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 خصوصی تعليم سے متعلق باضابطہ شکايت کے بارے ميں

 اکثر پوچهے گئے سواالت سے متعلق والدين کے لئے رہنما کتابچہ
 

 
 باضابطہ شکايت کيا ہے؟ .1

 
 جس کے معذور ہونے کا شبہہ ہے مفت مناسب اباضابطہ شکايت کسی ايسے طالب علم کے لئے جو معذور ہے ي

کے سلسلے ميں درج کرائی جانے والی رسمی شکايت بندو بست کی نشاندہی، تشخيص، تعليمی تقرری، يا  تعليم سرکاری
 ہے، جس کے نتيجے ميں باضابطہ شکايت ہوسکتی ہے۔

 
 باضابطہ شکايت کون درج کروا سکتا ہے؟ .2

 
  باضابطہ شکايت درج کروا سکتی ہے۔1والدين يا سرکاری ايجنسی

 
 س طرح درج کرواؤں؟ميں باضابطہ شکايت ک .3

 
م کا استعمال کرتے ر کے فادرخواست برائے ثالثی اور باضابطہ شکايتپسنديدہ طريقہ تو يہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی باضابطہ شکايت 

ہوئے جمع کروائيں، تاہم، کوئی بهی تحريری درخواست جس ميں مطلوبہ معلومات شامل ہو اس پر ابتدائی طور پر ثالثی کی کارروائی 
حکمہ تعليم ؛ م(4281-229-410)  آپ طالب علم  کی تعليم کے لئے ذمہ دار سرکاری ايجنسی؛ آفس آف ايڈمنسٹريٹو ہيئرنگس ہوگی۔

کو فون کرکے يا خط لکه کر  (7770-767-410) ابتدائی مداخلتی خدمات کے شعبے/  کے خصوصی تعليم برائے رياست ميری لينڈ
اور محکمہ تعليم  پرus.md.state.oah.wwwيڈمنسٹريٹو ہيئرنگس کی ويب سائٹوںفارم حاصل کرسکتے ہيں۔ يہ فارم آفس آف ا

ابتدائی / تعليم خصوصی (پر بهی دستياب ہے  org.marylandpublicschools.wwwبرائے رياست ميری لينڈ کی ويب سائٹ
 ۔)مداخلتی خدمات کے شعبے والے صفحات، اس کے بعد شکايت کی تفتيش اور باضابطہ شاخ والے صفحے پر جائيں

 
 مجهے باضابطہ شکايت کہاں بهيجنی ہوگی؟ .4

 
آفس آف ايڈمنسٹريٹو  اورآپ کو اپنی باضابطہ شکايت طالب علم کے تعليمی پروگرام کے لئے ذمہ دار سرکاری ايجنسی 

يئرنگس کے پاس بهيجنی چاہئے۔ فارم ڈاک، فيکس کے ذريعہ بهيجا جاسکتا ہے، يا دستی طور پر ديا جاسکتا ہے۔ آفس آف ہ
 کے لئے ای ميل کے ذريعہ بهيجی گئی درخواستوں کو قبول نہيں کرتا ہے؛ اس کا پتہ باضابطہ شکايتايڈمنسٹريٹو ہيئرنگس 

-Gilroy Road, Unit E/Clerk's Office, Hunt Valley, MD 21031; the fax number is 410 11101 ہے
 باضابطہ شکايت کو آفس آف ايڈمنسٹريٹو ہيئرنگس يا سرکاری محکمہ تعليم برائے رياست ميری لينڈ ۔ 229-4277

 ايجنسی کے پاس نہيں بهيجے گا۔
 باضابطہ شکايت درج کروانے کے لئے وقت کی حد کيا ہے؟ .5

 
کی تاريخ  معلوم ہونے يا علم آنے  جو کہ اس شکايت کی وجہ ہے، آپ کوم کے بارے ميں اس مبّينہ الزاباضابطہ شکايت

 وقت ميں کچه محدود استثنا بهی ہيں؛ براہ کرم  پيمانۂبہر حال درج کروا دينی چاہئے۔ اس سال کے اندر (2)سے دو 

                                                 
 طالب علم کے لئے مفت مناسب سرکاری تعليم کا  سے مراد،ی ايجنسی سرکار،اس دستاويز ميں بيان کردہ  اصطالح 1

