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प�रचय 
 
यो िनद�िशका टेक्सास िशक्षा कोड (TEC) § 26.0081 को आवश्यकताको पर्ित�कर्यामा काननूी 
फेर्मवकर्  प�रयोजना टोलीका लािग राज्यव्यापी नेततृ्व (Statewide Leadership for the Legal 

Framework Project Team) र टेक्सास िशक्षा िनकाय (TEA) �ारा तयार पा�रएको िथयो । यो 
िनद�िशका तपा� �वशेष िशक्षा र सम्ब�न्धत सेवाहरू पर्ा� गनर् योग्य भएको वा हुन सक्ने 
बच्चाको अिभभावक भएको नाताले तपा�लाई आफ्नो बच्चाको िशक्षासँग सम्ब�न्धत 
िनणर्य िलने पर्�कर्यामा पणूर् रूपमा सहभागी हुन म�त गनर् तपा�लाई �वशेष िशक्षा पर्�कर्या 
तथा तपा�का पर्�कर्यात्मक अिधकार एवम ्�जम्मेवार�हरूको बारेमा अझ रामर्ो बझुाई पर्दान 
गनर्का लािग तयार पा�रएको हो । 

 
�वशेष िशक्षा पर्�कर्यालाई अपाङ्गता भएका व्य��हरूको िशक्षा ऐन, 2004 (IDEA ) नामक 
संघीय काननूले िनयमन गदर्छ । IDEA  का मखु्य उ�ेश्यहरू मध्ये एउटा भनेको अपाङ्गता 
भएका बालबािलकालाई िन:शलु्क रूपमा उपय�ु सावर्जिनक िशक्षा (FAPE) उपलब्ध गराउने 
हो जसले उनीहरूका �वशेष आवश्यकताहरू परूा गनर्को लािग �डजाइन ग�रएका सम्ब�न्धत 
सेवाहरू तथा �वशेष िशक्षामा जोड �दन्छ र उनीहरूलाई उच्च िशक्षा, रोजगार� तथा स्वतन्तर् 
जीवनयापनका लािग तयार गराउँछ । �वशेष िशक्षा भन्नाले अपाङ्गता भएका 
बालबािलकाको �वशेष आवश्यकताहरू परूा गनर्का लािग �वशेष रूपमा तयार पा�रएको 
िशक्षा हो । सम्ब�न्धत सेवाहरू भन्नाले त्यस्ता सेवाहरू हुन ्जुन सेवाहरू �व�ाथ�का �वशेष 
िशक्षामा सहायता गनर्का लािग आवश्यक पछर्न ्ता �क उनीहरूले आफ्ना श�ैक्षत तथा 
कायार्त्मक लक्षहरू परूा गनर्मा पर्गित गनर् सकून ् । सम्ब�न्धत सेवाहरूमा अकुपेशनल 
थेरापी, शार��रक थेरापी, बोली तथा भाषा थेरापी, परामशर् सेवाहरू, अिभमखुीकरण तथा 
मो�बिलट� सेवाहरू र/वा यातायात सेवाहरू पनर् सक्छन ्। 

 
IDEA  अन्तगर्त, अिभभावकहरूलाई �वशेष िशक्षा पर्�कर्याको पर्त्येक चरणमा ठूलो स्तरमा 
सहभागी हुन �दइन्छ । यो िनद�िशकाले उ� पर्�कर्याको अविधमा हुन सक्ने �विभन्न 
गित�विधहरूको व्याख्या गदर्छ । तपा�लाई IDEA  अन्तगर्त तपा�का काननूी 
अिधकारहरूको बारेमा अझ रामर्ोसँग बझु्न म�त गनर्, �व�ालयले तपा�लाई �वशेष िशक्षा 
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पर्�कर्या दौरान केह� िन��त समयमा पर्�कर्यात्मक सरुक्षाको सचूना भिनने कागजातको 
पर्ितिल�प पर्दान गनर् आवश्यक हुन्छ । तपा�लाई कम्तीमा पिन वषर्को एकपटक तथा 
िनम्न प�र�स्थितहरूमा यो कागजात उपलब्ध गराइनपुछर्: 

 
• तपा�को बच्चाको पर्ार�म्भक मूल््यङ्कन गनर् िसफा�रस ग�रँदा वा तपा�ले यसको लािग 

अनरुोध गदार्; 
• कुन ैपिन श�ैक्षक वषर्मा प�हलो राज्य उजरु� पर्ा� हँुदा: 
• कुन ैपिन श�ैक्षक वषर्मा िनष्पक्ष सनुवुाईको प�हलो अनरुोध पर्ा� हँुदा; 
• अनशुासनात्मक कारवाह� स्वरूप श�ैक्षक प�रवेश प�रवतर्न गनर्को लािग िनणर्य िलइएको 

�दनमा; 
• तपा�को अनरुोधमा । 

 
टेक्सासमा, �वशेष िशक्षा र सम्ब�न्धत सेवाहरूका लािग बच्चाको योग्यता तथा बच्चाको 
�वशेष िशक्षा कायर्कर्मको बारेमा ग�रने अिधकांश मखु्य िनणर्यहरू भनार्, समीक्षा तथा 
िनष्कासन (ARD ) सिमितले गछर् । यो समहूलाई व्य��कृत िशक्षा कायर्कर्म(IEP) टोली पिन 
भिनन्छ, जनु संघीय काननूमा पर्योग ग�रने शब्द हो । तपा�को बच्चाको लािग ARD  
सिमित गठन ग�रएको खण्डमा, तपा� उ� सिमितको सदस्य हुनहुुनेछ । 

 
यो िनद�िशकालाई संघीय तथा राज्यको �वशेष िशक्षा सम्बन्धी मापदण्डहरू प�रवतर्न हँुदा 
आविधक रूपमा अ�ाविधक ग�रनेछ । यस कागजातको �व�तुीय संस्करण (जसलाई �पर्न्ट 
गनर् पिन िमल्छ) बाल के�न्दर्त �वशेष िशक्षा पर्�कर्याको काननूी फेर्मवकर् को के्षतर् 18 िशक्षा 
सेवा केन्दर्को वेबप�ृ fw.escapps.net मा पाउन स�कन्छ । 
 
 
�वशेष िशक्षा पर्�कर्यामा धेरै िमित तथा अ�न्तम िमितहरू छन ्। यो पर्काशनमा, ित मह�वपणूर् 
िमित तथा देय िमितहरूको व्याख्या ग�रन्छ । यसका अित�र�, तपा�सँग मलू्याङ्कनका 
समयरेखा, पवूर् िल�खत सचूना, टर्ा�न्जस र IEP समीक्षा र अन्य मखु्य धारणाहरूको बारेमा 

http://framework.esc18.net/
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भएका पर्�हरूको जवाफ �दन म�त गनर्का लािग एउटा अन-लाइन सहयोगी कागजात 
उपलब्ध हुन्छ । Timeline Decision Tree http://fw.escapps.net/display/Webforms/ESC18-FW-

Documents.aspx?DT=G&LID=en मा उपलब्ध छ । 
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पर्ार�म्भक बाल्यावस्था सहायता 
 
�वकासात्मक �ढलाइहरू भएका िशश ुतथा नवजात िशशहुरू भएका प�रवारहरूको लािग 
म�त उपलब्ध हुन्छ । यी पर्ार�म्भक सहायता सेवाहरू उपलब्ध गराउने टेक्सासको एजेन्सी 
स्वास्थ्य तथा मानव सेवा आयोग (HHSC) हो । एकदम ै साना बालबािलकाहरूको 
कायर्कर्मलाई पर्ार�म्भक बाल्यावस्था सहायता (ECI) भिनन्छ । यी सेवाहरू तीन वषर्भन्दा 
कम उमेरका बालबािलकाहरूका लािग हुन ्। 

 
तीन वषर्को उमेरमा, अपाङ्गता भएका बालबािलकाहरू �वशेष िशक्षा तथा सम्ब�न्धत 
सेवाहरूको लािग योग्य हुन्छन ्। य�द त्यसो हो भने, बच्चाको स्कूल �ड�स्टर्क्ट बच्चाको 
तेसर्ो जन्म�दन सम्ममा FAPE उपलब्ध गराइने कुरा सिुन��त गनर्मा �जम्मेवार हुन्छ । 
ECI सेवाहरू पर्ा� गन� सब ैबालबािलकाहरू सावर्जिनक �व�ालय�ारा उपलब्ध गराइएका 
सेवाहरूको लिग योग्ग हँुदैनन ् । त्यसकारण ECI सेवाहरू पर्ा� गन� िशश ु तीन वषर् 
लाग्नभुन्दा कम्तीमा पिन 90 पातर्ो �दन अगा�ड, य�द उपय�ु भएमा िशशकुो प�रवारलाई 
ECI सेवाहरूबाट �वशेष िशक्षा र सम्ब�न्धत सेवाहरूमा प�रवतर्न हुनमा म�त गनर् एउटा 
बठैक िनधार्�रत ग�रनेछ । बच्चा �वशेष िशक्षा र सम्ब�न्धत सेवाहरू पर्ा� गनर् योग्य ठहर 
भएको खण्डमा, ती सेवाहरू उनको तेसर्ो जन्म �दनमा उपलब्ध गराइनपुछर् । Beyond ECI 

शीषर्कको लेखमा पर्ार�म्भक बाल्यावस्था कायर्कर्मबाट �वशेष िशक्षामा प�रवतर्न हुने बारेमा 
जानकार� �दइएको छ । यो लेख https://www.navigatelifetexas.org/uploads/files/general-

files/Beyond-ECI-ECI-17_1117.pdf मा पाउन स�कन्छ । 
 

�व�ालय जाने उमेरका बच्चाको म�त 
 
तपा�सँग आफ्नो �व�ालय उमेरको बच्चाको िसकाई तथा व्यवहारका बारेमा कुन ै
�जज्ञासाहरू छन ्भने सवर्पर्थम आफ्ना सरोकारका बारेमा आफ्नो बच्चाको िशक्षक वा 
�व�ालयको पर्धानाध्यापकसँग कुरा गनुर्होस ्। यसो गदार् केह� उपल�ब्ध भएन भने, तपा�ले 
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�व�ालयको सम्ब�न्धत कमर्चार�लाई आफ्नो सरोकार �व�ालयको �व�ाथ� सहायता टोली 
समक्ष रा�ख�दन अनरुोध गनुर्पछर् । यो टोलीमा िशक्षक र अन्य कमर्चार�हरू समावेश हुन्छन ्
। यो टोली बालबािलकाले सामना ग�ररहेका िसकाई वा व्यवहार सम्बन्धी कुन ै पिन 
सरोकारलाई सम्बोधन गनर् िनयिमत रूपमा बठैकमा बस्छ । 

 
सामान्य कक्षामा पढ्नमा समस्या भोिगरहेका �व�ाथ�हरूलाई सरुुमा सहायता सेवाहरूको 
लािग �वचार गनर् स�कन्छ वा सहायता सेवाहरू पर्ा� गनुर्को सट्टा IDEA  अन्तगर्त �वशेष 
िशक्षाको लािग मलू्याङ्कन ग�रन िसफा�रस गनर् स�कने छ । य�द �व�ाथ�लाई सहायता 
सेवाहरू व्यवस्था गदार् पिन सामान्य कक्षामा समस्या भइ न ैरहन्छ भने वा �व�ाथ�का 
आवश्यकताहरूलाई सहायता सेवाहरूको व्यवस्थामाफर् त मातर् सम्बोधन गनर् स�कँदैन भने, 
�व�ालयले अिनवायर् रूपमा �व�ाथ�लाई IDEA  अन्तगर्त पणूर् व्य��गत र पर्ार�म्भक 
मलू्याङ्कनको लािग िसफा�रस गनुर्पदर्छ । �व�ाथ� पणूर् र पर्ार�म्भक मलू्याङ्कनका लािग 
िसफा�रस गनुर् अिघ �व�ाथ�लाई कुन ैिन��त अविधको लािग सहायता सेवाहरू पर्दान गनुर् 
आवश्यक छैन । पणूर् व्य��गत र पर्ार�म्भक मलू्याङ्कनको लािग िसफा�रस कुन ैपिन बेला 
�व�ालय कमर्चार�, �व�ाथ�का अिभभावक वा काननुी अिभभावक, वा �व�ाथ�को िशक्षा वा 
देखभालमा संलग्न अन्य कुन ै पिन व्य���ारा गनर् स�कने छ । ध्यान �दनहुोस,् य�द 
�व�ालयका कमर्चार�हरूलाई बच्चाको अपाङ्गता रहेको र �वशेष िशक्षा तथा सम्ब�न्धत 
सेवाहरूको आवश्यकता रहेको शङ्का लागेमा पणूर् व्य��गत र पर्ार�म्भक मलू्याङ्कनको 
लािग िसफा�रस गन�पछर् । 

 
सहायता पर्ित पर्ित�कर्या 

 
संघीय काननूले �व�ालयहरूलाई पर्ार�म्भक रूपमा समस्याहरूको सम्बोधन गर� सब ै
बालबािलकाको िसकाइमा म�त गन� कायर्मा जोड �दन िनद�शन �दन्छ । सहायता पर्ित 

पर्ित�कर्या (RtI) गेर्ड स्तरको मापदण्डरू हािसल नगन� जो�खममा रहेका बालबािलकाहरूको 
प�हचान गर� उनीहरूलाई म�त गनर्का लािग धेरै �व�ालयहरूले पर्योग गन� एउटा प�ित हो 
। Rtl प�ितका आधारभतू तत्वहरू यस पर्कार छन:् सामान्य िशक्षा कक्षाकोठामा वजै्ञािनक, 
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अनसुन्धानमा आधा�रत िशक्षण �विध र सहायता सेवाहरूको पर्योग; सहायता सेवाहरूको 
पर्योगले बच्चाको िसकाई र व्यवहारमा दे�खएको पर्गितको अनगुमन र मापन; र श�ैक्षक 
िनणर्यहरू गनर् यी मापनहरूको पर्योग गन� । 

 
Rtl प�ित भनेको सहायताहरूको बहु-स्तर�य पर्णाली (MTSS) को �हस्सा हो जसमा हरेक तह 
वा स्तरले सहायताको बढ्दो ज�टल स्तरलाई पर्ितिनिधत्व गछर् । बच्चाले पयार्� रूपमा 
पर्गित नगदार्सम्म समय समयमा बच्चाको पर्गितको मलू्याङ्कन गर� बच्चालाई उपलब्ध 
गराइएका सहायता सेवाहरूलाई िनरन्तर रूपमा समायोजन ग�रनेछ । उिचत समयसम्म 
पर्ार�म्भक सहायता सेवाहरू पर्ित पर्ित�कर्या नजनाउने बालबािलकालाई अनसुन्धानले 
सझुाव गरे अनसुार थप गहन सहायता कायर्कर्महरूमा िसफा�रस ग�रन्छ । पर्ायः छ ह�ाको 
सहायता सेवापिछ तपा�को �व�ालयसँग अक� चरणको सम्बन्धमा िनणर्य िलन पयार्� डेटा 
उपलब्ध हुने छ (उदाहरणको लािग सहायतालाई जार� रा�े, सहायतालाई अझ बढाउने, 
मलू्याङ्कनको लािग िसफा�रस गन�) । िनणर्य िलने समयसीमा सहायताको आव�ृ�/अविध 
र ल�क्षत सीपहरूमा िनभर्र रहन्छ । 
 
