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કાયયવાહીભવષયક સલામતીની નોટિસ 

34 C.F.R. § 300.504 અન ે§ 303.421 અન ે§ 303.404 

 

કાર્યવાહીપવષર્ક સલામતીની નોટિસમા ંમાતાપિતાના અપિકારોની સિંણૂય સમજણ સરળતાથી સમજી િકાર્ ત ેરીત ેઅન,ે જ્ર્ા ંલાગ ુિડ ેછે ત્ર્ા,ં માતાપિતાની મળૂ ભાષામા ંસમાપવષ્ટ 

છે. આ કાર્યવાહીપવષર્ક સલામતીની નોટિસ, અિગં બાળકો અન ેસઘંીર્ કાર્દા હઠેળના િરરવારો, અિંગો માટનેા પિક્ષણ અપિપનર્મ હઠેળના વર્પક્તઓન ેલાગ ુિડ ેછે. 

 

આ દસ્તાવેજમાં સમાપવષ્ટ સંરક્ષણો સંઘીય વર્પક્તઓ દ્વારા અિંગતા પિક્ષણ અપિપનર્મ (IDEA), 20 U.S.C. §1400 et seq., સંઘીય પનર્મન સંપહતા (CFR), 34 

C.F.R. § 300.1 et. seq  (IEP) અને 34 C.F.R. § 303.1 et. seq. (IFSP) અને Maryland કાર્દાઓની સંપહતા અથવા COMAR: COMAR 13A.05.01, 

COMAR 13A.08.03, અને COMAR 13A.13.01 ના નીચેના પ્રકરણો દ્વારા સ્થાપિત કરવામાં આવી છે. દરેક સાવયજપનક એજન્સી IDEA ની આવશ્ર્કતાઓને િૂણય કરતી 

કાર્યવાહીપવષર્ક સલામતીની સ્થાિના, જાળવણી અને અમલ કરિે. જ્ર્ાં ર્ોગ્ર્ હોર્ ત્ર્ાં, આ નોટિસ ભાગ B અને ભાગ C માટે IFSP માટે IEP ના સૂચન દ્વારા IDEA ના 

ભાગ B અથવા ભાગ C માટે કર્ા ભાગો લાગુ િડે છે તે સૂચવિે. 

 

IFSP દ્વારા સેવાઓ મેળવતા બાળકો અને િરરવારો માટે: 

• અગાઉની લેપખત નોરટસ સાથે, જેમાં જર્ારે પ્રારંપભક મધ્ર્સ્થી સેવા પ્રદાતા બાળકની ઓળખ, મૂપર્ાંકન, અથવા પ્લેસમેન્ટ િરૂ કરવા અથવા બદલવા, અથવા બાળક 

અને તે બાળકના િરરવારન ેપ્રારંપભક મધ્ર્સ્થી સેવાઓની જોગવાઈ માટે પ્રસ્તાવ આિે અથવા ઇનકાર કરે તે િામેલ છે ત્ર્ારે માતાપિતાએ કાર્યવાહીપવષર્ક સલામતીની 

એક નકલ પ્રાપ્ત કરવાની રહેિે; 

• જ્ર્ારે ભાગ C હેઠળ પ્રારપંભક મધ્ર્સ્થી સેવાઓ માટે કોઈ બાળકનો સંદભય આિવામાં આવે છે; અથવા 

• પ્રારંપભક મધ્ર્સ્થી સેવાઓની જોગવાઈ માટે સંમપત પ્રાપ્ત કરતી વખત ેરાજ્ર્ની ચુકવણીની નીપતઓની નકલ સાથે માતાપિતાએ કાર્યવાહીપવષર્ક 

સલામતીની એક નકલ પ્રાપ્ત કરવાની રહિેે. 

 

IEP દ્વારા સેવાઓ મેળવતા બાળકો માટે, માતાપિતાએ વષય દરપમર્ાન એકવાર કાર્યવાહીપવષર્ક સલામતી દસ્તાવેજોની એક નકલ પ્રાપ્ત કરવાની રહેિે, પસવાર્ કે જાહરે 

એજન્સીએ માતાપિતાને દસ્તાવેજની બીજી નકલ આિવી જોઈએ: 

• મૂપર્ાંકન માટે પ્રારંપભક સંદભય િર અથવા માતાપિતાની પવનંતી િર; 

• િાળા વષયમાં પ્રથમ લેપખત રાજ્ર્ની ફરરર્ાદ પ્રાપપ્ત િર; 

• િાળા વષયમાં પ્રથમ ઉપચત ફરરર્ાદ પ્રરક્રર્ા પ્રાપપ્ત િર; 

• જ્ર્ારે કોઈ પિસ્ત રક્રર્ા માટેના િગલાં લેવાનો પનણયર્ લેવામાં આવે; અન ે

• માતાપિતાની પવનંતી િર. 

 

જો આવી વેબ સાઇટ અપસ્તત્વમાં હોર્, તો જાહેર એજન્સી કાર્યવાહીપવષર્ક સલામતી નોરટસની વતયમાન નકલ તેની ઇન્ટરનેટ વેબ સાઇટ િર મૂકી િકે છે. 

 

 કાર્યવાહીપવષર્ક સલામતી દસ્તાવેજોમાં માતાપિતાના અપિકારોની સંિૂણય સમજણ, સરળતાથી સમજી િકાર્ તે રીત ેઅને માતાપિતાની મૂળ ભાષામાં િામલે છે, જ્ર્ાં સુિી 

તે સ્િષ્ટ રીત ેઆવંુ કરવંુ િક્ર્ નથી. જો માતાપિતાની મૂળ ભાષા અથવા સંદેિાવર્વહારની અન્ર્ રીત એક લેપખત ભાષા ન હોર્ તો, જાહરે એજન્સી કાર્યવાહીપવષર્ક 

સલામતીને માતાપિતાની મૂળ ભાષામાં અથવા સંદેિાવર્વહારની અન્ર્ રીતથી મૌપખક રીત ેઅથવા અન્ર્ માધ્ર્મ દ્વારા ભાષાંતર કરવાનાં િગલા લિેે. જાહેર એજન્સીએ 

નોરટસના અનુવાદન ેદસ્તાવેજીત કરવા અને માતાપિતા કાર્યવાહીપવષર્ક સલામતીની સામગ્રીને સમજી ગર્ા હતા તે માટે લેપખત િુરાવાઓ રાખવા આવશ્ર્ક છે. 
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મળૂ િાષા 
IEP અન ેIFSP 

34 C.F.R. § 300.612, § 300.29, § 303.421, અન ે§ 303.25 

 

માતાપિતાન ેસમજાર્ ત ેભાષામા ંમાપહતી પ્રાપ્ત કરવાનો અપિકાર છે. 

 

મૂળ ભાષા, જ્ર્ારે અંગ્રેજીમાં પનિુણતા મર્ાયરદત હોર્ તેવા કોઈ વર્પક્ત દ્વારા ઉિર્ોગમાં લેવામાં આવે છે, ત્ર્ારે તેનો અથય નીચે પ્રમાણે થાર્ છે: 

• સામાન્ર્ રીતે તે વર્પક્ત દ્વારા ઉિર્ોગમાં લેવામાં આવતી ભાષા, અથવા, બાળકના રકસ્સામાં, સામાન્ર્ રીતે બાળકના માતાપિતા દ્વારા 

ઉિર્ોગમાં લેવામાં આવે છે તે ભાષા; 

• બાળક સાથેના બિા સીિા સંિકયમાં (બાળકના મૂપર્ાંકન સપહત), સામાન્ર્ રીતે ઘર અથવા પિક્ષણના વાતાવરણમાં બાળક દ્વારા 

ઉિર્ોગમાં લેવામાં આવે છે તે ભાષા. 

 

બહેરાિણં અથવા અંિત્વ િરાવતા વર્પક્ત માટે, અથવા કોઈ લેપખત ભાષા ન જાણતા વર્પક્ત માટે, સંદેિાવર્વહારની રીત તે છે જે વર્પક્ત સામાન્ર્ રીતે ઉિર્ોગ 

કરે છે (જેમ કે સાંકેપતક ભાષા, બ્રેઇલ અથવા મૌપખક સંદેિાવર્વહાર). 

માતાપિતા તેમના બાળકના િૂણય થર્ેલા IFSP અથવા IEP ને માતાપિતાની મૂળ ભાષામાં અનુવારદત કરવા પવનંતી કરી િકે છે. જો માતાપિતા દ્વારા બોલાતી 

મૂળ ભાષા સ્થાપનક િાળા પ્રણાલીમાં કુલ પવદ્યાથીઓના એક ટકા (1%) કરતા વિારે લોકો દ્વારા બોલાતી હોર્, તો ર્ોગ્ર્ િાળાના કમયચારીઓએ પવનંતીની 

તારીખ િછી 30 રદવસની અંદર માતાપિતાને અનુવારદત દસ્તાવેજ પ્રદાન કરવો આવશ્ર્ક છે. આ દસ્તાવેજના મધ્ર્સ્થ પવભાગમાં આ એક ટકા અનુવાદની 

જરૂરરર્ાત િર િણ ચચાય કરવામાં આવી છે. 

 

ઇલતેરોભનક મલે 

IEP અન ેIFSP  

34 C.F.R. § 300.505 

 

જો આ પવકપિ ઉિલબ્િ હોર્ તો માતાપિતા ઇલકે્રોપનક રૂિ ેનોરટસ લવેાનુ ંિસદં કરી િક ેછે. જો જાહેર એજન્સી માતાપિતાને ઇ-મેલ દ્વારા દસ્તાવેજો 

પ્રાપ્ત કરવાની િસંદગી આિે છે, તો માતાપિતા ઇમેલ દ્વારા નીચેના પ્રાપ્ત કરવાનું િસદં કરી િકે છે: 

• અગાઉની લેભિત નોટિસ; 

• કાર્યવાહીપવષર્ક સલામતીની નોરટસ; અન ે

• ઉપચત  પ્રરક્રર્ા માટેની પવનંતીને લગતી નોરટસ. 
 

      અગાઉની લભેિત નોટિસ 

                     IEP અન ેIFSP 

 34 C.F.R. §§ 300.503 અન ે303.421 
 

માતાપિતાન ેતમેના બાળકની પ્રારપંભક મધ્ર્સ્થી સવેાઓ અથવા પવિષે પિક્ષણ અન ેતને ેસબંપંિત સવેાઓ અગં ેજાહરે એજન્સીના િગલાઓં પવિ ેલપેખત 

માપહતી પ્રાપ્ત કરવાનો અપિકાર છે. 

નોરટસ: 

જાહેર એજન્સીએ નીચેનાને િરૂ કરવા અથવા બદલવા માટે પ્રસ્તાવ આિતા િહેલાં અથવા ઇનકાર કરતા િહેલા માતાપિતાને લેપખત નોરટસ આિવી આવશ્ર્ક છે 

અને ર્ોગ્ર્ સમર્ આિવો જોઈએ: 

• ઓળખ; 

• મૂપર્ાંકન;
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• િૈક્ષપણક કાર્યક્રમ; 

• બાળકનંુ િૈક્ષપણક પ્લેસમેન્ટ 

• બાળકને મફત ર્ોગ્ર્ જાહેર પિક્ષણ (FAPE) ની જોગવાઈ; અથવા 

• IFSP દ્વારા બાળક અને બાળકના િરરવારને પ્રારંપભક મધ્ર્સ્થીની સેવાઓની જોગવાઈ, અથવા 

• IEP દ્વારા બાળકને પવિેષ પિક્ષણ અને તેને સંબંપિત સેવાઓની જોગવાઈ. 

 

જ્ર્ારે લેપખત નોરટસ એવી કોઈ કાર્યવાહી સાથે સંબંપિત છે જેમાં માતાપિતાની સંમપતની જરૂર હોર્, ત્ર્ારે જાહેર એજન્સી તે જ સમરે્ લેપખત નોરટસ આિી િકે છે. 
 

લેપખત નોરટસના સમાપવષ્ટો: 

IFSP દ્વારા સેવાઓ મેળવતા બાળકો અને િરરવારો માટે, લેપખત નોરટસમાં: 

o જે કાર્યવાહીને પ્રસ્તાપવત કરવામાં આવી રહી છે અથવા ઇનકાર કરવામાં આવી રહ્યો છે તેનંુ વણયન કરવંુ આવશ્ર્ક છે; 

o િગલાં લેવાનાં કારણો સમજાવવંુ આવશ્ર્ક છે: અને 

o કાર્યવાહીપવષર્ક સલામતી િામેલ કરવંુ આવશ્ર્ક છે. 
 

IEP દ્વારા સેવાઓ મેળવતા બાળકો માટે, લેપખત નોરટસમાં: 

• જાહેર એજન્સીએ પ્રસ્તાપવત અથવા લેવાની ના િાડી તે િગલાં(ઓ)નંુ વણયન કરવંુ આવશ્ર્ક છે; 

• િા માટે જાહેર એજન્સી િગલાં(ઓ) લેવા માટે પ્રસ્તાવ કરી રહેલ છે અથવા તે લેવાની ના િાડી રહી છે તે સમજાવવંુ આવશ્ર્ક છે; 

• જાહેર એજન્સી દ્વારા િગલાં(ઓ)નો પ્રસ્તાવ અથવા ઇનકાર કરવાના પનણયર્માં ઉિર્ોગમાં લેવામાં આવેલ દરેક મૂપર્ાંકન પ્રરક્રર્ા, આકારણી, રેકોડય, અથવા અહેવાલનંુ 

વણયન કરવંુ આવશ્ર્ક છે; 

• IDEAની કાર્યવાહીપવષર્ક સલામતીની જોગવાઈઓ હેઠળ માતાપિતાને સંરક્ષણ છે તેવંુ એક પનવેદન િામેલ કરવંુ આવશ્ર્ક છે; 

• જો  જાહેર એજન્સી પ્રસ્તાપવત કરી રહેલ અથવા ના િાડી રહી હોર્ તે િગલાં મૂપર્ાંકન માટે પ્રારંપભક સંદભય ના હોર્ તો માતાપિતા  કાર્યવાહીપવષર્ક સલામતીઓનંુ 

વણયન કેવી રીતે મેળવી િકે છે તે તેમને કહેવંુ આવશ્ર્ક છે; 

• IDEA ને સમજવામાં સહાર્ માટે માતાપિતા દ્વારા સંિકય કરવા માટેના સંસાિનો િામેલ કરવંુ આવશ્ર્ક છે; 

• બાળકની વર્પક્તગત પિક્ષણ કાર્યક્રમ (IEP) ની ટીમે ધ્ર્ાનમાં લીિેલી અન્ર્ િસંદગીઓ અને તે િસંદોને નકારી કાઢવાના કારણોનંુ વણયન કરવંુ આવશ્ર્ક છે; અને  

• િા માટે જાહેર એજન્સીએ િગલાંને પ્રસ્તાપવત કરુ્ું અથવા તેનો ઇનકાર કર્ો હતો તેના અન્ર્ કારણોનંુ વણયન પ્રદાન કરવંુ આવશ્ર્ક છે. 

 

 

 

 

માતાપિતાની સંમપત: 

 સંમપત  

IEP અન ેIFSP 

34 C.F.R. § 300.300 અને 34 C.F.R. § 303.420 

જાહેર એજન્સીએ પ્રારંપભક મધ્ર્સ્થી અને પવિેષ પિક્ષણ અને તેને સંબંપિત સેવાઓ બંને માટે અને પ્રથમ વખત પ્રારંપભક મધ્ર્સ્થી અને પવિેષ પિક્ષણ અને સંબંપિત સેવાઓ પ્રદાન 

કરતા િહેલા, બાળકનંુ મૂપર્ાંકન કરવા માટે માતાપિતાની સંમપત મેળવવી આવશ્ર્ક છે. માતાપિતાને કોઈિણ સમરે્ સંમપત િાછો લેવાનો અપિકાર છે. મૂપર્ાંકન માટે સંમપતમાં કેટલાક 

અિવાદો છે. 

 

સંમપત એટલે કે: 

• માતાપિતાને તેમની મૂળ ભાષામાં અથવા સંદેિાવર્વહારના અન્ર્ રીતથી, જેની સંમપત માંગવામાં આવે છે તે પ્રવૃપિ સાથે સંબંપિત બિી માપહતીની સંિૂણય જાણકારી 

આિવામાં આવી છે; 

• માતાપિતા જે પ્રવૃપિ માટે તેમની સંમપત માંગવામાં આવી છે તેને હાથ િરવા માટે તેને સમજે છે અને લેપખતમાં સંમત થર્ા છે અને સંમપત તે પ્રવૃપિનંુ વણયન કરે છે અને રેકોર્ડસયને સૂપચબદ્િ કરે 

છે (જો કોઈ હોર્ તો) કે જે રજૂ કરવામાં આવિે અને કોને રજૂ કરવામાં આવિે; અને 
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• માતાપિતા સમજે છે કે સંમપત આિવી એ સ્વૈપચ્છક છે અને કોઈિણ સમર્ે રદ થઈ િકે છે. 

 

જો માતાપિતા સંમપત િાછી ખેંચે છે, તો તે જાહેર એજન્સી દ્વારા સંમપત પ્રાપ્ત થઇ તે સમર્ અને તેને િાછી ખેંચતા િહેલાં, તે દરપમર્ાન થર્ેલી કાર્યવાહીને 

રદ કરતંુ નથી. 

બાળકને િરૂઆતમાં પવિેષ પિક્ષણ અને તેને સંબંપિત સેવાઓ પ્રદાન કરવામાં આવે તે િછી તેમના બાળકને પવિેષ પિક્ષણ સેવાઓ મેળવવા માટે જો 

માતાપિતાએ, લેપખતમાં, સંમપત રદ કરી હોર્, તો જાહેર એજન્સીએ બાળકને મળતા પવિેષ પિક્ષણ અને સંબંપિત સેવાઓના કોઈિણ સંદભોને સંમપતને રદ 

કરવાને કારણે દૂર કરવા માટે બાળકના પિક્ષણ રેકોર્ડસયમાં સુિારો કરવો જરૂરી નથી. 

 

IEP – ભાગ B 

પ્રારપંભક મપૂર્ાકંન માટ ેમાતાપિતાની સમંપત: 

બાળક પવિેષ પિક્ષણ અને તેને સંબંપિત સેવાઓ માટે લાર્ક છે કે નહીં તે નક્કી કરવા માટે, અને પ્રથમ વખત પવિેષ પિક્ષણ અને તેને સંબંપિત સેવાઓ પ્રદાન 

કરતા િહેલા, જાહેર એજન્સીએ બાળકનું પ્રારંપભક મૂપર્ાંકન કરતા િહેલાં, માતાપિતાની સંમપત પ્રાપ્ત કરવી આવશ્ર્ક છે. 1 કોઈ જાહેર એજન્સી બાળક પવિેષ 

પિક્ષણ અને તેને સંબંપિત સેવાઓ માટે લાર્ક છે કે નહીં તે પનિાયરરત કરવા માટે બાળકનું પ્રારંપભક મૂપર્ાંકન કરી િકે તે િહેલાં, જાહેર એજન્સીએ આ કરવંુ 

જોઈએ: 

• માતાપિતાને પ્રસ્તાપવત કાર્યવાહીની અગાઉથી લપેખત નોરટસ પ્રદાન કરવી; અન ે

• પ્રારંપભક મૂપર્ાંકન હાથ િરતા િહેલા માતાપિતા િાસેથી સપૂચત સંમપત મેળવવી; અને 

• અગાઉની લેપખત નોટિસ ઉિરાંત કાર્યવાહીપવષર્ક સલામતીની નોરટસની નકલ માતાપિતાને પ્રદાન કરવી આવશ્ર્ક છે. 

 

જાહેર એજન્સીએ પ્રારંપભક મૂપર્ાંકન માટે સૂપચત સંમપત મેળવવા માટે ર્ોગ્ર્ પ્રર્ત્નો કરવા આવશ્ર્ક છે કે િુ ંબાળક એ પવકલાંગતા સાથેનું બાળક છે કે જેના માટે 

પવિેષ પિક્ષણ અને તેને સંબંપિત સેવાઓની જોગવાઈ જરૂરી છે. જો જાહેર િાળામાં પ્રવેિ મેળવનાર અથવા જાહેર િાળામાં પ્રવેિ મેળવવા માંગતા બાળકના 

માતાપિતા પ્રારંપભક મૂપર્ાંકન માટે સંમપત આિતા નથી, અથવા માતાપિતા સંમપત આિવાની પવનંતીનો જવાબ આિવામાં પનષ્ફળ રહે છે, તો જાહેર એજન્સી 

અહીં આગળ ચચાય કરવામાં આવતી કાર્યવાહીપવષર્ક સલામતીનો ઉિર્ોગ કરીને બાળકનુ ંપ્રારંપભક મૂપર્ાંકન ચાલુ રાખી િકે છે, િરંતુ તે જરૂરી નથી, જેમ કે 

મધ્ર્સ્થી અથવા ઉપચત પ્રરક્રર્ાની ફરરર્ાદ.2 

 

જો ઘરેથી અભ્ર્ાસ કરતા બાળકના માતાપિતા અથવા માતાપિતા દ્વારા િોતાના ખચે ખાનગી િાળામાં મૂકવામાં આવેલા બાળકના માતાપિતા પ્રારંપભક મૂપર્ાંકન 

અથવા િુનમૂયપર્ાંકન માટે સંમપત આિતા નથી, અથવા માતાપિતા સંમપત પ્રદાન કરવાની પવનંતીનો જવાબ આિવામાં પનષ્ફળ રહે છે, તો જાહેર એજન્સી ઉિર 

વણયવેલ કાર્યવાહીને ઓવરરાઇડ કરવા માટે સંમપતનો ઉિર્ોગ કરી  િકિે નહીં.3 

 

પ્રારંપભક મૂપર્ાંકન માટે માતાપિતાની સંમપતનો અથય એ નથી કે માતાપિતા જાહેર એજન્સીને તેમના બાળકને પ્રારંપભક મધ્ર્સ્થી અથવા પવિેષ પિક્ષણ અને તેને 

સંબંપિત સેવાઓ પ્રદાન કરવાનું િરૂ કરવાની સંમપત આિ ેછે.  

 

રાજ્ર્ના વોડયના પ્રારપંભક મપૂર્ાકંન માટનેા પવિષે પનર્મો: 

જો કોઈ બાળક રાજ્ર્નો એક વોડય છે અને તે તેના માતાપિતા સાથે નથી રહેતંુ, તો જાહેર એજન્સીને પ્રારંપભક મૂપર્ાંકન માટે માતાપિતાની સંમપતની જરૂર નથી, 

તે નક્કી કરવા માટે કે બાળક કોઈ પવકલાંગતા િરાવતંુ બાળક છે કે નહીં જો: 
 

1 
34 CFR § 300.300(a). 

2 
34 CFR § 300.300(a)(3)(i). 

3 
34 CFR § 300.300(d)(4)(i-ii). 
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• આમ કરવા માટેના વાજબી પ્રર્ત્નો છતાં, જાહેર એજન્સી બાળકના માતાપિતાને િોિી િકતી નથી; 

• રાજ્ર્ના કાર્દા અનુસાર માતાપિતાના અપિકાર સમાપ્ત કરવામાં આવર્ા છે; અથવા  

• જજે િૈક્ષપણક પનણયર્ લેવાનો અને માતાપિતા પસવાર્ની વર્પક્તને પ્રારંપભક મૂપર્ાંકન માટે સંમપત આિવાનો અપિકાર સોંપ્ર્ો છે. 

 

સવેાઓ માટ ેમાતાપિતાની સમંપત: 

બાળકને પ્રથમ વખત પવિેષ પિક્ષણ અને તેને સંબંપિત સેવાઓ પ્રદાન કરતા િહેલા જાહેર એજન્સીએ સૂપચત સંમપત મેળવવી આવશ્ર્ક છે. જાહેર 

એજન્સીએ માતાપિતાની સંમપત પવના બાળકને પવિેષ પિક્ષણ અને તેને સંબંપિત સેવાઓ પ્રદાન કરી િકાર્ તે માટેનો કરાર અથવા ચુકાદો મેળવવા માટે 

મધ્ર્સ્થી અથવા ઉપચત પ્રરક્રર્ા કાર્યવાહીઓનો ઉિર્ોગ કરવો જોઇએ નહીં,  જો માતાપિતા: 

• તેમના બાળકને પવિેષ પિક્ષણ અને સંબંપિત સેવાઓ પ્રાપ્ત કરવા માટે સંમપત આિવાનો ઇનકાર કરે છે; અથવા 

• પ્રથમ વખત પવિેષ પિક્ષણ અને તેને સંબંપિત સેવાઓની જોગવાઈ માટે સંમપત આિવા માટેની પવનંતીનો જવાબ આિતા નથી. 

 

જો માતાપિતાએ તેમના બાળકને પ્રથમ વખત પવિેષ પિક્ષણ અને સંબંપિત સેવાઓ પ્રાપ્ત કરવા માટે સંમપત આિવાનો ઇનકાર કર્ો છે, અથવા જો માતાપિતા 

સંમપત આિવા માટેની પવનંતીનો જવાબ આિતા નથી, તો જાહેર એજન્સી: 

• તેમના બાળકને મફત ર્ોગ્ર્ જાહેર પિક્ષણ (FAPE) ઉિલબ્િ કરાવવાની આવશ્ર્કતાનું ઉપલંઘન કરતી નથી; અને 

• તેમના બાળક માટે કોઈ વર્પક્તગત પિક્ષણ કાર્યક્રમ (IEP) ની મીટટંગ અથવા IEP પવકસાવવી જરૂરી નથી. 

 

સવેાઓ માટ ેમાતાભિતાની સમંભત િાછી લવેી: 

જાહેર એજન્સી પવિેષ પિક્ષણ અને સંબંપિત સેવાઓની પ્રારંપભક જોગવાઈ િરૂ કર્ાય િછી કોઈિણ સમર્ે, જો કોઈ બાળકના માતાપિતા પવિેષ પિક્ષણ અન ે

તેને સંબંપિત સેવાઓની સતત જોગવાઈ માટે લેપખતમાં સંમપત િાછી ખેંચે છે, તો: 

• જાહેર એજન્સીએ સંમપત રદ કરવાને કારણે બાળકની પવિેષ પિક્ષણ અને તેને સંબંપિત સેવાઓની પ્રાપપ્તના કોઈિણ સંદભોને દૂર કરવા માટે 

બાળકના પિક્ષણ રેકોર્ડસયમાં સુિારો કરવો જરૂરી નથી; 

• જાહેર એજન્સી બાળકને પવિેષ પિક્ષણ અને તેને સંબંપિત સેવાઓ પ્રદાન કરવાનું ચાલુ રાખી િકિે નહીં, િરંતુ પવિેષ પિક્ષણ અને સંબંપિત 

સેવાઓની જોગવાઈ બંિ કર્ાય િહેલાં, તમામ પવિેષ પિક્ષણ અને સંબંપિત સેવા બંિ કરવા માટે માતાપિતાની લેપખત પવનંતીના માતાપિતાને 

અગાઉની લેભિત નોટિસ આિવી આવશ્ર્ક છે; 

• જાહેર એજન્સી બાળકને સેવાઓ પ્રદાન કરી િકાર્ તે માટે કરાર અથવા ચુકાદો મેળવવા મધ્ર્સ્થી અથવા ઉપચત પ્રરક્રર્ાની કાર્યવાહીનો ઉિર્ોગ કરી 

િકિે નહીં; 

• જાહેર એજન્સી બાળકને વિુ પવિેષ પિક્ષણ અને સંબંપિત સેવાઓ પ્રદાન કરવામાં પનષ્ફળતાને કારણે બાળકને FAPE ઉિલબ્િ કરાવવાની 

આવશ્ર્કતાનું ઉપલંઘન કરતી હોર્ તેવંુ માનવામાં આવિે નહીં; અને 

• જાહેર એજન્સીએ પવિેષ પિક્ષણ અને સંબંપિત સેવાઓની વિુ જોગવાઈ માટે IEP ટીમની મીટટંગ બોલાવવાની અથવા બાળક માટે IEP 

પવકપસત કરવાની જરૂર નથી. 

