فردي تعليمي پروګرام

د مريلينډ د پوهنې ايالتي وزارت ( )MSDEد لومړنۍ روزنې او د ځانګړې پوهنې خدمتونه

		
نوم:

د زده کوونکي معلومات
(د  MSDEله لوري فورمه د جوالی په  2021 ،15د ګټې اخيستنې لپاره تصويب شوه)

اجنسي:

مسوده_____________________
تصويب شوې
اصالح شوې_____________________

/

د  IEPټيم د ناستې نېټه:

صفحه

/

د زده کوونکي او ښوونځي معلومات
لومړی نوم_____________________ :منځنی نوم___________ :وروستی نوم_______________________ :

والد/سرپرست 1

لومړنی نوم _____:MI ________________________ :وروستی نوم_________________________ :

آدرس_________________________________________________________________________ :

د کور ټليفون شمېره( :

ښار______________________________________ :آيالت_________ :پستي کوډ__________________ :

)

موبايل( :

-

)

-

ټولګی____________________ :

بريښناليک__________________________________________________________________ :

د زده کوونکي د پېژندنې ځانګړې شمېره (آيالتي)________________________________________________ :

د والد مورنۍ ژبه ،که چېرې انګليسي نه وي_______________________________________________:

د زده کوونکي د پېژندنې شمېره (محلي)_____________________________________________________ :
•

د زېږون نېټه:

(کال•ورځ•مياشت)

•

عمر___________ :جنسيټ

ژباړن ته اړتيا شته؟

نارينه

والد/سرپرست 2
لومړنی نوم_ :MI_________________________:وروستی نوم______________________________ :

ښځينه

د کور ټليفون شمېره( :

د نژاد ډولونه
نژاد :هسپانوي يا التيني □ هو □ نه
□ هندی االصله امريکايي يا االسکايي
□ اسيايي
□ سپين پوستی
زده کوونکی د انګليسي ژبې زده کوونکی دی:

هو

نه

)

موبايل( :

-

)

-

بريښناليک___________________________________________________________________ :
د والد مورنۍ ژبه ،که چېرې انګليسي نه وي________________________________________________:

□ هوايي يا د پاسفيک جزېرې
□ تورپوستی يا افريقای االصله امريکایی

ژباړن ته اړتيا شته؟

هو

نه

د قضيې مدير________________________________________________________________ :
هو

د  IEPټيم د ناستې نېټه (نېټې)_______________________________________________________:

نه

د  IEPد کلنۍ بياکتنې نېټه_________________________________________________________ :

د زده کوونکي مورنۍ ژبه________________________________________________________________________ :

د اوسېدو هيواد____________________________________________________________________ :

والد ته د والدينو د حقونو پروسه اي خونديتوبونو سند يوه کاپي ورکړل شو.

د اوسېدو ښوونځی__________________________________________________________________ :

والدينو ته د  IEPټيم په پروسه کې د والدينو حقونه او مسئوليتونه په شفاهي او ليکلي بڼه بيان شول. .

د خدمت هيواد____________________________________________________________________ :

والدينو ته د مريلينډ د يوې کاپي په ګډون د ژوند خدمتونو ته د السرسي په اړه شفاهي او ليکلي معلومات ورکړل شول
د استوګنې خدمونو په اړه د والدينو لپاره د بيمې ادارې الرښود

د خدمت ښوونځی__________________________________________________________________ :
د بېړنۍ تخليي لپاره ،آيا زده کوونکی ځانګړې لیليې ته اړتيا لري؟

هو

د مورنۍ ژبې ژباړه:

نه

والد ته خبر ورکړل شو

هو

نه

د پلي کېدو وړ نه والد يې غوښتنه وکړه

هو

نه

که چېرې ستاسې ځواب هو وي ،د تخليي ليليه (ليليې) دلته وليکئ_______________________________________________ :

د پېشبينې شوې کلنۍ بيا کتنې نېټه_____________________________________________________ :

کومه صالحيت لرونکې اداره مالي چارې په غاړه لري؟ _______________________________________________________

د ترټولو وروستۍ بيا کتنې نېټه_______________________________________________________:

آيا زده کوونکی اوسمهال د ايالتي اجنسۍ تر پاملرنې او مراقبت الندې دی؟

هو

نه

د پېشبينې شوې ارزونې نېټه________________________________________________________ :

که چېرې ستاسې ځواب هو وي ،د نوموړې اجنسۍ نوم_______________________________________________________ :
آيا زده کوونکی سرپرستو والدينو ته اړتيآ لري؟

هو

اصلي معلوليت________________________________________________________________:

نه

هغه ساحې چې د معلوليت له امله اغېزمنې شويدي__ :

د سرپرست والد نوم ____________________________________ :د سرپرست ټليفون شمېره______________________ :

د وتلو معلومات
ود وتلو نېټه:
د وتلو کټګوري:

•

•

(مياشت•ورځ•کال)

الف – عمومي تعليم ته ستون شوی (آيا دې زده کوونکي ته په کور کې زده کړه ورکول کېږي؟
ج –  21کلنۍ ته رسېدلی
ت – د مريلينډ ليسې د پروګرام د بشپړتيا سند يې ترالسه کړی
ز – ځانګړې حالت
ر – پرېښی
س – والدين د خدمتونو سره د خپل رضايت څخه الس په سر شوي
هو

نه )

ب – د مريلينډ د يوې لېسې څخه فارغ شوی او د نوموړې ليسې ديپلوم لري
ذ – کډه يې کړې ،ادامه ورکوي
د – مړ شوی

د  IEPټيم برخه وال
د  IEPقضيې مدير__________________________________:

مدير/طرحه کوونکی_________________________________ :

د ښوونځي روانشناس________________________________ :

د اجنسۍ نماينده____________________________________ :

د  IEPمشر______________________________________:

عمومي ښوونکی___________________________________ :

ټولنيز کارکوونکی__________________________________ :

نور برخه وال_____________________________________:

والد/سرپرست_____________________________________:

ځانګړی ښوونکی__________________________________ :

د غږ/ژبې پتالوجست_________________________________ :

نور برخه وال_____________________________________:

والد/سرپرست_____________________________________:

د الرښود مشاور___________________________________ :

زده کوونکی_____________________________________ :

نور برخه وال_____________________________________:

فردي تعليمي پروګرام

 .Iد غوندې او د پېژندلو معلومات

د مريلينډ د پوهنې ايالتي وزارت ( )MSDEد لومړنۍ روزنې او د ځانګړې پوهنې خدمتونه

		
نوم:

صفحه

(د  MSDEله لوري فورمه د جوالی په  2021 ،15د ګټې اخيستنې لپاره تصويب شوه)

د  IEPټيم د ناستې نېټه:

اجنسي:

/

/

د لومړنۍ ارزونې لپاره په شرايطو برابر اوسېدلو معلومات (يواځې په شرايطو برابر اوسېدلو لپاره د زده کوونکي د لومړنۍ ارزونې لپاره ورته اړتيا ده)
هغه ساحه (ساحې) په نښه کړئ چې د زده کوونکي د معلوليت له امله اغېزمنې شوې دي_________________________________________________________________________________________________________________ :
په پرېکړې نيولو کې اغېزمن بحث________________________________________________________________________________________________________________________________________________ :
آيا د زده کوونکي په تعليمې پرمختګ کې وروسته والی ددې عواملو په پايله کې رامنځته شوی شویدی:
الف) د لوست د بنسټيزو عناصرو په ګډون د لوست د مناسب تدريس نشتوالی؟
نه
هو
ب) په رياضي کې د وضاحت نشتوالی؟
نه
هو
ج) په انګليسي د برالسيتوب کموالی؟
هو
نه
(که چېرې پورتنۍ کومې پوښتنې ته مو ځواب هو وي ،نو په دې صورت کې زده کوونکی بايد د يو معلول زده کوونکي په څېر په شرايط برابر وي).
ددې لپاره چې زده کوونکی په ښوونځي کې د پام وړ او اړين پرمختګ وکړي ،آيا نوموړی ځانګړي طرحه شوي تدريس ته اړتيا لري؟

هو

نه

لومړنۍ وړتيا (له  3کلنۍ څخه مخکې)
د لومړنۍ ارزونې سره د والد د
رضايت څرګندولو نېټه

•
•

•
•

(مياشت•ورځ•کال)

(مياشت•ورځ•کال)

د  IEPله الرې زده کوونکی د لومړني ښوونځي د ځانګړي تعليم او اړونده خدمتونو لپاره په شرايطو برابر دی.
اساسي معلوليت يې په نښه کړئ

په خبرو اترو کې وروسته والی
کوڼ
کوڼوالی – ړوندوالی

په پرمختګ کې ځنډ
عاطفي ناتواني
په ارېدلو کې ستونزه

هو

نه

په زده کړه کې ځانګړې ناتواني

Iد ځيرکتيا معلوليت
ارتوپيدي کمزورتيا
		
ډيسکالکوليا نورې______________
نورې روغتيايي کمزورۍ
ډيسليکسيا

ډیسګرافيا

په خبرو يا ژبې کې کمزورتيا
د دماغو درد لرونکی ټپ

د سترګو د ديد کمزورتيا
څو معلوليتونه
ادراکي (مشخص يې کړئ) ______________
حسي (مشخص يې کړئ) ________________
فزيکي (مشخص يې کړئ) _______________

د پرېکړې (پرېکړو) لپاره اړين سند____________________________________________________________________________ :
د لومړنۍ ارزونې د ځنډ المل (الملونه):
له رضايت څخه الس په سر کېدلو ،له سيمې څخه کډه کولو ،د مضمن حالت يا ناروغۍ په سبب د ماشوم د نه موجوديت له امله يې وړتيا معلومه نشوه.
لومړنۍ ارزونه
که چېرې د ماشوم ارزونه ځنډول شوي وي ،نو د ځنډ المل (الملونه) په نښه کړئ:
والد په تکراري ډول ونه توانيد يا د ماشوم حاضرول يې رد کړل
د ښوونځي/ودانۍ بنده وه
خرابه هوا
د والد له لوري رضايت نه کول ددې المل شو چې ارزونه يا لومړني خدمتونه وځنډېږي
بل المل
والد يې د ځنډ غوښتنه وکړه – والد او د  IEPټيم د دوه اړخيزه ليکلي توافقنامې په اساس نېټه وغزوله
د ارزونې بې پايلېتوب

				

په  3کلنۍ کې د  IFSPپه واسطه د پرمختګ خدمتونه.

			

د خدمتونو د پيل لپاره د والد د رضايت نېټه:
هغه نېټه چې لومړنۍ  IEPپرې د پلي کېدو وړ ده:

			
			

د لومړني  IEPرامنځته کولو نېټه:

			

•
•
•
•

•
•
•
•

(مياشت•ورځ•کال)
(مياشت•ورځ•کال)
(مياشت•ورځ•کال)
(مياشت•ورځ•کال)

د کارکوونکو ستونزې

په اسنادو کې غلطي

د والد د رضايت نېټه-ادامه لرله

بل المل وو ،د مهربانۍ له مخې روښانه يې کړئ___________________ :

آيا دا زده کوونکی له نوي زېږېدلي ( Cبرخې) څخه لومړي ښوونځي ( Bبرخې) ته بدلون موندلی او د يوه  IEPله لوري خدمتونه ترالسه کوي؟

هو

په  3کلنۍ کې د  IEPپه پلي کېدو کې د ځنډ المل (الملونه)
له رضايت څخه الس په سر کېدلو ،له سيمې څخه کډه کولو ،د مضمن حالت يا ناروغۍ په سبب د ماشوم د نه موجوديت له امله يې وړتيا معلومه نشوه.
لومړنی  IEPتر  3کلنۍ پورې د پلي کېدو وړ دی
که چېرې  IEPتر  3کلنۍ پورې پلي نشو ،نو د ځنډ المل (الملونه)يې روښانه کړئ:
د ښوونځي/ودانۍ بنده وه
والد په تکراري ډول ونه توانيد يا د ماشوم حاضرول يې رد کړل
خرابه هوا
د والد له لوري رضايت نه کول ددې المل شو چې ارزونه يا لومړني خدمتونه وځنډېږي
بل
والد يې د ځنډ غوښتنه وکړه – والد او د  IEPټيم د دوه اړخيزه ليکلي توافقنامې په اساس نېټه وغزوله

نه

په اسنادو کې غلطي

د کارکوونکو ستونزې
د ارزونې بې پايلېتوب
بل المل وو ،د مهربانۍ له مخې روښانه يې کړئ_____________________ :

						
که چېرې والدين د ځانګړي تعليم او اړونده خدمتونو له مقررو سره موافقه ونه کړي يا ځواب ونه وايي ،نو په دې صورت کې عامه اجنسي زده کوونکي ته ځانګړی تعليم او اړونده خدمتونه نه وړاندې کوي او د  CFR §300 34مطابق د  FAPEد وړاندې کولو لپاره د اړتياوو د نه پوره
کولو لپاره په نظر کې نه نيول کېږي.

فردي تعليمي پروګرام

 .Iد غوندې او د پېژندلو معلومات

د مريلينډ د پوهنې ايالتي وزارت ( )MSDEد لومړنۍ روزنې او د ځانګړې پوهنې خدمتونه

		
نوم:

صفحه

(د  MSDEله لوري فورمه د جوالی په  2021 ،15د ګټې اخيستنې لپاره تصويب شوه)

اجنسي:

/

د  IEPټيم د ناستې نېټه:

/

لومړنۍ وړتيا (د زده کوونکي عمرونه )3-21
د لومړنۍ ارزونې سره د والد د
رضايت څرګندولو نېټه

•
•

•
•

(مياشت•ورځ•کال)

(کال•ورځ•مياشت)

زده کوونکی د ځانګړي تعليم او اړونده خدمتونو لپاره د يوه معلول زده کوونکي په څطر په شرايطو برابر دی.
اساسي معلوليت يې په نښه کړئ

په خبرو اترو کې وروسته والی
کوڼ
کوڼوالی – ړوندوالی

په پرمختګ کې ځنډ
عاطفي ناتواني
په ارېدلو کې ستونزه

هو

Iد ځيرکتيا معلوليت
ارتوپيدي کمزورتيا
نورې روغتيايي کمزورۍ

نه

په زده کړه کې ځانګړې ناتواني

د سترګو د ديد کمزورتيا
څو معلوليتونه
ادراکي (مشخص يې کړئ)_____________

په خبرو يا ژبې کې کمزورتيا
د دماغو درد لرونکی ټپ

ډیسګرافيا
ډيسليکسيا
				
نورې ______________ .
ډيسکالکوليا

حسي (مشخص يې کړئ)_______________________
فزيکي (مشخص يې کړئ) __________________

د پرېکړې (پرېکړو) لپاره اړين سند_____________________________________________________________________________________ :
فزيکي (مشخص يې کړئ)
_______________ د لومړنۍ ارزونې د ځنډ المل (الملونه)
د تبديلۍ ،پرېښودلو ،د والدينو له رضايت څخه د الس په سر کېدلو له امله وړتيا تعين نشوه.
لومړنۍ ارزونه
که چېءې ارزونه ځنډول شوې وه ،نو د ځنډ المل (الملونه) يې راوښانه کړئ:
والد په تکراري ډول ونشو کړای چې ماشوم حاضر کړي يا رد يې کړ
د پيل له  60مهلت څخه وروسته داخل شو .د  LSSترالسه کول
د ارزونې د بشپړولو لپاره په کافي اندازه پرمختګ وکړ او والد او  LSSپه يوه ځانګړي وختموافقه وکړه ترڅو

والد د ځنډ غوښتنه وکړه – والد او د  IEPټيم په دوه اړخيزه موافقې سره نېټه وغزوله
د ښوونځي/ودانۍ بندوالی
خرابه هوا ارزونه بشپړه کړئ (ټول شرطونه بايد پوره شي)
بل

زده کوونکی د  LSSله لوري له معلومولو څخه مخکې او

ماشوم موجود نه وو (د والد ناتواني/د ماشوم ردول يې المل نه وو)
په اسنادو کې غلطي
د کارکوونکو ستونزې
د ازموينې بې پايلېتوب
بل المل وو ،د مهربانۍ له مخې مشخص يې کړئ ____________________________

د والد د رضايت څرګندولو نېټه-په  3کلنۍ کې د  IFSPله لوري د لومړني خدمتونو دوام:
هغه نېټه چې والدينو ته پکې د محلي ښوونځي سيستم په اړه معلومات ورکړل شو 			
د يوې  IEPپه وسيله د وړاندې کېدونکو خدمتونو د غوښتنې نېټه

•

(کال•ورځ•مياشت)

•

(کال•ورځ•مياشت) هغه نېټه چې غزول شوي  IFSTخدمتونه پرې پای ته ورسېدل:
•
•
(کال•ورځ•مياشت)
•
•
د لومړني  IEPرامنځته کولو نېټه:
(کال•ورځ•مياشت)
•
•
(کال•ورځ•مياشت) هغه نېټه چې لومړنۍ  IEPپرې د پلي کېدو وړ ده:
د خدمتونو د پيل لپاره د والد د رضايت نېټه:
•
•
(کال•ورځ•مياشت)
•
•
نه
هو
آيا دا زده کوونکی له نوي زېږېدلي ( Cبرخې) څخه لومړي ښوونځي ( Bبرخې) ته بدلون موندلی او د يوه  IEPله لوري خدمتونه ترالسه کوي؟

د وړتيا دوام لرونکې معلومات (لږ تر لږه په درې کلونو کې يو ځل د بيا ځل ارزونې لپاره اړين دي)
هغه ساحه (ساحې) روښانه کړئ چې د بيا ځلې ارزونې لپاره تعين شوي دي ________________________________________ :هغه بحث چې په پرېکړې کولو کې مرسته کوي______________________________________________ :
د ارزونې نېټه:

•

•

(کال•ورځ•مياشت) (دا ترټولو وروستۍ نېټه ده چې پکې د  IEPټيم د ارزونې د ټولو توکو يوه بشپړه او معلوماتي بيا کتنه ترسره کړه).

