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رسوس کوآرڈینییر کیا ہے اور می  کیا توقع  
 کر سکتا/سکتی ہوں؟

 
 

ورت ےک تمام وسائل یک  Birth to Threeرسوس کوآرڈینییر ےس مراد آپ یک  ٹیم کا ایسا شخص ہے جو آپ اور آپ یک فیمیل یک ضز

 می  مدد دے 
گا۔ وہ آپ ےک بچے اور فیمیل یک مدد ےک لئے دستیاب مختلف افراد، معلومات اور وسائل کو یکجا کرنز ےک   شناخت کرنز

 آپ ےک تمام سواالت ےک جوابات دینز اور آغاز می  مشکل نظر آنز واےل تصورات کو آسان بنانز ےک لئے  
۔ رسوس کوآرڈینییر ذمہ دار ہوتا ہے

۔  موجود ہوتا ہے

 

اپی یا آپ ےک رسوس کوآرڈ ینییر کو جلد مداخلت یک معاونتوں )جیسا کہ فزیکل تھی 

؛ اور اس نز   ( یک فراہیم می  تجربہ حاصل ہے  CTبول چال اور زبان یک معاونتی 

Birth to Three System  می  رسوس کوآرڈینییر ےک طور پر سند حاصل کرنز

۔ آپ یک فیمیل یک شناخت کردہ ترج یحات کو ےک لئے اضافز تربیت مکمل یک ہے

 :
ے
 ذہن می  رکھنی ہونے وہ درج ذیل کام کریں ےک

 

مختلف وسائل ےس خدمات، معاونتوں اور معلومات کو ہم آہنگ کرنز  ⚫

 می  مدد دینا 

آپ ےس ان طریقوں ےک بارے می  بات کرنا جن ےس آپ اپنز بچے کو فیمیل   ⚫

 ےک روزمرہ ےک معموالت اور رسگرمیوں می  نتے مہارتی  سکھا سکئی ہی  

 می  آپ یک  آپ  ⚫
ےک بچے ےک بارے می  سواالت ےک جوابات تالش کرنز

 مدد کرنا 

 می  آپ یک مدد کرنا ⚫
ز ےس رابطہ کرنز ےک مواقع تالش کرنز  دورسی فیملی 

آپ ےک بچے اور فیمیل ےک ساتھ شامل دیگر ماہرین، جیسا کہ طتی  ⚫

ز اور چائلڈ کییے ےک عمل   معالجی 

 می  آپ یک مدد کرنا اور
 ےس بات کرنز

 است اور کمیونتر ےک مددگار وسائل ےک بارے می  معلومات یک پیشکش کرنا ری ⚫

پری اسکول یا آپ یک پسند یک دیگر کمیونتر معاونتوں می  منتقیل می   ⚫

 مدد کرنا 

 

ٹیم کا وہ حصہ ہے جو آپ ےس سب ےس زیادہ رابےط می  رہے گا۔ آپ اور رسوس کوآرڈینییر   Birth to Threeآپ کا رسوس کوآرڈینییر 

 ارکان می  جلد مداخلت ےک دیگر فراہم کنندگان، آپ ےک بچے کا چائلڈ کییے فراہم  
، جبکہ آپ یک ٹیم ےک اضافز کہ کپتان ہی 

ٹیم ےک مشیی

۔ آپ کا   شامل ہو سکئی ہی 
رسوس کوآرڈینییر آپ کو جلد مداخلت ےک سسٹم یک رہنماپے فراہم کرے گا کنندہ اور آپ ےک بچے کا ڈاکیر

ز سال کا ہو جانے گا تو آپ کو اےس چھوڑنز ےک لئے تیار کرے گا۔  یا آپ کا بچہ تی 
ے

ورت نہی  رہے یک  اور جب معاونت یک مزید ضز



 

IFSP میٹنگ کیا ہے؟ 

IFSP  ؟  کیا ہے
 
 

، انفرادی فیمیل رسوس پالن( آپ اور آپ ےک  IFSP)  Individual Family Service Planآپ کا 

پروگرام   Birth to Threeبچے اور فیمیل کو جلد مداخلت یک خدمات اور معاونتی  فراہم کرنز واےل 

