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 خصوصی تعليم سے متعلق رياستی شکايت فارم
 

IDEA کا حصہ  B اور COMAR 13A.05.01.15 
  
  

 ابتدائی مداخلتی خدمات/ شعبہ خصوصی تعليم کے محکمہ تعليم برائے  رياست ميری لينڈيہ رياستی شکايتی فارم ہے جس کو 
(MSDE)نہيںيوں تو يہ فارم کوئی شکايت درج کروانے کے لئے الزمی ۔  نے رياستی اور وفاقی تقاضوں کے مطابق تيار کيا ہے 

 طالب علم کی تعليم کے ذمہ دار سرکاری  کو اورMSDE ،قبل تفتيش شروع ہونے سے  معلوماتتمامہے، مگر اس فارم ميں درج 
ئے ذمہ دار سرکاری ايجنسی کے  مطلوبہ معلومات فراہم نہ کرپانے يا طالب علم کی تعليم کے ل فراہم کرائی جائيں۔ضرورايجنسی کو 

 شکايت کی نقل فراہم نہ کرپانے کی صورت ميں شکايت کے حل ميں رکاوٹ آسکتی ہے يا تاخير ہوسکتی ہے۔
             

 :طالب علم سے متعلق معلومات، اگر کسی خاص طالب علم کے ضمن ميں خالف ورزی کا الزام عائد ہے
  

 :تاريخ پيدائش  ___________________ _________________:طالب علم کا نام
_______________________ 

      
: پتہ

_____________________________________________________________________________________
_______ 
   

                 /   / 
 زپ کوڈ                رياست     شہر
 

 کی صورت ميں، براہ کرم ان کے رابطے کی کوئی دستياب معلومات درج کريں۔بے گهر طالب علم ہونے     
 

: اسکول کا نام جہاں فی الحال طالب علم زير تعليم ہے
____________________________________________________________ 

  
: اسکول کا نام جہاں مبّينہ خالف ورزی کا ارتکارب ہوا، اگر  مختلف ہو

__________________________________________________ 
 

 :ديگر _____ ابتدائی اسکول ____ مڈل اسکول _____ ہائی اسکول ____ :ايک پر نشان لگائيں
_______________________________  

 )براہ کرم واضح کريں(
 

 ی کاغذ کا استعمال کريں۔اگر درج ذيل سوالوں کا جواب دينے کے لئے اضافی جگہ درکار ہو تو، براہ کرم اضاف
  

مبّينہ : نوٹ(اور ان حقائق کا بيان ہے جن کی بنياد پر يہ بيان درج ہے ) خالف ورزيوں(  کی مبّينہ خال ف ورزی IDEAذيل ميں 
ے زيادہ عرصے قبل ہرگز نہيں  سايک سال يا اسشکايت موصول ہونے کی تاريخ سے کا ارتکاب ) ںوخالف ورزي(خال ف ورزی 

 ):ئےہونا چاہ
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Nancy S. Grasmick   Martin O'Malley  
State Superintendent of Schools Governor 



کی تائيد ہوتی ہو شامل کريں تاکہ لگائے جانے والے الزام ) الزامات( الزام جس سے  براہ کرم اپنے پاس موجود کوئی دستاويز
  اور سرکاری ايجنسی کو مدد ملے۔MSDEکو بہتر طور پر سمجهنے ميں ) الزامات(

 

: يا خالف ورزی کا دورانيہ) تاريخيں(کے ارتکاب کی تاريخ ) خالف ورزيوں(ورزی خالف 
_______________________________________ 

                                                              

 :رج ہےذيل ميں طالب علم کی دشواری کی نوعيت، نيز اس دشواری سے وابستہ حقائق کی ايک صراحت د
 
  
 
 
 
 
 
  

اگر شکايت کسی مخصوص طالب علم کے ضمن ميں ہے تو، براہ کرم  دشواری کے ازالے کے لئے کوئی مجوزہ حل يا تدارک 
 ):جانکاری اور دستيابی کی حد تک ضرور فراہم کرائی جائے(فراہم کريں، 

 
  
 
 
 
 
 

 : معلوماتکے بارے ميں") شکايت کنندہ("شکايت درج کروانے والے فرد 
  

 : شکايت کنندہ کا نام
  براہ کرم جلی حروف ميں لکهيں                                       
 :طالب علم سے رشتہ

  
 : پتہ، اگر طالب علم سے الگ ہو

                                                            
 ____________________________________ /___ __________________ /

____________________________ 
 زپ کوڈ                  رياست     شہر

 
 ):نمبرات(ٹيليفون نمبر 

  

             :شکايت کنندہ کا دستخط
 تاريخ                                                                                                                              

 معلومات  اور رياستی قانون ميں مذکور ہے، تو IDEAاگر شکايت کنندہ طالب علم کا والد نہيں ہے، جيسا کہ : براہ کرم ياد رکهيں 
ے  کو الزمی طور پر فراہم کرايا جائے تاکہ طالب علم کMSDEکا ايک بيان، جس پر والدين يا قانونی سرپرست کے دستخط ہوں، 

 بارے ميں قابل شناخت ذاتی معلومات کا اشتراک کيا جاسکے۔
  

 : پتے پرشکايات درج ذيل
  

Dr. Carol Ann Baglin, Assistant State Superintendent 
Maryland State Department of Education 

Division of Special Education/Early Intervention Services 
200 West Baltimore Street 

Baltimore, Maryland 21201   
 

 اور    
 

 دونوں ہی ،وائی جارہی ہےاس سرکاری ايجنسی کو جس کے خالف شکايت درج کرمقامی اسکولی نظام کے ڈائرکٹر برائے خصوصی تعليم يا 
نظر ثانی             بهيجی جائيں۔الزمًا ے پاس ک

10/19/2007 


