شمولیت
ایلینائس میں ہر ایک اور ہر بچے کے لئے ابتدائی بچپن کی شمولیت
شمولیت ہر ایک بچے کے بارے میں ہے۔
شمولیت وہ اصول ہے جو معذور بچوں کو ان کے غیر
معذور ساتھیوں کے ساتھ علیحدہ علیحدگی کی بجائے
تعلیم دینے میں معاون ہے۔ معذور امریکیوں کے ایکٹ
( )ADAاور بحالی ایکٹ کے سیکشن ( 504سیکشن )504
دونوں کو ضروری ہے کہ وہ اسکولوں اور ایجنسیوں
سے معذور بچوں کے لئے مساوی تعلیم کے مواقع فراہم
کرنے کا مطالبہ کریں۔ شمولیت کے تقاضے کا بنیادی ماخذ
معذور افراد کی تعلیم کا ایکٹ یا  IDEAہے۔ پری اسکول
اور اسکول کی عمر کے بچوں (عمر  )21-3کے لئے،
 IDEAکا تقاضا ہے کہ معذور بچوں کو "کم سے کم پابندی
والے ماحول" (( §1412)a()5اور ( )§1413)a()1میں
تعلیم دی جائے۔ معذوری والے نوزائیدہ اور چھوٹے بچوں
(عمر  )0-3کے لئے IDEA ،ابتدائی مداخلتی خدمات
(( )§1432)4()Gکے لئے "قدرتی ماحول" کے استعمال
کو فروغ دیتا ہے۔

ابتدائی بچپن کا ڈویژن

ابتدائی بچپن کے پروگراموں میں شمولیت سے مراد معذوری
والے بچوں کو شامل کرنا؛ اعلی توقعات رکھنا اور ان تعلیم
اور معاشرتی تمام سرگرمیوں میں شرکت کو ارادتا ً فروغ
دینا ،جس میں انفرادی رہائش کے ذریعہ سہولت فراہم کی
گئی ہو؛ اور شواہد پر مبنی خدمات اور ان کی ترقی کو فروغ
دینا ،ہم عمر افراد کے ساتھ دوستی اور ان سے تعلق رکھنے
والے تعاون کا استعمال کرنا ہے۔ اس کا اطالق معمولی
معذوریوں سے لے کر ،سب سے اہم معذوریوں تک تمام
معذور بچوں پر ہوتا ہے۔

ابتدائی بچپن کی
شمولیت کی تعریف
"ابتدائی بچپن کی شمولیت
سرگرمیوں کی ایک وسیع رینج
میں حصہ لینے کی صالحیت سے
قطع نظر اور خاندانوں ،کمیونٹیز،
اور معاشرے کے مکمل اراکین
کے مطابق ہر نوزائیدہ اور نوعمر
کے بچوں اور ان کے خاندان
کے حق کی معاونت کرنے والی
اقدار ،پالیسیوں ،اور طریق کار
کی تشکیل دیتی ہے۔ معذوری
اور بغیر معذوری والے بچوں
اور ان کے خاندانوں کے لئے
جامع تجربات کے مطلوبہ نتائج
میں شامل ہے تعلق اور رکنیت کا
احساس ،مثبت معاشرتی تعلقات
اور دوستیاں ،اور ترقی اور اپنی
مکمل صالحیتوں تک رسائی
حاصل کرنا سیکھنا۔ شمولیت کی
وضاحتی خصوصیات جن کا
استعمال ابتدائی بچپن کے اعلی
پروگراموں کی شناخت کرنے کے
لئے کیا جا سکتا ہے اور خدمات
ہیں رسائی ،شرکت اور معاونتیں۔"
ابتدائی بچپن کی ڈویژن ()DEC
اور قومی ایسوسی ایشن برائے نوعمر
کے بچوں کی تعلیم ( )NAEYCسے
شمولیت کی مشترکہ پوزیشن کے
بیان سے تعریف

" 3سال کی عمر میں شامل
ہوتے ہوئے کامیابی کی بنیاد
اس وقت رکھی جب میرا بیٹا
کنڈرگارٹن میں داخل ہوا۔"
والدین

ابتدائی بچپن کا پروگرام کیا ہے؟
وفاقی حکومت کے مطابق،
ابتدائی بچپن کا پروگرام
ایک ایسا پروگرام ہے جس میں معذور بچے شامل ہیں اور اس پروگرام میں زیادہ
تر بچے غیر معذور بچے ہیں۔
ان پروگراموں میں شامل ہو سکتا ہے ،لیکن ان تک محدود نہیں ہے:
ہیڈ اسٹارٹ پروگرامز؛
کنڈر گارٹنزز؛
پری اسکول کی کالسوں کی پیشکش پبلک اسکول سسٹم کے ذریعہ کنڈرگارٹن
سے پہلے کی اہل آبادی کو کی جاتی ہے؛
نجی کنڈر گارٹنزز یا پری اسکولز؛ اور
گروپ بچوں کی نشوونما کے مراکز یا بچوں کی دیکھ بھال۔

