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MARYLAND STATE DEPARTMENT OF EDUCATION 
 )محکمہ تعليم برائے رياست ميری لينڈ(

SPECIAL EDUCATION STATE COMPLAINT RESOLUTION PROCEDURES 
 )خصوصی تعليم سے متعلق رياستی سطح پر شکايت کے ازالے کے طريقہ کار(

PART B  
 Bحصہ 
 

I. اتهارٹی 

A. 34 CFR §300.151 et seq.  
 

B. COMAR 13A.05.01.15A  

II. مقصد 

A.  محکمۂ تعليم برائے رياست ميريلينڈ(MSDE) انڈيويجوئلز ود ڈس ايبليٹيز ايجوکيشن ايکٹ (IDEA) 
درج کرائی جانے والی شکايات کو حل کرنے کے تحت اور متعلقہ وفاقی و رياستی قانون اور ضوابط 

کے  CFR §300.153 34۔ ر عمل کرتا ہے کے درج ذيل طريقہ کار پتفتيشکے لئےشکايت کی 
ں درج کرائی جانے والی تمام  ميMSDEتقاضوں پر پوری اترنے والی اور ان ضوابط کے مطابق 

  کی ذمہ داری ہے۔MSDEحل کرنا  شکايات کو

B.  تکميل پر نگاہ رکهنا، ساته ہی یجاری ہونے والے اصالحی اقدام ک کے نتيجے ميں تفتيششکايت کی 
 کی ذمہ MSDE  اقدامات کرنا کے ساته مطابقت کو يقينی بنانے کے لئے الزمیروائيوںکاراصالحی 
 جس ميں حسب مناسبت، تکنيکی تعاون فراہم کرنا اور نفاذ سے متعلق اضافی اقدامات اختيار داری ہے،

 کرنا شامل ہے۔

III. شکايت کے تقاضے 

 نام ديا گيا ہے، جس ميں رياست ميريلينڈ سے باہر کا)" کنندگان(شکايت کنندہ "کوئی بهی تنظيم يا فرد، جس کو 
 يا رياستی  ديگر شعبوںواقع کے اندر MSDE ميں شکايت درج کروا سکتے ہيں۔ MSDEوالے بهی شامل ہيں، 

 ہی حل کرے گا بشرطيکہ وہ شکايت ذيل ميں MSDEبهی يا وفاقی اہلکاروں کے ذريعہ موصولہ شکايات کو 
 و۔ اترتی ہیدرج تقاضوں پر پور

A.  شکايت کنندہ رياستی شکايتی فارم کا استعمال کرسکتا ہے، جوorg.marylandpublicschools.www پر 
MSDEابتدائی مداخلتی خدمات کے / شعبہ خصوصی تعليم( کی ويب سائٹ سے حاصل کيا جاسکتا ہے

-767-410ہميں ، يا )جائيں باضابطہ شاخ والے صفحے پر ور اتفتيشصفحے پر، اس کے بعد شکايت کی 
 شکايت  پر فون کريں۔ يوں تو اس فارم کو استعمال کرنے کے لئے کوئی شرط عائد نہيں ہے، مگر7770

Nancy S. Grasmick   Martin O'Malley  
State Superintendent of Schools Governor 
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، تاکہ اس سے ذيل ميں درج تمام تقاضوں کی  جو فارم ميں مطلوب ہيںل ہومپر مشتتمام معلومات الزمًا ان 
 تکميل ہوجائے۔

B. شکايت Assistant State Superintendent,  Division of Special Education/Early 
Intervention Services, Maryland State Department of Education, 200 West 

Baltimore Street, Baltimore, MD 21201کے نام ہونی چاہئے۔  

C. MSDE تعليمی پروگرام کی ذمہ اس کی ايک نقل بچے کے ہی  ميں شکايت درج کروانے کے وقت
اس بات کی سفارش کی جاتی ہے کہ شکايت ضرور بهيج دی جانی چاہئے۔ دار سرکاری ايجنسی کو 

کی توجہ مبذول کراتے ہوئے ذمہ دار منتظم ديگر ڈائرکٹر برائے خصوصی تعليم يا اس پروگرام کے 
 بهيجی جائے۔

