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 تعریفونھ 
 
 

کې د ځانګړو زده    PWCSپھ دې برخھ کې تعریف شوي اصطالحات پھ مکرر ډول د کارول شویو اصطالحاتو استازولي کوي چې پھ  
نھ دی. دغھ تعریفونھ لھ فدرالي مقرراتو څخھ چې د معلولیت لرونکو زده   کړو لھ پروسو سره تړاو لري. دا یو خالصېدونکی لېست 

مې نېټې لھ اصولو چې پھ ویرجینیا کې د معلولیت   25کال د جنوري د    2010برخې، د    300لھ    34CFRکوونکو زده کړې اداره کوي، د   
ځانګړو زده کړو لھ الرښوونو څخھ پھ الس راغلي    PWCSماشومانو لپاره د زده کړو ځانګړي پروګرامونھ اداره کوي او د  لرونکو  

 دي.   
 

 تعریف  اصطالح   

Accommodations 
 

 سمونونھ 

سمونونھ د ارائو، ځوابونو، ترتیباتو او د زده کړې د وخت ځانګړي کولو/ مھالوٻش ټاکلو پھ  
اقدمات او پروسېجرونھ دي چې د زده کوونکو لپاره د ارزونې او زده کړې مساوي  ساحو کې  

فرصتونھ برابروي. سمونونھ د زده کوونکو د معلولیت اغېزې را کموي، مګر د زده کړې تمې  
 نھ را کموي. 

Act 
 قانون

قانون،   لرونکو د زده کړو د ښھ والي  د ډسمبر  P.L. 108-446د معلولیت  ,  2004مھ,    3, 
§1400 et seq) .34 CFR 300.4 .( 

Administrative Designee 
 اداري مامور 

 د څانګې کارکوونکي تھ مراجعھ وکړئ چې ھغھ:  
ځانګړې زده  د ځانګړې زده کړې د ډیپارټمنټ لھ لوري ګومارل شوی وي تر څو د  •

 کړې د ډایرکټر پھ استازولۍ عمل وکړي؛ 
یې   • یا  ډیزاین شوې زده کړې چمتو کړي  توګھ  ځانګړې  پھ  لري چې  وړتیا  د دې 

 نظارت وکړي تر څو د معلولیت لرونکو زده کوونکو ځانګړې اړتیاوې پوره کړي؛ 
 د عمومي نصاب پھ اړه پوھاوی ولري؛ •
 لري؛ د څانګې د سرچینو د شتون پھ اړه پوھاوی و •
 صالحیت ولري چې د څانګې لھ سرچینو سره تعھد وکړي؛ •
 پر شرایطو د برابروالي د پروسو لپاره مسوولیت منونکی وي؛  •
 ) د چمتو کولو لپاره مسوول وي؛ او FAPEد وړیا مناسبو عامھ زده کړو ( •
 ) د ډاډمنولو مسوولیت ولري. LREد خورا لږ محدود چاپېریال ( •

Adverse Educational 
Impact 

 د زده کړې ناوړه اغېز

اکاډمیک، ټولنیز، عاطفي، خوځښتي، ارتباطي، پھ ناوړه تعلیمي اغېز کې د ”تعلیمي“ اصطالح  
پېژندګلوي، مسلکي او یا چلندي اغېز تھ اشاره کوي چې د تعلیمي ورځې پر مھال څرګندٻږي. 

برابروالي د ډلې لھ  ھغھ درجھ چې اغېز یې ”ناوړه“ دی، ھغھ د قضیو لھ مخې پر شرایطو د  
 لوري تعیینېږي.

Age of eligibility 
 پر شرایطو د برابروالي عمر

ټول ھغھ پر شرایطو برابر معلول زده کوونکي چې د عالي لېسې لھ یوه معیاري یا پرمختللي 
ډٻپلوم سره فارغ شوي نھ وي، ھغھ کسان چې د دغھ ډول معلولیت لھ املھ ځانګړو زده کړو او  

څخھ    30اړوندو خدمتونو تھ اړتیا لري او ھغھ څوک چې د زٻږون دویمھ ورځ یې د سپټمبر لھ  
کلیزې تھ نھ  مې 22مھ یا تر دې د مخھ خپلې  30، او ھغھ کسان چې د سپټمبر پر مخکې راځي

دوه څخھ   (لھ  معلولیت    21وي رسیدلي  یو  لھ مخې.  قانون  د  ویرجینیا  د  پکې راځي)  پورې 
مې څخھ وروستھ وي، د پاتې تعلیمي کال   30کلیزه یې د سپټمبر لھ    مھ22لرونکی ماشوم چې  

پا برابر  شرایطو  پر  §  لپاره  قانون  د  ویرجینیا  (د  کېږي   CFR  34؛  213  - 22.1تې 
a)300.101 34))؛ او CFR 300.102(a)(3)(ii)   

Age of majority 
 د لوی والي سن 

ھغھ عمر چې پکې چلندي تضمینونھ او نور حقونھ چې د معلول زده کوونکي والدینو تھ ورکړل  
کالھ دی (د   18شوي وي، زده کوونکي تھ لېږدول کېږي. پھ ویرجینیا کې د لوی والي عمر  

 ). CFR 300.520 34؛ 204- 1ویرجنیا د قانون § 
Agree or Agreement 

 ھوکړه یا ھوکړه لیک 
 ”رضایت“ تعریف وګورئ. د 
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Alternate Assessment 
 بدیلھ ارزونھ 

لرونکو   معلولیت  مھم  د  یې  ښوونځی  چې  پروګرام  داسې  بل  یا  پروګرام  ارزونې  د  ایالت  د 
ماشومانو لپاره د بدیلو معیارونو پر وړاندې د ھغو زده کوونکو د فعالیت د کچې د اندازه کولو 
پھ ازمویلو کې برخھ   ایالت پھ کچھ د زده کړې د معیارونو  لپاره کاروي چې نشي کوالی د 

) سمونونو  CFR 300.704(b)(4)(x) 34او  CFR 300.320(a)(2)(ii) 34)لھ واخلي، ان 
 سره. 

Anecdotal Record 
 حکایتي سوابق 

نادرجھ بندي شوې لومړنۍ: د ماشومانو  لھ مخې،    1992د امریکا د ښوونځیو د مدیرانو د ټولنې،  
”یو لیکلی سند دی چې د ماشوم    حکایتي سوابق  . ارلېنګټون، ویرجینیا:  لپاره ښوونځي مناسبوي

د ټولنیز، عاطفي، فزیکي، ښکال پېژندنې او پېژندګلوۍ د ودې پر بنسټ ساتل کېږي.“ ښوونکی 
نظارت کوي او وروستھ د ماشوم عملونھ ثبتوي او د ورځې پھ جریان کې د فعالیتونو د ترسره  

د یادښتونو او یوه چېک لېسټ پر    کولو پر مھال کار کوي. ثبتول غیر رسمي دي او معموالً 
بنسټ وي چې د نظرونو د لیکلو لپاره ځایونھ ھم لري. دا ټینګار کوي چې ”یو ماشوم څھ کوالی  
شی او الستھ راوړنې یې څھ دي، د ھغھ څھ پر وړاندې چې ھغھ یې نشي کوالی“. دا د والدینو 

پھ اړه د راپور ښوونکي د کنفرانسونو پر مھال د زده کوونکي د پرمختګ او الستھ راوړنو    - 
 ورکولو لپاره ګټور دی. 

Antecedent 
 پخوانی

 یو ”محرک“ یا یوه چاپېریالي پېښھ چې پر یوه چلند مقدمھ وي. 

Assessment 
 ارزونھ 

د اندازه کولو وړ اصطالحات، پوھې، مھارتونو،   تعلیمي ارزونھ ھغھ پروسھ ده چې معموالً 
 لېوالتیاوو او باورونو کې ثبتېږي.

ارزونې اصطالح پھ ټولھ کې جاري فعالیتونو تھ اشاره کوي چې ښایي یو ښوونکی یې پھ د  
سمھ توګھ د یوه زده کوونکي د مھارتونو او ودې د روښانھ کولو لپاره وکاروي. سره لھ دې  
چې د ارزونې مفھوم لھ الندې مقولو څخھ پېچلی دی، ارزونھ ډٻری وخت د اسانۍ پھ موخھ د  

 ھ مخې وٻشل کېږي: الندې توپیرونو ل
 تکویني او تجمعي؛  .1
 عیني او ذھني؛  .2
 ارجاعي (د بېلګې پھ توګھ معیاري ارجاع، نورمي ارجاع)؛ او  .3
 غیر رسمي او رسمي.  .4

Assistive Technology 
Device 

 د ټکنالوژۍ مرستندویھ آلھ 

ھر ھغھ توکی، د تجھیزاتو برخھ یا د محصول سیستم کھ ھغھ پھ سوداګریزه توګھ ترالسھ شوی  
وي، تعیین شوی وي یا یې سپارښتنھ شوي وي، چې د معلول ماشوم د کار کړنې د وړتیاوو د  
نھ   پھ دې اصطالح کې ھغھ طبي وسیلھ  لپاره کارول کېږي.   او غوره کولو  لوړولو، ساتلو 

 CFR  34احي عمل پھ وسیلھ کرل کېږي او یا لھ دغې آلې سره بدلېږي (شاملېږي چې د جر
300.5 .( 
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Assistive Technology 
Service 

 د ټکنالوژۍ مرستندوی خدمت 

ھغھ خدمت چې لھ معلول ماشوم سره د ټکنالوژۍ د مرستندویې آلې پھ انتخابولو، ترالسھ کولو  
 ) CFR 300.6 34اصطالح کې الندې موارد راځي: (او یا کارولو کې مستقیمھ مرستھ کوي. پھ  

د معلولیت لرونکي ماشوم د اړتیاوو ارزونھ لکھ د ماشوم پھ معمولي چاپېریال د ماشوم   .1
 د کړنو ارزونھ؛ 

د معلولیت لرونکو ماشومانو د ټکنالوژي د مرستندویھ توکو پیرل، قرارداد کول او یا  .2
 پھ بلھ بڼھ چمتول کول؛ 

د   .3 ټکنالوژۍ  ورکول،  د  سپارښت  نصبول،  ډیزاینول،  انتخابول،  وسایلو  مرستندویھ 
 رسیدګي کول، پلي کول، ساتل، بیا ترمیمولی یا بدلول؛

لھ مرستندویھ ټکنالوژیکي وسایلو سره د نورو درملنو، السوھنو یا خدمتونو ھمغږي  .4
ونو  کول او کارول، لکھ لھ شتھ اوسنیو تعلیمي او د پیاوړتیا د پالنونو او پروګرام

 سره اړوند؛ 
د معلول ماشوم روزنھ او یا لھ ھغوی سره تخنیکي مرستھ، کھ چېرتھ مناسب وي د   .5

 یاد ماشوم لھ کورنۍ سره مرستھ؛ او
د متخصصین (د ھغو کسانو پھ ګډون چې تعلیمي او یا د پیاوړي کولو خدمتونھ وړاندې   .6

ي مرستھ  کوي)، ګومارونکو او نورو ھغو کسانو روزنھ او لھ ھغوی سره تخنیک
پھ   د ماشوم د ژوند  بڼھ  بلھ  پھ کومھ  یا  او  د ګومارنې خدمتونھ وړاندې کوي  چې 

 فعالیتونو کې ښکېل وي. 
 

At no cost 
 پھ وړیا ډول 

لھ ھغو جانبي   پھ وړیا ډول چمتو کېږي، مګر  ډیزاین شوې زده کړې  پھ ځانګړي ډول  ټول 
کوونکو او یا د ھغوی پر والدینو د زده  لګښتونو څخھ مخنیوی نھ کوي چې پر غیر معلولو زده  

 ). CFR 300.39(b)(1) 34کړو د عمومي پروګرام د یوې برخې پھ توګھ عملي کېږي (

Audiology 
 آډیولوژي 

آ آ  ېچ  يېږک  ېاندړلھ لوري و  ستانوٻولوژډیخدمتونھ د مستعدو  د   ۍد پتالوژ  ېژب  ۍنګړاو    ۍولوژډید 
د  ېژب ۍنګړاو د  ولوژيډی: (پر آ يېږشامل ېموارد پک ېاو الند ید یشو لړپالوي لھ لوري جواز ورک

 ) 18VAC30-20; 34 CFR 300.34(c)(1)پتالوژي اداره کوونکي اصول، 
 اوري؛ نھ ھڅ یې ونھږغو ېچ ژندنھېد ھغو زده کوونکو پ .1
 ې درج  او  واليګرنڅ  ، ېکچ  د  ېدنٻاور  نھ  د  ونګډ  پھ  کولو  راجع  د  تھ  نویمتخصص  نورو  ایطبي   .2

 ي؛ړک ړېاویپ دنھٻاور وڅ تر نول، ییتع
(پھ  لوستل متن  د روزنھ،  ېدنٻاور د ا، یتړپاو ېژب د لکھ کول،  چمتو تونویفعال کولو يړاوید پ .3

 محاوره؛ ۍنګړ او ارزونھ ېدنٻاور د)، لوستل وډشون
 کول؛ اداره او ولړجو رامونوګپرو د لپاره ويی مخن د خھڅ ورکولو السھ لھ ېدنٻد اور .4
  او  مشوره  هړا  پھ  ورکولو  السھ  لھ  حس  د  ېدنٻاور  د  سره  وونکوښ  او  نوی لھ ماشومانو، والد .5

 او  کول؛  ېوونښالر تھ یھغو
 د  کولو  يړاوی پ  د  او  مولویتنظ   او  اکلوټ  د  ېمرست  ېمناسب   د  ا، یتړاویپ   فردي  او  ېزیی  لھډد   .6

 . نولییتع اوویتړا د ماشوم د لپاره ارزولو د زېاغ د ایزمنتېاغ

Autism 
 اوتیزم

وده ییز معلولیت دی چې پر شفاھي او غیر شفاھي اړیکو او ټولنیز تعامل خورا سختھ اغېزه    یو  
کوي چې عموماً لھ درې کلنۍ څخھ پھ کم عمر کې لیدل کېږي او د زده کوونکي پر زده کړه  

ډٻره پھ اوتېزم پورې تړاو لري لھ تکراري  ییز فعالیت منفي اغېز لري. نورې ځانګړنې چې تر  
فعالیتونو او کلېشھ یي حرکتونو سره تعامل دی، د چاپېریالي بدلونونو یا ورځنیو کارونو کې د  

 بدلون پر وړاندې مقاومت او حسي تجربو تھ غیر معمول ځواب دی. 
ل لھ املھ تر  کھ چېرتھ لھ وړاندې د ماشوم زده کړه ییز فعالیت پھ سختھ توګھ د عاطفي اختال

اغېز الندې راغلی وي، نو اوتېزم د پلي کېدو وړ نھ دی. ھغھ ماشوم چې لھ درې کلنۍ څخھ  
وروستھ د اوتېزم نښې نښانې څرګندوي، ښایي د اوتېزم د لرونکي پھ توګھ وپېژندل شي، کھ  

 ). CFR 300.8(c)(1 34چېرتھ پھ دې تعریف کې معیارونھ قناعت بښونکي وي (
Avoidance 

 مخنیوی
 ھغھ چلن دی چې د یوې پېښې/ محرکونو لھ را منځتھ کېدو څخھ مخنیوی کوي.  

Baseline Data 
 بنسټیز معلومات

د   وروستھ  او  مخکې  څخھ  السوھنې  لھ  دا  والی.  کره  چلن  د  مخکې  څخھ  السوھنې  یوې  لھ 
 معلوماتو تر منځ پرتلھ چمتو کوي. 

Behavior 
 چلند

 لیدو او اندازه کېدو وړ عمل دی. د یوه شخص د 
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Behavior Intervention Plan 
(BIP) 

 ) BIPد چلند د السوھنې پالن (

ھغھ پالن دی چې د اندٻښنې د چلندونو د ھوارولو لپاره مثبتې چلندې السوھنې، ستراتېژي ګانې 
 او مالتړ کاروي. 

Behavior of Concern 
(BOC) 

 )BOCد اندٻښنې چلن (

 ټولنیز پلوه یو مھم چلند یا د خوندیتوب ستونزه ده چې ډلھ پھ ھغې کې بدلون اړین بولي.لھ 

Business Day 
 کاري ورځ 

 ېچ دا رګ(م پرتھ ویرخصت التيیا او  فدرالي لھ ، ېپور ېجمع  تر خھڅ ېدوشنب لھ ، ېاشتیم 12د کال 
 ,(8VAC20- 81-150 B 4 a (2)پھ لکھ وي،  ېشامل ېک وځور کاري پھ ھګتو مھمھ پھ ۍرخصت

(34 CFR 300.11) ېک . 

Calendar Day 
 تقویمي ورځ 

پرلپسې ورځې، د شنبې او یکشنبې د ورځو پھ ګډون. ھر کلھ چې د دې څپرکي پھ وسیلھ یوه  
تنظیم شوې زماني دوره پھ شنبې، یکشنبې، یا فدرال او یا ایالتي رخصتیو کې پای تھ  

ترسره کولو وخت بلې ورځې تھ غځول کېږي، د شنبې، ورسېږي، نو د دغھ ډول عمل د 
 ) پر ورځ بھ نھ وي. CFR 300.11 34یکشنبې، یا فدرال او یا ایالتي رخصتیو (

Career and Technical 
Education 

 کاري او تخنیکي زده کړه 

 ) .(USC § 2301 et seq 20: ېکوي چ ېاندړو ړۍل وهید کورسونو  ېچ تونھی فعال ميیھغھ منظم تعل
 یھغو ېچ ورکوي  مھارتونھ او پوھھ کيیتخن او کھیمډاکا ېوونکګاشخاصو تھ کره او نن .1

 دکتورا   ای  ۍرټماس  د   ېچ  پرتھ  خھڅ  دندو  ھغو(لھ    تھ  دندو  او   ړېک  زده  ېراتلونک  د  ورتھ
 ېک  ورټسک  کاري   ېود  پر  مخ  ای اوسني  پھ  ېک  برخھ  پھ چمتووالي  د)  لري ایتړا  تھ  سندونو

 لري؛ ایتړا
 کورسونو  د   ېچ  شي  شامل  ېپک  ھم  کول  چمتو  کورسونو  او  مھارتونو  نوړی ا  ھغو  د  يیاښ .2

 ي؛ ړک  ړېبشپ  ېاویتړا  ېبرخ  فرعي  ېد  د  وڅ  تر  وي   نړیا  لپاره  ېکنیل  نوم  د  ېک  ړۍل  پھ
 ای

 صنعت  د  ای  سند  یپرمختلل  وی  ھ، ڼ پا  قیتصد  کلنھ  وی  سطحھ  هړلو  پھ  خھڅ  ېکچ  ۍنځلھ من .3
 ې چ يېږشامل ېپک هړک زده ټ بنس  پر ایتړو د او ورکوي سند معتبر
اکا   کاري   مھارتونو،   پھ  کولو  حل  د  ستونزو  د   استدالل  د  کچھ  هړلو  پھ  ، ې پوھ  ېکیمډلھ 

  وندړا  ېدند  د   او  مھارتون  کيیتخن  مھارتونو،   نوړیا   لپاره  لوړو  مخ  پر  ېدند  د  اوو، یوالت ېل
 . کوي مرستھ سره مھارتونو مشخصو

Case Manager 
 د قضیې مدیر 

یا   پھ اړه پوھاوی لري، د ځانګړې زده کړې  پروسو د    504ھغھ مربي چې د زده کوونکي 
لھ ځانګړتیاوو سره سم چمتو    IEPمدیریت کولو مسوول دی، ډاډ حاصلوي چې سمونونھ د  

لھ مخې پر شرایطو    IDEAشوي دي، او ھغو زده کوونکو تھ ځانګړې الښوونې کوي چې د  
 وړتیا لري.پر اساس   504برابر دي او یا د 

Caseload 
 د قضیو زیاتوالی 

ھغھ شمېر زده کوونکي چې د ځانګړو زده کړو د کارکوونکو لھ لوري ور تھ خدمت وړاندې  
 شوی وي. 

