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પ્રસ્તાવના 
 
આ માગ�દિશ�કા ટેક્સાસ એ�ુકેશન કોડ (TEC) § 26.0081 માં વણ�વેલી જ�િરયાતોને પ્રિતભાવ આપવા સ્ટેટવાઇડ 
લીડરિશપ �ારા લીગલ ફે્રમવક�  પ્રોજકે્ટ ટીમ અન ેટેક્સાસ એ�ુકેશન એજન્સી (TEA) માટે િવકસાવવામા ંઆવી હતી. આ 
માગ�દિશ�કા ખાસ શૈ�િણક અને સંબંિધત સેવાઓ મેળવવાન ેપાત્ર હોય અથવા હોઇ શકે તેવા બાળકના માતા-િપતા તરીકે, 
તમન ેખાસ શૈ�િણક પ્રિક્રયા અને કાય�પ�િત સંબંિધત તમારા અિધકારો અને જવાબદારીઓની વધાર ેસારી સમજ આપવા 
રચવામાં આવી છે જથેી કરીન ે તમ ે તમારા બાળકના િશ�ણ સંબંધમા ં િનણ�ય લેવાની પ્રિક્રયામાં પૂરપેૂરા સહભાગી થઇ 
શકશો. 

 
વષ� 2004 નો ઇિન્ડિવ�ુઅલ્સ િવથ િડસેિબિલટીસ એ�કેુશન એક્ટ (IDEA) એક સંઘીય કાયદો છે જ ેખાસ િશ�ણ પ્રિક્રયા 
પર શાસન કર ેછે. IDEA નાં હેતુઓ પૈકી એક મુખ્ય હેતુ એ ખાતરી કરવાનો છે કે અ�મતા ધરાવતા બાળકો પાસે એક મફત 
યોગ્ય �હેર િશ�ણ (ફ્રી એપ્રોિપ્રએટ પિબ્લક એ�ુકેશન - FAPE) ઉપલબ્ધ હોય જ ેતેઓની અજોડ જ�િરયાતોને પહોચંી 
વળવા રચેલી ખાસ િશ�ણ અને સંબંિધત સેવાઓ પર ભાર મૂકે અને તેઓન ેવધુ િશ�ણ, રોજગાર, અન ેસ્વતંત્ર �વન માટે 
તૈયાર કર.ે ખાસ િશ�ણનો અથ� અ�મતા ધરાવતા બાળકની અજોડ જ�િરયાતોને પહોચંી વળવા ખાસ કરીન ે રચેલા 
િશ�ણનો થાય છે. સંબંિધત સેવાઓ એ ખાસ સેવાઓ છે જનેી જ�ર િવ�ાથ�ઓની ખાસ શૈ�િણક સહાયતા કરવા માટે પડે 
છે જથેી તેઓ પોતાના શૈ�િણક અને કાયા��ક લ�ોન ેપહોચંી વળવા પ્રગિત કરી શકે છે. સંબંિધત સેવાઓમા ંવ્યવસાયલ�ી 
ઉપચારપ�િત, શારીિરક ઉપચારપ�િત, બોલી-ભાષા ઉપચારપ�િત, સલાહ-મસલત સેવાઓ, અિભગમ અને ચલાયમાનતા 
સેવાઓ, અને/અથવા પિરવહન સેવાઓ જવેી સેવાઓનો સમાવેશ થઇ શકે છે. 

 
IDEA હેઠળ, માતા-િપતાઓન ેખાસ શૈ�િણક પ્રિક્રયાના દરકે તબ�ે િવશાળ સ્તરની સહભાિગતા આપવામા ંઆવે છે. આ 
માગ�દિશ�કા તે પ્રિક્રયા દરિમયાન થઇ શકતી િવિવધ પ્રવૃિ�ઓનુ ંવણ�ન કર ેછે. તમન ેIDEA હેઠળ તમારા કાયદેસર અિધકારો 
વધુમા ંસમજવામાં મદદ�પ થવા, આ સ્કૂલ માટે ખાસ શૈ�િણક પ્રિક્રયામાં ચો�સ સમય ેનોિટસ ઓફ પ્રોસીજરલ સેફગાડ્સ� 
(કાય�પ�િતલ�ી અગમચેતી જણાવતી સૂચના) નામના દસ્તાવજેની નકલ તમન ેઆપવાની જ�ર પડે છે. આ દસ્તાવજે વષ�માં 
ઓછામાં ઓછો એક વખત અને નીચમેાંથી કોઇપણ સંજોગ ઊભો થાય ત્યાર ેતમન ેઅચૂક આપવો ર�ો: 

 
• તમારા બાળકના પ્રારંિભક મૂલ્યાંકન માટે ભલામણ અથવા તમારી િવનંતી મળે ત્યાર;ે 
• એક શાળાકીય વષ�મા ંપહેલી શાસન ફિરયાદ મળે ત્યાર;ે 
• એક શાળાકીય વષ�મા ંબાકી પ્રિક્રયા સુનાવણી માટે પહેલી િવનતંી મળે ત્યાર;ે 
• િનયુિ�નો િશસ્તપાલન સંબંિધત ફેરફાર કરવા િનણ�ય લેવામાં આવે તે િદવસે; અને 
• તમારી િવનંતી મળે ત્યાર.ે 

 
ટેક્સાસમાં, એક બાળકની ખાસ શૈ�િણક અને સંબંિધત સેવાઓ માટેની પાત્રતા અને બાળકના ખાસ શૈ�િણક કાય�ક્રમન ે
લગતા મોટા ભાગના મોટા િનણ�યો પ્રવેશ, સમી�ા અન ેબરતરફી (એડિમશન, રીવ્યૂ અને િડસિમસલ - ARD) સિમિત �ારા 
કરવામાં આવ ેછે. તમન ેઆ ઇિન્ડિવ�ુઅલાઇઝ્ડ એ�કેુશન પ્રોગ્રામ (IEP) ટીમ નામના સમહૂ િવશે સાંભળવામા ંઆવે તેવુ ં
બની શકે, તે સંઘીય કાયદામા ંવપરાતી પિરભાષા છે. જો તમારા બાળક માટે એક ARD સિમિત રચવામાં આવ ેતો, તમ ે તે 
સિમિતના સભ્ય બનશો. 

 
સંઘીય અને રા�ની ખાસ શૈ�િણક જ�િરયાતોમાં ફેરફારો થાય એટલે આ માગ�દિશ�કા સમયાતંર ેઅ�તન કરવામાં આવશે. 
એક છાપી શકાય તેવી ઇલેક્ટ� ોિનક આવૃિ� વેબસાઇટ fw.escapps.net પર બાળક-કેિન્દ્રત ખાસ િશ�ણ પ્રિક્રયા માટે કાનૂની 
માળખામા ંરી�યન 18 એ�કેુશન સિવ�સ સેન્ટરના વેબપજે પર જોઇ શકાય છે. 

 

http://framework.esc18.net/
http://framework.esc18.net/
http://fw.escapps.net/display/Webforms/ESC18-FW-LandingPage.aspx
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ખાસ શૈ�િણક પ્રિક્રયામાં ઘણી તારીખો અને સમયસીમાઓ હોય છે. આ પ્રકાશનમાં, તે મહત્વની તારીખો અને 
સમયસીમાઓનું વણ�ન કરલંુે છે. વધુમાં, તમને મૂલ્યાંકન, અગાઉથી લેિખત નોિટસ, સંક્રાંિત, અને IEP સમી�ાઓ અને અન્ય 
મહત્વના ખ્યાલ માટેની સમયરખેાઓને લગતા તમારા પ્ર�ોના જવાબમાં મદદ માટે એક ઓનલાઇન સાથી દસ્તાવજે 
ઉપલબ્ધ છે. ટાઇમલાઇન િડિસઝન ટ� ી (સમયરખેા િનણ�ય વૃ�) વેબસાઇટ પર ઉપલબ્ધ છે, 
http://fw.escapps.net/display/Webforms/ESC18-FW-Documents.aspx?DT=G&LID=en.

http://fw.escapps.net/display/Webforms/ESC18-FW-Documents.aspx?DT=G&LID=en
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બાળપણના શ�આતના વષ�માં હસ્ત�ેપ 
 
િવકસવામાં િવલંિબત બાળકો અને િશશુઓવાળા કુટંુબો માટે મદદ ઉપલબ્ધ છે. આ શ�આતના વષ�માં હસ્ત�ેપ સેવાઓ 
પૂરી પાડતી ટેક્સાસની એજન્સી છે ટેક્સાસ હેલ્થ એન્ડ સિવ�સીસ. બહુ નાના બાળકો માટેના કાય�ક્રમન ે અલ� ચાઇલ્ડહૂડ 
ઇન્ટરવેન્શન (ECI) કહેવામાં આવ ેછે. આ સેવાઓ ત્રણ વષ�થી ઓછી ઉંમરના બાળકો માટે છે. 

 
ત્રણ વષ�ની ઉંમર,ે અ�મતા ધરાવતા બાળકો િવશેષ િશ�ણ અને સંબંિધત સેવાઓ મેળવવાન ેપાત્ર બની શકે. જો તેમ હોય, 
તો બાળકના ત્રી� જન્મિદવસ સુધીમાં બાળકને FAPE ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવ્યું છે તે સુિનિ�ત કરવા માટે બાળકનું સ્કૂલ 
િડિસ્ટ� ક્ટ જવાબદાર છે.  ECI સેવાઓ મેળવતા તમામ નિહ પણ કેટલાક બાળકો પિબ્લક સ્કૂલ �ારા પૂરી પડાતી સેવાઓ 
મેળવવાન ે લાયક બને છે. તેથી, ECI સેવાઓ મેળવનાર િશશુ ત્રણ વષ�ની ઉંમરનું થાય તેના ઓછામાં ઓછાં 90 કેલેન્ડર 
િદવસો પહેલા,ં કુટંુબને ECI સેવાઓમાંથી ખાસ શૈ�િણક અને સંબિધત સેવાઓમા ંસંક્રમણ કરવામાં મદદ કરવા એક બેઠક 
િનધા�િરત કરવામાં આવશે, જો આ કરવુ ં યોગ્ય હોય. જો બાળક લાયક બને તો, ખાસ શૈ�િણક અને સંબંિધત સેવાઓ 
બાળકની ત્રી� વષ�ગાંઠ પર અચૂક ઉપલબ્ધ કરવી રહી. Beyond ECI (બીયોન્ડ ઇસીઆઇ) એક પ્રકાશન છે જમેા ં
બાળપણના શ�આતના વષ�ના કાય�ક્રમમાંથી ખાસ િશ�ણ સુધીના સંક્રમણન ે લગતી માિહતી સમાવેલી છે. આ પ્રકાશન 
વેબસાઇટ પર જોઇ શકાય છે, https://www.navigatelifetexas.org/uploads/ files/general-files/Beyond-ECI-ECI-
17_1117.pdf. 

 
હેલ્પ ફોર ધી સ્કૂલ એજડે ચાઇલ્ડ (શાળાકીય ઉંમરના બાળક માટે મદદ) 

 
જો તમન ેતમારા શાળાએ જતા ઉંમરના બાળકના િશ�ણ કે વત�ણૂકને લગતી િચંતાઓ હોય તો, પહેલંુ પગલંુ તમારી િચંતાઓ 
િવશે તમારા બાળકના િશ�ક કે શાળાના આચાય� સાથે વાત કરવાનુ ં છે. જો આ પગલંુ અસફળ રહે તો, તમાર ે શાળા 
કમ�ચારીઓને કેમ્પસ-િસ્થત િવ�ાથ� સહાયતા ટુકડીન ે ભલામણ કરવા કહેવું જોઇએ, તે ટુકડી િશ�કો અન ે અન્ય 
કમ�ચારીઓની બનેલી છે જ ેબાળકોની કોઇ િશ�ણ કે વત�ણૂક સંબંિધત િચંતાઓન ેસંબોધવા િનયિમતપણે મળતી હોય છે. 

 
જ ેિવ�ાથ�ઓ સામાન્ય વગ�ખંડમાં સંઘષ� કરી ર�ા છે તેઓને પ્રથમ સહાયક સેવાઓ માટે િવચારણા હેઠળ લઈ શકાયા હોત 
અથવા આધાર સેવાઓ મેળવવાને બદલે IDEA હેઠળ િવશેષ િશ�ણ મૂલ્યાંકન માટે સંદિભ�ત કરી શકાયા હોત.. જો 
િવ�ાથ�ને સામાન્ય વગ�ખંડમાં આધાર સેવાઓની જોગવાઈથી સમસ્યા હોવાની ચાલુ રહે અથવા માત્ર આધાર સેવાઓની 
જોગવાઈ મારફત િવ�ાથ�ની જ�િરયાત સંબોધી શકાતી ન હોય, તો શાળાએ બાળકને IDEA હેઠળ પૂણ� વ્યિ�ગત અને 
પ્રારંિભક મૂલ્યાંકન માટે સંદિભ�ત કરવું જ�રી છે.  પૂણ� વ્યિ�ગત અને પ્રારંિભક મૂલ્યાંકન માટે સંદભ� કરવામાં આવે તે પૂવ� 
િવ�ાથ�ને ચો�સ સમય માટે આધાર સેવાઓ પૂરી પાડવાની  જ�ર નથી. શાળા કમ�ચારી, િવ�ાથ�ના માતાિપતા, અથવા 
કાયદેસરના વાલી, અથવા િવ�ાથ�ના િશ�ણ અથવા સંભાળમાં સામેલ અન્ય વ્યિ�  �ારા કોઇપણ સમય ે પૂણ� વ્યિ�ગત 
અને પ્રારંિભક મૂલ્યાંકન માટેનો સંદભ� કરી શકાય છે. એ નોધં લેશો કે જો શાળા કમ�ચારીને શંકા �ય કે બાળક િવકલાંગતા 
ધરાવે છે અને િવશેષ િશ�ણ અને સંબંિધત સેવાઓની જ�ર ધરાવે છે, તો પૂણ� વ્યિ�ગત અને પ્રારંિભક મૂલ્યાંકન માટેનો 
સંદભ� કરવો જ�રી બને છે.   

 
હસ્ત�ેપને પ્રિતભાવ 

 
સંઘીય કાયદો સમસ્યાઓન ે શ�આતમાં સંબોધીને તમામ બાળકોન ે મદદ�પ થવા સ્કૂલોન ે િનદ�શ આપે છે. હસ્ત�ેપન ે
પ્રિતભાવ (િરસ્પોન્સ ટૂ ઇન્ટરવેન્શન - RtI) એક અિભગમ છે જનેો ઉપયોગ ઘણી શાળાઓ ગ્રેડ-સ્તરના ધોરણોન ેન પહોચંી 
વળવા જોખમમાં રહેલા બાળકો ઓળખીન ેતેઓન ેમદદ�પ થવા કર ેછે. RtI અિભગમના મૂળભૂત તત્વો છે: સામાન્ય િશ�ણ 
વગ�માં વૈ�ાિનક, સંશોધન-આધાિરત િશ�ણ અન ેહસ્ત�ેપોની જોગવાઇ; હસ્ત�ેપોના પ્રિતભાવમા ંબાળકની પ્રગિત માપવી 
અને તેની દેખરખે રાખવી; અને પ્રગિતના આ પગલાઓનો ઉપયોગ શૈ�િણક િનણ�યો લેવા કરવો. 

 
RtI અિભગમ એ મિલ્ટ-ટાયડ�  િસસ્ટમ ઓફ સપોટ�  (MTSS) નો ભાગ છે  જમેા ંદરકે સ્તર અથવા ટાયર સેવાઓના વધતા જતા 
હસ્ત�ેપના તીવ્ર સ્તરનુ ં પ્રિતિનિધત્વ કર ે છે. બાળકોન ે કરલેા હસ્ત�ેપોન ે પ્રગિત દેખરખે આધાિરત સતતપણ ે અનુકૂળ 
કરવામાં આવશે �ાં સુધી બાળક પૂરતી પ્રગિત કરતંુ રહે. સંશોધનની ભલામણ પ્રમાણ,ે વ્યાજબી સમયગાળામાં શ�આતના 
હસ્ત�ેપોન ે પ્રિતભાવ ના આપતા બાળકોને વધાર ે સઘન હસ્ત�ેપો માટે ભલામણ કરવામાં આવ ે છે. ઘણીવાર, છ 
અઠવાિડયાના હસ્ત�ેપ પછી આગામી પગલાઓ પર િનણ�ય લેવા માટે તમારી શાળા પૂરતી િવગતો ધરાવશે (ઉદાહરણ 

https://www.navigatelifetexas.org/uploads/files/general-files/Beyond-ECI-ECI-17_1117.pdf
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તરીકે, સતત હસ્ત�પે, સઘન હસ્ત�ેપ, મૂલ્યાંકન માટે સંદિભ�ત કર ેછે). િનણ�ય લેવા માટેની સમયરખેા હસ્ત�ેપોના આવત�ન/ 
સમયાવિધ અને લિ�ત કુશળતાઓ પર િનભ�ર કર ેછે.  

