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અશ�તા ધરાવતા લોકો માટે િશ�ણ અિધિનયમ 
(ઇિન્ડિવ�ુઅલ્સ િવથ િડસેિબિલટીસ એ�ુકેશન એક્ટ - 
IDEA), વષ� 2004 માં સુધાયા� પ્રમાણ,ે શાળાઓએ 
બાળકના માતા-િપતાન ેIDEA અન ેતનેા અમલીકરણ 
િનયમનો હેઠળ ઉપલબ્ધ કાય�પ�િતલ�ી અગમચેતીની પૂરી 
સમજ સમાવેલી નોિટસ આપવી પડે છે.  ટેક્સાસ 
એ�ુકેશન એજન્સીએ (TEA) બનાવેલ, આ દસ્તાવેજનો 
હેત ુઆ નોિટસ જ�િરયાતોને પહોચંી વળવાનો અન ેIDEA 
હેઠળ અશ�તા ધરાવતા બાળકોના માતા-િપતાને તેઓના 
અિધકારો સમજવામાં મદદ કરવાનો છે. 

 
■ પ્રોસીજરલ સેફગાડ્સ� ઇન સ્પેિશયલ 
એ�ુકેશન (ખાસ િશ�ણમાં કાય�પ�િતલ�ી 
અગમચેતી) 

 
IDEA હેઠળ, પિરભાષા માતા-િપતાનો અથ� એ જિૈવક માતા-
િપતા, દ�ક લેનાર માતા-િપતા, પાલક માતા-િપતા તરીકેનો 
થાય છે જઓે રા�ની જ�િરયાતો સંતોષતા હોય, વાલી, 
જિૈવક કે દ�ક લેનાર માતા-િપતાની જગ્યાએ કાય�રત વ્યિ� 

(દાદા-દાદી, સાવકા માતા-િપતા, કે અન્ય સંબધંી સિહત) 

જમેની સાથે બાળક રહેતુ ં હોય, બાળકના કલ્યાણ માટે 
કાયદેસર રીતે જવાબદાર વ્યિ�, અથવા સરોગેટ માતા-
િપતા. પિરભાષા માતૃભાષા �ાર ે અંગ્ર�ેમાં સીિમત 

િનપુણતા ધરાવતી વ્યિ� સાથે વાપરવામાં આવે ત્યાર ેતેનો 
અથ� ત ેવ્યિ� �ારા સામાન્ય રીતે વપરાતી ભાષાનો થાય છે; 
બિધર કે સાંભળવાની સમસ્યાથી પીડાતા લોકો માટે 
વાપરવામાં આવે ત્યાર,ે માતભૃાષા જ ે ત ે વ્યિ� �ારા 
સામાન્ય રીત ે વાપરવામાં આવતી સંદેશાવ્યવહારની 
પ�િતનો થાય છે. 

 
શાળાએ તમન ે આ નોિટસ ઓફ પ્રોસીજરલ સેફગાડ્સ� 
(કાય�પ�િતલ�ી અગમચતેી જણાવતી સૂચના) શાળા વષ�માં 
માત્ર એક વખત આપવાની જ�ર પડે છે, િસવાય કે શાળાએ 
તમન ેદસ્તાવેજની બી� એક નકલ આપવી પડે: પ્રારંિભક 

ભલામણ અથવા મૂલ્યાંકન માટે તમારી િવનતંી સમયે; TEA 
સાથે દાખલ કરલેી પહેલી ખાસ િશ�ણ ફિરયાદ મળે ત્યાર;ે 
શાળા વષ�માં પહેલી બાકી પ્રિક્રયા સુનાવણી ફિરયાદ મળે 
ત્યાર;ે િનયુિ�માં ફેરફાર કરતી િશસ્તપાલન સંબંિધત 
કાય�વાહી કરવાનો િનણ�ય લેવામાં આવે ત્યાર;ે અથવા તમારી 
િવનંતી મળે ત્યાર.ે તમ ે અન ે શાળા તમારા બાળકના 
શૈ�િણક કાય�ક્રમન ે લગતા િનણ�યો પ્રવેશ, સમી�ા, અન ે
બરતરફી (એડિમશન, રીવ્યૂ, એન્ડ િડસિમસલ - ARD) 

સિમિત મારફત ેલો છો. ARD સિમિત િનધા�િરત કર ે છે કે 

તમા�ં બાળક ખાસ શૈ�િણક અને સંબંિધત સેવાઓ માટે 
લાયક બને છે કે કેમ. ARD સિમિત તમારા બાળકનો 

વ્યિ�લ�ી શૈ�િણક કાય�ક્રમ (IEP) િવકસાવે છે, સમી�ા કર ે

છે અન ે સુધાર ે છે, અને તમારા બાળકની શૈ�િણક િનયુિ� 
િનધા�િરત કર ે છે. ARD સિમિત અન ે IDEA ની ભૂિમકાના 
સંદભ�માં વધારાની માિહતી તમારી શાળા પાસેથી પ્રવેશ, 
સમી�ા અને બરતરફી પ્રિક્રયા સંબંધમાં માતા-િપતા માટેની 
માગ�દિશ�કા નામક સાથી દસ્તાવેજમાં ઉપલબ્ધ છે. 

 
■ માતા-િપતા તરીકે પાલક માતા-િપતા 

 
જો તમ ેઅશ�તા ધરાવતા બાળક માટે પાલક માતા-િપતા 
હો તો, તમ ેમાતા-િપતા તરીકે ફરજ બ�વતા હોઇ શકો જો 
તમ ેખાસ શૈ�િણક િનણ�યો લેવામાં સહભાગી થવા સંમત 
થાવ અને જો તમ ેજ�રી તાલીમ કાય�ક્રમ બાળકની આગામી 
ARD સિમિત બેઠક પહેલાં પૂરો કરો, પરંત ુબાળક માટે ખાસ 
શૈ�િણક િનણ�યો લેવાના હેતુસર માતા-િપતા તરીકે સિક્રય 

થવાનુ ંશ� કયા� પછી 90 િદવસથી મોડા નહી.ં એક વખત તમ ે

મજૂંર થયેલો તાલીમ કાય�ક્રમ પૂરો કરો એટલે, તમાર ેતે બાળક 
માટે માતા-િપતા તરીકે કાય�રત થવા અથવા માતા-િપતા 
તરીકે ફરજ બ�વવા અથવા બી� કોઇ બાળક માટે 
સરોગેટ માતા-િપતા તરીકે સિક્રય થવા તાલીમ કાય�ક્રમ 

ફરીથી લેવો પડતો નથી. જો શાળા ખાસ િશ�ણનો િનણ�ય 

લેવાના હેતુસર માતા-િપતા તરીકે િનયુ� ન કરવાનું ન�ી 
કર ેતો, િનણ�ય લેવાની તારીખ પછી સાત કેલેન્ડર િદવસોમાં 
શાળાએ તમન ે લેિખત નોિટસ અચકૂ આપવી રહી. આ 

નોિટસમાં પોતાના િનણ�ય માટે LEA નાં કારણો અચકૂ 
સમ�વવા ર�ા અને તમન ેઅચૂક �ણ કરવી રહી કે તમ ે
TEA સાથે ખાસ શૈ�િણક ફિરયાદ ફાઇલ કરી શકો. 

■ સરોગેટ માતા-િપતા 
 
જો, વ્યાજબી પ્રય�ો પછી, શાળા બાળકના માતા-િપતા 
ઓળખી કે શોધી ના શકે, પાલક માતા-િપતા એક માતા-િપતા 
તરીકે ફરજ બ�વવા અિનચ્છુક કે અસમથ� હોય, બાળક 
પાલક ઘરની ગોઠવણમાં ન રહે, અથવા બાળક રા�નો પાલ્ય 
હોય તો, શાળાએ બાળકના માતા-િપતાન ેબદલે કાય�રત થવા 
સરોગેટ માતા-િપતાની િનમણૂક અચકૂ કરવી રહી, િસવાય કે 

બાળક રા�નો પાલ્ય હોય અને ન્યાયાલયે સરોગેટ માતા-
િપતાની િનમણકૂ કરી હોય. શાળાએ સરોગેટ માતા-િપતાની 
િનમણકૂ પણ મૅિકની-વૅન્ટો હોમલેસ આિસસ્ટન્સ એક્ટમાં 
વ્યાખ્યાંિકત પ્રમાણ,ે એકલા બેઘર જુવાન માટે અચૂક કરવી 
રહી. સરોગેટ માતા-િપતાને એક ઘરિવહીન કે પૂરક સંભાળમાં 
રહેલા બાળક માટે િનયુ� કરવાનું વ્યવહા� શ� બને 
એટલે, સ્કૂલે બાળકનુ ં શૈ�િણક િનણ�ય લેનાર વ્યિ� અન ે
કેસ વક�રન ે િનયુિ�ની લેિખત નોિટસ અચકૂ પૂરી પાડવી 
રહી. 
https://tea.texas.gov/Academics/Special_Student_Popul
ations/Special_Education/Programs_and_Services/State

https://tea.texas.gov/Academics/Special_Student_Populations/Special_Education/Programs_and_Services/State_Guidance/Children_and_Youth_Experiencing_Homelessness
https://tea.texas.gov/Academics/Special_Student_Populations/Special_Education/Programs_and_Services/State_Guidance/Children_and_Youth_Experiencing_Homelessness
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lessness. 

 
સરોગેટ માતા-િપતા તરીકે ફરજ બ�વવા પાત્ર બનવા, તમ ે

રા�ના (સરકારી), શાળા કે બાળકના િશ�ણ કે સંભાળમાં 
સામેલ કોઇ એજન્સીના કમ�ચારી અચકૂ ન હોવા જોઇએ, અન ે
તમન ેબાળકના િહત સાથે િવરોધ ઊભો થાય તવેો કોઇ રસ 
અચકૂ ના હોવો ર�ો. સરોગેટ માતા-િપતા તરીકે િનયુ� 

વ્યિ� અચકૂ પૂરતું �ાન અને આવડતો ધરાવતી, ફરજ 
બ�વવા તૈયાર, બાળકનુ ંિહત અનુસરવામાં સ્વતંત્ર િનણ�ય 
લેવા અભ્યાસુ હોવી રહી, એ ખાતરી કર ેકે બાળકના બાકી 
પ્રિક્રયા અિધકારોનુ ંઉલ્લંઘન ના થાય, બાળક અને શાળાની 
મુલાકાત લે, બાળકના શૈ�િણક રકૅોડ્સ�ની સમી�ા કર,ે 
બાળકના િશ�ણમાં સામેલ કોઇ વ્યિ� સાથે સલાહ-

મસલત કર,ે ARD સિમિતની બેઠકોમાં હાજર રહે, અન ે
તાલીમ કાય�ક્રમ પૂરો કર.ે શાળાએ સરોગેટ માતા-િપતા તરીકે 

કાય�રત થવા િનયુ� કરલે વ્યિ�એ બાળકની આગામી 
િનધા�િરત ARD સિમિત બેઠક સમ� તાલીમ કાય�ક્રમ અચૂક 
પૂરો કરવો ર�ો પરંત ુસરોગેટ માતા-િપતા તરીકે પ્રારંિભક 

િનયુિ�ની તારીખ પછી 90 િદવસથી મોડા નહી.ં એક વખત 

તમ ેમજૂંર થયેલો તાલીમ કાય�ક્રમ પૂરો કરો એટલે, તમાર ેતે 
બાળક માટે માતા-િપતા તરીકે કાય�રત થવા અથવા માતા-
િપતા તરીકે ફરજ બ�વવા અથવા બી� કોઇ બાળક માટે 
સરોગેટ માતા-િપતા તરીકે સિક્રય થવા તાલીમ કાય�ક્રમ 

ફરીથી લેવો પડતો નથી. ચાઇલ્ડ ફાઇન્ડ (બાળક શોધી 
કાઢવો) 

 
■ બાળ શોધ 

 
રા�માં રહેતા અશ�તા ધરાવતા તમામ બાળકો, જઓેન ે
ખાસ શૈ�િણક અને સંબંિધત સેવાઓની જ�ર હોય, 
ખાનગી શાળાઓમાં જતા અશ�તા ધરાવતા બાળકો 
સિહત, તેઓની ઓળખ, શોધ અને મૂલ્યાંકન અચકૂ કરવંુ 
ર�ુ.ં આ પ્રિક્રયાન ેચાઇલ્ડ ફાઇન્ડ (બાળક શોધી કાઢવો) 

કહેવામાં આવે છે. 
 
પોતાની બાળ શોધ પ્રવૃિ�ઓના ભાગ�પ,ે LEA એ ખાસ 
શૈ�િણક અને સંબંિધત સેવાઓની જ�િરયાત ધરાવતા 
બાળકો શોધવા, ઓળખવા અને મૂલ્યાંકન કરવા માતા-
િપતાને પ્રવૃિ�ની �ણ કરવા પૂરતો ફેલાવો ધરાવતા, 
સમાચારપત્રો કે અન્ય મીિડયા, અથવા બંનમેાં નોિટસ 
અચકૂ પ્રકાિશત કે �હેર કરવી રહી. 

 
■ અગાઉથી લિેખત નોિટસ 

 
તમન ે તમારા બાળકની ખાસ શૈ�િણક જ�િરયાતોના 
સંબંધમાં શાળાની કાય�વાહીઓન ેલગતી લેિખત માિહતી 

મેળવવાનો અિધકાર છે. શાળા તમારા બાળકની ઓળખ, 
મૂલ્યાંકન, કે શૈ�િણક િનયુિ� શ� કરવા કે ફેરફાર કરવાની 
દરખાસ્ત કર ે અથવા તમારા બાળકન ે મફત યોગ્ય �હેર 
િશ�ણ (ફ્રી એપ્રોિપ્રએટ પિબ્લક એ�ુકેશન - FAPE) પૂ�ં 

પાડવામાં આવે ત ેપહેલાં તમન ેઅગાઉથી લેિખત નોિટસ 
અચકૂ આપવી રહી. શાળા તમારા બાળકની ઓળખ, 
મૂલ્યાંકન, કે શૈ�િણક િનયુિ� શ� કરવા કે ફેરફાર કરવાનો 
ઇનકાર કર ેઅથવા તમારા બાળકન ે FAPEપ�ંૂ પાડવામાં 
આવે તે પહેલાં પણ તમન ે અગાઉથી લેિખત નોિટસ 
મેળવવાનો અિધકાર છે. શાળાએ અગાઉથી લેિખત નોિટસ 

અચકૂ આપવી રહી પછી ભલે તમ ેફેરફાર સાથે સંમત થયા હો 
કે નિહ અથવા ફેરફારની િવનતંી કરી હોય કે નહી.ં 

 
શાળાએ અગાઉથી લેિખત નોિટસમાં આ બાબતો અચૂક 
સમાવવી: શાળા જ ે કાય�વાહીઓ કરવાની દરખાસ્ત કે 

ઇનકાર કર ેતેનું વણ�ન; શાળા કેમ કાય�વાહીની દરખાસ્ત કે 
ઇનકાર કર ે છે તેની સમજૂતી; દરકે મૂલ્યાંકન કાય�પ�િત, 
મૂલ્યાંકન, રકૅોડ� , અથવા શાળાએ કાય�વાહીની દરખાસ્ત કે 
ઇનકાર કરવા િનણ�ય લેવા ઉપયોગમાં લીધેલ અહેવાલનુ ં
વણ�ન; એક િનવેદન કે તમ ેIDEA ની પ્રોસીજરલ સેફગાડ્સ� 
(કાય�પ�િતલ�ી અગમચતેીઓ) હેઠળ સંર�ણ ધરાવો છો; 

આ નોિટસ ઓફ પ્રોસીજરલ સેફગાડ્સ� (કાય�પ�િતલ�ી 
અગમચતેીની સૂચના) ની સમજૂતી; IDEA સમજવામાં તમન ે

મદદ કરી શકે તવેી વ્યિ�ઓ કે સંસ્થાઓ માટે સંપક�  માિહતી; 
તમારા બાળકની ARD સિમિતએ ધ્યાનમાં લીધેલી અન્ય 
પસંદગીઓ અને તે પસંદગીઓ ફગાવી દેવા પાછળના 
કારણોનુ ંવણ�ન; અને શાળા કાય�વાહીની દરખાસ્ત કે ઇનકાર 
કેમ કર ેછે તે બી� કારણોનુ ંવણ�ન. 

 
શાળા કાય�વાહીની દરખાસ્ત કે ઇનકાર કર ે તેના ઓછામાં 
ઓછાં પાંચ િદવસ પહેલાં શાળાએ તમન ેઅગાઉથી લેિખત 
નોિટસ અચૂક પૂરી પાડવી રહી િસવાય કે તમ ે વધાર ે ટંૂકા 
સમયગાળા માટે સંમત થાવ. 