۔ آپ کا پالن ایک قانوپز دستاویز ہے جےس آپ یک ٹیم ےک تمام افراد کو یہ  ےک درمیان معاہدہ ہے

، کون شامل ہو گا، اور معاونتی   سمجھنز می  مدد دینز ےک  لئے تیار کیا گیا ہے کہ کیا ہونز واال ہے

۔ آپ اور آپ یک ٹیم )علیحدہ شعبہ جات ےس کم از کم 
ے

کب، کہاں اور کتتز دیر تک دی جائی  یک

( کم از کم ہر چھ ماہ بعد یا   دو افراد، جن می  ےس ایک آپ کا رسوس کوآرڈینییر ہونا الزیم ہے

ورت ےک مطاب  کہ یہ ابیھ بیھ آپ یک ترجیحات اور  IFSPق ضز
ے
 کر ےک یقیتز بنائی  ےک

پر نظر ثاپز

وریات کو پورا کرتا ہو۔  آپ ےک بچے اور فیمیل یک ضز
 

 

 

 
وری ہے کہ آپ بطور والدین یا نگہداشت کنندگان اور آپ کا رسوس   ضز

میٹنگ می  وہ  IFSPمیٹنگز می  موجود ہوں۔ پہیل  IFSPکوآرڈینییر تمام 

فراہم کنندہ بیھ شامل ہو گا جس نز آپ ےک بچے ےک بارے می  نشونما کا 

۔ آپ دورسوں کو  تجزیہ اور امتحان یک معلومات جمع اور مکمل یک تھی 

، جیسا کہ آپ یک فیمیل ےک ارکان،   کت یک دعوت دے سکئی ہی  میٹنگ می  رسر

وست یا دیگر فراہم کنندہ آپ کا چائلڈ کییے فراہم کنندہ اور کوپے بیھ ایسا د

کت نہ کر سکی  تو بیھ   ۔ اگر وہ رسر جےس آپ ےک خیال می  شامل ہونا چاہن 

اک کیا جا سکتا ہے اور اےس پالن می  شامل کیا جا سکتا  ان یک معلومات کا اشیی

۔ ایک اور اہم شخص آپ ےک بچے کا بنیادی طتی معالج )  ( ہے جس PHCPہے

 جانے گا۔ ےس اس یک رانے ےک لئے رابطہ کیا 

، آپ کا  IFSPآپ اور آپ یک فیمیل ےک ارکان  
ے
میٹنگ می  جتنا شامل ہوں ےک

اک کریں کہ آپ ےک لئے کیا اہم ہے اور آپ ےک  پالن اتنا یہ بامعتز ہو گا۔ اشیی

۔ اپنز بچے یک وضاحت کرنز  ورت ہے ز یک ضز خیال می  آپ ےک بچے کو کس چی 

۔ واےل تجزیات اور امتحانات ےک بارے می  اپنز   تمام سواالت پوچھی 



 

 
 
 
 
 
 

؟  ⚫ ؟ کیا ناپسند ہے  آپ ےک بچے کو کیا پسند ہے

؟  ⚫ وں ےس تنگ ہوتا ہے ز  آپ کا بچہ کن چی 

؟ ⚫  پہےل کیا کام کئ  ہی 
 آپ نز اپنز بچے کو تنگ ہونز ےس بچانز ےک لئے

؟  آپ کا بچہ دن ےک دوران کیا  ⚫  کرتا ہے

؟ ⚫  ہی  جو بچے ےک رونے می  تبدیلیوں کا باعث بن سکتی ہی 
 می  کوپے خاص تبدیلیاں ہوپے

ے
 یا آپ ےک بچے یک زندیک

ے
 کیا آپ یک زندیک

؟ دوستوں ےک ساتھ؟  ⚫  بطور فیمیل آپ کو کیا کام کرنا پسند ہے

؟ ⚫  آپ کن افراد اور ایجنسیوں کو مددگار سمجھنی ہی 

؟آپ ےک بچے یک   ⚫  می  آپ یک فیمیل یک کیا خوبیاں ہی 
وریات پوری کرنز  ضز

؟  ⚫  آپ اپنز بچے یا فیمیل ےک بارے می  ٹیم کو اور کیا بتانا چاہنی ہی 

 

