPا�ک ڻ�م 
۔ اس منی   Birth toاور ان � ب�� � ل�ئ ان � نتائج ر�کارڈ ک�ی جا�ت ہنی

Three   ن مدد� معاونتنی درج ہویت ہنی جو ان نتائج � حصول منی بہ�ت
 اور وضاحت � جایت �� کہ  

گ
  Early Intervention Servicesک��ں �

)EIS۔    بتدایئ مداخلت � خدمات)، ا
گ

کب، کہاں اور کی� دی جائنی �
د کر سک�ت ہنی اور اس � وە    IFSPوالد/والدە  � چند خدمات کو مس�ت

۔ والد/والدە �ا ف�م� �    جن پر وە متفق ہنی
گ

خدمات اثر انداز نہنی ہوں �
�ئ  د�گر ارکان �وس کوآرڈینی�ٹ اور ڻ�م � د�گر ارکان � ساتھ کام کر�ت ہو 

IFSP ۔  بنا سک�ت ہنی

�    IFSPوالد/والدە اپیف مر�ف � ک� ب� شخص، �شمول وک�ل کو 
۔ کم از کم ہر چھ ماە بعد �ا   میٹنگز منی دعوت دے سک�ت ہنی

۔  IFSPدرخواست ک�ی جا�ف پر اس � قبل   پر نظر ثایف � جایت ��

اس بات پر مرکوز ��   (ابتدایئ مداخلت) Early Interventionچونکہ  
، مالقاتوں اور  ف ک�ا کریت ہنی میٹنگز کا   IFSPکہ مالقاتوں � درم�ان ف�مل�ی

۔   وقت، تار�ــــخ اور مقام � کر�ف منی والدین فعال طور پر شامل ہو�ت ہنی

 پر نظر ثایف � درخواست  IFSPوالد/والدە ک� ب� وقت 
، خواە نظر ثایف � میٹنگ کو ز�ادە وقت نہ گزرا ہو۔   کر سک�ت ہنی

 
 فطریت ماحول منی خدمات وصول کر�ض کا حق:  .4

، س�کھ�ت اور   فطریت ماحول � مراد �ف وە جگہنی نہنی جہاں ب�� ر��ت
۔ فطریت ماحول � مراد وە تمام �گرم�اں اور معموالت ہنی جو   کھ�ل�ت ہنی

۔    کا حصہ ہو�ت ہنی
گ

بچوں � گھر اور کمیونیٹ منی ان � روزمرە زند�
 مل کر ا�� حکمت عمل�اں ت�ار کر�ت ہنی جو والدین اور ان � ڻ�م 

Early Intervention  )EI(مالقاتوں � درم�ان   ، ابتدایئ مداخلت �
۔   ان معمول � �گرمیوں � ح� � طور پر انجام دی جا سکنی

چھویٹ مویٹ تبد�ل�اں کر�ف اور دن بھر � دوران انہنی دہرا�ف �  
 بچوں کو 

۔ جب ف�م� � فطریت ماحول  نیئ صالحیتنی پ�دا کر�ف منی مد د ملیت ��
وری �� کہ  ڻ�م    IFSP� عالوە ک� اور جگہ مالقات � جا�ئ تو �ف

 منصو�ب � تح��ری وضاحت مہ�ا کر�۔ 
 
 
 



 

 

ا�� ک� ب� معلومات تک رسایئ جو ب�� �ا ف�م�   اخفاء کا حق:  .5
� منتخب شدە   Birth to Three� ک� رکن � ذایت شناخت کر�، 

۔  عم�، �ا ر�اسیت �ا وفا�ت محتسب �ا توث��ت ا�جنسیوں تک محدود ��
ا� ک�ی  ب�� � بر�ت �ا تح��ری ر�کارڈز � معلومات کا ک� اور � اش�ت

وری �� ک  ہ والد/والدە تح��ری رضامندی ظاہر ک��ں۔جا�ف � پہ� �ف
 

ر�کارڈز پر نظر ثایض اور تصحیح کا   .6
 حق: 

ر�کارڈ کا جائزە لی�ف �ا نظر  Birth to Threeوالد/والدە ک� ب� وقت اپ�ف 
۔ درخواست پوری کر�ف � ل�ئ پروگرام �  ثایف کر�ف � درخواست کر سک�ت ہنی

۔ فائل پر نظر ثایف کر�ف � بعد ا�ر والد/والدە   10پاس   دن کا وقت ہوتا ��
ف غلط �� تو وە تبد�� کر�ف � درخواست کر سک�ت ہنی  سمجھنی کہ کویئ چ�ی

۔  �ا ا�ر ر�کارڈ نامکمل  ہو تو معلومات شامل کر�ف � درخواست کر سک�ت ہنی
ا�ر پروگرام ب�� � ر�کارڈز منی تبد�� � درخواست � متفق نہ ہو تو  

 والد/والدە ف�ص� کو چ�لنج کر�ف � ل�ئ 
۔ والد/والدە اپ�ف ب�� � ر�کارڈ � ا�ک   سماعت � درخواست کر سک�ت ہنی

۔ پروگرا  م اضا�ف نقول � ق�مت وصول کر سک�ت  مفت نقل حاصل کر سک�ت ہنی
۔  ہنی



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تح��ری شکا�ت دائر کر�ض کا  .7
 حق: 

