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प्रक्रियागत सरूक्षा सचूना 
 
प्रक्रियागत सुरक्षा सूचनामा सम्जलै बुझ्न सक्रकने तरीकाले अशभभािकको मातभृाषामा अनुिादित अशभभािकीय अधिकारहरूको पूरा 
िणवन समािेि गररएको छ । यो प्रक्रियागत सूरक्षा सूचना व्यम्क्तकृत पररिार सेिा योजना (IFSP) को माध्यमबाट सेिा प्राप्त 
गरररहेका बालबाशलका तथा पररिारहरू र व्यम्क्तकृत शिक्षा कायविम (IEP) को माध्यमबाट सेिा प्राप्त गरररहेका अपाङ्ग बालबाशलका 
तथा युिाहरूमा लागू हुरछ ।  
 
यो कागजातमा समावेि गररएको सुरक्षाहरू संघीय अपाङ्ग व्यम्क्त भिक्षा ऐन (IDEA) को 20 U.S.C. §1400 et seq तथा 
मेररल्याण्ड तनयमावली सदहतंा वा COMAR को तनभन अध्यायहरूद्वारा स्थावपत गररएका हुन: COMAR 13A.05.01, COMAR 
13A.08.03, र COMAR 13A.13.01 । प्रत्येक साववजतनक संस्थाले IDEA यो योग्यता पूरा गन ेप्रक्रियागत सुरक्षाहरू स्थावपत, 
कायम र कायावन्वयन गनुवपनेछ । साववजतनक संस्था त्यो संस्था हो जसले बच्चालाई IFSP वा IEP सेवा प्रदान गछव ।   
 
IFSP को माध्यमबाट सेवाहरू प्राप्त गने बालबाभलका तथा पररवारहरूको लाधग अभििावकहरूले अधिम भलखखत सूचनाको साथसाथै 
प्रक्रियागत सूरक्षा सूचनाको एक प्रतत पतन प्राप्त गनुवपछव ।   
 
IEP को माध्यमबाट सवेाहरू प्राप्त गने बालबाभलकाहरूको लाधग अभििावकहरूले प्रक्रियागत सूरक्षा कागजातको एक प्रतत वषवको एक 
पटक प्राप्त गनुवपछव , तर अपवादको रुपमा साववजतनक संस्थाले देहाय बमोम्जमका अवस्थामा यो कागजातको अको प्रततभलवप उपलब्ि 
गराउनु पछव :  

• मूल्याङ्कनको लाधग प्रारम्भिक भसफाररस वा अभििावकीय अनुरोि िएको बेलामा; 
• कुनै एक िैक्षक्षक सत्रमा प्रथम भलखखत राज्य उजुरी प्राप्त िएको बलेामा; 
• कुनै एक िैक्षक्षक सत्रमा प्रथम उधचत प्रक्रिया उजुरी प्राप्त िएको बलेामा;  
• अनुिासन सभबन्िी कारवाही गररने तनणवय भलदंा; र 
• अभििावकले अनुरोि गदाव। 

 
कुनै साववजतनक संस्थाको इन्टरनेट वेव साइट छ िन ेउक्त संस्थाले प्रक्रियागत सुरक्षा सचूनाको हालको प्रतत उक्त वेव साइटमा 
राख्न सक्ने छ ।   
 
प्रक्रियागत सुरक्षा सूचनामा सभिव र व्यवहाररक िएसभम सम्जलै बुझ्न सक्रकन ेतरीकाले अभििावकको मातिृाषामा अनुवाददत 
अभििावकीय अधिकारहरूको पूरा वणवन समावेि गररएको छ । अभििावकको मात ृिाषा वा सञ्चारको अन्य माध्यम भलखखत िाषा 
निएको अवस्थामा, उक्त साववजतनक संस्थाले प्रक्रियागत सुरक्षा सचूनालाई मौखखक रुपमा वा अन्य माध्यमबाट अभििावकको 
मातिृाषा वा सञ्चारको अन्य माध्यममा अनुवाद गने कारवाही अगाडड बढाउने छ । उक्त साववजतनक संस्थाले अतनवायव रुपले 
सूचनाको िाषानुवाद तथा अभििावकहरूले प्रक्रियागत सूरक्षाको ववषय-वस्तु बुझकेा छन ्िनेर अभिलेख गने खालको भलखखत प्रमाण 
राख्नुपछव ।  

मात ृभाषा 
 
अशभभािकहरूसुँग आिूले बुझ्न ेभाषामा सूचना प्राप्त गन ेअधिकार हुरछ ।   
 
अंिेजी िाषामा सीभमत दखल िएका व्यम्क्तहरूका सन्दिवमा मात ृिाषाले देहायका कुराहरू जनाउछ: 

• उक्त व्यम्क्तले सामान्यतया प्रयोग गने िाषा, वा बच्चाको सन्दिवमा, बच्चाको अभििावकहरूले सामान्यतया प्रयोग गने 
िाषा;  

• (कुनै बच्चाको मूल्याङ्कन सदहतको) बच्चासँगको सभपूणव प्रत्यक्ष सभपकव मा तनज बच्चाले घर वा अध्ययन गने वातावरणमा 
समान्यतया प्रयोग गने िाषा ।  
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बदहरोपना वा अन्िता िएको व्यम्क्त वा भलखखत िाषा निएको व्यम्क्तको लाधग उक्त व्यम्क्तले सामान्यतया प्रयोग गने (सांकेततक 
िाषा, ब्रले वा मौखखक सञ्चार जस्ता) कुराहरू न ैसञ्चारको माध्यम हुन्छन ्।  
 
अभििावकहरूलाई उनीहरूका बच्चाको पूणव IEPS वा IEP लाई अभििावकहरूको मातिृाषामा रूपान्तरण गनवको लाधग अनुरोि 
गररन्छ। स्थानीय ववद्यालय प्रणालीमा ववद्याथी संख्याको एक प्रततित (1%) िन्दा बढी मातिृाषा बोल्न ेअभििावकहरूद्वारा 
मातिृाषा बोल्छन िन,े उधचत ववद्यालयका कमवचारीले अभििावकहरूलाई अनुरोि गरेको भमतत पश्चात 30 ददन भित्र रूपान्तरण 
गररएको कागजात उपलब्ि गराउनुपछव। यो एक प्रततित रूपान्तरण आवश्यक्ताको छलफल पतन यो कागजातको मध्यस्थता 
सेक्सनमा गररएको हुन्छ।     

 

विद्यतुीय पत्र 
 
विद्युतीय रुपले सूचना प्राप्त गन ेविकल्प उपलब्ि भएको खण्डमा अशभभािकहरू विद्युतीय रुपले सूचनाहरू प्राप्त गनव सक्न ेछन ्। 
साववजतनक संस्थाले अभििावकहरूलाई इ-मले माफव त कागजातहरू प्राप्त गने ववकल्प प्रदान गरेको खण्डमा कुन ैअभििावकले देहाय 
बमोम्जमका कुराहरू इ-मले माफव त प्राप्त गनव सक्छन:्  

• अधिम भलखखत सूचना;  
• प्रक्रियागत सुरक्षा सूचना; र  
• उधचत प्रक्रियाको लाधग गररने अनरुोि सभबन्िी सचूनाहरू । 

 

अधिम शलखखत सचूना 
 
अशभभािकहरूसुँग आफ्नो बच्चाको प्रारम्म्भक हस्तके्षप सेिाहरू िा वििेष शिक्षासुँग सम्बम्रित सािवजतनक संस्थाको कारिाहीहरूको 
बारेमा शलखखत सूचना प्राप्त गन ेअधिकार हुरछ ।   
 

सचूना:  
कुनै साववजतनक संस्थाले तनभन कुराहरू प्रश्ताव गदाव, अस्वीकार गदाव वा बदल्दा प्रत्येक पल्ट अभििावकहरूलाई भलखखत सूचना 
उपलब्ि गराउनु पछव : 

• पररचय; 
• मूल्याङ्कन; 
• िैक्षक्षक कायविम;  
• कुनै बच्चाको िैक्षक्षक स्थानन ्(िनाव) 
• कुनै बच्चाको तन:िुल्क उधचत साववजतनक भिक्षा (FAPE) को व्यवस्था; वा 
• कुनै IFSP को माध्यमबाट बच्चा र बच्चाको पररवारलाई ददइन ेप्रारम्भिक हस्तके्षप सेवाको व्यवस्था, वा 
• कुनै IEP को माध्यमबाट बच्चालाई ददइने वविेष भिक्षा तथा सभबम्न्ित सेवाहरूको व्यवस्था । 

 
भलखखत सूचना अभििावकीय सहमतत चादहने कुनै कारवाहीसँग सभबम्न्ित िएमा, साववजतनक संस्थाले त्यतत न ैबेला भलखखत सूचना 
ददन सक्छ । 
 

शलखखत सचूनाको विषय-िस्तु: 
कुनै IFSP को माध्यमबाट सेवाहरू प्राप्त गरररहेका बालबाभलका र पररवारहरूको लाधग ददइने भलखखत सूचनाले अतनवायव रुपले: 

• प्रश्ताव गररन लाधगएको वा अस्वीकार गररएको कारवाहीको वणवन गनुवपछव ; 
• कारवाही चालाउन ुपन ेकारणहरू वणवन गनुवपछव : र  
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• प्रक्रियागत सुरक्षा समाविे गनुवपछव ।  
 
कुनै IEP बाट सेवा प्राप्त गने बालबाभलकाहरूको लाधग, उक्त भलखखत सूचनाले अतनवायव रुपले:  

• उक्त साववजतनक संस्थाले गनव प्रश्ताव गरेको वा अस्वीकार गरेको कारवही(हरू) को वणवन गनुवपछव ; 
• क्रकन उक्त साववजतनक संस्थाले कारवाही(हरू) गनव प्रश्ताव वा अस्वीकार गरेको हो व्याख्या गनुवपछव ;  
• कुनै कारवाही(हरू) प्रश्ताव गनव वा अस्वीकार गनव उक्त साववजतनक संस्थाले प्रयोग गरेका प्रत्येक मूल्याङ्कन प्रक्रिया, 

मापन, अभिलेख वा प्रततवेदनको वणवन गनुवपछव ; 
• IDEA मा प्रक्रियागत सुरक्षा व्यवस्था अन्तगवत अभििावकहरू संरक्षक्षत छन ्िन्ने कुराको कथन समावेि गनुवपछव ;  
• साववजतनक संस्थाले प्रश्ताव गदै गरेको वा अस्वीकार गदै गरेको कारवाही मूल्याङ्कनको लाधग गररने प्रारम्भिक भसफाररस 

होइन िन ेअभििावकहरूलाई कसरी उनीहरू प्रक्रियागत सुरक्षाको वववरण प्राप्त गनव सक्छन िन्न ेकुराको जानकारी 
ददनुपछव ;  

• IDEA बुझ्न सहयोगका लाधग अभििावकहरूले सभपकव  गने श्रोतहरू समाविे गनुवपछव ;  
• बच्चाको व्यम्क्तकृत पररवार सेवा योजना (IFSP) टोली वा व्यम्क्तकृत भिक्षा कायविम (IEP) टोलीले ववचार गरेका कुनै 

अन्य ववकल्पहरू तथा ती ववकल्पहरू अस्वीकृत हुन ेकारणहरू वणवन गनुवपछव ; र  
• साववजतनक संस्थाले क्रकन कारवाही प्रश्ताव वा अस्वीकार गयो िन्न ेबारेमा अन्य कारणहरूको वववरण उपलब्ि गराउन ु

पछव ।  
 

सहमतत 
 
अशभभािकको सहमतत: 
कुनै सािवजतनक संस्थाले अतनिायव रुपले प्रारम्म्भक हस्तके्षप र वििेष शिक्षा तथा सम्बम्रित सेिाहरू प्रिान गने प्रयोजनका लाधग कुन ै
बच्चालाई पहुुँच गिाव तथा प्रारम्म्भक हस्तके्षप र वििेष शिक्षा तथा सम्बम्रित सेिाहरू प्रिान गनुव अगाडड अशभभािकीय सहमतत प्राप्त 
गनुवपछव । अशभभािकहरूसुँग जुन सुकै समयमा पतन अनुमतत क्रिताव शलने अधिकार हुरछ । मूल्याङ्कनको लाधग सहमततका केही 
अपिािहरू छन.् 
 
सहमतत िन्नाले तनभन कुराहरू बखुझन्छ:  

• अभििावकहरूलाई तनजहरूको मात ृिाषा वा सञ्चारको अन्य माध्यमबाट सहमतत माधगएको क्रियाकलापसँग सान्दभिवक 
हुने सबै सूचनाहरूको बारेमा पूणव रुपले जानकारी गराइएको छ; 

• अभििावकहरू सहमतत माधगएको क्रियाकलाप सञ्चालन गने कुरा बझु्छन र यो क्रियाकलाप गनव भलखखत रुपमा राजी 
छन ्तथा उक्त सहमततले उक्त क्रियाकलापको वणवन गछव एव ंप्रकाभित गररने अभिलेखहरू (छन ्िने) कसलाई प्रकाभित 
गररने िन्ने कुरा सूधचकृत गछव ; र  

• अभििावकहरूको सहमतत ददने काम ऐम्च्छक हुन्छ र जुन सुकै बलेा पतन क्रफताव भलन सक्रकन्छ िन्न ेकुरा बुझ्छन।् 

अभििावकहरूले सहमतत क्रफताव भलएको अवस्थामा यसले साववजतनक संस्थाले सहमतत प्राप्त गने र सहमतत क्रफताव हुने समय बीच 
िएको कुनै कारवाहीलाई रद्द गदैन ।   
 
अभििावकले आफ्नो बच्चालाई प्रारम्भिक रुपमा वविेष भिक्षा वा सभबम्न्ित सेवाहरू प्रदान गररसक्रकएपतछ वविेष भिक्षा सेवा प्राप्त 
गने सभबन्िी आफ्नो सहमतत भलखखत रुपले क्रफताव भलएको अवस्थामा, उक्त साववजतनक संस्थाले सहमतत क्रफतावको कारणले बच्चाले 
प्राप्त गरेको वविेष भिक्षा तथा सभबम्न्ित सेवाहरूको कुनै सन्दिवहरू हटाउन बच्चाको िैक्षक्षक अभिलेख संिोिन गनव आवश्यक छैन ।  
 

IFSP बाट प्राप्त हुने सेिाहरूको लाधग अशभभािकको सहमतत:  
अभििावकहरूले तनभन अवस्थामा अतनवायव रुपले सूधचत सहमतत ददनुपछव : 

• बच्चा तथा पररवारको सभपूणव जाचँ, मूल्याङ्कन तथा तनिावरणपूवव  
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• प्रारम्भिक हस्तके्षप सेवा तथा अततररक्त मूल्याङ्कनहरूको व्यवस्था िुरु गनुव पूवव 
• भलखखत अनुमतत नददइएको अवस्थामा स्थानीय नेततृ्व संस्थाले तनभन कुराहरू सुतनम्श्चत गनव उधचत प्रयत्न गनछे: 

o अभििावकहरू उपलब्ि हुन ेमूल्याङ्कन तथा तनिावरण वा सेवाहरूको प्रकृततको बारेमा पूणवतया जानकार छन;् र 
o भलखखत सहमतत उपलब्ि नगराएसभम बच्चा मूल्याङ्कन तथा तनिावरण वा सेवाहरू प्राप्त गनव सक्षम हुने छैन िन्ने कुरा 

अभििावकहरू बुझ्छन ्। 
 

IFSP बाट प्राप्त हुने सेिा अस्िीकार गने अशभभािकको अधिकार: 
कुनै योग्य बच्चाको अभििावक आफू, आफ्नो बच्चा वा पररवारका अन्य सदस्यहरूले प्रारम्भिक हस्तक्षेप सेवा स्वीकार वा अस्वीकार के गन े
िन्ने कुरा तनिावरण गनव सक्नकुा साथै िुरुमा यस्तो सेवालाई स्वीकार गरेको िए पतन अन्य प्रारम्भिक हस्तके्षप सेवाहरूलाई असर नगररकन 
यसलाई अस्वीकार गनव पतन सक्छन ्। कुनै अभििवाकले तीन वा सो िन्दा बढी उमेरको कुन ैबच्चाको प्रारम्भिक हस्तके्षप सेवाहरूलाई 
तनरन्तरता ददने तनणवय गरेमा िैक्षक्षक िागलाई अतनवायव रुपले समावेि गररनु पछव । िैक्षक्षक िाग नचाहने अभििावकहरू प्रारम्भिक हस्तक्षेप 
सेवाहरूको लाधग योग्य हँुदैनन ्।  

 

प्रारम्म्भक मलू्याङ्कनको लाधग अशभभािकीय सहमतत: 
कुनै साववजतनक संस्थाले कुनै बच्चा प्रारम्भिक हस्तके्षप सेवाहरू वा वविेष भिक्षा तथा सभबम्न्ित सवेाहरूको लाधग योग्य छ वा छैन 
िन्ने कुरा तनिावरण गनव बच्चाको प्रारम्भिक मूल्याङ्कन गनव पाउन ुअगाडड, उक्त साववजतनक संस्थाले अतनवायव रुपले:   
 

• अभििावकहरूलाई प्रश्ताववत कारवाहीको अधिम भलखखत सूचना उलपब्ि गराउनु पछव ; र  
• अभििावकीय सहमतत प्राप्त गनुवपछव ।  

 
उक्त साववजतनक संस्थाले अतनवायव रुपले कुनै बच्चा प्रारम्भिक हस्तके्षप वा वविेष भिक्षा तथा सभबम्न्ित सेवाहरूको आवश्यक पने 
खालको अपाङ्गता िएको बच्चा हो वा होइन िन्ने कुराको तनणवय गनव गररने प्रारम्भिक मूल्याङ्कनका लाधग सूधचत सहमतत प्राप्त 
गने उधचत प्रयत्नहरू गनुवपछव ।   
 
प्रारम्भिक मूल्याङ्कनका लाधग अभििावकले ददएको सहमततले उक्त अभििावकले सो साववजतनक संस्थालाई प्रारम्भिक हस्तके्षप वा 
वविेष भिक्षा तथा सभबम्न्ित सेवाहरू आफ्नो बच्चालाई प्रदान गनव िुरु गन ेअनुमतत पतन ददएको िन्ने अथव लाग्दैन । 
  

सेिाहरूको लाधग अशभभािकीय सहमतत: 
कुनै साववजतनक संस्थाले कुनै बच्चालाई प्रथम पटक प्रारम्भिक हस्तके्षप वा वविेष भिक्षा तथा सभबम्न्ित सेवाहरू प्रदान गनुवपूवव 
अतनवायव रुपले सूधचत सहमतत प्राप्त गनुवपछव । कुनै साववजतनक ससं्थाले कुनै पतन हालतमा IFSP वा IEP टोलीले भसफाररस गरेको 
प्रारम्भिक हस्तके्षप वा वविेष भिक्षा तथा सभबम्न्ित सेवाहरू तनभन अवस्थामा बच्चालाई अभििवकीय अनुमतत बबन ैउपलब्ि गराउन 
सक्रकन्छ िन्न ेवववरण िएको सहमतत वा तनणवय प्राप्त गनव मध्यस्थता वा उधचत प्रक्रिया पद्धततको प्रयोग गनुव हँुदैन:  

• अभििावकहरूले आफ्नो बच्चालाई प्रारम्भिक हस्तके्षप वा वविेष भिक्षा तथा सभबम्न्ित सेवाहरू प्राप्त गने अनमुतत ददन 
इन्कार गरेमा; वा 

• अभििावकहरूले प्रथम पटक वविषे भिक्षा तथा सभबम्न्ित सेवाहरूको व्यवस्थाको लाधग सहमतत प्रदान गनव गररएको 
अनुरोिको उत्तर नददएमा ।   