 
ખાસ િશ�ણની ભલામણ કરવામાં આવે તે પહેલા ંબાળકે RtI િસસ્ટમના દરકે સ્તરમાંથી આગળ વધવાની જ�ર નથી. એક 
વખતે એ જણાય કે સામાન્ય શૈ�િણક હસ્ત�ેપો પૂરતા નથી ત્યાર,ે શાળા કમ�ચારીઓએ શંકા કરવી જોઇએ કે બાળક 
અ�મતા ધરાવે છે અને સંદભ�નો પ્રારંભ કરવો જ�રી છે.  શંુ સામાન્ય િશ�ણ હસ્ત�ેપો પૂરતાં છે તે ન�ી કરવા માટેના 
અગત્યની િવચારણાઓમાં હસ્ત�ેપના ઇિતહાસની સમી�ા અને િવ�ાથ�ની પ્રગિતની દેખરખે રાખતી િવગતો (પ્રગિતનો 
હાલનો દર અને િસિ� તફાવતોને બંધ કરવા પ્રત્યનેી ચળવળ) નો સમાવેશ થાય છે. માતા-િપતાઓ શંુ RtI િસસ્ટમ મારફતે 
બાળકન ેહસ્ત�ેપો મળી ર�ા છે કે કેમ તેન ેધ્યાનમા ંલીધા વગર કોઇપણ સમય ેભલામણની િવનંતી પણ કરી શકે છે. IDEA 
હેઠળ િવકલાંગતા હોવાની શ�તા ધરાવતા બાળકના સમયસરના મૂલ્યાંકનને િવલંિબત કરવા અથવા ના પાડવા માટે RtI 
વ્યૂહરચનાઓનો ઉપયોગ કરવામાં ન આવે તેમ બની શકે છે.   
RtI પ્રિક્રયાન ેલગતી વધુ માિહતી આ વેબસાઇટ પર જોઇ શકાય  
https://tea.texas.gov/Academics/Special_Student_Populations/Special_Education_SPED/Programs_and_Services/R
esponse_to_Intervention. 
 

પ્રારંિભક મૂલ્યાંકન માટેની ભલામણ 
 
શાળાને �ાર ેપણ  શંકા �ય કે તમા�ં બાળક િવકલાંગતા ધરાવે છે અને IDEA હેઠળ તેને િવશેષ િશ�ણ અને સંબંિધત 
સેવાઓની જ�ર છે ત્યાર ેિવશેષ િશ�ણ અને સંબંિધત સેવાઓ માટે પ્રારંિભક મૂલ્યાંકન હાથ ધરવા અને આપની સંમિત 
મેળવવાની હકારા�ક ફરજ છે. તમે પણ કોઇપણ સમયે તમારા બાળકના પ્રારંિભક મૂલ્યાંકન માટે િવનંતી કરો તેમ બની શકે છે.  
   
જો તમ ેસ્થાિનક શૈ�િણક સંસ્થાના (LEA’s) િડરકે્ટરન ેખાસ શૈ�િણક સેવાઓની અથવા ખાસ શૈ�િણક લાયકાત  માટે 
પ્રારંિભક મૂલ્યાંકન માટે િડિસ્ટ� ક્ટ વહીવટી કમ�ચારીને લેિખત િવનંતી કરો છો, તો શાળાએ િવનંતી મળ્યાની તારીખ પછી 
મોડામાં મોડા 15 શાળાકીય િદવસમા,ં તમન ે અચૂક આ આપવુ ં જોઇએ: 1) મૂલ્યાંકન કરવા પોતાની દરખાસ્તની લેિખત 
નોિટસ, નોિટસ ઓફ પ્રોસીજરલ સેફગાડ્સ� (કાય�પ�િતલ�ી અગમચેતી જણાવતી સૂચના)ની નકલ, અને મૂલ્યાંકન માટે 
લેિખત સંમિત આપવાની તક; અથવા તમારા બાળકનુ ં મૂલ્યાંકન કરવાનુ ં નકારતી અગાઉથી લેિખત નોિટસ અને નોિટસ 
ઓફ પ્રોસીજરલ સેફગાડ્સ�ની નકલ. 

 
કૃપા કરી નોધંી લેશો કે ખાસ શૈ�િણક મૂલ્યાંકન માટેની િવનતંી મૌિખક કરી શકાય છે અને લેિખતમા ંહોવી જ�રી નથી. 
િડિસ્ટ� ક્ટ્સ અને ચાટ�ર સ્કૂલોએ તમામ સંઘીય નોિટસ જ�િરયાતો અને અ�મતા અને ખાસ િશ�ણની જ�િરયાત ધરાવતા 
બાળક બનવાની શંકા હોય તેવા બાળકો ઓળખી કાઢવા, શોધી કાઢવા અન ે મૂલ્યાંકન કરવા માટેની જ�િરયાતો સાથે 
અચૂક સુસંગત હજુ પણ રહેવુ ંર�ંુ.  મૌિખક િવનંતીઓને પ્રિતભાવ આપવા માટે કોઇ ચો�સ સમયરખેા જ�િરયાત નથી, 
પરંતુ શાળાઓને ઉપર વણ�વેલ સમાન 15-શાળા-િદવસ સમયરખેાને અનુસરવા માટે પ્રોત્સાિહત કરવામાં આવે છે.  

 
અગાઉથી લેિખત નોિટસ 

 
IDEA હેઠળ તમારા અિધકારોમાંનો એક અિધકાર શાળા સમ� તમારા બાળકન ે લગતી ચો�સ િક્રયાઓ અથવા 
િનિષ્ક્રયતાઓ િવશે  શાળા ખરખેર પગલા છે અથવા પગલંુ લેવાની ના પાડે તે પહેલાં વાજબી સમય પહેલાં પૂવ� લેિખત 
નોિટસ પ્રા� કરવાનો છે. ખાસ કરીન,ે શાળાએ તમારી માતૃભાષામાં કે અન્ય સંદેશાવ્યવહારની પ�િતથી તમન ેઅગાઉથી 
લેિખત નોિટસ અચૂક આપવી રહી �ાર ેશાળા: 

 
• તમારા બાળકનો શૈ�િણક કાય�ક્રમ કે શૈ�િણક િનયુિ� અથવા તમારા બાળકને FAPE ની જોગવાઇની ઓળખ, 

મૂલ્યાંકન શ� કરવાની કે તેમા ં ફેરફાર કરવાની દરખાસ્ત કર ે (ખાસ િશ�ણ અને સંબંિધત સેવાઓની જોગવાઇ ચાલુ 
રાખવા માટેની સંમિત તમે પાછી ખ�ચી લીધી હોવાથી થયેલો ફેરફાર સિહત); અથવા 

• તમારા બાળકનો શૈ�િણક કાય�ક્રમ કે શૈ�િણક િનયુિ� અથવા તમારા બાળકને FAPE ની જોગવાઇની ઓળખ, 
મૂલ્યાંકન શ� કરવાનું કે તેમાં ફેરફાર કરવાનું નકારી કાઢે. 

 
અગાઉથી લેિખત નોિટસ શાળાએ દરખાસ્ત કરલેી કે નકારલેી કાય�વાહીઓ કરવાના ઓછામાં ઓછાં પાંચ શાળાકીય િદવસ 
અગાઉ અચૂક આપવી રહી, િસવાય કે તમ ેવધાર ેટંૂકા સમયગાળા માટે સંમત થાવ. શાળાએ તમને પૂવ� લેિખત નોિટસ અચૂક 
આપવી રહી પછી ભલે તમ ેફેરફાર સાથે સંમત થયા હો કે નિહ અથવા ફેરફારની િવનંતી કરી હોય કે નહી.ં 

https://tea.texas.gov/Academics/Special_Student_Populations/Special_Education_SPED/Programs_and_Services/Response_to_Intervention
https://tea.texas.gov/Academics/Special_Student_Populations/Special_Education_SPED/Programs_and_Services/Response_to_Intervention
http://framework.esc18.net/
http://framework.esc18.net/
http://framework.esc18.net/
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પૂવ� લેિખત નોિટસમાં નીચેની માિહતીનો સમાવેશ થવો જ�રી છે. 

(1) શાળા �ારા સૂિચત અથવા અસ્વીકૃત પગલાનું િવવરણ; 
(2) શાળા શા માટે પગલાને સૂિચત અથવા અસ્વીકૃત કર ેછે તેની સ્પ�તા; 
(3) દરકે મૂલ્યાંકન કાય�પ�િત, આકારણી, નોધં, અથવા સૂિચત અથવા અસ્વીકૃત પગલા માટેના આધાર તરીકે શાળાએ 
ઉપયોગ કરલે અહેવાલનું િવવરણ; 
(4) િનવેદન કે િવકલાંગતા ધરાવતા બાળકના માતાિપતા આ ભાગની પ્રિક્રયા�ક સલામતીઓ હેઠળ સંર�ણ ધરાવે છે 
અને, જો આ નોિટસ મૂલ્યાંકન માટેનો પ્રારંિભક સંદભ� ન હોય, તો એ માધ્યમો જનેા �ારા પ્રિક્રયા�ક સલામતીઓ મેળવી 
શકાય છે તેના િવવરણની એક નકલ; 
(5) િવશેષ િશ�ણ જ�િરયાતોને સમજવામાં સહાય મેળવવા માટે માતાિપતાનો સંપક�  કરવા માટેના �ોત; 
(6) ARD સિમિતએ ધ્યાનમા ંલીધાં હોય તેવા અન્ય િવકલ્પોનું િવવરણ અને તે િવકલ્પોને શા માટે અસ્વીકાર કરવામા ં
આવ્યો તે અંગનેા કારણો; અને  
(7) શાળાના પ્રસ્તાવ અથવા અસ્વીકારથી સુસંગત હોય તેવા અન્ય પિરબળોનું િવવરણ. 

 
માતા-િપતાની સંમિત 

 
ખાસ િશ�ણ પ્રિક્રયામાં ચો�સ પ્રવૃિ�ઓ હોય છે જ ેશાળા તમારી સંમિત મેળવ્યા વગર કરી શકતી નથી. શાળાએ દરખાસ્ત 
કરલેી પ્રવૃિ�ના વણ�ન સિહત, તમામ માિહતીથી તમન ેસંપૂણ�પણે માિહતગાર અચૂક કરવાનુ ંરહેશે જથેી તમ ેસારો િનણ�ય લઇ 
શકો. 

 
માિહતી અચૂકપણ ેતમારી માતૃભાષામા ંઅથવા અન્ય સંદેશાવ્યવહારની પ�િતમા ંઅચૂક હોવી રહી, �ાં સુધી સ્પ�પણે આ 
રીતે માિહતી પ્રદાન કરવી શ� નથી. જો કોઇ રકૅોડ્સ� �હેર કરવાના હોય તો, સ્કૂલે રકૅોડ્સ�ની યાદી અચૂક બનાવવી અન ે
જણાવવુ ંર�ંુ કે તે કોન ેઆપવામા ંઆવશે. 
 
તમ ેસંમિત આપો ત્યાર,ે તેનો અથ� એ થાય કે તમારી સંમિત માગવામાં આવી હોય તે પ્રવૃિ� શાળાન ેકરવા દેવાનુ ંતમ ેસમજો 
છો અને લેિખતમા ંતમારી સંમિત આપો છો. એ મહત્વનુ ંછે કે તમ ેસમજો કે સંમિત સ્વૈિચ્છક છે અને પ્રવૃિ� શ� થતા પહેલાં 
કોઇપણ સમય ેસંમિત પાછી ખ�ચવામા ંઆવી શકે. જોકે, જો તમ ેએક પ્રવૃિ� માટેની સંમિત પાછી ખ�ચો તો, તે ભૂતકાળની 
િસ્થિતને લાગ ુપડતી નથી. 

 
તમારી સંમિતની જ�ર પડે તેવી પ્રવૃિ�ઓના ઉદાહરણો નીચે આપ્યા છે: 

 
• તમારા બાળકનું પહેલી વખત મૂલ્યાંકન કરવું; 
• દર ત્રણ વષ� તમારા બાળકનું પુનઃમૂલ્યાંકન અથવા વધુ વારંવાર પુન:મૂલ્યાંકન કરવું જો વધાર ેમાિહતીની જ�ર હોય, અને 

તમે અથવા તમારા બાળકના િશ�ક પુન:મૂલ્યાંકનની િવનંતી કર;ે 
• ખાસ િશ�ણ અને સંબંિધત સેવાઓ પહેલી વખત પૂરી પાડવી; 
• ARD સિમિતની બેઠકમાં હાજર રહેવા દેવા ARD સિમિત સભ્યન ેમાફ કરવો �ાર ેબેઠકમાં અભ્યાસક્રમ અથવા સંબંિધત 

સેવાઓના સભ્યના િવસ્તારની ચચા� અથવા તેમાં સુધારો; અને  
• કોઇ સહભાગી એજન્સીના પ્રિતિનિધને િનમિંત્રત કરવો જ ેગૌણ સંક્રાંિત સેવાઓ પૂરી પાડવા કે તેની ચૂકવણી કરવા માટે 

જવાબદાર બને તેવી શ�તા હોય. 
મૂલ્યાંકન કાય�પ�િતઓ 

 
જો તમે એક સંપૂણ� અને વ્યિ�ગત મૂલ્યાંકન (FIE) માટે તમારી સંમિત આપો છો, તો શાળા જ ે પણ કોઇ મૂલ્યાંકન 
કાય�પ�િતઓ હાથ ધર ેતેની પવૂ� િલિખત નોિટસ, તેમજ જો તમા�ં બાળકનુ ંપ્રથમ વખત મૂલ્યાંકન કરવામા ંઆવી ર�ંુ હોય, 
તો પ્રિક્રયા�ક સલામિત નોિટસની નકલ શાળાએ પૂરી પાડવી જ�રી છે. તમે પ્રદાન કરો છો તે માિહતી સિહત, તમારા 
બાળક િવશે સંબંિધત કાયા��ક, િવકાસલ�ી અને શૈ�િણક માિહતીને એકિત્રત કરવા માટે શાળાએ િવિવધ આકારણી 
સાધનો અને વ્યૂહરચનાઓનો ઉપયોગ કરવો જ�રી છે. તમા�ં બાળક એક અપંગતા ધરાવતંુ બાળક છે કે કેમ તે િનધા�િરત 
કરવા અને તમારા બાળક માટે યોગ્ય શૈ�િણક કાય�ક્રમ ન�ી કરવા માટે તે એકમાત્ર માપદંડ તરીકે તમારા બાળકની શાળા 
કોઈપણ પગલાઓ અથવા આકારણીનો ઉપયોગ કરી શકશે નહી.ં તમારા બાળકને અપંગતા છે કે કેમ તે ન�ી કરવા માટે 
અને તેની કે તેણીની શૈ�િણક આવશ્યકતાઓ ન�ી કરવા માટે શંકાસ્પદ અપંગતા સંબંિધત તમામ �ેત્રોમાં તમારી શાળાએ 
તમારા બાળકનું મૂલ્યાંકન કરવું જ�રી છે. તમારા બાળક માટેની મૂલ્યાંકન પ્રિક્રયામા ંઅચૂક: 
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• સામેલ હોવી જોઇએ એવી માિહતી જ ેતમારા બાળકની શૈ�િણક, િવકાસલ�ી અન ેકાયા��ક કામગીરી દશા�વે; 
• પરી�ણ િનમા�તાની સૂચનાઓ અનુસાર એ ઉ�ેશો કે જનેા માટે આકારણીઓ માન્ય અને િવ�સનીય છે તેના માટે અને 

પ્રિક્રયા તાલીમબ� અને િવ�ાન કમ�ચારીઓ �ારા સંચાિલત કરવામાં આવે; 
• પ્રિક્રયા તમારા બાળકની માતૃભાષામાં અથવા અન્ય સંદેશાવ્યવહાર પ�િતથી કરવામાં આવ ે�ાં સુધી તેમ કરવા માટે 

સ્પ�પણે શ� નથી; અન ે
• પ્રિક્રયા તટસ્થ હોય, અથવા એવી રીતે કરવામાં આવે કે જથેી તમારા બાળક સામે ભેદભાવ ના દેખાડે, બાળકની 

સાંસ્કૃિતક પ�ાદભૂ, વંશ, કે અશ�તાને ધ્યાનમાં લીધા વગર. 
 
પ્રારંિભક મૂલ્યાંકન અન ેપિરણમતો અહેવાલ શાળાન ેતમારી લેિખત સંમિત તે તારીખથી અનુસરીન ે45 શાળા િદવસો પછી 
નિહં તે રીતે  અચૂક ભરવો ર�ો. જો તમા�ં બાળક મૂલ્યાંકન સમયગાળા દરિમયાન ત્રણ કે વધાર ેશાળા િદવસો માટે શાળામા ં
ગેરહાજર ર�ંુ હોય, તો મૂલ્યાંકન સમયગાળો તમા�ં બાળક ગેરહાજર ર�ંુ હોય તે શાળા િદવસોની સંખ્યા બરાબર શાળા 
િદવસોની સંખ્યાથી અચૂક લંબાવવો ર�ો. શાળાએ મૂલ્યાંકન અહેવાલની નકલ તમન ેકોઇ ખચ� વગર અચૂક આપવી રહી. 

