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અશક્િિા ધરાવિા બાળકોના માિા-તપિાના અતધકારોઅશક્િિા
ધરાવિા લોકો માિે તશક્ષણ અતધતનર્મ
(ઇન્ન્િતવજ્યુઅલ્સ તવથ ટિસેખબખલિીસ એજ્યુકેશન
એક્િ - IDEA), વર્્ 2004 માાં સુધાર્ા્ પ્રમાણે,
શાળાઓએ બાળકના માિા-તપિાને IDEA અને
િેના અમલીકરણ તનર્મનો હેઠળ ઉપલબ્ધ
કાર્્પદ્ધતિલક્ષી અગમચેિીની પ ૂરી સમજ
સમાવેલી નોટિસ આપવી પિે િે . િેક્સાસ
એજ્યુકેશન એજન્સીએ (TEA) બનાવેલ, આ
દસ્િાવેજનો હેત ુ આ નોટિસ જરૂટરર્ાિોને પહોંચી
વળવાનો અને IDEA હેઠળ અશક્િિા ધરાવિા
બાળકોના માિા-તપિાને િેઓના અતધકારો
સમજવામાાં મદદ કરવાનો િે .
■

પ્રોસીજરલ સેફગાર્ડ્ સ ઇન સ્પેતિર્લ

ુ ેિન (ખાસ તિક્ષિમાાં
એજ્યક

શાળાએ િમને આ નોટિસ ઓફ પ્રોસીજરલ

સેફગાર્ડ ્ સ (કાર્્પદ્ધતિલક્ષી અગમચેિી જણાવિી

સ ૂચના) શાળા વર્્માાં માત્ર એક વખિ આપવાની
જરૂર પિે િે , તસવાર્ કે શાળાએ િમને દસ્િાવેજની
બીજી એક નકલ આપવી પિે: પ્રારાં ખભક ભલામણ

અથવા મ ૂલ્ર્ાાંકન માિે િમારી તવનાંિી સમર્ે; TEA
સાથે દાખલ કરે લી પહેલી ખાસ તશક્ષણ ફટરર્ાદ
મળે ત્ર્ારે ; શાળા વર્્માાં પહેલી બાકી પ્રટિર્ા
સુનાવણી ફટરર્ાદ મળે ત્ર્ારે ; તનયુક્ક્િમાાં ફેરફાર
કરિી તશસ્િપાલન સાંબતાં ધિ કાર્્વાહી કરવાનો
તનણ્ર્ લેવામાાં આવે ત્ર્ારે ; અથવા િમારી તવનાંિી
મળે ત્ર્ારે . િમે અને શાળા િમારા બાળકના

કાર્્પદ્ધતિલક્ષી અગમચેિી)

શૈક્ષખણક કાર્્િમને લગિા તનણ્ર્ો પ્રવેશ, સમીક્ષા,

IDEA હેઠળ, પટરભાર્ા માિા-તપિાનો અથ્ એ

- ARD) સતમતિ મારફિે લો િો. ARD સતમતિ

જૈતવક માિા-તપિા, દત્તક લેનાર માિા-તપિા,

પાલક માિા-તપિા િરીકેનો થાર્ િે જેઓ
રાજ્ર્ની જરૂટરર્ાિો સાંિોર્િા હોર્, વાલી, જૈતવક
કે દત્તક લેનાર માિા-તપિાની જગ્ર્ાએ કાર્્રિ
વ્ર્ક્ક્િ (દાદા-દાદી, સાવકા માિા-તપિા, કે અન્ર્

સાંબધ
ાં ી સટહિ) જેમની સાથે બાળક રહેત ુ ાં હોર્,
બાળકના કલ્ર્ાણ માિે કાર્દે સર રીિે જવાબદાર
વ્ર્ક્ક્િ, અથવા સરોગેિ માિા-તપિા. પટરભાર્ા

માત ૃભાર્ા જ્ર્ારે અંગ્રેજીમાાં સીતમિ તનપુણિા
ધરાવિી વ્ર્ક્ક્િ સાથે વાપરવામાાં આવે ત્ર્ારે

િેનો અથ્ િે વ્ર્ક્ક્િ દ્વારા સામાન્ર્ રીિે વપરાિી
ભાર્ાનો થાર્ િે ; બતધર કે

સાાંભળવાની

સમસ્ર્ાથી પીિાિા લોકો માિે વાપરવામાાં આવે
ત્ર્ારે , માત ૃભાર્ા જે િે વ્ર્ક્ક્િ દ્વારા સામાન્ર્ રીિે

વાપરવામાાં આવિી સાંદેશાવ્ર્વહારની પદ્ધતિનો
થાર્ િે .
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અને બરિરફી (એિતમશન, રીવ્ય ૂ, એન્િ ટિસતમસલ
તનધા્ટરિ કરે િે કે િમારુાં બાળક ખાસ શૈક્ષખણક
અને સાંબતાં ધિ સેવાઓ માિે લાર્ક બને િે કે કેમ.
ARD સતમતિ િમારા બાળકનો વ્ર્ક્ક્િલક્ષી
શૈક્ષખણક કાર્્િમ (IEP) તવકસાવે િે , સમીક્ષા કરે િે
અને સુધારે િે , અને િમારા બાળકની શૈક્ષખણક
તનયુક્ક્િ તનધા્ટરિ કરે િે . ARD સતમતિ અને
IDEA ની ભ ૂતમકાના સાંદભ્માાં વધારાની માટહિી

િમારી શાળા પાસેથી પ્રવેશ, સમીક્ષા અને
બરિરફી પ્રટિર્ા સાંબધ
ાં માાં માિા-તપિા માિેની

માગ્દતશિકા. નામના સાથી દસ્િાવેજમાાં ઉપલબ્ધ
િે . િમે માટહિીને વેબસાઇિ પર પણ શોધી શકો
િો, http://framework.esc18.net/.
■

માિા-તપિા િરીકે પાલક માિા-તપિા

જો િમે અશક્િિા ધરાવિા બાળક માિે પાલક
માિા-તપિા હો િો, િમે માિા-તપિા િરીકે ફરજ
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બજાવિા હોઇ શકો જો િમે ખાસ શૈક્ષખણક
તનણ્ર્ો લેવામાાં સહભાગી થવા સાંમિ થાવ અને

મૅટકની-વૅન્િો

હોમલેસ

આતસસ્િન્સ

એક્િમાાં

વ્ર્ાખર્ાાંટકિ પ્રમાણે, એકલા બેઘર જુવાન માિે

જો િમે જરૂરી િાલીમ કાર્્િમ બાળકની

અચ ૂક

પરાં ત ુ બાળક માિે ખાસ શૈક્ષખણક તનણ્ર્ો લેવાના

Academics/Special_Student_Populations/Spe
cial_Education/Programs_and_Services/State
_Guidance/Children_and_Youth_Experiencin
g_Homelessness/

આગામી ARD સતમતિ બેઠક પહેલાાં પ ૂરો કરો,
ુ ર માિા-તપિા િરીકે સટિર્ થવાનુ ાં શરૂ કર્ા્
હેતસ

પિી 90 ટદવસથી મોિા નહીં. એક વખિ િમે

માંજૂર થર્ેલો િાલીમ કાર્્િમ પ ૂરો કરો એિલે,
િમારે િે બાળક માિે માિા-તપિા િરીકે કાર્્રિ
થવા અથવા માિા-તપિા િરીકે ફરજ બજાવવા
અથવા બીજા કોઇ બાળક માિે સરોગેિ માિાતપિા િરીકે સટિર્ થવા િાલીમ કાર્્િમ ફરીથી
લેવો પિિો નથી. જો શાળા ખાસ તશક્ષણનો
તનણ્ર્ લેવાના હેત ુસર માિા-તપિા િરીકે

તનયુક્િ ન કરવાનુ ાં નક્કી કરે િો, તનણ્ર્ લેવાની

િારીખ પિી સાિ કેલેન્િર ટદવસોમાાં શાળાએ

િમને લેખખિ નોટિસ અચ ૂક આપવી રહી. આ
નોટિસમાાં પોિાના તનણ્ર્ માિે LEA નાાં કારણો
અચ ૂક સમજાવવા રહ્યા અને િમને અચ ૂક જાણ

કરવી રહી કે િમે TEA સાથે ખાસ શૈક્ષખણક
ફટરર્ાદ ફાઇલ કરી શકો.
■

માિા-તપિા ઓળખી કે શોધી ના શકે, પાલક
માિા-તપિા

િરીકે

ફરજ

બજાવવા અતનછુક કે અસમથ્ હોર્, બાળક
પાલક ઘરની ગોઠવણમાાં ન રહે, અથવા બાળક
રાજ્ર્નો પાલ્ર્ હોર્ િો, શાળાએ બાળકના માિાતપિાને બદલે કાર્્રિ થવા સરોગેિ માિાતપિાની તનમણ ૂક અચ ૂક કરવી રહી, તસવાર્ કે

બાળક રાજ્ર્નો પાલ્ર્ હોર્ અને ન્ર્ાર્ાલર્ે

સરોગેિ માિા-તપિાની તનમણ ૂક કરી હોર્.

શાળાએ સરોગેિ માિા-તપિાની તનમણ ૂક પણ
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https://tea.texas.gov/

સરોગેિ માિા-તપિા િરીકે ફરજ બજાવવા પાત્ર
બનવા, િમે રાજ્ર્ના (સરકારી), શાળા કે બાળકના
તશક્ષણ કે સાંભાળમાાં સામેલ કોઇ એજન્સીના

કમ્ચારી અચ ૂક ન હોવા જોઇએ, અને િમને

બાળકના ટહિ સાથે તવરોધ ઊભો થાર્ િેવો કોઇ
રસ અચ ૂક ના હોવો રહ્યો. સરોગેિ માિા-તપિા

િરીકે તનયુક્િ વ્ર્ક્ક્િ અચ ૂક પ ૂરતુ ાં જ્ઞાન અને
આવિિો ધરાવિી, ફરજ બજાવવા િૈર્ાર,
બાળકનુ ાં ટહિ અનુસરવામાાં સ્વિાંત્ર તનણ્ર્ લેવા
અભ્ર્ાસુ હોવી રહી, એ ખાિરી કરે કે બાળકના
બાકી પ્રટિર્ા અતધકારોનુ ાં ઉલ્લાંઘન ના થાર્, બાળક
અને શાળાની મુલાકાિ લે, બાળકના શૈક્ષખણક

રૅ કોર્ડ ્ સની સમીક્ષા કરે , બાળકના તશક્ષણમાાં સામેલ
કોઇ વ્ર્ક્ક્િ સાથે સલાહ-મસલિ કરે , ARD
કાર્્િમ પ ૂરો કરે . શાળાએ સરોગેિ માિા-તપિા

જો, વ્ર્ાજબી પ્રર્ત્નો પિી, શાળા બાળકના
એક

રહી.

સતમતિની બેઠકોમાાં હાજર રહે, અને િાલીમ

સરોગે િ માિા-તપિા

માિા-તપિા

કરવી

િરીકે કાર્્રિ થવા તનયુક્િ કરે લ વ્ર્ક્ક્િએ
બાળકની આગામી તનધા્ટરિ ARD સતમતિ બેઠક

સમક્ષ િાલીમ કાર્્િમ અચ ૂક પ ૂરો કરવો રહ્યો
પરાં ત ુ સરોગેિ

માિા-તપિા

િરીકે

પ્રારાં ખભક

તનયુક્ક્િની િારીખ પિી 90 ટદવસથી મોિા નહીં.

એક વખિ િમે માંજૂર થર્ેલો િાલીમ કાર્્િમ પ ૂરો
કરો એિલે, િમારે િે બાળક માિે માિા-તપિા
િરીકે કાર્્રિ થવા અથવા માિા-તપિા િરીકે
ફરજ બજાવવા અથવા બીજા કોઇ બાળક માિે
સરોગેિ માિા-તપિા િરીકે સટિર્ થવા િાલીમ
કાર્્િમ ફરીથી લેવો પિિો નથી. ચાઇલ્િ ફાઇન્િ
(બાળક શોધી કાઢવો)
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રાજ્ર્માાં રહેિા અશક્િિા ધરાવિા િમામ
બાળકો, જેઓને ખાસ શૈક્ષખણક અને સાંબતાં ધિ
સેવાઓની જરૂર હોર્, ખાનગી શાળાઓમાાં જિા
અશક્િિા ધરાવિા બાળકો સટહિ, િેઓની

ઓળખ, શોધ અને મ ૂલ્ર્ાાંકન અચ ૂક કરવુ ાં રહ્ુ.ાં
આ પ્રટિર્ાને ચાઇલ્િ ફાઇન્િ (બાળક શોધી
કાઢવો) કહેવામાાં આવે િે .

કરે િે પહેલાાં, િેઓએ ખાસ શૈક્ષખણક અને

સાંબતાં ધિ સેવાઓની જરૂટરર્ાિ ધરાવિા બાળકો

શોધવા, ઓળખવા અને મ ૂલ્ર્ાાંકન કરવા માિાતપિાને પ્રવતૃ ત્તની જાણ કરવા પ ૂરિો ફેલાવો

ધરાવિા, સમાચારપત્રો કે અન્ર્ મીટિર્ા,
અથવા બાંનેમાાં નોટિસ અચ ૂક પ્રકાતશિ કે જાહેર
કરવી રહી.

િમારા

કરી હોર્ કે નહીં.
શાળાએ અગાઉથી લેખખિ નોટિસમાાં આ બાબિો
અચ ૂક સમાવવી: શાળા જે કાર્્વાહીઓ કરવાની

દરખાસ્િ કે ઇનકાર કરે િેન ુ ાં વણ્ન; શાળા કેમ
સમજૂિી; દરે ક મ ૂલ્ર્ાાંકન કાર્્પદ્ધતિ, મ ૂલ્ર્ાાંકન,
રૅ કોિ્ , અથવા શાળાએ કાર્્વાહીની દરખાસ્િ કે
ઇનકાર કરવા તનણ્ર્ લેવા ઉપર્ોગમાાં લીધેલ
અહેવાલનુ ાં વણ્ન; એક તનવેદન કે િમે IDEA ની
પ્રોસીજરલ

સેફગાર્ડ ્ સ

(કાર્્પદ્ધતિલક્ષી

અગમચેિીઓ) હેઠળ સાંરક્ષણ ધરાવો િો;

નોટિસ

આ

(કાર્્પદ્ધતિલક્ષી

ઓફ

પ્રોસીજરલ

અગમચેિીની

સેફગાર્ડ ્ સ

સ ૂચના)

ની

સમજૂિી; IDEA સમજવામાાં િમને મદદ કરી શકે

િેવી વ્ર્ક્ક્િઓ કે સાંસ્થાઓ માિે સાંપક્ માટહિી;

અગાઉથી લેણખિ નોટિસ

િમને

સાંમિ થર્ા હો કે નટહ અથવા ફેરફારની તવનાંિી

કાર્્વાહીની દરખાસ્િ કે ઇનકાર કરે િે િેની

એક સ્કૂલ ટિન્સ્િક્િ કોઇ મોિી બાળ શોધ પ્રવ ૃતત્ત

■

અચ ૂક આપવી રહી પિી ભલે િમે ફેરફાર સાથે

બાળકની

ખાસ

શૈક્ષખણક

જરૂટરર્ાિોના સાંબધ
ાં માાં શાળાની કાર્્વાહીઓને

લગિી લેખખિ માટહિી મેળવવાનો અતધકાર િે .
શાળા િમારા બાળકની ઓળખ, મ ૂલ્ર્ાાંકન, કે

શૈક્ષખણક તનયુક્ક્િ શરૂ કરવા કે ફેરફાર કરવાની
દરખાસ્િ કરે અથવા િમારા બાળકને મફિ

િમારા બાળકની ARD સતમતિએ ધ્ર્ાનમાાં
લીધેલી અન્ર્ પસાંદગીઓ અને િે પસાંદગીઓ
ફગાવી દે વા પાિળના કારણોનુ ાં વણ્ન; અને શાળા

કાર્્વાહીની દરખાસ્િ કે ઇનકાર કેમ કરે િે િે
બીજા કારણોનુ ાં વણ્ન.
શાળા કાર્્વાહીની દરખાસ્િ કે ઇનકાર કરે િેના

ર્ોગ્ર્ જાહેર તશક્ષણ (ફ્રી એપ્રોતપ્રએિ પબ્બ્લક

ઓિામાાં ઓિાાં પાાંચ ટદવસ પહેલાાં શાળાએ િમને

પહેલાાં િમને અગાઉથી લેખખિ નોટિસ અચ ૂક

ૂ ા સમર્ગાળા માિે સાંમિ
તસવાર્ કે િમે વધારે ટાંક

એજ્યુકેશન - FAPE) પ ૂરુાં પાિવામાાં આવે િે

અગાઉથી લેખખિ નોટિસ અચ ૂક પ ૂરી પાિવી રહી

આપવી રહી. શાળા િમારા બાળકની ઓળખ,

થાવ.

