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Ohio Department of Education Contact for Special Education (विशषे शशक्षाकषा लषाधि ओहषायो शशक्षा 
वििषािको सम्पक्क )

(फोन) 614-466-2650 

(टोल फ्री) 877-644-6338 

(फ्याक्स) 614-728-1097 

25 S. Front Street, Mail Stop 409 
Columbus, Ohio 43215 

Exceptionalchildren@education.ohio.gov 

टेललटयाइपरयाइटर (TTY) प्र्ोग गनने कलरहरूले कृप्या ओहया्ो ररले ्ेसवयालयाई (800) 750-0750 मया फोन गन्नुहो्स ्।

अलिररक्त ्समपकनु  जयानकयारी http://bit.ly/2hgiNa1

डिस्ट्रिकट: कृप्या ्ो अनिडक्नु ्यातमक खणिमया लनमनललस्खि जयानकयारी थपन्हो्स:्

विशषे शशक्षाको बषारेमषा  
 
3 देस्ख 21 वरनु उमेर ्समकूया ववद्याथथीहरूलयाई डदइने ववशेर लशक्या ्संघी् िथया रयाज् आवश्कियाहरूद्यारया मयागनुलनदनेलशि ह्न्छ । 
्संघी् आवश्कियाहरूलयाई अपयाङगिया भएकया व्वक्तहरूको लशक्या ऐन (Individuals with Disabilities Education Act, 

IDEA)) भलनन्छ । रयाज्कया आवश्कियाहरूलयाई अपयाङगिया भएकया बयालबयाललकयाहरूको लशक्याकया लयालग ओहया्ो ्सञ्यालन 
मयापदणिहरू (ओहया्ो ्सञ्यालन मयापदणिहरू) भलनन्छ ।

IDEA र ओहया्ो ्सञ्यालन मयापदणिहरू अन््सयार ्ो लनदनेलशकयाले िपयाईंलयाई ट्व्ंको िथया आफनो बच्याको अलिकयारहरूकया 
बयारेमया बझ्न मद्दि गननु ्सक्छ । ््सले िपयाईंलयाई आफनो बच्याको ववशेर लशक्या ्सहया्िया र ्ेसवयाहरू बयारेमया बझ्न मद्दि गननु 
जयानकयारी र ्सं्सयािनहरू पलन प्रदयान गननु ्सक्छ ।

िपयाईंको ट्थयानी् ट्कूल डिस्ट्रिकटले पलन िपयाईंलयाई ््स कयानून अनिगनुिकया आफनया अलिकयारहरू ब्झन मद्दि गननु ्सक्छ । 
्डद िपयाईं्सँग ्ो लनदनेलशकयामया रहेको जयानकयारीकया बयारेमया क्न ैपलन स्जज्या्सयाहरू ्छन ्भने कृप्या आफनो डिस्ट्रिकटको ववशेर 
लशक्याकया लनदनेशकलयाई ्समपकनु  गन्नुहो्स ्।

विशषे शशक्षाकषा लषाधि त्पषाईंको विदयषालयको सम्पक्क

विशषे शशक्षा निर्देशक:

फोि िमबर:

इमेल ठेिषािषा:

mailto:Exceptionalchildren%40education.ohio.gov?subject=
http://bit.ly/2hgiNa1
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अशििषािकहरूको अधिकषारहरूकषा बषारेमषा यो निर्देशशकषाको ्पररचय

अ्पषाङितषा िएकषा वयक्तहरूको शशक्षा ऐि (IDEA) ले अ्पषाङितषा िएकषा विदयषार्थीहरू तर्षा उिीहरूकषा अशििषािकहरूकषा 
अधिकषारहरूलषाई सुरक्क्त िर्क । यो निर्देशशकषाले त्पषाईंलषाई ती अधिकषारहरूको बषारेमषा बतषाउँर । यदर् त्पषाईंको बचचषाले 
विशषे शशक्षा सेिषाहरू प्रषापत िर्कि ्ििे विदयषालयले त्पषाईंलषाई िष्कको एक्पटक यो निर्देशशकषाको प्रनतशलव्प उ्पलबि 
िरषाउिु्पर्क । त्पषाईंले निमि अिसर्षाहरूमषा ्पनि प्रनतशलव्प प्रषापत ििु्क्पर्क : 

•	 यदर् त्पषाईंलषाई आफिो बचचषामषा अ्पषाङितषा हुिस्र जसतो लषािेकषाले त्पषाईंले उिको मूलयषाङकि िि्क अिुरोि 
ििु्किएमषा; 

•	 यदर् त्पषाईंको सकूल डिकसरि्टलषाई त्पषाईंको बचचषामषा अ्पषाङितषा हुिस्र जसतो लषािेकषाले सकूल डिकसरि्टले उिको 
मूलयषाङकि िि्क चषाहेमषा; 

•	 यदर् त्पषाईंले ओहषायो शशक्षा वििषािको विशषे क्कशसमकषा बषालबषाशलकषा कषायषा्कलय (Ohio Department of 

Education's Office for Exceptional Children) मषा - शलखित रू्पमषा - उजरुी र्षायर (्ेपश) ििु्किएमषा र यो 
त्पषाईंको उ्त शैक्क्क िष्कको ्पदहलो उजुरी िएमषा;

•	 यदर् त्पषाईंले आफिो बचचषाको शशक्षासँि समबक्ित उधचत प्रक्रियषा सिुिुषाई (due process hearing) कषा लषाधि 
ओहषायो शशक्षा वििषािको विशषे क्कशसमकषा बषालबषाशलकषा कषायषा्कलयमषा – शलखित रू्पमषा – अिुरोि र्षायर (्ेपश) 

ििु्किएमषा र त्पषाईंले तयस शकै्क्क िष्कमषा उ्त कुरषा ्पदहलो्पटक अिुरोि ििु्किएमषा;

•	 यदर् त्पषाईंको बचचषालषाई अिुशषासिषातमक (वयिहषार) कषारणहरूले विदयषालयबषाट हटषाइएको िएमषा – र त्पषाईंको बचचषालषाई 
अदहलेको शकै्क्क िष्कको अिधिमषा ्पदहले ि ै10 दर्ि िषा सो ि्र्षा बढी दर्िसमम हटषाइ सक्कएको िएमषा; िषा

•	 त्पषाईंले निर्देशशकषाको प्रनतशलव्प अिरुोि ििु्कहुिे कुि ै्पनि समयमषा । 
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्सलू्ि अलभभयावकरी् मञजर्ी (informed parental consent) को अथनु िपयाईं र/वया 
डिस्ट्रिकटद्यारया लन्क््त गररएको ्सरोगेट (प्रलिलनलि) अलभभयावकले ट्कूल डिस्ट्रिकटलयाई आवश्क 
कदम ्यालन ललस्खि रूपमया अनम्लि डदनह््न्छ भनने ह्न्छ । िपयाईंको अनम्लिको अथनु 
डिस्ट्रिकटले िपयाईंलयाई प्रट्ियाववि कया्नुको बयारेमया जयानकयारी डद्ो भनने पलन ह्न्छ । िपयाईंको 
बच्याको ट्कूल डिस्ट्रिकले बच्याको ववशेर लशक्या्सगँ ्समबस्निि लनस्चिि कया्नुहरू गननुकया लयालग 
िपयाईंबयाट ललस्खि रूपमया ्ो अनम्लि प्रयाप्त गन्नुप्छनु । ट्कूल डिस्ट्रिकटले लनमन अवलिमया 
िपयाईंको ललस्खि अनम्लि प्रयाप्त गन्नुप्छनु:

•	 डिस्ट्रिकटले िपयाईंको बच्यालयाई ववशेर लशक्या िथया ्समबस्निि ्ेसवयाहरू आवश्क प्छनुन ्वया 
पददैनन ्भनी जयाननकया लयालग पडहलोपटक मलू्याङकन गन्नुभनदया अगयाडि;

•	 डिस्ट्रिकटले िपयाईंको बच्यालयाई IEP पलन भलनने उनको  पडहलो वै् वक्तक लशक्या 
कया्नुक्ममया ्सू् ीबद्ध गररएकया ववशेर लशक्या ्ेसवयाहरू प्रदयान गननु ्सर्ु गन्नुभनदया अगयाडि;

•	 डिस्ट्रिकटले िपयाईंको बच्याकया आवश्कियाहरू पररविनुन भएकया ्छन ्वया ्ैछनन ्भनी 
जयाननकया लयालग उनको पन्मूनुल्याङकन गन्नुभनदया अगयाडि;

•	 डिस्ट्रिकटले िपयाईंको बच्याको अलिररक्त मलू्याङकनहरू ्सञ्यालन गन्नुभनदया अगयाडि । 
एउटया उदयाहरणमया कया्यानुतमक व्वहयार मलू्याङकन ह्न्सक्छ; 

•	 डिस्ट्रिकटले िपयाईंको बच्याको शसै्क्क ट्थयान लन्ोजन (पले्समेनट) पररविनुन गन्नुभनदया 
अगयाडि । ््सको अथनु ट्थयानमया न ैपररविनुन ह्नप््छनु भनने होइन । त््सको ्सयाटो, ््सको 
अथनु िपयाईंको बच्याको शसै्क्क कया्नुक्ममया ह्ने पररविनुन हो; र

•	 डिस्ट्रिकटले रयाज् वया ्ंसघी् कयाननूमया ्सू् ीबद्ध गररएकया व्वक्तहरू बयाहेक अन् क्सलैयाई 
िपयाईंको बच्या्ँसग ्समबस्निि जयानकयारी प्रदयान गन्नुभनदया अगयाडि । 

निमि मधये कुि ैअिसर्षा हँुर्षा सूधचत अशििषािकीय मञजुरी आिशयक ्पर्दैि:

•	 डिस्ट्रिकटले मलू्याङकन/पन्मूनुल्याङकन प्रडक््याको भयागको रूपमया ववद्मयान ववद्याथथीको जयानकयारी ्समीक्या गदयानु; वया

•	 डिस्ट्रिकटले ्सब ैववद्याथथीहरूकया लयालग व्वट्थया गररएकया मूल्याङकनहरू िपयाईंको बच्या्सँग ्सञ्यालन गदयानु । 

सूधचत अशििषािकीय मञजुरी

सषामषा्य जषािकषारी

सरोिेट अशििषािक ििेको के हो ?

सरोिेट िषा प्रनतनिधि अशििषािक ििेको 
विशषे शशक्षा सेिषाहरूकषा लषाधि योगय हुिे र 
यी सेिषाहरू प्रषापत ििदे कुरषासँि समबक्ित 
सब ैमषाशमलषाहरूमषा अ्पषाङितषा िएकषा 
बषालबषाशलकषाहरूको प्रनतनिधिति िि्क स्िे 
वयक्त हो ।

त्पषाईं बसोबषास ििदे ठषाउँमषा रहेको सकूल 
डिकसरि्टले निमि मधये कुि ैअिसर्षा 
आइ्पर्षा्क तयसको लषाधि एकजिषा सरोिेट 
अशििषािक नियु्त िर््कर:

•	अशििषािक ्पदहचषाि िि्क िसक्कएमषा;

•	कैयौं प्रयषासहरूकषा बषाबजुर् ्पनि, सकूल 
डिकसरि्टले अशििषािक ्पततषा लिषाउि 
िसकेमषा;

•	बचचषा बेसहषारषा घरबषारविदहि वयक्त 
हुि;् िषा

•	बचचषा रषाजयको रेिरे्िमषा रि ्।
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मञजुरी क्फतषा्क  

मञज्री डफियानुको अथनु िपयाईंले आफूले डदएको अनम्लि डफियानु ललन्ह्न्छ भनने हो । ्डद िपयाईंले आफनो बच्याको IEP मया अफर गररएकया ववशेर 
लशक्या ्ेसवयाहरूलयाई आफनो बच्याले अब उपरयानि प्रयाप्त नगरो्स ्भनने लनणन्ु  गन्नुभएमया िपयाईंले िपयाईंले आफनो मञजर्ी क्न ैपलन बेलया डफियानु ललन 
्सकनह््ने्छ । िपयाईंले ्ो मञज्री डफियानु शलखित रू्पमषा गन्नुप्छनु । 

त््सपल्छ, िपयाईंको ट्कूल डिस्ट्रिकटले:

•	 िपयाईंको बच्यालयाई IEP कया ववशेर लशक्या ्ेसवयाहरू प्रदयान गननु रोकनप््छनु िर आफूले ्ेसवयाहरू प्रदयान गननु रोकन ्पूवनु डिस्ट्रिकटले आफूले ्ेसवयाहरू 
रोकदै्छ भनी ललस्खि रूपमया िपयाईंलयाई ्सू्नया डदन्प्छनु । डिस्ट्रिकटले िपयाईंलयाई डदने ्सू्नयालयाई पूवनु ललस्खि ्सू्नया भलनन्छ । ््स पूवनु 
ललस्खि ्सू्नयाले ्ो लनदनेलशकयाको पषृ्ठ 9 को पूवनु ललस्खि ्सू्नया खणिमया पडहले न ैि् गररएकया आवश्कियाहरू पूरया गन्नुप्छनु । 

एकपटक डिस्ट्रिकटले िपयाईंको बच्यालयाई अब उपरयानि ववशेर लशक्या ्ेसवयाहरू प्रदयान गररने्ैछन भनी उललेख गररएको ्ो पूवनु ललस्खि ्सू्नया प्रदयान 
गरेपल्छ र एकपटक ्ी ्ेसवयाहरू रोडकएपल्छ, डिस्ट्रिकटले त््स उप्रयानि िपयाईंको बच्यालयाई ववशेर लशक्याकया लयालग ्ोग् मयानने ्ैछन र त््सको 
्सटटयामया िपयाईंको बच्यालयाई ्सयामयान् लशक्याको ववद्याथथी मयानने्छ ।

त्पषाईंको सूधचत अशििषािकीय मञजुरी प्रर्षाि िि्क, डिकसरि्टले:  

•	 िपयाईंलयाई लनणन्ु  गननु आवश्क पनने ्सब ैजयानकयारी प्रदयान गननु ््सले िपयाईंको मयािभृयारया प्र्ोग गरेको ्छ वया िपयाईंले बझ्ने ्सञ्यारको अकको 
रूप प्र्ोग गरेको ्छ भनी लनस्चिि गन्नुप्छनु;  

•	 डिस्ट्रिकटद्यारया डक््याकलयाप ्सञ्यालन गररन्छ भनी ललस्खि रूपमया पठयाइएको ्ूस्नया िपयाईंले बझ्न्ह्न्छ र त््समया ्सहमि ह्न्ह्न्छ र िपयाईंको 
मञज्रीले उक्त डक््याकलयापकया ्सयाथ ैअरूहरू्सँग ्सयाझया गररने िपयाईंको बच्याको क्न ैपलन रेकिनुहरू र को-को्सँग ्सयाझया गररने्छ भनने क्रयालयाई 
व्याख्या ग्छनु भनी लनस्चिि गन्नुप्छनु; 

•	 िपयाईंले आफनो इच्छया अन््सयार मञजर्ी डदंदै ह्न्ह्न्छ र क्न ैपलन ्सम्मया आफनो वव्यार पररविनुन गननु ्सकनह््न्छ भनी ब्झनभ्एको ्छ भनी 
लनस्चिि गन्नुप्छनु; 

•	 ्डद िपयाईंले आफनो मञजर्ी डफियानु ललन्भएमया िपयाईंले अन्मलि डदनभ्एको र अन्मलि डफियानु ललन्भएको ्सम् बी्मया डिस्ट्रिकटले गरेकया क्न ै
पलन कया्नुलयाई पडहलेको जट्ि ैबनयाउन ्पददैन भनने क्रया िपयाईंले बझ्नभ्एको ्छ भनी लनस्चिि गन्नुप्छनु ।
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्ोग्् ह्न् भनेको ्सयामयान््ि्या िपयाईंको ब्््यामया एक वया बढी अपयाङ्गियाहरूको कयारण उनलयाई 
नलश््लि शैक्रलक ्सेवयाहरू आवश््क रहेको पि्िया लयागेको ्छ भन्ने हो । अपयाङ्गिया भएकया 
व््क्िलहरूको शलक्रया ऐन (Individuals with Disabilities Education Act, IDEA) ले 
अपयाङ्गिया भएकया वलद््यार्थीहरूले वलशेर शलक्रया र/वया ्सम्बन्िलि ्सेवयाहरू प्रयाप्ि गर्न आवश््क 
बनयाएको ्छ । ््स कयानून अन््सयार वलद््यार्थीलयाई अपयाङ्ग मयान्नकया लयागल, िपयाईंको ब्््यालयाई 
नलम्न अपयाङ्गिया वर्गहरूमया उनको एक वया बढी अपयाङ्गियाहरूकया कयारणले गर्दया वलशेर शलक्रया र/
वया ्सम्बन्िलि ्सेवयाहरू आवश््क भएको ह्न्पर््छ ।

•	 बौद्िलक अपयाङ्गिया; 

•	 श्रवणशक्िलमया कमजोरी;

•	 बोली वया भयारया ्सम्बन्िी कमजोरी; 

•	 दृर्टल ्सम्बन्िी कमजोरी; 

•	 भयावनयाि्मक अशयान्िल;

•	 हयािजोर्नी ्सम्बन्िी कमजोरी; 

•	 अटलजम; 

•	 आघयािमूलक म्स्िलर्कको ्ोटपटक; 

•	 ्स्वया्स्थ्् ्सम्बन्िी अन्् कमजोरी;

•	 वलशलर्ट ्सलकयाइ अपयाङ्गिया;

•	 बहलरोपनया; 

•	 बहलरया-दृर्टलवलहलनिया;

•	 बह्-अपयाङ्गियाहरू; वया

•	 वलकया्सजन्् ्स््स्ििया । 

मषातिृषाषषा िषा सञचषारकषा अ्य तररकषा

त्पषाईं उ्पकसर्त हुिे सब ैबठैकहरू, त्पषाईंले 
आफिो बचचषाको प्रषापत ििदे मूलयषाङकि 
र सब ैसूचिषाहरू त्पषाईंको मषातिृषाषषा िषा 
त्पषाईंले प्रयोि ििदे सञचषारको अ्य 
मषाधयममषा लेखिएको िषा बोशलएको हुिु्पर्क । 

प्रर्षाि िषा प्रब्ि िि्क स्पषट रू्पमषा समिि 
ििएसमम त्पषाईंको बचचषाको मूलयषाङकि 
िि्क प्रयोि िररएकषा सब ैजषाँच तर्षा अ्य 
सषामग्ीहरू त्पषाईंको बचचषाको मषातिृषाषषामषा 
िषा - सञचषारको अकको मषाधयममषा हुिु्पर्क 
जसले त्पषाईंको बचचषालषाई के र्षाहषा र 
र शकै्क्क, विकषासषातमक र कषायषा्कतमक 
रू्पमषा उिी के िि्क स्रि ्ि्िे बषारेमषा 
डिकसरि्टलषाई सही जषािकषारी प्रर्षाि ििदेर ।

यदर् बचचषा रषाजयको रेिरे्िमषा िएमषा

्डद बच्या रषाजयको रेिरे्िमषा िएमषा र उनी आफनो आमयाब्बया्सँग ब्सोबया्स गरररहेकया ्ैछनन ्भने लनमन अवट्थयाहरूमया उक्त बच्या अपयाङगिया 
भएको बच्या हो भनी लनियानुरण गननु प्रयारस्मभक मलू्याङकनको लयालग ट्कूल डिस्ट्रिकटलयाई आमयाब्बया्सँग मञजर्ी ललन आवश्क हँ्दैन:

•	 आमयाब्बया पत्या लगयाउने उल्ि प्र्या्सहरू गररएियापलन ट्कूल डिस्ट्रिकटले बच्याको आमयाब्बयालयाई भेटयाउन न्सकेको अवट्थयामया;

•	 आमयाब्बयाको अलिकयार ्समयाप्त भएको अवट्थयामया; वया

•	 न्या्यािीशद्यारया आमयाब्बयाको अलिकयार क्न ैव्वक्तलयाई लनडदनुष्ट गररएको अवट्थयामया जहयँा उक्त व्वक्तले प्रयारस्मभक मलू्याङकनको लयालग 
मञज्री डदन्ह्न्छ । 

के त्पषाईंको बचचषा विशषे शशक्षाकषा लषाधि योगय रि ्?

