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માતાિપતા અને બાળકોના િવશેષ િશ�ણ અિધકારો

ઇિન્ડિવઝ્યુઅલ િવથ િડસેિબિલટીસ એ�ુકેશન એક્ટ હે ઠળ, ભાગ B અને
કે િલફોિન�યા િશ�ણ કોડ

પ્રિક્રયાગત સુર�ાની સૂચના
ઓક્ટોબર 2016માં સુધાર ેલ

ન�ધ: તમારા બાળકના િવશેષ િશક્ષણ કાયર્ક્રમ પ્રદાન કરવા માટ� જવાબદાર કોઈપણ �હ�ર િશક્ષણ એજન્સી�ુ ં
વણર્ન કરવા માટ� આ સમગ્ર દસ્તાવેજમાં સ્�ૂલ �ડસ્ટ્ર�ક્ટ શબ્દનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે . આકારણી શબ્દનો
ઉપયોગ � ૂલ્યાંકન અથવા પર�ક્ષણ માટ� થાય છે . ફ�ડરલ અને રા�ય કાયદાઓ આ � ૂચનામાં �ગ્રે� સં�ક્ષપ્ત
શબ્દોનો ઉપયોગ કર�ને ટાંકવામાં આવ્યા છે , � આ � ૂચનાના છે લ્લા � ૃષ્ઠ પર શબ્દાવ�લમાં સમ�વવામાં
આવ્યા છે .

પ્રિક્રયાગત સુર�ાની સૂચના શું છે ?
આ મા�હતી તમને ત્રણ (3) વષર્થી લઈને એકવીસ (21) વષર્ની વયના િવકલાંગ બાળકોના માતા-િપતા, કા� ૂની
વાલી અને સરોગેટ માતાિપતા તર�ક� અને � િવદ્યાથ�ઓ અઢાર (18) વષર્ની �મર� પહ�ચ્યા છે , �ુખ્તતાની �મર
સાથે તમારા શૈક્ષ�ણક અિધકારો અથવા પ્ર�ક્રયાગત �ુરક્ષાની ઝાંખી સાથે પ્રદાન થાય છે .
ઇ�ન્ડિવઝ�ુઅલ િવથ �ડસે�બ�લટ�સ એ��ુક�શન એક્ટ (�ગ્રે�માં, IDEA તર�ક� ઓળખાય છે ) હ�ઠળ પ્ર�ક્રયાગત
�ુરક્ષાની � ૂચના આવશ્યક છે અને તે તમને પ્રદાન કરવી આવશ્યક છે :
• �યાર� તમે નકલ માટ� � ૂછો છો
• તમારા બાળકને પ્રથમ વખત િવશેષ િશક્ષણ � ૂલ્યાંકન માટ� સંદ�ભ�ત કરવામાં આવે છે
• દર વખતે �યાર� તમને તમારા બાળક�ુ ં � ૂલ્યાંકન કરવા માટ� � ૂલ્યાંકન યોજના આપવામાં આવે છે
• શાળા વષર્માં પ્રથમ રા�ય અથવા િનયત પ્ર�ક્રયાની ફ�રયાદની પ્રા�પ્ત પર, અને
• �યાર� િનરાકરણ કરવાનો િનણર્ય લેવામાં આવે છે � પ્લેસમેન્ટમાં ફ�રફાર કર� છે
(20 USC 1415[d]; 34 CFR 300.504; EC 56301[d] [2], EC[ /g4] 56321, અને 56341.1[g] [1])

ઇિન્ડિવઝ્યુઅલ િવથ િડસેિબિલટીસ એ�ુકેશન એક્ટ (IDEA) શું છે ?
IDEA એ એક સંઘીય કાયદો છે �માં શાળાના �ડસ્ટ્ર�ક્ટઓએ લાયકાત ધરાવતા િવકલાંગ બાળકોને "મફત
યોગ્ય �હ�ર િશક્ષણ" (�ગ્રે�માં, �ને FAPE તર�ક� ઓળખવામાં આવે છે ) પ્રદાન કરવાની જ�ર છે . મફત
યોગ્ય �હ�ર િશક્ષણનો અથર્ એ છે ક� વ્ય�ક્તગત િશક્ષણ કાયર્ક્રમ (�ગ્રે�માં, �ને IEP તર�ક� ઓળખવામાં આવે
છે ) અને �હ�ર દ� ખર� ખ હ�ઠળ તમારા બાળકને કોઈપણ ખચર્ િવના િવશેષ િશક્ષણ અને સંબિં ધત સેવાઓ � ૂર�
પાડવામાં આવે છે .

શું હુ ં મારા બાળકના િશ�ણ અંગેના િનણ�યોમાં ભાગ લઈ શકુ ં ?
તમારા બાળકના િવશેષ િશક્ષણ કાયર્ક્રમને લગતી કોઈપણ િનણર્ય લેવાની મી�ટ�ગમાં ભાગ લેવાની તક આપવી
આવશ્યક છે . તમને તમારા બાળકની ઓળખ (પાત્રતા), � ૂલ્યાંકન અથવા શૈક્ષ�ણક પ્લેસમેન્ટ અને તમારા
બાળકના FAPE ને લગતી અન્ય બાબતો િવશે IEP ટ�મ મી�ટ�ગ્સમાં ભાગ લેવાનો અિધકાર છે . (20 USC
1414[d] [1]B–[d][1][D]; 34 CFR 300.321; EC 56341[b], 56343[c])
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માતા-િપતા અથવા વાલી, અથવા સ્થાિનક શૈક્ષ�ણક એજન્સી (LEA), ને IEP ના િવકાસમાં ભાગ લેવાનો અને
IEP ટ�મ મી�ટ�ગની કાયર્વાહ�ને ઈલેક્ટ્રોિનકલી ઑ�ડયોટ�પ કરવાનો તેમનો ઈરાદો શ� કરવાનો અિધકાર છે .
મી�ટ�ગના ઓછામાં ઓછા 24 કલાક પહ�લાં, માતા-િપતા અથવા વાલીએ IEP ટ�મના સભ્યોને મી�ટ�ગ ર� કોડર્
કરવાના તેમના ઇરાદા િવશે �ણ કરવી જોઈએ. જો માતા-િપતા અથવા વાલી IEP મી�ટ�ગના ર� કો�ડ�ગ LEA
ઑ�ડયોટ�પ માટ� સંમિત આપતા નથી, તો મી�ટ�ગ ઑ�ડઓટ�પ ર� કોડર્ ર પર ર� કોડર્ કરવામાં આવશે નહ�.
તમારા અિધકારોમાં FAPE ની ઉપલબ્ધતા િવશેની મા�હતીનો સમાવેશ થાય છે , �માં તમામ પ્રોગ્રામ િવકલ્પો
અને તમામ ઉપલબ્ધ વૈક�લ્પક પ્રોગ્રામ્સ, �હ�ર અને �બન-�હ�ર બંનેનો સમાવેશ થાય છે . (20 USC 1401[3],
1412[a][3]; 34 CFR 300.111; EC 56301, 56341.1[g][1], અને 56506)

મને વધુ મદદ �ાંથી મળી શકે ?
�યાર� તમને તમારા બાળકના િશક્ષણ િવશે �ચ�તા હોય, ત્યાર� તમારા બાળક અને તમને દ� ખાતી કોઈપણ
સમસ્યાઓ િવશે વાત કરવા માટ� તમે તમારા બાળકના િશક્ષક અથવા વ્યવસ્થાપકનો સંપકર્ કરો તે મહત્વ� ૂણર્
છે . તમારા સ્�ૂલ �ડ�સ્ટ્રક્ટ અથવા સ્પેિશયલ એ��ુક�શન લોકલ પ્લાન એ�રયા (SELPA) નો સ્ટાફ તમારા
બાળકના િશક્ષણ, તમારા અિધકારો અને પ્ર�ક્રયાગત સલામતી િવશેના પ્ર�ોના જવાબ આપી શક� છે . ઉપરાંત,
�યાર� તમને કોઈ �ચ�તા હોય, ત્યાર� આ અનૌપચા�રક વાતચીત ઘણીવાર સમસ્યા�ુ ં િનરાકરણ લાવે છે અને �ુલ્લા
સંચાર �ળવવામાં મદદ કર� છે .
તમે ક��લફોિન�યાની પેર�ન્ટ સંસ્થાઓ (કૌ�ું�બક સશ�ક્તકરણ ક�ન્દ્રો અને પેર�ન્ટ તાલીમ સંસ્થાઓ)માંથી એકનો
પણ સંપકર્ કરવા માગી શકો છો, � શૈક્ષ�ણક પ્રણાલીને �ુધારવા માટ� માતાિપતા અને િશક્ષકો વચ્ચે સહયોગ
વધારવા માટ� િવકસાવવામાં આવી હતી. આ સંસ્થાઓ માટ�ની સંપકર્ મા�હતી CDE સ્પેિશયલ એ��ુક�શન
ક��લફોિન�યા પેર�ન્ટ ઓગ�નાઈઝેશન વેબ પેજ પર http://www.cde.ca.gov/sp/se/qa/caprntorg.asp પર જોવા
મળે છે .
વધારાના સંસાધનો આ દસ્તાવેજના �તે � ૂ�ચબદ્ધ કરવામાં આવ્યા છે �થી તમને પ્ર�ક્રયાગત �ુરક્ષાને
સમજવામાં મદદ મળે .