 
، فیصل   IFSPٹیم ےک تمام ارکان، بشمول آپ اور آپ یک فیمیل اکٹھے مل کر   ۔ یہ معلومات کا تجزیہ کرنز

ے
 می  کام کریں ےک

تیار کرنز

نتائج تیار کرنز ےک ذریےع کیا جانے گا۔ نتائج ےس مراد وہ تبدیلیاں ہی  جنہی  حاصل کرنز ےک لئے آپ اور آپ یک فیمیل   ےک  IFSPکرنز اور 

۔ اس گفتگو ےک دوران آپ ان رسگرمیوں یک تجویز دے سکئی ہی  جو آپ ان نتائج ےک حصول ےک لئے   نز کام کرنز کا فیصلہ کیا ہے

۔ آپ ان رسگرمیوں 
ے
 جو آپ ےک بچے اور فیمیل ےک نتائج می  استعمال کریں ےک

ے
اور جلد مداخلت یک خدمات کا بیھ فیصلہ کریں ےک

۔
ے

 معاون ہوں یک
 
 

 

 آپ کے بچے اور فیملی کے بارے میں اہم معلومات



 

Disabilities Education Act (IDEA ۔ معذور
افراد کا تعلییم قانون(، پارٹ یس )جلد مداخلت( ےک 

 وایل معاونتی  اور خدمات
 تحت آنز

 

بنیادی رسوس فراہم کنندہ )امکان ہے کہ آپ کا رسوس کوآرڈینییر بیھ ییہ ہو گا( ٹیم ےک دیگر ارکان یک مدد ےک آپ کا 

 :  ساتھ درج ذیل معاونتوں اور خدمات ےک حصول می  مدد دے سکتا ہے

 
 معاون ٹیکنالوجی  ⚫

 آوازوں یک زبان ⚫

 فیمیل یک تربیت، مشاورت اور گھر ےک وزٹ  ⚫

 صحت  ⚫

 نرسنگ  ⚫

 غذائیت  ⚫

اپی )  پیشہ ⚫  (OTوارانہ تھی 

اپی ) ⚫  ( PTفزیکل تھی 

 نفسیاپی معاونت  ⚫

⚫  
ے

 رسوس یک ہم آہنگ

 اشاروں یک زبان ⚫

 سماجی کام  ⚫

 خصویص تدریس  ⚫

 بول چال اور زبان ⚫

⚫ IFSP    یک شناخت کردہ دیگر معاونتوں ےک حصول ےک لئے

 
ے

ورت ہونز پر ذرائع نقل و حمل یا سفری اخراجات یک ادائیگ  ضز

 بصارت اور حرکت  ⚫



 

 
 
 

 

 کہ آپ اپنز حقوق سمجھنی ہی  اور اجازت دینی 
ے

وفافی قانون ےک تحت خدمات ےک آغاز ےس پہےل آپ کو نشاندیہ کرپز ہو یک

۔   کہ آپ پورے  IFSPہی 
ے
وع   IFSPپر آپ ےک دستخط ظاہر کریں ےک ۔ آپ ایک یا زائد جلد مداخلت رسر ےک ساتھ متفق ہی 

۔ اگر آپ نئے   د کر سکئی ہی 
 دیگر ےک بارے می  عدم اتفاق کا اظہار یا انہی  مسیی

کو    IFSPکرنز یک تحریری اجازت دینی ہونے

۔ متفقہ معاون
ے

توں کو متوقع آغاز  پوری طرح قبول نہی  کرنی تو آپ اور آپ یک ٹیم کو مسئلہ حل کرنز یک کوشش کرپز ہو یک

وری ہو گا۔ وع کرنا ضز  یک تاری    خ پر رسر

Individuals with Disabilities Education Act (IDEA)  ےک پارٹ یس کا تقاضا ہے کہ ریاستی  شناخت کریں کہ ان یک