 

સંમપત િાછી ખેંચવાથી જાહેર એજન્સી દ્વારા સંમપત પ્રાપ્ત થઇ તે સમર્ અને તેને િાછી ખેંચતા િહેલાં, તે દરપમર્ાન થર્ેલી કાર્યવાહીને રદ કરતંુ નથી. 
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ફક્ત IEP બાળકો અન ેર્વુાનોના િનુ: મપૂર્ાકંન માટ ેમાતાપિતાની સમંપત: 

જ્ર્ાં સુિી જાહેર એજન્સી નીચેનાનું પનદિયન કરી િકે નહીં ત્ર્ાં સુિી, જાહેર એજન્સીએ બાળકનું િુન: મૂપર્ાંકન કરે તે િહેલાં તેને સૂપચત સંમપત 

મેળવવી જ જોઇએ: 

• િુન: મૂપર્ાંકન માટે માતાપિતાની સંમપત મેળવવા માટે તેને વાજબી િગલાં લીિાં હતા;   અને  

• માતાપિતાએ કોઈ જવાબ આપ્ર્ો ન હતો. 

 

જો માતાપિતા નવા આકારણીઓ માટે સંમપતનો ઇનકાર કરે છે, તો જાહેર એજન્સી માતાપિતાની સંમપત આિવાની ના િાડવાને િડકારવા માટે મધ્ર્સ્થી 

અથવા ઉપચત પ્રરક્રર્ાની કાર્યવાહીનો ઉિર્ોગ કરીને માતાપિતાના ઇનકારને ઓવરરાઈડ કરવાનો પ્રર્ાસ કરી િકે છે, િરંતુ જરૂરી નથી. પ્રારંપભક મૂપર્ાંકન સાથે, 

જાહેર એજન્સી જો તે નવા આકારણીઓને આગળ વિારવાનો ઇનકાર કરે તો IDEA હેઠળ તેની જવાબદારીનું ઉપલંઘન કરતી નથી. 

 

માતાપિતાની સમંપત મળેવવા માટનેા વર્ાજબી પ્રર્ત્નોનુ ંદસ્તાવજેીકરણ: 

પ્રારંપભક મૂપર્ાંકન માટે માતાપિતાની સંમપત મેળવવા માટે, િુન: મૂપર્ાંકન માટે, પ્રથમ વખત પવિેષ પિક્ષણ અને સંબંપિત સેવાઓ પ્રદાન કરવા માટે, અને 

પ્રારંપભક મૂપર્ાંકન માટે રાજ્ર્ના વોડયના માતાપિતાઓને િોિવા માટે સાવયજપનક એજન્સીએ વાજબી પ્રર્ત્નોના દસ્તાવેજીકરણ જાળવવા આવશ્ર્ક છે 

દસ્તાવેજોમાં માતાપિતાની સંમપત મેળવવા માટે જાહેર એજન્સીના પ્રર્ત્નોનો રેકોડય હોવો આવશ્ર્ક છે, જેમ કે: 

• કરાર્ેલ ટેપલફોન કોલ અથવા તેના પ્રર્ાસના પવગતવાર રેકોડય અને તે કોલના િરરણામો; 

• માતાપિતાને મોકલવામાં આવેલ િત્રવર્વહારની નકલો અને કોઈિણ પ્રાપ્ત પ્રપતસાદ; અને 

• માતાપિતાના ઘરે અથવા રોજગારની જગ્ર્ા િરની મુલાકાતોના પવગતવાર રેકોડય અને તે મુલાકાતના િરરણામો. 

 

અન્ર્ સમંપત પવષર્ક જરૂરીર્ાતો: 

જાહેર એજન્સી સમક્ષ માતાપિતાની સંમપત આવશ્ર્ક નથી: 

•  તમારા બાળકના પ્રારંપભક મૂપર્ાંકન અથવા િુન: મૂપર્ાંકનના ભાગ રૂિે હાલના ડેટાની સમીક્ષા કરો; અથવા 

• તમારા બાળકને એક િરીક્ષણ અથવા અન્ર્ મૂપર્ાંકન આિે છે જે બિા બાળકોને આિવામાં આવે છે, પસવાર્ ક,ે તે િરીક્ષણ અથવા 

મૂપર્ાંકન િહેલાં, બિા બાળકોના બિા માતાપિતાઓની સંમપત આવશ્ર્ક હોર્. 

 

જાહેર એજન્સી માતાપિતા અથવા બાળકને કોઈ અન્ર્ સેવા, લાભ અથવા પ્રવૃપિ નામંજૂર કરવા સંમપત માટે માતાપિતાના ઇનકારનો ઉિર્ોગ કરી િકિે નહીં. 

 

જો કોઈ માતાપિતા તેમના બાળકને ઘરેથી પિક્ષણ અિાવે છે અથવા તેમના ખચે ખાનગી િાળામાં તેમના બાળકની નોંિણી કરે છે, તો જાહેર એજન્સી 

સંમપતને ઓવરરાઇડ કરવા મધ્ર્સ્થી અથવા ર્ોગ્ર્ કાર્યવાહી પ્રરક્રર્ાઓનો ઉિર્ોગ કરી િકિે નહીં, અને જાહેર એજન્સીને બાળકને સેવાઓ માટે 34 

C.F.R. §§ 300.132-300.144 હેઠળ લાર્ક માનવાની જરૂર નથી, જો: 

• માતાપિતા તેમના બાળકના પ્રારંપભક મૂપર્ાંકન અથવા િુનઃ મૂપર્ાંકન માટે સંમપત આિતા નથી; અથવા 

• માતાપિતા સંમપત પ્રદાન કરવાની પવનંતીનો જવાબ આિવામાં પનષ્ફળ જાર્ છે. 

 

IDEA ને માતાપિતાની સંમપતની જરૂર હોર્ (પ્રારંપભક મૂપર્ાકંન, સેવાઓની પ્રારંપભક જોગવાઈ અને િુન: મૂપર્ાંકન) તે રક્રર્ાઓ ઉિરાંત, Maryland કાર્દામા ં

તે આવશ્ર્ક છે કે જો ટીમ દ્વારા દરખાસ્ત કરવામાં આવે તો IEP ટીમે માતાપિતાની લેપખત સંમપત મેળવવી આવશ્ર્ક છે: 

• બાળકને વૈકપપિક પિક્ષણ કાર્યક્રમમાં નોંિાવો કે જે Maryland ઉચ્િ શાળા રડપ્લોમા તરફ કે્રરડટ જારી કરતંુ નથી અથવા પ્રદાન કરતંુ નથી; 

• રાજ્ર્ના વૈકપપિક અભ્ર્ાસક્રમ સાથે ગોઠવાર્ેલ વૈકપપિક પિક્ષણ આકારણી માટે બાળકન ેનક્કી કરો; અથવા 
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• COMAR 13A.08.04.05 માં વણયવર્ા અનુસાર બાળકના વતયનને ધ્ર્ાનમાં લેવા માટે IEP માં સંર્મ અથવા એકાંતવાસ િામેલ કરો. 

 

જો માતાપિતા ઉિર સૂપચબદ્િ કોઈિણ સપૂચત રક્રર્ાઓને લેપખત સંમપત આિતા નથી, તો IEP ટીમે IEP ટીમની મીટટંગ િછીના િાંચ (5) વર્વસાપર્ક રદવસો 

િછી તેમના સંમપત હક્કોની માતાપિતાની લેપખત નોટિસ મોકલવી આવશ્ર્ક છે: 

• માતાપિતાને સૂપચત રક્રર્ાની સંમપત આિવાનો અથવા સ્વીકારવાનો અપિકાર છે; અન ે

• જો માતા-પિતા IEP ટીમની મીટટંગના િંદર (15) વર્વસાપર્ક રદવસની અંદર લેપખત સંમપત અથવા લેપખત ઇનકાર પ્રદાન કરિે નહીં, તો IEP ટીમ 

સૂપચત કાર્યવાહીનો અમલ કરી િકે છે. 

 

જો માતાપિતા ઉિર સૂપચબદ્િ કોઈિણ સપૂચત રક્રર્ાઓ માટે સંમત થવાનો ઇનકાર કરે છે, તો જાહેર એજન્સી આ બાબતને હલ કરવા માટે પિક્ષણ 

આર્ટયકલ §8-413 (મધ્ર્સ્થી અથવા ઉપચત પ્રરક્રર્ા) માં સૂપચબદ્િ પવવાદ પનવારણ પવકપિોનો ઉિર્ોગ કરી િકે છે. 

 

IFSP – ભાગ C 

IFSP દ્વારા સવેાઓ માટનેી માતાપિતાની સમંપત: 

માતાપિતાએ આ િહેલાં લેપખત સૂપચત સંમપત આિવી આવશ્ર્ક છે: 

• સવય, તિાસ, મૂપર્ાંકન અને બાળક તથા કુટંુબનું મૂપર્ાંકન 

• પ્રારંપભક મધ્ર્સ્થી સેવાઓ અને અપતરરક્ત આકારણીઓની જોગવાઈ િરૂ કરવી 

• જો લેપખત સંમપત આિવામાં ન આવે, તો સ્થાપનક લીડ એજન્સી, આની ખાતરી કરવા માટે વાજબી પ્રર્ત્નો કરિ ેકે માતાપિતા: 

o મૂપર્ાંકન અને આકારણીની પ્રકૃપત અથવા સેવાઓ કે જે ઉિલબ્િ થિે તે પવિે સંિૂણય રીતે જાગૃત છે; અને 

o સમજે છે કે જ્ર્ાં સુિી લેપખત સંમપત આિવામાં ન આવે ત્ર્ાં સુિી બાળક મૂપર્ાકંન અને આકારણી અથવા સેવાઓ પ્રાપ્ત કરી િકિે નહીં. 

 

માતાપિતાન ેસવેાઓ નકારવાનો િણ અપિકાર છે: 

િાત્ર બાળકના માતાપિતા તે નક્કી કરી િકે છે કે તેઓ, તેમના બાળક, અથવા કુટંુબના અન્ર્ સભ્ર્ો કોઈિણ પ્રારંપભક મધ્ર્સ્થી સેવાને સ્વીકારે અથવા નકારી 

કાઢિે અને અન્ર્ પ્રારંપભક મધ્ર્સ્થી સેવાઓ જોખમમાં મૂક્ર્ા પવના આ સેવાને સ્વીકાર્ાય િછી તેને નકારી િકે છે. જો કોઈ માતાપિતા પવસ્તૃત IFSP દ્વારા ત્રણ 

કે તેથી વિુ ઉંમરના બાળક માટેની પ્રારંપભક મધ્ર્સ્થી સેવાઓ ચાલુ રાખવાનું િસંદ કરે છે, તો િૈક્ષપણક ઘટકનો સમાવેિ કરવો આવશ્ર્ક છે. જો માતાપિતા 

િૈક્ષપણક ઘટક ઇચ્છતા નથી, તો તેઓ પ્રારંપભક મધ્ર્સ્થી સેવાઓ મેળવવા માટે િાત્ર નથી. 

 

વિારાની આકારણીઓ અથવા મપૂર્ાકંન માટ ેમાતાપિતાની સમંપત: 

કોઈ જાહેર એજન્સીએ બાળકના વિારાના વર્પક્તગત મૂપર્ાંકનો અને આકારણીઓ હાથ િરતા િહેલા સૂપચત સંમપત મેળવવી આવશ્ર્ક છે. જો કોઈ માતાપિતા 

સંમપત આિતા નથી, તો મુખ્ર્ એજન્સીએ તે ખાતરી કરવા માટે વાજબી પ્રર્ત્નો કરવા આવશ્ર્ક છે કે માતાપિતા: 

• બાળકના જે ઉિલબ્િ રહેિે તે મૂપર્ાંકન અને આકારણીની પ્રકૃપતથી સંિૂણય િરરપચત છે; અને 

• સમજે છે કે સંમપત આિવામાં આવિે નહીં ત્ર્ાં સુિી બાળક મૂપર્ાંકન અને આકારણી પ્રાપ્ત કરી િકિે નહીં. 

 

જો માતાપિતા વિારાના મૂપર્ાંકન અથવા આકારણીઓ માટે સંમપતનો ઇનકાર કરે છે, તો જાહેર એજન્સી સંમપત આિવા માટે માતાપિતાના ઇનકારને 

િડકાર આિવા માટેની ઉપચત કાર્યવાહીની પ્રરક્રર્ાઓનો ઉિર્ોગ કરી િકિે નહીં. 



માતાપિતાના અપિકારો - Maryland કાર્યવાહીપવષર્ક સલામતીની નોટીસ - પિિુઓ અને બાળકો માટે Early Intervention, Preschool Special Education, Special 

Education 

8 Revised May 2021_FINAL 

Effective July 1, 2021 

 

 

સ્વતતં્ર શકૈ્ષભિક મલૂયાકંન 

ફતત IEP 

34 C.F.R. § 300.502 

 

જો કોઈ માતા-પિતા જાહરે એજન્સી દ્વારા િણૂય થર્લે મપૂર્ાકંન સાથ ેઅસહમત હોર્, તો માતા-પિતા િાસ ેબાળકન્ર્ મપૂર્ાકંન કોઈ એવી વર્પક્ત દ્વારા 

કરાવવાનો અપિકાર છે ક ેજે જાહરે એજન્સી માટ ેકામ ન કર.ે 

ભાગ B હઠેળ ફક્ત અિગંતા િરાવતા બાળકના માતાપિતા સ્વતતં્ર મપૂર્ાકંન માટ ેહકદાર છે. 
 

વર્ાખ્ર્ાઓ: 

• સ્વતંત્ર િૈક્ષપણક મૂપર્ાંકનનો અથય એ છે કે બાળકના પિક્ષણ માટે જવાબદાર જાહેર એજન્સી દ્વારા પનર્ુક્ત ન હોર્ તેવા ર્ોગ્ર્ ર્ોગ્ર્તાવાળા 

કમયચારીઓ દ્વારા કરાર્ેલ મૂપર્ાંકન; અને 

• જાહેર ખચયનો અથય એ છે કે જાહેર એજન્સી કાં તો મૂપર્ાંકનની સંિૂણય ટકંમત માટે ચકૂવણી કરે છે અથવા ખાતરી કરે છે કે મૂપર્ાંકન અન્ર્થા 

માતાપિતાને પનઃિુપકિણે પ્રદાન કરવામાં આવે છે. 
 

માતાપિતા િાસ ેનીચે આિેલી કાર્યવાહીને આપિન IDEA હેઠળ તેમના બાળકનું સ્વતંત્ર િૈક્ષપણક મૂપર્ાંકન મેળવવાનો અપિકાર છે. જાહેર એજન્સી માતાપિતાને, 

સ્વતંત્ર િૈક્ષપણક મૂપર્ાંકનની પવનંતી િર, આ પવિેની માપહતી આિિે: 

• જ્ર્ાં સ્વતંત્ર િૈક્ષપણક મૂપર્ાંકન મેળવી િકાર્ છે; અન ે

• સ્વતંત્ર િૈક્ષપણક મૂપર્ાંકન માટે જાહેર એજન્સીના લાગુ માિદંડ. 
 

જાહરે એજન્સીના માિદડં: 

જ્ર્ારે સ્વતંત્ર િૈક્ષપણક મૂપર્ાંકન જાહેર ખચે હોર્ ત્ર્ારે, મૂપર્ાકંનનું સ્થાન અને િરીક્ષકની લાર્કાતો સપહત સ્વતંત્ર િૈક્ષપણક મૂપર્ાંકન, જે માિદંડ હેઠળ 

મેળવવામાં આવે છે, તે જાહેર એજન્સી જ્ર્ારે પ્રારંભ કરે ત્ર્ારે તેનો ઉિર્ોગ કરે છે તે માિદંડ સમાન હોવંુ જોઈએ મૂપર્ાંકન, તે હદ સુિી તે િોરણો સ્વતંત્ર 

િૈક્ષપણક મૂપર્ાંકનના માતાપિતાના અપિકાર સાથે સુસંગત છે. ઉિર વણયવેલ માિદંડ પસવાર્, જાહેર એજન્સી જાહેર ખચે સ્વતંત્ર િૈક્ષપણક મૂપર્ાંકન મેળવવા 

સંબંપિત િરતો અથવા સમર્રેખાઓ લાદિે નહીં. 
 

જાહરે ખચ ેમાતાપિતાનો મપૂર્ાકંનનો અપિકાર: 

 તે દરેક સમયે જયારે જાહેર એજન્સી મૂલયાંકન કરે ત્યારે જાહેર િિે માતાભિતાને ફતત એક જ સ્વતંત્ર શૈક્ષભિક મૂલયાંકન કરાવવાનો અભધકાર છે જો: 

• જાહેર એજન્સી દ્વારા પ્રાપ્ત મૂલયાંકન સાથે માતાભિતા અસંમત હોય; 4   અથવા 

• માતા-ભિતા જાહેર એજન્સી દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલા શૈક્ષભિક મૂલયાંકન માિે લેભિત ભવનંતી જાહેર એજન્સીને આિ ેઅને જાહેર એજન્સી: 

o 30 ટદવસની અંદર ભવનંતીનો જવાબ આિ ેનહીં; અથવા  

o ભવનંતીને મંજૂરી આિ ેછે િરંતુ શૈક્ષભિક મૂલયાંકન મીટિંગ, માતાભિતાના દ્વારા કોઈ દોષ ભવના, ભનમ્ન સમય અંદર થતી નથી: 

▪ જાહેર એજન્સી દ્વારા ભવનંતી પ્રાપ્ત થઈ તે તારીિના સાઠ (60) ટદવસ િછી; અથવા 

▪ જો રાજ્ય ગવનયર દ્વારા ઘોષિા કરાયેલ રાજ્યની કિોકિી ભસ્થભત હેઠળ હોય, તો જાહેર એજન્સી દ્વારા 

ભવનંતી પ્રાપ્ત થયાની તારીિ િછી નેવંુ (90) ટદવસ િછી. 

 

જો માતાપિતાએ જાહેર ખચે સ્વતંત્ર િૈક્ષપણક મૂપર્ાંકનની પવનંતી કરી હોર્, તો જાહેર એજન્સીએ પબનજરૂરી પવલંબ કર્ાય પવના, પવનંતીને મંજૂરી આિવી 

જોઈએ અને જાહેર ખચે મૂપર્ાંકન ગોઠવવા માટેની પ્રરક્રર્ાના માતાપિતાને સલાહ આિવી જોઈએ, અથવા પવનંતીને નકારવી જોઈએ અને ઉપચત પ્રરક્રર્ાની 

સુનાવણી માટે દાખલ કરવંુ જોઈએ. . 

 

જો જાહેર એજન્સી ર્ોગ્ર્ પ્રરક્રર્ા સનુાવણી િરૂ કરે છે અને અંપતમ પનણયર્ એ છે કે જાહેર એજન્સીનું મૂપર્ાંકન ર્ોગ્ર્ છે, તો માતાપિતાને સ્વતંત્ર િૈક્ષપણક 

મૂપર્ાંકન કરાવવાનો અપિકાર છે, િરંતુ જાહેર ખચે નહીં. 

 

જો માતાપિતા સ્વતંત્ર િૈક્ષપણક મૂપર્ાંકનની પવનંતી કરે છે, તો જાહેર એજન્સી માતાપિતાને જાહેર મૂપર્ાંકન સામે વાંિો િા માટે છે તે કારણ માટે માતાપિતાને 

િૂછી િકે છે.  

4 34 CFR § 300.502(b)(5). 
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જો કે, માતાપિતાના સ્િષ્ટતાની આવશ્ર્કતા નથી અને જાહેર એજન્સી જાહેર ખચે સ્વતંત્ર િૈક્ષપણક મૂપર્ાંકન પ્રદાન કરવામાં અથવા જાહેર એજન્સીના 

મૂપર્ાંકનને બચાવવા માટે ર્ોગ્ર્ પ્રરક્રર્ા સુનાવણી િરૂ કરવામાં ગેરવાજબી પવલંબ કરી િકિે નહીં. 

 

માતાપિતા દ્વારા િહલે કરલે મપૂર્ાકંન: 

માતાપિતાને હંમેિાં િોતાના ખચે તેમની િસંદગીના િાત્ર વર્ાવસાપર્કો િાસથેી સ્વતંત્ર િૈક્ષપણક મૂપર્ાંકન મેળવવાનો અપિકાર છે. બાળકને FAPE ની 

જોગવાઈ અંગે કોઈ પનણયર્ લેતી વખતે, માતાપિતા દ્વારા િહેલ કરેલ મૂપર્ાંકનના િરરણામોને જાહેર એજન્સી અને IEP ટીમ દ્વારા ધ્ર્ાનમાં લેવંુ 

આવશ્ર્ક છે.5 માતાપિતા દ્વારા િરૂ કરાર્ેલ ખાનગી મૂપર્ાંકનનાં િરરણામો િણ બાળક સંબંપિત ઉપચત પ્રરક્રર્ાની સુનાવણીમાં િુરાવા તરીકે રજૂ થઈ િકે 

છે. 

 

વહીવટી કાર્દાના જજ દ્વારા મપૂર્ાકંન માટનેી પવનતંી (ALJ): 

વહીવટી સુનાવણીની ઓફીસ (OAH) સાથેના વહીવટી કાર્દાના જજ (ALJ) ઉપચત પ્રરક્રર્ાની સુનાવણીના ભાગ રૂિે સ્વતંત્ર િૈક્ષપણક મૂપર્ાંકનની પવનંતી 

કરે છે, તો મૂપર્ાંકનની ટકંમત જાહેર ખચય િર હોવંુ આવશ્ર્ક છે. 

 

સરોગિે માતાભિતા 

IEP અન ેIFSP 

34 C.F.R. § 300.519 અન ે§ 303.422 

 

સ્થાપનક લીડ એજન્સી, સ્થાપનક િાળા પ્રણાલી, અથવા કેટલાક રકસ્સાઓમાં જજ, સરોગેટ માતાપિતાને િાત્ર બાળકને રજૂ કરવા માટે મુકરર કરી િકે 

છે, જો: 

o માતાપિતાને નક્કી કરી િકાર્ નહીં; 

o વાજબી પ્રર્ત્નો િછી જાહેર એજન્સી બાળકના માતાપિતાને િોિી િકતી નથી; અથવા 

o બાળક Maryland રાજ્ર્નો એક વોડય છે. 

o કોઈ જાહેર એજન્સી નક્કી કરે છે કે બાળકને સરોગેટ માતાપિતાની જરૂર છે તેના િછી 30 રદવસની અંદર સરોગેટ માતાપિતાની પનર્ુપક્ત 

સુપનપચચત કરવા માટે લીડ એજન્સીએ વાજબી પ્રર્ત્નો કરવા જોઈએ. 

 

સરોગટે માતાપિતા માટ ેમાિદડં: 

o બાળકના પહતો સાથે કોઈ પવરોિાભાસ નથી 

o જ્ઞાન અને કુિળતા િરાવે છે જે બાળકની િૂરતી રજૂઆતની ખાતરી આિ ેછે 

o રાજ્ર્ના કમયચારી હોર્ અથવા બાળક અથવા બાળકના િરરવારની પ્રારંપભક મધ્ર્સ્થી અથવા અન્ર્ સેવાઓની જોગવાઈમાં સામેલ 

સેવા પ્રદાતાના કમયચારી હોર્ 

 

એકવાર સરોગેટ માતાપિતા તરીકે પનર્ુક્ત થર્ા િછી સરોગેટ માતાપિતા િાસે બિા હેતુઓ માટે માતાપિતા જેવા સમાન અપિકાર છે. 

o સરોગેટ માતાપિતાને એજન્સી કમયચારી ગણવામાં આવિે નહીં, કારણ કે તેઓને જાહેર એજન્સી દ્વારા સરોગેટ માતાપિતા તરીકે ચૂકવણી 

કરવામાં આવે છે. 

 

સ્થાપનક લીડ એજન્સી અથવા સ્થાપનક િાળા પ્રણાલી, સરોગેટ માતાપિતાની એિોઇન્ટમેન્ટ પવિે રાજ્ર્ અપિક્ષક, અથવા અપિક્ષકના પનર્ુક્ત વર્પક્તને 

સૂચના આિિે. સરોગેટ માતાપિતા આને લગતી તમામ બાબતોમાં બાળકનું પ્રપતપનપિત્વ કરી િકે છે: 
 

5 34 CFR § 303.502(c). 
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• બાળકનું મૂપર્ાંકન અને આકારણી; 

• વાર્ષયક મૂપર્ાંકન અને સમર્ાંતરે સમીક્ષાઓ સપહત બાળકના IFSP નો પવકાસ અને અમલીકરણ; 

• બાળકના IEP નો પવકાસ, સમીક્ષા અને િુનરાવતયન; 

• IFSP દ્વારા બાળક અને િરરવાર માટે પ્રારંપભક મધ્ર્સ્થીની સેવાઓની ચાલુ જોગવાઈ; અથવા 

• IEP દ્વારા બાળકને પવિેષ પિક્ષણ અને સંબંપિત સેવાઓની જોગવાઈ. 

 

માભહતીની ગપુ્તતા 

IEP અન ેIFSP 

34 C.F.R. §§ 300.610-627 અન ે34 C.F.R. §§ 303.401-417 

 

માતાપિતાન ેતમેના બાળકના રકેોડયની સમીક્ષા કરવાનો અન ેજો તઓેન ેરકેોડય ર્ોગ્ર્ નથી તેમ લાગ ેત્ર્ાર ેજાહરે એજન્સીન ેતમેના બાળકના રકેોડયન ેસિુારવા માટ ે

કહવેાનો અપિકાર છે. વર્પક્તગત રૂિ ેઓળખી િકાર્ તવેી માપહતીના પ્રકાિન િહલેા ંમાતાપિતાની સમંપત મળેવવી આવશ્ર્ક છે, તમે છતા,ં નીચ ેવણયવર્ા પ્રમાણ,ે 

કટેલાક સજંોગોમા ંતમારી સમંપત આવશ્ર્ક નથી. માતાપિતાન ેત ેઅિકે્ષા રાખવાનો અપિકાર છે ક ેજાહરે એજન્સી તમેના બાળકની પ્રારપંભક મધ્ર્સ્થી અથવા 

િકૈ્ષપણક રકેોડયન ેગપુ્ત રાખિ ેઅન ેજ્ર્ાર ેપ્રારપંભક મધ્ર્સ્થી અથવા િકૈ્ષપણક સવેાઓ પ્રદાન કરવાની જરૂર ન હોર્ ત્ર્ાર ેજાહરે એજન્સીન ેતમેના બાળકની 

િકૈ્ષપણક માપહતી નષ્ટ કરવા માટ ેકહેવાનો અપિકાર છે. 

