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प्रक्रियागत सरुक्षणको सचूना 
अपाङ्गता भएका बािबालिकाका अलभभावकको अलिकार 

अपाङ्गता भएकाहरुको लशक्षा ऐन (आइक्रिया), २००४ मा सशंोिन 
भएअनुसार, ववद्याियिे बच्चाको आमाबुवािाई आइक्रिया र त्यसको 
कायावन्वयन लनयमाविीअन्तगवत उपिब्ि प्रक्रियागत सरुक्षणको 
वणवन समावेश भएको अपाङ्गता सूचना क्रदनुपनिे । टेक्सास लशक्षा 
एजेन्सी (टीईए) िे तयार गरेको यो दस्तावेज यो सचूना 
पूरा गनव र अपाङ्गता भएका बािबालिकाका आमाबुवािाई 
आइक्रियाअन्तगवत उनीहरुको अलिकार बझु्न सहयोग गनवका िालग 
तयार गररएको हो । 

 

ववशेष लशक्षामा प्रक्रियागत सरुक्षण 

सुरक्षण 

 

आइक्रियाअन्तगवत, आमाबुवा भन्ने शब्दिे जैववक आमाबुवा, िमव 
आमाबुवा, राज्य आवश्यकतािे क्रदएमा झड्केिो आमाबुवा, जैववक 
वा िमव आमाबवुाको ठाउाँमा काम गरररहेको व्यवि (बाजे बज्य,ै 

सौतेनी आमाबवुा वा अन्य नातेदार), जोसाँग बच्चा बस्दि, बच्चाको 
कल्याणका िालग बैिालनक रुपमा खजम्मेवार व्यवि, वा अलिकारप्राप्त 
आमाबुवा भन्ने बुखझन्ि । 
 

सीलमत अंगे्रजी भाषा सीप भएको कससैाँग प्रयोग गररएको मौलिक 
भाषा भन्नािे त्यो व्यवििे सामान्यतयााः प्रयोग गन ेभाषा हो । 
सुन्न गाह्रो मान्ने व्यविका िालग प्रयोग हुाँदा मौलिक भाषा भनेको 
व्यवििे प्रयोग गन ेसञ्चारको माध्यम हो । 
 

ववद्याियिे तपाईंिाई यो प्रक्रियागत सरुक्षणको सचूना दस्तावेजको 
अको प्रलत क्रदनपैन ेअवस्थामा बाहेक ववद्यािय वषवमा एक पल्ट मात्र 
क्रदनुपिवाः मलु्यांकनमा प्रारखम्भक लसफाररस वा तपाईंको अनरुोिमा, 
टीइएमा फाइि गररएको पक्रहिो ववशेष लशक्षा लशकायतमा, ववद्यािय 
वषवमा प्रक्रिया सनुुवाई गनुासोको पक्रहिो म्याद समाप्तीको प्राप्तीमा, 
स्थानान्तरण पररवतवन एकीकृत हुने अनशुासनको कारवाही गनवका 
िालग लनणवय वा तपाईंको अनरुोिमा । 

 

तपाईं र ववद्याियिे भनाव, समीक्षा र समाप्ती (एआरिी) 
सलमलतमाफव त तपाईंको बच्चाको शैखक्षक कायविमको बारेमा 
गिवन ् । एआरिी सलमलतिे तपाईंको बच्चा ववशेष लशक्षा र 
सेवाका िालग योग्य भए नभएको लनिावरण गिव । एआरिी 
तपाईंको बच्चाको व्यविगत शैखक्षक कायविम (आईईपी) ववकास, 

समीक्षा र पररमाजवन गिव र तपाईंको बच्चाको शैखक्षक पदस्थापन 
लनिावरण गिव । एआरिी सलमलत र आइक्रियाको भलूमकाको बारेमा 
थप जानकारी तपाईंको ववद्याियको यो दस्तावेजमा उपिब्ि ि- 

भनाव, समीक्षा र समालप्त प्रक्रियासम्बन्िी अलभभावक गाइि (लिंक: 

(लिंक: fw.escapps.net) 

 

पाल्ने आमाबुवा पलन आमाबुवा हुने 

हुने 

आइक्रिया अन्तगवत राज्यको काननू वा लनयमिे लनषेि नगदावसम्म 
राज्य वा स्थानीय लनकायको अनबुन्िात्मक खजम्मेवारीिे 
आमाबुवाको रूपमा कायव गनव पाल्ने आमाबुवािाई लनषेि 
नगदावसम्म उनीहरूिे आमाबबुाको रूपमा काम गनव सक्िन ्। यक्रद 
तपाईं टेक्सासमा अपाङ्गता भएको बच्चािाई पाल्ने आमाबुवा 
हुनुहुन्ि भने, यक्रद तपाईं ववशेष शैखक्षक लनणवहरूमा सहभागी हुन 
सहमत हुनुहुन्ि र यक्रद ९० क्रदनलभत्र बच्चाका िालग ववशेष शैखक्षक 
लनणवयहरूका िालग आमाबवुाको भूलमका तपाईंिे बच्चाको अको 
एआरिी सलमलत बैठकअलि चाक्रहने तालिम कायविम परुा गनुवहुन्ि 

भने तपाईंिे आमाबुवाको रूपमा काम गनव सक्नुहुन्ि । 
िरबारववहीन वा वैकखल्पक स्याहारमा रहेका ववद्यािय जव तपाईंिे 
स्वीकृत तालिम कायविम परूा गनुवहुन्ि, तपाईंिे सोही बच्चाको 
आमाबुवाको रूपमा काम गनव वा अको बच्चाका िालग आमाबुवा वा 
सरोगेट आमाबवुा बन्नका िालग तालिम कायविम पनुाः लिनपुदैन 
यक्रद ववद्याियिे ववशेष लशक्षाको लनणवय गन ेप्रयोजनमा आमा-
बुबाका रूपमा तपाईंिाई लनयिु नगन ेलनणवय गरेमा, तपाईंिाई 
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सो लनणवय गरेको लमलतदेखि सात क्रदन लभत्र लिखित सचूना क्रदन ु

अलनवायव हुनेि। उि सचूनामा लनणवयका सम्बन्िमा LEA को 
स्पष्टीकरण क्रदइएको हुनुपिव र तपाईंिे TEA मा ववशेष लशक्षा उजुर 
दायर गनव सक्नुहुन्ि भनेर तपाईंिाई अवगत गराएको हुनुपनिे।  
 

सरोगेट आमाबुवा 
यक्रद उलचत प्रयासको वावजुद ववद्याियिे बच्चाको आमाबुवाको 
पक्रहचान गनव वा पत्ता िगाउन नसकेमा पाल्ने आमाबवुािे 
अलभभावकको रूपमा सेवा गनव इच्िा नगरेमा वा सक्षम नभएमा, 
बच्चा पाल्ने िरको वातावरणमा बस्दैन, वा बच्चा राज्यको 
खजम्मेवारीमा भएमा, बच्चा राज्यको खजम्मेवारीमा नआउाँदासम्म र 
अदाितिे सरोगेट अलभभावक लनयिु नगदावसम्म ववद्याियिे 
बच्चाको अलभभावकको ठाउाँमा कायव गनव एक सरोगेट अलभभावकको 
लनयुवि गनुवपिव । ववद्याियिे म्याक्रकने -भेन्टो िरबारववहीन 
सहयोग ऐनमा पररभावषत गररए बमोखजम साथ नपाएका 
िरबारववहीन यवुाको िालग सरोगेट आमाबवुा पलन लनयुि गनुवपिव । 
िरबारववहीन वा वकैखल्पक स्याहारमा राखिएको बच्चाको िालग 
सरोगेट आमाबवुाको लनयिु गरेपलि व्यावहाररक हुने वबवत्तकै, 

ववद्याियिे बच्चाको शैखक्षक लनणवय लनमावता र केस वकव रिाई 
लनयुविको लिखित सचूना प्रदान गनुवपनिे । थप जानकारीको िालग 
यहााँ जानुहोस,् िरबारववहीनता अनुभव गन ेबच्चा र यवुा लिकं : 
bit.ly/93v6KzG)। 
 

सरोगेट आमाबवुाको रूपमा सेवाको योग्य हुनको िालग, तपाईं TEA 

को कमवचारी, ववद्यािय, वा बच्चाको लशक्षा वा स्याहारमा सिंग्न हुने 
लनकाय हुनुपदैन र बच्चाको रुलचसाँग बाखझने तपाईंको कुन ैरुलच हुनु 
हुाँदैन। सरोगेट अलभभावकको रूपमा लनयिु व्यविसाँग पयावप्त ज्ञान र 
र सीप हुनुपिव, सेवा क्रदन इच्िुक हुनुपिव, बच्चाको इच्िािाई 
पछ्याउनको िालग स्वतन्त्र लनणवयको अभ्यास गनुवपिव, बच्चाको 
प्रक्रिया अलिकार उल्िंिन नगररएको कुरा सलुनखित गनुवपिव, बच्चा 
ववद्याियको भ्रमण गनुवपिव, बच्चाको लशक्षाको रेकिवको समीक्षा 
गनुवपिव, बच्चाको लशक्षामा सिंग्न कुन ैपलन व्यविसाँग परामशव 
एआरिी सलमलतको बठैकहरूमा भाग लिनपुिव र प्रलशक्षण कायविम 
पूरा गरेको हुनुपिव। सरोगेटआमाबुवाको रूपमा काम गनव ववद्यािय 
द्वारा लनयिु गररएको व्यवििे सरोगेट आमाबुवाको रूपमा प्रारखम्भक 
प्रारखम्भक लनयवुिको लमलतिे 30 क्रदन लभत्र बच्चाको अको लनिावररत 
एआरिी सलमलतको बठैकभन्दा अलि तालिम कायविम परूा गनुवपिव । 

स्वीकृत प्रलशक्षण कायविम परूा गररसकेपलि तपाईंिे सोही 
िालग अलभभावकको रूपमा काम गनव वा अको बच्चाको िालग 
आमाबुबा वा सरोगेट आमाबवुाको रूपमा सेवा क्रदनको िालग पनु: 
प्रलशक्षण कायविम गनुवपदैन । 
 

सरोगेट आमाबवुासम्बन्िी थप आवश्यकताहरूको िालग, कृपया 
यहााँ हेनुवहोस ्19 TAC §89.1047 (Link: bit.ly/39B7jIa) 

 

बच्चाको पक्रहचान 

लनजी ववद्याियमा उपखस्थत भइरहेका िरबारववहीन अपाङ्गता 
भएका बािबालिका र राज्यको मातहतमा बलसरहेका अपाङ्गता 
भएका बािबालिकाहरूिाई उनीहरूको अपाङ्गताको जुनसकैु 
गम्भीरता भए तापलन उनीहरूको पक्रहचान गररन ुपन,े पत्ता िगाई 
मूल्यांकन गररनपुिव। यो प्रक्रियािाई बच्चाको पक्रहचान अथावत ्
चाइल्ि फाइन्ि भलनन्ि । 
 

यसका बच्चा भेट्टाउने (चाइल्ि फाइन्ि) गलतववलिहरूको एक 
अङ्गको रूपमा एिईएिे ववशेष लशक्षा तथा सम्बखन्ित सेवाहरू 
आवश्यक रहेका बािबालिकाहरूको िोजी, पक्रहचान र मलू्याङ्कन 
गनव पयावप्त प्रसारण सक्रहत अिबार वा अन्य लमक्रिया वा दवैुमा 
सूचना प्रकाशन वा िोषणा गनुवपदवि । 
 

बच्चाको पक्रहचानआवश्यकताहरूको पणूव व्याख्याको िालग कृपया 
यहााँ हेनुवहोस:् बाि-केखन्ित ववशेष लशक्षा प्रक्रियाको िालग काननूी 
प्रारूप (लिंक: fw.escapps.net) ।  
 

पूवव लिखित सचूना 
तपाईंको बच्चाको ववशेष लशक्षा आवश्यकतासम्वन्िी ववद्याियको 
गलतवविीबारे लिखित जानकारी क्रदने अलिकार तपाईंसाँग ि। 
ववद्याियद्वारा तपाईंको बच्चािाई उपिब्ि गराइएको पक्रहचान, 

मुल्यांकन वा तपाईंको बच्चाको शैखक्षक पदस्थापन वा लनाःशुल्क 
उलचत साववजलनक लशक्षा (फेप) शुरु गनव वा पररवतवन गनुव भन्दा 
समय अलि पवूव लिखित सचूना क्रदनुपिव। तपाईंसाँग ववद्याियिे 
पक्रहचान, मुल्यांकन वा तपाईंको बच्चाको शैखक्षक पदस्थापन वा 
लनाःशुल्क उलचत साववजलनक लशक्षा (फेप) शुरु गनव वा पररवतवन गनव 
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अस्वीकार गनुवअलि पवूव लिखित सचूना क्रदने अलिकार ि । 
तपाईं पररवतवनमा सहमत भएको वा पररवतवनका िालग अनरुोि 
भएपलन पवूव लिखित सचूना उपिब्ि गराउनुपिव । 
 

टेक्सासमा तपाईंिे िोटो समयसीमा स्वीकार नगदावसम्म 
ववद्याियिे कायवको प्रस्ताव वा कायववाही अस्वीकार गनुवभन्दा पक्रहिे 
तपाईिाई कम्तीमा पााँच ववद्यािय क्रदन अलि लिखित सचूना 
क्रदनुपनिे ।  

ववद्याियिे पवूव लिखित सचूनामा यी कुरा समावेश गनुवपिवाः 
ववद्याियिे प्रस्ताव वा अस्वीकार गनव िागेको गलतवविीहरुको 
वववरण, ववद्याियिे क्रकन गलतवविी प्रस्ताव वा अस्वीकार गरेको ि 
भन्ने वणवन, गलतवविी प्रस्ताव वा अस्वीकार गन ेलनणवय गदाव प्रयोग 
गररएको ववद्याियको प्रत्येक मलु्यांकन कायववविी, जााँच, रेकिव वा 
ररपोटवको वववरण, आइक्रियाको प्रक्रियागत सरुक्षणअन्तगवतका 
संरक्षण भएको कथन, तपाईंिे कसरी यो प्रक्रियागत सरुक्षणको 
सूचनाको प्रलत प्राप्त गनुवहुन्ि भन्ने वववरण, आइक्रियािाई बझु्न 
तपाईंिाई सहयोग गन ेव्यवि वा ससं्थाका िालग सम्पकव सचूना, 
तपाईंको बच्चाको एआरिी सलमलतमा ववचार गररएको अन्य िनोट र 
क्रकन ती िनोटहरु अस्वीकार गररए भन्ने वववरण र क्रकन ववद्याियिे 
गलतवविी प्रस्ताव वा अस्वीकार गिव भन्ने अन्य कारणको वववरण । 

 

सूचना सामान्य नागररकिे बझु्ने भाषामा िेखिनपुिव र यक्रद स्पष्ट 
रूपमा सम्भव नभएको अवस्थामा बाहेक तपाईंको मिू भाषा वा 
सञ्चारको अन्य माध्यममा अनवुाद गनुवपिव।  
 

यक्रद तपाईंको मिू भाषा वा सञ्चारको अन्य माध्यम लिखित भाषा 
नभएमा, ववद्याियिे सचूनािाई मौखिक वा तपाईंिे बझु्ने तपाईंको 
मूि भाषा वा अन्य कुन ैमाध्यमबाट अनवुाद गनुवपिव । ववद्याियसाँग 
यसो गररएको देिाउने लिखित प्रमाण हुनुपिव । 
 

यक्रद, ववद्याियिे जुनसकैु समयमा तपाईंको बच्चासाँग सम्बखन्ित 
ववशेष लशक्षा र सेवाहरु प्रदान गनव शुरु गरेमा तपाईंिे सेवाका िालग 
तपाईंको स्वीकृलत क्रफताव लिनभुयो भने ववद्याियिे तपाईंको 
बच्चािाई ववशेष लशक्षा र सम्बखन्ित सेवाहरु प्रदान गनव लनरन्तरता 
क्रदनुहुाँदैन । सेवा लनरन्तरता रोक्न तपाईंिे िोटो समयसीमा स्वीकार 
नगदावसम्म ववद्याियिे कायवको प्रस्ताव वा कायववाही अस्वीकार 
गनुवभन्दा पक्रहिे तपाईिाई कम्तीमा पााँच ववद्यािय क्रदन अलि 
लिखित सचूना क्रदनुपनिे । 

ववद्युतीय पत्र ( मेि) 
अपाङ्गता भएका बािबालिकाको आमाबुवािे ववद्याियिे ववकल्प 
उपिब्ि गराएमा ववद्यतुीय पत्र (इमेि) माफव त लिखित सचूनाहरु 
प्राप्त गन ेववकल्प िान्न सक्िन ्। 
 

आमाबुवाको स्वीकृलत 
ववद्याियिे लनखित कामहरु गनुवअलि तपाईंको सलूचत स्वीकृलत प्राप्त 
गनुवपिव । तपाईंको सलूचत स्वीकृलत भन्नािेाः तपाईंिे तपाईंको 
मौलिक भाषा, वा सञ्चारको अन्य माध्यममा तपाईंको अनमुलत 
माग गरेको गलतवविीसाँग सम्बखन्ित सब ैसचूना, तपाईंिे तपाईंको 
अनुमलत मालगएको क्रियाकिापबारे बुझ्नुहुन्ि र लिखित रुपमा 
सहमत हुनुहुन्ि र लिखित स्वीकृलतिे गलतवविीिाई वणवन गिव र 
िुिासा हुने र कसिाई हुने भन्ने जुनसुकै रेकिविाई पलन सचूीकृत 
गिव, र तपाईंिे स्वीकृलत क्रदने स्वेखच्िक हो र जुनसुकै समयमा 
क्रफताव क्रदन सक्नुहुन्ि । यक्रद तपाईंिे ववशेष लशक्षा वा सम्बखन्ित 
सेवाहरुको जारी प्राविानका िालग तपाईंको स्वीकृलत क्रफताव लिन 
चाहनुहुन्ि भने, तपाईंिे त्यसो लिखित रुपमा गनुवपिव । यक्रद 
तपाईंिे स्वीकृलत क्रदनुहुन्ि र त्यसपलि क्रफताव लिनभुएमा तपाईंको 
क्रफती पवूव प्रवाक्रह हुाँदैन । 

 

ववद्याियिे आमाबुवाको स्वीकृलत लिन उलचत प्रयासको कागजात 
कायम गनुवपिव । कागजातमा ववद्याियिे अनमुलत लिन गरेको 
प्रयासको रेकिव जस्त ै टेलिफोन रेकिव, पत्राचारको प्रलतलिपी र 
तपाईंको िर वा रोजगारको स्थानमा गररएको भ्रमणको ववस्ततृ 
रेकिव समावेश हुनुपिव । 

 