आफ्िो बच्चषाको मूल्यषाङ्कि िर्ि िकस्ट्रकक्टलषाई अिुरोि िर्िुहोस्

्दल िपयाईंलयाई आफ्नो ब्््यामया अपयाङ्गिया ्छ ज्सले उनको शलक्रयामया अ्सर गरलरहेको ्छ भन्ने लयाग््छ भने िपयाईंको ब्््या वलशेर 
शलक्रयाकया लयागल ्ोग्् ्छन् वया ्छैनन ्(IDEA अन्िर्गि अपयाङ्गिया भएको ब्््या मयान्ने) भनी नलर्ियारण गर्न िपयाईंले िल्स्ट्रलक्टलयाई 
आफ्नो ब्््याको मूल््याङ्कन गर्न अन्रोि गर्न ्सक्न्ह्न््छ । ्दल ्स्कूल िल्स्ट्रलक्टकया कर्म्यारीहरूलयाई िपयाईंको ब्््यालयाई वलशेर 
शलक्रया आवश््क ह्न ्सक्ने्छ भन्ने लयागेमया  िल्स्ट्रलक्टले पनल िपयाईं आफ्नो ब्््याको मूल््याङ्कन गरयाउन ्याहन्ह्न््छ भनी क्नै पनल 
्सम्मया िपयाईंलयाई ्सोि्न ्सक््छ । ्ी द्इ मि््े क्नै पनल अव्स्थयामया, ्स्कूल िल्स्ट्रलक्टले ललखलि रूपमया िपयाईंको अन्मिल (मञ्ज्री) 
प्रयाप्ि गरेप्छल ््सल े60 क््यालेन्िर दलन भलि्रमया प्रयारम्भलक (पहललो) मूल््याङ्कन ्सकयाउन्पर््छ । 
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ट्विनत्र शसै्क्क मलू्याङकन (Independent Educational Evaluation, IEE) लयाई बयाडहरी मूल्याङकन पलन भलनन्छ । ्डद ट्कूल डिस्ट्रिकटले 
पडहले न ैिपयाईंको बच्याको मूल्याङकन गरेको ्छ र डिस्ट्रिकटले पत्या लगयाएको नलिजया्सँग िपयाईं अ्सहमि ह्न्ह्न्छ भने मयात्र ट्कूल डिस्ट्रिकटले 
्ो बयाडहरी मूल्याङकनको लयालग भक््तयानी गनने्छ । ््सको उदे्दश् भनेको िपयाईंको बच्यालयाई ववशेर लशक्या आवश्क ्छ वया ्ैछन, वया ववशेर लशक्यालयाई 
जयारी रयाख्न आवश्क ्छ वया ्ैछन भनी पत्या लगयाउन ्हो । ््स बयाडहरी मूल्याङकनकया लयालग िपयाईंको बच्याको मूल्याङकन गनने व्वक्तले िपयाईंको 
बच्याको ट्कूल डिस्ट्रिकटकया लयालग कयाम गननु ्सकदैनन ्। अलभभयावकको रूपमया िपयाईं्सँग क्न ैपलन ्सम्मया आफनो बच्याको बयाडहरी मूल्याङकनकया 
लयालग व्वट्थया लमलयाउने र भक््तयान गनने अलिकयार ह्न्छ । एकपटक िपयाईंले आफनो बच्याको डिस्ट्रिकटले गरेको मूल्याङकनमया अ्सहमि भएर बयाडहरी 
मलू्याङकनको लयालग अनर्ोि गरेपल्छ िपयाईंको डिस्ट्रिकटले क्न ैअनयावश्क डढलयाई नगरी ्ी कदमहरू मध्े एउटया कदम ्यालनप््छनु:  

•	 िपयाईंले आफैं ले आफनो बच्याको बयाडहरी मूल्याङकन कहयँा गरयाउन ्सकन्ह्न्छ भनने बयारेमया ट्कूल डिस्ट्रिकटले िपयाईंलयाई बियाउन्प्छनु र ््सकया 
लनस्मि डिस्ट्रिकटले भक््तयानी गननुको लयालग आवश्क मयापदणि बयारेमया िपयाईंलयाई ्सूल्ि गन्नुप्छनु । एकपटक डिस्ट्रिकटले ्सहमिी जनयाएर िपयाईंले 
बयाडहरी मूल्याङकन गरयाइ्सकेपल्छ डिस्ट्रिकटले लयागेको ख्नुको भक््तयानी गन्नुप्छनु; वया 

•	 बयाडहरी मूल्याङकनकया लयालग िपयाईंको अन्रोिमया ट्कूल डिस्ट्रिकट अ्सहमि भएको ह्नयाले ््सले ओहया्ो लशक्या ववभयागको ववशेर डकल्समकया 
बयालबयाललकया कया्यानुल्मया उल्ि प्रडक््या ्स्न्वयाई (पषृ्ठ 21 हेन्नुहो्स)् कया लयालग अनर्ोि पेश गन्नुप्छनु । डिस्ट्रिकटलयाई िपयाईंको बच्यामया ््सले गरेको 
आफनो मूल्याङकन उप्क््त लथ्ो भनने लयागेकयाले डिस्ट्रिकटले ्ो अनर्ोि पेश गनने्छ ।

बषादहरी मूलयषाङकिहरूकषा लषाधि मषा्पर्णिहरू

डिस्ट्रिकटले ्सञ्यालन गनने मलू्याङकनहरूमया लयागू ह्ने ्समयान मयापदणिहरू नै अलभभयावकहरूले व्वट्थया लमलयाउने र डिस्ट्रिकटले भक््तयानी गनने बयाडहरी 
मलू्याङकनहरूमया पलन लयागू ह्न्छ । ्ी मयापदणिहरूमया िपयाईंको बच्या मलू्याङकनको लयालग जयाने ठयाउँ र िपयाईंको बच्याको परीक्ण गनने व्वक्तको 
अन्भव पलन ्समयावेश ह्न्छ । डिस्ट्रिकटको मयापदणिहरू परूया गनने बयाडहरी मूल्याङकनमया लयागेको परूया ख्नुको डिस्ट्रिकटले भक््तयानी गन्नुप्छनु । 

्डद िपयाईंले आफनो बच्याको लयालग बयाडहरी मूल्याङकन अन्रोि गन्नुभएमया डिस्ट्रिकटले िपयाईं डिस्ट्रिकटले िपयाईंको बच्याको गरेको मूल्याङकनमया क्कि 

अ्सहमि ह्न्ह्न्छ भनेर ्सोधन ्सकने्छ (््सको अथनु, बयाडहरी मलू्याङकन ्याहनक्या िपयाईंकया कयारणहरू), िर िपयाईं कयारण बियाउन ्याहन्ह्नन भने 
िपयाईंले त््सो गन्नुपददैन । डिस्ट्रिकटले जलि पटक िपयाईंको बच्याको मूल्याङकन ग्छनु र िपयाईंले डिस्ट्रिकटको उक्त मलू्याङकन नलिजयाहरूमया अ्सहमलि 
जनयाउन्ह्न्छ भने िपयाईं्सँग डिस्ट्रिकले गनने  एउटया मलू्याङकनको लनस्मि एउटया बयाडहरी मूल्याङकनको लयालग मयात्र डिस्ट्रिकटले भक््तयानी गररडदने अलिकयार 
ह्न्छ । 

भक््तयानी ज्सले गरेपलन िपयाईंको बच्याको एकपटक डिस्ट्रिकटकया मयापदणिहरू परूया गनने बयाडहरी मलू्याङकन गररएपल्छ, डिस्ट्रिकटले उक्त मलू्याङकनकया 
नलिजयाहरूलयाई मयाननप््छनु र ््सले िपयाईंको बच्यालयाई लन:श्लक उप्क््त ्सरकयारी लशक्या (Free Appropriate Public Education, FAPE) क्सरी प्रदयान 
गनने्छ भनी लनियानुरण गन्नुप्छनु ।

त्पषाईंले बषादहरी मूलयषाङकिको लषाधि अिरुोि िर्षा्क हुिे विशि्ि ्पररदृशयहरूलषाई तलको 
चषाट्कले रे्िषाउँर 

त्पषाईंले डिकसरि्टलषाई 
सित्त्रशकै्क्क मलूयषाङकि 
(बषादहरी मूलयषाङकि) को 

लषाधि िु् तषािी िि्क अिरुोि 
ििु्कहु्र

डिकसरि्टले त्पषाईंको अिरुोिमषा सहमनत 
जिषाउँर र यो बषादहरी मूलयषाङकिको वयिसर्षा 
कसरी शमलषाउिे ििी त्पषाईंलषाई बतषाउँर ।

त्पषाईंले बषादहरी मूलयषाङकि ्पदहले ि ै
िरषाउििुयो । त्पषाईंले लषािेको िच्कहरूको 

डिकसरि्टले िु् तषािी िरोस ्ि्िे चषाहिहुु्र 
। डिकसरि्टले मलूयषाङकिकषा िनतजषाहरूलषाई 

सिीकषार िर्क ।

डिकसरि्टलषाई बषादहरी मलूयषाङकि आिशयक 
रैि ि्िे लषागर । डिकसरि्टलषाई आफूले 
त्पषाईंको बचचषाको िरेको  मूलयषाङकि क्कि 

उ्पयु् त लषागर ि्िे कुरषा स्पषट ्पषाि्कको लषाधि 
डिकसरि्टले उधचत प्रक्रियषा सिुिुषाईको लषाधि 

अिरुोि िर्क ।

त्पषाईंले ्पदहले िै बषादहरी मलूयषाङकि 
िरषाउििुयो । बषादहरी मूलयषाङकिले 

डिकसरि्टकषा मषा्पर्णिहरू ्परूषा िरेको रैि 
ििेर रे्िषाउिकषा लषाधि डिकसरि्टले उधचत 

प्रक्रियषा सिुिुषाई र्षायर िर्क । यदर् सिुिुषाई अधिकषारीले त्पषाईंले वयिसर्षा शमलषाउिुिएको मलूयषाङकि उ्पयु् त 
रैि ििी निण्कय िरेमषा सिुिुषाई अधिकषारीले डिकसरि्टलषाई बषादहरी मूलयषाङकिमषा 

िएकषा त्पषाईंकषा िच्कहरू िु् तषािी िि्क आिशयक ठहरषाउिे रैि ।

यदर् सिुिुषाई अधिकषारीले त्पषाईंले वयिसर्षा शमलषाउिुिएको बषादहरी मूलयषाङकि 
उ्पयु् त धर्यो ििी निण्कय िरेमषा सिुिुषाई अधिकषारीले डिकसरि्टलषाई बषादहरी 
मलूयषाङकिमषा िएकषा त्पषाईंकषा िच्कहरू िु् तषािी िि्क आिशयक ठहरषाउिेर ।

यदर् सिुिुषाई अधिकषारीले डिकसरि्टको मलूयषाङकि उ्पयु् त धर्एि ििी 
निण्कय िरेमषा डिकसरि्टले त्पषाईंको बचचषाको बषादहरी मलूयषाङकिमषा लषािेको 

िच्कको िु् तषािी ििदेर ।

यदर् सिुिुषाई अधिकषारीले डिकसरि्टको मलूयषाङकि उ्पयु् त र ििी निण्कय 
िरेमषा त्पषाईंले अझ ै्पनि आफिो बचचषाको बषादहरी मूलयषाङकि ििदे वयिसर्षा 

शमलषाउि र तयसको लषाधि आफै िु् तषािी िि्क स्िहुु्र ।

त्पषाईंले बषादहरी मूलयषाङकिमषा िच्क ििु्किएको रकम 
डिकसरि्टले त्पषाईंलषाई क्फतषा्क ििदेर ।

डिकसरि्टले आफि ैिच्कमषा बषादहरी मूलयषाङकि उ्पलबि िरषाउँर ।

सित्त्र शकै्क्क मूलयषाङकि
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संक्क्पत वििरण

ट्कूल डिस्ट्रिकटले आफूले लनस्चिि कदमहरू ्यालन प्रट्ियाव गन्नु वया अट्वीकयार गन्नुभनदया 
अगयाडि उल्ि ्सम् लभत्र िपयाईंलयाई ललस्खि ्सू्नया (पवूनु ललस्खि ्सू्नया (prior written 

notice) भलनने) प्रदयान गन्नुप्छनु । ्ी कदमहरूमया डिस्ट्रिकटले बच्याको पडह्यान, मूल्याङकन 
वया शैस्क्क ट्थयान लन्ोजन वया िपयाईंको बच्यालयाई डदइने लन:शल्क उप्क््त ्सरकयारी लशक्याको 
प्रयावियानलयाई ्सञ्यालन वया पररविनुन गनने जट्िया क्रयाहरू पदनु्छन ्। पूवनु ललस्खि ्सू्नया भनेको 
आवश्क ववशेर लशक्या फयारयाम हो । 

्पूि्क शलखित सूचिषाकषा विषयिसतु

पूवनु ललस्खि ्सू्नयाले िपयाईंलयाई आफनो बच्याकया शैस्क्क ्ेसवया ्समबनिी लनणन्ु हरूमया ्सूल्ि 
िररकयाद्यारया ्सहभयागी ह्नकया लयालग प्यानुप्त वववरण उपलबि गरयाउनप््छनु । ववशेरगरी, पवूनु 
ललस्खि ्सू्नयामया ्ो पषृ्ठ ्सँगै रहेको बयाक्समया उस्ललस्खि लनस्चिि ववर्वट्ि्हरू ्समयावेश 
ह्न्प्छनु । 

 
बुझि सक्किे िषाषषामषा ्पूि्क शलखित सूचिषा

पूवनु ललस्खि ्सू्नया आम मयालन्सले बझ्न ्सकने भयारयामया उपलबि गरयाइनप््छनु र ्ो ्सू् नया 
ट्पष्ट रूपमया बझ्नको लयालग व्वहयाररक नहँ्दया्समम ््सलयाई िपयाईंको मयािभृयारया वया ्सञ्यारको 
अन् मयाध्ममया पलन लेस्खनप््छनु । 

्डद अलभभयावकको मयािभृयारया वया ्सञ्यारको अन् मयाध्म ललस्खि भयारया ििएको अवट्थयामया, 
डिस्ट्रिकटले पूवनु ललस्खि ्सू्नयालयाई मौस्खक रूपमया वया अन् बझ्न ्सडकने िररकयाबयाट 
अलभभयावकको मयािभृयारया वया ्सञ्यारको अन् मयाध्ममया अनव्याद गनने कदमहरू ्यालन 
आवश्क ह्न्छ । डिस्ट्रिकटले पूवनु ललस्खि ्सू्नयालयाई उप्क््त रूपमया अनव्याद गररएको लथ्ो 
र ््सकया ्सयामग्ीहरूलयाई अलभभयावकले बझ्न्भ्ो भनी ललस्खि रूपमया देखयाउन ्सकने क्रया 
्सल्नस्चिि गननु आवश्क पनने्छ ।

्पूि्क शलखित सूचिषामषा निमि कुरषाहरू 
समषािेश हुिु्पर्क : 

•	डिकसरि्टदिषारषा प्रसतषावित िषा असिीकृत 
िररएको कषाय्किषाहीको वििरण; 

•	डिकसरि्टले क्कि उ्त कषाय्किषाही िि्क 
प्रसतषाि िषा असिीकषार िर्क ि्िे बषारेमषा 
स्पषटीकरण;

•	सकूलले आफिो निण्कय िि्क प्रयोि िरेकषा 
हरेक मूलयषाङकि कषाय्कविधि, मूलयषाङकि, 
रेकि्क िषा प्रनतिेर्िको वििरण;

•	अशििषािकहरूले IDEA को प्रक्रियषाित 
सरुक्षा उ्पषायहरू अ्ति्कत सरुक्षा ्पषाएकषा 
रि ्ि्िे कुरषाको कर्ि र सचूिषा 
मूलयषाङकिको लषाधि प्रषारकमिक शसफषाररस 
होइि ििे अशििषािकले प्रक्रियषाित सुरक्षा 
उ्पषायहरूको वििरण प्रषापत िि्क स्िे 
मषाधयम;

•	IDEA अ्ति्कतकषा आिशयकतषाहरू 
बुझिमषा सहषायतषाकषा निकमत सम्पक्क  िि्क 
अशििषािकहरूकषा लषाधि संसषाििहरू; 

•	IEP टोलीले विचषार िरेकषा अ्य 
विकल्पहरू रती विकल्पहरू क्कि 
असिीकषार िररए ि्िे कुरषाकषा 
कषारणहरूको वििरण;

•	डिकसरि्टको प्रसतषाि िषा असिीकषारसँि 
समबक्ित अ्य कषारक ततिहरूको 
वििरण । 

्पूि्क शलखित सूचिषा
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पररवयारको शसै्क्क अलिकयार िथया गोपनी्िया ऐन (Family Educational Rights and 

Privacy Act, (FERPA)) भनेको अलभभयावकहरूलयाई आफनया बच्याकया शसै्क्क रेकिनुहरू 
लनरीक्ण िथया ्समीक्या गननुकया लयालग लनस्चिि अलिकयारहरू प्रदयान गनने ्सघंी् कयाननू हो । ववद्याथथी 
18 वरनु पग्दया वया पोट्ट ्ेसकेणिरी ट्कूल (उदयाहरणको लयालग कलेज वया ववश्वववद्याल्) मया अध््न 
गननु ्सर्ु गदयानु, जन््सकै् पडहले भएपलन, FERPA अनिगनुकया अलिकयारहरू अलभभयावकहरूबयाट 
ववद्याथथीमया ट्थयानयानिर ह्न्छन ्। 

शकै्क्क रेकि्कहरू ििेकषा के हुि ्?

ववद्याथथी्सँग ्समबस्निि लनस्चिि जयानकयारी FERPA द्यारया ्संरस्क्ि ह्न्छन ्वया ह्ननन ्भनने 
क्रया उक्त ्सयामग्ीले शसै्क्क रेकिनुको अथनु ख्लयाउँ्छ वया ््छलयाउँदैन भनने क्रयामया लनभनुर रहन्छ । 
FERPA ले शसै्क्क रेकिनुहरूलयाई लनमनयान््सयार पररभयावरि ग्छनु:

1.   प्रत्क् रूपमया एउटया ववलशष्ट ववद्याथथी्सँग ्समबस्निि रेकिनुहरू । कडहलेकयाहीँ ववद्याल्ले 
््सलयाई व्वक्तगि रूपमया पडह्यान ्ोग् जयानकयारी भन्छ; र 

2.   शसै्क्क लनकया् वया ्संट्थया (उदयाहरणको लयालग, िपयाईंको ट्कूल डिस्ट्रिकट) वया उक्त 
लनकया्कया लयालग कया्नु गनने पक्ले रयाखे्न रेकिनुहरू ।  

रेकि्कहरूको संरक्ण र िो्पिीयतषा

शसै्क्क रेकिनुहरूलयाई िेरै िररकयारहरूमया ्संरक्ण गरेर रयाख्न ्सडकन्छ । केही उदयाहरणहरू लनमन 
रहेकया ्छन:्

•	 हट्िललस्खि;

•	 वप्रनट गररएको;

•	 कमप््टर;

•	 लभडि्ो वया अडि्ो टेप; वया

•	 ्लल्त्र, मयाइक्ोडफलम वया मयाइक्ोडफ्

ववद्याथथीकया रेकिनुहरू गोपनी् ह्न्छन,् अथयानुि ्लिनीहरू निजी हु्रि ्। ट्कूल डिस्ट्रिकट वया 
लनकया्ले िपयाईंको बच्याको व्वक्तगि जयानकयारी ्सङकलन, भणियार, प्रकयाशन वया नष्ट गदयानु 
उनको गोपनी्ियालयाई ्सर्स्क्ि रयाख््नप्छनु ।  

त्पषाईंको बचचषाकषा रेकि्कहरूको समीक्षा ििदे

ट्कूल डिस्ट्रिकटले अनयावश्क डढलयाइ नगरी िथया िपयाईं ्संलगन रहन्भएको क्न ैपलन IEP टोली 
बठैक वया क्न ैउल्ि प्रडक््या कया्नुवयाहीलयाई अगयाडि बढयाउन्भनदया अगयाडि न ैिपयाईंलयाई आफनो 
बच्याकया शैस्क्क रेकिनुहरू ्समीक्या गननु अन्मलि डदनप््छनु । डिस्ट्रिकटले आफूलयाई रेकिनुहरू 
हेननु अन्मलि डदन िपयाईंले  गरेको अनर्ोिको लमलिबयाट 45 डदन भनदया बढी ्सम् िपयाईंलयाई 
प्रलिक्या गननु गरयाउन ्सकदैन । 

िपयाईं्सँग आफिो बच्या्सँग ्समबस्निि रेकिनुको जयानकयारी मयात्र ्समीक्या गनने अलिकयार ह्न्छ । 
िपयाईं्सँग ववद्याल्मया भएकया आफनो बच्याकया रेकिनुहरूकया बयारेमया ट्पष्टीकरण ्सोधने अलिकयार 
ह्न्छ । िपयाईं्सँग िपयाईंको िफनु बयाट कयाम गनने अन् कोही व्वक्त (जट्ि ैडक ्सयाथी वया वकरील) 
लयाई रेकिनुहरूको जयँा् गरयाउन लगयाउने अलिकयार ह्न्छ । 

डिस्ट्रिकटले िपयाईंको बच्याकया रेकिनुहरूकया प्रलिललवपहरू िपयाईंलयाई उपलबि गरयाउन ्सक्छ; ्द्वप, 
प्रलिललवपहरू उपलबि गरयाउन अ्सफल हँ्दया ््सले िपयाईंलयाई रेकिनुहरूको ्समीक्या गनने आफनया 
अलिकयारहरू प्र्ोग गननुबयाट रोक्छ भने डिस्ट्रिकटले िपयाईंलयाई रेकिनुकया प्रलिललवपहरू उपलबि 

िरषाउि्ैपर्क  । िपयाईं्सँग आफन ैख्नुमया रेकिनुहरूको प्रलिललवपहरू प्रयाप्त गनने अलिकयार ्सि ैह्न्छ ।

वयक्तित रू्पमषा ्पदहचषाि योगय 
सूचिषामषा निमि कुरषाहरू समषािेश 
हु्रि:्

•	त्पषाईंको बचचषाको िषाम;

•	्पररिषारकषा एकजिषा सर्सयको िषाम; 

•	त्पषाईंको बचचषाको ठेिषािषा िषा ्पररिषारको 
ठेिषािषा;

•	वयक्तित ्पदहचषाि, जसतै क्क त्पषाईंको 
बचचषाको सषामषाकजक सुरक्षा िमबर, 
विदयषार्थी िमबर िषा बषायोमेदरिक रेकि्क;

•	 त्पषाईंको बचचषाको ्पदहचषाि िुलषाउिे अ्य 
अप्रतयक् तररकषारहरू, जसत ैक्क ज्म 
शमनत, ज्म सर्षाि, आमषाको वििषाह 
्पूि्कको िषाम, जषानत िषा जषातीयतषा; 

•	सषा्र्शि्कक ्पररकसर्नतहरूको वयक्तित 
ज्षाि ििएको विदयषालय समुर्षायको 
मिषाशसब वयक्तलषाई उ्पयु् त 
निकशचततषाकषा सषार् विदयषार्थीलषाई ्पदहचषाि 
िि्क अिमुनत दर्िे विशशषट विदयषार्थीसँि 
एकल िषा सयुं्त रू्पमषा समबक्ित रहेको 
िषा समबक्ित हुिस्िे अ्य जषािकषारी; 

•	विदयषालयलषाई त्पषाईंको बचचषाको ्पदहचषाि 
ििदे ज्षाि र जसतो लषागिेवयक्तले 
अिुरोि िरेको जषािकषारी; िषा 

•	FERPA मषा ्पररिषावषत िररए अिुसषार 
अ्य उर्षाहरणहरू ।

रेकि्कहरूको उ्पलबितषामषा

शकै्क्क रेकि्कहरू
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शकै्क्क रेकि्कहरूमषा ्पररित्कि

िपयाईं्सँग आफनो बच्याकया शैस्क्क रेकिनुहरूमया रहेकया गलि वया भ्यामक जयानकयारीहरू पररविनुन गननु डिस्ट्रिकटलयाई अनर्ोि गनने अलिकयार ह्न्छ । 
िपयाईंको बच्याको ववद्याल्ले िपयाईंको अनर्ोि (िपयाईंले अन्रोि गरेको कयारणले मयात्र) बमोस्जम न ैशसै्क्क रेकिनुहरूलयाई पररविनुन गननु जरूरी ्ैछन 
िर ववद्याल्ले िपयाईंको अनर्ोि बयारे विचषारगन्नुप्छनु । ्डद ववद्याल्ले िपयाईंद्यारया अन्रोि गररए अन््सयार िपयाईंको बच्याको रेकिनुमया पररविनुन नगनने 
लनणन्ु  ग्छनु भने ववद्याल्ले िपयाईं्सँग उक्त मयालमलयाको बयारेमया क्रया गननु ्सन््वयाईको लयालग अलिकयार ्छ भनी िपयाईंलयाई बियाउन्प्छनु । 

