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पालक आिण मुलां चे िवशेष िश�ण ह�
���गत अपंग िश�ण कायदा, भाग B आिण
कॅिलफोिन�या िश�ण कोड अंतग�त

प्रिक्रया�क सु र�ेची सूचना
सुधा�रत ऑ�ोबर 2016

टीप: तुम�ा मुलाचा िवशेष िश�ण काय�क्रम प्रदान कर�ासाठी जबाबदार असले�ा कोण�ाही साव�जिनक
िश�ण संस्थेचे वण�न कर�ासाठी या द�ऐवजात शाळा िड�� ी� हा श� वापरला जातो. मू�ां कन हा श�
मू�मापन िकंवा चाचणी या अथा� ने वापरला जातो. फेडरल आिण रा� कायदे या सूचनेम�े इं ग्रजी सं�ेप वाप�न
उद् धृत केले आहे त, जे या सूचने�ा शेवट�ा पानावर श�कोषात �� केले आहे त.

प्रिक्रया�क सुर�ेची सूचना काय आहे?
ही मािहती तु�ाला पालक, कायदे शीर पालक आिण तीन (3) वष� वया�ा एकवीस (21) पासून अपंग मुलां चे पालक
आिण सरोगेट पालक �णून आिण जे िव�ाथ� अठरा (18) पय�त पोहोचले आहे त, ब�सं� वय, तुम�ा शै�िणक
अिधकारां चे िकंवा प्रिक्रया�क सुर�ेचे िवहं गावलोकन प्रदान करते.
अपंग ��� िश�ण काय�ां तग�त प्रिक्रया�क सुर�ेची सूचना आव�क आहे (इं ग्रजीत, �ाला IDEA �णून
संबोधले जाते) आिण तु�ाला प्रदान केले जाणे आव�क आहे :
• जे�ा तु�ी प्रत मागाल
• तुम�ा मुलाला पिह�ां दा िवशेष िश�ण मू�ां कनासाठी संदिभ�त केले जाते
• प्र�ेक वेळी तुम�ा मुलाचे मू�मापन कर�ासाठी तु�ाला एक मू�ां कन योजना िदली जाते
• शालेय वषा� त पिहली रा� िकंवा दे य प्रिक्रया तक्रार िमळा�ावर, आिण
• िनयु�ी बदल घडवून आणणारा काढ�ाचा िनण�य घेतला जातो ते�ा
(20 USC 1415[d]; 34 CFR 300.504; EC 56301[d] [2], EC 56321, आिण 56341.1[g] [1])

अपंग ��� िश�ण कायदा (IDEA) �णजे काय?
IDEA हा एक फेडरल कायदा आहे �ात शालेय िड�� ी�नी पात्र अपंग मुलां ना "िवनामू� यो� साव�जिनक
िश�ण" (इं ग्रजीत, �ाला FAPE �णून संबोधले जाते) प्रदान करणे आव�क आहे. मोफत यो� साव�जिनक
िश�णाचा अथ� असा आहे की वैय��कृत िश�ण काय�क्रमात (इं ग्रजीत, IEP �णून ओळखले जाते) आिण
साव�जिनक दे खरे खीखाली तुम�ा मुलाला कोण�ाही खचा� िशवाय िवशेष िश�ण आिण संबंिधत सेवा प्रदान के�ा
जातील.

मी मा�ा मुला�ा िश�णाबाबत�ा िनण�यांम�े सहभागी होऊ शकतो का?
तु�ाला तुम�ा मुला�ा िवशेष िश�ण काय�क्रमासंबंधी�ा कोण�ाही िनण�य घेणाऱ्या बैठकीत सहभागी हो�ाची
संधी िदली जाणे आव�क आहे . तुम�ा मुलाची ओळख (पात्रता), मू�मापन िकंवा शै�िणक �ेसम�ट आिण
तुम�ा मुला�ा FAPE शी संबंिधत इतर बाबींब�ल तु�ाला IEP टीम मीिटं गम�े सहभागी हो�ाचा अिधकार
आहे . (20 USC 1414[d] [1]B–[d][1][D]; 34 CFR 300.321; EC 56341[b], 56343[c])
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पालक िकंवा संर�क, िकंवा स्थािनक शै�िणक एज�ी (LEA), यां ना IEP �ा िवकासाम�े सहभागी हो�ाचा
आिण IEP टीम मीिटं ग�ा काय�वाहीचा इले��ॉिनक प�तीने ऑिडओ टे प कर�ाचा �ां चा हे तू सु� कर�ाचा
अिधकार आहे . मीिटं ग�ा िकमान 24 तास आधी, पालक िकंवा संर�कानी IEP टीम�ा सद�ांना मीिटं ग रे कॉड�
कर�ा�ा �ां �ा हे तूब�ल सूिचत केले पािहजे. जर पालक िकंवा संर�क IEP मीिटं ग रे कॉड� करणाऱ्या LEA
ऑिडओटे पला संमती दे त नसेल, तर मीिटं ग ऑिडओटे प रे कॉड� रवर रे कॉड� केली जाणार नाही.
तुम�ा अिधकारां म�े FAPE �ा उपल�तेब�ल मािहती समािव� आहे , सव� प्रोग्राम पया� यां सह, आिण सव�
उपल� पया� यी प्रोग्रा�, साव�जिनक आिण गैर-साव�जिनक दो�ी. (20 USC 1401[3], 1412[a][3]; 34 CFR
300.111; EC 56301, 56341.1[g][1], आिण 56506)

मला आणखी मदत कुठे िमळे ल?
जे�ा तु�ाला तुम�ा मुला�ा िश�णाब�ल िचंता असते, ते�ा तु�ी तुम�ा मुलाब�ल आिण तु�ाला िदसत
असले�ा कोण�ाही सम�ांब�ल बोल�ासाठी तुम�ा मुला�ा िश�क िकंवा प्रशासकाशी संपक� साधणे मह�ाचे
आहे . तुम�ा शाळे तील िड��� � िकंवा �ेशल ए�ुकेशन लोकल �ॅन ए�रया (SELPA) मधील कम�चारी तुम�ा
मुलाचे िश�ण, तुमचे अिधकार आिण प्रिक्रया�क सुर�ेब�ल�ा प्र�ां ची उ�रे दे ऊ शकतात. तसेच, जे�ा तु�ाला
सम�ा असते, ते�ा हे अनौपचा�रक संभाषण अनेकदा सम�ा सोडवते आिण मु� संवाद राख�ास मदत करते.
तु�ी कॅिलफोिन�यातील पालक संस्थां पैकी (कौटुं िबक स�मीकरण क�द्रे आिण पालक प्रिश�ण संस्था) एक शी संपक�
साधू शकता, जे शै�िणक प्रणाली सुधार�ासाठी पालक आिण िश�क यां �ातील सहकाय� वाढव�ासाठी िवकिसत
केले गेले होते. या संस्थां साठी संपक� मािहती CDE �ेशल ए�ुकेशन कॅिलफोिन�या पॅर�ट ऑग�नायझेशन वेब पेजवर
http://www.cde.ca.gov/sp/se/qa/caprntorg.asp वर आढळते.
या द�ऐवजा�ा शेवटी अित�र� संसाधने सूचीब� केली आहे त �ामुळे तु�ाला प्रिक्रया�क सुरि�तता समजून
घे�ात मदत होईल.

