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পদ্ধচিগি সুরক্ষা ন াটিশ
প্রচিবন্ধী চশশুদের চপিামািার অচিকার
2004 সাশল সংশোবিি প্রবিিন্ধী িযক্রিশের বেক্ষা আইি
(IDEA) অিু ায়ী প্রবিিন্ধী বেশুশের বপিামািাশক একটট
নিাটটে বেশয় IDEA-এর অিীশি উপলব্ধ পদ্ধবিগি সুরক্ষার
সম্পূণ ৃ িযািযা এিং এর িাস্তিায়ি বিবিমালা স্কুলগুবলর
সরিরাি করশি িশি। নটক্সাস এডুশকেি এশেক্রি (TEA)
কিৃক
ৃ প্রস্তিকৃি এই ডকুশমশন্টর উশেেয িল এই
নিাটটশের প্রশয়ােিীয়িা পূরণ করা এিং প্রবিিন্ধী বেশুশের
বপিামািাশক IDEA-এর অিীশি িাশের অবিকার িুঝশি
সিায়িা করা।

বিশেষ বেক্ষায় পদ্ধবিগি সুরক্ষা
IDEA অিুসাশর, বপিামািা (parent) পবরিাষাটটর অথ্ িল
ৃ
আসল বপিা-মািা, েিক নিওয়া বপিা-মািা, পালক বপিমািা, ব বি নেশটর আিবেযকিাগুবলপূরণ কশরি,
অবিিািক, আসল বপিামািা িা েিক নিওয়া বপিামািার
স্থলাবিবষি নকাি িযক্রি, োো-োবে, সৎ বপিামািা, িা অিয
আত্মীয়-েেি সি ার সাশথ্ িাচ্চা থ্াশক, এমি নকাি িযক্রি
ব বি সন্তাশির কলযাশণর েিয আইিি োয়িদ্ধ, িা সশরাশগট
(প্রবিবিবি) বপিামািা।

মািৃিাষা পবরিাষাটট িি ইংশরেীশি কম েক্ষিাসম্পন্ন
কারও নক্ষশে িযিহৃি িয়, িিি নসই িযক্রির সািারণি
িযিহৃি িাষাশক িুঝায়। িি িবির িা শ্রিণ-সমসযােবিি
িযক্রিশের নক্ষশে িযিহৃি িয়, িিি িা নসই িযক্রি দ্বারা
সািারণি িযিহৃি ন াগাশ াশগর মািযমশক িুঝায়।
আপিাশক এই পদ্ধবিগি সুরক্ষা নিাটটে এক স্কুল িশষ ৃ
নকিল একিার স্কুশলর নেওয়া প্রশয়ােি, িশি এই িযবিিম
অিস্থাগুবলশি আপিাশক ডকুশমশন্টর আশরকটট কবপ
স্কুশলর বেশি িশি: প্রথ্ম নরফাশরল িিশণর পশর িা
মূলযায়শির েিয আপবি অিুশরাি করশল; TEA-নি োশয়র
করা প্রথ্ম বিশেষ বেক্ষার অবিশ াগ পাওয়ার পশর, িা
আপবি অিুশরাি করশল একটট স্কুল িশষ ৃ প্রথ্ম থ্া থ্
প্রক্রিয়া শুিাবির অবিশ াগ পাওয়ার পশর; িি নেসশমন্ট
পবরিিৃশির েিয োক্রস্তমূলক িযিস্থার বিষশয় বসদ্ধান্ত
নিওয়া িয়। ।

পদ্ধতিগি সুরক্ষা ন াটিশ
নেক্সাস এডু কেশ একেতি │তিকশষ তশক্ষার তিভাগ
ফ্রসশেম্বর 2022

নকাি িবিৃ, প াশলাচিা
ৃ
এিং িরিাস্ত (ARD) কবমটটর
মািযশম আপবি এিং স্কুল আপিার সন্তাশির বেক্ষার
নপ্রািাশমর িযাপাশর বসদ্ধান্ত নিি। ARD কবমটট আপিার
সন্তাি বিশেষ বেক্ষা এিং িৎসংবিষ্ট পবরশষিার েিয
ন াগয বকিা এিযাপারটট বিিারণ
ৃ
করশি। ARD কবমটট
আপিার সন্তাশির পৃথ্ক বেক্ষার নপ্রািাম (IEP) বিকাে,
প াশলাচিা,
ৃ
ও সংশোিি কশর এিং আপিার সন্তাশির
বেক্ষার নেসশমন্ট বিিারণ
ৃ কশর। ARD কবমটট এিং IDEAএর িূ বমকা সম্পবকৃি অবিবরি িথ্য আপিার স্কুল নথ্শক
সং ুি ডকুশমশন্ট পাওয়া ায় িবিৃ, প াশলাচিা
ৃ
, এিং
িরিাস্ত প্রক্রিয়ার বপিা-মািার গাইড (বলংক:
fw.escapps.net)।

বপিামািা বিসাশি পালক বপিামািা
IDEA-এর অিীশি, পালক বপিামািা বপিামািা বিসাশি
কাে করশি পাশর িক্ষণ িা নেট আইি িা বিবি এটট
বিবষদ্ধ কশর িা নেট িা স্থািীয় পশক্ষর সাশথ্ চুক্রিগি
িািযিািকিা নকাি পালক বপিামািাশক বপিামািা
বিসাশি কাে করশি বিশষি কশর। নটক্সাশস আপবি বে
নকাি প্রবিিন্ধী সন্তাশির পালক বপিামািা িি, িািশল
আপবি বপিামািা বিসাশি কাে করশি পাশরি বে
আপবি বিশেষ বেক্ষার বসদ্ধান্ত িিশণ অংে বিশি সম্মি
িি এিং সন্তাশির পরিিী ARD কবমটটর বিঠশকর আশগ
প্রশয়ােিীয় প্রবেক্ষণ নপ্রািামটট সম্পন্ন কশরি, িশি িা
সন্তাশির েিয বিশেষ বেক্ষার বসদ্ধান্ত িিশণর লশক্ষয
আপবি বপিামািা বিসাশি িূ বমকা শুরু করার 90 বেশির
পশর িশি পারশিিা। আপবি একটট অিুশমাবেি প্রবেক্ষণ
নপ্রািাম নেষ করশল একই সন্তাশির বপিামািার িূ বমকা
পালি করশি িা বপিামািা বিসাশি কাে করশি িা অিয
সন্তাশির েিয সাশরাশগট (প্রবিবিবি) বপিামািা বিসাশি
কাে করশি পুিরায় নকািও প্রবেক্ষণ নপ্রািাম বিশি িশি
িা। বে স্কুল বিশেষ বেক্ষার বসদ্ধান্ত িিশণর উশেশেয
আপিাশক বপিামািা বিসাশি বিশয়াগ িা করার বসদ্ধান্ত
নিয়, িািশল বসদ্ধান্ত িিশণর িাবরি িশি সাি কমবেিশসর
ৃ
মশিয আপিাশক অিেযই বলবিি নিাটটে বেশি িশি।
নিাটটশে অিেযই স্থািীয় বেক্ষামূলক এশেক্রির (LEA) এই
বসদ্ধাশন্তর কারণ িযািযা করশি িশি এিং আপিাশক
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অিেযই অিবিি করশি িশি ন আপবি TEA-এর কাশে
একটট বিশেষ বেক্ষার অবিশ াগ োশয়র করশি পাশরি।

সাশরাশগট (প্রবিবিবি) বপিামািা
থ্া থ্ প্রশচষ্টার পশরও বে স্কুল নকািও সন্তাশির
বপিামািাশক সিাি িা সন্ধাি করশি িা পাশর, বপিামািার
োবয়ত্ব পালি করশি পালক বপিামািা অবিচ্ছু ক িা অক্ষম,
বেশু পালক বপিামািার নিাম নসটটংশয় িাস কশর িা িা
বেশুটট নেশটর সন্তাি িয়, িািশল স্কুশলর অিেযই সন্তাশির
েিয বপিামািা বিসাশি কাে করার েিয সাশরাশগট
(প্রবিবিবি) বপিামািা বিশয়াগ করশি িশি িক্ষণ িা
সন্তাশির েিয নেশটর সন্তাি বিসাশি আোলি নকািও
সশরাশগট বপিামািা বি ুি কশর। মযাকবকশি-নিশন্টা
গৃিিীি সিায়িা আইি (McKinney-Vento Homeless
Assistance Act) অিুসাশর বিিঃসঙ্গ গৃিিীি বকশোশরর েিয
স্কুলশক একেি সারাশগট বপিামািা বিশয়াগ করশি িশি।
গৃিিীি িা বিকল্প পবরচ ায়
ৃ থ্াকা বেশুটটর েিয সাশরাশগট
বপিামািা বিশয়াশগর পশর িদ্রুি সম্ভি সন্তাশির বেক্ষাগি
বসদ্ধান্ত িিণকারী এিং নকস কমীশক এই বিশয়াশগর বলবিি
নিাটটে স্কুশলর সরিরাি করশি িশি।
আরও িশথ্যর েিয, বিক্রেট করুি গৃিিীি নিাি করা বেশু
এিং বকশোর(বলংক: bit.ly/39v6KzG)।
সাশরাশগট বপিামািার োবয়ত্ব িিশণ ন াগয িওয়ার েিয
আপবি অিেযই TEA, স্কুল িা সন্তাশির পডাশোিা িা শের
সাশথ্ েবডি নকািও সংস্থার কমী িশি পারশিি িা এিং
সন্তাশির োশথ্রৃ সাশথ্ সাংঘবষক
ৃ নিমি নকািও োথ্ ৃ
আপিার থ্াকশি পারশি িা। সাশরাশগট বপিা-মািা বিসাশি
বি ুি িযক্রির অিেযই প াপ্ত
ৃ জ্ঞাি ও েক্ষিা থ্াকশি িশি,
নসিা প্রোশির েিয ইচ্ছু ক িশি িশি, সন্তাশির োথ্ ৃ
অশেষশণ েিন্ত্র ক্রু ি প্রশয়াগ করশি িশি, বিক্রিি িশিি ন
সন্তাশির থ্া থ্ প্রক্রিয়া অবিকার লবিি িয়বি, সন্তাশির
এিং স্কুল বিক্রেশট াশিি, সন্তাশির পডাশুিার নরকডৃ
প াশলাচিা
ৃ
করশিি, সন্তাশির পডাশুিার সাশথ্ সংবিষ্ট ন
নকািও িযক্রির সাশথ্ পরামে ৃ করশিি, ARD কবমটটর
বিঠশক ন াগ নেশিি, এিং একটট প্রবেক্ষণ নপ্রািাম সম্পূণ ৃ
করশিি। সাশরাশগট বপিামািা বিসাশি কাে করার েিয
নকািও স্কুল কিৃক
ৃ বি ুি িযক্রিশক অিেযই িার পরিিী
বিিাবরি
ৃ
ARD কবমটটর বিঠশকর আশগ প্রবেক্ষণ নপ্রািামটট
সম্পূণ ৃ করশি িশি, িশি সাশরাশগট বপিামািা বিসাশি
প্রাথ্বমক বিশয়াশগর িাবরশির 90 িম বেশির পশর িয়।
আপবি একটট অিুশমাবেি প্রবেক্ষণ নপ্রািাম নেষ করশল
একই সন্তাশির বপিামািার িূ বমকা পালি করশি িা
পদ্ধতিগি সুরক্ষা ন াটিশ
নেক্সাস এডু কেশ একেতি │তিকশষ তশক্ষার তিভাগ
ফ্রসশেম্বর 2022

বপিামািা বিসাশি কাে করশি িা অিয সন্তাশির েিয
সাশরাশগট (প্রবিবিবি) বপিামািা বিসাশি কাে করশি
পুিরায় নকািও প্রবেক্ষণ নপ্রািাম বিশি িশি িা।
সাশরাশগট
বপিামািাশের
সম্পশকৃ
অবিবরি
প্রশয়ােিীয়িার েিয েয়া কশর নেিুি 19 TAC §89.1047
(বলংক: bit.ly/39B7jIa)।

চাইল্ড ফাইন্ড (Child Find)
নেশট িসিাসরি সকল প্রবিিন্ধী বেশু, াশের বিশেষ
বেক্ষা এিং িৎসম্পবকৃি পবরশষিার প্রশয়ােি, প্রবিিন্ধী
বেশু ারা গৃিিীি বেশু িা নেশটর সন্তাি এিং
প্রবিিন্ধীিার িীব্রিা বিবিশেশষ
ৃ
প্রবিিন্ধী বেশু ারা
প্রাইশিট স্কুশল পডাশুিা কশর, িাশের অিেযই সিাি,
অিস্থাি-বিণয়ৃ এিং মূলযায়ি করা উবচি। এই
প্রক্রিয়াটটশক Child Find িলা িয়।
চাইল্ড ফাইন্ড ক্রিয়াকলাশপর অংে বিসাশি, LEA-এর
অিেযই সংিােপে িা অিযািয বমবডয়াশি িা উিয় নক্ষশে
একটট বিজ্ঞবপ্ত/নিাটটে এমি প াপ্তিাশি
ৃ
প্রকাে িা
নঘাষণা করশি িশি ন ি বিশেষ বেক্ষা এিং িৎসম্পবকৃি
পবরশষিার প্রশয়ােিমুিী বেশুশের সিাি, অিস্থাি-বিণয়ৃ
এিং মূলযায়ি করার েিয ক্রিয়াকলাশপর বপিামািাশক
অিবিি করা ায়।
চাইল্ড ফাইন্ড প্রশয়ােিীয়িার পুশরা িণিার
ৃ েিয েয়া কশর
নেিুি বেশু নকক্রিক বিশেষ বেক্ষা প্রক্রিয়ার েিয বলগযাল
নেমওয়াকৃ (Link: fw.escapps.net)।

অবিম বলবিি নিাটটে
আপিার সন্তাশির বিশেষ বেক্ষার প্রশয়ােি সম্পবকৃি
স্কুশলর পেশক্ষপ সম্পশকৃ বলবিি িথ্য আপিাশক নেওয়ার
অবিকার আপিার রশয়শে। আপিার সন্তাশির
সিািকরণ, মূলযায়ি, িা বেক্ষার নেসশমন্ট িা আপিার
সন্তাশির েিয সরিরািকৃি বিিামূশলয উপ ুি পািবলক
এডুশকেি (FAPE) শুরু করার িা পবরিিৃশির প্রস্তাি
করার আশগ স্কুলশক অিেযই পূশিরৃ বলবিি নিাটটে বেশি
িশি। স্কুল আপিার সন্তাশির সিািকরণ, মূলযায়ি, িা
বেক্ষার নেসশমন্ট িা আপিার সন্তাশির েিয সরিরািকৃি
FAPE শুরু িা পবরিিৃি প্রিযািযাি করার আশগ আপিার
পূি বলবিি
ৃ
নিাটটে পাওয়ার অবিকার রশয়শে। পবরিিৃশির
প্রবি আপিার সম্মবি িা পবরিিৃশির েিয আপিার

পৃ্ ষ্ঠা | 2

অিুশরাি বিশিচিা িা কশরই স্কুশলর অিেযই অবিম বলবিি
নিাটটে প্রোি করশি িশি।
নটক্সাশস আপিাশক স্কুশলর ক্রিয়া প্রস্তািিা িা প্রিযািযাশির
কমপশক্ষ পাাঁচ স্কুল বেি আশগ বলবিি নিাটটে বেশি িশি বে
আশরা কম সময়সীমার প্রবি আপবি সম্মবি িা োিাি।
স্কুশলর অিেযই অবিম বলবিি নিাটটশে া অন্তিুি
ৃ থ্াকশি
িশি: স্কুশলর পেশক্ষপিিণ প্রস্তািিা িা প্রিযািযাশির
বিিরণ; স্কুল নকি পেশক্ষশপর প্রস্তাি বেশচ্ছ িা প্রিযািযাি
করশে িার একটট িযািযা; স্কুশলর পেশক্ষপ প্রস্তািিা ও
প্রিযািযাশির বসদ্ধান্ত বিশি িযিহৃি প্রবিটট মূলযায়ি পদ্ধবি,
মূলযায়ি, নরকডৃ, িা বরশপাশটৃ র বিিরণ; IDEA এর পদ্ধবিগি
সুরক্ষার অিীশি আপিার সুরক্ষা রশয়শে এমি একটট
বিিৃবি; এই পদ্ধবিগি সুরক্ষা নিাটটশের একটট কবপ
কীিাশি পাশিি িার িযািযা; িযক্রি িা সংস্থার সাশথ্
ন াগাশ াশগর িথ্য ারা আপিাশক IDEA নিাঝার নক্ষশে
সিায়িা করশি পাশর; আপিার সন্তাশির ARD কবমটট
কিৃক
ৃ বিশিবচি অিযািয পেন্দগুবলর বিিরণ এিং নসই
পেন্দগুবল নকি প্রিযািযাি করা িশয়শে িার কারণগুবল;
এিং অিযািয ক্রিয়াকলাপ নকি স্কুল প্রস্তাি নেয় িা
প্রিযািযাি কশর িার একটট বিিরণ।
নিাটটেটট অিেযই সািারণ েিগশণর নিািগময িাষায় নলিা
উবচি এিং এটট আপিার মািৃিাষায় িা অিযািয ন াগাশ াগ
পদ্ধবিশি অিুিাে করা উবচি বে এটট স্পষ্টি অসম্ভিপর
িা িয়।
বে আপিার নিটটি িাষা িা ন াগাশ াশগর অিযািয
পদ্ধবির নকািও বলবিি িাষা িা থ্াশক, িািশল স্কুশলর
নিাটটেটট নমৌবিকিাশি িা অিয নকািও মািযশম আপিার
মািৃিাষায় িা ন াগাশ াশগর অিযািয পদ্ধবিশি অিুিাে
করশি িশি াশি আপবি এটট িুঝশি পাশরি। এটট করা
িশয়শে মশম স্ক
ৃ ু শলর অিেযই বলবিি প্রমাণ থ্াকশি িশি।
আপিার সন্তাশির েিয স্কুল বিশেষ বেক্ষা এিং
িৎসম্পবকৃি পবরশষিা সরিরাি শুরু করার পশর বে নকাি
সময় আপবি পবরশষিার েিয আপিার সম্মবি প্রিযািার
কশরি, স্কুলটট অিেযই আপিার সন্তাশির বিশেষ বেক্ষা এিং
িৎসম্পবকৃি পবরশষিা সরিরাি িন্ধ কশর বেশি। িশি,
পবরশষিা িন্ধ করার পূশি পবরশষিা
ৃ
নেষ িওয়ার কমপশক্ষ
পাাঁচ স্কুল বেিশসর আশগ আপিাশক অিেযই স্কুশলর অবিম
বলবিি নিাটটে বেশি িশি আপবি বে আশরা কম
সময়সীমার সাশথ্ একমি িা িি।
পদ্ধতিগি সুরক্ষা ন াটিশ
নেক্সাস এডু কেশ একেতি │তিকশষ তশক্ষার তিভাগ
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ইদেক্ট্রচ ক নমে
প্রবিিন্ধী সন্তাশির বপিামািা ইশলকট্রবিক নমশলর
মািযশম বলবিি নিাটটেগুবল পাওয়া নিশে বিশি পাশরি
বে স্কুলটট একরকম একটট বিকল্প রাশি।

অবিিািকীয় সম্মবি
বকেু বিবেৃ ষ্ট কাে করার আশগ স্কুলশক অিেযই আপিার
অিবিি সম্মবিপে িিণ করশি িশি। আপিার অিবিি
সম্মবি িলশি া িুঝায়: আপিার অিুমবি চাওয়া িশয়শে
এমি ক্রিয়াকলাপ সম্পবকৃি সকল িথ্য আপিার
মািৃিাষয়া িা অিযািয ন াগাশ াগ পদ্ধবিশি আপিাশক
নেওয়া িশয়শে; আপবি আপিার অিুমবি চাওয়া িশয়শে
এমি ক্রিয়াকলাপগুবল আপবি িুঝশি পাশরি এিং িাশি
বলবিিিাশি রাক্রে িশয়শেি, এিং বলবিি সম্মবিশি
ক্রিয়াকলাপটটর িণিা
ৃ এিং নকাি নরকডৃ এিং কার কাশে
প্রকাবেি িশি িার িাবলক অন্তিুি
ৃ থ্াশক; এিং আপবি
িুঝশি পাশরি ন আপিার সম্মবি প্রোি নেচ্ছাশসিী এিং
ন নকািও সময় প্রিযািারশ াগয। আপবি বে বিশেষ
বেক্ষা এিং িৎসম্পবকৃি পবরশষিাবের িারািাবিক
সরিরাশি আপিার সম্মবি প্রিযািার করশি চাি, িািশল
আপিাশক অিেযই িা বলবিিিাশি করশি িশি। আপবি
বে সম্মবি নেি এিং িারপশর এটট প্রিযািার কশরি, িিুও
আপিার প্রিযািার অিিণশ াগয িশি িা।
বপিামািার সম্মবি নিয়ার েিয স্কুলশক অিেযই থ্া থ্
প্রশচষ্টার ডকুশমন্ট সংরক্ষণ করশি িশি। স্কুশলর সম্মবি
প্রাবপ্তর প্রশচষ্টা ন মি, নটবলশফাশির নরকডৃ, বচটঠপশের
কবপ এিং আপিার ঘর িা কমস্থল
ৃ পবরেেিৃ করার বিেে
নরকডৃ ডকুশমশন্টেশি অিেযই অন্তিুি
ৃ থ্াকশি িশি।

