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 प्रक्रियात्मक सरुक्षाहरूको सचूना 
34 C.F.R. § 300.504 र § 303.421 र § 303.404 

 

प्रक्रियात्मक सरुक्षाहरूको सचूनामा सभजल ैबझु्न सक्रकन ेर उपयकु्त हँदा अभििावकको मातिृाषामा अभििावकीय 

अभिकारहरूको परू्ा व्याख्या समाविे गछा। यो प्रक्रियात्मक सुरक्षाहरू असक्षमताहरू िएका बालबाभलका र सघंीय 

काननू अन्तगातका पररवारहरू, असक्षमताहरूको िभैक्षक ऐन अन्तगातका व्यभक्तहरूमा लाग ूहन्छ। 

 

यो कागजातमा समावेि गररएका सुरक्षाहरू संघीय असक्षमताहरू िएका व्यभक्तहरूको भिक्षा ऐन (IDEA), 20 U.S.C. 

§1400 et seq., संघीय भनयमनहरूको संभहता (CFR), 34 C.F.R. § 300.1 et. seq। (IEP) र 34 C.F.R. § 

303.1 et. seq. (IFSP) र मेररल्याण्ड भनयमावली सहहंताका भनम्न च्याप्टरहरू वा COMAR: COMAR 

13A.05.01, COMAR 13A.08.03 र COMAR 13A.13.01 द्वारा स्थापना गररएका हन्। प्रत्येक सावाजभनक 

भनकायले IDEA का आवश्यकताहरू पूरा गने प्रक्रियात्मक सुरक्षाहरूलाई स्थापना गनेछ, कायम राखे्नछ र कायाान्वयन 

गनेछ। उपयुक्त हँदा, यो सूचनाले िागको B को लाभग IEP र िाग C को लाभग IFSP सङ्केत गरेर IDEA को िाग B 

वा िाग C मा उपलब्ि हने खण्डहरूलाई सङ्केत गनेछ। 

 

IFSP बाट सेवाहरू प्राप्त गने बालबाभलका र पररवारहरूको लाभग, अभििावकहरूले भनम्न अवस्थामा प्रक्रियात्मक 

सुरक्षाहरूको प्रभतभलभप प्राप्त गछान्: 

• प्रारभभिक हस्तक्षेप सेवाहरूको प्रदायकले बच्चाको पभहचान, मूल्याङ्कन वा स्थान भनयोजन वा बच्चा र उक्त 

बच्चाको पररवारलाई प्रारभभिक हस्तक्षेप सेवाहरूको प्राविानलाई प्रस्ताव वा अस्वीकार गदाा, आरभि वा 

पररवतान गदाा सभहत पूवा भलभखत सूचनाको साथमा; 

• िाग C अन्तगात बालबाभलकालाई प्रारभभिक हस्तक्षेप सेवाहरूको लाभग सन्दिा गदाा; वा 

• प्रारभभिक हस्तक्षेप सेवाहरूको प्राविानको लाभग सहमभत प्राप्त गदाा िुक्तानीहरूको नीभतहरूका 

राज्यको प्रर्ालूको प्रभतभलभपसँग। 

 

IEP बाट सेवाहरूको प्राप्त गरररहेका बालबाभलकाको लाभग, सावाजभनक भनयकायले अभििावकहरूलाई 

कागजातको अको प्रभतभलभप क्रदनुपदाा बाहेक अभििावकहरूले वषामा एकपटक प्रक्रियात्मक सुरक्षाहरूको 

कागजातको प्रभतभलभप प्राप्त गना आवश्यक हन्छ; 

• मूल्याङ्कनको लाभग प्रारभभिक भसफाररस वा अभििावकीय अनुरोि िएको बेलामा; 

• भवद्यालय वषामा पभहलो भलभखत राज्य उजुरीको प्राभप्तपश्चात; 

• कुनै एक िैभक्षक सत्रमा प्रथम उभचत प्रक्रिया उजुरी प्राप्त िएको बेलामा; 

• अनुिासनात्मक कायावाही गने भनर्ाय ललँदा; र 

• अभििावकले अनुरोि गदाा। 

 

सावाजभनक भनकायले आफ्नो इन्टरनेट वेबसाइट िएको खण्डमा उक्त वेबसाइटमा प्रक्रियात्मक सुरक्षाहरूको हालको 

प्रभतभलभप राख्न सक्छ। 

 

प्रक्रियात्मक सुरक्षाहरूको कागजातमा उक्त काया गना स्पष्ट रूपमा सभिव हँदा बाहेक सभजलै बुझ्नसक्रकने तररका र 

अभििावकको मातृिाषामा अभििावकका अभिकारहरूको पूर्ा सूचना समावेि छ। मातृिाषा वा अभििावकको 

सञ्चारको अन्य मोड भलभखत िाषामा छैन िने, सावाजभनक भनकायले अभििावकको मातृिाषा वा सञ्चारको अन्य 

मोडमा मौभखक वा अन्य माध्यमहरूद्वारा प्रक्रियात्मक सुरक्षाहरूलाई अनुवादन गना चरर्हरू अपनाउनुपनेछ। 

उक्त सावाजभनक भनकायले अभनवाया रूपमा सूचनाको िाषानुवाद तथा अभििावकहरूले प्रक्रियागत सूरक्षाको 

भवषय-वस्तु बुझेका छन् िनेर अभिलेख गने खालको भलभखत प्रमार् राखु्नपछा। 
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 मात ृिाषा 
 IEP र IFSP 

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

 

अभििावकहरूसगँ आफूल ेबझु्न ेिाषामा सूचना प्राप्त गन ेअभिकार हन्छ। 

 

अंग्रेजी िाषामा सीभमत दखल िएका व्यभक्तहरूका सन्दिामा मातृ िाषाले देहायका कुराहरू जनाउछ: 

• उक्त व्यभक्तले सामान्यतया प्रयोग गने िाषा, वा बच्चाको सन्दिामा, बच्चाको अभििावकहरूले 

सामान्यतया प्रयोग गने िाषा; 

• (कुनै बच्चाको मूल्याङ्कन सभहतको) बच्चासँगको सभपूर्ा प्रत्यक्ष सभपकामा भनज बच्चाले घर वा अध्ययन 

गने वातावरर्मा समान्यतया प्रयोग गने िाषा। 

 

बभहरोपना वा अन्िता िएको व्यभक्त वा भलभखत िाषा निएको व्यभक्तको लाभग उक्त व्यभक्तले सामान्यतया प्रयोग गने 

(सांकेभतक िाषा, ब्रेल वा मौभखक सञ्चार जस्ता) कुराहरू नै सञ्चारको माध्यम हन्छन्। 

अभििावकहरूले आफ्नो बच्चाको पूरा गररएको IFSP वा IEP लाई अभििावकको मातृिाषामा अनुवाद गनाको लाभग 

अनुरोि गना सकु्नहन्छ।  अभििावकहरूद्वारा बोभलने मातृिाषा स्थानीय भवद्यालय प्रर्ालीमा भवद्याथीको जनसङ्ख्याको 

एक प्रभतित (1%) िन्दा िेरै बोभलन्छ िने, उपयुक्त भवद्यालय कमाचारीले अभििावकहरूलाई अनुरोिको भमभत देभख 

30 क्रदन भित्र अनुवाद गररएको कागजात उपलब्ि गराउनुपछा। यो एक प्रभतित अनुवादनको आवश्यकतालाई यो 

कागजातको मध्यस्थता खण्डमा पभन छलफल गररएको छ। 

 

 भवद्यतुीय पत्राचार 
 IEP र IFSP 34 

C.F.R. § 300.505 

 

भवद्यतुीय रूपमा सूचना प्राप्त गन ेभवकल्प उपलब्ि िएको खण्डमा अभििावकहरू भवद्यतुीय रूपमा सचूनाहरू प्राप्त 

गना सके्न छन।् सावाजभनक भनकायले अभििावकहरूलाई इमेलद्वारा कागजातहरू प्राप्त गने रोजाइ प्रस्ताव गछा िने, 

अभििावकले भनम्न कुराहरू इमेलद्वारा प्राप्त गने छनोट गना सकु्नहन्छ: 

• पूवा भलभखत सूचना; 

• प्रक्रियात्मक सूरक्षाहरूको सूचना; र 

• उभचत प्रक्रियाको लाभग गररने अनुरोि सभबन्िी सूचनाहरू। 

 

 अभग्रम भलभखत सचूना 
 IEP र IFSP 

34 C.F.R. §§ 300.503 र 303.421 

 

अभििावकहरूसगँ आफ्नो बच्चाका प्रारभभिक हस्तक्षपे सवेा वा भविषे भिक्षा र सभबभन्ित सवेाहरूसँग सभबभन्ित 

सावाजभनक भनकायका कायाहरू बारे भलभखत जानकारी प्राप्त गन ेअभिकार छ। 

सचूना: 
सावाजभनक भनकायले अभििावकहरूलाई भनम्न कुराहरू प्रस्ताव वा अस्वीकार, आरभि वा पररवतान गनुािन्दा अगाभड 

उभचत समयमा भलभखत सूचना उपलब्ि गराउनुपछा: 

• पररचय; 

• मूल्याङ्कन; 

• शैैभक्षक कायािम; 
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• बच्चाको िैभक्षक स्थान भनयोजन (िनाा) 

• बच्चालाई भन:िुल्क उभचत सावाजभनक भिक्षा (FAPE) को प्राविान; वा 

• IFSP माफा त बच्चा र बच्चाको पररवारलाई प्रारभभिक हस्तक्षेप सेवाहरूको प्राविान वा 

• IEP माफा त बच्चालाई िैभक्षक भिक्षा र सभबभन्ित सेवाहरूको प्राविान। 

अभििावकीय सहमभत आवश्यक पने कायासँग सभबभन्ित भलभखत सूचना हँदा, सावाजभनक भनकायले सोही समयमा 

भलभखत सूचना क्रदन सक्छ। 

भलभखत सचूनाको भवषय-वस्त:ु 
IFSP बाट सेवाहरू प्राप्त गरररहेका बालबाभलका र पररवारहरूको लाभग, भलभखत सूचनामा भनम्न हनुपछा: 

o प्रश्ताव गररन लाभगएको वा अस्वीकार गररएको कायालाई व्याख्या गनुापछा; 

o काया गनुाका कारर्हरूलाई व्याख्या गनुापछा: र 

o प्रक्रियात्मक सुरक्षाहरूलाई समावेि गनुापछा। 

IEP बाट सेवाहरू प्राप्त गरररहेका बालबाभलकाको लाभग, भलभखत सूचनाले भनम्न गनुापछा: 

• सावाजभनक भनकायले प्रस्ताव गरेको वा अस्वीकार गरेका काया(हरू) लाई व्याख्या गनुापछा; 

• सावाजभनकले काया(हरू) भलन क्रकन प्रस्ताव गदैछ वा अस्वीकार गदैछ िनी व्याख्या गनुापछा; 

• काया(हरू) प्रस्ताव वा अस्वीकार गने भनर्ायमा सावाजभनक भनकायले प्रयोग गरेको प्रत्यक मूल्याङ्कनको 

कायाभवभि, मूल्याङ्कन, रेकडा वा ररपोटालाई व्याख्या गनुापछा; 

• IDEA मा प्रक्रियात्मक सुरक्षाहरूका प्राविानहरू अन्तगात अभििावकहरू संरभक्षत छन् िनी कथन 

समाविे हनुपछा; 

• सावाजभनक भनकायले प्रस्ताव वा अस्वीकार गरररहेको कायावाही मूल्याङ्कनको प्रारभभिक भसफाररस होइन 

िने अभििावकहरूलाई उहाँहरूले प्रक्रियात्मक सुरक्षाहरूको भववरर् कसरी प्राप्त गना सक्छन् िनी 

बताउनुपछा; 

• IDEA बुझ्नमा मद्दतको लाभग अभििावकहरूलाई सभपका  गनाको लाभग स्रोतहरू समावेि गनुापछा; 

• बच्चाको व्यभक्तकृत िैभक्षक कायािम (IEP) टोलीले भवचार गरेको र ती छनोटहरूलाई कीन अस्वीकार गररएको 

थोयो िनी कुनै पभन अन्य छनोटलाई व्याख्या गनुापछा;  र 

• सावाजभनक भनकायले कायालाई क्रकन प्रस्ताव वा अस्वीकार गर् यो िनी अन्य कारर्हरूको भववरर् उपलब्ि 

गराउनुपछा। 

सहमभत 
 IEP र IFSP 

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

अभििावकको सहमभत: 
सावाजभनक भनकायल ेदवु ैप्रारभभिक हस्तक्षपे र भविषे भिक्षा र सभबभन्ित सवेाहरूको लाभग बच्चालाई पहचँ गना र 

पभहलो पटकको प्रारभभिक हस्तक्षपे र भविषे भिक्षा र सभबभन्ित सेवाहरू उपलब्ि गराउनअुभघ अभििावकीय सहमभत 

प्राप्त गनुापछा। अभििावकहरूसगँ कुन ैपभन समयमा सहमभत क्रफताा भलन ेअभिकार छ। मलू्याङ्कनको लाभग सहमभतमा 

केही अपवादहरू छन।् 

 

सहमभत िन्नाले अभििावकहरूलाई: 

• सहमभत खोभजएको क्रियाकलापकसँग सभबभन्ित सबै जानकारीको बारेमा उहाँहरूको मातृिाषा वा अन्य 

सञ्चारको माध्यममा पूर्ा रूपमा सूभचत गररएको छ; 

• अभििावकहरू सहमभत खोभजएका क्रियाकलापहरू गने बारे बुझ्नुहन्छ र र भलभखतमा सहमभत जनाउनुहन्छ र 

सहमभतले खुलासा गररने क्रियाकलाप र कसलाई गने िनी व्याख्या गदाछ र रेकडाहरू सूचीबद्ध गछा (कुनै 

िएमा); र 

• सहमभत प्रदान गने काया स्वैभच्छक हन्छ र कुनै पभन समयमा रद्द गना सक्रकन्छ िनी बुझ्नुहन्छ। 

 

अभििावकहरूले सहमभत क्रफताा भलनुहन्छ िने, यसले सावाजभनक भनकायले सहमभत प्राप्त गरेको समय र यसलाई क्रफताा 
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भलनुिन्दा अगाभडको समयको बीचमा िएको कायालाई रद्द गदैन। 

अभििावकले बच्चालाई भविेष भिक्षा र सभबभन्ित सेवाहरू प्रारभभिक रूपमा उपलब्ि गराएपभछ भविेष भिक्षाका 

सेवाहरू प्राप्त गनाको लाभग आफ्नो बच्चाको लाभग भलभखतमा सहमभत रद्द गनुाहन्छ िने,सावाजभनक भनकायलाई सहमभतको 

खण्डनको कारर् भविेष भिक्षा र सभबभन्ित सेवाहरूको बच्चाको प्राभप्तका कुनै पभन सन्दिालाई हटाउन बच्चाको िैभक्षक 

रेकडाहरू संिोिन गना आवश्यक हँदैन।  

 

IEP – िाग B 

प्रारभभिक मलू्याङ्कनको लाभग अभििावकीय सहमभत: 
सावाजभनक भनकायले बच्चा भविेष भिक्षा र सभबभन्ित सेवाहरूको लाभग योग्य हनुहन्छ वा हनुहँदैन िनी भनिाारर् 

गनाकोलाभग बच्चाको प्रारभभिक मूल्याङ्कन गनुाअभघ र पभहलो पटक भविेष भिक्षा र सभबभन्ित सेवाहरू उपलब्ि 

गराउनुअभघ अभििावकीय सहमभत प्राप्त गनुापछा। (1)सावाजभनक भनकायले बच्चा भविेष भिक्षा र सभबभन्ित सेवाहरूको 

योग्य हनुहन्छ वा हनुहँदैन िनी भनिाारर् गना बच्चाको प्रारभभिक मूल्याङ्कन सञ्चालन गना सकु्नअभघ, सावाजभनक 

भनकायले भनम्न कुराहरू गनुापछा: 

• अभििावकहरूलाई प्रस्ताभवत कायाको पूवा भलभखत सूचना उपलब्ि गराउनुपछा; र 

• प्रारभभिक मूल्याङ्कन सञ्चालन गनुापूवा अभििावकबाट सूभचत सहमभत प्राप्त गनुापछा; र 

• अभििावकलाई पूवा भलभखत सूचनाको साथमा प्रक्रियात्मक सुरक्षाहरूको सूचनाको प्रभतभलभप उपलब्ि 

गराउनुपछा। 

 

सावाजभनक भनकायले बच्चा भविेष भिक्षा र सभबभन्ित सेवाहरूको प्राविान आवश्यक पने असक्षमता िएको बच्चा हो वा 

होइन िनी भनर्ाय भलन प्रारभभिक मूल्याङ्कनको लाभग सूभचत सहमभत प्राप्त गने उभचत प्रयत्नहरू गनुापछा। सावाजभनक 

भवद्यालयमा नामांक्रकत वा सावाजभनक भवद्यालयमा नामांक्रकत हन खोभजरहेको बच्चाको अभििावकले प्रारभभिक 

मूल्याङ्कनको लाभग सहमभत उपलब्ि गराउनु हँदैन िने, सावाजभनक भनकायले मध्यस्थता वा उभचत प्रक्रियाको उजुरी 

जस्ता यहाँ भित्र थप छलफल गररएका प्रक्रियात्मक सुरक्षाहरूलाई उपयोग गरेर बच्चाको प्रारभभिक मूल्याङ्कनलाई 

अनुसरर् गना सक्छ तर आवश्यक हँदैन।(2) 

 

होम स्कूलमा िएको वा अभििावकहरूद्वारा आफ्नै खचामा नीभज भवद्यालयमा राभखएको बच्चाको अभििावकले प्रारभभिक 

मूल्याङ्कन वा पुनमूाल्याङ्कनको लाभग सहमभत उपलब्ि गराउनुहँदैन वा अभििावक सहमभत उपलब्ि गराउने 

अनुरोिमा प्रभतक्रिया जनाउन असफल हनुियो िने, सावाजभनक भनकायले माभथ व्याख्या गररएका सहमभत ओिरराइड 

कायाभवभिहरू प्रयोग नगना सक्छ।(3) 

 

प्रारभभिक मूल्याङ्कनका लाभग अभििावकले क्रदएको सहमभतले उक्त अभििावकले सावाजभनक भनकायलाई प्रारभभिक 

हस्तक्षेप वा भविेष भिक्षा तथा सभबभन्ित सेवाहरू आफ्नो बच्चालाई प्रदान गना सुरु गने अनुमभत पभन क्रदएको िन्ने अथा 

लाग्दैन। 

 

राज्यका वाडाहरूको प्रारभभिक मलू्याङ्कनका लाभग भविेष भनयमहरू: 
बच्चा राज्यको वाडा हो र आफ्ना अभििावकहरूसँग बभसरहेका छैनन् िनी, सावाजभनक भनकायलाई बच्चा असक्षमता 

िएको बच्चा हो िनी भनिाारर् गना प्रारभभिक मूल्याङ्कनका लाभग अभििावकहरूबाट सहमभत आवश्यक हँदैन 
 

यक्रद: 

• बच्चाको अभििावकलाई फेला पाने उभचत प्रयत्नहरूको बावजूद, सावाजभनक भनकाय असफल हन्छ; 

• राज्य कानूनको अनुसार अभििावकहरूका अभिकारहरूलाई खारेज गररएको छ; वा 

 
(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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• न्यायािीिले अभििावक बाहेक अन्य व्यभक्तलाई िैभक्षक भनर्ायहरू भलने र प्रारभभिक मूल्याङ्कनको 

लाभग सहमभत क्रदने अभिकार सुभभपनुिएको छ। 

 

सवेाहरूको लाभग अभििावकीय सहमभत: 
सावाजभनक भनकायले पभहलो पकट बच्चालाई भविेष भिक्षा र सभबभन्ित सेवाहरू उपलब्ि गराउनुअभघ सूभचत सहमभत 

प्राप्त गनुापछा. सावाजभनक भनकायले अभििावकहरूले भनम्न कुराहरू गनुाहन्छ िने अभििावकीय सहमभत भबना भविेष 

भिक्षा र सभबभन्ित सेवाहरू उपलब्ि गराउन सक्रकन्छ िनी सभझौता वा भनर्ाय प्राप्त गना मध्यस्थता वा बाँकी 

प्रक्रियाका कायाभवभिहरू प्रयोग गनुाहँदैन: 

• आफ्नो बच्चाको लाभग भविेष भिक्षा र सभबभन्ित सेवाहरू प्राप्त गनाको लाभग सहमभत क्रदन अस्वीकार 

गनुाहन्छ; वा 

• पभहलो पटक भविेष भिक्षा र सभबभन्ित सेवाहरूको प्राविानको लाभग सहमभत उपलब्ि गराउने 

अनुरोिमा प्रभतक्रिया जनाउनुहन्न। 

 

अभििावकले पभहलो पटक आफ्नो बच्चालाई भविेष भिक्षा र सभबभन्ित सेवाहरू प्राप्त गनाको लाभग सहमभत क्रदन 

अस्वीकार गनुािएमा वा अभििावकहरूले सहमभत उपलब्ि गराउने अनुरोिमा प्रभतक्रिया जनाउनुिएन िने, सावाजभनक 

भनकाय: 

• उहाँहरूको बच्चालाई भन:िुल्क उपयुक्त सावाजभनक भिक्षा (FAPE) उपलब्ि गराउन आवश्यकताको 

उल्लङ्घनमा हँदैन; र 

• व्यभक्तगत भिक्षा कायािम (IEP) बैठक गना वा उहाँहरूको बच्चाको लाभग IEP भवकास गना 

आवश्यक हँदैन।  

 

सवेाहरूको लाभग अभििावकीय सहमभतको क्रफताा: 
सावाजभनक भनकायले भविेष भिक्षा र सभबभन्ित सेवाहरूको प्रारभभिक प्राविान सुरु गरेपभछ कुनै पभन समयमा भविेष 

भिक्षा र सभबभन्ित सेवाहरूको भनरन्तर प्राविानको लाभग भलभखतमा सहमभत क्रफताा भलनुहन्छ िने, सावाजभनक 

भनकायलाई: 

• सहमभतको खण्डन िएको कारर् भविेष भिक्षा र सभबभन्ित सेवाहरूको बच्चाको प्राभप्तमा कुनै पभन 

सन्दिालाई हटाउन बच्चाका िैभक्षक रेकडाहरू संिोि गना आवश्यक हँदैन; 

• बच्चालाई भविेष भिक्षा र सभबभन्ित सेवाहरू उपलब्ि गराउने कायालाई जारी नराख्न सक्छ तर भविेष भिक्षा र 

सभबभन्ित सेवाहरूको प्राविानलाई समाप्त गनुाअभघ सबै भविेि भिक्षा र सभबभन्ित सेवालाई रोक्न 

अभििावकको भलभखत अनुरोिको अभििावलाई पूवा भलभखत सूचना उपलब्ि गराउनुपछा; 

• बच्चालाई सेवाहरू उपलब्ि गराउन सक्रकन्छ िनी सभझौता वा भनर्ाय प्राप्त गना मध्यस्थता वा उभचत प्रक्रियाका 

कायाभवभिहरू प्रयोग नगना सक्छ; 

• बच्चालाई अभतररक्त भविेष भिक्षा र सभबभन्ित सेवाहरू उपलब्ि गराउन असफल िएको कारर्ले बच्चालाई 