प्रारखम्भक मलु्यांकन 

तपाईंको बच्चािे आइक्रिया अन्तगवत अपाङ्गता भएको बच्चाको 
रुपमा योग्य हुने नहुने प्रारखम्भक मुल्यांकन गनुवअलि ववद्याियिे 
तपाईंिाई प्रक्रियागत सरुक्षणको सचूना र प्रस्ताववत मुल्यांकनको 
लिखित सचूना क्रदई तपाईंको सलूचत स्वीकृलत लिनुपिव । 
प्रारखम्भक मलु्यांकनका िालग तपाईंको स्वीकृलत प्राप्त गनव उलचत 
प्रयास गनुवपिव । प्रारखम्भक मलु्यांकनका िालग तपाईंको 
तपाईंिे तपाईंको बच्चािाई ववशेष लशक्षा र सम्बखन्ित सेवाहरू 
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क्रदनका िालग पलन स्वीकृलत क्रदनभुएको ठालनदैंन । यक्रद तपाईंको 
राज्यको वािव भएको र तपाईंसाँग बलसरहेको िैन भने ववद्याियिे 
तपाईंिाई भेटाउन नसकेमा वा अदािती आदेशद्वारा तपाईंको 
आमाबुवा अलिकार समाप्त गररएको वा अन्य कसिैाई क्रदइएको भएमा 
तपाईंको स्वीकृलत लिनपुदैन ।  

 

प्रारखम्भक सेवाहरु 
तपाईंको बच्चािाई पक्रहिो पल्ट ववशेष लशक्षा सेवा र सम्बखन्ित 
सेवाहरू प्रदान गनुवभन्दा पक्रहिे तपाईंको ववद्याियिाई तपाईंको 
सूलचत स्वीकृलत चाक्रहन्ि । तपाईंको बच्चािाई पक्रहिो पटक ववशेष 
लशक्षा र सम्बखन्ित सेवाहरू प्रदान गनुव अलि ववद्याियिे तपाईंको 
सूलचत सहमलत प्राप्त गनवको िालग उलचत प्रयास गनुवपनिे । तपाईंिे 
तपाईंको बच्चा पक्रहिो पटक ववशेष लशक्षा र सम्बखन्ित सेवाहरू प्राप्त 
गनवको िालग तपाईंको स्वीकृलत क्रदन गररएको अनरुोििाई सम्बोिन 
नगनुवभएमा वा तपाईंिे आफ्नो स्वीकृलत क्रदन अस्वीकार गनुवभएमा, 
वा पलि तपाईंिे लिखित रुपमा आफ्नो स्वीकृलत क्रफताव लिनभुएमा, 
तपाईंको ववद्याियिे सम्झौता प्राप्त गनवको िालग प्रक्रियात्मक 
सुरक्षणहरू (जस्त ैमध्यस्थता, बााँकी प्रक्रियाको गनुासो, समािान 
बैठक, वा लनष्पक्ष बााँकी प्रक्रियाको सनुवुाइ) को प्रयोग गदैन वा 
तपाईंको बच्चाको एआरिी सलमलतिे लसफाररस गरेको ववशेष लशक्षा र 
सम्बखन्ित सेवाहरू तपाईंको सहमलत वबना नै तपाईंको बच्चािाई 
प्रदान गनव सक्नेि । 

 

यक्रद तपाईं आफ्नो बच्चािाई पक्रहिो पटक ववशेष लशक्षा र सम्बखन्ित 
सेवाहरू प्राप्त गनव को िालग आफ्नो सहमलत प्रदान गनव अस्वीकार 
गनुवभएमा वा यक्रद तपाईंिे यस्तो सहमलत प्रदान गनवको िालग जवाफ 
नक्रदनुभएमा वा पलि तपाईंिे लिखित रुपमा स्वीकृलत रद्द गनुवभएमा 
(रद्द गन)े र तपाईंको बच्चािाई तपाईंको स्वीकृलत चाक्रहने ववशेष 
लशक्षा र सम्बखन्ित सेवाहरू ववद्याियिे प्रदान नगरेमा तपाईंको 
ववद्याियिे तपाईंको बच्चािाई ती सेवाहरू प्रदान गनव असफि भएमा 
ववद्याियिे फेप उपिब्ि गराउने आवश्यकतािाई उल्िंिन गरेको 
हुाँदैन र तपाईंको बच्चाका िालग एआरिी सलमलत बठैक आयोजना 
गनुवपन ेवा आईईपी ववकास गनुवपन ेहुाँदैन । 
 

यक्रद तपाईंिे तपाईंको बच्चािाई पक्रहिे ववशेष लशक्षा र सम्बखन्ित 
सेवाहरू प्रदान गररसकेपलि कुन ै बेिा लिखित रुपमा तपाईंको 

सहमलत रद्द गनुवभएमा (रद्द गन)े, त्यसपलि ववद्याियिे यस्ता 
प्रदान गन े कुराको लनरन्तरता नगनव सक्ि, तर ती सेवाहरूको 
लनरन्तरता नगनुव अलि, पवूव लिखित सचूना शीषवक अन्तरगत 
गररए बमोखजम, तपाईंिाई पवूव लिखित सचूना प्रदान गनुवपन ेहुन्ि 
 

पुनमुवल्यांकन 

ववद्याियिे तपाईंको बच्चाको पनुमुवल्यांकन गनव तपाईंको स्वीकृलत 
प्राप्त गनुवपिव नत्रभने यसिे तपाईंको स्वीकृलत प्राप्त गनव उलचत मापन 
लिएको र तपाईं जवाफ क्रदन असफि भएको देिाउन सक्ि । 
 

बदर गररने कायववविीहरु– यक्रद तपाईंको बच्चा साववजलनक 
ववद्याियमा भनाव भएको ि वा तपाईंिे आफ्नो बच्चािाई 
साववजलनक ववद्याियमा भनाव गनव िोखजरहनुभएको ि र तपाईंिे 
प्रारखम्भक मलु्यांकनको िालग स्वीकृलत क्रदन अस्वीकार गरेमा वा 
स्वीकृलत क्रदने अनुरोिको जवाफ नक्रदनुभएमा तपाईंको ववद्याियिे 
आइक्रियाको मध्यस्थता वा बााँकी प्रक्रिया सनुवुाइ कायववविी, 
समािानको बठैक र लनस्पक्ष बााँकी प्रक्रियाको सनुुवाई प्रक्रियािाई 
प्रयोग गरर तपाईंको बच्चाको प्रारखम्भक मलु्यांकन गनिे तर 
आवश्यक िैन । तपाईंको ववद्याियिे यी पररखस्थलतहरूमा तपाईंको 
बच्चािाई पत्ता िगाउने, पक्रहचान गन ेर मलू्यांकन गन े (बच्चा 
भेटाउने दालयत्व) यसको दालयत्वहरूको उल्ििंन गदैन । 
 

यक्रद तपाईंिे आफ्नो बच्चाको पनुमूवल्यांकन गनव अस्वीकार 
गनुवभएमा ववद्याियिे मध्यस्थता, बााँकी प्रक्रियाको गनुासो, 
समािान बठैक र लनष्पक्ष बााँकी प्रक्रियाको सनुवुाई प्रक्रियाहरूको 
प्रयोग गरेर तपाईंको अस्वीकृलतिाई ओभरराइि गरेर तपाईंको 
बच्चाको पनुमूवल्यांकन गनव सक्नेि, तर आवश्यक िैन । 
प्रारखम्भक मलू्यांकनमा झैं, तपाईंको ववद्याियिे यसरी 
पुनमूवल्यांकन गनव अस्वीकार गरेमा आइक्रिया अन्तरगत यसको 
दालयत्व उल्िङ्िन गदैन । 
 

यक्रद आफ्न ैिरमा पढाइरहेका अलभभावक वा व्यविगत िचवमा 
लनजी ववद्याियमा भनाव गररएका बच्चाका अलभभावकिे प्रारखम्भक 
मूल्यांकन वा पनुमूवल्यांकनको िालग सहमलत प्रदान नगरेमा वा 
अलभभावक सहमलत प्रदान गन ेअनुरोिको जवाफ क्रदन असफि 
भएमा ववद्याियिे मालथ व्याख्या गररएको आइक्रियाको सहमलत 
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ओभरराइि प्रक्रियाहरू नगनव सक्ि । ववद्यािय खजल्िािे तपाईंको 
बच्चािाई समान सेवाहरू (केही अलभभावकहरूिे रािेका लनजी 
ववद्याियका अपाङ्गता भएका बच्चाहरूका िालग उपिब्ि गराइएको 
सेवाहरू) प्राप्त गनव योग्यका रूपमा हेनव आवश्यक िैन । 
 

तपाईंको बच्चाको मलु्यांकन वा पनुमुवल्यांकन वा तपाईंको बच्चािे 
जााँच क्रददााँ वा सब ैबच्चाका िालग आमाबुवाको स्वीकृलत चाक्रहने 
अन्य मलु्यांकनको भागको रूपमा ववद्याियिाई ववद्यमान तथयांक 
समीक्षा गनुवअलि तपाईंको स्वीकृलत चाक्रहदैंन । एक सेवाका िालग 
तपाईंको अस्वीकृलतिाई ववद्याियिे तपाईं वा तपाईंको बच्चाको 
अन्य सेवा, िाभ वा क्रियाकिापिाई अस्वीकार गनव प्रयोग गनिैेन 
।  

स्वतन्त्र शखैक्षक मुल्यांकन 

स्वतन्त्र शैखक्षक मुल्यांकन (आईईई) ववद्याियिे रोजगार नक्रदएको 
योग्य व्यवििे सञ्चािन गन ेमलु्यांकन हो । यक्रद तपाईं ववद्याियिे 
उपिब्ि गराएको मलु्यांकनसाँग असहमत हुनुभएमा तपाईंको 
ववद्याियबाट तपाईंको बच्चाको मलु्यांकनको साथमा तपाईंको 
बच्चाको आईईई प्राप्त गन ेअलिकार ि । तपाईंिे आईईईको माग गदाव 
ववद्याियिे तपाईंिाई यसको मलु्यांकनको मापदण्ि र आईईई 
कहााँबाट प्राप्त गन ेभनेर जानकारी क्रदनुपिव । 
 

साववजलनक िचवमा आईईई 
यक्रद तपाईं ववद्याियिे उपिब्ि गराएको मलु्यांकनसाँग असहमत 
हुनुभएमा साववजलनक िचवमा ववद्याियको िालग काम नगन ेअन्य 
कसैबाट तपाईंको बच्चाको मलू्यांकन गराउन अनरुोि गन ेतपाईंको 
अलिकार ि । 
 

साववजलनक िचव भन्नािे ववद्याियिे मलु्यांकनको पुरै िचव बेहोिव 
वा मलु्यांकन तपाईंका िालग लनाःशुल्क उपिब्ि गराइने कुरा 
सुलनखित गिव ।  
 

यक्रद तपाईंिे साववजलनक िचवमा तपाईंको बच्चाको आईईई अनरुोि 
गनुवभएमा, तपाईंको ववद्याियिे अनावश्यक क्रढिाइ नगरी, या त : 
तपाईंको बच्चाको मलू्यांकन उलचत ि भनेर देिाउन सनुवुाइको 
अनुरोि गनव बााँकी प्रक्रियाको गनुासो फाइि गनुवहोस;् वा (ि) 
तपाईंिे प्राप्त गनुवभएको तपाईंको बच्चाको मलू्यांकनिे ववद्याियको 

मापदण्ि परूा गदैन भनेर ववद्याियिे सनुवुाईमा प्रदशवन नगदावसम्म 
साववजलनक िचवमा आईईई प्रदान गनुवहोस,्। 
 

तपाईंिाई तपाईंको असहमलत रहेको हरेक समयमा ववद्याियिे गन े
मुल्यांकनको साववजलनक िचवमा तपाईं असहमत हुनुभएको हरेक 
पटक एउटा मात्र आईईईको िालग योग्य हुनुहुन्ि ।  
 

यक्रद तपाईंिे आफ्नो बच्चाको आईईई अनरुोि गनुवभएमा 
ववद्याियिे तपाईंको ववद्याियिे तपाईंको बच्चाको मूल्यांकन गनव 
क्रकन आपवत्त ि भनेर सोध्न सक्ि । यद्दवप, तपाईंको बच्चािाई 
साववजलनक िचवमा आईईई प्रदान गनवको िालग अनावश्यक क्रढिाई 
गन ेवा तपाईंको बच्चाको िालग ववद्याियिे गरेको मलू्यांकन ववरुद्ध 
बााँकी प्रक्रिया सनुुवाईको िालग अनुरोि गदै गनुासो दायर गनवको 
िालग तपाईंको ववद्याियिाई व्याख्याको आवश्यकता नपनव सक्ि । 

 

आईईईको मापदण्ि 
यक्रद आईईई साववजलनक िचवमा भएमा मुल्यांकनको स्थान र 
मुल्यांकनकतावको योग्यता सक्रहत मलु्यांकन गररने मापदण्ि 
ववद्याियिे मलु्यांकनको शुरुवात गदाव आईईईको िालग तपाईंको 
अलिकारको मापदण्िको हदहम्म तपाईंको ववद्याियिे प्रयोग गरेको 
मापदण्ि जस्त ैतपाईंको हुनुपिव । प्रक्रियागत गन ेमापदण्ि बाहेक, 

ववद्याियिे साववजलनक िचवमा आईईई प्राप्त गनसेाँग सम्बखन्ित 
अवस्था वा समयसीमा िादे्निैन । 
 

सुनुवाई अलिकारीको लनिावरण 

यक्रद ववद्याियिे बााँकी प्रक्रियाको सुनुवाईको अनरुोि गनवको िालग 
बााँकी प्रक्रिया गुनासो दायर गरेमा र सनुवुाई अलिकारीिे 
ववद्याियको मलु्यांकन उलचत ि वा तपाईंिे प्राप्त गरेको आईईईिे 
ववद्याियको आईईई मापदण्ि परूा गदैन भने ववद्याियिे आईईईका 
िालग भिुानी गनुवपदैन । 

 

लनजी िचवमा आईईई 
तपाईंसाँग सिै आफ्नो िचवमा आईईई प्राप्त गन ेअलिकार ि । जसिे 
िचव भिुानी गरे पलन ववद्याियिे आईईई ववद्याियको मापदण्ि परुा 
गरेमा तपाईंको बच्चािाई फेप उपिब्ि गराउने जुनसुकै लनणवयमा 
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आईईई ववचार गनुवपिव । तपाईंिे बााँकी प्रक्रिया सनुवुाईमा 
प्रमाणको रुपमा पलन प्रस्ततु गनव सक्नुहुन्ि । 
 

सुनुवाई अलिकारीिे आदेश क्रदएको आईईई 
यक्रद कुन ैसनुवुाई अलिकारीिे आईईईिाई बााँकी प्रक्रिया सनुवुाईको 
भागको रुपमा आदेश क्रदन्ि भने ववद्याियिे त्यसको भुिानी गनुवपिव 
। 
 

अनुशासनात्मक प्रक्रियाहरूमा 
अपाङ्गता भएका बच्चाहरू 

ववद्यािय कमवचारीको अखख्तयार 

मालमिा अनसुार लनिावरण 

ववद्यािय कमवचारीहरूिे अनशुासनसाँग सम्बखन्ित लनम्न 
आवश्यकताहरू अनुरूप बनाइएको प्िेसमेन्ट पररवतवन गनवको िालग, 
ववद्याियको ववद्याथी सकं्रहताको उल्िंिन गन ेअपाङ्गता भएका 
बच्चाहरूको िालग उपयिु हुने वा नहुने भनेर लनिावरण गदाव मालमिा 
अनुसारको कुन ैपलन फरक पररखस्थलतहरूिाई ववचार गनव सक्िन ्। 
 

सामान्य 

ववद्याियका कमवचारीहरूिे अपाङ्गता नभएका बच्चाहरूका िालग 
पलन यस्तो कारवाही गनव सक्ने हदसम्म उनीहरूिे ववद्याथीको आचार 
संक्रहता उल्िङ्िन गन ेअपाङ्गता भएको ववद्याथीिाई उसको वा 
हािको प्िेसमेन्टबाट बढीमा िगातार 10 ववद्यािय क्रदनसम्म, 

अन्तररम वकैखल्पक शैखक्षक सेक्रटङ (आईएईएस), अको सेक्रटङ, वा 
लनिम्बन गनुवपिव । ववद्याियका कमवचारीहरूिे सोही ववद्यािय वषवमा 
िुट्टािुट्टै िटनाको िालग पलन प्िेसमेन्ट पररवतवन नहुने गरर 
िगातार 10 ववद्यािय क्रदनसम्म थप हटाउन सक्नेि 
कायवको िालग हटाउनको िालग प्िेसमेन्ट पररवतवनको लशषवक 
। अपाङ्गता भएको बच्चािाई सोही ववद्यािय वषवमा उसको हािको 
प्िेसमेन्टबाट जम्मा 10 ववद्यािय क्रदनहरूको िालग हटाइएमा, 
ववद्याियिे त्यो ववद्यािय वषवमा हटाइएका पलिल्िा क्रदनहरूमा, 

सेवाहरू उप-लशषवक अन्तगवत आवश्यकताको हदसम्म सेवाहरू 
प्रदान गनुवपिव । 
 

थप अखख्तयार 

यक्रद ववद्याथीको आचार सकं्रहता उल्िङ्िन गन ेव्यवहार बच्चाको 
अपाङ्गताको अलभव्यवि नभएमा र स्थान पररवतवनको 
अनुशासनसम्बन्िी पररवतवन िगातार 10 ववद्यािय क्रदन भन्दा बढी 
हुने भएमा, ववद्याियका कमवचारीहरूिे अपाङ्गता नभएका 
ववद्याथीिाई जलतकै अवलिको िालग अपाङ्गता भएका बच्चािाई 
तिको सेवाहरू अन्तगवत व्याख्या गररए बमोखजम बच्चािाई 
सेवाहरू प्रदान गनुव बाहेक अनशुासलनक प्रक्रियाहरू िाग ु गनव 
सक्िन ्। बच्चाको एआरिी सलमलतिे त्यस्ता सेवाहरूको िालग 
आईएईएस लनिावरण गिव । 
 

सेवाहरू 

ववद्यािय खजल्िािे हािको प्िेसमेन्टबाट 10 ववद्यािय क्रदन वा सो 
भन्दा कमको िालग हटाइएको अपाङ्गता भएको बच्चा वा 
अपाङ्गता नभएका बच्चाहरूिाई सेवाहरू प्रदान गदैन । 
 

हािको प्िेसमेन्टबाट 10 ववद्यािय क्रदन भन्दा बढी हटाइएका 
अपाङ्गता भएको बच्चा र आचार संक्रहता उल्िङ्िन गन ेव्यवहार 
बच्चाको अपाङ्गताको अलभव्यवि नभएमा वा जसिाई ववशेष 
पररखस्थलतमा हटाइएमा उनीहरूिे : 

 अको सेक्रटङमा (जुन IAES हुन सक्ि), र बच्चाको 
आईपीमा लनिावररत िक्ष्य परूा गनव प्रगलत गनवको िालग 
बच्चािाई सामान्य लशक्षा पाठ्यिममा भाग लिन जारी 
राख्नको िालग शैखक्षक सेवाहरू (FAPE उपिब्ि भएको) 
प्राप्त गनव जारी राखे्न ।; र 

 उलचत रूपमा फेरर नदोहररने गरर व्यवहार 
उल्िङ्िनिाई सम्बोिन गनव क्रिजाइन गररएको 
कायावत्मक व्यवहार मलू्यांकन र व्यवहात्मक 
मध्यस्थता सेवाहरू र सशंोिनहरू प्राप्त गन।े 

