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પ્રસ્તાવના
આ માર્ગદપશિકા ટે ક્સાસ એજ્યુકેશન કોડ (TEC) § 26.0081 માં વર્ગવેલી જરૂક્રરયાતોને પ્રપતભાવ આિવા સ્ટે ટવાઇડ
લીડરપશિ દ્વારા લીર્લ ફ્રેમવકગ પ્રોજેક્ટ ટીમ અને ટે ક્સાસ એજ્યુકેશન એજન્સી (TEA) માટે પવકસાવવામાં આવી હતી.
આ માર્ગદપશિકા ખાસ શૈક્ષણર્ક સેવાઓ મેળવવાને િાત્ર હોય અથવા હોઇ શકે તેવા બાળકના માતા-પિતા તરીકે , તમને

ખાસ શૈક્ષણર્ક પ્રક્રિયા અને કાયગિદ્ધપત સંબપં ધત તમારા અપધકારો અને જવાબદારીઓની વધારે સારી સમજ આિવા

રચવામાં આવી છે જેથી કરીને તમે તમારા બાળકના પશક્ષર્ સંબધ
ં માં પનર્ગય લેવાની પ્રક્રિયામાં પ ૂરે પ ૂરા સહભાર્ી થઇ
શકશો.

વર્ગ 2004 નો ઇન્ન્ડપવજ્યુઅલ્સ પવથ ક્રડસેણબણલટીસ એજ્યુકેશન એક્ટ (IDEA) એક સંઘીય કાયદો છે જે ખાસ પશક્ષર્
પ્રક્રિયા િર શાસન કરે છે . IDEA નાં હેત ુઓ િૈકી એક મુખ્ય હેત ુ એ ખાતરી કરવાનો છે કે અક્ષમતા ધરાવતા બાળકો િાસે

એક મફત યોગ્ય જાહેર પશક્ષર્ (ફ્રી એપ્રોપપ્રએટ િબ્લલક એજ્યુકે શન - FAPE) ઉિલલધ હોય જે તેઓની અજોડ
જરૂક્રરયાતોને િહોંચી વળવા રચેલી ખાસ પશક્ષર્ અને સંબપં ધત સેવાઓ િર ભાર મ ૂકે અને તેઓને વધુ પશક્ષર્, રોજર્ાર,

અને સ્વતંત્ર જીવન માટે તૈયાર કરે . ખાસ પશક્ષર્નો અથગ અક્ષમતા ધરાવતા બાળકની અજોડ જરૂક્રરયાતોને િહોંચી વળવા
ખાસ કરીને રચેલા પશક્ષર્નો થાય છે . સંબપં ધત સેવાઓ એ ખાસ સેવાઓ છે જેની જરૂર પવદ્યાથીઓની ખાસ શૈક્ષણર્ક
સેવાઓને સહાયતા કરવા માટે િડે છે જેથી તેઓ િોતાના શૈક્ષણર્ક અને કાયાગત્મક લક્ષ્યોને િહોંચી વળવા પ્રર્પત કરી શકે

છે . સંબપં ધત સેવાઓમાં વ્યવસાયલક્ષી ઉિચારિદ્ધપત, શારીક્રરક ઉિચારિદ્ધપત, બોલી-ભાર્ા ઉિચારિદ્ધપત, સલાહમસલત સેવાઓ, અણભર્મ અને ચલાયમાનતા સેવાઓ, અને/અથવા િક્રરવહન સેવાઓ જેવી સેવાઓનો સમાવેશ થઇ
શકે છે .
IDEA હેઠળ, માતા-પિતાઓને ખાસ શૈક્ષણર્ક પ્રક્રિયાના દરે ક તબક્કે પવશાળ સ્તરની સહભાણર્તા આિવામાં આવે છે . આ
માર્ગદપશિકા તે પ્રક્રિયા દરપમયાન થઇ શકતી પવપવધ પ્રવ ૃપિઓનું વર્ગન કરે છે . તમને IDEA હેઠળ તમારા કાયદે સર

અપધકારો વધુમાં સમજવામાં મદદરૂિ થવા, આ સ્કૂલ માટે ખાસ શૈક્ષણર્ક પ્રક્રિયામાં ચોક્કસ સમયે નોક્રટસ ઓફ પ્રોસીજરલ

સેફર્ાર્ડ ગ સ (કાયગિદ્ધપતલક્ષી અર્મચેતી જર્ાવતી સ ૂચના) નામના દસ્તાવેજની નકલ તમને આિવાની જરૂર િડે છે . આ

દસ્તાવેજ વર્ગમાં ઓછામાં ઓછો એક વખત અને નીચેમાંથી કોઇિર્ સંજોર્ ઊભો થાય ત્યારે તમને અચ ૂક આિવો રહ્યો:
•

તમારા બાળકના પ્રારં ણભક મ ૂલ્યાંકન માટે ભલામર્ અથવા તમારી પવનંતી મળે ત્યારે ;

•

એક શાળાકીય વર્ગમાં િહેલી શાસન ફક્રરયાદ મળે ત્યારે ;

•

એક શાળાકીય વર્ગમાં બાકી પ્રક્રિયા સુનાવર્ી માટે િહેલી પવનંતી મળે ત્યારે ;

•

પનયુક્ક્તનો પશસ્તિાલન સંબપં ધત ફેરફાર કરવા પનર્ગય લેવામાં આવે તે ક્રદવસે; અને

•

તમારી પવનંતી મળે ત્યારે .

ટે ક્સાસમાં, એક બાળકની ખાસ શૈક્ષણર્ક સેવાઓ માટે ની િાત્રતા અને બાળકના ખાસ શૈક્ષણર્ક કાયગિમને લર્તા મોટા

ભાર્ના મોટા પનર્ગયો પ્રવેશ, સમીક્ષા અને બરતરફી (એડપમશન, રીવ્ય ૂ અને ક્રડસપમસલ - ARD) સપમપત દ્વારા કરવામાં
આવે છે . તમને આ ઇન્ન્ડપવજ્યુઅલાઇઝ્ડ એજ્યુકેશન પ્રોગ્રામ (IEP) ટીમ નામના સમ ૂહ પવશે સાંભળવામાં આવે તેવ ું બની
શકે , તે સંઘીય કાયદામાં વિરાતી િક્રરભાર્ા છે . જો તમારા બાળક માટે એક ARD સપમપત રચવામાં આવે તો, તમે તે
સપમપતના સભ્ય બનશો.

સંઘીય અને રાજ્યની ખાસ શૈક્ષણર્ક જરૂક્રરયાતોમાં ફેરફારો થાય એટલે આ માર્ગદપશિકા સમયાંતરે અદ્યતન કરવામાં આવશે.
એક છાિી શકાય તેવી ઇલેક્રોપનક આવ ૃપિ વેબસાઇટ http://framework.esc18.net/ િર બાળક-કે ન્ન્િત ખાસ પશક્ષર્
પ્રક્રિયા માટે કાન ૂની માળખામાં રીજીયન 18 એજ્યુકેશન સપવિસ સેન્ટરના વેબિેજ િર જોઇ શકાય છે .
પ્રવેશ, સમીક્ષા અને બરતરફી પ્રક્રિયા સંબધ
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ખાસ શૈક્ષણર્ક પ્રક્રિયામાં ઘર્ી તારીખો અને સમયસીમાઓ હોય છે . આ પ્રકાશનમાં, તે મહત્વની તારીખો અને
સમયસીમાઓનું વર્ગન કરે લ ું છે . વધુમાં, તમને મ ૂલ્યાંકન, અર્ાઉથી લેણખત નોક્રટસ, સંિાંપત, અને IEP સમીક્ષાઓ અને

અન્ય મહત્વના ખ્યાલ માટેની સમયરે ખાઓને લર્તા તમારા પ્રશ્નોના જવાબમાં મદદ માટે એક ઓનલાઇન સાથી દસ્તાવેજ
ઉિલલધ

છે .

ટાઇમલાઇન

ક્રડપસઝન

રી

(સમયરે ખા

પનર્ગય

વ ૃક્ષ)

વેબસાઇટ

િર

ઉિલલધ

છે ,

https://framework.esc18.net/display/Webforms/ESC18-FW-Documents.aspx?DT=G&LID=en.
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પ્રવેશ, સમીક્ષા અને બરતરફી પ્રક્રક્રયા સંબધ
ં માં માતા-પિતા માટેની માર્ગદપશિકા
બાળિિના શરૂઆતના વર્ષોમાં હસ્તક્ષેિ
પવકસવામાં પવલંણબત બાળકો અને પશશુઓવાળા કુટુંબો માટે મદદ ઉિલલધ છે . આ શરૂઆતના વર્ોમાં મધ્યવતી સેવાઓ
પ ૂરી િાડતી ટે ક્સાસની એજન્સી છે હેલ્થ એન્ડ સપવિસીસ કપમશન (HHSC). બહુ જુવાન બાળકો માટેના કાયગિમને અલી
ચાઇલ્ડહડ
ૂ ઇન્ટરવેન્શન (ECI) કહેવામાં આવે છે . આ સેવાઓ ત્રર્ વર્ગથી ઓછી ઉંમરના બાળકો માટે છે .

ત્રર્ વર્ગની ઉંમરે , અક્ષમતા ધરાવતા બાળકો િબ્લલક સ્કૂલમાંથી સેવાઓ મેળવવાને િાત્ર બની શકે . ECI સેવાઓ મેળવતા
તમામ નક્રહ િર્ કે ટલાક બાળકો િબ્લલક સ્કૂલ દ્વારા પ ૂરી િડાતી સેવાઓ મેળવવાને લાયક બને છે . તેથી, ECI સેવાઓ

મેળવનાર પશશુ ત્રર્ વર્ગની ઉંમરનું થાય તેના ઓછામાં ઓછાં 90 કે લેન્ડર ક્રદવસો િહેલાં, કુટુંબને ECI સેવાઓમાંથી
ખાસ શૈક્ષણર્ક સેવાઓમાં સંિમર્ કરવામાં મદદ કરવા એક બેઠક પનધાગક્રરત કરવામાં આવશે, જો આ કરવું યોગ્ય હોય. જો
બાળક લાયક બને તો, ખાસ શૈક્ષણર્ક સેવાઓ બાળકની ત્રીજી વર્ગર્ાંઠ િર અચ ૂક ઉિલલધ કરવી રહી. Beyond ECI
(બીયોન્ડ ઇસીઆઇ) એક પ્રકાશન છે જેમાં બાળિર્ના શરૂઆતના વર્ગના કાયગિમમાંથી ખાસ પશક્ષર્ સુધીના સંિમર્ને
લર્તી

માક્રહતી

સમાવેલી

છે .

આ

પ્રકાશન

વેબસાઇટ

િર

જોઇ

શકાય

છે ,

https://www.navigatelifetexas.org/uploads/ files/general-files/Beyond-ECI-ECI-17_1117.pdf.
હેલ્િ ફોર ધી સ્કલ
ૂ એજેડ ચાઇલ્ડ (શાળાકીય ઉંમરના બાળક માટે મદદ)
જો તમને તમારા શાળાએ જતા ઉંમરના બાળકના પશક્ષર્ કે વતગણ ૂકને લર્તી ણચિંતાઓ હોય તો, િહેલ ું િર્લું તમારી
ણચિંતાઓ પવશે તમારા બાળકના પશક્ષક કે શાળાના આચાયગ સાથે વાત કરવાનું છે . જો આ િર્લું અસફળ રહે તો, તમારે

શાળા કમગચારીઓને કે મ્િસ-ક્સ્થત પવદ્યાથી સહાયતા ટુકડીને ભલામર્ કરવા કહેવ ું જોઇએ, તે ટુકડી પશક્ષકો અને અન્ય

કમગચારીઓની બનેલી છે જે બાળકોની કોઇ પશક્ષર્ કે વતગણ ૂક સંબપં ધત ણચિંતાઓને સંબોધવા પનયપમતિર્ે મળતી હોય છે .
સામાન્ય પશક્ષર્ વર્ગમાં મુશ્કે લી અનુભવતા બાળકને ખાસ શૈક્ષણર્ક મ ૂલ્યાંકનની ભલામર્ કરવામાં આવે તે િહેલાં, તમામ
બાળકો માટે ઉિલલધ તમામ સહાયતા સેવાઓ માટે આ બાળકને ધ્યાનમાં લેવો જોઇએ. આ સેવાઓમાં શીખવવુ;ં
ઉિચારાત્મક સેવાઓ; વળતરયુક્ત સેવાઓ; વૈજ્ઞાપનક, સંશોધન-આધાક્રરત હસ્તક્ષેિને પ્રપતભાવ; અને અન્ય શૈક્ષણર્ક કે
વતગણ ૂક સહાયતા સેવાઓ સામેલ હોઇ શકે , િરં ત ુ માત્ર તેટલી જ મયાગક્રદત રહેતી નથી.
હસ્તક્ષેિને પ્રપતભાવ
સંઘીય કાયદો સમસ્યાઓને શરૂઆતમાં સંબોધીને તમામ બાળકોને મદદરૂિ થવા સ્કૂલોને પનદે શ આિે છે . હસ્તક્ષેિને
પ્રપતભાવ (ક્રરસ્િોન્સ ટૂ ઇન્ટરવેન્શન - RtI) એક અણભર્મ છે જેનો ઉિયોર્ ઘર્ી શાળાઓ ગ્રેડ-સ્તરના ધોરર્ોને ન

િહોંચી વળવા જોખમમાં રહેલા બાળકો ઓળખીને તેઓને મદદરૂિ થવા કરે છે . RtI અણભર્મના મ ૂળભ ૂત તત્વો છે :

સામાન્ય પશક્ષર્ વર્ગમાં વૈજ્ઞાપનક, સંશોધન-આધાક્રરત પશક્ષર્ અને હસ્તક્ષેિોની જોર્વાઇ; હસ્તક્ષેિોના પ્રપતભાવમાં
બાળકની પ્રર્પત માિવી અને તેની દે ખરે ખ રાખવી; અને પ્રર્પતના આ િર્લાઓનો ઉિયોર્ શૈક્ષણર્ક પનર્ગયો લેવા કરવો.

RtI અણભર્મમાં હસ્તક્ષેિોની બહુ-સ્તરીય િદ્ધપત સામેલ છે જેમાં દરે ક સ્તર સેવાઓના વધતા જતા તીવ્ર સ્તરનું
પ્રપતપનપધત્વ કરે છે . બાળકોને કરે લા હસ્તક્ષેિોને પ્રર્પત દે ખરે ખ આધાક્રરત સતતિર્ે અનુુુકૂળ કરવામાં આવશે જ્યાં સુધી

બાળક પ ૂરતી પ્રર્પત કરત ું રહે. સંશોધનની ભલામર્ પ્રમાર્ે, વ્યાજબી સમયર્ાળામાં શરૂઆતના હસ્તક્ષેિોને પ્રપતભાવ
ના આિતા બાળકોને વધારે સઘન હસ્તક્ષેિો માટે ભલામર્ કરવામાં આવે છે .
પ્રવેશ, સમીક્ષા અને બરતરફી પ્રક્રિયા સંબધ
ં માં માતા-પિતા માટેની માર્ગદપશિકા
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ખાસ પશક્ષર્ની ભલામર્ કરવામાં આવે તે િહેલાં બાળકે RtI પસસ્ટમના દરે ક સ્તરમાંથી આર્ળ વધવાની જરૂર નથી.
એક વખતે એ જર્ાય કે સામાન્ય શૈક્ષણર્ક હસ્તક્ષેિો પ ૂરતા નથી ત્યારે , શાળા કમગચારીઓએ શંકા કરવી જોઇએ કે બાળક
અક્ષમતા ધરાવે છે અને ભલામર્ પ્રારં ભ કરવી જોઇએ. માતા-પિતાઓ શું RtI પસસ્ટમ મારફતે બાળકને હસ્તક્ષેિો મળી

રહ્યા છે કે કે મ તેને ધ્યાનમાં લીધા વર્ર કોઇિર્ સમયે ભલામર્ની પવનંતી િર્ કરી શકે છે . RtI પ્રક્રિયાને લર્તી વધુ
માક્રહતી આ વેબસાઇટ િર જોઇ શકાય http://tea.texas.gov/index2.aspx?id=2147500224.
પ્રારં ણભક મ ૂલ્યાંકન માટેની ભલામિ
શાળાની ખાસ શૈક્ષણર્ક સેવાઓ માટે પ્રારં ણભક મ ૂલ્યાંકન માટે એક ભલામર્ કરવા હકારાત્મક ફરજ હોય છે જ્યારે કોઇિર્
સમયે તેને શંકા થાય કે બાળક અક્ષમતા ધરાવે છે અને IDEA હેઠળ ખાસ શૈક્ષણર્ક સેવાઓ મેળવવાની જરૂક્રરયાત ધરાવે
છે . તમે તમારા બાળકના પ્રારં ણભક મ ૂલ્યાંકન માટે ની ભલામર્ શરૂ િર્ કરી શકો.

