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નોટિસ ઓફ પ્રોસીજરલ સફેગાર્ડસસ  (કાર્સપદ્ધતિલક્ષી અગમચેિી જણાવિી સચૂના) 

તવક્લાાંગિા ધરાવિા બાળકોના માિા -તપિાના અતધકારો 

 

 

તવક્લાાંગિા ધરાવિા લોકો માિ ે તશક્ષણ અતધતનર્મ  ( ઇતન્િતવજ્ર્ુઅલ્સ તવથ ટિસતેબતલિીસ 

એજ્ર્ુકેશન એક્િ  - IDEA) , વષસ  4002 માાં સધુાર્ાસ પ્રમાણ,ે શાળાઓએ બાળકના માિા-તપિાને 

IDEA અને િનેા અમલીકરણ તનર્મનો િઠેળ ઉપલબ્ધ કાર્સપદ્ધતિલક્ષી અગમચેિીની પરૂી સમજ 

સમાવિી નોટિસ આપવી પિે િે  .િકે્સાસ એજ્ર્ુકેશન એજન્સીએ ( TEA )બનાવેલ, આ 

દસ્િાવેજનો િિે ુઆ નોટિસ જરૂટરર્ાિોને પિોંચી વળવાનો અને IDEA િેઠળ તવક્લાાંગિા ધરાવિા 

બાળકોના માિા-તપિાને િેઓના અતધકારો સમજવામાાં મદદ કરવાનો િે. 

 

પ્રોસીજરલ સફેગાર્ડસસ ઇન સ્પતેશર્લ એજ્ર્કુેશન )ખાસ 

)ખાસ તશક્ષણમાાં કાર્સપદ્ધતિલક્ષી અગમચિેી( 

 

IDEA િેઠળ, પટરભાષા માિા-તપિાનો અથસ એ જૈતવક માિા-તપિા, દત્તક લનેાર માિા-તપિા, 

પાલક માિા-તપિા િરીકનેો થાર્ િે જેઓ રાજ્ર્ની જરૂટરર્ાિો સાંિોષિા િોર્, વાલી, જૈતવક ક ે

દત્તક લનેાર માિા-તપિાની જગ્ર્ાએ કાર્સરિ વ્ર્તક્િ  ( દાદા-દાદી, સાવકા માિા-તપિા, ક ેઅન્ર્ 

સાંબાંધી સતિિ )જેમની સાથ ેબાળક રિિેુાં િોર્, બાળકના કલ્ર્ાણ માિ ેકાર્દેસર રીિ ેજવાબદાર 

વ્ર્તક્િ, અથવા સરોગેિ માિા-તપિા . 

 

પટરભાષા માિભૃાષા જ્ર્ાર ેઅાંગ્રજેીમાાં સીતમિ તનપુણિા ધરાવિી વ્ર્તક્િ સાથ ેવાપરવામાાં આવ ે

ત્ર્ાર ેિનેો અથસ િે વ્ર્તક્િ દ્વારા સામાન્ર્ રીિ ેવપરાિી ભાષાનો થાર્ િે; જર્ાર ેબતધર ક ે

સાાંભળવાની સમસ્ર્ાથી પીિાિા લોકો માિ ેવાપરવામાાં આવ,ે ત્ર્ાર ેમાિૃભાષા િે વ્ર્તક્િ દ્વારા 

સામાન્ર્ રીિ ેવાપરવામાાં આવિી સાંદશેાવ્ર્વિારની પદ્ધતિ િે. 

 

શાળાએ િમને આ નોટિસ ઓફ પ્રોસીજરલ સફેગાર્ડસસ  ( કાર્સપદ્ધતિલક્ષી અગમચેિી જણાવિી 

સૂચના)શાળા વષસમાાં માત્ર એક વખિ આપવાની જરૂર પિે િે, તસવાર્ ક ેશાળાએ િમને 

દસ્િાવેજની બીજી એક નકલ આપવી પિે :પ્રારાંતભક ભલામણ અથવા મલૂ્ર્ાાંકન માિ ેિમારી 

તવનાંિી સમર્;ે TEA સાથ ેદાખલ કરલેી પિલેી ખાસ તશક્ષણ ફટરર્ાદ મળ ેત્ર્ાર;ે શાળા વષસમાાં 

પિેલી બાકી પ્રટક્રર્ા સનુાવણી ફટરર્ાદ મળ ેત્ર્ાર;ે તનર્ુતક્િમાાં ફરેફાર કરિી તશસ્િપાલન સાંબાંતધિ 

કાર્સવાિી કરવાનો તનણસર્ લેવામાાં આવ ેત્ર્ાર;ે અથવા િમારી તવનાંિી મળ ેત્ર્ારે. િમ ેઅને શાળા 

િમારા બાળકના  

 

શૈક્ષતણક કાર્સક્રમને લગિા તનણસર્ો પ્રવશે, સમીક્ષા, અને બરિરફી (એિતમશન, રીવ્ર્ૂ, એન્િ ટિસતમસલ 

- ARD )સતમતિ મારફિ ેલો િો .ARD સતમતિ તનધાસટરિ કર ેિે ક ેિમારાં બાળક ખાસ શકૈ્ષતણક 

અને સાંબાંતધિ સવેાઓ માિ ેલાર્ક બને િે ક ેકમે .ARD સતમતિ િમારા બાળકનો વ્ર્તક્િલક્ષી 

શૈક્ષતણક કાર્સક્રમ (IEP )તવકસાવ ેિે, સમીક્ષા કર ેિે અને સધુાર ેિે, અને િમારા બાળકની શકૈ્ષતણક 

તનર્ુતક્િ તનધાસટરિ કર ેિે . 

 

ARD સતમતિ અને IDEA ની ભતૂમકાના સાંદભસમાાં વધારાની માતિિી િમારી શાળા પાસથેી પ્રવશે, 

સમીક્ષા અને બરિરફી પ્રટક્રર્ા સાંબાંધમાાં માિા-તપિા માિેની માગસદર્શસકા નામક સાથી દસ્િાવેજમાાં 

ઉપલબ્ધ િે. 

 

માિા-તપિા િરીક ેપાલક માિા- તપિા 

 

જો િમ ેતવક્લાાંગિા ધરાવિા બાળક માિ ેપાલક માિા-તપિા િો િો, િમ ેમાિા-તપિા િરીક ેફરજ 

બજાવિા િોઇ શકો જો િમ ેખાસ શકૈ્ષતણક તનણસર્ો લેવામાાં સિભાગી થવા સાંમિ થાવ અને જો િમ ે

જરૂરી િાલીમ કાર્સક્રમ બાળકની આગામી ARD સતમતિ બઠેક પિલેાાં પરૂો કરો, પરાંિ ુબાળક માિ ે

ખાસ શકૈ્ષતણક તનણસર્ો લવેાના િિેસુર માિા-તપિા િરીક ેસટક્રર્ થવાનુાં શરૂ કર્ાસ પિી  00 ટદવસથી 

મોિા નિીં .એક વખિ િમ ેમાંજૂર થર્લેો િાલીમ કાર્સક્રમ પરૂો કરો એિલ,ે િમાર ેિે બાળક માિ ે

માિા-તપિા િરીક ેકાર્સરિ થવા અથવા માિા-તપિા િરીક ેફરજ બજાવવા અથવા બીજા કોઇ બાળક 

માિ ેસરોગેિ માિા-તપિા િરીક ેસટક્રર્ થવા િાલીમ કાર્સક્રમ ફરીથી લવેો પિિો નથી .જો શાળા 

ખાસ તશક્ષણનો તનણસર્ લવેાના િિેસુર માિા-તપિા િરીક ેતનર્કુ્િ ન કરવાનુાં નક્કી કર ેિો, તનણસર્ 

લેવાની િારીખ પિી સાિ કલેને્િર ટદવસોમાાં શાળાએ િમને લતેખિ નોટિસ અચકૂ આપવી રિી .

આ નોટિસમાાં પોિાના તનણસર્ માિ ેLEA નાાં કારણો અચકૂ સમજાવવા રહ્યા અને િમને અચકૂ જાણ 

કરવી રિી ક ેિમ ેTEA સાથ ેખાસ શકૈ્ષતણક ફટરર્ાદ ફાઇલ કરી શકો. 

 

સરોગેિ માિા- તપિા 

 

જો, ર્ોગ્ર્ પ્રર્ત્નો પિી, શાળા બાળકના માિા-તપિા ઓળખી ક ેશોધી ના શકે, પાલક માિા-તપિા 

પાલક માિા-તપિા એક માિા-તપિા િરીક ેફરજ બજાવવા અતનછિુક ક ેઅસમથસ િોર્, બાળક પાલક 
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બાળક પાલક ઘરની ગોઠવણમાાં ન રિ,ે અથવા બાળક રાજ્ર્નો પાલ્ર્ િોર્ િો, શાળાએ બાળકના 

શાળાએ બાળકના માિા- તપિાને બદલ ેકાર્સરિ થવા સરોગેિ માિા-તપિાની તનમણૂક અચકૂ 

તનમણૂક અચકૂ કરવી રિી, તસવાર્ ક ેબાળક રાજ્ર્નો પાલ્ર્ િોર્ અને ન્ર્ાર્ાલર્ ેસરોગેિ માિા-

સરોગેિ માિા-તપિાની તનમણૂક કરી િોર્ .શાળાએ સરોગેિ માિા-તપિાની તનમણૂક પણ 

તનમણૂક પણ મટૅકની-વૅન્િો િોમલેસ આતસસ્િન્સ એક્િમાાં વ્ર્ાખર્ાાંટકિ પ્રમાણે, એકલા બઘેર 

એકલા બઘેર જુવાન માિ ેઅચકૂ કરવી રિી .સરોગેિ માિા-તપિાને એક ઘરતવિીન ક ેપરૂક 

ક ેપરૂક સાંભાળમાાં રિલેા બાળક માિ ેતનર્કુ્િ કરવાનુાં વ્ર્વિાર શક્ર્ બને એિલે, સ્કૂલ ેબાળકનુાં 

સ્કૂલ ેબાળકનુાં શકૈ્ષતણક તનણસર્ લનેાર વ્ર્તક્િ અને કેસ વકસરને તનર્તુક્િની લતેખિ નોટિસ અચકૂ 

લેતખિ નોટિસ અચકૂ પરૂી પાિવી રિી.  

 

વધ ુ માતિિી માિ,ે તચલ્રન અન ે ર્થુ એતક્સ્પરીઅનન્સાંગ િોમલેસ( નલાંક :

bit.ly/39v6KzG) ની મલુાકાિ લો.  

 

સરોગેિ માિા-તપિા િરીક ેફરજ બજાવવા પાત્ર બનવા, િમ ેરાજ્ર્ના ( સરકારી), શાળા ક ે

શાળા ક ેબાળકના તશક્ષણ ક ેસાંભાળમાાં સામલે કોઇ એજન્સીના કમસચારી અચકૂપણ ેન િોવા 

અચૂકપણ ેન િોવા જોઇએ, અને િમને બાળકના તિિ સાથ ેતવરોધ ઊભો થાર્ િવેો કોઇ રસ અચકૂ 

િેવો કોઇ રસ અચકૂ ના િોવો રહ્યો .સરોગેિ માિા- તપિા િરીક ેતનર્કુ્િ વ્ર્તક્િ અચકૂ પરૂિુાં જ્ઞાન 

અચૂક પરૂિુાં જ્ઞાન અને આવિિો ધરાવિી, ફરજ બજાવવા િરૈ્ાર, બાળકનુાં તિિ અનુસરવામાાં સ્વિાંત્ર 

અનુસરવામાાં સ્વિાંત્ર તનણસર્ લવેા અભ્ર્ાસ ુિોવી રિી, એ ખાિરી કર ેક ેબાળકના બાકી પ્રટક્રર્ા 

બાકી પ્રટક્રર્ા અતધકારોનુાં ઉલ્લાંઘન ના થાર્, બાળક અને શાળાની મલુાકાિ લ,ે બાળકના શકૈ્ષતણક 

બાળકના શકૈ્ષતણક રકૅોર્ડસસની સમીક્ષા કર,ે બાળકના તશક્ષણમાાં સામલે કોઇ વ્ર્તક્િ સાથ ેસલાિ-

વ્ર્તક્િ સાથ ેસલાિ-મસલિ કર,ે ARD સતમતિની બેઠકોમાાં િાજર રિ,ે અને િાલીમ કાર્સક્રમ પરૂો 

કાર્સક્રમ પરૂો કરે .શાળાએ સરોગેિ માિા-તપિા િરીક ેકાર્સરિ થવા તનર્કુ્િ કરલે વ્ર્તક્િએ 

વ્ર્તક્િએ બાળકની આગામી તનધાસટરિ ARD સતમતિ બઠેક સમક્ષ િાલીમ કાર્સક્રમ અચકૂ પરૂો કરવો 

અચૂક પરૂો કરવો રહ્યો પરાંિ ુસરોગેિ માિા-તપિા િરીક ેપ્રારાંતભક તનર્તુક્િની િારીખ પિી  00 

િારીખ પિી  00 ટદવસથી મોિા નિીં .એક વખિ િમ ેમાંજૂર થર્લેો િાલીમ કાર્સક્રમ પરૂો કરો એિલ,ે 

પૂરો કરો એિલ,ે િમાર ેિે બાળક માિ ેમાિા-તપિા િરીક ેકાર્સરિ થવા અથવા માિા-તપિા િરીક ે

માિા-તપિા િરીક ેફરજ બજાવવા અથવા બીજા કોઇ બાળક માિ ેસરોગેિ માિા-તપિા િરીક ે

તપિા િરીક ેસટક્રર્ થવા િાલીમ કાર્સક્રમ ફરીથી લવેો પિિો નથી.  

 

સરોગેિ માિાતપિાને લગિી વધારાની આવશ્ર્કિાઓ માિે, કૃપા કરીને 19 

TAC §89.1047 જુઓ( નલાંક :bit.ly/39B7jIa). 

 

ચાઇલ્િ ફાઇન્િ )બાળક શોધી કાઢવુાંવુાં( 

 

રાજ્ર્માાં રિિેા તવક્લાાંગિા ધરાવિા િમામ બાળકો, જેઓને ખાસ શકૈ્ષતણક અને સાંબાંતધિ 

સેવાઓ ની જરૂર િોર્, તવક્લાાંગિા ધરાવિા બાળકો જે બઘેર અથવા રાજ્ર્ના વોિસ િોર્ િવેા 

બાળકો, અને ખાનગી શાળાઓમાાં જિા તવક્લાાંગિા ધરાવિા બાળકો સતિિ, િેઓની તવક્લાાંગિાને 

ધ્ર્ાનમાાં લીધા તવના િેઓની ઓળખ, શોધ અને મલૂ્ર્ાાંકન અચકૂ કરવુાં આવશ્ર્ક િે .આ પ્રટક્રર્ાને 

ચાઇલ્િ ફાઇન્િ  (બાળક શોધી કાઢવુાં )કિવેામાાં આવ ેિે. 

 

પોિાની બાળ શોધ પ્રવતૃત્તઓના ભાગરૂપ,ે LEA એ ખાસ શકૈ્ષતણક અને સાંબાંતધિ સવેાઓની 

સેવાઓની જરૂટરર્ાિ ધરાવિા બાળકો શોધવા, ઓળખવા અને મલૂ્ર્ાાંકન કરવા માિા-તપિાને 

માિા-તપિાને પ્રવતૃત્તની જાણ કરવા પરૂિો ફલેાવો ધરાવિા, સમાચારપત્રો ક ેઅન્ર્ મીટિર્ા, અથવા 

મીટિર્ા, અથવા બાંનેમાાં નોટિસ અચકૂ પ્રકાતશિ ક ેજાિેર કરવી રિી. 

 

બાળક શોધવાની આવશ્ર્કિાઓના સાંપૂણસ વણસન માિે, કૃપા કરીન ેબાળ-

કેન્દ્રિત  ન્દ્િશેષ ન્દ્શક્ષણ  પ્રન્દ્િયા ( ન્દ્િરક  :fw.escapps.net) 

માિેના કાનૂની ફ્રેમવકસનો સાંદભસ લો. 

 

અગાઉથી લતેખિ નોટિસ 

 

િમને િમારા બાળકની ખાસ શકૈ્ષતણક જરૂટરર્ાિોના સાંબાંધમાાં શાળાની કાર્સવાિીઓને લગિી 

લેતખિ માતિિી મળેવવાનો અતધકાર િે .શાળા િમારા બાળકની ઓળખ, મૂલ્ર્ાાંકન, ક ેશકૈ્ષતણક 

તનર્ુતક્િ શરૂ કરવા ક ેફરેફાર કરવાની દરખાસ્િ કર ેઅથવા િમારા બાળકને મફિ ર્ોગ્ર્ જાિરે તશક્ષણ (ફ્રી 

એપ્રોતપ્રએિ પતબ્લક એજ્ર્ુકેશન  - FAPE) પૂરાં પાિવામાાં આવ ેિે પિલેાાં િમને વાજબી સમર્માાં 

અગાઉથી લતેખિ નોટિસ અચૂક આપવી રિી .શાળા િમારા બાળકની ઓળખ, મૂલ્ર્ાાંકન, ક ેશકૈ્ષતણક 

તનર્ુતક્િ શરૂ કરવા ક ેફરેફાર કરવાનો ઇનકાર કર ેઅથવા િમારા બાળકને FAPE પરૂાં પાિવામાાં આવ ેિે 

પિેલાાં પણ િમને અગાઉથી લતેખિ નોટિસ મળેવવાનો અતધકાર િે .શાળાએ અગાઉથી લતેખિ 

નોટિસ અચકૂ આપવી રિી પિી ભલ ેિમ ેફરેફાર સાથ ેસાંમિ થર્ા િો ક ેનતિ અથવા ફરેફારની તવનાંિી 

કરી િોર્ ક ેનિીં. 

 

શાળાએ અગાઉથી લતેખિ નોટિસમાાં આ બાબિો અચૂક સમાવવી :શાળા જે કાર્સવાિીઓ કરવાની 

દરખાસ્િ ક ેઇનકાર કર ેિનુેાં વણસન; શાળા કમે કાર્સવાિીની દરખાસ્િ ક ેઇનકાર કર ેિે િનેી સમજૂિી; 

દરેક મલૂ્ર્ાાંકન કાર્સપદ્ધતિ, મૂલ્ર્ાાંકન, રૅકોિસ, અથવા શાળાએ કાર્સવાિીની દરખાસ્િ ક ેઇનકાર કરવા 

તનણસર્ લવેા ઉપર્ોગમાાં લીધેલ અિવેાલનુાં વણસન; એક તનવદેન ક ેિમ ે IDEA ની પ્રોસીજરલ 

સેફગાર્ડસસ  (કાર્સપદ્ધતિલક્ષી અગમચેિીઓ )િઠેળ સાંરક્ષણ ધરાવો િો; 

 

આ નોટિસ ઓફ પ્રોસીજરલ સફેગાર્ડસસ  ( કાર્સપદ્ધતિલક્ષી અગમચેિીની સૂચના )ની સમજૂિી; 

IDEA સમજવામાાં િમને મદદ કરી શક ેિવેી વ્ર્તક્િઓ ક ેસાંસ્થાઓ માિ ેસાંપકસ માતિિી; િમારા 

બાળકની ARD સતમતિએ ધ્ર્ાનમાાં લીધલેી અન્ર્ પસાંદગીઓ અને િે પસાંદગીઓ ફગાવી દવેા 

પાિળના કારણોનુાં વણસન; અને શાળા કાર્સવાિીની દરખાસ્િ ક ેઇનકાર કમે કર ેિે િે બીજા કારણોનુાં 

વણસન. 

 

નોટિસ અચકૂપણ ેએવી ભાષામાાં લખવી રિી જે સામાન્ર્ જનિા માિ ેસમજી શકાર્ િવેી િોર્ અને 

િમારી માિભૃાષા ક ેસાંદશેાવ્ર્વિારની બીજી કોઇ પદ્ધતિમાાં ભાષાાંિર અચકૂ કરવુાં, તસવાર્ ક ેિમે કરવુાં 

સ્પષ્ટપણ ેશક્ર્ ના િોર્. 

 

જો િમારી માિભૃાષા ક ેસાંદેશાવ્ર્વિારની અન્ર્ પદ્ધતિ લતેખિ ભાષામાાં ના િોર્ િો, શાળાએ 

શાળાએ િમારી માિભૃાષામાાં મૌતખક ક ેબીજી કોઇ રીિ ેઅથવા સાંદશેાવ્ર્વિારની અન્ર્ પદ્ધતિમાાં 



નોટિસ ઓફ પ્રોસીજરલ સેફ્ગાર્ડસસ  
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અન્ર્ પદ્ધતિમાાં ભાષાાંિર અચૂક કરવુાં રહુ્યાં જેથી કરીને િમ ેિે સમજો .શાળા પાસ ેલતેખિ પરુાવો 

લેતખિ પરુાવો અચકૂ િોવો રહ્યો ક ેઆ કરવામાાં આવ્ર્ુાં િે. 

 

જો, શાળા િમારા બાળકને ખાસ શકૈ્ષતણક અને સાંબાંતધિ સવેાઓ પરૂાં પાિવાનુાં શરૂ કર્ાસ પિી 

કોઇપણ સમર્,ે િમ ેસવેાઓ માિેની િમારી સાંમતિ પાિી ખેંચી લો િો, શાળાએ િમારા બાળકને 

ખાસ શકૈ્ષતણક અને સાંબાંતધિ સવેાઓ પરૂાં પાિવાનુાં બાંધ અચકૂ કરવુાં રહુ્યાં .સવેાઓ બાંધ કરિા 

પિેલાાં; િમે િિાાં, જો િમ ેિૂાંકા ગાળા માિ ેસાંમિ ન િો ત્ર્ાાં સધુી સવેાઓ સમાપ્િ થવાના શાળાના 

ઓિામાાં ઓિા પાાંચ ટદવસો પિલેાાં શાળાએ િમને અગાઉથી લતેખિ નોટિસ અચૂક આપવી રિી. 

 

  ઇલકે્રોતનક મઇેલ 

 

તવક્લાાંગિા ધરાવિા બાળકના માિા-તપિા ઇલકે્રોતનક મઇેલથી લતેખિ નોટિસો મળેવવાનુાં પસાંદ 

કરી શક ેજો શાળા આવો તવકલ્પ ઉપલબ્ધ કરાવે. 

 

માિા-તપિાની સાંમતિ 

 

શાળા ચોક્કસ બાબિો કરી શક ેિે પિલેાાં શાળાએ િમારી માતિિગાર સાંમતિ અચૂક મળેવવી રિી  .

િમારી માતિિગાર સાંમતિનો અથસ એ થાર્ કે :િમારી માિભૃાષામાાં ક ેબીજી કોઇ સાંદશેાવ્ર્વિાર 

પદ્ધતિથી િમારી પરવાનગી માગી િોર્ િે કાર્સવાિી સાંબાંતધિ િમામ માતિિી િમને આપલેી િે; 

િમ ેિમારી પરવાનગી માાંગી િોર્ િે પ્રવતૃત્ત સમજો િો અને લતેખિમાાં સાંમિ થાવ િો, અને 

લેતખિ સાંમતિ પ્રવતૃત્તનુાં વણસન કર ેિે અને જાિરે કરવાના કોઇ રકૅોર્ડસસની ર્ાદી દશાસવ ેિે; અને િમ ે

સમજો િો ક ેિમારી સાંમતિ આપવી એ સ્વતૈછિક િે અને કોઇપણ સમર્ ેપાિી ખેંચી શકાર્ િે .

જો િમ ેખાસ શકૈ્ષતણક અને સાંબાંતધિ સવેાઓની સિિ જોગવાઇ માિ ેિમારી સાંમતિ પાિી 

ખેંચવા ઇછિો િો, િમાર ેિે અચકૂ લતેખિમાાં કરવુાં રહુ્યાં .જો િમ ેસાંમતિ આપીને પિી િે પાિી 

ખેંચી લો િો, િમારી સાંમતિ રદ કરવાથી ભિૂકાળની તસ્થતિ લાગ ુપિિી નથી. 

 

શાળાએ માિા-તપિાની સાંમતિ મળેવવા ર્ોગ્ર્ પ્રર્ત્નોનુાં દસ્િાવેજીકરણ અચૂક જાળવવુાં રહુ્યાં .

