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 خصوصی تعليم ميں ثالثی کے بارے ميں
 اکثر پوچهے گئے سواالت پر والدين کے لئے رہنما کتابچہ

 
 

 ثالثی کيا ہے؟ .1
 

ثالثی ايک رضاکارانہ عمل ہے جس کو کسی معذور طالب علم، ايسے طالب علم جس کو معذوری الحق ہونے کا 
ہونے والی نا اتفاقيوں کو حل   کے مابين 1ر سرکاری ايجنسی اور طالب علم کی تعليم کی ذمہ داکے والدين، شبہہ ہو

 کرنے کے لئے استعمال کيا جاتا ہے۔
 

 ثالثی کا کام کون کرتا ہے؟ .2
  

 ہيئرنگس کا مالزم ہوتا ہے جس کو ثالثی  ايڈمنسٹريٹوفس آفآميريلينڈ ثالث کے طور پر خدمت انجام دينے واال فرد 
 صل ہوتی ہے۔کی اہليتوں اور تکنيکوں کی تربيت حا

 
 نا اتفاقی کو حل کرنے کی کوشش ميں ثالث کی کيا ذمہ داری ہوتی ہے؟ .3

 

کی ذمہ داری لوگوں کو  کوئی معاہدہ کرلينے ميں مدد کرنا ہوتی ہے۔ يہ ثالث غير جانبدار ہوتا ہے اور يہ ثالث 
نازعہ کے سلسلے ميں ممکنہ نہيں لے گا، ليکن فريقوں کو کسی عمومی بنياد کا پتہ لگانے اور ت سے کام طرفداری

 فريقوں کا تعاون کرے گا۔تالش کرنے ميں تدابير 
 

 اگر ميں ثالثی کی درخواست کرتا ہوں تو کيا سرکاری ايجنسی کو شامل کرنا ضروری ہے؟ .4
 

 تنازعہ ميں شامل دونوں فريقوں کو ثالثی کے استعمال پر رضامند ہونا ہوتا ہے۔ نہيں۔ ثالثی رضاکارانہ ہوتی ہے؛ 
 کيا جاتا ہے، مگر زيادہ تر حاالت ميں وہ نہيںکے لئے رضامند ہونے کا تقاضہ  ثالثی سےوں تو سرکاری ايجنسی ي

 بہر حال شامل ہوگی۔
 

 اگر سرکاری ايجنسی ثالثی کی درخواست کرتی ہے تو کيا مجهے شرکت کرنا ضروری ہے؟ .5
 

 نہ ہوتی ہے۔ ميں بيان کيا گيا ہے ثالثی رضاکارا4نہيں۔ جيسا کہ سوال نمبر 
 

 کيا ميں باضابطہ شکايت درج کروائے بغير ثالثی کی درخواست کر سکتا ہوں؟ .6
 

در حقيقت ہاں۔ آپ کسی تنازعہ کو حل کرنے ميں مدد کی خاطر کسی بهی وقت ثالثی کی درخواست کرسکتے ہيں۔ 
يت درج کروانے سے پہلے ہی  تو يہی ہوتا ہے کہ کسی نا اتفاقی کو حتی االمکان جلد سے جلد اور باضابطہ شکابہتر

 حل کرنے کی کوشش کی جائے۔

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

  ديگر سرکاری ايجنسياں ہيں۔ذمہ دار مقامی اسکولی نظام يا ےککرنے  بندوبست اتعليم ک
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 ميں ثالثی ميں اپنے ساته کس کو لے کر آسکتا ہوں؟ .7
 

آپ کسی بهی ايسے فرد کو لے کر آسکتے ہيں جس کو آپ تنازعہ حل کرنے ميں مفيد سمجهتے ہوں۔ اس ميں کوئی 
ے۔ مفت يا کم الگت پر قانونی يا ديگر خدمات وکيل، يا کوئی مختار شامل ہوسکتا ہبهروسے مند ساتهی، رشتہ دار، 

 کا فارم، يا درخواست برائے ثالثی اور باضابطہ شکايت براہ کرم فراہم کرنے والی تنظيموں کی فہرست کے لئے
 کی ويب ابتدائی مداخلتی خدمات کے شعبے/  خصوصی تعليم ،محکمہ تعليم برائے رياست ميری لينڈ

تعليم ميں ابتدائی مداخلت کا شعبے، خصوصی (رجوع کريں  سے org.marylandpublicschools.wwwسائٹ
 ۔)انتخاب کريں، اس کے بعد شکايت کی تفتيش اور باضابطہ شاخ کا انتخاب کريں

 
 ثالثی کی الگت کيا ہے؟ .8

 

ں آئے گی۔ ثالثی کی الگت رياست کے ذريعہ ادا کی جاتی ثالثی کے لئے آپ يا سرکاری ايجنسی پر کوئی الگت نہي
 ہے۔