 

कुन ैअपाङ्गता भएको बच्चािाई सोही ववद्यािय वषवमा उसको वा 
उनको हािको प्िेसमेन्टबाट िगातार 10 ववद्यािय क्रदनहरू, वा 
कमको िालग भएमा र यक्रद हटाउनेमा स्थान पररवतवन नभएमा 
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पररभाषा हेनुवहोस)्, त्यसपलि ववद्याियका कमवचारीहरूिे कम्तीमा 
पलन बच्चाको एकजना लशक्षकको परामशवमा, अको सेक्रटङमा भए 
तापलन बच्चािाई सामान्य लशक्षा पाठ्यिममा सहभागी गराउन 
राख्नको िालग र बच्चाको आईपीमा लनिावररत िक्ष्यहरू प्राप्त गनतेफव 
प्रगलत गनवको िालग कुन सेवा आवश्यक ि भन्ने कुरा लनिावरण गिव 
 

यक्रद हटाउनु भनेको स्थान पररवतवन हो भने, अको सेक्रटङमा (जुन 
IAES हुन सक्ि) भए पलन बच्चािाई सामान्य लशक्षा पाठ्यिममा 
सहभागी गराउन जारी राख्नको िालग र बच्चाको आईपीमा सेट 
गररएका िक्ष्यहरू प्राप्त गनतेफव प्रगलत गनवको िालग बच्चाको एआरिी 
सलमलतिे उपयिु सेवाहरू लनिावरण गिव।  
 

अलभव्यवि लनिावरण 

ववद्याथी आचार संक्रहताको उल्िङ्िन (िगातारका 10 ववद्यािय 
क्रदनहरू वा कमको िालग र प्िेसमेन्ट पररवतवनको नगन ेबाहेक) गन े
अपाङ्गता भएको बच्चाको प्िेसमेन्ट पररवतवन गन े कुन ै पलन 
लनणवयको 10 ववद्याियववद्यािय क्रदन लभत्र ववद्यािय, तपाईं र एआरिी 
सलमलतका सम्बखन्ित सदस्यहरू (तपाईं र ववद्याियिे लनिावरण गरे 
बमोखजम) बच्चाको आईपी, लशक्षकको कुन ैपलन अविोकन, र तपाईंिे 
लनिावरण गन े कुन ैपलन सान्दलभवक जानकारी सक्रहत ववद्याथीको 
फाइिमा सब ैसान्दलभवक जानकारीको समीक्षा गनुवपनिे : 

 यक्रद प्रश्नमा रहेको आचरण, बच्चाको अपाङ्गताको कारण 
भएको वा प्रत्यक्ष र ठोस सम्बन्ि रहेमा; वा 

 यक्रद प्रश्नमा रहेको आचरण बच्चाको आईपी िाग ुगनव 
ववद्याियको असफिताको प्रत्यक्ष पररणाम भएमा । 

यक्रद ववद्यािय, तपाईं र एआरिी सलमलतका सम्बखन्ित सदस्यहरूिे 
यी मध्ये कुन ैएक शतव परूा हुने कुरा लनिावररत गरेमा, आचरण 
बच्चाको अपाङ्गताको अलभव्यवि हुनुपन ेलनिावरण गररन्ि । 

 

यक्रद ववद्यािय, तपाईं र एआरिी सलमलतका सम्बखन्ित सदस्यहरूिे 
आचरण ववद्याियिे आईईपी कायावन्वयन गनव असफिताको प्रत्यक्ष 
पररणाम हो भनेर लनिावरण गरेमा, ववद्याियिे ती कमी-
कमजोरीहरूिाई समािान गनवको िालग तरुुन्त कदम चाल्नपुिव । 
 

व्यवहार बच्चाको अपाङ्गताको अलभव्यवि लथयो 
कुराको लनिावरण 

यक्रद ववद्यािय, तपाईं र एआरिी सलमलतका प्रासंलगक सदस्यहरूिे यो 
यो आचरण बच्चाको अपाङ्गताको अलभव्यवि हो भनेर लनिावरण 
गरेमा, एआरिी सलमलतिे या त : 

 ववद्याियिे कायावत्मक पररवतवन गरेको पररणाम स्वरूप 
हुने व्यवहार भन्दा अलि कायावत्मक व्यवहारको 
मूल्यांकन नगरेसम्म, र बच्चाको िालग व्यावहाररक 
हस्तके्षप योजना िाग ूनगरेसम्म एउटा कायावत्मक 
आचरण मलू्यांकन नगिव; वा 

 यक्रद व्यवहार मध्यस्थता योजना पक्रहल्य ैनै ववकलसत 
भइसकेको ि भने, व्यवहार मध्यस्थता योजनाको 
समीक्षा गनुवहोस,् र व्यवहारिाई सम्बोिन गनव 
आवश्यक रूपमा यसिाई पररमाजवन गनुवहोस ्। 

ववशेष पररखस्थलतको िण्ि अन्तगवत ति व्याख्या गररएकोमा 
बाहेक, तपाईं र खजल्िािे व्यवहाररक मध्यस्थता योजना 
पररमाजवनको अंशको रूपमा प्िेसमेन्ट पररवतवनमा सहमत 
नभएमा ववद्याियिे तपाईंको बच्चािाई जुन प्िेसमेन्टबाट 
हटाएको लथयो, त्यहााँ फकावउनुपिव तपाईंको बच्चा हटाइएको लथयो 
। 
ववशेष पररखस्थलतहरू 

व्यवहार तपाईंको बच्चाको अपाङ्गताको अलभव्यवि भए पलन वा 
नभए पलन ववद्याियका कमवचारीहरूिे ववद्याथीिाई IAES (बच्चाको 
एआरिी सलमलतद्वारा लनिावररत) बढीमा 45 क्रदनको िालग हटाउन 
सक्ि, यक्रद तपाईंको बच्चािे : 

 ववद्याियमा, ववद्यािय पररसरमा वा TEA कायवके्षत्र 
अन्तगवत वा ववद्याियको समारोहमा हलतयार बोकेमा 
(तिको पररभाषा हेनुवहोस)्; 

 ववद्यािय पररसरमा वा TEA कायवके्षत्र अन्तगवत वा 
ववद्याियको ववद्यािय समारोहमा जानीजानी िाग ु
औषि बोकेमा वा प्रयोग गरेमा (तिको पररभाषा 
हेनुवहोस)्, वा लनयखन्त्रत वस्त ु(तिको पररभाषा हेनुवहोस)् 
वविी गरेमा वा माग गरेमा; वा 

 ववद्यािय पररसरमा, वा TEA कायवके्षत्र अन्तगवत वा 
ववद्याियको ववद्यािय समारोहमा, अको व्यवििाई 
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गम्भीर शारीररक चोट (तिको पररभाषा हेनुवहोस)् 
। 

पररभाषाहरू 

लनयखन्त्रत वस्त ुभनेको लनयखन्त्रत वस्त ुऐन (21 U.S.C. 812(c)) 

को िण्ि 202(c) को अनसुचूीहरू I, II, III, IV, वा V अन्तगवत 
पक्रहचान गररएको औषलि वा अन्य वस्त ुहो । 

िाग ूपदाथव भनेको लनयखन्त्रत वस्त ुहो तर काननूी रुपमा वा इजाजत 
प्राप्त स्वास्थय सेवा पेशेवरको लनगरानीमा प्रयोग नगररएको वा 
कानूनी रूपमा स्वालमत्वमा नरहेको वा ऐन अन्तरगत वा सिंीय 
कानुनको प्राविान अन्तगवत प्रयोग नगररएको वस्त ुहो । 

गम्भीर शारीररक चोट को अथव संयुि राज्यको कोि शीषवक 18 को 
िण्ि 1365 को उप-िण्ि (h) को अनचु्िेद (2) अन्तगवत गम्भीर 
शारीररक चोट को अथव क्रदइएको ि । 

हलतयार को अथव संयुि राज्यको कोि शीषवक 18 को िण्ि 390 को 
उप-िण्ि (g) को अनचु्िेद (2) अन्तगवत ितरनाक हलतयार हो। 

सचूना 

ववद्याथीिे आचार संक्रहताको उल्िङ्िन गरेको कारण हटाउने लनणवय 
गनुव प्िेसमेन्टको पररवतवन हो, ववद्यािय खजल्िािे तपाईंिाई त्यो 
लनणवयको बारेमा सलूचत गनुवपदवि, र तपाईंिाई प्रक्रियात्मक 
सुरक्षणका सचूनाहरू प्रदान गनुवपनिे । 

अनुशासनसम्बन्िी कारवाहीको कारण प्िेसमेन्टको पररवतवन  
पररवतवन  

अपाङ्गता भएको तपाईंको बच्चािाई तपाईंको बच्चाको हािको 
शैखक्षक प्िेसमेन्टबाट हटाउन ुभनेको प्िेसमेन्ट पररवतवन हो यक्रद : 

 हटाउने िम िगातार 10 ववद्यािय क्रदनहरूको िालग हो; 
वा 

 तपाईंको बच्चािाई हटाउने श्ृिंिाको अिीनमा राखिएको 
ि जसमा एउटा ढााँचा ि क्रकनभने : 

o हटाउने श्ृिंिा एक ववद्यािय वषवमा जम्मा 
क्रदन भन्दा बढी ि; 

o तपाईंको बच्चाको व्यवहार हटाउने श्ृिंिाको 
पलिल्िो िटनामा बच्चाको व्यवहारसाँग 
लमल्दोजुल्दो ि; र 

o प्रत्येक हटाइएको अवलिको िम्बाई जस्ता 
त्यस्ता थप कारकहरू, तपाईंको बच्चािाई 
हटाइएको समयको जम्मा मात्रा, र एक 
अकावमा हटाउने लनकटता रहेको । 

हटाउने ढााँचामा प्िेसमेन्ट पररवतवनको कुन ै पलन पररवतवन 
ववद्याियद्वारा प्रत्येक मालमिाको आिारमा लनिावररत गररन्ि र यक्रद 
चुनौती क्रदइएमा यो प्रक्रिया र न्यालयक कायववाही माफव त समीक्षाको 
ववषय हुनेि । 

अपीि 

सामान्य 

यक्रद तपाईं लनम्न कुरामा सहमत हुनुहुन्न भने तपाईंिे बााँकी 
प्रक्रिया सनुवुाइको िालग अनरुोि गनव बााँकी प्रक्रिया गनुासो फाइि 
गनव सक्नुहुन्ि : 

 यी अनशुासन प्राविानहरू अन्तगवत गरेको प्िेसमेन्ट 
सम्बन्िी कुन ैलनणवय; वा 

 मालथ व्याख्या गररएको अलभव्यविको लनिावरण । 

तपाईंको बच्चाको हािको प्िेसमेन्टिे तपाईंको बच्चािाई वा 
अरूिाई चोट पयुावउन सक्ने ववश्वास गररएमा ववद्याियिे बााँकी 
प्रक्रिया गनुासो दायर गनवको िालग बााँकी प्रक्रिया सनुवुाइको 
अनुरोि गनव सक्ि । 

सनुुवाई अलिकृतको अखख्तयार 

ति बााँकी प्रक्रिया िण्िमा व्याख्या गररएको आवश्यकता परूा गन े
सुनुवाई अलिकारीिे बााँकी प्रक्रिया सुनुवाई सञ्चािन गनुवपनिे र 
लनणवय लिनपुनिे । सनुवाई अलिकारीिे लनम्न कुरा गनव सक्िन ्: 

 यक्रद सनुवुाई अलिकृतिे हटाइन ुववद्यािय कमवचारीको 
अखख्तयार शीषवक अन्तगवत व्याख्या गररएको 
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आवश्यकताहरूको उल्िङ्िन हो, वा तपाईंको बच्चाको 
व्यवहार तपाईंको बच्चाको अपाङ्गताको अलभव्यवि हो 
भनेर लनिावरण गरेमा तपाईंको अपाङ्गता भएको 
हटाइएको प्िेसमेन्टमा फकावउने; वा 

 यक्रद सनुवुाई अलिकारीिे तपाईंको बच्चाको हािको 
प्िेसमेन्टिाई कायम राख्दा तपाईंको बच्चा वा अरुिाई 
चोटपटक िाग्न सक्ि भनेर लनिावरण गरेमा बढीमा 45 
ववद्यािय क्रदनको िालग उपयिु IAES मा तपाईंको 
अपाङ्गता भएको बच्चािाई प्िेसमेन्टिाई पररवतवन 
गन ेआदेश क्रदन सक्नेि । 

यक्रद तपाईंको बच्चािाई मिू प्िेसमेन्टमा फकावउाँ दा तपाईंको 
बच्चािाई वा अरूिाई चोटपटक िाग्न सक्ि भनेर ववद्याियिे 
ववश्वास गरेमा यो सुनुवाई प्रक्रिया दोहोयावउन सक्रकन्ि । 

तपाईं वा ववद्याियिे त्यस्तो सनुवुाईको िालग अनरुोि गनवको िालग 
उलचत प्रक्रिया गनुासो फाइि गदाव लनम्न बाहेक ति बााँकी प्रक्रियाको 
िण्िमा व्याख्या गररएका आवश्यकताहरू परूा गन ेगरर सनुवुाई 
हुनुपनिे : 

 TEA वा ववद्याियिे ितु प्रक्रियाको सुनुवाईको िालग 
व्यवस्था गनुवपिव जुन सनुवुाइको िालग अनरुोि गररएको 
लमलतिे 20 ववद्यािय क्रदन लभत्र हुनुपिव र पररणाम 
सुनुवाईको 10 ववद्यािय क्रदन लभत्र लनिावरण हुनुपिव । 

 तपाईं र ववद्यािय लिखित रूपमा बठैक िोड्ने कुरामा 
सहमत हुनुभएमा वा मध्यस्थता प्रयोग गनव सहमत 
हुनुभएकोमा बाहेक बााँकी प्रक्रिया उजुरीको सचूना प्राप्त 
भएको सात क्रदन लभत्र एउटा समािान बठैक हुनुपनिे । 
सुनवाई कायववाही उजुरी प्राप्त भएको 15 पात्रो क्रदन लभत्र 
दबैु पक्ष सन्तषु्ट हुने गरर समािान नभएमा सनुवुाईको 
प्रक्रिया अलि बढ्न सक्ि। 

 राज्यिे अन्य बााँकी प्रक्रिया सनुवुाईको िालग स्थापना 
गरेको भन्दा ितु प्रक्रियाको सनुवुाईका िालग फरक 
प्रक्रियात्मक लनयमहरू स्थापना गनव सक्ि तर 
समयसीमा बाहेक ती लनयमहरू यो बााँकी प्रक्रियामा 
सुनुवाईसम्बन्िी यो कागजातमा लनयमहरू अनरुूप 
हुनुपिव । 

तपाईं वा ववद्याियिे अन्य प्रक्रिया सनुवुाईको लनणवयहरू जस्त ै
ि, ति नागररक कायववाहीको िण्िमा व्याख्या गररए झैँ ितु बााँकी 
प्रक्रिया सनुवुाईको लनणवय मालथ अपीि गनव सक्नुहुनेि । 

अपीिको समयमा प्िेसमेन्ट 

जब मालथ व्याख्या गररए अनुसार तपाई वा ववद्याियिे 

अनुशासनात्मक मालमिासाँग सम्बखन्ित कारणिे प्रक्रिया गनुासो 
पेश गनुवहुन्ि, तपाईंको बच्चािे (तपाई र TEA वा ववद्याियिे 
अन्यथा सहमत नगनुवभएसम्म) सुनुवाई अलिकारीको लनणवय IAES 

मा ववचारािीन रहनुपिव वा हटाउनेको समय अवलिको म्याद समाप्त 
हुाँदासम र ववद्यािय कमवचारीको अखख्तयार शीषवक अन्तगवत 
व्याख्या गररएको मध्ये जुन पक्रहिे हुन्ि । 

 ववशेष लशक्षा र सम्बखन्ित सेवाहरूको िालग अझ ै योग्य 
नभएका बच्चाहरूको सरुक्षा 

सामान्य 

यक्रद तपाईंको बच्चा अझसैम्म ववशेष लशक्षा र सम्बखन्ित 
सेवाहरूको िालग योग्य लनिावरण गररएको िैन र बच्चािे ववद्याथी 
आचार सकं्रहताको उल्ििंन गदवि, तर ववद्याियिे अनुशासलनक 
कारवाहीको बारेमा ल्याएको व्यवहार हुनु भनेको तपाईंको बच्चा 
एक अपाङ्गता भएको बच्चा भएकोिे लथयो भनेर ववद्याियिाई 
ज्ञान (ति लनिावररत गररए बमोखजम) लथयो भने तपाईंको बच्चािे 
यो सचूनामा व्याख्या गररएको कुन ैपलन सरुक्षाहरू जोड्न सक्ि । 

अनुशासनात्मक मालमिाहरूको िालग ज्ञानको आिार 

आिार 

तपाईंको बच्चा अपाङ्गता भएको बच्चा हो भनेर ववद्यािय ज्ञान ि 
भनेर मालननेि यक्रद अनुशासलनक कारवाहीको बारेमा ल्याएको 
व्यवहार अलि, 

 तपाईिे उपयिु शैखक्षक लनकायको सपुररवेक्षण वा 
प्रशासनका कमवचारीिाई लिखित रुपमा सरोकार व्यि 
गनुवभएको लथयो, वा तपाईंको बच्चाको लशक्षकिाई 
तपाईंको बच्चािाई ववशेष लशक्षा र सम्बखन्ित 
सेवाहरूको िााँचो ि भनेर भन्नभुएको लथयो; 
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 तपाईंिे IDEA भाग B अन्तगवत ववशेष लशक्षा र 
सेवाहरूको िालग योग्यता सम्बन्िी मलू्यांकन अनरुोि 
गनुवभएको लथयो; वा 

 तपाईंको बच्चाको लशक्षक वा अन्य ववद्यािय 
कमवचारीहरूिे ववद्याियको ववशेष लशक्षा लनदेशक वा 
ववद्याियको अन्य सपुररवेक्षण कमवचारीिाई सोझ ै
तपाईंको बच्चाद्वारा प्रदशवन गररएको व्यवहारको ढांचा को 
बारेमा ववशेष लचन्ता व्यि गरेका लथए । 

अपवाद – ववद्याियिाई यस्तो ज्ञान भएको मालनने िैन यक्रद : 

 तपाईंिे आफ्नो बच्चाको मलू्यांकनको िालग अनमुलत 
क्रदनुभएको लथएन वा ववशेष लशक्षा सेवाहरू अस्वीकार 
गनुवभएको लथयो; वा 

 तपाईंको बच्चाको मलू्यांकन गररएको ि र IDEA भाग B 
अन्तगवत अपाङ्गता भएको बच्चा नभएको लनिावरण 
गररएको लथयो । 