દસ્િાવેજીકરણમાાં સાંમતિ મળેવવા શાળાના પ્રર્ત્નો, જેમ ક ે તવસ્િૃિ િતેલફોન રકૅોર્ડસસ, 

પત્રવ્ર્વિારની નકલો અને િમારા ઘર ેક ેરોજગારની જગ્ર્ાએ કરલેી મલુાકાિોનો તવગિવાર રકૅોર્ડસસ 

અચૂક સામલે િોવો રહ્યો.  

 

પ્રારાંતભક મલૂ્ર્ાાંકન  

 

શુાં િમારાં બાળક IDEA િેઠળ તવક્લાાંગિા ધરાવિા બાળક િરીક ેલાર્ક બને િે ક ેકમે િે તનધાસટરિ 

કેમ િે તનધાસટરિ કરવા િમારા બાળકનુાં પ્રારાંતભક મૂલ્ર્ાાંકન કરિા પિલેાાં, શાળાએ િમને અચકૂ 

શાળાએ િમને અચકૂ દરખાસ્િ િઠેળના મલૂ્ર્ાાંકનની અગાઉથી નોટિસ ઓફ પ્રોસીજરલ 

પ્રોસીજરલ સફેગાર્ડસસ  ( કાર્સપદ્ધતિલક્ષી અગમચેિી જણાવિી સચૂના ) અને  લતેખિ નોટિસ 

લેતખિ નોટિસ આપવી રિી અને િમારી માતિિગાર સાંમતિ મળેવવી રિી .શાળાએ પ્રારાંતભક 

શાળાએ પ્રારાંતભક મલૂ્ર્ાાંકન માિ ેિમારી સાંમતિ મેળવવા ર્ોગ્ર્ પ્રર્ત્નો અચૂક કરવા રહ્યા .

કરવા રહ્યા .પ્રારાંતભક મલૂ્ર્ાાંકન માિ ેિમારી સાંમતિનો અથસ એ નથી થિો ક ેશાળા િમારા બાળકને 

િમારા બાળકને ખાસ શકૈ્ષતણક અને સાંબાંતધિ સવેાઓ પરૂી પાિવાનુાં શરૂ કર ેિે માિ ેપણ િમ ે

માિ ેપણ િમ ેિમારી સાંમતિ આપી િે .જો િમારાં બાળક રાજ્ર્નુાં પાલ્ર્ િોર્ અને િમારી સાથ ે

િમારી સાથ ેના રિિેુાં િોર્ િો, શાળાએ િમારી સાંમતિ મળેવવી અતનવાર્સ નથી જો િઓે િમને 

જો િઓે િમને શોધી ના શક ેઅથવા જો િમારા માિા-તપિા િરીકેના અતધકારો સમાપ્િ કરાર્ા 

સમાપ્િ કરાર્ા િોર્ અથવા ન્ર્ાર્ાલર્ના િુકમથી બીજી કોઇ વ્ર્તક્િને ફાળવવામાાં આવ્ર્ા િોર્. 

આવ્ર્ા િોર્. 

 

 

પ્રારાંતભક સવેાઓ 

  

પ્રથમ વખિ િમારા બાળકને ખાસ તશક્ષણ અને સાંબાંતધિ સવેાઓ પરૂી પાિિા પિેલા િમારી શાળાએ 

િમારી જાણકાર સાંમતિ મેળવવી આવશ્ર્ક િે .િમારા બાળકને પ્રથમ વખિ ખાસ તશક્ષણ અને 

સાંબાંતધિ સવેાઓ પ્રદાન કરિા પિલેા શાળાએ િમારી જાણકાર સાંમતિ મળેવવા માિ ેવાજબી પ્રર્ત્નો 

કરવા જોઈએ .જો િમ ેપ્રથમ વખિ િમારા બાળકને ખાસ તશક્ષણ અને સાંબાંતધિ સવેાઓ પ્રાપ્િ 

કરવા માિ ેિમારી સાંમતિ પરૂી પાિવાની તવનાંિીનો પ્રતિભાવ નિીં આપો, અથવા જો િમ ેઆવી 

સાંમતિ આપવાનો ઇનકાર કરો િો અથવા પિીથી િમારી સાંમતિને લતેખિમાાં રદ કરો િો, િો કરાર 

મેળવવા અથવા િમારા બાળકની  D RA સતમતિ દ્વારા ભલામણ કરલે ખાસ તશક્ષણ અને સાંબાંતધિ 

સેવાઓ િમારી સાંમતિ તવના િમારા બાળકને પ્રદાન કર્ુું િોઈ શક ેિે િે માિ ેચકુાદો મળેવવા માિ ે

િમારી શાળા પ્રોસીજરલ સેફગાર્ડસસ  (એિલ ેક ેમધ્ર્સ્થી, બાકી પ્રટક્રર્ાની ફટરર્ાદ, ઠરાવ મીટિાંગ, અથવા 

તનષ્પક્ષ બાકી પ્રટક્રર્ા સનુાવણી )નો ઉપર્ોગ કરશ ેનિીં. 

 

જો િમ ેપ્રથમ વખિ િમારા બાળકને ખાસ તશક્ષણ અને સાંબાંતધિ સવેાઓ પ્રાપ્િ કરવા માિ ેિમારી 

સાંમતિ આપવાનો ઇનકાર કરો િો, અથવા જો િમ ેઆવી સાંમતિ પરૂી પાિવાની તવનાંિીનો પ્રતિભાવ 

ન આપો અથવા પિીથી િમારી સાંમતિ લતેખિમાાં રદ કરો અને શાળા િમારા બાળકને ખાસ તશક્ષણ 

અને સાંબાંતધિ સવેાઓ પરૂી પાિિી નથી જેના માિ ેિે િમારી સાંમતિ માાંગ ેિે, િમારી શાળા િમારા 

બાળકને િે સવેાઓ પ્રદાન કરવામાાં તનષ્ફળિા માિ ેિમારા બાળકને FAPE ઉપલબ્ધ કરાવવાની 

આવશ્ર્કિાનુાં ઉલ્લાંઘન કરિી નથી; અને ખાસ તશક્ષણ અને સાંબાંતધિ સવેાઓ ક ેજેના માિ ેિમારી 

સાંમતિ માિ ેતવનાંિી કરવામાાં આવી િિી િે માિે  DRA સતમતિની બઠેક બોલાવવાની અથવા િમારા 

બાળક માિે  PEI બનાવવાની જરૂર પિશ ેનિીં. 

 

જો િમ ેિમારા બાળકને પ્રથમ ખાસ તશક્ષણ અને સાંબાંતધિ સવેાઓ પ્રદાન કર્ાસ પિી કોઈપણ િબક્ક ે

લેતખિમાાં િમારી સાંમતિને રદ કરો િો, િો પિી શાળા આવી સવેાઓ પ્રદાન કરી શકશ ેનિીં, પરાંિ ુિે 

સેવાઓ બાંધ કરિા પિલેા િમાર ેઅગાઉની લતેખિ સૂચના આપવી જ જોઇએ, જે અગાઉની લતેખિ 

સૂચના શીષસક િઠેળ વણસવલે િે. 

 

પુનઃમૂલ્ર્ાાંકન  

 



નોટિસ ઓફ પ્રોસીજરલ સેફ્ગાર્ડસસ  
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શાળાએ િમારા બાળકનુાં પુનઃમૂલ્ર્ાાંકન કરવા િમારી સાંમતિ અચકૂ મળેવવી તસવાર્ ક ેશાળા એ 

તસવાર્ ક ેશાળા એ દશાસવી શક ેક ેશાળાએ િમારી સાંમતિ મળેવવા ર્ોગ્ર્ પગલાઓ લીધા અને િમ ે

પગલાઓ લીધા અને િમ ેજવાબ આપવામાાં તનષ્ફળ રહ્યા િિા. 

 

ઓવરરાઇિ  ( તબનઅસરકારક બનાવિી )કાર્સપદ્ધતિઓ -જો િમારા બાળક ેજાિેર શાળામાાં પ્રવશે 

મેળવ્ર્ો િોર્ અથવા િમ ેિમારા બાળકને જાિરે શાળામાાં પ્રવશે અપાવવા માાંગિા િોવ અને િમ ે

પ્રારાંતભક મલૂ્ર્ાાંકન માિ ેસાંમતિ પ્રદાન કરવાની તવનાંિીનો જવાબ આપવા માિ ેસાંમતિ આપવાનો 

ઇનકાર કર્ો િોર્ અથવા તનષ્ફળ ગર્ા િોવ, િો િમારી શાળા કરી શક ેિે, પરાંિ ુIDEA ની મધ્ર્સ્થી 

અથવા બાકી પ્રટક્રર્ાની ફટરર્ાદ, ઠરાવ મીટિાંગ અને તનષ્પક્ષ બાકી પ્રટક્રર્ા સનુાવણી પ્રટક્રર્ાઓનો 

ઉપર્ોગ કરીને િમારા બાળકનુાં પ્રારાંતભક મલૂ્ર્ાાંકન કરવાનો પ્રર્ાસ કરવો આવશ્ર્ક નથી .જો આ 

સાંજોગોમાાં િે િમારા બાળકનુાં મલૂ્ર્ાાંકન કરશ ેનિીં, િો િમારી શાળા ( ચાઈલ્િ ફાઈન્િની 

જવાબદારી )શોધવા, ઓળખવા અને િનુેાં મલૂ્ર્ાાંકન કરવાની જવાબદારીનુાં ઉલ્લાંઘન કરશ ેનિીં. 

 

જો િમ ેિમારા બાળકના પનુ :મલૂ્ર્ાાંકન માિ ેસાંમિ થવાનો ઇનકાર કરો િો, િો શાળા િમારા 

બાળકના પનુ :મૂસલ્ર્ાાંકનને મધ્ર્સ્થી અથવા, બાકી પ્રટક્રર્ાની ફટરર્ાદ, ઠરાવ મીટિાંગ, અને તનષ્પક્ષ 

બાકી પ્રટક્રર્ા સનુાવણી પ્રટક્રર્ાઓ દ્વારા િમારા ઇનકારને અવગણવાનો પ્રર્ાસ કરીને કરી શક ેિે, 

પરાંિ ુ િે કરવુાં આવશ્ર્ક નથી .પ્રારાંતભક મલૂ્ર્ાાંકનની જેમ, જો િમારી શાળા આ રીિ ે

પુન:મૂલ્ર્ાાંકન કરવાનો ઇનકાર કર ેિો IDEA િેઠળ િેની જવાબદારીનુાં ઉલ્લાંઘન કરિી નથી. 

 

જો માિાતપિા દ્વારા પોિાના ખચ ેઘર ેભણવવા અથવા ખાનગી શાળામાાં મકૂવામાાં આવલેા 

બાળકના માિાતપિા પ્રારાંતભક મલૂ્ર્ાાંકન અથવા પનુ:મૂસલ્ર્ાાંકન માિ ેસાંમતિ આપિા નથી અથવા 

માિાતપિા સાંમતિ પ્રદાન કરવાની તવનાંિીનો જવાબ આપવામાાં તનષ્ફળ જાર્ િે, િો શાળા ઉપરોક્િ 

વણસવેલ IDEA ની સાંમતિ અવગણવાની પ્રટક્રર્ાઓનો ઉપર્ોગ કરી શકશ ેનિીં .શાળાના જીલ્લાને 

પણ િમારા બાળકને સમાન સવેાઓ ( તવક્લાાંગિા ધરાવિા બાળકના કિેલાક માિા-તપિા દ્વારા 

સ્થાતપિ ખાનગી શાળાના બાળકો માિ ેઉપલબ્ધ કરાર્ેલ સવેાઓ )પ્રાપ્િ કરવા પાત્ર માનવુાં જરૂરી 

નથી. 

 

િમારી સાંમતિની જરૂર િમારા બાળકના મલૂ્ર્ાાંકન ક ેપનુઃમૂલ્ર્ાાંકનના ભાગ િરીક ેશાળા િર્ાિ 

િેિાની સમીક્ષા કર ેિે પિલેાાં પિિી નથી અથવા માિા-તપિાની સાંમતિ િમામ બાળકો માિ ેજરૂરી 

િોર્ િે તસવાર્ શાળા િમામ બાળકોને આપવામાાં આવિી કસોિી ક ેઅન્ર્ મલૂ્ર્ાાંકન િમારા બાળકને 

આપ ેિે પિલેાાં િમારી સાંમતિની જરૂર પિિી નથી .શાળા એક સવેા ક ેપ્રવતૃત્તને સાંમતિ આપવા 

િમારા ઇનકારનો ઉપર્ોગ િમને ક ેિમારા બાળકને બીજી કોઇ સવેા, લાભ, કે પ્રવતૃત્ત નકારવા માિ ે

ના પણ કરે. 

 

સ્વિાંત્ર શકૈ્ષતણક મલૂ્ર્ાાંકન 

 

સ્વિાંત્ર શકૈ્ષતણક મલૂ્ર્ાાંકન  ( ઇતન્િપેન્િન્િ એજ્ર્કુશેનલ ઇવલે્ર્એૂશન  - IEE )શાળા દ્વારા 

દ્વારા તનર્કુ્િ ન િોર્ િવેી લાર્કાિ ધરાવિી વ્ર્તક્િ દ્વારા કરાિુાં મલૂ્ર્ાાંકન િે .જો િમ ેિમારી 

િમ ેિમારી શાળા દ્વારા મળેવવામાાં આવલેા િમારા બાળકના મલૂ્ર્ાાંકન સાથ ેઅસાંમિ િોવ િો િમને 

અસાંમિ િોવ િો િમને િમારા બાળકનુાં PEE મળેવવાનો અતધકાર િે. િમ ેIEE માિ ેપિૂો ત્ર્ાર,ે 

પૂિો ત્ર્ાર,ે શાળાએ િમને પોિાના મલૂ્ર્ાાંકન માપદાંિ અને IEE ક્ર્ાાંથી મળેવવુાં િનેે લગિી માતિિી 

લગિી માતિિી અચકૂ આપવી રિી. 

 

જાિેર ખચ ેPEE 

 

જો િમ ેશાળાએ કરલેા મલૂ્ર્ાાંકનથી અસાંમિ િો િો, િમને એ તવનાંિી કરવાનો અતધકાર િે ક ેિમારા 

બાળકનુાં મલૂ્ર્ાાંકન, જાિેર ખચે, શાળા માિ ેકામ ન કરિી કોઇ ચોક્કસ વ્ર્તક્િ દ્વારા કરવામાાં આવે. 

 

જાિેર ખચસનો અથસ શાળા કાાં િો મલૂ્ર્ાાંકનનો પરૂો ખચસ ચકૂવ ેઅથવા િો ખાિરી કરાવ ેક ેમલૂ્ર્ાાંકન 

અન્ર્થા કોઇ ખચસ વગર િમને પરૂાં પાિવામાાં આવ.ે  

 

જો િમે જાિેરખચે િમારા બાળકના EII ની તવનાંિી કરો િો, િો િમારી શાળાએ, તબનજરૂરી તવલાંબ કર્ાસ 

તવના, કાાં િો( :ક )સુનાવણીની તવનાંિી માિે િમારા બાળકનુાં મૂલ્ર્ાાંકન ર્ોગ્ર્ િે િે દશાસવવા માિે બાકી 

પ્રટક્રર્ા ફટરર્ાદ કરવી; અથવા( બી )જાિેર ખચે  EII પ્રદાન કરવુાં, તસવાર્ કે શાળા સુનાવણીમાાં દશાસવે નિીં 

કે િમે મેળવેલ િમારા બાળકનુાં મૂલ્ર્ાાંકન શાળાના માપદાંિને મેળ ખાિુ નથી. 

 

િમ ેદરકે વખિ ેશાળાએ કરેલા મલૂ્ર્ાાંકન સાથ ેઅસાંમિ િો ત્ર્ાર ેિમ ેજાિરે ખચ ેમાત્ર એક IEE ને 

પાત્ર બનો િો. 

 

જો િમ ેિમારા બાળકના IEE ની તવનાંિી કરો િો, િો શાળા િમને પિૂી શક ેિે ક ેશા માિ ેિમ ેિમારી 

શાળા દ્વારા મળેવલે િમારા બાળકના મલૂ્ર્ાાંકન સામ ેવાાંધો ઉઠાવો િો. જો કે, િમારી શાળાને કોઈ 

સમજૂિીની જરૂર િોઇ શક ેનિીં અને િમારા બાળકના શાળાના મલૂ્ર્ાાંકનને બચાવવા માિ ેર્ોગ્ર્ 

કાર્સવાિીની સનુાવણી માિ ેતવનાંિી કરવા માિ,ે જાિેર ખચસ પર િમારા બાળકને IEE પરૂા પાિવામાાં 

અથવા બાકી પ્રટક્રર્ા ફટરર્ાદ દાખલ કરવામાાં તવલાંબ કરવામાાં ન આવે. 

 

IEE માપદાંિ  

 

જો IEE જાિેર ખચ ેથાર્ િો, મૂલ્ર્ાાંકન મળેવવાના માપદાંિ િઠેળ, મૂલ્ર્ાાંકનનુાં સ્થળ અને પરીક્ષકની 

લાર્કાિો સતિિ, શાળાએ ઉપર્ોગમાાં લીધલેા માપદાંિની જેમ સરખા અચકૂ િોવા રહ્યા જ્ર્ાર ેશાળા 

મૂલ્ર્ાાંકનની શરૂઆિ કરે  ( માપદાંિ IEE માિ ેિમારા અતધકાર સાથ ેસસુાંગિ િોર્ િિેલા પ્રમાણ 

સુધી .)ઉપર વણસવલેા માપદાંિ તસવાર્, શાળા જાિેર ખચ ે IEE મેળવવાને સાંબાંતધિ શરિો ક ે

સમર્રેખાઓ ના પણ લાદ.ે  

 

સુનાવણી અતધકારી તનધાસરણ  

 

જો શાળા બાકી પ્રટક્રર્ા સનુાવણીની તવનાંિી કરવા માિ ેબાકી પ્રટક્રર્ાની ફટરર્ાદ કર ેઅને 

તનધાસટરિ કર ેક ેશાળાનુાં મલૂ્ર્ાાંકન ર્ોગ્ર્ િે અથવા એ ક ેિમને મળલે IEE શાળાના IEE 

માપદાંિને સાંિોષિુાં નથી િો, શાળાએ IEE માિ ેચૂકવણી કરવી પિિી નથી. 



નોટિસ ઓફ પ્રોસીજરલ સેફ્ગાર્ડસસ  
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IEE ખાનગી ખચ ે 

 

િમારી પાસ ેIEE િમારા પોિાના ખચ ેમળેવવાનો અતધકાર િાંમશેા રિ ેિે .િનેી ચકૂવણી ભલ ે

કોઇપણ કર,ે જો IEE શાળાનો માપદાંિ સાંિોષે િો િમારા બાળકને FAPE પૂરાં પાિવાના કોઇ 

તનણસર્માાં શાળાએ IEE ને અચકૂ ધ્ર્ાનમાાં લવેુાં .િમ ેભતવષ્ર્ની સનુાવણી પ્રટક્રર્ામાાં પરુાવા િરીક ે

IEE પણ રજૂ કરી શકો. 

 

સુનાવણી અતધકારીએ િુકમ આપલે IEE  

 

જો સનુાવણી અતધકારી IEE નો િુકમ બાકી પ્રટક્રર્ા સનુાવણીના ભાગ િરીક ે કર ેિો, 

શાળાએ િનેી ચકૂવણી અચૂક કરવી રિી. 

 

તવક્લાાંગિા ધરાવિા બાળકોન ેતશસ્િ શીખવિી વખિ ે

વખિ ેકાર્સપદ્ધતિઓ 

 

શાળા કમસચારીનો અતધકાર 

 

કેસ-બાર્ -કેસ તનધાસરણ 

શાળાના કમસચારી કોઈ પણ અનન્ર્ સાંજોગોને કસે-બાર્-કેસ આધાર ેધ્ર્ાનમાાં લઈ શક ેિે 

જ્ર્ાર ેતશસ્િને લગિી નીચેની આવશ્ર્કિાઓને અનુરૂપ તનર્તુક્િમાાં ફરેફાર કરવામાાં આવ ેિે ક ે

કેમ િે નક્કી કર ેિે, િે તવક્લાાંગિા ધરાવિા તવદ્યાથી માિ ેર્ોગ્ર્ િે જે શાળાના તવદ્યાથી માિેની 

આચાર સાંતિિાનુાં ઉલ્લાંઘન કર ેિે. 

 

સામાન્ર્ 

તવક્લાાંગિા ધરાવિા બાળકો માિ ેપણ િઓે આ પ્રકારની કાર્સવાિી કર ેિે િે િદ સધુી, શાળાના 

સુધી, શાળાના કમસચારીઓ, સિિ 10 શાળા ટદવસોથી વધ ુસમર્ માિ,ે તવક્લાાંગિા ધરાવિા બાળકને 

ધરાવિા બાળકને િનેા વિસમાન સ્થાનથી માાંિીને િનેી વિસમાન તનર્તુક્િથી લઈને ર્ોગ્ર્ વચગાળાના 

ર્ોગ્ર્ વચગાળાના વકૈતલ્પક શકૈ્ષતણક સટેિાંગ )IAES), બીજી સટેિાંગ અથવા સસ્પેન્શન સધુી 

સસ્પેન્શન સધુી તવદ્યાથીઓના આચાર સાંતિિાનુાં ઉલ્લાંઘન કરી શક ેિે. સ્કલૂના કમસચારીઓ પણ િે 

કમસચારીઓ પણ િે જ શાળા વષસ દરતમર્ાન સિિ 10 કરિાાં ઓિા શાળા ટદવસો માિ ેબાળકોને 

માિ ેબાળકોને ગરેવિસણૂકની અલગ ઘિનાઓ માિ ેવધારામાાં દરૂ કરી શક ેિે, જ્ર્ાાં સધુી િે દરૂ કરવાથી 

સુધી િે દરૂ કરવાથી તનર્તુક્િમાાં ફરેફાર થિો નથી )વ્ર્ાખર્ા માિ ેતશસ્િના દરૂ કરવાના કારણ ે

કરવાના કારણ ેતનર્તુક્િનુાં પટરવિસન શીષસક જુઓ(. એકવાર તવક્લાાંગિા ધરાવિા બાળકને િે જ 

બાળકને િે જ શાળાના વષસના કલુ 10 શાળા ટદવસો માિ ેિનેી વિસમાન તનર્ુતક્િમાાંથી દરૂ કરવામાાં 

તનર્ુતક્િમાાંથી દરૂ કરવામાાં આવે, શાળાએ, િે શાળા વષસના કોઈપણ અનુગામી ટદવસો દરતમર્ાન, પિેા 

ટદવસો દરતમર્ાન, પિેા શીષસક સવેાઓ િઠેળ નીચેની જરૂરીર્ાિ સધુી સવેાઓ પ્રદાન કરવી આવશ્ર્ક 

કરવી આવશ્ર્ક િે. 

 

વધારાના અતધકાર 

 

જો તવદ્યાથી વિસણૂક આચારસાંતિિાનુાં ઉલ્લાંઘન કરિુાં વિસન એ બાળકની તવક્લાાંગિાનુાં તનદશસન ન િિુાં, 

અને તનર્તુક્િમાાં તશસ્િબદ્ધ ફરેફાર સિિ 10 શાળા ટદવસો કરિાાં વધ ુિશ,ે િો શાળાના કમસચારી િે 

તવક્લાાંગિા ધરવિા બાળકને ને િે જ રીિ ેઅને િે જ સમર્ગાળા માિ ેતશસ્િની કાર્સવાિી લાગ ુકરી શક ે

િે. જે રીિ ેબધા બાળકો માિ ેિે, તસવાર્ ક ેશાળાએ િે બાળકને સવેાઓ િેઠળ નીચ ેવણસવેલ સવેાઓ 

પૂરી પાિવી આવશ્ર્ક િે. બાળકની D RA સતમતિ આવી સવેાઓ માિ ેPDES નક્કી કર ેિે. 

 

જો િમારા બાળકને િાલની તનર્તુક્િથી એક શાળા વષસમાાં  10 શાળા ટદવસ માિ ેકાઢી મકૂવામાાં 

આવ ેઅને વિસન એ બાળકની તવક્લાાંગિાનુાં અતભવ્ર્તક્િ નથી અથવા જેને ખાસ સાંજોગોમાાં દરૂ 

કરવામાાં આવ ેિે િનેે: 

 શૈક્ષતણક સવેાઓ )FAPE ઉપલબ્ધ િે( પ્રાપ્િ કરવાનુાં ચાલ ુરાખવુાં, જેથી કરીને 

િમારા બાળકને સામાન્ર્ તશક્ષણ અભ્ર્ાસક્રમમાાં સિભાગી થવાનુાં ચાલ ુરાખવા 

સમથસ બનાવાર્, જોક ેબીજી એક ગોઠવણમાાં)િે PDES િોઈ શક ેિે(, અને બાળકની 

IEP માાં તનધાસટરિ લક્ષ્ર્ોને પિોંચી વળવા પ્રગતિ કરવા િરફ; અને 

 

 વ્ર્વિાટરક વિસણૂકીર્ આકારણી, અને વિસણૂક િસ્િક્ષપે સવેાઓ અને ફરેફારો પ્રાપ્િ કરો, 

જે વિસનના ઉલ્લાંઘનને સાંબોતધિ કરવા માિ ેરચાર્લે િે જેથી િે ફરીથી ન થાર્.  