آيا زده کوونکی دوامداره ناتواني يا معلوليت لري او ورته تعليمي اړتياوې لري چې په دوامداره توګه د ځانګړي تعليم او اړونده خدمتونو پورې اړه لري؟

هو

نه

آيا په ځانګړي تعليم او اړونده خدمتونو کې کومې اضافه کونې يا اصالح راوړنې ته اړتيا شته ترڅو زده کوونکی وکولی شي په خپله  IEPکې ذکر شوې اړينې کلنۍ موخې ترالسه او په مناسبه توګه په عمومي تعليمي نصاب کې برخه واخلي؟
آيا د يو ناتوانه يا معلول زده کوونکي په شرايط برابر دی؟
اصلي ناتواني په نښه کړئ

هو

هو

نه

نه د پرېکړې (پرېکړو) په اړه الزم اسناد___________________________________________________________________________________ :
په زده کړه کې ځانګړې ناتواني

په خبرو اترو کې ستونزې

په پرمختګ کې ځنډ

Iد ځيرکتيا معلوليت

کوڼ

عاطفي ناتواني

ارتوپيدي کمزورتيا

ډيسليکسيا

کوڼوالی – ړوندوالی

په ارېدلو کې ستونزه

نورې روغتيايي کمزورۍ

ډيسکالکوليا

ډیسګرافيا
نورې______________

					

په خبرو يا ژبې کې کمزورتيا
د دماغو درد لرونکی ټپ
د سترګو ديد کمزوري

ډېرې ناتوانۍ
ادراکي (مشخص يې کړئ) ______________
حسي (مشخص يې کړئ)_______________

فزيکي (مشخص يې کړئ) ____________

فردي تعليمي پروګرام

 .Iد غوندې او د پېژندلو معلومات

د مريلينډ د پوهنې ايالتي وزارت ( )MSDEد لومړنۍ روزنې او د ځانګړې پوهنې خدمتونه

		
نوم:

صفحه

(د  MSDEله لوري فورمه د جوالی په  2021 ،15د ګټې اخيستنې لپاره تصويب شوه)

د  IEPټيم د ناستې نېټه:

اجنسي:

/

/

معلومات برخه اخيستلو او فراغت په اړه معلومات
زده کوونکي
کې د
ارزونو
برخه کچه په
ولسوالۍ/ايالت په
په اړه
فراغت
اخيستلو او
د ولسوالۍ/ايالت په که په ارزونو کې د دزده کوونکي
نه
هو
د فراغت په اړه اړين شيان والدينو ته تشريح شول
د فراغت ايالتي اړين شيان په  www.marylandpublicschools.orgکې موندلی شئ.
د فراغت نورې محلي اړتياوې دلته وليکئ_________________________________________________________________________________________________________________________________ :

د مريلينډ په د هر اړخيزې ارزونې په پروګرام ( )MCAPکې د ګډون کولو پالن چې د اوسنۍ  IEPپه جريان کې به ترسره شي
زده کوونکي به د مريلينډ په هر اړخيزې ارزونې پروګرام کې له  3ټولګي څخه تر  8ټولګي پورې برخه واخلي
د انګليسي ژبې هنر/زده کړه

هو

نه

رياضي

هو

نه

اجتماعي علوم (يواځې د  8ټولګي لپاره)

د ليسې دورې لپاره به زده کوونکي د مريلينډ په هر اخيزې ارزونې پروګرام ( )MCAPکې ګډون وکړي
نه الجبر II
هو
نه هندسه
هو
نه الجبر I
هو
د انګليسي ژبې هنر/زده کړه

هو

هو

نه

نه

زده کوونکی به د مريلينډ د عمومي ساينس په ازموينه ( )MISAکې چې د راتلونکي نسل له ساينسي معيارونو سره برابر دی ،په ارزول شوي ټولګي – ( 8 ،5ټولګي) کې ګډون وکړي

هو

نه

زده کوونکی به د ليسې په دوره کې د مريلينډ د عمومي ساينس په ازموينه ( )MISAکې چې د راتلونکي نسل له ساينسي معيارونو ( )NGSSسره برابر دی ،په ارزول شوي ټولګي کې ګډون وکړي
زده کوونکی به د مريلينډ د لېسې په ازموينه ( )HSAکې په ټاکلي کورس – دولتي کې ګډون وکړي

هو

هو

نه

نه

آيا د  IEPټيم ومونده چې زده کوونکی بايد د بديلې تعليمي السته راوړنې معيارونو په بنسټ په يوه بديله ازموينه کې برخه واخلي؟
(د  IEPټيم لپاره د الرښود  Aاړينه ضميمه بشپړه کړئ :د بديلو معيارونو له سند څخه په کلني ډول د ګټې اخيستنې په وسيله د بديلو ازموينو او تدريس لپاره د ګډون پرېکړې وکړئ او د زده کوونکي د  IEPپه اليکترونيکي دوسيه کې کېږدئ).

هو نه
آيا په الندينيو برخو کې په ارزول شوي ټولګي کې د بديلوتعليمي السته راوړنو د معيارونو په بنسټ والدين په بديله ازموينه کې د زده کوونکي له ګډون کولو سره موافق دي
• د انګليسي ژبې هنرونه ( 11 ،3-8ټولګيو) •رياضي ( 11 ،3-8ټولګيو) ( 11 ،3-8ټولګيو)ساينس ( 11 ،5-8ټولګيو) ؟
هو  -د ليکلي مواقتنامې نېټه:

•

نه  -د ليکلي رد نېټه:

•

•

•

د  IEPټيم د غونډې د نېټې څخه وروسته په  15ورځو کې هيڅ ځواب ترالسه نشو

د بدیل معیارونو په کارولو سره په الرښوونه کې د ګډون لپاره پالن
ایا د  IEPټیم مشخص کړی چې زده کونکي ته به د بدیل معیارونو په کارولو سره الرښوونه کیږي  ،کوم چې که دوام ولري د میریلینډ عالي ښوونځي ډیپلوم په لور د کریډیټ نه ترالسه کولو پایله به ولري؟
(د  IEPټيم لپاره د الرښود  Aاړينه ضميمه بشپړه کړئ :د بديلو معيارونو له سند څخه په کلني ډول د ګټې اخيستنې په وسيله د بديلو ازموينو او تدريس لپاره د ګډون پرېکړې وکړئ او د زده کوونکي د  IEPپه اليکترونيکي دوسيه کې کېږدئ).
نه
هو
ایا والدین د بدیل معیارونو په کارولو سره زده کونکي ته الرښوونه کوي؟
•
•
نه  -د ليکلي رد نېټه:
•
•
هو  -د ليکلي مواقتنامې نېټه:
د  IEPټيم د غونډې د نېټې څخه وروسته په  15ورځو کې هيڅ ځواب ترالسه نشو
د ازموينې د پرېکړې (پرېکړو) لپاره اسناد________________________________________________________________________________________________________________________________________ :
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
زده کوونکی زده کړه کوي د:

د مريلينډ د عالي ليسې ډيپلوم

د مريلينډ د عالي ليسې د پروګرام د بشپړاوي سند

د مهربانۍ له مخې په ياد ولرئ چې :یو زده کوونکی کولی شي په ملي یا بین المللي ارزونو کې برخه واخلي .په ملي/بین المللي ارزونو کې یوازې د منلو وړ استوګنې اجازه لري.

د عالي ښوونځي مشرانو لپاره بشپړ شوی چې ممکن د  HSAمعافیت لپاره وړ وي
د  IEPټیم د زده کونکي لپاره د معافیت پریکړې کولو پروسې معیارونو باندې بحث کړی او ځایی سرپرست ته د  HSAمعافیت وړاندیز مالتړ کوي.
نه
هو (که چېرې ستاسې ځواب هو وي ،نو د سپارښتنې کولو نېټه مشخصه کړئ) ___________

فردي تعليمي پروګرام

 .Iد غوندې او د پېژندلو معلومات

د مريلينډ د پوهنې ايالتي وزارت ( )MSDEد لومړنۍ روزنې او د ځانګړې پوهنې خدمتونه

		
نوم:

صفحه

(د  MSDEله لوري فورمه د جوالی په  2021 ،15د ګټې اخيستنې لپاره تصويب شوه)

اجنسي:

/

د  IEPټيم د ناستې نېټه:

/

په انګليسي ژبې د برالسيتوب لنډيز
آيا زده کوونکی د انګليسي ژبې زده کوونکی دی؟

نه

هو

د بدیل انګلیسي ژبې وړتیا ارزونې کې د زده کونکي فعالیت څه و؟

د انګليسي ژبې په ازموينه کې د زده کوونکي کارکردګي څنګه وه؟
په کلي ډول د برالسيتوب کچه ___________
د پرمختګ په حال کې
په چټکۍ د ودې په حال کې
لومړنۍ

•

يا د ازموينې نېټه
د پراختيا په حال کې

(کال•ورځ•مياشت)

•
د وصلېدو په حال کې

رسېدل

(کال•ورځ•مياشت)

•
•
د ازموينې نېټه
په کلي ډول د برالسيتوب کچه ____________
پيدا کول داخلي
تړاو
اشنايۍ
لومړنۍ

په چټکۍ سره وده کول

د ايالت په کچه د مريلينډ د هراخيزې ازموينې پروګرام ( )MCAPد کارکردګۍ لنډيز
د زده کونکي فعالیت څه و  ،که د

•

په توګه د وړکتون چمتووالي ارزونې ( )KRAباندې پلي کیږي؟

•

په کلي ډول کارکردګي

هدف ته رسېدنه
په چټکۍ سره وده کول
عملي کول او ښودنه
نو (يو يا څو هغه شيان چې د ناتوانۍ له امله د السرسي وړ ندي،
چې د نمرو نه ورکولو المل کېږي)
نا بشپړه ازموينه (ځينې يا ټول شيان بشپړ شوي نه وو)

مجموعي نمرې

______________ (سلسله)202-298 :

د ډومين کچې کارکردګي

تر •• پورې د  3-8ټولګيو په  MCAPازموينو کې د
زده کوونکي کارکردګي څنګه وه؟

MCAP

اوسنۍ درجې نمرې

د تېر کال د درجې
نمرې

د درجې
نمرې

د درجې
نمرې

ټولګی

نمرې

ژبه او سواد

202-298

رياضي

202-298

ټولنيز بنسټ

202-298

فزيکي ښه والی او جسمي وده

202-293

که چېرې د پلي کېدو وړ وي ،تر

ټولګی

 1کچه

 3کچه

 2کچه

•

 5کچه

 4کچه

انګليسي
د ژبې هنرونه

پورې په  HSAsکې د زده کوونکي کارکردګي څنګه وه؟

•
د
بريالتوب
نمرې

د ليسې ازموينې
()HSAs

ترټولو وروستی د برالسيتوب کچې

الجبر /د خامو معلوماتو تحليل

موډ

412

بيولوژي

موډ

400

انګليسي

موډ

396

د زده کوونکي
لمړی
نمرې

د زده
کوونکي
دويمې نمرې

د زده کووني
ترټولو لوړې
نمرې

دولت

اجتماعي علوم (8
ټولګی)

MISA

ټولګی

د درجې
نمرې

ټولګی

له دولت سره يوځای نمرې

د درجې
نمرې

 3کچه

 2کچه

 5کچه

 4کچه

له دولت سره يوځای يا پرته له هغې
نمرې

ساينس (يواځې 8 ،5
ټولګي)

N

MCAP
/ELAليک لوست
( 10ټولګی)

د درجې
ترټولو
وروستۍ
نمرې

ترټولو اوسنۍ د برالسيتوب کچه
 1کچه

 2کچه

 3کچه

 4کچه

N

394

N

1602

N

1208

N

د ليسې MISA
په ب
زده کوونکي کارکردګي څنګه وه؟

د عالي ښوونځي  MCAPارزونو کې د زده کونکي فعالیت څه و
•
•
په توګه
?
د درجې تېرې
نمرې

موډ

له معيار سره
برابرې

 5کچه

د وصلېدلو پالن
برخه اخيستونکی

له معيار سره
برابرې

N

رياضي
الجبر ،I
لکه څنګه چې د پلي
کېدو وړ وي

سلسله

N

Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y

د وصلېدلو پالن
برخه اخيستونکی

N
N
N
N
N
N
N

بديله ازموينه

Y

N

Y

Y

N

Y

Y

N

Y

Y

N

Y

Y

N

Y

Y

N

Y

Y

N

Y

ترټولو وروستی د برالسيتوب کچې

بديله ازموينه

DLM

N

Y

N

Y

N

Y

انګليسي
د ژبې هنرونه
رياضي

الجبر I

N

Y

N

Y

N

Y

هندسه

N

Y

N

Y

N

Y

ALT-MISA
)(DLM

الجبر II

N

Y

N

Y

N

Y

ساينس (يواځې ،8 ،5
 11ټولګي)

د درجې نمرې

د درجې نمرې

 1کچه

په چټکۍ وده
کوي

 2کچه

موخې ته رسېږي

 3کچه

موخه

 4کچه

پرمختللی

فعاليت کارکردګۍ اوسنۍ کچه
راوړنې او
تعليمي السته
 .IIد
پروګرام
تعليمي
فردي

 .IIد تعليمي السته راوړنې او فعاليت کارکردګۍ اوسنۍ کچه

د مريلينډ د پوهنې ايالتي وزارت ( )MSDEد لومړنۍ روزنې او د ځانګړې پوهنې خدمتونه

		
نوم:

د لومړنيو زده کو مهارتونه:

صفحه

(د  MSDEله لوري فورمه د جوالی په  2021 ،15د ګټې اخيستنې لپاره تصويب شوه)

د  IEPټيم د ناستې نېټه:

اجنسي:

/

/

د ماشوم تعليمي او فعاليتي کارکردګۍ کچې لکه څرنګه چې مناسبه وي ،وليکئ.

اجتماعي بنسټ
ژبه او ليک لوست
رياضي
ساينس
اجتماعي علوم
فزيکي روغتيا او جسمي وده
ښکلي هنرونه

منبع (منابع)_______________________________________________________________ :

د ازموينې د پايلو لنډيز (د ترسره کېدو د نېټو په شمول)________________________________________:

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

د تعليم او فعاليت کاردګۍ کچه( :د الندينيو په شمول د خامو معلوماتو ډېری سرچينې په پام کې ونيسئ :د فردي موينې پايلې ،د ټولګي
ازموينې ،د ادارې ازموينې ،د ټولګي کتنې ،د والدينو معلومات ،په اړونده ساحو کې د زده کوونکي او عمومي تعليم ښووني له لوري
ورکړل شوي معلومات_____________________________________________________________ ).
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
آيا دا ساحه د ماشوم په تعليمي او/يا فعاليتي کارکردګۍ باندې اغېزه لري؟

هو

نه

پروګرام کارکردګۍ اوسنۍ کچه
راوړنې او فعاليت
تعليمي السته
تعليمي
 .IIدفردي

 .IIد تعليمي السته راوړنې او فعاليت کارکردګۍ اوسنۍ کچه

د مريلينډ د پوهنې ايالتي وزارت ( )MSDEد لومړنۍ روزنې او د ځانګړې پوهنې خدمتونه

		
نوم:

تعليمي __________________________

صفحه

(د  MSDEله لوري فورمه د جوالی په  2021 ،15د ګټې اخيستنې لپاره تصويب شوه)

د  IEPټيم د ناستې نېټه:

اجنسي:

/

/

د زده کوونکي تعليمي او فعاليتي کارکردګۍ کچې لکه څرنګه چې مناسبه وي ،وليکئ.

منبع (منابع)_______________________________________________________________ :
د ازموينې د پايلو لنډيز (د ترسره کېدو د نېټو په شمول)________________________________________:
________________________________________________________________________

وليکئ):
تعليمي کال

د ټولګي د کچې کارکردګي

د ټولګي د کچې اوسنی تدريسي کارکردګي_____________________________________________ :
(د الندينيو په شمول د خامو معلوماتو ډېری سرچينې په پام کې ونيسئ :د فردي موينې پايلې ،د ټولګي ازموينې ،د ادارې ازموينې ،د ټولګي
آيا دا ساحه د زده کوونکي په تعليمي السته راوړنې/فعاليتي کارکردګۍ باندې اغېزه لري؟
کتنې ،د والدينو معلومات ،په اړونده ساحو کې د زده کوونکي او عمومي تعليم ښووني له لوري ورکړل شوي معلومات).

هو

نه

روغتيا
کجې د تدريسي کارکردګۍ رجحاني معلومات (د زده کوونکي د ودې کچه په تېرو دوو کلونو کې په يوه سد کې
ټولګي د
_______________________________________________________________
(منابع):
دمنبع

د ازموينې د پايلو لنډيز (د ترسره کېدو د نېټو په شمول)________________________________________:

د کارکردګۍ کچه:

________________________________________________________________________

(شخصي ،ايالتي ،محلي ښوونځي سيستم او د ټولګي ازموينې په پام کې ونيسئ ،لکه څرنګه چې د پلي کېدو وړ وي).

________________________________________________________________________
آيا دا ساحه د زده کوونکي په تعليمي السته راوړنې/فعاليتي کارکردګۍ باندې اغېزه لري؟

هو

نه

فزيکي
منبع (منابع)_______________________________________________________________ :

د ازموينې د پايلو لنډيز (د ترسره کېدو د نېټو په شمول)________________________________________:

د کارکردګۍ کچه:

________________________________________________________________________

(شخصي ،ايالتي ،محلي ښوونځي سيستم او د ټولګي ازموينې په پام کې ونيسئ ،لکه څرنګه چې د پلي کېدو وړ وي).

________________________________________________________________________
آيا دا ساحه د زده کوونکي په تعليمي السته راوړنې/فعاليتي کارکردګۍ باندې اغېزه لري؟

هو

نه

چلند
منبع (منابع)_______________________________________________________________ :

د ازموينې د پايلو لنډيز (د ترسره کېدو د نېټو په شمول)________________________________________:

د کارکردګۍ کچه:

________________________________________________________________________

(شخصي ،ايالتي ،محلي ښوونځي سيستم او د ټولګي ازموينې په پام کې ونيسئ ،لکه څرنګه چې د پلي کېدو وړ وي).

________________________________________________________________________
آيا دا ساحه د زده کوونکي په تعليمي السته راوړنې/فعاليتي کارکردګۍ باندې اغېزه لري؟

هو

نه

پروګرام کارکردګۍ اوسنۍ کچه
راوړنې او فعاليت
تعليمي السته
تعليمي
 .IIدفردي

د مريلينډ د پوهنې ايالتي وزارت ( )MSDEد لومړنۍ روزنې او د ځانګړې پوهنې خدمتونه

		
نوم:

 .IIد تعليمي السته راوړنې او فعاليت کارکردګۍ اوسنۍ کچه
صفحه

(د  MSDEله لوري فورمه د جوالی په  2021 ،15د ګټې اخيستنې لپاره تصويب شوه)

د  IEPټيم د ناستې نېټه:

اجنسي:

/

/

د ښوونځي څخه د مخکې دورې عمر – د تعليمي کچې او فعاليتي کارکردګي
_________________________________________________________________________________________________________________________
ماشوم په کوم ځای کې وخت تېروي؟

له وړکتون څخه مخکې دولتي پروګرام

د والد د کار په ځای کې

د کورنۍ د مالتړ مرکز

د ماشومانو د پاملرنې په مرکز کې

مذهبي ځای

پارکونه او د تخليق پروګرام او فعاليتونه

د کورنۍ د غړي کور

د ماشوم په کور کې

پناه ځای کې

د ښوونځي څخه مخکې مکتب د لوبو په ګروپ کې

د جودي مرکز

لومړنيو زده کړو ځای

بل ځای_____________________ :

له وړکتون څخه مخکې شخصي ځای/نرسري ښوونځي

کتابخانه

د کورنۍ د ماشوم پامرنې په ځای کې

د ښوونځي څخه مخکې دورې د تعليمي او فعاليتي کارکردګۍ په اړه د والدينو اندېښنې او لومړيتوبونه څه دي؟ _______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
د عمر مطابق فعاليتونو کې د ګډون او هغې ته په السرسي کې د ماشوم ناتواني څه اغېزه لري؟________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
په درې فعاليتي برخو کې د ماشوم پياوړتياوې او اړتياوې په پام کې ونيسئ:

د پياوړتياو او اړتياو لنډيز
د ماشوم وده د هغې د همزولو له ودې سره څه ډول اړيکه لري؟

ددې لپاره چې ماشومان په کور ،ټولنه او د ماشوم د پاملرنې مرکز يا له ښوونځي
څخه مخکې پروګرامونو ته ورته ځايونو کې فعال او بريالي ګډون کوونکي
واوسې ،اړ دي چې په درې فعاليتي برخو کې مهارتونه ولري ))1( :د مثبتو
اجتماعي-عاطفي مهارتونو او اړيکو زده کول )2( ،د پوهې او مهارتونو زده کول
او له هغوی څخه ګټه اخيستل ،او ( )3له مناسبې رويې څخه د اړتياو د پوره کولو
لپاره ګټه اخيستل .ددې لپاره چې د ماشوم او د هغې د همزولو له ودې څخه ځان
خبر کړو ،د معلوماتو له څو منابعو څخه ګټه اخيستل کېږي .په دې منابعو کې
د کورنۍ اندېښنې او لومړيتوبونه او همدارنګه په مختلفو ترتيباتو کې د ماشوم
تعليمي او فعاليتي کارکردګي شامل دي.

ماشوم څنګه...