यक्रद ज्ञानको कुन ैआिार नभएमा िाग ुहुने सतवहरू 

यक्रद तपाईंको बच्चा ववरूद्ध अनशुासनात्मक कदम चाल्न ुअलि 

अनुशासनात्मक मालमिाहरू र अपवादको िालग ज्ञानको आिारमा 
मालथ व्याख्या गररए झैँ ववद्याियिाई ज्ञान नभएमा तपाईंको 
बच्चािाई तिुनात्मक व्यवहारमा सिंग्न हुने अपाङ्गता नभएको 
बच्चािाई िाग ु हुने अनशुासनात्मक उपायको अिीनमा राख्न 
सक्रकन्ि । यद्दवप, यक्रद तपाईंको बच्चाको अनुशासनात्मक 
उपायहरूको अिीनमा रहेको समयावलिमा तपाईंको बच्चाको 
मूल्यांकनको िालग अनरुोि गररएको ि भने मूल्यांकन ितु रुपमा 
गररनुपिव । मलू्यांकन परूा नभएसम्म, तपाईंको बच्चा ववद्याियका 
लनकायहरूद्वारा लनिावरण गररएको शैखक्षक प्िेसमेन्टमा रहन्ि 

जसमा शैखक्षक सेवाहरू वबना लनिम्बन वा लनष्कासन समावेश 
हुनसक्ि । यक्रद तपाईंको बच्चा अपाङ्गता भएको बच्चाको रुपमा 
लनिावरण गररएमा ववद्याियिे गरेको मलू्यांकनबाट लिइएको 
जानकारी र तपाईंिे प्रदान गनुवभएको जानकारीिाई ध्यानमा रािेर 
ववद्याियिे मालथ उल्िेखित अनशुासनात्मक आवश्यकताहरू सक्रहत 
IDEA भाग B बमोखजम ववशेष लशक्षा र सम्बखन्ित सेवाहरू प्रदान 
गनुवपनिे । 

कानूनको कायावन्वयन र न्यालयक लनकायहरूद्वारा 
लसफाररस गररएको र कायव 

IDEA भाग B िे लनम्न कायव गदैन : 

 एजेन्सीिाई उपयिु अलिकारी समक्ष अपाङ्गता भएको 
बच्चाद्वारा गररएको अपरािको ररपोटव गनवबाट रोक्ने; वा 

 टेक्सास काननू कायावन्वयन र न्यालयक 
अलिकारीहरूिाई अपाङ्गता भएको बच्चाद्वारा गररएको 
अपरािमा सिंीय र राज्य काननू िाग ूगन ेसम्बन्िमा 
आफ्नो उत्तरदालयत्वहरु प्रयोग गनव रोक्ने । 

रेकिवको स्थानान्तरण 

यक्रद ववद्याियिे अपाङ्गता भएको बच्चाद्वारा गररएको 
अपरािको ररपोटव गरेमा, ववद्याियिे : 
 यो सलुनखित गनुव पिव क्रक लनकायहरूद्वारा ववचार गनवको 

िालग का िालग प्रसारण गरेका िन ्जसिाई एजेन्सीिे 
अपराि ररपोटव गदवि; र 

 बच्चाको ववशेष लशक्षा र अनशुासनात्मक रेकिवको 
प्रलतलिवप पाररवाररक शैखक्षक अलिकार र गोपनीयता 
ऐन (FERPA) द्वारा अनमुलत क्रदइएको सीमासम्म 
प्रसाररत गनव सक्दि । 

जानकारीको गोपनीयता 

यो िण्िमा प्रयोग भए अनसुार : 

ववनाशको अथव भौलतक ववनाश वा जानकारीबाट व्यविगत 
पक्रहचानकतावहरू हटाउने ताक्रक अब उप्रान्त जानकारी व्यविगत 
रुपमा पक्रहचान गनव नसक्रकयोस ्। 
 

शैखक्षक रेकिवहरूको अथव 94 CFR भाग 33 मा व्याख्या गररए 
अनुसारको शैखक्षक रेकिव हो (13 74 को पाररवाररक शैखक्षक 
अलिकारहरू र गोपलनयता ऐन (FEPRA), 20 U.S.C. 1292g) । 
 

सहभागी एजेन्सी भनेको कुन ैपलन ववद्यािय खजल्िा, एजेन्सी, वा 
संस्था जसिे व्यविगत रूपमा पक्रहचान हुने जानकारी सकंिन, 

रिरिाव, वा प्रयोग गदवि, वा IDEA भाग B अन्तगवत जहााँबाट 
सूचना प्राप्त गररन्ि । 
 

व्यविगत रूपमा पक्रहचान योग्य जानकारीमा समावेश गदवि : 
तपाईंको बच्चाको नाम, अलभभावकको रूपमा तपाईंको नाम, वा 
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अको पररवारको सदस्यको नाम; तपाईंको बच्चाको ठेगाना; तपाईंको 
बच्चाको सामाखजक सरुक्षा नम्बर जस्ता व्यविगत पररचयकताव; वा 
व्यविगत ववशेषताहरू वा अन्य जानकारीको सचूी जसिे तपाईंको 
बच्चािाई उलचत लनखितताको साथमा पक्रहचान गनव सम्भव बनाउाँि 
 

तपाईंसाँग ववशेष लशक्षासम्वन्िी भागहरु सक्रहत तपाईंको बच्चाको 
सम्पूणव शैखक्षक रेकिवको समीक्षा गन ेअलिकार ि । ववद्याियिे 
तपाईंसाँग प्रचलित राज्य कानून लनयमनमा अलभभावकत्व, 

िुखट्टएको, र सम्वन्िववच्िेदका कारण अलिकार नभएको भलनएको 
अवस्थामा तपाईंसाँग तपाईंको बच्चासम्वन्िी रेकिवहरु िोज्ने र 
समीक्षा गन ेअलिकार भएको पवूावनुमान गनिे । तपाईंिे तपाईंको 
बच्चाको रेकिव हेनव अन्य कसिैाई अनमुलत क्रदन पलन सक्नुहुनेि । 
जव तपाईंिे रेकिव समीक्षा गनव भन्नुहुन्ि, ववद्याियिे त्यसिाई 
अनावश्यक क्रढिाई नगरी र एआरिी सलमलत बठैक वा कुन ैबााँकी 
प्रक्रिया सनुवुाई वा समािान सत्र अगाक्रि नै उपिब्ि गराउनुपिव र 
कुन ैपलन अवस्थामा ४५ क्रदनभन्दा पलि हुनुहुाँदैन ।  

 

स्पष्टीकरण, प्रलतलिवपहरू र शुल्कहरू 

यक्रद तपाईंिे सोध्नुभएमा, ववद्याियिे कारण सक्रहत रेकिवहरूको 
व्याख्या र ववशे्लषण गनुवपिव । यक्रद तपाईंिे रेकिवको लनरीक्षण गनव र 
समीक्षा गनव सक्ने यो एक मात्र एउटा तरीका हो भने ववद्याियिे 
तपाईंिाई प्रलतलिवप बनाएर क्रदनपुिव । तपाईंको बच्चाको बारेमा कुन ै
पलन शैखक्षक रेकिवको िोजी गनव वा पनुाःप्राप्त गनव स्कुििे शुल्क 
नलिन सक्ि । यद्दवप, यक्रद शुल्किे तपाईंिाई लनरीक्षण गनव र 
रेकिवको समीक्षा गनव सक्षम हुनबाट नरोक्ने भएमा यसिे प्रलतलिवप 
बनाउनको िालग शुल्क लिन सक्ि । 

 

एकभन्दा िेरै बच्चाको जानकारी 
यक्रद कुन ैशैखक्षक रेकिविे एकभन्दा िेरै बच्चाको बारेमा जानकारी 
क्रदएमा तपाईंसाँग तपाईंको बच्चाको बारेमा मात्र जानकारी िोज्ने र 
समीक्षा गन ेवा त्यो लनखित जानकारीको बारेमा सलूचत हुने 
अलिकार ि । 
 

तपाईंसाँग शैखक्षक रेकिवहरू सकंिन गररने, रिारिाव गररने, वा 
ववद्याियद्वारा प्रयोग गररने प्रकार र स्थानहरूको सचूी अनरुोि गन े
प्राप्त गन ेअलिकार हुन्ि ।  
 

व्यविगत पक्रहचान योग्य जानकारी ििुासा गनवको 
िालग सहमलत 

सूचना शैखक्षक रेकिवमा समावेश गररएको र FERPA अन्तगवत 
अलभभावकको सहमलत वबना ििुासािाई स्वीकृत गररएकोमा 
बाहेक सहभागी एजेन्सीका अलिकारीहरू बाहेक अन्य पक्षहरूिाई 
व्यविगत रूपमा पक्रहचान योग्य जानकारीको िुिासा गनुव अलि 
तपाईंको सहमलत प्राप्त गनुवपनिे । IDEA भाग B को आवश्यकता 
पूरा गन ेउदे्दश्यको िालग सहभागी एजेन्सीहरूका अलिकारीहरूिाई 
व्यविगत रूपमा पक्रहचान योग्य जानकारी जारी गनुव अलि तपाईंको 
सहमलत आवश्यक िैन । 
 

व्यवि पक्रहचानयोग्य सचूना संिमणकािीन सेवा उपिब्ि 
गराइरहेका वा भिुानी गरररहेका सहभागी एजेन्सीहरुका 
अलिकारीिाई ििुासा गनुवअलि तपाईंको वा राज्य कानूनअनुसार 
वालिगको उमेर पगेुको योग्य बच्चाको स्वीकृलत लिनुपिव । 
 

यक्रद बच्चा तपाईं बस्ने ववद्यािय खजल्िामा रहेको लनजी ववद्याियमा 
भनाव भएको वा तपाई बस्ने सोही खजल्िामा अवखस्थत नभएको 
लनजी ववद्याियमा भनाव हुन िागेको भए ववद्यािय खजल्िा र तपाईं 
बस्ने ववद्यािय खजल्िाबीचका अलिकारीहरुबीच तपाईंको बच्चाको 
बारेमा व्यविगत पक्रहचानयोग्य सचूना ििुासा गनुवअलि तपाईंको 
स्वीकृलत लिनपुिव ।  
 

तपाईंिे ििुासाका िालग स्वीकृलत क्रदएको अवस्थामा बाहेक 
ववद्याियिे तपाईंको बच्चाको ववशेष लशक्षा रेकिवहरुको समीक्षा गन े
सबैको (तपाईं र अलिकारप्राप्त ववद्याियका अलिकारीहरुबाहेक) िग 
राख्नुपिव । त्यो िगमा व्यविको नाम, पहुाँच क्रदइएको लमलत र रेकिव 
हेनव अलिकार क्रदइएको व्यविको प्रयोजन समावेश गनुवपिव ।  
 

ववद्याियमा काम गन े अलिकारीिे जुनसकैु व्यविगत 
सूचनाको गोपनीयता सलुनखित गन े खजम्मेवारी लिनुपिव । 
पक्रहचानयोग्य सचूना सकंिन वा प्रयोग गन ेसब ैव्यवििे आइक्रिया 
र फेपावअन्तगवत गोपनीयतासम्बन्िी राज्यको नीलत र 
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कायववविीसम्वन्िी तालिम वा लनदेशन प्राप्त गनुवपिव । हरेक 
साववजलनक लनररक्षणका िालग व्यविगत पक्रहचानयोग्य सचूनाको 
भएको ववद्याियका कमवचारीहरुको नाम र पदको सचूी कायम राख्नुपिव 
राख्नुपिव । 

 

रेकिवहरुको सशंोिन 

यक्रद तपाईंिाई तपाईंको बच्चाको शैखक्षक रेकिवहरु असत्य, झुटो वा 
तपाईंको बच्चाको अलिकार उल्िंिन गन े िागेमा तपाईंिे 
ववद्याियिाई ती वववरण सशंोिन गनव अनरुोि गनव सक्नुहुन्ि । 
उलचत समयलसमालभत्र ववद्याियिे जानकारी सशंोिन गन ेनगन े
लनणवय गनुवपिव । यक्रद ववद्याियिे अनुरोि गररएअनुसार जानकारी 
संशोिन गनव अस्वीकार गिव भने, तपाईंिाई अस्वीकारको र रेकिवमा 
जानकारी चुनौतीको सनुवुाईंको तपाईंको अलिकारको जानकारी 
गराउनुपिव । यो प्रकारको सनुवुाई फेपाव अन्तगवतको स्थानीय 
सुनुवाई हो र लनष्पक्ष सनुवुाई अलिकारीको अगाक्रि गररने आइक्रिया 
बााँकी प्रक्रिया सनुवुाई होइन । 
 

यक्रद सुनुवाईको नतीजाको रुपमा ववद्याियिे जानकारी असत्य, झुटो 
भएको वा बच्चाको गोपनीयता र अन्य अलिकारको उल्ििंन भएको 
लनणवय गरेमा त्यसिे जानकारी वदल्नुपिव र तपाईंिाई लिखित 
रुपमा जानकारी गराउनुपिव । यक्रद सुनुवाईको नतीजाको रुपमा, 
ववद्याियिे जानकारी असत्य र झटुो नभएको वा बच्चाको गोपनीयता 
र अन्य अलिकारको उल्ििंन नभएको लनणवय गरेमा तपाईंिाई 
तपाईंको बच्चाको रेकिवमा रहेको सचूना रेकिव वा ववद्याियिे कायम 
गरेको पयावप्त भागको रुपमा सही स्थानमा रहेको कथन सलूचत 
गनुवपनिे ।   

यक्रद तपाईंिे ववद्याियिे तपाईंको बच्चािाई ववशेष लशक्षा र 
सम्बखन्ित सेवाहरु उपिब्ि गराउन थालिसकेपलि तपाईंको 
बच्चाको प्रालप्तमा लिखित रुपमा स्वीकार क्रफताव लिनभुयो भने 

ववद्याियिे तपाईंको बच्चाको शैखक्षक रेकिवहरु तपाईंको बच्चािे 
पक्रहिे प्राप्त गरेको ववशेष लशक्षा र सम्बखन्ित सेवाहरुको सन्दभव 
हटाउन सशंोिन गनुवपदैन । तथापी, तपाईंसाँग अझ ैपलन जानकारी 
असत्य, झुटो भएको, वा बच्चाको अलिकारको उल्िंिन भएको 
िागेमा ववद्याियिाई तपाईंको बच्चाको रेकिव सशंोिन गनव 
ववद्याियिाई अनरुोि गन ेअलिकार रहन्ि । 
सरुक्षा र नष्ट 

ववद्याियिे बच्चाको रेकिवको गोपनीयता सकंिन, भण्िारण, 

िुिासा र नष्ट चरणमा सरंक्षण गनुवपिव । नष्टको अथव भौलतक ववनाश 
वा जानकारीबाट व्यविगत पक्रहचान हुने जानकारीहरू हटाउने ताक्रक 
उप्रान्त जानकारी व्यविगत पक्रहचान गनव योग्य नहोस ्। तपाईंको 
बच्चािाई शैखक्षक सेवाहरू प्रदान गनव तपाईंको बच्चाको रेकिवको 
जानकारी आवश्यक नपरेमा ववद्याियिे तपाईंिाई सलूचत गनुवपिव । 
तपाईंको अनरुोिमा नाम, ठेगाना, फोन नम्वर, गे्रि, उपखस्थलत रेकिव, 
उपखस्थत कक्षा, पूरा गररएको गे्रि तह र परूा गरेको वषव बाहेकका 
जानकारी नष्ट गनुवपिव । 
 

आमाबुवािाई सचूना 
टीईएिे यी सक्रहत व्यविगत पक्रहचान हुने जानकारीको 
गोपनीयताको बारेमा आमाबवुािाई पणूव रुपमा जानकारी क्रदन ु
पयावप्त हुने सचूना क्रदनपुिवाः राज्यमा रहेका ववलभन्न जनसखं्या 
समूहका मौलिक भाषाहरुमा सचूना क्रदने हदसम्मको वववरण, 

व्यविगत पक्रहचानयोग्य सचूना कायम गररएको बािबालिकाको 
वववरण, मालगएको सचूनाको प्रकार, राज्यिे सचूना सकंिन गनव 
प्रयोग गन ेवविी, सूचना सकंिन गन ेस्रोतसक्रहत, र सूचनाबाट 
बनाइने प्रयोग, भण्िारण, तेस्रो पक्षमा ििुासा, लनरन्तरता, र 
व्यविगत पक्रहचानयोग्य जानकारी नष्ट गनव पािना गनुवपन े
सहभागी हुने एजेन्सीहरुको नीलत र कायववविीको सारांश, र ३४ 
संिीय लनयमाविीको सकं्रहता (सीएफआर) भाग ९९ मा फेपाव र 
यसका कायावन्वयन लनयमाविी अन्तगवतका अलिकार सक्रहत यो 
सूचना सम्वखन्ि आमाबुवा र बािबालिकाको सब ैअलिकारको 
वववरण । 
 

अलभभावकद्वारा स्वेखच्िक रुपमा 
गररने लनजी ववद्याियका 
प्िेसमेन्टहरू 

तपाईंसाँग तपाईंको बच्चािाई लनजी ववद्याियमा स्वेखच्िक 
गन े लनखित अलिकारहरु रहन्िन ् । आइक्रियािे साववजलनक 
ववद्याियिाई ववशेष लशक्षा र सम्बखन्ित सेवाहरुसक्रहत लशक्षाको 
शुल्क लतनपुदैन, अपाङ्गता भएको तपाईंको बच्चािाई लनजी 
वा सवुविामा यक्रद साववजलनक ववद्याियिे तपाईंको बच्चािाई फेप 
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उपिब्ि गरायो र तपाईंिे बच्चािाई लनजी ववद्यािय वा सवुविामा 
िान्नभुयो । तथापी, लनजी ववद्यािय रहेको साववजलनक ववद्याियमा 
तपाईंको बच्चाको जनसखं्या रहनुपिव जसको आवश्यकताहरु 
आमाबुवािे लनजी ववद्याियमा रािेका बािबालिकाबारे आइक्रिया 
प्राविानहरु अन्तगवत सम्बोिन भएको हुनुपिव ।  

लनजी ववद्याियहरूमा रहेका बच्चाका अलभभावकहरूिे 
साववजलनक िचवमा गन ेएकपक्षीय प्िेसमेन्टका आवश्यकताहरू 

आवश्यकताहरू 

तपाईंिे तपाईंको बच्चािाई लनजी ववद्याियमा राख्दा तपाईंसाँग 
लनखित अलिकारहरु हुन्िन ् क्रकनभने तपाईं तपाईंको बच्चाको 
कायविम उलचतताको उपिब्िता सम्वन्िी साववजलनक ववद्याियसाँग 
असहमत हुनुहुन्ि । यक्रद तपाईंको बच्चािे पक्रहिे साववजलनक 
ववद्याियको अलिकारमा ववशेष लशक्षा र सम्बखन्ित सेवाहरु प्राप्त गयो 
र तपाईंिे साववजलनक ववद्यािय, अदाित वा सनुवुाई अलिकारीको 
स्वीकृलत वा लसफाररसववना तपाईंको बच्चािाई लनजी ववद्यािय, 

