
 
 

T&I-30810 Parent Notification of NYSAA Letter (Urdu) 

 ےک لیں والدین کا طالع نامہ
ے
کت کرن  نیو یارک ریاست متبادل تشخیص میں شر

 

   تاری    خ: 

 

 عزیزی والدین / رسپرست:  

 

، ____________________ یک  یہ خط آپ کو اس بات ےس مطلع کرنے ےک لیے ہے کہ آپ  ٹیم ےک ذریےع یہ تجویز کیا گیا  IEP کا بچے

( میے نیو یارک ریاست ) ے ( عام تشخیص پروگرام ےک بجائے نیو یارک ریاست متبادل NYSتھا کہ یہ مندرجہ ذیل مضمون )مضامیے

کت کرے: NYSAAتشخیص )  ( میے رسر

 ________________________________________________________ . 

 

ے کیا تھا کہ آپ کا بچہ  IEPیہ تجویز کرنے ےک لیے    یہ تعیے
کت ےک معیار یک تکمیل کرتا ہے جس کو ذیل   NYSAAٹیم ئے یک اہلیت اور رسر

۔  پر پایا جا سکتا ہے

nysaa.html-participation-for-criteria-aled/publications/eligibilitywww.p12.nysed.gov/speci 

 

 IEP  ے کیا تھا کہ آپ ےک بچے ےک لیے اپنے علم اور صالحیتوں کا مظاہرہ کرنے ےک لیے تشخیص پروگرام ایک  NYSٹیم ئے یہ بیھ تعیے

۔NYSنیو یارک ریاست ) NYSAAمعقول طریقہ نہیے ہے حتی کہ امتحانے سہولیات ےک ساتھ۔   ( تشخیص پروگرام کا حصہ ہے

NYSAA  فنون انگریزی زبان(ELA)  ۔  ےک ، ریاضے اور سائنس ےک شعبوں ےک متبادل حصولیان  یک پیمائش کرتا ہے
ی

معیارات میے کارکردیک

NYSAA   ۔ 3-8گریڈ  اور ہانے اسکول ےک ان طلبا ےک لیے معقول ہے جو شدید عقیل معذوری ےک حامل ہیے

 

ے ےک لیے   کت کرتا ہے تو آپ کا بچہ  NYSAAبراہ کرم آگاہ رہیے کہ اگر آپ کا بچہ ہانے اسکول ےک ایک یا زائد مضامیے ہانے  NYSمیے رسر

سیکھنے ےک ان معیارات یک تشخص کرتا ہے جو نیو یارک  NYSAAاسکول ڈپلومہ ےک لیے مطلوبات یک تکمیل کرنے ےک قابل نہیے ہو گا۔ 

۔ ایک   ہیے
ریاست میے ہانے اسکول ڈپلومہ )مقایم یا ریجنٹس ڈپلومہ( حاصل کرنے ےک لیے مطلوبات یک تکمیل کرنے کا تقاضا نہیے کرنی

مطلوبہ ریجنٹس امتحانات میے نیو یارک ریاست ڈپلومہ حاصل کرنے ےک لیے طلبا ےک لیے کورس ےک مطلوبہ کریڈٹ حاصل کرنا اور 

۔ کت کرنا الزیم ہے  رسر

 

کت کرنے یک تجویز یک جانی یہ طلبا ہدایات موصول کرنی ہیے اور ان یک متبادل معیارات ےک مقابےل میے  NYSAAجن طلبا ےک لیے   میے رسر

۔ ڈانیمیک لرنگ میپس )  یک سطح کم ہونی ہے
ی

نظام کو استعمال کر ےک  ( متبادل تشخیصDLMتشخیص یک جانی ہے جن یک پیچیدیک

۔ 
ی

، ELAجو  ہے  متبادل تشخیص کمپیوٹر ےک ذریےع فراہم کردہ، مطابقت پذیر تشخیص نظام DLMآپ ےک بچے یک تشخیص یک جائے یک

۔ کمپیوٹر یک یہ تشخیص ہمیے آپ ےک بچے یک انفرادی قابلیتوں اور   ریاضے اور سائنس میے طلبا یک حصولیان  یک پیمائش کرنی ہے

وریا ۔ضے  ت ےک مطابق تشخیص کو منفرد بنائے کا موقع فراہم کرنی ہے

 

۔ اگر  IEPآپ ےک بچے یک  
ی

، ہر سال آپ ےک بچے ےک لیے معقول تشخیص پروگرام ےک بارے میے تجویز کرے یک ٹیم، جس ےک آپ رکن ہیے

کت کرنے ےک اور ان ےک ثانوی ےک بعد انتخابات ےک بارے میے  NYSAAآپ ےک اپنے بچے ےک  سواالت ہیے تو ہم آپ یک اپنے بچے ےک میے رسر

۔  استاد یا خاص تعلیم منتظم ےک ساتھ پات چیت کرنے یک حوصلہ افزانے کرنی ہیے

 

 NYSAA ( ےک سواالت ےک لیے آپ نیو یارک ریاست محکمئہ تعلیمNYSED ےک خاص تعلیم یونٹ ےس )یا ریاست ےک  518-473-2878

۔ پر راب 518-474-5900دفتی برانے تشخیص ےس  ( NYSAAبشمول نیو یارک ریاست متبادل تشخیص ) NYSAAطہ کر سکیی ہیے

ذیل ویب پیج پر دستیاب ہیے  NYSAAےک دفتی برانے ریاستی تشخیص  NYSED ک فوری رہنمانے یک اضافے معلوماتوالدین یک ای

http://www.p12.nysed.gov/specialed/publications/eligibility-criteria-for-participation-nysaa.html


). .nysed.gov/assessment/nysaa/home.htmlhttp://www.p12 )یسند 
ی

  مطلوبات یک یک  افتگ
ے
 NYSEDمعلومات  اضاف

۔ پر  )instruction-http://www.nysed.gov/curriculum/.( جیپ بیےک و  میےک دفتی برانے نصاب اور تعل  دستیاب ہیے

 

 اس اہم معاملہ پر آپ یک توجہ کا شکریہ 

 

 بخلوص،

http://www.p12.nysed.gov/assessment/nysaa/home.html
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/