�वशेष िशक्षाको िसफा�रस गनुर्अिघ बच्चाले Rtl पर्णालीको हरेक चरण पार गनर् आवश्यक 
पद�न । सामान्य िशक्षाका सहायता सेवाहरू पयार्� छैनन ्भनी सप� भएपिछ, �व�ालयको 
सम्बन्धीत कमर्चार�ले बच्चामा कुन ै अपाङ्गता भएको अनमुान गनुर्पछर् र िसफा�रस 
पर्�कर्या सरुु गन�पछर् । सामान्य िशक्षा सहायता सेवाहरू पयार्� छन ्�क छैनन ्भनेर िनधार्रण 
गदार् सोच�वचार गनुर्पन� मह�वपणूर् कुराहरूमा सहायता सेवाको इितहासको समीक्षा र 
�व�ाथ�को पर्गित अनगुमन डेटा (उपल�ब्धका अन्तरहरूलाई कम गन�तफर्  पर्गित तथा 
कायर्को गित) पदर्छन ्। बच्चाले Rtl पर्णालीबाट सहायता सेवाहरू पर्ा� ग�ररहेका भएपिन 
वा नगरेको भएपिन अिभभावकहरूले जुन सकैु समयमा िसफा�रस अनरुोध गनर् सक्छन ्। 
RtI रणनीितलाई IDEA  अन्तगर्त अपाङ्गता भएको शङ्का ग�रएका बच्चाको समयम ै
मलू्याङ्कन गनर् �ढलाइ वा अस्वीकार गनर् पर्योग गनर् िमल्दैन । 
Rtl पर्�कर्याको बारेमा थप जानकार� 
https://tea.texas.gov/Academics/Special_Student_Populations/Special_Education_SPED/Progr
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ams_and_Services/Response_to_Intervention मा पाउन स�कन्छ । 
 

पर्ार�म्भक मलू्याङ्कनको लािग िसफा�रस 
 
तपा�को बच्चामा अपाङ्गता रहेको र उनलाई IDEA  अन्तगर्त �वशेष िशक्षा र सम्ब�न्धत 
सेवाहरू आवश्यक रहेको शङ्का लाग्ने �ब��कै सो बच्चा �वशेष िशक्षा र सम्ब�न्धत सेवाहरू 
पर्ा� गनर् योग्य छन ्वा छैनन ्भनी िनधार्रण गनर् पर्ार�म्भक मलू्याङ्कनको लािग तपा�को 
सहमित िलएर पर्ार�म्भक मलू्याङ्कन गनुर् �व�ालयको सकारात्मक दाियत्व हुन्छ । 
तपा�ले पिन कुन ै पिन समयमा आफ्नो बच्चालाई पर्ार�म्भक मलू्याङ्कनको लािग 
िसफा�रस गनर् अनरुोध गनर् सक्नहुुन्छ । 

 
तपा�ले स्थानीय श�ैक्षक िनकाय (LEA) का �वशेष िशक्षा सेवा िनद�शक वा �ड�स्टर्क्ट 
पर्शासनको कमर्चार�लाई आफ्नो बच्चा �वशेष िशक्षा सेवाहरू पर्ा� गनर् योग्य छन ्वा छैनन ्
भनी िनधार्रण गनर् पर्ार�म्भक मलू्याङ्कन गनर्का लािग िल�खत अनरुोध पेस गनुर्भयो भने, 

�व�ालयले सो अनरुोध पर्ा� गरेको िमितबाट 15
औं �व�ालय �दनभन्दा �ढला नगर� तपा�लाई 

या त: 1) मलू्याङ्कन गन� पर्स्तावको िल�खत पवूर् सचूना, पर्�कर्यात्मक सरुक्षाको सचूनाको 
एउटा पर्ित र मलू्याङ्कनको लािग िल�खत सहमित �दने अवसर; वा 2) तपा�को बच्चाको 
लािग मलू्याङ्कन गनर् अस्वीकृित जनाउँदै िल�खत पवूर् सचूना र पर्�कर्यात्मक सरुक्षाको 
सचूनाको एउटा पर्ित �दनपुन�छ । 

 
कृपया ध्यान �दनहुोस,् �वशेष िशक्षा मलू्याङ्कनको लािग अनरुोध मौ�खक रूपमा गनर् 
स�कन्छ र िल�खत रूपमा हुन ुआवश्यक छैन । �ड�स्टर्क्टहरू र चाटर्र स्कूलहरूले अझ ैपिन 
सब ै संघीय सचूना सम्बन्धी मापदण्डहरू र अपाङ्गता हुन सक्ने शङ्का ग�रएका �वशेष 
िशक्षाको आवश्यकता हुन सक्ने बच्चाहरू प�हचान गन�, प�ा लगाउने र मलू्याङ्कन गन� 
सम्बन्धी मापदण्डहरूको पालना गन�पदर्छ । मौ�खक अनरुोधहरूमा जवाफ �दनको लािग 
कुन ै�वशेष समयसीमा छैन, तर �व�ालयहरूलाई मािथ वणर्न ग�रएको समान 15 �व�ालय 
�दनको समयसीमालाई अनसुरण गनर् पर्ोत्साहन ग�रन्छ । 

 

http://framework.esc18.net/
http://framework.esc18.net/
http://framework.esc18.net/
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िल�खत पवूर् सचूना 
 
IDEA  अन्तगर्तका तपा�का अिधकारहरू मध्ये एउटा भनेको �व�ालयले तपा�को बच्चाको 
सम्बन्धमा कुन ैपिन कदम चाल्न ुवा कदम चाल्न अस्वीकार गनुर् अिघ यथोिचत समयमा 
तपा�ले �व�ालयबाट ती कदमहरू वा अस्वीकृितको बारेमा िल�खत पवूर् सचूना पर्ा� गन� हो 
। �वशेष गर�, �व�ालयले िनम्न अवस्थामा तपा�को मातभृाषामा वा अन्य सञ्चार 
माध्यमबाट िल�खत सचूना �दनपुछर्: 

 
• तपा�को बच्चाको अपाङ्गता प�हचान, मलू्याङ्कन, श�ैक्षक कायर्कर्म वा श�ैक्षक प�रवेश 

िनयोजन वा तपा�को बच्चाको लािग FAPE को व्यवस्था गन� पर्स्ताव गदार् वा ती 
कुराहरू प�रवतर्न गदार् (�वशेष िशक्षा र सम्ब�न्धत सेवाहरू पर्ा� गनर् जार� रा�े 
सम्बन्धमा तपा�ले आफ्नो सहमित �फतार् िलनभुएको अवस्थामा स�हत); वा 

• तपा�को बच्चाको अपाङ्गता प�हचान, मलू्याङ्कन, श�ैक्षक कायर्कर्म वा श�ैक्षक प�रवेश 
िनयोजन वा तपा�को बच्चाको लािग FAPE को व्यवस्था गनर् वा ती कुराहरू प�रवतर्न 
गनर् गदार् । 

 
�व�ालयले पर्स्ताव गरेको वा अस्वीकार गरेको उपायहरू अपनाउनभुन्दा कम्तीमा पाँच 
�व�ालय �दन अगव ैसो बारेमा िल�खत पवूर् सचूना �दनपुछर् । य�द तपा�ले योभन्दा छोटो 
सचूना अविधमा सहमित जनाउनभुएको छ भने, सोह� अनसुार िल�खत पवूर् सचूना �दइनेछ 
। तपा�ले प�रवतर्न पर्ित सहमित जनाउनभुएको वा तपा� आफैले प�रवतर्न गनर् अनरुोध 
गनुर्भएको जे भए तापिन �व�ालयले तपा�लाई िल�खत पवूर् सचूना �दनपैछर् । 
 
पवूर् िल�खत सचूनामा िनम्न जानकार� समावेश ग�रनपुछर् । 

(1) �व�ालयले पर्स्ताव वा अस्वीकृत गरेको कायर्को �ववरण; 
(2) �व�ालयले उ� कायर् पर्स्ताव गनुर् वा सो कायर् अस्वीकार गनुर्को कारणको �ववरण; 
(3) �व�ालयले पर्स्ताव ग�रएको वा अस्वीकृत कायर्को लािग आधारको रूपमा पर्योग 

ग�रएका हरेक मलू्याङ्कन पर्�कर्या, पर�क्षा, रेकडर् वा �रपोटर्को �ववरण; 
(4) अपाङ्गता भएका बच्चाहरूका आमाबाबलुाई यस भागको पर्�कर्यात्मक सरुक्षा 
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अन्तगर्त सरुक्षा हुने र य�द यो सचूना मलू्याङ्कनको लािग पर्ार�म्भक िसफा�रस 
होइन भने, पर्�कर्यात्मक सरुक्षा सम्बन्धी व्याख्याको पर्ितिल�प पर्ा� गनर् सक्ने 
उपायहरू सम्बन्धी कथन; 

(5) �वशेष िशक्षा सम्बन्धी आवश्यकताहरू बझु्नमा सहयोग पर्ा� गनर् 
अिभभावकहरूले सम्पकर्  गनर् सक्ने सर्ोतहरू; 

(6) ARD  सिमितले �वचार गरेका अन्य �वकल्पहरूको �ववरण र ती �वकल्पहरू 
खारेज गनुर्का कारणहरू; र 

(7) �व�ालयको पर्स्ताव वा अस्वीकृितसँग सम्ब�न्धत अन्य कारकहरूको �ववरण । 
 

अिभभावक�य सहमित 
 
�वशेष िशक्षा पर्�कर्याका केह� िन��त कायर्हरू �व�ालयले तपा�को सहमित िलए�बना गनर् 
निमल्ने हुन्छन ्। �व�ालयले तपा�लाई सह� िनणर्य िलन म�त गनर् पर्स्ता�वत गित�वधको 
�ववरण स�हत आवश्यक सब ैजानकार� �दनपुछर् । 
 
यसर� जानकार� पर्दान गनर् स्प�तः सम्भाव नहुने अवस्थामा बाहेक, जानकार� तपा�को 
मातभृाषामा वा आवश्यकता अनसुार ढाँचामा पर्दान ग�रन ु पदर्छ । कुन ै अिभलेखहरू 
खुलासा गनुर्पन� भएमा �व�ालयले ती अिभलेखहरू र साथ ैकसलाई खुलासा ग�रनेछ भन्ने 
कुरा सचूीकृत गनुर्पछर् । 

 
तपा�ले आफ्नो सहमित �दनभुयो भने, यसको अथर् तपा�को सहमित मािगएको कायर् गनर् 
तपा�ले �व�ालयलाई िल�खत रूपमा सहमित �दनभुयो भन्ने ब�ुझन्छ । तपा�को सहमित 
स्व�ैच्छक हो र सो कायर् हुनअुिघ कुन ैपिन समयमा खा�रज गनर् स�कन्छ भन्ने कुरा बझु्न 
जरूर� छ । य��प, तपा�ले कुन ैपिन कायर्को लािग आफ्नो सहमित �फतार् िलनभुयो भने, 
सहमित अन्तगर्त भइसकेका कुराहरूलाई र� गनर् स�कनेछैन । 

 
तपा�को सहमित आवश्यक पन� कायर्का उदाहरणहरू यस पर्कार छन:् 
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• तपा�को बच्चालाई प�हलोपटक मलू्याङ्कन गदार्; 
• तपा�को बच्चाको हरेक तीन-तीन वषर्मा एक पटक पनुमूर्ल्याङ्कन, वा थप जानकार� 

आवश्यक परेमा र तपा� वा तपा�को बच्चाका िशक्षकले पनुमूर्ल्याङ्कन गनर् अनरुोध 
गरेमा अझ छोटो समयमा ग�रने मलू्याङ्कन; 

• प�हलोपटक �वशेष िशक्षा र सम्ब�न्धत सेवाहरू पर्दान गदार्; 
• बठैकमा कुन ै सदस्यको पाठ्यकर्मको के्षतर् वा सम्ब�न्धत सेवाहरूको प�रमाजर्न वा 

छलफल गन� कुरा कायर्सचूीको रूपमा समावेश हँुदा ARD  सिमितका सदस्यलाई ARD  
किमट�को बठैकमा उप�स्थत हुन छुट �दँदा; र 

• सहायक सङ्कर्मणकािलन सेवाहरू उपलब्ध गराउन वा ती सेवाहरूको लािग भ�ुानी 
गनर् �जम्मेवार हुन सक्ने कुन ैपिन सहभागी िनकायको पर्ितिनिधलाई बठैकमा 
आम�न्तर्त गदार् । 

 
मलू्याङ्कन पर्�कर्या 

 
तपा�ले पर्ार�म्भक पणूर् र व्य��गत मलू्याङ्कन (FIE) गनर् सहमित �दनभुएको खण्डमा, 
�व�ालयले सञ्चालन गन� कुन ैपिन मलू्याङ्कन पर्�कर्याको बारेमा पवूर् िल�खत सचूनाको 
साथसाथ ैय�द तपा�को बच्चाको प�हलो पटक मलू्याङ्कन हँुदैछ भने पर्�कर्यात्मक सरुक्षाको 
सचूनाको एक पर्ित उपलब्ध गराउनपुछर् । �व�ालयले तपा�को बच्चाको बारेमा तपा�ले 
पर्दान गनुर्हुने जानकार� लगायत सान्दिभर्क कायार्त्मक, �वकासात्मक र श�ैक्षक �ववरण 
सङ्कलन गनर्को लािग �विभन्न पर्कारका मलू्याङ्कनका साधन र रणनीितहरू पर्योग 
गन�पछर् । तपा�को बच्चा अपाङ्गता भएको बच्चा हो �क होइन भनेर िनधार्रण गनर् र 
तपा�को बच्चाको लािग उपय�ु श�ैक्षक कायर्कर्म िनधार्रण गनर् �व�ालयले कुन ैमापदण्ड 
वा पर�क्षालाई एक मातर् आधारको रूपमा पर्योग गनर् िमल्दैन । तपा�को �व�ालयले तपा�को 
बच्चामा कुन ैअपाङ्गता छ �क छैन र उनका श�ैक्षक आवश्यकताहरू िनधार्रण गनर् शङ्का 
ग�रएको अपाङ्गता सम्बन्धी सब ै के्षतर्हरूमा तपा�को बच्चाको मलू्याङ्कन गन�पछर् । 
तपा�को बच्चाको मलू्याङ्कन पर्�कर्या िनम्न अनसुार हुनपुछर्: 
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• तपा�को बच्चाको शै�क्षक, �वकासात्मक र कायार्त्मक कायर्सम्पादनको बारेमा जानकार� 
समावेश हुनुपछर्; 

• पर�क्षा तयार�कतार्का िनद�शनहरू बमो�जम तािलमपर्ा� तथा जानकार कमर्चार��ारा र 
पर�क्षाहरू वधै र �व�सनीय हुने पर्योजनहरूका लािग सञ्चािलत हुनपुछर्; 

• त्यसो गनर् स्प�तः सम्भव नभएमा बाहेक, तपा�को बच्चाको मातभृाषा वा आवश्यकता 
अनसुार अन्य सञ्चार माध्यम पर्योग ग�रनपुछर्; र 

• िनष्पक्ष हुनपुछर्, वा तपा�को बच्चाको सांस्कृितक प�ृभिूम, जाित वा अपाङ्गता 
जेसकैु भए पिन त्यस्ता कुराको आधारमा भेदभाव नगर� मलू्याङ्कन गनुर्पछर् । 

 
पर्ार�म्भक मलू्याङ्कन र यसबाट आउने �रपोटर् तपा�को िल�खत सहमित पर्ा� गरेको 
िमितबाट 45 �व�ालय �दन िभतर्मा परूा ग�रनपुछर् । तथा�प, तपा�को बच्चा मलू्याङ्कन 
अविधमा तीन �दन वा सोभन्दा बढ� समय �व�ालयमा अनपु�स्थत भएको अवस्थामा, 
मलू्याङ्कन अविधलाई तपा�को बच्चा जित �दन अनपु�स्थत हुन्छन,् त्यित न ै �दनले 
बढाउनपुछर् । �व�ालयले तपा�लाई मलू्याङ्कन �रपोटर्को पर्ितिल�प िन:शलु्क पर्दान गनुर्पछर् 
। 

 
तपा�को बच्चा चाल ूश�ैक्षक वषर्को सेप्टेम्बर 1 सम्ममा 5 वषर् पगेुको छैन र सावर्जिनक 
�व�ालयमा भनार् भएको छैन, वा उमेर जित भए पिन िनजी �व�ालयमा भनार् ग�रएको छ वा 
घरम ै पढाउने व्यवस्था िमलाइएको छ भने पर्ार�म्भक मलू्याङ्कन तथा �रपोटर्लाई 
�व�ालयले तपा�को िल�खत सहमित पर्ा� गरेको िमितबाट 45 �दन िभतर्मा परूा ग�रनपुछर् 
। 

