
ے تعلیم معذوران  رائ  قانون ب
)IDEA( سے منسلک افراد

حصہ C حفاظتی طریقہ کار

کے حقوق والدین کی حیثیت سے آپ 





عزیز خاندانوں،

 Washington’s Early پروگرام ےک ل�ئ )ESIT( بچوں اور نوزائیدہ بچوں ےک

ن ےک ابتدا�ئ تعاون( م�ی خوش آمدید! Support )واشنگ�ٹ

�ن والوں یک پیدائش  ESIT اہل بچوں اور ان ےک اہل خانہ یا ان یک نگہداشت کر

ے۔  �چ یک تیرسی سالگرہ تک خدمت کرتا �ہ ےس ےل کر �ب

 )FRC( ن والوں، خاندا�ن وسائل ےک معاون� ESIT پروگرام اہل خانہ، نگہداشت کر

�چ یک انفرادی  ے جو ہر �ب ن ایک باہمی تعاون کا عمل �ہ اور دیگر ماہرین ےک ماب�ی

�ن ےک ل�ئ مدد فراہم کرے گا۔ یہ پروگرام، والدین اور دیگر  وریات پورا کر �ن

�ن ےک حواےل ےس خاندا�ن  �ن پر زور د�ی �ن اور اس یک تربیت فراہم کر �چ یک نشوونما م�ی مدد ےک ل�ئ حکمت عمیل فراہم کر  �ب
�ن �ن والوں کو ا�چ نگہداشت کر

ے۔  مرکز �ہ

۔ ہم �ن ایس دن )IFSP( Individualized Family Service Plan )انفرادی  وع ک�ی ی بی�ٹ �ن پہیل بار خدمات حاصل کرنا �ش ے جب م�ی ےھ یاد �ہ م�ب

�ن واال  ے کہ کیا ہو ے � چکرا�ت ہوۓ مالقات کا وقت چھوڑنا یاد �ہ ےھ م�ی خاندا�ن خدما�ت منصوبہ بندی( ےک ل�ئ اس یک تشخیص اور رضامندی یک۔ م�ب

ی بی�ٹ اور اس یک نشونما ےک ل�ئ اس کا کیا مطلب ہوگا۔  تھا، یہ عمل کیسا نظر آ�ئ گا اور م�ی

�ن والوں ےک ل�ئ ایک بہت  ے اور یہ والدین اور نگہداشت کر �ن ےک عمل کا خاکہ پیش کرتا �ہ ن م�ی بچوں کو ESIT خدمات فراہم کر یہ دستاویز واشنگ�ٹ

ے۔ اس دستاویز  �ن والوں کو ان ےک قانو�ن حقوق اور ت�فظات ےس آگاہ کرنا �ہ ے۔ ضابطہ کارانہ حفاظت کا مقصد والدین اور نگہداشت کر بڑا ذریعہ �ہ

�ن حقوق ےک بارے م�ی سواالت ہوں تو اس کا حوالہ دیں۔  کو م�فوظ کریں اور اگر آپ کو والدین یا نگہداشت کنندہ یک حیثیت ےس اس عمل یا ا�چ

جویل، ساتھی والدین

فہرست

ےع ےک تصف�ی ےک طریقہ کار                                                              8 تناز

جب آپ کیس خدمت یا فیصےل ےس متفق نہ�ی ہوں تو کیا کریں۔

ثال�ث                                                                                                     8

�ن کا ایک طریقہ جو آپ  کیس غ�ی جانبدار شخص ےک ساتھ مل کر کام کر

ے۔ �چ یک ٹیم ےک اندر مسئےل ےک حل یک حمایت کرسکتا �ہ ےک �ب

غ�ی جانبدار سماع�ت عمل                                                                     9

ےع ایک باضابطہ طریقہ کار جس کا  جانبدارہ سماع�ت افرس ےک ذر�ی ایک غ�ی

ے جب کو�ئ کنبہ شکایت درج کروا�ن یک کوشش کرتا  استعمال کیا جاسکتا �ہ

ے۔  �ہ

انتظامی شکایات                                                                                 10

ے اگر کو�ئ خاندان فکرمند  ایک باضابطہ عمل جس کا تعاقب کیا جاسکتا �ہ

۔  ے ہ�ی ہوں کہ پروگرام یک تقا�ن پوری نہ�ی ہو ر�ہ

تولی�ت والدین                                                                                     11

ے کہ جب والدین یا دیگر قانو�ن رسپرست دستیاب نہ ہوں تب  یہ بیان کرتا �ہ

ے اور  �ن ےک ل�ئ تفویض کیا جاسکتا �ہ �چ یک طرف ےس کام کر کیس فرد کو �ب

ے۔  کس طرح اس شخص کو منتخب کیا جاتا �ہ

ےھ کا صفحہ ےط یک معلومات                                                           پیحچ را�ب

Department of Children, Youth, and Families )محکمہ اطفال، نوجوان 

۔ ےس پہنچ�ی و اہل خانہ( م�ی ESIT اسٹیٹ لیڈرشپ ٹیم تک ک�ی

تعارف                                                                                                  1

IDEA ےک حصہ C ےک تحت قائم قانون برا�ئ تعلیم معذوران ےس منسلک 

افراد )IDEA( اور بچوں اور نوزائیدہ بچوں ےک ل�ئ ابتدا�ئ معاون�ت پروگرام 

ےک بارے م�ی ایک مخترص جائزہ۔

حفاظ�ت طریقہ کار کا جائزہ                                                                  2

�چ ےک والدین یا نگہداشت کنندہ یک حیثیت ےس  �ن واےل �ب خدمات حاصل کر

آپ ےک حقوق یک ایک فہرست۔

 تحریری نوٹس                                                                            3
گ

پیش�

 اس تقاضوں یک وضاحت جو کہ والدین کو اییس 

 Individualized Family Service Plan چ ےک� �ن ےس پہےل کیس �ب تبدیلیاں کر

( م�ی مجوزہ تبدیلیوں کا نوٹس مل  �ب )انفرادی خاندا�ن خدمات ےک منصو

ے۔ جاتا �ہ

والدین یک رضامندی                                                                              4

�چ ےک ل�ئ خدمات  ے اور کب کیس �ب والدین یک رضامندی کا کیا مطلب �ہ

ے، اس کا جائزہ۔ ورت ہو�ت �ہ �ن یک �ن حاصل کر

ریکارڈز                                                                                                 5

�چ ےک  �چ ےک رازداری ےک حق اور والدین یک حیثیت ےس آپ ےک �ب آپ ےک �ب

ےک حق یک تفصیل۔  ا�چ
�ن ےک ل�ئ �ن اور اس کا جائزہ ل�ی ریکارڈ حاصل کر
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، حصہ C کو نظام  ن م�ی واشنگ�ٹ

�ٹ  ابتدا�ئ امداد برا�ئ ش�ی خوار اور چھو

ے۔ بچوں کا )ESIT( پروگرام کہا جاتا �ہ

معاون برا�ئ خاندا�ن ذرائع )FRCs(خاندان 

ےک ساتھ کام کرنا حصہ C ےک ت�ت خاندان کو 

ان ےک حفاظ�ت طریقہ کار کو سمجھ�ن م�ی 

ے۔  مدد ےک ل�ئ اضا�ن مواد تجویز کر سکتا �ہ

وہ اییس راہ�ی بھی تجویز کر سک�ت ہ�ی جو 

وریات ےک تقا�ن  �چ یک نشونما یک �ن آپ ےک �ب

�ن م�ی مدد ےک ل�ئ آپ اور اہل خانہ ےک  پورا کر

اکت دار  دیگر ارکان پیشہ ور افراد ےک ساتھ �ش

۔ ہوسک�ت ہ�ی

تعارف

ے؟ �چ ےک ل�ئ اس کا کیا مطلب �ہ ے اور آپ ےک �ب قانون برا�ئ تعلیم معذوران ےس منسلک افراد کیا �ہ

ے جس م�ی معذور ش�ی خوار  قانون برا�ئ تعلیم معذوران ےس منسلک افراد )IDEA( ایک وفا�ت قانون �ہ

�چ )عمر پیدائش تا 36 ماہ( اور ان ےک اہل خانہ ےک ل�ئ ابتدا�ئ مداخلت یک خدمات یک  اور نوزائیدہ �ب

ے۔ اس یک وضاحت وفا�ت ضوابط  ۔ یہ دفعات IDEA ےک حصہ C ےک ت�ت شامل �ہ شق�ی شامل ہو�ت ہ�ی

ے۔ ن یک پالیسیوں اور طریقہ کار م�ی یک گ�ئ �ہ )CFR 34 حصہ 303( اور ریاست واشنگ�ٹ

�ٹ بچوں کا )ESIT( پروگرام کہا  ، حصہ C کو نظام ابتدا�ئ امداد برا�ئ ش�ی خوار اور چھو ن م�ی واشنگ�ٹ

ےع ابتدا�ئ مداخلت یک  �ن واےل اور خدمت یک فراہمی اور منتقیل ےک ذر�ی وع ہو ے۔ ابتدا�ئ حواےل ےس �ش جاتا �ہ

عملداری ےک ہر مرحےل م�ی اہل خانہ کو زیادہ ےس زیادہ ملوث رکھ�ن اور والدین یک رضامندی کو یق�ن بنا�ن 

ے۔ ےک ل�ی یہ نظام ترتیب دیا گیا �ہ

ے۔  ایESIT پروگرام م�ی والدین اور بچوں یک حقوق ےک ت�فظ ےک ل�ی حفاظ�ت طریقہ کار شامل ہوتا �ہ

