
فردي تعليمي پروګرام
صفحهد مريلينډ د پوهنې ايالتي وزارت )MSDE( د لومړنۍ روزنې او د ځانګړې پوهنې خدمتونه

د IEP ټيم د ناستې نېټه:       /     / اجنسي:  نوم:  

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

 ______________________ لومړی نوم: _____________________منځنی نوم: ___________وروستی نوم:
 ________________________________________________________________________ آدرس:
 _________________ ________ پستي کوډ: _____________________________________ آيالت: ښار:

 ___________________ ټولګی:
 _______________________________________________ د زده کوونکي د پېژندنې ځانګړې شمېره )آيالتي(:
 ____________________________________________________ د زده کوونکي د پېژندنې شمېره )محلي(:

• )کال•ورځ•مياشت( • د زېږون نېټه: 

ښځينه __________ جنسيټ    نارينه  عمر:

                                                                                               

 نژاد: هسپانوي يا التيني □ هو □ نه 
□ هوايي يا د پاسفيک جزېرې □ هندی االصله امريکايي يا االسکايي 

□ تورپوستی يا افريقای االصله امريکايی            □ اسيايي 
□ سپين پوستی

  

زده کوونکی د انګليسي ژبې زده کوونکی دی:   هو    نه

 _______________________________________________________________________ د زده کوونکي مورنۍ ژبه:

 ___________________________________________________________________ د اوسېدو هيواد:
 _________________________________________________________________ د اوسېدو ښوونځی:
 ___________________________________________________________________ د خدمت هيواد:
 _________________________________________________________________ د خدمت ښوونځی:

د بېړنۍ تخليي لپاره، آيا زده کوونکی ځانګړې ليليې ته اړتيا لري؟  هو  نه

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

 ______________________________________________________ کومه صالحيت لرونکې اداره مالي چارې په غاړه لري؟

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

 ______________________________________________________ که چېرې ستاسې ځواب هو وي، د نوموړې اجنسۍ نوم: 

آيا زده کوونکی سرپرستو والدينو ته اړتيآ لري؟   هو    نه

د سرپرست والد نوم: ____________________________________ د سرپرست ټليفون شمېره: ______________________

والد/سرپرست 1
  ________________________ _______________________  MI:_____ وروستی نوم: لومړنی نوم: 
د کور ټليفون شمېره: )      (             -                    موبايل:  )      (              -                                            
 _________________________________________________________________ بريښناليک:
د والد مورنۍ ژبه، که چېرې انګليسي نه وي:______________________________________________ 

ژباړن ته اړتيا شته؟   هو    نه

والد/سرپرست 2
 _____________________________ لومړنی نوم:________________________ MI: وروستی نوم:

د کور ټليفون شمېره: )      (             -                    موبايل:  )      (              -                                              
 __________________________________________________________________ بريښناليک:
د والد مورنۍ ژبه، که چېرې انګليسي نه وي:_______________________________________________ 

ژباړن ته اړتيا شته؟   هو    نه

 _______________________________________________________________ د قضيې مدير:

 ______________________________________________________ د IEP ټيم د ناستې نېټه )نېټې(:

 ________________________________________________________ د IEP د کلنۍ بياکتنې نېټه:

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

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

 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 مورنۍ ژبې ژباړه:    والد ته خبر ورکړل شو هو  نه  د پلي کېدو وړ نه والد يې غوښتنه وکړه  هو  نه

 ____________________________________________________ د پېشبينې شوې کلنۍ بيا کتنې نېټه:

د ترټولو وروستۍ بيا کتنې نېټه:______________________________________________________ 

 _______________________________________________________ د پېشبينې شوې ارزونې نېټه:

اصلي معلوليت:_______________________________________________________________ 

 _ هغه ساحې چې د معلوليت له امله اغېزمنې شويدي:

د زده کوونکي معلومات

د زده کوونکي او ښوونځي معلومات

د IEP ټيم برخه وال
د IEP قضيې مدير:_________________________________ 
د IEP مشر:_____________________________________ 
والد/سرپرست:____________________________________ 
والد/سرپرست:____________________________________ 

 ________________________________ مدير/طرحه کوونکی:
 __________________________________ عمومي ښوونکی:
 _________________________________ ځانګړی ښوونکی:
 __________________________________ د الرښود مشاور:

 _______________________________ د ښوونځي روانشناس:
 _________________________________ ټولنيز کارکوونکی:
 ________________________________ د غږ/ژبې پتالوجست:
 ____________________________________ زده کوونکی:

 ___________________________________ د اجنسۍ نماينده:
نور برخه وال:____________________________________ 
نور برخه وال:____________________________________ 
نور برخه وال:____________________________________ 

د وتلو معلومات
• )مياشت•ورځ•کال( • ود وتلو نېټه: 

 د وتلو کټګوري:  الف – عمومي تعليم ته ستون شوی )آيا دې زده کوونکي ته په کور کې زده کړه ورکول کېږي؟   هو  نه (  ب – د مريلينډ د يوې لېسې څخه فارغ شوی او د نوموړې ليسې ديپلوم لري      
   ت – د مريلينډ ليسې د پروګرام د بشپړتيا سند يې ترالسه کړی    ج – 21 کلنۍ ته رسېدلی  د – مړ شوی     ذ – کډه يې کړې، ادامه ورکوي    

  ر – پرېښی      ز – ځانګړې حالت      س – والدين د خدمتونو سره د خپل رضايت څخه الس په سر شوي

 مسوده_____________________
تصويب شوې

اصالح شوې_____________________

د نژاد ډولونه



فردي تعليمي پروګرام
صفحهد مريلينډ د پوهنې ايالتي وزارت )MSDE( د لومړنۍ روزنې او د ځانګړې پوهنې خدمتونه

د IEP ټيم د ناستې نېټه:       /     / اجنسي:  نوم:  

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

           
  د کارکوونکو ستونزې     په اسنادو کې غلطي

 د والد د رضايت نېټه-ادامه لرله
 بل المل وو، د مهربانۍ له مخې روښانه يې کړئ: ___________________

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 شويدی: 
د لوست د بنسټيزو عناصرو په ګډون د لوست د مناسب تدريس نشتوالی؟   هو  نه  الف( 

په رياضي کې د وضاحت نشتوالی؟   هو  نه ب( 
په انګليسي د برالسيتوب کموالی؟   هو  نه   ج( 

)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

I. د غوندې او د پېژندلو معلومات

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(

لومړنۍ وړتيا )له 3 کلنۍ څخه مخکې(

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 34 مطابق د FAPE د وړاندې کولو لپاره د اړتياوو د نه پوره 
کولو لپاره په نظر کې نه نيول کېږي.

)مياشت•ورځ•کال(  • •  د لومړنۍ ارزونې سره د والد د   
• )مياشت•ورځ•کال(    • رضايت څرګندولو نېټه    

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

 په خبرو اترو کې وروسته والی  په پرمختګ کې ځنډ  Iد ځيرکتيا معلوليت  په زده کړه کې ځانګړې ناتواني  په خبرو يا ژبې کې کمزورتيا  د سترګو د ديد کمزورتيا
 کوڼ  عاطفي ناتواني  ارتوپيدي کمزورتيا  ډيسليکسيا  ډيسګرافيا   د دماغو درد لرونکی ټپ  څو معلوليتونه

 کوڼوالی – ړوندوالی  په ارېدلو کې ستونزه  نورې روغتيايي کمزورۍ  ډيسکالکوليا  نورې______________   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  

 د والد له لوري رضايت نه کول ددې المل شو چې ارزونه يا لومړني خدمتونه وځنډېږي  خرابه هوا                                 
 والد يې د ځنډ غوښتنه وکړه – والد او د IEP ټيم د دوه اړخيزه ليکلي توافقنامې په اساس نېټه وغزوله   بل المل     

 د ارزونې بې پايلېتوب
• )مياشت•ورځ•کال(     • په 3 کلنۍ کې د IFSP په واسطه د پرمختګ خدمتونه.    
• )مياشت•ورځ•کال(     • د لومړني IEP رامنځته کولو نېټه:    

• )مياشت•ورځ•کال(           • د خدمتونو د پيل لپاره د والد د رضايت نېټه:    
• )مياشت•ورځ•کال(  • هغه نېټه چې لومړنۍ IEP پرې د پلي کېدو وړ ده:    

آيا دا زده کوونکی له نوي زېږېدلي )C برخې( څخه لومړي ښوونځي )B برخې( ته بدلون موندلی او د يوه IEP له لوري خدمتونه ترالسه کوي؟   هو    نه

په 3 کلنۍ کې د IEP په 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 IEP تر 3 کلنۍ پورې د پلي کېدو وړ دی
که چېرې IEP تر 3 کلنۍ پورې پلي نشو، نو د ځنډ المل )الملونه(يې روښانه کړئ:

 والد په تکراري ډول ونه توانيد يا د ماشوم حاضرول يې رد کړل  د ښوونځي/ودانۍ بنده وه
 د والد له لوري رضايت نه کول ددې المل شو چې ارزونه يا لومړني خدمتونه وځنډېږي  خرابه هوا

 والد يې د ځنډ غوښتنه وکړه – والد او د IEP ټيم د دوه اړخيزه ليکلي توافقنامې په اساس نېټه وغزوله  بل
  د کارکوونکو ستونزې    په اسنادو کې غلطي

  د ارزونې بې پايلېتوب   
بل المل وو، د مهربانۍ له مخې روښانه يې کړئ: _____________________  

                                            
            



فردي تعليمي پروګرام
صفحهد مريلينډ د پوهنې ايالتي وزارت )MSDE( د لومړنۍ روزنې او د ځانګړې پوهنې خدمتونه

د IEP ټيم د ناستې نېټه:       /     / اجنسي:  نوم:  

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

هغه ساحه )ساحې( روښانه کړئ چې د بيا ځلې ارزونې لپاره تعين شوي دي: ________________________________________ هغه بحث چې په پرېکړې کولو کې مرسته کوي: ______________________________________________

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

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 IEP کې ذکر شوې اړينې کلنۍ موخې ترالسه او په مناسبه توګه په عمومي تعليمي نصاب کې برخه واخلي؟   هو  نه 

آيا د يو ناتوانه يا معلول زده کوونکي په شرايط برابر دی؟  هو   نه د پرېکړې )پرېکړو( په اړه الزم اسناد: ___________________________________________________________________________________
اصلي ناتواني په نښه کړئ

 په خبرو اترو کې ستونزې  په پرمختګ کې ځنډ   Iد ځيرکتيا معلوليت  په زده کړه کې ځانګړې ناتواني  په خبرو يا ژبې کې کمزورتيا  ډېرې ناتوانۍ
ادراکي )مشخص يې کړئ( ______________   کوڼ  عاطفي ناتواني  ارتوپيدي کمزورتيا  ډيسليکسيا    ډيسګرافيا   د دماغو درد لرونکی ټپ       
 کوڼوالی – ړوندوالی  په ارېدلو کې ستونزه  نورې روغتيايي کمزورۍ   ډيسکالکوليا  نورې______________   د سترګو ديد کمزوري         حسي )مشخص يې کړئ(_______________
            فزيکي )مشخص يې کړئ(  ____________

د وړتيا دوام لرونکې معلومات )لږ تر لږه په درې کلونو کې يو ځل د بيا ځل ارزونې لپاره اړين دي(

لومړنۍ وړتيا )د زده کوونکي عمرونه 3-21(

• )مياشت•ورځ•کال( •  د لومړنۍ ارزونې سره د والد د  
• )کال•ورځ•مياشت( • رضايت څرګندولو نېټه  

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

 په خبرو اترو کې وروسته والی  په پرمختګ کې ځنډ  Iد ځيرکتيا معلوليت  په زده کړه کې ځانګړې ناتواني  په خبرو يا ژبې کې کمزورتيا  د سترګو د ديد کمزورتيا
  کوڼ  عاطفي ناتواني  ارتوپيدي کمزورتيا  ډيسليکسيا   ډيسګرافيا       د دماغو درد لرونکی ټپ  څو معلوليتونه

.             ادراکي )مشخص يې کړئ(_____________ په ارېدلو کې ستونزه  نورې روغتيايي کمزورۍ  ډيسکالکوليا    نورې ______________  کوڼوالی – ړوندوالی 
حسي )مشخص يې کړئ(_______________________  
 د پرېکړې )پرېکړو( لپاره اړين سند: _____________________________________________________________________________________    فزيکي )مشخص يې کړئ( __________________

 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  والد د ځنډ غوښتنه وکړه – والد او د IEP ټيم په دوه اړخيزه موافقې سره نېټه وغزوله   زده کوونکی د LSS له لوري له معلومولو څخه مخکې او 
 د پيل له 60 مهلت څخه وروسته داخل شو. د LSS ترالسه کول  د ښوونځي/ودانۍ بندوالی

د ارزونې د بشپړولو لپاره په کافي اندازه پرمختګ وکړ او والد او LSS په يوه ځانګړي وختموافقه وکړه ترڅو   خرابه هوا ارزونه بشپړه کړئ )ټول شرطونه بايد پوره شي(
  بل

  په اسنادو کې غلطي  ماشوم موجود نه وو )د والد ناتواني/د ماشوم ردول يې المل نه وو(
د کارکوونکو ستونزې   د ازموينې بې پايلېتوب 

    بل المل وو، د مهربانۍ له مخې مشخص يې کړئ ____________________________
• )کال•ورځ•مياشت( • د والد د رضايت څرګندولو نېټه-په 3 کلنۍ کې د IFSP له لوري د لومړني خدمتونو دوام:   

هغه نېټه چې والدينو ته پکې د محلي ښوونځي سيستم په اړه معلومات ورکړل شو      
•  )کال•ورځ•مياشت(  هغه نېټه چې غزول شوي IFST خدمتونه پرې پای ته ورسېدل: •    د يوې IEP په وسيله د وړاندې کېدونکو خدمتونو د غوښتنې نېټه  

• )کال•ورځ•مياشت(     •   
• )کال•ورځ•مياشت(     • د لومړني IEP رامنځته کولو نېټه:  

•  )کال•ورځ•مياشت(   هغه نېټه چې لومړنۍ IEP پرې د پلي کېدو وړ ده: • د خدمتونو د پيل لپاره د والد د رضايت نېټه:  
• )کال•ورځ•مياشت(   •    

 آيا دا زده کوونکی له نوي زېږېدلي )C برخې( څخه لومړي ښوونځي )B برخې( ته بدلون موندلی او د يوه IEP له لوري خدمتونه ترالسه کوي؟   هو  نه

I. د غوندې او د پېژندلو معلومات



فردي تعليمي پروګرام
صفحهد مريلينډ د پوهنې ايالتي وزارت )MSDE( د لومړنۍ روزنې او د ځانګړې پوهنې خدمتونه

د IEP ټيم د ناستې نېټه:       /     / اجنسي:  نوم:  

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

د ولسوالۍ/ايالت په کچه په ارزونو کې د زده کوونکي برخه اخيستلو او فراغت په اړه معلومات

I. د غوندې او د پېژندلو معلومات

د ولسوالۍ/ايالت په که په ارزونو کې د زده کوونکي برخه اخيستلو او فراغت په اړه معلومات 

د فراغت په اړه اړين شيان والدينو ته تشريح شول   هو    نه   
د فراغت ايالتي اړين شيان په www.marylandpublicschools.org کې موندلی شئ. 