જો તમે સ્થાપનક શૈક્ષણર્ક સંસ્થાના ડાયરે ક્ટરને ખાસ શૈક્ષણર્ક સેવાઓની અથવા ખાસ શૈક્ષણર્ક સેવાઓ માટે પ્રારં ણભક
મ ૂલ્યાંકન માટે ક્રડન્સ્રક્ટ વહીવટી કમગચારીને લેણખત પવનંતી કરો તો, શાળાએ પવનંતી મળ્યાની તારીખ િછી મોડામાં મોડા
15 શાળાકીય ક્રદવસમાં, તમને અચ ૂક આ આિવું જોઇએ: 1) મ ૂલ્યાંકન કરવા િોતાની દરખાસ્તની લેણખત નોક્રટસ, નોક્રટસ

ઓફ પ્રોસીજરલ સેફર્ાર્ડ ગ સ (કાયગિદ્ધપતલક્ષી અર્મચેતી જર્ાવતી સ ૂચના)ની નકલ, અને મ ૂલ્યાંકન માટે લેણખત સંમપત
આિવાની તક; અથવા તમારા બાળકનું મ ૂલ્યાંકન કરવાનું નકારતી અર્ાઉથી લેણખત નોક્રટસ અને નોક્રટસ ઓફ પ્રોસીજરલ

સેફર્ાર્ડ ગ સની નકલ.

કૃિા કરી નોંધી લેશો કે ખાસ શૈક્ષણર્ક મ ૂલ્યાંકન માટે ની પવનંતી મૌણખક કરી શકાય છે અને લેણખતમાં હોવી જરૂરી નથી.
ક્રડન્સ્રક્્સ અને ચાટગ ર સ્કૂલોએ તમામ સંઘીય નોક્રટસ જરૂક્રરયાતો અને અક્ષમતા અને ખાસ પશક્ષર્ની જરૂક્રરયાત ધરાવતા
બાળક બનવાની શંકા હોય તેવા બાળકો ઓળખી કાઢવા, શોધી કાઢવા અને મ ૂલ્યાંકન કરવા માટે ની જરૂક્રરયાતો સાથે

અચ ૂક સુસર્
ં ત હજુ િર્ રહેવ ું રહ્ુ.ં જોકે , મૌણખક પવનંતીમાં ક્રડન્સ્રક્ટ કે ચાટગ ર સ્કૂલે 15-શાળાકીય-ક્રદવસની સમયરે ખામાં
પ્રપતસાદ આિવો અપનવાયગ નથી.

અર્ાઉથી લેણિત નોક્રટસ
IDEA હેઠળ તમારા અપધકારોમાંનો એક અપધકાર શાળા સમક્ષ તમારા બાળકને લર્તી ચોક્કસ કાયગવાહીઓ પવશે અર્ાઉથી

લેણખત નોક્રટસ મેળવવામાં ખરે ખર કાયગવાહી કરવાની રહે છે . ખાસ કરીને, શાળાએ તમારી માત ૃભાર્ામાં કે અન્ય
સંદેશાવ્યવહારની િદ્ધપતથી તમને અર્ાઉથી લેણખત નોક્રટસ અચ ૂક આિવી રહી જ્યારે શાળા:
•

તમારા બાળકનો શૈક્ષણર્ક કાયગિમ કે શૈક્ષણર્ક પનયુક્ક્ત અથવા તમારા બાળકને FAPE ની જોર્વાઇની ઓળખ, મ ૂલ્યાંકન
શરૂ કરવાની કે તેમાં ફેરફાર કરવાની દરખાસ્ત કરે (ખાસ પશક્ષર્ અને સંબપં ધત સેવાઓની જોર્વાઇ ચાલુ રાખવા માટે ની
સંમપત તમે િાછી ખેંચી લીધી હોવાથી થયેલો ફેરફાર સક્રહત); અથવા

•

તમારા બાળકનો શૈક્ષણર્ક કાયગિમ કે શૈક્ષણર્ક પનયુક્ક્ત અથવા તમારા બાળકને FAPE ની જોર્વાઇની ઓળખ, મ ૂલ્યાંકન
શરૂ કરવાનું કે તેમાં ફેરફાર કરવાનું નકારી કાઢે.

અર્ાઉથી લેણખત નોક્રટસ શાળાએ દરખાસ્ત કરે લી કે નકારે લી કાયગવાહીઓ કરવાના ઓછામાં ઓછાં િાંચ શાળાકીય ક્રદવસ

અર્ાઉ અચ ૂક આિવી રહી, પસવાય કે તમે વધારે ટૂંકા સમયર્ાળા માટે સંમત થાવ. શાળાએ અર્ાઉથી લેણખત નોક્રટસ
અચ ૂક આિવી રહી િછી ભલે તમે ફેરફાર સાથે સંમત થયા હો કે નક્રહ અથવા ફેરફારની પવનંતી કરી હોય કે નહીં.
માતા-પિતાની સંમપત
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ખાસ પશક્ષર્ પ્રક્રિયામાં ચોક્કસ પ્રવ ૃપિઓ હોય છે જે શાળા તમારી સંમપત મેળવ્યા વર્ર કરી શકતી નથી. શાળાએ દરખાસ્ત

કરે લી પ્રવ ૃપિના વર્ગન સક્રહત, તમામ માક્રહતીથી તમને સંપ ૂર્ગિર્ે માક્રહતર્ાર અચ ૂક કરવાનું રહેશે જેથી તમે સારો પનર્ગય
લઇ શકો.

માક્રહતી અચ ૂકિર્ે તમારી માત ૃભાર્ામાં અથવા અન્ય સંદેશાવ્યવહારની િદ્ધપતમાં અચ ૂક હોવી રહી. જો કોઇ રૅ કોર્ડ ગ સ જાહેર
કરવાના હોય તો, સ્કૂલે રૅ કોર્ડ ગ સની યાદી અચ ૂક બનાવવી અને જર્ાવવું રહ્ું કે તે કોને આિવામાં આવશે.
તમે સંમપત આિો ત્યારે , તેનો અથગ એ થાય કે તમારી સંમપત માર્વામાં આવી હોય તે પ્રવ ૃપિ શાળાને કરવા દે વાનું તમે

સમજો છો અને લેણખતમાં સંમપત આિો છો. એ મહત્વનું છે કે તમે સમજો કે સંમપત સ્વૈબ્છછક છે અને પ્રવ ૃપિ શરૂ થતા િહેલાં
કોઇિર્ સમયે સંમપત િાછી ખેંચવામાં આવી શકે . જોકે , જો તમે એક પ્રવ ૃપિ માટે ની સંમપત િાછી ખેંચો તો, તે ભ ૂતકાળની
ક્સ્થપતને લાગુ િડતી નથી.

તમારી સંમપતની જરૂર િડે તેવી પ્રવ ૃપિઓના ઉદાહરર્ો નીચે આપ્યા છે :
•
•
•
•
•

તમારા બાળકનું િહેલી વખત મ ૂલ્યાંકન કરવુ;ં
તમારા બાળકનું પુનઃમ ૂલ્યાંકન કરવું જો વધારે માક્રહતીની જરૂર હોય;
ખાસ પશક્ષર્ અને સંબપં ધત સેવાઓ િહેલી વખત પ ૂરી િાડવી;
ARD સપમપતની બેઠકમાં હાજર રહેવા દે વા ARD સપમપત સભ્યને માફ કરવો; અને
કોઇ સહભાર્ી એજન્સીના પ્રપતપનપધને પનમંપત્રત કરવો જે ર્ૌર્ સંિાંપત સેવાઓ પ ૂરી િાડવા કે તેની ચ ૂકવર્ી કરવા માટે
જવાબદાર બને તેવી શક્યતા હોય.
પ્રારં ણભક મ ૂલ્યાંકન

જો તમે પ્રારં ણભક મ ૂલ્યાંકન માટે તમારી સંમપત આિો તો, શાળા શું તમારંુ બાળક અશક્તતા ધરાવે છે એ પનધાગક્રરત કરવા
અને બાળકની શૈક્ષણર્ક જરૂક્રરયાતો પનધાગક્રરત કરવા શંકાસ્િદ અશક્તતાના તમામ ક્ષેત્રોમાં તમારા બાળકનું મ ૂલ્યાંકન કરશે.
તમારા બાળક માટેની મ ૂલ્યાંકન પ્રક્રિયામાં અચ ૂક:
•
•
•
•

સામેલ હોવી જોઇએ એવી માક્રહતી જે તમારા બાળકની શૈક્ષણર્ક, પવકાસલક્ષી અને કાયાગત્મક કામર્ીરી દશાગવે;

પ્રક્રિયા તાલીમબદ્ધ અને પવદ્વાન કમગચારીઓ દ્વારા કરવામાં આવે;
પ્રક્રિયા તમારા બાળકની માત ૃભાર્ામાં અથવા અન્ય સંદેશાવ્યવહાર િદ્ધપતથી કરવામાં આવે; અને
પ્રક્રિયા તટસ્થ હોય, અથવા એવી રીતે કરવામાં આવે કે જેથી તમારા બાળક સામે ભેદભાવ ના દે ખાડે, બાળકની સાંસ્કૃપતક
િશ્ચાદભ ૂ, વંશ, કે અશક્તતાને ધ્યાનમાં લીધા વર્ર.

પ્રારં ણભક મ ૂલ્યાંકન અને િક્રરર્મતો અહેવાલ શાળાને તમારી લેણખત સંમપત મળે ત્યારથી મોડામાં મોડા 45 શાળા ક્રદવસોમાં

અચ ૂક ભરવો રહ્યો, પસવાય કે જો તમારંુ બાળક મ ૂલ્યાંકન સમયર્ાળા દરપમયાન ત્રર્ કે વધારે શાળા ક્રદવસો માટે શાળામાં
ર્ેરહાજર રહ્ું હોય, મ ૂલ્યાંકન સમયર્ાળો તમારંુ બાળક ર્ેરહાજર રહ્ું હોય તે શાળા ક્રદવસોની સંખ્યા બરાબર શાળા

ક્રદવસોની સંખ્યાથી અચ ૂક લંબાવવો રહ્યો. શાળાએ મ ૂલ્યાંકન અહેવાલની નકલ તમને કોઇ ખચગ વર્ર અચ ૂક આિવી રહી.
જો તમારા બાળકની ઉંમર શાળા વર્ગના સપ્ટે મ્બર 1 સુધીમાં િાંચ વર્ગથી ઓછી હોય અને સાવગજપનક શાળામાં પ્રવેશ ના

મેળવ્યો હોય, અથવા ઉંમરને ધ્યાનમાં લીધા વર્ર ખાનર્ી કે ગૃહ શાળામાં પ્રવેશ લીધો હોય તો, શાળાને તમારી લેણખત
સંમપત મળવાના ક્રદવસથી મોડામાં મોડા 45 શાળા ક્રદવસોમાં પ્રારં ણભક મ ૂલ્યાંકન અને િક્રરર્મતો અહેવાલ અચ ૂક ભરવો
રહ્યો.
45 શાળા ક્રદવસની સમયરે ખામાં અિવાદ એ છે કે જો શાળાને પ્રારં ણભક મ ૂલ્યાંકન માટે તમારી સંમપત શાળા વર્ગના છે લ્લાં
શૈક્ષણર્ક ક્રદવસના ઓછામાં ઓછાં 35 િરં ત ુ 45 થી િર્ ઓછાં શાળા ક્રદવસમાં મળે . આ ક્રકસ્સામાં, તમને આિેલો લેણખત
પ્રવેશ, સમીક્ષા અને બરતરફી પ્રક્રિયા સંબધ
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અહેવાલ તે વર્ગની જૂ ન 30 સુધીમાં અચ ૂક ભરવો રહ્યો. જોકે , જો તમારંુ બાળક મ ૂલ્યાંકન સમયર્ાળા દરપમયાન શાળામાંથી

ત્રર્ કે વધારે ક્રદવસ ર્ેરહાજર રહે તો, જૂન 30 ની પનયત તારીખ હવે િછી ણબલકુલ લાગુ િડતી નથી. તેને બદલે, 45
શાળા ક્રદવસની સામાન્ય સમયરે ખા વિા ત્રર્ કે વધારે ક્રદવસની ર્ેરહાજરીઓ માટે ક્રદવસ લંબાવવાનું લાગુ િડશે.