بشمول 34 یس ایف آر 438‑303.430 ےک ت�ت تنازعات ےک حل ےک اختیارات سمیت، 34 یس ایف آر 

438‑303.400 م�ی وفا�ت ضوابط م�ی بیان کردہ ےک ت�ت والدین کو ان حفاظ�ت طریقہ کار ےک بارے م�ی 

�چ اور اہل خانہ کو فراہم کردہ خدمات م�ی �گرم عمل رہ�ی اور   �ب
�ن ، تاکہ وہ ا�چ �ئ الزماً آگاہ کیا جانا چا�ہ

رہنماء کا کردار ادا کریں۔ والدین ےک یہ حقوق وفا�ت حصہ سوئم ضوابط م�ی بیان کردہ ےک مطابق بچوں 

ے۔ اور اہل خانہ ےک حفاظ�ت طریقہ کار کا باضابطہ نوٹس �ہ

بچوں اور خاندا�ن طریقہ کار ےس متعلق حفاظت ےک بارے م�ی اضا�ن معلومات ہر خاندا�ن وسائل معاون 

ے جو ابتدا�ئ مداخلت خدمات یک  ےع دستیاب �ہ )FRC( اور ابتدا�ئ مداخلت خدمات فراہم کنندہ ےک ذر�ی

ے۔ فراہمی م�ی شامل �ہ
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 IFSP "موذوں ابتدا�ئ مداخل�ت خدمات"

۔  ن یک جا�ت ہ�ی ےع متع�ی طریقہ کار ےک ذر�ی

IFSP الزماً IFSP م�ی شناخت کردہ نتائج 

�چ اور خاندان ےک منفرد   �ب
�ن ےک ل�ئ حاصل کر

�ن ےک ل�ی مخصوص  تقاضوں کو پورا کر

ابتدا�ئ مداخل�ت خدمات کا بیانیہ شامل 

 کرے۔ 

 وفا�ت حصہ C ضوابط 

www gpo gov/fdsys/pkg/

 FR‑2011‑09‑28/pdf/2011‑22783 pdf

بطور خدمات اییس ابتدا�ئ مداخل�ت 

ے جو ”حصہ C ےک ت�ت ہر  خدمات بیان کرتا �ہ

�چ  وریات اور �ب �چ یک اہلیت یک نشو نما یک �ن �ب

یک نشو نما م�ی اضا�ن ےس متعلق خاندان 

وریات ےک تقاضوں ےک مطابق ترتیب  یک �ن

ے۔“ دیا گیا �ہ

ذا�ت طور پر قابل شناخت معلومات م�ی 

 : درجہ ذیل شامل ہ�ی

�چ کا نام، آپ کا نام، یا گھر . 1 آپ ےک �ب

ےک دیگر افراد ےک نام۔

�چ یا کن�ب کا پتہ۔ . 2 آپ ےک �ب

ےس آپ ےک . 3 ایک ذا�ت شناخت کنندہ ج�ی

۔ �چ کا یا آپ کا سماجی ت�فظ نم�ب �ب

دو�ے بالواسطہ شناخت کنندہ، . 4

�چ یک تاریخ پیدائش،  ےس آپ ےک �ب ج�ی

پیدائش یک جگہ، اور والدہ کا پہال 

نام۔ 

ذا�ت خصوصیات یا دیگر معلومات . 	

�چ یک  یک ایک فہرست جو آپ ےک �ب

مناسب معقولیت ےس شناخت کرنا 

۔
گ

ممکن بنا�ئ یک

ےع درخواست . 6 ےس شخص ےک ذر�ی کیس ا�ی

یک گ�ئ معلومات جو ابتدا�ئ مداخلت 

ے  ن �ہ ےک پروگرام کا معقول حد تک یق�ی

ے۔ �چ یک شناخت جان�ت �ہ کہ آپ ےک �ب

حفاظ�ت طریقہ کار کا جائزہ

�چ ےک پیدائیسش والدین، گود  ، والدین کا مطلب �ب اس دستاویز ےک مقاصد ےک ل�ئ

�ن واےل والدین، قانو�ن �پرست، رضاعی والدین یا وہ افراد جو پیدائش  ل�ی

�ت  �چ ر�ہ �ن واےل والدین جن ےک ساتھ �ب ے ہ�ی یا گود ل�ی ےک مقام پر کردار ادا کر ر�ہ

۔ ہ�ی

�چ ےک والدین یک حیثیت ےس آپ ےک کیا حقوق  �ن واےل �ب ESIT خدمات حاصل کر

؟ ہ�ی

�ئ والدین یک حیثیت ےس آپ کو درج  �ت ہو ن ESIT پروگرام ےک اندر ر�ہ واشنگ�ٹ

: ذیل حقوق حاصل ہ�ی

حواےل ےک 	4 کیلینڈر ےک ایام ےک اندر ابتدا�ئ IFSP اجالس م�ی انفرادی خاندا�ن خدما�ت منصوبہ 	 

ے دو یا  �ن کا حق۔ کث�ی شعبہ جا�ت کا مطلب �ہ )IFSP( یک نشونما ےک بعد کث�ی شعبہ جا�ت اور تخم�ی

ن یا خصوصیات م�ی شمولیت۔ مثال ےک طور پر، ایک تقریر  دو ےس زیادہ مختلف پیشہ ور مضام�ی

زبان ےک ماہر علم االمراض اور خصویص معلم۔

، جانچ اور IFSP یک نشونما، معاون�ت خدمت اور حفاظ�ت طریقہ 	  �ن خاندانوں کو بال معاوضہ تخم�ی

�ن کا حق۔ کار حاصل کر

اسکریننگ عمل ےک دوران )اگر استعمال کیا گیا ہو( کیس بھی وقت آپ یک جانب ےس درخواست 	 

�ن کا حق۔ اور رضامندی یک فراہمی یک صورت م�ی تخمینہ وصول کر

�چ اور اہل 	  ، IFSP م�ی بیان کردہ ےک مطابق آپ ےک �ب �ن یک صورت م�ی حصہ یس ےک ت�ت اہل ہو

خانہ ےک ل�ئ موذوں ابتدا�ئ مداخل�ت خدمات ۔

اسکریننگ، تخمینوں، جانچ اور خدمات ےس انکار کا حق۔	 

�ن اور 	  �چ یک شناخت، تخم�ی �ن کا حق جس م�ی آپ ےک �ب کت کر ےس تمام اجالسوں م�ی مدعو اور �ش ا�ی

�چ یا خاندان یک موذوں ابتدا�ئ مداخل�ت خدمات یک فراہمی ےک  تعینا�ت یک تبدییل یک تجویز یا آپ ےک �ب

ے۔ حواےل ےس فیصلہ ک�ئ جا�ن یک توقع �ہ

�چ یا خاندان ےک ل�ئ موذوں 	  ن م�ی مجوزہ تبدییل یا انکار یا آپ ےک �ب �ن یا تع�ی �چ یک شناخت، تخم�ی آپ ےک �ب

�ن کا حق۔ ابتدا�ئ مداخل�ت خدمات یک فراہمی ےس قبل ت�ریری نوٹس ےک بروقت موصول ہو

�چ یک نشونما ےک ل�ئ موذوں تقاضوں یک حد تک قدر�ت ماحول م�ی ہر ابتدا�ئ مداخل�ت 	  آپ ےک �ب

خدمت ےک حصول کا حق۔

ذا�ت طور پر قابل شناخت معلومات یک رازداری یک مرمت کا حق۔	 

�ن کا حق۔	  �چ یک ابتدا�ئ بال معاوضہ ریکارڈ یک ابتدا�ئ نقل حاصل کر آپ ےک �ب

، جانچ اور IFSP یک نقل ےک ل�ئ حق۔	  �ن ہر IFSP اجالس ےک بعد آپ کو جلد از جلد فراہم کردہ ہر تخم�ی

�چ ےک ریکارڈز ےک معائ�ن اور جائزے، اور اگر ممکن ہو تو موذوں ترمیم کا حق۔	  آپ ےک �ب

�ن ےک ل�ئ ثالث اور/یا ایک غ�ی جانب دار جاری عمل یک 	  والدین یا فراہم کنندہ ےک اختالفات حل کر

�ن کا حق۔ سماعت یک درخواست کا حق۔ ایک انتظامی شکایت دائر کر

باال بیان کردہ حقوق ےک عالوہ آپ کو حصہ C ےک ت�ت مخصوص حفاظ�ت طریقہ کار ےک بارے م�ی مطلع 

ے۔ �ن کا است�قاق بھی حآصل �ہ کر
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 تحریری نوٹس
گ

پیش�

؟
گ
ےس مطلع کریں ےک ےعن اجالسوں اور خدمات م�ی تجویز کردہ تبدیلیوں ےک بارے م�ی ک�ی �چ ےک ESIT فراہم کنندہ ےک ذر�ی  �ب

