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త�్ల దండ�్రల� మ��య� �ిల్లల �క్క ప్ర�ేయ్క �దయ్ హక�్కల�

��ౖకలయ్ం క���న వయ్క�త్లక� �దయ్ చట్ట ం ప్ర�ారం, ��గం �, మ��య�
�ా��� ��న్య� ఎడ�య్��షన్ ��డ్

���నపర���న భద్రత ��ట�సు
అ��్టబర్ 2016 న సవ��ంచబ��న��

గమ�క: � �ిల్ల�ా�� ప్ర�ేయ్క �దయ్ �ారయ్క�మ��న్ అం��ంచ����� బ�ధుయ్ల�ౖన ఏ�ె�
ౖ � ప�్ల క్ ఎడ�య్��షన్ ఏజ��స్�

సూ�సూ
త్ సూ్కల్ ���్ట ిక్
� ్ట అ�� పదమ� ఈ ��క�య్��ంట్ �తత్ ంల� ఉప���ంచబ��న��. అ���్మ� ంట్ అ�� పదమ�
మ�ల�య్ంకనమ� ల��� ప����ంచడం అ�� అరధ్ం క��� ఉంట�ం��. ��డరల్ మ��య� ��్టట్ చట�్టల� ఈ ��ట�సు అంతట� ఆంగ్ల
సం��పత్ ప��లల� ����్కనబ��్డ�, ఈ ��ట�
� �
ి ష
� న్ �వ�� ���ల�� పద��శంల� ఇ� �వ��ంచబ��్డ�.

���రణపర���న భద్రత ��టస
� ు అంట� ఏ�ట�?
మ�డ� (3) సంవతస్�ాల వయసు నుం�� ఇర��ౖ-ఒక్క (21) సంవతస్�ాల వయసు మధయ్ ఉం�� ��ౖకలయ్ం క��� ఉనన్

�ిల్లల� మ��య� ��జర్ అ��య్ వయ��న
ౖ ప�ెద్���� (18) సంవతస్�ాలక� �ేర�క�నన్ ���య్ర�ధ్ల త�్ల దండ�్రల�,
చట్ట పర��న
� సంరకష్క�ల� మ��య� స����ట్ త�్ల దండ�్రలక�, � �దయ్ హక�్కల� ల��� ���నపర��న
� భద్రతల గ���ం�
ప�ాయ్వల�క���న్ఈ సమ���రం అం��సత్ ుం��.

��ౖకలయ్ం క���న వయ్క�త్ల �దయ్ చట్ట ం (ఆంగ్ల ంల�, ఐ��ఇఎ�ా సూ�ంచబ��ం��) ప్ర�ారం ���నపర��న
� భద్రత ��టస
� ు
అవసర���న�� మ��య� ���� �క� అం��ంచబడ�త�ం��:
•
•
•
•
•

�ర� ఈ పత్రం ��సం అభయ్��ద్ం�నప�ప్డ�

� �ిల్ల�ా��� �దట��ా���ా ప్ర�య్ే క �దయ్ అ���్మ� ంట్ ��రక� సూ�ం�నప�ప్డ�

� �ిల్ల�ా�� మ�ల�య్ంకనం అంచ�� ��య����� �క� అ����్మంట్ ప్రణ��క ఇ�్చన ప్ర��ా��

ఒక సూ్కల్ సంవతస్రంల� �దట� ��్టట్ ల��� త��న ప్ర�య
�
�ి�ాయ్దును అందుక�నన్ప�ప్డ�, మ��య�
��్ల ��్మంట్ మ�ర�ప్ క��� ఉం�ేల� ��ల��ంప� ��రక� �ర్ణయం �సుక�నన్ప�ప్డ�

(20 USC 1415[d]; 34 CFR 300.504; EC 56301[d] [2], EC 56321, మ��య� 56341.1[g] [1])

��ౖకలయ్ం క���న వయ్క�త్ల �దయ్ చట్ట ం (ఐ��ఇఎ) అంట� ఏ�ట�?
ఐ��ఇఎ అ����, ��ౖకలయ్ం క���న అర�్హల�ౖన �ిల్లలక�“ ఉ�తం�ా త��న ప�్ల క్ �దయ్) ”ఆంగ్ల ంల� ఎఫ్ఎ�ిఇ అ�

సూ�ంచబ��ం�� (ను సూ్కల్ ���్ట క్
ి� ్ట అం��ం��� అ� �ె�య�ే�� ఒక ��డరల్ చట్ట ం .ఉ�తం�ా త��న ప�్ల క్ �దయ్
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అంట� వయ్��త్గ�క��ంచబ��న �దయ్ �ారయ్క�మమ�) ఆంగ్ల ంల� ఐఇ�ి అంట�ర� (ల� �వ��ం�నట�
్ల మ��య� �క�

ఏ�ధ���న ఖర�్చ ల�క�ం�� � �ిల్ల�ా���� ప�్ల క్ పరయ్��కష్ణ ���ంద ప్ర�ేయ్క �దయ్ మ��య� సంబం��త ��వల�

అం��ంచబడ�త�ం�� .

�� �ిల్ల�ా�� �దయ్ గ���ం� �ర్ణయ�లల� ��ను �ాల�గ్నవ��్చ?
� �ిల్ల�ా�� ప్ర�య్ే క �దయ్ �ారయ్క�మ���� సంబం��ం� �ర్ణయం �సుక��� ఏ�ె�
ౖ � సమ���శంల� �ాల�గ్న����� �క�

తపప్క అవ�ాశం ఇవ్వబడ�త�ం��. � �ిల్ల�ా�� �క్క ���య్పర���న ��్ల ��్మంట్, ల��� అ���్మ� ంట్, గ���త్ంప� (అర్హత)
గ���ం� మ��య� � �ిల్ల�ా�� ఎఫ్ఎ�ిఇ �� సంబం��ం�న �షయ�ల గ���ం� జ���� ఐఇ�ి ట�మ్ సమ����ాలల� �ాల�గ్��
హక�్క �క� ఉం��. (20 USC 1414[d] [1]B–[d][1][D]; 34 CFR 300.321; EC 56341[b], 56343[c])

����ంట్ ల��� సంరకష్క�డ�, ల��� �ా్థ�క ఎడ�య్��షనల్ ఏజ��స్ (ఎల్ఇఎ), ఐఇ�ి అ�వృ��ధ్ల� �ాల�గ్�� హక�్కను మ��య�

ఐఇ�ి ట�మ్ సమ����ాల �� ్ర �ీ��ంగ్స్ను ఎల�ా్ట��క్�ా ఆ��� ట�ప్ �ేయగ��� �ా�� ఉ�ేద్�ాయ్�న్ �ా్రరం�ం�ే హక�్కను

క��� ఉంట�ర�. సమ����ా��� క�సం 24 గంటల మ�ందు, సమ����ా�న్ ���ార్్డ �ేయ�ల�� తమ ఉ�ేద్�ాయ్�న్ ����ంట్

ల��� సంరకష్క�డ� ఐఇ�ి ట�మ్ �క్క సభ�య్లక� �ె�య�ేయ��.ఒక��ళ, ఐఇ�ి సమ���శం �క్క ఎల్ఇఎ ఆ���

ట�ప్ ���ా��్డంగ్ ��రక� ����ంట్ ల��� సంరకష్క�డ� అం��క��ంచక�� �ే, సమ���శం ఆ��� ట�ప్ ���ార్డర్ ��ౖ ���ార్్డ �ేయబడదు.
� హక�్కలల�, �ారయ్క�మ�ల �క్క అ�న్ ఎం�ికల�� స�, ఎఫ్ఎ�ిఇ �క్క అందుబ�ట� గ���ం�, మ��య� ప�్ల క్

మ��య� ప�్ల క్ �ా�, అందుబ�ట�ల� ఉనన్ ప్ర��య్మ�న్య �ారయ్క�మ�ల గ���ం� సమ���రం క��� ఉంట�ం��. (20
USC 1401[3], 1412[a][3]; 34 CFR 300.111; EC 56301, 56341.1[g][1], and 56506)

��ను మ��ంత స�య��న్ ఎక్కడ �� ందగలను?

� �ిల్ల�ా�� �దయ్ గ���ం� �క� ఆం�ో ళన ఉంట�, �ర� � �ిల్ల�ా�� ఉ�ా��య్య�� ల��� అ��్మ���్టట
� ర్� క��ి �

�ిల్ల�ా�� గ���ం� మ��య� �ర� ఎదుర�క�ంట�నన్ సమసయ్ల గ���ం� మ�ట�్లడటం అవసరం. � సూ్కల్ ���్ట క్
ి � ్ట ల���
ప్ర�య్ే క �దయ్ �ా్థ�క �ా్లన్ ఏ��య� (ఎస్ఇఎల్�ిఎ) ల�� �ిబ్బం��, � �ిల్ల�ా��

�దయ్, � హక�్కల�, మ��య�

���నపర���న భద్రత గ���ం�న ప్రశన్లక� సమ�����లను ఇవ్వగలర�. అల���, �క� ఏ�ై�� ఆం�ో ళన ఉంట�, ఈ

అన���ా��క

సం��షణ

స�యపడ�త�ం��.