 
अभििावकहरूले आफ्नो बच्चालाई प्रथम पटक प्रारम्भिक हस्तके्षप वा वविेष भिक्षा तथा सभबम्न्ित सेवाहरू प्राप्त गनव सहमतत ददन 
इन्कार गरेको अवस्थामा वा अभििावकले सहमतत प्रदान गररददन गररएको अनुरोिको प्रततक्रिया नददएको अवस्थामा, उक्त 
साववजतनक संस्थाले:    

• उनीहरूको बच्चालाई तन:िुल्क उधचत साववजतनक भिक्षा (FAPE) उपलब्ि गराउने आवश्यकताको उल्लङ्घन गदैन; र  
• उनीहरूको बच्चाको लाधग व्यम्क्तकृत पररवार सेवा योजना (IFSP) बैठक वा व्यम्क्तकृत भिक्षा कायविम (IEP) बैठक 

गनव वा कुनै IFSP/IEP को ववकास गनव बाध्य हँुदैन ।  
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सेिाको लाधग दिइएको अशभभािकीय सहमततको क्रिताव: 
कुनै बच्चाको अभििावकले उक्त साववजतनक संस्थाले वविेष भिक्षा तथा सभबम्न्ित सेवाहरूको प्रारम्भिक व्यवस्था िुरु गररसकेपतछ 
जुन सकैु समयमा भलखखत रुपमा प्रारम्भिक हस्तके्षप वा वविेष भिक्षा तथा सभबम्न्ित सेवाहरूको तनरन्तर व्यवस्थाको सहमतत क्रफताव 
भलएको खण्डमा, उक्त साववजतनक संस्था: 

• सहमतत क्रफताव भलइएको कारणले बच्चाले प्राप्त गरेको वविेष भिक्षा तथा सभबम्न्ित सेवाहरूको कुनै सन्दिवहरू हटाउन 
बच्चाको िैक्षक्षक अभिलेख संिोिन गनव बाध्य हँुदैन; 

• उक्त बच्चालाई प्रारम्भिक हस्तके्षप वा वविेष भिक्षा तथा सभबम्न्ित सेवाहरू ददन रोक्न सक्नछे, तर प्रारम्भिक हस्तके्षप 
र वविेष भिक्षा तथा सभबम्न्ित सेवाहरूको व्यवस्थालाई रोक्नु अगाडड त्यो संस्थाले अतनवायव रुपले प्रारम्भिक हस्तके्षप र 
वविेष भिक्षा तथा सभबम्न्ित सेवाहरू रोक्न अभििावकले गरेको भलखखत अनुरोिको बारेमा उक्त अभििावकलाई अधिम 
भलखखत सूचना उपलब्ि गराउनु पछव ;  

• सेवाहरू बच्चालाई उपलब्ि गराउन सक्रकन्छ िन्ने वववरण िएको सहमतत वा तनणवय प्राप्त गनव मध्यस्थता वा उधचत 
प्रक्रिया पद्धततहरूको प्रयोग गनव सक्दैन;  

• कुनै बच्चालाई अगाडड पतन वविेष भिक्षा तथा सभबम्न्ित सेवाहरू प्रदान गनव असक्षम िएको कारणले उक्त बच्चालाई 
FAPE उपलब्ि गराउन ेआवश्यकताको उल्लङ्घन गरेको मातनदैंन; र 

• सो बच्चाको वविेष भिक्षा तथा सभबम्न्ित सेवाहरूको थप व्यवस्थाको लाधग IEP टोली बैठक गन ेवा IEP को ववकास 
गने काम गरररहन पदैन । 

 
सहमतत क्रफताव भलनलेु साववजतनक संस्थाले सहमतत प्राप्त गनुव र सो सहमतत क्रफताव हुनुको बबचमा िएका कारवाहीहरूलाई रद्द गदैन ।  

 
IFSP बालबाशलकाको लाधग मात्र पनूमूवल्याङ्कनका लाधग अशभभािकीय सहमतत: 
कुनै बच्चाको व्यम्क्तकृत मूल्याङ्कन तथा तनिावरण गनुवपूवव कुनै पतन साववजतनक संस्थाले अतनवायव रुपले सूधचत सहमतत प्राप्त 
गनुवपछव । कुन ैअभििावकले सहमतत नददएको खण्डमा, नेततृ्व गने संस्थाले अतनवायव रुपले तनभन कुराहरूको सुतनम्श्चत गनव उधचत 
प्रयत्न गनुवपछव : 

• अभििावक बच्चाको लाधग उपलब्ि हुने मूल्याङ्कन तथा जाँचहरूको बारेमा पूणव रुपले जानकार छन;् र 
• अभििावकको सहमतत नददइकन बच्चा मूल्याङ्कन तथा तनिावरण प्राप्त गनव सक्षम हुने छैनन ्।   

 
अभििावकहरूले नयाँ तनिावरणको लाधग सहमतत ददन इन्कार गरेको खण्डमा उक्त साववजतनक संस्था अभििावकले सहमतत ददन 
गरेको इन्कारलाई चनुौतत ददन उधचत प्रक्रिया पद्धततहरूको प्रयोग गनव पाउन ेछैनन ्। 
 
IEP बाल बाशलका तथा युिाको लाधग मात्र पूनमूवल्याङ्कनका लाधग अशभभािकीय सहमतत: 
कुनै बच्चाको व्यम्क्तकृत मूल्याङ्कन तथा तनिावरण गनुवपूवव कुनै पतन साववजतनक संस्थाले देहायको कुराहरू देखाउन सकेको अवस्थामा 
बाहेक अतनवायव रुपले सूधचत सहमतत प्राप्त गनुवपछव :  

• उक्त संस्थाले पूनमूवल्याङ्कनको लाधग अभििावकीय सहमतत प्राप्त गनव उधचत कदम चालेको छ; र  
• अभििावकले प्रततक्रिया ददएनन ्।  

 
अभििावकहरूले नयाँ मूल्याङ्कनको लाधग सहमतत ददन अस्वीकार गरेमा साववजतनक संस्था उधचत प्रक्रिया पद्धततको प्रयोग गरेर 
सहमतत ददन अभििावकले गरेको इन्कारलाई चुनौतत ददन ततनीहरूको इन्कारलाई उल्टाउन ेप्रयत्न गने सक्नेछ तर बाध्य हुन ेछैन । 
प्रारम्भिक मूल्याङ्कनमा जस्तै यस्तो अवस्थामा पतन साववजतनक संस्थाले नया ँमूल्याङ्कनहरूको प्रक्रिया अगाडड बढाउन नचाहेको 
खण्डमा त्यसले IDEA अन्तगवतका आफ्नो दातयत्व उल्लंघन गरेको मातनन ेछैन ।   
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अशभभािकीय सहमतत प्राप्त गनव गररएको उधचत प्रयत्नको अशभलेख: 
कुनै साववजतनक संस्थाले अतनवायव रुपले प्रारम्भिक मूल्याङ्कन गनव, प्रथम पटक प्रारम्भिक हस्तके्षप वा वविेष भिक्षा वा सभबम्न्ित 
सेवाहरू प्रदान गनव, पूनमूवल्याङ्कन गनव र प्रारम्भिक मूल्याङ्कनको लाधग राज्यका संरक्षक्षत बच्चाका अभििावकहरूलाई पत्ता लगाउन 
अभििावकीय सहमतत प्राप्त गनव गररएको उधचत प्रयत्नको अभिलेख राखेको हुनुपछव ।  
 
उक्त अभिलेखमा अतनवायव रुपले साववजतनक संस्थाले अभििावकीय सहमतत प्राप्त गनव गरेका तनभन कुराहरू जस्ता प्रयत्नहरूको   
अभिलेख राख्नुपछव :  

• गररएका वा गन ेप्रयत्न गररएका टेभलफोन कलहरूको तथा तत कलहरूको पररणामको ववस्ततृ अभिलेख; 

• अभििावकलाई पठाइएको पत्र तथा प्राप्त िएको प्रततक्रियाको प्रततलीवपहरू; र 
• अभििावकको घर वा रोजगारीस्थलमा गररएका भ्रमण तथा ती भ्रमणको पररणामको ववस्ततृ अभिलेख । 

 
अरय सहमतत आिश्यकताहरू: 
कुनै साववजतनक संस्थालाई तनभन अवस्थामा अभििावकीय सहमततको आवश्यकता पदैन:  

• तपाईको बच्चाको मूल्याङ्कन वा पूनमूवल्याङ्कनको िागको रुपमा उपलब्ि तथ्याङ्कहरूको पुनरावलोकन गनुव अतघ; वा  
• सबै बालबाभलकालाई भलइन ेकुन ैपरीक्षा वा अन्य मूल्याङ्कनका लाधग अभििावकबाट सहमतत नचादहने अवस्थामा तपाईको 

बच्चालाई पतन सब ैबालबाभलकालाई भलइने परीक्षा वा अन्य मूल्याङ्कन गनुव अगाडड ।  
 

साववजतनक संस्थाले कुनै अभििावक वा बच्चालाई अन्य सेवा, सुवविा वा क्रियाकलाप ददन इन्कार गने प्रयोजनको लाधग 
अभििावकको सहमतत ददने अस्वीकृततलाई प्रयोग गने पाउने छैन ।  

 

कुनै अभििावकले आफ्नो बच्चालाई आफ्नै खचवमा तनजी ववद्यालयमा िनाव गरेको अवस्थामा, साववजतनक संस्थाले बच्चाको योग्यता 
तनिावरण गनव मध्यस्थता वा उधचत प्रक्रिया पद्धततको प्रयोग गनव पाउने छैन तथा तनभन अवस्थामा समतामुलक सेवाहरू प्राप्त गन े
प्रयोजनका लाधग उक्त बच्चालाई योग्य मान्न आवश्यक छैन:    

• अभििावकले आफ्नो बच्चाको प्रारम्भिक मूल्याङ्कन वा पूनमूवल्याङ्कनका लाधग सहमतत प्रदान नगरेको अवस्थमा; वा 
• अभििावकको सहमतत ददन तनजलाई पठाइएको अनुरोिको उत्तर ददन असमथव िएमा ।  

 

IDEA लाई अभििावक्रकय सहमतत (प्रारम्भिक मूल्याङ्कन, सेवाहरूको प्रारम्भिक प्राविान र पुनमूवल्याङ्कन) 
आवश्यक पने कायवको अततररक्तमा, टोलीले तनभनभलखखत कुराहरू गनव प्रस्तावहरू राख्छ िने IEP टोलीले 
अभििावकको भलखखत सहमतत प्राप्त गनुवपने कुरा मेरील्याण्ड कानूनलाई आवश्यक पछव : 

• मरील्याण्ड हाई स्कूल डडप्लोमा तफव  िेडडटहरू जारी वा प्रदान नगने वैकम्ल्पक िैक्षक्षक कायविममा बच्चालाई 
िनाव गने; 

• राज्यको वैकम्ल्पक पाठ्यिमसँग सभबम्न्ित वैकम्ल्पक िैक्षक्षक मूल्याङ्कनको लाधग बच्चा पदहचान गने; 
• COMAR 13A.08.04.05 मा व्याख्या गररए अनुसार बच्चाको व्यवहारलाई सभबोिन गनव IEP मा 

अवरोि वा एक्लोपनलाई समावेि गने 

 

माधथ सूचीवद्ध गररएका कुनै प्रस्ताववत कायवहरूको लाधग आमाबुवाले लखखत सहमतत प्रदान गनुविएन 
िने, IEP ले IEP टोली बैठकले उनीहरूलाई तनभनभलखखत कुराहरू सूधचत गररसकेपतछ पाँच (5) 
व्यवसातयक ददन िन्दा दढला नगरीकन आमाबुवालाई उनीहरूको सहमतत अधिकारहरूको भलखखत 
सूचना पठाउनुपछव : 

• आमाबुवासँग प्रस्ताववत कायवमा सहमतत जनाउने वा त्यसलाई अस्वीकार गने देबै अधिकार हुन्छ; र 
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• IEP  टोली बैठकको पन्र (15) व्यवसातयक ददनभित्र आमाबुवाले भलखखत सहमतत वा भलखखत अस्वीकायव 
उपलब्ि गराउनुिएनन िने, IEP  टोलीले प्रस्ताववत कायव कायवन्वयन गनव सक्छ। 

 

माधथ सूचीबद्ध गररएका कुनै पतन प्रस्ताववत कायवको समहतत आमाबुवाले अस्वीकार गनुवियो िने, IEP  टोलीले 
समस्या समािान गनव IEP  टोलीले Education Article §8-413 (उल्लेख गररएको वा बाकँी प्रक्रिया) मा सूचीबद्ध 
गररएको वववास समािान ववकल्पहरू प्रयोग गनव सक्छ।  

 

प्रतततनधि अशभभािकहरू 
 

स्थानीय नेततृ्व संस्थाले देहाय बमोम्जमका अवस्थामा कुनै प्रतततनधि अभििावकलाई कुन ैयोग्य बच्चाको प्रतततनधित्व गने म्जभमा 
ददनेछ: 

• अभििावक पदहचान हुन नसक्ने अवस्थामा; 
• साववजतनक संस्थाले उधचत प्रयत्नहरू पतछ पतन उक्त बच्चाको अभििावक पत्ता लागाउन नसकेको अवस्थामा; वा 
• उक्त बच्चा मेररल्याण्ड राज्यको संरक्षक्षत बच्चा िएको अवस्थामा  

 

प्रतततनधि अशभभािकहरूको मापिण्डहरू: 

• उक्त बच्चाको दहतसँग द्वन्द निएको  

• बच्चाको पयावप्त प्रतततनधित्वलाई सुतनम्श्चत गने ज्ञान तथा भसपहरू िएको  

• राज्यको वा बच्चालाई वा बच्चाको पररवारलाई प्रारम्भिक हस्तके्षप वा अन्य सेवाहरू प्रदान गने कुरासँग आवद्ध िएको 
सेवा प्रदायकको कमवचारी निएको 

• कुनै व्यम्क्तलाई कुन ैसाववजतनक संस्थाले प्रतततनधि अभििावक हुनका लाधग रकम ददइएको कारणले मात्र संस्थाको 
कामवचारी नठातनएको व्यम्क्त 

स्थानीय नेततृ्व संस्था वा स्थानीय ववद्यालय प्रणालीले राज्यको ववद्यालयहरूको अिीक्षकलाई, वा अिीक्षकले खटाएको व्यम्क्तलाई,  
प्रतततनधि अभििावकको तनयुम्क्तको बारेमा जानकारी ददनेछ ।  

कुनै प्रतततनधि अभििावकले तनभन कुराहरूसँग सभबम्न्ित सब ैमुद्दाहरूमा बच्चाको प्रतततनधित्व गनव सक्छन: 

• बच्चाको मूल्याङ्न तथा तनिावरण; 

• वावषवक मूल्याङ्कन तथा आवधिक पुनरावलोकन सदहतका बच्चाको IFSP को ववकास तथा कायवन्वयन; 

• बच्चाको IEP  को ववकास, पुनरावलोकन तथा संिोिन; 

• IFSP को माध्यमबाट बच्चा तथा पररवारलाई प्राप्त हुने प्रारम्भिक हस्तके्षपको जारी व्यवस्था; वा 
• IEP बाट बच्चालाई प्रदान गररने वविेष भिक्षा तथा सभबम्न्ित सेवाहरूको व्यवस्था । 

 

राज्यका संरक्षक्षत बच्चाहरूको प्रारम्म्भक मलू्याङ्कनको वििषे तनयमहरू: 
यदद कुनै बच्चा राज्यले संरक्षण ददइरहेको बच्चा हो तथा तनज आफ्ना अभििावकहरूसँग बभसरहको छैन िन ेसाववजतनक संस्थालाई 
उक्त बच्चा अपाङ्गता िएको बच्चा हो वा होइन िन्न ेकुरा तनिावरण गनवका लाधग गररने प्रारम्भिक मूल्याङ्कनका लाधग तनभन 
अवस्थामा अभििावकको सहमतत प्राप्त गरररहनु पदैन:  

• अभििावक पत्ता लगाउन ेउधचत प्रयत्नहरूका वावजुद साववजतनक संस्थाले बच्चाको अभििावकलाई िेट्न नसकेको अवस्थामा;  
• राज्यको कानून बमोम्जम अभििावकको अधिकारहरू समाप्त िएका अवस्थामा; वा  
• कुनै  न्यायािीिले िैक्षक्षक तनणवयहरू भलने तथा प्रारम्भिक मूल्याङ्कनको सहमतत ददने अधिकार अभििावक बाहेकको कुन ै

अको व्यम्क्तलाई सुम्भपएको अवस्थामा । 
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स्ितरत्र िकै्षक्षक मलू्याङ्कन  
 

अशभभािक सािवजतनक संस्थाद्िारा पूरा गररएको मूल्याङ्कनसुँग असहमत भएको अिस्थामा, उक्त अशभभािकसुँग बच्चालाई 
सािवजतनक संस्थाको लाधग काम नगने कुन ैअको व्यम्क्तद्िारा मूल्याङ्कन गराउने अधिकार हुरछ ।   
 

पररभाषाहरू: 
• स्वतन्त्र िैक्षक्षक मूल्याङ्कनले बच्चाको भिक्षाको लाधग उत्तरदायी साववजतनक संस्थाले काम नलगाएको उधचत रुपले योग्य 

कमवचारीले सञ्चालन गरेको परीक्षण तथा जाचँ प्रक्रियाहरूलाई बुझाउँछ; र 
• साववजतनक खचवले साववजतनक संस्थाले या त मूल्याङ्कनको पूणव खचव व्योहोछव या अभििावकहरूलाई तन:िुल्क प्रदान गछव 

िन्ने कुरा बुझाउँछ । 
 

देहाय बमोम्जम प्रदान गररएका पद्धततहरूको अधिनमा रहन ेIDEA अन्तगवत अभििावकसँग आफ्नो बच्चाको स्वतन्त्र िैक्षक्षक 
मूल्याङ्कन प्राप्त गने अधिकार हुन्छ । साववजतनक संस्थाले अभििावकहरूले स्वतन्त्र िैक्षक्षक मूल्याङ्कनको अनुरोि गरेपतछ 
ततनीहरूलाई तनभन कुराहरूको बारेमा सचूना प्रदान गनेछ: 

• स्वतन्त्र िैक्षक्षक मूल्याङ्कन कहाँ प्राप्त गनव सक्रकन्छ; र   
• स्वतन्त्र िैक्षक्षक मूल्याङ्कनको लाधग साववजतनक संस्थाको लागू हुन ेमापदण्डहरू ।   

 

सािवजतनक संस्था मापिण्ड: 
स्वतन्त्र िैक्षक्षक मूल्याङ्कन साववजतनक खचवमा हँुदा, मूल्याङ्कनको स्थान तथा मूल्याङ्कनकतावको योग्यता सदहतका जुन मापदण्ड 
अन्तगवत िैक्षक्षक मूल्याङ्कन प्राप्त गररने हो ती मापदण्डहरू अभििावकको स्वतन्त्र िैक्षक्षक मूल्याङ्कनको अधिकारसँग मेल खाने 
हदसभम अतनवायव रुपले साववजतनक संस्थाले कुनै मूल्याङ्कन िुरु गदाव प्रयोग गरेको मापदण्डहरू हुनपुछव । माधथ उल्लेख गररएको 
मापदण्डहरू बाहेकका अवस्थामा, कुनै साववजतनक संस्थाले साववजतनक खचवमा प्राप्त गररने स्वतन्त्र िकै्षक्षक मूल्याङ्कनसँग सभबम्न्ित 
कुनै ितवहरू वा समयसीमा लागू गनव पाउने छैन ।  
 

