
پیدائش سے 21 سال تک کی عمر والے 
معذور بچوں کے کنبوں کیلئے کنبہ جاتی 

امدادی خدمات
میری لینڈ کے پاس ہرحلقہ اختیار میں کنبہ جاتی امدادی خدمات 
کے رابطہ کار ہیں جو پیدائش سے 21 سال تک کی عمر والے 

معذور بچوں کے خاندانوں کی تعاون کرتے ہیں۔ کنبہ جاتی 
امدادی خدمات کی ڈائرکٹری ویب کے اس پتے پر موجودہے 
www.mdecgateway.org۔ اگر آپ کو معذور بچوں کی 

شناخت کے بارے میں مزید مدد یا معلومات کی ضرورت ہو تو 
ہمیں فون کریں۔ 
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معذور بچوں کیلئے والدین کی شمولیت کی اہمیت 
کہیں زیادہ ہوسکتی ہے۔ 

اکثروبیشتر والدین ہی اپنے بچوں کے استحکام اور 
ان کے بچوں کی نشونما اور آموزشی صالحیت پر 

معذوری کے اثرات کے بارے میں معلومات کا واحد 
 The Individuals with یا بہترین ذریعہ ہوتے ہیں۔

Disabilities Education Act (IDEA) ]معذور 
افراد کی تعلیم کا قانون )آئی ڈی ای اے([ اس بات کو 

الزمی قرار دیتا ہے کہ والدین بھی اس ٹیم کے ممبران 
کے مساوی حیثیت کے حامل ہوں جو ان کے بچے 
کی صالحیتوں کی تشخیص کرتی ہے اور ان کے 

بچے کی انفرادی ضروریات کی تکمیل کیلئے ایک 
 Individualized Family Service Plan (IFSP)

]انفرادی کنبہ جاتی خدمت کا منصوبہ )آئی ایف ایس پی([ 
 Program (IEP) Individualized Education یا

]انفرادی تعلیمی منصوبہ )آئی ای پی([ تیار کرتی ہے۔ 

 Division کا )MSDE) میری لینڈ ریاست محکمۂ تعلیم
 of Special Education/Early Intervention

Services (DSE/EIS) ]شعبہ برائے خصوصی تعلیم/ 
ابتدائی مداخلتی خدمات )ڈی ایس ای/ ای آئی ایس([ 

IDEA )معذور افراد کی تعلیم کا قانون( کی پابندی یقینی 
بنانے کیلئے مقامی بچوں اور نونہالوں کے پروگراموں 
اور مقامی اسکولی نظام کی نگرانی اور اعانت کرتا ہے 

اور ابتدائی مداخلت اور خصوصی تعلیم کی منصوبہ بندی 
میں کنبوں کی مکمل شمولیت میں مدد کرتا ہے۔ 

تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ 
جب بچوں کے کنبے ان کی 

نشونما اور تعلیم میں شریک 
ہوتے ہیں تو بچے اسکول میں 

زیادہ کامیاب رہتے ہیں۔ 

خصوصی برائے  شعبہ  تعلیم  محکمۂ  ریاست  لینڈ   میری 
خدمات مداخلتی  تعلیم/ابتدائی 

ہمیں کال کریں!

اپنے بچے کی 
IFSP یا IEPکی 

منصوبہ بندی میں 
والدین کی شمولیت 

ضروری ہے! 

