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اس غیر متوقع وقت میں، متعلقہ سروس فراہم کنندگان اور اسپیشل تعلیم کے اساتذه ریموٹ لرننگ کے ذریعے طلبا، خاندانوں اور 
اسکولز کو سپورٹ کرنا جاری رکھے ہوئے ہیں۔ متعلقہ سروس فراہم کنندگان اور اسپیشل تعلیم کے اساتذه دیگر اسڻاف ممبرز اور 

ریات کو پورا کرنے کے لیے مل کر کام کریں گے، ایک ایسے وقت میں بھی جب طلبا اور معلمین والدین کے ساتھ طلبا کی ضرو
مل کر طبعی طور پر ایک روایتی اسکول کے ماحول میں کام نہیں کر سکتے۔ متعلقہ سروس فراہم کنندگان اور اسپیشل تعلیم کے 

ریموٹ لرننگ منصوبوں کی تعمیل میں سپورٹ فراہم کریں  اساتذه اپنی سروسز کو ہماری مرکزی اقدار میں ضم کریں گی اور ان
گی جو ان کے تفویض کرده اسکول کے مقام(مقامات) پر ڈیولپ کیے گئے ہیں۔ متعلقہ سروس فراہم کنندگان اور اسپیشل تعلیم کے 

اپنی سروسز کو اس کی مطابقت میں سے مانوس کرنا چاہیے اور  ریموٹ لرننگ کے لیے رہنمائی CPSاساتذه کو اپنے آپ کو 
 ترتیب دینا چاہیے۔

 
 

 ہمارا وژن
 کامیابی یہاں سے شروع ہوتی ہے!

 

 ہمارا مشن
ہر عالقے کے ہر بچے کو اعلی 

 معیاری تعلیم فراہم کرنا، جو ہر ایک کو
کالج، کیرئیر اور شہری زندگی میں 

 کامیابی کے لیے تیار کرتی ہے۔
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://sites.google.com/a/cps.edu/kc/remote-learning-guidance
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 اس دستاویز میں حسب ذیل شامل ہیں:
 

 اسپیشل تعلیم کے اساتذه کے لیے رہنمائی 
 انفرادی ریموٹ لرننگ پروگرام  

IEP کے اہداف بیان کرنا 
 ضروریات نوٹ کرنا

 ریموٹ لرننگ کی منصوبہ بندی
 متعلقہ سروس فراہم کنندگان کے لیے رہنمائی  

 وعی جائزهمجم 
 متعلقہ سروس فراہم کنندگان کی فراہمی 

 ڈیجیڻل مواصلت کے ڻولز 
 ریموٹ لرننگ سرگرمیاں فراہم کرنا  
 سماجی اور جذباتی ضروریات کو ترجیح دینا  
 پُرخلوص کاوشیں  
 شروع کرنے کے لیے تجاویز  
 لیے وسائلاسکول کے عملے اور والدین کے   
 جاری پیشہ ورانہ ڈیولپمنٹ  
 سروس ڈیلیوری کے حوالے سے ملحوظ خاطر رکھنے کی باتیں  
  HIPAA & FERPA کے حوالے سے ملحوظ خاطر رکھنے کی باتیں 
 )Special Education Classroom Assistants, SECAیشل ایجوکیشن کالس روم اسسڻنڻس (اسپ 
 کے لیے رہنمائی 
 مجموعی جائزه  

 سپورڻنگ ہدایات
 کرناسماجی تعامالت کو سپورٹ   
 تشخیص -طریقہ کار  
 تعین کی منصوبہ بندی  
 )FIEمکمل اور انفرادی جانچ (  
 ابدتدائی جانچ  
 دوباره جانچ کرنا  
 قدر پیمائی کی کارروائی  
 قدر پیمائی کی رپورڻیں  
 اہلیت کا تعین  
 IEPs -طریہ کار  

IEP میڻنگز 
 ریموٹ لرننگ کا منصوبہ

 

https://drive.google.com/file/d/1uECaZbqbJxhNjEf0wPMfOGYmW962oXIs/view?usp=sharing
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 اسپیشل تعلیم کے اساتذه کے لیے رہنمائی

 انفرادی ریموٹ لرننگ پروگرام
 

) کی رہنمائی جو اسکول کے حلقوں کو آئنده کے Illinois State Board of Education, ISBEالینوائے اسڻیٹ بورڈ آف ایجوکیشن (
 Chicagoمنسوخ شده اسکول کے دنوں کو 'ریموٹ لرننگ دنوں' میں تبدیل کرنے کا تقاضا کرتی ہے اس کے مطابق، شکاگو پبلک اسکولز (

Public Schools, CPS والی ریموٹ لرننگ کے اطالق کے کو شروع ہونے  2020اپریل،  13) نے نئے رہنما اصول بنائے ہیں جو
  سلسلے میں اسکولز کو سپورٹ کرنے کے لیے طریقہ کار، حکمت عملیاں اور دستیاب وسائل بیان کرتے ہیں۔

 
CPS  معذور طلبا کو ریموٹ لرننگ کے ذریعے عمومی نصاب تعلیم تک رسائی فراہم کرنے میں سپورٹ کرنے کے لیے پوری طرح پُرعزم

فت مناسب عوامی تعلیم فراہم کی جانی چاہیے لیکن ریموٹ لرننگ کے دوران ہو سکتا ہے کہ اسکولز اسی طرح سے ہے۔ تمام طلبا کو م
سروسز فراہم نہ کر پائیں جس طرح وه عام طور پر فراہم کی جاتی ہیں۔ ریموٹ لرننگ سے وابستہ پابندیوں کی وجہ سے اس وقت طلبا کے 

IEPs  504اورs یں کیا جا سکتا کیونکہ اسکول کے پورے دن کے ایک گھنڻی سے دوسری گھنڻی تک کے منٹ کا اطالق مکمل طور پر نہ
ڻیمز کو یہ تعین کرنے میں لچکدار ہونا چاہیے کہ کس طرح معذور طلبا کی انفرادی ضروریات کو پورا کرنا ہے  IEPدستیاب نہیں ہیں۔ تاہم، 

طریقے سے کر رہے ہیں۔ مندرجہ ذیل رہنما اصول اسکول کے اسڻاف کو معذور  تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ وه ایسا محفوظ اور معاون
 بچوں کے لیے ریموٹ لرننگ منصوبے بنانے میں مدد کریں گے۔

 
 اسکول ڻیم کی رہنمائی:

 
ڻیم ممبرز سے مشاورت کے ذریعے انہیں آگاه کرنے کے لیے ذمہ دار ہے کہ  IEPکا جائزه لینے اور موزوں  IEPکیس مینیجر ہر بچے کے 

 IEPہر معذور بچے کے لیے انفرادی ریموٹ لرننگ منصوبہ کن چیزوں پر مشتمل ہے۔ مجوزه ریموٹ لرننگ کا منصوبہ بچے کے موجوده 
ے۔ لرننگ ڻاسک کے سیاق و سباق کا جائزه لیا جانا سے قابل موازنہ سروسز فراہم کرنے کے لیے جتنی جلدی ممکن ہو مکمل ہو جانا چاہی

میں مندرج ہیں یا ڻاسک (ڻاسکس) مکمل  IEPچاہیے اور یہ تعین ہونا چاہیے کہ ریموٹ لرننگ کے دوران بچے کی ضروریات وہی ہیں جو 
ور تبدیلیاں لیم میں مناسب ترامیم اکرنے میں مدد کے لیے بچے کی نئی ضروریات ہیں۔ اسپیشل تعلیم کے فراہم کنندگان کو بچے کے نصاب تع

کرنی چاہئیں تاکہ والدین/سرپرست پر سے کوئی بھی غیر معقول ذمہ داریاں ہڻائی جا سکیں۔ مجوزه ریموٹ لرننگ کا منصوبہ 
ق)۔ بوالدین/سرپرستوں کو ان کے جائزے اور اضافی رائے کے لیے پیش کیا جانا چاہیے (اسکول کی جانب سے بتائے گئے طریقے کے مطا

میڻنگ کے بعد والدین/سرپرست مجوزه لرننگ کے منصوبے سے اختالف کرتے ہیں تو والدین/سرپرستوں کو کسی بھی اختالف کے  IEPاگر 
حل سے متعلق بات چیت کا حق حاصل ہے جیسے کہ احتیاطی طریقہ کار میں بیان کیا گیا ہے۔ انفرادی ریموٹ لرننگ پروگرام بنانے سے 

 کے مطابق طلبا کو سروسز فراہم کرنا جاری رکھنا چاہیے۔ IEPکو طالب علم کے موجوده پہلے، اسکول ڻیمز 
 

 
 ریموٹ لرننگ کے منصوبے کی میڻنگ سے پہلے:

کیس مینیجر موزوں اسکول کے اسڻاف کی مشاورت کے ساتھ ایک موزوں ریموٹ لرننگ منصوبے کا خاکہ تیار کرنے کے لیے  ●
 کا جائزه لے گا۔ IEPت ہر بچے کے اہداف، ضروریات اور/یا سروسز سمی

● IEP  ڻیم کو تمام طلبا کے لیےIEP/504  منصوبے کے ساتھ ریموٹ لرننگ منصوبے کا خاکہ تیار کرنے کے لیے
 والدین/سرپرستوں کو کانفرنس کا نوڻس بھیجنا ہوگا۔

 کریں کہ کانفرنس کا مقصد ریموٹکانفرنس کے نوڻس پر: میڻنگ کا مقصد منتخب کرتے وقت 'دیگر' کا انتخاب کریں اور بیان  ●
 لرننگ کا منصوبہ بنانا ہے۔

براه کرم  /دوباره جانچ/ساالنہ میڻنگ ہوتی ہے۔FIEریموٹ لرننگ منصوبے کی میڻنگ اس وقت پر بھی ہو سکتی ہے جس وقت  ●
 ۔ریموٹ لرننگ منصوبے کی دستاویز دیکھیں

 

https://drive.google.com/file/d/1uECaZbqbJxhNjEf0wPMfOGYmW962oXIs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uECaZbqbJxhNjEf0wPMfOGYmW962oXIs/view?usp=sharing
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 ریموٹ لرننگ منصوبے کی میڻنگ کے دوران:

● IEP  ڻیم بشمول والدین/سرپرست خصوصی ہدایت کے موضوع (موضوعات) اور/یا ریموٹ لرننگ کے دوران طالب علم کو فراہم
 کی جانے والی متعلقہ سروسز کے حوالے سے بات چیت اور ان کا تعین کریں گے۔

● IEP (اہداف) ے جن پر ریموٹ لرننگ کے عرصے ک ڻیم بشمول والدین/سرپرست مطلوبہ سہولیات/تبدیلیوں، قابل پیمائش ساالنہ ہدف
 دوران توجہ دی جائے گی، فریکوئنسی اور ذمہ دار شخص سے متعلق بات چیت کریں گے اور ان کا تعین کریں گے۔

نوٹ: ریموٹ لرننگ کے عرصے کے دوران طلبا کے لیے نشاندہی کرده خصوصی ہدایت کے مخصوص موضوعات، سپورٹ اور سروسز کا 
رائے سے طے کیے جائیں گے۔ اتفاق رائے سے مراد عمومی رضامندی ہے، اس کا اتفاق ُکلی ہونا الزمی نہیں ہے۔ یہ فیصلہ ڻیم کے اتفاق 

شامل لوگوں کی اکثریت کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اگر اتفاق رائے تک نہیں پہنچنا ممکن نہیں ہو پاتا ہے اسکول ریموٹ لرننگ کے لیے بچے کے 
کی تجاویز یا نامنظوریوں یا دونوں کی تحریری نقل فراہم کرے گا اور  IEPن/سرپرست کو تعلیمی پروگرام کے حوالے سے والدی

 والدین/سپرپرستوں کو کسی بھی اختالف کا حل تالش کرنے کا حق ہے جیسے کہ طریق عمل کے تحفظ میں بیان کرده ہے۔

 کے اہداف بیان کرنا IEPریموٹ لرننگ منصوبے میں 
IEP  کے اہداف ریموٹ لرننگ کے ایسے کسی بھی موقع پر بیان ہو سکتے ہیں جن کا اسکول کو منصوبہ بنانے کا کہا گیا ہو یعنی ہنر کی

مشق، پروجیکڻس، صالحیتوں کو بہتر بنانے والی سرگرمیاں اور مطالعہ یا بصورت دیگر طالب علم کے مضبوط پہلوؤں اور ضروریات کے 
کی  IEPبے کو ڈھالنا۔ ڻیم جس طرح بھی منصوبے کو ڈھالنے یا بنانے کا انتخاب کرتی ہے، ریموٹ لرننگ پالن مطابق ریموٹ لرننگ منصو

اہداف چھوڻے گروپ کی ہدایات اور ہنر کے  IEP۔ دیکھیں 34-30ریموٹ لرننگ کی رہنمائی صفحات  ISBE زیر ہدایت ہونا چاہیے۔
  فیملی کا یہ ترمیم شده ریموٹ لرننگ شیڈولکی مشق کے ذریعے کس طرح بیان کیے جا سکتے ہیں اس کی ایک مثال کے لیے 