 
જો તમારા બાળકની ઉંમર શાળા વષ�ના સપ્ટેમ્બર 1 સુધીમા ંપાંચ વષ�થી ઓછી હોય અન ેસાવ�જિનક શાળામા ંપ્રવેશ ના 
મેળવ્યો હોય, અથવા ઉંમરને ધ્યાનમા ં લીધા વગર ખાનગી કે ગૃહ શાળામા ંપ્રવેશ લીધો હોય, તો શાળાન ે તમારી લેિખત 
સંમિત મળ્યાની તારીખથી 45મા શાળા િદવસથી મોડંુ નિહં તે રીતે પ્રારંિભક મૂલ્યાંકન અન ેપિરણમતો અહેવાલ અચૂક ભરવો 
ર�ો. 

 
તેમાં 45-શાળા-િદવસની સમયરખેામા ં અપવાદ એ છે. જો શાળાન ે પ્રારંિભક મૂલ્યાંકન માટે તમારી સંમિત શાળા વષ�ના 
છેલ્લાં શૈ�િણક િદવસના ઓછામાં ઓછાં 35 પરંતુ 45 થી પણ ઓછાં શાળા િદવસમા ંમળે, તમન ેઆપેલો લેિખત મૂલ્યાંકન 
અહેવાલ તે વષ�ની જૂન 30 સુધીમા ંઅચૂક ભરવો ર�ો. જોકે, જો તમા�ં બાળક મૂલ્યાંકન સમયગાળા દરિમયાન શાળામાંથી 
ત્રણ કે વધાર ેિદવસ ગેરહાજર રહે તો, જૂન 30 ની િનયત તારીખ હવ ેપછી િબલકુલ લાગ ુપડતી નથી. તેન ેબદલે, 45 શાળા 
િદવસની સામાન્ય સમયરખેા વ�ા ત્રણ કે વધાર ેિદવસની ગેરહાજરીઓ માટે િદવસ લંબાવવાનુ ંલાગ ુપડશે. 

 
જો તમ ે પ્રારંિભક મૂલ્યાંકનન ે સંમિત ના આપો તો, શાળાએ મધ્યસ્થી માટે માગણી કરીન ે અથવા આગળની તારીખે 
સુનાવણીની િવનંતી કરીન ેમૂલ્યાંકન ચાલુ રાખવાનું રહે છે, પરંતુ તે અિનવાય� નથી. જો શાળા મૂલ્યાંકન ચાલુ ન રાખવાનું 
ન�ી કર ેતો, ખાસ િશ�ણ અને સંબંિધત સેવાઓની જ�િરયાતવાળા અ�મતા ધરાવતા તમામ બાળકોને ઓળખવા, શોધી 
કાઢવા અને મૂલ્યાંકન કરવા શાળા IDEA હેઠળની જ�િરયાતનું ઉલ્લંઘન કરતી નથી. આ જ�િરયાતન ેસ્કૂલ્સચાઇલ્ડ ફાઇન્ડ 
ડ્યુટી (બાળક શોધવાની ફરજ) કહેવામાં આવે છે. 

 
પ્રવેશ, સમી�ા, અને બરતરફી સિમિતની બેઠકો 

 
પ્રારંિભક મૂલ્યાંકન અહેવાલ પૂણ� કયા� પછી, અહેવાલની િવચારણા કરવા અને શંુ તમા�ં બાળક ખાસ શૈ�િણક અન ેસંબંિધત 
સેવાઓ માટે પાત્ર છે કે કેમ તે િનધા�િરત કરવા ARD સિમિત અચૂક બનાવવી રહી. ARD સિમિત સભ્યોમા ં નીચેનાનો 
સમાવેશ થાય છે: 

 
• તમે, માતા-િપતા; 
• બાળકના ઓછામાં ઓછાં એક િનયિમત શૈ�િણક િશ�ક જ ેઅચૂકપણે, શ� હોય ત્યાર,ે બાળકના IEP નાં ભાગનો 

અમલ કરવા માટે જવાબદાર હોય તેવા િશ�ક હોવા જોઇએ; 
• બાળકના િશ�ક કે ઓછામા ંઓછાં એક ખાસ િશ�ણ આપનાર; 
• શાળાના પ્રિતિનિધ; 
• મૂલ્યાંકન પિરણામોના શૈ�િણક પ્રત્યાઘાતોનું અથ�ઘટન કરી શકે તેવી વ્યિ�; 
• બાળકના સંબંધમાં �ાન કે ખાસ િનપુણતા ધરાવતી અને કાં તો તમે અથવા તો શાળાએ િનમંિત્રત કરી હોય તેવી અન્ય 

વ્યિ�ઓ; 
• યોગ્ય હોય ત્યાર,ે બાળક; 
• યોગ્ય હોય ત્યાં સુધી, તમારી લેિખત સંમિત સાથે અથવા, તમારા બાળકની ઉંમર 18 વષ�ની થાય ત્યાર પછી, તમારા 

પુખ્ત ઉંમરના બાળકની લેિખત સંમિત સાથે, સંક્રાંિત સેવાઓ પૂરી પાડવા કે તેની ચકૂવણી કરવા માટે જવાબદાર હોય 
તેવી શ�તા ધરાવતી કોઇ સહભાગી એજન્સીના પ્રિતિનિધ; 

• કારિકદ� અને ટેકિનકલ િશ�ણના પ્રિતિનિધ, કદાચ િશ�ક, જો બાળકને કારિકદ� અને ટેકિનકલ િશ�ણમાં પ્રારંિભક કે 
સતત િનયુિ� માટે િવચારવામા ંઆવી ર�ંુ હોય; અને 

• એક વ્યવસાયી કમ�ચારીગણ સભ્ય જ ેભાષા િનપુણતા મૂલ્યાંકન સિમિતમાં હોય, જો બાળક અંગ્ર�ે શીખનાર 
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ઓળખવામાં આવ્યું હોય. 
 
ARD સિમિતમા ંનીચનેાનો સમાવેશ પણ, લાગ ુમજુબ થાય છે: 

 
• એક િશ�ક જ ેસાંભળવામાં �િત ધરાવતા િવ�ાથ�ઓના િશ�ણમાં પ્રમાિણત હોય, જો બાળકને સાંભળવામાં �િત ની 

શંકા કે તે પાકંુ હોય; 
• એક િશ�ક જ ે�િ�ની �િત ધરાવતા િવ�ાથ�ઓના િશ�ણમાં પ્રમાિણત હોય, જો બાળકને �િ�ની �િત હોવાની શંકા કે 

તે પાકંુ થયું હોય; અથવા 
• એક િશ�ક જ ે�િ�ની �િત ધરાવતા િવ�ાથ�ઓના િશ�ણમાં પ્રમાિણત હોય અને એક િશ�ક જ ેસાંભળવામાં �િત 

ધરાવતા િવ�ાથ�ઓના િશ�ણમાં પ્રમાિણત હોય, જો બાળક બિધર-અંધાપો હોવાની શંકા કે તે પાકંુ થયું હોય. 
 
શાળાએ તમારા બાળક માટે તમન ે દરકે ARD સિમિત બેઠકમાં િનમંત્રણ અચૂક આપવુ ં ર�ંુ અન ે એક કે બંને માતા-
િપતાઓની સહભાિગતાની ખાતરી કરવા પ્રય�ો અચૂક કરવા ર�ા. બેઠકની લેિખત નોિટસ તમન ેબેઠકના ઓછામાં ઓછા ં
પાંચ શાળા િદવસ પહેલા ં અચૂક આપવી રહી િસવાય કે તમે વધાર ે ટંૂકા સમયગાળા માટે સંમત થાવ. લેિખત નોિટસમા ં
બેઠકનો હેતુ, સમય, સ્થળ અને બેઠકમાં હાજર રહેનારની યાદી અચૂક સામેલ હોવી રહી. જો તમ ેઅંગ્ર�ે બોલવામાં અ�મ 
રહો તો, શાળાએ તમારી માતૃભાષામા ં નોિટસ અચૂક પૂરી પાડવી રહી, િસવાય કે તેવું કરવુ ં સ્પ�પણ ે શ� ના હોય. જો 
તમારી માતૃભાષા એક લેિખત ભાષા ના હોય તો, શાળાએ નોિટસનુ ંમૌિખક કે અન્ય રીતે ભાષાંતર કયુ� હોવાની ખાતરી કરવા 
પગલાઓ અચૂક ભરવા ર�ા જથેી કરીન ેતમ ેનોિટસ સમજો. 

 
ARD સિમિતની બેઠક તમ ેઅને શાળા સંમત થઇ શકો તેવા સમય ેઅન ેસ્થળે અચૂક થવી રહી. જો શાળાએ દરખાસ્ત કરલેો 
સમય કે તારીખ તમન ેઅનુકૂળ ના હોય તો, શાળાએ તમ ેપહોચંી વળી શકો તેવો સમય શોધવા વ્યાજબી પ્રય�ો અચૂક કરવા 
ર�ા. જો માતા-િપતામાંથી કોઇપણ બેઠકમાં હાજર ના રહી શકે તો, તમ ે વૈકિલ્પક ઉપાયો જમે કે ટેિલફોન કે વીિડયો 
કોન્ફરિન્સંગ મારફતે સહભાગી થઇ શકો. જો શાળા તમન ેહાજર રહેવાની ખાતરી ના કરાવી શકે તો પછી, શાળા તમારા 
વગર બેઠક યો� શકે છે. 

 
ARD સિમિત સભ્યને ARD સિમિત બેઠકમાં આંિશક કે સંપૂણ�પણે હાજર રહેવામાં માફ કરી શકાય �ાર ેવ્યિ�ની હાજરી 
જ�રી ના હોય કારણ કે વ્યિ�નુ ંઅભ્યાસક્રમ �ેત્ર કે સંબંિધત સેવાને બેઠકમાં સુધારવામા ંના આવ ેઅથવા તેની ચચા� ના 
કરવામાં આવે. તમાર ે�માયાચના અચૂકપણ ેલેિખતમા ંઆપવી રહી. 
 
ARD સિમિતના સભ્યને પણ ARD સિમિતની બેઠકમાં હાજર રહેવા માફી આપી શકાય �ાર ે બેઠકમાં સભ્યના 
અભ્યાસક્રમના �ેત્ર કે સંબંિધત સેવામા ંફેરફાર, કે તેની ચચા� કરવાનુ ંસામેલ થાય જો તમ ેઅન ેશાળા લેિખતમા ં�માયાચના 
માટે સંમત થાવ અને માફી અપાતી વ્યિ� બેઠક પહેલા ંIEP ના ંિવકાસમાં લેિખત માિહતી રજૂ કર.ે 
 

પાત્રતા 
 
શંુ તમા�ં બાળક ખાસ િશ�ણ અને સંબંિધત સેવાઓ માટે પાત્ર છે કે કેમ તે િનધા�િરત કરવા માટે બે-ભાગની કસોટી છે: (1) 
તમારા બાળકન ે અચૂક અ�મતા હોવી રહી; અને (2) અ�મતાના પિરણામ સ્વ�પે, તમારા બાળકન ે િશ�ણમાંથી લાભ 
મેળવવા ખાસ િશ�ણ અન ે સંબંિધત સેવાઓની જ�ર અચૂક હોવી રહી. પાત્રતા માટે બે-ભાગની કસોટીનો પહેલો ભાગ 
સંતોષવા, 3 અને 21 વષ� વચ્ચેની ઉંમરના બાળકે, નીચ ેકૌસંમાં નોધં્યા િસવાય, સૂિચબ� એક કે વધાર ેઅશ�તા વગ�કરણ 
માટેના માપદંડ પૂરા પાડવા જ�રી છે : 

 
• ઓિટઝમ (સ્વિલનતા); 
• સાંભળવામાં �િત (જન્મથી 21 ની વય સુધી); 
• બિધર-અંધાપો (જન્મથી 21 ની વય સુધી); 
• ભાવનાઓ સંબંિધત િવ�ેપ; 
• બૌિ�ક અશ�તા; 
• બહુિવધ અશ�તાઓ; 
• અવગ�કૃત શ�આતનું બાળપણ (ત્રણથી પાંચ વષ�ની ઉંમરમાં); 
• હાડકાં-સ્નાયુમાં �િત; 
• અન્ય આરોગ્ય �િત; 
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• શીખવામાં ચો�સ અશ�તા; 
• બોલી કે ભાષા �િત; 
• મગજમાં આઘાતજનક ઇ�; અથવા 
• �િ�ની �િત (જન્મથી 21 ની વય સુધી). 

 
ARD સિમિતએ પ્રારંિભક મૂલ્યાંકન અહેવાલ પૂરો કયા�ની તારીખથી 30 કેલેન્ડર િદવસોમાં પાત્રતા િનધા�રણ અચૂક કરવુ ંર�ંુ. 
જો 30 મો િદવસ ઉનાળા દરિમયાન આવે અન ેશાળા સત્રમાં ના હોય તો, ARD સિમિત પાસે પ્રારંિભક પાત્રતા િનધા�રણ, IEP, 
અને િનયુિ� સંબંિધત િનણ�યોન ેઅંિતમ ઓપ આપવા પાનખરમા ંવગ�ના પહેલા િદવસ સુધીનો સમય રહે છે; િસવાય કે 
પ્રારંિભક મૂલ્યાંકન દશા�વે કે બાળકન ે તે ઉનાળા દરિમયાન લંબાવેલ શાળા વષ� (એક્સ્ટેન્ડેડ સ્કૂલ ઇયર - ESY) સેવાઓની 
જ�ર પડશે. 

 
જો, જોકે, શાળાન ેશાળા વષ�ના છેલ્લાં શૈ�િણક િદવસ પહેલા ંઓછામાં ઓછાં 35 પરંતુ 45 થી ઓછાં િદવસમા ંપ્રારંિભક 
મૂલ્યાંકન માટે તમારી સંમિત મળે અન ેતમા�ં બાળક તમ ેસંમિત આપેલ સમય અને છેલ્લા ંશૈ�િણક િદવસ વચ્ચે ત્રણ કે વધાર ે
િદવસ ગેરહાજર ના ર�ંુ હોય (એટલે કે, જૂન 30 સુધીમા ં મૂલ્યાંકન અહેવાલ મેળવવા માટેની શરતો સંતોષાય) તો, ARD 
સિમિતએ મૂલ્યાંકન અહેવાલ ધ્યાનમાં લેવા આગામી શાળા વષ�ના મોડામાં મોડા 15 મા ંશાળા િદવસ સુધીમા ંઅચૂક મળવુ ં
ર�ંુ, િસવાય કે મૂલ્યાંકન દશા�વે કે તમારા બાળકન ેતે ઉનાળા દરિમયાન ESY સેવાઓની જ�ર પડશે. જો મૂલ્યાંકન દશા�વે કે 
તમારા બાળકન ેઉનાળ ુESY સેવાઓની જ�ર છે તો, ARD સિમિતએ બાળકના મૂલ્યાંકનન ેધ્યાનમા ંલેવા વહેલામા ંવહેલી 
તકે અચૂક મળવું ર�ંુ. 

 
ખાસ શૈ�િણક સેવાઓ માટે સંઘષ� કરતા તમામ શીખનારાઓ િવશેષ િશ�ણ અને સંબંિધત સેવાઓ માટે પાત્ર બનતા નથી. 
જો તમારા બાળકની સમસ્યાઓ વાંચન કે ગિણતમા ંયોગ્ય િશ�ણની ઉણપને લીધે અથવા તમા�ં બાળક અંગ્ર�ેમાં સીિમત 
િનપુણતા ધરાવતંુ હોવાની હકીકતને લીધે મુખ્યત્વ ેઊભી થાય તો, તમારા બાળકને IDEA હેઠળ અ�મતા ધરાવતા બાળક 
હોવાનું ન�ી કરવું જોઇએ નહી.ં  જો મૂલ્યાંકનમાં પ્રિતિબંિબત થાય કે તમારા બાળકન ેઅશ�તા નથી તો, કેમ્પસ-િસ્થત 
સહાયતા ટુકડી તમારા બાળકન ેમદદ�પ થવા મળીન ેઅન્ય સેવાઓ કે કાય�ક્રમોની ભલામણ કર ેતેવું બની શકે. 
 
