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ABBREVIATION DEFINITION TRANSLATION 

AAC Augmentative and Alternative Communication زیاتیدونکی او بدیلې اړیکې 

ADHD Attention Deficit Hyperactivity Disorder  د ډٻر فعالیت د تمرکز د کموالي اختالل 

ADA Americans with Disabilities Act د معلولیت لرونکو امریکایانو قانون 

ADC Adult Detention Center د لویانو د توقیف مرکز 

AIM-VA Accessible Instructional Materials Center of 
Virginia 

 د ویرجینیا د السرسي وړ الرښود موادو مرکز 

APE Adapted Physical Education  مناسب بدني تربیت 

ASD Autism Spectrum Disorder  د اوتېزم د طیف اختالل 

ASL American Sign Language  د امریکایي اشاروي ژبھ 

AT Assistive Technology  مرستھ کوونکی تکنالوژي 

BIP Behavioral Intervention Plan د چلند د مداخلې پالن 

CA Chronological Age کرونولوژیک عمر 

CAI Computer Assisted Instruction  د کمپیوټر پھ مرستھ الرښوونھ 

CBI Community Based Instruction  الرښوونھ د ټولنې پر بنسټ 

CBI Computer Based Instruction  د کمپیوټر پر بنسټ الرښوونھ 

CCS Comprehensive Child Study  د ماشوم جامع الرښوونھ 

CEC Council for Exceptional Children  د استثنایي زده ماشومانو لپاره شورا 

CEIS Coordinated Early Intervening Services  لومړني ھمغږي شوي خدمتونھ د مداخلې 

CFR Code of Federal Regulations د فدرالي مقرراتو کوډ 

CLD Cultural and Linguistic Diversity  کلتوري او ژبنۍ تنوع 

COB Code of Behavior  د چلند کوډ 

COR Central Office Review  د مرکزي دفتر بیا کتنھ 

CP Cerebral Palsy دماغي فلج 

CRT Criterion-Referenced Test د مرجع د معیار ازموینھ 

CSB Community Services Board د ټولنې خدماتو بورډ 

DARS Department of Aging and Rehabilitative 
Services 

 د لوړ عمر کسانو او پیاوړي کولو خدمتونھ 

DBVI Department for the Blind and Visually Impaired   نابینایانو او ھغو کسانو ډیپارټمنټ چې لید یې کمزوری وي د 

DD Developmental Delay  پھ وده کې ځنډ 

DSS Department of Social Services  د ټولنیزو خدمتون ډیپارټمنټ 

DVR Department of Vocational Rehabilitation   د حرفوي بیارغونې ډیپارټمنټ 

ED Emotional Disability  عاطفي معلولیت 

EL English Learner د انګلیسي زده کوونکی 

ELDS Early Learning and Development Standards  د ابتدایي زده کړې او ودې معیارونھ 

EL SWD English Learner Students with Disabilities د انګلیسي ژبې معلولیت لرونکي زده کوونکي 
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EMPLOY Employment Opportunities for Youth  فرصتونھ د ځوانانو لپاره کاري 

ESY Extended School Year  غځول شوی تعلیمي کال 

FAPE Free Appropriate Public Education  وړیا مناسبھ عامھ زده کړه 

FAPT Family Assessment & Planning Team د کورنۍ د ارزونې او پالن جوړونې ټیم 

FBA Functional Behavioral Assessment  ارزونھ د عمل د چلند 

FERPA Family Education Rights and Privacy Act  د کورنۍ زده کړې حقونھ او د محرمیت قانون 