 

વર્ાખ્ર્ાઓ: 

નષ્ટતાનો અથય ભૌપતક નષ્ટતા અથવા વર્પક્તગત ઓળખકતાયઓને માપહતીમાંથી દૂર કરવાનો છે જેથી માપહતી હવે વર્પક્તગત રૂિે ઓળખી િકાર્ નહીં. 

 

પિક્ષણના રેકોડયનો અથય 34 C.F.R. ભાગ 99 (1974 ના કૌટંુપબક િૈક્ષપણક હકો અને ગોિનીર્તા અપિપનર્મ [FERPA] લાગુ કરનારા પનર્મો) માં 

‘‘પિક્ષણના રેકોડય’’ ની વર્ાખ્ર્ા હેઠળ આવરી લેવામાં આવતા રેકોડયનો પ્રકાર છે. 

 

પ્રારંપભક મધ્ર્સ્થીના રેકોડયનો અથય એ છે કે તે બાળકને લગતા તમામ રેકોડય જે IDEA ના ભાગ C હેઠળ આ ભાગમાંના પનર્મોને એકપત્રત કરવા, જાળવવા અથવા 

વાિરવા જરૂરી છે. 

 

ભાગ લેનાર એજન્સીનો અથય એ છે કે કોઈ િણ એજન્સી અથવા સંસ્થા જે વર્પક્તગત રીતે ઓળખી િકાર્ તેવી માપહતી એકપત્રત કરે છે, જાળવે છે અથવા તેનો 

ઉિર્ોગ કરે છે અથવા તેમાંથી કે જે માપહતી IDEA ના ભાગ B હેઠળ પ્રાપ્ત થાર્ છે. ભાગ C હેઠળ, ભાગ લેનાર એજન્સીમાં મુખ્ર્ એજન્સી અને પ્રારંપભક 

હસ્તકે્ષિ સેવા પ્રદાતાઓ અને કોઈિણ વર્પક્તગત અથવા સંસ્થાનો સમાવેિ થાર્ છે જે કોઈિણ પ્રારંપભક મધ્ર્સ્થી સેવાઓ િૂરી િાડે છે. તેમાં પ્રાથપમક સંદભય 

સ્ત્રોતો, અથવા જાહેર એજન્સીઓ (જેમ કે State Medicaid અથવા CHIP કાર્યક્રમ) અથવા ખાનગી સંસ્થાઓ (જેમ ક ેખાનગી વીમા કંિનીઓ) િામેલ 

નથી કે જે ભાગ C સેવાઓ માટેના ભંડોળના સ્રોત તરીકે કાર્ય કરે છે. 

 

વર્પક્તગત રૂિે ઓળખી િકાર્ તેવી માપહતીમાં આ િામેલ છે: 

• બાળક, બાળકના માતાપિતા અથવા કુટંુબના અન્ર્ સભ્ર્નું નામ; 

• બાળકનું સરનામંુ; 

• વર્પક્તગત ઓળખકતાય, જેમ કે બાળકનો સામાપજક સુરક્ષા નંબર; અથવા 

• વર્પક્તગત લાક્ષપણકતાઓ અથવા અન્ર્ માપહતીની સૂપચ જે વાજબી પનપચચતતા સાથે બાળકને ઓળખવાનું િક્ર્ બનાવિે. 

 

IFSP દ્વારા સેવા અિાતા બાળકો માટે, વર્પક્તગત રીતે ઓળખી િકાર્ તેવી માપહતીમાં આ િામેલ છે: 

• િરોક્ષ ઓળખકતાયઓ, જેમ કે બાળકની જન્મ તારીખ, જન્મ સ્થળ અને માતાનું લગ્ન િૂવેનું નામ; 



માતાપિતાનાં અપિકારો - Maryland સલામતીની પ્રરક્રર્ાની નોરટસ - પિિુઓ અને નાના બાળકોના Early Intervention, Preschool Special Education, Special 

Education 

11 Revised May 2021_FINAL 

 Effective July 1, 2021 

 

 

• અન્ર્ માપહતી, એકલી અથવા સંર્ોજનમાં, કે જે ચોક્કસ બાળક સાથે જોડાર્ેલ છે અથવા જોડાવા ર્ોગ્ર્ છે જે પ્રારંપભક મધ્ર્સ્થી સેવાઓના 

સમુદાર્ની વાજબી વર્પક્તને, જેમને સંબંપિત સંજોગોનું વર્પક્તગત જ્ઞાન નથી, તે વાજબી પનપચચતતા સાથે બાળકને ઓળખવા માટે િરવાનગી 

આિ ેછે; અથવા 

• િૈક્ષપણક એજન્સી અથવા સંસ્થા વર્ાજબી રીતે માને છે તે વર્પક્ત દ્વારા પવનંતી કરાર્ેલ માપહતી, જેની સાથે પિક્ષણ રેકોડય સંબંપિત છે તે 

પવદ્યાથીની ઓળખ જાણે છે. 

 

સલામતીઓ: 

દરેક ભાગ લેનાર એજન્સી સંકલન, સંગ્રહ, જાહેરાત અને નષ્ટતાના તબક્કે વર્પક્તગત રૂિ ેઓળખી િકાર્ તેવી માપહતીની ગુપ્તતાનું રક્ષણ કરિે. જાહેર એજન્સીનો 

એક અપિકારી વર્પક્તગત રૂિે ઓળખી િકાર્ તેવી માપહતીની ગુપ્તતાને સુરપક્ષત રાખવા માટે જવાબદાર છે. આ કાર્યવાહીપવષર્ક સલામતીની જરૂરરર્ાતો ઉિરાંત, 

સંઘીર્ અને રાજ્ર્ના કાર્દા અને પનર્મનો િણ િૈક્ષપણક રેકોડયના રક્ષણનું સંચાલન કરે છે. બિા જાહેર એજન્સીના કમયચારીઓ ક ેજેઓ વર્પક્તગત રૂિે ઓળખી 

િકાર્ તેવી માપહતી એકપત્રત કરે છે અથવા તેનો ઉિર્ોગ કરે છે, તેમને વર્પક્તગત રીતે ઓળખી િકાર્ તેવી માપહતીની ગુપ્તતા િર રાજ્ર્ની નીપતઓ અને 

કાર્યવાહી અંગેની તાલીમ પ્રાપ્ત કરવી આવશ્ર્ક છે. દરેક ભાગ લેનાર એજન્સી જાહેર પનરીક્ષણ માટે એજન્સીમાં તેવા કમયચારીઓના નામ અને હોદ્દાની વતયમાન 

સૂપચ જાળવિે જેમને વર્પક્તગત રીતે ઓળખી િકાર્ તેવી માપહતીનો એક્સેસ પ્રાપ્ત હોઈ િકે છે. 

 

સમંપત: 

ભાગ B ની આવશ્ર્કતાને િહોંચી વળવાના હેતુસર ભાગ લેતી એજન્સીઓના અપિકારીઓ પસવાર્ વર્પક્તગત રીતે ઓળખી િકાર્ તેવી માપહતી િક્ષકારો સમક્ષ 

જાહેર કરવામાં આવે તે િહેલાં માતાપિતાની સંમપત મેળવવી આવશ્ર્ક છે, પસવાર્ કે જ્ર્ાં સુિી તે માપહતી પિક્ષણના રેકોડયમાં સમાપવષ્ટ હોર્, અને જાહેરાત 34 

C.F.R. ભાગ 99 હેઠળ માતાપિતાની સંમપત પવના અપિકૃત હોર્. જાહેર એજન્સીએ IDEA (IEP) ના ભાગ B હેઠળ સંક્રમણ સેવાઓ પ્રદાન કરતી અથવા 

ચૂકવણી કરતી ભાગ લેતી એજન્સીઓના અપિકારીઓને વર્પક્તગત રીતે ઓળખવા ર્ોગ્ર્ માપહતી જાહેર કરવામાં આવે તે િહેલા માતાપિતાની સંમપત, અથવા 

રાજ્ર્ના કાર્દા હેઠળ િુખ્ત ઉંમરે િહોંચેલા િાત્ર બાળકની સંમપત મેળવવી આવશ્ર્ક છે; અને જો કોઈ બાળક નોંિાર્ેલું હોર્, અથવા કોઈ ખાનગી િાળામાં 

દાખલ થવાનું હોર્ કે જે માતાપિતાના પનવાસસ્થાનના િાળા પજપલામાં પસ્થત નથી, તો ખાનગી િૈક્ષપણક એજન્સી જ્ર્ાં ખાનગી િાળા આવેલી છે ત્ર્ાંના 

અપિકારીઓ અને માતાપિતાના પનવાસસ્થાનના LEA માં અપિકારીઓ વચ્ચે બાળક પવિે કોઈ વર્પક્તગત રૂિે ઓળખાતી માપહતી પ્રકાપિત થાર્ તે િહેલાં 

માતાપિતાની સંમપત મેળવવી આવશ્ર્ક છે.6 

 

MSDE એ જાહેર એજન્સીઓ માટે નીપતઓ અને કાર્યવાહી પવકસાવી છે, જેમાં પ્રપતબિંોનો સમાવેિ થાર્ છે, જે રાજ્ર્ તેની નીપતઓ અને કાર્યવાહીનું િાલન 

કરે છે, અને IDEA અને FERPA અનુસાર ગુપ્તતા માટેની આવશ્ર્કતાઓને િૂણય કરવામાં આવે છે તેની ખાતરી કરવા માટે ઉિર્ોગ કરે છે. જો કોઈ સંસ્થા 

અથવા વર્પક્ત માને છે કે જાહેર એજન્સીએ IDEA હેઠળ ગુપ્તતાની આવશ્ર્કતાઓનું ઉપલંઘન કર્ુું છે, તો આ બાબતનું સમાધાન લાવવા માટે રાજ્ર્ ફરરર્ાદ 

નોંિાઈ િકે છે. 

 

માતાપિતાને વર્પક્તગત રીતે ઓળખી િકાર્ તેવી માપહતીની ગોિનીર્તાની આવશ્ર્કતાઓ પવિે સંિૂણય રીતે જાણ કરવા માટે કેવી રીતે િૂરતી સૂચના આિવામાં 

આવે છે તેની પ્રરક્રર્ા માટે દરેક સાવયજપનક એજન્સી િાસે કાર્યવાહી હોવી જરૂરી છે: 

• રાજ્ર્ના પવપવિ વસ્તી જૂથોની મૂળ ભાષાઓમાં સૂચના આિવામાં આવી છે તે હદનું વણયન; 

• એવા બાળકોનું વણયન કે જેના િર વર્પક્તગત રૂિે ઓળખી િકાર્ તેવી માપહતી જાળવવામાં આવે છે, અને માંગેલી માપહતીના પ્રકારો; 
 

6 34 CFR § 300.622. 
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• નીપતઓ અને કાર્યવાહીનો સારાંિ જેને ભાગ લેનાર એજન્સીઓએ સંગ્રહ, તૃતીર્ િક્ષોન ેજાહેરનામંુ, પ્રપતિારણ અને વર્પક્તગત રૂિે 

ઓળખી િકાર્ તેવી માપહતીની નષ્ટતાના સંબંિમાં અનુસરવંુ આવશ્ર્ક છે; 

• માતાપિતા સંમપત આિવાનો ઇનકાર કરે છે તે ઘટનામાં વિરાર્ેલી નીપતઓ અને કાર્યવાહીનું વણયન; અને 

• આ માપહતીને લગતા માતાપિતા અને બાળકોના તમામ અપિકારોનું વણયન, જેમાં FERPA હેઠળના અપિકારો અને 34 C.F.R. ભાગ 99 

ના પનર્મનોના અમલીકરણનો સમાવેિ થાર્ છે. 

 

કોઈિણ મોટી ઓળખ, સ્થાન અથવા મૂપર્ાંકનની પ્રવૃપિ િહેલાં, પ્રવૃપિના અપિકારકે્ષત્રમાં માતાપિતાને સૂચવવા માટે િૂરતા પ્રસાર સાથે, નોટિસ પ્રકાપિત કરવી 

અથવા અખબારો અથવા અન્ર્ માધ્ર્મોમાં અથવા બંનેમાં જાહેર કરવી આવશ્ર્ક છે. 

 

આગળ, વર્પક્તગત રૂિે ઓળખી િકાર્ તેવી માપહતી IDEA હેઠળ માપહતી એકપત્રત કરતી અથવા તેનો ઉિર્ોગ કરતી ભાગ લેતી એજન્સીઓના અપિકારીઓ 

પસવાર્ અથવા IDEA હેઠળ બાળકને અિગંતા FAPE અથવા પ્રારંપભક મધ્ર્સ્થીની સવેાઓ િૂરી કરવાની જરૂરરર્ાતોને િૂણય કરવા પસવાર્ અન્ર્ કોઈિણ હેતુ 

માટે જાહેર કરી િકાતી નથી. પ્રારંપભક મધ્ર્સ્થીથી પપ્ર-િાળાની સેવાઓમાં િરરવતયન દરપમર્ાન, અગ્રણી એજન્સી MSDE અને સ્થાપનક િાળા પ્રણાલીને 34 

C.F.R. § 303.209(b)(1)(i) દ્વારા જરૂરી સૂચના પ્રદાન કરિે કે બાળક ખાસ પિક્ષણ સેવાઓ માટે િાત્ર થઈ િકે છે. આ સૂચનામાં 34 C.F.R. § 

303.209(b)(1) અને દ્વારા જરૂરી § 303.401 બાળકનું નામ, જન્મ તારીખ અને માતાપિતાની સંિકય માપહતી િામેલ હિે. અિંગ બાળકો દ્વારા કરવામાં 

આવેલ ગુનાની જાણ કરવા અંગે કાર્દાના અમલીકરણ અને ન્ર્ાપર્ક અપિકારીઓ દ્વારા સંદભય અને કાર્યવાહીના સંબંિમાં કરવામાં આવેલી જાહેરાતોમાં 

FERPA દ્વારા પ્રસારણની મંજૂરી આિવામાં આવેલી હદ સુિી માતાપિતાની સંમપતની જરૂર હોતી નથી. 

 

એક્સસેના અપિકારો: 

પ્રારંપભક મધ્ર્સ્થીની સેવાઓ મેળવતા બાળકો અને િરરવારો માટે, સ્થાપનક લીડ એજન્સી માતાપિતાને પવના મૂપર્ે તેમના બાળકના પ્રારંપભક મધ્ર્સ્થીની રેકોડયની 

પ્રારંપભક નકલ પ્રદાન કરિે. દરેક IFSP મીટટંગ િછી િક્ર્ તેટલી વહેલી તકે સ્થાપનક લીડ એજન્સીએ માતાપિતાને પવના મૂપર્ે દરેક મૂપર્ાંકનની એક નકલ, 

બાળકની આકારણી, કુટંુબની આકારણી, અને IFSP પ્રદાન કરવી આવશ્ર્ક છે. દરેક જાહેર એજન્સી માતાપિતાને તેમના બાળકની ઓળખ, મૂપર્ાંકન, અને તેના 

િૈક્ષપણક પ્લેસમેન્ટ, IFSP ના પવકાસ અને અમલીકરણના સંદભયમાં, દરેક સાવયજપનક એજન્સી માતા-પિતાને તેમના બાળક સાથે સકંળાર્ેલા, જાળવણી કરેલા 

અથવા જાહેર એજન્સી દ્વારા ઉિર્ોગમાં લેવામાં આવતા કોઈિણ પિક્ષણ રેકોડયની તિાસ અને સમીક્ષા કરવાની મંજૂરી આિિે. IFSP દ્વારા સેવાઓ મેળવતા 

બાળકો અને િરરવારો માટે, સ્થાપનક લીડ એજન્સી પબનજરૂરી પવલંબ કર્ાય પવના અને IFSP, અથવા કોઈ ઉપચત પ્રરક્રર્ાની સુનાવણી અંગેની કોઈિણ મીટટંગ 

િહેલાં, અને કોઈ િણ સંજોગોમાં પવનંતી િછીના 10 રદવસની અંદર પવનંતીનું િાલન કરિે. 

 

IEP દ્વારા સેવાઓ મેળવતા બાળકો માટે, જાહેર એજન્સી પબનજરૂરી પવલંબ પવના અને IEP સંબંપિત કોઈિણ મીટટંગ, અથવા કોઈિણ ઉપચત પ્રરક્રર્ાની 

સુનાવણી અથવા ઠરાવ સત્રની પવનંતીનું, અને કોઈ િણ સંજોગોમાં પવનંતી િછીના 45 રદવસની અંદર પવનંતીનું િાલન કરિે. આ પવભાગ હેઠળ િૈક્ષપણક રેકોડયનું 

પનરીક્ષણ અને સમીક્ષા કરવાના માતાપિતાના અપિકારમાં માતાપિતાનો આ અંગેનો અપિકાર િામેલ છે: 

• સ્િષ્ટતા અને રેકોડયના અથયઘટન માટેની વાજબી પવનંતીઓ માટે જાહેર એજન્સીનો પ્રપતસાદ; 

• જો નકલો પ્રદાન કરવામાં પનષ્ફળતા માતાપિતાને રેકોર્ડસયના પનરીક્ષણ અને સમીક્ષાના અપિકારનો ઉિર્ોગ કરવાથી અસરકારક રીતે અટકાવિે તો 

જાહેર એજન્સી રેકોડયની નકલો પ્રદાન કરે તેની પવનંપત કરવાનો; અન ે

• માતાપિતાના પ્રપતપનપિને પનરીક્ષણો અને રેકોડયની સમીક્ષા કરવાનો. 
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કોઈ જાહેર એજન્સી માની િકે છે કે માતાપિતાને તેમના બાળકને લગતા રેકોડયની તિાસ અને સમીક્ષા કરવાની સિા છે, પસવાર્ ક ેજાહેર એજન્સીને સલાહ 

આિવામાં આવે કે માતા-પિતાને વાલીિણા, અલગતા અને છૂટાછેડા જેવા મુદ્દાઓને લાગુ કરતા રાજ્ર્ના કાર્દા હેઠળ અપિકાર નથી. 

 

એક્સસેનો રકેોડય: 

દરેક જાહેર એજન્સી IDEA ના ભાગ C અથવા ભાગ B હેઠળ એકપત્રત કરેલ, જાળવણી કરેલ, અથવા ઉિર્ોગમાં લેવામાં આવતા પિક્ષણના રેકોડયનો એક્સેસ 

મેળવવા માટે, માતાપિતા અને જાહેર એજન્સીના અપિકૃત કમયચારીઓ પસવાર્ના વર્પક્તઓનો રેકોડય રાખિે, જેમાં વર્પક્તનું નામ, એક્સેસ આિવામાં આવર્ો તે 

તારીખ, અને તે હેતુ કે જેના માટે વર્પક્ત રેકોડયનો ઉિર્ોગ કરવા માટે અપિકૃત છે તે િામેલ છે. જો કોઈ પિક્ષણ રેકોડયમાં એક કરતા ંવિુ બાળકોની માપહતી િામેલ 

હોર્, તો તે બાળકોના માતાપિતાને ફક્ત તેમના બાળકને લગતી માપહતીની પનરીક્ષણ અને સમીક્ષા કરવાનો અથવા તે પવપિષ્ટ માપહતીની જાણકારી મેળવવાનો 

અપિકાર છે. દરેક જાહેર એજન્સી, પવનંતી િર, જાહેર એજન્સી દ્વારા એકપત્રત કરેલ, જાળવણી કરેલ અને ઉિર્ોગમાં લેવાતા પિક્ષણના રેકોડયના પ્રકારો અને 

સ્થાનોની સૂપચ, માતાપિતાને આિિે. દરેક જાહેર એજન્સી પિક્ષણના રેકોડયની નકલો માટે ફી લઈ િકે છે જે માતાપિતા માટે બનાવવામાં આવે છે, જો ફી 

અસરકારક રીતે માતાપિતાને તે રેકોડયનું પનરીક્ષણ અને સમીક્ષા કરવાના તેમના અપિકારનો ઉિર્ોગ કરવાથી અટકાવિે નહીં. કોઈ જાહેર એજન્સી પિક્ષણ 

રેકોડયમાંથી માપહતી િોિવા અથવા પ્રાપ્ત કરવા માટે િુપક લઈ િકિે નહીં. 

 

માતાપિતાની પવનતંી િર રકેોડયમા ંસિુારો: 

જો માતાપિતા માનતા હોર્ કે IDEA હેઠળ એકપત્રત કરેલ, જાળવણી કરેલ, અથવા ઉિર્ોગમાં લેવામાં આવતા પિક્ષણના રેકોડયની માપહતી અચોક્કસ અથવા 

ગેરમાગે દોરતી હોર્ છે અથવા તેમના બાળકની ગોિનીર્તા અથવા અન્ર્ અપિકારોનું ઉપલંઘન કરે છે, તો માતાપિતા જાહેર એજન્સી, જે માપહતી જાળવિે, ને 

માપહતી સુિારવા માટે પવનંતી કરી િકે છે. સાવયજપનક એજન્સી પવનંતી પ્રાપ્ત થર્ાના વાજબી અવપિની અંદર માતાપિતાની પવનંતી અનુસાર માપહતીમાં સુિારો 

કરવો કે નહીં તે નક્કી કરિે. જો જાહેર એજન્સી પવનંતી અનુસાર માપહતીમાં સુિારો કરવાનો ઇનકાર કરે છે, તો તે માતાપિતાને તેમના ઇનકારની જાણ કરિે અને 

માતાપિતાને િૈક્ષપણક રેકોડયમાં માપહતીને િડકારવા માટે સુનાવણીના તેમના અપિકારની સલાહ આિિે. િૈક્ષપણક રેકોડયમાં માપહતીને િડકારવા માટે હાથ િરવામાં 

આવેલી સુનાવણી 34 C.F.R. §99.22 માં જોવા મળેલી FERPA કાર્યવાહી અનુસાર હાથ િરવામાં આવે તે આવશ્ર્ક છે. 

 

પવનંતી િર, જાહેર એજન્સી, માતાપિતાને પિક્ષણ રેકોર્ડસયમાં માપહતી ખોટી, ગેરમાગે દોરતી નથી, અથવા તો તમારા બાળકની ગોિનીર્તા અથવા અન્ર્ 

અપિકારોનું ઉપલંઘન કરતી નથી તે સુપનપચચત કરવા માટે િડકારની સુનાવણી માટેની તક આિિે. જો, સુનાવણીના િરરણામ રૂિે, જાહેર એજન્સી પનણયર્ કરે છે 

કે માપહતી અચોક્કસ અથવા ગેરમાગે દોરતી હોર્ અથવા તો બાળકની ગોિનીર્તા અથવા અન્ર્ અપિકારોનું ઉપલંઘન કરતી હોર્, તો જાહેર એજન્સી તે મુજબની 

માપહતીમાં સુિારો કરિે અને માતાપિતાને તે સુિારણાની લખાણમાં જાણ કરિે. જો, સુનાવણીના િરરણામ રૂિે, જાહેર એજન્સી પનણયર્ લે છે કે માપહતી 

અચોક્કસ અથવા ગેરમાગે દોરતી નથી અથવા અન્ર્થા બાળકની ગોિનીર્તા અથવા અન્ર્ અપિકારોનું ઉપલંઘન કરતી નથી, તો તે તેમના માતાપિતાને તેમના 

બાળક િરના રેકોડયમાં મૂકવાના તેમના અપિકારની જાણ કરિે, જાહેર એજન્સીના પનણયર્ સાથે અસંમત થવાની માપહતી અથવા કોઈિણ કારણો સામે રટપ્િણી 

કરતુ પનવેદન કરિે. 

તમારા બાળકના રેકોડયમાં મૂકાર્ેલા કોઈિણ સમજૂતીમાં આ હોવંુ આવશ્ર્ક છે: 

• બાળકના રેકોડયના ભાગ રૂિે જાહેર એજન્સી દ્વારા જાળવણી, જ્ર્ાં સુિી કે રેકોડય અથવા પવવાદના ભાગની જાહેર એજન્સી દ્વારા જાળવણી 

કરવામાં આવે છે; અને 

• બાળકના રેકોડયની નકલ અથવા પવવાદના ભાગની પવનંતી કરનાર કોઈિણ િક્ષને સમજૂતીની જાહેરાત. 

 

માપહતીની નષ્ટતા માટનેી કાર્યવાહી: 

જાહેર એજન્સીએ માતાપિતાને જાણ કરવી જરૂરી છે જ્ર્ારે IDEA હેઠળ વર્પક્તગત રૂિ ેઓળખી િકાર્ તેવી માપહતી એકપત્રત કરવામાં આવે છે, જાળવવામાં 

આવે છે,  
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અથવા તેનો ઉિર્ોગ કરવામાં આવે છે તે હવે તેમના બાળકને પ્રારંપભક મધ્ર્સ્થી અથવા િૈક્ષપણક સેવાઓ પ્રદાન કરવા માટે જરૂરી નથી. માતાપિતાની પવનંતી િર 

માપહતીને નષ્ટ કરવી આવશ્ર્ક છે. તેમ છતાં, ભાગ B હેઠળ પવપિષ્ટ પિક્ષણ સેવાઓ પ્રાપ્ત કરનારા પવદ્યાથીઓ માટે, બાળકનું નામ, સરનામંુ અને ફોન નંબર, 

બાળકનો ગ્રેડ, હાજરી રેકોડય, હાજર રહેલ વગો, િૂણય થર્ેલ ગ્રેડ સ્તર, અને િૂણય થર્ેલ વષયનો કાર્મી રેકોડય સમર્ મર્ાયદા પવના જાળવી િકાર્ છે. એ જ રીતે, ભાગ 

C હેઠળ પ્રારંપભક મધ્ર્સ્થીની સેવાઓ પ્રાપ્ત કરનારા બાળકો માટે, બાળકનું નામ, જન્મ તારીખ, માતાપિતાની સંિકય માપહતી (સરનામંુ અને ફોન નંબર સપહત), 

સેવા સંર્ોજક(કો) અને EIS પ્રદાતા(ઓ) ના નામ અને બહાર નીકળવાના ડેટા (બહાર નીકળવા સમર્ના વષય અને વર્, અને બહાર નીકળતાં કોઈિણ પ્રોગ્રામમાં 

દાખલ થવા સપહત) કાર્મી રેકોડય સમર્ મર્ાયદા પવના જાળવી િકાર્ છે. 