প্রাথচমক মূেযায়
আপিার বেশু IDEA-এর অিীশি প্রবিিন্ধী বেশু বিসাশি
ন াগয বকিা িা বিিারশণ
ৃ
আপিার সন্তাশির প্রাথ্বমক
মূলযায়ি করার আশগ, পদ্ধবিগি সুরক্ষা নিাটটশের একটট
অিুবলবপ এিং প্রস্তাবিি মূলযায়শির একটট অবিম বলবিি
নিাটটে আপিাশক বেশয় স্কুশলর আপিার অিবিি সম্মবি
বিশি িশি। প্রাথ্বমক মূলযায়শির েিয স্কুলশক আপিার
সম্মবি বিশি থ্া থ্ প্রশচষ্টা করশি িশি। প্রাথ্বমক
মূলযায়শির েিয আপিার সম্মবির অথ্ এই
ৃ িয় ন আপবি
আপিার সন্তাশির েিয বিশেষ বেক্ষা এিং িৎসম্পবকৃি
পবরশষিাবে সরিরাি শুরু করার েিয স্কুলশক আপিার
সম্মবি বেশয়শেি। বে আপিার বেশু নেশটর সন্তাি িয়
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এিং আপিার সাশথ্ িসিাস িা কশর, িািশল স্কুশলর
আপিার অিুমবি বিশি িশি িা বে িারা আপিার সন্ধাি
িা পায় িা আপিার অবিিািকীয় অবিকার সমাপ্ত িয় িা
আোলশির আশেশে নসই অবিকার অিয কাউশক প্রেি
িয়।

প্রাথচমক পচরদেবা
আপিার সন্তািশক প্রথ্মিাশরর মশিা বিশেষ বেক্ষা এিং
িৎসম্পবকৃি পবরশষিাবে সরিরাি করার আশগ আপিার
স্কুলশক অিেযই আপিার অিবিি সম্মবি বিশি িশি।
আপিার সন্তািশক প্রথ্মিাশরর মশিা বিশেষ বেক্ষা এিং
িৎসম্পবকৃি পবরশষিাবে সরিরাি করার আশগ আপিার
স্কুলশক আপিার অিবিি সম্মবি নিয়ার থ্া থ্ প্রশচষ্টা
অিেযই করশি িশি। বে প্রথ্মিাশরর মশিা আপিার
সন্তাশির বিশেষ বেক্ষা এিং িৎসম্পবকৃি পবরশষিাবে
পাওয়ার েিয আপিার সম্মবি প্রোশির অিুশরাশি সাডা িা
নেি, অথ্িা আপবি বে এই রকম সম্মবি বেশি অেীকার
কশরি িা পশর আপিার সম্মবি বলবিিিাশি প্রিযািার
(িাবিল) কশরি, আপিার সন্তাশির ARD কবমটটর
সুপাবরেকৃি বিশেষ বেক্ষা এিং িৎসম্পবকৃি পবরশষিাবে
আপিার সম্মবি োডাই আপিার সন্তাশির েিয সরিরাি
করা িশি পাশর এমি চুক্রি িা একট বিয়ম লাগু করা লাি
করশি আপিার স্কুল পদ্ধবিগি সুরক্ষা (ন মি- মিযস্থিা,
থ্া থ্ প্রক্রিয়া অবিশ াগ, সমািাি সিা, িা একটট
বিরশপক্ষ থ্া থ্ প্রক্রিয়া শুিাবি) িযিিার করশি পারশি
িা।
বে প্রথ্মিাশরর মশিা আপিার সন্তাশির বিশেষ বেক্ষা এিং
িৎসম্পবকৃি পবরশষিাবে পাওয়ার েিয আপবি সম্মবি
বেশি অেীকার কশরি, িা আপবি বে এই রকম সম্মবি
প্রোশির অিুশরাশি সাডা িা নেি িা পশর আপিার সম্মবি
বলবিিিাশি প্রিযািার (িাবিল) কশরি এিং স্কুল আপিার
সন্তাশির নসই বিশেষ বেক্ষা এিং িৎসম্পবকৃি
পবরশষিাগুবল সরিরাি িা কশর ার েিয আপিার সম্মবি
নচশয়বেল, িািশল আপিার স্কুল আপিার সন্তাশির নসই
পবরশষিাবে সরিরাশি িযথ্িার
ৃ
কারশণ আপিার সন্তাশির
কাশে একটট FAPE সরিরাি করার প্রশয়ােিীয়িা লিি
করশে িা; এিং আপিার সম্মবি চাওয়া িশয়বেল এমি
বিশেষ বেক্ষা এিং িৎসম্পবকৃি পবরশষিাবে বেশি আপিার
সন্তাশির েিয একটট ARD কবমটটর বমটটং িা IEP বিকাে
করার স্কুশলর প্রশয়ােি নিই।
আপিার সন্তািশক প্রথ্মিাশরর মশিা বিশেষ বেক্ষা এিং
সম্পবকৃি পবরশষিা সরিরাি করার পশর আপবি বে নকাি
পদ্ধতিগি সুরক্ষা ন াটিশ
নেক্সাস এডু কেশ একেতি │তিকশষ তশক্ষার তিভাগ
ফ্রসশেম্বর 2022

সময় আপিার সম্মবি বলবিিিাশি প্রিযািার (িাবিল)
কশরি, িািশল স্কুল এ োিীয় পবরশষিাবে সরিরাি
অিযািি িা রািশি পাশর, িশি নসই পবরশষিাবে িন্ধ করার
আশগ আপিাশক “অবিম বলবিি নিাটটে” বেশরািাশমর
অিীশি বিেযমাি িণিা
ৃ অিু ায়ী অবিম বলবিি নিাটটে
সরিরাি করশি িশি।

পু মূেযায়
ব
স্কুল আপিার সন্তাশির পুিমূলযায়শির
ৃ
েিয অিেযই
আপিার সম্মবি িিণ করশি িা িা িশল নেিাশি পাশর ন
স্কুল আপিার সম্মবি নিয়ার েিয থ্া থ্ পেশক্ষপ
বিশয়শে এিং আপবি সাডা বেশি িযথ্ িশয়শেি।
ৃ

ওিাররাইড (অিািয) প্রক্রিয়া -

বে আপিার বেশু
পািবলক স্কুশল িবিৃ িয় িা আপবি আপিার বেশুশক
একটট সরকাবর স্কুশল িবিৃ করশি চাি এিং আপবি
প্রাথ্বমক মূলযায়শির েিয সম্মবি নেওয়ার অিুশরাশি
সাডা বেশি অেীকৃবি োবিশয়শেি িা িযথ্ ৃ িশয়শেি,
িািশল IDEA-এর মিযস্থিা িা থ্া থ্ প্রক্রিয়া অবিশ াগ,
নরেুযশলেি সিা, িা একটট বিরশপক্ষ থ্া থ্ শুিাবি
প্রক্রিয়া িযিিার কশর আপিার স্কুল আপিার সন্তাশির
প্রাথ্বমক মূলযায়ি করার নচষ্টা করশি পাশর, িশি এটট
আিবেযক িয়। আপিার স্কুল আপিার সন্তাশির
সিািকরণ, অিস্থাি-বিণয়ৃ এিং মূলযায়ি করার
োবয়ত্বগুবল লিি করশি িা (চাইল্ড ফাইন্ড িািযিািকিা)
বে িা এই পবরবস্থবিশি আপিার সন্তাশির মূলযায়ি
চালাশি িা পাশর।
আপবি বে আপিার সন্তাশির পুিমূলযায়শির
ৃ
সম্মবি
োিাশি অেীকার কশরি, িািশল আপিার স্কুল মিযস্থিা
িা থ্া থ্ প্রক্রিয়া অবিশ াগ, নরেুযশলেি সিা, িা একটট
বিরশপক্ষ থ্া থ্ শুিাবি প্রক্রিয়া িযিিার কশর আপিার
সন্তাশির পুিমূলযায়ি
ৃ
করার নচষ্টা করশি পাশর ন ি
আপিার সন্তাশির পুিমূলযায়শির
ৃ
সম্মবিোশি আপিার
অেীকৃবি অিািয করার নচষ্টা করশি পাশর, িশি এটট
আিবেযক িয়। ন মবি প্রাথ্বমক মূলযায়িগুবলর নক্ষশে,
আপিার স্কুল IDEA অিুসাশর িার িািযিািকিা লিি
কশর িা বে এই পদ্ধবিশি পুিমূলযায়ি
ৃ
করশি অেীকার
কশর।
বে নিামস্কুবলংিূ ি িা বপিামািা কিৃক
ৃ বিে িরশচ
প্রাইশিট স্কুশল িবিৃকৃি এমি নকাি সন্তাশির বপিামািা
প্রাথ্বমক মূলযায়ি িা পুিমূলযায়শির
ৃ
েিয সম্মবি িা নেি
িা সম্মবি প্রোশির অিুশরাশি সাডা বেশি বপিামািা িযথ্ ৃ
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িি, িািশল স্কুল িবণিৃ IDEA এর সম্মবি ওিাররাইড
(অিািয) প্রক্রিয়া িযিিার করশি পারশি িা। স্কুল বডবিশের
আপিার বেশুশক িযা য পবরশষিাবে (প্রবিিন্ধী বেশুশের
েিয বপিামািা-প্রবিটিি বকেু নিসরকারী স্কুলগুবলর েিয
উপলব্ধ পবরশষিাবে) পাওয়ার ন াগয বিসাশি বিশিচিা করার
প্রশয়ােি নিই।
আপিার সন্তাশির মূলযায়ি িা পুিমূলযাশয়ির
ৃ
অংে বিসাশি
বিেযমাি নডটা স্কুল কিৃক
ৃ প াশলাচিা
ৃ
করার িা আপিার
সন্তািশক একটট পরীক্ষা িা অিযািয মূলযায়ি নেয়ার আশগ,
া সকল বেশুশের নেওয়া িয়, আপির অিুমবি নিয়ার
প্রশয়ােি নিই বে সকল বেশুশের নক্ষশে বপিামািা/
অবিিািক সম্মবি প্রশয়ােি িা িয়। স্কুল আপিাশক িা
আপিার সন্তাশির অিয নকাি পবরশষিা, নিশিবফট িা
ক্রিয়াকলাপ িা নেয়ার েিয আপিার একটট পবরশষিা িা
ক্রিয়াকলাশপর সম্মবিোশি অেীকৃবিশক িযিিার করশি
পাশর িা।

স্বিন্ত্র চশক্ষাগি মূেযায়
একটট েিন্ত্র বেক্ষাগি মূলযায়ি (IEE) িল এমি একটট
মূলযায়ি া স্কুল কিৃক
ৃ বি ি
ু িয় এমি নকাি ন াগয িযক্রি
দ্বারা পবরচাবলি িয়। আপবি বে আপিার স্কুল কিৃক
ৃ
গৃিীি আপিার সন্তাশির মূলযায়শি একমি িা িি, িািশল
আপিার সন্তাশির একটট IEE পাওয়ার অবিকার আপিার
রশয়শে। আপবি িি একটট IEE-এর েিয অিুশরাি
করশিি, িিি স্কুল অিেযই আপিাশক নসটট মূলযায়শির
মািেণ্ড এিং নকাথ্ায় IEE বিশি িয় নস সম্পশকৃ িথ্য নেশি।

সরকাচর খরদি IEE
আপবি বে স্কুল কিৃক
ৃ প্রেি মূলযায়শির সাশথ্ একমি িা
িি, িািশল সরকাবর িরশচ আপিার সন্তাশির স্কুশলর পক্ষীয়
িয় এমি নকাি িযক্রি দ্বারা মূলযায়ি করশি অিুশরাি করার
অবিকার আপিার রশয়শে।
সরকাবর িরচ (Public expense) িলশি িুঝায় স্কুল িয়শিা
মূলযায়শির পুশরা িরশচর েিয অথ্ প্রোি
ৃ
কশর িা বিক্রিি
কশর ন অিযথ্ায় মূলযায়ি আপিাশক নকািও িরচ োডাই
সরিরাি করা িয়।
বে আপবি সরকাবর িরশচ আপিার সন্তাশির IEE- এর
অিুশরাি কশরি, িািশল আপিার স্কুল অিবিবিলশে
এগুবলর ন নকাি একটট অিেযই করশি: (ক) আপিার
সন্তাশির মূলযায়ি সটঠক বকিা িা প্রমাণ করার েিয শুিাবি
অিুশরাি করশি থ্া থ্ প্রক্রিয়া অবিশ াগ োশয়র করশি;
পদ্ধতিগি সুরক্ষা ন াটিশ
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অথ্িা (ি) সরকাবর িরশচ একটট IEE সরিরাি করশি বে
স্কুল একটট শুিাবিশি এটা প্রেেিৃ িা কশর ন আপিার
দ্বারা প্রাপ্ত আপিার সন্তাশির মূলযায়ি স্কুশলর মািেণ্ড
পূরণ কশরবি।
বে স্কুশলর পবরচাবলি মূলযায়শি আপবি অসশন্তাষ প্রকাে
কশরি, িািশল প্রবিিার সরকাবর িরশচ আপবি নকিলমাে
একটট IEE-এর অবিকারী িি।
আপবি বে আপিার সন্তাশির IEE -এর অিুশরাি কশরি,
িািশল স্কুল আপিাশক ক্রেজ্ঞাসা করশি পাশর আপবি
নকি আপিার স্কুল দ্বারা প্রাপ্ত আপিার সন্তাশির
মূলযায়শি আপবি করশেি। িশি, আপিার স্কুশলর িযািযার
প্রশয়ােি িা িশি পাশর এিং অশ ৌক্রিকিাশি বিলেও িা
করশি পাশর িয়শিা সরকাবর িরশচ আপিার সন্তাশির IEE
সরিরাি করশি িিু িা একটট থ্া থ্ প্রক্রিয়া অবিশ াগ
োশয়র করশি ন ি আপিার সন্তাশির স্কুশলর মূলযায়ি
সমথ্শির
ৃ
েিয থ্া থ্ প্রক্রিয়া শুিাি অিুশরাি করশি
পাশর।

IEE-র মা েন্ড
বে নকাি IEE সরকাবর িরশচ িয়, িািশল মূলযায়শির
অিস্থাি এিং পরীক্ষশকর ন াগযিা সি ন মািেশন্ডর
অিীশি মূলযায়ি প্রাপ্ত িয় িা অিেযই স্কুশলর নসই
মািেশন্ডর অিুরুপ িশি া মূলযায়ি পবরচালিায় িযিহৃি
িয় ন িাশি নসই মািেন্ড আপিার IEE অবিকাশরর সাশথ্
সামঞ্জসযপূণ িশি।
ৃ
পূিিিী
ৃ মািেণ্ড িযিীি, স্কুল সরকাবর
িরশচ IEE প্রাবপ্তর সাশথ্ সংবিষ্ট েিৃ িা সময়সীমা আশরাপ
করশি পাশর িা।

শু াচ আচিকাচরদকর চসদ্ধান্ত
বে স্কুল একটট থ্া থ্ প্রক্রিয়া শুিাবি অিুশরাি করশি
থ্া থ্ প্রক্রিয়া অবিশ াগ োশয়র কশর এিং শুিাবি
আবিকাবরক বিিারণ
ৃ
কশর ন স্কুশলর মূলযায়ি থ্া থ্
িশয়শে িা আপবি ন IEE প্রাপ্ত িশয়শেি িা স্কুশলর IEE
মািেশণ্ডর সাশথ্ নমশল িা, িািশল IEE-এর েিয স্কুশলর
নকাি িরচ বেশি িশি িা।

বযন্সিগি খরদি IEE
আপিার বিশের িরশচ সিো
ৃ IEE পাওয়ার অবিকার
আপিার রশয়শে। নক এটটর েিয অথ্ ৃপ্রোি করশে এই
বিশিচিা িযবিশরশক, আপিার সন্তািশক FAPE সরিরাি
করা সম্পশকৃ ন নকািও বসদ্ধাশন্ত স্কুলশক অিেযই এই IEE

পৃ্ ষ্ঠা | 5

বিশিচিা করশি িশি বে IEE স্কুশলর মািেণ্ড পূরণ কশর।
থ্া থ্ প্রক্রিয়া শুিাবিশি আপবি একটট IEE প্রমাণ বিসাশি
উপস্থাপি করশি পাশরি।

একে শু াচ আচিকাচরক কিত ক
ব আদেশকতি
IEE
বে একেি শুিাবি আবিকাবরক নকাি থ্া থ্ প্রক্রিয়া
শুিাবির অংে বিসাশি একটট IEE আশেে নেি, িািশল
স্কুলশক অিেযই এটটর েিয অথ্ প্রোি
ৃ
করশি িশি।

প্রবিিন্ধী বেশুশের েৃঙ্খলকরণ পদ্ধবি
স্কুে কমীর অচিকার
নকস-বাই-নকস চ িারণ
ব
স্কুল কমীরা নকস-িাই-নকস বিবিশি নকাি বিন্ন পবরবস্থবি
বিশিচিা করশি পাশর এটট বিিারশণশর
ৃ
নক্ষশে ন েৃঙ্খলা
সম্পবকৃি বিশনাি প্রশয়ােিীয়িা অিুসাশর কৃি নেসশমন্ট
পবরিিৃি স্কুশলর োেশের আচরণবিবি লিি করা একটট
প্রবিিন্ধী সন্তাশির েিয উপ ি
ু বকিা।

সািারণ
প্রবিিন্ধী বেশুশের েিয এ োিীয় পেশক্ষপ িিশণর নক্ষশে
স্কুল কমীরা োেশের আচরণবিবি লিি করা একটট
প্রবিিন্ধী বেশুশক িার িিৃমাি নেসশমন্ট িশি একটট
উপ ুি অন্তিিী
ৃ বিকল্প বেক্ষামূলক নসটটং (IAES), অিয
নসটটং িা স্থবগিকরশণ অিবিক একটািা 10 স্কুল বেিশসর
েিয অপসারণ করশি পাশর। স্কুল কমীরা অসোচরশণর
পৃথ্ক ঘটিার েিয একই বেক্ষািশষ অিবিক
ৃ
টািা 10 স্কুল
বেিশসর েিয বেশুশক অবিবরি অপসারণ আশরাপ করশি
পাশর, িশি নসই অপসারশণ নেসশমন্ট পবরিিৃি থ্াকশি িা
(সংজ্ঞার েিয ’োক্রস্তমূলক অপসারশণর কারশণ নেসশমন্ট
পবরিিৃি’ (Change of Placement Because of Disciplinary
Removals) বেশরািামটট নেিুি)। িি একেি প্রবিিন্ধী
বেশুশক একই স্কুল িশষ ৃনমাট 10 স্কুল বেিশসর েিয িার
িিৃমাি নেসশমন্ট নথ্শক অপসারণ করা িয়, নসই স্কুল িশষ ৃ
অপসারশণর পরিিী বেিগুবলশি স্কুলশক অিেযই উপবেশরািাম পবরশষিাবের অিীশি বিশচর প্রশয়ােিীয়
পবরমাশণ পবরশষিা সরিরাি করশি িশি।

অচিচরি অচিকার
বে ন আচরশণ োেশের আচরণবিবি লিি ঘশট িাশি
সন্তাশির অক্ষমিার প্রকাে িা নপশল এিং োক্রস্তমূলক
পদ্ধতিগি সুরক্ষা ন াটিশ
নেক্সাস এডু কেশ একেতি │তিকশষ তশক্ষার তিভাগ
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নেসশমন্ট পবরিিৃি একটািা 10 স্কুল বেিশসর নিবে িশয়
নগশল, িিি স্কুল কমীরা নসই প্রবিিন্ধী সন্তাশির েিয
একই পদ্ধবিশি এিং একই সমশয়র েিয োক্রস্তমূলক
প্রক্রিয়া প্রশয়াগ করশি পাশর ন মি িা অপ্রবিিন্ধী
বেশুশের েিযও প্রশ ােয, িশি পবরশষিাবের অিীশি বিশচ
িবণিৃ বিসাশি স্কুশলর অিেযই নসই বেশুশক পবরশষিা
সরিরাি করশি িশি। সন্তাশির ARD কবমটট এই োিীয়
পবরশষিার েিয IAES বিিারণ
ৃ কশর।

পচরদেবাচে
নসই স্কুল িশষ ৃ 10 িা িার কম স্কুল বেিশসর েিয িার
িিৃমাি নেসশমন্ট নথ্শক অপসাবরি প্রবিিন্ধী িা
অপ্রবিিন্ধী বেশুশক স্কুল বডবিে পবরশষিা সরিরাি কশর
িা।
প্রবিিন্ধী বেশু াশক 10 স্কুল বেিশসর নিবে সময় সন্তাশির
িিৃমাি নেসশমন্ট নথ্শক অপসারণ করা িশয়শে এিং
আচরণটটশি সন্তাশির অক্ষমিার প্রকাে িা নপশল িা
াশক বিশেষ পবরবস্থবির অিীশি অপসারণ করা িশয়শে,
িাশক অিেযই এগুবল করশি িশি:
▪ বেক্ষাগি পবরশষিাবে িিণ চাবলশয় াি (একটট
উপলব্ধ FAPE পাি), াশি বেশুশক সািারণ
বেক্ষার পাঠযিশম অংে নিওয়া চাবলশয় ন শি
সক্ষম করা ায় অিয নসটটংশয় িশলও (এটট IAES
িশি পাশর) এিং সন্তাশির IEP-নি বিিাবরি
ৃ
লক্ষযগুবল অেৃশির বেশক অিসর িওয়া ায়;
এিং
▪ উপ ুি অিুসাশর একটট ক্রিয়ামূলক আচরণগি
মূলযায়ি, এিং আচরণগি িস্তশক্ষপ পবরশষিা
এিং সংশোিি িিণ করুি, া আচরশণর লিি
সমািাশির েিয বডোইি করা িশয়শে াশি এটট
আিার িা ঘশট।
একই স্কুল িশষ একটট
ৃ
প্রবিিন্ধী বেশু 10 স্কুল বেিশসর েিয
িার িিৃমাি নেসশমন্ট নথ্শক অপসাবরি িওয়ার পশর
এিং বে িিৃমাি অপসারণটট একটািা 10 স্কুল বেিস িা
কম সমশয়র েিয িয় এিং বে অপসারশণ নেসশমন্ট
পবরিিৃি িা িয় (বিশচ সংজ্ঞা নেিুি), িািশল কমপশক্ষ
সন্তাশির একেি বেক্ষশকর সাশথ্ পরামে ৃ কশর স্কুল
কমীরা কী পবরমাণ পবরশষিা েরকার িা বিিারণ
ৃ করশি
ন ি বেশুশক সািারণ বেক্ষার পাঠযিশম অংে নিওয়া
চাবলশয় ন শি সক্ষম করা ায় অিয নসটটংশয় িশলও এিং
সন্তাশির IEP-নি বিিাবরি
ৃ
লক্ষযগুবল অেৃশির বেশক
অিসর িওয়া ায়।
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বে অপসারশণ নেসশমন্ট পবরিিৃি িয়, িািশল সন্তাশির
ARD কবমটট উপ ুি পবরশষিা বিিারণ
ৃ করশি ন ি বেশুশক
সািারণ বেক্ষার পাঠযিশম অংে নিওয়া চাবলশয় ন শি
সক্ষম করা ায় অিয নসটটংশয় িশলও (এটট IAES িশি পাশর)
এিং সন্তাশির IEP-নি বিিাবরি
ৃ
লক্ষযগুবল অেৃশির বেশক
অিসর িওয়া ায়।