જો મા�ં બાળક બહે�ં હોય, સાંભળી શકતું ન હોય, અંધ હોય, �િ�હીન હોય અથવા બહે રા-અંધ
હોય તો?
રા�ય િવિશષ્ટ સ્�ૂલો બહ�રા, સાંભળવામાં અક્ષમ, �ધ, �ૃ �ષ્ટહ�ન અથવા બહ�રા-�ધ હોય તેવા િવદ્યાથ�ઓને
તેની ત્રણેય �ુિવધાઓમાં સેવાઓ � ૂર� પાડ� છે : ફ્ર�મોન્ટ અને �રવરસાઇડમાં ક��લફોિન�યા સ્�ૂલ્સ ફોર ધ ડ�ફ અને
ફ્ર�મોન્ટમાં, ક��લફોિન�યા સ્�ૂલ ફોર ધ બ્લાઇન્ડમાં. બંને સ્ટ�ટ સ્�ૂલ ફોર ધ ડ�ફમાં બાલ્યાવસ્થાથી 21 વષર્ની વય
�ુધીના િવદ્યાથ�ઓને ર� િસડ��ન્શયલ અને ડ� સ્�ૂલ પ્રોગ્રામ ઓફર કરવામાં આવે છે . ક��લફોિન�યા સ્�ૂલ ફોર ધ
બ્લાઇન્ડમાં પાંચથી 21 વષર્ની વયના િવદ્યાથ�ઓને આવા કાયર્ક્રમો આપવામાં આવે છે . રા�યની િવશેષ
શાળાઓ � ૂલ્યાંકન સેવાઓ અને તકનીક� સહાય પણ પ્રદાન કર� છે . રા�યની િવશેષ શાળાઓ િવશે વ�ુ
મા�હતી માટ�, �ૃપા કર�ને http://www.cde.ca.gov/sp/ss/ પર ક��લફોિન�યા �ડપાટર્ મેન્ટ ઑફ એ��ુક�શન
(CDE)ની વેબસાઈટની �ુલાકાત લો. ][5] અથવા તમારા બાળકની IEP ટ�મના સભ્યો પાસેથી વ�ુ મા�હતી માટ�
�
ૂછો.
નોિટસ,

સંમિત, આકારણી, સરોગેટ પેર ેન્ટ એપોઇન્ટમેન્ટ અને ર ેકોડ્સ�ની
ઍક્સેસ
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અગાઉની લે�ખત � ૂચના
કોઈ નોિટસ �ાર ે જ�રી છે ?
�યાર� સ્�ૂલ �ડસ્ટ્ર�ક્ટ ખાસ જ��રયાતો ધરાવતા તમારા બાળકની ઓળખ, � ૂલ્યાંકન અથવા શૈક્ષ�ણક પ્લેસમેન્ટ
અથવા મફત યોગ્ય �હ�ર િશક્ષણની જોગવાઈમાં ફ�રફારની દરખાસ્ત કર� અથવા ઇનકાર કર� ત્યાર� આ � ૂચના
આપવી આવશ્યક છે . (20 USC 1415[b][3] and (4), 1415[c][1], 1414[b][1]; 34 CFR 300.503; EC
56329 અને 56506[a])
શાળા �ડ�સ્ટ્રક્ટ� તમને તમારા બાળકના � ૂ�ચત � ૂલ્યાંકન િવશે લે�ખત � ૂચના અથવા � ૂલ્યાંકન યોજનામાં
� ૂલ્યાંકન માટ�ની તમાર� લે�ખત િવનંતીના પંદર (15) �દવસની �દર �ણ કરવી આવશ્યક છે . � ૂચના સમ�
શકાય તેવી અને તમાર� મા� ૃભાષા અથવા અન્ય સંચાર પદ્ધિતમાં હોવી જોઈએ, િસવાય ક� તે સ્પષ્ટપણે તેમ કર�ુ ં
શ� ન હોય. (34 CFR 300.304; EC 56321)

નોિટસ મને શું કહેશ?
ે
અગાઉની લે�ખત � ૂચનામાં નીચેનાનો સમાવેશ થવો જોઈએ:
1. સ્�ૂલ �ડસ્ટ્ર�ક્ટ દ્વારા પ્રસ્તાિવત અથવા નકારવામાં આવેલી �ક્રયાઓ�ુ ં વણર્ન
2. શા માટ� કાયર્વાહ�ની દરખાસ્ત કરવામાં આવી હતી અથવા નકારવામાં આવી હતી તેની સમ�ૂતી
3. દર� ક આકારણી પ્ર�ક્રયા�ુ ં વણર્ન, ર� કડર્ અથવા એજન્સીને � ૂ�ચત અથવા નકારવામાં આવેલ કાયર્વાહ�ના
4.
5.
6.
7.

આધાર તર�ક� ઉપયોગમાં લેવાય છે .
એક િનવેદન ક� િવકલાંગતા ધરાવતા બાળકના માતા-િપતાને પ્ર�ક્રયાગત સલામતી હ�ઠળ રક્ષણ મળે છે
આ ભાગની જોગવાઈઓને સમજવામાં સહાય મેળવવા માટ� માતાિપતાએ સંપકર્ કરવા માટ�ના �ોતો
IEP ટ�મે ધ્યાનમાં લીધેલા અન્ય િવકલ્પો�ુ ં વણર્ન અને તે િવકલ્પો નકાર� કાઢવાના કારણો; અને
પ્રસ્તાિવત અથવા નકારવામાં આવેલી �ક્રયા સાથે સંબિં ધત કોઈપણ અન્ય પ�રબળો�ુ ં વણર્ન. (20 USC
1415[b][3] અને [4], 1415[c][1], 1414[b][1]; 34 CFR 300.503)

માતાિપતાની સંમિત
મૂલ્યાંકન માટે મારી મંજૂરી �ાર ે જ�રી છે ?
તમને તમારા બાળકને િવશેષ િશક્ષણ સેવાઓ માટ� સંદ�ભ�ત કરવાનો અિધકાર છે . તમારા બાળક�ુ ં પ્રથમ
િવશેષ િશક્ષણ � ૂલ્યાંકન આગળ વધે તે પહ�લાં તમાર� � ૂ�ચત, લે�ખત સંમિત આપવી પડશે. � ૂ�ચત આકારણી
યોજનાની પ્રા�પ્તથી માતાિપતા પાસે િનણર્ય પર પહ�ચવા માટ� ઓછામાં ઓછા પંદર (15) �દવસ છે . સંમિત
મળ્યા પછ� તરત જ આકારણી શ� થઈ શક� છે અને તે � ૂણર્ થવી જોઈએ અને તમાર� સંમિતના સાઠ (60)
�દવસમાં IEP િવકિસત થવો જોઈએ.

સેવાઓ માટે મારી મંજૂરી �ાર ે જ�રી છે ?

પ્ર�ક્રયાગત �ુરક્ષાની � ૂચના
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તમારો સ્�ૂલ �ડસ્ટ્ર�ક્ટ તમારા બાળકને િવશેષ િશક્ષણ અને સંબિં ધત સેવાઓ પ્રદાન કર� શક� તે પહ�લાં તમાર�
� ૂ�ચત, લે�ખત સંમિત આપવી આવશ્યક છે .