�

సమసయ్�

ప��ష్క��సత్ ుం��

మ��య�

సప్ష్ట �న
�

సం��షణ

�ర్వ��ంచ�����

�దయ్ వయ్వస్థ ను ��ర�గ�పరచ����� త�్ల దండ�్రల� మ��య� ���య్��తత్ల మధయ్ సహ�ా�ా�న్ ��ం�� ం��ంచ����� అ�వృ��ధ్
�ేయబ��న �ా��� ��న్య� ���ం� ట్ సంస్థ లల� (�ాయ్�� ఎంపవ��్మంట్ ��ంటర్స్ మ��య� ����ంట్ ట��
ౖ� ంగ్ ఇ���ట�య్ట్స్)

ఒక����� సంప్ర��ం��ల� క��� �ర� ��ర���వచు్చ. ఈ సంస్థ ల సంప్ర��ంప� సమ���రమ� �ి�ఇ
� ప్ర�ేయ్క �దయ్
�ా��� ��న్య� ����ంట్ సంస్థ ల ��బ్ ��� http://www.cde.ca.gov/sp/se/qa/caprntorg.asp ల� చూడవచు్చ.

���నపర���న భద్రతలను �ర� అరధ్ం �ేసు��వడంల� స�యపడట���� ఈ ��క�య్��ంట్ �వర అదనప� వనర�ల�
జ���� �ేయబ��్డ�.
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�� �ిల్ల�ా���� �ె�ట�తనం, �నడంల� ఇబ్బం��, అంధత్వం, అలప్ దృ�ి్ట, ల��� �ె�ట�తనం-అంధత్వం క���
ఉంట� ఎల�?

�ె�ట�తనం, �నడంల� ఇబ్బం��, అంధత్వం, అలప్ దృ�ి్ట, ల��� �ె�ట�తనం-అంధత్వం క���న �ిల్లల ��రక�

��్టట్ ��ప్షల్ సూ్కల్స్ తమ ఈ మ�డ� ��క�ాయ్లల� ��వలను అం��సత్ ు��న్�: �ీ్రమ�ంట్ మ��య�

��వర్��ౖడ్ల�� �ె�ట��ా�� ��సం �ా��� ��న్య� �ాఠ�ాలల� మ��య� �ీ్రమ�ంట్ల�� �ా��� ��న్య� సూ్కల్ ఫర్
�� బ�్ల ండ్.
�
���శవ దశ నుం�� 21 సంవతస్�ాల వయసు వరక� �ె�ట� �ా�� ��సం ��్టట్ సూ్కల్స్ ��ం��ట�ల�

���ి�ె�ష్యల్ మ��య� �ే సూ్కల్ �ారయ్క�మ�ల� అం��ంచబడ���. అట�వంట� �ారయ్క�మ�లను, �ా��� ��న్య�

సూ్కల్ ఫర్ �� బ�్ల ండ్
� ల� ఐదు నుం�� 21 సంవతస్�ాల వయసు ఉనన్ ���య్ర�ధ్లక� అం���త్ ార�. ��్టట్ ��ప్షల్

సూ్కల్స్, అ����్మంట్ ��వల� మ��య� �ాం���క స�యం క��� అం���త్ ా�. ��్టట్ ��ప్షల్ సూ్కల్స్ గ���ం�
మ��ంత

సమ���రం

��రక�,

దయ�ే�ి

�ా��� ��న్య�

�దయ్

���గం

(�ి��ఇ)

��బ్��ౖట్ను

http://www.cde.ca.gov/sp/ss/ సంద��్శంచం�� ల��� � �ిల్ల�ా�� �క్క ఐఇ�ి ట�మ్ సభ�య్ల నుం��

మ��ంత సమ����ా�న్ ��రం��.

��ట�స్, ఆ�దం, అ���్మ� ంట్, స����ట్ ����ంట్ �య�మకం, మ��య� ���ార�్డల �ా్రపయ్త
మ�ందసుత్ ��తప�ర్వక ��ట�సు

��ట�సు ఎప�ప్డ� అవసరం అవ�త�ం��?
ప్ర�య్ే క అవస�ాల� ఉనన్ � �ిల్ల�ా�� ���య్పర��న
� ��్ల ��్మంట్, అ����్మంట్, గ���త్ంప�లల� మ�ర�ప్ ల��� ఉ�తం�ా త��న

ప�్ల క్ �దయ్ అం��ంచ���న్ �ా్రరం�ంచ����� సూ్కల్ ���్ట ిక్
� ్ట �రస్క��ం�నప�ప్డ� ల��� ప్ర��ా��ం�నప�ప్డ� ఈ

��టస
� ును ఇ�ా్వ�. (20 USC 1415[b][3] మ��య� (4), 1415[c][1], 1414[b][1]; 34 CFR 300.503; EC
56329 మ��య� 56506[a])

మ�ల�య్ంకనం ��రక� �ర� ��తప�ర్వక అభయ్రధ్ న �ే�ిన ప����ను (15) ���లల��ా అ����్మంట్ ప్రణ��క

ల��� �ా్రతప�ర్వక ��ట�సుల� � �ిల్ల�ా�� �క్క ప్ర��ా��త మ�ల�య్ంకనం గ���ం� సూ్కల్ ���్ట క్
ి � ్ట �క�

సమ���రం ఇ�ా్వ�. ఇల� �ేయడం సప్ష్ట ం�ా �ాధయ్ం �ాక�� �ే తపప్, ��ట�సు అరధ్ ం �ేసు��గ���ల� ఉం���

మ��య� � �ా్థ�క ��షల� ఉం��� ల��� ఏ�ై�� ఇతర సం��షణ పదధ్ �ల� ఉం���. (34 CFR 300.304; EC
56321)

��ట�సు ��క� ఏ� �ె�య�ేసత్ ుం��?

మ�ందసుత్ ��తప�ర్వక ��టస
� ుల� ఈ ���ం��� ఉం���:

1. సూ్కల్ ���్ట క్
ి� ్ట ప్ర��ా��ం�న ల��� �రస్క��ం�న చరయ్ల �వరణ
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2. అట�వంట� చరయ్ ఎందుక� ప్ర��ా��ంచబ��న�� ల��� �రస్క��ంచబ��న�� అ�� �వరణ

3. ప్ర��ా��ం�న ల��� �రస్క��ం�న చరయ్క� ఆ��రం�ా ఉప���ం�న ప్ర� అ����్మంట్ ప్ర��య, ���ార్్డ,
ల��� �����క �క్క �వరణ

4. ��ౖకలయ్ం క���న �ిల్ల�ా�� త�్ల దండ�్రల� ���నపర���న భద్రత ప్ర�ారమ� సంరకష్ణ క��� ఉ��న్ర�
ప్రకటన

5. త�్ల దండ�్రల� ఈ ��గం �క్క �బంధనలను అరధ్ ం �ేసు��వడంల� స�యం ��రక�
సంప్ర��ంచ����� వనర�ల�

6. ఐఇ�ి సభ�య్ల� ప��గణ�ం�న ఇతర ఎం�ికల� మ��య� ఆ ఎం�ికల� �రస్క��ంచబడట���� �ారణ�ల
�వరణ; మ��య�

7. ప్ర��ా��ం�న ల��� �రస్క��ం�న చరయ్క� సంబం��ం�న ఏ��ౖ�� ఇతర �ార�ాల �వరణ
త�్ల దండ�్రల ఆ�దం

అ����్మంట్ ��రక� �� ఆ�దం ఎప�ప్డ� అవసరమ�?
� �ిల్ల�ా��� ప్ర�ేయ్క �దయ్ ��వల ��రక� సూ�ం�ే హక�్క �క� ఉం��. � �ిల్ల�ా�� �దట� ప్ర�ేయ్క �దయ్ అ����్మంట్

��న�ాగ����� మ�ందు �ర� అవ�ాహనప�ర్వక, ��త ఆ����న్ అం��ం���. ప్ర��ా��త అ����్మంట్ ప్రణ��కను

అందుక�నన్పప్ట� నుం�� �ర్ణయం �సుక���ందుక� క�సం ప����ను (15) ���ల� సమయం త�్ల తండ�్రలక� ఉంట�ం��.

ఆ�దం అందుక�నన్ తకష్ణ�� అ����్మంట్ �ా్రరంభం �ావచు్చ మ��య� � ఆ�దం అం��ం�న అర��ౖ (60)
���లల��ా ఐఇ�ి అ�వృ��ధ్ �ేయ�� మ��య� ప���త్ �ేయ��.

��వల ��రక� �� ఆ�దం ఎప�ప్డ� అవసరం?
సూ్కల్ ���్ట క్
ి � ్ట � �ిల్ల�ా���� ప్ర�య్ే క �దయ్ మ��య� సంబం��ంత ��వలను అం��ంచ����� మ�ందు �ర�
అవ�ాహ��ప�ర్వక, ��త ఆ����న్ అం��ం���.

ఒక ����ంట్ ఆ����న్ అం��ంచనప�ప్డ� జ���� ప్ర��యల� ఏ�ట�?
�ా్రరంభ అ����్మంట్ ��రక� �ర� ఆ����న్ ఇవ్వనప�ప్డ� ల��� ఆ�దం ఇ�ా్వలనన్ అభయ్రధ్నక� సప్ం��ంచడంల�

�ర� �ఫలం అ�నప�ప్డ�, డూయ్ �ా్ర��స్ ప్ర��యలను ఉప���ం�, సూ్కల్ ���్ట క్
ి � ్ట �ా్రరంభ అ����్మంట్ను
��న�ా��సత్ ుం��.