�ن آپ کو ا�چ

: آپ یک ت�ریری رضامندی ذیل ےس قبل الزماً حاصل کر یل جا�ئ

ن ےک ل�ئ 	  ے اس بات ےک تع�ی �چ م�ی کیس معذوری کا شبہ �ہ آیا آپ ےک �ب

انتظامی اور نشونما�ئ اسکریننگ۔

�ن اور جانچ کا عمل۔	  �چ ےک مکمل تخم�ی آپ ےک �ب

�چ کو ابتدا�ئ مداخل�ت خدمات یک فراہمی۔	  آپ ےک �ب

 ےک ل�ئ عوامی فوائد یا بیمہ یا نجی بیمہ کا 	 
گ

خدمات یک ادائی�

استعمال۔

آپ ےک بارے م�ی ذا�ت قابل شناخت معلومات کا تبادلہ۔	 

آپ یک ت�ریری رضامندی فراہم کردہ ابتدا�ئ مداخل�ت خدمات ےس قبل 

۔ بھی الزماً حاصل کر یل جا�ئ

�ت تو آپ ےک خالف کو�ئ دباؤ ) ظاقت  اگر آپ رضامندی ظاہر نہ�ی کر

کا استعمال( نہ�ی کیا جا�ئ گا۔ با الفاظ دیگر، FRC، یا ابتدا�ئ مداخل�ت 

�ن ےک ل�ئ جاری  نظام رضامندی یک فراہمی ےک ل�ی آپ ےک انکار کو چلینج کر

سماع�ت طریقہ کار کا استعمال نہ�ی کر سکتا۔

�چ یک شناخت،  ابتدا�ئ مداخل�ت خدمت فراہم کنندہ یک جانب ےس آپ ےک �ب

�چ یا اہل خانہ کو موذوں ابتدا�ئ مداخل�ت  �ن یا تعینا�ت یا آپ ےک �ب تخم�ی

�ن ےس پہےل  �ن یا انکار کر خدمات یک فراہمی کا آغاز یا تبدییل یک تجویز د�ی

۔ آپ کو ذیل   ت�ریری نوٹس الزماً دیا جا�ئ
گ

آپ کو مناسب وقت پر پیش�

�ن ےک ل�ی نوٹس الزماً کا�ن تفصیل ےس ہو: معلومات د�ی

وہ فعل جس کا ابتدا�ئ مداخل�ت خدمات ےک ٹھیکیدار یا ابتدا�ئ 	 

مداخل�ت خدمت فراہم کنندہ یک جانب ےس تجویز یا انکار کیا جا 

رہا ہو۔

�ن یک وجوہات۔	  کارروا�ئ کر

حصہ یس ےک ت�ت دستیاب تمام حفاظ�ت طریقہ کار۔	 

، ریاس�ت شکایت اور جاری سماع�ت طریقہ کار کا عمل 	  ریاس�ت ثال�ش

ےس ایک شکایت دائر یک جا�ئ اور ان طریقہ کار ےک ل�ئ  بشمول ک�ی

واقعات یک تاریخ وار ترتیب۔

نوٹس الزمی طور پر عام لوگوں کو سمجھ م�ی آ�ن وایل زبان م�ی لکھا جانا 

�ئ جب تک واضح طور پر  �ئ اور آپ یک مادری زبان م�ی مہیا کرنا چا�ہ چا�ہ

ایسا کرنا ممکن نہ ہو۔

�ن  ےع کا ت�ریری زبان م�ی نہ ہو آپ یک مقامی زبان یا مواصالت ےک دیگر ذر�ی

یک صورت م�ی ابتدا�ئ مداخل�ت خدمت فراہم کنندہ اس بات کو یقی�ن بنا�ن 

ےک ل�ی اقدامات کرے گا:

ےع ےس آپ یک مقامی زبان یا 	  نوٹس کا آپ ےک ل�ئ زبا�ن یا کیس اور ذر�ی

ے۔ ےع ےس ترجمہ کیا جاتا �ہ مواصالت ےک دیگر ذر�ی

؛ اور	  آپ نوٹس کو سمجھ�ت ہ�ی

�ن کا ت�ریری 	  وریات پر پورا اتر ان طریقہ کار م�ی وضاحت کردہ �ن

ے۔ ثبوت موجود �ہ
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مقامی زبان، جہاں م�دود انگریزی زبان یک 

مہارت�ی رکھ�ن واےل لوگوں کا حوالہ دیا جاتا 

�ت  ے، مطلب آپ وہ زبان عموماً استعمال کر �ہ

�ت وقت  �چ کا تخمینہ اور جانچ کر ۔ آپ ےک �ب ہ�ی

ے کہ وہ زبان جو آپ  مقامی زبان کا مطلب یہ �ہ

ےس فرد ےک ل�ی  ے۔ جب ا�ی کا بچہ عموماً بولتا �ہ

استعمال یک جا�ئ جو بہرا ہو یا کمزور قوت 

سماعت رکھتا ہو، اندھا ہو یا ضعیف بصارت 

کا شکار ہو یا اےس فرد ےک ل�ئ جو کو�ئ ت�ریری 

زبان نہ رکھتا ہو اس ےک ل�ئ مقامی زبان کا یہ 

ے کہ مواصالت کا طریقہ کار جو کہ  مطلب �ہ

ے۔ عموماً ایسا فرد استعمال کرتا �ہ

والدین یک رضامندی

؟ �ن حق کو کس طرح استعمال کرسک�ت ہ�ی ے اور آپ رضامندی ےک ا�چ والدین یک رضامندی کیا �ہ

ے: رضامندی کا مطلب �ہ

ے جس 	  آپ کو اپ�ن مقامی زبان م�ی ان �گرمی ےک بارے م�ی مکمل معلومات ےس مطلع کیا گیا �ہ

ے۔ ےک ل�ئ رضامندی حاصل یک جا�ت �ہ

آپ اس �گرمی یک انجام دہی کو ت�ریری طور پر سمجھ�ت ہ�ی اور اس ےس متفق ہ�ی جس ےک 	 

ےس  ے اور ا�ی �ت �ہ ے، اور وہ رضامندی جو �گرمی یک وضاحت کر ل�ئ آپ یک رضامندی طلب یک گ�ئ �ہ

ے اےس کس ےک ل�ی جاری کیا جا�ئ گا۔ ے( یک فہرست بنا�ت �ہ ابتدا�ئ مداخل�ت ریکارڈ )اگر کو�ئ �ہ

ے اور کیس بھی وقت اےس منسوخ 	  آپ سمجھ�ت ہ�ی کہ آپ یک جانب ےس رضامندی دینا رضاکارانہ �ہ

ے۔ کیا جا سکتا �ہ

ے )اس کا اطالق اس فعل پر نہ�ی ہوتا  �ت ہ�ی تو، یہ �کیسش نہ�ی �ہ اگر آپ اپ�ن رضامندی کو منسوخ کر د�ی

جو کہ رضامندی یک منسوخ ہوجا�ن ےس قبل واقع ہوا تھا(

ابتدا�ئ مداخل�ت خدمات فراہم کنندہ یا موذوں اہل عملہ درج ذیل بات کو یقی�ن بنا�ن ےک ل�ئ قابل قدر کوشش�ی 

کرے گا۔

۔	  دستیاب اسکریننگ یک نوعیت، تخمینہ اور جانچ یا خدمات ےک بارے م�ی مکمل طور پر آگاہ ہ�ی

�ن ےک قابل نہ�ی ہوگا 	  سمجھ�ت ہ�ی کہ آپ کا بچہ اسکریننگ، تخمینہ اور جانچ یا خدمات وصول کر

تاوقتیکہ رضامندی نہ دی گ�ئ ہو۔

ن کر سک�ت ہ�ی کہ آیا آپ کا بچہ یا خاندان  �چ ےک اہل والدین ےک طور پر، آپ اس بات کا تع�ی حصہ یس ےک ت�ت �ب

کا دیگر رکن اس پروگرام ےک ت�ت ابتدا�ئ مداخل�ت خدمات قبول کرے گا۔ آپ ESIT پروگرام ےک ت�ت دیگر ابتدا�ئ 

�ن ےک بعد اییس خدمات کو رد بھی کر سک�ت ہ�ی )ما  مداخل�ت خدمات کو خطرے م�ی ڈاےل بغ�ی پہےل قبول کر

سوا�ئ خاندا�ن معاون�ت ذرائع ےک ضابطوں ےک ت�ت درکار انتظامی افعال.(



	

ریکارڈز

؟ �ن ےک کیا حقوق حاصل ہ�ی �ن اور ان کا جائزہ ل�ی �چ ےک ریکارڈ تک رسا�ئ حاصل کر  �ب
�ن والدین کو ا�چ

رازداری

اس دستاویز م�ی �احت کردہ معلومات یک رازداری ےک طریقہ کار ےک مطابق آپ کو آپ ےس متعلقہ اسکریننگ، 

�چ ےس متعلقہ  تخمینوں اور جانچ، اہلیت یک تعیناتیاں، ابتدا�ئ مداخل�ت خدمات IFSPs یک تر�ت اور نفاذ، آپ ےک �ب

�چ اور اہل خانہ ےک بارے م�ی ملوث حصہ سوئم کا کیس دیگر حےص ےس متعلقہ کیس  انفرادی شکایات اور آپ ےک �ب

ریکارڈز ےک معائ�ن اور جائزے کا موقع الزماً دیا جا�ئ گا۔

�چ ےک ل�ئ ابتدا�ئ  ہر ابتدا�ئ مداخل�ت خدمات فراہم کنندہ حصہ یس ےک ت�ت اس وقت ےس کہ جب آپ ےک �ب

ن ےک ت�ت  مداخل�ت خدمات ےک ل�ئ سفارش یک گ�ئ تا وقتیکہ بعد ازاں جب قابل اطالق وفا�ت اور ریاس�ت قوان�ی

یک ایجنیس کو معلومات برقرار نہ رکھنا درکار نہ ہو یا برقرار نہ رکھنا ہو، ٹھیکیدار یا فراہم کنندہ ےک زیر  �ش

ےس اکھٹا کیا گیا  �چ یا خاندان ےس متعلق کو�ئ ریکارڈز حب استعمال ان یک جانب ےس برقرار رکےھ جا�ن واےل آپ ےک �ب

ے۔ ابتدا�ئ مداخل�ت خدمت فراہم کنندہ  ی اوقات( الزماً دیتا �ہ ہو اس ےک معائ�ن اور جائزے کا موقع )دوران دف�ت