Central Office Eligibility 
د مرکزي دفتر پر شرایطو  

 برابروالی

  SEDد اړتیا پھ صورت کې، د ځانګړو زده کړو لپاره پر شرایطو د برابروالي ناستھ چې د  
کارکوونکي او د ښوونځي استازي بھ پکې ګډون لري. د مرکزي دفتر پر شرایطو برابروالی  

د غوښتنو   SEDښایي د یو لړ دالیلو لھ مخې ترسره شي. دا پھ عامھ توګھ د ښوونځي د مدیر یا د  
 ې پیلېږي.پھ پایلھ ک

Central Office Review 
 د مرکزي دفتر بیا کتنھ

د ښارګوټي یو سیمھ ییز پروسېجر چې والدینو او د ښوونځي کارکوونکو    Prince Williamد  
د   ایالت  د  چې  دې  لھ  مخکې  کوي،  چمتو  مېتود  رسمي  غیر  یو  کولو  حل  د  اختالفاتو  د  تھ 

 منځګړتوب پروسھ یا بیا کتنھ پیل شي.
Change in Identification 

 پھ پېژندنھ کې بدلون
د ھغھ ډلې لھ لوري د ماشوم د معلولیت پھ کټګوریزه تشخیصونھ کې بدلون چې پر شرایطو د  

 ماشوم برابروالی تعیینوي.
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Change in Placement or 
Change of Placement 

پھ ځایګاه کې بدلون یا د ځایګاه 
 بدلول 

لھ    الیرېدا چاپ   ېکوي چ  یا ځپر    یاځ  ېک  الیرېچاپ  ېاداره ماشوم پھ داس  زهیوونښ  زهیی  مھیس  ېکلھ چ
موارد    ېو او الند  یشو  نیید ماشوم لپاره تع  ېتر د  ېمخک  ېمتفاوت وي چ  خھڅ  الیرېچاپ  زیوونښھغھ  

  34CFR 300.536)او CFR 300.102(a)(3)(iii), 34 CFR 300.532(b)(2)(ii) 34 : يېږشامل ېپک
 دول؛ېږل  ماشوم د تھ خدمتونو وندوړا او وړک زده وګړانځ خھڅ وړلھ عمومي زده ک .1
 کول؛ حذف لپاره ېمود ېدږاو  د ای او کول بھر ماشوم معلول وهید  .2
 وي؛ یشو تھځ من را املھ لھ بدلون د ېک ژندنھېپ  پھ تی معلول د ېچ بدلون ېک اهیګاځپھ  .3
 دونکيېک  پلي  لوري  لھ  التیا  د  ای  ېنګاستو  د  خصوصي،   ځېور  د  خھڅ  يځوونښلھ عامھ   .4

  خصوصي   وه ی  رامګپرو  یدونکېک  پلي  لوري  لھ  الت ی ا  د  ا ی  موندل،   بدلون  تھ  رامګپرو
 دل؛ېبدل  لپاره ېموخ ميیتعل د تھ اهیګاځ ېک مرکز جال پھ ای  ي؛ ځوونښ

 ا ی دل؛ ېک لغوه خدمتونو وندوړا او وړک زده وګړانځ ولوټد  .5
 . دلېفارغ سره سند پرمختللي  ای  او اريیمع لھ ېسېد عالي ل .6

  د  ېچ  ید   ھم  معنا  پھ  بدلونونو  ھغو  د  ېک  الیرېچاپ   زیوون ښ  پھ  ماشوم   معلول  د"  بدلون  ېک  اهیګاځ"پھ  
 . کوي منعکس نھ عناصر رامګپرو ميیتعل د الیرېچاپ پخواني د ماشوم

 
 ) CFR 300.53634: (ده ولډ ېمعنا پھ الند  یېد انظباطي موخو لپاره 

تعل .1 اوسني  د  کوونکي  زده   ېپرلپس  10  لھ  کول  ېلر  کوونکي  زده  د  خھڅ  اهیګا ځ  ميید 
 ا ی دي؛  لپاره  ېمود ېرډٻ د خھڅ وځور ميیتعل

  وهی  پھ  یھغو  کھځ  ويړجو  ھګلېب  وهی  ېچ  يېږک  مخ  سره  کولو  حذف  ړل  ویزده کوونکو لھ   .2
 : وي  فکتورونھ  ېالند  یې المل  کوي  جمع  ېرډٻ  خھڅ   وځور  ميیتعل  10  لھ  ېک  کال  ميیتعل

 وخت؛ ېحذفون ېد ھر .1
 ې ک  وېښپ  مخھ  د  ېد  تر  ېچ  وي  رڅې  پھ  چلن  ھغھ  د  ھګتو  هړ د ماشوم چلن پھ بشپ .2

 شو؛ المل  ړۍل د حذفونو د او و یشو ودلښ
 ا ی ؛ ی د یشو حذف ېپک ماشوم  وی ېچ اندازه هړد ھغھ وخت بشپ .3
 . یوالٻدږن حذفونو د تھ بل وی .4

Chapter 
 څپرکی

معلولو ماشومانو لپاره د ځانګړو زده کړو  ھغو اصولو تھ اشاره کوي چې پھ ویرجینیا کې د  
 نېټې څخھ د پلي کېدو وړ دي.  7کال د جوالی لھ  2009پروګرامونھ اداره کوي، د 

Charter Schools 
 چارټر ښوونځي 

ھغھ ښوونځی چې د چارټر لپاره تعیین شوي معیارونھ بشپړ کړي چې د ویرجینیا پھ قانون کې 
څخھ تر    212.5- 22.1لھ §§    34CFR 300.7ځای پر ځای شوي دي (د ویرجینیا د قانون   

 برخې پورې).  22.1-212.16
Child 
 ماشوم 

 نھ وي رسېدلی. کلیزې تھ  22مھ نېټھ خپلې  30ھغھ کس چې د روان کال د سپټمبر پھ 

Child with a Disability 
 معلولیت لرونکی ماشوم 

پھ   يیاختالل (د ناشنوا  ېپھ برخھ ک  ېدنٻد اور  ت،ی لھ احکامو سره سم ذھني معلول  پرکيڅ  ېد د  ې ھغھ ماشوم چ
  ې (چ  تیمعلول)، جدي عاطفي ونګډپھ   وندواليړاختالل (د   وګد ستر  ای  یدنیاختالل، ل  ېژب  ای)، د خبرو کولو  ونګډ

د ک  ېپھ  معلول  ې برخھ  بلل شوتی"عاطفي  ارتوپید  ی"  اوت  کیدی)،  ترومات  زم،ېاختالل،  مغز  بل    کھید  جراحي، 
  ې د د  ې ولري چ  تی معلول  یونګ  وڅ  ایولري    ي،ینایناب  -  يیناشنوا  ت،یمعلول ګړیانځ ړېاختالل، د زده ک   يیا یروغت

 ي ېږھم شامل هډن ځ ېد ود ھګھمدارن ېک ېولري. پھ د  ایتړخدمتونو تھ ا وندوړاو ا ړېزده ک ګړېانځ ېلھ مخ لویدال
. کھ  مويیتنظ  ھګپھ تو  تیسره سم د معلول  8VAC20-81-80 M 3لھ    وريټګاداره دا ک  مي یتعل  يیاځ  رتھېکھ چ

  وند ړا  وهی  ېوازی  رګ لري، م  ت یمعلول  یشو  ژندل ېپ  و یماشوم    ېشي چ  نیی تع  ېلھ مخ  ېارزون  ېمناسب  ېوی د    رتھېچ
ماشوم نھ  یلرونک تیمعلول ېلھ مخ  ېبرخ ېنلري، نو ماشوم د د ایتړتھ ا ړې زده ک  ګړېانځلري او  ایتړخدمت تھ ا 

ا  ېالند  ارونویتر مع  اینیرجید و  رتھې. کھ چید لھ  ا  خھڅخدمتونو    وندوړپرتھ   ھ ګخدمت پھ تو  ړو  ایتړد ماشوم د 
شي (د    ولیون  ېپھ پام ک  ھګلرونکي ماشوم پھ تو  تیوي، نو ماشوم بھ د معلول  ېشو  ولین  ېپھ پام ک  هړزده ک  ګړېانځ
  CFR 300.8(a)(2)(i) 34 او (ii)او CFR 300.8(a)(1) 34 برخھ؛  213- 22.1§  ډد کو اینیرجیو

Co-Teaching 
 ګډ تدریس

یا د خدمت د چمتو کولو یو غوراوی لھ دوه یا ډٻرو متخصصینو سره چې د ښوونځي د ځینو  
ټولو ورځو لپاره د زده کوونکو د یوې ډلې لپاره مسوولیت شریکوي تر څو خپل تخصص سره  

 متمرکز کړي چې د زده کوونکي اړتیاوې بشپړې کړي. 
Cognitive Impairment 

 د پېژندنې اختالل
ذھني معلولیت وګورئ، ھغھ اصول چې پھ ویرجینیا کې د معلولو ماشومانو لپاره د ځانګړو  

 کال جنوري.  2010کړو پر پروګرامونو حاکم دي، د زده 
Collaboration 

 ھمکاري
د متخصصینو تر منځ تعامل ځکھ چې ھغوی د یوې ګډې موخې لپاره کار کوي. ښوونکي اړتیا  

 نلري چې د ھمکارۍ پھ موخھ پھ ګډ تدریس کې ښکېل شي. 
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Complaint 
 شکایت

یوې ځایي تعلیمي ادارې لھ لوري د والدینو یا د  یوه غوښتنھ چې د ویرجینیا د پوھنې ریاست د  
ماشوم د حق د تر پښو الندې کولو پھ اړه څېړنھ وکړي چې پر شرایطو برابر وي یا اټکل وي  
چې د ځانګړو زده کړو یا اړوندو خدمتونو لپاره بھ د فدرال او ایالتي قوانینو د ھغو اصولو لھ  

د ځانګړې زده کړو پر حقونو حاکم وي.    مخې پر شرایطو برابر وي چې د دغھ ډول ماشوم 
شکایت د یو ماشوم د پېژندنې، ارزونې او یا تعلیمي ځایګاه یا د وړیا مناسبې عامھ زده کړې د 

) پھ اړه د پروسېجرو او پروسو پھ باب د  34CFR 300.151چمتو کولو پھ اړه د موضوعاتو (
 یو شخص بیانیھ ده. 

Comprehensive Evaluation 
 ارزونھ  ھر اړخیزه

پر شرایطو د برابروالي پھ موخھ، د ارزونې د اصطالح معنا د زده کوونکي د اکاډمیک او یا  
پھ اړه د ټولو اړوندو ساحو ارزول دي، ان پھ ھغو برخو کې چې د مشکوک   عملي فعالیت 

 معولیت پورې اړه ھم ونلري. 
Comprehensive Services 

Act (CSA) 
قانون  د ھر اړخیزو خدمتونو 

)CSA ( 

د   لپاره  او د ھغوی د کورنیو  لھ خطر سره مخ ځوانانو  او  اداره را منځتھ کوي  یوه ھمکاره 
برخھ او ورپسې.) د ویرجینیا   5200- 2.2څپرکی (§    52خدمتونو د سیستم مالي مالتړ کوي (

 عنوان).  2.2د قانون 

Consensus 
 ټولیز توافق 

 اکثریت لھ لوري وړاندې کېږي. ھغھ نظر چې پھ عمومي ھوکړې کې د ټولو یا 

Consent 
 رضایت 

)(34 CFR 300.9 
اړوندو   .1 ټولو  پورې  فعالیت  ھغھ  پھ  کوونکی  زده  برابر  شرایطو  پر  یا  والدین 

پھ  یا زده کوونکي  لپاره د والدینو  پھ بشپړه خبر وي چې د ھغھ  معلوماتو څخھ 
 کېږي؛ اصلي ژبھ او یا د اړیکو پھ نورو بڼو د رضایت اخیستلو ھڅھ 

والدین یا پر شرایطو برابر زده کوونکی د ھغھ فعالیت پھ ترسره کولو پوھېږي او   .2
پھ لیکلې بڼھ ورسره ھوکړه کوي چې د ھغې لپاره د رضایت اخیستلو ھڅھ کېږي  
او رضایت دغھ فعالیت روښانھ کوي او ھغھ سوابق (کھ چېرتھ وي) ذکر کوي  

 چې سوابق ورکول کېږي؛ او  چې ھغھ بھ خپرٻږي او ھغھ لوری بھ ھم یادٻږي
والدین یا پر شرایطو برابر زده کوونکی پوھېږي چې د ھغوی لھ لوري د رضایت   .3

 ورکول رضاکارانھ دي او ھغوی ھر کلھ کوالی شي چې بېرتھ یې واخلي.
کھ چېرتھ والدین خپل رضایت بېرتھ واخلي، دا ابطال زموږ لپاره نھ سبق کېږي (د بېلګې پھ 

نھ نفې کوي چې د رضایت لھ ورکولو څخھ وروستھ یا د او د رضایت لھ لغوه  توګھ دا ھغھ عمل  
کولو څخھ مخکې واقع شوی وي. د رضایت لغوه کول د ھغھ فعالیت لھ بشپړٻدو څخھ وروستھ  

 مرتبط نھ دی، چې د ھغھ لپاره رضایت اخیستل شوی و.).  
ق" یا "ھوکړه لیک" د یوې  د "رضایت" معنا د "موافق" یا "ھوکړه لیک" پھ څېر نھ ده. "مواف 

مشخصې موضوع پھ اړه یا چې پھ دې څپرکي کې ورتھ اړتیا وي، د والدینو او د ځایي تعلیمي  
ادارې تر منځ تفاھم تھ ویل کېږي. داسې اړتیا نشتھ چې یو ھوکړه لیک باید پھ لیکلې بڼھ وي،  

دین باید خپل ھوکړه  مګر دا چې پھ دې څپرکي کې روښانھ شوې وي. ځایي تعلیمي اداره او وال
 لیک مستند کړي.

Consequence 
 عواقب 

 چاپېریالي پېښې/ ارائھ شوي محرکونھ چې لھ چلند وروستھ را منځتھ کېږي.

Consult and 
Monitor 
 مشوره او 

 نظارت 

 IEPد خدمت د وړاندې کولو غوراوی کارول کېږي تر څو د مستقیمې الرښوونې پر ځای د  
د خدمت د وړاندې کولو پھ ټولو غوراویو کې    IEPخدمتونھ شرحھ کړي. مشوره او نظارت د  

ذاتي دي. مشوره/ نظارت پھ دې معنا ده چې (الف) د ځانګړې زده کړې ښوونکی لھ نورو  
پھ موخھ خدمت وړاندې کوي تر څو تعلیمي تصمیمونھ   IEPد  متخصصینو سره پھ ھمکارۍ  

ونیسي؛ او (ب) د بېال بېلو مېتودونو لھ الرې معلومات را ټولوي تر څو د زده کوونکي پرمختګ 
 مستند کړي چې پھ دې توګھ تعلیمي تصمیمونھ ونیسي. 

Continuum of Placement 
Options 

 د ځایګاه د ټاکلو غوراوي 

تر ټولو محدودو پورې، ھغھ خدمتونھ پکې شاملېږی چې پھ عمومي ټولګیو، د  لھ حد اقل څخھ  
ځانګړې زده کړې پھ ټولګیو، ځانګړو ښوونځیو، کورنۍ زده کړې او د روغتونونو او ادارو  

 ) کې یې وړاندې کړي وي. CFR 300.115پھ زده کړه (
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Controlled Substances 
 کنټرول شوي مواد 

تر   مقرراتو  فدرالي  او  ایالتي  د  چې  مواد  نور  او  توکي  یي  نشھ    Vیا    I, II, III, IVھغھ 
 ) برخھ کې پېژندل شوي وي.  c(202سکېجولونو الندې پھ 

Core Academic Subjects 
 اصلي اکاډمیک مضامین

مدنیات او د دې معنا انګلیسي، د لوستنې او یا ژبې ھنرونھ، ریاضیات، ساینس، بھرنۍ ژبې،  
 ). 34CFR 300.10حکومت، اقتصاد، ھنرونھ، تاریخ او جغرافیھ ده (

Correctional Facility 
 تادیبي مرکز 

د ویرجینیا د اصالحات ریاست یا د ویرجینیا د تنکیو ځوانانو د عدلیې ریاست، ھر منطقوي یا  
  228- 16.1انون §§  سیمھ ییز توقیف ځای، یا ھر منطقوي یا سیمھ ییزه زندان (د ویرجینیا د ق

 برخھ).  1- 53.1او 

Counseling Services 
 د سال مشورې خدمتونھ 

ھغھ خدمتونھ چې د مستعدو ښوونکو، ټولنیزو کارکوونکو، اروا پوھانو، الرښود سالکارانو، یا 
)؛ د ښوونځي د  34CFR 300.34(c)(2نورو مستعدو کارکوونکو لھ لوري وړاندې کېږي (

 )). 8VAC20-22جواز د صدور مقررات ( کارکوونکو لپاره د 

Dangerous Weapon 
 خطرناکې وسلې 

 ا ی ي ېږلپاره کارول ک انیز  انيځ ایاو  ېد وژن ېچ انھځ ېب ای اندارهځمواد، ماده،  لھ، یوسلھ، آلھ، وس وهی
 ېداس  ایچاقو    بېد ج  ېپھ دغو عبارتونو ک  ېچ  ریتوپ  ېشي، پھ د  یداېکار المل ک  ېسره د د  ۍپھ اسان

نھ شامل  خھڅ  نچونو ٻا  ېلھ در  یې  یدوالږاو  ېچ  غېت قانون    این یرجی(د و  يېږکم وي،   § USC  18د 
930(g)(2) § برخھ). 308.1- 18.2)؛ 

Day 
 ورځ 

) وي  توګھ ښودل شوې  پھ  ورځې  تعلیمي  یا  کاري  د  دا چې  مګر  ورځ،   CFR  34تقویمي 
300.11 .( 

Deaf-Blindness 
 نابینایي  - ناشنوایي 

پھ یوه وخت کې د اورٻدنې او لیدنې اختالالت چې د دواړو ترکیب د دغھ ډول شدیدو اړیکو  
ځانګړو ښوونیزو پروګرامونو کې را یو المل کېږي او د ناشنوا یا نابینا زده کوونکو لپاره پھ  

 )). 34CFR 300.8(c)(2ځای کېدای نشي (

Deafness 
 ناشنوایي

د اورٻدنې اختالل چې ډٻر شدید وي چې ماشوم د اورٻدنې لھ الرې د ژبنیو معلوماتو پھ پروسس  
یمي کولو کې لھ اختالل سره مخ کېږي، لھ پیاوړي کولو سره یا لھ دې پرتھ، چې د ماشوم پر تعل

 )). 34CFR 300.8(c) (3فعالیت منفي اغېز پرٻباسي (
Destruction of Information 

 د معلوماتو لھ منځھ وړل 
 پھ  کول  ېلر  ای  لړو  ھځمن  لھ  ولډ  فزیکي  پھ  ېبرخ  ېندوونکګرڅ  تی ھو  د  شخص  د  خھڅلھ معلوماتو  

 )). 34CFR 300.611(a( يٻږندګرڅ نھ تیھو  شخص  د خھڅ  معلوماتو ېد لھ ېچ ولډ ېداس

Developmental Delay 
 پھ وده کې ځنډ 

 تر  ي ېږرس  تھ  ۍکلن  دوه  عمر  یې   مھ  30  پر  مبرټسپ   د  ېچ  کوي  زې اغ   ماشوم  ھغھ   پر  ېچ  تی معلول  ېداس
 )) 34CFR 300.8(b); 34 CFR 300.306(b: (يېږشامل ېپک موارد ېالند ، ېپور ۍکلن ږشپ

1. )iېالند  پھ  سره  کارولو  پھ  جرونوېپروس  او  لویوسا  ھ ی صی د مناسبو تشخ  ې) ھغھ کسان چ  
  وده،  کوړیا  د  وده،   ېژندنېپ  د  وده،   کيیفز:  کوي  تجربھ  ډنځ   زیی  وده  لھ  ېک  برخو  وڅ  ای  وهی
  ثابت   رواني  ای   کيیفز  ېد داس  ې) ھغھ کسان چii(  ای  وده   سمون  د  وده،   عاطفي  ا ی  زهیولنټ