د فراغت نورې محلي اړتياوې دلته وليکئ: _________________________________________________________________________________________________________________________________

د مريلينډ په د هر اړخيزې ارزونې په پروګرام )MCAP( کې د ګډون کولو پالن چې د اوسنۍ IEP په جريان کې به ترسره شي 
زده کوونکي به د مريلينډ په هر اړخيزې ارزونې پروګرام کې له 3 ټولګي څخه تر 8 ټولګي پورې برخه واخلي 

    د انګليسي ژبې هنر/زده کړه   هو  نه    رياضي   هو   نه    اجتماعي علوم )يواځې د 8 ټولګي لپاره(  هو    نه    

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

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

زده کوونکی به د ليسې په دوره کې د مريلينډ د عمومي ساينس په ازموينه )MISA(   کې چې د راتلونکي نسل له ساينسي معيارونو )NGSS( سره برابر دی، په ارزول شوي ټولګي کې ګډون وکړي   هو  نه

زده کوونکی به د مريلينډ د  لېسې په ازموينه  )HSA(  کې په ټاکلي کورس – دولتي کې ګډون وکړي   هو  نه     

آيا د IEP ټيم ومونده چې زده کوونکی بايد د بديلې تعليمي السته راوړنې معيارونو په بنسټ په يوه بديله ازموينه کې برخه واخلي؟  
)د IEP ټيم لپاره د الرښود A اړينه 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 IEP په 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 )8-3، 11 ټولګيو( •رياضي )8-3، 11 ټولګيو( )8-3، 11 ټولګيو(ساينس )8-5، 11 ټولګيو( ؟
• • •    نه - د ليکلي رد نېټه:  •                 هو - د ليکلي مواقتنامې نېټه: 

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

د بديل معيارونو په کارولو سره په الرښوونه کې د ګډون لپاره پالن
ايا د IEP ټيم مشخص کړی چې زده کونکي ته به د بديل معيارونو په کارولو سره الرښوونه کيږي ، کوم چې که دوام ولري د ميريلينډ عالي ښوونځي ډيپلوم په لور د کريډيټ نه ترالسه کولو پايله به ولري؟  

)د IEP ټيم لپاره د الرښود A اړينه 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 IEP په اليکترونيکي دوسيه کې کېږدئ.(
 هو  نه

       ايا والدين د بديل معيارونو په کارولو سره زده کونکي ته الرښوونه کوي؟   
• • •    نه - د ليکلي رد نېټه:  •                 هو - د ليکلي مواقتنامې نېټه: 

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

زده کوونکی زده کړه کوي د:   د مريلينډ د عالي ليسې ډيپلوم    د مريلينډ د عالي ليسې د پروګرام د بشپړاوي سند  

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________ د ازموينې د پرېکړې )پرېکړو( لپاره اسناد:
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

د مهربانۍ له مخې په ياد ولرئ چې: يو زده کوونکی کولی شي په ملي يا بين المللي ارزونو کې برخه واخلي. په ملي/بين المللي ارزونو کې يوازې د منلو وړ استوګنې اجازه لري.

د عالي ښوونځي مشرانو لپاره بشپړ شوی چې ممکن د HSA معافيت لپاره وړ وي

د IEP ټيم د زده کونکي لپاره د معافيت پريکړې کولو پروسې معيارونو باندې بحث کړی او ځايی سرپرست ته د HSA معافيت وړانديز مالتړ کوي.  
 هو )که چېرې ستاسې ځواب هو وي، نو د سپارښتنې کولو نېټه مشخصه کړئ( ___________   نه



د ليسې ازموينې
)HSAs(

د 
بريالتوب 

نمرې

د زده کوونکي 
لمړی 
نمرې

د زده 
کوونکي

دويمې نمرې

د زده کووني 
ترټولو لوړې 

نمرې

له معيار سره
برابرې

د وصلېدلو پالن
بديله ازموينهبرخه اخيستونکی

   Y 412الجبر/ د خامو معلوماتو تحليل  موډ
N

 Y   
N

Y   N 

   Y 400بيولوژي  موډ
N

 Y   
N

Y   N 

   Y 396انګليسي  موډ
N

 Y   
N

Y   N 

   Y 394دولت        موډ
N

 Y   
N

Y   N 

   Y 1602له دولت سره يوځای نمرې
N

 Y   
N

Y   N 

له دولت سره يوځای يا پرته له هغې 
   Y 1208نمرې

N
 Y   

N
Y   N 

MISA د ليسې  Y     
N

  Y     
N

Y     N  

• پورې په HSAs کې د زده کوونکي کارکردګي څنګه وه؟ • که چېرې د پلي کېدو وړ وي، تر 

په ب
 زده کوونکي کارکردګي څنګه وه؟ 

د عالي ښوونځي MCAP ارزونو کې د زده کونکي فعاليت څه و
? • •  په توګه 

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

 په چټکۍ سره وده کول    هدف ته رسېدنه    عملي کول او ښودنه   په کلي ډول کارکردګي
 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(

سلسلهنمرېد ډومين کچې کارکردګي
298-202 ژبه او سواد

298-202 رياضي

298-202 ټولنيز بنسټ

293-202 فزيکي ښه والی او جسمي وده______________ )سلسله: 298-202(مجموعي نمرې

MCAP
د درجې 
ترټولو 

وروستۍ 
نمرې

د درجې تېرې 
نمرې

ترټولو اوسنۍ د برالسيتوب کچه
له معيار سره

برابرې
د وصلېدلو پالن
بديله ازموينهبرخه اخيستونکی

5 کچه4 کچه3 کچه2 کچه1 کچه

ELA/ليک لوست  
Y   N Y   N Y   N )10 ټولګی( 

I الجبر Y   N Y   N Y   N

Y   N Y   N Y   N هندسه

II الجبر Y   N Y   N Y   N

د تېر کال د درجې اوسنۍ درجې نمرې
ترټولو وروستی د برالسيتوب کچېنمرې

MCAPد درجې ټولګی
د درجې ټولګینمرې

5 کچه4 کچه3 کچه2 کچه1 کچهنمرې

انګليسي   
د ژبې هنرونه        

رياضي 

 ،I الجبر
لکه څنګه چې د پلي 

کېدو وړ وي

اجتماعي علوم  )8 
ټولګی( 

MISAد درجې ټولګی
د درجې ټولګینمرې

5 کچه4 کچه3 کچه2 کچهنمرې

ساينس )يواځې 5، 8 
ټولګي(

ترټولو وروستی د برالسيتوب کچې
DLM4 کچه3 کچه2 کچه1 کچهد درجې نمرې

انګليسي   
د ژبې هنرونه        

رياضي 

 ALT-MISA
))DLMپه چټکۍ وده د درجې نمرې

پرمختللیموخهموخې ته رسېږيکوي

ساينس  )يواځې 5، 8، 
11 ټولګي( 

فردي تعليمي پروګرام
صفحهد مريلينډ د پوهنې ايالتي وزارت )MSDE( د لومړنۍ روزنې او د ځانګړې پوهنې خدمتونه

د IEP ټيم د ناستې نېټه:       /     / اجنسي:  نوم:  

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

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

• )کال•ورځ•مياشت(      • د انګليسي ژبې په ازموينه کې د زده کوونکي کارکردګي څنګه وه؟                يا د ازموينې نېټه 
په کلي ډول د برالسيتوب کچه ___________     

 لومړنۍ     په چټکۍ د ودې په حال کې   د پرمختګ په حال کې    د پراختيا په حال کې    د وصلېدو په حال کې    رسېدل  

 د ايالت په کچه د مريلينډ د هراخيزې ازموينې پروګرام )MCAP(  د کارکردګۍ لنډيز
• په توګه د  وړکتون چمتووالي ارزونې )KRA(  باندې پلي کيږي؟  • د زده کونکي فعاليت څه و ، که د 

 د بديل انګليسي ژبې وړتيا ارزونې کې د زده کونکي فعاليت څه و؟
• )کال•ورځ•مياشت(      • د ازموينې نېټه   

په کلي ډول د برالسيتوب کچه  ____________                                                           
  لومړنۍ  اشنايۍ   تړاو   پيدا کول داخلي   په چټکۍ سره وده کول      

I. د غوندې او د پېژندلو معلومات



II. د تعليمي السته راوړنې او فعاليت کارکردګۍ اوسنۍ کچه

 ______________________________________________________________ منبع )منابع(:
 _______________________________________________________________________
 _______________________________________________________________________

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.( ____________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________

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

 _______________________________________________________________________
 _______________________________________________________________________
 _______________________________________________________________________
 _______________________________________________________________________

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

د ماشوم تعليمي او فعاليتي کارکردګۍ کچې لکه څرنګه چې مناسبه وي، وليکئ. د لومړنيو زده کو مهارتونه:  اجتماعي بنسټ 
  ژبه او ليک لوست

  رياضي
  ساينس

  اجتماعي علوم
  فزيکي روغتيا او جسمي وده

  ښکلي هنرونه

فردي تعليمي پروګرام
صفحهد مريلينډ د پوهنې ايالتي وزارت )MSDE( د لومړنۍ روزنې او د ځانګړې پوهنې خدمتونه

د IEP ټيم د ناستې نېټه:       /     / اجنسي:  نوم:  

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

II. د تعليمي السته راوړنې او فعاليت کارکردګۍ اوسنۍ کچه



II. د تعليمي السته راوړنې او فعاليت کارکردګۍ اوسنۍ کچه

چلند    

 ______________________________________________________________ منبع )منابع(:
د کارکردګۍ کچه:

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

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

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

 ______________________________________________________________ منبع )منابع(:
د کارکردګۍ کچه:

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

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

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

فزيکي  

چلند  

 ______________________________________________________________ منبع )منابع(:
د کارکردګۍ کچه:

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

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

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

 ______________________________________________________________ منبع )منابع(:
د ازموينې د پايلو لنډيز )د ترسره کېدو د نېټو په شمول(:_______________________________________ 
 _______________________________________________________________________

 ____________________________________________ 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 

کتنې، د والدينو معلومات، په اړونده ساحو کې د زده کوونکي او عمومي تعليم ښووني له لوري ورکړل شوي معلومات.(

د ټولګي د کجې د تدريسي کارکردګۍ رجحاني معلومات )د زده کوونکي د ودې کچه په تېرو دوو کلونو کې په يوه سد کې 

وليکئ(:

تعليمي کال   د ټولګي د کچې کارکردګي

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

روغتيا    

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

فردي تعليمي پروګرام
صفحهد مريلينډ د پوهنې ايالتي وزارت )MSDE( د لومړنۍ روزنې او د ځانګړې پوهنې خدمتونه

د IEP ټيم د ناستې نېټه:       /     / اجنسي:  نوم:  

 )د MSDE له لوري فورمه د جوالی په 15، 2021 د ګټې اخيستنې لپاره تصويب شوه(  
II. د تعليمي السته راوړنې او فعاليت کارکردګۍ اوسنۍ کچه



 ________________________________________________________________________________________________________________________
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 ښوونځي څخه د مخکې دورې عمر – د تعليمي کچې او فعاليتي کارکردګي

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 )3( له 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 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 ماشوم وده د هغې د همزولو له ودې سره څه ډول اړيکه 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 ماشوم د پايلو لنډيز )COS(:  د پيل    لنډمهاله    وتل      د پلي کېدو وړ ندی
د COS د بشپړېدو نېټه: _______________________

 منابع:
_____________________________________________________________________

             د والدينو د معلوماتو له ورکړې څخه پرته راټول شوی

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

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 

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

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

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

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؟
    هو  نه

فردي تعليمي پروګرامII. د تعليمي السته راوړنې او فعاليت کارکردګۍ اوسنۍ کچه
صفحهد مريلينډ د پوهنې ايالتي وزارت )MSDE( د لومړنۍ روزنې او د ځانګړې پوهنې خدمتونه

د IEP ټيم د ناستې نېټه:       /     / اجنسي:  نوم:  

 )د MSDE له لوري فورمه د جوالی په 15، 2021 د ګټې اخيستنې لپاره تصويب شوه(  
II. 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؟
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

د ښوونځي عمر – د تعليمي السته راوړنې او فعاليت کارکردګۍ اوسنۍ کچه 

فردي تعليمي پروګرامII. د تعليمي السته راوړنې او فعاليت کارکردګۍ اوسنۍ کچه
صفحهد مريلينډ د پوهنې ايالتي وزارت )MSDE( د لومړنۍ روزنې او د ځانګړې پوهنې خدمتونه

د IEP ټيم د ناستې نېټه:       /     / اجنسي:  نوم:  

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

II. د تعليمي السته راوړنې او فعاليت کارکردګۍ اوسنۍ کچه



فردي تعليمي پروګرام
صفحهد مريلينډ د پوهنې ايالتي وزارت )MSDE( د لومړنۍ روزنې او د ځانګړې پوهنې خدمتونه

د IEP ټيم د ناستې نېټه:       /     / اجنسي:  نوم:  

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

 
 
 
 

آيا زده کوونکی ړوند يا يې د سترګو ديد کمزوری دی؟   هو    نه
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 IEP ټيم 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.
• )کال•ورځ•مياشت(      آيا په بريل کې تدريس کول مناسب دي؟   هو    نه • د بريل د ارزونې نېټه: 

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&M( کې ورکړل شي ترهغې چې د IEP ټيم د زده کوونکي د اوسنيو او راتلونکو د سفر اړتياو له ارزنې څخه وروسته 
روښانه کړي چې په O&M کې زده کړه ورکول د زده کوونکي لپاره مناسب ندي.

• )کال•ورځ•مياشت(      آيا په O&M کې تدريس کول مناسب دي؟   هو    نه   • د O&M د ارزونې نېټه:  
د پرېکړې )پرېکړو( لپاره اړين سند:_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

آيا والديتو ته د مريلينډ د نابينايانو ښوونځي په اړه معلومات ورکړل شوي وو؟   هو   نه

په اړه خبرې کولو  )اړين دی( 
ايا زده کوونکی په خبرو اترو کې ځانګړې اړتياوې لري؟   هو    نه

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

د مرستې ټکنالوژي )AT(  )اړين دی( 

د وتلو معلومات  
 
 
 

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

د AT هغه 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.

III. د ځانګړې پاملرنې او ترتيباتو

د آلې )آلو( په اړه د توضيح په ګډون د AT آلې )آلو( په اړه د پرېکړې )پرېکړو( سند:  _________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
د امتحاني دورو د پلي کولو په ګډون د AT آلې )آلو( په اړه د پرېکړې )پرېکړو( سند: __________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

يو AT آله )آلو(  ته اړتيا ولرييو AT آله )آلو(  ته اړتيا ولريپرېکړه )پرېکړې(:

نهنه  زده کوونکی د AT آلې )آلو( يا AT خدمت )خدمتونو( ته اړتيا نه لري.

هو له امتحاني دورو سره د اضافي معلوماتو راټولولو اړتيا دهنه  زده کوونکی د AT آلې )آلو( ته اړتيا نلري، مګر د AT خدمت )خدمتونو( ته اړتيا لري.

هو خدمتونه په احتمالي ډول د اړينې آلې )آلو( په برکې ونيسي يا د امتحاني دورو هو  زده کوونکی د AT آلې )آلو( او AT خدمت )خدمتونو( ته اړتيا ولري.
سره د اضافي معلوماتو راټولولو اړتيا ده

نههو  زده کوونکی د AT آلې )آلو( ته اړتيا لري، مګر د AT خدمت )خدمتونو( ته اړتيا نه لري.