माझे मूल बिहरे , ऐकू येत नसलेले, आं धळे , �ि�हीन िकंवा बिहरे -अंध अस�ास काय?
�े ट �ेशल �ूल बिहरे , श्रवण�म, अंध, �ि�हीन, िकंवा बिहरे -अंध असले�ा िव�ा�ा� ना �ां �ा तीन सुिवधां पैकी
प्र�ेक िठकाणी सेवा प्रदान करतात: फ्रेमोंट आिण �र�रसाइडमधील कॅिलफोिन�या �ूल फॉर द डे फ आिण
कॅिलफोिन�या �ूल फॉर द �ाइं ड येथे फ्रेमोंट म�े. दो�ी �े ट �ूल फॉर द डे फम�े बा�ावस्थेपासून ते 21
वषा� पय�त�ा िव�ा�ा� ना िनवासी आिण िदवसाचे शालेय काय�क्रम िदले जातात. कॅिलफोिन�या �ूल फॉर द
�ाइं डम�े पाच ते 21 वयोगटातील िव�ा�ा� ना असे काय�क्रम िदले जातात. रा� िवशेष शाळा मू�ां कन सेवा
आिण तां ित्रक सहा� दे खील दे तात. रा� िवशेष शाळां ब�ल अिधक मािहतीसाठी, कृपया कॅिलफोिन�या िडपाट� म�ट
ऑफ ए�ुकेशन (CDE) वेबसाइटला http://www.cde.ca.gov/sp/ss/ भेट �ा िकंवा तुम�ा मुला�ा IEP
टीम�ा सद�ां कडून अिधक मािहतीसाठी िवचारा.

सूचना, संमती, मू �ांकन, सरोगे ट पालकांची िनयु�ी आिण रे कॉड� म�े
प्रवेश
आधी लेखी सूचना
सूचना के�ा आव�क आहे ?
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जे�ा शाळा िड�� ी� तुम�ा िवशेष गरजा असले�ा मुलाची ओळख, मू�ां कन िकंवा शै�िणक िनयु�ी िकंवा
मोफत यो� साव�जिनक िश�णा�ा तरतूदीम�े बदल प्र�ािवत करतो िकंवा नकार दे तो ते�ा ही सूचना िदली जाणे
आव�क आहे . (20 USC 1415[b][3] आिण (4), 1415[c][1], 1414[b][1]; 34 CFR 300.503; EC 56329
आिण 56506[a])
शालेय िड�� ी�ने तु�ाला तुम�ा मुला�ा प्र�ािवत मू�मापनां ब�ल लेखी सूचना िकंवा मू�ां कन योजनेत तुम�ा
मू�ां कना�ा लेखी िवनंती�ा पंधरा (15) िदवसां �ा आत सूिचत करणे आव�क आहे. सूचना समज�ाजोगी
आिण तुम�ा मूळ भाषेत िकंवा संप्रेषणा�ा इतर प�तींम�े असणे आव�क आहे , जोपय�त तसे करणे ��पणे
श� होणार नाही. (34 CFR 300.304; EC 56321)

सूचना मला काय सांगेल?
आधी�ा लेखी सूचनेम�े खालील गो�ींचा समावेश असणे आव�क आहे :
1. शाळा िड�� ी�ने प्र�ािवत केले�ा िकंवा नाकारले�ा कृतींचे वण�न
2. कारवाई का प्र�ािवत िकंवा नाकारली गेली याचे ��ीकरण
3. प्र�ािवत िकंवा नाकारले�ा कारवाईसाठी आधार �णून वापरले�ा प्र�ेक मू�ां कन प्रिक्रयेचे वण�न, रे कॉड�
िकंवा अहवाल
4. अपंग� असले�ा मुला�ा पालकां ना प्रिक्रया�क सुर�ेअंतग�त संर�ण आहे असे िवधान
5. या भागा�ा तरतुदी समजून घे�ासाठी पालकां नी संपक� साध�ासाठी स्रोत
6. IEP टीमने िवचारात घेतले�ा इतर पया� यां चे वण�न आिण ते पया� य नाकार�ात आलेली कारणे; आिण
7. प्र�ािवत िकंवा नाकारले�ा कृतीशी संबंिधत इतर कोण�ाही घटकां चे वण�न. (20 USC 1415[b][3] आिण
[4], 1415[c][1], 1414[b][1]; 34 CFR 300.503)

पालकांची संमती
मू�ांकनासाठी माझी मंजुरी कधी आव�क आहे?
तु�ाला तुम�ा मुलाला िवशेष शै�िणक सेवां साठी संदिभ�त कर�ाचा अिधकार आहे . तुम�ा मुलाचे पिहले िवशेष
शै�िणक मू�मापन पुढे जा�ापूव� तु�ाला मािहती, लेखी संमती दे णे आव�क आहे . प्र�ािवत मू�मापन योजना
िमळा�ापासून पालकां कडे िनण�य हो�ासाठी िकमान पंधरा (15) िदवस आहे त. संमती िमळा�ानंतर मू�ां कन
लगेच सु� होऊ शकते आिण ते पूण� करणे आव�क आहे आिण तुम�ा संमती�ा साठ (60) िदवसां �ा आत एक
IEP िवकिसत करणे आव�क आहे .

सेवांसाठी माझी मंजुरी कधी आव�क आहे ?
तुमचा शाळा िड�� ी� तुम�ा पा�ाला िवशेष िश�ण आिण संबंिधत सेवा प्रदान कर�ापूव� तु�ी मािहती, लेखी
संमती दे णे आव�क आहे.