 

બાળકોના અપિકારો: 

FERPA માટેના પનર્મો હેઠળ, બાળકના પિક્ષણ અંગેના માતાપિતાના અપિકારો, તે/તેણી 18 વષયની ઉંમરે િહોંચ્ર્ા િછી બાળકને હસ્તાંતરરત થાર્ છે, પસવાર્ 

કે બાળકની અિગંતા તેને/તેણીને રાજ્ર્ના કાર્દા હેઠળ અસમથય બનાવે. જો IDEA ના ભાગ B હેઠળ માતાપિતાના અપિકારો િુખ્ત ઉંમરે િહોંચેલા બાળકને 

હસ્તાંતરરત થાર્ છે, તો IDEA ગોિનીર્તા આવશ્ર્કતાઓ િણ બાળકને હસ્તાંતરરત કરવી આવશ્ર્ક છે. જો ક,ે જાહેર એજન્સીએ માતાપિતા અને બાળકને 

IDEA હેઠળ જરૂરી કોઈ સૂચના પ્રદાન કરવી આવશ્ર્ક છે. વિુ પવપિષ્ટ માપહતી માટે કૃિા કરીને "િુખ્ત ઉંમરે માતાપિતાના અપિકારોનું હસ્તાંતરણ” નો સંદભય 

લો. 

 

પિસ્ત પવષર્ક માપહતી: 

જાહેર એજન્સી, બાળકના રેકોડયમાં બાળકની સામે લેવામાં આવતી પિસ્તની કોઈિણ વતયમાન અને અગાઉની પિસ્ત રક્રર્ાના પનવેદનમાં િામેલ હોઈ િકે છે અને 

પિસ્ત માપહતી પ્રસારરત કરી િકે છે; તે જ હદ સુિી કે પિસ્તબદ્િ માપહતી સામાન્ર્ હોર્ તેવા બાળકોના રેકોડયમાં િામેલ છે, અને તે સાથે પ્રસારરત થાર્ છે. 

પનવેદનમાં બાળક દ્વારા સંલગ્ન કોઈિણ વતયનનું વણયન જેમાં પિસ્તની કાર્યવાહીની આવશ્ર્કતા છે, પિસ્તબદ્િ કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે તેનું વણયન, અન ે

બાળક અને બાળક સાથે સંકળાર્ેલ અન્ર્ વર્પક્તઓની સલામતીને સંબંપિત કોઈિણ અન્ર્ માપહતીનો સમાવેિ થઈ િકે છે. જો બાળક એક િાળાએથી બીજી 

િાળામાં સ્થાનાંતરરત થાર્ છે, તો બાળકના કોઈિણ રેકોડયના પ્રસારણમાં બાળકનું વતયમાન IEP અને બાળકની પવરુદ્િ લેવામાં આવેલી વતયમાન અથવા 

અગાઉની પિસ્ત રક્રર્ાના કોઈિણ પનવેદન, બંનેનું હોવંુ આવશ્ર્ક છે. 

 

અિગં બાળકોની ભશસ્ત 

IEP 

34 C.F.R. §§ 300.530 -300.536 

 

નીચે આિેલી માપહતી પવસ્તારરત IFSP અથવા IEP દ્વારા સેવાઓ પ્રાપ્ત કરતા, 3 થી 21 વષયની વર્ના, અિંગ બાળકોને લાગુ િડે છે. 

 

જો જાહરે એજન્સી તેમના બાળક પ્રત્ર્ ેકટેલીક પિસ્તિણૂય કાર્યવાહી કર ેતો માતાપિતાન ેપવપિષ્ટ કાર્યવાહી અન ેસરંક્ષણનો અપિકાર છે. 34 C.F.R. § 

300.530(d) સાથ ેસસુગંત, જાહરે એજન્સીએ પવદ્યાથીન ેઆચારસપંહતાના ઉપલઘંન(નો) માટ ેશાળા વષયમા ં10 થી વિ ુશાળા ટદવસો માટ ેબાળકન ેદરૂ કર્ાય 

િછી બાળકન ેિકૈ્ષપણક સવેાઓ પ્રદાન કરવી આવશ્ર્ક છે. 

 

વર્ાખ્ર્ાઓ: 

આ ભાગના હેતુ માટે, નીચેની વર્ાખ્ર્ાઓ લાગુ િડે છે: 

• પનર્ંપત્રત િદાથયનો અથય એ છે કે પનર્ંપત્રત િદાથો અપિપનર્મ (21 U.S.C. 812(c)) ની કલમ 202 (c) માં િેર્ડર્ૂલ I, II, III, IV, અથવા V 

હેઠળ ઓળખાતી દવા અથવા અન્ર્ િદાથય. 
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• ગેરકાર્દેસર દવા એટલ ેપનર્ંપત્રત િદાથય, િરંતુ તે તેવા િદાથય િામેલ કરતંુ નથી કે જે કાનનૂી રીતે પનર્ંપત્રત હોર્ અથવા કાર્દેસર રીતે લાઇસન્સ પ્રાપ્ત 

આરોગ્ર્ સંભાળ વર્વસાર્ીની દેખરેખ હેઠળ ઉિર્ોગમાં લેવામાં આવે છે અથવા તેનો ઉિર્ોગ IDEA હેઠળની અન્ર્ કોઈિણ સિા હેઠળ અથવા 

અથવા સંઘીય કાર્દાની કોઈિણ અન્ર્ જોગવાઈ હેઠળ કાનૂની રીતે પનર્ંપત્રત હોર્ અથવા તેનો ઉિર્ોગ કરવામાં આવે છે. 

• િસ્ત્રનો અથય ર્ુનાઇટેડ સ્ટેટ કોડના િીષયક 1830 ની કલમ 930 ની િહેલી િેટા કલમ (g) ના ફકરા (2) હેઠળ ‘‘ખતરનાક િસ્ત્ર’’ તરીકે આિવામાં 

આવે છે. 

• ગંભીર િારીરરક ઈજાનો અથય ર્ુનાઇટેડ સ્ટેટ કોડ, િીષયક 18 ની કલમ 1365 ની િેટા કલમ (h) ના ફકરા (3) હેઠળ "ગંભીર િારીરરક 

ઈજા" તરીકે આિવામાં આવે છે. 

 

િાળાના કમયચારીનો અપિકાર: 

જ્ર્ારે પિસ્તને લગતી નીચેની આવશ્ર્કતાઓને અનુરૂિ પ્લેસમેન્ટમાં કરવામાં આવતો ફેરફાર િાળાની આચાર સંપહતા ભંગ કરનાર અિંગ બાળક માટે ર્ોગ્ર્ છે કે 

કેમ તે નક્કી કરતી વખતે, િાળાના કમયચારીઓ કોઈ િણ અનન્ર્ સંજોગોને પસ્થપતના આિારે ધ્ર્ાનમાં લઈ િકે છે.7 

 

 િાળાના કમયચારીઓ કોઈ પવકલાંગ બાળકને તેના વતયમાન સ્થાનથી ર્ોગ્ર્ વચગાળાના વૈકપપિક િૈક્ષપણક સેટટંગ, બીજી સેટટંગમાં િાળાના આચારસપંહતાના 

ઉપલંઘન માટે વિુમાં વિુ 10 શાળા ટદવસો માટે દૂર અથવા અથવા સસ્િેન્ડ કરી િકે છે, તેઓ અિંગ ન હોર્ તેવા બાળકો માટે આ પ્રકારની કાર્યવાહી કરે છે તે હદ 

સુિી, અને આચરણના અલગ બનાવો માટે તે જ શાળા વષયમાં વિુમાં વિુ સતત 10 રદવસ માટે વિારાની બરખાસ્તગી કરી િકે છે (જ્ર્ાં સુિી તે દૂર કરવાથી 

§300.536 હેઠળ પ્લસેમેન્ટમાં ફેરફાર થતો નથી).8 

 

જો પવદ્યાથી આચારસંપહતાનું ઉપલંઘન કરતંુ વતયન એ બાળકની અિંગતાનું અપભવર્પક્ત ન હતંુ (નીચે અપભવર્પક્ત પનિાયરણ જુઓ), અને પ્લેસમેન્ટમાં પિસ્તબદ્િ 

ફેરફાર સતત 10 િાળા રદવસો કરતાં વિુ હિે, તો િાળાના કમયચારી અિંગ બાળકોને તે જ રીતે અને તે જ સમર્ગાળા માટે  પિસ્ત પ્રરક્રર્ાઓ લાગુ કરી િક ેછે, જે 

સામાન્ર્ બાળકો માટે લાગુ થતી હોર્, પસવાર્ કે નીચે સેવાની જોગવાઈમાં વણયવર્ા અનસુાર િાળાએ બાળકને સેવાઓ િૂરી િાડવી આવશ્ર્ક હોર્.9 બાળકની 

IEP ટીમ આવી સેવાઓ માટે વચગાળાના િૈક્ષપણક સેટટંગને પનિાયરરત કરે છે.10 

 

અિંગ બાળકને તે જ શાળા વષયના 10 શાળા ટદવસો માટે તેના વતયમાન પ્લેસમેન્ટમાંથી દૂર કર્ાય િછી, દૂર કર્ાય િછીના કોઈિણ રદવસો દરપમર્ાન જાહેર 

એજન્સીએ નીચે વણયવેલ સેવાઓ જોગવાઈ હેઠળ જરૂરી મર્ાયદા સુિી સેવાઓ પ્રદાન કરવી આવશ્ર્ક છે.11 

 

બિા બાળકો માટે જરૂરી પિસ્ત નીપત અનુસાર, જાહેર પપ્ર-રકન્ડરગાટયન કાર્યક્રમ, રકન્ડરગાટયન, પ્રથમ ગ્રેડ અથવા બીજા ગ્રેડમાંના લોકોને પિસ્તબદ્િ રીતે ફક્ત ત્ર્ારે 

જ હટાવી િકાર્ છે જો િાળાનું વહીવટ, િાળાના મનોવૈજ્ઞાપનકની અથવા અન્ર્ માનપસક આરોગ્ર્ વર્વસાપર્કની સલાહ સાથે, પનિાયરરત કરે કે અન્ર્ પવદ્યાથીઓ 

અથવા સ્ટાફને ગંભીર નુકસાન િહોંચવાનું ભર્ંકર જોખમ છે જેને હસ્તકે્ષિો અને મદદ દ્વારા ઘટાડી અથવા દૂર ન કરી િકાર્. આવા રકસ્સામાં, આચાર્ય અથવા 

િાળા પ્રિાસને તાત્કાપલક િોરણે પવદ્યાથીના માતાપિતા અથવા વાલીનો સંિકય કરવો આવશ્ર્ક છે. આ ઉિરાંત, ઘટનાને આિારે બાળકને િાંચ કરતાં વિુ શાળા 

ટદવસો માટે દૂર કરવામાં નહીં આવે. સંઘીય કાર્દા (COMAR 13A.08.01.11) સાથે સુસંગત હોર્ ત્ર્ારે જ જાહેર પપ્ર-રકન્ડરગાટયન કાર્યક્રમ, 

 

7 34 CFR § 300.530(a). 

8 34 CFR § 300.536 (b)(1). 

9 34 CFR § 300.530(c). 

10 Id. 

11 34 CFR § 300.530(b)(2). 
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રકન્ડરગાટયન, પ્રથમ ગ્રેડ અથવા બીજા ગ્રેડના બાળકોને પિસ્તાલીસ શાળા ટદવસો  અથવા તેથી વિુ સમર્ માટે પિસ્તબદ્િ રીતે દૂર કરી િકાર્ છે. 

 

સવેાઓ: 

અિંગ બાળક, જેને શાળા વષયમાં 10 અથવા તેથી ઓછા શાળા ટદવસ માટે બાળકના વતયમાન પ્લેસમેન્ટમાંથી દૂર કરવામાં આવે છે, ફક્ત ત્ર્ારે જ સેવાઓ 

માટે હકદાર છે જો જાહેર એજન્સી સમાન રીતે દૂર કરવામાં આવેલ સામાન્ર્ બાળકને સેવાઓ િૂરી િાડે છે. 

 

એક અિંગ બાળક કે 10 થી વિુ શાળા ટદવસ માટે બાળકના વતયમાન પ્લેસમેન્ટમાંથી દૂર કરવામાં આવે છે અથવા અને તે વતયન એ બાળકની અિંગતાનું 

અપભવર્પક્ત નથી (અપભવર્પક્ત પનિાયરણ જુઓ), અથવા જેને ભવશેષ સંજોગોમાં દૂર કરવામાં આવે છે (પવિેષ સંજોગો જુઓ):12 

1. તેણે પિક્ષણ સેવાઓ (FAPE ઉિલબ્િ છે) પ્રાપ્ત કરવાનું, તેમજ બાળકને સામાન્ર્ પિક્ષણના અભ્ર્ાસક્રમમાં ભાગ લેવાનું ચાલુ રાખવાનું, ભલ ેતે 

અન્ર્ સેટટંગમાં હોર્, અને બાળકના IEP માં પનિાયરરત લક્ષ્ર્ોને િૂણય કરવા માટે આગળ પ્રગપત કરવાનું ચાલુ રાખવંુ જોઈએ; અને 

2. તેણે કાર્યકારી વતયણૂકીર્ આકારણી, અને વતયણૂક હસ્તકે્ષિ સેવાઓ અને ફેરફારો, જે વતયનના ઉપલંઘનને દૂર કરવા માટે રચાર્ેલ છે જેથી તે ફરીથી ન 

થાર્, પ્રાપ્ત કરવાનું ચાલુ રાખવંુ જોઈએ. 

 

અિંગ બાળકને તે જ શાળા વષયમાં 10 શાળા ટદવસો માટે તેના વતયમાન સ્થાનમાંથી દૂર કરવામાં આવર્ા િછી, અને જો વતયમાન બરખાસ્તગી સતત 10 િાળા 

રદવસો અથવા તેનાથી ઓછા સમર્ માટે છે અને જો તે બરખાસ્તગી સ્થાન પ્લેસમેન્ટમાં ફેરફાર નથી (નીચે વર્ાખ્ર્ા જુઓ), તો િછી િાળાના કમયચારીઓ 

બાળકને સામાન્ર્ પિક્ષણના અભ્ર્ાસક્રમમાં ભાગ લેવાનું ચાલુ રાખવા માટે અને બાળકોના IEP માં પનિાયરરત લક્ષ્ર્ોને િરરિૂણય કરવા માટે પ્રગપત કરવા માટે 

સક્ષમ થવા માટે જરૂરી સેવાઓની હદ પનિાયરરત કરે છે. જો બરખાસ્તગી પ્લેસમેન્ટમાં ફેરફાર છે (પિસ્ત દૂર કરવાને કારણે પ્લેસમેન્ટમાં ફેરફાર જુઓ), તો 

બાળકની IEP ટીમ, અન્ર્ સેટટંગમાં હોવા છતાં (તે વચગાળાના વૈકપપિક િૈક્ષપણક સેટટંગ હોઈ િકે છે), સામાન્ર્ પિક્ષણ અભ્ર્ાસક્રમમાં ભાગ લેવાનું ચાલુ 

રાખવા અને બાળકના IEP માં પનિાયરરત લક્ષ્ર્ોને િૂણય કરવા પ્રગપત માટે ર્ોગ્ર્ સેવાઓ પનિાયરરત કરે છે. 

 

અપભવર્પક્ત પનિાયરણ 

આચારસંપહતાના ભંગને કારણે પ્લેસમેન્ટમાં ફેરફારના કોઈિણ પનણયર્ના 10 શાળા ટદવસની અંદર, તે આચાર પનમ્ન હતો તે નક્કી કરવા માટે માતાપિતા અને 

બાળકની IFSP ટીમે અથવા IEP ટીમે બાળકની ફાઇલમાં તેની સંબંપિત IFSP અથવા IEP, કોઈિણ પિક્ષકોનાં અવલોકનો અને માતાપિતા દ્વારા િૂરી 

િાડવામાં આવેલી કોઈિણ સંબંપિત માપહતી સપહતની બિી સંબંપિત માપહતીની સમીક્ષા કરવી આવશ્ર્ક છે: 

• બાળકની અિગંતાને કારણે હતો અથવા અિંગતા સાથે સીિો અને નોંિિાત્ર સંબંિો હતા; અથવા 

• બાળકની IFSP અથવા IEP લાગુ કરવામાં પનષ્ક્રીર્ જાહેર એજન્સીના સીિા િરરણામે હતો.13 

 

જો IEP ટીમ નક્કી કરે છે કે ઉિરોક્ત બંને પનવેદનો લાગુ છે, તો આચરણ બાળકની અિંગતાના અપભવર્પક્ત તરીકે પનિાયરરત રહેિે.14 વિારામાં, જો IEP 

ટીમ પનિાયરરત કરે છે કે બાળકનું સંબંપિત વતયન LEA ની બાળકના IEP ને લાગુ કરવામાં પનષ્ફળતાનું સીિંુ િરરણામ હતંુ, તો LEA એ તે ખામીઓને દૂર 

કરવા તાત્કાપલક િગલાં ભરવા જ જોઇએ.15 
 

12 34 CFR § 300.530(d). 

13 34 CFR § 300.530(e)(1)(i-ii). 

14 34 CFR § 300.530(e)(2). 

15 34 CFR § 300.530(e)(3). 
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જો આચરણ એ બાળકની અિંગતાનું અપભવર્પક્ત હતંુ, તો IFSP ટીમ અથવા IEP ટીમે પનમ્નમાંથી એક કરવંુ જોઈએ:16 

• કાર્ાયત્મક વતયણૂકીર્ આકારણી હાથ િરવી અને બાળક માટે વતયણૂક હસ્તકે્ષિની ર્ોજનાને અમલમાં મૂકવી, જો જાહેર એજન્સીએ અગાઉ 

આ કર્ુું ન હોત, અને બાળક માટે વતયણૂક દરપમર્ાનગીરી ર્ોજનાનો અમલ કરવો; 

• બાળકની વતયણૂક હસ્તકે્ષિની ર્ોજનાની સમીક્ષા કરવી, જો તે/તેણી િાસે િહેલેથી જ આવી ર્ોજના છે અને વતયનને સંબોિવા માટે 

જરૂરી હોર્ તો તેને સુિારવંુ;17 અને 

• માતા-પિતા અને જાહેર એજન્સી બાળકના વતયણૂકીર્ મધ્ર્થીની ર્ોજનામાં ફેરફાર કરવાના ભાગ રૂિે પ્લેસમેન્ટમાં કરાર્ેલ ફેરફાર માટે સંમત 

હોર્ તે પસ્થપત પસવાર્, બાળકને તે/તેણીને દૂર કરવામાં આવર્ું હતંુ તે પ્લેસમેન્ટમાં િરત મુકવંુ, પસવાર્ કે જ્ર્ારે દવાઓ, િસ્ત્રો અથવા ગંભીર 

િારીરરક ઇજા માટે બાળકને વચગાળાના વૈકપપિક િૈક્ષપણક સેટટંગમાં ખસેડવામાં આવર્ું હોર્.18 

 

પવિષે સજંોગો: 

વતયણૂકને બાળકની અિંગતાની અપભવર્પક્ત તરીકે નક્કી કરવામાં આવે છે કે કેમ તે ધ્ર્ાનમાં લીિા પવના, િાળાના કમયચારીઓ બાળકને 45 શાળા ટદવસો સુિી 

વચગાળાના વૈકપપિક િૈક્ષપણક સેટટંગમાં મૂકી િકે છે, જો બાળક: 

• રાજ્ર્ અથવા સ્થાપનક જાહેર એજન્સીના અપિકારકે્ષત્ર હેઠળ િાળામાં અથવા િાળાના િરરસરમાં અથવા િાળાના કાર્યક્રમમાં 

અથવા તેના િર હપથર્ાર લઇ જાર્ છે અથવા િરાવે છે;19 

• િાળામાં, િાળાના િરરસરમાં અથવા રાજ્ર્ અથવા સ્થાપનક જાહેર એજન્સીના અપિકારકે્ષત્ર હેઠળના િાળાના કાર્યક્રમ િર જાણી જોઈને 

ગેરકાર્દેસર ડ્રગ િરાવે છે અથવા તેનો ઉિર્ોગ કરે છે, અથવા કોઈ પનર્ંપત્રત િદાથયના વેચાણ અથવા વેચાણની માંગ કરે છે;20 or 

• િાળામાં, િાળાના િરરસરમાં અથવા રાજ્ર્ અથવા સ્થાપનક જાહેર એજન્સીના અપિકારકે્ષત્ર હેઠળ િાળાના કાર્યક્રમમાં અન્ર્ 

વર્પક્તને ગંભીર િારીરરક ઈજા િહોંચાડે છે.21 

 

IEP ટીમ પ્લેસમેન્ટમાં ફેરફાર સંબંિી વચગાળાના વૈકપપિક િૈક્ષપણક સેટટંગમાંથી બરખાસ્તગી, અને વિારાના અપિકાર અને પવિેષ સંજોગોના િેટાિીષયક 

હેઠળની બરખાસ્તગીને પનિાયરરત કરે છે. 

 

પ્લસેમને્ટમા ંફરેફાર: 

બાળકના વતયમાન િૈક્ષપણક પ્લેસમેન્ટથી અિંગ બાળકને દૂર કરવાના હેતુસર, પ્લેસમેન્ટમાં ફેરફાર થાર્ છે જો: 

• દૂર કરવંુ એ એક શાળા વષયમાં સતત 10 કરતાં વિુ રદવસો માટે છે; અથવા 

• બાળકને ઘણી વાર બરખાસ્ત કરવામાં આવર્ું છે જે એક િેટનયની રચના કરે છે કારણ કે બરખાસ્તગી શાળા વષયમાં 10 કરતાં વિુ શાળા ટદવસો માટે 

છે; િાછલી ઘટનાઓમાં બાળકની વતયણૂક નોંિિાત્ર રીતે સમાન છે જેનાં િરરણામેં ઘણી બરખાસ્તગીઓમાં િરરણમ્ર્ું છે; અને દરેક બરખાસ્તગીના 

સમર્ગાળા જેવા વિારાના િરરબળોને લીિે, બાળકની બરખાસ્તગીનો કુલ સમર્ અને બરખાસ્તગીઓ વચ્ચે સમર્નું અંતર. 

 

16  34 CFR § 300.530(f)(1). 

17 34 CFR § 300.530(f)(1)(ii). 

18  34 CFR § 300.530(f)(2). 

19  34 CFR § 300.530(g)(1). 

20  34 CFR § 300.530(g)(2). 

21  34 CFR § 300.530(g)(3). 
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જાહેર એજન્સી ભસ્થભત આધારે નતકી કરે છે કે શું બરિાસ્તગીની િેિનય પ્લેસમેન્િમાં ફેરફાર કરે છે.જાહેર એજન્સી પસ્થપત આિારે નક્કી કરે છે કે િુ ંબરખાસ્તગીની 

િેટનય પ્લેસમેન્ટમાં ફેરફાર કરે છે. જ્ર્ારે બાળકને 10 થી વિુ િાળા રદવસો માટે દૂર કરવામાં આવે છે, ત્ર્ારે પ્લેસમેન્ટમાં ફેરફાર થાર્ છે, ભલ ેવતયન એ અિંગતાની 

અપભવર્પક્ત છે કે નહીં, અથવા જ્ર્ારે દવાઓ, હપથર્ારો અથવા ગંભીર િારીરરક ઈજા માટે બાળકને વચગાળાના િૈક્ષપણક સેટટંગ (IAES) માં દૂર કરવામાં આવે 

છે, બાળકને સામાન્ર્ પિક્ષણના અભ્ર્ાસક્રમમાં ભાગ લેવાનું ચાલુ રાખવા માટે અને તેના/તેણીના IEPમાં પનિાયરરત લક્ષ્ર્ોને િૂરા કરવા પ્રગપત કરવા માટે, 

તેને/તેણીને સક્ષમ કરવા માટે સેવાઓ પ્રાપ્ત કરવાનું ચાલુ રાખે છે. બાળકને, ર્ોગ્ર્ તરીકે, એક વતયનકારી વતયણૂકીર્ આકારણી અને વતયન મધ્ર્સ્થીની સેવાઓ અને 

વતયણૂકીર્ ઉપલંઘનને દૂર કરવા માટે રચાર્ેલ ફેરફારો િણ પ્રાપ્ત કરવા આવશ્ર્ક છે જેથી તે ફરીથી ન થાર્. IEP ટીમ ર્ોગ્ર્ સેવાઓ અને તે સ્થાન પનિાયરરત કરે છે 

જેમાં સેવાઓ િૂરી િાડવામાં આવિે. 

 

ભશસ્ત ટિયાની અિીલ: 

જો અિંગતા િરાવતા બાળકના માતાપિતા કોઈ પનણયર્ સાથે અથવા પિસ્તબદ્િ કારણોસર પ્લેસમેન્ટ અંગેના કોઈિણ પનણયર્ સાથે અસંમત હોર્, તો માતાપિતા 

વહીવટી સુનાવણીની ઓફીસ (OAH) અને જાહેર એજન્સીમાં ઉપચત કાર્યવાહીની ફરરર્ાદ નોંિાવી િકે છે.22 જો જાહેર એજન્સીતે માને છે કે બાળકની હાલની 

પ્લેસમેન્ટ જાળવવાથી બાળક અથવા અન્ર્ લોકોને ઇજા થવાની સંભાવના છે, તો જાહેર એજન્સી OAH અને માતાપિતા સાથે ઉપચત કાર્યવાહીની ફરરર્ાદ 

નોંિાવી િકે છે. જ્ર્ારે આ પવભાગ હેઠળ સુનાવણીની પવનંતી કરવામાં આવે છે, જ્ર્ાં સુિી માતાપિતા અને LEA ઠરાવની મીટટંગને જતી કરવા અથવા મધ્ર્સ્થી 

પ્રરક્રર્ાનો ઉિર્ોગ કરવા લેપખતમાં સંમત ન થાર્ ત્ર્ાં સુિી, ઠરાવની મીટટંગ ઉપચત પ્રરક્રર્ાની ફરરર્ાદની નોટિસ પ્રાપ્ત થર્ાના સાત રદવસની અંદર હોવી જ 

જોઇએ, અને ઉપચત પ્રરક્રર્ાની સુનાવણી આગળ થઇ િકે છે, પસવાર્ કે ઉપચત પ્રરક્રર્ાની ફરરર્ાદ પ્રાપ્ત થર્ાના 15 રદવસની અંતગયત બંને િક્ષોના સંતોષ માટે આ 

બાબતનું સમાિાન કરવામાં આવે. 

 

વહીવટી કાર્દાના જજ (ALJ), ઉપચત પ્રરક્રર્ાની સુનાવણી હાથ િરે છે. જ્ર્ારે િણ સનુાવણીની ઉિરના કોઈિણ પનણયર્ોને ધ્ર્ાનમાં રાખીને પવનંતી કરવામાં 

આવે છે, ત્ર્ારે સુનાવણી ઝડિી અને 34 CFR § 300.532(c) સાથે સુસંગત હોવી જોઈએ; સુનાવણી ઉપચત પ્રરક્રર્ાની ફરરર્ાદ નોંિાર્ તેના 20 રદવસની 

અંદર થવી જ જોઇએ, અને સુનાવણી અપિકારીએ સુનાવણી િછીના 10 શાળા ટદવસની અંદર પનણયર્ લેવો આવશ્ર્ક છે. 