 وسائل )جنہی  ض 
، بشمول ریاستی اور نجی وسائل، اور وفافی ف آخری جلد مداخلت یک خدمات کو کیےس فنڈنگ مل ریہ ہے

( کا استعمال۔  حل ےک طور پر زیر غور الیا جانا چاہن 

  Birth to Threeکنیکٹیکٹ می  ریاستی اور وفافی فنڈ 
ً
۔ بقیہ  80خدمات ےک تقریبا  ہی 

 20فیصد اخراجات کا احاطہ کرنی

۔ ز ےک نجی طتی بیمہ ےک ذریےع کیا جاتا ہے  فیصد کا احاطہ فیملی 

ادائیگیون ےک نظام ےک بارے می  مزید معلومات حاصل کرنا چاہنی ہی  تو براہ مہرباپز اپنز اگر آپ اپنز والدین ےک حقوق اور 

برورسر کا جائزہ لی  یا   Parent Rights and Early Intervention Fundingرسوس کوآرڈینییر یک طرف ےس دنے گئ  

birth23.org/families/family-resources/ مالحظہ کریں۔ 
 
 
 

 

IDEA  پارٹ سی کے تحت والدین کے حقوق اور ادائیگیوں کا نظام سمجھنا 



 

Birth to Three   ی ذمہ داریاں می  می 
؟   کیا ہی 

 
 

۔ آپ یک  Birth to Threeاپنز بچے یک  کت آپ یک ذمہ داری ہے  Birth toٹیم ےک اہم ترین رکن ےک طور پر ہر وزٹ می  فعال رسر

Three   ٹیم ےک ارکان کتے وضاحتی سواالت پوچھ کر، کوچنگ دے کر، مثالی  دے کر اور آپ ےس کوشش کرنز یک درخواست کر ےک

ز کو سمجھ لی  اور وزٹس ےک درمیان می  اپنز بچے ےک   اک یک گتے ہر چی 
 کہ آپ ان یک اشیی

ے
۔ وہ یقیتز بنائی  ےک

ے
آپ کو شامل کریں ےک

 می  آرام دہ محسوس کریں۔ ساتھ ان نتے مہارتوں کا استعمال کر
 نز

 
 

 : کت کر سکئی ہی   آپ وزٹ ےک دوران درج ذیل چند طریقوں ےس فعال رسر
 
 
 

اییس رسگریم ےک دوران اپنز وزٹ کا وقت ےط کریں جس می  آپ اپنز فراہم   ⚫

، جیسا کہ کھانز کا وقت، نہانز کا وقت، بچے کو   کنندہ یک معاونت چاہنی ہی 

 می  چہل قدیم کرنا۔ چائلڈ کییے چھوڑنا، یا عال
 قی

اس بارے می  بات کریں کہ گزشتہ وزٹ ےک بعد آپ یک استعمال   ⚫

۔   کردہ حکمت عملیاں کییس رہی 

وزٹ ےک دوران مشق کریں اور اگر آپ کچھ ٹھیک ےس نہ   ⚫

 سمجھ پائی  تو سوال کریں۔

اپنز بنیادی رسوس فراہم کنندہ ےک ساتھ وزٹ کا پالن تشکیل دیں،  ⚫

مخصوص رسگریم یک شناخت کریں جس کو آپ ہدف  اس می  کیس 

 اور ان حکمت عملیوں یک شناخت کریں جو آپ ےک  
ے
بنانا چاہی  ےک

۔
ے

 پالن کو سپورٹ کریں یک

وزٹ ےک بعد ےس اییس متعلقہ   Birth to Threeگزشتہ  ⚫

اک کریں جو شاید آپ ےک بچے پر اثر انداز ہوپے   معلومات کا اشیی

وپز تجزی ۔ہوں۔ اس می  طتی یا بی   ات شامل ہو سکئی ہی 



 

ین فائدہ کیےس اٹھاؤں؟  می  اپنز وزٹ کا بہیی
 

 

 وزٹ ےس پہےل

۔ بہن بھائیوں اور  ⚫ کت کر سکی  تیاری کریں۔ ایےس وقت وزٹ ےط کریں جو آپ ےک لئے آسان ہو تاکہ آپ وزٹ ےک دوران فعال رسر