 دیکھیں۔

 ریموٹ لرننگ منصوبوں میں ضروریات نوٹ کرنا
چاہیے۔ انفرادی ریموٹ لرننگ پروگرام میں متعلقہ  دیکھنا اور ملحوظ خاطر رکھنامیں موجود تمام ضروریات کو  IEPفراہم کنندگان کو 

دہی کر کے ضروریات نوٹ کر ضروریات بیان کرنے کے ساتھ، آپ فیملی کے اس ریموٹ لرننگ شیڈول سے متعلق ضروریات کی نشان
 Audibleیا  StorylineOnline سکتے ہیں جو لرننگ کا منصوبہ آپ طلبا اور سرپرست (سرپرستوں) کو دیتے ہیں (یعنی مجوزه ضرورت:

خود مختار مطالعے کو سپورٹ کرنے کے لیے)۔ تاہم، اسکول کے مقابلے میں ریموٹ لرننگ کے اہداف کے لیے ہوم لرننگ کے ماحول میں 
ز ایسی ضروریات کی منصوبہ بندی ہے جو فیملی اور کئی ضروریات مختلف معلوم ہوں گی۔ ملحوظ خاطر رکھنے کے لیے ایک اہم چی

سرپرستوں پر جو انہیں الگو کریں گے بوجھ کم سے کم کرتے ہوئے طلبا کو مساوی رسائی فراہم کرے۔ فیملی کے ساتھ مواصلت کریں۔ طالب 
ر ضروریات کے اطالق کے لیے سے مشاورت کریں اور ان کا تجربہ اور مہارت موث SECA(s)علم اور فیملی کے ساتھ وابستہ کسی بھی 

 استعمال کریں۔ متعلقہ سروس فراہم کنندگان کو مشغول کریں جو طلبا کو سپورٹ کرنے سے منسلک ہیں۔

میں مندرج ضروریات کو ریموٹ لرننگ کے لیے ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے اور اور اس کا تعین ہونا چاہیے کہ آیا ان کا  IEPطالب علم کی 
ور کس طرح۔ مثال کے طور پر، طالب علم کو بورڈ کے نزدیک ترجیحی سیڻنگ فراہم کرنا ایک سہولت ہے جو ریموٹ اطالق ہونا چاہیے ا

لرننگ کے دوران قابل اطالق نہیں ہو گی۔ تاہم، اس ڻیبل میں ریموٹ لرننگ کے واسطے ملحوظ خاطر رکھنے کے لیے ضروریات کی ایک 
 غیر جامع فہرست شامل ہے:

 

https://www.isbe.net/Documents/RL-Recommendations-3-27-20.pdf
https://docs.google.com/document/d/1028g1yGmDkFScvFIy6hC_JtKe_-0aaT8ahl3Uc-9qGw/edit?usp=sharing
https://www.storylineonline.net/library/
https://stories.audible.com/discovery/enterprise-discovery-21122356011?ref=adbl_ent_anon_ds_ds_dccs_sbtp-0-1
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 ضروریات

 ریموٹ لرننگ کا ماحول روم کا ماحولکالس 

ڻاسکس کو قابل نظم حصوں میں تقسیم کر 
 لیں۔

ڻاسکس کو فیملی شیڈول، طالب علم کے اسائنمنڻس اور اسباق میں تقسیم  ●
 کر دیں، جیسے ضروری ہو۔

اگر کسی طالب علم نے اس سپورٹ کو اسکول میں استعمال کیا تھا، تو  ●
 چیک لسٹ یا ڻاسک لسٹ پر غور کریں۔

الئیو اور ریکارڈ شده اسباق کے دوران زبانی ہدایات کو کم سے کم  ● مرحلہ ہدایات فراہم کریں۔ 2-3
 رکھیں۔

 طالب علم کی سرگرمیوں کے لیے واضح، جامع ہدایات فراہم کریں۔ ●
موٹ لرننگ کی بذریعہ ڻیکنالوجی رسائی کے لیے ساده، معمول کی ری ●

 ہدایات برقرار رکھیں۔

ایک سے زائد مرحلے کی ہدایات کے ساتھ 
جاری رکھنے سے پہلے چیک کر لیں کہ 

 بات سمجھ آ چکی ہے۔

انتظار کا وقت اس طرح فراہم کریں اور ترتیب دیں کہ طلبا ہدایات پر  ●
 عمل کر پائیں۔

ایسا مواد استعمال کریں جس کا دوباره جائزه لیا جا سکے، دہرایا جا  ●
 سکے یا دوباره پلے کیا جا سکے۔

نئے نظریات یا ہنر متعارف کرواتے وقت 
 بصری سپورٹ فراہم کریں۔

نئے نظریات کی بصری تمثیل کے لیے ڻیکنالوجی استعمال کریں اور  ●
 دہرائی جا سکنے والی مشق فراہم کریں۔

 سپورٹ کے ساتھ غیر ڈیجیڻل مواد استعمال کریں۔بصری  ●
اسباق/سرگرمیاں ریکارڈ کرنے پر ٖغور کریں تاکہ طلبا انہیں اپنی رفتار  ●

 کے مطابق دیکھ سکیں۔

طالب علم کی سطح کے مطابق متن فراہم 
 کریں۔

متن تک رسائی کو سپورٹ کرنے کے لیے معاون ڻیکنالوجی سپورٹ کی  ●
 کریں۔ دستیاب وسیع رینج پر غور

ورچوئل الئبریری اور مختلف سیکھنے  CPSڈیجیڻل وسائل بشمول  ●
والوں کے لیے وسائل کی گائیڈ پر دستیاب کئی ڻولز کے ذریعے رسائی 

 میں اضافہ کریں

 کالس کے دوران کچھ پسندیده ذہنی وقفے تجویز کریں۔ ● وقفوں کی اجازت دیں۔
 فیملی شیڈول میں وقفے شیڈول کریں۔ ●

اسکول میں استعمال ہونے والی حوصلہ افزائی کا شیڈول اور حکمت  ● افزائی کریں۔ کثرت سے حوصلہ
 عملیاں شیئر کریں۔

 گھر کے استعمال کے لیے اور/یا پہلے/پھر انتخاب کا بورڈ فراہم کریں ●

 گھر کے استعمال کے لیے نمونہ بصری شیڈول شیئر کریں۔ ● انفرادی بصری شیڈول فراہم کریں
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 ڻیم کے ہدایتی منڻس کا نمونہ IEPیومیہ 

گریڈ لیول کے لحاظ سے اسکول کے دن میں ریموٹ لرننگ کے ذریعے روزانہ کی مشغولیت کے حوالے سے ضلعے کی جانب سے مجوزه 
 منٹ مندرجہ ذیل ہیں:

● :Pre-K 60 منٹ فی دن 
 منٹ فی دن K-2 :90گریڈز  ●
 منٹ فی دن 120: 5-3گریڈز  ●
 منٹ فی دن 180: 8-6گریڈز  ●
 منٹ فی دن 270: 12-9ریڈز گ ●

IEP :ڻیمز مندرجہ ذیل عمومی طور پر قابل اطالق تجویز کو یومیہ منڻس فی سروس کے موضوع کے لیے ملحوظ خاطر رکھ سکتی ہیں 

  Pre-K  گریڈزK-2  12-9گریڈز  8-6گریڈز  5-3گریڈز 

 60 40 30 20 20 خواندگی

 90 50 30 25 15 پروجیکٹ

 60 40 30 20 10 صالحیتیں نکھارنا

 60 50 30 25 15 ہنر کی مشق

 منٹ فی دن 270 منٹ فی دن 180 منٹ فی دن 120 منٹ فی دن 90 منٹ فی دن 60 ضلع کی جانب سے مجوزه ُکل ہدایتی منٹ

 کا منصوبہ 12-9 کا منصوبہ 8-6 کا منصوبہ 5-3 کا منصوبہ K-2 کا منصوبہ K-Pre اساتذه کے منصوبے
 

 ریموٹ لرننگ منصوبے کی میڻنگ کا نتیجہ:
 

 کے ساتھ طلبا کے لیے حتمی انفرادی ریموٹ لرننگ منصوبے کی نقل بھیجی جانی چاہیے۔ 504یا  IEPوالدین/سرپرست کو  ●
اسکول کے تفویض کرده مقامی ضلعی نمائندے/کیس مینیجر کی جانب سے طالب علم کے انفرادی ریموٹ لرننگ منصوبے کو  ●

 دستاویزات پر اپ لوڈ کیا جانا چاہیے۔ SSMاسکین کر کے طالب علم کی 

 ور بچوں کی ریموٹ لرننگ کی منصوبہ بندیمعذ
IEP  والے طالب علم کے لیے انفرادی تعلیمی پروگرام کو ریموٹ لرننگ کی منصوبہ بندی کی رہنمائی کرنی چاہیے۔IEP  والے طالب کی تمام

ن کا تقاضا کرتی ہے۔ یہ تعاون ڻیم ممرز کے بیچ تعاو IEPمنصوبہ بندی، بشمول ریموٹ لرننگ کی منصوبہ بندی والدین اور سرپرستوں سمیت 
اس بات کو یقینی بنانے کے لیے ضروری ہے کہ لرننگ قابل رسائی ہے اور اس میں طالب علم کی معذوری کی وجہ سے اسے درکار ہنر اور 

ین جائے گا، والد معلومات فراہم کرنے کے لیے ترمیم کی گئی ہے۔ ان منفرد حاالت میں جہاں گھر کے ماحول میں ریموٹ لرننگ کا اطالق کیا
اور سرپرستوں کے ساتھ تعاون بے حد اہمیت کا حامل ہے۔ اسپیشل ایجوکیڻرز اور متعلقہ سروس فراہم کنندگان کی مخصوص مہارت کے ساتھ 

عزائم کے مطابق سروسز فراہم کرنے کے لیے ضروری  6تعاون معذور طلبا کو مساوات فراہم کرنے اور ریموٹ لرننگ کے لیے ضلع کے 
 ا۔ہوگ

 

https://docs.google.com/document/d/1DEdQdGNmgbgnN85uv4iVOTMyhNAZfsjF4Jari8r32jk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Wj26qhZttJsd39y1VmkHrM6rql-9_YHDKK30kWtgkf4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1N5ZYWRznpX_HRR92y13imzg7go9mldCAAKaujRaKM-U/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1aGeaY9TIQHwjdpal4pef5GN89777oBS5kaSUcUwhxJk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1pjqT6GnqY2RQ9ylZkU8EN1JC4ylbnCYGWVyeOZK04TA/edit?usp=sharing
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CPS معذور طلبا کی مساوات کو یقینی بنانے کے لیے حکمت عملیاں  ریموٹ لرننگ کے عزائم 

: روزانہ کے ریموٹ لرننگ مواد برابری کی 1
بنیاد پر تمام طلبا کو فراہم کرنا جو گریڈ کی 

سطح کے اہم معیارات کو تقویت دیتے ہیں نیز 
سماجی اور جذباتی ضرورت کو ترجیح دیتے 

 ہیں۔

 کی زیر ہدایت ہو IEPوالے طلبا کی ریموٹ لرننگ  IEPsیقینی بنانا کہ  ●
ضرورت، اہداف اور بینج مارکس کے لحاظ سے ریموٹ لرننگ  ●

 سرگرمیوں کو ترجیح دینا
گھر کے ماحول اور فیملی کے اطالق کے لیے رسائی کو یقینی بنانا۔  ●

سائل ب ومعاون ڻیکنالوجی کے استعمال پر غور کرنا بشمول نئے دستیا
 )AT.(گائیڈ،  دیکھیں

مانوس وسائل کے ساتھ شروع کریں جو گھر کے ماحول پر منتقل ہو  ●
 لیے کےاضافی ڈیجیڻل اور غیر ڈیجیڻل وسائل کی نشاندہی اور  سکیں

 استعمال کریں مختلف سیکھنے والوں کے لیے وسائل کی گائیڈ
ریموٹ لرننگ فیملی شیڈول میں واضح رہیں اور آفس کے اوقات کی  ●

 دستیابی شیئر کریں۔
اور ریموٹ لرننگ  IEPایک عمومی تعلیمی شیڈول طالب علم کی  ●

کے سیاق و سباق کے لحاظ سے کس طرح ریموٹ لرننگ کے 
 لیے حسب ضرورت بنایا جا سکتا ہے اس کی ایک مثال کے لیے

 ۔ںدیکھیترمیم شده دوسرے گریڈ کا فیملی ریموٹ لرننگ شیڈول 

ریموٹ لرننگ کے ماحول کے لیے کس طرح طلبا کے لیے کلسڻر  ●
کالس روم میں لرننگ کو ریموٹ لرننگ کے ماحول کے لیے حسب 

با معنی انداز میں ترمیم  ضرورت بنایا گیا ہے اس کی ایک مثال کے لیے یہ
 CPSاضافی مثالیں بشکریہ  دیکھیں۔ کرده فیملی ریموٹ لرننگ شیڈول

 ۔یہاں دستیاب ہیںاسپیشل ایجوکیڻرز، 

: یقینی بنائیں کہ تمام ایجوکیڻرز ہر اسکول کے 2
 دن دستیاب اور اپنے طلبا کے ساتھ مشغول ہیں۔

 الئیو اسباق اسڻریم کریں، مل کر پڑھائیں، بآواز بلند پڑھیں وغیره ●
کے ساتھ چھوڻے گروپس کا منصوبہ  SECAیا  RSPساتھی استاد،  ●