FAPE उपलब्ि गराउन आवश्यकताको उल्लङ्घन गरेको माभननेछैन; र 

• भविेष भिक्षा र सभबभन्ित सेवाहरूको अभतररक्त प्राविानको लाभग IEP टोली बैठक संयोजन गना वा 

IEP भवकास गना आवश्यक हँदैन। 

 

सहमभत क्रफताा भलनाले सरकारी भनकायले सहमभत प्राप्त गरेको समय र सहमभत क्रफताा भलनुिन्दा अगाभडको बीचमा 

िएको कायालाई रद्द गदैन। 

IEP बालबाभलका र यवुाको लाभग पनूमूाल्याङ्कनहरूको लाभग अभििावकीय सहमभत: 

सावाजभनक भनकायले बच्चाको पूनमूाल्याङ्कन सञ्चालन गनुापूवा सावाजभनक भनकायले भनम्न कुराहरू देखाउन सक्दा 

बाहेक सूभचत सहमभत प्राप्त गनुापछा; 

• यसले पुनमूाल्याङ्कनको लाभग अभििावकीय सहमभत प्राप्त गना उभचत कदमहरू चालेको छ; र 

• अभििावकले प्रभतक्रिया जनाउनुिएन। 
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अभििावकहरूले नयाँ मूल्याङ्कनहरूको लाभग सहमभत क्रदन अस्वीकार गनुाियो िने, सावाजभनक भनकायले 

अभििावकको सहमभत उपलब्ि गराउने अस्वीकृभतलाइ चुनौती क्रदन मध्यस्थता वा उभचत प्रक्रियाका कायाभवभिहरू 

प्रयोग गरेर अभििावकको अस्वीकृभतलाई ओिरराइड गना खोज्न सकु्नहन्छ तर आवश्यक हँदैन। प्रारभभिक मूल्याङ्कन 

जस्तै, सावाजभनक भनकायले नयाँ मूल्याङ्कनहरू अनुसरर् गना अस्वीकार गरेमा IDEA अन्तगात आफ्ना दाभयत्वहरूलाई 

उल्लङ्घन गदैन। 

 

अभििावकीय सहमभत प्राप्त गना उभचत प्रयत्नहरूको कागजातीकरर्: 
सावाजभनक भनकायले प्रारभभिक मूल्याङ्कनहरूको अभििावकीय सहमभत प्राप्त गना, पुनमूाल्याङ्कनहरूको लाभग पभहलो 

पटक भविेष भिक्षा र सभबभन्ित सेवाहरू उपलब्ि गराउन र प्रारभभिक मूल्याङ्कनहरूको लाभग राज्यका वाडाहरूका 

अभििावकहरूलाई पत्ता लगाउन उभचत प्रयत्नहरूको कागजातीकरर्लाई कायम राखु्नपछा। 

कागजातीकरर्मा भनम्न जस्ता अभििावकीय सहमभत प्राप्त गना सावाजभनक भनकायका प्रयत्नहरूको रेकडा समावेि हनुपछा: 

• फोन गररएका वा गने प्रयास गररएका टेभलफोन कलहरूका भवस्तृत रेकडाहरू र ती कलहरूका नभतजाहरू; 

• अभििावकहरूलाई पठाइएको पत्रका प्रभतभलभपहरू र प्राप्त गररएको कुनै पभन प्रभतक्रिया; र 

• अभििावकको घर वा रोजगारीको स्थानमा गररएका िेटहरूका भवस्तृत रेकडा र ती िेटहरूका 

नभतजाहरू। 

 

अन्य सहमभतका आवश्यकताहरू: 
सावाजभनक भनकायले भनम्न कुराहरू गनुािन्दा अगाभड अभििावकीय सहमभत आवश्यक हँदैन: 

• आफ्नो बच्चाको प्रारभभिक मूल्याङ्कन वा पुनमूाल्याङ्कनको िागको रूपमा भवद्यमान डाटाको समीक्षा गदाा; वा 

• तपाईंको बच्चालाई सबै बालबाभलकाका सबै अभििावकहरूबाट जाँच वा मूल्याङ्कनको सहमभत 

आवश्यक हनुिन्दा अगाभड बाहेक सबै बालबाभलका क्रदइने जाँच वा अन्य मूल्याङ्कन क्रदन्छ. 

 

सावाजभनक भनकायले अभििावक वा बालबाभलकालाई कुनै अन्य सेवा, लाि वा क्रियाकलाप क्रदने अस्वीकृत़मा सहमभत 

क्रदने अभििावकको अस्वीकृभतलाई प्रयोग नगना सक्छ। 

 

अभििावकले आफ्नो बच्चालाई होम स्कूलमा राखु्नहन्छ वा आफ्नो बच्चालाई आफ्नै खचामा नीभज भवद्यालयमा िनाा 

गनुाहन्छ िने, सावाजभनक भनकायले सहमभतलाई ओिरराइड गना मध्यस्थता वा उभचत प्रक्रियाका कायाभवभिहरू प्रयोग 

नगना सक्छ र सावाजभनक भनकायलाई 34 C.F.R. §§ 300.132-300.144 अन्तगात सेवाहरूको लाभग बच्चालाई 

योग्य मान्न आवश्यक हँदैन, यक्रद: 

• अभििावकले आफ्नो बच्चाको प्रारभभिक मूल्याङ्कन वा पूनमूाल्याङ्कनका लाभग सहमभत उपलब्ि गराउनुहँदैन; वा 

• अभििावक सहमभत उपलब्ि गराउने अनुरोिमा प्रभतक्रिया जनाउन असफल हनुियो। 

 

IDEA लाई अभििावकीय सहमभत (प्रारभभिक मूल्याङ्कन, सेवाहरूको प्रारभभिक प्राविान र पुनमूाल्याङ्कन) आवश्यक 

पने IDEA को लाभग कायाहरूको अभतररक्तमा, मेररल्याण्ड कानूनलाई टोलीले भनम्न कुराहरू प्रस्ताव गछा िने IEP टोलीले 

अभििावकको भलभखत सहमभत प्राप्त गना आवश्यक हन्छ: 

• मेररल्याण्ड हाई स्कूल भडप्लोमा िेभडटहरू जारी वा उपलब्ि नगराउने वैकभल्पक िैभक्षक कायािममा बच्चालाई 

िनाा गना; 

• राज्यको वैकभल्पक पाठ्यिमसँग सभबभन्ित वैकभल्पक िैभक्षक मूल्याङ्कनको लाभग बच्चालाई पभहचान 

गना; वा 

• COMAR 13A.08.04.05 मा व्याख्या गररए अनुसार बच्चाको व्यवहारलाई सभबोिन गना IEP अवरोि 

वा पृथकता समावेि गना। 

 

अभििावकले माभथ सूचीबद्ध गररएको कुनै पभन प्रस्ताभवत कायाहरूमा भलभखत सूचना उपलब्ि गराउनुहँदैन िने, IEP ले 

अभििावकलाई भनम्न कुराहरूको बारेमा सूभचत गदै IEP टोली बैठक पभछ पाँच (5) व्यवसाय क्रदनिन्दा क्रढला नगरी 
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उहाँहरूका सहमती अभिकारहरूको भलभखत सूचना पठाउनुपछा: 

• अभििावकसँग प्रस्ताभवत कायामा सहमभत जनाउने वा सहमभत जनाउन अस्वीकार गने अभिकार छ; र 

• अभििावकले IEP टोली बैठकको पन्र (15) व्यवसाय क्रदनभित्र भलभखत सहमभत वा भलभखत अस्वीकृभत 

उपलब्ि गराउनु हँदैन िने, IEP टोलीले प्रस्ताभवत कायालाई कायाान्वयन गना सक्छन्। 

 

अभििावकले माभथ सूचीबद्ध गररएका कुनै पभन प्रस्ताभवत कायाहरूमा सहमभत जनाउन अस्वीकार गनुाहन्छ िने, 

सावाजभनक भनकायले माभमलालाई समािान गना िैभक्षक िारा §8-413 (मध्यस्थता वा बाँकी प्रक्रिया) मा सूचीबद्ध 

गररएका भववाद समािान भवकल्पहरू प्रयोग गना सक्छन्। 

 

IFSP – िाग C 

IFSP बाट सवेाहरूको लाभग अभििावकको सहमभत: 
अभििावकहरूले भनम्न िन्दा अगाभड भलभखत सूभचत सहमभत क्रदनुपछा: 

• बच्चा र पररवारका सबै, परीक्षर्, मूल्याङ्कन र भनिाारर्हरू 

• प्रारभभिक हस्तक्षेप सेवा र अभतररक्त मूल्याङ्कनहरूको प्राविान सुरु गनुाअभघ 

• भलभखत सहमभत क्रदइएको छैन िने, स्थानीय नेतृत्व भनकायले अभििावक भनम्न हनुहन्छ िनी सुभनभश्चत 

गना उभचत प्रयासहरू गनुाहनेछ: 

o उपलब्ि हने सेवाहरूको मूल्याङ्कन र भनिाारर्को प्रकृभतको बारेमा पूर्ातया सचेत हनुहन्छ; र 

o भलभखत सहमभत ददँदा बाहेक बच्चा मूल्याङ्कन र भनिाारर् प्राप्त गना बच्चा सक्षम हनुहनेछैन िनी बुझ्नुहन्छ। 

 

अभििावकहरूसगँ पभन सवेाहरूलाई अस्वीकार गन ेअभिकार छ: 
योग्य बच्चाको अभििावकले उहाँहरूले, आफ्नो बच्चा वा अन्य पाररवाररक सदस्यहरूले कुनै पभन प्रारभभिक हस्तक्षेप 

सेवाहरूलाई स्वीकार गने वा नगने िनी भनिाारर् गना सकु्नहन्छ र अन्य प्रारभभिक हस्तक्षेपका सेवाहरूलाई हानी 

नगररकन यसलाई पभहले स्वीकार गरेपभछ यो सेवा अस्वीकार गना सकु्नहन्छ. अभििावकले भवस्ताररत IFSP बाट तीन 

वा सोिन्दा बढी उमेरको बालबाभलकाको लाभग प्रारभभिक हस्तक्षेप सेवाहरूलाई जारी राखे्न छनोट गनुाहन्छ िने, िैभक्षक 

तत्त्व समावेि गररएको हनुपछा। अभििावकले िैभक्षक तत्त्व चाहनुहन्न िने, उहाँहरू प्रारभभिक हस्तक्षेप सेवाहरू प्राप्त गना 

योग्य हनुहँदैन। 

 

अभतररक्त भनिाारर् र मलू्याङ्कनहरूको लाभग अभििावकीय सहमभत: 
सावाजभनक भनकायले बच्चाको अभतररक्त व्यभक्तकृत मूल्याङ्कन र भनिाारर्हरू सञ्चालन गनुाअभघ सूभचत सहमभत प्राप्त 

गनुापछा। अभििावकले सहमभत प्रदान गनुाहँदैन िने, नेतृत्व भनकायले अभििावकहरू भनम्न बारे जानकार हनुहन्छ िनी 

सुभनभश्चत ना उभचत प्रयासहरू गनुापछा: 

• उपलब्ि हने बच्चाको मूल्याङ्कन तथा भनिाारर्को प्रकृभत बारे पूर्ा रूपमा सचेत हनुहन्छ; र 

• सहमभत प्रदान गदाा बाहेक बच्चा मूल्याङ्कन तथा भनिाारर् प्राप्त गना सक्षम हनुहनेछैन िनी बुझ्नुहन्छ। 

 

अभििावकहरूले अभतररक्त मूल्याङ्कन वा भनिाारर्हरूको लाभग सहमभत प्रदान गना अस्वीकार गनुाियो िने, 

सावाजभनक भनकायले सहमभत उपलब्ि गराउने अभििावकको अस्वीकृभतमा चुनौती क्रदन उभचत प्रक्रियाका 

कायाभवभिहरू प्रयोग नगना सक्छ। 

 

 

 

 स्वतन्त्र िभैक्षक मलू्याङ्कन 
 IEP मात्र 

34 C.F.R. § 300.502 
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अभििावक सावाजभनक भनकायद्वारा परूा गररएको मलू्याङ्कनमा असहमत हनहुन्छ िन,े अभििावकसगँ सावाजभनक 

भनकायको लाभग काम नगन ेकोही व्यभक्तद्वारा आफ्नो बच्चालाई मलू्याङ्कन गन ेअभिकार छ। 

िाग B अन्तगात असक्षमता िएको बच्चाका अभििावकहरू मात्र स्वतन्त्र मलू्याङ्कनको हकदार हनहुन्छ। 

 

पररिाषाहरू: 
• स्वतन्त्र िैभक्षक मूल्याङ्कनले बच्चाको भिक्षाको लाभग भजभमेवार सावाजभनक भनकायद्वारा रोजगारमा 

राभखएको उपयुक्त रूपमा योग्य कमाचारीद्वारा सञ्चालन गररएको मूल्याङ्कनलाई जनाउँछ; र 

• सावाजभनक खचा िनेको मूल्याङ्कनको पूर्ा खचा िुक्तानी गने वा अन्यथा अभििावकहरूलाई मूल्याङ्कन 

भन:िुल्कमा उपलब्ि गराइएको छ िनी सुभनभश्चत गने सावाजभनक भनकाय हो। 

 

अभििावकहरूसँग तल उपलब्ि गराइएका कायाभवभिहरूमा IDEA को भवषय अन्तगात आफ्नो बच्चाको स्वतन्त्र िैभक्षक 

मूल्याङ्कन प्राप्त गने अभिकार छ। सावाजभनक भनकायले अभििावकहरूलाई स्वतन्त्र िैभक्षक मूल्याङ्कनको अनुरोिपश्चात 

भनम्न बारे जानकारी उपलब्ि गराउनेछ: 

• स्वतन्त्र िैभक्षक मूल्याङ्कन कहाँ प्राप्त गना सक्रकन्छ; र 

• स्वतन्त्र िैभक्षक मूल्याङ्कनको लाभग उपयुक्त हने सावाजभनक भनकायको मापदण्ड। 

 

सावाजभनक भनकायको मापदण्ड: 
स्वतन्त्र िैभक्षक मूल्याङ्कन सावाजभनक खचामा हँदा, मूल्याङ्कनको स्थान तथा मूल्याङ्कनकतााको योग्यता सभहतका 

जुन मापदण्ड अन्तगात िैभक्षक मूल्याङ्कन प्राप्त गररने हो ती मापदण्डहरू अभििावकको स्वतन्त्र िैभक्षक 

मूल्याङ्कनको अभिकारसँग मेल खाने हदसभम अभनवाया रूपमा सावाजभनक भनकायले कुनै मूल्याङ्कन िुरु गदाा प्रयोग 

गरेको मापदण्डहरू हनुपछा । माभथ उल्लेख गररएको मापदण्डहरू बाहेकका अवस्थामा, कुनै सावाजभनक भनकायले 

सावाजभनक खचामा प्राप्त गररने स्वतन्त्र िैभक्षक मूल्याङ्कनसँग सभबभन्ित कुनै िताहरू वा समयसीमा लागू गना पाउने 

छैन । 

 

सावाजभनक खचामा हन ेमलू्याङ्कनको अभििावक अभिकार: 
भनम्न अवस्थामा,अभििावकहरूसँग सावाजभनक भनकायले प्रत्येक पटक सञ्चालन गदाा सावाजभनक खचामा एउटा स्वतन्त्र 

िैभक्षक मूल्याङ्कन गने अभिकार छ: 

• अभििावकहरू साववजभिक भिकायद्वारा प्राप्त गररएको मूल्याङ्किसँग असहमत हुिुहुन्छ ििे;4 वा 

• अभििावकहरूले साववजभिक भिकायद्वारा सञ्चालि गररएको शैभिक मूल्याङ्किको लाभग साववजभिक भिकायलाई 

भलखित अिुरोध पेश गिुवहुन्छ ििे र साववजभिक भिकायले भिम्न गछव  ििे: 

o 30 भििभित्र अिुरोधको जवाफ भिँिैि; वा 

o अिुरोध स्वीकृत गछव  तर अभििावकको कुिै गल्ती ििएपभि भिम्न अवभधभित्र शैभिक मूल्याङ्कि बैठक 

हँुिैि: 

▪ साववजभिक भिकायले अिुरोध प्राप्त गरेको छाठी (60) भििभित्र; वा 

▪ यभि राज्य गिविरद्वारा घोभित गररएको आपतकालीि राज्य अन्तगवत परेमा, साववजभिक 

भिकायले अिुरोध प्राप्त गरेको छाठी (90) भििभित्र। 

 अभििावकहरूले सावाजभनक खचामा स्वतन्त्र िैभक्षक मूल्याङ्कन अनुरोि गनुाहन्छ िने, सावाजभनक भनकायले क्रढलाई नगरी 

अनुरोि स्वीकार गनुापछा र अभििावकलाई सावाजभनक खचामा मूल्याङ्कन प्रबन्ि गने प्रक्रियाको बारेमा सुझाव क्रदनुपछा वा 

अनुरोिलाई अस्वीकार गनुापछा र उभचत प्रक्रिया सुनुवाइको उजुरी दायर गनुापछा। 

 

सावाजभनक भनकायले उभचत सुनुवाईको प्रक्रिया आरभि गछा र सावाजभनक भनकायको मूल्याङ्कन उपयुक्त छ िनी अभन्तम 

भनर्ाय हन्छ िने, अभििावकहरूसँग अझैपभन स्वतन्त्र िैभक्षक मूल्याङ्कनमा अभिकार हन्छ तर सावाजभनक खचामा। 

 

अभििावकहरूले िैभक्षक मूल्याङ्कनको अनुरोि गनुाहन्छ िने, सावाजभनक भनकायले अभििावकहरूले सावाजभनक 
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मूल्याङ्कनमा भवरोि गनुाको कारर् सोध्न सके्नछ। यद्यभप, अभििावकको व्याख्या 

 

आवश्यक हँदैन र सावाजभनक भनकायले सावाजभनक खचामा स्वतन्त्र िैभक्षक मूल्याङ्कनलाई उपलब्ि गराएर वा 

सावाजभनक भनकायको मूल्याङ्कनलाई सुरभक्षत गना उभचत प्रक्रिया सुनुवाईलाई आरभि गरेर अनुभचत रूपमा क्रढलाई 

नगना सक्छ।  

 

अभििावकल ेसरुु गरेको मलू्याङ्कन: 
अभििावकहरूसँग सिैं आफ्नो छनोटको, आफ्नो खचामा योग्य पेिेवरहरूबाट स्वतन्त्र िैभक्षक मूल्याङ्कन प्राप्त गने 

अभिकार छ। बच्चालाई FAPE को प्राविानको सभबन्िमा कुनै पभन भनर्ाय ललँदा अभििावकबाट-सुरु गररएका 

मूल्याङ्कनहरूका नभतजाहरूले सावाजभनको भनकायको मापदण्डलाई पूरा गछा िने, सावाजभनक भनकाय र IEP 

टोलीद्वारा भवचार गररनुपछा।(4) अभििावकबाट-सुरु गररएको नीभज मूल्याङ्कनका नभतजाहरू बच्चासँग सभबभन्ित 

उभचत प्रक्रियाको सुनुवाईमा प्रमार्को रूपमा प्रस्तुत गना पभन सक्रकन्छ। 

 

प्रिासभनक काननू न्यायािीि (ALJ) द्वारा मलू्याङ्कनको अनरुोि: 
प्रिासभनक सुनुवाई कायाालय (OAH) को प्रिासभनक कानून न्यायािीि (ALJ) ले उभचत प्रक्रिया सुनुवाईको िागको 

रूपमा स्वतन्त्र िैभक्षक मूल्याङ्कनको अनुरोि गनुाहन्छ िने, मूल्याङ्कनको खचा सावाजभनक खचामा हनुपछा। 

 

 प्रभतभनभि अभििावकहरू 
 IEP र IFSP 

34 C.F.R. § 300.519 र § 303.422 

 

स्थानीय नेतृत्व भनकाय, स्थानीय भवद्यालय प्रर्ाली वा केही उदाहरर्हरूमा न्यायािीिले योग्य बच्चालाई 

प्रभतभनभित्व गना प्रभतभनभि अभििावक भनर्दाष्ट गना सकु्नहन्छ यक्रद: 

o अभििावकलाई पभहचान गना सदकँदै; 

o सावाजभनक भनकायले उपयुक्त प्रयत्नहरूपभछ बच्चाको अभििावकलाई फेला पाना सकु्नहन्न; वा 

o बच्चा मेरील्याण्ड राज्यको वाडा हनुहन्छ। 

o सावाजभनक भनकायले बच्चालाई प्रभतभनभि आवश्यक छ िनी भनिाारर् गरेको 30 क्रदनिन्द क्रढला नगरी 

नेतृत्व भनकायले प्रभतभनभि अभििावकको भनयुभक्तलाई सुभनभश्चत गना उभचत प्रयासहरू गनुापछा। 

 

प्रभतभनभि अभििावकहरूको मापदण्ड: 
o बच्चाका भहतहरूसँग कुनै द्वन्द्व निएको 

o बच्चाको पयााप्त प्रभतभनभित्वलाई सुभनभश्चत गने ज्ञान र सीपहरू िएको 

o राज्यको वा बच्चालाई वा बच्चाको पररवारलाई प्रारभभिक हस्तक्षेप वा अन्य सेवाहरू प्रदान गने 

कुरासँग आवद्ध िएको सेवा प्रदायकको कमाचारी निएको 

 

एकपटक प्रभतभनभि अभििावक भनयुक्त गरेपभछ, प्रभतभनभि अभििावकसँग सबै उदे्दश्यहरूको लाभग अभििावकसँग 

समान अभिकारहरू छन्। 

o प्रभतनीभि अभििावकलाई प्रभतभनभि अभििावक बन्न सावाजभनक भनकायद्वारा िुक्तानी गररएको कारर् 

एकल रूपमा भनकायको कमाचारी माभननेछैन। 

 

स्थानीय नेतृत्व भनकाय वा स्थानीय भवद्यालय प्रर्ालीले प्रभतभनभि अभििावकको भनयुभक्त बारे भवद्यालयहरूको 

राज्य सुपररवेक्षक वा सुपररवेक्षककको भडजाइनीलाई सूभचत गनुापनेछ। प्रभतभनभि अभििावकले भनम्नसँग सभबभन्ित 

सबै माभमलाहरूमा बच्चालाई प्रभतभनभित्व गना सक्छ: 

 
(4)34 CFR § 303.502(c).  
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• बच्चाको मूल्याङ्कन तथा भनिाारर्; 

• वार्षाक मूल्याङ्कनहरू र आवभिक समीक्षाहरूसभहत बच्चाको IFSP को भवकास र कायाान्वयन; 

• बच्चाको IEP को भवकास, समीक्षा र संिोिन; 

• IFSP बाट बच्चा र पररवारलाई प्रारभभिक हस्तक्षेप सेवाहरूको जारी प्राविान; वा 

• IEP बाट बच्चालाई भविेष भिक्षा र सभबभन्ित सेवाहरूको प्राविान। 

 

 जानकारीको गोपनीयता 
 IEP र IFSP 

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

 

अभििावकहरूसगँ आफ्ना बच्चाका रेकडाहरू सही छैन िन्ने लाग्छ िन ेरेकडाको समीक्षा गन ेर सावाजभनक भनकायलाई 

आफ्नो बच्चाको रेकडालाई सही गराउन अनरुोि गन ेअिीकार हन्छ। व्यभक्तगत सहमभत व्यभक्तगत रूपमा पभहचान योग्य 