 
�व�ालयले पर्ार�म्भक मलू्याङ्कन गनर् श�ैक्षक वषर्को अ�न्तम �दनभन्दा 35 दे�ख 45 
�व�ालय �दन अिघ मातर् ैतपा�को सहमित पर्ा� गरको अवस्थामा भने यो 45 �दनको समय 
सीमा लाग ू हँुदैन । यस्तो अवस्थामा िल�खत मलू्याङ्कन �रपोटर्लाई उ� वषर्को 30 
जुनसम्ममा तयार पार� तपा�लाई उपलब्ध गराइनपुछर् । य��प तपा�को बच्चा मलू्याङ्कन 
अविधमा तीन �दन वा सो भन्दा बढ� समय �व�ालयमा अनपु�स्थत भएको अवस्थामा भने 
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जुन 30 सम्ममा �रपोटर् तयार पार� उपलब्ध गराउनपुन� अिनवायर्ता लाग ू हँुदैन । यसको 
सट्टा, 45 �व�ालय �दनको सामान्य समय सीमामा तपा�को बच्चा �व�ालयमा 
अनपु�स्थत भएको तीन वा सो भन्दा धेरै �दन जोडेर जित हुन्छ त्यित लाग ूहुन्छ । 

 
तपा�ले पर्ार�म्भक मलू्याङ्कनमा सहमित जनाउनभुएन भने �व�ालयले मध्यस्थता वा 
िनष्पक्ष सनुवुाईको अनरुोध गर� मलू्याङ्कनको माग गनर् सक्छ, तर �व�ालयले यसो गनर् 
अिनवायर् हँुदैन । �व�ालयले मलू्याङ्कनको माग नगन� िनणर्य गछर् भने, यसले IDEA  
अन्तगर्त �वशेष िशक्षा र सम्ब�न्धत सेवाहरू आवश्यक पन� अपाङ्गता भएका सब ै
बालबािलकाको प�हचान गनुर्पन�, खोज्नपुन� तथा सबकैो मलू्याङ्कन गनुर्पन� कतर्व्यको 
उल्लङ्घन गरेको ठहर हँुदैन । यो आवश्यकतालाई �व�ालयको बच्चा फेला पान� कतर्व्य 
भिनन्छ । 

 
भनार्, समीक्षा तथा िनष्कासन सिमितको बठैक 

 
पर्ार�म्भक मलू्याङ्कनको �रपोटर् तयार भएपिछ, सो �रपोटर्को �वचार गर� तपा�को बच्चा 
�वशेष िशक्षा तथा सम्ब�न्ध सेवाहरू पर्ा� गनर् योग्य छ �क छैन भनी िनधार्रण गनर् एउटा 
ARD  सिमित गठन गनुर्पछर् । ARD  सिमितका सदस्यरूमा िनम्न व्य��हरू समावेश 
हुन्छन:् 

 
• तपा�, अिभभावक; 
• बच्चालाई िनयिमत रूपमा पढाउने कम्तीमा एक जना िशक्षक जो सम्भव हँुदा, बच्चाको 

IEP को भाग कायार्न्वयन गनर्को लािग उ�रदायी िशक्षक हुनपुछर्; 
• बच्चा �वशेष िशक्षा पर्दान गन� कम्तीमा एक जना िशक्षक वा पर्दायक; 
• �व�ालयको एक जना पर्ितिनिध; 
• मलू्याङ्कनका प�रणामहरूका शकै्ष�णक तात्पयर्को व्याख्या गनर् सक्ने व्य��; 
• बच्चासँग सम्ब�न्धत ज्ञान वा �वशेष दक्षता भएका तथा तपा� वा �व�ालय�ारा 

आम�न्तर्त अन्य व्य��हरू; 
• उपय�ु हँुदा, बच्चा; 
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• उपय�ु हँुदाको हदसम्म, तपा�को वा वयस्क बच्चाको िल�खत सहमितमा वा तपा�को 
बच्चा 18 वषर् उमेरको पगेुपिछ सम्भवतः सङ्कर्मणकािलन सेवाहरू उपलब्ध गराउन वा 
ती सेवाहरूको लािग भ�ुानी गनर् �जम्मेवार हुने कुन ैपिन सहभागी िनकायको पर्ितिनिध 
। 

• बच्चालाई क�रयर वा पर्ा�विधक िशक्षामा पर्ार�म्भक िनयोजन गन� वा िनरन्तरता �दने 
कुरामा �वचार ग�रँदै छ भने क�रयर तथा पर्ा�विधक िशक्षाको पर्ितिनिध, सकेसम्म 
िशक्षक भए रामर्ो; र 

• बच्चा अङ्गेर्जी पर्िशक्षाथ� भएमा, भाषा दक्षता मलू्याङ्कन सिमितमा संलग्न एक जना 
पेशाकम� कमर्चार� सदस्य । 

 
ARD  सिमितमा आवश्यकता अनसुार िनम्न व्य��हरूलाई पिन समावेश ग�रन्छ: 

 
• बच्चामा शर्वणह�न वा शर्वण सम्बन्धी समस्या रहेको शङ्का वा अिभलेख ग�रएको छ 

भने, शर्वणह�न वा शर्वण सम्बन्धी समस्या रहेका �व�ाथ�हरूलाई पढाउने कायर्मा 
मान्यता पर्ा� िशक्षक; 

• बच्चामा सं�दग्ध वा पर्मा�णत दृ�� द छ भने, दृ�� सम्बन्धी समस्या भएका 
�व�ाथ�हरूलाई पढाउने कायर्मा मान्यता पर्ा� िशक्षक; वा 

• बच्चामा सं�दग्ध वा पर्मा�णत शर्वण तथा दृ�� सम्बन्धी समस्या छ भने, शर्वणह�न वा 
शर्वण सम्बन्धी समस्या रहेका �व�ाथ�हरूलाई पढाउने कायर्मा मान्यता पर्ा� िशक्षक र 
दृ�� सम्बन्धी समस्या भएका �व�ाथ�हरूलाई पढाउने कायर्मा मान्यता पर्ा� िशक्षक; 

 
�व�ालयले तपा�लाई तपा�को बच्चाको पर्त्येक ARD  सिमित बठैकमा आम�न्तर्त गनुर्पछर् 
र एक वा दवु ैअिभभावकहरूको सहभािगकता सिुन�त गन� पर्यास गनुर्पछर् । तपा�लाई 
बठैक हुने िमितभन्दा कम्तीमा पिन पाँच �व�ालय �दन अगा�ड बठैकको िल�खत सचूना 
पर्दान ग�रनपुछर् । य�द तपा�ले योभन्दा छोटो सचूना अविधमा सहमित जनाउनभुएको छ 
भने, सोह� अनसुार िल�खत सचूना �दइनेछ । िल�खत सचूनामा बठैकको उ�ेश्य, बठैक हुने 
समय र स्थान, र बठैकमा उप�स्थत हुने व्य��हरूको सचूी समावेश हुनपुछर् । तपा�लाई 
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अङ्गेर्जी बोल्न नआउने भएमा, त्यसो गनर् असम्भव भएको अवस्थामा बाहेक, �व�ालयले 
तपा�को मातभृाषामा सचूना उपलब्ध गराउनपुछर् । य�द तपा�को मातभृाषा िल�खत भाषा 
होइन भने, �व�ालयले सचूनालाई मौ�खक रूपमा अनवुादन गन� वा अन्य माध्यमहरू पर्योग 
गरेर तपा�ले बझु्ने भाषामा पर्दान गनर् आवश्यक कदमहरू चाल्नपुछर् । 

 
ARD  सिमितको बठैक तपा� र �व�ालयलाई उपय�ु हुने समय र ठाउँमा हुनपुछर् । 
�व�ालयले पर्स्ताव गरेको समय र िमित तपा�का लािग उपय�ु छैन भने �व�ालयले 
सकेसम्म तपा�लाई उपय�ु हुने समय िमलाउने सक्दो पर्यास गनुर्पछर् । य�द कोह� पिन 
अिभभावक बठैकमा उप�स्थत हुन सक्दैनन ्भने तपा� टेिलफोन वा िभडोयो कन्फेर्न्स 
जस्ता वकै�ल्पक माध्यमहरू पर्योग गरेर सहभागी हुन सक्नहुुन्छ । �व�ालयले तपा�लाई 
बठैकमा उप�स्थत हुन मनाउन असमथर् भएको खण्डमा, �व�ालयले तपा��बना न ैबठैक 
आयोजना गनर् सक्छ । 
 
बठैकमा प�रमाजर्न वा छलफल ग�रने पाठ्यकर्म के्षतर् वा सम्ब�न्धत सेवा ARD  सिमितको 
सदस्यसँग सम्ब�न्धत नभएको हुनाले सो सदस्यको उप�स्थित आवश्यक नहँुदा उ� 
सदस्यलाई ARD  सिमित बठैकको कुन ैपिन भाग वा परैू बठैकमा उप�स्थत हुनबाट म�ु 
गनर् स�कन्छ । तपा�ले अनपु�स्थितको कारणमा िल�खत रूपमा सहमित जनाउनपुछर् । 

 
तपा� र तपा�को �व�ालयले अनपु�स्थितको कारणमा िल�खत रूपमा सहमित 
जनाउनहुुन्छ र अनपु�स्थत हुने व्य��ले बठैकभन्दा अगा�ड न ैIEP �वकास गनर्मा सहायता 
गनर् आफ्नो �वचार िल�खत रूपमा पेश ग�रसकेको छ भने, बठैकमा प�रमाजर्न वा छलफल 
ग�रने पाठ्यकर्म के्षतर् वा सम्ब�न्धत सेवा ARD  सिमितको सदस्यसँग सम्ब�न्धत भए 
तापिन सो सदस्यलाई ARD  सिमित बठैकका उप�स्थत हुनबाट म�ु गनर् स�कन्छ । 

 
योग्यता 

 
तपा�को बच्चा �वशेष िशक्षा तथा सम्ब�न्धत सेवाहरू पर्ा� गनर् योग्य छ वा छैन भनी 
िनधार्रण गनर्का लािग दईु भागको पर�क्षण हुन्छ: (1) तपा�को बच्चामा कुन ै �किसमको 
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अपाङ्गता हुनपुछर्; र (2) उ� अपाङ्गताको कारणले तपा�को बच्चालाई िशक्षाबाट लाभ 
िलनका लािग �वशेष िशक्षा तथा सम्ब�न्धत सेवाहरूको आवश्यकता हुनपुछर् । योग्यताको 
दईु भागको पर�क्षणको प�हलो भागमा योग्य ठहर हुन, तल को�क िभतर् उमेर तो�कएका 
बाहेक 3 दे�ख 21 वषर्का बच्चाले तल सचूीकृत अपाङ्गता वगर्का एक वा बढ� मापदण्ड परूा 
गरेको हुनपुछर्: 

 
• अ�टजम 
• शर्वणह�न वा रामर्ोसँग कान नसनु्ने (जन्मदे�ख 21 वषर्सम्म); 
• ब�हरो-अन्धोपना (जन्मदे�ख 21 वषर्सम्म); 
• भावनात्मक समस्या; 
• बौ��क अपाङ्गता; 
• एकभन्दा बढ� अपाङ्गताहरू; 
• गैर वग�कृत पर्ार�म्भक बाल्यावस्था (तीनदे�ख पाँच वषर्सम्म); 
• हाडजोन�को समस्या; 
• अन्य स्वास्थ्य समस्या; 
• िन��त िसकाई अपाङ्गता; 
• बोली वा भाषा सम्बन्धी समस्या; 
• आघातमलूक म�स्तष्कको चोटपटक; वा 
• दृ�� दोष (जन्मदे�ख 21 वषर्सम्म) । 

 
ARD सिमितले पर्ार�म्भक मलू्याङ्कनको �रपोटर् तयार भएको िमितबाट 30 पातर्ो �दन 
िभतर्मा योग्यता िनधार्रण गनुर्पछर् । 30औं �दन गम� �बदाको समयमा पछर् र �व�ालय खुला 
हँुदैन भने, ARD  सिमितले आउँदो फलमा कक्षा सरुू हुने प�हलो �दनसम्मा पर्ार�म्भक 
योग्यता िनधार्रण, IEP र श�ैक्षक प�रवेश िनयोजन सम्बन्धी िनणर्यहरू ग�रसक्नपुछर् । 
पर्ार�म्भक मलू्याङ्कनले बच्चालाई �वस्ता�रत श�ैक्षक वषर् (ESY) सेवाहरू आवश्यक रहेको 
देखाएमा यो व्यवस्था लाग ूहँुदैन । 
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य��प, �व�ालयले पर्ार�म्भक मलू्याङ्कन गनर् चाल ू श�ैक्षक वषर्को अ�न्तम �व�ालय 
�दनभन्दा 35 दे�ख 45 �दन अिघ मातर् ैतपा�को सहमित पर्ा� गरेको भएमा तथा तपा�ले 
सहमित जनाउनभुएको िमित र वषर्को अ�न्तम �व�ालय �दनको बीचको अविधमा तपा�को 
बच्चा तीन �दन वा सोभन्दा बढ� समय अनपु�स्थत भएको िथएन भने (अथार्त,् जुन 30 
सम्ममा मलू्याङ्कनको �रपोटर् पर्ा� गन� अवस्थाहरू परूा भएको भएमा), पर्ार�म्भक 
मलू्याङ्कनले तपा�को बच्चालाई उ� समरमा ESY सेवाहरू आवश्यक पन� ठहर गरेको 
अवस्थामा बाहेक, ARD  सिमितले मलू्याङ्कनको �रपोटर्को समीक्षा गनर् आगामी श�ैक्षक 

वषर्को 15
औं

 �व�ालय �दनभन्दा �ढलो नगर� बठैक आयोजना गनुर्पछर् । मलू्याङ्कनले 
तपा�को बच्चालाई समरमा ESY सेवाहरू आवश्यक पन� देखाएमा, ARD  सिमितले तपा�को 
बच्चाको मलू्याङ्कनको �रपोटर्को समीक्षा गनर्का लािग सकेम्म िछटो बठैक आयोजना 
गनुर्पछर् । 

 
पढाईमा समस्या झेिलरहेका सब ैबालबािलकाहरू �वशेष िशक्षा र सम्ब�न्धत सेवाहरू पर्ा� 
गनर् योग्य हँुदैनन ् । य�द तपा�को बच्चालाई मखु्य रूपमा पठन वा ग�णतमा उपय�ु 
िनद�शनको कमीले वा तपा�को बच्चा अङ्गेर्जी भाषामा पयार्� रूपमा दक्ष नभएको कारणले 
समस्या भएको हो भने तपा�को बच्चा IDEA  अन्तगर्त अपाङ्गता भएको बच्चाको रूपमा 
िनधार्रण ग�रएको हुनहँुुदैन । मलू्याङ्कनले तपा�को बच्चामा अपाङ्गता छैन भनी 
देखाएको खण्डमा, �व�ालयको सहायता टोलीले तपा�को बच्चालाई सहायता गनर् बठैक 
बसेर सामान्य श�ैक्षक वातावरणम ैअन्य सेवा वा कायर्कर्महरू िसफा�रस गनर् सक्छ । 

 
मलू्याङ्कनले तपा�को बच्चामा अपाङ्गता छ भनी देखाएको खण्डमा, ARD सिमितले 
त्यसपिछ तपा�को बच्चालाई सामान्य िशक्षा पाठ्यकर्म (अथार्त,् गैर-अपाङ्ग 
बालबािलकाका लािग भएको समान पाठ्यकर्म) सेवाहरूमा संलग्न हुन र पर्गित गनर्का लािग 
तपा�को बच्चालाई �वशेष िशक्षा र सम्ब�न्धत सेवाहरू आवश्यक छ वा छैन भनी िनधार्रण 
गर� दईु भागमा �वभा�जत योग्यता पर�क्षणको दोसर्ो भागलाई सम्बोधन गनुर्पछर् । 