्सन््वयाई पचियाि, ्डद ववद्याल्ले अझै पलन शसै्क्क रेकिनुलयाई पररविनुन नगनने लनणन्ु  ग्छनु भने िपयाईं्सँग आफनो बच्याको रेकिनुको मयालमलयामया आफनो 
कथन ्समयावेश गनने अलिकयार ह्न्छ । ्ो कथन िपयाईंको बच्याको रेकिनुको भयागको रूपमया रहन्प्छनु । यदर् रेकि्कहरूमषा िलत जषािकषारी िएमषा मषात्र 

आफनो बच्याको रेकिनुमया कथन ्समयावेश गनने ववकलप मयान् रहन्छ । िपयाईंले उक्त कथनलयाई आफनो बच्याले प्रयाप्त गरेको गे्ि, व्वक्तको वव्यार वया 
ववद्याल्ले िपयाईंको बच्याको ्समबनिमया गरेको मलू लनणन्ु लयाई ्न्ौिी डदनको लयालग प्र्ोग गननु ्सकनह््नन ।

 
शकै्क्क रेकि्कहरूको आर्षािप्रर्षाि

्सयामयान्ि्या, ्डद ट्कूल डिस्ट्रिकटले िपयाईंको बच्याको पडह्यान गननु ्सडकने शसै्क्क रेकिनुहरू िपयाईं बयाहेक अन् क्सै्सँग ्सयाझया गननु ्याहेमया 
डिस्ट्रिकटले िपयाईंको ललस्खि अन्मलि प्रयाप्त गरेको ह्न्प्छनु । ्द्वप, डिस्ट्रिकटलयाई िपयाईंको अन्मलि आवश्क नपनने केही अवट्थयाहरू ्छन ्। 
डिस्ट्रिकटलयाई रेकिनुहरू ्सयाझया गननुको लनस्मि िपयाईंको ललस्खि अन्मलि आवश्क ि्पिदे अवट्थयाहरूकया बयारेमया अझ बढी थयाहया पयाउनको लयालग अमेररकरी 
लशक्या ववभयागको वेब्सयाइट www.ed.gov मया रहेको FERPA को अशििषािकहरूकषा लषाधि सषािषारण मषाि्कर्श्कि हेन्नुहो्स ्।

http://www2.ed.gov/policy/gen/guid/fpco/ferpa/parents.html
http://www.ed.gov
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्डद िपयाईं आफनो अपयाङगिया भएको बच्याको लशक्याको बयारेमया ल्स्निि ह्न्ह्न्छ भने िपयाईंले ्यालनप्नने पडहलो कदम भनेको आफनो ट्कूल डिस्ट्रिकट्सँग 
लमलेर कया्नु गन्नु हो । ्स्रु गननुको लयालग, ्सबैभनदया पडहलया आफनो बच्याको लशक्क वया आफनो डिस्ट्रिकटको ववशेर लशक्या लनदनेशकलयाई ्समपकनु  गन्नुहो्स ्
। िपयाईंले के ्सोचदै ह्न्ह्न्छ भनेर उहयँालयाई बियाउनह्ो्स ्। ्डद िपयाईं र डिस्ट्रिकट िपयाईंको ल्नियाको ववर्मया ्सहमि ह्न्ह्नन भने िपयाईंहरूले ्समट््या 
्समयाियान गननुको लयालग लमलेर कयाम गननु ्सकने िररकयाहरू ्छन ्।

्ी प्रडक््याहरूको िपयाईंको ट्कूल डिस्ट्रिकटले प्र्ोग गननु ्सकने औप्याररक नयामहरू ्छन ्िर ्ो लनदनेलशकयाले िपयाईंलयाई िी नयामहरूको अथनु के हो र िपयाईं 
िथया ववद्याल्ले िपयाईंको बच्यालयाई क्सरी मद्दि गननु ्सकनह््न्छ भनी ब्झनमया मद्दि गनने्छ । लनमनललस्खि खणिले िपयाईंले आफनो डिस्ट्रिकट्सँग कया्नु गननु 
्सकने प्रडक््या िथया ववलिहरूको बयारेमया व्याख्या ग्छनु ।

 
प्रशषासनिक समीक्षा

्डद िपयाईंले डिस्ट्रिकटको आफनो अपयाङगिया भएको बच्याको लशक्या्सँग ्समबस्निि लनणन्ु मया अ्सहमलि जनयाउन्भएमया िपयाईंले डिस्ट्रिकट प्रशया्सनमया उज्री 
पेश गननु ्सकनह््न्छ । त््सको जवयाफमया, िपयाईंको डिस्ट्रिकट ्सप्ररटेनिेनट (वया िोडकएकया व्वक्त) ले प्रशया्सलनक ्समीक्या ्सञ्यालन गनने्छन ्। ्ो ्समीक्यामया 
प्रशया्सलनक ्सन््वयाई पलन ्समयावेश भएको ह्न्सक्छ । 

्समीक्या िथया प्रशयालनक ्सन््वयाई मध्े क्न ैएक आ्ोजनया गररएमया ्सबै आवश्क ्सहभयागीहरूकया लयालग उप्क््त ्सम् िथया ट्थयानमया आ्ोजनया गररन्प्छनु 
। िपयाईं िथया डिस्ट्रिकट दव्लेै ्समीक्या वया प्रशया्सलनक ्स्न्वयाईमया उपस्ट्थि ह्नको लयालग अरूहरूलयाई आमनत्रण गननु ्सकनह््न्छ । उदयाहरणको लयालग, िपयाईंले 
पररवयारकया अन् ्सदट््हरू वया ्सयाथी, ववशेर लशक्याको बयारेमया ज्यान भएको अन् कोही व्वक्त वया वकरीललयाई आमनत्रण गननु ्सकनह््न्छ । ्डद िपयाईंको 
बच्या ववकया्सयातमक अपयाङगियाहरूको कयाउणटी बोिनु वया अन् ्सरकयारी शसै्क्क लनकया्द्यारया ्सञ्याललि कया्नुक्ममया अध््नरि ्छन ्भने डिस्ट्रिकटले बोिनु वया 
लनकया््सँग प्रशया्सलनक ्समीक्याको लयालग परयामशनु ललन्प्छनु ।

अवट्थयाको ्समीक्या गदयानु, िपयाईंको बच्याको लशक्या्सँग ्समबस्निि अ्सहमलिलयाई ्समयाियान गननु हरेक प्र्या्स गररन्प्छनु । ्सप्ररटेनिेनट (वया िोडकएकया व्वक्त) 
ले अ्सहमलिकया दव् ैपक्हरूलयाई  ्सने्र लनणन्ु  ललने्छन ्। एकपटक लनणन्ु मया प्लग्सकेपल्छ, ्सप्ररटेनिेनटले िपयाईंलयाई उक्त लनणन्ु को बयारेमया ललस्खि रूपमया 
्सूल्ि गन्नुप्छनु । ्ो िपयाईंले डिस्ट्रिकटलयाई आफनो ल्नियाको बयारेमया ्सूल्ि गन्नुभएको लमलिबयाट 20 डदन लभत्रमया ह्न्प्छनु । 

 
त्पषाईंले प्रयषास िि्क स्िे अ्य प्रक्रियषाहरू

्डद िपयाईंले ्ो प्रडक््या पूरया गन्नुभएको ्छ र िपयाईं िथया ट्कूल डिस्ट्रिकट अझै पलन ्समट््याको ्समयाियान गनने िररकयामया ्सहमि ह्न्ह्नन भने िपयाईंले 
प्र्या्स गननु ्सकने थप प्रडक््याहरू ्छन ्। िपयाईंले अन् वववयाद ्समयाियान प्रडक््या (dispute resolution process) हरूमया अगयाडि बढनभ्नदया पडहले 
प्रशया्सलनक ्समीक्या अन्रोि गननु आवश्क नभएियापलन त््सो गननु िपयाईंलयाई प्रोत्सयाडहि गररन्छ । िपयाईंले ्समट््या ्समयाियान गननुको लयालग प्र्ोग गननु 
्सकने अलिररक्त ववकलपहरू ्छन ्। ओहया्ो लशक्या ववभयागको ववशेर डकल्समकया बयालबयाललकया कया्यानुल्ले िपयाईंलयाई िपयाईंले आफनया ल्नियाहरू ्समयाियान गननु 
मद्दिकया लयालग गन्नुभएको अलिररक्त ववलिहरूको अन्रोिमया ्संलगन ह्न र िपयाईंलयाई ्सहया्िया गननु ्सक्छ । लनमनललस्खि ्संट्थयाहरूले पलन िपयाईंलयाई मद्दि 
गननु ्सक्छन:् 

•	 िपयाईंको ट्थयानी् रयाज् ्सहया्िया टोली (के्त्र #_____________) लयाई (फोन # __________________________) मया । रयाज् ्सहया्िया 
टोलीकया अलभभयावक िथया पयाररवयाररक परयामशनुदयाियाले िपयाईं्सँग लमलेर कया्नु गनने्छन ्।

•	 ्डद िपयाईंको ट्कूल डिस्ट्रिकट्सँग ट्थयानी् अलभभयावक मेनटर ह्न्ह्न्छ भने उहयँाले ।

 — अलभभयावक मेनटरले अपयाङगिया भएको बच्याको पररवयार िथया ट्कूल डिस्ट्रिकटहरूलयाई जयानकयारी िथया ्सहया्िया उपलबि गरयाउनह््न्छ । 
अलभभयावक मेनटर भनेकया डिस्ट्रिकटकया कमन्ु यारी िथया अपयाङगिया भएको बच्याको अलभभयावक पलन ह्न ्। 

 — थप जयानकयारीकया लयालग ________________________________________________ लयाई ्समपकनु  गन्नुहो्स ्।

•	 अपयाङगिया भएकया बयालबयाललकयाहरूकया लशक्याकया लयालग ओहया्ो गठबनिन (Ohio Coalition for the Educational of Children with Disabilities, OCECD)

 — OCECD भनेको रयाज्व्यापी गैर-नयाफयामूलक ्संगठन हो ज्सले ओहया्ोमया बट्ने अपयाङगिया भएकया लशश्, बच्या, बयालबयाललकया िथया ््वयाकया 
पररवयारहरू िथया उनीहरूलयाई ्ेसवया उपलबि गरयाउने लशक्क िथया एजेन्सीहरूलयाई ्ेसवया प्रदयान ग्छनु । OCECD कया्नुक्महरूले अलभभयावकहरूलयाई 
आफनया बयालबयाललकयाकया ्सबै शसै्क्क व्वट्थयाहरूमया जयानकयारी प्रयाप्त गननु िथया प्रभयावकयारी प्रलिलनलिहरू बनन मद्दि ग्छनुन ्।  

 — थप जयानकयारीको लयालग, OCECD लयाई (740) 382-5452 मया ्समपकनु  गन्नुहो्स ्वया OCECD को वेब्सयाइट: www.ocecd.org मया जयान्हो्स ्।

वििषार् समषािषाि प्रक्रियषा  

वििषार् समषािषाि  

http://www.ocecd.org
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िपयाईंले आफनया लभननियाहरूलयाई ट्कूल डिस्ट्रिकट्सँग आफूले वववयाद ्समयाियानकया अन् ववकलपहरूको उप्ोग गननु ्सर्ु गन्नुअलघ अनौप्याररक िथया 
वयास्ट्िववक रूपमया ्समयाियान गननु प्र्त्न गन्नु न ैप्रयारस्मभक उज्रीको ्समयाियान (early complaint resolution) हो । ओहया्ो लशक्या ववभयागको ववशेर 
डकल्समकया बयालबयाललकया कया्यानुल्को क्न ैकमन्ु यारी िपयाईंको बच्याको लशक्याको बयारेमया िपयाईंकया प्रश्न िथया ल्नियाहरूलयाई ्समबोिन गननुमया मद्दि गननु 
िपयाईं्सँग कयाम गनने्छन ्। 

ओहया्ो लशक्या ववभयागले िपयाईंले ललस्खि उजर्ी वया उल्ि प्रडक््या ््सन्वयाईहरू जट्िया थप औप्याररक प्रडक््याहरूको लयालग अन्रोि गन्नुअलघ प्रयारस्मभक 
उज्री ्समयाियानको लयालग प्रोत्सयाडहि ग्छनु । िपयाईंले आफनो बच्याको लशक्या बयारेकया प्रश्न िथया ल्नियाहरूलयाई ्समबोिन गननुमया मद्दि गननु ओहया्ो 
लशक्या ववभयागको ववशेर डकल्समकया बयालबयाललकया कया्यानुल्मया क्न ैकमन्ु यारीलयाई ्समपकनु  गननु ्सकनह््न्छ । प्रयारस्मभक उज्री ्समयाियानको बयारेमया क्सै्सँग 
क्रयाकयानी गननु कृप्या ववभयागलयाई लनमनयान््सयार ्समपकनु  गन्नुहो्स:्

•	 टेललफोन मयाफनु ि: (614) 466-2650 वया टोल डफ् (877) 644-6338 मया; वया 

•	 इमेल मयाफनु ि: exceptionalchildren@education.ohio.gov मया ।

प्रषारकमिक उजुरी समषािषाि

्डद िपयाईं आफनो बच्याको ववशेर लशक्याको मलू्याङकन वया प्नमूनुल्याङकनको बयारेमया वया बच्याको वै्वक्तक लशक्या कया्नुक्म (IEP) को बयारेमया ल्स्निि 
ह्न्ह्न्छ भने ्सहजीकरण (facilitation) भलनने ववकलपले िपयाईंको लयालग कयाम गननु ्सकने्छ । 

िपयाईंले आफनो बच्याको मूल्याङकन वया IEP टोली (िपयाईं पलन टोली ्सदट्् ह्न्ह्न्छ) बठैकमया उपस्ट्थि ह्न ववभयागलयाई ्सहजकियानुको व्वट्थया 
लमलयाउन अन्रोि गन्नुभएको खणिमया ्सहजीकरणले कयाम ग्छनु । ट्कूल डिस्ट्रिकटले पलन ववभयागलयाई िपयाईंको बच्याको ववशेर लशक्यामया ्संलगन ्ी 
बठैकहरू मध्े क्नमैया ्सहजकियानुकया लयालग अन्रोि गननु ्सकने्छ । बठैकमया ्सहजकियानुको उपस्ट्थलिकया लयालग िपयाईं र डिस्ट्रिकट दव् ै्सहमि ह्न्प्छनु ।

सहजीकरणको प्रयोजि

वै्वक्तक लशक्या कया्नुक्मको टोली बठैक, मलू्याङकन ्ोजनया लनमयानुण बठैक वया मलू्याङकन टोली बैठक जट्िया टोली बठैकमया ्सहजीकरण ह्न्छ । 
्सहजकियानु िटट्थ, िेस्ो पक् हो जो टोलीको ्सदट्् ह्ननन ्र ज्सले टोलीको लयालग लनणन्ु  गददैनन ्। ्सहजकियानु ह्नयाले टोलीलयाई उतपयादनशील बनयाउन 
र ववद्याथथीमया केस्नरिि रहन मद्दि ग्छनु । ्सहजकियानुहरू भनेकया पेशेवर मध्ट्थकियानुहरू ह्न ्जो ववशेर लशक्या प्रडक््याहरूमया ववशेर डकल्समकया बयालबयाललकया 
कया्यानुल् (Office for Exceptional Children) बयाट प्रलशस्क्ि भएकया ह्न्छन ्।

िपयाइँले क्न ैपलन ्सम् ्सहजीकरणकया लयालग अनर्ोि गननु ्सकनह््न्छ । एकपटक ्सहजीकरणकया लयालग अन्रोि गररएपल्छ, िपयाईं र ट्कूल डिस्ट्रिकट 
दव् ैप्रडक््यामया ्सहभयागी ह्न ्सहमि ह्न्प्छनु । ्डद िपयाईंहरू दव् ै्सहमि ह्न्भएमया ववशेर डकल्समकया बयालबयाललकया कया्यानुल्ले बठैकलयाई लनदनेलशि गननु 
िपयाईंलयाई ्सहजकियानुको ्छनोटहरू डदने्छ । ्डद िपयाईं र डिस्ट्रिकट ्सहजकियानुमया ्सहमि ह्न न्सकन्भएमया कया्यानुल्ले िपयाईंहरूकया लयालग एकजनया 
्सहजकियानु लन््क्त गनने्छ । ्सहजीकरणकया लयालग िपयाईं वया डिस्ट्रिकटलयाई क्न ैख्नु लयागदैन । 

सहजकतषा्क: 

•	 िटट्थ िेस्ो पक् (क्सकैो पक् नललने वया िपयाईं वया डिस्ट्रिकटको लयालग कयाम नगनने)  
को रूपमया रहन्छन;्

•	 पेशयागि रूपमया प्रलशस्क्ि मधयसर्कतषा्क (वववयादहरू ्समयाियान गननु मद्दि गनने  
्ोग्ियाप्रयाप्त व्वक्त) ह्न्छन;्

•	 ववशेर लशक्याकया कयानून िथया आवश्कियाहरूकया बयारेमया प्रलशस्क्ि भएको र लिनीहरूको  
बयारेमया जयानेको ह्न्छन;्

•	 िपयाईंको बच्याको IEP वया मलू्याङकन टोलीको भयाग हँ्दैनन;्

•	 लनणन्ु हरू गददैनन ्िर टोलीलयाई ्समयाियानहरू पत्या लगयाउन मयागनुदशनुन ग्छनुन;्

•	 िपयाईं र डिस्ट्रिकटकया बी्मया ख्लेर क्रयाकयानी गननु मद्दि ग्छनुन;्

•	 बठैकलयाई ट््याकमया रयाख्न र प्रडक््यामया ्सबैलयाई लशष्ट बनयाएर रयाख्न मद्दि ग्छनुन;् र

•	 टोलीलयाई िपयाईंको बच्या िथया बच्याकया आवश्कियाहरूमया केस्नरिि रयाख्छन ्।

सहजीकरण

mailto:exceptionalchildren%40education.ohio.gov?subject=
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सहजीकरणको बषारेमषा समझिु्पिदे मुखय बुँर्षाहरू: 

•	 सहजीकरण सिेकचरक हु्र । 

 — अलभभयावक र ट्कूल डिस्ट्रिकट दव् ै््सलयाई प्रडक््याको भयागको रूपमया रयाख्न ्सहमि ह्न्प्छनु । ्डद अलभभयावक र डिस्ट्रिकटले बठैकमया 
्सहजकियानुलयाई रयाख्न ्सहमलि जनयाएमया ््सको अथनु िपयाईंले बठैकमया डिस्ट्रिकटले भनेकया क्रयामया ्सहमि ह्न्प्छनु वया बैठक क्सरी अगयाडि 
बढ्छ भननेमया ्सहमि ह्न्प्छनु भनने होइन । अलभभयावकहरूलयाई आफनया वव्यारहरू प्रट्ि्ि गननु ्सि ैअनम्लि डदइएको ह्न्छ ।

•	 सहजीकरणको बेलषामषा िएकषा कुि ै्पनि समझझौतषा सषामषा्यतयषा ब्ििकषारी हु्र । यसको अर््क आ्पसी सहमनतमषा निण्कय िररए्पनर 
अशििषािक र डिकसरि्टले उ्त समझझौतषाको ्पषालिषा ििु्क्पर्क ।

 — िपयाईंको बच्याको मूल्याङकन वया IEP मया अलभभयावक र डिस्ट्रिकटद्यारया हट्ियाक्र गररएको कयागजयािलयाई उनीहरूले अन् IEP वया मलू्याङकन 
टोली बठैकमया हट्ियाक्र गररएकया कयागजयािहरू झैं ्समयान महत्व डदइन्छ ।

्सहजीकरणको बयारेमया थप जयानकयारीको लयालग, ओहया्ो लशक्या ववभयागको वेब्सयाइट education.ohio.gov मया जयानह्ो्स ्र सहजीकरण खोजनह्ो्स ्।

मध्ट्थिया (mediation) भनेको अलभभयावक र ट्कूल डिस्ट्रिकट अपयाङगिया भएको ववद्याथथी 
वया अ्पषाङितषा िएको ह्न्सकने शंकया गररएकया ववद्याथथीको लशक्याको बयारेमया आफूहरूलयाई 
्समझौियामया प्गनकया लयालग मद्दि गननु िटट्थ िेस्ोपक्लयाई बठैकमया उपस्ट्थि गरयाउनमया 
्सहमलिमया प्गन ्हो । मध्ट्थकियानु पलन भलनने िेस्ो पक् भनेकया त्ट्िया व्वक्त ह्न ्
ज्सले क्सकैो पक् ललँदैनन ्र क्सकैो पक्मया कयाम गददैनन ्वया अलभभयावक वया डिस्ट्रिकटको 
िफनु बयाट कयाम गददैनन ्। िपयाईंको बच्याको ववशेर लशक्यामया क्न ैपलन ्सम्मया अ्सहमलि 
भएमया अलभभयावक र डिस्ट्रिकटहरूकया लयालग मध्ट्थिया एउटया रोजयाइ हो । 

 
मधयसर्तषा नि:शुलक हु्र र यसकषा लषाधि कुि ै्पनि समयमषा अिुरोि िि्क 
सक्क्र

मध्ट्थियाकया लयालग क्न ैपलन ्सम्मया अनर्ोि गननु ्सडकन्छ । एकपटक मध्ट्थियाकया 
लयालग अन्रोि गररएपल्छ, िपयाईं र ट्कूल डिस्ट्रिकट दव् ैप्रडक््यामया ्सहभयागी ह्न ्सहमि 
ह्न्प्छनु । ्डद िपयाईंहरू दव् ै्सहभयागी ह्न ्सहमि ह्न्भएमया ववशेर डकल्समकया बयालबयाललकया 
कया्यानुल्ले मध्ट्थिया बठैकलयाई लनदनेलशि गननु िपयाईंलयाई मध्ट्थकियानुको ्छनोटहरू 
डदने्छ । ्डद िपयाईं र डिस्ट्रिकट मध्ट्थकियानुमया ्सहमि ह्न न्सकन्भएमया िपयाईंहरूकया 
लयालग OEC ले एकजनया मध्ट्थकियानु लन््क्त गनने्छ । मध्ट्थकियानुले िपयाईंको बच्याको 
ववशेर लशक्या्सँग ्समबस्निि ्समट््यालयाई िपयाईंले क्सरी ्समयाियान गन्नुप्छनु भनेर िपयाईंलयाई 
बियाउन ्सकदैनन ्। बरु, मध्ट्थकियानुले िपयाईंको बच्या्सँग ्समबस्निि ्सरोकयारकया 
ववर्हरूमया दव् ैपक्हरूलयाई ्छलफल गननु मद्दि ग्छनुन ्।