فردي تعليمي پروګرام
صفحهد مريلينډ د پوهنې ايالتي وزارت )MSDE( د لومړنۍ روزنې او د ځانګړې پوهنې خدمتونه

د IEP ټيم د ناستې نېټه:       /     / اجنسي:  نوم:  

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

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 IEP پورې اړه لري.
د پرېکړې )پرېکړو( لپاره اړين سند:______________________________________________________________________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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:   )FBA( د چلند خيالي ازموينه   
آيا زده کوونکی د په چلند کې د مداخلې پالن )BIP( ته اړتيا لري؟   هو    نه

• • په چلند کې د مداخلې پالن       د پلي کولو نېټه:    

آيا د ښوونځي په داخل کې د IEP ټيم 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؟ 

• • •     نه - د ليکلي رد نېټه:  •   هو - د ليکلي موافقتنامې نېټه: 

  د IEP ټيم د غونډې له نېټې څخه په 15 ورځو 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؟ 

• • •     نه - د ليکلي رد نېټه:  •   هو - د ليکلي موافقتنامې نېټه: 

  د IEP ټيم د غونډې له نېټې څخه په 15 ورځو کې هيڅ ځواب ترالسه نشو  
 _____________________________________________________________________________________________________________________________ د پرېکړې )پرېکړو( لپاره اړين سند:
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

د هغو زده کوونکو لپاره خدمتونه چې انګليسي زده کوي

چلند ته وده ورکول

III. د ځانګړې پاملرنې او ترتيباتو

د هغو زده کوونکو لپاره خدمتونه چې کاڼه يا په اورېدولو کې ستونزه ولري
آيا زده کوونکی کوڼ يا په اورېدلو کې ستونزه لري؟   هو  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 

ګډون په تعليمي کچه او بشپړې اړتياوې، په پام کې ونيسئ. 
د پرېکړې )پېکړو( لپاره اړين سند:_______________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
آيا والدينو ته د مريلينډ د کڼو د ښوونځي په اړه ورکړل شوي وو؟   هو    نه



فردي تعليمي پروګرام
صفحهد مريلينډ د پوهنې ايالتي وزارت )MSDE( د لومړنۍ روزنې او د ځانګړې پوهنې خدمتونه

د IEP ټيم د ناستې نېټه:       /     / اجنسي:  نوم:  

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

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

س
دري

ت

M
C

A
P

لت
دو

 H
SA

د 

H
SA

 M
IS

A

ي(
لګ

ټو
 M

IS
A 

)5
، 8

)A
lt-

M
IS

A 
)D

LM

D
LM

ي 
ض

ريا
و 

E ا
LA

A
C

C
ES

S 
ره

لپا
 E

LL
s 

د

ن 
تو

ړک
 و

ه د
پار

E ل
LL

s 
د

A
C

C
ES

S

A
lt-

A
C

C
ES

S 
ره

لپا
 E

LL
s 

د

N
A

EP

هوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهو1b. د غږ لوړول
هوهوهوهوهو1c. د کتاب نښه )د مرور لپاره د بيرغ توکي(

هوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهو1e: د ږرولو تور کاغذ
هوهوهوهوهوهوکه چېرې: د ځواب انتخاب له منځه يوسئ

هوهوهوهوهوهوهوهو1g: د ادارې عمومي الرښونې روښانه شوې
هوهوهوهوهوهوهوهو1h: د ادارې عمومي الرښونې په لوړ غږ ولوستل شوې او تکرار شوې لکه څرنګه چې يې اړتيا وه

هوهوهوهوهوهوهوهوهوهو1i: په نښه کولو وسيله
هوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهو1j: ګوشکې يا د غږ ساتونکي

هوهوهوهوهوهوهوهوهوهو1k: د کرښې ويونکی ماسک توکی
هوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهو1l: د غټولو/پراخولو آله

هوهوهوهوهوهو1m: نوټ پيډ
هوهوهوهوهو1n: د پاپ اپ کلمو خزانه

هوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهو1o: زده کوونکي ته بېرته الرښونه کول
هوهوهوهوهو1p: د هجا کتل يا د هجا کتلو بهرنی آله

هوهوهوهوهوهوهوهو1t: د ليکلو توکی
هو1u: د ګرافيک تنظيموونکی

هوهو1v: غږيز توکي

تدريس او ازموينو ته د السرسي ځانګړتياوې

III. د ځانګړې پاملرنې او ترتيباتو

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

د IEP ټيم د ناستې نېټه:       /     / اجنسي:  نوم:  

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

تدريس او ازموينو ته د السرسي ځانګړتياوې

III. د ځانګړې پاملرنې او ترتيباتو

د السرسي ځانګړنې د ټولو زده کوونکو لپاره )بايد په 
 )SR/PNP( پرمختللي بڼه څرګند شوې او د زده کوونکي د ثبت/شخصي اړتياو په پروفايل

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. 
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هوهوهوهوهوهوهوهو1a: ماسکنګ ته ځواب ورکول
هوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهو1d: د رنګ توپير )پس منظر/د خط رنګ(

هوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهو1q: زده کوونکی خپل ځان ته منځپانګه په لوړ غږ لولي
 SR/PNP 1: له خط څخه غږ ته اړول د رياضي، ساينس او د دولتي ازموينو لپاره )د رياضي لپاره د يوه زده کوونکيr

کېدی شي چې يواځې خط يا خط او ګرافونو ترتيب په ګوته کړي. يواځې د خط د شموليت ترتيب، غوره شوې برخې وړاندې 
کوي.( 

هوهوهو* هو* هو* هو* هوهو

هو هوهو* هو* هو* هو* هوهو1s: د رياضي، ساينس او دولتي ازموينو لپاره بشري لوستونکی يا بشري السليکونکی )ټول خط يا غوره کړې برخې(

هوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهو2a: کوچنی ګروپ
هوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهو2b: د ورځې وخت

هوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهو2c: جال يا بديل موقعيت
هوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهو2d: ټاکل شوې ساحه يا ترتيب

هوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهو2e: بدلېدونکی يا ځانګړی وسيله يا فرنېچر
هوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهو2f: تکراري وقفې

هوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهو2g: د ځان لپاره د پام اړونکو شيانو کمښت
هوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهو2h: نورو خلکو ته د مزاحت کمول

هوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهو2i: په ښوونځي کې د موقعيت بدلون 
هوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهو2j: د ښوونځي د باندې موقعيت بدلول

**********هو2k: د السرسي ځانګړی توکی 

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

د IEP ټيم د ناستې نېټه:       /     / اجنسي:  نوم:  

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

تدريسي او ازموينې ترتيبات

III. د ځانګړې پاملرنې او ترتيباتو

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 IEP يا 504 پالن 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.( 
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هوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهو3a: د مرستې ټکنالوژي )بې له سکرين څخه لوستونکی(
هوهوهوهوهو3b: د سکرين لوستونکي بڼه )د هغو زده کوونکو لپاره چې ړوند وي يا يې د سترګو ديد کم وي(.

هوهوهوهوهو3c: د ELA/ليک لوست زده کړې لپاره د سکرين لوستونکي بڼې سره د بريل بيا تازه کېدونکی ښودنه

هوهو* هوهوهوهوهوهو3d: د بريل ايډيشن کاغذي کاپي

هوهوهوهوهوهو3e: ټکټايل ګرافيکس

هو* هو* هوهوهوهوهوهوهوهو3f: لويه چاپي بڼه

هوهوهوهو* هوهوهوهوهوهو3g: کاغذي بڼه

هوهوهوهوهوهو3h: د ملټي ميډيا مقالو د عنوانو ليکل

هوهوهو3i: د توکو، عکس العملونو انتخابونو او مقالو په ګډون د ELA/ليک لوست زده کړې ازموينو لپاره له خط څخه غږ ته بدلول 

 3j: د ELA/ليک لوست ازموينې لپاره د ASL ويډيو
1

هوهو

* هوهوهو3k: د ELA لپاره بشري لوستونکی/بشري السليکونکی1

هوهوهوهوهو3i: د رياضي، ساينس او دولتي ازموينې لپاره د ASL ويډيو 

هوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهو3m: د ټيسټ الرښوونو لپاره بشري السليکونکی
هوهو3n: په السي ډول د توکي کنټرول آډيو او د توکي تکراري آډيو )يواځې ACCESS( په ګډون بشري لوستونکی

هو3o: يادښتونه او مهمې نقطې

هوهوهوهوهوهوهو3p: د شريک له لوري مرسته شوی سکين

**********هو3q: د ځانګړي پريزينټيشن ترتيبات

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:  D ضميمه بايد بشپړه شي.

د پرېکړې لپاره اړين سند:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________



فردي تعليمي پروګرام
صفحهد مريلينډ د پوهنې ايالتي وزارت )MSDE( د لومړنۍ روزنې او د ځانګړې پوهنې خدمتونه

د IEP ټيم د ناستې نېټه:       /     / اجنسي:  نوم:  

 )د MSDE له لوري فورمه د جوالی په 15، 2021 د ګټې اخيستنې لپاره تصويب شوه(  
III. د ځانګړې پاملرنې او ترتيباتو

تدريسي او ازموينې ترتيبات

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 IEP يا 504 پالن 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.(
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هوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهو4a: د مرستې ټکنالوجي

* هوهوهوهوهوهوهو4b: د بريل نوټ اخيستونکی

* هوهو* هو* هوهوهوهوهوهو4C: د بريل ليکونکی

هو* هوهوهوهو4d: د محاسبې آله او رياضي توکي )د رياضي په ازموينه کې د محاسبې په برخو کې)

هوهوهوهو4E: د محاسبې آله او د رياضي توکي )د رياضي په ازموينه کې په غير محاسبوي برخو کې(

هوهو4f: ELA/د ليک لوست انتخابي ځواب له کالم څخه خط ته

هوهوهو4g: ELA/د ليک لوست زده کړې بشري سکرايب

هوهوهو4h: ELA/د ليک لوست انتخاب بشري نښه کوونکی

هوهوهو4i: Ela/د ليک لوست ځواب مرستيال د ټکنالوجۍ آله

هوهوهوهوهوهوهوهو4j: رياضی ، ساينس ، د حکومت غبرګون وينا له متن څخه 

هوهوهوهوهوهوهوهو4K: رياضي، ساينس، د دولتي ځواب بشري سکرايب 

هوهوهوهوهوهوهوهو4l: رياضي، ساينس، د دولتي ځواب بشري نښه کوونکی

هوهوهوهوهوهوهوهو4m: رياضي، ساينس، د دولتي غبرګون مرستيال د تکنالوجۍ آله

هوهو    هوهو4n: ELA/L جوړښتي غبرګون له خبرو څخه خط ته

هوهو    هوهو4o: ELA/L غبرګون د بشر سکرايب

هوهو    هوهو4p: ELA/L د بشر غبرګون نښه کوونکی

هوهو    هوهو4q: ELA/L جوړښتيز ځواب د مرستيالې ټکنالوژۍ بهرنۍ آله

هو* هو* هو* هوهوهوهوهوهوهوهو4r: د ټيسټ ځواب اداره کول

هوهوهوهوهو4s: د کلمې پيشبيني کوونکې بهرنۍ آله

هوهوهو4t: ځوابونه په درسي کتاب کې ثبت شو

هو4u: د ثبت آله

ACCESS سکرايب لپاره Ells 4: دvهوهوهوهوهو

**********هو4w: د ځانګړي ځواب ترتيبات

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

د IEP ټيم د ناستې نېټه:       /     / اجنسي:  نوم:  

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

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 IEP يا 504 پالن 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.(
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هو* هوهوهوهوهوهو5a: غزېدلی وخت    1.5x   2x  بل: ________

**********هو5b: د ځانګړي وخت او مهال ويش ځايونه
                     
                     

                    

III. د ځانګړې پاملرنې او ترتيباتو

تدريسي او ازموينې ترتيبات

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 IEP پالن جوړونه: 
ايا کېدلی شي چې تدريسي او ترتيبي ازموينې په بېړنيو حالتونو کې په ليکلي بڼه پلي کېدی شي چې په فزيکي ډول د 10 څخه 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
صفحهد مريلينډ د پوهنې ايالتي وزارت )MSDE( د لومړنۍ روزنې او د ځانګړې پوهنې خدمتونه

د IEP ټيم د ناستې نېټه:       /     / اجنسي:  نوم:  

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

چمتو کوونکید پای نېټهد پيل نېټهفريکونسيد خدمت ډول
 =اساسي،  = بل

متوقع فريکونسي

 ورځنی
 اونيز

 مياشتنی
 کلنی

 يواځې يو ځل
  پيريودي 

  ربعوار
  په کال کې دوه ځلې
 بل __________

کال•ورځ•مياشتکال•ورځ•مياشت

موده
______اونۍ

P  آډيولوجسټ P  د پېژندګلوۍ او ګرځېدلو متخصص 

P  روان شناس P  د کالم/ژبې پتالوجست 

P  د IEP ټيم P  د کڼو او په اورېدلو کې د ستونزې لرونکو ښوونکی 

P  ژباړن P  د کمزوري ديد لرونکو ښوونکی 

P  تدريسي معاون P  وظيفوي تيراپست 

P  فزيکي تيراپست P  د ماشوم شخصي کارکوونکی 

P  کورنی ښوونکی P  د فزيکي تعليم ښوونکی 

P  د ښوونځي مشاور P  د ژوند کولو خدمتونو کارکوونکي 

P  د ښوونځي د ټولنيزو چارو کارکوونکی P  د عمومي تعليماتو ښوونکی 

P  د ساتيرۍ معالج P  د مسلک او ټکنالوجۍ ښوونکی 

P  حرفوي  )DSS( د ټولنيزو خدمتونو اداره  P

     )BHA( د چلند روغتيا اداره  P

P  فزيکي درملنه   )DDA( په وده کې د ناتوانۍ اداره  P

      )DORS( د بيا رغونې برخه  P

P  خبرې اترې/ژبه  P  بله اداره ___________________________ 

P  د ځانګړي تعليم ټولګي ښوونکی                            

P  معالجه  P  نور خدمت چمتو کوونکی____________________         

P  نرس                                                                           د چلند معاون

موقعيت او رفتار روښانه کړئ:________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

اضافي مرستې، خدمتونه، د پروګرام اصالح کول او مرستې

III. د ځانګړې پاملرنې او ترتيباتو

د تيراپۍ معاون

معاون

 د کورنۍ دندو او تدريس پرمهال د په 
نښه کوونکو )هاياليټر( استعمال ته اجازه 

ورکړئ   
د الس وهونکو استعمال ته اجازه 

ورکړئ
  د اداري مرستو استعمال ته اجازه 

ورکړئ
 د پوهې لپاره يې وګورۍ 

 ډېر ځلي او/يا سمدستي فيډبيک 
 په زده کوونکو بايد معلومات تکرار او/

يا تشريح کړئ
  له تختې څخه د نوټ اخيستلو مقدار 

محدود کړئ
  خپلواک کار يې تر څار الندې ونيسئ 

  پوښتنې او الرښوونې تشريح کړئ 
د همزولو سره کار/جوړه کار ترتيبات

 مهالويش رسم کړئ
 د زده کوونکو د زده کړې لپاره له 

مختلفو طريقو څخه کار واخلئ
له ادارې سره مرسته وکړئ

د کور لپاره د درسي کتابونو/توکو سيټونه 
چمتو کړئ

 د بياکتنې يو چک ليست چمتو کړئ                                                 
 زده کوونکو ته د زده کوونکو/ښوونکو 

د نوټونو کاپي چمتو کړئ
 د الرښوونو تکرار

 د لغاتونو د پلي کولو لپاره د لغاتونو له 
بانک څخه په هغه وخت کې ګټه اخيستل کله 

چې لويې او پراخه لېکنې ته اړتيا وي  
 نور:      

______________________

P

 تدريسي مالتړ

معاون



فردي تعليمي پروګرام
صفحهد مريلينډ د پوهنې ايالتي وزارت )MSDE( د لومړنۍ روزنې او د ځانګړې پوهنې خدمتونه

د IEP ټيم د ناستې نېټه:       /     / اجنسي:  نوم:  