�ાર ે માતા-િપતા સંમિત આપતા નથી ત્યાર ે શું કાય�વાહી થાય છે ?
જો તમે પ્રારં �ભક � ૂલ્યાંકન માટ� સંમિત ન આપો અથવા સંમિત પ્રદાન કરવાની િવનંતીનો જવાબ આપવામાં
િનષ્ફળ થાઓ, તો સ્�ૂલ �ડસ્ટ્ર�ક્ટ યોગ્ય પદ્ધિતની પ્ર�ક્રયાઓનો ઉપયોગ કર�ને પ્રારં �ભક � ૂલ્યાંકનને આગળ
ધપાવી શક� છે .
જો તમે સેવાઓની શ�આત માટ� સંમિત આપવાનો ઇનકાર કરો છો, તો સ્�ૂલ �ડસ્ટ્ર�ક્ટ એ િવશેષ િશક્ષણ અને
સંબિં ધત સેવાઓ પ્રદાન કરવી જોઈએ નહ� અને યોગ્ય પદ્ધિતજનક પ્ર�ક્રયાઓ દ્વારા સેવાઓ પ્રદાન કરવાનો
પ્રયાસ કરવો જોઈએ નહ�.
જો તમે તમારા બાળક માટ� િવશેષ િશક્ષણ અને સંબિં ધત સેવાઓને લે�ખતમાં સંમિત આપો છો પરં � ુ IEP ના
તમામ ઘટકો માટ� સંમિત આપતા નથી, તો પ્રોગ્રામના તે ઘટકો ક� �ને તમે સંમિત આપી છે તે િવલંબ કયાર્ િવના
અમલમાં � ૂકવા જોઈએ.
જો સ્�ૂલ �ડસ્ટ્ર�ક્ટ ન�� કર� છે ક� � ૂ�ચત િવશેષ િશક્ષણ કાયર્ક્રમ ઘટક ક� �ના માટ� તમે સંમિત આપતા નથી તે
તમારા બાળકને મફત યોગ્ય �હ�ર િશક્ષણ આપવા માટ� જ�ર� છે , તો યોગ્ય પ્ર�ક્રયાની �ુનાવણી શ� કરવી
આવશ્યક છે . જો યોગ્ય પ્ર�ક્રયાની �ુનાવણી હાથ ધરવામાં આવે, તો �ુનાવણીનો િનણર્ય �િતમ અને બંધનકતાર્
રહ�શ.ે
�ુનઃ� ૂલ્યાંકનના �કસ્સામાં, સ્�ૂલ �ડસ્ટ્ર�ક્ટએ તમાર� સંમિત મેળવવા માટ� વાજબી પગલાં� ુ ં દસ્તાવે�કરણ કર�ુ ં
આવશ્યક છે . જો તમે પ્રિતસાદ આપવામાં િનષ્ફળ થશો, તો સ્�ૂલ �ડસ્ટ્ર�ક્ટ તમાર� સંમિત િવના �ુનઃ� ૂલ્યાંકન
સાથે આગળ વધી શક� છે . (20 USC 1414[a][1][D] અને 1414[c]; 34 CFR 300.300; EC 56506 [e],
56321[c] અને [d], અને 56346).

હુ ં સંમિત �ાર ે રદ કરી શકુ ં ?
જો કોઈપણ સમયે િવશેષ િશક્ષણ અને સંબિં ધત સેવાઓની પ્રારં �ભક જોગવાઈ પછ�, બાળકના માતાિપતા
િવશેષ િશક્ષણ અને સંબિં ધત સેવાઓની સતત જોગવાઈ માટ� લે�ખતમાં સંમિત રદ કર� છે , �હ�ર એજન્સી:
1. બાળકને િવશેષ િશક્ષણ અને સંબિં ધત સેવાઓ � ૂર� પાડવા�ુ ં ચા�ુ રાખી શકશે નહ�, પરં � ુ આવી સેવાઓ
બંધ કરતા પહ�લા 34 CFR કલમ 300.503 અ�ુસાર અગાઉથી લે�ખત � ૂચના આપવી આવશ્યક છે .

2. ભાગ 300 34 CFR ના પેટાભાગ E માં (34 CFR કલમ 300.506 હ�ઠળની મધ્યસ્થી પ્ર�ક્રયાઓ અથવા 34

CFR કલમ 300.507 થી 300.516 હ�ઠળ િનયત પ્ર�ક્રયા પ્ર�ક્રયાઓ સ�હત) પ્ર�ક્રયાઓનો ઉપયોગ કરાર
અથવા �ુકાદો મેળવવા માટ� કર� શકશે નહ� ક� બાળકને સેવાઓ � ૂર� પાડવામાં આવી શક� છે

3. બાળકને વ�ુ િવશેષ િશક્ષણ અને સંબિં ધત સેવાઓ પ્રદાન કરવામાં િનષ્ફળતાને કારણે બાળકને મફત યોગ્ય

�હ�ર િશક્ષણ (FAPE) ઉપલબ્ધ કરાવવાની જ��રયાત�ુ ં ઉલ્લંઘન માનવામાં આવશે નહ�.

4. િવશેષ િશક્ષણ અને સંબિં ધત સેવાઓની વ�ુ જોગવાઈ માટ� બાળક માટ� 34 CFR કલમ 300.320 અને

300.324 હ�ઠળ IEP ટ�મ મી�ટ�ગ બોલાવવી અથવા IEP િવકસાવવાની જ�ર નથી.
�ૃપા કર�ને ન�ધ કરો, 34 CFR કલમ 300.9 (c)(3) અ�ુસાર, જો માતા-િપતા તેમના બાળકની િવશેષ િશક્ષણ
સેવાઓની પ્રા�પ્ત માટ� લે�ખતમાં સંમિત રદ કર� તો બાળકને શ�આતમાં િવશેષ િશક્ષણ અને સંબિં ધત સેવાઓ,

પ્ર�ક્રયાગત �ુરક્ષાની � ૂચના
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સંમિત રદ કરવાને કારણે બાળકની િવશેષ િશક્ષણ અને સંબિં ધત સેવાઓની રસીદના કોઈપણ સંદભ�ને �ૂ ર
કરવા માટ� �હ�ર એજન્સીએ બાળકના િશક્ષણ ર� કોડર્ માં �ુધારો કરવાની જ�ર નથી.
[/ g2]

સરોગેટ પેર�ન્ટ એપોઇન્ટમેન્ટ
જો માતા-િપતાને ઓળખી શકાય અથવા શોધી શકાય નહીં તો શું?
સ્�ૂલ �ડ�સ્ટ્રક્ટ્સ એ �ુિનિ�ત કર�ુ ં આવશ્યક છે ક� �યાર� માતાિપતાને ઓળખી શકાતા નથી અને સ્�ૂલ
�ડ�સ્ટ્રક્ટ માતાિપતાના ઠ�કાણાને શોધી શક�ું નથી ત્યાર� અપંગતા ધરાવતા બાળકના માતાિપતા માટ� સરોગેટ
પેર�ન્ટ તર�ક� કામ કરવા માટ� વ્ય�ક્તને િન�ુક્ત કરવામાં આવે છે .
સરોગેટ માતા-િપતાની પણ િનમ� ૂક કર� શકાય છે જો બાળક અનાથ બેઘર �ુવક હોય, રા�ય કલ્યાણ અને
સંસ્થા સં�હતા હ�ઠળ ન્યાયાધીશ આિશ્રત અથવા કોટર્ નો વોડર્ હોય, અને તેને િવશેષ િશક્ષણ માટ� સંદ�ભ�ત
કરવામાં આવે અથવા પહ�લથ
ે ી જ IEP હોય. (20 USC 1415[b][2] ; 34 CFR 300.519; EC 56050; GC
7579.5 અને 7579.6)

�બનભેદભાવ� ૂણર્ � ૂલ્યાંકન
મારા બાળકનુંિવશેષ િશ�ણ સેવાઓ માટ� ક�વી ર�તે � ૂલ્યાંકન કરવામાં આવે છે ?
તમને તમારા બાળકની શંકાસ્પદ િવકલાંગતાના તમામ ક્ષેત્રોમાં � ૂલ્યાંકન કરાવવાનો અિધકાર છે . � ૂલ્યાંકન અને
પ્લેસમેન્ટ માટ� વપરાતી સામગ્રી અને પ્ર�ક્રયાઓ વંશીય, સાંસ્�ૃિતક અથવા લ��ગક ભેદભાવ� ૂણર્ હોવી જોઈએ
નહ�.
� ૂલ્યાંકન સામગ્રી પ્રદાન કરવી આવશ્યક છે અને પર�ક્ષણ તમારા બાળકની મા� ૃભાષા અથવા સંદ�શાવ્યવહારની
પદ્ધિતમાં અને તે ફોમર્માં આપવામાં આવે છે � બાળક �ુ ં �ણે છે અને શૈક્ષ�ણક, િવકાસ અને કાયાર્ત્મક ર�તે �ુ ં
કર� શક� છે તેના પર સચોટ મા�હતી આપે તેવી શ�તા છે , િસવાય ક� તે પ્રદાન કર�ુ ં અને સંચાલન કર�ુ ં સ્પષ્ટપણે
શ� ન હોય.
તમારા બાળક માટ� યોગ્યતા ન�� કરવા અને FAPE િવકસાવવા માટ� કોઈ એક પ્ર�ક્રયા એકમાત્ર માપદં ડ ન
હોઈ શક�. (20 USC 1414[b][1]–[3], 1412[a][6][B]; 34 CFR 300.304; EC 56001[j] અને 56320)