D.  فرد کا دستخط ہونا الزمی نے والےدرج کرواشکايت کا تحريری شکل ميں ہونا اور اس پر شکايت 
 تک ميں J سے لے کرE، پيرا گرافس III اور وہ حصہ شکايت پر دستخط کيا ہوا ہے، اگرہے۔  

 انہی شکايت کو حل کرے گا جو نقل بہ مطابق اصل MSDEری اترتی ہو تو، مذکور تقاضوں پر پو
 کے توسط سے موصول ہوئے ہيں۔

E.  شامل ہوںں پر ضرور يدرج ذيل چيزميں شکايت: 

  کے تقاضے کی خالف ورزی کی ہے؛IDEAاس بابت ايک بيان کہ سرکاری ايجنسی نے   .1

نقل فراہم شکايت کنندہ کو ايسے کسی بهی دستاويز کی (اس بيان کی بنياد ہے وہ حقائق جن پر .2
 ؛) کی تائيد ہوتی ہے)تالزما(الزامترغيب دی جاتی ہے جس سے کرانے کی 

 ؛ لئےرابطے کی معلوماتکےشکايت کنندہ  دستخط اور  .3

 شکايت کنندہ ہوئی ہو تو، طالب علم کے ضمن ميں مبّينہ خالف ف ورزی کسی مخصوص اگر  .4
 :کو درج ذيل چيز شامل کرنی چاہئے

a. طالب علم کا نام اور سکونتی پتہ؛ 

b. طالب علم جس اسکول ميں جاتا ہے اس کا نام اور پتہ؛ 

c.  ،طالب علم کے لئے رابطے کی دستياب بے گهر طالب علم ہونے کی صورت ميں
 طالب علم جس اسکول ميں جاتا ہے اس کا نام؛معلومات  اور 

d. بشمول اس دشواری سے وابستہ طالب علم کو الحق دشواری کی نوعيت کی وضاحت ،
 حقائق؛ اور

e.  معلومات کی حد تک دشواری کا شکايت درج کروانے کے وقت فريق کو دستياب اور
 ۔مجوزہ حل

F. ت ميں الزمی طور سے کسی ايسی خالف ورزی کا بيان ہو جو شکايMSDE کو شکايت موصول 
  ہو۔ئی سال سے زيادہ پہلے واقع نہ ہو(1) ايک ہونے کی تاريخ سے 

G.  يہ بيان کہ کسی سرکاری ايجنسی نےIDEA کے تقاضے کی خالف ورزی کی ہے طالب علم کی 
 (FAPE)ے لئے مفت موزوں سرکاری تعليم يا طالب علم کشناخت، تشخيص اور تعليمی تقرری سے 
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 اور متعلقہ وفاقی يا رياستی ضوابط کی خالف ورزی  کرنے IDEA، ساته ہی سرکاری ايجنسی پر سے
۔ اس ميں يہ الزام بهی شامل ہوسکتا ہے کہ سرکاری  ہےامربوط ہوسکتکا کوئی اور بهی الزام اس سے 

ے طور پر مطلوبہ اقدام کو نافذ نہيں کيا ہے۔ باضابطہ شنوائی کے فيصلے کے نتيجے کايجنسی نے 
 کے نتيجے ميں ہونے والے  سے متعلق ميٹنگتصفيہبندوبست کے معاہدے، ثالثی کے معاہدے، اور 

 عدالت ميں ہی قابل نفاذ ہيں،  ضلعیرياستی عدالت ميں يا رياستہائے متحدہ کیمعاہدے مجاز عدليہ کی 
  کے ذريعہ حل نہيں کيا جائے گا۔MSDEليکن ان کو ضابطہ شکايت کے توسط سے 

H.  اگر شکايت ان ضوابط کے حصہIII پيراگرافس ،A سے لے کر J ميں نشان زد تقاضوں پر پورا نہيں 
 فراہم کرے گا کہ اس شکايت کو  نامہ شکايت کنندہ کو اس بابت تحريری اطالعMSDEاترتی ہے تو، 

ں اور ان طريقہ کار پر پورا اترنے کے اس شکايت کو ضوابط کے تقاضوناکافی سمجها گيا ہے اور 
 لئے کون سی اضافی معلومات درکار ہے۔