 

પિસ્તબદ્િ અિીલ નક્કી કરવા, ALJ આ કરી િકે છે: 

• બાળકને તે પ્લેસમેન્ટ િર િાછા િરત કરી િકે છે, જેમાંથી તેને/તેણીને દૂર કરવામાં આવર્ા હતા; અથવા 

• 45 થી વિુ શાળા ટદવસો માટે બાળકને ર્ોગ્ર્ વચગાળાના વૈકપપિક િૈક્ષપણક સેટટંગમાં િરરવતયનનો હુકમ આિી િકે છે, જો ALJ નક્કી કરે છે 

કે બાળકની વતયમાન પ્લેસમેન્ટ જાળવવાથી બાળક અથવા અન્ર્ લોકોને ઇજા િહોંચવાની સંભાવના છે. 

• આ પવભાગને આપિન ઝડિી પ્રરક્રર્ાને કારણે સુનાવણીને આિારે કરવામાં આવેલ કોઈિણ પનણયર્, 34 CFR § 300.514 સાથે 

અિીલિાત્ર સુસંગત છે.23 

 

નોંિ: જો LEA માને છે કે બાળકને મૂળ પ્લેસમેન્ટ િર િરત મૂકવાથી બાળક અથવા અન્ર્ લોકોને ઇજા િહોંચવાની સંભાવના છે, તો ઉિરોક્ત 

પ્રરક્રર્ાઓનું િુનરાવતયન થઈ િકે છે.24 

 

22 34 CFR § 300.532(a). 

23  34 CFR § 300.532(c)(5). 

24  34 CFR § 300.532(b)(3). 
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જ્ર્ારે માતાપિતા અથવા જાહેર એજન્સી દ્વારા કાર્યવાહીની ફરરર્ાદની પવનંતી કરવામાં આવે છે, ત્ર્ારે બાળક ALJ ના પનણયર્ આવે ત્ર્ાં સુિી અથવા િૂરા 

િાડવામાં આવેલા સમર્ગાળાની સમાપપ્ત સુિી, જે િણ િહેલા હોર્, વચગાળાની વૈકપપિક િૈક્ષપણક સેટટંગમાં રહે છે, પસવાર્ કે માતાપિતા અને જાહેર 

એજન્સી અન્ર્થા સંમત થાર્ 

 

બાળક હજી સિુી િાત્ર પનિાયરરત નથી  

જો જાહેર એજન્સીને વતયન થાર્ તે િહેલા બાળકની અિંગતા પવિે જાણ હોત, તો જે બાળકો પવિેષ પિક્ષણ માટે િાત્ર નથી અને જે કોઈ પનર્મ અથવા 

આચારસંપહતાનું ઉપલંઘન કરતી વતયણૂકમાં સંલગ્ન હોર્ તેઓ િૂરી િાડવામાં આવેલ કોઈિણ સુરક્ષા માટે દાવો કરી િકે છે. 

 

જાહેર એજન્સીને જ્ઞાન છે જો, વતયન પિસ્ત રક્રર્ામાં િરરણામે તે િહેલા: 

• માતાપિતાએ લેપખતમાં લચંતા વર્ક્ત કરી હતી કે, જાહેર એજન્સીના સિુરવાઇઝરી અથવા વહીવટી કમયચારીઓને અથવા બાળકના પિક્ષકને 

તેમના બાળકને પવિેષ પિક્ષણ અને સંબંપિત સેવાઓની જરૂર છે; 

• માતાપિતાએ મૂપર્ાંકનની પવનંતી કરી હતી; અથવા 

• બાળકના પિક્ષક અથવા અન્ર્ િાળાના કમયચારીઓએ સીિા પવિેષ પિક્ષણ પનર્ામક અથવા જાહેર એજન્સીના અન્ર્ સુિરવાઇઝરી 

કમયચારીઓને બાળક દ્વારા દિાયવર્ા મુજબની વતયણૂક પવિે ચોક્કસ લચંતા વર્ક્ત કરી હતી. 

 

જાહેર એજન્સીને જ્ઞાન હોવાનું માનવામાં આવતંુ નથી જો: 

• માતાપિતાએ જાહેર એજન્સીને તેમના બાળકનું મૂપર્ાંકન કરવાની મંજૂરી આિવાની ના િાડી હોર્; 

• માતાપિતાએ જાહેર એજન્સીને પવિેષ પિક્ષણ સેવાઓ પ્રદાન કરવાની મંજૂરી આિવાની ના િાડી હોર્; અથવા 

• બાળકનું મૂપર્ાંકન કરવામાં આવર્ું હતંુ અને તે નક્કી કરવામાં આવર્ું હતંુ કે તે/તેણી IDEA હેઠળ અિંગ બાળક નથી. 

 

જો સાવયજપનક એજન્સીને જાણ હોતી નથી કે પિસ્તની કાર્યવાહી કરવામાં આવે તે િહેલાં બાળકને અિગંતા છે, તો સમાન તુલનાત્મક વતયણૂકોમાં સંલગ્ન હોર્ 

તેવા સામાન્ર્ બાળકની જેમ જ પિસ્તિૂણય િગલાને િાત્ર હોઈ િકે છે. 

 

જો કોઈ માતાપિતાએ મૂપર્ાંકન માટે પવનંતી કરી હોર્, તો સમર્મર્ાયદા દરપમર્ાન જેમાં તેમનું બાળક પિસ્તિૂણય િગલાને આપિન હોર્, મૂપર્ાંકન ઝડિથી કરવામાં 

આવવંુ જોઈએ. િરરણામો બાકી હોવા છતાં, બાળક િાળાના અપિકારીઓ દ્વારા પનિાયરરત િૈક્ષપણક પ્લેસમેન્ટમાં રહે છે. જો, જાહેર એજન્સીના મૂપર્ાંકન અને 

માતાપિતા દ્વારા આિવામાં આવેલી માપહતીના આિારે, બાળક અિંગ હોવાનું નક્કી થાર્ છે, તો જાહેર એજન્સીએ પવિેષ પિક્ષણ અને સંબંપિત સેવાઓ પ્રદાન 

કરવી આવશ્ર્ક છે અને અિંગ બાળકોના પિસ્ત સંબંપિત તમામ પ્રરક્રર્ાત્મક સલામતી લાગુ િડે છે. 

 

કાર્દાના અમલીકરણ અન ેન્ર્ાપર્ક અપિકારીઓ દ્વારા સદંભય અન ેરક્રર્ા 

IDEA જાહેર એજન્સીઓને ર્ોગ્ર્ અપિકારીઓ અને કાર્દાના અમલ માટે ગુનાની જાણ કરવા િર પ્રપતબંિ નથી. ન્ર્ાપર્ક સિાવાળાઓ અિંગ બાળક દ્વારા 

કરવામાં આવેલા ગુનાઓ માટે સંઘીર્ અને રાજ્ર્ના કાર્દાને લાગુ કરવામાં તેમની જવાબદારીઓનો ઉિર્ોગ કરી િકે છે. ગનુાની જાણ કરનારી કોઈિણ 

એજન્સી, કૌટંુપબક િૈક્ષપણક અપિકાર અને ગોિનીર્તા અપિપનર્મ (FERPA) દ્વારા માન્ર્ મર્ાયદા સુિી ર્ોગ્ર્ અપિકારીઓને બાળકના પવિેષ પિક્ષણ અને 

પિસ્તના રેકોડયની નકલો િૂરી િાડિે. 
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જાહરે િિ ેિાનગી શાળાઓમા ં

બાળકોના માતાભિતાની એકિક્ષી ભનયભુતત 
IEP 

34 CFR § 300.148 

 

જો જાહરે એજન્સીએ મફત ર્ોગ્ર્ જાહરે પિક્ષણ (FAPE) ઉિલબ્િ કરાવર્ુ ંહોર્ અન ેમાતાપિતાએ તમેના બાળકન ેખાનગી િાળામા ંમકૂવાનુ ંિસદં કર્ુું હોર્ તો 

IDEA દ્વારા એ આવશ્ર્ક નથી ક ેજાહરે એજન્સી ખાનગી િાળામા ંપવકલાગં બાળકના પિક્ષણના ખચય ચકૂવ,ે જેમા ંપ્રારપંભક હસ્તક્ષિે અથવા પવિષે પિક્ષણ 

અન ેસબંપંિત સવેાઓ િામલે છે. 

 

 

જો જાહેર એજન્સીએ મફત ર્ોગ્ર્ જાહેર પિક્ષણ (FAPE) ઉિલબ્િ કરાવર્ું હોર્ અને માતાપિતાએ તેમના બાળકને ખાનગી િાળામાં મૂકવાનું િસંદ કર્ુું હોર્ તો 

IDEA દ્વારા એ આવશ્ર્ક નથી કે જાહેર એજન્સી ખાનગી િાળામાં પવકલાંગ બાળકની  પિક્ષણના ખચય ચૂકવે, જેમાં પવિેષ પિક્ષણ અને સંબંપિત સેવાઓ િામેલ 

છે. જો કે, જાહેર એજન્સી સંઘીર્ પનર્મો અનુસાર તેમના માતાપિતા દ્વારા ખાનગી િાળાઓમાં મૂકવામાં આવેલા બાળકોની વસ્તીમાં બાળકનો સમાવેિ કરી િકે 

છે. માતાપિતા અને જાહેર એજન્સી વચ્ચે FAPE ઉિલબ્િતા અને નાણાકીર્ જવાબદારી વચ્ચેના મતભેદ IDEA હેઠળ ઉપચત પ્રરક્રર્ાની ફરરર્ાદની કાર્યવાહીને 

આિીન છે. કૃિા કરીને વિુ પવપિષ્ટ માપહતી માટે "મતભેદનુ ંસમાિાન" નો સંદભય લો. 

 જો કોઈ પવકલાંગ બાળક અગાઉ જાહેર એજન્સીના અપિકાર હેઠળ પવિેષ પિક્ષણ અને સંબંપિત સેવાઓ મેળવી છે, અને માતાપિતાએ જાહેર એજન્સીની સંમપત 

અથવા સંદભય પવના તેમના બાળકની ખાનગી િૂવયિાળા, પ્રારંપભક, અથવા માધ્ર્પમક િાળામાં નોંિણી કરવી છે તો જો ALJ અથવા કોટયને ખબર િડે કે જાહેર 

એજન્સીએ તે નોંિણી િહેલા સમર્સર બાળકને FAPE ઉિલબ્િ કરાવર્ું ન હતંુ, અને ક ેખાનગી પ્લેસમેન્ટ ર્ોગ્ર્ છે તો ALJ અથવા કોટય જાહેર એજન્સીને તે 

નોંિણીની ટકંમતની માતાપિતાને ભરિાઈ કરવાનું કહી િકે છે. ALJ અથવા કોટય તમારા માતાપિતા પ્લેસમેન્ટને ર્ોગ્ર્ માની િકે છે, ભલ ેતે જાહેર એજન્સીઓ 

દ્વારા િૂરા િાડવામાં આવતા પિક્ષણને લાગુ િડે તેવા રાજ્ર્ના િોરણોને િૂણય ન કરે. 

 

વળતર િર મર્ાયદા: 

ALJ અથવા કોટય દ્વારા વળતર ઓછંુ કરવામાં આવી િકે છે અથવા નકારી િકાર્ છે જો: 

• તાજેતરની IEP ટીમની મીટટંગમાં જેમાં માતાપિતાએ તેમના બાળકને જાહેર િાળામાંથી દૂર કરતા િહેલા હાજરી આિી હતી તેમાં માતાપિતાએ 

IEP ટીમને જાણ નહોતી કરી કે તેઓ જાહેર એજન્સી દ્વારા FAPE પ્રદાન કરવા માટે સૂચવેલી પ્લેસમેન્ટને નકારી રહ્યા છે, જેમાં તેમની 

લચંતાઓ અને તેમના બાળકની જાહેર ખચે ખાનગી િાળામાં નોંિણી કરવાનો તેમનો ઇરાદો િામેલ છે; અથવા 

• માતાપિતાએ તેમના બાળકને સાવયજપનક િાળામાંથી દૂર કરવાના ઓછામાં ઓછા દસ (10) વર્વસાપર્ક રદવસો (રજાના રદવસે બનતા 

કોઈિણ વર્વસાપર્ક રદવસો સપહત) િહેલાં, માતાપિતાએ તેમના બાળકની જાહેર પ્લેસમેન્ટ સંબંપિત તેમની લચંતાઓ સપહત, તેમના બાળકને 

દૂર કરવાના તેમના ઇરાદાની જાહેર એજન્સીને લેપખત સૂચના આિી ન હતી; અથવા 

• જો માતાપિતા દ્વારા તેમના બાળકને જાહેર િાળામાંથી કાઢતા િહેલા, જાહેર એજન્સીએ માતાપિતાને  તેમના બાળકનું મૂપર્ાંકન કરવાના 

તેમના ઇરાદા (ર્ોગ્ર્ અને વર્ાજબી હતા તે મૂપર્ાંકનના હેતુના પનવેદન સપહત) ની અગાઉની લેપખત નોરટસ દ્વારા જાણ કરી હતી, િરંતુ 

માતાપિતાએ તેમના બાળકને મૂપર્ાંકન માટે ઉિલબ્િ કરાવર્ું નહીં; અથવા 

• માતાપિતાની રક્રર્ાઓના સંદભયમાં ગેરવાજબીતાની ન્ર્ાપર્ક િોિ િર. 

 

ઉિર વણયવેલ નોરટસની આવશ્ર્કતાઓ હોવા છતાં, વળતરની ટકંમત: 
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• માતાપિતા દ્વારા આવી નોરટસ આિવામાં પનષ્ફળતાના કરને ઘટાડવામાં અથવા નકારી િકાર્ નહીં, જો: 

o જો જાહેર એજન્સી માતાપિતાને નોરટસ આિતા અટકાવે છે, 

o જો ઉિર વણયવેલ IDEA નોરટસ આવશ્ર્કતાઓ હેઠળ, માતા-પિતાને લેપખત નોરટસ પ્રાપ્ત ન થઈ હોર્, 

o નોરટસની આવશ્ર્કતાઓનું િાલન બાળકને િારીરરક નુકસાન થવાની િક્ર્તામાં િરરણમિે, અને 

• કોટય અથવા ALJ ની મુનસફી િર, આવી નોરટસ આિવામાં પનષ્ફળતા માટે ઘટાડી અથવા નકારી િકાતી નથી જો: 

o માતાપિતા સાક્ષર નથી અને અંગ્રેજીમાં લખી િકતા નથી, અથવા 

o ઉિર વણયવર્ા મુજબ નોરટસનું િાલન બાળકને ગંભીર ભાવનાત્મક નુકસાન થવાની િક્ર્તામાં િરરણમિે. 

 

િખુ્ત વયની ઉંમર ેમાતાભિતાના અભધકારોની તબદીલી 

IEP 

34 CFR § 300.520 

 

Maryland મા,ં મર્ાયરદત સજંોગો પસવાર્, િખુ્ત વર્ની ઉંમર ેિહોંચતા પવકલાગંતા િરાવતા બાળકોન ેમાતાપિતાના અપિકારોની તબદીલી થતી નથી. 

 

Maryland કાર્દા હેઠળ, અમુક મર્ાયરદત સંજોગોમાં, IDEA હેઠળના માતાપિતાને અિાર્ેલા તમામ અપિકારો, પવકલાંગતા િરાવતા બાળકને તબદીલ થવા 

જોઈએ. આ તબદીલી ત્ર્ારે થાર્ છે જ્ર્ારે બાળક 18 વષયની ઉંમરે િહોંચે છે, જો રાજ્ર્ના કાર્દા હેઠળ બાળકને અસમથય ગણાવવામાં ન આવે તો અને  એવંુ 

દસ્તાવેજીકરણ છે કે: 

• માતાપિતા અનુિલબ્િ અથવા અજાણ્ર્ા છે, અને બાળક પવનંતી કરે છે કે માતા/પિતા સરોગેટને પનમણૂક કરવાને બદલે માતાપિતાના અપિકારો બાળકન ે

તબદીલ કરવામાં આવે; 

• િાછલા વષય દરપમર્ાન માતાપિતાને સામેલ કરવા જાહેર એજન્સી દ્વારા વારંવાર પ્રર્ત્નો કર્ાય િછી માતાપિતાએ બાળક માટે પવિેષ પિક્ષણ પનણયર્ 

લેવાની પ્રરક્રર્ામાં ભાગ લીિો નથી; 

• માતાપિતાએ પવિેષ પિક્ષણ પનણયર્ લેવાની પ્રરક્રર્ામાં સહભાપગતાને દૃઢતાિૂવયક નકારી છે; 

• એક અથવા માતાપિતા બંનેનું લાંબા સમર્ સુિી હોપસ્િટલમાં દાખલ થવંુ, સંસ્થાકીર્રણ અથવા ગંભીર માંદગી અથવા િારીરરક અિપક્તને લીિે 

માતાપિતા પવિેષ પિક્ષણ પનણયર્ લેવાની પ્રરક્રર્ામાં ભાગ લઈ િકતા નથી; 

• તેમના પનર્ંત્રણ બહારના અસાિારણ સંજોગોને લીિે માતાપિતા પવિેષ પિક્ષણ પનણયર્ લેવાની પ્રરક્રર્ામાં ભાગ લઈ િકતા નથી, અને 

માતાપિતાએ બાળકને અપિકાર તબદીલ કરવા માટે સંમપત આિી છે; અથવા 

• બાળક માતાપિતાના ઘરથી દૂર રહે છે અને તે કોઈ અન્ર્ જાહેર એજન્સીની સંભાળ અથવા કસ્ટડીમાં નથી. 

 

જો કોઈ પવકલાંગતા િરાવતા બાળકના માતાપિતા, કે જેની સાથે બાળક રહે છે, તેઓ 18 વષયની ઉંમરે બાળકને અપિકારોના તબદીલી માટે સંમપત આિતા 

નથી, અને રાજ્ર્ના કાર્દા હેઠળ બાળકને બાળકને અસમથય ગણાવવામાં આવતંુ નથી, તો કોઈિણ િક્ષ અપિકારો તબદીલ કરવા જોઈએ કે કેમ તે પનિાયરરત 

કરવા માટે ઉપચત પ્રરક્રર્ાની ફરરર્ાદ નોંિાવી િકે છે. 

 

જો કોઈ પવકલાંગતા િરાવતા બાળકની સંઘીર્ અને રાજ્ર્ના કાર્દા અને પનર્મો અનુસાર માતા/પિતા સરોગેટ દ્વારા રજૂઆત કરવામાં આવી હોર્, તો જાહેર 

એજન્સી સંઘીર્ અને રાજ્ર્ના કાર્દાઓ અને પનર્મો હેઠળ જરૂરી કોઈ િણ લેપખત નોરટસ બાળક અને માતાપિતા બંનેને પ્રદાન કરિે. 
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જો રાજ્ર્ના કાર્દા હેઠળ બાળકન ેઅસમથય ગણાવવામાં ન આવે અને બાળક અપિકાર તબદીલ કરવાની પવનંતી કરે છે તો IDEA હેઠળ માતાપિતા સરોગેટન ે

પ્રદાન કરવામાં આવેલ અન્ર્ તમામ અપિકારો બાળકને તબદીલ કરવા જોઈએ. 

 

મતિદેનુ ંસમાધાન 

IEP અન ેIFSP 

34 CFR §§ 300.506-300.516 અન ે34 CFR §§ 303.430-303-434 અન ે§§ 303.440-303.449 

 

નીચનેી કાર્યવાહી િાત્રતા સપહત, બાળકના પ્રારપંભક મધ્ર્સ્થી અથવા પવિષે પિક્ષણ કાર્યક્રમ અન ેસબંપંિત સવેાઓની બાબતમા ંમતભદેના સમાિાન માટ ે

માતાપિતા અન ેજાહરે એજન્સીઓન ેઉિલબ્િ પ્રરક્રર્ાઓ વણયવ ેછે. આ પવકપિોમા ંમધ્ર્સ્થી, રાજ્ર્ની ફરરર્ાદ અન ેઉપચત પ્રરક્રર્ાની ફરરર્ાદ િામલે છે. 

 

મધ્ર્સ્થતા: 

મધ્ર્સ્થી એ તમામ િક્ષો માટે સ્વૈપચ્છક પ્રરક્રર્ા છે જેનો ઉિર્ોગ કોઈ િણ સમર્ે કોઈ પવકલાંગતા િરાવતા બાળકના માતાપિતા દ્વારા અને ઉપચત પ્રરક્રર્ાની 

ફરરર્ાદ નોંિાવતા િહેલા ઉદ્ભવતા બાબતો સપહત, IDEA ના ભાગ B હેઠળ કોઈ િણ બાબત સાથે જોડાર્ેલા મતભેદનુ ંસમાિાન કરવા બાળકના પિક્ષણ માટે 

જવાબદાર જાહેર એજન્સી દ્વારા કરી િકાર્ છે. 25 માતાપિતા અથવા જાહેર એજન્સી દ્વારા મધ્ર્સ્થીની પવનંતી કરી િકાર્ છે.26 

 

જો કોઈ IEP/IFSP ટીમ મીટટંગ દરપમર્ાન માતા/પિતા બાળકના IEP/IFSP સાથે અથવા બાળકને િૂરી િાડવામાં આવેલ પવિેષ પિક્ષણ સેવાઓ સાથે 

અસંમત હોર્, તો IEP/IFSP ટીમ, માતાપિતાને સાદી ભાષામાં: 

• મધ્ર્સ્થીની પવનંતી કરવાના માતાપિતાના અપિકારનું મૌપખક અને લેપખત સમજૂતી પ્રદાન કરિે; 

• ટેપલફોન નંબર સપહત સિંકય માપહતી પ્રદાન કરિે, જેનો ઉિર્ોગ માતા/પિતા મધ્ર્સ્થી પ્રરક્રર્ા પવિ ેવિુ માપહતી મેળવવા માટે કરી િકે છે; 

અને 

• જાહેર પહત માટે પ્રપતપનપિત્વ અને આ પવસ્તારમાં ઉિલબ્િ અન્ર્ મફત અથવા ઓછા ખચે કાનૂની અને સંબપંિત સેવાઓને લગતી માપહતી. 

 

માતાપિતા મધ્ર્સ્થી પવિેની માપહતીને માતાપિતાની મૂળ ભાષામાં અનુવારદત કરવા પવનંતી કરી િકે છે. જો માતાપિતા દ્વારા બોલાતી મૂળ ભાષા સ્થાપનક 

િાળા પ્રણાલીમાં કુલ પવદ્યાથીના 1 ટકાથી વિુ પવદ્યાથી દ્વારા બોલાતી હોર્, તો IEP/IFSP ટીમે પવનંતીની તારીખ િછીના 30 રદવસની અંદર 

માતાપિતાને અનુવારદત દસ્તાવેજ પ્રદાન કરવો જોઈએ. 

 

વહીવટી સુનાવણીની ઓરફસ (OAH) નો એક કમયચારી, જે અસરકારક મધ્ર્સ્થી તકનીકોમાં લાર્ક અને પ્રપિપક્ષત છે, તે મધ્ર્સ્થી હાથ િરિ.ે OAH એ એક 

પનષ્િક્ષ સંસ્થા છે જે MSDE નો ભાગ નથી. OAH િાસે લાર્ક કમયચારીઓની સૂપચ છે જેમને કોઈ વર્પક્તગત અથવા વર્ાવસાપર્ક પહત સંઘષય નથી, તેઓ કોઈ 

રાજ્ર્ એજન્સી અથવા LEA ના કમયચારીઓ નથી કે જે બાળકના પિક્ષણ અથવા સંભાળમાં સામેલ છે અને મધ્ર્સ્થી હાથ િરવા માટે પનષ્િક્ષ રીતે િસંદ 

કરવામાં આવે છે. ઉિર વણયવર્ા મુજબ લાર્ક મધ્ર્સ્થી MSDE અથવા LEA નો કમયચારી નથી, કારણ કે તે મધ્ર્સ્થી તરીકે સેવા આિે છે. 

• મધ્ર્સ્થીને પ્રોત્સાપહત કરવા માતાપિતા સાથેની મીટટંગના ખચય સપહત, બાળકના પ્રારંપભક મધ્ર્સ્થી અથવા પિક્ષણ માટે મધ્ર્સ્થી કોઈ િણ 

ટકંમતે માતાપિતા અથવા જાહેર એજન્સીને જવાબદાર નથી. 

 
 

25 34 CFR § 300.506(b)(1)(i). 

26 34 CFR § 303.431(a). 
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• મધ્ર્સ્થી માટેની પવનંતી બાળકની પ્રારંપભક મધ્ર્સ્થી અથવા પિક્ષણ માટે જવાબદાર જાહેર એજન્સી અને OAH ને કરવામાં આવે છે. મધ્ર્સ્થી માટે 

પવનંતી નોંિાવવામાં માતાપિતાને સહાર્ કરવા માટે એક ફોમય જાહેર એજન્સી િાસેથી અને MSDE વેબસાઇટ 

 www.marylandpublicschools.org િર ઉિલબ્િ છે. વિુ સહાર્તા માટે, જાહેર એજન્સીની પવિેષ પિક્ષણ ઓરફસનો અથવા MSDE, 

Division of Early Intervention/Special Education Services, 410-767-7770 િર સંિકય કરો. 

• મધ્ર્સ્થી દરપમર્ાન સલાહકાર માતાપિતા અથવા જાહેર એજન્સી સાથે હોઈ િકે છે અન ેતેના દ્વારા સલાહ આિવામાં આવી િકે છે 

• મધ્ર્સ્થી સત્ર સામાન્ર્ રીતે લેપખત પવનંતીની પ્રાપપ્તના 20 રદવસની અંદર થાર્ છે, િરંતુ સમર્સર અને પવવાદ િક્ષકારોને અનુકૂળ સ્થાને 

સુપનપચચત કરવંુ આવશ્ર્ક છે.27 

• મધ્ર્સ્થી સત્રો ગુપ્ત કાર્યવાહી છે. મધ્ર્સ્થી દરમ્ર્ાન થતી ચચાયઓ ગુપ્ત હોવી આવશ્ર્ક છે અને IDEA ના ભાગ B હેઠળ સહાર્ પ્રાપ્ત કરતી 

રાજ્ર્ની કોઈિણ સંઘીર્ અથવા રાજ્ર્ કોટયની અનુગામી ઉપચત પ્રરક્રર્ાની સુનાવણી અથવા દીવાની રાહે કાર્યવાહીમાં િુરાવા તરીકે તેનો ઉિર્ોગ કરી 

િકાતી નથી. મધ્ર્સ્થીની િરૂઆત િહેલાં માતાપિતા અથવા જાહેર એજન્સીને ગુપ્તતાના વચન િર હસ્તાક્ષર કરવાનું કહેવામાં આવી િકે છે. 

