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ખાસ શિક્ષણ (ઉંમર 3-21)

માાં માતાશિતાના અશિકારો
પ્રક્રિયાત્મક સલામતીની સ ૂચના
સુિારો કયાાની તારીખ: ઑગસ્ટ 2018

અસમર્ાતા િરાવતા શવદ્યાર્ીઓના શિક્ષણને લગતા ઇન્ડિશવિયુઅલ્સ શવર્ ક્રિસેબિબલક્રટસ એજ્યુકેિન એક્ટ (Individuals

with Disabilities Education Act (IDEA)), ફેિરલ કાયદા માટે, િાળાએ IDEA અને ફેિરલ શનયમો હેઠળ
ઉિલબ્િ પ્રક્રિયાત્મક સલામતીની સાંપ ૂણા સ્િષ્ટતા સાર્ેની એક સ ૂચના અસમર્ાતા િરાવતા િાળકના માતાશિતાને પ ૂરી
િાિવી જરૂરી છે . આ સ ૂચનાની નકલ માતાશિતાને િાળાના એક વર્ા દરશમયાન ફક્ત એક જ વાર આિવી જરૂરી છે , એ શસવાય
તેની નકલ માતાશિતાને નીચેની સ્સ્ર્શતમાાં આિવી: (1) િરુઆતી રે ફરલ અર્વા મ ૂલ્યાાંકન માટેની માતાશિતાની શવનાંતી િર;

(2) 300.153 દ્વારા 34 CFR §§300.151 હેઠળ સ્ટેટની િહેલી ફક્રરયાદ પ્રાપ્ત ર્યે અને િાળાના વર્ામાાં §300.507
હેઠળ જરૂરી પ્રક્રિયાની િહેલી ફક્રરયાદ પ્રાપ્ત ર્યે; (3) શનયુસ્ક્તમાાં િદલાવનુ ાં શનમાાણ કરે તેવ ુાં શિસ્તતાનુ ાં િગલુાં લેવાનો
શનણાય કરવામાાં આવે ત્યારે અને (4) માતાશિતની શવનાંતી િર.

Nebraska Department of Education
Office of Special Education
301 Centennial Mall South
PO Box 94987
Lincoln, NE 68509-4987
આ માગાદિાક દસ્તાવેજનુ ાં મ ૂળ સ્વરૂિ સલાહ આિનારુાં છે , િરાં ત ુ એજડસી દ્વારા સુિારો કરવામાાં ના આવે ત્યાાં સુિી તે એજડસી માટે િાંિનકતાા છે . માગાદિાક દસ્તાવેજમાાં
એજડસીના ફક્ત આંતક્રરક સાંચાલનોને પ્રભાશવત કરે તેવા આંતક્રરક પ્રક્રિયા સાંિિ
ાં ી દસ્તાવેજો સમાશવષ્ટ કરવામાાં આવતા નર્ી અને તેમાાં શનયાંશિત િક્ષો િર વિારાની
જરૂક્રરયાતો અર્વા દાં િ લાદવામાાં આવતો નર્ી અર્વા તો ગોિનીય માક્રહતી અર્વા એિશમશનસ્રેક્રટવ પ્રોશસજર એક્ટ અનુસાર િનાવેલા શનયમો અને શનયમનો સમાવેિ ર્તો
નર્ી. જો તમે માનતા હો કે આ માગાદિાક દસ્તાવેજ શનયાંશિત િક્ષો િર વિારાની જરૂક્રરયાતો અર્વા દાં િ લાદે છે તો, તમે આ દસ્તાવેજની સમીક્ષા કરવાની શવનાંતી કરી િકો
છો. આ દસ્તાવેજ સાંિિ
ાં ી ક્રટપ્િણીઓ માટે

nde.guidance@nebraska.gov િર સાંિકા કરો

તેમના િૈક્ષબણક કાયાિમો, વહીવટ, નીશતઓ, રોજગાર અર્વા એજડસીના અડય કાયાિમોમાાં બલિંગ, શવકલાાંગતા, વાંિ, રાં ગ, િમા, વૈવાક્રહક સ્સ્ર્શત, ઉંમર, રાષ્રીય મ ૂળ અર્વા
આનુવશાં િક માક્રહતીના આિારે ભેદભાવ ના કરવો એ નેબ્રાસ્કા શિક્ષણ શવભાગની (Nebraska Department of Education) ની નીશત છે .

નેબ્રાસ્કા શિક્ષણ શિભાગ
શવશિષ્ટ શિક્ષણ કાયાાલય
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સામાન્ય માક્રિતી

પ ૂિમ લેણખત સ ૂચના
સ ૂચના
તમારી સ્કૂલ ક્રિન્સ્રક્ટ જ્યારે નીચેની િાિત કરે ત્યારે તેણે તમને એક લેબખત સ ૂચના આિવી (તમને કેટલીક માક્રહતી લેબખતમાાં
પ ૂરી િાિવી) જરૂરી છે :

1. તમારા િાળકની ઓળખ, મ ૂલ્યાાંકન અર્વા િૈક્ષબણક શનયુસ્ક્ત અર્વા તમારા િાળક માટે ફ્રી એપ્રોશપ્રએટ િબ્બ્લક એજ્યુકેિન
(free appropriate public education (FAPE)) ની જોગવાઈની િરુ આત અર્વા િદલાવ કરવાનો પ્રસ્તાવ
આિે અથિા

2. તમારા િાળકની ઓળખ, મ ૂલ્યાાંકન અર્વા િૈક્ષબણક શનયુસ્ક્ત અર્વા તમારા િાળક માટે FAPE ની જોગવાઈની િરુઆત
અર્વા િદલાવ કરવાનુ ાં નકારે .

સ ૂચનાની માક્રિતી
આ લેબખત સ ૂચનામાાં:

1. તમારી સ્કૂલ ક્રિન્સ્રક્ટ જે કાયાવાહી કરવાના પ્રસ્તાવો આિતા અર્વા નકારતા હોય તેન ુાં વણાન કરવુ;ાં
2. િા માટે તમારી સ્કૂલ ક્રિન્સ્રક્ટ કાયાવાહી કરવાનો પ્રસ્તાવ આિી અર્વા નકારી રહ્ુાં છે તે સમજાવવુ;ાં
3. કાયાવાહી કરવા અર્વા નકારવાનો શનણાય કરવામાાં તમારી સ્કૂલ ક્રિન્સ્રક્ટ દ્વારા ઉિયોગ કરવામાાં આવેલ દરે ક
મ ૂલ્યાાંકનની પ્રક્રિયા, આકારણી, નોંિ અર્વા ક્રરિૉટા ન ુ ાં વણાન કરવુ;ાં

4. તમારી િાસે IDEA ના ભાગ B માાંની પ્રક્રિયાત્મક સલામતીની જોગવાઇઓ હેઠળ સુરક્ષાઓ હોવા સાંિિ
ાં ી એક શનવેદન
સમાશવષ્ટ કરવુ;ાં

5. જો તમારી સ્કૂલ ક્રિન્સ્રક્ટ પ્રસ્તાવ આિવા અર્વા નકારવામાાં આવતી કાયાવાહી મ ૂલ્યાાંકન માટેન ુાં એક િરુ આતી રે ફરલ ના હોય
તો, પ્રક્રિયાત્મક સલામતીનુ ાં વણાન કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરવુાં એ તમને જણાવવુ;ાં

6. IDEA ના ભાગ B ને સમજવામાાં મદદ મેળવવા તમારા માટે સાંિકા ના સ્ત્રોતો સમાશવષ્ટ કરવા;
7. તમારા િાળકની ઇન્ડિશવિયુઅલાઇઝ્િ એજડયુકેિન પ્રોગ્રામની (individualized education program (IEP))

ટીમે ધ્યાનમાાં લીિી હોય તેવી અડય કોઇ િસાંદગીઓનુ ાં અને તે િસાંદગીઓને િા માટે નકારવામાાં આવી તેન ુ ાં વણાન કરવુાં ને

8. તમારી સ્કૂલ ક્રિન્સ્રક્ટ દ્વારા િા માટે કાયાવાહીનો પ્રસ્તાવ આિવામાાં અર્વા નકારવામાાં આવ્યો તેના અડય કારણોનુાં વણાન કરવુ.ાં
સમજી િકાય તેિી ભાષામાં સ ૂચના

આ સ ૂચના:
1.

સામાડય લોકોને સમજાય તેવી ભાર્ામાાં લખેલી હોવી જોઇએ; અને

2.

જ્યાાં સુિી તેમ કરવુાં સ્િષ્ટ રીતે સાંભશવત ના હોય ત્યાાં સુિી, તમારી માત ૃભાર્ામાાં અર્વા તમે ઉિયોગ કરતા હોય તેવી
સાંદેિા-વ્યવહારની અડય રીત પ ૂરી િાિવામાાં આવવી જોઇએ.

તમારી માત ૃભાર્ા અર્વા સાંદેિા-વ્યવહારની અડય રીત લેબખત ભાર્ા ના હોય તો, તમારી સ્કૂલ ક્રિન્સ્રક્ટ દ્વારા નીચેની િાિતો સુશનશિત
કરવામાાં આવવી જોઇએ:
1.

આ સ ૂચનાનુ ાં તમારી માત ૃભાર્ામાાં અર્વા સાંદેિા-વ્યવહારની અડય રીત તમારા માટે મૌબખક અર્વા અડય રીતે
ભાર્ાાંતર કરે લ હોય;

2.

તમે આ સ ૂચનાની માક્રહતીને સમજતા હો અને

3.

એવો લેબખત પુરાવો હોય કે 1 અને 2ને સાંતોર્વામાાં આવ્યા છે .

1

ભાગ B

કાયમિાિીકીય રક્ષોિાય સ ૂચના (માતા-શિતાનાં અશિકારો)
માત ૃભાષા
જ્યારે અંગ્રેજીમાાં મયાાક્રદત શનપુણતા િરાવતા એક વ્યસ્ક્ત સાર્ે ઉિયોગ કરવામા આવે ત્યારે , માત ૃભાર્ાનો અર્ા નીચે મુજિ ર્ાય છે :

1. તે વ્યસ્ક્ત દ્વારા સામાડયતઃ એ ભાર્ાનો ઉિયોગ કરવામાાં આવતો હોય અર્વા જો તે એક િાળક હોય તો, તે િાળકના
માતાશિતા દ્વારા સામાડયતઃ એ ભાર્ાનો ઉિયોગ કરવામાાં આવતો હોય;

2. િાળક સાર્ેના િિા સીિા સાંિકા માાં (િાળકના મ ૂલ્યાાંકન સક્રહત), િાળક દ્વારા ઘર અર્વા શિક્ષણના વાતાવરણમાાં સામાડયતઃ
તે ભાર્ાનો ઉિયોગ કરવામાાં આવતો હોય.

િહેરાિણુાં અર્વા અંિત્વ િરાવતા વ્યસ્ક્ત માટે અર્વા લેબખત ભાર્ા ન હોય તેવી વ્યસ્ક્ત માટે, સાંદેિા-વ્યવહારની રીત સામાડયતઃ તે
વ્યસ્ક્ત દ્વારા ઉિયોગ કરવામાાં આવતી રીત (જેમ કે સાાંકેશતક ભાર્ા, બ્રેઇલ અર્વા મૌબખક સાંદેિા-વ્યવહાર) હોય છે .
ઇલેતરોશનક મેઇલ
જો તમારી સ્કૂલ ક્રિન્સ્રક્ટ માતાશિતાને ઇ-મેઇલ દ્વારા દસ્તાવેજો પ્રાપ્ત કરવાની િસાંદગી આિતી હોય તો, તમે નીચેની
િાિતોને ઇ-મેઇલ દ્વારા પ્રાપ્ત કરવાનુ ાં િસાંદ કરી િકો છો:
1.

પ ૂવા લેબખત સ ૂચના;

2.

પ્રક્રિયાત્મક સલામતીની સ ૂચના અને

3.

જરૂરી પ્રક્રિયાની ફક્રરયાદ સાંિિ
ાં ી સ ૂચનાઓ.

માતાશિતાની સંમશત - વ્યાખ્યા
સંમશત

સાંમશતનો અર્ા છે કે:
1.

તમે સાંમશત આિી રહ્યો હો તે કાયાવાહી શવર્ેની િિી માક્રહતીની પ ૂરી જાણકારી તમને તમારી માત ૃભાર્ામાાં અર્વા
સાંદેિા-વ્યવહારની અડય રીત (જેમ કે સાાંકેશતક ભાર્ા, બ્રેઇલ અર્વા મૌબખક સાંદેિા-વ્યવહાર)માાં આિવામાાં આવેલ છે .

2.

તે કાયાવાહી સાર્ે અને તે કાયાવાહીમાાં વણાવેલી સાંમશત અને જારી કરવામાાં આવે અને કોને કરવામાાં આવે તેવી નોંિ (જો કોઇ
હોય તો)ની યાદીઓને તમે સમજો છો અને લેબખતમાાં સહમત ર્ાવ છો અને

3.

તમે સમજો છો કે તમારા માટે સાંમશત સ્વૈચ્ચ્છક છે અને તમે તમારી સાંમશતને કોઇિણ સમયે િાછી ખેંચી િકો છો.

તમારા દ્વારા સાંમશત િાછી ખેંચવાર્ી તમે સાંમશત આપ્યા િછી અને સાંમશત િાછી ખેંચ્યા િહેલા ર્યેલી કાયાવાહી રદ ર્તી નર્ી.
માતાશિતાની સંમશત
િરુઆતી મ ૂલયાંકન માટેની સંમશત
ખાસ શિક્ષણ અને સાંિશાં િત સેવાઓ પ્રાપ્ત કરવા IDEAના ભાગ B હેઠળ તમારૂાં િાળક યોગ્યતા િરાવે છે કે કેમ તે નક્કી કરવા માટે
તમારી સ્કૂલ ક્રિન્સ્રક્ટ તમને િહેલા પ્રસ્તાશવત કાયાવાહીની પ ૂવા લેબખત સ ૂચના પ ૂરી િાિયા શવના અને માતાશિતાની સંમશતના મર્ાળા
હેઠળ વણાવ્યા અનુસાર તમારી સાંમશત પ્રાપ્ત કયાા શવના તમારા િાળકનુ ાં િરુ આતી મ ૂલ્યાાંકન હાર્ િરી િકે નહીં.
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ભાગ B

કાયમિાિીકીય રક્ષોિાય સ ૂચના (માતા-શિતાનાં અશિકારો)
તમારૂાં િાળક શવકલાાંગ િાળક છે કે કેમ તે નક્કી કરવાના િરુ આતી મ ૂલ્યાાંકન માટે તમારી સ ૂબચત સાંમશત પ્રાપ્ત કરવા તમારી
સ્કૂલ ક્રિન્સ્રક્ટ દ્વારા યોગ્ય પ્રયત્નો કરવામાાં આવવા જોઇએ.
િરુ આતી મ ૂલ્યાાંકન માટેની તમારી સમાંશતનો અર્ા એમ નર્ી કે તમે સ્કૂલ ક્રિન્સ્રક્ટને તમારા િાળકને ખાસ શિક્ષણ અને સાંિશાં િત સેવાઓ
િરૂ કરવા માટેની િણ સાંમશત આિી છે .
જો તમારા િાળકે િબ્બ્લક સ્કૂલ માાં પ્રવેિ મેળવ્યો હોય અર્વા તમે તમારા િાળકને એક િબ્બ્લક સ્કૂલ માાં પ્રવેિ અિાવવા માાંગતા હો
અને તમે સાંમશત પ ૂરી િાિવાનુ ાં નકાયુું હોય અર્વા િરુ આતી મ ૂલ્યાાંકન માટેની સાંમશત પ ૂરી િાિવાની શવનાંતી િર પ્રશતક્રિયા આિવામાાં
શનષ્ફળ રહ્યાાં હો તો, જરૂરી નર્ી િાંરતુ તમારી સ્કૂલ ક્રિન્સ્રક્ટ અશિશનયમની મધ્યસ્ર્તા અર્વા જરૂરી પ્રક્રિયાની ફક્રરયાદ, ઠરાવ િેઠક

અને શનષ્િક્ષ જરૂરી પ્રક્રિયાની સુનાવણી સાંિિ
ાં ી પ્રક્રિયાઓના ઉિયોગ દ્વારા તમારા િાળકના િરુ આતી મ ૂલ્યાાંકનને હાર્ િરી િકે છે (જો
તેમ કરવુાં જરૂરી હોય અર્વા સ્ટેટના કાયદા હેઠળ તેમ કરવુાં પ્રશતિાંશિત હોય તો). જ્યાાં સુિી સ્ટેટના કાયદા દ્વારા તેમણે મ ૂલ્યાાંકન ચાલુ
રાખવુાં જરૂરી હોય ત્યાાં સુિી, આ સાંજોગોમાાં તે તમારા િાળકનુ ાં મ ૂલ્યાાંકન ચાલુ ના રાખે તો, તમારી સ્કૂલ ક્રિન્સ્રક્ટ તમારા િાળકને
િોિવા, ઓળખવા અને મ ૂલ્યાાંકન માટેની તેમની જવાિદારીઓનુ ાં ઉલ્લાંઘન કરિે નહીં.

સ્ટેટ િૉડમ (િાલી કે કોટમ ની સંભાળ િેઠળના બાળકો)ના િરુઆતી મ ૂલયાંકન માટેના ખાસ શનયમો
જો કોઇ િાળક સ્ટેટનુ ાં વૉિા હોય અને તે તેના/તેણીના માતાશિતા સાર્ે ન રહેત ુાં હોય તો —
તે િાળક શવકલાાંગ િાળક છે કે કેમ તે નક્કી કરવાના િરુ આતી મ ૂલ્યાાંકન માટે સ્કૂલ ક્રિન્સ્રક્ટ દ્વારા માતાશિતાની સાંમશત લેવી જરૂરી
નર્ી, જો:

1. તેમ કરવા માટે વાજિી પ્રયત્નો કરવા છતાાં, સ્કૂલ ક્રિન્સ્રક્ટ િાળકના માતાશિતાને િોિી િકી ન હોય;
2. સ્ટેટના કાયદા અનુસાર માતાશિતાના અશિકારોને સમાપ્ત કરી દે વામાાં આવેલ હોય; અથિા
3. એક ડયાયિીિ દ્વારા િૈક્ષબણક શનણાયો કરવાનો અને િરુ આતી મ ૂલ્યાાંકન માટે સાંમશત આિવાનો અશિકાર માતાશિતા
શસવાયના અડય કોઇ વ્યસ્ક્તને આપ્યો હોય.

IDEA માાં ઉિયોગ કયાા અનુસાર, સ્ટેટના વૉિા નો અર્ા છે કે એક એવુાં િાળક, જે જ્યાાં રહેત ુાં હોય તે સ્ટેટ દ્વારા નક્કી કરવામાાં આવ્યા
અનુસાર, નીચે મુજિ હોય છે :
1.

એક િાલક િાળક;

2.

સ્ટેટના કાયદા હેઠળ વૉિા માનવામાાં આવ્યુાં હોય અથિા

3.

જાહેર િાલ કલ્યાણ એજડસીની સાંભાળ હેઠળ હોય.

સ્ટેટના વૉિા માાં એવુાં િાલક િાળક સમાશવષ્ટ નર્ી જેના િાલક માતાશિતા હોય.
સેિાઓ માટે માતાશિતાની સમંશત
તમારી સ્કૂલ ક્રિન્સ્રક્ટ દ્વારા તમારા િાળકને િહેલીવાર ખાસ શિક્ષણ અને સાંિશાં િત સેવાઓ પ ૂરી િાિતા િહેલાાં તમારી સ ૂબચત
સાંમશત પ્રાપ્ત કરવામાાં આવવી જોઇએ.

તમારા િાળકને િહેલીવાર ખાસ શિક્ષણ અને સાંિશાં િત સેવાઓ પ ૂરી િાિતા િહેલાાં તમારી સ ૂબચત સાંમશત પ્રાપ્ત કરવા માટે
સ્કૂલ ક્રિન્સ્રક્ટ દ્વારા વાજિી પ્રયત્નો કરવામાાં આવવા જોઇએ.