સ્વતંત્ર શૈક્ષ�ણક� ૂલ્યાંકન
શું મારા બાળકનું િડસ્ટ� ીક્ટના ખચ� સ્વતંત્ર રીતે પરી�ણ થઈ શકે છે ?
જો તમે સ્�ૂલ �ડસ્ટ્ર�ક્ટ દ્વારા કરવામાં આવેલા � ૂલ્યાંકનના પ�રણામો સાથે અસંમત હો, તો તમને �હ�ર ખચ�
� ૂલ્યાંકન કરવા માટ� લાયક વ્ય�ક્ત પાસેથી તમારા બાળક માટ� સ્વતંત્ર શૈક્ષ�ણક � ૂલ્યાંકન માંગવાનો અને
મેળવવાનો અિધકાર છે .
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�યાર� પણ �હ�ર એજન્સી કોઈ � ૂલ્યાંકન કર� છે �ની સાથે માતાિપતા અસંમત હોય ત્યાર� માતાિપતા �હ�ર ખચ�
માત્ર એક સ્વતંત્ર શૈક્ષ�ણક � ૂલ્યાંકન માટ� હકદાર છે .
સ્�ૂલ �ડસ્ટ્ર�ક્ટ એ સ્વતંત્ર શૈક્ષ�ણક � ૂલ્યાંકન માટ�ની તમાર� િવનંતીનો પ્રિતસાદ આપવો જોઈએ અને સ્વતંત્ર
શૈક્ષ�ણક � ૂલ્યાંકન �ાંથી મેળવ�ુ ં તે િવશે તમને મા�હતી પ્રદાન કરવી જોઈએ.
જો સ્�ૂલ �ડસ્ટ્ર�ક્ટ માને છે ક� �ડસ્ટ્ર�ક્ટ�ુ ં � ૂલ્યાંકન યોગ્ય છે અને સ્વતંત્ર � ૂલ્યાંકન જ�ર� છે તેનાથી અસંમત છે ,
તો સ્�ૂલ �ડસ્ટ્ર�ક્ટએ તે� ુ ં � ૂલ્યાંકન યોગ્ય હ�ું તે સા�બત કરવા માટ� યોગ્ય પ્ર�ક્રયા �ુનાવણીની િવનંતી કરવી
આવશ્યક છે . જો �ડસ્ટ્ર�ક્ટ પ્રવત� છે , તો તમાર� પાસે હ�ુ પણ
સ્વતંત્ર � ૂલ્યાંકનનો અિધકાર છે પરં � ુ �હ�ર ખચ� નહ�. IEP ટ�મે સ્વતંત્ર � ૂલ્યાંકનો પર િવચાર કરવો જોઈએ.
�ડસ્ટ્ર�ક્ટ � ૂલ્યાંકન પ્ર�ક્રયાઓ િવદ્યાથ�ઓના વગર્માં અવલોકન કરવાની મં�ૂર� આપે છે . જો સ્�ૂલ �ડસ્ટ્ર�ક્ટ
તમારા બાળકને તેના અથવા તેણીના વગર્ખડં માં � ૂલ્યાંકન દરિમયાન અવલોકન કર� છે , અથવા જો સ્�ૂલ
�ડસ્ટ્ર�ક્ટને તમારા બાળકને અવલોકન કરવાની મં�ૂર� આપવામાં આવી હશે, તો સ્વતંત્ર શૈક્ષ�ણક � ૂલ્યાંકન
કરતી વ્ય�ક્તને પણ વગર્ખડં માં તમારા બાળક�ુ ં અવલોકન કરવાની મં�ૂર� આપવી જોઈએ.
જો સ્�ૂલ �ડસ્ટ્ર�ક્ટ તમારા બાળક માટ� નવી શાળા સે�ટ�ગની દરખાસ્ત કર� છે અને સ્વતંત્ર શૈક્ષ�ણક � ૂલ્યાંકન
હાથ ધરવામાં આવી ર�ું છે , તો સ્વતંત્ર � ૂલ્યાંકનકતાર્ને પ્રથમ� ૂ�ચત નવા સે�ટ�ગ�ુ ં અવલોકન કરવાની મં�ૂર�
આપવી જોઈએ. (20 USC 1415[b][1] અને [d][2][A]; 34 CFR 300.502; EC 56329[b] અને [c])
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શૈક્ષ�ણક ર� કો�્ર્ સની ઍક્સેસ
શું હુ ં મારા બાળક’ના શૈ�િણક ર ેકોડ�ની તપાસ કરી શકુ ં ?
તમને �બનજ�ર� િવલંબ િવના તમારા બાળકના તમામ િશક્ષણ ર� કોડર્ � ુ ં િનર�ક્ષણ કરવાનો અને સમીક્ષા
કરવાનો અિધકાર છે , �માં તમારા બાળકના IEP િવશેની મી�ટ�ગ પહ�લાં અથવા યોગ્ય પ્ર�ક્રયાની �ુનાવણી
પહ�લાંનો સમાવેશ થાય છે . મૌ�ખક ર�તે અથવા લે�ખતમાં િવનંતી કયાર્ પછ� પાંચ (5) વ્યવસાય �દવસની �દર,
જો િવનંતી કરવામાં આવે તો, સ્�ૂલ �ડસ્ટ્ર�ક્ટ એ તમને ર� કો�્ ર્ સ અને નકલોની ઍક્સેસ પ્રદાન કરવી આવશ્યક છે .
(EC 49060, 56043[n], 56501[b][3], and 56504)

િવવાદો કે વી રીતે ઉકે લાય છે
ુ ાવણી
યોગ્ય પ્ર�ક્રયા �ન
યોગ્ય પ્રિક્રયા સુનાવણી �ાર ે ઉપલબ્ધ છે ?
તમને તમારા બાળકની ઓળખ, � ૂલ્યાંકન અને શૈક્ષ�ણક પ્લેસમેન્ટ અથવા FAPE ની જોગવાઈ સંબિં ધત
િનષ્પક્ષ યોગ્ય પ્ર�ક્રયા �ુનાવણીની િવનંતી કરવાનો અિધકાર છે . યોગ્ય પ્ર�ક્રયાની �ુનાવણી માટ�ની િવનંતી તમે
� કિથત કાયર્વાહ� િવશે �ણતા હોવ અથવા તે યોગ્ય પ્ર�ક્રયા ફ�રયાદના આધાર� રચાય છે તે તાર�ખથી બે
વષર્ની �દર દાખલ થવી જોઈએ. (20 USC 1415[b][6]; 34 CFR 300.507; EC 56501 અને 56505[l])

મધ્યસ્થી અને વૈક�લ્પક િવવાદ� ંુ િનરાકરણ
શું હુ ં મધ્યસ્થી અથવા િવવાદ ઉકે લવા માટે વૈકિલ્પક માગ�ની િવનંતી કરી શકુ ં ?
યોગ્ય પ્ર�ક્રયાની �ુનાવણી માટ� િવનંતી કરવામાં આવે તે પહ�લાં અથવા પછ� મધ્યસ્થી માટ�ની િવનંતી કરવામાં
આવી શક� છે .
તમે સ્�ૂલ �ડસ્ટ્ર�ક્ટને મધ્યસ્થી અથવા વૈક�લ્પક િવવાદ િનરાકરણ (ADR) દ્વારા િવવાદોને ઉક�લવા માટ� કહ� શકો
છો, � યોગ્ય પ્ર�ક્રયા �ુનાવણી કરતાં ઓછ� પ્રિત�ૂળ છે . ADR અને મધ્યસ્થી એ િવવાદને ઉક�લવાની સ્વૈ�ચ્છક
પદ્ધિતઓ છે અને તેનો ઉપયોગ યોગ્ય પ્ર�ક્રયા �ુનાવણીમાં તમારા અિધકારમાં િવલંબ કરવા માટ� થઈ શકશે
નહ�.