 
નોિટસ અચૂકપણે એવી ભાષામાં લખવી રહી જ ે સામાન્ય 
જનતા માટે સમ� શકાય તેવી હોય અને તમારી માતૃભાષા કે 
સંદેશાવ્યવહારની બી� કોઇ પ�િતમાં ભાષાંતર અચકૂ કરવંુ, 
િસવાય કે તેમ કરવંુ સ્પ�પણ ેશ� ના હોય. 

 
જો તમારી માતૃભાષા કે સંદેશાવ્યવહારની અન્ય પ�િત 
લેિખત ભાષામાં ના હોય તો, શાળાએ તમારી માતૃભાષામાં 
મૌિખક કે બી� કોઇ રીતે અથવા સંદેશાવ્યવહારની અન્ય 
પ�િતમાં ભાષાંતર અચૂક કરવંુ ર�ુ ંજથેી કરીન ેતમ ેતે સમજો. 
શાળા પાસે લેિખત પુરાવો અચકૂ હોવો ર�ો કે આ કરવામાં 
આવ્યંુ છે. 

 
જો, શાળા તમારા બાળકન ેખાસ શૈ�િણક અને સંબંિધત 
સેવાઓ પૂ�ં પાડવાનુ ંશ� કયા� પછી કોઇપણ સમયે, તમ ે

https://tea.texas.gov/Academics/Special_Student_Populations/Special_Education/Programs_and_Services/State_Guidance/Children_and_Youth_Experiencing_Homelessness
https://tea.texas.gov/Academics/Special_Student_Populations/Special_Education/Programs_and_Services/State_Guidance/Children_and_Youth_Experiencing_Homelessness
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સેવાઓ માટેની તમારી સંમિત પાછી ખ�ચી લો તો, શાળાએ 
તમારા બાળકન ેખાસ શૈ�િણક અને સંબંિધત સેવાઓ પૂ�ં 
પાડવાનુ ંબંધ અચકૂ કરવંુ ર�ુ.ં સેવાઓ બંધ કરતા પહેલાં, 
શાળાએ તમન ેઅગાઉથી લેિખત નોિટસ અચૂક આપવી રહી. 

 
અશ�તા ધરાવતા બાળકના માતા-િપતા ઇલેક્ટ� ોિનક 

મેઇલથી લેિખત નોિટસો મેળવવાનુ ંપસંદ કરી શકે જો શાળા 
આવો િવકલ્પ ઉપલબ્ધ કરાવે. 

 
■ માતા-િપતાની સંમિત 

 
શાળા ચો�સ બાબતો કરી શકે તે પહેલાં શાળાએ તમારી 
માિહતગાર સંમિત અચકૂ મેળવવી રહી.  તમારી માિહતગાર 

સંમિતનો અથ� એ થાય કે: તમારી માતૃભાષામાં કે બી� કોઇ 

સંદેશાવ્યવહાર પ�િતથી તમારી પરવાનગી માગી હોય તે 
કાય�વાહી સંબંિધત તમામ માિહતી તમન ેઆપેલી છે; તમે 
તમારી પરવાનગી માંગી હોય તે પ્રવૃિ� સમજો છો અને 
લેિખતમાં સંમત થાવ છો, અને લેિખત સંમિત પ્રવૃિ�નુ ંવણ�ન 
કર ેછે અને �હેર કરવાના કોઇ રકૅોડ્સ�ની યાદી દશા�વે છે; 
અન ેતમ ેસમજો છો કે તમારી સંમિત આપવી એ સ્વૈિચ્છક છે 
અને કોઇપણ સમયે પાછી ખ�ચી શકાય છે. જો તમ ેખાસ 

શૈ�િણક અને સંબંિધત સેવાઓની સતત જોગવાઇ માટે 
તમારી સંમિત પાછી ખ�ચવા ઇચ્છો તો, તમાર ે ત ે અચકૂ 
લેિખતમાં કરવંુ ર�ુ.ં જો તમ ે સંમિત આપીન ેપછી તે પાછી 
ખ�ચી લો તો, તમારી સંમિત રદ કરવાથી ભતૂકાળની િસ્થિત 
લાગુ પડતી નથી. 

 
શાળાએ માતા-િપતાની સંમિત મેળવવા વ્યાજબી 
પ્રય�ોનુ ં દસ્તાવે�કરણ અચકૂ �ળવવંુ ર�ુ.ં 
દસ્તાવે�કરણમાં સંમિત મેળવવા શાળાના પ્રય�ો, જમે કે 
િવસ્તૃત ટેિલફોન રકૅોડ્સ�, પત્રવ્યવહારની નકલો અને 
તમારા ઘર ે કે રોજગારની જગ્યાએ કરલેી મલુાકાતોનો 
િવગતવાર રકૅોડ્સ� અચકૂ સામેલ હોવો ર�ો. 

 
♦ પ્રારંિભક મલૂ્યાંકન શંુ તમા�ં બાળક IDEA 

હેઠળ અશ�તા ધરાવતા બાળક તરીકે લાયક બને 
છે કે કેમ તે િનધા�િરત કરવા તમારા બાળકનુ ંપ્રારંિભક 
મૂલ્યાંકન કરતા પહેલાં, શાળાએ તમન ે અચકૂ 
દરખાસ્ત હેઠળના મૂલ્યાંકનની અગાઉથી લેિખત 
નોિટસ આપવી રહી અન ેતમારી માિહતગાર સંમિત 
મેળવવી રહી. શાળાએ પ્રારંિભક મૂલ્યાંકન માટે 
તમારી સંમિત મળેવવા વ્યાજબી પ્રય�ો અચકૂ કરવા 
ર�ા. પ્રારંિભક મૂલ્યાંકન માટે તમારી સંમિતનો અથ� 
એ નથી થતો કે શાળા તમારા બાળકન ે ખાસ 
શૈ�િણક સેવાઓ પૂરી પાડવાનું શ� કર ેતે માટે પણ 
તમ ે તમારી સંમિત આપી છે. જો તમા�ં બાળક 
રા�નુ ંપાલ્ય હોય અન ેતમારી સાથે ના રહેતુ ંહોય 

તો, શાળાએ તમારી સંમિત મળેવવી અિનવાય� નથી 
જો તઓે તમન ેશોધી ના શકે અથવા જો તમારા માતા-
િપતા તરીકેના અિધકારો સમા� કરાયા હોય અથવા 
ન્યાયાલયના હુકમથી બી� કોઇ વ્યિ�ન ેફાળવવામાં 
આવ્યા હોય. 

♦ પ્રારંિભક સેવાઓ શાળાને તમારી માિહતગાર સંમિતની 
જ�ર તમારા બાળકન ે પહેલી વખત ખાસ શૈ�િણક 
સેવાઓ પૂરી પાડવા માટે પણ પડે છે. જો તમ ેપ્રારંિભક 
સેવાઓ માટે તમારી સંમિત પૂરી પાડવાની િવનંતીન ે
પ્રિતભાવ ના આપો, તમારી સંમિત આપવાનો ઇનકાર 
કરો, અથવા તમારી સંમિત આપીન ે પછી લેિખતમાં 
તમારી સંમિત પાછી ખ�ચી લો તો, શાળાએ FAPE પૂરી 
પાડવાની જ�િરયાતનુ ં ઉલ્લંઘન નિહ ગણાય અન ે
શાળાએ ARD સિમિતની બેઠક બોલાવવાની કે તમારા 
બાળક માટે IEP બનાવવાની જ�ર પડશે નહી.ં 

 
♦ પુનઃમૂલ્યાંકન શાળાએ તમારા બાળકનુ ંપુનઃમૂલ્યાંકન 

કરવા તમારી સંમિત અચકૂ મેળવવી િસવાય કે શાળા એ 
દશા�વી શકે કે શાળાએ તમારી સંમિત મેળવવા 
વ્યાજબી પગલાઓ લીધા અને તમ ેજવાબ આપવામાં 
િનષ્ફળ ર�ા હતા. 

 
♦ ઓવરરાઇડ (િબનઅસરકારક બનાવતી) 

કાય�પ�િતઓ જો તમારા બાળકે �હેર શાળામાં પ્રવેશ 
મેળવ્યો હોય અન ે તમ ે પ્રારંિભક મૂલ્યાંકન કે 
પુનઃમૂલ્યાંકન માટે સંમિત આપવા ઇનકાર કરો તો, 
શાળા મધ્યસ્થી કે બાકી પ્રિક્રયા સુનાવણી 
કાય�પ�િતઓનો ઉપયોગ કરીન ે તમારા બાળકનુ ં
મૂલ્યાંકન કે પુનઃમૂલ્યાંકન ચાલુ રાખી શકે, પરંત ુતેમ કરવંુ 
અિનવાય� નથી. ભિવષ્યમાં પ્રિક્રયા સુનાવણી અિધકારી 
શાળાને તમારી સંમિત વગર તમારા બાળકનુ ંમૂલ્યાંકન 
કરવાનો હુકમ કરી શકે તે સમયે, સુનાવણી અિધકારી એ 
હુકમ ના પણ કર ેકે તમારા બાળકન ેતમારી સંમિત વગર 
ખાસ શૈ�િણક સેવાઓ પૂરી પાડવામાં આવે. 

 
જો તમ ેતમારા બાળક માટે સેવાઓ મેળવવા શ�આતમાં 
સંમિત આપી અન ેપાછળથી શાળાએ સેવાઓ પૂરી પાડવાનું 
શ� કયા� પછી સેવાઓની ચાલુ જોગવાઇ માટે તમારી સંમિત 
લેિખતમાં પાછી ખ�ચી તો, શાળા તમારી સંમિત મેળવવા 
મધ્યસ્થી પ્રિક્રયાનો ઉપયોગ અથવા સેવાઓ ચાલુ રાખવા 
સુનાવણી અિધકારી પાસેથી હુકમ મેળવવા બાકી પ્રિક્રયા 
કાય�પ�િતઓ ના પણ કર.ે 

 
તમારી સંમિતની જ�ર તમારા બાળકના મૂલ્યાંકન કે 
પુનઃમૂલ્યાંકનના ભાગ તરીકે શાળા હયાત ડેટાની સમી�ા કર ે
તે પહેલાં પડતી નથી અથવા માતા-િપતાની સંમિત તમામ 

બાળકો માટે જ�રી હોય તે િસવાય શાળા તમામ બાળકોન ે
આપવામાં આવતી કસોટી કે અન્ય મૂલ્યાંકન તમારા બાળકન ે
આપે તે પહેલાં તમારી સંમિતની જ�ર પડતી નથી. શાળા એક 

સેવા કે પ્રવૃિ�ન ે સંમિત આપવા તમારા ઇનકારનો ઉપયોગ 
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તમન ે કે તમારા બાળકન ેબી� કોઇ સેવા, લાભ, કે પ્રવૃિ� 
નકારવા માટે ના પણ કર.ે 

 
■ સ્વતંત્ર શૈ�િણક મૂલ્યાંકન 

 
જો તમ ેશાળાએ કરલેા મૂલ્યાંકનથી અસંમત હો તો, તમન ે
એ િવનતંી કરવાનો અિધકાર છે કે તમારા બાળકનુ ં
મૂલ્યાંકન, �હેર ખચ�, શાળા માટે કામ ન કરતી કોઇ 
ચો�સ વ્યિ� �ારા કરવામાં આવે. �હેર ખચ�નો અથ� 
શાળા કાં તો મૂલ્યાંકનનો પૂરો ખચ� ચૂકવે અથવા તો ખાતરી 
કરાવે કે મૂલ્યાંકન અન્યથા કોઇ ખચ� વગર તમન ે પૂ�ં 
પાડવામાં આવે. સ્વતંત્ર શૈ�િણક મૂલ્યાંકન (ઇિન્ડપેન્ડન્ટ 

એ�ુકેશનલ ઇવેલ્યૂએશન - IEE) શાળા �ારા િનયુ� ન 

હોય તેવી લાયકાત ધરાવતી વ્યિ� �ારા કરાતુ ંમૂલ્યાંકન 
છે. તમ ે IEE માટે પૂછો ત્યાર,ે શાળાએ તમન ે પોતાના 
મૂલ્યાંકન માપદંડ અને IEE �ાંથી મેળવવંુ તેને લગતી 
માિહતી અચકૂ આપવી રહી. 

 
શાળા પોતાના મૂલ્યાંકન સાથે તમ ેકેમ અસંમત થાવ છો ત ે
પૂછી શકે, પરંત ુશાળા તમન ેતમારી અસંમિત સમ�વવા 
ફરજ પાડીને ગરેવ્યાજબીપણ ે IEE િવલંિબત કે નકારી ના 
શકે. 

 
તમ ેદરકે વખતે શાળાએ કરલેા મૂલ્યાંકન સાથે અસંમત હો 
ત્યાર ેતમ ે�હેર ખચ� માત્ર એક IEE ન ેપાત્ર બનો છો. જો તમ ે

શાળાને IEE માટે ચૂકવણી કરવાની િવનંતી કરો તો, 
શાળાએ કાં તો તેના માટે ચકૂવણી કરવી રહી અથવા તો 
ભિવષ્યમાં પ્રિક્રયા સુનાવણીની િવનંતી એ દેખાડવા કરવી 
રહી કે તેનું મૂલ્યાંકન યોગ્ય છે. 

 
♦ IEE માપદંડ જો IEE �હેર ખચ� થાય તો, મલૂ્યાંકન 

મેળવવાના માપદંડ હેઠળ, મૂલ્યાંકનનુ ં સ્થળ અન ે
પરી�કની લાયકાતો સિહત, શાળાએ ઉપયોગમાં 
લીધેલા માપદંડની જમે સરખા અચકૂ હોવા ર�ા �ાર ે
શાળા મૂલ્યાંકનની શ�આત કર ે (માપદંડ IEE માટે 
તમારા અિધકાર સાથે સુસંગત હોય તેટલા પ્રમાણ 
સુધી). ઉપર વણ�વેલા માપદંડ િસવાય, શાળા �હેર 
ખચ� IEE મેળવવાન ેસંબંિધત શરતો કે સમયરખેાઓ 
ના પણ લાદે. 

 
♦ સુનાવણી અિધકારી િનધા�રણ જો શાળા બાકી 

પ્રિક્રયા સુનાવણીની માગ કર ે અને િનધા�િરત કર ે કે 
શાળાનુ ંમૂલ્યાંકન યોગ્ય છે અથવા એ કે તમન ેમળેલ 
IEE શાળાના IEE માપદંડન ેસંતોષતું નથી તો, શાળાએ 
IEE માટે ચૂકવણી કરવી પડતી નથી. 

 
♦ IEE ખાનગી ખચ� તમારી પાસે IEE તમારા 

પોતાના ખચ� મળેવવાનો અિધકાર હંમેશા રહે છે. તેની 

ચૂકવણી ભલે કોઇપણ કર,ે જો IEE શાળાનો માપદંડ 
સંતોષ ેતો તમારા બાળકન ે FAPE પૂ�ં પાડવાના કોઇ 
િનણ�યમાં શાળાએ IEE ને અચૂક ધ્યાનમાં લેવંુ. તમ ે
ભિવષ્યની સુનાવણી પ્રિક્રયામાં પુરાવા તરીકે IEE પણ 
રજૂ કરી શકો. 

 
♦ સુનાવણી અિધકારીએ હુકમ આપેલ IEE જો 

સુનાવણી અિધકારી IEE નો હુકમ બાકી પ્રિક્રયા 
સુનાવણીના ભાગ તરીકે કર ેતો, શાળાએ તેની ચૂકવણી 
અચૂક કરવી રહી. 

 
■ િશસ્તપાલન કાય�પ�િતઓ 

 
જો તમા�ં બાળક શાળાની આચારસંિહતાનું ઉલ્લંઘન કર ેતો, 
શાળાએ ચો�સ િશસ્તપાલન કાય�પ�િતઓ અચકૂ 
અનુસરવી જો તે તમારા બાળકન ે બાળકની હાલની 
િનયુિ�માંથી કાઢી મૂકે અન ે�ખસદથી િનયુિ� પ્રિક્રયામાં 
ફેરફાર ઊભો થાય. 