्डद िपयाईंले औप्याररक उजर्ी डदने वया उल्ि प्रडक््या ््सन्वयाईकया लयालग अनर्ोि गनने 
लनणन्ु  गन्नुभएमया (पषृ्ठ 17-25 हेन्नुहो्स)्, ओहया्ो लशक्या ववभयागले िपयाईंलयाई पडहलो ्रणको 
रूपमया मध्ट्थियाको बयारेमया ्सोचन अन्रोि गनने्छ । मध्ट्थियाकया लयालग िपयाईं वया 
डिस्ट्रिकटलयाई क्न ैख्नु लयागदैन ।

मधयसर्तषा

सहजीकरणकषा लषाधि अिुरोि िि्क

िपयाईंको ट्कूल डिस्ट्रिकट ्ो प्रडक््यामया ्सहभयागी ह्न इच््छक ्छ वया ्ैछन भनी जयाननकया लयालग आफनो ट्कूल डिस्ट्रिकटको ववशेर लशक्या लनदनेशक 
_______________________________ लयाई _________________________________ मया ्समपकनु  गन्नुहो्स ्। एकपटक दव् ैपक्हरू 
्सहजीकरणकया लयालग ्सहमि भएपल्छ, कृप्या ओहया्ो लशक्या ववभयागको ववशेर डकल्समकया बयालबयाललकया कया्यानुल्मया लनमनयान््सयार ्समपकनु  गन्नुहो्स:्

•	 टेललफोन मयाफनु ि: (614) 466-2650 वया टोल डफ् (877) 644-6338 मया; वया 

•	 इमेल मयाफनु ि: exceptionalchildren@education.ohio.gov मया ।

http://education.ohio.gov
mailto:exceptionalchildren%40education.ohio.gov?subject=
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मधयसर्तषा प्रक्रियषाको सकं्क्पत वििरण

समझझौतषामषा 
ि्पधुिएको

समझझौतषामषा 
्पधुिएकोमधयसर्तषा बठैकमधयसर्तषाकषा लषाधि 

अिरुोि

मधयसतकतषा्क रिोट 
ििु्कहोस ्र बठैककषा 

लषाधि समय 
शमलषाउिहुोस ्

िपयाईं वया ट्कूल 
डिस्ट्रिकटले क्न ैपलन 
्सम्मया ओहया्ो 
लशक्या ववभयागलयाई 
मध्ट्थियाकया 
लयालग अनर्ोि गननु 
्सकनह््न्छ । ्डद 
िपयाईंले उजर्ी दया्र 
गन्नुभ्ो वया उल्ि 
प्रडक््या ्सन्व्याईको 
लयालग अनर्ोि गन्नुभ्ो 
भने ववभयागले पडहलो 
्रणको रूपमया 
मध्ट्थियाको प्रट्ियाव 
गनने्छ । िपयाईं 
र डिस्ट्रिकट दव् ै
मध्ट्थकियानु प्र्ोग 
गननु ्सहमि ह्नप््छनु ।

मध्ट्थकियानु िटट्थ 
िेस्ो पक् ह्न्छ । िपयाईं 
र ट्कूल डिस्ट्रिकट 
एकजनया मध्ट्थकियानुमया 
्सहमि ह्नप््छनु 
। मध्ट्थकियानुले 
्समभव भए्समम 
ल्छटो भनदया ल्छटो 
बठैककया लयालग ्सम् 
लमलयाउने्छन ्। ववभयागले 
मध्ट्थकियानुको ख्नुको 
भक््तयानी ग्छनु ।

ललस्खि ्समझौिया 
बनिनकयारी ह्न्छ र 
अलभभयावक िथया ट्कूल 
डिस्ट्रिकटले ््समया 
हट्ियाक्र ग्छनुन ्। 
बनिनकयारी भननयाले 
अलभभयावक र ट्कूलले 
्समझौियाको पयालनया 
गन्नुप्छनु र अदयालिले 
््सलयाई कया्यानुनव्न 
गननु ्सक्छ ।  

्डद मध्ट्थियामया क्न ै
पलन ्समझौियामया प्गन 
्सडकएन र िपयाईंले 
रयाज् उजर्ी (state 
complaint) दया्र 
गन्नुभ्ो भने त््सपल्छ 
ववशेर डकल्समकया 
बयालबयाललकया कया्यानुल्ले 
उजर्ीको ्समयाियान गनने्छ 
। ्डद मध्ट्थियामया 
क्न ैपलन ्समझौियामया 
पग्न ्सडकएन र िपयाईंले 
उल्ि प्रडक््याकया लयालग 
उजर्ी दया्र गन्नुभ्ो भने 
त््सपल्छ अकको ्रणमया 
उल्ि प्रडक््या ्सन्व्याई 
आउँ्छ । 

िपयाईं र ट्कूल 
डिस्ट्रिकटले आ-आफनया 
ल्नियाहरू बियाउनह््ने्छ 
। मध्ट्थकियानुले 
िपयाईंहरूलयाई वववयाद 
्समयाियान गननु, अस्निम 
लन्ोिमया प्गन र 
ललस्खि ्समझौिया 
गननु मद्दि ग्छनुन ्। 
्सयाियारणि्या, बठैकको 
अवलिमया भलनएकया 
क्न ैपलन क्रयाहरूलयाई 
अपवयादमया बयाहेक बठैक 
भनदया बयाडहर ्सयाझया 
गररँदैन वया भववष्कया 
कयाननूी कया्नुवयाहीहरूमया 
प्र्ोग गररँदैन ।
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मधयसर्तषाको बषारेमषा समझिु्पिदे मुखय बुँर्षाहरू 

•	 मधयसर्तषा सिकैचरक हु्र । 

 — अलभभयावक र ट्कूल डिस्ट्रिकट दव् ै््सलयाई प्रडक््याको भयागको रूपमया रयाख्न ्सहमि ह्न्प्छनु । ्डद अलभभयावक र डिस्ट्रिकटले 
मध्ट्थियामया ्सहभयागी ह्न ्सहमलि जनयाएमया ््सको अथनु िपयाईंले बठैकमया डिस्ट्रिकटले भनेकया क्रयामया ्सहमि ह्न्प्छनु वया बैठक 
क्सरी अगयाडि बढ्छ भननेमया ्सहमि ह्न्प्छनु भनने होइन ।

•	 मधयसर्तषा िो्पिीय हु्र । 

 — मध्ट्थिया बठैक भलनएकया ्सबक्ैरया ्सयामयान्ि्या गोपनी् (लनजी) ह्न्छन ्र अपवयादहरूमया बयाहेक पल्छकया लयालग प्र्ोग गररँदैन । 

•	 मधयसर्तषाको अिधिमषा शलखित रू्पमषा िररएकषा कुि ै्पनि समझझौतषा सषामषा्यतयषा ब्ििकषारी हु्र । यसको अर््क निण्कय आ्पसी 
सहमनतमषा िररए्पनर अशििषािक र डिकसरि्टले उ्त शलखित समझझौतषाको ्पषालिषा ििु्क्पर्क ।

 — िपयाईंको बच्याको मूल्याङकन वया IEP मया अलभभयावक र डिस्ट्रिकटद्यारया हट्ियाक्र गररएको कयागजयािलयाई उनीहरूले अन् IEP वया 
मलू्याङकन टोलीको बठैकमया हट्ियाक्र गररएकया कयागजयािहरू झैं ्समयान महत्व डदइन्छ ।

मधयसतकतषा्क: 

•	 िटट्थ िेस्ो पक् (क्सकैो पक् नललने वया िपयाईं वया डिस्ट्रिकटको लयालग कयाम नगनने) को रूपमया रहन्छन;्

•	 लनणन्ु हरू गननु अन्मलि डदइएको हँ्दैन । त््सको ्सयाटोमया, मध्ट्थकियानुले िपयाईं र ट्कूल डिस्ट्रिकटलयाई िपयाईंको बच्याको लशक्या्सँग 
्समबस्निि ्समट््याको ्समयाियान गननु मद्दि ग्छनुन;्

•	 ललस्खि मध्ट्थिया ्समझौियामया लनणन्ु  गननु िपयाईं र ट्कूल डिस्ट्रिकट्सँग कयाम ग्छनुन;्

•	 मध्ट्थिया बठैकलयाई ट््याकमया रयाख्न र प्रडक््यामया ्सबैलयाई लशष्ट बनयाएर रयाख्न मद्दि ग्छनुन;्

•	 ्सबजैनयालयाई ववद्याथथी र ववद्याथथीकया आवश्कियाहरूमया केस्नरिि रयाख्छन;्

•	 िपयाईं र ट्कूल डिस्ट्रिकटकया बी्मया ख्लेर क्रयाकयानी गननु मद्दि ग्छनुन;् 

मधयस्थयतषाकषा लषाधि अिुरोि िि्क

िपयाईंको ट्कूल डिस्ट्रिकट ्ो प्रडक््यामया ्सहभयागी ह्न इच््छक ्छ वया ्ैछन भनी जयाननकया लयालग आफनो ट्कूल डिस्ट्रिकटको ववशेर लशक्या लनदनेशकलयाई 
_______________________________ लयाई _________________________________ मया ्समपकनु  गन्नुहो्स ्। एकपटक दव् ैपक्हरू 
मध्ट्थियाकया लयालग ्सहमि भएपल्छ, कृप्या ओहया्ो लशक्या ववभयागको ववशेर डकल्समकया बयालबयाललकया कया्यानुल्मया लनमनयान््सयार ्समपकनु  गन्नुहो्स:्

•	 टेललफोन मयाफनु ि: (614) 466-2650 वया टोल डफ् (877) 644-6338 मया; वया 

•	 इमेल मयाफनु ि: exceptionalchildren@education.ohio.gov मया ।

mailto:exceptionalchildren%40education.ohio.gov?subject=
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्डद िपयाईं आफनो बच्याको ववशेर लशक्याको बयारेमया ल्स्निि ह्न्ह्न्छ भने िपयाईंकया लयालग उपलबि अकको ववकलप भनेको ट्कूल डिस्ट्रिकट वया 
अन् ्सरकयारी लनकया् ववरुद्ध ललस्खि रूपमया औप्याररक रयाज् उज्रीलयाई ओहया्ो लशक्या ववभयागको ववशेर डकल्समकया बयालबयाललकया कया्यानुल्मया पेश 
गनने हो ।

रषाजय उजुरी र्षायर िि्क

रषाजय उजुरी र्षायर िि्क कुि ैशुलक लषागरै्ि

रयाज् उज्री दया्र गननु क्न ैश्लक लयागदैन । रयाज् उजर्ी प्रडक््याले ्सयामयान्ि्या उल्ि प्रडक््या ्सन््वयाईको िल्नयामया ्समट््यालयाई ल्छटो 
्समयाियान गदनु्छ र ्ो उल्ि प्रडक््या ््सन्वयाई भनदया कम ववरोियातमक (वया झगिया गरयाउने खयालको) ह्न्छ । रयाज् उज्री दया्र गननुको लयालग 
िपयाईंले आफनो हट्ियाक्र ्सडहिको ललस्खि उज्री (मलू प्रलि) लयाई ववशेर डकल्समकया बयालबयाललकया कया्यानुल्मया पठयाउनप््छनु र िपयाईंले उज्रीको 
एउटषा प्रनतशलव्प ल्सि ैट्कूल डिस्ट्रिकटलयाई पठयाउनप््छनु । 

िपयाईंको उज्रीमया ्संघी् वया रयाज् ववशेर लशक्या आवश्कियाहरूको कलथि उललङघन (अपयाङगिया भएकया व्वक्तहरूको लशक्या ऐन वया अपयाङगिया 
भएकया बयालबयाललकयाहरूको लशक्याकया लयालग ओहया्ो ्सञ्यालन मयापदणिहरूको कलथि उललङघन) को कथनलयाई ्समयावेश गररएको ह्न्प्छनु । 
उज्रीमया क्न ैववलशष्ट कयानूनको नयाम वया उद्रण ्सयामवेश गन्नु आवश्क ्ैछन िर ््समया िपयाईंलयाई ववशेर लशक्याको आवश्कियालयाई उललङघन 
गररएको लयागेकया डिस्ट्रिकटले ्यालेकया वया न्यालेकया ववलशष्ट कया्नुलयाई ्समयावेश गन्नुप्छनु । ्सयाथ,ै िपयाईंले उज्रीमया डिस्ट्रिकटले ववशेर लशक्याको 
आवश्कियालयाई क्सरी उललङघन गर ्् ो भनेर िपयाईंलयाई लयागेकया वव्यारलयाई ्समथनुन गनने िथ्हरू ्समयावेश गन्नुप्छनु ।

 
रषाजय उजुरीहरूको समीक्षा 

ववशेर डकल्समकया बयालबयाललकया कया्यानुल्ले ट्कूल डिस्ट्रिकटले िपयाईंको बच्याको लशक्या्सँग ्समबस्निि ववशेर लशक्या आवश्किया उललङघन गरेको 
्छ वया ्ैछन भनी लनियानुरण गननुकया लयालग उल्ि रूपमया दया्र गररएको उज्रीको ्समीक्या गनने्छ र आवश्क भएमया त््सको अन््सनियान गनने्छ । 
्सयाथ,ै िेस्ो पक् – अथयानुि ्िपयाईं बयाहेक अन् व्वक्त वया ट्कूल डिस्ट्रिकट बयाहेकको लनकया् वया ्संगठन – लयाई डिस्ट्रिकटले ववद्याथथी ्सस्ममललि 
ववशेर लशक्या आवश्ियाको उललङघन गरेको ्छ जट्िो लयाग्छ भने उनीहरूले ववभयागमया रयाज् उजर्ी दया्र गननु ्सक्छन ्। 

रयाज् उज्रीलयाई ववशेर लशक्याको कलथि उललङघनको एक िष्क लभत्रमया क्न ैपलन ्सम् ववभयागमया दया्र गननु ्सडकन्छ । उज्री दया्र गररएको 
लमलि भनदया एक वरनु अगयाडि भएको उललङघनलयाई आरोप लगयाउने क्न ैपलन उज्रीलयाई अन््सनियान/्समयाियान गररने ्ैछन ।

औ्पचषाररक रषाजय उजुरी कसरी र्षायर ििदे 

्डद िपयाईंले ववशेर लशक्या्सँग ्समबस्निि औप्याररक रयाज् उज्री दया्र गननु ्याहनह््न्छ 
भने िपयाईंले लनमनललस्खि कया्नु गन्नुप्छनु:  

•	 रषाजय उजुरी फषारषाम भन्नुहो्स ्र ््सलयाई ओहया्ो लशक्या ववभयागको ववशेर डकल्समकया 
बयालबयाललकया कया्यानुल्मया पठयाउन्हो्स;् वया

•	 उज्री पत्र लेख्न्हो्स;् वया

•	 ववभयागको ववशेर डकल्समकया बयालबयाललकया कया्यानुल्कया कमन्ु यारीलयाई 1-877-644-
6338 मया फोन गन्नुहो्स ्र उज्री फयारयाम अनर्ोि गन्नुहो्स,् ज्सलयाई िपयाईंले भरेर 
ववभयागलयाई डफियानु गन्नुह्ने्छ ।

http://education.ohio.gov/getattachment/Topics/Special-Education/Mediation-Complaints-and-Due-Process/Complaint-Form-2009.pdf.aspx
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सर्िि  

ट्थगन (abeyance) भनेको रयाज् उजर्ीमया भएकया मयालमलयाहरूलयाई अट्थया्ी रूपमया 

लनलमबन (थयािी) मया रयाख््न हो । ्डद िपयाईं र ट्कूल डिस्ट्रिकट उल्ि प्रडक््या ्सन््वयाईमया 
्संलगन ह्न्ह्न्छ र िपयाईं वया ट्कूल डिस्ट्रिकट मध्े क्सलेै पलन ्समयान ववर्हरूमया रयाज् 
उज्री दया्र गरेको ्छ भने ओहया्ो लशक्या ववभयागले उक्त रयाज् उजर्ीलयाई अट्थया्ी रूपमया 
ट्थगनमया रयाखे्न्छ । अकको शबदमया, िपयाईंको रयाज् उज्रीको ्समयाियान ह्न् अलघ उल्ि 
प्रडक््या ्समयाप्त नहँ्दया्समम ववभयागले प्रलिक्या गनने्छ । ्डद िपयाईंले आफनो उल्ि प्रडक््या 
्सन््वयाई अनर्ोिलयाई डफियानु ललन्ह्न्छ भने ववभयागले रयाज् उज्रीको ट्थगनलयाई हटयाउँ्छ र 
िपयाईंको उज्रीको ्समयाियानकया लयालग कया्नुवयाहीलयाई अगयाडि बढयाउने्छ । 

्डद उल्ि प्रडक््या ््सन्वयाई ह्न्छ र लनषपक् ्सन््वयाई अलिकयारी (Impartial Hearing 

Officer, IHO) द्यारया लनणन्ु  गररन्छ भने ्सन््वयाई अलिकयारीद्यारया लनणन्ु  नगररएकया िपयाईंकया 
उज्रीमया अझै पलन ्समट््याहरू रडहरहेमया मयात्र ््सको ्समयाियानकया लयालग ववभयागले रयाज् 
उज्रीको ट्थगनलयाई हटयाउने्छ ।

त्पषाईंको उजुरीलषाई कहषाँ ्पठषाउिे 
 
िपयाईंको उज्रीलयाई एकै ्सम्मया ओहया्ो लशक्या ववभयागको ववशेर डकल्समकया 
बयालबयाललकया कया्यानुल् र ट्कूल डिस्ट्रिकटकया ्सप्ररटेनिेनट र्िु ैकहयँा पठयाइन्प्छनु ।  

प्रयारस्मभक उज्रीलयाई लनमनमया पठयाउन्हो्स:्

The Ohio Department of Education 

Office for Exceptional Children 

Attn: Assistant Director of Dispute Resolution Section 

25 South Front Street 

Mail Stop 409 

Columbus, Ohio 43215-4183

त्पषाईंले रषाजय उजुरीमषा समषािेश 
ििु्क्पिदे िसतुहरूको जषाँचसूची

•	 सकूल डिकसरि्टले संघीय िषा रषाजय विशषे 
शशक्षा आिशयकतषाको उललङघि िरेको र 
ि्िे कर्ि ।

•	त्पषाईंले आफिो उजुरीलषाई आिषाररत 
बिषाउिुिएकषा त्थयहरू सदहत समसयषाको 
वििरण । 

•	त्पषाईंको सम्पक्क  जषािकषारी र मूल 
हसतषाक्र ।

•	यदर् त्पषाईं विशशषट विदयषार्थीको स्र्ि्कमषा 
विशषे शशक्षा उललङघिको आरो्प लिषाउँरै् 
हुिुिएमषा:

 — विदयषार्थीको िषाम र नििषास ठेिषािषा;

 — विदयषार्थीले अधययि ििदे विदयषालयको 
िषाम;

 — (मयषाकक्किी-िे्टो घरबषारविदहि 
सहषायतषा ऐिदिषारषा ्पररिषावषत िररए 
अिुसषार) घरबषारविदहि बचचषा िषा 
युिषाको स्र्ि्कमषा विदयषार्थीको उ्पलबि 
सम्पक्क  जषािकषारी तर्षा सो विदयषार्थीले 
अधययि ििदे विदयषालयको िषाम;

 — समसयषासँि समबक्ित त्थयहरू 
सदहत समसयषाको प्रकृनतको वििरण; र

 — उजुरी र्षाखिलषा िररएको समयमषा 
्पक्लषाई जषािकषारी िएसमम र 
उ्पलबि िएसमम समसयषाको 
प्रसतषावित समषािषाि । 

•	उजुरीमषा त्पषाईंको मूल हसतषाक्र हुिु्पर्क , 
जसकषारण त्पषाईंले उजुरीलषाई फयषा्स िषा 
इमेल िि्क स्िुहु्ि । 

•	िषाम उललेि ििररएकषा उजुरीहरूलषाई 
सिीकषार िररिे रैि ।
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ववभयागले उल्ि रूपमया दया्र गररँदया्समम िपयाईंको रयाज् उजर्ी प्रयाप्त गरेपल्छ ््सले त््सको ्समीक्या गननु ्सर्ु गनने्छ र आवश्किया अन््सयार ववशेर 
लशक्या आवश्कियाहरूको कलथि उललङघन(हरूको) अन््सनियान गनने्छ । ववशेर डकल्समकया बयालबयाललकया कया्यानुल्ले िपयाईंको उज्री प्रयाप्त भएको 
लमलिबयाट 60 क्यालेनिर डदन लभत्रमया उक्त उज्रीको ्समयाियान गन्नुप्छनु ।

उज्री प्रडक््याको भयागको रूपमया, ववशेर डकल्समकया बयालबयाललकया कया्यानुल्ले: 

•	 िपयाईंको उज्रीको ्समीक्या गनने्छ र िपयाईंको उज्रीमया लगयाइएकया आरोपहरूलयाई ्समयाियान गनने अलिकयार ्छ वया ्ैछन भनेर लनणन्ु  गनने्छ;

•	 (आवश्क भएमया) अन््सनियान ्सडहि ्समयाियान ह्ने आरोपहरूको बयारेमया िपयाईं र ट्कूल डिस्ट्रिकट दव्लैयाई ललस्खि रूपमया बियाउने्छ;

•	 उज्रीको ्समयाियान गनने वकैस्लपक िररकयाको रूपमया िपयाईं र डिस्ट्रिकट दव्लैयाई मध्ट्थिया वया ्सहजीकरणको प्रट्ियाव गनने्छ;

•	 िपयाईंको उज्रीमया रहेकया आरोपहरूको बयारेमया ््सलयाई िपयाईं र डिस्ट्रिकटबयाट आवश्क पननु ्सकने थप जयानकयारी मयागने्छ;

•	 िपयाईं र डिस्ट्रिकटद्यारया उपलबि गरयाइएकया अलिररक्त कयागजयािहरू िथया जयानकयारीको ्समीक्या गनने्छ, ््सले आवश्क ठयाने अन््सयार टेललफोन 
अनिवयानुियानुहरू ललने्छ र िपयाईंको बच्याको डिस्ट्रिकटमया भेटघयाटकया लयालग जयाने्छ;