જો તમે પ્રારં ણભક મ ૂલ્યાંકનને સંમપત ના આિો તો, શાળાએ મધ્યસ્થી માટે માર્ર્ી કરીને અથવા આર્ળની તારીખે

સુનાવર્ીની પવનંતી કરીને મ ૂલ્યાંકન ચાલુ રાખવાનું રહે છે , િરં ત ુ તે અપનવાયગ નથી. જો શાળા મ ૂલ્યાંકન ચાલુ ન રાખવાનું
નક્કી કરે તો, ખાસ પશક્ષર્ અને સંબપં ધત સેવાઓની જરૂક્રરયાતવાળા અક્ષમતા ધરાવતા તમામ બાળકોને ઓળખવા, શોધી
કાઢવા અને મ ૂલ્યાંકન કરવા શાળા IDEA હેઠળની જરૂક્રરયાતનું ઉલ્લંઘન કરતી નથી. આ જરૂક્રરયાતને ચાઇલ્ડ ફાઇન્ડ

ડયુટી (બાળક શોધવાની ફરજ) કહેવામાં આવે છે .
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પ્રવે શ, સમીક્ષા, અને બરતરફી સપમપતની બેઠકો
પ્રારં ણભક મ ૂલ્યાંકન અહેવાલ ભયાગ િછી, અહેવાલની સમીક્ષા કરવા અને શું તમારંુ બાળક ખાસ શૈક્ષણર્ક અને સંબપં ધત
સેવાઓ માટે િાત્ર છે કે કે મ તે પનધાગક્રરત કરવા ARD સપમપત અચ ૂક બનાવવી રહી. ARD સપમપત સભ્યોમાં નીચેનાનો
સમાવેશ થાય છે :
•
•
•
•
•
•

તમે, માતા-પિતા;

બાળકના ઓછામાં ઓછાં એક પનયપમત શૈક્ષણર્ક પશક્ષક જે અચ ૂકિર્ે, શક્ય હોય ત્યારે , બાળકના IEP નાં ભાર્નો અમલ
કરવા માટે જવાબદાર હોય તેવા પશક્ષક હોવા જોઇએ;

બાળકના પશક્ષક કે ઓછામાં ઓછાં એક ખાસ પશક્ષર્ આિનાર;
શાળાના પ્રપતપનપધ;
મ ૂલ્યાંકન િક્રરર્ામોના શૈક્ષણર્ક પ્રત્યાઘાતોનું અથગઘટન કરી શકે તેવી વ્યક્ક્ત;
બાળકના સંબધ
ં માં જ્ઞાન કે ખાસ પનપુર્તા ધરાવતી અને કાં તો તમે અથવા તો શાળાએ પનમંપત્રત કરી હોય તેવી અન્ય
વ્યક્ક્તઓ;

•

યોગ્ય હોય ત્યારે , બાળક;

•

યોગ્ય હોય ત્યાં સુધી, તમારી લેણખત સંમપત સાથે અથવા, તમારા બાળકની ઉંમર 18 વર્ગની થાય ત્યાર િછી, તમારા પુખ્ત
ઉંમરના બાળકની લેણખત સંમપત સાથે, સંિાંપત સેવાઓ પ ૂરી િાડવા કે તેની ચ ૂકવર્ી કરવા માટે જવાબદાર હોય તેવી
શક્યતા ધરાવતી કોઇ સહભાર્ી એજન્સીના પ્રપતપનપધ;

•

કારક્રકદી અને ટે કપનકલ પશક્ષર્ના પ્રપતપનપધ, કદાચ પશક્ષક, જો બાળકને કારક્રકદી અને ટે કપનકલ પશક્ષર્માં પ્રારં ણભક કે
સતત પનયુક્ક્ત માટે પવચારવામાં આવી રહ્ું હોય; અને

•

એક વ્યવસાયી કમગચારીર્ર્ સભ્ય જે ભાર્ા પનપુર્તા મ ૂલ્યાંકન સપમપતમાં હોય, જો બાળક અંગ્રેજી ભાર્ા શીખનાર
ઓળખવામાં આવ્યું હોય.

ARD સપમપતમાં નીચેનાનો સમાવેશ િર્, લાગુ મુજબ થાય છે :
•

એક પશક્ષક જે સાંભળવામાં ક્ષપત ધરાવતા પવદ્યાથીઓના પશક્ષર્માં પ્રમાણર્ત હોય, જો બાળકને સાંભળવામાં ક્ષપત હોવાની
શંકા કે તે િાકું થયું હોય;

•

એક પશક્ષક જે દૃન્ટટની ક્ષપત ધરાવતા પવદ્યાથીઓના પશક્ષર્માં પ્રમાણર્ત હોય, જો બાળકને દૃન્ટટની ક્ષપત હોવાની શંકા કે તે
િાકું થયું હોય; અથવા

•

એક પશક્ષક જે દૃન્ટટની ક્ષપત ધરાવતા પવદ્યાથીઓના પશક્ષર્માં પ્રમાણર્ત હોય અને એક પશક્ષક જે સાંભળવામાં ક્ષપત ધરાવતા
પવદ્યાથીઓના પશક્ષર્માં પ્રમાણર્ત હોય, જો બાળક બપધર-અંધાિો હોવાની શંકા કે તે િાકું થયું હોય.

શાળાએ તમારા બાળક માટે તમને દરે ક ARD સપમપત બેઠકમાં પનમંત્રર્ અચ ૂક આિવું રહ્ું અને એક કે બંને માતા-

પિતાઓની સહભાણર્તાની ખાતરી કરવા પ્રયત્નો અચ ૂક કરવા રહ્યા. બેઠકની લેણખત નોક્રટસ તમને બેઠકના ઓછામાં ઓછાં

િાંચ શાળા ક્રદવસ િહેલાં અચ ૂક આિવી રહી, પસવાય કે તમે વધારે ટૂંકા સમયર્ાળા માટે સંમત થાવ. લેણખત નોક્રટસમાં
બેઠકનો હેત ુ, સમય, સ્થળ અને બેઠકમાં હાજર રહેનારની યાદી અચ ૂક સામેલ હોવી રહી. જો તમે અંગ્રેજી બોલવામાં અક્ષમ

રહો તો, શાળાએ તમારી માત ૃભાર્ામાં નોક્રટસ અચ ૂક પ ૂરી િાડવી રહી, પસવાય કે તેવ ું કરવું સ્િટટિર્ે શક્ય ના હોય. જો
તમારી માત ૃભાર્ા એક લેણખત ભાર્ા ના હોય તો, શાળાએ નોક્રટસનું મૌણખક કે અન્ય રીતે ભાર્ાંતર કયુું હોવાની ખાતરી
કરવા િર્લાઓ અચ ૂક ભરવા રહ્યા જેથી કરીને તમે નોક્રટસ સમજો.
ARD સપમપતની બેઠક તમે અને શાળા સંમત થઇ શકો તેવા સમયે અને સ્થળે અચ ૂક થવી રહી. જો શાળાએ દરખાસ્ત
કરે લો સમય કે તારીખ તમને અનુકૂળ ના હોય તો, શાળાએ તમે િહોંચી વળી શકો તેવો સમય શોધવા વ્યાજબી પ્રયત્નો
પ્રવેશ, સમીક્ષા અને બરતરફી પ્રક્રિયા સંબધ
ં માં માતા-પિતા માટેની માર્ગદપશિકા
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અચ ૂક કરવા રહ્યા. જો માતા-પિતામાંથી કોઇિર્ બેઠકમાં હાજર ના રહી શકે તો, તમે વૈકબ્લ્િક ઉિાયો જેમ કે ટે ણલફોન કે
વીક્રડયો કોન્ફરક્ન્સિંર્ મારફતે સહભાર્ી થઇ શકો. જો શાળા તમને હાજર રહેવાની ખાતરી ના કરાવી શકે તો િછી, શાળા
તમારા વર્ર બેઠક યોજી શકે છે .

ARD સપમપત સભ્યને ARD સપમપત બેઠકમાં આંપશક કે સંપ ૂર્ગિર્ે હાજર રહેવામાં માફ કરી શકાય જ્યારે વ્યક્ક્તની હાજરી
જરૂરી ના હોય કારર્ કે વ્યક્ક્તનું અભ્યાસિમ ક્ષેત્ર કે સંબપં ધત સેવાને બેઠકમાં સુધારવામાં ના આવે અથવા તેની ચચાગ ના
કરવામાં આવે. તમારે ક્ષમાયાચના અચ ૂકિર્ે લેણખતમાં આિવી રહી.

ARD સપમપતના સભ્યને િર્ ARD સપમપતની બેઠકમાં હાજર રહેવા માફી આિી શકાય જ્યારે બેઠકમાં સભ્યના

અભ્યાસિમના ક્ષેત્ર કે સંબપં ધત સેવામાં ફેરફાર, કે તેની ચચાગ કરવાનું સામેલ થાય જો તમે અને શાળા લેણખતમાં
ક્ષમાયાચના માટે સંમત થાવ અને માફી અિાતી વ્યક્ક્ત બેઠક િહેલાં IEP નાં પવકાસમાં લેણખત માક્રહતી રજૂ કરે .
િાત્રતા
શું તમારંુ બાળક ખાસ પશક્ષર્ અને સંબપં ધત સેવાઓ માટે િાત્ર છે કે કેમ તે પનધાગક્રરત કરવા માટે બે-ભાર્ની કસોટી છે :
(1) તમારા બાળકને અચ ૂક અક્ષમતા હોવી રહી; અને (2) અક્ષમતાના િક્રરર્ામ સ્વરૂિે, તમારા બાળકને પશક્ષર્માંથી
લાભ મેળવવા ખાસ પશક્ષર્ અને સંબપં ધત સેવાઓની જરૂર અચ ૂક હોવી રહી. િાત્રતા માટે બે-ભાર્ની કસોટીનો િહેલો

ભાર્ સંતોર્વા, 3 અને 21 વર્ગ વછચેની ઉંમરના બાળકે , નોંધ્યા પસવાય, નીચે યાદીબદ્ધ એક કે વધારે અશક્તતા
વર્ીકરર્ માટે ના માિદં ડ અચ ૂક સંતોર્વા રહ્યા:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

સાંભળવામાં ક્ષપત (જન્મથી);

ઓક્રટઝમ (સ્વણલનતા);
બપધર-અંધાિો (જન્મથી);
ભાવનાઓ સંબપં ધત પવક્ષેિ;
બૌદ્ધદ્ધક અશક્તતા;
બહપુ વધ અશક્તતા;
અવર્ીકૃત શરૂઆતનું બાળિર્ (ત્રર્થી િાંચ વર્ગની ઉંમરમાં);
હાડકાં-સ્નાયુમાં ક્ષપત;
અન્ય આરોગ્ય ક્ષપત;
શીખવામાં ચોક્કસ અશક્તતા;
બોલી કે ભાર્ા ક્ષપત;
મર્જમાં આઘાતજનક ઇજા; અથવા
દૃન્ટટની ક્ષપત (જન્મથી અંધાિો સક્રહત).

ARD સપમપતએ પ્રારં ણભક મ ૂલ્યાંકન અહેવાલ પ ૂરો કયાગની તારીખથી 30 કે લેન્ડર ક્રદવસોમાં િાત્રતા પનધાગરર્ અચ ૂક કરવું
રહ્ુ.ં જો 30 મો ક્રદવસ ઉનાળા દરપમયાન આવે અને શાળા સત્રમાં ના હોય તો, ARD સપમપત િાસે પ્રારં ણભક િાત્રતા
પનધાગરર્, IEP, અને પનયુક્ક્ત સંબપં ધત પનર્ગયોને અંપતમ ઓિ આિવા િાનખરમાં વર્ોના િહેલા ક્રદવસ સુધીનો સમય

રહે છે ; પસવાય કે પ્રારં ણભક મ ૂલ્યાંકન દશાગવે કે બાળકને તે ઉનાળા દરપમયાન લંબાવેલ શાળા વર્ગ (એક્સ્ટે ન્ડેડ સ્કૂલ ઇયર
- ESY) સેવાઓની જરૂર િડશે.

જો, જોકે , શાળાને શાળા વર્ગના છે લ્લાં શૈક્ષણર્ક ક્રદવસ િહેલાં ઓછામાં ઓછાં 35 િરં ત ુ 45 થી ઓછાં ક્રદવસમાં પ્રારં ણભક
મ ૂલ્યાંકન માટે તમારી સંમપત મળે અને તમારંુ બાળક તમે સંમપત આિેલ સમય અને છે લ્લાં શૈક્ષણર્ક ક્રદવસ વછચે ત્રર્ કે

વધારે ક્રદવસ ર્ેરહાજર ના રહ્ું હોય (એટલે કે , જૂન 30 સુધીમાં મ ૂલ્યાંકન અહેવાલ મેળવવા માટે ની શરતો સંતોર્ાય)

તો, ARD સપમપતએ મ ૂલ્યાંકન અહેવાલ ધ્યાનમાં લેવા આર્ામી શાળા વર્ગના મોડામાં મોડા 15 માં શાળા ક્રદવસ સુધીમાં
અચ ૂક મળવું રહ્ુ,ં પસવાય કે મ ૂલ્યાંકન દશાગવે કે તમારા બાળકને તે ઉનાળા દરપમયાન ESY સેવાઓની જરૂર િડશે. જો

મ ૂલ્યાંકન દશાગવે કે તમારા બાળકને ઉનાળુ ESY સેવાઓની જરૂર છે તો, ARD સપમપતએ બાળકના મ ૂલ્યાંકનને ધ્યાનમાં
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લેવા વહેલામાં વહેલી તકે અચ ૂક મળવું રહ્ુ.ં
ખાસ શૈક્ષણર્ક સેવાઓ માટે સંઘર્ગ કરતા તમામ શીખનારાઓ િાત્ર બનતા નથી. જો તમારા બાળકની સમસ્યાઓ વાંચન
કે ર્ણર્તમાં યોગ્ય પશક્ષર્ની ઉર્િને લીધે અથવા તમારંુ બાળક અંગ્રેજીમાં સીપમત પનપુર્તા ધરાવત ું હોવાની હકીકતને

લીધે મુખ્યત્વે ઊભી થાય તો, તમારંુ બાળક ખાસ શૈક્ષણર્ક સેવાઓ માટે િાત્ર બનત ું નથી. જો મ ૂલ્યાંકનમાં પ્રપતણબિંણબત

થાય કે તમારા બાળકને અશક્તતા નથી તો, કે મ્િસ-ક્સ્થત સહાયતા ટુકડી તમારા બાળકને મદદરૂિ થવા મળીને અન્ય
સેવાઓ કે કાયગિમોની ભલામર્ કરે તેવ ું બની શકે .

જો મ ૂલ્યાંકન દે ખાડે કે તમારા બાળકને અશક્તતા છે તો, ARD સપમપતએ િછી એ નક્કી કરીને બે-ભાર્ની િાત્રતા કસોટીના
બીજા ભાર્ને અચ ૂક સંબોધવો રહ્યો કે શું તમારા બાળકને પશક્ષર્માંથી લાભ મેળવવા ખાસ પશક્ષર્ અને સંબપં ધત સેવાઓની
જરૂર છે કે કેમ. જો તમારા બાળકને ખાસ શૈક્ષણર્ક સેવાઓ માટે શૈક્ષણર્ક જરૂક્રરયાત ના હોય તો, બાળક આવી કોઇ સેવાઓ
માટે િાત્ર બનત ું નથી.

વ્યક્તતલક્ષી શૈક્ષણિક કાયગ ક્રમ
જો તમારંુ બાળક ખાસ શૈક્ષણર્ક સેવાઓ માટે લાયક બને તો, શાળાએ સૌથી ઓછાં પ્રપતબંધક વાતાવરર્માં FAPE પ ૂરંુ
િાડવો અપનવાયગ બને છે . આ ARD સપમપતના IEP નાં પવકાસ અને શાળાના IEP નાં અમલીકરર્થી પ ૂરંુ થાય છે . શાળા

કોઇ પ્રારં ણભક ખાસ પશક્ષર્ અને સંબપં ધત સેવાઓ પ ૂરંુ િાડી શકે તે િહેલાં; જોકે , શાળાએ સેવાઓ માટે તમારી સંમપત

અચ ૂક મેળવવી રહી. શાળાએ સેવાઓની પ્રારં ણભક જોર્વાઇ માટે તમારી સંમપત મેળવવા વ્યાજબી પ્રયત્નો અચ ૂક કરવા
રહ્યા. જો તમે સેવાઓની પ્રારં ણભક જોર્વાઇ માટે સંમપત ના આિો તો, શાળા મધ્યસ્થી માટે ના પ ૂછે અથવા સેવાઓને

સંમપત માટે તમારા ઇનકારને ન ર્ર્કારવા ભપવટયમાં પ્રક્રિયા સુનાવર્ીની માર્ર્ી કરે તેવ ું બની શકે . કોઇ ખાસ પશક્ષર્
અને સંબપં ધત સેવાઓ પ ૂરી િાડવામાં આવશે નક્રહ જો તમે સંમપત નકારો.
IEP નાં મોટા ઘટકોમાં સામેલ છે :
•
•
•
•
•
•

તમારા બાળકની શૈક્ષણર્ક ઉિલબ્લધ અને કાયાગત્મક કામર્ીરીના (પ્રેઝન્ટ લેવલ્સ ઓફ એકેડેપમક એણચવમેન્ટ એન્ડ
ફંક્શનલ િરફોમગન્સ - PLAAFP) હાલના સ્તરો;

વાપર્િક લક્ષ્યો;
પ ૂરંુ િાડવામાં આવનારા ખાસ પશક્ષર્, સંબપં ધત સેવાઓ, અને પ ૂરક મદદ અને સેવાઓનું વર્ગન;

તમારંુ બાળક જે રીતે રાજ્ય અને સમગ્ર ક્રડન્સ્રક્ટમાં સહભાર્ી થશે તેને લર્તી માક્રહતી;
સંિાંપત સેવાઓ, જ્યારે ઉંમર-યોગ્ય હોય; અને
અન્ય ક્ષેત્રો જે ચોક્કસ અશક્તતા, જરૂક્રરયાતો કે સંજોર્ો ધરાવતા બાળકો માટે અચ ૂક સંબોધવા રહ્યા.