જો તમે તમારા િાળકને િહેલીવાર ખાસ શિક્ષણ અને સાંિશાં િત સેવાઓ પ ૂરી િાિવા માટેની સાંમશત સાંિિ
ાં ી શવનાંતી િર પ્રશતક્રિયા ન
આિો અર્વા તમે આવી સાંમશત આિવાનુ ાં નકારો તો, તમારી સ્કૂલ ક્રિન્સ્રક્ટ સહમતી અર્વા તમારી સાંમશત શવના તમારા િાળકને
ખાસ શિક્ષણ અને સાંિશાં િત સેવાઓ (તમારા િાળકની IEP ટીમ દ્વારા ભલામણ કરે લી સેવાઓ) પ ૂરી િાિી િકવાનો ચુકાદો પ્રાપ્ત
કરવા માટે પ્રક્રિયાત્મક સલામતી (દા.ત. મધ્યસ્ર્તા, જરૂરી પ્રક્રિયાની ફક્રરયાદ, ઠરાવ િેઠક અર્વા જરૂરી પ્રક્રિયાની એક શનષ્િક્ષ
સુનાવણી)નો ઉિયોગ ન કરી િકે.
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ભાગ B

કાયમિાિીકીય રક્ષોિાય સ ૂચના (માતા-શિતાનાં અશિકારો)
જો તમે તમારા િાળકને િહેલીવાર ખાસ શિક્ષણ અને સાંિશાં િત સેવાઓ પ્રાપ્ત કરવા માટેની તમારી સાંમશત આિવાનુ ાં નકારો
અર્વા તમે આવી સાંમશત પ ૂરી િાિવાની શવનાંતી િર પ્રશતક્રિયા ન આિો અને સ્કૂલ ક્રિન્સ્રક્ટ તમારા િાળકને ખાસ શિક્ષણ અને
સાંિશાં િત સેવાઓ પ ૂરી ન િાિે, જેના માટે સાંમશત માાંગી હોય તો, તમારી સ્કૂલ ક્રિન્સ્રક્ટ:

1. તમારા િાળકને તે સેવાઓ પ ૂરી િાિવામાાં શનષ્ફળ જવા સામે તમારા િાળક માટે ઉિલબ્િ ફ્રી એપ્રોશપ્રએટ િબ્બ્લક
એજ્યુકેિન (FAPE) ની જરૂરીયાતનુ ાં ઉલ્લાંઘન કરતી નર્ી અને
2. એ જેના માટે તમારી સાંમશતની શવનાંતી કરવામાાં આવી હતી તેવા તમારા િાળકના ખાસ શિક્ષણ અને સાંિશાં િત સેવાઓ માટે
ઇન્ડિશવિયુઅલાઇઝ્િ એજ્યુકેિન પ્રોગ્રામ (IEP) ની િેઠક કરવાની અર્વા IEP શવકશસત કરવી જરૂરી નર્ી.
પુનઃમ ૂલયાંકનો માટેની માતાશિતાની સંમશત
જ્યાાં સુિી સ્કૂલ ક્રિન્સ્રક્ટ નીચે મુજિ શસદ્ધ ના કરે ત્યાાં સુિી, તમારા સ્કૂલ ક્રિન્સ્રક્ટ દ્વારા તમારા િાળકના પુનઃમ ૂલ્યાાંકનો કરતા િહેલા
તમારી સ ૂબચત સાંમશત પ્રાપ્ત કરવામાાં આવવી જોઇએ:

1. તમારા િાળકના પુનઃમ ૂલ્યાકન માટે તમારી સાંમશત પ્રાપ્ત કરવા માટે તેમણે વાજિી િગલાાં લીિા હોય અને
2. તમે પ્રશતક્રિયા આિી ન હોય.
જો તમે તમારા િાળકના પુનઃમ ૂલ્યાાંકન માટે સાંમશત આિવાનુ ાં નકાયુું હોય તો, જરૂરી નર્ી િાંરતુ સ્કૂલ ક્રિન્સ્રક્ટ મધ્યસ્ર્તા, જરૂરી
પ્રક્રિયાની ફક્રરયાદ, ઠરાવ િેઠક અને શનષ્િક્ષ જરૂરી પ્રક્રિયાની સુનાવણી સાંિિ
ાં ી પ્રક્રિયાઓના ઉિયોગ દ્વારા તમારા િાળકના
પુનઃમ ૂલ્યાાંકન માટેની સાંમશતને તમારા નકારવાને રદ કરીને તમારા િાળકના પુનઃમ ૂલ્યાાંકનને ચાલુ રાખી િકે છે . િરુ આતી
મ ૂલ્યાાંકનોની જેમ, જો આ રીતે તે પુનઃમ ૂલ્યાાંકન ચાલુ રાખવાનુ ાં નકારે તો, તમારી સ્કૂલ ક્રિન્સ્રક્ટ IDEA ના ભાગ B હેઠળ તેમની
જવાિદારીઓનુ ાં ઉલ્લાંઘન કરતી નર્ી.
માતાશિતાની સંમશત પ્રાપ્ત કરિા માટેના િાજબી પ્રયત્નોનું દસ્તાિેજીકરણ
િરુ આતી મ ૂલ્યાાંકનો, િહેલીવાર ખાસ શિક્ષણ અને સાંિશાં િત સેવાઓ પ ૂરી િાિવા, પુનઃમ ૂલ્યાાંકન માટે માતાશિતાની સાંમશત પ્રાપ્ત કરવા અને
િરુ આતી મ ૂલ્યાાંકનો માટે સ્ટેટના વૉિા ના માતાશિતાને િોિવા માટે કરે લા વાજિી પ્રયત્નોનુ ાં તમારી િાળા દ્વારા દસ્તાવેજીકરણ કરવામાાં
આવવુાં જોઇએ. આ દસ્તાવેજીકરણમાાં સ્કૂલ ક્રિન્સ્રક્ટના આ ક્ષેિોના પ્રયત્નોની એક નોંિ સમાશવષ્ટ કરવામાાં આવવી જોઇએ, જેમ કે:

1. ટેબલફોન િરની વાતચીત અર્વા વાતચીતના પ્રયત્નોનો શવગતવાર રે કોિા અને તે ફોનના િક્રરણામો;
2. માતાશિતાને મોકલાવેલા િિો અને જો કોઇ પ્રશતક્રિયા મળી હોય તો તેની નકલો અને
3. માતાશિતાના ઘરે અર્વા તેમના કાયાસ્ર્ળ િર લીિેલી મુલાકાતો અને તે મુલાકાતોના િક્રરણામોની શવગતવાર નોંિ.
સંમશતની અન્ય જરૂરીયાતો
સ્કૂલ ક્રિન્સ્રક્ટ નીચે મુજિ કરે તે િહેલા તમારી સાંમશતની જરૂર નર્ી:

1. તમારા િાળકના મ ૂલ્યાાંકન અર્વા પુનઃમ ૂલ્યાાંકનના ભાગ રૂિે હયાત િેટાની સમીક્ષા કરે અથિા
2. તમારા િાળકને િિા િાળકોને આિવામાાં આવતી કસોટી અર્વા અડય કોઇ મ ૂલ્યાાંકન આિવામાાં આવે, જો તે
કસોટી અર્વા મ ૂલ્યાાંકન માટે િિા િાળકોના િિા માતાશિતાની સાંમશત જરૂરી ના હોય તો.

સ્કૂલ ક્રિન્સ્રક્ટ એક સેવા અર્વા પ્રવ ૃશત્ત માટેની તમારી સાંમશતના નકારનો ઉિયોગ તમારા અર્વા તમારા િાળકની અડય સેવા,
ફાયદા અર્વા પ્રવ ૃશત્ત માટે કરી િકે નહીં.
જો તમે તમારા ખચે તમારા િાળકને પ્રાઇવેટ સ્કૂલ માાં પ્રવેિ અિાવ્યો હોય અર્વા તમે તમારા િાળકનુ ાં હોમ સ્કૂબલિંગ કરાવતા હો
અને તમે તમારા િાળકના િરુ આતી મ ૂલ્યાાંકન અર્વા તમારા િાળકના પુનઃમ ૂલ્યાાંકન માટેની તમારી સાંમશત પ ૂરી ન િાિો અર્વા
તમે સાંમશત પ ૂરી િાિવાની શવનાંતી િર પ્રશતક્રિયા આિવામાાં શનષ્ફળ રહ્યાાં હો તો, સ્કૂલ ક્રિન્સ્રક્ટ તેમની સાંમશત રદ કરવાની
પ્રક્રિયાઓ (દા.ત. મધ્યસ્ર્તા, જરૂરી પ્રક્રિયાની ફક્રરયાદ, ઠરાવ િેઠક અર્વા જરૂરી પ્રક્રિયાની એક શનષ્િક્ષ સુનાવણી) નો ઉિયોગ
ના િણ કરે અને તેમને તમારુાં િાળક ખાસ શિક્ષણની સેવોઓ અર્વા તેની સમકક્ષ સેવાઓ (અસમર્ાતા િરાવતા નોનરે શસિડટ
િૅરેડટલી-પ્લેસ્િ શનજી સ્કૂલ ના ના િાળકો માટે ઉિલબ્િ કરે લી સેવાઓ) માટે યોગ્યતા િરાવતુાં હોવાનુ ાં માનવુાં
જરૂરી નર્ી.
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ભાગ B

કાયમિાિીકીય રક્ષોિાય સ ૂચના (માતા-શિતાનાં અશિકારો)
ઇન્ન્ડિેન્ડન્ટ એજ્યુકેિનલ ઇિેલયુએિન
સામાન્ય
જો તમે સ્કૂલ ક્રિન્સ્રક્ટ દ્વારા કરવામાાં આવેલા તમારા િાળકના મ ૂલ્યાાંકન સાર્ે અસહમત હો તો, નીચે વણાવ્યા મુજિ તમને તમારા િાળક
માટે ઇન્ડિિેડિડટ એજ્યુકેિનલ ઇવેલ્યુએિન (independent

educational evaluation (IEE)) પ્રાપ્ત કરવાનો અશિકાર છે .

જો તમે ઇન્ડિિેડિડટ એજ્યુકેિનલ ઇવેલ્યુએિન માટેની શવનાંતી કરો તો, સ્કૂલ ક્રિન્સ્રક્ટ દ્વારા તમને તમે ક્ાાંર્ી ઇન્ડિિેડિડટ
એજ્યુકેિનલ ઇવેલ્યુએિન પ્રાપ્ત કરી િકો તે શવર્ે અને ઇન્ડિિેડિડટ એજ્યુકેિનલ ઇવેલ્યુએિન િર લાગુ િિતા સ્કૂલ ક્રિન્સ્રક્ટના
માિદાં િ શવર્ે માક્રહતી પ ૂરી િાિવામાાં આવવી જોઇએ.
વ્યાખ્યાઓ

ઇન્ડિિેડિડટ એજ્યુકેિનલ ઇવેલ્યુએિનનો અર્ા છે કે એક એવુાં મ ૂલ્યાાંકન જેને એક એવા લાયક િક્રરક્ષક દ્વારા હાર્ િરવામાાં
આવે છે , જે તમારા િાળકના શિક્ષણ માટે જવાિદાર સ્કૂલ ક્રિન્સ્રક્ટના કમાચારી ના હોય.

જાહેર ખચાનો અર્ા છે કે મ ૂલ્યાાંકનનો પ ૂરો ખચા સ્કૂલ ક્રિન્સ્રક્ટ દ્વારા ચુકવવામાાં આવે છે અર્વા તો સુશનશિત કરે છે કે તમને અડય કોઇ
રીતે શનઃશુલ્ક દરે મ ૂલ્યાાંકન પ ૂરુાં િાિવામાાં આવે જે IDEA ના ભાગ Bની જોગવાઇઓ સાર્ે સુસગ
ાં ત હોય, જે દરે ક સ્ટેટને અશિશનયમના
ભાગ Bની જરૂરીયાતોને સાંતોર્વા માટે સ્ટેટમાાં ઉિલબ્િ એવા સહાય માટેના ગમે તે સ્ટેટ, સ્ર્ાશનક, ફેિરલ અને ખાનગી સાંસાિનો
ઉિયોગ કરવા દે છે .

જાિેર ખચે મ ૂલયાંકન કરાિિા માટેનો માતાશિતાનો અશિકાર
જો તમે તમારી સ્કૂલ ક્રિન્સ્રક્ટ દ્વારા તમારા િાળક માટે કરવામાાં આવેલા મ ૂલ્યાાંકન સાર્ે અસહમત હો તો, તમને જાહેર ખચે તમારા
િાળકનુ ાં એક ઇન્ડિિેડિડટ એજ્યુકેિનલ ઇવેલ્યુએિન કરાવવાનો અશિકાર છે , જે નીચેની િરતોને આશિન હિે:

1. જો તમે તમારા િાળક માટે સરકારી ખચે એક ઇન્ડિિેડિડટ એજ્યુકેિનલ ઇવેલ્યુએિન કરાવવાની શવનાંતી કરો તો,
બિનજરૂરી શવલાંિ કયાા શવના તમારી સ્કૂલ ક્રિન્સ્રક્ટ દ્વારા: (a) તમારા િાળક માટેન ુ ાં તેમનુ ાં મ ૂલ્યાાંકન યોગ્ય હોવાનુ ાં

દિાાવવા માટેની સુનાવણીની શવનાંતી કરવા એક જરૂરી પ્રક્રિયાની ફક્રરયાદ નોંિાવવામાાં આવવી જોઇએ અર્વા
(b) સરકારી ખચે એક ઇન્ડિિેડિડટ એજ્યુકેિનલ ઇવેલ્યુએિન પ ૂરુાં િાિવામાાં આવવુાં જોઇએ, જો સ્કૂલ ક્રિન્સ્રક્ટ સુનાવણીમાાં
દિાાવે કે તમે કરાવેલ તમારા િાળકનુ ાં મ ૂલ્યાાંકન સ્કૂલ ક્રિન્સ્રક્ટના માિદાં િને સાંતોર્તુાં નર્ી તો.

2. જો તમારી સ્કૂલ ક્રિન્સ્રક્ટ એક સુનાવણીની શવનાંતી કરે અને અંશતમ શનણાય એવો આવે કે તમારા િાળક માટેન ુાં

તમારી સ્કૂલ ક્રિન્સ્રક્ટનુ ાં મ ૂલ્યાાંકન યોગ્ય છે , તેમ છતાાં િણ તમને એક ઇન્ડિિેડિડટ એજ્યુકેિનલ ઇવેલ્યુએિન
કરાવવાનો અશિકાર છે , િરાં ત ુ તે સરકારી ખચે કરી િકાિે નહીં.

3. જો તમે તમારા િાળક માટે એક ઇન્ડિિેડિડટ એજ્યુકેિનલ ઇવેલ્યુએિનની શવનાંતી કરો તો, સ્કૂલ ક્રિન્સ્રક્ટ એવુાં પ ૂછી િકે છે
કે િા માટે તમે તમારી સ્કૂલ ક્રિન્સ્રક્ટ દ્વારા તમારા િાળક માટે કરવામાાં આવેલા મ ૂલ્યાાંકનનો શવરોિ કરો છો. જોકે, તમારી
સ્કૂલ ક્રિન્સ્રક્ટને સ્િષ્ટીકરણની જરૂર ના િણ િિી િકે અને તે જાહેર ખચે તમારા િાળકનુ ાં ઇન્ડિિેડિડટ એજ્યુકેિનલ
ઇવેલ્યુએિન પ ૂરુાં િાિવામાાં અર્વા તમારા િાળકના સ્કૂલ ક્રિન્સ્રક્ટના મ ૂલ્યાાંકનના િચાવ માટે એક જરૂરી પ્રક્રિયાની
સુનાવણીની શવનાંતી કરવા જરૂરી પ્રક્રિયાની ફક્રરયાદ નોંિાવવામાાં બિનજરૂરી શવલાંિ ન િણ કરી િકે.

દરે ક વખતે સ્કૂલ ક્રિન્સ્રક્ટ તમારા િાળકનુ ાં મ ૂલ્યાાંકન કરે જેની સાર્ે તમે અસહમત હો ત્યારે તમને ફક્ત એક જ વાર સરકારી ખચે
તમારા િાળકનુ ાં ઇન્ડિિેડિડટ એજ્યુકેિનલ ઇવેલ્યુએિન કરાવવાનો અશિકાર છે .
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ભાગ B

કાયમિાિીકીય રક્ષોિાય સ ૂચના (માતા-શિતાનાં અશિકારો)
માતાશિતા દ્વારા કરિામાં આિેલા મ ૂલયાંકનો
જો તમે સરકારી ખચે તમારા િાળક માટે એક ઇન્ડિિેડિડટ એજ્યુકેિનલ ઇવેલ્યુએિન પ્રાપ્ત કરો અર્વા તમે તમારા િાળક માટે અંગત
ખચે પ્રાપ્ત કરે લ મ ૂલ્યાાંકનને સ્કૂલ ક્રિન્સ્રક્ટ સાર્ે િેર કરો તો:
1.

જો તે ઇન્ડિિેડિડટ એજ્યુકેિનલ ઇવેલ્યુએિન માટેના સ્કૂલ ક્રિન્સ્રક્ટના માિદાંિને સાંતોર્તુાં હોય તો, તમારા િાળક માટે ફ્રી
એપ્રોશપ્રએટ િબ્બ્લક એજ્યુકેિન (FAPE) ની જોગવાઇ સાંિિ
ાં ી કરવામાાં આવતા કોઇિણ શનણાયમાાં તમારી સ્કૂલ ક્રિન્સ્રક્ટ
દ્વારા તમારા િાળક માટેના તે મ ૂલ્યાાંકનના િક્રરણામોને ધ્યાનમાાં લેવામાાં આવવા જોઇએ અને

2.

તમારા િાળક સાંિિ
ાં ી જરૂરી પ્રક્રિયાની સુનાવણીમાાં તમારા અર્વા તમારી સ્કૂલ ક્રિન્સ્રક્ટ દ્વારા તે મ ૂલ્યાાંકનને
પુરાવા રૂિે રજૂ કરવામાાં આવી િકે છે .

સુનાિણીના અશિકારીઓ દ્વારા કરિામાં આિતી મ ૂલયાંકનોની શિનંતીઓ
જો જરૂરી પ્રક્રિયાની સુનાવણીના ભાગ રૂિે સુનાવણીના કોઇ અશિકારી દ્વારા તમારા િાળક માટે એક ઇન્ડિિેડિડટ એજ્યુકેિનલ
ઇવેલ્યુએિનની શવનાંતી કરવામાાં આવે તો, તે મ ૂલ્યાાંકનનો ખચા સરકારી ખચામાાંર્ી આિવામાાં આવવો જોઇએ.
સ્કૂલ ક્રડન્સ્રતટના માિદં ડ
જો ઇન્ડિિેડિડટ એજ્યુકેિનલ ઇવેલ્યુએિન સરકારી ખચે કરવામાાં આવે તો, મ ૂલ્યાાંકનના સ્ર્ળ અને િક્રરક્ષકની લાયકાતો સક્રહત જે
માિદાં િ હેઠળ તે મ ૂલ્યાાંકન કરવામાાં આવ્યુાં હોય તે માિદાં િ સ્કૂલ ક્રિન્સ્રક્ટ દ્વારા કરવામાાં આવતા મ ૂલ્યાાંકનના માિદાં િ જેવા જ હોવા
જોઇએ (તે માિદાંિ ઇન્ડિિેડિડટ એજ્યુકેિનલ ઇવેલ્યુએિનના તમારા અશિકાર સાર્ે સુસગ
ાં ત હોય ત્યાાં સુિી).

ઉિર વણાવેલ માિદાં િ શસવાય, સ્કૂલ ક્રિન્સ્રક્ટ જાહેર ખચા િરનુ ાં એક ઇન્ડિિેડિડટ એજ્યુકેિનલ ઇવેલ્યુએિન પ્રાપ્ત કરવા
સાંિિ
ાં ી િરતો અર્વા સમયરે ખાઓ લાદી િકે નહીં.
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ભાગ B

કાયમિાિીકીય રક્ષોિાય સ ૂચના (માતા-શિતાનાં અશિકારો)
માક્રિતીની ગોિનીયતા

વ્યાખ્યાઓ
માક્રિતીની ગોિનીયતાના મર્ાળા હેઠળ ઉિયોગ કયાા અનુસાર:

▪

નાિ કરવાનો અર્ા છે કે માક્રહતીમાાંર્ી વ્યસ્ક્તગત રીતે ઓળખી િકાય તેવી માક્રહતીનો ભૌશતક રીતે નાિ
કરવો અર્વા દૂ ર કરવી, જેર્ી તે માક્રહતી આગળ ઓળખી િકાય તેવી ના રહે.

▪

શિક્ષણની નોંિનો અર્ા છે કે 34 CFR ના ભાગ 99 (ફેશમલી એજ્યુકેિનલ રાઇટ્સ એડિ પ્રાઇવેસી એક્ટ ઓફ

1974, 20 local (U.S.C.) 1232g (Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA)) ને
અમલમાાં મ ૂકતા કાયદાઓ)માાં “િૈક્ષબણક નોંિ” ની વ્યાખ્યા હેઠળ આવરવામાાં આવેલ નોંિના પ્રકાર.

▪

સહભાગી એજડસીનો અર્ા છે કે એવી કોઇિણ સ્કૂલ ક્રિન્સ્રક્ટ, એજડસી અર્વા સાંસ્ર્ા જે IDEAના ભાગ B હેઠળ
વ્યસ્ક્તગત રીતે ઓળખી િકાય તેવી માક્રહતી એકશિત કરે , જાળવે અર્વા ઉિયોગ કરે છે અર્વા જેમની િાસેર્ી
માક્રહતી પ્રાપ્ત કરવામાાં આવે છે .

વ્યક્તતગત રીતે ઓળખી િકાય તેિી માક્રિતી

વ્યસ્ક્તગત રીતે ઓળખી િકાય તેવી માક્રહતીનો અર્ા છે કે એવી માક્રહતી જેમાાં:

(a) તમારા િાળકનુાં નામ, માતાશિતા તરીકે તમારૂાં નામ અર્વા કુ ટુાંિના અડય સભ્યનુાં નામ હોય;
(b) તમારા િાળકનનુાં સરનામુાં હોય;
(c) વ્યસ્ક્તગત ઓળખકતાા હોય, જેમ કે તમારા િાળકનો સોશિયલ શસક્યુક્રરટી નાંિર અર્વા શવદ્યાર્ી નાંિર અથિા
(d) પ ૂરી ખાતરી સાર્ે તમારા િાળકને ઓળખવાનુાં સાંભવ િનાવે તેવી વ્યસ્ક્તગત લાક્ષબણકતાઓની એક યાદી અર્વા
અડય માક્રહતી.

માતા-શિતાને સ ૂચના
સ્ટેટ એજ્યુકેિનલ એજડસીએ એવી સ ૂચના પ ૂરી િાિવી જોઇએ જેમાાં વ્યસ્ક્તગત રીતે ઓળખી િકાય તેવી માક્રહતીની
ગોિનીયતા શવર્ે માતાશિતાને યોગ્ય રીતે સાંપ ૂણા માક્રહતી પ ૂરી િાિે, જેમાાં નીચેની િાિતો સમાશવષ્ટ છે :

1. સ્ટેટના શવવિ પ્રકારના રહેવાસી સમુદાયોની માત ૃભાર્ાઓમાાં સ ૂચના આિવા સુિીનુાં વણાન;
2. જેમની ઓળખી િકાય તેવી વ્યસ્ક્તગત માક્રહતીને જાળવવામાાં આવી હોય તેવા િાળકોનુાં વણાન, માાંગવામાાં આવેલી

માક્રહતીના પ્રકારો, માક્રહતી એકશિત કરવામાાં માટે સ્ટેટ ઉિયોગ કરવા માગતુાં હોય તે િદ્ધશતઓ (માક્રહતી એકશિત કરી હોય
તે સ્ત્રોતો સક્રહત) અને આ માક્રહતીના કરવામાાં આવનારા ઉિયોગ;

3. સહભાગી એજડસીઓ દ્વારા વ્યસ્ક્તગત રીતે ઓળખી િકાય તેવી માક્રહતીના સાંગ્રહ, િીજા િક્ષો સામે જાહેર કરવા,
રાખવા અને નાિ કરવા સાંિિ
ાં ી નીશતઓ અને પ્રક્રિયાઓને અનુસરવામાાં આવવી જોઇએ તેનો સારાાંિ અને

4. આ માક્રહતી સાંિિ
ાં ી માતાશિતા અને િાળકોના િિા અશિકારોનુ ાં વણાન, જેમાાં 34 CFR ના ભાગ 99માાં ફેશમલી એજ્યુકેિનલ
રાઇટ્સ એડિ પ્રાઇવેસી એક્ટ (FERPA) અને તેને અમલમાાં મ ૂકતા કાયદાઓ હેઠળના અશિકારો સમાશવષ્ટ છે .
ઓળખ, સ્ર્ળ અર્વા મ ૂલ્યાાંકનની કોઇિણ મોટી પ્રવ ૃશત્ત (“ચાઇલ્િ ફાઇડિ” તરીકે િણ ઓળખાય છે ) કરતા િહેલા, આ સ ૂચનાને ખાસ
શિક્ષણ અને સાંિશાં િત સેવાઓની જરૂરીયાતવાળા િાળકોને િોિવા, ઓળખવા અને મ ૂલ્યાાંકન માટે પ્રવ ૃશત્તવાળા પ ૂરા સ્ટેટના
માતાશિતાને સ ૂબચત કરી િકાય તેટલુાં વેચાણ હોય તેવા સમાચારિિો કે અડય મીક્રિયા અર્વા િન્નેમાાં પ્રકાશિત અર્વા જાહેર કરવામાાં
આવવી જોઇએ.
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ભાગ B

કાયમિાિીકીય રક્ષોિાય સ ૂચના (માતા-શિતાનાં અશિકારો)
ઍતસેસના અશિકારો
સહભાગી એજડસી દ્વારા તમને IDEA ના ભાગ B હેઠળ તમારી સ્કૂલ ક્રિન્સ્રક્ટ દ્વારા એકશિત, જાળવી અને ઉિયોગ કરવામાાં આવતા

તમારા િાળક સાંિિ
ાં ી શિક્ષણની કોઇિણ નોંિને તિાસવાની અને સમીક્ષા કરવાની િરવાનગી આિવામાાં આવવી જોઇએ. બિનજરૂરી
શવલાંિ શવના અને ઇન્ડિશવિયુઅલાઝ્િ એજ્યુકેિન પ્રોગ્રામ (IEP) સાંિિ
ાં ી કોઇિણ િેઠક અર્વા જરૂરી પ્રક્રિયા સાંિિ
ાં ી કોઇ શનષ્િક્ષ
સુનાવણી (ઠરાવ િેઠક અર્વા શિસ્ત સાંિિ
ાં ી સુનાવણી સક્રહત) િહેલા અને કોઇિણ સ્સ્ર્શતમાાં તમે શવનાંતી કયાાના 45 કૅલેડિર ક્રદવસ

સુિીમાાં, સહભાગી એજડસી દ્વારા તમારા િાળકના શિક્ષણની કોઇિણ નોંિને તિાસવાની અને સમીક્ષા કરવાની તારી શવનાંતીનુ ાં િાલન
કરવામાાં આવવુાં જોઇએ.