  احتمال  ړلو  دوېک   تھځمن  را  د  ډنځ  زیی  وده  د  یې  ې ک  لھی پا  پھ  ېچ  وي  لرونکي  تیوضع
 وي؛ موجود

  د   ای  انونویز  اقتصادي  ای   اليیرېچاپ   ورونو،ټفک  کلتوري  د  ھګ تو  زهټیبنس  پھ)  ونھډنځ(  ډنځ .2
 او  ي؛ ېږک تھځرامن نھ ېک  لھی پا پھ مھارت محدود د ېژب لیسيګان

  کوي   تھځمن  را  ایتړا  دا  او  کوي  زېاغ   تیفعال  زیی  هړک  زده  پر  ماشوم  د  ېنګړانځ  ېمستند  ېرډٻ  ای  وهی  ډنځد  
  مناسبو  سره  سن  خپل  لھ  وڅ   تر  يړک  ترالسھ  ړېک  زده  ېشو  نیزاډی  ولډ  يګړانځ  پھ  یکوونک  زده  ېچ

 .يړوک ېپک وده او ومومي یالسرس تھ وړک زده عمومي
Differential Reinforcement 

of an Incompatible 
Behavior (DRI) 

د یو ناسازګار چلن توپیري بیا 
 )DRIپیاوړي کول (

بیا پیاوړي کولو یو مھالوٻش چې پھ ھغھ کې یو مطلوب چلند لھ پام وړ چلند سره سمون نلري، د  
پیاوړی کېږي.  د بېلګې پھ توګھ:  کلھ چې لھ سیټ څخھ بھر چلن د کمولو لپاره غوره کېږي، 
نو بیا د سیټ چلن پیاوړی کېږي ځکھ چې پھ یوه وخت کې لھ سیټ څخھ بھر چلن سره یو شان  

 .کېدای نشي

Differential Reinforcement 
of Other Behavior (DRO) 

د بل چلن توپیري بیا پیاوړي کول  
)DRO( 

د بیا پیاوړي کولو یو مھالوٻش چې کلھ پھ یوه مشخصھ زماني دوره کې اندٻښمنوونکی چلن نھ 
 پېښېږي، نو د ھغھ لپاره د بیا پیاوړي کولو عمل ترسره کېږي. 
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Differentiation 
 توپیر کول

مېتودونھ   کړې  زده  او  تدریس  د  توګھ  فعاالنھ  پھ  چې  الر  منونکي  انعطاف  شوې  تنظیم  یوه 
منظموي تر څو د ھر ماشوم د زده کړې اړتیاوو او لومړیتوبونو تھ سمون ورکړي او پھ دې  

ي، څنګھ یې  توګھ ھغھ پھ حداکثر ډول وده وکړي. دا ډاډمنوي چې یو زده کوونکی څخھ زده کو
زده کوي او څنګھ یې ښیي چې ھغھ څھ چې یې زده کړي دي د یاد زده کوونکي د چمتووالي  

 لھ کچې، لېوالتیاوو او د زده کړې د پام وړ حالت سره سمون لري. 
Direct Functional Behavior 

Assessment 
 د مستقیم عملي چلند ارزونھ 

اندٻښمنوونکو چلندونو پھ اړه معلومات را ټولوي چې  د یوه چلند د ارزونې مستندول چې د ھغو  
 را منځتھ کېږي. 

Direct Instruction 
 مستقیمھ زده کړه 

 د مھارتونو د یوې ټولګې صرٻح تدریس  

Direct Services 
 مستقیم خدمتونھ

ریاست،  د  پوھنې  د  د ویرجینیا  توګھ  پھ مستقیمھ  ماشوم  لرونکي  معلولیت  ھغھ خدمتونھ چې 
 ). 34CFR 300.175قرارداد، یا نورو ترتیباتو لھ لوري وړاندې کېږي (

Disability Category 
 د معلولیت کټګوري 

پھ الندې ډول دي:  ذھني  پھ ویرجینیا کې تشخیص شوې دي، ھغھ  ھغھ کټګوري ګانې چې 
اختالل؛ عاطفي  معلولیت؛ ناشنوایي، د اورٻدنې اختالل؛ د خبرو کولو یا ژبې اختالل؛ د لیدنې  

معلولیت؛ ارتوپیدیک اختالل؛ اوتېزم؛ د مغذ تروماتیک ټپ؛ نور روغتیایي اختالالت؛ د زده 
ناشنوایي   معلولیت؛  ځانګړی  معلولیت    - کړې  یا  ځنډ؛  ییز  وده  معلولیت؛  ګونی  څو  نابینایي؛ 

 لرونکی ماشوم. 
Discrete Trial 

 جال ازمېښت 
 پیل او پای لري. د زده کړې د فرصتونو یوه لړۍ چې مشخص 

Due Process Hearing 
 د اورٻدنې قانوني پروسھ 

یو اداري پروسېجر چې د اورٻدنې د یوه بې پرې ځانګړي افیسر لھ لوري پھ الر اچول کېږي  
تر څو د پېژندنې، ارزونې، تعلیمي ځایګاه او خدمتونو او د مناسب او وړیا عامھ تعلیم د چمتو 

ځایي تعلیمي ادارې تر منځ شتھ اختالفات ھوار کړي. د اورٻدنې پھ  کولو پھ اړه د والدینو او  
پروسھ کې د ځانګړې زده کړې د اورٻدنې د ھغھ بې پرې افیسر لیدنې شاملېږی چې د اورٻدنې  
پروسھ پر الر اچوي، پر شواھدو بیا کتنھ کوي، او تشخیصوي چې د معلولیت لرونکي ماشوم 

 ). 34CFR 300.507لپاره کوم څھ مناسب دي (
Duration 

 وخت 
 یو چلند د څومره وخت لپاره پاتې کېږي.

Dyslexia 
 نارسا لوستل 

دغھ اصطالح د زده کړه ځانګړي معلولیت تھ اشاره کوي چې نیوروبیولوژیکي منشا لري. دا  
د کره او روانې کلیمې پھ تشخیص کې د ستونزو او کمزورې امال او د رمز پرانیستنې د وړتیا 

مشخص کېږي. دا ستونزې عموماً د ژبې پھ فونولوژیکي برخھ کې د کمښت لھ املھ  پھ وسیلھ  
رامینځتھ کیږي چې ډیری وختونھ د نورو ادراکي وړتیاوو او د ټولګي د اغېزناکو الرښوونو د 
چمتو کولو پھ اړه غیر متوقع وي. پھ دویمھ کچھ عواقبو کې ښایي د مطلب د درک کولو او د  

لی راشي چې کوالی شي د لغتونو د زده کړې او بګرونډ د زده کړې  لوستنې د تجربې کموا
 مخنیوی وکړي. 

Early Identification and 
Assessment of Disabilities 
د معلولیتونو لومړنۍ پېژندنھ او 

 ارزونھ 

د ماشوم پھ ژوند کې ھر څومره ژر چې کېږي د معلولیت د پېژندنې لپاره د یو رسمي پالن پلي 
 ). 34CFR 300.34(c)(3((کول 

Education Record 
 تعلیمي سوابق

  ی د ھغو ای ې ادار ای ۍجنسٻا مي یتعل ېویدي او د  وندړا ېزده کوونکي پور وهیپھ  ھګتو مھیپھ مستق ېھغھ سوابق چ
  کلویمعنا ھم افاده کوي. پر ل  رڅېد "علمي سوابقو" پھ  ھګ. دغھ اصطالح ھمدارنيېږلھ لوري ساتل ک وید استاز

  ميید ماشوم د تعل ځتر من نو ید پرسونل او والد يځوونښد  ھڼب کيیپھ الکترن ھګھمدارن ېک ېپھ د ره،ېسوابقو سرب
 ې). پھ دېاویاو خبرت اکلټ د وختونو  دنوید ل ھګپھ تو ګېل ې(د ب يېږھم شامل ېمکالم ېپھ باب تبادلھ شو رامګپرو

 دوېد قانون د پلي ک تید حقونو او محرم ړېد زده ک ۍد کورن ېچ يځ ھغھ سوابق ھم را  ھګھمدارن ېاصطالح ک
د   USC § 1232g(a)(3); § 22.1-289 20 راغلي دي ( ېد "تعلیمي سوابق" تر عنوان الند ېاصولو ک ړو
 .  CFR 300.611(b) 34)قانون؛  اینیرجیو

Educational Performance 
 فعالیتتعلیمي 

د یوه زده کوونکي اکاډمیک او غیر اکاډمیک چلندونھ چې د تعلیمي ورځې پھ اوږدو کې ورتھ  
اړتیا وي. تعلیمي فعالیت کېدای شي د بېال بېلو اقداماتو لھ الرې تعیین شي لکھ نمرې، د نامعیاري  

 ارزونې. شویو او معیاري شویو ازموینو پایلې، د ټولګي مالحظات او د نصاب پر بنسټ 
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Educational Placement 
 تعلیمي ځایګاه 

مجموعي تعلیمي چاپېریال چې پھ ھغھ کې زده کوونکی خپل تعلیم ترالسھ کوي، د ھغې ځانګړې  
زده کړې او اړوندو خدمتونو پھ ګډون چې چمتو شوي دي. ھره ځایي تعلیمي اٻجنسي باید ډاډ  

ډلې غړي دي چې د خپل ماشوم د    حاصل کړي چې د معلولیت لرونکي ماشوم والدین د ھغې
 ). 34CFR 300.327تعلیمي ځایګاه پھ اړه پرٻکړې کوي (

Educational Service 
Agencies and Other Public 

Institutions or Agencies 
د تعلمي خدمتونو اٻجنسۍ او نورې  

 عامھ ادارې او اٻجنسۍ 

(34 CFR 300.12) 
ایالتي سیمھ ییزې د څو ګونو خدمتونو   .1 وړاندې کوونکې عامھ اٻجنسۍ چې د 

وده   تھ  اٻجنسیو  تعلمي  ځایي  څو  تر  ده  شوې  ورکړل  اجازه  مخې  لھ  قانون 
 ورکړي، مدیریت یې کړي او یا خدمتونو او پروګرامونھ ورکړي؛ 

د یوې اداري اٻجنسۍ پھ توګھ پېژندل شوې وي چې د ایالت پھ لومړنیو او ثانوي   .2
 او اړوند خدمتونھ وړاندې کوي؛ ښوونځیو کې ځانګړې زده کړې 

کومھ بلھ عامھ اداره یا اٻجنسۍ چې پر عامھ لومړنیو او ثانوي ښوونځیو اداري   .3
 کنټرول لري او الرښوونھ ورتھ کوي؛ او 

مې نېټې څخھ مخکې پلي شوي    4کال د جون د لھ    1997ھغھ بنسټونھ چې د   .4
 سم عمل کوي. ) برخې د پرمختللې زده کړې لھ تعریف سره  23(602قانون د §  

Eligible Student 
 پر شرایطو برابر زده کوونکی 

کلھ چې یو معلولیت لرونکی ماشوم د بلوغ سن تھ رسیږي او د پروسېجر تضمینونھ او نور  
 حقونھ چې والدینو تھ ورکړل شوي وي، ھغھ/ ھغې تھ انتقالېږي.

Emotional Disability 
 عاطفي معلولیت 

کارول کېږي چې پھ یوه اوږده موده او مشخصھ کچھ کې الندې  دا اصطالح ھغھ وضعیت تھ  
 یوه یا څو ځانګړنې څرګندٻږي چې پھ سختھ توګھ د زده کوونکو پھ تعلیمي فعالیت اغېزه کوي: 

پھ زده کړه کې ناتواني چې د فکري، حسي یا روغتیایي فکتورونو پھ وسیلھ نشي   .1
 روښانھ کېدای؛ 

تر منځ د قناعت وړ اړیکو پھ جوړولو او  لھ ھمزولو او ښوونکو سره د اشخاصو   .2
 ساتلو کې ناکامي؛

 تر عادي شرایطو الندې د چلندونو یا احساساتو ناسم ډولونھ؛  .3
 د ناخوښۍ یا خپګان عمومي پراخ مزاج؛ یا .4
 د شخصي او یا د ښوونځي پھ اړه د وٻرو او یا فزیکي نښو څرګندولو تھ لېوالتیا. .5

لېږي. دغھ اصطالح د ھغو ماشومانو پھ اړه صدق نھ  پھ عاطفي معلولیت کې سکېزوفرنیا شام
کوي چې د ټولنیز پلوه ناسازګار وي، مګر دا چې تشخیص شوي وي چې ھغوی کوم عاطفي  

 معلولیت ولري لکھ څرنګھ چې تعریف شو. 
Equal Access 
 مساوي السرسی 

خدمتونو کې د ګډون یا یوه معلول پر شرایطو برابر شخص تھ پھ تعلیمي مرستې، امتیازاتو یا 
 لھ ھغوی څخھ د ګټې اخیستنې مساوي فرصت ورکول. 

Equipment 
 تجھیزات

ماشینونھ، تأسیسات او تجھیزات او ھر ډول اړینې محوطې یا ودانۍ چې ماشینونھ، تأسیسات، 
تجھیزات او نور اړین توکي پکې ځای پر ځای شي چې د یوې مشخصې اسانتیا د را منځتھ  

لپاره کارٻږي لکھ د تعلیمي خدمتونو د اسانتیا را منځتھ کول، چې پھ دې کې ودانیز وسایل  کولو  
تصویري زده کړه ییز مواد، مخابراتي، حسي   - او اړین فرنیچر، چاپي، خپاره شوي او غږیز  

او نور ټکنالوژیکي مرستندویھ وسایل او کتابونھ، نشریات، سندونھ او نور اړوند مواد شاملېږي.  
)34CFR 300.14 ( 

Escape 
 تېښتھ

 داسې یو چلند چې پھ یوه پېښھ/ محرک پای تھ رسېږي. 

Evaluation 
 ارزونھ 

پروسېجرونھ د دې څپرکي مطابق کارول کېږي تر څو تعیین کړي چې ماشوم ایا ماشوم معلولیت  
 ) 34CFR 300.15لري او څومره او څھ ډول د ځانګړو زده کړو خدمتونو تھ اړتیا لري. (
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Excess Costs 
 اضافي لګښتونھ 

ھغھ لګښتونھ چې پھ یوه ځایي تعلیمي اداره کې د تېر تعلیمي کال د لومړني یا منځني ښوونځي  
د زده کوونکي د لګښتوتونو لھ اوسط څخھ اضافھ وي، چې ښایي مناسب وي او لھ کسر وروستھ  

 )34CFR 300.16محاسبھ کېږي: (
 ترالسھ شوي مقدارونھ:  )1

a(  د قانون ترB  برخې الندې؛ 
b(  دESEA  دI  عنوان ترA برخې الندې 
c(  دESEA  دIII   عنوان ترA  اوB  برخو الندې؛ او 

ھر ډول ایالتي یا ځایي بودیجې چې د ھغو پروګرامونو لپاره لګول کېږي چې د ځانګیزې  )2
د تعریف پھ ھره برخھ کې د مرستې لپاره پر شرایطو برابر وي، اما د پانګې    1aبرخې د  

 او یا پور د خدمت لپاره ھر ډول مبلغونھ ترې مستثنی دي. 

Extended School Year 
Services 

 د غځول شوي تعلیمي کال خدمتونھ 

 ) 34CFR 300.106(b((ځانګړې زده کړې او اړوند خدمتونھ چې: 
 لرونکي ماشوم تھ چمتو کېږي: معلولیت  .1

a.  د تعلیمي سیمھ ییزې ادارې لھ عادي تعلیمي کال څخھ ور ھاخوا؛ 
b.  د ماشوم د فردي تعلیمي پروګرم سره سم؛ 
c.  د ماشوم والدینو تھ پھ وړیا ډول؛ او 

ھغھ معیارونھ بشپړ کړئ چې د ویرجینیا د پوھنې د ریاست لھ لوري را منځتھ   .2
 شوي دي. 

Extinction 
 زده کړه 

) ساتي تر څو د اندٻښنې  BOCلھ ھغو پیاوړي کوونکو څخھ ځان ژغورل چې د اندٻښنې چلند (
 د چلن را منځتھ کېدل کم کړي. 

Fading 
 محوه کېدل 

 پھ تدریج سره د یوې غوښتنې د قدرت یا سرعت یا کومې بلې مرستې یا نښان کمېدل.

Federal Financial 
Assistance 

 د فدرال مالي مرستھ 

ھره مرستھ، پور، قرارداد یا بل ترتیب چې د ھغې پھ وسیلھ د متحده ایاالتو د پوھنې وزارت  
مرستې د بودیجې، د فدرال پرسونل د خدمتونو یا رښتیني یا شخصي ملکیت د قالب پھ توګھ د  

 ). 34CFR 104.3(h((السرسي وړ ګرځوي  
Formal Observation 
(Direct Observation) 

 تقیمھ مالحظھ) رسمي مالحظھ (مس

تر ژره   او ژر  اورٻدل شوې)  (یا  لیدل شوې  لوري  لھ  کتنونکي  د  ھغھ مالحظھ چې شخصاً 
 ریکارډ شوې وي. 

Free Appropriate Public 
Education (FAPE) 

وړیا مناسبې عامھ زده کړې  
)FAPE ( 

 ) 34CFR 300.17ځانګړې زده کړې او اړوند خدمتونھ چې: (
دولتې څارنې او الرښوونې الندې پھ وړیا ډول وړاندې  پھ دولتي لګښت، تر   .1

 کېږي؛
 د ویرجینیا د زده کړو د پالوي معیارونھ بشپړ کړئ؛  .2
پھ ویرجینیا کې مناسبې لھ ښوونځي څخھ مخکې، د لومړني ښوونځي، منځني  .3

 ښوونځي یا ثانوني ښوونځي زده کړې پکې شاملېږي؛ او 
چمتو کېږي چې د دې څپرکي لھ معیارونو د زده کړې د یوه فردي پالن لھ مخې   .4

 سره برابر وي. 
Frequency 

 تکرار
 د مالحظې پھ یوه دوره کې چې یو چلند څو ځلي را منځتھ کېږي.   

Function Based 
Intervention 

 د عمل پر بنسټ السوھنھ 

پر   اندٻښنې چلند را منځتھ کېږي  د  اخیستي چې د ”ولې“  بنسټ  لھ داسې السوھنو څخھ ګټھ 
 را کموي پھ داسې حال کې چې بدیل چلند ډٻرٻږي).  BOCوالړې وي (

Function of Behavior 
 د چلند عمل 

”ولې“ یو چلند را منځھ کېږي (د پاملرنې ترالسھ کول، ملموس/ فعالیتونھ ترالسھ کول، تېښېتھ/  
 مخنیوی کول، د حسي تحریک ترالسھ کول). 

Functional Behavior 
Assessment 

 د علمي چلند ارزونھ 

بنسټیز عملونھ تشخیص کړي چې د زده   یا ھغھ  یوه پروسھ چې د زده کوونکي د چلند المل 
 کوونکي یا د ھغھ د ھمزولو د زده کړې مخنیوی کوي.   
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General Curriculum 
(“General Education”) 
عمومي نصاب (”عمومي زده  

 کړه“) 

لپاره ھغھ نصاب چې د ځایي تعلیمي اٻجنسیو، لھ ځایي اٻجنسیو څخھ پرتھ  د سالمو زده کوونکو  
ښوونځیو یا، کھ مناسب وي، د ویرجینیا د پوھنې د ریاست لھ لوري لھ ښوونځي څخھ مخکې  
تر ثانوي ښوونځي پورې ماشومانو لپاره منل شوی دی. دغھ اصطالح د نصاب پھ منځپانګې 

 پورې چې پھ ھغې کې تدریسېږي.  پورې تړاو لري، نھ پھ ھغھ چاپېریال
Generalization 

 تعمیم 
 پھ یوه ځای کې یا یوه کس تھ د تدریسیدونکي مھارت لېږد نورو ځایونو او خلکو تھ. 