 

તવક્લાાંગિા ધરાવિા બાળકને િે જ શાળા વષસના 10 શાળા ટદવસો માિ ેિનેા વિસમાન તનર્ુતક્િમાાંથી 

દૂર કરવામાાં આવ્ર્ા પિી, અને જો વિસમાન દરૂ કરવાનુાં સિિ 10 શાળા ટદવસો અથવા િનેાથી ઓિા 

સમર્ માિ ેિે અને જો િે તનર્તુક્િમાાં ફરેફાર નથી િો )નીચેની વ્ર્ાખર્ા જુઓ(, પિી શાળાના 

કમસચારીઓ, ઓિામાાં ઓિા એક બાળકના તશક્ષકો સાથ ેપરામશસ કરીને, બાળકને સામાન્ર્ તશક્ષણના 

અભ્ર્ાસક્રમમાાં ભાગ લવેાનુાં ચાલ ુરાખવા માિ ેકિેલી િદ ેસવેાઓ જરૂરી િે િે નક્કી કર ેિે, િેમ િિાાં, 

અન્ર્ ગોઠવણમાાં, અને બાળકની IEP માાં તનધાસટરિ લક્ષ્ર્ોને પિોંચી વળવા પ્રગતિ કરવા િરફ 

 

જો દરૂ કરવુાં એ તનર્તુક્િનો ફરેફાર િે, િો બાળકની D RA સતમતિ બાળકને સામાન્ર્ તશક્ષણના 

અભ્ર્ાસક્રમમાાં ભાગ લવેાનુાં ચાલ ુરાખવા માિ ેર્ોગ્ર્ સેવાઓ નક્કી કર ેિે, જોકે અન્ર્ ગોઠવણમાાં )િે 

PDES િોઈ શક ેિે(, અને બાળકની IEP માાં તનધાસટરિ લક્ષ્ર્ોને પિોંચી વળવા પ્રગતિ કરવા િરફ 

 

પ્રગિ તનશ્ચર્ 

 

તવદ્યાથી આચારસાંતિિાના ઉલ્લાંઘનને કારણ ેતવક્લાાંગિા ધરાવિા બાળકની તનર્તુક્િ બદલવાના 

તનર્ુતક્િ બદલવાના કોઈપણ તનણસર્ના  10 શાળા ટદવસની અાંદર (એક તનરાકરણ ક ેજે સિિ  10 

જે સિિ  10 અથવા ઓિા શાળાના ટદવસો માિ ેિે અને તનર્તુક્િમાાં ફરેફાર નિીં), શાળા, િમ ે
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શાળા, િમ ેઅને  D RA સતમતિના સાંબાંતધિ સભ્ર્ો  (િમ ેઅને શાળા દ્વારા તનધાસટરિ), બાળકની 

બાળકની  PEI , કોઈપણ તશક્ષક તનરીક્ષણો, અને િે નક્કી કરવા માિ ેિમ ેપ્રદાન કરલેી કોઈપણ 

કરેલી કોઈપણ સાંબાંતધિ માતિિી સતિિ, તવદ્યાથીની ફાઇલમાાં બધી સાંબાંતધિ માતિિીની સમીક્ષા 

માતિિીની સમીક્ષા કરવી આવશ્ર્ક િે: 

 

 જો પ્રશ્નમાાંની વિસણુક બાળકની તવક્લાાંગિાને કારણ ેથર્ુાં િિુાં, અથવા િનેો સીધો અને 

િેનો સીધો અને નોંધપાત્ર સાંબાંધ ધરાવિો િિો; અથવા 

 જો પ્રશ્નમાાંની વિસણુક એ બાળકની  PEI લાગ ુકરવામાાં શાળાની તનષ્ફળિાનુાં સીધુાં 

પટરણામ િિુાં. 

 

જો શાળા, િમ ેઅને  DRA સતમતિના સાંબાંતધિ સભ્ર્ો નક્કી કર ેિે ક ેિમેાાંથી કોઈ પણ એક શરિો 

પૂરી થઈ િે, િો બાળકનુાં તવક્લાાંગિા િોવાની અતભવ્ર્તક્િ િોવાનુાં વિસન નક્કી કરવુાં આવશ્ર્ક િે. 

 

જો શાળા, િમ ેઅને બાળકની  D RA સતમતિના સાંબાંતધિ સભ્ર્ો નક્કી કર ેિે ક ેપ્રશ્નમાાંની 

વિસણુક એ  PEI લાગ ુકરવામાાં શાળાની તનષ્ફળિાનુાં સીધુાં પટરણામ િિુાં, િો શાળાએ િે ખામીઓ 

દૂર કરવા િાત્કાતલક પગલાાં લવેા જ જોઇએ. 

 

વિસણુક એ બાળકની તવક્લાાંગિાની અતભવ્ર્તક્િ િિી િ ે

િિી િ ેતનરાકરણ 

 

જો શાળા, િમ ેઅને  DRA સતમતિના સાંબાંતધિ સભ્ર્ો નક્કી કર ેિે ક ેવિસણુક એ બાળકની 

તવક્લાાંગિાની અતભવ્ર્તક્િ િિી, િો  D RA સતમતિએ કાાં િો: 

 કાર્સકારી વિસણૂકીર્ આકારણી કરવી, તસવાર્ ક ેતનર્તુક્િમાાં ફરેફાર થાર્ િે િે વિસણૂક 

પિેલાાં શાળાએ કાર્ાસત્મક વિસણૂકીર્ આકારણી િાથ ધરી ન િિી, અને બાળક માિ ે

વિસણૂકીર્ િસ્િક્ષેપની ર્ોજનાનો અમલ કરવો; અથવા 

 

 જો વિસણૂક મધ્ર્સ્થી ર્ોજના પિલેાથી જ બનાવવામાાં આવી િે, િો વિસણૂકના 

િસ્િક્ષેપની ર્ોજનાની સમીક્ષા કરવી અને વિસણૂકને સાંબોધવા માિ ેજરૂરી િોર્ િો 

િેમાાં ફરેફાર કરવુાં 

 

ખાસ સાંજોગોના તવભાગ િઠેળ નીચ ેવણસવ્ર્ા તસવાર્, વિસણૂક િસ્િક્ષેપની ર્ોજનાના ફરેફારના 

ભાગ રૂપ ેજ્ર્ાાં સધુી િમ ેઅને તજલ્લા તનર્તુક્િમાાં ફરેફાર કરવા સાંમિ ન િો ત્ર્ાાં સધુી શાળાએ 

િમારા બાળકને િે તનર્તુક્િ પર પાિા મકુવુાં જોઈએ.  

 

ખાસ સાંજોગો 

 

વિસણુક િમારા બાળકની તવક્લાાંગિાની અતભવ્ર્તક્િ િિી ક ેનિીં, શાળાના કમસચારીઓ  24 થી વધ ુ

શાળા ટદવસો માિ ેતવદ્યાથીને IAES (બાળકની  DRA સતમતિ દ્વારા તનધાસટરિ )માિ ેદરૂ કરી શક ે

િે ,જો િમાર બાળક: 

 

 શાળામાાં િતથર્ાર (નીચનેી વ્ર્ાખર્ા જુઓ )લાવ ેિે અથવા શાળામાાં, શાળાના પટરસરમાાં 

શાળાના પટરસરમાાં અથવા  AED અથવા શાળાના અતધકારક્ષેત્ર િઠેળના કોઈ શાળાના 

કોઈ શાળાના કાર્સમાાં િતથર્ાર ધરાવ ેિે; 

 

 શાળામાાં, શાળા પટરસરમાાં અથવા  AED અથવા શાળાના અતધકારક્ષેત્ર િઠેળના શાળાના 

કાર્સમાાં જાણી જોઈને ગરેકાર્દેસર દવાઓ (નીચનેી વ્ર્ાખર્ા જુઓ )ધરાવ ેિે અથવા િનેો 

ઉપર્ોગ કર ેિે, અથવા કોઈ તનર્ાંતત્રિ પદાથસનુાં વચેાણ કર ેિે અથવા તવનાંિી કર ેિે, (નીચેની 

વ્ર્ાખર્ા જુઓ); અથવા 

 

 શાળામાાં, શાળાના પટરસરમાાં અથવા  AED અથવા શાળાના અતધકારક્ષેત્ર િઠેળના 

શાળાના કાર્સ સમર્,ે અન્ર્ વ્ર્તક્િ પર ગાંભીર શારીટરક ઈજા (નીચનેી વ્ર્ાખર્ા જુઓ )લાવી 

િે. 

 

વ્ર્ાખર્ાઓ 

તનર્ાંતત્રિ પદાથસનો અથસ એ ક ેરગ અથવા અન્ર્ પદાથસ, જે શરે્ડર્લૂ I, II, III, IV, અથવા V દ્વારા 

તનર્ાંતત્રિ પદાથો અતધતનર્મ  (41 U.S.C.  214( c ))ની કલમ  404 ( c )માાં દશાસવેલ િે. 

 

ગેરકાર્દેસર દવા એિલ ેન્દ્નયનં્દ્િત પદાર્થ , પરાંિ ુિમેાાં તનર્ાંતત્રિ પદાથસ શામલે નથી ક ેજે 

કાર્દેસર રીિ ેલાઇસન્સ પ્રાપ્િ આરોગ્ર્ સાંભાળ વ્ર્ાવસાતર્કની દખેરખે િઠેળ ઉપર્ોગમાાં લવેામાાં 

આવ ેિે અથવા િનેો ઉપર્ોગ કાર્દાકીર્ રીિ ેધરાવ ેિે અથવા િે કાર્દા િઠેળ અથવા અન્ર્ કોઈપણ 

સત્તા િઠેળ અથવા ફિેરલ કાર્દાની કોઈપણ અન્ર્ જોગવાઈ િઠેળ િનેો ઉપર્ોગ કરવામાાં આવ ેિે. 

 

ગભંીર શારીન્દ્રક ઈજાનો અથસ એ િે ક ેર્નુાઇિેિ સ્િેટ્સ કોિના શીષસક  12 ની કલમ  1634 ની 

પેિા કલમ  (h ) નો ફકરો  (6 ) િેઠળ ગાંભીર શારીટરક ઈજા આપવામાાં આવ ેિે.  

 

હન્દ્ર્યારનો અથસ ર્નુાઇિિે સ્િટે્સ કોિના શીષસક  12 ના કલમ  060 ની પિલેી પિેા કલમ  (g ) નો 

ફકરો  (4 ) િઠેળ ખિરનાક િતથર્ાર િરીક ેઆપવામાાં આવ ેિે. 

 

સૂચના 

 

એ િારીખ ેક ેજે તવદ્યાથીને આચારસાંતિિાના ભાંગને કારણ ેિમારા બાળકની તનર્તુક્િમાાં ફરેફાર 

કરવાનો તનણસર્ લવેાનો તનણસર્ લ ેિે િે િારીખ,ે શાળા તજલ્લાએ િમને િે તનણસર્ની જાણ કરવી 

જોઈએ, અને નોટિસ ઓફ પ્રોસીજરલ સફેગાર્ડસસ આપવી જોઈએ. 

 

તશસ્િપાલન સાંબાંતધિ દરૂ કરવાન ેકારણ ેતનર્તુક્િનો ફરેફાર 

 

િમારા બાળકના વિસમાન શૈક્ષતણક તનર્ુતક્િમાાંથી તવક્લાાંગિા ધરાવિા િમારા બાળકને દરૂ કરવુાં એ 

તનર્ુતક્િનો ફરેફાર િે જો: 
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 દૂર કરવુાં એ સિિ  10 કરિાાં વધ ુશાળા ટદવસો માિ ેિે; અથવા 

અથવા 

 િમારા બાળકને એક ઢાાંચો બનાવિી શ્રણેીબદ્ધ રખસદોના અધીનકૃિ 

રખસદોના અધીનકૃિ િે .કારણ કે: 

o શ્રેણીબદ્ધ રખસદો ,શાળાના વષસમાાં કલુ  10 કરિાાં 

કરિાાં વધ ુટદવસો; 

o િમારા બાળકની વિસણૂક નોંધપાત્ર રીિ ે ભિૂપૂવસ 

ઘિનાઓમાાં બાળકની વિસણૂક જેવી િે જેનુાં પટરણામ 

શ્રેણીબદ્ધ રૂખસદો િે; અને 

o દરેક દરૂ કરવાની લાંબાઈ જેવા વધારાના પટરબળોમાાંથી, 

િમારા બાળકને દરૂ કરવામાાં આવલેો કલુ સમર્નો, અને 

દૂરીના સમર્ની એક  

 

બીજાની તનકિિા . શુાં રૂખસદોનો ઢાાંચો તનર્તુક્િનો ફરેફાર ઊભો કર ેિે ક ેકેમ િે શાળા દ્વારા 

દરેક ટકસ્સામાાં તનધાસટરિ કરવામાાં આવ ેિે અને, જો પિકારવામાાં આવ ેિો િે, બાકી પ્રટક્રર્ા અને 

ન્ર્ાર્ાલર્ની કાર્સવાિીઓ મારફિ ેસમીક્ષાને અધીન િોર્ િે. 

 

ગોઠવણનુાં તનરાકરણ 

D RA સતમતિ, વધારાના અતધકાર અને તવશષે સાંજોગોના તવભાગોમાાં તનર્તુક્િનો ફરેફાર, અને દરૂ 

કરવા માિેના  PDES નક્કી કર ેિે. 

 

અપીલ 

 

સામાન્ર્ 

જો િમ ેનીચ ેઆપલે સાથ ેઅસાંમિ િો િો િમ ેબાકી પ્રટક્રર્ા સનુાવણી માિ ેતવનાંિી કરવા માિ ે

બાકી પ્રટક્રર્ા ફટરર્ાદ કરી શકો િો: 

 આ તશસ્િની જોગવાઈઓ િઠેળ કરવામાાં આવલે તનર્ુતક્િ સાંબતધિ કોઈપણ તનણસર્; 

અથવા 

 ઉપર વણસવલે અતભવ્ર્તક્િનુાં તનરાકરણ. 

 

સુનાવણી અતધકારીની સત્તા 

સુનાવણી અતધકારી ક ેજે નીચ ેઆપલે બાકી પ્રટક્રર્ાઓના તવભાગમાાં વણસવલે જરૂટરર્ાિોને પણૂસ 

કર ેિે, િેને પ્રટક્રર્ાની સનુાવણી િાથ ધરવી જ જોઇએ અને તનણસર્ લવેો જોઈએ .સનુાવણી 

અતધકારી નીચ ેમજુબ કરી શક ેિે: 

 િમારા તવક્લાાંગિા ધરાવિા બાળકને તનર્તુક્િ પર પાિા મકૂવુાં, જ્ર્ાાંથી િમારાં 

જ્ર્ાાંથી િમારાં બાળક દરૂ કરવામાાં આવ્ર્ુાં િિુાં જો સનુાવણી અતધકારી નક્કી કર ેિે 

અતધકારી નક્કી કર ેિે ક ેદરૂ કરવુાં એ શાળા કમસચારીના અતધકાર શીષસક િેઠળ 

શીષસક િઠેળ વણસવલે આવશ્ર્કિાઓનુાં ઉલ્લાંઘન િિુાં, અથવા િમારા બાળકનુાં વિસન 

બાળકનુાં વિસન િમારા બાળકની તવક્લાાંગિાની અતભવ્ર્તક્િ િિી; અથવા 

અથવા 

 સુનાવણી અતધકારી ર્ોગ્ર્ IAES માાં તનર્તુક્િનો િુકમ કરી શકે  24 શાળા ટદવસથી 

વધાર ેમાિ ેનતિ, જો સનુાવણી અતધકારી નક્કી કર ેક ેિમારા બાળકની વિસમાન 

તનર્ુતક્િ િમારા બાળક ક ેઅન્ર્ લોકોને ઇજામાાં પટરણમવાની શક્ર્િા નોંધપાત્ર રીિ ે

િોર્. 

 

આ સનુાવણી પ્રટક્રર્ાઓનુાં પનુરાવિસન થઈ શક ેિે, જો શાળા માને િે ક ેિમારા બાળકને મળૂ 

તનર્ુતક્િ પર પાિા ફરવુાં એ િમારા બાળકને અથવા અન્ર્ લોકોને ઇજામાાં પટરણમવાની સાંભાવના 

િે. 

 

જ્ર્ાર ેપણ િમ ેઅથવા કોઈ શાળા આવી સનુાવણીની તવનાંિી કરવા માિ ેર્ોગ્ર્ પ્રટક્રર્ા ફટરર્ાદ કર ેિે, 

ત્ર્ાર ેસનુાવણી થવી આવશ્ર્ક િે ક ેજે નીચેની બાકી પ્રટક્રર્ાઓ પરના તવભાગમાાં વણસવલે 

આવશ્ર્કિાઓને પણૂસ કર ેિે, તસવાર્ કે: 

 AE D અથવા શાળાએ ઝિપથી બાકી પ્રટક્રર્ાની સનુાવણીની ગોઠવણ કરવી આવશ્ર્ક 

િે, જે સનુાવણીની તવનાંિી કરવામાાં આવ ેિે િે િારીખના  40 શાળા ટદવસની અાંદર 

થવી જોઈએ અને  10 શાળા ટદવસમાાં તનધાસરણ કરવુાં આવશ્ર્ક િે. 

 જ્ર્ાાં સધુી િમ ેઅને શાળા મીટિાંગને િોિી દવેા માિ ેલતેખિમાાં સાંમિ થશો નિીં, 

અથવા મધ્ર્સ્થીનો ઉપર્ોગ કરવા માિ ેસાંમિ થશો નિીં, ત્ર્ાાં સધુી ઠરાવ મીટિાંગ બાકી 

પ્રટક્રર્ાની ફટરર્ાદની સચૂના પ્રાપ્િ થર્ાના સાિ કલેને્િર ટદવસની અાંદર થવી આવશ્ર્ક 

િે .સનુાવણી આગળ વધી શક ેિે તસવાર્ ક ેકાર્સવાિીની ફટરર્ાદ પ્રાપ્િ થર્ાના  14 

કેલેન્િર ટદવસની અાંિગસિ બાંને પક્ષોના સાંિોષ માિ ેમામલો ઉકલેી ન શકાર્. 

 કોઈ રાજ્ર્ અન્ર્ બાકી પ્રટક્રર્ાની સનુાવણી માિ ેસ્થતપિ તનર્મો કરિા ઝિપી બાકી 

પ્રટક્રર્ા સનુાવણી માિ ેજુદા જુદા કાર્સવાિીના તનર્મો સ્થાતપિ કરી શક ેિે, પરાંિ ુ

સમર્ મર્ાસદા તસવાર્, િે તનર્મો તનર્તમિ સનુાવણી સાંબાંતધિ આ દસ્િાવેજમાાં 

તનર્મો સાથ ેસસુાંગિ િોવા જોઈએ. 

 

િમ ેઅથવા શાળા, નીચ ે નાગટરક ટક્રર્ાઓના તવભાગમાાં વણસવ્ર્ા મજુબ, ઝિપી બાકી પ્રટક્રર્ા 

સુનાવણીમાાં િે જ રીિ ેઅન્ર્ બાકી પ્રટક્રર્ા સનુાવણીના તનણસર્ોની જેમ અપીલ કરી શક ેિે. 

 

અપીલ દરતમર્ાન તનર્ુતક્િ 

જ્ર્ાર ેઉપર વણસવ્ર્ા મજુબ, િમ ેઅથવા શાળા તશસ્િ તવષર્ને લગિી કાર્સવાિીની ફટરર્ાદ નોંધાવિા 

િોવ ત્ર્ાર,ે િમારા બાળકને  (જ્ર્ાાં સધુી િમ ેઅને  AE D અથવા શાળા અન્ર્થા સાંમિ ન થાર્ ત્ર્ાાં 

સુધી )સનુાવણી અતધકારીના તનણસર્ માિ ેબાકી  PDES માાં રિવેુાં જોઇએ, અથવા ત્ર્ાાં સધુી દરૂ 

કરવાના સમર્ગાળાની સમાતપ્િ જેમ ક ેપરૂી પાિવામાાં આવલે િે અને જેનુાં પાલન શાળા કમસચારીના 

અતધકાર શીષસક િઠેળ કરવામાાં આવ્ર્ુાં િે, જે પિલેાાં થાર્ િે. 
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ખાસ તશક્ષણ અન ેસાંબાંતધિ સવેાઓ માિ ેિજુ સધુી ર્ોગ્ર્ નથી િવેા 

નથી િવેા બાળકો માિેના સાંરક્ષણો  

 

સામાન્ર્ 

જો િમારાં બાળક િજી સુધી ખાસ તશક્ષણ અને સાંબાંતધિ સવેાઓ માિ ેર્ોગ્ર્ તનધાસટરિ 

કરવામાાં આવ્ર્ુાં નથી અને તવદ્યાથી આચારસાંતિિાનુાં ઉલ્લાંઘન કર ેિે, પરાંિ ુશાળાના 

જ્ઞાિ(નીચ ે દશાસવેલ મજુબ )િિુાં ક ે તશસ્િપાલન સાંબાંતધિ કાર્સવાિીમાાં પટરણમિી 

વિસણૂક પિલેાાં િમારાં બાળક તવક્લાાંગિા ધરાવિુાં બાળક િિુાં, પિી િમારાં બાળક આ 

સૂચનામાાં વણસવલે કોઈપણ સાંરક્ષણનો દાવો કરી શક ેિે. 

 

તશસ્િપાલન સાંબાંતધિ બાબિો માિ ેજ્ઞાનનો આધાર 

કોઈ શાળાને એ જ્ઞાન િોવાનુાં માનવામાાં આવશ ે ક ે જો તશસ્િપાલન સાંબાંતધિ 

કાર્સવાિીમાાં પટરણમિી વિસણૂક પિલેાાં િમારાં બાળક તવક્લાાંગિા ધરાવિુાં બાળક િે: 

 િમ ે ર્ોગ્ર્ સપુરવાઇઝરી અથવા શકૈ્ષતણક એજન્સીના વિીવિી 

કમસચારીઓને અથવા િમારા બાળકના તશક્ષકને લતેખિમાાં નચાંિા વ્ર્ક્િ 

કરી ક ેિમારા બાળકને ખાસ તશક્ષણ અને સાંબાંતધિ સવેાઓની જરૂર િે; 

 િમ ેIDEA ભાગ  B િઠેળ ખાસ તશક્ષણ અને સાંબાંતધિ સવેાઓ માિેની 

ર્ોગ્ર્િા સાંબાંતધિ મલૂ્ર્ાાંકન માિ ેતવનાંિી કરી િોર્; અથવા 

 િમારા બાળકના તશક્ષક અથવા અન્ર્ શાળાના કમસચારીઓએ સીધા જ 

શાળાના ખાસ તશક્ષણ તનર્ામક અથવા શાળાના અન્ર્ સપુરવાઇઝરી 

કમસચારીઓને િમારા બાળક દ્વારા દશાસવ્ર્ા મજુબની વિસણૂક તવશ ે

ચોક્કસ નચાંિા વ્ર્ક્િ કરી િોર્.  

 

અપવાદ  - કોઈ શાળાને આવા માતિિગાર િોવાનુાં માનવામાાં આવશ ેનિીં જો: 

 િમ ેિમારા બાળકના મલૂ્ર્ાાંકનને માંજૂરી આપી નથી અથવા ખાસ તશક્ષણ 

સેવાઓ નકારી િોર્; અથવા 

 

 િમારા બાળકનુાં મલૂ્ર્ાાંકન કરવામાાં આવ્ર્ુાં િોર્ અને િે IDEA ભાગ B 

િેઠળ તવક્લાાંગિા ધરાવિા બાળક ન િોવાનુાં તનધાસટરિ થર્ુાં િોર્. 