आिारभूत ववद्यािय वा माध्यलमक ववद्याियमा भनाव गनुवभएमा 
साववजलनक ववद्याियिे तपाईंको बच्चािाई भनावअलि र लनजी 
ववद्याियमा अवखस्थलत उलचत हुाँदा फेप उपिब्ि नगराएको अदाित 
वा सनुवुाई अलिकारीिे भेटाएमा तपाईंिाई भनावको िचव साववजलनक 
ववद्याियिे शोिभनाव गनव सक्ि । सनुवुाई अलिकारी वा अदाितिे 
तपाईंको अवखस्थलत टीईए र ववद्याियहरुिे उपिब्ि गराएको लशक्षामा 
िाग ु हुने राज्यको मापदण्ि परुा नगन ेअवखस्थलत भएमा पलन 
तपाईंको अवखस्थलतिाई उलचत मान्न सक्िन ्।  

शोिभनावमा लसलमतता 
मालथको अनचु्िेदमा वणवन गररएको शोिभनावको िचव िटाइने वा 
अस्वीकार गररनेि, यक्रदाः तपाईंको बच्चािाई साववजलनक 
हटाउनअुलि तपाईं उपखस्थत भएको सबभैन्दा पलिल्िो एआरिी 
सलमलत बठैकमा तपाईंिे एआरिी सलमलतिाई साववजलनक िचवमा 
तपाईंको बच्चािाई लनजी ववद्याियमा भनाव गराउने तपाईंको चासो र 
उदे्दश्यसक्रहत तपाईंको बच्चािाई फेप उपिब्ि गराउन साववजलनक 
ववद्याियिे गरेको प्रस्ताव अस्वीकार गरेको जानकारी गराउनभुएन, 

तपाईंको बच्चािाई साववजलनक ववद्याियबाट लनकािेको व्यवसालयक 
क्रदनमा पन े कुन ै ववदाको क्रदनसक्रहत कम्तीमा १० व्यवसालयक 
त्यो जानकारी तपाईंिे साववजलनक ववद्याियिाई लिखित रूपमा 
क्रदनुभएन, वा साववजलनक ववद्याियबाट तपायको बच्चा हटाउनअुलि, 

साववजलनक ववद्याियिे उलचत र उपयुि मलु्यांकनको प्रयोजनको 
कथनसक्रहत तपाईंिाई तपाईंको बच्चाको मलु्यांकन गन ेउदे्दश्यको 
पूवव लिखित सचूना उपिब्ि गरायो, तर तपाईंिे बच्चािाई 
मुल्यांकनका िालग उपिब्ि गराउनुभएन, वा अदाितिे तपाईंको 
क्रियाकिापिाई अनुलचत भेटायो । 
 

तथापी, शोिभनावको रकम सचूना प्रदान गनव असफि भएकािे 
िटाउन वा अस्वीकार गररनुहुाँदैन यक्रदाः साववजलनक ववद्याियिे 
तपाईंिाई सचूना क्रदनबाट रोक्यो, तपाईंिे मालथ वणवन 
गररएअनुसारको तपाईंको खजम्मेवारीको सचूना प्राप्त गनुवभएन, वा 
मालथको आवश्यकता अनसुारको अनवुवृत्तिे तपाईंको बच्चािाई 
भौलतक हानी पानव सक्ि । यक्रद तपाईं साक्षर हुनुहुन्न वा अंगे्रजी 
िेख्न सक्नुहुन्न, वा मालथको आवश्यकताको अनवुवृत्तिे तपाईंको 
बच्चािाई गम्भीर सवेंगात्मक हानी गिव भने अदाित वा सनुवुाई 
अलिकारीको वववेकमा, शोिभनावको रकम आवश्यक सचूना 
उपिब्ि गराउन असफि भएको आिारमा िटाइनेिैन । 
 

आमाबुवाको अलिकारको 
स्थानान्तरण 

बच्चाको वालिग उमेर पगेुपलि आइक्रिया अन्तगवत आमाबुवाका 
सम्पूणव अलिकारहरू बच्चामा स्थानान्तरण हुनेि। टेक्सासको 
कानूनअन्तगवत वालिग उमेर 18 वषव हो । वालिग बािबालिकाका 
िालग, यो कागजातमा ििफि गररएका सब ैआमाबवुा अलिकारहरु 
१८ वषव उमेर पगेुका बािबालिकामा स्थानान्तरण हुनेि । आमाबुवा 
अलिकार वयस्क ववद्याथीमा स्थानान्तरण भएपलि उसाँग शैखक्षक 
लनणवय गन ेअलिकार हुन्ि, यद्यवप साववजलनक ववद्याियहरुिे 
तपाईंिाई अझ ैपलन एआरिी सलमलत बठैकको सचूना र पवूव लिखित 
सूचनाहरु भने क्रदनुपनिे। तपाईं, तथापी, वयस्क ववद्याथी वा 
ववद्याियिे तोकेरै नबोिाएसम्म वा वयस्क ववद्याथीिे तपाईंिाई 
सहयोग गररएको लनणवय गन ेसहमलतको अलिकार नक्रददााँसम्म 
बैठकहरुमा उपखस्थत हुनुहुनेिैन ।  
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वयस्क ववद्याथीका िालग अदाितिे लनयिु गरेका सरंक्षक 

यक्रद अदाितिे तपाईं वा अको व्यवििाई वयस्क ववद्याथीको कानूनी 
संरक्षकको रुपमा लनयिु गरेको ि भने आइक्रियाअन्तगवतको 
अलिकार वयस्क ववद्याथीमा स्थानान्तरण हुनेिैन । काननूी रुपमा 
तोक्रकएको अलभभावकिे अलिकार प्राप्त गनिेन ्। 
 

कैदी वयस्क ववद्याथी 
यक्रद वयस्क ववद्याथी कैदी भएमा सब ैआइक्रिया अलिकारहरु १८ वषवको 
उमेरमा वयस्क ववद्याथीकहााँ स्थानान्तरण हुनेि । तपाईंिे ववशेष 
लशक्षा सम्वखन्ि पवूव लिखित सूचनाहरु प्राप्त गन े अलिकार 
राखु्नहुनेिैन ।  
 

१८ वषव उमेर अलिका वयस्क ववद्याथीहरु 
टेक्सास पररवार संक्रहताको अध्याय ३१ मा वणवन गररएअनुसार केही 
लनखित अवस्थाहरु िन ्जसिे बच्चािाई १८ वषवको उमेरअलि नै 
वयस्क बनाउाँि । यक्रद तपाईंको बच्चा त्यो अध्याय अन्तगवत वयस्क 
लनिावरण भएमा, आइक्रियाअन्तगवतको अलिकार त्यो समयमा 
तपाईंको बच्चासम्म स्थानान्तरण हुनेि । 
 

अलभभावकत्वको ववकल्पहरू 

साववजलनक ववद्याियहरुिे तपाईंको वयस्क ववद्याथीिे गरेको मान्य 
वारेसनामा वा मान्य सहयोग गररएका लनणवय गन ेसहमलतहरूको 
सम्मान गनुवपदवि।  
 

आवश्यक सचूना तथा जानकारी 
तपाईंको बच्चाको १७ औ ं जन्मक्रदनमा वा सो भन्दा पक्रहिा 
साववजलनक ववद्याियिे तपाईं र तपाईंको बच्चािाई आमाबुवा 
अलिकार स्थानान्तरण हुने बारे लिखित सचूना क्रदन ुपनिे र यसमा 
सहयोगप्राप्त लनणवय सहमलत, अलभभावकत्व र अलभभावकत्वको 
ववकल्पहरु समावेश गनुव पिव साथै तपाईंको बच्चािाई स्वतन्त्रपूववक 
बााँच्न आवश्यक पनव सक्ने अन्य कुनैपलन सहयोग र सेवाहरु पलन 
समावेश गनुव पिव। २०१८–२०१९ ववद्यािय वषव देखि तपाईंको बच्चाको 
आइपीमा ववद्याियिे उि जानकारी समावेश गरेको बारे पलन उल्िेि 
गनुव पनिे। 

 

तपाईंको बच्चाको १८ औ ंजन्मक्रदनमा साववजलनक ववद्याियिे तपाईं 
र तपाईंको बच्चािाई आमाबवुा अलिकार वयस्क ववद्याथीमा 
स्थानान्तरण भएको लिखित सचूना क्रदन ु पनिे। २०१८–२०१९ 
ववद्यािय वषव देखि यस लिखित सचूनामा सहयोगप्राप्त लनणवय 
अलभभावकत्व र अलभभावकत्वको ववकल्पहरु र तपाईंको बच्चािाई 
स्वतन्त्रपूववक बााँच्न आवश्यक पनव सक्ने अन्य कुनैपलन सहयोग र 
सेवाहरुबारे जानकारी र स्रोतहरु पलन समावेश गनुव पिव। यस लिखित 
सूचनामा अलतररि जानकारी चाक्रहएमा सम्पकव वववरण पलन 
समावेश गरेको हुनुपिव।  
 

ववशेष लशक्षाको बारेमा जानकारी 
तपाईंिाई ववशेष लशक्षाका मदु्दाहरु बारे जानकारी चाक्रहएमा तपाईंिे 
ववशेष लशक्षा सचुना केन्िको नम्बर 1-855-SPEDTEX (1-855-

773-3839) मा सम्पकव गनव सक्नुहुनेि । यक्रद तपाईंिे यो नम्बरमा 
फोन गनुवभयो र िबर िोड्नभुयो भने कायविय समयमा तपाईंिाई 
पुनाः सम्पकव गररने ि । जो बक्रहरो हुनुहुन्ि वा जसिाई सनु्नमा 
समस्या ि, उहााँहरुिे ररिे टेक्सास प्रयोग गरी 7-1-1 मा मालथको 
भ्वाइस नम्बरमा सम्पकव गनव सक्नुहुनेि।  
 

असहमलतहरूको समािान 

बच्चाको ववशेष लशक्षा सेवामा ववद्याियिे गन ेकायवहरुमा तपाईं 
कक्रहिेकाक्रहाँ असहमत हुन सक्नुहुनेि । त्यस्ता असहमलतहरु 
उत्पन्न हुनासाथ ववद्याियकमीहरुसाँग लमिेर समािान गनव हामी 
तपाईंिाई एकदम ै प्रोत्साहन गिौँ । तपाईंिे अलभभावकको 
वववादका िालग कुन सकंल्पको ववकल्प हुन सक्ि भनेर 
ववद्याियिाई सोध्न सक्नुहुनेि । अलभभावकहरुिाई ववशेष लशक्षा 
र सम्बखन्ित सेवाहरूमा आइपन ेअसहमलतको समािानका िालग 
टीइएिे चारवटा औपचाररक ववकल्पहरू उपिब्ि गराएको िाः राज्य 
आईईपी सहजीकरण, मध्यस्थताको सवुविा, ववशेष लशक्षा गनुासो 
समािान प्रक्रिया र सनुवुाई कायविम। 
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बााँकी प्रक्रिया गनुासो र सनुवुाई र ववशेष लशक्षा गुनासोको िालग 
िालग प्रक्रियाहरू बीच लभन्नता 
संिीय ववशेष लशक्षा लनयमाविीिे ववशेष लशक्षा गनुासाहरूको िालग 
र बााँकी प्रक्रिया गुनासो र सनुवुाईहरूको िालग िुट्टै प्रक्रियाहरू सेट 
गदवि। मालथ व्याख्या गररए अनसुार, राज्य बाक्रहरका सक्रहत कुन ैपलन 
व्यवि वा ससं्थािे, ववद्यािय, TEA, वा कुन ैअन्य साववजलनक 
एजेन्सीद्वारा कुन ै IDEA भाग B का आवश्यकताहरूको उल्िंिन 
भएको आरोप िगाई ववशेष लशक्षा गनुासो पेश गनव सक्ि । तपाईं वा 
ववद्याियिे मात्र प्रस्ताव वा अपाङ्गता भएको बच्चाको पक्रहचान, 

मूल्यांकन वा शैखक्षक प्िेसमेन्ट, वा बच्चािाई FAPE को प्राविानको 
शुरूवात वा पररवतवन गनव अस्वीकारको सम्बन्िमा सम्बखन्ित 
प्रक्रियाको गनुासो पेश गनव सक्नुहुन्ि। टाइमिाईन राम्रोसंग 
ववस्तार नगररएसम्म टीईएिे सामान्यतया 60 क्यािेन्िर-क्रदनको 
समयरेिामा ववशेष लशक्षा गनुासोको समािान गनुवपिव, एक लनष्पक्ष 
बााँकी प्रक्रिया सनुुवाई अलिकारीिे बााँकी प्रक्रिया गुनासो सनु्नपुिव 
(यक्रद समािान बैठक वा मध्यस्थता माफव त समािान नभएमा) र 
सुनुवाई अलिकारीिे तपाईंको अनुरोि वा स्कुिको अनरुोिमा 
समयरेिाको एक ववशेष ववस्तार प्रदान गरेकोमा बाहेक, यो 
कागजातमा शीषवक समािान प्रक्रिया अन्तगवत वणवन गररए बमोखजम 
समािान प्रक्रिया समाप्त भएपलि 45 पात्रो-क्रदन लभत्र लिखित 
लनणवय जारी गनुवहोस ्।  
 

राज्य आईईपी सहजीकरण 

राज्यको काननूी आवश्यकता अनसुार, स्वतन्त्र आईईपी 
सहजकतावहरूिाई एआरिी सलमलतको वठैक अपाङ्गता भएका 
ववद्याथीसाँग फेपको प्राविान सम्वन्िी लनणवयबारेको वववाद 
सहजीकरण गनव टीइएिाई राज्य आईईपी सहजीकरण पररयोजनाको 
स्थापना गनुव आवश्यक रह्यो । स्वतन्त्र सहजकतावहरू उपिब्ि 
गराउनका िालग टीइएका िालग परूा गनुवपन ेअवस्थाहरू लनम्नानुसार 
िन ्:  

 

 आवश्यक अनरुोि फारम तपाईं र ववद्यािय दबैुिे भरेर 
हस्ताक्षर गनुवपिव । यो फारम अनिाइनमा लनखजकृत 
शैखक्षक कायविम सहजीकरण (लिंक : bit.ly/9spluIV) 

मा अंगे्रजी र स्पेनी भाषामा उपिब्ि ि । यो TEA को 
अनुरोिमा पलन उपिब्ि ि । 

 वववाद एआरिी सलमलत बठैकमा सम्बखन्ित हुनुपिव 
जसमा एक वा एकभन्दा िेरै आईईपीका िालग चाक्रहने 
तत्वहरू पगेुको लथएन र एआरिी सलमलतिे बठैक सानव र 
पुनाः गनवका िालग सहमत भएको लथयो । 

 तपाईं र तपाईंको ववद्याियिे असहमलतमा एआरिी बैठक 
समाप्त भएको पााँच क्यािेण्िर क्रदनलभत्र चाक्रहने अनुरोि 
फारम फाइि गनुवपिव, र सहजकताव बठैक पनुाः गनवका 
िालग कायम गररएको लमलतमा उपिब्ि हुनुपिव । 

 वववाद िोषणापत्र लनिावरण वा आईएईएसको 
लनिावरणसाँग सम्बखन्ित हुनुहुाँदैन । 

 तपाईं र ववद्यािय ववशेष लशक्षा मध्यस्थतामा 
समानान्तर रूपम सहभागी हुनुहुाँदैन । 

 वववादका सवािहरू ववशेष लशक्षा गनुासो वा ववशेष लशक्षा 
बााँकी प्रक्रिया सनुवुाइको ववषय हुनुहुाँदैन । 

 तपाईं र ववद्यािय उही ववद्यािय वषवमा आईईपी 
सहजीकरणको अक्रहिेको अनरुोििाई फाइि गन ेगरी 
उही ववद्याथीसाँग सम्बखन्ित आईईपी सहजीकरणमा 
सहभागी हुनुहुाँदैन । 

 राज्यको IEP सहजीकरण कायविमसाँग सम्बखन्ित 
राज्यको लनयम 19 TAC §89.1197 (Link: 

bit.ly/3bCULCL) मा पाउन सक्रकन्ि । 
 

मध्यस्थता सेवाहरू  
IDEA भाग B अन्तगवत बााँकी प्रक्रिया गनुासो पेश गनुव अलि उठान 
हुने मालमिाहरू सक्रहत कुन ै पलन मालमिाको बारेमा वववाद 
सुल्झाउनको िालग मध्यस्थता उपिब्ि हुनुपिव । यसथव, तपाईंिे 
बााँकी प्रक्रिया कारवाही शीषवक अन्तगवत व्याख्या गररए बमोखजम 
बााँकी प्रक्रियाको सनुवुाईको अनरुोि गरेर बााँकी प्रक्रिया उजुरी 
फाइि गनुव भए पलन वा नगनुव भए पलन मध्यस्थता IDEA भाग B, 

अन्तगवत वववादको समािान गनव उपिब्ि ि । मध्यस्थता 
अलभभावक र स्कुि बीचमा बच्चाहरूको पक्रहचान, मूल्यांकन, वा 
शैखक्षक प्िेसमेन्ट, वा बच्चािाई FAPE को प्राविानको बारेमा मात्र 
सीलमत िैन ।  

मध्यस्थता एउटा स्वेखच्िक उपाय हो । तसथव, यक्रद तपाईं र 
दवैु यसमा स्वेखच्िक रुपमा सहभागी हुन सहमत भएमा, 
कायविमका िालग टीईएिे नै सम्पणूव व्यवस्थापन र िचव गिव । तर 
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सुनुवाई कायविमको समय सानव तथा आइक्रिया अन्तगवतका अन्य 
अलिकारहरुिाई खस्वकार नगनवका िालग भने मध्यस्थता सेवाको 
गनव भने लमल्दैन । 
 

प्रत्येक पटक सनुुवाई कायविमको समय पर सानुव परेको िण्िमा 
टीईएिे आफै मध्यस्थता सेवाको प्रस्ताव राखे्नि । तर IDEA भाग B 
अन्तगवत कुन ैपलन ववषयवस्तुमा असहमलत भएमा तपाईंिे जुन सकैु 
समयमा पलन मध्यस्थता सेवाका िालग अनरुोि गनव सक्नुहुनेि । 
 

मध्यस्थकतावहरू मध्यस्थता प्रक्रियाको ववषयवस्तु बच्चाको लशक्षा 
वा हेरचाहमा सिंग्न भएका, टीईए वा स्कुि खजल्िाका कमवचारीहरू 
होइनन,् र उनीहरूसाँग व्यविगत वा व्यावसालयक रुलच हुन सक्दैन 
जसिे लतनीहरूको उदे्दश्यसाँग ववरोिाभास गनिे । मध्यस्थकतावको 
रूपमा योग्य हुने व्यवि कुन ैस्कुि खजल्िा वा TEA को कमवचारी हुाँदैन 
क्रकनभने उसिाई वा उनिाई मध्यस्थकतावको रूपमा सेवा प्रदान 
गनवको िालग TEA द्वारा भिुानी गररएको हुन्ि । 
मध्यस्थताकतावहरुमा ववशेष लशक्षा ऐनको ज्ञान हुनुका साथै उनीहरु 
समस्या समािानका िालग तालिम प्राप्त र योग्य हुन्िन ् । 
मध्यस्थताकतावको भलूमका उदे्दश्य उन्मुि हुनुपन े हुन्ि र 
मध्यस्थता कायविममा कुन ैतफव को पलन पक्ष लिन नपाइने हुन्ि । 
मध्यस्थता सेवाको उदे्दश्य तपाईं र ववद्यािय दवैु पक्षिाई सन्तुवष्ट हुने 
सहमलतसम्म पुरय्ाउन सहयोग गन ेहुन्ि ।   