सािवजतनक खचवमा हुने मलू्याङ्कनको अशभभािक अधिकार: 
अभििावकहरू साववजतनक संस्थाले प्राप्त गरेको मूल्याङ्कनसँग सहमत निएको अवस्थामा अभििावकसँग सववजतनक खचवमा स्वतन्त्र 
िैक्षक्षक मूल्याङ्कन प्राप्त गने अधिकार हुन्छ । अभििावकहरूले सववजतनक खचवमा हुने स्वतन्त्र िैक्षक्षक मूल्याङ्कनको अनुरोि गरेमा, 
साववजतनक संस्थाले अतनवायव रुपमा बबना कुन ैअनावश्यक दढलाससु्ती तलका दईुवटा ववकल्प मध्ये कुनै एक ववकल्प पूरा गनुवपछव :  

• आफ्नो मूल्याङ्कन उधचत छ िन्ने कुरा देखाउन उधचत प्रक्रिया सनुवाई िुरु गनुवपछव ; अथवा 
• साववजतनक संस्थाले उधचत प्रक्रिया सुनवाई दौरान अभििावकहरूले प्राप्त गरेको मूल्याङ्कनले साववजतनक संस्थाको 

मापदण्डहरू पूरा गरेरन ्िनेर देखाउन नसकेसभम स्वतन्त्र िैक्षक्षक मूल्याङ्कन साववजतनक खचवमा प्रदान गररने कुराको 
सुतनम्श्चत गनुवपछव ।  

 

यदद साववजतनक संस्था उधचत प्रक्रिया सुनवाई िुरु गछव र साववजतनक संस्थाको मूल्याङ्कन उधचत छ िन्न ेतनणवय आउँछ िन े
अभििावकहरूसँग अझ ैस्वतन्त्र िकै्षक्षक मूल्याङ्कन प्राप्त गन ेअधिकार हुन्छ तर साववजतनक खचवमा होइन ।   
 

अभििावकले स्वतन्त्र िैक्षक्षक मूल्याङ्कनको अनुरोि गरेको खण्डमा साववजतनक संस्था अभििावकलाई ततनीहरू क्रकन साववजतनक 
मूल्याङ्कनसँग राजी छैनन ्िनेर स्पम्रटकरण सोध्न सक्नछे । यद्यवप, अभििावकको स्पम्रटकरण आवश्यक छैन र उक्त साववजतनक 
संस्था साववजतनक खचवमा गररने स्वतन्त्र िैक्षक्षक मूल्याङ्कन प्रदान गनव वा साववजतनक संस्थाको मूल्याङ्कनको बचाउ गन ेप्रयोजनको 
लाधग उधचत प्रक्रिया सुनवाई िुरु गनव अनुधचत रुपले दढलो गनव पाउने छैन ।  
 

अशभभािकले िरुु गरेको मलू्याङ्कन: 
अभििावकसँग सिै आफ्नै खचवमा आफ्नो छनौटको योग्य पेसाकमीहरूबाट स्वतन्त्र िैक्षक्षक मूल्याङ्कन प्राप्त गन ेअधिकार हुन्छ । 
FAPE को व्यवस्थाको सन्दिवमा बच्चाको बारेमा जुन सकैु तनणवय भलदंा IFSP/IEP टोलीले अतनवायव रुपले तनजी खचवमा गररने 
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अभििावकबाट-िुरु गररएको मूल्याङ्कनले साववजतनक संस्थाको मापदण्डहरू पूरा गरेको अवस्थामा यस्तो मूल्याङ्कनको सूचनालाई 
ववचार गनुवपछव । अभििावकबाट-िुरु गररएको मूल्याङ्कनको पररणामहरूलाई बच्चाको सन्दिवमा गररने उधचत प्रक्रिया सुनवाई दौरान  
प्रमाणको रुपमा पेि गनव पतन सक्रकनेछ ।  

 

प्रिासतनक काननू रयायािीि (ALJ) द्िारा गररने मलू्याङ्कनको अनरुोि:  
प्रिासतनक सुनवाईको कायावलय (OAH) को कुनै प्रिासतनक कानून न्यायािीिले उधचत प्रक्रिया सुनवाईको िममा कुनै स्वतन्त्र 
िैक्षक्षक मूल्याङ्कनको अनुरोि गरेमा यस्तो मूल्याङ्कनमा लाग्न ेखचव अतनवायव रुपले साववजतनक हुनपुछव ।  

  

सचूनाको गोपतनयता 
 

अशभभािकसुँग आफ्नो बच्चाको अशभलेखको पुनरािलोकन गन ेतथा अशभभािकहरूलाई बच्चाको अशभलेख सही छैन भरन ेलागेमा 
सािवजतनक संस्थालाई संिोिन गनव लगाउन ेअधिकार हुरछ । अशभभािकसुँग आफ्नो बच्चा सम्बरिी सूचना खलुासा गनव सहमतत 
दिने अधिकार हुरछ तर केही पररम्स्थततहरूमा सहमततको आिश्यकता पिैन । 
 

अशभभािकसुँग सािवजतनक संस्थालाई आफ्नो बच्चाको प्रारम्म्भक हस्तक्षेप िा िैक्षक्षक अशभलेखहरू गोप्य राख्न लगाउन ेतथा आफ्नो 
बच्चाको िैक्षक्षक सचूनाको महत्ि समाप्त भएपतछ सािवजतनक संस्थालाई उक्त सचूना नष्ट गनव लगाउने अधिकार हुरछ। 
 

पररभाषाहरू: 
नरट िन्नाले सूचना व्यम्क्तगत रुपले पदहचानयोग्य नहोस ्िन्नका खाततर सूचनाबाट व्यम्क्त पदहचान हुन सक्न ेवववरण नरट गने 
वा हटाउन ेकाम बुखझन्छ । 
 

िैक्षक्षक अभिलेख िन्नाले प्रारम्भिक हस्तके्षप अभिलेखहरू सदहतका 34 C.F.R. खण्ड 99 (1974 को पाररवररक िैक्षक्षक अधिकारहरू तथा 
गोपतनयता ऐन लागू गने तनयमावली) मा पररिावषत “भिक्षा अभिलेखहरू” अन्तगवत पन ेअभिलेखको प्रकार बुखझन्छ । 
 

IDEA को खण्ड C वा खण्ड B अन्तगवत सहिागी संस्था िन्नाले व्यम्क्तगत रुपमा पदहचानयोग्य सचूना संकलन गने, कायम गन े
तथा प्रयोग गने वा सूचना उपलब्ि गराउने संस्था वा एजेन्सीलाई बुखझन्छ ।  

 

व्यम्क्तगत रुपमा पदहचानयोग्य सूचनाले तनभन कुराहरू समावेि गछव :  
• बच्चा, बच्चाको अभििावक वा अन्य पररवारका सदस्यको नाम;  

• बच्चाको ठेगाना;  
• बच्चाको सामाम्जक सुरक्षा संख्या जस्ता व्यम्क्तको पदहचान हुन सक्ने वववरण; वा 
• उधचत तनम्श्चतताका साथ बच्चाको पदहचान गनव सभिव बनाउने व्यम्क्तगत वविेषता वा अन्य सूचनाहरूको सूधच ।   

 
सरुक्षाहरू: 
प्रत्येक सहिागी संस्थाले संकलन, िण्डारण, खुलासा तथा नरट गने चरणमा व्यम्क्तगत रुपले पदहचानयोग्य सूचनाहरूको 
गोपतनयतालाई संरक्षण गनेछ । साववजतनक संस्थाको एकजना अधिकारी व्यम्क्तगत रुपले पदहचानयोग्य सूचनाहरूको 
गोपतनयतालाई संरक्षण गनव उत्तरदायी हुन्छ । यी प्रक्रियागत सुरक्षाहरूका आवश्यकताको अततररक्त संघीय तथा राज्य 
कानूनहरूले पतन िैक्षक्षक अभिलेखहरूको सुरक्षालाई व्यवम्स्थत गछवन ्। व्यम्क्तगत रुपले पदहचानयोग्य सूचनाहरूको संकलन 
गने वा प्रयोग गन ेसाववजतनक संस्थाका सबै कमवचारीहरूले अतनवायव रुपले व्यम्क्तगत रुपले पदहचानयोग्य सूचनाहरूको 
गोपतनयता सभबन्िी राज्यका नीतत तथा पद्धततहरूको बारेमा तालीम प्राप्त गनुवपछव । प्रत्येक सहिागी संस्थाले, साववजतनक 
तनरीक्षणको लाधग, व्यम्क्तगत रुपले पदहचानयोग्य सूचनाहरूमाधथ पहँुच िएका संस्था भित्रका कमवचारीहरूको नाम तथा पदको 
वतवमान सूधच राख्नेछ ।  
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सहमतत: 
उक्त साववजतनक संस्थाले व्यम्क्तगत रुपले पदहचानयोग्य सूचनाहरू IDEA अन्तगवत उक्त सचूनाको संकलन वा प्रयोग गन ेसहिागी 
संस्थाहरूको कमवचारी बाहेकका व्यम्क्तहरूसँग आदान-प्रदान गनुवअतघ वा IDEA अन्तगवत अपाङ्गता िएको बच्चालाई FAPE उपलब्ि 
गराउने आवश्यकता पूरा गन ेप्रयोजन बाहेकका प्रयोजनको लाधग खलुासा गदाव अतनवायव रुपले अभििावकीय सहमतत प्राप्त गनुवपछव । 
कानून कायवन्वयन तथा न्यातयक अधिकारीहरूद्वारा अपाङ्गता िएको बच्चाले गरेको अपरािको ररपोटव गने सभबन्िी कारवाही तथा 
भसफाररसमा सभबोधित िएका खलुासाहरूका लाधग FERPA ले प्रिारणलाई अनुमतत ददएको हदसभम अभििावकीय सहमततको 
आवश्यकता पदैन ।  
 

FERPA अन्तगवत अभििावकीय सहमतत बबना कायव गन ेअधिकार प्रदान गररएको अवस्थामा बाहेक, साववजतनक संस्थाले अभििावकीय 
सहमतत बबना भिक्षा अभिलेखका सूचनाहरू सहिागी संस्थाहरूसँग आदान-प्रदान गनव पाउन ेछैन । MSDE ले अनमुोदन सदहतका 
यस्ता नीतत तथा पद्धततहरूको ववकास गरेको छ जसलाई राज्यले आफ्नो नीतत तथा पद्धततहरूको पालना गररएको तथा IDEA तथा 
FERPA अनुसार गोपतनयताका आवश्यकताहरू पूरा िएको छ िन्ने कुराको सुतनम्श्चत गनव प्रयोग गछव ।    
 

प्रत्येक साववजतनक संस्थासँग तनभन कुराहरू समावेि गन ेव्यम्क्तगत रुपमा पदहचान योग्य सूचनाको गोपतनयताको आवश्यकताहरूको 
बारेमा अभििावकलाई पूणव रुपले सूधचत गने पयावप्त सूचना कसरी प्रदान गररन्छ िन्न ेपद्धतत हुन आवश्यक हुन्छ:  

• राज्यमा रहेका ववभिन्न जनसंख्या समूहहरूको मात ृिाषामा ददइने सूचनाको हदको वववरण; 

• जुन बच्चाको व्यम्क्तगत रुपले पदहचानयोग्य सूचना कायम गररएको हो सो बच्चाको वववरण तथा खोम्जएको सूचनाको 
प्रकार;   

• सहािाधग संस्थाहरूले अतनवायव रुपले पालना गनुवपने िन्डारण, तसे्रो पक्षलाई खुलासा, रोक्का तथा व्यम्क्तगत रुपले 
पदहचानयोग्य सूचनाहरूको नरटसगँ सभबन्ितत नीतत तथा पद्धततहरूको सारािं; 

• अभििावकले सहमतत प्रदान गनव इन्कार गरेको अवस्थामा प्रयोग गररने नीतत तथा पद्धततहरूको वववरण; र 
• FERPA तथा कायावन्वयन तनयमावलीको 34 C.F.R. §99 अन्तगवतका अधिकारहरू सदहतका यो सूचना सभबन्िी अभििावक 

तथा बालबाभलकाको सभपूणव अधिकारहरूको वववरण ।  
 

कुनै मुख्य पदहचान, स्थान वा मलू्याङ्कन क्रियाकलापपूवव, सूचना उक्त क्रियाकलापको के्षत्र िरर अभििावकलाई सूधचत गनव पयावप्त 
हुने तरीकाले सञ्चार हुने पत्रपबत्रका वा अन्य भमडडया वा दबुमैा अतनवायव रुपले प्रकाभित वा उदघोष गनुवपछव ।  

 

पहुच अधिकारहरू: 
प्रारम्भिक हस्तके्षप सेवाहरू प्राप्त गने बालबाभलका तथा पररवारहरूको लाधग, स्थानीय नेततृ्व संस्थाले अभििावकहरूलाई तन:िुल्क 
ततनीहरूको बच्चाको प्रारम्भिक हस्तक्षेप अभिलेखको िुरुको प्रतत उपलब्ि गराउने छ ।  

 

प्रत्येक साववजतनक संस्थाले अभििावकलाई आफ्नो बच्चाको पदहचान, मूल्याङ्कन तथा िैक्षक्षक िनाव, IFSP को ववकास तथा 
कायवन्वयन र FAPE को व्यवस्थासँग सभबम्न्ित संकलन, कायम र प्रयोग गररने आफ्ना बच्चा सभबन्िी िैक्षक्षक अभिलेखहरूको 
अवलोकन तथा पुनरावलोकन गनव अनुमतत ददनेछ ।  कुन ैIFSP को माध्यमबाट सेवाहरू प्राप्त गन ेबालबाभलका तथा पररवारहरूको 
लाधग स्थानीय नतेतृ्व संस्थाले बबना कुनै अनावश्यक दढलासुस्ती र कुनै पतन अनुरोि प्राप्त िएको अतनवयव रुपले 10 ददन भित्र र 
IFSP वा कुनै उधचत प्रक्रिया सुनवाई सभबन्िी हुन ेकुन ैपतन बैठक अगाडड अनुरोि पूरा गनेछ  । कुनै IEP को माध्यमबाट सेवाहरू 
प्राप्त गने बालबाभलका तथा पररवारहरूको लाधग साववजतनक संस्थाले बबना कुनै अनावश्यक दढलासुस्ती र कुनै पतन अनुरोि प्राप्त 
िएको अतनवयव रुपले 45 ददन भित्र र IEP वा कुन ैउधचत प्रक्रिया सुनवाई सभबन्िी हुने कुन ैपतन बठैक अगाडड अनुरोि पूरा गनेछ  
।  

 

यो खण्ड अन्तगवत िैक्षक्षक अभिलेखहरूको अवलोकन तथा पुनरावलोकन गने अभििावकको अधिकारले उक्त अभििावकको तनभन 
अधिकाहरू समावेि गछव :  

• साववजतनक संस्थाबाट अभिलेखको स्पम्रटकरण तथा व्याख्याको लाधग गररएको उधचत अनुरोिको प्रततक्रिया प्राप्त गने 
अधिकार; 
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• अभिलेखको प्रततलीवपहरू उपलब्ि नगराइनुले अभििावकको अवलोकन तथा पुनरावलोकन गन ेअधिकारको अभ्यास गनवबाट 
तनजलाई प्रिावकारी रुपले रोक्ने अवस्थामा साववजतनक संस्थालाई अभिलेखको प्रततलीवप उपलब्ि गराउन अनुरोि गने 
अधिकार; र 

• अभििावकको प्रततनीधिलाई अभिलेखहरूको अवलोकन तथा पुनरावलोकन गराउने अधिकार ।  
 

जबसभम साववजतनक संस्थालाई अभििावकत्व, ववछोड तथा सभबन्ि-ववच्छेद जस्ता कुराहरू समेटने राज्यका लागू हुने कानूनले कुन ै
अभििावकलाई अभिलेख माधथ पहँुच राख्न ेअधिकार छैन िन्न ेकुराको जानकारी दददैनन ्तबसभम साववजतनक संस्था अभििावकसँग 
आफ्नो बच्चासँग सभबम्न्ित अभिलेखहरूको अवलोकन तथा पुनरावलोकन गने अधिकार छ िन्न ेकुरा मान्न सक्छ । 
 

पहुुँचको अशभलेख : 
प्रत्येक साववजतनक संस्थाले अभििावक तथा साववजतनक संस्थाका अधिकृत कमवचारीहरू बाहेकका IDEA को खण्ड C वा खण्ड B 
अन्तगवत संकलन, कायम वा प्रयोग गररएको भिक्षा अभिलेखमाधथको पहँुच राख्न ेव्यम्क्तको नाम, पहँुच प्रदान गररएको भमतत तथा 
उक्त व्यम्क्तलाई अभिलेखको प्रयोग गनव ददइनुको प्रयोजन सदहतका उपरोक्त अभिलेखमाधथको पहँुच राख्ने व्यम्क्तको अभिलेख 
राख्नेछ । कुन ैिैक्षक्षक अभिलेखले एक िन्दा बढी बच्चाको सूचनाको अभिलेख राखकेो अवस्थामा ती बालबाभलकाको अभििावक 
आफ्नो बच्चासँग सभबम्न्ित सूचनाको मात्र अवलोकन वा पुनरावलोकन गनव अथवा त्यो वविेष सूचनाको बारेमा मात्र जानकारी 
हाभसल गने अधिकार राख्छन ्।  

 

अभििावकले अनुरोि गरेको खण्डमा प्रत्येक साववजतनक संस्थाले ततनीहरूलाई साववजतनक संस्थाले सकंलन, कायम वा प्रयोग गरेको 
िैक्षक्षक अभिलेखको प्रकार र स्थानको सूधच उपलब्ि गराउने छ । यदद साववजतनक संस्थाले भलन ेिलु्कले अभिलेखहरूको अवलोकन 
तथा पुनरावलोकन गन ेअभििावकको अधिकारको अभ्यास गनवबाट तनजलाई प्रिावकारी रुपले रोक्दैन िन ेसाववजतनक संस्थाले 
अभििावकका लाधग तयार गररने भिक्षा अभिलेखको प्रततलीवपको लाधग िुल्क भलन सक्छ ।  

 

कुनै साववजतनक संस्थाले भिक्षा अभिलेखमा सूचना खोज ेवा पुनप्रावप्त गरेबापत कुनै िुल्क भलन पाउने छैन ।  

 

अशभभािकको अनरुोिमा अशभलेख संिोिन: 
यदद कुनै अभििावकलाई IDEA अन्तगवत संकलन, कायम वा प्रयोग गररएको भिक्षा अभिलेखमा िएको सचूना गलत वा भ्रामक छ वा 
यसले आफ्नो बच्चाको गोपतनयता वा अन्य अधिकारहरूको हनन गछव िन्न ेलाग्छ िन ेउक्त अभििावक सूचना कायम गने 
साववजतनक संस्थालाई उक्त सूचना संिोिन गनव अनुरोि गनव सक्छ । उक्त साववजतनक संस्थाले अनरुोि प्राप्त िएको उधचत 
समयावधि भित्र अभििावकको अनुरोि अनुसार उक्त सचूनाको सिंोिन गने वा नगने िन्ने कुराको तनणवय गनेछ । साववजतनक 
संस्थाले अनुरोि अनसुार उक्त सचूनाको सिंोिन गनव इन्कार गरेमा यसले इन्कारको बारेमा अभििावकलाई जानकारी ददनुका साथै 
अभििावकसँग िैक्षक्षक अभिलेखमा रहेको सूचनालाई चुनौतत ददने प्रयोजनका लाधग सुनवाईको अधिकार हुन्छ िन्न ेसल्लाह ददनेछ । 
िैक्षक्षक अभिलेखमा रहेको सूचनालाई चुनौतत ददने प्रयोजनका लाधग गररने सुनवाई अतनवायव रुपले  34 C.F.R. §99.22 मा िेदटने 
FERPA पद्धततहरू अनुसार सञ्चालन गररनुपछव ।    
 