��వల� అం��ం�ే ఆ����న్ ఒక��ళ �ర� �రస్క���,�త్ సూ్కల్ ���్ట ిక్
� ్ట ప్ర�ేయ్క �దయ్ మ��య� సంబం��త ��వలను
అం��ంచదు మ��య� డూయ్ �ా్ర��స్ ప్ర�య
� ల ��్వ�ా ��వలను అం��ం��ల� ��రదు.
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ఒక��ళ � �ిల్ల�ా�� ��రక� ప్ర�య్ే క �దయ్ మ��య� సంబం��త ��వలక� �ర� ��తప�ర్వక ఆ����న్ అంద�ే�ి,
ఐఇ�ి �క్క అ�న్ ����ాలక� ఆ�దం ఇవ్వనప�ప్డ�, �ర� ఆ�దం ఇ�్చన �ారయ్క�మల �క్క ����ాలను
ఎట�వంట� ఆలసయ్ం ల�క�ం�� ��ంట�� అమల� �ేయ��.

� �ిల్ల�ా���� ఉ�తం�ా అం��ం�ే త��న ప�్ల క్ �దయ్ను అం��ంచ����� �ర� ఆ�దం �ె�య�ేయ� ప్ర��ా��త ప్ర�ేయ్క

�దయ్ �ారయ్క�మ ���గమ� �ిల్ల�ా���� అం��ంచడం తపప్�స�� అ� సూ్కల్ ���్ట క్
ి � ్ట ��ాధ్����త్, డూయ్ �ా్ర��స్ ���రణను
�ా్రరం�ం���. ఒక��ళ డూయ్ �ా్ర��స్ ���రణను �ర్వ����త్, ���రణ �ర్ణయం త��� �ర్ణయమ� అవ�త�ం�� మ��య�
����� కట�్టబ�� ఉం���.

ప�నఃమ�ల�య్ంకనల �షయంల�, � ఆ����న్ �� ంద����� స��త�క��న
� చరయ్లను సూ్కల్ ���్ట ిక్
� ్ట ��క�య్��ంట్
�ేయ��. ఒక��ళ �ర� సప్ం��ంచక�� �ే, � ఆ�దం ల�క�ం���� ప�నఃమ�ల�య్ంక����� సూ్కల్ ���్ట క్
ి � ్ట ��న�ాగవచు్చ.

(20 USC 1414[a][1][D] మ��య� 1414[c]; 34 CFR 300.300; EC 56506[e], 56321[c] మ��య� [d],
మ��య� 56346).

�� ఆ����న్ ��ను ఎప�ప్డ� రదుద్ �ేసు��వచు్చ?
ప్ర�య్ే క �దయ్ మ��య� సంబం��త ��వల ఏ�ాప్ట� తర��ాత ఏ సమయంల� అ���, ప్ర�య్ే క �దయ్ మ��య� సంబం��త

��వలను ��న�ా��ంచ�����, �ిల్ల�ా�� త�్ల తండ�్రల� ఆ����న్ ��తప�ర్వకం�ా రదుద్ �ేసుక�ంట�, అప�ప్డ� ప�్ల క్
ఏజ��స్:

1. �ిల్ల�ా���� ప్ర�ేయ్క �దయ్ మ��య� సంబం��త ��వలను అం��ంచ���న్��న�ా��ంచక�� వచు్చ, అ��ే
అట�వంట� ��వలను ���ి���� మ�ందు 34 CFR ��కష్న్ 300.503 �� అనుగ�ణం�ా మ�ందసుత్
��తప�ర్వక ��ట�సును తపప్క అం��ం���

2. (34 CFR ��కష్న్ 300.506 ���ంద మధయ్వ��త్ ప్ర��యల� ల��� 34 CFR ��కష్న్ 300.507 నుం�

300.516 ప్ర�ారమ� డూయ్ �ా్ర��స్ ప్ర��యల�� స�) ��గం 300 34 CFR �క్క ఉప��గం E ల��

ప్ర��యలను �ిల్ల�ా���� ��వలను అం��ంచ����� అం���ారం ల��� ర��ంగ్ను �� ంద�����
ఉప���ంచక�� వచు్చ.

3. �ిల్ల�ా���� ఇక��ౖ ప్ర�ేయ్క �దయ్ మ��య� సంబం��త ��వలను అం��ంచడంల� �ఫలం అ�నందుక�
�ిల్ల�ా���� అందుబ�ట�ల� ఉనన్ ఉ�తం�ా అం��ం�ే త��న ప�్ల క్ �దయ్ (ఎఫ్ఎ�ిఇ) అం��ంచవల�ిన
అవస�ా�న్ ఉల్ల ం��ం�నట�
్ల ప��గణ�ంచబడదు
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4. �ిల్ల�ా���� ప్ర�ేయ్క �దయ్ మ��య� సంబం��త ��వలను అం��ంచడం ��న�ా��ంచడం ��రక� 34 CFR
��కష్న్స్ 300.320 మ��య� 300.324 ప్ర�ారమ� ఐఇ�ి ట�మ్ సమ���శ పరచడం ల��� అ�వృ��ధ్

�ేయవల�ిన అవసరం ల�దు

దయ�ే�ి గమ�ంచం��, 34 CFR ��కష్న్ 300.9 (c)(3) ప్ర�ారమ�, �ిల్ల�ాడ� ప్ర�ేయ్క �దయ్ మ��య�

సంబం��త ��వలను అందు��వడం �ా్రరం�ం�న తర��ాత, త�్ల దండ�్రల� తమ �ిల్ల�ా�� �క్క ప్ర�ేయ్క �దయ్
��వలను అందుక���ందుక� ఆ����న్ ��తప�ర్వకం�ా రదుద్ �ేసుక�ంట�, �ిల్ల�ాడ� ప్ర�ేయ్క �దయ్ మ��య�
సంబం��త ��వలను అందుక�నన్ సూచనలను ఆ����న్ రదుద్ �ేసుక�నన్ �ారణం�ా, �ిల్ల�ా��
���ార�్డల నుం�� ��ల��ంచవల�ిన అవసరం ప�్ల క్ ఏజ��స్�� ఉండదు.

�దయ్

స����ట్ ����ంట్ �య�మకం
త�్ల తండ�్రలను గ���త్ంచల�క�� �ే ల��� ఆచూ�� క���ట్టల�క�� �ే ఏ� జర�గ�త�ం��?
సూ్కల్

���్ట క్
ి� ్ట

త�్ల తండ�్రలను

గ���త్ంచల�క�� �నప�ప్డ�

మ��య�

����ంట్

�క్క

ఆచూ��

క���ట్టల�క�� �నప�ప్డ�, ��ౖకలయ్ం క���న �ిల్ల�ా�� త�్ల దండ�్రల బదుల� స����ట్ త�్ల తండ�్రల��ా
వయ్వహ��ంచ����� ఒక వయ్��త్ ��ట��ంచబ��్డడ�, సూ్కల్ ���్ట క్
ి � ్ట� ��ాధ్��ంచు���ా�.

�ిల్ల�ాడ� ఒక ��డ�ల�� ��ాశ�య��ైన వయ్��త్, ఒక అడూ
జ్ �����ట�డ్ ����ం�ెంట్ ల��� ��్టట్ ��ల�్ఫర్ మ��య�

ఇ���ట�య్షన్ ��డ్ ప్ర�ారమ� ��య్య�ా్థనం రకష్ణల� ఉనన్ వయ్��త్ అ��ే, మ��య� ప్ర�ేయ్క �దయ్క�

సూ�ంచబ���ే ల��� ఇపప్ట��� ఐఇ�ి క��� ఉంట� క��� ఒక స����ట్ త�్ల తండ�్రలను �య�ంచవచు్చ. (20
USC 1415[b][2] ; 34 CFR 300.519; EC 56050; GC 7579.5 మ��య� 7579.6)
�వకష్ల�� అ����్మంట్
ప్ర�ేయ్క �దయ్ ��వలక� �� �ిల్ల�ాడ� ఎల� అ��స్ �ేయబడ��డ�?
అనుమ��త ��క
ౖ లయ్ం �క్క అ�న్ �షయ�లల� � �ిల్ల�ా��� అ����్మంట్ �ే�ం�ే హక�్క �క� ఉం��. అ���్మ� ంట్

మ��య� ��్ల ��్మంట్ ��రక� ఉప���ం�ే ��ట�
� �యల్స్ మ��య� ప్ర��యల� జ��, సంస్కృ�, ల��� �ంగపరం�ా
�వకష్ప���తం�ా ఉండక�డదు.