Graphs 
 ګرافونھ 

د چلند پھ اړه د راټولو شویو عیني معلوماتو بصري څرګندول لکھ تکرار، وخت، شدت او ځنډ  
 وخت پھ تېرٻدو سره معلومات وګوري. چې ټیم تھ اجازه ورکوي تر څو د  

Hearing Impairment 
 د اورٻدنې اختالل 

  ا یوي    ميیپرتھ، کھ دا  ېلھ ھغ  ایکولو سره    يړاویاختالل، لھ پ   ېدنٻد اور  ېک  ونوږغو  وړدوا  ای  وهیپھ  
)  34CFR 300.8(c)(5((د    رګکوي م  زهېاغ  هړ ناو  تی فعال  ميید زده کوونکي پر تعل   ېوخت، چ   ېنځی

 .يځرا نھ  ېک فیپھ تعر یۍد ناشنوا ېپھ برخھ ک

Highly Qualified Special 
Education Teacher 

د ځانګړې زده کړې خورا مستعد  
 ښوونکی 

کې یې پھ ټولھ کې د ځانګړو زده کړو د ښوونکو    34CFR 300.18ھغھ ښوونکی چې پھ   
لپاره مشخص شوي معیارونھ بشپړ کړي وي، د ھغو ښوونکو لپاره چې د ځانګړې زده کړې  
اصلي مضامین تدریسوي، د ھغوی معیارونھ یې بشپړ کړي وي، د ځانګړو زده د ښوونکو  

ه کړو د ښوونکو لپاره چې  لپاره چې د بدیلې الستھ راوړنې معیارونھ تدریسوي یا د ځانګړو زد
 ) غوښتنو سره سمون لري. 34CFR 300.18څو ګوني مضامین تدریسوي چې د تدریس لھ ( 

Home-based Instruction 
 پھ کور کې زده کړه 

ھغھ خدمتونھ چې د ماشوم د فردي زده کړې لھ پروګرام سره سم د کور پھ چاپېریال (یا بل  
 کېږي.ھوکړه شوي چاپېریال) کې وړاندې 

Homebound Instruction 
پھ کور کې د قید شوي شخص لپاره 

 زده کړه 

ساتل   ېمرکز ک  يیایکوم روغت  ایپھ کور    ېچ  يېږزده کووکو تھ چمتو ک  ېداس  ېچ  هړزده ک  کھیمډھغھ اکا
 خھ څلھ حضور    ېک  يځوونښسره سم پھ عادي    ېوونښاروا پوه لھ الر  کيینیکل  ای  اکترډاو د مجوز    يېږک

 ي، ړک  نیید خدمتونو عرضھ کول تع  مټی  IEPلرونکي ماشوم لپاره بھ د    تیمعلول  وهیمنع شوي وي. د  
د دولتي   ېک  اینیرجیپھ و  ې(ھغھ اصول چ  يځھم را  رېبھ د خدمتونو د ساعتونو شم  ېک  یپھ ھغو  ېچ
 ). 8VAC20-131-180کوي،  تھځ را من ارونھیلپاره مع وځیوونښ

Home Instruction 
 د کور زده کړه 

د ویرجینیا د قانونو لھ موادو سره سم پھ کور کې لھ والدینو، سرپرست یا بل مسوول کس څخھ  
زده کړه چې عامھ یا خصوصي ښوونځي تھ د تګ لپاره یو بدیل ګڼل کېدای شي. دغھ زده کړې  

 برخھ).  254.1-22.1تھ ښایي پھ کور کې زده کړه ھم وبلل شي (د ویرجینیا د کوډ § 
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Homeless Children 
 بې کوره ماشومان 

) برخھ  42USC § 11434a(  725وٻنټو د بې کوره کسانو د مرستې د قانون پھ §    - د مکني  
کې اصالح شوی   42USC § 11431کې د "بې کوره ماشومانو او ځوانانو" اصطالح چې پھ 

) د "بې کوره ماشومانو او  34CFR 300.19او تر ھغې وروستھ او الندې ذکر شوي دي: (
ځوانانو" اصطالح د ھغو کسانو لپاره کارول کېږي چې د شپې لپاره ثابت، معمول او کافي ځای  

) برخھ کې تعریف شوی،  a)(1( 103وٻنټو د بې کوره اشخاصو د قانون پھ §    - چې د مکیني  
 ي او الندې کسان پکې راځي: ونلر

ھغھ ماشومانو او ځوانان چې د کور د لھ السھ ورکولو، اقتصادي ستونزو، یا  .1
دې تھ ورتھ دالیلو لھ مخې لھ نورو سره پھ کور کې اوسېږي؛ یا پھ مسافر خونو،  
ھوټلونو، ټرٻلر پارکونو یا کمپونو کې د بدیل او مناسبو سرپناوو د نھ لرلو لھ  

د اوسېږي؛  پھ    املھ  اوسېږي؛  کې  سرپناوو  لنډمھالو  پھ  یا  وضعیت  بېړني 
روغتونونو کې بستري دي؛ د سرپرستې پاملرنې د ځای پر ځای کولو پھ انتظار  

 کې دي؛
ھغھ ماشومان او ځوانان چې پھ اسې لنډمھالھ د شپې ځای کې اوسېږي چې ھغھ   .2

ه د § عامھ یا خصوصي ځای وي او د پھ معمول او منظم ډول د انسانانو لپار
103)a)(2)(C لھ تعریف سره سم د خوب لپاره نھ کارول کېږ؛ ( 

ھغھ ماشومان او ځوانان چې پھ موټرو، پارکونو، عامھ ځایونو، پریښو ودانیو،  .3
 بې کیفیتھ کورونو، بس یا ریل سټیشنونو، یا ورتھ ځایونو کې ژوند کوي؛ او 

و ثانوي زده  د ابتدایي ا  1965کډوال ماشومان (لکھ څنګھ چې دا اصطالح د   .4
کې تعریف شوې ده) څوک چې د بې کوره والي لپاره پر    1309کړو قانون §  

شرایطو برابر وي ځکھ چې ماشومان پھ داسې شرایطو کې ژوند کوي چې د  
 فرعي برخو کې تشریح شوي.   3څخھ تر  1دې تعریف لھ  

پالر یا سرپرست  د "بې سرپرستھ ځوان" پھ اصطالح کې ھغھ ځوان شامل دی چې د مور او  
 پھ فزیکي توقیف کې نھ وي. 

Home Tutoring 
 پھ کور کې ځانګړی تدریس 

 ېشو  زیاند ړو  لخوا  ډبور  ېروزن  او  ېوونښ  د  ای نیرجیو  د  ېچ  سیتدر  لخوا  وونکيښ  ای  مربي  وهید  
 د   ډکو  د  اینیرجیو  د  او  ھګتو  پھ  لیبد  د  لپاره  ونګډ  د  ېک  يځوونښ  خصوصي  ای  عامھ  پھ  لري،   ېاویتړو

  ده  نھ  ه ړک  زده  ھغھ  ېک  کور  پھ   سی تدر  دغھ .  وي  شوي بیتصو   لخوا  سرپرست  ګېانڅ  د  سم  سره  احکامو
 ).برخھ  254-22.1 § ډکو د ای نیرجیو(د  ده ېشو  فیتعر ېک ډکو پھ  اینیرجیو د ېچ

Hypothesis 
 فرضیھ 

تعقیب کیږي چې د  د اندیښنو لھ چلند سره د مخکینیو اړیکو بیان چې د ورکړل شویو پایلو لخوا  
 چلند د فعالیت وړاندوینھ کوي. 

Illegal Drug 
 غیرقانوني درمل 

یو کنټرول شوې ماده، خو ھغھ کنټرول شوې ماده پکې شاملھ نھ ده چې قانوني بڼھ لري یا د  
جواز لرونکي متخصص روغتیا پال تر څارنې الندې کارول کیږي یا دا چې پھ قانوني توګھ د 

، یا د فدرالي قانون د کوم بل احکام لھ مخې  USC § 812 (c) 21انون  کنټرول شویو موادو ق
))34CFR 300.530(i)(2 .کارول کېږي ( 

Impartial Special 
Education Hearing Officer 

د ځانګړې زده کړې د اورٻدنې بې 
 پرې افیس 

لیست څخھ  ھغھ کس چې د ویرجینیا د سترې محکمې د اجرایوي سکرتر دفتر لخوا ساتل شوي  
 غوره شوی تر څو د اورٻدنې مناسبھ پروسھ ترسره کړي. 

Implementation Plan 
 د تطبیق پالن

ھغھ پالن چې د سیمھ ایزې تعلیمي ادارې لخوا د دې لپاره رامینځتھ شوی چې د اوریدونکي  
 افسر پرٻکړه پھ ھغو قضیو کې پلي کړي چې پھ بشپړ ډول قضاوت کیږي. 

Inclusive Practices 
 ټولیز تمرینونھ 

 ھغھ چلندونھ چې د ښوونځي ټولنې او فعالیتونو تھ د زده کوونکي ھرکلی کوي. 

Incompatible Behavior 
 ناسازګار چلند

ھغھ چلندونھ چې یو کس یې پھ یوه وخت کې نشي ترالسھ کوالی.  د بېلګې پھ توګھ: کېناستل  
 ناسازګار دي. او درٻدل لھ یو بل سره متضاد یا 

Indirect Data Collection 
 د غیر مستقمیو معلوماتو را ټولو

 ھغھ معلومات چې د سوابو د کتنو، مرکو او کاري بېلګو لھ الرې را ټولېږي.
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Independent Educational 
Evaluation 

 خپلواکھ تعلیمي ارزونھ 

لخوا    ېادار  ميیتعل ېزیی مھیس ېد ھغ ېچ ي یږلخوا ترسره ک ستونکویاخ نھیازمو ای نویازمو ړد و ېارزونھ چ وهی
 ). 34CFR 300.502 (a)(3)(i( (لپاره مسؤلھ ده  میماشوم د تعل ړو ېتنښد پو ېشوي نھ دي چ مارلګ

Individualized Education 
Program or IEP 

 IEPد فردي زده کړې پروګرام یا 

د معلولیت لرونکي ماشوم لپاره لیکل شوی بیان چې لھ دې څپرکي سره سم یې د ټیم پھ غونډه  
د ماشوم انفرادي    IEPکې پراختیا موندلې وي، بیا کتنھ پرې شوې وي او اصالح شوی وي.  

تعلیمي اړتیاوې او ھغھ ځانګړې زده کړه او اړوند خدمات مشخصوي چې د ماشوم د تعلیمي 
 ). 34CFR 300.22کولو لپاره اړین دي (اړتیاوو د پوره 

Individualized Education 
Program Team 

 د فردي زده کړې د پروګرام ټیم

کې تشریح شوې ده چې د معلولیت لرونکي ماشوم    8VAC20-81-110د افرادو یوه ډلھ چې پھ  
 ). 34CFR 300.23جوړولو، بیاکتنې، یا اصالح مسوولیت لري (  IEPلپاره د 

Individualized Family 
Services Plan (IFSP) under 

Part C of the Act 
د کورنیو خدمتونو فردي پالن  

)IFSP د قانون تر (C   برخې
 الندې

  کل ید خدمتونو چمتو کولو لپاره ل  ېالسوھن ۍنړتھ د لوم ۍلرونکي ماشوم او د ماشوم کورن تی معلول وهی
 ). 20USC § 636 ؛ 34CFR 303.24برابر وي ( طویپر شرا ېلھ مخ C ېد برخ ېپالن چ یشو

Infant and Toddler with a 
Disability 

 نوی زٻږیدلی ماشوم او کوچنی 

نېټې    30نوی زٻږیدلی ماشوم تر دوه کلنۍ پورې، د ھغو ماشومانو پھ ګډون چې د سپټمبر لھ  
برخھ کې د مخکې السوھنې پھ سیستم کې د شتھ   Cڅخھ مخکې یې د زٻږون نېټھ راځي، یا پھ 

-2.2خدمتونو د ترالسھ کولو لپاره پر شرایطو برابر وي تر درې کلنۍ پورې، یا ھغوی چې: (§
 ) 34CFR 300.25ینیا کوډ؛  د ویرج 5300

 پھ عمل کې ځنډ ولري؛  .1
 غیر معمولھ وده او چلند څرګندوي؛  .2
داسي چلندي بې نظمي لري چې د وده ییزو مھارتونو پھ ترالسھ کولو کې مداخلھ   .3

 کوي؛ یا
داسې تشخیص شوې فزیکي یا رواني ناروغي لري چې د ځنډ د را منځتھ کېدو  .4

 اوس لپاره ځنډ موجود ھم نھ وي.  لوړ احتمال ترې پیدا کېږي، ان کھ د
Informed Parental Consent 

 د والدینو شعوري رضایت 
 ”رضایت“ وګورئ. 

Initial Placement 
 لومړنۍ ځایګاه

د ھغھ ماشوم لپاره لومړنۍ ځایګاه چې پھ یوه سیمھ ییزه تعلیمي اداره، د تعلیمي خدمتونھ پھ بلھ  
اٻجنسۍ یا اداره کې ځانګړې زده کړې او اړوند خدمتونھ ترالسھ  اداره یا پھ بلھ عامھ تعلیمي  

 کوي چې د ځانګړې زده کړې او اړوندو خدمتونو د چمتو کولو لپاره را منځتھ شوې وي. 
Instructional Level 

 د زده کړې کچھ 
 د زده کړې کچھ ھغھ کچھ ده چې زده کوونکی یې د یوه ښوونکي پھ مرستھ ترسره کوالی شي. 

Intellectual Disability 
 ذھني معلولیت

د عموي ذھني عمل تر عادي کچې څخھ ډٻر ښکتھ دی، لھ دې سره پھ ھممھال توګھ پھ انطباقي  
چلند کې نقض موجود وي او د ودې پھ دوران کې نور ھم څرګندٻږي او د ماشوم پر تعلیمي 

 ). 34CFR 300.8(c)(6((فعالیت خورا بده اغېزه لري  

Intensity 
 شدت 

 ھغھ ځواک چې لھ چلند سره را منځتھ کېږي. 

Interim Alternative 
Education Setting 

 لنډ مھالی بدیل تعلیمي چاپېریال

د زده کوونکي لھ اوسنۍ ځایګاه څخھ د بل تعلیمي چاپېریال یا پروګرام لپاره اصطالح چې زده  
کړې د پالن لھ مخې د تعلیمي خدمتونو کوونکي تھ دا وړتیا ورکوي تر څو د خپل فردي زده  

 ترالسھ کولو تھ دوام ورکړي. 
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Interpreting Services 
 د ژباړې خدمتونھ 

 پھ خدمتونو ھغو د ي، ېږک کارول  لپاره ماشومانو دونکویاور د سره ۍسخت پھ ای ناشنوا د ېچ ھګرنڅلکھ 
او پھ    ئړک  ېبرابرو کارکوونکو لھ لوري واند  طویپر شرا  ېلھ مخ  8VAC20-81-40  د  ېچ  دي  معنا

د اشاروي ژب  ړېد شفاھي ژبا  ېخدمتونو ک  ېد د    ړېد ژبا  ېخدمتونھ،  د    ېد ژب  انوښ  نوښخدمتونھ، 
د    ېتھ پھ السرسي ک  کوړیشامل دي لکھ ا   ې خدمتونھ پک  ټپٻاو ترانسکر  ېخدمتونھ او د ترجم  ړېژبا
خدمتونھ   ړېاو د ھغو ماشومانو لپاره د ژبا TypeWellاو  C-Print) خدمت،  CART( ړېژبا ېکټچ
 یژبن   رګستونزه نلري، م  ېدنٻد اور   ۍاو پھ سخت  ینھ د  ڼکو  ېدي. ھغھ ماشوم چ   انګیونګ  -  ھڼکا  ېچ

خدمتونھ   ړېسره سم د ژبا  ېوونښلھ الر  رام ګد پرو  ړې شي د ماشوم د فردي زده ک  ینقض لري، کوال
پر خدمتونو حاکم دي  ړېکسانو لپاره د ژبا  دونکویپھ سختي اور ا ی وڼد کا ې(ھغھ اصول چ يړترالسھ ک

22VAC20-30; 34CFR 300.34(c)(4)(i) ( 
Intervention 

 السوھنھ 
 ھغھ پروسھ چې د بدلونونو د پلي کولو لپاره کارول کېږي. 

Intervention Team 
 د السوھنې ټیم

کمیټې پھ نوم یادٻږي، د څو رٻښھ ییزې ستونزې د ھوارولو ټیم لھ وړاندې د ماشوم د مطالعې د  
ځانګړو   پھ  د مشخص زده کوونکي  تر څو  ترسره کوي  لیدنې  توګھ  منظمھ  پھ  ټیم  دغھ  دی. 

 اړتیاوو پورې اړوندې سپارښتنې مشخصې، پلې او وړاندې کړي. 
Latency 

 ځنډ
او یا رامنځتھ کېدو د چټکې یا لومړنۍ  ھغھ زماني واټن تھ اشاره کوي چې د یوه چلند د یوه ډول  

 پېښې تر منځ تېرٻږي.
Least Restrictive 

Environment (LRE) 
تر ټولو پھ کمھ کچھ محدودوونکی 

 ) LREچاپېریال (

  د   او  ادارو  نورو  ای  او  ېک  موسسو  خصوصي  ای  دولتي  پھ  دهیبر  تر   امکان  د  ماشومان  لرونکي  تیمعلول
 او یوونښ  جال ي، ګولټ  يګړانځ  او  کوي  هړک  زده   سره  ماشومانو  معلولو   ریغ  لھ  ېک  مرکزونھ  پھ  ېپاملرن

 عامھ   پھ  شي  یاړنک  و  یکوونک  زده  یلرونک  تیمعلول  ېچ  يېږک  ول ین   ېک  پام  پھ  وخت  ھغھ  کول  جال  نور
  ھ یمرستندو  لھ  ېک  الیرېچاپ  پھ  ړېک   زده  عامھ  د   یاځ  وی  سره  کوونکو  زده  معلولو  ریغ  لھ  ېک  يځوونښ

 ) 34CFR 300.120تر   34CFR 300.114( يړ ک حاصلھ هړک زده مطوبھ سره لویوسا

Level I Service 
 کچې خدمت  Iد 

% سلنې څخھ کمې ځانګړې زده  50معلولیت لرونکو ماشومانو تھ د ھغوی د تعلیمي ورځې لھ 
کړې وړاندې کول (د خوړو د وختونو لھ ځنډونو څخھ پرتھ). ھغھ وخت چې ماشوم پکې د  

کړې خدمتونھ ترالسھ کوي، د ځانګړې زده کړې د ھغو خدمتونو پر بنسټ محاسبھ ځانګړې زده  
 کېږي چې د فردي زده کړې پھ پالن کې تشرٻح شوي دي، نھ د خدمتونو د موقعیت لھ مخې. 