पालक संमती दे त नाहीत ते�ा काय प्रिक्रया असतात?
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जर तु�ी प्रारं िभक मू�ां कनासाठी संमती िदली नाही िकंवा संमती दे �ा�ा िवनंतीला प्रितसाद दे �ात अयश�ी
झा�ास, शाळा िड�� ी� यो� प्रिक्रया प्रिक्रयेचा वापर क�न प्रारं िभक मू�ां कनाचा पाठपुरावा क� शकतो.
आपण सेवा सु� कर�ास संमती दे �ास नकार िद�ास, शाळा िड�� ी�ने िवशेष िश�ण आिण संबंिधत सेवा
प्रदान क� नये आिण यो� प्रिक्रया प्रिक्रये�ारे सेवा प्रदान कर�ाचा प्रय� क� नये.
तु�ी तुम�ा मुलासाठी िवशेष िश�ण आिण संबंिधत सेवांना लेखी संमती िद�ास परं तु IEP �ा सव� घटकां ना
संमती दे त नस�ास, काय�क्रमाचे ते घटक �ां ना तु�ी संमती िदली आहे ते िवलंब न करता लागू केले जाणे
आव�क आहे .
जर शालेय िड�� ी�ने असे ठरवले की प्र�ािवत िवशेष शै�िणक काय�क्रम घटक �ाला तु�ी संमती दे त नाही तो
तुम�ा मुलाला मोफत यो� साव�जिनक िश�ण दे �ासाठी आव�क आहे , तर यो� प्रिक्रया सुनावणी सु� करणे
आव�क आहे . यो� प्रिक्रया सुनावणी घेत�ास, सुनावणीचा िनण�य अंितम आिण बंधनकारक असेल.
पुनमू��ां कना�ा बाबतीत, शाळा िड�� ी�ने तुमची संमती िमळव�ासाठी वाजवी उपाययोजना द�ऐवजीकरण
करणे आव�क आहे . तु�ी प्रितसाद दे �ास अयश�ी झा�ास, शाळा िड�� ी� तुम�ा संमतीिशवाय
पुनमू��ां कनासाठी पुढे जाऊ शकतो. (20 USC 1414[a][1][D] आिण 1414[c]; 34 CFR 300.300; EC
56506[e], 56321[c] आिण [d], आिण 56346).

मी संमती कधी र� क� शकतो?
िवशेष िश�ण आिण संबंिधत सेवां �ा सु�वाती�ा तरतुदीनंतर कोण�ाही वेळी, एखा�ा मुलाचे पालक िवशेष
िश�ण आिण संबंिधत सेवां �ा सतत तरतूदीसाठी लेखी संमती र� करतात, तर साव�जिनक संस्था:
1. मुलाला िवशेष िश�ण आिण संबंिधत सेवा दे णे सु� ठे वू शकत नाही, परं तु अशा सेवा बंद कर�ापूव� कलम
34 CFR 300.503 नुसार पूव� लेखी सूचना दे णे आव�क आहे .
2. भाग 300 34 CFR �ा उपभाग E मधील काय�प�तींचा करारनामा िकंवा मुलाला सेवा प्रदान के�ा जातील
असा िनण�य िमळिव�ासाठी वाप� शकत नाही (34 CFR कलम 300.506 अंतग�त म�स्थी प्रिक्रया िकंवा
34 CFR कलम 300.507 ते 300.516 अंतग�त दे य प्रिक्रया प्रिक्रयां सह)
3. मुलाला पुढील िवशेष िश�ण आिण संबंिधत सेवा प्रदान कर�ात अयश�ी झा�ामुळे मुलासाठी मोफत यो�
साव�जिनक िश�ण (FAPE) उपल� क�न दे �ा�ा आव�कतेचे उ�ंघन के�ाचे मानले जाणार नाही.
4. िवशेष िश�ण आिण संबंिधत सेवां �ा पुढील तरतुदीसाठी मुलासाठी 34 CFR कलम 300.320 आिण
300.324 अंतग�त IEP टीम मीिटं ग आयोिजत करणे िकंवा IEP िवकिसत करणे आव�क नाही
कृपया ल�ात �ा, 34 CFR कलम 300.9 (c)(3) नुसार, जर पालकां नी �ां �ा मुला�ा िवशेष िश�ण सेवां �ा
पावतीसाठी िल�खत संमती र� केली तर मुलाला सु�वातीला िवशेष िश�ण आिण संबंिधत सेवा, संमती र�
के�ामुळे मुला�ा िवशेष िश�ण आिण संबंिधत सेवां चे कोणतेही संदभ� काढू न टाक�ासाठी साव�जिनक एज�ीला
मुला�ा शै�िणक नोंदींम�े सुधारणा कर�ाची आव�कता नाही.
[/ g2]

सरोगेट पालकांची िनयु�ी
जर पालक ओळखता येत नसेल िकंवा शोधता येत नसेल तर?
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शालेय िड�� ी�नी हे सुिनि�त केले पािहजे की जे�ा पालक ओळखले जाऊ शकत नाहीत आिण शाळा िड�� ी�
पालकां चा ठाविठकाणा शोधू शकत नाही ते�ा अपंग� असले�ा मुला�ा पालकां साठी सरोगेट पालक �णून
काम कर�ासाठी एखा�ा ��ीला िनयु� केले आहे.
जर मूल सोबत नसलेले बेघर युवक असेल, रा� क�ाण आिण संस्था संिहतेअंतग�त �ायालयाचा �ायिनवाडा
िकंवा वॉड� असेल आिण िवशेष िश�णासाठी संदिभ�त असेल िकंवा आधीच IEP असेल तर सरोगेट पालक दे खील
िनयु� केले जाऊ शकतात. (20 USC 1415[b][2] ; 34 CFR 300.519; EC 56050; GC 7579.5 आिण
7579.6)

भेदभावरिहत मू�ांकन
मा�ा मुलाचेिवशेष िश�ण सेवांसाठी मू�ांकन कसे केले जाते?
तु�ाला तुम�ा मुलाचे संशया�द अपंग�ा�ा सव� �ेत्रां म�े मू�ां कन कर�ाचा अिधकार आहे . मू�मापन आिण
िनयु�ीसाठी वापरलेली सामग्री आिण काय�प�ती वां िशक, सां �ृितक िकंवा ल�िगक भेदभाव करणारी नसावी.
मू�मापन सािह� प्रदान केले जाणे आव�क आहे आिण चाचणी आप�ा मुला�ा मूळ भाषेत िकंवा संप्रेषणा�ा
प�तीम�े आिण फॉम�म�े प्रशािसत करणे आव�क आहे की मुलाला काय मािहत आहे आिण ते शै�िणक,
िवकासा�क आिण काया� �कपणे क� शकते याब�ल अचूक मािहती िमळ�ाची श�ता आहे , जोपय�त ते
��पणे श� नाही. �णून प्रदान करा िकंवा �वस्थािपत करा.
तुम�ा मुलासाठी पात्रता ठरव�ासाठी आिण FAPE िवकिसत कर�ासाठी कोणतीही एकच प्रिक्रया एकमेव
िनकष असू शकत नाही. (20 USC 1414[b][1]–[3], 1412[a][6][B]; 34 CFR 300.304; EC 56001[j] आिण
56320)