 
सेवाको पर्ार�म्भक पर्ावधान 
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तपा�को बच्चा �वशेष िशक्षा र सम्ब�न्धत सेवाहरूको लािग योग्य ठहर भएको खण्डमा, 
�व�ालयले तपा�को बच्चालाई सकेसम्म सामान्य श�ैक्षक वातावरणमा FAPE पर्दान गनर् 
आवश्यक हुन्छ । यो उपल�ब्ध ARD सिमितले IEP तयार गरेर �व�ालयले सो IEP 
कायार्न्वयन गरेपिछ हािसल हुन्छ । य��प �व�ालयले कुन ैपिन पर्ार�म्भक �वशेष िशक्षा र 
सम्ब�न्धत सेवाहरू गनुर् अिघ तपा�को सहमित िलन ुआवश्यक हुन्छ । �व�ालयले ती 
पर्ार�म्भक सेवाहरू पर्दान गनुर् अिघ तपा�को सहमित पर्ा� गन� सक्दो पर्यास गनुर्पछर् । 
तपा�ले पर्ार�म्भक सेवाहरू पर्ा� गनर् सहमित नजनाउनभुएको खण्डमा, �व�ालयले तपा�को 
अस्वीकृितलाई बदर गनर् मध्यस्थता वा िनष्पक्ष सनुवुाई अनरुोध नगनर् सक्छ । तपा�ले 
सहमित जनाउन अस्वीकार गनुर्भयो भने कुन ैपिन �वशेष िशक्षा तथा सम्ब�न्धत सेवाहरू 
उपलब्ध गराइने छैन । य�द तपा� �वशेष िशक्षा र सम्ब�न्धत सेवाहरूको पर्ार�म्भक 
पर्ावधानमा सहमित �दनहुुन्न वा सहमित पर्दान गनर् ग�रएको अनरुोधको जवाफ 
फकार्उनहुुन्न भने �व�ालयले तपा�को बच्चालाई FAPE उपलब्ध गराउनपुन� दाियत्वको 
उल्लंघन गरेको हँुदैन । 

 
व्य��कृत िशक्षा कायर्कर्म 

IEP का मखु्य तत्वहरूमा िनम्न पदर्छन:् 
 
• तपा�को बच्चाको हालको श�ैक्षक उपल�ब्ध र कायार्त्मक कायर्सम्पादनको स्तर 

(PLAAFP); 
• श�ैक्षक तथा कायार्त्मक लक्ष्यहरू लगायत मापनयोग्य वा�षर्क लक्ष्यहरू; 
• पर्दान ग�रने �वशेष िशक्षा, सम्ब�न्धत सेवाहरू र परूक सहायता तथा सेवाहरूको 

�ववरण; 
• तपा�को बच्चा राज्य तथा �ड�स्टर्क्टव्यापी मलू्याङ्कनहरूमा कसर� सहभागी हुनेछ 

भन्ने बारेमा जानकार�, तपा�को बच्चाको लािग मलू्याङ्कन गनर् आवश्यक पन� कुन ै
पिन उपय�ु �वशेश व्यवस्था र तपा�को बच्चाको िनयिमत राज्यव्यापी 
मलू्याङ्कनको सट्टा वकै�ल्पक मलू्याङ्कन गनुर्पन� हुन्छ �क हँुदैन, र तपा�को 
बच्चाको लािग �कन वकै�ल्पक मलू्याङ्कन उपय�ु हुन्छ भन्ने सम्बन्धी �ववरण 
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लगायत; 
• उमेर उपय�ुता अनसुार सङ्कर्मणकािलन सेवाहरू; र 
• िन��त अपाङ्गता, आवश्यकता वा अवस्थाहरू भएका बालबािलकाहरूको हकमा 

�वचार गनुर्पन� र य�द आवश्यक ठह�रएमा सम्बोधन गनुर्पन� अन्य के्षतर्हरू । 
 
TEA ले नमनूा फाराम तयार पारेको छ जनु  
https://tea.texas.gov/Academics/Special_Student_Populations/Special_Education_SPED/Progr

ams_and_Services/IEP_Model_Form मा पाउन स�कन्छ । तपा�को बच्चाको �व�ालयले यो 
नमनूा फाराम वा अक� छुट्टै फाराम पर्योग गनर् सक्छ । 

 
IEP को �वकास गदार् ARD सिमितले �विभन्न कुराहरूलाई ख्याल गनुर्पछर् जसमा िनम्न 
कुराहरू पिन पदर्छन:् 

 
• तपा�को बच्चाको बिलया पक्षहरू; 
• आफ्नो बच्चाको िशक्षालाई सधुान� �वषयमा तपा�का सरोकारहरू; 
• तपा�को बच्चाको सबभैन्दा हालकैो मलू्याङ्कनको प�रणामहरू; 
• तपा�को बच्चाको श�ैक्षक, �वकासात्मक र कायार्त्मक आवश्यकताहरू; 

 
यसका अित�र� ARD सिमितले केह� बालबािलकाहरूका लािग िनम्न िल�खत �वशेष 
त�वहरूलाई पिन सम्बोधन गनुर्पछर्: 

 
• बच्चाको व्यवहारले उनको आफ्नो र अरूको िशक्षामा बाधा परु् याइरहेको भएमा, 

व्यवहारलाई सम्बोधन गनर्का लािग सकारात्मक व्यवहारजन्य सहायता सेवाहरू तथा 
सहयोग र अन्य रणनीितहरूको पर्योग गनर् सोच्ने; 

• बच्चा अङ्गेर्जी भाषामा सीिमत दक्षताको कारणले योग्य ठहर भएको हो भने, 
बच्चाको भाषा सम्बन्धी आवश्यकताहरूको ख्याल गन� �कनभने ती आवश्यकताहरू 
बच्चाको IEP सँग सम्ब� हुन्छन;् बच्चा दृ���वह�न छ वा बच्चामा दृ�� दोष छ भने, 
सिमितले बच्चाको लािग बेर्लको सहायताले िशक्षा �दन ुवा बेर्लको पर्योग गनुर् उपय�ु 
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नहुने ठहर गरेको अवस्थामा बाहेक, बेर्लको सहायताले पढाउने तथा बेर्लको पर्योग 
गन�; 

• अपाङ्गता भएका हरेक बच्चाको सञ्चार आवश्यकताहरूको ख्याल गन�, र ब�हरो वा 
सनु्नमा क�ठनाइ भएको बच्चाको हकमा, बच्चाको भाषा तथा सञ्चार सम्बन्धी 
आवश्यकता, समकक्षी तथा पेशाकम� कमर्चार�सँग बच्चाको भाषा तथा बच्चाले पर्योग 
गन� सञ्चार �विध माफर् त पर्त्यक्ष रूपमा सञ्चार गन� अवसर, श�ैक्षक स्तर र बच्चाको 
भाषा तथा बच्चाले पर्योग गन� सञ्चार �विध माफर् त पर्त्यक्ष रूपमा पढाउने व्यवस्था 
स�हत अन्य �व�वध आवश्यकताहरूको ख्याल गन�; र 

• अपाङ्गता भएका हरेक बच्चालाई सहयोगी पर्�विध उपकरण र सेवाहरूको आवश्यकता 
छ �क छैन भनेर �वचार गनुर्होस ्। 

 
श�ैक्षक उपल�ब्ध र कायार्त्मक कायर्सम्पादनको हालको स्तर 

 
IEP मा तपा�को बच्चाको PLAAFP को कथन समावेश हुनपुछर् । यो कथनमा अपाङ्गताले 
साधारण पाठ्यकर्ममा सहभागी हुने तथा पर्गित गन� क्षमतामा कसर� पर्भाव पाछर् भन्ने 
कुरा उ�ल्ल�खत हुनपुछर् । तपा�को बच्चा �कन्डरगाट�न जाने उमेरको छ भने, कथनमा 
अपाङ्गताले बच्चालाई उमेर उपय�ु �कर्याकलापहरूमा सहभागी हुन कसर� बाधा परु् याउँछ 
भन्ने कुरा व्याख्या ग�रएको हुनपुछर् । 

 
वा�षर्क लक्ष्यहरू 

 
तपा�को बच्चालाई साधारण पाठ्यकर्ममा संलग्न गराउन स�कयोस ्तथा बच्चाले पर्गित 
गनर् सकोस ् भन्नका लािग IEP मा बच्चाको अपाङ्गताको कारणले उत्पन्न भएका 
आवश्यकताहरू सम्बोधण गनर् म�त गन� उ�ेश्यले िनधार्रण ग�रएका श�ैक्षक तथा 
कायार्त्मक लक्ष्यहरू लगायत मापनयोग्य वा�षर्क लक्ष्यहरू समावेश हुनपुछर् । यी 
लक्ष्यहरूले बच्चाको अपाङ्गताको कारणले उत्पन्न भएका अन्य शकै्ष�णक 
आवश्यकताहरूलाई पिन सम्बोधन गनुर्पछर् । IEP ले वा�षर्क लक्ष्यहरू हािसल गन� तफर्  
तपा�को बच्चाको पर्गितलाई कसर� मापन ग�रनेछ र तपा�लाई पर्गित �रपोटर् क�हले 
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उपलब्ध गराइनेछ भन्ने कुराको बारेमा व्याख्या गनुर्पछर् । 
 

�वशेष िशक्षा, सम्ब�न्धत सेवा र परूक सहायता तथा सेवाहरू 
 
ARD सिमितले िनम्न िल�खत कायर्हरू गनर्का लािग के-कस्ता सेवाहरू आवश्यक पछर् भन्ने 
कुराको िनणर्य गदर्छ: 

 
• बच्चालाई उिचत रूपमा वा�षर्क लक्ष्यहरू हािसल गनर् सक्षम बनाउन; 
• साधारण पाठ्यकर्ममा संलग्न हुन तथा त्यसमा पर्गित गनर् (अित�र� तथा गरै-श�ैक्षक 

�कर्याकलापहरूमा सहभािगता स�हत); र 
• अपाङ्गता नभएका बच्चाहरूसँग ैपढ्न तथा अन्य �कर्याकलापमा सहभागी हुन । 

 
IEP मा तपा�को बच्चालाई वा तपा�को बच्चाको तफर् बाट पर्दान ग�रनपुन� आवश्यक �वशेष 
िशक्षा, सम्ब�न्धत सेवा र परूक सहायता तथा सेवाहरूको �ववरण समावेश हुनपुछर् । यी 
सेवाहरू व्यवहा�रक हदसम्म सम्ब�न्धत के्षतर्का �वज्ञहरूको मलू्याङ्कनमा आधा�रत 
हुनपुछर् । 
 
यसको अित�र�, IEP मा कुन ैपिन कायर्कर्म प�रमाजर्न गनर् आवश्यक भएमा सो बारेमा र 
�व�ालयका कमर्चार�हरूलाई उपलब्ध गराइने सहायताको �ववरण समावेश हुनपुछर् । IEP 
मा सेवा तथा प�रमाजर्न सरुू हुने अनमुािनत िमित र सेवा तथा प�रमाजर्नको अनमुािनत 
आव�ृ�, स्थान र अविध उल्लेख ग�रएको हुनपुछर् । 

 
राज्यस्तर�य पर�क्षा 

 
संघीय काननू अन्तगर्त, �व�ालयहरूले बालबािलकालाई राज्य�ारा तो�कएका �वषयहरू 
सफलतापवूर्क पढाइरहेका छन ्र उनीहरूले अपे�क्षत उपल�ब्ध हािसल ग�ररहेका छन ्वा 
छैनन ्भनी िनधार्रण गनर् सब ैबालबािलकाको राज्यस्तर�य पर�क्षा िलन ुअिनवायर् छ । 
टेक्सासमा, राज्य�ारा तो�कएको श�ैक्षक मापदण्डलाई टेक्सास मलूभतू ज्ञान तथा सीपहरू 
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(Texas Essential Knowledge and Skills) भिनन्छ जसलाई TEA को वेबसाइट  
https://tea.texas.gov/Academics/Curriculum_StandARD 

s/TEKS_Texas_Essential_Knowledge_and_Skills मा पाउन स�कन्छ । �वशेष िशक्षा सेवाहरू 
पर्ा� गन� अपाङ्गता भएका बालबािलकाहरूले उपय�ु राज्यस्तर�य पर�क्षाहरू �दनेछन,् चाहे 
त्यो िनयिमत पर�क्षा होस ् वा अत्यन्त उल्लेख्य संज्ञानात्मक अपाङ्गता भएका 
बालबािलकाका लािग वकै�ल्पक श�ैक्षक उपल�ब्ध मापदण्ड बमो�जमका वकै�ल्पक पर�क्षा 
होस ्। तपा�को बच्चाले िनयिमत पर�क्षा �दए पिन वा वकै�ल्पक पर�क्षा �दए पिन, ती पर�क्षा 
राज्यको चनुौतीपणूर् श�ैक्षक सामगर्ी मापदण्ड बमो�जम हुने छन,् र तपा�को बच्चाको IEP 
मा संकेत ग�रए अनसुार उनले राज्य र �ड�स्टर्क्टव्यापी पर�क्षाहरूमा उपय�ु समायोजन 
पर्ा� गनुर्पदर्छ । 
 
ARD सिमितले तपा�को बच्चालाई राज्यस्तर�य पर�क्षामा भाग िलनका लािग �वशेष 
व्यवस्थाहरू चा�हने ठहर गरेमा, IEP मा उपय�ु �वशेष व्यवस्थाहरूको बारेमा उल्लेख 
ग�रएको हुनपुछर् । �वशेष व्यवस्थाहरू सम्बन्धी जानकार�  
https://tea.texas.gov/Student_Testing_and_Accountability/Testing/Student_Assessment_Overvi

ew/Accommodation_Resources मा उपलब्ध छ । 
 
ARD सिमितले तपा�को बच्चाले राज्य वा �ड�स्टर्क्टस्तर�य पर�क्षाको सट्टा वकै�ल्पक 
पर�क्षा �दन ुउपय�ु हुने ठहर गरेमा, बच्चाले िनयिमत पर�क्षा �कन भाग िलन सक्दैन र 
तपा�को बच्चाको लािग तो�कएको वकै�ल्पक पर�क्षा �कन उपय�ु छ भन्ने बारेमा 
स्प��करण पर्दान गनुर्पछर् । यसको अित�र�, य�द तपा�को बच्चाले वकै�ल्पक पर�क्षा 
�दइरहेका छन ्भने, तपा�को बच्चाको IEP मा बेन्चमाकर्  वा अल्प-कालीन उ�ेश्यहरू पिन 
समावेश ग�रएको हुनपुछर् । बेन्चमाकर्  वा अल्प-कालीन उ�ेश्यहरू सबभैन्दा उल्लेख्य 
संज्ञानात्मक अपाङ्गता भएका र वकै�ल्पक श�ैक्षक उपल�ब्ध मापदण्ड बमो�जमको 
वकै�ल्पक पर�क्षा �दइरहेका �व�ाथ�हरूका लािग मातर् आवश्यक हुन्छ । 

 
तपा�को बच्चाले राज्यस्तर�य पर�क्षामा सन्तोषजनक पर्दशर्न नगरेको खण्डमा, ARD 
सिमितले बच्चा कसर� दर्तु िशक्षण कायर्कर्म वा गहन िशक्षण कायर्कर्ममा सहभागी हुनेछ 
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भन्ने कुरालाई सम्बोधन गनुर्पछर् । 
 

सङ्कर्मणकाल 
 
IDEA र राज्यको काननूले बढ� उमेरका �व�ाथ�हरूको IEP ले सङ्कर्मणकािलन सेवाहरूलाई 
सम्बोधन गनुर्पन� आवश्यकता जनाउँछ । सङ्कर्मणकािलन सेवाहरू भनेका बच्चालाई 
�व�ालयको पढाई सकेपिछ क�रयर वा पर्ा�विधक �कर्याकलापहरूमा स्थानान्तरण हुन म�त 
गनर् तयार पा�रएका �कर्याकलापहरूको एउटा संयो�जत समहू हुन ् । टर्ा�न्जसन योजना 
बनाउने सरुु हुने उमेर, य��प, संघीय तथा राज्य काननू अन्तगर्त िभन्न हुन्छ । टेक्सासको 
काननु बमो�जम, ARD सिमितले, बच्चा 14 वषर् पगु्ने िमितभन्दा अगा�ड न ै IEP का 
िनम्निल�खत समस्याहरूलाई �वचार गनुर्पछर् र उपय�ु भएमा ितनीहरूको सम्बोधन 
गनुर्पछर्: 
 