•	 िपयाईंको डिस्ट्रिकटलयाई िपयाईंको उज्रीमया जवयाफ डदन मौकया प्रदयान गनने्छ र ्समयाियान प्रट्ियाव गनने्छ; र

•	 (आवश्क भएमया आफनया ्समीक्या िथया अन््सनियानबयाट लनषकरनु लनकयाली्सकेपल्छ र िपयाईंको उज्री प्रयाप्त भएको लमलिबयाट 60 डदन लभत्र) 
ववशेर लशक्याको उललङघन भएको हो वया होइन भनने क्रया्सँग ्समबस्निि आफनो लनणन्ु को बयारेमया जयानकयारी गरयाउन िपयाईं र डिस्ट्रिकट 
दव्लैयाई पत्र लेखे्न्छ । 

टषाइमलषाइि ए्सटेिसिहरू

्डद ्सम् थप गररएको ्छ भने ववभयाग्सँग उज्री ्समयाियान गननु र आफनो लनणन्ु को पत्र जयारी गननुकया लयालग 60 डदन भनदया िेरै ्सम् ह्न्सक्छ । 
रयाज् उज्रीलयाई ्समयाियान गननुको लयालग लनमनललस्खि अवट्थयामया 60 -डदनको टयाइमलयाइनलयाई ्सम् थप गननु ्सडकन्छ: 

•	 जब िपयाईं र ट्कूल डिस्ट्रिकट थप ्सम्कया लयालग ्सहमि ह्न्ह्न्छ ियाडक िपयाईंहरू दव्दै्यारया मध्ट्थिया, ्सहजीकरण वया वववयाद ्समयाियानकया 
अन् केही वकैस्लपक मयाध्महरू मयाफनु ि ्समट््याको ्समयाियान गनने प्र्या्स गननु ्सडक्ो्स;् वया

•	 (ववशेर डकल्समकया बयालबयाललकया कया्यानुल्द्यारया मद््दया अन््सयार लनणन्ु  गररएकया) ववशेर पररस्ट्थलिहरूमया । 

अिुधचत र्षायर ििदे

्डद ववशेर डकल्समकया बयालबयाललकया कया्यानुल्ले िपयाईंले ्समयाियान गननु ्याहनए्को मयालमलयाको बयारेमया ्सब ैआवश्क जयानकयारी ्समयावेश नगन्नुभएको 
कयारणले उल्ि रूपमया रयाज् उज्री दया्र गन्नुभएको ्ैछन भनी लनियानुरण ग्छनु वया ववशेर डकल्समकया बयालबयाललकया कया्यानुल््सँग उज्रीको अन््सनियान 
गनने अलिकयार ्ैछन भने ववशेर डकल्समकया बयालबयाललकया कया्यानुल्ले िपयाईंलयाई लनमन क्रयाको व्याख्या गनने पत्र पठयाउने्छ: िपयाईंको उज्रीको ्समयाियान 
गननु डकन ्ो अगयाडि बडढरहेको ्ैछन, ्ो लनणन्ु  गररन्को कयारण र ्डद लयागू भएमया, उल्ि रूपमया दया्र गररएको ्छ भनी ्सव्व्याररि गररनको 
लयालग िपयाईंले न्यँा उज्रीमया ्समयावेश गननु आवश्क पनने जयानकयारी ।

रषाजय उजुरी प्रक्रियषा

उजुरीलषाई ्पुि: ्ेपश ििदे  

्डद िपयाईंलयाई न्यँा जयानकयारीकया ्सयाथमया उज्री पन्: पेश गननु आवश्क परेमया कलथि ववशेर लशक्या उललङघन भएको एक वरनु लभत्रमया उज्रीलयाई 
ओहया्ो लशक्या ववभयाग र ट्कूल डिस्ट्रिकटमया पठयाइन्छ भनेर ्सल्नस्चिि गन्नुहो्स ्। ्डद िपयाईंले आफनो उजर्ीमया ववभयाग्सँग ्समयाियान गनने अलिकयार 
नभएकया मयालमलयाहरू ्समयावेश गन्नुभएको ्छ भने ््सले उप्क््तिया अन््सयार िपयाईंलयाई ्ी मद््दयाहरू ्समबोिन गननुको लयालग ्सं्सयािनहरू ल्सफयारर्स 
गनने्छ । 
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रषाजय उजरुी प्रक्रियषा: टषाइमलषाइि र मुखय कर्महरू

•	 कधर्त उललङघिको एक िष्क शित्रमषा र्षायर िररएको उजुरी ।

•	 अशििषािकले यसको मूल प्रनत ओहषायो शशक्षा वििषाि र यसको 
प्रनतशलव्प डिकसरि्टलषाई उ्पलबि िरषाउिुिएको र ।

•	 उजुरीले सहषायक त्थयहरूकषा सषार्मषा विशषे शशक्षा आिशयकतषाकषा 
उललङघिहरूको आरो्प लिषाउँर ।

वििषािले 
निषकष्कहरूको ्पत्र 

्पठषाउँर

वििषािले हरेक आरो्प र तयहषाँ विशषे शशक्षा उललङघि 
िएको र िषा रैि ि्िे बषारेमषा निण्कयहरू िर्क ।

डिकसरि्टले उललङघि िएको र ििी ्पततषा लिषाएकषा 
ठषाउँहरूमषा वििषािले सुिषारषातमक कषाय्कहरू जषारी ििदेर ।

उजरुी र्षायर ििदे

ओहषायो शशक्षा 
वििषािले उजरुीको 

समीक्षा िर्क

समषािषाि

वििषािले सबै कषािजषातहरूको समीक्षा िर्क र आिशयकतषा 
अिुसषार अनतरर्त कषािजषात/जषािकषारी अिुरोि िर्क ।

वििषािले आिशयकतषा अिुसषार उ्पयु्त वयक्तहरूको 
अ्तिषा्कतषा्क शल्र ।

वििषािले उजरुी र्षायर ििदे वयक्त र सकूल डिसरि्टलषाईउजरुी प्रषापत िररएको 
प्रषाकपत-सचूिषा ्पत्र ्पठषाउँर ।

उधचत रू्पमषा उजरुी र्षायर िररएको रैि िषा ओहषायो शशक्षा वििषािसँि यसलषाई 
समषािषाि ििदे अधिकषार रैि ििे वििषािले अ्पयषा्कपततषाको ्पत्र ्पठषाउँर । 
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अलभभयावकहरूले आफनो बच्याको ववशेर लशक्याको बयारेमया उनीहरूको ट्कूल डिस्ट्रिकट्सँगकया लनस्चिि ल्नियाहरूलयाई ्समयाियान गननु ्सकने एउटया िररकया 
भनेको डिस्ट्रिकटमया उल्ि प्रडक््या ््सन्वयाईकया लयालग ल्सि ैअनर्ोि पेश गन्नु र ्सयाथ ै््सको एउटया प्रलिललवप ओहया्ो लशक्या ववभयागलयाई पठयाउन् हो 
। िपयाईंले ््सो गदयानु िपयाईंले उल्ि प्रडक््या उजर्ी (due process complaint) (उल्ि प्रडक््या अन्रोि पलन भलनने) दया्र गन्नुभएको ह्न्छ । 
लनमनललस्खि अन् व्वक्तहरूले पलन उल्ि प्रडक््या उज्री दया्र गननु ्सक्छन:्

•	 कमिीमया पलन 18 वरनु प्गेकया ववद्याथथी; 

•	 ट्कूल डिस्ट्रिकट; वया

•	 अन् ्सरकयारी शसै्क्क लनकया्हरू । 

 
 
र्षायर ििु्ककषा कषारणहरू

िपयाईंको बच्याको ववशेर लशक्याकया लनमनललस्खि के्त्रहरू्सँग ्समबस्निि ल्नियाहरूकया लयालग उल्ि  
प्रडक््या उजर्ी दया्र गननु ्सडकन्छ:

•	 अपयाङगिया भएको बच्याको पडह्यान;

•	 अपयाङगिया भएको बच्याको मलू्याङकन;

•	 अपयाङगिया भएको बच्याको शैस्क्क ट्थयान लन्ोजन; वया

•	 िपयाईंको बच्याकया लयालग लन:शल्क उप्क््त ्सरकयारी लशक्या (FAPE) को व्वट्थया 

उल्ि प्रडक््या उज्रीमया ्संघी् वया रयाज्को ववशेर लशक्याकया आवश्कियाहरूलयाई उललङघन गररएको आरोप लगयाइएको र अलभभयावक (वया उज्री 
दया्र गनने ्सरकयारी शसै्क्क लनकया्) लयाई ्समट््यामया रहेको कलथि ववशेर लशक्या उललङघनको बयारेमया थयाहया भएको वया थयाहया पयाएको र्ईु िष्क लभत्रमया 
उज्री दया्र गरेको ह्न्प्छनु । ओहया्ो लशक्या ववभयागले उल्ि प्रडक््या ्सन््वयाई उजर्ीको बयारेमया जडहले थयाहया पयाउँ्छ, ्संलगन अलभभयावक र ट्कूल 
डिस्ट्रिकट्सँग उल्ि प्रडक््या ्सन््वयाईमया ्सहभयागी ह्ने मौकया ह्न्प्छनु । उल्ि प्रडक््या ्सन््वयाई औप्याररक कया्नुवयाही हो ज्समया ्सन््वयाई ्सञ्यालन गरी 
उल्ि प्रडक््या उज्रीको ्समयाियान गननु ववभयागद्यारया लनषपक् ््सन्वयाई अलिकयारी लन््क्त गररएको ह्न्छ । 

 
समषािेश हुिु्पिदे जषािकषारी

ववभयागले एउटया फयारयाम उपलबि गरयाउँ्छ ज्सलयाई उल्ि प्रडक््या ्सन््वयाई अन्रोि गननुकया लयालग प्र्ोग गननु ्सडकन्छ । अन्रोि पेश गनने व्वक्त वया 
्सरकयारी शसै्क्क लनकया्ले वििषािको फषारषाम प्र्ोग गननु आवश्क ्ैछन िर व्वक्त वया ्संट्थयाले अझै पलन लनमनललस्खि आवश्क जयानकयारीलयाई उल्ि 
प्रडक््या उजर्ी पेश गदयानु ्समयावेश गननु आवश्क प्छनु: 

1.  ववद्याथथीको नयाम;

2.  ववद्याथथीको ठेगयानया वया ्समपकनु  जयानकयारी;

3.  ट्कूल डिस्ट्रिकटको नयाम;

4.  ्डद िपयाईंको बच्या घरबयारववडहन ्छन ्भने िपयाईंको बच्याको उपलबि ्समपकनु  जयानकयारी िथया उनी अध््नरि ववद्याल्को नयाम; 

5.  िपयाईंको बच्या्सँग ्समबस्निि ववलशष्ट ्समट््याको वववरणकया ्सयाथ्सयाथै ्समट््या्सँग ्समबस्निि िथ्हरू; र 

6.  ्समट््याको ्समयाियान गननुकया लयालग वव्यार र ््सझयावहरू ।

उल्ि प्रडक््या उज्रीमया पलन रयाज् उज्रीमया जट्ि ै्समयान खयालकया ववट्ििृ जयानकयारी ्समयावेश ह्न्छन ्(पषृ्ठ 18 हेन्नुहो्स)्, ्द्वप ््समया मलू हट्ियाक्र 
भने आवश्क हँ्दैन । ््सलयाई ट्कूल डिस्ट्रिकट र ववभयागमया ट्व्ं उपस्ट्थि भएर, ह्लयाक, फ्याक्स वया इमेल मयाफनु ि पठयाउन ्सडकने्छ । िपयाईंको 
प्रयारस्मभक उल्ि प्रडक््या उज्रीमया ्समयावेश नगररएकया मयालमलयाहरूलयाई उल्ि प्रडक््या ्सन््वयाईको अवलिमया ्स्न्वयाई अलिकयारीद्यारया ्समीक्या गररने ्ैछन ।

उधचत प्रक्रियषा उजुरी र्षायर ििदे

http://education.ohio.gov/getattachment/Topics/Special-Education/Mediation-Complaints-and-Due-Process/Due-Process-Complaint-and-Request-for-Due-Process-Hearing-8-29-08.pdf.aspx
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उधचत प्रक्रियषा उजुरीलषाई ्पररमषाज्कि ििदे  

उल्ि प्रडक््या उज्रीको पररमयाजनुन भनेको उज्रीलयाई पडहले न ैओहया्ो लशक्या ववभयागमया पेश गररएपल्छ उक्त उज्रीलयाई अद्यावलिक गनने कया्नु हो । 
िपयाईंले लनमन अवट्थयामया मयात्र आफनो उल्ि प्रडक््या उज्रीलयाई पररमयाजनुन गननु ्सकनह््न्छ:

•	 अकको पक् पररमयाजनुन गररएको उल्ि प्रडक््या उज्रीमया ललस्खि रूपमया ्सहमि ्छ र त््सलयाई ्समयाियान बठैकबयाट उज्रीलयाई ्समयाियान गननु 
अव्सरको डदइएको ह्न्प्छनु(्समयाियान बठैकको बयारेमया पषृ्ठ 23 मया व्याख्या गररएको ्छ); वया 

•	 लनषपक् ्स्न्वयाई अलिकयारीले अन्मलि प्रदयान गरेको ह्न्प्छनु । ्सन््वयाई अलिकयारीले त््सो गननुकया लयालग उल्ि प्रडक््या ्सन््वयाई ्स्रु ह्न्भनदया 
पयँा् डदन अलघ्समम अन्मलि डदन ्सकने्छन ्िर त््सपल्छको ्सम्मया भने अनम्लि डदँदैनन ्।

्डद िपयाईंले आफनो बच्याको ट्कूल डिस्ट्रिकटको ववरुद्धमया उल्ि प्रडक््या उज्री दया्र गन्नुभ्ो भने डिस्ट्रिकटले कलथि ववशेर लशक्याको उललङघनको 
्समबनिमया पडहले क्न ैत्ट्िो ्सू्नया नडदएको भएमया िपयाईंको उल्ि प्रडक््या उज्री प्रयाप्त गरेको 10 क्यालेनिर डदन लभत्रमया िपयाईंलयाई पूवनु ललस्खि 
्सू्नया वया जवयाफ डदन्प्छनु (पषृ्ठ 9 हेन्नुहो्स)् । डिस्ट्रिकटले िपयाईंलयाई डदने पवूनु ललस्खि ्सू्नयामया लनमन क्रयाहरू ्समयावेश भएको ह्न्प्छनु:

•	 िपयाईंले अन्रोि वया उजर्ी गन्नुभएको बयारेमया कया्नुवयाहीको वववरण । ््समया डिस्ट्रिकटले ्यालन ्याहेको कदम वया ््सले ्यालन अट्वीकयार गरेको 
कदम ह्न्सक्छ । डिस्ट्रिकटले डकन ट्कूलले त्ट्िो कदम ्यालन ्याहेको लथ्ो वया त्ट्िो कदम ्यालन डकन अट्वीकयार गर ्् ो भनने बयारेमया 
आफनो जवयाफमया ट्पष्ट पलन पयान्नुप्छनु;

•	 डिस्ट्रिकटले िपयाईंको बच्याको मूल्याङकन गननु प्र्ोग गरेकया ्सब ैववलिहरू, कया्नु गनने वया कया्नु नगनने लनणन्ु  ललनकया लयालग प्र्ोग गरेकया 
िपयाईंको बच्याको रेकिनु र ररपोटनुहरूको वववरण;

•	 िपयाईंको बच्याको लयालग IEP टोलीले वव्यार गरेकया अन् ्छनोटहरू र िी ्छनोटहरूलयाई डकन अट्वीकयार गरर्ो भनने कयारण(हरू) को वववरण; र

•	 डिस्ट्रिकटले त्ट्िो कदम ्यालने वया कदम न्यालने भनने बयारेमया ्सयानदलभनुक रहेकया अन् कयारक ितवहरूको वववरण । 

ट्कूल डिस्ट्रिकटले िपयाईंलयाई िपयाईंले प्रयाप गननु ्सकने लन:श्लक वया कम-ख्नुको कयाननूी ्सहया्िया र अन् ्सयानदलभनुक ्ेसवयाहरूको बयारेमया जयानकयारी 
डदनप््छनु । 

्डद अलभभयावकको रूपमया िपयाईं ववरुद्ध उल्ि प्रडक््या उज्री दया्र गररएको ्छ भने िपयाईंले उज्रीमया भएको लमलिबयाट 10 क्यालेनिर डदन लभत्रमया 
जवयाफ डदन्प्छनु । िपयाईंको जवयाफले उल्ि प्रडक््या उजर्ीमया उठयाइएकया मयालमलयाहरूलयाई ववशेर रूपले ्समबोिन गरेको ह्न्प्छनु । 

 
्पयषा्कपततषा 

उज्रीको अकको पक्ले लनषपक् ्सन््वयाई अलिकयारी र उज्रीको आरोप पेश गनने पक्लयाई ््सले उल्ि प्रडक््या उज्री दया्र गदयानु दया्र गनने 
आवश्कियाहरू पूरया नगरेको (अथयानुि ््ो प्यानुप्त ्ैछन) भनेर ्सूल्ि ििर्षा्कसमम उक्त उल्ि प्रडक््या उज्रीलयाई प्यानुप्त भएको ठयालनने्छ (््सको अथनु 
््सलयाई उल्ि िररकयामया दया्र गररएको लथ्ो) । अकको पक्ले उल्ि प्रडक््या उजर्ी प्रयाप्त गरेको लमलिबयाट 15 क्यालेनिर डदन लभत्रमया ललस्खि रूपमया 
उल्ि प्रडक््या उज्रीको प्यानुप्तियालयाई ्न्ौिी डदन्प्छनु । 

उदयाहरणको लयालग, ्डद िपयाईंले आफनो डिस्ट्रिकट कहयँा उल्ि प्रडक््या उजर्ी दया्र गन्नुभ्ो (र ््सको एउटया प्रलिललवप ओहया्ो लशक्या ववभयागलयाई 
पठयाउनभ््ो) भने डिस्ट्रिकटले 15 डदन लभत्रमया ललस्खिमया िपयाईंको अन्रोि उल्ि रूपमया दया्र गररएको ्ैछन भनी उललेख गरेर ्सन््वयाई 
अलिकयारीलयाई ्सूल्ि नगरे्समम ््सलयाई प्यानुप्त भएको ठयालनने्छ ।  त््सपल्छ, िपयाईंको उल्ि प्रडक््या उज्री प्यानुप्त (अथयानुि ्््सले पषृ्ठ 21 मया 
पडह्यान गररएकया उल्ि प्रडक््या उज्रीकया आवश्कियाहरू पूरया गरेको) ्छ वया ्ैछन भनी लनणन्ु  गननु ्सन््वयाई अलिकयारीलयाई आफूले डिस्ट्रिकटबयाट 
ललस्खि ्सू्नया प्रयाप्त गरेपल्छ पयँा् पयात्रो डदनको ्सम् रहन्छ । ्सन््वयाई अलिकयारीले िपयाईं र डिस्ट्रिकटलयाई आफनो लनणन्ु  15 डदन लभत्रमया ललस्खि 
रूपमया पलन पठयाउन्प्छनु । 

्डद ्स्न्वयाई अलिकयारीले िपयाईंको उल्ि प्रडक््या उज्री अप्यानुप्त भएको लनणन्ु  गरेमया र डिस्ट्रिकटले ्सहमलि डदँदया्समम र ्समट््यालयाई ्समयाियान 
बठैकबयाट ्समयाियान गनने ्समभयावनया भएमया वया ्सन््वयाई अलिकयारीले ्सन््वयाई ्स्रु ह्न्भनदया अगयाडि पयँा् डदन भनदया डढलो नह्नेगरी अन्मलि डदएमया 
िपयाईं्सँग ्या ि न्यँा उल्ि प्रडक््या उजर्ी दया्र गनने वया प्रयारस्मभक उल्ि प्रडक््या उज्रीलयाई पररमयाजनुन गनने ववकलप ह्न्छ । 

्डद िपयाईंले आफनो उल्ि प्रडक््या उज्रीलयाई उप्क््त रूपमया पररमयाजनुन गन्नुभ्ो भने त््सपल्छ िपयाईंले पररमयाजनुन गरेको उज्री दया्र गरेको 
लमलिबयाट 30 डदने ्समयाियान अवलि(पषृ्ठ 23 हेन्नुहो्स)् ्सर्ु ह्न्छ । 

उधचत प्रक्रियषा टषाइमलषाइिहरू र प्रक्रियषा
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समषािषाि अिधि

्समयाियान अवलि भनेको उल्ि प्रडक््या उजर्ी दया्र गररएको र वयाट्िववक उल्ि प्रडक््या ्सन्व्याई बी्को ्सम्यावलि हो । ्समयाियान अवलिमया 
एउटया ्समयाियान बठैक आ्ोजनया गररन्छ ज्सले आलिकयाररक रूपमया ्सन्व्याई ्सर्ु गननु अलघ ववशेर लशक्याको वववयादलयाई ्समयाियान गननु एउटया थप 
अव्सर उपलबि गरयाउँ्छ । ्डद िपयाईंले उल्ि प्रडक््या उजर्ी दया्र गन्नुभ्ो िर त््सपल्छ ्समयाियान प्रडक््यामया ्सहभयागी ह्न अ्सफल ह्नभ््ो 
भने ््सले उल्ि प्रडक््या टयाइमलयाइनहरू (टयाइमलयाइन (घटनयाक्म)हरूकया बयारेमया िल थप उललेख गररएको ्छ) लयाई ्सर्ु गननु डढलयाइ गनने्छ । 