• મધ્ર્સ્થીમાં િક્ષો દ્વારા કરાર કરવામાં આવેલ કરારને લેપખત કરારમાં રજુ કરવો આવશ્ર્ક છે જે આ પ્રકારના કેસની સુનાવણી કરવાનો અપિકાર 

િરાવતા કોઈિણ રાજ્ર્ની કોટયમાં અથવા સંઘીય રડપસ્રક્ટ કોટયમાં લાગુ કરી િકાર્ તેવંુ હોર્. આ કરાર િર માતાપિતા અને એજન્સીના પ્રપતપનપિ 

દ્વારા એજન્સીને બંિનમાં નાખવાના અપિકાર સાથે સહી થર્ેલ હોવી આવશ્ર્ક છે. 

• ઉપચત પ્રરક્રર્ાની સુનાવણીની પવનંતી કરવા માટે માતાપિતાએ ઉપચત પ્રરક્રર્ાની ફરરર્ાદ નોંિાવી છે ક ેનહીં તે પવવાદોને ઉકેલવા માટે મધ્ર્સ્થી 

ઉિલબ્િ છે, િરંતુ જાહેર એજન્સી માતાપિતાની ઉપચત પ્રરક્રર્ાની ફરરર્ાદ િર માતાપિતાના અપિકારને નકારવા અથવા પવલંબ કરવા માટે 

મધ્ર્સ્થીનો ઉિર્ોગ કરી િકિે નહીં. 

 

મધ્યસ્થતાન ેપ્રોત્સાહન આિવા મીટિગં: 

સાવયજપનક એજન્સી માતાપિતાને, કે જેમણે મધ્ર્સ્થી પ્રરક્રર્ાનો ઉિર્ોગ ન કરવાનું િસદં કર્ુું છે, તેમને મધ્ર્સ્થી પ્રરક્રર્ાના ફાર્દાઓને સમજાવવા અને 

માતાપિતાને પ્રરક્રર્ાના ઉિર્ોગ માટે પ્રોત્સાપહત કરવા માતાપિતાને અનુકૂળ હોર્ તે સમર્ અને સ્થાન િર મળવાની ઓફર કરી િકે છે. 

 

રાજ્ર્ની ફરરર્ાદ અન ેઉપચત પ્રરક્રર્ાની ફરરર્ાદ વચ્ચનેો તફાવત: 

મધ્ર્સ્થી ઉિરાતં, માતાપિતાન ેજાહરે એજન્સી સાથ ેમતભદે ઉકલેવા માટ ેરાજ્ર્ની ફરરર્ાદ પ્રરક્રર્ા અથવા ઉપચત પ્રરક્રર્ાની ફરરર્ાદ પ્રરક્રર્ાનો ઉિર્ોગ કરવાનો 

અપિકાર છે. આ પવકપિોમા ંપવપવિ પનર્મો અન ેકાર્યવાહી છે. 

 

IDEA ના પનર્મોમાં રાજ્ર્ની ફરરર્ાદો માટે અને ઉપચત પ્રરક્રર્ાની ફરરર્ાદો માટે અલગ પ્રરક્રર્ાઓ હોર્ છે. નીચે સમજાવર્ા મુજબ, કોઈિણ વર્પક્ત અથવા 

સંસ્થા જાહેર એજન્સી દ્વારા કોઈ IDEA આવશ્ર્કતાના ઉપલંઘનનો આરોિ મૂકતી રાજ્ર્ ફરરર્ાદ નોંિાવી િકે છે. કોઈ પવકલાંગતાવાળા બાળકની ઓળખ, 

મૂપર્ાંકન, પ્રારંપભક મધ્ર્સ્થી સેવાઓ અથવા િૈક્ષપણક પ્લેસમેન્ટ, અથવા બાળકને મફત ર્ોગ્ર્ જાહેર પિક્ષણ (FAPE) ની જોગવાઈથી સંબંપિત કોઈિણ બાબતે 

ફક્ત માતા/પિતા અથવા જાહેર એજન્સી જ ઉપચત પ્રરક્રર્ાની ફરરર્ાદ નોંિાવી િકે છે. 

 

જ્ર્ાં સુિી સમર્રેખાને ર્ોગ્ર્ રીતે લંબાવવામાં ન આવે ત્ર્ાં સુિી, MSDE સ્ટાફએ સામાન્ર્ રીતે 60 કેલેન્ડર રદવસની અંદર રાજ્ર્ની ફરરર્ાદને 

ઉકેલવી આવશ્ર્ક છે. માતાપિતાની પવનંતી અથવા જાહેર એજન્સીની પવનંતી િર ALJ સમર્રેખાના ચોક્કસ વિારાને મંજૂરી ન આિે ત્ર્ાં સુિી, ALJ 

એ ઉપચત પ્રરક્રર્ાની ફરરર્ાદ સાંભળવી આવશ્ર્ક છે (જો ઠરાવ મીટટંગ દ્વારા અથવા મધ્ર્સ્થી દ્વારા ઉકેલી ન લેવામાં આવે તો) અને  

 

27 34 CFR § 303.431(b)(4).
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ઠરાવ અવપિની સમાપપ્ત િછી અથવા સમાર્ોપજત ઠરાવ અવપિના 45 રદવસોની અંદર લેપખત પનણયર્ જારી કરવો આવશ્ર્ક છે. 

 

આ પવકપિોની ઝાંખી અને સરખામણી માટે, આ દસ્તાવેજ સાથે જોડાણ જુઓ. 

 

રાજ્ર્ની ફરરર્ાદ: 

એક સસં્થા અથવા વર્પક્ત, જેમા ંઅન્ર્ રાજ્ર્માથંી કોઈ એકનો સમાવિે થાર્ છે, તને ેMaryland State Department of Education (MSDE) 

સાથ ેરાજ્ર્ ફરરર્ાદ નોંિાવવાનો અપિકાર છે. રાજ્ર્ દ્વારા તિાસ હાથ િરવા માટ,ે લપેખત ફરરર્ાદ IDEA ના પનર્મોમા ંજરૂરી મુજબ ચોક્કસ માિદડંન ેિણૂય 

કરવુ ંઆવશ્ર્ક છે. માતાપિતા અન ેઅન્ર્ રસ િરાવતા રાજ્ર્ની ફરરર્ાદ પ્રરક્રર્ાઓ વર્ાિક રૂિ ેફલેાવવા માટ ેMSDE જવાબદાર છે, જેમા ંમાતાપિતાની 

તાલીમ અન ેમાપહતી કને્રો, સરંક્ષણ અન ેવકીલાત એજન્સીઓ, સ્વતતં્ર વસવાટ કને્રો અન ેઅન્ર્ ર્ોગ્ર્ સસં્થાઓનો સમાવિે થાર્ છે. 

 

જો કોઈ સંગઠન અથવા વર્પક્ત, જેમાં અન્ર્ રાજ્ર્માંથી કોઈનો સમાવેિ થાર્ છે, તે માને છે કે જાહેર એજન્સીએ પ્રારંપભક મધ્ર્સ્થી અથવા પવિેષ પિક્ષણની 

આવશ્ર્કતા અંગેના સંઘીર્ અથવા રાજ્ર્ના કાર્દા અથવા પનર્મનનું ઉપલંઘન કર્ુું છે, અથવા જાહેર એજન્સીએ ઉપચત પ્રરક્રર્ા સુનાવણીના પનણયર્ને લાગુ કરી 

નથી, તો આ મામલાને ઉકેલવા માટે રાજ્ર્ની ફરરર્ાદ દાખલ કરી િકાર્ છે. ફરરર્ાદ MSDE માં દાખલ કરવી આવશ્ર્ક છે અને Assistant State 

Superintendent, Division of Early Intervention/Special Education Services, MSDE, 200 West Baltimore Street, 

Baltimore, Maryland 21201 ને સરનામંુ આિવંુ જોઈએ. MSDE સાથે રાજ્ર્ની ફરરર્ાદ નોંિાવે છે તે વર્પક્ત અથવા સંસ્થાએ તે જ સમર્ે જાહેર 

એજન્સીને ફરરર્ાદની નકલ મોકલવી આવશ્ર્ક છે. ફરરર્ાદ નોંિાવવામાં મદદ માટે, પવગતવાર કાર્યવાહી અને ફોમય MSDE ની વેબસાઇટ  

www.marylandpublicschools.org,  િર અથવા પવભાગની ફરરર્ાદ તિાસ અને પનર્ત પ્રરક્રર્ા િાખાને 410-767-7770 િર કોલ કરીને ઉિલબ્િ છે. 

રાજ્ર્ની ફરરર્ાદમાં આ િામેલ હોવંુ આવશ્ર્ક છે: 

• જાહેર એજન્સીએ સંઘીર્ અથવા રાજ્ર્ના કાર્દા અથવા પનર્મનની આવશ્ર્કતાનું ઉપલઘંન કર્ુું છે, અથવા જાહેર એજન્સી ઉપચત પ્રરક્રર્ાની 

સુનાવણીના પનણયર્ને લાગુ કરવામાં પનષ્ફળ ગઈ તેવંુ પનવેદન; 

• એ તથ્ર્ો જેના િર પનવેદન આિારરત છે; 

• રાજ્ર્ની ફરરર્ાદ નોંિાવતી વર્પક્ત/સંસ્થા માટે સહી અને સિંકય માપહતી; અને 

• જો રાજ્ર્ની ફરરર્ાદ કોઈ ચોક્કસ બાળક અંગે ઉપલંઘનનો આરોિ લગાવી રહી છે તો: 

o બાળકના પનવાસસ્થાનનું નામ અને સરનામંુ; 

o બાળક જે િાળામાં જઈ રહ્યું છે તેનું નામ; 

o બેઘર બાળક અથવા ર્ુવાનના રકસ્સામાં, બાળકની ઉિલબ્િ સંિકય માપહતી, અને બાળક જે િાળામાં જઈ રહ્યું છે તેનું નામ; 

o બાળકની સમસ્ર્ાના પ્રકારનું વણયન, જેમાં સમસ્ર્ાને લગતા તથ્ર્ો િામેલ છે; અન ે

o રાજ્ર્ની ફરરર્ાદ નોંિાઈ તે સમર્ે િક્ષને જાણ અને ઉિલબ્િ હદ સુિી સમસ્ર્ાનું પ્રસ્તાપવત પનરાકરણ. 

 

નોંિ: રાજ્ર્ની ફરરર્ાદ દાખલ કરવામાં માતાપિતા અને જાહેર એજન્સીઓને સહાર્ કરવા માટે MSDE િાસે મોડેલ ફોમય છે. માતાપિતા, જાહેર 

એજન્સીઓ અને અન્ર્ િક્ષો મોડેલ ફોમયનો ઉિર્ોગ કરી િકે છે, અથવા જ્ર્ાં સુિી તે ઉિરની આવશ્ર્કતાઓને િૂણય કરે છે ત્ર્ાં સુિી તેઓ કોઈિણ અન્ર્ 

ફોમયનો ઉિર્ોગ કરી િકે છે. 

 

રાજ્ર્ ફરરર્ાદમાં એક ઉપલંઘન કે જે રાજ્ર્ને ફરરર્ાદ મળતા િહેલા એક વષય કરતા વિુ સમર્ િહેલા ન થર્ેલ હોર્ તેને પનચચર્િૂવયક કહેવંુ આવશ્ર્ક છે. 
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MSDE લેપખત પનણયર્ જારી કરવો આવશ્ર્ક છે જેમાં રાજ્ર્ની ફરરર્ાદ પ્રાપ્ત થર્ાના 60 રદવસની અંદર તથ્ર્ો અને પનષ્કષયના તારણોનો સમાવેિ થાર્ છે, અને 

60 રદવસની સમર્રેખા ફક્ત ત્ર્ારે જ લંબાવી િકે છે: 

• જો કોઈ ખાસ ફરરર્ાદ અંગે અિવાદરૂિ સંજોગો અપસ્તત્વમાં હોર્; 28 અથવા  

• જો માતાપિતા અને િામેલ જાહેર એજન્સી પવવાદના સમાિાનના મધ્ર્સ્થી અથવા વૈકપપિક માધ્ર્મો માટે પ્રર્ાસ કરવા માટે સમર્ વિારવા માટે 

સ્વેચ્છાએ સંમત થાર્ છે.29 

 

ઓછામાં ઓછંુ, MSDE: 

• સ્થળ િર સ્વતંત્ર તિાસ હાથ િરિ,ે જો તે જરૂરી નક્કી કરવામાં આવે તો; 

• ફરરર્ાદીને રાજ્ર્ની ફરરર્ાદમાંના આકે્ષિો પવિે, મૌપખક અથવા લેપખત રીતે, વિારાની માપહતી સબપમટ કરવાની તક િૂરી િાડિે; 

• જાહેર એજન્સીને ફરરર્ાદ ઉકેલવા માટે પ્રસ્તાવ રજૂ કરવાની તક આિિે અને િક્ષોને 34 CFR § 300.506 સાથે સુસંગત સ્વેચ્છાએ મધ્ર્સ્થીમાં 

િામેલ થવાની તક િૂરી િાડિે.30 

• બિી સંબંપિત માપહતીની સમીક્ષા કરિે અને જાહેર એજન્સીએ સંઘીર્ અને રાજ્ર્ના કાર્દાઓની આવશ્ર્કતાઓનું ઉપલંઘન કર્ુું છે કે કેમ તે અંગ ે

સ્વતંત્ર પનણયર્ કરિે; અને 

• ફરરર્ાદી અને જાહેર એજન્સીને લેપખત પનણયર્ જારી કરિે કે જે ફરરર્ાદમાં દરેક આરોિન ેસંબોપિત કરે છે અને જેમાં તથ્ર્ અને પનષ્કષયના તારણો 

અને MSDE ના અંપતમ પનણયર્ના કારણો િામેલ છે. 

 

આ પનણયર્માં અંપતમ પનણયર્ના અસરકારક અમલીકરણ માટેની પ્રરક્રર્ાઓ િામેલ હિે, જો જરૂરી હોર્ તો, જેમાં તકનીકી સહાર્ પ્રવૃપિઓ, વાટાઘાટો અને 

િાલન પ્રાપ્ત કરવા માટેની સુિારાત્મક િગલાંઓ િામેલ છે. જો MSDE એ નક્કી કરે છે કે કોઈ જાહેર એજન્સી ર્ોગ્ર્ સેવાઓ પ્રદાન કરવામાં પનષ્ફળ ગઈ છે, 

તો અંપતમ લેપખત પનણયર્ સંબોિન કરિે કે જાહેર એજન્સી, બાળકની જરૂરરર્ાતોને અનરુૂિ ર્ોગ્ર્ તે સેવાઓને નકારી કાઢવા માટે કેવી રીતે ઉિાર્ પ્રદાન કરે છે, 

જેમાં બાળકની જરૂરરર્ાતોને સંબોિવા  ર્ોગ્ર્ સુિારાત્મક િગલાઓં (જેમ કે વળતર સેવાઓ અથવા નાણાકીર્ વળતર), અને પવકલાંગતા િરાવતા બિા બાળકો 

માટે ર્ોગ્ર્ ભાપવ સેવાઓ િામેલ છે. 

 

રાજ્ર્ની ફરરર્ાદનુ ંસમાિાન: 

મતભેદને દૂર કરવા મધ્ર્સ્થી અને અન્ર્ ઓછી ઔિચારરક િદ્િપતઓ ઉિલબ્િ હોઈ િકે છે અને તેને પ્રોત્સાપહત કરવામાં આવે છે. જો િક્ષો ફરરર્ાદનું પનરાકરણ 

લાવે છે, તો MSDE સંઘીર્ પનર્મો હેઠળ તિાસ હાથ િરતી નથી. 

 

રાજ્ર્ની ફરરર્ાદનુ ંસમાિાન ક ેજે ઉપચત પ્રરક્રર્ાની સનુાવણીનો પવષર્ છે: 

જો MSDE એ રાજ્ર્ની ફરરર્ાદ પ્રાપ્ત કરે છે જે ઉપચત પ્રરક્રર્ાની સુનાવણીનો િણ એક ભાગ છે, અથવા જો રાજ્ર્ ફરરર્ાદમાં બહુપવિ મુદ્દાઓ છે જેમાંથી 

એક અથવા વિુ સુનાવણીનો ભાગ છે, તો MSDE એ ઉપચત પ્રરક્રર્ાની સુનાવણીમાં સબંોિન કરવામાં આવે છે તે રાજ્ર્ની ફરરર્ાદના કોઈિણ ભાગને ઉપચત 

પ્રરક્રર્ાની સુનાવણીના સમાિન સુિી અલગ રાખવો જોઈએ. જો કે, રાજ્ર્ની ફરરર્ાદમાં કોઈ િણ મુદ્દો જે ઉપચત પ્રરક્રર્ાની સનુાવણીનો ભાગ નથી તેનું ઉિર 

જણાવેલ સમર્રેખા અને કાર્યવાહીનો ઉિર્ોગ કરીને સમાિાન લાવવંુ જ જોઇએ. જો રાજ્ર્ની ફરરર્ાદમાં કોઈ મુદ્દો ઉઠાવવામાં આવે છે જેનો પનણયર્, એ જ 

િક્ષોનો સમાવેિ કરતી, અગાઉ ઉપચત પ્રરક્રર્ાની સનુાવણીમાં લેવામાં આવર્ો છે, તો સુનાવણીનો પનણયર્ ફરપજર્ાત છે, અને MSDE ફરરર્ાદીને આ અસર માટે 

જાણ કરિે. 
 

28 

34 CFR § 300.152(b)(1)(i). 

29 

34 CFR § 300.152(b)(1)(ii). 

30 

34 CFR § 300.152(a)(3). 
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ઉપચત પ્રરક્રર્ાની ફરરર્ાદ: 

કોઈ પવકલાગંતાવાળા બાળકની ઓળખ, મપૂર્ાકંન, પ્રારપંભક મધ્ર્સ્થી સવેાઓ અથવા િકૈ્ષપણક પ્લસેમને્ટ, અથવા બાળકન ેમફત ર્ોગ્ર્ જાહરે પિક્ષણ (FAPE) 

ની જોગવાઈથી સબંપંિત કોઈિણ બાબત ેમાતાપિતા, પ્રારપંભક મધ્ર્સ્થી સવેા પ્રદાતા, સ્થાપનક લીડ એજન્સી, અથવા જાહરે એજન્સી ઉપચત પ્રરક્રર્ાની ફરરર્ાદ 

નોંિાવી િક ેછે.31 

 

પ્રરક્રર્ાની ફરરર્ાદમાં એવા ઉપલંઘનન ેપનચચર્િૂવયક કહેવંુ જોઇએ કે જે માતાપિતા અથવા એજન્સીને કપથત કાર્યવાહી ક ેજે ઉપચત પ્રરક્રર્ાની ફરરર્ાદનો આિાર રચ ેછે તે અંગ ેજાણ થઇ 

હતી અથવા જાણ હોવી જોઇએ તેની તારીખથી બે વષયની અંદર થર્ું હતંુ, અથવા આ ભાગ હેઠળ આવી ઉપચત પ્રરક્રર્ા સુનાવણીની પવનંતી કરવા માટે જો રાજ્ર્ને પવનંતી કરવા માટે 

સ્િષ્ટ સમર્ મર્ાયદા હોર્, તો તે રાજ્ર્ના કાર્દા દ્વારા મંજૂરી આિવામાં આવે તે સમર્ે.32 

 

આ સમર્રેખા કોઈ માતાપિતાને લાગુ િડતી નથી જો માતાપિતાને સમર્રેખામાં ઉપચત પ્રરક્રર્ાની ફરરર્ાદ નોંિાવતા અટકાવવામાં આવર્ા હતા કારણ કે જાહેર 

એજન્સીએ ખાસ ખોટી રજૂઆત કરી કે તેણે ઉપચત પ્રરક્રર્ાની ફરરર્ાદમાં ઓળખાતા મુદ્દાઓનું સમાિાન કર્ુું છે, અથવા જાહેર એજન્સીએ માપહતીને રોકી 

રાખી હોર્ કે માતાપિતા િાસેથી તે માપહતી IDEA હેઠળ પ્રદાન કરવી જરૂરી છે.33 

 

ઉપચત પ્રરક્રર્ાની ફરરર્ાદ નોંિાવવા માટે, માતાપિતા અથવા જાહેર એજન્સી (અથવા માતાપિતાના વકીલ અથવા જાહેર એજન્સીના વકીલ) એ અન્ર્ િક્ષ અને 

OAH ને ઉપચત પ્રરક્રર્ાની ફરરર્ાદ સબપમટ કરવી આવશ્ર્ક છે. ફરરર્ાદમાં નીચે સૂપચબદ્િ બિા સમાપવષ્ટ િામેલ હોવા આવશ્ર્ક છે અને તે ગુપ્ત રાખવી 

આવશ્ર્ક છે. 

 

ઉભિત પ્રટિયાની ફટરયાદ નોંધવામાં માતાભિતાને સહાય કરવા, એક મધ્યસ્થી માિે ભવનંતી અને ઉભિત પ્રટિયા ફટરયાદ ફોમય તે જાહેર એજન્સી િાસેથી ઉિલબ્ધ 

છે કે જ્યાંથી પ્રારંભિક મધ્યસ્થી સેવાઓ િૂરી િાડવામાં આવે છે, જ્યાં બાળક શાળાએ જાય છે, અને MSDE વેબસાઇિ 

www.marylandpublicschools.org િર ઉિલબ્ધ છે. માતાપિતાની પવનંતી િર અથવા માતાપિતા અથવા એજન્સી જો કોઈ ઉપચત પ્રરક્રર્ાની ફરરર્ાદ 

નોંિાવે તો કોઈિણ સંભવત: મફત અથવા ઓછી ટકંમતે કાનૂની સંસાિનો પવિેની માપહતી િણ ઉિલબ્િ છે. વિુ સહાર્તા માટે, જાહેર એજન્સીની પ્રારંપભક 

મધ્ર્સ્થીની ઓરફસ, પવિેષ પિક્ષણની ઓરફસ, અથવા MSDE Division of Early Intervention/Special Education Services (410) 

767- 7770 િર સંિકય કરો. 

 

ઉપચત પ્રરક્રર્ાની ફરરર્ાદના સમાપવષ્ટો: 

ઉપચત પ્રરક્રર્ાની ફરરર્ાદમાં આ િામેલ હોવંુ આવશ્ર્ક છે: 

• બાળકનું નામ; 

• બાળકના પનવાસસ્થાનનું સરનામંુ (અથવા, બેઘર બાળક માટે, સંિકયની ઉિલબ્િ માપહતી); 

• બાળક જે િાળામાં જઈ રહ્યું છે તેનું નામ; 

• બાળકના પિક્ષણ માટે જવાબદાર જાહેર એજન્સીનું નામ (એટલ ેકે, સ્થાપનક િાળા પ્રણાલી); 

• પ્રસ્તાપવત અથવા નકારી કાઢેલ િરૂઆત અથવા િરરવતયનને લગતી બાળકની સમસ્ર્ાનું વણયન, જેમાં સમસ્ર્ા સાથે સંબંપિત 

તથ્ર્ો િામેલ છે; અને 

• ફરરર્ાદના સમર્ે િક્ષ માટે જાણ અને ઉિલબ્િ હદ સુિી સમસ્ર્ાનું પ્રસ્તાપવત પનરાકરણ. 

 

માતાપિતા અથવા જાહેર એજન્સી િાસે જ્ર્ાં સુિી માતાપિતા અથવા જાહેર એજન્સી (અથવા માતાપિતાના વકીલ અથવા જાહેર એજન્સીના વકીલ) 
 

31  
34 CFR § 303.440(a). 

32  
34 CFR § 300.511(e). 

33  
34 CFR § 300.511(f). 
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એક ઉપચત પ્રરક્રર્ાની ફરરર્ાદ, જેમાં આ માપહતી િામેલ છે, ન નોંિાવે ત્ર્ાં સુિી ઉપચત પ્રરક્રર્ાની સુનાવણી ન હોઈ િક.ે પ્રરક્રર્ાની ફરરર્ાદ નોંિાવવામાં 

માતાપિતા અને જાહેર એજન્સીઓને સહાર્ કરવા માટે MSDE િાસે મોડેલ ફોમય ઉિલબ્િ છે. માતાપિતા, જાહેર એજન્સીઓ અને અન્ર્ િક્ષો મોડેલ ફોમયનો 

ઉિર્ોગ કરી િકે છે, અથવા તે ઉિરની આવશ્ર્કતાઓને િૂણય કરે તેવા કોઈિણ અન્ર્ ફોમયનો ઉિર્ોગ કરી િકે છે. 

 

ઉપચત પ્રરક્રર્ાની ફરરર્ાદ માટ ેપ્રપતસાદ: 

જ્ર્ારે કોઈ િક્ષ ઉપચત પ્રરક્રર્ાની ફરરર્ાદ નોંિાવે છે, ત્ર્ારે બાળકની પ્રારંપભક મધ્ર્સ્થી અને પિક્ષણ માટે જવાબદાર જાહેર એજન્સીએ: 

• મફત અથવા ઓછી ટકંમતે કાનૂની અને ઉિલબ્િ અન્ર્ સંબંપિત સેવાઓની માતાપિતાન ેજાણ કરવી રહેિે; 

• કાર્યવાહી પવષર્ક સલામતી દસ્તાવેજોની નકલ માતાપિતાને પ્રદાન કરવી િડિે; અન ે

• મધ્ર્સ્થીની ઉિલબ્િતા પવિે માતાપિતાને જાણ કરવી રહેિે. 

જો જાહેર એજન્સીએ માતાપિતા દ્વારા ઉપચત પ્રરક્રર્ાની ફરરર્ાદમાં ઉભા થર્ેલા મુદ્દાઓ પવિે માતાપિતાને અગાઉથી લેપખત નોરટસ મોકલી નથી, તો જાહેર 

એજન્સી ઉપચત પ્રરક્રર્ાની ફરરર્ાદ પ્રાપ્ત થર્ાના 10 રદવસની અંદર માતાપિતાને જવાબ મોકલિ,ે જેમાં િામેલ છે: 

• જાહેર એજન્સી િા માટે િગલાં(ઓ) પ્રસ્તાપવત કરે છે અથવા તે લેવાનો ઇનકાર કરે છે તેની સમજૂતી; 

• જાહેર એજન્સીએ ધ્ર્ાનમાં લીિેલા અન્ર્ પવકપિો અને તે પવકપિોને નકારી કાઢવાના કારણોનું વણયન; 

• દરેક મૂપર્ાંકન પ્રરક્રર્ા, આકારણી, રેકોડય અથવા અહેવાલનું વણયન જેનો ઉિર્ોગ પ્રસ્તાપવત અથવા નકારી કાઢવામાં આવેલ િગલાંના આિાર તરીકે 

કરવામાં આવર્ો હતો; 

• અન્ર્ િરરબળોનું વણયન કે જે સુસંગત હતા અને સૂપચત અથવા નકારી કાઢવામાં આવેલ કાર્યવાહીના આિાર તરીકે ઉિર્ોગમાં લેવાતા હતા; 

• એક પનવેદન કે પવકલાંગતા િરાવતા બાળકના માતાપિતાને આ ભાગની કાર્યવાહીપવષર્ક સલામતી હેઠળ સંરક્ષણ હોર્ છે અને, જો આ નોરટસ 

મૂપર્ાંકન માટે પ્રારંપભક સંદભય નથી, તો તે કાર્યવાહીપવષર્ક સલામતી નકલ મેળવી િકાર્ તેવા માધ્ર્મ; અને 

• IDEA ની જોગવાઈઓને સમજવામાં સહાર્ મેળવવા માટે સંિકય કરવા માતાપિતા માટે સ્ત્રોતો. 