کیا آپ ابتدائی 
مداخلت یا خصوصی 
تعلیم کے بارے میں 

معلومات حاصل 
کرنا چاہتے ہیں؟ 

کیا آپ اپنے •
معذور یا گھر یا 

اسکول میں تاخیر 
والے بچے کی 
اعانت میں مدد 

کیلئے تعاون اور 
وسائل حاصل کرنا 

چاہتے ہیں؟ 

•
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میری لینڈ ریاست محکمۂ تعلیم مالزمت کو متاثر کرنے والے امور یا پروگراموں تک رسائی فراہم کرنے کے معاملے میں نسل رنگ 
جنس عمر قومیت مذہب یا معذوری کی بنیاد پر تفریق نہیں برتتا۔ محکمے کی پالیسیوں سے متعلق پوچھ تاچھ کیلئے ایکویٹی ایشیورینس 
اینڈ کمپالئنس برانچ سے 0246-767-410 صوتی 2226-333-410 فیکس یا 6442-333-410 ٹی ڈی ڈی پر رابطہ کریں۔ • یہ دستاویز 
 Office of Special Education کے ذریعہ امریکی محکمۂ تعلیم(DSE/EIS)شعبہ برائے خصوصی تعلیم/ ابتدائی مداخلتی خدمات
and Rehabilitative Services )دفتر برائے خصوصی تعلیم و بازآبادکاری خدمات IDEA )معذور افراد کی تعلیم کے قانون( حصہ 
بی عطیہ نمبرH027A080035A کے سرمائے سے تیار کیا گیا ہے۔ • یہ الزمی نہیں ہے کہ یہاں بیان کردہ نظریات محکمۂ تعلیم یا 
کسی دیگر وفاقی ایجنسی کے نظریات کی عکاسی کرتے ہوں اور انہیں ایسا نہیں سمجھا جانا چاہئے۔ • یہ معلومات حق اشاعت سے 
آزاد ہیں۔ اسے پڑھنے والوں کو اس کی نقل کرنے اور تقسیم کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے لیکن براہ کرم اسے شعبہ برائے خصوصی 
 Americans with Disabilities Act (ADA) • لینڈ ریاست محکمۂ تعلیم سے منسوب کریں۔ تعلیم/ابتدائی مداخلتی خدمات میری 
]معذور امریکیوں کے قانون )اے ڈی اے([ کے مطابق درخواست کرنے پر یہ دستاویز متبادل شکلوں میں دستیاب ہے۔ فیملی سروسز 

اینڈ انٹرایجنسی برانچ سے 0858-767-410 صوتی 1571-333-410 فیکس پر رابطہ کریں۔ 



 Division of Special کا   (MSDE) تعلیم  محکمۂ  ریاست  لینڈ  میری 
Education/Early Intervention Services (DSE/EIS) ]شعبہ برائے 
خصوصی تعلیم/ ابتدائی مداخلتی خدمات )ڈی ایس ای/ ای آئی ایس([ کے 
پاس کنبہ جاتی اعانت کے مقامی رابطہ کاروں کا ایک نیٹ ورک ہے 
ابتدائی مداخلت اور  جو معذور بچوں کے والدین کو اپنے بچے کیلئے 
خصوصی تعلیمی خدمات کی منصوبہ بندی میں پوری طرح شریک ہونے 

میں اعانت کرتے ہیں۔ 

میری لینڈ کے کنبہ جاتی اعانتی خدمات کے 
رابطہ کاروں کا نیٹ ورک

میری لینڈ کے ہر حلقہ اختیار میں کنبہ جاتی اعانتی خدمات کے رابطہ 
کاران درج ذیل کیلئے موجود ہیں:

ابتدائی مداخلت اور خصوصی تعلیمی خدمات کے بارے میں سواالت 
کا جواب دینے کیلئے • کنبوں کے درمیان رابطوں کو فروغ دینے 
میں مدد کیلئے • وسائل فراہم کرنے اور الئبریری کے مواد مستعار 
دینے کیلئے • والدین کی تربیت کا انعقاد کرنے کیلئے • والدین کے 
امدادی گروپوں کو سہولت فراہم کرنے کیلئے • کنبوں کو منتقلیوں 
کی منصوبہ بندی میں مدد کیلئے • مقامی ابتدائی مداخلتی نظاموں اور 
مقامی اسکولی نظاموں سے متعلق والدین کی تشویشات کو حل کرنے 
میں غیر رسمی طور پر مدد کیلئے • مقامی ابتدائی مداخلتی نظاموں 
کرنے سے  حل  کو  تنازعات  ساتھ  کے  نظاموں  اسکولی  مقامی  اور 
بارے میں معلومات  باضابطہ طریق کار کے  لینڈ کے  متعلق میری 

فراہم کرنے کیلئے۔ 

کنبہ جاتی امداد کے رابطہ کاران معذور بچوں والے کنبوں کی مدد کرنے 
کیلئے ہمہ وقت تیار ہیں۔ ہمیں کال کریں! 