પૂવ� સુનાવણી મધ્યસ્થતા કોન્ફરન્સ શું છે ?
તમે યોગ્ય પ્ર�ક્રયાની �ુનાવણી માટ� િવનંતી ફાઇલ કરતા પહ�લા મધ્યસ્થી દ્વારા ઉક�લ મેળવી શકો છો. કોન્ફરન્સ
એ એક અનૌપચા�રક કાયર્વાહ� છે � બાળકની ઓળખ, � ૂલ્યાંકન અથવા શૈક્ષ�ણક પ્લેસમેન્ટ અથવા FAPE ને
લગતા �ુદ્દાઓને ઉક�લવા માટ� �બન-િવરોધી ર�તે હાથ ધરવામાં આવે છે .
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� ૂવર્ �ુનાવણી મધ્યસ્થતા કોન્ફરન્સમાં, માતાિપતા અથવા સ્�ૂલ �ડસ્ટ્ર�ક્ટને �બન-એટન� પ્રિતિનિધઓ સાથે અને
સલાહ આપી શક� છે અને કોન્ફરન્સ પહ�લાં અથવા અ�ુસરતા એટન� સાથે સલાહ લઈ શક� છે . જો ક�, � ૂવર્
�ુનાવણીની મધ્યસ્થતા પ�રષદમાં િવનંતી કરવી અથવા તેમાં ભાગ લેવો એ યોગ્ય પ્ર�ક્રયા �ુનાવણીની િવનંતી
કરવા માટ� � ૂવર્શરત નથી.
� ૂવર્ �ુનાવણી મધ્યસ્થતા પ�રષદ માટ�ની તમામ િવનંતીઓ �ુપ�રન્ટ�ન્ડન્ટ પાસે ફાઇલ કરવામાં આવશે.
�ુપ�રન્ટ�ન્ડ�ન્ટ પાસે લે�ખત િવનંતી દાખલ કર�ને � ૂવર્ �ુનાવણી મધ્યસ્થી પ�રષદની શ�આત કરનાર પક્ષ,
િવનંતી દાખલ કરવામાં આવે તે જ સમયે િવનંતીની નકલ સાથે મધ્યસ્થી અન્ય પક્ષને પ્રદાન કરશે.
મધ્યસ્થી માટ�ની િવનંતીના �ુપ�રન્ટ�ન્ડન્ટ દ્વારા પ્રા�પ્તના પંદર (15) �દવસની �દર � ૂવર્ �ુનાવણી મધ્યસ્થતા
પ�રષદ �ુિનિ�ત કરવામાં આવશે અને �યાં �ુધી બંને પક્ષો સમય વધારવા માટ� સંમત ન થાય ત્યાં �ુધી
મધ્યસ્થી માટ�ની િવનંતી પ્રાપ્ત થયાના ત્રીસ (30) �દવસમાં � ૂણર્ કરવામાં આવશે. જો કોઈ ઠરાવ પહ�ચી �ય, તો
પક્ષો કાયદ� સર ર�તે બંધનકતાર્ લે�ખત કરારનો અમલ કરશે � ઠરાવને આગળ ધપાવે છે . મધ્યસ્થી પ્ર�ક્રયા
દરિમયાનની તમામ ચચાર્ઓ ગોપનીય રહ�શ.ે તમામ � ૂવર્ �ુનાવણી મધ્યસ્થતા પ�રષદો સમયસર �ુિનિ�ત
ૂ સમયે અને સ્થળે યોજવામાં આવશે. જો તમામ
કરવામાં આવશે અને પક્ષકારો માટ� વ્યાજબી ર�તે અ�ુ�ળ
તો મધ્યસ્થી પ�રષદની િવનંતી કરનાર પક્ષ પાસે યોગ્ય પ્ર�ક્રયા �ુનાવણી માટ� ફાઇલ કરવાનો િવકલ્પ છે . (EC
પક્ષકારોના સંતોષ માટ� �ુદ્દાઓ ઉક�લવામાં િનષ્ફળ �ય,
56500.3 અને 56503)

યોગ્ય પ્ર�ક્રયાના અિધકારો
મારા યોગ્ય પ્રિક્રયા અિધકારો શું છે ?
તમને આનો અિધકાર છે :
1. િવશેષ િશક્ષણ અને વહ�વટ� �ુનાવણીને સંચા�લત કરતા કાયદાઓની �ણકાર વ્ય�ક્ત સમક્ષ રા�ય સ્તર�
ન્યાયી અને િનષ્પક્ષ વહ�વટ� �ુનાવણી કરો (20 USC 1415[f][1][A], 1415[f][3][A]-[D]; 34 CFR[/ g2]

300.511; EC 56501[b][4])
2. િવકલાંગ બાળકો (EC 56505 [e][1]) િવશે �ણકાર� ધરાવતા એટન� અને/અથવા વ્ય�ક્તઓ સાથે રહો

અને તેમની સલાહ લો
3. હાજર �ુરાવા, લે�ખત દલીલો અને મૌ�ખક દલીલો (EC 56505[e][2])
4. �ુકાબલો કરો, ઊલટતપાસ કરો અને સાક્ષીઓ હાજર રહ�વા જ�ર� છે
(EC 56505[e][3])
5. લે�ખત અથવા, માતાિપતાના િવકલ્પ પર, હક�કત અને િનણર્યોના તારણો સ�હત �ુનાવણીનો ઇલેક્ટ્રોિનક
શબ્દશઃ ર� કોડર્ પ્રાપ્ત કરો (EC 56505[e][4])
6. તમારા બાળકને �ુનાવણીમાં હાજર રાખો (EC 56501[c][1])
7. �ુનાવણી �હ�ર જનતા માટ� �ુલ્લી અથવા બંધ હોવી જોઈએ (EC 56501[c][2])
8. �ુનાવણી પહ�લા પાંચ (5) કામકાજના �દવસોની �દર તે તાર�ખ અને ભલામણો અને સાક્ષીઓની � ૂ�ચ અને
તેમની �ુ બાનીના સામાન્ય ક્ષેત્ર સ�હત તમામ દસ્તાવેજોની નકલ મેળવો. (EC 56505[e][7] અને

56043[v])
9. �ુનાવણી (EC 56505[e][6])ના ઓછામાં ઓછા દસ (10) ક�લેન્ડર �દવસ પહ�લાં �ુદ્દાઓની અન્ય પક્ષકારો
અને �ુદ્દાઓના તેમના પ્રસ્તાિવત િનરાકરણની �ણ કરો.
10. �ુ ભાિષયા મેળવો (CCR 3082[d])
11. �ુનાવણીની સમયર� ખા વધારવાની િવનંતી કરો (EC 56505[f][3])
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12. યોગ્ય પ્ર�ક્રયા �ુનાવણી દરિમયાન કોઈપણ સમયે મધ્યસ્થી કોન્ફરન્સ કરો (EC 56501[b][2]), અને
13. �ુનાવણીના ઓછામાં ઓછા દસ �દવસ પહ�લાં અન્ય પક્ષ તરફથી નો�ટસ પ્રાપ્ત કરો ક� અન્ય પક્ષ એટન�
દ્વારા ર�ૂ કરવાનો ઇરાદો ધરાવે છે (EC 56507[a]). (20 USC 1415[e]; 34 CFR 300.506, 300.508,
300.512 અને 300.515)
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લે�ખત બાક� પ્ર�ક્રયાની ફ�રયાદ દાખલ કરવી
હુ ં યોગ્ય પ્રિક્રયા સુનાવણી િવનંતી કે વી રીતે કરી શકુ ં ?
તમાર� યોગ્ય પ્ર�ક્રયા �ુનાવણી માટ� લે�ખત િવનંતી ફાઇલ કરવાની જ�ર છે . તમાર� અથવા તમારા પ્રિતિનિધએ
તમાર� િવનંતીમાં નીચેની મા�હતી સબિમટ કરવાની જ�ર છે :
1.
2.
3.
4.

બાળક�ુ ં નામ
બાળકના રહ�ઠાણ�ુ ં સરના�ું
બાળક � શાળામાં ભણે છે તે� ુ ં નામ
બેઘર બાળકના �કસ્સામાં, બાળક માટ� ઉપલબ્ધ સંપકર્ મા�હતી અને બાળક � શાળામાં ભણે છે તે� ુ ં નામ,

અને
5. સમસ્યા (સમસ્યાઓ) ને લગતા તથ્યો અને સમસ્યા(ઓ)ના પ્રસ્તાિવત િનરાકરણ સ�હત સમસ્યાની પ્ર�ૃિત�ુ ં
વણર્ન
ફ�ડરલ અને રા�ય કાયદાઓ માટ� જ�ર� છે ક� યોગ્ય પ્ર�ક્રયા �ુનાવણી માટ� ફાઇલ કરનાર કોઈપણ પક્ષે બી�
પક્ષને લે�ખત િવનંતીની નકલ પ્રદાન કરવી આવશ્યક છે . (20 USC 1415[b][7], 1415[c][2]; 34 CFR
300.508; EC 56502[c][1])

યોગ્ય પ્ર�ક્રયાની �ુનાવણી માટ� ફાઇલ કરતા પહ�લા, સ્�ૂલ �ડસ્ટ્ર�ક્ટને એક ઠરાવ સત્ર બોલાવીને મામલાને
ઉક�લવાની તક � ૂર� પાડવામાં આવશે, � માતાિપતા અને IEP ટ�મના સંબિં ધત સભ્યો વચ્ચેની મી�ટ�ગ છે �મને
યોગ્ય પ્ર�ક્રયા �ુનાવણી િવનંતીમાં ઓળખાયેલ હક�કતોની ચો�સ �ણકાર� હોય છે .. (20 USC
1415[f][1][B]; 34 CFR 300.510)