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

چمتو کوونکید پای نېټهد پيل نېټهفريکونسيد خدمت ډول
 =اساسي،  = بل

متوقع فريکونسي

 ورځنی
 اونيز

 مياشتنی
 کلنی

 يواځې يو ځل
  پيريودي 

  ربعوار
  په کال کې دوه ځلې
 بل __________

کال•ورځ•مياشتکال•ورځ•مياشت

موده
______اونۍ

P  آډيولوجسټ P  د پېژندګلوۍ او ګرځېدلو متخصص 

P  روان شناس P  د کالم/ژبې پتالوجست 

P  د IEP ټيم P  د کڼو او په اورېدلو کې د ستونزې لرونکو ښوونکی 

P  ژباړن P  د کمزوري ديد لرونکو ښوونکی 

P  تدريسي معاون P  وظيفوي تيراپست 

P  فزيکي تيراپست P  د ماشوم شخصي کارکوونکی 

P  کورنی ښوونکی P  د فزيکي تعليم ښوونکی 

P  د ښوونځي مشاور P  د ژوند کولو خدمتونو کارکوونکي 

P  د ښوونځي د ټولنيزو چارو کارکوونکی P  د عمومي تعليماتو ښوونکی 

P  د ساتيرۍ معالج P  د مسلک او ټکنالوجۍ ښوونکی 

P  حرفوي  )DSS( د ټولنيزو خدمتونو اداره  P

     )BHA( د چلند روغتيا اداره  P

P  فزيکي درملنه   )DDA( په وده کې د ناتوانۍ اداره  P

      )DORS( د بيا رغونې برخه  P

P  خبرې اترې/ژبه  P  بله اداره ___________________________ 

P  د ځانګړي تعليم ټولګي ښوونکی                            

P  معالجوي  P  د نورو خدمتونو چمتوکوونکی ____________________     

P   نرس                                                                           د چلند معاون

موقعيت او رفتار روښانه کړئ:________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

اضافي مرستې، خدمتونه، د پروګرام اصالح کول او مرستې

 تبديلې شوې/تعديل شوې دندې   
 دندې په کوچنيو برخو وويشئ

 د خط ټوټه کول
 د امکان په صورت کې د دندې په اړه 

بهرني معلومات حذف کړئ 
 د لوستلو مطلوب مقدار راکم کړئ 

 تعديل شوې محتوا 
  د درجه ورکونې تعديل شوی سيستم 

  د خالص کتاب ازموينې 
  شفاهي ازموينې 

 د ځوابونو انتخابونه راکم کړئ
 د ازموينو راکم شوی مهال

 د امکان په صورت کې د )په اثتثنا د( او 
)نه( پوښتنې حذف کړئ

 د ټيسټ بيا ارزول شوی فارميټ )يعنې 
لږ شمېر پوښتنې، د خانه خاليو ډکول(

 د امکان په صورت کې د لوی پاراګراف 
درلودونکې پوښتنې په څو نقطو کې وليکئ 

او جال يې کړئ
 د جملې ساده شوی جوړښت، لغاتونه او 

د دندو او ارزونو )ازموينو( کې ګرافونه                                                
 هرچېرې چې امکان ولري، د عبارتونو 

په لوست کې د مرستې لپاره له انځورونو 
څخه ګټه واخلئ
 نور:      

______________________

 د پروګرام اصالحات

P

د تيراپۍ معاون

معاون

معاون

III. د ځانګړې پاملرنې او ترتيباتو



فردي تعليمي پروګرام
صفحهد مريلينډ د پوهنې ايالتي وزارت )MSDE( د لومړنۍ روزنې او د ځانګړې پوهنې خدمتونه

د IEP ټيم د ناستې نېټه:       /     / اجنسي:  نوم:  

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

چمتو کوونکید پای نېټهد پيل نېټهفريکونسيد خدمت ډول
 =اساسي،  = بل

متوقع فريکونسي

 ورځنی
 اونيز

 مياشتنی
 کلنی

 يواځې يو ځل
  پيريودي 

  ربعوار
  په کال کې دوه ځلې
 بل __________

کال•ورځ•مياشتکال•ورځ•مياشت

موده
______اونۍ

P  آډيولوجسټ P  د پېژندګلوۍ او ګرځېدلو متخصص 

P  روان شناس P  د کالم/ژبې پتالوجست 

P  د IEP ټيم P  د کڼو او په اورېدلو کې د ستونزې لرونکو ښوونکی 

P  ژباړن P  د کمزوري ديد لرونکو ښوونکی 

P  تدريسي معاون P  وظيفوي تيراپست 

P  فزيکي تيراپست P  د ماشوم شخصي کارکوونکی 

P  کورنی ښوونکی P  د فزيکي تعليم ښوونکی 

P  د ښوونځي مشاور P  د ژوند کولو خدمتونو کارکوونکي 

P  د ښوونځي د ټولنيزو چارو کارکوونکی P  د عمومي تعليماتو ښوونکی 

P  د ساتيرۍ معالج P  د مسلک او ټکنالوجۍ ښوونکی 

P  حرفوي  )DSS( د ټولنيزو خدمتونو اداره  P

     )BHA( د چلند روغتيا اداره  P

P  فزيکي درملنه   )DDA( په وده کې د ناتوانۍ اداره  P

      )DORS( د بيا رغونې برخه  P

P  خبرې اترې/ژبه  P  بله اداره ___________________________ 

P  د ځانګړي تعليم ټولګي ښوونکی                            

P  معالجوي  P  د نورو خدمتونو چمتو کوونکی ____________________    

P   نرس                                                                           د چلند معاون

موقعيت او رفتار روښانه کړئ:________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

اضافي مرستې، خدمتونه، د پروګرام اصالح کول او مرستې

 د لويانو مالتړ  
 د ترتيب شوو بدلونو لپاره پرمختللی چمتوالی   

 د قهر د کنټرولو تربيت
 د پوهې لپاره يې وګورۍ 
په بهراني حاالتو کې مداخله 

زده کوونکي وهڅوئ چې د اړتيا په وخت 
کې د مرستې غوښتنه وکړي 

  په تعليمي او غير تعليمي برخو کې 
مناسب رفتار وهڅوئ/پلي يې کړئ 

  په تکراري ډول د سترګو اړيکه/ د 
فاصلې کنټرول 

  د اصولو په تکراري ډول يادونه کول 
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

 د حرکت لپاره په فعاليتونو يا فرصتونو 
کې دوامداره بدلونونه راوستل

 د السوهونکو او/يا حسي فعاليتونو 
ترسره کول ترڅو د غوږ نيولو او توجه کولو 

ته وده ورکړي
 د توکو د تنظيم لپاره د وخت تنظيم                                               

د شفاهي/غير شفاهي مفاهمې له الرې د 
مثبت رفتار پلي کول

د ټولنيزو مهارتونو روزنه ورکول
د توجه د جلبولو او ساتلو ستراتېژۍ

 د مثبت/متمرکز کوونکي پلي کوونکي 
څخه ګټه اخيستل 

 نور:      
______________________

 ټولنيز/رفتاري مالتړ

P

د تيراپۍ معاون

معاون

معاون

III. د ځانګړې پاملرنې او ترتيباتو



فردي تعليمي پروګرام
صفحهد مريلينډ د پوهنې ايالتي وزارت )MSDE( د لومړنۍ روزنې او د ځانګړې پوهنې خدمتونه

د IEP ټيم د ناستې نېټه:       /     / اجنسي:  نوم:  

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

چمتو کوونکی )چمتو کوونکي(  د پای نېټهد پيل نېټهفريکونسيد خدمت ډول
 = اصلي،  = نور

متوقع فريکونسي

 ورځنی
 اونيز

 مياشتنی
 کلنی

 يواځې يو ځل
  پيريودي 

  ربعوار
  په کال کې دوه ځلې
 بل __________

کال•ورځ•مياشتکال•ورځ•مياشت

موده
______اونۍ

P  آډيولوجسټ P  د پېژندګلوۍ او ګرځېدلو متخصص 

P  روان شناس P  د کالم/ژبې پتالوجست 

P  د IEP ټيم P  د کڼو او په اورېدلو کې د ستونزې لرونکو ښوونکی 

P  ژباړن P  د کمزوري ديد لرونکو ښوونکی 

P  تدريسي معاون P  وظيفوي تيراپست 

P  فزيکي تيراپست P  د ماشوم شخصي کارکوونکی 

P  کورنی ښوونکی P  د فزيکي تعليم ښوونکی 

P  د ښوونځي مشاور P  د ژوند کولو خدمتونو کارکوونکي 

P  د ښوونځي د ټولنيزو چارو کارکوونکی P  د عمومي تعليماتو ښوونکی 

P  د ساتيرۍ معالج P  د مسلک او ټکنالوجۍ ښوونکی 

P  حرفوي  )DSS( د ټولنيزو خدمتونو اداره  P

     )BHA( د چلند روغتيا اداره  P

P  فزيکي درملنه   )DDA( په وده کې د ناتوانۍ اداره  P

      )DORS( د بيا رغونې برخه  P

P  خبرې اترې/ژبه  P  بله اداره ___________________________ 

P  د ځانګړي تعليم ټولګي ښوونکی                            

P  معالجوي  P  د نورو خدمتونو چمتو کوونکی ____________________   

P  نرس                                                                           د چلند معاون

 ډول او موقعيت روښانه کړئ:
__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

اضافي مرستې، خدمتونه، د پروګرام اصالح کول او مرستې

 لفټ ته السرسی 
 بدلېدونکي وسيله 

 بدلېدونکي معلوماتي آلې
حساسو معلوماتو سره ځان برابرول )لکه 

د ټولګيو ترمنځ د تګ راتګ  روښنايي، غږ( 
کولو لپاره اضافي وخت ورکړئ 

چاپيريالې مرستې )لکه د ټولګي غږونه، 
توخه، هوا ورکول( 

 د ترجيحوي قلفوونکي موقعيت 

  ترجيحوي سيټ 
  د کاغذ/پنسل کارونه راکم کړئ 

حساس غذايي رژيم
تقسيم اوقات رسم کړئ

 نور:      
______________________

 د فزيکي/چاپيلاير مالتړ

P

P

د تيراپۍ معاون

معاون

معاون

III. د ځانګړې پاملرنې او ترتيباتو



فردي تعليمي پروګرام
صفحهد مريلينډ د پوهنې ايالتي وزارت )MSDE( د لومړنۍ روزنې او د ځانګړې پوهنې خدمتونه

د IEP ټيم د ناستې نېټه:       /     / اجنسي:  نوم:  

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

چمتو کوونکی )چمتو کوونکي( د پای نېټهد پيل نېټهفريکونسيد خدمت ډول
 = اصلي،  = نور   

متوقع فريکونسي

 ورځنی
 اونيز 

 مياشتنی
 کلنی

 يواځې يو ځل
  پيريودي 

  ربعوار
  په کال کې دوه ځلې
 بل __________

کال•ورځ•مياشتکال•ورځ•مياشت

موده
______اونۍ

P  آډيولوجسټ P  د پېژندګلوۍ او ګرځېدلو متخصص 

P  روان شناس P  د کالم/ژبې پتالوجست 

P  د IEP ټيم P  د کڼو او په اورېدلو کې د ستونزې لرونکو ښوونکی 

P  ژباړن P  د کمزوري ديد لرونکو ښوونکی 

P  تدريسي معاون P  وظيفوي تيراپست 

P  فزيکي تيراپست P  د ماشوم شخصي کارکوونکی 

P  کورنی ښوونکی P  د فزيکي تعليم ښوونکی 

P  د ښوونځي مشاور P  د ژوند کولو خدمتونو کارکوونکي 

P  د ښوونځي د ټولنيزو چارو کارکوونکی P  د عمومي تعليماتو ښوونکی 

P  د ساتيرۍ معالج P  د مسلک او ټکنالوجۍ ښوونکی 

P  حرفوي  )DSS( د ټولنيزو خدمتونو اداره  P

     )BHA( د چلند روغتيا اداره  P

P  فزيکي درملنه   )DDA( په وده کې د ناتوانۍ اداره  P

      )DORS( د بيا رغونې برخه  P

P  خبرې اترې/ژبه  P  بله اداره ___________________________ 

P  د ځانګړي تعليم ټولګي ښوونکی                            

P  معالجوي  P  د نورو خدمتونو چمتو کوونکی ____________________    

P  نرس                                                                           د چلند معاون

د روزنې/مشورې په وسيله د IEP لخوا 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 IEP پالن جوړونه: 
پنکمشيتب نشنسی بتشس کيت سش ی شمسنتی بمنشست ينتب شکسمتين بکمشنتس يمنت بشسکی مکبشت سمی سشينبتمشنسی بسشت مينتت بشمسن يمنبنت شسمکيت مبش سيمک بشمس يمب شسی م تشسمی بم شسيب شمکس يمب شسمکی بش سيمک بشسک ينب شمسک يب 

شسکمی ب؟ 
ششنمسيت سی بشنس تين بسينب شسی مبنش سيم بشمسن يمبن شسمکی بمش يمک بشک يم شبمی مشس بمش سيکم بشسمک يتبمکش سيتمک بشس يبمکش بتن شسی بسش يب 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:______________________________________________________________________________________________________________________________________

 له AT څخه مرسته اخيستل
 له آډيالوجسټ څخه مشوره اخيستل

 د ټولګي تدريس 
 مشوره اخيستل

 په بهراني حاالتو کې د مداخلې او 
مخنيوي لپاره د مالتړ خدمتونو همغږي کول 

له نصاب څخه د باندې/غير تعليمي چمتو 
د وظيفوي تيراپسټ څخه  کوونکي مالتړ 

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

  د ښوونځي روغتيا مشاوره
 د ټولنيز کارکوونکي مشاوره

 د کالم/ژبې پتالوجست مشاوره
 د کارکوونکو روزنه
 د سفر لپاره روزنه

 نور:      
______________________

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

P

د تيراپۍ معاون

معاون

معاون

III. د ځانګړې پاملرنې او ترتيباتو



فردي تعليمي پروګرام
صفحهد مريلينډ د پوهنې ايالتي وزارت )MSDE( د لومړنۍ روزنې او د ځانګړې پوهنې خدمتونه

د IEP ټيم د ناستې نېټه:       /     / اجنسي:  نوم:  

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

که چېرې زده کوونکی د ESY خدمتونه ترالسه نکړي، نو په دې صورت کې د IEP ټيم 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 ESY خدمتونه د ځانګړي تعليم او اړونده خدمتونو د فردي غزونې خدمتونه دي چې والدينو ته IEP په مطابق پرته له کوم لګښت څخه د دولتي ادارې د عادي تعليمي کال څخه ورهاخوا چمتو کېږي. 

د ESY پرېکړه توپير لري
کله چې ESY په پام کې نيسئ، نو په هو يا نه سره ځواب ورکړئ او پرېکړه مستنده کړئ: 

آيا د زده کوونکي په IEP کې د   هو    نه  .1

شمنستی نت شسمنيت _____________________________________________________________________________________________________________________________  
  

                    1a. شسنيت نمسش نيت منشست بمنتشس منيت منس                                                           وخت؟   هو    نه
                    شمنستی نت شسمنيت  ____________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________                   

                    1b. سنميت سش ين سمش ينم ستتسميت مبنس ينسی نت شسمنيت منبت سشمينت منست مينت ؟   هو    نه
                    شمنستی نت شسمنيت  ____________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________                    

2. ايا د راپورته کيدونکو مهارتونو شتون يا د پرمختګ فرصتونه شتون لري؟   هو    نه
____________________________________________________________________________________________________________________________ شمنستی نت شسمنيت   
___________________________________________________________________________________________________________________________________   

سنيت منس بمنيت نسی؟   هو    نه  .3
____________________________________________________________________________________________________________________________ شمنستی نت شسمنيت   

___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
شسنيت نسش تبمينت سشمنتب مينت بمنيست ی؟   هو    نه  .4

____________________________________________________________________________________________________________________________ شمنستی نت شسمنيت   
___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

سشنيت بنسشت ينتب مشسنيت نبست يبنت سنمشيت ؟   هو    نه  .5
_____________________________________________________________________________________________________________________________ شمنستی نت شسمنيت   
___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

سنشيت نمبشت ينتب مشنست يبنت شسنميبت نشست مبنت منست يمنتب سمنتيب منسشت منبتکمشستينب شهخ عخشه نشسی تزنمش تينبت سشمينتبمنشست يبنشت يمبنت شمسيت بمنشست ينمبت ين؟  سنی تبنشستی نتبس منيت بشستی 
                                                    سشمنيت مشنستيب منشست بيمنت سمنيت ب.