મ ૂલ્ર્ાાંકન, કે શૈક્ષખણક તનયુક્ક્િ શરૂ કરવા કે

ફેરફાર કરવાનો ઇનકાર કરે અથવા િમારા

બાળકને FAPEપ ૂરુાં પાિવામાાં આવે િે પહેલાાં
પણ િમને અગાઉથી લેખખિ નોટિસ મેળવવાનો
અતધકાર િે . શાળાએ અગાઉથી લેખખિ નોટિસ
નોટિસ ઓફ પ્રોસીજરલ સેફગાર્ડ્ સ (કાર્્પદ્ધતિલક્ષી અગમચેિી જણાવિી સ ૂચના)
જુ લાઇ 2018

નોટિસ અચ ૂકપણે એવી ભાર્ામાાં લખવી રહી જે
સામાન્ર્ જનિા માિે સમજી શકાર્ િેવી હોર્ અને

િમારી માત ૃભાર્ા કે સાંદેશાવ્ર્વહારની બીજી કોઇ
પદ્ધતિમાાં ભાર્ાાંિર અચ ૂક કરવુ,ાં તસવાર્ કે િેમ
કરવુ ાં સ્પષ્િપણે શક્ય ના હોર્.
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જો િમારી માત ૃભાર્ા કે સાંદેશાવ્ર્વહારની અન્ર્
પદ્ધતિ લેખખિ ભાર્ામાાં ના હોર્ િો, શાળાએ
િમારી માત ૃભાર્ામાાં મૌખખક કે બીજી કોઇ રીિે
અથવા

સાંદેશાવ્ર્વહારની

અન્ર્

પદ્ધતિમાાં

ભાર્ાાંિર અચ ૂક કરવુ ાં રહ્ુાં જેથી કરીને િમે િે
સમજો. શાળા પાસે લેખખિ પુરાવો અચ ૂક હોવો
રહ્યો કે આ કરવામાાં આવ્યુ ાં િે .
જો, શાળા િમારા બાળકને ખાસ શૈક્ષખણક અને

સાંબતાં ધિ સેવાઓ પ ૂરુાં પાિવાનુ ાં શરૂ કર્ા્ પિી
કોઇપણ સમર્ે, િમે સેવાઓ માિેની િમારી
સાંમતિ પાિી ખેંચી લો િો, શાળાએ િમારા
બાળકને ખાસ શૈક્ષખણક અને સાંબતાં ધિ સેવાઓ પ ૂરુાં

પાિવાનુ ાં બાંધ અચ ૂક કરવુ ાં રહ્ુ.ાં સેવાઓ બાંધ
કરિા પહેલાાં, શાળાએ િમને અગાઉથી લેખખિ
નોટિસ અચ ૂક આપવી રહી.
અશક્િિા

ધરાવિા

બાળકના

માિા-તપિા

ઇલેક્િોતનક મેઇલથી લેખખિ નોટિસો મેળવવાનુ ાં
પસાંદ કરી શકે, જો શાળા આવો તવકલ્પ ઉપલબ્ધ
કરાવે.
■

આપવી એ સ્વૈચ્છિક િે અને કોઇપણ સમર્ે પાિી
ખેંચી શકાર્ િે . જો િમે ખાસ શૈક્ષખણક અને
સાંબતાં ધિ સેવાઓની સિિ જોગવાઇ માિે િમારી
સાંમતિ પાિી ખેંચવા ઇછિો િો, િમારે િે અચ ૂક

લેખખિમાાં કરવુ ાં રહ્ુ.ાં જો િમે સાંમતિ આપીને પિી
િે પાિી ખેંચી લો િો, િમારી સાંમતિ રદ કરવાથી
ભ ૂિકાળની ક્સ્થતિ લાગુ પિિી નથી.

શાળાએ માિા-તપિાની સાંમતિ મેળવવા વ્ર્ાજબી

પ્રર્ત્નોનુ ાં દસ્િાવેજીકરણ અચ ૂક જાળવવુ ાં રહ્ુ.ાં
દસ્િાવેજીકરણમાાં સાંમતિ મેળવવા શાળાના

પ્રર્ત્નો, જેમ કે તવસ્ત ૃિ િેખલફોન રૅ કોર્ડ ્ સ,
પત્રવ્ર્વહારની નકલો અને િમારા ઘરે કે
રોજગારની

જગ્ર્ાએ

કરે લી

મુલાકાિોનો

તવગિવાર રૅ કોર્ડ ્ સ અચ ૂક સામેલ હોવો રહ્યો.

 પ્રારાં ણિક મ ૂલર્ાાંકન શુ ાં િમારુાં બાળક IDEA
હેઠળ અશક્િિા ધરાવિા બાળક િરીકે

લાર્ક બને િે કે કેમ િે તનધા્ટરિ કરવા

િમારા બાળકનુ ાં પ્રારાં ખભક મ ૂલ્ર્ાાંકન કરિા
પહેલાાં, શાળાએ િમને અચ ૂક દરખાસ્િ
હેઠળના

મ ૂલ્ર્ાાંકનની

અગાઉથી

લેખખિ

નોટિસ આપવી રહી અને િમારી માટહિગાર

માિા-તપિાની સાંમતિ

સાંમતિ મેળવવી રહી. શાળાએ પ્રારાં ખભક

શાળા ચોક્કસ બાબિો કરી શકે િે પહેલાાં શાળાએ

મ ૂલ્ર્ાાંકન માિે િમારી સાંમતિ મેળવવા

િમારી માટહિગાર સાંમતિનો અથ્ એ થાર્ કે :

મ ૂલ્ર્ાાંકન માિે િમારી સાંમતિનો અથ્ એ નથી

સાંદેશાવ્ર્વહાર પદ્ધતિથી િમારી પરવાનગી

સેવાઓ પ ૂરી પાિવાનુ ાં શરૂ કરે િે માિે પણ

િમને આપેલી િે ; િમે િમારી પરવાનગી માાંગી

રાજ્ર્નુ ાં પાલ્ર્ હોર્ અને િમારી સાથે ના

થાવ િો, અને લેખખિ સાંમતિ પ્રવ ૃતત્તનુ ાં વણ્ન કરે

મેળવવી અતનવાર્્ નથી જો િેઓ િમને

િમારી માટહિગાર સાંમતિ અચ ૂક મેળવવી રહી.

વ્ર્ાજબી પ્રર્ત્નો અચ ૂક કરવા રહ્યા. પ્રારાં ખભક

કોઇ

થિો કે શાળા િમારા બાળકને ખાસ શૈક્ષખણક

માગી હોર્ િે કાર્્વાહી સાંબતાં ધિ િમામ માટહિી

િમે િમારી સાંમતિ આપી િે . જો િમારુાં બાળક

િમારી

માત ૃભાર્ામાાં,

કે

બીજી

હોર્ િે પ્રવ ૃતત્ત સમજો િો અને લેખખિમાાં સાંમિ

રહેત ુ ાં હોર્ િો, શાળાએ િમારી સાંમતિ

િે અને જાહેર કરવાના કોઇ રૅ કોર્ડ ્ સની ર્ાદી

શોધી ના શકે અથવા જો િમારા માિા-તપિા

દશા્વે િે ; અને િમે સમજો િો કે િમારી સાંમતિ
નોટિસ ઓફ પ્રોસીજરલ સેફગાર્ડ્ સ (કાર્્પદ્ધતિલક્ષી અગમચેિી જણાવિી સ ૂચના)
જુ લાઇ 2018

િરીકેના અતધકારો સમાપ્િ કરાર્ા હોર્
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અથવા ન્ર્ાર્ાલર્ના હુકમથી બીજી કોઇ

સુનાવણી અતધકારી એ હક
ુ મ ના પણ કરે કે

વ્ર્ક્ક્િને ફાળવવામાાં આવ્ર્ા હોર્.

િમારા બાળકને િમારી સાંમતિ વગર ખાસ
શૈક્ષખણક સેવાઓ પ ૂરી પાિવામાાં આવે.

 પ્રારાં ણિક સેવાઓ શાળાને િમારી માટહિગાર
સાંમતિની જરૂર િમારા બાળકને પહેલી વખિ

ખાસ શૈક્ષખણક સેવાઓ પ ૂરી પાિવા માિે પણ
પિે િે . જો િમે પ્રારાં ખભક સેવાઓ માિે િમારી

સાંમતિ પ ૂરી પાિવાની તવનાંિીને પ્રતિભાવ ના
આપો, િમારી સાંમતિ આપવાનો ઇનકાર કરો,
અથવા

િમારી

સાંમતિ

આપીને

પિી

લેખખિમાાં િમારી સાંમતિ પાિી ખેંચી લો િો,

શાળાએ FAPE પ ૂરી પાિવાની જરૂટરર્ાિનુ ાં
ઉલ્લાંઘન નટહ ગણાર્ અને શાળાએ ARD
સતમતિની બેઠક બોલાવવાની કે િમારા
બાળક માિે IEP બનાવવાની જરૂર પિશે
નહીં.

પુનઃમ ૂલ્ર્ાાંકન કરવા િમારી સાંમતિ અચ ૂક
મેળવવી તસવાર્ કે શાળા એ દશા્વી શકે કે
શાળાએ િમારી સાંમતિ મેળવવા વ્ર્ાજબી

પગલાઓ લીધા અને િમે જવાબ આપવામાાં
તનષ્ફળ રહ્યા હિા.
 ઓવરરાઇડ

(ણિનઅસરકારક

િનાવિી)

શાળામાાં પ્રવેશ મેળવ્ર્ો હોર્ અને િમે
પ્રારાં ખભક મ ૂલ્ર્ાાંકન કે પુનઃમ ૂલ્ર્ાાંકન માિે

સાંમતિ આપવા ઇનકાર કરો િો, શાળા
કે

બાકી

પ્રટિર્ા

સુનાવણી

કાર્્પદ્ધતિઓનો ઉપર્ોગ કરીને િમારા

બાળકનુ ાં મ ૂલ્ર્ાાંકન કે પુનઃમ ૂલ્ર્ાાંકન ચાલુ
રાખી શકે, પરાં ત ુ િેમ કરવુ ાં અતનવાર્્ નથી.
પ્રટિર્ા

સુનાવણી

અતધકારી

શાળાને િમારી સાંમતિ વગર િમારા બાળકનુ ાં
મ ૂલ્ર્ાાંકન કરવાનો હક
ુ મ કરી શકે િે સમર્ે,

નોટિસ ઓફ પ્રોસીજરલ સેફગાર્ડ્ સ (કાર્્પદ્ધતિલક્ષી અગમચેિી જણાવિી સ ૂચના)
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સેવાઓ પ ૂરી પાિવાનુ ાં શરૂ કર્ા્ પિી સેવાઓની
ચાલુ જોગવાઇ માિે િમારી સાંમતિ લેખખિમાાં પાિી

ખેંચી િો, શાળા િમારી સાંમતિ મેળવવા મધ્ર્સ્થી
પ્રટિર્ાનો ઉપર્ોગ અથવા સેવાઓ ચાલુ રાખવા
સુનાવણી અતધકારી પાસેથી હક
ુ મ મેળવવા બાકી
પ્રટિર્ા કાર્્પદ્ધતિઓ ના પણ કરે .

િમારી સાંમતિની જરૂર િમારા બાળકના મ ૂલ્ર્ાાંકન

કે પુનઃમ ૂલ્ર્ાાંકનના ભાગ િરીકે શાળા હર્ાિ
માિા-તપિાની સાંમતિ િમામ બાળકો માિે જરૂરી

હોર્ િે તસવાર્ શાળા િમામ બાળકોને આપવામાાં
આવિી કસોિી કે અન્ર્ મ ૂલ્ર્ાાંકન િમારા બાળકને

આપે િે પહેલાાં િમારી સાંમતિની જરૂર પિિી નથી.
શાળા એક સેવા કે પ્રવ ૃતત્તને સાંમતિ આપવા િમારા

ઇનકારનો ઉપર્ોગ િમને કે િમારા બાળકને બીજી
કોઇ સેવા, લાભ, કે પ્રવ ૃતત્ત નકારવા માિે ના પણ

કાર્્પદ્ધતિઓ જો િમારાા બાળકે જાહેર

ભતવષ્ર્માાં

શરૂઆિમાાં સાંમતિ આપી અને પાિળથી શાળાએ

િેિાની સમીક્ષા કરે િે પહેલાાં પિિી નથી અથવા

ુ ઃમ ૂલર્ાાંકન શાળાએ િમારા બાળકનુ ાં
 પન

મધ્ર્સ્થી

જો િમે િમારા બાળક માિે સેવાઓ મેળવવા

કરે .
■

સ્વિાંત્ર િૈક્ષણિક મ ૂલર્ાાંકન

જો િમે શાળાએ કરે લા મ ૂલ્ર્ાાંકનથી અસાંમિ હો
િો, િમને એ તવનાંિી કરવાનો અતધકાર િે કે

િમારા બાળકનુ ાં મ ૂલ્ર્ાાંકન, જાહેર ખચે, શાળા
માિે કામ ન કરિી કોઇ ચોક્કસ વ્ર્ક્ક્િ દ્વારા
કરવામાાં આવે. જાહેર ખચ્નો અથ્ શાળા કાાં િો

મ ૂલ્ર્ાાંકનનો પ ૂરો ખચ્ ચ ૂકવે અથવા િો ખાિરી

કરાવે કે મ ૂલ્ર્ાાંકન અન્ર્થા કોઇ ખચ્ વગર િમને
પ ૂરુાં પાિવામાાં આવે. સ્વિાંત્ર શૈક્ષખણક મ ૂલ્ર્ાાંકન
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(ઇન્ન્િપેન્િન્િ એજ્યુકેશનલ ઇવેલ્ય ૂએશન -

કરે કે શાળાનુ ાં મ ૂલ્ર્ાાંકન ર્ોગ્ર્ િે અથવા એ કે

IEE) શાળા દ્વારા તનયુક્િ ન હોર્ િેવી લાર્કાિ

િમને મળે લ IEE શાળાના IEE માપદાં િને

IEE માિે પ ૂિો ત્ર્ારે , શાળાએ િમને પોિાના

કરવી પિિી નથી.

ધરાવિી વ્ર્ક્ક્િ દ્વારા કરાતુ ાં મ ૂલ્ર્ાાંકન િે . િમે

મ ૂલ્ર્ાાંકન માપદાં િ અને IEE ક્યાાંથી મેળવવુ ાં િેને
લગિી માટહિી અચ ૂક આપવી રહી.

સાંિોર્તુ ાં નથી િો, શાળાએ IEE માિે ચ ૂકવણી

 IEE ખાનગી ખચે િમારી પાસે IEE િમારા
પોિાના ખચે મેળવવાનો અતધકાર હાંમેશા રહે
િે . િેની ચ ૂકવણી ભલે કોઇપણ કરે , જો IEE

શાળા પોિાના મ ૂલ્ર્ાાંકન સાથે િમે કે મ અસાંમિ

થાવ િો િે પ ૂિી શકે, પરાં ત ુ શાળા િમને િમારી
અસાંમતિ

સમજાવવા

ફરજ

શાળાનો માપદાં િ સાંિોર્ે િો િમારા બાળકને
FAPE પ ૂરુાં પાિવાના કોઇ તનણ્ર્માાં શાળાએ

પાિીને

ગેરવ્ર્ાજબીપણે IEE તવલાંખબિ કે નકારી ના

IEE ને અચ ૂક ધ્ર્ાનમાાં લેવ.ુ ાં િમે ભતવષ્ર્ની

શકે.

સુનાવણી પ્રટિર્ામાાં પુરાવા િરીકે IEE પણ

િમે દરે ક વખિે શાળાએ કરે લા મ ૂલ્ર્ાાંકન સાથે
અસાંમિ હો ત્ર્ારે િમે જાહેર ખચે માત્ર એક IEE

રજૂ કરી શકો.

ુ ાવિી અતિકારીએ હુકમ આપેલ IEE જો
 સન

ને પાત્ર બનો િો. જો િમે શાળાને IEE માિે

સુનાવણી અતધકારી IEE નો હક
ુ મ બાકી પ્રટિર્ા

િો િેના માિે ચ ૂકવણી કરવી રહી અથવા િો

ચ ૂકવણી અચ ૂક કરવી રહી.

ચ ૂકવણી કરવાની તવનાંિી કરો િો, શાળાએ કાાં
ભતવષ્ર્માાં પ્રટિર્ા સુનાવણીની તવનાંિી એ
દે ખાિવા કરવી રહી કે િેન ુ ાં મ ૂલ્ર્ાાંકન ર્ોગ્ર્ િે .

 IEE માપદાં ડ જો IEE જાહેર ખચે થાર્ િો,
મ ૂલ્ર્ાાંકન

મેળવવાના

માપદાં િ

હેઠળ,

મ ૂલ્ર્ાાંકનનુ ાં સ્થળ અને પરીક્ષકની લાર્કાિો
સટહિ,

શાળાએ

ઉપર્ોગમાાં

લીધેલા

માપદાં િની જેમ સરખા અચ ૂક હોવા રહ્યા
જ્ર્ારે શાળા મ ૂલ્ર્ાાંકનની શરૂઆિ કરે

(માપદાં િ IEE માિે િમારા અતધકાર સાથે
સુસગ
ાં િ હોર્ િેિલા પ્રમાણ સુધી). ઉપર
વણ્વેલા માપદાં િ તસવાર્, શાળા જાહેર ખચે IEE

મેળવવાને સાંબતાં ધિ શરિો કે સમર્રે ખાઓ ના
પણ લાદે .

ુ ાવિી અતિકારી તનિા્ રિ જો શાળા બાકી
 સન
પ્રટિર્ા સુનાવણીની માગ કરે અને તનધા્ટરિ
નોટિસ ઓફ પ્રોસીજરલ સેફગાર્ડ્ સ (કાર્્પદ્ધતિલક્ષી અગમચેિી જણાવિી સ ૂચના)
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સુનાવણીના ભાગ િરીકે કરે િો, શાળાએ િેની

■

તિસ્િપાલન કાર્્પદ્ધતિઓ

જો િમારુાં બાળક શાળાની આચારસાંટહિાનુ ાં
ઉલ્લાંઘન કરે િો, શાળાએ ચોક્કસ તશસ્િપાલન

કાર્્પદ્ધતિઓ અચ ૂક અનુસરવી જો િે િમારા

બાળકને બાળકની હાલની તનયુક્ક્િમાાંથી કાઢી મ ૂકે

અને રૂખસદથી તનયુક્ક્િ પ્રટિર્ામાાં ફેરફાર ઊભો
થાર્.
 રૂખસદ: તનયક્ુ તિનો ફેરફાર નહીં જોિમારુાં
બાળક શાળાની આચારસાંટહિાનુ ાં ઉલ્લાંઘન
કરે િો, િેને શાળા માિે િમારા બાળકને
હાલની તનયુક્ક્િમાાંથી 10 શાળા ટદવસ કે

શાળા વર્્માાં થોિાક ટદવસ કાઢી મ ૂકવાને
તનયુક્ક્િનો ફેરફાર િરીકે ગણવામાાં નટહ
આવે, જેમ કે શાળા િે અશક્િિા વગરના
િેક્સાસ એજ્યુકેશન એજન્સી │ટિતવઝન ઓફ સ્પેતશર્લ એજ્યુકેશન
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બાળકોને તશસ્િપાલન અનુસરવા માિે કરે

ૂ ા-ગાળાની રૂખસદો
િે . શાળાએ આ ટાંક

દરતમર્ાન શૈક્ષખણક સેવાઓ પ ૂરી પાિવાની
જરૂર નથી તસવાર્ કે સેવાઓ અશક્િિા

વગરના બાળકોને પ ૂરી પાિવામાાં આવે. જો

શાળા િમારા બાળકને કામચલાઉ દૂર રાખવાનુાં
ૂ ી ત્રણ
પસાંદ કરે િો, રાજ્ર્ના કાર્દા હેઠળ, મોકફ
શાળા ટદવસને વિાવી ના શકે.