I.  اگر شکايت کسی انفرادی طالب علم کی جانب سے درج کرائی گئی ہے اور شکايت کنندہ طالب علم کا
جمع کرانا ہوگا جس پر والدين کے الزمی طور سے والد نہيں ہے تو، شکايت کنندہ کو ايک بيان 

اس بيان پر والدين کا دستخط  ماحصل اور نتائج دستياب کراسکے۔ MSDE تاکہ وںہموجود دستخط 
معلومات شکايت کنندہ کو  کو طالب علم کے بارے ميں MSDEہونا اور يہ ذکر کرنا ضروری ہے کہ 

 ۔نے کی منظور ی دی جاتی ہےفراہم کر

IV. شکايت کی تفتيش کا طريقۂ کار 
 

A.  ،شکايت موصول ہونے پرMSDEاس کے لئے مقرر کردہ کايت کو، باضابطہ وسيلے سے،  اس ش
 سرکاری ايجنسی کے اہلکار کے پاس بهيج دے گا۔

 
B. جس ميں شکايت کی يا جائے گافراہم کرا نامہ شکايت کنندہ اور سرکاری ايجنسی کو تحريری اطالع 

ے، اسے حل کرنے کے کی نشاندہی ہوتی ہ) الزامات(تفتيش کے قابل الزام وصوليابی کا اعتراف ہوتا ہے، 
سے متعلقہ اضافی معلومات جمع کروانے کے ) الزامات(لئے مقررہ وقت درج ہوتا ہے، فريقوں کو الزام 

ميں سے نامزد فرد کی  کے عملے MSDEکی اطالع ملتی ہے، اور شکايت کو حل کرنے کے لئے حق 
ہوگا کہ اگر سرکاری ايجنسی  اس بابت بهی ايک بيان شامل  ميں نامےنشاندہی ہوتی ہے۔ تحريری اطالع

کوئی ايسا تدارک پيش کرتی ہے جس کی تجويز شکايت نامے ميں کی گئی ہے تو،  کنندہ کو شکايت
MSDE اس معاملے کو حل شدہ سمجهے گا۔ MSDE حتی  تو فريقوں کو اس بات کی ترغيب ديتی ہے کہ

پر گفت و شنيد پر معاملے ختالفی ااالمکان جلد سے جلد شکايت کو حل کرنے کے اقدامات اپنائيں، خواہ 
 ليں۔زعہ کو حل کر قدرے کم رسمی طريقوں کے ذريعہ تنا، يا جائيںضامند ہور

 
C.  ايک مقررہ اسکولی سال ميں پہلی تحريری شکايت موصول ہونے پر، جس سرکاری ايجنسی کے

س بهيجے دستوری تحفظات کی ايک نقل شکايت کنندہ کے پاخالف شکايت درج کروائی گئی ہے وہ 
 گی۔

 
D.  نظام ميں موجود مناسب اہلکاروں کو اسکولیجس سرکاری ايجنسی کے خالف شکايت درج ہے اس 

 اگر اسکولی نظام اس الزام پر نظرثانی کرنے کی ترغيب دی جاتی ہے۔) الزامات(کی مدد سے الزام 
کی نشاندہی کرنی چاہئے، پر رّدعمل کا اظہار کرتا ہے تو، انہيں ہر ايک مبّينہ خالف ورزی ) الزامات(

سرکاری ايجنسی کے غور و خوض کے مطابق حقائق فراہم کرنے چاہئيں، اور اگر خالف ورزی کی 
فراہم اصالحی اقدامات کی تجويز کرنی چاہئے يا اس انفرادی طالب علم کو شناخت ہوجاتی ہے تو، 

جانے والے اقدامات کا ميں کسی نقصان کی تالفی کرنے کے لئے اپنائے خدمات کرائی جانے والی 
سرکاری ايجنسی اگر اس خالف ورزی سے طلباء پر ايک ہی جيسا اثر پڑا ہے تو، تذکرہ ہونا چاہئے۔ 

کو چاہئے کہ ان طلباء کو فراہم کرائی جانے والی خدمات ميں کسی نقصان کی تالفی کرنے کے لئے 
 اصالحی اقدامات کی تجويز کرے۔
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E.  اگرMSDEمعائنہ کرنا ضروری ہے تو اس جگہ کات کو حل کرنے کے لئے  کو لگتا ہے کہ شکاي 
MSDE کرے گا۔ جائے وقوعہ کے آزادانہ معائنے کا انتظام 