 
♦ �ખસદ: િનયુિ�નો ફેરફાર નહી ં જોતમા�ં 

બાળક શાળાની આચારસંિહતાનું ઉલ્લંઘન કર ેતો, તને ે
શાળા માટે તમારા બાળકન ેહાલની િનયુિ�માંથી 10 
શાળા િદવસ કે શાળા વષ�માં થોડાક િદવસ કાઢી 
મૂકવાન ે િનયુિ�નો ફેરફાર તરીકે ગણવામાં નિહ 
આવે, જમે કે શાળા ત ેઅશ�તા વગરના બાળકોન ે
િશસ્તપાલન અનુસરવા માટે કર ેછે. શાળાએ આ ટંૂકા-
ગાળાની �ખસદો દરિમયાન શૈ�િણક સેવાઓ પૂરી 
પાડવાની જ�ર નથી િસવાય કે સેવાઓ અશ�તા 
વગરના બાળકોને પૂરી પાડવામાં આવે. જો શાળા 
તમારા બાળકન ેકામચલાઉ દૂર રાખવાનુ ંપસંદ કર ેતો, 
રા�ના કાયદા હેઠળ, મોકૂફી ત્રણ શાળા િદવસન ે
વટાવી ના શકે. 

 
જો તમારા બાળકન ે હાલની િનયુિ�થી એક શાળા 
વષ�માં 10 શાળા િદવસ માટે કાઢી મૂકવામાં આવે તો, 
તમારા બાળક પાસે અનગુામી �ખસદ િદવસો 
દરિમયાન વધારાના અિધકારો રહે છે. જો અનુગામી 
�ખસદ સતત 10 થી વધાર ેશાળા િદવસ માટે ના હોય 

અને તે િનયુિ�નો ફેરફાર ના હોય તો, શાળા 
કમ�ચારીઓએ, તમારા બાળકના િશ�કો પૈકી 
ઓછામાં ઓછાં એક િશ�ક સાથેની મસલતમાં, 
સેવાઓ જ�રી હોવાનું પ્રમાણ અચકૂ િનધા�િરત કરવંુ 
ર�ુ ં જથેી કરીન ે તમારા બાળકન ે સામાન્ય િશ�ણ 
અભ્યાસક્રમમાં સહભાગી થવાનુ ં ચાલુ રાખવા સમથ� 
બનાવાય, જોકે બી� એક ગોઠવણમાં, અને બાળકની 
IEP માં િનધા�િરત લ�ોન ેપહોચંી વળવા પ્રગિત કરવા 
તરફ. 

 
♦ �ખસદ: િનયુિ�નો ફેરફાર તમારા બાળકની 
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િનયુિ� તો બદલાય છે જો �ખસદ સતત 10 થી 
વધાર ેશાળા િદવસો માટે હોય અથવા શ્રણેીબ� ટંૂકી 
�ખસદોનો સરવાળો 10 શાળા િદવસોનો ઢાંચો 
બનાવે. શંુ �ખસદોનો ઢાંચો બન્યો છે કે કેમ તે ન�ી 
કરતી વખતે, શાળાએ અચૂક ધ્યાનમાં લેવંુ કે શંુ 
બાળકની વત�ણકૂ નોધંપાત્ર રીત ેભતૂપૂવ� ઘટનાઓમાં 
બાળકની વત�ણૂક જવેી છે જનેું પિરણામ શ્રણેીબ� 
�ખસદો અને દરકે �ખસદની લંબાઇ, બાળકન ેકાઢી 
મૂકવામાં આવ્યો હોય તે કુલ સમય, અને �ખસદો 
એકબી�થી કેટલી ઘિન� છે જવેા પિરબળોનુ ંઆવ્યંુ 
હોય. શંુ �ખસદોનો ઢાંચો િનયુિ�નો ફેરફાર ઊભો 
કર ેછે કે કેમ તે શાળા �ારા દરકે િકસ્સામાં િનધા�િરત 
કરવામાં આવે છે અને, જો પડકારવામાં આવે તો તે, 
બાકી પ્રિક્રયા અને ન્યાયાલયની કાય�વાહીઓ મારફત ે
સમી�ાને અધીન હોય છે. 

 
જ ે તારીખે તમારા બાળકની િનયુિ� બદલવાનો 
િનણ�ય કરવામાં આવે જનેી પાછળનુ ં કારણ 
આચારસંિહતાનું ઉલ્લંઘન હોય તો, શાળાએ તમન ેતે 
િનણ�યની �ણ અચકૂ કરવી રહી અને તમન ે આ 
નોિટસ ઓફ પ્રોસીજરલ સેફગાડ્સ� પૂરી પાડવી રહી. 
આચારસંિહતાના ઉલ્લંઘનન ે લીધે તમારા બાળકની 
િનયુિ� બદલવાના કોઇ િનણ�યના 10 શાળા 
િદવસમાં, શાળા, તમ,ે અન ેARD સિમિતના સંબંિધત 
સભ્યોએ (તમ ેઅન ેશાળાએ િનધા�િરત કયા� પ્રમાણ)ે 

અિભવ્યિ� િનધા�રણ સમી�ા (મેિનફેસ્ટેશન 

િડટરિમનેશન રીવ્યૂ - MDR) અચૂક કરવી રહી. 
 

MDR કરતી વખત,ે સભ્યોએ બાળકોની IEP, િશ�કના 
કોઇ િનરી�ણો, અને તમ ેપૂરી પાડેલી કોઇ સંબંિધત 
માિહતી સિહત, તમારા બાળકની ફાઇલમાં તમામ 
સંબંિધત માિહતીની સમી�ા અચકૂ કરવી રહી: સભ્યો 
િનધા�િરત કર ેછે કે શંુ તમારા બાળકની વત�ણૂક તમારા 
બાળકના IEP અમલીકરણમાં શાળાની િનષ્ફળતાનું 
સીધંુ પિરણામ હતું અથવા શંુ તમારા બાળકની વત�ણકૂ 
તમારા બાળકની અશ�તાન ે લીધે કારણભૂત થઇ 
અથવા અશ�તાની સાથે સીધો અન ેનોધંપાત્ર સંબંધ 
હતો. જો સભ્યો િનધા�િરત કર ે કે આમાંની કોઇ પણ 

શરતો લાગુ થાય તો, પછી તમારા બાળકની વત�ણકૂન ે
તમારા બાળકની અશ�તાની અિભવ્યિ� અચકૂ 
માનવી રહી. 

 
♦ �ાર ેવત�ણકૂ એક અિભવ્યિ� હોય જો 

તમારા બાળકની વત�ણૂક બાળકની અશ�તાની 
અિભવ્યિ� હોય તો, ARD સિમિતએ કાયા��ક 
વત�ણકૂલ�ી મૂલ્યાંકન (ફંક્શનલ િબહેિવયરલ 
એસેસમેન્ટ - FBA) અચકૂ કરાવવંુ ર�ુ ં િસવાય કે 
આવંુ એક મૂલ્યાંકન િનયુિ�ના ફેરફારમાં પિરણમેલી 

વત�ણકૂ પહેલાં કયુ� હોય, અને તમારા બાળક માટે 
વત�ણકૂલ�ી હસ્ત�ેપ યોજના (િબહેિવયરલ 
ઇન્ટરવેન્શન પ્લાન - BIP) અમલી બનાવી હોય. એક 
BIP પહેલેથી બનાવેલ હોય ત્યાં, ARD સિમિતએ BIP 
ની સમી�ા અચૂક કરવી અને તેને વત�ણૂકન ેસંબોધવા 
જ�િરયાત પ્રમાણે સુધારવી રહી. જો તમારા બાળકની 
વત�ણકૂ તમારા બાળકની IEP અમલ કરવાની 
િનષ્ફળતાના સીધા પિરણામથી કારણભૂત થઇ હતી 
તો, શાળાએ તે કચાશનો ઉપાય કરવા તાત્કાિલક 
પગલાઓ અચકૂ લેવા ર�ા. અતંે, નીચે વણ�વેલા ખાસ 
સંજોગો િસવાય, ARD સિમિતએ તમારા બાળકને 
કાઢી મૂકાયંુ હોય ત્યાંથી િનયુિ�ન ે અચકૂ પરત 
મોકલવંુ, િસવાય કે તમ ેઅન ેશાળા BIP નાં સુધારાના 
ભાગ તરીકે િનયુિ�ના ફેરફાર સાથે સંમત થાવ. 

 
♦ ખાસ સંજોગો શાળા તમારા બાળકન ેશંુ વત�ણકૂન ે

તમારા બાળકની અશ�તાની અિભવ્યિ� તરીકે 
િનધા�િરત કરવામાં આવી છે કે કેમ તેને ધ્યાનમાં લીધા 
વગર 45 થી વધાર ેશાળા િદવસ માટે કાઢી મકૂીન ે
વચગાળાની વૈકિલ્પક શૈ�િણક ગોઠવણન ે (ઇન્ટિરમ 
ઓલ્ટરનેિટવ એ�ુકેશનલ સેિટંગ - IAES) સોપં,ે જો 
તમારા બાળક: પાસે કોઇ હિથયાર હોય અથવા 
શાળામાં હિથયારનો કબજો ધરાવે, શાળાની 
ઇમારતોમાં, અથવા શાળાના કોઇ પ્રસંગમાં; �ણી 
જોઇન ેગેરકાયદેસર નશીલી દવાઓનો કબજો ધરાવે કે 
ઉપયોગ કર ેઅથવા િનયંિત્રત પદાથ� વેચ ેઅથવા વેચવા 
ધાર,ે શાળામાં, શાળાની ઇમારતોમાં, અથવા શાળાના 
કોઇ પ્રસંગમાં હોય ત્યાર;ે અથવા બાળકે શાળામાં, 
શાળા ઇમારતોમાં, અથવા શાળાના કોઇ પ્રસંગમાં 
બી� વ્યિ�ન ેગંભીર શારીિરક ઇ� પહોચંાડી હોય. 

 
♦ �ાર ે તમારા બાળકની વત�ણૂક એક 

અિભવ્યિ� ના હોય �ાર ેતમારા બાળકની 
વત�ણકૂ તમારા બાળકની અશ�તાની અિભવ્યિ� 
ના હોય તો, પછી અશ�-િસવાયના બાળકોની જમે 
તમારા બાળક પાસે સરખી રીત ે અન ે સરખા 
સમયગાળા માટે િશસ્તપાલન કરાવી શકાય છે િસવાય 
કે તમારા બાળકે FAPE મળેવવાનુ ં અચકૂ ચાલુ 
રાખવાનુ ંહોય. 

 
♦ વૈકિલ્પક ગોઠવણ જો તમારા બાળકન ે હાલની 

શૈ�િણક િનયુિ�માંથી કાઢી મૂકવામાં આવે કાં તો 
ખાસ સંજોગોને લીધે અથવા તો વત�ણકૂ તમારા 
બાળકની અશ�તાની અિભવ્યિ� નથી તો, તમારા 
બાળકની ARD સિમિતએ IAES અચકૂ િનધા�િરત કરવંુ 
ર�ું. તમા�ં બાળક FAPE મેળવવા જ�િરયાત પ્રમાણે 
શૈ�િણક સેવાઓ મેળવવાનુ ં ચાલુ રાખશે. આ 
સેવાઓએ તમારા બાળકન ે સામાન્ય િશ�ણ 
અભ્યાસક્રમમાં સહભાગી થવાનુ ં ચાલુ રાખવા અચૂક 
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સ�મ બનાવવો, જોકે બી� ગોઠવણમાં, અન ેIEP માં 
ન�ી કરલેા લ�ોન ેપહોચંી વળવા તરફ પ્રગિત કરવા 
માટે.  તમારા બાળકે, યોગ્ય હોય એ પ્રમાણ,ે FBA, 
વત�ણકૂલ�ી હસ્ત�પે સેવાઓ, અને વત�ણકૂન ે
સંબોધવા સુધારાઓ અચકૂ મળેવવા ર�ા જથેી કરીન ે
ગેરવત�ણૂક થાય નહી.ં 

 
♦ તાકીદે બાકી પ્રિક્રયા સુનાવણી જો તમ ે

િશસ્તપાલન સંબંિધત િનયુિ� કે અિભવ્યિ� 
િનધા�રણ સંબંધમાં અસંમત હો તો, તમ ેતાકીદે બાકી 
પ્રિક્રયા સુનાવણીની િવનંતી કરવાનો અિધકાર ધરાવો 
છો. વધુમાં, જો શાળા માને કે તમારા બાળકને પોતાની 
હાલની િનયુિ�માં �ળવી રાખવાથી તમારા બાળક કે 
અન્ય લોકોને ઇ�માં પિરણમવાની નોધંપાત્ર રીતે 
શ�તા છે તો, શાળા તાકીદે બાકી પ્રિક્રયા સુનાવણીની 
િવનંતી કરી શકે. સુનાવણી માગેલી સુનાવણી તારીખના 
20 શાળા િદવસમાં અચૂક થવી રહી. સુનાવણી 
અિધકારીએ સુનાવણી પછી 10 શાળા િદવસમાં 
િનધા�રણ અચૂક કરવંુ ર�ું. તમ ેઅને શાળા અન્યથા 
સંમત થાવ તે િસવાય, સુનાવણી અિધકારી િનધા�રણ કર ે
ત્યાં સુધી અથવા શાળાની IAES િનયુિ� સમા� થાય 
ત્યાં સુધી, બેમાંથી જ ેપણ પહેલા થાય ત્યાં સુધી, તમા�ં 
બાળક IAES માં અચૂક હોવંુ ર�ું. 

 
શાળા તાકીદે બાકી પ્રિક્રયા સુનાવણીની િવનંતી કર ે
ત્યાર,ે સુનાવણી અિધકારી યોગ્ય IAES માં સતત 
િનયુિ�નો હુકમ કરી શકે 45 શાળા િદવસથી વધાર ે

માટે નિહ, જો તમારા બાળકની IEP િનયુિ� તમારા 
બાળક કે અન્ય લોકોને ઇ�માં પિરણમવાની શ�તા 
નોધંપાત્ર રીત ેહોય. તમારા બાળકની વત�ણૂકો તેમની કે 

તેણીની અશ�તાની અિભવ્યિ� હોય તો પણ 
સુનાવણી અિધકારી IAES િનયુિ�નો હુકમ કરી શકે. 

વૈકિલ્પક રીતે, સુનાવણી અિધકારી તમારા બાળકન ે
કાઢી મૂકવામાં આવ્યો હોય ત ે િનયુિ�માં પરત 
મોકલવાનુ ંન�ી કરી શકે. 

♦ ખાસ િશ�ણ માટે હજુ સુધી પાત્ર 
િનધા�િરત ન થયેલ બાળકો માટે સંર�ણ 
જો શાળાના �ાનમાં હોય કે િશસ્તપાલન સંબંિધત 
કાય�વાહીમાં પિરણમતી વત�ણૂક પહેલાં તમા�ં બાળક 
અશ�તા ધરાવતું બાળક હતુ,ં પછી તમા�ં બાળક એ 
તમામ અિધકારો અને સંર�ણ ધરાવે છે જ ે IDEA 
હેઠળ અશ�તા ધરાવતા બાળક પાસે હોય. શાળા 
પાસે અગાઉથી માિહતી હોય તેવંુ માનવામાં આવે છે 
જો: તમ ેવહીવટકતા� કે િશ�કને લેિખતમાં િચંતાઓ 
વ્ય� કરી હોય કે બાળકને ખાસ શૈ�િણક અન ે
સંબંિધત સેવાઓની જ�ર છે; તમ ે IDEA અનુસાર 
બાળકના મૂલ્યાંકનની માગ કરી હોય; અથવા 
બાળકના િશ�ક કે શાળા કમ�ચારીઓએ બાળકે 
દેખાડેલી વત�ણૂકની ઢબ િવશે ચો�સ િચંતાઓ સીધી 

ખાસ િશ�ણ િનયામક કે અન્ય સુપરવાઇઝરી 
કમ�ચારીઓન ેવ્ય� કરી હોય. 

 
શાળા અગાઉથી માિહતગાર હોવાનું ત્યાર ેમાનવામાં 
આવે છે જો: તમ ેIDEA મલૂ્યાંકનન ેસંમિત નકારી હોય; 
તમ ેતમારા બાળકના સંદભ�માં IDEA સેવાઓ નકારી 
હોય; અથવા તમારા બાળકનુ ંમૂલ્યાંકન કરવામાં આવ્યંુ 
હોય અને ખાસ શૈ�િણક સેવાઓ માટે પાત્ર ન હોવાનું 
િનધા�િરત થયંુ હોય. 

 
જો તમ ેશ�આતમાં સેવાઓ માટે તમારી સંમિત આપી હોય 
અને પછી શાળાએ IDEA સેવાઓ પૂરી પાડવાનુ ંશ� કયા� 
પછી સેવાઓની ચાલુ જોગવાઇઓ માટે લેિખતમાં સંમિત 
પાછી ખ�ચી લીધી હોય તો, તમ ે IDEA સેવાઓનો ઇનકાર 
કય� છે, અને તમા�ં બાળક અશ�તા વગરના બાળકોન ે
લાગુ કરાતા િશસ્તપાલન સંબંિધત પગલાઓન ેઅધીન હોઇ 
શકે અને IDEA સંર�ણની પાત્રતા હોતી નથી. 