Level II Service 
 کچې خدمت  IIد 

زیاتې لپاره  % سلنې او یا تر ھغې  50معلولیت لرونکو ماشومانو تھ د ھغوی د تعلیمي ورځې د  
د ځانګړې زده کړې او اړوندو خدمتونو وړاندې کول (د خوړو د وختونو لھ ځنډونو څخھ پرتھ).  
ھغھ وخت چې ماشوم پکې د ځانګړې زده کړې خدمتونھ ترالسھ کوي، د ځانګړې زده کړې د  
ھغو خدمتونو پر بنسټ محاسبھ کېږي چې د فردي زده کړې پھ پالن کې تشرٻح شوي دي، نھ  

 تونو د موقعیت لھ مخې. د خدم
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Limited English Proficient 
 د انګلیسي ژبې محدود مھارت 

 یوه فرد تھ پھ درناوي: 
)20USC § 7801(25); 34 CFR 300.27 ( 

 کلونو پورې وي؛ 21څخھ تر  2ھغھ کسان چې عمر یې لھ   .1
ھغھ څوک چې پھ لومړني یا ثانوي ښوونځي کې نوم لیکنې تھ چمتووالی نیسي؛  .2

 یا
 څوک:  .3

a.   چې پھ متحده ایاالتو کې زٻږیدلي نھ وي او یا داسې څوک چې اصلي ژبھ
 یې انګلیسي نھ وي؛

b.   بومي امریکایي یا االساکایي یا د لرې پرتو سیمو اوسیدونکی وي او لھ داسې
چاپېریال څخھ راځي چې ھلتھ لھ انګلیسي څخھ پرتھ کوم بلې ژبھ د افرادو د  

 اغېز کړی دی؛ یاانګلیسي ژبې پر مھارت خورا سخت 
c.   داسې کډوال وي چې اصلي ژبھ یې لھ انګیسي څخھ پرتھ کومھ بلھ وي، او

لھ داسې چاپېریال څخھ راغلی وي چې ھلتھ لھ انګلیسي ژبې څخھ پرتھ بلھ  
 ژبھ حاکمھ وي؛ او 

باندې پوھېدو کې  .4 انګلیسي  پر  او  لیکلو  لوستلو،  انګلیسي ژبھ د خبرو کولو،  پھ 
 لپاره کافي وي:  ستونزې د شخص د ردولود

a.  پھ ارزونو کې د دې وړتیا چې د ویرجینیا د مھارت د کچې د د ویرجینیا 
 الستھ راوړنې معیار بشپړ کړي؛

b.  پکې ژبھ  د زده کړې  وړتیا چې  راوړنې  د ښې الستھ  ټولګي کې  پھ ھغھ 
 انګلیسي وي؛ یا

c.  .پھ بشپړه توګھ پھ ټولنھ کې د ونډې اخیستو فرصت 

Local Educational Agency 
(LEA) 

 ) LEAځایي تعلیمي اداره (

د ښوونځي یوه ځایي څانګھ چې د ښوونځي د ځایي پالوي لھ لوري اداره کېږي، د ایالت پھ کچھ 
بیا  د  ویرجینیا  د  کې  پھ سټونټون  یا  او  ذینفعانو  د  ویرجینیا  د  چې  پروګرام  کېدونکی  پلې  یو 
پلي کیدونکي  ایالت لھ لوري  نھ د  نابینایانو د ښوونځي لھ لوري مالي تمویلېږي.  شنوایانو او 

روګرامونھ او نھ پھ سټونټون کې د ویرجینیا د ناشنوایانو او نابینایانو ښوونځی د ښوونځي د  پ 
څانګې پھ توګھ پھ پام کې نھ نیول کېږي ځکھ چې دغھ اصطالح پھ دې اصولو کې کارول شوې  

 ). 34CFR 300.28برخھ؛   C 346- 22.1ده (د ویرجینیا د کوډ § 

Long-term Placement 
 پر ځای کول  اوږدمھالھ ځای

کھ چېرتھ د ایالت لھ لوري د پلي کېدونکو پروګرامونو پھ مرجع کې کارول کېږي چې پھ  
8VAC20-81-30 H    کې ذکر شوي دي، د ھغو موقعیتونو پھ معنا دي چې تمھ نھ ده د

 ماشوم د طبي اړتیاوو لھ املھ پھ وضعیت کې بدلون را منځتھ کړي. 

Long-term Removal 
 اوږدمھالھ حذف کول 

تعلیمي ورځو    10د ښوونځي د ادارې لھ لوري لھ اوسني موقعیت څخھ پھ یوه تعلیمي کال کې لھ  
لپاره یوه حذفونھ؛ یا کلھ چې د حذفونو پھ یوې لړۍ محکوم شي چې یوه الګو  څخھ د ډٻرې موې  

 ترې جوړه شي: 
 تعلیمي ورځو څخھ ډٻرې جمع کوي؛ 10ځکھ چې ھغوی پھ یوه تعلیمي کال لھ  .1
ځکھ چې د ماشوم چلن پھ بشپړه توګھ د ھغھ چلن پھ څېر وي چې تر دې د مخھ پېښو   .2

 ل شو؛ او کې ښودل شوی و او د حذفونو د لړۍ الم
چې د داسې اضافي فکټورونو لھ املھ وي لکھ د ھر حذفونې اوږدوالی، د ټولو حذفونو   .3

 شمېر، او یوه بل تھ د حذفونو نږدٻوالی.
Manifestation 

Determination Review 
(MDR) 

د څرګندولو د تعیین بیا کتنھ 
)MDR ( 

ھغھ چلند تر منځ د اړیکو د ارزولو  د ټولو اړوندو معلوماتو د او د زده کوونکي د معلولیت او  
 پروسھ چې لھ املھ یې انضباطي اقدام ترسره شوی دی. 

Mass Screening 
 پھ لویھ کچھ معاینھ 

پھ عامھ توګھ ھغو معاینو تھ ویل کېږي چې د ټولو زده کوونکو لپاره ترسره کېږي. یوه بېلګھ  
نې تھ اړتیا ده چې عامھ ښوونځي  بھ داسې وي چې د ویرجینیا د اصولو لھ مخې یوې ټولیزې معای 

او    7،  3ورځو کې بشپړه شي یا پھ منظمھ توګھ د     60تھ د زده کوونکي تر ننوتلو وروستھ پھ  
 ټولګیو تر منځ ترسره شي.  10
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Mediation 
 منځګړیتوب

اختالفاتو د حل کولو   د  تر منځ  اٻجنسۍ  تعلیمي  والدینواو ځایي  د  لرونکي ماشوم  د معلولیت 
پروسھ د پېژندنې د ارزونې، یا د زده کوونکي د تعلیمي ځایګاه اوخدمتونو، زده کوونکي تھ د  
عامھ وړیا او مناسبې زده کړې وړاندې کولو پھ ګډون او ھمدارنګھ ھغھ مسایل چې د دولتي  

ھ ثبتولو او د بیا کتنې د اورٻدنې لھ پروسې څخھ وړاندې را پورتھ کېږي. د منځګړتوب  شکایت ل
پروسھ ھغھ وخت د السرسي وړ ګرځي چې د ویرجینیا د پوھنې ریاست د ښوونځي او والدینو 
د استازیو لھ لوري یوه ګډه غوښتنھ ترالسھ کړي. پھ دې اړه بشپړ معلومات پھ ویرجینیا کې د 

کال پھ حاکمو اصولو    2010و ماشومانو د ځانګړې زده کړې پھ پروګرامونو د  معلولیت لرونک
 کې موندالی شئ.  

Medical Services 
 

 طبي خدمتونھ 
 

ھغھ خدمت چې د یوه مجوز ډاکتر یا نرس لھ لوري وړاندې کېږي تر څو د یوه ماشوم داسې  
طبي معلولیت تعیین کړي پھ پایلھ کې یې ځانګړې زده کړې او اړوندو خدمتونو تھ اړتیا پیدا  

 ). 34CFR 300.34(c)(5)برخھ؛    270-22.1کېږي (د ویرجینیا د کوډ § 

Modifications 
 اصالحات 

نصاب بدلون (پھ بشپړه توګھ د کمولو لپاره) یا د ارزونې لھ تمو سره. ښایي د اصالحاتو لھ  د  
املھ داسې عواقب را منځتھ شي چې پر زده کوونکي د ھغوی پھ مسلکي ژوند کې منفي اغېز  

 وکړي (د سرپرست غوراوي ښایي محدود وي). 
Motivator 

 ھڅوونکی
 کول تشدیدوي.  یو توکی یا عمل چې د یوه چلن را منځتھ

Multiple Disabilities 
 څوګونی معلولیت 

پھ ھم مھالھ توګھ اختالالت (لکھ ذھني معلولیت لھ نابینایۍ سره، ذھني معلولیت لھ ارتوپیدیک  
اختالل سره)، چې د ھغوی مجموعھ د داسې شدیدو تعلیمي اړتیاوو المل کېږي چې نشو کوالی  
ھغھ د ځانګړې زده کړې پھ پروګرامونو کې یوازې د یوه اختالل لپاره ځای پر ځای کړو. پھ  

 ). 34CFR 300.8(c)(7((نابینایي نھ راځي   - الح کې ناشنوایي دې اصط

National Instructional 
Materials Center (NIMAC) 

د تعلیمي موادو ملي مرکز 
)NIMAC( 

 ) 34CFR 300.172ملي مرکز د الندې کارونو د ترسره کولو لپاره را منځتھ شوی دی: (
لھ لوري د چاپ شویو تعلیمي موادو یو چمتو شویو کتالګ ترالسھ    NIMASد   .1

او وساتي، لکھ څرنګھ چې د متحده ایاالتو د پوھنې د وزیر لھ لوري را منځتھ 
ځایي   او  اٻجنسیو  تعلیمي  دولتي  د  د چاپ صنعت،  کتابو  د درسي  شوی دی، 

 تعلیمي اٻجنسیو لھ لوري د دغھ ډول مرکز پھ واک کې ورکړل شوی دی؛
د  .2 کتابونھ،  درسي  لکھ،  برابرول  زمینھ  السرسي  د  تھ  موادو  تعلیمي  چاپي 

 السرسي وړ رسنیو کې، 
پھ وړیا ډول د نابینایانو او یا پھ لومړنیو او ثانوي ښوونځیو کې د نورو کسانو  
او   اصطالحاتو  ډول  دغھ  د  لري،  ستونزه  سره  توکو  چاپي  لھ  چې  لپاره 

 تجویز کړي؛ او یې  NIMACپروسېجرونو سره سم چې ښایي 
د قانون لھ مخې د تعلیمي چاپي موادو چمتو کولو تھ پھ پام، داسې پروسېجرونو   .3

تھ وده ورکول او د ھغوی چاپول چې د چاپ د حق پر وړاندې خوندیتوب را  
 منځتھ کړي. 

National Instructional 
Materials Accessibility 

Standard (NIMAS) 
السرسي  ملي تعلیمي موادو تھ د 

 )NIMASمعیار (

ھغھ معیار چې د متحده ایاالتو د پوھنې وزیر را منځتھ کړی دی تر څو د مناسبو الکترونیکي 
فایلونو پھ چمتو کولو کې ترې ګټھ واخیستل شي او یوازې پھ ځانګړو تخصصي فارمټونو د  

 ). 34CFR 300.172چاپي تعلیمي موادو بدلولو کې وکارول شي (

Native Language 
 اصلي ژبھ 

کھ چېرتھ داسې شخص تھ د اشارې لپاره وکارول شي چې د انګلیسي ژبې محدود مھارت لري،  
دا پھ دې معنا ده چې ژبھ پھ معمول ډول د ھغھ شخص لھ لوري کارول کېږي، یا د ماشوم پھ  

ټولو  قضیھ کې، ھغھ ژبھ ده چې معموالً د ماشوم والدین پرې خبرې کوي، لھ ماشوم سره لھ  
مستقیمو اړیکو پرتھ (د ماشوم د ارزونې پھ ګډون)، ھغھ ژبھ چې ماشوم پھ عادي ډول پھ کور  
یا د زده کړې پھ چاپېریال کې پرې خبرې کوي. د یوه ناشنوا یا نابینا شخص لپاره، یا د داسې  
شخص لپاره چې پھ لیکنھ نھ پوھېږي، د اړیکو ډول ھغھ دی چې پھ عادي ډول یې ھغھ کاروي  

 ). 34CFR 300.29کھ د اشارو ژبھ، د برٻل لیک یا شفاھي اړیکې) ((ل



  Rev. 2.10.22 

 تعریف  اصطالح   

Nonacademic Services and 
Extracurricular Services 

غیر اکاډمیک خدمتونھ او لھ نصاب 
 څخھ بھر خدمتونھ 

د    حيیخدمتونھ، تفر  يیایخدمتونھ، ورزش، ترانسپورت، روغت  ېد مشور  يیاښ   و ګړانځخدمتونھ، 
معلولو   ېچ  ېتھ مراجع  ویجنسٻکوي، ھغو ا  ړمالت  یېاداره    ميیتعل  يیاځ  ېکلپونھ چ  ای  ېلډ  اوویوالت ېل

لھ    ېادار  ميیتعل   يیاځھم د    ونګډپھ    وړچمتو کوي، د زده کوونکو شغل، د دوا  ېافرادو تھ مرست
 ). 34CFR 300.107(b((د موندلو لپاره مرستھ  ېد دند ېلوري دنده او ھم پھ بھر ک

Notice 
 خبرتیا 

  ا یکھ د مور او پالر ژبھ    ا، ی   ، ېژبھ ک  ۍنړد مور او پالر (د کور) پھ لوم  ای  سيی لګپھ ان  انونھیشوي ب   کلیل
 وی  ېریکول کھ چ  ېپھ اصلي ژبھ خبر  نوی د والد  ېژبھ نھ وي، پھ کور ک  ېکلیل  ېچ  قھیبلھ طر  کوړید ا

معموال د فرد لخوا کارول   ېبھ ھغھ وي چ  قھیطر  کوړیژبھ نلري، د ا  کلوید ل  ایوي،    وندړ  ای  ڼکس کو
 ). 34CFR 300.503(c(() کھړیشفاھي ا ای  ل، ی ژبھ، بر ښې(لکھ د ن يیږک

Observation 
 مالحظھ 

کیدای شي رسمي یا غیر رسمي وي او باید د وړ شخص لخوا ترسره شي تر څو د انفرادي زده  
 کوونکي پھ اړه نور معلومات ترالسھ کړي.   

Occupational Therapy 
 مسلکي درملنھ 

تر  معالج  مسلکی  وړ  د  چې  خدمتونھ  ھغھ  یا  چمتو شوي خدمتونھ  لخوا  معالج  مسلکی  وړ  د 
چمتو شوي او پھ دې کې شامل دي: (د حرفوي معالجینو د جواز  الرښوونې یا نظارت الندې  

 ) 34CFR 300.34(c)(6).)؛ seqاو  18VAC85-80-10اداره کولو مقررات (
د ناروغۍ، ټپي کیدو، یا محرومیت لھ املھ زیانمنو شویو یا لھ السھ ورکړو دندو   .1

 ښھ کول، وده ورکول، یا بیا ترالسھ کول؛ 
دندو د ترسره کولو وړتیا تھ وده ورکول کھ چیرې دندې  د خپلواک فعالیت لپاره د   .2

 اغېزمنې شوې یا لھ السھ وتلې وي؛ او
 د ابتدایي السوھنې لھ الرې د فعالیت لھ لومړنۍ یا ډٻر اغېزمنېدوڅخھ مخنیوی. 

Operant Conditioning 
 د مشروطولو عامل 

پخوانیو پېښو او عواقبو لھ مخې  د زده کړې یو ډول دی چې پھ کې د یو فرد چلند د ھغې د  
 بدلیږي.

Operational Definition 
 عملیاتي تعریف

 د چلند یو واقعي، مشخص توضیحات چمتو کول. 

Orientation & Mobility 
 مسیر موندل او خوځښت 

ھغھ خدمتونھ چې د وړ پرسونل لخوا ړانده یا د لید ضعیف شوي زده کوونکو تھ چمتو شوي  
کوونکو تھ دا وړتیا ورکړي چې پھ ښوونځي ، کور او ټولنھ کې د دوی چاپیریال کې  ترڅو زده  

زده   او  الرښوونې،  روزنې  سفر  د  او  کړي؛  ترالسھ  خوندي خوځښت  او  تمایل  سیستماتیک 
 کوونکو تھ د الندې مواردو درس ورکول شامل دي، لکھ څنګھ چې مناسب وي: 

ت  .1 رالسھ شوي معلوماتو کارول (د  فضایي او محیطي مفکورې او د حواسو لخوا د 
یا سفر رامینځتھ  او کرښې  د موقعیت  وایبریشن)  او  تودوخھ،  توګھ غږ،  پھ  بیلګې 
کولو، ساتلو، یا بیرتھ ترالسھ کولو لپاره (د مثال پھ توګھ د سړک څخھ تیریدو لپاره 

 پھ ترافیکي رڼا کې د غږ کارول)؛ 
ا خدمتي څارویو کارولو لپاره یا د بصری سفر مھارتونو بشپړولو لپاره د اوږد کین ی  .2

د زده کوونکو لپاره چې د سفر لید شتون نلري د چاپیریال سره پھ خوندي ډول خبرو  
 اترو لپاره د یوې وسیلې پھ توګھ کارول؛ 

 د پاتې لید او لرې واټن ټیټ لید مرستې پوھیدو او کارولو لپاره؛ او  .3
 نور مفکورې، تخنیکونھ، او وسایل. .4

Orthopedic Impairment 
 ارتوپیدیک اختالل

چ  کیډیارتوپ  دیشد  وی تعل  ېاختالل  پھ  ماشوم  اغ  تیفعال  ميید  ک  زهیمنفي  اصطالح  پھ  ھغھ   ېکوي. 
 ګېلیشو وي (د ب تھځنیلھ املھ رام ۍوي، د ناروغ ېلھ وختھ موجود ونٻږد  ېدي چ ېشامل ېاویتګړمین

دماغي   ھ، ګپھ تو  ګېلی(د ب  ې اویتګړمیاو نور)، او د نورو الملونو ن   ، ځرن  ینر  وکيډد ھ  ، ڼوزګد    ھ، ګپھ تو
 ). 34CFR 300.8 (c)(8(() يیږد انقباض المل ک ېچ  دلځیسو  ای دلیاو مات  ولونھ، ډفالج، ان

Other Health Impairment 
 نور روغتیایي اختالالت

  مي ی د تعل  ېپھ شمول، چ  ایخبرت  ړېمحرکاتو تھ د لو  الیریدرلودل، د چاپ  ایارتښیھو  ای  ایواکمنتځ  واک،ځد محدود  
د    ېد پاملرن  ي،ګستونزو لکھ نفس تن  ییایحادو روغت  ای  دمھالھ ږده، دا د او  لھیپا  ایخبرت  ېد محدود  هړپھ ا  الیریچاپ
  ت، یمسموم یډد ل ا،یلیموفیحالت، ھ  هړد ز ، ۍمر س،ټابډیاختالل،   تیفعال  ړد کموالي د لو ېد پاملرن ایاختالل  تښ کم

 زهیمنفي اغ ت یفعال ميید ماشوم پھ تعل ېچ رومډسن یټاو تور ایمیان لیس کل یروماتیک تبھ، او د س ت،ینفر ا،یمیوکیل
 ). 34CFR 300.8(c)(9(( ي ېږک تھځکوي، لھ املھ را من

Paraprofessional 
 لھ مسلکي څخھ پورتھ 

ھمدارنګھ د مخکښ مربي پھ نوم ھم پیژندل کیږي، یو مناسب روزل شوی کارمند چې د دې  
) اړتیاو پوره کولو کې د وړ مسلکي کارمندانو لخوا  34CFR 300.156(b)(2)(iii((څپرکي  

 ورسره مرستھ او نظارت یې کیږي.