�तंत्र शै�िणकमू�ांकन
मा�ा मुलाची िड�� ी��ा खचा�वर �तंत्रपणे चाचणी केली जाऊ शकते का?
तु�ी शाळा िड�� ी��ारे केले�ा मू�ां कना�ा िनकालांशी असहमत अस�ास, साव�जिनक खचा� वर मू�ां कन
कर�ासाठी पात्र असले�ा ��ीकडून तुम�ा मुलासाठी �तंत्र शै�िणक मू�ां कन माग�ाचा आिण
िमळव�ाचा अिधकार तु�ाला आहे .
साव�जिनक एज�ी जे�ा पालक असहमत असेल असे मू�ां कन करते ते�ा पालकांना साव�जिनक खचा� वर फ�
एक �तंत्र शै�िणक मू�मापन कर�ाचा अिधकार आहे .
शालेय िड�� ी�ने �तंत्र शै�िणक मू�मापना�ा तुम�ा िवनंतीस प्रितसाद दे णे आव�क आहे आिण �तंत्र
शै�िणक मू�ां कन कोठे िमळवायचे याब�ल मािहती प्रदान करणे आव�क आहे.
जर शाळे �ा िड�� ी�चा असा िव�ास असेल की िड�� ी�चे मू�ां कन यो� आहे आिण �तंत्र मू�ां कन
आव�क आहे यावर असहमत असेल तर, शाळा िड�� ी�ने �ाचे मू�ां कन यो� अस�ाचे िस� कर�ासाठी
यो� प्रिक्रया सुनावणीची िवनंती करणे आव�क आहे. िड�� ी� प्रचिलत अस�ास, तु�ाला अ�ाप �तंत्र
मू�ां कनाचा
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अिधकार आहे परं तु साव�जिनक खचा� वर नाही. IEP टीमने �तंत्र मू�ां कनां चा िवचार केला पािहजे.
िड�� ी� मू�मापन प्रिक्रया िव�ा�ा�ना वगा� तील िनरी�णास परवानगी दे तात. मू�ां कनादर�ान शाळे �ा
िड��� �ने तुम�ा मुलाचे िकंवा ित�ा वगा� त िनरी�ण केले अस�ास, िकंवा शाळे �ा िड�� ी�ने तुम�ा मुलाचे
िनरी�ण कर�ाची परवानगी िदली असती, तर �तंत्र शै�िणक मू�मापन करणाऱ्या ��ीला तुमचे मूलां चे वगा� त
दे खील िनरी�ण कर�ाची परवानगी िदली पािहजे.
जर शाळा िड�� ी� तुम�ा मुलासाठी नवीन शाळा सेिटं ग प्र�ािवत करत असेल आिण �तंत्र शै�िणक मू�मापन
आयोिजत केले जात असेल, तर �तंत्र मू�ां कनक�ा� ला प्रथमप्र�ािवत नवीन सेिटं गचे िनरी�ण कर�ाची
परवानगी दे णे आव�क आहे . (20 USC 1415[b][1] आिण [d][2][A]; 34 CFR 300.502; EC 56329[b]
आिण [c])
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शै�िणक रे कॉड� म�े प्रवेश
मी मा�ा मुलाचे शै�िणक रे कॉड� तपासू शकतो का?
तुम�ा मुला�ा IEP ब�ल�ा बैठकीपूव� िकंवा यो� प्रिक्रये�ा सुनावणीपूव� तु�ाला तुम�ा मुला�ा सव�
शै�िणक नोंदींची तपासणी कर�ाचा आिण िवनाकारण िवलंब न करता �ां चे पुनरावलोकन कर�ाचा अिधकार
आहे . िवनंती के�ास, तोंडी िकंवा िल�खत ��पात िवनंती के�ानंतर पाच (5) �वसाय िदवसां �ा आत शाळा
िड�� ी�ने तु�ाला रे कॉड� आिण प्रतींम�े प्रवेश प्रदान करणे आव�क आहे . (EC 49060, 56043[n],
56501[b][3], आिण 56504)

िववादांचे िनराकरण कसे केले जाते
यो� प्रिक्रया सुनावणी
यो� प्रिक्रया सुनावणी कधी उपल� आहे ?
तुम�ा मुलाची ओळख, मू�मापन आिण शै�िणक िनयु�ी िकंवा FAPE �ा तरतुदीबाबत िन�� यो� प्रिक्रया
सुनावणीची िवनंती कर�ाचा तु�ाला अिधकार आहे . यो� प्रिक्रये�ा सुनावणीची िवनंती तु�ाला माहीत
असल्याच्या तारखेपासून दोन वषा� �ा आत दाखल केली जाणे आवश्यक आहे िकंवा किथत कृतीब�ल मािहती
असल्याची जी दे य प्रिक्रया तक्रारीचा आधार बनते. (20 USC 1415[b][6]; 34 CFR 300.507; EC 56501 आिण
56505[l])

म�स्थी आिण पया�यी िववाद िनराकरण
मी म�स्थीची िकंवािववाद सोडव�ाचा पया�यी माग�ची िवनंती क� शकतो का?
यो� प्रिक्रया सुनावणीसाठी िवनंती कर�ापूव� िकंवा नंतर म�स्थीची िवनंती केली जाऊ शकते.
तु�ी शालेय िड�� ी�ला म�स्थी िकंवा वैक��क िववाद िनराकरण (ADR) �ारे िववाद सोडव�ास सां गू शकता,
जे यो� प्रिक्रये�ा सुनावणीपे�ा कमी िवरोधी आहे . ADR आिण म�स्थी या िववादाचे िनराकरण कर�ा�ा
ऐ��क प�ती आहे त आिण यो� प्रिक्रये�ा सुनावणी�ा तुम�ा अिधकाराला िवलंब कर�ासाठी वापर�ा जाऊ
शकत नाहीत.