TEA

દ્વારા

એક

મોડેલ

ફોમગ

બનાવાયું

છે

જે

અહીં

જોઇ

શકાય

છે ,

http://tea.texas.gov/

index2.aspx?id=2147504486. તમારા બાળકની શાળા આ મોડેલ ફોમગનો ઉિયોર્ કરી શકે અથવા બીજા એક
ફોમગનો ઉિયોર્ કરી શકે .

IEP પવકસાવવામાં, ARD સપમપતએ અચ ૂક ધ્યાનમાં લેવાની ઘર્ી બાબતો છે , જેમાં સામેલ છે :
•
•
•
•

તમારા બાળકની શક્ક્તઓ;
તમારા બાળકના પશક્ષર્ને સુધારવા માટેની ણચિંતાઓ;
તમારા બાળકના સૌથી તાજેતરના મ ૂલ્યાંકનના િક્રરર્ામો; અને
તમારા બાળકની શૈક્ષણર્ક, પવકાસલક્ષી, અને કાયાગત્મક જરૂક્રરયાતો.

વધુમાં, ARD સપમપતએ કે ટલાક બાળકો માટે ખાસ િક્રરબળો અચ ૂક સંબોધવા રહ્યા, જે નીચે પ્રમાર્ે છે :
પ્રવેશ, સમીક્ષા અને બરતરફી પ્રક્રિયા સંબધ
ં માં માતા-પિતા માટેની માર્ગદપશિકા
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•

બાળકની વતગણ ૂક પશક્ષર્ને અવરોધે ત્યારે તે વતગણ ૂકને અવરોધવા, હકારાત્મક વતગણ ૂકલક્ષી હસ્તક્ષેિો અને સહાયતાઓ,
અને અન્ય વ્ય ૂહરચનાઓનો ઉિયોર્ ધ્યાનમાં લેવો;

•

બાળકની ભાર્ા જરૂક્રરયાતોને એ જરૂક્રરયાતો તરીકે ધ્યાનમાં લેવી જે બાળકના IEP ને સંબપં ધત હોય જ્યારે બાળક અંગ્રેજીમાં
સીપમત પનપુર્તા હોવાની લાયકાત ધરાવે; બ્રેઇલમાં પશક્ષર્ અને બ્રેઇલના ઉિયોર્ માટે ની જોર્વાઇ પ ૂરી િાડે, પસવાય કે
સપમપત પનધાગક્રરત કરે કે બ્રેઇલમાં પશક્ષર્ અથવા બ્રેઇલનો ઉિયોર્ બાળક માટે યોગ્ય નથી જ્યારે બાળકને અંધાિો કે
દૃન્ટટની ક્ષપત હોય;

•

બાળકની સંદેશાવ્યવહારની જરૂક્રરયાતોને ધ્યાનમાં લેવી, અને બપધર કે સાંભળવાની સમસ્યા ધરાવતા બાળક માટે ,
બાળકની ભાર્ા અને સંદેશાવ્યવહારની જરૂક્રરયાતો, બાળકની ભાર્ા અને સંદેશાવ્યવહારની િદ્ધપતમાં સમોવક્રડયાઓ અને

વ્યવસાયી કમગચારીઓ સાથે સીધા સંદેશાવ્યવહારની તકો, શૈક્ષણર્ક સ્તર, અને જરૂક્રરયાતોની પ ૂરી શ્રેર્ીને ધ્યાનમાં લેવી,
•

જેમાં બાળકની ભાર્ા અને સંદેશાવ્યવહારની િદ્ધપતમાં સીધા પશક્ષર્ માટે ની તકો સામેલ છે ; અને
શું બાળકને સહાયક ટેકનોલોજી સાધનો અને સેવાઓની જરૂર છે કે કે મ તે પવચારો.
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શૈક્ષણિક ઉિલબ્ધધ અને કાયાગ ત્મક કામર્ીરીના હાલના સ્તરો
IEP માં તમારા બાળકના PLAAFP નું કથન અચ ૂક સામેલ હોવું રહ્ુ.ં આ કથનમાં સામાન્ય અભ્યાસિમમાં સામેલર્ીરી

અને પ્રર્પત કે વી રીતે અશક્તતાને અસર કરે છે તે અચ ૂક સામેલ હોવું રહ્ુ.ં જો તમારંુ બાળક સ્કૂલે જવા િહેલાંની ઉંમરનું
હોય તો, પનવેદનને અચ ૂક સમજાવવું રહ્ું કે અશક્તતા કેવી રીતે ઉંમર-યોગ્ય પ્રવ ૃપિઓમાં સહભાણર્તા િર અસર કરે છે .
વાપર્ષિક લક્ષ્યો
IEP માં અશક્તતાથી િક્રરર્મતી તમારા બાળકની જરૂક્રરયાતોને િહોંચી વળવા રચેલા િક્રરમેય વાપર્િક લક્ષ્યો અચ ૂક સામેલ
હોવા રહ્યા જેથી કરીને બાળકને સામાન્ય અભ્યાસિમમાં સામેલ કરીને પ્રર્પત કરી શકાય છે . આ લક્ષ્યોએ તમારા બાળકની
અશક્તતામાંથી િક્રરર્મતી અન્ય શૈક્ષણર્ક જરૂક્રરયાતોને િર્ અચ ૂક સંબોધવી રહી. IEP દ્વારા તમારા બાળકની વાપર્િક
લક્ષ્યો પ્રત્યે પ્રર્પત જે રીતે માિવામાં આવશે તેમજ તમને પ્રર્પત અહેવાલો ક્યારે આિવામાં આવશે તેન ું વર્ગન અચ ૂક
કરવું રહ્ુ.ં
િાસ પશક્ષિ, સંબપં ધત સે વાઓ, અને પ ૂરક મદદ અને સે વાઓ
ARD સપમપત નીચેમાંથી શેના માટે કઇ સેવાઓની જરૂર િડે છે તે નક્કી કરે છે :
•
•

બાળકને વાપર્િક લક્ષ્યો પ્રાપ્ત કરવા તરફ યોગ્ય રીતે આર્ળ ધિાવવા સક્ષમ બનાવવુ;ં
સામાન્ય અભ્યાસિમમાં સામેલ થવું અને પ્રર્પત કરવી (અભ્યાસિમ ઉિરાંતની અને ણબનશૈક્ષણર્ક પ્રવ ૃપિઓમાં
સહભાણર્તા સક્રહત); અને

•

પશણક્ષત થવું અને અશક્તતા વર્રના બાળકો સાથે સહભાર્ી થવુ.ં

IEP માં તમારા બાળકને અથવા તમારા બાળક વતી પ ૂરંુ િાડવાના જરૂરી ખાસ પશક્ષર્, સંબપં ધત સેવાઓ, અને પ ૂરક મદદ
અને સેવાઓના પનવેદનને અચ ૂક સમાવવું રહ્ુ.ં આ સેવાઓ સમોવડી-સમીક્ષા કરે લા સંશોધનથી વ્યવહાયગ પ્રમાર્ િર
અચ ૂક આધાક્રરત હોવી રહી.

વધુમાં, IEP માં શાળા કમગચારીઓ માટે પ ૂરા િાડવાના કોઇ જરૂરી સુધારાઓ અને સહાયતાઓનું પનવેદન અચ ૂક સામેલ
હોવું રહ્ુ.ં IEP માં સેવાઓ અને સુધારાઓની શરૂઆત માટે અંદાજીત તારીખ અને સેવાઓ અને સુધારાઓનો અિેણક્ષત
પુનરાવતગન દર, સ્થળ અને સમયર્ાળો િર્ અચ ૂક સમાવવો રહ્યો.

રાજ્યના (સરકારી) મ ૂલ્યાંકનો
સંઘીય કાયદા હેઠળ, રાજ્યના (સરકારી) મ ૂલ્યાંકનો તમામ બાળકોના અચ ૂક કરવા રહ્યા જેથી બાળકોને રાજ્યના શૈક્ષણર્ક

પવર્ય-વસ્ત ુ ધોરર્ો શીખવવામાં શાળાઓ સફળ થઇ છે કે કેમ તે પનધાગક્રરત કરી શકાય. ટે ક્સાસમાં, શૈક્ષણર્ક પવર્ય-વસ્ત ુ
ધોરર્ો જે ટે ક્સાસ એસેક્ન્શયલ નૉલેજ એન્ડ ન્સ્કલ્સ િર્ કહેવાય છે તે TEA વેબસાઇટ િર જોઇ શકાય છે ,
http://tea.texas.gov/index2.aspx?id=6148. ખાસ શૈક્ષણર્ક સેવાઓ મેળવનાર બાળકો રાજ્યના (સરકારી)
યોગ્ય મ ૂલ્યાંકનો કરાવશે જે ગ્રેડ-સ્તરની પવર્ય-વસ્ત ુ િર આધાક્રરત છે .

જો ARD સપમપત પનધાગક્રરત કરે કે તમારા બાળક માટે મ ૂલ્યાંકનોમાં સહભાર્ી થવા માટે અનુકૂલન કરવું જરૂરી છે તો, IEP

દ્વારા યોગ્ય સમાવેશનું કથન અચ ૂક સામેલ કરવું રહ્ુ.ં અનુકૂલન સંબપં ધત માક્રહતી અહીં ઉિલલધ છે ,
http://tea.texas.gov/ student.assessment/accommodations/.

જો ARD સપમપત પનધાગક્રરત કરે કે તમારા બાળકે રાજ્યના કે સમગ્ર ક્રડન્સ્રક્ટને આવરી લેતા મ ૂલ્યાંકનને બદલે વૈકબ્લ્િક
પ્રવેશ, સમીક્ષા અને બરતરફી પ્રક્રિયા સંબધ
ં માં માતા-પિતા માટેની માર્ગદપશિકા
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મ ૂલ્યાંકન અચ ૂક કરાવવું રહ્ું તો, બાળક કેમ પનયપમત મ ૂલ્યાંકનમાં સહભાર્ી ના થઇ શકે અને બાળક માટે િસંદ કરે લ ું
ચોક્કસ વૈકબ્લ્િક મ ૂલ્યાંકન કે મ યોગ્ય છે તેના સંબધ
ં માં પનવેદનો અચ ૂક પ ૂરા િાડવા રહ્યા. વધુમાં, તમારા બાળકની IEP
માં બાળકના વાપર્િક લક્ષ્યોના ભાર્ તરીકે બેંચમાક્સગ (આધારણચહ્ન) કે ટૂંકા ર્ાળાના લક્ષ્યો અચ ૂક સામેલ હોવા રહ્યા.

જો તમારંુ બાળક રાજ્યના મ ૂલ્યાંકનમાં સંતોર્કારક કામર્ીરી ના કરે તો, ARD સપમપતએ બાળક ઝડિી પશક્ષર્ કાયગિમ કે
પશક્ષર્ના સઘન કાયગિમમાં જે રીતે સહભાર્ી થવાનું હોય તેને અચ ૂક સંબોધવું રહ્ુ.ં
સંક્રાંપત
IDEA અને રાજ્યના કાયદામાં અપનવાયગ છે કે ઉંમરલાયક પવદ્યાથીઓ માટે IEPs સંિાંપત સેવાઓને સંબોધે. રાબ્ન્ઝશન

સપવિસીસ (સંિાંપત સેવાઓ) બાળકને શાળામાંથી શાળા િછીની પ્રવ ૃપિઓમાં સરકવામાં મદદરૂિ થવા રચેલી પ્રવ ૃપિઓનો

સંકણલત સેટ છે . જે ઉંમરે સંિાંપત આયોજન અચ ૂક શરૂ કરવું રહ્ુ,ં જોકે , સંઘીય અને રાજ્યના કાયદા હેઠળ ણભન્ન હોય છે .
શાળા વર્ગ 2018-2019 થી શરૂ કરીને, પવદ્યાથી 14 વર્ગથી વધારે ઉંમરે િહોંચે ત્યારે , ARD સપમપતએ IEP માં નીચેના
મુદ્દાઓ અચ ૂક ધ્યાનમાં લેવા રહ્યા અને, જો યોગ્ય લાર્ે તો નીચેના મુદ્દાઓને સંબોધવા રહ્યા:
(1) પવદ્યાથીની સંિાંપતથી સાવગજપનક શાળા તંત્ર બહાર સુધી પવદ્યાથીની યોગ્ય સામેલર્ીરી;

(2) જો પવદ્યાથીની ઉંમર 18 વર્ગથી ઓછી હોય તો, પવદ્યાથીના માતા-પિતા અને સહભાર્ી થવા પનમંપત્રત અન્ય વ્યક્ક્તઓ દ્વારા
પવદ્યાથીની સંિાંપતમાં યોગ્ય સામેલર્ીરી નીચે જર્ાવ્યા મુજબ થાય છે :

(A) પવદ્યાથીના માતા-પિતા દ્વારા; અથવા
(B) પવદ્યાથીએ પ્રવેશ મેળવ્યો હોય તે સ્કૂલ ક્રડન્સ્રક્ટ દ્વારા;
(3) જો પવદ્યાથીની ઉંમર ઓછામાં ઓછી 18 વર્ગ હોય તો, પવદ્યાથીના માતા-પિતા અને સહભાર્ી થવા પનમંપત્રત અન્ય વ્યક્ક્તઓ
દ્વારા પવદ્યાથીની સંિાંપત અને ભપવટયમાં સામેલર્ીરી ત્યારે થાય છે , જો માતા-પિતા કે અન્ય વ્યક્ક્ત:

(A) અન્ય વ્યક્ક્તને પવદ્યાથી કે પવદ્યાથીએ પ્રવેશ મેળવ્યો હોય તે સ્કૂલ ક્રડન્સ્રક્ટ દ્વારા સહભાર્ી થવા પનમંપત્રત કરવામાં
આવે છે ; અથવા

(B) િાસે સહાયક પનર્ગય લેવાના કરાર હેઠળ સહભાર્ી થવા પવદ્યાથીની સંમપત હોય છે ;

(4) માધ્યપમક-સ્તર િછી અભ્યાસકાયગ માટે તૈયારી સક્રહત, માધ્યપમક િછીના યોગ્ય શૈક્ષણર્ક પવકલ્િો;

(5) યોગ્ય કાયાગત્મક વ્યાવસાપયક મ ૂલ્યાંકન;
(6) યોગ્ય રોજર્ાર લક્ષ્યો અને હેત ુઓ;
(7) જો પવદ્યાથીની ઉંમર ઓછામાં ઓછી 18 વર્ગની હોય તો, પવદ્યાથીના સંિાંપત લક્ષ્યો અને હેત ુઓ સાથેના સહયોર્માં,