જો મૂલ્યાંકન દેખાડે કે તમારા બાળકન ેઅશ�તા છે તો, ARD સિમિતએ પછી એ ન�ી કરીન ેબે-ભાગની પાત્રતા કસોટીના 
બી� ભાગન ેસંબોધવો જ�રી છે કે સામાન્ય િશ�ણ અભ્યાસક્રમમા ંસામેલ કરવા અને પ્રગિત કરવા માટે તમારા બાળકન ે
િવશેષ િશ�ણ અને સંબંિધત સેવાઓની (એટલે કે, િબનઅસ�મ બાળકો માટે છે તેવા સમાન અભ્યાસક્રમની જ�ર છે. .  
 

સેવાઓની પ્રારંિભક જોગવાઈ   
જો તમા�ં બાળક ખાસ શૈ�િણક અને સંબંિધત સેવાઓ માટે લાયક બને તો, શાળાએ તમારા બાળકને સૌથી ઓછાં 
પ્રિતબંધક વાતાવરણ ધરાવતંુ FAPE પૂ�ં પાડવું અિનવાય� બને છે. આ ARD સિમિતના IEP ના ંિવકાસ અને શાળાના IEP ના ં
અમલીકરણથી પૂ�ં થાય છે. શાળા કોઇ પ્રારંિભક ખાસ િશ�ણ અને સંબંિધત સેવાઓ પૂ�ં પાડી શકે તે પહેલા;ં જોકે, 
શાળાએ સેવાઓ માટે તમારી સંમિત અચૂક મેળવવી રહી. શાળાએ સેવાઓની પ્રારંિભક જોગવાઇ માટે તમારી સંમિત 
મેળવવા વ્યાજબી પ્રય�ો અચૂક કરવા ર�ા. જો તમ ે સેવાઓની પ્રારંિભક જોગવાઇ માટે સંમિત ના આપો તો, શાળા 
મધ્યસ્થી માટે ના પૂછે અથવા સેવાઓને સંમિત માટે તમારા ઇનકારન ેન ગણકારવા ભિવષ્યમા ંપ્રિક્રયા સુનાવણીની માગણી 
કર ે તેવું બની શકે. કોઇ ખાસ િશ�ણ અને સંબંિધત સેવાઓ પૂરી પાડવામા ંઆવશે નિહ જો તમ ે સંમિત નકારો. જો તમે 
સંમિત નકારો છો અથવા િવશેષ િશ�ણ અને સંબંિધત સેવાઓની પ્રારંિભક જોગવાઈની િવનંતીને પ્રિતભાવ આપવામાં 
િનષ્ફળ �ઓ છો તો તમારા બાળકને FAPE ઉપલબ્ધ કરવામાં શાળા તેની ફરજનું ઉલ્લંઘન કરતી નથી.  
 

વ્યિ�લ�ી િશ�ણ કાય�ક્રમ  
 
IEP ના ંમોટા ઘટકોમાં સામેલ છે: 

 
• તમારા બાળકની શૈ�િણક ઉપલિબ્ધ અને કાયા��ક કામગીરીના (પે્રઝન્ટ લેવલ્સ ઓફ એકેડેિમક એિચવમેન્ટ એન્ડ 

ફંક્શનલ પરફોમ�ન્સ - PLAAFP) હાલના સ્તરો; 
• માપી શકાય તેવા વાિષ�ક લ�ો, સિહત અધ્યાપન અને કાયા��ક લ�ો; 
• પૂ�ં પાડવામાં આવનારા ખાસ િશ�ણ, સંબંિધત સેવાઓ, અને પૂરક મદદ અને સેવાઓનું વણ�ન સિહત કોઇપણ 

વ્યિ�લ�ી યોગ્ય વસાહતોનું િનવેદન કે જ ેતમારા બાળક માટે આકારણી કરવા આવશ્યક હોય, અને જો તમારા 
બાળકને િનયિમત રા�ભરની આકારણીને બદલે, વૈકિલ્પક આકારણી કરાવવાની જ�ર હોય, અને તમારા બાળક માટે  
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વૈકિલ્પક આકારણી શા માટે ઉિચત છે; 
• તમા�ં બાળક જ ેરીતે રા� અને સમગ્ર િડિસ્ટ� ક્ટમાં સહભાગી થશે તેને લગતી માિહતી; 
• સંક્રાંિત સેવાઓ, �ાર ેઉંમર-યોગ્ય હોય; અન ે
• િવચારણામાં લેવા જ�રી અન્ય �ેત્રો, અને જો આવશ્યક ન�ી થાય તો  જ ેચો�સ અશ�તાઓ, જ�િરયાતો કે 

સંજોગો ધરાવતા બાળકો માટે સંબોધવા જ�રી છે .  
 
TEA �ારા એક મોડેલ ફોમ� બનાવાયુ ંછે જ ેઅહી ંજોઇ શકાય છે,  
https://tea.texas.gov/Academics/Special_Student_Populations/Special_Education_SPED/Programs_and_Services/IE
P_Model_Form. તમારા બાળકની શાળા આ મોડેલ ફોમ�નો ઉપયોગ અથવા બી� એક ફોમ�નો ઉપયોગ કરી શકે. 

 
IEP િવકસાવવામાં, ARD સિમિતએ અચૂક ધ્યાનમા ંલેવાની ઘણી બાબતો છે, જમેા ંસામેલ છે: 

 
• તમારા બાળકની શિ�ઓ; 
• તમારા બાળકના િશ�ણને સુધારવા માટેની િચંતાઓ; 
• તમારા બાળકના સૌથી તાજતેરના મૂલ્યાંકનના પિરણામો; અન ે
• તમારા બાળકની શૈ�િણક, િવકાસલ�ી, અને કાયા��ક જ�િરયાતો. 

 
વધુમા,ં ARD સિમિતએ કેટલાક બાળકો માટે ખાસ પિરબળો અચૂક સંબોધવા ર�ા, જ ેનીચ ેપ્રમાણ ેછે: 

 
• બાળકની વત�ણૂક બાળકના િશ�ણ અથવા અન્યના િશ�ણને અવરોધે ત્યાર ેતે વત�ણૂકને અવરોધવા, હકારા�ક 

વત�ણૂકલ�ી હસ્ત�ેપો અને સહાયતાઓ, અને અન્ય વ્યૂહરચનાઓનો ઉપયોગ ધ્યાનમાં લેવો; 
• બાળકની ભાષા જ�િરયાતોને એ જ�િરયાતો તરીકે ધ્યાનમાં લેવી જ ે બાળકના IEP ને સંબંિધત હોય �ાર ે બાળક 

અંગ્ર�ેમાં સીિમત િનપુણતા હોવાની લાયકાત ધરાવે; બે્રઇલમાં િશ�ણ અને બે્રઇલના ઉપયોગ માટેની જોગવાઇ પૂરી 
પાડે, િસવાય કે સિમિત િનધા�િરત કર ે કે બે્રઇલમાં િશ�ણ અથવા બે્રઇલનો ઉપયોગ બાળક માટે યોગ્ય નથી �ાર ે
બાળકને અંધાપો કે �િ�ની �િત હોય; 

• અ�મતા ધરાવતા દરકે બાળકની સંદેશાવ્યવહારની જ�િરયાતોને ધ્યાનમા ં લેવી, અને બિધર કે સાંભળવાની સમસ્યા 
ધરાવતા બાળક માટે, બાળકની ભાષા અને સંદેશાવ્યવહારની જ�િરયાતો, બાળકની ભાષા અને સંદેશાવ્યવહારની 
પ�િતમાં સમોવિડયાઓ અને વ્યવસાયી કમ�ચારીઓ સાથે સીધા સંદેશાવ્યવહારની તકો, શૈ�િણક સ્તર, અને 
જ�િરયાતોની પૂરી શ્રેણીને ધ્યાનમાં લેવી, જમેાં બાળકની ભાષા અને સંદેશાવ્યવહારની પ�િતમાં સીધા િશ�ણ માટેની 
તકો સામેલ છે; અને 

• શંુ અ�મતા ધરાવતંુ દરકે બાળકને સહાયક ટેકનોલો� સાધનો અને સેવાઓની જ�ર છે કે કેમ તે િવચારો. 
શૈ�િણક ઉપલિબ્ધ અને કાયા��ક કામગીરીના હાલના સ્તરો 

 
IEP માં તમારા બાળકના PLAAFP નું કથન અચૂક સામેલ હોવું ર�ંુ. આ કથનમાં સામાન્ય અભ્યાસક્રમમાં સામેલગીરી અન ે
પ્રગિત કેવી રીતે અશ�તાને અસર કર ેછે તે અચૂક સામેલ હોવું ર�ંુ. જો તમા�ં બાળક સ્કૂલે જવા પહેલાંની ઉંમરનું હોય તો, 
િનવેદનન ેઅચૂક સમ�વવુ ંર�ંુ કે અશ�તા કેવી રીતે ઉંમર-યોગ્ય પ્રવૃિ�ઓમા ંસહભાિગતા પર અસર કર ેછે. 

 
વાિષ�ક લ�ો 

 
IEP માં અશ�તાથી પિરણમતી તમારા બાળકની જ�િરયાતોને પહોચંી વળવા રચેલા પિરમેય વાિષ�ક લ�ો સિહત 
અધ્યાપન અને કાયા��ક લ�ો સામેલ હોય તે જ�રી છે જથેી કરીન ેબાળકન ેસામાન્ય અભ્યાસક્રમમાં સામેલ કરીન ેપ્રગિત 
કરી શકાય છે. આ લ�ોએ તમારા બાળકની અશ�તામાંથી પિરણમતી અન્ય શૈ�િણક જ�િરયાતોને પણ અચૂક સંબોધવી 
રહી. IEP �ારા તમારા બાળકની વાિષ�ક લ�ો પ્રત્યે પ્રગિત જ ેરીતે માપવામાં આવશે તેમજ તમન ેપ્રગિત અહેવાલો �ાર ે
આપવામા ંઆવશે તેનું વણ�ન અચૂક કરવુ ંર�ંુ. 
 

 
ખાસ િશ�ણ, સંબંિધત સેવાઓ, અને પૂરક મદદ અને સેવાઓ 

 
ARD સિમિત નીચમેાંથી શેના માટે કઇ સેવાઓની જ�ર પડે છે તે ન�ી કર ેછે: 

 

https://tea.texas.gov/Academics/Special_Student_Populations/Special_Education_SPED/Programs_and_Services/IEP_Model_Form
https://tea.texas.gov/Academics/Special_Student_Populations/Special_Education_SPED/Programs_and_Services/IEP_Model_Form
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• બાળકને વાિષ�ક લ�ો પ્રા� કરવા તરફ યોગ્ય રીતે આગળ ધપાવવા સ�મ બનાવવું; 
• સામાન્ય અભ્યાસક્રમમાં સામેલ થવું અને પ્રગિત કરવી (અભ્યાસક્રમ ઉપરાંતની અને િબનશૈ�િણક પ્રવૃિ�ઓમાં 

સહભાિગતા સિહત); અને 
• િશિ�ત થવું અને અશ�તા વગરના બાળકો સાથે સહભાગી થવું. 

 
IEP માં તમારા બાળકન ેઅથવા તમારા બાળક વતી પૂ�ં પાડવાના જ�રી ખાસ િશ�ણ, સંબંિધત સેવાઓ, અન ેપૂરક મદદ 
અને સેવાઓના િનવેદનન ેઅચકૂ સમાવવુ ંર�ંુ. આ સેવાઓ સમોવડી-સમી�ા કરલેા સંશોધનથી વ્યવહાય� પ્રમાણ પર અચૂક 
આધાિરત હોવી રહી. 

 
વધુમા,ં IEP માં શાળા કમ�ચારીઓ માટે પૂરા પાડવાના કોઇ જ�રી સુધારાઓ અને સહાયતાઓનુ ંિનવેદન અચૂક સામેલ હોવું 
ર�ંુ. IEP માં સેવાઓ અન ે સુધારાઓની શ�આત માટે અંદા�ત તારીખ અને સેવાઓ અને સુધારાઓનો અપેિ�ત 
પુનરાવત�ન દર, સ્થળ અને સમયગાળો પણ અચૂક સમાવવો ર�ો. 

 
રા�ના (સરકારી) મૂલ્યાંકનો 

 
સંઘીય કાયદા હેઠળ, રા�ના (સરકારી) મૂલ્યાંકનો તમામ બાળકોના અચૂક કરવા ર�ા જથેી બાળકોન ેરા�ના શૈ�િણક 
િવષય-વસ્તુ ધોરણો શીખવવામા ંશાળાઓ સફળ થઇ છે કે કેમ તે િનધા�િરત કરી શકાય. ટેક્સાસમાં, શૈ�િણક િવષય-વસ્તુ 
ધોરણો જ ે ટેક્સાસ એસેિન્શયલ નૉલેજ એન્ડ િસ્કલ્સ પણ કહેવાય છે તે TEA વેબસાઇટ પર જોઇ શકાય છે, 
https://tea.texas.gov/Academics/Curriculum_Standards/TEKS_Texas_Essential_Knowledge_and _Skills. અ�મતાઓ 
ધરાવતા બાળકો જઓે િવશેષ િશ�ણ સેવાઓ પ્રા� કર ે છે તેઓ અત્યંત નોધંપાત્ર �ાના�ક  અપંગ બાળકો માટે કે જ ે
વૈકિલ્પક શૈ�િણક િસિ�ના ધોરણો સાથે બંધાયેલ છે તેવી િનયિમત આકારણી અથવા એક વૈકિલ્પક આકારણી બ�ેમાંથી 
એક યોગ્ય રા� આકારણી કરવાશે, તમા�ં બાળક િનયિમત આકારણી લે છે અથવા વૈકિલ્પક મૂલ્યાંકન કર ેછે તે ધ્યાનમા ં
લીધા િવના, આકારણી રા�ના પડકારજનક શૈ�િણક સામગ્રીના ધોરણો સાથે જોડાયેલી છે, અને તમારા બાળકના IEPમા ં
સૂચવ્યા મજુબ, તમારા બાળકને રા� અને િજલ્લાવ્યાપી આકારણીઓ પર યોગ્ય સવલતો પ્રા� કરવી આવશ્યક છે.  

 
જો ARD સિમિત િનધા�િરત કર ે કે તમારા બાળક માટે મૂલ્યાંકનોમા ંસહભાગી થવા માટે અનુકૂલન કરવુ ંજ�રી છે તો, IEP 
�ારા યોગ્ય સમાવેશનું કથન અચૂક સામેલ કરવુ ં ર�ંુ. અનુકૂલન સંબંિધત માિહતી અહી ં ઉપલબ્ધ છે, 
https://tea.texas.gov/Student_Testing_and_Accountability/Testing/Student_Assessment_ 
Overview/Accommodation_Resources. 

 
જો ARD સિમિત િનધા�િરત કર ે કે તમારા બાળકે રા�ના કે સમગ્ર િડિસ્ટ� ક્ટન ે આવરી લેતા મૂલ્યાંકનન ે બદલે વૈકિલ્પક 
મૂલ્યાંકન અચૂક કરાવવુ ંર�ંુ તો, બાળક કેમ િનયિમત મૂલ્યાંકનમાં સહભાગી ના થઇ શકે અન ેબાળક માટે પસંદ કરલંુે ચો�સ 
વૈકિલ્પક મૂલ્યાંકન કેમ યોગ્ય છે તેના સંબંધમાં િનવેદનો અચૂક પૂરા પાડવા ર�ા. વધુમા,ં જો તમા�ં બાળક વૈકિલ્પક 
આકારણી કરાવી ર�ંુ છે, તો તમારા બાળકના IEPમાં બેન્ચમાક�  અથવા ટંુકા-ગાળાના હેતુઓ હોવા જ�રી છે, બેન્ચમાક�  
અથવા ટંુકા-ગાળાના હેતુઓ માત્ર સૌથી નોધંપાત્ર �ાના�ક અ�મતાઓ ધરાવતા િવ�ાથ�ઓ માટે આવશ્યક છે જઓે 
વૈકિલ્પક આકારણી કરાવી ર�ા છે જ ેવૈકિલ્પક અધ્યાપન િસિ� ધોરણો સાથે સીધ-િનધા�િરત છે.  
 
જો તમા�ં બાળક રા�ના મૂલ્યાંકનમાં સંતોષકારક કામગીરી ના કર ેતો, ARD સિમિતએ બાળક ઝડપી િશ�ણ કાય�ક્રમ કે 
િશ�ણના સઘન કાય�ક્રમમાં જ ેરીતે સહભાગી થવાનું હોય તેન ેઅચૂક સંબોધવું ર�ંુ. 