অচিবযন্সি (Manifestation) চ িারণ
ব
োেশের আচরণবিবি লিশির কারশণ প্রবিিন্ধী সন্তাশির
নেসশমন্ট পবরিিৃি করার ন নকাি বসদ্ধাশন্তর 10 স্কুল
বেিশসর মশিয (নসই অপসারণ িযিীি ন িাশি একটািা 10
স্কুল বেিস িা িার কম িয় এিং নেসশমন্ট পবরিিৃি িয় িা),
সন্তাশির IEP, নকাি বেক্ষশকর প শিক্ষণ
ৃ
এিং বিিারশণশর
ৃ
নক্ষশে আপিার সরিরািকৃি ন নকাি প্রাসবঙ্গক িথ্য সি
স্কুল, আপবি এিং ARD কবমটটর সংবিষ্ট সেসযশের
(আপিার এিং স্কুশলর বিিারণ
ৃ অিু ায়ী) অিেযই োেশের
ফাইশলর সমস্ত প্রাসবঙ্গক িথ্য প াশলাচিা
ৃ
করশি িশি:
▪
বে প্রশ্নািীি আচরণ বেশুটটর অক্ষমিার কারশণ
িয় িা িার সাশথ্ প্রিযক্ষ এিং উশেিশ াগয সেন্ধ
থ্াশক; িা
▪
বে প্রশ্নািীি আচরণটটই বেল বেশুটটর IEP
িাস্তিায়শি স্কুশলর িযথ্িার
ৃ প্রিযক্ষ ফলাফল।
বে স্কুল, আপবি এিং ARD কবমটটর সংবিষ্ট সেসযগণ
বিিারণ
ৃ কশরি ন এই েিৃগুবলর ন নকািও একটট পূরণ
করা িশয়বেল, িািশল আচরণটট অিেযই সন্তাশির অক্ষমিা
প্রকাশের েিয বিিাবরি
ৃ
িশি িশি।
বে স্কুল, আপবি এিং সন্তাশির ARD কবমটটর সংবিষ্ট
সেসযগণ বিিারণ
ৃ
কশরি ন প্রশ্নািীি আচরণ IEP
িাস্তিায়শি স্কুশলর িযথ্িার
ৃ
প্রিযক্ষ ফলাফল বেল, িািশল
এই ঘাটবিগুবল সমািাশির েিয স্কুলশক িাৎক্ষবণক
পেশক্ষপ বিশি িশি।

আিরণটি চশশুটির একটি অক্ষমিার
অচিবযন্সি চিসাদব চ িারণ
ব
বে স্কুল, আপবি এিং সন্তাশির ARD কবমটটর সংবিষ্ট
সেসযগণ বিিারণ
ৃ কশরি ন আচরণটট সন্তাশির অক্ষমিার
অবিিযক্রি বেল, িািশল ARD কবমটটশক এগুবলর ন নকাি
একটট করশি িশি:
▪ কা ক্ষম
ৃ
আচরণগি মূলযায়ি পবরচালিা করুি
বে স্কুল নেসশমন্ট পবরিিৃি ঘটার ফলাফল
িওয়ার মশিা আচরশণর আশগ একটট কা ক্ষম
ৃ
পদ্ধতিগি সুরক্ষা ন াটিশ
নেক্সাস এডু কেশ একেতি │তিকশষ তশক্ষার তিভাগ
ফ্রসশেম্বর 2022

▪

আচরণগি মূলযায়ি পবরচালিা িা কশর, এিং
সন্তাশির েিয একটট আচরণগি িস্তশক্ষপ
পবরকল্পিা িাস্তিায়ি করুি; িা
বে ইবিমশিয নকািও আচরণগি িস্তশক্ষশপর
পবরকল্পিা বিবর করা িশয় থ্াশক, আচরণগি
িস্তশক্ষপ পবরকল্পিার প াশলাচিা
ৃ
করুি এিং
আচরশণর সমািাশির েিয প্রশয়ােি মশিা এটট
সংশোিি করুি।

বিশেষ পবরবস্থবি (Special Circumstances) বিিাশগর
অিীশি বিশচ িবণিগুবল
ৃ
িযিীি, স্কুলটট অিেযই আপিার
বেশুশক নসই নেসশমশন্ট বফবরশয় আিশি ন িাি নথ্শক
আপিার বেশুটটশক অপসারণ করা িশয়বেল বে িা
আপবি এিং বডবিে আচরণগি িস্তশক্ষপ পবরকল্পিার
সংশোিিীর অংে বিসাশি স্থাি পবরিিৃশির সাশথ্ সম্মি
িি।

চবদশে পচরচিচি (Special Circumstances)
আচরণটট আপিার সন্তাশির অক্ষমিার অবিিযক্রি নিাক
িা িা নিাক, স্কুল কমীরা নকাি োেশক অিবিক 45 বেশির
নিবে সমশয়র েিয একটট IAES - এ (সন্তাশি ARD কবমটট
দ্বারা বিিাবরি)
ৃ
সবরশয় বেশি পাশর, আপিার সন্তাি বে:
▪ স্কুশল একটট অস্ত্র (weapon) আশি (বিশচ সংজ্ঞা
নেিুি) িা স্কুশলর মশিয, স্কুল প্রাঙ্গশণ, িা TEA িা
স্কুশলর এিবিয়ারিুি স্কুল কা িশম
ৃ
একটট অস্ত্র
রাশি;
▪ নেশিশুশি অবিি মােকদ্রিয (illegal drugs)
(বিশচ সংজ্ঞা নেিুি) রাশি িা িযিিার কশর, িা
নকািও বিয়বন্ত্রি উপাোশির (controlled
substance) বিিয় িা অিুশরাি কশর, (বিশচ সংজ্ঞা
নেিুি), িি স্কুশলর মশিয, স্কুল প্রাঙ্গশণ, িা TEA িা
স্কুশলর এিবিয়ারিুি স্কুল কা িশম
ৃ
রশয়শে; িা
▪ অিয িযক্রিশক গুরুির োরীবরক আঘাি (serious
bodily injury) (বিশচ সংজ্ঞা নেিুি) কশরশে িি
স্কুশলর মশিয, স্কুল প্রাঙ্গশণ, িা TEA িা স্কুশলর
এিবিয়ারিুি স্কুল কা িশম
ৃ
রশয়শে।

সংজ্ঞাসমূি
চ য়চন্ত্রি উপাো (Controlled substance) িলশি
িুঝায় বিয়বন্ত্রি উপাোি আইি (Controlled Substances
Act) (21 U.S.C. 812(C)) এর 202(c) নসকেশির I, II, III, IV, or
V বেবডউলসমূশির অিীশি বচবিি একটট মােক িা অিয
ন নকাি উপাোি।
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িশয়শে এিং অপসারণগুবলর একটট
আশরকটটর সাশথ্ বিকটয।

অববি মােকদ্রবয (Illegal drug) িলশি িুঝায় একটট
বিয়বন্ত্রি উপাোি, বকন্তু এটটশি এমি নকাি বিয়বন্ত্রি
উপাোি অন্তিুি
ৃ িশিিা া লাইশসিিারী োস্থযশসিা
নপোোশরর িত্ত্বািিাশি বিিিাশি অবিকাশর আশস িা
িযিহৃি িয় িা আইি অিু ায়ী িা নফডাশরল আইশির নকাি
বিিাশির অিীশি অিয নকাি কিৃপ
ৃ শক্ষর অিীশি বিিিাশি
অবিকাশর আশস িা িযিহৃি িয়।

গুরুির শারীচরক আঘাি (Serious bodily injury)
এর অথ্টট
ৃ মাবকৃি ুিরাষ্ট্র আইশির টাইশটল 18, নসকেি
1365, সাি-নসকেি (h) এর (3) অিুশচ্ছশের গুরুির
োরীবরক আঘাি (serious bodily injury) পবরিাষা প্রেি
িশয়শে।

অস্ত্র (Weapon) এর অথ্টট
ৃ মাবকৃি ুিরাষ্ট্র আইশির
টাইশটল 18, নসকেি 930, সাি-নসকেি (g) এর (2)
অিুশচ্ছশের বিপজ্জিক অস্ত্র (dangerous weapon)
পবরিাষায় প্রেি িশয়শে।

ন াটিচিদকশ
ন িাবরশি এটট োেশের আচরণবিবি লিশির কারশণ
আপিার সন্তাশির নেসশমন্ট পবরিিৃশির দ্বারা অপসারণ
করার বসদ্ধান্ত নিয়, স্কুল বডটষ্ট্রে অিেযই আপিাশক নসই
বসদ্ধান্ত সম্পশকৃ অিবিি করশি এিং আপিাশক একটট
পদ্ধবিগি সুরক্ষা নিাটটে সরিরাি করশি।

শান্সিমূেক অপসারদণর কারদণ নেসদমদন্টর
পচরবিব
আপিার সন্তাশির িিৃমাি বেক্ষাগি নেসশমন্ট নথ্শক
আপিার প্রবিিন্ধী সন্তাশির অপসারণ িল নেসশমশন্টর
পবরিিৃি বে:
▪ অপসারণটট একটািা 10 স্কুল বেিশসর েিয; িা
▪ আপিার বেশুটট পযাটািিূৃ ূ্ি িারািাবিক
অপসারশণর সম্মুিীি িশয়শে কারণ:
o অপসারশণর িারািাবিকিা এক স্কুল িশষ ৃ
নমাট 10 স্কুল বেিশসর অবিক;
o আপিার সন্তাশির আচরণ পূিিিী
ৃ
ঘটিাগুবলশি সন্তাশির আচরশণর সাশথ্
শথ্ষ্ট বমল রশয়শে ার ফশল িারািাবিক
অপসারণ িশয়শে; এিং
o প্রবিটট অপসারশণর বেঘযৃ বিসাশি
অবিবরি কারণগুবলর মশিয, আপিার
বেশুশক নমাট ি িার অপসারণ করা
পদ্ধতিগি সুরক্ষা ন াটিশ
নেক্সাস এডু কেশ একেতি │তিকশষ তশক্ষার তিভাগ
ফ্রসশেম্বর 2022

অপসারশণর নকাি পযাটাি ৃনেসশমশন্টর পবরিিৃি গঠি
কশর বকিা িা স্কুল দ্বারা নকস-িাই-নকস বিবিশি এিং
চযাশলঞ্জ করার নক্ষশে িা থ্া থ্ প্রক্রিয়া এিং বিচাবরক
কা িশমর
ৃ
মািযশম প াশলাচিা
ৃ
সাশপশক্ষ বিিারণ
ৃ করা
িয়।

নসটিং এর চ িারণ
ব
ARD কবমটট নেসশমন্ট পবরিিৃি োিীয় অপসারণ এিং
অবিবরি কিৃপ
ৃ ক্ষ এিং বিশেষ পবরবস্থবি (Additional
Authority and Special Circumstances) বিিাগগুবলশি
অপসারশণর েিয IAES বিিারণ
ৃ কশর।

আচপে
সািারণ
আপবি থ্া থ্ প্রক্রিয়া শুিাবির েিয অিুশরাি করশি
একটট থ্া থ্ প্রক্রিয়া অবিশ াগ োশয়র করশি পাশরি
বে আপবি এই বিষয়গুবলশি সম্মি িা িি:
▪ এই েৃঙ্খলা বিবিমালার অিীশি নেসশমন্ট
সংিান্ত নকাি বসদ্ধান্ত; িা
▪ উপশরাি অবিিযক্রি (Manifestation) বিিারণ।
ৃ
প্রশ ােয প্রক্রিয়া শুিাবির েিয অিুশরাি করশি স্কুল
একটট প্রক্রিয়ার অবিশ াগ োিাশি পাশর বে এটট বিশ্বাস
কশর ন আপিার সন্তাশির িিৃমাি নেসশমন্ট িোয়
রািশল আপিার সন্তাশির িা অিযশের ক্ষবি িওয়ার শথ্ষ্ট
সম্ভািিা রশয়শে।

শু াচ আচিকাচরদকর অচিকার
বিশচর থ্া থ্ প্রক্রিয়া পদ্ধবি সম্পবকৃি বিিাশগ িবণিৃ
প্রশয়ােিীয়িা পূরণকারী শুিাবি আবিকাবরকশক থ্া থ্
প্রক্রিয়া শুিাবি পবরচালিা করশি িশি এিং বসদ্ধান্ত বিশি
িশি। শুিাবি আবিকাবরক া করশি পাশর:
▪ আপিার প্রবিিন্ধী সন্তািশক নসই নেসশমশন্ট
বফবরশয় নেশি ন িাশি নথ্শক আপিার সন্তািশক
সরাশিা িশয়বেল বে শুিাবি আবিকাবরক বিিারণ
ৃ
কশর ন অপসারণটট স্কুল কমীশের কিৃপ
ৃ শক্ষর
বেশরািাশমর অিীশি িবণিৃ প্রশয়ােিীয়িার
লিি বেল,িা আপিার সন্তাশির আচরশণ
আপিার সন্তাশির অক্ষমিা প্রকাে নপশয়বেল; িা
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▪

অিবিক 45 স্কুল বেিশসর েিয একটট উপ ুি
IAES-এ আপিার প্রবিিন্ধী সন্তাশির নেসশমন্ট
পবরিিৃি করার আশেে নেশি বে শুিাবি
আবিকাবরক বিিারণ
ৃ কশরি ন আপিার সন্তাশির
িিৃমাি নেসশমন্ট িোয় রািার ফশল আপিার
সন্তাশির িা অিযশের ক্ষবি িওয়ার শথ্ষ্ট সম্ভািিা
রশয়শে।

এই শুিাবি প্রক্রিয়ার পুিরািৃবি িশি পাশর, বে স্কুল বিশ্বাস
কশর ন আপিার সন্তািশক মূল নেসশমশন্ট বফবরশয় বেশল
আপিার সন্তাশির িা অিযশের ক্ষবি িওয়ার শথ্ষ্ট সম্ভািিা
রশয়শে।
আপবি িা স্কুল িিই এই রকম শুিাবির েিয অিুশরাি
করশি থ্া থ্ প্রক্রিয়া অবিশ াগ োশয়র কশরি, একটট
শুিাবি অিেযই অিুটিি িশি িশি া বিশচ থ্া থ্ প্রক্রিয়া
পদ্ধবি বিিাশগ িবণিৃ প্রশয়ােিীয়িাগুবল পূরণ কশর, িশি
বিশনরগুবল িযবিি।
▪ TEA িা স্কুলশক অিেযই একটট দ্রুি থ্া থ্ প্রক্রিয়া
শুিাবির িযিস্থা করশি িশি া শুিাবির েিয
অিুশরাশির িাবরশির 20 স্কুল বেিশসর মশিয
অিেযই অিুটিি িশি িশি এিং ার ফশল
শুিাবির 10 স্কুল বেিশসর মশিয অিেযই একটট
সমািাি িশি িশি।
▪ আপবি এিং স্কুল সিা িা করার েিয বলবিিিাশি
সম্মি িা িশল িা মিযস্থিা িযিিার করশি রাক্রে িা
িশল, থ্া থ্ প্রক্রিয়া অবিশ াশগর নিাটটে
পাওয়ার সাি কম বেিশসর
ৃ
মশিয সমািাশির েিয
একটট সিা অিেযই িশি িশি। থ্া থ্ প্রক্রিয়া
অবিশ াগ প্রাবপ্তর 15 কম ৃ বেিশসর মশিয উিয়
পশক্ষর সন্তুটষ্ট মশি বিষয়টট সমািাি িা িশল
শুিাবি কা িম
ৃ
আগাশি পাশর।
▪ অিযািয থ্া থ্ প্রক্রিয়া শুিাবির েিয প্রবিটিি
পদ্ধবিগি বিয়মকািুশির নচশয় দ্রুি থ্া থ্
প্রক্রিয়া শুিাবির েিয বিন্ন বকেু বিয়মকািুি
একটট নেট প্রবিিা করশি পাশর, িশি সময়সীমা
িযবিি, এই বিয়মকািুি অিেযই থ্া থ্ প্রক্রিয়া
শুিাবির বিষশয় এই ডকুশমশন্টর বিয়মকািুশির
সাশথ্ সামঞ্জসযপূণ িশি
ৃ
িশি।
বিশচ বসবিল অযাকেি (Civil Actions) বিিাশগর িণিা
ৃ
অিুসাশর অিযািয থ্া থ্ প্রক্রিয়া শুিাবির বসদ্ধাশন্তর
মশিাই আপবি িা স্কুল দ্রুি থ্া থ্ প্রক্রিয়া শুিাবির
বসদ্ধাশন্তর আবপল করশি পাশরি।
পদ্ধতিগি সুরক্ষা ন াটিশ
নেক্সাস এডু কেশ একেতি │তিকশষ তশক্ষার তিভাগ
ফ্রসশেম্বর 2022

আচপদের সময় নেসদমন্ট
উপশরর িণিা
ৃ অিুসাশর িি আপবি িা স্কুল েৃঙ্খলা
সংিান্ত বিষশয় থ্া থ্ প্রক্রিয়া অবিশ াগ োশয়র কশর,
আপিার সন্তাশির অিেযই ( বে আপবি এিং TEA িা স্কুল
অিযথ্ায় রাক্রে িা িি) শুিাবি আবিকাবরশকর বসদ্ধাশন্তর
অশপক্ষারি IAES-এ থ্াকা উবচি, িা স্কুল কমচারী
ৃ কিৃপ
ৃ ক্ষ
বেশরািাশমর অিীশি িবণিৃ বিসাশি অপসারশির
সময়সীমার নময়াে নেষ িওয়া অিবি ন টটই প্রথ্শম ঘশট।

এখ ও চবদশে চশক্ষা এবং িৎসম্পচকবি
পচরদেবার ে য ন াগয া িওয়া চশশুদের ে য
সুরক্ষা
সািারণ
বে আপিার বেশু এিিও বিশেষ বেক্ষা এিং
িৎসম্পবকৃি পবরশষিাবের েিয ন াগয বিসাশি বিিাবরি
ৃ
িা িয় এিং োেশের আচরণবিবি লিি কশর, িশি এই
েৃঙ্খলামূলক িযিস্থা বিশয় আসা আচরণ ঘটার পূশি স্ক
ৃ ু শলর
োিা বেল (বিশচ বিিাবরি
ৃ
অিু ায়ী) ন আপিার বেশু
প্রবিিন্ধী বেশু বেল, িািশল আপিার বেশু এই নিাটটশে
িবণিৃ ন নকািও সুরক্ষার েিয নোর বেশয় িলশি পাশর।

শতঙ্খোমূেক চবেয়গুচের ে য জ্ঞাদ র চিচি
একটট স্কুলশক আপিার বেশু প্রবিিন্ধী বেশু এমি োিা
আশে িরা াশি বে েৃঙ্খলামূলক িযিস্থা বিশয় আসা
আচরণ ঘটার পূশি আপবি
ৃ
এগুবল কশর থ্াশকি:
▪ আপবি উপ ুি বেক্ষার এশেক্রির িত্ত্বািিায়ক
িা প্রোসবিক কমীশের কাশে, িা আপিার
সন্তাশির বেক্ষশরক কাশে বলবিিিাশি উশদ্বগ
প্রকাে কশরশেি ন আপিার সন্তাশির বিশেষ
বেক্ষা এিং িৎসম্পবকৃি পবরশষিাবের প্রশয়ােি;
▪ IDEA পাটৃ B-এর অিীশি আপবি বিশেষ বেক্ষা
এিং িৎসম্পবকৃি পবরশষিার েিয ন াগয িওয়ার
সাশথ্ সম্পৃি একটট মূলযায়শির অিুশরাি
কশরশেি; িা
▪ আপিার সন্তাশির বেক্ষক িা অিযািয স্কুল কমীরা
আপিার সন্তাি কিৃক
ৃ প্রেবেিৃ আচরশণর িরণ
সম্পশকৃ সরাসবর স্কুশলর বিশেষ বেক্ষার
পবরচালক িা স্কুশলর অিযািয িত্ত্বািিায়ক
কমীশের কাশে বিবেৃ ষ্ট উশদ্বগ প্রকাে কশরশেি।
িযবিিম - বিশনর অিস্থায় একটট স্কুশলর এমি োিা
আশে িশল মশি করা িশি িা বে:
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▪

▪

আপবি আপিার সন্তাশির মূলযায়ি করার
অিুমবি নেিবি িা বিশেষ বেক্ষা পবরশষিা
প্রিযািযাি কশরশেি; িা
IDEA পাটৃ B-এর অিীশি আপিার সন্তাি প্রবিিন্ধী
বেশু িা িওয়ার িযাপাশর মূলযায়ি ও বিিারণ
ৃ
িশয়শে।