 
જો તમ ે તમા�ં બાળક િશસ્તપાલન સંબંિધત પગલાઓન ે
અધીન હોય ત ે સમયગાળા દરિમયાન તમારા બાળકના 
પ્રારંિભક મલૂ્યાંકનની િવનતંી કરો તો, મૂલ્યાંકન તાકીદના 
ધોરણ ેઅચકૂ કરવંુ ર�ુ.ં મૂલ્યાંકન પૂ�ં થાય ત્યાં સુધી તમા�ં 

બાળક શાળા સ�ાવાળાઓએ િનધા�િરત કરલેી શૈ�િણક 
િનયુિ�માં રહે છે, જમેાં શૈ�િણક સેવાઓ વગર મોકૂફી કે 
હકાલપ�ીનો સમાવેશ થઇ શકે છે. 

 
♦ કાયદો અમલ બજવણી અને ન્યાયાલય 

સ�ાવાળાઓને ભલામણ અને તઓે �ારા 
કાય�વાહી IDEA શાળાન ેઅશ�તા ધરાવતા બાળકે 
કરલેો ગુનો યોગ્ય સ�ાવાળાઓન ે નોધંાવવા અથવા 
રા� કાયદો અમલ બજવણી અન ે ન્યાયાલયના 
સ�ાવાળાઓન ેઅશ�તા ધરાવતા બાળકે આચરલેા 
ગુનાઓ સામ ેસંઘીય અન ેરા�ના કાયદાની અર�ના 
સંદભ�માં પોતાની જવાબદારીઓ િનભાવવામાં 
પ્રિતબંિધત કરતું નથી. જો શાળા અશ�તા ધરાવતા 
બાળકે આચરલેો ગુનો નોધંાવે તો, શાળાએ અચકૂ 
ખાતરી કરવી કે શાળા ગનુો નોધંાવવાની હોય ત ે
સ�ાવાળાઓ �ારા િવચારણા માટે બાળકના ખાસ 
શૈ�િણક અને િશસ્તપાલન સંબંિધત રકૅોડ્સ�ની નકલો 
પ્રસાિરત કરવામાં આવે; જોકે, આ રકૅોડ્સ� માત્ર 
કૌટંુિબક શૈ�િણક અિધકારો અન ેગુ�તા અિધિનયમ 
(ફેિમલી એ�ુકેશનલ રાઇટ્સ એન્ડ પ્રાઇવસી એક્ટ - 
FERPA) �ારા સ્વીકાય� પ્રમાણ સુધી પ્રસાિરત કરવામાં 
આવી શકે. 

 
■ િશ�ણ રકૅોડ્સ� 

 
િશ�ણ રકૅોડ્સ� એ રકૅોડ્સ� હોય છે જ ે સીધેસીધા તમારા 
બાળકન ેસંબંિધત હોય અને શાળા કે શાળા માટે કાય�રત પ� 
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�ારા �ળવવામાં આવતા હોય, FERPA અન ેતેના 34 કોડ 

ઓફ ફેડરલ રગે્યુલેશન્સ (CFR) ભાગ 99 માં અમલીકરણ 

િનયમનોમાં ઉલ્લેિખત ચો�સ અપવાદોને અધીન હોય. 
 
તમન ે ખાસ િશ�ણને સંબંિધત ભાગો સિહત તમારા 
બાળકના સમગ્ર િશ�ણ રકૅોડ�ની સમી�ા કરવાનો અિધકાર 
છે. શાળા એવંુ ધારી લઇ શકે કે તમન ે તમારા બાળકન ે

સંબંિધત રકૅોડ્સ�નું િનરી�ણ અન ેસમી�ા કરવાની સ�ા છે 
િસવાય કે શાળાએ તમન ેસલાહ આપી હોય કે વાલીપણુ,ં 
ફારગતી, અને છૂટાછેડા જવેી બાબતો પર શાસન કરતા લાગુ 
રા�ના કાયદા હેઠળ તમન ે સ�ા ના હોય. તમ ે તમારા 
બાળકના રકૅોડ�ની સમી�ા કરવાની પરવાનગી બી� કોઇ 
વ્યિ�ન ેપણ આપી શકો છો. તમ ેરકૅોડ્સ�ની સમી�ા કરવા 
કહો ત્યાર,ે શાળાએ રકૅોડ્સ� અચકૂ ઉપલબ્ધ કરાવવા ર�ા 
કોઇ િબનજ�રી િવલંબ વગર અને ARD સિમિતની કોઇ 
બેઠક કે કોઇ બાકી પ્રિક્રયા સુનાવણી કે ઉકેલ સત્ર પહેલાં, 
અને કોઇપણ િકસ્સામાં િવનંતીની તારીખ પછી 45 થી વધાર ે

કેલેન્ડર િદવસો પછી નહી.ં 
 
♦ સ્પ�ીકરણ, નકલો, અને ફી જો તમ ેપૂછો તો, 

શાળાએ રકૅોડ્સ� અચકૂ સમ�વવા ર�ા અને 
અથ�ઘટન કરવંુ ર�ુ,ં કારણની અંદર. શાળાએ તમારા 
માટે નકલો અચકૂ બનાવવી જો ત ે તમારા માટે 
રકૅોડ્સ�નુ ં િનરી�ણ અન ે સમી�ા કરી શકવાની 
એકમાત્ર રીત હોય. શાળા તમારા બાળકન ેલગતા 
િશ�ણ રકૅોડ�  શોધી કાઢવા અથવા ફરીથી મેળવવા 
ફી વસૂલ ના કર ેતેવંુ બની શકે. જોકે, શાળા નકલ 
કરવા માટે ફી વસૂલી શકે, જો ફી વડે તમ ેરકૅોડ્સ�નુ ં
િનરી�ણ અન ેસમી�ા કરવામાં સ�મ ના બની શકો. 

 
♦ એક કરતા વધાર ેબાળક પર માિહતી જો 

કોઇ િશ�ણ રકૅોડ�માં એક કરતા વધાર ેબાળક પર 
માિહતી સામેલ હોય તો, તમારી પાસે માત્ર તમારા 
બાળકને સંબંિધત માિહતીનું િનરી�ણ અને સમી�ા 
કરવાનો, અથવા તે ચો�સ માિહતીથી માિહતગાર 
રહેવાનો અિધકાર છે. 

 
તમન ેશાળાએ એકઠા કરલેા, �ળવેલા, કે વાપરલેા િશ�ણ 
રકૅોડ્સ�ના પ્રકાર અને સ્થળની યાદીની િવનંતી કરવાનો 
અને મેળવવાનો અિધકાર છે. 

 
FERPA શાળા અિધકારીઓ સિહતના ચો�સ લોકોન ે
તમારી સંમિત વગર તમારા બાળકના રકૅોડ્સ� જોવાની 
પરવાનગી આપ ેછે. અન્યથા, અગંત ઓળખ �હેર કરતી 
માિહતી અન્ય લોકોને �હેર કરાય તે પહેલાં તમારી સંમિત 
અચકૂ મેળવવી રહી. અંગત ઓળખ �હેર કરતી 
માિહતીમાં સામેલ છે: તમારા બાળકનુ ંનામ, માતા-િપતા 
તરીકે તમા�ં નામ, અથવા બી� કોઇ કુટંુબીજનનુ ંનામ; 

તમા�ં સરનામુ;ં અંગત ઓળખકતા� (જમે કે સોિશયલ 

િસ�ુિરટી નબંર); અથવા લા�િણકતાઓની યાદી જ ે

તમારા બાળકન ેવ્યાજબી ચોકસાઇ સાથે ઓળખવાનું શ� 
બનાવે. 

તમારી સંમિત, કે પાત્ર બાળકની સંમિત જ ેરા�ના કાયદા 
હેઠળ પુખ્ત ઉંમર ેપહોચં્યંુ હોય, અંગત ઓળખ �હેર કરતી 
માિહતી સંક્રાંિત સેવાઓ પૂરી પાડતી કે તે માટે ચકૂવણી કરતી 
સહભાગી સંસ્થાઓના અિધકારીઓને �હેર કરવામાં આવે ત ે
પહેલાં અચકૂ મળેવવી રહી. જો તમા�ં બાળક એ ખાનગી 
શાળામાં ભણતુ ંહોય, અથવા ભણવાનુ ંહોય જ ેતમ ેરહેતા હો 
તે સ્કૂલ િડિસ્ટ� ક્ટમાં િસ્થત ના હોય તો, તમારા બાળકન ેલગતી 
અંગત ઓળખ �હેર કરતી માિહતી ખાનગી શાળા �ાં હોય 
તે સ્કૂલ િડિસ્ટ� ક્ટના અિધકારીઓ અને તમ ેરહો છો ત ેસ્કૂલ 
િડિસ્ટ� ક્ટના અિધકારીઓ વચ્ચ ે�હેર થાય તે પહેલાં તમારી 
સંમિત અચકૂ મળેવવી રહી. 

 
શાળાએ તમારા બાળકના ખાસ શૈ�િણક રકૅોડ�ની સમી�ા 
કરનાર દરકે વ્યિ�ની (તમ ેઅને અિધકૃત શાળા અિધકારીઓ 

િસવાય) નોધં (લૉગ) અચકૂ રાખવી રહી, િસવાય કે તમ ે�હેર 

કરવા માટે સંમિત પૂરી પાડી હોય. આ લૉગમાં અચકૂ વ્યિ�નુ ં
નામ, પહોચં પૂરી હોય તે તારીખ, અને હેત ુજનેા માટે વ્યિ�ને 
રકૅોડ્સ�નો ઉપયોગ કરવા અિધકૃત કરવામાં આવ્યો હોય જવેી 
માિહતી અચકૂ સમાવવી રહી. 

 
શાળામાં એક અિધકારીએ અંગત ઓળખ �હેર કરતી 
માિહતીની ગુ�તા ખાતરી કરાવવા માટે જવાબદારી અચકૂ 
લેવી રહી. અગંત ઓળખ �હેર કરતી માિહતી એકઠી કે 

ઉપયોગ કરતી તમામ વ્યિ�ઓએ IDEA અને FERPA 
હેઠળ ગુ�તાના સંદભ�માં રા�ની નીિતઓ અન ે
કાય�પ�િતઓના સંબંધમાં તાલીમ કે િશ�ણ અચકૂ મળેવવંુ 
ર�ુ.ં દરકે શાળાએ અગંત ઓળખ �હેર કરતી માિહતી સુધી 
પહોચં ધરાવતા શાળાના કમ�ચારીઓના નામો અને પદની 
હાલની યાદી, �હેર િનરી�ણ માટે, અચકૂ �ળવવી રહી. 

 
♦ રકૅોડ્સ� સુધારવા જો તમ ે માનો કે તમારા 

બાળકના શૈ�િણક રકૅોડ્સ� અચો�સ, ગેરમાગ� 
દોરનારા, કે તમારા બાળકના અિધકારોનુ ં ઉલ્લંઘન 
કરનારા છે તો, તમ ેશાળાન ેમાિહતી સુધારવા કહી 
શકો. વ્યાજબી સમયમાં શાળાએ અચકૂ ન�ી કરવંુ 
ર�ુ ં કે માિહતી સુધારવી કે કેમ.  જો શાળા િવનંતી 
કરલેી માિહતી સુધારવાનુ ં નકાર ે તો, રકૅોડ્સ�માંની 
માિહતીને પડકારવા શાળાએ તમન ે ઇનકાર અને 
તમારા અિધકારની �ણ સુનાવણીમાં અચકૂ કરવી 
રહી. આ પ્રકારની સુનાવણી FERPA હેઠળ સ્થાિનક 
સુનાવણી છે અને તે િનષ્પ� સુનાવણી અિધકારી 
સમ� થતી બાકી પ્રિક્રયા સુનાવણીન ે લીધે IDEA 
હોતી નથી. 
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જો, સુનાવણીના પિરણામ સ્વ�પે, શાળા ન�ી કર ેકે 
માિહતી અચો�સ, ગેરમાગ� દોરનારી, કે અન્યથા 
તમારા બાળકની ગુ�તા કે અન્ય અિધકારોનુ ંઉલ્લંઘન 
કરનારી છે તો, શાળાએ અચકૂ માિહતીમાં ફેરફાર 
કરવો ર�ો અને તમન ેલેિખતમાં �ણ કરવી રહી. જો, 
સુનાવણીના પિરણામ સ્વ�પે, શાળા ન�ી કર ે કે 
માિહતી અચો�સ, ગેરમાગ� દોરનારી, કે અન્યથા 
તમારા બાળકની ગુ�તા કે અન્ય અિધકારોનુ ંઉલ્લંઘન 
કરતી નથી તો, તમારા બાળકના રકૅોડ્સ�માંની 
માિહતી પર િટપ્પણી કરવા િનવેદન આપવાના તમારા 
અિધકારની �ણ તમન ેઅચૂક કરવી રહી. 

 
જો તમ ે તમારા બાળકન ે શ�આતમાં પૂરી પાડેલી 
સેવાઓ પછી તમારા બાળકન ેમળેલી ખાસ શૈ�િણક 
અને સંબંિધત સેવાઓ માટે તમારી સંમિત લેિખતમાં 
પાછી ખ�ચી લો તો, શાળાએ તમારા બાળકન ેઅગાઉ 
મળેલી ખાસ શૈ�િણક સેવાઓના કોઇ સંદભ� કાઢી 
નાખવા તમારા બાળકના િશ�ણ રકૅોડ્સ� સુધારવાની 
જ�ર પડતી નથી. જોકે, તમારી પાસે તમારા બાળકના 
રકૅોડ્સ� સુધારવા શાળાને કહેવાનો અિધકાર હજુ પણ 
રહે છે જો તમ ેમાનતા હો કે રકૅોડ્સ� અચો�સ, ગરેમાગ� 
દોરનારા, કે તમારા બાળકના અિધકારોનુ ંઉલ્લંઘન કર ે
છે. 

 
♦ અગમચેતીઓ અને નાશ શાળાએ તમારા 

બાળકના રકૅોડ્સ�ની ગુ�તાનુ ં ર�ણ એકઠા, સંગ્રહ, 
�હેર અન ેનાશ કરવાના તબ�ાઓએ અચકૂ કરવંુ 
ર�ું. નાશનો અથ� માિહતીમાંથી અંગત ઓળખકતા�નો 
ભૌિતક નાશ કે કાઢી નાખવાનો થાય છે જથેી કરીન ે
માિહતી હવે પછી અંગત ઓળખ િબલકુલ �હેર ના 
કર .ે શાળાએ તમન ેઅચકૂ જણાવવંુ ર�ુ ં�ાર ેતમારા 
બાળકન ે શૈ�િણક સેવાઓ પૂરી પાડવા તમારા 
બાળકના રકૅોડ્સ�માંની માિહતીની જ�ર હવે પછી 
િબલકુલ ના પડે. તમારી િવનતંી મળે એટલે માિહતીનો 
નાશ અચકૂ કરવો ર�ો િસવાય કે નામ, સરનામુ,ં ફોન 
નંબર, ગ્રેડ્સ, હાજરી રકૅોડ� , હાજરી પૂરાવેલા વગ�, પૂરી 
કરલેી ગ્રેડ, અન ેગ્રેડ પૂરી કયા�નું વષ�. 

 
♦ માતા-િપતાઓને નોિટસ TEA નોિટસ આપશે 

જ ે માતા-િપતાઓન ે અંગત ઓળખ �હેર કરતી 
માિહતીની ગુ�તા િવશે પૂરપેરૂા માિહતગાર કરવા 
પૂરતી છે, જમેાં સામેલ છે: રા�માં િવિવધ વસ્તી 
સમૂહોને માતભૃાષામાં અપાતી નોિટસના પ્રમાણનુ ં
વણ�ન; બાળકોનુ ંવણ�ન જનેી પર અગંત ઓળખ �હેર 
કરતી માિહતી �ળવવામાં આવે છે, જ ે પ્રકારની 
માિહતી શોધવામાં આવે છે, માિહતી એકઠી કરવામાં 
વાપરવાની પ�િતઓ, જમેાં સામેલ છે માિહતીનો �ોત 
જમેાંથી માિહતી એકઠી કરવામાં આવે છે, અન ે
માિહતીમાંથી બનાવવાના ઉપયોગો; કાય�નીિતઓ 

અન ે કાય�પ�િતઓનો સારાંશ જ ે સહભાગી થતી 
એજન્સીઓએ અંગત ઓળખ �હેર કરતી માિહતીનો 
સંગ્રહ, ત્રાિહત પ�ોન ેખુલાસો, અવરોધ, અન ેનાશન ે
અચકૂ અનુસરવો ર�ો; અને આ માિહતીના સંબંધમાં 
માતા-િપતાઓ અન ે બાળકોના તમામ અિધકારોનુ ં
વણ�ન, જમેાં FERPA હેઠળના અિધકારો અન ેતેના 34 
CFR ભાગ 99 માં િનયમનોના અમલીકરણનો સમાવેશ 
થાય છે. 