د مثبتو اجتماعي-عاطفي مهارتونو او اړيکو رامنځته کول
د کورنۍ له غړو سره اړيکه نيول
له نورو بالغو خلکو سره اړيکه نيول/خبرې کول
له ورور يا خور/نورو ماشومانو سره اړيکه نيول/خبرې کول
د عواطفو او احساساتو شريکول/اداره کول
نور خلک په ټولنيزو متقابلو عملونو او لوبو کې بوختول
په ورځنيو کارونو يا چوکاټونو کې له بدلونونو سره ځان برابرول
په ټولنيزو اصولو پوهېدل او د هغې پلي کول
د پوهې او مهارتونو زده کول او له هغې څخه ګټه اخيستل
خپرې کول (د مثال په ډول ،د اشارو د ژبې ،د خبرو اترو
کلمو ،د ودې آلې ،تصويري سمبولونو په وسيله)
د لوبې کولو په ګډون په ورځنيو چارو کې کلمو/مهارتونو څخه ګټه اخيستل
له کتابونو ،تصويرونو ،چاپي اثارو سره متقابل عمل کول
د نويو حالتونو ستونزې حلول
په لومړنيو تعليمي مفهومونو باندې پوهېدل
په الرښونو پوهېدل او هغې ته ځواب ويل
د اړتياوو د پوره کولو لپاره د مناسب چلند څخه ګټه اخيستل
د غوښتنو او اړتياو څرګندول
په خپلې روغتيا او خونديتوب کې برخه اخيستل
په خپل ځان د پاملرنې اړتياو پوره کول (تغذيه کول ،کالي اغوستل ،تشناب
ته تلل)
د اړتياو/غوښتنو په پوره کولو کې ځنډ ته ځواب ورکول
د اړتيا په صورت کې د مرستې غوښتل
د شيانو د اخيستلو لپاره شاوخوا ګرځېدل

د ماشوم پياوړتياوې
ځينې له هغو شيانو څخه چې د ماشوم
خوښېږي کوم دي؟ ماشوم له ځان څخه
کوم مهارتونه ښايي يا اوس مهال د کومو
مهارتونو په څرګندولو پيل کوي؟

د ماشوم اتياوې
ځينې هغه شيان يا رويې کومې دي چې
ماشوم يې نه ترسره کوي يا د ماشوم لپاره
يې ترسره کول ستونزمن دي؟ په کومو
فعاليتونو يا مهارتي برخو کې ماشوم د پام
وړ مالتړ او/يا تمرين ته اړتيا لري؟

د همزولو په پرتله:
هغه مهارتونه لري چې په دې برخه کې يې مونږ د هغې عمر په تناسب له ماشومانو څخه د کولو تمه لرو.
هغه مهارتونه لري چې په دې برخه کې يې مونږ د هغې عمر په تناسب له ماشومانو څخه د کولو تمه لرو ،مګر په دې برخه کې اندېښنې شتون لري.
د عمر په تناسب تمه کېدونکي ډېری مهارتونه ښايي ،مګر د هغو ځينو فعاليتونو ښودلو ته دوام ورکوي چې د هغې څخه لږ څه کشرانو ماشومانو څخه يې په دې برخه کې
د ترسره کولو تمه کېږي.
کله ناکله د عمر په تناسب تمه کېدونکو مهارتونو ترسره کېدل ښيي ،مګر د هغه/هغې ډېری مهارتونه په دې برخه کې د هغوی د عمر په تناسب له هغوی څخه تمه نه کېږي.
هغه مهارتونه دي چې د هغه/هغې عمر ماشومانو څخه يې ال تر اوسه د ترسره کولو تمه نه کېږي .مګر په دې برخه کې هغه له ډېری مهمو او سمدالسه بنسټيزو مهارتونو څخه
د جوړښت لپاره ګټه اخلي.
ځينې چټک وده کوونکي يا سمدالسه بنسټيز مهارتونه ښيي چې له هغه/هغې سره په دې برخه کې د عمر سره د مناسبو مهارتونو په زده کولو کې مرسته کوي.
فعاليت کېدی شي چې د يو ډېر ماشومانه عمل په ډول توضيح شي .هغه لومړني مهارتونه له ځانه ښيي ،مګر ال هم په دې برخه کې
سمدالسه بنسټيز يا د هغې له عمر سره مناسب مهارتونه نه څرګندوي.
د پلي کېدو وړ ندی
د ماشوم د پايلو لنډيز ( :)COSد پيل لنډمهاله وتل
د  COSد بشپړېدو نېټه_______________________ :
منابع:
_____________________________________________________________________
د والدينو د معلوماتو له ورکړې څخه پرته راټول شوی

له پورته ليست څخه يو درجه وټاکئ:
د هغې د همزولو په نسبت _________________________________________________ -
يواځې په هغه صورت کې ځواب ورکړئ چې د اصلي پياوړتياو او اړتياو لنډيز نوی کوئ:
د پياوړتياو او اړتياو د تېر لنډيز راپديخوا ،آيا ماشوم د مثبتې ټولنيزې-عاطفي ودې او اړيکو اړوند کوم نوی مهارت يا
رويه له ځان څخه ښودلې ده؟
نه
هو

له پورته ليست څخه يو درجه وټاکئ:
د هغې د همزولو په نسبت _________________________________________________ -
يواځې په هغه صورت کې ځواب ورکړئ چې د اصلي پياوړتياو او اړتياو لنډيز نوی کوئ:
د پياوړتياو او اړتياو د تېر لنډيز راپديخوا ،آيا ماشوم د پوهې او مهارتونو د ترالسه کولو او له هغې څخه د ګټې اخيستلو اړوند کوم نوي مهارتونه يا
چلند له ځان څخه ښودلی دی؟
هو
نه

له پورته ليست څخه يو درجه وټاکئ:
د هغې د همزولو په نسبت _________________________________________________ -
يواځې په هغه صورت کې ځواب ورکړئ چې د اصلي پياوړتياو او اړتياو لنډيز نوی کوئ:
د پياوړتياو او اړتياو د تېر لنډيز راپديخوا ،آيا ماشوم د اړتياو د پوره کولو لپاره د مناسب چلند د استعمال اړوند کوم نوي مهارتونه يا
چلند له ځان څخه ښودلی دی؟
نه
هو

پروګرام
فردي
فعاليت کارکردګۍ اوسنۍ کچه
تعليميراوړنې او
تعليمي السته
 .IIد

 .IIد تعليمي السته راوړنې او فعاليت کارکردګۍ اوسنۍ کچه

د مريلينډ د پوهنې ايالتي وزارت ( )MSDEد لومړنۍ روزنې او د ځانګړې پوهنې خدمتونه

		
نوم:

صفحه

(د  MSDEله لوري فورمه د جوالی په  2021 ،15د ګټې اخيستنې لپاره تصويب شوه)

اجنسي:

د  IEPټيم د ناستې نېټه:

/

/

د ښوونځي عمر – د تعليمي السته راوړنې او فعاليت کارکردګۍ اوسنۍ کچه
د زده کوونکي د تعليمي پروګرام د والدينو معلومات څه دي؟
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
د زده کوونکي پياوړتياوې ،د عالقې وړ برخې ،شخصي خويونه او شخصي السته راوړنې کومې دي؟ (د پلي کېدو په صورت کې له ښوونځي څخه وروسته پايلو لپاره د لومړيتوبونو او عالقو په ګډون)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
د زده کوونکي ناتواني يا معلوليت په عمومي تعليمي نصاب کې د هغه/هغې په دخالت بانډې څه اغېزه لري؟
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

فردي تعليمي پروګرام

 .IIIد ځانګړې پاملرنې او ترتيباتو

د مريلينډ د پوهنې ايالتي وزارت ( )MSDEد لومړنۍ روزنې او د ځانګړې پوهنې خدمتونه

		
نوم:

په اړه خبرې کولو

صفحه

(د  MSDEله لوري فورمه د جوالی په  2021 ،15د ګټې اخيستنې لپاره تصويب شوه)

د  IEPټيم د ناستې نېټه:

اجنسي:

/

/

(اړين دی)
هو

ايا زده کوونکی په خبرو اترو کې ځانګړې اړتياوې لري؟

نه

(که چېرې ځواب مو هو وي ،نو ځانګړې اړتياوې بيان کړئ).






د مرستې ټکنالوژي ()AT

(اړين دی)

د  ATهغه آله (آلې) او خدمت (خدمتونه) په پام کې ونيسئ چې د يو معلول يا ناتوان زده کوونکي فعالتي وړتياوې زياتوي ،ساتي او اصالحات پکې رامنځته کوي.
يو  ATآله (آلو) ته اړتيا ولري

يو  ATآله (آلو) ته اړتيا ولري

زده کوونکی د  ATآلې (آلو) يا  ATخدمت (خدمتونو) ته اړتيا نه لري.

نه

نه

زده کوونکی د  ATآلې (آلو) ته اړتيا نلري ،مګر د  ATخدمت (خدمتونو) ته اړتيا لري.

نه

هو له امتحاني دورو سره د اضافي معلوماتو راټولولو اړتيا ده

زده کوونکی د  ATآلې (آلو) او  ATخدمت (خدمتونو) ته اړتيا ولري.

هو

هو خدمتونه په احتمالي ډول د اړينې آلې (آلو) په برکې ونيسي يا د امتحاني دورو
سره د اضافي معلوماتو راټولولو اړتيا ده

زده کوونکی د  ATآلې (آلو) ته اړتيا لري ،مګر د  ATخدمت (خدمتونو) ته اړتيا نه لري.

هو

نه

پرېکړه (پرېکړې):

د آلې (آلو) په اړه د توضيح په ګډون د  ATآلې (آلو) په اړه د پرېکړې (پرېکړو) سند_________________________________________________________________________________________________ :
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
د امتحاني دورو د پلي کولو په ګډون د  ATآلې (آلو) په اړه د پرېکړې (پرېکړو) سند__________________________________________________________________________________________________ :
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________






د وتلو معلومات

د هغو زده کوونکو لپاره خدمتونه چې ړانده وي يا يې د سترګو ديد کمزوری وي

نه
هو
آيا زده کوونکی ړوند يا يې د سترګو ديد کمزوری دی؟
په هغه صورت کې چې يو زده کوونکی ړوند يا يې د سترګو ديد کمزوری وي ،الرښوونې بايد په بريل کې چمتو او له بريل څخه ګټه واخلئ تر هغې چې د  IEPټيم د زده کوونکي د لوست او ليکلو د ميډيا له ارزولو څخه څخه سپارښتنه وکړي چې د بريل له
الرې تدريس کول د زده کونکي لپاره مناسب ندی.
هو
آيا په بريل کې تدريس کول مناسب دي؟
(کال•ورځ•مياشت)
•
•
د بريل د ارزونې نېټه:
نه
په هغه صورت کې چې يو زده کوونکی ړوند يا يې د سترګو ديد کمزوری وي ،الرښوونې او تدريس بايد په اشنايۍ او تګ راتګ آلې ( )O&Mکې ورکړل شي ترهغې چې د  IEPټيم د زده کوونکي د اوسنيو او راتلونکو د سفر اړتياو له ارزنې څخه وروسته
روښانه کړي چې په  O&Mکې زده کړه ورکول د زده کوونکي لپاره مناسب ندي.
د  O&Mد ارزونې نېټه:

•

•

(کال•ورځ•مياشت)

آيا په  O&Mکې تدريس کول مناسب دي؟

هو

نه

د پرېکړې (پرېکړو) لپاره اړين سند______________________________________________________________________________________________________________________________:
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
آيا والديتو ته د مريلينډ د نابينايانو ښوونځي په اړه معلومات ورکړل شوي وو؟

هو

نه

فردي تعليمي پروګرام

 .IIIد ځانګړې پاملرنې او ترتيباتو

د مريلينډ د پوهنې ايالتي وزارت ( )MSDEد لومړنۍ روزنې او د ځانګړې پوهنې خدمتونه

		
نوم:

صفحه

(د  MSDEله لوري فورمه د جوالی په  2021 ،15د ګټې اخيستنې لپاره تصويب شوه)

د  IEPټيم د ناستې نېټه:

اجنسي:

/

/

د هغو زده کوونکو لپاره خدمتونه چې کاڼه يا په اورېدولو کې ستونزه ولري
هو
آيا زده کوونکی کوڼ يا په اورېدلو کې ستونزه لري؟
ګډون په تعليمي کچه او بشپړې اړتياوې ،په پام کې ونيسئ.

نه په هغه صورت کې چې يو زده کوونکی کوڼ يا په اورېدلو کې ستونزه ولري ،د ژبې او خبرو اترو اړتياوې ،د مستقيمو خبرو اترو فرصتونه ،د زده کوونکي په ژبه او خبرو اترو د موډ په

د پرېکړې (پېکړو) لپاره اړين سند_______________________________________________________________________________________________________________________________:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
آيا والدينو ته د مريلينډ د کڼو د ښوونځي په اړه ورکړل شوي وو؟

هو

نه

چلند ته وده ورکول
په هغه صورت کې چې د يوه زده کوونکي رويه د نوموړي زده کوونکي او د نورو خلکو خنډ ګرځي ،د رويو په مثبت اړخ د سوق کولو له مداخلې او مالتړ څخه ګټه اخيستل او نورې ستراتېژۍ چې نوموړی چلند په نښه کوي ،په پام کې ونيسئ.
د ازموينې نېټه:

د چلند خيالي ازموينه ()FBA

آيا زده کوونکی د په چلند کې د مداخلې پالن ( )BIPته اړتيا لري؟
په چلند کې د مداخلې پالن

•
هو

•

نه

د پلي کولو نېټه:

•

•

آيا د ښوونځي په داخل کې د  IEPټيم وموندله چې په چلند کې د مداخلې پالن د يوې برخې په توګه د مهارولو او/يا جال کولو ته اړتيا ليدل کېږي؟

هو

نه

آيا په چلند کې د مداخلې پالن د يوې برخې په توګه د محارولو له نظريې سره والدين موافق دي؟
هو  -د ليکلي موافقتنامې نېټه:

•

•

نه  -د ليکلي رد نېټه:

•

•

د  IEPټيم د غونډې له نېټې څخه په  15ورځو کې هيڅ ځواب ترالسه نشو
آيا په چلند کې د مداخلې پالن د يوې برخې په توګه والدين د جالوالي له نظريې سره موافق دي؟
هو  -د ليکلي موافقتنامې نېټه:

•

•

نه  -د ليکلي رد نېټه:

•

•

د  IEPټيم د غونډې له نېټې څخه په  15ورځو کې هيڅ ځواب ترالسه نشو
د پرېکړې (پرېکړو) لپاره اړين سند______________________________________________________________________________________________________________________________ :
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

د هغو زده کوونکو لپاره خدمتونه چې انګليسي زده کوي
په هغه صورت کې چې زده کوونکی د انګليسي ژبې زده کړيال وي ،د زده کوونکي د ژبې اړتياوې په پام کې ونيسئ ،ځکه چې دا ډول اړتياوې د زده کوونکي په  IEPپورې اړه لري.
د پرېکړې (پرېکړو) لپاره اړين سند_______________________________________________________________________________________________________________________________:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

فردي تعليمي پروګرام

 .IIIد ځانګړې پاملرنې او ترتيباتو

د مريلينډ د پوهنې ايالتي وزارت ( )MSDEد لومړنۍ روزنې او د ځانګړې پوهنې خدمتونه

		
نوم:

صفحه

(د  MSDEله لوري فورمه د جوالی په  2021 ،15د ګټې اخيستنې لپاره تصويب شوه)

اجنسي:

/

د  IEPټيم د ناستې نېټه:

/

تدريس او ازموينو ته د السرسي ځانګړتياوې
تدريس

MCAP

د  HSAدولت

HSA MISA

 MISA (5، 8ټولګي)

)Alt-MISA (DLM

 ELAاو رياضي DLM

د  ELLsلپاره ACCESS

 :1eد ږرولو تور کاغذ

هو

هو

هو

هو

هو

هو

که چېرې :د ځواب انتخاب له منځه يوسئ

هو

هو

هو

هو

هو

 :1gد ادارې عمومي الرښونې روښانه شوې

هو

هو

هو

هو

هو

هو

هو

هو

 :1hد ادارې عمومي الرښونې په لوړ غږ ولوستل شوې او تکرار شوې لکه څرنګه چې يې اړتيا وه

هو

هو

هو

هو

هو

هو

هو

هو

 :1iپه نښه کولو وسيله

هو

هو

هو

هو

هو

هو

 :1jګوشکې يا د غږ ساتونکي

هو

هو

هو

هو

هو

هو

 :1kد کرښې ويونکی ماسک توکی

هو

هو

هو

هو

هو

 :1lد غټولو/پراخولو آله

هو

هو

هو

هو

هو

 :1mنوټ پيډ

هو

هو

هو

هو

 :1nد پاپ اپ کلمو خزانه

هو

هو

هو

هو

هو

 :1oزده کوونکي ته بېرته الرښونه کول

هو

هو

هو

هو

هو

 :1pد هجا کتل يا د هجا کتلو بهرنی آله

هو

هو

هو

هو

هو

هو

هو

هو

هو

 :1tد ليکلو توکی

هو

 :1uد ګرافيک تنظيموونکی

هو

 :1vغږيز توکي

هو

هو

هو

هو

هو

هو

هو

د  ELLsلپاره د وړکتون
ACCESS

 .1cد کتاب نښه (د مرور لپاره د بيرغ توکي)

هو

هو

هو

هو

هو

د  ELLsلپاره Alt-ACCESS

 .1bد غږ لوړول

هو

هو

هو

هو

هو

هو

هو

هو

هو

هو

NAEP

ځانګړتياوې د ټولو زده کوونکو لپاره (ټولو زده کوونکو لپاره د آنالين پليټ فارم يا باندني
ډول چمتو کېږي)

هو
هو

هو

هو

هو

هو

هو

هو

هو

هو

هو

هو

هو

هو

هو

هو

هو

هو

هو

هو

هو

هو

هو
هو
هو

هو

هو

هو

هو

هو

دا زمونږ د کتلو په اوسنيو پروګرامونو کې د اجازې وړ ځانګړنې او ترتيبات څرګندوي .د تازه ترينو معلوماتو د السته راوړلو لپاره ،د مهربانۍ له مخې د ازموينې اداري الرښود کتابچه وګورۍ.
* د وضاحتي معلوماتو لپاره د ازموينې ځانګړو الرښوونو ته مراجعه وکړئ.
د پرېکړې لپاره اړين سند:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

هو
هو
هو

فردي تعليمي پروګرام

 .IIIد ځانګړې پاملرنې او ترتيباتو

د مريلينډ د پوهنې ايالتي وزارت ( )MSDEد لومړنۍ روزنې او د ځانګړې پوهنې خدمتونه

		
نوم:

صفحه

(د  MSDEله لوري فورمه د جوالی په  2021 ،15د ګټې اخيستنې لپاره تصويب شوه)

د  IEPټيم د ناستې نېټه:

اجنسي:

/

/

تدريس او ازموينو ته د السرسي ځانګړتياوې
تدريس

MCAP

د  HSAدولت

HSA MISA

 MISA (5، 8ټولګي)

)Alt-MISA (DLM

 ELAاو رياضي DLM

د  ELLsلپاره ACCESS

د  ELLsلپاره د وړکتون
ACCESS

 :1dد رنګ توپير (پس منظر/د خط رنګ)

هو

هو

هو

هو

هو

هو

هو

د  ELLsلپاره Alt-ACCESS

 :1aماسکنګ ته ځواب ورکول

هو

هو

هو

هو

هو

هو

هو

NAEP

د السرسي ځانګړنې د ټولو زده کوونکو لپاره (بايد په
پرمختللي بڼه څرګند شوې او د زده کوونکي د ثبت/شخصي اړتياو په پروفايل ()SR/PNP
کې ليکل شوي وي) د السرسي ځانګړتياوې بايد په
تدريس کې وکارول شي ترڅو زده کوونکي ته د اسبابو/آلو سره د بلدتيا لپاره کافي وخت او
اسانتيا په الس ورکړي.

هو
هو

هو

هو

هو

هو

هو

هو

هو

 :1qزده کوونکی خپل ځان ته منځپانګه په لوړ غږ لولي

هو

هو

هو

هو

هو

هو

هو

 :1rله خط څخه غږ ته اړول د رياضي ،ساينس او د دولتي ازموينو لپاره (د رياضي لپاره د يوه زده کوونکي SR/PNP
کېدی شي چې يواځې خط يا خط او ګرافونو ترتيب په ګوته کړي .يواځې د خط د شموليت ترتيب ،غوره شوې برخې وړاندې
کوي).