શિક્ષણની નોંિ તિાસવાના અને સમીક્ષા કરવાના તમારા અશિકારોમાાં નીચેની િાિતો સમાશવષ્ટ છે :
1.

નોંિના સ્િષ્ટીકરણો અને અર્ાઘટનો માટેની તમારી વાજિી શવનાંતીઓ માટે સહભાગી એજડસી તરફર્ી પ્રશતક્રિયા
મેળવવાનો તમારો અશિકાર;

2.

નકલો પ્રાપ્ત ના ર્ાય ત્યાાં સુિી જો તમે નોંિને અસરકારક રીતે તિાસી અર્વા સમીક્ષા ના કરી િકો તો, સહભાગી
એજડસી દ્વારા નોંિની નકલો પ ૂરી િાિવાની શવનાંતી કરવાનો તમારો અશિકાર અને

3.

તમારા પ્રશતશનશિ દ્વારા નોંિની તિાસ અને સમીક્ષા કરાવવાનો તમારો અશિકાર.

જ્યાાં સુિી એવુાં જણાવવામાાં ના આવે કે વાલીિણા, અલગ િિવા અર્વા છૂટાછે િા જેવી િાિતોનુ ાં સાંચાલન કરતા સ્ટેટના લાગુ
િિતા કાયદા હેઠળ તમને સત્તા નર્ી ત્યાાં સુિી, સહભાગી એજડસી એવુાં માની િકે છે કે તમારા િાળક સાંિિ
ાં ી નોંિની તિાસ
અને સમીક્ષા કરવાની તમને સત્તા નર્ી.

ઍતસેસની નોંિ
પ્રત્યેક સહભાગી એજડસી દ્વારા IDEAના ભાગ B હેઠળ એકશિત, જાળવી અર્વા ઉિયોગ કરે લા શિક્ષણની નોંિનુ ાં ઍક્સેસ પ્રાપ્ત કરતા
િક્ષો (માતાશિતા અને સહભાગી એજડસીના અશિકૃત કમાચારીઓના ઍક્સેસ શસવાય)ની નોંિ રાખવામાાં આવવી જોઇએ, જેમાાં િક્ષનુ ાં
નામ, ઍક્સેસ આપ્યાની તારીખ અને િક્ષને નોંિના જે ઉિયોગ માટે અશિકૃતતા આિવામાાં આવી હોય તે ઉદ્દે િ સમાશવષ્ટ છે .
એક કરતા િિારે બાળક િરની નોંિ
જો શિક્ષણની કોઇ નોંિમાાં એક કરતા વિારે િાળકની માક્રહત સમાશવષ્ટ હોય તો, તે િાળકોના માતાશિતાને ફક્ત તેમના િાળક સાંિિ
ાં ી
માક્રહતીને જ તિાસવાનો અને સમીક્ષા કરવાનો અર્વા તે ચોક્કસ માક્રહતીની જાણ કરવાનો અશિકાર હોય છે .
માક્રિતીના પ્રકારો અને સ્થળોની યાદી
શવનાંતી કરવા િર, દરે ક સહભાગી એજડસી દ્વારા તમને એજડસી દ્વારા એકશિત, જાળવી અર્વા ઉિયોગ કરવામાાં આવતા શિક્ષણની
નોંિના પ્રકારો અને સ્ર્ળોની એક યાદી પ ૂરી િાિવામાાં આવવી જોઇએ.
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કાયમિાિીકીય રક્ષોિાય સ ૂચના (માતા-શિતાનાં અશિકારો)

ભાગ B
ફી

જો ફી નોંિને તિાસવાના અને સમીક્ષા કરવાના તમારા અશિકારને અસરકારક રીતે અવરોિે નહીં તો, પ્રત્યેક સહભાગી એજડસી દ્વારા
IDEAના ભાગ B હેઠળ તમારા માટે તૈયાર કરે લી નોંિની નકલો માટે એક ફી વસ ૂલી િકે છે .
સહભાગી એજડસી IDEAના ભાગ B હેઠળ માક્રહતી િોિવા માટે અર્વા િાછી મેળવવા માટે ફી વસ ૂલી િકે નહીં.
માતા-શિતાની શિનંતી િર નોંિનો સુિારો
જો તમને લાગે કે IDEAના ભાગ B હેઠળ એકશિત, જાળવી અર્વા ઉિયોગ કરે લા તમારા િાળક સાંિિ
ાં ી શિક્ષણની નોંિની માક્રહતી
ભ ૂલ ભરે લી, ભ્રામક છે અર્વા ગોિનીયતા કે તમારા િાળકના અડય અશિકારોનુ ાં ઉલ્લાંઘન કરે છે તો, તમે માક્રહતી જાળવી રાખતી
સહભાગી એજડસીને આ માક્રહતીમાાં િદલાવ કરવાની શવનાંતી કરી િકો છો.

સહભાગી એજડસી દ્વારા તમારી શવનાંતી મળ્યાના ક્રદવસર્ી વાજિી સમયગાળાની અંદર તમારી શવનાંતી અનુસાર માક્રહતીમાાં િદલાવ
કરવો કે નહીં તે નક્કી કરવામાાં આવવુાં જોઇએ.
જો સહભાગી એજડસી દ્વારા તમારી શવનાંતી અનુસારનો િદલાવ કરવાનુ ાં નકારવામાાં આવે તો, તેમના દ્વારા તમને આ નકારની જાણ
કરવામાાં આવવી જોઇએ અને સુનાિણી માટેની તકના મર્ાળા હેઠળ વણાવ્યા અનુસાર આ ઉદ્દે િ માટે એક સુનાવણીના અશિકારની
તમને જાણ કરવામાાં આવવી જોઇએ.

સુનાિણી માટેની તક
શવનાંતી િર, માક્રહતી ભ ૂલ ભરે લી, ભ્રામક છે અર્વા અડય રીતે ગોિનીયતા અર્વા તમારા િાળકના અડય અશિકારોનુ ાં ઉલ્લાંઘન કરતી ના
હોવાનુ ાં સુશનશિત કરવા માટે તમારા િાળક સાંિિ
ાં ી શિક્ષણની નોંિમાાંની માક્રહતીને િિકાર આિવા સહભાગી એજડસી દ્વારા તમને
સુનાવણી માટેની એક તક પ ૂરી િાિવામાાં આવવી જોઇએ.

સુનાિણીની પ્રક્રિયાઓ
શિક્ષણની નોંિમાાંની માક્રહતીના િિકારની સુનાવણી ફેશમલી એજ્યુકેિનલ રાઇટ્સ એડિ પ્રાઇવેસી એક્ટ (FERPA) હેઠળ આવી
સુનાવણીઓ માટેની પ્રક્રિયાઓ અનુસાર હાર્ િરવામાાં આવવી જોઇએ.
સુનાિણીનું િક્રરણામ
સુનાવણીના િક્રરણામને લીિે જો સહભાગી એજડસી એવુાં નક્કી કરે કે તે માક્રહતી ભ ૂલ ભરે લી, ભ્રામક છે અર્વા અડય રીતે ગોિનીયતા
અર્વા તમારા િાળકના અડય અશિકારોનુ ાં ઉલ્લાંઘન કરે છે તો, તેમણે તે અનુસાર માક્રહતીમાાં િદલાવ કરવો જોઇએ અને તમને
લેબખતમાાં જાણ કરવી જોઇએ.

સુનાવણીના િક્રરણામને લીિે જો સહભાગી એજડસી એવુાં નક્કી કરે કે તે માક્રહતી ભ ૂલ ભરે લી, ભ્રામક નર્ી અર્વા અડય રીતે

ગોિનીયતા અર્વા તમારા િાળકના અડય અશિકારોનુ ાં ઉલ્લાંઘન કરતી નર્ી તો, તેમના દ્વારા જાળવવામાાં આવતી તમારા િાળકની
નોંિની માક્રહતી િર ક્રટપ્િણી સાર્ેન ુ ાં એક શનવેદન મ ૂકવા અર્વા સહભાગી એજડસીના શનણાય સાર્ે તમે અસહમત હોવાના કોઇિણ
કારણો પ ૂરા િાિવાના તમારા અશિકાર શવર્ે તમને તેમના દ્વારા જાણ કરવામાાં આવવી જોઇએ.

તમારા િાળકની નોંિમાાં મ ૂકવામાાં આવેલ આવા સ્િષ્ટીકરણ સાર્ે નીચે મુજિ કરવામાાં આવવુાં જોઇએ:

1. સહભાગી એજડસી દ્વારા તે નોંિ અર્વા શવવાદાત્મક ભાગને જાળવી રાખવામાાં આવે ત્યાાં સુિી, સહભાગી એજડસીએ તમારા
િાળકની નોંિના ભાગ રૂિે તેને જાળવી રાખવુાં અને

9

ભાગ B

પ્રક્રિયાત્મક સલામતીની સ ૂચના
2. જો સહભાગી એજડસી તમારા િાળકની નોંિ અર્વા શવવાદાત્મક ભાગને િીજા િક્ષ સામે જાહેર કરે તો, તે િક્ષ સામે આ
સ્િષ્ટીકરણને િણ જાહેર કરવુ.ાં

વ્યક્તતગત રીતે ઓળખી િકાય તેિી માક્રિતીને જાિેર કરિા માટેની સંમશત
જ્યાાં સુિી શિક્ષણની નોંિમાાં માક્રહતી સમાશવષ્ટ ના હોય અને ફેશમલી એજ્યુકેિનલ રાઇટ્સ એડિ પ્રાઇવેસી એક્ટ (FERPA) હેઠળ
માતાશિતાની સાંમશત શવના જાહેર કરવાની સત્તા આિી ના હોય ત્યાાં સુિી, સહભાગી એજડસીઓના અશિકારીઓ શસવાયના િીજા
િક્ષો સામે વ્યસ્ક્તગત રીતે ઓળખી િકાય તેવી માક્રહતી જોહર કરતા િહેલા તમારી સાંમશત પ્રાપ્ત કરવામાાં આવવી જોઇએ. નીચે
ઉલ્લેબખત સાંજોગો શસવાય, IDEA ના ભાગ Bની જરૂરીયાતને સાંતોર્વાના ઉદ્દે િો માટે વ્યસ્ક્તગત રીતે ઓળખી િકાય તેવી
માક્રહતીને સહભાગી એજડસીઓના અશિકારીઓ સામે જાહેર કરતા િહેલા તમારી સાંમશતની જરૂર િિતી નર્ી.
રાચ્ડિિન સેવાઓ પ ૂરી િાિતી અર્વા તેની ચુકવણી કરતી સહભાગી એજડસીઓના અશિકારીઓ સામે વ્યસ્ક્તગત રીતે ઓળખી
િકાય તેવી માક્રહતી જાહેર કરતા િહેલા, તમારી સાંમશત અર્વા સ્ટેટના કાયદા હેઠળ પુખ્તવયની ઉંમર િર િહોંચી ગયેલા
િાળકની સાંમશત પ્રાપ્ત કરવામાાં આવવી જોઇએ.

જો તમારૂાં િાળક તમે રહેતા હો તે જ સ્કૂલ ક્રિન્સ્રક્ટના શવસ્તારમાાં સ્સ્ર્ત ના હોય તેવી પ્રાઇવેટ સ્કૂલ માાં હોય અર્વા જવાનુ ાં હોય તો,

પ્રાઇવેટ સ્કૂલ જે શવસ્તારમાાં હોય તે સ્કૂલ ક્રિન્સ્રક્ટના અશિકારીઓ અને તમે રહેતા હો તે સ્કૂલ ક્રિન્સ્રક્ટના અશિકારીઓ વચ્ચે તમારા

િાળકની વ્યસ્ક્તગત રીતે ઓળખી િકાય તેવી કોઇિણ માક્રહતીને જાહેર કરતા િહેલા તમારી સાંમશત પ્રાપ્ત કરવામાાં આવવી જોઇએ.

સલામતી
પ્રત્યેક સહભાગી એજડસી દ્વારા એકશિકરણ, સાંગ્રહ, જાહેર અને નાિ કરવાના તિક્કાઓ િર વ્યસ્ક્તગત રીતે ઓળખી િકાય
તેવી માક્રહતીની સુરક્ષા કરવામાાં આવવી જોઇએ.

વ્યસ્ક્તગત રીતે ઓળખી િકાય તેવી કોઇિણ માક્રહતીની ગોિનીયતા સુશનશિત કરવા માટે પ્રત્યેક સહભાગી એજડસીના એક અશિકારી
દ્વારા જવાિદારી લેવામાાં આવવી જોઇએ.

વ્યસ્ક્તગત રીતે ઓળખી િકાય તેવી માક્રહતીને એકશિત અર્વા ઉિયોગ કરનારી િિી વ્યસ્ક્તઓને તમારા સ્ટેટની નીશતઓ અને

IDEA ના ભાગ B અને ફેશમલી એજ્યુકેિનલ રાઇટ્સ એડિ પ્રાઇવેસી એક્ટ (FERPA) હેઠળની ગોિનીયતા સાંિિ
ાં ી પ્રક્રિયાઓની
તાલીમ અર્વા સ ૂચના આિવામાાં આવવી જોઇએ.

જાહેર શનરીક્ષણ માટે, પ્રત્યેક સહભાગી એજડસી દ્વારા વ્યસ્ક્તગત રીતે ઓળખી િકાય તેવી માક્રહતીનુ ાં ઍક્સેસ હોઇ િકે
તેવા એજડસીના કમાચારીઓના નામો અને હોદ્દાઓની એક વતામાન યાદી જાળવવામાાં આવવી જોઇએ.

માક્રિતીનો નાિ કરિો
તમારા િાળકને િૈક્ષબણક સેવાઓ પ ૂરી િાિવા માટે ક્ારે એકશિત કરે લી, જાળવી રાખેલી અને ઉિયોગ કરે લી વ્યસ્ક્તગત રીતે
ઓળખી િકાય તેવી માક્રહતીની આગળ જરૂર ના હોવા શવર્ે તમારા સ્કૂલ ક્રિન્સ્રક્ટ દ્વારા તમને જાણ કરવામાાં આવવી જોઇએ.
તમારી શવનાંતી િર આ માક્રહતીનો નાિ કરવામાાં આવવો જોઇએ. જોકે, તમારા િાળકનુ ાં નામ, સરનામુાં અને ફોન નાંિર, તેની અર્વા

તેણીના ગ્રેિ, હાજરીની નોંિ, ભાગ લીિેલા વગો, પ ૂણા કરે લ ગ્રેિ સ્તર અને પ ૂણા કયાાના વર્ા જેવી કાયમી નોંિને સમયની મયાાદા શવના
જાળવી રાખવામાાં આવી િકે છે .
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સ્ટેટની ફક્રરયાદ સંબિ
ં ી પ્રક્રિયાઓ

જરૂરી પ્રક્રિયાની સુનાિણી સંબિ
ં ી ફક્રરયાદ અને સ્ટેટની ફક્રરયાદ સંબિ
ં ી પ્રક્રિયાઓ િચ્ચેનો તફાિત

IDEA ના ભાગ B માટેના શનયમો સ્ટેટની ફક્રરયાદો અને જરૂરી પ્રક્રિયા સાંિિ
ાં ી ફક્રરયાદો અને સુનાવણીઓ માટે અલગ પ્રક્રિયાઓ

શનિાાક્રરત કરે છે . નીચે વણાવ્યા મુજિ, કોઇિણ વ્યસ્ક્ત અર્વા સાંસ્ર્ા દ્વારા સ્કૂલ ક્રિન્સ્રક્ટ, સ્ટેટ એજ્યુકેિનલ એજડસી અર્વા અડય
કોઇ જાહેર એજડસી દ્વારા ભાગ Bની કોઇિણ જરૂરીયાતના ઉલ્લાંઘનના આક્ષેિ સાર્ે સ્ટેટ સામે ફક્રરયાદ નોંિાવી િકે છે . અસમર્ાતા
િરાવતા િાળકની ઓળખ, મ ૂલ્યાાંકન અર્વા િૈક્ષબણક શનયુસ્ક્ત અર્વા િાળકના ફ્રી એપ્રોશપ્રએટ િબ્બ્લક એજ્યુકેિન (FAPE) ની
જોગવાઇ િરુ કરવા અર્વા િદલવા માટેના કોઇ પ્રસ્તાવ અર્વા નકાર સાંિિ
ાં ી કોઇિણ િાિત િર ફક્ત તમે અર્વા તો સ્કૂલ
ક્રિન્સ્રક્ટ જ જરૂરી પ્રક્રિયા સાંિિ
ાં ી ફક્રરયાદ નોિાવી િકે છે . નેબ્રાસ્કા શિક્ષણ શવભાગ ના કમાચારીઓ દ્વારા સામાડયતઃ 60 ક્રદવસની
સમયરે ખાની અંદર સ્ટેટની ફક્રરયાદનો ઉકેલ લાવવો જરૂરી હોવા છતાાં, જ્યાાં સુિી આ સમયરે ખાને યોગ્ય રીતે વિારવામાાં ના આવે
ત્યાાં સુિી, જરૂરી પ્રક્રિયાની એક શનષ્િક્ષ સુનાવણીના અશિકારી દ્વારા એક જરૂરી પ્રક્રિયા સાંિિ
ાં ી ફક્રરયાદની સુનાવણી કરવામાાં આવવી
જોઇએ (જો ઠરાવ િેઠક અર્વા મધ્યસ્ર્તા દ્વારા તેનો ઉકેલ ના આવ્યો હોય તો) અને જ્યાાં સુિી તમારી શવનાંતી અર્વા સ્કૂલ
ક્રિન્સ્રક્ટની શવનાંતી િર સુનાવણીના અશિકારી દ્વારા આ સમયરે ખાને કોઇ ચોક્કસ સમય સુિી વિારવાની માંજૂરી ના આિે ત્યાાં સુિી,
આ દસ્તાવેજમાાં ઠરાવ પ્રક્રિયાના મર્ાળા હેઠળ વણાવ્યા અનુસાર ઠરાવની અવશિ સમાપ્ત ર્યા િછી 45 ક્રદવસની અંદર એક લેબખત
શનણાય જારી કરવામાાં આવવો જોઇએ. સ્ટેટની ફક્રરયાદ અને જરૂરી પ્રક્રિયાની ફક્રરયાદ, ઠરાવ અને સુનાવણીની પ્રક્રિયાઓને નીચે
સાંપ ૂણા રીતે વણાવવામાાં આવેલ છે .
સ્ટેટની ફક્રરયાદ કાયમિાિી સ્િીકાર
સામાન્ય
નેબ્રાસ્કા શિક્ષણ શવભાગ િાસે નીચેના માટેની લેબખત પ્રક્રિયાઓ હોવી જોઇએ:

1. કોઇિણ ફક્રરયાદને ઉકેલવા, જેમાાં અડય સ્ટેટની કોઇ સાંસ્ર્ા અર્વા વ્યસ્ક્ત દ્વારા નોંિાવવામાાં આવેલી ફક્રરયાદ
સમાશવષ્ટ છે ;

2. નેબ્રાસ્કા શિક્ષણ શવભાગ િાસે ફક્રરયાદ નોંિાવવા;
3. સ્ટેટની ફક્રરયાદ સાંિિ
ાં ી પ્રક્રિયાઓને માતાશિતા અને રસ િરાવતા અડય લોકો સુિી ફેલાવવા, જેમાાં માતાશિતાની તાલીમ અને
માક્રહતી કેડરો, સુરક્ષા અને સમર્ાન કરતી એજડસીઓ, સ્વતાંિ આવાસ કેડરો અને અડય યોગ્ય સાંસ્ર્ાઓ સમાશવષ્ટ છે .