 
■ માતા-િપતા �ારા ખાનગી શાળામા ં
સ્વૈિચ્છક િનયુિ�ઓ 

 
તમ ે તમારા બાળકન ે ખાનગી શાળામાં મૂકો ત્યાર ે તમન ે
ચો�સ અિધકારો હોય છે. IDEA માં સાવ�જિનક શાળાએ 

ખાસ શૈ�િણક અને સંબંિધત સેવાઓ સિહત, િશ�ણનો ખચ� 
ચૂકવવાની જ�ર પડતી નથી, અશ�તા ધરાવતા તમારા 
બાળક માટે ખાનગી શાળા કે સગવડમાં જો સાવ�જિનક 
શાળાએ તમારા બાળકન ે FAPE ઉપલબ્ધ કરાવ્યંુ હોય અને 
તમ ે તમારા બાળકન ે ખાનગી શાળા કે સગવડમાં મકૂવાનુ ં
પસંદ કરો. જોકે, ખાનગી શાળા િસ્થત હોય ત્યાં સાવ�જિનક 

શાળાએ તમારા બાળકન ેએવી વસ્તીમાં અચૂક સમાવવંુ ર�ુ ં
જનેી જ�િરયાતોન ે ખાનગી શાળામાં માતા-િપતાઓએ 

મૂકેલા બાળકોના સંદભ�માં IDEA જોગવાઇઓ હેઠળ અચકૂ 
પહોચંી વળવામાં આવે. 

 
■ FAPE નો િવવાદ ઊભો થયો હોય ત્યાર ે
માતા-િપતાઓ �ારા ખાનગી શાળામા ં
િનયુિ�ઓ 

 
તમ ેચો�સ અિધકારો ધરાવો છો �ાર ેતમ ેતમારા બાળકન ે
ખાનગી શાળામાં મૂકો કારણ કે તમ ે તમારા બાળક માટે 
યોગ્ય કાય�ક્રમની ઉપલબ્ધતાના સંદભ�માં સાવ�જિનક શાળા 
સાથે અસંમત થાવ છો. 

 
જો તમારા બાળકે સાવ�જિનક શાળાની સ�ા હેઠળ ખાસ 
શૈ�િણક અને સંબંિધત સેવાઓ અગાઉ મળેવી હોય અન ે
તમ ેસાવ�જિનક શાળાની સંમિત કે તેઓની ભલામણ વગર 
તમારા બાળકન ે ખાનગી પ્રી-સ્કૂલ, એિલમેન્ટ� ી સ્કૂલ, કે 

સેકન્ડરી સ્કૂલમાં પ્રવેશ આપવાનું પસંદ કરો તો, ન્યાયાલય કે 
સુનાવણી અિધકારી માટે સાવ�જિનક શાળા તમન ે ત ે
પ્રવેશના ખચ� માટે વળતર આપે તેવી જ�ર પડી શકે જો 
ન્યાયાલય કે સુનાવણી અિધકારીન ે લાગે કે સાવ�જિનક 
શાળાએ તે પ્રવેશ પહેલાં તમારા બાળકન ે FAPE અગાઉ 
સમયસર રીતે ઉપલબ્ધ કરાવ્યંુ ન હતુ ંઅને એ કે ખાનગી 
િનયુિ� યોગ્ય છે. એક સુનાવણી અિધકારી કે ન્યાયાલય 

તમારી િનયુિ�ન ેયોગ્ય જોઇ શકે, પછી ભલે િનયુિ�માં 
રા�ના ધોરણો ન સંતોષાય જ ેTEA અને શાળાઓ �ારા 
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પૂરા પડાતા િશ�ણન ેલાગુ પડતા હોય. 
 
♦ વળતર પર મયા�દા ઉપરના ફકરામાં વણ�વેલો ખચ� 

ઘટાડી કે નકારી શકાય જો: તમારા બાળકન ે
સાવ�જિનક શાળામાંથી કાઢી મૂકતા પહેલાં તમ ેહાજર 
ર�ાં હો ત ેબહુ તાજતેરની ARD સિમિત બેઠકમાં, તમ ે
ARD સિમિતન ેજણાવ્યંુ ન હોય કે તમ ેતમારા બાળકન ે
FAPE પ�ંૂ પાડતા પહેલાં સાવ�જિનક શાળા �ારા 
દરખાસ્ત હેઠળની િનયુિ�ન ે નકારતા હતા અન ે
તમારા બાળકન ે સાવ�જિનક ખચ� ખાનગી શાળામાં 
પ્રવેશ અપાવવાનો તમારો હેત;ુ અથવા ઓછામાં 
ઓછાં 10 કામકાજના િદવસોમાં, કામકાજના િદવસે 
આવતી કોઇ ર�ઓ સિહત, તમ ે સાવ�જિનક 
શાળામાંથી તમારા બાળકન ે �ખસદ અપાવો તે 
પહેલાં, તમ ેતે માિહતીની લેિખત સૂચના સાવ�જિનક 
શાળાને ન આપી હોય; અથવા, તમ ે સાવ�જિનક 
શાળામાંથી તમારા બાળકન ે �ખસદ અપાવો તે 
પહેલાં, સાવ�જિનક શાળાએ તમન ે તમારા બાળકનુ ં
મૂલ્યાંકન કરવાનો પોતાનો હેત ુપૂરો પાડ્યો હોય, યોગ્ય 
અને વ્યાજબી મૂલ્યાંકનના હેતનુા િનવેદન સિહત, પરંત ુ
તમ ેમૂલ્યાંકન માટે બાળકન ેઉપલબ્ધ ના કરાવ્યંુ હોય; 
અથવા ન્યાયાલયન ે લાગ ે કે તમારી કાય�વાહીઓ 
ગેરવ્યાજબી હતી. 

 
જોકે, વળતરનો ખચ� નોિટસ પરૂી પાડવામાં િનષ્ફળતા 
બદલ અચકૂ ન જ ઘટાડવો કે નકારવો જો: સાવ�જિનક 

શાળાએ તમન ેનોિટસ આપતા રો�ા હોય; તમન ેઉપર 
વણ�વેલી નોિટસ પૂરી પાડવા તમારી જવાબદારીની 
નોિટસ ના મળી હોય; અથવા ઉપરની જ�િરયાતો સાથે 
સુસંગતપણું જ ે તમારા બાળકન ે શારીિરક નુકસાન 
પહોચંાડે તેવી શ�તામાં પિરણમ.ે ન્યાયાલય કે 

સુનાવણી અિધકારીની િવવેકબુિ�ન ે અધીન, 
વળતરનો ખચ� જ�રી નોિટસ પૂરી પાડવામાં તમારી 
િનષ્ફળતા બદલ ઘટાડી કે નકારી ના શકાય જો તમ ે
સા�ર ના હો અથવા અંગ્ર�ેમાં લખી ના શકો, અથવા 
ઉપરની જ�િરયાતો સાથે સુસંગતપણું તમારા બાળકન ે
ગંભીર ભાવના�ક નુકસાનમાં પિરણમ ેતેવી શ�તા 
હોય. 

 
■ માતા-િપતાના અિધકારોની તબદીલી 

 
IDEA હેઠળ માતા-િપતાના તમામ અિધકારો બાળકન ેત્યાર ે

તબદીલ થાય છે �ાર ેબાળક પખુ્ત ઉંમર ેપહોચં.ે ટેક્સાસના 
કાયદા હેઠળ પખુ્ત ઉંમર 18 વષ�ની છે. મોટા ભાગના બાળકો 
માટે, આ દસ્તાવેજમાં ચચા� કરલેા માતા-િપતાના તમામ 

અિધકારો બાળકન ે 18 વષ�ની ઉંમર ે તબદીલ કરવામાં 
આવશે. માતા-િપતાના અિધકારો તમારા પુખ્ત ઉંમરના 
િવ�ાથ�ન ેતબદીલ કરવામાં આવે ત્યાર,ે તેમની કે તણેીની 

પાસે શૈ�િણક િનણ�યો લેવાનો અિધકાર હોય છે, જોકે 
સાવ�જિનક શાળાએ તમન ે ARD સિમિત બઠેકની નોિટસો 
અન ેઅગાઉની લેિખત નોિટસો હજુ પણ અચકૂ પૂરી પાડવી 
રહી. તમ,ે જોકે, બેઠકોમાં હાજર ન રહો તેવંુ બની શકે િસવાય 

કે પુખ્ત ઉંમરના િવ�ાથ� કે શાળાએ તમન ે ખાસ કરીન ે
િનમંિત્રત કયા� હોય અથવા િસવાય કે પુખ્ત ઉંમરના િવ�ાથ� 
સહાયક િનણ�ય લેવાના કરારમાં તમન ેત ેઅિધકાર આપે. 

 
♦ પુખ્ત ઉંમરના િવ�ાથ� માટે ન્યાયાલય-

િનયુ� વાલી જો ન્યાયાલયે તમારી કે બી� કોઇ 
વ્યિ�ની િનમણૂક પુખ્ત ઉંમરના કાયદેસર વાલી તરીકે 
કરી હોય તો, IDEA હેઠળ અિધકારો પુખ્ત ઉંમરના 
િવ�ાથ�ને તબદીલ થશે નહી.ં કાયદેસર રીત ે િનયુ� 
વાલી અિધકારો મેળવશે. 

 
♦ જલેમાં પુખ્ત િવ�ાથ� જો પુખ્ત િવ�ાથ� જલેમાં 

હોય તો, તમામ IDEA અિધકારો 18 વષ�ની ઉંમરના 
પુખ્ત િવ�ાથ�ન ેતબદીલ થશે . તમાર ેખાસ િશ�ણ 
સંબંિધત લેિખત નોિટસો અગાઉથી મળેવવાનો 
અિધકાર રહેશે નહી.ં 

 
♦ 18 વષ� પહેલાંના પુખ્ત િવ�ાથ�ઓ ટેક્સાસ 

ફેિમલી કોડના પ્રકરણ 31 માં વણ�વ્યા પ્રમાણ ેચો�સ 
િસ્થિતઓ રહેલી છે જમેાં બાળક 18 વષ� પહેલાં પુખ્ત 
ઉંમરમાં પિરણમ ેતેવંુ આવે છે. જો તમા�ં બાળક આ 
પ્રકરણ હેઠળ પખુ્ત ઉંમરનુ ંહોવાનું િનધા�િરત થાય તો, 
IDEA હેઠળના અિધકારો તમારા બાળકન ેત ેસમયે 
તબદીલ થશે. 

 
♦ વાલીપણાના િવકલ્પો સાવ�જિનક શાળાએ 

તમારા પુખ્ત ઉંમરના િવ�ાથ�નુ ં માન્ય પાવર ઓફ 
એટન� (મખુત્યારનામું) કે માન્ય સહાયક િનણ�ય લેવાનો 
કરાર અચૂક સ્વીકારવો ર�ો. 

 

♦ અિનવાય� નોિટસો અને માિહતી તમારા 
બાળકની 17 મી જન્મતારીખે કે ત્યાર પહેલાં, સાવ�જિનક 
શાળાએ તમન ે અન ે તમારા બાળકન ે માતા-િપતાના 
અિધકારોનુ ં વણ�ન કરતી લેિખત નોિટસ અચકૂ પૂરી 
પાડવી રહી અને વાલીપણુ ંઅને વાલીપણુંના િવકલ્પોને 
લગતી માિહતી સમાવવી, જમેા સહાયક િનણ�ય લેવાના 
કરારો, અને અન્ય સહાયતા અને સેવાઓ સામેલ છે જ ે
તમારા બાળકન ે સ્વતંત્રપણ ે�વનિનવા�હમાં સહાયતા 
કરી શકે. શાળા વષ� 2018-2019 થી શ� કરીન,ે તમારા 
બાળકની IEP માં સાવ�જિનક શાળાએ આ માિહતી પૂરી 
પાડી હોવાનું વણ�ન પણ અચકૂ હોવંુ ર�ું. 

 
તમારા બાળકની 18 મી જન્મતારીખ,ે સાવ�જિનક 
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શાળાએ તમન ેઅને તમારા બાળકન ે લેિખત નોિટસ 
અચકૂ પૂરી પાડવી રહી કે માતા-િપતાના અિધકારો પુખ્ત 

ઉંમરના િવ�ાથ�ન ેતબદીલ થયા છે.  શાળા વષ� 2018-

2019 થી શ� કરીન,ે આ લેિખત નોિટસમાં વાલીપણુ ં
અન ે વાલીપણાના િવકલ્પોને લગતી માિહતી અન ે
સંસાધનો અચકૂ સમાવવા ર�ા, જમેાં સહાયક િનણ�ય 
લેવાના કરારો, અને અન્ય સહાયતા અને સેવાઓ સામેલ 
છે જ ે તમારા બાળકન ે સ્વતંત્રપણ ે �વનિનવા�હ 
કરવામાં સહાયતા કરી શકે. આ લેિખત નોિટસમાં 
વધારાની માિહતી મેળવવા વાપરવાની સંપક�  માિહતી 
પણ અચકૂ સમાવવી રહી. 

 
■ ખાસ િશ�ણ માિહતી 

 
જો તમન ેખાસ િશ�ણ મુ�ાઓને લગતી માિહતી જોઇતી 
હોય તો, તમ ે સ્પેિશયલ એ�ુકેશન ઇન્ફમ�શન સેન્ટરને 1-

855-SPEDTEX (1-855-773-3839) નંબર પર ફોન કૉલ કરી 
શકો.   જો તમ ે 
આ નંબર પર ફોન કૉલ કરો અને સંદેશો છોડી દો તો, એક 
ચો�સ વ્યિ� કામકાજના સામાન્ય કલાકો દરિમયાન તમન ે
વળતો કૉલ કરશે. બિધર કે સાંભળવાની સમસ્યા ધરાવતી 
વ્યિ�ઓ 7-1-1 પર રીલૅ ટેક્સાસ ઉપયોગ કરીન ે ઉપર 

જણાવેલા વોઇસ નંબર પર ફોન કૉલ કરી શકે. 
 
■ અસંમિતઓ ઉકેલવી 

 
તમ ે શાળાએ તમારા બાળકની ખાસ િશ�ણ સેવાઓન ે
સંબંિધત કરલેી કાય�વાહીઓ સાથે અસંમત થાવ એવો સમય 
આવી શકે. તમન ે મતભેદો ઊભા થાય એટલે શાળા 
કમ�ચારીઓ સાથે કામ કરવા �ઢતાથી પ્રોત્સાિહત કરવામાં 
આવે છે. શાળા માતા-િપતાને કયા િવવાદ ઉકેલ િવકલ્પો 
આપે છે તે િવશે તમ ેશાળાને પછૂી શકો. TEA ખાસ િશ�ણ 

કરારો ઉકેલવા માટે ચાર ઔપચાિરક િવકલ્પો આપે છે: 

રા�ના IEP સરળીકરણ, મધ્યસ્થી સેવાઓ, ખાસ શૈ�િણક 
ફિરયાદ ઉકેલ પ્રિક્રયા, અન ેબાકી પ્રિક્રયા સુનાવણી કાય�ક્રમ. 

 
■ રા�ની IEP સરળીકરણ 

 
કાયદા �ારા જ�િરયાત મજુબ, TEA �ારા સ્વતંત્ર IEP 
ફેિસિલટેટસ� (વધાર ે સરળ બનાવનારાઓ) પૂરા પાડવા 
રા�ની IEP સરળીકરણ યોજના બનાવવામાં આવી છે જ ે
અશ�તા ધરાવતા બાળકન ે FAPE ની જોગવાઇન ે
સંબંિધત િનણ�યોને લગતા િવવાદમાં રહેલા પ�ો માટે ARD 
સિમિત બેઠકને સહાયતા કર ે છે. TEA માટે સ્વતંત્ર 

ફેિસિલટેટર પૂરો પાડવા અચકૂ સંતોષવાની રહેતી શરતો 
નીચે મજુબ છે: 

 
• અિનવાય� િવનંતી ફોમ� અચકૂપણ ે તમ ેઅને શાળા 

�ારા ભરીન ેસહી કરવંુ ર�ું. આ ફોમ� અંગ્ર�ે અને
 સ્પેિનશ ભાષામાં અહી ંઉપલબ્ધ છે:  
 http://tea.texas.gov/Academics/Special_Stude
nt_Populations/Special_Education/Programs_
and_Services/Individualized_Education_Prog
ram_Facilitation/. ત ે િવનંતી  કરવાથી  TEA
  પાસેથી  પણ   ઉપલબ્ધ છે.  TEA 
માટેની સંપક�  માિહતી આ દસ્તાવેજના અતંે આપેલી 
છે. 