بچپن کے ابتدائی پروگراموں کو چاہئے کہ وہ:
بچوں پر مرکوز اور متحرک تعلیم و تدریس کو فروغ دیں
بچوں کی ترقیاتی سطحوں پر تعلیم و تدریس کی سرگرمیاں فراہم کریں
ان کے پاس پروگرام میں بچوں سے متعلق سرگرمیاں موجود ہوں
تدریسی مراکز میں تعلیم و تدریس کی مختلف قسم کی سرگرمیاں اور مواد
پیش کریں
بچوں کی دلچسپی کے مطابق ہوں تعلیم و تدریس کے تجربات فراہم کریں
بچوں اور بڑوں کے درمیان دن بھر بات چیت اور تعامل شامل کریں

شامل کرنے کی
خصوصیات کی وضاحت
رسائی:

ہر ایک بچے کے لئے اعلی معیار کے جامع پری اسکول
کے فوائد

جسمانی رکاوٹوں کو دور کرکے
اور سیکھنے اور ترقی کو فروغ
دینے کے متعدد طریقوں کی پیش
کش کرکے ہر بچے کے لئے
وسیع پیمانے پر سرگرمیاں اور
ماحول فراہم کرنا۔

تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ ترقیاتی ڈومینز کی ایک مختلف اقسام کے درمیان
معنی خیز شمولیت معذوری اور بغیر معذوری والے بچوں کے لئے فائدہ
مند ہے۔
ٰ
اعلی ترین ضروریات
بشمول سب سے زیادہ معنی خیز معذوریوں اور
والے افراد ،معذوری والے بچے جامع ترتیبات میں اہم ترقیاتی اور تدریسی
پیشرفت حاصل کر سکتے ہیں۔
ابتدائی بچپن کے پروگراموں میں معذور بچے بھی الگ الگ ترتیبات میں
اپنے ساتھیوں کی نسبت مضبوط سماجی اور جذباتی صالحیتوں کا مظاہرہ
کرتے ہیں۔
ابتدائی بچپن کے اعلی پروگراموں میں معنی خیز شمولیت معذور بچوں کی
مکمل صالحیت تک پہنچنے میں معاونت کر سکتی ہے جس کے نتیجے میں
وسیع معاشرتی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔
ابتدائی بچپن کے پروگراموں میں معذور بچوں کو شامل کرنے کے بارے میں امریکی
محکمہ صحت اور انسانی خدمات اور امریکی محکمہ تعلیم کا پالیسی بیان،
مکمل متن 14 ،ستمبر2015 ،۔

شرکت:
کھیل اور تعلیم و تدریس کی
سرگرمیوں میں مشغولیت اور ہر
بچے سے تعلق رکھنے کا احساس
پیدا کرنے کے لئے ایک حد تک
تدریسی طریقوں کا استعمال۔

حمایت کرتا ہے:
نظام کے وسیع پہلو جیسے
پیشہ ورانہ ترقی ،شمولیت کے
لئے مراعات ،اور اعلی معیار
کی شمولیت کی یقین دہانی کے
لئے اہل خانہ اور پیشہ ور افراد
کے درمیان مواصلت اور باہمی
تعاون کے مواقع کی۔
ابتدائی بچپن کے ڈویژن ( )DECاور
قومی ایسوسی ایشن برائے نوعمر بچوں
کی تعلیم ( )NAEYCسے شامل ہونے
کی مشترکہ پوزیشن کے بیان سے

میرے بچے کے لئے شمولیت کہاں ہو سکتی ہے؟
کہیں بھی جہاں چھوٹے بچے ساتھ ہوں! کچھ عام اختیارات یہ ہیں:

میرا بچہ اعلی معیار کی جامع ماحول میں خصوصی تعلیم کی خدمات
کیسے حاصل کر سکتا ہے؟
سفر
خصوصی معلم اور متعلقہ خدمت عملہ
کمرے سے دوسرے کمرے میں منتقل
ہوتے ہوئے کالس رومز میں مدد فراہم
کرتا ہے۔

ٹیم تدریس
دو اساتذہ (خصوصی اور عام معلم)
ایک ساتھ مل کر تمام بچوں کو
پڑھانے کے لئے۔

مخلوط
خصوصی اور عام تعلیم دونوں کو
پڑھانے کے لئے دوہرا الئسنس یافتہ
ایک استاد تمام بچوں کو ایک ساتھ
پڑھاتا ہے۔

شمولیت کی مذکورہ باال معاونت وہاں واقع ہو سکتی ہے جہاں بھی
چھوٹے بچوں کو دیکھ بھال اور تعلیم فراہم کی جاتی ہے۔ کچھ عام
اختیارات ہیں بچوں کی معاشرتی دیکھ بھال ،ہیڈ اسٹارٹ ،پری اسکول
برائے تمام کالس رومز ،اور پبلک اسکولوں میں ابتدائی بچپن کے
کالس رومز۔
ٰ
اعلی معیار کے پروگرام میں معذور
ہر تعاون کے ساتھ ہدف ہے
بچوں کے لئے خصوصی تعلیم کی خدمات کی فراہمی جس میں معذور
بچوں اور ان کے بغیر بچے بھی شامل ہیں۔
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