યોગ્ય સેિાઓના નકાર માટેના ઉિાયો
સ્ટેટની એવી ફક્રરયાદ જેનો ઉકેલ લાવવામાાં નેબ્રાસ્કા ક્રિિાટા મેડટ ઓફ એજડયુકેિન યોગ્ય સેવાઓ પ ૂરી િાિવામાાં શનષ્ફળ રહ્ુાં હોય તો,
નેબ્રાસ્કા શિક્ષણ શવભાગ દ્વારા નીચેની િાિતોને સાંિોિવામાાં આવવી જોઇએ:

1. યોગ્ય સેવાઓ પ ૂરી િાિવાની શનષ્ફળતા, જેમાાં િાળકની જરૂરીયાતોને સાંિોિવા માટેના યોગ્ય સુિારાત્મક િગલાાં
સમાશવષ્ટ છે અને

2. અસમર્ાતા િરાવતા િિા િાળકો માટેની સેવાઓ સાંિિ
ાં ી ભશવષ્યની યોગ્ય જોગવાઇ.
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ભાગ B

પ્રક્રિયાત્મક સલામતીની સ ૂચના
સ્ટેટની ફક્રરયાદ સંબશં િત ન્ય ૂનત્તમ પ્રક્રિયાઓ
સમય મયામદા; ન્ય ૂનત્તમ પ્રક્રિયાઓ
પ્રત્યેક ક્રિિાટા મેડટ ઓફ એજ્યુકેિન દ્વારા તેમની સ્ટેટની ફક્રરયાદ સાંિિ
ાં ી પ્રક્રિયાઓમાાં, નીચે મુજિની ફક્રરયાદ નોંિાવવામાાં
આવ્યા િછી, 60 ક્રદવસની સમય મયાાદા સમાશવષ્ટ કરવામાાં આવવી જોઇએ:

1. જો નેબ્રાસ્કા શિક્ષણ શવભાગ એવુાં નક્કી કરે કે એક તિાસ કરવી જરૂરી છે તો, એક સ્વતાંિ ઓન-સાઇટ તિાસ
હાર્ િરવાની;

2. ફક્રરયાદમાાંના આક્ષેિો શવર્ે ફક્રરયાદીને મૌબખક અર્વા લેબખતમાાં વિારાની માક્રહતી રજૂ કરવાની તક આિવાની;
3. સ્કૂલ ક્રિન્સ્રક્ટ અર્વા અડય જાહેર એજડસીને ફક્રરયાદ િર પ્રશતક્રિયા પ ૂરી િાિવાની, જેમાાં ઓછામાાં ઓછાં: (a) એજડસીના
શવકલ્િ િર ફક્રરયાદનો ઉકેલ લાવવાનો એક પ્રસ્તાવ અને (b) ફક્રરયાદ નોંિાવી હોય તે માતાશિતા અને એજડસીને
સ્વૈચ્ચ્છક રીતે મધ્યસ્ર્તામાાં સામેલ ર્વાની તક સમાશવષ્ટ છે ;

4. સાંિશાં િત િિી માક્રહતીની સમીક્ષા કરવાની અને સ્કૂલ ક્રિન્સ્રક્ટ અર્વા અડય જાહેર એજડસી IDEA ના ભાગ B ની
જરૂરીયાતોનુ ાં ઉલ્લાંઘન કરી રહી છે કે કેમ તેનો સ્વતાંિ રીતે એક શનણાય કરવાની અને

5. ફક્રરયાદને એક લેબખત શનણાય જારી કરવાની, જે ફક્રરયાદમાાંના દરે ક આક્ષેિને સાંિોિતો હોય અને તેમાાં: (a) તથ્ય અને
શનષ્કર્ોના તારણો અને (b) નેબ્રાસ્કા શિક્ષણ શવભાગ ના અંશતમ શનણાયના કારણો સમાશવષ્ટ હોય.
સમયનો િિારો; અંશતમ શનણમય; અમલીકરણ
નેબ્રાસ્કા શિક્ષણ શવભાગ ની ઉિર વણાવેલી પ્રક્રિયાઓ નીચે મુજિ િણ કરવી જોઇએ:

1. સમય મયાાદામાાં 60 ક્રદવસનો વિારો કરવાની િરવાનગી આિવામાાં આવવી જોઇએ, જો: (a) સ્ટેટની ચોક્કસ ફક્રરયાદ
સાંિશાં િત અિવાદરૂિ સાંજોગો હોય અથિા (b) માતાશિતા અને સ્કૂલ ક્રિન્સ્રક્ટ અર્વા સમાશવષ્ટ અડય જાહેર એજડસી
મધ્યસ્ર્તા અર્વા જો સ્ટેટમાાં ઉિલબ્િ હોય તો, શવવાદનો ઉકેલ લાવવાની અડય રીતો દ્વારા આ િાિતનો ઉકેલ
લાવવા માટે સમયમાાં વિારો કરવા સ્વૈચ્ચ્છક રીતે સહમત ર્ાય.

2. જો જરૂરી હોય તો, નેબ્રાસ્કા શિક્ષણ શવભાગ ના અંશતમ શનણાયના અસરકારક અમલીકરણ માટેની પ્રક્રિયાઓ
સમાશવષ્ટ કરવામાાં આવવી જોઇએ, જેમાાં: (a) ટેસ્ક્નતલ મદદ સાંિિ
ાં ી પ્રવ ૃશત્તઓ; (b) વાટાઘાટો અને (c) સાંમશત
પ્રાપ્ત કરવા માટેના સુિારાત્મક િગલાાંઓ સમાશવષ્ટ છે .

સ્ટેટની ફક્રરયાદો અને જરૂરી પ્રક્રિયાની સુનાિણીઓ
જો સ્ટેટની એક લેબખત ફક્રરયાદ પ્રાપ્ત ર્ાય તો, તે િણ જરૂરી પ્રક્રિયાની ફક્રરયાદ નોંિાિિીના મર્ાળા હેઠળ વણાવ્યા અનુસાર એક જરૂરી
પ્રક્રિયાની સુનાવણીને આશિન છે અર્વા જો સ્ટેટની ફક્રરયાદમાાં ઘણા િિા મુદ્દાઓ સમાશવષ્ટ હોય અને તેમાાંના એક અર્વા વધુ મુદ્દાઓ
આવી સુનાવણીનો ભાગ હોય તો, સુનાવણી પ ૂરી ના ર્ાય ત્યાાં સુિી સ્ટેટ દ્વારા સ્ટેટની ફક્રરયાદ અર્વા જરૂરી પ્રક્રિયાની સુનાવણીમાાં
સાંિોિેલા સ્ટેટની ફક્રરયાદના કોઇ ભાગને િાજુ િર મ ૂકી દે વામાાં આવવો જોઇએ. સ્ટેટની ફક્રરયાદનો એવો કોઇ મુદ્દો જે જરૂરી પ્રક્રિયાની
સુનાવણીનો ભાગ ના હોય તેને ઉિર વણાવેલી સમય મયાાદા અને પ્રક્રિયાઓના ઉિયોગર્ી ઉકેલવામાાં આવવો જોઇએ.
જો સ્ટેટની ફક્રરયાદમાાં ઉઠાવેલા મુદ્દાને સમાન િક્ષો (તમે અને સ્કૂલ ક્રિન્સ્રક્ટ)ની જરૂરી પ્રક્રિયાની સુનાવણીમાાં અગાઉ નક્કી કરવામાાં
આવેલ હોય તો, જરૂરી પ્રક્રિયાની સુનાવણીનો શનણાય તે મુદ્દા માટે િાંિનકતાા રહે છે અને નેબ્રાસ્કા શિક્ષણ શવભાગ દ્વારા ફક્રરયાદીને જાણ
કરવામાાં આવવી જોઇએ કે આ શનણાય િાંિનકતાા છે .
સ્કૂલ ક્રિન્સ્રક્ટ અર્વા અડય જાહેર એજડસી દ્વારા જરૂરી પ્રક્રિયાની સુનાવણીનો શનણાયને અમલમાાં મ ૂકવામાાં શનષ્ફળ જવાનો
આક્ષેિ કરતી ફક્રરયાદને નેબ્રાસ્કા શિક્ષણ શવભાગ દ્વારા ઉકેલવામાાં આવવી જોઇએ.
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ભાગ B

પ્રક્રિયાત્મક સલામતીની સ ૂચના
ફક્રરયાદ નોંિાિિી
કોઇિણ સાંસ્ર્ા અર્વા વ્યસ્ક્ત ઉિર વણાવેલી પ્રક્રિયાઓ હેઠળ સહી કરે લી સ્ટેટની એક લેબખત ફક્રરયાદ નોંિાવી િકે છે .
સ્ટેટની ફક્રરયાદમાાં નીચેની િાિતો સમાશવષ્ટ હોવી જોઇએ:

1. સ્કૂલ ક્રિન્સ્રક્ટ અર્વા અડય જાહેર એજડસીએ IDEA ના ભાગ Bની જરૂરીયાતો અર્વા તેના શનયમોનુાં ઉલ્લાંઘન કયુું
હોવાનુ ાં એક શનવેદન;

2. તે શનવેદન આિાક્રરત તથ્યો;
3. ફક્રરયાદીની સહી અને સાંિકા માક્રહતી અને
4. જો આક્ષેશિત ઉલ્લાંઘનો એક ખાસ િાળક સાંિિ
ાં ી હોય તો:
(a) તે િાળકનુાં નામ અને તે િાળના રહેઠાણનુાં સરનામુ;ાં
(b) તે િાળક અભ્યાસ કરત ુાં હોય તે િાળાનુાં નામ;
(c) િેઘર િાળક અર્વા યુવાનના કેસમાાં, તે િાળકની ઉિલબ્િ સાંિકા માક્રહતી અને તે િાળક અભ્યાસ કરતુાં
હોય તે િાળાનુ ાં નામ;

(d) િાળકની સમસ્યાના સ્વરૂિનુાં વણાન, સમસ્યા સાંિિ
ાં ી તથ્યો સક્રહત અને
(e) ફક્રરયાદ નોંિવામાાં આવી તે સમયે ફક્રરયાદ નોંિાવતા િક્ષને જાણ અને ઉિલબ્િ હોય ત્યાાં સુિી, તે સમસ્યાનો
પ્રસ્તાશવત ઉકેલ.

આ ફક્રરયાદમાાં, સ્ટેટની ફક્રરયાદ સંબશં િત પ્રક્રિયાઓનો સ્િીકારના મર્ાળા હેઠળ વણાવ્યા મુજિ ફક્રરયાદ પ્રાપ્ત ર્યાની તારીખર્ી
એક વર્ા િહેલા ના ઉદ્ભવ્યુાં હોય તેવા ઉલ્લાંઘનનો આક્ષેિ હોવો આવશ્યક છે .
સ્ટેટની ફક્રરયાદ નોંિાવતા િક્ષ દ્વારા ફક્રરયાદની એક નકલને િાળકને સેવા આિતી સ્કૂલ ક્રિન્સ્રક્ટ અર્વા અડય જાહેર એજડસીને
તેમજ નેબ્રાસ્કા શિક્ષણ શવભાગ િાસે ફક્રરયાદ નોંિાવતા િક્ષને આિવામાાં આવવી જોઇએ.
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પ્રક્રિયાત્મક સલામતીની સ ૂચના
બાકી પ્રક્રિયાની ફક્રરયાદ સંબશં િત પ્રક્રિયાઓ

બાકી પ્રક્રિયાની ફક્રરયાદ નોંિાિિી
સામાન્ય
તમારા િાળકની ઓળખ, મ ૂલ્યાાંકન અર્વા િૈક્ષબણક શનયુસ્ક્ત અર્વા તમારા િાળક માટેની ફ્રી એપ્રોશપ્રએટ િબ્બ્લક એજ્યુકેિન
(FAPE) ની જોગવાઇની િરુ આત અર્વા િદલાવના પ્રસ્તાવ અર્વા નકાર સાંિિ
ાં ી કોઇિણ િાિત માટે તમે અર્વા સ્કૂલ ક્રિન્સ્રક્ટ
જરૂરી પ્રક્રિયાની ફક્રરયાદ નોંિાવી િકે છે .
જરૂરી પ્રક્રિયાની ફક્રરયાદમાાં એવા ઉલ્લાંઘનનો આક્ષેિ હોવો જોઇએ, જેની તમને અર્વા સ્કૂલ ક્રિન્સ્રક્ટને જાણ હતી અર્વા જરૂરી પ્રક્રિયાની
ફક્રરયાદનો આિાર િનતા આ આક્ષેશિત કાયા શવર્ે જાણ હોવી જોઇએ અને તે િે વર્ાર્ી વધુ સમય િહેલા િડયુાં હોવુાં જોઇએ નહીં.
જો તમે નીચેનાને કારણે સમયરે ખાની અંદર જરૂરી પ્રક્રિયાની ફક્રરયાદ નોંિાવી િક્ા ના હો તો, ઉિરોકત સમયરે ખા તમને
લાગુ િિતી નર્ી:

1. સ્કૂલ ક્રિન્સ્રક્ટ દ્વારા સ્િષ્ટ રીતે એવી ખોટી રજૂઆત કરવામાાં આવી હોય કે ફક્રરયાદમાાં ઓળખવામાાં આવેલા મુદ્દાઓને
તેમણે ઉકેલી નાખ્યા હતા અથિા

2. સ્કૂલ ક્રિન્સ્રક્ટ દ્વારા IDEA ના ભાગ B હેઠળ તમને પ ૂરી િાિવી જરૂરી હોય તેવી માક્રહતીને રોકી રાખવામાાં આવી હોય.
માતાશિતા માટેની સ ૂચના
જો તમે માક્રહતી માટે શવનાંતી કરો અથિા તમારા કે સ્કૂલ ક્રિન્સ્રક્ટ દ્વારા જરૂરી પ્રક્રિયાની ફક્રરયાદ નોંિાવવામાાં આવે તો, સ્કૂલ
ક્રિન્સ્રક્ટ દ્વારા તમને તે શવસ્તારમાાં ઉિલબ્િ કોઇ શનઃશુલ્ક અર્વા ઓછા ખચાવાળી કાયદાકીય અને સાંિશાં િત અડય સેવાઓ
શવર્ેની માક્રહતી આિવામાાં આવવી જોઇએ.

બાકી પ્રક્રિયાની ફક્રરયાદ
સામાન્ય
એક સુનાવણીની શવનાંતી કરવા માટે, તમારા અર્વા સ્કૂલ ક્રિન્સ્રક્ટ (અર્વા તમારા વકીલ કે સ્કૂલ ક્રિન્સ્રક્ટના વકીલ) દ્વારા અડય િક્ષ
િાસે એક જરૂરી પ્રક્રિયાની ફક્રરયાદ સિશમટ કરવામાાં આવવી જોઇએ. તે ફક્રરયાદમાાં નીચે આિેલ યાદીવાળી િિી માક્રહતી સમાશવષ્ટ
હોવી જોઇએ અને તેને ગોિનીય રાખવામાાં આવવી જોઇએ.

તમારા અર્વા સ્કૂલ ક્રિન્સ્રક્ટમાાંર્ી જેમણે િણ ફક્રરયાદ નોંિાવી હોય તેમના દ્વારા તે ફક્રરયાદની એક નકલ નેબ્રાસ્કા શિક્ષણ શવભાગ ને
િણ પ ૂરી િાિવામાાં આવવી જોઇએ.
ફક્રરયાદની માક્રિતી
જરૂરી પ્રક્રિયાની ફક્રરયાદમાાં નીચેની માક્રહતી સમાશવષ્ટ હોવી જોઇએ:

1. િાળકનુાં નામ;
2. િાળકના રહેઠાણનુાં સરનામુ;ાં
3. િાળકની િાળાનુાં નામ;
4. જો િાળક િેઘર િાળક અર્વા યુવાન હોય તો, તે િાળકના સાંિકા ની માક્રહતી અને િાળકની િાળાનુાં નામ;
5. પ્રસ્તાશવત અર્વા નકારે લ કાયા સાંિિ
ાં ી િાળકની સમસ્યાના સ્વરૂિનુ ાં વણાન, જેમાાં આ સમસ્યા સાંિિ
ાં ી તથ્યો સમાશવષ્ટ છે અને
6. તે સમયે તમને અર્વા સ્કૂલ ક્રિન્સ્રક્ટને જાણ અને ઉિલબ્િ હોય ત્યાાં સુિી, તે સમસ્યાનો પ્રસ્તાશવત ઉકેલ.
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જરૂરી પ્રક્રિયાની ફક્રરયાદ િરની સુનાિણી િિેલાની જરૂરી સ ૂચના
જ્યાાં સુિી તમારા અર્વા સ્કૂલ ક્રિન્સ્રક્ટ (અર્વા તમારા વકીલ કે સ્કૂલ ક્રિન્સ્રક્ટના વકીલ) દ્વારા ઉિર યાદી આિેલી માક્રહતી સાર્ે
જરૂરી પ્રક્રિયાની ફક્રરયાદ નોંિાવવામાાં ના આવે ત્યાાં સુિી તમને અર્વા સ્કૂલ ક્રિન્સ્રક્ટને જરૂરી પ્રક્રિયાની સુનાવણી ના આિવામાાં
આવી િકે.

ફક્રરયાદની પ ૂતમતા
જરૂરી પ્રક્રિયાની ફક્રરયાદને આગળ વિારવા માટે, તેની પ ૂતાતાને ધ્યાનમાાં લેવામાાં આવવી જોઇએ. જરૂરી પ્રક્રિયાની ફક્રરયાદને ત્યારે
પ ૂરતી (ઉિરોક્ત માક્રહતીની જરૂરીયાતોને સાંતોર્વી) માનવામાાં આવિે જ્યારે જરૂરી પ્રક્રિયાની ફક્રરયાદ પ્રાપ્ત કરનાર િક્ષ (તમે

અર્વા સ્કૂલ ક્રિન્સ્રક્ટ) 15 ક્રદવસની અંદર સુનાવણીના અશિકારી અને અડય િક્ષને લેબખતમાાં સ ૂબચત કરે નહીં કે પ્રાપ્તકતાા િક્ષ એવુાં
માને છે કે જરૂરી પ્રક્રિયાની ફક્રરયાદ ઉિર યાદી આિેલ જરૂરીયાતોને સાંતોર્તી નર્ી.

સ ૂચના પ્રાપ્ત કયાાના િાાંચ ક્રદવસની અંદર પ્રાપ્ત કતાા િક્ષ (તમે અર્વા સ્કૂલ ક્રિન્સ્રક્ટ) દ્વારા જરૂરી પ્રક્રિયાની ફક્રરયાદને અપ ૂરતી
માનવામાાં આવે તો, સુનાવણીના અશિકારી દ્વારા એ નક્કી કરવામાાં આવવુાં જોઇએ કે જરૂરી પ્રક્રિયાની ફક્રરયાદ ઉિર યાદી આિેલ
જરૂરીયાતોને સાંતોર્ે છે કે કેમ અને તેની તમને અને સ્કૂલ ક્રિન્સ્રક્ટને તુરત લેબખતમાાં જાણ કરવામાાં આવવી જોઇએ.
ફક્રરયાદનો સુિારો
તમે અર્વા સ્કૂલ ક્રિન્સ્રક્ટ ફક્રરયાદમાાં િદલાવો કરી િકો છો, જો:

1. અડય િક્ષ તે િદલાવોની લેબખતમાાં માંજૂરી આિે અને નીચે વણાવેલી ઠરાવ િેઠક દ્વારા તેને જરૂરી પ્રક્રિયાની ફક્રરયાદનો
ઉકેલ લાવવાની તક આિવામાાં આવી હોય અથિા

2. જરૂરી પ્રક્રિયાની સુનાવણી િરૂ ર્વાના િાાંચ ક્રદવસ િહેલા, સુનાવણીના અશિકારી દ્વારા તે િદલાવોની
િરવાનગી આિવામાાં આવે.

જો ફક્રરયાદી િક્ષ (તમે અર્વા સ્કૂલ ક્રિન્સ્રક્ટ) જરૂરી પ્રક્રિયાની ફક્રરયાદમાાં િદલાવો કરે તો, ઠરાવ િેઠકની સમયરે ખા (ફક્રરયાદ
પ્રાપ્ત કયાાના 15 ક્રદવસની અંદર) અને ઉકેલ માટેનો સમયગાળો (ફક્રરયાદ પ્રાપ્ત કયાાના 30 ક્રદવસની અંદર) સુિારે લી ફક્રરયાદ
નોંિાવ્યાની તારીખર્ી ફરી િરૂ ર્ાય છે .
લોકલ એજ્યુકેિનલ એજન્સી (Local
પ્રશતક્રિયા

educational agency (LEA)) અથિા સ્કૂલ ક્રડન્સ્રતટની જરૂરી પ્રક્રિયાની ફક્રરયાદ િરની

જો સ્કૂલ ક્રિન્સ્રક્ટ દ્વારા પ ૂિમ લેણખત સ ૂચનાના મર્ાળા હેઠળ વણાવ્યા અનુસાર તમને તમારી જરૂરી પ્રક્રિયાની ફક્રરયાદમાાં સમાશવષ્ટ
શવર્ય સાંિિ
ાં ી પ ૂવા લેબખત સ ૂચના મોકલવામાાં આવી ના હોય તો, જરૂરી પ્રક્રિયાની ફક્રરયાદ પ્રાપ્ત કયાાના 10 ક્રદવસની અંદર સ્કૂલ
ક્રિન્સ્રક્ટ દ્વારા તમને એક પ્રશતક્રિયા મોકલવામાાં આવવી જોઇએ, જેમાાં નીચેની િાિતો સમાશવષ્ટ હોવી જોઇએ:

1. જરૂરી પ્રક્રિયાની ફક્રરયાદમાાં જણાવેલ કાયાવાહીનો સ્કૂલ ક્રિન્સ્રક્ટ દ્વારા િા માટે પ્રસ્તાવ આિવામાાં આવ્યો અર્વા તેને
નકારવામાાં આવી તેન ુ ાં વણાન;

2. તમારા િાળકની ઇન્ડિશવિયુઅલાઇઝ્િ એજ્યુકેિન પ્રોગ્રામ (IEP) ની ટીમે ધ્યાનમાાં લીિા હોય તેવા અડય
શવકલ્િો અને તે શવકલ્િોને િા માટે નકારવામાાં આવ્યા તેન ુ ાં વણાન;

3. પ્રસ્તાશવત અર્વા નકારે લી કાયાવાહી માટેના આિાર રૂિે સ્કૂલ ક્રિન્સ્રક્ટ દ્વારા ઉિયોગ કરવામાાં આવેલ પ્રત્યેક મ ૂલ્યાાંકન,
પ્રક્રિયા, આકારણી, નોંિ અર્વા ક્રરિોટા ન ુ ાં વણાન અને

4. સ્કૂલ ક્રિન્સ્રક્ટ દ્વારા પ્રસ્તાશવત અર્વા નકારે લ કાયાવાહી સાર્ે સાંિિ
ાં િરાવતા હોય તેવા અડય િક્રરિળોનુ ાં વણાન.
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ઉિરોક્ત 1-4 આઇટમોની માક્રહતી પ ૂરી િાિવી એ સ્કૂલ ક્રિન્સ્રક્ટને એવો દાવો કરતા અટકાવતુાં નર્ી કે તમારી જરૂરી પ્રક્રિયાની
ફક્રરયાદ અપ ૂરતી હતી.
જરૂરી પ્રક્રિયાની ફક્રરયાદ િરની અન્ય િક્ષની પ્રશતક્રિયા
ઉિરોક્ત િેટા મર્ાળા હેઠળ દિાાવ્યા શસવાય, લોકલ એજ્યુકેિનલ એજન્સી (LEA) અથિા સ્કૂલ ક્રડન્સ્રતટની જરૂરી પ્રક્રિયાની ફક્રરયાદ

િરની પ્રશતક્રિયા, જરૂરી પ્રક્રિયાની ફક્રરયાદ પ્રાપ્ત કરનાર િક્ષ દ્વારા ફક્રરયાદ પ્રાપ્ત કયાાના 10 ક્રદવસની અંદર અડય િક્ષને એક
પ્રશતક્રિયા મોકલવામાાં આવવી જોઇએ જે ફક્રરયાદમાાંની સમસ્યાઓને સ્િષ્ટ રીતે સાંિોિે.