 بنائیں، اور
● Gmail، Google  ،چیٹGoogle Meet  یا دیگر منظور شده پلیٹ

 فارمز کے ذریعے تعامل کریں

آفس اوقات" کے  ورچوئل: یقینی بنائیں کہ "3
استعمال کے ذریعے آپ کی اسکول کمیونڻی 

طلبا اور فیملیز کے لیے ریگولر اسکول کے دن 
گھنڻوں کے لیے  4کے اوقات کے دوران 

 دستیاب ہو۔

لیز کے لیے مستقل آفس کے اوقات طے کریں جو طالب علم اور فیم ●
ڈیجیڻل اور نان ڈیجیڻل لرننگ میں حصہ لینے والے طلبا اور فیملیز کی 

 ضروریات کو پورا کریں
جس حد تک ممکن پو، دیگر اساتذه اور سروس فراہم کنندگان کے ساتھ  ●

مل کر یقینی بنائیں کہ آفس اوقات فیملیز کے لیے پریکڻکل ہوں (یعنی 
LBS  آفس اوقات صرف طالب علم کے الئیو اسڻریم سبق لیتے ہوئے

 دستیاب نہ ہوں)

: طالب علم کی مشغولیت کو ہفتہ وار بنیاد پر 4
 مانیڻر اور ڻریک کریں۔

والے طالب علم کے لیے طالب  IEP، ہر ضلعے کی رہنمائی کے مطابق ●
ڻیم کے اسکول سے وابستہ ممبر کو ہفتہ وار چیک ان پر  IEPعلم کی 

 ۔طالب علم کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے
وه اساتذه اور متعلقہ سروسز فراہم کنندگان جنہوں نے متفرق سیکھنے  ●

ھنے والے طلبا کے ساتھ قریب سے کام کیا ہے کی ضروریات رک
ریموٹ لرننگ کے دوران اس رشتے کو جاری رکھنے کے لیے سب 

سے زیاده موزوں ہیں۔ اس سے خلل کم کرنے اور ہنر اور علم کو 
  اسکول سے گھر منتقل کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔

https://docs.google.com/document/d/1LFVb9U2hihUtGzFjT6YvAEtSgqcrdMvvDjxjHlH_4xQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1LFVb9U2hihUtGzFjT6YvAEtSgqcrdMvvDjxjHlH_4xQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1LFVb9U2hihUtGzFjT6YvAEtSgqcrdMvvDjxjHlH_4xQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1LFVb9U2hihUtGzFjT6YvAEtSgqcrdMvvDjxjHlH_4xQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1028g1yGmDkFScvFIy6hC_JtKe_-0aaT8ahl3Uc-9qGw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1028g1yGmDkFScvFIy6hC_JtKe_-0aaT8ahl3Uc-9qGw/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vbj_zVpZeyp9z8Nkr4fGBWv2yl4GInEm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vbj_zVpZeyp9z8Nkr4fGBWv2yl4GInEm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1tqCn9KDR0pfVR9lYtyO8M-XGC_ph3ocA
https://sites.google.com/a/cps.edu/kc/remote-learning-guidance/Remote%20Learning%20Guidance%20Doc%20v4.pdf?attredirects=0&d=1
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CPS معذور طلبا کی مساوات کو یقینی بنانے کے لیے حکمت عملیاں  ریموٹ لرننگ کے عزائم 

: اسڻاف کو ریموٹ لرننگ پروگرام کے اطالق 5
نصوبہ بندی کو سپورٹ اور لمبے عرصے کی م

کرنے سے متعلق مل کر کام کرنے، منصوبہ 
بندی کرنے کے لیے سہولیات فراہم کرنے کے 

 واسطے مستحکم اسڻرکچرز بنائیں۔

ڻیم ممبرز کے موجوده تعاون اور منصوبہ بندی  IEPاسکول پر مبنی  ●
کے اسڻرکچرز کا استعمال کریں، لیکن یقینی بنائیں کہ گھر میں ریموٹ 

کے اطالق کے حساب سے فیملی اور مربی کی مشغولیت بھی لرننگ 
 منصوبہ بندی میں شامل ہو۔

جس حد تک ممکن ہو تمام وابستہ لوگوں کے لیے اس نئے طرز اور  ●
اس سے وابستہ چیلنجز کی وجہ سے فیملیز کے مل کر کام کرنے اور 

ریموٹ لرننگ کے اطالق کو بہتر بنانے کے لیے تاثرات کے 
 برقرار رکھیں یا شامل کریں۔پروڻوکولز 

: ریموٹ لرننگ کے تقاضوں پر پورا اترنے 6
کے لیے تمام ایجوکیڻرز کی مستقل ڈیولپمنٹ کو 

 سپورٹ کریں۔

یقینی بنائیں کہ اسپیشل ایجوکیڻرز، عمومی ایجوکیڻرز، متعلقہ سروس   ●
، فیملیز اور مربیوں کے پاس ریموٹ لرننگ SECAsفراہم کنندگان، 
 مل کر کام کرنے کا وقت ہومنصوبوں پر 

معذور طلبا کی ریموٹ لرننگ کو SECAsتمام ایجوکیڻرز بشمول  ●
آفس  اور پیشہ ورانہ لرننگ سیشنز ODLSS سپورٹ کرنے کے لیے

 میں شریک ہونے کی منصوبہ بندی کریں۔ کے اوقات
معذور بچوں کے لیے ریموٹ لرننگ کے اثر کو بڑھانے کے لیے  ●

 نالوجیمعاون ڻیکاور  پیشہ ورانہ ڈیولپمنٹپر  ڻیکنالوجی کی صالحیتوں
 ۔ترجیح دیںکے استعمال کو 

 دستیاب سپورٹ نیٹ ورک استعمال کریں بشمول ●
 ضلعی نمائندے ○
 (ہدایتی سپورٹ اور مشاورت)اسپیشل ایجوکیشن منتظمین ○
○ ODLSS Transition 

 )ODLSStransition@cps.edu(ڻیم
سپورٹ اور حکمت رویہ سے متعلقخصوصی ○

 )SBSS@cps.edu(عملی

 

جو معذور سمیت تمام طلبا پر الگو ہوتی ہیں۔ اسی حساب عالوه ہیں  میں موجود تجاویز کے ریموٹ لرننگ رہنمانی CPSیہ حکمت عملیاں 
سے، ریموٹ لرننگ کی ہم آہنگی وہاں شروع ہونی چاہیے۔ اضافی طور پر، اسپیشل تعلیمی ڻیمز کو طلبا اور فیملیز سے متعلق اپنی منفرد 

کی منصوبہ بندی کے لیے کیا درکار ہے۔ والے طلبا کی ریموٹ لرننگ  IEPsمہارت کو اس پر غور کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہیے کہ 
اس نئے تناظر میں ریموٹ لرننگ کی منصوبہ بندی کرنے کے لیے طلبا کے انفرادی مضبوط پہلوؤں اور ضروریات کے ساتھ طالب علم کے 

 گھر کے لرننگ ماحول کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ غور کرنے کے لیے کچھ تجاویز:

ڻیم کی مجموعی مہارت کو استعمال کریں،  IEPہ بندی اور اسے ترجیح دینے کے لیے مل کر کام کریں! ریموٹ لرننگ کی منصب ●
 خاص سے والدین/سرپرست۔

یہ ملحوظ خاطر رکھ کر کہ کون سی اسکول پر مبنی لرننگ اور روڻین آسانی سے گھر پر منتقل ہو سکتی ہیں طالب علم جس چیز  ●
مواد اور وسائل تجویز کریں جس کا طالب علم کو تجربہ ہے۔ اگر  سے مانوس ہے اس سے شروع کریں۔ جہاں بھی ممکن ہو وه

 ۔سے رجوع کریں متفرق سیکھنے والوں کے لیے وسائل کی گائیڈتو  اضافی وسائل درار ہوں

● IEPs  پر مبنی ذاتی نوعیت کے ریموٹ لرننگ منصوبے۔ یقینی بنائیں کہ ریموٹ لرننگ منصوبہ ان الزمی سہولیات کی تجویز کرتا
 ہے جو عملی طور پر قابل اطالق ہوں۔

● IEP هکے اہداف پر مبنی عمومی تعلیمی ریموٹ لرننگ پروگرام میں ترمیم کریں۔ اگر کوئی طالب علم نمایاں طور پر ترمیم شد 
نصاب تعلیم کی پیروی کرتا ہے تو ریموٹ لرننگ منصوبے کو نمایاں طور پر ترمیم شده ہونا چاہیے۔ ابتدائی پوائنڻس کے بطور 

 کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ غیر ڈیجیڻل کلسڻر پیکڻس ڻر ذرائع یامیں موجود کلس وسائل گائیڈ

ور فیملیز چھوڻی بڑھوتریوں سے آغاز کرنا چاہیں گے اور آنے فیملی کے اطالق کی بنیاد پر ذاتی نوعیت کا بنائیں۔ کئی طالب علم ا ●
 والے ہفتوں میں عناصر شامل کر سکیں گے۔ کچھ فوراً سے ہی پھیلے ہوئے اسڻرکچر کی لرننگ روڻین کی خواہشمند ہوں گے۔

https://docs.google.com/document/d/116QpSZ2eYqR8aNTot337VceWZ2rXQW5YlVOPxLsT7OU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1_-9A-4Jeq29MpaVrunfjqumZNz06amLc_mOn_Z1cx68/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1_-9A-4Jeq29MpaVrunfjqumZNz06amLc_mOn_Z1cx68/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cO71H9uDoJGM2j32iHLGj53RoKoReKa_ERnsHRdnCtM/edit?usp=sharing
https://sites.google.com/cps.edu/assistive-technology-resources/access-for-reading-and-writing
https://docs.google.com/document/d/1F0-Cdfmwoz0LfKTWpDwsSqzscqRttXqYnXPj9gKQLGQ/edit
https://docs.google.com/document/d/1z_Ud5qknPtnDt6cUOU42DpXGi5w4ZWL3AoIi9bIw36o/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1z_Ud5qknPtnDt6cUOU42DpXGi5w4ZWL3AoIi9bIw36o/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1ifeaMrvkyC0zVcVPFZmbIXa3P9SzcCdS5GxeL0_G9ys/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1ifeaMrvkyC0zVcVPFZmbIXa3P9SzcCdS5GxeL0_G9ys/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1ifeaMrvkyC0zVcVPFZmbIXa3P9SzcCdS5GxeL0_G9ys/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1ifeaMrvkyC0zVcVPFZmbIXa3P9SzcCdS5GxeL0_G9ys/edit?usp=sharing
https://sites.google.com/a/cps.edu/kc/remote-learning-guidance
https://docs.google.com/document/d/1LFVb9U2hihUtGzFjT6YvAEtSgqcrdMvvDjxjHlH_4xQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1LFVb9U2hihUtGzFjT6YvAEtSgqcrdMvvDjxjHlH_4xQ/edit?usp=sharing
https://sites.google.com/a/cps.edu/kc/remote-learning-guidance/remote-learning-printable-non-digital-learning-packets
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 ی کی دستاویز میں شاملموثر منصوبہ بندی میں طالب علم کے انفرادی مضبوط پہلوؤں اور ضروریات کی آگہی شامل ہے جو رہنمائ ●
نہیں ہو سکتی۔ ان منفرد حاالت میں سب سے موثر منصوبہ بندی میں تمام طلبا بشمول معذور طلبا کے لیے مانوس لرننگ 

سرگرمیوں کا تسلسل بھی شامل ہو گا۔ اس لیے، جہاں بھی ممکن ہو ایجوکیڻرز کو اپنے طلبا کے لیے ریموٹ لرننگ کی منصوبہ 
اسکول میں دستیاب ڈیجیڻل اور نان ڈیجیڻل وسائل کے ساتھ طالب علم اور ان کی فیملی سے متعلق معلومات کا  بندی کے لیے ان کے
 استعمال کرنا چاہیے۔

گائیڈ کو جب اسکول کے وسائل ریموٹ لرننگ کے لیے موزوں نہ ہوں، ناقابل رسائی ئل برائے معذور طالب علمضمنی ریموٹ لرننگ وسا 
ان  ڈوسائل گائییہ  ہوں یا ان وسائل میں اضافہ کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ایک طالب علم کے لیے منصوبہ بندی میں،

 اقدامات کی پیروی کر کے بہترین طور پر استعمال کی جا سکتی ہے:

کوئی (غیر موافق/غیر ڈیجیڻل(انڻرنیٹ پر رسائی) یا  ڈیجیڻل -تعین کریں کہ طالب علم کس قسم کے وسائل استعمال کریں گے  .1
 رسائی نہیں)۔انڻرنیٹ 

کے جائزے کے ذریعے نشاندہی کریں کہ عمومی تعلیم ریموٹ لرننگ  IEPمعیاری منصوبہ بندی کے طریقہ کار اور طالب علم کی  .2
مقاصد یا بینچ مارکس واضح کرنے کے لیے) کی  IEPمنصوبے کے کونسے حصوں میں تبدیلی (رسائی پذیری کے لیے) یا ترمیم (

 نوٹ: ریموٹ لرننگ کی سہولیات کالس روم کے ماحول کے لیے درکار سہولیات سے مختلف لگ سکتی ہیں۔ ضرورت ہے۔