 
F. MSDE جاری کرے گا، جس ) نتائج نامہ( شکايت کنندہ اور سرکاری ايجنسی کو ايک تحريری فيصلہ

 :ميں درج ذيل باتيں شامل ہوتی ہيں
 

 کی گئی ہے ان کا بيان؛کی تفتيش ) الزامات(جس الزام  .1
 

، جس ميں ايک بيان بهی درج ہوتا ہے  الزام کا نتيجہکردہ اور ہر تفتيش جواباتحقيقت کے  .2
يا ضوابط کی خالف ورزی ہوئی ہے يا نہيں، اور نتيجے / رياستی يا وفاقی قانون اور کہ آيا 

 کی وجوہات؛
 

يا ضوابط کی خالف ورزی ہوئی /  رياستی يا وفاقی قانون اور  کو لگتا ہے کہMSDEاگر  .3
درج سرکاری ايجنسی کو ايسے اصالحی اقدامات شامل ہوں گے جو ہے تو، نتائج نامہ ميں 

 :ا ہوگاالزمی طور پر اپنانذيل باتوں کی نشاندہی کے لئے 
 

a.   تدارک کا طريقہ، بشمول حسب مناسبت، سے اختالف ہونے پر اس کے کسی خدمت
 کرنا يا طالب علم کی ضروريات کی مناسبت سے ديگر مالی طور پر باز ادائيگی
 اصالحی اقدامات؛ اور

 
b.  تمام معذور طلباء کے لئے خدمات کا آئندہ مناسب بندوبست؛ 

 
 اصالحی اقدامات مکمل کرنے کے لئے مقررہ وقت؛ .4

 
 کا رابطے کا ايک فرد؛ MSDE تکنيکی تعاون کے لئے کرنے ميںاصالحی اقدامات مکمل  .5

 اور
 

 کے فيصلے سے عدم MSDEاگر وہ فريقوں کو اس بابت مطلع کرتے ہوئے ايک بيان کہ  .6
کی شکايت کی گئی تهی معاملے جس  کرنے ياانہيں ثالثی کی درخواست اتفاق کرتے ہيں تو 

 ۔کا حق حاصل ہےباضابطہ شکايت درج کروانے کو حل کرنے کے لئے اس 
 

G.  نتائج نامہ اگرMSDE تقويمی ايام کے (60)موصول ہونے کی تاريخ سے ساٹه  کے ذريعہ شکايت 
 کسی خاص شکايت يا شکايت کنندہ کے ۔ اگر سمجها جائے گاتاخيراندر جاری نہيں ہوتا ہے تو اسے 

 اور اس ميں شامل سرکاری ايجنسی ثالثی ميں شريک ہونے کے ضمن ميں استثنائی حاالت موجود ہوں
 راضی ہوجاتی ہے رنے کے لئے کسی ديگر متبادل اسباب پر يا تنازعہ کو حل کلئے وقت بڑهانے پر 
 توسيع کی جاسکتی ہے۔ اگر توسيع الزمی ہے تو، شکايت کنندہ اور سرکاری تو اس مقررہ وقت ميں

تحريری طور پر  کے ذريعہ MSDE، کے بارے ميںتوسيع کيے جانے کی ضرورت  ،ايجنسی کو
 مطلع کرديا جائے گا۔

 
H.  نتائج نامے ميں درج نتيجوں سے غير متفق ہے تو، اس فريق کو اضافی معلومات اگر کوئی بهی فريق

 تقويمی ايام کے اندر بہر حال جمع (15)نتائج نامہ موصول ہونے کی تاريخ سے پندرہ  يہ معلومات 
ے جائيں۔ اگر تفتيش کے نتيجے کے طور پر يہ پتہ چلتا ہے کہ نتائج پر نظرثانی کرنے کے لئے کراديئ

معلومات کی افاديت پر غور و  اس پر غور و خوض کرے گا۔ MSDEيہ اضافی معلومات کافی ہے تو 
، اور اگر حتمی تعّين کو موصولہ نتائج پر غور کرنے کے اپنے فيصلے MSDEخوض کرتے وقت 