هو

* هو

* هو

* هو

* هو

هو

هو

هو

 :1sد رياضي ،ساينس او دولتي ازموينو لپاره بشري لوستونکی يا بشري السليکونکی (ټول خط يا غوره کړې برخې)

هو

* هو

* هو

* هو

* هو

هو

هو

هو

 :2aکوچنی ګروپ

هو

هو

هو

هو

هو

هو

هو

هو

هو

هو

هو

 :2bد ورځې وخت

هو

هو

هو

هو

هو

هو

هو

هو

هو

هو

هو

 :2cجال يا بديل موقعيت

هو

هو

هو

هو

هو

هو

هو

هو

هو

هو

هو

 :2dټاکل شوې ساحه يا ترتيب

هو

هو

هو

هو

هو

هو

هو

هو

هو

هو

هو

 :2eبدلېدونکی يا ځانګړی وسيله يا فرنېچر

هو

هو

هو

هو

هو

هو

هو

هو

هو

هو

هو

 :2fتکراري وقفې

هو

هو

هو

هو

هو

هو

هو

هو

هو

هو

هو

 :2gد ځان لپاره د پام اړونکو شيانو کمښت

هو

هو

هو

هو

هو

هو

هو

هو

هو

هو

هو

 :2hنورو خلکو ته د مزاحت کمول

هو

هو

هو

هو

هو

هو

هو

هو

هو

هو

هو

 :2iپه ښوونځي کې د موقعيت بدلون

هو

هو

هو

هو

هو

هو

هو

هو

هو

هو

هو

 :2jد ښوونځي د باندې موقعيت بدلول

هو

هو

هو

هو

هو

هو

هو

هو

هو

هو

هو

 :2kد السرسي ځانګړی توکی

هو

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

دا زمونږ د کتلو په اوسنيو پروګرامونو کې د اجازې وړ ځانګړنې او ترتيبات څرګندوي .د تازه ترينو معلوماتو د السته راوړلو لپاره ،د مهربانۍ له مخې د ازموينې اداري الرښود کتابچه وګورۍ.
* د وضاحتي معلوماتو لپاره د ازموينې ځانګړو الرښوونو ته مراجعه وکړئ.
د پرېکړې لپاره اړين سند:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

فردي تعليمي پروګرام

 .IIIد ځانګړې پاملرنې او ترتيباتو

د مريلينډ د پوهنې ايالتي وزارت ( )MSDEد لومړنۍ روزنې او د ځانګړې پوهنې خدمتونه

		
نوم:

صفحه

(د  MSDEله لوري فورمه د جوالی په  2021 ،15د ګټې اخيستنې لپاره تصويب شوه)

د  IEPټيم د ناستې نېټه:

اجنسي:

/

/

تدريسي او ازموينې ترتيبات
تدريس

MCAP

د  HSAدولت

HSA MISA

 MISA (5، 8ټولګي)

)Alt-MISA (DLM

 ELAاو رياضي DLM

 :3cد /ELAليک لوست زده کړې لپاره د سکرين لوستونکي بڼې سره د بريل بيا تازه کېدونکی ښودنه

هو

هو

هو

هو

هو

 :3dد بريل ايډيشن کاغذي کاپي

هو

هو

هو

هو

هو

 :3eټکټايل ګرافيکس

هو

هو

هو

هو

هو

هو

* هو

د  ELLsلپاره ACCESS

 :3bد سکرين لوستونکي بڼه (د هغو زده کوونکو لپاره چې ړوند وي يا يې د سترګو ديد کم وي).

هو

هو

هو

هو

د  ELLsلپاره د وړکتون
ACCESS

 :3aد مرستې ټکنالوژي (بې له سکرين څخه لوستونکی)

هو

هو

هو

هو

هو
هو

د  ELLsلپاره Alt-ACCESS

هو

هو

هو

هو

هو

هو

NAEP

د معلولو زده کوونکو لپاره د پريزينټيشن ترتيبات (د هغو معلولو زده کوونکو لپاره ترتيب
شوی چې د ازموينې له نېټې څخه مخکې يې ترتيب په تصويب شوي  IEPيا  504پالن کې
ذکر شوی وي ،او هغه څوک چې له ترتيب څخه په ورځني ډول ،پرته له نادرو اثتثناتو
د تدريس په دوران او د محلي ازموينې په دوران کې مخکې او وروسته د ازموينې له ترسره
کېدو څخه ګټه اخلي).

هو

هو

 :3fلويه چاپي بڼه

هو

هو

هو

هو

هو

هو

هو

* هو

* هو

هو

 :3gکاغذي بڼه

هو

هو

هو

هو

هو

* هو

هو

هو

هو

هو

 :3hد ملټي ميډيا مقالو د عنوانو ليکل

هو

هو

هو

هو

هو

 :3iد توکو ،عکس العملونو انتخابونو او مقالو په ګډون د /ELAليک لوست زده کړې ازموينو لپاره له خط څخه غږ ته بدلول

هو

هو

 :3jد /ELAليک لوست ازموينې لپاره د  ASLويډيو

هو

هو

هو

هو

هو

1

 :3kد  ELAلپاره بشري لوستونکی/بشري السليکونکی

1

 :3iد رياضي ،ساينس او دولتي ازموينې لپاره د  ASLويډيو
 :3mد ټيسټ الرښوونو لپاره بشري السليکونکی

هو

 :3nپه السي ډول د توکي کنټرول آډيو او د توکي تکراري آډيو (يواځې  )ACCESSپه ګډون بشري لوستونکی

هو

 :3oيادښتونه او مهمې نقطې

هو

هو
هو

* هو

هو

هو

هو

هو

هو

هو

هو

هو

هو

هو

هو

هو

هو

هو

هو

 :3pد شريک له لوري مرسته شوی سکين

هو

هو

هو

هو

هو

هو

هو

 :3qد ځانګړي پريزينټيشن ترتيبات

هو

*

*

*

*

*

*

*

*

*

دا زمونږ د کتلو په اوسنيو پروګرامونو کې د اجازې وړ ځانګړنې او ترتيبات څرګندوي .د تازه ترينو معلوماتو د السته راوړلو لپاره ،د مهربانۍ له مخې د ازموينې اداري الرښود کتابچه وګورۍ.
* د وضاحتي معلوماتو لپاره د ازموينې ځانګړو الرښوونو ته مراجعه وکړئ.
 3i1; 3j1; 3k1: Dضميمه بايد بشپړه شي.
د پرېکړې لپاره اړين سند:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

*

فردي تعليمي پروګرام

د مريلينډ د پوهنې ايالتي وزارت ( )MSDEد لومړنۍ روزنې او د ځانګړې پوهنې خدمتونه

		
نوم:

 .IIIد ځانګړې پاملرنې او ترتيباتو
صفحه

(د  MSDEله لوري فورمه د جوالی په  2021 ،15د ګټې اخيستنې لپاره تصويب شوه)

د  IEPټيم د ناستې نېټه:

اجنسي:

/

/

تدريسي او ازموينې ترتيبات
تدريس

MCAP

د  HSAدولت

HSA MISA

 MISA (5، 8ټولګي)

)Alt-MISA (DLM

 :4Cد بريل ليکونکی

هو

هو

هو

هو

هو

 ELAاو رياضي DLM

 :4bد بريل نوټ اخيستونکی

هو

هو

هو

هو

هو

هو

هو

 :4dد محاسبې آله او رياضي توکي (د رياضي په ازموينه کې د محاسبې په برخو کې(

هو

هو

 :4Eد محاسبې آله او د رياضي توکي (د رياضي په ازموينه کې په غير محاسبوي برخو کې)

هو

هو

/4f: ELAد ليک لوست انتخابي ځواب له کالم څخه خط ته

هو

هو

/4g: ELAد ليک لوست زده کړې بشري سکرايب

هو

هو

هو

/4h: ELAد ليک لوست انتخاب بشري نښه کوونکی

هو

هو

هو

/4i: Elaد ليک لوست ځواب مرستيال د ټکنالوجۍ آله

هو

هو

 :4jریاضی  ،ساینس  ،د حکومت غبرګون وینا له متن څخه

هو

هو

هو

د  ELLsلپاره ACCESS

* هو

* هو

د  ELLsلپاره د وړکتون
ACCESS

 :4aد مرستې ټکنالوجي

هو

هو

هو

هو

هو

د  ELLsلپاره Alt-ACCESS

هو

هو

هو

هو

NAEP

د معلولو زده کوونکو لپاره د ځواب ورکولو ترتيبات (د هغو معلولو زده کوونکو لپاره ترتيب
شوی چې د ازموينې له نېټې څخه مخکې يې ترتيب په تصويب شوي  IEPيا  504پالن کې
ذکر شوی وي،
او هغه څوک چې له ترتيب څخه په ورځني ډول ،پرته له نادرو اثتثناتو
د تدريس په دوران او د محلي ازموينې په دوران کې مخکې او وروسته د ازموينې له ترسره
کېدو څخه ګټه اخلي).

هو

هو

هو

* هو

هو

* هو
هو

* هو

هو
هو

هو

هو

هو

هو

هو

 :4Kرياضي ،ساينس ،د دولتي ځواب بشري سکرايب

هو

هو

هو

هو

هو

هو

هو

هو

 :4lرياضي ،ساينس ،د دولتي ځواب بشري نښه کوونکی

هو

هو

هو

هو

هو

هو

هو

هو

 :4mرياضي ،ساينس ،د دولتي غبرګون مرستيال د تکنالوجۍ آله

هو

هو

هو

هو

هو

هو

هو

هو

 4n: ELA/Lجوړښتي غبرګون له خبرو څخه خط ته

هو

هو

هو

هو

 4o: ELA/Lغبرګون د بشر سکرايب

هو

هو

هو

هو

 4p: ELA/Lد بشر غبرګون نښه کوونکی

هو

هو

هو

هو

 4q: ELA/Lجوړښتيز ځواب د مرستيالې ټکنالوژۍ بهرنۍ آله

هو

هو

 :4rد ټيسټ ځواب اداره کول

هو

هو

هو
هو

 :4sد کلمې پيشبيني کوونکې بهرنۍ آله

هو

هو

هو

 :4tځوابونه په درسي کتاب کې ثبت شو

هو

هو

هو

 :4uد ثبت آله

هو

 :4vد  Ellsسکرايب لپاره ACCESS

هو

 :4wد ځانګړي ځواب ترتيبات

هو

*

*

هو

هو

هو

هو

*

*

هو

*

هو

*

هو
* هو

* هو

* هو

هو

هو

هو

هو

هو

*

*

*

*

دا زمونږ د کتلو په اوسنيو پروګرامونو کې د اجازې وړ ځانګړنې او ترتيبات څرګندوي .د تازه ترينو معلوماتو د السته راوړلو لپاره ،د مهربانۍ له مخې د ازموينې اداري الرښود کتابچه وګورۍ.
* د وضاحتي معلوماتو لپاره د ازموينې ځانګړو الرښوونو ته مراجعه وکړئ.
د پرېکړې لپاره اړين سند:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

فردي تعليمي پروګرام

د مريلينډ د پوهنې ايالتي وزارت ( )MSDEد لومړنۍ روزنې او د ځانګړې پوهنې خدمتونه

		
نوم:

 .IIIد ځانګړې پاملرنې او ترتيباتو
صفحه

(د  MSDEله لوري فورمه د جوالی په  2021 ،15د ګټې اخيستنې لپاره تصويب شوه)

د  IEPټيم د ناستې نېټه:

اجنسي:

/

/

تدريسي او ازموينې ترتيبات
تدريس

MCAP

د  HSAدولت

HSA MISA

 MISA (5، 8ټولګي)

)Alt-MISA (DLM

 ELAاو رياضي DLM

د  ELLsلپاره ACCESS

د  ELLsلپاره د وړکتون
ACCESS

 :5bد ځانګړي وخت او مهال ویش ځایونه

هو

*

*

*

*

د  ELLsلپاره Alt-ACCESS

 :5aغزېدلی وخت

2x

1.5x

بل________ :

هو

هو

هو

هو

هو

* هو
*

*

*

NAEP

د معلولو زده کوونکو لپاره د وخت ترتيب
(د هغو معلولو زده کوونکو لپاره ترتيب شوی چې د ازموينې له نېټې څخه مخکې يې ترتيب
په تصويب شوي  IEPيا  504پالن کې ذکر شوی وي ،او هغه څوک چې له ترتيب څخه په
ورځني ډول ،پرته له نادرو اثتثناتو
د تدريس په دوران او د محلي ازموينې په دوران کې مخکې او وروسته د ازموينې له ترسره
کېدو څخه ګټه اخلي).

هو
*

*

																					
																					
																				
دا زمونږ د کتلو په اوسنيو پروګرامونو کې د اجازې وړ ځانګړنې او ترتيبات څرګندوي .د تازه ترينو معلوماتو د السته راوړلو لپاره ،د مهربانۍ له مخې د ازموينې اداري الرښود کتابچه وګورۍ.
* د وضاحتي معلوماتو لپاره د ازموينې ځانګړو الرښوونو ته مراجعه وکړئ.
د پرېکړې لپاره اړين سند:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
د بېړنيو حالتونو لپاره د  IEPپالن جوړونه:
ايا کېدلی شي چې تدريسي او ترتيبي ازموينې په بېړنيو حالتونو کې په ليکلي بڼه پلي کېدی شي چې په فزيکي ډول د  10څخه د ډېرو ورځو لپاره د ښوونځي د بندېدو المل ګرځي؟
هو نه که چېرې ځواب مو نه وي ،نو هغه بدلونونه توضيح کړئ چې اوسني تدرسي او ازموينو ترتيبونو لپاره اړين دي__________________________________________________________________________________ :
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
تدريسي او د ازموينې ترتيبونه په پام کې ونيول شول او اوسمهال تدريسي او د ازموينې هيڅ ترتيب ته اړتيا نه ليدل کېږي.
د پرېکړې لپاره اړين سند_____________________________________________________________________________________________________________________________________ :

*

فردي تعليمي پروګرام

 .IIIد ځانګړې پاملرنې او ترتيباتو

د مريلينډ د پوهنې ايالتي وزارت ( )MSDEد لومړنۍ روزنې او د ځانګړې پوهنې خدمتونه

		
نوم:

صفحه

(د  MSDEله لوري فورمه د جوالی په  2021 ،15د ګټې اخيستنې لپاره تصويب شوه)

د  IEPټيم د ناستې نېټه:

اجنسي:

/

/

اضافي مرستې ،خدمتونه ،د پروګرام اصالح کول او مرستې
تدريسي مالتړ
د خدمت ډول
د کورنۍ دندو او تدريس پرمهال د په
مهالويش رسم کړئ
نښه کوونکو (هاياليټر) استعمال ته اجازه
د زده کوونکو د زده کړې لپاره له
ورکړئ
مختلفو طريقو څخه کار واخلئ
د الس وهونکو استعمال ته اجازه
له ادارې سره مرسته وکړئ
ورکړئ
د کور لپاره د درسي کتابونو/توکو سيټونه
د اداري مرستو استعمال ته اجازه
چمتو کړئ
ورکړئ
د بياکتنې يو چک ليست چمتو کړئ
د پوهې لپاره يې وګورۍ
زده کوونکو ته د زده کوونکو/ښوونکو
د نوټونو کاپي چمتو کړئ
ډېر ځلي او/يا سمدستي فيډبيک
د الرښوونو تکرار
په زده کوونکو بايد معلومات تکرار او/
يا تشريح کړئ
د لغاتونو د پلي کولو لپاره د لغاتونو له
له تختې څخه د نوټ اخيستلو مقدار
بانک څخه په هغه وخت کې ګټه اخيستل کله
چې لويې او پراخه لېکنې ته اړتيا وي
محدود کړئ
		
نور:
خپلواک کار يې تر څار الندې ونيسئ
______________________
پوښتنې او الرښوونې تشريح کړئ
د همزولو سره کار/جوړه کار ترتيبات

فريکونسي
متوقع فريکونسي
ورځنی
اونيز
مياشتنی
کلنی
يواځې يو ځل
پيريودي
ربعوار
په کال کې دوه ځلې
بل __________

د پيل نېټه

د پای نېټه

کال•ورځ•مياشت

کال•ورځ•مياشت

چمتو کوونکی

= Pاساسي،
P
P

موده
______اونۍ

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

= بل

د پېژندګلوۍ او ګرځېدلو متخصص
د کالم/ژبې پتالوجست
د کڼو او په اورېدلو کې د ستونزې لرونکو ښوونکی
د کمزوري ديد لرونکو ښوونکی
وظيفوي تيراپست
د ماشوم شخصي کارکوونکی
د فزيکي تعليم ښوونکی
د ژوند کولو خدمتونو کارکوونکي
د عمومي تعليماتو ښوونکی

د مسلک او ټکنالوجۍ ښوونکی
د ټولنيزو خدمتونو اداره ()DSS
د چلند روغتیا اداره ()BHA
په وده کې د ناتوانۍ اداره ()DDA
د بيا رغونې برخه ()DORS
بله اداره ___________________________
د ځانګړي تعلیم ټولګي ښوونکی
نور خدمت چمتو کوونکی____________________
نرس

P
P
P
P
P
P
P
P
P

آډيولوجسټ
روان شناس
د  IEPټيم
ژباړن
تدريسي معاون
فزيکي تيراپست
کورنی ښوونکی
د ښوونځي مشاور
د ښوونځي د ټولنيزو چارو کارکوونکی

P

د ساتیرۍ معالج
حرفوي
د تيراپۍ معاون

P

فزيکي درملنه
معاون

P

P
خبرې اترې/ژبه
معاون
P
معالجه
د چلند معاون

موقعيت او رفتار روښانه کړئ________________________________________________________________________________________________________________________________:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

فردي تعليمي پروګرام

د مريلينډ د پوهنې ايالتي وزارت ( )MSDEد لومړنۍ روزنې او د ځانګړې پوهنې خدمتونه

		
نوم:

 .IIIد ځانګړې پاملرنې او ترتيباتو
صفحه

(د  MSDEله لوري فورمه د جوالی په  2021 ،15د ګټې اخيستنې لپاره تصويب شوه)

اجنسي:

/

د  IEPټيم د ناستې نېټه:

/

اضافي مرستې ،خدمتونه ،د پروګرام اصالح کول او مرستې
د پروګرام اصالحات
د خدمت ډول
تبديلې شوې/تعديل شوې دندې
د ټيسټ بيا ارزول شوی فارميټ (يعنې
لږ شمېر پوښتنې ،د خانه خاليو ډکول)
دندې په کوچنيو برخو وويشئ
د امکان په صورت کې د لوی پاراګراف
د خط ټوټه کول
درلودونکې پوښتنې په څو نقطو کې وليکئ
د امکان په صورت کې د دندې په اړه
او جال يې کړئ
بهرني معلومات حذف کړئ
د جملې ساده شوی جوړښت ،لغاتونه او
د لوستلو مطلوب مقدار راکم کړئ
د دندو او ارزونو (ازموينو) کې ګرافونه
تعديل شوې محتوا
هرچېرې چې امکان ولري ،د عبارتونو
د درجه ورکونې تعديل شوی سيستم
په لوست کې د مرستې لپاره له انځورونو
د خالص کتاب ازموينې
څخه ګټه واخلئ
شفاهي ازموينې
		
نور:
د ځوابونو انتخابونه راکم کړئ
______________________
د ازموينو راکم شوی مهال
د امکان په صورت کې د (په اثتثنا د) او
(نه) پوښتنې حذف کړئ

فريکونسي
متوقع فريکونسي
ورځنی
اونيز
مياشتنی
کلنی
يواځې يو ځل
پيريودي
ربعوار
په کال کې دوه ځلې
بل __________

د پيل نېټه

د پای نېټه

کال•ورځ•مياشت

کال•ورځ•مياشت

چمتو کوونکی

= Pاساسي،
P
P

موده
______اونۍ

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

= بل

د پېژندګلوۍ او ګرځېدلو متخصص
د کالم/ژبې پتالوجست
د کڼو او په اورېدلو کې د ستونزې لرونکو ښوونکی
د کمزوري ديد لرونکو ښوونکی
وظيفوي تيراپست
د ماشوم شخصي کارکوونکی
د فزيکي تعليم ښوونکی
د ژوند کولو خدمتونو کارکوونکي
د عمومي تعليماتو ښوونکی

د مسلک او ټکنالوجۍ ښوونکی
د ټولنيزو خدمتونو اداره ()DSS
د چلند روغتیا اداره ()BHA
په وده کې د ناتوانۍ اداره ()DDA
د بيا رغونې برخه ()DORS
بله اداره ___________________________
د ځانګړي تعلیم ټولګي ښوونکی
د نورو خدمتونو چمتوکوونکی ____________________
نرس

