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प्रिक्रयागत सुर�णको सूचना 
अपांगता भएका बालबािलकाका अिभभावकको अिधकार  

 
 
 

अपांगता भएकाह�को िश�ा ऐन (आइिडया), २००४ मा 
संशोधन भएअनुसार, िव�ालयले ब�ाको मातािपतालाई 
आइिडया र �सको काया��यन िनयमावलीअ�ग�त 
उपल� प्रिक्रयागत सुर�णको पुरै वण�न समावेश भएको 
अपांगता सूचना िदनुपन�छ । टे�ास िश�ा एजे�ी 
(टीईए) ले उ�ादन गरेको यो द�ावेज यो सूचना 
आव�कता पुरा गन� र अपांगता भएका बालबािलकाका 
मातािपतालाई आइिडयाअ�ग�त उनीह�को अिधकार बु� 
सहयोग गन�का लािग उ�ादन ग�रएको हो । 

 
 िवशेष िश�ामा प्रिक्रयागत सुर�ण 

 

आइिडयाअ�ग�त, मातािपता भ�े श�ले जैिवक मातािपता, 
धम� मातािपता, रा� आव�कताले िदएमा झड्केलो 
मातािपता, जैिवक वा धम� मातािपताको ठाउँमा काम 
ग�ररहेको ��� (बाजे ब�ै, सौतेनी मातािपता वा अ� 
नातेदार), जोसँग ब�ा ब�छ, ब�ाको क�ाणका लािग 
बैधािनक �पमा िज�ेवार ���, वा अिधकारप्रा� 
मातािपता भ�े बुिझन्छ । िसिमत अंगे्रजी भाषा सीप 
भएको कसैसँग प्रयोग ग�रएको मौिलक भाषा भ�ाले �ो 
���ले सामा�तयाः प्रयोग गन� भाषा, जब बिहरो वा 
सु� गाह्रो मा�े ���का लािग प्रयोग �ँदा, ���ले 
सामा�तयाः स�ारको मा�म मौिलक भाषा हो । 

िव�ालयले तपाईंलाई यो प्रिक्रयागत सुर�णको सूचना 
द�ावेजको अक� प्रित तपाईंलाई िदनुपन� अवस्थामा बाहेक 
िव�ालय वष�मा एक प� मात्र िदनुपछ� ः मु�ांकनमा 
प्रार��क िसफा�रस वा तपाईंको अनुरोधमा, टीइएमा फाइल 
ग�रउको पिहलो िवशेष िश�ा िशकायतमा, िव�ालय वष�मा 
प्रिक्रया सुनुवाई गुनासोको पिहलो �ाद समा�ीको प्रा�ीमा, 
स्थाना�रण प�रवत�न एकीकृत �ने अनुशासनको कारवाही 
गन�का लािग िनण�य, वा तपाईंको अनुरोधमा । 
 
तपाईं र िव�ालयले भना�, समी�ा र समा�ी (एआरडी) 
सिमितमाफ� त तपाईंको ब�ाको शैि�क काय�क्रमको 
बारेमा िनण�य गछ� न् । एआरडी सिमितले तपाईंको ब�ा 
िवशेष िश�ा र स���त सेवाका लािग यो� भए 
नभएको िनधा�रण गछ� । एआरडी सिमितले तपाईंको 
ब�ाको ���गत शैि�क काय�क्रम (आईईपी) िवकास, 
समी�ा र प�रमाज�न गछ� र तपाईंको ब�ाको शैि�क 
पदस्थापन िनधा�रण गछ� । एआरडी सिमित र 
आइिडयाको भूिमकाको बारेमा अित�र� जानकारी 
तपाईंको िव�ालयबाट साथी द�ावेज- मातािपताको 
भना�को माग�दश�न, समी�ा र समा�ी प्रिक्रयामा उपल� 
�न्छ । तपाईंले �सलाई यहाँ पिन हेन� स�ु�न्छः 

http://framework.esc18.net/.  
 
■ पाल्ने मातािपता पिन मातािपता �ने 
यिद तपाईं अपांगता भएको ब�ालाई पाल्ने मातािपता 
�नु�न्छ भने, यिद तपाईं िवशेष शैि�क िनण�ह�मा 
सहभागी �न सहमत �नु�न्छ र यिद ९० िदनिभत्र ब�ाका 
लािग िवशेष शैि�क िनण�यह�का लािग मातािपताको 
भूिमका  तपाईंले ब�ाको अक� एआरडी सिमित 
बैठकअिघ चािहने तािलम काय�क्रम पुरा गनु��न्छ भने 
तपाईंले मातािपताको �पमा काम गन� स�ु�न्छ । 
घरबारिवहीन वा वैक��क �ाहारमा रहेका ब�ाको 
लािग सरोगेट अिभभावक िनयु� गरेपिछ �ावहा�रक �ने 
िबि�कै �ूलले ब�ाको शैि�क िनण�य िनमा�ता र मािमला 
कम�चारीलाई िनयु��को िल�खत सूचना प्रदान गनु�पन�छ । 
https://tea.texas.gov/Academics/Special_Stude
nt_Populations/Special_Education/Programs_
and_Services/State_Guidance/Children_and_
Youth_Experiencing_Homelessness. 
जव तपाईंले ��कृत तािलम काय�क्रम पुरा गनु��न्छ, 
तपाईंले सोही ब�ाको लािग मातािपताको �पमा काम 
गन� वा अक� ब�ाका लािग मातािपता वा सरोगेट 
मातािपता ब�का लािग तािलम काय�क्रम पुनः िलनुपद�न । 
यिद िव�ालयले िवशेष िश�ाको िनण�य गन� प्रयोजनमा 
माता-िपताका �पमा तपाईंलाई िनयु� नगन� िनण�य 
गरेमा, तपाईंलाई सो िनण�य गरेको िमित दे�ख सात िदन 
िभत्र िल�खत सूचना िदनु अिनवाय� �नेछ। उ� 

सूचनामा िनण�यका स��मा LEA को ��ीकरण 
िदइएको �नु पछ� र तपाईंले TEA मा िवशेष िश�ा 
उजुर दायर गन� स�ु�न्छ भनेर तपाईंलाई अवगत 
गराएको �नु पन�छ।  
 
 ब�ा भेटाउने 

िनजी िव�ालयमा उप�स्थत भइरहेका अपांगता भएका 
बालबािलकासिहत रा�मा बिसरहेका सबै बालबािलका, 
जो िवशेष िश�ा र स���त सेवाह�को आव�कतामा 
छन्, उनीह�को पिहचान गरी, भेटाएर मु�ांकन गनु�पछ� 
। यो प्रिक्रयालाई ब�ा भेटाउने अथा�त् चाइ� फाइ� 
भिनन्छ । 

यसका ब�ा भे�ाउने (चाइ� फाइ�) 
गितिविधह�को एक अ�को �पमा, एलईएले िवशेष 
िश�ा तथा स���त सेवाह� आव�क रहेका 
बालबािलकाह�को खोजी, पिहचान र मू�ा�न गन� 

http://framework.esc18.net/
http://framework.esc18.net/
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पया�� प्रसारण सिहत अखबार वा अ� िमिडया वा 
दुवैमा सूचना प्रकाशन वा घोषणा गनु�पद�छ । 

 पूव� िल�खत सूचना 

तपाईंको ब�ाको िवशेष िश�ा आव�कतास��ी 
िव�ालयको गितिवधीबारे िल�खत जानकारी िदने अिधकार 
तपाईंसँग छ ।  

िव�ालयले तपाईंको ब�ालाई उपल� गराइएको 
पिहचान, मु�ांकन वा तपाईंको ब�ाको शैि�क 
पदस्थापन वा िनःशु� उिचत साव�जिनक िश�ा (फेप) 
शु� गन� वा प�रवत�न गनु�अिघ पूव� िल�खत सूचना 
िदनुपछ� । तपाईंसँग िव�ालयले पिहचान, मु�ांकन वा 
तपाईंको ब�ाको शैि�क पदस्थापन वा िनःशु� उिचत 
साव�जिनक िश�ा (फेप) शु� गन� वा प�रवत�न गन� 
अ��कार गनु�अिघ पूव� िल�खत सूचना िदने अिधकार छ 
। िव�ालयले तपाईं प�रवत�नमा सहमत भएको वा 
प�रवत�नका लािग अनुरोध गरेको भएपिन पूव� िल�खत 
सूचना उपल� गराउनुपछ� । 

िव�ालयले पूव� िल�खत सूचनामा यी कुरा समावेश 
गनु�पछ� ः िव�ालयले प्र�ाव वा अ��कार गन� लागेको 
गितिवधीह�को िववरण, िव�ालयले िकन गितिवधी प्र�ाव 
वा अ��कार गरेको छ भ�े वण�न, गितिवधी प्र�ाव वा 
अ��कार गन� िनण�य गदा� प्रयोग ग�रएको 
िव�ालयकोप्र�ेक मु�ांकन काय�िवधी, जाँच, रेकड� वा 
�रपोट�को िववरण, आइिडयाको प्रिक्रयागत 
सुर�णअ�ग�तका संर�ण भएको कथन, तपाईंले कसरी 
यो प्रिक्रयागत सुर�णको सूचनाको प्रित प्रा� गनु��न्छ 
भ�े िववरण, आइिडयालाई बु� तपाईंलाई सहयोग गन� 
��� वा संस्थाका लािग स�क�  सूचना, तपाईंको 
ब�ाको एआरडी सिमितमा िवचार ग�रएको अ� छनोट 
र िकन ती छनोटह� अ��कार ग�रए भ�े िववरण, र 
िकन िव�ालयले गितिवधी प्र�ाव वा अ��कार गछ� भ�े 
अ� कारणको िववरण । 

िव�ालयले तपाईंले छोटो समयसीमा ��कार गरेको 
अवस्थामा बाहेक क�ीमा पाँच िव�ालय िदनअिघ 
तपाईंलाई िल�खत सूचना िदनुपछ� ।  

सूचना सामा� नाग�रकले बु�े भाषामा ले�खनुपछ� र यिद 
�� �पमा स�व नभएको अवस्थामा बाहेक तपाईंको 
मूल भाषा वा स�ारको अ� मा�ममा अनुवाद गनु�पछ� 
।  

यिद तपाईंको मूल भाषा वा स�ारको अ� मा�म 
िल�खत भाषा नभएमा, िव�ालयले सूचनालाई मौ�खक वा 
तपाईंले बु�े तपाईंको मूल भाषा वा अ� कुनै 
मा�मबाट अनुवाद गनु�पछ� । िव�ालयसँग यसो ग�रएको 
देखाउने िल�खत प्रमाण �नुपछ� । 

यिद, िव�ालयले जुनसुकै समयमा तपाईंको ब�ासँग 

स���त िवशेष िश�ा र सेवाह� प्रदान गन� शु� गछ� 
भने, तपाईंले सेवाका लािग तपाईंको ��कृित िफता� 
िलनुभयो भने, िव�ालयले तपाईंको ब�ालाई िवशेष िश�ा 
र स���त सेवाह� प्रदान गन� िनर�रता िदनु�ँदैन । 
सेवा िनर�रता रो�, िव�ालयले तपाईंलाई पूव� िल�खत 
सूचना िदनुपछ� । अपांगता भएका बालबािलकाको 
मातािपताले िव�ालयले िवक� उपल� गराएमा 
िवद्युतीय पत्र (इमेल) माफ� त िल�खत सूचनाह� प्रा� 
गन� िवक� छा� सक्छन् । 

 मातािपताको ��कृित 

िव�ालयले िनि�त कामह� गनु�अिघ तपाईंको सूिचत 
��कृित प्रा� गनु�पछ� । तपाईंको सूिचत ��कृित 
भ�ालेः तपाईंले तपाईंको मौिलक भाषा, वा स�ारको 
अ� मा�ममा तपाईंको अनुमित माग गरेको 
गितिवधीसँग स���त सबै सूचना, तपाईंले तपाईंको 
अनुमित मािगएको िक्रयाकलापबारे बुझ्नु�न्छ र िल�खत 
�पमा सहमत �नु�न्छ र िल�खत ��कृितले 
गितिवधीलाई वण�न गछ� र खुलासा �ने र कसलाई �ने 
भ�े जुनसुकै रेकड�लाई पिन सूचीकृत गछ� , र तपाईंले 
��कृित िदने �े��क हो र जुनसुकै समयमा िफता� 
िदन स�ु�न्छ । यिद तपाईंले िवशेष िश�ा वा 
स���त सेवाह�को जारी प्रावधानका लािग तपाईंको 
��कृित िफता� िलन चाहनु�न्छ भने, तपाईंले �सो 
िल�खत �पमा गनु�पछ� । यिद तपाईंले ��कृित िदनु�न्छ 
र �सपिछ िफता� िलनु�न्छ भने, तपाईंको िफत� 
पूव��ापी �ँदैन । 

िव�ालयले मातािपताको ��कृित िलन उिचत प्रयासको, 
कागजात कायम गनु�पछ� ।  

कागजातमा िव�ालयले अनुमित िलन गरेको प्रयासको 
रेकड� ज�ै टेिलफोन रेकड�, पत्राचारको प्रितिलपी र 
तपाईंको घर वा रोजगारको स्थानमा ग�रएको भ्रमणको 
िव�ृत रेकड� समावेश �नुपछ� । 