 بندوبست کرنے کے ذمہ دار مقامی اسکولی نظام يا ديگر سرکاری ايجنسياں ہيں۔
 

Nancy S. Grasmick   Martin O'Malley  
State Superintendent of Schools Governor 
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ت نامی دستاويز سے رجوع اضافی معلومات کے لئے سرکاری ايجنسی کی جانب سے آپ کو فراہم کردہ دستوری تحفظا
  کريں۔

 
باضابطہ شنوائی کے لئے موقع فراہم ہونے سے قبل، شکايت کو حل کرنے کی کوشش ميں کون سے اقدامات الزمی طور  .6

 سے اپنانے چاہئيں؟
 

وقت ميں آپ اور  ملتا ہے۔ اس عرصۂ تصفيے کا وقتکا  دن 30 باضابطہ شنوائی کے لئے موقع فراہم ہونے سے قبل
ايجنسی کو تنازعہ حل کرنے کی کوشش کرنے کے لئے  وقت مل جاتا ہے۔ آپ يا سرکاری ايجنسی کوئی بهی ثالثی سرکاری 

 تصفيہ سے متعلق، يا پهر سرکاری ايجنسی کو  کا استعمال کرکے تنازعہ کو حل کرنے کی کوشش پر رضامند ہوسکتے ہيں
 گ سے دستکش ہونے پر راضی نہ ہوجائيں۔ميٹنگ کا وقت طے کرنا چاہئے، جب تک کہ دونوں ہی فريق ميٹن

 
خصوصی تعليم ثالثی کے طريقہ کار سے متعلق مزيد معلومات کے لئے، براہ کرم دستوری تحفظات نامی دستاويز، يا 

  سے رجوع کريں۔سےمتعلق ثالثی کے بارے ميں اکثر پوچهے گئے سواالت سے متعلق والدين کے لئے رہنما کتابچہ
 

 گ کيا ہے؟ ميٹنتصفيہ سے متعلق .7
 

اس شکايت کا باعث  ميٹنگ آپ کو اور سرکاری ايجنسی کو باضابطہ شنوائی کی کارروائی ہونے سے قبل تصفيہ سے متعلق
 بننے والے حقائق اور ممکنہ تدابير پر گفتگو کرکے  نااتفاقی کو حل کرنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔

 
  ميٹنگ ميں کون شرکت کرسکتا ہے؟تصفيہ سے متعلق .8

 
۔  ميٹنگ ميں شرکت کرنے کے لئے کون مناسب ہےتصفيہ سے متعلقاور سرکاری ايجنسی ہی يہ تعّين کرتے ہيں کہ آپ 

 ايجنسی کے نمائندے کو بہر حال سرکاریفيصلہ سازی کا اختيار رکهنے والے کی ٹيم کے متعلقہ ممبران، اور  IEPآپ، 
ميں آپ کا بچہ، آپ کا وکيل، يا آپ کا مختار شامل ہوسکتے  ديگر شرکاء  ميٹنگ ميں شرکت کرنی چاہئے۔تصفيہ سے متعلق

 ہيں۔ تاہم، اگر آپ مختار کو ساته لے کر آتے ہيں تو، سرکاری ايجنسی کا مختار بهی شرکت کرسکتا ہے۔
 

  ميٹنگ کا مطالبہ کرنے کی ضرورت ہوگی؟تصفيہ سے متعلقکيا مجهے  .9
 

رج کروائی جاتی ہے تو، جب تک فريقين تحريری طور پر نہيں۔ جب کبهی والدين کی جانب سے باضابطہ شکايت د
 يا فريقين ثالثی کے ذريعہ نااتفاقی کو حل کرنے کی سے دستکش ہونے کے لئے تيار نہ ہوجائيںميٹنگ  تصفيہ سے متعلق

 سرکاری اگر  ميٹنگ کا اہتمام کرنا ہوگا۔تصفيہ سے متعلقکوشش کرنے پر راضی نہ ہوجائيں سرکاری ايجنسی کو ہی 
 ميٹنگ کی ضرورت نہيں ہوتی ہے۔ اگر کوئی سرکاری تصفيہ سے متعلقايجنسی نے باضابطہ شکايت درج کرائی تو، 