জ্ঞাদ র চিচি া থাকদে প্রদ ােয শিবাচে
বে আপিার সন্তাশির েৃঙ্খলামূলক িযিস্থা িিশির আশগ
স্কুশলর এই জ্ঞাি িা থ্াশক ন আপিার সন্তাি একটট
প্রবিিন্ধী সন্তাি ন মবি উপশর ’েৃঙ্খলামূলক বিষয়গুবল ও
িযবিিশমর েিয জ্ঞাশির বিবি’নি উশেি করা িশয়শে,
িািশল আপিার সন্তাি েৃঙ্খলামূলক িযিস্থার সম্মুিীি িশি
া িু লিাশ াগয আচরশণ অংেিিণকারী অপ্রবিিন্ধী
বেশুশের েিয প্রশ ােয। িশি, বে আপিার সন্তাশির
েৃঙ্খলামূলক িযিস্থা চলাা়কালীি সমশয় আপিার সন্তাশির
মূলযায়শির েিয অিুশরাি করা িয়, মূলযায়িটট
িাৎক্ষবণকিাশি পবরচালিা করা উবচি। মূলযায়ি নেষ িা
িওয়া প ন্ত,
ৃ আপিার বেশু স্কুল কিৃপ
ৃ ক্ষ কিৃক
ৃ বিিাবরি
ৃ
বেক্ষাগি নেসশমশন্ট রশয় াশি, ন িাশি বেক্ষাগি পবরশষিা
োডাই স্থবগিাশেে িা িবিষ্কার অন্তিুি
ৃ থ্াকশি পাশর। স্কুল
ৃ
কিক
ৃ পবরচাবলি মূলযায়ি এিং আপিার সরিরািকৃি
িথ্য বিশিচিা কশর বে আপিার বেশু প্রবিিন্ধী বেশু
বিসাশি বিিারণ
ৃ
িয়, উপশর িবণিৃ েৃঙ্খলা সংিান্ত
প্রশয়ােিীয়িা সি স্কুশলর অিেযই IDEA পাটৃ B অিুসাশর
বিশেষ বেক্ষা এিং িৎসম্পবকৃি পবরশষিাবে সরিরাি
করশি িশি।

আই প্রদয়াগকারী এবং চবিাচরক কিত প
ব দক্ষর
চ কি নরিাদরে এবং িাদের পেদক্ষপ
IDEA পাটৃ B ন গুবল কশর িা:
▪ উপ ুি কিৃপ
ৃ শক্ষর বিকট প্রবিিন্ধী বেশু দ্বারা
সংঘটটি অপরাি প্রবিশিেি নথ্শক নকািও
এশেক্রিশক বিশষিাজ্ঞা প্রোি; িা
▪ একটট প্রবিিন্ধী বেশু দ্বারা সংঘটটি
অপরািগুবলশি নফডাশরল এিং নেট আইশির
প্রশয়াগ সম্পশকৃ নটক্সাস আইি প্রশয়াগকারী এিং
বিচাবরক কিৃপ
ৃ ক্ষশক িাশের োবয়ত্ব পালি নথ্শক
িািা প্রোি।

▪

▪

এশেক্রি কিৃক
ৃ
াশের বিকট অপরাশির বরশপাটৃ
করা িশয়শে নসই কিৃপ
ৃ শক্ষর বিশিচিার েিয
সন্তাশির বিশেষ বেক্ষা এিং েৃঙ্খলা নরকডৃগুবলর
কবপ িাশের বিকট নপ্ররণ বিক্রিি করশি িশি;
এিং
সন্তাশির বিশেষ বেক্ষা এিং েৃঙ্খলামূলক
নরকডৃগুবলর কবপ নকিলমাে পাবরিাবরক
বেক্ষাগি অবিকার এিং নগাপিীয়িা আইি
(FERPA) দ্বারা অিুশমাবেি পবরসশর নপ্ররণ
করশি পাশর।

িদথযর নগাপ ীয়িা
এই বিিাশগ িযিহৃি বিসাশি া করণীয়:

ষ্ট কদর নেওয়া (Destruction) িলশি িুঝায় িস্তুগি
িথ্য িষ্ট কশর নেওয়া িা িথ্য নথ্শক িযক্রিগি
সিািকারীসমূি অপসারণ ন ি িথ্যটট িযক্রিগিিাশি
সিািশ াগয িা থ্াশক।

চশক্ষার নরকডবসমূি (Education records) িলশি
িুঝায় বেক্ষার নরকশডৃর সংজ্ঞা অিুসাশর নরকশডৃর িরি
া 34 CFR পাটৃ 99 (1974, 20 U.S.C. 1232G এর পাবরিাবরক
বেক্ষাগি অবিকার এিং নগাপিীয়িা আইি (Family
Educational Rights and Privacy Act , FERPA) প্রশয়াগকারী
িীবিমালায়)-এ িবণিৃ আশে।

অংশগ্রিণকারী এদেন্সি (Participating agency)
িলশি িুঝায় নসসি স্কুল বডবিে, এশেক্রি িা প্রবিিাি ারা
IDEA পাটৃ B অিুসাশর িযক্রিগিিাশি সিািশ াগয িথ্য
সংিি কশর, রক্ষণাশিক্ষণ কশর িা িযিিার কশর িা াশের
কাে নথ্শক িথ্য প্রাপ্ত িয়।

বযন্সিগিিাদব স ািদ াগয িদথয া অন্তিূ ি
ৃ :

নরকডবগুচে নপ্ররণ

আপিার িাম, বপিামািা/অবিিািক বিসাশি আপিার
িাম, িা পবরিাশরর অিয সেশসযর িাম; আপিার সন্তাশির
টঠকািা; আপিার সন্তাশির সামাক্রেক সুরক্ষা িেশরর
মশিা একটট িযক্রিগি েিািকারী িের; িা িযক্রিগি
বিবেষ্টয িা অিযািয িশথ্যর একটট িাবলকা া ুক্রিসঙ্গি
বিিয়িার সাশথ্ আপিার বেশুশক সিাি করশি সক্ষম
কশর।

বে নকাি স্কুল একটট প্রবিিন্ধী বেশু দ্বারা সংঘটটি
অপরাশির প্রবিশিেি কশর, িিি স্কুলশক া করশি িশি:

বিশেষ বেক্ষা সম্পবকৃি অংেগুবলসি আপিার সন্তাশির
পুশরা বেক্ষার নরকডৃ প াশলাচিা
ৃ
করার অবিকার আপিার

পদ্ধতিগি সুরক্ষা ন াটিশ
নেক্সাস এডু কেশ একেতি │তিকশষ তশক্ষার তিভাগ
ফ্রসশেম্বর 2022
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রশয়শে। স্কুল িশর বিশি পাশর ন আপিার সন্তাি সম্পবকৃি
নরকডৃগুবল পরীক্ষা করার এিং প াশলাচিা
ৃ
করার অবিকার
আপিার রশয়শে বে িা আপবি বিশেৃ বেি িা িি ন
অবিিািকত্ব, বিশচ্ছে এিং বিিািবিশচ্ছশের মশিা
বিষয়গুবলশক পবরচালিা করার মশিা নেট আইশির
অিীশি আপিার নকািও অবিকার নিই। আপিার সন্তাশির
নরকডৃ প াশলাচিা
ৃ
করার েিয আপবি অিয কাউশকও
অিুমবি বেশি পাশরি। আপবি িি নরকডৃগুবল
প াশলাচিা
ৃ
করশি চাইশিি, স্কুশলর অিেযই নসগুবল
উপলব্ধ করা উবচি অিবিবিলশে, আপিার সন্তাশির IEP
সম্পবকৃি নকািও বিঠশকর আশগ, নকািও থ্া থ্ প্রক্রিয়া
শুিাবি িা নরেুযশলেি নসেশির আশগ, এিং নকািিাশিই
অিুশরাশির িাবরি নথ্শক 45 কম ৃ বেিশসর পশর িশি
পারশিিা।

বযাখযা, কচপসমূি এবং চি
আপবি চাইশল স্কুলশক অিেযই
ুক্রিসঙ্গিিাশি
নরকডৃগুবলর িযািযা এিং িণিা
ৃ বেশি িশি। স্কুশলর অিেযই
আপিাশক কবপ কশর বেশি িশি বে নরকডৃগুবল পবরেেিৃ
ও প াশলাচিা
ৃ
করশি সক্ষম িওয়ার েিয িা আপিার
একমাে উপায় িয়। আপিার সন্তাি সম্পবকৃি নকাি
বেক্ষার নরকডৃ অিুসন্ধাি িা পুিরুদ্ধার করশি স্কুল নকািও
চােৃ বিশি পাশর িা। িশি, কবপ করার েিয এটট একটট চােৃ
বিশি পাশর বে নসই বফ আপিাশক নরকডৃগুবল পবরেেিৃ ও
প াশলাচিার
ৃ
সক্ষমিা িশি বিরি িা রাশি ।

একাচিক সন্তা সম্পচকবি িথয
বে নকাি বেক্ষার নরকশডৃ একাবিক বেশুর িথ্য অন্তিুি
ৃ
থ্াশক, নকিল আপিার সন্তাি সম্পবকৃি িথ্য িা নসই বিবেৃ ষ্ট
িথ্য সম্পশকৃ অিবিি িশি আপিার পবরেেিৃ ও
প াশলাচিা
ৃ
করার অবিকার রশয়শে।
স্কুল কিৃক
ৃ সংগৃিীি, রক্ষণাশিক্ষণ করা িা িযিিার করা
বেক্ষার নরকডৃগুবলর িরি এিং অিস্থাশির িাবলকার েিয
অিুশরাি করার এিং পাওয়ার অবিকার আপিার রশয়শে।

বযন্সিগিিাদব স ািদ াগয িথয প্রকাদশর
সম্মচি
িক্ষণ িা িথ্য বেক্ষা নরকশডৃ অন্তিূ ি
ৃ থ্াশক এিং প্রকাে
FERPA এর অিীশি বপিামািার সম্মবি িযবিশরশক
অিুশমাবেি িয়, অংেিিণকারী এশেক্রির আবিকাবরক
োডা অিয কাশরা কাশে িযক্রিগিিাশি সিািশ াগয িথ্য
প্রকাশের আশগ আপিার সম্মবি অিেযই বিশি িশি। IDEA
পদ্ধতিগি সুরক্ষা ন াটিশ
নেক্সাস এডু কেশ একেতি │তিকশষ তশক্ষার তিভাগ
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পাটৃ B এর প্রশয়ােিীয়িা পূরশণর উশেশেয
অংেিিণকারী এশেক্রির আবিকাবরকশের কাশে
িযক্রিগিিাশি সিািশ াগয িথ্য প্রকাশের আশগ
আপিার সম্মবি নিয়ার প্রশয়ােি নিই।
স্থািান্তর পবরশষিাবে সরিরাি িা প্রোি করশি
অংেিিিকারী এশেক্রিগুবলর আবিকাবরকশের বিকট
িযক্রিগিিাশি েিািশ াগয িথ্য প্রকাশের আশগ
আপিার সম্মবি, িা নেট আইশির অিীশি প্রাপ্তিয়স্ক
বিসাশি গণয এমি ন াগয সন্তাশির সম্মবি অিেযই বিশি
িশি।
বে আপিার সন্তাি এমি একটট প্রাইশিট স্কুশল িবিৃ িয়
িা িবিৃ িশচ্ছ ন টট আপিার িসিাস করা একই স্কুল
বডবিশে অিবস্থি িয়, িািশল আপিার সন্তাি সম্পবকৃি
িযক্রিগিিাশি সিািশ াগয নকাি িথ্য প্রাইশিট স্কুল
অিবস্থি স্কুল বডবিশের আবিকাবরকশের এিং আপিার
িসিাস করা স্কুল বডবিশের আবিকাবরকশের মশিয
প্রকাশের আশগ আপিার সম্মবি অিেযই বিশি িশি।
স্কুলশক অিেযই প্রশিযশকর েিয একটট লগ (log ) প্রশয়াগ
করশি িশি, আপবি এিং নসসি অিুশমাবেি স্কুল
আবিকাবরকগণ িযিীি ারা আপিার সন্তাশির বিশেষ
বেক্ষার নরকডৃ প াশলাচিা
ৃ
কশর, বে আপবি প্রকাশের
েিয সম্মবি সরিরাি কশর িা থ্াশকি। এই লগটটশি
অিেযই িযক্রির িাম, অযাশক্সস প্রোশির িাবরি এিং ন
উশেশেয নসই িযক্রিশক নরকডৃগুবল িযিিাশরর েিয
অিুশমােি নেয়া িশয়শে িা অিেযই অন্তিুি
ৃ থ্াকশি
িশি।
স্কুশলর একেি আবিকাবরকশক িযক্রিগিিাশি
সিািশ াগয ন নকাি িশথ্যর নগাপিীয়িা বিক্রিি করার
েিয োয়িদ্ধিা িিণ করশি িশি। IDEA এিং FERPA এর
অিীশি নগাপিীয়িা সম্পশকৃ িযক্রিগিিাশি সিািশ াগয
িথ্য সংিি িা িযিিার করা সকল িযক্রিশক অিেযই নেট
িীবি ও পদ্ধবি সম্পবকৃি প্রবেক্ষণ িা বিশেৃ েিা িিণ
করশি িশি। পািবলক পবরেেশির
ৃ
েিয প্রবিটট স্কুশলর
অিেযই বিেযালশয়র মশিয থ্াকা নসই সি আবিকাবরকশের
িাম ও অিস্থাশির একটট িিৃমাি িাবলকা িোয় রািশি
িশি াশের িযক্রিগিিাশি সিািশ াগয িশথ্য অযাশক্সস
থ্াকশি পাশর।
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নরকডবগুচে সংদশাি
বে আপবি বিশ্বাস কশরি ন আপিার সন্তাশির বেক্ষার
নরকডৃগুবল িুল, বিভ্রাবন্তকর, িা আপিার সন্তাশির
অবিকার লিি কশরশে, আপবি স্কুলশক িথ্য সংশোিি
করার েিয অিুরাি করশি পাশরি। ুক্রিসঙ্গি সমশয়র
মশিয স্কুলশক িথ্য সংশোিি করশি িশি বকিা িা বসদ্ধান্ত
বিশি িশি। বে স্কুল অিুশরাি অিুসাশর িথ্য সংশোিি
করশি রাক্রে িা িয়, িািশল এটটর প্রিযািযাি সম্পশকৃ এিং
নরকশডৃ থ্াকা িথ্য চযাশলঞ্জ করার েিয স্কুলশক আপিার
শুিাবির অবিকার সম্পশকৃ আপিাশক অিবিি করশি
িশি। এ োিীয় শুিাবি FERPA এর অিীশি স্থািীয় শুিাবি
এিং িা বিরশপক্ষ শুিাবি আবিকাবরশকর সামশি অিুটিি
IDEA থ্া থ্ প্রক্রিয়া শুিাবি িয়।
শুিাবির ফশল বে স্কুল বসদ্ধান্ত নিয় ন িথ্য িুল,
বিভ্রাবন্তকর, িা অিযিাশি আপিার সন্তাশির নগাপিীয়িা িা
অিযািয অবিকার লিি কশরশে, িািশল এটট অিেযই িথ্য
পবরিিৃি কশর আপিাশক বলবিিিাশি োিাশি িশি।
শুিাবির ফশল বে স্কুল বসদ্ধান্ত নিয় ন িথ্য িুল,
বিভ্রাবন্তকর, িা অিযিাশি আপিার সন্তাশির নগাপিীয়িা িা
অিযািয অবিকার লিি করশে, িািশল িক্ষণ নরকডৃ িা
িকৃ ুি অংেটট স্কুল কিৃক
ৃ টঠক করা িা িয়, িিক্ষণ
আপিার িাচ্চার নরকশডৃ থ্াকা িশথ্যর বিষশয় মন্তিয কশর
আপিার নেটশমন্ট নেওয়ার অবিকার সম্পশকৃ আপিাশক
অিবিি করশি িশি।
স্কুল প্রাথ্বমকিাশি আপিার সন্তািশক পবরশষিা সরিরাি
করার পশর বে আপবি আপিার সন্তাশির বিশেষ বেক্ষা
এিং িৎসম্পবকৃি পবরশষিাবে পাওয়ার েিয আপিার
সম্মবি বলবিিিাশি প্রিযািার কশরি, িািশল আপিার
সন্তাশির বিশেষ বেক্ষা এিং িৎসম্পবকৃি পবরশষিাবের
পূিিিী
ৃ প্রাবপ্তর নকাি নরফাশরি সবরশয় নেয়ার েিয স্কুশলর
আপিার সন্তাশির বেক্ষার নরকডৃ সংশোিি করার
প্রশয়ােি নিই। িশি, আপবি বে বিশ্বাস কশরি ন
নরকডৃগুবল িুল, বিভ্রাবন্তকর, িা আপিার সন্তাশির
অবিকার লিি কশর, িািশল আপিার সন্তাশির নরকডৃ
সংশোিি করশি স্কুশলর কাশে এিিও অিুশরাি করার
অবিকার আপিার রশয়শে।

সুরক্ষা এবং ষ্ট কদর নেওয়া
স্কুলশক সংিি, মেুি, প্রকাে এিং িষ্ট করার প াশয়
ৃ
অিেযই আপিার সন্তাশির নরকশডৃর নগাপিীয়িার সুরক্ষা
বেশি িশি। (িষ্ট কশর নফলা (Destruction)) িলশি িুঝায়
পদ্ধতিগি সুরক্ষা ন াটিশ
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িথ্য নথ্শক িযক্রিগি সিািকারীশক বেবিক ধ্বংস িা
অপসারণ করা ন ি িথ্যটট আর িযক্রিগিিাশি
সিািশ াগয িা থ্াশক। িি আপিার সন্তািশক
বেক্ষামূলক পবরশষিাবে সরিরাি করশি আপিার
সন্তাশির নরকশডৃ থ্াকা িশথ্যর আর প্রশয়ােি থ্াশকিা,
িিি স্কুশলর অিেযই আপিাশক অিবিি করশি িশি।
িাম, টঠকািা, নফাি িের, নিড, উপবস্থবি নরকডৃ, ক্লাশস
উপবস্থবি, সম্পন্ন নিড স্তর, এিং সম্পন্ন িের িযবিি
আপিার অিুশরাশি সকল িথ্য অিেযই ধ্বংস করা উবচি।

চপিামািাদের চ কি ন াটিশ
TEA নিাটটে প্রোি করশি া িযক্রিগিিাশি সিািশ াগয
িশথ্যর নগাপিীয়িা সম্পশকৃ বপিামািাশক সম্পূণরূশপ
ৃ
োিাশি শথ্ষ্ট, ন িাশি এগুবল অন্তিূ ি
ৃ রশয়শে: নেশটর
বিবিন্ন েিশগািীর মািৃিাষায় ন পবরসশর নিাটটে নেওয়া
িশয়শে িার একটট বিিরণ; সন্তাি াশের িযক্রিগিিাশি
সিািশ াগয িথ্য রািা িয় িার একটট বিিরণ, অিুসন্ধাি
করা িশথ্যর িরণ, িথ্য সংিশির েিয িযিহৃি পদ্ধবি, নস
সূেসি ার কাশে নথ্শক িথ্য সংিি করা িয়, িশথ্য
িযিিার; অংেিিণকারী এশেক্রিগুবলশক অিেযই
নোশরে, িৃিীয় পশক্ষর কাশে প্রকাে, সংরক্ষণ এিং
িযক্রিগিিাশি সিািশ াগয িথ্য ধ্বংশসর আিবেযকিাশি
অিুসরণীয় িীবি ও পদ্ধবির সারসংশক্ষপ; এিং এই িথ্য
সম্পবকৃি বপিামািার এিং বেশুশের সকল অবিকাশরর
একটট বিিরণ ন িাশি FERPA এর অিীশি অবিকারসমূি
এিং 34 CFR পাটৃ 99 এ প্রশয়াগকারী বিবিমালা অন্তিৃি
রশয়শে।

বপিামািা কিৃক
ৃ নেচ্ছায় প্রাইশিট স্কুশল
নেসশমন্ট
আপবি নেচ্ছায় আপিার সন্তািশক একটট প্রাইশিট স্কুশল
বেশল আপিার বকেু বিবেৃ ষ্ট অবিকার রশয়শে। IDEA-এর
েিয নকাি প্রাইশিট স্কুল িা প্রবিিাশা়ি আপিার প্রবিিন্ধী
সন্তািটটর েিয বিশেষ বেক্ষা এিং িৎসম্পবকৃি
পবরশষিাবেসি বেক্ষার িরশচর েিয নকািও পািবলক স্কুল
প্রশয়ােি িয় িা বে পািবলক স্কুলটট আপিার সন্তাশির
েিয FAPE সরিরাি কশর এিং আপবি সন্তািশক নকাি
প্রাইশিট স্কুল িা প্রবিিাশি বেশি চাি। িশি, পািবলক
স্কুলশক, ন িাশি প্রাইশিট স্কুল রশয়শে, অিেযই আপিার
সন্তািশক নসই েিসংিযায় অন্তিুি
ৃ করশি িশি াশের
প্রশয়ােিগুবল IDEA বিবির অিীশি সশোিি করা িশয়শে।
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এর দ্বারা একিরিা নেসদমদন্টর ে য শিবসমূি
প্রাইদিদি স্কুদে থাকা সন্তাদ র চপিামািা
সরকাচর খরদি স্কুেসমূি
আপবি নেচ্ছায় নকাি সন্তািশক একটট প্রাইশিট স্কুশল বেশল
আপিার বকেু বিবেৃ ষ্ট অবিকার রশয়শে ন শিিু আপবি
আপিার সন্তাশির েিয উপ ুি নকাি নপ্রািাশমর
উপলব্ধিা সম্পশকৃ পািবলক স্কুশলর সাশথ্ একমি িি।
বে আপিার বেশু ইবিপূশি একটট
ৃ
পািবলক স্কুশলর অিীশি
বিশেষ বেক্ষা এিং িৎসম্পবকৃি পবরশষিা লাি কশর এিং
আপবি পািবলক স্কুশলর সম্মবি িা নরফাশরল োডাই একটট
প্রাকস্কুশা়ল, ইশলশমন্টাবর স্কুশল িা নসশকন্ডারী স্কুশল আপিার
সন্তািশক িবিৃ করশি পেন্দ কশরি, িািশল নকাি আোলি
িা শুিাবি আবিকাবরক পািবলক স্কুলশক নসই িবিৃর িরশচর
অথ্ আপিাশক
ৃ
নফরি নেয়ার েিয িলশি পাশর বে নসই
আোলি িা শুিাবি আবিকাবরক নেিশি পাি ন পািবলক
স্কুল নসই িবিৃর আশগ সময় মশিা আপিার সন্তাশির েিয
FAPE সরিরাি কশরবি এিং এই প্রাইশিট নেসশমন্টই
উপ ুি।। একেি শুিাবি আবিকাবরক িা আোলি
আপিার নেসশমন্টটট থ্া থ্ িশল মশি করশি পাশরি
বেও নেসশমন্টটট TEA এিং স্কুলগুবল কিৃক
ৃ প্রেি বেক্ষার
নক্ষশে প্রশ ােয নেট মািেন্ড পূরণ িা কশর।