♦ प्रार��क मु�ांकन– तपाईंको ब�ाले 
आइिडयाअ�ग�त अपांगता भएको ब�ाको �पमा यो� 
�ने न�ने प्रार��क मु�ांकन गनु�अिघ, िव�ालयले 
तपाईंलाई प्र�ािवत मु�ांकनको िल�खत सूचना िदई 
तपाईंको सूिचत ��कृित िलनुपछ� । िव�ालयले 
प्रार��क मु�ांकनका लािग तपाईंको ��कृित प्रा� गन� 
उिचत प्रयास गनु�पछ� । प्रार��क मु�ांकनका लािग 
तपाईंको ��कृितले तपाईंले तपाईंको ब�ालाई िवशेष 
िश�ा सेवा िदनका लािग पिन ��कृित िदनुभएको 
ठािनद�न । यिद तपाईंको ब�ा रा�को वाड� भएको र 
तपाईंसँग बिसरहेको छैन भने, िव�ालयले तपाईंलाई 
भेटाउन नसकेमा वा यिद अदालती आदेश�ारा तपाईंको 
मातािपता अिधकार समा� ग�रएको वा अ� कसैलाई 
िदइएको भएमा तपाईंको ��कृित िलनुपद�न ।  
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♦ प्रार��क सेवाह�– तपाईंको ब�ालाई पिहलो प� 

िवशेष िश�ा सेवा प्रदान गन� पिन िव�ालयलाई तपाईंको 
सूिचत ��कृित चािहन्छ । यिद तपाईंले शु�वाती सेवाका 
लािग तपाईंको ��कृित िदन ग�रएको अनुरोधलाई 
स�ोधन गनु�भएन, तपाईंको ��कृित िदन अ��कार 
गनु�भयो भने, वा तपाईंको ��कृित िदएर पिछ िल�खत 
�पमा ��कृित िफता� िलनुभयो भने, िव�ालय फेप 
उपल� गराउने आव�कताबाट उ�ंघन �ँदैन र 
एआरडी सिमित बैठक आयोजना गनु�पन� वा तपाईंको 
ब�ाका लािग आईईपी िवकास गनु�पन� �ँदैन । 

♦ पुनमु��ांकन– िव�ालयले तपाईंको ब�ाको 
पुनमु��ांकन गन� तपाईंको ��कृित प्रा� गनु�पछ� नत्रभने 
यसले तपाईंको ��कृित प्रा� गन� उिचत मापन िलएको 
र तपाईं जवाफ िदन असफल भएको देखाउन सक्छ । 

♦ बदर ग�रने काय�िवधीह�– यिद तपाईंको ब�ा 
साव�जिनक िव�ालयमा भना� भएको छ र तपाईंले 
प्रार��क मु�ांकन वा पुनमु��ांकनका लािग ��कृित 
िदन अ��कार गरेमा, िव�ालयले म�स्थता वा बाँकी 
प्रिक्रया सुनुवाइ काय�िवधीको प्रयोग गरी तपाईंको ब�ाको 
मु�ांकन वा पुनमु��ांकन गनु�पद�न । बाँकी प्रिक्रया 
सुनुवाई अिधकृतले िव�ालयलाई तपाईंको ��कृितिवना 
तपाईंको ब�ाको मु�ांकन गन� आदेश िदन सक्छ, 
सुनुवाई अिधकृतले तपाईंको ��कृितिवना तपाईंको 
ब�ालाई िवशेष िश�ा सेवाह� उपल� गराउन आदेश 
िदन स�ैन । 

यिद तपाईंले तपाईंको ब�ालाई शु�मा सेवा प्रा� गन� 
��कृित िदनुभयो र िव�ालयले सेवा प्रदान गन� थालेपिछ 
िल�खत �पमा सेवाको जारी प्रावधानलाई िफता� िलनुभयो 
भने, िव�ालयले सेवा जारी रा� तपाईंको सहमित िलन 
म�स्थता वा सुनुवाई अिधकृतको आदेश प्रा� गन� बाँकी 
प्रिक्रया काय�िवधीको प्रयोग नगन� सक्छ। 

तपाईंको ब�ाको मु�ांकन वा पुनमु��ांकन वा तपाईंको 
ब�ाले जाँच िददाँ वा सबै ब�ाका लािग मातािपताको 
��कृित चािहने अ� मु�ांकनको भागको �पमा 
िव�ालयले िव�ामान डाटा समी�ा गनु�अिघ तपाईंको 
��कृित चािहद�न । एक सेवाका लािग तपाईंको 
अ��कृितलाई िव�ालयले तपाईं वा तपाईंको ब�ाको 
अ� सेवा, लाभ, वा िक्रयाकलापलाई अ��कर गन� 
प्रयोग गन�छैन । 

 �त� शैि�क मु�ांकन 

यिद तपाईं िव�ालयले उपल� गराएको मु�ांकनसँग 
असहमत �नुभयो भने, तपाईंसँग िव�ालयमा काम नगन� 
कसैबाट साव�जिनक खच�मा तपाईंको ब�ाको मु�ांकन 
गन� अनुरोध गन� पाउने अिधकार छ । साव�जिनक खच� 
भ�ाले िव�ालयले मु�ांकनको पुरै खच� बेहोछ� वा 
मु�ांकन तपाईंका लािग िनःशु� उपल� गराइने कुरा 

सुिनि�त गछ� । �त� शैि�क मु�ांकन (आईईई) 
िव�ालयले रोजगार निदएको यो� ���ले स�ालन गन� 
मु�ांकन हो । जब तपाईंले आईईई मा�ु�न्छ, 
िव�ालयले तपाईंलाई यसको मु�ांकन मापद� र कहाँ 
आईईई प्रा� गन� भनी जानकारी िदनुपछ� ।  

िव�ालयले तपाईंलाई तपाईं िकन यसको मु�ांकनमा 
असहमत �नुभयो भनी सो� सक्छ, तर िव�ालयले 
तपाईंलाई तपाईंको असहमित वण�न गन� भनेर आईईईमा 
अनुिचत िढलाई वा अ��कृितगन� स�ैन । तपाईंलाई 
तपाईंको असहमित रहेको हरेक समयमा िव�ालयले गन� 
मु�ांकनको साव�जिनक खच�मा एक आईईईको मात्र 
सुिवधा �न्छ । यिद तपाईंले िव�ालयलाई आईईईका 
लािग अनुरोध गनु��न्छ भने, िव�ालयले यसका लािग 
भु�ानी गनु�पछ� वा यसको मु�ांकन उपयु� छ भनी 
देखाउन अनाव�क िढलाईिवना बाँकी प्रिक्रया सुनुवाई 
अनुरोध गनु�पछ� । 

♦ आईईई मापद�– यिद आईईई साव�जिनक खच�मा 
भएमा, मु�ांकनको स्थान र मु�ांकनकता�को 
यो�तासिहतमु�ांकन ग�रने मापद� िव�ालयले 
मु�ांकनको शु�वात गदा� िव�ालयले प्रयोग गरेको 
मापद� नै �नुपछ� (ती मापद�ह� तपाईंको आईईई 
गन� अिधकारसँग �स्थर रहेस�) । मािथ उ�ेख 
ग�रएका मापद�बाहेक, िव�ालयले साव�जिनक खच�मा 
आईईई प्रा� गन�सँग स���त अवस्था वा समयसीमा 
ला�ेछैन । 

♦ सुनुवाई अिधकारी िनधा�रण– यिद िव�ालयले बाँकी 
प्रिक्रया सुनुवाई अनुरोध गछ� र सुनुवाई अिधकारीले 
िव�ालयको मु�ांकन उिचत छ वा तपाईंले प्रा� गरेको 
आईईईले िव�ालयको आईईई मापद� पुरा गद�न भने, 
िव�ालयले आईईईका लािग भु�ानी गनु�पद�न । 

♦ िनजी खच�मा आईईई– तपाईंसँग सधै आफ्नो खच�मा 
आईईई प्रा� गन� अिधकार छ । जसले खच� भु�ानी 
गरेपिन, िव�ालयले आईईई िव�ालयको मापद� पुरा 
गरेमा तपाईंको ब�ालाई फेम उपल� गराउने जुनसुकै 
िनण�यमा आईईई िवचार गनु�पछ� । तपाईंले बाँकी 
प्रिक्रया सुनुवाईमा आईईईलाई प्रमाणको �पमा प्र�ुत 
गन� स�ु�न्छ । 

♦ सुनुवाई अिधकारीले आदेश िदएको आईईई– यिद 
कुनै सुनुवाई अिधकारीले आईईईलाई बाँकी प्रिक्रया 
सुनुवाईको भागको �पमा आदेश िदन्छ भने, िव�ालयले 
�सको भु�ानी गनु�पछ� । 

 अनुशासन काय�िवधीह� 

यिद तपाईंको ब�ाले िव�ालयको आचारसंिहता उ�ंघन 
गछ� भने, यिद िव�ालयले तपाईंको ब�ालाई उसको 
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अिहलेको अव�स्थितबाट हटाउँछ र हटाउनाले अव�स्थित 
प्रिक्रया (अव�स्थितमा प�रवत�न हेनु�होस्) मा प�रवत�न 
�ाउँछ भने िव�ालयले िनि�त अनुशासन काय�िवधीह�को 
पालना गनु�पछ� । 

♦ एक समयमा िव�ालयबाट १० िदन वा कम 
हटाउने– यिद तपाईंको ब�ाले िव�ालयको 
आचारसंिहताको उ�ंघन गछ� भने, िव�ालयले तपाईंको 
ब�ालाई एक िव�ालय वष�मा १० िव�ालय िदन वा 
कमका लािग हटाउन सक्छ, यो अपांगता नभएका 
बालबािलकाह�लाई अनुशासनका लािग पिन गछ� । 
िव�ालयले अपांगता नभएका बालबािलकालाई सेवाह� 
उपल� गराइएको अवस्थामा बाहेक यो छोटो समयका 
लािग हटाउँदा शैि�क सेवाह� उपल� गराउनुपद�न । 
यिद िव�ालयले तपाईंको ब�ालाई िनल�न गन� छान्छ 
भने, रा� ऐनअ�ग�त, िनल�न तीन िव�ालय िदनभ�ा 
लामो �नु�ँदैन । 

यिद तपाईंको ब�ा िव�ालय वष�मा १० िदनभ�ा लामो 
समयका लािग उसको अिहलेको अव�स्थितबाट हटाइयो 
भने, तपाईंको ब�ासँग हटाएको क्रिमक िदनमाथप 
अिधकार �न्छ । यिद क्रिमक हटाइएको १० िनर�र 
िव�ालय िदनका लािग अव�स्थितको प�रवत�न 
(अव�स्थितमा प�रवत�न हेनु�होस्) होइन भने, िव�ालय 
���ले तपाईंको ब�ाको क�ीमा एक जना 
िश�कसँगको परामश�मा ब�ालाई सामा� िश�ा 
पा�क्रममा सहभािग �न जारी रा� िदने कुन सेवा 
आव�क छ भनी िनधा�रण गनु�पछ� , य�पी अक� 
सेिटङमा, र ब�ाको आईईपीमा कायम ग�रएको ल� 
पुरा गन� तफ� को प्रगितमा �नुपछ� । 

♦ अव�स्थितको प�रवत�न– यिद हटाइएको समय १० 
िनर�र िव�ालय िदन भएमा वा सबै जोड्दा एक ढाँचा 
ब�े १० िव�ालय िदनभ�ा बढी �ने छोटो हटाइएको 
समयको लहर भएमा तपाईंको ब�ाको अव�स्थित 
प�रवत�न �न्छ । हटाइने ढाँचा भए नभएको िनधा�रण गदा�, 
िव�ालयले ब�ाको �वहार पिहले हटाउने बेलामा 
भएका लहरह�को ज�ै छ की छैन, र हरेक हटाइको 
अवधी, ब�ालाई हटाइएको समयको मात्रा र एकदे�ख 
अक� हटाइ कि�को चाँडो छ भ�े ज�ा कारणमा पिन 
�ान िदनुपछ� । 

हटाइको ढाँचाले पान� अव�स्थितमा प�रवत�न िव�ालयले 
अवस्थाअनुसार िनधा�रण गनु�पछ� , र यिद चुनौती भएमा 
बाँकी प्रिक्रया र कानूनी काय�िवधी�ारा समी�ा गनु�पछ� । 

आचारसंिहताको उ�ंघनका कारण तपाईंको ब�ाको 
अव�स्थित प�रवत�न गन� िनण�य ग�रएको िमितमा, 
िव�ालयले तपाईंलाई �ो िनण�यबारे जानकारी गराउनुपछ� 
र यो प्रिक्रयागत सुर�णको सूचना उपल� गराउनुपछ� । 
आचारसंिहताको उ�ंघनका कारण तपाईंको ब�ाको 

अव�स्थित प�रवत�न गन� कुनै िनण�यको १० िव�ालय 
िदनिभत्र, िव�ालय, तपाईं र एआरडी सिमित (तपाईं र 
िव�ालयले िनधा�रण गरेको) का सा�िभ�क सद�ह�ले 
प्रदश�न िनधा�रण समी�ा (एमडीआर) स�� गनु�पछ� । 

एमडीआर स�ालन गदा�, सद�ह�ले ब�ाको आईईपी, 
कुनै िश�कको अवलोकन, र तपाईंले उपल� गराएको 
अ� कुनै सा�िभ�क जानकारीसिहत तपाईंको ब�ाको 
फाइलमा भएको सबै सा�िभ�क जानकारीको समी�ा 
गनु�पछ� । सद�ह�ले तपाईंको ब�ाको �वहार 
िव�ालयले तपाईंको ब�ाको आईईपी काया��यन गन� 
नसकेको प्र�� कारण हो वा ब�ाको �वहार 
तपाईंको ब�ाको अपांगताको स��मा प्र�� र ठोस 
स��ले भएको हो भ�े िनधा�रण गछ� न् । यिद 
सद�ह�ले यीम�े कुनै अवस्था लागु �ने ठानेमा, 
तपाईंको ब�ाको �वहार तपाईंको ब�ाको अपांगताको 
प्रदश�नको �पमा िलइनुपछ� । 