 _____________________________________________________________________________________________________________________________ د پرېکړې )پرېکړو( لپاره اړين سند:
 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

)ESY( غزېدلی تعليمي کال

III. د ځانګړې پاملرنې او ترتيباتو



فردي تعليمي پروګرام
صفحهد مريلينډ د پوهنې ايالتي وزارت )MSDE( د لومړنۍ روزنې او د ځانګړې پوهنې خدمتونه

د IEP ټيم د ناستې نېټه:       /     / اجنسي:  نوم:  

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

وکرا نيوکار نيکوار يک ر
ومکرا نکيموار يکناو يکرا نيکوا رينکا ويکرا نيکورا ينکاو ريکنا يوکرا کوريکنا يوکران يکوار نيکورا نيکاور يکنا وريکن ويرا>

وکيرا نيوکران يکورا نکيا وريکنا يوکرا نيکورا يکن اوريکنا يورکانوريکا وک رنکيور ينک ورک

 _________________________________________________________________________________________________ موکرا نکوا رينکا يوکران کورا نيکوا رکينا يورک انيکور انيک ورکين ايورک نکيور
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

وکيران يوکر کنو ر:
ورريکان وکير نيکوار يک ويکر يکو کيرن ورکان ويکرا نيکور انيکوا ريکن يورکن يکرو نيو رنکير نيکو رنکا وريکن رو>

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________ وريکا ور
 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________ ويکرا وکير
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________ اتلڑی:
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________  ورکينا ويکر يو ريکا نو

د زده کړې کورس
سنی تمنبست يمنبت سمينت بمسنی تبمنسيت مبنت سيمن بتمنسی تبمنسی بمن سيمنب سمينتب مس يبس تيمبت سينت بنسی نبم سينم بمسن يبتم سيمبت مس يبمين ب.

 هنرونه، ميډيا او مفاهمه  د تجارت مديريت او مالي چارې  سمشنيتمن سمنبت شسمنيسيت بنس
 سينتب سمنی مبنست يمنبت سمنيبت منسی  سينب سنی ببمنس ی  نمستيب منسی

 شسيت منسشت ينمت شسمنی تبمش سيمن منس يمن  سينت بمسن يبمنس ينمب سمنی بنمسی  سيتب نمسی تبنمس يمبن سينمب نميس
 سينمبت سمنيت بمنسی منب بسمنی بمنسی  سمنبيت سنميتب مسن بمنس يب سيمنب مسيی

سينبت سمنی بمس ينم سمين مسين بمنسی

 سنميت نسيی بنم سيمب سيم بنمسينم  سينمبت سمنيتب مسين بسی ن  سيمنبت سمينت بمنسی

سنيبت سيمن بمبنس
سينمت سمنی بمنسی  سيتب مسنيت بمنسی
□سيبت مسنيت بمنسيت  

□سنيتبت منسی بمنستی من  
       □ سمنيبت سمينت بمنسيت بنم سيمنب نمسی مبنسنتيب مسينت بمنست ينمب تسيمن

  تبسمشن يبتمنشس منيبت منشست يبت شسمنی ب
  سينتب مسنيت بمنسيت مبنت سيمنبت سمين بمنسی بتنسيم بتمسی بمنس تبمتس ينمب نمسين بنمسی شنسيتب مشست بنتشسم يبنمس يمنب تمسين تبمنسی

سينبت سنيبت سمی
سيتب نسی بنسی مب ستيمنب تسيتمنبت ستمين تبمنسيت بنمسی بمن تتمن تبکش يسبهشقعهمتت ش تشس نبت شنيبتب منسشت بمشت نميبت شمسنتب مشت بمن شوزړبهخشتيبشت بيت بشمتی بمنش تبن شسميب تشمسی تبکش يبنم شتميب تمشن يبش تمبين شسمنب شسی تمنش 

سمبن تشسيت بمش تيبمن شنمی تبمشک يبنمشت يبمت شميبن 

شسينتب مشسنتی بنشت يبمنت شستيب نشتيب نشست يبمنت شسميت بکشنس تيبمکن شمبنت سشمکنی تبمکشسنت بم تسشميت بمکشسن تبمنش تسيبنت شمسن يتبمکش بيمن شسيمبن سمشن بتشسم تبمشت بيم شتبنم سيتب شنميب تشسن بيتمنشسی ب      هو    نه

III. د ځانګړې پاملرنې او ترتيباتو

لېږد: شسنيت بنمشست يبنمتش مسنيبت منشست بمينت سمنيت بمنست منيب منسی بمنسی بمنسی بمنس



فردي تعليمي پروګرام
صفحهد مريلينډ د پوهنې ايالتي وزارت )MSDE( د لومړنۍ روزنې او د ځانګړې پوهنې خدمتونه

د IEP ټيم د ناستې نېټه:       /     / اجنسي:  نوم:  

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

سشينبت شمسنتبی منشست يمب

III. د ځانګړې پاملرنې او ترتيباتو

د ليږد خدمتونه/فعاليتونه:
سشيتب منشست بيمنتشس مبينت شمکی بتکمشس بمک شستکيب سشمکيب نمش سبی مشبيتکمشست يبکمشتيبکمنتشبمکنت سمشکيبشسی بنسشت يمبنتش سميب تشمنس تيبمنشستين تبمسی بمنسی بمن سيمنب ميسن بمسين 

  تعليمي______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
مسئوله اداره  ____________________________________________________________________________________________________________________________________  

د بېړنيو حالتونو لپاره د IEP پالن جوړونه:   
سيبت مسنت يبمنتس ينمبت مسنی تبنم تسنمی بمنسی بمسی تتنمب   

شسينبت نسيت بنمسيت مبنتسی منب تسمی بتمسين بتمسی تمبن تسيمن بمنسنيتب نمسيت ب
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

سيينبت سيتنب
نېټه__________

پرمختګ:  سينت بنست نبتس يبتسمين بمنسيت مبن تسيمنب    
                 نه بشپړ شوی )دليل:  سنيتب نمسيت بمنسيت منب تسيمنت ب      

د پرمختګ تفصيل: _____________________________________________________________________________________________________________(
سينت سيب

نېټه__________
پرمختګ:  سينت بنست نبتس يبتسمين بمنسيت مبن تسيمنب    

                 نه بشپړ شوی )دليل:  سنيتب نمسيت بمنسيت منب تسيمنت ب      
د پرمختګ تفصيل: _____________________________________________________________________________________________________________(

د پرمختګ راپور 3
نېټه__________

پرمختګ:  سينت بنست نبتس يبتسمين بمنسيت مبن تسيمنب    
                 نه بشپړ شوی )دليل:  سنيتب نمسيت بمنسيت منب تسيمنت ب      

د پرمختګ تفصيل: _____________________________________________________________________________________________________________(
د پرمختګ راپور 4
نېټه__________

پرمختګ:  سينت بنست نبتس يبتسمين بمنسيت مبن تسيمنب    
                 نه بشپړ شوی )دليل:  سنيتب نمسيت بمنسيت منب تسيمنت ب      

د پرمختګ تفصيل: _____________________________________________________________________________________________________________(



فردي تعليمي پروګرام
صفحهد مريلينډ د پوهنې ايالتي وزارت )MSDE( د لومړنۍ روزنې او د ځانګړې پوهنې خدمتونه

د IEP ټيم د ناستې نېټه:       /     / اجنسي:  نوم:  

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

سشينبت شمسنتبی منشست يمب
د ليږد خدمتونه/فعاليتونه:

سشيتب منشست بيمنتشس مبينت شمکی بتکمشس بمک شستکيب سشمکيب نمش سبی مشبيتکمشست يبکمشتيبکمنتشبمکنت سمشکيبشسی بنسشت يمبنتش سميب تشمنس تيبمنشستين تبمسی بمنسی بمن سيمنب ميسن بمسين 
 _________________________________________________________________________________________________________________________________________   د کار روزنه: 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

مسئوله اداره ____________________________________________________________________________________________________________________________________  

د بېړنيو حاالتو لپاره د IEP پالن جوړونه:   

سيبت مسنت يبمنتس ينمبت مسنی تبنم تسنمی بمنسی بمسی تتنمب   

 _______________________________________________________________________________________________ شسينبت نسيت بنمسيت مبنتسی منب تسمی بتمسين بتمسی تمبن تسيمن بمنسنيتب نمسيت ب
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

سيينبت سيتنب
نېټه__________

پرمختګ:  سينت بنست نبتس يبتسمين بمنسيت مبن تسيمنب    
                نه بشپړ شوی )دليل:  سيتب نمستی بنمستی منبت مسی تبمنسی ت بنمسی  سنيت بنشست يبنت شنميبت نمسشت ينمب                          
د پرمختګ تفصيل: _____________________________________________________________________________________________________________(

سينت سيب
نېټه__________

پرمختګ:  سينت بنست نبتس يبتسمين بمنسيت مبن تسيمنب    
                نه بشپړ شوی )دليل:  سيتب نمستی بنمستی منبت مسی تبمنسی ت بنمسی  سنيت بنشست يبنت شنميبت نمسشت ينمب                          
د پرمختګ تفصيل: _____________________________________________________________________________________________________________(

د پرمختګ راپور 3
نېټه__________

پرمختګ:  سينت بنست نبتس يبتسمين بمنسيت مبن تسيمنب    
                نه بشپړ شوی )دليل:  سيتب نمستی بنمستی منبت مسی تبمنسی ت بنمسی  سنيت بنشست يبنت شنميبت نمسشت ينمب                          
د پرمختګ تفصيل: _____________________________________________________________________________________________________________(

د پرمختګ راپور 4
نېټه__________

پرمختګ:  سينت بنست نبتس يبتسمين بمنسيت مبن تسيمنب    
                نه بشپړ شوی )دليل:  سيتب نمستی بنمستی منبت مسی تبمنسی ت بنمسی  سنيت بنشست يبنت شنميبت نمسشت ينمب                          
د پرمختګ تفصيل: _____________________________________________________________________________________________________________(

III. د ځانګړې پاملرنې او ترتيباتو



فردي تعليمي پروګرام
صفحهد مريلينډ د پوهنې ايالتي وزارت )MSDE( د لومړنۍ روزنې او د ځانګړې پوهنې خدمتونه

د IEP ټيم د ناستې نېټه:       /     / اجنسي:  نوم:  

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

سشينبت شمسنتبی منشست يمب

III. د ځانګړې پاملرنې او ترتيباتو

د ليږد خدمتونه/فعاليتونه:
سشيتب منشست بيمنتشس مبينت شمکی بتکمشس بمک شستکيب سشمکيب نمش سبی مشبيتکمشست يبکمشتيبکمنتشبمکنت سمشکيبشسی بنسشت يمبنتش سميب تشمنس تيبمنشستين تبمسی بمنسی بمن سيمنب ميسن بمسين 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________________   سيمنبت سمينت بمنسی
____________________________________________________________________________________________________________________________________   
مسئوله اداره ____________________________________________________________________________________________________________________________________  

د بېړنيو حاالتو لپاره د IEP پالن جوړونه:   

سيبت مسنت يبمنتس ينمبت مسنی تبنم تسنمی بمنسی بمسی تتنمب   

 _______________________________________________________________________________________________ شسينبت نسيت بنمسيت مبنتسی منب تسمی بتمسين بتمسی تمبن تسيمن بمنسنيتب نمسيت ب
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

سيينبت سيتنب
نېټه __________

پرمختګ:  سينت بنست نبتس يبتسمين بمنسيت مبن تسيمنب    
                نه بشپړ شوی )دليل:  سنيتب نمسيت بمنسيت منب تسيمنت ب        

د پرمختګ تفصيل: _____________________________________________________________________________________________________________(
سينت سيب

نېټه __________
پرمختګ:  سينت بنست نبتس يبتسمين بمنسيت مبن تسيمنب    

                نه بشپړ شوی )دليل:  سنيتب نمسيت بمنسيت منب تسيمنت ب
د پرمختګ تفصيل: _____________________________________________________________________________________________________________(

د پرمختګ راپور 3
نېټه __________

پرمختګ:  سينت بنست نبتس يبتسمين بمنسيت مبن تسيمنب    
                نه بشپړ شوی )دليل:  سنيتب نمسيت بمنسيت منب تسيمنت ب

د پرمختګ تفصيل: _____________________________________________________________________________________________________________(
د پرمختګ راپور 4

نېټه __________
پرمختګ:  سينت بنست نبتس يبتسمين بمنسيت مبن تسيمنب    

                نه بشپړ شوی )دليل:  سنيتب نمسيت بمنسيت منب تسيمنت ب
د پرمختګ تفصيل: _____________________________________________________________________________________________________________(



فردي تعليمي پروګرام
صفحهد مريلينډ د پوهنې ايالتي وزارت )MSDE( د لومړنۍ روزنې او د ځانګړې پوهنې خدمتونه

د IEP ټيم د ناستې نېټه:       /     / اجنسي:  نوم:  

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

سشينبت شمسنتبی منشست يمب

د ليږد خدمتونه/فعاليتونه:
سشيتب منشست بيمنتشس مبينت شمکی بتکمشس بمک شستکيب سشمکيب نمش سبی مشبيتکمشست يبکمشتيبکمنتشبمکنت سمشکيبشسی بنسشت يمبنتش سميب تشمنس تيبمنشستين تبمسی بمنسی بمن سيمنب ميسن بمسين 

  خپلواک ژوند: _________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________   
مسئوله اداره ____________________________________________________________________________________________________________________________________  

د بېړنيو حاالتو لپاره د IEP پالن جوړونه:   

سيبت مسنت يبمنتس ينمبت مسنی تبنم تسنمی بمنسی بمسی تتنمب   

 _______________________________________________________________________________________________ شسينبت نسيت بنمسيت مبنتسی منب تسمی بتمسين بتمسی تمبن تسيمن بمنسنيتب نمسيت ب
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

سيينبت سيتنب
نېټه __________

پرمختګ:  سينت بنست نبتس يبتسمين بمنسيت مبن تسيمنب    
                نه بشپړ شوی )دليل:  سنيتب نمسيت بمنسيت منب تسيمنت ب

د پرمختګ تفصيل: _____________________________________________________________________________________________________________(
سينت سيب

نېټه __________
پرمختګ:  سينت بنست نبتس يبتسمين بمنسيت مبن تسيمنب    

                نه بشپړ شوی )دليل:  سنيتب نمسيت بمنسيت منب تسيمنت ب
د پرمختګ تفصيل: _____________________________________________________________________________________________________________(

د پرمختګ راپور 3
نېټه __________

پرمختګ:  سينت بنست نبتس يبتسمين بمنسيت مبن تسيمنب    
                نه بشپړ شوی )دليل:  سنيتب نمسيت بمنسيت منب تسيمنت ب

د پرمختګ تفصيل: _____________________________________________________________________________________________________________(
د پرمختګ راپور 4

نېټه __________
پرمختګ:  سينت بنست نبتس يبتسمين بمنسيت مبن تسيمنب    

                نه بشپړ شوی )دليل:  سنيتب نمسيت بمنسيت منب تسيمنت ب
د پرمختګ تفصيل: _____________________________________________________________________________________________________________(

III. د ځانګړې پاملرنې او ترتيباتو



فردي تعليمي پروګرام
صفحهد مريلينډ د پوهنې ايالتي وزارت )MSDE( د لومړنۍ روزنې او د ځانګړې پوهنې خدمتونه

د IEP ټيم د ناستې نېټه:       /     / اجنسي:  نوم:  

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

سشينبت شمسنتبی منشست يمب

III. د ځانګړې پاملرنې او ترتيباتو

د ليږد خدمتونه/فعاليتونه:
سشيتب منشست بيمنتشس مبينت شمکی بتکمشس بمک شستکيب سشمکيب نمش سبی مشبيتکمشست يبکمشتيبکمنتشبمکنت سمشکيبشسی بنسشت يمبنتش سميب تشمنس تيبمنشستين تبمسی بمنسی بمن سيمنب ميسن بمسين 