सुनावणीपूव� म�स्थी प�रषद �णजे काय?
यो� प्रिक्रया सुनावणीसाठी िवनंती दाखल कर�ापूव� तु�ी म�स्थी�ारे िनराकरण शोधू शकता. प�रषद ही एक
अनौपचा�रक काय�वाही आहे जी एखा�ा मुलाची ओळख, मू�ां कन िकंवा शै�िणक �ेसम�ट िकंवा FAPE शी
संबंिधत सम�ां चे िनराकरण कर�ासाठी गैर-िवरोधी प�तीने केली जाते.
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सुनावणीपूव� म�स्थी प�रषदे त, पालक िकंवा शाळे �ा िड��� �ला नॉनटॉन� प्रितिनधींसोबत आिण स�ा िदला
जाऊ शकतो आिण प�रषद�ा आधी िकंवा नंतर ते एखा�ा वकीलाशी स�ामसलत क� शकतात. तथािप,
सुनावणीपूव� म�स्थी प�रषदे ची िवनंती करणे िकंवा �ात सहभागी होणे ही यो� प्रिक्रया सुनावणीची िवनंती
कर�ासाठी पूव�अट नाही.
सुनावणीपूव� म�स्थी प�रषदे साठी सव� िवनं�ा अधी�कां कडे दाखल के�ा जातील. अधी�कां कडे लेखी िवनंती
दाखल क�न सुनावणीपूव� म�स्थी प�रषद सु� करणाऱ्या प�ाने िवनंती दाखल के�ावर िवनंतीची प्रत
म�स्थीसाठी दु सऱ्या प�ाला प्रदान केली जाईल.
म�स्थीची िवनंती प्रा� झा�ापासून सुनावणीपूव� म�स्थी प�रषद पंधरा (15) िदवसां �ा आत िनयोिजत केली
जाईल आिण म�स्थीची िवनंती िमळा�ानंतर तीस (30) िदवसां �ा आत पूण� केली जाईल जोपय�त दो�ी प� वेळ
वाढव�ास सहमत होत नाहीत. ठराव पूण� झा�ास, प�ां नी ठराव मां डणारा कायदे शीर बंधनकारक लेखी करार
अंमलात आणावा. म�स्थी प्रिक्रयेदर�ान सव� चचा� गोपनीय असतील. सव� सुनावणीपूव� म�स्थी प�रषदा वेळेवर
िनयोिजत के�ा जातील आिण प�ां ना वाजवीपणे सोयी�र वेळी आिण िठकाणी आयोिजत के�ा जातील. सव�
प�ां �ा समाधानासाठी सम�ां चे िनराकरण कर�ात अयश�ी झा�ास,
म�स्थी प�रषदे ची िवनंती करणाऱ्या प�ाकडे यो� प्रिक्रया सुनावणीसाठी दाखल कर�ाचा पया� य आहे. (EC
56500.3 आिण 56503)

यो� प्रिक्रया अिधकार
माझे यो� प्रिक्रया अिधकार काय आहे त?
तु�ाला याचा अिधकार आहे:
1. िवशेष िश�ण आिण प्रशासकीय सुनावणी िनयंित्रत करणाऱ्या काय�ां ची मािहती असले�ा ��ीसमोर रा�
�रावर िन�� आिण िन�� प्रशासकीय सुनावणी �ा. (20 USC 1415[f][1][A], 1415[f][3][A]-[D]; 34
CFR[/ g2] 300.511; EC 56501[b][4])
2. वकील आिण/िकंवा �ां ना अपंग मुलां ब�ल मािहती आहे अशा ��ींसोबत रहा आिण �ां ना स�ा �ा (EC
56505 [e][1])
3. स�ाचे पुरावे, लेखी यु��वाद आिण तोंडी यु��वाद (EC 56505[e][2])
4. सामना करा, उलटतपासणी करा आिण सा�ीदारां ची उप�स्थती आव�क आहे
(EC 56505[e][3])
5. िल�खत िकंवा, पालकां �ा पया� यावर, सुनावणीचे इले��ॉिनक श�शः रे कॉड� प्रा� करा, �ाम�े त� आिण
िनण�यां चे िन�ष� समािव� आहे त (EC 56505[e][4])
6. तुम�ा मुलाला सुनावणीला हजर ठे वा (EC 56501[c][1])
7. सुनावणी लोकां साठी खुली िकंवा बंद असावी (EC 56501[c][2])
8. सव� द�ऐवजां ची एक प्रत, �ा तारखेपय�त पूण� केलेले मू�ांकन आिण िशफारशी आिण सा�ीदारां ची यादी
आिण �ां �ा सा�ीचे सामा� �ेत्र सुनावणीपूव� पाच (5) �ावसाियक िदवसां �ा आत प्रा� करा (EC
56505[e ][7] आिण 56043[v])
9. सुनावणी�ा (EC 56505[e][6]) कमीत कमी दहा (10) कॅल�डर िदवसां पूव� सम�ां ब�ल आिण �ां �ा
प्र�ािवत िनराकरणाची इतर प�ां ना मािहती �ा.
10. एक दु भाषी प्रदान करा (CCR 3082[d])
11. सुनावणीची टाइमलाइन वाढव�ाची िवनंती करा (EC 56505[f][3])
12. यो� प्रिक्रये�ा सुनावणीदर�ान कोण�ाही वेळी म�स्थी प�रषद �ा (EC 56501[b][2]), आिण
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13. दु सऱ्या प�ाकडून सुनावणी�ा िकमान दहा िदवस अगोदर नोटीस प्रा� करा की दु सऱ्या प�ाचे प्रितिनिध�
वकीला�ारे करायचे आहे (EC 56507[a]). (20 USC 1415[e]; 34 CFR 300.506, 300.508, 300.512
आिण 300.515)
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िल�खत दे य प्रिक्रयेची तक्रार दाखल करणे
मी यो� प्रिक्रयेची सुनावणी िवनंती कशी क�?
तु�ाला यो� प्रिक्रया सुनावणीसाठी लेखी िवनंती दाखल करणे आव�क आहे . तु�ी िकंवा तुम�ा प्रितिनधीने
तुम�ा िवनंतीम�े खालील मािहती सबिमट करणे आव�क आहे :
1.
2.
3.
4.
5.

मुलाचे नाव
मुला�ा िनवासस्थानाचा प�ा
मूल �ा शाळे त िशकत आहे �ा शाळे चे नाव
बेघर मुला�ा बाबतीत, मुलासाठी उपल� संपक� मािहती आिण मुला�ा शाळे चे नाव, आिण
सम�े�ा ��पाचे वण�न, सम�ेशी संबंिधत त�े आिण सम�ा(चे) प्र�ािवत िनराकरण

फेडरल आिण रा� कायदे आव�क आहे की यो� प्रिक्रया सुनावणीसाठी दाखल करणाऱ्या प�ाने दु सऱ्या प�ाला
लेखी िवनंतीची एक प्रत प्रदान करणे आव�क आहे . (20 USC 1415[b][7], 1415[c][2]; 34 CFR 300.508;
EC 56502 [c][1])
यो� प्रिक्रया सुनावणीसाठी दाखल कर�ापूव�, शाळा िड�� ी�ला एक ठराव सत्र आयोिजत क�न प्रकरणाचे
िनराकरण कर�ाची संधी प्रदान केली जाईल, जी पालक आिण IEP टीम�ा संबंिधत सद�ां मधील एक बैठक
आहे �ांना यो� प्रिक्रयेत सुनावणीची िवनंती ओळखले�ा त�ां ची िविश� मािहती आहे . (20 USC
1415[f][1][B]; 34 CFR 300.510)