 
• િવવાદ અચૂક ARD સિમિત બેઠકને સંબંિધત હોવો 

ર�ો જમેાં IEP નાં એક કે વધાર ેજ�રી ઘટકો િવશે 
પારસ્પિરક સંમિત ના સધાઇ હોય અને ARD સિમિત 
િવરામ કરવા અને બેઠક ફરીથી યોજવા સંમત થઇ 
હોય. 

 
• તમ ે અને શાળાએ અસંમિતમાં પિરણમેલી ARD 

સિમિત બેઠકના પાંચ કેલેન્ડર િદવસોમાં જ�રી િવનંતી 
અચકૂ દાખલ કરવી રહી, અને બેઠક ફરીથી યોજવા 
એક ફેિસિલટેટર િનધા�િરત તારીખે અચકૂ ઉપલબ્ધ 
હોવો ર�ો. 

 

• િવવાદ અિભવ્યિ� િનધા�રણ કે IAES િનયુિ�ના 
િનધા�રણને સંબિંધત અચકૂ ના હોવો ર�ો. તમ ેઅને 
શાળા ખાસ િશ�ણ મધ્યસ્થીમાં એક જ સમયે સામેલ 
ન જ હોવા ર�ા. 

 
• િવવાદાસ્પદ મ�ુાઓ ખાસ િશ�ણ ફિરયાદ કે ખાસ 

િશ�ણ બાકી પ્રિક્રયા સુનાવણીન ેઅધીન અચકૂ ન હોવા 
ર�ા. 

 
• તમ ેઅન ેશાળા IEP સરળીકરણ માટે હાલની િવનંતી 

દાખલ કયા�ના એ જ શાળા વષ�માં એ જ બાળકન ે
સંબંિધત IEP સરળીકરણમાં સહભાગી અચકૂ ન હોવા 
ર�ા. 

 
■ મધ્યસ્થી સેવાઓ 

 
મધ્યસ્થી બાળકની ઓળખ, મૂલ્યાંકન, શૈ�િણક િનયુિ� 
અન ે FAPE ને લગતી અસંમિતઓ ઉકેલવા માટે ઉપયોગમાં 
લેવાતા ઉપલબ્ધ િવકલ્પોમાંનો એક છે. જો તમ ેઅને શાળા 
બંને મધ્યસ્થીમાં સહભાગી થવા સંમત થાવ તો, TEA 
ગોઠવણો કર ેછે અન ેમધ્યસ્થી માટે ચૂકવણી કર ેછે. મધ્યસ્થીનો 
ઉપયોગ IDEA હેઠળ તમન ેબાકી પ્રિક્રયા સુનાવણી કે બી� 
કોઇ અિધકારો નકારવા ન પણ કરી શકાય. 

 
દરકે વખત ેબાકી પ્રિક્રયા સુનાવણીની િવનતંી કરવામાં આવે 

http://tea.texas.gov/Academics/Special_Student_Populations/Special_Education/Programs_and_Services/Individualized_Education_Program_Facilitation/
http://tea.texas.gov/Academics/Special_Student_Populations/Special_Education/Programs_and_Services/Individualized_Education_Program_Facilitation/
http://tea.texas.gov/Academics/Special_Student_Populations/Special_Education/Programs_and_Services/Individualized_Education_Program_Facilitation/
http://tea.texas.gov/Academics/Special_Student_Populations/Special_Education/Programs_and_Services/Individualized_Education_Program_Facilitation/
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ત્યાર ેTEA મધ્યસ્થી સેવાઓ સ્વચાિલતપણ ેઆપે છે. પરંત,ુ 
તમન ેઅને શાળાને કોઇપણ સમયે તમારા બાળકના ખાસ 
િશ�ણ કાય�ક્રમન ેલગતી અસંમિત હોય ત્યાર ેતમ ેમધ્યસ્થી 
સેવાઓ માટે પછૂી શકો. 

 
મધ્યસ્થીઓ TEA કે ટેક્સાસમાં કોઇ શાળાના કમ�ચારીઓ 
નથી, અને તઓેને તઓેની િવ�ાસપાત્રતા સાથે િવરોધ કરતું 
કોઇ અંગત કે વ્યવસાયી િહત હોઇ શકતુ ંનથી. મધ્યસ્થીઓ 

વ્યવસાયીઓ છે જઓે િવવાદો ઉકેલવામાં લાયકાત ધરાવતા 
અન ે તાલીમબ� હોય છે અન ે તઓેન ે ખાસ િશ�ણ 
કાયદાઓનુ ં �ાન હોય છે. મધ્યસ્થીની ભૂિમકા હેતુલ�ી 
રહેવાની હોય છે અને મધ્યસ્થીમાં કોઇપણ પ�નો પ�પાત 
કરતા નથી. મધ્યસ્થીનુ ંલ� તમન ેઅન ેશાળાને એ સંમિત 

પહોચંવામાં સહાયતા કરવાનુ ંછે જનેાથી તમન ેબનંેને સંતોષ 
થાય.  
 
મધ્યસ્થીઓની પૂરી યાદી અહી ં ઉપલબ્ધ છે, 
https://tea.texas.gov/About_TEA/Government_Relatio
ns_and_Legal/Special_Education_Hearings/Mediation
_Program. 

 
જો તમ ેઅને શાળા મધ્યસ્થી કરવા સંમત થાવ તો, તમ ે
ચો�સ મધ્યસ્થીનો ઉપયોગ કરવા સંમત થઇ શકો છો 
નિહતર મધ્યસ્થી અડસ�ે (કોઇ ક્રમ વગર - રને્ડમલી) 

ફાળવવામાં આવશે. કોઇપણ િકસ્સામાં, મધ્યસ્થી તમન ે

અને શાળાને અનુકૂળ હોય તે સ્થળે અને સમયે મધ્યસ્થી સત્ર 
િનધા�િરત કરવા તમારો તાત્કાિલક સંપક�  કરશે. મધ્યસ્થી 
દરિમયાન થયેલી ચચા�ઓ ખાનગી હોય છે અન ે તનેો 
ઉપયોગ ભિવષ્યમાં બાકી સુનાવણી પ્રિક્રયામાં કે 
ન્યાયાલયની કાય�વાહીમાં પુરાવા તરીકે કરી શકાતો નથી. 

 
જો તમ ે અન ે શાળા સંમિત પર પહોચંો તો, તમ ે અને 
શાળાના અિધકૃત પ્રિતિનિધ લેિખત સંમિત પર સહી કરશો. 
કરાર કાયદેસર રીત ેબંધનકારક અને આ પ્રકારનો મુકદમો 
સાંભળવા રા�ના કાયદા હેઠળ સ�ા ધરાવતા 
ન્યાયાલયમાં અથવા સંઘીય �લ્લા ન્યાયાલયમાં લાગુ કરી 
શકાય તેવો હોય છે. 

 
તમ ેમધ્યસ્થી પ્રિક્રયા િવશે વધુ માિહતી TEA વેબસાઇટ પર 
જોઇ શકો છો, 
https://tea.texas.gov/About_TEA/Government_Relati
ons_and_Legal/Special_Education_Hearings/Mediati
on_Program. 

 
■ ખાસ િશ�ણ ફિરયાદ ઉકેલ પ્રિક્રયા 

 
બીજો એક િવકલ્પ જ ેખાસ િશ�ણ િવવાદો ઉકેલવા માટે 
છે તે છે TE ની ખાસ િશ�ણ ફિરયાદ ઉકેલ પ્રિક્રયા. જો તમ ે

માનતા હો કે એક �હેર એજન્સીએ ખાસ િશ�ણ 
જ�િરયાતનુ ંઉલ્લંઘન કયુ� છે તો, તમ ેઆ દસ્તાવેજના અતંે 
આપેલા સરનામ ેTEA ને લેિખત ફિરયાદ મોકલી શકો. તમ ે

તમારી ફિરયાદ એ એકમની િવ�� પણ કરી શકો જમેની 
સામ ે  ફિરયાદ દાખલ કરવામાં આવી 
હોય. કોઇપણ સંસ્થા કે વ્યિ� TEA
 સાથે ફિરયાદ દાખલ કરી શકે. ફિરયાદ 

સમયરખેા TEA ને ફિરયાદ મળ્યાના િદવસ પછીના 
અનુગામી િદવસથી શ� થશે. તમારી લેિખત ફિરયાદમાં 
ઉલ્લંઘનનું વણ�ન અચકૂ કરવંુ ર�ુ ંજ ેફિરયાદ મળ્યાની 
તારીખ પહેલાં એક વષ�થી વધાર ેસમયમાં થયંુ ન હતુ.ં 
ફિરયાદમાં અચકૂ સામેલ હોવંુ ર�ુ:ં એક િનવેદન કે �હેર 

એજન્સીએ એક ખાસ િશ�ણ જ�િરયાતનુ ંઉલ્લંઘન કયુ� 
છે, હકીકતો જનેી પર િનવેદન આધાિરત છે, અને તમારી 
સહી અન ેસંપક�  માિહતી. જો ફિરયાદ ચો�સ બાળકન ે

સંબંિધત હોય તો, ફિરયાદમાં આનો સમાવેશ પણ અચકૂ 
કરવો ર�ો: બાળકનુ ંનામ અન ેસરનામું અથવા સંપક�  
માિહતી જો બાળક બેઘર હોય, બાળકની શાળાનું નામ, 
અને બાળકની સમસ્યાની પ્રકૃિતનું વણ�ન, તે સમયે 
સમસ્યાનુ ંજ ેપ્રમાણ �ણમાં અન ેઉપલબ્ધ હોય તે સિહત.  
 
TEA તમન ે વધારાની માિહતી રજૂ કરવાની અન ે સ્વૈિચ્છક 
મધ્યસ્થીમાં પ્રવેશવાની તક આપશે. TEA ફિરયાદ ઉકેલવા 
દરખાસ્ત રજૂ કરવા �હેર એજન્સીને ફિરયાદન ે પ્રિતભાવ 
આપવા એક તક પણ આપશે. 

 
તમારી લેિખત ફિરયાદ મળ્યાના 60 કેલેન્ડર િદવસમાં, ઉપર 

વણ�વેલી જ�િરયાતો અથવા પ� કરારને સંતોષતા ખાસ 
સંજોગોને લીધે લંબાવેલી હોય તે િસવાય, સ્થળ પર ચાલતી 
તપાસ સિહત, જો જ�રી લાગે. TEA તમામ સંબંિધત 

માિહતીની સમી�ા કરશે અન ે િનધા�િરત કરશે કે શંુ �હેર 
એજન્સીએ ખાસ િશ�ણ જ�િરયાતનુ ંઉલ્લંઘન કયુ� છે કે કેમ. 

તમન ે TEA નાં િનણ�ય માટે �ણેલી હકીકતો, તારણો અન ે
કારણોની શોધ સિહત દરકે આરોપો સંબોધતો લેિખત િનણ�ય 
જણાવવામાં આવશે. 

 
જો TEA િનધા�રત કર ે કે �હેર એજન્સીએ ખાસ િશ�ણ 
જ�િરયાતનુ ંઉલ્લંઘન કયુ� છે તો, TEA માટે એ જ�રી હોવંુ 
ર�ુ ં કે જોવામાં આવેલા ઉલ્લંઘનો સંબોધવા �હેર એજન્સી 
યોગ્ય પગલાઓ લે, ટેકિનકલ સહાયતા પ્રવૃિ�ઓ, વાટાઘાટો, 
અને સુધારક કાય�વાહીઓ સિહત. સુધારક કાય�વાહીઓમાં 
ચો�સ બાળક કે બાળકોના સમૂહન ેઅગાઉ પરૂી ન પાડેલી 
સેવાઓની આપૂિત� કરવા સેવાઓ પૂરી પાડવાનો અન ે
અશ�તા ધરાવતા બાળકો માટે સેવાઓની યોગ્ય ભાિવ 
જોગવાઇનો સમાવેશ થઇ શકે. TEA નાં તમારી ફિરયાદના 
સંબંધમાં િનણ�યો અંિતમ હોય છે અને તેની અપીલ ન પણ 
કરાય. ફિરયાદ દાખલ કરવામાં, જોકે, મધ્યસ્થી કે બાકી 
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પ્રિક્રયા સુનાવણીની િવનતંી કરવામાં તમારો અિધકાર જતો 
રહેતો નથી. 

 
જો તમ ેફિરયાદ દાખલ કરો અને સરખા િવવાદોન ેલગતી 
બાકી સુનાવણી પ્રિક્રયાની િવનતંી કરો તો, TEA સુનાવણી 
પૂરી થાય ત્યાં સુધી ફિરયાદમાંના કોઇપણ િવવાદોન ેબાજુ 
પર મૂકી દેશે જનેે બાકી પ્રિક્રયા સુનાવણીમાં સંબોધવામાં 
આવી ર�ાં હોય. બાકી સુનાવણી પ્રિક્રયાનો ભાગ ન હોય 

તેવો કોઇ િવવાદ સમયસીમામાં અને આ દસ્તાવેજમાં 
વણ�વેલી કાય�પ�િતઓ અનુસાર ઉકેલવામાં આવશે. જો 
બાકી પ્રિક્રયા સુનાવણીમાં ન�ી કરલેી કોઇ ફિરયાદમાં 
કોઇ િવવાદમાં એકસરખા પ�ો સામેલ હોય તો, 
સુનાવણીનો િનણ�ય તે િવવાદ પર બંધનકારક રહે છે. 

 
તમ ેફિરયાદ પ્રિક્રયા અને ફિરયાદ તપાસ ફોમ્સ� િવશે વધુ 
માિહતી TEA  વેબસાઇટ પર અહી ંશોધી શકો છો, 
https://tea.texas.gov/Academics/
Special_Student_Populations/Special_Education/Disp
ute_Resolution/Special_Education_Dispute_Resolutio
n_Processes/. 
 
■ બાકી પ્રિક્રયા સુનાવણી કાય�ક્રમ 

 
ખાસ િશ�ણ િવવાદો ઉકેલવા માટે ચોથો િવકલ્પ બાકી 
પ્રિક્રયા સુનાવણી કાય�ક્રમ છે. બાકી પ્રિક્રયા સુનાવણીમાં, 
િનષ્પ� સુનાવણી અિધકારી પ�કારોનો પુરાવો સાંભળે છે 
અને કાયદેસર બંધનકારક િનણ�ય લે છે. 
 
તમારી પાસે તમારા બાળકની ઓળખ, મૂલ્યાંકન કે શૈ�િણક 
િનયુિ�ન ેસંબંિધત કોઇ મ�ુા પર બાકી પ્રિક્રયા સુનાવણીની 
અથવા તમારા બાળકની FAPE જોગવાઇની િવનંતી 
કરવાનો અિધકાર છે. જો બાકી પ્રિક્રયા ફિરયાદમાં 
સાવ�જિનક શાળામાં પ્રારંિભક પ્રવેશ માટેની અર� સામેલ 
હોય તો, તમારા બાળકન,ે તમારી સંમિત સાથે, સુનાવણી 
પૂરી થાય ત્યાં સુધી િનયિમત સાવ�જિનક શાળા કાય�ક્રમમાં 
અચકૂ રાખવંુ ર�ુ.ં 
 
તમ ેસુનાવણીની િવનંતીનો આધાર બનાવતી આરોપ મૂકેલી 
કાય�વાહી િવશે �ણતા હો અથવા �ણવી જોઇતી 
તારીખથી એક વષ�માં બાકી પ્રિક્રયા સુનાવણીની િવનતંી 
અચકૂ કરવી રહી. આ એક વષ�ની સમયસીમાનો 
મયા�દાઓના કાયદા તરીકે પણ ઉલ્લેખ કરવામાં આવે છે. આ 

સમયસીમા તમન ેલાગુ પડતી નથી જો તમન ેશાળા �ારા 
સમસ્યા ઉકેલાઇ હોવાના ચો�સ ખોટા અથ�ઘટનન ે લીધે 
અથવા તમન ેપરૂી પાડવી જ�રી માિહતી શાળાએ પાછી 
ખ�ચી લીધી હોવાને લીધે સુનાવણીની િવનતંી કરવામાંથી 
રોકવામાં આવ્યા હોય. કેટલાક સંજોગોમાં, બાકી પ્રિક્રયા 
સુનાવણીની િવનંતી કરવા એક વષ�ની મુદતના કાયદાને ટોલ 

કરવામાં—અથવા રોકવામાં આવી શકે—જો તમ ેસશ� દળો, 
નેશનલ ઓશિનક એન્ડ એટ્મોસ્ફેિરક એડિમિનસ્ટ�ેશનના 
િનયુ� દળ, અથવા યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ �હેર આરોગ્ય સેવાના 
િનયુ� દળના ફરજ પર સિક્રય સભ્ય હો, અને જો સિવ�સ 
મેમ્બસ� િસિવલ િરિલફ એક્ટ તરીકે �ણીતા સંઘીય કાયદાની 
મયા�દાની જોગવાઇનો કાયદો તમન ેલાગુ પડતો હોય. 