मध्यस्थताकतावको अक्रहिेको सूची सामान्य सल्िाहकारको 
कायाविय, ववशेष मध्यस्थता कायविम) लिकं : bit.ly/39yQTjK( 

मा उपिब्ि ि । 
 

यक्रद तपाईं र ववद्यािय दवैु मध्यस्थताका िालग तयार हुनुभएमा दवैु 
पक्ष कोही ववशेष मध्यस्थताकताव राख्नका िालग सहमत हुन 
सक्नुहुनेि अन्यथा जो कोही मध्यस्थताकताव लनयूि गररनेि । 
मालथ उल्िेखित दवैु पररखस्थलतमा मध्यस्थताकताविे तपाईं र 
ववद्यािय दवैुिाई सहज हुने स्थान र समयमा मध्यस्थता कायविम 
संचािन गनवका िालग तपाईंहरुिाई सम्पकव गनिेन ्।  
 

मध्यस्थता कायविममा भएका सम्पूणव वातलचत तथा कुराहरु गोप्य 
हुनेिन ्। ती कुराहरुिाई पलि हुनसक्ने बााँकी प्रक्रियाको सनुवुाई वा 
IDEA भाग B अन्तगवत सहयोग प्राप्त गन ेकुन ैपलन सिंीय अदाित 
वा राज्यको अदाितमा प्रमाणको रुपमा प्रयोग गनव पाइने िैन ।  
 

यक्रद ववद्यािय र तपाईं दवैु जना मध्यस्थता प्रक्रियाद्वारा वववाद 
समािान गनव सहमलतमा आएमा, तपाईंहरु दवैु पक्ष काननूी रुपमा 
बाध्यकारी सम्झौता पत्रमा प्रवेश गनिे । सम्झौता पत्रिे 
मध्यस्थता प्रक्रियामा भएका सब ैििफिहरू गोप्य रहनेि र 
आगामी बााँकी प्रक्रियाको सनुवुाई वा नागररक कारवाहीमा प्रमाणको 
रुपमा प्रयोग गररने िैन भनेर उल्िेि गनुवपिव । सम्झौतापत्रिाई 
तपाईं ववद्यािय खजल्िासाँग आबद्ध गन ेअखख्तयार भएको स्कुि 
खजल्िाको प्रलतलनलि दबैुिे हस्ताक्षर गनुवपनिे । लिखित, हस्ताक्षर 
गररएको मध्यस्थता सम्झौता कानूनी रूपमा बाध्यकारी हुन्ि र 
राज्यको काननू अन्तगवत यस प्रकारको केस वा संिीय खजल्िा 
अदाितमा सनुवुाईको अलिकार भएको कुन ैपलन अदाितमा िाग ू
हुन्ि ।  

तपाईंिे मध्यस्थता प्रक्रियाका बारेमा थप जानकारी 
टीइएकोवेवसाइट सामान्य सल्िाहकारको कायाविय, ववशेष 
मध्यस्थता कायविम) लिकं : bit.ly/39yQTjK (मा प्राप्त गनव 
सक्नुहुन्ि । 
 

राज्य लशक्षा ववशेष लशक्षा मध्यस्थता प्रक्रिया साँग सम्बखन्ित 
राज्यको लनयम 13 TAC §) 831 1 139Link: 

bit.ly/95Dyrp (2मा पाउन सक्रकन्ि 
 

ववशेष लशक्षा उजरुी समािान प्रक्रिया 
ववशेष लशक्षामा आइपन ेवववाद समािानको अको ववकल्प भनेको 
टीईएको ववशेष लशक्षा उजुरी समािान प्रक्रिया हो । यो कागजातमा 
शब्द ववशेष लशक्षा उजूरी िे IDEA अन्तगवत राज्य गुनासो र यसको 
कायावन्वयनका लनयमहरू बझुाउाँि। यक्रद तपाईंिाई साववजलनक 
लनकायिे ववशेष लशक्षा लनयमको उल्िंिन गरेको ि भन्ने िागेमा, 
वा यक्रद तपाईंिाई साववजलनक एजेन्सीिे बााँकी प्रक्रिया सनुवुाईको 
लनणवयिाई कायावन्वयन गरररहेको िैन जस्तो िागेमा, तपाईंिे 
टीईएिाई लिखित गनुासो पत्र पठाउन सक्नुहुनेि । जोसाँग समस्या 
भएको हो त्यो सम्बखन्ित व्यवि वा लनकायिाई पलन तपाईंिे पत्र 
पठाउन ु पनिे साथै तपाईंिे आफ्नो उजुरी TEA िाई पलन 
पठाउनुहोस ्। टीईएसाँग अको राज्यका व्यवि सक्रहत जोकाही व्यवि 
वा ससं्थािे ववशेष लशक्षा उजुरी गनव सक्नेिन ्। उजुरी समयरेिा 
टीइएिे उजुरी प्राप्त गरेको भोलिपल्ट कायाविय क्रदनमा शुरू हुनेि । 
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टीईएिे एक ववशेष लशक्षा उजुरी दायर गनव आमाबुवा र अन्य 
पक्षहरूिाई सहयोग गनवको िालग एउटा मोिि फारम ववकास गरेको 
ि । उजुरीमा सब ैआवश्यक जानकारी समावेश भएमा ववशेष लशक्षा 
उजूरी दायर गन ेपक्षिे राज्यको मोिि फारम वा अन्य कुन ैकागजात 
प्रयोग गनव सक्ि । 
 

तपाईंको लिखित उजुरी पत्रमा पत्र पठाएको एक बषवलभत्र भएको लनयम 
उल्िंिनका बारेमा ववस्ततृ जानकारी हुनुपनिे । पत्रमा, 
सारव्जलनक लनकायिे ववशेष लशक्षाको लनयम उल्िंिन गरेको 
प्रलतवेदन, प्रलतवेदनको आिार भएका सत्यतथय, आफ्नो हस्ताक्षर र 
सम्पकव ठेगानाका साथै समस्या समािानका उि समयमा उलचत 
हुनसक्ने प्रस्ताववत उपाय समावेश गनुवपनिे । यक्रद उजुरी कुन ै
ववशेष बच्चासाँग सम्बखन्ित भएमा बच्चाको नाम र ठेगाना, बच्चा 
िरबार वबहीन भए उसको उपिब्ि ठेगाना र बच्चाको ववद्याियको 
नाम पलन उल्िेि गनुवपनिे । उजूरीमा उजूरीकताविाई उजुरी दायर 
गरेको समयमा उपिब्ि भएको हदसम्म समस्याको प्रस्ताववत 
समािान पलन समावेश हुनुपिव । 

 

ववशेष लशक्षा उजुरी दायर गरेपलि, टीईएिे उजुरीकताविाई उजुरीमा 
आरोपहरू सम्बखन्ि मौखिक वा लिखित रुपमा थप जानकारी पेश 
गनव वा गनवका िालग मौका क्रदइनेि । यसिे असहमलत समािान 
गनव साववजलनक लनकायिाई पलन गुनासोमा प्रलतक्रिया क्रदने र 
प्रस्तावना पेश गन ेमौका प्रदान गदवि । साथै, TEA िे उजुरी पेश गन े
आमाबुवा र साववजलनक एजेन्सीिाई मध्यस्थतामा संिग्न हुने 
अवसर प्रदान गिव ।  
 

ववशेष लशक्षा उजुरी पाएको ६० क्रदनलभत्र टीईएिे समस्याको र 
आवश्यकता परेमा सम्बखन्ित स्थानको पलन लनररक्षण र अध्ययन 
गनिे ववशेष उजुरीको सन्दभवमा असािारण पररखस्थलतहरूको कारण 
उजुरीको समािान गनव वा यक्रद कुन ैववशेष लशक्षा उजुरीमा दबैु पक्षिे 
मध्यस्थता वा वववाद समािानको अन्य वकैखल्पक माध्यमहरूद्वारा 
संिग्न हुन सहमत गरेमा टाइमिाइनिाई ६० क्यािेन्िर-क्रदनसम्म 
ववस्तार गनव सक्रकन्ि । 
 

अनुसन्िान सचंािन गन ेसन्दभवमा, टीईएिे सम्पूणव सम्बखन्ित 
जानकारी तथा सुचनाको समीक्षा गनिे र साववजलनक लनकायिे 
वा राज्यको ववशेष लशक्षा आवश्यकताहरूको उल्ििंन गरेको हो वा 
होइन भन्ने कुराको एक स्वतन्त्र लनणवय गनिे । टीईएिाई ठहर र 

गुनासोिाई सम्बोिन गदै फेिा परेका सत्यतथय, लनष्कषव र 
लनणवयका कारणहरु ििुाएर लिखित रुपमा लनणवय क्रदइनेि । 
 

उजुरीको समािान गन ेिममा, TEA िे उपयुि सेवाहरू प्रदान गनव 
ववफि भएको पाइएमा, TEA िे बच्चाको आवश्यकताहरू (जस्त ै
क्षलतपूलतव सेवाहरू वा पसैाको प्रलतपलूतव) सम्बोिन गनव सिुारात्मक 
कायवसक्रहत उपयिु सेवाहरू प्रदान गनव भएका असफिता र उपयुि 
भववष्यमा अशि सब ैबच्चाहरूको िालग सेवाहरूको प्राविानिाई 
सम्बोिन गनुवपिव। 
 

ववशेष लशक्षाको उजुरीसाँग सम्बखन्ित टीईएको लनणवय अखन्तम 
लनणवय हुनेि र यसमा अपीि गनव पाइने िैन । 
 

उजुरी गरेमा तपाईंको मध्यस्थताका िालग अनरुोि गन ेवा बााँकी 
प्रक्रियाको सनुवुाई गन ेअलिकार भने बखन्चतहुनेिैन ।  
 

यक्रद तपाईंिे एउटै वबषयमा गनुासो पलन पेश गनुवभएमा, र बााँकी 
प्रक्रियाको सनुवुाईका िालग पलन अनुरोि गनुवभएमा, TEA िे बााँकी 
प्रक्रिया सनुवुाईमा सम्बोिन गरररहेका कुन ै पलन उजुरीका 
मुद्दाहरुिाई सनुवुाई नसक्रकंदासम्म थााँती राखे्नि । उजुरीमा उल्िेि 
भएका तर बााँकी प्रक्रिया सनुवुाईमा समावेश नभएका कुन ैपलन 
भागिाई टीईएिे लनखित समय लभत्र र यो कागजातमा व्याख्या 
गररएका प्रक्रियाका आिारमा समािान गनिे । 
 

गुनासोमा समावेश गररएको मदु्दािाई सोही पक्षको बााँकी प्रक्रियाको 
सुनुवाई कायविममा समावेश गनुवपरेमा त्यो मदु्दामा सुनुवाई लनणवय 
बाध्यकारी हुनेि, र TEA िे उजुरीकताविाई त्यो प्रभावको बारेमा 
सूलचत गनिे । 
 

TEA साँग आमाबुवा र अलभभावक प्रलशक्षण र सूचना केन्िहरू, 

सुरक्षा र वकाित एजेन्सीहरू, स्वतन्त्र बस्ने केन्िहरू, र अन्य 
उपयुि ससं्थाहरू सक्रहत अन्य इच्िुक व्यविहरूको िालग यसको 
उजुरी प्रक्रिया व्यापक रूपमा फैिाउन लिखित प्रक्रियाहरू हुनुपिव । 
 

TEA साँग यसको अखन्तम लनणवयको प्रभावकारी कायावन्वयन 
सुलनखित गनवका िालग लिखित प्रक्रियाहरू पलन हुनुपिव, यक्रद 
आवश्यक भएमा : (क) प्राववलिक सहयोग गलतववलिहरू; (ि) 
वातावहरू; र (ग) अनुपािन प्राप्त गनव सिुारात्मक कायवहरू ।  
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तपाईंिे ववशेष लशक्षा उजुरी प्रक्रिया र उजुरी अनसुन्िान 
फारमहरूको बारेमा थप जानकारीहरू TEA को वेवसाइट ववशेष लशक्षा 
लशक्षा वववाद समािान प्रक्रिया (लिंक : bit.ly/3bL6n73) मा प्राप्त 
गनव सक्नुहुन्ि ।  
 

ववशेष लशक्षा वववाद समािान प्रक्रियासाँग सम्बखन्ित राज्यको 
TAC §89.1195 (Link: bit.ly/35IU1rY) मा पाउन सक्रकन्ि । 
 

बााँकी प्रक्रिया कारवाहीहरू  
ववशेष लशक्षाका असहमलत समािान गन ेचौथो उपाय भनेको सनुवुाई 
कायविम हो । एक लनष्पक्ष सनुवुाई अलिकृतिे दवैु पक्षको प्रमाणहरु 
सुनेर काननूी तवरको लनणवय गनिे ।  
 

सुनुवाईको अनरुोि गनवको िालग, तपाईं वा स्कुि (वा तपाईंको 
वक्रकि / प्रलतलनलि वा स्कुिको वक्रकि / प्रलतलनलि) िे अको 
पक्षिाईं बााँकी प्रक्रिया उजुरी पेश गनुवपिव र TEA मा दायर गनुवपिव । 
तपाईंिे बााँकी प्रक्रिया उजुरी दायर गरेर बच्चाको पररचय, मूल्यांकन, 

शैखक्षक प्िेसमेन्ट र FAPE का ववषयमा आउने असहमलत जस्ताको 
जुनसकैु समस्या िालग पलन तपाईंिे सनुवुाईको अनरुाि गनव 
सक्नुहुनेि ।   

तपाईंिे उजुरीको आिार बनेको आरोवपत कायवको बारेमा थाहा 
पाएको वा थाहा पाउनुपन ेलमलतिे एक बषव लभत्रमा बााँकी प्रक्रिया 
उजुरीदायर गनुवपनिे । यो एक वष े समयरेिा लसलमतताको 
अवस्थाका रूपमा पलन लिइन्ि । यक्रद तपाईंिाई ववशेष रुपमा 
ववद्याियिे समस्या समािान गररसक्रकएको भनेर अपव्याख्या गरेर 
तपाईंिाई बााँकी प्रक्रिया उजुरी दायर गनवबाट रोकेमा वा ववद्याियिे 
तपाईंिाई प्रदान गनुवपन ेसचुना प्रदान नगरेको िण्िमा भने यो 
समयलसमा िाग ुहुने िैन । केही अवस्थामा IDEA को आवश्यकता 
नभई टेक्सास राज्यको काननूिे, बााँकी प्रक्रिया उजुरीको एक वषवको 
लसमा यक्रद तपाईं सशस्त्र बि, राविय महासागर तथा वायुमण्िि 
प्रशासनको कमवचारी वा सयंिु राज्य जनस्वास्थय सेपाको कमवचारी 
भएमा र यक्रद नागररक राहत ऐनको सेवा सदस्यको रूपमा बखुझने 
संिीय काननूको प्राविान भएमा रोक्न सक्रकन्ि ।  

 

यक्रद तपाईंिे बााँकी प्रक्रिया सनुवुाईको अनरुोि गनवको िालग बााँकी 
प्रक्रिया उजुरी दायर गनुवभएमा, ववद्याियिे ववशेष लशक्षाको लनयम 

उल्िंिन गरेको पलन तपाईंिे प्रमाणीत गनुवपन े हुन्ि । कुन ै
पररखस्थलतमा ववद्याियिे नै तपाईंको ववरुद्धमा सनुुवाई अनरुोि 
गनवको िालग बााँकी प्रक्रिया उजुरी दायर गनवसक्नेि । यस्तो 
अवस्थाहरूमा ववद्याियिे प्रमाण जुटाउनुपनिे ।  
 

मालथ उल्िेि गररएका कुन ैपलन समस्याका ववषयमा ववद्याियिाई 
अदाितमा कारबाहीका िालग पेश गनुवअलि तपाईंिे बााँकी प्रक्रिया 
उजुरी दायर गनुवपन े हुन्ि । यक्रद तपाईंिे यसो नगरेमा 
तपाईंकादावीहरू अदाितिे िारेज गररक्रदन सक्नेि ।  

 

बााँकी प्रक्रिया सनुुवाईको अनरुोि 

तपाईं वा ववद्याियिे तपाईं वा ववद्यािय (वा तपाईंको वक्रकि / 
प्रलतलनलि वा स्कुिको वक्रकि / प्रलतलनलि) िे तपाईंको बच्चाको 
नाम र ठेगाना वा यक्रद तपाईंको बच्चा िरबारववहीन ि भने उपिब्ि 
सम्पकव जानकारी; तपाईंको बच्चाको स्कुिको नाम; तपाईंको 
बच्चािे भोग्ने समस्याको वववरण, समस्यासाँग सम्बखन्ित 
तथयहरू; र त्यो समयसम्म ज्ञात र उपिब्ि भएको हदसम्म तपाईंिे 
प्रस्ताव गनुवभएको समस्याको समािान सक्रहत बााँकी प्रक्रिया उजुरी 
दायर नगदावसम्म तपाईं वा ववद्याियको बााँकी प्रक्रियाको सनुवुाई 
हुन सक्दैन । 
 

बााँकी प्रक्रियाको उजुरीको िालग फारम TEA बाट 
महान्यायालिविाको कायाविय, ववशेष लशक्षा बााँकी प्रक्रिया 
सुनुवाई) लिकं : bit.ly/2XCdKFw) मा उपिब्ि ि । 
 

तपाईंिे TEA फारम प्रयोग गनुवपिव भन्ने िैन तर तपाईंको उजुरीमा 
मालथको आवश्यक लनम्न जानकारीहरु समावेश गररएको हुनुपनिे 
।  तपाईं, तपाईंको वक्रकि, वा तपाईंको प्रलतलनलि (वा ववद्यािय, यसको 
वक्रकि, वा यसको प्रलतलनलि) िे TEA िाई र यसको ववरोिी पक्षिाई 
एकैपटक लिखित बााँकी प्रक्रियाको उजुरी पठाउन ुपिव । बााँकी 
प्रक्रियाको उजुरी गोप्य राखिन ुपिव । 
 

बााँकी प्रक्रियाको उजुरी अलि बढाउनको िालग, बााँकी प्रक्रिया उजुरी 
प्राप्त गन ेपक्षिे (तपाईं वा ववद्यािय) प्राप्तकताव पक्षिे बााँकी प्रक्रिया 
उजुरीिे मालथको सूचीबद्ध आवश्यकताहरू परूा नगरेको ववश्वास गरर 
गरर सनुवुाई अलिकारी र अको पक्षिाई लिखित रूपमा, उजुरी प्राप्त 
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भएको लमलतिे 1 5 पात्रो क्रदन लभत्र सलूचत नगदावसम्म यो पयावप्त 
(मालथको सामग्री आवश्यकताहरू पूरा गरेर) मालननपुिव । 
 