 

જો જ્ઞાનનો આધાર ન િોર્ િો શરિો લાગ ુપિ ેિે 

જો િમારા બાળક સામ ેતશસ્િપાલન સાંબાંતધિ પગલાઓ લિેા પિલેા, શાળાને જ્ઞાન િોિુાં નથી ક ે

તશસ્િપાલન સાંબાંતધિ બાબિો અને અપવાદ માિ ેજ્ઞાનનો આધારમાાં ઉપર વણસવ્ર્ા મજુબ િમારાં બાળક 

એક તવક્લાાંગિા ધરાવિુાં બાળક િે, િમારાં બાળક તવક્લાાંગિા વગરના બાળકોને લાગ ુ કરાિા 

તશસ્િપાલન સાંબાંતધિ પગલાઓને અધીન િોઇ શક ેિે. જે િલુનાત્મક વિસણૂાંકમાાં વ્ર્સ્િ િે. િમે 

િિાાં, જો િમારાં બાળક તશસ્િપાલન સાંબાંતધિ પગલાઓને અધીન િોર્ િે સમર્ગાળા દરતમર્ાન 

િમારા બાળકના મલૂ્ર્ાાંકન માિ ેતવનાંિી કરવામાાં આવ ેિે, િો, મૂલ્ર્ાાંકન િાકીદના ધોરણ ેઅચકૂ કરવુાં 

રહુ્યાં .મલૂ્ર્ાાંકન પરૂાં થાર્ ત્ર્ાાં સધુી િમારાં બાળક શાળા સત્તાવાળાઓએ તનધાસટરિ કરલેી શકૈ્ષતણક 

તનર્ુતક્િમાાં રિ ેિે, જેમાાં શૈક્ષતણક સવેાઓ વગર મોકૂફી ક ેિકાલપટ્િીનો સમાવેશ થઇ શક ેિે. જો 

િમારાં બાળક તવક્લાાંગિા ધરાવિા બાળક િરીક ેતનધાસટરિ થાર્ િે, િો શાળા દ્વારા િાથ ધરવામાાં 

આવેલ મલૂ્ર્ાાંકન અને િમારા દ્વારા આપવામાાં આવેલી માતિિીને ધ્ર્ાનમાાં લિેા, શાળાએ ઉપર 

વણસવેલ તશસ્િપાલન સાંબાંતધિ જરૂટરર્ાિો સતિિ, PAED ભાગ B અનુસાર ખાસ તશક્ષણ અને સાંબાંતધિ 

સેવાઓ પ્રદાન કરવી આવશ્ર્ક િે. 

 

કાર્દો અમલ બજવણી અન ેન્ર્ાર્ાલર્ સત્તાવાળાઓન ે

સત્તાવાળાઓન ેભલામણ અન ેિઓે દ્વારા કાર્સવાિી  

IDEA ભાગ  B નીચ ેમજુબ કરિુાં નથી: 

 ર્ોગ્ર્ સત્તાવાળાઓને તવક્લાાંગિા ધરાવિા બાળક દ્વારા કરાર્લેો ગનુો નોંધાવવા 

એજન્સીને પ્રતિબાંતધિ કરો; અથવા 

 િેક્સાસ કાર્દાના અમલ અને ન્ર્ાર્ાલર્ના સત્તાવાળાઓને તવક્લાાંગિા ધરાવિા 

બાળક ેઆચરલેા ગનુાઓ સામ ેસાંઘીર્ અને રાજ્ર્ના કાર્દાની અરજીના સાંદભસમાાં 

પોિાની જવાબદારીઓ તનભાવિા અિકાવો. 

 

રેકોર્ડસસનુાં પ્રષેણ 

જો શાળા તવક્લાાંગિા ધરાવિા બાળક ેઆચરલેો ગનુો નોંધાવ ેિો, શાળાએ : 

 સુતનતશ્ચિ કરવુાં જોઈએ ક ેબાળકના ખાસ શકૈ્ષતણક અને તશસ્િપાલન સાંબાંતધિ 

રૅકોર્ડસસની નકલો, સત્તાવાળાઓ દ્વારા તવચારણા માિ ેપ્રસાટરિ કરવામાાં આવી િે, 

જેને સ્કલૂ એજન્સીએ ગનુો નોંધ્ર્ો િે; અને 

 બાળકના ખાસ તશક્ષણ અને તશસ્િપાલન સાંબાંતધિ રૅકોર્ડસસની નકલો ફક્િ ફતેમલી 

શૈક્ષતણક અતધકાર અને ગોપનીર્િા અતધતનર્મ  (AER I D ) દ્વારા માન્ર્ િદ 

સુધી પ્રષેણ કરી શક ેિે. 

 

માતિિીની ગપુ્િિા 

 

આ તવભાગમાાં ઉપર્ોગ કરવામાાં આવલે િરીકે: 

 

ન્દ્િનાશનો અથસ ભૌતિક તવનાશ અથવા વ્ર્તક્િગિ ઓળખકિાસઓને માતિિીમાાંથી દરૂ કરવાનુાં િે 

જેથી માતિિી િવ ેવ્ર્તક્િગિ રૂપ ેઓળખી શકાર્ નિીં. 



નોટિસ ઓફ પ્રોસીજરલ સેફ્ગાર્ડસસ  
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ન્દ્શક્ષણ  રકેોર્ડ થ્  એિલે  62 (RAR ) ભાગ  00 (10 92 , 40 U.S.C.  1464 g ના કૌિુાંતબક 

શૈક્ષતણક અતધકાર અને ગોપનીર્િા અતધતનર્મ ( FERPA )ના અમલના તનર્મો )માાં વણસવ્ર્ા 

વણસવ્ર્ા અનુસાર તશક્ષણ રકેોિસની વ્ર્ાખર્ા િઠેળ આવરી લવેામાાં આવલેા રકેોર્ડસસનો પ્રકાર. 

રેકોર્ડસસનો પ્રકાર. 

 

ભાગ િનેાર એજર્ીનો અથસ એ િે ક ેકોઈ પણ શાળા તજલ્લા, એજન્સી અથવા સાંસ્થા ક ેજે 

વ્ર્તક્િગિ રીિ ેઓળખી શકાર્ િવેી માતિિી એકતત્રિ કર ેિે, જાળવી રાખ ેિે અથવા િનેો ઉપર્ોગ 

કર ેિે અથવા જેમાાંથી માતિિી પ્રાપ્િ થાર્ િે, િે IDEA ભાગ  B િઠેળ િે. 

 

વ્ર્તક્િગિ રૂપ ેઓળખી શકાર્ િવેી માતિિીમાાં આ શામેલ િે :િમારા બાળકનુાં નામ, માિાતપિા 

િરીક ેિમારાં નામ અથવા પટરવારના અન્ર્ સભ્ર્નુાં નામ; િમારા બાળકનુાં સરનામુાં; િમારા બાળકના 

સામાતજક સરુક્ષા નાંબર જેવા વ્ર્તક્િગિ ઓળખકિાસ; અથવા વ્ર્તક્િગિ લાક્ષતણકિાઓની સતૂચ 

અથવા અન્ર્ માતિિી ક ેજે િમારા બાળકને િાજબી ન્દ્નન્દ્િતતા ્ાર્ ેઓળખિાન  ંશક્ર્ 

બનાવશે. 

 

િમને ખાસ તશક્ષણને સાંબાંતધિ ભાગો સતિિ િમારા બાળકના સમગ્ર તશક્ષણ રકૅોિસની સમીક્ષા 

કરવાનો અતધકાર િે .શાળા એવુાં ધારી લઇ શક ેક ેિમને િમારા બાળકને સાંબાંતધિ રકૅોર્ડસસનુાં 

તનરીક્ષણ અને સમીક્ષા કરવાની સત્તા િે તસવાર્ ક ેશાળાએ િમને સલાિ આપી િોર્ ક ેવાલીપણુાં, 

ફારગિી, અને િૂિાિેિા જેવી બાબિો પર શાસન કરિા લાગ ુરાજ્ર્ના કાર્દા િેઠળ િમને સત્તા ના 

િોર્ .િમ ેિમારા બાળકના રકૅોિસની સમીક્ષા કરવાની પરવાનગી બીજી કોઇ વ્ર્તક્િને પણ આપી 

શકો િો .િમ ેરકેોિસની સમીક્ષા કરવાનુાં કિો, ત્ર્ાર ેશાળાએ િમેને તબનજરૂરી તવલાંબ કર્ાસ તવના અને 

િમારા બાળકના PEI સાંબાંતધિ કોઈપણ મીટિાંગ સનુાવણી અથવા ઠરાવ સત્ર પિલેાાં ઉપલબ્ધ કરાવવી 

આવશ્ર્ક િે, અને કોઇપણ ટકસ્સામાાં તવનાંિીની િારીખ પિી  24 થી વધાર ેકેલેન્િર ટદવસો પિી 

નિીં. 

 

સ્પષ્ટીકરણ, નકલો, અન ેફી  

જો િમ ેપિૂો િો, શાળાએ રકૅોર્ડસસ અચકૂ સમજાવવા રહ્યા અને અથસઘિન કરવુાં રહુ્યાં, કારણની 

અાંદર .શાળાએ િમારા માિ ેનકલો અચકૂ બનાવવી જો િે િમારા માિ ેરકૅોર્ડસસનુાં તનરીક્ષણ અને 

સમીક્ષા કરી શકવાની એકમાત્ર રીિ િોર્ .શાળા િમારા બાળકને લગિા તશક્ષણ રકૅોિસ શોધી 

કાઢવા અથવા ફરીથી મળેવવા ફી વસલૂ ના કર ેિવેુાં બની શકે .જોક,ે શાળા નકલ કરવા માિ ેફી 

વસૂલી શક,ે જો ફી વિે િમ ેરકૅોર્ડસસનુાં તનરીક્ષણ અને સમીક્ષા કરવામાાં સક્ષમ ના બની શકો. 

 

એક કરિા વધાર ેબાળક પર માતિિી  

જો કોઇ તશક્ષણ રકૅોિસમાાં એક કરિા વધાર ેબાળક પર માતિિી સામલે િોર્ િો, િમારી 

પાસ ેમાત્ર િમારા બાળકને સાંબાંતધિ માતિિીનુાં તનરીક્ષણ અને સમીક્ષા કરવાનો, અથવા 

િે ચોક્કસ માતિિીથી માતિિગાર રિવેાનો અતધકાર િે. 

 

િમને શાળાએ એકઠા કરલેા, જાળવેલા, ક ેવાપરેલા તશક્ષણ રકૅોર્ડસસના પ્રકાર અને સ્થળની ર્ાદીની 

સ્થળની ર્ાદીની તવનાંિી કરવાનો અને મળેવવાનો અતધકાર િે. 

 

વ્ર્તક્િગિ રૂપ ેઓળખી શકાર્ િેવી માતિિી જાિેર કરવા માિ ે

કરવા માિ ેસાંમતિ 

જ્ર્ાાં સધુી માતિિી તશક્ષણ રકેોર્ડસસમાાં શામલે નથી, અને જાિરેમાાં માિાતપિાની સાંમતિ તવના અતધકૃિ 

િે. FERPA િેઠળ, સિભાગી એજન્સીઓના અતધકારીઓ તસવાર્ના પક્ષકારોને વ્ર્તક્િગિ રૂપ ે

ઓળખાર્ેલી માતિિી જાિેર કરવામાાં આવ ેિે પિલેાાં િમારી સાંમતિ મળેવવી આવશ્ર્ક િે. ભાગ 

લેનાર એજન્સીઓના અતધકારીઓને IDEA ભાગ B ની જરૂટરર્ાિ પરૂી કરવાના િિેસુર વ્ર્તક્િગિ 

રૂપ ેઓળખી શકાર્ િવેી માતિિી બિાર પાિિા પિલેા િમારી સાંમતિની આવશ્ર્કિા નથી. 

 

િમારી સાંમતિ, ક ેપાત્ર બાળકની સાંમતિ જે રાજ્ર્ના કાર્દા િઠેળ પખુિ ઉંમર ેપિોંcચેલ િોર્, અાંગિ 

ઓળખ જાિરે કરિી માતિિી સાંક્રાાંતિ સવેાઓ પરૂી પાિિી ક ેિે માિ ેચકૂવણી કરિી સિભાગી 

સાંસ્થાઓના અતધકારીઓને જાિરે કરવામાાં આવ ેિે પિેલાાં અચકૂ મળેવવી રિી . 

 

જો િમારાં બાળકનુાં નામ ખાનગી શાળામાાં નોધાર્લેુાં િોર્, અથવા નોધાવવાનુાં િોર્ જે િમ ેરિિેા િો 

િે સ્કલૂ ટિતસ્રક્િમાાં તસ્થિ ના િોર્ િો, િમારા બાળકને લગિી અાંગિ ઓળખ જાિરે કરિી માતિિી 

ખાનગી શાળા જ્ર્ાાં િોર્ િે સ્કલૂ ટિતસ્રક્િના અતધકારીઓ અને િમ ેરિો િો િે સ્કલૂ ટિતસ્રક્િના 

અતધકારીઓ વછચ ેજાિરે થાર્ િે પિલેાાં િમારી સાંમતિ અચકૂ મળેવવી રિી. 

 

શાળાએ િમારા બાળકના ખાસ શકૈ્ષતણક રકૅોિસની સમીક્ષા કરનાર દરકે વ્ર્તક્િની  ( િમ ેઅને અતધકિૃ 

શાળા અતધકારીઓ તસવાર્ )નોંધ  (લૉગ )અચકૂ રાખવી રિી, તસવાર્ ક ેિમ ેજાિેર કરવા માિ ેસાંમતિ 

પૂરી પાિી િોર્ .આ લૉગમાાં અચકૂ વ્ર્તક્િનુાં નામ, પિોંચ પરૂી િોર્ િે િારીખ, અને િિે ુજેના માિ ે

વ્ર્તક્િને રકૅોર્ડસસનો ઉપર્ોગ કરવા અતધકૃિ કરવામાાં આવ્ર્ો િોર્ જેવી માતિિી અચકૂ સમાવવી રિી. 

 

શાળામાાં એક અતધકારીએ અાંગિ ઓળખ જાિરે કરિી માતિિીની ગપુ્િિા ખાિરી કરાવવા માિ ે

જવાબદારી અચકૂ લવેી રિી .અાંગિ ઓળખ જાિેર કરિી માતિિી એકઠી ક ેઉપર્ોગ કરિી િમામ 

વ્ર્તક્િઓએ IDEA અને FERPA િેઠળ ગપુ્િિાના સાંદભસમાાં રાજ્ર્ની નીતિઓ અને 

કાર્સપદ્ધતિઓના સાંબાંધમાાં િાલીમ ક ેતશક્ષણ અચૂક મળેવવુાં રહુ્યાં .દરેક શાળાએ અાંગિ ઓળખ 

જાિેર કરિી માતિિી સધુી પિોંચ ધરાવિા શાળાના કમસચારીઓના નામો અને પદની િાલની ર્ાદી, 

જાિેર તનરીક્ષણ માિ,ે અચૂક જાળવવી રિી. 

 

રૅકોર્ડસસ સધુારવા  

જો િમ ેમાનો ક ેિમારા બાળકના શકૈ્ષતણક રકૅોર્ડસસ અચોક્કસ, ગેરમાગ ેદોરનારા, ક ેિમારા બાળકના 

ક ેિમારા બાળકના અતધકારોનુાં ઉલ્લાંઘન કરનારા િે િો, િમ ેશાળાને માતિિી સુધારવા કિી શકો .

સુધારવા કિી શકો .ર્ોગ્ર્ સમર્માાં શાળાએ અચકૂ નક્કી કરવુાં રહુ્યાં ક ેમાતિિી સધુારવી ક ેકમે  .

સુધારવી ક ેકમે  .જો શાળા તવનાંિી કરલેી માતિિી સુધારવાનુાં નકાર ેિો, રૅકોર્ડસસમાાંની માતિિીને 



નોટિસ ઓફ પ્રોસીજરલ સેફ્ગાર્ડસસ  
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રૅકોર્ડસસમાાંની માતિિીને પિકારવા શાળાએ િમને ઇનકાર અને િમારા અતધકારની જાણ 

અતધકારની જાણ સનુાવણીમાાં અચકૂ કરવી રિી .આ પ્રકારની સનુાવણી FERPA િેઠળ 

િેઠળ સ્થાતનક સનુાવણી િે અને િે તનષ્પક્ષ સનુાવણી અતધકારી સમક્ષ થિી બાકી પ્રટક્રર્ા 

બાકી પ્રટક્રર્ા સનુાવણીને લીધે IDEA િોિી નથી. 

 

જો, સુનાવણીના પટરણામ સ્વરૂપ,ે શાળા નક્કી કર ેક ેમાતિિી અચોક્કસ, ગેરમાગ ેદોરનારી, ક ે

અન્ર્થા િમારા બાળકની ગુપ્િિા ક ેઅન્ર્ અતધકારોનુાં ઉલ્લાંઘન કરનારી િે િો, શાળાએ અચકૂ 

માતિિીમાાં ફરેફાર કરવો રહ્યો અને િમને લતેખિમાાં જાણ કરવી રિી .જો, સુનાવણીના પટરણામ 

સ્વરૂપે, શાળા નક્કી કર ેક ેમાતિિી અચોક્કસ, ગેરમાગ ેદોરનારી, ક ેઅન્ર્થા િમારા બાળકની ગપુ્િિા 

ક ેઅન્ર્ અતધકારોનુાં ઉલ્લાંઘન કરિી નથી િો, િમારા બાળકના રકૅોર્ડસસમાાંની માતિિી પર ટિપ્પણી 

કરવા તનવદેન આપવાના િમારા અતધકારની જાણ િમને અચકૂ કરવી રિી. 

 

જો િમ ેિમારા બાળકને શરૂઆિમાાં પરૂી પાિેલી સેવાઓ પિી િમારા બાળકને મળલેી ખાસ 

શૈક્ષતણક અને સાંબાંતધિ સવેાઓ માિ ેિમારી સાંમતિ લેતખિમાાં પાિી ખેંચી લો િો, શાળાએ િમારા 

બાળકને અગાઉ મળલેી ખાસ શકૈ્ષતણક અને સાંબાંતધિ સવેાઓના કોઇ સાંદભો કાઢી નાખવા િમારા 

બાળકના તશક્ષણ રકૅોર્ડસસ સધુારવાની જરૂર પિિી નથી .જોક,ે િમારી પાસ ેિમારા બાળકના 

રૅકોર્ડસસ સધુારવા શાળાને કિવેાનો અતધકાર િજુ પણ રિ ેિે જો િમ ેમાનિા િો ક ેરકૅોર્ડસસ 

અચોક્કસ, ગેરમાગ ેદોરનારા, ક ેિમારા બાળકના અતધકારોનુાં ઉલ્લાંઘન કર ેિે. 

 

અગમચેિીઓ અન ેનાશ  

શાળાએ િમારા બાળકના રકૅોર્ડસસની ગપુ્િિાનુાં રક્ષણ એકઠા, સાંગ્રિ, જાિેર અને નાશ કરવાના 

િબક્કાઓએ અચકૂ કરવુાં રહુ્યાં .નાશનો અથસ માતિિીમાાંથી અાંગિ ઓળખકિાસનો ભૌતિક નાશ ક ે

કાઢી નાખવાનો થાર્ િે જેથી કરીને માતિિી િવ ેપિી અાંગિ ઓળખ તબલકુલ જાિરે ના કરે .

શાળાએ િમને અચકૂ જણાવવુાં રહુ્યાં જ્ર્ાર ેિમારા બાળકને શકૈ્ષતણક સવેાઓ પરૂી પાિવા િમારા 

બાળકના રકૅોર્ડસસમાાંની માતિિીની જરૂર િવ ેપિી તબલકુલ ના પિે .િમારી તવનાંિી મળ ેએિલ ે

માતિિીનો નાશ અચકૂ કરવો રહ્યો તસવાર્ ક ેનામ, સરનામુાં, ફોન નાંબર, ગ્રેર્ડસ, િાજરી રકૅોિસ, િાજરી 

પૂરાવેલા વગો, પૂરી કરલેી ગ્રેિ, અને ગ્રિે પરૂી કર્ાસનુાં વષસ. 

 

માિા-તપિાઓન ેનોટિસ  

TEA નોટિસ આપશ ેજે માિા-તપિાઓને અાંગિ ઓળખ જાિરે કરિી માતિિીની ગપુ્િિા તવશ ે

ગુપ્િિા તવશ ેપરૂપેૂરા માતિિગાર કરવા પરૂિી િે, જેમાાં સામલે િે :રાજ્ર્માાં તવતવધ વસ્િી 

વસ્િી સમિૂોને માિભૃાષામાાં અપાિી નોટિસના પ્રમાણનુાં વણસન; બાળકોનુાં વણસન જેની પર અાંગિ 

જેની પર અાંગિ ઓળખ જાિરે કરિી માતિિી જાળવવામાાં આવ ે િે, જે પ્રકારની માતિિી 

માતિિી શોધવામાાં આવ ેિે, માતિિી એકઠી કરવામાાં વાપરવાની પદ્ધતિઓ, જેમાાં સામલે િે 

સામેલ િે માતિિીનો સ્ત્રોિ જેમાાંથી માતિિી એકઠી કરવામાાં આવ ેિે, અને માતિિીમાાંથી 

માતિિીમાાંથી બનાવવાના ઉપર્ોગો; કાર્સનીતિઓ અને કાર્સપદ્ધતિઓનો સારાાંશ જે સિભાગી 

જે સિભાગી થિી એજન્સીઓએ અાંગિ ઓળખ જાિેર કરિી માતિિીનો સાંગ્રિ, ત્રાતિિ પક્ષોને 

ત્રાતિિ પક્ષોને ખલુાસો, અવરોધ, અને નાશને અચૂક અનુસરવો રહ્યો; અને આ માતિિીના 

માતિિીના સાંબાંધમાાં માિા-તપિાઓ અને બાળકોના િમામ અતધકારોનુાં વણસન, જેમાાં FERPA 

જેમાાં FERPA િેઠળના અતધકારો અને િનેા  62 CFR ભાગ  00 માાં તનર્મનોના અમલીકરણનો 

અમલીકરણનો સમાવેશ થાર્ િે. 

 

માિા-તપિા દ્વારા ખાનગી શાળામાાં સ્વતૈછિક તનર્ુતક્િઓ 

તનર્ુતક્િઓ 

 

િમ ેિમારા બાળકને ખાનગી શાળામાાં મકૂો ત્ર્ાર ેિમને ચોક્કસ અતધકારો િોર્ િે .IDEA માાં 

સાવસજતનક શાળાએ ખાસ શકૈ્ષતણક અને સાંબાંતધિ સેવાઓ સતિિ, તશક્ષણનો ખચસ ચકૂવવાની જરૂર 

પિિી નથી, તવક્લાાંગિા ધરાવિા િમારા બાળક માિ ેખાનગી શાળા ક ેસગવિમાાં જો સાવસજતનક 

શાળાએ િમારા બાળકને FAPE ઉપલબ્ધ કરાવ્ર્ુાં િોર્ અને િમ ેિમારા બાળકને ખાનગી શાળા ક ે

સગવિમાાં મકૂવાનુાં પસાંદ કરો .જોક,ે ખાનગી શાળા તસ્થિ િોર્ ત્ર્ાાં સાવસજતનક શાળાએ િમારા 

બાળકને એવી વસ્િીમાાં અચકૂ સમાવવુાં રહુ્યાં જેની જરૂટરર્ાિોને ખાનગી શાળામાાં માિા-

તપિાઓએ મકૂલેા બાળકોના સાંદભસમાાં IDEA જોગવાઇઓ િઠેળ અચકૂ પિોંચી વળવામાાં આવે. 

 

જાિેર ખચ ેખાનગી શાળાઓમાાં બાળકોના માિા-તપિાઓ દ્વારા એકપક્ષી 

દ્વારા એકપક્ષી તનર્ુતક્િ માિનેી આવશ્ર્કિાઓ 

 

િમ ેચોક્કસ અતધકારો ધરાવો િો જ્ર્ાર ેિમ ેિમારા બાળકને ખાનગી શાળામાાં મકૂો કારણ ક ેિમ ે

િમારા બાળક માિ ેર્ોગ્ર્ કાર્સક્રમની ઉપલબ્ધિાના સાંદભસમાાં સાવસજતનક શાળા સાથ ેઅસાંમિ થાવ 

િો. 