  ترانسپورت: 
____________________________________________________________________________________________________________________________________   
مسئوله اداره ____________________________________________________________________________________________________________________________________  

د بېړنيو حاالتو لپاره د IEP پالن جوړونه:   

سيبت مسنت يبمنتس ينمبت مسنی تبنم تسنمی بمنسی بمسی تتنمب   

 _______________________________________________________________________________________________ شسينبت نسيت بنمسيت مبنتسی منب تسمی بتمسين بتمسی تمبن تسيمن بمنسنيتب نمسيت ب
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

سيينبت سيتنب
نېټه __________

پرمختګ:  سينت بنست نبتس يبتسمين بمنسيت مبن تسيمنب    
                نه بشپړ شوی )دليل:  سنيتب نمسيت بمنسيت منب تسيمنت ب

د پرمختګ تفصيل: _____________________________________________________________________________________________________________(
سينت سيب

نېټه __________
پرمختګ:  سينت بنست نبتس يبتسمين بمنسيت مبن تسيمنب    

                نه بشپړ شوی )دليل:  سنيتب نمسيت بمنسيت منب تسيمنت ب
د پرمختګ تفصيل: _____________________________________________________________________________________________________________(

د پرمختګ راپور 3
نېټه __________

پرمختګ:  سينت بنست نبتس يبتسمين بمنسيت مبن تسيمنب    
                نه بشپړ شوی )دليل:  سنيتب نمسيت بمنسيت منب تسيمنت ب

د پرمختګ تفصيل: _____________________________________________________________________________________________________________(
د پرمختګ راپور 4

نېټه __________
پرمختګ:  سينت بنست نبتس يبتسمين بمنسيت مبن تسيمنب    

                نه بشپړ شوی )دليل:  سنيتب نمسيت بمنسيت منب تسيمنت ب
د پرمختګ تفصيل: _____________________________________________________________________________________________________________(



فردي تعليمي پروګرام
صفحهد مريلينډ د پوهنې ايالتي وزارت )MSDE( د لومړنۍ روزنې او د ځانګړې پوهنې خدمتونه

د IEP ټيم د ناستې نېټه:       /     / اجنسي:  نوم:  

 )د MSDE له لوري فورمه د جوالی په 15، 2021 د ګټې اخيستنې لپاره تصويب شوه(  
III. د ځانګړې پاملرنې او ترتيباتو

د ادارې اړيکه: 
نشسيتب نشستی بنشتس يکبنت شسکمنتب کمشنت سيبمنت شسمنيت بمنسيت بمنت سمن بتمنی تننشسيتب شستبمنش سمبيتکمشس تيبمن تشسمنيبت منش بشس تبمش ب تتمشسيت بمشسن يبم شيتبتشسنم بتمکشسس 

د انتقال ادارې اړيکه

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ اضافي بحث: 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

بتشسنمی بکنشت بيمشس بمين سنمی سبت سمينبت مسين تبسيبت مسينبت مسينتستبی مسينتت ب
بمنسی تتبمنسی نم

سمنبيت شنسمتيب منست بمن سيمبن 
تسيمن

سيبت نسميتب منسی بنم تيس

سينبت سيمينتب منسی تبمن  

 يسنبت سيمن بمنسی نم

  هو

      بسينت بنسی تمبن

سينبت نمسيت بنم

  سينب سنمی تبن نيټه ___________   سينب سنمی تبن يسب سينت بنم  سينب سنمی تبن سيبنت سمينت بنم
نه: )د الندې اختيارونو څخه دليل غوره کړئ(

  سينب سنمی تبن شنسيت بمنستش يمبنت نمسی بمن

سينتب نسيت بنسيت منبت 
  سينب سنمی تبن نيټه   سيتب منسيت بن

___________ نه: )د الندې اختيارونو 
څخه دليل غوره کړئ(

يسنبت مسينت بنمسيت بمن سينتبت سمين
  سينب سنمی تبن نيټه ___________ 
نه: )د الندې اختيارونو څخه دليل غوره کړئ(

  سينب سنمی تبن نيټه ___________ نه: )د الندې 
اختيارونو څخه دليل غوره کړئ(

 )BHA( د چلند روغتيا اداره
  سينب سنمی تبن نيټه   هو نه

___________ نه: )د الندې اختيارونو 
څخه دليل غوره کړئ(

يسنبت مسينت بنمسيت بمن سينتبت سمين
  سينب سنمی تبن نيټه ___________ 
نه: )د الندې اختيارونو څخه دليل غوره کړئ(

  سينب سنمی تبن نيټه ___________ نه N/A: )د 
الندې اختيارونو څخه دليل غوره کړئ(

د کاري ځواک پراختيا او د لويانو زده کړې 
)MDL( څانګه ميريلينډ د کار څانګه

  سينب سنمی تبن نيټه   هو نه
___________ نه: )د الندې اختيارونو 

څخه دليل غوره کړئ(
يسنبت مسينت بنمسيت بمن سينتبت سمين

  سينب سنمی تبن نيټه ___________ 
نه: )د الندې اختيارونو څخه دليل غوره کړئ(

  سينب سنمی تبن نيټه ___________ نه N/A: )د 
الندې اختيارونو څخه دليل غوره کړئ(

د پريکړو دليلونه

سينب سنمی تبن زده کونکی د معلوليت لرونکو 
اشخاصو لپاره د ميريلينډ ليږد پالن کولو الرښود 

کې خپاره شوي ادارې لپاره د وړتيا لومړني 
معيارونه پوره کوي

نه: زده کونکی د معلوليت لرونکو اشخاصو 
لپاره د ميريلينډ ليږد پالن کولو الرښود کې 

خپاره شوي ادارې لپاره د وړتيا لومړني 
معيارونه نه پوره کوي. 

)د دې دليل غوره کړئ چې د ادارې لپاره د 
ټولو پاتې کالمونو لپاره د دې زده کونکي لپاره 

خدمات تمه نه کيږي(

هو  په ________ )نيټه( السليک شوې 
ادارې سره د خبرو اترو رضايت.

نه: )داليل( 1. د دې زده کونکي 2 لپاره 
خدمات اټکل شوي ندي. زده کونکی د 
DORS )يوازې DORS( ته راجع 

کولو لپاره مناسب عمر/درجه نلري. زده 
کونکی پدې وخت کې د ادارې خدماتو سره 

عالقه نلري. والدين/زده کونکي د ارتباط/
راجع کولو فورم لپاره رضايت بيرته ندی 

ورکړی ، نو راجع ندی شوی 5. والدين/زده 
کونکي د ارتباط/راجع کولو لپاره رضايت 

په اړه رضايت ندی ورکړی 6. والدين/
زده کونکي پخپله DORS ته راجع کول 

غوره کړي )يوازې DORS( 7. نور: 
_____________ )د اسنادو دليل(

هو  د راجع کولو لپاره رضايت په 
________ )نيټه( السليک شوی او زده 
 DORS )کونکی په ________ )نيټه

ته راجع شوی

نه: )داليل( 1. د دې زده کونکي 2 لپاره 
خدمات اټکل شوي ندي. زده کونکی 

DORS3 ته راجع کولو لپاره مناسب 
عمر/درجه نلري. زده کونکی پدې وخت 
کې د DORS خدماتو کې عالقه نلري. 
والدين/زده کونکي د ارتباط/راجع کولو 

فورم لپاره رضايت بيرته ندی ورکړی ، 
نو راجع ندی شوی 5. والدين/زده کونکي 

د ارتباط/راجع کولو لپاره رضايت په 
اړه رضايت ندی ورکړی 6. والدين/زده 

کونکي ځان ته راجع کول غوره کړي 7. 
نور: ____________ )د اسنادو دليل(

هو  د IEP ټيم غونډې ته د ادارې 
استازي بللو لپاره السليک شوی موافقه په 

_________ السليک شوې )نيټه(

نه: )داليل( 1. د دې زده کونکي 2 لپاره 
خدمات اټکل شوي ندي. زده کونکی د 

ادارې نماينده بللو لپاره سم عمر/درجه نلري 
)DORS ، BHA ، MDL يوازې( 3. 

والدين/زده کونکي د رضايت فورمه بيرته 
نه ده ورکړې 4. والدين/زده کونکي د ادارې 

استازي ته اجازه نه ورکوي چې غونډې ته 
راوبلل شي. نور: _____________ )د 

اسنادو دليل(

هو  استازی د IEP ټيم غونډې ته رابلل شوی او د غونډې په 
خبرتيا کې ليست شوی _________ )نيټه(

نه: LSS د ادارې استازي ته بلنه ورنکړه

N/A: )دليلونه( 1. د دې زده کونکي 2 لپاره خدمات اټکل 
شوي ندي. زده کونکی د ادارې نماينده بللو لپاره سم عمر/

درجه نلري )DORS ، BHA ، MDL يوازې( 3. والدين/
زده کونکي د رضايت فورمه بيرته نه ده ورکړې 4. والدين/

زده کونکي نه غواړي د DORS استازي غونډې ته بلل 
شوي )يوازې DORS( 5. والدين/زده کونکي د ادارې 

استازي ته اجازه نه ورکوي چې غونډې ته راوبلل شي. نور: 
_____________ )د اسنادو دليل(



فردي تعليمي پروګرام
صفحهد مريلينډ د پوهنې ايالتي وزارت )MSDE( د لومړنۍ روزنې او د ځانګړې پوهنې خدمتونه

د IEP ټيم د ناستې نېټه:       /     / اجنسي:  نوم:  

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

هدف 1 )شرايط ، چلند ، مهال ويش ، د اندازه کولو ميتود ، او 
_____________________________________________________ معيارونه(:  
___________________________________________________________  

هدف 2 )شرايط ، چلند ، مهال ويش ، د اندازه کولو ميتود ، او 
_____________________________________________________ معيارونه(:  
___________________________________________________________  

 

هدف 3 )شرايط ، چلند ، مهال ويش ، د اندازه کولو ميتود ، او 
_____________________________________________________ معيارونه(:  
___________________________________________________________  

هدف 4 )شرايط ، چلند ، مهال ويش ، د اندازه کولو ميتود ، او 
_____________________________________________________ معيارونه(:  
___________________________________________________________  

پرمختګ 
تاو

هدف
پرمختګ
راپور 1

نيټه _______

د پرمختګ کوډ:  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                           تراوسه نه دی معرفي شوی

)د IEP ټيم اړتيا لري چې د ناکافي پرمختګ په نښه کولو لپاره سره وګوري(

 _______________________ د پرمختګ تفصيل: _____________________________________________________________________________________________________________________

پرمختګ
راپور.

نيټه _______

د پرمختګ کوډ:  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                           تراوسه نه دی معرفي شوی

)د IEP ټيم اړتيا لري چې د ناکافي پرمختګ په نښه کولو لپاره سره وګوري(

 ___________________________________________________________________________________________________________________________ د پرمختګ تفصيل:
پرمختګ

راپور.
نيټه _______

د پرمختګ کوډ:  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                           تراوسه نه دی معرفي شوی

)د IEP ټيم اړتيا لري چې د ناکافي پرمختګ په نښه کولو لپاره سره وګوري(

 ________ د پرمختګ تفصيل: ___________________________________________________________________________________________________________________
پرمختګ

راپور.
نيټه _______

                           __ د پرمختګ کوډ:  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
تراوسه نه دی معرفي شوی

)د IEP ټيم اړتيا لري چې د ناکافي پرمختګ په نښه کولو لپاره سره وګوري(   

 ___________________________________________________________________________________________________________________________ د پرمختګ تفصيل:

IV. موخې

هدف _________________________________                         
 _________________________________________________________________________________________________ هدف )شرايط ، چلند ، مهال ويش ، د اندازه کولو ميتود ، او معيارونه پکې شامل دي(:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
مهال ويش: د • • )MM • DD • YYYY( لخوا 

د اندازه کولو ميتود )ټول هغه انتخاب کړئ چې پلي کيږي(: □ غير رسمي کړنالرې - )وسيله/ميتود کارول شوی( __________________________ □  د کالس روم پر بنسټ ارزونه - )وسيله/ميتود کارول شوی( ___________________

                                                                                              □ د څارنې ريکارډ معياري ارزونه - )وسيله/ميتود کارول شوی( ____________________ □  پورټ فوليو ارزونه نور _______________________
□ نور ________   □ ډيروالی  ____ له ____ محاکمو څخه  □ ٪ کمښت  □ ٪ دقت  معيارونه )مهارت او ساتل(:  د ___________ سره 

د ESY هدف؟   هو    نه 
د بېړنيو حاالتو لپاره د IEP پالن جوړونه:  ايا دا هدف د اضطراري شرايطو په جريان کې د ليکل شوي په توګه پلي کيدی شي چې د 10 يا ډيرو ورځو لپاره د ښوونځي فزيکي بنديدو المل کيږي؟   

        هو نه که نه ، دې موخې ته اړين بدلونونه تشريح کړئ: __________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________________ والدين به څنګه د IEP اهدافو په لور د زده کونکي پرمختګ څخه خبر شي؟
□ د نورو د نښه کولو پای پای ____________________ □ لنډمهاله ربع  □ مياشتنی   □ BI-اونيز  □ څو ځلې؟   اونيز 



فردي تعليمي پروګرام
صفحهد مريلينډ د پوهنې ايالتي وزارت )MSDE( د لومړنۍ روزنې او د ځانګړې پوهنې خدمتونه

د IEP ټيم د ناستې نېټه:       /     / اجنسي:  نوم:  

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

 د زده کړې ځانګړي خدمتونه

سشنيتبمنسيت چمتو کونکی = لومړنی ، = نورد پای نېټهد پيل نېټهد خدمت توضيحاتځاید خدمت طبيعت
مبن سی

 سنيت بنمتسی مبتسم
سشنيبت منسی بنمسيت

 سيبت سمينت بمنسيت بمن
سيبنسی بنت

 سيبنت مسينتب من

 سيبنت سيمن
  سيبت منيسب

 سيبنت من
  سيبت نم

  سيبت منيسب

سيبت من
1 
2 
3 
4 
5 
6 

 نور
 

____
 

 د وخت اوږدوالی

____ ساعتونه

____ دقيقې

فريکونسي

 ورځنی
 اونيز

 مياشتنی
 کلنی

 يواځې يو ځل 
  ربعوار

  نيمه
     کلنی

MM•DD 
YYYY

MM•DD 
YYYY

موده
______اونۍ

P  آډيولوجسټ P  د پېژندګلوۍ او ګرځېدلو متخصص 

P  روان شناس P  د کالم/ژبې پتالوجست 

P  د IEP ټيم P  د کڼو او په اورېدلو کې د ستونزې لرونکو ښوونکی 

P  ژباړن P  د کمزوري ديد لرونکو ښوونکی 

P  تدريسي معاون P  وظيفوي تيراپست 

P  فزيکي تيراپست P  د ماشوم شخصي کارکوونکی 

P  کورنی ښوونکی P  د فزيکي تعليم ښوونکی 

P  د ښوونځي مشاور P  د ژوند کولو خدمتونو کارکوونکي 

P  د ښوونځي د ټولنيزو چارو کارکوونکی P  د عمومي تعليماتو ښوونکی 

P   د ساتيرۍ معالج P  د مسلک او ټکنالوجۍ ښوونکی 

P   حرفوي  )DSS( د ټولنيزو خدمتونو اداره  P

     )BHA( د چلند روغتيا اداره  P

P  فزيکي درملنه   )DDA( په وده کې د ناتوانۍ اداره  P

      )DORS( د بيا رغونې برخه  P

P  خبرې اترې/ژبه  P  بله اداره ___________________________ 

P  د ځانګړي تعليم ټولګي ښوونکی                            

P  معالجوي  P  د نورو خدمتونو چمتو کوونکی ____________________    
                                                                                                    د چلند معاون