સામુદાપયક િક્રરક્સ્થપતઓ કે વાતાવરર્ જે પવદ્યાથીને માધ્યપમક િછીના પશક્ષર્ કે તાલીમ, સ્િધાગત્મક એકીકૃત રોજર્ાર,
કે સ્વતંત્ર જીવન પનવાગહ માટે તૈયાર કરત ું હોય તે સક્રહત, ઉંમર-યોગ્ય શૈક્ષણર્ક વાતાવરર્ની ઉિલબ્લધ;

(8) યોગ્ય સ્વતંત્ર જીવન પનવાગહ લક્ષ્યો અને હેત ુઓ;
(9) પવદ્યાથીને સુલભ જાહેર લાભો માટે પ્રપતક્ષા યાદી િર પવદ્યાથીને મ ૂકવા સરકારી એજન્સીને ભલામર્ સક્રહત, પવદ્યાથીને
અથવા પવદ્યાથીના માતા-પિતાને સેવાઓ કે જાહેર લાભો માટે સરકારી એજન્સીની ભલામર્ સર્વડમય બનાવવા માટેના
યોગ્ય સંજોર્ો; અને

(10) યોગ્ય સાધનોનો ઉિયોર્ અને ઉિલલધતા:
(A) પવદ્યાથીને પનર્ગય લેવાની આવડતો પવકસાવવામાં સહાય કરવા પ ૂરક મદદ, સેવાઓ, અભ્યાસપ ૂરક, અને અન્ય
તકો; અને

(B) સહાયક પનર્ગય લેવાના કરાર સક્રહત, પવદ્યાથીની સ્વતંત્રતા અને સ્વ-પનધાગરને િોર્વા સહાયતા અને સેવાઓ.
સંઘીય કાયદામાં અપનવાયગ છે કે શરૂઆત પ્રભાવી થનારા િહેલા IEP કરતા મોડી ન હોવી જોઇએ જ્યારે બાળક 16 વર્ગન,ું
અથવા તેનાથી ઓછી ઉંમરનું હોય જો ARD સપમપતને યોગ્ય લાર્ે તો, IEP માં તાલીમ, પશક્ષર્, રોજર્ાર અને યોગ્ય હોય

ત્યાં સ્વતંત્ર જીવન પનવાગહ આવડતોને સંબપં ધત ઉંમર-યોગ્ય સંિાંપત મ ૂલ્યાંકનો આધાક્રરત યોગ્ય િક્રરમેય માધ્યપમક િછીના
લક્ષ્યો અચ ૂક સામેલ હોવા રહ્યા. IEP માં આ લક્ષ્યો િહોંચવામાં સહાયરૂિ થવા જરૂરી સંિાંપત સેવાઓનો સમાવેશ અચ ૂક
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થવો રહ્યો.
સંિાંપત સેવાઓની ચચાગ કરવામાં આવે ત્યારે ARD સપમપતની બેઠકમાં તમારા બાળકને અચ ૂક પનમંત્રર્ આિવું રહ્ુ.ં જો
તમારા બાળકની ઉંમર 18 વર્ગથી ઓછી અને ઓછામાં ઓછાં 14 વર્ગની હોય તો, ARD સપમપતએ સહભાર્ી થવા પનમંપત્રત

તમે અને અન્ય વ્યક્ક્તઓ દ્વારા પવદ્યાથીની સંિાંપતમાં સામેલર્ીરીને િર્ અચ ૂક ધ્યાનમાં લેવી રહી, આમાં સહભાર્ી થવાનું
તમે અને શાળા નક્કી કરો છો. વધુમાં, યોગ્ય હોય તેટલા પ્રમાર્માં, તમારી લેણખત સંમપત કે પુખ્ત ઉંમરના પવદ્યાથીની
લેણખત સંમપત સાથે, શાળાએ સંિાંપત સેવાઓ પ ૂરી િાડવા કે તેની ચ ૂકવર્ી કરવા માટે જવાબદાર બનવાની શક્યતા
ધરાવનાર સહભાર્ી થતી કોઇ એજન્સીના પ્રપતપનપધને પનમંત્રર્ અચ ૂક આિવું રહ્ુ.ં

તમારા બાળકની ઉંમર એક વખત 18 વર્ગની થાય એટલે, ARD સપમપતએ તમે અને અન્ય વ્યક્ક્તઓ દ્વારા પવદ્યાથીની

સંિાંપત અને ભપવટયમાં સામેલર્ીરીને અચ ૂક ધ્યાનમાં લેવી અને, જો યોગ્ય લાર્ે તો, સંબોધવી, જો તમે કે અન્ય વ્યક્ક્ત:
•
•

પુખ્ત ઉંમરના પવદ્યાથી કે પુખ્ત ઉંમરના પવદ્યાથીએ પ્રવેશ મેળવ્યો હોય તે LEA દ્વારા સહભાર્ી થવા પનમંપત્રત હોય; અથવા
િાસે સહાયક પનર્ગય લેવાના કરાર અનુસાર સહભાર્ી થવા પુખ્ત ઉંમરના પવદ્યાથીની સંમપત હોય.
પુખ્ત ઉંમરના પવદ્યાથીઓ

તમારા બાળકની ઉંમર 18 વર્ગની થાય ત્યારે , બાળક એક પુખ્ત ઉંમરનો પવદ્યાથી બને છે . પુખ્ત ઉંમરના પવદ્યાથીઓ િાસે

િોતાના વતી પનર્ગયો લેવાનો અપધકાર હોય છે પસવાય કે અક્ષમ બનવા કાયદા દ્વારા પનધાગરર્ કરવામાં આવ્યું હોય. તમારંુ

બાળક 18 વર્ગન ું થાય તેના ઓછામાં ઓછાં એક વર્ગ િહેલાં યોજાતી ARD સપમપતની બેઠકમાં, તમારા બાળકને શીખવા

મળશે કે શૈક્ષણર્ક પનર્ગયો લેવાનો અપધકાર તેઓના માતા-પિતા િાસેથી તેઓમાં તબદીલ થશે. તમારા બાળકની IEP એ

માતા-પિતા અને બાળકને અપધકારોની તબદીલીથી માક્રહતર્ાર કયાગ હોવાનું ચકાસવા પનવેદન અચ ૂક સમાવવું રહ્ુ.ં તેમાં
વાલીિણુ,ં વાલીિર્ાંના પવકલ્િોને લર્તી માક્રહતી અને વહેંચેલા સંસાધનો, અને સ્વતંત્ર જીવન પનવાગહમાં સહાય કરવા
બનાવેલી અન્ય સહાયતા અને સેવાઓને લર્તી માક્રહતીનું વર્ગન કરત ું પનવેદન અચ ૂક સામેલ હોવું રહ્ુ.ં

તમારા અપધકારો તમારા પુખ્ત ઉંમરના પવદ્યાથીને તબદીલ કરવામાં આવે ત્યારે , તમે અને તમારા પુખ્ત ઉંમરના પવદ્યાથી
બંનેને ભપવટયની તમામ જરૂરી નોક્રટસીસ મળશે. જોકે , ARD સપમપત બેઠકોની નોક્રટસીસ બેઠકોમાં હાજર રહેવા તમારા
માટે ન ું પનમંત્રર્ નથી. તમે માત્ર ત્યારે જ બેઠકોમાં હાજર રહી શકો જો તમારા પુખ્ત ઉંમરના પવદ્યાથી તમને પનમંપત્રત કરે
અથવા શાળા તમને પનમંપત્રત કરવાની િરવાનર્ી આિે.

ઓક્રટઝમથી િીડાતા બાળકો
ઓક્રટઝમથી િીડાતા બાળક માટે , સમોવડી-સમીક્ષા આધારે , સંશોધન-આધાક્રરત શૈક્ષણર્ક વ્યવહારો શક્ય એટલા વ્યવહારુ
પ્રમાર્ સુધી, 11 વ્ય ૂહરચનાઓ અચ ૂક ધ્યાનમાં લેવી રહી. જરૂર િડે ત્યારે , આ વ્ય ૂહરચનાઓ અચ ૂક IEP માં સંબોધવી
રહી. જરૂર ના હોય ત્યારે , IEP માં તે પ્રભાવ સુધીનું પનવેદન અને પનધાગરર્ કરવામાં આવ્યું હોય તેનો આધાર અચ ૂક
સમાવવો રહ્યો. વધારાની વ્ય ૂહરચનાઓ જે ARD સપમપતએ અચ ૂક ધ્યાનમાં લેવી રહી તે છે :
•
•
•
•
•
•
•
•

પવસ્તારે લા શૈક્ષણર્ક કાયગિમો;
લઘુતમ અનૌિચાક્રરક સમય પ્રપતણબિંણબત કરતા રોજીંદા સમયિત્રકો;
ઘરે લ ું અને સમુદાય-ક્સ્થત તાલીમ, કે સંભપવત પવકલ્િો;
ું સહાયતા વ્ય ૂહરચનાઓ;
હકારાત્મક વતગણક
ભપવટયનું આયોજન;

માતા-પિતા/કૌટુંણબક તાલીમ, અને સહાયતા;
ઓળખેલી પ્રવ ૃપિઓ માટે યોગ્ય કમગચારીર્ર્-બાળકોની સંખ્યાનું પ્રમાર્;
સંદેશાવ્યવહારમાં હસ્તક્ષેિો;

પ્રવેશ, સમીક્ષા અને બરતરફી પ્રક્રિયા સંબધ
ં માં માતા-પિતા માટેની માર્ગદપશિકા
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•
•
•

સામાજીક આવડતોમાં સહાયતા અને વ્ય ૂહરચનાઓ;
વ્યવસાયી પશક્ષક/કમગચારીર્ર્ સહાયતા; અને
સમોવડી-સમીક્ષા કરે લા, સંશોધન-આધાક્રરત વ્યવહારો આધારે પશક્ષર્ વ્ય ૂહરચનાઓ.
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પ્રવેશ, સમીક્ષા અને બરતરફી પ્રક્રિયા સંબધ
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બપધર કે સાંભળવાની સમસ્યાથી િીડાતા બાળકો
બપધર કે સાંભળવાની સમસ્યાથી િીડાતા બાળક માટે , ARD સપમપતએ બાળકને લર્તી નીચેની બાબતો અચ ૂક ધ્યાનમાં
લેવી રહી:
•
•
•
•

ભાર્ા અને સંદેશાવ્યવહાર જરૂક્રરયાતો;
બાળકની ભાર્ા અને સંદેશાવ્યવહાર િદ્ધપતમાં સમોવક્રડયા અને વ્યવસાયી કમગચારીઓ સાથે સીધા
સંદેશાવ્યવહાર માટેની તકો;

શૈક્ષણર્ક સ્તર; અને
બાળકની જરૂક્રરયાતોની પ ૂરી શ્રેર્ી, જેમાં બાળકની ભાર્ા અને સંદેશાવ્યવહારની િદ્ધપતમાં સીધા પશક્ષર્ માટે ની તકો
સામેલ છે .

અંધાિો અથવા દૃષ્ટટની િામી ધરાવતા બાળકો
અંધાિો કે દૃન્ટટની ખામીવાળા બાળક માટે , ARD સપમપતએ નીચેની બાબતો માટે બાળકની જરૂક્રરયાત અચ ૂક ધ્યાનમાં
લેવી રહી:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

બ્રેઇલમાં વાંચન અને લેણખત સ ૂચના અને બ્રેઇલનો ઉિયોર્;
વળતરમય આવડતો, જેમ કે બ્રેઇલ અને પવભાવના પવકાસ, અને બાકીના અભ્યાસિમ સુધી િહોંચવા જરૂરી અન્ય
આવડતો;

અણભર્મ અને ચલાયમાનતા સ ૂચના;
સામાજીક સંવાદ આવડતો;
કારક્રકદી આયોજન;
ઓન્પ્ટકલ સાધનો સક્રહત, સહાયક ટેકનોલોજી;
સ્વતંત્ર જીવન પનવાગહ આવડતો;
મનોરં જન અને નવરાશનો આનંદ;
સ્વ-પનધાગર; અને
જ્ઞાનેન્ન્િય કાયગક્ષમતા.
વતગ ણ ૂકલક્ષી હસ્તક્ષેિ યોજનાઓ

જો ARD સપમપત પનધાગક્રરત કરે કે વતગણ ૂક સુધાર યોજના કે વતગણ ૂકલક્ષી હસ્તક્ષેિ યોજના (ણબહેપવયરલ ઇન્ટરવેન્શન પ્લાન

- BIP) તમારા બાળક માટે યોગ્ય હોય તો, તે યોજના તમારા બાળકની IEP નાં ભાર્ તરીકે અચ ૂક સામેલ હોવો રહ્યો
અને તમારા બાળકને પશણક્ષત કરવા માટેની જવાબદારી વડે દરે ક પશક્ષકને અચ ૂક પ ૂરો િાડવો રહ્યો.
લંબાવે લ શાળા વર્ષગની સે વાઓ

ARD સપમપતએ અચ ૂક ધ્યાનમાં લેવ ું કે તમારંુ બાળક ESY સેવાઓ માટે લાયક ઠરે છે કે કે મ. તમારંુ બાળક ESY સેવાઓ

માટે લાયક બને છે જો, તમારા બાળકની હાલની IEP માં સંબોધેલા એક કે વધારે સટીક ક્ષેત્રોમાં, તમારા બાળકે દશાગવ્યું
હોય, અથવા વ્યાજબીિર્ે દશાગવવા અિેણક્ષત બની શકે , ર્ંભીર કે નોંધિાત્ર િીછે હઠ જે વ્યાજબી સમયર્ાળામાં પુનઃમેળવી
શકાતી ના હોય. િક્રરભાર્ા ર્ંભીર કે નોંધિાત્ર િીછે હઠનો અથગ એ થાય કે બાળક ESY સેવાઓના અભાવમાં એક કે વધારે
સંિાક્રદત સટીક આવડતો જાળવવામાં અસમથગ રહ્ું છે , અથવા રહેશે.

જો ARD સપમપત પનધાગક્રરત કરે કે તમારા બાળકને ESY સેવાઓની જરૂર છે તો, િછી IEP દ્વારા ESY સેવાઓ દરપમયાન

IEP માં કયા લક્ષ્યો અને હેત ુઓ અચ ૂક ઓળખવા રહ્યા. જો તમારી શાળા તમારા બાળકની વાપર્િક ARD સપમપત બેઠકમાં
ESY સેવાઓની ચચાગ કરવાની દરખાસ્ત ના કરે તો, તમે પવનંતી કરી શકો કે તમારા બાળકની ARD સપમપત ESY
સેવાઓ માટે ની િાત્રતાની ચચાગ કરે . ESY સેવાઓને લર્તી માક્રહતી વેબસાઇટ િર ઉિલલધ છે ,
પ્રવેશ, સમીક્ષા અને બરતરફી પ્રક્રિયા સંબધ
ં માં માતા-પિતા માટેની માર્ગદપશિકા
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https://tea.texas.gov/Academics/Special_Student_Populations/Special_Education/Programs_an
d_Services/Extended_School_ Year_Services_for_Students_with_Disabilities/.
પનયુક્તત
IDEA માટે અપનવાયગ છે કે અશક્તતા ધરાવત ું બાળક સૌથી ઓછાં પ્રપતબંધક વાતાવરર્માં પશણક્ષત થાય. આનો અથગ એ
થાય કે તમારા બાળકને એ બાળકો સાથે અચ ૂક પશણક્ષત કરવું રહ્ું જેઓની અશક્તતા મહિમ યોગ્ય પ્રમાર્ જેટલી નથી.
તમારા બાળકને પનયપમત શૈક્ષણર્ક વાતાવરર્માંથી કાઢી મ ૂકવાનું માત્ર તો જ બની શકે જો બાળકની અશક્તતાની પ્રકૃપત
કે ર્ંભીરતા એવી હોય જે પ ૂરક મદદ અને સેવાઓનો ઉિયોર્ કરીને સંતોર્કારક રીતે ના મેળવી શકાતી હોય.