 
સંક્રાંિત 

 
IDEA અને રા�ના કાયદામા ં અિનવાય� છે કે ઉંમરલાયક િવ�ાથ�ઓ માટે IEPs સંક્રાંિત સેવાઓન ે સંબોધે. ટ� ાિન્ઝશન 
સિવ�સીસ (સંક્રાંિત સેવાઓ) બાળકન ેશાળામાંથી શાળા પછીની પ્રવિૃ�ઓમા ંસરકવામા ંમદદ�પ થવા રચેલી પ્રવૃિ�ઓનો 
સંકિલત સેટ છે. જ ેઉંમર ેસંક્રાંિત આયોજન અચૂક શ� કરવુ ંર�ંુ, જોકે, ટેક્સાસ કાયદા હેઠળ િવ�ાથ� 14 વષ�થી વધાર ેઉંમર ે
પહોચં ેતે પછી નહી ંતે રીતે, ARD સિમિતએ IEP માં નીચનેા મુ�ાઓ અચૂક ધ્યાનમા ંલેવા ર�ા અને, જો યોગ્ય લાગ ેતો નીચનેા 
મુ�ાઓન ેસંબોધવા ર�ા: 

 
(1) િવ�ાથ�ની સંક્રાિંતથી સાવ�જિનક શાળા તંત્ર બહાર સુધી િવ�ાથ�ની યોગ્ય સામેલગીરી; 
(2) જો િવ�ાથ�ની ઉંમર 18 વષ�થી ઓછી હોય તો, િવ�ાથ�ના માતા-િપતા અને સહભાગી થવા િનમંિત્રત અન્ય વ્યિ�ઓ 

https://tea.texas.gov/Academics/Curriculum_Standards/TEKS_Texas_Essential_Knowledge_and_Skills
https://tea.texas.gov/Student_Testing_and_Accountability/Testing/Student_Assessment_Overview/Accommodation_Resources
https://tea.texas.gov/Student_Testing_and_Accountability/Testing/Student_Assessment_Overview/Accommodation_Resources
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�ારા િવ�ાથ�ની સંક્રાિંતમાં યોગ્ય સામેલગીરી નીચે જણાવ્યા મજુબ થાય છે: 
(A) િવ�ાથ�ના માતા-િપતા �ારા; અથવા 
(B) િવ�ાથ�એ પ્રવેશ મેળવ્યો હોય તે સ્કૂલ િડિસ્ટ� ક્ટ �ારા; 

(3) જો િવ�ાથ�ની ઉંમર ઓછામા ંઓછી 18 વષ� હોય તો, િવ�ાથ�ના માતા-િપતા અને સહભાગી થવા િનમિંત્રત અન્ય 
વ્યિ�ઓ �ારા િવ�ાથ�ની સંક્રાંિત અને ભિવષ્યમાં સામેલગીરી ત્યાર ેથાય છે, જો માતા-િપતા કે અન્ય વ્યિ�: 
(A) અન્ય વ્યિ�ને િવ�ાથ� કે િવ�ાથ�એ પ્રવેશ મેળવ્યો હોય તે સ્કૂલ િડિસ્ટ� ક્ટ �ારા સહભાગી થવા િનમિંત્રત 

કરવામાં આવે છે; અથવા 
(B) પાસે સહાયક િનણ�ય લેવાના કરાર હેઠળ સહભાગી થવા િવ�ાથ�ની સંમિત હોય છે; 

(4) માધ્યિમક-સ્તર પછી અભ્યાસકાય� માટે તૈયારી સિહત, માધ્યિમક પછીના યોગ્ય શૈ�િણક િવકલ્પો; 
(5) યોગ્ય કાયા��ક વ્યાવસાિયક મલૂ્યાંકન; 
(6) યોગ્ય રોજગાર લ�ો અને હેતુઓ; 
(7) જો િવ�ાથ�ની ઉંમર ઓછામાં ઓછી 18 વષ�ની હોય તો, િવ�ાથ�ના સંક્રાિંત લ�ો અને હેતુઓ સાથેના સહયોગમાં, 

સામુદાિયક પિરિસ્થિતઓ કે વાતાવરણ જ ે િવ�ાથ�ને માધ્યિમક પછીના િશ�ણ કે તાલીમ, સ્પધા��ક એકીકૃત 
રોજગાર, કે સ્વતંત્ર �વન િનવા�હ માટે તૈયાર કરતંુ હોય તે સિહત, ઉંમર-યોગ્ય શૈ�િણક વાતાવરણની ઉપલિબ્ધ; 

(8) યોગ્ય સ્વતંત્ર �વન િનવા�હ લ�ો અને હેતુઓ; 
(9) િવ�ાથ�ને સુલભ �હેર લાભો માટે પ્રિત�ા યાદી પર િવ�ાથ�ને મૂકવા સરકારી એજન્સીને ભલામણ સિહત, િવ�ાથ�ને 

અથવા િવ�ાથ�ના માતા-િપતાને સેવાઓ કે �હેર લાભો માટે સરકારી એજન્સીની ભલામણ સગવડમય બનાવવા 
માટેના યોગ્ય સંજોગો; અન ે

(10) યોગ્ય સાધનોનો ઉપયોગ અને ઉપલબ્ધતા: 
(A) િવ�ાથ�ને િનણ�ય લેવાની આવડતો િવકસાવવામાં સહાય કરવા પૂરક મદદ, સેવાઓ, અભ્યાસપૂરક, અને અન્ય 

તકો; અન ે
(B) સહાયક િનણ�ય લેવાના કરાર સિહત, િવ�ાથ�ની સ્વતંત્રતા અને સ્વ-િનધા�રને પોષવા સહાયતા અને સેવાઓ. 

 
IDEA ના ભાગ B માં આવશ્યક છે કે શ�આત પ્રભાવી થનારા પહેલા IEP કરતા મોડી ન હોવી જોઇએ �ાર ેબાળક 16 
વષ�નું, અથવા તેનાથી ઓછી ઉંમરનું હોય જો ARD સિમિતન ેયોગ્ય લાગ ેતો, IEP માં તાલીમ, િશ�ણ, રોજગાર અન ેયોગ્ય 
હોય ત્યાં સ્વતંત્ર �વન િનવા�હ આવડતોને સંબંિધત ઉંમર-યોગ્ય સંક્રાિંત મૂલ્યાંકનો આધાિરત યોગ્ય પિરમેય માધ્યિમક 
પછીના લ�ો અચૂક સામેલ હોવા ર�ા. IEP મા ં આ લ�ો પહોચંવામા ં સહાય�પ થવા જ�રી સંક્રાંિત સેવાઓ સિહત 
અભ્યાસના ક્રમનો સમાવેશ થવો જ�રી છે.   

 
સંક્રાંિત સેવાઓ અને ગૌણપ�ાતના લ�ોની ચચા� કરવામા ં આવ ે ત્યાર ે ARD સિમિતની બેઠકમાં તમારા બાળકન ે અચકૂ 
િનમંત્રણ આપવુ ં ર�ંુ. જો તમા�ં બાળક બેઠકમાં હાજરી આપતંુ નથી, તો તમારા બાળકની પસંદગીઓ અને િહતોન ે
િવચારણા હેઠળ લેવામાં આવ્યાં છે તે સુિનિ�ત કરવા માટે  ARD સિમિતએ અન્ય પગલાં લેવા જ�રી છે. જો તમારા 
બાળકની ઉંમર 18 વષ�થી ઓછી અને ઓછામાં ઓછાં 14 વષ�ની હોય તો, ARD સિમિતએ સહભાગી થવા િનમંિત્રત તમે 
અને અન્ય વ્યિ�ઓ �ારા િવ�ાથ�ની સંક્રાંિતમાં સામેલગીરીને પણ અચૂક ધ્યાનમા ંલેવી રહી, આમા ંસહભાગી થવાનું તમ ે
અને શાળા ન�ી કરો છો. વધુમા,ં યોગ્ય હોય તેટલા પ્રમાણમાં, તમારી લેિખત સંમિત કે પુખ્ત ઉંમરના િવ�ાથ�ની લેિખત 
સંમિત સાથે, શાળાએ સંક્રાંિત સેવાઓ પૂરી પાડવા કે તેની ચકૂવણી કરવા માટે જવાબદાર બનવાની શ�તા ધરાવનાર 
સહભાગી થતી કોઇ એજન્સીના પ્રિતિનિધન ેિનમંત્રણ અચૂક આપવુ ંર�ંુ. 

 
તમારા બાળકની ઉંમર એક વખત 18 વષ�ની થાય એટલે, ARD સિમિતએ તમ ેઅન ેઅન્ય વ્યિ�ઓ �ારા િવ�ાથ�ની સંક્રાંિત 
અન ેભિવષ્યમા ંસામેલગીરીન ેઅચૂક ધ્યાનમા ંલેવી અન,ે જો યોગ્ય લાગ ેતો, સંબોધવી, જો તમ ેકે અન્ય વ્યિ�: 

 
• પુખ્ત ઉંમરના િવ�ાથ� કે પુખ્ત ઉંમરના િવ�ાથ�એ પ્રવેશ મેળવ્યો હોય તે LEA �ારા સહભાગી થવા િનમંિત્રત હોય; 

અથવા 
• પાસે સહાયક િનણ�ય લેવાના કરાર અનુસાર સહભાગી થવા પુખ્ત ઉંમરના િવ�ાથ�ની સંમિત હોય. 

 
પુખ્ત ઉંમરના િવ�ાથ�ઓ 

 
તમારા બાળકની ઉંમર 18 વષ�ની થાય ત્યાર,ે બાળક એક પુખ્ત ઉંમરનો િવ�ાથ� બને છે. પખુ્ત ઉંમરના િવ�ાથ�ઓ પાસે 
પોતાના વતી િનણ�યો લેવાનો અિધકાર હોય છે િસવાય કે અ�મ બનવા કાયદા �ારા િનધા�રણ કરવામાં આવ્યું હોય. તમા�ં 
બાળક 18 વષ�નું થાય તેના ઓછામાં ઓછાં એક વષ� પહેલા ંયો�તી ARD સિમિતની બેઠકમાં, તમારા બાળકન ેશીખવા 
મળશે કે શૈ�િણક િનણ�યો લેવાનો અિધકાર તેઓના માતા-િપતા પાસેથી તેઓમા ંતબદીલ થશે. તમારા બાળકની IEP એ 
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માતા-િપતા અને બાળકન ે અિધકારોની તબદીલીથી માિહતગાર કયા� હોવાનું ચકાસવા િનવદેન અચૂક સમાવવુ ં ર�ંુ. તેમા ં
વાલીપણુ,ં વાલીપણાંના િવકલ્પોને લગતી માિહતી અન ે વહ�ચલેા સંસાધનો, અને સ્વતંત્ર �વન િનવા�હમા ં સહાય કરવા 
બનાવેલી અન્ય સહાયતા અને સેવાઓને લગતી માિહતીનુ ંવણ�ન કરતંુ િનવેદન અચૂક સામેલ હોવું ર�ંુ. 

 
તમારા અિધકારો તમારા પુખ્ત ઉંમરના િવ�ાથ�ન ે તબદીલ કરવામાં આવ ે ત્યાર,ે તમ ે અને તમારા પુખ્ત ઉંમરના િવ�ાથ� 
બંનેને ભિવષ્યની તમામ જ�રી નોિટસીસ મળશે. જોકે, ARD સિમિત બેઠકોની નોિટસીસ બેઠકોમાં હાજર રહેવા તમારા 
માટેનુ ં િનમંત્રણ નથી. તમ ેમાત્ર ત્યાર ેજ બેઠકોમાં હાજર રહી શકો જો તમારા પુખ્ત ઉંમરના િવ�ાથ� તમન ે િનમંિત્રત કર ે
અથવા શાળા તમન ેિનમંિત્રત કરવાની પરવાનગી આપે. 

 
ઓિટઝમથી પીડાતા બાળકો 

 
ઓિટઝમથી પીડાતા બાળક માટે, સમોવડી-સમી�ા આધાર,ે સંશોધન-આધાિરત શૈ�િણક વ્યવહારો શ� એટલા વ્યવહા� 
પ્રમાણ સુધી, 19 TAC §89.1055(e) અનુસાર 11 વ્યૂહરચનાઓ અચૂક ધ્યાનમા ં લેવી જ�રી છે. જ�ર પડે ત્યાર,ે આ 
વ્યૂહરચનાઓ અચૂક IEP માં સંબોધવી રહી. જ�ર ના હોય ત્યાર,ે IEP માં તે પ્રભાવ સુધીનું િનવેદન અને િનધા�રણ કરવામાં 
આવ્યું હોય તેનો આધાર અચૂક સમાવવો ર�ો. વધારાની વ્યૂહરચનાઓ જ ેARD સિમિતએ અચૂક ધ્યાનમા ંલેવી રહી તે છે: 

 
 
• િવસ્તારલેા શૈ�િણક કાય�ક્રમો; 
• લઘુતમ અનૌપચાિરક સમય પ્રિતિબંિબત કરતા રો�ંદા સમયપત્રકો; 
• ઘરલંુે અને સમુદાય-િસ્થત તાલીમ, કે સંભિવત િવકલ્પો; 
• હકારા�ક વત�ણુંક સહાયતા વ્યૂહરચનાઓ; 
• ભિવષ્યનું આયોજન; 
• માતા-િપતા/કૌટંુિબક તાલીમ, અને સહાયતા; 
• ઓળખેલી પ્રવૃિ�ઓ માટે યોગ્ય કમ�ચારીગણ-બાળકોની સંખ્યાનું પ્રમાણ; 
• સંદેશાવ્યવહારમાં હસ્ત�ેપો; 
• સામા�ક આવડતોમાં સહાયતા અને વ્યૂહરચનાઓ; 
• વ્યવસાયી િશ�ક/કમ�ચારીગણ સહાયતા; અને 
• સમોવડી-સમી�ા કરલેા, સંશોધન-આધાિરત વ્યવહારો આધાર ેિશ�ણ વ્યૂહરચનાઓ. 

 
બિધર કે સાંભળવાની સમસ્યાથી પીડાતા બાળકો 

 
બિધર કે સાંભળવાની સમસ્યાથી પીડાતા બાળક માટે, ARD સિમિતએ બાળકન ેલગતી નીચેની બાબતો ધ્યાનમા ંલેવી જ�રી 
છે : 

 
• ભાષા અને સંદેશાવ્યવહાર જ�િરયાતો; 
• બાળકની ભાષા અને સંદેશાવ્યવહાર પ�િતમાં સમોવિડયા અને વ્યવસાયી કમ�ચારીઓ સાથે સીધા 

સંદેશાવ્યવહાર માટેની તકો; 
• શૈ�િણક સ્તર; અને 
• બાળકની જ�િરયાતોની પૂરી શ્રણેી, જમેાં બાળકની ભાષા અને સંદેશાવ્યવહારની પ�િતમાં સીધા િશ�ણ માટેની 

તકો સામેલ છે. 
 

અંધાપો અથવા �િ�ની ખામી ધરાવતા બાળકો 
 
રા�ના કાયદા હેઠળ, અંધાપો કે �િ�ની ખામીવાળા બાળક માટે, ARD સિમિતએ બે્રઇલમાં બાળકની IEP સૂચના અને 
બે્રઇલનો ઉપયોગ સમાવવો ર�ો િસવાય કે ARD સિમિત િનધા�િરત અને દસ્તાવ�ેકૃત કર ેકે બાળક માટે બે્રઇલ યોગ્ય 
સા�રતા માધ્યમ નથી. ARD સિમિતનું િનધા�રણ બાળકના યોગ્ય સા�રતા માધ્યમ અને સા�રતા આવડતો અને બાળકની 
હાલની અને ભાિવ શૈ�િણક જ�િરયાતોના મૂલ્યાકંન આધાિરત હોવું ર�ંુ. 
 
રા�ના કાયદા હેઠળ, અંધાપો કે �િ�ની ખામીવાળા બાળક માટે, ARD સિમિતએ નીચનેી બાબતો માટે બાળકની 
જ�િરયાત અચૂક ધ્યાનમા ંલેવી રહી: 

 
• વળતરમય આવડતો, જમે કે બે્રઇલ અને િવભાવના િવકાસ, અને બાકીના અભ્યાસક્રમ સુધી પહોચંવા જ�રી અન્ય 
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આવડતો; 
• અિભગમ અને ચલાયમાનતા સૂચના; 
• સામા�ક સંવાદ આવડતો; 
• કારિકદ� આયોજન; 
• ઓિપ્ટકલ સાધનો સિહત, સહાયક ટેકનોલો�; 
• સ્વતંત્ર �વન િનવા�હ આવડતો; 
• મનોરંજન અને નવરાશનો આનંદ; 
• સ્વ-િનધા�ર; અન ે
• �ાનેિન્દ્રય કાય��મતા. 

વત�ણૂકલ�ી હસ્ત�ેપ યોજનાઓ (BIP) 
 
જો ARD સિમિત િનધા�િરત કર ેકે વત�ણૂક સુધાર યોજના કે વત�ણૂકલ�ી હસ્ત�ેપ યોજના (િબહેિવયરલ ઇન્ટરવેન્શન પ્લાન - 
BIP) તમારા બાળક માટે યોગ્ય હોય તો, તે યોજના તમારા બાળકની IEP ના ંભાગ તરીકે અચૂક સામેલ હોવો ર�ો અને તમારા 
બાળકન ેિશિ�ત કરવા માટેની જવાબદારી વડે દરકે િશ�કન ેઅચૂક પૂરો પાડવો ર�ો. 