િરઝોલ્યુશન સત્રમાં શું શામેલ છે ?
માતાિપતાની યોગ્ય પ્ર�ક્રયા �ુનાવણીની િવનંતીની � ૂચના પ્રાપ્ત થયાના
પંદર (15) �દવસની �દર ઠરાવ સત્રો બોલાવવામાં આવશે. સત્રોમાં સ્�ૂલ �ડસ્ટ્ર�ક્ટના પ્રિતિનિધનો સમાવેશ
થશે ક� �મની પાસે િનણર્ય લેવાની સ�ા છે અને �યાં �ુધી માતાિપતા એટન� સાથે ન હોય ત્યાં �ુધી સ્�ૂલ
�ડસ્ટ્ર�ક્ટના એટન�નો સમાવેશ થતો નથી. બાળકના માતા-િપતા યોગ્ય પ્ર�ક્રયા �ુનાવણીના �ુદ્દા અને યોગ્ય
પ્ર�ક્રયા �ુનાવણીની િવનંતીના આધાર� બનેલા તથ્યોની ચચાર્ કર� શક� છે .
જો માતા-િપતા અને સ્�ૂલ �ડસ્ટ્ર�ક્ટ મી�ટ�ગ છોડ� દ� વા માટ� લે�ખતમાં સંમત થાય તો �રઝોલ્�ુશન સત્રની
આવશ્યકતા નથી. જો સ્�ૂલ �ડસ્ટ્ર�ક્ટ એ ત્રીસ (30) �દવસમાં યોગ્ય પ્ર�ક્રયા �ુનાવણી સમસ્યા�ુ ં િનરાકરણ ન ક�ુ�
હોય, તો યોગ્ય પ્ર�ક્રયા �ુનાવણી થઈ શક� છે . જો કોઈ ઠરાવ પર આવી �ય, તો પક્ષકારો કાયદ� સર ર�તે
બંધનકતાર્ કરારનો અમલ કરશે. (20 USC 1415[f][1][B]; 34 CFR 300.510)

શું મારા બાળકનું પ્લેસમેન્ટ કાય�વાહી દરિમયાન બદલાય છે ?
કોઈપણ વહ�વટ� અથવા ન્યાિયક કાયર્વાહ�માં સામેલ બાળક� વતર્માન શૈક્ષ�ણક પ્લેસમેન્ટમાં જ રહ�� ુ ં જોઈએ
િસવાય ક� તમે અને સ્�ૂલ �ડ�સ્ટ્રક્ટ અન્ય વ્યવસ્થા પર સંમત થાઓ.
જો તમે સાવર્જિનક શાળામાં તમારા બાળકના પ્રારં �ભક પ્રવેશ માટ� અર� કર� રહ્યાં હોવ, તો �યાં �ુધી તમામ

પ્ર�ક્રયાગત �ુરક્ષાની � ૂચના
CDE, T07-037, �ગ્રે�, એ�રયલ ફોન્ટ
17 માંથી �ષ્ૃ ઠ 11

કાયર્વાહ� � ૂણર્ ન થાય ત્યાં �ુધી તમારા બાળકને તમાર� સંમિતથી સાવર્જિનક શાળા કાયર્ક્રમમાં � ૂકવામાં
આવશે. (20 USC 1415[j]; 34 CFR 300.518; EC 56505[d])
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શું િનણ�યની અપીલ થઈ શકે ?
�ુનાવણીનો િનણર્ય આખર� છે અને બંને પક્ષોને બંધનકતાર્ છે . કોઈપણ પક્ષ �િતમ િનણર્યના 90 �દવસની
�દર રા�ય અથવા ફ�ડરલ કોટર્ માં િસિવલ એક્શન દાખલ કર�ને �ુનાવણીના િનણર્ય સામે અપીલ કર� શક� છે .
(20 USC 1415[i][2] અને [3][A], 1415[l]; 34 CFR 300.516; EC 56505[h] અને [k], EC 56043[w])

મારા એટન�ની ફી કોણ ચૂકવે છે ?
યોગ્ય પ્ર�ક્રયા �ુનાવણી સંબિં ધત કોઈપણ કાયર્ અથવા કાયર્વાહ�માં, અદાલત, તેની િવવેક�ુ�દ્ધથી, જો તમે
�ુનાવણીમાં પ્રવતર્માન પક્ષકાર હોવ તો અપંગતા ધરાવતા બાળકના માતાિપતા તર�ક� તમને ખચર્ના ભાગ �પે
વાજબી એટન�ઓની ફ� આપી શક� છે . પક્ષકારોના કરાર સાથે વહ�વટ� �ુનાવણીના િનષ્કષર્ પછ� વાજબી
એટન�ઓની ફ� પણ લેવામાં આવી શક� છે . (20 USC 1415[i][3][B]–[G]; 34 CFR 300.517; EC 56507[b])
જો નીચેની કોઈપણ શરતો પ્રવત� તો ફ� ઘટાડ� શકાય છે :
1. કોટર્ ને લાગે છે ક� તમે િવવાદના �િતમ િનરાકરણમાં ગેરવાજબી ર�તે િવલંબ કય� છે
2. વાજબી �ુલનાત્મક કૌશલ્ય, પ્રિતષ્ઠા અને અ�ુભવ ધરાવતા એટન�ઓ દ્વારા સમાન સેવાઓ માટ�
એટન�ઓની કલાકદ�ઠ ફ� સ�ુદાયમાં પ્રચ�લત દર કરતાં વ�ુ છે
3. િવતાવેલો સમય અને � ૂર� પાડવામાં આવેલ કા� ૂની સેવાઓ અિતશય હતી, અથવા
4. તમારા એટન�એ સ્�ૂલ �ડસ્ટ્ર�ક્ટને યોગ્ય
મા�હતી યોગ્ય પ્ર�ક્રયા િવનંતી � ૂચનામાં પ્રદાન કર� નથી.
એટન�ની ફ� ઘટાડવામાં આવશે નહ�, જો ક�, જો કોટર્ ને જણાય છે ક� રા�ય અથવા સ્�ૂલ �ડસ્ટ્ર�ક્ટએ કાયર્વાહ�
અથવા કાયર્વાહ�ના �િતમ િનરાકરણમાં ગેરવાજબી ર�તે િવલંબ કય� છે અથવા કાયદાના આ િવભાગ�ુ ં
ઉલ્લંઘન થ�ુ ં છે . (20 USC 1415[i][3][B]-[G]; 34 CFR 300.517)
IEP ટ�મની કોઈપણ મી�ટ�ગને લગતી એટન�ઓની ફ� આપવામાં આવશે નહ� િસવાય ક� યોગ્ય પ્ર�ક્રયાની
�ુનાવણીની કાયર્વાહ� અથવા ન્યાિયક કાયર્વાહ�ના પ�રણામે IEP ટ�મની મી�ટ�ગ બોલાવવામાં ન આવે. જો તમે
�ુનાવણી શ� થાય તેના દસ (10) �દવસ પહ�લા �ડસ્ટ્ર�ક્ટ/�હ�ર એજન્સી દ્વારા કરવામાં આવેલી વાજબી
પતાવટની ઓફરને નકાર� કાઢો અને �ુનાવણીનો િનણર્ય સેટલમેન્ટની ઑફર કરતાં વ�ુ અ�ુ�ૂળ ન હોય તો
એટન�ની ફ� પણ નકાર� શકાય છે . (20 USC 1415[i][3][B]–[G]; 34 CFR 300.517)

વધુ માિહતી મેળવવા અથવા મધ્યસ્થી અથવા યોગ્ય પ્રિક્રયા સુનાવણી માટે ફાઇલ કરવા, સંપક�
કરો:
વહ�વટ� �ુનાવણી કાયાર્લય
સાવધાન: િવશેષ િશક્ષણ િવભાગ
2349 ગેટવે ઓક્સ ડ્રાઇવ, સ્�ુટ 200
સેક્રામેન્ટો, CA 95833-4231
(916) 263-0880
ફ�ક્સ (916) 263-0890
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શાળાની િશસ્ત અને પ્લેસમેન્ટ પ્રિક્રયાઓ
િવકલાંગ િવ�ાથ�ઓ માટે
શાળાની િશસ્ત અને વૈક�લ્પક વચગાળાની શૈક્ષ�ણક સે�ટ�ગ્સ
શું મારા બાળકને સસ્પેન્ડ કરી શકાય અથવાહાંકવામાં આવી શકે ?
િવકલાંગતા ધરાવતા બાળક માટ� પ્લેસમેન્ટમાં ફ�રફાર યોગ્ય છે ક� ક�મ તે ન�� કરતી વખતે શાળાના કમર્ચાર�ઓ
ક�સ-દર-ક�સના આધાર� કોઈપણ અનન્ય સંજોગોને ધ્યાનમાં લઈ શક� છે � તેના સે�ટ�ગમાંથી િવદ્યાથ� આચાર
સં�હતા�ુ ં ઉલ્લંઘન કર� છે :
•