(1) सावर्जिनक �व�ालय पर्णालीभन्दा बा�हरको जीवनमा �व�ाथ�को टर्ा�न्जसनमा उपय�ु 

�व�ाथ�को संलग्नता; 
(2) �व�ाथ� 18 वषर्भन्दा सानो हुनहुुन्छ भने, िनम्न�ारा सहभागी हुन िनमन्तर्णा ग�रएका 

�व�ाथ�को अिभभावक र अन्य व्य��हरू�ारा �व�ाथ�को टर्ा�न्जसनमा उपय�ु 
संलग्नता: 
(A) �व�ाथ�को अिभभावक; वा 
(B) बच्चालाई भनार् ग�रएको स्कूल �ड�स्टर्क्ट; 
 

(3) �व�ाथ� कम्तीमा 18 वषर्को हुनहुुन्छ भने, �व�ाथ�को अिभभावक वा अन्य 
व्य��हरू�ारा �व�ाथ�को टर्ा�न्जसन र भ�वष्यमा संलग्नता, य�द अिभभावक वा अन्य 
व्य��लाई: 
(A) �व�ाथ� वा �व�ाथ�लाई भनार् ग�रएको स्कूल �ड�स्टर्क्ट�ारा सहभागी हुन िनमन्तर्णा 

ग�रएमा; वा 
(B) समिथर्त िनणर्य-गन� सम्झौता अन्तगर्त सहभागी हुन �व�ाथ�को सहमित भएमा; 

(4) पोस्टसेकेण्डर� स्तरको पाठ्यकर्मकायर्को लािग तयार� स�हत उपय�ु पोस्टसेकेण्डर� 
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िशक्षा �वकल्पहरू; 
(5) उपय�ु कायार्त्मक पेशागत मलू्याङ्कन; 
(6) उपय�ु रोगजार लक्ष्य तथा उ�ेश्यहरू; 
(7) य�द बच्चा कम्तीमा 18 वषर्को पगु्नभुएको छ भने, �व�ाथ�का टर्ा�न्जसन लक्ष्य तथा 

उ�ेश्यहरूको सहकायर्मा बच्चालाई पोस्टसेकेण्डर� िशक्षा वा पर्िशक्षण, पर्ितस्पधार्त्मक 
एक�कृत रोगजार� वा स्वतन्तर् जीवनयापनका लािग �व�ाथ�लाई तयार पान� सामदुाियक 
से�टङ वा वातावरणहरू स�हत उमेर-अनकूुल िनद�शनात्मक वातावरणहरूको 
उपलब्धता; 

(8) उपय�ु स्वतन्तर् जीवनयापनका लक्ष्य तथा उ�ेश्यहरू; 
(9) उ� �व�ाथ�लाई �व�ाथ�हरूका लािग उपलब्ध हुने सावर्जिनक लाभहरूको पर्ितक्षा 

सचूीमा रा�का लािग सरकार� िनकायहरूलाई िसफा�रफ स�हत �व�ाथ� वा �व�ाथ�का 
अिभभावकहरूको िसफा�रसलाई सहज बनाउने उपय�ु प�र�स्थितहरू; र 

(10) िनम्न उपय�ु कुराहरूको पर्योग तथा उपलब्धता: 
(A) �व�ाथ�लाई िनणर्य-गन� सीपहरू �वकास गनर्मा सहायता गनर्का लािग अनपुरूक 

सहायता, सेवा, पाठ्यकर्म र अन्य अवसरहरू; र 
(B) समिथर्त िनणर्य-गन� सम्झौता स�हत �व�ाथ�को स्वतन्तर्ता र स्वाधीनतालाई 

फोस्टर गनर्का लािग सहायता तथा सेवाहरू । 
 
IDEA को भाग B अनसुार बच्चा 16 वषर्को पगु्दा वा ARD सिमितले उपय�ु हुने ठहर गरेमा 
सो भन्दा कम उमेरमा प�हलो IEP पर्भावकार� हुने िमितभन्दा �ढला नग�रकन IEP ले 
पर्िशक्षण, िशक्षा, रोजगार� र उपय�ु हँुदा स्वतन्तर् जीवनयापन सीपहरूसँग सम्ब�न्धत उमेर 
उपय�ु सङ्कर्मणकािलन मूल््याङ्कनहरूको आधारमा उिचत तथा मापनयोग्य 
पोस्टसेकेण्डर� लक्ष्यहरू समावेश गनर् अिनवायर् छ । IEP मा बच्चालाई ती लक्ष्यहरू हािसल 
गनर्मा सहायता गनर्को लािग अध्ययनका पाठ्यकर्म लगायत आवश्यक सङ्कर्मणकािलन 
सेवाहरू समावेश हुनपुछर् । 

 
सङ्कर्मणकािलन सेवाहरू र पोस्टसेकेण्डर� लक्ष्यहरूका बारेमा छलफल ग�रने बेलामा 
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तपा�को बच्चालाई ARD सिमितको बठैकमा आम�न्तर्त ग�रनपुछर् । य�द तपा�को बच्चा 
बठैकमा उप�स्थत भएनन ् भने, ARD सिमितले तपा�को बच्चाका पर्ाथिमकता र 
रुिचहरूलाई ध्यान �दइएको कुरा सिुन��त गनर् अन्य कदमहरू चाल्नपुछर् । य�द तपा�को 
बच्चा 18 वषर्भन्दा सानो हुनहुुन्छ र कम्तीमा 14 वषर् पगु्नभुएको छ भने, ARD सिमितले 
तपा� वा तपा�ले र �व�ालयले िनमन्तर्णा गरेका अन्य व्य��हरू�ारा �व�ाथ�को 
टर्ा�न्जसनमा संलग्नतालाई ध्यान �दनपुछर् । यसको अितर�, य�द उपय�ु भएमा, 
�व�ालयले तपा�को वा वयस्क �व�ाथ�को िल�खत सहमितमा सम्भवतः सङ्कर्मणकािलन 
सेवाहरू उपलब्ध गराउन वा ती सेवाहरूको लािग भ�ुानी गनर् �जम्मेवार हुने कुन ैपिन 
सहभागी िनकायको पर्ितिनिधलाई आम�न्तर्त गनुर्पछर् । 
 
एकपटक तपा�को बच्चा 18 वषर् पगेुपिछ, ARD सिमितले तपा� वा अन्य व्य��हरूको 
�व�ाथ�को टर्ा�न्जसन र भ�वष्यमा संलग्नतालाई �वचार गनुर्पछर् र, य�द उपय�ु भएमा, 
त्यसलाई सम्बोधन गनुर्पछर्, य�द तपा� वा अन्य व्य��लाई: 
 
• वयस्क �व�ाथ� वा वयस्क �व�ाथ�लाई भनार् ग�रएको LEA �ारा सहभागी हुन 

िनमन्तर्ण ग�रएको भएमा; वा 
• तपा� वा अन्य व्य��सँग समिथर्त िनणर्य-गन� सम्झौताका अनसुार सहभागी हुने 

वयस्क �व�ाथ�को सहमित छ भने । 
 

वयस्क �व�ाथ�हरू 
 
तपा�को बच्चा 18 वषर् पगेुपिछ, उ� बच्चा वयस्क �व�ाथ� बन्नहुुन्छ । वयस्क 
�व�ाथ�हरूसँग काननूले अयोग्य िनधार्रण नगदार्सम्म आफ्न ै तफर् बाट िनणर्यहरू गन� 
अिधकार हुन्छ । तपा�को बच्चा 18 वषर् पगु्नभुन्दा कम्तीमा एक वषर् अगा�ड आयोजना 
ग�रएको ARD सिमित बठैकमा, तपा�को बच्चाले श�ैक्षक िनणर्यहरू गन� अिधकार आफ्ना 
अिभभावकहरूबाट आफूमा स्थानान्तरण हुनेछ भन्ने कुरा जान्नहुुनेछ । तपा�को बच्चाको 
IEP मा अिभभावक र बच्चालाई अिधकारको स्थानान्तरणको बारेमा सिूचत ग�रयो भन्ने 
कुरा पर्मा�णत गन� कथन समावेश गनुर्पछर् । यसमा संरक्षकता, संरक्षकताका �वकल्पहरूको 
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बारेमा साझा ग�रएको जानकार� तथा संसाधनहरू र स्वतन्तर् जीवनयापनमा सहायता 
गनर्का लािग �डजाइन ग�रएका अन्य सहायता तथा सेवाहरूको बारेमा साझा ग�रएको 
जानकार�लाई व्याख्या गन� कथन पिन समावेश हुनपुछर् । 
तपा�का अिधकारहरू तपा�को वयस्क �व�ाथ�मा स्थानान्तरण भएपिछ, तपा� र तपा�को 
वयस्क �व�ाथ� दबुलेै सम्पणूर् भावी आवश्यक सचूनाहरू पर्ा� गन�छन ् । य��प, ARD 
सिमितका बठैकहरूका सचूनाहरू तपा�लाई बठैकहरूमा उप�स्थत हुने िनमन्तर्णा होइनन ्
। तपा�को वयस्क �व�ाथ�ले तपा�लाई िनमन्तर्णा गनुर्हुन्छ वा आफ्नो �व�ालयलाई 
तपा�लाई िनमन्तर्णा गन� अनमुित �दनहुुन्छ भने मातर् तपा� बठैकहरूमा उप�स्थत हुन 
सक्नहुुन्छ । 

अ�टजम भएका बालबािलका 
 
अ�टजम भएको बच्चाको हकमा, 11 वटा रणनीितहरू छन ्जसलाई 19 TAC §89.1055(e) 
बमो�जम, व्यवहा�रक हदसम्म सम्ब�न्धत के्षतर्का �वज्ञहरूको मलू्याङ्कन तथा 
अनसुन्धानमा आधा�रत श�ैक्षक अभ्यासहरूको आधारमा �वचार गनुर्पछर् । आवश्यक हँुदा, 
यी रणनीितहरूलाई IEP मा सम्बोधन ग�रनपुछर् । आवश्यक नहँुदा, IEP मा यी 
रणनीितहरूलाई सम्बोधन �कन आवश्यक छैन र के आधारमा आवश्यक नरहेको िनधार्रण 
ग�रयो भन्ने बारेमा स्प��करण समावेश हुनपुछर् । ARD सिमितले ध्यानमा रा�ुपन� 
अित�र� रणनीितहरू यस पर्कार छन:् 

 
• �वस्ता�रत श�ैक्षक कायर्कर्म; 
• न्यनूतम असंग�ठत समयलाई पर्ित�ब�म्बत गन� दैिनक समयतािलकाहरू; 
• घर तथा समदुायमा आधा�रत पर्िशक्षण वा सम्भा�वत �वकल्पहरू; 
• सकारात्मक व्यवहारजन्य सहायता रणनीितहरू; 
• भ�वष्यको योजना; 
• आमाबवुा/प�रवारको पर्िशक्षण र सहायता योजना; 
• प�हचान ग�रएका �कर्याकलापहरूमा उपय�ु हुने उिचत कमर्चार� र बच्चाको अनपुात; 
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• सञ्चार सम्बन्धी सहायता सेवाहरू; 
• सामा�जक सीपहरू सधुान� सहायता र रणनीितहरू; 
• �वज्ञ िशक्षक/कमर्चार� सहायता; र 
• �वज्ञको मलू्याङ्कन र अनसुन्धानमा आधा�रत अभ्यासहरूमा आधा�रत िशक्षण 

रणनीितहरू । 
 

ब�हरा वा सनु्नमा क�ठनाई भएका बालबािलका 
 
ब�हरा वा सनु्नमा क�ठनाई भएका बच्चाको हकमा, ARD सिमितले बच्चाको िनम्न 
आवश्यकताहरूको ख्याल गनुर्पछर्: 

 
• भाषा तथा सञ्चार सम्बन्धी आवश्यकताहरू; 
• समकक्षी तथा पेशाकम� कमर्चार�सँग बच्चाको भाषा तथा बच्चाले पर्योग गन� सञ्चार 

�विध माफर् त पर्त्यक्ष रूपमा सञ्चार गन� अवसर; 
• श�ैक्षक स्तर; र 
• बच्चाको भाषा तथा बच्चाले पर्योग गन� सञ्चार �विध माफर् त पर्त्यक्ष रूपमा पढाउने 

व्यवस्था स�हत अन्य �व�वध आवश्यकताहरू । 
 
 
 

दृ���वह�न वा दृ�� दोष भएका बालबािलका 
 
राज्यको काननु बमो�जम, दृ���वह�न वा आँखा कमजोर भएका बच्चाको हकमा ARD 
सिमितले बच्चाको लािग बेर्ल साक्षरताको उपय�ु माध्यम नभएको िनधार्रण गरेर 
अिभलेखीकरण गरेको अवस्थामा बाहेक ARD सिमितले बच्चाको IEP मा बेर्लमा िशक्षण र 
बेर्ल पर्योग गन� समावेश गनुर्पन�छ । ARD सिमितको िनणर्य बच्चाको साक्षरताको उपय�ु 
माध्यम र साक्षरता कौशल र बच्चाको वतर्मान र आगामी श�ैक्षक आवश्यकताहरूको 
मलू्याङ्कनमा आधा�रत हुनपुदर्छ । 
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राज्यको काननु बमो�जम, दृ���वह�न वा दृ�� दोष भएका बच्चाको हकमा, ARD सिमितले 
बच्चाको िनम्न आवश्यकताहरूको ख्याल गनुर्पछर्: 

 
• परूक सीपहरू, जस्त ैबेर्ल ले�े तथा अवधारणाको �वकास, र बाँक� पाठ्यकर्ममा पहँुच 

गनर्का लािग आवश्यक अन्य सीपहरू; 
• अिभमखुीकरण र मो�बिलट� िनद�शन; 
• सामा�जक अन्तर�कर्याका सीपहरू; 
• क�रयरको योजना बनाउने; 
• अ�प्टकल यन्तर्हरू स�हतका सहायक पर्�विध; 
• स्वतन्तर् जीवनयापन सीपहरू; 
• मनोरञ्जन तथा रमाइलो गन�; 
• आत्मिनभर्रता; र 
• अन्य ज्ञाने�न्दर्यको पर्भावकार� पर्योग । 

 
व्यवहारजन्य सहायता योजना (BIP) 

 
ARD सिमितले तपा�को बच्चाको लािग व्यवहारजन्य सहायता योजना वा BIP उपय�ु हुने 
ठहर गरेको खण्डमा, उ� योजनालाई तपा�को बच्चाको IEP को भागको रूपमा समावेश 
ग�रनपुछर् र तपा�को बच्चालाई िशक्षा पर्दान गनर् �जम्मेवार हरेक िशक्षकलाई पर्दान 
ग�रनपुछर् । 

 
�वस्ता�रत श�ैक्षक वषर् सेवाहरू 

 
ARD सिमितले तपा�को बच्चा ESY सेवाहरू पर्ा� गनर् योग्य छ वा छैन भन्ने कुरामा �वचार 
गनुर्पछर् । तपा�को बच्चाको हालको IEP का लक्ष्य र उ�ेश्यहरूमा सम्बोधन ग�रएका एक 
वा बढ� संवेदनिशल के्षतर्हरूमा तपा�को बच्चाले गम्भीर वा उल्लेखनीय पर्त्यागमन 
देखाएको, वा भ�वष्यमा त्यस्तो पर्त्यागमन दे�खने स्प� सम्भावना भएमा, तपा�को बच्चा 
ESY सेवाहरू पर्ा� गनर् योग्य हुन्छ । यो गम्भीर वा उल्लेखनीय पर्त्यागमन शब्दावलीले 
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बच्चाले ESY सेवाहरू पर्ा� नगरेको हुनाले उनले िसकेका एक वा बढ� मह�वपणूर् सीपहरू 
कायम रा� असफल भएको छ वा असफल हुनेछ भन्ने अथर् �दन्छ । 