 ، �ن وری تاخ�ی ےک اور IFSP ےک حواےل ےس کیس اجالس یا شناخت ےس متعلقہ سماعت، تخم�ی بغ�ی کیس غ�ی �ن

�چ یا اہل خانہ ےک ل�ئ خدمات یک فراہمی ےس پہےل اور کیس بھی صورت درخواست دی جا�ن ےک  ، یا آپ ےک �ب تعینا�ت

�ن ےک 10 ایام ےک بعد درخواست یک تعمیل الزماً کرے۔ ابتدا�ئ مداخل�ت ریکارڈز ےک معائ�ن اور جائزے ےک ل�ئ  مہ�ی

ے: د�ئ گ�ئ موقع م�ی شامل �ہ

ریکارڈ یک وضاحت اور ترجما�ن ےک ل�ی موذوں درخواستوں ےک ل�ی ابتدا�ئ مداخل�ت خدمات فراہم کنندہ 	 

ےس جواب دہی کا حق۔

�ن کا حق کہ ابتدا�ئ مداخل�ت خدمات فراہم کنندہ معلومات پر مب�ن ریکارڈز فراہم کرتا 	  یہ درخواست د�ی

�ن ےک موقع ےس باز رکےھ  ے، ان نقول یک فراہمی م�ی ناکامی کا نتیجہ آپ کو ریکارڈز ےک معائ�ن اور جائزہ ل�ی �ہ

گا۔

 کر رہا ہو۔	 
گ

�ن کا حق جو ریکارڈ ےک معائ�ن اور جائزے ےک ل�ئ آپ یک نمائندیک ےس فرد کا حمل ہو ایک ا�ی

�ن  �چ ےس متعلقہ ریکارڈز کا معائنہ کر ے کہ آپ ےک �ب ایک ابتدا�ئ مداخل�ت خدمات فراہم کنندہ یہ قیاس کر سکتا �ہ

ےس دستاویزات   ا�ی
ے تاوقتیکہ ٹھیکیدار اور خدمت فراہم کنندہ �ن �ن ےک ل�ئ آپ کو آختیار حاصل �ہ اور جائزہ ل�ی

 اور طالق جیس�ی معامالت 
گ

، علی�دیک ، رضاعی دیکھ بھال، �پرس�ت فراہم کر دی ہ�ی جن پر ت�ویل م�ی رکھ�ن

ے۔ ن ےک ت�ت آپ کو اختیار نہ�ی �ہ ےس متعلق قابل اطالق ریاس�ت قوان�ی

ےس   ا�ی
�ن ےک ل�ی یا حصہ یس )ما سوا�ئ ہر ابتدا�ئ مداخل�ت فراہم کنندہ اکھ�ٹ ک�ئ گ�ئ ریکارڈز تک رسا�ئ حاصل کر

ن یک جانب ےس رسا�ئ ہو( ےک ت�ت حاصل کردہ یا استعمال  ٹھیکیدار یا فراہم کنندہ کو والدین اور مجاز مالزم�ی

�چ کا ریکارڈ استعمال  شدہ، بشمول فریق کا نام، تاریخ یک رسا�ئ دی گ�ئ ہو اور وہ مقصد جس ےک ل�ئ فریق کو �ب

�ن پاس م�فوظ رکےھ گا۔ �ن ےک ل�ئ مجاز بنایا گیا ہو، ت�ریری ریکارڈ ا�چ کر

�چ پر متشمل معلومات شامل ہوں تو آپ �ف ان  ےس ابتدا�ئ مداخل�ت ریکارڈ م�ی ایک ےس زائد �ب اگر کیس ا�ی

�چ یا آپ ےس متعلق ہو یا ان مخصوص معلومات ےس آگاہ  معلومات کا معائنہ یا جائزہ ےل سک�ت ہ�ی جو آپ ےک �ب

۔ کیا جا�ئ

اس حےص م�ی درج ذیل تعریف�ی استعمال یک 

۔ گئ�ی ہ�ی

ے جسما�ن تباہی یا   1 "تباہی" کا مطلب �ہ

ذا�ت شناخت کاروں کو معلومات ےس 

�ن ےک ل�ئ کہ اب  ن کر ہٹانا اس بات کا یق�ی

ے؛  یہ ذا�ت طور پر قابل شناخت نہ�ی �ہ

"ابتدا�ئ مداخل�ت ریکارڈ ،" "تعلیمی   2

ریکارڈ )یں(" یا "ریکارڈ )وں(" کا مطلب 

�چ ےس  ے کہ حصہ C ےک ت�ت کیس �ب یہ �ہ

 ، �ن ےس جمع کر متعلق تمام ریکارڈ حب

ورت  �ن یک �ن برقرار رکھ�ن یا استعمال کر

ے؛ اور  �ہ

ے   3 �ن وایل ایجنیس" کا مطلب �ہ "حصہ ل�ی

کو�ئ بھی فرد، ایجنیس، ہس�ت یا ادارہ 

وریات کو عمیل  جو حصہ C م�ی �ن

جامہ پہنا�ن ےک ل�ئ ذا�ت طور پر قابل 

ے، برقرار  شناخت معلومات اکٹھا کرتا �ہ

�ن  ے۔ حصہ ل�ی ے یا استعمال کرتا �ہ رکھتا �ہ

وایل ایجنیس م�ی ریاس�ت لیڈ ایجنیس 

ے، ہر ابتدا�ئ مداخلت   �ہ
شامل ہو�ت

 C یک خدمت فراہم کنندہ جو حصہ

ے۔ )بشمول خدمت   �ہ
خدمات مہیا کر�ت

، تشخیصات اور اندازہ 
گ

یک ہم آہن�

(۔ اس  اور پارٹ C خدمات شامل ہ�ی

م�ی ابتدا�ئ حوالہ جا�ت ذرائع یا عوامی 

ے جو کہ   �ہ
ایجنسیاں شامل نہ�ی ہو�ت

ابتدا�ئ مداخل�ت خدمات فراہم کر�ت 

۔ ہ�ی
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ریکارڈز

ابتدا�ئ مداخل�ت خدمات فراہم کنندہ اس بات کو یق�ن بنا�ن ےک ل�ئ کہ یہ 

�چ یک دیگر حقوق  مبہم، گمراہ کن یا بصورت دیگر رازداری یا آپ یا آپ ےک �ب

ے ابتدا�ئ مداخل�ت ریکارڈز م�ی معلومات کو  یک خالف ورزی نہ�ی کر رہی �ہ

�ن یک سماعت ےک ل�ئ درخواست پر الزماً ایک موقع فراہم کر�ت  چیلینج کر

ے۔ حصہ C ےک طریقہ کار ےک ت�ت آپ جاری طریقہ کار یا سماع�ت طریقہ  �ہ

کار یک درخواست دے سک�ت ہ�ی جو کہ 34 یس ایف آر 99.22 م�ی حقوق 

ے۔  �ہ
تعلیم خاندان اور رازداری قانون )FERPA( ےس مطابقت رکھ�ت

ے کہ 	  �ب م�ی ایسا ٹھیکیدار یا فراہم کنندہ یہ فیصلہ کرتا �ہ اگر سماعت ےک نت�ی

معلومات مبہم، حقائق ےک منا�ن یا بصورت دیگر رزاداری یا آپ یا آپ ےک 

ے تو اس م�ی اس ےک مطابق الزماً  �چ ےک دیگر حقوق یک خالف ورزی کر رہی �ہ �ب

۔ ترمیم یک جا�ئ اور الزماً ت�ریری شکل م�ی آپ کو مطلع کیا جا�ئ

ے کہ 	  �ب م�ی ایسا ٹھیکیدار یا فراہم کنندہ یہ فیصلہ کرتا �ہ اگر سماعت ےک نت�ی

معلومات مبہم، حقائق ےک منا�ن یا بصورت دیگر رزاداری یا آپ یا آپ ےک 

 ، �چ کا ریکارڈز رکھ�ن  �ب
�ن ے تو آپ کو ا�چ �چ ےک دیگر حقوق یک خالف ورزی م�ی �ہ �ب

�ن واال بیان، اور ٹھیکیدار یا فراہم کنندہ ےک فیصےل  معلومات پر تبرصہ کر

�ن ےس متعلق آپ ےک حق ےس الزما  ن کر ےس اتفاق را�ئ یک کو�ئ وجوہات متع�ی

۔ مطلع کیا جا�ئ

�چ ےک ریکارڈز م�ی کیس بھی وضاحت کو 	  ان طریقہ کار ےک مطابق آپ ےک �ب

�چ ےک ریکارڈز ےک جزو ےک طور پر ابتدا�ئ   �ب
�ن ے اےس ا�چ ریکارڈز م�ی بیان کیا گیا �ہ

ےل  مداخل�ت خدمات فراہم کنندہ الزماً برقرار رکےھ جب تک کہ ریکارڈ یا مقا�ب

( اےس ایسا  واال حصہ )ریکارڈ کا وہ حصہ جس ےک ساتھ آپ غ�ی رضامند ہ�ی

۔ ٹھیکیدار یا فراہم کنندہ یک جانب ےس برقرار نہ رکھا جا�ئ

ےس ٹھیکیدار یا فراہم کنندہ یک 	  ےل کا حصہ ا�ی �چ کا ریکارڈ یا مقا�ب اگر آپ ےک �ب