অথ পচরদশাদির
ব
সীমাবদ্ধিা
পূিিিী
ৃ
অিুশচ্ছশে িবণিৃ অথ্ ৃ নফরৎ প্রোশি হ্রাস িা
অেীকার করা ন শি পাশর বে: আপিার বেশুশক পািবলক
স্কুল নথ্শক অপসারশণর আশগ আপিার অংেিিণ করা
সিশেষ
ৃ
এআরবড কবমটটর বিঠশক আপবি ARD কবমটটশক
অিবিি কশরিবি ন আপবি আপিার সন্তাশির উশদ্বগ
প্রকাে কশর এিং পািবলক িরশচ প্রাইশিট স্কুশল িবিৃর েিয
আপিার ইচ্ছা উশেি কশর আপিার সন্তাশির FAPE
সরিরাি করার েিয পািবলক স্কুল প্রস্তাবিি নেসশমন্টটট
প্রিযািযাি করশেি; িা আপিার বেশুটটশক পািবলক স্কুল
নথ্শক সরাশিার আশগ কম বেিশস
ৃ
বিেযমাি ন শকাি েুটটর
বেিসি অন্তি 10 কমবেিস
ৃ
আশগ আপবি নসই িশথ্যর
িযাপাশর পািবলক স্কুশল বলবিি নিাটটে নেিবি; িা আপিার
বেশুটটশক পািবলক স্কুল নথ্শক সরাশিার আশগ পািবলক
স্কুল আপিার সন্তাশির মূলযায়ি করার ইচ্ছা সম্পশকৃ পূি ৃ
বলবিি নিাটটে সরিরাি কশরবেল, মূলযায়শির উপ ুি এিং
ুক্রিসঙ্গি উশেেযটটর বিিৃবিসি, িশি আপবি বেশুটটশক
মূলযায়শির েিয উপলব্ধ কশরিবি।

পদ্ধতিগি সুরক্ষা ন াটিশ
নেক্সাস এডু কেশ একেতি │তিকশষ তশক্ষার তিভাগ
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িশি, নিাটটে সরিরাশি িযথ্িার
ৃ োশয় িরশচর অথ্ নফরশি
ৃ
হ্রাস িা অেীকার করা াশি িা বে: পািবলক স্কুল
আপিাশক নিাটটে সরিরাি করশি িািা বেশয়বেল; িবণিৃ
নিাটটে নেওয়ার েিয আপিার োবয়ত্ব সম্পশকৃ আপবি
নকািও নিাটটে পািবি; পূিিিী
ৃ েিৃাবে নমশি চলার ফশল
আপিার সন্তাশির োরীবরক ক্ষবি িি। আোলি িা শুিাবি
আবিকাবরশকর বিশিচিায় আপবি বে বেবক্ষি িা িি িা
ইংশরক্রেশি বলিশি িা পাশরি, িািশল প্রশয়ােিীয় নিাটটে
প্রোি করশি িযথ্িার
ৃ েিয িরশচর অথ্ নফরশি
ৃ
হ্রাস িা
অেীকার করা াশি িা, িা পূিিিী
ৃ
েিৃাবে নমশি চলার
ফশল আপিার সন্তাশির চরম মািবসক ক্ষবি িি।

বপিামািার অবিকার িস্তান্তর
বেশু িি প্রাপ্তিয়স্ক িশয় ায়, িিি IDEA-এর অিীশি
সকল বপিামািার অবিকারগুবল সন্তাশির কাশে িস্তান্তর
কশর। নটক্সাস আইশির অিীশি প্রাপ্তিয়স্ক িওয়ার িয়স 18
িের। নিবেরিাগ সন্তাশির নক্ষশে, এই ডকুশমশন্ট িবণিৃ
বপিামািার সকল অবিকার 18 িের িয়শস সন্তাশির কাশে
স্থািান্তবরি িশি। িি আপিার প্রাপ্তিয়স্ক বেক্ষাথ্ীর
কাশে বপিামািার অবিকার স্থািান্তবরি িয়, িিি িার
বেক্ষাগি বসদ্ধান্ত নিওয়ার অবিকার রশয়শে, বেও
পািবলক স্কুশলর আপিাশক অিেযই ARD কবমটটর সিার
নিাটটে এিং পূি ৃ বলবিি নিাটটে সরিরাি করশি িশি।
িশি আপবি সিাগুবলশি অংে বিশি পারশিি িা বে
প্রাপ্তিয়স্ক বেক্ষাথ্ী িা স্কুল কিৃক
ৃ আমবন্ত্রি িা িি িা বে
আপিার প্রাপ্তিয়স্ক বেক্ষাথ্ী আপিাশক সমবথ্িৃ বডবসেিনমবকং চুক্রিশি নসই অবিকার িা নেয়।

একে প্রাপ্তবয়স্ক চশক্ষাথীর ে য আোেিচ ুি অচিিাবক
বে নকাি আোলি আপিাশক িা অিয নকাি িযক্রিশক
প্রাপ্ত িয়স্ক বেক্ষাথ্ীর আইিী অবিিািক বিসাশি বিশয়াগ
কশর থ্াশক, IDEA-এর অিীশির অবিকার প্রাপ্তিয়স্ক
বেক্ষাথ্ীর কাশে স্থািান্তবরি িশি িা। আইিি বি ুি
অবিিািক নসই অবিকারগুশলা পাশিি।

কারাবন্দী প্রাপ্তবয়স্ক চশক্ষাথী
বে প্রাপ্তিয়স্ক বেক্ষাথ্ী কারািন্দী িয়, িািশল IDEA-এর
সকল অবিকার প্রাপ্তিয়স্ক বেক্ষাথ্ীর 18 িের িয়শস
িস্তান্তবরি িশি। বিশেষ বেক্ষা সম্পবকৃি বলবিি নিাবেট
পাওয়ার অবিকার আপিার থ্াকশি িা।
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18 বছর বয়দসর আদগ প্রাপ্তবয়স্ক চশক্ষাথীবতন্দ
নটক্সাস পাবরিাবরক আইশির 31 পবরশচ্ছশে িবণিৃ বকেু েিৃ
রশয়শে ার ফশল একটট বেশু 18 িের িয়শসর আশগই
প্রাপ্তিয়স্ক িয়। বে আপিার সন্তাশির এই পবরশচ্ছশের
অিীশি প্রাপ্তিয়স্ক িওয়া বিিাবরি
ৃ
িয়, িািশল IDEA-এর
অিীশি অবিকারগুবল আপিার সন্তাশির কাশে ঐ সময়
স্থািান্তবরি িশি।

অচিিাবকদত্বর চবকল্প
পািবলক স্কুলশক অিেযই একটট বিি পাওয়ার অি অযাটবি ৃ
িা একটট বিি সমবথ্িৃ বডবসেি-নমবকং চুক্রিশি িূ বষি
করশি িশি া আপিার প্রাপ্তিয়স্ক বেক্ষাথ্ী কিৃক
ৃ
সম্পাবেি িয়।

প্রদয়াে ীয় ন াটিশ এবং িথয
আপিার সন্তাশির 17 িম েন্মবেশি িা িার আশগ পািবলক
স্কুল অিেযই আপিাশক এিং আপিার সন্তাশির
বপিামািার অবিকাশরর স্থািান্তর িণিা
ৃ কশর বলবিি নিাটটে
প্রোি করশি এিং অবিিািকশত্বর বিষশয় িথ্য এিং
অবিিািকশত্বর বিকল্পগুবল অন্তিুি
ৃ থ্াকশি িশি, ন িাশি
সমবথ্িৃ বডবসেি-নমবকং চুক্রি, এিং অিযািয সিায়িা এিং
পবরষিাবে অন্তিূ ি
ৃ
থ্াশক
া আপিার সন্তািশক
োিীিিাশি িাাঁচশি সিায়িা করশি পাশর। আপিার
সন্তাশির IEP অিেযই উশেি করশি ন পািবলক স্কুল এই
িথ্য সরিরাি কশরশে।
আপিার সন্তাশির 18িম েন্মবেশি, পািবলক স্কুল অিেযই
আপিাশক এিং আপিার সন্তািশক বলবিি নিাটটে প্রোি
করশি ন প্রাপ্তিয়স্ক বেক্ষাথ্ীর কাশে বপিামািার অবিকার
স্থািান্তবরি িশয়শে। এই বলবিি নিাটটশে অবিিািকশত্বর
বিষশয় িথ্য ও সংস্থাি এিং অবিিািকশত্বর বিকল্পগুবল
অন্তিুি
ৃ থ্াকশি িশি, ন িাশি সমবথ্িৃ বডবসেি-নমবকং
চুক্রি, এিং অিযািয সিায়িা এিং পবরষিাবে অন্তিূ ি
ৃ থ্াশক
া আপিার সন্তািশক োিীিিাশি িাাঁচশি সিায়িা করশি
পাশর। এই বলবিি নিাটটশে অবিবরি িথ্য সন্ধাশির েিয
ন াগাশ াশগর িথ্য অিেযই থ্াকশি িশি।

বিশেষ বেক্ষা সম্পবকৃি িথ্য
আপিার বে বিশেষ বেক্ষার সমসযা সম্পবকৃি িথ্য েরকার
িয়, আপবি বিশেষ বেক্ষা িথ্য নকশি 1-855-SPEDTEX (1855-773-3839) এ নফাি করশি পাশরি। আপবি বে এই
িেশর কল কশরি এিং নকাি মযাশসে পাঠাি, িািশল নকউ
পদ্ধতিগি সুরক্ষা ন াটিশ
নেক্সাস এডু কেশ একেতি │তিকশষ তশক্ষার তিভাগ
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োিাবিক কাশের সমশয় আপিার কশল নরসপি করশি।
িবির িা শ্রুবি-েুূ্িলৃ িযক্রিরা 7-1-1 এ বরশল নটক্সাস িযিিার
কশর SPEDTEX িেশর কল করশি পাশরি।

মিবিশরাশির সমািাি
এমি বকেু সময় থ্াকশি পাশর িি আপবি আপিার
সন্তাশির বিশেষ বেক্ষা এিং িৎসম্পবকৃি পবরশষিাবের
িযাপাশর স্কুল কিৃক
ৃ গৃিীি পেশক্ষপগুবলর সাশথ্ একমি
িশিি িা। মিবিশরাি িশল িা সমািাি করশি স্কুল কমীশের
সাশথ্ কাে করার েিয আপিাশক উৎসাবিি করা িশচ্ছ।
বপিামািাশের েিয বিশরাি সমািাশির কী বিকল্পগুবল
আশে িা আপবি স্কুলশক ক্রেজ্ঞাসা করশি পাশরি। TEA
বিশেষ বেক্ষাগি মিবিশরাি সমািাশির েিয চারটট
আিুিাবিক অপেি প্রস্তাি কশর: নেট IEP সুবিিা,
মিযস্থিা পবরশষিাবে, বিশেষ বেক্ষার অবিশ াগ সমািাি
প্রক্রিয়া এিং থ্া থ্ প্রক্রিয়া শুিাবির নপ্রািাম।

থা থ প্রন্সিয়া অচিদ াগ এবং শু াচ এবং
চবদশে চশক্ষা অচিদ াদগর পদ্ধচির মদিয
পাথকয
ব
নফডাশরল বিশেষ বেক্ষা বিবিমালা বিশেষ বেক্ষার
অবিশ াগ এিং থ্া থ্ প্রক্রিয়া অবিশ াগ এিং শুিাবির
েিয পৃথ্ক পদ্ধবি বিিারণ
ৃ কশর। উপশর িবণিৃ অিু ায়ী
নেশটর িাইশরর সি ন নকািও িযক্রি িা সংগঠি নকাি
স্কুল, TEA, িা অিয নকািও পািবলক এশেক্রি দ্বারা IDEA
পাটৃ B এর েিৃ লিশির অবিশ াশগ একটট বিশেষ বেক্ষার
অবিশ াগ োশয়র করশি পাশর। নকিল আপবি িা স্কুল
নকাি প্রবিিন্ধী সন্তাশির পবরচয়, মূলযায়ি িা বেক্ষাগি
নেসশমন্ট বিিারণ
ৃ িা পবরিিৃি করশি একটট প্রস্তাি িা
প্রিযািযাি িা সন্তাশির কাশে FAPE এর বিিাি সম্পবকৃি
নকাি বিষশয় একটট থ্া থ্ প্রক্রিয়া অবিশ াগ োশয়র
করশি পাশরি। ন শিিু TEA-নক সািারণি 60 কম ৃ
বেিশসর সময়সীমার মশিয একটট বিশেষ বেক্ষার
অবিশ াশগর সমািাি করশি িশি, সময়সীমাটট
থ্া থ্িাশি প্রসাবরি িা িশল, একটট বিরশপক্ষ থ্া থ্
প্রক্রিয়া শুিাবির আবিকাবরকশক অিেযই থ্া থ্ প্রক্রিয়া
অবিশ াগ শুিাবি করশি িশি ( বে নকাি নরেুূ্শলেি
সিার মািযশম িা মিযস্থিার মািযশম সমািাি িা িয়) এিং
নরেুূ্শলেি সময়সীমা নেষ িওয়ার পশর 45 কম বেিশসর
ৃ
মশিয একটট বলবিি বসদ্ধান্ত োবর করশিি, নরেুশলেি
প্রক্রিয়া (Resolution Process) বেশরািাশমর অিীশি এই
িবথ্শি িবণিৃ অিুসাশর, শুিাবি আবিকাবরক আপিার
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অিুশরাশি িা স্কুশলর অিুশরাশি সময়সীমাটট প্রসাবরি করা
মঞূ্েুবর িা নেি।

নেট IEP সুবিিাপ্রোি (State IEP Facilitation)
নেট আইশির চাবিো বিসাশি, TEA প্রবিিন্ধী বেশুশক FAPE
সরিরাি সংিান্ত বসদ্ধান্ত বিশয় বিশরািপূণ পক্ষগুবলর
ৃ
েিয
একটট ARD কবমটটর বিঠশক সিায়িা করশি োিীি IEP
পবরচালকশের সরিরাশির েিয একটট নেট IEP সুবিিা
প্রকল্প স্থাপি কশরশে। TEA-এর েিয একেি োিীি
পবরচালক সরিরাি করার েিয ন েিৃগুবল পূরণ করশি
িশি নসগুবল বিনরূপ:
▪ প্রশয়ােিীয় অিুশরাি ফমটট
ৃ অিেযই আপিার
এিং স্কুল উিয় কিৃক
ৃ সম্পূণ কশর
ৃ
োক্ষবরি িশি
িশি। এই ফমটট
ৃ অিলাইশি ইংশরক্রে এিং
স্পযাবিে িাষায় এিাশি পাওয়া ায় েিন্ত্র
বেক্ষামূলক কমসূৃ বচর সুবিিা (Individualized
Education Program Facilitation) (বলংক:
bit.ly/3spluIV)। এটট TEA নথ্শক অিুশরাশির পরও
পাওয়া ায়।
▪ বিশরািটট অিেযই একটট ARD কবমটটর বিঠশক
িু লশি িশি ন িাশি IEP -এর প্রশয়ােিীয়
উপাোিগুবলর এক িা একাবিক সম্পশকৃ
পারস্পবরক চুক্রি সম্পাবেি িয়বি এিং ARD
কবমটট বিঠকটট বিরবি বেশয় আিার িসশি সম্মি
িশয়শে।
▪ আপবি এিং স্কুল অিেযই মিবিশরাশি নেষ িওয়া
ARD কবমটটর বিঠশকর পাাঁচ কমবেিশসর
ৃ
মশিয
প্রশয়ােিীয় অিুশরাি ফমটট
ৃ েমা বেশয়শেি, এিং
সিাটট পুিিঃঅিুটিি িওয়ার েিয বিিাবরি
ৃ
িাবরশি অিেযই একেি পবরচালক উপবস্থি
থ্াকশি িশি।
▪ বিশরািটট অিেযই নকাি প্রকাে বিিারণ
ৃ িা IAES
নেসশমন্ট বিিারশণর
ৃ
সাশথ্ সম্পৃি িয়।
▪ আপবি এিং স্কুল অিেযই একশ াশগ বিশেষ
বেক্ষার মিযস্থিায় েবডশয় পশডশিি িা।
▪ বিশরািপূণ ৃ সমসযাগুবল অিেযই একটট বিশেষ
বেক্ষার অবিশ াগ িা বিশেষ বেক্ষার থ্া থ্
প্রক্রিয়া শুিাবির বিষয় িওয়া উবচি িয়।
▪ IEP সুবিিার েিয িিৃমাি অিুশরাি োশয়শরর একই
স্কুল িশষ ৃ আপবি এিং স্কুল অিেযই একই বেশু
সম্পবকৃি IEP সুবিিায় অংে বিশি পাশরিবি।

পদ্ধতিগি সুরক্ষা ন াটিশ
নেক্সাস এডু কেশ একেতি │তিকশষ তশক্ষার তিভাগ
ফ্রসশেম্বর 2022

▪

নেশটর IEP সুবিিা নপ্রািাম সম্পবকৃি নেট
আইি এিাশি পাওয়া াশি 19 TAC §89.1197
(বলংক:
bit.ly/3bCULCL).

মিযস্থা পবরশষিাবে
IDEA পাটৃ B এর অিীশি ন নকািও বিষশয় বিশরাি বিষ্পবি
করশি মিযস্থিা অিেযই পাওয়া ন শি িশি, ন িাশি
থ্া থ্ প্রক্রিয়া অবিশ াগ োশয়র করার আশগ উত্থাবপি
বিষয়গুবলও অন্তিূ ি
ৃ থ্াকশি। সুিরাং, IDEA পাটৃ B এর
অিীশি বিশরািগুবল সমািাশির েিয মিযস্থিা উপলব্ধ
রশয়শে া আপবি থ্া থ্ প্রক্রিয়া পদ্ধবিসমূি (Due
Process Procedures) বেশরািাশমর অিীশি িবণিৃ থ্া থ্
প্রক্রিয়া শুিাবির েিয অিুশরাি করশি থ্া থ্ প্রক্রিয়া
অবিশ াগ োশয়র কশরি িা িা কশরি। মিযস্থিা সন্তাশির
সিািকরণ, মূলযায়ি, িা বেক্ষাগি নেসশমন্ট বিিারণ
ৃ িা
সন্তাশির FAPE বিিাশির বিষশয় বপিা-মািা এিং
বিেযালশয়র মশিয বিশরাশির মশিযই সীমািদ্ধ িয়।
মিযস্থিা একটট নেচ্ছামূলক প্রক্রিয়া। সুিরাং, বে আপবি
এিং স্কুল উিয়ই নেচ্ছায় মিযস্থিায় অংে বিশি রাক্রে িি,
TEA িা িযিস্থা কশর নেশি এিং মিযস্থিার েিয অথ্ প্রোি
ৃ
কশর। আপিার বিিাবরি
ৃ
প্রক্রিয়া শুিাবি িা IDEA-এর
অিীশি নকাি অবিকার বিলে িা অেীকার করশি মিযস্থিা
িযিহৃি িশি পাশর িা।
প্রবিিার একটট থ্া থ্ প্রক্রিয়া শুিাবির েিয অিুশরাি
করা িশল TEA েয়ংক্রিয়িাশি মিযস্থিা পবরশষিাবে
সরিরাি কশর। িশি IDEA পাটৃ B এর অিীশি ন নকাি
বিষশয় আপবি এিং স্কুশলর মশিয নকাি বিশরাি িশল
আপবি মিযস্থিা পবরশষিাবের েিয অিুশরাি করশি
পাশরি।
মিযস্থিাকারীরা TEA িা নসই স্কুল বডবিবের কমচারী
ৃ
িয়
া মিযস্থিা প্রক্রিয়ার বিষয়িস্তু সন্তাশির বেক্ষা িা শের
সাশথ্ েবডি এিং িাশের নকািও িযক্রিগি িা নপোোর
োথ্ ৃ থ্াকশি পাশর িা া িাশের বিরশপক্ষিার সাশথ্
সাংঘবষক।
ৃ ন িযক্রি অিযিাশি মিযস্থিাকারী বিসাশি
ন াগযিা অেৃি কশর, বিবি নকাি স্কুল বডবিে িা TEA
কমচারী
ৃ
এশকিাশর িি কারণ নকিলমাে িাশক
মিযস্থিাকারীর োবয়ত্ব নিয়ার েিয TEA কিৃক
ৃ অথ্ প্রোি
ৃ
করা িয়। মিযস্থিাকারীরা িল নপোোর ারা বিশরাি
সমািাশি েক্ষ এিং প্রবেবক্ষি এিং বিশেষ বেক্ষার আইি
সম্পশকৃ িাশের পাক্রন্ডিয রশয়শে। মিযস্থিার িূ বমকা িশি
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বিরশপক্ষ এিং মিযস্থিার নক্ষশে নকািও পক্ষপাবিত্ব
করশি িা। মিযস্থিার লক্ষয িল আপিাশক এিং স্কুলশক
এমি একটট চুক্রিশি নপৌৌঁোশি সিায়িা করা া আপিারা
উিয়শকই সন্তুষ্ট কশর।
মিযস্থিাকারীশের িিৃমাি িাবলকার একটট বলঙ্ক এিাশি
পাওয়া াশি নেিাশরল কাউশিল অবফস, বিশেষ মিযস্থিা
নপ্রািাম (Office of General Counsel, Special Mediation
Program) (বলংক: bit.ly/39yQTjK)।
আপবি এিং স্কুল মিযস্থিা করশি সম্মি িশল, আপবি
একেি বিবেৃ ষ্ট মিযস্থিাকারী িযিিার করশি সম্মি িশি
পাশরি, িা একেি মিযস্থিাকারী এশলাশমশলািাশি বি ি
ু
করা িশি। উিয় নক্ষশেই, মিযস্থিাকারী আপিার এিং
স্কুশলর েিয উপ ুি নকাি স্থাশি এিং সমশয় মিযস্থিা
নসেিটট বেবডউল করার েিয আপিার সাশথ্
িাৎক্ষবণকিাশি ন াগাশ াগ করশি।
মিযস্থিা প্রক্রিয়া চলাকালীি ন আশলাচিাগুবল িয় িা
অিেযই নগাপিীয় িশি িশি। িবিষযশি থ্া থ্ প্রক্রিয়া
শুিাবিশি িা IDEA পাটৃ B এর অিীশি সিায়িা প্রাপ্ত নকািও
নফডাশরল আোলি িা নেট আোলশির নেওয়াবি
কা িশম
ৃ
প্রমাণ বিসাশি নসগুবল িযিিার করা াশি িা।
বে আপবি এিং স্কুল মিযস্থিা প্রক্রিয়ার মািযশম নকািও
বিশরাশির সমািাি কশরি, িািশল উিয় পক্ষশক অিেযই
আইিি িািযিামূলক চুক্রিশি প্রশিে করশি িশি া
নরেুশলেি নসট কশর। চুক্রিশি অিেযই উশেি িওয়া
উবচি ন মিযস্থিা প্রক্রিয়া চলাকালীি ন সমস্ত আশলাচিা
িশয়শে িা নগাপিীয় থ্াকশি এিং পরিিী নকািও প্রক্রিয়া
শুিাবি িা নেওয়ািী কা িশম
ৃ
িা প্রমাণ বিসাশি িযিহৃি
িশি িা। চুক্রিটট অিেযই আপিার এিং স্কুল বডবিশের
একেি প্রবিবিবির দ্বারা োক্ষর করশি িশি ব বি স্কুল
বডবিশেশক োয়িদ্ধ করার অবিকার রাশিি। বলবিি,
োক্ষবরি মিযস্থিা চুক্রির আইিি িািযিািকিা রশয়শে এিং
প্রশয়াগশ াগয ন নকািও আোলশি ার নেট আইশির
অিীশি এই োিীয় মামলার শুিাবির অবিকার রশয়শে িা
নফডাশরল বডবিে আোলশি ।
আপবি এিাশি TEA ওশয়িসাইশট মিযস্থিা প্রক্রিয়া সম্পশকৃ
আরও িথ্য নপশি পাশরি নেিাশরল কাউশিল অবফস,
বিশেষ মিযস্থিা নপ্রািাম (বলংক: bit.ly/39yQTjK)।