♦ जव �वहार प्रदश�न हो– यिद तपाईंको ब�ाको 
�वहार उसको अपांगताको प्रदश�न हो भने, एआरडी 
सिमितलेः यो अव�स्थितको प�रवत�नको नतीजामा 
नभएको �वहारभ�ा अगािड स�ालन ग�रएको, र 
तपाईंको ब�ाको �वहारमुखी सहकाय� योजना 
(बीआईपी) काया��यन ग�रएको अवस्थामा बाहेक 
काया��क �वहारमुखी जाँच (एफबीए) स�ालन 
गनु�पछ� । जहाँ बीआईपी पिहले नै िवकास ग�रएको 
�न्छ, एआरडी सिमितले बीआईपी समी�ा गन�पछए र 
�वहार स�ोधन गन� आव�कताअनुसार प�रमाज�न 
गनु�पछ� । यिद तपाईंको ब�ाको �वहार िव�ालयले 
तपाईंको ब�ाको आईईपी काया��यन गन� असफल 
भएको कारणको प्र�� नतीजा भएमा, िव�ालयले ती 
कमजोरीको उपचारका लािग त�ाल चरण शु� गनु�पछ� 
। अ�मा, तल उ�ेख ग�रएका िवशेष अवस्थामा बाहेक, 
एआरडीले तपाईंको ब�ालाई हटाइएको ठाउँबाट 
अव�स्थितमा फका�उनुपछ� र िव�ालयले बीआईपीको 
प�रमाज�नको भागको �पमा अव�स्थितको प�रवत�नमा 
सहमत �नुपछ� । 

♦ िवशेष अवस्थाह�– िव�ालयले तपाईंको ब�ालाई 
एक अ��रम वैक��क शैि�क सेिटङ (आईएईएस) 
मा ४५ िदनस� तपाईंको ब�ाको �वहार अपांगताको 
प्रदश�न िनधा�रण भएपिन वा नभएपिन हटाउन सक्छ, 
यिद तपाईको ब�ाः िव�ालय, िव�ालयको हाता वा 
िव�ालयको काय�क्रममा हितयार लैजान्छ वा िनय�णमा 
राख्छ भने, िव�ालय, िव�ालयको हाता वा िव�ालयको 
काय�क्रममा अवैध लागु पदाथ� प्रयोग वा िनय�ण गछ� 
भने, वा िनय��त सामग्रीको िविक्र गछ� वा िविक्रलाई 
संयोजन गछ� भने, वा िव�ालय, िव�ालयको हाता वा 
िव�ालयको काय�क्रममा अक� ���लाई ग�ीर �पमा 
शा�ररीक चोटपटक लगाउँछ भने । 
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♦ जब तपाईकंो ब�ाको �वहार प्रदश�न होइन– जब 
तपाईंको ब�ाको �वहार अपांगताको प्रदश�न होइन भने, 
तपाईंको ब�ालाई िनर�र फेप प्रा� 
ग�ररहनेबाहेकअपांगता नभएका ब�ासरह उही �वहार 
र उही समयमा अनुशािसत बनाउन सिकन्छ । 

♦ बैक��क सेिटङ– यिद तपाईंको ब�ा उसको 
अिहलेको स्थानबाट िवशेष अवस्थाका कारणले वा 
तपाईंको ब�ाको अपांगता प्रदश�न न�ने �वहारले 
हटाइयो भने, आईएईएस तपाईंको ब�ाको एआरडी 
सिमितले िनधा�रण गनु�पछ� । तपाईंको ब�ाले फेप प्रा� 
गन� ज�री भए जसरी शैि�क सेवाह� प्रा� जारी रा�ेछ 
। सेवाह�ले तपाईंको ब�ालाई सामा� शैि�क 
पा�क्रममा सहभागी �न जारी रा� स�म गराउनुपन�छ, 
य�पी �ो आईईपीमा कायम ग�रएको ल� पुरा गन� 
प्रगिततफ�  �नुपन�छ । तपाईंको ब�ाले उिचत एफबीए, 
�वहारा�क सहकाय� सेवाह� र प�रमाज�नह� प्रा� 
गनु�पन�छ जुन �वहार स�ोधन गन� िडजाइन ग�रएका 
�न् जसले गदा� यो दोहो�रद�न । 

♦ िवकिसत बाँकी प्रिक्रया सुनुवाई– यिद तपाई 

अनुशासना�क अव�स्थित वा प्रदश�न िनधा�रणस��ी कुनै 
िनण�यमा असहमत �नुभयो भने, तपाईंसँग िवकिसत बाँकी 
प्रिक्रया सुनुवाई अनुरोध गन� अिधकार छ । साथै, यिद 
िव�ालयले तपाईंको ब�ालाई अिहलेको उनीह�को 
अव�स्थितमा राख्दा तपाई.को ब�ा वा अ�लाई 
चोटपटक लाग्छ भ�े ठानेमा, िव�ालयले िवकिसत बाँकी 
प्रिक्रया सुनुवाई अनुरोध गन� सक्छ । सुनुवाई अनुरोध 
ग�रएको िमितले २० िव�ालय िदनिभत्र गनु�पछ� । सुनुवाई 
अिधकारीले सुनुवाईको १० िव�ालय िदनिभत्र िनण�य 
ग�रस�ुपछ� । तपाईं र िव�ालय सहमत भएको 
अवस्थामा बाहेक, सुनुवाई अिधकारीले िनण�य गनु�अिघ वा 
ब�ाको आईएईएस अव�स्थितको �ाद समा� 

न�ँदास�, जुन पिहले �न्छ, तपाईंको ब�ा आईएईएसमा 
�नुपछ� ।  

जव िव�ालयले िवकिसत बाँकी प्रिक्रया सुनुवाई अनुरोध 
गछ� , तपाईंको ब�ाको आईइपी अव�स्थितले तपाईंको 
ब�ा वा अ�लाई चोटपटक ला� स�े अवस्था भएमा 
सुनुवाई अिधकृतले ४५ िव�ालय िदनस� उपयु� 
आईएईएसमा िनर�र अव�स्थितको आदेश िदन सक्छ । 
यिद तपाईंको ब�ा उसको अपांगताको प्रदश�नका 
कारणले भएमा पिन सुनुवाई अिधकारीले आईएईएस 
अव�स्थितको आदेश िदन सक्छ । वैक��क �पमा, 
सुनुवाई अिधकारीले तपाईंको ब�ा हटाइएको 
अव�स्थितमा फका�उने िनण�य पिन गन� सक्छ । 

♦ िवशेष िश�ाका लािग यो� नठािनएका 

बालबािलकाका लािग बचावट– यिद िव�ालयलाई 
अनुशासना�क कारवाही गनु�पन� �वहारअिघ तपाईंको 
ब�ा अपांग भएको थाहा भएमा, तपाईंको ब�ाले 
आइिडयाअ�ग�त अपांग ब�ाले पाउने सबै अिधकार र 
बचावट प्रा� गद�छ । िव�ालयलाई पिहले नै �ान 
भएको मािननेछ यिदः तपाईंले प्रशासक वा िश�कलाई 
ब�ा िवशेष िश�ा र स���त सेवाह�को खाँचोमा छ 
भनी िल�खत �पमा चासो �� गनु�भएको िथयो, 
आइिडयाअनुसार तपाईंले ब�ाको मु�ांकन अनुरोध 
गनु�भएको िथयो, वा ब�ाको िश�क वा अ� िव�ालय 
���ले ब�ाले देखाएको �वहारको ढाँचाको बारेमा 
िनि�त चासोह� िसधै िवशेष िश�ा िनद�शक वा अ� 
सुप�रवे�क ���लाई जानकारी गराउनुभएको िथयो । 
िव�ालयलाई पिहले नै �ान नभएको मािननेछ यिदः 
तपाईंले आइिडया मु�ांकनका लािग ��कृित अ��कार 
गनु�भएको िथयो, यिद तपाईंले तपाईंको ब�ास��ी 
आइिडया सेवा अ��कार गनु�भएको िथयो, वा तपाईंको 
ब�ा िवशेष िश�ा सेवाका लािग यो� न�ने गरी 
मु�ांकन वा िनण�य ग�रएको िथयो ।  

यिद तपाईंले शु�मा सेवाका लािग तपाईंको ��कृित 
िदएर िव�ालयले सेवा िदन थालेपिछ सेवा िनर�र गन� 
िवषयमा िल�खत �पमा तपाईंको ��कृित िफता� िलनुको 
छ भने, तपाईंले आइिडया सेवा अ��कार गनु�भयो, र 
तपाईंको ब�ालाई अपांगता नभएका बालबािलकालाई 
लागु �ने अनुशासना�क मापन लागु ग�रनेछ र 
आइिडया संर�णको सुिवधा प्रदान ग�रनेछैन ।  

यिद तपाईंले तपाईंको ब�ा अनुशासना�क मापनमा 
रहेको समय अवधीमा प्रार��क मु�ांकन अनुरोध 
गनु�भयो भने, मु�ांकन दु्रत गितमा स�ालन गनु�पछ� । 
मु�ांकन पुरा न�ँदास�, तपाईंको ब�ा िव�ालय 
अिधकारीले िनधा�रण गरेको शैि�क अव�स्थितमा रहन्छ, 
जसमा शैि�क सेवािवना िनल�न वा हटाइने समावेश 
�न सक्छ । 

♦ कानून जोड र �ाियक अिधकारीह�कहाँ 
िसफा�रस र कारवाही– आइिडयाले िव�ालयलाई 
अपांगता भएकोब�ाले गरेको अपराधलाई उिचत 
अिधकारीकहाँ उजुरी गन� वा अपांगता भएको ब�ाले 
गरेको अपराधलाई संघीय वा रा� कानूनको प्रयोग गरी 
रा� कानून जोड र कानूनी अिधकारीह�लाई 
उनीह�को िज�ेवारी बहन गन�बाट रो� स�ैन । यिद 
िव�ालयले अपांगता भएको ब�ाले गरेको अपराधको 
उजुरी गरेमा, िव�ालयले ब�ाको िवशेष िश�ा र 
अनुशासना�क रेकड�को प्रितिलपी िव�ालयले अपराधको 
�पमा उजुरी गरेको अिधकारीलाई िवचार गन�का लािग 
उपल� गराएको िनि�त गनु�पछ� , तथापी, ती रेकड�ह� 
पा�रवा�रक शैि�क अिधकार र गोपनीयता ऐन (फेप्राले) 
अनुमित िदएको हदस� मात्र िदनुपछ� ।  
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 शैि�क रेकड�ह� 

शैि�क रेकड�ह� प्र�� �पमा तपाईंको ब�ासँग 
स���त �न्छन् र िव�ालय वा िव�ालयका लािग काम 
ग�ररहेका प�ह�ले कायम गरेका �न्छन् जुन फेप्रा र 
यसको काया��यन िनयमावलीको ३४ कोड अफ फेडेरल 
रेगुलेस� (सीएफआर) भाग ९९ मा उ�ेख ग�रएका 
केही अपवादबाहेक �नेछ ।   

♦ मातािपतालाई सूचना– टीईएले यीसिहत ���गत 
पिहचान हनुने जानकारीको गोपनीयताको बारेमा 
मातािपतालाई पूण� �पमा जानकारी िदनु पया�� �ने 
सूचना िदनुपछ� ः रा�मा रहेका िविभ� जनसं�ा समूहका 
मौिलक भाषाह�मा सूचना िदने हदस�को िववरण, 
���गत पिहचानयो� सूचना कायम ग�रएको 
बालबािलकाको िववरण, मािगएको सूचनाको प्रकार, रा�ले 
सूचना संकलन गन� प्रयोग गन� िवधी, सूचना संकलन गन� 
स्रोतसिहत, र सूचनाबाट बनाइने प्रयोग, भ�ारण, तेस्रो 
प�मा खुलासा, िनर�रता, र ���गत पिहचानयो� 
जानकारी न� गन� पालना गनु�पन� सहभागी �ने 
एजे�ीह�को नीित र काय�िवधीको सारांश, र ३४ संघीय 
िनयमावलीको संिहता (सीएफआर) भाग ९९ मा फेपा� र 
यसका काया��यन िनयमावलीअ�ग�तका अिधकारसिहत 
यो सूचनास��� मातािपता र बालबािलकाको सबै 
अिधकारको िववरण । ���गत �पमा पिहचान �ने 
सूचनामा यी समावेश �न्छन्ः तपाईंको ब�ाको नाम, 
मातािपताको �पमा तपाईंको नाम, वा अक� प�रवारको 
सद�को नाम, तपाईंको ठेगाना, ���गत प�रचायक 
(ज�ैः सामािजक सुर�ा न�र), वा उिचत िनि�ततासँग 
तपाईंको ब�ालाई पिहचान गन� स�व �ने 
िवशेषताह�को सूची । 

कुनै प्रमुख ब�ा भेटाउ गितिवधी अिघ, सूचना पित्रका वा 
अ� स�ारमा�म, वा दुबैमा िवशेष िश�ा र स���त 
सेवाको आव�कतामा रहेका बालबािलका भेटाउन, 
पिहचान गन� र मु�ांकन गन� रा�भरका मातािपतालाई 
जानकारी िदन पया�� सकु� लेसन �ने गरी प्रकाशन वा 
प्रसारण गनु�पछ� । 