्समयाियान अवलि भनेको उल्ि प्रडक््या उजर्ी दया्र गररएको (वया उज्रीलयाई उप्क््त रूपमया पररमयाजनुन गररएको) लमलिबयाट 30 डदनको ्सम् हो 
। ्डद ट्कूल डिस्ट्रिकटले 30 डदनको ्सम् वबतदया्समम पलन िपयाईं ्सनिष््ट ह्नेगरी उल्ि प्रडक््या उजर्ीको ्समयाियान गरेन भने उल्ि प्रडक््या 
उजर्ीको कया्नुवयाही अगयाडि बढन ्सकने्छ । एकपटक 30 डदनको ्समयाियान अवलि ्समयाप्त भएपल्छ, ्डद िपयाईं र डिस्ट्रिकट उक्त 30 डदनको अवलिमया 
मध्ट्थियामया क्न ै्सहमलिमया नपगे््समम उल्ि प्रडक््या ्सन्व्याईकया लयालग र लनषपक् ्सन्व्याई अलिकयारी्ँसग लनणन्ु  गननुको लयालग (पषृ्ठ 24 हेन्नुहो्स)्, 
45 डदने टयाइमलयाइन ह्न्छ । ्डद 30 डदने ्समयाियान अवलिमया िपयाईं र डिस्ट्रिकटले िपयाईंहरू बी्मया क्न ैपलन ्समझौिया ्समभव ्ैछन भनी ललस्खि 
रूपमया ्सहमि भएमया उक्त ्सम्यावलि ्सम् अगयाडि न ै्समयाप्त ह्न्सक्छ । 

30 डदने ्समयाियान अवलिमया र उल्ि प्रडक््या उज्री प्रयाप्त गरेको पडहलो 15 क्यालेनिर डदन लभत्रमया ट्कूल डिस्ट्रिकटले ्समयाियान बठैकको लयालग 
्सम् लमलयाउन्प्छनु । ्डद डिस्ट्रिकटले उज्री प्रयाप्त गरेको 15 क्यालेनिर डदन लभत्रमया ्समयाियान बठैक ्सञ्यालन गददैन वया ्समयाियान बैठकमया 
्सहभयागी हँ्दैन भने िपयाईंले ्सन््वयाई अलिकयारीलयाई 45 डदने उल्ि प्रडक््या ्सन््वयाई टयाइमलयाइन ्स्रु गननु अनर्ोि गननु ्सकनह््ने्छ । डिस्ट्रिकटले 
उल्ि प्रडक््या उज्री दया्र गरेको ्छ भने ््सले ्समयाियान बैठकको लयालग ्सम् लमलयाउन आवश्क पददैन ।

 
समषािषाि बठैक

्समयाियान बठैकको प्र्ोजन भनेको िपयाईंलयाई उज्रीकया ्समट््याहरूको बयारेमया ्छलफल गनने अव्सर डदन ्र ट्कूल डिस्ट्रिकटलयाई िपयाईं्सँग 
लमलेर ्समयाियान लनकयालने क्रयािफनु  कया्नु गनने मौकया डदन ्हो । डिस्ट्रिकटको स्जममेवयारी ्समयाियान बैठक आ्ोजनया गनने ह्न्छ र िपयाईं त््समया 
्सहभयागी ह्न आवश्क ह्न्छ । ्डद िपयाईं ्समयाियान बठैकमया ्सहभयागी ह्न्ह्नन र डिस्ट्रिकटले िपयाईंको अनप्स्ट्थलिलयाई ललस्खि प्रमयाणको 
रूपमया प्रट्िि् गरेमया डिस्ट्रिकटले ्स्न्वयाई अलिकयारीलयाई िपयाईंको उल्ि प्रडक््या उज्रीलयाई 30 डदने अवलिको ्समयालप्तमया खयारेज गननु अनर्ोि 
गननु ्सक्छ ।  

IEP टोलीकया क्न-क्न ्सदट््हरू ्समयाियान बठैकमया उपस्ट्थि ह्न्प्छनु भनने क्रयाको लनणन्ु  िपयाईं र ट्कूल डिस्ट्रिकटले गन्नुह्न्छ । ्ो बठैकमया 
ट्कूल डिस्ट्रिकटकया लयालग लनणन्ु हरू गनने अलिकयार भएकया ट्कूल डिस्ट्रिकट प्रलिलनलिलयाई ्समयावेश गररएको ह्न्प्छनु । 

िपयाईंले ््स बठैकमया आफनो वडकललयाई उपस्ट्थि गरयाउन नखोजे्समम डिस्ट्रिकटको वकरील पलन उक्त बैठकमया उपस्ट्थि  ह्ने ्ैछनन ्।  िपयाईं 
र डिस्ट्रिकट ्समयाियान बठैकलयाई ्छोडने भनेर ललस्खि रूपमया ्सहमि नहँ्दया्समम वया िपयाईं र डिस्ट्रिकट ्समयाियान बैठकको ्सटटयामया मध्ट्थिया 
प्र्ोग गननु ्सहमि नहँ्दया्समम ्ो बठैक ्समयाियान प्रडक््याकया लयालग आवश्क कदम हो । ्डद िपयाईं र डिस्ट्रिकट दव् ै30 डदने ्समयाियान 
अवलि पचियाि पलन मध्ट्थिया गननु ्सहमि ह्न्भएमया िपयाईंहरूलयाई त््सो गननु अनम्लि डदइन्छ । ््सले 45 डदने उल्ि प्रडक््या ्सन््वयाई र 
लनणन्ु  टयाइमलयाइनलयाई ्स्रु ह्नबयाट रोकने्छ ।

्डद िपयाईं र डिस्ट्रिकटले ्समयाियान बठैकमया आफनो वववयाद ्समयाियान गन्नुभएमया िपयाईंहरू दव्लेै कयाननूी रूपमया बनिनकयारी ्समझौियामया हट्ियाक्र गन्नुप्छनु:

•	 ज्समया अब के ह्ने्छ भनी ललस्खि रूपमया ि् गररएकया क्रयाहरू ह्न्छन;् 

•	 ज्सलयाई िपयाईं र डिस्ट्रिकटको प्रलिलनलि दव्दै्यारया हट्ियाक्र गररएको ्छ; र

•	 ज्सलयाई अदयालिले कया्यानुनव्न गननु ्सक्छ । 

कयाननूी रूपमया बनिनकयारी भननयाले ्डद िपयाईं वया ट्कूल डिस्ट्रिकटले ्समझौिया अन््सयार कया्नुहरू नगरेमया अदयालिले िपयाईं वया डिस्ट्रिकटलयाई 
्समझौिया अन््सयार कया्नुहरू गननु आवश्क बनयाउन ्सक्छ भनने बस््झन्छ । 

्डद ्समझौियामया हट्ियाक्र गरेपल्छ िपयाईं वया ट्कूल डिस्ट्रिकट मध्े क्न ैपक्ले ्सहमि नह्ने लनणन्ु  गरेमया िपयाईंहरू मध्े क्सलेै पलन ््समया 
हट्ियाक्र गरेर िीन कया्यानुल् डदन लभत्रमया ््सलयाई रद्द गननु ्सकनह््न्छ । 

्डद िपयाईं र ट्कूल डिस्ट्रिकट 30 डदने  ्समयाियान अवलि ्समयाप्त ह्न्अलघ उल्ि प्रडक््या उज्रीको बयारेमया क्न ै्समझौियामया प्गनभ््ो भने उक्त 
उज्रीलयाई बनद गररने्छ र क्न ैपलन उल्ि प्रडक््या ््सन्वयाई आ्ोजनया गररने ्ैछन । 

उधचत प्रक्रियषा समषािषाि
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उल्ि प्रडक््या ्स्नव्याईको ट्थयान िथया ्सम् िपयाईं र डिस्ट्रिकटलयाई उप््क्त रूपमया 
्सव्वियाजनक ह्नेगरी लमलयाइन्प्छनु र ्सञ्यालन गररनप््छनु । लनषपक् ्स्न्वयाई अलिकयारीले 
्सन््वयाई प्रडक््याको अवलिमया क्रयाकयानी गननु आवश्क भएअन््सयार िपयाईं र डिस्ट्रिकटलयाई 
एकै्सम्मया ्समपकनु  गनने्छन ्। अकको शबदमया, लनषपक् ्सन््वयाई अलिकयारी, िपयाईं र 
डिस्ट्रिकटकया बी्मया ह्ने ्सब ैक्रयाकयानीहरू ््छटटया््छटटै नभएर ्सँग्सँगै ह्न्छन ्। 

(लनणन्ु  गननुकया लयालग लनषपक् ्स्नव्याई अलिकयारीलयाई ्याडहने) 45 डदने उल्ि प्रडक््या 
्सन््वयाईको टयाइमलयाइन 30 डदने ्समयाियान अवलि ्समयाप्त भएपल्छ वया लनमनललस्खि 
अवट्थयाहरू मध्े क्न ैघटेमया ्सर्ु ह्न्छ:

•	 िपयाईं र डिस्ट्रिकट ्समयाियान बैठकलयाई ्छोडन (नगननु) भनेर ललस्खि रूपमया ्सहमि 
भएमया; वया

•	 एकपटक िपयाईंले ्समयाियान बठैक वया मध्ट्थिया बठैकमया ्समट््याहरूको बयारेमया 
्छलफल गननु ्सर्ु गरेपल्छ, िपयाईं र डिस्ट्रिकट दव् ैक्न ैपलन ्समझौियामया प्गन 
्समभव ्ैछन भनी ललस्खि रूपमया ्सहमि ह्न्भएमया; वया

•	 िपयाईं र डिस्ट्रिकट 30 डदने ्समयाियान अवलि पचियाि ्पलन ्छलफल गननु ललस्खि रूपमया 
्सहमि भएमया ियाडक िपयाईंहरूद्यारया मध्ट्थियालयाई जयारी रयाख्न ्सडक्ो्स ्र त््सपल्छ 
िपयाईं वया डिस्ट्रिकट मध्े जोकोही पलन मध्ट्थिया प्रडक््याबयाट डफियानु ह्न ्सको्स ्। 

लनषपक् ्स्न्वयाई अलिकयारी थप ्सम् डदन ्सहमि नभए्समम (वया अकको शबदमया, उनले 
्सम् थप गननु अन्मलि नडदए्समम), 45 डदने ्सन््वयाईको टयाइमलयाइनमया पक्हरू मध्ेको 
क्न ैएक पक्को अनर्ोिमया लनमन ह्न ्सक्छन:्

•	 ्सन््वयाई प्रडक््यालयाई अगयाडि बढयाइन्प्छनु;

•	 ्सन््वयाईको लनणन्ु मया प्लगनप््छनु; र 

•	 उक्त लनणन्ु को एक-एक प्रलि िपयाईं र ट्कूल डिस्ट्रिकट दव्कैया ्सयाथ ैओहया्ो लशक्या 
ववभयागमया प्रमयास्णि ह्लयाक मयाफनु ि पठयाइन्प्छनु । 

उल्ि प्रडक््या ्स्नव्याई पूवनु कमिीमया पयँा् डदन अगयाडि िपयाईं र ट्कूल डिस्ट्रिकट खल्या्सया 
कनफरेन्समया ्सहभयागी ह्न्प्छनु । ्ो एउटया क्रयाकयानी हो ज्सको उदे्दश् ्सन््वयाईमया प्रट्िि् 
गररने जयानकयारी िपयाईं र डिस्ट्रिकट दव्ै्सँग ्छ भनी लनस्चिि गनने ह्न्छ ।

सुिुिषाई प्रक्रियषा

उधचत प्रक्रियषा सुिुिषाईहरू निष्पक् 
सुिुिषाई अधिकषारीदिषारषा सञचषाशलत 
हु्रि ्

जब उधचत प्रक्रियषा उजुरीको समषािषाि 
हँुरै्ि, तब यसलषाई निष्पक् सुिुिषाई 
अधिकषारीदिषारषा सञचषाशलत हुिे 
औ्पचषाररक सुिुिषाईमषा अिषाडि बढषाइिेर 
। सुिुिषाई अधिकषारी उधचत प्रक्रियषा 
सुिुिषाईहरू सञचषालि िि्क ओहषायो 
शशक्षा वििषािदिषारषा प्रशशक्क्त िरषाइएको 
अधिि्तषा हुिु्पर्क ।

सकूल डिकसरि्टले सुिुिषाई अधिकषारीको 
िच्कको िु्तषािी िर्क , यदयव्प उ्त 
वयक्त तटसर्, तेस्ो ्पक् हु्रि ्
। उ्त वयक्त सकूल डिकसरि्ट िषा 
शशक्षामषा संलगि अ्य सरकषारी निकषायको 
रोजिषारीमषा रहेकषा हँुरै्िि ्र उिीसँि 
एक ्पक् मषाधर् अकको ्पक्लषाई समर््कि 
ििदे िरी कुिै क्कशसमको वयक्तित िषा 
वयषािसषानयक सिषार््क िहुि स्र । 

यसकषा सषार्ै, सुिुिषाई अधिकषारी IDEA, 

संघीय तर्षा रषाजय कषािूि तर्षा नियमहरू 
र विशेष शशक्षा मुद्षाहरूमषा अर्षालतले 
कसरी वयषाखयषा िर्क ि्िे लिषायत 
विशेष शशक्षा आिशयकतषाहरूसँि रषाम्ोसँि 
्पररधचत हु्रि ्। 

सुिुिषाई ्पशचषात,् सुिुिषाई अधिकषारीले 
मषािक कषािूिी अभयषास अिुसषार 
निण्कय लेखिेरि ्। त्पषाईंको डिकसरि्ट 
िषा ओहषायो शशक्षा वििषािले सुिुिषाई 
अधिकषारीहरू र नतिीहरूको योगयतषाहरूको 
सूची प्रर्षाि िि्क स्रि ्िषा त्पषाईंले 

education.ohio.gov मषा िएर due 

process hearing officers मुखय 
शबर्हरू िोजेर सूची ्पततषा लिषाउि 
स्िुहु्र ।

http://www.education.ohio.gov
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सुिुिषाईकषा अधिकषारहरू

उल्ि प्रडक््या ्स्नव्याईमया, िपयाईं्सँग लनमन अलिकयारहरू ह्न्छन:्

•	 ्सन््वयाईको म्ख् ववर् रहेकया आफनो बच्यालयाई उपस्ट्थि गरयाउने;

•	 ्सन््वयाई ्सवनु्सयाियारणकया लयालग खल्या ह्न्प्छनु भनी अन्रोि गनने;

•	 अपयाङगिया भएकया बयालबयाललकयाहरूकया बयारेमया ववशेर ज्यान भएकया वकरील वया मयालन्सलयाई आफनो ्सयाथमया रयाखे्न र िपयाईंलयाई ्सझ्याव डदने;

•	 प्रमयाण (्सबि्) पेश गनने, ्सयाक्ीहरूको ्सयामनया गनने र उनीहरू्सँग स्जरह गनने (प्रश्न ्सोधने) र ्सयाक्ीहरूको उपस्ट्थलिलयाई आवश्क गरयाउने 
(डिस्ट्रिकटले िपयाईंलयाई न्यँा मद््दयाहरू उठयाउन ्सहमलि नडदए्समम िपयाईंले आफनो उल्ि प्रडक््या उज्रीमया उठयान गन्नुभएकया मयालमलयाहरूमया मयात्र 
्सन््वयाईले ्समबोिन गनने्छ);

•	 ्सन्व्याई भनदया पवूनु कमिीमया पयँा् कया्यानुल् डदन पडहले िपयाईंलयाई नदेखयाइएकया क्न ैपलन प्रमयाणको पेशीलयाई लनरेि गनने; र

•	 िपयाईंलयाई क्न ैख्नु नलयागनेगरी, ्स्नव्याईको अक्रशः ्सबै क्रयाहरू लेस्खएकया वया िपयाईंले ववद्ि्ी् मयाध्म रोजन्भएमया ्स्नव्याईको रेकिनु र 
लनषकरनु िथया लनणन्ु हरूकया क्न ैपलन रेकिनुहरू प्रयाप्त गनने ।

शीघ्र उधचत प्रक्रियषा उजुरी र यसको टषाइमलषाइि

शीघ्र उल्ि प्रडक््या ्सन्व्याई भनेको लनस्चिि ववशेर लशक्याकया वववयादहरूलयाई शीघ्र रूपमया ्समयाियान गननु ्सहजीकरण गनने अझ बढी शीघ्र टयाइमलयाइनहरू 
भएको ्सन्व्याई हो । िपयाईं वया डिस्ट्रिकट मध्े क्न ैएकले लनमन अवट्थयाहरूमया शीघ्र उल्ि प्रडक््या ्सन्व्याईकया लयालग अनर्ोि पेश गननु ्सकनह््न्छ:

1.   ् डद िपयाईं आफनो बच्याको शैस्क्क ट्थयान लन्ोजन (कया्नुक्म वया ्ेसवयाहरू) को बयारेमया ट्कूल डिस्ट्रिकटको लनणन्ु ्सँग अ्सहमि ह्न्भएमया र 
्हीं कयारणले गदयानु ट्कूलले िपयाईंको बच्यालयाई अन्शया्सनयातमक ्सजया् डदएमया; र 

2.  ्डद िपयाईं अलभव्वक्त लनियानुरणकया नलिजयाहरू्सँग अ्सहमि ह्न्भएमया; वया 

3.   ् डद ट्कूल डिस्ट्रिकटलयाई िपयाईंको बच्याको हयालको शसै्क्क ट्थयान लन्ोजन (कया्नुक्म वया ्ेसवयाहरू) ले वयाट्िवमया िपयाईंको बच्या वया अरूहरूलयाई 
्ोटपटक लयागने पररणयाम लनमत्याउन ्सक्छ भनने लयागेमया ।

शीघ्र उल्ि प्रडक््या उजर्ीको टयाइमलयाइनमया 15 क्यालेनिर डदनको ्समयाियान अवलि र 20 ववद्याल् डदनको ्सन््वयाई टयाइमलयाइन रहेको ह्न्छ । ट्कूल 
डिस्ट्रिकटले उल्ि प्रडक््या उजर्ी प्रयाप्त गरेको लमलिले ्सयाि क्यालेनिर डदन लभत्रमया ्समयाियान बठैककया लयालग ्सम् लमलयाउन्प्छनु । शीघ्र उल्ि प्रडक््या 
्सन््वयाई ्समयाप्त भएपल्छ, ्सन््वयाई अलिकयारी्सँग अस्निम लनणन्ु  लेख्न र उक्त लनणन्ु  िपयाईं र डिस्ट्रिकटलयाई उपलबि गरयाउन 10 ववद्याल् डदनको ्सम् 
रहन्छ । शीघ्र उल्ि प्रडक््या उजर्ीमया अलिररक्त ्सम् थप गररने ्ैछन ।

यदर्  त्पषाईंको सषार्मषा आधिकषाररक िक्कल ििएकषा अधिि्तषाहरू आएमषा

्डद िपयाईंको ्सयाथमया  आलिकयाररक वडकल नभएकया अलिवक्तयाहरू आएमया ्ी व्वक्तहरूलयाई अकको पक्बयाट अलिवक्तयाको (वकरीलको) श्लक  
(वया उनीहरूको ्ेसवयाको लयालग अन् क्न ैपलन शल्क) प्रयाप्त गनने अलिकयार हँ्दैन । उक्त अलिवक्तयाले ्सन््वयाईमया कयाननूको अभ्या्स गननु ्सकदैनन ् 
र प्रडक््या अवलिमया अलिवक्तयाको ्संलगनिया ्सीलमि गरयाउन ्सडकने्छ ।
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अ्सनिष््ट पक्ले लनणन्ु  प्रयाप्त गरेको 45 डदन लभत्रमया ओहया्ो लशक्या ववभयागमया ल्सिै पन्रयावेदन पेश नगरे्समम उल्ि प्रडक््या ्सन््वयाईको लनषकरनुको 
रूपमया लनषपक् ्स्न्वयाई अलिकयारीले गरेको लनणन्ु  न ैअस्निम ह्न्छ । अ्सनिष््ट पक् भनेको ्सन््वयाई अलिकयारीको लनणन्ु  पक्लयाई प्रलिकूल ह्ने 
(ज्सको अथनु स्जत्न न्सकेको पक्) अलभभयावक वया डिस्ट्रिकट मध्े एउटया पक् हो । 

 
सुिुिषाई अधिकषारीकषा निण्कयहरू विरुद्ध कसरी ्ुपिरषािेर्ि ििदे

्सन््वयाई अलिकयारीको लनणन्ु  ववरुद्ध प्नरयावेदन गननु िपयाईंले आफनो प्नरयावेदनको एक प्रलि ललस्खि रूपमया ववभयाग र अकको एक प्रलि आफनो 
ट्कूल डिस्ट्रिकटको ्सप्ररटेनिेनट कहयँा पठयाउन्प्छनु । उल्ि प्रडक््या लनणन्ु को लनषपक् ्समीक्याकया लयालग ववभयागले रयाज्-ट्िरको ्समीक्या अलिकयारी 
(्समीक्या अलिकयारी) िोकने्छ । ओहया्ो लशक्या ववभयागले ्समीक्या अलिकयारीकया लयालग भक््तयानी गनने्छ । ्समीक्या अलिकयारीले ्समपणूनु उल्ि प्रडक््या 
्सन््वयाईकया रेकिनुहरूको जयँा् गनने्छन ्। ््सकया ्सयाथ,ै ्समीक्या अलिकयारीले ्सन््वयाईमया उल्ि प्रडक््या आवश्कियाहरूको पयालनया भएको लथ्ो भनने 
लनस्चिि गनने्छन ्र आवश्क मयालनएकया थप प्रमयाणहरू खोजने्छन ्। ्समीक्या अलिकयारीले िपयाईं र ट्कूल डिस्ट्रिकट्सँग मौस्खक वया ललस्खि िकनु -
वविकनु हरू अन्रोि गननु ्सकनह््न्छ । ्डद ्समीक्या अलिकयारीले मौस्खक िकनु -वविकनु हरू बयारे ्सो्वव्यार गननु ्सन््वयाई ्सञ्यालन गरेमया िपयाईं्सँग 
उल्ि प्रडक््या ्स्नव्याईमया प्रदयान गररएकया ्सबै ्स्नव्याई अलिकयारहरू (पषृ्ठ 25 हेन्नुहो्स)् ््स ्सन््वयाई अवलिमया पलन ्समयान रूपमया प्रदयान गररन्छ । 

निष्पक् सुिुिषाई अधिकषारीको निण्कयहरू विरुद्ध ्ुपिरषािेर्ि अिुरोि िि्क

िपयाईंले लनणन्ु  प्रयाप्त गन्नुभएको 45 क्यालेनिर डदन लभत्रमया लनषपक् ्स्न्वयाई अलिकयारीको लनणन्ु  ववरुद्ध ललस्खि रूपमया आपवत् 
जनयाउन (पन्रयावेदन गननु) ्सकनह््न्छ । आफनो प्नरयावेदनलयाई लनमनमया पठयाउन्हो्स:्

Ohio Department of Education 
Office for Exceptional Children 
Dispute Resolution Section 
25 South Front Street  
Mail Stop 409 
Columbus, Ohio 43215