P
P
P
P
P
P
P
P
P

آډيولوجسټ
روان شناس
د  IEPټيم
ژباړن
تدريسي معاون
فزيکي تيراپست
کورنی ښوونکی
د ښوونځي مشاور
د ښوونځي د ټولنيزو چارو کارکوونکی

P

د ساتیرۍ معالج
حرفوي
د تيراپۍ معاون
فزيکي درملنه
معاون

P

خبرې اترې/ژبه
معاون

P
P

P
معالجوي
د چلند معاون

موقعيت او رفتار روښانه کړئ________________________________________________________________________________________________________________________________:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

فردي تعليمي پروګرام

د مريلينډ د پوهنې ايالتي وزارت ( )MSDEد لومړنۍ روزنې او د ځانګړې پوهنې خدمتونه

		
نوم:

 .IIIد ځانګړې پاملرنې او ترتيباتو
صفحه

(د  MSDEله لوري فورمه د جوالی په  2021 ،15د ګټې اخيستنې لپاره تصويب شوه)

اجنسي:

/

د  IEPټيم د ناستې نېټه:

/

اضافي مرستې ،خدمتونه ،د پروګرام اصالح کول او مرستې
ټولنيز/رفتاري مالتړ
د خدمت ډول
د حرکت لپاره په فعاليتونو يا فرصتونو
د لويانو مالتړ
د ترتيب شوو بدلونو لپاره پرمختللی چمتوالی کې دوامداره بدلونونه راوستل
د السوهونکو او/يا حسي فعاليتونو
د قهر د کنټرولو تربيت
ترسره کول ترڅو د غوږ نيولو او توجه کولو
د پوهې لپاره يې وګورۍ
ته وده ورکړي
په بهراني حاالتو کې مداخله
د توکو د تنظيم لپاره د وخت تنظيم
زده کوونکي وهڅوئ چې د اړتيا په وخت
د شفاهي/غير شفاهي مفاهمې له الرې د
کې د مرستې غوښتنه وکړي
مثبت رفتار پلي کول
په تعليمي او غير تعليمي برخو کې
د ټولنيزو مهارتونو روزنه ورکول
مناسب رفتار وهڅوئ/پلي يې کړئ
د توجه د جلبولو او ساتلو ستراتېژۍ
په تکراري ډول د سترګو اړيکه /د
د مثبت/متمرکز کوونکي پلي کوونکي
فاصلې کنټرول
څخه ګټه اخيستل
د اصولو په تکراري ډول يادونه کول
		
نور:
د کورني ښوونځي د خبرو کولو سيستم
______________________
د رفتاري قرارداد پلي کول
د اجنډا د کتاب او/يا جرياني راپور څخه
د ګټې اخيستلو کنټرولول

فريکونسي
متوقع فريکونسي
ورځنی
اونيز
مياشتنی
کلنی
يواځې يو ځل
پيريودي
ربعوار
په کال کې دوه ځلې
بل __________

د پيل نېټه

د پای نېټه

کال•ورځ•مياشت

کال•ورځ•مياشت

چمتو کوونکی

= Pاساسي،
P
P

موده
______اونۍ

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

د پېژندګلوۍ او ګرځېدلو متخصص
د کالم/ژبې پتالوجست
د کڼو او په اورېدلو کې د ستونزې لرونکو ښوونکی
د کمزوري ديد لرونکو ښوونکی
وظيفوي تيراپست
د ماشوم شخصي کارکوونکی
د فزيکي تعليم ښوونکی
د ژوند کولو خدمتونو کارکوونکي
د عمومي تعليماتو ښوونکی

= بل
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

آډيولوجسټ
روان شناس
د  IEPټيم
ژباړن
تدريسي معاون
فزيکي تيراپست
کورنی ښوونکی
د ښوونځي مشاور
د ښوونځي د ټولنيزو چارو کارکوونکی

د ساتیرۍ معالج
حرفوي
د تيراپۍ معاون

د مسلک او ټکنالوجۍ ښوونکی
P
د ټولنيزو خدمتونو اداره ()DSS
د چلند روغتیا اداره ()BHA
P
فزيکي درملنه
په وده کې د ناتوانۍ اداره ()DDA
معاون
د بيا رغونې برخه ()DORS
P
خبرې اترې/ژبه
بله اداره ___________________________
معاون
د ځانګړي تعلیم ټولګي ښوونکی
P
معالجوي
د نورو خدمتونو چمتو کوونکی ____________________
د چلند معاون
نرس

موقعيت او رفتار روښانه کړئ________________________________________________________________________________________________________________________________:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

فردي تعليمي پروګرام

 .IIIد ځانګړې پاملرنې او ترتيباتو

د مريلينډ د پوهنې ايالتي وزارت ( )MSDEد لومړنۍ روزنې او د ځانګړې پوهنې خدمتونه

		
نوم:

صفحه

(د  MSDEله لوري فورمه د جوالی په  2021 ،15د ګټې اخيستنې لپاره تصويب شوه)

اجنسي:

/

د  IEPټيم د ناستې نېټه:

/

اضافي مرستې ،خدمتونه ،د پروګرام اصالح کول او مرستې
د فزيکي/چاپيلاير مالتړ

د خدمت ډول

فريکونسي

ترجيحوي سيټ
لفټ ته السرسی
د کاغذ/پنسل کارونه راکم کړئ
بدلېدونکي وسيله
حساس غذايي رژيم
بدلېدونکي معلوماتي آلې
تقسيم اوقات رسم کړئ
حساسو معلوماتو سره ځان برابرول (لکه
		
نور:
روښنايي ،غږ) د ټولګيو ترمنځ د تګ راتګ
______________________
کولو لپاره اضافي وخت ورکړئ
چاپيريالې مرستې (لکه د ټولګي غږونه،
توخه ،هوا ورکول)
د ترجيحوي قلفوونکي موقعيت

متوقع فريکونسي
ورځنی
اونيز
مياشتنی
کلنی
يواځې يو ځل
پيريودي
ربعوار
په کال کې دوه ځلې
بل __________

د پيل نېټه

د پای نېټه

کال•ورځ•مياشت

کال•ورځ•مياشت

چمتو کوونکی (چمتو کوونکي)
= نور
 = Pاصلي،
P
P

موده
______اونۍ

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

د پېژندګلوۍ او ګرځېدلو متخصص
د کالم/ژبې پتالوجست
د کڼو او په اورېدلو کې د ستونزې لرونکو ښوونکی
د کمزوري ديد لرونکو ښوونکی
وظيفوي تيراپست
د ماشوم شخصي کارکوونکی
د فزيکي تعليم ښوونکی
د ژوند کولو خدمتونو کارکوونکي
د عمومي تعليماتو ښوونکی

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

آډيولوجسټ
روان شناس
د  IEPټيم
ژباړن
تدريسي معاون
فزيکي تيراپست
کورنی ښوونکی
د ښوونځي مشاور
د ښوونځي د ټولنيزو چارو کارکوونکی

د ساتیرۍ معالج
حرفوي
د تيراپۍ معاون

د مسلک او ټکنالوجۍ ښوونکی
P
د ټولنيزو خدمتونو اداره ()DSS
د چلند روغتیا اداره ()BHA
P
فزيکي درملنه
په وده کې د ناتوانۍ اداره ()DDA
معاون
د بيا رغونې برخه ()DORS
P
خبرې اترې/ژبه
بله اداره ___________________________
معاون
د ځانګړي تعلیم ټولګي ښوونکی
د نورو خدمتونو چمتو کوونکی ____________________ P
معالجوي
د چلند معاون
نرس

P

ډول او موقعيت روښانه کړئ:
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

فردي تعليمي پروګرام

 .IIIد ځانګړې پاملرنې او ترتيباتو

د مريلينډ د پوهنې ايالتي وزارت ( )MSDEد لومړنۍ روزنې او د ځانګړې پوهنې خدمتونه

		
نوم:

صفحه

(د  MSDEله لوري فورمه د جوالی په  2021 ،15د ګټې اخيستنې لپاره تصويب شوه)

د  IEPټيم د ناستې نېټه:

اجنسي:

/

/

اضافي مرستې ،خدمتونه ،د پروګرام اصالح کول او مرستې
د ښوونځي د پرسونل/والدينو مالتړ

د خدمت ډول
د ښوونځي روغتيا مشاوره
له  ATڅخه مرسته اخيستل
د ټولنيز کارکوونکي مشاوره
له آډيالوجسټ څخه مشوره اخيستل
د کالم/ژبې پتالوجست مشاوره
د ټولګي تدريس
د کارکوونکو روزنه
مشوره اخيستل
د سفر لپاره روزنه
په بهراني حاالتو کې د مداخلې او
مخنيوي لپاره د مالتړ خدمتونو همغږي کول
		
نور:
له نصاب څخه د باندې/غير تعليمي چمتو
______________________
کوونکي مالتړ د وظيفوي تيراپسټ څخه
مشوره اخيستل د پېژندګلورۍ او اشنا کېدو
څخه مرسته اخيستل
د والدينو ته مشوره ورکول او/يا روزنه
د فزيکي تعليم مشوره
له فزيکي تيراپست څخه مشوره اخيستل
د روان شنا څخه مرسته اخيستل

فريکونسي
متوقع فريکونسي

د پيل نېټه

د پای نېټه

کال•ورځ•مياشت

کال•ورځ•مياشت

چمتو کوونکی (چمتو کوونکي)
 = Pاصلي،
= نور
P
P

ورځنی
اونيز
مياشتنی
کلنی
يواځې يو ځل
پيريودي
ربعوار
په کال کې دوه ځلې
بل __________

موده
______اونۍ

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

د پېژندګلوۍ او ګرځېدلو متخصص
د کالم/ژبې پتالوجست
د کڼو او په اورېدلو کې د ستونزې لرونکو ښوونکی
د کمزوري ديد لرونکو ښوونکی
وظيفوي تيراپست
د ماشوم شخصي کارکوونکی
د فزيکي تعليم ښوونکی
د ژوند کولو خدمتونو کارکوونکي
د عمومي تعليماتو ښوونکی

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

آډيولوجسټ
روان شناس
د  IEPټيم
ژباړن
تدريسي معاون
فزيکي تيراپست
کورنی ښوونکی
د ښوونځي مشاور
د ښوونځي د ټولنيزو چارو کارکوونکی

د ساتیرۍ معالج
حرفوي
د تيراپۍ معاون

د مسلک او ټکنالوجۍ ښوونکی
P
د ټولنيزو خدمتونو اداره ()DSS
د چلند روغتیا اداره ()BHA
P
فزيکي درملنه
په وده کې د ناتوانۍ اداره ()DDA
معاون
د بيا رغونې برخه ()DORS
P
خبرې اترې/ژبه
بله اداره ___________________________
معاون
د ځانګړي تعلیم ټولګي ښوونکی
P
معالجوي
د نورو خدمتونو چمتو کوونکی ____________________
د چلند معاون
نرس

د روزنې/مشورې په وسيله د  IEPلخوا مالتړ کېدونکې ساحې مشخصې کړئ:
 موخې او هدفونه (د شواهدو په اساس مداخلې او سټراټېژۍ)
 ترتيبونه
 اضافي مرستې ،خدمتونه ،د پروګرام تعديالت او مالتړ
 ځانګړی تعليم/اړونده خدمتونه
موضوعګانې ،برخه وال ،موقعيت او ډول روښانه کړئ:
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
د پرېکړې د مالتړ اسناد:
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
د بېړنيو حاالتو لپاره د  IEPپالن جوړونه:
پنکمشیتب نشنسی بتشس کیت سش ی شمسنتی بمنشست ینتب شکسمتین بکمشنتس یمنت بشسکی مکبشت سمی سشینبتمشنسی بسشت مینتت بشمسن یمنبنت شسمکیت مبش سیمک بشمس یمب شسی م تشسمی بم شسیب شمکس یمب شسمکی بش سیمک بشسک ینب شمسک یب
شسکمی ب؟
ششنمسیت سی بشنس تین بسینب شسی مبنش سیم بشمسن یمبن شسمکی بمش یمک بشک یم شبمی مشس بمش سیکم بشسمک یتبمکش سیتمک بشس یبمکش بتن شسی بسش یب شسمکنی تب______________________________________________ :
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
اضافي مرستې ،خدمتونه ،د پروګرام تعديالت او مرستې په پام کې ونيول شوې او اوسمهال هيڅ يوه ته يې اړتيا نه ليدل کېږي.

هو

نه

د پرېکړې (پرېکړو) لپاره اړين سند______________________________________________________________________________________________________________________________________:

فردي تعليمي پروګرام

د مريلينډ د پوهنې ايالتي وزارت ( )MSDEد لومړنۍ روزنې او د ځانګړې پوهنې خدمتونه

		
نوم:

 .IIIد ځانګړې پاملرنې او ترتيباتو
صفحه

(د  MSDEله لوري فورمه د جوالی په  2021 ،15د ګټې اخيستنې لپاره تصويب شوه)

د  IEPټيم د ناستې نېټه:

اجنسي:

/

/

غزېدلی تعليمي کال ()ESY
که چېرې زده کوونکی د  ESYخدمتونه ترالسه نکړي ،نو په دې صورت کې د  IEPټيم بايد معلومه کړي چې له الندينيو عواملو څخه کوم يې د زده کوونکي په وړتيا باندې اغېزه کوي ترڅو په عادي تعليمي کال کې د زده کوونکي د تعليمي پروګرام څخه
کومې ګټې ترالسه کړي .د  ESYخدمتونه د ځانګړي تعليم او اړونده خدمتونو د فردي غزونې خدمتونه دي چې والدينو ته  IEPپه مطابق پرته له کوم لګښت څخه د دولتي ادارې د عادي تعليمي کال څخه ورهاخوا چمتو کېږي.
د  ESYپرېکړه توپير لري
کله چې  ESYپه پام کې نيسئ ،نو په هو يا نه سره ځواب ورکړئ او پرېکړه مستنده کړئ:
آيا د زده کوونکي په  IEPکې د

.1

هو

نه

شمنستی نت شسمنیت _____________________________________________________________________________________________________________________________

		
وخت؟

 .1aشسنیت نمسش نیت منشست بمنتشس منیت منس

هو

نه

شمنستی نت شسمنیت ____________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
 .1bسنمیت سش ین سمش ینم ستتسمیت مبنس ینسی نت شسمنیت منبت سشمینت منست مینت ؟

هو

نه

شمنستی نت شسمنیت ____________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
 .2ایا د راپورته کیدونکو مهارتونو شتون یا د پرمختګ فرصتونه شتون لري؟
شمنستی نت شسمنیت

		
.3

هو

نه

____________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________
سنیت منس بمنیت نسی؟
شمنستی نت شسمنیت

هو

نه

____________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________
.4

شسنیت نسش تبمینت سشمنتب مینت بمنیست ی؟
شمنستی نت شسمنیت

نه

هو

____________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________
.5

سشنیت بنسشت ینتب مشسنیت نبست یبنت سنمشیت ؟
شمنستی نت شسمنیت

هو

نه

_____________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________
سنشیت نمبشت ینتب مشنست یبنت شسنمیبت نشست مبنت منست یمنتب سمنتیب منسشت منبتکمشستینب شهخ عخشه نشسی تزنمش تینبت سشمینتبمنشست یبنشت یمبنت شمسیت بمنشست ینمبت ین؟ سنی تبنشستی نتبس منیت بشستی
سشمنیت مشنستیب منشست بیمنت سمنیت ب.
د پرېکړې (پرېکړو) لپاره اړين سند______________________________________________________________________________________________________________________________ :
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

فردي تعليمي پروګرام

 .IIIد ځانګړې پاملرنې او ترتيباتو

د مريلينډ د پوهنې ايالتي وزارت ( )MSDEد لومړنۍ روزنې او د ځانګړې پوهنې خدمتونه

		
نوم:

صفحه

(د  MSDEله لوري فورمه د جوالی په  2021 ،15د ګټې اخيستنې لپاره تصويب شوه)

د  IEPټيم د ناستې نېټه:

اجنسي:

/

/

لېږد :شسنیت بنمشست یبنمتش مسنیبت منشست بمینت سمنیت بمنست منیب منسی بمنسی بمنسی بمنس
وکرا نیوکار نیکوار یک ر
ومکرا نکیموار یکناو یکرا نیکوا رینکا ویکرا نیکورا ینکاو ریکنا یوکرا کوریکنا یوکران یکوار نیکورا نیکاور یکنا وریکن ویرا<
وکیرا نیوکران یکورا نکیا وریکنا یوکرا نیکورا یکن اوریکنا یورکانوریکا وک رنکیور ینک ورک
موکرا نکوا رینکا یوکران کورا نیکوا رکینا یورک انیکور انیک ورکین ایورک نکیور __________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
وکیران یوکر کنو ر:
ورریکان وکیر نیکوار یک ویکر یکو کیرن ورکان ویکرا نیکور انیکوا ریکن یورکن یکرو نیو رنکیر نیکو رنکا وریکن رو<
وریکا ور ______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ویکرا وکیر _____________________________________________________________________________________________________________________________________________
اتلڑی________________________________________________________________________________________________________________________________________________ :
ورکینا ویکر یو ریکا نو ______________________________________________________________________________________________________________________________________
د زده کړې کورس
سنی تمنبست یمنبت سمینت بمسنی تبمنسیت مبنت سیمن بتمنسی تبمنسی بمن سیمنب سمینتب مس یبس تیمبت سینت بنسی نبم سینم بمسن یبتم سیمبت مس یبمین ب.
د تجارت مديريت او مالي چارې
هنرونه ،ميډيا او مفاهمه
سینب سنی ببمنس ی
سینتب سمنی مبنست یمنبت سمنیبت منسی
سینت بمسن یبمنس ینمب سمنی بنمسی
شسیت منسشت ینمت شسمنی تبمش سیمن منس یمن
سمنبیت سنمیتب مسن بمنس یب سیمنب مسیی
سینمبت سمنیت بمنسی منب بسمنی بمنسی

سمشنیتمن سمنبت شسمنیسیت بنس
نمستیب منسی
سیتب نمسی تبنمس یمبن سینمب نمیس

سینبت سمنی بمس ینم سمین مسین بمنسی
سنمیت نسیی بنم سیمب سیم بنمسینم
سنیبت سیمن بمبنس
سینمت سمنی بمنسی
			

سینمبت سمنیتب مسین بسی ن

سیمنبت سمینت بمنسی

سیتب مسنیت بمنسی
□سیبت مسنیت بمنسیت
□سنیتبت منسی بمنستی من
□ سمنیبت سمینت بمنسیت بنم سیمنب نمسی مبنسنتیب مسینت بمنست ینمب تسیمن
تبسمشن یبتمنشس منیبت منشست یبت شسمنی ب
سینتب مسنیت بمنسیت مبنت سیمنبت سمین بمنسی بتنسیم بتمسی بمنس تبمتس ینمب نمسین بنمسی شنسیتب مشست بنتشسم یبنمس یمنب تمسین تبمنسی

سینبت سنیبت سمی

سیتب نسی بنسی مب ستیمنب تسیتمنبت ستمین تبمنسیت بنمسی بمن تتمن تبکش یسبهشقعهمتت ش تشس نبت شنیبتب منسشت بمشت نمیبت شمسنتب مشت بمن شوزړبهخشتیبشت بیت بشمتی بمنش تبن شسمیب تشمسی تبکش یبنم شتمیب تمشن یبش تمبین شسمنب شسی تمنش
سمبن تشسیت بمش تیبمن شنمی تبمشک یبنمشت یبمت شمیبن
شسینتب مشسنتی بنشت یبمنت شستیب نشتیب نشست یبمنت شسمیت بکشنس تیبمکن شمبنت سشمکنی تبمکشسنت بم تسشمیت بمکشسن تبمنش تسیبنت شمسن یتبمکش بیمن شسیمبن سمشن بتشسم تبمشت بیم شتبنم سیتب شنمیب تشسن بیتمنشسی ب

هو

نه

فردي تعليمي پروګرام

د مريلينډ د پوهنې ايالتي وزارت ( )MSDEد لومړنۍ روزنې او د ځانګړې پوهنې خدمتونه

		
نوم:

اجنسي:

 .IIIد ځانګړې پاملرنې او ترتيباتو
صفحه

(د  MSDEله لوري فورمه د جوالی په  2021 ،15د ګټې اخيستنې لپاره تصويب شوه)