 
ARD सिमितले तपा�को बच्चालाई ESY सेवाहरूको आवश्यक रहेको ठहर गरेमा, IEP ले 
ESY सेवाहरूको अविधमा IEP का कुन-कुन लक्ष्य र उ�ेश्यहरू सम्बोधन ग�रनेछ भनी 
प�हचान गनुर्पछर् । तपा�को बच्चाको �व�ालयले बच्चाको वा�षर्क ARD सिमित बठैकमा 
ESY सेवाहरूको बारेमा छलफल गन� पर्स्ताव गरेन भने, तपा�ले आफ्नो बच्चाको ARD 
सिमितलाई ESY सेवाहरूको बारेमा छलफल गनर् अनरुोध गनर् सक्नहुुन्छ । ESY सेवाहरू 
बारे जानकार� 
https://tea.texas.gov/Academics/Special_Student_Populations/Special_Education/Programs_a

nd_Services/Extended_School_Year_Services_for_Students_with_Disabilities मा उपलब्ध छ 
। 
 

श�ैक्षक प�रवेश िनयोजन 
 
IDEA ले अपाङ्गता भएका बच्चालाई न्यनूतम पर्ितबन्धात्मक वातावरणमा िशक्षा पर्दान 
ग�रनपुछर् भन्ने आवश्यकता जनाउँछ । यसको अथर् तपा�को बच्चालाई उपय�ुता अनसुार 
सकेसम्म अपाङ्गताहरू नभएका बालबािलकाहरूसँगै राखेर पढाउनपुछर् । तपा�को 
बच्चाको अपाङ्गताको पर्कृित वा गम्भीरता यस्तो छ �क उनलाई परूक सहायता तथा 
सेवाहरू उपलब्ध गराएर सामान्य कक्षाकोठामा पढाउँदा सन्तोषजनक उपल�ब्ध हािसल 
गनर् स�कँदैन भने, बच्चालाई सामान्य श�ैक्षक वातावरणबाट हटाउन स�कन्छ । 

 
परूक सहायता र सेवाहरू भन्नाले अपाङ्गता भएका बालबािलकाहरूलाई सकेसम्म 
अपाङ्गता नभएका बालबािलकाहरूसँग ै पढाउन स�कयोस ् भनेर उनीहरूलाई िनयिमत 
कक्षाकोठा, िशक्षासँग सम्ब�न्धत अन्य प�रवेश र अित�र� तथा पाठ्यकर्मभन्दा बा�हरका 
�कर्याकलापहरूमा पर्दान ग�रने सहायता, सेवा र अन्य सहायक सामगर्ीहरू हुन ्। 

 
�वशेष िशक्षा पर्�कर्याको एउटा मलूभतू भाग भनेको बच्चाको IEP लाई कायार्न्वयन गन� 
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उिचत श�ैक्षक प�रवेश िनधार्रण गनुर् हो । श�ैक्षक प�रवेश िनयोजन भन्नाले अपाङ्गता 
भएको बच्चालाई उपलब्ध (िनयिमत कक्षा, �वशेष कक्षा, �वशेष �व�ालय, घरम ैपढाउने, 
अस्पताल र संस्थाहरूमा िशक्षा �दने जस्ता) श�ैक्षक प�रवेश सम्बन्धी �वकल्पहरूका 
क�न्टनमका वन्दहुरूलाई जनाउँछ । श�ैक्षक प�रवेश िनयोजन गनुर् भनेको सेवाहरू पर्दान 
ग�रने िन��त भौितक स्थान वा साइट तोक्न ुहोइन । ARD सिमितले बच्चाको IEP को 
आधारमा श�ैक्षक प�रवेश िनयोजन गदर्छ । 

 
ARD सिमितको िनणर्य 

 
IEP को आवश्यक तत्वहरूको सम्बन्धमा ARD सिमितको िनणर्य सम्भव भएसम्म सिमित 
सदस्यहरूको आपसी समझदार�मा ग�रनपुछर् । यस आपसी समझदार�लाई सवर्सम्मित 

भिनन्छ । ARD सिमितले कुन ैपिन िनणर्य गदार् सवर्सम्मित पर्ा� गन� पर्यास गनुर्पछर्, तर 
तपा�को बच्चालाई FAPE पर्ा� गनर् आवश्यक हुने सेवाहरू IEP ले समावेश गछर् भन्ने कुरा 
सिुन��त गनर्का लािग �व�ालय �जम्मेवार हुन्छ । ARD सिमितका िनणर्यहरू बहुमतको 
आधारमा गनर् िमल्दैन । तपा� वा पर्शासकले ARD सिमितका िनणर्यहरूसँग सहमित 
जनाउनहुुन्छ वा सहमित जनाउनहँुुदैन भनी IEP ले संकेत गनुर्पछर् । 

 
तपा� ARD सिमितको िनणर्यहरूमा असहमत हुनहुुन्छ भने, तपा� र �व�ालयको बीचमा 
अन्य सहमित भएको अवस्थामा बाहेक, तपा�लाई अिधकतम 10 �व�ालय �दनसम्म 
सिमितको बठैक स्थिगत गन� एउटा अवसर �दइनेछ । तपा�ले केह� समयका लािग बठैक 
स्थिगत गर� पिछ पनु: आयोजना गन� पर्स्तावलाई स्वीकार गनुर्भयो भने ARD सिमितले 
अक� बठैक आपसी सहमितमा तो�कएको समय र स्थानमा आयोजना गनुर्पछर् । तथा�प, 
तपा�को बच्चा �व�ालय प�रसरमा उ�स्थित हँुदा तपा�को बच्चा वा अरूलाई शार��रक हािन 
हुने खतरा छ वा तपा�को बच्चाले �व�ालयबाट िनष्कासन गनुर्पन� वा वकै�ल्पक 
अनशुासनात्मक श�ैक्षक कायर्कर्ममा रा�ुपन� खालको कसरू गरेको छ भने, तपा�ले ARD 
सिमितका िनणर्यहरूमा असहमित जनाएता पिन ARD सिमितले बठैक स्थिगत गनर् 
आवश्यक हँुदैन । 
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बठैक स्थिगत भएको अविधमा सदस्यहरूले �वकल्पहरूको बारेमा सोच्ने, अित�र� 
जानकार�को संकलन गन�, आगामी बठैकको लािग कागजातपतर्को तयार� गन� र/वा ARD 
सिमितलाई आपसी समझदार�मा पगु्न सहायता गनर् सक्ने अित�र� संसाधन व्य��हरू 
खोज्ने जस्ता कायर्हरू गनुर्पछर् । ARD सिमितले पनुः बठैक आयोजना गछर् र तपा� अझ ै
पिन असहमत हुनहुुन्छ भने, तपा�को सहमित आवश्यक पन� सेवाहरूको पर्ार�म्भक 
पर्बन्धकोको �वषयमा असमहमित भएको अवस्थामा बाहेक, �व�ालयले तपा�को बच्चाको 
लािग उपय�ु हुने ठहर गरेको IEP कायार्न्वयन गनुर्पछर् । 

 
 
आपसी समझदार�मा पगु्न नसकेको खण्डमा, IEP मा असहमित हुनकुो कारण उ�ल्ल�खत 
एउटा कथन समावेश ग�रनरुपछर् । तपा� ARD सिमितका िनणर्यहरूमा असहमत हुनहुुन्छ 
भने, तपा�लाई असहमितको कारण स�हत आफ्न ै कथन ले�े अवसर �दइनपुछर् । 
�व�ालयले तपा�लाई IEP कायार्न्वयन गनुर्भन्दा कम्तीमा पिन पाँच �व�ालय �दन अगा�ड 
िल�खत सचूना �दनपुछर् । तपा�ले योभन्दा छोटो सचूना अविधमा सहमित जनाउनभुएको 
छ भने, सोह� अनसुार सचूना �दइनेछ । 

 
ARD सिमितले IEP का सब ैआवश्यक तत्वहरू बारे सहमितमा पगु्न असफल भएको बाहेक 
अन्य कारणहरूले पिन बठैक स्थिगत गनर् सक्नेछ । 

 
IEP को पर्ित 

 
�व�ालयले तपा�लाई तपा�को बच्चाको IEP को एउटा पर्ित िन:शलु्क रूपमा पर्दान गनुर्पछर् 
। 19 TAC §89.1050(i) बमो�जम, तपा�लाई अङ्गेर्जी बोल्न आउँदैन र तपा�को मातभृाषा 
स्पेिनश हो भने, �व�ालयले तपा�को बच्चाको IEP लाई स्पेिनशमा अनवुाद गरेको िल�खत 
पर्ितिल�प वा अ�डयो रेक�डर्ङ उपलब्ध गराउनपुछर् । तपा�लाई अङ्गेर्जी बोल्न आउँदैन र 
तपा�को मातभृाषा स्पेिनश होइन भने, �व�ालयले तपा�को बच्चाको IEP लाई तपा�को 
मातभृाषामा अनवुाद गरेको िल�खत पर्ितिल�प वा अ�डयो रेक�डर्ङ उपलब्ध गराउने उिचत 
पर्यास गनुर्पछर् । तपा�लाई अङ्गेर्जी बोल्न आउँदैन र तपा�को मातभृाषा िल�खत भाषा 
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होइन भने, �व�ालयले तपा�को बच्चाको IEP लाई मौ�खक रूपमा वा अन्य त�रकाहरूबाट 
तपा�को मातभृाषमा अनवुाद गनर् आवश्यक कदमहरू चाल्नपुछर् । िल�खत अनवुादन 
भन्नाले तपा�को बच्चाको IEP मा रहेको सब ैपाठलाई िल�खत स्वरूपमा अनवुादन ग�रन्छ 
। तपा�लाई बठैकमा दोभाषे वा अनवुाद सेवा पर्दान ग�रएको िथयो र तपा�को बच्चाको IEP 
को सब ैसामगर्ीलाई मौ�खक रूपमा अनवुाद वा रेकडर् ग�रएको भएमा, �व�ालयले तपा�लाई 
ARD सिमित बठैकको अ�डयो रेक�डर्ङ उपलब्ध गराउन सक्छ ।  
 
IDEA को भाग B अन्तगर्त, �व�ालयले आमाबाबलेु ARD किमट� बठैकको कायर्वाह� बझु्ने 
कुरा सिुन��त गनर् �व�ालयले शर्वणह�न वा मातभृाषा अङ्गेर्जी बाहेक अन्य भाषा रहेका 
आमाबबुाका लािग दोभाषेको व्यवस्था गन� लगायत जुन ैपिन कदम चाल्नपुदर्छ । 

 
व्य��कृत िशक्षा कायर्कर्मको समीक्षा 

 
ARD सिमितले तपा� बच्चाको IEP समीक्षा गनर् तथा वा�षर्क लक्ष्यहरूलाई हािसल भएका 
छन ्वा छैनन ्भन्ने कुरा िनधार्रण गनर्को लािग वषर्मा एकपटक बठैक आयोजना गनुर्पछर् 
। ARD समीितले उपय�ुतआ अनसुार तपा�को बच्चाको IEP संशोधन गनर् तथा िनम्न 
कुराहरू सम्बोधन गनर् वषर्मा एकपटकभन्दा धेरै बठैक आयोजना गनर् सक्छ: 

 
• वा�षर्क लक्ष्यहरू तथा सामान्य पाठ्यकर्ममा अपेक्षा गरे अनसुार पर्गित नभएको; 
• कुन ैपिन पनुमूर्ल्याङ्कनका नितजाहरू; 
• बच्चाको बारेमा अिभभावकलाई वा अिभभावकले पर्दान गरेका जानकार�; 
• बच्चाको अपे�क्षत आवश्यकताहरू; वा 
• अन्य �वषयवस्तहुरू । 

 
तपा�ले आफ्नो बच्चाका श�ैक्षत सरोकारहरूको बारेमा छलफल गनर् ARD सिमित बठैक 
आयोजना गनर् िल�खत अनरुोध गनर् सक्नहुुन्छ । �व�ालयले या त तपा�को बठैकको 
अनरुोधलाई स्वीकानुर् पछर् वा तपा�लाई पाँच �व�ालय �दन िभतर्मा बठैक आयोजना गनर् 
अस्वीकार गनुर्को कारण स�हत एउटा िल�खत सचूना �दनपुछर् । तपा�लाई अङ्गेर्जी बोल्न 
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आउँदैन भने, त्यसो गनर् असम्भव भएको अवस्थामा बाहेक, �व�ालयले तपा�लाई तपा�को 
मातभृाषामा सचूना �दनपुछर् । य�द तपा�को मातभृाषा िल�खत भाषा होइन भने, �व�ालयले 
सचूनालाई मौ�खक रूपमा अनवुादन गन� वा अन्य माध्यमहरू पर्योग गरेर तपा�ले बझु्ने 
भाषामा पर्दान गनर् आवश्यक कदमहरू चाल्नपुछर् । 

तपा� र तपा�को �व�ालयले ARD सिमित बठैक आयोजना नग�रकन आपसी समझदार�मा 
IEP मा प�रवतर्नहरू गन� िनणर्य गनर् सक्नहुुन्छ । य��प, योग्यता िनधार्रणमा प�रवतर्न, 
श�ैक्षक प�रवेशमा प�रवतर्न तथा मेिनफेस्टेसन िनधार्रण जस्ता कायर्हरू ARD सिमित 
बठैकम ैग�रनपुछर् । IEP लाई ARD सिमितको बठैक बा�हर प�रवतर्न ग�रएको भएमा, 
सहमित भएका प�रवतर्नहरूलाई दशार्उले िल�खत कागजात हुनपुछर् । तपा�ले अनरुोध गदार्, 
�व�ालयले तपा�लाई संशोिधत IEP को पर्ितिल�प उपलब्ध गराउनपुछर् । यस अित�र�, 
�व�ालयले बच्चाको ARD सिमितलाई ती प�रवतर्नहरूको बारेमा सिूचत ग�रएको छ भनी 
सिुन��त गनुर्पछर् । 

 
पनुमूर्ल्याङ्कन 

 
तपा�को बच्चाले �वशेष िशक्षा तथा सम्ब�न्धत सेवाहरू पर्ा� गनर् सरुु गरेपिछ आविधक 
रूपमा पनमूर्ल्याङ्कन गनर् आवश्यक हुनेछ । �व�ालयले पनुमूर्ल्याङ्कनका लािग तपा�को 
सहमित पर्ा� गन� सक्दो पर्यास गनुर्पछर् । �व�ालयले तपा�को सहमित पर्ा� गन� सक्दो 
पर्यास गरेको भए तापिन तपा�ले पर्ित�कर्या �दनभुएन भने, �व�ालयले तपा�को 
सहमित�बना पनुमूर्ल्याङ्कन गनर् सक्नेछ । तपा�ले आफ्नो बच्चाको पनुमूर्ल्याङ्कन गनर् 
सहमित जनाउन अस्वीकार गनुर्भयो भने, �व�ालयले पनुमूर्ल्याङ्कनका लािग तपा�को 
असहमितलाई बदर गनर् मध्यस्थता वा िनष्पक्ष सनुवुाईको अनरुोध गनर् सक्छ, तर 
�व�ालयले यसो गनर् अिनवायर् भने छैन । �व�ालयले पनुमूर्ल्याङ्कन गन� पर्ित तपा�को 
असहमितलाई बदर गन� पर्यास नगरेको खण्डमा, यसले बच्चा फेला पान� कतर्व्य वा 
तपा�को बच्चाको मलू्याङ्कन गन� दाियत्वलाई उल्लङ्घन गरेको ठहर हुनेछैन । 