પ ૂરક મદદ અને સેવાઓનો અથગ પનયપમત શૈક્ષણર્ક વર્ો, અન્ય પશક્ષર્-સંબપં ધત િક્રરક્સ્થપતઓ, અને અભ્યાસિમ

ઉિરાંતની અને ણબનશૈક્ષણર્ક િક્રરક્સ્થપતઓમાં પ ૂરી િડાતી મદદ, સેવાઓ, અને અન્ય સહાયતાનો થાય છે , અશક્તતા
ધરાવતા બાળકોને અશક્તતા વર્રના બાળકો સાથે મહિમ યોગ્ય પ્રમાર્ સુધી શીખવામાં સક્ષમ બનાવવા.

ખાસ શૈક્ષણર્ક પ્રક્રિયાના હાદગ ભાર્માં બાળકના IEP નાં અમલીકરર્ માટે યોગ્ય શૈક્ષણર્ક પનયુક્ક્ત પનધાગક્રરત કરવાનું
સામેલ છે . પનયુક્ક્ત અશક્તતા ધરાવતા બાળક માટે ઉિલલધ પનયુક્ક્ત પવકલ્િોની અખંક્રડતતા સાથેના મુદ્દાઓનો (એટલે
કે , પનયપમત વર્ો, ખાસ શાળાઓ, ઘર િર મયાગક્રદત પશક્ષર્, દવાખાનાઓ અને સંસ્થાઓમાં પશક્ષર્) પનદે શ કરે છે .

પનયુક્ક્ત, સેવાઓ આિવાની હોય તે ચોક્કસ ભૌપતક સ્થળ કે જગ્યાનો, પનદે શ કરત ું નથી. ARD સપમપત બાળકના IEP
આધાક્રરત શૈક્ષણર્ક પનયુક્ક્તઓ પનધાગક્રરત કરે છે .

ARD સપમપતનો પનિગય
ARD સપમપતનો IEP નાં અપનવાયગ ઘટકોને સંબપં ધત પનર્ગય સભ્યોની િારસ્િક્રરક સંમપતથી અચ ૂક લેવો રહ્યો જો શક્ય હોય.
િારસ્િક્રરક સંમપતને સવગસમ
ં પત કહેવામાં આવે છે . ARD સપમપતએ સવગસમ
ં પત તરફ કામ કરવું જોઇએ, િરં ત ુ શાળા િાસે
એ ખાતરી કરાવવાની છે વટે જવાબદારી રહે છે કે FAPE મેળવવાના હેત ુસર તમારા બાળકને જરૂરી સેવાઓ IEP સમાવે

છે . ARD સપમપતના પનર્ગયો બહુમપત મત આધારે લેવા એ યોગ્ય નથી. IEP એ અચ ૂક દશાગવવું રહ્ું કે તમે અને વહીવટકાર
ARD સપમપતના પનર્ગયો સાથે સંમત કે અસંમત થાવ છો કે કેમ.

જો તમે ARD સપમપતના પનર્ગયોથી અસંમત થતા હો તો, તમને 10 શાળા ક્રદવસ ન વટાવતા સમયર્ાળા માટે સપમપતનો
પવરામ રાખવાની એક તક આિવામાં આવશે પસવાય કે તમે અને શાળા અન્યથા િરસ્િર સંમત થાવ. જો તમે પવરામ
કરવા અને ફરીથી મળવાની તૈયારી બતાવવાનું સ્વીકારો તો, ARD સપમપતએ િારસ્િક્રરક સંમપત દશાગવેલા સમયે અને

સ્થળે ફરીથી મળવા બેઠક અચ ૂક નક્કી કરવી રહી. જોકે , જો તમારા બાળકની કે મ્િસમાં હાજરી તમારા બાળક કે અન્ય
લોકોને શારીક્રરક નુકસાનનો ભય ઊભો કરે , અથવા જો તમારા બાળકે કાઢી મ ૂકવાને લાયક કોઇ ગુનો કયો હોય અથવા

એવો ગુનો જે પશસ્તિાલન સંબપં ધત વૈકબ્લ્િક શૈક્ષણર્ક કાયગિમમાં પનયુક્ક્ત તરફ દોરી જાય તેવ ું બની શકે તો, ARD
સપમપતએ પવરામ લેવાનો હોતો નથી િછી ભલે તમે ARD સપમપતના પનર્ગયો સાથે અસંમત થાવ.

પવરામ દરપમયાન, સભ્યોએ અચ ૂક પવકલ્િો પવચારવા રહ્યા, વધારાની માક્રહતી એકઠી કરવી રહી, આર્ળ દસ્તાવેજીકરર્
તૈયાર કરવું રહ્ુ,ં અને/અથવા વધારાના સંસાધન તરીકે એવી વ્યક્ક્તઓ મેળવવી રહી જે ARD સપમપતને િારસ્િક્રરક

સંમપત સુધી િહોંચવા સમથગ બનાવવામાં સહાય કરી શકે . જો ARD સપમપત ફરીથી મળે અને તમે અસંમત થવાનું ચાલુ
રાખો તો, અસંમપતમાં સંમપત અપનવાયગ હોય તેવી સેવાઓની પ્રારં ણભક જોર્વાઇ સામેલ હોય તે પસવાય, શાળાએ IEP નું
અમલીકરર્ અચ ૂક કરવું રહ્ું કે શાળાએ કરે લો પનર્ગય તમારા બાળક માટે યોગ્ય છે .

િરસ્િર સંમપત ન મળે ત્યારે , અસંમપત માટે ના આધારનું લેણખત પનવેદન IEP માં અચ ૂક સમાવવું રહ્ુ.ં જો તમે ARD
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સપમપતના પનર્ગય સાથે અસંમત હો તો, તમને તમારી અસંમપતનું િોતાનું પનવેદન લખવાની તક અચ ૂક આિવી રહી.
શાળાએ IEP નાં અમલીકરર્ના ઓછામાં ઓછાં િાંચ શાળા ક્રદવસ િહેલાં તમને અર્ાઉથી લેણખત નોક્રટસ અચ ૂક પ ૂરી
િાડવી રહી, પસવાય કે તમે વધારે ટૂંકા સમયર્ાળા માટે સંમત થાવ.

ARD સપમપત IEP નાં તમામ જરૂરી ઘટકો પવશે સંમપત સુધી િહોંચવા પનટફળતા પસવાયના કારર્ો માટે િર્ પવરામ લેવાનું
િસંદ કરી શકે .
IEP ની નકલ
શાળાએ તમારા બાળકના IEP ની નકલ તમને કોઇ ખચગ વર્ર અચ ૂક આિવી રહી. જો તમે અંગ્રેજી બોલવામાં અસમથગ

હો અને તમારી માત ૃભાર્ા સ્િેપનશ હોય તો, શાળાએ તમારા બાળકના IEP ની લેણખત નકલ અથવા ઓક્રડયો રૅ કોક્રડિંર્નું
સ્િેપનશમાં ભાર્ાંતર અચ ૂક પ ૂરંુ િાડવું રહ્ુ.ં જો તમે અંગ્રેજી ના બોલી શકતા હો અને તમારી માત ૃભાર્ા સ્િેપનશ ના હોય
તો, શાળાએ તમારા બાળકના IEP ની લેણખત નકલ અથવા ઓક્રડયો રૅ કોક્રડિંર્નું તમારી માત ૃભાર્ામાં ભાર્ાંતર પ ૂરંુ િાડવા
સારો એવો પ્રયત્ન અચ ૂક કરવો રહ્યો. જો તમે અંગ્રેજી ના બોલી શકતા હો અને તમારી માત ૃભાર્ા કોઇ લેણખત ભાર્ા ના

હોય તો, શાળાએ તમારા બાળકના IEP નું મૌણખક કે બીજી કોઇ રીતે તમારી માત ૃભાર્ામાં ભાર્ાંતર કરવામાં આવે તેની

ખાતરી કરવા િર્લા અચ ૂક લેવા રહ્યા. લેણખત ભાર્ાંતરનો અથગ એ થાય કે તમારા બાળકના IEP માંના તમામ લખાર્નું
ભાર્ાંતર લેણખત સ્વરૂિે કરવામાં આવે. તમારા બાળકના IEP માંની તમામ માક્રહતીનું મૌણખક ભાર્ાંતર અને રૅ કોક્રડિંર્
કરવામાં આવે ત્યાં સુધી, શાળા તમને ARD સપમપત બેઠકનું ઓક્રડયો રૅ કોક્રડિંર્ પ ૂરંુ િાડી શકે છે જો તમને એક દુભાપર્યો કે
બેઠકના ભાર્ાંતર દ્વારા સહાય કરવામાં આવી હતી.

વ્યક્તતલક્ષી શૈક્ષણિક કાયગ ક્રમની સમીક્ષા
ARD સપમપતએ તમારા બાળકના IEP ની સમીક્ષા કરવા વર્ગમાં ઓછામાં ઓછં એક વખત અચ ૂક મળવું અને એ પનધાગક્રરત

કરવું રહ્ું કે વાપર્િક લક્ષ્યો સંતોર્વામાં આવી રહ્યા છે કે કેમ. ARD સપમપત તમારા બાળકના IEP ને સુધારવા વાપર્િક
કરતા વધારે અવારનવાર મળી શકે , યોગ્ય લાર્ે તેમ, નીચેના મુદ્દાઓને સંબોધવા:
•
•
•
•
•

વાપર્િક લક્ષ્યો તરફ અને સામાન્ય અભ્યાસિમમાં અિેણક્ષત પ્રર્પતની કોઇ ઉર્િ;
કોઇ પુનઃમ ૂલ્યાંકનના િક્રરર્ામો;
જે બાળકને આઇઇિી પ ૂરંુ િાડવામાં આવ્યું હોય તેને લર્તી માક્રહતી, અથવા માતા-પિતા દ્વારા;
બાળકની અિેણક્ષત જરૂક્રરયાતો; અથવા
અન્ય મુદ્દાઓ.

તમે તમારા બાળકને લર્તી શૈક્ષણર્ક ણચિંતાઓની ચચાગ કરવા ARD સપમપતની બેઠકની પવનંતી કરી શકો. શાળાએ કાં તો
બેઠક યોજવા તમારી પવનંતી મંજૂર કરવી રહી અથવા તો, િાંચ શાળા ક્રદવસની અંદર, શાળા બેઠક બોલવવાનો ઇનકાર

કે મ કરે છે તે સમજાવતી લેણખત નોક્રટસ તમને પ ૂરી િાડવી રહી. જો તમે અંગ્રેજી બોલવામાં અક્ષમ રહો તો, શાળાએ તમારી
માત ૃભાર્ામાં નોક્રટસ અચ ૂક પ ૂરી િાડવી રહી, પસવાય કે તેવ ું કરવું સ્િટટિર્ે શક્ય ના હોય. જો તમારી માત ૃભાર્ા એક
લેણખત ભાર્ા ના હોય તો, શાળાએ નોક્રટસનું મૌણખક કે અન્ય રીતે ભાર્ાંતર કયુું હોવાની ખાતરી કરવા િર્લાઓ અચ ૂક
ભરવા રહ્યા જેથી કરીને તમે નોક્રટસ સમજો.

તમે અને શાળા ARD સપમપતની બેઠક યોજ્યા વર્ર IEP માં ફેરફારો કરવા સંમત થઇ શકો. જોકે , િાત્રતા પનધાગરર્માં
ફેરફારો, પનયુક્ક્તમાં ફેરફારો, અને અણભવ્યક્ક્ત પનધાગરર્ ARD સપમપત બેઠકમાં અચ ૂક કરવા રહ્યા. જો કોઇ IEP ને ARD
સપમપતની બેઠક બહાર બદલવામાં આવે તો, સંમપત દશાગવેલા ફેરફારો પ્રપતણબિંણબત કરતો લેણખત દસ્તાવેજ હોવો રહ્યો.

પવનંતી કરવાથી, શાળાએ તમને સુધારાઓ કરે લા IEP ની નકલ અચ ૂક પ ૂરી િાડવી રહી. વધુમાં, શાળાએ બાળકની ARD
સપમપતને આ ફેરફારોથી માક્રહતર્ાર કયાગ હોવાની ખાતરી અચ ૂક કરવી.
પ્રવેશ, સમીક્ષા અને બરતરફી પ્રક્રિયા સંબધ
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પુનઃમ ૂલ્યાંકન
એક વખત તમારા બાળકને ખાસ પશક્ષર્ અને સંબપં ધત સેવાઓ મળવાનું શરૂ થાય એટલે, સમયાંતરે પુનઃમ ૂલ્યાંકનો
અપનવાયગ હોય છે . શાળાએ પુનઃમ ૂલ્યાંકન માટે તમારી સંમપત મેળવવા વ્યાજબી પ્રયત્નો અચ ૂક કરવા રહ્યા. જો તમે

વ્યાજબી પ્રયત્નો કરવા છતાં પ્રપતભાવ આિવામાં પનટફળ જાવ તો, શાળા તમારી સંમપત વર્ર પુનઃમ ૂલ્યાંકન કરી શકે .
જો તમે તમારા બાળકના પુનઃમ ૂલ્યાંકન માટે સંમપતનો ઇનકાર કરો તો, શાળા મધ્યસ્થી માટેની માર્ર્ી કરી શકે અથવા

ભપવટયની પ્રક્રિયામાં સુનાવર્ીની પવનંતી કરી શકે જેથી પુનઃમ ૂલ્યાંકન માટે તમારી સંમપતની ઉર્િને અવર્ર્ી શકાય,

િરં ત ુ તેમ કરવું અપનવાયગ નથી. શાળા િોતાની બાળક શોધ ફરજનું કે તમારા બાળકનું મ ૂલ્યાંકન કરવા િોતાની ફરજનું
ઉલ્લંઘન કરતી નથી જો શાળા પુનઃમ ૂલ્યાંકન માટે સંમપત આિવા તમારા ઇનકારને અવર્ર્વા ધારે નહીં.

પુનઃમ ૂલ્યાંકન એ પ્રારં ણભક મ ૂલ્યાંકન જેવું સરખું હોય છે . પુનઃમ ૂલ્યાંકન અચ ૂકિર્ે પ ૂરત ું વ્યાિક હોવું રહ્ું જેથી એ પનધાગક્રરત
કરી શકાય કે શું તમારા બાળકે અશક્ત બાળક બનવાનું ચાલુ રાખ્યું છે અને ખાસ શૈક્ષણર્ક સેવાઓની જરૂર છે કે કે મ. તમે
અને શાળા અન્યથા સંમત થાય તે પસવાય, તમારા બાળકની જરૂક્રરયાતોનું પુનઃમ ૂલ્યાંકન ઓછામાં ઓછાં દર ત્રર્ વર્ે
અચ ૂક કરવું રહ્ુ.ં એક વર્ગમાં એકથી વધારે પુનઃમ ૂલ્યાંકન ના થઇ શકે પસવાય કે તમે અને શાળા સંમત થાવ.