ے تو آپ یک وضاحت الزماً فریق  جانب ےس کیس فریق کو افشاء کر دیا گیا �ہ

۔ ثالث کو افشاء کر دی جا�ئ

�ن ےس پہےل رضامندی افشاء کر

�ن ےس پہےل والدین یک رضامندی  ذا�ت قابل شناخت معلومات حاصل کر

ور حاصل کریں: �ن

، برقرار رکھ�ن یا 	  �ن حصہ یس ےک ت�ت معلومات ےک اکھٹا کر

�ن م�ی ٹھیکیدار یا فراہم کنندہ ےک حکام ےک  استعمال کر

عالوہ کیس کو افشاء کرنا، تاوقتیکہ ایسا کرنا حصہ سوئم 

)34 یس ایف آر 303.414( اور FERPA )34 یس ایف آر 31۔99( ےک 

ت�ت مجاز ہو؛ یا

حصہ C ےک ت�ت مالقات ےک تقا�ن ےک عالوہ کیس بھی مقصد ےک ل�ئ 	 

استعمال۔

ہر ابتدا�ئ مداخل�ت خدمت فراہم کنندہ آپ کو درخواست پر اکھ�ٹ ک�ئ 

، برقرار رکےھ گ�ئ یا ٹھیکیدار یا فراہم کنندہ ےک استعمال شدہ ابتدا�ئ  گ�ئ

مداخل�ت ریکارڈز اقسام یک فہرست اور مقامات فراہم کرے گا۔ ایک 

ابتدا�ئ مداخل�ت خدمات فراہم کنندہ ان ریکارڈز یک نقول ےک ل�ئ فیس 

ےس  ے ا�ی بھی چارج کرے گا جو حصہ یس ےک ت�ت آپ ےک ل�ئ بنا�ئ گ�ئ �ہ

صورت م�ی کہ جب ان ریکارڈز ےک معائ�ن یا جائزے ےک ل�ئ آپ ےک موقےع 

ےک استعمال ےس آپ کو باز نہ رکھتا ہو۔ تاہم، وہ حصہ یس ےک ت�ت 

معلومات یک تالش ےک ل�ئ یا بازیا�ب ےک ل�ی فیس چارج نہ�ی کرے گا۔ مزید 

�ن اور IFSP یک نقل  �چ یک جانچ، خاندان یک تخم�ی ، �ب
ن�ن برآں، آپ کو ہر تخم�ی

ے۔ IFSP ےک اجالس ےک بعد جتنا جلد ممکن ہو بال معاوضہ الزماً فراہم کرنا �ہ

اگر آپ یہ یقن رکھ�ت ہ�ی کہ معلومات جو حصہ یس ےک ت�ت ابتدا�ئ 

، برقرار رکھی گ�ئ ہا استعمال یک گ�ئ وہ  مداخل�ت ریکارڈز ےس اکھ�ٹ یک گ�ئ

�چ ےک دیگر حقوق یک خالف ورزی  ے یا رزداری اپ ےک �ب مبہم یا گمراہ کن �ہ

ے تو آپ ابتدا�ئ مداخل�ت خدمات فراہم کنندہ کو درخواست دے  کر�ت �ہ

ے۔ �ن پاس رکھتا �ہ �ن ےک ل�ئ معلومات ا�چ سک�ت ہ�ی کہ جو ترمیم کر

ایسا ٹھیکیدار یا فراہم کنندہ الزماً یہ فیصلہ کرے کہ 	 

آیا اےس درخواست ےک وصول ہوجا�ن ےک بعد موذوں دوران�ی ےک اندر 

ے۔ درخواست ےک مطابق معلومات م�ی ترمیم کرنا �ہ

اگر آپ یک درخواست ےک مطابق ٹھیکیدار یا فراہم کنندہ 	 

ے تو آپ انکار ےک بارے م�ی  �ن ےس انکار کرتا �ہ معلومات م�ی ترمیم کر

الزماً مطلع کریں اور سماعت ےک حق ےک بارے م�ی تجویز دیں۔



7

ریکارڈز

�چ یک ابتدا�ئ مداخل�ت ریکارڈ یک معلومات آپ یک رضامندی ےک بغ�ی ابتدا�ئ مداخل�ت خدمت  آپ ےک �ب

فراہم کنندگان یک جانب ےس دیگر ایجنسیوں کو جاری نہ�ی یک جا�ت تاوقتیکہ ٹھیکیدار یا فراہم کنندہ 

�ن ےس انکار کر دیں تو ابتدا�ئ مداخل�ت  �ن کا مجاز ہو۔ اگر آپ رضامندی فراہم کر FERPA ےک ت�ت ایسا کر

ےس کہ آپ کو اس بات یک وضاحت کہ  ے، ج�ی خدمات فراہم کنندہ انکار ےس متعلق طریقہ کار کا نفاذ کرتا �ہ

�ن یک صالحیت پر اثر  �چ یک ابتدا�ئ مداخل�ت خدمات وصول کر رضامندی فراہم نہ کرنا کس طرح آپ ےک �ب

ے۔ انداز ہوتا �ہ

ےط یک معلومات )بشمول آپ  �چ کا نام اور تاریخ، اور آپ ےک را�ب حصہ یس ےک مطابق ESIT کو آپ ےک �ب

نٹنڈنٹ بارا�ئ  ز( آپ یک رضامندی ےک بغ�ی ریاس�ت تعلیمی ایجنیس )دف�ت س�چ �ت اور ٹیلیفون نم�ب ےک نام، �چ

ے، کو  �چ یک رہائش �ہ عوامی ہدایت( اور مقامی تعلیمی ایجنیس )مقامی ضلعی اسکول( جہاں آپ ےک �ب

ے۔ IDEA ےک حصہ ب ےک ت�ت خدمات ےک ل�ئ ممکنہ طور پر اہل تمام بچوں یک  جاری کرنا درکار ہوتا �ہ

ے۔ ورت �ہ شناخت ےک ل�ی ان معلومات یک �ن

: ریکارڈز یک رازداری کو ہقی�ن بنا�ن ےک ل�ی ذیل حفاظت الزماًً یک جا�ئ

�ن ےک مراحل 	  ہ، افشاء اور تلف کر ، مرمت، ذخ�ی �ن ہر ابتدا�ئ مداخل�ت خدمت فراہم کنندہ اکٹھا کر

م�ی ذا�ت طور پر قابل شناخت معلومات یک رازداری یک الزماً حفاظت کرے۔

ہر ابتدا�ئ مداخل�ت خدمت فراہم کنندہ کا ایک حکام ذا�ت طور پر قابل شناخت معلومات یک 	 

ے۔ رازادری یقی�ن بنا�ن کا ذمہ دار ہوتا �ہ

ے ہ�ی الزماً IDEA اور 	  تمام افراد جو ذا�ت طور پر قابل شناخت معلومات اکھ�ٹ یا استعمال کر ر�ہ

ن ےک حصہ یس یک پالیسیوں اور طریقہ کار ےک حواےل ےس تربیت  �ن واےل واشنگ�ٹ FERPA یک تعمیل کر

یا ہدایت حاصل کرے۔

ہر ابتدا�ئ مداخل�ت خدمت فراہم کنندہ عوامی معائ�ن ےک ل�ئ ذا�ت طور پر قابل شناخت معلومات 	 

ن ےک ناموں اور عہدوں یک حالیہ فہرست الزماً برقرار  ےس مالزم�ی تک رسا�ئ رکھ�ن واےل ایجنیس ےک ا�ی

۔ رکھ�ی

حصہ یس، GEPA یک شق�ی بابت 20 یو ایس یس f1232 اور ای ڈی جی اے آر، CFR 34 حصہ 	 

�چ یا ایل خانہ کو خدمات یک فراہمی ےک ل�ئ جمع کردہ، برقرار کردہ یا  76 اور 80 ےک ت�ت آپ ےک �ب

�ن پر ابتدا�ئ مداخل�ت  ورت نہ ہو استعمال کردہ ذا�ت طور پو قابل شناخت معلومات یک مزید �ن

خدمت فراہم کنندہ الزماً والدین کو مطلع کرے۔

�ن پر والدین یک درخواست پر 	  ورت نہ ہو �چ یا خاندان کو خدمت یک فراہمی یک مزید �ن ایک مرتبہ �ب

۔ معلومات الزماً تلف کر دی جا�ئ

�چ ےک نام ، تاریخ پیدائش ، والدین ےس رابطہ یک معلومات )ایڈریس اور فون نم�ب سمیت(،  آپ ےک �ب

�ن واےل ےک مستقل ریکارڈ، اور خارجی  �وس کوآرڈینی�ٹ ےک نام )FRCs(، اور ابتدا�ئ مداخلت فراہم کر

ے( کو وقت یک  اعداد و شمار )باہر نکل�ن ےک بعد سال اور عمر، اور باہر آ�ن پر کو�ئ پروگرام بھی شامل �ہ

ے۔ حدود ےک بغ�ی برقرار رکھا جاسکتا �ہ

ہر ابتدا�ئ مداخلت خدمات فراہم 

کنندہ کو ذا�ت طور پر قابل شناخت 

�ئ  معلومات یک رازداری کا تحفظ کرنا چا�ہ

اور والدین یک رضامندی ےک بغ�ی کیس 

۔ �چ ےک ریکارڈ جاری نہ�ی کرسک�ت ہ�ی �ب
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ےع ےک تصف�ی ےک طریقہ کار تناز

�چ ےک ابتدا�ئ مداخلت پروگرام یا خدمات یک فراہمی ےک بارے   �ب
�ن اگر آپ کو ا�چ

؟  ے تو آپ کیا کرسک�ت ہ�ی م�ی کو�ئ تشویش �ہ

ے تو برا�ئ  �چ ےک ابتدا�ئ مداخل�ت پروگرام ےک بارے م�ی تشویش �ہ  �ب
�ن اگر آپ کو ا�چ