अनुरोि गररएको खण्डमा साववजतनक संस्थाले िैक्षक्षक अभिलेखमा रहेको सूचना गलत वा भ्रामक वा बच्चाको गोपतनयता वा अन्य 
अधिकारको हनन गने खालको छैन िन्ने कुरा सुतनम्श्चत गनव अभििावकलाई िैक्षक्षक अभिलेखमा रहेको सचूनालाई चनुौतत ददने 
प्रयोजनका लाधग सुनवाईको अवसर प्रदान गन ेछ । सुनवाईको पररणाम स्वरुप, साववजतनक संस्थाले िैक्षक्षक अभिलेखमा रहेको सूचना 
गलत वा भ्रामक वा बच्चाको गोपतनयता वा अन्य अधिकारको हनन गने खालको िएको िन्न ेतनणवय गरेमा उक्त साववजतनक 
संस्थाले सोही बमोम्जम उक्त सूचनाको संिोिन गनेछ तथा अभििावकलाई यस्तो सिंोिनको बारेमा भलखखत जानकारी प्रदान गनछे 
। सुनवाईको पररणाम स्वरुप, साववजतनक संस्थाले िैक्षक्षक अभिलेखमा रहेको सूचना गलत वा भ्रामक वा बच्चाको गोपतनयता वा 
अन्य अधिकारको हनन गने खालको छैन िन्ने तनणवय गरेमा उक्त साववजतनक संस्थाले अभििावकलाई आफ्नो बच्चाको बारेमा 
साववजतनक संस्थाले कायम गरेको अभिलेखहरूमा उनीहरूको स्थानको अधिकार, साववजतनक संस्थाको तनणवयसँग असहमत हुन े
सूचनामा प्रततक्रिया दददैं वा असहमततका कारणहरू बताउदै एउटा वववरण सदहत सूधचत गनेछ । तपाईको बच्चाको अभिलेखमा 
राखखएको जुन सुकै स्पम्रटकरण अतनवायव रुपले: 
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• जबसभम अभिलेख वा वववाददत िाग साववजतनक संस्थाद्वारा कायम गररन्छ तबसभम साववजतनक संस्थाद्वारा बच्चाको 
अभिलेख खण्डको रुपमा कायम िएको हुनुपछव ; र  

• यसले बच्चाको अभिलेख वा वववाददत िागको प्रततलीवपको अनुरोि गने तेस्रो पक्षको लाधग स्पम्रटकरण दिावउन ुपछव ।  

 

सचूना नष्ट गने प्रक्रियाहरू: 
साववजतनक संस्थाले अभििावकलाई IDEA अन्तगवत संकलन, कायम वा प्रयोग हुने व्यम्क्तगत रुपले पदहचानयोग्य सूचनाहरू 
ततनीहरूको बच्चालाई प्रारम्भिक हस्तक्षेप वा िैक्षक्षक सेवाहरू प्रदान गदाव आवश्यक हुन छाडकेो कुराको जानकारी ददन आवश्यक छ । 
यस्ता सचूनाहरूलाई अतनवायव रुपले अभििावकहरूको अनुरोिमा नरट गररनुपछव । यद्यवप बच्चाको नाम, ठेगाना, टेभलफोन नभबर, 
िेड, हाम्जरी अभिलेख, सहिागी िएका कक्षाहरू, पास िएका िेडको स्तर, पास िएको सालको स्थायी अभिलेखलाई बबना कुनै 
समयसीमा राख्न सक्रकन्छ ।  
 

बालबाशलकाको अधिकारहरू: 
FERPA का तनयमावलीहरू अन्तगवत, राज्य कानून अनसुार बच्चाको अपाङ्गताले तनजलाई असक्षम बनाउने अवस्थामा बाहेकका 
अवस्थामा तनज 18 वषव पुगेपतछ तनजको भिक्षा सभबन्िी िैक्षक्षक अभिलेखहरू सभबन्िी अभििावकीय अधिकारहरू तनज मै 
हस्तान्तरण हुन्छ । यदद IDEA को खण्ड B अन्तगवतका अभििावकका अधिकारहरू कानूनी रुपले वयस्क िएको बच्चामा 
हस्तान्तरण हुन्छ िने, िैक्षक्षक अभिलेखहरूसँग सभबम्न्ित अधिकारहरू पतन अतनवायव रुपले तनजलाई हस्तान्तरण गररनुपछव । 
यद्यवप, साववजतनक संस्थाले अतनवायव रुपले अभििावक तथा बच्चालाई IDEA अन्तगवत आवश्यक हुने कुनैपतन सूचना उपलब्ि 
गराउनु पछव । अधिक ववभिरट सूचनाको लाधग कृपया “कानूनी रुपले वयस्क हँुदा अभििावकीय अधिकारहरूको हस्तान्तरण” हेनुवहोस ्।  

 

अनिुासन सम्बरिी सचूना: 
कुनै साववजतनक संस्था कुन ैबच्चाको अभिलेखहरूमा उक्त बच्चाको ववरुद्धमा भलइएको जुनसुकै हालको वा अतघल्लो अनुिासन 
सभबन्िी कारवाहीको कथन समाविे गनव तथा अनुिासन सूचानहरूलाई हस्तान्तरण गनव सक्छ; यसरी समावेि वा हस्तान्तरण गदाव 
गैर-अपाङ्ग बालबाभलकाको अभिलेखमा समाविे गररने र उक्त अभिलेखलाई हस्तान्तरण गररने हदसभम गररन्छ । उक्त कथनले 
बच्चा संलग्न िएको अनुिासन सभबन्िी कारवाहीको आवश्यकता बनाउने कुनै व्यवहारको वववरण, ऊ ववरुद्ध गररएको अनुिासन 
सभबन्िी कारवाहीको वववरण तथा उक्त बच्चा तथा तनजसँग सभबम्न्ित अन्य व्यम्क्तहरूको सुराक्षासगँ सान्दभिवक हुन ेजुन सुकै 
अन्य सूचनाहरू समाविे गनव सक्छ । उक्त बच्चा एउटा ववद्यालयबाट अको ववद्यालयमा स्थानान्तरण िएको अवस्थामा तनजको 
कुनै अभिलेखको हस्तान्तरणले अतनवायव रुपले बच्चाको हालको IEP तथा तनजको ववरुद्धमा हालसाल ैवा ववगतमा भलइएको अनिुासन 
सभबन्िी कारवाहीको कथन समाविे गनुवपछव ।  

 

अपाङ्गता भएका बालबाशलकाको अनिुासन  
 

तल उल्लेखखत सूचना ववस्ताररत IFSP वा IEP बाट सेवाहरू प्राप्त गरररहेको 3 वषवदेखख 21 वषव बीचको अपाङ्गता िएका 
बालबाभलकाहरूमा लागू हुन्छ ।   
 

सािवजतनक संस्थाले अशभभािकहरूको बच्चा विरुद्ध तनम्श्चत अनुिासन सम्बरिी कारिाहीहरू गरेको अिस्थामा अशभभािकहरूसुँग 
वििेष पद्धतत तथा सुरक्षाको अधिकार हुरछ । विद्यालयको आचार सदहतंा उल्लंघन(हरू) को कारणले एक िैक्षक्षत सत्रमा 10 भरिा 
बढी पटक विद्यालयबाट हटाइएपतछ सािवजतनक संस्थाले अतनिायव रुपले उक्त बच्चालाई िैक्षक्षक सेिाहरू प्रिान गनुवपछव ।  

 
पररभाषाहरू: 
यो खण्डको प्रयोजनको लाधग तनभन पररिाषाहरू लागू हुन्छन:्  

• तनयम्न्त्रत पदाथव िन्नाले तनयम्न्त्रत पदाथव ऐन (21 U.S.C. 812(c)) को 202(c) को अनुसूधच I, II, III, IV, वा V अन्तगवत 
पदहचान गररएका औषिी वा अन्य पदाथव बुखझन्छ ।  
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• गैरकानूनी औषिी िन्नाले तनयम्न्त्रत पदाथव बुखझन्छ, तर यसले अनुमतत प्राप्त स्वास्थ्य-रेखदेख पेसाकमीको सुपेरीवेक्षणमा 
कानूनी तवरबाट राखखन ेवा प्रयोग हुने अथवा IDEA अन्तगवतको अन्य कुन ैअधिकार वा संघीय काननूको कुनै व्यवस्था 
अन्तगवत कानूनी तवरबाट राखखन ेवा प्रयोग हुन ेपदाथवहरूलाई समावेि गदैन ।  

• हततयार िन्नाले संयुक्त राज्य सदहतंा, िीषवक 18 को िारा 930 को प्रथम उपिारा (g) को अनुच्छेद (2) अन्तगवत 
“खतरनाक हततयार” को पररिाषामा पन ेहततयारहरू बुखझन्छ ।  

• गंिीर िारीररक चोटपटक िन्नाले मतृ्यु, अत्याधिक ठूलो िारीररक वपडा, दीघव तथा स्परट ववरुपण, िारीररक िाग, अङ्ग वा 
मानभसक क्षमताको कायव गने क्षमताको दीघव क्षतत वा अपाङ्गताको खतरा सजृना गने पयावप्त जोखखमलाई बुझाउछ (18 

U.S.C. 13645(h)(3)) । 
 

विद्यालय कमवचारीको अधिकार: 
सबै ववद्याथीहरूको लाधग प्रयोग गररने अनुिासन नीतत अनुसार, ववद्याथीलाई हटाउने कायवले हालको िैक्षक्षक िनावलाई बदलेर तनभन 
अनुसारको िनाव सभबन्िी पररवतवन सजृना गछव िन्न ेकुरा तनिावरण निएसभम, ववद्यालय कमवचारी आचार संदहताको उल्लंघन गने 
अपाङ्गता िएको कुन ैबच्चालाई प्रत्येक उल्लंघनको लाधग एक पटकमा बढीमा 10 ददन सभम हटाउन सक्छन:् 

• अन्तररम वैकम्ल्पक िैक्षक्षक वातावरण;  

• अको वातावरण; वा  
• तनलभबन ।   

 

यदद (एक पटकमा बढीमा 10 ददन) सभम हुने हटाउने कायव जोडडएर एक िैक्षक्षक सत्रमा 10 ददन िन्दा बढी पुग्छ िने, उक्त 
बच्चाको IFSP वा IEP टोलीले तपाईको बच्चालाई सामान्य पाठ्यिम तथा तनजको IEP उदेश्यहरूमा सहिागी हुन सक्षम बनाउन े
आवश्यक सेवाहरूको हद तनिावरण गछव ।   
 

ववद्यालय कमवचारीहरूले आचार सदहतंाको उल्लंघन गन ेअपाङ्गता िएको बच्चाको तनम्भत िनावमा हुने पररवतवन उधचत छ वा छैन 
िन्ने कुराको तनिावरण गनव स्वतन्त्र (case-by-case) आिारमा अद्ववतीय पररम्स्थततहरूलाई ववचार गनव सक्छन ्। िनावमा हुन े
पररवतवनले तनरन्तर 10 ददन वा सो िन्दा बढी समयको लाधग हटाइने कायव वा ढाचँा सजृना गने हटाइने कायवहरूको शे्रणीलाई समावेि 
गछव । अनिुासन सभबन्िी कारवाहीले िनावको पररवतवनको पररणाम दददा उक्त साववजतनक संस्थाले आफूले यस्तो तनणवय भलएको ददन 
सूचना प्रदान गछव र यसले अतनवायव रुपले प्रक्रियागत सुरक्षा कागजात समावेि गनुवपछव ।  

 
प्रकट तनिावरण: 
आचार सदहतंा उल्लंघनको कारणले िनावमा पररवतवन गने तनणवय गरेको 10 ददन भित्र अभििावक तथा बच्चाको IFSP टोली वा IEP 

टोलीले सभबम्न्ित व्यवहार तनभन कारणले िएको हो वा होइन िन्ने कुराको तनिावरण गन ेप्रयोजनका लाधग अतनवायव रुपले बच्चाको 
फाइलमा िएको तनजको IFSP वा IEP, भिक्षकको अवलोकन वा अभििावकले उपलब्ि गराएको सान्दभिवक सूचनाहरूको पुनरावलोकन 
गनुवपछव :  

• उक्त व्यवहार बच्चाको अपाङ्गताको कारणले िएको हो र बच्चाको अपाङ्गतासँग महत्वपूणव रुपले सभबम्न्ित धथयो; वा 
• साववजतनक संस्थाको बच्चाको IFSP वा IEP लागू गने असफलताको प्रत्यक्ष पररणाम धथयो ।  

 

IEP टोलीले माधथ उल्लेख गररएको मध्ये कुन ैएक कथनहरू लागू हुन्छ िन्ने तनिावरण गरेमा, उक्त व्यवहार बच्चाको अपाङ्गताको 
कारणले प्रकट िएको िनी तनिावरण गररनेछ ।   
 

उक्त व्यवहार बच्चाको अपाङ्गताको कारणले प्रकट िएको हो िन ेIFSP टोली वा IEP टोलीले अतनवायव रुपले तनभन कुराहरू गनुवपछव : 
• साववजतनक संस्थाले पदहला कायवत्मक व्यवहारजन्य मूल्याङ्कन सचंालन गरेर उक्त बच्चाको लाधग व्यवहारगत हस्तके्षप 

योजना कायवन्वयन गरेको छैन िने सो गने  ; 

• उक्त बच्चाको व्यवहार हस्तके्षप योजना छ िन ेसभबम्न्ित व्यवहारलाई सभबोिन गन ेआवश्यक िएको अवस्थामा तनजको 
त्यो योजनाको पुनरावलोकन गने र संिोिन गने; र 
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• अभििावक तथा साववजतनक संस्था बच्चाको व्यवहारगत हस्तके्षप योजनाको पररमाजवनको खण्डको रुपमा िनावको 
पररवतवनसँग राजी निएसभम, उक्त बच्चालाई औषधि, हततयार वा गभिीर िारीररक चोटपटकको लाधग अन्तररम वैकम्ल्पक 
िैक्षक्षक वातावरणमा साररएको अवस्थामा बाहेकको अवस्थामा उक्त बच्चालाई जुन स्थानबाट हटाइएको हो त्यही ठाँउमा 
फकावउन े। 

 

यदद उक्त व्यवहार बच्चाको अपाङ्गताको कारणले प्रकट िएको होइन िने ववद्यालयका कमवचारीहरूले अन्य बालबाभलकालाई 
अनुिासनमा राख ेजसरी न ैतनजलाई पतन अनुिासनमा राख्न सक्नेछन ्तर उधचत िैक्षक्षक सेवाहरू अतनवायव रुपले जारी रहनुपछव ।  

 
स्थाननको पररितवन: 
व्यवहार अपाङ्गताको कारणले प्रकट िएको होस ्वा नहोस ्कुन ैबच्चालाई 10 िन्दा बढी ददनको लाधग हटाइनुले स्थाननलाई 
पररवतवन गछव वा औषिी, हततयार वा गभिीर िारीररक चोटपटकको लाधग कुन ैबच्चालाई अन्तररम वैकम्ल्पक वातावरण (IAES) मा 
साररदा उक्त बच्चा अको वातावरणमा िए पतन सामान्य भिक्षा पठ्यिममा सहिागी हुन ेकुरालाई जारी राख्न आफूलाई सक्षम 
बनाउन तथा तनजको IEP मा तय गररएका उद्देश्यहरू प्राप्त गनव अिसर बन्न आवश्यक सेवाहरू तनरन्तर रुपमा प्राप्त गन ेछ । 
उधचत अवस्थामा सो बच्चाले अतनवायव रुपले व्यवहारगत उल्लंघन फेरर नदोहोररयोस ्िन्नका खाततर व्यवहारगत उल्लंघनलाई 
सभबोिन गनव बनाइएको व्यवहारगत मूल्याङ्कन र व्यवहार हस्तके्षप सेवा तथा पररमाजवनहरू प्राप्त गनुवपछव । IEP टोलीले उधचत 
सेवाहरू तथा ती सेवाहरू प्रदान गररने स्थानहरूको तनिावरण गछव ।  

 

अरतररम िकैम्ल्पक िकै्षक्षक िातािरण: 
बच्चाले तनभन कुराहरू गरेको अवस्थामा, कुनै व्यवहार तनजको अपाङ्गताको प्रकटको रुपमा तनिावरण गररएको होस ्वा नहोस ्
त्यसलाई ध्यान नददइकनै ववद्यालय कमवचारीहरूले सो बच्चालाई बढीमा 45 ददन सभमको लाधग अन्तररम वैकम्ल्पक िैक्षक्षक 
वातावरणमा राख्न सक्छन:् 

• ववद्यालयमा वा ववद्यालय पररसरमा वा राज्य वा स्थानीय साववजतनक संस्थाको कायवके्षत्र भित्र पने स्थानमा हततयार 
बोकेमा वा भलएर गएमा; 

• ववद्यालयमा वा ववद्यालय पररसरमा वा राज्य वा स्थानीय साववजतनक संस्थाको कायवके्षत्र भित्र पने स्थानमा रहँदा 
जानीजानी गैरकानूनी औषिी राखमेा वा प्रयोग गरेमा वा तनयम्न्त्रत पदाथवहरू बबिी गरेमा वा बबिी गने बन्दोवस्त गरेमा; 
वा 

• ववद्यालयमा वा ववद्यालय पररसरमा वा राज्य वा स्थानीय साववजतनक संस्थाको कायवके्षत्र भित्र पने स्थानमा रहँदा कुनै अको 
व्यम्क्तलाई िारररीक रुपले गभिीर घाइते बनाएमा । 
 

 

अनिुासन सम्बरिी कारिाहीको पनुरािेिन: 
अभििावकहरू प्रकट तनिावरण वा अनुिासन सभबन्िी कारणले गररएको कुनै स्थानन सभबन्िी कुन ैतनणवयमा असहमत िएमा ती 
अभििावकहरूले प्रिासतनक सुनवाईको कायावलय (OAH) तथा साववजतनक संस्थामा उधचत प्रक्रिया उजुरी दायर गनव सक्छन ्। कुन ै
साववजतनक संस्थालाई बच्चाको हालको स्थानन कायम राख्नुले उक्त बच्चा वा अरुलाई चोटपटक लाग्ने ठूलै सभिावना तनभत्याउँछ 
िन्ने लागेमा त्यो साववजतनक संस्थाले OAH र अभििावकसँग उधचत प्रक्रिया उजुरी दायर गनव सक्छ ।  

 

प्रिासतनक काननू न्यायिीक (ALJ) ले यो कागजातको “असहमतत समािान गन ेतरीका” खण्डमा उल्लेखखत पद्धततहरूको प्रयोग गरेर 
उधचत प्रक्रिया सुनवाई सञ्चालन गछवन ्। यस्तो सुनवाई उधचत प्रक्रिया उजुरी दायर िएको ववद्यालय सञ्चालन हुन े20 ददन भित्र 
हुनेछ र यसले सुनवाई पतछको 10 ददन भित्र तनणवय गनेछ ।  

 

अनुिासन सभबन्िी पुनरावेदनमा तनणवय गदाव, ALJ ले तनभन कुराहरू गनव सक्नछेन:् 

• बच्चालाई जुन ठाउँबाट हटइएको हो सोही स्थानमा फकावउन;े वा 
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• ALJ ले त्यो बच्चाको हालको स्थानन कायम राख्नुले उक्त बच्चा वा अरुलाई चोटपटक लाग्न ेठूल ैसभिावना तनभत्याउँछ 
िन्ने कुरा तनणवय गरेमा ववद्यालय सञ्चालन हुन ेबढीमा 45 ददनको लाधग अन्तररम वैकम्ल्पक िैक्षक्षक वातावरणमा उक्त 
बच्चालाई सान ेआदेि ददने ।  

 