يہ سمجها جاتا ہےکہ سرکاری ايجنسی نے نااتفاقی کو حل کرنے کے ايجنسی اس وجہ سے شکايت درج کراتی ہے کہ 
 رت نہيں ہوتی ہے۔ ميٹنگ کی ضروتصفيہ سے متعلقلئے پہلے ہی کوشش کرلی ہے تو بهی 

 
  ميٹنگ کس وقت ميں ہونی چاہئے؟تصفيہ سے متعلق .10

 
 ميٹنگ تصفيہ سے متعلق دنوں کے اندر 15سرکاری ايجنسی سے آپ کی جانب سے باضابطہ شکايت موصول ہونے سے 

 13وال نمبر کے تقاضوں پر پورا اترتی ہو؛ س فوری شنوائی جب تک کہ شکايت ايک(کا انعقاد کرنے کا تقاضہ کيا جاتا ہے 
 دنوں کے اندر ميٹنگ نہيں کروا پاتی ہے يا ميٹنگ 15 اگر سرکاری ايجنسی آپ کی شکايت موصول ہونے سے ۔ )ديکهيں

 مقررہباضابطہ شنوائی کے ميں شرکت نہيں کرپاتی ہے تو، آپ آفس آف ايڈمنسٹريٹو ہيئرنگس سے رابطہ کرسکتے ہيں اور 
 رسکتے ہيں۔وقت کو فورًا شروع کرنے کی درخواست ک

 
  ميٹنگ ميں شريک نہيں ہوپاتا ہوں تو کيا ہوگا؟تصفيہ سے متعلقاگر ميں  .11

 
 ميٹنگ ميں آپ کی شراکت حاصل نہيں تصفيہ سے متعلقاگر سرکاری ايجنسی معقول کوششيں کيے جانے کے بعد بهی 

کايت مسترد کردے۔ اگر ايڈمنسٹريٹو الء جج آپ کی شکرپاتی ہے تو، سرکاری ايجنسی يہ درخواست کرسکتی ہے کہ 
 شکايت مسترد ہوجاتی ہے تو، اس مخصوص شکايت کے ضمن ميں باضابطہ شنوائی نہيں کی جائے گی۔



 

3 
 

 
 ؟ی کوشش کرنی ہوگینااتفاقی کو حل کرنے ک کتنے عرصے تکہميں  .12

 
 اگر آپ اور  دنوں کا وقت ملتا ہے۔ تاہم،30عام طور پر، آپ کو اور سرکاری ايجنسی کو نااتفاقی حل کرنے کے لئے 

 آپ وقت بڑهانے کے خواہاں ہيں تو، ايسا کرنا ممکن اور پر متفق ہيںپيشرفت کو جاری رکهنے سرکاری ايجنسی اس 
 شنوائی الزمی طور سے ہونی ہے، آپ کو اور سرکاری ايجنسی کو نااتفاقی حل کرنے فوریہے۔ ان صورتوں ميں جہاں 

  دنوں کا وقت ملے گا۔7کے لئے کی کوشش کرنے 
 

  ميٹنگ ميں ہم کوئی معاہدہ نہيں کرپاتے ہيں تو کيا ہوتا ہے؟تصفيہ سے متعلقاگر  .13
 

 کو بڑهانے اور کسی اطمينان بخش حل تصفيے کی مدت آپ اگر آپ اور سرکاری ايجنسی اتفاق رائے نہيں کرپاتے ہيں تو،
 ہيں تو، آپ ثالثی کے ذريعہ تک پہنچنے کے لئے ميٹنگ جاری رکهنے پر راضی ہوسکتے ہيں۔ اگر دونوں فريق راضی

 ؛ يا باضابطہ شنوائی کی کارروائی کرسکتے ہيں۔تنازعہ کو حل کرنے کی کوشش کرسکتے ہيں
 

 باضابطہ شنوائی ميں کيا ہوتا ہے؟ .14
 

م آفس آف ايڈمنسٹريٹو ہيئرنگس کے ايڈمنسٹريٹو الء کے ذريعہ کيا جاتا ہے جو دونوں فريقوں باضابطہ شنوائی کا انتظا
باضابطہ شنوائی کی کارروائيوں اور حقوق کے بارے ميں ی لے گا اور تنازعہ کے بارے ميں فيصلہ کرے گا۔ سے گواہ