શાળા વર્્માાં 10 શાળા ટદવસ માિે કાઢી
મ ૂકવામાાં આવે િો, િમારા બાળક પાસે
રૂખસદ

ટદવસો

દરતમર્ાન

વધારાના અતધકારો રહે િે . જો અનુગામી
રૂખસદ સિિ 10 થી વધારે શાળા ટદવસ
માિે ના હોર્ અને િે તનયુક્ક્િનો ફેરફાર ના
હોર્ િો, શાળા કમ્ચારીઓએ, િમારા
બાળકના તશક્ષકો પૈકી ઓિામાાં ઓિાાં એક
તશક્ષક સાથેની મસલિમાાં, સેવાઓ જરૂરી

હોવાનુ ાં પ્રમાણ અચ ૂક તનધા્ટરિ કરવુ ાં રહ્ુાં
જેથી કરીને િમારા બાળકને સામાન્ર્
તશક્ષણ અભ્ર્ાસિમમાાં સહભાગી થવાનુ ાં
ચાલુ રાખવા સમથ્ બનાવાર્, જોકે બીજી
એક ગોઠવણમાાં, અને બાળકની IEP માાં
તનધા્ટરિ લક્ષ્ર્ોને પહોંચી વળવા પ્રગતિ
કરવા િરફ.
 રૂખસદ:

તનયક્ુ તિનો

રુખસદની લાંબાઇ, બાળકને કાઢી મ ૂકવામાાં
આવ્ર્ો હોર્ િે કુલ સમર્, અને રુખસદો
એકબીજાથી

કેિલી

ઘતનષ્ઠ

િે

જેવા

પટરબળોનુ ાં આવ્યુ ાં હોર્. શુ ાં રૂખસદોનો ઢાાંચો
તનયુક્ક્િનો ફેરફાર ઊભો કરે િે કે કેમ િે શાળા

િે અને, જો પિકારવામાાં આવે િો િે, બાકી
પ્રટિર્ા અને ન્ર્ાર્ાલર્ની કાર્્વાહીઓ
મારફિે સમીક્ષાને અધીન હોર્ િે .
જે

િારીખે

િમારા

બાળકની

તનયુક્ક્િ

બદલવાનો તનણ્ર્ કરવામાાં આવે જેની
પાિળનુ ાં કારણ આચારસાંટહિાનુ ાં ઉલ્લાંઘન
હોર્ િો, શાળાએ િમને િે તનણ્ર્ની જાણ

અચ ૂક કરવી રહી અને િમને આ નોટિસ ઓફ

પ્રોસીજરલ સેફગાર્ડ ્ સ પ ૂરી પાિવી રહી.
આચારસાંટહિાના ઉલ્લાંઘનને લીધે િમારા

બાળકની તનયુક્ક્િ બદલવાના કોઇ તનણ્ર્ના
10 શાળા ટદવસમાાં, શાળા, િમે, અને ARD
સતમતિના સાંબતાં ધિ સભ્ર્ોએ (િમે અને
શાળાએ તનધા્ટરિ કર્ા્ પ્રમાણે) અખભવ્ર્ક્ક્િ
તનધા્રણ

સમીક્ષા

(મેતનફેસ્િેશન

ટિિરતમનેશન રીવ્ય ૂ - MDR) અચ ૂક કરવી
રહી.

ફેરફાર

િમારા

બાળકની તનયુક્ક્િ િો બદલાર્ િે જો રૂખસદ
સિિ 10 થી વધારે શાળા ટદવસો માિે હોર્
ૂ ી રુખસદોનો સરવાળો
અથવા શ્રેણીબદ્ધ ટાંક

10 શાળા ટદવસોનો ઢાાંચો બનાવે. શુ ાં
રૂખસદોનો ઢાાંચો બન્ર્ો િે કે કેમ િે નક્કી

કરિી વખિે, શાળાએ અચ ૂક ધ્ર્ાનમાાં લેવ ુ ાં
કે શુ ાં બાળકની વિ્ણ ૂક નોંધપાત્ર રીિે

નોટિસ ઓફ પ્રોસીજરલ સેફગાર્ડ્ સ (કાર્્પદ્ધતિલક્ષી અગમચેિી જણાવિી સ ૂચના)
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િે જેનુ ાં પટરણામ શ્રેણીબદ્ધ રૂખસદો, અને દરે ક

દ્વારા દરે ક ટકસ્સામાાં તનધા્ટરિ કરવામાાં આવે

જો િમારા બાળકને હાલની તનયુક્ક્િથી એક

અનુગામી

ભ ૂિપ ૂવ્ ઘિનાઓમાાં બાળકની વિ્ણ ૂક જેવી

MDR કરિી વખિે, સભ્ર્ોએ બાળકોની IEP,

તશક્ષકના કોઇ તનરીક્ષણો, અને િમે પ ૂરી પાિેલી
કોઇ સાંબતાં ધિ માટહિી સટહિ, િમારા બાળકની
ફાઇલમાાં િમામ સાંબતાં ધિ માટહિીની સમીક્ષા

અચ ૂક કરવી રહી: સભ્ર્ો તનધા્ટરિ કરે િે કે શુ ાં
િમારા બાળકની વિ્ણ ૂક િમારા બાળકના

IEP અમલીકરણમાાં શાળાની તનષ્ફળિાનુ ાં
સીધુ ાં પટરણામ હતુ ાં અથવા શુ ાં િમારા બાળકની
િેક્સાસ એજ્યુકેશન એજન્સી │ટિતવઝન ઓફ સ્પેતશર્લ એજ્યુકેશન
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વિ્ણ ૂક િમારા બાળકની અશક્િિાને લીધે
કારણભ ૂિ થઇ અથવા અશક્િિાની સાથે

અખભવ્ર્ક્ક્િ િરીકે તનધા્ટરિ કરવામાાં આવી
િે કે કેમ િેને ધ્ર્ાનમાાં લીધા વગર 45 થી

સીધો અને નોંધપાત્ર સાંબધ
ાં હિો. જો સભ્ર્ો

વધારે શાળા ટદવસ માિે કાઢી મ ૂકીને

તનધા્ટરિ કરે કે આમાાંની કોઇ પણ શરિો

વચગાળાની વૈકચ્લ્પક શૈક્ષખણક ગોઠવણને

લાગુ થાર્ િો, પિી િમારા બાળકની
વિ્ણ ૂકને િમારા બાળકની અશક્િિાની
અખભવ્ર્ક્ક્િ અચ ૂક માનવી રહી.

બાળકની

વિ્ણ ૂક

બાળકની

અશક્િિાની અખભવ્ર્ક્ક્િ હોર્ િો, ARD
સતમતિએ કાર્ા્ત્મક વિ્ણ ૂકલક્ષી મ ૂલ્ર્ાાંકન
(ફાંક્શનલ ખબહેતવર્રલ એસેસમેન્િ - FBA)

અચ ૂક કરાવવુ ાં રહ્ુાં તસવાર્ કે આવુ ાં એક

મ ૂલ્ર્ાાંકન તનયુક્ક્િના ફેરફારમાાં પટરણમેલી

વિ્ણ ૂક પહેલાાં કયુું હોર્, અને િમારા બાળક
માિે

વિ્ણ ૂકલક્ષી

- IAES) સોંપે, જો િમારા બાળક: પાસે કોઇ
હતથર્ાર હોર્ અથવા શાળામાાં હતથર્ારનો

 જ્ર્ારે વિ્ણ ૂક એક અણિવ્ર્ક્તિ હોર્ જો
િમારા

(ઇન્િટરમ ઓલ્િરનેટિવ એજ્યુકેશનલ સેટિિંગ

હસ્િક્ષેપ

ર્ોજના

(ખબહેતવર્રલ ઇન્િરવેન્શન પ્લાન - BIP)
અમલી બનાવી હોર્. એક BIP પહેલેથી

કબજો ધરાવે, શાળાની ઇમારિોમાાં, અથવા
શાળાના

કોઇ

પ્રસાંગમાાં;

જાણી

જોઇને

ગેરકાર્દે સર નશીલી દવાઓનો કબજો
ધરાવે કે ઉપર્ોગ કરે અથવા તનર્ાંતત્રિ પદાથ્
વેચે અથવા વેચવા ધારે , શાળામાાં, શાળાની
ઇમારિોમાાં, અથવા શાળાના કોઇ પ્રસાંગમાાં
હોર્ ત્ર્ારે ; અથવા બાળકે શાળામાાં, શાળા
ઇમારિોમાાં, અથવા શાળાના કોઇ પ્રસાંગમાાં
બીજી

વ્ર્ક્ક્િને

ગાંભીર

શારીટરક

ઇજા

વિ્ણ ૂક

એક

પહોંચાિી હોર્.
 જ્ર્ારે

િમારા

િાળકની

બનાવેલ હોર્ ત્ર્ાાં, ARD સતમતિએ BIP ની

અણિવ્ર્ક્તિ ના હોર્ જ્ર્ારે િમારા બાળકની

સાંબોધવા જરૂટરર્ાિ પ્રમાણે સુધારવી રહી.

અખભવ્ર્ક્ક્િ ના હોર્ િો, પિી અશક્િ-

બાળકની IEP અમલ કરવાની તનષ્ફળિાના

સરખી રીિે અને સરખા સમર્ગાળા માિે

શાળાએ

િમારા બાળકે FAPE મેળવવાનુ ાં અચ ૂક ચાલુ

સમીક્ષા અચ ૂક કરવી અને િેને વિ્ણ ૂકને

જો િમારા બાળકની વિ્ણ ૂક િમારા
સીધા પટરણામથી કારણભ ૂિ થઇ હિી િો,
િે

કચાશનો

ઉપાર્

કરવા

િાત્કાખલક પગલાઓ અચ ૂક લેવા રહ્યા. અંિે,

નીચે વણ્વેલા ખાસ સાંજોગો તસવાર્, ARD

વિ્ણ ૂક િમારા બાળકની અશક્િિાની

તસવાર્ના બાળકોની જેમ િમારા બાળક પાસે
તશસ્િપાલન કરાવી શકાર્ િે તસવાર્ કે
રાખવાનુ ાં હોર્.

સતમતિએ િમારા બાળકને કાઢી મ ૂકાયુાં હોર્

 વૈકલ્લપક ગોઠવિ જો િમારા બાળકને હાલની

કે િમે અને શાળા BIP નાાં સુધારાના ભાગ િરીકે

િો ખાસ સાંજોગોને લીધે અથવા િો વિ્ણ ૂક

ત્ર્ાાંથી તનયુક્ક્િને અચ ૂક પરિ મોકલવુ,ાં તસવાર્

શૈક્ષખણક તનયુક્ક્િમાાંથી કાઢી મ ૂકવામાાં આવે કાાં

તનયુક્ક્િના ફેરફાર સાથે સાંમિ થાવ.

િમારા બાળકની અશક્િિાની અખભવ્ર્ક્ક્િ

 ખાસ સાંજોગો શાળા િમારા બાળકને શુ ાં
વિ્ણ ૂકને િમારા બાળકની અશક્િિાની

નોટિસ ઓફ પ્રોસીજરલ સેફગાર્ડ્ સ (કાર્્પદ્ધતિલક્ષી અગમચેિી જણાવિી સ ૂચના)
જુ લાઇ 2018

નથી િો, િમારા બાળકની ARD સતમતિએ
IAES અચ ૂક તનધા્ટરિ કરવુ ાં રહ્ુ.ાં િમારુાં
બાળક FAPE મેળવવા જરૂટરર્ાિ પ્રમાણે
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શૈક્ષખણક સેવાઓ મેળવવાનુ ાં ચાલુ રાખશે. આ

બાળકની IEP તનયુક્ક્િ િમારા બાળક કે અન્ર્

સેવાઓએ િમારા બાળકને સામાન્ર્ તશક્ષણ

લોકોને

અભ્ર્ાસિમમાાં સહભાગી થવાનુાં ચાલુ રાખવા

અચ ૂક સક્ષમ બનાવવો, જોકે બીજી ગોઠવણમાાં,
અને IEP માાં નક્કી કરે લા લક્ષ્ર્ોને પહોંચી વળવા

િરફ પ્રગતિ કરવા માિે. િમારા બાળકે, ર્ોગ્ર્

હોર્ એ પ્રમાણે, FBA, વિ્ણ ૂકલક્ષી હસ્િક્ષેપ

સેવાઓ, અને વિ્ણ ૂકને સાંબોધવા સુધારાઓ
અચ ૂક મેળવવા રહ્યા જેથી કરીને ગેરવિ્ણ ૂક થાર્
નહીં.

ુ ાવિી જો િમે
 િાકીદે િાકી પ્રટક્રર્ા સન
તશસ્િપાલન સાંબતાં ધિ તનયુક્ક્િ કે અખભવ્ર્ક્ક્િ
તનધા્રણ સાંબધ
ાં માાં અસાંમિ હો િો, િમે િાકીદે

બાકી પ્રટિર્ા સુનાવણીની તવનાંિી કરવાનો
અતધકાર ધરાવો િો. વધુમાાં, જો શાળા માને કે
િમારા બાળકને પોિાની હાલની તનયુક્ક્િમાાં
જાળવી રાખવાથી િમારા બાળક કે અન્ર્
લોકોને ઇજામાાં પટરણમવાની નોંધપાત્ર રીિે
શક્યિા િે િો, શાળા િાકીદે બાકી પ્રટિર્ા
સુનાવણીની તવનાંિી કરી શકે. સુનાવણી

માગેલી સુનાવણી િારીખના 20 શાળા
ટદવસમાાં
અતધકારીએ

અચ ૂક

થવી

સુનાવણી

રહી.
પિી

સુનાવણી
10

શાળા

ટદવસમાાં તનધા્રણ અચ ૂક કરવુ ાં રહ્ુ.ાં િમે અને

શાળા અન્ર્થા સાંમિ થાવ િે તસવાર્,
સુનાવણી અતધકારી તનધા્રણ કરે ત્ર્ાાં સુધી
અથવા શાળાની IAES તનયુક્ક્િ સમાપ્િ થાર્

ત્ર્ાાં સુધી, બેમાાંથી જે પણ પહેલા થાર્ ત્ર્ાાં

ઇજામાાં

પટરણમવાની

શક્યિા

નોંધપાત્ર રીિે હોર્. િમારા બાળકની વિ્ણ ૂકો

િેમની કે િેણીની અશક્િિાની અખભવ્ર્ક્ક્િ
હોર્ િો પણ સુનાવણી અતધકારી IAES
તનયુક્ક્િનો હક
ુ મ કરી શકે. વૈકચ્લ્પક રીિે,

સુનાવણી અતધકારી િમારા બાળકને કાઢી

મ ૂકવામાાં આવ્ર્ો હોર્ િે તનયુક્ક્િમાાં પરિ
મોકલવાનુ ાં નક્કી કરી શકે.
ુ ી પાત્ર તનિા્ ટરિ ન
 ખાસ તિક્ષિ માિે હજુ સિ
થર્ેલ િાળકો માિે સાંરક્ષિ જો શાળાના
જ્ઞાનમાાં હોર્ કે

તશસ્િપાલન

સાંબતાં ધિ

કાર્્વાહીમાાં પટરણમિી વિ્ણ ૂક પહેલાાં િમારુાં

બાળક અશક્િિા ધરાવતુ ાં બાળક હતુ,ાં પિી
િમારુાં બાળક એ િમામ અતધકારો અને

સાંરક્ષણ ધરાવે િે જે IDEA હેઠળ અશક્િિા
ધરાવિા બાળક પાસે હોર્. શાળા પાસે
અગાઉથી માટહિી હોર્ િેવ ુ ાં માનવામાાં આવે

િે જો: િમે વહીવિકિા્ કે તશક્ષકને લેખખિમાાં
ખચિંિાઓ વ્ર્ક્િ કરી હોર્ કે બાળકને ખાસ
શૈક્ષખણક અને સાંબતાં ધિ સેવાઓની જરૂર િે ;

િમે IDEA અનુસાર બાળકના મ ૂલ્ર્ાાંકનની
માગ કરી હોર્; અથવા બાળકના તશક્ષક કે
શાળા

કમ્ચારીઓએ

બાળકે

દે ખાિેલી

વિ્ણ ૂકની ઢબ તવશે ચોક્કસ ખચિંિાઓ સીધી

ખાસ તશક્ષણ તનર્ામક કે અન્ર્ સુપરવાઇઝરી
કમ્ચારીઓને વ્ર્ક્િ કરી હોર્.

સુધી, િમારુાં બાળક IAES માાં અચ ૂક હોવુ ાં રહ્ુ.ાં

શાળા અગાઉથી માટહિગાર હોવાનુ ાં ત્ર્ારે

શાળા િાકીદે બાકી પ્રટિર્ા સુનાવણીની

મ ૂલ્ર્ાાંકનને સાંમતિ નકારી હોર્; િમે િમારા

તવનાંિી કરે ત્ર્ારે , સુનાવણી અતધકારી ર્ોગ્ર્
IAES માાં સિિ તનયુક્ક્િનો હક
ુ મ કરી શકે 45
શાળા ટદવસથી વધારે માિે નટહ, જો િમારા

નોટિસ ઓફ પ્રોસીજરલ સેફગાર્ડ્ સ (કાર્્પદ્ધતિલક્ષી અગમચેિી જણાવિી સ ૂચના)
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માનવામાાં આવે

િે

જો:

િમે

IDEA

બાળકના સાંદભ્માાં IDEA સેવાઓ નકારી
હોર્; અથવા િમારા બાળકનુ ાં મ ૂલ્ર્ાાંકન

કરવામાાં આવ્યુ ાં હોર્ અને ખાસ શૈક્ષખણક
િેક્સાસ એજ્યુકેશન એજન્સી │ટિતવઝન ઓફ સ્પેતશર્લ એજ્યુકેશન
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સેવાઓ માિે પાત્ર ન હોવાનુ ાં તનધા્ટરિ થયુ ાં

કરવી કે શાળા ગુનો નોંધાવવાની હોર્ િે

હોર્.