ठराव सत्राम�े काय समािव� आहे?
पालकां �ा यो� प्रिक्रये�ा सुनावणी�ा िवनंतीची सूचना िमळा�ापासून पंधरा (15) िदवसां �ा आत
िनराकरण सत्र बोलावले जाईल. सत्रां म�े शालेय िड�� ी�चा एक प्रितिनधी समािव� असेल �ाला िनण�य घे�ाचे
अिधकार आहे त आिण जोपय�त पालक विकला�ा सोबत नसतील तोपय�त शाळा िड�� ी�चे वकील समािव�
नसतील. मुलाचे पालक यो� प्रिक्रया सुनावणी�ा सम�ेवर आिण यो� प्रिक्रये�ा सुनावणी�ा िवनंतीचा आधार
असले�ा त�ां वर चचा� क� शकतात.
पालक आिण शाळा िड��� �ने मीिटं ग माफ कर�ासाठी लेखी सहमती िद�ास ठराव सत्राची आव�कता नाही.
जर शाळा िड�� ी�ने तीस (30) िदवसां �ा आत यो� प्रिक्रया सुनावणीची सम�ा सोडवली नाही, तर यो� प्रिक्रया
सुनावणी होऊ शकते. जर ठराव झाला तर प� कायदे शीर बंधनकारक कराराची अंमलबजावणी करतील. (20
USC 1415[f][1][B]; 34 CFR 300.510)

कारवाई दर�ान मा�ा मुलाचे �ेसम�ट बदलते का?
कोण�ाही प्रशासकीय िकंवा �ायालयीन प्रिक्रयेत सामील असले�ा मुलाने स�ा�ा शै�िणक �ेसम�टम�े राहणे
आव�क आहे जोपय�त तु�ी आिण शाळा िड�� ी� दु सया� �वस्थेवर सहमत होत नाही.
जर तु�ी तुम�ा मुला�ा साव�जिनक शाळाम�े सु�वाती�ा प्रवेशासाठी अज� करत असाल, तर तुम�ा मुलाला
सव� काय�वाही पूण� होईपय�त तुम�ा संमतीने साव�जिनक शाळे �ा काय�क्रमात ठे वले जाईल. (20 USC 1415[j];
34 CFR 300.518; EC 56505[d])
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िनण�याला अपील करता येईल का?
सुनावणीचा िनण�य अंितम आिण दो�ी प�ां ना बंधनकारक आहे . कोणताही प� अंितम िनण�या�ा 90 िदवसां �ा
आत रा� िकंवा फेडरल �ायालयात िदवाणी कारवाई दाखल क�न सुनावणी�ा िनण�यावर अपील क� शकतो.
(20 USC 1415[i][2] आिण [3][A], 1415[l]; 34 CFR 300.516; EC 56505[h] आिण [k], EC 56043[w])

मा�ा विकलां�ा फीसाठी कोण पैसे दे ते?
यो� प्रिक्रये�ा सुनावणीबाबत कोणतीही कारवाई िकंवा काय�वाही करताना, �ायालय, आप�ा िववेकबु�ीनुसार,
जर तु�ी सुनावणीत प्रचिलत प� असाल तर अपंग मुलाचे पालक �णून तु�ाला खचा� चा भाग �णून वाजवी
विकलां ची फी दे ऊ शकते. प�कारां �ा करारासह प्रशासकीय सुनावणी�ा समा�ीनंतर वाजवी विकलां ची फी
दे खील घेतली जाऊ शकते. (20 USC 1415[i][3][B]–[G]; 34 CFR 300.517; EC 56507[ [ब])
खालीलपैकी कोणतीही प�र�स्थती कायम रािह�ास शु� कमी केले जाऊ शकते:
1. �ायालया�ा ल�ात आले की तु�ी वादाचे अंितम िनराकरण कर�ास अवा�व उशीर केला
2. वाजवी तुलना�क कौश�, प्रित�ा आिण अनुभव असले�ा विकलां �ा समान सेवां साठी विकलां चे तासाचे
शु� समाजातील प्रचिलत दरापे�ा जा� आहे
3. िदलेला वेळ आिण कायदे शीर सेवा खूप जा� हो�ा, िकंवा
4. तुम�ा विकलाने शालेय िड�� ी�ला यो�
यो� प्रिक्रया िवनंती सूचनेम�े मािहती प्रदान केली नाही.
तथािप, जर �ायालयाला असे आढळू न आले की रा� िकंवा शाळा िड�� ी�ने कारवाई िकंवा काय�वाहीचे अंितम
िनराकरण कर�ास अवा�व उशीर केला िकंवा काय�ा�ा या कलमाचे उ�ंघन केले आहे असे आढळू न आले
तर विकलां ची फी कमी केली जाणार नाही. (20 USC 1415[i][3][B]-[G]; 34 CFR 300.517)
IEP काय�संघा�ा कोण�ाही बैठकीशी संबंिधत वकीलां चे शु� यो� प्रिक्रया सुनावणी प्रिक्रये�ा प�रणामी िकंवा
�ायालयीन कारवाई�ा प�रणामी IEP टीमची बैठक बोलाव�ािशवाय िदली जाऊ शकत नाही. तु�ी सुनावणी
सु� हो�ा�ा दहा (10) िदवस आधी िड�� ी�/साव�जिनक एज�ीने केलेली वाजवी सेटलम�ट ऑफर नाकार�ास
आिण सुनावणीचा िनण�य सेटलम�ट�ा ऑफरपे�ा अिधक अनुकूल नस�ास अॅटन� फी नाकारली जाऊ शकते. (20
USC 1415[i][3][B]–[G]; 34 CFR 300.517)

अिधक मािहती िमळिव�ासाठी िकंवा म�स्थी िकंवा यो� प्रिक्रया सुनावणीसाठी फाइल
कर�ासाठी, संपक� साधा:
प्रशासकीय सुनावणीचे काया�लय
ल� �ा: िवशेष िश�ण िवभाग
2349 गेटवे ओ� ड� ाइ�, सुट 200
Sacramento, CA 95833-4231
(916) 263-0880
फै� (916) 263-0890
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शालेय िश� आिण �ेसम�ट प्रिक्रया
अपंग िव�ा�ा�साठी
शालेय िश� आिण पया�यी अंत�रम शै�िणक सेिटं �
मा�ा मुलाला िनलंिबत केले जाऊ शकते िकंवाह�पार केले जाऊ शकते?
अपंग� असले�ा मुलासाठी �ेसम�टमधील बदल यो� आहे की नाही हे िनधा� �रत करताना शाळे चे कम�चारी
प्र�ेक प्रकरणा�ा आधारावर कोण�ाही अि�तीय प�र�स्थतीचा िवचार क� शकतात जे �ा�ा िकंवा ित�ा
सेिटं गमधून िव�ा�ा� �ा आचारसंिहतेचे उ�ंघन करतात:
•
•