  Rev. 2.10.22 

 تعریف  اصطالح   

Parent 
 والدین

  34CFR 300.30او     34CFR 99.4؛   124.6-20پھ §    ډد کو  ای رجنی(د و   یشو  فی تعر  ېچ  ھګرنڅلکھ  
 )ېبرخھ ک

 وي؛ برابر فی تعر پر نو“ید ”والد  ېھغھ اشخاص چ .1
a. ن؛یوالد  پالونکي  ای کيیولوژید زده کوونکي ب 
b.  نیپالونکي والد : 

  ميید تعل  توبیواک د زده کوونکي پھ استاز  نوی والد  کيیولوژیکھ د ب .1
 وي  یختم شو ېکولو واک د قانون لھ مخ ړېکیپر

  سره  قانون  ېپرتل  د  ېک  التیا  بل   پھ  ای  قانون  این یرجید و  یزده کوونک .2
 او ؛ید ېک ېپاملرن ېسرپرست ميیدا د سم

والد .3 او  نیپالونکي  دوامداره،  سره  کوونکي  زده   نيی والد  دمھالھږلھ 
د  کھړیا د  الند  ې لري،  ا  ېفصل  لخوا  پالر  او  مور    مي یتعل  ې نړید 

د زده کوونکي د   ېنلري چ ایالتېل  یڅدي، او ھ والھیکولو تھ ل ړېکیپر
 وي؛   ېک کرټسره پھ  وګټ

c. واک  کولو  عمل   د  ھګتو  پھ  پالر  او   مور  د  کوونکي  زده  د  ولډ  عمومي  پھ  سرپرست  وی  
 اعالن  سرپرست  د  رګ(م  لري  واک  کولو  ړېکیپر  ميیتعل  د  لپاره  کوونکي  زده  د  ا ی  لري، 

 )؛وي ھګانڅ التیا د یکوونک زده کھ التیا  ای نھ، 
d. پالر،   مور  کھ، ین  د  شمول(پھ    کوي  عمل  یاځ  پر  نو یوالد  پالونکو  ا ی  عيیطب  د  ېچ  فرد  وی  

 زده   د  ھګتو   قانوني  پھ  ېچ  فرد  وی  ای  کوي،   ژوند  ورسره  یکوونک  زده  ېچ)  خپلوان  بل  ای
 لري؛ تی مسول ېنی ھوسا د کوونکي

e. 8د    ېچ  نیسرپرست والد  ویVAC20-81-220  ا  حاتویتوض  ېالند سره سم   اویت ړلھ 
 ا یشوي وي؛   اکلټ

f. وي یشو ازاد ېالند 333-16.1 § ډکو د این یرجیو د ېچ یکوچن وی . 
برخو الند  1eتر    خھڅ  1a  ې برخ  فرعي  ېد  د   حکم  ای  فرمان  يیقضا  وی  ېریکھ چ .2  و ی  ېفرعي 

د زده کوونکي    ای  يړعمل وک   ھګد زده کوونکي د مور او پالر پھ تو  وڅتر    ژنيیمشخص شخص وپ
 ې د د  ېشي چ  اکلټلپاره و  ېد د  دیاشخاص با  ولډ، نو دا    يړوک  ړېکیپر  ميیتعل   توبی پھ استاز

 اوسي. نید موخو لپاره والد فیتعر
  محلي   خدماتو   زویولنټ   د  شمول   پھ  ي، ېږشام  نھ  استازي  یدو  د   ای  ېادار  دولتي  ای  محلي   ېک  نویپھ والد  .3

 . وي ېک فیتوق  پھ ېادار ېداس د یکوونک زده کھ یحت و، ګانڅ
  ھ څھ  کولو عمل د ھګتو  پھ  پالر  او مور د ې الند  فصل ېد د  ېچ کلھ  ن، یوالد پالونکي ای  کيیولوژیب .4

  لپاره کولو کار ھګتو  پھ  پالر  او مور د ې الند ې برخ ېد د نی والد اتیز خھڅ وی لھ  ېچ  کلھ او کوي
 ې ک  پام  پھ  دا  ېچ  ېد   لھ  پرتھ  يیږک  لګڼ  ھګتو  پھ  پالر  او  مور  د  لپاره  موخو  ېبرخ  ېد  د  وي،   ړو
  کوونکي   زده  د  ېچ  نلري  واک  قانوني  نیوالد  سرپرست  ای  پالونکي   کھ  دي  عيیطب  ېچ  شي  ولیون

 .يړوک ړېکیپر ميیتعل  لپاره
  نوی والد  د  ېالند   فصل  ېد  د  شوي  ختم  دي  نھ  یې  حقونھ  پالر  او  مور  د  ېچ  نیوالد  سرپرست  ریغ .5

 .یالسرس تھ  ونوډکاریر ماشوم د یدو د شمول پھ  دي،  مستحق تونویمسؤل  او حقونو ولوټ
 زده  د  نیوالد  ناتني  ری غ.  لري  حق  السرسي  د  تھ  ډکاریر  کوونکي  زده  د  نیناسکھ والد  ېد روزن .6

 .نلري حق السرسي د تھ ډکاریر کوونکي
  ب یتعق  ید نھ  خالصون یې ېالند 333-16.1 § ډکو د ا ینیرجیو د  ېچ ی کوچن یشو  واده معتبر وی .7

  فصل   ېد  د   ھګتو  ېد  پھ  او  يړوک  ادعا  خالصون  د  اساس  پر  ډکاریر  واده   د  کوچني  د  ممکن  ړیک
 . اخلي هړغا پھ تونھیمسؤل" پالر او"مور  د ېالند

Parent Counseling and 
Training 

 د والدینو مشوره او روزنھ 

لھ مور او پالر سره د خپل ماشوم د ځانګړو اړتیاوو پھ پوھیدو کې مرستھ کول، لھ مور او پالر  
سره د ماشوم د ودې پھ اړه معلومات چمتو کول، او لھ والدینو سره د اړینو مھارتونو پھ ترالسھ  

پلي کولو کې    IFSPیا    IEPکولو کې مرستھ کول چې دوی تھ اجازه ورکوي د خپل ماشوم  
 ). 34CFR 300.34(c)(8((وکړي  مرستھ
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Participating Agency 
 برخھ اخیستونکې اٻجنسۍ 

د زده  ېپرتھ چ ېادار  ميیپھ شمول)، د محلي تعل مټی(د جامع خدماتو قانون  ۍجنسٻا زهیی مھیس ای التيیا وهی
  ت یخدماتو چمتو کولو مسول دیږزده کوونکي تھ د ل ھګپھ مالي او قانوني تو ېلري، چ  تیمسول ړېکوونکي د زده ک

ساتي،  ولوي،ټمعلومات را  ندوونکيګر څ تید د ھو ېھم لري چ یمعن  ې موسس ای ېادار ېلري. دا اصطالح د ھغ
او     CFR 300.611(c), 34 CFR 300.324(c) 34) ېبرخ Bمعلومات د قانون د   خھڅلھ ھغھ   ایکاروي،  ای

(34 CFR 300.321(b)(3)يیږترالسھ ک ېالند . 

Pattern 
 چوکاټ 

 د لنډ وخت لپاره د ایستلو لړۍ چې د ایستلو بېلګھ جوړوي: 
 تعلیمي ورځو څخھ ډٻرې جمع کوي؛ 10ځکھ چې ھغوی پھ یوه تعلیمي کال لھ  •
پھ څېر وي چې تر دې د مخھ پېښو کې  د ماشوم چلن پھ بشپړه توګھ د ھغھ چلن   •

 ښودل شوی و او د حذفونو د لړۍ المل شو؛ او 
چې د داسې اضافي فکټورونو لھ املھ وي لکھ د ھرې حذفونې اوږدوالی، د ټولو   •

 ).8VAC20-81-160( حذفونو شمېر، او یوه بل تھ د حذفونو نږدٻوالی
Pattern of Behavior 

 د چلند بېلګھ
 ډلې لخوا د ټاکل شوي څیز یا پھ ورکړل شوي حالت کې د عمل کولو تکرار الره. د یو فرد یا 

Picture Exchange 
Communication System 

(PECS) 
د انځورونو د تبادلې مخابراتي  

 ) PECSسیستم (

یو ځانګړی وده کوونکی/ بدیل مخابراتي سیسټم رامینځتھ شوی چې د ماشومانو او لویانو سره  
د اوتېزم او نورو ټولنیزو ارتباطاتو کسرونو سره د کارولو لپاره رامینځتھ شوی. ھغھ خلک چې  

تبادلھ کړي،    PECSد   کاروي ښوول کیږي چې لھ "ښوونکي" سره د مطلوب توکي عکس 
 وښتنې تھ درناوی کوي. څوک چې سمدالسھ غ

People First Language 
 د خلکو لومړنۍ ژبھ 

ھغھ ژبھ چې انسان د معلولیت پھ وړاندې اچوي، او ھغھ څھ بیانوي چې یو څوک یې لري، نھ  
لومړي زده   پیژندل شوي  لھ معلولیت سره  دا چې شخص څوک دی. ھغھ زده کوونکي چې 

 بېلګې:کوونکي دي. د خلکو د لومړۍ ژبې 
 ھغھ یو ادراکي معلولیت لري؛  •
 ھغھ د پرمختګ ځنډ لري؛  •
 ھغھ د ځانګړو زده کړو خدمتونھ ترالسھ کوي؛  •
 ھغھ د ډاون سنډروم تشخیص لري؛ •
 ھغھ لھ خپلو سترګو/ وسیلې او نورو سره اړیکھ نیسي؛ •
 ھغھ د زده کړې معلولیت لري؛ او،  •
 ھغھ د رواني روغتیا تشخیص لري:  •

Performance Deficit 
 د فعالیت کمښت 

کلھ چې یو زده کوونکی د مناسب چلند کولو مھارت ولري، خو یا دا غوره کوي چې دا کار ونھ  
کړي یا د اضطراب، غوسې، خپګان، یا طبي حالت پھ څیر مسایلو لھ املھ چلند نشي ترسره  

 کولی.

Personally Identifiable 
 پھ شخصي توګھ د پېژندنې وړ 

 ) 34CFR 300.32ھغھ معلومات چې الندې موارد پکې شامل وي: (
 د ماشوم نوم، د ماشوم والدین، یا د کورنۍ بل غړی؛  .1
 د ماشوم پتھ؛ .2
د شخصي ھویت څرګندوونکی لکھ د ماشوم د ټولنیز امینیت او زده کوونکي  .3

 شمېره: یا
یو   .4 څو  تر  ممکنوي  دا  چې  معلومات  نور  یا  لېست  یو  ځانګړتیاوو  د شخصي 

 شوم لھ معقول یقیني والي سره وپېژندل شي. ما

Physical Education 
 فزیکی زده کړه 

 )) 34CFR 300.39(b)(2د الندې مواردو وده: (
 فزیکي او حرکتي فټنس؛  .1
 د خوځښت اساسي مھارتونھ او بېلګې؛ او .2
(د   .3 مھارتونھ  کې  سپورتونو  او  لوبو  ایزو  ډلھ  او  انفرادي  او  نڅا،  آبیاتو،  پھ 

ژوندانھ سپورتونو پھ شمول). پھ اصطالح کې ځانګړې فزیکي مورالي او د  
زده کړه، تطبیق شوي فزیکي زده کړه، د حرکت زده کړه، او د حرکت پراختیا 

 شامل دي. 

Physical Therapy 
 فزیکي درملنھ 

خدمتونھ چې د وړ فزیکي معالج لخوا چمتو شوي یا د طبي راجع کولو او الرښود پھ اړه د وړ  
فزیکي معالج لخوا الرښود یا نظارت الندې (د فزیکي درملنې د تمرین اداره کولو مقررات،  

18VAC112-20  34؛CFR 300.34(c)(9) .( 
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Planned Ignoring 
 پھ پالن سره پام نھ کول 

 ره پھ قصدي توګھ د پام، لفظي تعامل، او فزیکي تماس مخنیوی. د لنډې مودې لپا

Positive Behavior 
Interventions and Supports 

(PBIS) 
د مثبت چلند مداخلې او مالتړ  

)PBIS( 

د ټولو زده کوونکو لپاره د مثبت اکاډمیک او چلند پایلو مالتړ لپاره پھ ملي کچھ پیژندل شوی  
لھ الرې،   تمرکز  د  باندې  تحلیلونو  او  د معلوماتو راټولولو  پر    PBISچلند.  فعال، شواھدو  د 

بنسټ د مخنیوي او مداخلې چلند ستراتیژیو چوکاټ چمتو کوي چې د ښوونځي پھ مثبت کلتور  
 زده کوونکو مناسب چلند تعریف، تدریس، او مالتړ کې مرستھ کوي. کې د 

Precorrections 
 لھ مخکې سمونې

 ځانګړي چلند تھ اشاره کوي چې زده کوونکو تھ د تمھ شوي کړنو / چلند یادونھ کوي. 

Present Level of Academic 
Achievement and 

Functional Performance 
(PLP) 

الستھ راوړنې او عملي د اکاډمیکې 
 ) PLPفعالیت اوسنۍ کچھ (

یو بیان وړاندې کوي چې د انفرادي زده کړې برنامې د برخې پھ توګھ اړین دی. بیان د اړتیا 
پھ عمومي نصاب کې د زده    PLPساحو او کلنۍ اھدافو لپاره اساس دی چې تعقیب بھ شي.  

کړې د فعالیت اوسنۍ کچھ او د    کوونکي د السرسي او پرمختګ پھ اړه د زده کوونکي د زده
لپاره،   لھ ښوونځي څخھ مخکې زده کوونکو  بیانوي.  اغیزې  معلولیت  د    PLPزده کوونکي 

تشریح کوي چې څنګھ معلولیت پھ مناسبو فعالیتونو کې د زده کوونکي پر ګډون اغیزه کوي.  
PLP   .د مشخصو معلوماتو پھ کارولو سره پھ ھدفي او د اندازه کولو شرایطو کې لیکل شوی 

Preventions 
 مخنیوي

 د یو څھ د پیښیدو یا رامینځتھ کیدو د مخنیوي عمل. 

Prior Written Notice 
(PWN) 

لھ مخکې لیکل شوې خبرتیا 
)PWN ( 

پھ  لیکل شوي معلومات والدینو تھ وړاندې کیږي کلھ چې د ښوونځي څانګھ د زده کوونکي 
پیژندنھ، ارزونھ، یا تعلیمي ځایګاه کې د بدلون پیل کولو وړاندیز کوي یا یې ردوي، یا د وړیا 

 مناسبې عامھ زده کړې چمتو کول. 

Private School Children 
with Disabilities 

د خصوصي ښوونځي معلولیت  
 لرونکي ماشومان

معلولیت لرونکي ماشومان چې د دوی د والدینو لخوا پھ خصوصي ښوونځي کې شامل شوي،  
پھ شمول د مذھبي، ښوونځي یا تاسیسات چې د لومړني ښوونځي یا ثانوي ښوونځي تعریف پوره  

تعریف شوي د معلولیت لرونکو ماشومانو پرتھ چې د  کوي لکھ څنګھ چې پھ دې برخھ کې  
 8VAC20-81-150محلي ښوونځي لخوا پھ خصوصي ښوونځي کې ځای پر ځای شوي د

(34 CFR 300.130)  .سره سم ویش یا د جامع خدماتو قانون ټیم 
Proactive 

 فعال 
ای چې پیښ  د یو څھ پیښیدو المل کیدو سره د وضعیت رامینځتھ کول یا کنټرول کول د دې پرځ

 شوي وروستھ یې ځواب ووایی. 

Procedural Safeguards 
 روندي خوندیتوبونھ

کې تنظیم شوې ده. "پھ ویرجینیا کې   8VAC20-81-170الندې د حقونو لړۍ پھ    IDEAد  
ستاسو د کورنۍ د ځانګړې زده کړې حق" تر سرلیک الندې سند ھم وګورئ چې مور او  
پالر تھ د دوی د ځانګړې زده کړې حقونو خبر ورکوي د دې پھ ګډون چې څنګھ کورنۍ او  

 د ښوونځي ستونزې حل کولی شي. 
Program 

 پروګرام
اړوند خدمتونھ، پھ شمول د استوګن ځایونو، تعدیالت، اضافي مرستې او  ځانګړې زده کړې او  

 خدمتونھ، لکھ څنګھ چې د ماشوم د انفرادي زده کړې پروګرام لخوا ټاکل کیږي. 
Prompts 

 ھڅې
 ھغھ معلومات چې زده کوونکی ھڅوي چې یو چلند یا فعالیت ترسره کړي. 

Proper Notice 
 مناسبھ خبرتیا

د وخت اندازه او طریقھ چې پھ وسیلھ یې مور او پالر تھ خبر ورکول کیږي او د دوی د ماشوم  
 پھ اړه د ځانګړو تعلیمي پریکړو پھ اړه پھ غونډو کې د ګډون فرصت برابروي.  

Proximity 
 نږدې والی 

کې  لھ شاګرد (شاګردانو) سره نږدې والړه یا ناستھ تر څو ناغوښتی چلند کم کړي پداسې حال  
 چې مطلوب چلند (چلندونھ) زیاتیږي. 
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Psychological Services 
 رواني خدمتونھ 

نظارت الندې چمتو   یا  تر الرښوونې  ارواپوه  یا د وړ  لخوا  ارواپوه  ھغھ خدمتونھ چې د وړ 
 ) 34CFR 300.34(c)(10((کیږي، پھ شمول د:  

 د رواني او تعلیمي ازموینو اداره کول، او د ارزونې نور طرزالعملونھ؛ .1
 د ارزونې پایلې تشریح کول؛ .2
شرایطو پھ اړه د معلوماتو ترالسھ کول،  د ماشوم چلند او د زده کړې پورې اړوند   .3

 یو ځای کول، او تشریح کول؛
د ښوونځي د پروګرامونو پھ پالن کولو کې د نورو کارکوونکو سره مشوره کول   .4

د ماشومانو ځانګړې اړتیاوې پوره کوي لکھ څنګھ چې د رواني ازموینو، مرکو، 
 مستقیمو مشاھدو، او چلند ارزونو لخوا ښودل شوي؛

نو او والدینو لپاره د رواني مشورې پھ ګډون د رواني خدماتو پروګرام  د ماشوما .5
 پالن او اداره کول؛ او 

 د مثبت چلند مداخلې ستراتیژیو رامینځتھ کولو کې مرستھ.  .6

Public Expense 
 عامھ لګښت 

سیمھ ییزه تعلیمي اداره یا د خدماتو یا ارزونې بشپړ لګښت ورکوي یا ډاډ ترالسھ  
کوي چې خدمت یا ارزونھ پھ بل ډول مور او پالر تھ پرتھ لھ کوم لګښت څخھ  

 ). 34CFR 300.502(a)(3)(ii((چمتو کیږي 

Public Notice 
 عامھ خبرتیا

تھ چمتو کیږي. د عامھ خبرتیا پھ ھغھ پروسھ چې لھ مخې یې ځینې معلومات عامو خلکو  
تلویزیون  د  اعالنونھ،  راډیو  د  اعالنونھ،  ورځپاڼو  د  شي،  کېدای  کې  طرزالعملونو 
ځانګړتیاوې او اعالنونھ، السي بیلونھ، بروشرونھ، بریښنایی وسیلې، او نور ھغھ میتودونھ  

اما  بریالي وي،  د معلوماتو چمتو کولو کې  تھ  احتمال لري خلکو  تر دې    شامل وي چې 
 محدود ندي. 

Qualified Person who has 
a Disability 

معلولیت لرونکی پر شرایطو برابر 
 شخص 

د پیاوړي کولو قانون پلي کولو فدرالي مقرراتو    1973یو "وړ معلول شخص" لکھ څنګھ چې د  
 .). USC § 701 et seq 29کې تعریف شوی، لکھ څنګھ چې تعدیل شوی (

Qualify/Eligible 
 وړ/ پر شرایطو برابر 

د پیاوړي کولو قانون پلي کولو فدرالي مقرراتو    1973یو "وړ معلول شخص" لکھ څنګھ چې د  
 .). USC § 701 et seq 29کې تعریف شوی، لکھ څنګھ چې تعدیل شوی (

Qualitative Data 
 کیفي معلومات

معلومات دي چې مشاھده کیدی شي مګر اندازه کیږي  د توضیحاتو سره سر او کار لري، دا ھغھ  
 نھ (قیاس). 

Quantitative Data 
 کمیتي معلومات

 ھغھ معلومات چې د شمیرې یا مقدار پھ توګھ څرګندیدای شي (فریکونسی، موده، ځنډ). 

Recreation 
 تفریح 

 )) CFR 30.34(c)(11 34پکې شاملېږي: (
 د فارغ وخت د عمل ارزونھ؛  .1
 درملنې تفریحي خدمتونھ؛د  .2
 پھ ښوونځیو او ټولنیزو ادارو کې تفریحي پروګرام؛ او  .3
 د فارغ وخت زده کړه.  .4

Redirection 
 بیا ځل الرښوونھ کول 

لھ یو زده کوونکي سره د مرستي عمل دی ترڅو پھ ھغھ څھ باندې بیا تمرکز وکړي چې لھ  
 ترسره کړي. ھغوی څخھ پوښتل شوي وي او پھ یو ټاکلي وخت کې یې 

Reevaluation/ Three Year 
Reevaluation 

 بیا ارزونھ/ درې کلنھ بیا ارزونھ 

بیا ارزونھ باید لږترلږه پھ ھرو دریو کلونو کې ترسره شي تر څو معلومھ کړي چې یو زده  
کوونکی تخصصي الرښوونې تھ اړتیا لري. د بیا ارزونې غوښتنھ کیدای شي د زده کوونکي  

 ښوونکي، یا بل مسوول لخوا وشي. مور، 

Rehabilitative Counseling 
Services 

د پیاوړي کولو د الرښوونو  
 خدمتونھ 

  ګړې انځ  پھ  ېچ  شوي  چمتو   ې ک  وډغون  زویا  لھډ  ایپرسونل لخوا پھ انفرادي    ړ د و  ېھغھ خدمتونھ چ
 تی معلول  د  او  یاځ  کار  د  او  کولو،   ترالسھ  ۍخپلواک  کولو،   چمتو  ېکارموندن  د  ا، یپراخت   مسلک  د  ھګتو

 ې ارغونیب  حرفوي  د  ېک  اصطالح  ېد  پھ.   کوي  تمرکز  ېباند  ادغام  ېک  ېولنټ  کوونکي  زده  لرونکي
 چمتو  لخوا  رامګپرو  کولو  يړپیاو  مسلکي  د  تھ  کوونکو  زده  لرونکو  تیمعلول   ېچ  دي  شامل  ھم  خدمتونھ

  ھ ګنڅشوي ، لکھ    لیتمو  ېالند.)  USC § 701 et seq 29(  قانون  کولو  يړاویپ  د  1973  د  ېچ  شوي
 ). CFR 300.34(c)(12 34(( یشو لیتعد ېچ
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Reinforcer 
 بیا پیاوړی کوونکی 

 یوه پیښھ/توکی/عمل چې د ھغھ چلند پیښې ډیروي چې دا تعقیبوي. 