મોડલ ફોમમ
તમને જરૂરી પ્રક્રિયાની ફક્રરયાદ અને સ્ટેટની ફક્રરયાદ નોંિાવવામાાં મદદરૂિ ર્ાય તે માટે નેબ્રાસ્કા શિક્ષણ શવભાગ દ્વારા મોિલ ફોમા

તૈયાર કરવામાાં આવા જોઇએ. જોકે, તમારા સ્ટેટ અર્વા સ્કૂલ ક્રિન્સ્રક્ટ માટે તમારે આ મોિલ ફોમાનો ઉિયોગ કરવાની જરૂર ન િિી

િકે. તમે આ ફોમા અર્વા અડય યોગ્ય મોિલ ફોમાનો િણ ઉિયોગ કરી િકો છો, જેમાાં જરૂરી પ્રક્રિયાની ફક્રરયાદ અર્વા સ્ટેટની ફક્રરયાદ
નોંિાવવા માટેની જરૂરી માક્રહતી સમાશવષ્ટ હોય.

મધ્યસ્થતા
સામાન્ય
IDEAના ભાગ B હેઠળની કોઇિણ િાિતને લઇને તમારા અને સ્કૂલ ક્રિન્સ્રક્ટ વચ્ચેના મતભેદોનો ઉકેલ લાવવા માટે સ્કૂલ ક્રિન્સ્રક્ટ
દ્વારા તમને મધ્યસ્ર્તા ઉિલબ્િ કરાવવામાાં આવવી જોઇએ, જેમાાં જરૂરી પ્રક્રિયાની ફક્રરયાદ નોંિાવતા િહેલા ઉદ્ભવતી િાિતો
સમાશવષ્ટ છે . આ રીતે, IDEA ના ભાગ B હેઠળના શવવાદોને ઉકેલવા માટે મધ્યસ્ર્તા ઉિલબ્િ હોય છે , િછી ભલે તમે જરૂરી

પ્રક્રિયાની ફક્રરયાદ નોંિાિિીના મર્ાળા હેઠળ વણાવ્યા અનુસાર જરૂરી પ્રક્રિયાની સુનાવણીની શવનાંતી કરવા માટે તમે જરૂરી
પ્રક્રિયાની ફક્રરયાદ કરી હોય કે નહીં.
જરૂરીયાતો
આ પ્રક્રિયાઓ એ સુશનશિત કરવી જોઇએ કે મધ્યસ્ર્તાની પ્રક્રિયા:

1. તમારા અને સ્કૂલ ક્રિન્સ્રક્ટ માટે સ્વૈચ્ચ્છક છે ;
2. તેનો ઉિયોગ જરૂરી પ્રક્રિયાની સુનાવણીના તમારા અશિકારને નકારવા અર્વા શવલાંબિત કરવા માટે કરવામાાં
આવતો નર્ી અર્વા IDEA ના ભાગ B હેઠળના તમારા અડય અશિકારોને નકારવા માટે કરવામાાં આવતો નર્ી અને
3. તેને એક એવા યોગ્ય અને શનષ્િક્ષ મધ્યસ્ર્ી દ્વારા હાર્ િરવામાાં આવવી જોઇએ જેમણે મધ્યસ્ર્તાની અસરકારક
રીતોની તાલીમ મેળવેલી હોય.

સ્કૂલ ક્રિન્સ્રક્ટ એવી પ્રક્રિયાઓ શવકશસત કરી િકે છે જે મધ્યસ્ર્તાની પ્રક્રિયાનો ઉિયોગ કરવાનુ ાં િસાંદ ન કરતા માતાશિતા અને
િાળાઓને તમારી અનુકૂળતાવાળા સમય અને સ્ર્ળ િર એક તટસ્ર્ િક્ષને મળવાની તક આિે:

1. જે શવવાદનો ઉકેલ લાવતી એક યોગ્ય વૈકચ્લ્િક સાંસ્ર્ાના અર્વા માતાશિતાની તાલીમ અને માક્રહતી કેડરના અર્વા
સ્ટેટના સમુદાયના માતાશિતાના સાંસાિન કેડરના કરાર હેઠળ હોય અને

2. જે મધ્યસ્ર્તાની પ્રક્રિયાનો ઉિયોગ કરવાના ફાયદાઓ વણાવે અને પ્રોત્સાહન આિે.
સ્ટેટ િાસે એવા લોકોની એક યાદી હોવી જોઇએ જે યોગ્ય મધ્યસ્ર્ીઓ હોય અને ખાસ શિક્ષણ અને સાંિશાં િત સેવાઓની જોગવાઇ સાંિિ
ાં ી
કાયદાઓ અને શનયમો જાણતા હોય. નેબ્રાસ્કા શિક્ષણ શવભાગ દ્વારા મધ્યસ્ર્ીઓની િસાંદગી આિાઅવળી, વારાફરતી અર્વા અડય
શનષ્િક્ષ રીતે કરવામાાં આવવી જોઇએ.
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મધ્યસ્ર્તાની પ્રક્રિયાના ખચા માટે સ્ટેટ જવાિદાર છે , જેમાાં િેઠકોનો ખચા સમાશવષ્ટ છે .
મધ્યસ્ર્તાની પ્રક્રિયાની પ્રત્યેક િેઠક સમયસર રીતે અને તમારા અને સ્કૂલ ક્રિન્સ્રક્ટ માટે અનુકૂળ હોય તેવા સ્ર્ળ િર યોજવામાાં
આવવી જોઇએ.
જો તમે અને સ્કૂલ ક્રિન્સ્રક્ટ મધ્યસ્ર્તાની પ્રક્રિયા દ્વારા શવવાદનો ઉકેલ લાવો તો, િન્ને િક્ષોએ એક એવા કાયદાકીય રીતે
િાંિનકતાા કરારમાાં દાખલ ર્વાનુ ાં રે હિ
ે ે જે આગળ આ ઉકેલને શનિાાક્રરત કરે અને જે:

1. એવુાં દિાાવે કે મધ્યસ્ર્તાની પ્રક્રિયા દરશમયાન કરવામાાં આવેલી િિી ચચાાઓ ગોિનીય રહેિે અને જરૂરી પ્રક્રિયાની કોઇ
િેટા સુનાવણીમાાં અર્વા દીવાની કાયાવાહીઓમાાં તેનો પુરાવા રૂિે ઉિયોગ કરવામાાં આવિે નહીં અને

2. તમારા અને સ્કૂલ ક્રિન્સ્રક્ટને િાંિનકતાા િનાવવાની સત્તા હોય તેવા સ્કૂલ ક્રિન્સ્રક્ટના પ્રશતશનશિ િન્ને દ્વારા સહી કરવામાાં
આવી હોય.

એક લેબખત અને સહી કરે લો મધ્યસ્ર્તાનો કરાર સક્ષમ અશિકારક્ષેિની કોઇિણ સ્ટેટ કોટા (એવી કોટા જેની િાસે સ્ટેટના કાયદા
હેઠળ આ પ્રકારના કેસની સુનાવણી કરવાની સત્તા હોય)માાં અર્વા યુનાઇટેિ સ્ટેટ્સની ક્રિન્સ્રક્ટ કોટા માાં લાગુ કરવાને યોગ્ય છે .
મધ્યસ્ર્તાની પ્રક્રિયા દરશમયાન કરવામાાં આવેલી ચચાાઓ ગોિનીય હોવી જોઈએ. જરૂરી પ્રક્રિયાની ભશવષ્યની કોઇિણ સુનાવણી
અર્વા IDEA ના ભાગ B હેઠળ સહાય મેળવતા સ્ટેટની કોઇિણ ફેિરલ કોટા અર્વા સ્ટેટ કોટા ની દીવાની કાયાવાહીમાાં તેનો પુરાવા
રૂિે ઉિયોગ કરી િકાય નહીં.
મધ્યસ્થીની શનષ્િક્ષતા
મધ્યસ્ર્ી:

1. તમારા િાળકના શિક્ષણ અર્વા સાંભાળમાાં સામેલ હોય તેવા નેબ્રાસ્કા શિક્ષણ શવભાગ અર્વા સ્કૂલ ક્રિન્સ્રક્ટના કમાચારી ના
હોય િકે નહીં અને

2. મધ્યસ્ર્ીની તટસ્ર્તા સાર્ે સાંઘર્ો ર્ાય તેવ ુાં વ્યસ્ક્તગત અર્વા વ્યાવસાશયક ક્રહત હોવુાં જોઇએ નહીં.
અડયર્ા એક મધ્યસ્ર્ી રૂિે યોગ્યતા િરાવતી વ્યસ્ક્ત ફક્ત એટલા માટે સ્કૂલ ક્રિન્સ્રક્ટ અર્વા સ્ટેટ એજડસીનો એક કમાચારી હોતો નર્ી
કે તેને અર્વા તેણીને એજડસી અર્વા સ્કૂલ ક્રિન્સ્રક્ટ દ્વારા ચુકવણી કરવામાાં આવી હોય.

જરૂરી પ્રક્રિયાની ફક્રરયાદ અને સુનાિણી બાકી િોય તે દરશમયાન બાળકની શનયુક્તત

અસમથમતા િરાિતા બાળકોને શિસ્તતા આિિાની પ્રક્રિયાઓના મર્ાળા હેઠળ નીચે આિવામાાં આવ્યા શસવાય, િાકી પ્રક્રિયાની
ફક્રરયાદ અડય િક્ષને મોકલી દીિા િછી ઠરાવ પ્રક્રિયાના સમયગાળા દરશમયાન અને જરૂરી પ્રક્રિયાની કોઇ શનષ્િક્ષ સુનાવણી

અર્વા કોટા ની કાયાવાહી માટે પ્રશતક્ષા કરતી વખતે જ્યાાં સુિી તમે અને સ્ટેટ અર્વા સ્કૂલ ક્રિન્સ્રક્ટ અડય રીતે સહમત ના ર્ાવ
ત્યાાં સુિી તમારૂાં િાળક તેના અર્વા તેણીના વતામાન િૈક્ષબણક શનયુસ્ક્ત હેઠળ જ રહેવ ુાં આવશ્યક છે .

જો િબ્બ્લક સ્કૂલમાાં પ્રારાં બભક પ્રવેિ માટે િાકી પ્રક્રિયાની ફક્રરયાદમાાં કોઈ એચ્પ્લકેિન િામેલ હોય, તો જ્યાાં સુિી આવી િિી
પ્રક્રિયાઓ પ ૂણા ન ર્ાય, ત્યાર સુિી તમારી અનુમશત સાર્ે તમારા િાળકને સામાડય િબ્બ્લક સ્કૂલ પ્રગ્રામમાાં મુકવાનુ ાં રહેિે.
જો િાકી પ્રક્રિયાની ફક્રરયાદમાાં કોઈ િાળક માટે

IDEA નાાં ભાગ િી હેઠળ મ ૂળભ ૂત સેવાઓ માટે આવેદન સમાશવષ્ટ હોય, જે IDEA નાાં

ભાગ સી માાંર્ી IDEA નાાં ભાગ િી માાં સ્ર્ાનાાંતક્રરત ર્ઈ રહ્ુાં હોય અને જે િાળક િણ વર્ાન ુ ાં ર્ઈ જવાને કારણે ભાગ સી માટે હવે
યોગ્ય રહ્ુાં ન હોય, તો સ્કૂલ ક્રિન્સ્રક્ટ એ તે િાળકને મળનારી ભાગ સી ની સેવાઓ આિવાની આવશ્યકતા નર્ી. જો િાળક IDEA નાાં
ભાગ િી હેઠળ યોગ્ય હોય અને તમે િહેલી વાર િાળકને શવિેર્ શિક્ષણ અને સાંિશાં િત સેવાઓ આિવી આવશ્યક છે , જે શવવાદમાાં
સમાશવષ્ટ નર્ી. (જેના િર તમે અને સ્કૂલ ક્રિન્સ્રક્ટ િાંને સહમત હોવ).
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ઠરાિની પ્રક્રિયા
સમાિાન બેઠક
તમારી િાકી પ્રક્રિયા ફક્રરયાદની નોટીસ મળ્યાનાાં 15 કેલેડિર ક્રદવસોમાાં અને િાકી પ્રક્રિયાની ક્રહયક્રરિંગનાાં આરાં ભ િહેલા સ્કૂલ ક્રિન્સ્રક્ટ
એ તમારી અને સાંિશાં િત સદસ્યો અર્વા વ્યસ્ક્તગત શિક્ષણ કાયાિમ (IEP) ટીમનાાં સદસ્યોની સાર્ે એક િેઠક િોલાવવી જોઈએ, જે
તમારી િાકી પ્રક્રિયા ફક્રરયાદમાાં જ્ઞાત તથ્યોનુ ાં શવશિષ્ટ જ્ઞાન િરાવે છે . િેઠકમાાં:

1. સ્કૂલ ક્રિન્સ્રક્ટનાાં પ્રશતશનશિ સામેલ ર્વા જ જોઈએ, જેમની િાસે સ્કૂલ ક્રિન્સ્રક્ટવતી શનણાય કરવાનાાં અશિકાર હોય; અને
2. સ્કૂલ ક્રિન્સ્રક્ટનાાં વકીલને િામેલ કરી િકાય નહીં, શસવાય કે તમે વકીલની સાર્ે ઉિસ્સ્ર્ત હોવ.
િેઠકમાાં ભાગ લેવા માટે તમે અને સ્કૂલ ક્રિન્સ્રક્ટ IEP ટીમનાાં સાંિશાં િત સદસ્યોનુ ાં શનિાારણ કરિો.
િેઠકનો ઉદ્દે િ તમારી િાકી પ્રક્રિયા ફક્રરયાદ શવિે અને ફક્રરયાદનાાં આિારે િનેલા તથ્યો િર તમારા માટે ચચાા કરવી, જેર્ી સ્કૂલ
ક્રિન્સ્રક્ટ િાસે શવવાદનાાં સમાિાન માટે અવસર મળી રહે.
સમાિાન િેઠકની આવશ્યકતા નર્ી, જો:

1. તમે અને સ્કૂલ ક્રિન્સ્રક્ટ બલબખતિણે િેઠકને સ્ર્બગત કરવા માટે સહમત હોવ અથિા
2. તમે અને સ્કૂલ ક્રિન્સ્રક્ટ મધ્યસ્ર્તા નો ઉિયોગ કરવા માટે સહમત હોવ, જેમ કે મધ્યસ્થતા િીર્ાક હેઠળ વબણિત છે .
સમાિન અિશિ
િાકી પ્રક્રિયા ફક્રરયાદનાાં પ્રાપ્ત ર્યાનાાં 30 કેલેડિર ક્રદવસોમાાં જો સ્કૂલ ક્રિન્સ્રક્ટ િાકી પ્રક્રિયા ફક્રરયાદનુ ાં (ઠરાવ પ્રક્રિયા માટેનાાં
સમયગાળા દરમ્યાન) આિને સાંતોિજનક ર્ાય તેવ ુાં સમાિન ન લાવે, તો િાકી પ્રક્રિયા સુનાવણી ર્ઈ િકે છે .
અંશતમ શનણાય આિવા માટે

45 કેલેંિર ક્રદવસની સમયસીમા સમાિાન અવશિના 30 કેલેંિર ક્રદવસની સમાચ્પ્ત સાર્ે િરૂ ર્ાય

છે , 30 કેલેંિર ક્રદવસની સમાિાન અવશિમાાં કરે લ સમાિાનના કેટલાક અિવાદો સાર્ે નીચે વબણિત છે .
શસવાય કે તમે અને સ્કૂલ ક્રિન્સ્રક્ટ સમાિાન પ્રક્રિયાને છોિવા અર્વા મધ્યસ્ર્તાનો ઉિયોગ કરવા માટે સહમત ન ર્ાવ, તો જ્યાાં સુિી
તમે િેઠકમાાં ભાગ લેવા માટે સહમત ન ર્ાવ, ત્યાાં સુિી સમાિાન િેઠકમાાં ભાગ લેવાની તમારી શનષ્ફળતાર્ી સમાિાન પ્રક્રિયા અને
િાકી પ્રક્રિયા ફક્રરયાદ માટેની સમયસીમામાાં િણ શવલાંિ ર્િે.

જો યોગ્ય પ્રયત્નો કયાા િછી અને એ પ્રયત્નોનુ ાં દસ્તાવેજીકરણ કયાા િછી, સ્કૂલ ક્રિન્સ્રક્ટ સમાિાન િેઠકમાાં તમારી ભાગીદારી પ્રાપ્ત
કરવામાાં સફળ ન ર્ાય, તો 30 કેલેંિર ક્રદવસની સમાિાન અવશિનાાં અંતે સ્કૂલ ક્રિન્સ્રક્ટ તમારી િાકી પ્રક્રિયા સુનાવણી અશિકારીને

ફક્રરયાદ રદ્દ કરવાનો અનુરોિ કરી િકે છે . િારસ્િક્રરક રીતે સહમશતની વ્યવસ્ર્ા માટેના આવા પ્રયત્નોનાાં દસ્તાવેજીકરણમાાં સમય અને
સ્ર્ળ સ્કૂલ ક્રિન્સ્રક્ટનાાં પ્રયાસના રે કોિા િામેલ હોવા જોઈએ. જેમ કે:

1. ટેબલફોન િરની વાતચીત અર્વા વાતચીતના પ્રયત્નોનો શવગતવાર રે કોિા અને તે ફોનના િક્રરણામો;
2. તમારી સાર્ે કરે લ િિવ્યવહારની અને પ્રાપ્ત પ્રશતસાદની નકલો અને
3. તમારા ઘર અર્વા રોજગારનાાં સ્ર્ળની મુલાકાતનાાં શવસ્ત ૃત રે કોિા અને તે મુલાકાતોનાાં િક્રરણામો.
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જો તમારી િાકી પ્રક્રિયા ફક્રરયાદની પ્રાપ્ત ર્યેલ નોક્રટસનાાં 15 કેલેંિર ક્રદવસમાાં સમાિાન િેઠક કરવામાાં અથિા સમાિાન િેઠકમાાં
ઉિસ્સ્ર્ત રહેવામાાં સ્કૂલ ક્રિન્સ્રક્ટ શવફળ જાય, તો તમે સુનાવણી અશિકારીને શનવેદન કરી િકો છો કે 45 કેલેંિર ક્રદવસોમાાં િાકી પ્રક્રિયા
સુનાવણીની સમયસીમા આરાં ભ કરવા આદે િ કરે .

30 કેલેંડર ક્રદિસની સમાિાન અિશિની ગોઠિણો
બલબખતિણે જો તમે અને સ્કૂલ ક્રિન્સ્રક્ટ સમાિાન િેઠક શનરસ્ત કરવા માટે સહમત હોવ, તો િાકી પ્રક્રિયા સુનાવણી માટે
45 કેલેંિર ક્રદવસની સમયસીમા આગલા ક્રદવસર્ી આરાં ભ ર્ાય છે .
મધ્યસ્ર્ અર્વા સમાિાન િેઠકનાાં આરાં ભ િછી અને 30 કેલેડિર ક્રદવસની ઠરાવ અવશિની સમાચ્પ્ત િહેલા જો તમે અને સ્કૂલ
ક્રિન્સ્રક્ટ બલબખકરૂિે સહમત ર્ાવ છો કે કરાર િક્ નર્ી, તો િાકી પ્રક્રકયાની સુનાવણી માટે 45 કેલેડિર ક્રદવસીય સમયસીમા આગલા
ક્રદવસર્ી આરાં ભ ર્ાય છે .
જો મધ્યસ્ર્ પ્રક્રિયાનો ઉિયોગ કરવા માટે તમે અને સ્કૂલ ક્રિન્સ્રક્ટ સહમત ર્ાવ છો, તો 30 કેલેડિર ક્રદવસીય ઠરાવ અવશિનાાં અંતે
િાંને િક્ષો મધ્યસ્ર્ીને લખવાનુ ાં ચાલુ રાખી િકે છે , જ્યાાં સુિી કરાર ન િની જાય. િણ જો તમે અર્વા સ્કૂલ ક્રિન્સ્રક્ટ મધ્યસ્ર્
પ્રક્રિયામાાંર્ી િહાર નીકળી જાય, તો િાકી પ્રક્રિયા સુનાવણી માટે 45 ક્રદવસીય સમયસીમા આગલા ક્રદવસ આરાં ભ ર્ાય છે .
લેણખત સમાિાન કરાર
જો સમાિાન િેઠકમાાં શવવાદનુ ાં સમાિાન મળે છે , તો તમારે અને સ્કૂલ ક્રિન્સ્રક્ટ એ વૈિાશનક િાંિનકતાા કરાર કરવો િિિે, જે આ છે :

1. તમારા અને સ્કૂલ ક્રિન્સ્રક્ટનાાં પ્રશતશનશિ દ્વારા હસ્તાક્ષર કરે લ, સ્કૂલ ક્રિન્સ્રક્ટને અનુિશાં િત કરવા માટે જેમની િાસે
અશિકાર છે અને

2. સક્ષમ ક્ષેિાશિકારનાાં કોઈ િણ રાજ્ય ડયાયાલયમાાં (એક રાજ્ય ડયાયાલય, જેની િાસે આ પ્રકારનાાં શવર્યોની સુનાવણીનો
ુ ક્ત રાજ્યનાાં જજલ્લા ડયાયાલયમાાં લાગ ૂ કરવા યોગ્ય.
અશિકાર છે ) અર્વા સાંયય

કરાર સમીક્ષા અિશિ
સમાિાન િેઠકનાાં િક્રરણામરૂિે જો તમે અને સ્કૂલ ક્રિન્સ્રક્ટ કોઈ કરાર કરો છો, તો 3 કાયા ક્રદવસોની અંદર કોઈિણ િક્ષ (તમે અર્વા સ્કૂલ
ક્રિન્સ્રક્ટ) કરારનો અસ્વીકાર કરી િકે છે , જે કરાર િર તમારા અને સ્કૂલ ક્રિન્સ્રક્ટ દ્વારા હસ્તાક્ષર ર્યા છે .