अलिररक्त ्सहया्ियाकया लयालग कृप्या ओहया्ो लशक्या ववभयागको ववशेर डकल्समकया बयालबयाललकया कया्यानुल्लयाई (614) 466-2650 वया 
टोल-फ्री (877) 644-6338 मया फोन गन्नुहो्स ्।

निण्कयको विरुद्धमषा ्ुपिरषािेर्ि ििदे 

टषाइमलषाइि/ए्सटेिसिहरू

अलभभयावक वया डिस्ट्रिकट मध्े क्सकैो पलन अन्रोिमया थप ्सम् नडदए्समम ववभयागले िपयाईंको रयाज्-ट्िरको ्समीक्या अन्रोि प्रयाप्त गरेको 

30 डदन लभत्रमया ्समीक्या अलिकयारीले लनणन्ु  जयारी गन्नुह्ने्छ (्द्वप, ्ो क्रया ध्यानमया रयाख््नहो्स ्डक शीघ्र उल्ि प्रडक््या ््सनव्याईको प्नरयावेदन 
अवलिमया ्सम् थप गननेको अन्मलि डदन ्सडकंदैन) । िपयाईंले ्समीक्या अलिकयारीकया अक्रशः ्सब ैक्रयाहरू भएकया लनषकरनुहरू र उनको लनणन्ु कया 
ववद्ि्ी् रेकिनुहरूको ववद्ि्ी् वया ललस्खि प्रलिहरू पलन अन्रोि गननु ्सकनह््ने्छ । 

 
संघीय िषा रषाजय अर्षालतमषा्ुपिरषािेर्ि ििदे

रयाज्-ट्िरको ्समीक्या लनणन्ु  ववरुद्ध ्संघी् वया रयाज् अदयालिमया प्नरयावेदन नगररए्समम ्ो न ैअस्निम लनणन्ु  ह्न्छ । ्समीक्या अलिकयारीको 
लनणन्ु बयाट अ्सनि्ष्ट भएको पक् (ज्सलेस्जत्न ्सकेन) ्सँग ्समीक्या अलिकयारीको लनणन्ु को लमलिबयाट 90 डदन लभत्रमया ्संघी् डिस्ट्रिकट अदयालिमया 
वया ्समीक्या अलिकयारीको लनणन्ु को ्सू्नया प्रयाप्त गरेको 45 डदन लभत्रमया िपयाईंको बच्याको आवया्स रहेको ट्कूल डिस्ट्रिकटको कयाउणटीको ्सयाझया 
अपील अदयालिमया मद््दया दया्र गनने अलिकयार ह्न्छ । अदयालिले पक्हरूको अन्रोिमया रेकिनुहरूको ्समीक्या गनने्छ, थप प्रमयाण ्सन्ने्छ र त््सपल्छ 
प्रट्िि् भएकया रेकिनु र प्रमयाणहरूकया आियारमया अस्निम लनणन्ु  गनने्छ । िपयाईंले अदयालिमया दया्र गन्नुभएको प्नरयावेदनकया लयालग िपयाईंले न ै
अदयालिमया लयागने ख्नु भक््तयानी गन्नुप्छनु िर िपयाईंले मद््दया स्जत्नभ्एमया अदयालिको वववेकमया िपयाईं्सँग अदयालि िथया वकरीलको श्लकहरूको (पषृ्ठ 28 

हेन्नुहो्स)् भक््तयानी प्रयाप्त गनने अलिकयार पलन ह्न्सक्छ ।
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उधचत प्रक्रियषा अिधिमषा बषालकको कसर्नत

•	 िपयाईं र िपयाईंको ट्कूल डिस्ट्रिकटले िपयाईंको बच्याको शैस्क्क ट्थयान लन्ोजन (पले्समेनट) पररविनुन ह्न ्सक्छ भनेर ्सहमि 

नभए्समम उल्ि प्रडक््या उज्री ्ललरहँदया िपयाईंको बच्या हयालको शसै्क्क लन्ोजनमया नै रहनप््छनु वया बट्न्प्छनु ।

•	 िपयाईंको बच्याको हयालको शैस्क्क ट्थयान लन्ोजन ्सबैभनदया पल्छललोपटक कया्यानुनव्न गररएको उनको IEP मया व्याख्या गररएको ्याडहं 
हो ।

•	 ट्कूल डिस्ट्रिकटको अन्शया्सनयातमक कयारणले गदयानु ्डद िपयाईंको बच्यालयाई अनिररम वैकस्लपक शसै्क्क व्वट्थया (IAES – ट्कूल 
भनदया बयाडहरको अट्थया्ी ल्सकयाइ व्वट्थया) मया रयास्खएको ्छ भने ्सन््वयाई अलिकयारीले लनणन्ु  नगदयानु्समम वया िपयाईंको बच्याको 
डिस्ट्रिकटको अनश्या्सनयातमक कया्नुवयाही ्समयाप्त नहँ्दया्समम, ज्न अवट्थया पडहले आएपलन, िपयाईंको बच्या उक्त शैस्क्क व्वट्थयामया 
रडहरहने्छन;् 

•	 ्डद उल्ि प्रडक््या उज्रीमया डिस्ट्रिकट भनयानु ्समबनिी ववर् ्संलगन ्छ भने उल्ि प्रडक्िया पूरया नहँ्दया्समम िपयाईंको अन्मलिमया 
िपयाईंको बच्यालयाई डिस्ट्रिकटमया भनयानु गरेर रयास्खन्प्छनु ।

•	 िपयाईंको बच्या 3 वरनुको पगे्को ्छ र अब उपरयानि कयाननू अनिगनुि प्रयारस्मभक हट्िके्पको भयागको रूपमया रहेकया ्ेसवयाहरूकया लयालग ्ोग् 
नभएको कयारणले गदयानु ्डद कयाननू अनिगनुि ववद्याल् उमेरको भयागको रूपमया ्ेसवयाहरू ्सर्ु गननुकया लनस्मि उल्ि प्रडक््या उजर्ीकया लयालग 
आवेदन गररएको ्छ भने ट्कूल डिस्ट्रिकटलयाई िपयाईंको बच्याले प्रयाप्त नगरररहेकया प्रयारस्मभक हट्िके्प ्ेसवयाहरू प्रदयान गननु आवश्क हँ्दैन । 

•	 ्डद िपयाईंको बच्या ववशेर लशक्या ्ेसवयाहरूकया लयालग ्ोग् भएको पयाइएमया र ्ेसवयाहरूको प्रयारस्मभक प्रयावियानकया लयालग अलभभयावकले 
मञजर्ी डदनभ्एमया ट्कूल डिस्ट्रिकटले अलभभयावक र डिस्ट्रिकटकया बी् वववयादमया नभएकया ्ेसवयाहरू प्रदयान गन्नुप्छनु । 

•	 ्डद ्समीक्या अलिकयारीले ट्थयान पररविनुन गन्नु उप्क््त ्छ भनने ववर्मया बच्याको अलभभयावक्सँग ्सहमलि जनयाउन्भएमया ट्थयान 
लन्ोजनलयाई स्ट्थर रयाखे्न प्र्ोजनहरूकया लयालग रयाज् र अलभभयावक बी्को ्समझौियाको रूपमया ललइन्प्छनु ।
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िकीलको शुलक

िपयाईंले क्न ैपलन ्सम्मया िपयाईंलयाई प्रलिलनलितव गननुकया लयालग उल्ि प्रडक््या (वया उल्ि प्रडक््या लनणन्ु को पन्रयावेदनको कया्नुवयाहीहरूमया) मया 
अलिवक्तया (वकरील) रयाख्न लनणन्ु  गननु ्सकनह््न्छ िर िपयाईंले आफनो कयानूनी ख्नुहरूको आफैं  भक््तयानी गन्नुप्छनु । ्डद िपयाईंले अलिवक्तया रयाखे्न 
लनणन्ु  गन्नुभ्ो र िपयाईंले आफनो उल्ि प्रडक््या ््सन्वयाई्सँग ्समबस्निि क्न ैकया्नु वया कया्नुवयाहीमया स्जत््नभ्ो (आफू अन्कूलको लनणन्ु  प्रयाप्त 
गन्नुभ्ो) (अथयानुि ्िपयाईं ववज्ी पक् ह्न्भ्ो) भने अदयालिले िपयाईंलयाई आफनो अलिवक्तयाको मनयाल्सब श्लक भक््तयानी गननु डिस्ट्रिकटलयाई आदेश 
डदन ्सक्छ । 

 
यदर् डिकसरि्टले कजतमेषा

्डद डिस्ट्रिकटले स्जिेमया अदयालिले डिस्ट्रिकटको अलिवक्तयाको मनयाल्सब श्लक भक््तयानी गननु िपयाईंलयाई आदेश डदन ्सक्छ । ्डद ओहया्ो लशक्या 
ववभयाग वया िपयाईंको ट्कूल डिस्ट्रिकटले स्जिेमया अदयालिले लनमन मध्े क्न ैएक लनणन्ु कया ्सयाथ लिनीहरूको अलिवक्तयाको श्लक भक््तयानी गननु िपयाईं 
वया िपयाईंको अलिवक्तयालयाई आदेश डदन ्सक्छ:

•	 ्याललएको कया्नुवयाही बेकयामको, अनल््ि वया आियारववडहन लथ्ो;

•	 ्याललएको कया्नुवयाही ट्पष्ट रूपमया बेकयामको, अनल््ि वया आियारववडहन भएपलन िपयाईंले उक्त कयाननूी कया्नुवयाहीलयाई अगयाडि बढयाउन जयारी 
रयाख्नभ््ो; वया

•	 कया्नुवयाहीलयाई ्सियाउने, अनयावश्क ववलमब गरयाउने वया अनयावश्क रूपमया कयानूनी शल्कहरूको ख्नु ववृद्ध गरयाउने जट्िया अनल््ि प्र्ोजनकया 
लयालग अगयाडि बढयाइएको लथ्ो ।  

 यदर् अर्षालतले त्पषाईं िषा डिकसरि्टलषाई कषािूिी शुलकहरू ्पुि: िु्तषािी ििदे आरे्श दर्एमषा

्डद अदयालिले िपयाईं वया डिस्ट्रिकटलयाई कयानूनी शल्कहरू प्न: भक््तयानी गनने आदेश डदन्छ भने अदयालिले ््समया मनयाल्सब रकम लनियानुरण गनने्छ । 
अलिवक्तयाको शल्कहरू कया्नुवयाही वया प्रडक््या ्लेको ्सम्दया्को प्र्ललि दर र उपलबि गरयाइएको ्ेसवयाहरूको प्रकयार र ग्णट्िरको आियारमया ह्न्प्छनु 
। अलिवक्तयाको शल्कहरू िोकने अदयालिको क्मियामया लनस्चिि ्सीमयाहरू लयाग्छन ्। अदयालिले लनमन अवट्थयाहरूमया अलिवक्तयाको श्लकहरू िोकन 
्सकदैन:

•	 कया्नुवयाहीको 10 डदन लभत्रमया वववयाद ्सयाम् पयाननु डिस्ट्रिकटले ललस्खि प्रट्ियाव गदयानु िपयाईंले उक्त प्रट्ियावलयाई 10 डदन लभत्रमया ट्वीकयार गन्नुह्नन 
र मद््दयाको लनणन्ु  डिस्ट्रिकटले प्रट्ियाव गरेको प्रट्ियाववि फट््यौट ्समझौिया भनदया िपयाईंको लयालग कम फयाइदयाजनक हँ्दया;

 — ्द्वप, ्डद िपयाईंले अदयालिी कया्नुवयाहीमया स्जत््नभएमया र अदयालिले िपयाईंले डिस्ट्रिकटले प्रट्ियाव गरेको फट््यौट ्समझौिया 
ट्वीकयार नगरेर वयाट्िमया न्या् प्रयाप्त गन्नुभ्ो (िपयाईं्सँग ट्वीकयार नगनने उल्ि कयारण लथ्ो) भनने लनणन्ु  गरेमया 
अदयालिले िपयाईंको लयागेको ख्नुहरूको भक््तयानी गननु आदेश डदन पलन ्सक्छ;

•	 प्रशया्सलनक ्सन््वयाई वया अदयालिी कया्नुवयाहीको पररणयाम ट्वरूप बोलयाइएको IEP बठैक नभए्समम उक्त बठैकमया िपयाईंको वकरीलको 
्सहभयालगियाकया लयालग; र 

•	 ्समयाियान बठैकमया िपयाईंको वकरीलको ्सहभयालगियाकया लयालग ।

अधिि्तषाको शुलक कम ििदे

लनमन अवट्थयामया अदयालिले अलिवक्तयाको शल्क रकम कम गननु आदेश डदन ्सकने्छ: 

•	 ्डद कया्नुवयाहीको अवलिमया िपयाईं वया िपयाईंको वकरीलले वववयादको अस्निम ्समयाियानमया अनल््ि रूपमया ववलमब गरयाउन्भएमया;

•	 ि्लनयातमक रूपमया मनयाल्सब ्सीप, ख्यालि िथया अन्भव भएकया अलिवक्तयाहरूद्यारया प्रदयान गररएकया ्समयान ्ेसवयाहरूकया लयालग ्सम्दया्मया कया्म 
रहेको प्र्ललि घणटयाको दर भनदया िपयाईंको अलिवक्तयाको श्लक रकम अत्लिक बढी भएमया;

•	 कया्नु वया कया्नुवयाहीको प्रकृलिलयाई वव्यारमया रयाखेर ख्नु भएको ्सम् र िपयाईंले प्रयाप्त गन्नुभएकया कयाननूी ्ेसवयाहरू अलिक  (एकदम ैिेरै) भएमया;

•	 िपयाईंको वकरीलले िपयाईंको उजर्ी ्सू्नयामया ट्कूल डिस्ट्रिकटलयाई उप्क््त जयानकयारी प्रदयान नगरेमया । 

्डद अदयालिले रयाज् वया ट्कूल डिस्ट्रिकटले अनल््ि रूपमया कया्नुवयाही वया प्रडक््याको अस्निम ्समयाियानमया ववलमब गरयाएको वया IDEA को 
प्रडक््यातमक ्स्रक्या उपया्हरूको उललङघन गरेको पयाएमया मयालथकया क्न ैपलन लयागू हँ्दैनन ्। 
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अिुशषासि
अ्पषाङितषा िएकषा बषालबषाशलकषाहरूकषा लषाधि अिुशषासिषातमक प्रक्रियषाहरू

केही मयालमलयाहरूमया, डिस्ट्रिकटले िपयाईंको बच्यालयाई उनको हयालको शैस्क्क ट्थयान लन्ोजन (उनको हयालको शैस्क्क ट्थयान लन्ोजनको थप 
जयानकयारीकया लयालग आफनो बच्याको IEP हेन्नुहो्स)् बयाट लनलमबन, खयारेज वया हटयाइएको भएियापलन िपयाईंको ट्कूल डिस्ट्रिकटले अपयाङगिया भएको 
िपयाईंको बच्यालयाई ववशेर लशक्या ्ेसवयाहरू प्रदयान गननु जयारी रयाख््नपनने ह्न्सक्छ ।

 
शकै्क्क सर्षाि नियोजि र विकल्पहरू

्डद 10 भनदया कम लगयाियार ट्कूल डदनकया लयालग ट्कूल डिस्ट्रिकटकया लन्महरू उललङघन गरेको कयारण िपयाईंको बच्यालयाई उनको हयालको शैस्क्क 
ट्थयान लन्ोजनबयाट हटयाइएको ्छ भने डिस्ट्रिकटले उक्त ्सम्मया िपयाईंको बच्यालयाई ववशेर लशक्या ्ेसवयाहरू प्रदयान गन्नुपददैन । ्डद िपयाईंको 
बच्यालयाई ट्कूलबयाट 10 भनदया िेरै लगयाियार ट्कूल डदनकया लयालग हटयाइएको ्छ भने अकको शैस्क्क व्वट्थया (उदयाहरणको लयालग, अकको कक्याकोठया, 
भवन वया ववद्याथथीको घरमया) मया भएपलन ट्कूलले िपयाईंको बच्यालयाई ववशेर लशक्या ्ेसवयाहरू प्रदयान गननु जयारी रयाख््नप्छनु । 

्डद एउटै शसै्क्क वरनुमया ट्कूल डिस्ट्रिकटले िपयाईंको बच्यालयाई उनको हयालको ट्थयान लन्ोजनबयाट 10 भनदया िेरै लगयाियार ट्कूल डदनकया लयालग 
हटयाउँ्छ भने ््सलयाई िपयाईंको बच्याको शसै्क्क ट्थयान लन्ोजनको पररविनुन मयालनन्छ । 

्डद ट्कूल डिस्ट्रिकटले िपयाईंको बच्यालयाई उनको हयालको शसै्क्क ट्थयान लन्ोजनमया ््छटटया््छटटै अव्सरहरूमया हटयाएको ्छ (हटयाउनेको श्ङृखलया) र 
ज्सलयाई जोडदया एक शसै्क्क वरनुमया 10 डदन भनदया बढी ह्न्छ भने िी हटयाइएकया डदनले िपयाईंको बच्याको शैस्क्क लन्ोजनमया पररविनुन ल्याउँ्छ डक 
ल्याउँदैन भनेर डिस्ट्रिकटले लनियानुरण गन्नुप्छनु । ्ो लनियानुरण गदयानु, डिस्ट्रिकटले लनमन कयारक ितवहरूलयाई ध्यानमया रयाख््नप्छनु: 

•	 िपयाईंको बच्यालयाई हटयाइएको प्रत्ेक पटकको ्सम्यावलि;

•	 िपयाईंको बच्यालयाई हटयाइएको कूल ्सम्यावलि;

•	 हटयाइएको ्सम् बी् कलि नस्जकको अनिर लथ्ो; र

•	 िपयाईंको बच्यालयाई हटयाइएको पूवनु घटनयाहरूमया िपयाईंको बच्याको व्वहयार्सँग उनको व्वहयारको ्समयानिया ।

िपयाईंको बच्याले ट्कूलकया लन्महरूको पयालनया नगरेको कयारण बच्याको शसै्क्क ट्थयान लन्ोजन पररविनुन गदयानु, ट्कूल डिस्ट्रिकट, अलभभयावक र 
IEP टोलीकया उप््क्त ्सदट््हरूले अलभव्वक्त लनियानुरण ्समीक्या गननु बठैक बट्नप््छनु । अलभव्वक्त लनियानुरण ्समीक्याको प्र्ोजन भनेको िपयाईंको 
बच्याको व्वहयार उनको अपयाङगियाको कयारणले गदयानु भएको वया उनको अपयाङगिया्सँग प्रत्क् र मजबि् ्समबनि लथ्ो भनी लनियानुरण गन्नु हो ।
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त्पषाईंको बचचषाले सकूलकषा अ्य 
विदयषार्थीहरूले जसत ैसमषाि नियम र 
अिुशषासिको ्पषालिषा ििु्क्पर्क र IEP मषा 
वयषाखयषा िररएकषा सेिषाहरू प्रषापत िि्क जषारी 
रषाखिेरि ्तर समषाि सर्षाि नियोजिमषा 
िहुि स्रि ्।

अशिवयक्त नििषा्करण 

अन्शया्सनयातमक कयारणहरूले गदयानु िपयाईंको बच्याको शैस्क्क ट्थयान लन्ोजन पररविनुन गन्नु 
अलघ िपयाईंको बच्याको अलिकयारहरू ््सरस्क्ि गननु ट्कूल डिस्ट्रिकटले लनस्चिि कदमहरू 
्यालन्प्छनु । िी मध्े एउटया कदम भनेको अलभव्वक्त लनियानुरण (manifestation 

determination) ्समीक्या बठैक रयाख्न् हो । ्ो बैठक िपयाईंको बच्याको व्वहयार उनको 
अपयाङगियाको कयारणले भएको लथ्ो वया उनको अपयाङगिया्सँग प्रत्क् र मजब्ि ्समबनि 
लथ्ो भनी लनियानुरण गननुकया लयालग हो । अकको शबदमया, के िपयाईंको बच्याको व्वहयार उनको 
अपयाङगियाको कयारण भएको लथ्ो ? शसै्क्क ट्थयान लन्ोजन पररविनुन गनने क्न ैपलन लनणन्ु  
भएको 10 ट्कूल डदन लभत्रमया िपयाईंको बच्याको व्वहयार उनको अपयाङगियाको कयारणले भएको 
लथ्ो वया लथएन भनी ववद्याथथीको IEP टोलीले लनियानुरण गनने्छ । 

अशिवयक्त नििषा्करण समीक्षा बैठक

अलभव्वक्त लनियानुरण ्समीक्या बठैकमया, िपयाईं र IEP टोलीकया अन् ्सदट््हरूले िपयाईंको बच्याको IEP, लशक्क अवलोकनहरू र उपलबि गरयाइएकया क्न ै
पलन ्समबस्निि जयानकयारी ्सडहि ्समबद्ध जयानकयारीको ्समीक्या गन्नुह्न्छ ।

्डद व्वहयार नै िपयाईंको बच्याको अपयाङगियाको अलभव्वक्त हो भने ट्थयान लन्ोजनको पररविनुनकया लयालग IEP टोलीले ्सहमलि नजनयाए्समम िपयाईंको 
बच्यालयाई जहयँाबयाट हटयाइएको लथ्ो त्ही ट्थयान लन्ोजनमया डफियानु पठयाइने्छ ।

्डद िपयाईंको बच्याको व्वहयार अपयाङगियाको अलभव्वक्त हो भनी पत्या लयागेमया IEP टोलीले: 

1.   10 डदन लभत्रमया कया्यानुतमक व्वहयारयातमक मलू्याङकन ्सर्ु गन्नुप्छनु र ््सलयाई ल्छटो भनदया ल्छटो परूया गन्नुप्छनु । कया्यानुतमक व्वहयारयातमक 
मलू्याङकन िपयाईंको बच्याको व्वहयारको ्समीक्या हो ज्सलयाई उनको वयाियावरणमया रहेको के क्रयाले अनप््क््त व्वहयारलयाई ्सर्ु गरयाउँ्छ, र ्सयाथ ै
बच्यालयाई क्न-क्न प्रलिट्थयापन व्वहयारहरू ल्सकयाउन आवश्क ्छ ियाडक बच्याले ्सकयारयातमक नलिजयाहरू र पषृ्ठपोरण प्रयाप्त गननु ्सकून,् भनने 
क्रया लनियानुरण गननु प्र्ोग गररन्छ; र