अभििावक या साववजतनक संस्थाद्वारा उधचत प्रक्रिया उजुरीको अनुरोि गररदा, साववजतनक संस्था र अभििावक अन्य कुरामा सहमत 
निएको खण्डमा, ALJ को तनणवय ववचारािीन रहेको अवस्थामा वा उपलब्ि गररएको समयावधि (बढीमा ववद्यालय सञ्चालन हुने 45 
ददन) मा जुन पदहला हुन्छ त्यततन्जेलसभम उक्त बच्चा अन्तररम वैकम्ल्पक िैक्षक्षक वातावरणमा रहन्छ ।   

 
अझसैम्म योग्य भनेर तनणवय नभएको बच्चा: 
यदद कुनै तनयम वा आचार सदहतंाको उल्लङ्घन गने व्यवहार हुनुपवूव साववजतनक संस्थालाई उक्त बच्चा अपाङ्ग छ िन्न ेकुराको 
जानकारी धथयो िने वविेष भिक्षाको लाधग योग्य तनिावररत निएका बच्चाहरू तथा कुन ैतनयम वा आचार सदहतंाको उल्लङ्घन गने 
खालको व्यवहार गने बच्चाहरूले प्रदान गररएको कुनै सुरक्षाको क्रकटान गनव सक्छन ्। साववजतनक ससं्थासँग तनभन अवस्थामा 
अनुिासन सभबन्िी कारवाही ल्याउने व्यवहार हुन ुअतघ जानकारी िएको मातनन्छ:  

• अभििावकले भलखखत रुपमा आफ्नो बच्चालाई वविेष भिक्षा तथा सभबम्न्ित सेवाहरू चादहन्छ िनेर साववजतनक संस्थाको 
सुपेररवेक्षक वा प्रिासतनक कामवचारीहरू, वा बच्चाको भिक्षकलाई भलखखत रूपमा धचन्ता व्यक्त गरेमा; 

• अभििावकले मूल्याङ्कनको अनुरोि गरेमा; वा  
• बच्चाको भिक्षक वा ववद्यालयको कमवचारीले भसि ैसाववजतनक संस्थाको वविेष भिक्षाको तनदेिक वा अन्य सुपेररवेक्षक 

कमवचारीलाई बच्चाले देखाएको व्यवहारको ढाँचाको बारेमा वविेष धचन्ता व्यक्त गरेमा । 
 

देहाय बमोम्जमका अवस्थामा साववजतनक संस्थासँग जानकारी निएको मातनन्छ:  

• अभििावकहरूले साववजतनक संस्थालाई ततनीहरूको बच्चाको मूल्याङ्कन गने अनुमतत नददएमा;  
• अभििावकहरूले साववजतनक संस्थालाई वविेष भिक्षा सेवाहरू प्रदान गने अनुमतत ददन इन्कार गरेमा; वा  
• उक्त बच्चाको मूल्याङ्कन िएर तनज IDEA अन्तगवत अपाङ्गता िएको बच्चा नठहररएमा ।  

 

यदद साववजतनक संस्थासँग अनिुासन सभबन्िी कारवाही गनुव अगाडड बच्चाको अपाङ्गताको बारेमा जानकारी छैन िने उक्त बच्चा 
पतन तुलनात्मक व्यहारमा संलग्न हुने अपाङ्गता निएको व्यम्क्त जसरी न ैसमान अनुिासन सभबन्िी कारवाहीको अधिनमा रहन 
सक्छ ।   
 

 

कुनै अभििावकले आफ्नो बच्चा अनुिासन सभबन्िी कारवाहीको अधिनमा रहन ेसमयावधि भित्र मलू्याङ्कनको लाधग अनुरोि गरेमा 
त्यस्तो मूल्याङ्न अतनवायव रुपले तीव्र रुपले पूरा गररनु पछव । उक्त मूल्याङ्कनको पररणाम नआइन्जलेसभम सो बच्चा ववद्यालय 
अधिकारीहरूले तनणवय गरेको िैक्षक्षक स्थानमा रहन्छ । साववजतनक संस्थाको मूल्याङन र अभििावकहरूले प्रदान गरेको सूचनाको 
आिारमा उक्त बच्चा अपाङ्गता िएको बच्चा ठहररएमा साववजतनक संस्थाले वविेष भिक्षा तथा सभबम्न्ित सेवाहरू प्रदान गनुवपछव र 
अपाङ्गता िएका बालबाभलकाको अनुिासन सभबन्िी सबै प्रक्रियागत सुरक्षाहरू लागू हुन्छन ्।  

 
काननू कायवरियन तथा रयातयक अधिकारीहरूमा गररन ेशसिाररस र उनीहरूद्िारा 
कारिाही: 
IDEA ले साववजतनक संस्थाहरूलाई उपयुक्त अधिकारीहरू र कानून कायवन्वयनलाई अपरािको बारेमा सूचना ददन तनषेि गदैन । 
न्यातयक अधिकारीहरूले अपाङ्गता िएको बच्चाले गरेको अपरािमा संघीय तथा राज्य कानूनको प्रयोग गने उत्तरदातयत्व तनिाउन 
सक्नेछन ्। अपरािको बारेमा जानकारी ददने जुन सुकै संस्थाले पतन COMAR 13A.08.02 ले अनुमतत ददएको हदसभम बच्चाको 
वविेष भिक्षा तथा अनुिासन सभबन्िी अभिलेखहरू, ववद्याथी अभिलेख अभििावकको अनुमतत प्राप्त गरेर वा नीततमा उल्लेख 
गररएको अभििावकको सहमततको अपवाद अनुसार उधचत अधिकारीहरूलाई उपलब्ि गराउने छन ्। 
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सािवजतनक खचवमा तनजी विद्यालयमा गररन ेबालबाशलकाको अशभभािकीय एकतिी भनाव  
 

सािवजतनक संस्थाले तन:िुल्क उधचत सािवजतनक शिक्षा (FAPE) उपलब्ि गराएमा र अशभभािकले आफ्नो बच्चालाई तनजी 
विद्यालयमा राख्न ेतनणवय गरेमा IDEA ले कुनै सािवजतनक संस्थालाई अपाङ्गता भएको बच्चालाई तनजी विद्यालयमा राख्िा लाग्ने 
प्रारम्म्भक हस्तके्षप िा वििेष शिक्षा तथा सम्बम्रित सेिाहरू सदहतको शिक्षाको लागत ततनव बाध्य पानेछैन ।  

 

साववजतनक संस्थाले तन:िुल्क उधचत साववजतनक भिक्षा (FAPE) उपलब्ि गराएमा र अभििावकले आफ्नो बच्चालाई तनजी 
ववद्यालयमा राख्न ेतनणवय गरेमा IDEA ले कुन ैसाववजतनक संस्थालाई अपाङ्गता िएको बच्चालाई तनजी ववद्यालयम राख्दा लाग्न े
वविेष भिक्षा तथा सभबम्न्ित सेवाहरू सदहतको भिक्षाको लागत ततनव बाध्य पानछैेन । यद्यवप, संघीय तनयमावली अनुसार साववजतनक 
संस्थाले उक्त बच्चालाई अभििावकहरूद्वारा तनजी ववद्यालयहरूमा िनाव गररएका बालबाभलकाको जनसंख्यामा समावेि गनेछ । 
FAPE को उपलब्ितासँग सभबम्न्ित साववजतनक संस्था र अभििावक बबचमा हुने असहमतत तथा ववत्तीय उत्तरदातयत्व IDEA 
अन्तगवत उधचत प्रक्रिया उजुरी पद्धततहरूको ववषयहरू हुन ्। कृपया अधिक जानकारीको लाधग “असहमततहरू समािान गने तरीका” 
हेनुवहोस ्। 
 

यदद कुनै अपाङ्गता िएको बच्चाले साववजतनक संस्थाको अधिकार अन्तगवत वविेष भिक्षा वा सभबम्न्ित सेवाहरू पदहला नै प्राप्त 
गरेको छ र अभििावकहरू आफ्नो बच्चालाई साववजतनक संस्थाको अनुमतत वा भसफाररस बबन ैतनजी वप्रस्कुल, प्राथभमक वा माध्यभमक 
ववद्यालयमा िनाव गछवन ्िने, ALJ वा अदालतलाई साववजतनक संस्थाले िनाव अगाडड सामतयक रुपले त्यो बच्चालाई FAPE उपलब्ि 
गराएको धथएन तथा तनजी िनाव उपयुक्त धथयो िन्ने लागेमा ALJ वा अदालतले उक्त साववजतनक ससं्थालाई िनावको खचव िपावई गनव 
लगाउन सक्नछेन ्। अभििावकीय िनावले साववजतनक संस्थाहरूले उपलब्ि गराउने भिक्षामा लागू हुन ेराज्य मापदण्डहरू पूरा नगरे 
पतन ALJ वा अदालतले त्यस्तो िनावलाई उपयुक्त ठहराउन सक्छ ।    

 
भपावईको सीमा: 
तनभन अवस्थामा ALJ वा अदालतद्वारा िपावई घटाइन वा इन्कार गनव सक्रकन्छ:  

• साववजतनक ववद्यालबाट आफ्नो बच्चालाई हटाउन ुअतघ अभििावकहरू सहिागी िएको सबैिन्दा पतछल्लो बैठकमा 
अभििावकहरूले IEP टोलीलाई आफूले साववजतनक संस्थाले FAPE प्रदान गनव प्रश्ताव गरेको िनावलाई आफ्ना धचन्ताहरू तथा 
आफ्नो बच्चालाई साववजतनक खचवमा तनजी ववद्यालयमा िनाव गने मनिायको अभिव्यम्क्तलाई समाविे गदै अस्वीकार 
गदैछन िन्ने जानकारी नददएमा; वा   

• अभििावकले साववजतनक ववद्यालयबाट आफ्नो बच्चालाई हटाउन िन्दा (छुट्टी दौरान हुने कुनै व्यवसातयक ददन सदहत) 
कम्भतमा दि (10) व्यवसातयक ददनअतघ, अभििावकले साववजतनक संस्थालाई आफ्नो बच्चाको साववजतनक स्थाननसँग 
सभबम्न्ित आफ्ना धचन्ताहरू सदहत बच्चालाई हटाउने मनािायको भलखखत सूचना नददएमा; वा 

• साववजतनक ववद्यालयबाट अभििावकहरूले आफ्नो बच्चालाई हटाउनु अतघ साववजतनक संस्थाले अभििावकहरूलाई ततनीहरूको 
बच्चाको मूल्याङ्कन गने यसको मनिायको आवश्यकताहरूको भलखखत सूचनाको माध्यमबाट (जुन मूल्याङ्कन उपयुक्त 
तथा उधचत धथयो त्यो मूल्याङ्कनको उदे्दश्यको कथन सदहत) सूचना ददएको तर अभििावकहरूले आफ्नो बच्चालाई 
मूल्याङ्कनको लाधग उपलब्ि नगराएको अवस्थामा; वा   

• अभििावकहरूको कारवाहीको सन्दिवमा न्यातयक रुपले अनुधचत देखखएको अवस्थामा  
 

माधथ उल्लेखखत सूचना आवश्यकताहरूका वावजुद, िपावईको लागत: 

• तनभन अवस्थामा अभििावकहरूले त्यस्तो सूचना उपलब्ि गराउन असक्षम िएका कारणले घटाइन ेवा अस्वीकार गररने 
छैन: 

o साववजतनक संस्थाले अभििावकहरूलाई सूचना प्रदान गने रोकेमा,  
o माधथ उल्लेखखत IDEA सूचना आवश्यकता अन्तगवत अभििावकहरूले भलखखत सूचना प्राप्त नगरेमा,  
o सूचना सभबन्िी आवश्यकता मान्दा बच्चामा िारीररक जोखखमको अवस्था सजृना गने िएमा, र  
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• अदालत वा ALJ स्व:वववेकमा तनभन अवस्थामा त्यस्तो सूचना उपलब्ि गराउन असक्षम िएका कारणले घटाइन ेवा 
अस्वीकार गररने छैन:   

o अभििावकहरू साक्षर छैनन ्र अिेंजीमा लेख्न सक्दैनन ्िने, वा 
o माधथ उल्लेखखत सूचना मान्नुले बच्चामा गभिीर िावनात्मक जोखखमको अवस्था सजृना गने िएमा ।  

 

कानूनी रुपले ियस्क हुुँिा अशभभािकीय अधिकारहरूको हस्तारतरण  
 

मेरील्याण्डमा सीशमत पररम्स्थततहरूमा बाहेक काननूी रुपमा ियस्क भएपतछ पतन अपाङ्गता भएका बच्चाहरूमा अशभभािकीय अधिकार 
हस्तारतरण हुुँिैन ।  

 

मेररल्याण्ड काननू अन्तगवत, केही सीभमत पररम्स्थततहरूमा IDEA अन्तगवत अभििावकहरूलाई प्रदान गररएको सभपूणव अधिकारहरू 
अपाङ्गता िएको बच्चामा हस्तान्तरण हुन्छ । राज्य कानून अनसुार कुनै बच्चालाई अयोग्य घोवषत गररएको छैन तथा तनभन 
अनुसारको प्रलेखन उपलब्ि छ िने यस्तो हस्तान्तरण सो बच्चा 18 वषवको पुगेपतछ हुन्छ:  

 

• अभििावकहरू अनुपलब्ि छन ्वा अज्ञात छन ्र प्रततनीधि अभििावक तनयुक्त गनुवको साटो अभििावकीय अधिकार बच्चा 
मै हस्तान्तररत होस ्िनेर बच्चाले अनुरोि गरेको प्रलेखन; 

• गत वषवमा अभििावकहरूलाई समावेि गनव साववजतनक संस्थाले गरेको तनरन्तर प्रयासका बाबजुद अभििावकहरू बच्चाको 
लाधग वविेष भिक्षा तनणवय प्रक्रियामा सहिागी िएका छैनन ्िन्न ेदेखाउने प्रलेखन; 

• अभििावकहरूले सकारात्मक रुपमा वविेष भिक्षा तनणवय प्रक्रियामा िाग भलन अस्वीकार गरेको देखाउने प्रलेखन; 

• एक वा दबुै अभििावकहरूको लामो अस्पताल िनाव, संस्थामा िनाव वा गभिीर ववरामी वा रोगको कारणले अभििावकहरू 
वविेष भिक्षा तनणवय प्रक्रियामा िाग भलन असक्षम िएको र अभििावकहरू बच्चामा हुने अधिकारको हस्तान्तरणसँग सहमत 
िएको देखाउन ेप्रलेखन;  

• आफ्नो तनयन्त्रण बादहरको पररम्स्थततको कारणले अभििावकहरू वविेष भिक्षा तनणवय प्रक्रियामा िाग भलन असक्षम िएको र 
अभििावकहरू बच्चामा हुन ेअधिकारको हस्तान्तरणसँग सहमत िएको देखाउन ेप्रलेखन; वा 

• उक्त बच्चा अभििावकहरूको घर बादहर बभसरहेको छ र कुनै अको साववजतनक संस्थाको रेखदेख वा म्जभमामा छैन िन े
देखाउने प्रलेखन ।  

 

यदद अपाङ्गता िएको बच्चासँग बस्ने अभििावक बच्चा 18 वषवको पुग्दा बच्चामा हुन ेअधिकारको हस्तान्तरणसँग सहमत छैन तथा 
राज्य कानून अन्तगवत सो बच्चा अयोग्य घोवषत िएको छैन िन ेअभििावक र बच्चा दबुैले अधिकारहरू हस्तान्तरण गररनुपछव वा 
पदैन िन्ने कुराको तनिावरण गनव उधचत प्रक्रिया उजुरी दायर गनव सक्छन ।  

 

यदद अपाङ्गता िएको कुनै बच्चा संघीय तथा राज्य कानून र तनयमावली अनसुार कुनै प्रततनीधि अभििावकद्वारा प्रतततनधित्व 
िएको छ िने साववजतनक संस्थाले बच्चा तथा प्रततनीधि अभििावकलाई दबुलैाई संघीय तथा राज्य कानून र तनयमावली अन्तगवत 
आवश्यक हुन ेजुन सुकै भलखखत सूचना उपलब्ि गराउन ेछ । यदद बच्चा राज्य काननू अनुसार अयोग्य घोवषत िएको छैन र तनजले 
अधिकार हस्तान्तरणको लाधग अनुरोि गरेमा IDEA अन्तगवत प्रततनीधि अभििावकले वहन गरेको सभपूणव अन्य अधिकारहरू सो 
बच्चामा हस्तान्तरण हुनछे ।  

 

असहमततहरू समािान गने तरीका  
 

तनम्न पद्धततहरूले बच्चाको प्रारम्म्भक हस्तके्षप िा वििेष शिक्षा कायविम तथा सम्बम्रित सेिाहरू सम्बरिी हुने 
असहमततहरूको समािान गनव अशभभािक तथा सािवजतनक संस्थाहरूसुँग उपलब्ि प्रक्रियाहरूको बारेमा िणवन गछवन ्। ती 
विकल्पहरूले मध्यस्थता, राज्य उजुरी, र उधचत प्रक्रिया उजुरी समािेि गछवन । 
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मध्यस्थता: 
मध्यस्थता कुनै अपाङ्गता िएको बच्चाको अभििावकहरू र उक्त बच्चाको भिक्षाको लाधग उत्तरदायी हुन ेसाववजतनक संस्था 
बीच हुने असहमततहरू समािान गनव प्रयोग गनव सक्रकने एक प्रक्रिया हो । 
IEP टोली बैठकको अवधिमा कुनै एक अभििावक बच्चालाई बच्चाको IEP वा वविेष भिक्षा सेवाहरू उपलब्ि गराउने सभबन्िमा 
असहमत हुन्छन ्िन,े IEP टोलीले अभििावकलाई तनभन कुराहरू आफ्नै िाषामा उपलब्ि गराउन सक्छन:् 

• मध्यस्थताको अनुरोिको लाधग अभििावकको अधिकारको मौखखक तथा भलखखत स्परटीकरण; 
• टेभलफोन नभबर सदहत सभपकव  जानकारी, जुन अभििावकले मध्यस्थता प्रक्रियाको बारेमा थप जानकारी प्राप्त गनव 

प्रयोग गनव सक्छन; र  

• प्रो वोनो प्रस्तुततकरण तथा यस के्षत्रमा उपलब्ि तन:िुल्क वा कानूनी न्युन िुल्क र सभबम्न्ित सेवाहरूसँग सभबम्न्ित 
जानकारी। 

 

अभििावकहरूको मातिृाषामा रूपान्तरण हुनको लाधग उनीहरूले मध्यस्थताको बारेमा जानकारीको अनुरोि गनव सक्नेछन।् 
स्थानीय ववद्यालय प्रणालीमा ववद्याथी संख्याको एक प्रततित िन्दा बढी मातिृाषा बोल्ने अभििावकहरूद्वारा मातिृाषा बोल्छन िन,े 
IEP टोलीले अभििावकहरूलाई अनुरोि गरेको भमतत पश्चात 30 ददन भित्र रूपान्तरण गररएको कागजात उपलब्ि गराउनछेन।्  

 

  

 

प्रिावकारी मध्यस्थता प्रववधिमा योग्य तथा तालीमप्राप्त प्रिासतनक सुनवाईको कायावलय (OAH) को कुनै एक कमवचारीले 
यस्तो मध्यस्थताको संचालन गछव । OAH ले छानेको व्यम्क्तसँग स्वाथवको कुनै पतन व्यम्क्तगत वा पेसागत द्वन्द हुने छैन ।  

• मध्यस्थता अभििावक वा बच्चाको प्रारम्भिक हस्तके्षप वा भिक्षाको लाधग उत्तरदायी हुने साववजतनक संस्थाको लाधग 
तन:िुल्क उपलब्ि छ र यसले अभििावकहरूलाई मध्यस्थताको लाधग प्रोत्सादहत गनव अभििावकहरूलाई िेट्ने खचव 
पतन व्योहोछव ।  