مہربا�ن جتنا جلد ممکن ہو FRC یا IFSP ٹیم ےس اس کا تبادلہ کریں۔ ESIT پروگرام 

ے۔  �ب پر غ�ی رضامندی یک قرارداد یک حوصلہ افزا�ئ کرتا �ہ ےل در ممکنہ سب ےس ن�چ

ےع یک قرارداد  تاہم، غ�ی رسمی طور پر تشویش حل نہ ک�ئ جا�ن یک صورت م�ی تناز

ے۔ کا اختیار دستیاب �ہ

�چ یا اہل خانہ کو موذوں   �ب
�ن  یا ا�چ

�ن یا تعینا�ت �چ یک شناخت، تخم�ی  �ب
�ن اگر آپ ا�چ

ابتدا�ئ مداخل�ت خدمات یک فراہمی پر ابتدا�ئ مداخل�ت خدمت فراہم کنندہ ےس 

۔ �ن ت�فظات یک بروقت قرارداد یک درخواست دے سک�ت ہ�ی غ�ی متفق ہ�ی تو آپ ا�چ

۔ اس  ن رسمی طریقہ کار دستیاب ہ�ی ےع ےک حل ےک ل�ی آپ ےک ل�ئ درج ذیل ت�ی تناز

ے۔ وہ  ، ایک غ�ی جزوی جاری طریقہ کار اور انتظامی شکایت شامل �ہ م�ی ثال�ث

ے۔ کیس بھی ترتیب م�ی کیا جا سکتا �ہ

ثال�ث

ن یک جانب ےس رضاکارانہ اور الزماً آزادانہ طور پر اتفاق را�ئ پر  ے۔ یہ دونوں فریق�ی �ن کا موقع فراہم کر�ت �ہ �ت ےس اختالف را�ئ حل کر ثال�ث آپ کو غ�ی اشتہاری طر�ی

ے۔ مب�ن �ہ

ے جو کہ معذور   �ہ
ن یک فہرست برقرار رکھ�ت ریاس�ت ایجنیس اہل غ�ی جانبدار ثالث�ی

�ٹ بچوں اور ان ےک اہل خانہ ےک ل�ئ ابتدا�ئ مداخل�ت خدمات  ش�ی خوار اور چھو

ن کا انتخاب اتفاقیہ،  ۔ ثالث�ی یک فراہمی ےس متعلق قواعد و ضوابط ےس واقف ہ�ی

۔ صف اول یک ریاس�ت  �ئ �ت ےس کیا جانا چا�ہ گردیسش یا دیگر غ�ی جانبدار طر�ی

ایجنیس بشمول ثال�ش یک حوصلہ افزا�ئ ےک ل�ی یک جا�ن وایل مالقاتوں پر آ�ن وایل 

الگتوں، ثال�ش یک الگتوں ےک ل�ی ذمہ دار ہوگا۔

ن کو قانوناً معاہدے  ےع حل ہوجا�ن یک صورت م�ی فریق�ی اختالف را�ئ ثال�ش ےک ذر�ی

ے اور یہ بیان کیا گیا   �ہ
 جس م�ی قرار داد یک وضاحت یک گ�ئ

گ
یک تعمیل کرنا ہویک

�ئ  �ن وایل تمام بات چیت رازداری م�ی ہو�ن چا�ہ ے کہ ثال�ش ےک عمل ےک دوران ہو �ہ

�ن وایل کیس بھی کارروا�ئ یک سماعت یا ضابطہ دیوا�ن م�ی اس  اور بعد ازاں ہو

ے۔ معاہدے پر آپ ےک دستخط ہوں  کو بطور ثبوت استعمال نہ�ی کیا جاسکتا �ہ

�ن   کرتا ہو جو ایجنیس کو پابند کر
گ

اور صف اول یک ریاس�ت ایجنیس یک نمائندیک

کا مجاز ہو۔ ت�ریری، دستخط شدہ ثال�ش معاہدہ کیس بھی ریاس�ت عدالت ےک 

ے۔ ا�ئ مت�دہ ےک ضلعی عدالت م�ی قابل عمل �ہ مجاز دائرہ اختیار یا ریاست �ہ

�ن  ثال�ش آپ کو کیس بھی وقت غ�ی جانبدار عمل یک سماعت یک درخواست کر

ےس نہ روک�ت ہو۔ آپ درج ذیل صف�ات م�ی بیان کردہ ےک مطابق بیک وقت 

۔ ثال�ش اور غ�ی جانبدارانہ عمل یک سماعت ےک ل�ی درخواست دے سک�ت ہ�ی

صف اول یک ریاس�ت ایجنیس والدین اور ابتدا�ئ مداخل�ت خدمت فراہم کنندگان 

ے جو کہ آپ ےک ل�ئ مناسب   �ہ
ےس طریقہ کار وضع کر سک�ت  ا�ی

�ن ےک ل�ئ کو پیشکش کر

�ن کا انتخاب  وقت اور مقام پر ثال�ش ےک عمل یک تکمیل کا موقع استعمال نہ کر

ےس ناپسندیدہ فریق )غ�ی جانبدار ثالث( ےک ساتھ جو کہ فوائد یک  ۔ ا�ی �ت ہ�ی کر

وضاحت اور ثال�ش ےک طریقہ کار ےک استعمال یک حوصلہ افزا�ئ ےک ل�ئ ریاست م�ی 

ےع ےک ادارے یا والدین یک تربیت اور معلوما�ت مرکز یا مرکز برا�ئ کمیون�ٹ  تصفیہ تناز

والدین ذرائع ےک ساتھ معاہدے م�ی ہو۔

ثال�ش یک درخواست یک ریاس�ت قیادت یک ایجنیس یک وصویل ےک بعد ثال�ش کو بروقت 

�ئ اور اس کا استعمال حصہ سوئم ےک ت�ت غ�ی جانبدارانہ عمل  مکمل کیا جانا چا�ہ

ے۔ یک سماعت ےس متعلق آپ ےک حقوق ےس انکار یا تاخ�ی ےک ل�ئ نہ�ی کیا جاسکتا �ہ

ثال�ش کا وقت مقررہ وقت پر ےط ہوگا اور اس جگہ پر انعقاد کیا جا�ئ گا جو دونوں 

ن ےک ل�ئ سہل ہو۔ ایک ایسا اہل غ�ی جانبدار ثالث جو کہ ثال�ش یک تکنیک  فریق�ی

�ن  ےع کا حل تالش کر م�ی موثر ہو وہ غ�ی رسمی، غ�ی ‑ جماع�ت ماحول م�ی تناز

�ن ےک ل�ئ مالقات کرے گا۔ ن یک مدد کر م�ی دونوں فریق�ی

�ن کا موقع فراہم  �ت ےس اختالف را�ئ حل کر ثال�ث آپ کو غ�ی اشتہاری طر�ی

ن یک جانب ےس رضاکارانہ اور الزماً آزادانہ طور پر  ے۔ یہ دونوں فریق�ی  �ہ
کر�ت

ے۔  �ہ
اتفاق را�ئ پر مب�ن
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غ�ی جانبدار سماع�ت عمل

ےع عمل  جانبدارہ سماع�ت افرس ےک ذر�ی ے جو غ�ی غ�ی جانبدارانہ عمل یک سماعت ایک باضابطہ طریقہ کار �ہ

�چ یک جانب ےس انفرادی شکایت درج   �ب
�ن ے کہ وہ ا�چ ے اور ان اہل خانہ ےک ل�ئ یہ اختیار �ہ م�ی الیا جاتا �ہ

۔ کروائ�ی

درخواست یک وصویل ےک 30 کیلنڈر ایام ےک اندر غ�ی جانبدارانہ عمل یک سماعت الزماً مکمل ہو اور ت�ریری 

۔(  �ئ ے تو، الزمی طور پر ایس 30 کیلنڈر ےک ایام م�ی ہونا چا�ہ  �ہ
، اگر کوشش یک گ�ئ ۔ )ثال�ش فیصلہ کیا جا�ئ

۔ سماعت ےک افرسان مقرر کردہ عمل یک سماعت ےک ل�ئ مقرر ک�ی جا�ت ہ�ی

وریات اور  سماع�ت افرس الزماً حصہ C یک شقوں اور اہل بچوں اور ان ےک اہل خانہ ےک ل�ئ دستیاب خدمات یک �ن

ے۔ وری �ہ خدمات ےس واقف ہو اور درج ذیل فرائض یک انجام دہی کرنا �ن

، مسائل ےس متعلق تمام معلومات کا جائزہ ل�ی 	  شکایت ےس متعلق متعلقہ معلومات یک پیش کش سن�ی

�ن یک کوشش کریں۔ اور شکایت ےک بروقت حل تک پہن�چ

�ن وایل کارروا�ئ کا ریکارڈ فراہم کریں۔	  ت�ریری فیصےل سمیت ریاست الگت پر ہو

�ئ گ�ئ  �چ د�ی �ن وایل سماعت م�ی ن�ی حصہ C ےک ت�ت آپ کو ان طریقہ کار ےک ت�ت کیس غ�ی جانبدارانہ وجہ ےس ہو

۔ �ئ جا�ت ہ�ی حقوق د�ی

مش�ی )آپ ےک خرچ پر( اور حصہ یس )آپ ےک خرچ پر( ےک ت�ت اہل بچوں ےک ل�ئ ابتدا�ئ مداخلت 	 

ےع اور اس ےک ساتھ  یک خدمات ےک بارے م�ی خصویص معلومات یا تربیت رکھ�ن واےل افراد ےک ذر�ی

مشورے دینا۔

ی پر مجبور کرنا.	  ، جانچ پڑتال کریں، اور گواہان کو حا�ن �ن اور م�اذ آرا�ئ ےک ل�ئ ثبوت پیش کر