 ټول
د خدمت وخت: 

اونيز
مياشتنی

کلنی

____ ساعتونه

____ من.

د ESY د پيل د ESY خدماتو توضيحاتد ESY موقعيتد ESY خدمت طبيعت
نيټه

د ESY پای 
نيټه

د ESY چمتو کونکي
P =اساسي،  = بل

سشنيتبمنسيت 
مبن سی

 سنيت بنمتسی مبتسم
)د ټولګي الرښوونې لپاره د غونډو 

شمير پيژندل اختياري دي(
 سيبت سمينت بمنسيت بمن

سيبنسی بنت
 سيبنت مسينتب من

 سيبنت سيمن
  سيبت منيسب

 سيبنت من
  سيبت نم

  سيبت منيسب

 شمېر
غونډې
 1 
2 
 3 
4 
 5 
6 

 نور
 

____

د وخت اوږدوالی

____ ساعتونه

____ دقيقې

فريکونسي

 ورځنی
 اونيز

 مياشتنی
 کلنی

 يواځې يو ځل 
  ربعوار

  نيمه
     کلنی 

MM•DD 
 YYYY

MM•DD 
YYYY

موده
______اونۍ

P  آډيولوجسټ P  د پېژندګلوۍ او ګرځېدلو متخصص 

P  روان شناس P  د کالم/ژبې پتالوجست 

P  د IEP ټيم P  د کڼو او په اورېدلو کې د ستونزې لرونکو ښوونکی 

P  ژباړن P  د کمزوري ديد لرونکو ښوونکی 

P  تدريسي معاون P  وظيفوي تيراپست 

P  فزيکي تيراپست P  د ماشوم شخصي کارکوونکی 

P  کورنی ښوونکی P  د فزيکي تعليم ښوونکی 

P  د ښوونځي مشاور P  د ژوند کولو خدمتونو کارکوونکي 

P  د ښوونځي د ټولنيزو چارو کارکوونکی P  د عمومي تعليماتو ښوونکی 

P   د ساتيرۍ معالج P  د مسلک او ټکنالوجۍ ښوونکی 

P  سين تبنمسی تبنمتس ينبت سنميت بمنسی تبمنت سيمنب تمنسی تبمنسی مبن سيمنب سيمن بتنسی تب

P  سی بنسی تبمنسی تمبن تسيمنب تتسمين تبمنسی بتمنسی بننمسيتبم

)DORS( د بيا رغونې برخه  P

P  تنسی بسيتبمن سيتبمن سمنی من 

P  سينبت مسينتب مسين بنم

P   معالجوي  P   د نورو خدمتونو چمتو کوونکی ____________________     
                                                                                              د چلند معاون

 ټول
د خدمت وخت: 

اونيز
مياشتنی

کلنی

____ ساعتونه

____ من.

د خدماتو وړاندې کولو بحث: _____________________________________________________________________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

د بېړنيو حالتونو لپاره د IEP پالن جوړونه:  سنيت بمنشست يمبن شمسنی بمنس يمبن تسمين بمنسی تبتمنسی مبن سيينمب سمين بمنسی بمنسی منب سينمب مسين بنمسی بمنسيت مبن تسيمن بتتمنسی بتمنسی بتمسی بتمنيم 
سينبت مسين تبنمسی تبمن سيمنب سيمن بمسی تبمسی تبمسی نبتمسی بمنسيت مب سيتمن بيسم بمنسی _______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   

V. خدمتونه

خدمتونه

P

P

د تيراپۍ معاون

معاون

معاون

د تيراپۍ معاون

معاون

معاون



 اړوند خدمات

سشنيتبمنسيت چمتو کونکی = لومړنی ، = نورد پای نېټهد پيل نېټهد خدمت توضيحاتځاید خدمت طبيعت
مبن سی

 سيت بمنسی تتبمن
سيبنت سينبتنم

سيب سيمن تبنم
فزيکي درملنه

سينتب مسينت بنم
سيبت مسين تبنمسی

سيبت منسيت بنم
سيبت نسمی تبمنس
سيبت سمينت بمنس

شسيت بنمسشت يمنبت مسيبسن ش يبمنس
شسيبت منست بنمت سينم ب

سيبت سيمنت بنسيت بنم
بسيت بنستی مبنت من

سبين تبمنسيت مبنت سم
سيبست ينبت سنيبت ميسن

سيبت سينتب منس يبسيبت منسيت بنمس يتنمب 
تمسين بتنم

 سيبنت سيمن
  سيبت منيسب

 سيبنت من
  سيبت نم

  سيبت منيسب

 شمېره
 د

غونډې
1 
2 
3 
4 
5 
6 

 نور
 

____
 

د وخت اوږدوالی

____ ساعتونه

____ دقيقې

فريکونسي

 ورځنی
 اونيز

 مياشتنی
 کلنی

 يواځې يو ځل 
  ربعوار

  نيمه
     کلنی 

ورځ•مياشت

کال

ورځ•مياشت

کال

موده
______اونۍ

P  آډيولوجسټ P  د پېژندګلوۍ او ګرځېدلو متخصص 

P  روان شناس P  د کالم/ژبې پتالوجست 

P  د IEP ټيم P  د کڼو او په اورېدلو کې د ستونزې لرونکو ښوونکی 

P  ژباړن P  د کمزوري ديد لرونکو ښوونکی 

P  تدريسي معاون P  وظيفوي تيراپست 

P  فزيکي تيراپست P  د ماشوم شخصي کارکوونکی 

P  کورنی ښوونکی P  د فزيکي تعليم ښوونکی 

P  د ښوونځي مشاور P  د ژوند کولو خدمتونو کارکوونکي 

P  د ښوونځي د ټولنيزو چارو کارکوونکی P  د عمومي تعليماتو ښوونکی 

P  د ساتيرۍ معالج P  د مسلک او ټکنالوجۍ ښوونکی 

P  حرفوي  )DSS( د ټولنيزو خدمتونو اداره  P

 )BHA( د چلند روغتيا اداره   P

P  فزيکي درملنه  )DDA( په وده کې د ناتوانۍ اداره  P

)DORS( د بيا رغونې برخه  P

P  وينا/ژبه P  بله اداره ________________________________ 

P  سينبت مسينتب مسين بنم

P   معالجوي  P   د نورو خدمتونو چمتو کوونکی ____________________ 

P   نرس                                                                           د چلند معاون

 ټول
د خدمت وخت: 

اونيز
مياشتنی

کلنی

____ ساعتونه

____ من.

 ترانسپورت

د ESY د د ESY خدماتو توضيحاتد ESY موقعيتد ESY خدمت طبيعت
پيل نيټه

 ESY
د پای نېټه

د ESY چمتو کونکي
P  =اساسي،  = بل

د خدمت لنډيز

 سيت بمنسی تتبمن
سيبنت سينبتنم

سيب سيمن تبنم
فزيکي درملنه

سينتب مسينت بنم
سيبت مسين تبنمسی

سيبت منسيت بنم
سيبت نسمی تبمنس
سيبت سمينت بمنس

شسيت بنمسشت يمنبت مسيبسن ش يبمنس
شسيبت منست بنمت سينم ب

سيبت سيمنت بنسيت بنم
طبي خدمات )تشخيص او ارزونه(

سبين تبمنسيت مبنت سم
سيبست ينبت سنيبت ميسن

سيبنسی بنت
د نرسنګ خدمات

 سيبنت سيمن
  سيبت منيسب

 سيبنت من
  سيبت نم

  سيبت منيسب 

 شمېر
غونډې
1 
2 
3 
4 
5 
6 

 نور
 

____

د وخت اوږدوالی

____ ساعتونه

____ دقيقې

فريکونسي

 ورځنی
 اونيز

 مياشتنی
 کلنی

 يواځې يو ځل 
  ربعوار

  نيمه
     کلنی  

موده
______اونۍ

ورځ•مياشت

کال

ورځ•مياشت

کال

موده
______اونۍ

P  آډيولوجسټ P  د پېژندګلوۍ او ګرځېدلو متخصص 

P  روان شناس P  د کالم/ژبې پتالوجست 

P  د IEP ټيم P  د کڼو او په اورېدلو کې د ستونزې لرونکو ښوونکی 

P  ژباړن P  د کمزوري ديد لرونکو ښوونکی 

P  تدريسي معاون P  وظيفوي تيراپست 

P  فزيکي تيراپست P  د ماشوم شخصي کارکوونکی 

P  کورنی ښوونکی P  د فزيکي تعليم ښوونکی 

P  د ښوونځي مشاور P  د ژوند کولو خدمتونو کارکوونکي 

P  د ښوونځي د ټولنيزو چارو کارکوونکی P  د عمومي تعليماتو ښوونکی 

P  د ساتيرۍ معالج P  د مسلک او ټکنالوجۍ ښوونکی 

P  حرفوي  )DSS( د ټولنيزو خدمتونو اداره  P

 )BHA( د چلند روغتيا اداره   P

P  د معلوليتونو پراختيا اداره )DDA( فزيکي درملنه

)DORS( د بيا رغونې برخه  P

P  وينا/ژبه P  بله اداره ________________________________ 

P  سينبت مسينتب مسين بنم

P  معالجوي  P   د نورو خدمتونو چمتو کوونکی ____________________
د نرس   چلند مرسته کونکی

 ټول
د خدمت وخت: 

اونيز
مياشتنی

کلنی

____ ساعتونه

____ من.

سيتب سينتبن سينمب تسيمنبت مسين تبمنسی بمن سيمبن سيمنب تسيمب تسينمب سمين بت 
 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

د بېړنيو حالتونو لپاره د IEP پالن جوړونه:  سنيت بمنشست يمبن شمسنی بمنس يمبن تسمين بمنسی تبتمنسی مبن سيينمب سمين بمنسی بمنسی منب سينمب مسين بنمسی بمنسيت مبن تسيمن بتتمنسی بتمنسی بتمسی بتمنيم 
سينبت مسين تبنمسی تبمن سيمنب سيمن بمسی تبمسی تبمسی نبتمسی بمنسيت مب سيتمن بيسم بمنسی _______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   

خدمتونه

V. خدمتونه

د تيراپۍ معاون

معاون

معاون

د تيراپۍ معاون
معاون

معاون

 ترانسپورت

فردي تعليمي پروګرام
صفحهد مريلينډ د پوهنې ايالتي وزارت )MSDE( د لومړنۍ روزنې او د ځانګړې پوهنې خدمتونه

د IEP ټيم د ناستې نېټه:       /     / اجنسي:  نوم:  

 )د MSDE له لوري فورمه د جوالی په 15، 2021 د ګټې اخيستنې لپاره تصويب شوه(  
V. خدمتونه



 کيرير او ټيکنالوژۍ ښوونې خدمتونه

چمتو کوونکید پای نېټهد پيل نېټهد خدمت توضيحاتځاید خدمت طبيعت
 =اساسي،  = بل

 لنډيز
 د

خدمت

مسلک او ټيکنالوژي  
د مالتړ برنامې سره د زده کړې 

برنامه
مسلکي ارزونه  

د ځانګړي تعليم برنامې سره  
د کار نه مخکې موخې

 سيبنت سيمن
  سيبت منيسب

 سيبنت من
  سيبت نم

  سيبت منيسب

 شمېر
غونډې
1 
2 
3 
4 
5 
6 

 نور
 

____
 

د وخت اوږدوالی

____ ساعتونه

____ دقيقې

فريکونسي

 ورځنی
 اونيز

 مياشتنی
 کلنی

 يواځې يو ځل 
  ربعوار

  نيمه
     کلنی 

MM•DD 
YYYY

MM•DD 
YYYY

موده
______اونۍ

P  آډيولوجسټ P  د پېژندګلوۍ او ګرځېدلو متخصص 

P  روان شناس P  د کالم/ژبې پتالوجست 

P  د IEP ټيم P  د کڼو او په اورېدلو کې د ستونزې لرونکو ښوونکی 

P  ژباړن P  د کمزوري ديد لرونکو ښوونکی 

P  تدريسي معاون P  وظيفوي تيراپست 

P  فزيکي تيراپست P  د ماشوم شخصي کارکوونکی 

P  کورنی ښوونکی P  د فزيکي تعليم ښوونکی 

P  د ښوونځي مشاور P  د ژوند کولو خدمتونو کارکوونکي 

P  د ښوونځي د ټولنيزو چارو کارکوونکی P  د عمومي تعليماتو ښوونکی 

P  د ساتيرۍ معالج P  د مسلک او ټکنالوجۍ ښوونکی 

P  حرفوي  )DSS( د ټولنيزو خدمتونو اداره  P

               )BHA( د چلند روغتيا اداره  P

P  سی بنسی تبمنسی تمبن تسيمنب تتسمين تبمنسی بتمنسی بننمسيتبم 

                     )DORS( د بيا رغونې برخه  P

P  بله اداره _______________________________ وينا/ژبه 

P  سينبت مسينتب مسين بنم                            

P  معالجوي  P  د نورو خدمتونو چمتو کوونکی ____________________
                                                                                           د چلند معاون

 ټول
خدمت 
وخت: 

اونيز
مياشتنی

کلنی

____ ساعتونه

____ من.

د ESY د د ESY خدماتو توضيحاتد ESY موقعيتد ESY خدمت طبيعت
پيل نيټه

د ESY چمتو کونکيد ESY پای نيټه
 =اساسي،  = بل

 لنډيز
 د

خدمت

مسلک او ټيکنالوژي  
د مالتړ برنامې سره د زده کړې 

برنامه
مسلکي ارزونه  

د ځانګړي تعليم برنامې سره  
د کار نه مخکې موخې

 سيبنت سيمن
  سيبت منيسب

 سيبنت من
  سيبت نم

  سيبت منيسب

 شمېر
غونډې
1 
2 
3 
4 
5 
6 

 نور
 

____

د وخت اوږدوالی

____ ساعتونه

____ دقيقې

فريکونسي

 ورځنی
 اونيز

 مياشتنی
 کلنی

 يواځې يو ځل 
  ربعوار

  نيمه
     کلنی  

MM•DD 
YYYY

MM•DD 
YYYY

موده
______اونۍ

P  آډيولوجسټ P  د پېژندګلوۍ او ګرځېدلو متخصص 

P  روان شناس P  د کالم/ژبې پتالوجست 

P  د IEP ټيم P  د کڼو او په اورېدلو کې د ستونزې لرونکو ښوونکی 

P  ژباړن P  د کمزوري ديد لرونکو ښوونکی 

P  تدريسي معاون P  وظيفوي تيراپست 

P  فزيکي تيراپست P  د ماشوم شخصي کارکوونکی 

P  کورنی ښوونکی P  د فزيکي تعليم ښوونکی 

P  د ښوونځي مشاور P  د ژوند کولو خدمتونو کارکوونکي 

P  د ښوونځي د ټولنيزو چارو کارکوونکی P  د عمومي تعليماتو ښوونکی 

P  د ساتيرۍ معالج P  د مسلک او ټکنالوجۍ ښوونکی 

P  حرفوي  )DSS( د ټولنيزو خدمتونو اداره  P

 )BHA( د چلند روغتيا اداره  P

P  سی بنسی تبمنسی تمبن تسيمنب تتسمين تبمنسی بتمنسی بننمسيتبم

)DORS( د بيا رغونې برخه  P

P  تنسی بسيتبمن سيتبمن سمنی من

P  د ځانګړي تعليم ټولګي ښوونکی

P  معالجه  P  د نورو خدماتو چمتو کونکي ____________________ 
                                                                                              د چلند معاون

 ټول
 خدمت
وخت: 

اونيز
مياشتنی

کلنی

____ ساعتونه

____ من.

د خدماتو وړاندې کولو بحث: 
 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

د بېړنيو حالتونو لپاره د IEP پالن جوړونه:  سنيت بمنشست يمبن شمسنی بمنس يمبن تسمين بمنسی تبتمنسی مبن سيينمب سمين بمنسی بمنسی منب سينمب مسين بنمسی بمنسيت مبن تسيمن بتتمنسی بتمنسی بتمسی بتمنيم 
سينبت مسين تبنمسی تبمن سيمنب سيمن بمسی تبمسی تبمسی نبتمسی بمنسيت مب سيتمن بيسم بمنسی _______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   

خدمتونه 

P

P

V. خدمتونه

خدمتونه

د تيراپۍ معاون

معاون

معاون

د تيراپۍ معاون

معاون

معاون

فردي تعليمي پروګرام
صفحهد مريلينډ د پوهنې ايالتي وزارت )MSDE( د لومړنۍ روزنې او د ځانګړې پوهنې خدمتونه

د IEP ټيم د ناستې نېټه:       /     / اجنسي:  نوم:  

 )د MSDE له لوري فورمه د جوالی په 15، 2021 د ګټې اخيستنې لپاره تصويب شوه(  
V. خدمتونه



د لږترلږه چاپيلاير چاپيلاير )LRE( د پريکړې کولو او ځای پرځای کولو لنډيز 
يو زده کونکی چې معلوليت لري د عمومي زده کړې څخه د عمر مناسب الرښود ترتيب کې نه لرې کيږي يوازې د دې لپاره چې عمومي نصاب ته د اړتيا وړ بدلونونو له امله.