સત્તાવાળાઓ દ્વારા તવચારણા માિે બાળકના
ખાસ શૈક્ષખણક અને તશસ્િપાલન સાંબતાં ધિ

જો િમે શરૂઆિમાાં સેવાઓ માિે િમારી સાંમતિ

રૅ કોર્ડ ્ સની નકલો પ્રસાટરિ કરવામાાં આવે;

આપી હોર્ અને પિી શાળાએ IDEA સેવાઓ

જોકે, આ રૅ કોર્ડ ્ સ માત્ર કૌટુાંખબક શૈક્ષખણક

પ ૂરી પાિવાનુ ાં શરૂ કર્ા્ પિી સેવાઓની ચાલુ

અતધકારો અને ગુપ્િિા અતધતનર્મ (ફેતમલી

જોગવાઇઓ માિે લેખખિમાાં સાંમતિ પાિી ખેંચી

એજ્યુકેશનલ રાઇટ્સ એન્િ પ્રાઇવસી એક્િ -

લીધી હોર્ િો, િમે IDEA સેવાઓનો ઇનકાર

FERPA) દ્વારા સ્વીકાર્્ પ્રમાણ સુધી પ્રસાટરિ

કર્ો િે , અને િમારુાં બાળક અશક્િિા વગરના

કરવામાાં આવી શકે.

બાળકોને લાગુ કરાિા તશસ્િપાલન સાંબતાં ધિ
પગલાઓને અધીન હોઇ શકે અને IDEA
સાંરક્ષણની પાત્રિા હોિી નથી.
જો િમે િમારુાં બાળક તશસ્િપાલન સાંબતાં ધિ
પગલાઓને

અધીન હોર્

િે

દરતમર્ાન

િમારા

બાળકના

તવનાંિી

કરો

સમર્ગાળા

■

તિક્ષિ રૅ કોર્ડ્ સ

તશક્ષણ રૅ કોર્ડ ્ સ એ રૅ કોર્ડ ્ સ હોર્ િે જે સીધેસીધા

િમારા બાળકને સાંબતાં ધિ હોર્ અને શાળા કે શાળા
માિે કાર્્રિ પક્ષ દ્વારા જાળવવામાાં આવિા હોર્,

પ્રારાં ખભક

FERPA અને િેના 34 કોિ ઓફ ફેિરલ

િાકીદના ધોરણે અચ ૂક કરવુ ાં રહ્ુ.ાં મ ૂલ્ર્ાાંકન પ ૂરુાં

તનર્મનોમાાં ઉલ્લેખખિ ચોક્કસ અપવાદોને અધીન

મ ૂલ્ર્ાાંકનની
થાર્

ત્ર્ાાં

સુધી

સત્તાવાળાઓએ

િમારુાં

તનધા્ટરિ

િો,

મ ૂલ્ર્ાાંકન

બાળક
કરે લી

શાળા
શૈક્ષખણક

તનયુક્ક્િમાાં રહે િે , જેમાાં શૈક્ષખણક સેવાઓ વગર

રે ગ્યુલેશન્સ (CFR) ભાગ 99 માાં અમલીકરણ
હોર્.

િમને ખાસ તશક્ષણને સાંબતાં ધિ ભાગો સટહિ િમારા

મોકૂફી કે હકાલપટ્ટીનો સમાવેશ થઇ શકે િે .

બાળકના સમગ્ર તશક્ષણ રૅ કોિ્ ની સમીક્ષા કરવાનો

 કાર્દો અમલ િજવિી અને ન્ર્ાર્ાલર્

િમારા બાળકને સાંબતાં ધિ રૅ કોર્ડ ્ સનુ ાં તનરીક્ષણ અને

અતધકાર િે . શાળા એવુ ાં ધારી લઇ શકે કે િમને

સત્તાવાળાઓને િલામિ અને િેઓ દ્વારા

સમીક્ષા કરવાની સત્તા િે તસવાર્ કે શાળાએ િમને

બાળકે કરે લો ગુનો ર્ોગ્ર્ સત્તાવાળાઓને

છૂિાિે િા જેવી બાબિો પર શાસન કરિા લાગુ

કાર્્વાહી IDEA શાળાને અશક્િિા ધરાવિા

નોંધાવવા અથવા રાજ્ર્ કાર્દો અમલ
બજવણી અને ન્ર્ાર્ાલર્ના સત્તાવાળાઓને
અશક્િિા

ધરાવિા

બાળકે

આચરે લા

ગુનાઓ સામે સાંઘીર્ અને રાજ્ર્ના કાર્દાની
અરજીના સાંદભ્માાં પોિાની જવાબદારીઓ

સલાહ આપી હોર્ કે વાલીપણુ,ાં ફારગિી, અને
રાજ્ર્ના કાર્દા હેઠળ િમને સત્તા ના હોર્. િમે
િમારા બાળકના રૅ કોિ્ ની સમીક્ષા કરવાની
પરવાનગી બીજી કોઇ વ્ર્ક્ક્િને પણ આપી શકો
િો. િમે રૅ કોર્ડ ્ સની સમીક્ષા કરવા કહો ત્ર્ારે ,

શાળાએ રૅ કોર્ડ ્ સ અચ ૂક ઉપલબ્ધ કરાવવા રહ્યા

તનભાવવામાાં પ્રતિબાંતધિ કરતુ ાં નથી. જો

કોઇ ખબનજરૂરી તવલાંબ વગર અને ARD સતમતિની

ગુનો નોંધાવે િો, શાળાએ અચ ૂક ખાિરી

સત્ર પહેલાાં, અને કોઇપણ ટકસ્સામાાં તવનાંિીની

શાળા અશક્િિા ધરાવિા બાળકે આચરે લો

નોટિસ ઓફ પ્રોસીજરલ સેફગાર્ડ્ સ (કાર્્પદ્ધતિલક્ષી અગમચેિી જણાવિી સ ૂચના)
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કોઇ બેઠક કે કોઇ બાકી પ્રટિર્ા સુનાવણી કે ઉકેલ
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િારીખ પિી 45 થી વધારે કેલેન્િર ટદવસો પિી
નહીં.
 સ્પષ્િીકરિ, નકલો, અને ફી જો િમે પ ૂિો
િો, શાળાએ રૅ કોર્ડ ્ સ અચ ૂક સમજાવવા રહ્યા

અને અથ્ઘિન કરવુ ાં રહ્ુ,ાં કારણની અંદર.
શાળાએ િમારા માિે નકલો અચ ૂક બનાવવી

જો િે િમારા માિે રૅ કોર્ડ ્ સનુ ાં તનરીક્ષણ અને
સમીક્ષા કરી શકવાની એકમાત્ર રીિ હોર્.
શાળા િમારા બાળકને લગિા તશક્ષણ રૅ કોિ્
શોધી કાઢવા અથવા ફરીથી મેળવવા ફી

વસ ૂલ ના કરે િેવ ુ ાં બની શકે. જોકે, શાળા
નકલ કરવા માિે ફી વસ ૂલી શકે, જો ફી વિે

િમે રૅ કોર્ડ ્ સનુ ાં તનરીક્ષણ અને સમીક્ષા
કરવામાાં સક્ષમ ના બની શકો.

તશક્ષણ રૅ કોિ્ માાં એક કરિા વધારે બાળક પર
માટહિી સામેલ હોર્ િો, િમારી પાસે માત્ર
બાળકને

સાંબતાં ધિ

માિા-તપિા િરીકે િમારુાં નામ, અથવા બીજા કોઇ

કુટુાંબીજનનુ ાં નામ; િમારુાં સરનામુ;ાં અંગિ
ઓળખકિા્ (જેમ કે સોતશર્લ તસક્યુટરિી નાંબર);
અથવા લાક્ષખણકિાઓની ર્ાદી જે િમારા
બાળકને વ્ર્ાજબી ચોકસાઇ સાથે ઓળખવાનુ ાં
શક્ય બનાવે.
િમારી સાંમતિ, કે પાત્ર બાળકની સાંમતિ જે
રાજ્ર્ના કાર્દા હેઠળ પુખિ ઉંમરે પહોંછયુ ાં હોર્,
અંગિ ઓળખ જાહેર કરિી માટહિી સાંિાાંતિ

સેવાઓ પ ૂરી પાિિી કે િે માિે ચ ૂકવણી કરિી
સહભાગી

સાંસ્થાઓના

અતધકારીઓને

જાહેર

કરવામાાં આવે િે પહેલાાં અચ ૂક મેળવવી રહી. જો

િમારુાં બાળક એ ખાનગી શાળામાાં ભણતુ ાં હોર્,
અથવા ભણવાનુ ાં હોર્ જે િમે રહેિા હો િે સ્કૂલ

 એક કરિા વિારે િાળક પર માટહિી જો કોઇ

િમારા

માટહિીમાાં સામેલ િે : િમારા બાળકનુ ાં નામ,

માટહિીનુ ાં

તનરીક્ષણ અને સમીક્ષા કરવાનો, અથવા િે
ચોક્કસ માટહિીથી માટહિગાર રહેવાનો
અતધકાર િે .

િમને શાળાએ એકઠા કરે લા, જાળવેલા, કે
વાપરે લા તશક્ષણ રૅ કોર્ડ ્ સના પ્રકાર અને સ્થળની
ર્ાદીની તવનાંિી કરવાનો અને મેળવવાનો

ટિન્સ્િક્િમાાં ક્સ્થિ ના હોર્ િો, િમારા બાળકને
લગિી અંગિ ઓળખ જાહેર કરિી માટહિી

ખાનગી શાળા જ્ર્ાાં હોર્ િે સ્કૂલ ટિન્સ્િક્િના
અતધકારીઓ અને િમે રહો િો િે સ્કૂલ ટિન્સ્િક્િના
અતધકારીઓ વછચે જાહેર થાર્ િે પહેલાાં િમારી
સાંમતિ અચ ૂક મેળવવી રહી.

શાળાએ િમારા બાળકના ખાસ શૈક્ષખણક રૅ કોિ્ ની
સમીક્ષા કરનાર દરે ક વ્ર્ક્ક્િની (િમે અને અતધકૃિ

શાળા અતધકારીઓ તસવાર્) નોંધ (લૉગ) અચ ૂક
રાખવી રહી, તસવાર્ કે િમે જાહેર કરવા માિે

અતધકાર િે .

સાંમતિ પ ૂરી પાિી હોર્. આ લૉગમાાં અચ ૂક વ્ર્ક્ક્િનુ ાં

FERPA શાળા અતધકારીઓ સટહિના ચોક્કસ

માિે વ્ર્ક્ક્િને રૅ કોર્ડ ્ સનો ઉપર્ોગ કરવા અતધકૃિ

લોકોને િમારી સાંમતિ વગર િમારા બાળકના
રૅ કોર્ડ ્ સ જોવાની પરવાનગી આપે િે . અન્ર્થા,

અંગિ ઓળખ જાહેર કરિી માટહિી અન્ર્
લોકોને જાહેર કરાર્ િે પહેલાાં િમારી સાંમતિ

અચ ૂક મેળવવી રહી. અંગિ ઓળખ જાહેર કરિી
નોટિસ ઓફ પ્રોસીજરલ સેફગાર્ડ્ સ (કાર્્પદ્ધતિલક્ષી અગમચેિી જણાવિી સ ૂચના)
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નામ, પહોંચ પ ૂરી હોર્ િે િારીખ, અને હેત ુ જેના

કરવામાાં આવ્ર્ો હોર્ જેવી માટહિી અચ ૂક
સમાવવી રહી.
શાળામાાં એક અતધકારીએ અંગિ ઓળખ જાહેર
કરિી માટહિીની ગુપ્િિા ખાિરી કરાવવા માિે

જવાબદારી અચ ૂક લેવી રહી. અંગિ ઓળખ જાહેર
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કરિી માટહિી એકઠી કે ઉપર્ોગ કરિી િમામ

ઉલ્લાંઘન કરિી નથી િો, િમારા બાળકના

વ્ર્ક્ક્િઓએ

હેઠળ

રૅ કોર્ડ ્ સમાાંની માટહિી પર ટિપ્પણી કરવા

ગુપ્િિાના સાંદભ્માાં રાજ્ર્ની નીતિઓ અને

તનવેદન આપવાના િમારા અતધકારની જાણ

IDEA

અને

FERPA

કાર્્પદ્ધતિઓના સાંબધ
ાં માાં િાલીમ કે તશક્ષણ
અચ ૂક મેળવવુ ાં રહ્ુ.ાં દરે ક શાળાએ અંગિ ઓળખ

જાહેર કરિી માટહિી સુધી પહોંચ ધરાવિા
શાળાના કમ્ચારીઓના નામો અને પદની હાલની

િમને અચ ૂક કરવી રહી.

જો િમે િમારા બાળકને શરૂઆિમાાં પ ૂરી
પાિેલી સેવાઓ પિી િમારા બાળકને મળે લી

ર્ાદી, જાહેર તનરીક્ષણ માિે, અચ ૂક જાળવવી રહી.

ખાસ શૈક્ષખણક અને સાંબતાં ધિ સેવાઓ માિે

ુ ારવા જો િમે માનો કે િમારા
 રૅ કોર્ડ્ સ સિ

શાળાએ િમારા બાળકને અગાઉ મળે લી ખાસ

બાળકના

શૈક્ષખણક

રૅ કોર્ડ ્ સ

અચોક્કસ,

િમારી સાંમતિ લેખખિમાાં પાિી ખેંચી લો િો,
શૈક્ષખણક સેવાઓના કોઇ સાંદભો કાઢી નાખવા

ગેરમાગે દોરનારા, કે િમારા બાળકના

િમારા બાળકના તશક્ષણ રૅ કોર્ડ ્ સ સુધારવાની

શાળાને

શકો.

બાળકના રૅ કોર્ડ ્ સ સુધારવા શાળાને કહેવાનો

કરવુ ાં રહ્ુાં કે માટહિી સુધારવી કે કેમ. જો

રૅ કોર્ડ ્ સ અચોક્કસ, ગેરમાગે દોરનારા, કે

અતધકારોનુ ાં ઉલ્લાંઘન કરનારા િે િો, િમે
માટહિી

સુધારવા

કહી

વ્ર્ાજબી સમર્માાં શાળાએ અચ ૂક નક્કી

શાળા તવનાંિી કરે લી માટહિી સુધારવાનુ ાં
નકારે િો, રૅ કોર્ડ ્ સમાાંની માટહિીને પિકારવા

જરૂર પિિી નથી. જોકે, િમારી પાસે િમારા
અતધકાર હજુ પણ રહે િે જો િમે માનિા હો કે

િમારા બાળકના અતધકારોનુ ાં ઉલ્લાંઘન કરે િે .

શાળાએ િમને ઇનકાર અને િમારા અતધકારની

 અગમચેિીઓ અને નાિ શાળાએ િમારા

પ્રકારની સુનાવણી FERPA હેઠળ સ્થાતનક

સાંગ્રહ, જાહેર અને નાશ કરવાના િબક્કાઓએ

અતધકારી સમક્ષ થિી બાકી પ્રટિર્ા સુનાવણીને

અંગિ ઓળખકિા્નો ભૌતિક નાશ કે કાઢી

જાણ સુનાવણીમાાં અચ ૂક કરવી રહી. આ
સુનાવણી િે

અને િે તનષ્પક્ષ સુનાવણી

લીધે IDEA હોિી નથી.

જો, સુનાવણીના પટરણામ સ્વરૂપે, શાળા
નક્કી કરે કે માટહિી અચોક્કસ, ગેરમાગે
દોરનારી, કે અન્ર્થા િમારા બાળકની
ગુપ્િિા કે અન્ર્ અતધકારોનુ ાં ઉલ્લાંઘન

કરનારી િે િો, શાળાએ અચ ૂક માટહિીમાાં
ફેરફાર કરવો રહ્યો અને િમને લેખખિમાાં
જાણ કરવી રહી. જો, સુનાવણીના પટરણામ

સ્વરૂપે, શાળા નક્કી કરે કે માટહિી અચોક્કસ,
ગેરમાગે દોરનારી, કે અન્ર્થા િમારા
બાળકની ગુપ્િિા કે અન્ર્ અતધકારોનુ ાં
નોટિસ ઓફ પ્રોસીજરલ સેફગાર્ડ્ સ (કાર્્પદ્ધતિલક્ષી અગમચેિી જણાવિી સ ૂચના)
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બાળકના રૅ કોર્ડ ્ સની ગુપ્િિાનુ ાં રક્ષણ એકઠા,
અચ ૂક કરવુ ાં રહ્ુ.ાં નાશનો અથ્ માટહિીમાાંથી

નાખવાનો થાર્ િે જેથી કરીને માટહિી હવે

પિી અંગિ ઓળખ ખબલકુલ જાહેર ના કરે .
શાળાએ િમને અચ ૂક જણાવવુાં રહ્ુાં જ્ર્ારે િમારા
બાળકને શૈક્ષખણક સેવાઓ પ ૂરી પાિવા િમારા

બાળકના રૅ કોર્ડ ્ સમાાંની માટહિીની જરૂર હવે પિી

ખબલકુલ ના પિે. િમારી તવનાંિી મળે એિલે
માટહિીનો નાશ અચ ૂક કરવો રહ્યો તસવાર્ કે નામ,
સરનામુ,ાં ફોન નાંબર, ગ્રેડ્સ, હાજરી રૅ કોિ્ , હાજરી

પ ૂરાવેલા વગો, પ ૂરી કરે લી ગ્રેિ, અને ગ્રેિ પ ૂરી
કર્ા્ ન ુાં વર્્.