• बच्चाको प्रारम्भिक हस्तके्षप वा भिक्षाको लाधग उत्तरदायी हुन ेसाववजतनक संस्था तथा OAH सँग मध्यस्थताको 
लाधग अनुरोि गररन्छ । अभििावकहरूलाई मध्यस्थताको लाधग अनुरोि दायर गनव सहयोग गनवका लाधग उक्त 
साववजतनक संस्था र MSDE को वेवसाइट www.marylandpublicschools.org मा फारम उपलब्ि हुन्छ । अधिक 
सहायताको लाधग साववजतनक संस्थाको वविेष भिक्षा कायावलय वा MSDE, वविेष भिक्षा/प्रारम्भिक हस्तके्षप सेवा 
िाखा, 410-767-7770 मा सभपकव  गनुवहोस ्।   

• मध्यस्थता दौरान अभििावकहरू वा साववजतनक संस्थाको साथमा परामिवदाता आउन सक्छ तथा सल्लाह ददन सक्छ 
।   

• मध्यस्थता सत्र सामान्यतया: भलखखत अनुरोि प्राप्त िएको 20 ददन भित्र अभििावक तथा साववजतनक संस्थाको 
लाधग सुवविाजनक स्थानमा हुनछे ।  

• मध्यस्थता सत्रहरू बन्द पद्धततहरू हुन्छन ्। मध्यस्थताको दौरान हुन ेछलफलहरू अतनवायव रुपले गोप्य रहनुपछव तथा 
कुनै हालतमा पतन पतछ आउने उधचत प्रक्रिया सुनवाई वा नागररक कारवाहीमा प्रमाणको रुपमा प्रयोग गनव पाइदैन । 
अभििावक वा साववजतनक संस्थालाई मध्यस्थता िुरु हुनु अगाडड गोपतनयता प्रततज्ञामा हस्ताक्षर गनव लगाउन 
सक्रकनेछ ।  

• मध्यस्थतामा पक्षहरूले गरेको सहमततलाई अतनवायव रुपले यस्तो प्रकारको मुद्दाको सुनवाई गने अधिकार िएको राज्य 
अदालत वा संघीय म्जल्ला अदालतमा लागू हुन ेखालको भलखखत सहमततको रुपमा उतानुवपछव ।  

• कुनै साववजतनक संस्थाले मध्यस्थतालाई अभििावकको उधचत प्रक्रिया उजुरीको सुनवाई सभबन्िी अधिकारको 
अस्वीकार गने वा दढलो गने प्रयोजनको लाधग प्रयोग गने छैन ।  
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मध्यस्थतालाई प्रोत्सादहत गने बठैक: 
साववजतनक संस्थाले मध्यस्थता प्रक्रियाको प्रयोग गनव नचाहने अभििावकहरूलाई मध्यस्थता प्रक्रियाको सुवविाहरूको बारेमा बणवन गनव 
तथा ततनीहरूलाई यो प्रक्रियाको प्रयोग गनव प्रोत्सादहत गनव अभििावकहरूलाई सुवविा हुन ेसमय र स्थानमा िेट्न ेप्रश्ताव गनव सक्छ 
।  
  

राज्य उजरुी तथा उधचत प्रक्रिया उजरुी बीचमा शभरनता:  
मध्यस्थताको अततररक्त अशभभािकहरूसुँग सािवजतनक संस्थासुँगको असहमततहरूलाई समािान गनव राज्य उजुरी प्रक्रिया िा उधचत 
प्रक्रिया उजुरीको प्रयोग गनव अधिकार हुरछ । यी विकल्पहरूको िरक िरक तनयम तथा पद्धततहरू हुरछन ्।  

 

राज्य उजुरी तथा उधचत प्रक्रिया उजुरीको लाधग छुटै्ट IDEA तनयमावलीहरू हुन्छन ्। तल वणवन गररए झ,ै जनु सकैु व्यम्क्त वा 
संस्थाले साववजतनक संस्था IDEA को उल्लघंन गरेको िन्न ेआरोप लगाउदै राज्य उजुरी दायर गनव सक्छ । अभििावक वा साववजतनक 
संस्थाले मात्र अपाङ्गता िएको कुनै बच्चाको पदहचान, मूल्याङ्कन, प्रारम्भिक हस्तके्षप सेवाहरू वा िैक्षक्षक स्थानन ्वा बच्चाको लाधग 
उपलब्ि तन:िुल्क उधचत साववजतनक भिक्षा (FAPE) सँग सभबन्ि राख्ने जुन सकैु मुद्दालाई भलएर उधचत प्रक्रिया उजुरी दायर गनव 
सक्छन ्।  

 

उधचत तवरले समयसीमा थप गरेको अवस्थामा बाहेक MSDE कमवचारीले सामान्यतया अतनवायव रुपले 60 पात्रो ददनभित्र राज्य 
उजुरीको समािान गररसक्नु पछव । ALJ ले अतनवायव रुपले उधचत प्रक्रिया उजुरीको सुनवाई गनुवपछव (बैठक वा मध्यस्थता माफव त 
समािान निएको अवस्थामा) तथा ALJ ले अभििावक वा साववजतनक संस्थाको अनुरोिमा समयसीमाको वविेष ववस्तारलाई अनुमतत 
ददएको अवस्थामा बाहेक समािान अवधि समापन िएको 45 पात्रो ददन भित्र भलखखत तनणवय जारी गनुवपछव । 
 

यी ववकल्पहरूको साराि ंतथा तलुनाको लाधग यो कागजातमा समावेि गररएको कागजातहरू हेनुवहोस ्। 
    

राज्य उजरुी: 
व्यम्क्त तथा संगठनहरूसुँग मेररल्याण्ड राज्य शिक्षा विभाग (MSDE) मा राज्य उजुरी िायर गने अधिकार हुरछ । राज्यलाई 
अनुसरिान सञ्चालनका लाधग शलखखत उजुरीले अतनिायव रुपले IDEA मा आिश्यक पाररए बमोम्जमका वििेष मापिण्डहरू पूरा 
गनुवपछव ।   
 
कुनै व्यम्क्त वा संगठनलाई कुनै साववजतनक संस्थाले प्रारम्भिक हस्तक्षेप वा वविेष भिक्षा आवश्यकता सभबन्िी संघीय वा राज्य 
कानून वा तनयमावलीको उल्लंघन गरेको छ तथा कुनै साववजतनक संस्थाले उधचत प्रक्रिया सुनवाईको तनणवयलाई कायवन्वयन गरेको 
छैन िन्न ेलागेमा राज्य उजुरी दायर गनव सक्रकन्छ । यस्तो उजुरी अतनवायव रुपले MSDE मा दायर गररनुपछव तथा सहायक राज्य 
सुपेररवेक्षक  ,वविेष भिक्षा /प्रारम्भिक हस्तके्षप सेवाहरू MSDE, 200  ,वेरट बालदटमोर म्स्िट ,बालदटमोर ,मेररल्याण्ड 21201 ठेगानामा 
पठाइनु पछव । MSDE मा उजुरी दायर गने व्यम्क्त वा संगठनले अतनवायव रुपले त्यतत न ैबेला साववजतनक संस्थालाई पतन उजुरीको 
एक प्रतत पठाउनु पछव । उजुरी दायर गनव सहयोग गने ववस्ततृ पद्धततहरू तथा फारम MSDE को ववेसाइट 
www.marylandpublicschools.org मा वा वविागको उजुरी अनसुन्िान तथा उधचत प्रक्रिया िाखाको टेभलफोन 410-767-7770 मा 
उपलब्ि छन ्।  
 

राज्य उजुरीले अतनवायव रुपले तनभन कुराहरू समावेि गनुवपछव : 
• साववजतनक संस्थाले संघीय वा राज्य कानून वा तनयमावलीको आवश्यकताको उल्लंघन गरेको कथन;   

• कथन आिाररत िएको तथ्यहरू; 

• राज्य उजुरी दायर गने व्यम्क्त/सगंठनको हस्ताक्षर र सभपकव  सूचना; र  
• यदद राज्य उजुरीले कुनै वविेष बच्चाको सन्दिवमा उल्लघंनको आरोप लागउदै छ िने:  

o बच्चाको नाम तथा बसोबास गन ेठेगाना; 
o बच्चा जाने ववद्यालयको नाम; 

o घरबबहीन बच्चा वा युवाको सन्दिवमा बच्चाको उपलब्ि सभपकव  वववरण तथ सो बच्चा पढ्न ेववद्यालयको नाम; 

http://www.marylandpublicschools.org/
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o समस्यासँग सभबम्न्ित तथ्यहरू सदहतका बच्चाको समस्याको प्रकृततको वववरण; र 
o राज्य उजुरी दायर गररदंाको बखत उक्त पक्षलाई ज्ञात र उपलब्ि िए सभमको समस्याको प्रश्ताववत समािान ।  

 

राज्य उजुरीले अतनवायव रुपले राज्यले उजुरी प्राप्त गनुवको बढीमा एक वषव अगाडड िएको उल्लंघनलाई आरोप लगाउनु पछव । 
MSDE ले राज्य उजुरी प्राप्त गरेको 60 पात्रो ददनभित्र आफ्नो तनरकषव जारी गनुवपछव र यसले तनभन अवस्थामा 60-ददने 
समयसीमा ववस्तार गनव सक्छ: 

• कुनै वविेष उजुरीको सन्दिवमा असािारण पररम्स्थततहरू िएमा; वा 
• संलग्न अभििावक र साववजतनक संस्था ऐम्च्छक रुपले मध्यस्थता वा वववाद समािानको वैकम्ल्पक माध्यमहरूको 

प्रयोग गनव समयलाई बढाउन राजी िएमा ।  
 

कभतीमा, MSDE ले तनभन काम गनेछ: 

• आवश्यक परेको खण्डमा स्वतन्त्र स्थलगत अनुसन्िान सञ्चालन गने; 
• उजुरीकतावलाई राज्य उजुरीमा उल्लेखखत आरोपहरू सभबन्िी मौखखक वा भलखखत अततररक्त सूचना पेि गन ेअवसर 

प्रदान गने; 
• सबै सान्दभिवक सूचनाहरूको पुनरावलोकन गन ेतथा साववजतनक संस्थाले संघीय वा राज्य कानूनको आवश्यकताहरूको 

उल्लंघन गरेको छ वा छैन िन्ने कुरा पत्ता लगाउन स्वतन्त्र तनिावरण गने; र 
• उजुरीकताव र साववजतनक संस्थालाई उजुरीमा िएको प्रत्येक आरोपलाई सभबोिन गनव तथा तथ्य तथा पररणामको 

तनरकषव समावेि गने भलखखत तनणवय जारी गने ।   
 

आवश्यक िए, उक्त तनणवयले प्राववधिक सहायता क्रियाकलाप, वाताव, तथा पालना सुतनम्श्चत गनव गररने सुिारात्मक 
कारवाहीहरू सदहतका अम्न्तम तनणवय र अम्न्तम तनणवयको प्रिावकारी कायवन्वयनको पद्धततहरूको कारणहरू समेत समावेि 
गनेछ । यदद MSDE ले कुनै साववजतनक संस्थाले उपयुक्त सेवाहरू प्रदान गनव असक्षम िएको छ िन्ने तनिावरण गछव िने 
अम्न्तम भलखखत तनणवयले सो बच्चाको आवश्यकताको लाधग उपयुक्त हुने ती सेवाहरू तथा अपाङ्गता िएका सबै बच्चाको 
लाधग उपयुक्त िववरयका सेवाहरूको इन्कारलाई साववजतनक संस्थाले कसरी पुनमध्यस्थ गनुवपछव िन्ने कुराको जानकारी ददनेछ 
।  
 

राज्य उजरुी समािान गने तरीका:  
मध्यस्थता तथा असहमतत समािान गने अन्य कम औपचाररक ववधिहरू उपलब्ि हुन सक्छन ्तथा त्यस्ता ववधिहरूलाई प्रोत्सादहत 
गररन्छ । पक्षहरूले उजुरीको समािान गरेमा MSDE ले संघीय तनयमावली अन्तगवत अनुसन्िान सञ्चालन गनुव पदैन ।  

 

उधचत प्रक्रिया सनुिाईको अधिनमा रहेको राज्य उजुरी समािान गने तरीका: 
MSDE ले उधचत प्रक्रिया सुनवाईको खण्ड रहेको राज्य उजुरी प्राप्त गरेमा वा कुनै राज्य उजुरीले िेरै मुद्दाहरू समावेि गछव 
जसमध्ये एक वा सो िन्दा बढी मुद्दाहरू सुनवाईको खण्ड िएमा, MSDE ले अतनवायव रुपले उधचत प्रक्रिया सुनवाईमा 
सभबोधित िइरहेको राज्य उजुरीको खण्डलाई त्यो उधचत प्रक्रिया सुनवाईको तनरकषव नतनस्कुञ्जेल सभमलाई छुट्याउनु पछव । 
यद्यवप, उधचत प्रक्रिया सुनवाईको खण्ड नरहेको राज्य उजुरीको जुनसुकै मुद्दालाई पतन अतनवायव रुपले माधथ उल्लेखखत 
समयसीमा तथा पद्धततहरूको प्रयोग गरेर समािान गनुवपछव । यदद राज्य उजुरीमा कुनै उधचत प्रक्रिया सुनवाईमा पदहलै तनणवय 
गररएको उही पक्षहरू समावेि गने मुद्दा उठेमा, उक्त सुनवाई बाध्यकारी हुन्छ र MSDE ले उजुरीकतावलाई सो प्रिावको बारेमा 
जानकारी गराउने छ ।   
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उधचत प्रक्रिया उजुरी: 
अशभभािक िा सािवजतनक संस्थाले कुनै बच्चाको पदहचान, मूल्याङ्कन, प्रारम्म्भक हस्तके्षप सेिा िा िैक्षक्षक स्थानन ्िा 
तन:िुल्क उधचत सािवजतनक शिक्षा (FAPE) सुँग सम्बम्रित हुने जुन सुकै मुद्दामा पतन उधचत प्रक्रिया उजुरी िायर गनव सक्छन ्
।   
 

उक्त उधचत प्रक्रिया उजुरीले अतनवायव रुपले अभििावक वा साववजतनक संस्थाले उधचत प्रक्रिया उजुरीको आिार सजृना गन े
आरोवपत कारवाहीको बारेमा थाह पाएको वा थाह पाउनु पने बढीमा दईु वषवभित्र िएको कुनै उल्लंघनलाई दोष देखाएको हुनु 
पछव ।   
 

यदद अभििावकले साववजतनक संस्थाले उधचत प्रक्रिया उजुरीमा पदहचान िएको मुद्दाहरूको समािान आफूले गरेको िनेर वविेष 
रुपले गलत प्रतततनधित्व गरेको वा साववजतनक संस्थाले IDEA अन्तगवत प्रदान गनुवपने सूचना अभििावकबाट लुकाएको 
कारणले समयसीमा भित्र उधचत प्रक्रिया उजुरी दायर गनव सक्रकएन िने यो समयसीमा लागू हँुदैन । 
 

उधचत प्रक्रिया उजुरी दायर गनव, अभििावक वा साववजतनक संस्था (वा अभििावकको वकील वा साववजतनक संस्थाको वकील) ले 
अतनवायव रुपले अको पक्ष तथा OAH उधचत प्रक्रिया उजुरी पेि गनुवपछव । उक्त उजुरीले अतनवायव रुपले तल उल्लेखखत 
सामािीहरू समावेि गनुवपछव र यसलाई अतनवायव रुपले गोप्य राखखनु पछव ।  

 

अभििावकहरूलाई उधचत प्रक्रिया उजुरी दायर गनव सहयोग गनव, मध्यस्थता तथा उधचत प्रक्रिया उजुरीको अनुरोि फारम 
बच्चालाई प्रारम्भिक हस्तके्षप सेवाहरू प्रदान गररएको साववजतनक संस्था, बच्चा जान ेववद्यालय र MSDE को वेवसाइट 
www.marylandpublicschools.org बाट उपलब्ि हुन्छ ।  अधिक सहायताको लाधग साववजतनक संस्थाको प्रारम्भिक हस्तके्षप 
कायावलय, वविेष भिक्षा कायावलय वा MSDE, वविेष भिक्षा र प्रारम्भिक हस्तके्षप सेवाहरू वविागको टेभलफोन (410) 767-7770 
मा सभपकव  गनुवहोस ्।    

 
उधचत प्रक्रिया उजुरीको विषयिस्त:ु 
उधचत प्रक्रिया उजुरीले अतनवायव रुपले तनभन कुराहरू समावेि गनुवपछव : 

• बच्चाको नाम; 

• बच्चाको बासस्थानको ठेगाना (वा, घरबबहीन बच्चाको सन्दिवमा उपलब्ि सभपकव  ठेगाना);  
• बच्चा पढ्ने ववद्यालयको नाम;  

• बच्चाको भिक्षाको लाधग उत्तरदायी साववजतनक संस्थाको नाम (अथावत, स्थानीय ववद्यालय प्रणाली);   
• प्रश्ताववत वा इन्कार गररएको िुरुवात वा पररवतवनसँग सभबम्न्ित समस्यासँग सभबम्न्ित तथ्यहरू सदहतका 

समस्याको वववरण; र  
• उजुरी दायर गररदंाको बखत उक्त पक्षलाई ज्ञात र उपलब्ि िए सभमको समस्याको प्रश्ताववत समािान ।  

 

अभििावक वा साववजतनक संस्था (वा अभििावकको वकील वा साववजतनक संस्थाको वकील) यो सूचना समावेि गरेर उधचत 
प्रक्रिया उजुरी दायर नगरुञ्जेलसभम अभििावक वा साववजतनक संस्था उधचत प्रक्रिया सुनवाई प्राप्त गनव सक्ने छैनन ्।     
 

 
 
 

http://www.marylandpublicschools.org/


अशभभािकीय अधिकारहरू मेरील्याण्ड प्रक्रियागत सुरक्षा सूचना शिि ुतथा बालबाशलकाहरू, विद्यालयपिूव, वििेष शिक्षा 
 

पररमाजवन जनु 2017_अम्न्तम 

लागू हुने जलुाई 1, 2017 

 

22 

उधचत प्रक्रिया उजुरी माधथको प्रततक्रिया:  
कुनै पक्षले उधचत प्रक्रिया उजुरीको दताव गदाव, बच्चा प्रारम्भिक हस्तके्षप र भिक्षाको लाधग उत्तरदायी रहेको साववजतनक संस्थाले तनभन 
कुराहरू गनेछ:  

• अभििावकलाई उपलब्ि तन:िुल्क वा न्यून लागत कानून वा अन्य सान्दभिवक सेवाहरूको बारेमा जानकारी ददने; 
• अभििावकलाई प्रक्रियागत सुरक्षा कागजातको एक प्रतत उपलब्ि गराउने; र  
• अभििावकलाई मध्यस्थताको उपलब्िताको बारेमा जानकारी ददने ।  

 

कुनै साववजतनक संस्थाले अभििावकहरूले उधचत प्रक्रिया उजुरीमा उठाएका मुद्दाहरूको बारेमा ततनीहरूलाई अिीम भलखखत सूचना 
पठाएको छैन िन,े उक्त साववजतनक संस्थाले अभििावकलाई उधचत प्रक्रिया उजुरी प्राप्त िएको 10 ददनभित्र तनभन कुराहरू समावेि 
गरेर एउटा प्रततक्रिया पठाउन ेछ: 

• साववजतनक संस्थाले क्रकन कारवाही(हरू) गने प्रश्ताव गछव वा इन्कार गछव िन्न ेबारेमा स्पम्रटकरण;  

• साववजतनक संस्थाले ववचार गरेका कुनै अन्य ववकल्पहरूको वववरण तथा ती ववकल्पहरूलाई अस्वीकार गनुवका कारणहरू;  