د ماشوم شمير وړتيا کوډونه
)1( وړ زده کونکی چې معلوليت لري په عامه ښوونځي کې خدمت کوي يا د FAPE ترالسه کولو لپاره د عامه ادارې لخوا په غير دولتي ښوونځي کې ځای په ځای کيږي.

)2( د مور او پالر خصوصي ښوونځي زده کونکی معلوليت لري چې د عامه ادارې څخه د خدمت پالن له الرې ځانګړې زده کړې او/يا اړونده خدمت ترالسه کوي.
)3( د والدين په توګه د خصوصي ښوونځي زده کونکی چې معلوليت لري له عامه ادارې څخه خدمت نه ترالسه کوي.

)4( د عامه ښوونځي وړ زده کونکی چې معلوليت لري د لومړني خدماتو څخه د والدين انکار له امله خدمات نه ترالسه کوي.
 )6( وړ زده کونکی د 3 کلنۍ دمخه معلوليت ولري. د والدين رضايت-د IFSP له الرې لومړني مداخلې خدماتو ته دوام ورکړئ.

 ________________________________________________________________________________________________________________ د IEP ټيم کوم ځای پرځای کولو اختيارونه په پام کې نيولي؟
____________________________ د  که چيرې د ماشومتوب عادي لومړني برنامې/عمومي زده کړې چاپيلاير څخه ليرې شوي وي ، داليل تشريح کړئ چې ولې د اضافي مرستې او خدماتو کارولو سره پدې ترتيب کې خدمات نشي وړاندې کيدی:

 __________________________________________________________________________________________________________________________________ پريکړو لپاره د اسنادو اساس:

 د ځانګړي زده کړې ځای پرځای کول )د ښوونځي څخه مخکې عمر 3-5(: 
      په اونۍ کې لږترلږه 10 ساعتونو لپاره د ماشومتوب منظم منظم برنامې کې برخه اخيستل او پدې ترتيب کې د ځانګړي تعليم او اړونده خدماتو ډيری برخه ترالسه کول                                                        

      په اونۍ کې لږترلږه 10 ساعتو لپاره د ماشومتوب منظم منظم برنامې کې برخه اخيستل او په ځانګړي ځای کې د ځانګړي تعليم او اړونده خدماتو ډيری برخه ترالسه کول        
     په منظمه توګه د ماشومتوب لومړني برنامې کې برخه اخيستل په اونۍ کې له 10 ساعتونو څخه کم او پدې ترتيب کې د ځانګړي تعليم او اړونده خدماتو ډيری برخه ترالسه کول                        

د جال ټولګي خصوصي جال ورځې ښوونځي خصوصي        په اونۍ کې له 10 ساعتونو څخه لږ د ماشومتوب منظم برنامې کې برخه اخيستل او په ځانګړي موقعيت کې د ځانګړي تعليم او اړونده خدماتو ډيری برخه ترالسه کول د خدماتو چمتو کونکي موقعيت کې 
 استوګنې اسانتيا کور

د عامه جال ورځې ښوونځي عامه استوګنې اسانتيا  

ټول وخت په کې ټول بهر وخت   ټول وخت په کې  
عمومي زده کړه: ______ ساعتونه .______ دقيقې/اونۍ د عمومي زده کړې: ______ ساعتونه .______ دقيقې/اونۍ  }}}د ښوونځي اونۍ: ______ ساعتونه .______ دقيقې/اونۍ  }} }_

=
:)K-21 د ځانګړي زده کړې ځای پرځای کول )د ښوونځي عمر 

د عامه جال ورځ ښوونځي خصوصي استوګنې اسانتياوې په خصوصي ښوونځي کې ځای په ځای شوي.   دننه عمومي تعليم )or 80 يا ډير(   
د ښوونځي جال ورځ ښوونځي کور/روغتون       منځنۍ ______//ورځ دننه عمومي تعليم )40 - - 79(( 

د عامه استوګنې اسانتياوو سمون اسانتياوې    دننه عمومي تعليم )له than 40 څخه کم( 

د LRE غوره کولو کې ، ايا په زده کونکي يا د خدماتو کيفيت باندې کوم احتمالي زيان رسونکي اغيزې شتون لري چې ورته اړتيا لري؟   هو    نه 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ د پريکړو لپاره د اسنادو اساس:
ايا 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 پريکړو لپاره د اسنادو اساس:_____________________________________________________________________

که نه ، ايا د زده کونکي کور ته د امکان تر حده نږدې ځای په ځای کول دي؟  هو نه که نه ، د پريکړو لپاره د اسنادو اساس:______________________________________________________________________________________________د 
_____________________________________________ ترانسپورت اړتياو ته پام: ايا د اړونده خدماتو ترانسپورت د زده کونکي ځانګړي اړتياو پراساس اړين دی يا ځانګړي زده کړې خدماتو ته د زده کونکي السرسي اجازه ورکوي؟  هو نه که هو ، په پام کې ونيسئ:
_________________________________________________________________________________________________ ايا د ترانسپورت پرمهال زده کونکي سره مرستې لپاره ځانګړي تجهيزاتو ته اړتيا ده؟  هو نه که هو ، توضيح يې کړئ:
__________________________________________________________________________________________________ ايا پرسونل اړ دی چې د ترانسپورت پرمهال زده کونکي ځای په ځای کړي؟   هو نه که هو ، د پرسونل ليست ډولونه:

__________________________________________________________________________________________________د  ايا د ترانسپورت پرمهال زده کونکي سره مرستې لپاره نورو مالتړونو ته اړتيا ده؟   هو نه که هو ، توضيح يې کړئ:
_________________________________________________________________________ عمر او معلوليت په پام کې نيولو بحث ، په سفر کې دخيل وخت او فاصله ، او د اړونده خدماتو ټرانسپورټيشن اړتيا ټاکلو کې د زده کونکي ځانګړي اړتياوې:    

حد ته توضيحات وړاندې کړئ ، که کوم وي ، زده کونکی به د غير معلولينو سره په اکاډميک ، غير علمي او غير نصابي فعاليتونو کې برخه وانخلي؟ _______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________د 
SSIS استوګنې کاونټي________________________________________________________________________________________________________________________________________________________د 
SSIS استوګنې ښوونځی_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________د 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________د  SSIS خدمت کاونټي

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ SSIS خدمت ښوونځی
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)IEP د خدماتو د پيل لپاره رضايت )يوازې لومړنی
ما د ارزونې راپور يوه کاپي ترالسه کړې چې د دې عمل داليلو په ليکلو کې ما ته خبر راکوي.  

ځانګړې زده کړې او اړوند خدمات به چمتو شي لکه څنګه چې په IEP کې تشريح شوي.  زه پوهيږم چې IEP به په دوراني ډول بياکتنه کيږي مګر له کال څخه کم نه.
زه پوهيږم چې ريکارډونه به زما د السليک شوي او ليکلي رضايت پرته نه خپاره کيږي پرته لدې چې د کورنۍ تعليم حقونو او محرميت قانون )FERPA( احکامو الندې وي.  دا قانون عامه ښوونځي يا تعليمي ادارې ته د تعليمي ريکارډونو خپرولو اجازه ورکوي.

زه پوهيږم چې زما رضايت داوطلبانه دی او زه ممکن هر وخت رضايت لغوه کړم.  که زه رضايت لغوه کړم دا بيرته فعاله نده. که زه رضايت لغوه کړم ، په ليکلي ډول ، زما ماشوم لپاره د ځانګړي زده کړې خدمات ترالسه کولو وروسته کله چې زما ماشوم ته په پيل کې 
ځانګړې زده کړې او اړوند خدمات وړاندې کيږي ، عامه اداره اړتيا نلري زما د ماشوم تعليمي ريکارډونه ترميم کړي ترڅو زما د ماشوم ځانګړي رسيد ته کوم حواله لرې کړي. تعليم او اړوند خدمات زما د رضايت لغوه کيدو له امله.

زه پوهيږم چې عامه اداره به هغه معلومات وسپاري چې د ځانګړي خدماتو معلوماتو سيسټم لپاره به وکارول شي. دا سيسټم به د MSDE او نورو دولتي ادارو لخوا د مناسب په توګه وکارول شي ترڅو د برنامو تمويل وړ کړي او هرډول اړين ارزونې ته زما د ماشوم 
حقونو ډاډ ورکړي. 

زه په خپله مورنۍ ژبه يا د ارتباط نورو طريقو کې د IEP ټيم د عزمونو څخه خبر شوی يم.
زه د خپلو حقونو څخه خبر شوی يم ، لکه څنګه چې د پروسيژرال محافظتونو - د والدين حقونو سند کې تشريح شوي ، ما ترالسه کړي.

زه د خپل ماشوم لپاره د ځانګړي تعليم او اړونده خدماتو پيل ته موافق يم ، لکه څنګه چې زما د ماشوم IEP کې مشخص شوی.
نيټه:        د والدين السليک:        

__________________      ________________________________________________

)S( جواز

)S( تاييد .VII

)S( واک ورکول
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د والدين رضايت بايد مخکې لدې چې د چمتو کونکي ادارې افشا کړي ، د بلينګ اهدافو لپاره ، د دوی د ماشوم شخصي پيژندلو وړ معلومات د ميريلينډ روغتيا څانګې )MDH( ته ، د دولتي ادارې مسؤليت چې د طبي مرستې برنامې اداره کولو مسؤليت 
لري ، د کورنۍ تعليمي سره مطابقت لري. د حقونو او محرميت قانون )FERPA( او د معلوليت لرونکو اشخاصو تعليم قانون )IDEA(.  د رضايت چمتو کولو سره ، تاسو په ليکلي ډول پوهيږئ او موافق ياست چې عامه اداره ممکن ستاسو ماشوم ته 

چمتو شوي خدماتو تاديه کولو لپاره ستاسو د ماشوم ميډيکاډ ته السرسی ولري.
ستاسو ماشوم ته د وړيا مناسب عامه زده کړې )FAPE( چمتو کولو لپاره ، د چمتو کونکي اداره ممکن نه وي:

  you تاسو ته پکار ده چې د ايالت طبي مرستې لپاره نوم ليکنه وکړئ يا نوم ليکنه وکړئ ترڅو ستاسو ماشوم د IDEA الندې FAPE ترالسه کړي ، 
  • تاسو اړتيا لرئ د جيب څخه بهر لګښت ولرئ لکه د خدماتو لپاره د ادعا ثبتولو کې د مجرايي وړ يا د تاديې مقدار تاديه کول ،

  Medical د طبي مرستې الندې د خپل ماشوم ګټې وکاروئ که دا کارول يې:
         o د ژوند دوره موجوده پوښښ يا کوم بل بيمه شوې ګټه کم کړئ

         o ستاسو په کورنۍ کې د خدماتو تاديه کول چې په بل ډول به د طبي مرستې پوښښ ولري او دا چې ستاسو ماشوم ته د هغه وخت څخه بهر اړتيا وي چې ستاسو ماشوم په ښوونځي کې وي؛
         o پريميم زيات کړئ يا د ګټو يا بيمې بنديدو المل شي يا

         o د کور او ټولنې پر اساس معافيت لپاره د وړتيا ضايع کيدو خطر ، د روغتيا پورې اړوند لګښتونو پراساس.

تاسو حق لرئ په هر وخت کې د ايالت طبي مرستې برنامې ته د شخصي پيژندل شوي معلوماتو افشاء کولو لپاره خپله رضايت بيرته واخلئ.
که تاسو د چمتو کونکي ادارې لپاره رضايت بيرته واخلئ ترڅو د خپل ماشوم شخصي پيژندلو وړ معلومات افشا کړي دا د چمتو کونکي اداره د دې مسؤليت څخه خالص نه کوي ترڅو ډاډ ترالسه کړي چې ټول اړين خدمات ستاسو ماشوم ته پرته له کوم 

لګښت څخه چمتو شوي.

د MA شميره _______________________ نه  هو  ايا زده کونکی د MA لپاره وړ دی؟  
)COMAR 10.09.52( .خدماتو همغږي کونکي په توګه وټاکل شي MA کې پيژندل شوي د خدماتو همغږي کونکي ممکن د IEP زه د معلوليت لرونکو ماشومانو لپاره د خدماتو همغږۍ سره موافق يم او دا چې پدې

زه پوهيږم چې زه وړيا يم چې د خپل ماشوم لپاره د MA خدماتو همغږي کونکی غوره کړم.  پدې وخت کې ، زه د الندې خدماتو همغږي کونکي منم.
د MA خدماتو همغږي کونکي نوم: _______________________________
د MA خدماتو همغږي کونکي نوم: _______________________________

زه پوهيږم چې که زه وغواړم په راتلونکي کې د MA خدماتو همغږي کونکی بدل کړم ، زه کولی شم ښوونځي ته تليفون وکړم د بدلون لپاره.
زه پوهيږم چې د دې خدمت هدف اړين طبي ، ټولنيز ، تعليمي او نورو خدماتو ته السرسی ترالسه کولو کې مرسته کول دي.

زه د چمتو کونکي ادارې ته زما رضايت درکوم چې زما د ماشوم شخصي پيژندونکي معلومات د ايالت طبي مرستې برنامې ته افشا کړي ترڅو طبي مرستې ګټو ته السرسی ومومي.
زه چمتو کونکي ادارې ته اجازه درکوم چې د ميډيکايک څخه د خدماتو همغږۍ لپاره لګښتونه بيرته ترالسه کړي ، په بيله بيا د روغتيا پورې اړوند خدمات ، زما د ماشوم IEP اهدافو پلي کولو پورې اړوند.

زه پوهيږم که چيرې زه د چمتو کونکي ادارې ته د MA فنډونو ته د السرسي اجازه ورکولو څخه انکار وکړم ، دا د چمتو کونکي ادارې د دې مسؤليت څخه راحت نه کوي ترڅو ډاډ ترالسه کړي چې ټول اړين خدمات زما ماشوم ته پرته له مور او پالر څخه 
چمتو شوي.

زه پوهيږم چې دا خدمت محدود نه کوي يا بل ډول زما د ماشوم نورو MA ګټو لپاره وړتيا اغيزه نه کوي.  زه دا هم پوهيږم چې زما ماشوم ممکن د MA الندې ورته قضيې مديريت خدمت ترالسه نکړي که چيرې هغه له يو څخه ډير ډولونو لپاره وړتيا 
ولري.

نيټه:                                                                                                                                    د والدين السليک:         

__________________      _________________________________________

طبي مرسته )ما(
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