जानकारीको खलुासा हनिुन्दा अगाभड प्राप्त गनुापछा, तथाभप तपाईंको सहमभत तल व्याख्या गररए अनसुार केही 

पररभस्थभतहरूमा आवश्यक हदँनै। अभििावकहरूसगँ सावाजभनक भनकायबाट आफ्नो बच्चाको प्रारभभिक हस्तक्षपे वा 

िभैक्षक रेकडाहरूलाई गोपनीय राभखन ेअपके्षा गन ेर प्रारभभिक हस्तक्षपे वा िभैक्षक सवेाहरू उपलब्ि गराउन अब 

उपरान्त आवश्यक नहदँा आफ्नो बच्चाको िभैक्षक जानकारी नष्ट गना सावाजभनक भनकायलाई अनरुोि गन ेअभिकार छ। 

 

पररिाषाहरू: 
नष्ट िन्नाले जानकारीबाट व्यभक्तगत पररचायकहरूको िारीररक पभहचानहरूलाई नष्ट गने वा हटाउने िनी बुभझन्छ 

जसकारर् जानकारी अब उपरान्त व्यभक्तगत रूपमा पभहचान योग्य हँदैन। 

 

िैभक्षक रेकडाहरू िनेको 34 C.F.R. िाग 99 (1974 को पाररवाररक िैभक्षक अभिकारीहरू र गोपनीयता ऐन 

[FERPA]) मा "भिक्षा रेकडाहरू" को पररिाषा अन्तगात समेरटएका रेकडाहरूको प्रकारलाई जनाउँछ। 

 

प्रारभभिक हस्तक्षेप रेकडाहरू िनेका IDEA को िाग C र यो िागमा रहेका भनयमनहरू अन्तगात सङ्कलन, कायम राख्न 

र प्रयोग गना आवश्यक हन्छ।  

 

सहिागी भनकाय िनेको व्यभक्तगत रूपमा पभहचान योग्य जानकारी सङ्कलन गने, कायम राखे्नवा प्रयोग गने वा IDEA 

को िाग B अन्तगात जानकारी प्राप्त गररने कुनै पभन भनकाय वा संस्था हो।  िाग C अन्तगात, सहिागी भनकायमा कुनै 

पभन प्रारभभिक हस्तक्षे सेवाहरू उपलब्ि गराउने नेतृत्व भनकाय र प्रारभभिक हस्तक्षेप सेवा प्रदायक र कुनै पभन व्यभक्त वा 

संस्था समावेि हन्छ। यसमा िाग C सेवाहरूको लाभग एकल रूपमा फभण्डङ स्रोतहरूको रूपमा काया गने प्राथभमक 

सन्दिा स्रोत वा सावाजभनक भनकायहरू (जस्तै राज्य Medicaid वा CHIP कायािम) वा नीभज संस्थाहरू (जस्तै नीभज 

बीमा कभपनीहरू) समावेि हँदैन। 

 

व्यभक्तगत रूपमा पभहचान योग्य जानकारीमा भनम्न कुराहरू समावेि हन्छ: 

• बच्चा, बच्चाका अभििावकहरू वा अन्य पररवार सदस्यको नाम; 

• बच्चाको ठेगाना; 

• बच्चाको सामभजक सुरक्षा नभबर जस्ता व्यभक्तगत पररचायक; वा 

• उभचत भनभश्चतता िएको बालबाभलकालाई पभहचान गना सभिव बनाउने व्यभक्तगत भविेषताहरू वा अन्य 

जानकारीको सूची। 

 

IFSP द्वारा सेवा प्रदान गररएको बालबाभलकाको लाभग, व्यभक्तगत रूपमा पभहचान जानकारीमा भनम्न पभन समावेि हन्छन्: 

• बच्चाको जन्म भमभत, जन्म स्थान र आमाको भववाहपूवाको नाम जस्ता अप्रत्यक्ष 

पररचायकहरू; 
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• एकल वा संयोजनमा िएका अन्य जानकारी भवभिष्ट बच्चालाई भलङ्क गररएको छ वा भलङ्क गना सक्रकने छ 

जसले उभचत व्यभक्तलाई प्रारभभिक हस्तक्षेप सेवाहरूको समुदायमा अनुमभत क्रदनेछ जसको उभचत भनभश्चतता 

िएको बालबाभलकालाई पभहचान गना सान्दर्िाक पररभस्थभतहरूको व्यभक्तगत ज्ञान हँदैन; वा 

• िैभक्षक भनकाय वा संस्थाले िैभक्षक रेकडा को सँग सभबभन्ित छ बनी भवद्याथीको पभहचान थाहा छ िनी 

उभचत रूपमा भवश्वास गना व्यभक्तद्वारा अनुरोि गररएको जानकारी। 

 

सरुक्षाहरू: 
प्रत्येक सहिागी हने भनकायले सङ्कलन, िण्डारर्, खुलासा र भवनाि चरर्हरूमा व्यभक्तगत रूपमा पभहचान योग्य 

जानकारीको गोपनीयतालाई सङ्कलन गनेछ। सावाजभनक भनकायको एउटा अभिकारी व्यभक्तगत रूपमा पभहचान योग्य 

जानकारीको गोपनीयतालाई सुरभक्षत गनाको लाभग भजभमेवार छ। यी प्रक्रियात्मक सुरक्षाहरूका आवश्यकताहरूको 

अभतररक्तमा, संघीय र राज्य कानून र भनयमनहरूले पभन िैभक्षक रेकडाहरूको सुरक्षालाई भनयन्त्रर् गछा। व्यभक्तगत रूपमा 

पभहचान योग्य जानकारी सङ्कलन वा प्रयोग गने सबै सावाजभनक भनकाय कमाचारीले व्यभक्तगत रूइमा पभहचानयोग्य 

जानकारीको गोपनीयतामा राज्यका नीभत र कायाभवभिहरूसँग सभबभन्ित प्रभिक्षर् प्राप्त गनुापछा। प्रत्येक सहिागी हने 

भनकायले सावाजभनक भनरीक्षर्को लाभग व्यभक्तगत रूपमा पभहचान योग्य जानकारीमा पहँच हनसके्न भनकाय भित्रका ती 

कमाचारीहरूका नाम र पदहरूको हालको सूचीकरर्लाई कायम राखु्नपछा। 

 

सहमभत: 
जानकारी िैभक्षक रेकडाहरूमा समावेि गररँदा बाहेक िाग B को आवश्यकतालाई पूरा ने उदे्दश्यहरूको लाभग सहिागी 

हने भनकायहरूका अभिकारीहरू बाहेक, व्यभक्तगत रूपमा पभहचान योग्य जानकारी खुलासा गनुाअभघ अभििावकीय 

सहमभत प्राप्त गनुापछा र खुलासा 34 C.F.R. िाग 99 अन्तगात अभििावकीय सहमभत भबना अभिकृत गररएको छ। 

सावाजभनक भनकायले IDEA (IEP) को िाग B अन्तगात पारगमन सेवाहरू उपलब्ि वा िुक्तानी गनुाअभघ सहिागी हने 

भनकायहरूका अभिकारीहरूलाई व्यभक्तगत रूपमा पभहचान योग्य जानकारी खुलासा गनुाअभघ अभििावकीय सहमभत वा 

राज्य कानून अन्तगात वयस्कताको उमेर पुगेका योग्य बच्चाको सहमभत प्राप्त गनुापछा; र बच्चा अभिबावकको भनवासको 

स्कूल भडभस्िक्टमा अवभस्थत निएको नीभज भवद्यालयमा नामांक्रकत हनुहन्छ वा हन गइरहनुिएको छ िने, बच्चाको 

बारेमा कुनै पभन व्यभक्तगत रूपमा पभहचान योग्य जानकारी नीभज भवद्यालय अवभस्थत िएको स्थानीय िैभक्षक भनकाय 

(LEA) का अभिकारी र अभििावकको भनवासको LEA मा रहेका अभिकारीहरू बीच खुलासा गनुाअभघ अभििावकीय 

सहमभत प्राप्त गनुापछा।(5) 

 

MSDE ले अनुमोदनहरूसभहतका सावाजभनक भनकायहरूका लाभग नीभत तथा कायाभवभिहरू भवकास गरेको छ जहाँ 

राज्यले आफ्ना नीभत र कायाभवभिहरूको पालना गरेको छ र IDEA र FERPA को अनुसार गोपनीयताका 

आवश्यकताहरू पूरा गररएको छ िनी सुभनभश्चत गना प्रयोग गछा। IDEA अन्तगात सावाजभनक भनकायले गोपनीयताका 

आवश्यकताहरू उल्लङ्घन गरेको छ िनी संस्था वा व्यभक्तले भवश्वास गछा िने, समस्यालाई समािान गनाको लाभग राज्य 

उजुरी दायर गना सक्रकन्छ। 

 

प्रत्येक सावाजभनक भनकायसँग भनम्न कुराहरू समावेि गने व्यभक्तगत रुपमा पभहचान योग्य सूचनाको गोपभनयताको 

आवश्यकताहरूको बारेमा अभििावकलाई पूर्ा रूपले सूभचत गने पयााप्त सूचना कसरी प्रदान गररन्छ िन्ने पद्धभत हन 

आवश्यक हन्छ: 

• राज्यमा रहेका भवभिन्न जनसंख्या समूहहरूको मातृ िाषामा क्रदइने सूचनाको हदको भववरर्; 

• जुन बच्चाको व्यभक्तगत रूपले पभहचानयोग्य सूचना कायम गररएको हो सो बच्चाको भववरर् तथा खोभजएको 

सूचनाको प्रकार; 

• सहिागी संस्थाहरूले व्यभक्तगत रूपमा पभहचान योग्य जानकारीको िण्डारर्, तेस्रो-पक्षहरूलाई खुलासा, 

िारर् र भवनािको सभबन्िमा पालना गनुापने नीभत र कायाभवभिहरूको सारांि; 

• अभििावकले सहमभत प्रदान गना अस्वीकार गरेको अवस्थामा प्रयोग गररने नीभत तथा कायाभवभिहरूको 

 
(5)34 CFR § 300.622.  
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भववरर्; र 

•  FERPA र 34 C.F.R. िाग 99 का कायाान्वयन भनयमनहरू अन्तगातका अभिकारहरूसभहत यो 

जानकारीसँग सभबभन्ित अभििावकहरू र बालबाभलकाका सबै अभिकारहरूको भववरर्।  

 

कुनै प्रमुख पभहचान, स्थान वा मूल्याङ्कन क्रियाकलापपूवा, सूचना उक्त क्रियाकलापको क्षेत्र िरर अभििावकलाई सूभचत 

गना पयााप्त हने तरीकाले सञ्चार हने पत्रपभत्रका वा अन्य भमभडया वा दबुैमा अभनवाया रूपले प्रकाभित वा घोषर्ा गनुापछा। 

 

साथै, व्यभक्तगत रूपमा पभहचान योग्य जानकारी IDEA अन्तगात वा असक्षमता िएको बच्चालाई IDEA अन्तगात 

FAPE वा प्रारभभिक हस्तक्षेप सेवाहरू उपलब्ि गराउने आवश्यकताहरू पूरा गने कुनै पभन उदे्दश्यको लाभग बाहेक 

जानकारी सङ्कलन वा प्रयोग गने सहिागी भनकायहरूका अभिकारीहरू बाहेक कसैलाई पभन खुलासा गना सदकँदैन। 

प्रारभभिक हस्तक्षेपदेभख भप्रस्कूल सेवाहरूसभमको पारगमनको अवभिमा, नेतृत्व भनकायले बच्चा 34 C.F.R. § 

303.209(b)(1)(i) को आवश्यकता अनुसार भविेष िैभक्षक सेवाहरूको लाभग योग्य हन सकु्नहन्छ िनी MSDE र 

स्थानीय िैभक्षक प्रर्ालीलाई सूचना उपलब्ि गराउनुहनेछ। यो सूचनामा 34 C.F.R. § 303.209(b)(1) र § 

303.401 द्वारा आवश्यक िए अनुसार बच्चाको नाम, जन्मभमभत र अभििावक सभपका  जानकारी समावेि हनेछ। 

असक्षमता िएको बच्चाद्वारा गररएको अपरािको ररपोटासँग सभबभन्ित कानून प्रवतान तथा न्याभयक अभिकारहरूद्वारा 

गररने सन्दिा र कायामा सभबोभित खुलासाहरूलाई FERPA द्वारा प्रसारर्को अनुमभत क्रदएको हदसभम अभििावकीय 

सहमभत आवश्यक हँदैन। 

 

पहचँ अभिकारहरू: 
प्रारभभिक हस्तक्षेप सेवाहरू प्राप्त गने बालबाभलका र पररवारहरूको लाभग, स्थानीय नेतृत्व भनकायले अभििावकहरूलाई 

भन:िुल्कमा आफ्नो बच्चाको प्रारभभिक हस्तक्षेप रेकडाको प्रारभभिक प्रभतभलभप उपलब्ि गराउनेछन्। स्थानीय नेतृत्व 

भनकायले प्रत्येक IFSP बैठकपभछ जभत सक्दो भछटो अभििावकहरूलाई भन:िुल्कमा प्रत्येक मूल्याङ्कनको प्रभतभलभप, 

बच्चाको मूल्याङ्कन, पाररवाररक मूल्याङ्कन र IFSP पभन उपलब्ि गराउनुपछा। प्रत्येक सावाजभनक भनकायले 

अभििावकहरूलाई आफ्नो बच्चाको पभहचान, मूल्याङ्कन र िैभक्षक स्थान भनयोजन, भवकास र IFSP को कायाान्वयन र 

FAPE को प्राविानको सभबन्िमा सावाजभनक भनकायद्वारा सङ्कलन गररएको, कायम राभखएको वा प्रयोग गररएको 

बच्चासँग सभबभन्ित कुनै पभन िैभक्षक रेकडाहरू अनुसन्िान गने र समीक्षा गने अनुमभत क्रदनुपनेछ। IFSP बाट सेवाहरू 

प्राप्त गरररहेका बालबाभलका र पररवारहरूको लाभग, स्थानीय नेतृत्व भनकायले अनावश्यक क्रढलाई नगररकन र IFSP वा 

कुनै पभन उभचत प्रक्रियाको सुनुवाईसँग सभबभन्ित कुनै पभन बैठक अगाभड र अनुरोि गररएको 10 क्रदन िन्दा क्रढला नगरर 

अनुरोि स्वीकानुापने। 

 

IEP बाट सेवाहरू प्राप्त गने बालबाभलका लाभग, सावाजभनक भनकायले कुनै अनावश्यक क्रढलासुस्ती भबना र IEP वा कुनै 

उभचत प्रक्रियाको सुनुवाई वा समािान सत्रसँग सभबभन्ित कुनै पभन बैठकिन्दा अगाभड र अनुरोि गरेपभछ 45 क्रदनिन्दा 

क्रढला नगरी अनुरोि स्वीकानुापनेछ।  यो खण्ड अन्तगात िैभक्षक रेकडाहरू अनुसन्िान र समीक्षा गने अभििावको 

अभिकारमा भनम्न कुराहरू समावेि छन्: 

• रेकडाहरूका व्याख्या र अनुवादनहरूको लाभग उभचत अनुरोिहरूमा सावाजभनक भनकायबाट 

प्रभतक्रिया; 

• रेकडाका प्रभतभलभपहरू उपलब्ि नगराउनाले अभििावकलाई रेकडाहरू अनुसन्िान र समीक्षा गने 

अभिकारबाट प्रिावकारी रूपमा रोके्न िएकोले सावाजभनक भनकायलाई प्रभतभलभपहरू उपलब्ि गराउन 

अनुरोि गने; र 

• अभििावकको प्रभतनीभिलाई रेकडाहरूको अवलोकन तथा पुनरावलोकन गराउने अभिकार। 

 

सावाजभनक भनकायलाई अभििावकत्व, भविाजन र सभबन्ि भवच्छेद जस्ता माभमलाहरू भनयन्त्रर् गने उपयुक्त कानून 

अन्तगात अभििावकसँग अभिकार छैन िनी सझाव भनदँदासभम सावाजभनक भनकायले अभििावकसँग आफ्नो बच्चासँग 

सभबभन्ित रेकडाहरूको अनुसन्िान तथा अनुरोि गने अभिकार छ िन्ने कुरा मान्न सक्छ। 
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पहचँको रेकडा: 
प्रत्येक सावाजभनक भनकायले अभििावक तथा सावाजभनक भनकायका अभिकृत कमाचारीहरू बाहेकका IDEA को िाग C 

वा िाग B अन्तगात सङ्कलन गररएको, कायम राभखएको वा प्रयोग गररएका िैभक्षक रेकडाहरूमा पहँच प्राप्त गने 

व्यभक्तको नाम, पहँच क्रदइएको भमभत र व्यभक्तलाई रेकडाहरू पहँच गनुा क्रदनुको उदे्दश्यसभहत व्यभक्तहरूको रेकडा राखे्नछ। 

कुनै पभन िैभक्षक रेकडामा एउटा बच्चा िन्दा िेरैको जानकारी समावेि छ िने, ती बालबाभलकाका अभििावकहरूसँग 

आफ्नो बच्चासँग सभबभन्ित जानकारीको अनुसन्िान गने र समीक्षा गने वा उक्त भवभिष्ट जानकारी बारे सूभचत रहने 

अभिकार हन्छ। प्रत्येक सावाजभनक भनकायले अभििावकले अनुरोि गरेको खण्डमा सावाजभनक भनकायद्वारा सङ्कलन 

गररएको, कायम राभखएको वा प्रयोग गररएका िैभक्षक रेकडाहरूका प्रकार र स्थानहरूको सूची उपलब्ि गराउनुपनेछ। 

सावाजभनक भनकायले भलने िुल्कले ती रेकडाहरूको अनुसन्िान र समीक्षा गने अभििावकको अभिकारको प्रयोग गनाबाट 

भनजलाई प्रिावकारी रूपले रोक्दैन िने सावाजभनक भनकायले अभििावकका लाभग तयार गररने भिक्षा रेकडाहरूका 

प्रभतलीभपहरूको लाभग िुल्क भलन सक्छ । सावाजभनक भनकायले भिक्षा रेकडाहरूबाट जानकारी खोज्न वा पुन: प्राप्त गनाको 

लाभग िुल्क नभलन सक्छ। 

 

अभििावको अनरुोिमा रेकडाहरूको सिंोिन: 
अभििावकले IDEA अन्तगात सङ्कलन गररएका, कायम राभखएका वा प्रयोग गररएका िैभक्षक रेकडाहरूमा जानकारी 

गलक वा भ्रामक छ वा आफ्नो बच्चाका गोपनीयता र अन्य अभिकारहरूलाई उल्लङ्घन गछा िनी भवश्वास गनुाहन्छ िने, 

अभििावकले जानकारीलाइ संिोिन गनाको लाभग जानकारीलाई कायम राखे्न सावाजभनक भनकायलाई अनुरोि गना 

सकु्नहन्छ। सावाजभनक भनकायले अनुरोि प्राप्त गरेको उभचत समयावभि भित्र अभििावकको भनर्ाय अनुसार जानकारी 

संिोिन गने वा नगने िन्ने कुराको भनर्ाय गनेछन्। सावाजभनक भनकायले अनुरोि अनुसार जानकारी संिोिन गना 

अस्वीकार गरेमा, यसले आफ्नो अस्वीकृभत बारेमा अभििावकलाई सूभचत गनेछ र िैभक्षक रेकडाहरूमा जानकारीलाई 

चुनौभत क्रदने सुनुवाईमा अभििावकलाई आफ्नो अभिकार बारे सुझाव क्रदनेछ।  िैभक्षक रेकडाहरूमा रहेका जानकारीलाई 

चुनौभत क्रदन सञ्चालन गररएको सुनुवाई 34 C.F.R. §99.22 मा फेला पाररए अनुसार FERPA कायाभवभिहरू अनुसार 

सञ्चालन गररनुपछा। 

 

अनुरोि गररएको खण्डमा सावाजभनक भनकायले िैभक्षक रेकडाहरूमा रहेको सूचना गलत वा भ्रामक वा बच्चाको 

गोपभनयता वा अन्य अभिकारको हनन गने खालको छैन िन्ने कुरा सुभनभश्चत गना अभििावकलाई िैभक्षक रेकडाहरूमा 

रहेको सूचनालाई चुनौभत क्रदने प्रयोजनका लाभग सुनवाईको अवसर प्रदान गनेछ । सुनुवाईको पररर्ाम स्वरूप, 

सावाजभनक भनकायले जानकारीको गलत वा भ्रामक छ वा अन्यथा बच्चाका गोपनीयता र अन्य अभिकारहरूको 

उल्लङ्घनमा छ िनी भनर्ाय गछा िने, सावाजभनक भनकायले सोही अनुसार जानकारी संिोिन गनेछ र संिोिनको 

बारेमा अभििावकलाई भलभखतमा सूभचत गनेछ। सुनुवाईको पररर्ाम स्वरूप, सावाजभनक भनकायले जानकारी गलत वा 

भ्रामक छ वा अन्यथा बच्चाका गोपनीयता वा अन्य अभिकारहरूको उल्लङ्घनमा छ िनी भनर्ाय गछा िनेे़, यसले 

अभििावकलाई आफ्नो बच्चाको बारेमा आफूले कायम गरेका रेकडाहरूमा उहाँहरूको स्थानको अभिकार, सावाजभनक 

भनकायको भनर्ायसँग असहमत हने सूचनामा प्रभतक्रिया ददंदै वा असहमभतका कारर्हरू बताउदै एउटा भववरर् सभहत 

सूभचत गनेछ। 

तपाईंको बच्चाका रेकडाहरूमा राभखएको कुनै पभन व्याख्यामा भनम्न कुराहरू हनुपछा: 

• जबसभम रेकडा वा भववाक्रदत िाग सावाजभनक भनकायद्वारा कायम गररन्छ तबसभम सावाजभनक भनकायद्वारा 

बच्चाको रेकडा खण्डको रूपमा कायम िएको हनुपछा; र 

• बच्चाको रेकडा वा भववाक्रदत िागको प्रभतभलभपको अनुरोि गरेर कुनै पभन पक्षलाई व्याख्या खुलासा 

गनुापछा। 

 

जानकारीको भवनािका कायाभवभिहरू: 
सावाजभनक भनकायलाई IDEA अन्तगात सङ्कलन गररएको, कायम राभखएको वा प्रयोग व्यभक्तगत रूपमा पभहचान योग्य जानकारी अब 

उपरान्त आफ्नो बच्चालाई प्रारभभिक हस्तक्षेप वा िैभक्षक सेवाहरू उपलब्ि गराउन आवश्यक नहँदा अभििावकहरूलाई सूभचत गना 

आवश्यक हन्छ। जानकारी अभििावकहरूको अनुरोिमा भवनाि गररएको हनुपछा। यद्यभप, िाग B अन्तगात भविेष भिक्षा सेवाहरू प्राप्त 

गने भवद्याथीहरूको लाभग, बच्चाको नाम, ठेगाना र फोन नभबरको स्थायी रेकडा, बच्चाका ग्रेडहरू, उपभस्थभत रेकडा, उपभस्थत िएका 
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कक्षाहरू, पूरा गररएको ग्रेड स्तर र पूरा गररएको वषा समय सीमा भबना कायम राभखनुपछा।  यसका साथै, िाग C अन्तगात प्रारभभिक 

हस्तक्षेप सेवाहरू प्राप्त गने बालबाभलकाको लाभग, बच्चाको नाम, जन्म भमभत, अभििावक सहमभत जानकारी (ठेगाना र फोन नभबर) को 