 اس ،لتوا ميں ڈالتے ہوئے کسی مطلوبہ اصالحی اقدامات کو مؤخر کرنے کی ضرورت پڑتی ہے توا
 ۔بابت فريقوں کو تحريری طور پر مطلع کرے گا

V. MSDE  سے باہر کی شکاياتکے دائرہ اختيار 
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A. يا اگر شکايت نسل، ذات، جنس، عمر، رنگ، آبائی وطن، ازدواجی حيثيت يا جسمانی يا دماغی معذوری 
خصوصی تعليمی قوانين يا ضوابط کے عالوہ کسی اور ضوابط يا قانون کے ذريعہ شناخت کردہ 

 ان الزامات کی  فريقوں کوMSDE امتيازی سلوک پر مشتمل ہے تو، والےہونے کی بنياد پر  طرزعمل
 کے تفتيش کے دائرے ميں نہيں ہيں۔ اس اطالع MSDEبابت تحريری طور پر مطلع کرے گا جو 

 شکايت کنندہ کو ان مخصوص الزامات پر کارروائی کرنے کی مجاز مناسب MSDE ميں، نامے
  بتائے گا۔، اگر معلوم ہوگا توايجنسی کا نام اور پتہ

B. MSDE ايسے الزامات کی تفتيش نہيں کرتا ہے جسم ميں ثالثی کے ذريعہ کوئی معاہدہ ہوگيا ہو يا 
اس طرح کی کوئی بهی شکايت حل کرنے کے لئے مجاز کا اطالق نہ ہوا ہو۔  ميٹنگ تصفيہ سے متعلق

 عدليہ کی عدالت ميں درج کروانی چاہئے۔

C.  کئی ايک الزامات پر ہونی ہے يا بهی اگر کئی ايسی شکايت موصول ہوتی ہے جس پر باضابطہ شنوائی
 اس شکايت کا MSDE  ايک يا ايک سے زيادہ شنوائی کا حصہ ہيں تو،مشتمل ہے، جن ميں سے  

نشاندہی باضابطہ شنوائی ميں کی گئی ہے شنوائی کا فيصلہ آنے تک ئی بهی ايسا حصہ جس کی کو
 شکايت ميں درج کوئی ايسا الزام جو باضابطہ شنوائی کا حصہ نہيں ہے شکايت کا الگ کردينا چاہئے۔

 کے شکايت کے طريقۂ کار اور قابل اطالق پيمانہ وقت کے مطابق ہی کيا جائے گا۔ MSDEازالہ 
MSDE  کون سے الزامات، اگر کوئی ہو تو، الزامات  کا الگ سے تعّين کرنے کے فيصلے اور

تحريری طور پر فريقوں کو   بابت شکايت کے طريقہ کار کے توسط سے حل کيے جائيں گے  اس
 ۔مطلع کرے گا

D.  اگرMSDEنہی  جس پر ا کے پاس درج کروائی گئی شکايت ميں کوئی ايسا الزام عائد کيايا جاتا ہے
فريقوں پر مشتمل باضابطہ شنوائی ميں پہلے ہی فيصلہ ہوچکا ہے تو، شنوائی کا فيصلہ فريقوں پر 

  اس ضمن ميں شکايت کنندہ اور سرکاری ايجنسی کو مطلع کردے گا۔MSDEواجب العمل ہوگا، اور 
 

VI. شکايت کا حل 

ر سرکاری ايجنسی کی جانب سے ثالثی اور تنازعہ حل اطمينان بخش طور پيہ اطالع نامہ موصول ہونے پر کہ شکايت کا ازالہ 
 شکايت کو حل MSDEيا شکايت کنندہ اس سے دستبردار ہوگيا ہے، کرنے کے ديگر وسائل کے توسط سے کرديا گيا ہے، 

تجويز کردہ تدارک فراہم کرنے کی سرکاری ايجنسی کے ذريعہ  ی جانب سےشدہ سمجهے گا۔ شکايت نامےميں فرد يا تنظيم ک
  گئی پيشکش اس ميں شامل ہے۔کی

VII.  شکايت پر ما بعد کی کارروائی/ تصديقی سرگرمياں 

 ايسا نتائج نامہ جاری کرے گی جس سے وفاقی يا رياستی قانون يا ضابطے کی خالف ورزی کی شناخت MSDEجب 
 جمع کروانے کا  کی تکميل کرنے والے دستاويز)اقدامات(اقدام سرکاری ايجنسی سے اصالحی  MSDEہوتی ہے تو، 