، پروگرام   ف ت��ن ط��قہ ف�م� � �وس کوآرڈینی�ٹ شکا�ت حل کر�ف کا ت�ی
 ڈائ��ک�ٹ �ا 

Birth to Three   ۔ ا�ر والد/والدە � ��را� ا�جن� � بات کرنا ��
سمجھنی کہ ان � حقوق � خالف ورزی � گیئ �� �ا قانون � خالف ورزی  

سسڻم � ��را� ا�جن� � طور پر ابتدایئ   Birth to Threeہویئ �� تو وە 
ف � دف�ت (  ۔  OECبچنپ ) � پاس دستخط شدە تح��ری شکا�ت دائر کر سک�ت ہنی

پر ای م�ل � جا سکیت �� �ا ذ�ل پر بذر�عہ  CTBirth23@ct.gov�ت شکا
 :  ڈا� بھ��ب جا سکیت ��

Connecticut Birth to Three System 
450 Columbus Blvd., Suite 205 

Hartford, CT 06103 

وری �� کہ تح��ری شکا�ت � ا�ک نقل  پروگرام کو   Birth to Three�ف
۔ بہ�ت یہ �� کہ والد/والدە یہ نقل ارسال ک��ں ل�کن   ب� ارسال � جا�ئ

۔   ترجیح ہو�ف پر ��را� ا�جن� مدد کر سکیت ��

 اور شکا�ت موصول ہو�ف  
گ

��را� ا�جن� تح��ری شکا�ت � تفت�ش کر� �
۔ عدم اتفاق حل ک�ی جا�ف  ) دن �60� ساڻھ (

گ
 اندر اندر تح��ری جواب دے �

معاونتوں کا حصول جاری   EIمنی درج کردە  IFSP� دوران ف�م� موجودە 
، ماسوا�ئ یہ کہ والد/والدە اور ڻ�م پالن تبد�ل کر�ف   رکھ�ف کا ف�صلہ کر سکیت ��

 پر متفق ہوں۔ 
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 عمل: تنازعات حل کر�ض کا  .8
کو قانون � ممکنہ خالف ورزی    Birth to Threeعدم اتفاق حل کر�ف �ا 

۔   � اطالع دی�ف کا ا�ک اور ط��قہ ثالی� �ا سماعت � درخواست کرنا ��
ثالی� � ذر�� والد/والدە �ا پروگرام کا عملہ ا�ک غ�ی جانبدار، ت���ت �افتہ  

 منی عدم اتفاق � تفص�الت � بار 
گ

� منی بات کر سک�ت  ثالث � موجود�
۔ ثالث والد/والدە اور پروگرام � ساتھ کام کر�ت ہو�ئ ا�سا حل تالش   ہنی

کر� گا جو دونوں � ل�ئ مناسب ہو اور معاہدے � شقنی تح��ر کر� گا۔  
�   OECوالد/والدە عدالیت کاروایئ � سماعت � درخواست کر�ف � ل�ئ  

۔ یہ ا�ک م��د رس� عمل �� جو غ�ی جانبدار   ب� رابطہ کر سک�ت ہنی
۔ عام طور پر والد/والدە �   سماعت � اف� � سام�ف انجام پاتا ��
ل   کر�ف واال وک�ل موجود ہو گا اور ا�ک اسسٹنٹ اڻاریف ج�ف

گ
 Birthنمائند�

to Three کر� گا۔ 
گ

 سسڻم � نمائند�

Mediation in Early Intervention Services    � ابتدایئ مداخلت)
( (عدالیت کاروایئ �    Due Process Hearings�ا   خدمات منی ثالی�

۔ نقل   سماعت) 
گ

نا� ا�ک اور برو�ش � نقل درخواست پر دست�اب ہو �
-860 پر ای م�ل ک��ں �ا  CTBirth23@ct.gov� حصول � ل�ئ �س 

 پر کال ک��ں۔  500-4400
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 سواالت؟
  ، والدین � حقوق � متعلق م��د معلومات � ل�ئ پہ� �وس کوآرڈینی�ٹ

وائزر �ا ڈائ��ک�ٹ � بات ک��ں۔ د�گر   ڻ�م � ک� فرد �ا پروگرام � س�پ
 والدین � بات کر�ف � ل�ئ ذ�ل پر رابطہ ک��ں: 

 
 

CONNECTICUT PARENT 
ADVOCACY CENTER 

860-739-3089 

338 Main Street 
Niantic, CT 06357 

CPACInc.org • cpac@cpacinc.org 
 

 Office of Early (OEC)والد/والدە ک� ب� وقت 
Childhood   �Birth to Three   � �را� ا�جن�� �

۔   IDEAطور پر   حصہ � � ل�ئ رابطہ کر سک�ت ہنی
 

CT OFFICE OF EARLY CHILDHOOD 

860-500-4400 
 
 

BIRTH TO THREE SYSTEM 

450 Columbus Boulevard 
Suite 205 

Hartford, CT 06103 

Birth23.org • CTBirth23@ct.gov 
 

 
(ام��� محکمۀ   U.S. Department of Educationاس پراڈ�ٹ کو 

 Individuals with Disabilities� فراہم کردە فنڈنگ � ذر��   تعل�م)
Education Act  (معذور افراد کا تعل�� قانون) تحت ت�ار ک�ا گ�ا۔ � 

mailto:cpac@cpacinc.org
mailto:CTBirth23@ct.gov
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