યોગ્ય વચગાળા�ુ ં વૈક�લ્પક િશક્ષણ સે�ટ�ગ, અન્ય સે�ટ�ગ, અથવા સતત દસ (10) થી વ�ુ શાળા �દવસો

•

માટ� સસ્પેન્શન, અને
ગેરવતર્� ૂકની અલગ ઘટનાઓ માટ� એક જ શાળા વષર્માં સતત દસ (10) થી વ�ુ શાળાના �દવસો માટ�
વધારાની હકાલપટ્ટીઓ

દસ (10) િદવસથી વધુ માટે હકાલપ�ી કયા� પછી શું થાય છે ?
િવકલાંગતા ધરાવતા બાળકને તે જ શાળા વષર્માં દસ (10) શાળા �દવસો માટ� તેના વતર્માન પ્લેસમેન્ટમાંથી
કાઢ� નાખવામાં આવ્યા પછ�, કાઢ� નાખવાના કોઈપણ પછ�ના �દવસોમાં, �હ�ર એજન્સીએ બાળકને સામાન્ય
િશક્ષણ અભ્યાસક્રમ અને બાળકના IEP માં િનધાર્�રત ધ્યેયોને પહ�ચી વળવા તરફની પ્રગિત તરફ ભાગ લેવા�ુ ં
ચા�ુ રાખવા સક્ષમ બનાવવા માટ� સેવાઓ પ્રદાન કરવી આવશ્યક છે . ઉપરાંત, બાળકને, યોગ્યતા તર�ક�,
કાયાર્ત્મક વતર્� ૂક�ય � ૂલ્યાંકન અને વતર્� ૂકલક્ષી હસ્તક્ષેપ સેવાઓ અને ફ�રફારો પ્રાપ્ત થશે, � વતર્ન ઉલ્લંઘનને
સંબોધવા માટ� રચાયેલ છે �થી તે �ુનરાવિત�ત ન થાય.
જો બાળક આવા પ્લેસમેન્ટમાં દસ (10) �દવસથી વ�ુ હોય, તો બાળકની ગેરવતર્� ૂક િવકલાંગતાને કારણે છે ક�
ક�મ તે િનધાર્�રત કરવા માટ� IEP ટ�મની બેઠક યોજવી આવશ્યક છે . આ IEP ટ�મ મી�ટ�ગ તાત્કા�લક, જો શ�
હોય તો, અથવા સ્�ૂલ �ડસ્ટ્ર�ક્ટના આ પ્રકારની િશસ્તબદ્ધ કાયર્વાહ� કરવાના િનણર્યના દસ (10) �દવસની �દર
થવી જોઈએ.
માતાિપતા તર�ક� તમને આ IEP ટ�મના સભ્ય તર�ક� ભાગ લેવા માટ� આમંિત્રત કરવામાં આવશે. સ્�ૂલ �ડસ્ટ્ર�ક્ટને
ગેરવતર્� ૂકને સંબોધવા માટ� � ૂલ્યાંકન યોજના િવકસાવવાની જ�ર પડ� શક� છે અથવા, જો તમારા બાળકની
વતર્� ૂક દરિમયાનગીર�ની યોજના હોય, તો યોજનાની સમીક્ષા કરો અને જ�ર �ુજબ તેમાં ફ�રફાર કરો.

જો IEP ટીમ િનધા�િરત કર ે કે ગેરવત�ણૂક િવકલાંગતાને કારણે નથી તો શું થશે?
જો IEP ટ�મ િનષ્કષર્ પર આવે છે ક� ગેરવતર્� ૂક બાળકની િવકલાંગતાની અ�ભવ્ય�ક્ત નથી, તો સ્�ૂલ �ડસ્ટ્ર�ક્ટ
િશસ્તબદ્ધ પગલાં લઈ શક� છે , �મ ક� હાંક� કાઢવા �વી ર�તે, તે િવકલાંગતા િવનાના બાળક માટ� કર� છે . (20
USC 1415[k][1] અને [7]; 34 CFR 300.530)
જો તમે IEP ટ�મના િનણર્ય સાથે અસંમત હો, તો તમે ઝડપી યોગ્ય પ્ર�ક્રયા �ુનાવણીની િવનંતી કર� શકો છો, �
તમે �ુનાવણીની િવનંતી કર� હોય તે તાર�ખના વીસ (20) શાળા �દવસોમાં થવી જોઈએ. (20 USC
1415[k][2]; 34 CFR 300.531[c])
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સે�ટ�ગને ધ્યાનમાં લીધા િવના સ્�ૂલ �ડસ્ટ્ર�ક્ટએ તમારા બાળક માટ� FAPE પ્રદાન કરવા�ુ ં ચા�ુ રાખ�ુ ં જોઈએ.
વૈક�લ્પક શૈક્ષ�ણક સે�ટ�ગ્સએ બાળકને સામાન્ય અભ્યાસક્રમમાં ભાગ લેવા�ુ ં ચા�ુ રાખવાની અને IEP માં
િવગતવાર સેવાઓ અને ફ�રફારો ચા�ુ રાખવાની ખાતર� આપવી જોઈએ. (34 CFR 300.530; EC
48915.5[b])

ખાનગી શાળામાં હાજરી આપતાં બાળકો
શું વાલીઓ �ારા ખાનગી શાળાઓમાં મુકેલા િવ�ાથ�ઓ સાવ�જિનક રીતે ભંડોળ પૂ�ં પાડવામાં
આવતા િવશેષ િશ�ણ કાય�ક્રમોમાં ભાગ લઈ શકે છે ?
� બાળકો તેમના માતા-િપતા દ્વારા ખાનગી શાળાઓમાં ભરતી કરાયેલા છે તેઓ સાવર્જિનક ર�તે ભંડોળ � ૂ�ું
પાડવામાં આવેલ િવશેષ િશક્ષણ કાયર્ક્રમોમાં ભાગ લઈ શક� છે . ખાનગી શાળાના િવદ્યાથ�ઓને કઈ સેવાઓ
આપવામાં આવશે તે ન�� કરવા માટ� સ્�ૂલ �ડસ્ટ્ર�ક્ટ એ ખાનગી શાળાઓ અને માતાિપતા સાથે સંપકર્ કરવો
જોઈએ. તેમ છતાં સ્�ૂલ �ડસ્ટ્ર�ક્ટ િવકલાંગ િવદ્યાથ�ઓને FAPE ઓફર કરવાની સ્પષ્ટ જવાબદાર� ધરાવે છે , તે
બાળકોને, �યાર� તેમના માતાિપતા દ્વારા ખાનગી શાળાઓમાં � ૂકવામાં આવે છે , ત્યાર� તેમને FAPE � ૂર� પાડવા
માટ� જ�ર� અ�ુક
અથવા તમામ િવશેષ િશક્ષણ અને સંબિં ધત સેવાઓ પ્રાપ્ત કરવાનો અિધકાર નથી. (20 USC 1415[a][10][A];
34 અસાધારણ
CFR 300.137
અને 300.138;
56173)
જો
જ��રયાતો
ધરાવતી EC
વ્ય�ક્તના
માતા-િપતા ક� �મણે અગાઉ સ્�ૂલ �ડસ્ટ્ર�ક્ટના અિધકાર હ�ઠળ
િવશેષ િશક્ષણ અને સંબિં ધત સેવાઓ પ્રાપ્ત કર� હોય, તો તે સ્થાિનક શૈક્ષ�ણક એજન્સીની સંમિત અથવા ર� ફરલ
િવના બાળકને ખાનગી પ્રાથિમક શાળા અથવા માધ્યિમક શાળામાં દાખલ કર� છે , તો સ્�ૂલ �ડસ્ટ્ર�ક્ટ જો
�ડસ્ટ્ર�ક્ટએ FAPE ઉપલબ્ધ કરાવ્�ુ ં હોય તો િવશેષ િશક્ષણ આપવાની જ�ર નથી. કોટર્ અથવા યોગ્ય પ્ર�ક્રયા
�ુનાવણી અિધકાર�ને શાળા �જલ્લાને ખાસ િશક્ષણ અને ખાનગી શાળાના ખચર્ માટ� માતાિપતા અથવા વાલીને
વળતર આપવાની જ�ર પડ� શક� છે . માત્ર ત્યાર� જ જો કોટર્ અથવા યોગ્ય પ્ર�ક્રયા �ુનાવણી અિધકાર�ને �ણવા
મળે ક� શાળા �જલ્લાએ ખાનગી પ્રાથિમક શાળા અથવા માધ્યિમક શાળામાં ન�ધણી પહ�લા બાળકને સમયસર
FAPE ઉપલબ્ધ કરાવ્�ુ ં ન હ�ું અને ખાનગી પ્લેસમેન્ટ યોગ્ય છે . (20 USC 1412[a][10][C]; 34 CFR
300.148; EC 56175)