स्थायी रेकडा, सेवा संयोजक(हरू) का नामहरू र EIS प्रदायक(हरू) र बाभहर भनस्कने डाटा (बाभहर भनस्कँदा वषा र उमेर र बाभहर 

भनस्कँदा प्रवेि गररएको कुनै कायाकसभहत) समय सीमा भबना कायम राख्न सक्रकन्छ।  

 

बालबाभलकाका अभिकारहरू: 
FERPA का भनयमनहरू अन्तगात, बच्चाका िैभक्षक रेकडाहरूसँग सभबभन्ित अभििावकीय अभिकारहरू बच्चाको 

असक्षमताले उहाँलाई संघीय कानून अन्तगात अक्षम गराउँदा बाहेक बच्चाको उमेर 18 वषा पुगेपभछ स्थानान्तर हन्छ। 

IDEA को िाग B अन्तगात अभििावकका अभिकारहरू वयस्कताको उमेर पुग्ने बालबाभललाई स्थानान्तर गररन्छ िने, 

IDEA गोपनीयताका आवश्यकताहरु पभन बच्चालाई स्थानान्तर गनुापछा। यद्यभप, सावाजभनक भनकायले अभििावक र 

बच्चालाई IDEA अन्तगात आवश्यक पने कुनै पभन सूचना उपलब्ि गराउनु पछा। कृपया थप भवभिष्ट जानकारीको लाभग 

“वयस्कताको उमेरमा अभििावकीय अभिकारहरू स्थानान्तर गनुाहोस्”। 

 

अनिुासनात्मक जानकारी: 
सावाजभनक भनकायले बच्चाका रेकडाहरूमा बच्चाको भवरूद्धमा भलइएको कुनै पभन हालको वा अभघल्लो अनुिासनात्मक 

कायावाहीको कथन समावेि गना तथा अनुिासनात्मक जानकारीलाई स्थानान्तर गना सक्छ; उक्त अनुिासनात्मक 

जानकारीलाई गैर-असक्षम िएको बालबाभलका रेकडाहरूमा समावेि गररएको र प्रसारर् गररएको सोही हदसभम।  

कथनमा अनुिासनात्मक कायावाही आवश्यक पने बच्चाद्वारा संलग्न िएको कुनै पभन व्यवहारको भववरर्, भलइएको 

अनुिासनात्मक कायावाहीको भववरर् र बच्चासँग संलग्न िएका बच्चा र अन्य व्यभक्तहरूको सुरक्षामा सान्दर्िाक हने कुनै 

अन्य जानकारी समावेि हन सक्छ। उक्त बच्चालाई एउटा भवद्यालयदेभख अकोमा स्थानान्तर गररन्छ िने, कुनै पभन 

बच्चाको रेकडाको प्रसारर्मा बच्चाको दवुै हालको IEP र बच्चाको भवरूद्धमा भलइएको कुनै पभन हालको वा अभघल्लो कथन 

समावेि हनुपछा। 

 

 असक्षमताहरू िएका बालबाभलकाको अनिुासन 
 IEP 

34 C.F.R. §§ 300.530 -300.536 

 

तलको जानकारी भवस्ताररत IFSP वा IEP बाट सेवाहरू प्राप्त गरररहेका 3 देभख 21 वषा उमेरका असक्षमताहरू िएको 

बालबाभलकामा लागू हन्छ। 

 

सावाजभनक भनकायल ेआफ्नो बच्चाको भवरूद्ध भनभश्चत अनिुासनात्मक कायावाही भलन्छ िन ेअभििावकहरूसगँ भवभिष्ट 

कायाभवभि र सरुक्षाहरूमा अभिकार छ। 34 C.F.R. § 300.530(d) सगँ अनकूुल, सावाजभनक भनकायले भवद्याथीको 

आचार सभंहताको उल्लङ्घन(हरू) को लाभग भवद्यालय वषामा 10 भवद्यालय क्रदनिन्दा िेरै बच्चाको भनष्कासनपभछ 

बच्चालाई िभैक्षक सेवाहरू उपलब्ि गराउनपुछा। 

 

पररिाषाहरू: 
यो िागका खण्डहरूको लाभग, भनम्न पररिाषाहरू लागू हन्छ: 

• भनयभन्त्रत पदाथा िन्नाले भनयभन्त्रत पदाथा ऐन (21 U.S.C. 812(c)) को 202(c) को अनुसूभच I, II, III, IV, 

वा V अन्तगात पभहचान गररएका औषिी वा अन्य पदाथालाई बुभझन्छ । 

• गैर-कानूनी औषिी िन्नाले भनयभन्त्रत पदाथालाई बुभझन्छ तर यसले अनुमभत प्राप्त स्वास््य-स्याहार पेिेवरको 

भनरीक्षर्मा कानूनी रूपमा राभखने वा प्रयोग हने वा IDEA अन्तगातको अन्य कुनै अभिकार वा संघीय कानूनको 

कुनै व्यवस्था अन्तगात कानूनी रूपमा राभखने वा प्रयोग हने पदाथाहरूलाई समावेि गदैन। 

• हभतयार िब्दले संयुक्त राज्य आचार,िीषाक 18 को िारा 930 को पभहलो उपिारा (g) को अनुच्छेद (2) 
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अन्तगात "खतरनाक हभतयार" िब्दको अथा क्रदन्छ। 

• गभिीर िारीररक चोटपटक िब्दले संयुक्त राज्यको आचार, िीषाक 18 को िारा 1365 को उपिारा 

(h) को अनुच्छेद (3) अन्तगात "गभिीर िारीररक चोटपटक" िब्दको अथा क्रदन्छ। 

 

भवद्यालय कमाचारीको अभिकारी: 
अनुिासनसँग सभबभन्ित भनम्न आवश्यकताहरू अनुसार स्थान भनयोजनमा गररएको पररवतान भवद्यालयको आचार संभहता 

उल्लङ्घन गने असक्षमता िएको बच्चाको लाभग उपयुक्त छ वा छैन िनी भनिाारर् गदाा, भवद्यालय कमाचारीले माभमलाको 

आिारमा कुनै अभद्वतीय पररभस्थभतहरूको भवचार गना सक्छन्।(6) 

 

भवद्यालय कमाचारीले असक्षमता िएको बच्चालाई भवद्यालयको आचार संभहताको उल्लङ्घन गरेको समयमा आफ्नो 

हालको स्थान भनयोजनदेभख उपयुक्त अन्तररम वैकभल्पक िैभक्षक सेरटङ, अको सेरटङमा हटाउन वा असक्षमताहरू निएको 

बालबाभलकाको उक्त कायावाही गररने भवस्तारसभम 10 भवद्यालय क्रदनिन्दा िेरै निएर भनलभबन गना सकु्नहन्छ र 

दवु्यावहारको छुट्टै घटनाहरूको लाभग उक्त सोही भवद्यालय वषामा 10 लगातार भवद्यालय क्रदनिन्दा िेरै निएर अभतररक्त 

भनष्कासनहरू हन सक्छ (ती भनष्कासनहरूले §300.536 अन्तगात स्थान भनयोजनमा पररवतान स्थापना नगदाासभम)(7) 

 

भवद्याथीको आचार संभहता उल्लङ्घन गने व्यवहार बच्चाको असक्षमताको प्रत्यक्षीकरर् (तलको प्रत्यक्षीकरर् भनिाारर् 

हेनुाहोस्) भथएन र स्थान भनयोजनमा अनुिासनात्मक पररवतानले लगातार 10 भवद्यालय क्रदनलाई नाघ्छ िने, भवद्यालय 

कमाचारीले असक्षमताहरू निएका बालबाभलकालाई गररने सोही तररका र एउटै अवभिको लाभग असक्षमता िएको उक्त 

बच्चामा अनुिासनात्मक कायाभवभिहरू लागू गना सकु्नहन्छ, सोिन्दा बाहेक भवद्यालयले सेवाहरूको प्राविानमा तल व्याख्या 

गररए अनुसार बच्चालाई सेवाहरू उपलब्ि गराउनुपछा।(8) बच्चाको IEP टोलीले उक्त सेवाहरूको लाभग अन्तररम िैभक्षक 

सेरटङ भनिाारर् गछान्।(9) 

 

असक्षमता िएको बच्चालाई सोही भवद्यालय वषामा 10 भवद्यालय क्रदनको लाभग उहाँको हालको स्थान भनयोजनबाट 

हटाएपभछ, भनष्कासनको कुनै लगातार क्रदनको अवभिमा सावाजभनक भनकायले तल व्याख्या गररएका सेवाहरूको प्राविान 

अन्तगात आवश्यक हने भवस्तारसभम सेवाहरू उपलब्ि गराउनुपछा।(10) 

 

सबै बालबाभलकाको लाभग आवश्यक हने अनुिासन नीभतको अनुसार, पभब्लक भप्र-क्रकन्डरगाटेन कायािम, क्रकन्डरगाटेन, 

पभहलो ग्रेड वा दोस्रो ग्रेडका ती भवद्याथीहरूलाई भवद्यालयको मनोवैज्ञाभनक वा अन्य मानभसक स्वास््य पेिेवरको 

परामिामा भवद्यालय प्रिासनले हस्तक्षेप र सहायताहरूबाट हटाउन वा भनकाल्न नसक्रकने अन्य भवद्याथीहरू वा 

कमाचारीलाई गभिीर हानीको भनकटस्थ खतरा छ िनी भनिाारर् गनुाहन्छ िने मात्र अनुिासन नीभतको अनुसार हटाउन 

सक्रकन्छ। उक्त माभमलामा, प्रिानाध्यापक वा भवद्यालय प्रिासकले भवद्याथीको आमाबुवा वा अभििावकलाई िीघ्र सभपका  

गनुापछा। यसको साथै, भवद्याथीलाई प्रभत घटना पाँच भवद्यालय क्रदनिन्दा बक्रढ हटाउन सदकँदैन। पभब्लक 

भप्र-क्रकन्डरगाटेन कायािमहरू, क्रकन्डरगाटेन, पभहलो ग्रेड वा दोस्रो ग्रेडका बालबाभलकालाई संघीय कानून (COMAR 

13A.08.01.11) सँग अनुकूल हँदा मात्र पैताभलस भवद्यालय वा सोिन्दा बक्रढ समयसभम अनुिासनात्मक नीभत अनुसार 

हटाउन सक्रकन्छ। 

 

सवेाहरू: 
सावाजभनक भनकायले सोही तररकाले हटाइएका असक्षमताहरू िएको बच्चालाफई सेवाहरू उपलब्ि गराउँछ िने मात्र 

बच्चाको हालको स्थान भनयोजनबाट भवद्यालय वषामा 10 भवद्यालय क्रदन वा सोिन्दा कम हटाइएको असक्षमता िएको 

 
(6)34 CFR § 300.530(a).  

(7)34 CFR § 300.536 (b)(1).  

(8)34 CFR § 300.530(c).  

(9)Id.  

(10)34 CFR § 300.530(b)(2).  
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बच्चा सेवाहरूको लाभग हकदार हनुहन्छ। 

 

बच्चाको हालको स्थान भनयोजनबाट 10 भवद्यालय क्रदन िन्दा िेरै हटाइएको र व्यवहार बच्चाको असक्षमताको 

प्रत्यक्षीकरर्मा निएको (प्रत्यक्षीकरर् भनिाारर् हेनुाहोस्) वा भविेष पररभस्थभतहरू (भविेष पररभस्थभतहरू हेनुाहोस्) 

अन्तगात हटाइएको असक्षमता िएको बच्चाले भनम्न कायाहरू गनुापछा:(11) 

1. अको सेरटङ (त्यो अन्तररम वैकभल्पक िैभक्षक सेरटङ हन सक्छ) मा िएतापभन सामान्य भिक्षा पाठ्यिममा 

भनरन्तर सहिागी हन बच्चालाई सक्षम गना र बच्चाको IEP मा सेट गररएका लक्ष्यहरूलाई पूरा गनेतफा  प्रगभत 

गना िैभक्षक सेवाहरू (उपलब्ि FAPE भलनुहोस्) प्राप्त गना जारी राखु्नपछा; र 

2. व्यवहार उल्लङ्घनलाई सभबोिन गना भडजाइन गररएको प्रकायाात्मक व्यवहारात्मक मूल्याङ्कन र व्यावहाररक 

हस्तक्षेप सेवा र पररमाजानहरू उपयुक्त िए अनुसार प्राप्त गनुापछा जसकारर् यो फेरर हँदैन। 

 

असक्षमता िएको बच्चालाई उहाँको हालको स्थान भनयोजनबाट सोही भवद्यालय वषामा 10 भवद्यालय क्रदनको लाभग 

हटाएपभछ र हालको भनष्कासन लगातार 10 भवद्यालय क्रदन वा सोिन्दा कमको लाभग हो र भनष्कासन स्थान भनयोजनमा 

पररवतान (तलको व्याख्या हेनुाहोस् होइन िने, त्यसपभछ भवद्यालय कमाचारीले कभतीमा पभन बच्चाको एउटा भिक्षकसँगको 

परामिामा अको सेरटङमा िएतापभन, सामान्य भिक्षाको पाठ्यिममा सहिागी हन जारी राख्न र बच्चाको IEP मा सेट 

गररए अनुसारका लक्ष्यहरूलाई पूरा गनाको लाभग प्रगभत गना बच्चालाई सक्षम गराउन आवश्यक हने सेवाहरूको हदसभम 

भनिाारर् गनुापछा।  भनष्कासन स्थान भनयोजनको पररवतान (अनुिासनात्मक भनष्कासनको कारर् स्थान भनयोजनको 

पररवतान हेनुाहोस्) हो िने, बच्चाको IEP टोलीले बच्चालाई अको सेरटङ (जुन अन्तररम वैकभल्पक िैभक्षक सेरटङ पभन हन 

सक्छ) मा िएतापभन सामान्य िैभक्षक पाठ्यिममा भनरन्तर सहिागी हन र बच्चाको IEP मा सेट गररएका लक्ष्यहरूलाई 

पूरा गनामा प्रगभत गनाको लाभग सक्षम गराउन उपयुक्त सेवाहरू भनिाारर् गछा। 

 

प्रत्यक्षीकरर् भनिाारर् 
आचार संभहताको उल्लङ्घनको कारर्ले स्थान भनयोजन पररवतान गने कुनै पभन भनर्ायको 10 भवद्यालय क्रदन भित्र, 

अभििावक र बच्चाको IFSP टोली वा IEP टोलीले प्रश्नहरूमा िएको सञ्चालन भनम्न कारर्ले भथयो वा भथएन िनी 

भनिाारर् गना बच्चाको IFSP वा IEP, कुनै भिक्षक अवलोकनहरू र अभििावकद्वारा उपलब्ि गराइएको कुनै पभन 

सान्दर्िाक जानकारीसभहत बच्चाको फाइलमा िएको सबै सान्दर्िाक जानकारीको समीक्षा गनुापछा: 

• उक्त व्यवहार बच्चाको अपाङ्गताको कारर्ले िएको हो र बच्चाको अपाङ्गतासँग महत्वपूर्ा रूपमा सभबभन्ित भथयो; वा 
• बच्चाको IFSP वा IEP कायाान्वयन गने सावाजभनक भनकायको असफलताको प्रत्यक्ष नभतजा।(12) 

 

IEP टोलीले माभथका कथनहरू उपयुक्त छ वा छैन िनी भनिाारर् गछा िने, सञ्चालन बच्चाको असक्षमतको 

प्रत्यक्षीकरर् हन भनिाारर् गररनेछ।.(13) साथै, IEP टोलीले प्रश्नमा बच्चाको सञ्चालन बच्चाको IEP कायाान्वयन गना 

LEA असफलताको प्रत्यक्ष नभतजा भथयो िनी भनिाारर् गछा िने, 
 

LEA ले ती कमीहरूलाई समािान गना तत्कालीन चरर्हरू अपनाउनुपछा।(14) 

 

सञ्चालन बच्चाको असक्षमताको प्रत्यक्षीकरर् भथयो िने, IFSP टोली वा IEP ले भनम्न मध्ये एक गनुापछा:(15) 

• सावाजभनक भनकायले पभहले नै उक्त काया गरेको छैन िने प्रकायाात्मक व्यवहारात्मक मूल्याङ्कन सञ्चालन 

गनुापछा र बच्चाको लाभग व्यवहारात्मक हस्तक्षेप योजना कायाान्वयन गनुापछा र बच्चाको लाभग 

व्यवहारात्मक हस्तक्षेप योजना कायाान्वयन गनुापछा; 

• बच्चासँग पभहले नै व्यवहार हस्तक्षेप योजना छ िने उक्त योजनाको समीक्षा गनुापछा र व्यवहारलाई 

 
(11)34 CFR § 300.530(d).  

(12)34 CFR § 300.530(e)(1)(i-ii).  

(13)34 CFR § 300.530(e)(2).  

(14)34 CFR § 300.530(e)(3).  

(15)34 CFR § 300.530(f)(1).  
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सभबोिर् गना आवश्यक िए अनुसार यसलाई पररमाजान गनुापछा;(16) र 
• बच्चालाई लागू पदाथा, हभतयार वा गभभिर िारीररक चोटपटकको लाभग अन्तररम िैभक्षक सेरटङमा हटाउँदा 

बाहेक बच्चाको व्यवहारात्मक हस्तक्षेप योजनालाई पररमाजान गने कायाको िागको रूपमा स्थान 

भनयोजनको पररवतानमा अभििावकहरू र सावाजभनक भनकायले सहमभत नजनाउँदासभम बच्चालाई 

हटाइएको स्थानबाट स्थान भनयोजनमा क्रफताा गनुापछा।(17) 

 

भविेष पररभस्थभतहरू: 
भवद्यालय कमाचारीले बच्चाले भनम्न कुराहरू गरेका अवस्थाहरूमा व्यवहारलाई बच्चाको असक्षमताको प्रत्यक्षीकरर् भनिाारर् 

गने वा नगने िन्ने सभबन्ि भबना 45 भवद्यालय क्रदनसभमको लाभग अन्तररम िैभक्षक सेरटङमा बच्चालाई हटाउन सकु्नहन्छ: 
• राज्य वा स्थानीय सावाजभनक भनकायको क्षेत्राभिकार अन्तगात भवद्यालय, भवद्यालयका 

पररसरहरूमा वा भवद्यालयको कायािममा हभतयार बोकु्नहन्छ वा िारर् गनुाहन्छ;(18) 

• राज्य वा स्थानी सावाजभनक भनकायको क्षेत्राभिकार अन्तगात, भवद्यालय, भवद्यालय पररसर वा 

भवद्यालयको कायािममा हँदा गैर-कानूनी औषभिहरू जानीजानी िारर् गनुाहन्छ वा प्रयोग गनुाहन्छ वा 

भनयभन्त्रत पदाथा भबिी गनुाहन्छ वा भबिी गने इच्छा राखु्नहन्छ;(19) वा 
• राज्य वा स्थानीय सावाजभनक भनकायको क्षेत्राभिकार अन्तगात भवद्यालय, भवद्यालयका पररसरहरू 

वा भवद्यालयको कायािममा अको व्यभक्तमाभथ गभिीर िारीररक चोट पुर् याउनु िएको छ।(20) 

 

IEP टोलीले स्थान भनयोजनका पररवतानहरूका भनष्कासन र उप-िीषाकहरूको अभतररक्त अभिकारी र भविेष 

पररभस्थभतहरू अन्तगातका भनष्कासनहरूको लाभग अन्तररम िैभक्षक सेरटङलाई भनिाारर् गछा। 

 

स्थान भनयोजनको पररवतान: 
बच्चाको हालको िैभक्षक स्थान भनयोजनबाट असक्षमता िएको बच्चाका भनष्कासनहरूको प्रयोजनहरूको लाभग, 

भनम्न कुराहरू हन्छ िने स्थान भनयोजनको पररवतान हन्छ: 

• भनष्कासनहरू भवद्यालय वषामा 10 लगातार भवद्यालय क्रदनिन्दा िेरैको लाभग हन्छ; वा 

• बच्चालाई भवद्यालय वषामा भनष्कासनहरू 10 भवद्यालयिन्दा िेरै िएको कारर्ले प्यािन स्थाभपत गने 

भनष्कासनहरूको श्रृङ्खलाको अभिनमा राभखन्छ; बच्चाको व्यवहार भनष्कासनहरूको श्रृंखलाहरू भनभताएका 

पभछल्लो घटनाहरूमा बच्चाको व्यवहारसँग वास्तवमै मान छ; र प्रत्येक भनष्कासको लभबाइको अनुसार उक्त 

अभतररक्त तत्वहरूको कारर्ले, बच्चालाई हटाइएको समयको मात्रा र भनष्कासहरूको भनकटता 
 

एक अकाासँग छ। 

 

सावाजभनक भनकायले भनष्कासनहरूको प्याटनाले स्थान भनयोजनको पररवतानहरूलाई स्थाभपत गछा वा गदैन िनी 

माभमकाको आिारमा भनिाारर् गछा। यो भनिाारर् उभचत प्रक्रिया र न्याभयक कायावाहीहरूबाट समीक्षाको अभिनमा छ। 

व्यवहार अपाङ्गताको कारर्ले प्रकट िएको होस् वा नहोस् कुनै बच्चालाई 10 िन्दा बढी भवद्यालय क्रदनको लाभग 

हटाउनाले, स्थाननलाई पररवतान गछा वा औषिी, हभतयार वा गभिीर िारीररक चोटपटकको लाभग कुनै बच्चालाई 

अन्तररम वैकभल्पक वातावरर् (IAES) मा साररदा उक्त बच्चा अको वातावरर्मा िए पभन सामान्य भिक्षा पठ्यिममा 

सहिागी हने कुरालाई जारी राख्न आफूलाई सक्षम बनाउन तथा भनजको IEP मा तय गररएका उदे्दश्यहरू प्राप्त गना अग्रसर 

बन्न आवश्यक सेवाहरू भनरन्तर रूपमा प्राप्त गनेछ। बच्चाले व्यवहारात्मक उल्लङ्घन फेरर नहोस् िनी सभबोिन गना 

भडजाइन गररएका प्रकायाात्मक व्यवहारात्मक मूल्याङ्कन र व्यवहार हस्तक्षेप सेवा र पररमाजानहरूउ उपयुक्त िए 

अनुसार प्राप्त गनुापछा। IEP टोलीले सेवाहरू उपलब्ि गराइने उपयुक्त सेवाहरू र स्थान भनिाारर् गछा। 

 
(16)34 CFR § 300.530(f)(2).  

(17)34 CFR § 300.530(g)(1).  

(18)34 CFR § 300.530(g)(2).  

(19)34 CFR § 300.530(g)(3).  