 
 جب ہم ثالثی ميں کوئی معاہدہ کرليتے ہيں تو کيا ہوتا ہے؟ .9

 

آپ کو ثالث معاہدے کا ايک مسودہ تيار کرے گا جس پر آپ اور سرکاری ايجنسی دونوں کے دستخط ہوں گے اور 
 اس کی ايک نقل ديدی جائے گی۔

 
  ہيں اور اس ميں ہم کوئی معاہدہ نہيں کرپاتے ہيں تو کيا ہوتا ہے؟اگر ہم ثالثی کرواتے .10

 

 بعد کی (1): ثالثی ميں شرکت کرتے ہيں اور سرکاری ايجنسی کے ساته کوئی معاہدہ نہيں ہوپاتا ہے تو آپاگر آپ 
نے ابتدائی اگر آپ (کی کارروائی کرسکتے ہيں  شنوائی (2)تاريخ ميں ايک بار پهر ثالثی کی کوشش کرسکتے ہيں؛ 

 تنازعہ کو حل (4)؛ يا سکتے ہيں باضابطہ شکايت درج کروا(3)؛ )طور پر مناسب باضابطہ شکايت درج کروائی ہے
 ۔سکتے ہيںکچه ديگر وسائل تالش کرکرنے کے لئے 

 
کے کوئی ايڈمنسٹريٹو الء جج تها تو، آپ کی باضابطہ شنوائی پ کا ثالث آاگر آپ باضابطہ شنوائی کرواتے ہيں اور 
 لئے اسی جج کو نامزد نہيں کيا جائے گا۔

 
 ثالثی کی درخواست کرنے کے کتنے عرصے کے بعد ميں اس پر عمل درآمد کی توقع کرسکتا ہوں؟ .11

 

ثالثی آفس آف ايڈمنسٹريٹو ہيئرنگس حتی االمکان جلد سے جلد ثالثی کا وقت طے کرنے کی کوشش کرے گا، ليکن 
 يا اس ميں تاخير نہيں کرسکتی ہے۔اض اعرباضابطہ شنوائی کے آپ کے حق سے 

 
  انکار کرديتی ہے تو کيا ہوتا ہے؟اگر سرکاری ايجنسی ثالثی ميں ہونے والے معاہدے کا احترام کرنے سے .12

 
مجاز عدليہ کی کسی بهی رياستی عدالت يا رياستہائے متحدہ کی ضلعی عدالت ميں تحريری، دستخط شدہ معاہدہ 
 ر جبرًا قابل نفاذ ہوتی ہے۔قانونی طور پر واجب العمل او

 
کيا ميں يا سرکاری ايجنسی ثالثی ميں ہونے والے مباحثون اور پيشکشوں کو آئندہ کی کارروائيوں ميں استعمال  .13

 کرسکتے ہيں؟
 

 کارروائياں ہوتی ہيں۔ ثالثی کے دوران ہونے والی کارروائياں الزمی طور سے راز ٹهوسنہيں۔ ثالثی کی اجالسيں 
نہيں مابعد کی کسی بهی باضابطہ شکايت يا ديوانی کارروائی ميں بطور ثبوت استعمال نہيں کيا ں اور اميں رکهی جائي
 والدين يا سرکاری ايجنسی سے ثالثی کی شروعات سے قبل حلف نامہ رازداری پر دستخط کرنے کو کہا جاسکتا ہے۔
 جاسکتا ہے۔
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 ميں ثالثی کی درخواست کيسے کروں؟ .14
 

درخواست برائے ثالثی اور  ہوتا ہے کہ درخواست آفس آف ايڈمنسٹريٹو ہيئرنگس ميں تو يہطريقہ پسنديدہ 
 تاہم، کوئی بهی تحريری درخواست جس ميں مطلوبہ م پر ہی جمع کرائی جائے۔ر کے فاباضابطہ شکايت
 ذمہ دار  لئے اس پر ابتدائی طور پر ثالثی کی کارروائی ہوگی۔ آپ طالب علم  کی تعليم کےمعلومات شامل ہو
يا آفس آف ايڈمنسٹريٹو ہيئرنگس کو فون کرکے يا خط لکه کر فارم حاصل کرسکتے ہيں۔ يہ سرکاری ايجنسی 

محکمہ تعليم برائے  اور  us.md.state.oah.www کی ويب سائٹوں فارم آفس آف ايڈمنسٹريٹو ہيئرنگس
  بهی دستياب ہے۔پر  org.marylandpublicschools.www ويب سائٹرياست ميری لينڈ کی 

 
 مجهے ثالثی کے لئے اپنی درخواست کہاں بهيجنی ہوگی؟ .15

 