♦ बचावट र न�– िव�ालयले ब�ाको रेकड�को 
गोपनीयता संकलन, भ�ारण, खुलासा र न� चरणमा 
संर�ण गनु�पछ� । शैि�क रेकड�ह� भ�ाले शैि�क 
रेकड�को ३४ सीएफआर भाग ९९ मा शैि�क रेकड�को 
प�रभाषाअ�ग�त उ�ेख ग�रएका रेकड�ह�को प्रकार 
बुिझनेछ ।  

िव�ालयले तपाईंलाई तपाईंको ब�ालाई शैि�क सेवा 
उपल� गराउन ब�ाको रेकड�मा रहेका सूचना 
किहलेदे�ख नचािहने भनी जानकारी गराउनुपछ� । 
तपाईंको अनुरोधमानाम, ठेगाना, फोन न�र, गे्रड, उप�स्थित 
रेकड�, उप�स्थत क�ा, पुरा ग�रएको गे्रड तह र पुरा 

गरेको वष�बाहेकका जानकारी न� गनु�पछ� । न� भ�ाले 
भौितक न� वा सूचनाबाट ���गत प�रचायक हटाउने 
बुिझन्छ जसले गदा� सूचना ���गत पिहचानयो� �ने 
गरी उपल� �ँदैन ।   

♦ प्रकार र स्थानह�– तपाईंसँग िव�ालयले संकलन, 
कायम र प्रयोग गरेकोशैि�क रेकड�ह�को प्रकार र 
स्थानको सूची अनुरोध र प्रा� गन� अिधकार छ । 

♦ प�ँच र समयरेखाह�– तपाईंसँग िवशेष 
िश�ास��ी भागह� सिहत तपाईंको ब�ाको स�ूण� 
शैि�क रेकड�को समी�ा गन� अिधकार छ । 
िव�ालयलेतपाईंसँग प्रचिलत रा� कानून िनयमनमा 
अिभभावक�, छुि�एको, र स��िव�ेदका कारण 
अिधकार नभएको भिनएको अवस्थामातपाईंसँग तपाईंको 
ब�ास��ी रेकड�ह� खो�े र समी�ा गन� अिधकार 
भएको पूवा�नुमान गन�छ । तपाईंले तपाईंको ब�ाको 
रेकड� हेन� अ� कसैलाई अनुमित िदन पिन स�ु�नेछ 
। जव तपाईंले रेकड� समी�ा गन� भ�ु�न्छ, िव�ालयले 
�सलाई अनाव�क िढलाईिवना र एआरडी सिमित 
बैठक वा कुनै बाँकी प्रिक्रया सुनुवाई वा समाधान सत्र 
अगािड नै उपल� गराउनुपछ� , र कुनै पिन अवस्थामा 
४५ िदनभ�ा पिछ �नु�ँदैन ।  

♦ एकभ�ा धेरै ब�ाको जानकारी– यिद कुनै शैि�क 

रेकड�ले एकभ�ा धेरै ब�ाको बारेमा जानकारी िदन्छ 
भने, तपाईंसँग तपाईंको ब�ाको बारेमा मात्र जानकारी 
खो�े र समी�ा गन� वा �ो िनि�त जानकारीको बारेमा 
सूिचत �ने अिधकार छ । 

♦ ��ता, प्रितिलपी, र शु�ह�– यिद तपाईंले सोधेमा, 
िव�ालयले कारणिभत्र रेकड�ह�को वण�न र �ा�ा 
गनु�पछ� । यिद तपाईंले रेकड�ह� खो�े र समी� गन� 
उपाय प्रितिलपी मात्र भएमा िव�ालयले तपाईंलाई 
प्रितिलपीह� पिन िदनुपछ� । िव�ालयले तपाईंको 
ब�ाको बारेमा कुनै शैि�क रेकड� खो� वा ता�का 
लािग शु� िलनेछैन । तथापी, यिद शु�ले तपाईंलाई 
रेकड�ह� खो� र समी�◌ा गन� रा� स�ैन भने, 
प्रितिलपी बनाएको शु� भने िलन सक्छ । 

♦ अ��ारा प�ँच– फेप्राले िव�ालय अिधकारीसिहत 
िनि�त ���ह�लाई तपाईंको ��कृितिवना तपाईंको 
ब�ाको रेकड� हेन� अनुमित िदन्छ । अ�था, अ� 
���ह�लाई ��� पिहचान �ने जानकारी खुलासा 
गनु�अिघ तपाईंको ��कृित प्रा� गनु�पछ� । 

��� पिहचानयो� सूचना संक्रमणकालीन सेवा उपल� 

गराइरहेका वा भु�ानी ग�ररहेका सहभागी एजे�ीह�का 
अिधकारीलाई खुलासा गनु�अिघ तपाईंको वा रा� 

कानूनअनुसार वािलगको उमेर पुगेको यो� ब�ाको 
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��कृित िलनुपछ� । यिद ब�ा तपाईं ब�े िव�ालय 
िज�ामा रहेको िनजी िव�ालयमा उप�स्थत नभएको वा 
न�ने भएमा िनजी िव�ालय अव�स्थत भएको िव�ालय 
िज�ा र तपाईं ब�े िव�ालय िज�ाबीचका 
अिधकारीह�बीच तपाईंको ब�ाको बारेमा ���गत 
पिहचानयो� सूचना खुलासा गनु�अिघ तपाईंको ��कृित 
िलनुपछ� ।  

तपाईंले खुलासाका लािग ��कृित िदएको अवस्थामा 
बाहेक िव�ालयले तपाईंको ब�ाको िवशेष िश�ा 
रेकड�ह�को समी�ा गन� सबैको (तपाईं र अिधकारप्रा� 

िव�ालयका अिधकारीह�बाहेक) लग राख्नुपछ� । �ो 
लगमा ���को नाम, प�ँच िदइएको िमित, र रेकड� हेन� 
अिधकार िदइएको ���को प्रयोजन समावेश गनु�पछ� ।  

िव�ालयमा काम गन� अिधकारीले जुनसुकै ���गत 
पिहचानयो� सूचनाको गोपनीयता सुिनि�त गन� िज�ेवारी 
िलनुपछ� । ���गत पिहचानयो� सूचना संकलन वा 
प्रयोग गन� सबै ���ले आइिडया र फेपा�अ�ग�त 
गोपनीयतासव�ी रा�को नीित र काय�िवधीस��ी 
तािलम वा िनद�शन प्रा� गनु�पछ� । हरेक िव�ालयले 
साव�जिनक िन�र�णका लािग, ���गत पिहचानयो� 

सूचनाको प�ँच भएको िव�ालयका कम�चारीह�को नाम र 
पदको सूची कायम राख्नुपछ� । 

♦ रेकड�ह�को संशोधन– यिद तपाईंलाई तपाईंको 
ब�ाको शैि�क रेकड�ह� अस�, झुटो वा तपाईंको 
ब�ाको अिधकार उ�ंघन गन� लागेमा, तपाईंले 
िव�ालयलाई जानकारी संशोधन गन� भ� स�ु�न्छ । 
उिचत समयिसमािभत्र िव�ालयले जानकारी संशोधन गन� 
नगन� िनण�य गनु�पछ� । यिद िव�ालयले अनुरोध 
ग�रएअनुसार जानकारी संशोधन गन� अ��कार गछ� भने, 
तपाईंलाई अ��कारको र रेकड�मा जानकारी चुनौतीको 
सुनुवाईंको तपाईंको अिधकारको जानकारी गराउनुपछ� । 
यो प्रकारको सुनुवाई फेपा� अ�ग�तको स्थानीय सुनुवाई 
हो र िन�� सुनुवाई अिधकारीको अगािड ग�रने 
आइिडया बाँकी प्रिक्रया सुनुवाई होइन । यिद, सुनुवाईको 
नतीजाको �पमा िव�ालयले जानकारी अस�, झुटो 
भएको, वा ब�ाको गोपनीयता र अ� अिधकारको 
उ�ंघन भएको िनण�य गरेमा, �सले जानकारी वदल्नुपछ� 
र तपाईंलाई िल�खत �पमा जानकारी गराउनुपछ� । यिद, 
सुनुवाईको नतीजाको �पमा, िव�ालयले जानकारी अस� 

र झुटो नभएको, वा ब�ाको गोपनीयता र अ� 

अिधकारको उ�ंघन नभएको िनण�य गरेमा, तपाईंलाई 
तपाईंको ब�ाको रेकडएमा रहेको सूचना रेकड� वा 

िव�ालयले कायम गरेको पया�� भागको �पमा सही 
स्थानमा रहेको कथन सूिचत गनु�पन�छ ।  

यिद तपाईंले िव�ालयले तपाईंको ब�ालाई िवशेष िश�ा 
र स���त सेवाह� उपल� गराउन थािलसकेपिछ 
तपाईंको ब�ाको प्रा��मा िल�खत �पमा ��कार िफता� 
िलनुभयो भने, िव�ालयले तपाईंको ब�ाको शैि�क 

रेकड�ह� तपाईंको ब�ाले पिहले प्रा� गरेको िवशेष 
िश�ा सेवाह�को स�भ� हटाउन संशोधन गनु�पद�न । 
तथापी, तपाईंसँग अझै पिन जानकारी अस�, झुटो 
भएको, वा ब�ाको अिधकारको उ�ंघन भएको लागेमा 
िव�ालयलाई तपाईंको ब�ाको रेकड� संशोधन गन� 
िव�ालयलाई अनुरोध गन� अिधकार रहन्छ । 

 मातािपता�ारा �े��क िनजी िव�ालय 
अव�स्थितह� 

तपाईंसँग तपाईंको ब�ालाई िनजी िव�ालयमा �े��क 

स्थानमा राख्दा िनि�त अिधकारह� रहन्छन् । 
आइिडयाले साव�जिनक िव�ालयलाई िवशेष िश�ा र 
स���त सेवाह�सिहत  िश�ाको शु� ितनुपद�न, 
अपांगता भएको तपाईंको ब�ालाई िनजी िव�ालय वा 
सुिवधामा यिद साव�जिनक िव�ालयले तपाईंको ब�ालाई 
फेप उपल� गरायो र तपाईंले ब�ालाई िनजी िव�ालय 
वा सुिवधामा रा�े छा�ुभयो । तथापी, िनजी िव�ालय 
रहेको साव�जिनक िव�ालयमा तपाईंको ब�ाको 
जनसं�ा रहनुपछ� जसको आव�कताह� मतािपताले 
िनजी िव�ालयमा राखेका बालबािलकाबारे आइिडया 
प्रावधानह� अ�ग�त स�ोधन भएको �नुपछ� ।  

 फेप सवाल न�ँदा मातािपता�ारा िनजी 
िव�ालयमा अव�स्थितह� 

तपाईंले तपाईंको ब�ालाई िनजी िव�ालयमा राख्दा 
तपाईंसँग िनि�त अिधकारह� �न्छन् िकनभने तपाईं 
तपाईंको ब�ाको काय�क्रम उिचतताको उपल�तास��ी 
साव�जिनक िव�ालयसँग असहमत �नु◌ु�न्छ । यिद 
तपाईंको ब�ाले पिहले साव�जिनक िव�ालयको 
अिधकारमा िवशेष िश�ा र स���त सेवाह� प्रा� गय� 
र तपाईंले साव�जिनक िव�ालय, अदालत वा सुनुवाई 
अिधकारीको ��कृित वा िसफा�रसिवना तपाईंको 
ब�ालाई िनजी िप्र�ूल, आधारभूत �ूल, वा मा�िमक 

िव�ालयमा भना� गनु�भएमा साव�जिनक िव�ालयले 
तपाईंको ब�ालाई भना�अिघ र िनजी िव�ालयमा 
अव�स्थित उिचत �ँदा फेप उपल� नगराएको अदालत 
वा सुनुवाई अिधकारीले भेटाएमा तपाईंलाई भना�को खच� 
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साव�जिनक िव�ालयले शोधभना� गन� सक्छ । सुनुवाई 
अिधकारी वा अदालतले तपाईंको अव�स्थित टीईए र 
िव�ालयह�ले उपल� गराएको िश�ामा लागु �ने 
रा�को मापद� पुरा नगन� अव�स्थित भएमा पिन 
तपाईंको अव�स्थितलाई उिचत मा� सक्छन् ।  

♦ शोधभना�मा िसिमतता– मािथको अनु�ेदमा वण�न 
ग�रएको शोधभना�को खच� घटाइने वा अ��कार ग�रनेछ, 
यिदः तपाईंको ब�ालाई साव�जिनक िव�ालयबाट 
हटाउनुअिघ तपाईं उप�स्थत भएको सबैभ�ा पिछ�ो 
एआरडी सिमित बैठकमा तपाईंले एआरडी सिमितलाई 
साव�जिनक खच�मा तपाईंको ब�ालाई िनजी िव�ालयमा 
भना� गराउने तपाईंको चासो र उ�े�सिहत तपाईंको 
ब�ालाई फेप उपल� गराउन साव�जिनक िव�ालयले 
गरेको प्र�ाव अ��कार गरेको जानकारी गराउनुभएन, 
वा तपाईंको ब�ालाई साव�जिनक िव�ालयबाट िनकालेको 
�वसाियक िदनमा पन� कुनै िवदाको िदनसिहत क�ीमा 
१० �वसाियक िदनअिघ �ो जानकारी तपाईंले 
साव�जिनक िव�ालयलाई िल�खत �पमा िदनुभएन, वा 
साव�जिनक िव�ालयबाट तपायको ब�ा हटाउनुअिघ, 
साव�जिनक िव�ालयले उिचत र उपयु� मु�ांकनको 
प्रयोजनको कथनसिहत तपाईंलाई तपाईंको ब�ाको 
मु�ांकन गन� उ�े�को पूव� िल�खत सूचना उपल� 