(20)34 CFR § 300.532(a).  
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अनिुासनात्मक कायावाहीको अपील: 

असक्षमता िएको बच्चाका अभििावकहरूले प्रत्यक्षीकरर् भनिाारर् वा अनुिासनात्मक कारर्हरूको लाभग स्थान 

भनयोजनसँग सभबभन्ित कुनै पभन भनर्ायसँग असहमभत जनाउनुहन्छ िने, अभििावकहरूले प्रिासभनक सुनुवाईको 

कायाालय (OAH) र सावाजभनक भनकायसँग उभचत प्रक्रियाको उजुरी दायर गना सकु्नहन्छ।(21) सावाजभनक भनकायले बच्चाको 

हालको स्थान भनयोजनलाई कायम राख्नाले बच्चा वा अरूहरूलाई वास्तवमै सभिाभवत चोटपटक भनभत्याउँछ िन्ने भवश्वास 

गछा िने, सावाजभनक भनकायले OAH र अभििावकहरूसँग उभचत प्रक्रियाको उजुरी दायर गना सक्छ। यो खण्ड अन्तगात 

सुनुवाईको अनुरोि गदाा, अभििावकहरू र LEA ले समािान बैठकलाई त्याग्ने वा मध्यस्थता प्रयोग गना कुरमा भलभखत 

रूपमा सहमभत नजनाउँदासभम, समािान बैठक उभचत प्रक्रियाको उजुरीको सूचना प्राप्त गरेको सात क्रदन भित्र हनुपछा र 

उभचत प्रक्रियाको उजुरीको प्राभप्तको 15 क्रदनभित्र दवुै पक्षहरूको सन्तुभष्टमा समस्यालाई समािान नगदाासभम उभचत 

प्रक्रियाको सुनुवाईलाई अगाभड बढाइनेछ। 

 

प्रिासभनक कानून न्यायािीि (ALJ) ले उभचत प्रक्रियाको सुनुवाई सञ्चालन गछा। माभथ गररएको कुनै पभन भनर्ायको 

सभबन्िमा सुनुवाई जभतखेर अनुरोि गरेतापभन, सुनुवाई 34 CFR § 300.532(c) अनुसार िीघ्र र अनुकूल हनुपछा; 

सुनुवाई उभचत प्रक्रियाको उजुरी दायर गरेको भमभतको 20 भवद्यालय क्रदनभित्र हनुपछा र सुनुवाई अभिकारीले 

सुनुवाईपभछ 10 भवद्यालय क्रदन भित्र भनर्ाय गनुापछा। 

 

अनुिासनात्मक अपीलमा भनर्ाय गदाा, ALJ ले भनम्न कुराहरू गना सक्छ: 

• बच्चालाई हटाइएको ठाउँबाट स्थान भनयोजनमा क्रफताा ल्याउन; वा 

• ALJ ले बच्चाको हालको स्थान भनयोजनलाई कायम राख्नाले बच्चा वा अरूहरूलाई वास्तवमै सभिाभवत 

चोटपटक भनभत्याउँछ िने बच्चाको स्थान भनयोजनलाई उपयुक्तत अन्तररम वैकभल्पक सेरटङमा 45 

भवद्यालय क्रदनिन्दा िेरै नगरेर पररवतानको आदेि क्रदन। 
• यो खण्डको खण्डमा िीघ्र उभचत प्रक्रियाको सुनुवाईमा गररएको कुनै पभन भनर्ाय 34 CFR § 

300.514 सँग अपीलयोग्य रूपमा अनुकूल छ।(22) 

 

नोट: LEA ले बच्चालाई वास्तभवक स्थान भनयोजनमा क्रफताा गनााले बच्चा वा अरूहरूलाई मौभलक रूपमा सभिाभवत 

चोटपटक भनभताउँछ िनी भवश्वास गछा िने माभथका कायाभवभिहरू दोहोर् याउन सक्रकन्छ।(23) 

 

अभििावकहरू वा सावाजभनक भनकायद्वारा उभचत प्रक्रियाको उजुरीको अनुरोि गदाा, अभििावकहरू र सावाजभनक 

भनकायले अन्यथा सहमभत नजनाउँदासभम, जुन पभहले िएतापभन बच्चा ALJ को भनर्ायलाई भवचाराभिनमा राख्दै वा 

समयावभिको भयाद समाभप्त भमभत उपलब्ि नगराउँदासभम (45 भवद्यालय िन्दा िेरै हँदैन) अन्तररम वैकभल्पक िैभक्षकक 

सेरटङमा रहन्छ।  

 

बच्चालाई अझसैभम योग्य भनिाारर् गररएको छैन 
कुनै भनयम वा आचार सहहंताको उल्लङ्घन गने व्यवहार हनुपूवा सावाजभनक भनकायलाई उक्त बच्चा अपाङ्ग छ िन्ने कुराको 

जानकारी भथयो िने भविेष भिक्षाको लाभग योग्य भनिााररत निएका बच्चाहरू तथा कुनै भनयम वा आचार सहहंताको 

उल्लङ्घन गने खालको व्यवहार गने बच्चाहरूले प्रदान गररएको कुनै सुरक्षाको क्रकटान गना सक्छन् । 

 

सावाजभनक भनकायसँग भनम्न अवस्थामा अनुिासन सभबन्िी कायावाही ल्याउने व्यवहार हनुअभघ जानकारी िएको 

माभनन्छ: 

• अभििावकहरूले आफ्नो बच्चालाई भविेष भिक्षा र सभबभन्ित सेवाहरूको आवश्यकता छ िनी सावाजभनक 

भनकायको सुपेररवेक्षक वा प्रिासभनक कमाचारी; वा बच्चाको भिक्षकलाई भलभखतमा भचन्ता व्यक्त गनुाियो; 

 
(21)34 CFR § 300.532(c)(5).  

(22)34 CFR § 300.532(b)(3).  

(23)34 CFR § 300.506(b)(1)(i).  
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• अभििावकले मूल्याङ्कनको अनुरोि गरेमा; वा 

• बच्चाको भिक्षक वा भवद्यालयको कमाचारीले भसिै सावाजभनक भनकायको भविेष भिक्षाको भनदेिक वा अन्य 

सुपेररवेक्षक कमाचारीलाई बच्चाले देखाएको व्यवहारको ढाँचाको बारेमा भविेष भचन्ता व्यक्त गरेमा। 

 

सावाजभनक भनकायलाई ज्ञान िएको मालनँदैन यक्रद: 

• अभििावकले सावाजभनक भनकायलाई आफ्नो बच्चाको मूल्याङ्कन गने अनुमभत क्रदन अस्वीकार गनुाियो; 

• अभििावकहरूले सावाजभनक भनकायलाई भविेष भिक्षाका सेवाहरू उपलब्ि गराउने अनुमभत क्रदन अस्वीकार गनुाियो; वा  

• बच्चालाई मूल्याङ्कन गररएको भथयो र उहाँ IDEA अन्तगात असक्षमता निएको बच्चा िनी भनिाारर् 

गररएको भथयो। 

 

सावाजभनक भनकायसँग अनुिासन सभबन्िी कायावाही गनुा अगाभड बच्चाको असक्षमताको बारेमा जानकारी छैन िने, 

बच्चालाई तुलनात्मक व्यवहारहरूमा संलग्न हने असक्षमताहरू निएको बच्चाको रूपमा सोही अनुिासनात्मक 

कायावाहीहरूको अभिनमा राख्न सक्रकन्छ।  

 

अभििावकले आफ्नो बच्चा अनुिासन सभबन्िी कायावाहीको अभिनमा रहने समयावभि भित्र मूल्याङ्कनको लाभग अनुरोि 

गरेमा, मूल्याङ्कन िीघ्र गररनुपछा। नभतजाहरूलाई भवचाराभिनमा राख्दै, बच्चा भवद्यालयका अभिकारीहरूद्वारा भनिाारर् 

गररएको िैभक्षक स्थान भनयोजनमा रहन्छन्। सावाजभनक भनकायको मूल्याङ्कन र अभििावकहरूद्वारा उपलब्ि गराइएको 

जानकारीमा आिाररत रहेर,बच्चालाई असक्षमता िएको बच्चा भनिााररत गररन्छ िने, सावाजभनक भनकायले भविेष भिक्षा र 

सभबभन्ित सेवाहरू उपलब्ि गराउनुपछा र असक्षमताहरू िएको बालबाभलकामा अनुिासनसँग सभबभन्ित सबै 

प्रक्रियात्मक सुरक्षाहरू लागू हन्छन्। 

 

काननू कायान्वयन र न्याभयक अभिकारीहरूमा गररन ेभसफाररस र उनीहरूद्वारा 

गररन ेकायावाही 
IDEA ले सावाजभनक भनकायहरूलाई उपयुक्त अभिकारी र कानून प्रवतानलाई अपराि ररपोटा गनुाबाट भनषेभित गदैन। 

न्याभयक अभिकारीहरूले असक्षमता िएको बच्चाद्वारा गररएका अपरािहरूमा संघीय र राज्य कानून लागू गनामा आफ्ना 

भजभमेवारीहरू प्रयोग गना सक्छन्। अपरािको ररपोटा गने कुनै पभन भनकायले पाररवाररक िैभक्षक अभिकार तथा 

गोपनीयता ऐन (FERPA) द्वारा अनुमभत क्रदइएको हदसभम उपयुक्त अभिकारीहरूलाई बच्चाको भविेष भिक्षा र 

अनुिासनात्मक रेकडाहरूका प्रभतभलभपहरू पूर्ता गनेछन्। 

 

 सावाजभनक खचामा भनजी भवद्यालयहरूमा  

 बालबाभलकाको अभििावक्रकय एकतफी स्थान भनयोजन 
 IEP 

34 CFR § 300.148 

 

सावाजभनक भनकायल ेभन:िुल्क उपयकु्त सावाजभनक भिक्षा (FAPE) उपलब्ि गराउँछ र अभििावकले आफ्नो बच्चालाई 

नीभज भवद्यालयमा राख्न ेछनोट गनुाहन्छ िन ेIDEA ल ेकुन ैसावाजभनक भनकायलाई असक्षमता िएको बच्चालाई भनजी 

भवद्यालयमा राख्दा लाग्न ेप्रारभभिक हस्तक्षपे वा भविषे भिक्षा तथा सभबभन्ित सवेाहरू सभहतको भिक्षाको लागत भतना 

बाध्य पानेछैन। 

 

 

सावाजभनक भनकायले भन:िुल्क उभचत सावाजभनक भिक्षा (FAPE) उपलब्ि गराएमा र अभििावकले आफ्नो बच्चालाई 

भनजी भवद्यालयमा राखे्न भनर्ाय गरेमा IDEA ले कुनै सावाजभनक  भनकायलाई अपाङ्गता िएको बच्चालाई भनजी 

भवद्यालयम राख्दा लाग्ने भविेष भिक्षा तथा सभबभन्ित सेवाहरू सभहतको भिक्षाको लागत भतना बाध्य पानेछैन। यद्यभप, 

संघीय भनयमावली अनुसार सावाजभनक भनकायले उक्त बच्चालाई अभििावकहरूद्वारा भनजी भवद्यालयहरूमा िनाा गररएका 
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बालबाभलकाको जनसंख्यामा समावेि गनेछ । 

FAPE को उपलब्ितासँग सभबभन्ित सावाजभनक भनकाय र अभििावक भबचमा हने असहमभत तथा भवत्तीय उत्तरदाभयत्व 

IDEA अन्तगात उभचत प्रक्रिया उजुरी पद्धभतहरूको भवषयहरू हन् । कृपया अभिक जानकारीको लाभग “असहमभतहरू 

समािान गने तरीका” हेनुाहोस् । 

असक्षमता िएको बच्चाले सावाजभनक भनकायको अभिकार अन्तगात पभहले नै भविेष भिक्षा र सभबभन्ित सेवाहरू प्राप्त 

गनुािएको छ र अभििावकहरूले आफ्नो बच्चालाई सावाजभनक भनकायको सहमभत वा सन्दिा भबना नीभज प्रस्कुल, 

इभलमेन्टरी वा सेकेण्डरी भवद्यालयमा िनाा गनुानुहन्छ िने, ALJ वा अदालतलाई सावाजभनक भनकायले उक्त िनाा अगाभड 

सामभयक रूपमा त्यो बच्चालाई FAPE उपलब्ि गराएको भथएन तथा भनजी स्थान भनयोजन उपयुक्त छ िन्ने लागेमा ALJ 

वा अदालतले उक्त सावाजभनक भनकायलाई िनााको खचा प्रभतपूर्ता गना लगाउन सक्छ। तपाईंको अभििावकीय स्थान 

भनयोजनले सावाजभनक भनकायहरूद्वारा उपलब्ि गराइएको भिक्षमा लागू हने राज्यका मापदण्डहरूलाई पूरा नगरेतापभन 

ALJ वा अदालतले यसलाई उपयुक्त फेला पाना सक्छ। 

 

प्रभतपरू्ताको सीभमतता: 
प्रभतपूर्ता ALJ वा अदालतद्वारा घटाउन वा अस्वीकार गना सक्रकन्छ यक्रद: 

• अभििावकहरू आफ्नो बच्चालाई सावाजभनक भवद्यालयबाट हटाउनुपूवा उपभस्थत हनुिएको एकदमै हालको 

IEP टोली बैठकमा, अभििावकहरूले आफ्ना भचन्ताहरू र आफ्नो बच्चालाई सावाजभनक खचामा भनजी 

भवद्यालयमा िनाा गने आफ्नो अभिप्राय व्यक्त गदै FAPE उपलब्ि गराउने सावाजभनक भनकायद्वारा प्रस्ताव 

गररएको स्थान भनयोजनलाई अस्वीकार गदै हनुहन््यो िनी IEP टोलीलाई सूभचत गनुािएन; वा 

• अभििावकले सावाजभनक भवद्यालयबाट आफ्नो बच्चालाई हटाउन िन्दा (छुट्टी दौरान हने कुनै व्यवसाभयक 

क्रदन सभहत) कभभतमा दि (10) व्यवसाभयक क्रदनअभघ, अभििावकले सावाजभनक भनकायलाई आफ्नो 

बच्चाको सावाजभनक स्थाननसँग सभबभन्ित आफ्ना भचन्ताहरू सभहत बच्चालाई हटाउने मनािायको भलभखत 

सूचना नक्रदएमा; वा 

• सावाजभनक भवद्यालयबाट अभििावकहरूले आफ्नो बच्चालाई हटाउनु अभघ सावाजभनक भनकायले 

अभििावकहरूलाई भतनीहरूको बच्चाको मूल्याङ्कन गने यसको मनिायको आवश्यकताहरूको भलभखत 

सूचनाको माध्यमबाट (जुन मूल्याङ्कन उपयुक्त तथा उभचत भथयो त्यो मूल्याङ्कनको उदे्दश्यको कथन 

सभहत) सूचना क्रदएको तर अभििावकहरूले आफ्नो बच्चालाई मूल्याङ्कनको लाभग उपलब्ि नगराएको 

अवस्थामा; वा 

• अभििावकहरूका कायाहरूको सभमानमा न्याभयक रूपमा अनुभचत देभखएको अवस्थामा। 

 

माभथ उल्लेभखत सूचना आवश्यकताहरूको बाबजुद, प्रभतपूर्ताको लागत: 

• उक्त सूचना उपलब्ि गराउने अभििावकहरूको असफलताको लाभग घटाइने वा अस्वीकार गररनेछैन, यक्रद: 

o सावाजभनक भनकायले अभििावकहरूलाई सूचना उपलब्ि गराउनबाट रोक्यो, 

o माभथ व्याख्या गररएका IDEA सूचनाका आवश्यकताहरू अन्तगात अभििावकहरूले 
भलभखत सूचना प्राप्त गनुािएको छैन, 

o सूचना आवश्यकताहरूको अनुपालनाले सभिाभवत बच्चालाई िारीररक हानी भनभताउन सक्छ, र 

• अदालत वा ALJ को भनर्ायमा उक्त सूचना उपलब्ि गराउन असक्षम िएका कारर्ले घटाउन वा 

अस्वीकार गना सक्रकन्छ यक्रद: 

o अभििावकहरू साक्षर छैनन् र अंग्रेजीमा लेख्न सक्दैन्न वा 

o माभथ व्याख्या गररए अनुसार सूचनाको अनुपालनाले बच्चालाई सभिाभवत गभिीर िावनात्मक 

हानी भनभताउन सक्छ। 
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 वयस्कताको उमरेमा  

 अभििावकीय अभिकारहरूको स्थानान्तरर् 
 IEP 

34 CFR § 300.520 

 

मरेरल्याण्डमा, अभििावकीय अभिकारीहरू सीभमत पररभस्थभतहरू अन्तगात बाहके वयस्कताको उमरेमा पगुकेो 

असक्षमताहरूको बालबाभलकामा स्थानान्तर हँदनै। 

 

मेररल्याण्ड कानून अन्तगात, भनभश्चत सीभमत पररभस्थभतहरूमा, IDEA अन्तगात अभििावकहरूलाई प्रदान गररएका सबै 

अभिकारहरू असक्षमता िएको बालबाभलकामा स्थानान्तर हनेछ। राज्य कानून अन्तगात बच्चालाई अयोग्य घोभषत 

गररएको छ र  भनम्न कुराहरू बताउने कागजात छ िने, यो स्थानान्तर बच्चा 18 वषा उमेरको पुग्दा हन्छ: 

• अभििावकहरू अनुपलब्ि वा अज्ञात छन् र प्रभतभनभि अभििावक भनयुक्त गनुाको सट्टा अभििावकीय अभिकारहरू 

बच्चालाई हस्तान्तरर् गररने अनुरोि गनुाहन्छ; 

• अभििावकहरूलाई अभघल्लो वषादेभख संलग्न गराउने सावाजभनक भनकायद्वारा गररएका बारभबार प्रयासहरूपभछ 

बच्चाको लाभग भविेष भिक्षाको भनर्ाय गने प्रक्रियामा अभििावकहरू सहिागी हनुिएको छैन; 

• अभििावकहरूले भविेष िैभक्षक भनर्ाय गने प्रक्रियामा सहिाभिता जनाउन स्वीकारात्मक रूपमा 

अस्वीकार गनुािएको छ; 

• एक वा दबुै अभििावकहरूको लामो अस्पताल िनाा, संस्थामा िनाा वा गभिीर भवरामी वा रोगको कारर्ले 

अभििावकहरू भविेष भिक्षा भनर्ाय प्रक्रियामा सहिागी हन सकु्नहन्न र अभििावकहरूले बच्चालाई 

अभिकारहरू स्थानान्तर गना सहमभत जनाउनुियो; 

• अभििावकहरू आफ्नो भनयन्त्र बाभहरका असािारर् पररभस्थभतहरूको कारर्ले भविेष भिक्षा भनर्ाय गने 

प्रक्रियामा सहिागी हन सकु्नहन्छ र अभििावकहरूले बच्चालाई अभिकारहरू स्थानान्तर गना सहमभत 

जनाउनुियो; वा 

• बच्चा अभििावकहरूको घरिन्दा बाभहर बस्नुहन्छ र अको सावाजभनक भनकायको स्याहार वा भजभमामा 

हनुहँदैन। 

 

असक्षमता िएको बच्चासँग बस्ने अभििावकहरूले बच्चा 18 वषा उमेरको पुग्दा बच्चालाई अभिकारीहरू स्थानान्तर गना 

सहमत हनुहन्न र बच्चालाई राज्य कानून अन्तगात अयोग्य घोभषत गररएको छैन िने, कुनै पभन पक्षले अभिकारहरू 

स्थानान्तरर् गनुापछा वा पदैन िनी भनिाारर् गना उभचत प्रक्रियाको उजुरी दायर गना सकु्नहन्छ। 

 

असक्षमता िएको बच्चालाई संघीय र राज्य कानून र भनयमनहरूको अनुसार अभििावकको प्रभतभनभिद्वारा प्रभतभनभित्व 

गररन्छ िने, सावाजभनक भनकायले दवुै बच्चा र अभििावकलाई संघीय र राज्य कानून तथा भनयमनहरू 

अन्तगात कुनै पभन भलभखत सूचना उपलब्ि गराउनेछ। बच्चालाई राज्य कानून अन्तगात अयोग्य घोभषत गररएको छैन  

र बच्चाले अभिकारहरूको स्थानान्तरको अनुरोि गनुाहन्छ िने IDEA अन्तगात अभििावकको प्रभतभनभिलाई प्रदान 

गररएका सबै अन्य अभिकारहरू बच्चालाई स्थानान्तर गररन्छ। 

 

 असहमभतहरू समािान गन े
 IEP र IFSP 

34 CFR §§ 300.506-300.516 र 34 CFR §§ 303.430-303-434 र §§ 303.440-303.449 
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भनम्न कायाभवभिहरूल ेबच्चाको प्रारभभिक हस्तक्षपे वा भविषे िभैक्षक कायािम र योग्यतासभहत सभबभन्ित सवेाहरूको 

सभबन्िमा असहमभतहरू समािान गनाको लाभग अभििावक र सावाजभनक भनकायहरूलाई उपलब्ि हन ेप्रक्रियाहरू बारे 

व्याख्या गछा। ती भवकल्पहरूमा मध्यस्थता, राज्य उजरुी र बाँकी प्रक्रियाको उजरुी समाविे छन ्। 

 

मध्यस्थता: 
मध्यस्थता िनेको उभचत प्रक्रियाको उजुरी दायार गनुािन्दा अगाभड उठ्ने माभमलाहरूसभहत IDEA को िाग B अन्तगात 

कुनै पभन माभमलासँग संलग्न असहमभतहरूलाई समािान गने बच्चाको भिक्षाको लाभग भजभमेवा असक्षमता िएको बच्चाका 

अभििावकहरू र सावाजभनक भनकायद्वारा कुनै पभन समयमा प्रयोग गना सक्रकने सबै पक्षहरूको लाभग स्वैभच्छक प्रक्रिया 

हो।(24) मध्यस्थता अभििावकहरू वा सावाजभनक भनकायद्वारा अनुरोि गना सक्रकन्छ।(25) 

 

IEP/IFSP टोली बैठकको अवभिमा, अभििावक बच्चाको IEP/IFSP वा बच्चालाई उपलब्ि गराइने भविेष भिक्षाका 

सेवाहरूमा असहमत हनुहन्छ िने, IEP/IFSP ले अभििावकलाई सािारर् िाषामा भनम्न कुराहरू उपलब्ि 

गराउनेछ: 

• मध्यस्थताको अनुरोि गने अभििावकको अभिकारको मौभखक र भलभखत व्याख्या; 

• अभििावकले मध्यस्थताको प्रक्रिया बारे थप जानकारी प्राप्त गना प्रयोग गना सके्न टेभलफोन नभबरसभहत 

सभपका  जानकारी; र 

• प्रो बोनो प्रभतभनभित्वसँग सभबभन्ित जानकारी र क्षेत्रमा उपलब्ि अन्य भन:िुल्क वा न्यून िुल्क र 

सभबभन्ित सेवाहरू । 

 

अभििावकहरूको मातृिाषामा रूपान्तरर् हनको लाभग उनीहरूले मध्यस्थताको बारेमा जानकारीको अनुरोि गना 

सके्नछन्। अभििावकहरूद्वारा बोभलने मातृिाषा स्थानीय भवद्यालय प्रर्ालीमा भवद्याथी जनसङ्ख्याको 1 

प्रभतितिन्दा िेरै जनाद्वारा बोभलन्छ िने, IEP/IFSP टोलीले अनुरोिको भमभतपभछ 30 क्रदनभित्र अनुवाद गररएको 

कागजात अभििावकलाई उपलब्ि गराउनेछ। 

 

प्रिावकारी मध्यस्थता प्रभवभिहरूमा योग्य र प्रभिभक्षत प्रिासभनक सुनुवाई कायाालय (OAH) को कमाचारीले मध्यस्थता 

सञ्चालन गनुाहनेछ। OAH िनेको MSDE को िाग निएको न्याभयक संस्था हो। OAH सँग योग्य कमाचारीहरूको सूची 

छ जसको व्यभक्तगत वा पेिागत रूभचको द्वन्द्व छैन, राज्य एजेन्सी वा LEA को कमाचारी होइन जुन भिक्षा वा बालको 

स्याहारमा संलग्न छ र मध्यस्थता सञ्चालन गना न्याभयक िैलीमा चयन गररएका छन्। माभथ व्याख्या गररए अनुसार योग्य 

मध्यस्थकताा मध्यस्थकतााको रूपमा सेवा प्रदान गने कारर्ले एकल रूपमा MSDE वा LEA को कमाचारी होइन । 

• मध्यस्थता अभििावक वा बच्चाको प्रारभभिक हस्तक्षेप वा भिक्षाको लाभग उत्तरदायी हने सावाजभनक 

भनकायको लाभग भन:िुल्क उपलब्ि छ र यसले अभििावकहरूलाई मध्यस्थताको लाभग प्रोत्साभहत गना 

अभििावकहरूलाई िेट्ने खचा पभन व्योहोछा । 
 

• बच्चाको प्रारभभिक हस्तक्षेप वा भिक्षाको लाभग उत्तरदायी हने सावाजभनक भनकाय तथा OAH सँग मध्यस्थताको 

लाभग अनुरोि गररन्छ । अभििावकहरूलाई मध्यस्थताको लाभग अनुरोि दायर गना, फाराम सावाजभनक भनकाय 

र MSDE को वेबसाइट 

 www.marylandpublicschools.org. मा उपलब्ि छ अभतररभक्त सहायताको लाभग, सावाजभनक भनकायको 

भविेष भिक्षा कायाालय वा MSDE प्रारभभिक हस्तक्षेप/भविेष भिक्षा सेवाहरूको भविागलाई 410-767-7770 

मा सभपका  गनुाहोस्। 

• अभििावकहरू वा सावाजभनक भनकायलाई मध्यस्थताको अवभिमा सहायता र सुझाव क्रदन सक्रकन्छ। 
• मध्यस्थता सत्र सामान्यतया भलभखत अनुरोि प्राप्त गरेको 20 क्रदन भित्र हनेछ तर समयोभचत तररका र 

 
(24)34 CFR § 303.431(a).   