د  IEPټيم د ناستې نېټه:

/

/

سشینبت شمسنتبی منشست یمب
د لیږد خدمتونه/فعالیتونه:
سشیتب منشست بیمنتشس مبینت شمکی بتکمشس بمک شستکیب سشمکیب نمش سبی مشبیتکمشست یبکمشتیبکمنتشبمکنت سمشکیبشسی بنسشت یمبنتش سمیب تشمنس تیبمنشستین تبمسی بمنسی بمن سیمنب میسن بمسین
تعليمي _______________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
مسئوله اداره ____________________________________________________________________________________________________________________________________
د بېړنيو حالتونو لپاره د  IEPپالن جوړونه:
سیبت مسنت یبمنتس ینمبت مسنی تبنم تسنمی بمنسی بمسی تتنمب
شسینبت نسیت بنمسیت مبنتسی منب تسمی بتمسین بتمسی تمبن تسیمن بمنسنیتب نمسیت ب
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
سیینبت سیتنب
نېټه__________

پرمختګ :سینت بنست نبتس یبتسمین بمنسیت مبن تسیمنب
نه بشپړ شوی (دلیل :سنیتب نمسیت بمنسیت منب تسیمنت ب
د پرمختګ تفصیل)_____________________________________________________________________________________________________________ :

سینت سیب
نېټه__________

پرمختګ :سینت بنست نبتس یبتسمین بمنسیت مبن تسیمنب
نه بشپړ شوی (دلیل :سنیتب نمسیت بمنسیت منب تسیمنت ب
د پرمختګ تفصیل)_____________________________________________________________________________________________________________ :

د پرمختګ راپور 3
نېټه__________

پرمختګ :سینت بنست نبتس یبتسمین بمنسیت مبن تسیمنب
نه بشپړ شوی (دلیل :سنیتب نمسیت بمنسیت منب تسیمنت ب
د پرمختګ تفصیل)_____________________________________________________________________________________________________________ :

د پرمختګ راپور 4
نېټه__________

پرمختګ :سینت بنست نبتس یبتسمین بمنسیت مبن تسیمنب
نه بشپړ شوی (دلیل :سنیتب نمسیت بمنسیت منب تسیمنت ب
د پرمختګ تفصیل)_____________________________________________________________________________________________________________ :

فردي تعليمي پروګرام

د مريلينډ د پوهنې ايالتي وزارت ( )MSDEد لومړنۍ روزنې او د ځانګړې پوهنې خدمتونه

		
نوم:

اجنسي:

 .IIIد ځانګړې پاملرنې او ترتيباتو
صفحه

(د  MSDEله لوري فورمه د جوالی په  2021 ،15د ګټې اخيستنې لپاره تصويب شوه)

د  IEPټيم د ناستې نېټه:

/

/

سشینبت شمسنتبی منشست یمب
د لیږد خدمتونه/فعالیتونه:
سشیتب منشست بیمنتشس مبینت شمکی بتکمشس بمک شستکیب سشمکیب نمش سبی مشبیتکمشست یبکمشتیبکمنتشبمکنت سمشکیبشسی بنسشت یمبنتش سمیب تشمنس تیبمنشستین تبمسی بمنسی بمن سیمنب میسن بمسین
د کار روزنه__________________________________________________________________________________________________________________________________________ :
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
مسئوله اداره ____________________________________________________________________________________________________________________________________
د بېړنيو حاالتو لپاره د  IEPپالن جوړونه:
سیبت مسنت یبمنتس ینمبت مسنی تبنم تسنمی بمنسی بمسی تتنمب
شسینبت نسیت بنمسیت مبنتسی منب تسمی بتمسین بتمسی تمبن تسیمن بمنسنیتب نمسیت ب ________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

سیینبت سیتنب
نېټه__________

پرمختګ :سینت بنست نبتس یبتسمین بمنسیت مبن تسیمنب
نه بشپړ شوی (دلیل :سیتب نمستی بنمستی منبت مسی تبمنسی ت بنمسی سنیت بنشست یبنت شنمیبت نمسشت ینم _
ب
د پرمختګ تفصیل)_____________________________________________________________________________________________________________ :

سینت سیب
نېټه__________

پرمختګ :سینت بنست نبتس یبتسمین بمنسیت مبن تسیمنب
نه بشپړ شوی (دلیل :سیتب نمستی بنمستی منبت مسی تبمنسی ت بنمسی سنیت بنشست یبنت شنمیبت نمسشت ینم _
ب
د پرمختګ تفصیل)_____________________________________________________________________________________________________________ :

د پرمختګ راپور 3
نېټه__________

پرمختګ :سینت بنست نبتس یبتسمین بمنسیت مبن تسیمنب
نه بشپړ شوی (دلیل :سیتب نمستی بنمستی منبت مسی تبمنسی ت بنمسی سنیت بنشست یبنت شنمیبت نمسشت ینم _
ب
د پرمختګ تفصیل)_____________________________________________________________________________________________________________ :

د پرمختګ راپور 4
نېټه__________

پرمختګ :سینت بنست نبتس یبتسمین بمنسیت مبن تسیمنب
نه بشپړ شوی (دلیل :سیتب نمستی بنمستی منبت مسی تبمنسی ت بنمسی سنیت بنشست یبنت شنمیبت نمسشت ینم _
ب
د پرمختګ تفصیل)_____________________________________________________________________________________________________________ :

فردي تعليمي پروګرام

د مريلينډ د پوهنې ايالتي وزارت ( )MSDEد لومړنۍ روزنې او د ځانګړې پوهنې خدمتونه

		
نوم:

اجنسي:

(د  MSDEله لوري فورمه د جوالی په  2021 ،15د ګټې اخيستنې لپاره تصويب شوه)

 .IIIد ځانګړې پاملرنې او ترتيباتو
صفحه

د  IEPټيم د ناستې نېټه:

/

/

سشینبت شمسنتبی منشست یمب
د لیږد خدمتونه/فعالیتونه:
سشیتب منشست بیمنتشس مبینت شمکی بتکمشس بمک شستکیب سشمکیب نمش سبی مشبیتکمشست یبکمشتیبکمنتشبمکنت سمشکیبشسی بنسشت یمبنتش سمیب تشمنس تیبمنشستین تبمسی بمنسی بمن سیمنب میسن بمسین

سیمنبت سمینت بمنسی _____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
		
مسئوله اداره ____________________________________________________________________________________________________________________________________
د بېړنيو حاالتو لپاره د  IEPپالن جوړونه:
سیبت مسنت یبمنتس ینمبت مسنی تبنم تسنمی بمنسی بمسی تتنمب
شسینبت نسیت بنمسیت مبنتسی منب تسمی بتمسین بتمسی تمبن تسیمن بمنسنیتب نمسیت ب ________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
سیینبت سیتنب
نېټه __________

پرمختګ :سینت بنست نبتس یبتسمین بمنسیت مبن تسیمنب
نه بشپړ شوی (دلیل :سنیتب نمسیت بمنسیت منب تسیمنت ب
د پرمختګ تفصیل)_____________________________________________________________________________________________________________ :

سینت سیب
نېټه __________

پرمختګ :سینت بنست نبتس یبتسمین بمنسیت مبن تسیمنب
نه بشپړ شوی (دلیل :سنیتب نمسیت بمنسیت منب تسیمنت ب
د پرمختګ تفصیل)_____________________________________________________________________________________________________________ :

د پرمختګ راپور 3
نېټه __________

پرمختګ :سینت بنست نبتس یبتسمین بمنسیت مبن تسیمنب
نه بشپړ شوی (دلیل :سنیتب نمسیت بمنسیت منب تسیمنت ب
د پرمختګ تفصیل)_____________________________________________________________________________________________________________ :

د پرمختګ راپور 4
نېټه __________

پرمختګ :سینت بنست نبتس یبتسمین بمنسیت مبن تسیمنب
نه بشپړ شوی (دلیل :سنیتب نمسیت بمنسیت منب تسیمنت ب
د پرمختګ تفصیل)_____________________________________________________________________________________________________________ :

فردي تعليمي پروګرام

د مريلينډ د پوهنې ايالتي وزارت ( )MSDEد لومړنۍ روزنې او د ځانګړې پوهنې خدمتونه

		
نوم:

اجنسي:

 .IIIد ځانګړې پاملرنې او ترتيباتو
صفحه

(د  MSDEله لوري فورمه د جوالی په  2021 ،15د ګټې اخيستنې لپاره تصويب شوه)

د  IEPټيم د ناستې نېټه:

/

/

سشینبت شمسنتبی منشست یمب
د لیږد خدمتونه/فعالیتونه:
سشیتب منشست بیمنتشس مبینت شمکی بتکمشس بمک شستکیب سشمکیب نمش سبی مشبیتکمشست یبکمشتیبکمنتشبمکنت سمشکیبشسی بنسشت یمبنتش سمیب تشمنس تیبمنشستین تبمسی بمنسی بمن سیمنب میسن بمسین

خپلواک ژوند_________________________________________________________________________________________________________________________________________ _:
____________________________________________________________________________________________________________________________________
		
مسئوله اداره ____________________________________________________________________________________________________________________________________
د بېړنيو حاالتو لپاره د  IEPپالن جوړونه:
سیبت مسنت یبمنتس ینمبت مسنی تبنم تسنمی بمنسی بمسی تتنمب
شسینبت نسیت بنمسیت مبنتسی منب تسمی بتمسین بتمسی تمبن تسیمن بمنسنیتب نمسیت ب ________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
سیینبت سیتنب
نېټه __________

پرمختګ :سینت بنست نبتس یبتسمین بمنسیت مبن تسیمنب
نه بشپړ شوی (دلیل :سنیتب نمسیت بمنسیت منب تسیمنت ب
د پرمختګ تفصیل)_____________________________________________________________________________________________________________ :

سینت سیب
نېټه __________

پرمختګ :سینت بنست نبتس یبتسمین بمنسیت مبن تسیمنب
نه بشپړ شوی (دلیل :سنیتب نمسیت بمنسیت منب تسیمنت ب
د پرمختګ تفصیل)_____________________________________________________________________________________________________________ :

د پرمختګ راپور 3
نېټه __________

پرمختګ :سینت بنست نبتس یبتسمین بمنسیت مبن تسیمنب
نه بشپړ شوی (دلیل :سنیتب نمسیت بمنسیت منب تسیمنت ب
د پرمختګ تفصیل)_____________________________________________________________________________________________________________ :

د پرمختګ راپور 4
نېټه __________

پرمختګ :سینت بنست نبتس یبتسمین بمنسیت مبن تسیمنب
نه بشپړ شوی (دلیل :سنیتب نمسیت بمنسیت منب تسیمنت ب
د پرمختګ تفصیل)_____________________________________________________________________________________________________________ :

فردي تعليمي پروګرام

د مريلينډ د پوهنې ايالتي وزارت ( )MSDEد لومړنۍ روزنې او د ځانګړې پوهنې خدمتونه

		
نوم:

اجنسي:

 .IIIد ځانګړې پاملرنې او ترتيباتو
صفحه

(د  MSDEله لوري فورمه د جوالی په  2021 ،15د ګټې اخيستنې لپاره تصويب شوه)

د  IEPټيم د ناستې نېټه:

/

/

سشینبت شمسنتبی منشست یمب
د لیږد خدمتونه/فعالیتونه:
سشیتب منشست بیمنتشس مبینت شمکی بتکمشس بمک شستکیب سشمکیب نمش سبی مشبیتکمشست یبکمشتیبکمنتشبمکنت سمشکیبشسی بنسشت یمبنتش سمیب تشمنس تیبمنشستین تبمسی بمنسی بمن سیمنب میسن بمسین

ترانسپورت_:
		

____________________________________________________________________________________________________________________________________

مسئوله اداره ____________________________________________________________________________________________________________________________________
د بېړنيو حاالتو لپاره د  IEPپالن جوړونه:
سیبت مسنت یبمنتس ینمبت مسنی تبنم تسنمی بمنسی بمسی تتنمب
شسینبت نسیت بنمسیت مبنتسی منب تسمی بتمسین بتمسی تمبن تسیمن بمنسنیتب نمسیت ب ________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

سیینبت سیتنب
نېټه __________

پرمختګ :سینت بنست نبتس یبتسمین بمنسیت مبن تسیمنب
نه بشپړ شوی (دلیل :سنیتب نمسیت بمنسیت منب تسیمنت ب
د پرمختګ تفصیل)_____________________________________________________________________________________________________________ :

سینت سیب
نېټه __________

پرمختګ :سینت بنست نبتس یبتسمین بمنسیت مبن تسیمنب
نه بشپړ شوی (دلیل :سنیتب نمسیت بمنسیت منب تسیمنت ب
د پرمختګ تفصیل)_____________________________________________________________________________________________________________ :

د پرمختګ راپور 3
نېټه __________

پرمختګ :سینت بنست نبتس یبتسمین بمنسیت مبن تسیمنب
نه بشپړ شوی (دلیل :سنیتب نمسیت بمنسیت منب تسیمنت ب
د پرمختګ تفصیل)_____________________________________________________________________________________________________________ :

د پرمختګ راپور 4
نېټه __________

پرمختګ :سینت بنست نبتس یبتسمین بمنسیت مبن تسیمنب
نه بشپړ شوی (دلیل :سنیتب نمسیت بمنسیت منب تسیمنت ب
د پرمختګ تفصیل)_____________________________________________________________________________________________________________ :

فردي تعليمي پروګرام

د مريلينډ د پوهنې ايالتي وزارت ( )MSDEد لومړنۍ روزنې او د ځانګړې پوهنې خدمتونه

		
نوم:

 .IIIد ځانګړې پاملرنې او ترتيباتو
صفحه

(د  MSDEله لوري فورمه د جوالی په  2021 ،15د ګټې اخيستنې لپاره تصويب شوه)

د  IEPټيم د ناستې نېټه:

اجنسي:

/

/

د انتقال ادارې اړيکه
د ادارې اړيکه:
نشسیتب نشستی بنشتس یکبنت شسکمنتب کمشنت سیبمنت شسمنیت بمنسیت بمنت سمن بتمنی تننشسیتب شستبمنش سمبیتکمشس تیبمن تشسمنیبت منش بشس تبمش ب تتمشسیت بمشسن یبم شیتبتشسنم بتمکشسس
سیبت مسینبت مسینت

ستبی مسینتت ب
هو

سینبت سیمینتب منسی تبمن

سینب سنمی تبن نیټه ___________
نه( :د الندې اختیارونو څخه دلیل غوره کړئ)

سینب سنمی تبن شنسیت بمنستش یمبنت نمسی بمن

سینبت نمسیت بنم

سینتب نسیت بنسیت منبت

د چلند روغتیا اداره ()BHA
د کاري ځواک پراختیا او د لویانو زده کړې
څانګه میریلینډ د کار څانګه ()MDL

سیتب منسیت بن

سینب سنمی تبن نیټه
___________ نه( :د الندې اختیارونو
څخه دلیل غوره کړئ)

یسنبت مسینت بنمسیت بمن سینتبت سمین

سینب سنمی تبن نیټه ___________
نه( :د الندې اختیارونو څخه دلیل غوره کړئ)

سینب سنمی تبن نیټه ___________ نه( :د الندې
اختیارونو څخه دلیل غوره کړئ)

هو نه

سینب سنمی تبن نیټه
___________ نه( :د الندې اختیارونو
څخه دلیل غوره کړئ)

یسنبت مسینت بنمسیت بمن سینتبت سمین

سینب سنمی تبن نیټه ___________
نه( :د الندې اختیارونو څخه دلیل غوره کړئ)

سینب سنمی تبن نیټه ___________ نه ( :N/Aد
الندې اختیارونو څخه دلیل غوره کړئ)

هو نه

سینب سنمی تبن نیټه
___________ نه( :د الندې اختیارونو
څخه دلیل غوره کړئ)

یسنبت مسینت بنمسیت بمن سینتبت سمین

سینب سنمی تبن نیټه ___________
نه( :د الندې اختیارونو څخه دلیل غوره کړئ)

سینب سنمی تبن نیټه ___________ نه ( :N/Aد
الندې اختیارونو څخه دلیل غوره کړئ)

هو د  IEPټیم غونډې ته د ادارې
استازي بللو لپاره السلیک شوی موافقه په
_________ السلیک شوې (نیټه)

هو استازی د  IEPټیم غونډې ته رابلل شوی او د غونډې په
خبرتیا کې لیست شوی _________ (نیټه)

سینب سنمی تبن زده کونکی د معلولیت لرونکو
اشخاصو لپاره د میریلینډ لیږد پالن کولو الرښود
کې خپاره شوي ادارې لپاره د وړتیا لومړني
معیارونه پوره کوي
نه :زده کونکی د معلولیت لرونکو اشخاصو
لپاره د میریلینډ لیږد پالن کولو الرښود کې
خپاره شوي ادارې لپاره د وړتیا لومړني
معیارونه نه پوره کوي.

اضافي بحث:

سینب سنمی تبن سیبنت سمینت بنم

سینب سنمی تبن یسب سینت بنم

بسینت بنسی تمبن

یسنبت سیمن بمنسی نم

د پریکړو دلیلونه

سبت سمینبت مسین تب

بتشسنمی بکنشت بیمشس بمین سنمی
بمنسی تتبمنسی نم

سمنبیت شنسمتیب منست بمن سیمبن
تسیمن

سیبت نسمیتب منسی بنم تیس

(د دې دلیل غوره کړئ چې د ادارې لپاره د
ټولو پاتې کالمونو لپاره د دې زده کونکي لپاره
خدمات تمه نه کیږي)

هو په ________ (نیټه) السلیک شوې
ادارې سره د خبرو اترو رضایت.
نه( :دالیل)  .1د دې زده کونکي  2لپاره
خدمات اټکل شوي ندي .زده کونکی د
( DORSیوازې  )DORSته راجع
کولو لپاره مناسب عمر/درجه نلري .زده
کونکی پدې وخت کې د ادارې خدماتو سره
عالقه نلري .والدین/زده کونکي د ارتباط/
راجع کولو فورم لپاره رضایت بیرته ندی
ورکړی  ،نو راجع ندی شوی  .5والدین/زده
کونکي د ارتباط/راجع کولو لپاره رضایت
په اړه رضایت ندی ورکړی  .6والدین/
زده کونکي پخپله  DORSته راجع کول
غوره کړي (یوازې  .DORS) 7نور:
_____________ (د اسنادو دلیل)

هو د راجع کولو لپاره رضایت په
________ (نیټه) السلیک شوی او زده
کونکی په ________ (نیټه) DORS
ته راجع شوی
نه( :دالیل)  .1د دې زده کونکي  2لپاره
خدمات اټکل شوي ندي .زده کونکی
 DORS3ته راجع کولو لپاره مناسب
عمر/درجه نلري .زده کونکی پدې وخت
کې د  DORSخدماتو کې عالقه نلري.
والدین/زده کونکي د ارتباط/راجع کولو
فورم لپاره رضایت بیرته ندی ورکړی ،
نو راجع ندی شوی  .5والدین/زده کونکي
د ارتباط/راجع کولو لپاره رضایت په
اړه رضایت ندی ورکړی  .6والدین/زده
کونکي ځان ته راجع کول غوره کړي .7
نور( ____________ :د اسنادو دلیل)

نه( :دالیل)  .1د دې زده کونکي  2لپاره
خدمات اټکل شوي ندي .زده کونکی د
ادارې نماینده بللو لپاره سم عمر/درجه نلري
( DORS ، BHA ، MDLیوازې) .3
والدین/زده کونکي د رضایت فورمه بیرته
نه ده ورکړې  .4والدین/زده کونکي د ادارې
استازي ته اجازه نه ورکوي چې غونډې ته
راوبلل شي .نور( _____________ :د
اسنادو دلیل)

نه LSS :د ادارې استازي ته بلنه ورنکړه
( :N/Aدلیلونه)  .1د دې زده کونکي  2لپاره خدمات اټکل
شوي ندي .زده کونکی د ادارې نماینده بللو لپاره سم عمر/
درجه نلري ( DORS ، BHA ، MDLیوازې)  .3والدین/
زده کونکي د رضایت فورمه بیرته نه ده ورکړې  .4والدین/
زده کونکي نه غواړي د  DORSاستازي غونډې ته بلل
شوي (یوازې  .DORS) 5والدین/زده کونکي د ادارې
استازي ته اجازه نه ورکوي چې غونډې ته راوبلل شي .نور:
_____________ (د اسنادو دلیل)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