गरायो, तर तपाईंले ब�ालाई मु�ांकनका लािग उपल� 

गराउनुभएन, वा अदालतले तपाईंको िक्रयाकलापलाई 
अनुिचत भेटायो । 

तथापी, शोधभना�को रकम सूचना प्रदान गन� असफल 
भएकाले घटाउन वा अ��कार ग�रनु�ँदैन यिदः 
साव�जिनक िव�ालयले तपाईंलाई सूचना िदनबाट रो�ो, 
तपाईंले मािथ वण�न ग�रएअनुसारको तपाईंको 
िज�ेवारीको सूचना प्रा� गनु�भएन, वा मािथको 
आव�कता अनुसारको अनुवृि�ले तपाईंको ब�ालाई 
भौितक हानी पान� सक्छ । यिद तपाईं सा�र �नु�� वा 
अंगे्रजी ले� स�ु��, वा मािथको आव�कताको 
अनुवृि�ले तपाईंको ब�ालाई ग�ीर संवेगा�क हानी 
गछ� भने अदालत वा सुनुवाई अिधकारीको िववेकमा, 
शोधभना�को रकम आव�क सूचना उपल� गराउन 
असफल भएको आधारमा घटाइनेछैन । 

♦ मातािपताको अिधकारको स्थाना�रण 

ब�ाको वािलग उमेर पुगेपिछ आइिडया अ�ग�त 
मातािपताका �ूण� अिधकारह� ब�ामा स्थाना�रण 
�नेछ। टे�ासको कानूनअ�ग�त वािलग उमेर १८ वष� हो 

। वािलग बालबािलकाका लािग, यो कागजातमा छलफल 
ग�रएका सबै मातािपता अिधकारह� १८ वष� उमेर 
पुगेका बालबािलकामा स्थाना�रण �नेछ । मातािपता 
अिधकार वय� िव�ाथ�मा स्थाना�रण भएपिछ उसँग 
शैि�क िनण�य गन� अिधकार �न्छ, य�िप साव�जिनक 

िव�ालयह�ले तपाईंलाई अझै पिन एआरडी सिमित 
बैठकको सूचना र पूव� िल�खत सूचनाह� भने 
िदनुपन�छ। तपाईं, तथापी, वय� िव�ाथ� वा िव�ालयले 
तोकेरै नबोलाएस� वा वय� िव�ाथ�ले तपाईंलाई 
सहयोग ग�रएको िनण�य गन� सहमितको अिधकार 
निददाँस� बैठकह�मा उप�स्थत �नु�नेछैन ।  

 

♦ वय� िव�ाथ�का लािग अदालतले िनयु� गरेका 
अिभभावक– यिद अदालतले तपाईं वा अक� ���लाई 
वय� िव�ाथ�को कानूनी अिभभावकको �पमा िनयु� 

गरेको छ भन्, आइिडयाअ�ग�तको अिधकार वय� 

िव�ाथ�मा स्थाना�रण �नेछैन । कानूनी �पमा 
तोिकएको अिभभावकले अिधकार प्रा� गन�छन् । 

♦ कैदी वय� िव�ाथ�– यिद वय� िव�ाथ� कैदी 
भएमा, सबै आइिडया अिधकारह� १८ वष�को उमेरमा 
वय� िव�ाथ�कहाँ स्थाना�रण �नेछ । तपाईंले िवशेष 
िश�ा स��� पूव� िल�खत सूचनाह� प्रा� गन� अिधकार 
राख्नु�नेछैन ।  

♦ १८ वष� उमेरअिघका वय� िव�ाथ�ह�– टे�ास 
प�रवार संिहताको अ�ाय ३१ मा वण�न ग�रएअनुसार 
केही िनि�त अवस्थाह� छन् जसले ब�ालाई १८ वष�को 
उमेरअिघ नै वय� बनाउँछ । यिद तपाईंको ब�ा �ो 
अ�ाय अ�ग�त वय� िनधा�रण भएमा, 
आइिडयाअ�ग�तको अिधकार �ो समयमा तपाईंको 
ब�ास� स्थाना�रण �नेछ । 

♦ अिभभावक�को िवक�ह�  साव�जिनक 

िव�ालयह�ले तपाईंको वय� िव�ाथ�ले गरेको मा� 

वारेसनामा वा मा� सहयोग ग�रएका िनण�य गन� 
सहमितह�को स�ान गनु�पद�छ।  

 

आव�क सूचना तथा जानकारी 

तपाईंको ब�ाको १७ वाँ ज�िदनमा वा सो भ�ा 
पिहला साव�जिनक िव�ालयले तपाईं र तपाईंको 
ब�ालाई मातािपता अिधकार स्थाना�रण �ने बारे 
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िल�खत सूचना िदनु पन�छ र यसमा सहयोगप्रा� िनण�य 
सहमित, अिभभावक� र अिभभावक�को िवक�ह� 
समावेश गनु� पछ� साथै तपाईंको ब�ालाई �त�पूव�क 

बाँ� आव�क पन� स�े अ� कुनैपिन सहयोग र 
सेवाह� पिन समावेश गनु� पछ� ।  २०१८–२०१९ िव�ालय 
वष� दे�ख तपाईंको ब�ाको आइपीमा िव�ालयले उ� 

जानकारी समावेश गरेको बारे पिन उ�ेख गनु� पन�छ। 

तपाईंको ब�ाको १८ वाँ ज�िदनमा साव�जिनक 

िव�ालयले तपाईं र तपाईंको ब�ालाई मातािपता 
अिधकार वय� िव�ाथ�मा स्थाना�रण भएको िल�खत 
सूचना िदनु पन�छ। २०१८–२०१९ िव�ालय वष� दे�ख यस 
िल�खत सूचनामा सहयोगप्रा� िनण�य सहमित, 
अिभभावक� र अिभभावक�को िवक�ह� र तपाईंको 
ब�ालाई �त�पूव�क बाँ� आव�क पन� स�े अ� 

कुनैपिन सहयोग र सेवाह�बारे जानकारी र स्रोतह� पिन 
समावेश गनु� पछ� । यस िल�खत सूचनामा अित�र� 

जानकारी चािहएमा स�क�  िववरण पिन समावेश गरेको 
�नुपछ� । 

 सरोगेट अिभभावक  

♦  सामा� आव�कताह�- यहाँ उ�ेख ग�रएका 
अिधकारह� अपांगता भएका बालब�ाह�का 
अिभभावकसँग स���त छन् ।  

यिद िवशेष प्रयास गर्दा पिन िव�ालयले ब�ाको 
मातािपताको प�रचय पाउन वा फेला पन� नसकेमा, 
सरोगेट मातािपताले ब�ालाई हेन� मातािपताको �पमा 
इ�ा नदेखाएमा वा अस�म भएमा, ब�ा पाल्ने गृहमा 
नब�े भएमा अथवा  रा�ले रेखदेख गरेको ब�ा भएमा 
िव�ालयले ब�ाको अिभभावकको िज�ेवारी िनवा�ह 
गराउन सरोगेट अिभभावक िनधा�रण गनु�पन�छ । तर यिद 
ब�ा रा�को रेखदेखमा रहेको र अदालतले पिहले नै 
सरोसगेट अिभभावक िनय◌ु� ग�रसकेको भए यो 
आव�क �ँदैन । �ािकनी–वे�ो घरबारिबहीन सहयोग 
ऐनमा उ�ेख भए अनुसार िव�ालयले घरप�रवार 
नभएको ए�ा िकशोरिकशोरीह�का लािग पिन सरोगेट 
अिभभावक िनयु� गनु�पन�छ ।  
http://www2.ed.gov/policy/speced/guid/s  pec-ed-
homelessness-q-a.pdf. 

आइिडया अ�ग�त सरोगेट अिभभावक �नका लािग तपाईं 
रा�, िव�ालय वा ब�ाको िश�ा तथा �ाहारमा संल� 
कुनैपिन िनकायको कम�चारी �नु �ँदैन, साथै   ब�ाको 
िहतसँग बािझने खालका तपाईंको कुनै पिन िहत �नु 
�ँदैन । सरोगेट मातािपताका �पमा िनयु� ���सँग 
पया�� �ान र सीप �नुपन�छ, सेवा पुया�उने चाहना 
�नुपन�छ, ब�ाको िहतको र�ा गन� �त� िनण�य गन� 

�नुपछ� , ब�ाको उ�च्त प्रिक्रया अिधकारको हनन् 
नभएको सुिनि�त गनु� पछ� , ब�ा र िव�ालयको भ्रमण 
गनु� पछ� , ब�ाको शैि�क िववरणको समी�ा गनु� पछ� , 
ब�ाको िश�ामा संल� �ने कुनैपिन ���को स�ाह 
िलनुपछ� , एआरडी सिमित बैठकह�मा सहभागी �नुपछ� , 
र एउटा तालीम काय�क्रम पूरा गनु� पछ� ।  

िव�ालयले सरोगेट मातािपताको �पमा िनयु� गरेको 
���ले ब�ाको अक� तािलका िमलाईएको एआरडी 
सिमितअिघ वा सरोगेट मातािपताको �पमा प्रार��क 
िनयु�� पिछ ९० िदनिभत्र तािलम काय�क्रममा सहभागी 
भइस�ुपछ� । तपाईंले �ीकृत तालीम पूरा गरेपिछ 
तपाईंले सोही ब�ाको मातािपताका �पमा काम गन� 
वा अक� ब�ाको मातािपताका �पमा वा सरोगेट 
मातािपताका �पमा काम गन� पुनः अक� पटक तालीम 
काय�क्रम पूरा गन� आव�क पद�न। 

 

 असहमितको समाधान 

ब�ाको िवशेष िश�ा सेवामा िव�ालयले गन� काय�ह�मा 
तपाई� किहलेकािहँ असहमत �न स�ु�नेछ ।  ��ा 
असहमितह� उ�� �नासाथ िव�ालयकम�ह�सँग िमलेर 
समाधान गन� हामी तपाईंलाई एकदमै प्रो�ाहन गछ�ँ । 
तपाईंले अिभभावकको िववादका लािग कुन संक�को 
िवक� �न सक्छ भनेर िव�ालयलाई सो� स�ु�नेछ  
। अिभभावकह�लाई िवशेष िश�ामा आइपन� 
असहमितको समाधानका लािग टीइएले चारवटा 
औपचा�रक िवक�ह� उपल� गराएको छः रा� 
आईईपी सहजीकरण, म�स्थताको सुिवधा, िवशेष िश�ा 
गुनासो समाधान प्रिक्रया र सुनुवाई काय�क्रम।  

 िवशेष िश�ा बारे जानकारी 

तपाई�लाई िवशेष िश�ाका मु�ाह� बारे जानकारी 
चािहएमा तपाईंले िवशेष िश�ा सुचना के�को न�र 1-
855-SPEDTEX (1-855-773-3839) मा स�क�  गन� 
स�ु�नेछ । यिद तपाईंले यो न�रमा फोन गनु�भयो र 
खबर छोड्नुभयो भने काय�लय समयमा तपाईंलाई पुनः 
स�क�  ग�रने छ । जो बिहरो �नु�न्छ वा जसलाई 
सु�मा सम�ा छ, उहाँह�ले �रले टे�ास प्रयोग गरी 7-
1-1 मा मािथको �ाइस न�रमा स�क�  गन� 
स�ु�नेछ।  

� रा� आईईपी सहजीकरण 

2013 मा अनुमोदन भएको रा� कानूनले �त� 
आईईपी सहजकता�ह�लाई एआरडी सिमित वैठक 
अपांगता भएका िव�ाथ�सँग फेपको प्रावधानस��ी 
िनण�यबारेको िववाद सहजीकरण गन� टीइएलाई रा� 
आईईपी सहजीकरण प�रयोजनाको स्थापना गनु� 
आव�क र�ो । �त� सहजकता�ह� उपल� 

http://www2.ed.gov/policy/speced/guid/spec-ed-homelessness-q-a.pdf
http://www2.ed.gov/policy/speced/guid/spec-ed-homelessness-q-a.pdf
http://www2.ed.gov/policy/speced/guid/spec-ed-homelessness-q-a.pdf
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गराउनका लािग टीइएका लािग पुरा गनु�पन� अवस्थाह� 
िन�ानुसार छन्:  

► आव�क अनुरोध फारम तपाईं र िव�ालय दुबैले 
भरेर ह�ा�र गनु�पछ� । 

► िववाद एआरडी सिमित बैठकमा स���त �नुपछ� 
जसमा एक वा एकभ�ा धेरै आईईपीका लािग चािहने 
त�ह� पुगेको िथएन र एआरडी सिमितले बैठक सान� 
र पुनः गन�का लािग सहमत भएको िथयो । 

► तपाईं र तपाईंको िव�ालयले असहमितमा एआरडी 
बैठक समा� भएको पाँच �ाले�र िदनिभत्र चािहने 
अनुरोध फारम फाइल गनु�पछ� , र सहजकता� बैठक पुनः 
गन�का लािग कायम ग�रएको िमितमा उपल� �नुपछ� । 

► िववाद घोषणापत्र िनधा�रण वा आईएईएसको 
िनधा�रणसँग स���त �नु�ँदैन । 

► तपाईं र िव�ालय िवशेष िश�ा म�स्थतामा समाना�र 
�पम सहभागी �नु�ँदैन । 

► िववादका सवालह� िवशेष िश�ा गुनासो वा िवशेष 
िश�ा बाँकी प्रिक्रया सुनुवाइको िवषय �नु�ँदैन । 

► तपाईं र िव�ालय उही िव�ालय वष�मा आईईपी 
सहजीकरणको अिहलेको अनुरोधलाई फाइल गन� गरी 
उही िव�ाथ�सँग स���त आईईपी सहजीकरणमा 
सहभागी �नु�ँदैन । 