అల� ఇవ్వడం ల��� �ర్వ��ంచడం సప్ష్ట ం�ా �ాధయ్ం �ాక�� �ే తపప్, అ����్మంట్ ��ట�
� �యల్స్ ఇవ్వడం మ��య� ప��కష్ను

�ర్వ��ంచడం � �ిల్ల�ా�� మ�తృ��షల� ల��� సం��షణ మ�ధయ్మంల� జర�ా� మ��య� �ిల్ల�ా���� �ె��ిన��

మ��య� ���య్పరం�ా, అ�వృ��ధ్పరం�ా, మ��య� ��య
� �త్మకం�ా ఏ� �ేయగల�ో ఖ�్చత��న
� సమ���రం
�ెల�సు��గ��� ర�పంల� అం��ం���.
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� �ిల్ల�ా�� ��రక� ఎఫ్ఎ�ిఇ అ�వృ��ధ్ �ేయ����� మ��య� అర్హతను �ర్ణ�ంచ����� ఏ ఒక్క ప్ర�య
�
ఏ��క
�

ప్రమ�ణం �ాదు. (20 USC 1414[b][1]–[3], 1412[a][6][B]; 34 CFR 300.304; EC 56001[j] మ��య�

56320)

వయ్��త్గత ���య్పర���న అ����్మంట్స్
���్ట �క్
ి ్ట �క్క ఖర�్చ�� �� �ిల్ల�ాడ� వయ్��త్గతం�ా ప���ం� చబడ����?
ఒక��ళ సూ్కల్ ���్ట ిక్
� ్ట �ర్వ��ం�న అ���్మ� ంట్ ఫ���ల�� �ర� అం��క��ంచక�� �ే, ప�్ల క్ ఖర�్చ��, ప�్ల క్ ఖర�్చ��
అ����్మంట్ �ర్వ��ంచ����� అర�్హ�ెన
ౖ వయ్��త్�� వయ్��త్గతం�ా ���య్పర���న అ����్మంట్ �ర్వ��ంచమ� ���� హక�్క �క�
ఉంట�ం��.

ప�్ల క్ ఏజ��స్ �ర్వ��ం�న మ�ల�య్ంకనం�� ప్ర��ా�� ����ంట్ అం��క��ంచ� పకష్ంల�, ప�్ల క్ ఖర�్చ�� ��వలమ� ఒక

వయ్��త్గత ���య్పర��న
� మ�ల�య్ంక����� మ�త్ర�� ����ంట్ హక�్క క��� ఉంట�ర�.

� వయ్��త్గత ���య్పర��న
� అ����్మంట్ అభయ్రధ్నక� సూ్కల్ ���్ట ిక్
� ్ట సప్ం��ం��� మ��య� వయ్��త్గత ���య్పర��న
�
అ����్మంట్ను ఎక్కడ �� ం��� అ�� �షయం ��ౖ �క� సమ����ా�న్ అం��ం���.

ఒక��ళ ���్ట క్
ి � ్ట �క్క అ����్మంట్ ఖ�్చత��న
� �� అ� సూ్కల్ ���్ట క్
ి � ్ట �శ్వ�ి��త్ మ��య� వయ్��త్గత అ����్మంట్ అవసరం��ౖ

�బ���
� ,�త్ అ����్మంట్ ఖ�్చత���న�� అ� �ర��ించ����� సూ్కల్ ���్ట ిక్
� ్ట డూయ్ �ా్ర��స్ ���రణను అభయ్��ధ్ంచవచు్చ.
ఒక��ళ ���్ట క్
ి � ్ట ప్రబలం�ా ఉనన్పప్ట��,� ప�్ల క్ ఖర�్చ�� �ాక�ం�� వయ్��త్గత అ����్మంట్క� �క� హక�్క ఉంట�ం��. వయ్��త్గత
అ����్మంట్ల ను ఐఇ�ి ట�మ్ ప��గణ�ం���.

���్ట క్
ి � ్ట అ����్మంట్ ప్ర��యల� ���య్ర�్థల �క్క ఇన్-�ా్లస్ ప���లనలను అనుమ��ాత్�. ఒక��ళ ఆ����్మంట్

సమయంల� సూ్కల్ ���్ట క్
ి � ్ట � �ిల్ల�ా��� అత� ల��� ఆ�� �క్క తరగ�ల� ప������త్ , ల��� ఒక��ళ ప����ంచ�����

సూ్కల్ ���్ట క్
ి � ్ట అనుమ�ంచబ���,ే వయ్��త్గత ���య్పర���న అ����్మంట్ �ర్వ��సత్ ునన్ వయ్��త్� క��� � �ిల్ల�ా���
తరగ�ల� ప����ంచ����� అనుమ�ం���.

� �ిల్ల�ా���� ఒక ��తత్ సూ్కల్ ��ట�్టంగ్ను సూ్కల్ ���్ట ి�క్్ట ప్ర��ా����త్ మ��య� ఒక వయ్��త్గత ���య్పర���న

అ����్మంట్ �ర్వ��ంచబడ�త�ంట�, ప్ర��ా��త ��తత్ ��టం�్ట గ్ను �దట ప����ంచ����� వయ్��త్గత �ప�ణ�డ��

అనుమ�ం���. (20 USC 1415[b][1] మ��య� [d][2][A]; 34 CFR 300.502; EC 56329[b] మ��య�

[c])

���య్పర���న ���ార�్డలక� �ా్రపయ్త
�� �ిల్ల�ా�� ���య్పర���న ���ార�్డలను ��ను ప����ంచగల��?
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� �ిల్ల�ా�� �క్క ఐఇ�ి సమ����ా��� మ�ందు ల��� డూయ్ �ా్ర��స్ ���రణ�� మ�ందు, ఎట�వంట� ఆలసయ్ం ల�క�ం��,
� �ిల్ల�ా�� ���య్పర��న
� ���ార�్డలను అ�న్ట�� ప����ం�ే మ��య� స���ం�ే హక�్క �క� ఉం��. ఒక��ళ �ర�

అభయ్��ధ్��త్, ��త ల��� మ��క అభయ్రధ్నను అందుక�నన్ ఐదు (5) �ాయ్�ార ����లల��ా ���ార�్డల� మ��య� �ా�ీలక�
�ా్రపయ్తను � సూ్కల్ ���్ట క్
ి � ్ట అం��ం���. (EC 49060, 56043[n], 56501[b][3], మ��య� 56504)

��ా��ల� ఎల� ప��ష్క��ంచబడ���
డూయ్ �ా్ర��స్ ���రణ
డూయ్ �ా్ర��స్ ���రణ ఎప�ప్డ� అందుబ�ట�ల� ఉంట�ం��?
� �ిల్ల�ా�� గ���త్ంప�, మ��య� ���య్పర���న ��్ల ��్మంట్ ల��� అ����్మంట్ ల��� ఎఫ్ఎ�ిఇ అం��ంచ�����

సంబం��ం� పకష్�ాత ర��త డూయ్ �ా్ర��స్ ���రణను ��ర����� �క� హక�్క ఉం��. డూయ్ �ా్ర��స్ �ి�ాయ్దు��

ఆ��రం అ��య్ చరయ్ల గ���ం� �క� �ె��ి ల��� �ె��ి ఉం���స్న �ే�� నుం�� ��ండ� సంవతస్�ాలల��ా డూయ్

�ా్ర��స్ ���రణ ��రక� అభయ్రధ్ నను ��ఖల� �ేయ��. (20 USC 1415[b][6]; 34 CFR 300.507; EC
56501 మ��య� 56505[l]).

మధయ్వ��త్త్వం మ��య� ప్ర��య్మ�న్య ��ాద ప���ా్కరం
��ా���న్ ప��ష్క��ంచ����� మధయ్వ��త్��్వ�న్ ల��� ప్ర��య్మ�న్య మ��ాగ్�న్ ��ను అభయ్��ధ్ంచవ��్చ?
డూయ్ �ా్ర��స్ ���రణ ��రక� అభయ్రధ్నను �ే�� మ�ందు ల��� తర��ాత, మధయ్వ��త్త్వం ��రక� అభయ్రధ్నను �ేయవచు్చ.
��ా��లను, డూయ్ �ా్ర��స్ ���రణ కంట� తక�్కవ ప్ర�క�ల���న మధయ్వ��త్త్వం ల��� ప్ర��య్మ�న్య ��ాద ప���ా్కరం

(ఎ��ఆర్) ��్వ�ా ��ా��లను ప��ష్క��ంచమ� �ర� సూ్కల్ ���్ట క్
ి � ్టను ��రవచు్చ. ��ాద ప���ా్క�ా��� ఎ��ఆర్
మ��య� మధయ్వ��త్త్వం స్వచ్ఛంద పదధ్ త�ల� మ��య� డూయ్ �ా్ర��స్ ���రణ ��రక� � హక�్కను ఆలసయ్ం �ేయ�����
ఉప���ంచబడక�� వచు్చ.

మ�ందసుత్-���రణ మధయ్వ��త్త్వ �ాన్ఫ��న్స్ అంట� ఏ�ట�?
�ర� డూయ్ �ా్ర��స్ ���రణ ��రక� అభయ్రధ్ నను ��ఖల� �ేయ����� మ�ందు�ా మధయ్వ��త్త్వం ��్వ�ా

ప���ా్క�ా�న్ ��రవచు్చ. �ిల్ల�ా�� గ���త్ంప�, అ����్మంట్, ల��� ���య్పర���న ��్ల ��్మంట్ ల��� ఎఫ్ఎ�ిఇ��

సంబం��ం�న సమసయ్ల ప���ా్క�ా��� ప్ర�క�లత ల�� ���నంల� �ర్వ��ం�ే ఒక అన���ా��క పదద్ �
�ాన్ఫ��న్స్.
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మ�ందసుత్-���రణ మధయ్వ��త్త్వ �ాన్ఫ��న్స్ల�, త�్ల తండ�్రల� ల��� సూ్కల్ ���్ట క్
ి � ్ట��, ��య్య�ాదుల� �ా�

ప్ర��ధుల� ��డ�ంట�ర� ల��� సల� ఇ�ాత్ర� మ��య� �ాన్ఫ��న్స్�� మ�ందు ల��� తర��ాత ��య్య�ా���

సంప్ర��ంచవచు్చ. అ��ే, మ�ందసుత్-���రణ మధయ్వ��త్త్వ �ాన్ఫ��న్స్ల� �ాల�గ్నడం ల��� ����

అభయ్��ధ్ంచడం, డూయ్ �ా్ర��స్ ���రణను అభయ్��ధ్ంచ����� మ�ందు �ేయ�లనన్ �బంధన ల�దు.