(25)34 CFR § 303.431(b)(4).  

http://www.marylandpublicschools.org/
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भववादामा पक्षहरूलाई सहज हने स्थानमा गनुापछा।(26) 

• मध्यस्थता सत्रहरू बन्द पद्धभतहरू हन्। मध्यस्थताको अवभिमा हने छलफलहरू गोपनीय हनुपछा र IDEA को 

िाग B अन्तगात सहायता प्राप्त गररेरहेको राज्यको कुनै पभन संघीय वा राज्य अदालतको भनरन्तर उभचत प्रक्रिया 

सुनुवाई वा नागररक कायामा प्रमार्को रूपमा प्रयोग गना सदकँदैन। अभििावक वा सावाजभनक भनकायलाई 

मध्यस्थता िुरु हनु अगाभड गोपभनयता प्रभतज्ञामा हस्ताक्षर गना लगाउन सक्रकनेछ। 

• मध्यस्थतामा पक्षहरूले गरेको सहमभतलाई अभनवाया रूपले यस्तो प्रकारको मुद्दाको सुनवाई गने अभिकार 

िएको राज्य अदालत वा संघीय भजल्ला अदालतमा लागू हने खालको भलभखत सहमभतको रूपमा उतानुापछा। यो 

सभझौता एजेन्सीलाई बाँध्ने अभिकारी िएको भनकायको अभििावक र प्रभतभनभिद्वारा हस्ताक्षर गररएको 

हनुपछा। 

• अभििावकले उभचत प्रक्रियाको सुनुवाई अनुरोि गना उभचत प्रक्रियाको उजुरी दायर गरेतापभन वा नगरेतापभन 

मध्यस्थता भववादहरूलाई समािान गना उपलब्ि हन्छ तर सावाजभनक भनकायले अभििावको उभचत प्रक्रियाको 

उजुरीमा सुनुवाईमा अभििावकको अभिकारलाई अस्वीकार वा क्रढलो गना मध्यस्थता प्रयोग गना सक्दैनन्। 

 

मध्यस्थतालाई प्रोत्साभहत गन ेबठैक: 
सावाजभनक भनकायले मध्यस्थता प्रक्रियाको प्रयोग गना नचाहने अभििावकहरूलाई मध्यस्थता प्रक्रियाका सुभविाहरूको 

बारेमा बर्ान गना तथा भतनीहरूलाई यो प्रक्रियाको प्रयोग गना प्रोत्साभहत गना अभििावकहरूलाई सुभविा हने समय र 

स्थानमा िेट्ने प्रश्ताव गना सक्छ । 

 

राज्य उजरुी र उभचत प्रक्रियाको उजरुीको बीचमा भिन्नता: 
मध्यस्थताको साथमा, अभििावकहरूसगँ सावाजभनक भनकायसगँ असहमभतहरू समािान गनकेो लाभग राज्य उजरुी 

प्रक्रिया वा उभचत प्रक्रियाको उजरुीको प्रक्रिया प्रयोग गन ेअभिकार छ। यी भवकल्पहरूका भवभिन्न भनयम र कायाभवभिहरू 

छन।् 

 

IDEA भनयमनहरूसँग राज्य उजुरी र उभचत प्रक्रियाका उजुरीहरूको लाभग छुट्टै कायाभवभिहरू छन्। तल व्याख्या गररए 

अनुसार, कुनै पभन व्यभक्त वा संस्थाले सावाजभनक भनकायद्वारा कुनै पभन IDEA आवश्यकताको उल्लङ्घन गरेको िन्ने 

आरोप लगाउँदै राज्य उजुरी दायर गना सक्छन्। अभििावक वा सावाजभनक भनकायले मात्र असक्षमता िएको कुनै बच्चाको 

पभहचान, मूल्याङ्कन, प्रारभभिक हस्तक्षेप सेवाहरू वा िैभक्षक स्थानन् वा बच्चाको लाभग उपलब्ि भन:िुल्क उभचत 

सावाजभनक भिक्षा (FAPE) सँग सभबन्ि राखे्न जुन सुकै मुद्दालाई भलएर उभचत प्रक्रिया उजुरी दायर गना सक्छन्। 

 

MSDE कमाचारीले समयरेखा उभचत रूपमा भवस्तार गररँदा बाहेक 60 पात्रो क्रदन भित्र राज्यको उजुरी दायर 

गरेको हनुपछा। ALJ ले अभििावकको अनुरोि वा सावाजभनक भनकायको अनुरोिमा समयरेखाको भवभिष्ट भवस्तार 

प्रदान नगदाासभम ALJ ले समस्या समािान अवभिको अन्त्य वा 

 

समायोभजत समस्या समािान अवभिको बीचमा 45 पात्रो क्रदनभित्र उभचत प्रक्रियाको उजुरी (समस्या समािान बैठक 

वा मध्यस्थताबाट समस्या समािान गररँदैन िने) सुन्नुपछा वा जारी राखु्नपछा। 

 

यी भवकल्पहरूको समीक्षा र तुलनाको लाभग, यो कागजातको संलग्नक हेनुाहोस्। 

 

राज्य उजरुी: 
अको राज्यको ससं्था वा व्यभक्तसभहत ससं्था वा व्यभक्तसँग मरेरल्याण्ड राज्य भिक्षा भविाग (MSDE) सँग उजरुी दायर 

गन ेअभिकार छ। राज्यलाई अनसुन्िान सञ्चालन गनाको लाभग, IDEA का भनयमनहरूमा आवश्यक िए अनसुार 

भलभखत उजरुील ेभवभिष्ट मापदण्डलाई परूा गनुापछा। MSDE अभििावकीय प्रभिक्षर् र जानकारी केन्रहरू, सरुक्षा र 

अभिवक्त भनकायहरू, स्वतन्त्र जीवनयापनका केन्रहरू र अन्य उपयकु्त ससं्थाहरूसभहत अभििावकहरू र अन्य इच्छुक 

 
(26)34 CFR § 300.152(b)(1)(i).  
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व्यभक्तहरूमा व्यापक रूपमा राज्य उजुरी कायाभवभिहरू फैलाउनको लाभग भजभमवेार हनहुन्छ। 

 

अको राज्यको संस्था वा व्यभक्तसभहत संस्था वा व्यभक्तले सावाजभनक भनकायले प्रारभभिक हस्तक्षेप वा भविेष भिक्षा 

आवश्यकतासँग सभबभन्ित संघीय वा राज्य कानून वा भनयमनको उल्लङ्घन गरेको छ वा उभचत प्रक्रियाको सुभनवाइ को 

भनर्ायलाई कायाान्वयन गरेको छैन िनी भवश्वास लागेमा, समस्यालाई समािान गना राज्य उजुरी दायर गना सक्रकन्छ। 

उजुरी MSDE मा दायर गररनुपछा र सहायक राज्य सुपररवेक्षक, प्रारभभिक हस्तक्षेप/भविेष भिक्षा सेवाहरूको भविाग, 

MSDE, 200 West Baltimore Street, Baltimore, Maryland 21201 लाई सभबोिन गररनुपछा। MSDE मा 

राज्य उजुरी दायर गने व्यभक्त वा संस्थाले सोही समयमा सावाजभनक भनकायलाई उजुरीको प्रभतभलभप पठाउनुपछा। उजुरी 

दायर गने कायामा सहायता गना, भवस्तृत कायाभवभिहरू र फाराम MSDE को वेबसाइट 

www.marylandpublicschools.org,  मा वा भविागको उजुरी अनुसन्िान र उभचत प्रक्रियाको िाखालाई 410-

767-7770 मा फोन गरेर उपलब्ि हन्छ। 

राज्यको उजुरीमा भनम्न कुराहरू समावेि हनुपछा: 

• सावाजभनक भनकायले संघीय वा राज्य कानून वा भनयमनको आवश्यकतालाई उल्लङ्घन गरेको छ वा 

सावाजभनक भनकायले उभचत प्रक्रियाको सुनुवाई कायाान्वयन गना असफल िएको कथन; 

• कथन आिाररत िएका त्यहरू; 

• राज्य उजुरी दायर गने व्यभक्त/संगठनको हस्ताक्षर र सभपका  जानकारी; र 

• राज्य उजुरीले भवभिष्ट बच्चाको सन्दिामा उल्लङ्घनको आरोप लगाउँदै छ िने: 

o बच्चाको भनवासको नाम र ठेगाना; 

o बच्चा उपभस्थत हने भवद्यालयको नाम; 

o घरभबही बच्चा वा युवाको सन्दिामा, बच्चाको लाभग उपलब्ि सभपका  जानकारी र बच्चा पढ्ने 

भवद्यालयको नाम; 

o समस्यासँग सभबभन्ित त्यहरूसभहत बच्चाको समस्याको प्रकृभतको भववरर्; र 

o राज्य उजुरी दायर गररएको समयमा पक्षलाई ज्ञात र उपलब्ि िएको भवस्तारसभम समस्याको 

प्रस्ताभवत समािान। 

 

नोट: MSDE सँग राज्य उजुरी दायर गनामा अभििावक र सावाजभनक भनकायहरूलाई सहायता गने मोडेल 

फारामहरू छन्। अभििावक, सावाजभनक भनकाय र अन्य पक्षहरूले मोडेल फाराम प्रयोग गना सकु्नहन्छ वा यसले 

माभथका आवश्यकताहरू पूरा गने समयसभम कुनै पभन अन्य फाराम प्रयोग गना सकु्नहन्छ। 

 

राज्यले उजुरी प्राप्त गरेको बढीमा एक वषा अगाभड िएको उल्लङ्घन बारे राज्य उजुरीले 

स्वीकार गनुापछा। MSDE ले राज्य उजुरी प्राप्त गरेको 60 पात्रो क्रदन भित्र त्य र भनष्कषाहरूका खोजहरू समावेि गने 

भलभखत भनर्ाय जारी गनुापछा र भनम्न िएमा मात्र 60 क्रदन समयरेखा भवस्तार गना सक्छ: 

• भविेष उजुरीसँग सभबभन्ित अपवादात्मक पररभस्थभतहरू िएमा;(27) or 
• संलग्न अभििावक र सावाजभनक भनकायले मध्यस्थता वा भववाद समािानका वैकभल्पक माध्यमहरूको प्रयोग 

गना समयलाई बढाउन स्वेच्छापूवाक सहमभत जनाएमा।(28) 

 

कभतीमा, MSDE ले भनम्न कायाहरू गनुापनेछ: 

• आवश्यक भनिाारर् गररएमा स्वतन्त्र अन-साइट अनुसन्िान सञ्चालन गने; 

• उजुरीकताालाई राज्य उजुरीमा िएका आरोपहरूको बारेमा मौभखक वा भलभखतमा अभतररक्त जानकारी पेि गने 

अवसर प्रदान गने; 
• सावाजभनक भनकायलाई उजुरी समािान गने प्रस्ताव पेि गना अवसर उपलब्ि गराउने र पक्षहरूलाई 34 CFR 

§ 300.506 को अनुरूप मध्यस्थतामा स्वैभच्छक रूपमा संलग्न हन अवसर उपलब्ि गराउने।(29) 

 
(27)34 CFR § 300.152(b)(1)(ii).  

(28)34 CFR § 300.152(a)(3).   

(29)34 CFR § 303.440(a).  

http://www.marylandpublicschools.org/
http://www.marylandpublicschools.org/
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• सबै सान्दर्िाक जानकारीको समीक्षा गनुाहोस् र सावाजभनक भनकायले संघीय र राज्य कानूनहरूका 

आवश्यकताहरूलाई उल्लङ्घन गरेको छ वा छैन िन्ने कुरा पत्ता लगाउन स्वतन्त्र भनिाारर् गने; र 

• उजुरीमा प्रत्येक आरोपलाई सभबोिन गने उजुरीकताा र सावाजभनक भनकायलाई भलभखत भनर्ाय जारी गने र 

MSDE को अभन्तम भनर्ायको लाभग त्यका खोज र भनष्कषा तथा कारर्हरू समावेि हनुपछा। 

 

आवश्यक िएमा, भनर्ायले प्राभवभिक सहायता क्रियाकलाप, सभझौता र अनुपालना प्राप्त गने सुिारात्मक 

क्रियाकलापहरूसभहत अभन्तम भनर्ायको प्रिावकारी कायाान्वयनको लाभग कायाभवभिहरू समावेि गनेछ। MSDE ले 

सावाजभनक भनकाय उपयुक्त सेवाहरू उपलब्ि गराउन असफल िएको छ िनी भनिाारर् गछा िने, अभन्तम भलभखत 

भनर्ायले बच्चाका आवश्यकताहरूलाई सभबोिन गना उपयुक्त हने सुिारात्मक काया (जस्तै क्षभतपूर्ताका सेवाहरू वा मौक्ररक 

प्रभतपूर्ता) र असक्षमताहरू िएका सबै बालबाभलकाको लाभग उपयुक्त िभवष्यका सेवाहरूसभहत बच्चाका 

आवश्यकताहरूमा उपयुक्त हने ती सेवाहरूको अस्वीकृभतलाई सावाजभनक भनकायले कसरी प्रभतकार गछा िनी सभबोिन 

गनेछ। 

 

राज्य उजरुी समािान गन ेतरीका: 
असहमभतलाई समािान गना मध्यस्थता र अन्य कम औपचाररक भवभिहरू उपलब्ि हन सक्छन र प्रोत्साभहत गररन्छ। 

पक्षहरूले उजुरीलाई समािान गछा िने, MSDE ले संघीय भनयमनहरू अन्तगात अनुसन्िान सञ्चालन गदैन। 

 

उभचत प्रक्रियाको सनुवुाईको अभिनमा रहकेो राज्य उजरुी समािान गन:े 
MSDE ले उभचत प्रक्रिया सुनुवाईको िाग पभन रहेको राज्य उजुरी प्राप्त गछा वा कुनै राज्य उजुरीमा िेरै समस्याहरू 

समावेि हन्छन् जसमध्ये एक वा सोिन्दा बढी सुनुवाईको िाग िएमा, MSDE ले उक्त उभचत प्रक्रिया सुनुवाईको 

भनष्कषा नभनस्कुञे्जल सभमलाई उभचत प्रक्रियाको सुनुवाइमा सभबोिन गररएका राज्य उजुरीको कुनै पभन िागलाई 

छुट्याउनुपछा। यद्यभप, उभचत प्रक्रिया सुनुवाईको िाग नरहेको राज्य उजुरीको कुनै पभन समस्यालाई माभथ व्याख्या 

गररएका समयरेखा र कायाभवभिहरू प्रयोग गरेर समािान गररनुपछा। राज्य उजुरीमा उभचत प्रक्रिया सुनुवाईमा पभहले नै 

भनर्ाय गररएका सोही पक्षहरू समावेि गने मुद्द उठ्छ िने, सुनुवाई भनर्ाय बाध्यकारी हन्छ र MSDE ले उक्त प्रिाव 

बारेमा उजुरीकताालाई सूभचत गनेछ। 
 

उभचत प्रक्रियाको उजरुी: 
अभििावक, प्रारभभिक हस्तक्षपे सवेाहरूको प्रदायक, स्थानीय नतेतृ्व भनकाय वा सावाजभनक भनकायल ेबच्चाको पभहचान, 

मलू्याङ्कन वा स्थान भनयोजन वा प्रारभभिक हस्तक्षपे सवेाहरू वा िभैक्षक स्थान भनयोजनको प्राविान वा बच्चालाई 

भन:िु्ल्क उपयकु्त सावाजभनक भिक्षा (FAPE) को प्राविानसगँ सभबभन्ित कुनै पभन माभमलामा उभचत प्रक्रियाको उजरुी 

दायर गना सकु्नहन्छ।(30) 

 

उपयुक्त प्रक्रियाको उजुरीमा अभििावक वा एजेन्सीले उपयुक्त प्रक्रिया उजुरीको आिार हने आरोप लगाइएको काया बारे थाहा िएको वा 

थाहा हनुपने दुई वषा िएको वा यक्रद राज्यसँग यो िाग अन्तगात उक्त उपयुक्त प्रक्रिया सुनावाइ अनुरोिको लाभग राज्य भनयमद्वारा अनुमभत 

क्रदइएको समयमा स्पष्ट समय सीमा िएमा उल्लङ्घनको आरोप लगाइएको हनुपछा।(31) 

 

अभििावकले सावाजभनक भनकायले उभचत प्रक्रिया उजुरीमा पभहचान िएका मुद्दाहरूको समािान आफूले गरेको िनेर 

भविेष रूपले गलत प्रभतभनभित्व गरेको वा सावाजभनक भनकायले IDEA अन्तगात प्रदान गनुापने सूचना अभििावकबाट 

लुकाएको कारर्ले समय सीमा भित्र उभचत प्रक्रिया उजुरी दायर गना रोक्रकएको भथयो िने यो समय सीमा 

अभििावकलाई लागू हँदैन।(32) 

 

उभचत प्रक्रियाको उजुरी दायर गना, अभििावक वा सावाजभनक भनकाय (वा अभििावको अभिवक्ता वा सावाजभनक 

 
(30)34 CFR § 300.511(e).  

(31)34 CFR § 300.511(f).  

(32)34 CFR § 303.430(e)(2).  
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भनकायको अभिवक्ता) ले अन्य पक्ष र OAH लाई उभचत प्रक्रियाको उजुरी पेि गनुापछा। उजुरीमा तल सूचीबद्ध गररएका 

सबै सामग्री समावेि गनुापछा र गोपनीय राखु्नपछा। 

 

अभििावकहरूलाई उभचत प्रक्रियाको उजुरी दायर गनामा सहायता गना,  मध्यस्थता र उभचत प्रक्रियाको अनुरोि  

 उजुरी फाराम प्रारभभिक हस्तक्षेप सेवाहरू उपलब्ि गराउइने, बच्चा भवद्यालय उपभस्थत हने सावाजभनक भनकायबाट र 

MSDE वेबसाइटमा 

 www.marylandpublicschools.org मा उपलब्ि हन्छ। अभििावको अनुरोिमा वा अभििावक वा भनकायले 

उभचत प्रक्रियाको उजुरी दायर गनुाहन्छ िने कुनै सभिाभवत भन:िुल्क वा न्यून-लागतका कानूनी स्रोतहरू उपलब्ि हन्छ। 

अभतररक्त सहायताको लाभग, सावाजभनक भनकायको प्रारभभिक हस्तक्षेप कायाालय, भविेष भिक्षा कायाालय वा MSDE 

प्रारभभिक हस्तक्षेप भविाग/भविेष भिक्षा सेवाहरूलाई (410) 767- 7770 मा सभपका  गनुाहोस्। 

 

उभचत प्रक्रियाको उजरुीको भवषयवस्त:ु 
उभचत उजुरी प्रक्रियामा भनम्न कुरा समावेि हनुपछा: 

• बच्चाको नाम; 

• बच्चाको भनवासको ठेगाना (वा घरवार भबहीन बच्चाको लाभग, उपलब्ि सभपका  जानकारी); 

• बच्चा पढ्ने भवद्यालयको नाम: 

• बच्चाको भिक्षाको लाभग भजभमेवार सावाजभनक भनकायको नाम (अथाात, स्थानीय भवद्यालय 

प्रर्ाली); 

• समस्यासँग सभबभन्ित त्यहरूसभहत प्रस्ताभवत वा अस्वीकृत सुरुवात वा पररवतानसँग 

सभबभन्ित बच्चाको समस्याको भववरर्; र 

• उजुरीको समयामा पक्षलाई ज्ञात र उपलब्ि हने भवस्तारसभम समस्याको प्रस्ताभवत समािान। 

 

अभििावक वा सावाजभनक भनकायसँग अभििावक वा सावाजभनक भनकाय (वा अभििावकको अभिवक्ता वा सावाजभनक भनकायको 

अभिवक्ता) ले 

 

यो जानकारी समावेि गने उभचत प्रक्रियाको उजुरी दायर नगदाासभम उभचत प्रक्रियाको सुनुवाई प्राप्त नगना सक्छन्। 

MSDE ले अभििावक र सावाजभनक भनकायहरूलाई उभचत प्रक्रियाको उजुरी दायर गनामा सहायता गना उपलब्ि मोडेल 

फारामहरू छन्। अभििावक, सावाजभनक भनकाय र अन्य पक्षहरूले मोडेल फाराम प्रयोग गना सकु्नहन्छ वा यसले माभथका 

आवश्यकताहरू पूरा गने समयसभम कुनै पभन अन्य फाराम प्रयोग गना सकु्नहन्छ। 

 

उभचत प्रक्रिया उजरुीको प्रभतक्रिया: 
पक्षले उभचत प्रक्रिया उजुरी दायर गदाा, बच्चाको प्रारभभिक हस्तक्षेप र भिक्षाको भजभमेवार सावाजभनक भनकायले भनम्न 

कायाहरू गनेछ: 

• अभििावकलाई उपलब्ि भन:िुल्क वा न्यून लागतको कानूनी र अन्य सान्दर्िाक सेवाहरू बारे सूभचत गने; 

• अभििावकलाई प्रक्रियागत सुरक्षाहरूको कागजातको प्रभतभलभप उपलब्ि गराउने; र 

• अभििावकलाई मध्यस्थताको उपलब्िता बारेमा जानकारी क्रदने। 

सावाजभनक भनकायले उभचत प्रक्रियाको उजुरीमा अभििावकद्वारा उठाइएका समस्याहरूबारे अभििावकहरूलाई पूवा 

भलभखत सूचना उपलब्ि गराएको छैन िने, सावाजभनक भनकायले भनम्नसभहत उभचत प्रक्रियाको उजुरी प्राप्त गरेको 10 क्रदन 

भित्र प्रभतक्रिया पठाउनेछ: 