 نشادہی کریں جو ضروری رسائی فراہم کر سکیں (یعنیان وسائل کی  کے متعلقہ سیکشنز کے ذریعے وسائل گائیڈ .3
StorylineOnline  یاdibleAu آزاد مطالعہ یا صالحیتوں کو نکھارنے میں سپورٹ کے لیے معاونتی ڻیک ڻول)۔ 

مقاصد اور بینچ مارکس کے  IEPں جو طالب علم کے کے متعلقہ سیکشنز کے ذریعے ان وسائل کی نشاندہی کریوسائل گائیڈپھر .4
مطابق ریموٹ لرننگ ڈیزائن کرنے کے لیے ترمیم شده ہنر کی پریکڻس یا پروجیکٹ کام فراہم کریں۔ (یعنی دوسرے گریڈ کے استاد 

 IEPموجوده  کییا ڻیم ہنر کی پریکڻس کے لیے لفظ دیکھنے واال گیم تفویض کر سکتے ہیں، مگر اس دوسرے گریڈ کے طالب علم 
خواندگی کا بینچ مارک شارٹ واول ساؤنڈز پر فوکس کرتا ہے۔ ایک ترمیم شده ریموٹ لرننگ ہنر کی پریکڻس کی سرگرمی شارٹ 

کے زیر ہدایت ہو سکتی  IEPہفتہ وار لرننگ سرگرمیاں کس طرح  واول ایکسپوژر، تعامل اور پریکڻس پر فوکس کرسکتی ہے۔)
 دیکھیں۔ ترمیم شده دوسرے گریڈ کا فیملی ریموٹ لرننگ شیڈول یہ ہیں اس کی مثال کے طور پر

ڻیم کے دیگر ممبرز سے مل جل کر کام کریں کہ یہ  IEPجہاں ضرورت ہو یہ یقینی بنانے کے لیے عمومی ایجوکیڻر اور  .5
 ضروریات اور ترامیم ریموٹ لرننگ فیملی شیڈول میں واضح طور پر نوٹ ہیں۔

 متعلقہ سروس فراہم کنندگان کے لیے رہنمائی

 مجموعی جائزه
عزائم پورے کرتا ہے۔  6یے ریموٹ لرننگ کے متعلقہ سروس کے فراہم کنندگان یہ یقینی بنانے میں انتہائی سنجیده ہیں کہ ضلع تمام طلبا کے ل

متعلقہ سروس فراہم کنندگان اس مشکل وقت میں ہر ضلعے کے عزم کو الزمی معلومات اور ہنر سے نواز کر منفرد مہارت اور سپورٹ پیش 
ا سکیں، ڈھال سکیں اور اور طلبا کی ضروریات پر مبنی ریموٹ لرننگ منصوبوں موثر طور انفرادی بن IEPs، 504sکرتی ہے تاکہ اسکول 

 ترجیحی بنا سکیں۔ اس حد تک، متعلقہ سروس فراہم کنندگان یہ کریں گے:
 سے متعلق سروس منٹ فراہم کریں۔ IEP/504طالب علم کے انفرادی ریموٹ لرننگ پالن کے مطابق  ●
ہنر کو مضوط کریں اور تمام طلبا کو ریموٹ لرننگ مواد مساوی طور پر ان کے کیس لوڈز پر فراہم کریں جو ان کے اہم  ●

 سوشل/جذباتی ضروریات کو تریجیح دیں۔
 اپنے طلبا کے ساتھ ہر اسکول کے دن ورچوئلی دستیاب اور مشغول رہیں۔ ●
گھنڻے دستیاب رہیں۔ ورچوئل آفس  4"ورچوئل آفس کے اوقات" کے ذریعے ہر دن طلبا اور فیملیز کو سروسز فراہم کرنے کے لیے  ●

 ن کی اوقات میں شیڈول ہونے چاہئیں۔اوقات ریگولر اسکول کے د
 شیڈول کرده بنیادوں پر طالب علم کی مشغولیت کو مانیڻر اور ڻریک کریں۔ ●
اسڻاف کو ریموٹ لرننگ پروگرام کے اطالق اور لمبے عرصے کی منصوبہ بندی کو سپورٹ کرنے سے متعلق مل کر کام کرنے،  ●

 504اور  IEPsہم کرنے کے واسطے مستحکم اسڻرکچرز بنائیں، خاص کر منصوبہ بندی کرنے اور ڈیولپمنٹ کے لیے سہولیات فرا
 منصوبے والے طلبا کے لیے۔

 ریموٹ لرننگ کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ان کی اپنی جاری پیشہ ورانہ ڈیولپمنٹ کو سپورٹ کریں۔ ●
 

https://docs.google.com/document/d/1LFVb9U2hihUtGzFjT6YvAEtSgqcrdMvvDjxjHlH_4xQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1LFVb9U2hihUtGzFjT6YvAEtSgqcrdMvvDjxjHlH_4xQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1LFVb9U2hihUtGzFjT6YvAEtSgqcrdMvvDjxjHlH_4xQ/edit?usp=sharing
https://www.storylineonline.net/library/
https://www.storylineonline.net/library/
https://stories.audible.com/discovery/enterprise-discovery-21122356011?ref=adbl_ent_anon_ds_ds_dccs_sbtp-0-1
https://docs.google.com/document/d/1LFVb9U2hihUtGzFjT6YvAEtSgqcrdMvvDjxjHlH_4xQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1028g1yGmDkFScvFIy6hC_JtKe_-0aaT8ahl3Uc-9qGw/edit?usp=sharing
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ہیں کہ ریموٹ لرننگ کو سپورٹ کرنے کے ان کے رول دروں بینی کے لیے یہ کچھ سواالت ہیں چونکہ متعلقہ سروس فراہم کنندگان سوچتے 
 میں یہ شامل ہونا چاہیے:

منصوبے والے طلبا کے لیے کیس مینیجرز کی انفرادی ریموٹ لرننگ پروگرامز ڈیولپ کرنے اور پھر اطالق  IEP/504میں  ●
 کرنے میں مدد کیسے کر سکتا ہوں؟

 کیا حکمت عملی ہے؟میرے تفویض کرده اسکولز کی ریموٹ لرننگ کے حوالے سے  ●
 میں ان اسکول وائیڈ منصوبوں کو کیسے سپورٹ کر سکتا ہوں جو پہلے ہی موجود ہیں؟ ●
 میں طلبا کو مشغول کرنے کے لیے کونسی حکمت عملیاں اور تکنیکس استعمال کر سکتا ہوں؟ ●
 میں اساتذه اور والدین کے ساتھ بہترین مشاورت اور مل کر کام کیسے کر سکتا ہوں؟ ●

 
اسکول کے اسڻاف کی طرح، متعلقہ سروس فراہم کنندگان ایک روزانہ/ہفتہ وار شیڈول ڈیولپ کریں گے جو ان کی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں دیگر 

کو پورا کرنے کے قابل بنائے گا۔ شیڈول میڻنگز کے وقت، تشخیصات، سروس ڈیلیوری، مشاورت/مل کر کام کرنا، فیملی کی حد رسائی وغیره 
 ے اور اسکول کی سطح کے منتظمیں سے بھی شیئر کیے جائیں گے۔پر مشتمل ہوں گ

 
اساتذه اور کونسلر کے عہد میں موافقت کریں، متعلقہ سروس فراہم کنندگان کو اپنے آپ کا اس طرح شیڈول کرنا چاہیے کہ وه ریموٹ لرننگ 

وں۔ اضافی طور پر، متعلقہ سروس فراہم کنندگان گھنڻوں کے لیے براه راست دستیاب ہ 4سرگرمیوں کو سپورٹ کرنے کے واسطے کم از کم 
 اپنے فرائض، ڻاکس، ذمہ داریاں انجام دینا جاری رکھ سکتے ہیں جنہیں لچکدار شیڈول پر کیا جا سکتا ہے۔

 
متعلقہ سروسز فراہم کنندگان سے توقع کی جاتی ہے کہ وه منتظمین اور اساتذه سے مشاورت کریں گے اور انفرادی طلبا کی مخصوص 

 ضروریات پر مبنی ریموٹ لرننگ مواقع فراہم کرنے اور بڑھانے کے لیے اپنی نظم و ضبط سے آراستہ مہارتیں فراہم کریں گے۔
 
اضافی طور پر، متعلقہ سروس فراہم کنندگان سے توقع کی جاتی ہے کہ وه انفرادی ریموٹ لرننگ منصوبہ کی سروسز، ہفتہ وار حد رسائی اور 

 والے تمام طلبا کے لیے کوششوں کے چیک ان کو سپورٹ کریں گے۔ IEP انفرادی اسکول سطح پر

 روزانہ/ہفتہ وار ذمہ داریاں اور توقعات:

منتظمین اپنی ڈائریکٹ رپورڻس کے ساتھ اپنے ورچوئل  RSPورچوئل آفس اوقات میں حصہ لیں جیسا کہ مینجرز سے درکار ہے ( ●
 آفس اوقات شیئر کریں گے)۔

 کریں جو آپ کے مخصوص اسکول اسائنمنڻس پر اساتذه کے اوقات ہوں گے ورچوئل آفس اوقات ہوسٹ ●
 تمام متوقع جاب فنکشنزدور سے مکمل کریں (میڻنگز، تشخیصات، مشاورت/مل کر کام کرنا، سپورٹ سروسز وغیره)۔ ●
 میں ڈایکومنٹ کریں اور موجوده سروس کیپچر کے رہنما اصول کی پیروی کریں۔ SSMتمام سروسز کو  ●

○ ISBE  ،تجویز کرتا ہے کہ اسکول، اسکول کے ضلعے اور فراہم کنندگان کو اسپیشل تعلیم اور متعلقہ فراہم کرده سروسز
طریقہ کار اور ہدایت کے منٹ، مواد اور فراہم کرده ضروریات ڈاکیومنٹ کرتے ہوئے خاص احتیاط کرنی چاہیے۔ فراہم 

 قاصد کی پیشرفت کے تعین کے لیے استعمال ہو سکیں۔کنندگان کو نوڻس بنانے چاہئیں جو ساالنہ اہداف اور م
 روزانہ کم از کم دوبار ای میل چیک کریں۔ ●
 فائده کا دن استعمال کرتے ہوئے مخصوص رپورڻنگ طریق عمل کی پیروی کریں۔ ●
● IEP ،رضامندی/تشخیص کی منصوبہ بندی، 504/اہلیت ،MTSS اور دیگر اسکول سے متعلق میڻنگز میں دور سے حصہ لیں۔ 

 شیڈول کے تمام تنازعے اسکول منتظم اور کیس مینیجر کی توجہ میں النے چاہئیں۔
 اپنے باقاعده تفویض کرده اسکول شیڈول کی روزانہ کی بنیاد پر پیروی کریں۔ ●
 ریموٹ لرننگ عرصے کے دوران ڻیم کے دن وه ہی رہیں گے۔ ●
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 متعلقہ سروسز کی فراہمی
 504اہداف اور  IEPاتی ہے کہ وه طلبا کو ان کے کیس لوڈز پر سروسز فراہم کریں جو ان کے متعلقہ سروس فراہم کنندگان سے توقع کی ج

سسڻم  SSMمنصوبہ سے ہم آہنگ ہوں۔ اساتذه، دیگر اسڻاف ممرز اور والدین/سرپرست سے مشاورت دور سے کی جائے گی۔ تمام سروسز 
کی مشغولیت کو متعلقہ سروس فراہم کنندگان کی جانب سے طلبا کی  میں موجوده رہنما اصولوں کے مطابق ڈاکیومنٹ کی جائیں گی۔ طلبا

IEPs  منصوبوں کی مناسبت سے مانیڻر اور ڻریک کیا جائے گا (جیسے ہفتہ وار، ہفتہ میں دو بار، ماہانہ وغیره)۔ تمام سروسز کو  504اور
SSM ں۔میں ڈاکیمونٹ کرنا ہے اور موجوده سروس کیپچر رہنما اصولوں کی پیروی کری 

 
متعلقہ سروس فراہم کنندگان سے توقع کی جاتی ہے کہ وه مختلف سروس ڈیلیوری ماڈلز کے ذریعے ریموٹ لرننگ عرصے کو دوران طلبا کو 

 سپورٹ کریں گے۔ مثالوں میں بال تحدید، درج ذیل شامل ہو سکتے ہیں:
کو سپورٹ کرتی ہے جو طالب علم کے ریموٹ متعلقہ سروس نا ہم وقت ساز یا ہم وقت ساز لرننگ کے ذریعے طلبا  - ڈائریکٹ ●

 لرنگ پروگرام سے موافق ہے۔
متعلقہ سروس فراہم کننده طالب علم کے نتائج بہتر بنانے پر مرکوز حکمت عملیاں بنانے کے لیے استاد، والدین یا دیگر  - مشاورت ●

 افراد کے ساتھ کام کرتا ہے۔
لم کی کامیابی کی سطح کو بڑھانے کے لیے استاد، والدین اور طالب علم کے متعلقہ سروس فراہم کننده طالب ع - مل کر کام کرنا ●

 ساتھ مل کر کام کرتا ہے۔
متعلقہ سروس فراہم کننده اور دیگر اسڻاف ممبر (استاد، پیشہ ور، دیگر متعلقہ سروس فراہم کنندگان وغیره) طلبا کے  - مل کر پڑھانا ●