ુ ાિણીઓ
બાકી પ્રક્રિયા ફક્રરયાદની સન

ુ ાિણીની મધ્યસ્થતા
બાકી પ્રક્રિયા સન
સામાન્ય
જ્યારે િાકી પ્રક્રિયા ફક્રરયાદ કરવામાાં આવે છે , ત્યારે શવવાદમાાં િામેલ તમારી અર્વા સ્કૂલ ક્રિન્સ્રક્ટ િાસે શનષ્િક્ષ િાકી પ્રક્રિયા
સુનાવણી માટે અવસર હોવો આવશ્યક છે , જેમ બાકી પ્રક્રિયા ફક્રરયાદ અને સમાિાન પ્રક્રિયા શિભાગોમાં વણાવાયુાં છે .
શનષ્િક્ષ સુનાિણી અશિકારી
ઓછામાાં ઓછાં, સુનાવણી અશિકારી:

1. તે નેબ્રાસ્કા શિક્ષણ શવભાગ નો કમાચારી ન હોવો જોઈએ, જે િાળકનાાં શિક્ષણ અને દે ખભાળમાાં િામેલ હોય. જો કે એ વ્યસ્ક્ત
માિ એજડસીનો કમાચારી નર્ી, કારણ કે એજડસી દ્વારા સુનાવણી અશિકારી તરીકે કામ કરવા માટે તેન/ે તેણીને િાક્રરશ્રશમક
આિવામાાં આવે છે ;
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2. તેન ુાં કોઈ વ્યસ્ક્તગત અર્વા વ્યાવસાશયક ક્રહત ન હોવુાં જોઈએ, જે સુનાવણીમાાં સુનાવણી અશિકારીની
શનષ્િક્ષતાની સાર્ે શવરોિાભાસી હોય;

3. તે જાણકાર હોવો જોઈએ અને IDEA નાાં પ્રાવિાનોને સમજતો હોવો જોઈએ, અને સાંઘીય અને રાજ્ય ડયાયાલયો દ્વારા
IDEA ની વૈિાશનક વ્યાખ્યા સમજવો જોઈએ અને
4. તેમનામાાં સુનાવણી કરવાનુાં જ્ઞાન અને ક્ષમતા હોય, શનણાયો લઈ િકે અને લખી િકે, શનશિતતા સાર્ે સાંગતતા હોય, યોગ્ય
વૈિાશનક અભ્યાસ કયો હોય.

નેબ્રાસ્કા શિક્ષણ શવભાગ િાસે એવા લોકોની સ ૂચી હોય, જે સુનાવણી અશિકારી તરીકે સેવા આિે છે , જેમાાં પ્રત્યેક સુનાવણી
અશિકારીની યોગ્યતાનુ ાં શવવરણ સમાશવષ્ટ ર્ાય છે .
બાકી પ્રક્રિયા સુનાિણીની શિષયિસ્તુ
િક્ષ, જે િાકી પ્રક્રિયા સુનાવણીનો અનુરોિ કરે છે , તે િાકી પ્રક્રિયા સુનાવણીમાાં એ મુદ્દાઓ ઉઠાવી િકે નહીં, જેમને િાકી પ્રક્રિયા
ફક્રરયાદમાાં સાંિોશિત ન કયાા હોય, જ્યાાં સુિી િીજો િક્ષ સહમત ન હોય.
સુનાિણીની શિનંતી માટે સમયસીમા
તારીખનાાં િે વર્ાની અંદર િાકી પ્રક્રિયા ફક્રરયાદ િર તમારે અર્વા સ્કૂલ ક્રિન્સ્રક્ટ એ શનષ્િક્ષ સુનાવણી માટે શવનાંતી કરવી જોઈએ.
તમે અર્વા સ્કૂલ ક્રિસ્રક્ટ ફક્રરયાદમાાં ઉચ્લ્લબખત સમસ્યા શવર્ે જાણતા હોય અર્વા જાણતા હોવા જોઈએ
સમયસીમા માટે અિિાદો
જો તમે શનમ્ન કારણર્ી િાકી પ્રક્રિયા ફક્રરયાદ ન કરી િક્ા હોવ, તો ઉક્ત સમયસીમા તમારા માટે લાગુ િિતી નર્ી:

1. સ્કૂલ ક્રિન્સ્રક્ટ એ શવિેર્રૂિે અયોગ્યરીતે પ્રસ્તુત કયુું છે કે તેમને એ સમસ્યા અર્વા શવવાદનુાં સમાિાન કરી લીધુાં છે , જે તમે
ફક્રરયાદમાાં ઉઠાવી રહ્યા છો; અથિા

2. જે જાણકારી IDEA નાાં ભાગ B હેઠળ તમને આિવી આવશ્યક હતી, તે જાણકારી સ્કૂલ ક્રિન્સ્રક્ટ એ તમને જણાવતા
રોકી લીિી હતી.

ુ ાિણીના અશિકારો
સન
સામાન્ય
િાકી પ્રક્રિયા સુનાવણી (શિસ્તિદ્ધ પ્રક્રિયાઓ સાંિશાં િત સુનાવણી સક્રહત) માટે કોઈિણ િક્ષ િાસે શનમ્ન અશિકારો છે :

1. વકીલ સાર્ે અર્વા વકીલ દ્વારા સલાહ પ્રાપ્ત કરે લ અને/અર્વા શવકલાાંગ િાળકોની સમસ્યા સાંિશાં િત પ્રશિક્ષણ પ્રાપ્ત
કરે લ અર્વા શવશિષ્ટ જ્ઞાન િરાવતા વ્યસ્ક્તને સાર્ે રાખો;

2. તથ્યો ઉિસ્ર્ાશિત કરીને સામનો કરો, અને સાક્ષ્યની ઉિસ્સ્ર્શત આવશ્યક છે ;
3. સુનાવણીનાાં કમ સે કમ િાાંચ કાયાક્રદવસ િહેલા એ િક્ષને પ્રકટ ન કરે લ કોઈિણ સાક્ષ્યને પ્રસ્તુત કરવાનુાં રોકો;
4. બલબખતરૂિે અર્વા ઇલેક્રોનીક ફોમેટમાાં, તમારા શવકલ્િ અનુસાર િબ્દિઃ સુનાવણી રે કોિા મેળવો; અને
ૂ તા પ્રમાણે ઇલેક્રોશનક ફોમેટમાાં પ્રાપ્ત કરો.
5. તથ્યોનાાં અને શનણાયોનાાં શનષ્કર્ોને લેબખતમાાં અર્વા તમારી અનુકળ
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જાણકારીનું અશતક્રરતત પ્રગક્રટકરણ
િાકી પ્રક્રિયા સુનાવણીનાાં ઓછામાાં ઓછા િાાંચ કાયા ક્રદવસ િહેલા, એ તારીખ સુિી પ ૂણા ર્યેલ િિા મ ૂલ્યાાંકનો અને એ મ ૂલ્યાાંકનો િર
આિાક્રરત િરામિોને એક િીજા સામે ઉદ્ઘાક્રટત કરો, જેનો તમે અર્વા સ્કૂલ ક્રિન્સ્રક્ટ સુનાવણીમાાં ઉિયોગ કરવા ઇચ્છો છો.

આ આવશ્યકતાની પ ૂશતિ ન કરીને કોઈ િણ િક્ષ િીજા િક્ષની સહમશત શવના સુનાવણીમાાં પ્રાસાંબગત મ ૂલ્યાાંકન અર્વા િરામિોને
ઉિસ્ર્ાશિત કરે , તો સુનાવણી અશિકારી કોઈિણ િક્ષને રોકી િકે છે .
સુનાિણી સમયે અણભભાિકોનાં અશિકારો
તમને અશિકાર મળવો જ જોઈએ, કે તમે:

1. તમારા િાળકને પ્રસ્તુત કરી િકો;
2. જનતા માટે સુનાવણી ઉદ્ઘાક્રટત કરી િકો; અને
3. શનઃશુલ્કિણે તમને આિેલા સુનાવણીનાાં રે કોિા , તથ્યોનાાં શનષ્કર્ો અને શનણાયો રાખી િકો.

ુ ાિણીના શનણમયો
સન
સુનાિણી અશિકારીનો શનણમય
તમારા િાળકને શનઃશુલ્ક ઉિયુક્ત સાવાજશનક શિક્ષણ (FAPE) મળે કે નહીં, આની િરનો સુનાવણી અશિકારીનો શનણાય
વાસ્તશવકતા િર આિાક્રરત હિે.
પ્રક્રિયાત્મક ઉલ્લાંઘનનો આરોિ કરતા શવર્યોમાાં સુનાવણી અશિકારી એ જાણી િકે છે કે, માિ પ્રક્રિયાત્મક અિયાાપ્તતાઓને કારણે
તમારા િાળકને FAPE મળી િક્યુાં નહીં:

1. શનઃશુલ્ક ઉિયુક્ત સાવાજશનક શિક્ષણ (FAPE);
2. તમારા િાળકનાાં શનઃશુલ્ક ઉિયુક્ત સાવાજશનક શિક્ષણ (FAPE) નાાં પ્રાવિાનને સાંિશાં િત શનણાય લેવાની
પ્રક્રિયામાાં તમારા અવસરમાાં નોંિિાિ હસ્તક્ષેિ કરવામાાં આવ્યો; અથિા

3. િૈક્ષબણક લાભર્ી વાંબચત રાખવાનુાં કારણ િડયુ.ાં
શનમામણ િારા
ઉિર વબણિત કોઈ િણ પ્રાવિાનની વ્યાખ્યા કોઈ સુનાવણી અશિકારીને IDEA (34 CFR §§300.500 ર્ી 300.536) નાાં
ભાગ િી હેઠળ સાંઘીય શનયમોનાાં પ્રક્રિયાત્મક સુરક્ષા ઉિાયોનાાં શવભાગોમાાં આવશ્યકતાનુ ાં િાલન કરવા માટે સ્કૂલ ક્રિન્સ્રક્ટને આદે િ
કરવાર્ી રોકી િકે નહીં.
બાકી પ્રક્રિયા સુનાિણી માટે અલગ શિનંતી

IDEA (34 CFR §§300.500 through 300.536) નાાં ભાગ િી હેઠળ સાંઘીય શવશનયમોની પ્રક્રિયાત્મક સુરક્ષા િગલાનાાં

શવભાગમાાં એવુાં કોઈ િણ અર્ાિટન કરી િકાતુાં નર્ી, જેર્ી તમને િહેલાર્ી દાખલ કરે લ િાકી પ્રક્રિયા ફક્રરયાદર્ી અલગ કોઈ મુદ્દા િર
એક અલગ િાકી પ્રક્રિયા ફક્રરયાદ દાખલ કરવાર્ી રોકી િકે.
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િરામિમ િીઠ અને સામાન્ય જનતા માટે શનષ્કષો અને શનણમય
કોઈ વ્યસ્ક્તગત િક્રરચયાત્મક સ ૂચનાને હટાવતા િહેલા નેબ્રાસ્કા શિક્ષણ શવભાગ અર્વા સ્કૂલ ક્રિન્સ્રક્ટ (તમારી સુનાવણી માટે જે
કોઈિણ ઉત્તરદાયી હતા) અવશ્ય કરે :

1. શનષ્કર્ો અને શનણાયોને િાકી પ્રક્રિયા સુનાવણીમાાં આિો અર્વા રાજ્ય શવશિષ્ટ શિક્ષણ િરામિાક િીઠને શનવેદન કરો; અને
2.

સાવાજશનકિણે એ શનષ્કર્ો અને શનણાયોને ઉિલબ્િ કરાવો.
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શિનંતીઓ

શનણમયની અક્ન્તમતા; શિનંતી; મધ્યસ્થતા સમીક્ષા
સુનાિણી શનણમયનો ચુકાદો
િાકી પ્રક્રિયા સુનાવણીમાાં (અનુિાસનાત્મક પ્રક્રિયાઓર્ી સાંિશાં િત સુનાવણીઓ સક્રહત) કરે લ શનણાય અંશતમ હોય છે , શસવાય કે
સુનાવણીમાાં િામેલ કોઈ િણ િક્ષ (તમે અર્વા સ્કૂલ ક્રિન્સ્રક્ટ) નાગક્રરક કાયાવાહી કરીને શનણાયની અિીલ કરે . જેમ કે નીચે વણાવ્યુાં છે .

ુ ાિણીઓની સશુ િિા અને સમીક્ષા
સમયસીમા અને સન
નેબ્રાસ્કા શિક્ષણ શવભાગ એ સુશનશિત કરવુાં જોઈએ કે, સમાિાન િેઠકો માટે

30 કેલેંિર ક્રદવસની અવશિની સમાચ્પ્ત િછી 45 કેલેંિર

ક્રદવસો િછી અથિા, સુનાવણી સમાયોજન હેઠલ ઉિિીર્ાકમાાં વબણિત 30 કેલેંિર ક્રદવસની સમાિાન અવશિ, સમાયોજજત સમય

અિશિની સમાચ્પ્ત િછી 45 કેલેંિર ક્રદવસો િછી નહીં:

1. સુનાવણીમાાં અસ્ડતમ શનણાય ર્ાય; અને
2. શનણાયની કોિી પ્રત્યેક િક્ષોને િિ દ્વારા મોકલવામાાં આવે છે .
સુનાવણી અશિકારી કોઈિણ િક્ષની શવનાંશતનાાં આિારે ઉિર વણાવલ
ે 45 કેલેંિેર ક્રદવસની સમય અવશિ કરતા શનશિત સમય
વિારવા અનુમશત આિી િકે છે .
પ્રત્યેક સુનાવણી એવા સમયે અને એવા સ્ર્ાને આયોજજત કરવી જોઈએ, જે તમને અને તમારા િાળક માટે યોગ્યરીતે સુશવિાજનક હોય.

નાગક્રરક કાયમિાિીઓ, જેમાં એ કાયમિાિીઓ ફાઈલ કરિા માટે સમયસીમા સમાશિષ્ટ થાય છે
34 CFR §300.516
સામાન્ય
કોઈ િણ િક્ષ (તમે અર્વા સ્કૂલ ક્રિન્સ્રક્ટ), જે િાકી પ્રક્રિયા સુનાવણીમાાં શનષ્કર્ો અને શનણાય સાર્ે સહમત નર્ી (અનુિાસનાત્મક
પ્રક્રિયા સાંિશાં િત સુનાવણી સક્રહત), તેને એ શવર્ય સાંિશાં િત એક નાગક્રરક કાયાવાહી કરવાનો અશિકાર પ્રાપ્ત છે , જે િાકી પ્રક્રિયા

સુનાવણીનો શવર્ય હતો. શવવાદમાાં રકમની બચિંતા કયાા શવના સક્ષમ ક્ષેિાશિકારનાાં રાજ્ય ડયાયાલયમાાં (આ પ્રકારનાાં કેસ સાાંભળવા
માટે જે રાજ્ય ડયાયાલય િાસે અશિકાર છે ) અર્વા યુનાઈટેિ સ્ટેટ્સ્ ના જજલ્લા ડયાયાલયમાાં કાયાવાહી લઈ જઈ િકાય છે .
સમયસીમા
કાયાવાહી કરાવનાર િક્ષ (તમે અર્વા સ્કૂલ ક્રિન્સ્રક્ટ) િાસે નાગક્રરક કાયાવાહી ફાઈલ કરવા માટે સુનાવણી અશિકારીનાાં
શનણાયનાાં ક્રદવસર્ી 90 કેલેંિર ક્રદવસનો સમય છે .
અશતક્રરતત પ્રક્રિયાઓ
કોઈિણ નાગક્રરક કાયાવાહીમાાં, ડયાયાલય:

1. પ્રિાંિકીય પ્રક્રિયાઓનાાં રે કોર્્ ા સ મેળવે છે ;
2. તમારી અર્વા સ્કૂલ ક્રિન્સ્રક્ટની શવનાંતીનાાં આિારે અશતક્રરક્ત સાક્ષ્યને સાાંભળે છે ; અને
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3. સાક્ષ્યની પ્રિળતાનાાં આિારે િોતાનો શનણાય લે છે અને રાહત આિે છે , જેને ડયાયાલય યોગ્ય ર્વા માટે શનિાાક્રરત કરે છે .
જજલલા ન્યાયાલયોનું અશિકારક્ષેત્ર
યુનાઈટેિ સ્ટેટ્સ્ નાાં જજલા ડયાયાલયો િાસે અશિકાર છે કે શવવાદમાાં રકમની બચિંતા કયાા શવના IDEA નાાં ભાગ િી હેઠળ કાયાવાહી કરે .
શનમામણનો પ્રકાર

IDEA નાાં ભાગ િી માાં એવુાં કશુાં નર્ી, જે યુ.એસ. સાંશવિાનમાાં અમેક્રરકડસ શવર્ ક્રિસેબિબલક્રટ એક્ટ - 1990, રીહબિબલટેિન નાાં
V િીર્ાક (Title V) - 1973 (શવભાગ 504) અર્વા િાળકોનાાં અશિકારોની રક્ષા કરતા સાંઘીય શનયમો હેઠળ ઉિલબ્િ અશિકારો,
પ્રક્રિયાઓ, િગલાઓ િર પ્રશતિાંિ મુકે અર્વા સીશમત કરે , શસવાય કે રાહત મેળવવા માટે આ શનયમો હેઠળ નાગક્રરક કાયાવાહીની

ફાઈબલિંગ કરતા િહેલા, તે IDEA નાાં ભાગ િી હેઠળ િણ ઉિલબ્િ હોય, જો IDEA નાાં ભાગ િી હેઠળ િક્ષે કાયાવાહી ફાઈલ કરી હોય,
તો જેટલી આવશ્યકતા હોય, એટલી હદમાાં ઉિર વણાવેલ િાકી પ્રક્રિયાની પ્રક્રિયાઓ સમાપ્ત ર્વી જ જોઈએ. આનો અર્ા એ છે કે,

તમારી િાસે અડય કાયદાઓ હેઠળ િગલાાં ઉિલબ્િ હોઈ િકે છે , જે IDEA હેઠળ ઉિલબ્િ શનયમોને અશતિશમત કરે , િરાં ત ુ સામાડય
રીતે, તે અડય કાયદાઓ હેઠળ રાહત મેળવવા માટે, સીિા ડયાયાલય જતાાં િહેલા તમારે િહેલા IDEA (એટલે કે િાકી પ્રક્રિયા ફક્રરયાદ,
સમાિાન િેઠક, શનષ્િક્ષ િાકી પ્રક્રિયા સુનાવણીની કાયાપ્રણાલી) હેઠળ ઉિલબ્િ પ્રિાસશનક િગલાાંનો ઉિયોગ કરવો આવશ્યક છે .

િકીલોની ફી
સામાન્ય

IDEA ના ભાગ િી હેઠળ લાવવામાાં આવેલી કોઈિણ પ્રક્રિયા અર્વા કાયાવાહીમાાં, જો તમે જીત મેળવિો, તો કોટા , તેની શવવેકબુદ્ધદ્ધ
અનુસાર, તમને ખચાના ભાગ રૂિે વાજિી વકીલ-ફી આિી િકે છે .

IDEA ના ભાગ િી હેઠળ લાવવામાાં આવેલી કોઈિણ પ્રક્રિયા અર્વા કાયાવાહીમાાં, ડયાયાલય િોતાનાાં શવવેકાનુસાર પ્રવતામાન
રાજ્ય િૈક્ષબણક એજડસી અર્વા સ્કૂલ ક્રિન્સ્રક્ટને વકીલની યોગ્ય ફી વ્યયનાાં ભાગ રૂિે આિી િકે છે , જેની ચ ૂકવણી તમારા વકીલ
દ્વારા કરવામાાં આવિે, જો વકીલે: (a) એવી ફક્રરયાદ અર્વા કોટા કેસ દાખલ કરે લ છે , જેને ડયાયાલયે તુચ્છ, અનુબચત અર્વા
આિારહીન ઠરાવ્યો છે ; અથિા (b) મુકદમો સ્િષ્ટ રૂિે તુચ્છ, અનુબચત અર્વા આિારક્રહન હોવા છતાાં િણ મુકદમેિાજી ચાલી
રાખી; અથિા

IDEA ના ભાગ િી હેઠળ લાવવામાાં આવેલી કોઈિણ પ્રક્રિયા અર્વા કાયાવાહીમાાં, ડયાયાલય િોતાનાાં શવવેકાનુસાર પ્રવતામાન રાજ્ય
િૈક્ષબણક એજડસી અર્વા સ્કૂસ્કૂલ ક્રિન્સ્રક્ટ ને વકીલની યોગ્ય ફી વ્યયનાાં ભાગ રૂિે આિી િકે છે , જેની ચ ૂકવણી તમારા અર્વા તમારા
વકીલ દ્વારા ર્િે, જો િાકી પ્રક્રિયા સુનવાણી અર્વા િછી કરે લ કોટા કેસ માટેની શવનાંતી કોઈ અયોગ્ય ઉદ્દે િ માટે કરે લ હતી, જેમ કે ઉત્િીિન માટે, અનાવશ્ય શવલાંિ કરાવવા, અનાવશ્યક રીતે કાયાવાહી અર્વા પ્રક્રિયાનીં ક્રકમ
િં ત વિારાવ માટે, તો.
શુલક આિવું
શનમ્ન અનુસાર ડયાયાલય એક યોગ્ય વકીલ ફી પુસ્કારરૂિે આિિે:

1. શુલ્ક એ સમુદાયોમાાં પ્રચબલત ભાવનાાં આિારે હોવુાં જોઈએ, જેમાાં અિાયેલ સેવાના પ્રકાર અને ગુણવત્તા માટે કાયાવાહી
અર્વા સુનાવણી કરાઈ. ફી આિવાની ગણનામાાં િોનસ અર્વા ગુણાાંકનો ઉિયોગ કરી િકાય નહીં.
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2. સમાિાનની ઓફર તમને લખ્યા િછી કરે લ સેવાઓ માટે IDEA નાાં ભાગ િી હેઠળ કોઈ પ્રક્રિયા અર્વા
કાયાવાહીમાાં શુલ્ક આિવામાાં નહીં આવે અર્વા સાંિદ્ધ ખચાની ભરિાઈ કરી િકાતી નર્ી. જો:

a. ઓફરનુાં શનમાાણ નાગરીક પ્રક્રિયાનાાં સાંઘીય શનયમનાાં 68 માાં શનયમમાાં વબણિત સમયમાાં, અર્વા િાકી પ્રક્રિયા
સુનાવણીમાાં અર્વા રાજ્ય-સ્તરની સમીક્ષા કાળે અને કાયાવાહીનાાં આરાં ભ િહેલા 10 કેલેંિર ક્રદવસમાાં ગમે તે સમયે
િનાવેલ હોય, તો;

b. 10 કેલેંિર ક્રદવસોમાાં ઓફર સ્વીકારે લ ન હોય; અને
c. ડયાયાલય અર્વા પ્રિાંિકીય સુનાવણી અશિકારીને જાણ ર્ાય છે કે તમને મળે લ અંશતમ રાહત સમાિાનની
ઓફર કરતા તમારા માટે વધુ લાભદાયક નર્ી.

આ પ્રશતિાંિો હોવા છતાાં, જો તમે જીત મેળવો છો અને તમે સમાિાન ઓફરને અસ્વીકાર કરવામાાં મહદ્દાંિે યોગ્ય ઠયાા
હોવ, તો વકીલની ફી અને સાંિશાં િત ખચાની ભરિાઈ તમને કરી િકાય છે .