आव�क अनुरोध अंगे्रजी र �ािनसमा उपल� छः 
http://tea.texas.gov/Curriculum_and_Instr  
uctional_Programs/Special_Education/Pr  
ograms_and_Services/Individualized_Edu  
cation_Program_Facilitation/.  फारम पिन टीईएको 
अनुरोधमा उपल� छ । टीईएको स�क�  जानकारी यो 
कागजातको अ�मा िदइएको छ । 

 म�स्थता सेवा  

म�स्थता सेवा ब�ाको प�रचय, मू�ांकन, शैि�क िनयू�� 
र एफएिपइका िवषयमा आउने असहमितको समाधानका 
लािग एउटा उपाय हो । यिद  तपाईं र िव�ालय दुवै 
यसमा सहभागी �न सहमत भएमा, म�स्थता काय�क्रमका 
लािग टीईएले नै स�ूण� �वस्थापन र खच� गछ� ।  तर 
सुनुवाई काय�क्रमको समय सान� तथा आइिडया 
अ�ग�तका अ� कुनै अिधकारह�लाई ��कार नगन�का 
लािग भने म�स्थता सेवाको प्रयोग गन� भने िम�ैन । 
प्र�ेक पटक सुनुवाई काय�क्रमको समय पर सानु� परेको 
ख�मा टीईएले आफै म�स्थता सेवाको प्र�ाव रा�ेछ 
। तर ब�ाको िवशेष िश�ा काय�क्रममा तपाईंलाई कुनै 
असहमित भएमा तपाईंले जुन सुकै समयमा पिन 
म�स्थता सेवाका लािग अनुरोध गन� स�ु�नेछ । 
म�स्थकता�ह� टीईए वा टे�ासका कुनै पिन 

िव�ालयका कम�चारीह� ह◌ु◌ँदैनन◌् र उनीह�को 
उ�े� बािझने स�े कुनै पिन िकिसमको ���गत वा 
�वसाियक सोच उनीह�मा �नु�ँदैन । 
म�स्थताकता�ह�मा िवशेष िश�ा ऐनको �ान �नुका 
साथै उनीह� सम�ा समाधानका लािग तािलम प्रा� र 
यो� �न्छन् । म�स्थताकता�को भूिमका उ�े� उ�ुख 
�नुपन� �न्छ र म�स्थता काय�क्रममा कुनै तफ� को पिन 
प� िलन नपाइने �न्छ । म�स्थता सेवाको उ�े� 
तपाईं र िव�ालय दुवै प�लाई स�ुि� �ने सहमितस� 
पुर्याउन सहयोग गन� �न्छ ।  

म�स्थताकता�को अिहलेको सूची 
http://tea.texas.gov/index4.aspx?id=5087. मा 
उपल� छ । 

यिद तपाईं र िव�ालय दुवै म�स्थताका लािग तयार 
�नुभएमा दुवै प� कोही िवशेष म�स्थताकता� रा�का 
लािग सहमत �न स�ु�नेछ अ�था जो कोही 
म�स्थताकता� िनयू� ग�रनेछ । मािथ उ�े�खत दुवै 
प�र�स्थितमा म�स्थताकता�ले तपाईं र  िव�ालय दुवैलाई 
सहज �ने स्थान र समयम◌ा म�स्थता काय�क्रम 
संचालन गन�का लािग तपाईंह�लाई स�क�   गन�छन् ।  
म�स्थता काय�क्रममा भएका स�ूण� वातिचत तथा 
कुराह� गो� �नेछन् । त◌ी कुराह�लाई पिछ �नस�े 
सुनुवाई काय�क्रम वा अदालती कारबाहीमा प्रमाणको 
�पमा प्रयोग गन� पाइनेछैन ।  

िव�ालय र तपाईं दुवै सहमितमा आएमा तपाईंह� दुवै 
प�को प्रितिनिधले िल�खत सम्झौता पत्रमा ह�ा�र 
गन�छ । सम्झौता पत्र कानुनी दायरामा रहनेछ र  यो 
िबषयको मु�ाका लािग रा�को ��कृित प्रा� अदालत 
वा के��य अदालतलाई यसको प्रयोग गन� अिधकार 
�नेछ।  

तपाईंले म�स्थता प्रिक्रयाका बारेमा थप जानकारी टीइए 
वेवसाइट http://tea.texas.gov/index4.aspx?id=5087 
मा प्रा� गन� स�ु�न्छ । 

 िवशेष िश�ा िवषयक असहमित समाधान प्रिक्रया 

िवशेष िश�ामा आइपन� गुनासो तथा सम�ा समाधानको 
अक� िवक� भनेको टीईएको िवशेष िश�ा असहमित 
समाधान प्रिक्रया हो । यिद तपाईंलाई साव�जिनक 
िनकायले िवशेष िश�ा िनयमको उ�ंघन गरेको छ भ�े 
लागेमा तपाईंले टीईएलाई िल�खत गुनासो पत्र पठाउन 
स�ु�नेछ । टीईएको पत्राचार गन� ठेगाना यो 
द�ावेजको अ�मा िदइएको छ । जोसँग सम�ा 
भएको हो �ो स���त ��� वा िनकायलाई पिन 
तपाईंले पत्र पठाउनु पन�छ । टीईएसँग जोकाही ��� 
वा संस्थाले गुनासो गन� स�ेछन् । िशकायत समयरेखा 
टीइएले िशकायत प्रा� गरेको भोिलप� काया�लय 
िदनमा शु� �नेछ । तपाईंको िल�खत गुनासो पत्रमा 

http://tea.texas.gov/index4.aspx?id=5087
http://tea.texas.gov/index4.aspx?id=5087


प्रिक्रयागत सुर�णको सूचनाजुलाई 2020 टे�ास िश�ा एजे�ी | संघीय तथा रा� िश�ा नीित शाखा 
 

पेज 11 

 

पत्र पठाएको एक बष�िभत्र भएको िनयम उ�ंघनका 
बारेमा िव�ृत जानकारी �नुपन�छ । पत्रमा, सार्वजिनक 
िनकायले िवशेष िश�ाको िनयम उ�ंघन गरेको 
प्रितवेदन, प्रितवेदनको आधार भएका  स�त�, आफ्नो 
ह�ा�र र स�क�  ठेगानाका साथै सम�ा समाधानका 
उ� समयमा उिचत �नस�े प्र�ािवत उपाय समावेश 
गनु�पन�छ । यिद गुनासो कुनै िवशेष ब�ासँग स���त 
भएमा ब�ाको नाम र ठेगाना, ब�ा घरबार िबहीन भए 
उसको उपल� ठेगाना र ब�ाको िव�ालयको नाम पिन 
उ�ेख गनु�पन�छ ।  

टीईएले तपाईंलाई थप जानकारी पेश गन� वा �य◌ंसेवी 
म�स्थतामा प्रवेश गन�का लािग मौका िदनेछ । यसले 
असहमित समाधान गन� साव�जिनक िनकायलाई पिन 
गुनासोमा प्रितिक्रया िदने र प्र�ावना पेश गन� मौका 
प्रदान गद�छ । दुई प�को सम्झौता वा अ� कुनै  
प�र�स्थितका कारण समय नसरेमा, तपाईको गुनासोको 
िल�खत प्रितवेदन पाएको ६० िदनिभत्र टीईएले सम�ाको 
र आव�कता परेमा स���त स्थानको पिन िन�र�ण र 
अ�यन गन�छ । टीईएले स�ूण�  स���त जानकारी 
तथा सुचनाको मूलयांकन गन�छ र साव�जिनक िनकायले 
िवशेष िश�ा िनयमको उ�ंघन गरेको हो या होइन भ�े 
कुराको िनण�य गन�छ ।  

तपाईंको प्र�ेक ठहर र गुनासोलाई स�ोधन गद� फेला 
परेका स�त�, िन�ष� र टीईएको िनर्णयका कारणह� 
खुलाएर िल�खत �पमा तपाईंलाई िनण�य िदनेछ । यिद 
टीईएले साव�जिनक िनकायलाई दोषी ठहराएमा यसले 
प्रमाणि◌त भएका उ�ंघनह�, प्रािविधक िक्रयाकलापमा 
भएको संल�ता, छलफल र सहयोगी गितिवधीह�को 
स�ोधन गन� उिचत कदम चाल्नुपन� �न्छ । सहयोगी 
गितिवधी अ�ग�त कुनै िवशेष ब�ा वा ब�ाह�को 
समूहलाई पिहले निदइएको सेवा िदने र सबै अपांगता 
भएका ब�ाह�लाई उपयु� भिव�को सुिवधा िदने सेवा 
पिन पछ� न् । तपाईंको गुनासोमा ग�रएको टीईएको िनण�य 
अ��म िनण�य �नेछ र यसमा पुनः अनुरोध गन� पाइने 
छैन । गुनासो गदा� तपाईंको म�स्थताका लािग  अनुरोध 
गन� र सुनुवाई गन� अिधकार भने ब�ि◌त �ने छैन ।  

यिद तपाईंले एउटै िबषयमा गुनासो पिन पेश गनु�भयो र 
सुनुवाईका लािग पिन अनुरोध गनु�भयो र गुनासोमा पेश 
भएका मु�ाह� सुनुवाईमा उठेमा त◌ी मु�ाह�लाई 
टीईएले सुनुवाई नसिकउन◌्जेल थाती राख्नुपन�छ । 
गुनासोमा उ�ेख भएका तर सुनुवाईमा समावेश नभएका 
मु�ाह�लाई टीईएले िनि�त समय िभत्र र यस लेखोटमा 
वण�न ग�रएका प्रिक्रयाका आधारमा समाधान गन�छ । 
गुनासोमा समावेश ग�रएको मु�ालाई सोही प�को सुनुवाई 
काय�क्रममा समावेश गनु�परेमा �ो मु�ामा सुनुवाई िनण�य 
�नु ज�री �न्छ ।  

तपाईंले िशकायत प्रिक्रयाका बारेमा थप जानकारी र 
िशकायत अनुस�ान फारमह� टीईए वेवसाइट 

http://tea.te  
xas.gov/index2.aspx?id=2147497560#Compl  
aint_Resolution.  
 मा प्रा� गन� स�ु�न्छ ।    
 
 बाँकी प्रिक्रया सुनुवाई काय�क्रम  

िवशेष िश�ाका असहमित समाधान गन� चौथो उपाय 
भनेक◌ो सुनुवाई काय�क्रम हो । एक िन�� सुनुवाई 
अिधकृतले दुवै प�को प्रमाणह� सुनेर कानुनी तवरको 
िनण�य गन�छ ।  

ब�ाको प�रचय, म◌ु�ांकन, शैि�क िनय◌ु�� र 
एफएिपइका िवषयमा आउने असहमित ज�ाको जुनसुकै 
सम�ा लािग पिन तपाईंले सुनुवाईको अनुराध गन� 
स�ु�नेछ ।  यिद साव�जिनक िव�ालयमा ब�ाको 
प्रार��क भना�का िवषयमा सम�ा आएको हो भने  
सुनुवाई काय�क्रमको िनण�य न�न्जेल तपाई�को सहमितमा 
ब�ालाई सामा� िव�ालयमा िनयु� गनु�पन�छ ।  
तपाईंले सुनुवाई काय�क्रमका बारेमा थाहा पाएको वा 
सुनुवाई अनुरोधकको आधारमा काम गितिवधीह�को 
बारेमा थाहा पाएको िमितदे�ख एक बष� िभत्रमा सुनुवाई 
काय�क्रमका लािग अनुरोध गनु�पन�छ । यो एक वष� 
समयरेखा िसिमतताको अवस्थाका �पमा पिन िलइन्छ । 
यिद तपाईंलाई िव�ालयको कुनै िवशेष प्रितिनधीले 
सम�ा समाधान ग�रसिकएको भनेको ख�मा वा 
िव�ालयले तपाईंलाई प्रदान गनु�पन� सुचना प्रदान नगरेको 
ख�मा भने यो समयिसमा लागु �ने छैन । केही 
अवस्थामा, बाँकी प्रिक्रया सुनुवाइको एक वष�को िसमा 
यिद तपाईं सश� बल, राि�� य महासागर तथा 
वायुम�ल प्रशासनको कम�चारी वा संयु� रा� 
जन�ा� सेपाको कम�चारी भएमा, र यिद नाग�रक 
राहत ऐनको सेवा सद�को �पमा बुिझने संघीय 
कानूनको प्रावधान भएमा रो� सिकन्छ  ।  

तपाईंले सुनुवाई काय�क्रमको अनुरोध गदा� तपाईंले 
िव�ालयले िवशेष िश�ाको िनयम उ�ंघन गरेको पिन 
प्रमाणीत गनु�पन� �न्छ । कुनै प�र�स्थितमा िव�ालयले नै 
तपाईंको िव��मा सुनुवाई अनुरोध गनै स�ेछ । य�ो 
अवस्थामा िव�ालयले पिन प्रमाण जुटाउनु पन�छ ।  

मािथ उ�ेख ग�रएका कुनै पिन सम�ाका िवषयमा 
तपाईंले िव�ालयलाई अदालतमा कारबाहीका लािग पेश 
गनु�अिघ सुनुवाईका लािग अनुरोध गनु�पन� �न्छ । 
सुनुवाईमा सामेल नग�रएको मु�ाह� अदालतले खारेज 
ग�रिदन स�ेछ  ।  

♦  बाँकी प्रिक्रया सुनुवाई काय�क्रमको अनुरोध- सुनुवाई 
काय�क्रमको अनुरोध गन� तपाई� वा तपाई�को प्रितिनिध� 
गन� अिधव�ाले िल�खत�पमा सुनुवाईका लािग अनुरोध 
गनु�पछ� वा यस लेखोटको अ�मा भएको टीईएको 
ठेगानामा पेश गनु�पछ� ।  

http://tea.texas.gov/index2.aspx?id=2147497560%23complaint_resolution
http://tea.texas.gov/index2.aspx?id=2147497560%23complaint_resolution
http://tea.texas.gov/index2.aspx?id=2147497560%23complaint_resolution
http://www.tea.state.tx.us/index2.aspx?id=2147497560&amp;Complaint_Resolution
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 सुनुवाई काय�क्रम अनुरोधको फारम टीईएको  िन� 
वेबसाइटमा उपल� छ। 
http://tea.texas.gov/index4.aspx?id=5090. 