کت یک دعوت دی فیمیل ےک دیگر ارکان یا نگہداشت کنندگان کا خی  مقدم کیا  جاتا ہے اور اگر وہ موجود ہوں تو انہی  وزٹ می  رسر

۔
ے

 جانے یک

فراہم کنندہ کو بتائی  کہ آپ ان ےس کس رسگریم کا مشاہدہ کروانا چاہنی ہی  اور  Birth to Threeایجنڈا پالن کریں۔ اپنز  ⚫

۔  واےل نئے سواالت لکھی 
۔ گزشتہ وزٹ ےک بعد ےس ذہن می  آنز  اپنز وزٹ می  کس بارے می  بات کرنا چاہنی ہی 

ز ےک  ⚫ ۔ ہر اس چی   ےک لئے تیار رہی  کہ پچھےل وزٹ ےک بعد ےس کیا کچھ ہوا ہے
بارے می  سوچی  یا فہرست بنائی  جس  یہ بتانز

، جیسا کہ ڈاکیر ےک پاس جانا یا معمول می  تبدیلیاں۔ اس بارے می  سوچی  کہ کون یس  اک آپ ےک خیال می  اہم ہے
کا اشیی

۔  ہی  اور کون یس زیادہ کام نہی  آئی 
 تجاویز کام آپے

 

 

 وزٹ ےک دوران

۔ دی گتے معلومات کو سمجھنا یقیتز  ⚫ ۔ اگر آپ کو معلوم نہی  کہ کوپے کام کیوں کیا جا رہا ہے تو بس سواالت پوچھی  بنائی 

۔ اگر معلومات تحریری شکل می  حاصل کرنز ےس مدد ملتی ہو تو اس یک درخواست کریں۔   پوچھ لی 
 

ز سمجھ نہ آنے تو دوبارہ دکھانز یک درخواست کریں۔ وزٹ ےک دو  ⚫  چی 
ران ایک اور مثال یک درخواست کریں۔ اگر آپ کو کوپے

۔ ین طریقہ ہوتا ہے  اکٹھے حکمت عملیوں پر عمل کریں۔ کر ےک دکھانا سیکھنز کا بہیی
 

۔  ⚫ وزٹس ےک دوران حکمت عملیوں پر عمل کرنز ےک آئیڈیاز پر بات کریں۔ وزٹس ےک درمیان مشق کرنا وزٹ جتنا یہ اہم ہوتا ہے

 ےک طریقوں ےک بارے می  بات کرنا یقیتز روز مرہ یک فیمیل یک رسگرمیوں ےک دوران حکمت عملیاں اور رسگرمیاں ا
ستعمال کرنز

۔  بنائی 

 
 

! چھوپر چھوپر کامیابیوں کا بیھ!   کامیابیوں کا جشن منائی 

 
 وزٹ ےک بعد

۔ آپ یک منصوبہ بند رسگرمیوں می  چتز گتے نتے حکمت عملیوں یک  ⚫ کام کر ےک دیکھی 

؟  ؟ کیا نہی  ہے  مشق کریں۔ کیا کارآمد ہے

 واےل سواالت کو یاد رکھی  یا نوٹ  یہ نوٹ   ⚫
کریں۔ وزٹس ےک درمیان می  ذہن می  آنز

۔  بک می  لکھی 

ین درس و تدریس وہ ہوتا ہے جس می  آپ اور آپ کا بچہ مزے   ⚫ مزے کریں۔ بہیی

 کریں۔

 . 