 
લંબાવેલ શાળા વષ�ની સેવાઓ 

 
ARD સિમિતએ અચૂક ધ્યાનમા ંલેવું કે તમા�ં બાળક ESY સેવાઓ માટે લાયક ઠર ેછે કે કેમ. તમા�ં બાળક ESY સેવાઓ માટે 
લાયક બને છે જો, તમારા બાળકના હાલના IEP લ�ો અને હેતુઓમાં સંબોધેલા એક કે વધાર ેસટીક �ેત્રોમા,ં તમારા બાળકે 
દશા�વ્યું હોય, અથવા વ્યાજબીપણ ે દશા�વવા અપેિ�ત બની શકે, ગંભીર કે નોધંપાત્ર પીછેહઠ જ ે વ્યાજબી સમયગાળામાં 
પુનઃમેળવી શકાતી ના હોય. પિરભાષા ગંભીર કે નોધંપાત્ર પીછેહઠનો અથ� એ થાય કે બાળક ESY સેવાઓના અભાવમા ંએક 
કે વધાર ેસંપાિદત સટીક આવડતો �ળવવામા ંઅસમથ� ર�ંુ છે, અથવા રહેશે. 

 
જો ARD સિમિત િનધા�િરત કર ેકે તમારા બાળકન ેESY સેવાઓની જ�ર છે તો, પછી IEP �ારા ESY સેવાઓ દરિમયાન IEP 
માં કયા લ�ો અન ેહેતુઓ અચૂક ઓળખવા ર�ા. જો તમારી શાળા તમારા બાળકની વાિષ�ક ARD સિમિત બેઠકમાં ESY 
સેવાઓની ચચા� કરવાની દરખાસ્ત ના કર ેતો, તમ ેિવનંતી કરી શકો કે તમારા બાળકની ARD સિમિત ESY સેવાઓ માટેની 
પાત્રતાની ચચા� કર.ે ESY સેવાઓન ેલગતી માિહતી વેબસાઇટ પર ઉપલબ્ધ છે,  
https://tea.texas.gov/Academics/Special_Student_Populations/Special_Education/Programs_and_Services/Extende
d_School_Year_Services_for_Students_with_Disabilities. 

 
િનયુિ� 

 
IDEA માટે અિનવાય� છે કે અશ�તા ધરાવતંુ બાળક સૌથી ઓછાં પ્રિતબંધક વાતાવરણમાં િશિ�ત થાય. આનો અથ� એ 
થાય કે તમારા બાળકન ેએ બાળકો સાથે અચૂક િશિ�ત કરવુ ંર�ંુ જઓેની અશ�તા મહ�મ યોગ્ય પ્રમાણ જટેલી નથી. 
તમારા બાળકન ેિનયિમત શૈ�િણક વાતાવરણમાંથી કાઢી મૂકવાનું માત્ર તો જ બની શકે જો બાળકની અશ�તાની પ્રકૃિત કે 
ગંભીરતા એવી હોય જ ેપૂરક મદદ અને સેવાઓનો ઉપયોગ કરીન ેસંતોષકારક રીતે ના મેળવી શકાતી હોય. 

 
પૂરક મદદ અન ેસેવાઓનો અથ� િનયિમત શૈ�િણક વગ�, અન્ય િશ�ણ-સંબંિધત પિરિસ્થિતઓ, અન ેઅભ્યાસક્રમ ઉપરાંતની 
અન ે િબનશૈ�િણક પિરિસ્થિતઓમા ં પૂરી પડાતી મદદ, સેવાઓ, અને અન્ય સહાયતાનો થાય છે, અશ�તા ધરાવતા 
બાળકોને અશ�તા વગરના બાળકો સાથે મહ�મ યોગ્ય પ્રમાણ સુધી શીખવામા ંસ�મ બનાવવા. 

 
ખાસ શૈ�િણક પ્રિક્રયાના હાદ�  ભાગમાં બાળકના IEP ના ંઅમલીકરણ માટે યોગ્ય શૈ�િણક િનયુિ� િનધા�િરત કરવાનુ ંસામેલ 
છે. િનયુિ� અશ�તા ધરાવતા બાળક માટે ઉપલબ્ધ િનયુિ� િવકલ્પોની અખંિડતતા સાથેના મુ�ાઓનો (એટલે કે, 
િનયિમત વગ�, ખાસ શાળાઓ, ઘર પર મયા�િદત િશ�ણ, દવાખાનાઓ અન ેસંસ્થાઓમા ંિશ�ણ) િનદ�શ કર ેછે. િનયુિ�, 
સેવાઓ આપવાની હોય તે ચો�સ ભૌિતક સ્થળ કે જગ્યાનો, િનદ�શ કરતંુ નથી. ARD સિમિત બાળકના IEP આધાિરત 
શૈ�િણક િનયુિ�ઓ િનધા�િરત કર ેછે. 

 
ARD સિમિતનો િનણ�ય 

 
ARD સિમિતનો IEP ના ંઅિનવાય� ઘટકોન ેસંબંિધત િનણ�ય સભ્યોની પારસ્પિરક સંમિતથી અચૂક લેવો ર�ો જો શ� હોય. 
પારસ્પિરક સંમિતને સિમિતના સભ્યોની સવ�સંમિત કહેવામાં આવ ેછે. ARD સિમિતએ સવ�સંમિત તરફ કામ કરવુ ંજોઇએ, 

https://tea.texas.gov/Academics/Special_Student_Populations/Special_Education/Programs_and_Services/Extended_School_Year_Services_for_Students_with_Disabilities
https://tea.texas.gov/Academics/Special_Student_Populations/Special_Education/Programs_and_Services/Extended_School_Year_Services_for_Students_with_Disabilities
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પરંતુ શાળા પાસે એ ખાતરી કરાવવાની છેવટે જવાબદારી રહે છે કે FAPE મેળવવાના હેતુસર તમારા બાળકન ે જ�રી 
સેવાઓ IEP સમાવે છે. ARD સિમિતના િનણ�યો બહુમિત મત આધાર ેલેવા એ મજૂંરીને પાત્ર નથી. IEP એ અચૂક દશા�વવું ર�ંુ 
કે તમ ેઅન ેવહીવટકાર ARD સિમિતના િનણ�યો સાથે સંમત કે અસંમત થાવ છો કે કેમ. 

 
જો તમ ે ARD સિમિતના િનણ�યોથી અસંમત થતા હો તો, તમન ે 10 શાળા િદવસ ન વટાવતા સમયગાળા માટે સિમિતનો 
િવરામ રાખવાની એક તક આપવામાં આવશે િસવાય કે તમ ેઅને શાળા અન્યથા પરસ્પર સંમત થાવ. જો તમ ેિવરામ કરવા 
અને ફરીથી મળવાની તૈયારી બતાવવાનુ ંસ્વીકારો તો, ARD સિમિતએ પારસ્પિરક સંમિત દશા�વેલા સમય ેઅન ેસ્થળે ફરીથી 
મળવા બેઠક અચૂક ન�ી કરવી રહી. જોકે, જો તમારા બાળકની કેમ્પસમા ંહાજરી તમારા બાળક કે અન્ય લોકોન ેશારીિરક 
નુકસાનનો ભય ઊભો કર,ે અથવા જો તમારા બાળકે કાઢી મૂકવાને લાયક કોઇ ગનુો કય� હોય અથવા એવો ગુનો જ ે
િશસ્તપાલન સંબંિધત વૈકિલ્પક શૈ�િણક કાય�ક્રમમાં િનયિુ� તરફ દોરી �ય તેવું બની શકે તો, ARD સિમિતએ િવરામ 
લેવાનો હોતો નથી પછી ભલે તમ ેARD સિમિતના િનણ�યો સાથે અસંમત થાવ. 

 
િવરામ દરિમયાન, સભ્યોએ અચૂક િવકલ્પો િવચારવા ર�ા, વધારાની માિહતી એકઠી કરવી રહી, આગળ દસ્તાવ�ેકરણ 
તૈયાર કરવુ ંર�ંુ, અન/ેઅથવા વધારાના સંસાધન તરીકે એવી વ્યિ�ઓ મેળવવી રહી જ ેARD સિમિતન ેપારસ્પિરક સંમિત 
સુધી પહોચંવા સમથ� બનાવવામા ંસહાય કરી શકે. જો ARD સિમિત ફરીથી મળે અને તમ ેઅસંમત થવાનું ચાલુ રાખો તો, 
અસંમિતમાં સંમિત અિનવાય� હોય તેવી સેવાઓની પ્રારંિભક જોગવાઇ સામેલ હોય તે િસવાય, શાળાએ IEP નું અમલીકરણ 
અચૂક કરવુ ંર�ંુ કે શાળાએ કરલેો િનણ�ય તમારા બાળક માટે યોગ્ય છે. 

 
પરસ્પર સંમિત ન મળે ત્યાર,ે અસંમિત માટેના આધારનું લેિખત િનવેદન IEP માં અચૂક સમાવવુ ંર�ંુ. જો તમ ેARD સિમિતના 
િનણ�ય સાથે અસંમત હો તો, તમન ેતમારી અસંમિતનું પોતાનું િનવેદન લખવાની તક અચૂક આપવી રહી. શાળાએ IEP ના ં
અમલીકરણના ઓછામાં ઓછાં પાંચ શાળા િદવસ પહેલા ંતમન ેઅગાઉથી લેિખત નોિટસ અચૂક પૂરી પાડવી રહી, િસવાય કે 
તમ ેવધાર ેટંૂકા સમયગાળા માટે સંમત થાવ. 

 
ARD સિમિત IEP ના ંતમામ જ�રી ઘટકો િવશે સંમિત સુધી પહોચંવા િનષ્ફળતા િસવાયના કારણો માટે પણ િવરામ લેવાનુ ં
પસંદ કરી શકે. 

 
IEP ની નકલ 

 
શાળાએ તમારા બાળકના IEP ની નકલ તમન ેકોઇ ખચ� વગર અચૂક આપવી રહી. 19 TAC §89.1050(i) હેઠળ, જો તમ ેઅંગ્ર�ે 
બોલવામાં અસમથ� હો અન ે તમારી માતૃભાષા સ્પિેનશ હોય તો, શાળાએ તમારા બાળકના IEP ની લેિખત નકલ અથવા 
ઓિડયો રકૅોિડ�ગનુ ંસ્પેિનશમા ંભાષાંતર અચૂક પૂ�ં પાડવું ર�ંુ. જો તમ ેઅંગ્ર�ે ના બોલી શકતા હો અન ેતમારી માતૃભાષા 
સ્પેિનશ ના હોય તો, શાળાએ તમારા બાળકના IEP ની લેિખત નકલ અથવા ઓિડયો રકૅોિડ�ગનુ ં તમારી માતૃભાષામા ં
ભાષાંતર પૂ�ં પાડવા સારો એવો પ્રય� અચૂક કરવો ર�ો. જો તમ ેઅંગ્ર�ે ના બોલી શકતા હો અને તમારી માતૃભાષા કોઇ 
લેિખત ભાષા ના હોય તો, શાળાએ તમારા બાળકના IEP નું મૌિખક કે બી� કોઇ રીતે તમારી માતૃભાષામા ંભાષાંતર કરવામાં 
આવે તેની ખાતરી કરવા પગલા અચૂક લેવા ર�ા. લેિખત ભાષાંતરનો અથ� એ થાય કે તમારા બાળકના IEP માંના તમામ 
લખાણનુ ં ભાષાંતર લેિખત સ્વ�પે કરવામાં આવે. તમારા બાળકના IEP માંની તમામ માિહતીનું મૌિખક ભાષાંતર અને 
રકૅોિડ�ગ કરવામા ં આવે ત્યાં સુધી, શાળા તમન ે ARD સિમિત બેઠકનું ઓિડયો રકૅોિડ�ગ પૂ�ં પાડી શકે છે જો તમન ે એક 
દુભાિષયો કે બેઠકના ભાષાંતર �ારા સહાય કરવામાં આવી હતી. 
 
IDEA ના ભાગ B હેઠળ, માતાિપતા ARD સિમિતની બેઠક ખાતેની કાય�વાહીન ેસમજવા સિહત બહેરાશ ધરાવતા માતાિપતા 
અથવા જમેની મૂળ ભાષા અંગ્ર�ે િસવાયની અન્ય કોઇ છે તેમની માટે દુભાિષયાની વ્યવસ્થા ગોઠવવાનું સુિનિ�ત કરવા માટે 
જ�રી હોય તેવાં કોઇપણ પગલા ભરવા શાળા માટે જ�રી છે.  

 
IEP (વ્યિ�લ�ી શૈ�િણક કાય�ક્રમ)ની સમી�ા 

 
ARD સિમિતએ તમારા બાળકના IEP ની સમી�ા કરવા વષ�માં ઓછામાં ઓછંુ એક વખત અચૂક મળવું અને એ િનધા�િરત 
કરવુ ંર�ંુ કે વાિષ�ક લ�ો સંતોષવામાં આવી ર�ા છે કે કેમ. ARD સિમિત તમારા બાળકના IEP ને સુધારવા વાિષ�ક કરતા 
વધાર ેઅવારનવાર મળી શકે, યોગ્ય લાગ ેતેમ, નીચેના મુ�ાઓન ેસંબોધવા: 

 
• વાિષ�ક લ�ો તરફ અને સામાન્ય અભ્યાસક્રમમાં અપેિ�ત પ્રગિતની કોઇ ઉણપ; 
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• કોઇ પુનઃમૂલ્યાંકનના પિરણામો; 
• જ ેબાળકને આઇઇપી પૂ�ં પાડવામાં આવ્યું હોય તેને લગતી માિહતી, અથવા માતા-િપતા �ારા; 
• બાળકની અપેિ�ત જ�િરયાતો; અથવા 
• અન્ય મુ�ાઓ. 

 
તમ ેતમારા બાળકન ેલગતી શૈ�િણક િચંતાઓની ચચા� કરવા ARD સિમિતની બેઠકની િવનતંી કરી શકો. શાળાએ કાં તો 
બેઠક યોજવા તમારી લેિખત િવનંતી મજૂંર કરવી રહી અથવા તો, પાંચ શાળા િદવસની અંદર, શાળા બેઠક બોલવવાનો 
ઇનકાર કેમ કર ેછે તે સમ�વતી લેિખત નોિટસ તમન ેપૂરી પાડવી રહી. જો તમ ેઅંગ્ર�ે બોલવામાં અ�મ રહો તો, શાળાએ 
તમારી માતૃભાષામા ંનોિટસ અચૂક પૂરી પાડવી રહી, િસવાય કે તેવું કરવુ ંસ્પ�પણ ેશ� ના હોય. જો તમારી માતૃભાષા એક 
લેિખત ભાષા ના હોય તો, શાળાએ નોિટસનુ ં મૌિખક કે અન્ય રીતે ભાષાંતર કયુ� હોવાની ખાતરી કરવા પગલાઓ અચૂક 
ભરવા ર�ા જથેી કરીન ેતમ ેનોિટસ સમજો. 

 
તમ ેઅન ેશાળા ARD સિમિતની બેઠક યો�ા વગર IEP માં ફેરફારો કરવા સંમત થઇ શકો. જોકે, પાત્રતા િનધા�રણમાં ફેરફારો, 
િનયુિ�મા ં ફેરફારો, અને અિભવ્યિ� િનધા�રણ ARD સિમિત બેઠકમાં અચૂક કરવા ર�ા. જો કોઇ IEP ને ARD સિમિતની 
બેઠક બહાર બદલવામા ંઆવે તો, સંમિત દશા�વેલા ફેરફારો પ્રિતિબંિબત કરતો લેિખત દસ્તાવજે હોવો ર�ો. િવનંતી કરવાથી, 
શાળાએ તમન ે સુધારાઓ કરલેા IEP ની નકલ અચૂક પૂરી પાડવી રહી. વધુમા,ં શાળાએ બાળકની ARD સિમિતન ે આ 
ફેરફારોથી માિહતગાર કયા� હોવાની ખાતરી અચૂક કરવી. 