 مطالبہ کرے گا۔

A.  نتائج نامہ کی تعميل کرتے ہوئے، تکنيکی اعانت کی درخواست کرسکتا ہے۔ تکنيکی کوئی بهی فريق
اعانت کی درخواست وقت کا خيال رکهتے ہوئے ہی دی جانی چاہئے تاکہ اصالحی اقدامات کی تکميل 

 ميں تاخير نہ ہوسکے۔

B. کو مؤثر انداز ميں نافذ کرنے کے لئے ديگر طريقوں کے بارے ميں  ايجنسياں حتمی فيصلے سرکاری
MSDEسے گفت و شنيد کرسکتی ہيں۔  

C. MSDEکہ آيا وہ کا تّعين کرے گابات اس گا اور اپنائے جانے والے اقدامات کا جائزہ لے   کا عملہ 
 مطلوبہ کارروائيوں کی تعميل کرتے ہيں۔

 MSDEکی تعميل کرتے ہيں تو، ) اقدامات(اقدام اگر اپنائے جانے والے اقدامات اصالحی  .1
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فريقوں کو اپنے فيصلے کی بابت تحريری اطالع فراہم کرائے گا اور شکايت کو ختم کردے 
 گا۔

 
اگر سرکاری ايجنسی کے ذريعہ کی جانے والی کارروائياں شناخت کردہ دشواری  .2

 يہ تعّين کرنے MSDEکی اصالح اطيمنان بخش انداز ميں نہيں کرتی ہيں تو، ) دشواريوں(
کے لئے سرکاری ايجنسی کے ساته مل کر کام کرے گا کہ جو کارروائياں کی گئيں ان سے 

 پهر حسب مرضی نتائج حاصل کرنے کے لئے مطلوبہ نتائج کيوں نہيں حاصل ہوئے اور 
 ۔اضافی حکمت عمليوں پر غور و خوض کرے گا

 
 تکميل کے لئے اچهی بهروسے مند کی) اقدامات(اگر سرکاری ايجنسی نے اصالحی اقدام  .3

 ان ضوابط کے مطابق، سرکاری ايجنسی کو نفاذ قانون کی MSDEکوششيں نہيں کی ہيں تو، 
 پابنديوں کی تحريری اطالع فراہم کرائے گا۔

 
VIII. نفاذ قانون 

مذکور کے  ميں VII يا ان ضوابط کے حصہ جب کوئی سرکاری ايجنسی نتائج نامے ميں بيان کردہ مقررہ تاريخ تک
 MSDE ،COMARتو، کی تکميل نہيں کی ہے) اقدامات( اصالحی اقدام مطابق دی گئی کسی توسيعی تاريخ  تک

15A.05.02.07کے مطابق نفاذ قانون کی کارروائياں شروع کرے گا۔  
 

IX. عوامی بيداری کی کوششيں 

A. ر اسکول کے اہلکاروں کو سرکاری ايجنسيوں کو يہ ضرور يقينی بنانا چاہئے کہ والدين، وکالء او
 دستوری تحفظات کی فراہمی سميت، شکايت کے طريقۂ کار صراحت کے ساته بتا ديئے گئے ہيں۔

B. MSDE کے  دوسروں گزارش، سرکاری ايجنسی کے اہلکار، اور حسب تنظيموں کرنے والی حمايت
نے حمايت کرنے  MSDE  شکايت کے طريقۂ کار کو پيش کرکے اس کی تشہير و اشاعت کرے گا۔سامنے

ميريلينڈ ڈس ايبليٹی الء سنٹر؛ پيرنٹس پليس آف ميريلينڈ؛ ميريلينڈ کوليشن آف ، جيسے تنظيموں ذيلیاور والی 
ان  ميريلينڈ کے ساته اشتراک قائم کيا ہے، تاکہ / ARCانکلوزو ايجوکيشن؛ کميونٹی ميڈيئيشن ميريلينڈ، اور 

 کی ويب MSDE يہ بهی يقينی بنائے گا کہ يہ ضوابط MSDE ضوابط کے تئيں آگاہی کو يقينی بنايا جائے۔
 سائٹ پر بهی دستياب ہوں۔

  

 
 