હયાત મ ૂલ્યાંકન ડેટાની સમીક્ષા (ક્રરવ્ય ૂ ઓફ એબ્ક્ઝન્સ્ટિંર્ ઇવેલ્યુએશન ડેટા - REED) પ્રારં ણભક મ ૂલ્યાંકનના ભાર્ તરીકે
અચ ૂક થવી રહી, જો યોગ્ય લાર્ે, અને IDEA હેઠળ બાળકના કોઇ પુનઃમ ૂલ્યાંકનના ભાર્ તરીકે . શાળાએ હયાત મ ૂલ્યાંકન

ડેટાની સમીક્ષા કરવા તમારી સંમપત મેળવવી અપનવાયગ નથી. REED તમારા સક્રહત, ARD સપમપત દ્વારા અચ ૂક યોજાવી
રહી, િરં ત ુ તે એક બેઠકમાં યોજાય તે જરૂરી નથી. સભ્યોએ મ ૂલ્યાંકન કે પુનઃમ ૂલ્યાંકનની િક્રરક્સ્થપત પનધાગક્રરત કરવા, તમે
પ ૂરી િાડેલી માક્રહતી સક્રહત, તમારા બાળકને લર્તા હયાત મ ૂલ્યાંકન ડેટાની સમીક્ષા અચ ૂક કરવી રહી.

જો તમારંુ બાળક અર્ાઉથી ખાસ શૈક્ષણર્ક અને સંબપં ધત સેવાઓ મેળવી રહ્ું હોય તો, ARD સપમપત નક્કી કરે છે કે

વધારાના કયું મ ૂલ્યાંકન, જો કોઇ હોય, એ પનધાગક્રરત કરવા જરૂરી બને છે કે ઉમેરર્ અથવા સુધારાઓ તમારા બાળકની
ખાસ શૈક્ષણર્ક અને સંબપં ધત સેવાઓને કરવામાં આવશે કે કે મ.

જો ARD સપમપત નક્કી કરે કે તમારા બાળકને ખાસ શૈક્ષણર્ક સેવાઓની જરૂર ચાલુ રહેશે કે કે મ તે પનધાગક્રરત કરવા

વધારાના મ ૂલ્યાંકનની જરૂર નથી તો, આ પનર્ગય માટે ના કારર્ો તમને અચ ૂક સમજાવવા રહ્યા. કારર્ો સમજાવ્યા િછી
ARD સપમપતએ કેમ પનટકર્ગ કાઢયો છે કે

હયાત મ ૂલ્યાંકન ડેટા પ ૂરતા છે , શાળાએ જરૂરી પુનઃમ ૂલ્યાંકન પ ૂરંુ કરવા નવું મ ૂલ્યાંકન કરવું િડત ું નથી પસવાય કે તમે
પવનંતી કરો કે શાળા તેમ કરે .

સ્વતંત્ર શૈક્ષણિક મ ૂલ્યાંકન
જો તમે શાળા દ્વારા મ ૂલ્યાંકન કે પુનઃમ ૂલ્યાંકન સાથે અસંમત હો તો, તમે શાળાના ખચે સ્વતંત્ર શૈક્ષણર્ક મ ૂલ્યાંકનની

(ઇન્ન્ડિેન્ડન્ટ એજ્યુકેશનલ ઇવેલ્યુએશન - IEE) પવનંતી કરી શકો. શાળાએ તમને એ માક્રહતી અચ ૂક આિવી રહી કે ક્યાં
IEE મેળવી શકાય અને IEE મેળવવા માટે શાળાના માિદં ડની નકલ તમને અચ ૂક આિવી રહી. IEE દ્વારા શાળાના
માિદં ડ અચ ૂક સંતોર્ાવા રહ્યા. જો તમે IEE ની પવનંતી કરો તો, શાળાએ કાં તો IEE માટે ચ ૂકવર્ી કરવી રહી અથવા તો
ભપવટયમાં પ્રક્રિયા સુનાવર્ીની પવનંતી એ દે ખાડવા કરવી રહી કે તેન ું મ ૂલ્યાંકન યોગ્ય છે . દરે ક વખતે શાળા મ ૂલ્યાંકન કરે

ત્યારે તમે જાહેર ખચે માત્ર એક IEE ને િાત્ર બનો છો. જો શાળા સુનાવર્ીની માર્ર્ી કરે અને સુનાવર્ી અપધકારી નક્કી
કરે કે શાળાનું મ ૂલ્યાંકન યોગ્ય છે તો, તમારી િાસે હજુ િર્ IEE નો અપધકાર રહે છે , િરં ત ુ શાળાના ખચે નહીં. શાળાના

માિદં ડને સંતોર્તી IEE માંથી મેળવેલી માક્રહતી FAPE ની જોર્વાઇના સંદભગમાં ARD સપમપતએ અચ ૂક ધ્યાનમાં લેવી
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રહી િછી ભલે શાળા IEE માટે ચ ૂકવર્ી કરે કે કેમ.
સે વાઓ માટેની સંમપત િાછી િેંચવી
તમારી િાસે ખાસ પશક્ષર્ અને સંબપં ધત સેવાઓની પ્રારં ણભક જોર્વાઇ સામે સંમપત આિવાની સિા હોય છે તેમ, તમારી
િાસે સેવાઓ માટે તમારી સંમપત િાછી ખેંચવાની સિા રહે છે . તમારે સંમપત િાછી ખેંચવાની બાબત અચ ૂક લેણખતમાં
હોવી રહી. એક વખત શાળાને તમે સંમપત િાછી ખેંછયાની માક્રહતી લેણખતમાં મળે એટલે, શાળાએ તમારા પનર્ગયને અચ ૂક

માન આિવું રહ્ુ.ં જોકે , શાળા સેવાઓ બંધ કરે તે િહેલાં, શાળાએ તમને અર્ાઉથી લેણખત નોક્રટસ અચ ૂક પ ૂરી િાડવી રહી
કે સેવાઓ બંધ થશે. શાળાએ સેવાઓ અચ ૂક બંધ કરવાની હોવા છતાં, શાળાએ તમારા બાળકની ભ ૂતપ ૂવગ ખાસ શૈક્ષણર્ક
અને સંબપં ધત સેવાઓને કોઇ સંદભગ કાઢી નાખવા તમારા બાળકના શૈક્ષણર્ક રૅ કોર્ડ ગ સ સુધારવા અપનવાયગ નથી.

જો તમે ખાસ શૈક્ષણર્ક અને સંબપં ધત સેવાઓની સતત જોર્વાઇ માટે તમારી સંમપત િાછી ખેંચી લો તો, તમારા બાળકને
સામાન્ય પશક્ષર્ પવદ્યાથી તરીકે ર્ર્વામાં આવશે અને IDEA હેઠળ કોઇિર્ સંરક્ષર્ને િાત્ર રહેશે નહીં. વધુમાં, જો તમે
સેવાઓ માટે ની તમારી સંમપત િાછી ખેંચી લો તો, શાળા તમારા પનર્ગયમાં ફેરફાર કરવા કે તેને િડકારવામાં મધ્યસ્થી કે
ભપવટયમાં પ્રક્રિયા સુનાવર્ીની પવનંતી ના િર્ કરે .
ગ્રેજ્યુએશન
ટે ક્સાસમાં જાહેર પશક્ષર્ તંત્રના હેત ુઓ િૈકી એક હેત ુ એ છે કે તમામ પવદ્યાથીઓ હાઇ સ્કૂલ ક્રડપ્લોમા મેળવે નક્રહ ત્યાં સુધી

તેઓ શાળામાં રહેશે. પવદ્યાથીઓએ પનયપમત હાઇ સ્કૂલ ક્રડપ્લોમા સાથે સ્નાતક બનવાના હેત ુસર ચોક્કસ ધોરર્ો અચ ૂક
સંતોર્વા રહ્યા. ખાસ પશક્ષર્ સેવાઓ મેળવનાર બાળક માટે , શાળાએ કોઇ પવદ્યાથીને સ્નાતક બનાવવા તૈયાર કરતી વખતે
અથવા પવદ્યાથી હવે ઉંમર િાત્રતા જરૂક્રરયાતો ણબલકુલ સંતોર્તા ન હોવાને લીધે પવદ્યાથીની ખાસ શૈક્ષણર્ક સેવાઓ રદ

કરતી વખતે ચોક્કસ કાયગિદ્ધપતઓ અચ ૂક અનુસરવી રહી. વધુમાં, ARD સપમપત ગ્રેજ્યુએશનના સંબ ંધમાં કે ટલાક પનર્ગયોમાં
મહત્વની ભ ૂપમકા ભજવે છે .

IDEA હેઠળ, ખાસ શૈક્ષણર્ક સેવાઓ િાત્ર બાળક કે પુખ્ત ઉંમરના પવદ્યાથીને અચ ૂક ઉિલલધ રહેવી જોઇએ પસવાય કે તે
કે તેર્ી પનયપમત હાઇ સ્કૂલ ક્રડપ્લોમા સાથે સ્નાતક બને અથવા રાજ્યના કાયદા હેઠળ ખાસ પશક્ષર્ માટે ઉંમર િાત્રતા
જરૂક્રરયાતો વટાવી દે , જે ટે ક્સાસમાં 21 વર્ગની ઉંમર છે . શાળાકીય વર્ગના સપ્ટે મ્બર 1 નાં રોજ 21 વર્ગની ઉંમરનો ખાસ

પશક્ષર્ સેવાઓ મેળવનાર પુખ્ત પવદ્યાથી તે શાળા વર્ગના અંત સુધી અથવા ગ્રેજ્યુએટ થતા સુધી અને સામાન્ય પશક્ષર્માં
અભ્યાસિમ ધોરર્ો અને િે ક્રડટ જરૂક્રરયાતો સંતોર્ીને પનયપમત હાઇ સ્કૂલ ક્રડપ્લોમા ઍવોડગ થતા સુધી સેવાઓ મેળવવાને
િાત્ર છે , બેમાંથી જે િર્ િહેલા થાય ત્યાં સુધી.

તમારા બાળકની કે પુખ્ત પવદ્યાથીની ખાસ પશક્ષર્ માટે ની િાત્રતા પનયપમત હાઇ સ્કૂલ ક્રડપ્લોમા સાથે ગ્રેજ્યુએશન મેળવવાને
લીધે અથવા ખાસ શૈક્ષણર્ક સેવાઓ માટે ઉંમર િાત્રતા વટાવી જવાને લીધે સમાપ્ત થવાની હોય ત્યારે , શાળાએ તમને

સેવાઓ સમાપ્ત થવાની અર્ાઉથી લેણખત નોક્રટસ અચ ૂક આિવી રહી. વધુમાં, શાળાએ બાળક કે પુખ્ત પવદ્યાથીને િોતાની
શૈક્ષણર્ક ઉિલબ્લધ અને કાયાગત્મક કામર્ીરીનો સારાંશ અચ ૂક આિવો રહ્યો.

ખાસ શૈક્ષણર્ક સેવાઓ મેળવનાર બાળક કે પુખ્ત પવદ્યાથી સામાન્ય પશક્ષર્માં પવદ્યાથીઓને લાગુ સરખા અભ્યાસિમ ધોરર્ો
અને િેક્રડટ જરૂક્રરયાતો સંતોર્ીને ચારમાંથી એક ગ્રેજ્યુએશન પ્રોગ્રામ (એટલે કે ફાઉન્ડેશન હાઇ સ્કૂલ પ્રોગ્રામ, ક્રરકમાન્ડેડ
હાઇ સ્કૂલ પ્રોગ્રામ, ક્રડન્સ્ટિંગ્યુઇશ્ડ એણચવમેન્ટ હાઇ સ્કૂલ પ્રોગ્રામ, કે પમપનમમ હાઇ સ્કૂલ પ્રોગ્રામ) હેઠળ, તેમજ જરૂરી રાજ્ય
મ ૂલ્યાંકનોમાં િાસ થઇને ગ્રેજ્યુએટ થઇ શકે અને પનયપમત હાઇ સ્કૂલ ક્રડપ્લોમા મેળવી શકે .

ખાસ શૈક્ષણર્ક સેવાઓ માટે િાત્રતા ધરાવનાર તમામ ગ્રેજ્યુએટ થનારા પવદ્યાથીઓને શૈક્ષણર્ક ઉિલબ્લધ અને કાયાગત્મક
પ્રવેશ, સમીક્ષા અને બરતરફી પ્રક્રિયા સંબધ
ં માં માતા-પિતા માટેની માર્ગદપશિકા
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કામર્ીરીનો સારાંશ અચ ૂક પ ૂરો િાડવો રહ્યો. આ સારાંશે, યોગ્ય હોય ત્યાં, માતા-પિતા અને પવદ્યાથીના મંતવ્યો અને પુખ્ત
સેવા સંસ્થાઓઓની એ લેણખત ભલામર્ોને અચ ૂક ધ્યાનમાં લેવી રહી કે પવદ્યાથીને માધ્યપમક િછીના લક્ષ્યો સંતોર્વામાં
સહાયતા કેવી રીતે કરવી. કે ટલાક પવદ્યાથીઓ માટે , સારાંશમાં પવદ્યાથીના મ ૂલ્યાંકનનો સમાવેશ અચ ૂક હોવો રહ્યો.

કોઇ બાળક કે પુખ્ત પવદ્યાથી જે ગ્રેજ્યુએટ થાય િરં ત ુ ઉંમર 22 વર્ગથી ઓછી હોય તો, કે ટલાક સંજોર્ો હેઠળ, શાળામાં
િરત જવાને અને જે શાળા વર્ગ ઉંમર 22 વર્ગ થાય ત્યાં સુધી સેવાઓ મેળવવાને સમથગ બને છે . જો તમારંુ બાળક
ગ્રેજ્યુએટ થયા િછી િરત થવા ઇછછે તો, ARD સપમપતએ જરૂરી શૈક્ષણર્ક સેવાઓ અચ ૂક પનધાગક્રરત કરવી રહી.
પશસ્તિાલન
અશક્તતા ન ધરાવતા પવદ્યાથીઓ સામે કરાતી કાયગવાહીઓ લાગુ કરવા કરતા અશક્તતા ધરાવતા બાળક પવરુદ્ધ

પશસ્તિાલન સંબપં ધત કાયગવાહીઓ કરવા ખાસ પનયમો લાગુ િડે છે . સામાન્ય રીતે, અશક્તતા ધરાવતા બાળકને સતત
10 શાળા ક્રદવસથી વધારે સમય માટે હાલની શૈક્ષણર્ક પનયુક્ક્તમાંથી કાઢી શકાતો નથી જો ર્ેરવતગણ ૂક તેમની કે તેર્ીની

અશક્તતાને સંબપં ધત હતી. વધુમાં, અશક્તતા ધરાવતા પવદ્યાથીના સંબધ
ં માં ઉદભવતી ચોક્કસ પશસ્તિાલન િક્રરક્સ્થપતઓ
ARD સપમપતની બેઠક યોજવાની જરૂક્રરયાત ઊભી કરે છે .
ટૂંકા-ર્ાળા માટે કાઢી મ ૂકવો
શાળા અપધકારીઓ તમારા બાળકને િોતાની હાલની શૈક્ષણર્ક પનયુક્ક્તમાંથી કાઢી મ ૂકી શકે જો તમારંુ બાળક પવદ્યાથી
આચારસંક્રહતાનું ઉલ્લંઘન કરે . આ કાઢી મ ૂકવાની બાબત યોગ્ય વચર્ાળાની વૈકબ્લ્િક શૈક્ષણર્ક ર્ોઠવર્ (ઇન્ટક્રરમ

ઓલ્ટરનેક્રટવ એજ્યુકેશનલ સેક્રટિંર્ - IAES), બીજી કોઇ ર્ોઠવર્, કે સતત 10 થી ઓછાં શાળા ક્રદવસ માટે મોકૂફી બની
શકે છે (પશસ્તિાલનનું િર્લું અશક્તતા વર્રના બાળકોને લાગુ થાય તેટલા પ્રમાર્ સુધી); અને, ર્ેરવતગણ ૂકની અલર્
ઘટનાઓ માટે તે જ શાળા વર્ગમાં સતત 10 થી ઓછાં શાળા ક્રદવસ માટે વધારાની મોકૂફીઓ માટે (આ કાઢી મ ૂકવાની
બાબત પનયુક્ક્તમાં ફેરફાર ન ઊભો કરે ત્યાં સુધી). આને ઘર્ી વાર 10-ક્રદવસનો પનયમ કહેવામાં આવે છે .