 
પુનઃમૂલ્યાંકન 

 
એક વખત તમારા બાળકન ે ખાસ િશ�ણ અન ે સંબંિધત સેવાઓ મળવાનુ ં શ� થાય એટલે, સમયાંતર ે પુનઃમૂલ્યાંકનો 
અિનવાય� હોય છે. શાળાએ પનુઃમૂલ્યાંકન માટે તમારી સંમિત મળેવવા વ્યાજબી પ્રય�ો અચૂક કરવા ર�ા. જો તમ ેવ્યાજબી 
પ્રય�ો કરવા છતા ંપ્રિતભાવ આપવામા ંિનષ્ફળ �વ તો, શાળા તમારી સંમિત વગર પુનઃમૂલ્યાંકન કરી શકે. જો તમ ેતમારા 
બાળકના પનુઃમૂલ્યાંકન માટે સંમિતનો ઇનકાર કરો તો, શાળા મધ્યસ્થી માટેની માગણી કરી શકે અથવા ભિવષ્યની પ્રિક્રયામા ં
સુનાવણીની િવનંતી કરી શકે જથેી પુનઃમૂલ્યાંકન માટે તમારી સંમિતની ઉણપને અવગણી શકાય, પરંતુ તેમ કરવુ ંઅિનવાય� 
નથી. શાળા પોતાની બાળક શોધ ફરજનુ ંકે તમારા બાળકનુ ંમૂલ્યાંકન કરવા પોતાની ફરજનુ ંઉલ્લંઘન કરતી નથી જો શાળા 
પુનઃમૂલ્યાંકન માટે સંમિત આપવા તમારા ઇનકારન ેઅવગણવા ધાર ેનહી.ં 

 
પુનઃમૂલ્યાંકન એ પ્રારંિભક મૂલ્યાંકન જવેુ ંસરખંુ હોય છે. પુનઃમૂલ્યાંકન એ ન�ી કરવા માટે  પૂરતંુ વ્યાપક હોવું જ�રી છે કે શંુ 
તમારા બાળકે અશ� બાળક બનવાનુ ંચાલુ રાખ્યું છે અને તમારા બાળકની શૈ�િણક જ�ર શંુ છે. તમ ેઅન ેશાળા અન્યથા 
સંમત થાય તે િસવાય, તમારા બાળકની જ�િરયાતોનું પુનઃમૂલ્યાંકન ઓછામાં ઓછાં દર ત્રણ વષ� અચૂક કરવુ ં ર�ંુ. એક 
વષ�માં એકથી વધાર ેપુનઃમૂલ્યાંકન ના થઇ શકે િસવાય કે તમ ેઅને શાળા અન્યથા સંમત થાવ. 

 
હયાત મૂલ્યાંકન ડેટાની સમી�ા (િરવ્યૂ ઓફ એિક્ઝિસ્ટંગ ઇવેલ્યુએશન ડેટા - REED) પ્રારંિભક મૂલ્યાંકનના ભાગ તરીકે થવી 
જ�રી છે, જો યોગ્ય લાગ,ે તો REED  અન ે IDEA હેઠળ બાળકના કોઇ પુનઃમૂલ્યાકંનના ભાગ તરીકે ઉદ્ ભવે તે જ�રી છે. 
શાળાએ હયાત મૂલ્યાંકન ડેટાની સમી�ા કરવા તમારી સંમિત મેળવવી અિનવાય� નથી. REED તમારા સિહત, ARD સિમિત 
�ારા અચૂક યો�વી રહી, પરંતુ તે એક બેઠકમાં યો�ય તે જ�રી નથી. સભ્યોએ મૂલ્યાંકન કે પુનઃમૂલ્યાંકનની પિરિસ્થિત 
િનધા�િરત કરવા, તમ ેપૂરી પાડેલી માિહતી સિહત, તમારા બાળકન ેલગતા હયાત મૂલ્યાંકન ડેટાની સમી�ા અચૂક કરવી રહી. 

 
જો તમા�ં બાળક અગાઉથી ખાસ શૈ�િણક અન ે સંબંિધત સેવાઓ મેળવી ર�ંુ હોય તો, ARD સિમિત ન�ી કર ે છે કે 
વધારાના કયું મૂલ્યાકંન, જો કોઇ હોય, એ િનધા�િરત કરવા જ�રી બને છે કે ઉમેરણ અથવા સુધારાઓ તમારા બાળકની ખાસ 
શૈ�િણક અને સંબંિધત સેવાઓન ેકરવામાં આવશે કે કેમ. 

 
જો ARD સિમિત ન�ી કર ેકે તમારા બાળકન ેખાસ શૈ�િણક અને સંબંિધત સેવાઓની જ�ર ચાલુ રહેશે કે કેમ તે િનધા�િરત 
કરવા વધારાના એક મૂલ્યાંકનની જ�ર નથી તો, આ િનણ�ય માટેના કારણો તમન ેઅચૂક સમ�વવા ર�ા. કારણો સમ�વ્યા 
પછી ARD સિમિતએ કેમ િનષ્કષ� કાઢ�ો છે કે હયાત મૂલ્યાંકન ડેટા પૂરતા છે, શાળાએ જ�રી પુનઃમૂલ્યાંકન પૂ�ં કરવા નવું 
મૂલ્યાંકન કરવુ ંપડતંુ નથી િસવાય કે તમ ેિવનંતી કરો કે શાળા તેમ કર.ે 

 
સ્વતંત્ર શૈ�િણક મૂલ્યાંકન (IEE) 
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જો તમ ે શાળા �ારા મૂલ્યાંકન કે પુનઃમૂલ્યાંકન સાથે અસંમત હો તો, તમ ે શાળાના ખચ� સ્વતંત્ર શૈ�િણક મૂલ્યાંકનની 
(ઇિન્ડપેન્ડન્ટ એ�કેુશનલ ઇવેલ્યુએશન - IEE) િવનંતી કરી શકો. શાળાએ તમન ેએ માિહતી અચૂક આપવી રહી કે �ાં IEE 
મેળવી શકાય અન ેIEE મેળવવા માટે શાળાના માપદંડની નકલ તમન ેઅચૂક આપવી રહી. IEE �ારા શાળાના માપદંડ અચૂક 
સંતોષાવા ર�ા. જો તમ ે IEE ની િવનંતી કરો તો, કોઇપણ િબનજ�રી િવલંબ િવના, શાળાએ કાં તો IEE માટે ચૂકવણી કરવી 
જ�રી છે અથવા તો ભિવષ્યમા ંપ્રિક્રયા સુનાવણીની િવનંતી એ દેખાડવા કરવી રહી કે તેનું મૂલ્યાંકન યોગ્ય છે. દરકે વખતે 
શાળા મૂલ્યાંકન કર ેત્યાર ેતમ ે�હેર ખચ� માત્ર એક IEE ને પાત્ર બનો છો. જો શાળા સુનાવણીની માગણી કર ેઅન ેસુનાવણી 
અિધકારી ન�ી કર ેકે શાળાનુ ંમૂલ્યાંકન યોગ્ય છે તો, તમારી પાસે હજુ પણ IEE નો અિધકાર રહે છે, પરંતુ શાળાના ખચ� નહી.ં 
શાળાના માપદંડન ે સંતોષતી IEE માંથી મેળવેલી માિહતી FAPE ની જોગવાઇના સંદભ�મા ં ARD સિમિતએ અચૂક ધ્યાનમા ં
લેવી રહી પછી ભલે શાળા IEE માટે ચૂકવણી કર ેકે કેમ. 

 
સેવાઓ માટેની સંમિત પાછી ખ�ચવી 

 
તમારી પાસે ખાસ િશ�ણ અને સંબંિધત સેવાઓની પ્રારંિભક જોગવાઇ સામ ેસંમિત આપવાની સ�ા હોય છે તેમ, તમારી 
પાસે સેવાઓ માટે તમારી સંમિત પાછી ખ�ચવાની સ�ા રહે છે. તમાર ેસંમિત પાછી ખ�ચવાની બાબત અચૂક લેિખતમા ંહોવી 
રહી. એક વખત શાળાન ેતમ ે સંમિત પાછી ખ�ચ્યાની માિહતી લેિખતમા ંમળે એટલે, શાળાએ તમારા િનણ�યન ેઅચૂક માન 
આપવુ ં ર�ંુ. જોકે, શાળા સેવાઓ બંધ કર ે તે પહેલા,ં શાળાએ તમન ે અગાઉથી લેિખત નોિટસ અચૂક પૂરી પાડવી રહી કે 
સેવાઓ બંધ થશે. શાળાએ સેવાઓ અચૂક બંધ કરવાની હોવા છતા,ં શાળાએ તમારા બાળકની ભૂતપૂવ� ખાસ શૈ�િણક અને 
સંબંિધત સેવાઓને કોઇ સંદભ� કાઢી નાખવા તમારા બાળકના શૈ�િણક રકૅોડ્સ� સુધારવા અિનવાય� નથી. 

 
જો તમ ેખાસ શૈ�િણક અન ેસંબંિધત સેવાઓની સતત જોગવાઇ માટે તમારી સંમિત પાછી ખ�ચી લો તો, તમારા બાળકન ે
સામાન્ય િશ�ણ િવ�ાથ� તરીકે ગણવામાં આવશે અને IDEA હેઠળ કોઇપણ સંર�ણન ે પાત્ર રહેશે નહી.ં વધુમા,ં જો તમે 
સેવાઓ માટેની તમારી સંમિત પાછી ખ�ચી લો તો, શાળા તમારા િનણ�યમા ં ફેરફાર કરવા કે તેન ે પડકારવામાં મધ્યસ્થી કે 
ભિવષ્યમા ંપ્રિક્રયા સુનાવણીની િવનંતી ના પણ કર.ે 
 

ગ્ર�ેુએશન 
 
ટેક્સાસમાં �હેર િશ�ણ તંત્રના હેતુઓ પૈકી એક હેતુ એ છે કે તમામ િવ�ાથ�ઓ હાઇ સ્કૂલ િડપ્લોમા મેળવે નિહ ત્યાં સુધી 
તેઓ શાળામા ં રહેશે. િવ�ાથ�ઓએ િનયિમત હાઇ સ્કૂલ િડપ્લોમા સાથે સ્નાતક બનવાના હેતુસર ચો�સ ધોરણો અચૂક 
સંતોષવા ર�ા. ખાસ િશ�ણ અને સંબંિધત સેવાઓ મેળવનાર બાળક માટે, શાળાએ કોઇ િવ�ાથ�ન ે સ્નાતક બનાવવા 
તૈયાર કરતી વખતે અથવા િવ�ાથ� હવ ે ઉંમર પાત્રતા જ�િરયાતો િબલકુલ સંતોષતા ન હોવાને લીધે િવ�ાથ�ની ખાસ 
િશ�ણ અને સંબંિધત  સેવાઓ રદ કરતી વખતે ચો�સ કાય�પ�િતઓ અચૂક અનુસરવી રહી. વધુમા,ં ARD સિમિત 
ગ્ર�ેુએશનના સંબંધમા ંકેટલાક િનણ�યોમા ંમહત્વની ભૂિમકા ભજવે છે. 

 
IDEA હેઠળ, ખાસ િશ�ણ અને સંબંિધત સેવાઓ પાત્ર બાળક કે પુખ્ત ઉંમરના િવ�ાથ�ન ેઅચૂક ઉપલબ્ધ રહેવી જોઇએ 
િસવાય કે તે કે તેણી િનયિમત હાઇ સ્કૂલ િડપ્લોમા સાથે સ્નાતક બને અથવા રા�ના કાયદા હેઠળ મફત યોગ્ય �હેર િશ�ણ 
માટે ઉંમર પાત્રતા જ�િરયાતો વટાવી દે, જ ેટેક્સાસમાં 21 વષ�ની ઉંમર અથવા િવ�ાથ�ના 22મો જન્મ િદવસ છે. શાળાકીય 
વષ�ના સપ્ટેમ્બર 1 ના ંરોજ 21 વષ�ની ઉંમરનો ખાસ િશ�ણ અને સંબંિધત સેવાઓ મેળવનાર પુખ્ત િવ�ાથ� તે શાળા વષ�ના 
અંત સુધી અથવા સામાન્ય િશ�ણમા ંઅભ્યાસક્રમ ધોરણો અને કે્રિડટ જ�િરયાતો સંતોષીને િનયિમત હાઇ સ્કૂલ િડપ્લોમા 
સાથે સ્નાતક સુધી સેવાઓ મેળવવાન ેપાત્ર છે, બેમાંથી જ ેપણ પહેલા થાય ત્યાં સુધી. 

 
�ાર ેતમારા બાળકની કે પુખ્ત િવ�ાથ�ની ખાસ િશ�ણ માટેની પાત્રતા િનયિમત હાઇ સ્કૂલ િડપ્લોમા સાથે ગ્ર�ેુએશન 
મેળવવાન ેલીધે અથવા ખાસ િશ�ણ અને સંબંિધત સેવાઓ માટે ઉંમર પાત્રતા વટાવી જવાન ેલીધે સમા� થવાની હોય ત્યાર,ે 
શાળાએ તમન ે સેવાઓ સમા� થવાની અગાઉથી લેિખત નોિટસ અચૂક આપવી રહી. વધુમા,ં શાળાએ બાળક કે પુખ્ત 
િવ�ાથ�ન ેપોતાની શૈ�િણક ઉપલિબ્ધ અન ેકાયા��ક કામગીરીનો સારાંશ આપવો જ�રી છે. જમેાં બાળકના અથવા વયસ્ક 
િવ�ાથ�ઓના માધ્યિમક પ�ાતના લ�ોને પરૂા પાડવામાં બાળક અથવા વયસ્ક િવ�ાથ�ને કેવી રીતે સહાયક બનવું તે 
અંગેની ભલામણોનો સમાવેશ કરવાનો રહેશે.  

 
ખાસ િશ�ણ અને સંબંિધત સેવાઓ મેળવનાર બાળક કે પુખ્ત િવ�ાથ� સામાન્ય િશ�ણમા ં િવ�ાથ�ઓન ે લાગ ુ સરખા 
અભ્યાસક્રમ ધોરણો અને કે્રિડટ જ�િરયાતો સંતોષીન ેચારમાથંી એક ગ્ર�ેુએશન પ્રોગ્રામ (એટલે કે ફાઉન્ડેશન હાઇ સ્કૂલ 
પ્રોગ્રામ, િરકમાન્ડેડ હાઇ સ્કૂલ પ્રોગ્રામ, િડિસ્ટંગ્યુઇશ્ડ એિચવમેન્ટ હાઇ સ્કૂલ પ્રોગ્રામ, કે િમિનમમ હાઇ સ્કૂલ પ્રોગ્રામ) હેઠળ, 
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તેમજ જ�રી રા� મૂલ્યાંકનોમા ંપાસ થઇન ેગ્ર�ેુએટ થઇ શકે અને િનયિમત હાઇ સ્કૂલ િડપ્લોમા મેળવી શકે. 
 
ખાસ િશ�ણ અને સંબંિધત સેવાઓ માટે પાત્રતા ધરાવનાર તમામ ગ્ર�ેુએટ થનારા િવ�ાથ�ઓ કે જમેની પાત્રતા િનયિમત 
હાઇ સ્કૂલ િડપ્લોમાના એવૉડ�ન ે કારણે સમા� થતી હોય તેઓને શૈ�િણક ઉપલિબ્ધ અન ે કાયા��ક કામગીરીનો સારાંશ 
અચૂક પૂરો પાડવો ર�ો. આ સારાશેં, યોગ્ય હોય ત્યાં, માતા-િપતા અને િવ�ાથ�ના મંતવ્યો અને પુખ્ત સેવા સંસ્થાઓઓની એ 
લેિખત ભલામણોને અચૂક ધ્યાનમા ં લેવી રહી કે િવ�ાથ�ન ેમાધ્યિમક પછીના લ�ો સંતોષવામાં સહાયતા કેવી રીતે કરવી. 
કેટલાક િવ�ાથ�ઓ માટે, સારાંશમા ંિવ�ાથ�ના મૂલ્યાકંનનો સમાવેશ અચૂક હોવો ર�ો. 

 
બાળક અથવા પુખ્ત િવ�ાથ� જ ેગ્ર�ેુએટ થાય છે પરંતંુ િનયિમત હાઇ સ્કૂલ િડપ્લોમા િવના અને જ ે22 વષ�ની નીચેની વય 
ધરાવે છે તો હજુપણ તે IDEA હેઠળ મફત યોગ્ય �હેર િશ�ણ માટે પાત્રતા ધરાવે છે. કોઇ બાળક કેટલાક સંજોગો હેઠળ, 
શાળામા ંપરત જવાન ેઅને જ ેશાળા વષ� ઉંમર 22 વષ� થાય ત્યાં સુધી સેવાઓ મેળવવાન ેસમથ� બને છે. જો તમા�ં બાળક 
ગ્ર�ેુએટ થયા પછી પરત થવા ઇચ્છે તો, ARD સિમિતએ જ�રી શૈ�િણક સેવાઓ અચૂક િનધા�િરત કરવી રહી. 

 
િશસ્તપાલન 

 
અશ�તા ધરાવતા બાળક િવ�� િશસ્તપાલન સંબંિધત કાય�વાહીઓ કરવા ખાસ િનયમો લાગ ુ પડે છે. સામાન્ય રીતે, 
અશ�તા ધરાવતા બાળકન ેસતત 10 શાળા િદવસથી વધાર ેસમય માટે હાલની શૈ�િણક િનયુિ�માંથી કાઢી શકાતો નથી 
જો ગેરવત�ણૂક તેમની કે તેણીની અશ�તાન ેસંબંિધત છે. વધુમા,ં અશ�તા ધરાવતા િવ�ાથ�ના સંબંધમાં ઉદભવતી ચો�સ 
િશસ્તપાલન પિરિસ્થિતઓ ARD સિમિતની બેઠક યોજવાની જ�િરયાત ઊભી કર ેછે. 