পদ্ধতিগি সুরক্ষা ন াটিশ
নেক্সাস এডু কেশ একেতি │তিকশষ তশক্ষার তিভাগ
ফ্রসশেম্বর 2022

বিশেষ বেক্ষার মিযস্থিা প্রক্রিয়া সম্পবকৃি নেট রুল
এিাশি পাওয়া
াশি 19 TAC §89.1193 (Link:
bit.ly/35Dyrp2).

বিশেষ বেক্ষার অবিশ াগ বিষ্পবি প্রক্রিয়া
বিশেষ বেক্ষার বিশরাি বিষ্পবি করার েিয আশরকটট
বিকল্প িল TEA-এর বিশেষ বেক্ষার অবিশ াগ বিষ্পবি
প্রক্রিয়া। এই ডকুশমশন্ট বিশেষ বেক্ষার অবিশ াগ (special
education complaint) পবরিাষাটট IDEA এিং এর
প্রশয়াগকারী বিবিমালার অিীশি একটট নেট অবিশ াগশক
নিাঝায়। বে আপবি বিশ্বাস কশরি ন নকাি পািবলক
এশেক্রি একটট বিশেষ বেক্ষার েিৃাবে লিি কশরশে, িা
বে আপবি বিশ্বাস কশরি ন নকাি পািবলক এশেক্রি
থ্া থ্ প্রক্রিয়া শুিাবির বসদ্ধান্ত িিণ করশে িা, িািশল
আপবি TEA-এর কাশে বলবিি অবিশ াগ পাঠাশি পাশরি।
আপবি বিশের অবিশ াগ TEA-নি নপ্ররণ করার একই
সমশয় আপবি ার বিরুশদ্ধ অবিশ াগ োশয়র করশেি িার
কাশেও আপিার অবিশ াগ অিেযই পাঠাশি িশি। অিয
নেশটর ন নকউ সি ন নকাি এশেক্রি িা িযক্রি TEA-এর
কাশে একটট বিশেষ বেক্ষার অবিশ াগ োশয়র করশি
পাশরি। TEA -এর অবিশ াগ িিশণর পশরর বেশির
কমবেিস
ৃ
িশি অবিশ াশগর সময়সীমা শুরু িশি।
TEA একটট বিশেষ বেক্ষার অবিশ াগ োশয়র করশি
অবিিািকশের এিং অিযািয পক্ষশের সিায়িা করার
েিয একটট মশডল ফম ৃ বিবর কশরশে। একটট বিশেষ
বেক্ষার অবিশ াগ োশয়রকারী একটট পক্ষ নেট মশডল
ফম িা
ৃ অিয নকািও ডকুশমন্ট িযিিার করশি পাশর, িশি
অবিশ াশগ সকল প্রশয়ােিীয় িথ্য অন্তিুি
ৃ থ্াকশি িশি।
আপিার বলবিি অবিশ াশগ অিেযই এমি একটট
লিশির িণিা
ৃ থ্াকশি া অবিশ াগ পাওয়ার িাবরশির
এক িেশরর নিবে আশগ ঘশটবি। অবিশ াশগ া অিেযই
অন্তিুি
ৃ থ্াকশি িশি: একটট বিিৃবি ন পািবলক এশেক্রি
একটট বিশেষ বেক্ষার েিৃাবে লিি কশরশে, ন সি
বিষশয়র বিবিশি বিিৃবিটট করা িশয়শে, এিং আপিার
োক্ষর এিং ন াগাশ াশগর িথ্য। অবিশ াগটট বে নকাি
বিবেৃ ষ্ট বেশুর উশদ্বগ প্রকাে কশর, িািশল অবিশ াশগ
অিেযই এগুবল অন্তিুি
ৃ থ্াকশি িশি: সন্তাশির িাম,
টঠকািা িা উপলব্ধ ন াগাশ াশগর িথ্য বে বেশু গৃিিীি
িয়, বেশুর বিেযালশয়র িাম এিং বেশুর সমসযার প্রকৃবির
বিিরণ সমসযাটট সম্পবকৃি বিষয়াবে ন পবরমাশণ নস
সমশয় আপিার কাশে উপলব্ধ রশয়শে িা সি। অবিশ াশগ
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অবিশ াগ োশয়শরর সময় অবিশ াগকারীর কাশে োিা
এিং উপলব্ধ পবরমাশণ সমসযার একটট প্রস্তাবিি সমািাি
অন্তিুি
ৃ থ্াকশি িশি।
একটট বিশেষ বেক্ষার অবিশ াগ োশয়শরর পশর TEA
অবিশ াগকারীশক অবিশ াশগ আিীি বিষয়াবে সম্পবকৃি
অবিবরি িথ্য নমৌবিকিাশি িা বলবিিিাশি েমা নেওয়ার
সুশ াগ নেশি। TEA পািবলক এশেক্রিশকও অবিশ াশগর
প্রবিক্রিয়া োিাশি এিং অবিশ াগটট সমািাশির েিয
একটট প্রস্তাি েমা নেওয়ার সুশ াগ নেশি। TEA অবিশ াগ
োশয়রকারী বপিামািাশক এিং পািবলক এশেক্রিশক
মিযস্থিায় াওয়ার সুশ াগও নেশি।
একটট বিশেষ বেক্ষার অবিশ াগ পাওয়ার পশর 60 কম ৃ
বেিশসর মশিয, TEA প্রশয়ােশি অি-সাইট িেন্ত সি একটট
িেন্ত পবরচালিা করশি। অবিশ াগ সমািাশি 60 কম ৃ
বেিশসর সময়সীমাটট িাডাশিা ন শি পাশর নকাি বিশেষ
অবিশ াশগর নক্ষশে িযবিিমী পবরবস্থবির কারশণ িা বে
বিশেষ বেক্ষার অবিশ াশগ উিয় পক্ষ বিশরাি সমািাশির
েিয মিযস্থিায় ন শি িা বিকল্প উপায় িিশণ সময় িাডাশি
একমি িই।
িেন্ত পবরচালিার নক্ষশে TEA সকল প্রাসবঙ্গক িথ্য
প াশলাচিা
ৃ
করশি এিং পািবলক এশেক্রি নফডাশরল িা
নেশটর বিশেষ বেক্ষার েিৃাবে লিি কশরশে বকিা নস
সম্পশকৃ একটট োিীি বসদ্ধান্ত নিশি। TEA অবিশ াশগর
প্রশিযক বিষয় িু শল িশর সিয অিুসন্ধাি, ফলাফল এিং
TEA-এর বসদ্ধাশন্তর কারণসি একটট বলবিি বসদ্ধান্ত নপে
করশি।
ন িাশি TEA একটট অবিশ াশগর সমািাশির নক্ষশে থ্া থ্
পবরশষিাবে সরিরাি করার িযাপাশর িযথ্িা
ৃ িুশাঁ ে নপশয়শে,
নসিাশি TEA-নক অিেযই উপ ুি পবরশষিা সরিরাি
করশি িযথ্িার
ৃ
সমািাি করশি িশি সন্তাশির
প্রশয়ােিীয়িা পূরশণর উপ ুি সংশোিিমূলক
পেশক্ষপিিণ (ন মি ক্ষবিপূরণমূলক পবরশষিা িা আবথ্ক
ৃ
ক্ষবিপূরণ) এিং সকল প্রবিিন্ধী বেশুশের েিয
পবরশষিাবের থ্া থ্ িবিষযৎ সুবিিাসি।
বিশেষ বেক্ষার অবিশ াশগর বিষশয় TEA-এর বসদ্ধান্ত চূ ডান্ত
এিং এটট আবপল করা াশি িা।
অবিশ াগ োশয়র করশল আপিার মিযস্থিার েিয অিুশরাি
করার অবিকার িা থ্া থ্ প্রক্রিয়া শুিাবির অবিকার
পদ্ধতিগি সুরক্ষা ন াটিশ
নেক্সাস এডু কেশ একেতি │তিকশষ তশক্ষার তিভাগ
ফ্রসশেম্বর 2022

িাবরশয় াশি িা। আপবি বে অবিশ াগ োশয়র কশরি এিং
একই বিষয়াবের েিয থ্া থ্ প্রক্রিয়া শুিাবির অিুশরাি
কশরি, িািশল TEA অবিশ াশগর নসসি বিষয়াবা়ে া
থ্া থ্ প্রক্রিয়া শুিাবিশি বিিাবরি
ৃ
িশি িা শুিাবি নেষ িা
িওয়া প ন্ত
ৃ আলাো কশর রািশি। অবিশ াশগর ন নকাি
বিষয় া থ্া থ্ প্রক্রিয়া শুিাবির অংে িয়, নসটট এই
িবথ্শি িবণিৃ সময়সীমা এিং পদ্ধবির মশিয বিষ্পবি করা
িশি।
অবিশ াশগ উত্থাবপি নকাি বিষয় বে একই পক্ষগুবলশক
সম্পৃি কশর থ্া থ্ প্রক্রিয়া শুিাবিশি বসদ্ধান্ত নিওয়া
িয়, িািশল শুিাবির বসদ্ধান্ত নসই ইসুযশি িািযিামূলক,
এিং TEA অবিশ াগকারীশক নসই বিষশয় অিবিি করশি।
বপিামািাশের এিং অিযািয োথ্-সংবিষ্ট
ৃ
িযক্রিশের কাশে
িযাপক প্রচাশরর েিয TEA-এর কাশে অবিশ াশগর
পদ্ধবিটটর বলবিি পদ্ধবি থ্াকশি িশি ন িাশি
বপিামািা/অবিিািক প্রবেক্ষণ এিং িথ্য নকি, সুরক্ষা
এিং িত্বািিায়ক এশেক্রিগুবল, েিন্ত্র আিাসিশকি এিং
অিযািয উপ ুি সামিী সি।
চূ ডান্ত বসদ্ধাশন্তর কা কর
ৃ িাস্তিায়ি বিক্রিি করার েিয
প্রশয়ােি সাশপশক্ষ TEA-এর অিেযই বলবিি পদ্ধবি
থ্াকশি িশি, ন িাশি বিশনাি বিষয়গুবল অন্তিূ ি
ৃ : (ক)
প্র ুক্রিগি সিায়িা কা িম;
ৃ
(ি) সমশঝািা;এিং (গ)
সঙ্গবি লাশির েিয সংশোিিমূলক পেশক্ষপ।
আপবি এিাশি TEA ওশয়িসাইশট বিশেষ বেক্ষার
অবিশ াগ প্রক্রিয়া এিং অবিশ াগ িেন্ত ফম ৃ সংিান্ত
আরও িথ্য নপশি পাশরি বিশেষ বেক্ষার বিশরাি বিষ্পবি
প্রক্রিয়াসমূি (Special Education Dispute Resolution
Processes) (বলংক: bit.ly/3bL6n73)।
বিশেষ বেক্ষার অবিশ াগ প্রক্রিয়া সংিান্ত নেট রুল
এিাশি পাওয়া
াশি 19 TAC §89.1195 (Link:
bit.ly/35IU1rY)

থ্া থ্ প্রক্রিয়ার পদ্ধবিসমূি
বিশেষ বেক্ষার বিশরাি বিষ্পবি করার েিয চিু থ্ বিকল্প
ৃ
িল
থ্া থ্ প্রক্রিয়া শুিাবি নপ্রািাম। থ্া থ্ প্রক্রিয়া
শুিাবিশি একেি বিরশপক্ষ শুিাবি আবিকাবরক
পক্ষগুবলর প্রমাণ শুশিি এিং আইিগিিাশি
িািযিামূলক বসদ্ধান্ত িিণ কশরি।
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শুিাবির েিয অিুশরাি করশি আপিাশক িা স্কুলশক (িা
আপিার অযাটবি/প্রবিবিবি
ৃ
িা স্কুশলর অযাটবি/প্রবিবিবি)
ৃ
অিেযই অিয পশক্ষর কাশে একটট থ্া থ্ প্রক্রিয়া
অবিশ াগ েমা বেশি িশি এিং TEA-নি এটট োশয়র করশি
িশি। আপিার সন্তাশির সিািকরণ, মূলযায়ি িা বেক্ষার
নেসশমন্ট বিিারণ
ৃ সংিান্ত িা আপিার সন্তাশির কাশে
FAPE সুবিি সম্পবকৃি নকাি বিষশয় থ্া থ্ প্রক্রিয়া
অবিশ াগ োশয়র কশর আপিার থ্া থ্ প্রক্রিয়া শুিাবির
অিুশরাি করার অবিকার রশয়শে।

থ্া থ্ প্রক্রিয়া অবিশ াগ োশয়র করশি পাশর। এই
পবরবস্থবিশি বিেযালয় প্রমাশণর িার িিি করশি।

লি আপলন 31 আগ্স্ট, 2022 তালরশে িা এর পূশি ক এর্টি
থ্া থ্ প্রক্রিযার অলিশ াগ্ িাশযর র্শরন, তাহশি তৎর্ািীন
প্রচলিত আইন অনুসাশর আপনাশর্ ফ্রসই সময ফ্রথ্শর্ এর্
িছশরর মশযয এটি িাশযর র্রশত হশি েন আপলন
অলিশ াশগ্র লিলি হওযা অলি ুক্ত র্াজটি সম্পশর্ক
জানশতন িা আপনার জানা উলচত লছি। তশি, 1 ফ্রসশেম্বর,
2022 ফ্রথ্শর্ শুরু হওযা আইশনর পলরিতকশনর র্ারশে, ফ্রসই
সময ফ্রথ্শর্ িুই িছশরর মশযয আপনাশর্ অিেযই এর্টি
থ্া থ্ প্রক্রিযার অলিশ াগ্ িাশযর র্রশত হশি েন
অলিশ াশগ্র লিলি হওযা অলি ুক্ত পিশক্ষপটি সম্পশর্ক
আপলন জানশতন িা আপনার জানা উলচত লছি। এই
সমযসীমাটিশর্ এর্টি সীমািদ্ধতার লিলয লহসাশিও উশেে
র্রা হয। এই সময়সীমাটট আপিার েিয প্রশ ােয িয় বে
আপিাশক থ্া থ্ প্রক্রিয়া অবিশ াগ োশয়র করা নথ্শক
বিরি রািা িয় স্কুল কিৃক
ৃ এই বিশেষ িুল উপস্থাপিার
কারশণ ন এটট আপিার সমসযার বিষয় সমািাি কশরশে িা
এই কারশণ ন স্কুল আপিাশক সরিরাি করশি িশি এমি
প্রশয়ােিীয় িথ্য আটশক নরশিবেল। ন িাশি IDEA-এর
প্রশয়ােিীয়িা নিই, নটক্সাস নেট আইশি িবণিৃ আশে ন
বকেু পবরবস্থবিশি থ্া থ্ প্রক্রিয়া অবিশ াগ োশয়শরর েিয
এক িেশরর সীমািদ্ধিার বিবিশক নটাল করা িা বিরবি
নেওয়া ন শি পাশর বে আপবি সেস্ত্র িাবিিী, িযােিাল
ঔোবিক এিং এটমসবফয়াবরক প্রোসশির কবমেি কপস,
ৃ
িা মাবকৃি ুিরাশষ্ট্রর েিোস্থয পবরশষিাবের কবমেিড
কপসৃ এর সক্রিয় বডউটট সেসয িি, এিং বে পবরশষিা
সেসয িাগবরক োণ আইি (Service Members Civil Relief
Act) বিসাশি পবরবচি একটট নফডাশরল আইশির
সীমািদ্ধিার বিবি আপিার েিয প্রশ ােূ্ িয়।

আপিার িা স্কুশলর থ্া থ্ প্রক্রিয়া শুিাবি িশি পাশর িা
িক্ষণ আপবি িা স্কুল (িা আপিার অযাটবি/প্রবিবিবি
ৃ
িা
স্কুল অযাটি/প্রবিবিবি)
ৃ
কিৃক
ৃ
থ্া থ্ প্রক্রিয়ার
অবিশ াগ োশয়র িা করা িয় ন িাশি এই বিষয়গুবল
অন্তিূ ি
ৃ থ্াকশি: আপিার সন্তাশির িাম এিং টঠকািা িা
আপিার সন্তাি গৃিিীি িশল উপলব্ধ ন াগাশ াশগর িথ্য;
বেশুর বিেযালশয়র িাম এিং বেশুর সমসযার প্রকৃবির
বিিরণ সমসযাটট সম্পবকৃি বিষয়াবে ন পবরমাশণ আপিার
কাশে উপলব্ধ রশয়শে িা সি; আপিার কাশে োিা এিং
উপলব্ধ পবরমাশণ সমসযার একটট প্রস্তাবিি সমািাি।

আপবি বে থ্া থ্ প্রক্রিয়া শুিাবির েিয অিুশরাি করশি
একটট থ্া থ্ প্রক্রিয়া অবিশ াগ োশয়র কশরি, িািশল স্কুল
একটট বিশেষ বেক্ষার েিৃাবে লিি কশরশে িা প্রমাণ করার
িার আপিার িিি করশি িয়। বকেু বিশেষ পবরবস্থবিশি
আপিার বিরুশদ্ধ থ্া থ্ প্রক্রিয়া শুিাবির েিয স্কুল একটট
পদ্ধতিগি সুরক্ষা ন াটিশ
নেক্সাস এডু কেশ একেতি │তিকশষ তশক্ষার তিভাগ
ফ্রসশেম্বর 2022

পূশি িাবলকাি
ৃ
ু ি ন নকাি বিষশয় স্কুশলর েিয আোলশি
মামলা করার আশগ আপিাশক অিেযই একটট থ্া থ্
প্রক্রিয়ার অবিশ াগ োশয়র করশি িশি। আপবি বে িা িা
কশর থ্াশকি, িািশল আোলশি আপিার োিী িাবরে িশি
পাশর।