FY Fiscal Year مالي کال 

HI Hearing Impairment  د اورٻدنې اختالل 

ID Intellectual Disability  ذھني معلولیت 

IDEA Individuals with Disabilities Education 
Improvement Act of 2004 

کال د معلولیت لرونکو کسانو د زده کړې د ښھ کولو   2004د  
 قانون 

IEE Independent Educational Evaluation  خپلواکھ زده کړه ییزه ارزونھ 

IEP Individualized Education Program د فردي زده کړې پروګرام 

IFSP Individualized Family Service Plan  د کورنۍ د فردي خدمت پالن 

ITP Individual Transition Plan  د لېږد فردي پالن 

JDC Juvenile Detention Center  د تنکیو ځوانانو د توقیف مرکز 

LEA Local Education Agency  سیمھ ییزه تعلیمي نھاد 

LRE Least Restrictive Environment  محدودیت تر ټولو کم چاپېریالیز 

MD Multiple Disabilities  څوګونی معلولیت 

MDR Manifestation Determination Review  د منشورد تعیین بیا کتنھ 

MJS Molinari Juvenile Shelter  د مولیناري د تنکیو ځوانانو سرپناه 

MTSS Multi-tiered System of Support  څو پوړیزه مرستندوی سیستم 

NASDSE National Association of State Directors of 
Special Education 

 د ځانګړې زده کړې د ایالتي ډایرکټرانو ملي ټولنھ 

NICHCY National Information Center for Handicapped 
Children/Youth 

 د معلولو ماشومانو/ ځوانانو د معلوماتو ملي مرکز 

O&M Orientation and Mobility  راھنمایی او تحرک 

OCR Office for Civil Rights  د مدني حقونو دفتر 

OCW Operational Criteria Worksheet  د عملیاتي معیارونو کارپاڼھ 

OHI Other Health Impairment  نور روغتیایي اختالالت 

OI Orthopedic Impairment  ارتوپیډیک نیمګړتیاوې 

OSEP Office of Special Education Programs د ځانګړې زده کړې د پروګرامونو دفتر 

OSERS Office of Special Education and Rehabilitation 
Programs 

 د ځانګړې زده کړې او پیاوړي کولو د پروګرامونو دفتر



  Rev. 2.10.22 

 مخففات 
کې د ځانګړو زده کړو لھ پروسو سره تړاو لري. دا یو جامع   PWCSپھ دې برخھ کې مخففات پھ مکرر ډول د کارول شویو اصطالحاتو استازولي کوي چې پھ 

 لېست نھ دی. 

 

ABBREVIATION DEFINITION TRANSLATION 

OT Occupational Therapy  مسلکي درملنھ 
PACE Positive Attitude & Commitment to Education  لھ زده کړې سره مثبتھ لېوالتیا او ژمنیتا 

PLP, PLOP Present Level of Academic Performance and 
Functional Performance  د اکاډمیکې فعالیت او د کړنې د فعالیت اوسنۍ کچھ 

PRC Parent Resource Center د والدینو د سرچینو مرکز 
PT Physical Therapy  فزیکي درملنھ 
RtI Response to Intervention  د مداخلې ځواب 
SCR School Case Review  د ښوونځي د کیس بیا کتنھ 
SEA State Education Agency  د زده کړې ایالتي اداره 
SEAC Special Education Advisory Committee  د ځانګړې زده کړې مشورتي کمیټھ 

SECTION 504 Section 504 of the Rehabilitation Act of 1973, as 
amended 

برخھ چې اصالح    504کال د پیاوړي کولو د قانون    1973د  
 شوه 

SED Special Education Department (PWCS)   د ځانګړو زده کړو ډیپارټمنټPWCS)( 
SLD Specific Learning Disability  معلولیت د زده کړې ځانګړی 
SLI Speech/Language Impairment  د خبرو کولو/ ژبې اختالالت 
SOL Standards of Learning د زده کړې معیارونھ 
SLP Speech Language Pathologist  د ګړنۍ ژبې پتالوژي 

SMAPD Student Management and Alternative Programs 
Department  بدیلو پروګرامونو ډیپارټمنټ د زده کوونکو مدیریت او د 

SP Services Plan  د خدمتونو پالن 
SPED Special Education  ځانګړې زده کړه 
SSEAC State Special Education Advisory Committee  د ځانګړو زده کړو  ایالتی مشورتي کمیټھ 
TBI Traumatic Brain Injury د دماغي صدمې زخم 
USDOE United States Department of Education  د متحده ایاالتو د پوھنې وزارت 
VAAP Virginia Alternate Assessment Program  د ویرجینیا د بدیلې ارزونې پروګرام 

VCASE Virginia Council of Administrators of Special 
Education  د ویرجینیا د ځانګړې زده کړې د مدیرانو شورا 

VDOE Virginia Department of Education  د ویرجینیا د پوھنې ریاست 
VESOL Virginia Essentialized Standards of Learning د ویرجینیا د زده کړې اړین معیارونھ 
VI Visual Impairment  د لید اختالالت 

Virginia Regulations The Regulations Governing Special Education 
Programs for Children in Virginia 

پھ ویرجینیا کې د ماشومانو لپاره د ځانګړو زده کړو پر  
 پروګرامونو حاکم اصول 

VSAP Virginia State Assessment Program د ویرجینیا د ایالتي ارزونې پروګرام 

VSDB  Virginia School for the Deaf and the Blind at 
Staunton  سټنټون کې د ویرجینا د کڼو او نابینایانو ښوونځی پھ 
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