فردي تعليمي پروګرام

 .IVموخې

د مريلينډ د پوهنې ايالتي وزارت ( )MSDEد لومړنۍ روزنې او د ځانګړې پوهنې خدمتونه

		
نوم:

صفحه

(د  MSDEله لوري فورمه د جوالی په  2021 ،15د ګټې اخيستنې لپاره تصويب شوه)

د  IEPټيم د ناستې نېټه:

اجنسي:

/

/

هدف _________________________________
هدف (شرایط  ،چلند  ،مهال ویش  ،د اندازه کولو میتود  ،او معیارونه پکې شامل دي)__________________________________________________________________________________________________ :
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
مهال ویش :د • • ( )MM • DD • YYYYلخوا
د اندازه کولو میتود (ټول هغه انتخاب کړئ چې پلي کیږي) □ :غیر رسمي کړنالرې ( -وسیله/میتود کارول شوی) __________________________ □ د کالس روم پر بنسټ ارزونه ( -وسیله/میتود کارول شوی) ___________________
□ د څارنې ریکارډ معیاري ارزونه ( -وسیله/میتود کارول شوی) ____________________ □ پورټ فولیو ارزونه نور _______________________
معیارونه (مهارت او ساتل) :د ___________ سره
د  ESYهدف؟

هو

□  ٪دقت

□  ٪کمښت

____ له ____ محاکمو څخه

□ ډیروالی

□ نور ________

نه

د بېړنيو حاالتو لپاره د  IEPپالن جوړونه :ایا دا هدف د اضطراري شرایطو په جریان کې د لیکل شوي په توګه پلي کیدی شي چې د  10یا ډیرو ورځو لپاره د ښوونځي فزیکي بندیدو المل کیږي؟
هو نه که نه  ،دې موخې ته اړین بدلونونه تشریح کړئ__________________________________________________________________________________________ :
هدف ( 1شرایط  ،چلند  ،مهال ویش  ،د اندازه کولو میتود  ،او
معیارونه)_____________________________________________________ :
___________________________________________________________
هدف ( 2شرایط  ،چلند  ،مهال ویش  ،د اندازه کولو میتود  ،او
معیارونه)_____________________________________________________ :
___________________________________________________________
پرمختګ
_
تاو
هدف
پرمختګ
راپور 1
نیټه _______

السته راوړل
د پرمختګ کوډ:
د هدف ترالسه کولو لپاره کافي پرمختګ نه کول

هدف ( 3شرایط  ،چلند  ،مهال ویش  ،د اندازه کولو میتود  ،او
معیارونه)_____________________________________________________ :
___________________________________________________________
هدف ( 4شرایط  ،چلند  ،مهال ویش  ،د اندازه کولو میتود  ،او
معیارونه)_____________________________________________________ :
___________________________________________________________
_

د هدف ترالسه کولو لپاره کافي پرمختګ کول نوی معرفي شوی مهارت؛ پرمختګ پدې وخت کې د اندازه کولو وړ ندی
تراوسه نه دی معرفي شوی

(د  IEPټیم اړتیا لري چې د ناکافي پرمختګ په نښه کولو لپاره سره وګوري)

د پرمختګ تفصیل________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________ :

پرمختګ
راپور.
نیټه _______

السته راوړل
د پرمختګ کوډ:
د هدف ترالسه کولو لپاره کافي پرمختګ نه کول

د هدف ترالسه کولو لپاره کافي پرمختګ کول نوی معرفي شوی مهارت؛ پرمختګ پدې وخت کې د اندازه کولو وړ ندی
تراوسه نه دی معرفي شوی

(د  IEPټیم اړتیا لري چې د ناکافي پرمختګ په نښه کولو لپاره سره وګوري)

د پرمختګ تفصیل____________________________________________________________________________________________________________________________ :
پرمختګ
راپور.
نیټه _______

السته راوړل
د پرمختګ کوډ:
د هدف ترالسه کولو لپاره کافي پرمختګ نه کول

د هدف ترالسه کولو لپاره کافي پرمختګ کول نوی معرفي شوی مهارت؛ پرمختګ پدې وخت کې د اندازه کولو وړ ندی
تراوسه نه دی معرفي شوی

(د  IEPټیم اړتیا لري چې د ناکافي پرمختګ په نښه کولو لپاره سره وګوري)

د پرمختګ تفصیل_________ ___________________________________________________________________________________________________________________ :
پرمختګ
راپور.
نیټه _______

د پرمختګ کوډ:
تراوسه نه دی معرفي شوی

السته راوړل

د هدف ترالسه کولو لپاره کافي پرمختګ کول نوی معرفي شوی مهارت؛ پرمختګ پدې وخت کې د اندازه کولو وړ ندی د هدف ترالسه کولو لپاره کافي پرمختګ نه کول ___

			
(د  IEPټیم اړتیا لري چې د ناکافي پرمختګ په نښه کولو لپاره سره وګوري)
د پرمختګ تفصیل____________________________________________________________________________________________________________________________ :

والدین به څنګه د  IEPاهدافو په لور د زده کونکي پرمختګ څخه خبر شي؟ ________________________________________________________________________________________________________
□ مياشتنی		 □ لنډمهاله ربع □ د نورو د نښه کولو پای پای ____________________
□ -BIاونيز
□ څو ځلې؟ اونيز

فردي تعليمي پروګرام

د مريلينډ د پوهنې ايالتي وزارت ( )MSDEد لومړنۍ روزنې او د ځانګړې پوهنې خدمتونه

		
نوم:

 .Vخدمتونه
صفحه

(د  MSDEله لوري فورمه د جوالی په  2021 ،15د ګټې اخيستنې لپاره تصويب شوه)

د  IEPټيم د ناستې نېټه:

اجنسي:

/

/

خدمتونه
د زده کړې ځانګړي خدمتونه
د خدمت طبیعت
سنیت بنمتسی مبتسم
سشنیبت منسی بنمسیت
سیبت سمینت بمنسیت بمن
سیبنسی بنت
سیبنت مسینتب من

ځای
سیبنت سیمن
سیبت منیسب
سیبنت من
سیبت نم
سیبت منیسب

د خدمت توضیحات
سیبت من
1
2
3
4
5
6
نور

Pد وخت اوږدوالی

فريکونسي
ورځنی
اونيز
مياشتنی
کلنی
يواځې يو ځل
ربعوار
نیمه
کلنی

____ ساعتونه
____ دقیقې

____

د پيل نېټه

د پای نېټه

MM•DD
YYYY

MM•DD
YYYY

چمتو کونکی = لومړنی  = ،نور
P
P
P

موده
______اونۍ

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

د  ESYخدمت طبیعت
سنیت بنمتسی مبتسم
(د ټولګي الرښوونې لپاره د غونډو
شمیر پیژندل اختیاري دي)
سیبت سمینت بمنسیت بمن
سیبنسی بنت
سیبنت مسینتب من

د  ESYموقعیت
سیبنت سیمن
سیبت منیسب
سیبنت من
سیبت نم
سیبت منیسب

د  ESYخدماتو توضیحات
شمېر
غونډې
1
2
3
4
5
6
نور
____

د وخت اوږدوالی

P

____ ساعتونه
____ دقیقې

فريکونسي
ورځنی
اونيز
مياشتنی
کلنی
يواځې يو ځل
ربعوار
نیمه
کلنی

د  ESYد پیل
نیټه

د  ESYپای
نیټه

MM•DD
YYYY

MM•DD
YYYY

P

د پېژندګلوۍ او ګرځېدلو متخصص
د کالم/ژبې پتالوجست
د کڼو او په اورېدلو کې د ستونزې لرونکو ښوونکی
د کمزوري ديد لرونکو ښوونکی
وظيفوي تيراپست
د ماشوم شخصي کارکوونکی
د فزيکي تعليم ښوونکی
د ژوند کولو خدمتونو کارکوونکي

P
P
P
P
P
P
P
P

د عمومي تعليماتو ښوونکی

P

د مسلک او ټکنالوجۍ ښوونکی
P
د ټولنيزو خدمتونو اداره ()DSS
د چلند روغتیا اداره ()BHA
P
په وده کې د ناتوانۍ اداره ()DDA
د بيا رغونې برخه ()DORS
P
بله اداره ___________________________
د ځانګړي تعلیم ټولګي ښوونکی
P
د نورو خدمتونو چمتو کوونکی ____________________

آډيولوجسټ
روان شناس
د  IEPټيم
ژباړن
تدريسي معاون
فزيکي تيراپست
کورنی ښوونکی
د ښوونځي مشاور

ټول
د خدمت وخت:
اونيز
مياشتنی
کلنی
____ ساعتونه
____ من.

د ښوونځي د ټولنيزو چارو کارکوونکی

د ساتیرۍ معالج
حرفوي
د تيراپۍ معاون
فزيکي درملنه
معاون
خبرې اترې/ژبه
معاون
معالجوي
د چلند معاون

د  ESYچمتو کونکي
= Pاساسي،

P
P
P

موده
______اونۍ

سشنیتبمنسیت
مبن سی

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

د پېژندګلوۍ او ګرځېدلو متخصص
د کالم/ژبې پتالوجست
د کڼو او په اورېدلو کې د ستونزې لرونکو ښوونکی
د کمزوري ديد لرونکو ښوونکی
وظيفوي تيراپست
د ماشوم شخصي کارکوونکی
د فزيکي تعليم ښوونکی
د ژوند کولو خدمتونو کارکوونکي
د عمومي تعليماتو ښوونکی

سشنیتبمنسیت
مبن سی

= بل

P
P
P
P
P
P
P
P
P

آډيولوجسټ
روان شناس
د  IEPټيم
ژباړن
تدريسي معاون
فزيکي تيراپست
کورنی ښوونکی
د ښوونځي مشاور

ټول
د خدمت وخت:
اونيز
مياشتنی
کلنی
____ ساعتونه
____ من.

د ښوونځي د ټولنيزو چارو کارکوونکی

P
د ساتیرۍ معالج
د مسلک او ټکنالوجۍ ښوونکی
سین تبنمسی تبنمتس ینبت سنمیت بمنسی تبمنت سیمنب تمنسی تبمنسی مبن سیمنب سیمن بتنسی تب
سی بنسی تبمنسی تمبن تسیمنب تتسمین تبمنسی بتمنسی بننمسیتبم
د تيراپۍ معاون
د بيا رغونې برخه ()DORS
معاون
تنسی بسیتبمن سیتبمن سمنی من
معاون
سینبت مسینتب مسین بنم
P
معالجوي
د نورو خدمتونو چمتو کوونکی ____________________
د چلند معاون

د خدماتو وړاندې کولو بحث_____________________________________________________________________________________________________________________________ :
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
د بېړنيو حالتونو لپاره د  IEPپالن جوړونه :سنیت بمنشست یمبن شمسنی بمنس یمبن تسمین بمنسی تبتمنسی مبن سیینمب سمین بمنسی بمنسی منب سینمب مسین بنمسی بمنسیت مبن تسیمن بتتمنسی بتمنسی بتمسی بتمنیم

سینبت مسین تبنمسی تبمن سیمنب سیمن بمسی تبمسی تبمسی نبتمسی بمنسیت مب سیتمن بیسم بمنسی _______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

تعليمي پروګرام
فردي
خدمتونه
.V

د مريلينډ د پوهنې ايالتي وزارت ( )MSDEد لومړنۍ روزنې او د ځانګړې پوهنې خدمتونه

		
نوم:

 .Vخدمتونه
صفحه

(د  MSDEله لوري فورمه د جوالی په  2021 ،15د ګټې اخيستنې لپاره تصويب شوه)

د  IEPټيم د ناستې نېټه:

اجنسي:

/

/

خدمتونه
اړوند خدمات
د خدمت طبیعت
سیت بمنسی تتبمن
سیبنت سینبتنم
سیب سیمن تبنم
فزيکي درملنه
سینتب مسینت بنم
سیبت مسین تبنمسی
سیبت منسیت بنم
سیبت نسمی تبمنس
سیبت سمینت بمنس
شسیت بنمسشت یمنبت مسیبسن ش یبمنس
شسیبت منست بنمت سینم ب
سیبت سیمنت بنسیت بنم
بسیت بنستی مبنت من
سبین تبمنسیت مبنت سم
سیبست ینبت سنیبت میسن
سیبت سینتب منس یبسیبت منسیت بنمس یتنمب
تمسین بتنم

ځای
سیبنت سیمن
سیبت منیسب
سیبنت من
سیبت نم
سیبت منیسب

د خدمت توضیحات
شمېره
د
غونډې
1
2
3
4
5
6
نور

د وخت اوږدوالی

فريکونسي

____ ساعتونه

ورځنی
اونيز
مياشتنی
کلنی
يواځې يو ځل
ربعوار
نیمه
کلنی

____ دقیقې

د پيل نېټه

د پای نېټه

ورځ•مياشت

ورځ•مياشت

P

کال

کال

P

چمتو کونکی = لومړنی  = ،نور

P
P

موده
______اونۍ

P
P
P
P
P
P
P
P

____

P
P
P
P
P
P

سشنیتبمنسیت
مبن سی
P

د پېژندګلوۍ او ګرځېدلو متخصص
د کالم/ژبې پتالوجست
د کڼو او په اورېدلو کې د ستونزې لرونکو ښوونکی
د کمزوري ديد لرونکو ښوونکی
وظيفوي تيراپست
د ماشوم شخصي کارکوونکی
د فزيکي تعليم ښوونکی
د ژوند کولو خدمتونو کارکوونکي

P
P
P
P
P
P
P
P

د عمومي تعليماتو ښوونکی

P

آډيولوجسټ
روان شناس
د  IEPټيم
ژباړن
تدريسي معاون
فزيکي تيراپست
کورنی ښوونکی
د ښوونځي مشاور

ټول
د خدمت وخت:
اونيز
مياشتنی
کلنی
____ ساعتونه
____ من.

د ښوونځي د ټولنيزو چارو کارکوونکی

د ساتیرۍ معالج
حرفوي
د تيراپۍ معاون

د مسلک او ټکنالوجۍ ښوونکی
P
د ټولنيزو خدمتونو اداره ()DSS
د چلند روغتیا اداره (_)BHA
P
فزیکي درملنه
په وده کې د ناتوانۍ اداره ()DDA
معاون
د بيا رغونې برخه ()DORS
بله اداره ________________________________ P
وینا/ژبه
معاون
سینبت مسینتب مسین بنم
د نورو خدمتونو چمتو کوونکی ____________________ P
معالجوي
د چلند معاون
نرس

ترانسپورت

د  ESYخدمت طبیعت
سیت بمنسی تتبمن
سیبنت سینبتنم
سیب سیمن تبنم
فزيکي درملنه
سینتب مسینت بنم
سیبت مسین تبنمسی
سیبت منسیت بنم
سیبت نسمی تبمنس
سیبت سمینت بمنس
شسیت بنمسشت یمنبت مسیبسن ش یبمنس
شسیبت منست بنمت سینم ب
سیبت سیمنت بنسیت بنم
طبي خدمات (تشخیص او ارزونه)
سبین تبمنسیت مبنت سم
سیبست ینبت سنیبت میسن
سیبنسی بنت
د نرسنګ خدمات

د  ESYموقعیت
سیبنت سیمن
سیبت منیسب
سیبنت من
سیبت نم
سیبت منیسب

د  ESYخدماتو توضیحات
شمېر
غونډې
1
2
3
4
5
6
نور

د وخت اوږدوالی
____ ساعتونه
____ دقیقې

____

فريکونسي
ورځنی
اونيز
مياشتنی
کلنی
يواځې يو ځل
ربعوار
نیمه
کلنی
موده
______اونۍ

د  ESYچمتو کونکي

د  ESYد
پیل نیټه

ESY
د پای نېټه

ورځ•مياشت

ورځ•مياشت

P

کال

کال

P

= Pاساسي،

P
P

موده
______اونۍ

P
P
P
P
P

د پېژندګلوۍ او ګرځېدلو متخصص
د کالم/ژبې پتالوجست
د کڼو او په اورېدلو کې د ستونزې لرونکو ښوونکی
د کمزوري ديد لرونکو ښوونکی
وظيفوي تيراپست
د ماشوم شخصي کارکوونکی
د فزيکي تعليم ښوونکی
د ژوند کولو خدمتونو کارکوونکي
د عمومي تعليماتو ښوونکی

د خدمت لنډیز

= بل
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

P
د مسلک او ټکنالوجۍ ښوونکی
P
P
د ټولنيزو خدمتونو اداره ()DSS
P
د چلند روغتیا اداره (_)BHA
P
د معلولیتونو پراختیا اداره ( )DDAفزیکي درملنه
P
د بيا رغونې برخه ()DORS
بله اداره ________________________________ P
P
P
سینبت مسینتب مسین بنم
د نورو خدمتونو چمتو کوونکی ____________________ P
P
د نرسچلند مرسته کونکی

آډيولوجسټ
روان شناس
د  IEPټيم
ژباړن
تدريسي معاون
فزيکي تيراپست
کورنی ښوونکی
د ښوونځي مشاور

ټول
د خدمت وخت:
اونيز
مياشتنی
کلنی
____ ساعتونه
____ من.

د ښوونځي د ټولنيزو چارو کارکوونکی

د ساتیرۍ معالج
حرفوي
معاون
د تيراپۍ معاون
معاون
وینا/ژبه
معالجوي
ترانسپورت

سیتب سینتبن سینمب تسیمنبت مسین تبمنسی بمن سیمبن سیمنب تسیمب تسینمب سمین بت

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

د بېړنيو حالتونو لپاره د  IEPپالن جوړونه :سنیت بمنشست یمبن شمسنی بمنس یمبن تسمین بمنسی تبتمنسی مبن سیینمب سمین بمنسی بمنسی منب سینمب مسین بنمسی بمنسیت مبن تسیمن بتتمنسی بتمنسی بتمسی بتمنیم
سینبت مسین تبنمسی تبمن سیمنب سیمن بمسی تبمسی تبمسی نبتمسی بمنسیت مب سیتمن بیسم بمنسی _______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

تعليمي پروګرام
فردي
خدمتونه
.V

د مريلينډ د پوهنې ايالتي وزارت ( )MSDEد لومړنۍ روزنې او د ځانګړې پوهنې خدمتونه

		
نوم:

 .Vخدمتونه
صفحه

(د  MSDEله لوري فورمه د جوالی په  2021 ،15د ګټې اخيستنې لپاره تصويب شوه)

د  IEPټيم د ناستې نېټه:

اجنسي:

/

/

خدمتونه
کیریر او ټیکنالوژۍ ښوونې خدمتونه
د خدمت طبیعت
مسلک او ټیکنالوژي
د مالتړ برنامې سره د زده کړې
برنامه
مسلکي ارزونه
د ځانګړي تعلیم برنامې سره
د کار نه مخکې موخې

ځای

سیبنت سیمن
سیبت منیسب
سیبنت من
سیبت نم
سیبت منیسب

د خدمت توضیحات
شمېر
غونډې
1
2
3
4
5
6
نور

د وخت اوږدوالی

فريکونسي

____ ساعتونه

ورځنی
اونيز
مياشتنی
کلنی
يواځې يو ځل
ربعوار
نیمه
کلنی

____ دقیقې

د پيل نېټه

د پای نېټه

MM•DD
YYYY

MM•DD
YYYY

چمتو کوونکی

= Pاساسي،
P
P
P

موده
______اونۍ

P
P
P
P
P
P
P
P

____

P
P
P
P
P
P

د  ESYخدمت طبیعت
مسلک او ټیکنالوژي
د مالتړ برنامې سره د زده کړې
برنامه
مسلکي ارزونه
د ځانګړي تعلیم برنامې سره
د کار نه مخکې موخې

د  ESYموقعیت

سیبنت سیمن
سیبت منیسب
سیبنت من
سیبت نم
سیبت منیسب

د  ESYخدماتو توضیحات
شمېر
غونډې
1
2
3
4
5
6
نور
____

د وخت اوږدوالی
____ ساعتونه
____ دقیقې

فريکونسي
ورځنی
اونيز
مياشتنی
کلنی
يواځې يو ځل
ربعوار
نیمه
کلنی

د  ESYد
پیل نیټه

د  ESYپای نیټه

MM•DD
YYYY

MM•DD
YYYY

= بل
P

د پېژندګلوۍ او ګرځېدلو متخصص
د کالم/ژبې پتالوجست
د کڼو او په اورېدلو کې د ستونزې لرونکو ښوونکی
د کمزوري ديد لرونکو ښوونکی
وظيفوي تيراپست
د ماشوم شخصي کارکوونکی
د فزيکي تعليم ښوونکی
د ژوند کولو خدمتونو کارکوونکي

P
P
P
P
P
P
P
P

د عمومي تعليماتو ښوونکی

P

آډيولوجسټ
روان شناس
د  IEPټيم
ژباړن
تدريسي معاون
فزيکي تيراپست
کورنی ښوونکی
د ښوونځي مشاور
د ښوونځي د ټولنيزو چارو کارکوونکی

ټول
خدمت
وخت:
اونيز
مياشتنی
کلنی
____ ساعتونه
____ من.