સતત 10 કે ઓછાં શાળા ક્રદવસો માટે પશસ્તિાલન સંબપં ધત કાઢી મ ૂકવાની બાબતોથી ARD સપમપતની બેઠક યોજવાની
જરૂક્રરયાત ઊભી થતી નથી. શાળાએ ટૂંકા-ર્ાળા માટે કાઢી મ ૂકવા દરપમયાન તમારા બાળકને સેવાઓ પ ૂરી િાડવી અપનવાયગ
છે જો તે અશક્તતા વર્રના બાળકને સેવાઓ પ ૂરી િાડત ું હોય અને બાળકને સરખી રીતે કાઢી મ ૂકાયું હોય.
સંણચત રુખસદ (કાઢી મ ૂકવાની બાબત) જેનો સરવાળો 10 કે વધારે ક્રદવસનો થાય

શાળા અપધકારીઓ ર્ેરવતગણ ૂકની અલર્ ઘટનાઓ માટે સરખા શાળા વર્ગમાં વધારાની ટૂંકા-ર્ાળાની રુખસદનો હુકમ કરે

તેવ ું બની શકે , જો આ રૂખસદ પનયુક્ક્તનો ફેરફાર ના બનાવે. તમારા બાળકને સરખા શાળા વર્ગમાં સતત 10 શાળા ક્રદવસ
માટે કાઢી મ ૂકવામાં આવે ત્યાર િછી, જો હાલની રૂખસદ સતત 10 શાળા ક્રદવસથી વધારે ના હોય અને પનયુક્ક્તનો ફેરફાર

ના હોય તો, શાળાએ સેવાઓ અચ ૂક પ ૂરી િાડવી રહી જેથી કરીને તમારા બાળકને સામાન્ય પશક્ષર્ અભ્યાસિમમાં સહભાર્ી

થવાનું ચાલુ રાખવા સમથગ બનાવાય, જોકે બીજી એક ર્ોઠવર્માં, અને તમારા બાળકની IEP માં પનધાગક્રરત લક્ષ્યો

સંતોર્વામાં પ્રર્પત કરવા તરફ. શાળા કમગચારીઓએ કઇ સેવાઓની જરૂર છે તે નક્કી કરવા તમારા બાળકના ઓછામાં
ઓછાં એક પશક્ષક સાથે સલાહ-મસલત અચ ૂક કરવી રહી.

પનયુક્ક્તમાં ફેરફાર
અશક્તતા ધરાવતા બાળકને હાલની શૈક્ષણર્ક પનયુક્ક્તમાંથી કાઢી મ ૂકવો એ પનયુક્ક્તમાં ફેરફાર છે જો રૂખસદ સતત 10
શાળા ક્રદવસ માટે હોય અથવા બાળકને શ્રેર્ીબદ્ધ રૂખસદો રહી હોય જે એક ઢબ બનાવે. રૂખસદોની ઢબ ત્યારે બને છે
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જ્યારે :
•

રૂખસદોનો સરવાળો શાળા વર્ગમાં 10 શાળા ક્રદવસ કરતા વધારે હોય;

•

બાળકની વતગણ ૂક ભ ૂતપ ૂવગ ઘટનાઓમાં પવશાળ િાયે બાળકની વતગણ ૂક જેવી સરખી હોય છે જેનું િક્રરર્ામ શ્રેર્ીબદ્ધ
રૂખસદોનું આવે; અને

•

રુખસદોની લંબાઇ, બાળકને કાઢી મ ૂકવામાં આવ્યો હોય તે સમયની કુલ માત્રા, અને એકબીજા સાથે રૂખસદોની પનકટતા
જેવા અન્ય િક્રરબળો.

શાળા દરે ક કેસમાં પનધાગક્રરત કરશે કે રૂખસદોની ઢબ પનયુક્ક્તના ફેરફારની માત્રા બને છે કે કે મ. તમે ભપવટયમાં આના પવશે
પ્રક્રિયા સુનાવર્ી કે ન્યાયાલયની કાયગવાહી મારફતે શાળાના પનર્ગયને િડકારી શકો.

જો શાળા રૂખસદની દરખાસ્ત મ ૂકે જેનાથી પનયુક્ક્તનો ફેરફાર બને તો, શાળા અપધકારીઓએ તમને તે પનર્ગયની જાર્ કરવી
રહી અને નોક્રટસ ઓફ પ્રોસીજરલ સેફર્ાર્ડ ગ સ (કાયગિદ્ધપતલક્ષી અર્મચેતી જર્ાવતી સ ૂચના)ની નકલ અચ ૂક પ ૂરી િાડવી

રહી. આ અચ ૂકિર્ે એ તારીખે કરવું રહ્ું જ્યારે બાળકની પનયુક્ક્તમાં ફેરફાર કરવા પનર્ગય લેવામાં આવે. વધુમાં, શાળાએ
ARD સપમપતની બેઠક અચ ૂક યોજવી રહી જેને અણભવ્યક્ક્ત પનધાગરર્ કહેવામાં આવે છે .
અણભવ્યક્ક્ત પનધાગરર્

અણભવ્યક્ક્ત પનધાગરર્ કરતી વખતે, ARD સપમપતએ IEP, પશક્ષકના કોઇ પનરીક્ષર્ો, અને તમે પ ૂરી િાડેલી કોઇ સંબપં ધત
માક્રહતી સક્રહત, તમારા બાળકની ફાઇલમાં તમામ સંબપં ધત માક્રહતીની સમીક્ષા અચ ૂક કરવી રહી જે નીચેની બાબત
પનધાગક્રરત કરે :
•

જો પ્રશ્નાથગ વતગણ ૂક િાછળનું કારર્ તમારા બાળકની અશક્તતા કે તેની સાથે સીધો અને નોંધિાત્ર સંબધ
ં રહ્યો હોય;
અથવા

•

જો પ્રશ્નાથગ વતગણ ૂક IEP નું અમલીકરર્ કરવામાં શાળાની પનટફળતાનું સીધું િક્રરર્ામ આવ્યું હોય.

જો ARD સપમપત પનધાગક્રરત કરે કે આમાંની કોઇિર્ િક્રરક્સ્થપતઓ ઊભી થઇ છે તો, િછી વતગણ ૂક એ બાળકની અશક્તતાની
અણભવ્યક્ક્ત છે . જો ARD સપમપત પનધાગક્રરત કરે કે કોઇિર્ િક્રરક્સ્થપત ઊભી થઇ નથી તો, િછી વતગણ ૂક એ બાળકની
અશક્તતાની અણભવ્યક્ક્ત નથી.

વતગણ ૂક અણભવ્યક્ક્ત બને ત્યારે
જો વતગણ ૂક તમારા બાળકની અશક્તતાની અણભવ્યક્ક્ત હોય તો, ARD સપમપતએ અચ ૂક કાં તો:
• કાયાગત્મક વતગણ ૂકલક્ષી મ ૂલ્યાંકન (ફંક્શનલ ણબહેપવયરલ એસેસમેન્ટ - FBA) કરવું રહ્ુ,ં પસવાય કે શાળાએ એ વતગણ ૂક િહેલાં
FBA કયુું હોય જેનું િક્રરર્ામ થયેલી પનયુક્ક્તના ફેરફારનું આવ્યું હોય, અને BIP નું અમલીકરર્ કરવુ;ં અથવા તો

•

જો BIP અર્ાઉથી કયુું હોય તો, BIP ની સમીક્ષા કરીને વતગણ ૂકને સંબોધવા તેને જરૂક્રરયાત મુજબ સુધારવુ.ં

વધુમાં, ARD સપમપતએ તમારા બાળકને કાઢી મ ૂકવામાં આવ્યું હોય તે પનયુક્ક્તને અચ ૂક િરત કરવું રહ્ું પસવાય કે :
•

તમારા બાળકની BIP નાં સુધારા તરીકે તમે અને શાળા પનયુક્ક્તના ફેરફાર માટે સંમત થાવ; અથવા

•

તમારા બાળકના પવદ્યાથી આચારસંક્રહતાના ઉલ્લંઘનમાં નીચે વર્ગવેલા ખાસ સંજોર્ોમાંનો એક સંજોર્ સામેલ થાય.

જો ARD સપમપત પનટકર્ગ કાઢે કે તમારા બાળકની વતગણ ૂક શાળાની IEP અમલ કરવાની પનટફળતાથી કારર્ભ ૂત થઇ હતી
તો, શાળાએ કચાશનો ઉિાય કરવા તાત્કાણલક િર્લાઓ અચ ૂક લેવા રહ્યા.
પ્રવેશ, સમીક્ષા અને બરતરફી પ્રક્રિયા સંબધ
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જ્યારે વતગણ ૂક અણભવ્યક્ત ના હોય
જો વતગણ ૂક તમારા બાળકની અશક્તતાની અણભવ્યક્ક્ત ન હતી તો, શાળા કમગચારીઓ અન્ય બાળકોની જેમ સરખી રીતે
તમારા બાળકને પશસ્તિાલન કરાવી શકે , પસવાય કે યોગ્ય શૈક્ષણર્ક સેવાઓ અચ ૂક ચાલુ રહેવી રહી. બાળકની ARD
સપમપત IAES પનધાગક્રરત કરશે જેમાં બાળકને બજવર્ી કરવામાં આવશે.
ખાસ સંજોર્ો
વતગણ ૂક બાળકની અણભવ્યક્ક્ત હોય કે કેમ તેને ધ્યાનમાં લીધા વર્ર શાળા કમગચારીઓ તમારા બાળકને IAES માં 45
શાળા ક્રદવસ સુધી કાઢી મ ૂકી શકે જો જે ક્રકસ્સાઓમાં તમારંુ બાળક:
•
•

શાળામાં, શાળા ઇમારતોમાં, અથવા શાળાના કોઇ પ્રસંર્માં કોઇ હપથયાર લાવે અથવા હપથયારનો કબજો ધરાવે;
શાળામાં, શાળા ઇમારતોમાં, અથવા શાળાના કોઇ પ્રસંર્માં જાર્ી જોઇને ર્ેરકાયદે સર નશીલી દવાઓનો કબજો ધરાવે કે
ઉિયોર્ કરે અથવા પનયંપત્રત િદાથગ વેચે અથવા વેચવા ધારે ; અથવા

•

તમારા બાળકે શાળામાં, શાળા ઇમારતોમાં, અથવા શાળાના કોઇ પ્રસંર્માં બીજી વ્યક્ક્તને શારીક્રરક ઇજા િહોંચાડી હોય.

ARD સપમપત IAES પનધાગક્રરત કરશે જેમાં બાળકને બજવર્ી કરવામાં આવશે.
હજુ સુધી િાત્ર પનધાગક્રરત ના થયા હોય તેવા બાળકો માટે સંરક્ષર્
જો તમારંુ બાળક ખાસ શૈક્ષણર્ક અને સંબપં ધત સેવાઓ માટે િાત્ર ના પનધાગક્રરત થાય િરં ત ુ એવી વતગણ ૂકમાં પ્રવ ૃિ થાય
જેનાથી પવદ્યાથી આચારસંક્રહતાનું ઉલ્લંઘન થાય તો, તમારંુ બાળક IDEA માં કાયગિદ્ધપતલક્ષી સંરક્ષર્ને િાત્ર બને છે જો
શાળાની જાર્માં આવે કે તમારા બાળકને વતગણ ૂક થતા િહેલાં અશક્તતા હતી. આ પવર્યને લર્તી માક્રહતી આમાં જોઇ
શકાય છે
નોક્રટસ ઓફ પ્રોસીજરલ સેફર્ાર્ડ ગ સ (કાયગિદ્ધપતલક્ષી અર્મચેતી જર્ાવતી સ ૂચના).
બાકી પ્રક્રક્રયાની જલદી સુનાવિી
જો તમે IAES કે અણભવ્યક્ક્ત પનધાગરર્માં પનયુક્ક્ત સંબધ
ં માં પનર્ગય સાથે અસંમત હો તો, તમે બાકી પ્રક્રિયાની જલદી

સુનાવર્ીની માર્ કરી શકો. શાળા બાકી પ્રક્રિયા સુનાવર્ીની પવનંતી િર્ કરી શકે જો ARD સપમપતએ બાળકની વતગણ ૂક

િોતાની અશક્તતાની અણભવ્યક્ક્ત હોવાનું પનધાગક્રરત કયાગ િછી જો શાળા તમારા બાળકનું શાળામાં િરત આવવાનું
િડકારવા ઇછછે .

પવવાદ ઉકેલ
સમયાંતરે , અશક્તતા ધરાવતા તમારા બાળકને FAPE ની ઓળખ, મ ૂલ્યાંકન, શૈક્ષણર્ક પનયુક્ક્ત, કે જોર્વાઇના સંબધ
ં માં
પવવાદો ઊભા થઇ શકે . જો અસંમપતઓ ઊભી થાય તો, તફાવતો થવાની સાથે તેને ઉકે લવા તમને શાળા કમગચારીઓ સાથે
કામ કરવા મજબ ૂતાઇથી પ્રોત્સાક્રહત કરવામાં આવે છે . શાળા દ્વારા માતા-પિતાને અિાતા પવવાદ ઉકે લ પવકલ્િો માટે તમે

શાળાને પ ૂછી શકો. TEA ખાસ શૈક્ષણર્ક અસંમપતઓ ઉકે લવા માટે ચાર ઔિચાક્રરક પવકલ્િો આિે છે : રાજ્યની IEP
સરળીકરર્, મધ્યસ્થી સેવાઓ, ખાસ શૈક્ષણર્ક ફક્રરયાદ ઉકે લ પ્રક્રિયા, અને બાકી પ્રક્રિયા સુનાવર્ી કાયગિમ.

TEA નાં પવવાદ ઉકે લ પવકલ્િોને લર્તી માક્રહતી નોક્રટસ ઓફ પ્રોસીજરલ સેફર્ાર્ડ ગ સ (કાયગિદ્ધપતલક્ષી અર્મચેતી

જર્ાવતી સ ૂચના)માં જોઇ શકાય છે . વધારાની માક્રહતી TEA ની વેબસાઇટ અને નીચેની URL િર જોઇ શકાય છે :

https://tea.texas.gov/Academics/Special_Student_Populations/Special_Education/Disput
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e_Resolution/Special_Education_Dispute_Resolution_Processes/.
વધારાની સહાયતા
આ દસ્તાવેજમાં જોવા મળતા એિોનીમ્સ (આદ્યાક્ષરોથી બનેલા શલદોની) સંપ ૂર્ગ યાદી માટે વેબસાઇટ જુઓ, http://
framework.esc18.net/display/Webforms/ESC-FW-Glossary.aspx?DT=G&LID=en.

નોક્રટસ ઓફ પ્રોસીજરલ સેફર્ાર્ડ ગ સ ની નકલો અંગ્રેજી અને સ્િેપનશમાં નીચેની વેબસાઇટ િર ઉિલલધ છે

http://framework.esc18.net/ અથવા તમે નકલની પવનંતી સ્કૂલ કાઉન્સેલર કે સ્કૂલના ખાસ પશક્ષર્ પવભાર્ને કરી
શકો.
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