మ�ందసుత్-���రణ మధయ్వ��త్త్వం ��రక� అభయ్రధ్ నల� అ�న్ట�� సూప��ంట�ం�ెంట్�� ��ఖల� �ేయ��.

సూప��ంట�ం�ెంట్�� మ�ందసుత్-���రణ మధయ్వ��త్త్వ �ాన్ఫ��న్స్ ��రక� ��తప�ర్వక అభయ్రధ్ నను ��ఖల�

�ే�ిన �ా��్ట, అ�ే సమయంల� ఎదుట� �ా��్ట�� అభయ్రధ్ న �క్క �ా�ీ� అం��ం���.

��ండ� �ా��్టల� సమయ��న్ �� ����ంచ����� అం��క����త్ తపప్, సూప��ంట�ం�ెంట్, మధయ్వ��త్త్వ అభయ్రధ్ నను

అందుక�నన్ ప����ను (15) ���లల��ా మ�ందసుత్ ���రణ మధయ్వ��త్��్వ�న్ ��డూయ్ల్ �ేయ�� మ��య�

మధయ్వ��త్త్వ అభయ్రధ్ నను అందుక�నన్ మ���్ౖఫ (30) ���లల��ా ప���త్ �ేయ��. ఒక��ళ ఏ�ై�� ప���ా్క�ా���

వ��త్ , ప���ా్కరంల� �ె�యజ��ిన ప్ర�ారమ�, చట్ట బదధ్ ం�ా కట�్టబ�ే ��త ఒపప్ం���న్ �ా��్టల� అమల�

�ేయ��. మధయ్వ��త్త్వ ప్ర��య సమయంల� చర్చల� అ�న్ రహసయ్ం�ా ఉం���. అ�న్ �ీ్ర����ంగ్ మధయ్వ��త్త్వ
సమ����ాల� స�ాలంల� ��డూయ్ల్ �ేయబడ��� మ��య� �ా��్టలక� స��త�క���న ��కరయ్వంత���న

సమయం మ��య� ప్ర�ేశంల� �ర్వ��ంచబడ���. సమసయ్లను ప��ష్క��ంచడంల� �ఫల����ే అ�న్

�ా��్టల�, మధయ్వ��త్త్వ సమ����ా�న్ అభయ్��్థం�న �ా��్ట�� త��న డూయ్ �ా్ర��స్ ���రణ ��సం ��ఖల� �ే��
అవ�ాశం ఉం��. (EC 56500.3 మ��య� 56503)
డూయ్ �ా్ర��స్ హక�్కల�

�� డూయ్ �ా్ర��స్ హక�్కల� ఏ�ట�?
�క� ఈ హక�్కల� ఉంట��:

1. ప్ర�ేయ్క �దయ్ మ��య� అ��్మ���్టట
� �వ్ ���రణల �ాలక చట�్టల గ���ం� అవ�ాహన ఉనన్ వయ్��త్ మ�ందు

��్టట్ �ా్థ�ల� ��య్య���న మ��య� పకష్�ాతం ల�� అ��్మ���్టట
� �వ్ ���రణను �� ందడం. (20 USC
1415[f][1][A], 1415[f][3][A]-[D]; 34 CFR 300.511; EC 56501[b][4])

2. ��ౖకలయ్ం ఉనన్ �ిల్లల గ���ం� అవ�ాహన ఉనన్ వయ్క�త్ల� మ��య�/ల��� ��య్య�ాదులను ��డ�
�ెచు్చ��వడం మ��య� �ా�� సల�లను �� ందడం (EC 56505 [e][1])

3. �ా��య్ల�, ��త �ాదనల�, మ��య� మ��క �ాదనలను అం��ంచడం (EC 56505[e][2])

4. �బ���ంచడం, �ా�స్ ఎ�ాజ్���సన్ �ేయడం, మ��య� �ా�ల� �జర� �ావల�ిన అవసరం క���
ఉండటం (EC 56505[e][3])

5. �ాసత్ �ాల� మ��య� �ర్ణ య�లను కను��నడం�� స�, ��తప�ర్వక ల���, ����ంట్ �క్క ఎం�ిక
ప్ర�ారమ�, ���రణ �క్క ఒక ���ా్బట�మ్ ���ార�్డను అందు��వడం (EC 56505[e][4])

���నపర���న భద్రత ��ట�సు
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6. ���రణల� � �ిల్ల�ాడ� �జర� అ��య్ల� చూడం�� (EC 56501[c][1])
7. ���రణ ప�్ల క్ ��రక� అందుబ�ట�ల� ఉండటం ల��� ల�క�� వడం (EC 56501[c][2])

8. ఆ �ే�� ��ట��� ప�రత్ �న అ����్మంట్ల �� స�, ��క�య్��ంట్ల �ా�ీల� మ��య� �ి�ార�స్ల�, మ��య�
�ా�ల జ���� మ��య� �ా�� �ాకష్య్ం �క్క �ా��రణ ��త్రం �క్క �ా�ీలను ���రణ�� మ�ందు
ఐదు (5) �ాయ్�ార ����లల��ా అందు���ా�. (EC 56505[e][7] మ��య� 56043[v])

9. ���రణక� క�సం ప�� (10) �ాయ్ల�ండర్ ����ల మ�ందు, ఎదుట� �ా��్టల నుం�� సమసయ్ల� మ��య�
�ాట��� �ా�� ప్ర��ా��త ప���ా్క�ాల గ���ం� సమ���రం అందు��� ఉం���. (EC 56505[e][6])

10. ఒక ఇంట����టర్ను ఉం���(CCR 3082[d])
11.

���రణ �ాలక�మం �క్క �� ����ంప�ను అభయ్��ధ్ంచడం

(EC 56505[f][3])

12. డూయ్ �ా్ర��స్ ���రణ జర�గ�త�ండ�ా ఏ సమయంల� అ��� మధయ్వ��త్త్వ �ాన్ఫ��న్స్ను క���
ఉండటం (EC 56501[b][2]), మ��య�

13. ఒక ��య్య�ా�� �ా్ర��ధయ్ం వ��ం��లనన్ ��వనను క��� ఉనన్ట�
్ల ఎదుట� �ా��్ట నుం�� ��ట�సును

���రణక� క�సం ప�����లక� మ�ందు�ా అందు��వడం (EC 56507[a]). (20 USC 1415[e];

34 CFR 300.506, 300.508, 300.512 మ��య� 300.515)
��తప�ర్వక డూయ్ �ా్ర��స్ �ి�ాయ్దును ��ఖల� �ేయడం
��ను డూయ్ �ా్ర��స్ ���రణను ఎల� అభయ్��ధ్ం���?

డూయ్ �ా్ర��స్ ���రణ ��రక� ��తప�ర్వక అభయ్రధ్నను �ర� ��ఖల� �ేయ��. �ర� ల��� � ప్ర���� ఈ ���ం��
సమ����ా�న్ � అభయ్రధ్న ప్ర�ారం సమ��ప్ంచవల�ి ఉంట�ం��:
1. �ిల్ల�ా�� ��ర�

2. �ిల్ల�ా�� ఇంట� �ర���మ�

3. �ిల్ల�ాడ� �జరవ�త�నన్ సూ్కల్ �క్క ��ర�

4. ��ాశ�య��ెన
ౖ �ిల్ల�ా�� �షయంల�, అందుబ�ట�ల� ఉనన్ �ిల్ల�ా�� సంప్ర��ంప� సమ���రమ� మ��య�
�ిల్ల�ా�� �జరవ�త�నన్ సూ్కల్ ��ర�, మ��య�

5. సమసయ్ �క్క స్వ��వం �వరణ, సమసయ్(ల)క� సంబం��ం�న �ాసత్ �ాల�� స� మ��య� సమసయ్(ల)
�క్క ప్ర��ా��త ప���ా్కరమ�

డూయ్ �ా్ర��స్ ���రణ ��రక� ��ఖల� �ేసత్ ునన్ �ా��్ట ఎదుట� �ా��్ట�� ��తప�ర్వక అభయ్రధ్న �క్క �ా�ీ� తపప్క

ఇ�ా్వల� ��డరల్ మ��య� ��్టట్ చట�్టల� ���ద్��ాత్�. (20 USC 1415[b][7], 1415[c][2]; 34 CFR 300.508; EC
56502[c][1])
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డూయ్ �ా్ర��స్ ���రణ ��రక� ��ఖల� �ేయ����� మ�ందు, సూ్కల్ ���్ట ిక్
� ్ట ఒక ప���ా్కర ��షన్ను సమ���శపర�
�షయ��న్ ప��ష్క��ం�ే అవ�ా�ా�న్ ఇసుత్ం��, ఇ�� త�్ల దండ�్రల� మ��య� డూయ్ �ా్ర��స్ ���రణ అభయ్రధ్నల� గ���త్ం�న

�ాసత్ �ాల �క్క ���ద్ష్ట అవ�ాహన క��� ఉనన్ ఐఇ�ి ట�మ్ �క్క సంబం��ంత సభ�య్ల మధయ్ ఒక సమ���శం. (20
USC 1415[f][1][B]; 34 CFR 300.510)

ప���ా్కర ��షన్ల� ఏ� ఉంట��?
త�్ల దండ�్రల డూయ్ �ా్ర��స్ ���రణ అభయ్రధ్న ��టస
� ును అందుక�నన్ ప����ను (15) ���లల��ా ప���ా్కర ��షన్స్

సమ���శ పరచబడ���. ��షన్ల� �ర్ణయం �సుక��� అ���ారం ఉనన్ సూ్కల్ ���్ట క్
ి � ్ట ప్ర���� ఉంట�ర� మ��య�

త�్ల తండ�్రల�� �ాట� ఒక ��య్య�ా�� అందుబ�ట�ల� ఉంట� తపప్ సూ్కల్ ���్ట క్
ి � ్ట �క్క ��య్య�ా�� �ేర్చబడర�. డూయ్

�ా్ర��స్ ���రణ అభయ్రధ్న �క్క ఆ��రం అ�న డూయ్ �ా్ర��స్ ���రణ �జ�లను �ిల్ల�ా�� ����ంట్ చ��్చంచవచు్చ.