• सावाजभनक भनकायले क्रकन कायावाही(हरू) प्रस्ताव वा अस्वीकार गछा िन्ने बारेमा व्याख्या; 

• सावाजभनक भनकायले भवचार गरेका अन्य कुनै भवकल्पको भववरर् र ती भवकल्पहरूलाई अस्वीकार गनुाका 

कारर्हरू; 

• प्रस्ताभवत वा अस्वीकृत कायाको लाभग आिारको रूपमा प्रयोग गररएको प्रत्येक मूल्याङ्कन कायाभवभि, 

मूल्याङ्कन, रेकडा वा ररपोटाको भववरर्; 

http://marylandpublicschools.org/MSDE/divisions/earlyinterv/complaint_investigation/docs/UniformDPMediation1091615.pdf
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• प्रस्ताभवत वा अस्वीकृत कायासँग सान्दर्िाक र आिारको रूपमा प्रयोग गररएका अन्य कारकहरूको भववरर्; 

• असक्षमता िएको बच्चाका अभििावकहरूसँग यो िागका प्रक्रियात्मक सुरक्षाहरू अन्तगात संरक्षर्हरू छन् िन्ने 

कथन र यो सूचना मूल्याङ्कनको लाभग प्रारभभिक भसफाररस होइन िने, प्रक्रियात्मक सुरक्षाहरूको प्रभतभलभप 

प्राप्त गना सक्रकने माध्यमहरू हन्; र 

• IDEA का प्राविानहरू बुझ्नमा सहायता प्राप्त गना अभििावकहरूको लाभग सभपका  गने स्रोतहरू। 

 

यो प्रभतक्रियाले उपयुक्त हँदा अभििावको उभचत प्रक्रियाको उजुरी अपयााप्त भथयो िनी दावी गनाबाट सावाजभनक 

भनकायलाई रोक्दैन। 

 

उभचत प्रक्रिया उजुरीको अको पक्ष (अभििावक वा सावाजभनक भनकाय) ले उभचत प्रक्रिया उजुरी प्राप्त गरेको 10 पात्रो 

क्रदनभित्रमा उभचत प्रक्रिया उजुरीमा िएका मुद्दाहरूलाई भविेष रूपमा सभबोिन गने प्रभतक्रिया अको पक्षलाई 

पठाउनुपछा। 

 

सचूनाको पयााप्तता: 
उजुरी प्राप्त गने पक्षले भलभखत रूपमा OAH र अको पक्षलाई प्राप्त िएको 15 क्रदन भित्र प्राप्त गने पक्षलाई उभचत प्रक्रिया 

उजुरीले सामाग्री आवश्यकता पूरा गदैन िनी सूभचत गरेको अवस्थामा बाहेक उभचत प्रक्रिया उजुरीलाई पयााप्त ठाभनन्छ। 

दोषको सूचना प्राप्त गरेको पाँच (5) क्रदन भित्रमा, OAH ले उभचत प्रक्रियाको उजुरीले सामग्रीका आवश्यकताहरू पूरा गछा 

वा गदैन िनी भनिाारर् गछा र पक्षहरूलाई भलभखतमा तुरून्तै सूभचत गनेछ। 

 

अको पक्षले भलभखत रुपमा सहमत िएको र भनजलाई तल उल्लेभखत समािान बैठकको माध्यमबाट मुद्दाहरूको सामािान 

गने अवसर प्रदान गररएमा वा OAH ले उभचत प्रक्रिया उजुरी िएको बढीमा पाँच (5) क्रदन अभघ अनुमभत प्रदान गरेमा 

मात्र सभबभन्ित पक्षले आफ्नो उभचत प्रक्रिया उजुरी संिोिन गना सक्छ। समािान बैठक र उभचत प्रक्रियाको सुनुवाईको 

समयरेखा संिोभित प्रक्रियाको उजुरी दायरा गरपेभछ फेरर सुरु हन्छ। 

 

कायावाहीहरूको अवभिमा बच्चाको भस्थभत: 
(अनुिासन खण्ड अन्तगात व्यवस्था गररएको बाहेकका) कुनै प्रिासभनक वा न्याभयक कायावाहीहरू भवचारािीन रहेको 

अवस्थामा, अभििावक र सावाजभनक भनकायहरू अको कुरामा सहमत निएसभम, उक्त बच्चा अभनवाया रूपले भनजको 

साभवकको प्रारभभिक हस्तक्षेत वा िैभक्षक स्थननमै रहनुपछा। कायावाहीहरूमा प्रारभभिक हस्तक्षेप सेवाहरूको लाभग 

प्रारभभिक आवेदन संलग्न हन्छ िने, बच्चाले भववादमा निएका ती सेवाहरू प्राप्त गनुापछा।(33) कायावाहीहरमा सावाजभनक 

भवद्यालयको लाभग प्रारभभिक िनााको प्रारभभिक आवेदन संलग्न हन्छ िने, अभििावकीय सहमभतमा बच्चालाई सबै 

कायावाहीहरूको समापन नहँदासभम सावाजभनक कायािममा राभखनुपछा। ALJ को भनर्ाय हस्तक्षेप सेवाहरू वा भिक्षा 

स्थानन उभचत छ िन्ने अभििावकहरूको भवचारसँग सहमत िएमा उक्त स्थानन िभवष्यमा हने पुनरावेदनहरू 

भवचारािीन रहँदाको समयमा बच्चा हालको स्थानमा नै रहन्छ। 

 

यद्यभप, उजुरीमा ऐनको िाग C (ISFP) देभख िाग B (IEP) मा पारगमन िइरहेको बच्चाबाट यो िाग अन्तगात 

प्रारभभिक सेवाहरूको लाभग आवेदन संलग्न हन्छ र बच्चा तीन वषा उमेर पुगेको कारर् िाग C का सेवाहरूको अब 

उपरान्त योग्य हनुहन्न िने, सावाजभनक भनकाय बच्चाले प्राप्त गररेरहेको िाग C सेवाहरू उपलब्ि गराउन आवश्यक हँदैन। 

बच्चा िाग B अन्तगात भविेष भिक्षा र सभबभन्ित सेवाहरूको लाभग योग्य पाइन्छ र अभििावक § 300.300(b) अन्तगात 

भविेष भिक्षा र सभबभन्ित सेवाहरूको प्रारभभिक प्राविानको लाभग सहमत हनुहन्छ िने, त्यसपभछ सावाजभनक भनकायले 

अभििावक र सावाजभनक भनकाय बीच भववाद निएका ती भविेष भिक्षा र सभबभन्ित सेवाहरू उपलब्ि गराउनुपछा।(34) 

समािान प्रक्रिया: 

 
(33)34 CFR § 300.518(c).  

(34)34 CFR § 300.510(d).  
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अभििावकको उभचत प्रक्रियाको उजुरी प्राप्त गरेको 15 पात्रो क्रदन भित्र र उभचत प्रक्रियाको सुनुवाई सुरु हनुिन्दा 

अगाभड, सावाजभनक भनकायले अभििावक र अभििावकको उभचत प्रक्रियाको उजुरीमा पभहचान गररएका त्यहरूको 

भविेष ज्ञान िएको व्यभक्तकृत पाररवाररक सेवा योजना (IFSP) टोली वा व्यभक्तकृत िैभक्षक योजना (IEP) का 

सान्दर्िाक सदस्य वा सदस्यहरूसँग बैठक गनुापछा। 

 

बैठकमा: 

• सावाजभनक भनकायको सट्टामा भनर्ाय गने अभिकारी िएको सावाजभनक भनकायको प्रभतभनभि समावेि 

हनुपछा; र 

• अभििावकले अभिवक्ता ल्याँदा बाहेक सावाजभनक भनकायलाई प्रभतभनभित्व गने अभिवक्ता समावेि नहन 

सक्छ। 

 

अभििावक र सावाजभनक भनकायले बैठकमा उपभस्थत हन IFSP वा IEP टोलीका सान्दर्िाक सदस्यहरूलाई भनिाारर् 

गनुापछा। बैठकको उदे्दश्य िनेको अभििावकले उभचत प्रक्रियाको उजुरी र उजुरीको आिार भनमाार् गने त्यहरूको 

छलफल गने हो, जसकारर् सावाजभनक भनकायसँग भववादलाई समािान गने अवसर हन्छ। 

 

भनम्न कुराहरू हन्छ िने समािान बैठक आवश्यक हँदैन: 

• अभििावक र सावाजभनक भनकायले बैठकलाई त्याग्न भलभखत रूपमा सहमभत जनाएमा; 

• अभििावक र सावाजभनक भनकायले मध्यस्थताको प्रयोग गना सहमभत जनाएमा; वा 

• सावाजभनक भनकायले उभचत प्रक्रियाको उजुरी आरभि गरेमा। 

 

सावाजभनक भनकायले उजुरी प्राप्त गरेको 30 पात्रो क्रदनभित्र (समािान अवभि) अभििावकको सहमभतमा उभचत प्रक्रियाको उजुरी 
 

समािान गरेको छैन िने, उभचत प्रक्रिया सुनुवाई हन सक्छ। 

 

तल 30 पात्रो क्रदन समािान अवभिमा समायोजनहरू  वा िीघ्र बढाइएका समयरेखाहरू का खण्डहरूमा व्याख्या गररएका 

भनम्न पररभस्थभतहरू मध्ये एक लागू हँदा बाहेक अभन्तम भनर्ाय जारी गने 45-क्रदन समयरेखा 30-क्रदन समािान अवभिको 

अन्त्यमा सुरु हन्छ। 

 

30 पात्रो क्रदन समािान अवभिमा समायोजनहरू: 
अभििावक र सावाजभनक भनकायले समािान प्रक्रियालाई भवस्तार गना, समािान प्रक्रियालाई त्याग्न वा मध्यस्थता 

प्रयोग गना सहमभत जनाउँदा बाहेक, समािान बैठकमा सहिागी जनाउने अभििावकको असफलताले बैठक आयोजना 

नहँदासभम समािानको प्रक्रिया र उभचत प्रक्रियाको सुनुवाईको लाभग समयरेखाहरूलाई क्रढलो बनाउनेछ। 

 

उभचत प्रयत्नहरू गरेर उक्त प्रयत्नहरूलाई कागजातीकरर् गरेपभछ, सावाजभनक भनकाय समािान बैठकमा 

अभििावको सहमभत प्राप्त गना सक्षम हँदैन िने, सावाजभनक भनकायले 30-क्रदन समािान अवभिको अन्त्यमा ALJ 

लाई उभचत प्रक्रियाको उजुरी खारेज गनाको लाभग अनुरोि गना सक्छ। सावाजभनक प्रयत्नहरूको कागजातमा भनम्न 

जस्ता, पारस्पररक रूपमा सहमभत गररएपश्चात समय र स्थानको प्रबन्ि गनाको लाभग प्रयासहरूको रेकडा समावेि 

हनुपछा:  

 

• फोन गररएका वा गने प्रयास गररएका टेभलफोन कलहरूका भवस्तृत रेकडाहरू र ती कलहरूका नभतजाहरू; 

• अभििावकलाई पठाइएको पत्राचार र प्राप्त िएको कुनै पभन प्रभतक्रियाका प्रभतभलभपहरू; र 

• अभििावकको घर वा रोजगारीको स्थानमा गररएका िेटहरू र ती िेटहरूका नभतजाहरूका भवस्तृत 

रेकडाहरू। 

 

सावाजभनक भनकायले अभििावकको उभचत प्रक्रियाको उजुरीको सूचना प्राप्त गरेको 15 पात्रो क्रदन भित्र बैठक गदैन  वा 
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समािान बैठकमा सहिागी हँदैन िने, अभििावकले सुनुवाई सुर गना र भनर्ाय 45 पात्रो क्रदन भित्र जारी गना अनुरोि 

गना सक्छन्। 

 

अभििावक र सावाजभनक भनकायले समािान बैठकलाई त्याग्न भलभखतमा सहमभत जनाउनुहन्छ िने, त्यसपभछ उभचत 

प्रक्रियाको सुनुवाईको लाभग 45-क्रदन समयरेखा अको क्रदनमा सुरु हन्छ। 

 

मध्यस्थता वा समािान बैठकको सुरुवातपभछ र 30-क्रदन समािान अवभिको अन्त्यिन्दा अगाभड, अभििावक र 

सावाजभनक भनकायले कुनै पभन सभझौता सभिव हँदैन िन्ने कुरामा सहमभत जनाएमा, त्यसपभछ उभचत प्रक्रियाको 

सुनुवाईको लाभग 45-क्रदन समयरेखा अको क्रदन सुरु हन्छ। 

 

अभििावक र सावाजभनक भनकाय 30-क्रदने समािान अवभिको अन्त्यमा मध्यस्थता प्रयोग गना सहमभत जनाएमा, दवुै 

पक्षहरूले सहमभत नहन्जेसभम मध्यस्थताको प्रक्रियालाई जारी राख्न भलभखत रूपमा सहमभत गराउन सक्छन्। यद्यभप, 

अभििावक वा सावाजभनक भनकाय मध्ये एक पक्ष मध्यस्थता प्रक्रियाबाट बाभहर भनभस्कएमा, त्यसपभछ उभचत प्रक्रियाको 

सुनुवाईको लाभग 45-क्रदन समयरेखा अको क्रदनमा सुरु हन्छ। 

 

समािान सभझौता सहमभत: 
समािान बैठकमा भववादको समािान भनभस्कएकमा, अभििावक र सावाजभनक भनकाय भनम्न अनुसारको भलभखत, 

कानूनी रूपमा बाध्यकारी सभझौतमा प्रवेि गनुापछा:(35) 

• सावाजभनक भनकायलाई सभझौतामा होल्ड गने अभिकार िएको अभििावक र सावाजभनक भनकायको 

प्रभतभनभिद्वारा हस्ताक्षर गररएको; र 

 

• सक्षम क्षेत्राभिकारको राज्य अदालत (यस्तो प्रकारको मुद्दा सुन्न अभिकार िएको राज्य अदालत) वा संघीय 

भजल्ला अदालतमा पररवताभनय। 

 

अभििावक र सावाजभनक भनकाय समािान बैठकको पररर्ाम स्वरूप सभझौतामा प्रवेि गनुाहन्छ िने, कुनै पभन पक्षले 

तीन (3) व्यवसाय क्रदन भित्र सभझौता रद्द गना सक्छन्। 

 

उभचत प्रक्रियाको सनुवुाई: 
भववादमा संलग्न अभििावक वा सावाजभनक भनकायसँग उभचत प्रक्रियाको उजुरी दायर गदाा भनष्पक्ष उभचत प्रक्रियाको 

सुनुवईको लाभग अवसर हन्छ। अभििावक वा सावाजभनक भनकायले उभचत प्रक्रियाको उजुरीको आिार भनमाार् गने 

आरोभपत काया बारेमा अभििावक वा सावाजभनक भनकायलाई थाहा िएको भमभतको दईु वषाभित्र सुनुवाईको अनुरोि 

गनुापछा। दईु वषा आवश्यकताका अपवादहरू भनम्न मात्र हन्: (1) अभििावकलाई LEA द्वारा भवभिष्ट गलत प्रभतभनभित्वको 

कारर्ले उभचत प्रक्रियाको उजुरी दायर गनाबाट रोक्रकएको भथयो जसले उभचत प्रक्रियाको उजुरीको आिार भनमाार् गरेर 

समस्याको समािान गरेको छ िने वा (2) अभििावकलाई उपलब्ि गराउन आवश्यके हने LEA को रोक्का जानकारीको 

कारर् उभचत प्रक्रियाको उजुरी दायर गनाबाट अभििावकलाई रोक्रकएको छ िने। 

 

प्रिासभनक काननूी न्यायािीि (ALJ): 
• प्रिासभनक सुनुवाई कायाालयको कमाचारी हो र MSDE को होइन; 

• सुनुवाईमा उहाँहरूको भनष्पक्षतासँग द्वन्द्व हने व्यभक्तगत वा व्यावसाभयक रूभचत छैन; 

• IDEA का प्राविानहरू र IDEA सँग सभबभन्ित संघीय तथा राज्य भनयमनहरू र IDEA का कानूनी 

अनुवादनहरूको बारेमा जानकार हनुहन्छ र बुझ्नुहन्छ; र 

• उचपयुक्त, मानक कानूनी अभ्यासँग अनुरूप सुनुवाईहरू सञ्चालन गने र भनर्ायहरू भलने तथा लेख्ने ज्ञान र 

क्षमता छ। 

 
(35)34 CFR § 303.443(c)(2); 34 CFR § 300.511(c)(1-2).  
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• सुनुवाई सञ्चालन गना अन्यथा योग्य हने व्यभक्त सुनुवाई अभिकारीको रूपमा सेवा प्रदान गनाको लाभग 

उहाँलाई MSDE द्वारा िुक्तानी गररएको कारर् एकल रूपमा MSDE को कमाचारी होइन।(36) 

• MSDE ले सुनुवाई अभिकारीहरूको रूपमा सेवा प्रदान गने प्रत्येक व्यभक्तहरूका योग्यताहरूको कथन समावेि 

गना भतनीहरूको सूची राखे्नछ। यो जानकारी OAH वेबसाइटमा उपलब्ि छ।(37) 

 

उभचत प्रक्रिया उजरुीको भवषय माभमला: 
उभचत प्रक्रियाको सुनुवाई दायर गने पक्ष (अभििावक वा सावाजभनक भनकाय) ले अन्य पक्षले सहमभत जनाउँदा बाहेक 

उभचत प्रक्रियाको उजुरीमा सभबोिन नगररएका समस्याहरू उभचत प्रक्रियाको सुनुवाईमा उठाउन सक्दैनन्। 

सनुवुाई अभिकारहरू: 
कुनै पभन उभचत प्रक्रियाको सुनुवाईमा एउटा पक्षसँग भनम्न अभिकार हन्छ (IDEA अनुिासन सभबन्िी पद्धभतहरूमा 

सुनुवाईसभहत): 

• राज्य सरकार िारा §9-1607.1, मेररल्याण्डको रटप्पर्ी गररएको संभहता अनुसार उभचत प्रक्रियाका 

सुनुवाईहरूमा आफूलाई प्रभतभनभित्व गने वा अभिवक्ताद्वारा प्रभतभनभित्व हने; 

• असक्षमताहरू िएको बालबाभलकाका समस्याहरूको सभबन्िमा भविेष भिक्षा वा प्रभिक्षर् िएका 

वकील र व्यभक्तहरूद्वारा साथ क्रदइएको र सुझाव क्रदइएको; 

• प्रमार् पेि गने र सामना गने, भजरह गने तथा साक्षीहरूलाई उपभस्थत हन लगाउने; 

• सुनुवाई िन्दा कभतीमा 5 व्यवसाय क्रदन अगाभड उक्त पक्षलाई 
 

खुलासा नगररएका सुनुवाईमा कुनै पभन प्रमार्को पररचयलाई भनषेभित गने; 

• सुनुवाईको भलभखत वा अभििावकको भवकल्प, भवदु्यभतय, िब्द-िब्दको रेकडा प्राप्त गने; र 

• त्य र भनर्ायहरूको भलभखत वा अभििावकको भवकल्प, भवदु्यतीय खोजहरू प्राप्त गने। 

 

जानकारीको अभतररक्त खलुासा: 
उभचत प्रक्रिया सुनवाईको कभतीमा पाँच (5) व्यवसाभयक क्रदन अगाभड, अभििावक र सावाजभनक भनकायले अभििावक 

वा सावाजभनक भनकायले सुनुवाईमा प्रयोग गने मनसाय राखेको ती मूल्याङ्कनहरूको आिारमा उक्त भमभतसभम र 

भसफाररसहरूद्वारा पूरा गररएका सबै मूल्याङ्कनहरू एक-अकाालाई खुलासा गनुापछा। ALJ ले यो आवश्यकता 

अनुपालना नगने कुनै पभन पक्षलाई अन्य पक्षको सहमभत भबना सान्दर्िाक मूल्याङ्कन वा भसफाररस पररचय गनाबाट 

रोक्न सक्छ। 

 

अभििावकका अभिकारहरू: 
अभििावकसँग भनम्न अभिकार छ: 

• बच्चालाई उपभस्थत गराउने; 

• सवासािारर्लाई सुनुवाई खुला गने; र 

• तपाईंलाई भन:िुल्क उपलब्ि गराइएका सुनुवाई, त्यका खोज र भनर्ायहरूको रेकडा राखे्न। 

 

सनुवुाई भनर्ाय: 
बच्चाले भन:िुल्क उपयुक्त सावाजभनक भिक्षा (FAPE) प्राप्त गने वा नगने ALJ को भनर्ाय मौभलक क्षेत्रहरूमा आिाररत 

हनुपछा। प्रक्रियात्मक उल्लङ्घनको आरोप लागेका माभमलाहरूमा, प्रक्रियात्मक अपयााप्तताहरूले भनम्न गछा िने मात्र बच्चाले 

FAPE प्राप्त गरेका छैनन् िन्ने कुरा ALJ ले पत्ता लगाउन सक्छ: 

 

• FAPE मा बच्चाको अभिकारमा बािा पुयााएको छ; 

 
(36)34 CFR § 303.443(c)(2); 34 CFR § 300.511(c)(1-2).  