 
ટંૂકા-ગાળા માટે કાઢી મૂકવો 

 
શાળા અિધકારીઓ તમારા બાળકન ે પોતાની હાલની શૈ�િણક િનયુિ�માંથી કાઢી મૂકી શકે જો તમા�ં બાળક િવ�ાથ� 
આચારસંિહતાનુ ં ઉલ્લંઘન કર.ે આ કાઢી મૂકવાની બાબત યોગ્ય વચગાળાની વૈકિલ્પક શૈ�િણક ગોઠવણ (ઇન્ટિરમ 
ઓલ્ટરનેિટવ એ�ુકેશનલ સેિટંગ - IAES), બી� કોઇ ગોઠવણ, કે સતત 10 થી ઓછાં શાળા િદવસ માટે મોકૂફી બની શકે 
છે (િશસ્તપાલનનુ ંપગલંુ અશ�તા વગરના બાળકોને લાગ ુથાય તેટલા પ્રમાણ સુધી); અને, ગેરવત�ણૂકની અલગ ઘટનાઓ 
માટે તે જ શાળા વષ�માં સતત 10 થી ઓછાં શાળા િદવસ માટે વધારાની મોકૂફીઓ માટે (આ કાઢી મૂકવાની બાબત 
િનયુિ�મા ંફેરફાર ન ઊભો કર ેત્યાં સુધી). આને ઘણી વાર 10-િદવસનો િનયમ કહેવામા ંઆવ ેછે. 

 
સતત 10 કે ઓછાં શાળા િદવસો માટે િશસ્તપાલન સંબંિધત કાઢી મૂકવાની બાબતોથી ARD સિમિતની બેઠક યોજવાની 
જ�િરયાત ઊભી થતી નથી, િસવાય કે દૂર કરવાની બાબત િનયુિ�માં ફેરફાર ઘડતી હોય. સ્કૂલ િડિસ્ટ� ક્ટ અશ�તા 
ધરાવતા બાળકને અથવા અશકતતા િવનાના બાળકન ેકે જને ેતેમના કે તેણીના વત�માન િનયુિ� પરથી 10 શાળા િદવસો 
માટે અથવા ઓછા સમય માટે તે શાળા [વષ�]માંથી દૂર કરવામા ંઆવ્યા હોય તેને સેવાઓ પૂરી પાડતી નથી.  

 
સંિચત �ખસદ (કાઢી મૂકવાની બાબત) જનેો સરવાળો 10 કે વધાર ેિદવસનો થાય 

 
શાળા અિધકારીઓ ગેરવત�ણૂકની અલગ ઘટનાઓ માટે સરખા શાળા વષ�મા ંવધારાની ટંૂકા-ગાળાની �ખસદનો હુકમ કર ે
તેવું બની શકે, જો આ �ખસદ િનયુિ�નો ફેરફાર ના બનાવ.ે તમારા બાળકન ેસરખા શાળા વષ�માં સતત 10 શાળા િદવસ 
માટે કાઢી મૂકવામાં આવે ત્યાર પછી, જો હાલની �ખસદ સતત 10 શાળા િદવસથી વધાર ેના હોય અન ેિનયુિ�નો ફેરફાર 
ના હોય તો, શાળાએ સેવાઓ અચૂક પૂરી પાડવી રહી જથેી કરીન ેતમારા બાળકન ેસામાન્ય િશ�ણ અભ્યાસક્રમમાં સહભાગી 
થવાનું ચાલુ રાખવા સમથ� બનાવાય, જોકે બી� એક ગોઠવણમા,ં અને તમારા બાળકની IEP માં િનધા�િરત લ�ો સંતોષવામાં 
પ્રગિત કરવા તરફ. શાળા કમ�ચારીઓએ કઇ સેવાઓની જ�ર છે તે ન�ી કરવા તમારા બાળકના ઓછામાં ઓછાં એક 
િશ�ક સાથે સલાહ-મસલત કરવી જ�રી છે. એ નોધં લેશો કે 34 CFR §300.530(d)(5) પર IDEA માટે જ�રી છે કે ARD 
સિમિત ઉિચત સેવાઓ િનધા�િરત કર ેજો �ખસદ એ િનયુિ�મા ંફેરફાર હોય.  

 
િનયુિ�મા ંફેરફાર 

 
અશ�તા ધરાવતા બાળકન ેહાલની શૈ�િણક િનયુિ�માંથી કાઢી મૂકવો એ િનયિુ�મા ં ફેરફાર છે જો �ખસદ સતત 10 
શાળા િદવસ માટે હોય અથવા બાળકન ેશ્રેણીબ� �ખસદો રહી હોય જ ેએક ઢબ બનાવ.ે �ખસદોની ઢબ ત્યાર ેબને છે 
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�ાર:ે 
 
• �ખસદોનો સરવાળો શાળા વષ�માં 10 શાળા િદવસ કરતા વધાર ેહોય; 
• બાળકની વત�ણૂક ભૂતપવૂ� ઘટનાઓમાં િવશાળ પાયે બાળકની વત�ણૂક જવેી સરખી હોય છે જનેું પિરણામ શ્રેણીબ� 

�ખસદોનું આવે; અને 
• �ખસદોની લંબાઇ, બાળકને કાઢી મૂકવામાં આવ્યો હોય તે સમયની કુલ માત્રા, અને એકબી� સાથે �ખસદોની 

િનકટતા જવેા અન્ય પિરબળો. 
 
શાળા દરકે કેસના આધાર ેએ િનધા�િરત કરશે કે �ખસદોની ઢબ િનયુિ�ના ફેરફારની માત્રા બને છે કે કેમ. તમ ેભિવષ્યમા ં
શાળાના િનણ�યન ે પડકારો તેમ બની શકે છે કે શંુ �ખસદની ઢબ પ્રિક્રયા સુનાવણી કે ન્યાયાલયની કાય�વાહી મારફતે 
ઉદ્ ભવી છે. . 

 
જો શાળા �ખસદની દરખાસ્ત મૂકે જનેાથી િનયુિ�નો ફેરફાર બને તો, શાળા અિધકારીઓએ તમન ેતે િનણ�યની �ણ કરવી 
રહી અને નોિટસ ઓફ પ્રોસીજરલ સેફગાડ્સ� (કાય�પ�િતલ�ી અગમચેતી જણાવતી સૂચના)ની નકલ અચૂક પૂરી પાડવી રહી. 
આ અચૂકપણ ેએ તારીખે કરવુ ંર�ંુ �ાર ેબાળકની િનયુિ�મા ં ફેરફાર કરવા િનણ�ય લેવામા ંઆવ.ે વધુમા,ં શાળાએ ARD 
સિમિતની બેઠક અચૂક યોજવી રહી જને ેઅિભવ્યિ� િનધા�રણ કહેવામાં આવ ેછે. અિભવ્યિ� ન�ી કરતી બેઠક બાળકની  
િનયુિ�ને બદલવાનો િનણ�ય લેવાની તારીખના 10 શાળા િદવસની અંદર હોવી આવશ્યક છે. 

 
અિભવ્યિ� િનધા�રણ 

 
અિભવ્યિ� િનધા�રણ કરતી વખતે, ARD સિમિતએ IEP, િશ�કના કોઇ િનરી�ણો, અને તમ ે પૂરી પાડેલી કોઇ સંબંિધત 
માિહતી સિહત, તમારા બાળકની ફાઇલમા ંતમામ સંબંિધત માિહતીની સમી�ા અચૂક કરવી રહી જ ેનીચેની બાબત િનધા�િરત 
કર:ે 

• જો પ્ર�ાથ� વત�ણૂક પાછળનું કારણ તમારા બાળકની અશ�તા કે તેની સાથે સીધો અને નોધંપાત્ર સંબંધ ર�ો હોય; 
અથવા 

• જો પ્ર�ાથ� વત�ણૂક IEP નું અમલીકરણ કરવામાં શાળાની િનષ્ફળતાનું સીધંુ પિરણામ આવ્યું હોય. 
 
જો ARD સિમિત િનધા�િરત કર ેકે આમાંની કોઇપણ પિરિસ્થિતઓ ઊભી થઇ છે તો, પછી વત�ણૂક એ બાળકની અશ�તાની 
અિભવ્યિ� છે. જો ARD સિમિત િનધા�િરત કર ે કે કોઇપણ પિરિસ્થિત ઊભી થઇ નથી તો, પછી વત�ણૂક એ બાળકની 
અશ�તાની અિભવ્યિ� નથી. 

 
વત�ણૂક અિભવ્યિ� બને ત્યાર ે

 
જો વત�ણૂક તમારા બાળકની અશ�તાની અિભવ્યિ� હોય તો, ARD સિમિતએ અચૂક કાં તો: 
 
• કાયા��ક વત�ણૂકલ�ી મૂલ્યાંકન (ફંક્શનલ િબહેિવયરલ એસેસમેન્ટ - FBA) કરવું ર�ંુ, િસવાય કે શાળાએ એ વત�ણૂક 

પહેલાં FBA કયુ� હોય જનેું પિરણામ થયેલી િનયુિ�ના ફેરફારનું આવ્યું હોય, અને BIP નું અમલીકરણ કરવું; અથવા તો 
• જો BIP અગાઉથી કયુ� હોય તો, BIP ની સમી�ા કરીને વત�ણૂકને સંબોધવા તેને જ�િરયાત મજુબ સુધારવું. 

 
વધુમા,ં ARD સિમિતએ તમારા બાળકન ેકાઢી મૂકવામા ંઆવ્યું હોય તે િનયુિ�ન ેઅચૂક પરત કરવુ ંર�ંુ િસવાય કે: 

 
• તમારા બાળકની BIP નાં સુધારા તરીકે તમે અને શાળા િનયુિ�ના ફેરફાર માટે સંમત થાવ; અથવા 
• તમારા બાળકના િવ�ાથ� આચારસંિહતાના ઉલ્લંઘનમાં નીચે વણ�વેલા ખાસ સંજોગોમાંનો એક સંજોગ સામલે થાય. 

 
જો ARD સિમિત િનષ્કષ� કાઢે કે તમારા બાળકની વત�ણૂક શાળાની IEP અમલ કરવાની િનષ્ફળતાથી કારણભૂત થઇ હતી તો, 
શાળાએ કચાશનો ઉપાય કરવા તાત્કાિલક પગલાઓ અચૂક લેવા ર�ા. 

 
�ાર ેવત�ણૂક અિભવ્ય� ના હોય 

 

http://framework.esc18.net/
http://framework.esc18.net/
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જો વત�ણૂક તમારા બાળકની અશ�તાની અિભવ્યિ� ન હતી તો, શાળા કમ�ચારીઓ અન્ય બાળકોની જમે સરખી રીતે 
તમારા બાળકન ેિશસ્તપાલન કરાવી શકે, િસવાય કે યોગ્ય શૈ�િણક સેવાઓ અચૂક ચાલુ રહેવી રહી. બાળકની ARD સિમિત 
IAES િનધા�િરત કરશે જમેા ંબાળકન ેબજવણી કરવામાં આવશે. 

 
ખાસ સંજોગો 

 
વત�ણૂક બાળકની અિભવ્યિ� હોય કે કેમ તેન ેધ્યાનમા ંલીધા વગર શાળા કમ�ચારીઓ તમારા બાળકન ે IAES મા ં45 શાળા 
િદવસ સુધી કાઢી મૂકી શકે જો જ ેિકસ્સાઓમા ંતમા�ં બાળક: 

 
• શાળામાં, શાળા ઇમારતોમાં, અથવા શાળાના કોઇ પ્રસંગમાં કોઇ હિથયાર લાવે અથવા હિથયારનો કબજો ધરાવે; 
• શાળામાં, શાળા ઇમારતોમાં, અથવા શાળાના કોઇ પ્રસંગમાં �ણી જોઇને ગેરકાયદેસર નશીલી દવાઓનો કબજો ધરાવે 

કે ઉપયોગ કર ેઅથવા િનયંિત્રત પદાથ� વેચે અથવા વેચવા ધાર;ે અથવા 
• તમારા બાળકે શાળામાં, શાળા ઇમારતોમાં, અથવા શાળાના કોઇ પ્રસંગમાં બી� વ્યિ�ને શારીિરક ઇ� પહોચંાડી 

હોય. 
 
ARD સિમિત IAES િનધા�િરત કરશે જમેા ંબાળકન ેબજવણી કરવામાં આવશે. 

 
િવશેષ િશ�ણ અને સંબંિધત સેવાઓ માટે હજુ સુધી પાત્ર િનધા�િરત ના થયા હોય તેવા બાળકો માટે સંર�ણ 

 
જો તમા�ં બાળક ખાસ શૈ�િણક અને સંબંિધત સેવાઓ માટે પાત્ર ના િનધા�િરત થાય પરંતુ એવી વત�ણૂકમાં પ્રવૃ� થાય 
જનેાથી િવ�ાથ� આચારસંિહતાનુ ં ઉલ્લંઘન થાય તો, તમા�ં બાળક IDEA માં કાય�પ�િતલ�ી સંર�ણન ે પાત્ર બને છે જો 
શાળાની �ણમાં આવે કે તમારા બાળકન ેવત�ણૂક થતા પહેલા ંઅશ�તા હતી. આ િવષયન ેલગતી માિહતી આમા ંજોઇ શકાય 
છે, નોિટસ ઓફ પ્રોસીજરલ સેફગાડ્સ� (કાય�પ�િતલ�ી અગમચેતી જણાવતી સૂચના). 

 
બાકી પ્રિક્રયાની જલદી સુનાવણી 

 
જો તમ ે IAES કે અિભવ્યિ� િનધા�રણમાં િનયિુ� સંબંધમાં િનણ�ય સાથે અસંમત હો તો, તમ ે બાકી પ્રિક્રયાની જલદી 
સુનાવણીની માગ કરી શકો. શાળા બાકી પ્રિક્રયા સુનાવણીની િવનંતી પણ કરી શકે જો ARD સિમિતએ બાળકની વત�ણૂક 
પોતાની અશ�તાની અિભવ્યિ� હોવાનું િનધા�િરત કયા� પછી જો શાળા તમારા બાળકનુ ં શાળામા ં પરત આવવાનુ ં
પડકારવા ઇચ્છે. 

 
િવવાદ ઉકેલ 

 
સમયાંતર,ે અશ�તા ધરાવતા તમારા બાળકન ે FAPE ની ઓળખ, મૂલ્યાંકન, શૈ�િણક િનયુિ�, કે જોગવાઇના સંબંધમા ં
િવવાદો ઊભા થઇ શકે. જો અસંમિતઓ ઊભી થાય તો, તફાવતો થવાની સાથે તેન ેઉકેલવા તમન ેશાળા કમ�ચારીઓ સાથે 
કામ કરવા મજબૂતાઇથી પ્રોત્સાિહત કરવામાં આવ ેછે. શાળા �ારા માતા-િપતાને અપાતા િવવાદ ઉકેલ િવકલ્પો માટે તમ ે
શાળાન ે પૂછી શકો. TEA ખાસ શૈ�િણક અસંમિતઓ ઉકેલવા માટે ચાર ઔપચાિરક િવકલ્પો આપે છે: રા�ની IEP 
સરળીકરણ, મધ્યસ્થી સેવાઓ, ખાસ શૈ�િણક ફિરયાદ ઉકેલ પ્રિક્રયા, અન ેબાકી પ્રિક્રયા સુનાવણી કાય�ક્રમ. 

 
TEA નાં િવવાદ ઉકેલ િવકલ્પોન ે લગતી માિહતી નોિટસ ઓફ પ્રોસીજરલ સેફગાડ્સ� (કાય�પ�િતલ�ી અગમચેતી જણાવતી 
સૂચના) માં જોઇ શકાય છે. વધારાની માિહતી TEA ની વેબસાઇટ અને નીચનેી URL પર જોઇ શકાય છે: 
https://tea.texas.gov/Academics/Special_Student_Populations/Special_Education/Disput 
e_Resolution/Special_Education_Dispute_Resolution_Processes/. 

 
વધારાની સહાયતા 

 
આ દસ્તાવજેમા ંજોવા મળતા એક્રોનીમ્સ (આ�ા�રોથી બનેલા શબ્દોની) સંપૂણ� યાદી માટે વેબસાઇટ જુઓ, 
http://fw.escapps.net/display/Webforms/ESC-FW-Glossary.aspx?DT=G&LID=en. આ દસ્તાવજેની નકલો 15 ઉપરાંત 
ભાષાઓમા ંSPEDTex વેબસાઇટ https://www.spedtex.org/index.cfm/parent-resources/parents-guide-to-the-ard-
process/ પર પણ ઉપલબ્ધ છે. તમે નકલની િવનંતી સ્કૂલ કાઉન્સેલર કે સ્કૂલના ખાસ િશ�ણ િવભાગન ેપણ કરી શકો. 
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