 
જો તમ ે બાકી પ્રિક્રયા સુનાવણીની િવનતંી કરો તો, તમન ે
શાળાએ ખાસ િશ�ણ જ�િરયાતનુ ં ઉલ્લંઘન કયુ� હોવાનુ ં
સાિબત કરવાનો બોજો રહે છે. ચો�સ પિરિસ્થિતઓમાં, 
શાળા તમારી િવ��માં બાકી પ્રિક્રયા સુનાવણીની િવનતંી 
કરી શકે. આવી પિરિસ્થિતઓમાં, શાળા પર પુરાવાનો બોજો 
રહેતો હોય છે. 

 
તમ ેઉપર યાદીબ� કોઇ બાબતો િવશે ન્યાયાલયમાં શાળા 
સામ ેદાવો માંડો તે પહેલાં, તમાર ેબાકી પ્રિક્રયા સુનાવણીની 
િવનંતી અચકૂ કરવી રહી. જો તમ ેબાકી પ્રિક્રયા સુનાવણીમાં 
સહભાગી ન થયા હો તો, ન્યાયાયલમાં તમારા દાવાઓ કાઢી 
મૂકવામાં આવી શકે. 

 
♦ બાકી પ્રિક્રયા સુનાવણીની િવનતંી કરવી 

સુનાવણીની િવનંતી કરવા, તમ,ે તમારા એટન�, કે તમારા 
એડવોકેટે બાકી પ્રિક્રયા સુનાવણી માટે અથવા TEA ને 
લેિખત િવનંતી આ દસ્તાવેજના અંતે આપેલા સરનામ ેઅચૂક 
મોકલવી રહી. 

 બાકી પ્રિક્રયા સુનાવણીની િવનંતી કરવાનુ ં ફોમ� TEA 
વેબસાઇટ પર ઉપલબ્ધ છે, https://tea.texas.gov
/About_TEA/Government_Relations_and_Legal/Special
_Education/Due_Process_Hearings/Office_of_Legal_Se
rvices,_Special_Education_Due_Process_Hearing_Progr
am/. 

 
તમાર ેTEA ફોમ�નો ઉપયોગ કરવો પડતો નથી, પરંત ુતમારી 
િવનંતીમાં નીચનેી માિહતી અચૂક સામેલ હોવી રહી: તમારા 
બાળકનુ ંનામ અને સરનામુ,ં અથવા ઉપલબ્ધ સંપક�  માિહતી 
જો તમા�ં બાળક બેઘર હોય; તમારા બાળકની શાળાનું નામ; 
તમારા બાળકન ે રહેલી સમસ્યાનુ ં વણ�ન, જમેાં સમસ્યાન ે
સંબંિધત હકીકતો; અને તમ ેદરખાસ્ત મકેૂલો સમસ્યાનો ઉકેલ 
જ ેસમસ્યાનુ ંજ ેપ્રમાણ તે સમયે �ણમાં અને ઉપલબ્ધ હોય તે 
સિહત. 
 
જો તમ ેસુનાવણીની િવનતંી કરો તો, તમાર ેશાળાને તમારી 
લેિખત િવનતંીની નકલ અચકૂ મોકલવી રહી. તમ ે ઉપરની 
તમામ જ�િરયાતો સંતોષતી િવનંતી મોકલો નિહ ત્યાં સુધી 
તમાર ે સુનાવણી ના પણ થાય. તમારી િવનંતી 10 કેલેન્ડર 

િદવસોમાં મળવાની સાથે, શાળાએ તમન ેએક જવાબ અચકૂ 
મોકલવો ર�ો જ ેઅગાઉથી લેિખત નોિટસની જ�િરયાતો 
સંતોષતી હોય િસવાય કે શાળાએ પહેલેથી એવંુ કયુ� હોય. 
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તમારી િવનંતી 15 કેલેન્ડર િદવસોમાં મળવાની સાથે, 
શાળાએ સુનાવણી અિધકારી અને તમન ેઅચકૂ જણાવવંુ ર�ુ ં
જો શાળા માને કે તમ ેતમામ જ�રી માિહતી સમાવી ન હતી. 
તમારી િવનતંીમાંની માિહતી પૂરતી છે કે કેમ તેની પર 
અિધકૃત િનણ�ય આપવા સુનાવણી અિધકારી પાસે પાંચ 
કેલેન્ડર િદવસોનો સમય રહે છે. 
 
તમ ેતમારી િવનતંી માત્ર સુધારી—કે બદલી—શકો જો શાળા 
સંમત થાય અથવા જો સુનાવણી અિધકારી તમન ેસુનાવણી 
પહેલાં મોડામાં પાંચ કેલેન્ડર િદવસોની પરવાનગી આપ.ે તમ ે

િવનંતીમાં ના ઉઠાવેલા મુ�ાઓ સુનાવણીમાં ના ઉઠાવો તેવંુ 
બની શકે. જો દાખલ કરનાર પ�, તમ ે કે શાળા કોઇપણ, 
િવનંતીમાં ફેરફારો કર ે તો, ઉકેલ સમયગાળા માટેની 
સમયરખેાઓ અને સુનાવણી માટેની સમયરખેાઓ સુધારલેી 
િવનંતી દાખલ કયા�ની તારીખ પર ફરી શ� થાય છે. 
 
તમન ે િવસ્તારમાં ઉપલબ્ધ કોઇ મફત કે ઓછી ખચા�ળ 
કાયદેસર અને અન્ય સંબંિધત સેવાઓને લગતી માિહતી અચકૂ 
પૂરી પાડવી રહી જો તમ ેમાિહતીની િવનંતી કરો, અથવા જો 
તમ ે કે શાળા �ારા બાકી પ્રિક્રયાની ફિરયાદ દાખલ કરવામાં 
આવે. 
 

♦ ઉકેલ સમયગાળો ઝડપી સુનાવણીના િકસ્સા િસવાય 
(ઝડપી ઉકેલ સમયરખેાઓ માટે નીચે જુઓ), બાકી પ્રિક્રયા 
સુનાવણી માટે તમારી િવનતંી મળવાના 15 કેલેન્ડર 
િદવસમાં, શાળાએ તમ,ે િનણ�ય લેનાર સ�ાવાળા સાથે 
શાળાના પ્રિતિનિધ, અને તમ ેઅને શાળાએ પસંદ કરલેી 
ARD સિમિતના સંબંિધત સભ્યો સાથે ઉકેલ બેઠક કહેવાતી 
બેઠક અચકૂ બોલાવવી રહી.  શાળા બેઠકમાં માત્ર એટન�નો 
સમાવેશ કરી શકે જોતમારી સાથે બેઠકમાં એક એટન� 
હોય. 

 
તમ ેઅને શાળા બંને ઉકેલ પ્રિક્રયા જતી કરવા લેિખતમાં સંમત 
થાવ અથવા તને ેબદલે મધ્યસ્થીનો ઉપયોગ કરવા સંમત થાવ 
તે િસવાય, ઉકેલ બેઠક અચૂક યો�વી રહી. જો તમ ેઉકેલ 

બેઠકમાં સહભાગી ન થાવ તો, બેઠક યો�ય ત્યાં સુધી ઉકેલ 
બેઠક અને સુનાવણી માટેની સમયરખેાઓ િવલંિબત થશે. 
 
જો શાળા તમન ે ઉકેલ બેઠકમાં હાજર રહેવા બોલાવવા 
વ્યાજબી પ્રય�ો કર,ે પરંત ુતમ ેહાજર ના રહો તો, 30 કેલેન્ડર 

િદવસના ઉકેલ સમયગાળાના અતંે, શાળા બાકી પ્રિક્રયા 
સુનાવણી માટે સુનાવણી અિધકારીન ે તમારી િવનંતી કાઢી 
નાખવા કહી શકે. શાળાએ નીચેના દસ્તાવેજોનો ઉપયોગ 

કરીન ેઉકેલ બઠેકમાં તમન ેહાજર રાખવા વ્યાજબી પ્રય�ો 
કયા� હોવાનુ ંદેખાડવા શાળા અચકૂ સ�મ હોવી રહી: શાળાએ 

પારસ્પિરક સંમિત દશા�વેલો સમય અન ેસ્થળ ગોઠવવા કરલેા 
પ્રય�ોનો રકૅોડ� , જમે કે કરલેા ટેિલફોન કૉલ્સના રકૅોડ્સ�ની 
િવગતો અથવા તે કૉલ્સના કરલેા પ્રય�ો અને પિરણામો; 

તમન ે મોકલેલા પત્રવ્યવહારની અને મળેલા કોઇ જવાબોની 
નકલો; અને તમારા ઘર ેકે રોજગારના સ્થળે લીધેલી મુલાકાતોના 
અને તે મુલાકાતોના પિરણામોના િવગતવાર રકૅોડ્સ�. 
 
જો, બી� બાજુ, શાળા બાકી પ્રિક્રયા સુનાવણી માટે તમારી 
િવનંતીની નોિટસ મળવાના 15 કેલેન્ડર િદવસોમાં ઉકેલ બેઠક 

યોજવામાં િનષ્ફળ રહે તો, તમ ે સુનાવણી અિધકારીન ેઉકેલ 
સમયગાળાનો અંત લાવવા અને શ� કરવા 45 કેલેન્ડર 

િદવસની સુનાવણી સમયરખેાનો હુકમ આપવા કહી શકો. 
 
સામાન્યપણ,ે ઉકેલ સમયગાળો 30 કેલેન્ડર િદવસ સુધી ચાલતો 
હોય છે. જોકે, જો તમ ેઅને શાળા ઉકેલ બેઠક જતી કરવા 
લેિખતમાં સંમત થાવ તો, પછી સુનાવણી માટે 45 કેલેન્ડર 

િદવસની સમયરખેા આગામી કેલેન્ડર િદવસે શ� થાય છે. આ 

રીતે, જો તમ ેશાળાએ મધ્યસ્થી પ્રિક્રયા શ� કરી હોય, પરંત ુ
30 કેલેન્ડર િદવસના ઉકેલ સમયગાળાના અતં પહેલાં તો, તમ ે

અને શાળા લેિખતમાં સંમત થાવ છો કે કોઇ કરાર શ� નથી, 
પછી સનાવણી માટે 45 કેલેન્ડર િદવસની સમયરખેા અનગુામી 
કેલેન્ડર િદવસે શ� થાય છે. અતંે, જો તમ ેઅને શાળા મધ્યસ્થી 
પ્રિક્રયાનો ઉપયોગ કરવા સંમત થાવ તો, બનંે પ�ો કરાર થાય 
નિહ ત્યાં સુધી 30 કેલેન્ડર-િદવસના ઉકેલ સમયગાળાના અતં ે

મધ્યસ્થી ચાલુ રાખવા લેિખતમાં સંમત થઇ શકે છે. જોકે, જો 
કાં તમ ેઅથવા તો શાળા મધ્યસ્થી પ્રિક્રયામાંથી પરત ખ�ચી લો 
તો, સુનાવણી માટે 45 કેલેન્ડર-િદવસની સમયરખેા અનુગામી 
કેલેન્ડર િદવસે શ� થાય છે. 
 
ઉકેલ બેઠકના હેતુઓ તમન ેતમારી િવનંતી અને શાળા સાથે 
આધારભૂત હકીકતોની ચચા� કરવાની અને શાળાને િવવાદ 
ઉકેલવાની તક આપે છે જ ે િવનંતીનો આધાર છે. જો તમ ે

બેઠકમાં કોઇ સંમિત સુધી પહોચંો તો, તમ ે અને શાળાએ 
તમારો કરાર અચકૂ લેિખતમાં મકૂવો અને તેની પર સહી કરવી 
રહી. આ લેિખત કરાર રા�ના કાયદા હેઠળ આ પ્રકારનો 
મુકદમો સાંભળવાની સ�ા ધરાવતા ન્યાયાલયમાં અથવા 
સંઘીય �લ્લા ન્યાયાલયમાં લાગુ કરી શકાય તેવો હોય છે 
િસવાય કે પ�ોમાંનો એક પ� કરાર પર સહી કયા�ની તારીખથી 
ત્રણ કામકાજના િદવસમાં કરાર રદ કરી દે. 
 
જો શાળા તમારી િવનંતી મળ્યાના 30 કેલેન્ડર િદવસમાં તમારી 
િવનંતીમાં ઉઠાવેલા મુ�ાઓનો તમન ેસંતોષજનક ઉકેલ ના લાવે 
તો, 45 કેલેન્ડર િદવસની સુનાવણી સમયરખેા શ� થાય છે અને 
સુનાવણી આગળ વધી શકે. 
 

♦ તાકીદે સુનાવણીઓમા ં ઉકેલ બેઠક તાકીદે 
સુનાવણીઓ માટે, શાળાએ તાકીદે બાકી પ્રિક્રયા 
સુનાવણી માટે િવનંતી મળ્યાના સાત િદવસમાં ઉકેલ બેઠક 
અચકૂ બોલાવવી રહી. તમારી પાસે સુનાવણીનો અિધકાર રહે 
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છે જો શાળા તાકીદે બાકી પ્રિક્રયા સુનાવણી માટે િવનંતી 
મળ્યાના 15 કેલેન્ડર િદવસમાં તમારી િવનંતીમાં ઉઠાવેલા 
મુ�ાઓ 15 કેલેન્ડર િદવસમાં તમન ેસંતોષજનક ના ઉકેલે. 
સુનાવણી બાકી પ્રિક્રયા સુનાવણી માટે િવનંતી દાખલ 
કયા�ની તારીખથી 20 શાળા િદવસમાં અચકૂ યોજવી રહી. 
સુનાવણી અિધકારીએ સુનાવણી પછી 10 શાળા િદવસોમાં 
અંિતમ િનણ�ય અચકૂ આપવો ર�ો. 

 
TEA સુનાવણીઓ હાથ ધરવા િનષ્પ� સુનાવણી 
અિધકારીઓ પરૂા પાડે છે. સુનાવણી અિધકારીઓ તમારા 
બાળકના િશ�ણ કે સંભાળમાં સામેલ TEA કે બી� કોઇ 
એજન્સીના કમ�ચારીઓ હોતા નથી અને કોઇ અગંત કે 
વ્યવસાયી િહત ધરાવી શકતા નથી જ ેસુનાવણીમાં તેમની કે 
તેણીની િવ�ાસપાત્રતા સાથે િહતસંઘષ� કર.ે સુનાવણી 
અિધકારી તરીકે ફરજ બ�વવા સુનાવણી અિધકારીએ �ાન 
અને આવડત અચૂક ધરાવવી. 

 
TEA સુનાવણી અિધકારીઓની યાદી �ળવે છે જમેાં દરકે 
સુનાવણી અિધકારીની લાયકાતોનો સમાવેશ થાય છે. આ 

યાદી TEA વેબસાઇટ પર ઉપલબ્ધ છે, 
https://tea.texas.gov/About_TEA/Government_Relations_and_
Legal/Special_Education_Hearings/Due_Process_Hearings. 

તમ ે પણ યાદીની િવનંતી TEA ઓિફસ ઓફ લીગલ 
સિવ�સીસ પરથી કરી શકો છો, જઓેની સંપક�  માિહતી આ 
દસ્તાવેજના અતંે આપેલી છે. 

 
♦ કાય�વાહીઓ દરિમયાન બાળકની િસ્થિત 

(અચળ રહેવું) બાકી પ્રિક્રયા સુનાવણી અન ે
ન્યાયાલયની કોઇ અપીલો દરિમયાન, તમારા બાળકે 
સામાન્ય રીતે હાલની શૈ�િણક િનયુિ�માં અચકૂ રહેવંુ, 
િસવાય કે તમ ેઅન ેશાળા અન્યથા સંમત થાવ. હાલની 
ગોઠવણમાં રહેવાન ેસામાન્ય રીતે સ્ટે-પુટ (અચળ રહેવંુ) 
કહેવામાં આવે છે. જો કાય�વાહીમાં િશસ્તપાલનનો 
સમાવેશ થાય તો, િશસ્તપાલનના િવવાદો દરિમયાન 
બાળકની િનયુિ�ની ચચા� માટે િશસ્તપાલન િવભાગ 
જુઓ. 