(37)34 CFR § 303.443(c)(3); 34 CFR § 300.511(c)(3).  
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• बच्चालाई FAPE को प्राविानसँग सभबभन्ित भनर्ाय गने प्रक्रियामा सहमभत जनाउन अभििावकको 

अवसरसँग महत्त्वपूर्ा रूपमा हस्तक्षेप गरेमा; वा 

• िैभक्षक लािको उपहरर् भनभतायो। 

 

माभथ व्याख्या गररएको कुनै पभन प्राविानलाई IDEA को िाग B (300.536 बाट 34 CFR 300.500) अन्तगात 

संघीय भनयमनहरूका प्रक्रियात्मक सुरक्षाहरूको खण्डमा आवश्यकताहरूको अनुपालनामा सावाजभनक भनकायलाई 

आदेि क्रदनबाट ALJ लाई रोक्न अनुवादन गना सदकँदैन। 

 

बच्चालाई उपयुक्त रूपमा पभहचान, मूल्याङ्कन वा राभखएको छ वा छैन वा बच्चालाई प्रारभभिक हस्तक्षेप सेवाहरू उभचत 

रूपमा उपलब्ि गराइएको छ वा छैन िन्ने ALJ को भनर्ाय मौभलक क्षेत्रहरूमा आिाररत हनुपछा। प्रक्रियात्मक उल्लङ्घनको 

आरोप लागेका माभमलाहरूमा, प्रक्रियात्मक अपयााप्तताहरूले भनम्न कुराहरू गछा िने मात्र बच्चालाई उपयुक्त रूपमा पभहचान, 

मूल्याङ्कन, राभखएको छैन वा प्रारभभिक हस्तक्षेप सेवाहरू उपलब्ि गराइएको छैर् िनी ALJ ले फेला पाना सक्छ: 

 

• बच्चा र बच्चाको पररवारको लाभग प्रारभभिक हस्तक्षेप सेवाहरूको पभहचान, मूल्याङ्कन र स्थान भनयोजन वा 

प्राविानमा बच्चाको अभिकारलाई अवरूद्ध गर् यो; 

• बच्चा र उक्त बच्चाको पररवारको लाभग प्रारभभिक हस्तक्षेप सेवाहरूको पभहचान, मूल्याङ्कन, स्थान 

भनयोजन वा प्राविानसँग सभबभन्ित भनर्ाय-भलने प्रक्रियामा सहिागी हन अभििवाको अवसरलाई 

महत्त्वपूर्ा रूपमा अवरूद्ध गर् यो; वा  

• िैभक्षक वा भवकासात्मक लािको उपहरर् भनभतायो। 

छुट्टै उभचत प्रक्रियाको उजरुी: 
IDEA को प्रक्रियागत सुरक्षा खण्डमा उल्लेख गररएको कुनै पभन कुराले अभििावकलाई पभहला नै दायर गररएको उभचत 

प्रक्रिया उजुरीको िन्दा फरक मुद्दा िएको छुट्टै उभचत प्रक्रिया उजुरी दायर गना रोक्दैन । 

 

सनुवुाईका समयसीमा र सहजता: 
समािान बैठकको लाभग 30 पात्रो क्रदन अवभिको समाभप्त पभछ 45 पात्रो क्रदनिन्दा क्रढलो नगरी वा समायोभजत 

समयावभिको अन्त्यपभछ 45 पात्रो क्रदनिन्दा क्रढला नगरर 30 पात्रो क्रदन समािान अवभिमा समायोजनहरू अन्तगात 

व्याख्या गररए अनुसार: 

• अभन्तम भनर्ाय सुनुवाईमा गररन्छ; र 

• भनर्ायको प्रभतभलभप प्रत्येक पक्षहरूलाई पत्राचारबाट पठाइन्छ। 

 

ALJ ले कुनै पभन पक्षको अनुरोिमा 45-क्रदनको समयावभििन्दा भवभिष्ट समय भवस्तार गने अनुमभत क्रदन सक्छ. प्रत्येक 

सुनुवाई अभििावक र बच्चाको लाभग उभचत रूपमा सहज हने समय र स्थानमा हनुपछा। 

 

िीघ्र बढाइएको प्रक्रियाको सनुवुाई (IEP मात्र): 

अपाङ्गता िएको बच्चाको पक्षबाट भनम्न कुराहरूसँग सभबभन्ित उभचत प्रक्रिया उजुरी दायर िएको अवस्थामा तीव्र 

उभचत प्रक्रिया सुनवाईको व्यवस्था गने दाभयत्व सावाजभनक भनकायको हो: 

• हाल भवद्यालय िनाा निएको र भवद्यालय नगइरहेको अपाङ्गता िएको बच्चा; 

• अन्तररम वैकभल्पक भिक्षा सेरटङमा असक्षमता िएको बच्चाको स्थान भनयोजन; वा 

• प्रत्यक्षीकरर् भनिाारर्। 

 

उभचत प्रक्रियाको सुनुवाई उजुरी दायर गररएको भमभतबाट 20 भवद्यालय क्रदन भित्र हनुपछा। ALJ ले सुनुवाईपभछ 10 

भवद्यालय क्रदन भित्र भनिाारर् गनुापछा. समािान बैठक उभचत प्रक्रियाको उजुरीको सूचना प्राप्त गरेको सात (7) पात्रो 

क्रदन भित्र हनुपछा र उभचत प्रक्रियाको उजुरी प्राप्त गरेको 15 पात्रो क्रदन भित्र दुवै पक्षहरूको सन्तुभष्टमा समस्यालाई 

समािान नगररँदासभम उभचत प्रक्रिया सुनुवाई अगाभड बढ्न सक्छ। 
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सनुवुाईका भनर्ायहरू: 
व्यभक्तगत रूपमा पभहचान योग्य जानकारी मेटाइसकेपभछ, सावाजभनक भनकाय राज्य सल्लाहकार प्यानलमा खोज र 

भनर्ायहरू प्रसारर् गनाको लाभग भजभमेवार छ र ती खोज र भनर्ायहरू सवासािारर्लाई पभन उपलब्ि गराउनुपछा।(38) 

 

अभन्तम सनुवुाई भनर्ाय: 
ALJ को भनर्ाय कुनै पभन अभििावक वा सावाजभनक भनकायद्वारा अपील गररँदा बाहेक अभन्तम हन्छ।  खोज र भनर्ायहरूद्वारा 

अपखृत कुनै पभन पक्षसँग उभचत प्रक्रियाको सुनुवाईमा प्रस्तुत गररएको उजुरीकतााको सभमानमा नागररक काया ल्याउने 

अभिकार छ। 

अपील: 
खोजहरू र भनर्ायसँग सहमभत नजनाउने सुनुवाईको कुनै पभन पक्षसँग ALJ ले भनर्ाय भलएको भमभतदेभख 120 क्रदन भित्र 

बहसमा मात्राको सभबन्ि भबना भनपुर् क्षेत्राभिकारको कुनै पभन राज्य अदालत वा संयुक्त राज्य अमेररकाको भजल्ला 

अदालतमा नागररक काया ल्याएर अभपल गने अभिकार छ। 

 

कुनै पभन नागररक कायावाहूमा, अदालतले: 

 

• प्रिासभनक कायावाहीहरूका रेकडाहरू प्राप्त गनेछ; 

• अभििावक वा सावाजभनक भनकायको अनुरोिमा अभतररक्त प्रमार् सून्ने; 

• आफ्नो भनर्ायलाई प्रमार्को प्रिानतामा अिाररत गनेछ: र 

• अदालतलाई उभचत लागेको सहभलयत प्रदान गनेछ। 

 

IDEA को िाग B मा रहेको कुनै पभन कुराले संयुक्त राज्यको संभविान, 1990 को असक्षमताहरू िएका अमेररकीहरूको 

ऐन, 1973 को पुनस्थाापना ऐनको िीषाक V (िारा 504) वा असक्षमताहरू िएको बालबाभलकाका अभिकारीहरूलाई 

सुरभक्षत गने अन्य संघीय कानूनहरूले प्रभतबन्ि लगाउँदैन वा सीभमत गदैन। IDEA को िाग B अन्तगात पभन उपलब्ि हने 

आराम खोभजरहेको यी कानूनहरू अन्तगात नागररक कायावाही दायर गनुािन्दा अगाभड बाहेक, माभथ व्याख्या गररएको 

उभचत प्रक्रियाका कायाभवभिहरूलाई अभििावक वा सावाजभनक भनकायले IDEA को िाग B अन्तगात काया दायर गदाा 

आवश्यक हने एउटै भवस्तारसभम उत्साभहत गनुापछा। यसको अथा अभििावकहरूले IDEA अन्तगात उपलब्ि समािानहरू 

समेट्ने अन्य कानूनहरू अन्तगात उपलब्ि हने समािान प्राप्त गना सक्छन् तर सामान्यतया, ती अन्य कानूनहरू अन्तगात 

राहत प्राप्त गना, अभििावकहरूले अदालत जानुपूवा अभनवाया रूपमा पभहले IDEA अन्तगात उपलब्ि प्रिासभनक 

समािानहरूको (अथाात् उभचत प्रक्रियाको उजुरी, समािान बैठक र भनष्पक्ष उभचत प्रक्रिया सुनवाईका पद्धभतहरू) को 

प्रयोग गनुापछा। 

  

 
(38)34 CFR § 300.513 (d).  
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 अभिवक्ताहरूका िलु्कहरू 
 IEP र IFSP 34 

C.F.R. § 300.517 

 

IDEA अन्तगात ल्याइएका कुनै पभन काया वा कायावाहीहरूमा, अदालतले आफ्नो समझदारीमा उभचत 

अभिवक्ताका िुल्कहरू भनम्नलाई प्रदान गना सक्छ: 

• भवद्यमान पक्ष रहेको अपाङ्गता िएको बच्चाको अभििावक वा आमाबुवाहरूलाई; 

• MSDE वा कुनै अको सावाजभनक भनकायकोउ रूपमा रहेको भवद्यमान पक्षलाई अनुभचत, अव्यवहाररक वा 

अिारहीन उजुरी वा पभछ हने कायावाहीको कारर् दायर गने अभििावकको वकीलको भवरूद्धमा वा मुद्दा स्पष्ट 

रूपमा अनुभचत, अव्यवहाररक वा अिारहीन िइसकेपभछ पभन मुद्दालाई भनरन्तरता क्रदने अभििावकको वकीलको 

भवरूद्धमा; वा 

• अभििावकको उजुरी वा कायावाहीको अनुवती कारर् दवु्यावहार गना, अनावश्यक क्रढलासुस्ती गना वा 

अभियोगको खचालाई अनावश्यक रूपमा बढाउने जस्ता कुनै अनुभचत प्रयोजनको लाभग प्रस्तुत गररएको भथयो 

िने, अभििावकको वकील वा अभििावकको भवरूद्ध MSDE वा कुनै अन्य सावाजभनक भनकाय हने प्रबल 

पक्षलाई। 

 

पुरस्कृत िुल्कहरू समुदायमा प्रचभलत हने दरहरूमा आिाररत हनुपछा जहाँ सेवाहरूको प्रकार र गुर्स्तरको लाभग उठेको 

काया सुसभित गररन्छ। कुनै पभन बोनस वा मभल्टप्लायर पुरस्कृत िुल्कहरू गर्ना गनामा प्रयोग गना सदकँदैन। IDEA 

अन्तगात उपलब्ि हने कोषहरू FAPE सुभनभश्चत गना असक्षमता िएको बच्चाको सट्टामा ल्याइको कायाको कारर्सँग 

सभबद्ध कानूनी िुल्क, अदालत िुल्क वा अन्य िुल्कहरूलाई समथान गना प्रयोग गररनेछैन। 

 

िुल्कहरू भनम्न पररभस्थभतहरू अन्तगात उपलब्ि नगराउन सक्रकन्छ: 

• उभचत प्रक्रिया सुनवाई वा न्याभयक कारवाहीको पररर्ाम स्वरूप गररने बाहेकका कुनै IFSP वा IEP 

टोली बैठकका लाभग; 

• उभचत प्रक्रियाको उजुरी दायर गनुापूवा सञ्चालन गररएको मध्यस्थताको लाभग; 

• समािान बैठकहरूका लाभग; र 

• भनम्न अवस्थामा अभििावकलाई प्रस्ताव गररने भलभखत सभझौता पछ्याउने सेवाहरूको लाभग: 

o भनयम 68, नागररक कायाभवभिका संघीय भनयम वा कायावाही सुरु हनुिन्दा दि िन्दा िेरै क्रदन 

अगाभड प्रिासभनक कायावाही अन्तगात समयरेखाहरू 

भित्र प्रस्ताव गररएको छ; 

o प्रस्ताव दि क्रदनभित्र स्वीकृत निएमा; र 

o अदालतले सुनुवाईमा अभििावकद्वारा प्राप्त गरेको राहत अभििावको लाभग समािानको 

प्रस्तावनिन्दा अनुकूल छैन िनी पेला पाछा। अभििावकलाई सभझौताको प्रस्ताव अस्वीकार 

गरेर मूलिूत रूपमा न्यायोभचत गररएको भथयो िने िुल्क र लागतहरू प्रदान गना सक्रकन्छ। 

 

भनम्न पररभस्थभतहरू अन्तगात िुल्कहरू घटाउन सक्रकन्छ: 

• अभििावक वा अभििावकको अभिवक्ताले भववादको समािानलाई अनुभचत रूपमा लभबाउनुहन्छ; 

• िुल्कहरूको रकमले उभचत रूपमा तुलनात्मक सीप, इित र अनुिव िएका अभिवक्ताहरूद्वारा 

समान सेवाहरूको लाभग समुदायमा प्रचभलत हने प्रभत घण्टाको दरलाई अनुभचत रूपमा नाघ्छ; 

• कायावाहीको प्रकृभतलाई भवचार गरेर समय र सेवाहरू अत्यभिक भथए; वा 

• अभिवक्ताले उभचत प्रक्रिया सुनुवाईको अनुरोिको सूचना दायर गनामा उपयुक्त जानकारी उपलब्ि 

गराउनुिएन। 

 

 भनम्न अवस्थामा िुल्कहरू घटाइनेछैन: 
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• सावाजभनक भनकायले समािानलाई लभबाउँछ; वा 

• प्रक्रियात्मक सुरक्षाका आवश्यकताहरूको उल्लङ्घन िएको भथयो। 

 

वकीलहरूका िुल्कहरू पुन: प्राप्त गने अभििावकको अभिकार IDEA मा सेट गररएका भनभश्चत िताहरू पूरा गने कुरामा 

आिाररत रहने िएकोले, अभििावकहरूले यो माभमलाको बारेम आफ्ना वकीलहरूसँग छलफल गनुापछा। 
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संलग्नक: 

IDEA भववाद समािान प्रक्रियाहरूको तलुना चाटा 
 

 
मध्यस्थता 

उभचत प्रक्रियाको उजरुी समािान प्रक्रिया 
राज्य उजरुी 

प्रक्रिया कसले आरभि 

गना सक्छ? 

अभििावक वा सावाजभनक 

भनकायले तर दबैुको लाभग 

ऐभच्छक हनुपछा 

अभििावक वा 

सावाजभनक भनकाय 

पक्षहरू मध्यस्थता त्याग्न वा प्रयोग गना 

सहमभत निएसभम उभचत प्रक्रियाको 

उजुरीको प्राभप्त पश्चात समािान बैठकको 

ताभलका बनाउनँछ 

राज्य िन्दा बाभहरका ती 

व्यभक्तहरूसभहत कुनै पभन 

व्यभक्त वा संस्था 

िनाको लाभग समय 

सीमा कभत हो? 

कुनै उल्लेख गररएको छैन पक्षले सीभमत 

अपेक्षाहरूको साथमा 

ससस्याको बारेमा थाहा 

िएको वा थाहा हनुपने 

समयको 2 वषा1 

अभििावकको उभचत प्रक्रियाको 

उजुरीद्वारा रिगर िएको 

संक्रदग्ि उल्लङ्घनको भमभतबाट 

1 वषा 

कस्ता समस्याहरू 

समािान गना सक्रकन्छ? 

उपयुक्त प्रक्रिया उजुरीको 

अगाभड उठ्ने मुद्दाहरू 

सभहत िाग 300 

अन्तगातका कुनै पभन मुद्दा 

(अपवादहरू छन्)2 

भनिःिुल्क उपयुक्त 

सावाजभनक भिक्षाको 

पभहचान, मूल्याङ्कन वा 

िैभक्षक स्थान भनयोजन 

वा प्राविानसँग 

सभबभन्ित कुनै पभन मुद्दा 

(अपवादहरू छन्) 

अभििावकको उपयुक्त प्रक्रिया उजुरीमा 

उठाइएका समस्याहरूकै समान 

IDEA को िाग B वा िाग 

300 को आरोभपत 

उल्लङ्घनहरू 

समस्याहरू समािान 

गने समयरेखा के हो? 

कुनै उल्लेख गररएको छैन समयरेखामा भविेष भवस्तार 

प्रदान नगरेसभम समािान 

अवभि समाप्त िएको 45 

क्रदन3, 4 

पक्षहरूले भलभखत रूपमा बैठक त्याग्न 

वा मध्यस्थता प्रयोग गनाको लाभग 

सहमभत नजानएसभम सावाजभनक 

एजेन्सीले अभििवाकको उपयुक्त 

प्रक्रिया उजुरी प्राप्त गरेको 15 

क्रदनभित्र समािान बैठक एकत्र गनुापछा 

 

अभििावकले सहमभत जनाउनुहन्छ वा 

अभििावक वा सावाजभनक एजेन्सी 

समािान बैठकमा सहिागी हन असफल 

हनुहन्छ वा सावाजभनक एजेन्सी 

अभििावकको उपयुक्त प्रक्रिया उजुरी प्राप्त 

गरेको 15 क्रदनभित्र समािान बैठक एकत्र 

गना असफल हनुहन्छ िन्दा बाहेकका 

अवस्थामा समािान अवभि अभििावकको 

उभचत प्रक्रिया उजुरी प्राप्त गरेको 30 

क्रदनको हन्छ3, 5, 6, 7 

भवस्तारको अनुमभत 

नक्रदएसभम उजुरी प्राप्त गरेको 

60 क्रदन8 

समस्याहरू कले समािान 

गछा? 

मध्यस्थकताासँग 

अभििावक र 

सावाजभनक एजेन्सी 

 

प्रक्रिया स्वैभच्छक छ र 

दवैु पक्षहरूले कुनै पभन 

समािानमा 

सहमभत जनाउनुपछा 

सुनुवाई अभिकारी/ 

प्रिासभनक कानून 

न्यायािीि (ALJ) 

अभििावक र सावाजभनक एजेन्सी 

 

दवैु पक्षहरूले कुनै पभन समािानमा 

सहमभत जनाउनुपछा 

मेररल्याण्ड राज्य भिक्षा 

भविाग9 
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1 अभििावकलाई भनम्न कारर्ले उभचत प्रक्रिया उजुरी दायर गनाबाट रोकेको अवस्थामा समयसीमा अभििावकलाई लागू हँदैन: 

(1) उभचत प्रक्रिया उजुरीको आिार सृजना गने समस्या समािान गरेको िनी सावाजभनक एजेन्सीद्वारा गरेको भविेष गलत प्रभतभनभित्व; वा (2) 

IDEA को िाग 300 अन्तगात आवश्यक िएको अभििावकलाई उपलब्ि गररनुपने सूचना सावाजभनक एजेन्सीको रोक्का जानकारी (34 C.F.R. 

§300.511(f))। 

 
2 उक्त अपवादहरूमा भनम्न कुराहरू समावेि हन्छ: सावाजभनक भनकायले अभििावकले भविेष भिक्षा सेवाको व्यवस्थालाई अनुमभत क्रदन 

अस्वीकार गरेको कुरालाई छोप्न उभचत प्रक्रिया उजुरी दायर गना वा मध्यस्थताको प्रयोग गना पाउने छैन (34 C.F.R. §300.300(b)(3)); 

सावाजभनक भनकायले अभििावकले अभििावकीय रूपमा स्थानन गररएको भनजी भवद्यालयको भवद्याथी वा घरैमा बसी पढ्ने बच्चाको प्रारभभिक 

मूल्याङ्कन वा पूनमूाल्याङ्कनलाई अनुमभत क्रदन अस्वीकार गरेको कुरालाई छोप्न उभचत प्रक्रिया उजुरी दायर गना वा मध्यस्थताको प्रयोग गना 

पाउने छैन; (34 

C.F.R. §300.300(c)(4)(i)); अभििावकीय रूपले स्थानन गररएको भनजी भवद्यालयको भवद्याथीको अभििावकहरूको उभचत प्रक्रिया उजुरी 

दायर गने अभिकार सावाजभनक भनकायको बच्चाको आवश्यकता पूरा गने असक्षमतामा सीभमत हन्छ (34 C.F.R. §300.140); सावाजभनक 

भनकायको अभत योग्य भिक्षक प्रदान गने असक्षमता उभचत प्रक्रियाको अभिनमा रहने मुद्दा होइन तर राज्य उजुरी राज्य भिक्षा एजेन्सी (SEA) मा 

दायर गना सक्रकन्छ (34 C.F.R. §300.156(E))। 

 
3 उभचत प्रक्रियाको उजुरी अनुिासन कायाभवभिहरूको अनुरूप िीघ्र अगाभड बढाइएको सुनुवाईको लाभग दायर गररएको छ वा बच्चा हाल 

नामांक्रकत हनुहन्न र भवद्यालयमा उपभस्थत हँदै हनुहन्छ िने, समािान अवभि 15 पात्रो क्रदनको (7 क्रदन भित्र बैठक गररनुपने व्यवस्था सभहत) 

हन्छ। माभमला दवैु पक्षहरूको सन्तुभष्टमा समािान िएको छैन िने, सुनुवाई अनुरोि गररएको भमभतदेभख 20 भवद्यालय क्रदनभित्र सुनुवाई 

हनुपछा र भनर्ाय सुनुवाईपभछ 10 भवद्यालय क्रदन भित्र जारी गररनुपछा। (34 C.F.R. §300.532(c) र COMAR 13A.05.01.15)। 

 
4 कुनै सुनवाई अभिकृत /ALJ ले कुनै एक पक्षको अनुरोिमा समयको भविेष भवस्तार गना सके्नछन् । (34 C.F.R.§300.516(c)) । 

 
5 भनयमावलीहरूले समािानहरूको लाभग 30-क्रदने समािान अवभिमा समायोजन गने अनुमभत प्रदान गछान्। उभचत प्रक्रिया सुनवाईको 45 

क्रदने समयसीमा भनम्न मध्ये कुनै घटना िएको एक क्रदन पछाभड सुरु हन्छ: (1) दवैु पक्षहरू समािान बैठक त्याग्न भलभखत रूपमा सहमभत 

जनाउँछन् (2) कुनै पभन मध्यस्थता वा समािान बैठक 30-क्रदन अवभिको अन्त्यिन्दा अगाभड सुरु हन्छ, पक्षहरूले कुनै सभझौता सभिव छैन 

िनी भलभखत रूपमा सहमभत जनाउँछन्; (3) दवैु पक्षहरूले 30-क्रदनको समािान बैठकको अन्त्यमा मध्यस्थता जारी राख्न भलभखत रूपमा 

सहमभत जनाउँछन् तर पभछ अभििावक वा सावाजभनक भनकाय मध्यस्थता प्रक्रियाबाट बाभहररएमा। (34 C.F.R. §300.510 (c))। 

 
6 अभििावक समािान बैठकमा सहिागी हन असक्षम हनाले समािान प्रक्रिया तथा उभचत प्रक्रिया सुनवाईको समयसीमालाई बैठक 

हन्जेलसभमका लाभग क्रढला गछा। (34 C.F.R. §300.510(b)(3))। 

 
7 सावाजभनक भनकाय अभििावकको उभचत प्रक्रिया उजुरी प्राप्त गरेको 15 क्रदन भित्र समािान बैठक गना असक्षम िएमा वा समािान बैठकमा 

सहिागी हन असक्षम िएमा, अभििावकले उभचत प्रिया सुनवाई समयसीमा सुरु गना ALJ को हस्तके्षपको माग गना सक्छन् (34 C.F.R. 

§300.510(b)(5))। 

 
8 कुनै भविेष उजुरी वा अभििावक (वा व्यभक्त वा संगठन, यक्रद राज्य पद्धभत अनुरूप व्यभक्त वा संगठनलाई भववाद समािानको मध्यस्थता वा 

अन्य वैकभल्पक माध्यम उपलब्ि िएमा) को सन्दिामा असािारर् पररभस्थभतहरू िएमा तथा सावाजभनक भनकाय मध्यस्थतामा सहिागी हने वा 

राज्यमा कुनै भववाद समािानको वैकभल्पक माध्यमहरू उपलब्ि छ िने सो माध्यमहरूमा सहिागी हने समयसीमा भवस्तार गना राजी िएमा 

राज्य उजुरी समािान गने समयसीमा वढाउन सक्रकन्छ (34 C.F.R. §300.152(b)(1))। 

 
9 MSDE उजुरी कायाभवभिहरूले सावाजभनक भनकायको स्वभववेकमा उजुरीको समािान गने प्रस्ताव गने सभहत सावाजभनक भनकायलाई कुनै 

उजुरीको प्रभतक्रिया क्रदने अवसर उपलब्ि गराउँछ; र उजुरी दायर गने अभििावक र सावाजभनक भनकायलाई स्वैभच्छक रूपमा मध्यस्थतामा 

संलग्न हने अवसर प्रदान गछा। (34 

C.F.R. §300.152(a)(3)) । केही मुद्दाहरूमा उजुरीकताा तथा सावाजभनक भनकाय MSDE मुद्दा समािान गना नलगाइकनै भववादको समािान गना 

सक्षम हन सक्छन् । 
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