3. વ્યસ્ક્તગત શિક્ષણ કાયાિમ (IEP) ટીમની કોઈિણ િેઠકર્ી સાંિશાં િત શુલ્ક આિવામાાં આવિે નહીં, જ્યાાં સુિી િેઠક
પ્રિાસશનક કાયાવાહી અર્વા ડયાયાલયીય કાયાવાહી નાાં િક્રરણામસ્વરૂિ આયોજજત ન કરી હોય.
મધ્યસ્ર્તા માટે શુલ્ક િણ આિવામાાં આવિે નહીં, જેમ મધ્યસ્થતા િીર્ાક હેઠળ વણાવાયુાં છે .
જેમ સમાિાન િેઠક િીર્ાક હેઠળ વણાવાયુ છે , સમાિાન બેઠકને, પ્રિાસનીક સુનાવણી અર્વા ડયાયાલયીય કાયાવાહીનાાં
િક્રરણામસ્વરૂિ િોલાયેલ માનવામાાં આવિે નહીં, અને એ વકીલોનાાં શુલ્કની જોગવાઈ માટે પ્રિાસનીક સુનાવણી અર્વા
ડયાયલયીય કાયાવાહી િણ માનવામાાં આવિે નહીં.
જો ડયાયાલયને યોગ્ય લાગે, તો એ IDEA નાાં ભાગ િી હેઠળ આિવામાાં આવતી વકીલની ફીની રકમ ઘટાિી િકે, જો
ડયાયાલયને એવુાં જણાય કે:

1. તમે અર્વા તમારા વકીલ કાયાવાહી અર્વા પ્રક્રિયા સમયે અકારણ શવવાદનુાં અસ્ડતમ સમાિાન મોર્ુ ાં િાિી રહ્યા હતા;
2. અર્વા અયોગ્ય રીતે આિવા માટે અશિકૃત વકીલોનાાં શુલ્કની રકમ, સમાનરૂિે, સમાન કૌિલ, પ્રશતષ્ઠઆ અને
અનુભવ વાળા વકીલો દ્વારા સમાન સેવાઓ માટે સમુદાયમાાં પ્રચબલત પ્રશત કલાકની દરર્ી વધુાં છે ;

3. કાયાવાહી અર્વા કાયાવાહીની પ્રકૃશતને જોતા વ્યતીત કરે લો સમય અને ડયાશયક સેવાઓ અત્યશિક હતી; અથિા
4. આિનુાં પ્રશતશનશિત્વ કરનાર વકીલે િાકી પ્રક્રિયા ફક્રરયાદના િીર્ાક હેઠળ વણાવ્યા અનુસાર, સ્કૂલ ક્રિન્સ્રક્ટ ને િાકી
પ્રક્રિયા શવનાંતી નોટીસમાાં યોગ્ય માક્રિતી પ્રદાન કરી નર્ી.

જો કે, જો કોટા ને એવુાં લાગે કે રાજ્ય કે સ્કૂલ ક્રિન્સ્રક્ટ એ કાયાવાહીના અંશતમ ઠરાવને ગેરવાજિીરૂિે શવલાંિ કયો છે અર્વા

IDEA ના ભાગ િીની કાયાવાહીગત સલામતીની જોગવાઈઓનુાં ઉલ્લાંઘન કયુું છે , તો કોટા ફી ઘટાિિે નહીં.
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જ્યારે અિંગ બાળકોને અનુિાસનમાં રખાય, ત્યારની પ્રક્રિયા

સ્કલ
ૂ કમમચારીિગમની અશિકૃતતા
કેસ-પ્રશત-કેસ શનિામરણ
િાળાકીય આચારસાંક્રહતાનુ ાં ઉલ્લાંઘન કરનાર શવકલાાંગ િાળક માટે પ્લેસમેડટમાાં ફેરફાર કરવો તે યોગ્ય છે કે કેમ તે નક્કી કરતી
વખતે, િાળાના કમાચારી કોઈ િણ શવશિષ્ટ સાંજોગોને કેસ-િાય-કેસ આિારે ધ્યાનમાાં લઈ િકે છે , શિસ્તને લગતી નીચેની
આવશ્યકતાઓને આિીન.
સામાન્ય
સ્કૂલ કમાચારી એક શવકલાાંગ િાળકને દૂ ર કરી િકે છે , જે છાિ આચરણની સાંક્રહતાનુ ાં ઉલ્લાંઘન કરે અર્વા તેની વતામાન પ્લેસમેડટર્ી એક
ઉિયુક્ત અંતક્રરમ વૈક્લશિક શિક્ષણ સેક્રટિંગ (જેનુ ાં શનિાારણ િાળકનાાં શનજકૃત શિક્ષણ કાયાિમ (IEP) ની ટીમ દ્વારા ર્ાય), િીજી સેક્રટિંગ
અર્વા શનલાંિન માટે અમુક હદ સુિી તેઓ િણ સામાડય િાળકને માટે ર્તી કાયાવાહી કરી િકે છે , જે સતત 10 ક્રદિસથી િધુ સ્કૂલનાં
ક્રદિસો સુિી ન િોય. અલગ-અલગ અશિષ્ટની ઘટનાઓ માટે સમાન સ્કૂલ વર્ામાાં સ્કૂલ કમમચારી સતત 10 ક્રદિસથી િિારે ન થાય, તે
રીતે અશતક્રરક્ત શનષ્કાસન િણ લાગવી િકે છે , જ્યાાં સુિી શનષ્કાસનો પ્લેસમેડટમાાં િક્રરવતાન ન ર્ાય (વ્યાખ્યા કરિા માટે
અનુિાસનાત્મક શનષ્કાસનના કારણે પ્લેસમેડટ િક્રરવતાન શવિે નીચે જુ ઓ).
એકવાર કોઈ શવકલાાંગ િાળકને એક જ સ્કૂલ વર્ામાાં કુ લ 10 સ્કૂલ ક્રદિસો માટે તેનાાં વતામાન પ્લેસમેડટર્ી હટાવવામાાં આવે, તો સ્કૂલ
વર્ામાાં શનષ્કાસનનાાં િછીનાાં કોઈિણે ક્રદવસે સ્કૂલ ક્રિન્સ્રક્ટ એ ઉિિીર્ાક સેવાઓ હેઠળ શનમ્ન આવશ્યક સીમા સુિી સેવાઓ પ્રદાન
કરવી જોઈએ.
અશતક્રરતત અશિકાર
જો શવદ્યાર્ી આચાર સાંક્રહતાનુ ાં ઉલ્લાંઘન ર્ાય તેવો વ્યવહાર િાળકની અિાંગતાનુ ાં પ્રકટીકરણ (નીચે પ્રકટીકરણ શનિામરણ દે ખો) ન કરે
અને પ્લેસમેડટનુ ાં અનુિાસનાત્મક િક્રરવતાન સતત 10 સ્કૂલ ક્રદિસોથી િધુ િોય, તો સ્કૂલનાાં કમાચારી તેવી જ રીતે તે શવકલાાંગ

િાળકને માટે અનુિાસનાત્મક પ્રક્રિયાઓ અને એટલી જ અવિી માટે લાગુ કરી િકે છે , જે સામાડય િાળકો માટે હોય. તે શસવાય સ્કૂલે
એ િાળકને સેવાઓ પ્રદાન કરવી જોઈએ, જેવુાં કે નીચે સેિાઓ હેઠળ વબણિત છે . િાળકની IEP ટીમ આવી સેવાઓ માટે અંતક્રરમ
વૈકચ્લ્િક િૈક્ષબણક સેક્રટિંગ શનિાાક્રરત કરે છે .
સેિાઓ
શવકલાાંક િાળકને પ્રદાન ર્નારી સેવાઓ, જે િાળકનાાં વતામાન પ્લેસમેડટર્ી હટાવી દે વાયા છે , તેમને અંતક્રરમ વૈકચ્લ્િક િૈક્ષબણક
સેક્રટિંગમાાં પ્રદાન કરી િકાય છે .
સ્કૂલ ક્રિન્સ્રક્ટ એ માિ એક શવકલાાંગ િાળકને સેવાઓ પ્રદાન કરવાની આવશ્યકતા હોય છે , જેને એ સ્કૂલ વર્ામાાં 10 સ્કૂલ ક્રદિસો

અથિા એનાંથી ઓછા સમય માટે િોતાનાાં વતામાન પ્લેસમેડટર્ી હટાવી દે વાયો હોય, જો એ સામાડય િાળકને સેવાઓ પ્રદાન કરે છે ,
જેને આવી જ રીતે હટાવવામાાં આવ્યો છે .

શવકલાાંગ િાળક, જેને 10 સ્કૂલ ક્રદવસોર્ી વિારે તેની િતમમાન પ્લેસમેન્ટથી િટાિાય તે અવશ્ય:
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1. ભલે એક અડય સેક્રટિંગમાાં િણ િૈક્ષબણક સેવાઓ મેળવવાનુાં ચાલુ રાખે, જેર્ી િાળકને સામાડય શિક્ષા િાઠયિમમાાં ભાગ લેવા
માટે યોગ્ય િનાવી િકાય, અને િાળકનાાં IEP માાં શનિાાક્રરત લક્ષ્યોને મેળવવામાાં પ્રગશત ર્ઈ િકે; અને
2. જેમ યોગ્ય હોય, એક કાયાાત્મક વ્યવહારનુાં મ ૂલ્યાાંકન, વ્યવહાર હસ્તક્ષેિ સેવાઓ અને સાંિોિન મેવળો, જે વ્યવહાર
ઉલ્લાંઘનને સાંભાળવા માટે ક્રિિાઈન કરે લ હોય, જેર્ી આવુાં ફરી ન ર્ાય.

શવકલાાંગ િાળકને સમાન સ્કૂલ વર્ામાાં 10 સ્કૂલ ક્રદિસો માટે તેનાાં અર્વા તેણીનાાં વતામાન પ્લેસમેડટર્ી શનષ્કાશસત કરી દે વામાાં આવે
અને જો વતામાન શનષ્કાસન સતત 10 સ્કૂલ ક્રદિસો માટે અથિા તેથી ઓછં િોય અને જો શનષ્કાસન પ્લેસમેન્ટને બદલતું ન િોય (નીચે
વ્યાખ્યા જુ ઓ), તો િાળકનાાં ઓછામાાં ઓછા એક શિક્ષકનાાં િરામિાર્ી ભલે અડય સેક્રટિંગમાાં િણ સ્કૂલ કમાચારી એ શનિાાક્રરત કરે કે,

િાળકને સામાડય િૈક્ષબણક િાઠયિમમાાં ભાગ લેવા માટે અને િાળકનાાં IEP માાં શનિાાક્રરત લક્ષ્યોને પ ૂણા કરવાની ક્રદિામાાં પ્રગશત કરવા
માટે કઈ હદ સુિી સેવાઓની આવશ્યકતા છે .

જો શનષ્કાસન પ્લેસમેડટનુ ાં (નીચે વ્યાખ્યા જુ ઓ) િક્રરવતાન કરે છે , તો ભલે િીજા સેક્રટગ
િં માાં િણ િાળકની IEP ટીમ િાળકનુ ાં
સામાડય શિક્ષણ િાઠયિમમાાં ભાગ લેવાનુ ાં ચાલુાં રહે અને િાળકોનાાં IEP માાં શનિાાક્રરત લક્ષ્યોને પ ૂણા કરવાની ક્રદિામાાં આગળ
વિવામાાં યોગ્ય િને તે માટે ઉિયુક્ત સેવાનુ ાં શનિાારણ કરે છે .
અણભવ્યક્તત શનિામરણ
શવદ્યાર્ી આચારસંક્રિતાનાં (શસિાય કે શનષ્કાસન માટે જે સતત 10 અથિા એનાંથી ઓછા ક્રદિસો માટે છે અને પ્લેસમેન્ટમાં
િક્રરિતમન નથી) ઉલલંઘનનાં કારણે શવકલાાંગ િાળકની પ્લેસમેડટ િક્રરવતાનના કોઈિણ શનણાયર્ી 10 સ્કૂલ ક્રદવસોમાાં સ્કૂલ
ક્રિન્સ્રક્ટ, માતા-શિતા અને IEP ટીમનાં (જેમ માતા-શિતા અને સ્કૂલ ક્રડન્સ્રતટ દ્વારા શનિામક્રરત કરે લ છે ) સંબશં િત સદસ્યો એ
શવદ્યાર્ીની ફાઈલની િિી પ્રાસાંબગક જાણકારીની સમીક્ષા કરવી જોઈએ, જેમાાં િાળકનુ ાં IEP, કોઈ શિક્ષકનુ ાં અવલોકન અને
શનિાાક્રરત કરવા માટે માતા-શિતાદ્વારા પ્રદત્ત કોઈ સાંિિ
ાં જાણકારીનો સમાવેિ ર્ાય છે :
a.

જો શવચારાિીન આચરણ િાળકની અક્ષમતાને કારણે ર્યુાં હોય, અર્વા તેની સાર્ે િાળકની શવકલાાંગતાનો સીિો
અર્વા િયાાપ્ત સાંિિ
ાં હોય; અથિા

b.

જો શવચારાિીન આચરણ િાળકનાાં IEP ને લાગુ કરવામાાં સ્કૂલ ક્રિન્સ્રક્ટ ની શનષ્ફતાનાાં સીિા િક્રરણામે ર્યુ.ાં

જો સ્કૂલ ક્રિન્સ્રક્ટ, માતા-શિતા અને િાળકની IEP ટીમનાાં સાંિશાં િત સદસ્યો, એ શનિાાક્રરત કરે છે કે, આમાાંર્ી કોઈિણ િરત િાંિ
િેસે છે , તો આચરણને િાળકની શવકલાાંગતાનુ ાં પ્રકટીકરણ માનવુાં જોઈએ.
જો સ્કૂલ ક્રિન્સ્રક્ટ, માતા-શિતા અને IEP ટીમનાાં સાંિશાં િત સદસ્યો એ શનિાાક્રરત કરે છે કે, શવચારાિીન આચરણ IEP ને લાગુ
કરવામાાં સ્કૂલ ક્રિન્સ્રક્ટનાાં સીિા િક્રરણામે ર્યુ,ાં તો સ્કૂલ ક્રિન્સ્રક્ટ તુરાંત તે ઉણિોને દૂ ર કરવા માટે કાયાવાહી કરે .
એ શનિામક્રરત કરવું કે આચરણ બાળકની અક્ષમતાનાં પ્રકટીકરણરૂિે િતું
જો સ્કૂલ ક્રિન્સ્રક્ટ, માતા-શિતા, અને IEP ટીમનાાં સાંિશાં િત સદસ્યો એ શનિાાક્રરત કરે કે, આચરણ િાળકની અક્ષમતાનુ ાં પ્રકટીકરણ હત,ુાં
તો IEP ટીમ અર્વા તો:

1. જો આચરણ િહેલા સ્કૂલ ક્રિન્સ્રક્ટ એ કાયાાત્મક આચરણ મ ૂલ્યાાંકન અને િાળક માટે આચરણ િક્રરષ્કાર યોજનાને લાગુ ન
કયુું હોય, જેનુ ાં િક્રરણામ પ્લેસમેડટ િક્રરવતાન આવ્યુ,ાં તો એક કાયાાત્મક આચરણ મ ૂલ્યાાંકનનુ ાં સાંચાલન કરો; અથિા

2. જો આચરણ િક્રરષ્કાર યોજના િહેલેર્ી જ શવકશસત કરાઈ હોય, તો આચરણ િક્રરષ્કાર યોજનાની સમીક્ષા કરો અને
આચરણને ધ્યાને રાખી તેમાાં આવશ્યક િક્રરવતાન કરો.
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ઉિિીર્ાક શિિેષ િક્રરક્સ્થશતઓ અંતગાત નીચે વણાવ્યા શસવાય સ્કૂલ ક્રિન્સ્રક્ટ એ િાળકને એ પ્લેસમેડટ િર િાછો મોકલવો જોઈએ,
જ્યાાંર્ી એ િાળકને હટાવવામાાં આવ્યો હતો. શસવાય કે માતા-શિતા અને ક્રિન્સ્રક્ટ વ્યવાહર િક્રરષ્કાર યોજનાનાાં િક્રરવતાનનાાં ભાગ રૂિે
પ્લેસમેડટ િક્રરવતાન માટે સમ્મત ર્ાય.
શિિેષ િક્રરક્સ્થશતઓ
િાળકની અક્ષમતાનાાં પ્રકટીકરણનાાં ભાગ રૂિે આચરણ હતુાં કે નહીં, િણ સ્કૂલ કમાચારી શવદ્યાર્ીને અંતક્રરમ વૈકચ્લ્િક િૈક્ષબણક
સેક્રટિંગમાાં (િાળકની IEP ટીમ દ્વારા શનિાાક્રરત) 45 સ્કૂલ ક્રદવસો સુિી હટાવી િકે છે , જો િાળક:

1. સ્કૂલમાાં હશર્યાર (નીચે વ્યાખ્યા જુ ઓ) લઈ જાય અર્વા સ્કૂલમાાં અર્વા સ્કૂલ િક્રરસરમાાં અર્વા નેબ્રાસ્કા શિક્ષણ શવભાગ
અર્વા સ્કૂલ ક્રિન્સ્રક્ટ નાાં અશિકારક્ષેિે હેઠળ ચાલતી િાળામાાં તેની િાસે હશર્યાર હોય, તો

2. જ્યારે સ્કૂલમાાં, સ્કૂલ િક્રરસરમાાં અર્વા નેબ્રાસ્કા શિક્ષણ શવભાગ અર્વા સ્કૂલ ક્રિન્સ્રક્ટ નાાં અશિકારક્ષેિમાાં ચાલતી
સ્કૂલમાાં જાણીને અવૈિ માદ્યિદાર્ા રાખે છે અર્વા ઉિયોગ કરે છે (નીચે વ્યાખ્યામાાં જુ ઓ), અર્વા વેચે છે અર્વા
શનયસ્ડિત િદાર્ાનાાં શવિયનો અનુરોિ કરે છે , (નીચે વ્યાખ્યામાાં જુ ઓ); અથિા

3. સ્કૂલમાાં, સ્કૂલ િક્રરસરમાાં અર્વા નેબ્રાસ્કા શિક્ષણ શવભાગ અર્વા સ્કૂલ ક્રિન્સ્રક્ટ નાાં અશિકારક્ષેિમાાં ચાલતી સ્કૂલમાાં કોઈ
િીજા વ્યસ્ક્તને ગાંભીર િારીરક ઈજા (નીચે વ્યાખ્યા જુ ઓ) િહોંચાિી છે .

વ્યાખ્યાઓ

શનયાંશિત િદાર્ા એટલે માદકરવ્ય અર્વા અડય િીજા િદાર્ો જે કડરોલ્િ સબ્ટેસ્ડસસ એક્ટ (21 યુ.એસ.સી. 812(c)) ના 202(c)
ભાગમાાં િારા I,

II, III, IV, અર્વા V હેઠળ ઓળખાયેલ છે .

અવૈિ માદકરવ્ય એટલે શનયસ્ડિત િદાર્ા; િણ તેમાાં વૈિાશનક રીતે પ્રક્રિયાપ્રાપ્તનો અને લાઈસડસ્િ હેલ્ર્-કેર વ્યાવસાશયકો દ્વારા
શનયસ્ડિત હોય અર્વા તે િારા અર્વા સાંઘીય શનયમનાાં કોઈ અડય પ્રાવિાન હેઠળ કોઈિણ અડય અશિકારી દ્વારા વૈિાશનક રીતે
પ્રક્રિયાપ્રાપ્ત અને પ્રયુક્ત હોય, તેનો સમાવેિ ર્તો નર્ી.

ગાંભીર િારીક્રરક ઈજા નો અર્ા યુનાઈટેિ સ્ટેટ્સ્ કોિ નાાં િીર્ાક 18 નાાં 1365 િારાનાાં (એચ) ઉિશવભાગનાાં અનુચ્છે દ હેઠળ શનયમમાાં અિયો છે ,
તે “ગાંભીર િારીક્રરક ઈજા”.

હશર્યાર નો અર્ા “ખતરનાક હશર્યાર” યુનાઈટેિ સ્ટેટ્સ્ કોિ નાાં િીર્ાક 18 ની િારા 930 નાાં પ્રર્મ ઉિિીર્ાક (g) નાાં
અનુચ્છે દ (2) હેઠળ આિવામાાં આવ્યો છે .
ચેતિણી
જે તારીખે શનષ્કાસનનો આ શનણાય લેવામાાં આવે, જે શવદ્યાર્ી આચાર સાંક્રહતાનાાં ઉલ્લાંઘનને કારણે િાળકનાાં પ્લેસમેડટમાાં િક્રરવતાન
ર્ાય છે , ત્યારે સ્કૂલ ક્રિન્સ્રક્ટ એ શનણાયર્ી માતા-શિતાને અવગત કરાવવા જોઈએ અને માતા-શિતાને એક પ્રક્રિયાત્મક સુરક્ષા
ઉિાયની નોટીસ આિવી જોઈએ.

ુ ાસનાત્મક શનષ્કાસનના કારણે પ્લેસમેન્ટ િક્રરિતમન
અનિ
િાળકનાાં વતામાન િૈક્ષબણક પ્લેસમેડટર્ી અિાંગ િાળકનુ ાં શનષ્કાસન એ પ્લેસમેન્ટનું િક્રરિતમન છે , જો:

1. શનષ્કાસન સતત 10 સ્કૂલ ક્રદવસ કરતા વિારે માટે ; અથિા
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2. િાળકનાાં શનષ્કાસનની એક શૃખ
ાં લાનુ ાં શનમાાણ ર્યુાં હોય, જેનાર્ી એક િેટના િની હોય, કારણ કે:
a. સ્કૂલ વર્ામાાં કુ લ 10 સ્કૂલ ક્રદવસો કરતા વિારે શનષ્કાસનની શૃખ
ાં લા હોય;
b. િહેલાની ઘટનામાાં િાળકનુાં જેવુાં આચરણ હોય, તેવ ુાં જ હોય, જેનાાં િક્રરણામે શનષ્કાસનની શૃખ
ાં લા િની;
c. આવા અશતક્રરક્ત કારણોમાાં પ્રત્યેક શનષ્કાસનની અવશિ, િાળકનાાં શનષ્કાસનની કુ લ માિા અને શનષ્કાસનની એક
િીજાર્ી નીટકટતા; અને

શુાં શનષ્કાસનની િેટના પ્લેસમેડટમાાં િક્રરવતાનનુ ાં શનમાાણ કરે છે કે નહીં એ સ્કૂલ ક્રિન્સ્રક્ટ દ્વારા કેસ-િાય-કેસ આિારે શનિાાક્રરત ર્ાય છે , અને
જો િિકાર આિવામાાં આવે, તો ઉબચત પ્રક્રિયા અને ડયાશયક કાયાવાહી નાાં માધ્યમર્ી સમીક્ષાને અિીન છે .