 مزيد جانکاری کے لئے، براہ کرم دستوری تحفظات نامی دستاويز سے رجوع کريں۔
 

  ہے؟ رکهنا ضروریکيا مجهے مختار  .15
 

و بيشتر کاؤنسل کے ذريعہ والدين کی نمائندگی کی جاتی ہے نہيں، البّتہ، کارروائيوں کی قانونی نوعيت کی وجہ سے اکثر 
  شنوائی ميں جاسکتے اور خود کو پيش کرسکتے ہيں۔ بهیليکن وہ

 
درخواست برائے ثالثی  مفت يا کم الگت پر قانونی يا ديگر خدمات فراہم کرنے والی تنظيموں کی فہرست کے لئے براہ کرم 

ابتدائی مداخلتی خدمات کے /  خصوصی تعليم ، تعليم برائے رياست ميری لينڈمحکمہ کا فارم، يا اور باضابطہ شکايت
شعبے، خصوصی تعليم ميں ابتدائی (رجوع کريں  سے  org.marylandpublicschools.www کی ويب سائٹشعبے

 ۔)فتيش اور باضابطہ شاخ کا انتخاب کريںمداخلت کا انتخاب کريں، اس کے بعد شکايت کی ت
 

 باضابطہ شکايت کا مقررہ وقت کيا ہے؟ .16
 

کے اندر آپ کے اطمينان کی حد تک باضابطہ )  کا وقفہتصفيہ( دنوں 30اگر سرکاری ايجنسی نے شکايت موصول ہونے سے 
ء جج کے پاس شنوائی کرنے اور ، باضابطہ شنوائی ہوسکتی ہے۔ اس کے بعد ايڈمنسٹريٹو الشکايت کو حل نہيں کيا ہے تو

 فيصلے کے اجراء کے مقررہ وقت ميں آپ يا سرکاری ايجنسی  دنوں کا وقت ہوتا ہے۔15کوئی حتمی فيصلہ دينے کے لئے 
 کی درخواست پر توسيع کی جاسکتی ہے۔

 
 

  ہے؟ شنوائی کے تقاضے کيا ہيں، اور باضابطہ شنوائی کے مقررہ وقت ميں کس طرح تبديلی کی جاتیفوری .17
 

متبادل  ہو رہا ہے، ياشريکاگر فی الحال آپ کے بچے کا اندراج نہيں ہوا ہے اور وہ کسی منظور شدہ تعليمی پروگرام ميں 
کے تعين، يا تاديبی کارروائی کے نتيجے ميں رويوں کی وجہ سے جگہ کی تبديلی کے سلسلے ميں تنازعہ ہے تو، 

ہئے۔ ان صورتوں ميں، سرکاری ايجنسی کو باضابطہ شکايت کی اطالع  انداز ميں ہونی چافوریشنوائی الزمی طور سے 
نی چاہئے؛ شنوائی شکايت موصول ہونے سے کر ميٹنگ بہر حال تصفيہ سے متعلق دنوں کے اندر 7موصول ہونے سے 

ری  اسکولی ايام کے اندر فيصلہ جا10شنوائی مکمل ہونے سے زيادہ سے زيادہ  اسکولی ايام کے اندر ہوگی؛ اور 20
 ہوجائے گا۔

 
  کانفرنس کيا ہے؟ شنوائیقبل از .18
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 لئے آفس شنوائی کے لئے درکار ايام کی تعداد کا تعّين کرنے کے مقصد سے تنازعہ کی تفصيالت پر گفتگو کرنے کے

ن  اس کانفرنس کے دوراآف ايڈمنسٹريٹو ہيئرنگس کی جانب سے ٹيليفون پر قبل از شنوائی کانفرنس کا انعقاد کيا جاتا ہے۔
آپ کو اس بابت گفتگو کرنے کے لئے تيار رہنا چاہئے کہ شنوائی کے لئے آپ اور آپ کے گواہ کس وقت دستياب ہوں 

 گے۔
 

 اگر ميں اپنی باضابطہ شکايت سے دستبردار ہوجاتا ہوں تو کيا ہوگا؟ .19
 

آفس آف  سے جلد  سے دستبردار ہونا چاہتے ہيں، جلدشکايتايک دستخط شدہ خط جس ميں يہ مذکور ہو کہ آپ اپنی 
ايڈمنسٹريٹو ہيئرنگس، اور سرکاری ايجنسی کو ڈاک سے بهيجيں، فيکس کريں يا دستی طور پر ديں۔ اس درخواست ميں يہ 