����ంట్ మ��య� సూ్కల్ ���్ట ిక్
� ్ట ��తప�ర్వకం�ా సమ����ా�న్ ���ి��య����� అం��క����త్ ప���ా్కర ��షన్ అవసరం
ల�దు. ఒక��ళ డూయ్ �ా్ర��స్ ���రణ సమసయ్ను మ���్ఫౖ (30) ���లల��ా సూ్కల్ ���్ట ిక్
� ్ట ప��ష్క��ంచక�� �ే, డూయ్ �ా్ర��స్

���రణ జర�గ�త�ం��. ఒక��ళ ఏ�ై�� ప���ా్క�ా��� వ��త్ , �ా��్టల� చట్ట బదధ్ ��న కట�్టబ�ట� ఒపప్ం���న్ అమల�

�ే�త్ ార�. (20 USC 1415[f][1][B]; 34 CFR 300.510)

��్ర �ీ��ంగ్స్ సమయంల� �� �ిల్ల�ా�� ��్ల ��్మంట్ మ�ర�త�ం��?
అ��్మ���్టట
� వ్
� ల��� ��య్యపర���న �� ్ర �ీ��ంగ్స్ల� ప్ర�య
� ం ఉనన్ �ిల్ల�ాడ�, �ర� మ��య� సూ్కల్ ���్ట క్
ి � ్ట మ��క

ఏ�ాప్ట� ��ౖ అం���ా�ా��� వ��త్ తపప్, ప్రసత్ ుతం ఉనన్ ���య్పర���న ��్ల ��్మంట్ ల��� ఉం���. ఒక��ళ �ర� ఒక ప�్ల క్

సూ్కల్ల� � �ిల్ల�ా�� ��రక� �ా్రరంభ ప్ర��
� ా��� దరఖ�సుత్ �ేసుక�ంట�ంట�, �� ్ర �ీ��ంగ్స్ అ�న్ మ����� వరక�, �

అనుమ��� �ిల్ల�ా��� ప�్ల క్ సూ్కల్ �� ్ర �ా�ంల� ఉంచు��ర�. (20 USC 1415[j]; 34 CFR 300.518; EC

56505[d])

�ర్ణయం ��ౖ అ�ీప్ల్�� ��ళ్లవ��్చ?
���రణ �ర్ణయ�� త��� �ర్ణయం మ��య� ��ండ� �ా��్టల� ����� కట�్టబ�� ఉం���. త��� �ర్ణయం వ�్చన 90

���లల��ా ��్టట్ ల��� ��డరల్ ��ర�్టల� �ి�ల్ చరయ్ను ��ఖల� �ేయడం ��్వ�ా ఏ�ై�� �ా��,్ట ���రణ �క్క �ర�ప్��ౖ
అ�ీప్ల్ �ేయవచు్చ. (20 USC 1415[i][2] and [3][A], 1415[l]; 34 CFR 300.516; EC 56505[h] మ��య�

[k], EC 56043[w])

�� ��య్య�ాదుల ర�సుమ�ను ఎవర� �ె�్ల�త్ ార�?
డూయ్ �ా్ర��స్ ���రణక� సంబం��ం� ఏ�ె�
ౖ � చరయ్ ల��� �� ్ర �ీ��ంగ్ ల�, ��య్య�ా్థనం తన అ�ష్ట ం ��రక�, �ర�
���రణల� ప్రబలం�ా ఉనన్ �ా��్ట అ��ే, ��ౖకలయ్ం ఉనన్ �ిల్ల�ా�� ����ంట్ �ా � ఖర�్చలల� ��గం�ా �క�
సమ��త��న
� ��య్య�ా�� ర�సుమ�లను ఇవ్వవచు్చ. �ా��్టల అం���ారం�� అ��్మ���్టట
� వ్
� ���రణ మ����ిన తర��ాత

���నపర���న భద్రత ��ట�సు
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క��� సమ��త ��య్య�ా�� ర�సుమ�ను ఇవ్వవచు్చ. (20 USC 1415[i][3][B]–[G]; 34 CFR 300.517; EC

56507[b])

ఒక��ళ ఈ ���ం�� �ె�య�ే�న
ి ప���్థ త
ి �ల� తల��త్�ే ర�సుమ�ను త��గ్ంచవచు్చ:

1. ��ాదం �క్క త��� ప���ా్క�ా�న్ �ర� అసమంజసం�ా ఆలసయ్ం �ే�ార� అ� ��ర�్ట కను��ంట�

2. స��త�కం�ా ఒ��ల�ంట� ��ప
ౖ �ణయ్మ�, ���త్ �, మ��య� ఆనుభవం గల ��య్య�ాదుల�ే అం��ం�ే ఒ�� �ధ���న
��వలక� ప్రసత్ ుతం సమ�జంల� ఉనన్ ��ట� కంట� ��య్య�ా���� గంటక� ఇ�ే్చ ర�సుమ� ఎక�్కవ�ా ఉంట�ం��

3. ���్చం�న సమయమ� మ��య� అం��ం�న చట్ట పర��న
� ��వల� అ��కం�ా ఉ��న్�, ల���

4. డూయ్ �ా్ర��స్ అభయ్రధ్న ��టస
� ుల� సమ��త��న
� సమ����ా�న్ సూ్కల్ ���్ట క్
ి � ్ట�� � ��య్య�ా�� అం��ంచల�దు.

ఒక��ళ య�కష్న్ ల��� �� ్ర �ీ�ం� గ్ �క్క ప���ా్క�ా�న్ ��్టట్ ల��� సూ్కల్ ���్ట ిక్
� ్ట అసమంజసం�ా ఆలసయ్ం �ే�ాయ�
ల��� ఈ చట్ట ం �క్క ��కష్న్ ఉల్ల ంఘన జ����ంద� ��య్య�ా్థనం కను��నన్ప�ప్డ�, ��య్య�ా�� ర�సుమ�
త��గ్ంచబడదు. (20 USC 1415[i][3][B]-[G]; 34 CFR 300.517)

డూయ్ �ా్ర��స్ ���రణ ��్ర �ీ��ంగ్ ల��� ��య్యపర���న చరయ్ �క్క ఫ�తం�ా ఒక ఐఇ�ి ట�మ్ సమ���శం
�ర్వ����త్ తపప్, ఏ�ై�� ఐఇ�ి ట�మ్ సమ����ా��� సంబం��ం� ��య్య�ా�� ర�సుమ� ఇవ్వబడదు. ���రణ
�ా్రరంభం �ావ����� ప�� (10) ���ల మ�ందు ���్ట ి�క్్ట/ప�్ల క్ ఏజ��స్ ఇ�్చన స��త�క���న ��టల�
�్ట ్మంట్ ఆఫర్ను
�ర� �రస్క����త్ మ��య� ���రణ �ర్ణయమ� ��ట�ల�్మంట్ �క్క ఆఫర్ కంట� ఎక�్కవ అనుక�ల���న��

�ాక�� �ే, ��య్య�ా�� ర�సుమ� �రస్క��ంచవచు్చ. (20 USC 1415[i][3][B]–[G]; 34 CFR 300.517)

మ��ంత సమ���రం �� ంద����� ల��� మధయ్వ��త్త్వం ల��� డూయ్ �ా్ర��స్ ���రణ ��రక� ��ఖల� �ేయ�����,
సంప్ర��ంచం��:

ఆ�ీస్ ఆఫ్ అ��్మ���్టట
� వ్
� ��య��ంగ్స్

అట�నష్న్: ��ప్షన్ ఎడ�య్��షన్ ���జన్

2349 ��ట్ �� ఓక్స్ �ైవ్
� , సూట్ 200

�ాక���ంట�, �ిఎ 95833-4231(916) 263-0880
�ాక్స్ (916) 263-0890

��ౖకలయ్ం ఉనన్ ���య్ర�ధ్ల ��రక� సూ్కల్ క�మ�కష్ణ మ��య� ��్ల ��్మంట్
ప్ర�య
� ల�

సూ్కల్ క�మ�కష్ణ మ��య� ప్ర��య్మ�న్య మధయ్ంతర ���య్పర���న ��ట�్టంగ�ల�
�� �ిల్ల�ాడ� స��ప్ండ్ ల��� బ��ష్కరణ �ేయబడ����?
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��ౖకలయ్ం క���న ఒక �ిల్ల�ాడ�, ���య్��ధ్ ప్రవరత్ న ��డ్ను ఉల్ల ం��ం��త్ , అత� ల��� ఆ�� ��ట్ట ం� గ్ నుం�� ��్ల ��్మంట్ మ�ర�ప్
త��న�� అ� �ర్ణ�సుత్నన్ప�ప్డ�, ��సుల �ా���ా ఏ���
ౖ � ప్ర�ేయ్క ప���్థ ిత�లను సూ్కల్ �ిబ్బం�� ప��గణ�ంచవచు్చ:
•
•

త��న మధయ్ంతర ప్ర��య్మ�న్య �దయ్ ��ట్ట ం� గ్, మ��క ��ట్ట ం� గ్, ల��� ప�� (10) వర�స సూ్కల్ ����ల కంట�

ఎక�్కవ �ాక�ం�� స��ప్నష్ న్, మ��య�

�నన్ దుష��వరత్ న సంఘటనల ��రక� అ�ే సూ్కల్ సంవతస్రంల� ప�� (10) వర�స సూ్కల్ ����ల కంట�
ఎక�్కవ �ాక�ం�� అదనప� ��ల��ంప�ల�

ప�� (10) కంట� ఎక�్కవ ���ల� ��ల��ం�న తర��ాత ఏ� జర�గ�త�ం��?