 માિા-તપિાઓને નોટિસ TEA નોટિસ આપશે
િેક્સાસ એજ્યુકેશન એજન્સી │ટિતવઝન ઓફ સ્પેતશર્લ એજ્યુકેશન
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જે માિા-તપિાઓને અંગિ ઓળખ જાહેર
કરિી માટહિીની ગુપ્િિા તવશે પ ૂરે પ ૂરા

માટહિગાર કરવા પ ૂરિી િે , જેમાાં સામેલ િે :

રાજ્ર્માાં તવતવધ વસ્િી સમ ૂહોને માત ૃભાર્ામાાં
અપાિી નોટિસના પ્રમાણનુ ાં વણ્ન; બાળકોનુ ાં
વણ્ન જેની પર અંગિ ઓળખ જાહેર કરિી
માટહિી જાળવવામાાં આવે િે , જે પ્રકારની
માટહિી શોધવામાાં આવે િે , માટહિી એકઠી

કરવામાાં વાપરવાની પદ્ધતિઓ, જેમાાં સામેલ
િે માટહિીનો સ્ત્રોિ જેમાાંથી માટહિી એકઠી
કરવામાાં

આવે

િે ,

અને

માટહિીમાાંથી

બનાવવાના ઉપર્ોગો; કાર્્નીતિઓ અને
કાર્્પદ્ધતિઓનો સારાાંશ જે સહભાગી થિી
એજન્સીઓએ અંગિ ઓળખ જાહેર કરિી
માટહિીનો સાંગ્રહ, ત્રાટહિ પક્ષોને ખુલાસો,

અવરોધ, અને નાશને અચ ૂક અનુસરવો રહ્યો;
અને આ માટહિીના સાંબધ
ાં માાં માિા-તપિાઓ
અને બાળકોના િમામ અતધકારોનુ ાં વણ્ન,
જેમાાં FERPA હેઠળના અતધકારો અને િેના
34

CFR

ભાગ

99

માાં

તનર્મનોના

અમલીકરણનો સમાવેશ થાર્ િે .
■

માિા-તપિા દ્વારા ખાનગી િાળામાાં

સ્વૈલ્છિક તનયક્ુ તિઓ

િમે િમારા બાળકને ખાનગી શાળામાાં મ ૂકો ત્ર્ારે
િમને ચોક્કસ અતધકારો હોર્ િે . IDEA માાં
સાવ્જતનક શાળાએ ખાસ શૈક્ષખણક અને સાંબતાં ધિ

સેવાઓ સટહિ, તશક્ષણનો ખચ્ ચ ૂકવવાની જરૂર
પિિી નથી, અશક્િિા ધરાવિા િમારા બાળક
માિે ખાનગી શાળા કે સગવિમાાં જો સાવ્જતનક
શાળાએ િમારા બાળકને FAPE ઉપલબ્ધ કરાવ્યુ ાં
હોર્ અને િમે િમારા બાળકને ખાનગી શાળા કે

સગવિમાાં મ ૂકવાનુ ાં પસાંદ કરો. જોકે, ખાનગી
શાળા ક્સ્થિ હોર્ ત્ર્ાાં સાવ્જતનક શાળાએ િમારા
નોટિસ ઓફ પ્રોસીજરલ સેફગાર્ડ્ સ (કાર્્પદ્ધતિલક્ષી અગમચેિી જણાવિી સ ૂચના)
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બાળકને એવી વસ્િીમાાં અચ ૂક સમાવવુ ાં રહ્ુાં જેની
જરૂટરર્ાિોને ખાનગી શાળામાાં માિા-તપિાઓએ
મ ૂકેલા બાળકોના સાંદભ્માાં IDEA જોગવાઇઓ
હેઠળ અચ ૂક પહોંચી વળવામાાં આવે.
■

FAPE નો તવવાદ ઊિો થર્ો હોર્ ત્ર્ારે

માિા-તપિાઓ દ્વારા ખાનગી િાળામાાં
તનયક્ુ તિઓ

િમે ચોક્કસ અતધકારો ધરાવો િો જ્ર્ારે િમે
િમારા બાળકને ખાનગી શાળામાાં મ ૂકો કારણ કે

િમે િમારા બાળક માિે ર્ોગ્ર્ કાર્્િમની
ઉપલબ્ધિાના સાંદભ્માાં સાવ્જતનક શાળા સાથે
અસાંમિ થાવ િો.
જો િમારા બાળકે સાવ્જતનક શાળાની સત્તા હેઠળ
ખાસ શૈક્ષખણક અને સાંબતાં ધિ સેવાઓ અગાઉ
મેળવી હોર્ અને િમે સાવ્જતનક શાળાની સાંમતિ
કે િેઓની ભલામણ વગર િમારા બાળકને

ખાનગી પ્રી-સ્કૂલ, એખલમેન્િી સ્કૂલ, કે સેકન્િરી

સ્કૂલમાાં પ્રવેશ આપવાનુ ાં પસાંદ કરો િો,
ન્ર્ાર્ાલર્ કે સુનાવણી અતધકારી માિે સાવ્જતનક
શાળા િમને િે પ્રવેશના ખચ્ માિે વળિર આપે
િેવી જરૂર પિી શકે જો ન્ર્ાર્ાલર્ કે સુનાવણી
અતધકારીને લાગે કે સાવ્જતનક શાળાએ િે પ્રવેશ
પહેલાાં િમારા બાળકને FAPE અગાઉ સમર્સર
રીિે ઉપલબ્ધ કરાવ્યુ ાં ન હતુ ાં અને એ કે ખાનગી
તનયુક્ક્િ ર્ોગ્ર્ િે . એક સુનાવણી અતધકારી કે
ન્ર્ાર્ાલર્ િમારી તનયુક્ક્િને ર્ોગ્ર્ જોઇ શકે,
પિી ભલે તનયુક્ક્િમાાં રાજ્ર્ના ધોરણો ન
સાંિોર્ાર્ જે TEA અને શાળાઓ દ્વારા પ ૂરા પિાિા
તશક્ષણને લાગુ પિિા હોર્.
 વળિર પર મર્ા્ દા ઉપરના ફકરામાાં વણ્વેલો
ખચ્ ઘિાિી કે નકારી શકાર્ જો: િમારા
િેક્સાસ એજ્યુકેશન એજન્સી │ટિતવઝન ઓફ સ્પેતશર્લ એજ્યુકેશન
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બાળકને સાવ્જતનક શાળામાાંથી કાઢી મ ૂકિા

સાથે સુસગ
ાં િપણુ ાં િમારા બાળકને ગાંભીર

પહેલાાં િમે હાજર રહ્યાાં હો િે બહુ િાજેિરની

ભાવનાત્મક નુકસાનમાાં પટરણમે િેવી શક્યિા

ARD સતમતિ બેઠકમાાં, િમે ARD સતમતિને

જણાવ્યુ ાં ન હોર્ કે િમે િમારા બાળકને
FAPE પ ૂરુાં પાિિા પહેલાાં સાવ્જતનક શાળા

દ્વારા દરખાસ્િ હેઠળની તનયુક્ક્િને નકારિા
હિા અને િમારા બાળકને સાવ્જતનક ખચે

ખાનગી શાળામાાં પ્રવેશ અપાવવાનો િમારો હેત;ુ

અથવા ઓિામાાં ઓિાાં 10 કામકાજના ટદવસોમાાં,
કામકાજના ટદવસે આવિી કોઇ રજાઓ સટહિ,
િમે સાવ્જતનક શાળામાાંથી િમારા બાળકને

હોર્.
■

માિા-તપિાના અતિકારોની િિદીલી

IDEA હેઠળ માિા-તપિાના િમામ અતધકારો
બાળકને ત્ર્ારે િબદીલ થાર્ િે જ્ર્ારે બાળક
પુખિ ઉંમરે પહોંચે. િેક્સાસના કાર્દા હેઠળ પુખિ
ઉંમર 18 વર્્ની િે . મોિા ભાગના બાળકો માિે, આ
દસ્િાવેજમાાં ચચા્ કરે લા માિા-તપિાના િમામ

રૂખસદ અપાવો િે પહેલાાં, િમે િે માટહિીની

અતધકારો બાળકને 18 વર્્ની ઉંમરે િબદીલ

અથવા, િમે સાવ્જતનક શાળામાાંથી િમારા

પુખિ ઉંમરના તવદ્યાથીને િબદીલ કરવામાાં આવે

લેખખિ સ ૂચના સાવ્જતનક શાળાને ન આપી હોર્;

કરવામાાં આવશે. માિા-તપિાના અતધકારો િમારા

બાળકને રૂખસદ અપાવો િે પહેલાાં, સાવ્જતનક

ત્ર્ારે , િેમની કે િેણીની પાસે શૈક્ષખણક તનણ્ર્ો

શાળાએ િમને િમારા બાળકનુાં મ ૂલ્ર્ાાંકન

કરવાનો પોિાનો હેત ુ પ ૂરો પાિયો હોર્, ર્ોગ્ર્ અને
ુ ા તનવેદન સટહિ,
વ્ર્ાજબી મ ૂલ્ર્ાાંકનના હેતન

પરાં ત ુ િમે મ ૂલ્ર્ાાંકન માિે બાળકને ઉપલબ્ધ ના
કરાવ્યુાં હોર્; અથવા ન્ર્ાર્ાલર્ને લાગે કે િમારી
કાર્્વાહીઓ ગેરવ્ર્ાજબી હિી.

તનષ્ફળિા બદલ અચ ૂક ન જ ઘિાિવો કે

નકારવો જો: સાવ્જતનક શાળાએ િમને
નોટિસ આપિા રોક્યા હોર્; િમને ઉપર
નોટિસ

પ ૂરી

પાિવા

િમારી

જવાબદારીની નોટિસ ના મળી હોર્; અથવા
ઉપરની જરૂટરર્ાિો સાથે સુસગ
ાં િપણુ ાં જે
િમારા બાળકને શારીટરક નુકસાન પહોંચાિે
િેવી શક્યિામાાં પટરણમે. ન્ર્ાર્ાલર્ કે
સુનાવણી અતધકારીની તવવેકબુદ્ધદ્ધને અધીન,

વળિરનો ખચ્ જરૂરી નોટિસ પ ૂરી પાિવામાાં
િમારી તનષ્ફળિા બદલ ઘિાિી કે નકારી ના

શકાર્ જો િમે સાક્ષર ના હો અથવા અંગ્રેજીમાાં
લખી ના શકો, અથવા ઉપરની જરૂટરર્ાિો
નોટિસ ઓફ પ્રોસીજરલ સેફગાર્ડ્ સ (કાર્્પદ્ધતિલક્ષી અગમચેિી જણાવિી સ ૂચના)
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િમને ARD સતમતિ બેઠકની નોટિસો અને

અગાઉની લેખખિ નોટિસો હજુ પણ અચ ૂક પ ૂરી

પાિવી રહી. િમે, જોકે, બેઠકોમાાં હાજર ન રહો િેવ ુ ાં
બની શકે તસવાર્ કે પુખિ ઉંમરના તવદ્યાથી કે
શાળાએ િમને ખાસ કરીને તનમાંતત્રિ કર્ા્ હોર્

જોકે, વળિરનો ખચ્ નોટિસ પ ૂરી પાિવામાાં

વણ્વેલી

લેવાનો અતધકાર હોર્ િે , જોકે સાવ્જતનક શાળાએ

અથવા તસવાર્ કે પુખિ ઉંમરના તવદ્યાથી સહાર્ક
તનણ્ર્ લેવાના કરારમાાં િમને િે અતધકાર આપે.
ુ િ ઉંમરના તવદ્યાથી માિે ન્ર્ાર્ાલર્ પખ્
તનયતુ િ વાલી જો ન્ર્ાર્ાલર્ે િમારી કે બીજી

કોઇ વ્ર્ક્ક્િની તનમણ ૂક પુખિ ઉંમરના
કાર્દે સર વાલી િરીકે કરી હોર્ િો, IDEA
હેઠળ અતધકારો પુખિ ઉંમરના તવદ્યાથીને
િબદીલ થશે નહીં. કાર્દે સર રીિે તનયુક્િ
વાલી અતધકારો મેળવશે.
ુ િ તવદ્યાથી જો પુખિ તવદ્યાથી
 જેલમાાં પખ્
જેલમાાં હોર્ િો, િમામ IDEA અતધકારો 18

વર્્ની ઉંમરના પુખિ તવદ્યાથીને િબદીલ
િેક્સાસ એજ્યુકેશન એજન્સી │ટિતવઝન ઓફ સ્પેતશર્લ એજ્યુકેશન
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થશે . િમારે ખાસ તશક્ષણ સાંબતાં ધિ લેખખિ

નોટિસમાાં

નોટિસો અગાઉથી મેળવવાનો અતધકાર

તવકલ્પોને લગિી માટહિી અને સાંસાધનો

સેવાઓ સામેલ િે જે િમારા બાળકને

ફેતમલી કોિના પ્રકરણ 31 માાં વણ્વ્ર્ા પ્રમાણે

સ્વિાંત્રપણે જીવનતનવા્હ કરવામાાં સહાર્િા

ચોક્કસ ક્સ્થતિઓ રહેલી િે જેમાાં બાળક 18

કરી શકે. આ લેખખિ નોટિસમાાં વધારાની

વર્્ પહેલાાં પુખિ ઉંમરમાાં પટરણમે િેવ ુ ાં

માટહિી મેળવવા વાપરવાની સાંપક્ માટહિી

આવે િે . જો િમારુાં બાળક આ પ્રકરણ હેઠળ

સમર્ે િબદીલ થશે.

િમારા પુખિ ઉંમરના તવદ્યાથીનુ ાં માન્ર્
પાવર ઓફ એિની (મુખત્ર્ારનામુ)ાં કે માન્ર્

કરાર અચ ૂક

સ્વીકારવો રહ્યો.

■

ખાસ તિક્ષિ માટહિી

તનણ્ર્ લેવાના કરારો, અને અન્ર્ સહાર્િા અને
સેવાઓ સામેલ િે જે િમારા બાળકને સ્વિાંત્રપણે
જીવનતનવા્ હમાાં સહાર્િા કરી શકે. શાળા વર્્
2018-2019 થી શરૂ કરીને, િમારા બાળકની IEP
માાં સાવ્જતનક શાળાએ આ માટહિી પ ૂરી પાિી
હોવાનુાં વણ્ન પણ અચ ૂક હોવુાં રહ્ુ.ાં

િમારા બાળકની 18 મી જન્મિારીખે,
સાવ્જતનક શાળાએ િમને અને િમારા

બાળકને લેખખિ નોટિસ અચ ૂક પ ૂરી પાિવી
રહી કે માિા-તપિાના અતધકારો પુખિ ઉંમરના
તવદ્યાથીને િબદીલ થર્ા િે .

જોઇિી હોર્ િો, િમે સ્પેતશર્લ એજ્યુકેશન

ઇન્ફમેશન સેન્િરને 1-855-SPEDTEX (1-855773-3839) નાંબર પર ફોન કૉલ કરી શકો. જો િમે
આ નાંબર પર ફોન કૉલ કરો અને સાંદેશો િોિી દો

િો, એક ચોક્કસ વ્ર્ક્ક્િ કામકાજના સામાન્ર્
કલાકો દરતમર્ાન િમને વળિો કૉલ કરશે. બતધર

 અતનવાર્્ નોટિસો અને માટહિી િમારા
બાળકની 17 મી જન્મિારીખે કે ત્ર્ાર પહેલાાં,
સાવ્જતનક શાળાએ િમને અને િમારા
બાળકને માિા-તપિાના અતધકારોનુ ાં વણ્ન
કરિી લેખખિ નોટિસ અચ ૂક પ ૂરી પાિવી રહી
અને વાલીપણુ ાં અને વાલીપણુન
ાં ા તવકલ્પોને
લગિી માટહિી સમાવવી, જેમા સહાર્ક

શાળા વર્્

2018-2019 થી શરૂ કરીને, આ લેખખિ
નોટિસ ઓફ પ્રોસીજરલ સેફગાર્ડ્ સ (કાર્્પદ્ધતિલક્ષી અગમચેિી જણાવિી સ ૂચના)
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પણ અચ ૂક સમાવવી રહી.

જો િમને ખાસ તશક્ષણ મુદ્દાઓને લગિી માટહિી

 વાલીપિાના તવકલપો સાવ્જતનક શાળાએ

સહાર્ક તનણ્ર્ લેવાનો

વાલીપણાના

લેવાના કરારો, અને અન્ર્ સહાર્િા અને

ુ િ તવદ્યાથીઓ િેક્સાસ
 18 વર્્ પહેલાાંના પખ્

IDEA હેઠળના અતધકારો િમારા બાળકને િે

અને

અચ ૂક સમાવવા રહ્યા, જેમાાં સહાર્ક તનણ્ર્

રહેશે નહીં.

પુખિ ઉંમરનુ ાં હોવાનુ ાં તનધા્ટરિ થાર્ િો,

વાલીપણુ ાં

કે સાાંભળવાની સમસ્ર્ા ધરાવિી વ્ર્ક્ક્િઓ 7-1-1
પર રીલૅ િેક્સાસ ઉપર્ોગ કરીને ઉપર જણાવેલા
વોઇસ નાંબર પર ફોન કૉલ કરી શકે.
■

અસાંમતિઓ ઉકેલવી

િમે શાળાએ િમારા બાળકની ખાસ તશક્ષણ
સેવાઓને સાંબતાં ધિ કરે લી કાર્્વાહીઓ સાથે
અસાંમિ થાવ એવો સમર્ આવી શકે. િમને

મિભેદો ઊભા થાર્ એિલે શાળા કમ્ચારીઓ સાથે
કામ કરવા દૃઢિાથી પ્રોત્સાટહિ કરવામાાં આવે િે .