 ندی، نظم، ڈیلیوری اور سبق کی تشخیص شیئر کرنا۔گروپس کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں؛ منصوبہ ب
 

متعلقہ سروس فراہم کنندگان سے توقع کی جاتی ہے کہ وه ریموٹ لرننگ کے عرصے کے دوران دیگر اسکول کے اسڻاف کے ساتھ مل کر 
ابل قندی کرتے ہوئے اسڻاف کو طلبا کو ہم وقت ساز اور نا ہم وقت ساز دونوں لرننگ مواقع فراہم کریں گے۔ ایسی سرگرمیوں کی منصوبہ ب

 کی تعمیل کرنی چاہیے۔ قبول استعمال کی پالیسیوں
ے: ہ نا ہم وقت ساز لرننگ ریکارڈڈ تعامالت پر مشتمل ہوتی ہے جو ایک جگہ یا ایک وقت پر واقع نہیں ہوتے۔ مثالوں میں یہ شامل ●

 ای میل، فائل منتقلیاں، پریکڻس/ہوم ورک پیکڻس، ویڈیو کلپس، نوڻس اور نیوز لیڻرز اور اکثر پوچھے جانے والے سواالت۔
 

ہم وقت ساز لرننگ میں فوری پیغام رسانی اور فوری تاثرات والے تعامالت شامل ہوتے ہیں۔ مثالوں میں یہ شامل ہیں: ویڈیو  ●
اور اسے ایک اور بالغ کی موجودگی میں فراہم  Google Classroomیا  Google Meet، Google Chatکانفرنسنگ بذریعہ 

کیا جا سکتا ہے۔ یہ سرگرمیاں طلبا کے لیے فوری تاثرات موصول کرنے کے موقع کے ساتھ جمع ہو کر رہنمائی کرده ہدایت/گفتگو 
 پر فوکس کرتی ہیں۔

 ڈیجیڻل مواصلت کے ڻولز
Google Meet مپیوڻر یا موبائل آلہ کے ذریعے طلبا کے گروپ کے ساتھ ریئل ڻائم میں ویڈیو سیشنز کی میزبانی کا ایک ایجوکیڻرز کو ک

استاد اور طلبا کے گروپ کے درمیان اور  ڻول ہے CPSایک منظور شده  Google Meetمحفوظ اور سیکیور طریقہ فراہم کرتا ہے۔ 
ه کے تعمیل میں ہے۔ متعلقہ سروس فراہم کنندگان سے توقع کی جاتی ہے کہ و استعمال کے لیے قابل قبول پالیسیوںکمیونیکیشن کے لیے ہماری 

سی بھی سوال تو ک استعمال کے لیے قابل قبول پالیسی کی پیروی کریں گے اور اور انہیں تجویز کی جاتی ہے کہ اگر اضافی رہنمائی درکار ہو
 کے لیے وه اپنے مینیجر سے رابطہ کریں۔

 
 تعامالت کے لیے منظور کر لیا گیا ہے: 1:1کو آفیشل طور پر انفرادی طلبا اور ان کے درمیان  Google Meetکو  29جمعرات، اپریل 

 اسکول کونسلرز، ۔1
 اسکول سے وابستہ ورکرز؛ ۔2
 اسکول پر مبنی سائیکولوجسڻس؛ ۔3
آف اسڻوڈنٹ کونسلنگ اینڈ پوسٹ سیکنڈری ایڈوازنگ میں سینڻرل آفس مالزمین (جیسے نیٹ ورک کالج اور کیریئر اسپیشلسڻس) اور آفس  ۔4

 ایموشنل لرننگ (جیسے نیٹ ورک سوشل ایموشنل لرننگ اسپیشلسڻس)۔-آفس آف سوشل
 ۔ اسکول پر مبنی گویائی اور زبان کا پیتھولوجسٹ5
 رانہ تھیراپسٹ۔ اسکول پر مبنی پیشہ و6
 ۔ اسکول پر مبنی فزیکل تھیراپسٹ7
 ۔ اسکول کے نرسز8

 

https://cps.edu/acceptableusepolicy/Pages/aup.aspx
https://cps.edu/acceptableusepolicy/Pages/aup.aspx
https://cps.edu/acceptableusepolicy/Pages/aup.aspx
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اساتذه اور متعلقہ سروس کے فراہم کنندگان کے لیے اپنے طلبا سے تعامل کرنے کی خاطر  کے مواصالتی ڻولز کا مجموعی جائزه Google یہ
اساتذه کے لیے رئیل ڻائم میں طلبا کے گروپ کے ساتھ ویڈیو سیشنز کی میزبانی کرنے کا  Google Meet دستیاب پلیٹ فارمز بیان کرتا ہے۔

ساتھ، اساتذه کے پاس انفرادی طلبا/گروپس سے چیٹ کرنے یا اپنی کالس کے کے  Google Chat محفوظ اور سیکور طریقہ فراہم کرتا ہے۔
اساتذه کو اپنی کالسز کے لیے ڈسکشن بورڈ بنانے نیز  Google Classroom ساتھ بات چیت کرنے کے لیے کمره بنانے کی سہولت ہے۔

 ہے۔ اسائنمنڻس تقسیم کرنے اور طلبا کو رئیل ڻائم تاثرات فراہم کرنے کی سہولت دیتا
 

Google Meet اب پورے ضلع میں فعال ہے۔ Google Meet اس حوالے سے مرحلہ بہ مرحلہ ہدایات فراہم کرتا ہے کہ  اساتذه کے ل
Google Meet تھ ویڈیو کانفرنس کو کس طرح سیٹ اپ کیا جائے۔کے ذریعے طلبا کے سا Google Meet ایک فوری گائیڈ ہے  طلباء کے

 استعمال کرنے کے طریقے کے لیے اپنے طلبا کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ Google Meetجسے اساتذه 
 

Google Live Stream اساتذه کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وه اپنے طلبا کو یک طرفہ ویڈیو ریکارڈ کریں یا رئیل ڻائم میں بروڈکاسٹ کریں۔ 
Google Live Stream اس حوالے سے مرحلہ بہ مرحلہ ہدایات فراہم کرتا ہے کہ الئیو یا ریکارڈ شده ویڈیو بروڈکاسٹ کرنے  اساتذه کے ل

 Google Live Stream کیسے بنائی جائے اور طلبا کے ساتھ دیکھنے کا لنک کیسے شیئر کیا جائے۔ Google Live Streamکے لیے 
 سے منسلک ہونے کے طریقے کے لیے فراہم کر سکتے ہیں۔ Google Live Streamایک فوری گائیڈ ہے جو اساتذه طلبا کو  طلباء کے

 ننگ سرگرمیاں فراہم کرناطلبا کو ریموٹ لر
 ریموٹ لرننگ سرگرمیوں کی منصوبہ بندی کرتے وقت متعلقہ سروس کے فراہم کنندگان مندرجہ ذیل پہلوؤں پر غور کریں گے:

 سروس کے منڻس جو انفرادی ریموٹ لرننگ منصوبے میں بیان ہیں۔ IEPطالب کی  ●
 سرگرمی پر صرف کرنا چاہیے۔وه مجوزه کم از کم وقت جو طالب علم (طلبا) کو اسڻرکچرڈ  ●
 جب لرننگ کا مواد پوسٹ ہوگا تو سروس کے فراہم کنندگان طلبا اور والدین کے ساتھ مواصلت کس طرح کریں گے۔ ●
 طالب علم (طلبا) لرننگ کے کون سے کلیدی پلیٹ فارمز استعمال کریں گے۔ ●
ده تک کس طرح رسائی حاصل کر سکتے ہیں اور کسی بھی طالب علم (طلبا) اور والدین/سرپرست اپنے متعلقہ سروس کے فراہم کنن ●

 مکمل شده سرگرمی پر انہیں تاثرات کی توقع کب کرنی چاہیے۔
اگر طالب علم (طلبا) اور والدین/سرپرستوں کے پاس کمپیوڻر تک آسان رسائی نہ ہو تو وه لرننگ کے مواد تک کس طرح رسائی  ●

 حاصل کر سکتے ہیں۔

 ت کو ترجیح دیناسماجی اور جذباتی ضروریا
ضلع کے مجموعی ریموٹ لرننگ منصوبے کے مطابق، متعلقہ سروس کے فراہم کنندگان طلبا کی سماجی اور جذباتی ضروریات کو سپورٹ 

ے س طلبا کی جذباتی ضروریات کو سپورٹ کرنا -ریموٹ لرننگ کے دن  کرنے کی اہمیت پر زور دیں گے۔ مجوزه حکمت عملیوں کے لیے
اسکولز بند ہونے کے دوران طلبا کی ذہنی صحت کے خدشات کا جواب  رجوع کریں۔ سماجی کارکنان اور اسکول کے سائیکالوجسڻس کو بھی

 سے رجوع کرنا چاہیے۔ دینے کے لیے رہنمائی

 ںپُرخلوص کاوشی
متعلقہ سروس کے فراہم کنندگان سے توقع کی جاتی ہے کہ وه ریموٹ لرننگ کے عرصے کے دوران اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریاں مکمل کرنے 
کے لیے سبھی پُرخلوص کاوشوں اور کوششوں (یعنی جن کا تعین ایک معقول شخص مماثل حاالت کے تحت جانفشانی اور ایمانداری کے ساتھ 

شش کے بطور کرے گا) کی دستاویز بندی کریں۔ پُرخلوص کاوشوں کی کچھ مثالوں میں یہ شامل ہیں مگر ان تک محدود کی جانے والی کو
 نہیں:

 فی الحال دستیاب مقداری اور معیاری ڈیڻا کو دستاویز بند کرنے کے لیے مکمل اور جامع ریکارڈ کا جائزه انجام دینا۔ ●
 الدین اور طلبا سے انڻرویوز لینا۔اضافی معلومات حاصل کرنے کے لیے اساتذه، و ●
 آن الئن جانچ کے ڻولز استعمال کرنا۔ ●
 طالب علم کی ضروریات کے لحاظ سے والدین اورعملے کے دیگر ممرز کے ساتھ مل کر کام کرنا۔ ●
 ورچوئل آفس کے اوقات کے ذریعے کام کے ساتھیوں کے ساتھ کیس سے متعلق مشاورتوں میں مشغول ہونا۔ ●

 

https://docs.google.com/document/d/15D2XOJqRr-frd6FOkey1Zv24pOqp-fGGrH_kP84wN1U/edit
https://docs.google.com/document/d/1MSZsJbGqpMAxOX-Fd3MzAN5iu1um4gfAyjVJXjItgqI/preview
https://docs.google.com/document/d/1UYvZD8YXY7aTa3fF_Zwc5ZdNtIxVVQjsJ8ulxZv8g00/preview
https://docs.google.com/document/d/1HgXP47lGg0oSrjTmr-zqTa_DFRaq-tX8JYOTa6ZwU7k/preview
https://docs.google.com/document/d/1HgXP47lGg0oSrjTmr-zqTa_DFRaq-tX8JYOTa6ZwU7k/preview
https://docs.google.com/document/d/1EW4_N_vfLQBjOvdMMpfvd4nxWienlLwIwq802sOehOU/preview
https://docs.google.com/document/d/1EW4_N_vfLQBjOvdMMpfvd4nxWienlLwIwq802sOehOU/preview
https://docs.google.com/document/d/1Ayfoi6dm8xEAmcRIH38Chmy9CY3cQvqoMGvrTIyC_Fw/edit
https://docs.google.com/document/d/1yylKAbzGgjD071SRNhkfojBw7yujs38ovtZlk0OXtr0/edit?disco=AAAAJPQxSrY&ts=5e7ff755&usp_dm=true
https://docs.google.com/document/d/1yylKAbzGgjD071SRNhkfojBw7yujs38ovtZlk0OXtr0/edit?disco=AAAAJPQxSrY&ts=5e7ff755&usp_dm=true
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ISBE ،کچھ مخصوص ذاتی، بہ نفس نفیس فراہم کی جانے والی تھیراپیز (جیسے کہ فزیکل تھیراپی، پیشہ ورانہ تھیراپی وغیره)  کے مطابق
ریموٹ لرننگ کے عرصے کے دوران فراہم کرنا ناقابل عمل اور غیر محفوظ ہو سکتا ہے۔ اس کے باوجود، متعلقہ سروس کے فراہم کنندگان 

کرنے میں ضرورت کے انفرادی موضوعات پر توجہ دینے کے لیے سبھی پُرخلوص کاوشوں اور  فراہم FAPEہر طالب علم کے لیے 
استعمال کریں گے۔ اس کے عالوه، متعلقہ سروس کے فراہم کنندگان طلبا سے رابطہ  SSMکوششوں کی دستاویز بندی کرنے کی خاطر 

لیے متعدد اور مختلف کوششوں کی دستاویز بندی کرنے کی خاطر فراہم کرنے کے  FAPEکرنے، ریموٹ لرننگ کا انتظام کرنے اور طلبا کو 
SSM استعمال کریں گے۔ 

 ریموٹ لرننگ کے ساتھ شروعات کرنے کے لیے تجاویز
متعلقہ سروس کے فراہم کنندگان طلبا کے انفرادی مضبوط پہلوؤں اور ضروریات نیز طالب علم کے گھر میں لرننگ کے ماحول کو ملحوظ 