ఒక ��ౖకలయ్ం క���న �ిల్ల�ా��� అ�ే సూ్కల్ సంవతస్రంల� ప�� (10) ���ల ��రక� ప్రసత్ ుత ��్ల ��్మంట్ నుం�� అతడ� ల���
ఆ�� ��ల��ంచబ��న తర��ాత, తదుప�� ���ల ��ల��ంప� సమయంల�, ప�్ల క్ ఏజ��స్, ఆ �ిల్ల�ాడ� �ా��రణ �దయ్

క��క
� �య్లమ్ల� �ాల�గ్నడం ��న�ా��ంచ����� మ��య� �ిల్ల�ా�� �క్క ఐఇ�ిల� ఏ�ాప్ట� �ే�న
ి ల��య్లను

�ేర�క���ందుక� ప���గ�ం�ే �ల� క�ప్ం���. అల���, త��న �ధం�ా, ప్రవరత్ న ఉల్ల ంఘన ����� సంభ�ంచక�ం��
సంబ� ��ంచ����� ర��� ం��ంచబ��న, ఫంకష్నల్ ప్రవరత్ న అ����్మంట్ మ��య� ప్రవరత్ న ఇంట��్వనష్ న్ ��వల� మ��య�
సవరణలను అందుక�ంట�డ�.

ఒక��ళ అట�వంట� ��్ల ��్మంట్ల� ఒక �ిల్ల�ాడ� ప�� (10) ���లక� �ం� ఉంట�, �ిల్ల�ా�� దుష��వరత్ న�� ��ౖకలయ్ం �ారణమ�

అ� ��ాధ్��ంచ����� ఒక ఐఇ�ి సమ����ా�న్ �ర్వ��ం���. ఒక��ళ క������,ే ఈ ఐఇ�ి సమ���శమ� �ాధయ్���
� ే ��ంట��

�ర్వ��ంచబ���, ల��� ఇట�వంట� క�మ�కష్ణ� చరయ్ను �సు���ాల� సూ్కల్ ���్ట ిక్
� ్ట �ర్ణ�ంచుక�నన్ ప�� (10)
���లల��ా �ర్వ��ం���.

ఒక ����ంట్�ా �మ్మ�న్ ఈ ఐఇ�ి ట�మ్ �క్క సభ�య్��ా �ాల�గ్నమ� ఆ�్వ��ాత్ర�. దుష��వరత్ నను సం����ంచ�����

ఒక అ����్మంట్ ప్రణ��కను సూ్కల్ ���్ట ిక్
� ్ట అ�వృ��ధ్ �ేయవల�ి ఉంట�ం�� ల���, ఒక��ళ � �ిల్ల�ాడ� ప్రవరత్ న
ఇంట��్వనష్ న్ ప్రణ��క క��� ఉంట�, అవసర���న �ధం�ా ప్రణ��కను స���ం��� మ��య� సవ��ం���.

దుష��వరత్ న ��ౖకలయ్ం �ారణం�ా �ాదు అ� ఐఇ�ి ట�మ్ ఒక��ళ ��ాధ్����త్ ఏ� జర�గ�త�ం��?
దుష��వరత్ న అ���� �ిల్ల�ాడ� �క్క ��క
ౖ లయ్ం �ారణం�ా ప్రద��్శంచబ��న�� �ాదు అ� ఒక��ళ ఐఇ�ి ట�మ్ ��ాధ్���,�త్

��ౖకలయ్ం ల�� �ిల్లల��ౖ �సుక��� �ధం�ా��, సూ్కల్ ���్ట క్
ి � ్ట బ��ష్కరణ వంట� క�మ�కష్ణ చరయ్ను �సు��వచు్చ.(20

USC 1415[k][1] and [7]; 34 CFR 300.530)

�ర� ఐఇ�ి ట�మ్ �క్క �ర్ణ యం�� అం��క��ంచక�� �ే, డూయ్ �ా్ర��స్ ���రణను �ా్రరం�ంచమ�

అభయ్��ధ్ంచవచు్చ, ఇ�� ���రణను అభయ్��ధ్ం�న �ే�� నుం�� ఇర��ౖ (20) సూ్కల్ ����లల��ా జర�ా�. (20 USC
1415[k][2]; 34 CFR 300.531[c])

��ట�ంగ్స్�� సంబంధం ల�క�ం�� సూ్కల్ ���్ట ిక్
� ్ట � �ిల్ల�ా���� ఎఫ్ఎ�ిఇ� అం��ంచడం ��న�ా��ం���.
ప్ర��య్మ�న్య �దయ్ ��ట�ంగ్స్, �ా��రణ క���క�య్లంల� �ిల్ల�ాడ� �ాల�గ్నడం ��న�ా��ంచ����� �ల� క�ప్ం���

���నపర���న భద్రత ��ట�సు
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మ��య� ఐఇ�ిల� �వ��ం�న ��వల� మ��య� సవరణల� మ��య� ��వల ��న�ా��ంప�ను ��ాధ్��ం���. IEP.
(34 CFR 300.530; EC 48915.5[b])

��ౖ���ట్ సూ్కల్క� �జరవ�త�నన్ �ిల్లల�
త�్ల దండ�్రల�ే ��ౖ���ట్ సూ్కల్స్ల� �ేర్చబ��న ���య్ర�్థల� ప�్ల క్�ా ఫండ్ �ేయబ��న ప్ర�ేయ్క �దయ్ �ారయ్క�మ�లల�
�ాల�గ్నగల�ా?

త�్ల దండ�్రల�ే ��ౖ�
� సూ్కల్ల� �ేర్చబ��న �ిల్లల� ప�్ల క్�ా ఫండ్ �ేయబ��న ప్ర�య్ే క �దయ్ �ారయ్క�మ�లల� �ాల�గ్నగలర�.
� ట్

��ౖ�
� సూ్కల్ ���య్ర�్థలక� ఏ ��వల� అం��ం��ల� �ర్ణ�ంచ����� సూ్కల్ ���్ట ిక్
� ్ట, ��ౖ�
� �ాఠ�ాలలను మ��య�
� ట్
� ట్

త�్ల దండ�్రలను సంప్ర��ం���. ��ౖకలయ్ం ఉనన్ �ిల్లలక� ఎఫ్ఎ�ిఇ అం��ంచవల�ిన సప్ష్ట �న
� బ�ధయ్త సూ్కల్ ���్ట క్
ి � ్టక�

ఉనన్పప్ట��,� ఆ �ిల్లలను, త�్ల దండ�్రల� ���
ౖ� ట్
� సూ్కల్స్ల� �ే��్చనప�ప్డ�, ఆ �ిల్లల� ఎఫ్ఎ�ిఇ అం��ంచ����� ప్ర�ేయ్క

�దయ్ మ��య� సంబం��త ��వలల� అ�న్ ల��� ���న్ ��వల� అందు������� అర�్హల� �ాదు. (20 USC
1415[a][10][A]; 34 CFR 300.137 and 300.138; EC 56173)

సూ్కల్ ���్ట క్
ి � ్ట అ���ారం ప్ర�ారమ� ఇంతక� మ�ందు ప్ర�ేయ్క �దయ్ మ��య� సంబం��త ��వలను అందుక�నన్ ఒక ప్ర�య్ే క

అవస�ాల�నన్ వయ్��త్ �క్క ����ంట్, తన �ిల్ల�ా��� ఒక ���
ౖ� ట్
� �ా్రధ�క ల��� ��కండ�� �ాఠ�ాలల�, �ా్థ�క �దయ్
ఏజ��స్ �క్క అనుమ� ల��� ��ఫరల్ ల�క�ం�� �ే�్చ� �ే, ఎఫ్ఎ�ిఇ� ���్ట క్
ి � ్ట అందుబ�ట�ల��� వ�ే్చల� �ే��
ి � సూ్కల్

���్ట క్
ి � ్ట ప్ర�య్ే క �దయ్ను ఆ �ిల్ల�ా���� అం��ంచవల�ిన అవసరం ల�దు. ��ౖ�
� �ా్రధ�క ల��� ��కండ�� సూ్కల్ల� ప్ర��
� ా���
� ట్