શાળા માિા-તપિાને કર્ા તવવાદ ઉકેલ તવકલ્પો

આપે િે િે તવશે િમે શાળાને પ ૂિી શકો. TEA ખાસ
તશક્ષણ કરારો ઉકેલવા માિે ચાર ઔપચાટરક
તવકલ્પો આપે િે : રાજ્ર્ના IEP સરળીકરણ,
મધ્ર્સ્થી સેવાઓ, ખાસ શૈક્ષખણક ફટરર્ાદ ઉકેલ
િેક્સાસ એજ્યુકેશન એજન્સી │ટિતવઝન ઓફ સ્પેતશર્લ એજ્યુકેશન
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ટદવસોમાાં જરૂરી તવનાંિી અચ ૂક દાખલ કરવી

પ્રટિર્ા, અને બાકી પ્રટિર્ા સુનાવણી કાર્્િમ.
■

રહી, અને બેઠક ફરીથી ર્ોજવા એક

રાજ્ર્ની IEP સરળીકરિ

ફેતસખલિેિર

પ ૂરા પાિવા રાજ્ર્ની IEP સરળીકરણ ર્ોજના

•

મધ્ર્સ્થીમાાં એક જ સમર્ે સામેલ ન જ હોવા

તનણ્ર્ોને લગિા તવવાદમાાં રહેલા પક્ષો માિે
ફેતસખલિેિર

પ ૂરો

અચ ૂક

પાિવા

રહ્યા.
•

અતનવાર્્ તવનાંિી

ફોમ્ અચ ૂકપણે િમે

અને શાળા દ્વારા ભરીને સહી કરવુ ાં રહ્ુ.ાં આ
ફોમ્ અંગ્રેજી અને સ્પેતનશ
ઉપલબ્ધ િે :

TEA પાસેથી

પણ

ઉપલબ્ધ િે .

અંિે આપેલી િે .
તવવાદ

અચ ૂક

ARD

સતમતિ

બેઠકને

સાંબતાં ધિ હોવો રહ્યો જેમાાં IEP નાાં એક કે
વધારે જરૂરી ઘિકો તવશે પારસ્પટરક સાંમતિ

ના સધાઇ હોર્ અને ARD સતમતિ તવરામ
કરવા અને બેઠક ફરીથી ર્ોજવા સાંમિ થઇ

•

•

િમે અને શાળા IEP સરળીકરણ માિે હાલની
તવનાંિી દાખલ કર્ા્ના એ જ શાળા વર્્માાં એ
જ બાળકને સાંબતાં ધિ IEP સરળીકરણમાાં

http://tea.texas.gov/

TEA માિેની સાંપક્ માટહિી આ દસ્િાવેજના

•

અચ ૂક ન હોવા રહ્યા.

ભાર્ામાાં અહીં

Academics/Special_Student_Populations
/
Special_Education/Programs_and_Servi
c
es/Individualized_Education_Program_F
a cilitation/. િે
તવનાંિી કરવાથી

તવવાદાસ્પદ મુદ્દાઓ ખાસ તશક્ષણ ફટરર્ાદ કે
ખાસ તશક્ષણ બાકી પ્રટિર્ા સુનાવણીને અધીન

સાંિોર્વાની રહેિી શરિો નીચે મુજબ િે :
•

તવવાદ અખભવ્ર્ક્ક્િ તનધા્રણ કે IAES
હોવો રહ્યો. િમે અને શાળા ખાસ તશક્ષણ

બાળકને FAPE ની જોગવાઇને સાંબતાં ધિ

સ્વિાંત્ર

અચ ૂક

તનયુક્ક્િના તનધા્રણને સાંબતાં ધિ અચ ૂક ના

બનાવવામાાં આવી િે જે અશક્િિા ધરાવિા

ARD સતમતિ બેઠકને સહાર્િા કરે િે . TEA માિે

િારીખે

ઉપલબ્ધ હોવો રહ્યો.

કાર્દા દ્વારા જરૂટરર્ાિ મુજબ, TEA દ્વારા સ્વિાંત્ર
IEP ફેતસખલિેિસ્ (વધારે સરળ બનાવનારાઓ)

તનધા્ટરિ

સહભાગી અચ ૂક ન હોવા રહ્યા.
■

મધ્ર્સ્થી સેવાઓ

મધ્ર્સ્થી બાળકની ઓળખ, મ ૂલ્ર્ાાંકન, શૈક્ષખણક

તનયુક્ક્િ અને FAPE ને લગિી અસાંમતિઓ
ઉકેલવા માિે ઉપર્ોગમાાં લેવાિા ઉપલબ્ધ
તવકલ્પોમાાંનો એક િે . જો િમે અને શાળા બાંને
મધ્ર્સ્થીમાાં સહભાગી થવા સાંમિ થાવ િો, TEA
ગોઠવણો કરે િે અને મધ્ર્સ્થી માિે ચ ૂકવણી કરે

િે . મધ્ર્સ્થીનો ઉપર્ોગ IDEA હેઠળ િમને બાકી
પ્રટિર્ા સુનાવણી કે બીજા કોઇ અતધકારો નકારવા
ન પણ કરી શકાર્.

હોર્.

દરે ક વખિે બાકી પ્રટિર્ા સુનાવણીની તવનાંિી

િમે અને શાળાએ અસાંમતિમાાં પટરણમેલી

સ્વચાખલિપણે આપે િે . પરાં ત,ુ િમને અને શાળાને

ARD સતમતિ બેઠકના

પાાંચ કેલેન્િર

નોટિસ ઓફ પ્રોસીજરલ સેફગાર્ડ્ સ (કાર્્પદ્ધતિલક્ષી અગમચેિી જણાવિી સ ૂચના)
જુ લાઇ 2018

કરવામાાં આવે ત્ર્ારે TEA મધ્ર્સ્થી સેવાઓ
કોઇપણ સમર્ે િમારા બાળકના ખાસ તશક્ષણ
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કાર્્િમને લગિી અસાંમતિ હોર્ ત્ર્ારે િમે
મધ્ર્સ્થી સેવાઓ માિે પ ૂિી શકો.

અથવા સાંઘીર્ જીલ્લા ન્ર્ાર્ાલર્માાં લાગુ કરી
શકાર્ િેવો હોર્ િે .

મધ્ર્સ્થીઓ TEA કે િેક્સાસમાાં કોઇ શાળાના

િમે મધ્ર્સ્થી પ્રટિર્ા તવશે વધુ માટહિી TEA

કમ્ચારીઓ

વેબસાઇિ

નથી,

અને

િેઓને

િેઓની

પર

જોઇ

શકો

િો,

તવશ્વાસપાત્રિા સાથે તવરોધ કરતુ ાં કોઇ અંગિ કે

http://tea.texas.gov/index4.aspx?id=5087.

વ્ર્વસાર્ી ટહિ હોઇ શકતુ ાં નથી. મધ્ર્સ્થીઓ

■

વ્ર્વસાર્ીઓ િે જેઓ તવવાદો ઉકેલવામાાં
લાર્કાિ ધરાવિા અને િાલીમબદ્ધ હોર્ િે અને

િેઓને ખાસ તશક્ષણ કાર્દાઓનુ ાં જ્ઞાન હોર્ િે .
મધ્ર્સ્થીની ભ ૂતમકા હેત ુલક્ષી રહેવાની હોર્ િે

અને મધ્ર્સ્થીમાાં કોઇપણ પક્ષનો પક્ષપાિ કરિા
નથી. મધ્ર્સ્થીનુ ાં લક્ષ્ર્ િમને અને શાળાને એ
સાંમતિ પહોંચવામાાં સહાર્િા કરવાનુ ાં િે જેનાથી

િમને બાંનેને સાંિોર્ થાર્. મધ્ર્સ્થીઓની પ ૂરી
ર્ાદી

અહીં

ઉપલબ્ધ

િે ,

http://tea.texas.gov/index4.aspx?id=5087.
જો િમે અને શાળા મધ્ર્સ્થી કરવા સાંમિ થાવ
િો, િમે ચોક્કસ મધ્ર્સ્થીનો ઉપર્ોગ કરવા
સાંમિ થઇ શકો િો નટહિર મધ્ર્સ્થી અિસટ્ટે
(કોઇ િમ વગર - રે ન્િમલી) ફાળવવામાાં આવશે.
કોઇપણ ટકસ્સામાાં, મધ્ર્સ્થી િમને અને શાળાને
અનુકૂળ હોર્ િે સ્થળે અને સમર્ે મધ્ર્સ્થી સત્ર

તનધા્ટરિ કરવા િમારો િાત્કાખલક સાંપક્ કરશે.
મધ્ર્સ્થી દરતમર્ાન થર્ેલી ચચા્ઓ ખાનગી
હોર્ િે અને િેનો ઉપર્ોગ ભતવષ્ર્માાં બાકી
સુનાવણી

પ્રટિર્ામાાં

કે

ન્ર્ાર્ાલર્ની

કાર્્વાહીમાાં પુરાવા િરીકે કરી શકાિો નથી.
જો િમે અને શાળા સાંમતિ પર પહોંચો િો, િમે
અને શાળાના અતધકૃિ પ્રતિતનતધ લેખખિ સાંમતિ

ખાસ તિક્ષિ ફટરર્ાદ ઉકેલ

પ્રટક્રર્ા
બીજો એક

તવકલ્પ

જે ખાસ તશક્ષણ

તવવાદો ઉકેલવા માિે િે િે િે TE ની ખાસ

તશક્ષણ ફટરર્ાદ ઉકેલ પ્રટિર્ા. જો િમે માનિા હો
કે એક જાહેર એજન્સીએ ખાસ તશક્ષણ
જરૂટરર્ાિનુ ાં ઉલ્લાંઘન કયુું િે િો, િમે આ
દસ્િાવેજના અંિે આપેલા સરનામે TEA ને
લેખખિ ફટરર્ાદ મોકલી શકો. િમે િમારી

ફટરર્ાદ એ એકમની તવરુદ્ધ પણ કરી શકો જેમની
સામે

ફટરર્ાદ
આવી હોર્.
વ્ર્ક્ક્િ

દાખલ કરવામાાં
કોઇપણ સાંસ્થા કે

TEA સાથે ફટરર્ાદ

દાખલ કરી શકે. ફટરર્ાદ સમર્રે ખા TEA ને
ફટરર્ાદ મળ્ર્ાના ટદવસ પિીના અનુગામી
ટદવસથી શરૂ થશે. િમારી લેખખિ ફટરર્ાદમાાં

ઉલ્લાંઘનનુ ાં વણ્ન અચ ૂક કરવુ ાં રહ્ુાં જે ફટરર્ાદ
મળ્ર્ાની િારીખ પહેલાાં એક વર્્થી વધારે

સમર્માાં થયુ ાં ન હતુ.ાં ફટરર્ાદમાાં અચ ૂક સામેલ

હોવુ ાં રહ્ુ:ાં એક તનવેદન કે જાહેર એજન્સીએ એક
ખાસ તશક્ષણ જરૂટરર્ાિનુ ાં ઉલ્લાંઘન કયુું િે ,
હકીકિો જેની પર તનવેદન આધાટરિ િે , અને
િમારી સહી અને સાંપક્ માટહિી. જો ફટરર્ાદ
ચોક્કસ બાળકને સાંબતાં ધિ હોર્ િો, ફટરર્ાદમાાં

પર સહી કરશો. કરાર કાર્દે સર રીિે બાંધનકારક

આનો સમાવેશ પણ અચ ૂક કરવો રહ્યો: બાળકનુ ાં

અને આ પ્રકારનો મુકદમો સાાંભળવા રાજ્ર્ના

નામ અને સરનામુ ાં અથવા સાંપક્ માટહિી જો

કાર્દા હેઠળ સત્તા ધરાવિા ન્ર્ાર્ાલર્માાં

બાળક બેઘર હોર્, બાળકની શાળાનુ ાં નામ, અને

નોટિસ ઓફ પ્રોસીજરલ સેફગાર્ડ્ સ (કાર્્પદ્ધતિલક્ષી અગમચેિી જણાવિી સ ૂચના)
જુ લાઇ 2018
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બાળકની સમસ્ર્ાની પ્રકૃતિનુ ાં વણ્ન, િે સમર્ે

દાખલ કરવામાાં, જોકે, મધ્ર્સ્થી કે બાકી પ્રટિર્ા

સમસ્ર્ાનુ ાં જે પ્રમાણ જાણમાાં અને ઉપલબ્ધ

સુનાવણીની તવનાંિી કરવામાાં િમારો અતધકાર

હોર્ િે સટહિ.

જિો રહેિો નથી.

TEA િમને વધારાની માટહિી રજૂ કરવાની અને

જો િમે ફટરર્ાદ દાખલ કરો અને સરખા

સ્વૈચ્છિક મધ્ર્સ્થીમાાં પ્રવેશવાની િક આપશે.

તવવાદોને લગિી બાકી સુનાવણી પ્રટિર્ાની

એજન્સીને ફટરર્ાદને પ્રતિભાવ આપવા એક િક

સુધી ફટરર્ાદમાાંના કોઇપણ તવવાદોને બાજુ પર

TEA ફટરર્ાદ ઉકેલવા દરખાસ્િ રજૂ કરવા જાહેર
પણ આપશે.

િમારી લેખખિ ફટરર્ાદ મળ્ર્ાના 60 કેલેન્િર
ટદવસમાાં, ઉપર વણ્વેલી જરૂટરર્ાિો અથવા પક્ષ
કરારને સાંિોર્િા ખાસ સાંજોગોને લીધે લાંબાવેલી
હોર્ િે તસવાર્, સ્થળ પર ચાલિી િપાસ સટહિ,
જો જરૂરી લાગે. TEA િમામ સાંબતાં ધિ માટહિીની
સમીક્ષા કરશે અને તનધા્ટરિ કરશે કે શુ ાં જાહેર
એજન્સીએ ખાસ તશક્ષણ જરૂટરર્ાિનુ ાં ઉલ્લાંઘન
કયુું િે કે કેમ. િમને TEA નાાં તનણ્ર્ માિે જાણેલી

તવનાંિી કરો િો, TEA સુનાવણી પ ૂરી થાર્ ત્ર્ાાં
મ ૂકી દે શે જેને બાકી પ્રટિર્ા સુનાવણીમાાં
સાંબોધવામાાં આવી રહ્યાાં હોર્. બાકી સુનાવણી
પ્રટિર્ાનો ભાગ ન હોર્ િેવો કોઇ તવવાદ
સમર્સીમામાાં અને આ દસ્િાવેજમાાં વણ્વેલી
કાર્્પદ્ધતિઓ અનુસાર ઉકેલવામાાં આવશે. જો
બાકી પ્રટિર્ા સુનાવણીમાાં નક્કી કરે લી કોઇ
ફટરર્ાદમાાં કોઇ તવવાદમાાં એકસરખા પક્ષો
સામેલ હોર્ િો, સુનાવણીનો તનણ્ર્ િે તવવાદ
પર બાંધનકારક રહે િે .

હકીકિો, િારણો અને કારણોની શોધ સટહિ દરે ક

િમે ફટરર્ાદ પ્રટિર્ા અને ફટરર્ાદ િપાસ ફોર્મસ્

આરોપો સાંબોધિો લેખખિ તનણ્ર્ જણાવવામાાં

તવશે વધુ માટહિી

આવશે.

વેબસાઇિ

જો TEA તનધા્રિ કરે કે જાહેર એજન્સીએ ખાસ

https://tea.texas.gov/Academics/Special_Stud
ent_Populations/Special_Education/Dispute_
Resolution/Special_Education_Dispute_Reso
lution_Processes/.

તશક્ષણ જરૂટરર્ાિનુ ાં ઉલ્લાંઘન કયુું િે િો, TEA
માિે એ જરૂરી હોવુ ાં રહ્ુાં કે જોવામાાં આવેલા

ઉલ્લાંઘનો સાંબોધવા જાહેર એજન્સી ર્ોગ્ર્

પગલાઓ લે, િેકતનકલ સહાર્િા પ્રવ ૃતત્તઓ,
વાિાઘાિો, અને સુધારક કાર્્વાહીઓ સટહિ.
સુધારક

કાર્્વાહીઓમાાં ચોક્કસ

બાળક

કે

બાળકોના સમ ૂહને અગાઉ પ ૂરી ન પાિેલી

સેવાઓની આપ ૂતિિ કરવા સેવાઓ પ ૂરી પાિવાનો
અને અશક્િિા ધરાવિા બાળકો માિે સેવાઓની
ર્ોગ્ર્ ભાતવ જોગવાઇનો સમાવેશ થઇ શકે. TEA
નાાં િમારી ફટરર્ાદના સાંબધ
ાં માાં તનણ્ર્ો અંતિમ
હોર્ િે અને િેની અપીલ ન પણ કરાર્. ફટરર્ાદ
નોટિસ ઓફ પ્રોસીજરલ સેફગાર્ડ્ સ (કાર્્પદ્ધતિલક્ષી અગમચેિી જણાવિી સ ૂચના)
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■

TEA

પર અહીં શોધી શકો િો,

ુ ાવિી કાર્્ક્રમ
િાકી પ્રટક્રર્ા સન

ખાસ તશક્ષણ તવવાદો ઉકેલવા માિે ચોથો તવકલ્પ
બાકી પ્રટિર્ા સુનાવણી કાર્્િમ િે . બાકી પ્રટિર્ા
સુનાવણીમાાં,

તનષ્પક્ષ

સુનાવણી

અતધકારી

પક્ષકારોનો પુરાવો સાાંભળે િે અને કાર્દે સર
બાંધનકારક તનણ્ર્ લે િે .
િમારી પાસે િમારા બાળકની ઓળખ, મ ૂલ્ર્ાાંકન
કે શૈક્ષખણક તનયુક્ક્િને સાંબતાં ધિ કોઇ મુદ્દા પર બાકી
પ્રટિર્ા સુનાવણીની અથવા િમારા બાળકની
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FAPE જોગવાઇની તવનાંિી કરવાનો અતધકાર
િે . જો બાકી પ્રટિર્ા ફટરર્ાદમાાં સાવ્જતનક
શાળામાાં પ્રારાં ખભક પ્રવેશ માિેની અરજી સામેલ
હોર્ િો, િમારા બાળકને, િમારી સાંમતિ સાથે,
સુનાવણી પ ૂરી થાર્ ત્ર્ાાં સુધી તનર્તમિ
સાવ્જતનક શાળા કાર્્િમમાાં અચ ૂક રાખવુ ાં રહ્ુ.ાં

નોટિસ ઓફ પ્રોસીજરલ સેફગાર્ડ્ સ (કાર્્પદ્ધતિલક્ષી અગમચેિી જણાવિી સ ૂચના)
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િમે સુનાવણીની તવનાંિીનો આધાર બનાવિી

આરોપ મ ૂકેલી કાર્્વાહી તવશે જાણિા હો અથવા
જાણવી જોઇિી િારીખથી એક વર્્માાં બાકી

પ્રટિર્ા સુનાવણીની તવનાંિી અચ ૂક કરવી રહી. આ
એક વર્્ની સમર્સીમાનો મર્ા્દાઓના કાર્દા
િરીકે પણ ઉલ્લેખ કરવામાાં આવે િે . આ
સમર્સીમા િમને લાગુ પિિી નથી જો િમને
શાળા દ્વારા સમસ્ર્ા ઉકેલાઇ હોવાના ચોક્કસ ખોિા

અથ્ઘિનને લીધે અથવા િમને પ ૂરી પાિવી
જરૂરી માટહિી શાળાએ પાિી ખેંચી લીધી હોવાને
લીધે સુનાવણીની તવનાંિી કરવામાાંથી રોકવામાાં
આવ્ર્ા હોર્. કેિલાક સાંજોગોમાાં, બાકી પ્રટિર્ા
સુનાવણીની તવનાંિી કરવા એક વર્્ની મુદિના
કાર્દાને િોલ કરવામાાં—અથવા રોકવામાાં આવી
શકે—જો િમે સશસ્ત્ર દળો, નેશનલ ઓશતનક

એન્િ એટ્મોસ્ફેટરક એિતમતનસ્િેશનના તનયુક્િ
દળ, અથવા યુનાઇિેિ સ્િેટ્સ જાહેર આરોગ્ર્
સેવાના તનયુક્િ દળના ફરજ પર સટિર્ સભ્ર્ હો,
અને જો સતવિસ મેર્મબસ્ તસતવલ ટરખલફ એક્િ િરીકે
જાણીિા સાંઘીર્ કાર્દાની મર્ા્દાની જોગવાઇનો
કાર્દો િમને લાગુ પિિો હોર્.