एक यो� अंत�रम पया� यी िश�ण सेिटं ग, दु सरी सेिटं ग, िकंवा सलग दहा (10) पे�ा जा� शालेय
िदवसां साठी िनलंबन, आिण
गैरवत�णुकी�ा वेग�ा घटनांसाठी एकाच शै�िणक वषा� त सलग दहा (10) िदवसां पे�ा जा� काळ
अित�र� काढू न टाकणे

दहा (10) िदवसांपे�ा जा� काळ काढू न टाक�ानंतर काय होते?
सामा� शै�िणक अ�ासक्रमात भाग घेणे आिण मुला�ा IEP म�े िनधा� �रत उि��े पूण� कर�ा�ा िदशेने प्रगती
कर�ासाठी अपंग� असले�ा मुलाला �ाच शालेय वषा�त दहा (10) शालेय िदवसां साठी �ा�ा वत�मान
�ेसम�टमधून काढू न टाक�ानंतर, काढू न टाक�ानंतर कोण�ाही पुढील िदवसांम�े साव�जिनक संस्थेने मुलाला
स�म कर�ासाठी सेवा प्रदान करणे आव�क आहे तसेच, मुलाला, यो� �णून, एक काया� �क वत�णूक
मू�ां कन आिण वत�णूक ह��ेप सेवा आिण सुधारणा प्रा� होतील, जे वत�न उ�ंघनाचे िनराकरण कर�ासाठी
िडझाइन केलेले आहे त जेणेक�न ते पु�ा पु�ा होऊ नये.
जर एखा�ा मुलाने अशा �ेसम�टम�े दहा (10) िदवसां पे�ा जा� वेळ घेतला तर, मुलाचे गैरवत�न अपंग�ामुळे
झाले आहे की नाही हे िनधा� �रत कर�ासाठी IEP टीम मीिटं ग आयोिजत करणे आव�क आहे . ही IEP टीम
मीिटं ग ताबडतोब, श� अस�ास, िकंवा शाळा िड�� ी�ने या प्रकारची िश�भंगाची कारवाई कर�ाचा िनण�य
घेत�ापासून दहा (10) िदवसां �ा आत होणे आव�क आहे .
पालक �णून तु�ाला या IEP टीमचा सद� �णून सहभागी हो�ासाठी आमंित्रत केले जाईल. शालेय िड�� ी�ला
गैरवत�णुकीचे िनराकरण कर�ासाठी मू�ां कन योजना िवकिसत करणे आव�क असू शकते िकंवा, जर तुम�ा
मुलाची वत�न ह��ेप योजना असेल, तर आव�कतेनुसार योजनेचे पुनरावलोकन करा आिण �ात सुधारणा करा.

अपंग�ामुळे गैरवत�न होत नाही हे IEP टीमने ठरव�ास काय होईल?
जर IEP टीमने असा िन�ष� काढला की गैरवत�न हे मुला�ा अपंग�ाचे प्रकटीकरण न�ते, तर शालेय िड�� ी�
िश�भंगाची कारवाई क� शकतो, जसे की िन�ािसत करणे, अपंग� नसले�ा मुलासाठी होते �ाच प�तीने.
(20 USC 1415[k][1] आिण [7]; 34 CFR 300.530)
तु�ी IEP टीम�ा िनण�याशी असहमत अस�ास, तु�ी जलद प्रिक्रया सुनावणीची िवनंती क� शकता, जी तु�ी
सुनावणीची िवनंती के�ा�ा तारखेपासून वीस (20) शालेय िदवसां �ा आत होणे आव�क आहे . (20 USC
1415[k][2]; 34 CFR 300.531[c])
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सेिटं ग काहीही असो, शाळा िड�� ी�ने तुम�ा मुलासाठी FAPE प्रदान करणे सु� ठे वले पािहजे. वैक��क
शै�िणक सेिटं �ने मुलाला सामा� अ�ासक्रमात भाग घेणे सु� ठे व�ाची आिण IEP म�े तपशीलवार सेवा
आिण सुधारणा सु� ठे व�ाची खात्री करणे आव�क आहे . (34 CFR 300.530; EC 48915.5[b])

खाजगी शाळे त िशकणारीमुले
खाजगी शाळांम�े पालक �णून ठे वलेले िव�ाथ� साव�जिनक�र�ा अनुदानीत असले�ा िवशेष
शै�िणक काय�क्रमांम�े सहभागी होऊ शकतात का?
खाजगी शाळां म�े �ां �ा पालकां नी नावनोंदणी केलेली मुले साव�जिनक�र�ा अनुदानीत असले�ा िवशेष िश�ण
काय�क्रमां म�े सहभागी होऊ शकतात. खाजगी शाळे तील िव�ा�ा�ना कोण�ा सेवा िद�ा जातील हे िनधा��रत
कर�ासाठी शाळा िड�� ी�ने खाजगी शाळांशी आिण पालकां शी स�ामसलत करणे आव�क आहे . अपंग
िव�ा�ा� ना FAPE दे �ाची �� जबाबदारी शालेय िड�� ी�ची असली तरी, �ा मुलां ना, �ां �ा पालकांनी खाजगी
शाळां म�े ठे व�ावर, �ां ना काही
िकंवा FAPE प्रदान कर�ासाठी आव�क असले�ा सव� िवशेष िश�ण आिण संबंिधत सेवा प्रा� कर�ाचा
अिधकार नाही.. (20 USC 1415[a][10][A]; 34 CFR 300.137 आिण 300.138; EC 56173)
अपवादा�क गरजा असले�ा एखा�ा ��ीचे पालक �ाने पूव� शाळा िड�� ी��ा अिधकाराखाली िवशेष
िश�ण आिण संबंिधत सेवा प्रा� के�ा असतील �ां नी एखा�ा खाजगी प्राथिमक शाळे त िकंवा मा�िमक शाळे त
मुलाची नोंदणी स्थािनक शै�िणक एज�ी�ा संमतीिशवाय िकंवा संदभा� िशवाय, शाळा िड�� ी� िड�� ी�ने FAPE
उपल� क�न िद�ास िवशेष िश�ण दे �ाची आव�कता नाही. �ायालय िकंवा यो� प्रिक्रया सुनावणी अिधकायाला शाळा िड�� ी�ने पालक िकंवा पालकां ना िवशेष िश�णा�ा खचा� साठी आिण खाजगी शाळे ची परतफेड
कर�ाची आव�कता असू शकते, जर �ायालय िकंवा यो� प्रिक्रया सुनावणी अिधकाऱ्याला असे आढळू न आले
की शाळा िजल्�ाने खाजगी प्राथिमक शाळा िकंवा मा�िमक शाळे त नावनोंदणी कर�ापूव� मुलासाठी वेळेवर
FAPE उपल� क�न िदलेला नाही आिण खाजगी �ेसम�ट यो� आहे. (20 USC 1412[a][10][C]; 34 CFR
300.148; EC 56175)