ભરપાઈ �ાર ે ઘટાડી શકાયઅથવા નકારી શકાય?
જો તમે તમારા બાળકને સાવર્જિનક શાળામાંથી કાઢ� નાખતા પહ�લા સ્�ૂલ �ડ�સ્ટ્રક્ટની નો�ટસ પર તમારા
બાળકને આકારણી માટ� ઉપલબ્ધ ન કરાવ્�ુ ં હોય તો કોટર્ અથવા �ુનાવણી અિધકાર� વળતર ઘટાડ� અથવા
નકાર� શક� છે . જો તમે સ્�ૂલ �ડ�સ્ટ્રક્ટને �ણ ન કર� હોય ક� તમે તમાર� �ચ�તાઓ વ્યક્ત કરવી અને �હ�ર ખચ�
ખાનગી શાળામાં તમારા બાળકને ન�ધણી કરાવવાના ઇરાદા સ�હત, સ્�ૂલ �ડ�સ્ટ્રક્ટ દ્વારા પ્રસ્તાિવત િવશેષ
િશક્ષણ પ્લેસમેન્ટને નકાર� રહ્યાં છો, તો તમને વળતરનો ઇનકાર પણ થઈ શક� છે .
તમાર� � ૂચના સ્�ૂલ �ડસ્ટ્ર�ક્ટને આપવી આવશ્યક છે કાંતો:
•

સૌથી તા�તરની IEP ટ�મ મી�ટ�ગમાં તમે તમારા બાળકને સાવર્જિનક શાળામાંથી કાઢ� નાખતા પહ�લા
હાજર� આપી હતી, અથવા
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•

તમારા બાળકને સાવર્જિનક શાળામાંથી કાઢ� નાખતા પહ�લા ઓછામાં ઓછા દસ (10) કામકાજના
�દવસો (ર�ઓ સ�હત) સ્�ૂલ �ડસ્ટ્ર�ક્ટને લે�ખતમાં લખ્�ુ ં છે . (20 USC 1412[a][10][C]; 34 CFR
300.148; EC 56175)

�ાર ે વળતર ઘટાડી અથવા નકારી શકાય નહીં?
જો તમે નીચેનામાંથી કોઈપણ કારણોસર સ્�ૂલ �ડસ્ટ્ર�ક્ટને લે�ખત � ૂચના આપવામાં િનષ્ફળ ગયા હોવ તો કોટર્
અથવા �ુનાવણી અિધકાર�એ તમને વળતર ઘટાડવા અથવા નકાર�ુ ં જોઈએ નહ�:
•
•

શાળાએ તમને � ૂચના આપવાથી રોક� હતી
તમને આ પ્ર�ક્રયાગત �ુરક્ષાની � ૂચનાની નકલ મળ� નથી અથવા અન્યથા �ડસ્ટ્ર�ક્ટને � ૂ�ચત કરવાની

જ��રયાત િવશે �ણ કરવામાં આવી નથી
• � ૂચના આપવાથી તમારા બાળકને શાર��રક �ુકસાન થવાની સંભાવના છે
• િનરક્ષરતા અને �ગ્રે�માં લખવામાં અસમથર્તા તમને � ૂચના આપવાથી અટકાવે છે , અથવા
• � ૂચના આપવાથી તમારા બાળકને ગંભીર ભાવનાત્મક �ુકસાન થઈ શક� છે
(20 USC 1412[a] [10] [C]; 34 CFR 300.148; EC 56177)

રા�ય ફ�રયાદ પ્ર�ક્રયાઓ
હુ ં રા� અનુપાલન ફિરયાદ �ાર ે ફાઇલ કરી શકુ ં ?
�યાર� તમે માનતા હો ક� સ્�ૂલ �ડસ્ટ્ર�ક્ટએ સંઘીય અથવા રા�યના િવશેષ િશક્ષણ કાયદાઓ અથવા િનયમો�ુ ં
ઉલ્લંઘન ક�ુ� છે ત્યાર� તમે રા�ય અ�ુપાલન ફ�રયાદ ન�ધાવી શકો છો. તમાર� લે�ખત ફ�રયાદમાં ફ�ડરલ અને
રા�યના િવશેષ િશક્ષણ કાયદાના ઓછામાં ઓછા એક કિથત ઉલ્લંઘનનો ઉલ્લેખ કરવો આવશ્યક છે .
ક��લફોિન�યા �ડપાટર્ મેન્ટ ઓફ એ��ુક�શન (CDE) દ્વારા ફ�રયાદ મળે તે તાર�ખના એક વષર્ કરતાં વ�ુ સમય
પહ�લાં ઉલ્લંઘન થ�ુ ં હો�ુ ં જોઈએ. ફ�રયાદ દાખલ કરતી વખતે, તમાર� ફ�રયાદની એક નકલ સ્�ૂલ �ડસ્ટ્ર�ક્ટને
મોકલવી આવશ્યક છે તે જ સમયે �યાર� તમે CDE સાથે રા�ય અ�ુપાલન ફ�રયાદ દાખલ કરો છો. (34 CFR

300.151–153;
5 CCR
ફ�
ડરલ અને રા�યના
િવશે4600)
ષ િશક્ષણ કાયદાઓ અથવા િનયમોના ઉલ્લંઘનનો આક્ષેપ કરતી ફ�રયાદો આના પર
મેઇલ કર� શકાય છે :
ક��લફોિન�યા િશક્ષણ િવભાગ
િવશેષ િશક્ષણ િવભાગ
પ્ર�ક્રયાગત �ુરક્ષા ર� ફરલ સેવા
1430 એન સ્ટ્ર�ટ, સ્�ુટ 2401
સેક્રામેન્ટો, CA 95814
ફ�ડરલ અથવા રા�યના િવશેષ િશક્ષણ કાયદા અથવા િનયમો દ્વારા આવર� ન લેવામાં આવતી સમસ્યાઓ સાથે
સંકળાયેલી ફ�રયાદો માટ�, તમારા �ડસ્ટ્ર�ક્ટની સમાન ફ�રયાદ પ્ર�ક્રયાઓનો સંપકર્ કરો.
ફ�રયાદ ક�વી ર�તે ન�ધાવવી તે સ�હત િવવાદના િનરાકરણ િવશે વ�ુ મા�હતી મેળવવા માટ�, (800) 926-0648
પર ટ��લફોન દ્વારા CDE, સ્પેિશયલ એ��ુક�શન �ડિવઝન, પ્રોિસજરલ સેફગા�્ ર્ સ ર� ફરલ સિવ�સનો; 916-327-

પ્ર�ક્રયાગત �ુરક્ષાની � ૂચના
CDE, T07-037, �ગ્રે�, એ�રયલ ફોન્ટ
17 માંથી �ષ્ૃ ઠ 16

3704 પર ફ�ક્સ દ્વારા; અથવા http://www.cde.ca.gov/sp/se પર CDE વેબ સાઇટની �ુલાકાત લઈને સંપકર્
કરો.

પ્ર�ક્રયાગત �ુરક્ષાની � ૂચના
CDE, T07-037, �ગ્રે�, એ�રયલ ફોન્ટ
17 માંથી �ષ્ૃ ઠ 17

આ સૂચનામાં વપરાયેલ સંિ�� શબ્દોની શબ્દાવલી
ADR

વૈક�લ્પક િવવાદનો ઉક�લ

CFR:

કોડ ઓફ ફ�ડરલ ર� ગ્�ુલેશન્સ

EC

ક��લફોિન�યા િશક્ષણ કોડ

FAPE

મફત યોગ્ય �હ�ર િશક્ષણ

IDEA

ઇ�ન્ડિવઝ�ુઅલ િવથ �ડસે�બ�લટ�સ એ��ુક�શન એક્ટ

IEP

વ્ય�ક્તગત િશક્ષણ કાયર્ક્રમ

OAH:

વહ�વટ� �ુનાવણી કાયાર્લય

SELPA:

િવશેષ િશક્ષણ સ્થાિનક યોજના િવસ્તાર

USC:

�ુનાઈટ�ડ સ્ટ�ટ્સ કોડ