شروعات کریں گے تاکہ ڈیجیڻل اور غیر ڈیجیڻل دونوں طرح کی ریموٹ لرننگ سرگرمیوں کی منصوبہ بندی کی جا  خاطر رکھتے ہوئے
 سکے۔

 
متعلقہ سروس کے فراہم کنندگان والدین اور اسکول کے عملے کے دیگر ممبرز کے ساتھ ریموٹ لرننگ کی سرگرمیوں کی منصوبہ بندی 

کریں گے۔ سروس ڈیلیوری کے ذریعے کے طور پر عملے کے دیگر ممرز کے ساتھ تدریس کے کرنے اور ترجیح دینے کے لیے مل کر کام 
 مشترکہ موقعوں پر غور کریں۔

 
منصوبوں کے لحاظ سے ریموٹ لرننگ سرگرمیوں کو ذاتی نوعیت کا بنائیں گے۔ ایسی  504اور  IEPsمتعلقہ سروس کے فراہم کنندگان 

 علم کے لیے مانوس ہیں اور فیملی کے اطالق کے لحاظ سے انہیں مزید ذاتی نوعیت کا بنائیں۔سرگرمیوں کے ساتھ شروعات کریں جو طالب 

 اسکول کے عملے اور والدین کے لیے وسائل
متعلقہ سروس کے فراہم کنندگان والدین اور اسکول کے عملے کے لیے ہنر کے مخصوص پہلوؤں کو ہدف بنانے والے وسائل تقسیم کریں گے۔ 

کے دیگر ممرز کے ساتھ مل کر اور ہر انفرادی اسکول کیمپس میں تقسیم کیے جانے والے دیگر وسائل سے مطابقت میں ہوگی یہ تقسیم عملے 
 (یعنی شیڈول کرده تسلسل فالو کرے گی: ہفتہ وار، ہفتے میں دو بار وغیره)۔ آفس آف ڈائیورس لرنر سپورڻس اینڈ سروسز 

)Services, ODLSS Office of Diverse Learner Supports and متنوع ) معذور طلبا کے لیے مخصوص وسائل کے ساتھ
 برقرار رکھے گا۔ سیکھنے والوں کے لیے ریموٹ لرننگ وسائل کی گائیڈ

 ڈیولپمنٹ جاری پیشہ ورانہ
متعلقہ سروس کے فراہم کنندگان سے توقع کی جاتی ہے کہ وه جاری پیشہ ورانہ لرننگ اور صالحیتوں کی ڈیولپمنٹ میں شرکت کرنے کے 

لیے کچھ وقت نکالیں گے تاکہ ریموٹ لرننگ کے تقاضوں کو پورا کیا جا سکے۔ اس میں آن الئن خود سے کیے جانے والے کورسز، کتابوں 
ریموٹ لرننگ کے پورے عرصے کے دوران عملے کے ساتھ پیشہ ورانہ  ODLSSویبنارز، پوڈکاسڻس وغیره شامل ہو سکتے ہیں۔ کے کلب، 

 لرننگ کے وسائل شیئر کرے گا۔

https://docs.google.com/document/d/1LFVb9U2hihUtGzFjT6YvAEtSgqcrdMvvDjxjHlH_4xQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1LFVb9U2hihUtGzFjT6YvAEtSgqcrdMvvDjxjHlH_4xQ/edit?usp=sharing
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 سروس ڈیلیوری کے حوالے سے ملحوظ خاطر رکھنے کی باتیں
سروس کے فراہم کنندگان کو متعلقہ سروسز اس طرح بنانی یومیہ مشغولیت کے مجوزه منڻس سے اپنی سروسز کو منسلک کرتے وقت، متعلقہ 

چاہئیں کہ وه گریڈ لیول کے لحاظ سے یومیہ مشغولیت کے مجوزه منڻس میں طالب علم کی مشغولیت کو سپورٹ کریں۔ سپورٹ کی ان وضعوں 
ست گی۔ سروسز میں طالب علم کی براه راپر غور کریں جو نصاب کی ہدایت پر توجہ دینے کے لیے طالب علم کی دستیابی کو ختم نہیں کریں 

 ۔ومشغولیت یومیہ مشغولیت کے مجوزه منڻس سے تجاوز نہیں کرنے چاہئیں اّال یہ کہ انفرادی سبب زیاده طویل یومیہ مشغولیت کی تائید کرتا ہ
 

گریڈ 
 لیول

ریموٹ لرننگ کے ذریعے یومیہ 
 -مشغولیت کے مجوزه منڻس 

 
مشترکہ تدریس، کلسڻر اور ہدایتی 

 سمیت سبھی کالس رومز

360 )ES کے لحاظ (
سے اسکول کے 
ایک عام دن کی 
 شرح فیصد اور

350 )HS منٹ فی (
 دن
 

 
 

 متعلقہ سروس منٹ کی فراہمی کی مثالیں:
 
 
 
 

Pre-K 60 بذات خود شیڈول تک  %17براه راست طالب علم کی شمولیت  %17 منٹ
 غور کریںمحدود کرنے پر 

 
 :%83سروسز کا بقیہ 
 والدین/سرپرست کی مشاورت/باہمی شراکت -
 استاد کی مشاورت/باہمی شراکت -
 براه راست تدریس کی باہم سہولت بہم پہنچائیں -

 K-2 90 بذات خود شیڈیول تک  %25براه راست طالب علم کی شمولیت  %25 منٹ
 محدود کرنے پر غور کریں۔

 
 فراہم کرده بذریعہ:متعلقہ سروسز  %75بقیہ 

 والدین/سرپرست کی مشاورت/باہمی شراکت -
 استاد کی مشاورت/باہمی شراکت -
 براه راست تدریس کی باہم سہولت بہم پہنچائیں -
 اہدافی شعبوں میں غیر ہم وقت/ہم وقت ویڈیو کی تدریس -
بذات خود  %25براه راست طالب علم کی شمولیت  -

 شیڈیول تک محدود کرنے پر غور کریں
 

بذات خود شیڈول تک  %33براه راست طالب علم کی شمولیت  %33 منٹ 120 3-5
 محدود کرنے پر غور کریں

 
 متعلقہ سروسز فراہم کرده بذریعہ: %67بقیہ 

 والدین/سرپرست کی مشاورت/باہمی شراکت -
 استاد کی مشاورت/باہمی شراکت -
 براه راست تدریس کی باہم سہولت بہم پہنچائیں -
 ہم وقت/ہم وقت ویڈیو کی تدریس اہدافی شعبوں میں غیر -
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گریڈ 
 لیول

ریموٹ لرننگ کے ذریعے یومیہ 
 -مشغولیت کے مجوزه منڻس 

 
مشترکہ تدریس، کلسڻر اور ہدایتی 

 سمیت سبھی کالس رومز

360 )ES کے لحاظ (
سے اسکول کے 
ایک عام دن کی 
 شرح فیصد اور

350 )HS منٹ فی (
 دن
 

 
 

 متعلقہ سروس منٹ کی فراہمی کی مثالیں:
 
 
 
 

بذات خود شیڈیول تک  %50براه راست طالب علم کی شمولیت  %50 منٹ 180 6-8
 محدود کرنے پر غور کریں

 
 متعلقہ خدمات فراہم کی گئی ہیں بذریعہ: %50باقی مانده 

 والدین/سرپرست کی مشاورت/باہمی شراکت -
 استاد کی مشاورت/باہمی شراکت -
 تدریس کی باہم سہولت بہم پہنچائیںبراه راست  -
 اہدافی شعبوں میں غیر ہم وقت/ہم وقت ویڈیو کی تدریس -

بذات خود شیڈیول تک  %77براه راست طالب علم کی شمولیت  %77 منٹ 270 9-12
 محدود کرنے پر غور کریں

 
 متعلقہ خدمات فراہم کی گئی ہیں بذریعہ: %23باقی مانده 

 مشاورت/باہمی شراکتوالدین/سرپرست کی  -
 استاد کی مشاورت/باہمی شراکت -
 براه راست تدریس کی باہم سہولت بہم پہنچائیں -
 اہدافی شعبوں میں غیر ہم وقت/ہم وقت ویڈیو کی تدریس -

 

 حفاظتی تحفظات
رکھنا الزم ہے۔ امریکی محکمۂ متعلقہ خدمت فراہم کنندگان پر ریموٹ لرننگ کے دوران طالب علم کے ریکارڈوں کی رازداری بدستور برقرار 

) کے بارے میں اکثر پوچھے COVID-19( 2019اور کورونا وائرس بیماری  FERPA ) نےDepartment of Education, EDتعلیم (
کی جانب سے یہ نئی رہنمائی کنبہ جاتی تعلیمی حقوق  EDطالب علم کی رازداری کی بابت  جاری کیا۔ )2020] (مارچ PDF[ گئے سواالت

نیز ایک ساده باخبر  COVID-19اس کا تعلق ) کے تقاضوں کے بارے میں وضاحت فراہم کرتی ہے کیونکہ FERPAاور رازداری ایکٹ (
 منظوری فارم سے ہے۔

https://studentprivacy.ed.gov/sites/default/files/resource_document/file/FERPA%20and%20Coronavirus%20Frequently%20Asked%20Questions_0.pdf
https://studentprivacy.ed.gov/sites/default/files/resource_document/file/FERPA%20and%20Coronavirus%20Frequently%20Asked%20Questions_0.pdf
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SECAs کے لیے رہنمائی 

 مجموعی جائزه
) معذور طلبہ کے لیے اہم تعاون ہیں۔ خاص تعلیم والے طلبہ کو آموزشی پلیٹ فارم تک SECAsخاص تعلیم کے کالس روم کے معاونین (

نانے اور اس پر کاربند رہنے، اعانت کی وکالت کرنے، تفویض شده کام مکمل کرنے، رسائی حاصل کرنے، ایک شیڈول اور آموزشی منصوبہ ب
اور جائزه اور گریڈنگ کے لیے کام جمع کروانے کے لیے، ان کے عمومی تعلیمی ہم عمروں کے لیے دستیاب تعاون کے عالوه، اضافی تعاون 

 درکار ہو سکتا ہے۔
 

) کے اندر مندرج الزمی سہولیات کو نافذ کرنے کے IEPنفرادی تعلیمی منصوبے (طالب علم کے ا SECAsریموٹ لرننگ کے دوران، 
 عالوه، تکنیکی اعانت فراہم کرکے اور کالس روم کے نظم و نسق میں مدد کرکے، الئسنس یافتہ استاد کے اسباق کا تعاون کرتے رہیں گے۔

 سپورڻنگ ہدایات
ایک یومیہ اور ہفتہ وار شیڈول تیار کریں گے جو تمام پیشہ  SECAsاک سے، عمارت کے منتظمین اور خاص تعلیم کے اساتذه کے اشتر

 ورانہ ذمہ داریوں کی سہولت بہم پہنچاتا ہو۔
 کے مطابق طلبہ کو تعاون فراہم کریں۔ IEPانفرادی ریموٹ لرننگ کے منصوبوں/ ●
 باقاعدگی سے تفویض کرده اسکول کے شیڈول پر عمل کریں ●
میڻنگوں میں (حسب ضرورت) اساتذه اور متعلقہ خدمت فراہم کنندگان کے ساتھ  IEPم کی تمام میڻنگوں، اسکول پر مبنی عملہ اور ڻی ●

 مشاورت اور باہمی شراکت میں دور دراز سے شرکت کریں
 عمارت کے اندر خاص تعلیم کے اساتذه اور خاص تعلیم کے منتطیمن کے ساتھ رواں مواصلت میں مشغول ہوں ●
 ساتھ ورچوئل ریموٹ لرننگ سیشنز میں حاضر ہوںتفویض کرده طلبہ کے  ●
 خاص تعلیم کے اساتذه یا متعلقہ خدمت فراہم کنندگان کے ساتھ ورچوئل دفتری اوقات اور طلبہ کے سیشنز میں شرکت کریں ●
ہ بعمارت کے منتظم اور ہر طالب علم کے منصوبے پر سرسری نگاه رکھنے والے خاص تعلیم کے استاد کی ہدایت کے مطابق طل ●

 اور اہل خانہ کے ساتھ مواصلت اور چیک ان کریں
 خاص تعلیم سے متعلق تعاون اور ریموٹ لرننگ کے سلسلے میں پیشہ ورانہ ترقی میں شرکت کریں ●

 
SECA  کے تعاون کے ذریعے پیش کرده دوباره تدریس اور دوباره تقویت ازیں قبل سیکھی ہوئی ان صالحیتوں اور تصورات کے اعادے کو

 روک سکتی ہے جو رو بہ رو تدریس کے دوران حاصل کیے گئے تھے۔
ائی کرتا ہے۔ تعاون میں بال تحدید، کی جانب سے فراہم کرده تعاون کی رہنم IEP SECAخصوصی نوعیت کی تدریس کی طرح، طالب علم کا 

 درج ذیل شامل ہو سکتے ہیں:
اساتذه ریموٹ لرننگ انجام دینے کے لیے  ریموٹ لرننگ پلیٹ فارموں پر الگ ان کرنے اور نیویگیٹ کرنے میں طلبہ کی مدد کرنا۔ ●