మ�ందు, స��న
� సమయ���� సూ్కల్ ���్ట క్
ి � ్ట, �ిల్ల�ా���� ఎఫ్ఎ�ిఇ అందుబ�ట�ల��� �ేల�ద� ��య్య�ా్థనం ల��� త��న
���రణ అ���ా�� కను��ంట� మ�త్ర�� ����ంట్ ల��� �ా��్డయన్�� సూ్కల్ ���్ట క్
ి � ్ట ��ఇంబర్స్ �ేయ�ల� మ��య� ���
ౖ� ట్
�

��్ల ��్మంట్ స���నద� ���ంచవచు్చ. (20 USC 1412[a][10][C]; 34 CFR 300.148; EC 56175)

��ఇంబ��స్�ంట్ను ఎప�ప్డ� త��గ్ంచవచు్చ ల��� �రస్క��ంచవచు్చ?
� �ిల్ల�ా��� ప�్ల క్ సూ్కల్ నుం�� ��ల��ంచ����� మ�ందు సూ్కల్ ���్ట క్
ి � ్ట నుం�� ��టస
� ు ఇ�్చ�� అ���్మ� ంట్ ��రక�

ఒక��ళ �ర� � �ిల్ల�ా��� అనుబ�ట�ల� ఉంచనప�ప్డ� ��య్య�ా్థనం ల��� ���రణ అ���ా�� � ��ఇంబ��స్�ంట్ను
త��గ్ంచవచు్చ ల��� �రస్క��ంచవచు్చ. � �ిల్ల�ా��� ప�్ల క్ ఖర�్చ�� ఒక ���
ౖ� ట్
� సూ్కల్ల� �ే�ా్చలనన్ � ఉ�ేద్�ాయ్�న్

మ��య� � ఆం�ో ళలను ప్రకట�ంచడం�� స�, సూ్కల్ ���్ట ిక్
� ్ట�ే ప్ర��ా��ంచబ��న ప్ర�య్ే క �దయ్ ��్ల ��్మంట్ను �ర�
�రస్క��ం�నట�
్ల సూ్కల్ ���్ట క్
ి � ్టక� సమ���రమ� ఇవ్వక�� �ే ��ఇంబ��స్�ంట్ను �రస్క��ంచవచు్చ.

�ర� ��టస
� ును సూ్కల్ ���్ట క్
ి � ్ట�� �ట�ల� ఎప�ప్�ో ఒక�ా�� ఇ�ా్వ�:

•

ప�్ల క్ సూ్కల్ నుం�� � �ిల్ల�ా��� ��ల��ంచ����� మ�ందు, �ర� �జర�న ఇట�వల జ����న
ఐఇ�ి ట�మ్ సమ���శంల�, ల���

•

� �ిల్ల�ా��� ప�్ల క్ సూ్కల్ నుం�� ��ల��ంచ����� మ�ందు క�సం ప�� (10) �ాయ్�ార ����ల

(��లవ�ల�� స�) మ�ందు సూ్కల్ ���్ట క్
ి � ్ట�� ��తప�ర్వకం�ా ఇ�ా్వ�.
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��ఇంబ��స్�ంట్ను ఎప�ప్డ� త��గ్ంచక�డదు ల��� �రస్క��ంచక�డదు?
ఒక��ళ ఈ ���ం�� �ాట�ల� ఏ�ై�� �ారణం వలన �ర� సూ్కల్ ���్ట క్
ి � క�
్ట
�ా్రతప�ర్వక ��టస
� ును ఇవ్వల�క�� �ే,
��య్య�ా్థనం ల��� ���రణ అ���ా�� � ��ఇంబ��స్�ంట్ను త��గ్ంచక�డదు ల��� �రస్క��ంచక�డదు:
•

•
•
•
•

��టస
� ు ఇవ్వక�ం�� సూ్కల్ �మ్మ�న్ �����ం�ం��

ఈ ���నపర��న
� భద్రతల ��ట�సు �ా�ీ� �ర� అందు��ల�దు ల��� ���్ట క్
ి � ్ట�� ��ట���ౖ �ేయవల�ిన అవసరం

గ���ం� �క� �నన్ం�ా �ె�యజ�యబ��ం��

��టస
� ును ఇవ్వడం వలన � �ిల్ల�ా���� �ా��రక నష్ట ం జ���� అవ�ాశం ఉం�ే��

ఇం��్లష్ల� �ాయల�క�� వడం మ��య� �రకష్య్�ాసయ్త �మ్మ�న్ ��టస
� ు ఇవ్వక�ం�� �����ం���, ల���

��టస
� ుక� ఇవ్వడం � �ిల్ల�ాడ��� �వ్ర �����ే్వగ ���� ���� ట�����.20 USC 1412[a] [10] [C]; 34 CFR
300.148; EC 56177)

��్టట్ �ి�ాయ్దు ప్ర�య
� ల�

��ను ��్టట్ �ాం�ి్ల యన్స్ �ి�ాయ్దును ఎప�ప్డ� ��ఖల� �ేయవచు్చ?
ఒక సూ్కల్ ���్ట క్
ి � ్ట ��డరల్ ల��� ��్టట్ ప్ర�య్ే క �దయ్ చట�్టల� ల��� �బంధనలను ఉల్ల ం��ం�నట�
్ల �ర� �శ్వ�ి��త్, �ర�

��్టట్ �ాం�ి్ల యన్స్ �ి�ాయ్దును ��ఖల� �ేయవచు్చ. � �ా్రతప�ర్వక �ి�ాయ్దు క�సం ఒక ��డరల్ మ��య� ��్టట్ ప్ర�య్ే క

�దయ్ చట�్టల ఉల్ల ంఘనల ఆ��పణను ����్క���. �ా��� ��న్య� �దయ్ ���గం (�ి�ఇ
� )�ే �ి�ాయ్దు అందుక��� �ే���� ఒక

సంవతస్రం కంట� ఎక�్కవ సమయం �ాక�ం�� ఉల్ల ంఘన జ���� ఉం���. �ి��ఇ�� ��్టట్ �ాం�ి్ల యన్స్ �ి�ాయ్దును ��ఖల�
�ేసత్ ునన్ప�ప్�ే, �ి�ాయ్దు �క్క �ా�ీ� �ర� సూ్కల్ ���్ట క్
ి � ్ట�� క��� పం�ిం���. CDE. (34 CFR 300.151–153;
5 CCR 4600)

��డరల్ మ��య� �ాష్ట � ప్ర�ేయ్క �దయ్ చట�్టల� ల��� �బంధనల ఉల్ల ంఘనల ఆ��పణల �ి�ాయ్దులను ఇక్కడక� ���ల్
�ేయవచు్చ:

�ా��� ��న్య� �దయ్ ���గం
ప్ర�య్ే క �దయ్ ���గం

���నపర���న భద్రతల ��ఫరల్ స��్వస్
1430 ఎన్ ���, సూట్ 2401
�ాక���ంట�, �ిఎ 95814

��డరల్ ల��� �ాష్ట � ప్ర�ేయ్క �దయ్ చట�్టల� ల��� �బంధనల�ే కవర్ �ేయబడ� సమసయ్లక� సంబం��ం�న �ి�ాయ్దుల
��రక�, � �ల�్ల య���ార్్మ �ి�ాయ్దు ప్ర�య
� లను సంప్ర��ంచం��.

�ి�ాయ్దును ఎల� ��ఖల� �ేయ�� అ�� �షయం�� స�, ��ా��ల ప���ా్కరం గ���ం� మ��ంత సమ���రం ��రక�,

�ి�ఇ
� , ప్ర�య్ే క �దయ్ ���గం, ���నపర��న
� భద్రతల ��ఫ��న్స్ స��్వస్ను (800) 926-0648 ��ౖ ట���� న్ ��్వ�ా; 916327-3704 ��ౖ �ాక్స్ ��్వ�ా; ల��� �ి�ఇ
� ��బ్��ట్
ౖ ను సంద��్శంచడం ��్వ�ా సంప్ర�ం� చం��
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ఎ��ఆర్

ఈ ��ట��ి��షన్ల� ఉప���ంచబ��న సం��పత్ ర��ాల పద��శం
ఆల్ట ��న్ట�వ్ ��సూప్�ట్ ��జల�య్షన్

�ిఎఫ్ఆర్:

��డ్ ఆఫ్ ��డరల్ ��గ�య్ల�షన్స్

ఇ�ి

�ా��� ��న్య� ఎడ�య్��షన్ ��డ్

ఎఫ్ఎ�ిఇ

�ీ్ర అ�ా్ర�ి�
్ర ట్
� ప�్ల క్ ఎడ�య్��షన్

ఐ��ఇఎ

ఇం���డ�య్వల్స్ �త్ ��జ��ట�స్ ఎడ�య్��షన్ య�క్్ట

ఐఇ�ి

ఇం���డూయ్వల�ౖజడ్
� ఎడ�య్��షన్ �� ్ర �ా�మ్

ఒఎ��చ్:

ఆ�ీస్ ఆఫ్ అ��్మ���్టట
� వ్
� ��య��ంగ్స్

ఎస్ఇఎల్�ిఎ:

��ప్షన్ ఎడ�య్��షన్ ల�కల్ �ా్లన్ ఏ��య�

య�ఎస్�ి:

య���ట
ౖ డ్
� ��్టట్స్ ��డ్