 
જો સુનાવણીમાં સાવ�જિનક શાળામાં શ�આતમાં પ્રવેશ 
મેળવવા તમારા બાળક માટે અર� કરવાનુ ંસામલે હોય તો, 
તમારા બાળકન ેઅચકૂ મકૂવો ર�ો, જો તમ ેસંમિત આપો તો, 
તમામ કાય�વાહીઓ પૂરી થતા સુધી સાવ�જિનક શાળામાં. જો 
બાળક ત્રણ વષ�નું થાય અને અલ� ચાઇલ્ડહૂડ ઇન્ટરવેન્શન 
(ECI) કાય�ક્રમમાંથી સંક્રાંિત મેળવી ર�ુ ંહોય તો, સ્ટે-પુટ 

(અચળ રહેવંુ) એ ECI સેવાઓ નથી. જો બાળક ખાસ 

શૈ�િણક સેવાઓ માટે લાયક ઠર ેઅન ેમાતા-િપતા સંમિત 

આપે તો, િવવાદમાં ન હોય તેવી સેવાઓ અચકૂ પૂરી પાડવી 
રહી. 
 

♦ સુનાવણી પહેલાં બાકી પ્રિક્રયા સુનાવણીના 
ઓછામાં ઓછાં પાંચ કામકાજના િદવસ પહેલાં, તમ ે
અન ેશાળાએ સુનાવણીમાં રજૂ કરાનારો કોઇ પુરાવો 
એકબી�ન ેઅચૂક �હેર કરવો ર�ો. કોઇપણ પ� 
સમયસર વહ�ચવામાં ન આવ્યા હોય તેવા કોઇ 
પુરાવાની રજૂઆત સામ ેવાંધો ઉઠાવી શકે. સુનાવણી 
અિધકારી સમયરખેામાં ન �હેર કરલેી, મૂલ્યાંકનો અન ે
ભલામણો સિહત, પુરાવાની રજુઆત િનષેધ કરી શકે. 

 

♦ સુનાવણી દરિમયાન તમન ે તમારા એટન� અન ે
ખાસ �ાન ધરાવતા લોકોન ેલાવવાનો અન ેતઓે �ારા 
સલાહ મેળવવાનો અથવા અશ�તા ધરાવતા 
બાળકોન ેતાલીમ આપવાનો અિધકાર છે. તમન ેપુરાવો 
રજૂ કરવાનો, અને સરખાવવાનો, ઊલટતપાસ કરવાનો, 
અન ેસા�ીઓની હાજરીની ફરજ પાડવાનો અિધકાર છે. 
તમન ે તમારા બાળકન ે લાવવાનો અને જનતા સમ� 
સુનાવણી ખુલ્લી રાખવાનો અિધકાર છે. તમન ે
સુનાવણીનુ ં દરકે સત્ર તમ ે અને તમારા બાળકન ે
વ્યાજબી રીતે અનકૂુળ હોય તેવા સમયે અને સ્થળે 
યોજવાનો અિધકાર છે. તમન ે સુનાવણીનો લેિખત કે 
ઇલેક્ટ� ોિનક અ�રશઃ રકૅોડ�  અથવા તમન ેકોઇ ખચ� વગર 
હકીકતો અને િનણ�યોની ઇલેક્ટ� ોિનક શોધ મળેવવાનો 
અિધકાર છે. 

 
♦ િનણ�ય સુનાવણી અિધકારનો િનણ�ય કે તમારા 

બાળકન ેFAPE મળ્યંુ કે કેમ ત ેઅચકૂ નોધંપાત્ર ધોરણો 
આધાિરત હોવંુ ર�ો. જો તમ ેકાય�પ�િત સંબંિધત તુ્રિટ 
િવશે ફિરયાદ કરો તો, સુનાવણી અિધકારી માત્ર એ જોઇ 
શકે કે તમારા બાળકન ેFAPE ન મળ્યંુ હોય જો તુ્રિટથી: 
તમારા બાળકનો FAPE ન ેઅિધકાર અવરોધાય; તમા�ં 
બાળક શૈ�િણક લાભોથી વંિચત ર�ુ ં હોય; અથવા 
તમારા બાળકન ે FAPE નાં સંદભ�માં િનણ�ય લેવાની 
પ્રિક્રયામાં સહભાગી થવા તક સાથે નોધંપાત્ર રીતે 
હસ્ત�પે થયો હોય. 

 
TEA ખાતરી કરશે કે 30 કેલેન્ડર િદવસોનો ઉકેલ સમયગાળો 
સમા� થયા પછી, અથવા અનકૂુળ કરલેો ઉકેલ સમયગાળો જો 
લાગુ પડે તો, અંિતમ સુનાવણી િનણ�ય 45 કેલેન્ડર િદવસોમાં 
લેવામાં આવે અને પ�કારોન ે ટપાલથી મોકલવામાં આવે. 

તાકીદે સુનાવણીમાં, TEA ખાતરી કરશે કે સુનાવણીની 
તારીખથી 10 શાળા િદવસોમાં અંિતમ િનણ�ય લેવામાં આવે. 

સુનાવણી અિધકારી કોઇપણ પ�કારની િવનંતીથી િબન-

તાકીદની સુનાવણીમાં સારા કારણસર ચો�સ સમયગાળો 
લંબાવવાની સ્વીકૃિત આપી શકે. સુનાવણી અિધકારી તાકીદની 
સુનાવણીમાં સમય લંબાવવાની સ્વીકૃિત ના પણ આપે. 
સુનાવણી અિધકારીનો િનણ�ય અંિતમ રહે છે, િસવાય કે 
સુનાવણીના પ�કાર રા� કે સંઘીય ન્યાયાલયન ે િનણ�યની 
અપીલ કર.ે સુનાવણી અિધકારીનો િનણ�ય તમારા બાળકન ે

લગતી અંગત ઓળખ �હેર કરતી માિહતી કાઢી નખાયા પછી 

https://tea.texas.gov/About_TEA/Government_Relations_and_Legal/Special_Education_Hearings/Due_Process_Hearings
https://tea.texas.gov/About_TEA/Government_Relations_and_Legal/Special_Education_Hearings/Due_Process_Hearings
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TEA ની વેબસાઇટ પર મૂકવામાં આવશે. 
 
શાળાએ સુનાવણી અિધકારી �ારા કિથત સમયસીમામાં 
સુનાવણી અિધકારીના િનણ�યનો અમલ અચકૂ કરવો ર�ો, 
અથવા જો કોઇ સમયસીમા કિથત ના હોય તો, િનણ�ય 
આપ્યા પછી 10 શાળા િદવસોમાં, પછી ભલે શાળા િનણ�ય 

સામ ેઅપીલ કર,ે િસવાય કે અપીલનો ઉકેલ આવે ત્યાં સુધી 
ભૂતકાળના ખચા�ઓ માટે કોઇ વળતર રોકી શકાતું હોય. 

IDEA માંથી કંઇપણ તમન ે અગાઉની સુનાવણીમાં 
સંબોધેલા કોઇ અલગ િવવાદ પર બી� કોઇ બાકી પ્રિક્રયા 
ફિરયાદ દાખલ કરવા સીિમત કરતું નથી. 
 
♦ દીવાની કાય�વાહી તમન ેસુનાવણી અિધકારીની 

શોધ અન ેરા� કે સંઘીય ન્યાયાલયના િનણ�ય સામ ે
અપીલ કરવાનો અિધકાર છે, િનણ�ય આપ્યાની 
તારીખથી મોડામાં મોડા 90 કેલેન્ડર િદવસોમાં. 
અપીલ પ્રિક્રયાના ભાગ તરીકે, ન્યાયાલયે બાકી 
પ્રિક્રયા સુનાવણીના રકૅોડ્સ� અચકૂ મેળવવા ર�ા, 
કોઇપણ પ�ની િવનતંી પર વધારાનો પુરાવો 
સાંભળવો ર�ો, પુરાવાના પ્રાધાન્ય પર પોતાના 
િનણ�યનો આધાર બનાવવો ર�ો, અને કોઇ યોગ્ય 
રાહતની સ્વીકૃિત આપવી રહી. 

 
IDEA માંનુ ંકંઇપણ યુ.એસ. બધંારણ કે અશ�તા ધરાવતા 
બાળકોના અિધકારોન ે સંર�ણ કરતા અન્ય સંઘીય 
કાયદાઓ હેઠળ ઉપલબ્ધ અિધકારો, કાય�પ�િતઓ અન ે
ઉપાયોન ેસીિમત કરતું નથી,   િસવાય કે દીવાની કાય�વાહી 
દાખલ કરતા પહેલાં રાહત શોધવી જ ેIDEA હેઠળ ઉપલબ્ધ 
હોય, માતા-િપતા કે શાળાએ IDEA હેઠળ પૂરી પાડેલી બાકી 
પ્રિક્રયા સુનાવણી કાય�પ�િતઓનો અચૂક ઉપયોગ કરવો 
ર�ો. આનો અથ� એ થાય કે ભલે તમારી પાસે IDEA હેઠળ 

ઉપલબ્ધ એ કાયદાઓથી ઢાંકી દેવાતા અન્ય કાયદાઓ 
હેઠળ ઉપાયો હોય, તમાર ે ન્યાયાલયમાં કાય�વાહી દાખલ 
કરતા પહેલાં સૌથી પહેલા IDEA ની બાકી પ્રિક્રયા 
સુનાવણીનો ઉપયોગ અચૂક કરવો ર�ો. 

જો તમ ેબાકી પ્રિક્રયા સુનાવણીમાં અથવા ન્યાયાલયમાં તમ ે
શોધી ર�ા હો તે આંિશક કે તમામ �તો તો, ન્યાયાલય 
એટન�ની વ્યાજબી ફી અને સંબિંધત ખચા�ઓનો િનણ�ય કરી 
શકે. 

 
એટન�ની ફીના િનણ�યમાં ઉકેલ સત્ર કે ARD સિમિત બેઠકોન ે
સંબંિધત ખચા�ઓનો સમાવેશ થશે નિહ, િસવાય કે સુનાવણી 
અિધકારી કે ન્યાયાલય ARD સિમિત બેઠકનો હુકમ કર.ે 
 
તમન ેએટન�ની ફી કે શાળાએ તમન ે લેિખત પતાવટ ઓફર 
આપ્યા પછી કરલેા કામ માટેના ખચા�ઓ ચકૂવવાનો િનણ�ય 
આપી શકાતો નથી જો: શાળાએ બાકી પ્રિક્રયા સુનાવણી શ� 

થઇ તે પહેલાં 10 કરતા વધાર ેકેલેન્ડર િદવસોમાં ઓફર આપી 

હોય; તમ ે10 કેલેન્ડર િદવસોમાં ઓફર સ્વીકારી ના હોય; અન ે

ન્યાયાલયે જોયંુ હોય કે તમન ે સુનાવણીમાંથી મળેલી રાહત 
સાનુકૂળ ન હતી. 
 
ન્યાયાલયે તમન ે આપેલો એટન�ની ફીનો િનણ�ય અચકૂ 
ઘટાડવો ર�ો જો ન્યાયાલયન ે લાગે કે: તમ ે અથવા તમારા 
એટન�એ ગેરવ્યાજબી રીતે િવવાદ લંબાવ્યો હતો; એટન�ની 
ફી ગેરવ્યાજબી રીતે સરખી સેવાઓ માટે સમદુાયમાં સરખા 
એટન� �ારા વસૂલાતો કલાકનો દર વટાવતી હોય; 
કાય�વાહીની પ્રકૃિતન ે ધ્યાનમાં લેતા તમારા એટન�એ 
િવતાવેલો સમય વધાર ે પડતો હોય; અથવા તમારા એટન� 
ફિરયાદ નોિટસમાં શાળાને યોગ્ય માિહતી આપવામાં િનષ્ફળ 
ર�ા હોય. ફીમાં ઘટાડાની જ�ર નથી જો ન્યાયાલય જુએ કે 

શાળાએ ગેરવ્યાજબી રીત ેકાય�વાહીઓ લંબાવી હતી અથવા 
અયોગ્ય રીત ેવત�ન કયુ� હતુ.ં 

 
જો શાળા સુનાવણી કે ન્યાયાલયની કાય�વાહીમાં �તી �ય 
તો, ન્યાયાલય તમન ે કે તમારા એટન�ન ેશાળાના એટન�ની 
વ્યાજબી ફી ચકૂવવાનો હુકમ કરી શકે જો તમારા એટન�એ 
બાકી પ્રિક્રયા સુનાવણી અથવા કાય�વાહીના અનુગામી કારણ 
માટે િવનંતી દાખલ કરી હોય જ ેમખૂ�તાભરી, ગેરવ્યાજબી, કે 
પાયાિવહોણી હતી, અથવા મુકદમો સ્પ�પણ ે મખૂ�તાભય�, 
ગેરવ્યાજબી, કે પાયાિવહોણો બન્યા પછી પણ દાવાબા� 
ચાલુ રહી હતી.   તમ ેકે તમારા એટન�એ શાળાના એટન�ની ફી 
ચૂકવવાની પણ જ�ર પડી શકે જો તમ ે બાકી પ્રિક્રયા 
સુનાવણી માટે િવનંતી કરો અથવા અનગુામી ન્યાયાલય 
કાય�વાહી કોઇ અયોગ્ય હેતુસર રજૂ થઇ હતી, જમે કે હેરાન 
કરવા, િબનજ�રી િવલંબ કરવો, અથવા મુકદમાનો ખચ� કોઇ 
જ�િરયાત વગર વધારવો. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

This page intentionally left blank. 
 
 



નોિટસ ઓફ પ્રોસીજરલ સેફગાડ્સ� (કાય�પ�િતલ�ી અગમચેતી જણાવતી સૂચના) 
જુલાઇ 2020 

ટેક્સાસ એ�ુકેશન એજન્સી │િડિવઝન ઓફ સ્પેિશયલ એ�ુકેશન 
પાન 2 

 

સપંક�  માિહતી 
જો તમન ેઆ દસ્તાવેજમાંની માિહતી િવશે કોઇ પ્ર�ો હોય અથવા તમન ેદસ્તાવેજ સમ�વવા ચો�સ વ્યિ�ની જ�ર હોય 
તો, કૃપા કરી સંપક�  કરો: 

 
સ્થાિનક સંપક�  માિહતી 

શાળા િશ�ણ સેવા કેન્દ્ર અન્ય સંસાધન 

નામ: નામ: નામ: 

ટેિલફોન નંબર: ટેિલફોન નંબર: ટેિલફોન નંબર: 

ઇમેલ: ઇમેલ: ઇમેલ: 

 

જો તમન ે ખાસ શૈ�િણક મુ�ાઓ િવશે માિહતી જોઇતી હોય તો, તમ ે સ્પેિશયલ એ�ુકેશન ઇન્ફમ�શન સેન્ટરને 1-855-

SPEDTEX (1-855-773-3839) નંબર પર ફોન કૉલ કરી શકો. જો તમ ેઆ નબંર પર કૉલ કરીન ેસંદેશો છોડી દેશો તો, કોઇ ચો�સ 

વ્યિ� સામાન્ય કામકાજના કલાકો દરિમયાન તમન ેવળતો ફોન કૉલ કરશે. બિધર કે સાંભળવાની સમસ્યા ધરાવતી વ્યિ�ઓ 

7-1-1 પર રીલૅ ટેક્સાસ ઉપયોગ કરીન ેઉપર જણાવેલા વોઇસ નબંર પર ફોન કૉલ કરી શકે. 

જો તમન ેિનકાલની રાહ જોતી ખાસ િશ�ણ ફિરયાદ િવશે પ્ર�ો હોય તો, TEA નાં સ્પેિશયલ એ�ુકેશન િડિવઝનનો સંપક�  512-

463-9414 નંબર પર કરો. જો તમન ેિનકાલની રાહ જોતી મધ્યસ્થી કે બાકી પ્રિક્રયા સુનાવણી િવશે પ્ર�ો હોય તો, અનકુ્રમ ેફાળવેલા 
મધ્યસ્થી કે સુનાવણી અિધકારીનો સંપક�  કરો. 

TEA સેવાઓ માટે લેિખત િવનંતી મોકલતી વખતે, કૃપા કરી તમારા પત્ર પર નીચે મુજબ સરનામું 
લખશો: 

Texas Education Agency 1701 
N. Congress Avenue Austin, TX 
78701-1494 

નીચેના િડિવઝનોને લ�માં લેવા માટે: (To the attention of the following Divisions:) 
Division of Special Education State IEP Facilitation Project 

Office of Legal Services 
Special Education Mediation Coordinator 

Division of Special Education Special Education Complaint Unit 

Office of Legal Services 
Special Education Due Process Hearings 

કૃપા કરી TEA નાં સ્પેિશયલ એ�ુકેશન િડિવઝનની વેબસાઇટ અહી ંજુઓ 
https://tea.texas.gov/Academics/Special_Student_Populations/Special_Education 

https://tea.texas.gov/Academics/Special_Student_Populations/Special_Education
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