 

જો િમારા બાળક ેસાવસજતનક શાળાની સત્તા િઠેળ ખાસ શકૈ્ષતણક અને સાંબાંતધિ સવેાઓ અગાઉ 

મેળવી િોર્ અને િમ ેસાવસજતનક શાળાની સાંમતિ ક ેિેઓની ભલામણ વગર િમારા બાળકને ખાનગી 

પ્રી-સ્કૂલ, એતલમેન્રી સ્કૂલ, ક ેસકેન્િરી સ્કલૂમાાં પ્રવશે આપવાનુાં પસાંદ કરો િો, ન્ર્ાર્ાલર્ ક ે

સુનાવણી અતધકારી માિ ેસાવસજતનક શાળા િમને િે પ્રવશેના ખચસ માિ ેવળિર આપ ેિવેી જરૂર પિી 

શક ેજો ન્ર્ાર્ાલર્ ક ેસનુાવણી અતધકારીને લાગ ેક ેસાવસજતનક શાળાએ િે પ્રવેશ પિલેાાં િમારા 

બાળકને FAPE અગાઉ સમર્સર રીિ ેઉપલબ્ધ કરાવ્ર્ુાં ન િિુાં અને એ ક ેખાનગી તનર્તુક્િ ર્ોગ્ર્ િે .

એક સનુાવણી અતધકારી ક ેન્ર્ાર્ાલર્ િમારી તનર્તુક્િને ર્ોગ્ર્ જોઇ શક,ે પિી ભલ ેતનર્તુક્િમાાં 

રાજ્ર્ના ધોરણો ન સાંિોષાર્ જે TEA અને શાળાઓ દ્વારા પરૂા પિાિા તશક્ષણને લાગ ુપિિા િોર્. 

 

વળિર પર મર્ાસદા  

ઉપરના ફકરામાાં વણસવલેો ખચસ ઘિાિી ક ેનકારી શકાર્ જો :િમારા બાળકને સાવસજતનક શાળામાાંથી 

સાવસજતનક શાળામાાંથી કાઢી મકૂિા પિલેાાં િમ ેિાજર રહ્યાાં િો િે બિુ િાજેિરની ARD સતમતિ 

ARD સતમતિ બઠેકમાાં, િમ ેARD સતમતિને જણાવ્ર્ુાં ન િોર્ ક ેિમ ેિમારા બાળકને FAPE પૂરાં 

FAPE પૂરાં પાિિા પિલેાાં સાવસજતનક શાળા દ્વારા દરખાસ્િ િઠેળની તનર્તુક્િને નકારિા િિા અને 

નકારિા િિા અને િમારા બાળકને સાવસજતનક ખચ ેખાનગી શાળામાાં પ્રવશે અપાવવાનો િમારો િિે;ુ 



નોટિસ ઓફ પ્રોસીજરલ સેફ્ગાર્ડસસ  
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અપાવવાનો િમારો િિે;ુ અથવા ઓિામાાં ઓિાાં  10 કામકાજના ટદવસોમાાં, કામકાજના ટદવસ ે

કામકાજના ટદવસ ેઆવિી કોઇ રજાઓ સતિિ, િમ ેસાવસજતનક શાળામાાંથી િમારા બાળકને 

િમારા બાળકને રૂખસદ અપાવો િે પિલેાાં, િમ ેિે માતિિીની લતેખિ સચૂના સાવસજતનક શાળાને 

સાવસજતનક શાળાને ન આપી િોર્; અથવા, િમ ેસાવસજતનક શાળામાાંથી િમારા બાળકને રૂખસદ 

બાળકને રૂખસદ અપાવો િે પિલેાાં, સાવસજતનક શાળાએ િમને િમારા બાળકનુાં મલૂ્ર્ાાંકન કરવાનો 

મૂલ્ર્ાાંકન કરવાનો પોિાનો િિે ુપરૂો પાર્ડર્ો િોર્, ર્ોગ્ર્ અને વ્ર્ાજબી મલૂ્ર્ાાંકનના િિેનુા તનવેદન 

મૂલ્ર્ાાંકનના િિેનુા તનવેદન સતિિ, પરાંિ ુિમ ેમલૂ્ર્ાાંકન માિ ેબાળકને ઉપલબ્ધ ના કરાવ્ર્ુાં િોર્; 

કરાવ્ર્ુાં િોર્; અથવા ન્ર્ાર્ાલર્ને લાગ ેક ેિમારી કાર્સવાિીઓ ગરેવ્ર્ાજબી િિી.  

 

જોકે, વળિરનો ખચસ નોટિસ પરૂી પાિવામાાં તનષ્ફળિા બદલ અચકૂ ન જ ઘિાિવો ક ેનકારવો જો :

સાવસજતનક શાળાએ િમને નોટિસ આપિા રોક્ર્ા િોર્; િમને ઉપર વણસવલેી નોટિસ પરૂી પાિવા 

િમારી જવાબદારીની નોટિસ ના મળી િોર્; અથવા ઉપરની જરૂટરર્ાિો સાથ ેસસુાંગિપણુાં જે 

િમારા બાળકને શારીટરક નુકસાન પિોંચાિે િવેી શક્ર્િામાાં પટરણમે .ન્ર્ાર્ાલર્ ક ેસનુાવણી 

અતધકારીની તવવકેબુતદ્ધને અધીન, વળિરનો ખચસ જરૂરી નોટિસ પરૂી પાિવામાાં િમારી તનષ્ફળિા 

બદલ ઘિાિી ક ેનકારી ના શકાર્ જો િમ ેસાક્ષર ના િો અથવા અાંગ્રજેીમાાં લખી ના શકો, અથવા 

ઉપરની જરૂટરર્ાિો સાથ ેસુસાંગિપણુાં િમારા બાળકને ગાંભીર ભાવનાત્મક નુકસાનમાાં પટરણમ ે

િેવી શક્ર્િા િોર્. 

 

માિા-તપિાના અતધકારોની િબદીલી 

 

IDEA િેઠળ માિા-તપિાના િમામ અતધકારો બાળકને ત્ર્ાર ેિબદીલ થાર્ િે જ્ર્ાર ેબાળક પખુિ 

ઉંમર ેપિોંચે .િકે્સાસના કાર્દા િઠેળ પખુિ ઉંમર  12 વષસની િે .મોિા ભાગના બાળકો માિ,ે 

આ દસ્િાવેજમાાં ચચાસ કરલેા માિા-તપિાના િમામ અતધકારો બાળકને  12 વષસની ઉંમર ેિબદીલ 

કરવામાાં આવશે .માિા- તપિાના અતધકારો િમારા પખુિ ઉંમરના તવદ્યાથીને િબદીલ કરવામાાં 

આવ ેત્ર્ાર,ે િેમની ક ેિણેીની પાસ ેશકૈ્ષતણક તનણસર્ો લવેાનો અતધકાર િોર્ િે, જોક ેસાવસજતનક 

શાળાએ િમને ARD સતમતિ બઠેકની નોટિસો અને અગાઉની લતેખિ નોટિસો િજુ પણ અચકૂ 

પૂરી પાિવી રિી .િમ,ે જોકે, બેઠકોમાાં િાજર ન રિો િવેુાં બની શક ેતસવાર્ ક ેપખુિ ઉંમરના 

તવદ્યાથી ક ેશાળાએ િમને ખાસ કરીને તનમાંતત્રિ કર્ાસ િોર્ અથવા તસવાર્ ક ેપખુિ ઉંમરના તવદ્યાથી 

સિાર્ક તનણસર્ લવેાના કરારમાાં િમને િે અતધકાર આપે. 

 

પુખિ ઉંમરના તવદ્યાથી માિ ેન્ર્ાર્ાલર્- તનર્ુક્િ વાલી  

જો ન્ર્ાર્ાલર્ ેિમારી ક ેબીજી કોઇ વ્ર્તક્િની તનમણૂક પખુિ ઉંમરના કાર્દેસર વાલી 

િરીક ેકરી િોર્ િો, IDEA િેઠળ અતધકારો પખુિ ઉંમરના તવદ્યાથીને િબદીલ થશ ેનિીં .

કાર્દેસર રીિ ેતનર્કુ્િ વાલી અતધકારો મળેવશે. 

 

જેલમાાં પખુિ તવદ્યાથી 

જો પખુિ તવદ્યાથી જેલમાાં િોર્ િો, િમામ IDEA અતધકારો  12 વષસની ઉંમરના પખુિ તવદ્યાથીને 

પુખિ તવદ્યાથીને િબદીલ થશે   . િમાર ેખાસ તશક્ષણ સાંબાંતધિ લતેખિ નોટિસો અગાઉથી 

અગાઉથી મળેવવાનો અતધકાર રિશે ેનિીં. 

 

12 વષસ પિલેાાંના પુખિ તવદ્યાથીઓ  

િેક્સાસ ફતેમલી કોિના પ્રકરણ  61 માાં વણસવ્ર્ા પ્રમાણ ેચોક્કસ તસ્થતિઓ રિલેી િે જેમાાં બાળક 

12 વષસ પિલેાાં પખુિ ઉંમરમાાં પટરણમ ેિવેુાં આવ ેિે .જો િમારાં બાળક આ પ્રકરણ િઠેળ પખુિ 

ઉંમરનુાં િોવાનુાં તનધાસટરિ થાર્ િો, IDEA િેઠળના અતધકારો િમારા બાળકને િે સમર્ ેિબદીલ 

થશે. 

 

વાલીપણાના તવકલ્પો  

સાવસજતનક શાળાએ િમારા પખુિ ઉંમરના તવદ્યાથીનુાં માન્ર્ પાવર ઓફ એિની (મખુત્ર્ારનામુાં )ક ે

માન્ર્ સિાર્ક તનણસર્ લવેાનો કરાર અચકૂ સ્વીકારવો રહ્યો. 

 

અતનવાર્સ નોટિસો અન ેમાતિિી  

િમારા બાળકની  1 9 મી જન્મિારીખ ેક ેત્ર્ાર પિેલાાં, સાવસજતનક શાળાએ િમને અને િમારા 

બાળકને માિા-તપિાના અતધકારોનુાં વણસન કરિી લતેખિ નોટિસ અચકૂ પૂરી પાિવી રિી અને 

વાલીપણુાં અને વાલીપણુાંના તવકલ્પોને લગિી માતિિી સમાવવી, જેમા સિાર્ક તનણસર્ લવેાના કરારો, 

અને અન્ર્ સિાર્િા અને સવેાઓ સામલે િે જે િમારા બાળકને સ્વિાંત્રપણ ેજીવનતનવાસિમાાં 

સિાર્િા કરી શકે .િમારા બાળકની IEP માાં સાવસજતનક શાળાએ આ માતિિી પરૂી પાિી િોવાનુાં 

વણસન પણ અચકૂ િોવુાં રહુ્યાં.  

 

િમારા બાળકની  12 મી જન્મિારીખે, સાવસજતનક શાળાએ િમને અને િમારા બાળકને લતેખિ 

નોટિસ અચકૂ પરૂી પાિવી રિી ક ેમાિા-તપિાના અતધકારો પખુિ ઉંમરના તવદ્યાથીને િબદીલ થર્ા 

િે  .આ લતેખિ નોટિસમાાં વાલીપણુાં અને વાલીપણાના તવકલ્પોને લગિી માતિિી અને સાંસાધનો 

અચૂક સમાવવા રહ્યા, જેમાાં સિાર્ક તનણસર્ લવેાના કરારો, અને અન્ર્ સિાર્િા અને સવેાઓ સામલે 

િે જે િમારા બાળકને સ્વિાંત્રપણ ેજીવનતનવાસિ કરવામાાં સિાર્િા કરી શકે .આ લતેખિ નોટિસમાાં 

વધારાની માતિિી મળેવવા વાપરવાની સાંપકસ માતિિી પણ અચકૂ સમાવવી રિી.  

 

ખાસ તશક્ષણ માતિિી 

 

જો િમને ખાસ તશક્ષણ મુદ્દાઓને લગિી માતિિી જોઇિી િોર્ િો, િમ ેસ્પેતશર્લ એજ્ર્કુેશન 

એજ્ર્ુકેશન ઇન્ફમેશન સને્િરને  1 -244 - SPEDTEX (1 -244 - 9 9 6 -6260( નાંબર 



નોટિસ ઓફ પ્રોસીજરલ સેફ્ગાર્ડસસ  
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કૉલ કરી શકો   .જો િમ ેઆ નાંબર પર ફોન કૉલ કરો અને સાંદશેો િોિી દો િો, એક ચોક્કસ વ્ર્તક્િ 

ચોક્કસ વ્ર્તક્િ કામકાજના સામાન્ર્ કલાકો દરતમર્ાન િમને વળિો કૉલ કરશે .બતધર ક ે

બતધર ક ેસાાંભળવાની સમસ્ર્ા ધરાવિી વ્ર્તક્િઓ  9 - 1 - 1 પર રીલ ૅિકે્સાસ ઉપર્ોગ કરીને 

ઉપર્ોગ કરીને ઉપર જણાવેલા વોઇસ નાંબર પર ફોન કૉલ કરી શકે. 

 

અસાંમતિઓ ઉકલેવી 

 

િમ ેશાળાએ િમારા બાળકની ખાસ તશક્ષણ અને સાંબતધિ સવેાઓને સાંબાંતધિ કરલેી કાર્સવાિીઓ 

સાથ ેઅસાંમિ થાવ એવો સમર્ આવી શકે .િમને મિભેદો ઊભા થાર્ એિલ ેશાળા કમસચારીઓ 

સાથ ેકામ કરવા દૃઢિાથી પ્રોત્સાતિિ કરવામાાં આવ ેિે .શાળા માિા-તપિાને કર્ા તવવાદ ઉકલે 

તવકલ્પો આપ ેિે િે તવશ ેિમ ેશાળાને પિૂી શકો .TEA ખાસ તશક્ષણ કરારો ઉકલેવા માિ ેચાર 

ઔપચાટરક તવકલ્પો આપ ેિે :રાજ્ર્ના IEP સગવિ, મધ્ર્સ્થી સવેાઓ, ખાસ શકૈ્ષતણક ફટરર્ાદ 

ઉકેલ પ્રટક્રર્ા, અને બાકી પ્રટક્રર્ા સનુાવણી કાર્સક્રમ. 

 

બાકી પ્રટક્રર્ાની ફટરર્ાદો અન ેસનુાવણી અન ેખાસ તશક્ષણની ફટરર્ાદો 

ફટરર્ાદો માિનેી કાર્સવાિી વછચનેા િફાવિો 

ફેિરલ તવશેષ તશક્ષણ તનર્મો, ખાસ તશક્ષણની ફટરર્ાદો માિ ેઅને બાકી પ્રટક્રર્ાની ફટરર્ાદો અને 

સુનાવણી માિ ેઅલગ કાર્સવાિી નક્કી કર ેિે. ઉપર સમજાવ્ર્ા મજુબ, કોઈપણ રાજ્ર્ની બિારના 

વ્ર્તક્િ સતિિ કોઈપણ વ્ર્તક્િ અથવા સાંસ્થા, શાળા, AE D અથવા કોઈ અન્ર્ જાિેર એજન્સી દ્વારા 

કોઈ PAED ભાગ B આવશ્ર્કિાના ઉલ્લાંઘનનો આરોપ લગાવી ખાસ તશક્ષણ ફટરર્ાદ નોંધાવી શક ેિે. 

કોઈ તવક્લાાંગિા ધરાવિા બાળકની ઓળખ, મૂલ્ર્ાાંકન અથવા શકૈ્ષતણક તનર્તુક્િ શરૂ કરવા અથવા િનેે 

બદલવા કોઈ પણ પ્રસ્િાવ અથવા ઇનકાર સાથ ેસાંબાંતધિ કોઈપણ બાબિ ેફક્િ િમ ેઅથવા શાળા જ 

ર્ોગ્ર્ પ્રટક્રર્ા ફટરર્ાદ કરી શક ેિે, અથવા બાળકને FAPE ની જોગવાઈ કરી શક ેિે. જ્ર્ાર ેAED 

સામાન્ર્ રીિ ે30 કલેને્િર- ટદવસની સમર્રેખામાાં તવશેષ તશક્ષણની ફટરર્ાદનુાં તનરાકરણ કરવુાં જ 

જોઇએ, તસવાર્ ક ેસમર્રેખા ર્ોગ્ર્ રીિ ેવધારવામાાં ન આવ ેત્ર્ાાં સધુી તનષ્પક્ષ કારણ ેપ્રટક્રર્ા 

સુનાવણી અતધકારીએ ર્ોગ્ર્ પ્રટક્રર્ાની ફટરર્ાદ સાાંભળવી જ જોઇએ )જો ઠરાવ મીટિાંગ દ્વારા 

અથવા મધ્ર્સ્થી દ્વારા ઉકેલી ન લવેામાાં આવ ેિો( અને ઠરાવ પ્રટક્રર્ાના શીષસક અાંિગસિ આ 

દસ્િાવેજમાાં વણસવ્ર્ા મજુબ, ઠરાવ અવતધ સમાપ્િ થર્ા પિી 45 કેલેન્િર-ટ દવસની અાંદર લતેખિ 

તનણસર્ જારી કરવુાં જોઈએ, જ્ર્ાાં સધુી સનુાવણી અતધકારી િમારી તવનાંિી અથવા શાળાની તવનાંિી 

પર સમર્રેખાના ચોક્કસ તવસ્િરણને માંજૂરી ન આપ.ે  

 

રાજ્ર્ની IEP સગવિ 

 

કાર્દા દ્વારા જરૂટરર્ાિ મજુબ, TEA દ્વારા સ્વિાંત્ર IEP ફેતસતલિેિસસ  ( વધાર ે સરળ 

બનાવનારાઓ )પરૂા પાિવા રાજ્ર્ની IEP સગવિ ર્ોજના બનાવવામાાં આવી િે જે તવક્લાાંગિા 

તવક્લાાંગિા ધરાવિા બાળકને FAPE ની જોગવાઇને સાંબાંતધિ તનણસર્ોને લગિા તવવાદમાાં રિલેા 

તવવાદમાાં રિલેા પક્ષો માિ ેARD સતમતિ બઠેકને સિાર્િા કર ેિે .TEA માિ ેસ્વિાંત્ર ફતેસતલિેિર 

ફેતસતલિેિર પરૂો પાિવા અચૂક સાંિોષવાની રિિેી શરિો નીચ ેમજુબ િે: 

 

 અતનવાર્સ તવનાંિી ફોમસ   અચૂક પણ ેtિમાર ેઅને શાળા દ્વારા ભરીને સિી કરવુાં 

રહુ્યાં .આ ફોમસ અાંગ્રજેી અને સ્પતેનશ ભાષામાાં વ્ર્તક્િગિ તશક્ષણ કાર્સક્રમ 

સુતવધા પર ઓનલાઇન( નલાંક :bit.ly/6spluIV) ઉપલબ્ધ િે. િે તવનાંિી 

કરવાથી TEA પાસેથી પણ ઉપલબ્ધ િે. 

 

 તવવાદ અચકૂ ARD સતમતિ બઠેકને સાંબાંતધિ િોવો રહ્યો જેમાાં IEP નાાં એક ક ે

વધાર ેજરૂરી ઘિકો તવશ ેપારસ્પટરક સાંમતિ ના સધાઇ િોર્ અને ARD સતમતિ 

તવરામ કરવા અને બઠેક ફરીથી ર્ોજવા સાંમિ થઇ િોર્.  

 

 િમ ેઅને શાળાએ અસાંમતિમાાં પટરણમેલી ARD સતમતિ બઠેકના પાાંચ કલેને્િર 

ટદવસોમાાં જરૂરી તવનાંિી અચૂક દાખલ કરવી રિી, અને બઠેક ફરીથી ર્ોજવા એક 

ફેતસતલિેિર તનધાસટરિ િારીખ ેઅચકૂ ઉપલબ્ધ િોવો રહ્યો. 

 

 તવવાદ અતભવ્ર્તક્િ તનધાસરણ ક ેIAES તનર્ુતક્િના તનધાસરણને સાંબાંતધિ અચકૂ 

ના િોવો રહ્યો. િમ ેઅને શાળા ખાસ તશક્ષણ મધ્ર્સ્થીમાાં એક જ સમર્ ેસામલે 

ન જ િોવા રહ્યા. 

 

 તવવાદાસ્પદ મદુ્દાઓ ખાસ તશક્ષણ ફટરર્ાદ ક ેખાસ તશક્ષણ બાકી પ્રટક્રર્ા 

સુનાવણીને અધીન અચકૂ ન િોવા રહ્યા. 

 તવવાદના મુદ્દાઓ તવશેષ તશક્ષણની ફટરર્ાદ અથવા તવતશષ્ટ તશક્ષણને કારણે પ્રટક્રર્ા 

સુનાવણીનો તવષર્ િોવો જોઈએ નિીં. 

 

 િમ ેઅને શાળા IEP સગવિ માિ ેિાલની તવનાંિી દાખલ કર્ાસના એ જ શાળા 

શાળા વષસમાાં એ જ બાળકને સાંબાંતધિ IEP સરળીકરણમાાં સિભાગી અચકૂ ન િોવા 

અચૂક ન િોવા રહ્યા. 

 રાજ્ર્ના IEP સગવિિા કાર્સક્રમથી સાંબાંતધિ રાજ્ર્નો તનર્મ 19 

TAC §89.1197 (Link: bit.ly/3bCULCL) પર ઉપલબ્ધ િે..  

 

મધ્ર્સ્થી સવેાઓ 

 

મધ્ર્સ્થી IDEA ભાગ B િેઠળ કોઈ પણ બાબિ ેતવવાદોના સમાધાન માિ ેઉપલબ્ધ િોવો આવશ્ર્ક િે, 

િોવો આવશ્ર્ક િે, જેમાાં કાર્સવાિીની ફટરર્ાદ નોંધાવિા પિલેા ઉદ્ભવિા બાબિોનો સમાવશે થાર્ િે. 

બાબિોનો સમાવેશ થાર્ િે. આમ, િમ ેબાકી પ્રટક્રર્ા પ્રટક્રર્ાના શીષસક િઠેળ વણસવેલ ર્ોગ્ર્ પ્રટક્રર્ા 

ર્ોગ્ર્ પ્રટક્રર્ા સનુાવણીની તવનાંિી કરવા માિ ેર્ોગ્ર્ પ્રટક્રર્ા ફટરર્ાદ નોંધાવી િે ક ેનિીં, PAED ભાગ B 

નિીં, PAED ભાગ B અાંિગસિ તવવાદોના સમાધાન માિ ેમધ્ર્સ્થી ઉપલબ્ધ િે. મધ્ર્સ્થિા એ 

મધ્ર્સ્થિા એ બાળકની ઓળખ, મૂલ્ર્ાાંકન, અથવા શકૈ્ષતણક તનર્તુક્િ, અથવા બાળકને FAPE ની 



નોટિસ ઓફ પ્રોસીજરલ સેફ્ગાર્ડસસ  
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બાળકને FAPE ની જોગવાઈ અાંગનેા માિાતપિા અને શાળાઓ વછચેના તવવાદો સધુી મર્ાસટદિ 

સુધી મર્ાસટદિ નથી. 

 

મધ્ર્સ્થી એ એક સ્વતૈછિક પ્રટક્રર્ા િે. આમ, જો િમ ેઅને શાળા બાંને મધ્ર્સ્થીમાાં સિભાગી થવા 

સિભાગી થવા સાંમિ થાવ િો, TEA ગોઠવણો કર ેિે અને મધ્ર્સ્થી માિ ેચકૂવણી કર ેિે .

કર ેિે .મધ્ર્સ્થીનો ઉપર્ોગ IDEA િેઠળ િમને બાકી પ્રટક્રર્ા સનુાવણી ક ેબીજા કોઇ અતધકારો 

કોઇ અતધકારો નકારવા ન પણ કરી શકાર્. 

 

દરેક વખિ ેબાકી પ્રટક્રર્ા સનુાવણીની તવનાંિી કરવામાાં આવ ેત્ર્ાર ે TEA મધ્ર્સ્થી સવેાઓ 

સ્વચાતલિપણ ેઆપ ેિે .પરાંિુ, િમને અને શાળાને કોઇપણ સમર્ ેIDEA ભાગ B અાંિગસિ 

કોઈપણ બાબિને લગિી અસાંમતિ િોર્ ત્ર્ાર ેિમ ેમધ્ર્સ્થી સવેાઓ માિ ેપિૂી શકો. 