 

આ પ્રપતસાદ જાહેર એજન્સીને જ્ર્ાં ર્ોગ્ર્ છે ત્ર્ાં તે કહેતા અટકાવતંુ નથી કે માતાપિતાની ઉપચત પ્રરક્રર્ાની ફરરર્ાદ અિૂરતી છે. 

 

ઉપચત પ્રરક્રર્ાની ફરરર્ાદ પ્રાપ્ત થર્ાના 10  રદવસની અંદર ઉપચત પ્રરક્રર્ાની ફરરર્ાદ માટેના બીજા િકે્ષ (માતાપિતા અથવા જાહેર એજન્સી), અન્ર્ િક્ષને એવો 

જવાબ મોકલવો આવશ્ર્ક છે કે જે ખાસ કરીને ઉપચત પ્રરક્રર્ાની ફરરર્ાદમાંના મુદ્દાઓને સંબોિે છે. 

 

નોટિસની િર્ાયપ્તતા: 

જ્ર્ાં સુિી ફરરર્ાદ પ્રાપ્ત કરનાર િક્ષ તેને પ્રાપ્ત થર્ાના 15 રદવસની અંદર લેપખતમાં OAH અને અન્ર્ િક્ષને સૂપચત કરે છે ક ેપ્રાપ્ત કરનાર િક્ષ માને છે કે ઉપચત 

પ્રરક્રર્ાની ફરરર્ાદ સમાપવષ્ટોની આવશ્ર્કતાઓને િૂણય કરતી નથી ત્ર્ાં સુિી પ્રરક્રર્ાને કારણે ફરરર્ાદ ર્ોગ્ર્ માનવામાં આવે છે. ઉણિની સૂચના પ્રાપ્ત થર્ાના િાંચ 

(5) રદવસની અંદર, OAH પનિાયરરત કરિે કે ઉપચત પ્રરક્રર્ાની ફરરર્ાદ સમાપવષ્ટોની આવશ્ર્કતાઓને િૂણય કરે છે ક ેનહીં અને તરત જ િક્ષોને લેપખતમાં સૂપચત 

કરિે. 

 

 કોઈ િક્ષ તેની ઉપચત પ્રરક્રર્ાની ફરરર્ાદમાં સુિારો કરી િકે છે જો અન્ર્ િક્ષ લેપખતમાં સંમપત આિ ેઅને તેને નીચે સૂચવર્ા મુજબ ઠરાવ મીટટંગ દ્વારા મુદ્દાઓને 

હલ કરવાની તક આિવામાં આવે; અથવા OAH ઉપચત પ્રરક્રર્ાની સુનાવણી થાર્ તે િહેલાંના િાંચ (5) રદવસોમાં મંજૂરી આિે. ઠરાવ મીટટંગ અને ઉપચત 

પ્રરક્રર્ાની સુનાવણી માટેની સમર્રેખા ફરીથી સુિારેલી ઉપચત પ્રરક્રર્ાની ફરરર્ાદ નોંિાવવાની સાથે િરૂ થાર્ છે. 
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કાર્યવાહી દરપમર્ાન બાળકની પસ્થપત: 

 કોઈિણ વહીવટી અથવા ન્ર્ાપર્ક કાર્યવાહીની િેન્ડન્સી દરપમર્ાન (પિસ્ત કલમ હેઠળ િરૂા િાર્ડર્ા પસવાર્), જ્ર્ાં સુિી માતાપિતા અને જાહેર એજન્સી અન્ર્થા 

સંમત ન થાર્ ત્ર્ાં સુિી બાળકે તેના અથવા તેણીના પ્રારંપભક દખલ અથવા િૈક્ષપણક પ્લેસમેન્ટમાં રહેવંુ આવશ્ર્ક છે. જો કાર્યવાહીમાં પ્રારંપભક હસ્તકે્ષિ સેવાઓ 

માટે પ્રારંપભક એપપ્લકેિન િામેલ હોર્, તો બાળકને તે સેવાઓ પ્રાપ્ત થવી જોઈએ જે પવવાદમાં નથી.34 જો કાર્યવાહીમાં જાહેર િાળામાં પ્રારંપભક પ્રવેિ માટેની 

પ્રારંપભક અરજી િામેલ હોર્, તો બાળકને, માતાપિતાની સંમપત સાથે, બિી કાર્યવાહી િણૂય થતાં સુિી જાહેર કાર્યક્રમમાં મૂકવંુ જોઈએ. જો ALJ નો પનણયર્ 

માતાપિતા સાથે સંમત થાર્ છે કે પ્રારંપભક હસ્તકે્ષિ સેવાઓ અથવા પિક્ષણ પ્લેસમેન્ટમાં ફેરફાર કરવો ર્ોગ્ર્ છે, તો તે પ્લેસમેન્ટ અનુગામી અિીલના િેન્ડન્સી 

સમર્ગાળા દરપમર્ાન બાળકની વતયમાન પ્લેસમેન્ટ બની જાર્ છે. 
 

જો કે, ફરરર્ાદમાં આ ભાગ હેઠળ પ્રારંપભક સેવાઓ માટેની અરજીનો સમાવેિ બાળક દ્વારા કરવામાં આવર્ો છે જે પનર્મના ભાગ C (ISFP) થી ભાગ B 

(IEP) માં સ્થાનાંતરરત થઈ રહ્યો છે અને હવે તે ભાગ C ની સેવાઓ માટે િાત્ર નથી કારણ કે બાળક ત્રણ વષયનું થઈ ગર્ું છે, તો જાહેર એજન્સીએ ભાગ C ની 

એવી સેવાઓ પ્રદાન કરવાની આવશ્ર્કતા નથી જે બાળક મેળવી રહ્યું છે. જો બાળક ભાગ B હેઠળના પવિેષ પિક્ષણ અને સંબંપિત સેવાઓ માટે લાર્ક છે અને 

§ 300.300(b) હેઠળ ખાસ પિક્ષણ અને સંબંપિત સેવાઓની પ્રારંપભક જોગવાઈ માટે માતાપિતા સંમત થાર્, તો જાહેર એજન્સીએ તે પવિેષ પિક્ષણ અન ે

સંબંપિત સેવાઓ પ્રદાન કરવી આવશ્ર્ક છે જે માતાપિતા અને જાહેર એજન્સી વચ્ચેના પવવાદમાં ન હોર્.35 

ઠરાવ પ્રરક્રર્ા: 

માતાપિતાની ઉપચત પ્રરક્રર્ાની ફરરર્ાદ પ્રાપ્ત થર્ાના 15 રદવસની અંદર, અને ઉપચત પ્રરક્રર્ાની સુનાવણી િરૂ થાર્ તે િહેલાં, જાહેર એજન્સીએ માતાપિતા અને 

અથવા વર્પક્તગત કુટંુબ સેવા ર્ોજના (IFSP) ટીમ અથવા વર્પક્તગત પિક્ષણ કાર્યક્રમ (IEP) ના સંબંપિત સભ્ર્ અથવા સભ્ર્ો સાથે મીટટંગ ર્ોજી હોવી જ 

જોઇએ જેની િાસે માતાપિતાની ઉપચત પ્રરક્રર્ાની ફરરર્ાદમાં ઓળખાર્ેલ તથ્ર્ોનું પવપિષ્ટ જ્ઞાન હોર્. 
 

મીટટંગમાં: 

• જાહેર એજન્સીના પ્રપતપનપિનો સમાવેિ કરવો આવશ્ર્ક છે જેની િાસે જાહેર એજન્સી વતી પનણયર્ લેવાની સિા હોર્; અન ે

• જ્ર્ાં સુિી માતાપિતા કોઈ વકીલ ન લાવે ત્ર્ાં સુિી જાહેર એજન્સીનું પ્રપતપનપિત્વ કતાય વકીલ િામેલ ન હોવા જોઈએ. 
 

માતાપિતા અને જાહેર એજન્સી મીટટંગમાં ભાગ લેવા માટે IFSP અથવા  IEP ટીમના સંબંપિત સભ્ર્ો નક્કી કરે છે. મીટટંગનો ઉદે્દશ્ર્ માતાપિતા દ્વારા ઉપચત 

પ્રરક્રર્ાની ફરરર્ાદ, અને ફરરર્ાદનો આિાર રચતા તથ્ર્ોની ચચાય કરવા માટે છે, જેથી જાહેર એજન્સીને પવવાદ હલ કરવાની તક મળી િકે. 
 

ઠરાવ મીટટંગ જરૂરી નથી જો: 

• માતાપિતા અને જાહેર એજન્સી મીટટંગને લેપખતમાં છોડી દેવા માટે સંમત છે; 

• માતાપિતા અને જાહેર એજન્સી મધ્ર્સ્થી કરવાનો પ્રર્ાસ કરવા માટે સંમત છે; અથવા 

• જાહેર એજન્સીએઉપચત પ્રરક્રર્ાની  ફરરર્ાદની કાર્યવાહીની  િરૂઆત કરી હતી. 

 

જો જાહેર એજન્સીએ ફરરર્ાદ પ્રાપ્ત થર્ાના  

 

34 34 CFR § 303.430(e)(2). 

35 34 CFR § 300.518(c). 
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30 રદવસોમાં માતાપિતાને સંતોષ થાર્ તે રીતે ઉપચત પ્રરક્રર્ા ફરરર્ાદની પનરાકરણ કર્ુું નથી (ઠરાવ અવપિ), તો ઉપચત પ્રરક્રર્ાની સુનાવણી થઈ િકે છે. 

 

અંપતમ પનણયર્ આિવા માટે 45 રદવસની સમર્રેખા 30-રદવસની ઠરાવ અવપિના અંતથી િરૂ થાર્ છે, પસવાર્ ક ેનીચ ેવણયવેલ સંજોગોમાંથી કોઈ એક  30 રદવસની 

ઠરાવ અવપિમાં સમાર્ોજન અથવા ઝડિી સમર્રેખાઓ પવભાગો લાગુ િડે. 

 

30 રદવસની ઠરાવ અવપિમા ંસમાર્ોજન: 

માતાપિતા અને જાહેર એજન્સી ઠરાવની પ્રરક્રર્ામાં વિારો કરવા, ઠરાવ પ્રરક્રર્ાને છોડી દેવા અથવા મધ્ર્સ્થીનો ઉિર્ોગ કરવા માટે સંમત થાર્ તે પસવાર્  

માતાપિતાની ઠરાવ મીટટંગમાં ભાગ લેવાની પનષ્ફળતા, ઠરાવ પ્રરક્રર્ાની સમર્રેખા અને મીટટંગ થાર્ ત્ર્ાં સુિી ઉપચત પ્રરક્રર્ાની સુનાવણીમાં પવલંબ કરિે. 

 

જો, વાજબી પ્રર્ત્નો કર્ાય અને આવા પ્રર્ત્નોને દસ્તાવેજીકરણ કર્ાય િછી, જાહેર એજન્સી ઠરાવ મીટટંગમાં માતાપિતાની ભાગીદારી પ્રાપ્ત કરવામાં સમથય 

ન હોર્, તો જાહેર એજન્સી, 30-રદવસની ઠરાવ અવપિના અંતે, ALJ ને પવનંતી કરી િકે છે  ઉપચત પ્રરક્રર્ાની ફરરર્ાદ બરતરફ કરવામાં આવે. જાહેર 

એજન્સીના પ્રર્ત્નોના દસ્તાવેજીકરણમાં િરસ્િર સહમત થવાના સમર્ અને સ્થળનું સમાર્ોજન કરવાના  પ્રર્ત્નોનો રેકોડય િામેલ હોવો જોઈએ, જેમ કે: 

 

• કરેલા અથવા પ્રર્ાસ કરાર્ેલા ટેપલફોન કોપસ અને તે કોપસના િરરણામોના પવગતવાર રેકોડય; 

• માતાપિતાને મોકલવામાં આવેલ િત્રવર્વહારની નકલો અને કોઈિણ પ્રાપ્ત જવાબો; અને 

• માતાપિતાના ઘરે અથવા રોજગારની જગ્ર્ા િરની મુલાકાત અને તે મુલાકાતનાં િરરણામોના પવગતવાર રેકોડય . 

 

જો જાહેર એજન્સી માતાપિતાની ઉપચત પ્રરક્રર્ાની ફરરર્ાદની નોરટસ પ્રાપ્ત થર્ાના 15 રદવસની અંદર ઠરાવ મીટટંગનું આર્ોજન કરતી નથી અથવા ઠરાવ 

મીટટંગમાં ભાગ લેતી નથી, તો માતાપિતા પવનંતી કરી િકે છે કે સુનાવણી િરૂ થાર્ અને પનણયર્ 45 રદવસની અંદર જારી કરવામાં આવે. 

 

જો માતાપિતા અને જાહેર એજન્સી ઠરાવ મીટટંગને છોડવા માટે લેપખતમાં સંમત થાર્, તો ઉપચત પ્રરક્રર્ાની સુનાવણી માટે 45-રદવસની સમર્રેખા બીજા રદવસે 

િરૂ થિે. 

 

મધ્ર્સ્થી અથવા ઠરાવ મીટટંગની િરૂઆત િછી અને 30-રદવસની ઠરાવ અવપિની સમાપપ્ત િહેલાં, જો માતાપિતા અને જાહેર એજન્સી લેપખતમાં સંમત થાર્ કે 

કોઈ કરાર િક્ર્ નથી, તો ઉપચત પ્રરક્રર્ાની સુનાવણી માટે 45-રદવસીની સમર્રેખા બીજા રદવસથી િરૂ થિે. 

 

જો માતાપિતા અને જાહેર એજન્સી 30 રદવસની ઠરાવ અવપિના અંતમાં, મધ્ર્સ્થી કરવાનો પ્રર્ાસ કરવા માટે સંમત થાર્, તો બંને િક્ષો કરાર થાર્ ત્ર્ાં સુિી 

મધ્ર્સ્થી પ્રરક્રર્ા ચાલુ રાખવા લેપખતમાં સંમત થઈ િકે છે. જો કે, જો માતા/પિતા અથવા જાહેર એજન્સી મધ્ર્સ્થી પ્રરક્રર્ામાં છોડે, તો ઉપચત પ્રરક્રર્ાની 

સુનાવણી માટે 45 રદવસની સમર્રેખા બીજા રદવસે િરૂ થિે. 

 

ઠરાવ સમાિાન કરાર: 

જો ઠરાવ મીટટંગમાં પવવાદનું સમાિાન મળે, તો માતાપિતા અને જાહેર એજન્સીએ લેપખત, કાનૂની બંિનકતાય કરાર કરવો જોઈએ જે આ છે:36 

• માતાપિતા અને જાહેર એજન્સીના પ્રપતપનપિ દ્વારા હસ્તાક્ષર કરાર્ેલા જેની િાસે જાહેર એજન્સીને કરાર િર રાખવાનો અપિકાર છે;  અન ે
 

36 34 CFR § 300.510(d). 
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• સક્ષમ અપિકારકે્ષત્રની કોઈિણ રાજ્ર્ અદાલતમાં (રાજ્ર્ની અદાલતમાં કે જેમને આ પ્રકારના કેસની સુનાવણી કરવાનો અપિકાર છે) અથવા 

સંઘીર્ રડપસ્રક્ટ કોટયમાં લાગુ કરવામાં આવે છે. 

 

જો માતાપિતા અને જાહેર એજન્સી ઠરાવ મીટટંગના િરરણામે કરાર કરે છે, તો કોઈિણ િક્ષ ત્રણ (3) વર્વસાર્ રદવસની અંદર કરારને રદ કરી િકે છે. 

 

ઉપચત પ્રરક્રર્ાની સનુાવણી: 

 પવવાદ સાથે સંકળાર્ેલા માતાપિતા અથવા જાહેર એજન્સી િાસે ઉપચત પ્રરક્રર્ાની ફરરર્ાદ કરતી વખતે પનષ્િક્ષ ઉપચત પ્રરક્રર્ાની સુનાવણીની તક હોર્ છે. 

માતાપિતા અથવા જાહેર એજન્સીએ માતાપિતા અથવા જાહેર એજન્સીને કપથત કાર્યવાહી અંગેની જાણની તારીખના બે વષયની અંદર સુનાવણીની પવનંતી કરવી 

આવશ્ર્ક છે જે ર્ોગ્ર્ પ્રરક્રર્ા ફરરર્ાદનું આિારે રચે છે. બે વષયની આવશ્ર્કતામાં માત્ર જે બે અિવાદો છે તે છે: (1) જો LEA દ્વારા ચોક્કસ ખોટી રજૂઆત કે 

તેણે ઉપચત પ્રરક્રર્ાની ફરરર્ાદના આિારની રચના કરતી સમસ્ર્ા હલ કરી ને કારણે કોઈ માતાપિતાને ર્ોગ્ર્ પ્રરક્રર્ા ફરરર્ાદ નોંિાતા અટકાવવામાં આવર્ા હોર્ છે, 

(2) જે માપહતી માતાપિતાને િૂરી િાડવાની આવશ્ર્કતા હોર્ તે માપહતી LEA દ્વારા  જાણવી રાખવાના કારણે જો માતાપિતાને ઉપચત પ્રક્રીર્ાની ફરરર્ાદ 

નોંિાવવાથી અટકાવવામાં આવર્ા હોર્. 

 

વહીવટી કાર્દાના જજ (ALJ): 

• વહીવટી સુનાવણીની ઓરફસના કમયચારી હોર્ છે, અને MSDE ના નહીં; 

• તેમનો વર્પક્તગત અથવા વર્ાવસાપર્ક લાભ હોતો નથી જે સુનાવણીમાં તેમની પવચવાસિાત્રતા સાથે પવરોિાભાસી થાર્; 

• જાણકાર હોર્ છે અને IDEA ની જોગવાઈઓ અને IDEA થી સબંંપિત સંઘીર્ અને રાજ્ર્ના પનર્મો અને IDEA ના કાનૂની અથયઘટનને 

સમજે છે; અને 

• સુનાવણી હાથ િરવાનું અને ર્ોગ્ર્, માનક કાનૂની પ્રથા સાથે સુસંગત હોર્ તેવા, પનણયર્ લેવા અને લખવાનું જ્ઞાન અને ક્ષમતા હોર્ છે. 

• જે વર્પક્ત સુનાવણી હાથ િરવા માટે લાર્ક બને છે, તેને અથવા તેણીને MSDE દ્વારા સુનાવણી અપિકારી તરીકે સેવા આિવા માટે 

ચૂકવણી કરવામાં આવે છે તેથી તે માત્ર MSDE ના કમયચારી નથી.37 

• MSDE દરેક વર્પક્તની લાર્કાત અંગેનું પનવેદન િામેલ કરવા સુનાવણી અપિકારીઓ તરીકે ફરજ બજાવતી વર્પક્તઓની સૂપચ રાખિે. આ માપહતી 

OAH વેબસાઇટ િર ઉિલબ્િ છે. 38 

 

ઉપચત પ્રરક્રર્ાની ફરરર્ાદની પવષર્ બાબત: 

િક્ષ (માતાપિતા અથવા જાહેર એજન્સી) જે ઉપચત પ્રરક્રર્ાની  ફરરર્ાદ નોંિાવે છે તે અન્ર્ િક્ષ સંમત ન થાર્ ત્ર્ાં સુિી ઉપચત પ્રરક્રર્ાની સુનાવણીમાં એવા મુદ્દાઓ 

ઉભા કરી િકિે નહીં જે ઉપચત પ્રરક્રર્ાની ફરરર્ાદમાં સંબોપિત કરવામાં આવર્ા નથી. 

સનુાવણીના અપિકારો: 

કોઈિણ ઉપચત પ્રરક્રર્ાની સુનાવણીના બંને િક્ષને આનો અપિકાર છે: 

• રાજ્ર્ સરકારની કલમ §9-1607.1 Maryland ના એનોટેટેડ કોડ અનુસાર ઉપચત પ્રરક્રર્ાની સુનાવણી વખતે િોતાનું પ્રપતપનપિત્વ કરવંુ 

અથવા વકીલ દ્વારા િોતાનું પ્રપતપનપિત્વ કરાવવંુ; 

• પવકલાંગ બાળકોની સમસ્ર્ાઓના સંદભયમાં વકીલ અને પવિેષ જ્ઞાન અથવા તાલીમ િરાવતા લોકોમો સાથ મેળવવો અને સલાહ લેવી; 

• િુરાવા રજૂ કરવાકરો અને મુકાબલો કરવો, ઊલટતિાસ કરવી કરવી અને સાક્ષીઓની હાજરીની જરૂર હોવી; 

• સુનાવણી સમર્ે એવા કોઈ િુરાવા રજૂ કરવા િર પ્રપતબંિ મૂકવો કે જે 

 

 

37 34 CFR § 303.443(c)(2); 34 CFR § 300.511(c)(1-2). 

38 34 CFR § 303.443(c)(3); 34 CFR § 300.511(c)(3). 
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સુનાવણીના ઓછામાં ઓછા 5 વર્વસાર્ રદવસ િહેલા તે િક્ષને જાહેર કરવામાં ન આવર્ું હોર્; 

• સુનાવણીના લેપખત, અથવા, માતાપિતાના પવકપિ િર, દરેક િબ્દનો ઇલેક્રોપનક રેકોડય મેળવવા; અને 

• તથ્ર્ો અને પનણયર્નોના લેપખત, અથવા, માતાપિતાના પવકપિ િર, ઇલેક્રોપનક પનષ્કષય મેળવવા. 

 

માપહતીની વિારાની જાહરેાત: 

ઉપચત પ્રરક્રર્ાની સુનાવણીના ઓછામાં ઓછા િાચં (5) વર્વસાર્ રદવસો િહેલાં, માતાપિતા અને જાહેર એજન્સીએ તે તારીખ સુિી િૂણય થર્ેલ તમામ 

મૂપર્ાંકનો અને સુનાવણી સમર્ે માતાપિતા અથવા જાહેર એજન્સીનો જેનો ઉિર્ોગ કરવાનો ઇરાદો રાખતી હોર્ તે મૂપર્ાંકનના આિારે ભલામણો એક બીજાને 

જાહેર કરવી જોઈએ. ALJ એવા કોઈ િણ િક્ષને અટકાવી િકે છે જે સુનાવણી સમર્ે અન્ર્ િક્ષની સંમપત પવના સંબંપિત મૂપર્ાંકન અથવા ભલામણ રજૂ કરતાં 

આ આવશ્ર્કતાનું િાલન ન કરે. 

 

માતાપિતાના અપિકાર: 

માતાપિતા િાસે પનમ્ન અપિકાર છે: 

• બાળકને હાજર રાખવાનો; 

• સુનાવણી જાહેર કરવી; અને 

• તમને કોઈ ટકંમત પવના  સુનાવણીનો રેકોડય, તથ્ર્ના તારણો અને આિેલા પનણયર્ો જણાવવા. 

 

સનુાવણીનો પનણયર્: 

બાળકે મફત ર્ોગ્ર્ જાહેર પિક્ષણ (FAPE) મેળવર્ું હતંુ કે કેમ તે અંગે ALJ નો પનણયર્ આિારભૂત આિારો િર આિારરત હોવો જોઈએ. પ્રરક્રર્ાગત ઉપલંઘન 

હોવાનો આરોિ લગાવતી બાબતોમાં, ALJ િોિી િકે છે કે કાર્યવાહીની અિૂણયતા હોર્ તો જ બાળકે FAPE મેળવર્ું નથી: 

 

• FAPE િર બાળકના અપિકારમાં દખલ કરી; 

• બાળકને FAPE ની જોગવાઈ અંગે પનણયર્ લેવાની પ્રરક્રર્ામાં ભાગ લેવાની માતાપિતાની તકમાં નોંિિાત્ર દખલ; અથવા 

• િૈક્ષપણક લાભથી વંપચત કર્ુું. 

 

IDEA ના ભાગ B (34 CFR 300.500 થી 300.536) હેઠળ સંઘીર્ પનર્મોના કાર્યવાહીત્મક સલામતી પવભાગની જરૂરરર્ાતોનું િાલન કરવા માટે 

જાહેર એજન્સીને આદેિ આિવાથી ALJ ને અટકાવવા ઉિર વણયવેલ કોઈિણ જોગવાઈનો અથયઘટન કરી િકાર્ નહીં. 

 

બાળકને ર્ોગ્ર્ રીતે ઓળખવામાં આવર્ું, મૂપર્ાંકન કરવામાં આવર્ું, અથવા મૂકવામાં આવર્ું હતંુ કે નહીં, અથવા બાળકને ર્ોગ્ર્ રીતે પ્રારંપભક હસ્તકે્ષિ સેવાઓ પ્રદાન 

કરવામાં આવી હતી કે નહીં તે અંગેનો ALJ નો પનણયર્ આિારભૂત આિારો િર આિારરત હોવા જોઈએ. પ્રરક્રર્ાગત ઉપલંઘન હોવાનો આરોિ લગાવતી બાબતોમાં, 

ALJ િોિી િકે છે કે જો કાર્યવાહીની અિૂણયતા હોર્ તો જ બાળકન ેર્ોગ્ર્ રીતે ઓળખવામાં, મૂપર્ાંકન કરવામાં, મૂકવામાં અથવા પ્રારંપભક મધ્ર્સ્થી સેવાઓ પ્રદાન 

કરવામાં આવી ન હતી: 

 

• બાળકની ઓળખ, મૂપર્ાંકન, અને પ્લેસમેન્ટ અથવા બાળક અને તે બાળકના િરરવાર માટે પ્રારંપભક હસ્તકે્ષિ સેવાઓની જોગવાઈના અપિકારને 

અવરોપિત કર્ાય; 

• ઓળખ, મૂપર્ાંકન, પ્લેસમેન્ટ અથવા બાળક અને તે બાળકના કુટંુબ માટે પ્રારંપભક હસ્તકે્ષિ સેવાઓની જોગવાઈ અંગે પનણયર્ લેવાની 

પ્રરક્રર્ામાં ભાગ લેવાની માતાપિતાની તકને નોંિિાત્ર રીતે અવરોપિત કરી; અથવા 

• િૈક્ષપણક અથવા પવકાસલક્ષી લાભથી વંપચત કર્ાય. 
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અલગ ઉપચત પ્રરક્રર્ાની ફરરર્ાદ: 

તમે તમારી કોપવડ-19 મેળવિો અથવા હાલમાં મેળવી લીિી હિે છો. 