 

 
तपाईंले टीईएकै फारम प्रयोग गनु�पछ� भ�े छैन तर 
तपाईंको अनुरोधमा िन� जानकारीह� समावेश  ग�रएको 
�नुपन�छ ।  

–ब�ाको नाम र ठेगाना 
–ब�ा घरबार िबहीन भए उसको उपल� ठेगाना 
–ब�ाको िव�ालयको नाम 

–ब�ाले भोगेको सम�ासँग स���त स�त� सिहत 
सम�ाको िव�ृत जानकारी र  
–सम�ा समाधानका उ� समयमा उिचत �नस�े 

प्र�ािवत उपाय । 
 
तपाईंले सुनुवाईका लािग अनुरोध गदा� िव�ालयलाई पिन 
उ� िल�खत अनुरोध पठाउनुपछ� । मािथ उ�े�खत 
स�ूण� प्रिक्रया र आव�कताह� पुरा नगरेस� तपाई�ले 
सुनुवाई गन� स�ु�� । तपाईंको अनुरोध पाएको १० 
िदनिभत्र िव�ालयले तपाईंको पत्रमा उ�े�खत स�ूण� 
आव�क िववरणह�को िज�ेवारी पत्र पेश गनुपन�छ ।  
यिद यो पिहले नै ग�रएको भए चाँही आव�क �ँदैन ।  

यिद िव�ालयलाई तपाईंको पत्रमा आव�क स�ूण� 
जानकारी वा िववरण उ�ेख नभएको लागेमा तपाईंको 
पत्र पाएको १५ िदनिभत्र सुनुवाई अिधकृत र तपाई� 
दुवैलाई जानकारी गराउनु पन�छ । सुनुवाई अिधकृतलाई 
िववरण पया�� भए नभएको जाँच गन� ५ िदनको समय 
िदइएको छ ।  

सुनुवाई काय�क्रम संचालन �नुभ�ा ५ िदन अगािड नै 
िव�ालयले वा सुनुवाई अिधकृतले ��कृती िदएमात्र 
तपाईंको पत्र स�ाउन स�ु�नेछ । अनुरोधमा उ�ेख 
भएका मु�ाह�लाई सुनुवाईमा उठाउन पाइने छैन।  

फाइल गन� िव�ालय वा तपाईं जसले भएपिन अनुरोध 
प्रिक्रयामा प�रवत�न गरेमा पत्र प�रवत�न गरेर पुन पेश 
ग�रएको िमितबाट सम�ा समाधानको समयिसमा र 
समयावधी सु� �नेछ ।  

तपाईंले अनुरोध गरेमा र िव�ालय वा तपाईंले सुनुवाई 
प्रिक्रयाको िवषयमा अनुरोध गरेमा तपाईंलाई र आव�क 
भएका िनःशु� वा कम खच� ला�े कानुनी वा अ� 
सेवाका बारेमा जानकारी उपल�  गराउनुपन�छ ।  

♦  सम�ा समाधान बैठक- तपाईंको बाँकी प्रिक्रया 
सुनुवाइको अनुरोध पाएको १५ िदनिभत्रमा िव�ालयले 

िनण�य गन� अिधकारप्रा� िव�ालयको प्रितिनिध र तपाई� 
र िव�ालय दुवैले छानेका एआरड◌ीका आव�क 
सद�ह�को उप�स्थितमा समाधान बैठक आयोजना 
गनु�पन�छ । यो िनयम हतारमा �ने सुनुवाईमा भने लाग◌ु 
�ँदैन । (हतारमा �ने समाधानको समयिसमा तल 
उ�ेख ग�रएको छ ) ।  

वैठकमा तपाईंको तफ� बाट अिधव�ा उप�स्थत भएमा 
मात्र िव�ालयले पिन आफ्नो तफ� बाट अिधव�ा रा� 
स�ेछ । यिद िव�ालयले अनुरोध प्रा� गरेको ३० 
िदिनभत्र तपाईं स�ु� �ने गरी तपाईंले उठाएको 
सवालको समाधान नगरेमा, सुनुवाइ प्रिक्रया अगािड 
बढाउन सिकनेछ  

अ��म िनण�य ग�रस�ुपन� ४५ िदनको समयिसमा, ३० 
िदनको समाधान समयावधी सिकएको िदनबाट सु� �न्छ 
।  ३० िदनको समाधान प्रिक्रयामा समाधानका लािग 
तपाई� र िव�ालयबीच तल उ�ेख ग�रए अनुसारका 
सहमितह� भएको आशा रा�खएको �न्छ  ।  

तर तपाई� र िव�ालयबीच समाधान बैठक नगन� र 
म�स्थताका लािग तयार �ने िल�खत सहमित भएमा वा 
तपाईं बैठकमा उप�स्थत �न नसकेमा समाधान 
प्रिक्रयाको समय ल��नेछ र तपाई� बैठकमा सहभागी 
�न तयार नभए स� सुनुवाई पिन पर सन�छ । 

िवश◌ेष प्रयासह� गरेर र ती प्रयासह�लाई िल�खत 
�पमा प्रमाणि◌त गदा� पिन तपाई� िव�ालयले आयोजना 
गरेको समाधान बैठकमा उप�स्थत नभएमा िव�ालयले 
समाधान प्रिक्रयाको ३० िदन समयिसमाको अ�मा 
सुनुवाई अिधकृतलाई तपाई�को बाँकी प्रिक्रया सुनुवाइको 
अनुरोध खारेज गन� माग गन� स�ेछ । िव�ालयको 
प्रयासह�को प्रमाणि◌त कागजातमा िन� कुराह� 
समावेश �नुपन�छः 

–तपाई� र िव�ालयले दुवैको सहमितमा �ने समय र 
स्थानमा काय�क्रम आयोजनाको प्रयास, 
– दुई प�बीच भएका टेिलफोन वाता�को वा स�क�  गन� 
ग�रएको प्रयासको र ती कलह�को नितजाको िवषयमा 
िव�ृत िववरण, 
–िव�ालयले तपाईंलाई पठाएको कुनै सुचना वा 
प्रितिक्रयाको प्रमाण र 
– तपाईँको घर वा काया�लयमा भेट्न आउँदाको र उ� 

भेटको नितजाको िव�ृत िववरण ।  
 
तपाईंको प्रिक्रया गुनासोको पत्र पाएको १५ िदनिभत्रमा 
यिद िव�ालयले बैठक आयोजना गन� नसकेको वा 
बैठकमा उप�स्थत �न नसकेको ख�मा तपाईंले 
सुनुवाई अिधकृतसँग सुनुवाई प्रिक्रयाको ४५ िदने 
समयिसमाको सु�वात गन� माग गन� स�ु�नेछ । 

http://tea.texas.gov/index4.aspx?id=5090


प्रिक्रयागत सुर�णको सूचनाजुलाई 2020 टे�ास िश�ा एजे�ी | संघीय तथा रा� िश�ा नीित शाखा 
 

पेज 13 

 

तर तपाई� र िव�ालयबीच समाधान बैठक नगन� िल�खत 
सहमित भएको भए, सुनुवाई प्रिक्रयाको उ� ४५ िदने 
समयिसमा अक� िदनबाट मात्र सु� �न्छ ।  

म�स्थता काय�क्रम वा समाधान बैठक सु� भएपिछ र 
समाधान प्रिक्रयाका ३० िदने �ाद सिकनुअिघ यिद 
िव�ालय र तपाई�बीच  कुनै पिन सहमित �न नस�े 
िल�खत कागजात पेश गरेमा अक� िदनबाट सुनुवाई 
प्रिक्रयाको ४५ िदने समयिसमा सु� �न्छ । समाधान 
प्रिक्रयाका ३० िदने �ादको अ�मा यिद तपाई� र 
िव�ालयले म�स्थता प्रिक्रयामा जाने िनण�य गनु�भयो भने 
दुवै प�ले सहमितमा न�न्जेल स� म�स्थता प्रिक्रया 
िनर�र गन�का लािग िल�खत �पमा सम्झौता गन� 
स�ु�न्छ ।  

तर यिद तपाई� वा िव�ालय म�े कसैले म�स्थता 
प्रिक्रया बीचमै छाड्ने िनण�य गरेमा  अक� िदनबाट ४५ 
िदने समयिसमा सु� �न्छ ।  

सम�ा समाधान बैठकको सुिवधा प्रदान गनु�को उ�े� 
भनेको तपाई�को गुनासोबारे र िव�ालयसँगको प्राथिमक 
स�त�का बारेमा छलफल गनु�का साथै िव�ालयलाई 
तपाई�को सम�ा समाधान गन�का लािग मौका प्रदान गनु� 
हो ।  बैठकमा यिद तपाईंह� बीच सहमित भएमा 
तपाई� र िव�ालयले िल�खत सम्झौता पत्र तयार गरी 
ह�ा�र गनु�पन�छ ।  

दुई प� म�े एकले सम्झौतामा ह�ा�र भएको तीन 
�वसायीक िदनिभत्रमा उ� सम्झौता पत्रलाई िन��य 
नबनाएमा, य�ा िबषयको मु�ाका लािग रा�को ��कृित 
प्रा� अदालत वा के��य अदालतलाई यसको प्रयोग गन� 
अिधकार �नेछ । 

िव�ालयले तपाईंको पत्र पाएको ३० िदनिभत्र पिन 
तपाईंलाई स�ुि� �ने गरी सम�ा समाधान नगरेमा 
सुनुवाई प्रिक्रया �न सक्छ ।  

♦  दु्रत सुनुवाईमा �ने समाधान बैठक- चाँडो गनु�पन� 
सुनुवाईको हकमा  दु्रत सुनुवाइ अनुरोध प्रा� भएको 
िमितले िव�ालयले ७ िदनिभत्रमा समाधान बैठकको 
आयोजना गनु�पछ� । िव�ालयले १५ िदनिभत्र पिन 
तपाईंलाई स�ुि� �ने गरीको सम�ा समाधान नगरेमा 
तपाई�को अनुरोधमा उठाइएको सवाल प्रा� गनु��नेछ ।   

सुनुवाइ बाँकी सुनुवाइ प्रिक्रयाका लािग अनुरोध भएको 
िमितले २० िव�ालय िदनिभत्र �नुपन�छ । सुनुवाइ 
अिधकारीले सुनुवाइको १० िव�ालय िदनपिछ अ��म 
िनण�य जारी गनु�पन�छ ।   

♦  सुनुवाई अिधकृत- सुनुवाई स�ालनका लािग टीईएले 
िन�� अिधकृतह�सँग सम्झौता गद�छ ।  

टीईएको तथा िश�ा वा तपाई�को ब�ाको हेरचाहसँग 

स���त कुनै पिन िनकायको कम�चारी सुनुवाई 
अिधकृत �न स�ैन । ��ै ब�ाको इ�ा र 
आकां�ासँग बािझने खालका कुनै पिन ���गत वा 
�वसाियक सोच पिन �न �ँदैन । सुनुवाई अिधकृतसँग 
सुनुवाई अिधकृतको भूिमका िनवा�ह गन� आव�क 
स�ूण� �ान तथा सीप �नुपछ� ।  

टीईएले सुनुवाई अिधकृतह�को शैि�क यो�ता सिहतको 
नामावलीको �वस्थापन गरेको �न्छ । यो सूची 
http://tea.texas.gov/index4.aspx?id=5090 मा 
उपल� छ । तपाईंले टीईएको कानुनी सेवा 
काया�लयमा स�क�  गरेर पिन यो सूची प्रा� गन� 
स�ु�न्छ जसको स�क�  िववरण यो कागजातको अ�मा 
छ ।  
♦  काय� अविधमा ब�ाको अवस्था- तपाई� र 
िव�ालयबीच अ� कुनै सहमित नभएको भए सुनुवाई 
प्रिक्रया र अदालती अपि◌लको समयमा तपाईंको ब�ा 
त�ाल भना� भएकै िव�ालयमा रहने छ । त�ालको 
िव�ालयमै ब�ा राख्नु भनेक◌ो िनण�य न�न्जेल स�का 
लािग मात्र हो । यिद प्रिक्रयामा अनुशासन पिन पछ� 
भने अनुशासनको सम�ा भएको समयमा ब�ाको 
िनयु��का बारेमा बु� अनुशासन िवभागमा हेनु�होला ।  

यिद सुनुवाई काय�क्रम तपाईंको ब�ाको साव�जिनक 
िव�ालयमा त�ाल भना�को िवषयमा भएमा तपाईंको 
अनुमितमा ब�ालाई प्रिक्रया समा� न�न्जेलका लािग 
साव�जिनक िव�ालय काय�क्रममा भना� ग�रनुपछ� ।  