ےس شواہد ےک تعارف یک ممانعت کرنا جو کارروا�ئ ےک کم ےس کم پانچ 	  سماعت ےک موقےع پر کیس ا�ی

ے۔ دن پہےل آپ ےک سام�ن ظاہر نہ�ی ہوا �ہ

انک )لفظ بہ لفظ( نقل حاصل کرنا۔	  آپ ےک ل�ی بال معاوضہ سماعت یک ت�ریری یا الیک�ٹ

آپ ےک ل�ی بال معاوضہ حقائق اور فیصلوں ےک ت�ریری نتائج کا حصول۔	 

ے جو  ےس وقت اور جگہ پر انجام دینا الزمی �ہ ان طریقہ کار م�ی بیان کردہ غ�ی جانبدارانہ عمل یک سماعت کیس ا�ی

�ن ےک 30 دن ےک  آپ ےک ل�ئ مناسب حد تک آسان ہو۔ ریاست یک صف اول یک ایجنیس آپ یک شکایت موصول ہو

ے۔ سماع�ت  بعد، غ�ی جانبدارانہ عمل یک سماعت مکمل کرنا ہوگا اور ہر فریق کو ت�ریری فیصلہ بھیجنا الزمی �ہ

ے۔ غ�ی جانبداری یک وجہ ےس  افرس کیس بھی فریق یک درخواست پر 30 دن ےس زائد وقت یک توسیع کرسکتا �ہ

ے کہ وہ  ن کیس بھی جماعت کو یہ حق حاصل �ہ �ن وایل سماعت یک سماعت ےک نتائج اور فیصےل ےس مطم�ئ ہو

۔ ریاست یا وفا�ت عدالت م�ی سول فعل ال�ئ

عمل یک شکایت ےس متعلق کیس بھی کاروا�ئ کو زیر غور ال�ن )مدت( ےک دوران، جب تک کہ ابتدا�ئ مداخلت یک 

�چ اور اہل خانہ کو IFSP یک نشاندہی یک جا�ن  ، آپ ےک �ب خدمت فراہم کنندہ اور آپ بصورت دیگر متفق ہوجائ�ی

ے۔  جس ےک ل�ئ آپ کو رضا مند کیا گیا �ہ
گ

وایل ترتیب م�ی مناسب ابتدا�ئ مداخلت یک خدمات مل�ت رہ�ی یک

�چ اور کنبہ ےک ل�ئ  ے تو آپ ےک �ب اگر شکایت حصۃ یس ےک ت�ت ابتدا�ئ خدمات ےک ل�ئ درخواست م�ی شامل �ہ

۔ الزمی طور پر وہ خدمات فراہم یک جائ�ی جو تنازعہ م�ی نہ�ی ہ�ی

ایک غ�ی جانبدارانہ عمل یک سماعت باضابطہ 

جانبدارہ سماع�ت افرس ےک  ے جو غ�ی طریقہ کار �ہ

ے اور ان کنبوں ےک ل�ئ  ےع عمل م�ی الیا جاتا �ہ ذر�ی

ے جو بچوں یک انفرادی شکایت درج  ایک اختیار �ہ

۔ �ت ہ�ی کروانا چا�ہ

ن اور سماع�ت افرسان ےک بارے م�ی     ثالث�ی

ن اور سماع�ت عمل افرسان الزماً "غ�ی  ثالث�ی

ے کہ  جانبداری کا مطلب یہ �ہ جانبدار" ہوں۔ غ�ی

اس شخص کو ثالث یا سماع�ت افرس ےک طور 

ے: �ن ےک ل�ئ مقرر کیا گیا �ہ پر خدمات انجام د�ی

ے، . 1 �کاری لیڈ ایجنیس کا مالزم نہ�ی �ہ

�ن  ابتدا�ئ مداخلت خدمات فراہم کر

واےل ابتدا�ئ مداخلت خدمات، دیگر 

�چ یک دیکھ بھال فراہم  خدمات، یا �ب

�ن م�ی ملوث ہوں؛ اور کر

اس یک ذا�ت یا پیشہ ورانہ دلچس�چ نہ . 2

ہوں جو اس عمل کو عمیل جامہ پہنا�ن 

اض ےس متصادم ہوگا۔ م�ی اس یک اع�ت

وہ فرد جو دو�ی صورت م�ی ثالث یا 

ے  سماع�ت افرس یک حیثیت ےس اہل ہوتا �ہ

وہ صف اول یک ریاس�ت ایجنیس کا مالزم 

نہ�ی ہوتا، ابتدا�ئ مداخل�ت خدمات فراہم 

کنندہ �ف اس ل�ئ کہ اس شخص کو 

ےع ثال�ش یا   ایجنیس یا پروگرام ےک ذر�ی
گ

ادائی�

سماعت ےک عمل یک دفعات پر عمل درآمد 

ے۔ انتظامی شکایت م�ی   �ہ
ےک ل�ئ ادا یک جا�ت

�ئ  الزمی طور پر ایک بیان شامل ہونا چا�ہ

ورت یک خالف ورزی ہو�ئ  کہ پارٹ C یک �ن

ے اور ان حقائق کا بیان جس پر شکایت  �ہ

ے۔  �ہ
مب�ن
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انتظامی شکایات

تمام متعلقہ معلومات کا جائزہ ل�ی اور ایک آزاد عزم کریں کہ 	 

۔ ے یا نہ�ی ورت یک خالف ورزی ہو�ئ �ہ حصہ یس یک �ن

شکایت درج کروا�ن واےل شخص کو ت�ریری فیصلہ جاری کریں جو 	 

شکایت م�ی ہر الزام کو حل کرے اور اس م�ی حقائق اور نتائج 

�ن ےک ساتھ صف اول یک ایجنیس ےک حتمی فیصےل یک وجوہات  اخذ کر

ہوں۔

/ ے کہ مناسب خدمات مہیا نہ�ی یک گئ�ی اگر حتمی فیصلہ ےس یہ ظاہر ہوتا �ہ

ور خطاب کرنا  نہ�ی یک جارہی ہ�ی تو، ریاست یک �براہی وایل ایجنیس کو �ن

: �ئ چا�ہ

�ن م�ی ناکامی، بشمول شکایت اور آپ ےک اہل 	  مناسب خدمات مہیا کر

ن�ن واےل آپ ےک  ےس معاوضہ خدمات یا مایل معاوضہ( کا نشانہ �ب خانہ )ج�ی

�ن ےک ل�ئ مناسب اصالحی اقدامات; اور وریات کو دور کر �چ یک �ن �ب

معذور افراد اور ان ےک اہل خانہ ےک ل�ئ تمام نوزائیدہ بچوں اور بچوں 	 

ےک ل�ئ مستقبل م�ی خدمات یک مناسب فراہمی۔

�ن ےک ل�ئ تکنی� مدد یک �گرمیاں، گفت و شنید اور اصالحی  تعمیل حاصل کر

�ن پر صف اول یک ریاس�ت ایجنیس کو فیصےل ےک  ورت پڑ اقدامات سمیت، �ن

۔ �ئ موثر نفاذ ےک ل�ئ طریقہ کار شامل کرنا چا�ہ

ے جو ایک معقول سماعت کا  اگر کو�ئ ت�ریری شکایت موصول ہو�ت �ہ

، جن م�ی ےس ایک یا  ے، یا اس م�ی ایک ےس زیادہ امور شامل ہ�ی موضوع �ہ

، تو سماعت ےک اختتام تک ریاس�ت  ایک ےس زائد اس سماعت کا حصہ ہ�ی

�ئ جس  �غنہ ایجنیس کو اس شکایت ےک کیس بھی حےص کو الگ رکھنا چا�ہ

ے۔ تاہم، شکایت م�ی کو�ئ بھی معاملہ جو مقررہ عمل  م�ی توجہ دی جارہی �ہ

ے، اس دستاویز م�ی بیان کردہ 60 کیلنڈر ایام ےک  یک کارروا�ئ کا حصہ نہ�ی �ہ

ے۔ وری �ہ دوران�ئ اور شکایت ےک طریقہ کار ےک اندر حل ہونا �ن

ایس طریقہ کار ےک ت�ت وہ شکایات جن ےک بارے م�ی پہےل ہی فیصلہ کیا گیا 

ن شامل ہ�ی انہ�ی اس  ے کہ غ�ی جانبدارانہ عمل یک سماعت م�ی ایک ہی فریق�ی �ہ

طریقہ کار ےک ت�ت زیر غور نہ�ی الیا جا سکتا۔ صف اول یک ریاس�ت ایجنیس کو 

ے. شکایت کنندہ کو مطلع کرنا ہوگا کہ سماعت کا فیصلہ الزمی �ہ

کیس �کاری ایجنیس یا نجی خدمت فراہم کنندہ )جس م�ی ابتدا�ئ 

مداخلت یک خدمات کا ٹھیکیدار یا ابتدا�ئ مداخلت خدمات فراہم کنندہ 

�ن وایل شکایت کا فیصلہ عمل ےک فیصےل پر  ے( پر الزام عائد کر بھی شامل �ہ

ےع حل کیا جانا  عمل درآمد م�ی ناکامی کو ٖص اول یک ریاس�ت ایجنیس ےک ذر�ی

۔ �ئ چا�ہ

ثال�ش اور مذکورہ باال عمل سماعت ےک طریقہ کار ےک عالوہ ایک فرد یا تنظیم 

کیس دو�ی ریاست ےک افراد سمیت کیس بھی �کاری ایجنیس یا نجی خدمت 

ے   �ہ
فراہم کنندہ ےک خالف ت�ریری طور پر دستخط یک شکایت درج کراسک�ت

بشمول کیس بھی ابتدا�ئ مداخلت یک خدمت فراہم کنندہ جو حصہ سوئم یک 

ورت یک خالف ورزی کررہی ہو۔ ریاست یک صف اول یک ایجنیس والدین اور  �ن

دیگر دلچس�چ رکھ�ن واےل افراد جن م�ی والدین یک تربیت اور معلوما�ت مراکز، 

ے، ریاست ےک شکایت ےک طریقہ کار کو بڑے پیما�ن پر  ت�فظ اور وکالت شامل �ہ

ے۔  �ہ
پھیال�ت

شکایت م�ی الزماً یہ شامل ہو:

ایک بیان کہ صف اول یک ایجنیس، عوامی ایجنیس یا ابتدا�ئ مداخلت 	 

ورت یک  �ن واےل �ن مبینہ طور پر حصہ یس یک �ن خدمات فراہم کر

ے۔ خالف ورزی یک �ہ

ے۔	   �ہ
ےس حقائق جن پر بیان مب�ن ا�ی

ےط یک معلومات۔	  �ن واےل شخص ےک ل�ئ دستخط اور را�ب شکایت درج کر

 	: �چ ےک سلسےل م�ی خالف ورزیوں کا الزام لگا�ن یک صورت م�ی مخصوص �ب

ے۔	  �چ کا نام اور پتہ جہاں بچہ رہتا �ہ اس �ب

�چ ےک ابتدا�ئ مداخلت یک خدمات کا معاہدہ یا ابتدا�ئ 	  �ب

مداخلت خدمات فراہم کنندہ کا نام۔

�چ ےک مسئےل یک نوعیت یک 	  مسئےل ےس متعلق حقائق سمیت �ب

تفصیل۔

جب تک شکایت درج کروا�ئ جا�ئ اس وقت تک مسئلہ کا ایک 	 

مجوزہ حل۔ انتظامی شکایات کو مبینہ خالف ورزی ےک ایک )1( 

ےع دائر اور موصول ہونا  سال ےک اندر ریاس�ت لیڈ ایجنیس ےک ذر�ی

�ن واےل فرد یا ایجنیس کو شکایت یک ایک  ے۔ شکایت درج کر وری �ہ �ن

�ن واےل ےک پاس الزمی طور  کا�چ ابتدا�ئ مداخلت خدمات فراہم کر

 جس ےک ساتھ ہی ریاست یک �براہی ایجنیس ےک 
گ

پر بھیج�ن ہویک

ے۔  �ہ
پاس بھی شکایت درج یک جا�ت

صف اول یک ریاس�ت ایجنیس کو شکایت موصول ہوجا�ن ےک بعد 60 کیلنڈر ایام 

: ہ�ی

ے تو ایک 	  وری �ہ ے کہ ت�قیقات �ن  �ہ
اگر آزاد ریاست یک ایجنیس ےط کر�ت

۔ آزاد سائٹ پر ت�قیقات کروا�ئ جا�ئ

شکایت درج کروا�ن واےل فرد یا تنظیم کو شکایت ےک الزامات ےک بارے م�ی 	 

�ن کا موقع دیں۔ زبا�ن یا ت�ریری طور پر اضا�ن معلومات پیش کر

�ن کا موقع فراہم 	  ایجنسیوں/فراہم کنندگان کو شکایت کا جواب د�ی

�ن یک  کریں بشمول لیڈ ایجنیس یک صوابدید پر، شکایت کو حل کر

�ن کا موقع۔ ن کو ثال�ش م�ی مشغول ہو تجویز اور تمام فریق�ی
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تولی�ت والدین

ے؟ والدین یا قانو�ن رسپرست ےک بغ�ی بچوں ےک حقوق یک حفاظت کون کرتا �ہ

ے۔ تولی�ت والدین  �ت وقت مندرجہ ذیل معیار پر کام کیا جاتا �ہ تولیت کا انتخاب کر

ے اور  کا انتخاب ہر ابتدا�ئ مداخل�ت خدمات فراہم کنندہ ےک ذریعہ کیا جاتا �ہ

ے۔ وری �ہ وریات کو پورا کرنا �ن انہ�ی مندرجہ ذیل �ن

 اس ےک 	 
گ

ے جس یک نمائندیک اس یک ذا�ت یا پیشہ ورانہ دلچس�چ نہ�ی �ہ

ے۔ مفاد ےس متصادم �ہ

 کو یقی�ن بنا�ت 	 
گ

�چ یک مناسب نمائندیک علم اور مہارت رکھ�ت ہ�ی جو �ب

۔ ہ�ی

ے۔ یا کیس بھی فرد کا 	  کیس بھی �کاری ایجنیس کا مالزم نہ�ی �ہ

مالزم جو ابتدا�ئ مداخلت یک خدمات، تعلیم، نگہداشت، یا دیگر خدمات 

ے۔ جو شخص دو�ی  �چ ےک کیس بھی گھر واےل کو فراہم کرتا �ہ �چ کو یا �ب �ب

ے وہ �ف  ن�ن کا اہل ہوتا �ہ صورت م�ی ان طریقہ کار ےک ت�ت تولی�ت والدین �ب

ے کیونکہ اےس ابتدا�ئ مداخلت یک خدمت فراہم  اس ل�ئ مالزم نہ�ی ہوتا �ہ

�ن ےک  �ن واےل یک طرف ےس تولی�ت والدین یک حیثیت ےس خدمات انجام د�ی کر

ے۔  �ہ
 یک جا�ت

گ
ل�ئ ادائی�

ے یا اےس رضاعی دیکھ بھال م�ی رکھا  ن کا وارڈ ہوتا �ہ جب کو�ئ بچہ ریاست واشنگ�ٹ

�ن وایل ایجنیس کو الزمی طور پر  ے تو ابتدا�ئ مداخلت یک خدمت فراہم کر جاتا �ہ

�چ یک نگہداشت یک ذمہ داری  �ئ جس م�ی �ب �کاری ایجنیس ےس مشورہ کرنا چا�ہ

ے۔  �ہ
سون�چ گ�ئ

ے اےس ابتدا�ئ مداخلت یک خدمات  �چ ےک ل�ئ جو ریاست کا ایک وارڈ �ہ ےس �ب کیس ا�ی

�چ ےک معامےل یک نگرا�ن   �ب
�ن ےک بجا�ئ ےع تقرری کر �ن وایل ایجنیس ےک ذر�ی فراہم کر

ے جب تک کہ  �ن واال جج اس وقت تک تولی�ت والدین یک تقرری کرسکتا �ہ کر

انتخاب اوپر واےل انتخاب ےک معیار پر پورا اترتا ہو۔

ےس  حصہ یس ےک ت�ت اس ےک پاس تولی�ت والدین ےک برابر حقوق ہ�ی ج�ی

۔ والدین ےک تمام مقاصد ےک ل�ئ ہ�ی

حصہ C ےک ت�ت اہل بچوں ےک حقوق م�فوظ ہ�ی اگر:

کیس والدین یک شناخت نہ یک جا سک�ت ہو؛	 

�ن واےل، معقول کوششوں ےک بعد 	  ابتدا�ئ مداخل�ت خدمات فراہم کر

۔ یا والدین کا پتہ نہ�ی لگاسک�ت ہ�ی

ے۔	  ن کا ایک وارڈ �ہ ن ےک ت�ت ریاست واشنگ�ٹ بچہ ریاست ےک قوان�ی

ے کہ اس ےک بعد چل�ن واےل طریقہ کار ےک مطابق  کیس فرد کو تفویض کیا جاتا �ہ

" کام کریں۔ والدین ےک ل�ئ بطور "تولی�ت

�چ کو  ے کہ آیا کیس �ب �ن ےک ل�ئ ایک طریقہ شامل �ہ ن کر ان طریقوں م�ی یہ تع�ی

�ن ےک بعد 30 دن ےس  ن کر ے اور اس بات کا تع�ی ورت �ہ تولی�ت والدین یک �ن

�ن ےک ل�ئ ایک معقول کوشش یک  �چ کو تولیت تفویض کر زیادہ کیلنڈر ایم م�ی �ب

ے۔ جارہی �ہ



ےط یک معلومات: را�ب

 )FRC( ن مقامی خاندا�ن وسائل ےک معاون� ورت ہو تو ا�چ �ن طریقہ کار ےس متعلق حفاظت ےک بارے م�ی مزید معلومات یک �ن اگر آپ کو ا�چ

ےس رابطہ کریں۔

یا

ے ہ�ی تو ثال�ش اور/یا معقول سماعت یک درخواست کریں تو براہ کرم یہاں ESIT پروگرام ےس رابطہ  اگر آپ شکایت درج کروا�ن کا ارادہ کر ر�ہ

کریں:

The Washington State Department of Children, Youth & Families 

Early Support for Infants and Toddlers Program 

PO Box 40970 

Olympia, Washington 98	04‑0970 

 فون: 00	3‑	72‑360

 فیکس: 	492‑	72‑360

  www dcyf wa gov/services/child‑dev‑support‑providers/esit

وسائل:

Washington PAVE (Partnerships for Action, Voices for Empowerment) 

6316 S. 12th St. 

Tacoma, Washington 9846	 

 فون: 7638‑72	‑800‑1

 فیکس: 2	80‑66	‑3	2

  pave@wapave org 

www wapave org
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اگر آپ کو دستاویز ہذا یک ایک متبادل شکل یا زبان م�ی نقول 

ن ےس  درکار ہوں تو برا�ئ مہربا�ن DCYF کانس�ٹ ٹیواینٹ ریلیش�ن

 رابطہ کریں 

 360-902-8060 | 1-800-723-4831
ConstRelations@dcyf.wa.gov