آفس آف ايڈمنسٹريٹو  اور آپ کی درخواست طالب علم کے تعليمی پروگرام کے لئے ذمہ دار سرکاری ايجنسی
 کے پاس بهيجنی چاہئے۔ فارم ڈاک، فيکس کے ذريعہ بهيجا جاسکتا ہے، يا دستی طور پر ديا جاسکتا ہيئرنگس

 آفس آف ايڈمنسٹريٹو ہيئرنگس ثالثی کے لئے ای ميل کے ذريعہ بهيجی گئی درخواستوں کو قبول نہيں ہے۔
 ,Gilroy Road, Unit E/Clerk's Office, Hunt Valley, MD 21031 11101کرتا ہے؛ اس کا پتہ ہے 

the fax number is 410-229-4277 ۔  
 

اگر ميں ثالثی کے لئے اپنی درخواست سے دستبردار ہونا چاہتا ہوں يا سرکاری ايجنسی کے ذريعہ مطلوبہ ثالثی  .16
 جاتا ہے تو کيا ہوگا؟ميں شرکت کے بارے ميں ميرا ذہن بدل 

 

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

 واپس لی جارہی ہے۔درخواست ميں يہ معلومات بهی درج ہونی چاہئے کہ درخواست کيوں 
 

ارانہ ہے؛ لہذا اگر آپ يہ فيصلہ کرتے ہيں کہ آپ تنازعہ کو حل کرنے کے ايک بار پهر بتاديں کہ، ثالثی رضاک
سرکاری ايجنسی کے ذريعہ مطلوبہ ثالثی ، يا چاہتے ہيںکرنے کی کوشش نہيں کرنا لئے ثالثی کا مزيد استعمال 

  آپ کے لئے ايسا کرنا ضروری نہيں ہے۔ توميں شريک ہونا نہيں چاہتے ہيں
 

 ل کا جواب نہيں ديا ہے۔ ميں مدد کے لئے کہاں جاؤں؟آپ نے ميرے کسی بهی سوا .17
 

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

محکمہ تعليم برائے رياست نرز فار سکسيس يا فيملی سپورٹ سروسز سنٹر، موزوں اہلکار، آپ کے پارٹ
، يا )0267 ، ايکسٹنشن0182-535-800-1 يا 0267-767-410(ميری لينڈ کے فيملی سپورٹ سروسز آفس 

 کے پاس کيا جاسکتا ہے۔ آپ خصوصی (4281-229-410)آفس آف ايڈمنسٹريٹو ہيئرنگس کے کلرک آفس 
ان ( سے بهی رابطہ کرسکتے ہيں تنظيمکسی  يا کم الگت پر اعانت فراہم کرانے والی تعليمی امور ميں مفت

 ۔) کے فارم کے ساته منسلک ہےدرخواست برائے ثالثی اور باضابطہ شکايتتنظيموں کی ايک فہرست 
 
 

،  رياستہائے HO27A060035A کے گرانٹ نمبر Bحصہ  IDEAابتدائی مداخلتی خدمات کے توسط سے، / محکمہ تعليم برائے رياست ميری لينڈ، شعبہ خصوصی تعليم
متحدہ کے 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 

ابتدائی مداخلتی /بق ہی ہوں اور اسے ايسا سمجها بهی نہيں جانا چاہئے۔ شعبہ خصوصی تعليمرياستہائے متحدہ کے محکمہ تعليم يا ديگر وفاقی ايجنسی کے نظريات کے مطا
خدمات کو، دفتر برائے خصوصی تعليمی پروگرام، دفتر برائے خصوصی تعليم و باز آبادکاری کی خدمات، رياستہائے متحدہ کے محکمہ تعليم سے مالی اعانت حاصل 

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

 
ئی کو متاثر کرنے والے معامالت ميں نسل، رنگ، جنس، عمر، قوميت، مذہب يا معذوری کی بنياد پر محکمہ تعليم برائے  رياست ميری لينڈ روزگار يا پروگراموں تک رسا

 يا  0433-767 (410)تفريق نہيں برتتا۔ محکمے کی پاليسی سے متعلق پوچه گچه کيلئے، براہ کرم ايکويٹی ايشيورنس اينڈ کمپالئنس کی شاخ سے بذريعہ فون 
، کے تحت يہ دستاويز درخواست کرنے پر متبادل صورتوں ميں دستياب ہے۔ محکمہ (ADA) ۔  امريکنز ود ڈس ايبيليٹيز ايکٹ  رابطہ کريں0431-767 (410)فيکس

 رابطہ 1571-333 (410)  يا فيکس 0858-767 (410) ابتدائی مداخلتی خدمات کے شعبے سے  بذريعہ فون / تعليم برائے رياست ميری لينڈ کے خصوصی تعليم 
 کريں۔

Dev. 10/2007 