پلیٹ فارم کے ی پالیسی کی سائٹ پر کی قابل قبول استعمال ک CPSکئی ایک مختلف پلیٹ فارمز استعمال کر سکتے ہیں (براه کرم 
استعمال کریں)۔ جو طلبہ ایک سے زائد اساتذه کے ساتھ کام کرتے ہیں انہیں کالسوں میں حاضر ہونے یا تفویض کرده  رہنما خطوط

 کے لیے متعدد پلیٹ فارموں تک رسائی حاصل کرنے کا طریقہ سیکھنا پڑ سکتا ہے۔کام تک رسائی حاصل کرنے 
○ SECAs  ان پلیٹ فارموں پر الگ ان کرنے میں طلبہ اور اہل خانہ کی مدد کرتے ہیں، رسائی کے اقدامات میں تعاون

 تے ہیں۔کرنے، تفویضات کو منظم کرنے اور آخری تاریخوں کی پابندی کرنے میں مرئی تعاون فرہم کر
روایتی کالس روم کے ماحول کی طرح، ریموٹ لرننگ کی تدریس کو بھی کالس میں  تدریس اور تفریق کے لیے منصوبہ بندی۔ ●

موجود سبھی طلبہ کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے مختلف قسم کا بنانا چاہیے۔ یوں تو اساتذه تدریس کی منصوبہ بندی اور 
انفرادی طلبہ کے لیے مؤثر تدریسی تعاون کی منصوبہ بندی میں اپنی مہارت  SECAsگر سہولت رسانی کے لیے ذمہ دار ہیں م

 فراہم کرکے اساتذه کی اعانت کر سکتے ہیں۔
تفویض کرده سبق سے متعلق وه اقتباسات، ابواب یا کہانیاں ریکارڈ کریں جو طلبہ کو بھیجے جا سکیں یا ڈیجیڻل پلیٹ فارم  ○

)CPS پر اپ لوڈ کیے جا سکیں۔پلیٹ فارم کے رہنما خطوط ( 
 تفویضات مکمل کرنے کے لیے مرئی اقدامات یا کام کے تجزیے (فوڻو یا ویڈیو) فراہم کریں۔ ○

ننے میں مدد ملتی ہے کہ کس طرح متوقع چیز کو سمجھا ۔ شیڈولز سے طلبہ کو یہ جامرئی شیڈولز اور آرگنائزرز استعمال کرنا ●
جائے، کوئی سرگرمی یا سبق پورا کرنے کے لیے جو ترتیب مطلوب ہو سکتی ہے اس کو سمجھا جائے، یہ سمجھا جائے کہ کسی 

 چیز کو کب مکمل مانا جاتا ہے اور یہ جانا جائے کہ آئنده کیا آنے واال ہے۔

https://cps.edu/AcceptableUsePolicy/Pages/platformGuidelines.aspx
https://cps.edu/AcceptableUsePolicy/Pages/platformGuidelines.aspx
https://cps.edu/AcceptableUsePolicy/Pages/platformGuidelines.aspx
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○ SECAs عمل کرنے میں طلبہ کی مدد کر سکتے ہیں، بشمول تحریری، مرئی یا ایسے  مختلف قسم کے شیڈولز پر
 شیڈولز جن میں طلبہ کی صالحیتوں اور ضروریات کے لحاظ سے تصاویر یا آئیکنز کا استعمال ہوتا ہے۔

دونوں کو  SECAsاضافی ماڈلنگ فراہم کر سکتے ہیں (استاد اور  SECA۔ عنوان استاد کے متعارف کروا دینے کے بعد، ماڈلنگ ●
Google Meet پر ہونا ضروری ہے)۔  

کے عمومی صالحیتوں میں قدم بہ قدم مسئلے کو حل کرنا، ادراکی حکمت عملیاں  SECAsماڈل پیش کرنے کے لیے  ○
  پڑھنا، خود کالمی، نوٹ لینا یا حسی یا خود انضباطی تکنیکیں استعمال کرنا شامل ہو سکتے ہیں۔

زبان ناطق کے ساتھ اور اس کے بغیر طلبہ، ویزوئل، اسکرپڻس یا جملہ آغاز کنندگان سے لے کر ایزادی  مواصلت میں تعاون کرنا۔ ●
) تک کی رینج سے کئی ایک مواصلتی augmentative and alternative communication, AACیا متبادل مواصلت (

  تعاون استعمال کر سکتے ہیں۔
○ IEP  کو مواصلتی مواد تک رسائی حاصل ہے اور ریموٹ لرننگ کے ذریعے مؤثر ڻیمیں یقینی بنائیں گی کہ اہل خانہ

 طریقے سے مواصلت کا تعاون کرنے کے لیے مستعمل حکمت عملیوں کی انہیں جانکاری ہے۔
 SECAsریموٹ لرننگ سیشنز کے دوران، مؤثر مواصلتی ڻولز تک رسائی اور ان کے استعمال کو بڑھانے کے لیے  ○

  اور تقویت فراہم کرنے کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کے ذریعہ اشاره دینے
سماجی دوری کے اقدامات جاری رہنے کی وجہ سے، طلبہ کو "تھکان" اور تحریک  تقویت اور سماجی و جذباتی تعاون فراہم کرنا۔ ●

 انگیزی کی کمی کا سامنا ہو سکتا ہے۔ ریموٹ لرننگ کے منصوبے میں تقویت ایک اہم جز ہوگی۔
○ SECAs اساتذه کو چاہیے کہ فوری، مثبت آموزشی رویوں کے مدنظر رویے کے ساتھ مخصوص ستائش فراہم  اور

 کریں۔
اکثر طلبہ سے معلوم کریں۔ عملہ اور طالب علم کے مثبت رشتے طالب علم کی آموزش کو، خاص طور پر بے یقینی کے  ○

 اوقات میں بہتر بناتے ہیں۔
والے طلبہ کے لیے تعلیمی فیصلے  IEPsریموٹ لرننگ کے دوران اکڻھا کرده ڈیڻا  دستاویزی شہادت اور ڈیڻا کی جمع آوری۔ ●

کرتے وقت ڻیموں کے لیے رسائی حاصل کرنے کے لیے انتہائی اہم معلومات ہوں گی۔ اساتذه کو یہ شناخت کرنی چاہیے کہ کس قسم 
 کو رہنمائی فراہم کرنی چاہیے SECAsے میں کا ڈیڻا سب سے زیاده مفید ہوگا اور ڈیڻا جس طرح اکڻھا کیا جائے گا اس بار

○ SECAs  ریموٹ لرننگ سیشنز کے دوران ڈیڻا اکڻھا کر سکتے ہیں یا عملہ یا والدین کی رپورٹ کے لیے طالب علم کے
 تعامل کا ریکارڈ بنا سکتے ہیں۔

○ SECAs  ںاعانت کر سکتے ہیخود پر نگاه رکھنے اور خود اپنے رویے سے متعلق ڈیڻا اکڻھا کرنے میں بھی طلبہ کی 

 سماجی تعامالت کو سپورٹ کرنا

SECAs  کے لیے اساتذه اور اہل خانہ کے ساتھ اس بابت گفتگو میں مشغول ہونا ضروری ہے کہ طلبہ کا تعاون کب اور کس طرح کیا جائے
اور اسکول کے ہم عمروں کے ساتھ کے پاس کالس  SECAs اور کب واپس لیا جائے تاکہ انہیں آزادانہ اور فطری سماجی تعامل پیش آ ئے۔

تعامل کا تعاون کرنے کے لیے کئی ایک ایسے طریقے ہیں جو نیم پیشہ ور افراد سے دوسرے طلبہ کے ساتھ تعامل کرنے کی خاطر واحد لنک 
شہ ور افراد والے نیم پی اپنی مواصلت اور جسمانی لیاقتوں میں نمایاں تفریقات کے حامل طلبہ کا تعاون کرنے بننے کا تقاضا نہیں کرتے ہیں۔

آج ثبوت پر مبنی بہت سارے ایسے طرز عمل موجود ہیں جو سماجی ماحول، بشمول سماجی  کے لیے یہ صالحیتیں خاص طور پر اہم ہیں۔
 اسکرپڻس، سماجی طرز بیان کو سمجھنے اور ان کی چھان بین کرنے، اور ہم عمروں کی ثالثی والی مداخلتوں اور تعاون کی سہولت بہم

 پہنچانے میں طلبہ کا تعاون کرتے ہیں۔

 یہ بات نوٹ کر لینا ضروری ہے کہ ریموٹ لرننگ میں منتظمین اور ڻیموں کا کا تکملہ ہے۔ کے دستوری مینوئل ODLSSفراہم کرده رہنمائی 
 تعاون کرنے کے لیے اس مینوئل کو ایک اہم ماخذی دستاویز کا کام بھی کرنا چاہیے۔

https://cps.edu/diverselearners/Documents/ODLSSIDEAProceduralManualSY1920.pdf
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 تشخیص -طریقہ کار 

 تعین کی منصوبہ بندی
ایک ڻیم تیار کرکے تشخیص کی منصوبہ بندی کی کارروائی کی  ورچوئل طریقے سےمقامی اسکولی ضلع کا نمائنده والدین/سرپرستوں سمیت 

تاکہ مشکوک معذوری کے متعلقہ ڈومین (ڈومینز) پر اور اس امر پر غور کیا جائے کہ آیا مزید کوئی، قدر پیمائی کا ڈیڻا سہولت بہم پہنچاتا ہے 
یا دیگر معلومات ضروری ہیں۔ اس عمل کی شروعات طالب علم کے بارے میں موجود ڈیڻا اور دیگر معلومات، بشمول مختلف قسم کے رسمی 

 ڈیڻا کے جائزے سے ہوتی ہے (ڈیڻا کے ماخذ کی غیر جامع فہرست کے لیے اس وسیلے سے رجوع کریں:اور غیر رسمی وسائل سے ماخوذ 
ول ضلع مقامی اسک بل یا اس کے دوران اکڻھا کرده ڈیڻا ہو سکتا ہے۔یہ ریموٹ لرننگ کی مدت سے ق )۔کمیتی اور کیفیتی ڈیڻا کے امکانی مآخذ

 ڻیم ممبروں سے تمام متعلقہ ڈیڻا اکڻھا کرنے اور انہیں سنبھال کر رکھنے کا ذمہ دار ہے۔ IEPکا نمائنده 
 

سے ماخوذ ڈیڻا استعمال کرنے سے دستیاب معلومات کے کافی ہونے  کمیتی اور کیفیتی ڈیڻا کے امکانی مآخذاگر موجوده معلومات (متعدد مآخذ 
ایریا کے لیے کافی ہوں (کوئی اضافی معلومات درکار نہ ہو) تو کوئی  کا تعین کرنے میں ڻیموں کو اعانت مل سکتی ہے) ہر متعلقہ ڈومین

اضافی تشخیصات الزمی طور پر انجام نہیں دی جائیں گی۔ تاہم، اگر والدین/سرپرست کو یہ اطالع دی جاتی ہے کہ کوئی اضافی معلومات 
 ق کرتے/کرتی ہیں۔درکار نہیں ہیں تو والدین/سرپرست سے پوچھا جانا چاہیے کہ آیا وه اس سے اتفا

 
اگر موجوده معلومات ہر متعلقہ ڈومی ایریا کے لیے کافی نہیں ہے تو تعین کریں کہ کون سی اضافی معلومات درکار ہیں اور یہ کن مآخذ سے 

فارم پر ضبط تحریر ہیں جو ان  منظوری برائے قدر پیمائی میں دستاویز بند ہے: اضافی معلومات درکار ہیںحاصل کیے جائیں گے۔ یہ 
ی فارم پر مجوزه قدر پیمائی کی تحریرقدر پیمائی کے لیے والدین/سرپرست کی منظوری والدین/سرپرست کو فراہم کرنا ضرروی ہے جن سے 
 پر مل سکتی ہیں۔ 15اور  14میں صفحات  اس دستاویزمنظوری فراہم کرنے کو کہا جاتا ہے۔ مزید معلومات 

 
ت کی نشاندہی ہونی چاہیے۔ اس منظوری فارم سے بروئے کار الئے جانے والے آالت اور/یا طریق کار کی قسم کے سلسلے میں عمومی معلوما

انڻرویوز، آن الئن درجہ بندی کے پیمانوں، ریکارڈ کے جائزوں، ریموٹ مشاہدوں  میں مخصوص تشخیصی آالت کا نام شامل نہیں ہونا چاہیے۔
ی فارم عالوه، منظور اس کے کو قابل قبول استعمال کی پالیسی، وغیره کے مطابق اضافی ڈیڻا اکڻھا کرنے کے ذرائع کے بطور استعمال کریں۔

 سے کم از کم اس فرد کے عہدے کا پتہ چلنا چاہیے جو اضافی ڈیڻا حاصل کرے گا۔

 )FIEمکمل اور انفرادی جانچ (
 

 قدر پیمائی انجام دینے میں، یہ تعین کرنے کے لیے متعدد تشخیصی ڻولز اور حکمت عملیاں استعمال کرنا ضروری ہے کہ آیا طالب علم اہلیتی
نڻرویوز، ا پورا کرتا ہے۔ قدر پیمائی کفایت کی حد تک جامع ہونی چاہیے تاکہ طالب علم کی خاص تعلیمی ضروریات کی نشاندہی ہو۔ معیار پر