একটি থা থ প্রন্সিয়া শু াচ র ে য অ ুদরাি

TEA নথ্শক থ্া থ্ প্রক্রিয়া অবিশ াশগর েিয একটট ফম ৃ
এিাশি পাওয়া াশি নেিাশরল কাউশিশলর অবফস,
বিশেষ বেক্ষার
থ্া থ্ প্রক্রিয়া শুিাবি বলংক:
(bit.ly/2XCdKFw)।
আপিার TEA ফম িযিিার
ৃ
করশি িশিিা, িশি আপিার
অবিশ াশগ উপশরাি প্রশয়ােিীয় িথ্যাবে অিেযই
থ্াকশি িশি।
আপিাশক, আপিার অযাটবি িা
ৃ আপিার প্রবিবিবিশক (িা
স্কুল, এর অযাটবি, ৃ িা এর প্রবিবিবিশক) অিেযই
বলবিিিাশি থ্া থ্ প্রক্রিয়া অবিশ াগ TEA -এর কাশে
এিং একই সমশয় বিশরািী পশক্ষর কাশে নপ্ররণ করশি
িশি। থ্া থ্ প্রক্রিয়া অবিশ াগ অিেযই নগাপি রািশি
িশি।
থ্া থ্ প্রক্রিয়া অবিশ াগ বিশয় এবগশয় ন শি, িা
শথ্াপ ূ্ি
ু
বিসাশি বিশিচয িশি িশি (উপশর িবণিৃ
কিশটন্ট েিৃাবে পূরণ করশি)।
থ্া থ্ প্রক্রিয়া
অবিশ াগটট শথ্াপ ুি বিসাশি বিশিবচি িশি বে থ্া থ্
প্রক্রিয়া অবিশ াগ িিণকারী পক্ষটট (আপবি িা স্কুল)
অবিশ াগ িিশণর 15 কম ৃ বেিশসর মশিয শুিাবি
আবিকাবরক এিং অিয পক্ষশক বলবিিিাশি অিবিি িা
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কশর ন িিণকারী পক্ষ বিশ্বাস কশর ন
থ্া থ্ প্রক্রিয়া
অবিশ াগ উপশর িাবলকািুি েিৃাবে পূরণ কশর িা।
নিাটটবফশকেি পাওয়ার পাাঁচ কম বেিশসর
ৃ
মশিয িিণকারী
পক্ষ (আপবি িা স্কুল বডবিে) একটট থ্া থ্ প্রক্রিয়া
অবিশ াগশক অপ াপ্ত
ৃ বিসাশি বিশিচিা করশি, িিি
শুিাবি আবিকাবরকশক বসদ্ধান্ত বিশি িশি থ্া থ্ প্রক্রিয়া
অবিশ াগ উপশর উবেবিি েিৃাবে পূরণ কশর বকিা এিং
আপিাশক এিং স্কুলশক অবিলশে অিবিি করশি।

একটি থা থ প্রন্সিয়া অচিদ াদগর প্রচি স্কুে
চডচিদের প্রচিন্সিয়া
বে স্কুল আপিাশক থ্া থ্ প্রক্রিয়া অবিশ াশগ অন্তিুি
ৃ
বিষয়িস্তু সম্পশকৃ 34 CFR §300.503 এর অিীশি পূশি ৃ
বলবিি নিাটটে িা পাঠায়, িািশল থ্া থ্ প্রক্রিয়া অবিশ াগ
পাওয়ার 10 বেিশসর মশিয স্কুলশক অিেযই আপিার কাশে
একটট নরসপি পাঠাশি িশি ন িাশি বিশনািগুবল
অন্তিুি
ৃ থ্াশকশি:
▪ এটট নকি থ্া থ্ প্রক্রিয়া অবিশ াশগ উত্থাবপি
পেশক্ষপ িিশণ প্রস্তাি িা প্রিযািাি কশরশে িার
িযািযা;
▪ অিযািয বিকল্পগুবলর বিিরণ া ARD কবমটট
বিশিচিা কশরবেল এিং নসই অপেিগুবল
প্রিযািযাি করার কারণ;
▪ প্রবিটট মূলযায়ি প্রক্রিয়া, মূলযায়ি, নরকডৃ, িা
বরশপাশটৃ র বিিরণ
া এটট প্রস্তাবিি িা
প্রিযািযািকৃি ক্রিয়ার বিবি বিসাশি িযিিার
কশরশে; এিং
▪ স্কুশলর প্রস্তাবিি িা প্রিযািযািকৃি ক্রিয়া সংিান্ত
অিযািয বিষয়াবের বিিরণ।
উপ ুি নক্ষশে এই িথ্য সরিরাি আপিার থ্া থ্ প্রক্রিয়া
অবিশ াগ অপ াপ্ত
ৃ বেল িা োিাশি স্কুলশক িািা নেয় িা।

থা থ প্রন্সিয়া অচিদ াদগর প্রচি অ য পদক্ষর
প্রচিন্সিয়া
টঠক উপশর িবণিগুবল
ৃ
িযিীি, একটট থ্া থ্ পক্রিয়া
অবিশ াগ িিণকারী পক্ষশক অবিশ াগ পাওয়ার 10 কম ৃ
বেিশসর মশিয অিেযই অিয পক্ষশক একটট প্রবিক্রিয়া
নপ্ররণ করশি িশি া অবিশ াশগর সমসযাগুবলশক
বিশেষিাশি সশোিি কশর।
বপিামািা/অবিিািক িা স্কুল থ্া থ্ প্রক্রিয়া অবিশ াগটট
নকিল সংশোিি িা পবরিিৃি করশি পাশর বে অিয পক্ষ
পদ্ধতিগি সুরক্ষা ন াটিশ
নেক্সাস এডু কেশ একেতি │তিকশষ তশক্ষার তিভাগ
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বলবিিিাশি পবরিিৃশির বিষশয় অিুশমােি নেয় এিং
নরেুশলেি সিার মািযশম থ্া থ্ প্রক্রিয়া অবিশ াশগর
সমািাি করার সুশ াগ নেওয়া িয় িা শুিাবি আবিকাবরক
বে শুিাবি শুরু িওয়ার অিবিক পাাঁচ কম বেিশসর
ৃ
আশগ
অিুমবি নেয়। ন পক্ষ শুিাবির েিয অিুশরাি কশরশে
নসই পক্ষ শুিাবিশি এমি বিষগুবল উত্থাপি করশি
পারশি িা া থ্া থ্ প্রক্রিয়া অবিশ াশগ উত্থাবপি িয়বি
বে অিয পক্ষ অবিবরি বিষয়াবে উত্থাপি করার িযাপাশর
সম্মবি িা নেয়। বে োশয়রকারী পক্ষ, আপবি িা স্কুল,
থ্া থ্ প্রক্রিয়া অবিশ াগ সংশোিি (পবরিিৃি) কশরি,
িািশল নরেুশলেশির সময়সীমা এিং শুিাবির সময়সীমা
সংশোবিি অবিশ াগ োশয়শরর িাবরশি আিার শুরু িশি।
আপিাশক অিেযই এই অঞ্চশল ন নকাি বিিামূশলয িা
েল্পমূশলযর আইিী ও অিযািয প্রাসবঙ্গক পবরশষিাবে
সম্পশকৃ িথ্য সরিরাি করশি িশি বে আপবি িশথ্যর
েিয অিুশরাি কশরি িা আপবি িা স্কুল বে থ্া থ্
প্রক্রিয়া অবিশ াগ োশয়র কশরি।

প্রন্সিয়া িোকােী
পুি/Stay-Put)

সন্তাদ র স্ট্যািাস (নস্ট্-

েৃঙ্খলা সম্পৃি নকাি প্রক্রিয়া িযিীি, নরেুশলেি প্রক্রিয়া
সময়কালীি সমশয় এিং নকাি বিরশপক্ষ থ্া থ্ প্রক্রিয়া
শুিাবির বসদ্ধাশন্তর িা আোলশির কা িশমর
ৃ
অশপক্ষার
সময় িি থ্া থ্ প্রক্রিয়া অবিশ াগটট অিয পশক্ষর
কাশে নপ্ররণ করা িয়, িিি আপিার সন্তািশক অিেযই
িার িিৃমাি বেক্ষার নেসশমশন্ট থ্াকশি িশি আপবি এিং
নেট িা স্কুল অিযথ্ায় সম্মি িা িি। িিৃমাি নসটটংশয়
থ্াকা সািারণিাশি নে-পুট বিসাশি আিযাবয়ি িয়। বে
প্রক্রিয়ায় েৃঙ্খলা সম্পৃি থ্াশক, িািশল েৃঙ্খলা সংিান্ত
বিশরাশির সময় সন্তাশির নেসশমশন্টর বিষশয় আশলাচিার
েিয ’আবপশলর সময় নেসশমন্ট’ ( Placement During
Appeals ) নেিুি।
বে থ্া থ্ প্রক্রিয়া অবিশ াগটট আপিার সন্তািশক
পািবলক স্কুশল প্রাথ্বমকিাশি িবিৃর েিয নকাি আশিেি
সংিান্ত িয়, িািশল আপিার সম্মবিিশম সকল প্রক্রিয়া
নেষ িা িওয়া প ন্ত
ৃ আপিার সন্তািশক অিেযই পািবলক
স্কুল নপ্রািাশম রািা উবচি। বে বেশু বিি িের িয়সী িশচ্ছ
এিং আবল ৃ চাইল্ডশিাড ইন্টারশিিেি (ECI) নপ্রািাম
নথ্শক স্থািান্তবরি িশচ্ছ, িািশল stay-put (িিৃমাি
নসটটংশয় থ্াকা) ECI পবরশষিা িয়। বে সন্তাি বিশেষ বেক্ষা
এিং িৎসম্পবকৃি পবরশষিার েিয ন াগ িয় এিং
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বপিামািা সম্মি থ্াশক, িািশল বিশরািপূণ ৃ িয় এমি
পবরশষিাবে সরিরাি করশি িশি।
TEA কিৃক
ৃ পবরচাবলি থ্া থ্ প্রক্রিয়া শুিাবিশি শুিাবি
আবিকাবরক বে আপিার সাশথ্ সম্মি িি ন আপিার
সন্তাশির নেসশমন্ট পবরিিৃি করা উপ ুি, িািশল এই
নেসশমন্ট পবরিিৃিটট অিেযই আপিার এিং নেশটর
মশিয একটট চুক্রি বিসাশি বিশিবচি িশি। সুিরাং, এই
নেসশমন্ট পবরিিৃিটট পরিিী আবপশলর ফলাফল িওয়া
প ন্ত
ৃ আপিার সন্তাশির িিৃমাি নেসশমন্ট িশয় ায়।

সমািাদ র সময়কাে
িাৎক্ষবণক শুিাবির নকস িযবিি, আপিার থ্া থ্ প্রক্রিয়া
অবিশ াগ পাওয়ার 15 কম বেিশসর
ৃ
মশিয স্কুলশক অিেযই
নরেুশলেি সিা িাশমর একটট সিা আিিাি করশি িশি
ন িাশি আপবি, বডবসেি-নমবকং ক্ষমিাসম্পন্ন একেি
স্কুল প্রবিবিবি, এিং আপিার এিং স্কুল দ্বারা বিিাবচি
ৃ
ARD
কবমটটর সংবিষ্ট সেসযগণ থ্াকশিি। বে সিায় আপিার
অযাটবি থ্াশক,
ৃ
িািশল স্কুলও সিায় নকিল একেি অযাটবি ৃ
রািশি পাশর।
আপবি এিং স্কুল উিয়ই নরেুশলেি প্রক্রিয়া মওকুফ
করার েিয বলবিিিাশি সম্মি িশয়শেি িা িৎপবরিশিৃ
মিযস্থিা িযিিার করশি সম্মি িশয়শেি এরকম িা িশল,
নরেুশলেি সিা অিেযই অিুটিি িশি। আপবি বে
সমািাশির সিায় অংে িা নিি, িািশল সিা অিুটিি িওয়া
প ন্ত
ৃ সমািাি প্রক্রিয়া এিং শুিাবির সময়সীমা বিলবেি
িশি।
বে স্কুল আপিাশক নরেুশলেশির সিায় ন াগ নেওয়ার
েিয ন ৌূ্ক্রিক সকল প্রশচষ্টা করার পশরও আপবি উপবস্থি
িা িি, িািশল পরিিী 30 কম বেিস
ৃ
নরেুশলেি সময় নেশষ
স্কুল শুিাবি আবিকাবরকশক আপিার থ্া থ্ প্রক্রিয়া
অবিশ াগ িাবরে করশি অিুশরাি করশি পাশর।
বিনবলবিি ডকুশমশন্টেি িযিিার কশর আপিাশক
নরেুশলেি সিায় ন াগ নেওয়ার েিয স্কুশলর ন ৌক্রিক
প্রশচষ্টা নেিাশি অিেযই সক্ষম িশি িশি: সময় এিং স্থাশির
বিষশয় পারস্পবরক সম্মবিিশম িযিস্থা বিশি স্কুশলর
প্রশচষ্টার একটট নরকডৃ ন মি- নটবলশফাি কল করা িা কল
নচষ্টার বিেে নরকডৃ এিং নসই কলগুবলর ফলাফল;
আপিাশক পাঠাশিা বচটঠপশের কবপ এিং প্রাপ্ত নরসপি;
এিং আপিার িাবড িা কমস্থল
ৃ বিক্রেশটর বিেে নরকডৃ এিং
নসই বিক্রেটগুবলর ফলাফল।
পদ্ধতিগি সুরক্ষা ন াটিশ
নেক্সাস এডু কেশ একেতি │তিকশষ তশক্ষার তিভাগ
ফ্রসশেম্বর 2022

অিযবেশক স্কুল বে আপিার থ্া থ্ প্রক্রিয়া অবিশ াশগর
নিাটটে পাওয়ার 15 কম ৃবেিশসর মশিয নরেুশলেি সিা
করশি িযথ্ িয়,
ৃ িা নরেুশলেি সিায় অংে বিশি িযথ্ িয়,
ৃ
িািশল আপবি শুিাবির আবিকাবরকশক নরেুশলেি
সময় নেষ করশি এিং 45 কম বেিস
ৃ
শুিাবির সময়সীমা
শুরু করার আশেে বেশি অিুশরাি করশি পাশরি।
সািারণি নরেুশলেি সময়কাল 30 কম ৃ বেিশসর েিয
স্থায়ী িয়। িশি, বে আপবি এিং স্কুল নরেুশলেি সিাটট
মওকুফ করার েিয বলবিিিাশি সম্মি িি, িািশল
শুিাবির েিয 45 কম ৃ বেিশসর সময়সীমা পরিিী কম ৃ
বেিস িশি শুরু িয়। একইিাশি আপবি এিং স্কুল বে 30
কম বেিস
ৃ
নরেুশলেি সময় নেষ িওয়ার আশগ মিযস্থিা
প্রক্রিয়া িা নরেুশলেি সিাটট শুরু কশর থ্াশকি, আপবি
এিং স্কুল বলবিিিাশি একমি িি ন নকাি চুক্রি সম্ভি িয়,
িািশল শুিাবির েিয 45 কম বেিশসর
ৃ
সময়সীমা পরিিী
কম ৃ বেিস িশি শুরু িয়। চূ ডান্তিাশি বে আপবি এিং
স্কুল মিযস্থিা প্রক্রিয়াটট িযিিার করশি সম্মি িি, িািশল
একটট চুক্রি িওয়া প ন্ত
ৃ উিয় পক্ষই 30 কম ৃ বেিস
নরেুশলেি সময় নেশষ মিযস্থিা অিযািি রািশি
বলবিিিাশি সম্মি িশি পাশরি। িশি বে আপবি িা স্কুল
ন শকউ মিযস্থিা প্রক্রিয়া নথ্শক সশর াি, িািশল শুিাবির
েিয 45 কম বেিশসর
ৃ
সময়সীমা পরিিী কম বেিস
ৃ
িশি
শুরু িয়।
বে নকাি পক্ষ সংশোবিি থ্া থ্ প্রক্রিয়া অবিশ াগ
োশয়র কশর, িািশল সংশোবিি থ্া থ্ প্রক্রিয়া অবিশ াগ
োশয়র করার সময় িশি নরেুশলেি সিার সময়সীমা এিং
অবিশ াগটট সমািাশির সময়সীমা (নরেুশলেি
সময়কাল) শুরু িশি।
সমািাি সিার উশেেয িল আপিাশক আপিার অিুশরাি
এিং অন্তবিবিি
ৃ
বিষয়াবে স্কুশলর সাশথ্ আশলাচিা করার
সুশ াগ নেয়া এিং স্কুলশক বিশরািটট সমািাি করার সুশ াগ
নেওয়া ন টট অিুশরাশির বিবি। আপবি বে সিায় নকািও
চুক্রিশি নপৌৌঁোি, িািশল আপিাশক এিং স্কুলশক অিেযই
আপিার চুক্রি বলবিিিাশি করশি িশি এিং োক্ষর করশি
িশি। এই বলবিি চুক্রিটট নেট আইশির অিীশি এই িরশণর
মামলার শুিাবির েিয ক্ষমিাসম্পন্ন ন নকাি আোলশি
িা নফডাশরল বডবিে আোলশি প্রশয়াগশ াগয বে িা
নকািও পক্ষ োক্ষর িওয়ার িাবরি িশি বিি কমবেিশসর
ৃ
মশিয চুক্রিটট িাবিল কশর নেয়।।
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স্কুল বে আপিার থ্া থ্ প্রক্রিয়া অবিশ াশগ উত্থাবপি
বিষয়াবে আপিার অবিশ াগ প্রাবপ্তর 30 কম বেিশসর
ৃ
মশিয
আপিার সশন্তাষেিকিাশি সমািাি িা কশর থ্াশক, 45 কম ৃ
বেিস শুিাবির সময়সীমা শুরু িয় এিং শুিাবি এবগশয়
ন শি পাশর।

দ্রুি শু াচ দি সমািাদ র সময়কাে
দ্রুি শুিাবির নক্ষশে স্কুলশক থ্া থ্ প্রক্রিয়া অবিশ াগ
পাওয়ার সাি কম বেিশসর
ৃ
মশিয নরেুশলেি সিা আিিাি
করশি িশি। আপিার অবিশ াশগ উত্থাবপি বিষয়াবে
স্কুশলর অবিশ াগ পাওয়ার 15 কম ৃ বেিশসর মশিয স্কুল
আপিার সশন্তাষেিকিাশি সমািাি িা কশর থ্াকশল
আপিার শুিাবির অবিকার রশয়শে। অবিশ াগ োশয়শরর
20 বেশির মশিয শুিাবি অিেযই অিুটিি িশি িশি।
শুিাবির পশর 10 স্কুল বেিশসর মশিয শুিাবি আবিকাবরকশক
চূ ডান্ত বসদ্ধান্ত বেশি িশি।

শু াচ
TEA শুিাবি পবরচালিার েিয বিরশপক্ষ শুিাবি
আবিকাবরকশের সরিরাি কশর। শুিাবি আবিকাবরকগণ
TEA িা আপিার সন্তাশির পডাশোিা িা শে সমপৃি নকাি
এশেক্রির কমচারী
ৃ
িয় এিং িাশের নকাি িযক্রিগি িা
নপোগি োথ্ ৃ থ্াকশি পাশর িা া শুিাবিশি িাশের
বিরশপক্ষিার সাশথ্ সাংঘবষক।
ৃ
শুিাবি আবিকাবরশকর
ন াগযিা: (1) জ্ঞািী িশি িশি এিং IDEA বিবিবিিাি, IDEA
সম্পবকৃি নফডাশরল এিং নেট বিয়মকািুি, এিং
নফডাশরল এিং নেট আোলি কিৃক
ৃ IDEA-এর আইিী
িযািযাগুবল িুঝশি িশি; এিং (২) শুিাবি পবরচালিার েিয
এিং উপ ুি, মািসম্মি আইিী অিুেীলশির সাশথ্
সামঞ্জসয নরশি বসদ্ধান্ত িিণ ও নলিার েিয জ্ঞাি এিং
েক্ষিা থ্াকশি িশি।
TEA শুিাবি আবিকাবরকশের একটট িাবলকা রাশি ন িাশি
প্রশিযক শুিাবি আবিকাবরকশের ন াগযিা অন্তিুি
ৃ থ্াশক।
এই TEA ওশয়িসাইশট এই িাবলকাটট পাওয়া ায় নেিাশরল
কাউশিল অবফস, বিশেষ বেক্ষার থ্ায়থ্ প্রক্রিয়া শুিাবি
(Office of General Counsel, Special Education Due Process
Hearing)(Link: bit.ly/2XCdKFw) আপবি আইবি
পবরশষিাবের TEA অবফস নথ্শকও নসই িাবলকার েিয
অিুশরাি করশি পাশরি, ন টটর ন াগাশ াশগর িথ্য এই
ডকুশমশন্টর নেশষ নেয়া িশয়শে।

শু াচ র আদগ
থ্া থ্ প্রক্রিয়া শুিাবির অন্তি পাাঁচ কমবেিস
ৃ
আশগ
আপবি এিং স্কুশলর শুিাবির সময় উপস্থাবপি িশি এমি
ন নকাি প্রমাণ এশক অপশরর কাশে প্রকাে করশি িশি।
উিয় পক্ষই এমি নকািও প্রমাণ উপস্থাপশির চযাশলঞ্জ
করশি পাশর া সময় মশিা নেয়ার করা িয়বি। একইিাশি
শুিাবির কমপশক্ষ পাাঁচ কমবেিস
ৃ
আশগ আপবি এিং
স্কুশলর নসই িাবরশির মশিয সম্পন্ন সকল মূলযায়ি এিং
আপিার িা স্কুল শুিাবির সময় ন মূলযায়িগুবল িযিিার
করশি চাি িার উপর বিবি করা সুপাবরেগুবল এশক
অপশরর কাশে প্রকাে করশি িশি। এই েিৃ পূরশণ িযথ্ ৃ
িশল শুিাবি আবিকাবরক অপর পশক্ষর সম্মবি িযবিশরশক
শুিাবিশি প্রাসবঙ্গক মূলযায়ি িা সুপাবরে উপস্থাপি
নথ্শক ন নকািও পক্ষশক িািা বেশি পাশর।