 

મધ્ર્સ્થીઓ AED અથવા શાળા જીલ્લાના કમસચારીઓ નથી ક ેજે મધ્ર્સ્થી પ્રટક્રર્ાનો તવષર્ િે િે 

બાળકના તશક્ષણ અથવા િેની સાંભાળમાાં સામલે િે, અને િમેની પાસ ેકોઈ વ્ર્તક્િગિ અથવા 

વ્ર્વસાતર્ક તિિ િોઈ શકિો નથી જે િમેની વાાંધાજનકિા સાથ ેતવરોધાભાસી િોર્. જે વ્ર્તક્િ 

અન્ર્થા મધ્ર્સ્થી િરીક ેલાર્ક બને િે િે શાળા તજલ્લા અથવા TEA નો કમસચારી નથી કારણ ક ેિનેે 

અથવા િણેીને મધ્ર્સ્થી િરીક ેસવેા આપવા માિ ેTEA દ્વારા ચકૂવણી કરવામાાં આવ ેિે. 

મધ્ર્સ્થીઓ વ્ર્વસાર્ીઓ િે જેઓ તવવાદો ઉકલેવામાાં લાર્કાિ ધરાવિા અને િાલીમબદ્ધ િોર્ 

િે અને િઓેને ખાસ તશક્ષણ કાર્દાઓનુાં જ્ઞાન િોર્ િે .મધ્ર્સ્થીની ભતૂમકા િિેલુક્ષી રિવેાની 

િોર્ િે અને મધ્ર્સ્થીમાાં કોઇપણ પક્ષનો પક્ષપાિ કરિા નથી .મધ્ર્સ્થીનુાં લક્ષ્ર્ િમને અને 

શાળાને એ સાંમતિ પિોંચવામાાં સિાર્િા કરવાનુાં િે જેનાથી િમને બાંનેને સાંિોષ થાર્. 

 

મધ્ર્સ્થીઓની િાલની સતૂચની નલાંક જનરલ કાઉન્સલની ઓફીસ, તવશેષ મધ્ર્સ્થી કાર્સક્રમ( નલાંક :

bit.ly/60yQTjK) પર મળી શક ેિે. 

 

જો િમ ેઅને શાળા મધ્ર્સ્થી કરવા સાંમિ થાવ િો, િમ ેચોક્કસ મધ્ર્સ્થીનો ઉપર્ોગ કરવા સાંમિ 

થઇ શકો િો નતિિર મધ્ર્સ્થી અિસટ્િે  ( કોઇ ક્રમ વગર  - રને્િમલી )ફાળવવામાાં આવશે .

કોઇપણ ટકસ્સામાાં, મધ્ર્સ્થી િમને અને શાળાને અનુકૂળ િોર્ િે સ્થળ ેઅને સમર્ ેમધ્ર્સ્થી સત્ર 

તનધાસટરિ કરવા િમારો િાત્કાતલક સાંપકસ કરશે. 

 

મધ્ર્સ્થી પ્રટક્રર્ા દરતમર્ાન થિી ચચાસઓ ખાનગી િોવી આવશ્ર્ક િે. િનેો ઉપર્ોગ ભતવષ્ર્ની 

પ્રટક્રર્ાની સનુાવણી અથવા IDEA ભાગ બી િઠેળ સિાર્ મળેવનારા રાજ્ર્ની કોઈપણ સાંઘીર્ 

અદાલિ અથવા રાજ્ર્ કોિસની તસતવલ કાર્સવાિીમાાં પુરાવા િરીક ેિનેો ઉપર્ોગ કરી શકાિો નથી. 

 

જો િમ ેઅને શાળાએ મધ્ર્સ્થી પ્રટક્રર્ા દ્વારા કોઈ તવવાદનુાં તનરાકરણ લાવ્ર્ુાં િોર્, િો બાંને પક્ષોએ 

િો બાંને પક્ષોએ કાર્દેસર રીિ ેબાંધનકિાસ કરાર કરવો પિશે, જે ઠરાવ રજૂ કર ેિે .કરારમાાં એવુાં કિવેુાં 

કરારમાાં એવુાં કિવેુાં આવશ્ર્ક િે ક ેમધ્ર્સ્થી પ્રટક્રર્ા દરતમર્ાન થર્લેી બધી ચચાસઓ ખાનગી રિશે ે

ચચાસઓ ખાનગી રિશે ેઅને બાકી પ્રટક્રર્ા સનુાવણી અથવા નાગટરક કાર્સવાિીમાાં પરુાવા િરીક ે

પુરાવા િરીક ેઉપર્ોગમાાં લેવામાાં આવશ ેનિીં .કરાર પર િમારા શાળા તજલ્લાના પ્રતિતનતધ બાંને 

પ્રતિતનતધ બાંને દ્વારા પણ સિી કરવી આવશ્ર્ક િે, જેમને શાળા તજલ્લાને બાાંધી રાખવાનો 

રાખવાનો અતધકાર િે .લેતખિ, સિી થર્લે મધ્ર્સ્થી કરાર, કાર્દાકીર્ રીિ ેબાંધનકારક િે અને લાગ ુ

બાંધનકારક િે અને લાગ ુપિે િવેી કોઈપણ અદાલિમાાં િે જેની પાસ ેરાજ્ર્ના કાર્દા િઠેળ આ 

કાર્દા િઠેળ આ પ્રકારનાાં કસેની સનુાવણી અથવા ફિેરલ ટિતસ્રક્િ કોિસમાાં અતધકાર િે. 

અતધકાર િે. 

 

જો િમ ેઅને શાળા સાંમતિ પર પિોંચો િો, િમ ેઅને શાળાના અતધકૃિ પ્રતિતનતધ લતેખિ સાંમતિ પર 

સિી કરશો .કરાર કાર્દસેર રીિ ેબાંધનકારક અને આ પ્રકારનો મકુદમો સાાંભળવા રાજ્ર્ના કાર્દા 

િેઠળ સત્તા ધરાવિા ન્ર્ાર્ાલર્માાં અથવા સાંઘીર્ જીલ્લા ન્ર્ાર્ાલર્માાં લાગ ુકરી શકાર્ િવેો િોર્ િે. 

 

િમ ેમધ્ર્સ્થી પ્રટક્રર્ા તવશ ેવધ ુમાતિિી TEA વેબસાઇિ પર જોઇ શકો િો, જનરલ કાઉન્સેલની કચરેી, 

તવશેષ મધ્ર્સ્થી કાર્સક્રમ )નલાંક: bit.ly/39yQTjK). 

 

ખાસ તશક્ષણ મધ્ર્સ્થી પ્રટક્રર્ાથી સાંબાંતધિ રાજ્ર્નો તનર્મ 19  A DR§89.1193 (નલાંક :

bit.ly/35Dyrp2) પર મળી શક ેિે. 

 

ખાસ તશક્ષણ ફટરર્ાદ ઉકલે પ્રટક્રર્ા 

 

બીજો એક તવકલ્પ જે ખાસ તશક્ષણ તવવાદો ઉકલેવા માિ ેિે િે િે TED  ની ખાસ તશક્ષણ ફટરર્ાદ 

ઉકેલ પ્રટક્રર્ા .આ દસ્િાવેજમાાં, શબ્દ ખાસ તશક્ષણ ફટરર્ાદ એ IDEA િેઠળની રાજ્ર્ ફટરર્ાદ અને 

િેના અમલના તનર્મોનો ઉલ્લેખ કર ેિે. જો િમ ેમાનિા િો ક ેએક જાિરે એજન્સીએ ખાસ તશક્ષણ 

જરૂટરર્ાિનુાં ઉલ્લાંઘન કર્ુું િે, અથવા જો િમ ેમાનો િો ક ેકોઈ જાિરે એજન્સી સનુાવણીના તનણસર્ની 

બાકી પ્રટક્રર્ાને લાગ ુકરી રિી નથી િો, િમ ેઆ લતેખિ ફટરર્ાદ TEA ને મોકલી શકો .િમાર ેિે 

એતન્િિીને પણ ફટરર્ાદ મોકલવી આવશ્ર્ક િે ક ેજેમની સામ ેફટરર્ાદ દાખલ કરવામાાં આવ ેિે િે જ 

સમર્ ેિમ ેિમારી ફટરર્ાદ TEA ને મોકલો િો. કોઇપણ અન્ર્ રાજ્ર્ના કોઈ વ્ર્તક્િ સતિિ સાંસ્થા ક ે

વ્ર્તક્િ TEA સાથ ેખાસ તશક્ષણ ફટરર્ાદ દાખલ કરી શકે .ફટરર્ાદ સમર્રખેા TEA ને ફટરર્ાદ 

મળ્ર્ાના ટદવસ પિીના અનુગામી ટદવસથી શરૂ થશ ે. 

 

AE D એ માિા-તપિા અને અન્ર્ પક્ષોને ખાસ તશક્ષણની ફટરર્ાદ નોંધાવવામાાં સિાર્ માિ ેએક મોિેલ 

ફોમસ બનાવ્ર્ો િે. કોઈ ખાસ તશક્ષણની ફટરર્ાદ નોંધાવનાર પક્ષ રાજ્ર્ના મોિેલ ફોમસ અથવા કોઈપણ 

અન્ર્ દસ્િાવેજોનો ઉપર્ોગ કરી શક ેિે જેથી ફટરર્ાદમાાં બધી આવશ્ર્ક માતિિી શામલે િોર્. 

 

િમારી લતેખિ ફટરર્ાદમાાં ઉલ્લાંઘનનુાં વણસન અચકૂ કરવુાં રહુ્યાં જે ફટરર્ાદ મળ્ર્ાની િારીખ પિલેાાં એક 

વષસથી વધાર ેસમર્માાં થર્ુાં ન િિુાં .ફટરર્ાદમાાં અચૂક સામલે િોવુાં રહુ્યાં :એક તનવદેન ક ેજાિરે 

એજન્સીએ એક ખાસ તશક્ષણ જરૂટરર્ાિનુાં ઉલ્લાંઘન કર્ુું િે, િકીકિો જેની પર તનવદેન આધાટરિ િે, 

અને િમારી સિી અને સાંપકસ માતિિી .જો ફટરર્ાદ ચોક્કસ બાળકને સાંબાંતધિ િોર્ િો, ફટરર્ાદમાાં 

આનો સમાવેશ પણ અચકૂ કરવો રહ્યો :બાળકનુાં નામ અને સરનામુાં અથવા સાંપકસ માતિિી જો બાળક 

બેઘર િોર્, બાળકની શાળાનુાં નામ, અને બાળકની સમસ્ર્ાની પ્રકતૃિનુાં વણસન, િે સમર્ ેસમસ્ર્ાનુાં જે 

પ્રમાણ જાણમાાં અને ઉપલબ્ધ િોર્ િે સતિિ. ફટરર્ાદમાાં ફટરર્ાદના સમર્ ેફટરર્ાદીને જાણીિી અને 

ઉપલબ્ધ િદ સધુી સમસ્ર્ાનુાં સતૂચિ ઉકલે શામલે િોવુાં આવશ્ર્ક િે. 
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ખાસ તશક્ષણની ફટરર્ાદ નોંધાવ્ર્ા પિી, AE D ફટરર્ાદીને મૌતખક અથવા લતેખિમાાં ફટરર્ાદમાાંના 

ફટરર્ાદમાાંના આરોપો સાંબાંતધિ વધારાની માતિિી સબતમિ કરવાની િક આપશે. TEA ફટરર્ાદ 

TEA ફટરર્ાદ ઉકલેવા દરખાસ્િ રજૂ કરવા જાિરે એજન્સીને ફટરર્ાદને પ્રતિભાવ આપવા એક િક 

આપવા એક િક પણ આપશે. ઉપરાાંિ, TEA માિાતપિા જેણ ેફટરર્ાદ નોંધાવી િે અને જાિરે 

અને જાિરે એજન્સીને મધ્ર્સ્થીમાાં સામલે થવાની િક આપશે. 

 

ખાસ તશક્ષણની ફટરર્ાદ પ્રાપ્િ થર્ાના  30 કલેને્િર ટદવસમાાં, AE D જો જરૂરી િોર્, િો સ્થળની 

િપાસ સતિિ, િપાસ કરશે .ફટરર્ાદના ઉકલે માિેની  30 કલેને્િર-ટદવસની મદુિ કોઈ ખાસ 

ફટરર્ાદના સાંદભસમાાં અસાધારણ સાંજોગોને કારણ ેઅથવા જો બાંને ખાસ તશક્ષણ ફટરર્ાદમાાં 

મધ્ર્સ્થી અથવા તવવાદના ઉકલેના અન્ર્ વકૈતલ્પક માધ્ર્મોમાાં જોિાવા માિનેા સાંમતિને કારણ ે

લાંબાઈ શક ેિે. 

 

િપાસ િાથ ધરવામાાં, AED બધી સાંબાંતધિ માતિિીની સમીક્ષા કરશ ેઅને સ્વિાંત્ર તનણસર્ કરશ ેક ેશુાં 

જાિેર એજન્સીએ ફિેરલ અથવા રાજ્ર્ની ખાસ તશક્ષણ જરૂટરર્ાિોનુાં ઉલ્લાંઘન કર્ુું િે ક ેકમે .

TEA TEA નાાં તનણસર્ માિ ેજાણલેી િકીકિો, િારણો અને કારણોની શોધ સતિિ દરકે આરોપો 

સાંબોધિો લતેખિ તનણસર્ જારી કરશે. 

 

AE D ને ર્ોગ્ર્ સવેાઓ પૂરી પાિવામાાં તનષ્ફળિા મળી િોર્ ,િો ફટરર્ાદના તનરાકરણમાાં, AE D 

બાળકની જરૂટરર્ાિો  (જેમ ક ેવળિર સવેાઓ અથવા નાણાકીર્ ભરપાઈ )ની જરૂટરર્ાિોને પિોંચી 

વળવા માિ ેર્ોગ્ર્ સધુારણાત્મક કાર્સવાિી સતિિ ર્ોગ્ર્ સવેાઓ અને તવક્લાાંગિા ધરવિા બાળકો 

માિ ેસવેાઓની ર્ોગ્ર્ ભાતવ જોગવાઈ પ્રદાન કરવામાાં તનષ્ફળિાને ધ્ર્ાનમાાં લેવી જ જોઇએ. 

 

ખાસ તશક્ષણની ફટરર્ાદ સાંબાંતધિ TEA નો તનણસર્ અાંતિમ િોર્ િે અને અપીલ કરી શકાિી નથી. 

 

જો િમ ેફટરર્ાદ દાખલ કરો અને સરખા તવવાદોને લગિી બાકી સનુાવણી પ્રટક્રર્ાની તવનાંિી કરો િો, 

TEA સુનાવણી પરૂી થાર્ ત્ર્ાાં સધુી ફટરર્ાદમાાંના કોઇપણ તવવાદોને બાજુ પર મૂકી દશે ેજેને બાકી 

પ્રટક્રર્ા સનુાવણીમાાં સાંબોધવામાાં આવી રહ્યાાં િોર્ .બાકી સનુાવણી પ્રટક્રર્ાનો ભાગ ન િોર્ િવેો 

કોઇ તવવાદ સમર્સીમામાાં અને આ દસ્િાવેજમાાં વણસવેલી કાર્સપદ્ધતિઓ અનુસાર ઉકલેવામાાં 

આવશે . 

 

જો બાકી પ્રટક્રર્ા સનુાવણીમાાં નક્કી કરલેી કોઇ ફટરર્ાદમાાં કોઇ તવવાદમાાં એકસરખા પક્ષો સામલે 

િોર્ િો, સુનાવણીનો તનણસર્ િે તવવાદ પર બાંધનકારક રિ ેિે ,અને TEA  ફટરર્ાદીને િે અસરની 

જાણ કરશે. 

 

TEA પાસ ે િનેા માિા- તપિા અને અન્ર્ રસ ધરાવિા વ્ર્ટકિઓ સધુી િનેી ફટરર્ાદ પ્રટક્રર્ાઓને 

વ્ર્ાપક રૂપ ેપ્રસાર કરવા માિેની લતેખિ કાર્સવાિી િોવી આવશ્ર્ક િે, જેમાાં માિા-તપિાની િાલીમ 

અને માતિિી કને્રો, સાંરક્ષણ અને તિમાર્િ એજન્સીઓ, સ્વિાંત્ર વસવાિ કને્રો અને અન્ર્ ર્ોગ્ર્ 

સાંસ્થાઓનો સમાવેશ થાર્ િે. 

 

TEA પાસ ેિનેા અાંતિમ તનણસર્ના અસરકારક અમલની ખાિરી કરવા માિ ેલતેખિ કાર્સવાિી પણ થવી 

આવશ્ર્ક િે, જો જરૂરી િોર્ િો, શામેલ િે: )a( િકનીકી સિાર્ પ્રવતૃત્તઓ; (b( વાિાઘાિો; અને )c( 

માન્ર્િા પ્રાપ્િ કરવા માિ ેસુધારાત્મક ટક્રર્ાઓ. 

 

િમ ેખાસ તશક્ષણ ફટરર્ાદ પ્રટક્રર્ા અને ફટરર્ાદ િપાસ ફોર્મસસ તવશ ેવધ ુમાતિિી TEA  વબેસાઇિ પર 

TEA  વબેસાઇિ પર અિીં શોધી શકો િો, ખાસ તશક્ષણ તવવાદ ઉકેલ પ્રટક્રર્ાઓ( નલાંક :

(નલાંક :bit.ly/3bL6n73). 

 

ખાસ તશક્ષણ ફટરર્ાદોની પ્રટક્રર્ા સાથ ેસાંબાંતધિ રાજ્ર્નો તનર્મ  10ADR §20. 1 104)નલાંક :

bit.ly/64IU1 rY) પર મળી શક ેિે. 

 

બાકી પ્રટક્રર્ા કાર્સપદ્ધતિ 

 

ખાસ તશક્ષણ તવવાદો ઉકલેવા માિ ેચોથો તવકલ્પ બાકી પ્રટક્રર્ા સનુાવણી કાર્સક્રમ િે .બાકી પ્રટક્રર્ા 

સુનાવણીમાાં, તનષ્પક્ષ સનુાવણી અતધકારી પક્ષકારોનો પરુાવો સાાંભળ ેિે અને કાર્દેસર બાંધનકારક 

તનણસર્ લ ેિે. 

 

સુનાવણીની તવનાંિી કરવા માિ,ે િમાર ેઅથવા શાળા  ( અથવા િમારા એિની   / એિવોકેિ અથવા 

શાળાના એિની   / એિવોકેિ )એ અન્ર્ પક્ષને ર્ોગ્ર્ પ્રટક્રર્ા ફટરર્ાદ સબતમિ કરવી પિશ ેઅને િનેે 

AE D સાથ ેફાઇલ કરવી આવશ્ર્ક િે .િમારી પાસ ેિમારા બાળકની ઓળખ, મૂલ્ર્ાાંકન ક ેશકૈ્ષતણક 

તનર્ુતક્િને સાંબાંતધિ કોઈપણ બાબિ ેર્ોગ્ર્ પ્રટક્રર્ાની ફટરર્ાદ નોંધીને બાકી પ્રટક્રર્ા સનુાવણીની 

અથવા િમારા બાળકની FAPE જોગવાઇની તવનાંિી કરવાનો અતધકાર િે . 

 

ફટરર્ાદનો આધાર બનાવિી આરોપ મકૂલેી કાર્સવાિી તવશ ેજાણિા િો અથવા જાણિા િોવાની 

િારીખથી એક વષસમાાં બાકી પ્રટક્રર્ા ફટરર્ાદ અચકૂ કરવી રિી .આ એક વષસની સમર્સીમાનો 

મર્ાસદાઓના કાર્દા િરીક ેપણ ઉલ્લખે કરવામાાં આવ ેિે .આ સમર્સીમા િમને લાગ ુપિિી નથી 

જો િમને શાળા દ્વારા સમસ્ર્ા ઉકલેાઇ િોવાના ચોક્કસ ખોિા અથસઘિનને લીધ ેઅથવા િમને પરૂી 

પાિવી જરૂરી માતિિી શાળાએ પાિી ખેંચી લીધી િોવાને લીધ ેબાકી પ્રટક્રર્ા ફટરર્ાદ કરવાથી 

રોકવામાાં આવ્ર્ા િોર્ .IDEA ની જરૂટરર્ાિ ન િોવા િિાાં, િેક્સાસ રાજ્ર્નો કાર્દો પ્રદાન કર ેિે ક ે

કેિલાક સાંજોગોમાાં, બાકી પ્રટક્રર્ાની ફટરર્ાદ કરવા એક વષસની મદુિના કાર્દાને િોલ કરવામાાં—અથવા 

રોકવામાાં આવી શક—ેજો િમ ે સશસ્ત્ર દળો, નેશનલ ઓશતનક એન્િ એટ્મોસ્ફેટરક 

એિતમતનસ્રેશનના તનર્કુ્િ દળ, અથવા ર્નુાઇિેિ સ્િેટ્સ જાિરે આરોગ્ર્ સવેાના તનર્કુ્િ દળના ફરજ 

પર સટક્રર્ સભ્ર્ િો, અને જો સર્વસસ મરે્મબસસ તસતવલ ટરતલફ એક્િ િરીક ેજાણીિા સાંઘીર્ કાર્દાની 

મર્ાસદાની જોગવાઇનો કાર્દો િમને લાગ ુપિિો િોર્.  

 

જો િમ ેબાકી પ્રટક્રર્ા સનુાવણીની તવનાંિી કરવા માિ ેબાકી પ્રટક્રર્ા ફટરર્ાદ કરો િો, િમને શાળાએ 

ખાસ તશક્ષણ જરૂટરર્ાિનુાં ઉલ્લાંઘન કર્ુું િોવાનુાં સાતબિ કરવાનો બોજો રિ ે િે .ચોક્કસ 

પટરતસ્થતિઓમાાં, શાળા િમારી તવરદ્ધમાાં બાકી પ્રટક્રર્ા સનુાવણીની તવનાંિી કરવા માિ ેબાકી પ્રટક્રર્ા 

ફટરર્ાદ કરી શકે .આવી પટરતસ્થતિઓમાાં, શાળા પર પુરાવાનો બોજો રિિેો િોર્ િે. 

 

િમ ેઉપર ર્ાદીબદ્ધ કોઇ બાબિો તવશ ેન્ર્ાર્ાલર્માાં શાળા સામ ેદાવો માાંિો િે પિલેાાં, િમાર ેબાકી 

પ્રટક્રર્ા ની ફટરર્ાદ અચકૂ કરવી રિી .જો િમ ેઆવુાં ન કર્ુું િોર્ િો, ન્ર્ાર્ાર્લમાાં િમારા દાવાઓ કાઢી 

મૂકવામાાં આવી શકે. 
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બાકી પ્રટક્રર્ા સનુાવણીની તવનાંિી કરવી 

જ્ર્ાાં સધુી િમ ેઅથવા શાળા ( અથવા િમારા એિની   / એિવોકેિ અથવા શાળાના એિની   /

એિવોકેિ )દ્વારા બાકી પ્રટક્રર્ા ફટરર્ાદ ન કર ેત્ર્ાાં સધુી િમારી અથવા શાળાની બાકી પ્રટક્રર્ા 

સુનાવણી થઈ શક ેનિીં ,જેમાાં શામલે િોવુાં જોઈએ :િમારા બાળકનુાં નામ અને સરનામુાં, 

અથવા ઉપલબ્ધ સાંપકસ માતિિી જો િમારાં બાળક બેઘર િોર્; િમારા બાળકની શાળાનુાં નામ; 

િમારા બાળકને રિલેી સમસ્ર્ાનુાં વણસન, જેમાાં સમસ્ર્ાને સાંબાંતધિ િકીકિો; અને િમ ેદરખાસ્િ 

મૂકેલો સમસ્ર્ાનો ઉકલે જે સમસ્ર્ાનુાં જે પ્રમાણ િે સમર્ ેજાણમાાં અને ઉપલબ્ધ િોર્ િે 

સતિિ. 

 

બાકી પ્રટક્રર્ાની ફટરર્ાદ માિેનુાં એક ફોમસ AED ની જનરલ કાઉન્સલની ઓફીસ, ખાસ 

તશક્ષણ બાકી પ્રટક્રર્ા સુનાવણી( નલાંક :bit.ly/4XCdKFw) પર ઉપલબ્ધ 

િે. 

 

િમાર ેTEA ફોમસનો ઉપર્ોગ કરવાની જરૂર નથી, પરાંિ ુિમારી ફટરર્ાદમાાં ઉપરની આવશ્ર્ક 

માતિિી અચકૂ થવી જોઇએ. 

 

િમારે, િમારા એિની, અથવા િમારા એિવોકેિ ( અથવા શાળા, િેના એિની, અથવા િનેા 

એિવોકેિ )દ્વારા એ જ સમર્ ેલતેખિ બાકી પ્રટક્રર્ાની ફટરર્ાદ  AED અને તવરોધી પક્ષને 

મોકલવી આવશ્ર્ક િે .કાર્સવાિીની ફટરર્ાદને ખાનગી રાખવી આવશ્ર્ક િે. 