فیملی سپورٹ نیٹ 
ورک کے رابطہ کاران

 پری اسکول پارٹنرز 
کے رابطہ کاران

پیدائش سے 3 سال تک
اس عمر والے بچوں کے خاندانوں کیلئے

3 سے 5 سال تک
اس عمر والے بچوں کے خاندانوں کیلئے

3 سے 21 سال
پارٹنرز فار سکسیس اس عمر والے بچوں کے خاندانوں کیلئے

رابطہ کاران

کنبہ جاتی امدادی خدمات کے رابطہ کاران

مقامی حلقے
فیملی سپورٹ نیٹ ورک 

)کنبہ جاتی امدادی نیٹ ورک(
عمریں پیدائش سے 3 سال تک

پری اسکول پارٹنرز
3 سے 5 سال تک 

پارٹنرز فار سکسیس 
)کامیابی کے شرکاء(

عمریں 3 تا 21 سال

2407-689-2407301-689-2407301-689-301الیگینی کاؤنٹی

3805-222-3805410-222-6911410-222-410اینے ارونڈیل کاؤنٹی

8995-396-8995410-396-1666410-396-410بالٹی مور کاؤنٹی

5443-887-5443410-887-2169410-887-410بالٹی مور کاؤنٹی

7387-535-7387410-535-7387410-535-410کالورٹ کاؤنٹی

4204-479-4204410-479-4204410-479-410کیروالئن کاؤنٹی

3955-751-3955410-751-4437410-876-410کیرول کاؤنٹی

5637-996-5637410-996-5637410-996-410سیسیل کاؤنٹی

7456-934-7456301-934-7456301-934-301چارلس کاؤنٹی

0837-221-0837410-221-0837410-221-410ڈوریسٹر کاؤنٹی

8744-236-1617240-600-1617301-600-301فریڈرک کاؤنٹی

8935-334-8119301-334-8119301-334-301گیرٹ کاؤنٹی

5579-273-3823410-638-3823410-638-410ہرفورڈ کاؤنٹی

7161-313-7161410-313-7161410-313-410ہاورڈ کاؤنٹی

5708-778-5708410-778-5708410-778-410کینٹ کاؤنٹی

3100-279-4809301-777-4809240-777-240مونٹگمری کاؤنٹی

5675-431-7428301-883-7428301-883-301پرنس جارجز کاؤنٹی

3693-758-4629410-827-4629410-827-410کوئین اینس کاؤنٹی

9413-651-9413410-651-9413410-651-410سمرسیٹ کاؤنٹی

4069-863-4069301-863-4393301-475-301سینٹ میریز کاؤنٹی

6940-820-6940410-820-6940410-820-410ٹالبوٹ کاؤنٹی

8221-766-8221301-766-8221301-766-301واشنگٹن کاؤنٹی

5250-677-5250410-677-5250410-677-410ویکومیکو کاؤنٹی

5234-632-5234410-632-5234410-632-410وریسٹر کاؤنٹی

ریاست پیما 
4519-400-800-1 ایکسٹنشن 489 میری لینڈ اسکول فار دی بالئنڈ 

410-480-4597 میری لینڈ اسکول فار دی ڈیف 

1-800-535-0182 میری لینڈ ریاست محکمۂ تعلیم کنبہ جاتی امدادی خدمات 
)میری لینڈ کے فوجی کنبوں اور زیر حراست اور پابندعہد نوجوانوں کے کنبوں کے بشمول(