 
पनुमूर्ल्याङ्कन पर्ार�म्भक मलू्याङ्कन जस्तै हुन्छ । तपा�को बच्चामा अझ ैपिन अपाङ्गता 
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छ �क छैन र श�ैक्षक आवश्यकताहरू छन ्वा छैनन ्भन्ने कुरा िनधार्रण गनर् पयार्� रूपमा 
�वस्ततृ पनुमूर्ल्याङ्कन ग�रनपुछर् । तपा� र �व�ालयको बीचमा अन्य सहमित भएको 
अवस्थामा बाहेक, तपा�को बच्चाको पनुमूर्ल्याङ्कन कम्तीमा पिन हरेक तीन वषर्मा 
ग�रनपुछर् । तपा� र �व�ालयको बीचमा यस कुरामा सहमित भएको अवस्थामा बाहेक, एक 
वषर्मा एकभन्दा बढ� पनुमूर्ल्याङ्कन गनर् पाइँदैन । 

 
IDEA अन्तगर्त बच्चाको पर्ार�म्भक मलू्याङ्कनमा अिनवायर् रूपमा �व�मान मलू्याङ्कन 

डेटाको समीक्षा (REED) गनुर्पछर् र य�द उपय�ु भएमा, कुन ैपिन पनूमूर्ल्याङ्कनको अङ्गको 
रूपमा REED सम्पन्न गनुर्पदर्छ । �व�ालयले �व�मान मलू्याङ्कन डेटाको समीक्षा गनर् 
तपा�को सहमित पर्ा� गनर् आवश्यक पद�न । REED तपा� स�हतको ARD सिमितले गनुर्पछर् 
तर यो कायर् बठैकम ैगनर् जरूर� छैन । सदस्यहरूले मलू्याङ्कन वा पनुमूर्ल्याङ्कनको दायरा 
िनधार्रण गनर्का लािग तपा�ले पर्दान गनुर्भएको जानकार� स�हत तपा�को बच्चाको 
�व�मान मूल््याङ्कन डेटाको समीक्षा गनुर्पछर् । 

 
तपा�को बच्चाले प�हलेदे�ख न ै �वशेष िशक्षा तथा सम्ब�न्धत सेवाहरू पर्ा� ग�ररेहको छ 
भने, ARD सिमितले तपा�को बच्चाको �वशेष िशक्षा तथा सम्ब�न्धत सेवाहरूमा थपथाप वा 
प�रमाजर्नहरू गनर् आवश्यक छ �क छैन भन्ने कुरा िनधार्रण गनर् के-कस्तो अित�र� 
मलू्याङकन आवश्यक हुन्छ भन्ने कुरा िनणर्य गछर् । 

 
ARD सिमितले तपा�को बच्चालाई अझ ै पिन �वशेष िशक्षा र सम्ब�न्धत सेवाहरूको 
आवश्यक छ �क छैन भन्ने कुरा िनधार्रण गनर् अित�र� मलू्याङ्कन गनर् आवश्यक रहेको 
िनणर्य गरेको खण्डमा, तपा�लाई यो िनणर्य गनुर्को कारणको सप�ीकरण पर्दान ग�रनपुछर् 
। ARD सिमितले �व�मान मलू्याङ्कनको डेटा पयार्� भनी िनणर्य गनुर्का कारणहरूको 
स्प�ीकरण �दएपिछ, तपा�ले नयाँ मलू्याङ्कन गनर् अनरुोध गरेको अवस्थामा बाहेक, 
�व�ालयले आवश्यक पनुमूर्ल्याङ्कन परूा गनर् नयाँ मलू्याङ्कन गनुर्पद�न । 

 
स्वतन्तर् श�ैक्षक मलू्याङ्कन 
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तपा� �व�ालयले गरेको मलू्याङ्कन वा पनुमूर्ल्याङ्कनमा असहमत हुनहुुन्छ भने, तपा�ले 
�व�ालयको खचर्मा स्वतन्तर् श�ैक्षक मलू्याङ्कन (IEE) गनर् अनरुोध गनर् सक्नहुुन्छ । 
�व�ालयले तपा�लाई IEE कहाँ पर्ा� गनर् स�कन्छ भन्ने बारेमा जानकार� �दनपुछर् र साथ ै
IEE पर्ा� गन� सम्बन्धमा �व�ालयले तोकेका मापदण्डको एउटा पर्ितिल�प उपलब्ध 
गराउनपुछर् । IEE ले �व�ालयले तोकेको मापदण्डहरू परूा गरेको हुनपुछर् । तपा�को IEE 
अनरुोध गनुर्भयो भने, �व�ालयले, कुन ै�ढलाइ नगर�, या त तपा�लाई IEE गनर् लाग्ने खचर् 
भ�ुान गनुर्पछर् वा आफ्नो मलू्याङ्कन सह� छ भनी देखाउन िनष्पक्ष सनुवुाईको अनरुोध 
गनुर्पछर् । �व�ालयले पर्त्येक पटक मलू्याङ्कन आयोजना गदार्, तपा�ले सावर्जिनक खचर्मा 
एकपटक मातर् ै IEE गराउन पाउनहुुन्छ । �व�ालयले सनुवुाईको अनरुोध गछर् र सनुवुाई 
अिधकार�ले �व�ालयको मलू्याङ्कन सह� छ भनी िनणर्य गरेमा, तपा�ले अझ ैपिन IEE 
गराउन सक्नहुुन्छ तर त्यसको लािग �व�ालयले खचर् बेहोन�छैन । FAPE को व्यवस्था 
िमलाउने �वषयमा छलफल गदार् ARD सिमितले �व�ालयको मापदण्ड परूा गन� IEE बाट पर्ा� 
जानकार�को ख्याल गनुर्पछर्, चाहे �व�ालयले उ� IEE गनर् भ�ुानी गरेको होस ्वा नहोस ्। 

 
सेवाहरू पर्ा� गनर् �दएको सहमितको खारेजी 

 
तपा�लाई पर्ार�म्भक रूपमा �वशेष िशक्षा वा सम्ब�न्धत सेवाहरू पर्ा� गनर् सहमित जनाउने 
अिधकार भए जस्त ैती सेवाहरू पर्ा� गनर् �दएको सहमितलाई खा�रज गन� अिधकार पिन 
हुन्छ । तपा�ले आफ्नो सहमित िल�खत रूपमा खा�रज गनुर्पछर् । �व�ालयले तपा�को 
िल�खत खारेजीको अनरुोध पर्ा� गरेपिछ यसले तपा�को िनणर्यलाई स्वीकार गनुर्पछर् । 
य��प, �व�ालयले सेवाहरू पर्दान गनर् रोक्न ुअिघ तपा�लाई सेवाहरू रो�कने बारेमा िल�खत 
पवूर् सचूना �दनपुछर् । �व�ालयमाले सेवाहरू पर्दान गनर् रोक्नपैन� भए तापिन, तपा�को 
बच्चाको श�ैक्षक अिभलेखबाट उनले �वगतमा �वशेष िशक्षा र सम्ब�न्धत सेवाहरू पर्ा� 
गरेको जनाउने कुन ैपिन सन्दभर्हरू हटाउन यसले बच्चाको श�ैक्षक अिभलेखहरू संसोधन 
गनुर्पद�न । 

 
तपा�ले �वशेष िशक्षा र सम्ब�न्धत सेवाहरू पर्ा� गनर् जार� रा� नचाहेको जनाउँदै आफ्नो 
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सहमितलाई खा�रज गनुर्भयो भने, तपा�को बच्चालाई साधारण �व�ाथ� मािननेछ र IDEA 
अन्तगर्तका कुन ैपिन संरक्षणहरूको हकदार हुनेछैन । यसका साथ,ै तपा�ले सेवाहरु पर्ा� 
गनर् �दएको सहमितलाई खा�रज गनुर्भयो भने, �व�ालयले तपा�को िनणर्यलाई प�रवतर्न 
गनर् वा त्यस पर्ित आप�� जनाउन मध्यस्थता वा िनष्पक्ष सनुवुाईको अनरुोध नगनर् सक्छ 
। 

 
गेर्जएुसन 

 
टेक्सासको सावर्जिनक िशक्षा पर्णालीको एउटा उ�ेश्य भनेको �व�ाथ�हरूले उच्च 
�व�ालयको �डप्लोमा हािसल नगदार्सम्म उनीहरू �व�ालय स्तरम ैरहनेछन ्। �व�ाथ�हरूले 
िनयिमत उच्च �व�ालय �डप्लोमा स�हत गेर्जुएट हुन िन��त मापदण्डहरू परूा गरेको 
हुनपुछर् । �वशेष िशक्षा र सम्ब�न्धत सेवाहरू पर्ा� गन� बच्चाको हकमा, उ� �व�ाथ�लाई 
गेर्जुएट गन� तयार� गदार् वा �व�ाथ�को उमेरले तो�कएको हद नाघेको हुनाले �व�ाथ�लाई 
�वशेष िशक्षा र सम्ब�न्धत सेवाहरू पर्दान गनर् बन्द गदार् �व�ालयले िन��त 
कायर्�विधहरूको पालना गनुर्पछर् । यसको अित�र�, ARD सिमितले गेर्जुएसनसँग 
सम्ब�न्धत केह� िनणर्यहरूमा महत्वपणूर् भिूमका िनवार्ह गदर्छ । 

 
IDEA अन्तगर्त, योग्य बच्चा वा वयस्क �व�ाथ�लाई उनी उच्च �व�ालयबाट िनयिमत 
�डप्लोमा हािसल गरेर गेर्जएुट नहँुदासम्म वा राज्य काननू अन्तगर्त िनःशलु्क उपय�ु 
सावर्जिनक िशक्षा पर्ा� गनर् तो�कएको उमेर हद पार नगदार्सम्म (जनु टेक्सासमा 21 वषर् वा 
�व�ाथ�को 22औ� जन्म�दन हो) �वशेष िशक्षा र सम्ब�न्धत सेवाहरू उपलब्ध हुनपुछर् । चाल ू
श�ैक्षक वषर्को सेप्टेम्बर 1 मा 21 वषर्को उमेर पगेुका �वशेष िशक्षा र सम्ब�न्धत सेवाहरू 
पर्ा� ग�ररहेको वयस्क �व�ाथ�ले चाल ू श�ैक्षक वषर्को अन्तसम्म वा साधारण 
�व�ाथ�हरूलाई लाग ू हुने पाठ्यकर्मका मापदण्ड र आवश्यक केर्�डट परूा गर� उच्च 
�व�ालयबाट िनयिमत �डप्लोमा हािसल गरेर गेर्जएुट नहँुदासम्म, यी दईु कुरामध्ये जुन 
प�हले हुन्छ तबसम्म सेवाहरू पर्ा� गनर् योग्य रहन्छन ्। 

 
तपा�को बच्चा वा वयस्क �व�ाथ�को �वशेष िशक्षाको योग्यता िनयिमत उच्च �व�ालय 
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�डप्लोमा स�हत गेर्जुएट भएको वा �वशेष िशक्षा र सम्ब�न्धत सेवाहरू पर्ा� गनर् तो�कएको 
उमेर हद नाघेको कारणले समा� हँुदैछ भने, �व�ालयले तपा�लाई सेवाहरू पर्दान गनर् बन्द 
गन� बारेमा िल�खत पवूर् सचूना �दनपुछर् । यसका साथ,ै �व�ालयले तपा�को बच्चा वा वयस्क 
�व�ाथ�लाई उनको श�ैक्षक उपल�ब्ध र कायार्त्मक कायर्सम्पादनको सारांश पर्दान गनुर्पछर्, 
जसमा बच्चा वा वयस्क �व�ाथ�लाई कसर� बच्चाको वा वयस्क �व�ाथ�को पोस्टसेकेण्डर� 
लक्ष्यहरू परूा गनर् सहयोग परु् याउने भन्ने बारे िसफा�रसहरू समावेश हुन्छन ्। 

 
�वशेष िशक्षा र सम्ब�न्धत सेवाहरू पर्ा� गन� बच्चा वा वयस्क �व�ाथ�ले हामर्ा चार गेर्जुएसन 
कायर्कर्म (अथार्त,् आधारभतू उच्च �व�ालय कायर्कर्म, िसफा�रस ग�रएको उच्च �व�ालय 
कायर्कर्म, �विश� शर्णेीको उच्च �व�ालय कायर्कर्म वा न्यनूतम उच्च �व�ालय कायर्कर्म) 
अन्तगर्त साधारण �व�ाथ�हरूलाई लागू हुने पाठ्यकर्म सम्बन्धी मापदण्ड र आवश्यक 
केर्�डट परूा गनुर्का साथ ैआवश्यक राज्यस्तर�य पर�क्षाहरूमा उ�ीणर् भएर उच्च �व�ालयबाट 
िनयिमत �डप्लोमा हािसल गरेर गेर्जुएट हुन सक्नेछ । 

 
िनयिमत उच्च �व�ालय �डप्लोमा हािसल गरेका कारण योग्यता समा� भएका �वशेष िशक्षा 
र सम्ब�न्धत सेवाहरूका लािग योग्य सम्पणूर् गेर्जुएट गन� �व�ाथ�हरूलाई श�ैक्षक उपल�ब्ध 
र कायार्त्मक कायर्सम्पादनको सारांश उपलब्ध गराउनपुछर् । यो सारांशले, उपय�ुता 
अनसुार, �व�ाथ�लाई पोस्टसेकेण्डर� लक्ष्यहरू पर्ा� गन�मा कसर� सहायता गन� भन्ने कुरामा 
अिभभावक र �व�ाथ�का �वचारहरू तथा वयस्क सेवा एजेन्सीहरूका िल�खत 
िसफा�रसहरूलाई �वचार गनुर्पछर् । केह� �व�ाथ�हरूका लािग, सारांशमा �व�ाथ�को 
मलू्याङ्कन समावेश हुनपुछर् । 

 
िनयिमत उच्च �व�ालय �डप्लोमा�बना गेर्जुएट गन� र 22 वषर् भन्दा कम उमेरका बच्चा वा 
वयस्क �व�ाथ�लाई अझ ैपिन IDEA अन्तगर्त िन:शलु्क उपय�ु सावर्जिनक िशक्षा पर्ा� गन� 
अिधकार रहन्छ । केह� प�र�स्थितहरूमा सो बच्चाले �व�ालयमा फक� र उनी 22 वषर् पगु्ने 
श�ैक्षक वषर्को अ�न्तमसम्म सेवाहरू पर्ा� गनर् जार� रा� सक्नेछन ्। तपा�को बच्चा गेर्जएुट 
भइसकेपिछ �व�ालयमा फकर् न चाहेको खण्डमा, ARD सिमितले आवश्यक श�ैक्षक सेवाहरू 
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िनधार्रण गनुर्पछर् । 
 

अनशुासन 
 
अपाङ्गता भएका �व�ाथ�को �वरू� अनशुासनात्मक कारवाह� गदार् �वशेष िनयमहरू लाग ू
हुन्छन ् । सामान्यतया, य�द बच्चाले देखाएको गलत आचरण उनको अपाङ्गतासँग 
सम्ब�न्धत छ भने, उ� बच्चालाई उनको हालको श�ैक्षक प�रवेशबाट लगातार 10 �व�ालय 
�दन भन्दा धेरै समयका लािग हटाउन पाइँदैन । यसका अित�र�, अपाङ्गता भएका 
�व�ाथ�को �वषयमा उत्पन्न हुने केह� िन��त अनशुासनात्मक अवस्थाहरूकाई सम्बोधण 
गनर् ARD सिमितको बठैक आयोजना गनर् आवश्यक हुन्छ । 

 
अल्पकालीन िनष्कासन 

 
तपा�को बच्चाले �व�ाथ�को आचार सं�हता उल्लङ्घन गरेको खण्डमा, �व�ालयका 
अिधकार�हरूले तपा�को बच्चालाई उनको हालको श�ैक्षक प�रवेशबाट हटाउन सक्नेछन ्। 
यो िनष्कासन अन्तगर्त उपय�ु अन्त�रम वकै�ल्पक श�ैक्षक से�टङ (IAES) वा अक� से�टङमा 
सा�रन वा लगातर अिधकतम 10 �व�ालय �दनसम्म िनलम्बन ग�रन सक्छ (अपाङ्गता 
नभएका बालबािलकाहरूलाई अनशुासनात्मक कारवाह� ग�रने हदसम्म); र (त्यस्ता 
िनष्कासनले श�ैक्षक प�रवेश प�रवतर्न गद�नन ् भने) उह� श�ैक्षक वषर्मा छुट्टा-छुट्टै 
कसरूका लािग लगातार अिधकतम 10 �व�ालय �दन अित�र� िनष्कासन ग�रन सक्छ । 
यसलाई पर्ाय: 10-�दने िनयम भन्ने ग�रन्छ । 