 

 
 
 

 

ےک تجرنی ےک ہر مرحل می  مستقبل ےک بارے  Birth to Threeاپتز فیمیل ےک 

۔ منتقیل ےک بارے می  گفتگو پہیل   می  سوچنا اور منصوبہ بنانا اچیھ بات ہے

IFSP  وع ہوپی ہے اور ی  آپ یک فیمیل ےک  م Birth to Threeمیٹنگ ےس رسر

۔ آپ کیس بیھ وقت رسوس کوآرڈینییر کو  تمام وقت ےک دوران جاری رہتی ہے

؛ یا   Birth to Threeاطالع دے سکئی ہی  کہ آپ  ےس باہر منتقیل چاہنی ہی 

ورت نہی  تو آپ کا رسوس   اگر آپ ےک بچے کو جلد مداخلت یک مزید ضز

 ےک بارے می  بات کر سکتا یک معاونتی  ختم ک  Birth to Threeکوآرڈینییر 
رنز

۔  ہے

ز سال ہونز پر  یک   Birth to Threeقانوپز طور پر آپ ےک بچے یک عمر تی 

۔ جب آپ 
ے

 Birth toزیادہ تر خدمات اور معاونتی  ختم ہو جائی  یک

Three    
ے

اکت دار آپ یک زندیک  تو نئے رسر
ے
کو الوداع کہنز کا منصوبہ بنائی  ےک

ز سال یک عمر ےس پہےل چھوڑ دیتا   ۔ اگر آپ کا بچہ تی  می  داخل ہو سکئی ہی 

ز یک خصویص تعلیم حاصل نہی  کرے گا    بچیی
ہے یا اگر آپ کا بچہ ابتداپے

میونتر می   تو آپ کا رسوس کوآرڈینییر آپ ےک ساتھ کام کرنی ہونے آپ یک ک

 دستیاب دیگر رسگرمیوں یک شناخت کرے گا۔
 
 
 
 

 

BIRTH TO THREE چھوڑنے کا وقت کب ہوتا ہے؟ 



 

 
 
 

 

یری یک کہاپز ےک اوقات  ⚫  الئیی

 مقایم کھیلوں ےک گروپس  ⚫

ز آغاز ⚫  تی 

 تفریج پروگرام  ⚫

 کمیونتر نررسی اسکول  ⚫

 چائلڈ کییے مراکز  ⚫
 
 
 
 
 
 
 
 
 

آپ ےک انتخاب ےک لئے ایےس کتے کمیونتر مراکز ہی  جو آپ اور آپ ےک بچے کو پسند آ 

۔ اگر آپ چاہی  تو آپ کا رسوس کوآرڈینییر آپ کو اس متعلق معلومات جمع   سکئی ہی 

، اور ممکنہ فنڈنگ یا   می  مدد دے سکتا ہے کہ پروگرام می  کیےس اندراج کیا جانے
کرنز

 تحریری نوٹس مل گا کہ  اسکالرشپ یک معلومات بیھ  
ے

۔ آپ کو پیشگ  Birthدے سکتا ہے

to Three    یک خدمات ختم ہو ریہ ہی  اور آپ کا منتقیل کا منصوبہ تشکیل دینز ےک لئے

۔
ے

 منتقیل یک میٹنگ منعقد یک جانے یک

ورت ہے تو   ز سال یک عمر ےک بعد خصویص تعلییم خدمات یک ضز اگر آپ ےک بچے کو تی 

ز  آپ کا رسوس    بچیی
کوآرڈینییر مقایم پبلک اسکول ےک ساتھ کام کرنی ہونے آپ کو ابتداپے

 می  مدد 
ز کرنز یک خصویص تعلیم اور متعلقہ خدمات ےک لئے آپ ےک بچے یک اہلیت کا تعی 

 دے گا۔

وع ہو سکتی ہے لیکن عام طور پر یہ   اس منتقیل یک منصوبہ بندی کیس بیھ وقت رسر

ز سال ہونز   پورے کئ    آپ ےک بچے یک عمر تی 
۔ اگر چند تقاضز ےس نو ماہ پہےل بڑھ جاپی ہے

سال یک عمر ےک بعد یک جلد مداخلت   3جائی  تو کچھ بچے موسم گرما ےک مہینوں می  

۔ منتقیل ےک عمل اور EISسال ےک بعد  3یک خدمات اور معاونتوں ) ( ےک اہل ہو سکئی ہی 

کا جائزہ    IIIےک بارے می  مزید معلومات ےک لئے براہ مہرباپز ہینڈبک   EISسال ےک بعد   3

: منتقیل یک گائیڈ۔   لی 

 کمیونٹی کی سرگرمیاں