ब�ा यिद तीन बष�को �ँदैछ वा प्राथिमक बा�काल 
सहभािगता (इस◌ीआइ) काय�क्रमको समा��मा छ भने 
इस◌ीआइ सेवा िनण�य न�न्जेल स�का लािग िवक� 
�◌ँदैन । ब�ा िवशेष िश�ा सेवाका लािग यो� 
ठहरि◌एमा र अिभभावकको सहमित भएमा गुनासो र 
सम�ामा नआएका सेवाह� भने ब�ालाई उपल� 
गराउनुपन�छ ।  

♦  सुनुवाई �नुअिघ- सुनुवाईको प्रिक्रया सु� �नु ५ 
�वसाियक िदन अिघ नै, सुनुवाईमा प्र�ुत ग�रने सबै 
प्रमाण तथा िवषयह� तपाई� र िव�ालयले एकआपसमा 
खुलासा गनु�पन�छ । समयमा खुलासा नग�रएको 
प्रमाणलाई दुई म�े जुन प�ले पिन नकान� वा प्रितवाद 
गन� स�ेछ । यसरी समयमा खुलासा नग�रएको प्रमाण 
भएमा सुनुवाई अिधकृतले  प्रमाणका साथै मू�ांकन 
तथा सुझावको पिन प्र�ुितमा प्रितब� लगाउन स�ेछन् 
।  

♦  सुनुवाईको क्रममा- तपाईंलाई अिधव�ा र अपांगता 
भएका ब�ाह�को िवषयमा िवशेष �ान भएका वा 
तािलमप्रा� ���ह�लाई सुनुवाईमा उप�स्थत गराउने 
वा उनीह�को स�ाह तथा सुझाव िलने अिधकार �न्छ 
।  
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��ै तपाई�लाई प्रमाण पेश गन�, सामना गन�, छड्के–जाँच 
गन� र सा�ीको उप�स्थितका लािग माग गन� अिधकार 
पिन �न्छ । तपाईंको ब�ालाई सुनुवाईमा सहभागी 
गराउने र सुनुवाई जनताका लािग खुला गन� अिधकार 
पिन �न्छ ।  

सुनुवाईका प्र�ेक बैठकह� तपाईंको ब�ा र तपाई�लाई 
कारणवश सहज �ने  समय र स्थानमा सञ्चालन �न 
पाउने अिधकार तपाईंलाई �न्छ ।  

तपाई�लाई सुनुवाई काय�क्रमको र उपल� प्रमाणह�को 
िल�खत वा िवद्युितय�पमा स�ल रेकड� िनःश◌ु� 
पाउने अिधकार पिन �न्छ ।  

♦  िनण�य- सुनुवाई अिधकृतको िनण�य आधारभुत 
�पमातपाई�को ब�ाले फेप पाए–नपाएको िनण�यमा 
आधा�रत �नुपछ� ।  

यिद तपाईंले प्रिक्रयामा ग�ी भएको आरोप लगाउनुभयो 
भने, �ो ग�ीले तपाईंको ब�ालाई फेप पाउन रोकेको 
वा वाधा पुर्याएको भए, ब�ाको शैि�क सुिवधाह�मा 
बेफाइदा भएको भए वा तपाईंले आफ्नो ब�ालाई फेपमा 
सहभागी गराउने िनण�य गन� प्रिक्रयामा सहभागी �ने 
अवसरमा जानजान रोक लगाएको वा सम�ा िनम्�ाएको 
भए मात्र सुनुवाई अिधकृतले तपाईंको ब�ाले फेप 
नपाएको कुरा मा�छ  ।  

३० िदने समाधान प्रिक्रया वा समाधान समय िमलाईएको 
भएपिन उ� �ाद सिकएको ४५ िदनिभत्र सुनुवाईउको 
अ��म िनण�य भएको र दुवै प�लाई यसको जानकारी 
पुगे नपुगेको कुरा टीईएले िनि�त गनु�पछ� ।  

चाँडै �नुपन� सुनुवाईमा भने अ��म िनण�य सुनुवाई 
भएको १० शैि�क िदनह� िभत्र पुिगस�ुपन�छ ।  

हतारमा न�ने सुनुवाईका लािग दुई म�े जुनसुकै प�को 
पिन उपयू� कारण सिहतको अनुरोधमा सुनुवाई 
अिधकृतले िवशेष समय थप ग�रिदन स�ेछन् । तर  

हतारमा �ने सुनुवाईका लािग भने सुनुवाई अिधकृतले 
समय थप ग�रिदन स�ेछैनन् । सुनुवाईको कुनै प�ले 
रा�को वा के��य अदालतको िनण�य  माग नगरेमा 
सुनुवाई अिधकृतको िनण�य नै अ��म िनण�य �नेछ ।  

तपाईंको ब�ाको प�रचय खुल्ने स�ूण� जानकारी तथा 
सुचना हटाएपिछ मात्र सुनुवाई अिधकृतको िनण�य 
टीईएको वेबसाइटमा रा�खनेछ । िव�ालयले सुनुवाई 
अिधकृतको िनण�य िदइएको समयिसमा िभत्र िनणय� लागु 
ग�रस�ु पछ� । समयको �ाद निदइएको ख�मा भने 
िव�ालयले नै िनण�यको माग गरेको भएपिन िनण�य भएको 
१० शैि�क िदनिभत्र लागु गनु�पछ� । तर ितनु�पन� पुरानो 
खच�को कुनै ब�ौता भएमा �सलाई अपि◌ल समाधान 
न�न्जेलस�का लािग रो� सिकन्छ । आईिडयाको 

केहीले पिन तपाईंलाई अिघ�ो सुनुवाइमा स�ोधन 
ग�रएकोबाट छुटेको िवषयमा अक� बाँकी प्रिक्रया 
िशकायत फाइल गन� िसिमत गद�न । 

♦  नाग�रक गितिवधी- सुनुवाई अिधकृतको िनण�य 
भएको ९० िदन िभत्र उ� िनण�य र उपल� भएका 
प्रमाणह�लाई रा�को वा के��य अदालतस� पुर्याउने 
अिपल गन� अिधकार तपाईंलाई �न्छ । अिपल 
प्रिक्रयाको अंशको �पमा अदालतले सुनुवाई प्रिक्रयाको 
िववरण तथा रेकड�ह� बुझ्न◌ुपन�, कुनै पिन प�को थप 
प्रमाण सु�पन�, उपल� प्रमाणको ब�मतको आधारमा 
िनण�य गन� र कुनै उपय◌ु� राहत प्रदान गनु�पन� �न्छ 
।  

आइिडयाको भाग बी मा भएको कुनै पिन कुराले 
अिधकारह�, कामकारबाही तथा प्रिक्रयाह�, अपांगता 
भएका ब�ाह�को अिधकारको संर�ण गन� अमे�रकी 
संिवधान वा कुनै कानुन अ�ग�तका श्रोत तथा 
साधनह�को िसमांकन गद�न ।  

तर आइिडयाअ�ग�त नै अदालती राहतका आधारमा 
नाग�रक ऐनका बारेमा मु�ा दायर गदा� भने अिभभावक 
वा िव�ालयले आइिडयाअ�ग�तको सुनुवाई प्रिक्रयामै 
जानुपन� �न्छ ।  

यसको अथ�, तपाईंले मु�ा दायर गनु�अिघ यिद 
आिडइएको मातहतमा भएको श्रोत र साधन भ�ा 
तपाईंसँग बिढ उपयू� श्रोत र साधन भएपिन तपाईंले 
पिहले आिडइएको सुनुवाई प्रिक्रयालाई नै प्रयोग गनु�पन� 
�न्छ ।  

♦  विकलको पा�रश्रिमकमा स�िलयत- यिद तपाईंले 
सुनुवाई काय�क्रममा वा अदालतमा पुरै मु�ा वा तपाईंले 
माग गरेको िवषयमा जीत हािसल गनु�भयो भने 
�ायािधसले तपाईंको अिधव�ाको पा�रश्रिमक र अ� 
खच�ह�मा स�िलयतता प्रदान ग�रिदन स�ेछ ।  तर 
विकलको पा�रश्रिमक स�िलयतता अ�ग�त समाधानका 
चरणह�मा र अदालत वा सुनुवाई अिधकृतले नतोकेको 
एआरिड समुहको बैठकह�मा भएको खच� भने पद�न ।  

िव�ालयले तपाईंलाई िल�खत सहमित पत्र िदएपिछ 
ग�रएका कामका लािग भने तपाईंलाई विकलको 
पा�रश्रिमकमा वा अ� खच�मा स�िलयत िदइने छैन 
यिदः 

िव�ालयले बाँकी प्रिक्रया सुनुवाई शु� �नुभ�ा १० 
िदनभ�ा अिघ प्र�ाव गय�, तपाईंले १० िदनिभत्र प्र�ाव 
��कार गनु�भएन, र अदालतले तपाईंले सुनुवाईबाट प्रा� 
गरेको राहत थप अनुकुल भएन ।  

अदालतले तपाईंलाई िदइएको विकलको शु� य�ो 
अवस्थामा कटौती गनु�पछ� ः तपाईं वा तपाईंको विकलले 
अनुिचत �पमा िववाद ल�ाउनुभयो, विकलको शु� 
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उ�ै विकलले उ�ै सेवाका लािग समुदायमा िलने घ�े 
शु� अनुिचत �पमा ब�ो, काय�िवधीको प्रकृितअनुसार 
तपाईंको विकलले िवताएको समय अ�ािधक भयो, वा 
तपाईंको विकलले िव�ालयलाई िशकायत सूचनामा उिचत 
जानकारी िदन असफल भयो । अदालतले िव�ालयले 
अनुिचत �पमा काय�िवधी ल�ाएको वा नराम्रो �वहार 
गरेको पाएमा शु�मा कटौती आव�क �नेछैन ।  

यिद िव�ालयले सुनुवाई वा अदालती काय�िवधी िजतेमा र 
यिद तपाईंको विकलले बाँकी प्रिक्रया सुनुवाइको अनुरोध 
फाइल गरेमा वा तु�, अनुिचत, वा आधारिवनाको 
कारवाहीको बार�ार कारण भएमा, वा मु�ामािमला �� 
�पमा तु�, अनुिचत वा आधारिवनाको भएको �� �ँदा 
पिन यसलाई जारी राखेमा, अदालतले तपाईं वा तपाईंको 
विकललाई िव�ालयको उिचत विकलको शु� भु�ानी 
गन� आदेश िदन सक्छ । यिद दु��वहार गन�, अनाव�क 
िढलाई गन� वा मु�ामािमलाको खच� अनाव�क �पमा 
बढाउन अनुिचत प्रयोजनका लािग बाँकी प्रिक्रया सुनुवाई 
वा अदालती काय�िवधी प्र�ुत गरेमा तपाईं वा तपाईंको 
विकलले िव�ालयको विकल खच� पिन बेहोनु�पन� �न 
सक्छ ।



प्रिक्रयागत सुर�णको सूचनाजुलाई 2020 टे�ास िश�ा एजे�ी | संघीय तथा रा� िश�ा नीित शाखा 
 

पेज 16 

 

स�क�  जानकारी 
 

यिद तपाईंसँग यो द�ावेजमा भएको जानकारीको बारेमा कुनै प्र� छ भने वा तपाईंलाई कसैले वण�न गनु�पछ� 
भने, कृपया स�क�  गनु�होस्: 

 
स्थानीय स�क�  जानकारी 

िव�ालय िश�ा सेवा के� अ� स्रोत 

नाम: नाम: नाम: 

टेिलफोन न�र: टेिलफोन न�र: टेिलफोन न�र: 

इमेल: इमेल: इमेल: 

 

यिद तपाईंलाई िवशेष िश�ा सवालका बारेमा जानकारी चािहएमा, तपाईंले 1-855-SPEDTEX (1-855-773-3839) 
मा िवशेष िश�ा सूचना के�मा स�क�  गन� स�ु�न्छ । यिद तपाईंले यो न�रमा कल गरी स�ेश छोड्नुभयो, 
कसैले सामा� काम गन� समयमा तपाईंको कल फका�उनेछ । बिहरो वा सु� गाह्रो मा�े ���ह�ले �रले 
टे�ासको प्रयोग गरी मािथको �ाइस न�रमा 7-1-1 मा कल गन� सक्छन् ।  

 
यिद तपाईंसँग प्रित�ामा रहेको िवशेष िश�ा िशकायतको बारेमा प्र� भएमा, टीइएको संघय तथा रा� शैि�क 
नीित शाखालाई 512-463-9414 मा स�क�  गनु�होस् ।  यिद तपाईंसँग प्रित�ामा रहेको म�स्थता वा बाँकी 
प्रिक्रया सुनुवाईको बारेमा प्र� भएमा, तोिकएको म�स्थता वा सुनुवाई अिधकारीलाई क्रमशः स�क�  गनु�होस्।  

टीइए सेवामा िल�खत अनुरोध पठाउँदा, कृपया तलको 
ठेगानामा तपाईकंो पत्र पठाउनुहोस्: 

 
Texas Education Agency 

1701 N. Congress Avenue 
Austin, TX 78701-1494 

 
िन� शाखाह�को �ानमा: 
संघीय तथा रा� िश�ा नीित 

रा� आईईपी सहजीकरण प�रयोजना 
 

कानूनी सेवा काया�लय 
िवशेष िश�ा म�स्थता संयोजक  

 
संघीय तथा रा� िश�ा नीित शाखा 

िवशेष िश�ा िशकायत एकाइ 
 

कानूनी सेवाको काया�लय  
िवशेष िश�ा बाँकी प्रिक्रया सुनुवाई  

 
कृपया संघीय तथा रा� िश�ा नीित टीइए शाखाको वेवसाइटमा जानुहोस्  

http://tea.texas.gov/index2.aspx?id=2147491399  

http://tea.texas.gov/index2.aspx?id=2147491399