د ساتیرۍ معالج
حرفوي
د تيراپۍ معاون

د مسلک او ټکنالوجۍ ښوونکی
P
د ټولنيزو خدمتونو اداره ()DSS
د چلند روغتیا اداره ()BHA
سی بنسی تبمنسی تمبن تسیمنب تتسمین تبمنسی بتمنسی بننمسیتبم
معاون
د بيا رغونې برخه ()DORS
بله اداره _______________________________ وینا/ژبه
معاون
سینبت مسینتب مسین بنم
د نورو خدمتونو چمتو کوونکی ____________________ P
معالجوي
د چلند معاون

د  ESYچمتو کونکي
= Pاساسي،

P
P
P

موده
______اونۍ

لنډيز
د
خدمت

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

د پېژندګلوۍ او ګرځېدلو متخصص
د کالم/ژبې پتالوجست
د کڼو او په اورېدلو کې د ستونزې لرونکو ښوونکی
د کمزوري ديد لرونکو ښوونکی
وظيفوي تيراپست
د ماشوم شخصي کارکوونکی
د فزيکي تعليم ښوونکی
د ژوند کولو خدمتونو کارکوونکي
د عمومي تعليماتو ښوونکی

لنډيز
د
خدمت

= بل

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

د مسلک او ټکنالوجۍ ښوونکی
P
د ټولنيزو خدمتونو اداره ()DSS
د چلند روغتیا اداره (_)BHA
سی بنسی تبمنسی تمبن تسیمنب تتسمین تبمنسی بتمنسی بننمسیتبم
د بيا رغونې برخه ()DORS
تنسی بسیتبمن سیتبمن سمنی من
د ځانګړي تعلیم ټولګي ښوونکی
د نورو خدماتو چمتو کونکي ____________________ P

آډيولوجسټ
روان شناس
د  IEPټيم
ژباړن
تدريسي معاون
فزيکي تيراپست
کورنی ښوونکی
د ښوونځي مشاور
د ښوونځي د ټولنيزو چارو کارکوونکی

ټول
خدمت
وخت:
اونيز
مياشتنی
کلنی
____ ساعتونه
____ من.

د ساتیرۍ معالج
حرفوي
د تيراپۍ معاون
معاون
معاون
معالجه
د چلند معاون

د خدماتو وړاندې کولو بحث:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

د بېړنيو حالتونو لپاره د  IEPپالن جوړونه :سنیت بمنشست یمبن شمسنی بمنس یمبن تسمین بمنسی تبتمنسی مبن سیینمب سمین بمنسی بمنسی منب سینمب مسین بنمسی بمنسیت مبن تسیمن بتتمنسی بتمنسی بتمسی بتمنیم
سینبت مسین تبنمسی تبمن سیمنب سیمن بمسی تبمسی تبمسی نبتمسی بمنسیت مب سیتمن بیسم بمنسی _______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

فردي تعليمي پروګرام

 .VIد پلی کولو ډاټا

د مريلينډ د پوهنې ايالتي وزارت ( )MSDEد لومړنۍ روزنې او د ځانګړې پوهنې خدمتونه

		
نوم:

صفحه

(د  MSDEله لوري فورمه د جوالی په  2021 ،15د ګټې اخيستنې لپاره تصويب شوه)

د  IEPټيم د ناستې نېټه:

اجنسي:

/

/

د لږترلږه چاپیلایر چاپیلایر ( )LREد پریکړې کولو او ځای پرځای کولو لنډیز
یو زده کونکی چې معلولیت لري د عمومي زده کړې څخه د عمر مناسب الرښود ترتیب کې نه لرې کیږي یوازې د دې لپاره چې عمومي نصاب ته د اړتیا وړ بدلونونو له امله.
د  IEPټیم کوم ځای پرځای کولو اختیارونه په پام کې نیولي؟ _________________________________________________________________________________________________________________
که چیرې د ماشومتوب عادي لومړني برنامې/عمومي زده کړې چاپیلایر څخه لیرې شوي وي  ،دالیل تشریح کړئ چې ولې د اضافي مرستې او خدماتو کارولو سره پدې ترتیب کې خدمات نشي وړاندې کیدی_____________________________ :د
پریکړو لپاره د اسنادو اساس___________________________________________________________________________________________________________________________________ :

د ځانګړي زده کړې ځای پرځای کول (د ښوونځي څخه مخکې عمر _:)3-5
په اونۍ کې لږترلږه  10ساعتونو لپاره د ماشومتوب منظم منظم برنامې کې برخه اخیستل او پدې ترتیب کې د ځانګړي تعلیم او اړونده خدماتو ډیری برخه ترالسه کول
په اونۍ کې لږترلږه  10ساعتو لپاره د ماشومتوب منظم منظم برنامې کې برخه اخیستل او په ځانګړي ځای کې د ځانګړي تعلیم او اړونده خدماتو ډیری برخه ترالسه کول
په منظمه توګه د ماشومتوب لومړني برنامې کې برخه اخیستل په اونۍ کې له  10ساعتونو څخه کم او پدې ترتیب کې د ځانګړي تعلیم او اړونده خدماتو ډیری برخه ترالسه کول
په اونۍ کې له  10ساعتونو څخه لږ د ماشومتوب منظم برنامې کې برخه اخیستل او په ځانګړي موقعیت کې د ځانګړي تعلیم او اړونده خدماتو ډیری برخه ترالسه کول د خدماتو چمتو کونکي موقعیت کې
استوګنې اسانتیا کور
د عامه جال ورځې ښوونځي عامه استوګنې اسانتیا

د ځانګړي زده کړې ځای پرځای کول (د ښوونځي عمر :)K-21
_
		
ټول وخت په کې
د ښوونځي اونۍ ______ :ساعتونه  ______.دقیقې/اونۍ

{

}

{

ټول بهر وخ _
ت
د عمومي زده کړې ______ :ساعتونه  ______.دقیقې/اون _
ۍ

دننه عمومي تعلیم ( or 80یا ډیر)
منځنۍ ______//ورځ دننه عمومي تعلیم ())79 - - 40

}

=

د جال ټولګي خصوصي جال ورځې ښوونځي خصوصي

{

ټول وخت په کې
عمومي زده کړه ______ :ساعتونه  ______.دقیقې/اونۍ

}

د عامه جال ورځ ښوونځي خصوصي استوګنې اسانتیاوې په خصوصي ښوونځي کې ځای په ځای شوي.

د ښوونځي جال ورځ ښوونځي کور/روغتون
دننه عمومي تعلیم (له  than 40څخه کم)

د  LREغوره کولو کې  ،ایا په زده کونکي یا د خدماتو کیفیت باندې کوم احتمالي زیان رسونکي اغیزې شتون لري چې ورته اړتیا لري؟

هو

د عامه استوګنې اسانتیاوو سمون اسانتیاوې

نه

د پریکړو لپاره د اسنادو اساس___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ :
ایا د زده کونکي کور ښوونځي کې خدمات شتون لري (هغه ښوونځي چې زده کونکی پکې برخه اخلي که معلول نه وي)؟ هو نه که نه  ،د پریکړو لپاره د اسنادو اساس_____________________________________________________________________:
که نه  ،ایا د زده کونکي کور ته د امکان تر حده نږدې ځای په ځای کول دي؟ هو نه که نه  ،د پریکړو لپاره د اسنادو اساس______________________________________________________________________________________________:د
ترانسپورت اړتیاو ته پام :ایا د اړونده خدماتو ترانسپورت د زده کونکي ځانګړي اړتیاو پراساس اړین دی یا ځانګړي زده کړې خدماتو ته د زده کونکي السرسي اجازه ورکوي؟ هو نه که هو  ،په پام کې ونیسئ_____________________________________________ :
ایا د ترانسپورت پرمهال زده کونکي سره مرستې لپاره ځانګړي تجهیزاتو ته اړتیا ده؟ هو نه که هو  ،توضیح یې کړئ_________________________________________________________________________________________________ :
ایا پرسونل اړ دی چې د ترانسپورت پرمهال زده کونکي ځای په ځای کړي؟ هو نه که هو  ،د پرسونل لیست ډولونه__________________________________________________________________________________________________ :
ایا د ترانسپورت پرمهال زده کونکي سره مرستې لپاره نورو مالتړونو ته اړتیا ده؟ هو نه که هو  ،توضیح یې کړئ__________________________________________________________________________________________________ :د
_________________________________________________________________________
عمر او معلولیت په پام کې نیولو بحث  ،په سفر کې دخیل وخت او فاصله  ،او د اړونده خدماتو ټرانسپورټیشن اړتیا ټاکلو کې د زده کونکي ځانګړي اړتیاوې:
حد ته توضیحات وړاندې کړئ  ،که کوم وي  ،زده کونکی به د غیر معلولینو سره په اکاډمیک  ،غیر علمي او غیر نصابي فعالیتونو کې برخه وانخلي؟ _______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________د
 SSISاستوګنې کاونټي ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________د
 SSISاستوګنې ښوونځی_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________د
 SSISخدمت کاونټي _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________د
 SSISخدمت ښوونځی ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

د ماشوم شمیر وړتیا کوډونه
( )1وړ زده کونکی چې معلولیت لري په عامه ښوونځي کې خدمت کوي یا د  FAPEترالسه کولو لپاره د عامه ادارې لخوا په غیر دولتي ښوونځي کې ځای په ځای کیږي.
( )2د مور او پالر خصوصي ښوونځي زده کونکی معلولیت لري چې د عامه ادارې څخه د خدمت پالن له الرې ځانګړې زده کړې او/یا اړونده خدمت ترالسه کوي.
( )3د والدین په توګه د خصوصي ښوونځي زده کونکی چې معلولیت لري له عامه ادارې څخه خدمت نه ترالسه کوي.
( )4د عامه ښوونځي وړ زده کونکی چې معلولیت لري د لومړني خدماتو څخه د والدین انکار له امله خدمات نه ترالسه کوي.
( )6وړ زده کونکی د  3کلنۍ دمخه معلولیت ولري .د والدین رضایت-د  IFSPله الرې لومړني مداخلې خدماتو ته دوام ورکړئ.

تعليمي پروګرام
فردي
تایید ()S
.VII

 .VIIتایید ()S

د مريلينډ د پوهنې ايالتي وزارت ( )MSDEد لومړنۍ روزنې او د ځانګړې پوهنې خدمتونه

		
نوم:

صفحه

(د  MSDEله لوري فورمه د جوالی په  2021 ،15د ګټې اخيستنې لپاره تصويب شوه)

د  IEPټيم د ناستې نېټه:

اجنسي:

/

/

ورکول ()S
واک()S
جواز
د خدماتو د پیل لپاره رضایت (یوازې لومړنی )IEP
ما د ارزونې راپور یوه کاپي ترالسه کړې چې د دې عمل دالیلو په لیکلو کې ما ته خبر راکوي.
ځانګړې زده کړې او اړوند خدمات به چمتو شي لکه څنګه چې په  IEPکې تشریح شوي .زه پوهیږم چې  IEPبه په دوراني ډول بیاکتنه کیږي مګر له کال څخه کم نه.
زه پوهیږم چې ریکارډونه به زما د السلیک شوي او لیکلي رضایت پرته نه خپاره کیږي پرته لدې چې د کورنۍ تعلیم حقونو او محرمیت قانون ( )FERPAاحکامو الندې وي .دا قانون عامه ښوونځي یا تعلیمي ادارې ته د تعلیمي ریکارډونو خپرولو اجازه ورکوي.
زه پوهیږم چې زما رضایت داوطلبانه دی او زه ممکن هر وخت رضایت لغوه کړم .که زه رضایت لغوه کړم دا بیرته فعاله نده .که زه رضایت لغوه کړم  ،په لیکلي ډول  ،زما ماشوم لپاره د ځانګړي زده کړې خدمات ترالسه کولو وروسته کله چې زما ماشوم ته په پیل کې
ځانګړې زده کړې او اړوند خدمات وړاندې کیږي  ،عامه اداره اړتیا نلري زما د ماشوم تعلیمي ریکارډونه ترمیم کړي ترڅو زما د ماشوم ځانګړي رسید ته کوم حواله لرې کړي .تعلیم او اړوند خدمات زما د رضایت لغوه کیدو له امله.
زه پوهیږم چې عامه اداره به هغه معلومات وسپاري چې د ځانګړي خدماتو معلوماتو سیسټم لپاره به وکارول شي .دا سیسټم به د  MSDEاو نورو دولتي ادارو لخوا د مناسب په توګه وکارول شي ترڅو د برنامو تمویل وړ کړي او هرډول اړین ارزونې ته زما د ماشوم
حقونو ډاډ ورکړي.
زه په خپله مورنۍ ژبه یا د ارتباط نورو طریقو کې د  IEPټیم د عزمونو څخه خبر شوی یم.
زه د خپلو حقونو څخه خبر شوی یم  ،لکه څنګه چې د پروسیژرال محافظتونو  -د والدین حقونو سند کې تشریح شوي  ،ما ترالسه کړي.
زه د خپل ماشوم لپاره د ځانګړي تعلیم او اړونده خدماتو پیل ته موافق یم  ،لکه څنګه چې زما د ماشوم  IEPکې مشخص شوی.

								
د والدین السلیک:

نیټه:

				
_________________________________________________

__________________

تعليمي پروګرام
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.VII

د مريلينډ د پوهنې ايالتي وزارت ( )MSDEد لومړنۍ روزنې او د ځانګړې پوهنې خدمتونه

		
نوم:

صفحه

(د  MSDEله لوري فورمه د جوالی په  2021 ،15د ګټې اخيستنې لپاره تصويب شوه)

د  IEPټيم د ناستې نېټه:

اجنسي:

/

/

طبي مرسته (ما)
د والدین رضایت باید مخکې لدې چې د چمتو کونکي ادارې افشا کړي  ،د بلینګ اهدافو لپاره  ،د دوی د ماشوم شخصي پیژندلو وړ معلومات د میریلینډ روغتیا څانګې ( )MDHته  ،د دولتي ادارې مسؤلیت چې د طبي مرستې برنامې اداره کولو مسؤلیت
لري  ،د کورنۍ تعلیمي سره مطابقت لري .د حقونو او محرمیت قانون ( )FERPAاو د معلولیت لرونکو اشخاصو تعلیم قانون ( .)IDEAد رضایت چمتو کولو سره  ،تاسو په لیکلي ډول پوهیږئ او موافق یاست چې عامه اداره ممکن ستاسو ماشوم ته
چمتو شوي خدماتو تادیه کولو لپاره ستاسو د ماشوم میډیکاډ ته السرسی ولري.
ستاسو ماشوم ته د وړیا مناسب عامه زده کړې ( )FAPEچمتو کولو لپاره  ،د چمتو کونکي اداره ممکن نه وي:
 youتاسو ته پکار ده چې د ایالت طبي مرستې لپاره نوم لیکنه وکړئ یا نوم لیکنه وکړئ ترڅو ستاسو ماشوم د  IDEAالندې  FAPEترالسه کړي ،
• تاسو اړتیا لرئ د جیب څخه بهر لګښت ولرئ لکه د خدماتو لپاره د ادعا ثبتولو کې د مجرايي وړ یا د تادیې مقدار تادیه کول ،
 Medicalد طبي مرستې الندې د خپل ماشوم ګټې وکاروئ که دا کارول یې:
 oد ژوند دوره موجوده پوښښ یا کوم بل بیمه شوې ګټه کم کړئ
 oستاسو په کورنۍ کې د خدماتو تادیه کول چې په بل ډول به د طبي مرستې پوښښ ولري او دا چې ستاسو ماشوم ته د هغه وخت څخه بهر اړتیا وي چې ستاسو ماشوم په ښوونځي کې وي؛
 oپریمیم زیات کړئ یا د ګټو یا بیمې بندیدو المل شي یا
 oد کور او ټولنې پر اساس معافیت لپاره د وړتیا ضایع کیدو خطر  ،د روغتیا پورې اړوند لګښتونو پراساس.
تاسو حق لرئ په هر وخت کې د ایالت طبي مرستې برنامې ته د شخصي پیژندل شوي معلوماتو افشاء کولو لپاره خپله رضایت بیرته واخلئ.
که تاسو د چمتو کونکي ادارې لپاره رضایت بیرته واخلئ ترڅو د خپل ماشوم شخصي پیژندلو وړ معلومات افشا کړي دا د چمتو کونکي اداره د دې مسؤلیت څخه خالص نه کوي ترڅو ډاډ ترالسه کړي چې ټول اړین خدمات ستاسو ماشوم ته پرته له کوم
لګښت څخه چمتو شوي.
ایا زده کونکی د  MAلپاره وړ دی؟ هو

نه

د  MAشمیره _______________________

زه د معلولیت لرونکو ماشومانو لپاره د خدماتو همغږۍ سره موافق یم او دا چې پدې  IEPکې پیژندل شوي د خدماتو همغږي کونکي ممکن د  MAخدماتو همغږي کونکي په توګه وټاکل شي)COMAR 10.09.52( .
زه پوهیږم چې زه وړیا یم چې د خپل ماشوم لپاره د  MAخدماتو همغږي کونکی غوره کړم .پدې وخت کې  ،زه د الندې خدماتو همغږي کونکي منم.
د  MAخدماتو همغږي کونکي نوم_______________________________ :
د  MAخدماتو همغږي کونکي نوم_______________________________ :
زه پوهیږم چې که زه وغواړم په راتلونکي کې د  MAخدماتو همغږي کونکی بدل کړم  ،زه کولی شم ښوونځي ته تلیفون وکړم د بدلون لپاره.
زه پوهیږم چې د دې خدمت هدف اړین طبي  ،ټولنیز  ،تعلیمي او نورو خدماتو ته السرسی ترالسه کولو کې مرسته کول دي.
زه د چمتو کونکي ادارې ته زما رضایت درکوم چې زما د ماشوم شخصي پیژندونکي معلومات د ایالت طبي مرستې برنامې ته افشا کړي ترڅو طبي مرستې ګټو ته السرسی ومومي.
زه چمتو کونکي ادارې ته اجازه درکوم چې د میډیکایک څخه د خدماتو همغږۍ لپاره لګښتونه بیرته ترالسه کړي  ،په بیله بیا د روغتیا پورې اړوند خدمات  ،زما د ماشوم  IEPاهدافو پلي کولو پورې اړوند.
زه پوهیږم که چیرې زه د چمتو کونکي ادارې ته د  MAفنډونو ته د السرسي اجازه ورکولو څخه انکار وکړم  ،دا د چمتو کونکي ادارې د دې مسؤلیت څخه راحت نه کوي ترڅو ډاډ ترالسه کړي چې ټول اړین خدمات زما ماشوم ته پرته له مور او پالر څخه
چمتو شوي.
زه پوهیږم چې دا خدمت محدود نه کوي یا بل ډول زما د ماشوم نورو  MAګټو لپاره وړتیا اغیزه نه کوي .زه دا هم پوهیږم چې زما ماشوم ممکن د  MAالندې ورته قضیې مدیریت خدمت ترالسه نکړي که چیرې هغه له یو څخه ډیر ډولونو لپاره وړتیا
ولري.
									
د والدین السلیک:

نیټه:

					
_________________________________________

__________________