 

બાકી પ્રટક્રર્ા ફટરર્ાદને આગળ વધારવા માિ,ે િેને પર્ાસપ્િ માનવુાં આવશ્ર્ક િે  (ઉપરની સામગ્રી 

આવશ્ર્કિાઓને પણૂસ કરવા માિે .)બાકી પ્રટક્રર્ાની ફટરર્ાદ પ્રાપ્િ કર્ાસ તવના  (જો િમ ેઅથવા 

શાળા )સનુાવણી અતધકારી અને અન્ર્ પક્ષને લતેખિમાાં ફટરર્ાદ પ્રાપ્િ કર્ાસના  14 કલેને્િર 

ટદવસની અાંદર સતૂચિ ન કર,ે ક ેપ્રાપ્િકિાસ પક્ષ માને િે ક ેબાકી પ્રટક્રર્ા ફટરર્ાદ ઉપર સતૂચબદ્ધ 

જરૂટરર્ાિોને પણૂસ કરિી નથી ,ત્ર્ાાં સધુી બાકી પ્રટક્રર્ા ફટરર્ાદ પર્ાસપ્િ માનવામાાં આવશે. 

 

સૂચના પ્રાપ્િ થર્ાના પાાંચ કલેને્િર ટદવસોમાાં ક ેપ્રાપ્િકિાસ પક્ષ ( િમ ેઅથવા શાળા તજલ્લો )

બાકી પ્રટક્રર્ા ફટરર્ાદને અપર્ાસપ્િ માને િે, સુનાવણી અતધકારીએ નક્કી કરવુાં આવશ્ર્ક િે ક ેજો 

બાકી પ્રટક્રર્ા ફટરર્ાદ ઉપર જણાવેલ આવશ્ર્કિાઓને પણૂસ કર ેિે અને િમને અને શાળાને િરિ 

જ લતેખિમાાં સતૂચિ કરવુાં પિશે. 

 

બાકી પ્રટક્રર્ાની ફટરર્ાદ માિ ેશાળા તજલ્લાનો જવાબ 

જો શાળાએ બાકી પ્રટક્રર્ા ફટરર્ાદમાાં શામલે તવષર્-વસ્િ ુઅાંગ ેપિલેાથી જ િમને  62 RAR 

§ 600.406 િઠેળ અગાઉથી લતેખિ નોટિસ મોકલી ન િોર્, શાળાએ, બાકી પ્રટક્રર્ાની ફટરર્ાદ 

પ્રાપ્િ થર્ાના  10 ટદવસની અાંદર, િમને એક જવાબ મોકલવો જોઈએ જેમાાં શામેલ િે: 

 બાકી પ્રટક્રર્ાની ફટરર્ાદમાાં થર્લેી કાર્સવાિીને શા માિ ેપ્રસ્િાતવિ કરવા અથવા ના 

પાિી િે અાંગનેી સમજૂિી; 

 D RA સતમતિએ ધ્ર્ાનમાાં લીધલેા અન્ર્ તવકલ્પોનુાં વણસન અને િે તવકલ્પોને નકારી 

તવકલ્પોને નકારી કાઢવાના કારણો; 

 દરેક મલૂ્ર્ાાંકન પ્રટક્રર્ા, આકારણી, રેકોિસ, અથવા પ્રસ્િાતવિ અથવા નામાંજૂર કરલેી 

નામાંજૂર કરલેી કાર્સવાિીના આધાર િરીક ેઉપર્ોગમાાં લેવાિા અિવેાલનુાં વણસન; અને 

અિેવાલનુાં વણસન; અને 

 અન્ર્ પટરબળોનુાં વણસન જે શાળાની પ્રસ્િાતવિ અથવા નામાંજૂર કરલેી કાર્સવાિી સાથ ે

સાંબાંતધિ િે. 

 

આ માતિિી આપીને શાળાને એમ કિિેા અિકાવિુાં નથી ક ેિમારી બાકી પ્રટક્રર્ાની ફટરર્ાદ અપ્રર્ાપ્િ 

િે, જ્ર્ાાં ર્ોગ્ર્ િે. 

 

બાકી પ્રટક્રર્ાની ફટરર્ાદ માિ ેઅન્ર્ પક્ષનો પ્રતિસાદ 

ઉપરોક્િ તવભાગમાાં િરુાંિ જ જણાવ્ર્ા તસવાર્, બાકી પ્રટક્રર્ાની ફટરર્ાદ પ્રાપ્િ કરનાર પક્ષને, ફટરર્ાદ 

મળ્ર્ાના 10 કલેને્િર ટદવસની અાંદર, બીજા પક્ષને જવાબ મોકલવો આવશ્ર્ક િે ક ેજે ખાસ કરીને 

ફટરર્ાદમાાંના મદુ્દાઓને ધ્ર્ાનમાાં લ ેિે. 

 

માિા-તપિા અથવા શાળા, બાકી પ્રટક્રર્ાની ફટરર્ાદમાાં સધુારો અથવા ફરેફાર કરી શક ેિે, જો અન્ર્ પક્ષ 

લેતખિમાાં થર્લેા ફરેફારોને માંજૂરી આપ ેઅને ઠરાવ મીિીંગ દ્વારા બાકી પ્રટક્રર્ાની ફટરર્ાદને િલ 

કરવાની િક આપવામાાં આવ ેઅથવા જો સનુાવણી અતધકારી સનુાવણી શર થાર્ િે પિલેાાં મોિામાાં 

પાાંચ કલેને્િર ટદવસોની પરવાનગી આપે. સનુાવણીની તવનાંિી કરનાર પક્ષ, સુનાવણીમાાં મદુ્દાઓ 

ઉભા નિીં કરી શક ેક ેજે બાકી પ્રટક્રર્ા ફટરર્ાદમાાં ઉઠાવવામાાં આવ્ર્ા ન િિા, તસવાર્ ક ેઅન્ર્ પક્ષ સાંમિ 

થાર્ ક ેવધારાના મદુ્દાઓ ઉભા કરી શકાર્. જો દાખલ કરનાર પક્ષ, િમ ેઅથવા શાળા, બાકી પ્રટક્રર્ા 

ફટરર્ાદમાાં સધુારા )ફેરફારો( કરો િો, ઉકેલ સમર્ગાળા માિનેી સમર્રેખાઓ અને સનુાવણી માિેની 

સમર્રેખાઓ સધુારેલી ફટરર્ાદ દાખલ કર્ાસની િારીખ પર ફરી શરૂ થાર્ િે. 

 

િમને તવસ્િારમાાં ઉપલબ્ધ કોઇ મફિ ક ેઓિી ખચાસળ કાર્દેસર અને અન્ર્ સાંબાંતધિ સવેાઓને 

લગિી માતિિી અચકૂ પરૂી પાિવી રિી જો િમ ેમાતિિીની તવનાંિી કરો, અથવા જો િમ ેક ેશાળા 

દ્વારા બાકી પ્રટક્રર્ાની ફટરર્ાદ દાખલ કરવામાાં આવ.ે  

 

કાર્સવાિીઓ દરતમર્ાન બાળકની તસ્થતિ )સ્િે -પુિ( 

તશસ્િપાલનનો સમાવેશ કરિી કાર્સવાિી તસવાર્, ઠરાવ પ્રટક્રર્ાના સમર્ગાળા દરતમર્ાન, એકવાર બાકી 

પ્રટક્રર્ાની ફટરર્ાદ બીજા પક્ષને મોકલવામાાં આવ ેિે, અને કોઈ તનષ્પક્ષ બાકી પ્રટક્રર્ા સનુાવણી અથવા 

કોિસ કાર્સવાિીના તનણસર્ની રાિ જોિા સધુી, જ્ર્ાાં સધુી િમ ેઅને રાજ્ર્ અથવા શાળા અન્ર્થા સાંમિ 

થાર્ િે, િમારાં બાળક િનેા વિસમાન શકૈ્ષતણક તનર્તુક્િમાાં જ રિવેુાં જોઈએ. િાલની ગોઠવણમાાં 

રિેવાને સામાન્ર્ રીિ ેસ્િ-ેપુિ  (અચળ રિવેુાં )કિવેામાાં આવ ેિે. જો કાર્સવાિીમાાં તશસ્િપાલનનો 

સમાવેશ થાર્ િો, િો તશસ્િપાલનના તવવાદો દરતમર્ાન બાળકની તનર્તુક્િની ચચાસ માિ ેઅપીલ 

દરતમર્ાન તનર્ુતક્િ જુઓ.  

 

જો બાકી પ્રટક્રર્ાની ફટરર્ાદમાાં િમારા બાળકને શરૂઆિમાાં જાિરે શાળામાાં દાખલ કરવા માિેની 

કરવા માિેની અરજી શામલે િોર્, િો, બધી કાર્સવાિી પણૂસ થાર્ ત્ર્ાાં સધુી િમારા બાળકને, જાિેર 



નોટિસ ઓફ પ્રોસીજરલ સેફ્ગાર્ડસસ  
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બાળકને, જાિેર શાળા કાર્સક્રમમાાં, જો િમ ેસાંમતિ આપો િો, મૂકવુાં આવશ્ર્ક િે .જો બાળક ત્રણ 

જો બાળક ત્રણ વષસનુાં થઈ રહુ્યાં િે અને અલી ચાઇલ્િિૂિ ઇન્િરવેન્શન  (ERP ) પ્રોગ્રામમાાંથી 

પ્રોગ્રામમાાંથી સ્થળાાંિર કરી રહુ્યાં િે, િો સ્િે -પુિ  ERP સવેાઓ નથી .જો બાળક ખાસ તશક્ષણ 

તશક્ષણ અને સાંબાંતધિ સવેાઓ માિ ેલાર્ક િે અને માિાતપિાની સાંમિ િે, િો સવેાઓ ક ેજે 

સેવાઓ ક ેજે તવવાદમાાં નથી િે પરૂી પાિવી આવશ્ર્ક િે. 

 

જો  AED દ્વારા િાથ ધરાર્ેલી બાકી પ્રટક્રર્ા સનુાવણીમાાં સનુાવણી અતધકારી િમારી સાથ ેસાંમિ 

થાર્ ક ેિમારા બાળકની તનર્ુતક્િ બદલવી િે ર્ોગ્ર્ િે, િો તનર્તુક્િમાાં આ ફરેફારને િમારા અને 

રાજ્ર્ વછચેના કરાર િરીક ેઅચકૂ માનવો રહ્યો .િેથી, તનર્ુતક્િમાાં આ ફરેફાર િમારા બાળકની 

વિસમાન તનર્તુક્િ બની જાર્ િે જે આગળની અપીલોના પટરણામ માિ ેઅતનર્ણસિ િે. 

 

ઉકેલ સમર્ગાળો  

ઝિપી સનુાવણીના ટકસ્સા તસવાર્ િમારી બાકી પ્રટક્રર્ાની ફટરર્ાદ મળવાના  14 કલેને્િર ટદવસમાાં, 

શાળાએ િમ,ે તનણસર્ લનેાર સત્તાવાળા સાથ ેશાળાના પ્રતિતનતધ, અને િમ ેઅને શાળાએ પસાંદ 

કરેલી ARD સતમતિના સાંબાંતધિ સભ્ર્ો સાથ ેઉકલે બઠેક કિવેાિી બઠેક અચૂક બોલાવવી રિી  .

શાળા બઠેકમાાં માત્ર એિનીનો સમાવેશ કરી શક ેજો િમારી સાથ ેબઠેકમાાં એક એિની િોર્. 

 

િમ ેઅને શાળા બાંને ઉકલે પ્રટક્રર્ા જિી કરવા લતેખિમાાં સાંમિ થાવ અથવા િનેે બદલ ેમધ્ર્સ્થીનો 

ઉપર્ોગ કરવા સાંમિ થાવ િે તસવાર્, ઉકેલ બઠેક અચૂક ર્ોજાવી રિી .જો િમ ેઉકલે બઠેકમાાં 

સિભાગી ન થાવ િો, બેઠક ર્ોજાર્ ત્ર્ાાં સધુી ઉકલે બઠેક અને સનુાવણી માિેની સમર્રેખાઓ 

તવલાંતબિ થશે. 

 

જો શાળા િમને ઉકલે બઠેકમાાં િાજર રિવેા બોલાવવા ર્ોગ્ર્ પ્રર્ત્નો કર,ે પરાંિુ િમ ેિાજર ના રિો 

િો, 60 કલેને્િર ટદવસના ઉકલે સમર્ગાળાના અાંિ,ે શાળા સનુાવણી અતધકારીને િમારી બાકી 

પ્રટક્રર્ાની ફરીર્ાદ કાઢી નાખવા કિી શકે .શાળાએ નીચેના દસ્િાવેજોનો ઉપર્ોગ કરીને ઉકલે 

બેઠકમાાં િમને િાજર રાખવા ર્ોગ્ર્ પ્રર્ત્નો કર્ાસ િોવાનુાં દખેાિવા શાળા અચકૂ સક્ષમ િોવી રિી :

શાળાએ પારસ્પટરક સાંમતિ દશાસવલેો સમર્ અને સ્થળ ગોઠવવા કરલેા પ્રર્ત્નોનો રકૅોિસ, જેમ ક ે

કરેલા િતેલફોન કૉલ્સના રકૅોર્ડસસની તવગિો અથવા િે કૉલ્સના કરલેા પ્રર્ત્નો અને પટરણામો; િમને 

મોકલેલા પત્રવ્ર્વિારની અને મળલેા કોઇ જવાબોની નકલો; અને િમારા ઘર ેક ેરોજગારના સ્થળ ે

લીધેલી મલુાકાિોના અને િે મલુાકાિોના પટરણામોના તવગિવાર રકૅોર્ડસસ. 

 

જો, બીજી બાજુ, શાળા બાકી પ્રટક્રર્ાની ફટરર્ાદની નોટિસ મળવાના  14 કલેને્િર ટદવસોમાાં ઉકલે 

બેઠક ર્ોજવામાાં તનષ્ફળ રિ ેિો, િમ ેસનુાવણી અતધકારીને ઉકલે સમર્ગાળાનો અાંિ લાવવા અને 

શરૂ કરવા  24 કલેને્િર ટદવસની સનુાવણી સમર્રેખાનો િુકમ આપવા કિી શકો.  

 

સામાન્ર્પણે, ઉકેલ સમર્ગાળો  60 કલેને્િર ટદવસ સુધી ચાલિો િોર્ િે .જોકે, જો િમ ેઅને 

િમ ેઅને શાળા ઉકલે બઠેક જિી કરવા લતેખિમાાં સાંમિ થાવ િો, પિી સનુાવણી માિે  24 કલેને્િર 

માિે  24 કલેને્િર ટદવસની સમર્રેખા આગામી કલેને્િર ટદવસ ેશરૂ થાર્ િે .આ રીિ,ે જો િમ ે

જો િમ ેશાળાએ મધ્ર્સ્થી પ્રટક્રર્ા શરૂ કરી િોર્, પરાંિુ  60 કલેને્િર ટદવસના ઉકેલ સમર્ગાળાના 

સમર્ગાળાના અાંિ પિલેાાં િો, િમ ેઅને શાળા લતેખિમાાં સાંમિ થાવ િો ક ેકોઇ કરાર શક્ર્ નથી, પિી 

કરાર શક્ર્ નથી, પિી સનાવણી માિે  24 કલેને્િર ટદવસની સમર્રેખા અનુગામી કલેને્િર ટદવસ ેશરૂ 

કેલેન્િર ટદવસ ેશરૂ થાર્ િે .અાંિે, જો િમ ેઅને શાળા મધ્ર્સ્થી પ્રટક્રર્ાનો ઉપર્ોગ કરવા સાંમિ થાવ 

કરવા સાંમિ થાવ િો, બાંને પક્ષો કરાર થાર્ નતિ ત્ર્ાાં સુધી  60 કલેને્િર-ટદવસના ઉકલે સમર્ગાળાના 

સમર્ગાળાના અાંિ ેમધ્ર્સ્થી ચાલ ુરાખવા લતેખિમાાં સાંમિ થઇ શક ેિે .જોકે, જો કાાં િમ ેઅથવા 

િમ ેઅથવા િો શાળા મધ્ર્સ્થી પ્રટક્રર્ામાાંથી પરિ ખેંચી લો િો, સુનાવણી માિે  24 કલેને્િર-

કેલેન્િર-ટદવસની સમર્રખેા અનુગામી કલેને્િર ટદવસ ેશરૂ થાર્ િે. 

 

જો કોઈ પક્ષ સધુારલેી બાકી પ્રટક્રર્ાની ફટરર્ાદ નોંધાવ ેિે, જર્ાર ેસધુારેલી બાકી પ્રટક્રર્ાની ફટરર્ાદની 

નોંધ કરવામાાં આવ ેિે ત્ર્ાર ેઠરાવ મીટિાંગ માિેની સમર્રેખા અને ફટરર્ાદનો ઉકેલ સમર્ગાળો )ઠરાવ 

અવતધ( શરૂ થાર્ િે. 

 

ઉકેલ બઠેકના િિેઓુ િમને િમારી તવનાંિી અને શાળા સાથ ેઆધારભૂિ િકીકિોની ચચાસ કરવાની 

અને શાળાને તવવાદ ઉકલેવાની િક આપ ેિે જે તવનાંિીનો આધાર િે .જો િમ ેબઠેકમાાં કોઇ સાંમતિ 

સુધી પિોંચો િો, િમ ેઅને શાળાએ િમારો કરાર અચૂક લતેખિમાાં મકૂવો અને િનેી પર સિી કરવી 

રિી .આ લતેખિ કરાર રાજ્ર્ના કાર્દા િઠેળ આ પ્રકારનો મકુદમો સાાંભળવાની સત્તા ધરાવિા 

ન્ર્ાર્ાલર્માાં અથવા સાંઘીર્ જીલ્લા ન્ર્ાર્ાલર્માાં લાગ ુકરી શકાર્ િવેો િોર્ િે તસવાર્ ક ેપક્ષોમાાંનો 

એક પક્ષ કરાર પર સિી કર્ાસની િારીખથી ત્રણ કામકાજના ટદવસમાાં કરાર રદ કરી દે. 

 

જો શાળા િમારી ફટરર્ાદ મળ્ર્ાના  60 કલેને્િર ટદવસમાાં િમારી બાકી પ્રટક્રર્ાની ફટરર્ાદમાાં ઉઠાવલેા 

મુદ્દાઓનો િમને સાંિોષજનક ઉકલે ના લાવ ેિો, 24 કલેને્િર ટદવસની સનુાવણી સમર્રેખા શરૂ થાર્ 

િે અને સનુાવણી આગળ વધી શકે. 

 

િાકીદ ેસનુાવણીઓમાાં ઠરાવનો સમર્ગાળો  

િાકીદ ેસનુાવણીઓ માિ,ે શાળાએ બાકી પ્રટક્રર્ાની ફટરર્ાદ મળ્ર્ાના સાિ ટદવસમાાં ઉકલે બઠેક અચકૂ 

બોલાવવી રિી .િમારી પાસ ેસનુાવણીનો અતધકાર રિ ેિે જો શાળા િાકીદ ેફટરર્ાદ મળ્ર્ાના  14 

કેલેન્િર ટદવસમાાં િમારી ફટરર્ાદમાાં ઉઠાવેલા મદુ્દાઓ  14 કલેને્િર ટદવસમાાં િમને સાંિોષજનક ના 

ઉકેલે .સનુાવણી ફટરર્ાદ દાખલ કર્ાસની િારીખથી  40 શાળા ટદવસમાાં અચૂક ર્ોજવી રિી .

સુનાવણી અતધકારીએ સનુાવણી પિી  10 શાળા ટદવસોમાાં અાંતિમ તનણસર્ અચૂક આપવો રહ્યો. 

 

સુનાવણીઓ 

TEA સનુાવણીઓ િાથ ધરવા તનષ્પક્ષ સનુાવણી અતધકારીઓ પરૂા પાિે િે .સનુાવણી 

અતધકારીઓ િમારા બાળકના તશક્ષણ ક ેસાંભાળમાાં સામલે TEA ક ેબીજી કોઇ એજન્સીના 

કમસચારીઓ િોિા નથી અને કોઇ અાંગિ ક ેવ્ર્વસાર્ી તિિ ધરાવી શકિા નથી જે સનુાવણીમાાં િમેની 

ક ેિણેીની તવશ્વાસપાત્રિા સાથ ેતિિસાંઘષસ કરે .સનુાવણી અતધકારી: )1( PAED સાંબાંતધિ ફિેરલ 

અને રાજ્ર્ના તનર્મો, અને સાંઘીર્ અને રાજ્ર્ અદાલિો દ્વારા PAED ના કાનૂની અથસઘિનને જાણકાર 

િોવુાં જોઈએ અને સમજવુાં આવશ્ર્ક િે; અને )4( સનુાવણી િાથ ધરવા, અને ર્ોગ્ર્, માનક કાનૂની 

અભ્ર્ાસ સાથ ેસસુાંગિ તનણસર્ લવેા અને લખવા માિેનુાં જ્ઞાન અને ક્ષમિા િોવી આવશ્ર્ક િે. 
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TEA સુનાવણી અતધકારીઓની ર્ાદી જાળવ ેિે જેમાાં દરકે સનુાવણી અતધકારીની લાર્કાિોનો 

લાર્કાિોનો સમાવેશ થાર્ િે .આ ર્ાદી TEA વેબસાઇિ પર ઉપલબ્ધ િે, જનરલ કાઉન્સલની 

કાઉન્સલની કચરેી, ખાસ તશક્ષણ બાકી પ્રટક્રર્ા સનુાવણી )નલાંક: bit.ly/2XCdKFw). િમ ેપણ 

િમ ેપણ ર્ાદીની તવનાંિી TEA ઓટફસ ઓફ લીગલ સર્વસસીસ પરથી કરી શકો િો, જેઓની સાંપકસ 

જેઓની સાંપકસ માતિિી આ દસ્િાવેજના અાંિ ેઆપેલી િે. 

 

 

સુનાવણી પિલેાાં  

બાકી પ્રટક્રર્ા સનુાવણીના ઓિામાાં ઓિાાં પાાંચ કામકાજના ટદવસ પિલેાાં, િમ ેઅને શાળાએ 

સુનાવણીમાાં રજૂ કરાનારો કોઇ પરુાવો એકબીજાને અચકૂ જાિરે કરવો રહ્યો .કોઇપણ પક્ષ 

સમર્સર વિેંચવામાાં ન આવ્ર્ા િોર્ િવેા કોઇ પરુાવાની રજૂઆિ સામ ેવાાંધો ઉઠાવી શકે .િવેી 

જ રીિ,ે સુનાવણીના ઓિામાાં ઓિા પાાંચ વ્ર્વસાતર્ક ટદવસો પિલેાાં, િમ ેઅને શાળાએ િે 

િારીખ દ્વારા પણૂસ થર્લેા િમામ મલૂ્ર્ાાંકનો અને સનુાવણી દરતમર્ાન િમ ેઅથવા શાળા ઉપર્ોગ 

કરવા માાંગિા િો િે મલૂ્ર્ાાંકનના આધાર ેભલામણો એકબીજાને જાિરે કરવી આવશ્ર્ક િે .

સુનાવણી અતધકારી કોઈ પણ પક્ષને અિકાવી શક ેિે ક ેજે સનુાવણી સમર્ ેસાંબાંતધિ પક્ષકારની 

સાંમતિ તવના સાંબાંતધિ મલૂ્ર્ાાંકન અથવા ભલામણ રજૂ કરવામાાં તનષ્ફળ જાર્. 

 

સુનાવણી દરતમર્ાન  

િમને બાકી પ્રટક્રર્ા સનુાવણીમાાં પોિાનુાં પ્રતિતનતધત્વ કરવાનો અતધકાર િે .આ ઉપરાાંિ, બાકી 

પ્રટક્રર્ા સનુાવણીમાાં કોઈપણ પક્ષને  ( તશસ્િપાલન કાર્સવાિીઓથી સાંબાંતધિ સનુાવણી સતિિ )નો 

અતધકાર િે: 

 તવક્લાાંગિા ધરાવિા બાળકોની સમસ્ર્ાઓ અાંગ ેએિની અને /અથવા તવશેષ 

જ્ઞાન અથવા િાલીમ ધરાવિા લોકો દ્વારા િમને સલાિ આપવામાાં આવ ેિે; 

 પોિાનુાં પ્રતિતનતધત્વ કરો અથવા િકે્સાસ રાજ્ર્માાં લાઇસન્સ મળેવનાર એિની 

અથવા િકે્સાસ રાજ્ર્માાં લાર્સન્સ મળેવનાર એિની ન િોર્ અથવા પરાંિ ુજેઓ 

તવક્લાાંગિા ધરાવિા બાળકોની સમસ્ર્ાઓના સાંદભસમાાં તવશષે જ્ઞાન અથવા 

િાલીમ ધરાવિા િોર્ િવેા અને જે ADR 10 §( 20.1 1 9 4નલાંક :

bit.ly/4XFtKq )0પર તનધાસટરિ લાર્કાિોને સાંિોષે િે િે દ્વારા રજૂ 

થાઓ. 