શાળાએ

ખાસ

તશક્ષણ

જરૂટરર્ાિનુ ાં

ઉલ્લાંઘન કયુું હોવાનુ ાં સાખબિ કરવાનો બોજો રહે
િે . ચોક્કસ પટરક્સ્થતિઓમાાં, શાળા િમારી

તવરુદ્ધમાાં બાકી પ્રટિર્ા સુનાવણીની તવનાંિી કરી
શકે. આવી પટરક્સ્થતિઓમાાં, શાળા પર પુરાવાનો
બોજો રહેિો હોર્ િે .
િમે

ઉપર

ર્ાદીબદ્ધ

ુ ાવિીની તવનાંિી કરવી
 િાકી પ્રટક્રર્ા સન
સુનાવણીની તવનાંિી કરવા, િમે, િમારા

એિની, કે િમારા એિવોકેિે બાકી પ્રટિર્ા
સુનાવણી માિે અથવા TEA ને લેખખિ તવનાંિી

આ દસ્િાવેજના અંિે આપેલા સરનામે અચ ૂક
મોકલવી રહી. બાકી પ્રટિર્ા સુનાવણીની તવનાંિી
કરવાનુાં ફોમ્

TEA

વેબસાઇિ

પર

ઉપલબ્ધ

િે ,

https://tea.texas.gov/About_TEA/Govern
ment_Relations_and_Legal/Special_Educ
ation/Due_Process_Hearings/Office_of_L
egal_Services,_Special_Education_Due_P
rocess_Hearing_Program/.

િમારે TEA ફોમ્નો ઉપર્ોગ કરવો પિિો નથી,

પરાં ત ુ િમારી તવનાંિીમાાં નીચેની માટહિી અચ ૂક
સામેલ હોવી રહી: િમારા બાળકનુ ાં નામ અને
સરનામુ,ાં અથવા ઉપલબ્ધ સાંપક્ માટહિી જો
િમારુાં બાળક બેઘર હોર્; િમારા બાળકની

શાળાનુ ાં નામ; િમારા બાળકને રહેલી સમસ્ર્ાનુ ાં
િમે દરખાસ્િ મ ૂકેલો સમસ્ર્ાનો ઉકેલ જે
સમસ્ર્ાનુ ાં જે પ્રમાણ િે સમર્ે જાણમાાં અને
ઉપલબ્ધ હોર્ િે સટહિ.
જો િમે સુનાવણીની તવનાંિી કરો િો, િમારે

શાળાને િમારી લેખખિ તવનાંિીની નકલ અચ ૂક
મોકલવી રહી. િમે ઉપરની િમામ જરૂટરર્ાિો
સાંિોર્િી તવનાંિી મોકલો નટહ ત્ર્ાાં સુધી િમારે

કોઇ

બાબિો

તવશે

ન્ર્ાર્ાલર્માાં શાળા સામે દાવો માાંિો િે પહેલાાં,
િમારે બાકી પ્રટિર્ા સુનાવણીની તવનાંિી અચ ૂક

કરવી રહી. જો િમે બાકી પ્રટિર્ા સુનાવણીમાાં
નોટિસ ઓફ પ્રોસીજરલ સેફગાર્ડ્ સ (કાર્્પદ્ધતિલક્ષી અગમચેિી જણાવિી સ ૂચના)
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દાવાઓ કાઢી મ ૂકવામાાં આવી શકે.

વણ્ન, જેમાાં સમસ્ર્ાને સાંબતાં ધિ હકીકિો; અને

જો િમે બાકી પ્રટિર્ા સુનાવણીની તવનાંિી કરો િો,
િમને

સહભાગી ન થર્ા હો િો, ન્ર્ાર્ાર્લમાાં િમારા

સુનાવણી ના પણ થાર્. િમારી તવનાંિી 10

કેલેન્િર ટદવસોમાાં મળવાની સાથે, શાળાએ
િમને એક જવાબ અચ ૂક મોકલવો રહ્યો જે
અગાઉથી લેખખિ નોટિસની જરૂટરર્ાિો સાંિોર્િી
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હોર્ તસવાર્ કે શાળાએ પહેલેથી એવુ ાં કયુું હોર્.
િમારી તવનાંિી 15 કે લેન્િર ટદવસોમાાં મળવાની
સાથે, શાળાએ સુનાવણી અતધકારી અને િમને
અચ ૂક જણાવવુ ાં રહ્ુાં જો શાળા માને કે િમે િમામ
જરૂરી માટહિી

સમાવી ન હિી.

િમારી

તવનાંિીમાાંની માટહિી પ ૂરિી િે કે કે મ િેની પર
અતધકૃિ તનણ્ર્ આપવા સુનાવણી અતધકારી
પાસે પાાંચ કેલેન્િર ટદવસોનો સમર્ રહે િે .

પસાંદ કરે લી ARD સતમતિના સાંબતાં ધિ સભ્ર્ો

સાથે ઉકેલ બેઠક કહેવાિી બેઠક અચ ૂક
બોલાવવી રહી. શાળા બેઠકમાાં માત્ર એિનીનો

સમાવેશ કરી શકે જોિમારી સાથે બેઠકમાાં એક
એિની હોર્.
િમે અને શાળા બાંને ઉકેલ પ્રટિર્ા જિી કરવા
લેખખિમાાં સાંમિ થાવ અથવા િેને બદલે
મધ્ર્સ્થીનો ઉપર્ોગ કરવા સાંમિ થાવ િે

િમે િમારી તવનાંિી માત્ર સુધારી—કે બદલી—

તસવાર્, ઉકેલ બેઠક અચ ૂક ર્ોજાવી રહી. જો

શકો જો શાળા સાંમિ થાર્ અથવા જો સુનાવણી

િમે ઉકેલ બેઠકમાાં સહભાગી ન થાવ િો, બેઠક

અતધકારી િમને સુનાવણી પહેલાાં મોિામાાં પાાંચ

ર્ોજાર્ ત્ર્ાાં સુધી ઉકેલ બેઠક અને સુનાવણી

કેલેન્િર ટદવસોની પરવાનગી આપે. િમે
તવનાંિીમાાં ના ઉઠાવેલા મુદ્દાઓ સુનાવણીમાાં ના

ઉઠાવો િેવ ુ ાં બની શકે. જો દાખલ કરનાર પક્ષ,
િમે કે શાળા કોઇપણ, તવનાંિીમાાં ફેરફારો કરે િો,
ઉકેલ સમર્ગાળા માિેની સમર્રે ખાઓ અને
સુનાવણી

માિેની

સમર્રે ખાઓ

સુધારે લી

તવનાંિી દાખલ કર્ા્ની િારીખ પર ફરી શરૂ થાર્
િે .

માિેની સમર્રે ખાઓ તવલાંખબિ થશે.

જો શાળા િમને ઉકેલ બેઠકમાાં હાજર રહેવા
બોલાવવા વ્ર્ાજબી પ્રર્ત્નો કરે , પરાં ત ુ િમે

હાજર ના રહો િો, 30 કેલેન્િર ટદવસના ઉકેલ
સમર્ગાળાના અંિે, શાળા બાકી પ્રટિર્ા
સુનાવણી માિે સુનાવણી અતધકારીને િમારી
તવનાંિી કાઢી નાખવા કહી શકે. શાળાએ
નીચેના દસ્િાવેજોનો ઉપર્ોગ કરીને ઉકે લ

િમને તવસ્િારમાાં ઉપલબ્ધ કોઇ મફિ કે ઓિી

બેઠકમાાં િમને હાજર રાખવા વ્ર્ાજબી પ્રર્ત્નો

લગિી માટહિી અચ ૂક પ ૂરી પાિવી રહી જો િમે

રહી: શાળાએ પારસ્પટરક સાંમતિ દશા્વેલો

ખચા્ળ કાર્દે સર અને અન્ર્ સાંબતાં ધિ સેવાઓને

કર્ા્ હોવાનુ ાં દે ખાિવા શાળા અચ ૂક સક્ષમ હોવી

માટહિીની તવનાંિી કરો, અથવા જો િમે કે શાળા

સમર્ અને સ્થળ ગોઠવવા કરે લા પ્રર્ત્નોનો

દ્વારા બાકી પ્રટિર્ાની ફટરર્ાદ દાખલ કરવામાાં

રૅ કોિ્ , જેમ કે કરે લા િેખલફોન કૉલ્સના

આવે.

રૅ કોર્ડ ્ સની તવગિો અથવા િે કૉલ્સના કરે લા

 ઉકેલ સમર્ગાળો ઝિપી સુનાવણીના ટકસ્સા
તસવાર્ (ઝિપી ઉકેલ સમર્રે ખાઓ માિે નીચે
જુઓ), બાકી પ્રટિર્ા સુનાવણી માિે િમારી

તવનાંિી મળવાના 15 કેલેન્િર ટદવસમાાં,
શાળાએ િમે, તનણ્ર્ લેનાર સત્તાવાળા સાથે
શાળાના પ્રતિતનતધ, અને િમે અને શાળાએ
નોટિસ ઓફ પ્રોસીજરલ સેફગાર્ડ્ સ (કાર્્પદ્ધતિલક્ષી અગમચેિી જણાવિી સ ૂચના)
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પ્રર્ત્નો અને પટરણામો; િમને મોકલેલા

પત્રવ્ર્વહારની અને મળે લા કોઇ જવાબોની
નકલો; અને િમારા ઘરે કે રોજગારના સ્થળે
લીધેલી મુલાકાિોના અને િે મુલાકાિોના
પટરણામોના તવગિવાર રૅ કોર્ડ ્ સ.
જો, બીજી બાજુ, શાળા બાકી પ્રટિર્ા સુનાવણી
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માિે િમારી તવનાંિીની નોટિસ મળવાના 15

પર સહી કરવી રહી. આ લેખખિ કરાર રાજ્ર્ના

કેલેન્િર ટદવસોમાાં ઉકેલ બેઠક ર્ોજવામાાં

કાર્દા હેઠળ આ પ્રકારનો મુકદમો સાાંભળવાની

તનષ્ફળ રહે િો, િમે સુનાવણી અતધકારીને ઉકેલ

સત્તા ધરાવિા ન્ર્ાર્ાલર્માાં અથવા સાંઘીર્

કેલેન્િર ટદવસની સુનાવણી સમર્રે ખાનો હુકમ

િે તસવાર્ કે પક્ષોમાાંનો એક પક્ષ કરાર પર સહી

સમર્ગાળાનો અંિ લાવવા અને શરૂ કરવા 45
આપવા કહી શકો.

સામાન્ર્પણે, ઉકેલ સમર્ગાળો 30 કેલેન્િર

જીલ્લા ન્ર્ાર્ાલર્માાં લાગુ કરી શકાર્ િેવો હોર્
કર્ા્ની િારીખથી ત્રણ કામકાજના ટદવસમાાં
કરાર રદ કરી દે .

ટદવસ સુધી ચાલિો હોર્ િે . જોકે, જો િમે અને

જો શાળા િમારી તવનાંિી મળ્ર્ાના 30 કેલેન્િર

શાળા ઉકેલ બેઠક જિી કરવા લેખખિમાાં સાંમિ

ટદવસમાાં

થાવ િો, પિી સુનાવણી માિે 45 કેલેન્િર

મુદ્દાઓનો િમને સાંિોર્જનક ઉકેલ ના લાવે

ટદવસની સમર્રે ખા આગામી કેલેન્િર ટદવસે

િો, 45 કેલેન્િર ટદવસની સુનાવણી સમર્રે ખા

શરૂ થાર્ િે . આ રીિે, જો િમે શાળાએ મધ્ર્સ્થી
પ્રટિર્ા શરૂ કરી હોર્, પરાં ત ુ 30 કેલેન્િર ટદવસના

ઉકેલ સમર્ગાળાના અંિ પહેલાાં િો, િમે અને
શાળા લેખખિમાાં સાંમિ થાવ િો કે કોઇ કરાર
શક્ય નથી, પિી સનાવણી માિે 45 કેલેન્િર
ટદવસની સમર્રે ખા અનુગામી કેલેન્િર ટદવસે
શરૂ થાર્ િે . અંિે, જો િમે અને શાળા મધ્ર્સ્થી
પ્રટિર્ાનો ઉપર્ોગ કરવા સાંમિ થાવ િો, બાંને

પક્ષો કરાર થાર્ નટહ ત્ર્ાાં સુધી 30 કેલેન્િરટદવસના ઉકેલ સમર્ગાળાના અંિે મધ્ર્સ્થી
ચાલુ રાખવા લેખખિમાાં સાંમિ થઇ શકે િે . જોકે,
જો કાાં િમે અથવા િો શાળા મધ્ર્સ્થી
પ્રટિર્ામાાંથી પરિ ખેંચી લો િો, સુનાવણી માિે
45 કેલેન્િર-ટદવસની સમર્રે ખા અનુગામી
કેલેન્િર ટદવસે શરૂ થાર્ િે .
ઉકેલ બેઠકના હેત ુઓ િમને િમારી તવનાંિી અને
શાળા સાથે આધારભ ૂિ હકીકિોની ચચા્

કરવાની અને શાળાને તવવાદ ઉકેલવાની િક
આપે િે જે તવનાંિીનો આધાર િે . જો િમે બેઠકમાાં
કોઇ સાંમતિ સુધી પહોંચો િો, િમે અને શાળાએ

િમારો કરાર અચ ૂક લેખખિમાાં મ ૂકવો અને િેની
નોટિસ ઓફ પ્રોસીજરલ સેફગાર્ડ્ સ (કાર્્પદ્ધતિલક્ષી અગમચેિી જણાવિી સ ૂચના)
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િમારી

તવનાંિીમાાં

ઉઠાવેલા

શરૂ થાર્ િે અને સુનાવણી આગળ વધી શકે.

ુ ાવિીઓમાાં ઉકેલ િેઠક િાકીદે
 િાકીદે સન
સુનાવણીઓ માિે, શાળાએ િાકીદે બાકી
પ્રટિર્ા સુનાવણી માિે તવનાંિી મળ્ર્ાના સાિ
ટદવસમાાં ઉકેલ બેઠક અચ ૂક બોલાવવી રહી.

િમારી પાસે સુનાવણીનો અતધકાર રહે િે જો
શાળા િાકીદે બાકી પ્રટિર્ા સુનાવણી માિે
તવનાંિી મળ્ર્ાના 15 કેલેન્િર ટદવસમાાં િમારી

તવનાંિીમાાં ઉઠાવેલા મુદ્દાઓ 15 કેલેન્િર
ટદવસમાાં િમને સાંિોર્જનક ના ઉકેલ.ે
સુનાવણી બાકી પ્રટિર્ા સુનાવણી માિે તવનાંિી
દાખલ કર્ા્ની િારીખથી 20 શાળા ટદવસમાાં
અચ ૂક ર્ોજવી રહી. સુનાવણી અતધકારીએ
સુનાવણી પિી 10 શાળા ટદવસોમાાં અંતિમ
તનણ્ર્ અચ ૂક આપવો રહ્યો.

TEA સુનાવણીઓ હાથ ધરવા તનષ્પક્ષ સુનાવણી

અતધકારીઓ પ ૂરા પાિે િે . સુનાવણી અતધકારીઓ
િમારા બાળકના તશક્ષણ કે સાંભાળમાાં સામેલ TEA
કે બીજી કોઇ એજન્સીના કમ્ચારીઓ હોિા નથી
અને કોઇ અંગિ કે વ્ર્વસાર્ી ટહિ ધરાવી શકિા
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નથી

જે

સુનાવણીમાાં

િેમની

કે

િેણીની

ઇન્િરવેન્શન (ECI) કાર્્િમમાાંથી સાંિાાંતિ

તવશ્વાસપાત્રિા સાથે ટહિસાંઘર્્ કરે . સુનાવણી

મેળવી રહ્ુાં હોર્ િો, સ્િે-પુિ (અચળ રહેવ)ુ ાં એ

અતધકારી િરીકે ફરજ બજાવવા સુનાવણી

ECI સેવાઓ નથી. જો બાળક ખાસ શૈક્ષખણક

અતધકારીએ જ્ઞાન અને આવિિ અચ ૂક ધરાવવી.

TEA સુનાવણી અતધકારીઓની ર્ાદી જાળવે િે
જેમાાં દરે ક સુનાવણી અતધકારીની લાર્કાિોનો
સમાવેશ થાર્ િે . આ ર્ાદી TEA વેબસાઇિ પર
ઉપલબ્ધ

િે ,

https://tea.texas.gov/

index4.aspx?id=5090. િમે પણ ર્ાદીની તવનાંિી
TEA ઓટફસ ઓફ લીગલ સતવિસીસ પરથી કરી
શકો િો, જેઓની સાંપક્ માટહિી આ દસ્િાવેજના
અંિે આપેલી િે .