Reinforcement 
 بیا پیاوړتیا 

 یوه پیښھ / توکی / عمل چې د چلند احتمال ساتي یا یې زیاتوي.

Reinforcement 
Inventory/Menu 

 د پیاوړتیا لېست/ مینو

د غوره توب ارزونې پھ نوم ھم پیژندل کیږي.  د عمل / پیښې / توکو لیست چې زده کوونکی  
کولی شي د تقویت لپاره یې غوره کړي.  د پخوانیو تقویھ کوونکو تاریخي ریکارډ ھم کیدی 

 شي.

Related Services 
 اړوند خدمتونھ 

ترانسپورت او داسې پرمختیایي، اصالحی او نور مالتړي خدمتونھ چې د معلولیت لرونکي  
ماشوم سره د مرستې لپاره اړین دي تر څو لھ ځانګړې زده کړې څخھ ګټھ پورتھ کړي او د  
وینا ژبې رنځپوھنې او آډیولوژي خدمتونھ پکې شامل دي؛ د ژباړې خدمتونھ؛ رواني خدمتونھ؛ 

د او حرفوي  معلولیت  فزیکي  د  ماشومانو کې  پھ  پھ ګډون؛  تفریح  معالجوي  د  تفریح،  رملنھ؛ 
لومړني پیژندنھ او ارزونھ؛ د مشورې خدمتونھ، د پیاوړي کولو مشورې پھ ګډون؛ د تګ او  
راتګ خدمتونھ؛ او طبي خدمات د تشخیص یا ارزونې موخو لپاره. اړوند خدماتو کې د ښوونځي 

ټولنیزو    روغتیایی خدمتونھ او د ښوونځي د نرس خدمتونھ ھم شامل دي؛ پھ ښوونځیو کې د 
کارونو خدمتونھ؛ او د والدینو مشوره او روزنھ. پھ اړونده خدماتو کې ھغھ طبي وسیلھ شاملھ  
نھ ده چې پھ جراحي ډول نصب شوي وي پھ شمول د کوکلیر امپالنټ، د وسیلې د فعالیت اصالح  

اتنھ، یا د دې وسیلې ځای پھ ځای کول. د اړوندو  کول (د مثال پھ توګھ نقشھ کول)، د وسیلې س
خدماتو لیست بشپړ نھ دی او کیدای شي نور پرمختیایي، اصالحی، یا مالتړي خدمتونھ (لکھ  
ھنري او کلتوري پروګرامونھ، او ھنر، موسیقي او نڅا درملنھ) پکې شامل وي، کھ چیرې دوی  

د   213- 22.1. ځانګړې زده کړې (§  د معلولیت لرونکي ماشوم سره د مرستې لپاره اړین وي
 ). CFR 300.34(a) 34ویرجینیا کوډ؛  

Removal 
 حذف کول 

د زده کوونکي لھ اوسني تعلیمي ځای څخھ د زده کوونکي ایستل، عموما، د نامناسب چلند لھ 
 املھ. 

Removal from School 
 لھ ښوونځي څخھ بھر کول 

لخوا لھ ښوونځي څخھ ایستل کیږي. پھ دې    LEAکلھ چې یو زده کوونکی د کوم دلیل لپاره د  
 کې پھ ښوونځي کې تعلیق او د بس څخھ تعلیق شامل دي. 

Replacement Behavior 
 د بیا ځای پر ځای کولو چلند 

ھ  د یو ځانګړي مطلوب چلند سره د ناغوښتل شوي چلند بدلول چې د ناغوښتل شوي چلند ورت 
 فعالیت پوره کوي. 

Respondent Conditioning 
 د ځواب ورکوونکي حالت 

د کالسیک کنډیشن پھ نوم ھم پیژندل کیږي، د زده کړې یو ډول چې پھ ھغھ کې د یو فرد چلند 
 پھ دوامداره توګھ د انعکاس یا کالسیک حالت شوي محرک لخوا جذب کیږي. 

Response to Intervention 
(RtI) 

 ) RtIالسوھنې تھ ځواب (

و سره مخ دي د یوې درجې،  د زده کوونکو لپاره چې پھ عمومي نصاب کې د تعلیمي ننګون 
فعالې مداخلې طریقې تھ اشاره کوي. کھ چیرې زده کوونکی پھ نښھ شوي، ساینسي پلوه مداخلو 

پھ پریکړه کې    RtIتھ ځواب ورنکړي، نو زده کوونکی کیدای شي د   پروسې څخھ د وړتیا 
کولو  کارول شویو مداخلو څخھ د اسنادو پھ کارولو سره د ځانګړي زده کړې وړتیا مشخص  

 لپاره راجع شي.    

School Day 
 تعلیمي ورځ

ھره ورځ، د یوې جزوي ورځې پھ ګډون، چې ماشومان پھ ښوونځي کې د تعلیمي موخو لپاره  
حاضر وي. دا اصطالح پھ ښوونځي کې د ټولو ماشومانو لپاره ورتھ معنی لري، پھ شمول د  

 ). CFR 300.11 34معلولیت لرونکو او غیر معلولو ماشومانو (

School Health Services and 
School Nurse Services 

د ښوونځي روغتیایي خدمتونھ او د  
 ښوونځي د نرس خدمتونھ 

ترالسھ کړي    FAPEروغتیایی خدمتونھ چې د دې لپاره ډیزاین شوي تر څو یو معلول ماشوم  
کې تشریح شوي. د ښوونځي د نرس خدمتونھ ھغھ خدمتونھ دي    IEPلکھ څنګھ چې د ماشوم پھ  

چې د ښوونځي د وړ نرس لخوا چمتو کیږي. د ښوونځي روغتیایی خدمتونھ ھغھ خدمتونھ دي  
.)  seqاو  3000- 54.1چې کیدای شي د ښوونځي د وړ نرس یا بل وړ کس لخوا چمتو شي (§ 

 ) برخھ. CFR 300.34(c)(13) 34د ویرجینیا د کوډ؛  
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Scientifically Based 
Research 

 د ساینس پر بنسټ څیړنھ 

ھغھ څیړنھ چې د زده کړې فعالیتونو او برنامو پورې اړوند د باور وړ او باوري پوھې  
ترالسھ کولو لپاره د سختو، سیستماتیکو او ھدفي طرزالعملونو پلي کول پکې شامل دي او  

 ) USC § 9501(18); 34 CFR 300.35 20څیړنې پکې شاملې دي: (
 سیستماتیک، تجربوي میتودونھ کار کوي چې مشاھده یا تجربھ راوباسي؛ .1

د معلوماتو سخت تحلیلونھ شامل دي چې د بیان شوې فرضیې ازموینې لپاره  .2
 کافي دي او عمومي پایلې یې توجیھ کوي؛ 

د اندازه کولو یا مشاھدې میتودونو باندې تکیھ کوي چې د ارزوونکو او  .3
څارونکو لپاره د اعتبار وړ او باوري معلومات چمتو کوي، پھ ډیری اندازه کولو  
 او کتنو کې، او د ورتھ یا مختلفو تحقیق کوونکو لخوا د مطالعاتو پھ اوږدو کې؛

د تجربوي یا نیم تجربوي ډیزاینونو پھ کارولو سره ارزول کیږي چیرې چې   .4
فو شرایطو تھ ګمارل شوي او د  افراد، ادارې، پروګرامونھ، یا فعالیتونھ مختل

مناسبو کنټرولونو سره د ګټو د شرایطو اغیزو ارزولو لپاره، د تصادفي ګمارلو  
تجربو، یا نورو ډیزاینونو تھ ترجیح ورکولو سره تر ھغھ حده چې دا ډیزاینونھ 
 دننھ حالت یا ټول حالت کنټرولونھ لري؛

توضیحاتو او وضاحت کې  ډاډ ترالسھ کوي چې تجربوي مطالعات پھ کافي  .5
وړاندې شوي تر څو د نقل لپاره اجازه ورکړي یا لږترلږه د دوی موندنو تھ پھ  
 سیستماتیک ډول رامینځتھ کولو فرصت وړاندې کړي؛ او 

د ګډې بیاکتنې ژورنال لخوا منل شوی یا د نسبتا سختې، ھدفي، او ساینسي بیاکتنې   .6
 ا تصویب شوی. لھ الرې د خپلواکو متخصصینو د یوې پینل لخو

Screening 
 معاینھ

ھغھ پروسې چې پھ منظمھ توګھ لھ ټولو زده کوونکو سره کارول کیږي تر څو دمخھ نا پیژندل 
شوې اړتیاوې وپیژني او دا ممکن د ځانګړي تعلیم او اړوندو خدماتو یا نورو راجع کولو یا  

 مداخلې لپاره راجع کولو پایلھ ولري. 

Section 504 
 برخھ  504

فدرالي مالي مرستې   1973د   د  تعدیل شوې  لکھ څنګھ چې  برخھ،  دا  قانون  پیاوړي کولو  د 
ترالسھ کولو پروګرام یا فعالیت کې د معلولیت پر بنسټ د تبعیض لھ منځھ وړلو لپاره ډیزاین  

 .).USC § 701 et seq 29شوی (
Separate Incidents of 

Misconduct 
 د ناوړه چلند جال پېښې 

 چلند پھ بېال بېلو وختونو کې را منځتھ کېږي. ناوړه 

Serious Bodily Injury 
 د وجوډ سخت ټپ 

د بدن ټپ چې د مړینې د پام وړ خطر، ډیر فزیکي درد، اوږدمھالھ او ښکاره د شکل بدلون، 
یا د بدن غړي د فعالیت اوږد مھالھ اختالل یا لھ السھ ورکول، عضوي یا دماغي  ضعیف پکې 

 ). CFR 300.530 (i)(3) 34)؛ USC § 1365(h)(3 18شامل دي (

Services Plan 
 د خدمت پالن 

  ميیتعل زهیا مھیس ېچ يځ را ېپک حیخدماتو تشر وندړاو ا ړېزده ک يګړانځد  ېچ انیب  یشو کلیل وی
  يځوونښپھ خصوصي  ېلرونکي ماشوم تھ چ   تیشوي معلول یاځپر  یا ځاداره بھ د مور او پالر لخوا 

شوي وي، پھ شمول د خدماتو    اکلټد خدماتو ترالسھ کولو لپاره  ېچ يړشامل شوي وي چمتو ک ېک
) سره سم 8VAC20-81-150 (34 CFR 300.37)ترانسپورت، او د  نړیا ولډاو ھر  تیموقع
 . يیږک پلي او یشو  تھځنیرام

Setting Events 
 د محفلونو ترتیبول 

کیږي، کھ ھغھ لھ چلند څخھ سمدستي مخکې ھغھ شرایط چې یو چلند پکې واقع 
(مخکینی/چټک محرک)، یا د چلند څخھ ډیر وخت مخکې (د لرې مخکینۍ/سست محرک)  

 وي. 
Severe Disabilities 

 شدید معلولیت 
 دغھ اصطالح نوره نھ کارول کېږي. فکري معلولیت وګورئ. 

Severity 
 شدت 

 پھ چلند کې د بدلونونو لویوالی یا اندازه.  
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Short-term Removal 
 لڼد مھالھ حذف کول 

پھ یو ښوونیز کال کې تر لسو پرلھ پسې د ښوونځي ورځو یا لس مجموعي ښوونځي ورځو  
 لپاره لرې کول. 

د ښوونځي پرسونل کولی شي د زده کوونکي د اوسني تعلیمي ترتیب څخھ د یوه   •
ترتیب څخھ یو  لنډمھالھ زده کوونکي لیرې کول د زده کوونکي لھ اوسني تعلیمي  

مناسب لنډمھالھ بدیل تعلیمي ترتیب، بل ترتیب، یا تعلیق تھ پلي کړي، تر ھغھ حده  
 چې دا بدیلونھ د معلولیت لرونکي زده کوونکي لپاره پلي کیږي. 

زده   • لرونکي  معلولیت  کې  کال  پھ  ښوونځي  د  ممکن  کول  لرې  لنډمھالھ  اضافي 
ړل شي تر ھغھ چې لرې کول [د  کوونکي تھ د ناوړه چلند د جال پیښو لپاره ورک

 لرې کولو] بیلګھ نھ وي. 
کھ لنډ مھالھ لرې کول یوه بیلګھ وي، د اوږدې مودې لرې کولو اړتیاوې باید پلي   •

 شي.
o   دPWCS   کارمندان ټاکي کلھ چې جال وي، د ناوړه چلند نا اړونده بېلګو

 لپاره لنډمھالھ لرې کول یوه نمونھ ګڼل کیږي. 
o   دا لرې کول یوازې پھ ځای پر ځای کولو کې بدلون رامینځتھ کوي کھ

 کارکوونکي وټاکي چې یوه نمونھ شتون لري.  PWCSچیرې د 
Skill Deficit 

 د مھارت کمښت 
 زده کوونکی مطلوب چلند و نکړي، ځکھ چې زده کوونکی نھ پوھیږي چې څنګھ. کلھ چې یو 

Small Group Instruction 
 د کوچني ګروپ الرښوونھ 

د کمې اندازې ګروپ تھ اشاره کوي، کوم چې زده کوونکو تھ وړتیا ورکوي چې نورې انفرادي  
 الرښوونې او غرګون ترالسھ کړي.  

Social Work Services in 
Schools 

پھ ښوونځیو کې د ټولنیز کار 
 خدمتونھ 

لخوا چمتو شوي، پھ شمول    وونکيښ  ړو  دونکيید ل  ایکارکوونکي    زیولنټ  يځوونښد    ېھغھ خدمتونھ چ
 ) CFR 300.34(c)(14) 34؛  8VAC20-22-660پرسونل لپاره د جواز مقررات،  يځوونښد: (د 

 کول؛ چمتو خیتار يیا یپرمخت ای  زیولنټ لپاره ماشوم لرونکي تید معلول .1
 مشوره؛ انفرادي او زهیا لھډسره  ۍد ماشوم او کورن .2
 پھ  سره نورو او  پالر او مور  د ېک) ولنھټ او ځیوونښ(کور،  تید ماشوم د ژوند پھ وضع .3

 کوي؛ زهیاغ لیتعد ماشوم د ېک  يځوونښ پھ ېچ کول کار ېک ایرتګمل
 ميیتعل پھ ماشوم د شي  یوکول ماشوم و څ تر کول متحرک  نویسرچ د ېولنټ او يځوونښد  .4

 او  ي؛ ړوک هړک زده مؤثره حده تر امکان د ېک رامګپرو
 . مرستھ ېک کولو تھځن یرام ویژیسترات ېد ماشوم لپاره د مثبت چلند مداخل .5

 کوونکي   دنھیل  ای  کارکوونکي  زیولنټ  يځوونښ  د   شي  یدایک  ، ېک  ار یاخت   خپل  پھ  اداره،   ميیتعل  زیا  مھیس
  ې چ  ھغھ  تر  شوي،   ژندلیپ   ېک  فی تعر  ېد  پھ   ېچ  يړک  پراخ  بھر  خھڅ  خدماتو   ھغو  د  رول  وونکيښ

 .ولري مطابقت سره مقرراتو او نوی قوان دولتي نورو د شمول پھ ورکولو جواز د ایپراخت

Socially Significant 
 پھ ټولنیز ډول د پام وړ 

ھغھ چلند چې د یو فرد لپاره مھم دی چې ترسره یې کړي (یا یې ترسره نھ کړي) ترڅو پھ خپل  
چاپیریال کې پھ بریالیتوب سره فعالیت وکړي. تر ھغھ حده چې یو ناغوښتل شوی چلند د زده  

 کوونکي فعالیت/زده کړې او/یا د نورو پھ فعالیت اغیزه کوي.  
Special Class 

 ځانګړی ټولګی 
ګي چې د ځانګړي زده کړې د ښوونکي لخوا تدریس کیږي چې پکې یوازې د ځانګړي  یو ټول

 زده کړې زده کوونکي شاملیږي. ځینې وخت دې تھ خپلواک ټولګی ھم وایي. 

Special Education 
 ځانګړې زده کړه 

  ړېبشپ  ېاوی تړا  ګړېانځلرونکي ماشوم    تی د معلول  و څتر    ه، ړزده ک  اړی و  ېشو  نیزا ډی  ھګتو  ګړېانځپھ  
  کي یاو پھ فز  الونویرېکور، رغتون، ادارو او نور چاپ  ي، ګولټپھ    ېچ  ونګډپھ    ړېزده ک  ېد ھغ  ي، ړک

زده   ګړېانځدا د    ېریشامل دي کھ چ  ویھر    ېالند  ېاصطالح ک  ې. پھ ديېږک  ېاندړو  ېک  وړزده ک
 ) CFR 300.39 34  ؛ ډکو اینیرجید و 213-22.1: (§ يړپوره ک  ېاویتړا فید تعر ړېک

  ارونویمع  دولتي  د  خدمت  ېریچ  کھ  خدمت،   وندړا  بل  کوم  ای  خدمتونھ  ۍپتالو  د  ېژب  ناید و .1
 ي؛ یږک لګڼ ړېک زده ګړېانځ یاځر پ  خدمت وندړا د سم سره

 او   ه؛ ړملکي زده ک .2
 د سفر روزنھ. .3

Special Education Hearing 
Officer 

د ځانګړې زده کړې د اورٻدنې 
 افیسر 

"اوریدنې بې پرې افیسر" اصطالح د دې اصطالح پھ توګھ پھ قانون او د ھغې د فدرالي پلي  د 
 کولو مقرراتو کې کارول کیږي. 
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Specially Designed 
Instruction 

پھ ځانګړې توګھ ډیزاین شوې زده  
 کړه

منځپانګې،   سمون،  سره  اړتیاوو  لھ  ماشوم  برابر  د  شرایطو  پر  مخې  لھ  څپرکي  دې  د 
 ) 34CFR 300.39(b)(3((میتودولوژي، یا د الرښوونې وړاندې کول:  

د ماشوم ځانګړو اړتیاوو تھ د رسیدو لپاره چې د ماشوم د معلولیت لھ املھ را منځتھ   .1
 شوي وي؛ او 

ډاډمن کول، ترڅو ماشوم وکولی شي ھغھ عمومي نصاب تھ د ماشوم السرسی   .2
تعلیمي معیارونھ پوره کړي چې د محلي تعلیمي ادارې پھ واک کې پھ ټولو 

 ماشومانو پلي کیږي. 