સેક્રટિંગન ંુ શનિામરણ
વ્યસ્ક્તગત શિક્ષણ કાયાિમ

(IEP) ટીમ પ્લેસમેડટનુાં િક્રરવતાન કરનાર શનષ્કાસનો, સુનાવણી અશતક્રરક્ત પ્રાશિકરણ અને

શિિેષ િક્રરક્સ્થશતઓ િેઠળ શનષ્કાસનો માટે અંતક્રરમ િૈકલ્લિક િૈક્ષણણક સેક્રટિંગનુશં નિામક્રરત કરે .

અિીલ
સામાન્ય
જો તે અર્વા તેણી શનમ્ન સાર્ે અસમ્મત હોય, તો િાકી પ્રક્રિયાની સુનાવણી માટે શવકલાાંગ િાળકનાાં માતા-શિતા િાકી પ્રક્રિયા ફક્રરયાદ
(ઉિર જુ ઓ) ફાઈલ કરી િકે છે :

1. આ અનુિાસન પ્રાવિાનો હેઠળ કરે લ પ્લેસમેડટનાાં સાંિિ
ાં માાં કોઈિણ શનણાય; અથિા
2. ઉિક્રર વબણિત અબભવ્યસ્ક્ત શનિાારણ.
સ્કૂલ ક્રિન્સ્રક્ટ િાકી પ્રક્રિયાની સુનાવણીનાાં અનુરોિ માટે એક િાકી પ્રક્રિયા ફક્રરયાદ (ઉિર જુ ઓ) ફાઈલ કરી િકે છે , જો એ માને છે કે
િાળકની વતામાન સ્સ્ર્શતને જાણવી રાખવાર્ી િાળક અર્વા અડયો ને ઈજા ર્વાની સાંભાવના છે .
સુનાિણી અશિકારીનાં અશિકાર
સુનાવણી અશિકારી, જે શનષ્િક્ષ સુનાવણી અશિકારીના ઉિિીષમક િેઠળ િણમિેલ આિશ્યકતાઓની પ ૂશતિ કરે , તે િાકી પ્રક્રિયા
સુનવાણીનુ ાં સાંચાલન કરે અને શનણાય કરે . સુનાવણી અશિકારી:

1. જે પ્લેસમેડટ િરર્ી શવકલાાંગ િાળકને હટાવવામાાં આવ્યુાં હતુ,ાં તે સ્ર્ાન િર િાછો મોકલી િકે છે , જો સુનવાણી અશિકારી
શનિાાક્રરત કરે કે શનષ્કાસન સ્કૂલ કમાચારીનાાં સુવાણી અશિકાર િેઠળ િણણિત આિશ્યકતાઓનું ઉલલંઘન િત,ં ુ અર્વા
િાળકનુ ાં એ આચરણ િાળકની શવકલાાંગતાનુ ાં પ્રકટીકરણ હતુ;ાં અથિા

2. વધુમાાં વધુ 45 સ્કૂલ ક્રદવસો માટે શવકલાાંગ િાળકનાાં સ્ર્ાનને એક ઉિયુક્ત અંતક્રરમ વૈકચ્લ્િક િૈક્ષબણક સેક્રટિંગમાાં

િક્રરવશતિત કરવાનો આદે િ આિી િકે છે , જો સુનાવાણી અશિકારી એ શનિાાક્રરત કરે કે િાળકની વતામાન સ્સ્ર્શતને
જાળવી રાખવાર્ી િાળક અર્વા અડયને ઈજા ર્વાની ઘણી સાંભાવના છે .

આ સુનાવણીની પ્રક્રિયાઓનુ ાં પુનરાવતાન કરી િકાય છે , જો સ્કૂલ ક્રિન્સ્રક્ટ નુ ાં માનવુાં હોય કે િાળકને તેનાાં મ ૂળસ્ર્ાને િાછાં
મોકલવાર્ી િાળક અર્વા અડયોને ઈજા ર્વાની ઘણી સાંભાવના છે .
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આવી સુનાવણીની શવનાંતી કરવા માટે ક્ારે ય િણ માતા-શિતા અર્વા સ્કૂલ ક્રિન્સ્રક્ટ િાકી પ્રક્રિયા ફક્રરયાદ ફાઈલ કરે છે , ત્યારે િાકી
પ્રક્રિયા ફક્રરયાદની કાયાપ્રણાલી અને િાકી પ્રક્રિયા ફક્રરયાદ િર સુનાિણી િેઠળ િણણિત આિશ્યકતાઓની પ ૂશતિ કરે તેિી સુનાિણી

કરિી, શનમ્નબલબખતને છોિીને:

1. નેબ્રાસ્કા શિક્ષણ શવભાગ અર્વા સ્કૂલ ક્રિન્સ્રક્ટ એ એક ત્વક્રરત િાકી પ્રક્રિયા સુનાવણીની વ્યવસ્ર્ા કરવી જોઈએ, જે
સુનાવણીની શવનાંતીની ક્રદનાાંકર્ી 20 સ્કૂલ ક્રદવસોની અંદર ર્વી જોઈએ અને સુનાવણી િછી 10 સ્કૂલ ક્રદવસોમાાં કોઈ
શનણાયનુ ાં શનિાારણ ર્વુાં જોઈએ.

2. માતા-શિતા અને સ્કૂલ ક્રિન્સ્રક્ટ િેઠકને શનરસ્ત કરવા માટે, અર્વા મધ્યસ્ર્ાનો ઉિયોગ કરવા માટે લેબખતમાાં સહમત ન

ર્ાય એ શસવાય િાકી પ્રક્રિયા ફક્રરયાદની સ ૂચના મળ્યાનાાં સાત કેલિ
ેં ર ક્રદવસોમાાં સમાિાન િેઠક ર્વી જોઈએ. િાકી પ્રક્રિયા
ફક્રરયાદ મળ્યાનાાં 15 ક્રદવસોમાાં િાંને િક્ષોમાાં સાંતોર્કારક રીતે શવર્યનુ ાં સમાિાન ર્ઈ ગયુાં હોય, તે શસવાય સુનાવણીની
પ્રક્રિયા ર્ઈ િકે છે .

3. રાજ્ય અડય િાકી પ્રક્રિયા સુનવાણી માટે ત્વક્રરત િાકી પ્રક્રિયા સુનાવણીઓ કરતા અલગ ક્રિયાપ્રણાલી શનયમોની રચના કરી

િકે છે , િણ સમયસીમાને છોિીને એ શનયમો િાકી પ્રક્રિયા સુનાવણીઓનાાં આ િોક્યુમડે ટનાાં શનયમો સાર્ે સુસગ
ાં ત હોવા જોઈએ.

એક િક્ષ ત્વક્રરત િાકી પ્રક્રિયા સુનાવણીમાાં શનણાયમાટે એવી જ રીતે અિીલ કરી િકે છએ, જેમ એ અડય િાકી પ્રક્રિયા સુનવાણીમાાં
શનણાય માટે કરી િકે (ઉિર અિીલ જુ ઓ).

અિીલ ના સમયગાળામાં પ્લેસમેન્ટ
જ્યારે માતા-શિતા અર્વા સ્કૂલ ક્રિન્સ્રક્ટ એ અનુિાસનાત્મક શવર્ય સાંિશાં િત કોઈ િાકી પ્રક્રિયા ફક્રરયાદ ફાઈલ કરી હોય, તો

િાળકને (શસવાય કે માતા-શિતા અને રાજ્ય િૈક્ષબણક એજડસી અર્વા સ્કૂલ ક્રિન્સ્રક્ટ સહમત ન ર્ાય) અંતક્રરમ વૈકચ્લ્િક િૈક્ષબણક

સેક્રટિંગમાાં રાખવો જોઈએ. જ્યાર સુિી સુનાવણી અશિકારીનો શનણાય શનલાંબિત છે અર્વા જ્યાાં સુિી પ્રાવિાન અનુસાર શનષ્કાસન
અવશિની સમાચ્પ્ત ન ર્ાય અને સ્કૂલ કમમચારીના અશિકારના િીષમક િેઠળ િણણિત સમાલ્પ્ત ન થાય, જે િણ િહેલા આવે.

ુ ી શિશિષ્ટ શિક્ષણ અને તેને સંબશં િત સેિાઓ માટે િાત્ર નથી
બાળકો માટે સરુ ક્ષાઓ િજુ સિ
સામાન્ય
જો કોઈ િાળક શવશિષ્ટ શિક્ષણ અને સાંિશાં િત સેવાઓ માટે િાિ ન જણાય અને શવદ્યાર્ી આચાર સાંક્રહતાનુ ાં ઉલ્લાંઘન કરે , િણ સ્કૂલ

ક્રિન્સ્રક્ટને અનુિાસનાત્મક કાયાવાહી વાળાં આચરણ કરતા િહેલા જ જ્ઞાન (જેમ નીચે શનિાાક્રરત કયુું છે ) હતુાં કે િાળક શવકાલાંક હતુ,ાં તો
િાળક આ નોટીસમાાં વબણિત કોઈ િણ સુરક્ષા માટે દાવો કરી િકે છે .
શિકલાંકતાનાં શિષયો માટે જ્ઞાનનો આિાર
સ્કૂલ ક્રિન્સ્રક્ટને એ જ્ઞાન હોવુાં આવશ્યક છે કે એક િાળક શવકલાાંગ િાળક ગણાય, જો અનુિાસનાત્મક કાયાવાહી કરવા યોગ્ય
આચરણ ર્ી િહેલા:

1. િાળકનાાં માતા-શિતા એ લેબખતમાાં બચિંતા વ્યસ્ક્ત કરી હોય કે ઉિયુક્ત િૈક્ષબણક એજડસીનાાં અર્વા પ્રિાસશનક
કમાચારીઓ અર્વા િાળકનાાં શિક્ષકનાાં શનરીક્ષણમાાં િાળકને શવશિષ્ટ શિક્ષણ અને એનાાં સાંિશાં િત સેવાઓની
આવશ્યકતા છે ;

2. માતા-શિતાએ IDEA નાાં ભાગ િી હેઠળ શવિેર્ શિક્ષણ અને સાંિશાં િત સેવાઓ માટે િાિતા સાંિશાં િત મ ૂલ્યાાંકનોનો
શવનાંતી કરી હોય; અથિા
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3. િાળક દ્વારા દિાાવાતા આચરણની િેટના શવર્ે િાળકનાાં શિક્ષક અર્વા સ્કૂલ ક્રિન્સ્રક્ટનાાં કમાચારીઓએ સીિા જ સ્કૂલ ક્રિન્સ્રક્ટનાાં
શવશિષ્ટ શિક્ષણનનાાં શનદે િકને અર્વા સ્કૂલ ક્રિન્સ્રક્ટ નાાં અડય શનરીક્ષક કમાચારીઓની સામે શવિેર્ બચિંતા વ્યક્ત કરી.

અિિાદ
કોઈ સ્કૂલ ક્રિન્સ્રક્ટ આવુાં જ્ઞાન રાખવા માટે િાંિાયેલ નર્ી, જો:

1. િાળકનાાં માતા-શિતાએ િાળકનાાં મ ૂલ્યાાંકનની અનુમશત આિેલ નર્ી અર્વા શવિેર્ શિક્ષણ સેવાઓ લેવાની મનાઈ કરે લ છે ;
અથિા

2. IDEA નાાં ભાગ િી હેઠળ િાળકનુાં મ ૂલ્યાાંકન કરવામાાં આવ્યુાં છે અને એ શનિાાક્રરત ર્યુાં છે કે એ શવકલાાંગ િાળક નર્ી.
જો આિારભ ૂત જ્ઞાન ન િોય, તો લાગુ િડતી િરતો
જો િાળક શવરુ દ્ધ અનુિાસનાત્મક િગલા લેતા િહેલા, કોઈ સ્કૂલ ક્રિન્સ્રક્ટને એ જાણકારી નર્ી કે િાળક એક શવકલાાંગ િાળક છે ,

તો અનુિાસનાત્મક શિષયો અને અિિાદો માટે મ ૂળજ્ઞાન ઉિિીષમકમાં ઉિર અિિાદ, તે િાળક િર તુલનાત્મક આચરણમાાં
શવકલાાંગતા શવનાનાાં િાળકો િર પ્રભાશવત ર્નારા અનુિાસનાત્મક િગલાાં લાગુ િિે છે .

િણ, જો એ સમયાવશિમાાં િાળકનાાં મ ૂલ્યાાંકન માટે શવનાંતી કરવામાાં આવે, જેમાાં િાળક અનુિાસનાત્મક િગલાાંને યોગ્ય છે , તો
િીઘ્રતયા મ ૂલ્યાાંકન કરવુાં જોઈએ.

જ્યાર સુિી મ ૂલ્યાાંકન પ ૂણા ન ર્ાય, ત્યાર સુિી િાળક સ્કૂલ અશિકારો દ્વારા શનિાાક્રરત િૈક્ષબણક સ્ર્ાન િર રહે, જેમાાં િૈક્ષબણક સેવાઓ
શવના શનલાંિન અર્વા શનષ્કાસન સમાશવષ્ટ કરી િકાય.
જો િાળકને શવકલાાંગ િાળકનાાં રૂિમાાં સ્વીકારાય, તો સ્કૂલ ક્રિન્સ્રક્ટ દ્વારા કરે લ મ ૂલ્યાાંકન અને માતા-શિતા દ્વારા અિાયેલ જાણકારીને
ધ્યાનાાં રાખીને સ્કૂલ ક્રિન્સ્રક્ટ એ IDEA નાાં ભાગ િી માાં વણાવ્યા અનુસાર શવશિષ્ટ શિક્ષણ અને તે સાંિશાં િત સેવાઓ આિવી જોઈએ,
જેમાાં ઉિર વણાવલ
ે અનુિાસનાત્મક આવશ્યકતાઓનો િણ સમાવેિ ર્ાય છે .

શિશિ પ્રિતમન અને ન્યાશયક અશિકાક્રરઓને સંદણભિત અને તેઓ દ્વારા કાયમિાિી
IDEA નો ભાગ િી આ કરત ુાં નર્ી:
1. યોગ્ય અશિકારીઓ સમક્ષ શવકલાાંગ િાળક દ્વારા કરે લ ગુનાનુાં ક્રરિોક્રટિંગ કરતાાં કોઈ એજડસીને રોકવી; અથિા
2. રાજ્યનાાં કાયદાનુાં પ્રવતાન અને ડયાશયક અશિકારીઓને શવલકાાંગ િાળક દ્વારા કરે લ અિરાિો માટે સાંઘીય અને રાજ્યનાાં
કાયદાની અરજી કરવાનાાં સાંિિ
ાં માાં િોતાના ઉત્તરદાશયત્વોનાાં િાલનર્ી રોકવા.

રે કોર્ડમ સ મોકલિા
જો સ્કૂલ ક્રિન્સ્રક્ટએ કોઈ શવકલાાંગ િાળક દ્વારા આચરે લ અિરાિનો ક્રરિોટા દાખલ કયો છે , તો સ્કૂલ ક્રિન્સ્રક્ટ:

1. એ સુશનશિત કરવુાં જોઈએ કે િાળકની શવશિષ્ટ શિક્ષણ અને અનુિાસનાત્મક ક્રરકોિા ની કોિીઓ એ અશિકારીઓ દ્વારા શવચાર
કરવા માટે મોકલવી જોઈએ, જેમને એજડસીએ અિરાિનો ક્રરિોટા કરે લ છે ; અને

2. િાળકનાાં શવશિષ્ટ શિક્ષણ અને અનુિાસનાત્મક રે કોિા ની કોિીઓ િક્રરવાર િૈક્ષબણક અશિકારો અને ગોિનીયતા
અશિશનયમ (FERPA) દ્વારા અનુમશતપ્રાપ્ત હદ સુિી જ મોકલે
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સાિમજશનક ખચમ િર ખાનગી સ્કૂલોમાં બાળકના માતા-શિતા દ્વાદ્વારા એકતરફી પ્લેસમેન્ટ માટેની આિશ્યકતાઓ

સામાન્ય
જો સ્કૂલ ક્રિન્સ્રક્ટએ શનઃશુલ્ક ઉિયુક્ત સાવાજશનક શિક્ષણ (FAPE) તમારા િાળકને ઉિલબ્િ કરાવ્યુાં હોય અને તમે નીજી સ્કૂલ અર્વા
સુશવિામાાં િાળકને મુકવાનાાં શવકલ્િનુ ાં ચયન કયુું હોય, તો IDEA નાાં ભાગ િી હેઠળ સ્કૂલ ક્રિન્સ્રક્ટએ નીજી સ્કૂલ અર્વા સુશવિા માટે
તમારા શવકલાાંગ િાળકનાાં શિક્ષણ ખચા આિવાની આવશ્યકતા નર્ી, જેમાાં શવશિષ્ટ શિક્ષણ અને તે સાંિશાં િત સેવાઓનો સમાવેિ ર્ાય
છે . જો કે, જ્યાાં ખાનગી સ્કૂલ સ્સ્ર્ત છે , તે સ્કૂલ ક્રિન્સ્રક્ટએ માતા-શિતા દ્વારા 34
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સ્કૂલમાાં મુકાલયેલા િાળકો, જેમની આવશ્યકતાઓનો ઉલ્લેખ ભાગ િી નાાં પ્રાવિાનોમાાં ર્યો છે , તેવી વસ્તીમાાં તમારા િાળકનો
સમાવેિ અવશ્ય કરવો.

ખાનગી િાળામાં પ્લેસમેન્ટ માટે િળતર
જો તમારા િાળકને િહેલા કોઈ સ્કૂલ ક્રિન્સ્રક્ટ નાાં અશિકાર હેઠળ શવિેર્ શિક્ષણ અને સાંિશાં િત સેવાઓ પ્રાપ્ત ર્ઈ છે અને તમે તમારા

િાળકનુ ાં નામાાંકન ખાનગી શપ્ર-સ્કૂલમાાં, પ્રાર્શમક સ્કૂલમાાં અર્વા માધ્યશમક સ્કૂલમાાં સ્કૂલ ક્રિન્સ્રક્ટ ની સાંમશત અર્વા સાંદભા શવના કરાવો
છો, તો ડયાયાલય અર્વા સુનવાણી અશિકારીને એ નામાાંકનનાાં ખચાની ભરિાઈ કરવા માટે એજડસીની આવશ્યકતા હોઈ િકે છે . જો

ડયાયલય અર્વા સુનાવાણી અશિકારીને એ જાણવા મળે કે નામાાંકન િહેલા એજડસી એ શનઃશુલ્ક ઉિયુક્ત સાવાજશનક શિક્ષણ (FAPE)
તમારા િાળકને સમયસર ઉિલબ્િ કરાવ્યુાં નર્ી. કોઈ સુનાવણી અશિકારી અર્વા ડયાયાલય તમારા પ્લેસમેડટને ઉિયુક્ત માની િકે
છે , ભલે પ્લેસમેડટ રાજ્ય િૈક્ષબણક એજડસી અને સ્કૂલ ક્રિન્સ્રક્ટ દ્વારા અિાતા શિક્ષણ િર લાગુ િિતા રાજ્ય માનકને અનુસાર ન હોય.
ભરિાઈની મયામદા
ઉિરોક્ત અનુચ્છે દમાાં વબણિત ભરિાઈનો ખચા ઓછો અર્વા અસ્વીકૃત ર્ઈ િકે છે :

1. જો: (a) તાજેતરમાાં, વ્યસ્ક્તગત િૈક્ષબણક કાયાિમ (IEP) ની િેઠક, જેમાાં સાવાજશનક સ્કૂલર્ી તમારા િાળકનાાં શનષ્કાસન
િહેલા તમે ઉિસ્સ્ર્ત રહ્યા હતા. તમે IEP ટીમને એ જણાવ્યુાં ન હતુાં કે, સ્કૂલ ક્રિન્સ્રક્ટ દ્વારા તમારા િાળકને આિવામાાં
આવતા FAPE માટેનાાં પ્લેસમેડટને તમે અસ્વીકરાર રહ્યા છો. સાવાજશનક ખચે ખાનગી સ્કૂલમાાં તમારા િાળકનાાં નામાાંકન
માટેની તમારી બચિંતાઓ અને ઈરાદાનો ઉલ્લેખ િણ સમાશવષ્ટ ર્ાય છે ; અર્વા (b) ઓછામાાં ઓછાાં 10 કાયાક્રદવસો

(કાયાક્રદવસે આવતી રજાઓને સમાશવષ્ટ કરતા) પ ૂવે સાવાજશનક સ્કૂલ માાંર્ી તમારા િાળકનાાં શનષ્કાસનની સ ૂચના તમે સ્કૂલ
ક્રિન્સ્રક્ટ ને લેબખતમાાં આિી ન હતી;

2. જો, તમારા િાળકને સાવાજશનક સ્કૂલર્ી શનષ્કાશસત કરતા િહેલા સ્કૂલ ક્રિન્સ્રક્ટ એ તમને તમારા િાળકનુાં મ ૂલ્યાાંકન કરવાની
િોતાની ઇચ્છા શવર્ે પ ૂવાબલબખત સ ૂચના આિી હતી (મ ૂલ્યાાંકનનાાં ઉદ્દે િનુ ાં શવવરણ જે યોગ્ય અને વાજિી હતુાં એનો સમાવેિ
ર્ાય છે ), િણ તમે તમારા િાળકને મ ૂલ્યાાંકન માટે ઉિસ્સ્ર્ત ન કયો; અથિા

3. ડયાયાલયને જાણવા મળે કે તમારો વ્યવહાર અયોગ્ય હતો.
િણ ભરિાઈનો ખચા:

1. સ ૂચના આિવામાાં શવફળતા માટે ઓછો અર્વા અસ્વીકૃત કરી િકાય નહીં, જો: (a) સ ૂચના આિવાર્ી સ્કૂલે તમને
રોક્ા હોય; (b) ઉિર વણાવેલ નોટીસ આિવા માટે તમારા દાશયત્વોની સ ૂચના તમને પ્રાપ્ત ર્ઈ ન હતી; અર્વા

(c) ઉિરોક્ત આવશ્યકતાઓનુાં અનુિાલન કરવાર્ી તમારા િાળકને િારીક્રરક હાશન ર્વાની સાંભાવના છે ; અને

ભાગ B
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2. ડયાયાલય અર્વા સુનાવણી અશિકારીનાાં શવવેકાિારે માતા-શિતા દ્વારા આવશ્યક સ ૂચના આિવામાાં શવફલતા માટે કદાચ
ઓછો અર્વા અસ્વીકાર કરાિે નહીં જો: (a) માતા-શિતા અભણ છે અર્વા સાચુાં અંગ્રેજી લખી િકતા નર્ી; અર્વા
(b) ઉિરોક્ત આવશ્યકતાઓનાાં અનુિાલનર્ી િાળકને ગાંભીર ભાવનાત્મક હાશન ર્વાની સાંભાવા છે .
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