 
अनशुासनात्मक कारवाह� स्वरूप लगातर 10 �व�ालय �दन वा सोभन्दा कम समयको लािग 
िनष्कासन गदार्, सो िनष्कासनले भनार्मा प�रवतर्न ल्याउने अवस्थामा बाहेक, ARD 
सिमितको बठैक बोलाउन आवश्यक हँुदैन । स्कूल �ड�स्टर्क्टले वतर्मान प्लेसमेन्टबाट 10 
�व�ालय �दन वा सो भन्दा कम समयको लािग िनष्कासन ग�रएका अपाङ्गता भएका 
बच्चा वा अपाङ्गता नभएका बच्चाहरूलाई सो श�ैक्षक वषर्मा सेवाहरू पर्दान गद�न । 
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कूल स�ञ्चत 10 �दन वा बढ� समयको िनष्कासन 
 
�व�ालयका अिधकार�हरूले उह� श�ैक्षक वषर्मा छुट्टा-छुट्टै कसरूहरूका लािग अित�र� 
अल्पकालीन िनष्कासनको आदेश �दन सक्नेछन ्तर ती िनष्कासनहरूमा श�ैक्षक प�रवेश 
प�रवतर्न ग�रन ु हँुदैन । तपा�को बच्चालाई एउटै श�ैक्षक वषर्मा 10 स�ञ्चत �व�ालय 
�दनका लािग िनष्कासन गरेपिछ, हालको िनष्कासन लगातार 10 �व�ालय �दनभन्दा 
बढ�को लािग होइन र श�ैक्षक प�रवेश प�रवतर्न गद�न भने, तपा�को बच्चालाई अन्य 
से�टङम ैभए पिन सामान्य श�ैक्षक पाठ्यकर्ममा सहभागी हुन जार� रा� तथा तपा�को 
बच्चाको IEP मा तय ग�रएका लक्ष्यहरू परूा गन� तफर्  पर्गित गनर् म�त गनर् �व�ालयले 
सेवाहरू पर्दान गनर् अिनवायर् हुन्छ । �व�ालयको कमर्चार�ले कुन-कुन सेवाहरू आवश्यक 
छन ्भनी िनणर्य गनर् कम्तीमा तपा�को बच्चाको एकजना िशक्षकसँग परामशर् िलनपुछर् । 
ध्यान �दनहुोस,् IDEA को 34 C.F.R.CFR § 300.530(d)(5) बमो�जम य�द िनष्कासनले गदार् 
प्लेसमेन्टमा प�रवतर्न गनुर्पन� भएमा ARD सिमितले उिचत सेवाहरू िनधार्रण गनुर्पदर्छ । 

 
श�ैक्षक प�रवेशको प�रवतर्न 

 
असक्षमा भएको बच्चालाई लगातार 10 �व�ालय �दनभन्दा बढ� समयको लािग िनष्कासन 
ग�रएको भएमा वा बच्चालाई उह� श�ैक्षक वषर्मा कुन ैपर्कारको ढाँचा िनमार्ण हुनेगर� एउटै 
�कसमका कसरूका लािग धेरैपटक िनष्कासन ग�रएको भएमा, उनलाई हालको श�ैक्षक 
प�रवेशबाट हटाउनलुाई श�ैक्षक प�रवेशको प�रवतर्न मािनन्छ । िनम्न अवस्थाहरूमा 
िनष्काषनको ढाँचा िनमार्ण भएको मािनन्छ: 

 
• एक �व�ालय वषर्मा कुल 10 �दनभन्दा बढ� समयको लािग िनष्काषन ग�रँदा; 

• तपा�को बच्चाको व्यवहार प�हले जुन व्यवहारको कारणले िनष्कासन ग�रएको िथयो, 
त्यससँग लगभग िमल्दो-जुल्दो छ; र 

• िनष्कासनको लम्बाई, बच्चालाई िनष्कासन ग�रएको कुल समय र िनष्काषनहरू 
बीचको अविध जस्ता अन्य तत्वहरू । 
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�व�ालयले पर्त्येक मािमलालाई हेद� िनष्कासनको ढाँचाले श�ैक्षक प�रवेश प�रवतर्न भएको 
जनाउँछ वा जनाउँदैन भन्ने कुराको िनणर्य गन�छ । तपा�ले िनष्पक्ष सनुवुाई वा न्याियक 
पर्�कर्या माफर् त िनष्कासनको ढाँचा दे�खएको छ �क छैन भन्ने �वषयमा �व�ालयको यस 
िनणर्यमा आप�� जनाउन सक्नहुुन्छ । 

 
�व�ालयले �व�ाथ�लाई उनको श�ैक्षक प�रवेश प�रवतर्न हुनेगर� िनष्कासन गन� पर्स्ताव 
गरेको खण्डमा, �व�ालयका अिधकार�हरूले तपा�लाई उ� िनणर्यको बारेमा सिूचत गनुर्पछर् 
र तपा�लाई पर्�कर्यात्मक सरुक्षाको सचूना को पर्ितिल�प पिन पर्दान गनुर्पछर् । यो कायर् 
बच्चाको श�ैक्षक प�रवेश प�रवतर्न गन� िनणर्य ग�रएको िमितमा ग�रनपुछर् । यसका 
अित�र�, �व�ालयले मेिनफेस्टेसन िनधार्रण भिनने कायर् गनर् ARD सिमितको बठैक 
आयोजना गनुर्पछर् । मेिनफेस्टेसन िनधार्रण बठैक बच्चाको स्थान प�रवतर्न गन� िनणर्य 
भएको िमितले 10 �व�ालय �दनिभतर् बस्नपुदर्छ । 

 
मेिनफेस्टेसन िनधार्रण 

 
मेिनफेस्टेसन िनधार्रण कायर् गदार्, ARD सिमितले िनम्न िल�खत कुराहरू िनधार्रण गनर्का 
लािग IEP, कुन ैपिन िशक्षकको राय तथा तपा�ले पर्दान गनुर्भएको कुन ैपिन सम्ब�न्धत 
जानकार� स�हत तपा�को बच्चाको फाइलमा भएको कुन ै पिन सान्दिभर्क जानकार�को 
समीक्षा गनुर्पछर्: 

 
• किथत आचरण तपा�को बच्चाको अपाङ्गताको कारणले भएको हो �क होइन वा 

तपा�को बच्चाको अपाङ्गतासँग पर्त्यक्ष तथा उल्लेखनीय रूपमा सम्ब�न्धत छ �क 
छैन; वा 

• किथत आचरण �व�ालयले IEP कायार्न्वयन गनर् असफल भएको पर्त्यक्ष प�रणाम 
स्वरूप भएको हो �क होइन; 

 
ARD सिमितले मािथ उ�ल्ल�खत दईु मध्ये कुन ैएउटा अवस्था परूा भएको िनधार्रण गरेमा, 
सो आचरण बच्चाको अपाङ्गताको कारणले भएको ठहर हुन्छ । ARD सिमितले मािथ 
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उ�ल्ल�खत कुन ै पिन अवस्था परूा नभएको िनधार्रण गरेमा, सो आचरण बच्चाको 
अपाङ्गताको कारणले भएको होइन । 

 
किथत आचरण बच्चाको अपाङ्गताको कारणले भएको ठहर हँुदा 

 
किथत आचरण तपा�को बच्चाको अपाङ्गताको कारणले भएको हो भने, ARD सिमितले या 
त: 
 
• �व�ालयले श�ैक्षक प�रवेश प�रवतर्न िनम्त्याएको आचरणको घटना हुन ुअिघ न ैFBA 

ग�रसकेको अवस्थामा बाहेक, कायार्त्मक व्यावहाजन्य मलू्याङ्कन (FBA) गर� BIP 
कायार्न्वयन गनुर्पछर्; वा 

• BIP कायार्न्वयन ग�रसकेको भएमा, BIP को समीक्षा गर� किथत आचरणलाई सम्बोधन 
गनर् आवश्यक प�रमाजर्नहरू गनुर्पछर् । 

 
यसका अित�र�, िनम्न अवस्थाहरूमा बाहेक, ARD सिमितले तपा�को बच्चालाई प�हले 
जुन श�ैक्षक प�रवेशबाट िनष्कासन गरेको िथयो सोह� प�रवेशमा �फतार् पठाउनपुछर्: 

 
• तपा�को बच्चाको BIP को प�रमाजर्नको भागको रूपमा तपा� र �व�ालयको बीचमा 

बच्चाको श�ैक्षक प�रवेश प�रवतर्न गन� सहमित भएमा; वा 
• तपा�को बच्चाले गरेको �व�ाथ�को आचार सं�हताको उल्लङ्घनले तल उल्लेख ग�रएका 

�वशेष प�र�स्थितहरू मध्ये कुन ैएउटालाई समावेश गछर् । 
 
ARD सिमितले तपा�को बच्चाको आचरण �व�ालय ले IEP कायार्न्वयन गनर् असफल 
भएको कारणले गदार् भएको िथयो भन्ने िनष्कषर् िनकालेको खण्डमा, �व�ालयले 
कमीकमजोर�हरूलाई सधुानर् तत्काल कदम चाल्नपुछर् । 

 
किथत आचरण बच्चाको अपाङ्गताको कारणले नहँुदा 

 
किथत आचरण तपा�को बच्चाको अपाङ्गताको कारणले भएको होइन भने, उिचत श�ैक्षक 
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सेवाहरू पर्ा� गनर् जार� रा�ुपन� अवस्थामा बाहेक, �व�ालयका कमर्चार�ले तपा�को 
बच्चालाई अन्य बच्चालाई जस्त ैअनशुासनात्मक कारवाह� गनर् सक्नेछ । बच्चाको ARD 
सिमितले बच्चाको लािग IAES िनधार्रण गन�छ । 

 
�वशेष प�र�स्थितहरू 

 
िनम्म अवस्थाहरूमा �व�ालयको कमर्चार�ले तपा�को बच्चाको आचरण उनको 
अपाङ्गताको कारणले भएको िथयो वा िथएन भन्ने कुरालाई ध्यानमा नरा�खकन बच्चालाई 
45 �व�ालय �दनसम्म IAES मा रा� सक्छ: 

 
• �व�ालय िभतर्, �व�ालय प�रसरमा वा �व�ालयको समारोहमा हातहितयार बोकेको वा 

ल्याएको पाइएमा; 
• �व�ालय िभतर्, �व�ालय प�रसरमा वा �व�ालयको समारोहमा जानाजान अवधै 

लागऔुषध बोकेको वा पर्योग गरेको पाइएमा वा अरूलाई िनय�न्तर्त वस्तु �बकर्� गनर् 
उक्साएको पाइएमा; वा 

• �व�ालय िभतर्, �व�ालय प�रसरमा वा �व�ालयको समारोहमा अन्य व्य��लाई गम्भीर 
शार��रक चोट परु् याएको भएमा । 

 
ARD सिमितले बच्चाको लािग IAES िनधार्रण गन�छ । 

 
अझसैम्म �वशेष िशक्षा तथा सम्ब�न्धत सेवाहरूका लािग योग्य ठहर भइनसकेका 

बालबािलकाको सरुक्षा 
 
तपा�को बच्चा �वशेष िशक्षा तथा सम्ब�न्धत सेवाहरू पर्ा� गनर् योग्य ठहर भएको छैन तर 
उनले �व�ाथ�को आचार सं�हता उल्लङ्घन गन� �किसमको कुन ैव्यवहार गछर् र तपा�को 
बच्चाको �व�ालयलाई उ� घटना हुन ुअिघ न ैतपा�को बच्चा अपाङ्गता भएको बच्चा हो 
भन्ने ज्ञान िथयो भने, तपा�को बच्चा IDEA अन्तगर्त पर्�कर्यात्मक सरुक्षा पाउन हकदार 
हुन्छ । यस �वषयको बारेमा अित�र� जानकार� पर्�कर्यात्मक सरुक्षाको सचूना मा पाउन 
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स�कन्छ । 
 

दर्तु िनष्पक्ष सनुवुाई 
 
तपा� बच्चालाई IAES मा रा�े िनणर्य वा मेिनफेस्टेसन िनधार्रणमा असहमत हुनहुुन्छ भने, 
तपा�ले दर्तु िनष्पक्ष सनुवुाईको अनरुोध गनर् सक्नहुुन्छ । ARD सिमितले बच्चाको खराब 
आचरण उनको अपाङ्गताको कारणले भएको िथयो भनी िनधार्रण ग�रसकेपिछ �व�ालयले 
तपा�को बच्चालाई �व�ालयमा �फतार् पठाउने िनणर्य पर्ित आप�� जनाउन चाहेको खण्डमा, 
�व�ालयले पिन दर्तु िनष्पक्ष सनुवुाईको अनरुोध गनर् सक्नेछ । 
 

�ववाद समाधान 
 
समय समयमा, तपा�को अपाङ्गता भएको बच्चाको प�हचान, मलू्याङ्कन, श�ैक्षक प�रवेश 
िनयोजन, वा FAPE को व◌्ुवस्थासँग सम्ब�न्धत �ववादहरू उत्पन्न हुन सक्छन ् । 
मतभेदहरू उत्पन्न भएको खण्डमा, ितनलाई तत्काल समाधान गनर्का लािग तपा�लाई 
�व�ालय कमर्चार�सँग िमलेर काम गनर् जोडदार रूपमा पर्ोत्सा�हत ग�रन्छ । तपा�ले आफ्नो 
�व�ालयलाई यसले अिभभावकहरूका लािग के-कस्ता �ववाद समाधान �वकल्पहरू पर्दान 
गछर् भन्ने बारेमा सोध्न सक्नहुुन्छ । �वशेष िशक्षा सम्बन्धी मतभेदहरूको समाधान गनर् 
TEA ले चारवटा औपचा�रक �वकल्पहरू पर्दान गछर्: राज्य IEP सरलीकरण, मध्यस्थता 
सेवाहरू, �वशेष िशक्षा उजुर� समाधान पर्�कर्या तथा िनष्पक्ष सनुवुाई कायर्कर्म । 

 
TEA को �ववाद समाधान �वकल्पहरू सम्बन्धी जानकार� पर्�कर्यात्मक सुरक्षाको सूचना 
। अित�र� जानकार� TEA को वेबसाइट र िनम्निल�खत URL मा फेला पानर् स�कन्छ: 
https://tea.texas.gov/Academics/Special_Student_Populations/Special_Education/Dispute_Res
olution/Special_Education_Dispute_Resolution_Processes/ 

 
अित�र� सहायता 

 
यस कागजातमा उ�ल्ल�खत एकर्ोिनमहरूको प�रभाषाको पणूर् सचूीका हेनर् 

http://fw.escapps.net/display/Webforms/ESC18-FW-LandingPage.aspx
http://framework.esc18.net/
http://framework.esc18.net/
http://framework.esc18.net/


भनार्, समीक्षा तथा िनष्कासन पर्�कर्या सम्बन्धी अिभभावकको 
िनद�िशका 
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http://fw.escapps.net/display/Webforms/ESC-FW-Glossary.aspx?DT=G&LID=en मा जानहुोस ्
। 

 
यस कागजातका पर्ितिल�पहरू SPEDTex वेबसाइट https://www.spedtex.org/index.cfm/parent-

resources/parents-guide-to-the-ARD -process/ मा पिन 15 भन्दा बढ� भाषाहरूमा उपलब्ध 
छन ् । तपा�ले �व�ालयको परामशर्दाता वा �वशेष िशक्षा �वभागलाई यसको पर्ितिल�प 
अनरुोध गनर् पिन सक्नहुुन्छ । 
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