শু াচ িোকাদে
আপিার থ্া থ্ প্রক্রিয়া শুিাবিশি বিশেশক উপস্থাপি
করার অবিকার রশয়শে। িাোডাও থ্া থ্ প্রক্রিয়া
শুিাবির ন নকাি পশক্ষর (েৃঙ্খলামূলক প্রক্রিয়া
সম্পবকৃি শুিাবি সি) বিশনাি অবিকার রশয়শে:
▪ একেি অযাটবি এিং/
ৃ
অথ্িা প্রবিিন্ধী বেশুশের
সমসযার বিশেষ জ্ঞািী িা প্রবেক্ষণ প্রাপ্ত িযক্রিশের
সাশথ্ আিা এিং িাশের পরামে নিয়া;
ৃ
▪ বিশেই প্রবিবিবিত্ব করা িা প্রবিবিবি িািাশিা
নটক্সাস নেশটর অিুশমাবেি অযাটবিশক
ৃ
িা
নটক্সাস নেশটর অিুশমাবেি অযাটবি ৃ িা িশলও
প্রবিিন্ধী িাচ্চাশের সমসযার বিশেষ জ্ঞািী িা
প্রবেক্ষণ প্রাপ্ত িযক্রিশক ার মশিয এই বলংশকর
ন াগযিাগুবল সশন্তাষেিকিাশি রশয়শে 19 TAC
§89.1175 (Link: bit.ly/2XFtKq9)।
▪ প্রমাণ উপস্থাপি করা এিং মুশিামুবি িওয়া,
নেরা করা, এিং সাক্ষীশের উপবস্থবি িলি করা;
▪ শুিাবির অন্তি পাাঁচ কমবেিস
ৃ
আশগ পশক্ষর
বিকট প্রকাে করা িয়বি এমি ন নকাি প্রমাণ
শুিাবির সময় উপস্থাপি করশি বিশষি করা;
▪ শুিাবির বলবিি, িা, আপিার পেন্দ মশিা,
ইশলক্ট্রবিক, েব্দ-েব্দ নরকডৃ পাওয়া; এিং
▪ বলবিি, িা, আপিার পেন্দ মশিা, িেন্ত এিং
বসদ্ধান্তসমূি পাওয়া।

শু াচ দি চপিামািা/অচিিাবদকর অচিকার
আপিাশক অিেযই এই বিশনাি অবিকারটট নেওয়া িশি:
▪ শুিাবিশি আপিার বেশুশক উপবস্থি করা;

পদ্ধতিগি সুরক্ষা ন াটিশ
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▪
▪

শুিাবি েিিার কাশে উন্মুি করা; এিং
শুিাবি, অিুসন্ধাি, এিং বসদ্ধান্তগুবলর নরকডৃ
আপিাশক বিিামূশলয সরিরাি করা।

শু াচ র পদর
শুিাবি আবিকাবরক বসদ্ধান্ত োবর করশিি। আপিার বেশু
FAPE নপশয়শে বকিা িার িযাপাশর শুিাবি আবিকাবরশকর
বসদ্ধান্ত অিেযই িাস্তিিা অিু ায়ী িশি িশি। আপবি বে
নকাি প্রক্রিয়াগি ত্রুটট সম্পশকৃ অবিশ াগ কশরি, িািশল
শুিাবি আবিকাবরক নকিলমাে একটট িুশাঁ ে পাশিি ন
আপিার বেশু FAPE পায়বি বে ত্রুটটটট: আপিার সন্তাশির
FAPE-এর অবিকার িািািস্ত কশরশে; আপিার সন্তািশক
বেক্ষাগি সুবিিা নথ্শক িক্রঞ্চি কশরশে; িা আপিার
সন্তাশির FAPE সংিান্ত বসদ্ধান্ত িিশণর প্রক্রিয়ায় অংে
নিওয়ার নক্ষশে আপিার সুশ াগশক উশেিশ াগযিাশি
িস্তশক্ষপ কশরশে। IDEA পাটৃ B (34 CFR §§500 through
300.536) এর অিীশি নফডাশরল বিবিবিিাশির পক্রদ্ধবিগি
সুরক্ষা বিিাশগ েিৃাবে নমশি চলশি নকািও স্কুলশক আশেে
প্রোি নথ্শক শুিাবি আবিকাবরকশক িািা বেশি উপশর
িবণিৃ বিিািগুবলর নকািটট িযািযা করা ায় িা।
TEA বিক্রিি করশি ন ৩০ কম বেিশসর
ৃ
নরেুশলেি সময়
িা প্রশ ােয নক্ষশে বিিযস্ত নরেুশলেি সময়কাল নেষ
িওয়ার পর ৪৫ কম ৃ বেিশসর মশিয একটট চূ ডান্ত শুিাবি
বসদ্ধান্ত সম্পন্ন িশয়শে এিং পক্ষগুবলশক নমইল করা
িশয়শে। দ্রুি শুিাবির নক্ষশে TEA বিক্রিি করশি ন
শুিাবির িাবরি নথ্শক 10 স্কুল বেিশসর মশিয একটট চূ ডান্ত
বসদ্ধান্ত সম্পন্ন িশয়শে। িীর শুিাবির নক্ষশে শুিাবির েিয
উিয় পশক্ষর অিুশরাশি শুিাবি আবিকাবরক নকাি িাল
কারশণ একটট বিবেৃ ষ্ট সময় িিিৃ মঞূ্েুর করশি পাশরি।
শুিাবি আবিকাবরক দ্রুি শুিাবির নক্ষশে নকাি সময় িিিৃ
মঞূ্েুর করশি পাশরি িা। শুিাবি কমকিৃ
ৃ ার বসদ্ধান্তই
(েৃঙ্খলামূলক প্রক্রিয়ার শুিাবির বসদ্ধান্তসি) চূ ডান্ত বে
শুিাবির নকাি পক্ষ (আপবি িা স্কুল) বিশচ িবণিৃ অিুসাশর
নেট িা নফডাশরল আোলশি আবপল িা কশরি।
শুিাবি আবিকাবরক প্রেি সময়সীমার মশিয অিেযই
স্কুলশক শুিাবি আবিকাবরশকর বসদ্ধান্ত কা কর
ৃ
করশি
িশি, িা বে নকাি সময়সীমার বিিরণ িা থ্াশক, িািশল
বসদ্ধান্তটট োবর িওয়ার িাবরি িশি 10 স্কুল বেিশসর মশিয
বেও স্কুল বসদ্ধান্তটট আবপল কশর, িশি অিীশির িরশচর
েিয অথ্ নফরৎ
ৃ
ক্রিয়া আবপশলর সমািাি িা িওয়া প ন্ত
ৃ
আটকাশিা াশা়ি। IDEA পাটৃ B (34 C.F.R. §§300.500
through 300.536) এর অিীশি নফডাশরল বিবিূ্বিিাশির
পদ্ধতিগি সুরক্ষা ন াটিশ
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পদ্ধবিগি সুরক্ষা বিিাশগর নকাি বকেুর িযািযা
আপিাশক পৃথ্ক একটট থ্া থ্ প্রক্রিয়া অবিশ াগ োশয়র
করশি িািা বেশি পাশরিা ইশিামশিয োশয়রকৃি থ্া থ্
প্রক্রিয়া শুিাবির নচশয় পৃথ্ক ইসুযশি।

উপদেষ্টা পযাদ ে এবং সািারণ ে িার কাদছ
অ ুসন্ধা এবং চসদ্ধান্ত
শুিাবি আবিকাবরশকর বসদ্ধান্ত নথ্শক িযক্রিগিিাশি
সিািশ াগয সি িথ্য মুশে নফলার পশর TEA -নক অিেযই
নেট উপশেষ্টা পযাশিশলর কাশে বসদ্ধান্তটট (ন িাশি
শুিাবি আবিকাবরশকর অিুসন্ধাি ও বসদ্ধান্ত রশয়শে)
সরিরাি করশি িশি। নটক্সাশস নেট উপশেষ্টা পযাশিলশক
িারািাবিক উপশেষ্টা কবমটট (Continuing Advisory
Committee) িলা িয়। TEA -নক বসদ্ধান্ত অিেযই েিগশণর
কাশেও উপলব্ধ করশি িশি।

নেওয়াচ মামো (Civil Action)
ন নকাি পক্ষ (আপবি িা স্কুল) ব বি থ্া থ্ প্রক্রিয়া
শুিাবির অিুসন্ধাি এিং বসদ্ধাশন্তর সাশথ্ একমি িি
(েৃঙ্খলামূলক প্রক্রিয়ার শুিাবি সি) শুিাবি
আবিকাবরশকর অিুসন্ধাি এিং বসদ্ধাশন্তর বিষশয় থ্া থ্
প্রক্রিয়া শুিাবির বিষয়িস্তুর উপর একটট নেওয়াবি মামলা
দ্বারা আবপল করার অবিকার রশয়শে। এই মামলাটট এই
িরশণর মামলার শুিাবির অবিকার রাশি এমি নকাি নেট
আোলশি া ুিরাশষ্ট্র নকাি বডবিে আোলশি
বিশরাশির পবরসর বিশিচিা িযবিি আিা ন শি পাশর এিং
বসদ্ধান্ত োবর িওয়ার িাবরি নথ্শক অিবিক 90 বেশির
মশিয আিশি িশি। আবপশলর প্রক্রিয়ার অংে বিসাশি
আোলিশক থ্া থ্ প্রক্রিয়া শুিাবির নরকডৃগুবল িিণ
করশি িশি, উিয় পশক্ষর অিুশরাশি অবিবরি প্রমাণাবে
শুিশি িশি, প্রমাণ উপস্থাপশির বিবিশি বসদ্ধাশন্তর বিবি
রািশি িশি এিং একটট উপ ি
ু প্রবিকার মঞূ্েুর করশি
িশি।
IDEA-এর নকাি বকেু মাবকৃি সংবিিাশির আশমবরকাি
প্রবিিন্ধী আইি 1990, টাইশটল V পুিিাসি
ৃ
আইি 1973
(নসকেি 504) এর অিীশি প্রাপ্ত অবিকার, প্রক্রিয়া এিং
প্রবিকারগুবলশক সীমািদ্ধ করশি পাশরিা, িা প্রবিিন্ধী
সন্তািশের অবিকার রক্ষার ন নকািও নফডাশরল আইি,
IDEA পাটৃ B এর অিীশি প্রাপ্ত প্রবিকার িলি কশর
আোলশি এই আইশির অিীশি একটট নেওয়াবি মামলা
োশয়র করার আশগ িযিীি, IDEA-এর অিীশি প্রেি এিং
উপশর িবণিৃ থ্া থ্ প্রক্রিয়া শুিাবির পদ্ধবিগুবল আপবি
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IDEA পাটৃ B এর অিীশি মামলাটট োশয়র করশল প্রশয়ােিীয়
পবরসশর সমাপ্ত িশি িশি। এর অথ্ ৃ িল আইবডইএ এর
অিীশি উপলব্ধ অিযািয আইশির অিীশি আপিার
প্রবিকারগুবল পাওয়া ন শি পাশর, িশি সািারণিাশি, এই
অিযািয আইশির প্রবিকার নপশি আপিাশক আোলশি
নকাি পেশক্ষপ নিওয়ার আশগ প্রথ্শম অিেযই IDEA-এর
অিীি উপলব্ধ প্রোসবিক প্রবিকারগুবল িযিিার করশি
িশি (ন মি, থ্া থ্ প্রক্রিয়া অবিশ াগ; নরেুশলেি বমটটং
সি নরেুশলেি প্রক্রিয়া; এিং বিরশপক্ষ থ্া থ্ শুিাবি
প্রক্রিয়ার পদ্ধবিসমূি)।

অযািচ রব চি
IDEA পাটৃ B এর অিীশি আিীি নকাি মামলা িা প্রক্রিয়ার
নক্ষশে আোলি িার বিশিচিার বিবিশি আপিার িরশচর
অংে বিসাশি িযা য অযাটবি ৃ বফ আশরাপ করশি পাশর
আপবি বে েয় লাি কশরি।
IDEA পাটৃ B এর অিীশি আিীি নকাি মামলা িা প্রক্রিয়ার
নক্ষশে আোলি িার বিশিচিার বিবিশি িরশচর অংে
বিসাশি িযা য অযাটবি বফ
ৃ েয়লািকারী স্কুল িা নেট বেক্ষা
এশেক্রিশক আশরাপ করশি পাশর া আপিার অযাটবি ৃ
কিৃক
ৃ পবরশোবিি িশি, বে অযাটবি:ৃ (ক) এমি নকাি
অবিশ াগ িা নকাটৃ মামলা কশরি া আোলি অিাস্তি,
অশ ৌক্রিক িা বিবিিীি বিসাশি িুশাঁ ে পায়; বা (ি) মামলা
নমাকেমা স্পষ্টিাশি বিষ্প্রি, অশ ৌক্রিক িা বিবিিীি িশয়
াওয়ার পশরও মামলা চালাশি থ্াশক; বা
IDEA পাটৃ B এর অিীশি আিীি নকাি মামলা িা প্রক্রিয়ার
নক্ষশে আোলি িার বিশিচিার বিবিশি িরশচর অংে
বিসাশি িযা য অযাটবি বফ
ৃ েয়লািকারী স্কুল িা নেট বেক্ষা
এশেক্রিশক আশরাপ করশি পাশর া আপিার অযাটবি ৃ
কিৃক
ৃ পবরশোবিি িশি বে থ্া থ্ প্রক্রিয়া শুিাবি িা
পরিিী নকাটৃ মামলার েিয আপিার অিুশরািটট িয়রাবি
করা, অপ্রশয়ােিীয় বিলে ঘটাশিা, িা অ থ্া মামলা িা
প্রক্রিয়া (শুিাবির) িরচ িাডাশিার মশিা নকাি অিুবচি
উশেশেয িয়।
বিশনর িাশর একটট আোলি িযা য অযাটবি ৃ বফ আশরাপ
কশর:
▪ বফ অিেযই সমাশে প্রচবলি িাশর িওয়া উবচি
ন িাশি পবরশষিা প্রোশির িরশণর এিং গুণমাশির
েিয মামলা িা শুিাবি িশয়বেল। আশরাবপি বফ
গণিা করার নক্ষশে নকাি নিািাস িা গুণক িযিিার
করা াশি িা।
পদ্ধতিগি সুরক্ষা ন াটিশ
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▪

IDEA পাটৃ B এর অিীশি বিষ্পবির বলবিি অফার
করার পশর সম্পাবেি পবরশষিার েিয আপিার
েিয করা নকাি মামলা িা প্রক্রিয়ায় বফ
আশরাবপি িা িশি পাশর এিং িৎসম্পবকৃি
িযয়ও নফরৎ নেয়া িা িশি পাশর বে:
o অফারটট
নেওয়ািী
কা বিবির
ৃ
নফডাশরল বিবিমালার বিবি 68 দ্বারা
বিিাবরি
ৃ
সমশয়র মশিয িা, থ্া থ্
প্রক্রিয়া নোিাবির নক্ষশে, প্রক্রিয়া শুরু
িওয়ার 10 কম ৃবেিশসর পশর ন নকাি
সময় নেওয়া িয়;
o অফারটট 10 কম ৃ বেিশসর মশিয গৃিীি
িয় িা; এিং
o আোলি িা প্রোসবিক শুিাবি
আবিকাবরক িুশঝশেি ন চূ ডান্তিাশি
আপিার প্রাপ্ত প্রবিকার বিষ্পবির
অফাশরর নচশয় আপিার পশক্ষ নিবে
অিুকূল িয়।

এই সীমািদ্ধিা সশত্ত্বও অযাটবিরৃ বফ িা িৎসম্পবকৃি
একটট িরচ আপিার উপর আশরাবপি িশি পাশর বে
আপবি বিেয়ী িি এিং বিষ্পবির অফার প্রিযািযাি করার
নক্ষশে আপিার পশক্ষ শথ্ষ্ট ক্রু ি বেল।
প্রোসবিক প্রক্রিয়া িা আোলশির িযিস্থা িিশণর ফশল
সিা অিুটিি িা িশল ARD কবমটটর নকাি সিা সম্পবকৃি
বফ আশরাপ করা াশি িা। উপশর িবণিৃ অিুসাশর একটট
নরেুশলেি সিাশক প্রোসবিক শুিাবি িা আোলশির
িযিস্থা িিশণর ফশল আিিাি করা সিা বিসাশি বিশিচিা
করা িয় িা এিং িা অযাটবি ৃ বফ আশরাশপর উশেশেয
প্রোসবিক শুিাবি িা আোলশির িযিস্থা িিণ বিসাশি
বিশিবচি িশি িা।
IDEA পাটৃ B এর অিীশি আশরাবপি অযাটবি বফ’র
ৃ
পবরমাণ
আোলি উপ ুি অিুসাশর হ্রাস করশি পাশর, বে
আোলি এটট িুশাঁ ে পায় ন :
▪ আপবি িা আপিার অযাটবি, ৃ মামলা িা প্রক্রিয়া
চলাকালীি বিশরাশির চূ ডান্ত নরেুশলেিটট
অশ ৌক্রিকিাশি বিলে কশরবেশলি;
▪ অিযথ্ায় অিুশমাবেি আশরাপশ াগয অযাটবি ৃ
বফ’র পবরমাণ সমাশে প্রচবলি অিুরূপ েক্ষিা,
িযাবি, এিং অবিজ্ঞিার অযাটবিরৃ ন ৌক্রিক
অিুরূপ পবরশষিাবের নচশয় প্রবি ঘন্টা িার
অশ ৌক্রিকিাশি অবিিম কশরবেল;
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▪

▪

িযয় করা সময় এিং প্রেি আইিী পবরশষিাবে
মামলাা িা প্রক্রিয়ার প্রকৃবির বিশিচিায় অবিবরি
বেল; িা
আপিার প্রবিবিবিত্বকারী অযাটবি ৃ থ্া থ্ প্রক্রিয়া
পদ্ধবির বিিাশগ উপশর িবণিৃ
থ্া থ্ প্রক্রিয়া
অবিশ াশগর উপ ুি িথ্য স্কুশল সরিরাি
কশরিবি।

িশি, আোলি বফ হ্রাস করশি পারশি িা বে িা নেশি ন
স্কুল িা নেট অশ ৌক্রিকিাশি এই মামলা িা প্রক্রিয়ার চূ ডান্ত
সমািাি বিলে কশরশে িা IDEA পাটৃ B এর পদ্ধবিগি
সুরক্ষার বিিািগুবল লিি কশরশে।
চবদশে চশক্ষা থা থ প্রন্সিয়া শু াচ নপ্রাগ্রাম
সংিান্ত নস্ট্ি চবচিচবিা এখাদ শুরু িয় 19 TAC
§89.1151 (চেংক: bit.ly/3nQcmtG)।
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এই পতষ্ঠাটি ইচ্ছাকতিিাদব িাাঁকা রাখা িদয়দছ।
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ন াগাশ াশগর িথ্য
এই ডকুশমশন্টর িথ্য সম্পশকৃ আপিার বে নকাি প্রশ্ন থ্াশক িা আপিাশক এটট িযািযা করার েিয কাশরা প্রশয়ােি িয়,
িািশল
ন াগাশ াগ
করুি:

িা ীয় ন াগাদ াদগর িথয
স্কুল:
িাম:
নটবলশফাি িের:
ইশমল:

বেক্ষা পবরশষিা নকি:
িাম:
নটবলশফাি িের:
ইশমল:

অিয বরশসাস:ৃ
িাম:
নটবলশফাি িের:
ইশমল:

আপিার বে বিশেষ বেক্ষার সমসযা সম্পবকৃি িথ্য েরকার িয়, আপবি বিশেষ বেক্ষা িথ্য নকশি 1-855-SPEDTEX (1-855773-3839) এ কল বেশি পাশরি। আপবি বে এই িেশর কল কশরি এিং নকাি মযাশসে পাঠাি, িািশল নকউ োিাবিক কম ৃ
ঘন্টায় আপিার কশল নরসপি করশি। িবির িা শ্রুবি-েুূ্িলৃ িযক্রিরা 7-1-1 এ বরশল নটক্সাস িযিিার কশর SPEDTEX িেশর কল
করশি পাশরি।
আপিার বে বিশেষ বেক্ষার অবিশ াগ সংিান্ত প্রশ্ন করা িাবক থ্াশক, িািশল েয়া কশর 512-463-9414 এ কল করুি।
আপিার বে নকাি মুলিু বি মিযস্থিা িা থ্া থ্ প্রক্রিয়া শুিাবি সংিান্ত প্রশ্ন থ্াশক, িািশল থ্ািশম বিিাবরি
ৃ
মিযস্থিা িা
শুিাবি আবিকাবরশকর সাশথ্ ন াগাশ াগ করুি।

বিশরাি সমািাশির ন াগাশ াশগর িথ্য
IEP সুবিিার েিয অিুশরাি
করশল অিুশরািটট এিাশি
নপ্ররণ করুি:

বিশেষ বেক্ষা অবিশ াগ োশয়র
করশল অবিশ াগটট নপ্ররণ
করুি:

মিযস্থিার অিুশরাি করশল
অিুশরািটট এিাশি নপ্ররণ
করুি:

থ্া থ্ প্রক্রিয়া অবিশ াগ
োশয়র করশল অবিশ াগটট
এিাশি নপ্ররণ করুি:

State IEP Facilitation Project
Texas Education Agency
1701 N. Congress Avenue
Austin, TX 78701-1494
িা
ফযাক্স: 512-463-9560
িা
specialeducation@tea.texas.go
v

Special Education
Complaints Unit
Texas Education Agency
1701 N. Congress Avenue
Austin, TX 78701-1494
িা
ফযাক্স: 512-463-9560
িা
specialeducation@tea.texas.go
v

Mediation Coordinator
Texas Education Agency
1701 N. Congress Avenue
Austin, TX 78701-1494
িা
ফযাক্স: 512-463-6027
িা
SE-Legal@tea.texas.gov

Special Education Due
Process Hearings
Texas Education Agency
1701 N. Congress Avenue
Austin, TX 78701-1494
িা
ফযাক্স: 512-463-6027
িা
SE-Legal@tea.texas.gov

েয়া কদর TEA-এর চবদশে চশক্ষা চবিাদগর ওদয়বসাইিটি নেখু https://tea.texas.gov/TexasSped
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