آن الئن درجہ بندی کے پیمانوں، ریکارڈ کے جائزوں، اور ریموٹ مشاہدوں کو قابل قبول استعمال کی پالیسی، وغیره کے مطابق ریموٹ 
 ان قدر پیمائیاں مکمل کرنے کے لیے استعمال کریں۔لرننگ کی مدت کے دور

 ابدتدائی جانچ
FIE  اسکولی دنوں کے اندر ابتدائی قدر پیمائی  60انجام دینے کے لیے والدین/سرپرست کو تحریری منظوری فراہم کرنے کی تاریخ کے بعد

 60ت کا تعین کرنا ضروری ہے۔ جب تعلیمی سال میں ڻیم کو خاص تعلیم اور متعلقہ خدمات کے لیے اہلی IEPمکمل ہونا ضروری ہے اور 
(اگر طالب علم اہل ہو)  IEPسے کم اسکولی دن بچے ہوں اور والدین/سرپرست نے تحریری منظوری فراہم کر دی ہو تو اہلیت کا تعین اور 

م اس امر سے اتفاق کرتی ہے کہ اگلے تعلیمی سال میں طالب علم کے حاضر ہونے کے پہلے دن سے قبل مکمل ہو جانا ضروری ہے۔ اگر ڻی
قدر پیمائی مکمل کرنے کے لیے درکار معقول ڈیڻا ورچوئل تدریس کے دوران حاصل نہیں کیا جا سکتا ہے تو والدین کو مطلع کرنا ضروری 

امر کا تعین ڻیمیں اس  IEPہے، اور شخصی تشخیص دستیاب ہو جانے پر ڻیم کو تشخیصات دوباره شروع کرنا ضروری ہے۔ توقع یہ ہے کہ 
کرنے کے لیے کہ آیا طالب علم اہل ہے تمام دستیاب ڈیڻا کے مآخذ بروئے کار الئیں گے اور قدر پیمائی شخصی طور پر انجام دیے جا سکنے 

 تک انتظار کرنے کا فیصلہ خوب اچھی طرح سے اور انفرادی بنیاد پر کیا گیا ہے۔

 دوباره جانچ کرنا

تیار کرنے کے لیے ڈیڻا کافی ہوتو  IEPخدمات کے لیے مسلسل اہلیت کا تعین کرنے کے لیے اور ایک  دوباره قدر پیمائی کے لیے، اگر
تیاب ) سے ڈیڻا استعمال کرنے سے دسی اور کیفیتی ڈیڻا کے امکانی مآخذکمیتریکارڈ کے جائزے کو مناسب خیال کیا جا سکتا ہے۔ متعدد مآخذ (

الب ط معلومات کی معقولیت کا تعین کرنے میں ڻیموں کو اعانت مل سکتی ہے۔ تاہم، اس کا تعین معاملہ در معاملہ کی بنیاد پر ہونا ضروری ہے۔
میں نمایاں تبدیلی میں سے کسی میں بھی تبدیلی پر غور کرتے وقت  LREعلم کی شناخت شده تعلیمی معذوری یا خدمت کی حوالگی یا 

 ریکارڈ کے جائزوں کی صالح نہیں دی جاتی ہے۔

https://docs.google.com/document/d/1bIGUr8qUQ23sjZ_8aw16557mmcnOxIEv1pW1wC_rq3s/edit
https://docs.google.com/document/d/1bIGUr8qUQ23sjZ_8aw16557mmcnOxIEv1pW1wC_rq3s/edit
https://docs.google.com/document/d/1bIGUr8qUQ23sjZ_8aw16557mmcnOxIEv1pW1wC_rq3s/edit
https://sites.google.com/a/cps.edu/kc/diverse-learners/impact-ssm-user-resources/Completing%20Consent%20Assessment%20Planning%202018.pdf?attredirects=0&d=1
https://docs.google.com/document/d/1bIGUr8qUQ23sjZ_8aw16557mmcnOxIEv1pW1wC_rq3s/edit
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 قدر پیمائی کی کارروائی
میں بیان کیے گئے ہیں۔ قدر پیما کو یہ  کے تحفظاتی مینوئل ODLSSعملہ سے ان تمام رہنما خطوط پر عمل کرنے کا تقاضا کیا جاتا ہے جو 

یقینی بنانا ضروری ہے کہ ان کی تشخیصات کا انتخاب اور بندوبست غیر امتیازی انداز میں کیا جاتا ہے۔ ریموٹ لرننگ کی مدت کے دوران 
ق کار میں انڻرویوز، ریکارڈ کے جائزے، آن الئن تشخیصی آالت، اور ریموٹ مشاہدے ضلع قدر پیمائیاں مکمل کرنے کے لیے آالت اور طری

 کی قابل قبول استعمال کی پالیسی کے مطابق شامل ہونا چاہیے۔
 

س سے ا کوئی اضافی معلومات اکڻھا کرنے سے قبل، ہر ڻیم ممبر کو منظوری/تشخیصی منصوبے کے تمام متعلقہ ڈومینز کا جائزه لینا چاہیے۔
ڻیموں کو یہ یقینی بنانے میں مدد ملے گی کہ ان کی قدر پیمائیاں ڻھوس ہیں اور قدر پیمائی کی منظوری/تشخیص کی منصوبہ بندی کے مرحلے 

کے دوران والدین نے ازیں قبل جس چیز پر اتفاق کیا تھا اس کے عین مطابق ہے۔ مناسب تشخیصی اقدامات کو شناخت کرنے میں اعانت کے 
 در پیما کو رہنمائی کے لیے اپنے متعلقہ مینیجروں سے رابطہ قائم کرنا چاہیے۔لیے، ق

 
تمام کیسز میں، قدر پیما سے ابتدائی تشخیصات اور دوباره قدر پیمائی کی تشخیصات مکمل کرتے وقت درج ذیل معیار بند تشخیصی مالحظات 

 پر کاربند رہنے کی توقع کی جاتی ہے:
 ائٹ کے التزامات کی پابندی کریں۔کاپی ر تشخیص کی سالمیت: ●
 جانچ کے مواد کی راستبازی اور سیکیورڻی برقرار رکھیں۔ تشخیص کی سیکیورڻی: ●
 جواز اور معتبریت کو یقینی بنانے کے لیے معیار بند رہنما خطوط پر عمل کریں۔ تشخیص کی فرض شناسی: ●

 قدر پیمائی کی رپورڻیں
(ڈومینز) کی بنیاد پر ہر قدر پیما کی انفرادی رپورٹ کی ترکیب سازی کرتی ہے۔ ایک مسوده رپورٹ قدر پیمائی کی رپورڻیں متعلقہ ڈومین 

قدر پیمائی  ) اسکولی دن پہلے مکمل ہونا اور تشخیص انجام دینے والے فرد کا اس پر دستخط ہونا ضروری ہے۔3میڻنگ سے کم از کم تین (
  میڻنگ انجام کو پہنچنے تک حتمی ہو جانی ضروری ہیں۔ IEPکی تمام رپورڻیں 

 
 RSPمیڻنگ کے بعد سے، اگر کسی، منعقده نجی قدر پیمائی کی رپورٹ فراہم کر دیں تو مناسب  IEPیا  FIEجب والدین/سرپرست پچھلی 

 ئی کی رپورٹ میں شامل ہونی چاہیے:(جیسے، اسکول کے ماہر نفسیات اگر وه رپورٹ طبی ماہر نفسیات کی جانب سے تھی) ان کی قدر پیما
 نجی قدر پیما کے نتائج کا خالصہ؛ ●
 ان کے اتفاق رائے یا اختالف رائے کا ایک خالصہ، کلی یا جزوی طور پر، نجی قدر پیما کی سفارشات کے ساتھ؛ اور ●
 کے اتفاق رائے یا اختالف رائے کی بنیاد۔ RSPنجی قدر پیما کی سفارشات یا نتائج سے  ●
 میں اپ لوڈ کرنا اور طالب علم کی فائل میں منسلک کرنا ضروری ہے۔ SSMئی کی رپورٹ قدر پیما

 اہلیت کا تعین
IEP قڻیمیں تعین کرتی ہیں کہ آیا طالب علم اہلیتی معیار پورا کرتا ہے یا نہیں، اور اگر معذوریاں طالب علم کی آموزشی کارکردگی کو نامواف 

ہذا خاص تعلیمی خدمات اور تعاون کا تقاضا کرتی ہیں۔ ڻیموں پر اپنے فیصلے ضبط تحریر کرنا اور اہل  طور پر متاثر کرتی ہیں تو وه معرفت
میڻنگ میں، اہلیت کے تعین کا فارم اور قدر پیمائی کی رپورڻیں ویڈیو  FIEورچوئل  خانہ کے ساتھ ان معلومات کا اشتراک کرنا ضروری ہے۔

اگر والدین/سرپرست یہ پلیٹ فارم بروئے کار ال رہے ہوں، تاکہ والدین/سرپرست کی بامعنی شرکت  کانفرنسنگ کے ذریعہ پیش کی جانی چاہئیں
میں تعاون ملے۔ اگر دستاویزات کو پیش نہیں کیا جا سکتا ہو تو والدین/سرپرست کو میڻنگ سے قبل قدر پیمائی کی رپورڻوں کی کاغذی نقول 

 تک رسائی فراہم کرنا ضروری ہے۔

https://cps.edu/diverselearners/Documents/ODLSSIDEAProceduralManualSY1920.pdf
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 میڻنگیں IEP -طریق کار 
میڻنگ کا تحریری نوڻس میڻنگ سے کم  IEPورچوئل مقامی اسکول ضلع کے نمائندے کو یہ یقینی بنانا ضروری ہے کہ والدین/سرپرستوں کو 

تقویمی دن کے اس نوڻس سے  10والدین/سرپرست تحریری شکل میں اور/یا زبانی طور پر،  تقویمی دن پہلے فراہم کر دیا گیا ہے۔ 10از کم 
ڻیم کو یا تو ڻیلیفون یا  FIE والدین میڻنگوں میں دور دراز سے شرکت کرنے پر بھی اتفاق کر سکتے ہیں۔ کش ہونے پر اتفاق کر سکتے ہیں۔دست

ویڈیو میڻنگ کانفرنس کی مدد سے آگے کارروائی کرنے سے والدین/سرپرست کے اتفاق رائے کی تصدیق کو ضبط تحریر کرنا ضروری ہے۔ 
ی تصدیق کے طریقوں کے مدنظر امکانات میں فون میڻنگ کے لیے زبانی تصدیقات، ویڈیو میڻنگوں کے لیے زبانی والدین/سرپرست ک

  تصدیقات، ای میلز اور تحریری تصدیقات شامل ہیں۔
 

کی ایک مسوده نقل فراہم کی جانی چاہیے۔ ای میل کی معرفت مسوده بھیجنے کی منظوری حاصل  IEPوالدین/سرپرست کو میڻنگ سے پہلے 
کو ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے  IEPمیڻنگ میں،  IEPورچوئل  ے۔کا استعمال کیا جا سکتا ہ ای میل سے اجازت دہندگی فارمکرنے کے لیے 

کے مباحثے میں  IEPورچوئل پیش کیا جانا چاہیے (اگر والدین/سرپرست یہ پلیٹ فارم بروئے کار ال کر شرکت کر رہے ہوں) تاکہ 
ہوں تو میڻنگ کے دوران بامعنی طریقے والدین/سرپرست کی بامعنی شرکت میں تعاون ملے۔ اگر والدین انگریزی میں محدود مہارت رکھتے 

ہے۔ اگر والدین  ضروریمیڻنگ میں ترجمان موجود ہونا  IEPسے شرکت کرنے کی والدین کی اہلیت کا تعاون کرنے کے لیے ورچوئل 
رنے ن ککی درخواست کریں تو، پھر میڻنگ کے دوران بامعنی طور پر شرکت کرنے کی والدین/سرپرست کی اہلیت کا تعاو ASL/سرپرست 

 میڻنگ کے لیے اشاراتی زبان کا ترجمان موجود ہونا ضروری ہے۔ IEPکے لیے ورچوئل 
 

اگر والدین/سرپرست شیڈول شده ورچوئل میڻنگ میں حاضر نہ ہوں تو کم از کم تین مواقع پر میڻنگ کا دوباره شیڈول طے ہونا ضروری ہے۔ 
میڻنگ کے دعوت ناموں یا کوششوں کا جواب نہ دیں،  IEPمیڻنگ کا شیڈول طے کرنے کے لیے تیسری کوشش کے بعد، جس میں والدین 

IEP بغیر اجالس نہیں بالنی چاہیے۔  ڻیم کو والدین کےIEP  ڻیم کو چاہیے کہ بذات خود تدریس دوباره شروع ہونے پر دوباره اجالس بالنے کا
کی معرفت طالب علم کے الگ میں ریکارڈ ہونا ضروری ہے، اور اس میں ورچوئل میڻنگوں کا دوباره  SSMتمام ایونڻس کا  منصوبہ بنائے۔

ڻیم ممبرز ڻیلیفون یا دیگر متبادل ذرائع سے کانفرنس میں شرکت کر سکتے  IEPبھی شامل ہونی چاہئیں۔ شیڈول طے کرنے کی کوئی کوششیں 
  میں ضبط تحریر ہے۔ IEPہیں۔ شرکت کا ذریعہ 

 

https://cps.edu/diverselearners/Documents/IEP_DocumentEmailAuthorizationFormMarch2020.pdf
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