• अपाङ्गता िएको बच्चाको अभििावकहरूसँग यो खण्डको प्रक्रियागत सूरक्षा अन्तगवत सुरक्षाहरू छन ्िन्ने कथन तथा यदद 
यो सचूना मूल्याङ्कनको प्रारम्भिक भसफाररस होइन िने प्रक्रियागत सुरक्षाको प्रततलीवप प्राप्त गन ेतरीकाको कथन; र 

• IDEA अन्तगवतका व्यवस्थाहरू बझु्न सहायता प्राप्त गनव अभििावकहरूले सभपकव  गनुव पने श्रोतहरू । 
 

यो प्रततक्रियाले कुन ैसाववजतनक ससं्थालाई उधचत िएको खण्डमा अभििावकको उधचत प्रक्रिया उजुरी अपयावप्त धथयो िनी दावी गनव 
रोक्ने छैन ।   
 

उधचत प्रक्रिया उजुरीको अको पक्ष (अभििावक वा साववजतनक संस्था) ले अतनवायव रुपले अको पक्षलाई उधचत प्रक्रिया उजुरी प्राप्त 
िएको 10 पात्रो ददन भित्र उधचत प्रक्रिया उजुरीमा िएका मुद्दाहरूलाई वविेष रुपले सभबोिन गने खालको एउटा प्रततक्रिया पठाउनु पछव 
। 
 

सचूनाको पयावप्तता: 
उजुरी प्राप्त गने पक्षले भलखखत रुपमा OAH र अको पक्षलाई प्राप्त िएको 15 ददन भित्र प्राप्त गने पक्षलाई उधचत प्रक्रिया उजुरीले 
सामािी आवश्यकता पूरा गदैन िनी सूधचत गरेको अवस्थामा बाहेक उधचत प्रक्रिया उजुरीलाई पयावप्त ठातनन्छ । अपूणवताको सूचना 
प्राप्त िएको पाँच (5) ददनभित्र OAH ले उधचत प्रक्रिया उजुरीले सामािी आवश्यकता पूरा गछव वा गदैन िन्ने कुराको तनणवय गरी 
पक्षहरूलाई तुरुन्तै भलखखत रुपमा सूधचत गनेछ ।   
 

अको पक्षले भलखखत रुपमा सहमत िएको र तनजलाई तल उल्लेखखत समािान बैठकको माध्यमबाट मुद्दाहरूको सामािान गन ेअवसर 
प्रदान गररएमा वा OAH ले उधचत प्रक्रिया उजुरी िएको बढीमा पाचँ (5) ददन अतघ अनुमतत प्रदान गरेमा मात्र सभबम्न्ित पक्षले 
आफ्नो उधचत प्रक्रिया उजुरी संिोिन गनव सक्छ । संिोधित उधचत प्रक्रिया उजुरी दायर गरेपतछ फेरर समािान बैठक तथा उधचत 
प्रक्रिया सुनवाईको समयसीमा िुरु हुन्छ ।   
 

कायविाहीको िौरान बालकको म्स्थतत: 
(अनुिासन खण्ड अन्तगवत व्यवस्था गररएको बाहेकका) कुन ैप्रिासतनक वा न्यातयक कायववाहीहरू ववचारािीन रहेको अवस्थामा, 
अभििावक र साववजतनक संस्थाहरू अको कुरामा सहमत निएसभम, उक्त बच्चा अतनवायव रुपले तनजको साववकको प्रारम्भिक 
हस्तके्षत वा िैक्षक्षक स्थननम ैरहनुपछव । यदद कायववाहीले साववजतनक ववद्यालयमा बच्चाको प्रारम्भिक िनावको लाधग गररने प्रारम्भिक 
आवेदनलाई समाविे गछव िन ेसो बच्चालाई सभपूणव कायववाहीहरू समापन हँुन्जेलसभम अतनवायव रुपले अभििावकीय सहमतत भलएर 
साववजतनक कायविममा राखखनु पछव । ALJ को तनणवय हस्तके्षप सवेाहरू वा भिक्षा स्थानन उधचत छ िन्ने अभििावकहरूको ववचारसँग 
सहमत िएमा उक्त स्थानन िववरयमा हुन ेपुनरावेदनहरू ववचारािीन रहँदाको बखत बच्चा हालको स्थानमा न ैरहन्छ । 
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समािान प्रक्रिया: 
अभििावकको उधचत प्रक्रिया उजुरी प्राप्त गरेको 15 पात्रो ददन भित्र, र उधचत प्रक्रिया सुनवाई िुरु हुन ुपूवव, साववजतनक संस्थाले 
अतनवायव रुपले अभििावक तथा अभििावकको उधचत प्रक्रिया उजुरीमा पदहचान िएका तथ्यहरूको वविेष जानकारी िएको व्यम्क्तकृत 
पाररवाररक सेवा योजना (IFSP) समूह वा व्यम्क्तकृत भिक्षा कायविम (IEP) को सान्दभिवक सदस्य वा सदस्यहरूसँग एउटा बठैक 
गनुवपछव । उक्त बैठकमा:  

• अतनवायव रुपले साववजतनक संस्थाको पक्षबाट तनणवय अधिकार िएको साववजतनक संस्थाको एक जना प्रततनीधि समावेि 
गनुवपछव ; र 

• अभििावकले आफ्नो वकील नल्याएसभम साववजतनक संस्थाको प्रतततनधित्व गने कुन ैवकील समाविे गनुव हँुदैन ।  

 

अभििावक र साववजतनक संस्थाले उक्त बैठकमा सहिागी हुन ेIFSP वा IEP टोलीको सान्दभिवक सदस्यहरूको तनिावरण गछवन ्।  

 

अभििावकको लाधग उक्त बठैकको उद्देश्य उधचत प्रक्रिया उजुरी तथा उजुरीको आिारको सजृना गने तथ्यको छलफल गनुव हुन्छ ताकी 
साववजतनक संस्थासँग वववादको समािान गने अवसर कायम रहोस ्।  

 

तनभन अवस्थामा समािान बैठकको आवश्यकता पदैन:  

• अभििावक र साववजतनक संस्था भलखखत रुपमा बैठक नगनव राजी िएमा;  
• अभििावक र साववजतनक संस्थाले मध्यस्थताको प्रयोग गनव राजी िएमा; वा 
• साववजतनक संस्थाले उधचत प्रक्रिया उजुरीको िुरुवात गरेमा । 

 

साववजतनक संस्थाले उजुरी प्राप्त िएको 30 पात्रो ददन (समािान अवधि) भित्र अभििावकलाई सन्तुरट पान ेदहसावले उधचत प्रक्रिया 
उजुरीको समािान नगरेको अवस्थामा उधचत प्रक्रिया सुनवाई हुन सक्छ । 
 

तल “30 पात्रो ददन समािान अवधिमा समायोजनहरू” वा “तीव्र समयसीमा” खण्डमा वणवन गररएका पररम्स्थततहरू मध्ये कुनै एक 
लागू हुने अवस्थामा बाहेक 30-ददने समािान अवधिको अन्त्य हुन ेववम्त्तकै अम्न्तम तनणवय जारी गने 45-ददने समयसीमा िुरु हुन्छ 
।  
 

30 पात्रो दिन समािान अिधिमा समायोजनहरू: 
अभििावक र साववजतनक संस्थाले समािान प्रक्रिया ववस्तार गनव, समािान प्रक्रियामा नजान वा मध्यस्थताको प्रयोग गनव राजी िएको 
अवस्थामा बाहेक समािान बैठकमा अभििावक सहिागी नहुनलेु बैठक नहुन्जेलका लाधग समािान प्रक्रिया तथा उधचत प्रक्रिया 
सुनवाईको समयसीमालाई दढलो गनेछ ।  

 

उधचत प्रयत्न गरेर त्यस्ता प्रयत्नहरूको प्रलेखन गरेपतछ साववजतनक संस्थाले समािान बैठकमा अभििावकको सहिाधगता प्राप्त गनव 
सकेन िने, उक्त साववजतनक संस्थाले 30-ददन ेसमािान अवधिको अन्त्यपतछ ALJ उधचत प्रक्रिया उजुरीलाई रद्द गनव अनुरोि गनव 
सक्छ । साववजतनक संस्थाले गरेको प्रयत्नको प्रलेखनले अतनवायव रुपले पारस्पररक रुपमा राजी िएको समय तथा स्थानको व्यवस्था 
गनव गरेका प्रयत्नहरूमा तनभन कुराहरू जस्ता अभिलेख समाविे गनुवपछव : 

• गरेको वा गने प्रयत्न गरेको टेभलफोन तथा ततनको पररणामको ववस्ततृ अभिलेख; 

• अभििावकलाई पठाइएको पत्रचार तथा प्राप्त िएको कुन ैप्रततक्रियाको प्रततलीवप; र 
• अभििावकको घरमा तथा रोजगारस्थलमा गरेको भ्रमण तथा त्यस्ता भ्रमणहरूको पररणामहरूको ववस्ततृ वववरण ।  

 

यदद साववजतनक संस्थाले अभििावकको उधचत प्रक्रिया उजुरीको सूचना प्राप्त गरेको 15 पात्रो ददन भित्र समािान बैठक नगरेमा वा 
समािान बैठकमा सहिागी निएमा, अभििावकले सुनवाई गनव तथा 45 पात्रो ददन भित्र तनणवय जारी गनव अनुरोि गनव सक्छ ।  

 

अभििावक र साववजतनक संस्थाले समािान बैठक नगनव भलखखत रुपमा राजी िएमा, उधचत प्रक्रिया सुनवाईको 45-ददने समयसीम 
अको ददन देखख िुरु हुन्छ ।  
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मध्यस्थता वा समािान बैठकको िुरुवातपतछ तथा 30-ददन ेसमािान अवधि पूरा हुन ुअगाडड, अभििावक र साववजतनक संस्थाले 
भलखखत रुपमा कुनै सहमतत सभिव छैन िन्ने कुरामा राजी िएमा, उधचत प्रक्रिया सुनवाईको 45-ददन समयसीम अको ददन देखख िुरु 
हुन्छ ।  
 

अभििावक र साववजतनक संस्था मध्यस्थताको प्रयोग गनव राजी िएमा 30-ददने समािान अवधिको अन्त्य हुने ववम्त्तकै दबुै पक्षहरू 
सहमतत नहुन्जेलसभम मध्यस्थता प्रक्रियालाई तनरन्तरता ददन भलखखत रुपमा राजी हुन सक्छन ्। यद्यवप, अभििावक वा साववजतनक 
संस्था मध्ये कुनै एक पक्ष मध्यस्थता प्रक्रियाबाट बादहररएमा उधचत प्रक्रिया सुनवाईको 45-ददन समयसीम अको ददन देखख िुरु हुन्छ 
। 
 

समािान सम्झौता सहमतत: 
यदद समािान बैठकमा वववादको समािान तनम्स्कएमा, अभििावक र साववजतनक संस्थाले अतनवायव रुपले तनभन अनुसारको कानूनी 
रुपले बाध्यकारी हुने सहमतत गनुव पनेछ: 

• अभििावक र साववजतनक संस्थालाई सहमतत मान्न लगाउने अधिकार िएको साववजतनक संस्थाको प्रतततनधिद्वारा 
हस्ताक्षररत; र 

• पूणव कायवके्षत्र िएको राज्य अदालतमा (यस्तो प्रकारको मुद्दाको सुनवाई गने अधिकार िएको राज्य अदालत) वा संघीय 
राज्य अदालतमा लागू गनव सक्ने। 

  

समािान बैठकको पररणाम स्वरुप, अभििावक र साववजतनक संस्थाले कुन ैसहमतत गरेमा कुन ैएक पक्षले उक्त सहमततलाई तीन (3) 
व्यवसातयक ददनभित्र रद्द गन ेसक्नेछन ्।  

 

उधचत प्रक्रिया सनुिाई: 
वववादमा सलंग्न अभििावक र साववजतनक संस्थासँग उधचत प्रक्रिया उजुरीको दायर गरेपतछ तनरपक्ष उधचत प्रक्रिया सुनवाई प्राप्त गन े
अधिकार हुन्छ ।  

 

प्रिासतनक काननू रयायािीि (ALJ): 
• प्रिासतनक सुनवाईको कायावलयको एक कमवचारी हुन;् 

• सँग सुनवाईमा हुन ेआफ्नो वस्तुगततासँग टकराव गन ेखालका व्यम्क्तगत वा पिेागत स्वाथवहरू हुने छैनन;् 

• IDEA का प्राविानहरू, IDEA सँग सभबम्न्ित संघीय र राज्य तनयमावली तथा IDEA को काननूी व्यख्याको बारेमा जानकार 
हुन्छन ्र बुझ्छन;् र 

• सँग उधचत कानून मापदण्ड अनुसार कानूनी अभ्याससँग मेल खान ेदहसावले सुनवाई सञ्चालन गने र तनणवय गने तथा 
लेख्ने ज्ञान तथा योग्यता छुन्छ । 

 

उधचत प्रक्रिया उजुरीको विषय: 
उधचत प्रक्रिया उजुरी दायर गन ेपक्ष (अभििावक वा साववजतनक संस्था) ले उधचत प्रक्रिया उजुरीमा सभबोधित निएका मुद्दाहरूलाई 
अको पक्षा राजी निइन्जलेसभम उधचत प्रक्रिया सुनवाईमा उठाउन पाउने छैन ।  

 

 
सनुिाई अधिकारहरू: 
(IDEA अनुिासन सभबन्िी पद्धततहरूको बारेमा हुने सुनवाई सदहतका) उधचत प्रक्रिया सुनवाईको दबु ैपक्षसँग तनभन अधिकार हुन्छ: 

• राज्य सरकार दफा §9-1607.1, मेररल्याण्डको सदटक सदहतंा अनुसार उधचत प्रक्रिया सुनवाईमा आफ्नो प्रतततनधित्व आफै गन े
वा कुन ैवकीलद्वारा प्रतततनधित्व गररने; 

• अपाङ्गता िएका बच्चाहरूको बारेमा वविेष ज्ञान वा तालीम प्राप्त गरेको कुन ैवकील वा व्यम्क्तहरूलाई साथमा ल्याउने 
तथा तनजद्वारा सल्लाह प्राप्त गने; 
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• प्रमाण पेि गने र सामना गने, म्जरह गने तथा साक्षीहरूलाई उपम्स्थत हुन लगाउने; 
• सुनवाईको कम्भतमा 5 व्यवसातयक ददन अगाडड आफूलाई नबताइएको प्रमाण सुनवाईमा पिे गनव तनषेि गने; 
• सुनवाईको भलखखत, वा अभििावकको ववकल्पमा, ववद्युतीय, िब्द िब्दको अभिलेख प्राप्त गने; र 
• तथ्य तथा तनणवयहरूको भलखखत, वा अभििावकको ववकल्पमा, ववद्युतीय तनरकषव प्राप्त गने । 

 

सचूनाको अततररक्त खुलासा: 
उधचत प्रक्रिया सुनवाईको कभतीमा पाँच (5) व्यवसातयक ददन अगाडड, अभििावक र साववजतनक संस्थाले अतनवायव रुपले सो समयसभम 
पूरा गररएका सभपूणव मूल्याङ्कनहरू तथा साववजतनक संस्था र अभििावकले सुनवाईमा प्रयोग गन ेमनसाय राखकेो ती 
मूल्याङ्कनहरूमा आिाररत भसफाररसहरू एक अकावलाई प्रकट गररसक्नु पछव ।    
कुनै ALJ ले यो आवश्यकता पूरा नगने कुन ैपक्षलाई अको पक्षको अनुमतत बबना सुनवाईमा मूल्याङ्कन तथा भसफाररस पेि गनवबाट 
रोक्न सक्छ ।  

 

अशभभािकको अधिकारहरू: 
अभििावकसँग तनभन अधिकारहरू हुन्छन:्   

• बच्चालाई उपम्स्थत गराउने; 
• सववसािारणको लाधग सुनवाई खुला गने; र 
• आफूलाई सनुवाईको अभिलेख, तथ्यहरूको तनरकषव र तनणवय तन:िुल्क उपलब्ि गनव लगाउन े। 

सनुिाई तनणवय: 
कुनै बच्चाले तन:िुल्क उधचत साववजतनक भिक्षा (FAPE) प्राप्त गयो वा गरेन िन्ने सभबन्िी ALJ को तनणवय अतनवायव रुपले सारिूत 
आिारहरूमा आिाररत हुनुपछव । कुनै प्रक्रियागत उल्लंघनलाई आरोप लगाउन ेमुद्दाहरूमा तनभन अवस्थामा मात्र ALJ ले उक्त बच्चाले 
FAPE प्राप्त गरेन िन्न ेकुरा पत्ता लगाउन सक्छ:  

• प्रक्रियागत अपूणवताले बच्चाको FAPE सभबन्िी अधिकारमा हस्तके्षप गरेमा; 
• प्रक्रियागत अपूणवताले महत्वपूणव रुपले बच्चाको FAPE प्राविान सँग सभबम्न्ित तनणवय प्रक्रियामा अभििावकको सहिाधगताको 

अवसरमा हस्तके्षप गरेमा; वा 
• प्रक्रियागत अपूणवताले िैक्षक्षक सुवविाको वम्ञ्चततकरणको अवस्था सजृना गरेमा । 
 

माधथ वणवन गररएका कुन ैपतन व्यवस्थाहरूलाई ALJ लाई कुनै साववजतनक संस्थालाई IDEA को खण्ड B अन्तगवतका संघीय 
तनयमावलीहरूको प्रक्रियागत सुरक्षा (34 CFR 300.500 देखख 300.536 सभम) को आवश्यकताहरूको पलना गनव रोक्ने दहसावले व्यख्या 
गनव सक्रकन्न । 

छुटै्ट उधचत प्रक्रिया उजुरी: 
IDEA को प्रक्रियागत सुरक्षा खण्डमा उल्लेख गररएको कुन ैपतन कुराले अभििावकलाई पदहला न ैदायर गररएको उधचत प्रक्रिया 
उजुरीको िन्दा फरक मुद्दा िएको छुटै्ट उधचत प्रक्रिया उजुरी दायर गनव रोक्दैन । 
 

सनुिाईको समयसीमा र सवुििा: 
समािान बैठकको 30 पात्रो ददनको समाप्त िएको बढीमा 45 पात्रो ददन पतछ, वा “30 पात्रो ददन समािान अवधिमा समायोजनहरू” 
वा “तीव्र समयसीमा” अन्तगवत वणवन गररएको समायोम्जत समयसीमाको अन्त्यपतछ बढीमा 45 पात्रो ददनभित्र:  

• सुनवाईमा अम्न्तम तनणवय गररन्छ; र 
• प्रत्येक पक्षलाई तनणवयको एक प्रतत हुलाकबाट पठाइन्छ ।  

 

कुनै ALJ कुनै एक पक्षको अनुरोिमा 45-ददने समय सीमा पतछ पतन समयको वविेष ववस्तारलाई अनुमतत ददन सक्छन ्। प्रत्येक 
सुनवाई अतनवायव रुपले अभििावक र बच्चाको लाधग उधचत रुपले सुवविाजनक समय र स्थानमा हुनुपछव ।  
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तीब्र समयसीमा: 
अपाङ्गता िएको बच्चाको पक्षबाट तनभन कुराहरूसँग सभबम्न्ित उधचत प्रक्रिया उजुरी दायर िएको अवस्थामा तीव्र उधचत प्रक्रिया 
सुनवाईको व्यवस्था गने दातयत्व साववजतनक संस्थाको हो:  

• हाल ववद्यालय िनाव निएको र ववद्यालय नगइरहेको अपाङ्गता िएको बच्चा;  
• अपाङ्गता िएको बच्चाको अन्तररम वैकम्ल्पक िैक्षक्षक वातावरणमा िनाव; वा  
• प्रकट तनिावरण ।   