 પુરાવા રજૂ કરો અને સામનો કરો, ક્રોસ િપાસ કરો અને સાક્ષીઓની િાજરીની 

જરૂર પિે િે; 

 સુનાવણી સમર્ ેએવા કોઈ પરુાવા રજૂ કરવા પર પ્રતિબાંધ મકૂવો ક ેજે 

સુનાવણીના ઓિામાાં ઓિા પાાંચ વ્ર્વસાર્ ટદવસ પિલેા િે પક્ષને જાિેર 

કરવામાાં ન આવ્ર્ા િોર્; 

 સુનાવણીના લતેખિ, અથવા, િમારા તવકલ્પ પર, ઇલેક્રોતનક, શબ્દશ :રકેોિસ 

મેળવો; અને 

 લેતખિ, અથવા, િમારા તવકલ્પ પર, િથ્ર્ અને તનણસર્ોના ઇલકે્રોતનક િારણો 

ઇલેક્રોતનક િારણો મળેવો.  

સુનાવણી સમર્ ેમાિાતપિાના અતધકારો 

 િમાર ેઆનો અતધકાર આપવો આવશ્ર્ક િે: 

 સુનાવણીમાાં િમારા બાળકને િાજર રાખો; 

 સુનાવણી લોકો માિ ેજાિરે રાખો; અને 

 સુનાવણીનો રકેોિસ, િથ્ર્ના િારણો િમારી પાસ ેિોવા અને તનણસર્ો િમને કોઈ 

ટકાંમિ ેપરૂા પાિવામાાં આવ ેિે. 

સુનાવણી પિી 

સુનાવણી અતધકારી તનણસર્ જારી કરશે .સનુાવણી અતધકારીનો તનણસર્ ક ેિમારા બાળકને FAPE 

મળ્ર્ુાં ક ેકમે િે અચકૂ નોંધપાત્ર ધોરણો આધાટરિ િોવુાં રહ્યો .જો િમ ેકાર્સપદ્ધતિ સાંબાંતધિ ત્રટુિ 

તવશ ેફટરર્ાદ કરો િો, સુનાવણી અતધકારી માત્ર એ જોઇ શક ેક ેિમારા બાળકને FAPE ન મળ્ર્ુાં િોર્ 

જો ત્રટુિથી :િમારા બાળકનો FAPE ને અતધકાર અવરોધાર્; િમારાં બાળક શકૈ્ષતણક લાભોથી વાંતચિ 

રહુ્યાં િોર્; અથવા િમારા બાળકને FAPE નાાં સાંદભસમાાં તનણસર્ લવેાની પ્રટક્રર્ામાાં સિભાગી થવા િક 

સાથ ેનોંધપાત્ર રીિ ેિસ્િક્ષેપ થર્ો િોર્ .ઉપરોક્િ વણસવલે જોગવાઈઓમાાંથી કોઈ પણ સનુાવણી 

અતધકારીને  PAED ભાગ  B ( C 62 CFR  600.463 વિે §§400) અાંિગસિ સાંઘીર્ તનર્મોના 

પ્રટક્રર્ાગિ સલામિી તવભાગમાાં જરૂરીર્ાિોનુાં પાલન કરવા માિ ેશાળાને ઓિસર આપિા અિકાવવા 

માિ ેઅથસઘિન કરી શકાર્ નિીં. 

 

TEA ખાિરી કરશ ેકે  60 કલેને્િર ટદવસોનો ઉકલે સમર્ગાળો સમાપ્િ થર્ા પિી, અથવા અનુકળૂ 

કરેલો ઉકલે સમર્ગાળો જો લાગ ુપિે િો, અાંતિમ સુનાવણી તનણસર્  24 કલેને્િર ટદવસોમાાં લવેામાાં 

આવ ેઅને પક્ષકારોને િપાલથી મોકલવામાાં આવ ે .િાકીદ ેસનુાવણીમાાં, TEA ખાિરી કરશ ેક ે

સુનાવણીની િારીખથી  10 શાળા ટદવસોમાાં અાંતિમ તનણસર્ લવેામાાં આવ ે.સુનાવણી અતધકારી 

કોઇપણ પક્ષકારની તવનાંિીથી તબન-િાકીદની સુનાવણીમાાં સારા કારણસર ચોક્કસ સમર્ગાળો 

લાંબાવવાની સ્વીકૃતિ આપી શકે .સનુાવણી અતધકારી િાકીદની સનુાવણીમાાં સમર્ લાંબાવવાની 

સ્વીકૃતિ ના પણ આપ.ે નીચ ેવણસવ્ર્ા પ્રમાણ,ે સનુાવણી અતધકારીનો તનણસર્  ( તશસ્િપાલન 

કાર્સવાિીથી સાંબાંતધિ સનુાવણીના તનણસર્ સતિિ( અાંતિમ રિ ેિે, તસવાર્ ક ેસનુાવણીના પક્ષકાર)િમ ે

અથવા શાળા( રાજ્ર્ ક ેસાંઘીર્ ન્ર્ાર્ાલર્ને તનણસર્ની અપીલ કરે. 

 

શાળાએ સનુાવણી અતધકારી દ્વારા કતથિ સમર્સીમામાાં સનુાવણી અતધકારીના તનણસર્નો અમલ 

અચૂક કરવો રહ્યો, અથવા જો કોઇ સમર્સીમા કતથિ ના િોર્ િો, તનણસર્ આપ્ર્ા પિી  10 શાળા 

ટદવસોમાાં, પિી ભલ ેશાળા તનણસર્ સામ ેઅપીલ કર,ે તસવાર્ ક ેઅપીલનો ઉકેલ આવ ેત્ર્ાાં સધુી 

ભૂિકાળના ખચાસઓ માિ ે કોઇ વળિર રોકી શકાિુાં િોર્. PAED ભાગ બી )62 C.F. R  

600.463 વિે §§600.400( અાંિગસિ સાંઘીર્ તનર્મોના પ્રટક્રર્ાત્મક સલામિી તવભાગમાાં કાંઈપણ 

અથસઘિન કરી શકાશ ેનિીં ક ેિમ ેપિલેાથી જ ફાઇલ કરલેી કાર્સવાિીની સનુાવણીથી અલગ મદુ્દા પર 

અલગ બાકી પ્રટક્રર્ા ફટરર્ાદ નોંધાવી શકો. 
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સલાિકાર પનેલ અન ેસામાન્ર્ લોકો માિેના િારણો અન ેતનણસર્ 

તનણસર્ 

સુનાવણી અતધકારીના તનણસર્થી કોઈ પણ વ્ર્તક્િગિ રૂપ ેઓળખી શકાર્ િવેી માતિિીને કાઢી નાખર્ા 

માતિિીને કાઢી નાખર્ા પિી, AE D રાજ્ર્ સલાિકાર પનેલને તનણસર્ )જેમાાં સનુાવણી 

અતધકારીના િારણો અને તનણસર્ો શામલે િે( પ્રદાન કરવો આવશ્ર્ક િે. િકે્સાસમાાં રાજ્ર્ સલાિકાર 

રાજ્ર્ સલાિકાર સતમતિને સિિ સલાિકાર સતમતિ કિવેામાાં આવ ેિે. TEA એ તનણસર્ લોકોને 

તનણસર્ લોકોને પણ ઉપલબ્ધ કરાવવો આવશ્ર્ક િે. 

 

દીવાની કાર્સવાિી  

કોઈપણ પક્ષ (િમ ેઅથવા શાળા )જે બાકી પ્રટક્રર્ા સુનાવણી(તશસ્િપાલન કાર્સપદ્ધતિઓ સાથ ે

સુનાવણી સતિિ)માાં િારણો અને તનણસર્થી સાંમિ ન િોર્ િે આ સાંબાંધમાાં દીવાની કાર્સવાિી 

લાવીને બાબિ જે બાકી પ્રટક્રર્ા સનુાવણીનો તવષર્ િિો િનેા સનુાવણી અતધકારીના િારણો 

અને તનણસર્ અાંગ ેઅપીલ કરવાનો અતધકાર ધરાવ ેિે .આ કાર્સવાિીને રાજ્ર્ની અદાલિમાાં 

લાવવામાાં આવી શક ેિે જેમને આ પ્રકારના કસેની સનુાવણી કરવાનો અતધકાર િે અથવા 

ર્ુનાઇિેિ સ્િટે્સની ટિતસ્રક્િ કોિસમાાં તવવાદના પટરમાણને ધ્ર્ાનમાાં લીધા તવના અને તનણસર્ 

આપ્ર્ાની િારીખથી મોિામાાં મોિા  00 કલેને્િર ટદવસોમાાં લાવવી આવશ્ર્ક નથી .અપીલ 

પ્રટક્રર્ાના ભાગ િરીક,ે ન્ર્ાર્ાલર્ ેબાકી પ્રટક્રર્ા સનુાવણીના રકૅોર્ડસસ અચકૂ મળેવવા રહ્યા, કોઇપણ 

પક્ષની તવનાંિી પર વધારાનો પરુાવો સાાંભળવો રહ્યો, પુરાવાના પ્રાધાન્ર્ પર પોિાના તનણસર્નો 

આધાર બનાવવો રહ્યો, અને કોઇ ર્ોગ્ર્ રાિિની સ્વીકૃતિ આપવી રિી. 

 

IDEA માાંનુાં કાંઇપણ ર્ુ.એસ .બાંધારણ ,તવક્લાાંગિા ધરાવિાઅમેટરકનોનો અતધતનર્મ  1000 , 

10 96 ના પનુવસસન અતધતનર્મ  (સકે્શન  402 ) ના શીષસક  V , અથવા તવક્લાાંગિા ધરાવિા 

બાળકોના અતધકારોને સાંરક્ષણ કરિા અન્ર્ સાંઘીર્ કાર્દાઓ િઠેળ ઉપલબ્ધ અતધકારો, 

કાર્સપદ્ધતિઓ અને ઉપાર્ોને સીતમિ કરિુાં નથી ,તસવાર્ ક ેઆ કાર્દાઓ િઠેળ દીવાની 

કાર્સવાિી દાખલ કરિા પિેલાાં રાિિ શોધવી જે IDEA ભાગ  B  િેઠળ ઉપલબ્ધ િોર્, રાિિની 

માાંગ કરિા કોિસમાાં આ કાર્દા િઠેળ નાગટરક કાર્સવાિી કરવા પિલેાાં, IDEA િેઠળ પરૂી પાિેલી 

બાકી પ્રટક્રર્ા સનુાવણી કાર્સપદ્ધતિઓ અને ઉપર વણસવેલ િે જ િદ સધુી અચૂક વાપરવુાં જોઇએ 

જો િમે  PAED ભાગ  B િેઠળ કાર્સવાિી કરી િોર્ િો આનો અથસ એ થાર્ ક ેિમારી પાસ ેIDEA 

િેઠળ ઉપલબ્ધ એ કાર્દાઓથી ઢાાંકી દવેાિા અન્ર્ કાર્દાઓ િઠેળ ઉપાર્ો િોર્, પરાંિ ુસામાન્ર્ 

રીિે, રાિિ મળેવવા માિ ેિે અન્ર્ કાર્દાઓ િઠેળ, િમાર ેઅદાલિમાાં કોઈ કાર્સવાિી કરવા પિલેાાં, 

પ્રથમ IDEA િેઠળ ઉપલબ્ધ વિીવિી ઉપાર્ો (એિલ ેક,ે બાકી પ્રટક્રર્ા ફટરર્ાદ; ઠરાવ મીટિાંગ સતિિ 

ઠરાવ પ્રટક્રર્ા; અને તનષ્પક્ષ બાકી પ્રટક્રર્ા સનુાવણી પ્રટક્રર્ાઓ )નો ઉપર્ોગ અચકૂ કરવો રહ્યો. 

 

એિનીની ફી 

PAED ભાગ B િઠેળ લાવવામાાં આવલેી કોઈપણ કાર્સવાિીમાાં, કોિસ, િેના તવસાંગતિ પત્રક અનુસાર, 

જો િમ ેજીિ મળેવશો )જીિશો િો( િમને ખચસના ભાગ રૂપ ેિમને વાજબી એિનીની ફી આપી શક ે

િે. 

 

IDEA ભાગ B િઠેળ લાવવામાાં આવલે કોઈપણ કાર્સવાિીમાાં, કોિસ, િેના તવસાંગતિ પત્રક મજુબ, 

પ્રવિસમાન શાળા અથવા રાજ્ર્ તશક્ષણ એજન્સીને ખચસના ભાગ રૂપ ેવાજબી એિનીની ફી આપી શક ે

િે, જો િમારા એિની દ્વારા ચકૂવણી કરવામાાં આવે, જો એિનીએ: )a( ફટરર્ાદ અથવા કોિસ કસે 

દાખલ કર્ો િોર્ ક ેઅદાલિ વ્ર્થસ, ગેરવાજબી અથવા પાર્ા વગરની લાગ ેિે; અથવા )b( મકુદ્દમા સ્પષ્ટ 

રીિ ેવ્ર્થસ, ગેરવાજબી અથવા પાર્ા વગર બન્ર્ા પિી દાવો કરવાનુાં ચાલ ુરાખ;ે અથવા 

 

IDEA ભાગ  B િઠેળ લાવવામાાં આવલેી કોઈપણ કાર્સવાિીમાાં, કોિસ, િેના તવસાંગતિ પત્રક મજુબ, 

પ્રવિસમાન શાળા અથવા રાજ્ર્ તશક્ષણ એજન્સીને ખચસના ભાગ રૂપ ેએિનીની વાજબી ફી આપી શક ે

િે, િમ ેઅથવા િમારા એિની દ્વારા ચકૂવણી કરવામાાં આવ,ે જો બાકી પ્રટક્રર્ાની સનુાવણી માિ ે

િમારી તવનાંિી અથવા પિીના અદાલિ કસેને કોઈ પણ અર્ોગ્ર્ િિે ુમાિ ેરજૂ કરવામાાં આવ્ર્ો િોર્, 

જેમ ક ેપરશેાન કરવુાં, તબનજરૂરી તવલાંબ કરવો, અથવા તબનજરૂરી રીિ ેકાર્સવાિી  (સનુાવણી)નુાં મલુ્ર્ 

વધારવુાં. 

 

 

અદાલિ એિનીની વાજબી ફી નીચ ેમજુબ આપ ેિે: 

 ફી સમદુાર્માાં પ્રવિસિા દરો પર આધારીિ િોવી આવશ્ર્ક િે જેમાાં સવેાઓ અને 

સુતવધાર્ુક્િ સવેાઓની ગુણવત્તા માિ ેકાર્સવાિી અથવા સનુાવણી ઉભી થઈ િે .

આપવામાાં આવલેી ફીની ગણિરીમાાં કોઈ બોનસ અથવા ગણુકનો ઉપર્ોગ કરી શકાશ ે

નિીં. 

 પિાવિની લતેખિ ઓફર પિી કરવામાાં આવલેી સવેાઓ માિે  PAED ભાગ  B િઠેળ 

કોઈ પણ કાર્સવાિીમાાં ફી ચકૂવી શકાિી નથી અને સાંબાંતધિ ખચસની ચકૂવણી કરી 

શકાિી નથી જો: 

 

o આ ઓફર તસતવલ પ્રોતસજરના ફિેરલ તનર્મોના તનર્મ  32 દ્વારા 

સૂચવવામાાં આવલેા સમર્ની અાંદર અથવા કાર્સવાિીની સનુાવણીના 

ટકસ્સામાાં, કાર્સવાિી શરૂ થવાના  10 કરિાાં વધ ુકલેેન્િર ટદવસોમાાં 

કોઈપણ સમર્ ેકરવામાાં આવ ેિે; 

o આ ઓફર  10 કલેને્િર ટદવસની અાંદર સ્વીકૃિ કરાિી નથી; અને 

o અદાલિ અથવા વિીવિી સુનાવણી અતધકારીને લાગ ેિે ક ેઆખર ે

િમારા દ્વારા મળલેી રાિિ િમારા માિ ેપિાવિની ઓફર કરિાાં વધ ુ

અનુકૂળ નથી. 

 

આ પ્રતિબાંધો િોવા િિાાં, જો િમ ેજીિો િો અને સમાધાનની ઓફરને નકારી કાઢવા માિ ેિમને 

ન્ર્ાર્ી ઠરેવવામાાં આવ ેિો એિનીની ફી અને િનેાથી સાંબાંતધિ ખચસનો hિુકમ િમને મળી શક ેિે. 

 

D RA સતમતિની કોઈપણ બઠેકને લગિી ફી આપવામાાં આવશ ેનિીં, તસવાર્ ક ેબઠેક વિીવિી 

કાર્સવાિી અથવા કોિસ કાર્સવાિીના પટરણામ રૂપ ેલવેામાાં ન આવે .ઠરાવ બઠેક, ઉપર વણસવ્ર્ા મજુબ, 

વિીવિી સનુાવણી અથવા કોિસ કાર્સવાિીના પટરણામ રૂપ ેબોલાવલે મીટિાંગ માનવામાાં આવિી નથી 

અને આ એિનીની ફીની જોગવાઈઓના િિેસુર વિીવિી સનુાવણી અથવા કોિસ કાર્સવાિી માનવામાાં 

આવિી નથી. 
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અદાલિ IDEA ભાગ બી િેઠળ આપવામાાં આવલે એિનીની ફીને ઘિાિે િે ,જો અદાલિને એવુાં 

લાગ ેકે: 

 િમ ે અથવા િમારા એિની, કાર્સવાિી દરતમર્ાન, તવવાદના અાંતિમ ઠરાવને 

ગેરવાજબી રીિ ેતવલાંબ કર્ો; 

 એિનીની ફીની રકમ અન્ર્થા અર્ોગ્ર્ રૂપ ેઆપવામાાં આવ ેિે ર્ોગ્ર્ રીિ ેસમાન 

કુશળિા, પ્રતિષ્ઠા અને અનુભવના એિની દ્વારા સમાન સવેાઓ માિ ેસમદુાર્માાં 

પ્રવર્િસિ કલાકદીઠ દર કરિાાં વધ ુિે; 

 તવિાવેલો સમર્ અને કાનૂની સવેાઓનો સમર્ અથવા કાર્સવાિીની પ્રકૃતિને 

ધ્ર્ાનમાાં લિેા વધ ુિિો; અથવા 

 આપનુાં પ્રતિતનતધત્વ કરનાર એિનીએ બાકી પ્રટક્રર્ા કાર્સવાિી અાંગનેા તવભાગમાાં 

અાંગેના તવભાગમાાં ઉપર વણસવ્ર્ા મજુબ બાકી પ્રટક્રર્ા ફટરર્ાદમાાં શાળાને ર્ોગ્ર્ 

શાળાને ર્ોગ્ર્ માતિિી આપી નથી. 

 

જો ક,ે જો અદાલિને જાણવા મળ ેક ેજો શાળા અથવા રાજ્ર્એ કાર્સવાિીના અાંતિમ ઠરાવ અથવા 

ઠરાવ અથવા કાર્સવાિીને ગરેવાજબી રૂપ ે તવલાંતબિ કરી દીધી િે અથવા  PAED ભાગ  B ની 

B ની કાર્સવાિીગિ સલામિીની જોગવાઈઓ િઠેળ ઉલ્લાંઘન કરવામાાં આવ્ર્ુાં િોર્ િો કોિસ ફી ઘિાિશ ે

િો કોિસ ફી ઘિાિશ ેનિીં. 

 

ખાસ તશક્ષણ બાકી પ્રટક્રર્ા સનુાવણી કાર્સક્રમ સાંબાંતધિ રાજ્ર્ તનર્મ 10 TAC §20. 1 14 1

§20. 1 14 1)નલાંક :bit.ly/6nQcmtG) થી પ્રારાંભ થાર્ િે.
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આ પાનુાં જાણી જોઈન ેકોરાં રાખવામાાં આવ્ર્ુાં િે.
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સાંપકસ માતિિી 

જો િમને આ દસ્િાવેજમાાંની માતિિી તવશ ેકોઇ પ્રશ્નો િોર્ અથવા િમને દસ્િાવેજ સમજાવવા ચોક્કસ વ્ર્તક્િની જરૂર િોર્ િો, કૃપા કરી સાંપકસ કરો:  

સ્થાતનક સાંપકસ માતિિી 

 

શાળા તશક્ષણ સવેા કને્ર અન્ર્ સાંસાધન 

નામ: નામ: નામ: 

િેતલફોન નાંબર: િેતલફોન નાંબર: િેતલફોન નાંબર: 

ઇમેલ: ઇમેલ: ઇમેલ: 

 

જો િમને ખાસ શકૈ્ષતણક મુદ્દાઓ તવશ ેમાતિિી જોઇિી િોર્ િો, િમ ેસ્પતેશર્લ એજ્ર્કુેશન ઇન્ફમેશન સને્િરને  1 - 244- SPEDTEX (1 -244- 9 9 6 -6260( નાંબર પર ફોન કૉલ કરી શકો .જો િમ ેઆ 

નાંબર પર કૉલ કરીને સાંદશેો િોિી દશેો િો, કોઇ ચોક્કસ વ્ર્તક્િ સામાન્ર્ કામકાજના કલાકો દરતમર્ાન િમને વળિો ફોન કૉલ કરશે .બતધર ક ેસાાંભળવાની સમસ્ર્ા ધરાવિી વ્ર્તક્િઓ  9 - 1 - 1 પર રીલ ૅિકે્સાસ ઉપર્ોગ 

કરીને ઉપર જણાવલેા વોઇસ નાંબર પર ફોન કૉલ કરી શકે. 

જો િમને તનકાલની રાિ જોિી ખાસ તશક્ષણ ફટરર્ાદ તવશ ેપ્રશ્નો િોર્ િો, કપૃા કરીને 414 -236- 0212 નાંબર પર કરો .જો િમને તનકાલની રાિ જોિી મધ્ર્સ્થી ક ેબાકી પ્રટક્રર્ા સનુાવણી તવશ ેપ્રશ્નો િોર્ િો, 

અનુક્રમ ેફાળવલેા મધ્ર્સ્થી ક ેસનુાવણી અતધકારીનો સાંપકસ કરો. 

તવવાદ તનરાકરણ સાંપકસ માતિિી 

 

સુતવધાજનક  PEI ની તવનાંિી કરિી વખિ,ે 

તવનાંિી આ સરનામાાં પર મોકલો: 

 

 

State IEP Facilitation Project 

Texas Education Agency 

1701 N. Congress Avenue 

Austin, TX 78701-1494 

અથવા 

Fax: 512-463-9560 

અથવા 

specialeducation@tea.texas.gov 

 

ખાસ તશક્ષણની ફટરર્ાદ નોંધાવિી વખિ,ે ફટરર્ાદ 

આ સરનામાાં પર મોકલો: 

 

 

Special Education Complaints Unit 

Texas Education Agency 

1701 N. Congress Avenue 

Austin, TX 78701-1494 

અથવા 

Fax: 512-463-9560 

અથવા 

specialeducation@tea.texas.gov 

 

મધ્ર્સ્થીની તવનાંિી કરિી વખિ,ે તવનાંિી આ 

સરનામાાં પર મોકલો: 

 

Mediation Coordinator  

Texas Education Agency 

1701 N. Congress Avenue 

Austin, TX 78701-1494 

અથવા 

Fax: 512-463-6027 

અથવા 

SE-Legal@tea.texas.gov 

બાકી પ્રટક્રર્ાની ફટરર્ાદ નોંધાવિી વખિ,ે ફટરર્ાદ 

આ સરનામાાં પર મોકલો: 

 

 

Special Education Due Process 

Hearings 

Texas Education Agency 

1701 N. Congress Avenue 

Austin, TX 78701-1494 

અથવા 

Fax: 512-463-6027 

અથવા 

SE-Legal@tea.texas.gov 

 

 

 
 
 
 
 

કપૃા કરીન ેTEA ની ખાસ તશક્ષણ તવભાગની વબેસાઇિ 

 

https://tea.texas.gov/TexasSped ની મલુાકાિ લો 

 