प्रितपूत� कधी कमी केली जाऊ शकतेिकंवा नाकारली जाऊ शकते?
जर तु�ी तुम�ा मुलाला साव�जिनक शाळे तून काढू न टाक�ापूव� शालेय िड�� ी�कडून नोटीस दे ऊन
मू�ां कनासाठी उपल� क�न िदले नाही तर �ायालय िकंवा सुनावणी अिधकारी प्रितपूत� कमी क� शकतात
िकंवा नाका� शकतात. तुम�ा सम�ा आिण साव�जिनक खचा�ने तुम�ा मुलाला खाजगी शाळे त दाखल कर�ाचा
हे तू सां ग�ासह, तु�ी शालेय िड�� ी�ने प्र�ािवत केले�ा िवशेष शै�िणक �ेसम�टला तु�ी नकार दे त अस�ाची
मािहती तु�ी शालेय िड�� ी�ला िदली नाही तर तु�ाला प्रितपूत� नाकारली जाऊ शकते.
शाळा िड�� ी�ला तुमची सूचना एकतर िदली जाणे आव�क आहे :
•
•

सवा� त अलीकडील IEP टीम मीिटं गम�े तु�ी तुम�ा मुलाला साव�जिनक शाळे तून काढू न टाक�ापूव�
उप�स्थत होता, िकंवा
तुम�ा मुलाला साव�जिनक शाळे तून काढू न टाक�ापूव� िकमान दहा (10) �ावसाियक िदवस (सु�ां सह)
शालेय िड�� ी�ला लेखी �ा. (20 USC 1412[a][10][C]; 34 CFR 300.148; EC 56176)
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प्रितपूत� कधी कमी िकंवा नाकारली जाऊ शकते?
तु�ी खालीलपैकी कोण�ाही कारणा�व शाळा िड�� ी�ला लेखी सूचना दे �ात अयश�ी झा�ास �ायालय
िकंवा सुनावणी अिधकाऱ्याने तु�ाला प्रितपूत� कमी िकंवा नाका� नये:
शाळे ने तु�ाला नोटीस दे �ापासून रोखले
तु�ाला या प्रिक्रया�क सेफगाड्� स�ा सूचनेची प्रत िमळाली न�ती िकंवा अ�था िड�� ी�ला सूिचत
कर�ा�ा आव�कतेब�ल सूिचत केले गेले होते
• सूचना िद�ाने तुम�ा मुलाचे शारी�रक नुकसान हो�ाची श�ता आहे
• िनर�रता आिण इं ग्रजीम�े िलिह�ाची असमथ�ता तु�ाला सूचना दे �ास प्रितबंिधत करते, िकंवा
• सूचना िद�ाने तुम�ा मुलाचे गंभीर भाविनक नुकसान हो�ाची श�ता आहे
(20 USC 1412[a] [10] [C]; 34 CFR 300.148; EC 56177)
•
•

रा� तक्रार प्रिक्रया
मी रा� अनुपालन तक्रार के�ा दाखल क� शकतो?
शाळे �ा िड�� ी�ने फेडरल िकंवा रा� िवशेष शै�िणक काय�ां चे िकंवा िनयमां चे उ�ंघन केले आहे असे तु�ाला
वाटते ते�ा तु�ी रा� अनुपालन तक्रार दाखल क� शकता. तुम�ा लेखी तक्रारीत फेडरल आिण रा� िवशेष
िश�ण काय�ां चे िकमान एक किथत उ�ंघन िनिद� � करणे आव�क आहे . कॅिलफोिन�या िडपाट� म�ट ऑफ
ए�ुकेशन (CDE) कडून तक्रार प्रा� झा�ा�ा तारखे�ा एक वषा� पूव� उ�ंघन झाले असावे. तक्रार दाखल
करताना, तु�ी तक्रारीची एक प्रत शालेय िड�� ी�ला पाठवली पािहजे �ाच वेळी तु�ी CDE कडे रा� अनुपालन
तक्रार दाखल करता. (34 CFR 300.151–153; 5 CCR 4600)
फेडरल आिण रा� िवशेष शै�िणक कायदे िकंवा िनयमां चे उ�ंघन के�ाचा आरोप करणाऱ्या तक्रारी येथे मेल
के�ा जाऊ शकतात:
कॅिलफोिन�या िश�ण िवभाग
िवशेष िश�ण िवभाग
प्रिक्रया�क सुर�ा रे फरल सेवा
1430 एन �� ीट, सुट 2401
Sacramento, CA 95814
फेडरल िकंवा रा� िवशेष शै�िणक कायदे िकंवा िनयमां �ारे समािव� नाही असले�ा सम�ां चा समावेश
असले�ा तक्रारींसाठी, तुम�ा िड�� ी��ा एकसमान तक्रार प्रिक्रयेचा स�ा �ा.
तक्रार कशी दाखल करावी यासह िववाद िनराकरणािवषयी अिधक मािहती िमळिव�ासाठी, (800) 926-0648 वर
दू र�नी�ारे CDE, िवशेष िश�ण िवभाग, प्रिक्रया�क सेफगाड्� स रे फरल स��� सशी; 916-327-3704 वर
फॅ��ारे ; िकंवा http://www.cde.ca.gov/sp/se येथे CDE वेबसाईटला भेट दे ऊन संपक� साधा.
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या सूचने म�े वापरले�ा सं�ेपांचा श�कोष
ADR

पया� यी िववाद िनराकरण

CFR:

संघीय िनयमां ची संिहता

EC

कॅिलफोिन�या िश�णची संिहता

FAPE

िवनामू� यो� साव�जिनक िश�ण

IDEA

�ंग असले�ा ��ी िश�ण कायदा

IEP

वैय��कीकृत िश�ण काय�क्रम

OAH:

प्रशासकीय सुनावणीचे काया�लय

SELPA:

िवशेष िश�ण स्थािनक योजना �ेत्र

USC:

युनायटे ड �े ट्स कोड