उधचत प्रक्रिया सुनवाई अतनवायव रुपले उजुरी दायर गररएको 20 ववद्यालय ददनभित्र होइसक्न ुपछव । ALJ ले अतनवायव रुपले सुनवाई 
िएको 10 ददनभित्र तनिावरण गररसक्नुपछव । समािान बैठक अतनवायव रुपले उधचत प्रक्रिया उजुरीको सूचना प्राप्त िएको सात (7) 
पात्रो ददन भित्र बभससक्न ुपछव र उक्त मुद्दा उधचत प्रक्रिया उजुरी प्राप्त िएको 15 पात्रो ददन भित्र दबुै पक्षहरू सन्तुरट हुन ेगरी 
समािान निएसभम उक्त उधचत प्रक्रिया सुनवाई अतघ बढ्नेछ ।   

 

अम्रतम सनुिाई तनणवय:  
अभििावक वा साववजतनक संस्थाले पुनरावेदन नगरेसभम ALJ को तनणवय अम्न्तम हुन्छ । तनरकषव तथा तनणवयद्वारा वपडडत जुन ै
पक्षसँग पतन उधचत प्रक्रिया सुनवाईमा पस्तुत गररएका उजुरीको सन्दिवमा नागररक कारवाही गने अधिकार हुन्छ ।  

 

पनुरािेिन: 
तनरकषव तथा तनणवयसँग राजी नहुने सुनवाइको जुनसकैु पक्षसँग वववादको मात्रालाई ध्यान नददइकन ैALJ ले तनणवय सुनाएको 120 
ददन भित्र योग्य कायवके्षत्र िएको राज्य अदालत वा संयुक्त राज्य अमेररकाको म्जल्ला अदालतमा नागररक कारवाही सञ्चालन गरेर 
पुनरावेदन गने अधिकार हुन्छ ।  
 

जुनैसुकै नागररक कारवाहीमा, अदालतले:  

• प्रिासतनक कायववाहीको अभिलेखहरू प्राप्त गनछे; 

• अभििावकको अनुरोि वा साववजतनक संस्थाको अनुरोिमा अततररक्त प्रमाणको सुनवाई गनेछ; 

• आफ्नो तनणवयलाई प्रमाणको प्रिानतामा अिाररत गनेछ: र 
• अदालतलाई उधचत लागेको सहुभलयत प्रदान गनेछ ।  

 

IDEA को खन्ड B मा रहेको कुन ैकुराले अमेररकी संवविान, 1990 को अमेररकी अपाङ्गता ऐन, 1973 को पुनवावस ऐनको िीषवक V 
(िाग 504) वा अपाङ्गता िएका बालबाभलकाहरूको अधिकारहरू सरुक्षक्षत गने अन्य संघीय काननूहरू अन्तगवत उपलब्ि अधिकार, 
पद्धतत तथा उपचारहरूलाई तनषेि वा सीभमत गने छैन । अपवादको रुपमा यी कानूनहरू अन्तगवत नागररक कारवाही दायर गनुव अगाडड 
अभििावकहरू वा साववजतनक संस्थाले अतनवायव रुपले OAH सँगको उधचत प्रक्रिया सुनवाईको पद्धततहरू प्रयोग गरर सकेको हुनुपछव । 
यसको अथव हो अभििावकहरू IDEA अन्तगवत उपलब्ि उपचारहरू समेटने अन्य कानूनहरू अन्तगवत उपचार प्राप्त गनव सक्छन ्तर 
सामान्यतया, ती अन्य कानूनहरू अन्तगवत राहत प्राप्त गनव अभििावकहरूले अदालत जानुपूवव अतनवायव रुपले पदहले IDEA अन्तगवत 
उपलब्ि प्रिासतनक उपचारहरू (उधचत प्रक्रिया उजुरी, समािान बैठक, तनरपक्ष उधचत प्रक्रिया सुनवाई पद्धततहरू आदद) को प्रयोग 
गनुवपछव ।  

 

िकीलहरूको िलु्क 
 

IDEA अन्तगवत ल्याइएका कुन ैपतन कारवाही वा कायववाहीमा, अदालतले तनभन व्यम्क्तहरूलाई वकीलको उधचत दस्तुर प्रदान 
गनवसक्छ:  

• ववद्यमान पक्ष रहेको अपाङ्गता िएको बच्चाको अभििावक वा माता वा वपताहरूलाई; 

• MSDE वा कुन ैअको साववजतनक संस्थाको रुपमा रहेको ववद्यमान पक्षलाई अनुधचत, अव्यवहाररक वा अिारहीन उजुरी वा 
पतछ हुने कारवाहीको कारण दायर गने अभििावकको वकीलको ववरुद्धमा वा मुद्दा स्परट रुपमा अनुधचत, अव्यवहाररक वा 
अिारहीन िइसकेपतछ पतन मुद्दालाई तनरन्तरता ददने अभििावकको वकीलको ववरुद्धमा; वा 
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• अभििावकको उजुरी वा कारवाहीको कारण सताउन, अनावश्यक दढलासुस्ती गराउन वा मुद्दाको लागत अनवाश्यक रुपले 
बढाउने जस्तो अनुधचत प्रयोजनको लाधग पेि गररएको अवस्थामा MSDE वा कुन ैअको साववजतनक संस्थाको रुपमा रहेको 
ववद्यमान पक्षलाई  अभििावकको वकील ववरुद्ध वा अभििावक ववरुद्धमा 

 

उपलब्ि गराइएको दस्तुर अतनवायव रुपले प्रदान गररएको सेवाको प्रकार तथा गुणस्तरको आवश्यकता सजृना हुन ेसमुदायमा ववद्यमान 
दरमा आिाररत हुनुपछव । उपलब्ि गराइएको दस्तुर गणना गनव कुन ैबोनस वा गुणकको प्रयोग गनव पाइदैन ।  

 

तनभन पररम्स्थततहरूमा दस्तुरहरू उपलब्ि नगराइन पतन सक्रकन्छ: 

• उधचत प्रक्रिया सुनवाई वा न्यातयक कारवाहीको पररणाम स्वरुप गररने वाहेकका कुनै IFSP वा IEP टोली बैठकका लाधग; 

• उधचत प्रक्रिया उजुरी दायर गनुविन्दा अगाडड गररएको मध्यस्थताको लाधग;  

• समािान बैठकहरूका लाधग 

• तनभन अवस्थामा अभििावकलाई भलखखत सभझौतापतछ प्रश्ताव गररएको सेवाहरूको लाधग: 

o संघीय तनयम तथा नागररक पद्धततको तनयम 68 अन्तगवत समयसीमा भित्र वा प्रिासतनक कायववाहीमा कायववाही िुरु 
हुनुिन्दा दि ददन अगाडड िन्दा चाँडो प्रश्ताव गररएमा; 

o उक्त प्रश्ताव दि ददनभित्र स्वीकृत निएमा; र 
o अदालतले अभििावकद्वारा सुनवाईमा प्राप्त गरेको राहत सभझौताको प्रश्ताव िन्दा बढी अनुकुल छैन िन्ने कुरा पत्ता 

लगाएमा । अभििावकले सभझौता प्रश्ताव अस्वीकार गनुवलाई पयावप्त मात्रामा पुम्रट गनव सक्रकएमा दस्तुर तथा 
लागतहरू ददइन सक्रकन्छ ।  

 

तनभन पररम्स्थततहरूमा दस्तुर घटाउन सक्रकन्छ: 

• अभििावक वा अभििावकको वकीलले वववादको समािान गनव अनुधचत रुपले दढलाई गरेमा; 
• दस्तुरको रकम समुदायमा उधचत रुपले तुलनात्मक भसप, इज्जत र अनुिव िएको वकीलहरूबाट उस्तै प्रकारका सेवाहरू 

प्राप्त गनवको लाधग समुदायमा प्रचभलत दर िन्दा अनुधचत रुपले बढी िएमा; 
• कायववाहीको प्रकृततलाई मध्यनजर गदाव समय र सेवाहरू अत्याधिक िएको ठहररएमा; वा 
• वकीलले उधचत प्रक्रिया सुनवाई अनुरोि सचूना दायर गदाव उधचत सचूना उपलब्ि नगराएमा । 

 

तनभन अवस्थामा दस्तुरहरू घटाइने छैन: 

• उक्त साववजतनक संस्थाले समािान गनव दढलासुस्ती गरेमा; वा 
• प्रक्रियागत सुरक्षा आवश्यकताको उल्लंघन िएमा । 

 

वकीलको दस्तुर प्राप्त गन ेसभबन्िी अभििावकको अधिकार IDEA मा व्यवस्था गररएमा केही तनम्श्चत ितवहरू पूरा गनवमा आिाररत 
रहने िएकोले अभििावकले यो कुराको बारेमा आफ्ना वकीलहरूसँग छलफल गनुवपछव । 
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समािेि: IDEA वििाि समािान प्रक्रिया तलुना चाटव 
 मध्यस्थता उधचत प्रक्रिया उजुरी  समािान प्रक्रिया राज्य उजुरी 
यो प्रक्रिया कसले 
िुरु गनव सक्छ ? 

 

अभििावक वा 
साववजतनक संस्था, तर 
दबुैका लाधग ऐम्च्छक 
हुनुपछव  

अभििावक वा साववजतनक 
संस्था 

पक्षहरू मध्यस्थताको प्रयोग 
नगनव वा गनव राजी 
निएसभम साववजतनक 
संस्थाले उधचत प्रक्रिया उजुरी 
प्राप्त गरेपतछ समािान 
बैठकको भमतत तोक्छ  

 

राज्य वादहरका व्यम्क्त वा 
संगठन सदहतका जुन सुकै 
व्यम्क्त वा संगठन  

दायर गने 
समयसीमा के हो ?  

तोक्रकएको छैन पक्षले सीभमत अपेक्षामा 
रहेको समस्या थाह पाएको 
वा थाह पाउनु पन े2 वषव1 

अभििावकको उधचत प्रक्रिया 
उजुरीले िुरु गररने  

आरोप लागेको उल्लंघनको 
भमततदेखख 1 वषव 

के कस्ता मुद्दाहरू 
समािान गनव 
सक्रकन्छ ? 

उधचत प्रक्रिया उजुरी  
दायर गनुव अगाडड 
उठ्ने मुद्दाहरू सदहतका 
िाग 300 अन्तगवतका 
जुन सकैु मुद्दाहरू 
(अपवादहरू छन)2 

तन:िुल्क उधचत साववजतनक 
भिक्षाको पदहचान, 
मूल्याङ्कन वा िैक्षक्षक 
स्थानन ्वा व्यवस्थासँग 
सभबम्न्ित जुनसुकै मुद्दा 
(अपवादहरू छन) 

अभििावकको उधचत प्रक्रिया 
उजुरीमा उठाइएका मुद्दाहरू 
सरह न ै

IDEA को िाग B  वा िाग 
300 को आरोवपत उल्लंघन  

मुद्दाहरूको समािान 
गने समयसीमा के 
हो ? 

तोक्रकएको छैन  समयसीमा वविेष ववस्तारलाई 
अनुमतत ददइएको अवस्थामा 
बाहेक समािान अवधि 
सक्रकएको 45 ददन भित्र 3, 4 

पक्षहरू बैठक नगनव वा 
मध्यस्थताको प्रयोग गनव 
भलखखत रुपमा राजी 
निएसभम साववजतनक 
संस्थाले अतनवायव रुपले 
अभििावकको उधचत प्रक्रिया 
उजुरी प्राप्त गरेको 15 ददन 
भित्र समािान बठैक 
गररसक्नु पछव  
 

पक्षहरू अको कुरामा राजी 
निएसभम वा अभििावक वा 
साववजतनक संस्था समािान 
बैठकमा िाग भलन असक्षम 
निएसभम वा साववजतनक 
संस्था अभििावकको उधचत 
प्रक्रिया उजुरी प्राप्त गरेको 
15 ददन भित्र समािान बैठक 
गराउन असक्षम निएसभम 
समािन अवधि अभििावकको 
उधचत प्रक्रिया उजुरी प्राप्त 
िएको भमततले 30 ददन हुन्छ 
3, 5, 6, 7 

ववस्तारलाई अनमुतत 
नददएसभम उजुरी प्राप्त 
िएको 60 ददन8 
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मुद्दाहरूको समािान 
कसले गछव ? 

मध्यस्थकतावको 
सहायताले अभििावक 
र साववजतनक संस्था 
 

प्रक्रिया ऐम्च्छक तथा 
दबुै पक्षहरूले अतनवायव 
रुपले कुन ैसमािानमा 
राजी हुनुपछव  

सुनवाई गन े
अधिकृत/प्रिासतनक कानून 
न्यायािीि (ALJ) 

अभििावक र साववजतनक 
संस्था 
 

दबुै पक्षहरू अतनवायव रुपले 
समािानमा राजी हुन ुपछव  

मेरील्याण्ड राज्य भिक्षा 
वविाग9 

 

 
1 अभििावकलाई तनभन कारणले उधचत प्रक्रिया उजरुी दायर गनवबाट रोकेको अवस्थामा समयसीमा अभििावकलाई लागू हँुदैन: (1) उधचत प्रक्रिया उजरुीको आिार 
सजृना गने समस्या समािान गरेको िनी साववजतनक संस्थाले गरेको वविेष गलत प्रतततनधित्व; वा (2) साववजतनक संस्थाद्वारा IDEA को िाग 300 अन्तगवत 
अभििावकलाई उपलब्ि गररनपुने सचूना लुकाउने कायव (34 C.F.R. §300.511(f)).  

 
2 यस्ता अपवादहरूमा तनभन कुराहरू समावेि हुन्छ:  साववजतनक संस्थाले अभििावकले वविेष भिक्षा सेवाको व्यवस्थालाई अनमुतत ददन इन्कार गरेको कुरालाई छोप्न 
उधचत प्रक्रिया उजरुी दायर गनव वा मध्यस्थताको प्रयोग गनव पाउने छैन (34 C.F.R. §300.300(b)(3));  साववजतनक संस्थाले अभििावकले अभििावकीय रुपले स्थानन 
गररएको तनजी ववद्यालयको ववद्याथी वा घरैमा बसी पढ्ने बच्चाको प्रारम्भिक मूल्याङ्कन वा पनूमूवल्याङ्कनलाई अनमुतत ददन इन्कार गरेको कुरालाई छोप्न उधचत 
प्रक्रिया उजरुी दायर गनव वा मध्यस्थताको प्रयोग गनव पाउने छैन; (34 C.F.R. §300.300(c)(4)(i)); अभििावकीय रुपले स्थानन गररएको तनजी ववद्यालयको 
ववद्याथीको अभििावकहरूको उधचत प्रक्रिया उजरुी दायर गने अधिकार साववजतनक संस्थाको बच्चाको आवश्यकता परूा गने असक्षमतामा सीभमत हुन्छ (34 C.F.R. 

§300.140); साववजतनक संस्थाको अतत योग्य भिक्षक प्रदान गने असक्षमता उधचत प्रक्रियाको अधिनमा रहने मुद्दा होइन तर राज्य उजरुी राज्य भिक्षा एजेन्सी 
(SEA) मा दायर गनव सक्रकन्छ  (34 C.F.R. §300.156(e)). 

 
3 यदद उधचत प्रक्रिया उजरुी अनिुासन पद्धतत अनसुार उधचत प्रक्रिया सुनवाईका लाधग दायर गररएको हो िने वा उक्त बच्चा अदहले िनाव िएको छैन र ववद्यालय 
जाँदै छैन िने समािान अवधि 15 पात्रो ददनको (7 ददन भित्र बठैक गररनपुने व्यवस्था सदहत) हुन्छ । यदद उक्त मुद्दा दबु ैपक्षहरू सन्तुरट हुने गरी समािान 
िएको छैन िने सुनवाई अतनवायव रुपले सुनवाई अनरुोि गररएको 20 ववद्यालय ददन भित्र गररनपुछव तथा तनणवय अतनवायव रुपले सुनवाई िएको 10 ददन भित्र जारी 
गररनपुछव (34 C.F.R. §300.532(c) and COMAR 13A.05.01.15) । 
 
4 कुन ैसुनवाई अधिकृत /ALJ ले कुन ैएक पक्षको अनरुोिमा समयको वविेष ववस्तार गनव सक्नेछन ्। (34 C.F.R. §300.516(c)). 

 
5 तनयमावलीहरूले समािानहरूको लाधग 30-ददने समािान अवधिमा समायोजन गने अनमुतत प्रदान गछवन ्। उधचत प्रक्रिया सुनवाईको 45 ददने समयसीमा तनभन 
मध्ये कुन ैघटना िएको एक ददन पछाडड िुरु हुन्छ:  (1) दबु ैपक्षहरूले समािान बठैक नगनव भलखखत रुपमा राजी िएमा;  (2) मध्यस्थता वा समािान बठैक िुरु 
िएपतछ तर 30-ददने अवधिको अन्त्य अगाडड पक्षहरूले कुन ैप्रकारको सहमतत सभिव छैन िनी भलखखत रुपमा राजी िएमा; (3) 30-ददने समािान अवधिमा समप्त 
िएपतछ दबु ैपक्षहरू मध्यस्थतालाई जारी राख्न राजी िएमा तर पतछ अभििावक वा साववजतनक संस्था मध्यस्थता प्रक्रियाबाट बादहररएमा । (34 C.F.R. §300.510 

(c)). 
 
6 अभििावक समािान बठैकमा सहिागी हुन असक्षम हुनलेु समािान प्रक्रिया तथा उधचत प्रक्रिया सुनवाईको समयसीमालाई बठैक हुन्जेल सभमका लाधग दढला गछव 
। (34 C.F.R. §300.510(b)(3)). 

 
7 साववजतनक संस्था अभििावकको उधचत प्रक्रिया उजरुी प्राप्त गरेको 15 ददन भित्र समािान बठैक गनव असक्षम िएमा वा समािान बठैकमा सहिागी हुन असक्षम 
िएमा, अभििावक उधचत प्रिया सुनवाई समयसीमा िुरु गनव ALJ को हस्तक्षेपको माग गनव सक्छन ्(34 C.F.R. §300.510(b)(5))। 
 
8 कुन ैवविेष उजरुी वा अभििावक (वा व्यम्क्त वा सगंठन, यदद राज्य पद्धतत अनरुुप व्यम्क्त वा सगंठनलाई वववाद समािानको मध्यस्थता वा अन्य वकैम्ल्पक 
माध्यम उपलब्ि िएमा) को सन्दिवमा असािारण पररम्स्थततहरू िएमा तथा साववजतनक संस्था मध्यस्थतामा सहिागी हुने वा राज्यमा कुन ैवववाद समािानको 
वकैम्ल्पक माध्यमहरू उपलब्ि छ िने सो माध्यमहरूमा सहिागी हुने समयसीमा ववस्तार गनव राजी िएमा राज्य उजरुी समािान गने समयसीमा वढाउन सक्रकन्छ 
(34 C.F.R. §300.152(b)(1)). 

 
9 MSDE उजरुी पद्धततहरूले साववजतनक संस्थाको स्ववववेकमा उजरुीको समािान गने प्रश्ताव गने सदहत साववजतनक संस्थालाई कुन ैउजरुीको प्रततक्रिया ददने अवसर 
प्रदान गछव ; र उजरुी दायर गने अभििावक र साववजतनक संस्थालाई ऐम्च्छक रुपमा मध्यस्थतामा िाग भलने अवसर प्रदान गछव (34 C.F.R. §300.152(a)(3)) । केही 
मुद्दाहरूमा उजरुीकताव तथा साववजतनक संस्था MSDE मुद्दा समािान गनव नलगाइकन ैवववादको समािान गनव सक्षम हुन सक्छन ्। 
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