 

સનુાવણીની સમર્રખેા અન ેઅનકુળૂતા: 

ઠરાવ મીટટંગ માટે 30 રદવસની અવપિ સમાપ્ત થર્ા િછી 45 કેલેન્ડર રદવસોથી વિુ નહીં, અથવા 30 રદવસની ઠરાવ અવપિમાં સમાર્ોજન માં વણયવર્ા 

અનુસાર,  અમાર્ોજન સમર્ અવપિના અંત િછી 45 રદવસથો વિુ નહીં: 

• સુનાવણીમાં અંપતમ પનણયર્ લેવાર્ો હોર્; અને 

• પનણયર્ની નકલ દરેક િક્ષોને મોકલવામાં આવે છે. 

 

ALJ કોઈ િણ િક્ષની પવનંતીથી 45-રદવસના સમર્ગાળા ઉિરાંતના સમર્ના ચોક્કસ પવસ્તરણને મંજૂરી આિી િકે છે. પ્રત્ર્ેક સુનાવણી તે સમર્ે અને જગ્ર્ાએ 

થવી જ જોઇએ કે જે માતાપિતા અને બાળક માટે વર્ાજબી રીતે અનુકૂળ હોર્. 

 

ઝડિી ઉપચત કાર્યવાહીની સનુાવણી (ફક્ત IEP): 

જ્ર્ારે કોઈ પવકલાંગ બાળક જે પનમ્ન સાથે સંબંપિત છે તેના વતી ર્ોગ્ર્ પ્રરક્રર્ાની ફરરર્ાદ કરવામાં આવે છે, ત્ર્ારે જાહેર એજન્સી ઝડિી કાર્યવાહીની 

સુનાવણીની ગોઠવણ માટે જવાબદાર છે: 

• એક પવકલાંગતા સાથે બાળક જે હાલમાં નોંિાર્ેલ નથી અને િાળામાં ભણતંુ નથી; 

• વચગાળાના વૈકપપિક પિક્ષણ સેટટંગમાં પવકલાંગ બાળકની પ્લેસમેન્ટ; અથવા 

• અભિવ્યભતત પનિાયરણ. 

 

ઉપચત કાર્યવાહીની સુનાવણી ફરરર્ાદ નોંિાવાની તારીખના 20 િાળા રદવસની અંદર થવી જોઈએ. ALJ એ સુનાવણી િછીના 10 િાળા રદવસની અંદર 

પનણયર્ લેવો જ જોઇએ. ર્ોગ્ર્ પ્રરક્રર્ાની ફરરર્ાદની સચૂના પ્રાપ્ત થર્ાના સાત (7) કેલેન્ડર રદવસોમાં ઠરાવ મીટટંગ થવી જ જોઇએ અને ઉપચત કાર્યવાહીની 

ફરરર્ાદ પ્રાપ્ત થર્ાના 15 કેલેન્ડર રદવસની અંદર બંને િક્ષોના સંતોષ સુિી આ બાબતનું સમાિાન ન કરવામાં આવે ત્ર્ાં સુિી ઉપચત કાર્યવાહીની સુનાવણી 

આગળ વિી િકે છે. 

 

સનુાવણીના પનણયર્ો: 

 કોઈિણ વર્પક્તગત રૂિે ઓળખી િકાર્ તેવી માપહતીને કાઢી નાખ્ર્ા િછી, જાહેર એજન્સી, રાજ્ર્ના સલાહકાર િનેલને તારણો અને પનણયર્ો રાન્સપમટ કરવા 

માટે જવાબદાર છે અને તે તારણો અને પનણયર્ો લોકોને િણ ઉિલબ્િ કરવવા જોઈએ. 39 

 

સનુાવણીના પનણયર્ની પનણાયર્કતા: 

 માતાપિતા અથવા જાહેર એજન્સી દ્વારા અિીલ ન કરવામાં આવે તો ALJ નો પનણયર્ અંપતમ છે. પનષ્કષય અને પનણયર્ોથી નારાજ કોઈિણ િક્ષને ઉપચત પ્રરક્રર્ા 

સુનાવણીમાં રજૂ કરેલી ફરરર્ાદના સંદભયમાં દીવાની કાર્યવાહી કરવાનો અપિકાર છે. 

અિીલ: 

સુનાવણીનો કોઈિણ િક્ષ કે જે તારણો અને પનણયર્થી સંમત નથી, તેને સક્ષમ અપિકારકે્ષત્રની કોઈિણ રાજ્ર્ કોટયમાં અથવા ર્ુનાઇટેડ સ્ટેટ્સની રડપસ્રક્ટ કોટયમાં 

નાગરરક કાર્યવાહી કરીને ALJ ના પનણયર્ની તારીખથી 120 રદવસની અંદર પવવાદની રકમને ધ્ર્ાનમાં લીિા પવના અિીલ કરવાનો અપિકાર છે. 

 

કોઈિણ નાગરરક કાર્યવાહીમાં, કોટય: 
 

 

 

39 34 CFR § 300.513(d). 
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• વહીવટી કાર્યવાહીના રેકોડય પ્રાપ્ત કરિે; 

• માતાપિતાની પવનંતી િર અથવા જાહેર એજન્સીની પવનંતી િર વિારાના િુરાવા સાંભળિે; 

• િુરાવાના વર્ાિકતા િર તેના પનણયર્ોને આિારરત રાખિે: અન ે

• કોટયને જે ર્ોગ્ર્ લાગે તે રાહત આિિે. 

 

IDEA ના ભાગ B માં કંઇિણ ર્ુએસ બંિારણ, 1990 ના અિંગતા સાથે અમેરરકનો અપિપનર્મ,1973 ના િુનવયસન કાર્દાના િીષયક V (કલમ 504), અથવા 

અિંગ બાળકોના અપિકારોની રક્ષા કતાય અન્ર્ સંઘીર્ કાર્દાઓ હેઠળ ઉિલબ્િ અપિકાર, કાર્યવાહી અને ઉિાર્ોને પ્રપતબંપિત કરતંુ નથી અથવા મર્ાયરદત કરતંુ 

નથી. પસવાર્ કે IDEA ના ભાગ B હેઠળ િણ રાહતની માંગ કરતા આ કાર્દા હેઠળ નાગરરક કાર્યવાહી દાખલ કરવા િહેલાં, ઉિર વણયવેલ ઉપચત પ્રરક્રર્ાની 

કાર્યવાહીઓ તે જ હદ સુિી સમાપ્ત થવી જ જોઇએ જે હદ સુિી IDEA ના ભાગ B હેઠળ માતાપિતા અથવા જાહેર એજન્સીએ કાર્યવાહી ફાઈલ કરી હોત. 

આનો અથય એ છે કે માતાપિતા િાસે અન્ર્ કાર્દાઓ હેઠળ એવા ઉિાર્  ઉિલબ્િ હોઈ િકે છે જે IDEA હેઠળ ઉિલબ્િ સાથે ઓવરલેિ થાર્, િરંતુ સામાન્ર્ 

રીતે, તે અન્ર્ કાર્દા હેઠળ રાહત મેળવવા માટે, માતાપિતાએ સીિા કોટયમાં જતાં િહેલાં IDEA હેઠળ ઉિલબ્િ વહીવટી ઉિાર્ોનો (એટલ ેકે, ઉપચત પ્રરક્રર્ાની 

ફરરર્ાદ, ઠરાવ મીટટંગ અને પનષ્િક્ષ ઉપચત પ્રરક્રર્ાની સુનાવણીની કાર્યવાહીઓ) ઉિર્ોગ કરવો જ જોઇએ. 

વકીલની ફી 

     IEP અને IFSP  

       34 C.F.R. § 300.517 

 

IDEA હેઠળ લાવવામાં આવેલી કોઈિણ પ્રરક્રર્ા અથવા કાર્યવાહીમાં, કોટય તેના પવવેકબુપદ્િથી વાજબી વકીલોની ફી પનમ્નને આિવાનું કહી િકે 

છે: 

• પવકલાંગ બાળકના માતાપિતા અથવા વાલીઓને જે પ્રવતયમાન િક્ષ છે; 

• પ્રવતયમાન િક્ષ કે જે MSDE અથવા અન્ર્ કોઈ જાહેર એજન્સી છે જે માતાપિતાના વકીલ પવરુદ્િ છે જે એવી ફરરર્ાદ કરે છે અથવા અનુગામી 

કાર્યવાહીનું કારણ છે જે વર્થય, ગેરવાજબી અથવા િાર્ા પવનાની છે અથવા માતાપિતાના વકીલની પવરુદ્િ છે જેમણે દાવા િછી મુકદ્દમા ચાલુ રાખ્ર્ું તે 

સ્િષ્ટ રીતે વર્થય, ગેરવાજબી અથવા િાર્ા પવનાનું છે; અથવા 

• પ્રવતયમાન િક્ષ કે જે MSDE અથવા અન્ર્ કોઈ જાહેર એજન્સી છે કે માતાપિતાના વકીલ અથવા માતાપિતાની પવરુદ્િ છે, જો માતાપિતાની 

ફરરર્ાદ અથવા અનુગામી કાર્યવાહીનું કારણ કોઈ અર્ોગ્ર્ હેતુ, જેમ કે િરેિાન કરવા માટે,  પબનજરૂરી પવલંબ માટે, અથવા પબનજરૂરી મુકદ્દમાની 

ટકંમત વિારવા માટે રજૂ કરવામાં આવર્ું હતંુ. 

 

ફી એવા સમુદાર્માં પ્રવતયતા દરો િર આિારરત હોવી જોઈએ જેમાં સેવાના પ્રકાર અને ગુણવિા માટેના િગલા લેવામાં આવર્ા હતા. આિવામાં આવેલી ફીની 

ગણતરીમાં કોઈ બોનસ અથવા મપટીપ્લાર્રનો ઉિર્ોગ કરી િકાિે નહીં. IDEA હેઠળ ઉિલબ્િ ભંડોળનો ઉિર્ોગ કાનૂની ફી, કોટય ખચય અથવા FAPE 

સુપનપચચત કરવા માટે કોઈ પવકલાંગ બાળક વતી કરવામાં આવેલ કાર્યવાહીના િગલાના કારણ સાથે સંકળાર્ેલ અન્ર્ ખચયને ટેકો આિવા માટે કરવામાં આવિે 

નહીં. 

 

નીચેના સંજોગોમાં ફી આિવામાં આવતી નથી: 

• કોઈિણ IFSP અથવા IEP ટીમની મીટટંગ માટે જ્ર્ાં સુિી તે ઉપચત પ્રરક્રર્ાની સુનાવણી અથવા ન્ર્ાપર્ક કાર્યવાહીના િરરણામ રૂિે 

બોલાવવામાં ન આવી હોર્; 

• ઉપચત પ્રરક્રર્ાની ફરરર્ાદ નોંિાવતા િહેલા મધ્ર્સ્થી માટે; 

• ઠરાવ મીટટંગ માટે; અને 

• માતાપિતાને લેપખત સમાિાનની ઓફર િછીની સેવાઓ માટે જો: 

o ઓફર પનર્મ 68, નાગરરક કાર્યવાહીના સંઘીર્ પનર્મો અથવા વહીવટી કાર્યવાહીના સમર્મર્ાયદામાં કાર્યવાહી િરૂ થર્ાના દસ 

રદવસ કરતા વિુ સમર્ની અંતગયત 
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કરવામાં આવે છે; 

o આ ઓફર દસ રદવસની અંદર સ્વીકૃત થઈ નથી; અન ે

o કોટય માને કે સુનાવણીમાં માતાપિતા દ્વારા મળેલી રાહત િતાવટની ઓફર કરતા માતાપિતા માટે વિુ અનુકૂળ નથી. જો 

માતાપિતા િતાવટની ઓફરને નકારી કાઢવામાં નોંિિાત્ર વાજબી ઠેરવવામાં આવે તો ફી અને ખચય ચુકવવાનું કહેવામાં આવિે. 

 

ફીને નીચેના સંજોગોમાં ઘટાડી િકાર્ છે: 

• માતાપિતા અથવા માતાપિતાનાવકીલે ગેરવાજબી રીતે પવવાદના હલન ેલાંબા સમર્ સુિી વિાર્ુું હોર્; 

• વર્ાજબી તુલનાત્મક કુિળતા, પ્રપતષ્ઠા અને અનુભવના વકીલ દ્વારા સમાન સેવાઓ માટે સમુદાર્માં પ્રવતયમાન કલાકોના દર 

કરતાં ફીની રકમ ગેરવાજબી રીતે વિુ હોર્; 

• કાર્યવાહીની પ્રકૃપતને ધ્ર્ાનમાં લેતા સમર્ અને સેવાઓ વિુ િડતી હોર્; અથવા 

• વકીલ ેઉપચત પ્રરક્રર્ાની સુનાવણીની પવનંતી નોરટસ ફાઇલ કરવામાં ર્ોગ્ર્ માપહતી આિી ન હોર્. 

 

ફી ઘટાડિે નહીં જો: 

• જાહેર એજન્સીએ ઠરાવ લાંબા સમર્ સુિી ચલાવર્ો; અથવા 

• પ્રરક્રર્ાત્મક સલામતી આવશ્ર્કતાઓનું ઉપલંઘન થર્ું હતંુ. 

 

વકીલની ફી વસૂલવાનો માતાપિતાનો અપિકાર IDEA માં પનિાયરરત કેટલીક િરતોને િૂણય કરવા િર આિાર રાખે છે, તેથી માતાપિતાએ તેમના વકીલો સાથે આ 

બાબતે ચચાય કરવી જોઈએ. 
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જોડાણ: 

IDEA પવવાદના ઠરાવની પ્રરક્રર્ાઓ માટ ેતલુનાત્મક ચાટય 
 

 મધ્ર્સ્થતા ઉપચત પ્રરક્રર્ાની ફરરર્ાદ ઠરાવ પ્રરક્રર્ા રાજ્ર્ની ફરરર્ાદ 

કોણ પ્રરક્રર્ા િરૂ કરી િકે 

છે? 

માતાપિતા અથવા જાહેર એજન્સી, 

િરંત ુતે બંને માટે સ્વૈપચ્છક હોવંુ 

આવશ્ર્ક છે 

માતાપિતા અથવા જાહેર 

એજન્સી 

િક્ષો માફી અથવા મધ્ર્સ્થીનો ઉિર્ોગ કરવા માટે 

સંમત ન થાર્ ત્ર્ાં સુિી જાહરે એજન્સી ઉપચત 

પ્રરક્રર્ાની ફરરર્ાદની પ્રાપપ્ત િછી ઠરાવ મીટટંગ 

પનિાયરીત કરે છે 

રાજ્ર્ની બહારના લોકો સપહત 

કોઈિણ વર્પક્ત અથવા સંસ્થા 

ફાઇલ કરવા માટેની સમર્ 

મર્ાયદા કેટલી છે? 

કંઈ સ્િષ્ટ કરેલ નથી િક્ષને મર્ાયરદત અિેક્ષાઓ 

સાથેની સમસ્ર્ાની જાણ થઈ 

હોર્ અથવા જાણ હોવી જોઈએ 

તે િછીના 2 વષય1 

માતાપિતાની ઉપચત પ્રરક્રર્ાની ફરરર્ાદ 

દ્વારા િરૂ થર્ેલ 

કપથત ઉપલંઘનની તારીખથી 1 વષય 

કર્ા મુદ્દાઓ ઉકેલી િકાર્ છે?  ભાગ 300 હેઠળની કોઈિણ 

બાબત, જેમાં ઉપચત કાર્યવાહીની 

ફરરર્ાદ નોંિાવતા િહેલા 

ઉદ્ભવતા બાબતોનો સમાવેિ 

થાર્ છે (અિવાદો િણ છે)2 

ઓળખ, મૂપર્ાંકન અથવા 

િૈક્ષપણક પ્લેસમેન્ટથી સંબંપિત 

કોઈિણ બાબત અથવા મફત 

ર્ોગ્ર્ જાહેર પિક્ષણની 

જોગવાઈ (અિવાદો િણ છે) 

માતાપિતાની ઉપચત પ્રરક્રર્ાની ફરરર્ાદમાં 

ઉઠાવેલા મુદ્દાઓની સમાન 

IDEA ના ભાગ B અથવા ભાગ 

300 ના કપથત ઉપલંઘન 

મુદ્દાના ઉકેલ માટે સમર્ 

સીમા િું છે? 

કંઈ સ્િષ્ટ થર્ેલ નથી પસવાર્ કે સમર્ સીમામાં કોઈ 

ચોક્કસ એક્સ્ટેંિન આિવામાં 

આવર્ું હોર્ ત્ર્ાં સુિી ઠરાવ 

અવપિના અંતથી 45 રદવસ3, 4 

િક્ષો મીટટંગ છોડવા અથવા મધ્ર્સ્થીનો 

ઉિર્ોગ કરવા માટે સંમત ન હોર્ ત્ર્ાં સુિી 

જાહેર એજન્સીએ માતાપિતાની ઉપચત 

પ્રરક્રર્ાની ફરરર્ાદ પ્રાપ્ત થર્ાના 15 રદવસની 

અંદર ઠરાવ મીટટંગ બોલાવવી આવશ્ર્ક છે, 

 

 પસવાર્ કે િક્ષો અન્ર્થા સંમત થાર્ અથવા 

માતાપિતા અથવા જાહેર એજન્સી ઠરાવ મીટટંગમાં 

ભાગ લેવામાં પનષ્ફળ થાર્ અથવા જાહેર એજન્સી 

માતાપિતાની ઉપચત પ્રરક્રર્ાની ફરરર્ાદ પ્રાપપ્તના 

15 રદવસની અંદર ઠરાવ મીટટંગ બોલાવવામાં 

પનષ્ફળ જિે ત્ર્ાં સુિી ઠરાવ અવપિ માતાપિતાની 

ઉપચત પ્રરક્રર્ાની ફરરર્ાદ પ્રાપ્ત થર્ાથી 30 

રદવસની છે3, 5, 6, 7 

જ્ર્ાં સુિી કોઈ એક્સ્ટેંિનની મંજૂરી 

ન હોર્ ત્ર્ાં સુિી ફરરર્ાદની પ્રાપપ્તથી 

60 રદવસમાં8 

મુદ્દાઓ કોણ હલ કરે છે? મધ્ર્સ્થી સાથ ેમાતાપિતા 

અને જાહરે એજન્સી 

 

પ્રરક્રર્ા સ્વૈપચ્છક છે અને 

બંને િક્ષોએ કોઈિણ 

ઠરાવથી સંમત થવંુ 

આવશ્ર્ક છે 

સુનાવણી અપિકારી/ વહીવટી 

કાર્દાના જજ (ALJ) 

માતાપિતા અને જાહેર એજન્સી 

 

બંને િક્ષોએ કોઈિણ ઠરાવથી સંમત થવંુ 

Maryland State 

Department of Education9 
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1 જો માતાપિતાન ેપનમ્ન કારણોસર ઉપચત પ્રરક્રર્ાની ફરરર્ાદ નોંિાવતા અટકાવવામાં આવર્ા તારા તો સમર્ મર્ાયદા માતાપિતાને લાગુ િડતી નથી: 

(1) જાહરે એજન્સી દ્વારા ચોક્કસ ખોટી રજૂઆતો કે તેણે  સમસ્ર્ાને હલ કરી છે જેથી ઉપચત પ્રરક્રર્ાની ફરરર્ાદનો આિાર બને છે; અથવા (2) જાહેર એજન્સી દ્વારા એવી 

માતાપિતા માટેની માપહતી રોકવી જે IDEA ના ભાગ 300 હેઠળ માતાપિતાને િૂરી િાડવી જરૂરી હતી (34 C.F.R. §300.511(f)). 

 

2 આવા અિવાદોમાં િામેલ છે: જાહેર એજન્સી ઘણા પવપિષ્ટ પિક્ષણ સેવાઓની પ્રારંપભક જોગવાઈ માટે સંમત થવાની માતાપિતાના ઇનકારને ઓવરરાઇડ કરવા માટે ઉપચત 

પ્રરક્રર્ાની ફરરર્ાદ નોંિાવતી નથી અથવા મધ્ર્સ્થીનો ઉિર્ોગ કરતી નથી (34 C.F.R. §300.300(b)(3)); જાહરે એજન્સી કદાચ માતાપિતા દ્વારા સ્થાપિત માતા-પિતા 

દ્વારા ખાનગી િાળાના બાળક અથવા ઘર િર િાળાના બાળકના પ્રારપંભક મૂપર્ાંકન અથવા િુનઃમપૂર્ાંકન માટે સંમત થવાના માતાપિતાના ઇનકાર માટે ઉપચત પ્રરક્રર્ાની 

ફરરર્ાદ નોંિાવિે નહીં અથવા મધ્ર્સ્થીનો ઉિર્ોગ કરિે નહીં; (34 

C.F.R. §300.300(c)(4)(i)); માતાપિતા દ્વારા ખાનગી િાળાના બાળકો માટે ઉપચત પ્રરક્રર્ાની ફરરર્ાદ નોંિાવવા માટેનો અપિકાર, જાહરે એજન્સી દ્વારા બાળકન ે

જરૂરીર્ાતો િોિવામાં પનષ્ફળતા સુિી મર્ાયરદત છે (34 C.F.R. §300.140); ઉચ્ચ પિપક્ષત પિક્ષકો પ્રદાન કરવામાં જાહેર એજન્સીની પનષ્ફળતા એ ઉપચત પ્રરક્રર્ાને આપિન 

મુદ્દો નથી, િરંત ુરાજ્ર્ પિક્ષણ એજન્સી (SEA) સાથે રાજ્ર્ની ફરરર્ાદ નોંિાવી િકાર્ છે. (34 C.F.R. §300.156(e)). 

 

3 જો પિસ્ત કાર્યવાહીને અનુલક્ષીને ઝડિી સુનાવણી માટે ઉપચત પ્રરક્રર્ાની ફરરર્ાદ દાખલ કરવામાં આવે છે, અથવા બાળક હાલમાં નોંિાર્ેલ નથી અને િાળામા ંભણતુ ંનથી, 

તો ઠરાવ અવપિ (મીટટંગ 7 રદવસની અંદર ર્ોજવા સાથ)ે 15 રદવસની હોર્ છે. જો મામલો બંને િક્ષોને સંતોષ થાર્ તે રીતે ઉકેલાર્ો ન હોર્, તો સુનાવણી, સુનાવણી પવનંતી 

કરવામાં આવે છે તે તારીખના 20 િાળા રદવસની અંદર થવી જ જોઇએ અને સુનાવણી િછી 10 િાળા રદવસોમાં પનણયર્ જારી કરવો આવશ્ર્ક છે. (34 C.F.R. 

§300.532(c) અને COMAR 13A.05.01.15). 

 

4 સુનાવણી અપિકારી/ALJ બંને િક્ષની પવનંતી િર ચોક્કસ એક્સ્ટેન્િન સમર્ની મંજૂરી આિી િકે છે. (34 C.F.R. §300.516(c)). 

 

5 પનર્મો 30-રદવસના ઠરાવ અવપિમાં સમાર્ોજન કરવાની મંજૂરી આિે છે. ઉપચત પ્રરક્રર્ાની સુનાવણી માટે 45 રદવસની સમર્રેખા નીચેની ઘટનાઓમાંથી એક િછીના 

રદવસે િરૂ થાર્ છે: (1) બંને િક્ષો ઠરાવ મીટટંગને છોડવા લેપખતમાં સંમત થાર્ છે; (2) મધ્ર્સ્થી અથવા ઠરાવ મીટટંગ િરૂ થાર્ છે િરંત ુ30 રદવસની અવપિ સમાપ્ત થાર્ તે 

િહેલાં, િક્ષો લપેખતમાં સંમત થાર્ કે કોઈ કરાર િક્ર્ નથી; (3) જો બંને િક્ષો 30-રદવસની ઠરાવ અવપિના અંતમાં મધ્ર્સ્થી ચાલુ રાખવા લેપખતમાં સંમત થાર્ છે, િરંતુ 

િછીથી, માતાપિતા અથવા જાહરે એજન્સી મધ્ર્સ્થી પ્રરક્રર્ામાથંી નીકળી જાર્.. (34 C.F.R. §300.510 (c)). 

 

6 ઠરાવ મીટટંગમાં ભાગ લેવાની માતાપિતાની પનષ્ફળતા, થરક પ્રરક્રર્ાની સમર્રેખા અને મીટટંગ ર્ોજાર્ ત્ર્ાં સુિી ઉપચત પ્રરક્રર્ાની સુનાવણીમાં પવલંબ કર ેછે. (34 C.F.R. 

§300.510(b)(3)). 

 

7 જો જાહરે એજન્સી માતાપિતાની ઉપચત પ્રરક્રર્ાની ફરરર્ાદ પ્રાપ્ત થર્ાના 15 રદવસની અંદર ઠરાવ મીટટંગ ર્ોજવામાં પનષ્ફળ જાર્ અથવા ઠરાવ મીટટંગમાં ભાગ લેવામાં પનષ્ફળ 

જાર્, તો માતાપિતા ઉપચત પ્રરક્રર્ાની સુનાવણીની સમર્મર્ાયદા િરૂ કરવા માટે ALJ ની દખલ ની પવનંતી કરી િકે છે. 

 

8 જો કોઈ ખાસ ફરરર્ાદના સંદભયમાં અસાિારણ સંજોગો હાજર હોર્, અથવા માતાપિતા (અથવા વર્પક્ત અથવા સંગઠન, જો મધ્ર્સ્થી અથવા પવવાદના પનરાકરણના અન્ર્ 

વૈકપપિક માધ્ર્મો, રાજ્ર્ કાર્યવાહી હેઠળ વર્પક્ત અથવા સંસ્થાને ઉિલબ્િ હોર્) અને જાહેર એજન્સી મધ્ર્સ્થી માટે િામેલ થવા અથવા જો રાજ્ર્માં ઉિલબ્િ હોર્ તો 

પવવાદના પનરાકરણના અન્ર્ વૈકપપિક માધ્ર્મોમાં જોડાવા માટે સંમત હોર્ તો રાજ્ર્ની ફરરર્ાદના પનરાકરણ માટેની સમર્મર્ાયદા લંબાવી િકાર્ છે (34 C.F.R. 

§300.152(b)(1)). 

 

9 MSDE ફરરર્ાદ પ્રરક્રર્ાઓ જાહરે એજન્સીની મુનસફી િર, ફરરર્ાદના પનરાકરણની દરખાસ્ત સપહત ફરરર્ાદને જવાબ આિવા માટે તક આિે છે; અને ફરરર્ાદ નોંિાવતા 

માતાપિતા અને જાહેર એજન્સીન ેસ્વેચ્છાએ મધ્ર્સ્થીમાં િામેલ થવાની તક. (34 C.F.R. §300.152(a)(3)). કેટલાક રકસ્સાઓમાં, ફરરર્ાદી અને જાહેર એજન્સી 

બાબતનું સમાધાન લાવવા માટે MSDEની જરૂરરર્ાત પવના પવવાદનું સમાિાન કરી િકે છે. 
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