 કાર્્વાહીઓ દરતમર્ાન િાળકની ક્સ્થતિ
(અચળ રહેવ)ાંુ બાકી પ્રટિર્ા સુનાવણી અને

ન્ર્ાર્ાલર્ની કોઇ અપીલો દરતમર્ાન,
િમારા બાળકે

સામાન્ર્ રીિે હાલની

શૈક્ષખણક તનયુક્ક્િમાાં અચ ૂક રહેવ,ુ ાં તસવાર્ કે

િમે અને શાળા અન્ર્થા સાંમિ થાવ. હાલની

ગોઠવણમાાં રહેવાને સામાન્ર્ રીિે સ્િે-પુિ
(અચળ રહેવ)ુ ાં કહેવામાાં આવે િે . જો

કાર્્વાહીમાાં તશસ્િપાલનનો સમાવેશ થાર્
િો, તશસ્િપાલનના તવવાદો દરતમર્ાન
બાળકની

તનયુક્ક્િની

તશસ્િપાલન તવભાગ જુઓ.
જો

સુનાવણીમાાં

ચચા્

સાવ્જતનક

માિે

શાળામાાં

સેવાઓ માિે લાર્ક ઠરે અને માિા-તપિા

સાંમતિ આપે િો, તવવાદમાાં ન હોર્ િેવી
સેવાઓ અચ ૂક પ ૂરી પાિવી રહી.

ુ ાવિી પહેલાાં બાકી પ્રટિર્ા સુનાવણીના
 સન
ઓિામાાં ઓિાાં પાાંચ કામકાજના ટદવસ

પહેલાાં, િમે અને શાળાએ સુનાવણીમાાં રજૂ
કરાનારો કોઇ પુરાવો એકબીજાને અચ ૂક

જાહેર કરવો રહ્યો. કોઇપણ પક્ષ સમર્સર
વહેંચવામાાં ન આવ્ર્ા હોર્ િેવા કોઇ

પુરાવાની રજૂઆિ સામે વાાંધો ઉઠાવી શકે.
સુનાવણી અતધકારી સમર્રે ખામાાં ન જાહેર
કરે લી, મ ૂલ્ર્ાાંકનો અને ભલામણો સટહિ,
પુરાવાની રજુઆિ તનર્ેધ કરી શકે.

ુ ાવિી દરતમર્ાન િમને િમારા એિની
 સન
અને ખાસ જ્ઞાન ધરાવિા લોકોને લાવવાનો
અને િેઓ દ્વારા સલાહ મેળવવાનો અથવા
અશક્િિા

ધરાવિા

બાળકોને

િાલીમ

આપવાનો અતધકાર િે . િમને પુરાવો રજૂ કરવાનો,

અને સરખાવવાનો, ઊલિિપાસ કરવાનો, અને
સાક્ષીઓની હાજરીની ફરજ પાિવાનો અતધકાર િે .
િમને િમારા બાળકને લાવવાનો અને જનિા

સમક્ષ સુનાવણી ખુલ્લી રાખવાનો અતધકાર િે .
િમને સુનાવણીનુાં દરે ક સત્ર િમે અને િમારા

શરૂઆિમાાં પ્રવેશ મેળવવા િમારા બાળક

ૂ હોર્ િેવા સમર્ે
બાળકને વ્ર્ાજબી રીિે અનુકળ

બાળકને અચ ૂક મ ૂકવો રહ્યો, જો િમે સાંમતિ

સુનાવણીનો લેખખિ કે ઇલેક્િોતનક અક્ષરશઃ રૅ કોિ્

માિે અરજી કરવાનુ ાં સામેલ હોર્ િો, િમારા

આપો િો, િમામ કાર્્વાહીઓ પ ૂરી થિા

સુધી સાવ્જતનક શાળામાાં. જો બાળક ત્રણ
વર્્ન ુ ાં

થાર્

અને

અલી

ચાઇલ્િહિૂ
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અને

સ્થળે

ર્ોજવાનો અતધકાર

િે .

િમને

અથવા િમને કોઇ ખચ્ વગર હકીકિો અને

તનણ્ર્ોની ઇલેક્િોતનક શોધ મેળવવાનો અતધકાર
િે .
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 તનિ્ર્ સુનાવણી અતધકારનો તનણ્ર્ કે

િમારા બાળકને FAPE મળ્યુ ાં કે કેમ િે અચ ૂક
નોંધપાત્ર ધોરણો આધાટરિ હોવુ ાં રહ્યો. જો િમે

કાર્્પદ્ધતિ સાંબતાં ધિ ત્રુટિ તવશે ફટરર્ાદ કરો
િો, સુનાવણી અતધકારી માત્ર એ જોઇ શકે કે
િમારા બાળકને FAPE ન મળ્યુ ાં હોર્ જો
ત્રુટિથી: િમારા બાળકનો FAPE ને અતધકાર
અવરોધાર્; િમારુાં બાળક શૈક્ષખણક લાભોથી

વાંખચિ રહ્ુાં હોર્; અથવા િમારા બાળકને
FAPE નાાં સાંદભ્માાં તનણ્ર્ લેવાની પ્રટિર્ામાાં
સહભાગી થવા િક સાથે નોંધપાત્ર રીિે
હસ્િક્ષેપ થર્ો હોર્.

ઉકેલ સમર્ગાળો સમાપ્િ થર્ા પિી, અથવા
અનુકૂળ કરે લો ઉકેલ સમર્ગાળો જો લાગુ પિે

િો, અંતિમ સુનાવણી તનણ્ર્ 45 કેલેન્િર
ટદવસોમાાં લેવામાાં આવે અને પક્ષકારોને
મોકલવામાાં

સુનાવણીમાાં,

TEA

આવે.

ખાિરી

િાકીદે
કરશે

કે

સુનાવણીની િારીખથી 10 શાળા ટદવસોમાાં
અંતિમ તનણ્ર્ લેવામાાં આવે. સુનાવણી
અતધકારી કોઇપણ પક્ષકારની તવનાંિીથી
ખબન-િાકીદની સુનાવણીમાાં સારા કારણસર
ચોક્કસ સમર્ગાળો લાંબાવવાની સ્વીકૃતિ

આપી શકે. સુનાવણી અતધકારી િાકીદની

સુનાવણીમાાં સમર્ લાંબાવવાની સ્વીકૃતિ ના
પણ આપે. સુનાવણી અતધકારીનો તનણ્ર્

અંતિમ રહે િે , તસવાર્ કે સુનાવણીના પક્ષકાર
રાજ્ર્ કે સાંઘીર્ ન્ર્ાર્ાલર્ને તનણ્ર્ની
અપીલ કરે . સુનાવણી અતધકારીનો તનણ્ર્
િમારા બાળકને લગિી અંગિ ઓળખ જાહેર
કરિી માટહિી કાઢી નખાર્ા પિી TEA ની
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શાળાએ સુનાવણી અતધકારી દ્વારા કતથિ
સમર્સીમામાાં

સુનાવણી

અતધકારીના

તનણ્ર્નો અમલ અચ ૂક કરવો રહ્યો, અથવા
જો કોઇ સમર્સીમા કતથિ ના હોર્ િો, તનણ્ર્
આપ્ર્ા પિી 10 શાળા ટદવસોમાાં, પિી ભલે
શાળા તનણ્ર્ સામે અપીલ કરે , તસવાર્ કે

અપીલનો ઉકેલ આવે ત્ર્ાાં સુધી ભ ૂિકાળના
ખચા્ઓ માિે કોઇ વળિર રોકી શકાત ુ ાં હોર્.
IDEA માાંથી કાંઇપણ િમને અગાઉની
સુનાવણીમાાં સાંબોધેલા કોઇ અલગ તવવાદ

પર બીજી કોઇ બાકી પ્રટિર્ા ફટરર્ાદ દાખલ

TEA ખાિરી કરશે કે 30 કેલેન્િર ટદવસોનો

િપાલથી

વેબસાઇિ પર મ ૂકવામાાં આવશે.

કરવા સીતમિ કરતુ ાં નથી.
 દીવાની

કાર્્વાહી

િમને

સુનાવણી

અતધકારીની શોધ અને રાજ્ર્ કે સાંઘીર્
ન્ર્ાર્ાલર્ના તનણ્ર્ સામે અપીલ કરવાનો
અતધકાર િે , તનણ્ર્ આપ્ર્ાની િારીખથી
મોિામાાં મોિા 90 કેલેન્િર ટદવસોમાાં. અપીલ
પ્રટિર્ાના ભાગ િરીકે, ન્ર્ાર્ાલર્ે બાકી

પ્રટિર્ા સુનાવણીના રૅ કોર્ડ ્ સ અચ ૂક મેળવવા
રહ્યા, કોઇપણ પક્ષની તવનાંિી પર વધારાનો
પુરાવો સાાંભળવો રહ્યો, પુરાવાના પ્રાધાન્ર્
પર પોિાના તનણ્ર્નો આધાર બનાવવો
રહ્યો, અને કોઇ ર્ોગ્ર્ રાહિની સ્વીકૃતિ
આપવી રહી.
IDEA માાંન ુ ાં કાંઇપણ યુ.એસ. બાંધારણ કે
અશક્િિા ધરાવિા બાળકોના અતધકારોને
સાંરક્ષણ કરિા અન્ર્ સાંઘીર્ કાર્દાઓ હેઠળ
ઉપલબ્ધ અતધકારો, કાર્્પદ્ધતિઓ અને
ઉપાર્ોને સીતમિ કરતુ ાં નથી,

તસવાર્ કે

દીવાની કાર્્વાહી દાખલ કરિા પહેલાાં રાહિ
િેક્સાસ એજ્યુકેશન એજન્સી │ટિતવઝન ઓફ સ્પેતશર્લ એજ્યુકેશન
પાન 26

શોધવી જે IDEA હેઠળ ઉપલબ્ધ હોર્,

રીિે સરખી સેવાઓ માિે સમુદાર્માાં સરખા એિની

પાિેલી

સુનાવણી

કાર્્વાહીની પ્રકૃતિને ધ્ર્ાનમાાં લેિા િમારા

આનો અથ્ એ થાર્ કે ભલે િમારી પાસે

અથવા િમારા એિની ફટરર્ાદ નોટિસમાાં શાળાને

IDEA હેઠળ ઉપલબ્ધ એ કાર્દાઓથી ઢાાંકી

ર્ોગ્ર્ માટહિી આપવામાાં તનષ્ફળ રહ્યા હોર્. ફીમાાં

માિા-તપિા કે શાળાએ IDEA હેઠળ પ ૂરી
બાકી

પ્રટિર્ા

કાર્્પદ્ધતિઓનો અચ ૂક ઉપર્ોગ કરવો રહ્યો.

દ્વારા વસ ૂલાિો કલાકનો દર વિાવિી હોર્;
એિનીએ તવિાવેલો સમર્ વધારે પિિો હોર્;

દે વાિા અન્ર્ કાર્દાઓ હેઠળ ઉપાર્ો હોર્,

ઘિાિાની જરૂર નથી જો ન્ર્ાર્ાલર્ જુએ કે શાળાએ

િમારે ન્ર્ાર્ાલર્માાં કાર્્વાહી દાખલ કરિા

ગેરવ્ર્ાજબી રીિે કાર્્વાહીઓ લાંબાવી હિી

પહેલાાં સૌથી પહેલા IDEA ની બાકી પ્રટિર્ા

અથવા અર્ોગ્ર્ રીિે વિ્ન કયુું હતુ.ાં

સુનાવણીનો ઉપર્ોગ અચ ૂક કરવો રહ્યો.

જો િમે બાકી પ્રટિર્ા સુનાવણીમાાં અથવા
ન્ર્ાર્ાલર્માાં િમે શોધી રહ્યા હો િે આંતશક કે
િમામ જીિો િો, ન્ર્ાર્ાલર્ એિનીની વ્ર્ાજબી
ફી અને સાંબતાં ધિ ખચા્ઓનો તનણ્ર્ કરી શકે.

જો શાળા સુનાવણી કે ન્ર્ાર્ાલર્ની કાર્્વાહીમાાં
જીિી જાર્ િો, ન્ર્ાર્ાલર્ િમને કે િમારા
એિનીને

શાળાના

એિનીની

વ્ર્ાજબી

ફી

ચ ૂકવવાનો હક
ુ મ કરી શકે જો િમારા એિનીએ
બાકી પ્રટિર્ા સુનાવણી અથવા કાર્્વાહીના

એિનીની ફીના તનણ્ર્માાં ઉકેલ સત્ર કે ARD

અનુગામી કારણ માિે તવનાંિી દાખલ કરી હોર્ જે

થશે નટહ, તસવાર્ કે સુનાવણી અતધકારી કે

અથવા

સતમતિ બેઠકોને સાંબતાં ધિ ખચા્ઓનો સમાવેશ

મ ૂખ્િાભરી, ગેરવ્ર્ાજબી, કે પાર્ાતવહોણી હિી,
મુકદમો

મ ૂખ્િાભર્ો,

સ્પષ્િપણે

ન્ર્ાર્ાલર્ ARD સતમતિ બેઠકનો હક
ુ મ કરે .

ગેરવ્ર્ાજબી, કે પાર્ાતવહોણો બન્ર્ા પિી પણ

િમને એિનીની ફી કે શાળાએ િમને લેખખિ

એિનીએ શાળાના એિનીની ફી ચ ૂકવવાની પણ

પિાવિ ઓફર આપ્ર્ા પિી કરે લા કામ માિેના
ખચા્ઓ ચ ૂકવવાનો તનણ્ર્ આપી શકાિો નથી

જો: શાળાએ બાકી પ્રટિર્ા સુનાવણી શરૂ થઇ િે
પહેલાાં 10 કરિા વધારે કેલેન્િર ટદવસોમાાં ઓફર
આપી હોર્; િમે 10 કેલેન્િર ટદવસોમાાં ઓફર
સ્વીકારી ના હોર્; અને ન્ર્ાર્ાલર્ે જોયુ ાં હોર્ કે

દાવાબાજી ચાલુ રહી હિી.

િમે કે િમારા

જરૂર પિી શકે જો િમે બાકી પ્રટિર્ા સુનાવણી માિે
તવનાંિી

કરો

અથવા

અનુગામી

ન્ર્ાર્ાલર્

ુ ર રજૂ થઇ હિી, જેમ
કાર્્વાહી કોઇ અર્ોગ્ર્ હેતસ
કે હેરાન કરવા, ખબનજરૂરી તવલાંબ કરવો, અથવા
મુકદમાનો ખચ્ કોઇ જરૂટરર્ાિ વગર વધારવો.

િમને સુનાવણીમાાંથી મળે લી રાહિ સાનુકૂળ ન
હિી.
ન્ર્ાર્ાલર્ે િમને આપેલો એિનીની ફીનો તનણ્ર્
અચ ૂક ઘિાિવો રહ્યો જો ન્ર્ાર્ાલર્ને લાગે કે: િમે

અથવા િમારા એિનીએ ગેરવ્ર્ાજબી રીિે
તવવાદ લાંબાવ્ર્ો હિો; એિનીની ફી ગેરવ્ર્ાજબી
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સાંપક્ માટહિી
જો િમને આ દસ્િાવેજમાાંની માટહિી તવશે કોઇ પ્રશ્નો હોર્ અથવા િમને દસ્િાવેજ સમજાવવા ચોક્કસ
વ્ર્ક્ક્િની જરૂર હોર્ િો, કૃપા કરી સાંપક્ કરો:
શાળા

સ્થાતનક સાંપક્ માટહિી
તશક્ષણ સેવા કેન્ર

અન્ર્ સાંસાધન

નામ:

નામ:

નામ:

િેખલફોન નાંબર:

િેખલફોન નાંબર:

િેખલફોન નાંબર:

ઇમેલ:

ઇમેલ:

ઇમેલ:

જો િમને ખાસ શૈક્ષખણક મુદ્દાઓ તવશે માટહિી જોઇિી હોર્ િો, િમે સ્પેતશર્લ એજ્યુકેશન ઇન્ફમેશન
સેન્િરને 1-855-SPEDTEX (1-855-773-3839) નાંબર પર ફોન કૉલ કરી શકો. જો િમે આ નાંબર પર કૉલ

કરીને સાંદેશો િોિી દે શો િો, કોઇ ચોક્કસ વ્ર્ક્ક્િ સામાન્ર્ કામકાજના કલાકો દરતમર્ાન િમને વળિો
ફોન કૉલ કરશે. બતધર કે સાાંભળવાની સમસ્ર્ા ધરાવિી વ્ર્ક્ક્િઓ 7-1-1 પર રીલૅ િેક્સાસ ઉપર્ોગ
કરીને ઉપર જણાવેલા વોઇસ નાંબર પર ફોન કૉલ કરી શકે.
જો િમને તનકાલની રાહ જોિી ખાસ તશક્ષણ ફટરર્ાદ તવશે પ્રશ્નો હોર્ િો, TEA નાાં સ્પેતશર્લ એજ્યુકેશન

ટિતવઝનનો સાંપક્ 512-463-9414 નાંબર પર કરો. જો િમને તનકાલની રાહ જોિી મધ્ર્સ્થી કે બાકી પ્રટિર્ા
સુનાવણી તવશે પ્રશ્નો હોર્ િો, અનુિમે ફાળવેલા મધ્ર્સ્થી કે સુનાવણી અતધકારીનો સાંપક્ કરો.
TEA સેવાઓ માિે લેણખિ તવનાંિી મોકલિી વખિે, કૃપા
ુ િ સરનામ ાંુ લખિો:
કરી િમારા પત્ર પર નીચે મજ
Texas Education Agency
1701 N. Congress Avenue
Austin, TX 78701-1494
નીચેના ટડતવઝનોને લક્ષમાાં લેવા માિે: (To the attention
of the following Divisions:)
Division of Special Education
State IEP Facilitation Project
Office of Legal Services
Special Education Mediation Coordinator
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Division of Special Education
Special Education Complaint Unit
Office of Legal Services
Special Education Due Process Hearings
ુ ેિન ટડતવઝનની વેિસાઇિ
કૃપા કરી TEA નાાં સ્પેતિર્લ એજ્યક
અહીં જુઓ
http://tea.texas.gov/index2.aspx?id=2147491399
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