  کيوں واپس لی جارہی ہے۔شکايتمعلومات بهی درج ہونی چاہئے کہ 
 

 ؟آپ نے ميرے کسی بهی سوال کا جواب نہيں ديا ہے۔ ميں مدد کے لئے کہاں جاؤں .20
 

ے پہلے تو، آپ سرکاری ايجنسی کے ذريعہ آپ کو فراہم کردہ دستوری تحفظات نامی دستاويز فراہم سے رجوع سب س
 آپ کے ديگر سواالت کا ازالہ طالب علم کی تعليم کے لئے ذمہ دار سرکاری ايجنسی کے موزوں اہلکار، آپ کے کريں۔

 کے فيملی سپورٹ سروسز آفس رائے رياست ميری لينڈمحکمہ تعليم بپارٹنرز فار سکسيس يا فيملی سپورٹ سروسز سنٹر، 
-229-410)، يا آفس آف ايڈمنسٹريٹو ہيئرنگس کے کلرک آفس )0267 ، ايکسٹنشن0182-535-800-1 يا 410-767-0267(

 آپ خصوصی تعليمی امور ميں مفت يا کم الگت پر اعانت فراہم کرانے والی کسی تنظيم  کے پاس کيا جاسکتا ہے۔(4281
 کے فارم کے ساته درخواست برائے ثالثی اور باضابطہ شکايتان تنظيموں کی ايک فہرست ( رابطہ کرسکتے ہيں سے بهی

 ۔)منسلک ہے
 
 

 ،  رياستہائے متحدہ کےHO27A060035A کے گرانٹ نمبر B حصہ IDEA خدمات کے توسط سے، ابتدائی مداخلتی / عبہ خصوصی تعليممحکمہ تعليم برائے رياست ميری لينڈ، ش
محکمہ تعليم، دفتر برائے خصوصی تعليم و باز آبادکاری کی خدمات سے مالی اعانت حاصل ہوئی ہے۔ يہ ضروری نہيں ہے کہ اس ميں پيش کيے گئے نظريات رياستہائے متحدہ کے 

ابتدائی مداخلتی خدمات کو، دفتر برائے /ہ خصوصی تعليممحکمہ تعليم يا ديگر وفاقی ايجنسی کے نظريات کے مطابق ہی ہوں اور اسے ايسا سمجها بهی نہيں جانا چاہئے۔ شعب
خصوصی تعليمی پروگرام، دفتر برائے خصوصی تعليم و باز آبادکاری کی خدمات، رياستہائے متحدہ کے محکمہ تعليم سے مالی اعانت حاصل ہوتی ہے۔ يہ  معلومات حق اشاعت سے 

ابتدائی مداخلتی خدمات، محکمہ / شبعہ خصوصی تعليم ) سہرا(ے کی اجازت دی جاتی ہے، ليکن براہ کرم اس کا کريڈٹ آزاد ہيں۔ قارئين کو اسے نقل کرنے اور اسے استعمال کرن
 تعليم برائے رياست ميری لينڈ کو ديں۔ 

 
 

، قوميت، مذہب يا معذوری کی بنياد پر تفريق محکمہ تعليم برائے  رياست ميری لينڈ روزگار يا پروگراموں تک رسائی کو متاثر کرنے والے معامالت ميں نسل، رنگ، جنس، عمر
 0431-767 (410) يا فيکس 0433-767 (410)نہيں برتتا۔ محکمے کی پاليسی سے متعلق پوچه گچه کيلئے، براہ کرم ايکويٹی ايشيورنس اينڈ کمپالئنس کی شاخ سے بذريعہ فون 

تاويز درخواست کرنے پر متبادل صورتوں ميں دستياب ہے۔ محکمہ تعليم برائے رياست ميری لينڈ کے ، کے تحت يہ دس(ADA) رابطہ کريں۔  امريکنز ود ڈس ايبيليٹيز ايکٹ 
  رابطہ کريں۔1571-333 (410)  يا فيکس 0858-767 (410) ابتدائی مداخلتی خدمات کے شعبے سے  بذريعہ فون / خصوصی تعليم 
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