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 نيو يارک رياست
 آفس آف چلڈرن اينڈ فيملی سروسز

 اسکول کے ريکارڈز کے ليے بچوں کی 
 اجراء کی خدمات کےخفيہ معلومات 

 نيويارک اسٹيٹ کميشن فار دی بالئنڈ

             نام: شرکت کننده کا

             والدين/سرپرست کا نام:

) New York State Commission for the Blind, NYSCBميں اس کے ذريعے نيو يارک اسٹيٹ کميشن فار دی بالئنڈ (
اس معلومات کا مقصد ميرے بچے  کو مذکوره طالب علم کے ليے تعليمی معلومات اور ريکارڈز حاصل کرنے کی اجازت ديتا ہوں۔

 NYSCBکے ليے خدمات کو مربوط کرنے ميں مدد کرنا اور مستقبل کے ليے منصوبہ بندی ميں مدد کرنا ہے۔ جب تک ميرا بچہ 
کو  NYSCBميں  خدمات حاصل نہيں کر رہا ہے تب تک يہ معلومات حاصل کرنے کی ميری اجازت اس وقت تک درست ہے۔

کہ ميں مزيد معلومات حاصل کرنا نہيں چاہتا، اس اجراء کے بارے ميں اپنا ذہن بدل سکتا ہوں، سوائے ميری تحريری طور پر بتا کر 
 اجازت سے پہلے سے کيے گئے اقدامات کے۔

 درخواست کرده تعليمی ريکارڈز درج ذيل پر مشتمل ہو سکتے ہيں:
 کردگی کا خالصہکار- )Individualized Education Plan, IEPانفرادی تعليمی منصوبہ (-
 ات اور رپورٹ کارڈزاسکول کے درج- رہائشيں 504-
 ش سے متعلق معلوماتکيريئر کی تال- نفسياتی تشخيص اور رپورٹس-
 )TVI, O&M, OT, PT, ATتشخيص اور سروس رپورٹس (-

 اسکول ڈسٹرکٹ يہ معلومات جاری کرتا ہے:
             اسکول ڈسٹرکٹ:

             اسکول کا نام:
             اسکول کا رابطہ نام:

             اسکول کا رابطہ نمبر:
             اسکول کا پتہ:

             زپ کوڈ:              رياست:              ہر:ش

 عملہ: NYSCBيہ معلومات حاصل کرنے واال 
           عہده: 

NYSCB :عملہ کا رابطہ نام             
NYSCB :عملہ کا رابطہ نمبر             

             پتہ:
             زپ کوڈ:              رياست:              شہر:

ميں سمجهتا ہوں کہ مخصوص معلومات مراعات يافتہ اور رازدارانہ ہيں اور ميرے بچے کی خدمات کے پروگرام ميں شامل افراد 
 اور/يا مالزمين کے خصوصی استعمال کے ليے ہيں۔ 

 
         

  تاريخ    سال سے کم ہوں) 18والدين/سرپرست کا دستخط (اگر 
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             والدين/سرپرست کے رابطہ کی معلومات:

NYSCB کی معلومات 

NYSCB  نوجوانوں، خاندانوں اور اسکولی ڈسٹرکٹس کے ساته کام کرتا ہے تاکہ قانونی طور پر نابينا طالب علموں اور
پيدائش سے شروع ہونے والے بچوں کو خدمات  NYSCB نوجوانوں کے ليے مناسب خدمات کے ربط ضبط کو آسان بنايا جا سکے۔

 فراہم کرتا ہے تاکہ وه مستقبل ميں آزاد بالغ بننے کے ليے درکار بحالی اور زندگی کی مہارتوں پر کام کرنا شروع کر سکيں۔
NYSCB ی طور پر کے ہر ضلعی دفتر ميں بچوں کے مشير اور منتقلی کے مشير ہيں جو پيشہ ورانہ بحالی کے مشير ہيں جو قانون

شروع ہوتی ہے، طالب علم کے اہداف کو جتنی جلدی نابينا نوجوانوں کے ساته کام کرنے ميں مہارت رکهتے ہيں۔ منصوبہ بندی 
 تنی جلدی مدد اور خدمات کو مربوط کيا جا سکتا ہے۔احاصل کرنے کے ليے 

NYSCB رانہ بحالی کی خدمات فراہم کرتی ہے۔ ايک نامزد رياستی يونٹ ہے جو قانونی طور پر نابينا افراد کو پيشہ و
NYSCB  کا مشن مالزمت کی اہليت کو بڑهانا، آزادی کو زياده سے زياده کرنا، اور قانونی طور پر نابينا لوگوں کی صالحيتوں اور

اسکول کے اسکول سے بالغ دنيا ميں منتقلی کے ليے محتاط منصوبہ بندی اور خاندانوں،  طاقتوں کی نشوونما ميں مدد کرنا ہے۔
عملے، اور کميونٹی سروس فراہم کرنے والوں کے درميان تعاون پر مبنی کوشش کی ضرورت ہوتی ہے۔ منصوبہ بندی سے طلباء، 
نوجوانوں، ان کے خاندانوں، اور اسکول کے اضالع کو معاشرے ميں مکمل شموليت اور انضمام، روزگار، خود مختار زندگی، اور 

ر کرنے کے ليے اسکول ميں طالب علم کے سالوں کو زياده سے زياده بنانے کے ليے خدمات ڈيزائن معاشی خود کفالت کے ليے تيا
 کرنے ميں مدد ملے گی۔