प्राप्तकताव पक्षिे (तपाईं वा ववद्यािय खजल्िा) िे बााँकी प्रक्रिया गनुासो 
अपयावप्त भएको ठानेमा, सुनुवाई अलिकारीिे सचूना प्राप्त भएको 
लमलतिे पााँच पात्रो क्रदनहरूमा उपयुि प्रक्रिया उजुरीिे मालथका 
सूचीबद्ध आवश्यकताहरू परूा गरेको ि वा िैन भनेर लनणवय गनुवपनिे 
र तपाईंिाई र स्कुििाई तुरुन्तै लिखित रूपमा सलूचत गनुवपनिे । 
बााँकी प्रक्रिया उजुरीको िालग ववद्यािय खजल्िाको प्रलतक्रिया 
 

यक्रद ववद्याियिे तपाईंिाई 94 CFR §§9001509 अन्तगवत बााँकी 
प्रक्रिया उजुरीमा समावेश भएको ववषयमा पवूव - लिखित सचूना 
पठाएको िैन भने, ववद्याियिे, बााँकी प्रक्रिया गनुासो प्राप्त भएको 
लमलतिे 10 क्रदन लभत्र तपाईंिाई जवाफ पठाउनुपिव, जसमा समावेश 
ि :  बााँकी प्रक्रिया उजुरीमा उठान भएका कायवहरू क्रकन 

प्रस्ताव वा अस्वीकार गररयो भन्ने वववरण; 

 ARD सलमलतिे ववचार गरेको अन्य ववकल्पहरूको 
वववरण र ती ववकल्पहरू िारेज गररएका कारणहरू; 

 प्रत्येक प्रस्ताववत वा अस्वीकृत कायवको आिारको रूपमा 
प्रयोग गररएको मलू्यांकन प्रक्रिया, लनिावरण, रेकिव, वा 
ररपोटवको वववरण; र 

 ववद्याियको प्रस्ताववत वा अस्वीकृत कायवसाँग सम्बखन्ित 
अन्य कारकहरूको वववरण । 

यो जानकारी प्रदान गरेर तपाईंको बााँकी प्रक्रिया उजुरी उपयुि हुने 
ठाउाँसम्म अपयावप्त भएको भनेर ववद्याियिाई रोक्न सक्दैन । 

 

बााँकी प्रक्रिया उजुरीमा अरु पक्षको प्रलतक्रिया 
मालथको िण्िमा उल्िेि गररएकोमा बाहेक बााँकी प्रक्रिया गनुासो 
प्राप्त गन ेपक्षिे, उजुरी प्राप्त भएको 10 पात्रो क्रदन लभत्र, अको पक्षिाई 
ववशेष रूपमा उजुरीका मदु्दाहरू समािान गन ेजवाफ पठाउन ुपिव । 
 

यक्रद अको पक्षिे लिखित पररवतवनिाई अनमुोदन गरेमा र समािान 
बैठक माफव त बााँकी प्रक्रिया उजुरीिाई समािान गन ेअवसर क्रदइएमा 
वा सनुवुाई अलिकारीिे सनुवुाई शुरु हुनुभन्दा बढीमा पााँच पात्रो क्रदन 
अलि अनमुलत क्रदएमा मात्र अलभभावक वा स्कुििे बााँकी प्रक्रिया 

संशोिन वा पररवतवन गनव सक्ि । थप मदु्दा उठान हुन सक्ने कुरामा 
अको पक्ष सहमत भएकोमा बाहेक सनुवुाईको िालग अनरुोि गन े
पक्षिे बााँकी प्रक्रिया उजुरीमा उठान नगररएको मदु्दाहरू सनुवुाईमा 
उठान नगनव सक्ि । यक्रद दायर गन ेपक्ष, चाहे तपाईं वा स्कुििे, 

प्रक्रिया उजुरी सशंोिन (पररवतवन) गदाव, समािानको अवलि र 
सुनुवाईको िालग समयरेिा सशंोिन उजुरी दायर गरेको लमलतमा 
फेरर शुरु हुन्ि । 
  

तपाईंिे अनरुोि गरेमा, वा ववद्यािय वा तपाईंिे बााँकी प्रक्रिया 
सुनुवाई दायर गरेमा, तपाईंिाई तपाईंको के्षत्रमा उपिब्ि कुन ै
लनाःशुल्क वा कम िचव िाग्ने कानूनी वा अन्य सेवाहरूको बारेमा 
जानकारी उपिब्ि गराउनुपनिे । 
 

प्रक्रियाको िममा बच्चाको खस्थलत (स्टे-पुट) 
अनुशासन समावेश भएको एक कायववाही बाहेक बााँकी प्रक्रिया 
गुनासो अको पक्षिाई पठाएपलि समािान प्रक्रियाको समयावलिमा 
र कुन ैलनष्पक्ष बााँकी प्रक्रियाको सनुुवाई वा अदाितको लनणवयको 
िालग पिदैं गदाव, तपाईं वा राज्य वा ववद्यािय अन्यथा सहमत 
भएको मा बाहेक, तपाईंको बच्चा उसको वा उनको हािको शैखक्षक 
प्िेसमेन्टमा रहनुपिव । हािको सेक्रटङमा रहनुिाई सामान्यतया 
स्टे -पुटको रूपमा लचलनन्ि । यक्रद कायववाहीमा अनशुासन 
समावेश भएमा अनशुासन वववादहरूको समयमा बच्चाको 
लनयुविको ििफिको िालग अपीिको बेिामा प्िेसमेन्ट हेनुवहोस ्
।  
यक्रद बााँकी प्रक्रिया उजुरीमा तपाईंको बच्चाको िालग शुरुमा 
साववजलनक ववद्याियमा भनाव हुनको िालग आवेदन समावेश भएमा, 
तपाईं सहमत हुनुभएमा तपाईंको कायववाही परूा नभएसम्म तपाईंको 
स्कुि साववजलनक स्कुि कायविममा राख्न ुपिव । यक्रद बच्चा तीन 
वषवको पगु्दैि र प्रारखम्भक बाल्यकाि मध्यस्थता (ECI) 

कायविमबाट समिमण गरररहेको ि भने, स्टे -पुट ECI सेवाहरू 
होइन । यक्रद बच्चा ववशेष लशक्षा र सम्बखन्ित सेवाहरूको िालग 
योग्य हुन्ि र अलभभावकको सहमलतको भएमा, वववादमा नभएका 
सेवाहरू प्रदान गररन ुपिव । 
 

यक्रद TEA द्वारा आयोखजत सनुवुाईमा सनुवुाई अलिकृत तपाईंको 
बच्चाको प्िेसमेन्ट पररवतवन गनव उलचत ि भन्ने कुरामा तपाईंसाँग 
सहमत भएमा, प्िेसमेन्टमा भएको यो पररवतवनिाई तपाईं र 



 

प्रक्रियागत सरुक्षणको सचूना 
टेक्सास लशक्षा एजेन्सी | ववशेषलशक्षा ववभाग 

फेब्रुवरी 202 1            पृ ष्ठ  | 20 

बीचमा सम्झौताको रूपमा व्यवहार गररनुपिव । त्यसैिे, कुन ैपलन 
अपीिको पररणाम ववचारािीन हुाँदा यो प्िेसमेन्ट पररवतवन तपाईंको 
बच्चाको हािको प्िेसमेन्ट हुन्ि ।  
 

समािानको अवलि  

ितु सनुवुाईको मालमिामा बाहेक, तपाईंको बााँकी प्रक्रिया उजुरीको 
अनुरोि पाएको १५ क्रदन लभत्रमा ववद्याियिे लनणवय गन ेअलिकार प्राप्त 
ववद्याियको प्रलतलनलि र तपाईं र ववद्यािय दवैुिे िानेका एआरिीका 
आवश्यक सदस्यहरुको उपखस्थलतमा समािान बैठक आयोजना 
गनुवपनिे । यक्रद तपाईंसाँग बठैकमा वक्रकि भएमा ववद्याियिे 
बैठकमा वक्रकििाई मात्र सहभागी गराउन सक्नेि ।  
 

यक्रद ववद्याियिे तपाईंिाई समािान वठैकमा सहभागी हुने उलचत 
प्रयासहरु गदाव पलन तपाईं समािान बठैकमा उपखस्थत नभएमा 
ववद्याियिे समािान प्रक्रियाको ३० क्रदन समयलसमाको अन्त्यमा 
सुनुवाई अलिकृतिाई तपाईंको बााँकी प्रक्रिया सनुवुाइको अनरुोि 
िारेज गन ेमाग गनव सक्नेि । ववद्याियिे लनम्न कागजातहरू प्रयोग 
गरेर तपाईंिाई समािान बठैकमा सहभागी गराउन उलचतप्रयासहरू 
गरेको कुरा देिाउन सक्षम हुनुपनिे : दबैुको परस्पर सहमलत भएको 
समय र स्थानमा ववद्याियिे कायविम आयोजना गन ेप्रयासको रेकिव, 
जस्त ैटेलिफोन वातावको वा सम्पकव गनव गररएको प्रयासको रेकिव र ती 
किहरुको नलतजाको बारेमा ववस्ततृ वववरण; तपाईंिाई पत्राचार 
गररएको कागजातको प्रलतलिवप र प्राप्त कुन ैप्रलतक्रियाको प्रमाण; र 
तपाईंको िर वा कायावियमा भेट्न आउाँदाको र उि भेटको नलतजाको 
ववस्ततृ रेकिवहरू ।  

 

तपाईंको प्रक्रिया गनुासोको पत्र पाएको १५ क्रदन लभत्रमा यक्रद 
ववद्याियिे बठैक आयोजना गनव नसकेको वा समािान बठैकमा 
उपखस्थत हुन नसकेको िण्िमा तपाईंिे सनुवुाई अलिकृतसाँग 
सुनुवाई प्रक्रियाको ४५ क्रदने समयलसमाको सरुुवात गनव माग गनव 
सक्नुहुनेि । 

 

सामान्यतया, समािान अवलि ३० पात्रो क्रदनसम्म रहन्ि । तर, तपाईं 
ववद्याियबीच समािान बठैक नगन ेलिखित सहमलत भएको भए, 

सुनुवाई प्रक्रियाको उि ४५ क्रदने समयलसमा अको पात्रो क्रदनबाट मात्र 
सुरु हुन्ि । त्यसैगरर, मध्यस्थता प्रक्रिया वा समािान बठैक सरुु 

भएपलि र समािान प्रक्रियाका ३० क्रदने म्याद सक्रकन ुअलि यक्रद 
ववद्यािय र तपाईंबीच कुन ैपलन सहमलत हुन नसक्ने लिखित 
पेश गरेमा अको क्रदनबाट सनुवुाई प्रक्रियाको ४५ क्रदने समयलसमा 
सुरु हुन्ि । समािान प्रक्रियाका ३० क्रदने म्यादको अन्त्यमा यक्रद 
र ववद्याियिे मध्यस्थता प्रक्रियामा जाने लनणवय गनुवभएमा, दवैु 
सहमलतमा नहुन्जेि सम्म मध्यस्थता प्रक्रिया लनरन्तर गनवका 
लिखित रुपमा सम्झौता गनव सक्नुहुन्ि । तर यक्रद तपाईं वा 
मध्ये कसिेै मध्यस्थता प्रक्रिया बीचम ैिाड्ने लनणवय गरेमा अको 
क्रदनबाट ४५ क्रदने समयलसमा सरुु हुन्ि ।  

 

यक्रद कुन ैपक्षिे संशोलित बााँकी प्रक्रिया उजुरी पेश गरेमा, समािान 
बैठकको समयसीमा र उजुरी समािान गन ेसमयावलि (समािान 
अवलि) सशंोिन गररएको बााँकी प्रक्रिया उजुरी दायर गरेपलि फेरर 
सुरु हुन्ि । 
 

समस्या समािान बठैकको सवुविा प्रदान गनुवको उदे्दश्य भनेको 
तपाईंको गनुासोबारे र ववद्याियसाँगको प्राथलमक सत्यतथयका 
बारेमा ििफि गनुवका साथै ववद्याियिाई तपाईंको समस्या 
समािान गनवका िालग मौका प्रदान गनुव हो । बठैकमा यक्रद तपाईंहरु 
बीच सहमलत भएमा तपाईं र ववद्याियिे लिखित सम्झौता पत्र तयार 
गरी हस्ताक्षर गनुवपनिे । दईु पक्ष मध्ये एकिे सम्झौतामा हस्ताक्षर 
भएको तीन व्यवसायीक क्रदनलभत्रमा उि सम्झौता पत्रिाई लनखष्िय 
नबनाएमा, यस्ता वबषयको मदु्दाका िालग राज्यको स्वीकृलत प्राप्त 
अदाित वा केखन्िय अदाितिाई यसको प्रयोग गन ेअलिकार हुनेि 
।  
यक्रद ववद्याियिे तपाईंिे बााँकी प्रक्रिया उजुरीमा उठान गनुवभएको 
मुद्दाहरूतपाईंको उजुरी प्राप्त भएको ३० क्रदन लभत्र पलन तपाईंिाई 
सन्तुवष्ट हुने गरी समािान नभएमा ४५ क्रदनको सनुवुाईको 
समयावलि शुरु हुन्ि र सनुवुाई प्रक्रिया अलि बढ्न सक्ि ।  

ितु सनुवुाईमा हुने समािान अवलि 

चााँिो गनुवपन ेसनुवुाईको हकमा ववद्याियिे बााँकी प्रक्रिया उजुरी प्राप्त 
प्राप्त भएको लमलतिे ७ क्रदन लभत्र समािान बठैक आयोजना गनुवपिव 
ववद्याियिे उजुरी प्राप्त भएको १५ क्रदन लभत्र पलन तपाईंिाई सन्तुवष्ट 
हुने गरर समस्या समािान नगरेमा तपाईंसाँग सनुवुाईको अलिकार 
हुनेि ।सनुवुाइ उजुरीका िालग अनरुोि भएको लमलतिे २० ववद्यािय 
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क्रदन लभत्र हुनुपनिे । सनुवुाइ अलिकारीिे सनुवुाइको १० ववद्यािय 
क्रदनपलि अखन्तम लनणवय जारी गनुवपनिे ।  
 

सुनुवाईहरू 

सुनुवाई सञ्चािनका िालग टीईएिे लनष्पक्ष सनुवुाई अलिकृतहरू 
प्रदान गदवि । टीईएको तथा लशक्षा वा तपाईंको बच्चाको हेरचाहसाँग 
सम्बखन्ित कुन ैपलन लनकायको कमवचारी सनुवुाई अलिकृत हुन 
सक्दैन । त्यस्त ैबच्चाको इच्िा र आकांक्षासाँग बाखझने िािका कुन ै
पलन व्यविगत वा व्यवसालयक सोच पलन हुन हुाँदैन । सनुवुाई 
अलिकृत : (1) IDEA को बारेमा ज्ञान भएको र प्राविानहरू बझेुको, 
IDEA सम्बखन्ि सिंीय र राज्यका लनयमहरू, र सिंीय र राज्य 
अदाितहरु द्वारा IDEA को काननूी व्याख्या को प्राविानहरु जान्न र 
बुझ्नु पिव; र (2) सहुाउाँदो आचरण गन ेर लनणवय लिने र िेख्न योग्य, 

मानक काननूी अभ्याससाँग ससुगंत ज्ञान र क्षमता हुनुपिव । 
टीईएिे सनुवुाई अलिकृतहरुको शैखक्षक योग्यता सक्रहतको 
नामाविीको व्यवस्थापन गरेको हुन्ि । यो सचूी टीईएको वेबसाइट 
महान्यायालिविाको कायाविय, ववशेष लशक्षा बााँकी प्रक्रिया सनुवुाई 
)लिकं : bit.ly/2XCdKFw) मा उपिब्ि ि । तपाईंिे टीईएको काननूी 
सेवा कायावियमा सम्पकव गरेर पलन यो सचूी प्राप्त गनव सक्नुहुन्ि 
जसको सम्पकव वववरण यो कागजातको अन्तमा ि । 
 

सुनुवाई हुनअुलि- 

सुनुवाईको प्रक्रिया सरुु हुनु ५ व्यवसालयक क्रदन अलि नै, सुनुवाईमा 
प्रस्तुत गररने सब ै प्रमाण तथा ववषयहरु तपाईं र ववद्याियिे 
एकआपसमा ििुासा गनुवपनिे । समयमा ििुासा नगररएको 
प्रमाणिाई दईु मध्ये जुन पक्षिे पलन नकानव वा प्रलतवाद गनव सक्नेि 
। त्यसगैरर, सनुवुाई भन्दा अलि कम्तीमा पााँच व्यावसालयक क्रदन 
अलि, तपाईं र स्कुििे सनुवुाईमा प्रयोग गनव इच्छ्याउनुभएको त्यो 
लमलतसम्म परूा भएका सब ै मूल्यांकनहरू र लसफाररसहरूको 
आिारमा मलू्यांकनहरूको एक अकाविाई ििुासा गनुवपनिे । 
सुनुवाई अलिकारीिे अको पक्षको स्वीकृलत वबना सनुवुाईमा 
सम्बखन्ित मलू्यांकन वा लसफाररस पेश गनव िोजी यो शतवको पािना 
गनव असफि हुने कुन ैपलन पक्षिाई रोक्न सक्ि । 

 

सुनुवाईको िममा 
तपाइाँसाँग एक उलचत प्रक्रिया सनुवुाईमा आफूिाई प्रलतलनलित्व गन े
अलिकार ि। साथै, कुन ैप्रक्रियाको सनुवुाइको िालग कुन ैपलन 
पक्षसाँग (अनुशासनात्मक प्रक्रियाहरूसाँग सम्बखन्ित सनुवुाई 
सक्रहत) लनम्न अलिकार ि : 

 वक्रकि र / वा अपाङ्गता भएका बच्चाहरूको 
समस्याहरूको बारेमा ववशेष ज्ञान वा प्रलशक्षण भएका 
व्यविहरूसाँग सल्िाह लिनुहोस;् 

 आफ्नो वा आफैिाई प्रलतलनलित्व गनुवहोस ्वा टेक्सास 
राज्यमा इजाजतपत्र प्राप्त व्यवि वा टेक्सास राज्यमा 
िाइसेन्स प्राप्त वक्रकि नभएको तर अपाङ्गता भएका 
बच्चाहरूको समस्याहरूको सम्बन्िी ववशेष ज्ञान वा 
प्रलशक्षण प्राप्त गन े 13TAC §) 831 1 1 7 5लिकं : 
bit.ly/2XFtKq9 (मा सेट गररएको योग्यताहरू परूा 
गन ेव्यविबाट प्रलतलनलित्व गराउनहुोस ्। 

 प्रमाण प्रस्ततु गनुवहोस ्र सामना गनुवहोस,् िड्के जांच 
गनुवहोस, र साक्षीहरूको उपखस्थलत आवश्यक ि; 

 सुनुवाई भन्दा कम्तीमा पााँच व्यावसालयक क्रदन भन्दा 
अलि अको पक्षिाई ििुासा नगररएको कुन ैपलन प्रमाण 
सुनुवाईमा प्रस्ततु गनवबात बन्देज गनुवहोस;् 

 लिखित, वा, तपाईंको ववकल्पमा, ववद्युतीय, सुनुवाईको 
शाखब्दक रेकिव प्राप्त गनुवहोस;् र 

 लिखित वा तपाईंको ववकल्पमा, तथय र लनणवयहरूको 
इिेक्रोलनक िोजहरू प्राप्त गनुवहोस ्। 