2.   ् डद कया्यानुतमक व्वहयारयातमक मलू्याङकनलयाई पडहले न ैपरूया गररएको ्छ र ्ो अन्शया्सन्सँग ्समबस्निि ्छ भने आफनो बच्याको लयालग 
व्वहयारयातमक हट्िके्प ्ोजनया ्स्रु गन्नुहो्स ्। (व्वहयारयातमक हट्िके्प ्ोजनयाले ववद्याल्कया लयालग उप््क्त नह्ने व्वहयारहरू र ववद्याल्ले 
लिनीहरूलयाई कम गननु प्र्या्स गनने ववशेर िररकयाहरूलयाई ्समबोिन ग्छनु); वया 

3.   ् डद व्वहयारयातमक हट्िके्प ्ोजनया पडहलेदेस्ख न ैरहेको ्छ भने ्ोजनयाको ्समीक्या गन्नुहो्स ्र 10 डदन लभत्रमया आवश्क पररविनुनहरू गन्नुहो्स ्।

कृ्पयषा दट्पोट ििु्कहोस ्
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अ्तररम िकैकल्पक (असर्षायी र शि्ि) शकै्क्क वयिसर्षा

िपयाईंको बच्याको IEP टोलीद्यारया िपयाईंको बच्यालयाई अनिररम वैकस्लपक शैस्क्क व्वट्थया 
(IAES) मया रयाखे्न लनणन्ु  गररन्छ । IAES िपयाईंको बच्याले ववशेर लशक्या प्रयाप्त गनने अट्थया्ी, 
लभनन ट्थयान लन्ोजन हो । िपयाईंको बच्याले ववद्याल्को लन्म उललङघन गरेकयाले IEP 

टोलीले िपयाईंको बच्याको ट्थयान लन्ोजनलयाई IAES मया पररविनुन गनने लनणन्ु  गरेको लमलिमया, 
ट्कूल डिस्ट्रिकटले िपयाईंलयाई उक्त लनणन्ु को बयारेमया ्सूल्ि गन्नुप्छनु र िपयाईंलया ्ो ववशेर 
लशक्यामया अलभभयावककया अलिकयारहरूको लनदनेलशकया डदनप््छनु ।

िपयाईंको बच्याको व्वहयार उनको अपयाङगियाको कयारणले भएियापलन, लनमनललस्खि कयारणहरूमया 
डिस्ट्रिकटले उनलयाई हटयाएर 45 ववद्याल् डदन्समम IAES मया रयाख्न ्सक्छ:

•	 ्डद िपयाईंले हलि्यार ल्याएमया; 

•	 जयानयाजयान अवैि लयागूऔरिहरू रयाखे्न वया ्ेसवन गनने गरेमया, वया लन्स्नत्रि लयागूपदयाथनु 
(उदयाहरणको लयालग नयाककोडटक्स) बेचने वया डकनबे् गनने प्र्या्स गरेमया; वया 

•	 अकको व्वक्तलयाई गमभीर शयारीररक ्ोट प्र ्् याएमया ।

्ो ्सयामयान्ि्या िपयाईंको बच्याले आफू ववद्याल् आउँदया-जयँादया, ववद्याल्मया वया ववद्याल् 
्समयारोहमया ्ट्िो व्वहयार देखयाएमया लयागू ह्न्छ ।

्डद िपयाईंको बच्याको व्वहयार प्रतयक् रू्पमषा त्पषाईंको बचचषाको अ्पषाङितषाको कषारणले िर्षा्क 
िएको धर्एि ििे अपयाङगिया नभएको बच्यालयाई अन्शयाल्सि गननु जलि ्सम् रयास्खनप््छनु 
िपयाईंको बच्यालयाई पलन IAES मया त्लि नै ्सम्को लयालग रयास्खन ्सडकने्छ । 

्डद िपयाईंको बच्याको व्वहयार उिको अ्पषाङितषासँि प्रतयक् रू्पमषा समबक्ित धर्यो िषा 
यसदिषारषा िएको धर्यो र िपयाईंको बच्याले ट्कूलकया लन्महरूको उललङघन गरेकया लथए भने 
व्वहयारयातमक हट्िके्प ्ोजनया वया IEP मया पररविनुनको भयागको रूपमया ट्थयान लन्ोजनको 
पररविनुनकया लयालग िपयाईं र ट्कूल डिस्ट्रिकट ्सहमि नभए्समम िपयाईंको बच्यालयाई उनलयाई 
हटयाइएको शैस्क्क व्वट्थयामया डफियानु पठयाइन्प्छनु । 

्द्वप, ्डद डिस्ट्रिकटलयाई िपयाईंको बच्यालयाई उनको हयालको शैस्क्क ट्थयान लन्ोजनमया 
रयाख्नयाले (िपयाईंको बच्याको IEP अन््सयार) िपयाईंको बच्या वया अरूहरूलयाई ्ोटपटक लयागन ्सकने 
्समभयावनया ्छ भनने ववश्वया्स लयाग्छ भने ््स ववर्मया ्छलफल गननु ट्कूल डिस्ट्रिकटले IEP 

बठैक बोलयाउन ्सक्छ । ्डद िपयाईं र डिस्ट्रिकटले ट्थयान लन्ोजनको पररविनुनमया अ्सहमलि 
जनयाउन्भएमया डिस्ट्रिकटले शीघ्र उल्ि प्रडक््या ्सन््वयाईकया लयालग अनर्ोि गननु ्सक्छ - अकको 
शबदमया, ््सले शीघ्र ्समयाियानकया लयालग फयाट्ट-ट््याक गररएको उल्ि प्रडक््या ््सन्वयाई अन्रोि 
गननु ्सकने्छ (पषृ्ठ 25 मया शीघ्र उल्ि प्रडक््या हेन्नुहो्स)्।

त्पषाईंको बचचषाको वयिहषार शकंषास्पर् 
अ्पषाङितषाको कषारणले हँुर्षा

यदर् त्पषाईंको बचचषाको IEP रैि ििे 
त्पषाईंले त्पषाईंको बचचषाले सकूलको नियमको 
उललङघि ििु्क ्पूि्क यदर् तलकषा मधये कुि ै
घटिषा घटेमषा त्पषाईंले आफिो बचचषालषाई 
अ्पषाङितषा िएको बचचषाको रू्पमषा वयिहषार 
िि्ककषा लषाधि सकूललषाई अिुरोि िि्क 
स्िुहु्र:

•	त्पषाईंलषाई आफिो बचचषालषाई विशषे 
शशक्षा सेिषाहरू आिशयक हुिस्र ि्िे 
लषािेकषाले त्पषाईंले शलखित रू्पमषा सकूलकषा 
प्रमुिहरू िषा त्पषाईंको बचचषाको शशक्कलषाई 
जषािकषारी िरषाउिुिएको धर्यो; िषा

•	त्पषाईंले आफिो बचचषाको मूलयषाङकि िि्क 
अिुरोि ििु्किएको धर्यो; िषा

•	त्पषाईंको बचचषाको शशक्क िषा सकूल 
डिकसरि्टकषा अ्य कम्कचषारीले त्पषाईंको 
बचचषाको वयिहषारको ढषाँचषा बषारेमषा विशषे 
सरोकषार िएको कुरषा विशषे शशक्षाकषा निर्देशक 
िषा वयिसर्षा्पिकषा अ्य कम्कचषारीलषाई प्रतयक् 
रू्पमषा बतषाउिुिएको धर्यो ।

यदर् त्पषाईंले आफिो बचचषाको लषाधि विशषे 
शशक्षाको मूलयषाङकिकषा लषाधि डिकसरि्टलषाई 
अिुमनत दर्ि असिीकषार ििु्कियो ििे 
त्पषाईंको सकूल डिकसरि्टले त्पषाईंको बचचषालषाई 
अ्पषाङितषा िएको बचचषाको रू्पमषा वयिहषार 
ििदे आशषा िररिे रैि । यदर् त्पषाईंले आफिो 
बचचषाकषा लषाधि विशषे शशक्षा र समबक्ित 
सेिषाहरू असिीकषार ििु्किएमषा िषा त्पषाईंको 
बचचषाको मूलयषाङकि िररयो र टोलीले 
त्पषाईंको बचचषामषा अ्पषाङितषा ििएको निण्कय 
िरेमषा ्पनि यो सही हु्र । डिकसरि्टले 
अ्पषाङितषा ििएकषा विदयषार्थीहरूलषाई ििदे 
वयिहषारलषाई त्पषाईंको बचचषामषा ्पनि समषाि 
रू्पमषा प्रयोि िरेर त्पषाईंको बचचषालषाई 
अिुशषाशसत बिषाउि स्र ।

यदर् त्पषाईं शकै्क्क सर्षाि नियोजिको ्पररित्कि िषा अशिवयक्त नििषा्करण समीक्षा सुिुिषाईको 
निषकष्कसँि सहमत हुिुहु्ि ििे

िपयाईंले अन्शया्सनको कयारण आफनो बच्याको हयालको शैस्क्क व्वट्थया पररविनुन गनने लनणन्ु लयाई 
्न्ौिी डदन वया अलभव्वक्त लनियानुरण ्समीक्याकया लनषकरनुहरूलयाई ््नौिी डदन िपयाईंले शीघ्र उल्ि 
प्रडक््या ्सन््वयाईकया लयालग अनर्ोि गननु ्सकनह््न्छ । (पषृ्ठ 24 – 25 मया उल्ि प्रडक््या जयानकयारी 
हेन्नुहो्स)् । िपयाईंको बच्याको ट्थयान लन्ोजन पररविनुन हँ्दया ट्कूल डिस्ट्रिकटले आवश्कियाहरूको 
पयालनया गरेको लथ्ो वया डिस्ट्रिकटले िपयाईंको बच्याको व्वहयार उनको अपयाङगियाको अलभव्वक्तको 
कयारण लथ्ो वया लथएन भनेर देखयाएको ्छ वया ्ैछन भनी लनषपक् ्सन््वयाई अलिकयारीले शीघ्र उल्ि 
्सन््वयाई अवलिमया लनणन्ु  गनने्छन ्। 

मयालथ उललेख गररए अन्रूप, ्डद डिस्ट्रिकटलयाई िपयाईंको बच्याको ट्थयान लन्ोजन जयारी रयाख्नयाले 
िपयाईंको बच्या वया अन्हरूलयाई ्ोटपटक लयागने िेरै ्समभयावनया ्छ भनने लयागेमया ट्कूल डिस्ट्रिकटले 
शीघ्र उल्ि प्रडक््या ्सन्व्याईकया लयालग अनर्ोि गननु ्सक्छ । (पषृ्ठ 25 मया शीघ्र उल्ि प्रडक््या हेन्नुहो्स)् ।
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्डद िपयाईंले आफनो बच्यालयाई लनजी ट्कूलमया रयाख्न लनणन्ु  गन्नुभएमया डिस्ट्रिकटले िपयाईंको बच्यालयाई लन:श्लक उप्क््त ्सरकयारी लशक्या (Free 

Appropriate Public Education, FAPE) प्रदयान गदयानु्समम िपयाईंको डिस्ट्रिकटले लनजी ट्कूलमया लशक्याको ख्नु वया ववशेर लशक्या र ्समबस्निि 
्ेसवयाहरूकया लयालग भक््तयानी गन्नुपददैन । ्डद िपयाईंलयाई आफनो बच्याकया लयालग िपयाईंको डिस्ट्रिकटले FAPE प्रदयान गननु अ्सफल भ्ो भनने लयाग्छ 
भने िपयाईं्सँग उल्ि प्रडक््या उजर्ी दया्र गनने ववकलप ह्न्छ जहयँा ्सन््वयाई ह्ने्छ र लनषपक् ्सन््वयाई अलिकयारीले डिस्ट्रिकटले िपयाईंको बच्यालयाई 

FAPE प्रदयान गर ्् ो वया गरेन भनी लनणन्ु  जयारी गन्नुह्ने्छ (पषृ्ठ 21-27 मया उल्ि प्रडक््या जयानकयारी हेन्नुहो्स)् । ्डद उल्ि प्रडक््या अवलिमया 
िपयाईंको डिस्ट्रिकटले FAPE प्रदयान गरेको लथएन भनी लनषपक् ््सन्वयाई अलिकयारीले लनियानुरण गरेमया िपयाईंको बच्यालयाई लनजी ट्कूलमया भनयानु गदयानु 
लयागेको ख्नुको ्सोिभनयानु (रकम डफियानु गनने) गनने अलिकयार िपयाईं्सँग ह्न्छ भनी ्सन््वयाई अलिकयारीले लनणन्ु  गननु ्सकनह््न्छ । 

 सोिििषा्कलषाई कम ििदे िषा सोिििषा्कलषाई रषाडिे

लनमन मध्े क्न ैएक अवट्थया आएमया डिस्ट्रिकटले िपयाईंलयाई ्सोिभनयानु गननु आवश्क रहेको रकमलयाई कम गननु वया िपयाईंले परैू ्सोिभनयानुलयाई 
्छोडन्पनने ह्न्सक्छ:

•	 िपयाईंले आफनो बच्यालयाई ट्कूलबयाट हटयाउन् अलघ IEP बठैकमया िपयाईंले IEP टोलीद्यारया प्रट्ियाववि शैस्क्क ट्थयान लन्ोजन ट्वीकयार 
गन्नुह्ने ्ैछन भनी नबियाएमया र िपयाईंले आफनया ल्नियाहरूकया बयारेमया र िपयाईंले आफनो बच्यालयाई लनजी ट्कूलमया भनयानु गरयाउने ्ोजनया 
बनयाउनभ्एको ्छ भनी उनीहरूलयाई जयानकयारी नगरयाएमया; वया 

•	 िपयाईंले IEP ट्वीकयार गन्नुह्नन र आफनो बच्यालयाई लनजी ट्कूलमया भनयानु गरयाउने िपयाईंको ्ोजनयाकया बयारेमया डिस्ट्रिकटबयाट आफनो 
बच्यालयाई लनकयालन् अलघ कमिीमया पलन 10 कया्यानुल् डदन अलघ ललस्खि रूपमया ट्कूललयाई जयानकयारी नगरयाएमया । ्ी 10 कया्यानुल् डदनमया 
हप्तयामया पनने वबदयाहरू पलन ्समयावेश ह्न्छन;् वया 

•	 ्डद िपयाईंले आफनो बच्यालयाई ट्कूलबयाट हटयाउन्भनदया अगयाडि डिस्ट्रिकटले िपयाईंको बच्यालयाई मूल्याङकन गनने आफनो ्ोजनयाको बयारेमया 
िपयाईंलयाई ललस्खि ्सू्नया डदएको लथ्ो र िपयाईंले आफनो बच्यालयाई मलू्याङकनको लयालग नल्याउनभ्एमया; वया

•	 िपयाईंले अनल््ि रूपमया व्वहयार गन्नुभ्ो भनी अदयालिले लनियानुरण गरेमया ।

अशििषािकहरूदिषारषा सरकषारी िच्कमषा अ्पषाङितषा िएकषा बषालबषाशलकषाहरूको निजी 
विदयषालयमषा एक्पक्ीय सर्षाि नियोजि
सोिििषा्क नििषा्करण प्रक्रियषा

सोिििषा्कको सुरक्षा

लनमन अवट्थयामया ्सोिभनयानु (िपयाईंलयाई डफियानु गररने रकम) लयाई कम गननु ्सडकंदैन वया प्न: 
भक््तयानीलयाई अट्वीकयार गननु ्सडकंदैन:

•	 ्सू्नया उपलबि गरयाउनमया डिस्ट्रिकटले िपयाईंलयाई रोकेको भएमया; 

•	 िपयाईंले ्सू्नया उपलबि गरयाउन आवश्क लथ्ो भनी डिस्ट्रिकटले िपयाईंलयाई 
नबियाएमया; वया

•	 ्सू्नया प्रदयान गनयानुले िपयाईंको बच्यामया शयारीररक हयानी प्गन ्सकने भएमया ।

्सयाथ,ै लनमन अवट्थयामया अदयालि वया ्सन््वयाई अलिकयारीले ्ो ्सू्नया प्रदयान गननु अ्सफल भएको 

ह्नयाले िपयाईंलयाई डदने ्सोिभनयानुको रकम कम गननु वया अट्वीकयार गननु न्सडकने लनणन्ु  गननु 
्सकने्छ:

•	 िपयाईं अङगे्जी भयारयामया पढन वया लेख्न ्सकनह््नन; वया

•	 ्सू्नया प्रदयान गनयानुले िपयाईंको बच्यामया गमभीर भयावनयातमक हयानी प्गन ्सकने लथ्ो ।
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अपयाङगिया भएको बच्याकया लयालग ट्कूल डिस्ट्रिकटले हरेक पटक मलू्याङकन परूया गरेपल्छ वया बच्याको IEP ववकया्स, ्समीक्या वया ्संशोिन गननु ्सर्ु गरेपल्छ, 
डिस्ट्रिकटले बच्याको अलभभयावकलयाई अडटजम ्छयात्रववृत् कया्नुक्म (Autism Scholarship Program) र जोन वपटर्सन ्छयात्रववृत् कया्नुक्म  
(Jon Peterson Scholarship Program) को बयारेमया बियाउनप््छनु । 

अदटजम रषात्रिकृतत कषाय्करिम 

्डद िपयाईंको बच्याले अडटजमको वगनु अनिगनुि ववशेर लशक्या ्ेसवयाहरू प्रयाप्त गरररहेकया ्छन ्भने िपयाईं अडटजम ्छयात्रववृत् कया्नुक्मकया लयालग ्ोग् ह्न 
्सकनह््न्छ । ््स कया्नुक्म अनिगनुि, िपयाईंले आफनो बच्यालयाई िपयाईंको आवया्स रहेको ट्कूल डिस्ट्रिकटद्यारया ्सञ्याललि बयाहेकको अन् ववशेर लशक्या 
कया्नुक्ममया पठयाउन रोजन ्सकनह््न्छ जहयँा िपयाईंको बच्याले उ्सको वया उनको IEP मया रेखयंाडकि लशक्या र ्ेसवयाहरू प्रयाप्त गनने्छ । 

््स कया्नुक्मकया लयालग ्ोग् ह्न, िपयाईंको बच्या:

•	 िपयाईंको बच्यालयाई िपयाईंको आवया्स रहेको ट्कूल डिस्ट्रिकटले अडटजम भएको बच्या हो भनी लनियानुरण गररएको ह्न्प्छनु;

•	 िपयाईंको बच्याको िपयाईंको आवया्स रहेको ट्कूल डिस्ट्रिकट आवया्सबयाट हयालमया एउटया IEP ह्न्प्छनु ज्समया िपयाईं ्सहमि ह्न्प्छनु र ज्सको अस्निम 
रूप डदइ्सडकएको ह्न्प्छनु; र 

•	 कमिीमया िीन वरनुको ह्न्प्छनु । 

अडटजम ्छयात्रववृत् कया्नुक्मको बयारेमया जयानकयारीकया लयालग, ओहया्ो लशक्या ववभयागको वेब्सयाइट education.ohio.gov मया जयानह्ो्स ्र खोज बयाक्समया 
Autism Scholarship Program टयाइप गन्नुहो्स ्वया autismscholarship@education.ohio.gov मया इमेल गन्नुहो्स ्।

जोि व्पटरसि विशषे आिशयकतषाहरू चषादहिे रषात्रिकृतत कषाय्करिम (Jon Peterson Special Needs Scholarship Program)

्डद िपयाईंको बच्याले ववशेर लशक्या ्ेसवयाहरू प्रयाप्त गरररहेकया ्छन ्भने िपयाईं जोन वपटर्सन ववशेर आवश्कियाहरू ्याडहने कया्नुक्मकया लयालग ्ोग् ह्न 
्सकनह््न्छ । ््स कया्नुक्म अनिगनुि, िपयाईंले आफनो बच्यालयाई िपयाईंको आवया्स रहेको ट्कूल डिस्ट्रिकटद्यारया ्सञ्यालन गनने बयाहेककया अन् ववशेर लशक्या 
कया्नुक्ममया पठयाउन रोजन ्सकनह््न्छ जहयँा िपयाईंको बच्याले उनको IEP मया खयाकया ि्यार गररएकया लशक्या िथया ्ेसवयाहरू प्रयाप्त गनने्छन ्। 

जोन वपटर्सन ववशेर आवश्कियाहरू ्याडहने ्छयात्रववृत्कया लयालग ्ोग् ह्न:

•	 िपयाईंको बच्यालयाई िपयाईंको आवया्स रहेको ट्थयानी् ट्कूल डिस्ट्रिकटले अपयाङगिया भएको बच्या हो भनी लनियानुरण गररएको ह्न्प्छनु;

•	 िपयाईंको बच्याको िपयाईंको आवया्स रहेको ट्कूल डिस्ट्रिकटबयाट हयालमया एउटया IEP ह्न्प्छनु ज्समया िपयाईं ्सहमि ह्न्प्छनु र ज्सको अस्निम रूप 
डदइ्सडकएको ह्न्प्छनु; र 

•	 िपयाईंको बच्या डकनिरगयाटनेनदेस्ख गे्ि 12 ्समम पढन ्ोग् ह्न्प्छनु ।

जोन वपटर्सन ववशेर आवश्कियाहरू ्याडहने ्छयात्रववृत् कया्नुक्मको बयारेमया जयानकयारीकया लयालग ओहया्ो लशक्या ववभयागको वेब्सयाइट education.ohio.gov मया 
जयान्हो्स ्र खोज बयाक्समया Jon Peterson Scholarship टयाइप गन्नुहो्स ्वया peterson.scholarship@education.ohio.gov मया इमेल गन्नुहो्स ्।

अ्पषाङितषा िएकषा विदयषार्थीहरूकषा लषाधि रषात्रिकृतत कषाय्करिमको बषारेमषा 
अशििषािकलषाई सूचिषा 

र््प जषािकषारी

्छयात्रववृत् कया्नुक्महरूको जयानकयारी ओहया्ो लशक्या ववभयागको वेब्सयाइट education.ohio.gov मया उपलबि ्छ ।

्ी ्छयात्रववृत् कया्नुक्महरूको बयारेमया थप जयानकयारीकया लयालग वया क्न ैप्रश्नहरू भएमया लनमनमया ्समपकनु  गन्नुहो्स:् 
गैर्सरकयारी लशक्या ववकलपहरूको कया्यानुल् (Office of Nonpublic Educational Options) लयाई (614) 466-5743 
मया वया टोल-फ्री: (877) 644-6338 मया ।

सूचिषा आउँर्षा

http://education.ohio.gov
mailto:autismscholarship%40education.ohio.gov?subject=
mailto:peterson.scholarship%40education.ohio.gov?subject=
http://www.education.ohio.gov
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