Specific Learning 
Disability 

 د ځانګړې زده کړې معلولیت 

پھ یو یا ډیرو لومړنیو رواني پروسو کې اختالل چې د ژبې پھ پوھیدو یا کارولو کې دخیل وي،  
ویل شوي یا لیکلي، چې کیدای شي ځان د اوریدلو، فکر کولو، خبرې کولو، لوستلو، لیکلو،  
امال کولو یا د ریاضیاتي حسابونو ترسره کولو نیمګړتیا کې څرګند شي. شرایط لکھ د ادراک  

، د مغز زخم، د دماغ لږ فعالیت، ډیسلیسیا، او پرمختیایي افاسیا. د زده کړې ځانګړي معلولیت
معیوبیت کې د زده کړې ستونزې شاملې نھ دي چې پھ ابتدایي توګھ د لید، اوریدلو، یا د موټرو  
اقتصادي   یا  د چاپیریال، کلتوري،  د فکري معلولیت؛ احساساتي معلولیت؛  ده؛  پایلھ  معلولیت 

 )  CFR 300.8(c)(10) 34د ویرجینیا کوډ؛   213-22.1 زیان. (§
Speech or Language 

Impairment 
 د خبرو کولو یا ژبې اختالل 

د مخابراتو اختالل، لکھ ټوخی کول، د بیان کمزوری کول، د بیان یا جذب وړ ژبھ ضعف، یا د  
 ). CFR 300.8(c)(11 34((غږ نیمګړتیا چې د ماشوم پھ تعلیمي فعالیت منفي اغیزه کوي 

Speech-Language 
Pathology Services 

 ژبې د پتالوژي خدمتونھ - د وینا

(34 CFR 300.34(c)(15) 
 د ھغو ماشومانو پیژندنھ چې د وینا یا ژبې نیمګړتیاوې لري؛ .1
 د ځانګړي وینا یا ژبې د نیمګړتیاوو تشخیص او ارزونھ؛  .2
طبي یا نورو مسلکي پاملرنې تھ راجع کول چې د وینا یا ژبې د نیمګړتیاوو لپاره  .3

 اړین دي؛
وینا او ژبې خدماتو چمتو کول؛  د مخابراتي خنډونو د مخنیوي یا لرې کولو لپاره د   .4

 او
د مور او پالر، ماشومانو او ښوونکو د وینا او ژبې د نیمګړتیاوو پھ اړه مشوره   .5

 او الرښوونھ. 
State Assessment Program 

 د دولتي ارزونې پروګرام 
پھ ویرجینیا کې د قانون لھ مخې د دولتي ارزونې برنامھ چې د دولت ارزونې سیسټم برخھ ده  

 حساب ورکولو لپاره کارول کیږي. چې د
State Educational Agency 

 ایالتي تعلیمي اداره
 ). CFR 300.41 34د ویرجینیا د پوھنې ریاست (

State-operated Programs 
د ایالت پھ کچھ پلي کیدونکي 

 پروګرامونھ 

تاسیساتو ھغھ پروګرامونھ چې ماشومانو او ځوانانو تھ تعلیمي خدمتونھ وړاندې کوي چې پھ  
کې د داخلیدو د پالیسیو او طرزالعملونو سره سم ژوند کوي چې د دولتي بورډونو، ادارو، یا 

 د ویرجینیا کوډ). 345- 22.1او  340- 22.1، 7- 22.1موسسو مسؤلیت دی) §§ 
Standards-Based 

Education 
 د معیارونو پر بنسټ

 زده کړه 

د الرښوونې او ارزونې ډیزاین کولو اساس پھ توګھ د زده کړې د نصاب معیارونھ کاروي. د  
زده کوونکي فعالیت د زده کوونکو لھ یوې ډلې سره د ځانګړې منځپانګې لپاره د الرښوونې د  

 اغیزې مشخص کولو لپاره کارول کیږي او ھمدارنګھ پھ الرښوونو کې اړین سمونونھ.  

Stay Put Provision 
 د پاتې کېدو حکم

کلھ چې د ښوونځي د څانګې او والدینو ترمنځ اختالف وي، یو معلول زده کوونکی پھ اوسني 
تعلیمي ځای کې پاتې کیږي تر څو چې اختالف حل نشي، مګر دا چې څانګھ او والدین پھ بل  

 ډول موافق وي. 
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Strategic Instruction 
 ستراتېژیکھ زده کړه

ګامونو مجموعھ چې د مطلوبې پایلې المل کیږي. تعلیمي ستراتیژۍ باید پھ مستقیم  د ځانګړو  
ډول د ښوونکي لخوا تدریس او ماډل شي. زده کوونکو تھ باید د ستراتیژۍ تمرین کولو لپاره  
ډیر فرصتونھ ورکړل شي. د وخت پھ تیریدو سره، د ښوونکي لخوا تدریس شوې زده کړې  

لخ  د زده کوونکو  کیږي. ستراتیژیکې  ستراتیژۍ  داخلي  توګھ  پھ  د ستراتیژیو  د زده کړې  وا 
الرښوونې زده کوونکو تھ د ستراتیژۍ، د ستراتیژۍ د کارولو طرزالعملونو، او د ستراتیژۍ  
ګټورتیا درک کوي. دا اړینې برخې دي کلھ چې زده کوونکو تھ نوې ستراتیژۍ تدریس کوي  

 ي. تر څو دوی پوه شي چې کلھ او ولې کارول کیږ
Supplementary Aids and 

Services 
 بشپړوونکې مرستې او خدمتونھ 

 نورو  وندړا  ې پور  ړېک  زده  د  ای  ېک  وګیولټ  پھ  وړک  زده  عمومي  د  ېچ  ونھړمالت  نور  او  خدمتونھ  ، ېمرست
) سره سم CFR 300.42 34(   پرکيڅ  ېد  د   ماشومان  لرونکي  تیمعلول  وڅتر  شوي  چمتو  ېک  باتویترت
 .يړوک ړېک زده سره ماشومانو  پرتھ  تیمعلول لھ حده رهډیتر 

Surrogate Parent 
 ځایناستي والدین

یو کس پھ دې څپرکي کې د ټاکل شویو طرزالعملونو سره سم ټاکل شوی تر څو ډاډ ترالسھ  
کړي چې ماشومان د طرزالعمل محافظت او د وړیا مناسب عامھ زده کړې چمتو کولو توان  

 ). CFR 300.519 34لري (
Task Analysis 

 د دندې شننھ 
 د پیچلو مھارتونو د ھغې پھ برخو برخو د ماتولو پروسھ. 

Team Teaching 
 ډلھ ییز تدریس 

د تدریس یو میتود چې پھ ھغھ کې دوه یا زیات استادان ورتھ مضمون/موضوع تدریس کوي.  
ښوونکي کولی شي ټول ګروپ تھ بدیل تدریس وکړي یا ګروپ پھ برخو یا ټولګیو وویشي چې  
د ښوونکو تر منځ بدلېږي. د ټیم تدریس کې د ښوونکو یوه ډلھ شاملھ ده چې پھ ھدف سره، منظم 

وي ترڅو د ھر عمر زده کوونکو سره مرستھ وکړي. پھ ګډه، ښوونکي د کورس  او پھ ګډه کار ک 
درس   تھ  کوونکو  زده  کوي،  چمتو  پالنونھ  درسي  کوي،  ډیزاین  نصاب  ټاکي،  اھداف  لپاره 

 ورکوي او پایلې ارزوي.  
Termination of Services/No 
Longer Eligible/ Declassify 
د خدماتو پای تھ رسیدل/نور وړ نھ  

 دي/منحل کول 

ھغھ وخت پیښیږي کلھ چې د وړتیا ګروپ وټاکي چې زده کوونکی نور د معلولیت لرونکی زده  
کوونکی نھ دی چې ځانګړې زده کړې او اړوندو خدماتو تھ اړتیا لري او د پای تھ رسیدو لپاره  

باید د زده کوونکي ارزونھ ترسر  تعلیمي اداره  ییزه  ه  د والدینو رضایت خوندي شوی. سیمھ 
 کړي، مخکې لھ دې چې معلومھ کړي چې زده کوونکي نور وړ ندي.  

Threat Assessment 
 د ګواښ ارزول 

د زده کړې عمومي پروسھ. دا د واقعیت پر بنسټ یوه پروسھ ده چې پھ ابتدایي   PWCSد  
توګھ د چلندونو پھ ارزونھ تکیھ کوي تر څو احتمالي خطرناک یا تاوتریخوالي حالتونھ وپیژني 

د   کیږي،  ترسره  لپاره  کوونکو  زده  لرونکو  معلولیت  د  چې  کلھ  کړي.  نښھ  پھ   IDEAاو 
 ي.  محافظتونھ ھم باید وساتل ش

Time Sampling 
 د وخت نمونھ کول 

د لیدلو وړ ثبتولو سیسټم چې پھ کې د مشاھدې موده پھ مساوي وقفو ویشل کیږي تر څو د ټاکل  
شوي وخت وقفو وروستھ د چلند شتون/نھ شتون اندازه کړي. کیدای شي جزوي، بشپړ، یا وقفھ 

 یي نمونھ جوړول وي. 

Timely Manner 
 پر وخت 

 ېچ  یمعن ېتھ پھ پام سره وکارول شي پھ د  ایتړا ارونویموادو تھ د السرسي مع ميید ملي تعل  ېریکھ چ
 ميیتعل  ېشکلونو ک  ړد السرسي و  وڅتر    يړپورتھ ک  امونھګمعقول    ولټ  دیاداره با  ميیتعل  زهیی  مھیس

  ېچ  ھګ نڅلري لکھ    ایتړتوکو تھ ا  ودښورتھ الر  ېچ  يړلرونکو ماشومانو لپاره چمتو ک  تی مواد د معلول
 ). CFR 300.172(b)(4 34((مواد ترالسھ کوي  ميینور ماشومان تعل

Transfer from Part C 
(Early Intervention 

Program for Infants and 
Toddlers with Disabilities) 

Services 
څخھ لیږد (د ماشومانو   Cد برخې 

او معلولینو لپاره د ابتدایي مداخلې 
 پروګرام) خدمتونھ 

 CFR 34شي: ( ستلیلپاره واخ  ړمالت دیږد ماشوم د ل دی) باIFSP( پالن انفرادي خدمتونو وید کورن
300.124 ( 
 وي؛  مناسب خدمتونھ دا ېچ حده ھغھ تر ړېک زده ګړېانځ ۍنړد ماشومتوب لوم .1
 . وي مناسب کھ ولري،  شتون ممکن ېچ خدمتونھ نور ای .2

Transfer Student 
 د زده کوونکي لېږد 

ھغھ زده کوونکی چې د ورتھ تعلیمي کال پھ جریان کې د ښوونځي د یوې څانګې څخھ بلې 
 څانګې تھ ځي د زده کوونکي لېږد ورتھ وایي. 
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Transition Plan 
 د لېږد پالن 

د فعالیتونو یو ھمغږی شوی سیټ ډیزاین شوی دی چې د معلولیت لرونکو زده کوونکو سره د  
ډیری عموماً     مرستې لپاره ډیزاین شوی کلھ چې دوی د زده کړې د کچې تر مینځ لیږد کوي.
کې شامل    IEPلھ لیسې څخھ بلوغ تھ د لیږد لپاره کارول کیږي، دا پالن اړین دی چې پھ لومړي  

تازه    14تطبیق وړ وي کلھ چې زده کوونکی    شي تر څو د بیا وروستھ ھر کال  کلن شي او 
   کیږي.

Transition                                                                      
Services 

               د لېږد                                                                                     
 خدمتونھ 

"د ثانوي لیږد خدمتونھ" معنی د معلولیت لرونکي زده کوونکي لپاره د فعالیتونو ھمغږې شوې 
 ) CFR 300.43 34ټولګھ ده چې د پایلو پر اساس پروسې کې ډیزاین شوي چې: (

د معلولیت لرونکي زده کوونکي د اکاډمیکو او فعالو الستھ راوړنو پھ ښھ کولو تمرکز   .1
اسانھ   د زده کوونکي حرکت  تھ  لھ ښوونځي څخھ وروستھ ښوونځي  تر څو  کوي 
ثانوي دورې زده کړې، مسلکي زده کړې، مدغم کار (د مالتړ   کړي، پھ شمول د 
شوې دندې پھ شمول) ، دوامداره او د لویانو زده کړې، د لویانو خدمتونو خپلواک  

 ژوند، یا د ټولنې ګډون.
یاوو پر اساس دی، د زده کوونکي ځواک، غوره توبونھ  د زده کوونکي د انفرادي اړت  .2

د   تجربې،  ټولنې  د  خدمتونھ،  اړوند  الرښوونې،  او  سره  نیولو  کې  پام  پھ  ګټو  او 
کارموندنې پراختیا او لھ ښوونځي څخھ وروستھ د لویانو د ژوند نورې موخې او کھ  

 نھ. مناسب وي، د ورځني ژوند مھارتونو ترالسھ کول او حرفوي مسلکي ارزو
د معلولیت لرونکو زده کوونکو لپاره د لیږد خدمتونھ کیدای شي ځانګړې زده کړې وي، 
کھ چیرې د ځانګړې ډیزاین شوې زده کړې پھ توګھ چمتو شوي وي، یا اړوند خدمتونھ، 
لھ   تر څو  لرونکي زده کوونکي سره مرستھ وکړي  لھ معلولیت  اړتیا وي چې دوی  کھ 

 کړي.   ځانګړې زده کړې څخھ ګټھ پورتھ

Transportation 
 ترانسپورت 

(34 CFR 300.34(c)(16)) 
 ښوونځي تھ تګ او را تګ او د ښوونځیو تر منځ تګ را تګ؛ .1
 د ښوونځي ودانیو تھ دننھ او شاوخوا سفر کول؛ او  .2
ځانګړي تجھیزات (لکھ ځانګړي یا تطبیق شوي بسونھ، لفټونھ، او ریمپ)، کھ   .3

 ماشوم لپاره ځانګړی ټرانسپورټ چمتو کړي. اړتیا وي د معلولیت لرونکي 

Traumatic Brain Injury 
 د مغز تروماتیک ټپ

یا نورو طبي شرایطو لھ املھ رامینځتھ   یو اکتسابي ټپ چې د بھرني فزیکي ځواک  تھ  دماغ 
کیږي، پھ شمول د مغزي سکتې، انوکسیا، عفوني ناروغۍ، انیوریزم، د دماغ تومورونھ او د 
فعالیت   یا جزوي  بشپړ  د  یې  پایلھ  پایلھ کې عصبي سپکاوی چې  پھ  یا جراحي درملنې  طبي 

ټولنیزه نیمګړتیا، یا دواړه کېږي، چې د ماشوم پھ تعلیمي فعالیت منفي اغېزه  معلولیت یا رواني  
کوي. د دماغ تروماتیک زخم د سر خالصو یا تړلیو ټپونو باندې تطبیق کیږي چې پھ پایلھ کې  
پھ یو یا ډیرو برخو کې نیمګړتیاوې رامینځتھ کوي، لکھ معرفت؛ ژبھ؛ حافظھ؛ پاملرنھ؛ استدالل؛ 

ضاوت؛ د ستونزې حل کول؛ حسي، ادراک، او د خوځښت وړتیاوې؛ رواني  ځانګړی فکر؛ ق 
تروماتیک زخمونھ د   د دماغو  وینا.  او  پروسس کول  د معلوماتو  فزیکي دندې؛  ټولنیز چلند؛ 
دماغي زخمونو لپاره نھ پلي کیږي کوم چې مور ذاتي وي یا تخریب دي، یا د زٻږون پر مھال  

 تھ شوي وي.  د تروماتیکو ټپونو لھ املھ را منځ
))34 CFR 300.8(c)(12 .( 

Travel Training 
 د سفر روزنھ 

 ېوون ښالر  ېد  ېلرونکو ماشومانو تھ چ  تی لرونکو ماشومانو او نورو معلول  تیوب یادراکي مع  ړد پام و
 ) CFR 300.39(b)(4 34( (شي:    یوکوال  ی ھغو  ې لپاره چ  ېچمتو کول، د د  ېوونښلري، د الر  ایت ړتھ ا

 او  ي؛ ېږاوس ېپک یھغو ېچ ورکول ا ی پراخت  تھ پوھاوي ېک الیرېپھ ھغھ چاپ .1

 کولو   حرکت  د  ھګتو  خوندي  او  زمنھیاغ  پھ  تھ  یاځ  بل  خھڅ  یاځ  وی  لھ  ېک  الیرېپھ ھغھ چاپ .2
 ، ېک  کار  پھ  ، ېک  کور  پھ  ، ې ک  يځوونښ  پھ  ھګتو  پھ  ګې لیب(د    ئړک  زده  مھارتونھ  نړیا  لپاره

 ).ېک ولنھټ پھ او
Triggers 

 محرکونھ 
یو سابقھ چې پھ مکرر ډول پیښیږي او یوه ټولنھ رامینځتھ کوي کوم چې د ناغوښتل شوي چلند  

 پیښې المل کیږي.   
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Universal Design 
 نړیوال ډیزاین

§ کې وړاندې  3کال د ټکنالوژۍ پھ مرستندویھ قانون  1998د داسې معناوو لرونکي دي چې د  
پھ توګھ اصالح شوی دی. د "نړیوال ډیزاین" اصطالح د    USC § 3002 29کېږي چې د   

یا فلسفھ ده چې د پراخو   لپاره یو مفھوم  محصوالتو او خدماتو ډیزاین کولو او وړاندې کولو 
و سره د خلکو لخوا د کارولو وړ وي، پھ دې کې ھغھ محصوالت او خدمات  ممکنھ کاري وړتیاو

شامل دي چې پھ مستقیم ډول د کارونې وړ دي (پرتھ لھ دې چې مرستندویھ ټکنالوژي وغواړي)  
 CFR  34او محصوالت او ھغھ خدمتونھ چې د مرستندویھ ټکنالوژیو سره د کارولو وړ دي (

300.44 .( 
Virginia Alternative 

Assessment Program 
(VAAP) 

د ویرجینیا د ارزونې بدیل پروګرام 
)VAAP( 

ټولګیو او لیسھ کې د پام وړ ادراکي   8-3یوه څو انتخابي ارزونھ ډیزاین شوې ده تر څو د 
معلولیت لرونکو زده کوونکو د فعالیت ارزونھ وکړي. دا د اکاډمیکې منځپانګې د معیارونو  

) څخھ  SOLاضیاتو او ساینس کې د زده کړې معیارونو (پر اساس دی چې پھ لوستلو، ری 
د دې منځپانګې معیارونھ د   اخیستل شوي چې پھ ژوره، پراخھ او پیچلتیا کې کم شوي.

 ) پھ توګھ راجع کیږي. VESOLویرجینیا د زده کړې الزمي معیارونو (
Virginia Regulations 

 د ویرجینیا مقررات  
د   اداره کولو  پھ ویرجینیا کې  برنامې  لپاره د ځانګړي زده کړې  لرونکو ماشومانو  معلولیت 

 مقررات. 
Virginia School for the 

Deaf and Blind (VSDB) at 
Staunton 

پھ سټونټن کې د ویرجینیا د 
ناشنوایانو او نابینایانو ښوونځی 

)VSDB  .( 

عملیاتي کنټرول الندې دی. د عامھ زده کړې  د ویرجینیا ښوونځی د ویرجینیا د تعلیمي بورډ تر  
برنامې تصویب کړي (§   باید د دې ښوونځي د زده کړې  د ویرجینیا   346- 22.1سرپرست 

 کوډ). 

Visual Impairment 
including Blindness 

 بصري اختالل د نابینایۍ پھ شمول 

بصري اختالل چې حتی د سمون سره سره، د ماشوم پھ تعلیمي فعالیت منفي اغیزه کوي. پھ  
 ). CFR 300.8(c)(13 34((اصطالح کې دواړه جزوي لید او نابینایي شامل دي  

Vocational Education 
 مسلکي زده کړه 

تقیم ډول د  د ځانګړو زده کړو د موخو لپاره، د منظمو تعلیمي پروګرامونو معنی ده چې پھ مس
معاش یا بې معاشھ کار لپاره د افرادو چمتو کولو پورې تړاو لري یا د مسلک لپاره د اضافي  
چمتو کولو لپاره چې د لیسانس یا پرمختللې درجې تھ اړتیا نلري، او پھ مسلک او تخنیکي زده  

 ). CFR 300.39(b) (5 34((کړې پکې شاملې دي  

Ward of the State 
 کلیمھد ایالت 

 ) CFR 300.45 34یو ماشوم چې د ایالت لخوا ټاکل کیږي چیرې چې ماشوم اوسیږي: (
 تر پالنې الندې ماشوم؛ .1
 د ایالت یوه برخھ؛ یا .2
د ماشومانو د عامھ ھوساینې اٻجنسۍ پھ توقیف کې. "د ایالت برخھ" کې ھغھ تر پالنې   .3

او پالر" صفات پوره  الندې ماشوم شامل نھ دی چې سرپرست والدین لري چې د "مور  
 کوي. 

Weapon 
 وسلھ 

 ) الندې خطرناکې وسلې. USC § 930(g)(2), (34 CFR 530(i)(4)) 18تر  
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