 

सुनुवाईमा अलभभावकीय अलिकारहरू 

तपाईंको बच्चािाई लनम्न अलिकारहरू क्रदनपुिव : 
 आफ्नो बच्चािाई सनुवुाईमा सहभागी गराउने 

 सुनुवाई जनताका िालग ििुा गन;े र 
 तपाईंिाई सनुवुाईको रेकिव पाउने, तपाईंिाई प्रदान 

गररएको तथय र लनणवयहरूमा पाएकाहरू लनाःशुल्क प्राप्त 
गनव पाउने अलिकार पलन हुन्ि ।  

सुनुवाई पलि 

सुनुवाई अलिकृतिे लनणवय जारी गनुवहुनेि । सनुवुाई अलिकृतको 
लनणवय आिारभतु रुपमातपाईंको बच्चािे फेप पाए–नपाएको 
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लनणवयमा आिाररत हुनुपिव । यक्रद तपाईंिे प्रक्रियामा गल्ती भएको 
आरोप िगाउनुभयो भने, त्यो गल्तीिे तपाईंको बच्चािाई फेप पाउन 
रोकेको वा वािा पुरय्ाएको भए, बच्चाको शैखक्षक सवुविाहरुमा 
बेफाइदा भएको भए वा तपाईंिे आफ्नो बच्चािाई फेपमा सहभागी 
गराउने लनणवय गन ेप्रक्रियामा सहभागी हुने अवसरमा जानजान रोक 
िगाएको वा समस्या लनम्त्याएको भए मात्र सनुवुाई अलिकृतिे 
तपाईंको बच्चािे फेप नपाएको कुरा मान्दि । मालथ वणवन गररएको 
कुन ैपलन प्राविानिाई IDEA भाग B (34 CFR §§500 देखि 300.536 

सम्म) अन्तगवत सिंीय लनयमको प्रक्रियात्मक सरुक्षा िण्िको 
आवश्यकताहरूको अनपुािन गनव स्कुििाई आदेश क्रदनबाट सनुवुाई 
सुनुवाई अलिकारीिाई रोक्नको िालग व्याख्या गनव सक्रकंदैन । 
 

३० क्रदने समािान प्रक्रिया वा समािानको अवलिको समालप्त, वा िाग ू
हुने भएमा समायोजन गरेको समािान अवलिको समालप्त पलि TEA 

िे पक्षहरूिाई लमिाईएको भएपलन उि म्याद सक्रकएको ४५ क्रदन लभत्र 
सुनुवाईको अखन्तम लनणवय भएको जानकारी दवैु पक्षिाई यसको 
जानकारी पगेु नपुगेको कुरा टीईएिे सलुनखित गनुवपिव । ितु 
सुनुवाईमा भने अखन्तम लनणवय सुनुवाई भएको १० शैखक्षक क्रदनहरु 
लभत्र पलुगसक्नपुन ेकुरा TEA िे सलुनखस्चत गनुवपिव । गरै-िुत 
सुनुवाईका िालग दईु मध्ये जुनसुकै पक्षको पलन उपयुि कारण 
सक्रहतको अनरुोिमा सनुवुाई अलिकृतिे ववशेष समय थप गररक्रदन 
सक्नेिन ्। तर ितु सनुवुाईका िालग भने सनुवुाई अलिकृतिे समय 
थप गररक्रदन सक्ने िैन । सनुवुाईको कुन ैपक्षिे ति व्याख्या गररए 
बमोखजम राज्य वा केखन्िय अदाितको लनणवय माग नगरेमा, सनुवुाई 
अलिकृतको लनणवय नै अखन्तम लनणवय हुनेि ।  

 

ववद्याियिे सनुवुाई अलिकृतको लनणवय क्रदइएको समयलसमा लभत्र 
लनणयव िाग ु गररसक्नुपिव, वा यक्रद समयको म्याद नक्रदइएको 
िण्िमा भने ववद्याियिे नै लनणवयको माग गरेको भएपलन लनणवय 
भएको १० शैखक्षक क्रदनलभत्र िाग ुगनुवपिव । तर लतनुवपन ेपरुानो िचवको 
कुन ैबक्यौता भएमा त्यसिाई अपीि समािान नहुन्जेिसम्मका 
िालग रोक्न सक्रकन्ि । आईक्रियाको भाग B (34 C.F.R. §§300.500 

देखि 300.536 सम्म) केहीिे पलन तपाईंिाई दायर गरररकेको बााँकी 
प्रक्रिया सनुवुाइ भन्दा िुट्टै बााँकी प्रक्रिया उजुरी दायर गनवबाट रोक्न 
सक्दैन ।  

सल्िाहकार प्यानि र सववसािारणिाई िोज र लनणवय 

सुनुवाई अलिकारीको लनणवयबाट कुन ैपलन व्यविगत पक्रहचान 
योग्य जानकारी हटाएपलि, TEA िे राज्य सल्िाहकार प्यानििाई 
लनणवय (जसमा सुनुवाई अलिकारीको िोज र लनणवयहरू समावेश 
गदवि) प्रदान गनुवपिव । टेक्सासमा, राज्य सल्िाहकार प्यानििाई 
लनरन्तर सल्िाहकार सलमलत भलनन्ि । TEA िे पलन 
सववसािारणिाई लनणवय उपिब्ि गराउन ुपिव । 

 

नागररक गलतवविी 
बााँकी प्रक्रिया सनुवुाई (अनुशासनात्मक प्रक्रियाहरूसाँग 
सम्बखन्ित सनुवुाई सक्रहत) मा पत्ता िगाउने र लनणवय गन ेकुरासाँग 
सहमत नहुने कुन ैपलन पक्ष (तपाईं वा ववद्यािय) िाई सनुवुाई 
अलिकृतको लनष्कषव र लनणवयमा बााँकी प्रक्रियाको सुनुवाइको ववषय 
मामिाको सम्बन्िमा नागररक कायववाही ल्याईएको हो भनेर 
अपीि गन ेअलिकार ि । मालमिािाई यस प्रकारको मालमिाको 
सुनुवाइ हुने अलिकार भएको राज्यको अदाितमा ल्याउन सक्रकन्ि, 

वा सयंिु राज्य अमेररकाको खजल्िा अदाितमा वववादको जेसकैु 
मात्रा भए पलन र लनणवय जारी गररएको 30 पात्रो क्रदन भन्दा अलि 
ल्याउनपुिव । अवपि प्रक्रियाको अंशको रुपमा अदाितिे सनुवुाई 
प्रक्रियाको वववरण तथा रेकिवहरु बुझनु्पन,े कुन ैपलन पक्षको थप 
प्रमाण सनु्नपन,े उपिब्ि प्रमाणको बहुमतको आिारमा लनणवय 
गन ेर कुन ैउपयुि राहत प्रदान गनुवपन ेहुन्ि ।  

 

आइक्रियाको भाग बी मा भएको कुन ैपलन कुरािे अलिकारहरु, 

कामकारबाही तथा प्रक्रियाहरु, अपाङ्गता भएका बच्चाहरुको 
अलिकारको सरंक्षण गन ेअमेररकी सवंविान, 1330 को अपाङ्गता 
भएका अमेररकीहरूको ऐन, 13 79 (िारा 504) को पुनवावस ऐनको 
शीषवक V (िारा 4०4), वा कुन ैकानुन अन्तगवतका श्ोत तथा 
सािनहरुको लसमांकन गदैन । तर यी कानूनहरू अन्तगवत नागररक 
ऐनका बारेमा अदातिमा IDEA भाग B अन्तगवत उपिब्ि राहत 
िोजेर मदु्दा दायर गनुवभन्दा पक्रहिे IDEA भाग B अन्तगवत दायर 
गररएको सोही हदसम्म आइक्रिया अन्तगवतको सनुुवाई प्रक्रियाम ै
जानुपन ेहुन्ि । यसको अथव, तपाईंिे मदु्दा दायर गनुवअलि यक्रद 
आक्रिइएको मातहतमा भएको श्ोत र सािन भन्दा तपाईंसाँग बक्रढ 
उपयूि श्ोत र सािन हुन्ि, तर सामान्यतया, ती अन्य कानून 
राहत प्राप्त गनवको िालग तपाईंिे पक्रहिे आक्रिइएको अन्तगवत 
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उपिब्ि प्रशासलनक उपचारहरू (अथावत,् कारण प्रक्रिया उजुरी; 
समािान बठैक सक्रहत समािान प्रक्रिया; र लनष्पक्ष सनुवुाई 
नै प्रयोग गनुवपन ेहुन्ि ।  
 

वक्रकिको पाररश्लमक  

वक्रकिको पाररश्लमकआईिीईए भाग बी अन्तगवत ल्याइएको कुन ै
पलन कायव वा कारवाहीमा अदाितिे यसमा वववेकी अनसुार यक्रद 
तपाईं ववजयी हुने (खजते्न) सम्भावना भएमा वक्रकिको शुल्किाई 
तपाईंिाई िाग्ने िचवको अंशका रूपमा प्रदान गनव सक्ि । 
 

आईिीईए भाग बी अन्तगवत ल्याइएको कुन ैपलन कायव वा कारवाहीमा 
अदाितिे आफ्नो वववेक अनसुार एक प्रचलित स्कुि वा राज्यको 
लशक्षा एजेन्सीिे िागतको अंशको रूपमा उलचत वक्रकिको शुल्क 
प्रदान गनुवपन ेहुन्ि, यक्रद तपाईंको वक्रकििे : (a) अदाितिे दायर 
गररएको उजुरी वा अदािती मदु्दा तचु्ि, अनुलचत, वा आिारववनाको 
भएमा; वा (b) मदु्दामालमिा स्पष्ट रुपमा तचु्ि, अनुलचत वा 
आिारववनाको भएको स्पष्ट हुाँदा पलन यसिाई जारी रािेमा; वा 
 

यक्रद तपाईंको अनुरोिमा बााँकी प्रक्रियाको सनुवुाई वा पलिल्िो 
अदाितको मदु्दा उत्पीिन, अनावश्यक क्रढिाइ, वा अनावश्यक रूपमा 
कायवको िागत वा कायववाही (सुनुवाई) बढाउने जस्ता कुन ैपलन 
अनुलचत उदे्दश्यका िालग प्रस्ततु गररएमा आईिीईए भाग बी अन्तगवत 
ल्याइएको कुन ैपलन कायव वा कारवाहीमा अदाितिे आफ्नो वववेक 
अनुसार, एक प्रचलित स्कुि वा राज्य लशक्षा एजेन्सीिाई िागतको 
क्रहस्साको रूपमा तपाईं वा तपाईंको वक्रकिद्वारा उलचत वक्रकिको शुल्क 
भुिानी गनव सक्रकन्ि । 
 

अदाितिे उलचत वक्रकिको शुल्क लनम्न अनसुार प्रदान गिव : 
 शुल्क सेवा वा प्रकारको सेवाको गणुस्तरका िालग कायव 

वा सनुवुाई भए बमोखजम समदुायको प्रचलित दरमा 
आिाररत हुनुपिव । कुन ैबोनस वा गुणक प्रदान गररएको 
शुल्क गणना गनव प्रयोग गनव सक्रकने िैन । 

 यक्रद तपाईंको लिखित प्रस्ताव पलि IDEA भाग B 
अन्तगवतका सेवाहरू सम्पादन गररएमा पनुववावस शुल्क 
प्रदान गनव सक्रकंदैन र सम्बखन्ित िचवहरू कुन ैपलन 
कायवमा क्रफताव लिन सक्रकंदैन यक्रद : 

o नागररक प्रक्रियाको सिंीय लनयमको लनयम 68 
द्वारा तोक्रकएको समय लभत्र वा बााँकी प्रक्रिया 
सुनुवाइको मालमिामा कुन ैपलन बेिा कारवाही 
अलि बढ्नभुन्दा 10 क्रदन पक्रहिे प्रस्ताव गररएमा; 

o प्रस्ताव १० क्रदनसम्म स्वीकार नगररएमा; र 
o अदाित वा प्रशासलनक सनुवुाई अलिकारीिे 

अन्तताः तपाईिे प्राप्त गरेको राहत सम्झौताको 
प्रस्ताव भन्दा तपाईंिाई बढी अनकूुि नभएमा । 

यी प्रलतबन्िहरूको बावजुद, यक्रद तपाईंिे प्रबि रुपमा सम्झौता 
प्रस्ताव अस्वीकार गरेर तपाईंिे पयावप्त रुपमा न्याय गनुवभएमा 
वक्रकिको शुल्क र सम्बखन्ित िागतहरू तपाईंिाई प्रदान गनव 
सक्रकन्ि । 

 

प्रशासलनक कायववाही वा अदाितको कारवाहीको रूपमा बठैक 
नभएसम्म एआरिी कलमटीको कुनै पलन बठैकसाँग सम्बखन्ित 
शुल्कहरू प्रदान गनव सक्रकदैन । समािान बठैक, मालथ व्याख्या 
गररए अनसुार, प्रशासलनक सनुवुाई वा अदाितको कारवाहीको 
रूपमा बोिाइएको बठैक मालनदैन र यी वक्रकिको शुल्क 
प्राविानहरूको उदे्दश्यको िालग प्रशासलनक सनुवुाई वा अदाितको 
कायववाही मालनदैन । 
 

यक्रद अदाितिे लनम्न पाएमा, उपयुि रुपमा IDEA भाग B अन्तगवत 
लतनुवपन ेवक्रकिको शुल्किाई कम गिव : 

 तपाईं वा तपाईंको वक्रकििे, कायव वा प्रक्रियाको िममा, 
अनावश्यक रूपमा वववादको अखन्तम समािान गनव 
क्रढिाइ गनुवभएमा; 

 वक्रकििाई लतनुवपन ेशुल्कमा अन्यथा अयोग्य रूपमा 
पुरस्कृत हुनको िालग समान कौशि, प्रलतष्ठा, र 
अनुभवको वक्रकिद्वारा समान सेवाहरूको िालग 
समुदायमा प्रचलित िण्टाको दर भन्दा बढी भएमा; 

 व्यतीत गररएको समय र काननूी सेवाहरू स्वाभाववक 
प्रकृलतको कायव वा कारवाही भन्दा अत्यालिक भएकोमा; 
वा 

 तपाईंको प्रलतलनलित्व गन ेवक्रकििे स्कुििाई बााँकी 
प्रक्रिया उजुरीमा मालथको िण्िमा व्याख्या गररए 
बमोखजम उलचत जानकारी प्रदान नगरेमा । 
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यद्यवप यक्रद ववद्यािय वा राज्यिे कायवको अखन्तम समािानिाई 
अनुलचत ढंगिे क्रढिाइ गरेमा वा कायववाही अगाक्रि बढाएमा वा IDEA 

भाग B को प्रक्रियात्मक सरुक्षा प्राविानहरू अन्तगवत उल्िङ्िन 
भएको पाइएमा अदाितिे शुल्क िटाउन सक्दैन । 

 

ववशेष लशक्षाको बााँकी प्रक्रिया सनुवुाई कायविमसाँग सम्बखन्ित 
राज्यको लनयम  13TAC § 1 1 5 1183बाट शुरु हुन्ि) लिकं : 

bit.ly/9nQcmtG) । 
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यो पषृ्ठ जानीजानी िािी राखिएको ि ।  
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सम्पकव जानकारी 
 

यक्रद तपाईंसाँग यो दस्तावेजमा भएको जानकारीको बारेमा कुन ैप्रश्न ि भने वा तपाईंिाई कसिेै वणवन गनुवपिव भने कृपया सम्पकव 
गनुवहोस ्: 
 

स्थानीय सम्पकव  जानकारी 
 

ववद्यािय : लशक्षा सेवा केन्ि : अन्य स्रोत : 
नाम : नाम : नाम : 
टेलिफोन नम्बर : टेलिफोन नम्बर : टेलिफोन नम्बर : 
इमेि : इमेि : इमेि : 

 

यक्रद तपाईंिाई ववशेष लशक्षा सवािका बारेमा जानकारी चाक्रहएमा, तपाईंिे 1-855-SPEDTEX (1-855-773-3839) मा ववशेष 
लशक्षा सचूना केन्िमा सम्पकव गनव सक्नहुुन्ि । यक्रद तपाईंिे यो नम्बरमा कि गरी सन्देश िोड्नभुयो भने कसैिे सामान्य काम 
गन ेसमयमा तपाईंको किको जवाफ क्रदनेि । बक्रहरो वा सनु्न गाह्रो मान्ने व्यविहरूिे ररिे टेक्सासको प्रयोग गरी मालथको भ्वाइस 
नम्बरमा 7 - 1 - 1 मा कि गनव सक्िन ्।  
 

यक्रद तपाईंसाँग प्रलतक्षामा रहेको ववशेष लशक्षा लशकायतको बारेमा प्रश्न भएमा, कृपया 512-463-9414 मा सम्पकव गनुवहोस ्। यक्रद 
तपाईंसाँग प्रलतक्षामा रहेको मध्यस्थता वा बााँकी प्रक्रिया सनुुवाईको बारेमा प्रश्न भएमा, तोक्रकएको मध्यस्थता वा सनुवुाई 
अलिकारीिाई िमशाः सम्पकव गनुवहोस।्  

  

वववाद समािान सम्पकव जानकारी 
सहजीकरण हुने IEP अनरुोि गदाव लनम्निाई 
अनुरोि पठाउनुहोस ्

 
 

ववशेष लशक्षा उजरुी दायर गदाव, उजरुी लनम्निाई 
पठाउनुहोस ्: 

 

मध्यस्थता अनरुोि गदाव, लनम्निाई अनरुोि 
पठाउनुहोस ्: 

 

बााँकी प्रक्रिया उजरुी दायर गदाव, लनम्निाई 
उजुरी पठाउनुहोस ्: 

 

राज्य IEP सहजीकरण पररयोजना ववशेष लशक्षा उजरुी इकाई मध्यस्थ सयंोजक ववशेष लशक्षा बााँकी प्रक्रिया सनुवुाई 

टेक्सास लशक्षा लनकाय 

1 70 1 N. कांगे्रस एभेन्यु 

अखस्टन, TX 78 701 - 1484 

वा 
फ्याक्स : 512 -469-3560 

वा 
specialeducation@tea.texas.gov 

टेक्सास लशक्षा लनकाय 

1 70 1 N. कांगे्रस एभेन्यु 

अखस्टन, TX 78 701 - 1484 

वा 
फ्याक्स : 512 -469-3560 

वा 
specialeducation@tea.texas.gov 

टेक्सास लशक्षा लनकाय 

1 70 1 N. कांगे्रस एभेन्यु 

अखस्टन, TX 78 701 - 1484 

वा 
फ्याक्स : 512 -469-602 7  

वा 
SE-Legal@tea.texas.gov 

टेक्सास लशक्षा लनकाय 

1 70 1 N. कांगे्रस एभेन्यु 

अखस्टन, TX 78 701 - 1484 

वा 
फ्याक्स : 512 -469-602 7  

वा 
SE-Legal@tea.texas.gov 

 

कृपया TEA को ववशेष लशक्षा ववभागको वेबसाइटमा जानुहोस ्
 

https://tea.texas.gov/TexasSped  
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