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 والدین/سرپرست وسیلہ) IEPانفرادی تعلیمی پالن (
IEP کیا ہے؟ 

  
۔ یہ آپ � ب�� � صالحیتوں،  • ا�ک انفرادی دستاو�ز جو ب�ان کریت �� کہ آپ کا بچہ اسکول دن منی ک�ا س�کھ ر�ا ��

ور�ات ۔  دلچسپیوں اور �ض  � �شاند� کر�ض وا� �شخ�ص پر مبیض ہوتا ��
• IEP ۔  منی مطابقت/موافقت، اور/�ا ترام�م شامل ہو سکیت ہنی
  

 کیا آپ جانتے تھے؟
 
• IEP   ۔ ا�یت ڻ�م � ذر�عہ ت�ار ک�ا جاتا �� ، پر�سپل، معاون  IEPکو ا�ک �ش ض ڻ�موں منی آپ، آپ کا بچہ، آپ � ب�� � معلمنی

۔  عملہ اور کمیونیٹ ا�جنس�اں (ا�ر قابل اطالق ہوں) شامل ہویت ہنی
۔  • ور�ات کو مد نظر رکھا جاتا ��  موافقت اور/�ا ترام�م � منص��ہ بندی کر�ت وقت آپ � ب�� � خ��یوں، دلچسپیوں اور �ض

 
۔   IEPsاسکول پر�سپل یہ �قییض بنا�ض کا ذمہ دار �� کہ  •  کو تخلیق، ان کا جائزە ل�ا، اپ ڈ�ٹ ک�ا اور ال�و ک�ا جاتا ��

 
• IEP  پر تواتر � بات چ�ت، جائزە اور نظر ثایض � جایض چاہ�ی جب آپ کا  بچہ اپ�ض س�کھ�ض � اہداف کو پورا کرتا �� �ا کام�اب

۔ ہو�ض � ل�ی اضا�ض حکمت عم ورت ہویت ��  لیوں � �ض
 

 آپ کا کردار کیا ہے؟
 
ا� ک��ں۔  •  صحت، طیب اور/�ا اپ�ض ب�� � بار� منی د�گر متعلقہ معلومات کا اسکول � ساتھ اش�ت

 
• IEP  کت ک��ں اور پالن � بار� منی را�ئ فراہم ک��ں۔  مالقاتوں منی �ش
ا�ت داروں � ساتھ کام کر�ض � ط��قو  • ا� ک��ں۔ گھر پر �ا کمیونیٹ �ش  ں �ا حکمت عملیوں کا اش�ت

 
 � بار� منی کویئ سواالت ہنی تو اپ�ض ب�� � ڻ�چر � در�افت ک��ں۔  IEPا�ر آپ � ان �  •

 
  

کی  HWDSBکے بارے میں تفصیلی معلومات کے لیے برائے مہربانی  IEPsخصوصی تعلیم سے متعلق موضوعات بشمول 
 خصوصی بنائی سروسز کی معلوماتی ویڈیو سیریز مالحظہ کریں۔

 
 

 education-www.hwdsb.on.ca/about/specialیہاں مزید جانیں 
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