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નોટિસ ઓફ પ્રોસીજરલ સેફગાર્ડસસ  ) કાર્સપદ્ધટિલક્ષી અગમચેિી જણાવિી સૂચના( 

ટવકલાાંગિા ધરાવિા બાળકોના માિા -ટપિાના અટધકારો 
 

 

ટવકલાાંગિા ધરાવિા લોકો માિે ટિક્ષણ અટધટનર્મ  ) ઇટન્ડટવજુ્યઅલ્સ ટવથ 

ટડસેટબટલિીસ એજુ્યકેિન એક્િ  - IDEA(, વષસ  2004 માાં સુધાર્ાસ પ્રમાણ,ે 

િાળાઓએ બાળકના માિા -ટપિાને IDEA અને િેના અમલીકરણ ટનર્મનો િેઠળ 

ઉપલબ્ધ કાર્સપદ્ધટિલક્ષી અગમચેિીની પૂરી સમજ સમાવિી નોટિસ આપવી પડે િે  .

િેક્સાસ એજુ્યકેિન એજન્સીએ  ) TEA (બનાવેલ, આ દસ્િાવેજનો િેિ ુઆ નોટિસ 

જરૂટરર્ાિોને પિોાંચી વળવાનો અન ે IDEA િેઠળ ટવકલાાંગિા ધરાવિા બાળકોના 

માિા -ટપિાને િેઓના અટધકારો સમજવામાાં મદદ કરવાનો િે . 

 

પ્રોસીજરલ સેફગાર્ડસસ ઇન સ્પેટિર્લ એજ્યુકેિન 

(ખાસ ટિક્ષણમાાં કાર્સપદ્ધટિલક્ષી અગમચેિી) 

 

IDEA િેઠળ, પટરભાષા માિા -ટપિાનો અથસ એ જટૈવક માિા -ટપિા, દત્તક લનેાર 

માિા -ટપિા, પાલક માિા -ટપિા િરીકેનો થાર્ િે જઓે રાજ્યની જરૂટરર્ાિો 

સાંિોષિા િોર્, વાલી, જટૈવક કે દત્તક લેનાર માિા -ટપિાની જગ્ર્ાએ કાર્સરિ વ્ર્ટિ 

)દાદા -દાદી, સાવકા માિા -ટપિા, કે અન્ર્ સાંબાંધી સટિિ (જમેની સાથે બાળક રિેિુાં 

િોર્, બાળકના કલ્ર્ાણ માિે કાર્દેસર રીિ ેજવાબદાર વ્ર્ટિ, અથવા સરોગેિ 

માિા -ટપિા . 

 
પટરભાષા માિૃભાષા જ્યાર ેઅાંગે્રજીમાાં સીટમિ ટનપુણિા ધરાવિી વ્ર્ટિ સાથે 

વાપરવામાાં આવે ત્ર્ાર ેિેનો અથસ િે વ્ર્ટિ દ્વારા સામાન્ર્ રીિ ેવપરાિી ભાષાનો 

થાર્ િે; જર્ાર ેબટધર કે સાાંભળવાની સમસ્ર્ાથી પીડાિા લોકો માિે વાપરવામાાં 

આવે, ત્ર્ાર ે માિૃભાષા િે વ્ર્ટિ દ્વારા સામાન્ર્ રીિ ે વાપરવામાાં આવિી 

સાંદેિાવ્ર્વિારની પદ્ધટિ િે . 

 

િાળાએ િમને આ નોટિસ ઓફ પ્રોસીજરલ સેફગાર્ડસસ  ) કાર્સપદ્ધટિલક્ષી 

અગમચેિી જણાવિી સૂચના(િાળા વષસમાાં માત્ર એક વખિ આપવાની જરૂર પડે 

િે, ટસવાર્ કે િાળાએ િમને દસ્િાવેજની બીજી એક નકલ આપવી પડે :પ્રારાંટભક 

ભલામણ અથવા મૂલ્ર્ાાંકન માિે િમારી ટવનાંિી સમરે્; TEA સાથે દાખલ કરલેી 

પિેલી ખાસ ટિક્ષણ ફટરર્ાદ મળે ત્ર્ાર;ે િાળા વષસમાાં પિેલી બાકી પ્રટિર્ા 

સુનાવણી ફટરર્ાદ મળે ત્ર્ાર;ે ટનરુ્ટિમાાં ફેરફાર કરિી ટિસ્િપાલન સાંબાંટધિ 

કાર્સવાિી કરવાનો ટનણસર્ લેવામાાં આવે ત્ર્ાર;ે અથવા િમારી ટવનાંિી મળે ત્ર્ાર ે. 

િમે અને િાળા િમારા બાળકના  

 

િૈક્ષટણક કાર્સિમને લગિા ટનણસર્ો પ્રવેિ, સમીક્ષા, અને બરિરફી  ) એડટમિન, 

રીવ્રૂ્, એન્ડ ટડસટમસલ  - ARD (સટમટિ મારફિે લો િો .ARD સટમટિ ટનધાસટરિ કર ે

િે કે િમારાં  બાળક ખાસ િકૈ્ષટણક અને સાંબાંટધિ સેવાઓ માિે લાર્ક બને િે કે 

કેમ .ARD સટમટિ િમારા બાળકનો વ્ર્ટિલક્ષી િૈક્ષટણક કાર્સિમ  ) IEP (ટવકસાવે 

િે, સમીક્ષા કર ે િે અને સુધાર ે િે, અને િમારા બાળકની િૈક્ષટણક ટનરુ્ટિ 

ટનધાસટરિ કર ેિે . 

 

ARD સટમટિ અને IDEA ની ભૂટમકાના સાંદભસમાાં વધારાની માટિિી િમારી િાળા 

પાસેથી પ્રવેિ, સમીક્ષા અને બરિરફી પ્રટિર્ા સાંબાંધમાાં માિા -ટપિા માિેની 

માગસદટિસકા નામક સાથી દસ્િાવેજમાાં ઉપલબ્ધ િે . 

 

માિા-ટપિા િરીકે પાલક માિા-ટપિા 

 

જો િમે ટવકલાાંગિા ધરાવિા બાળક માિે પાલક માિા -ટપિા િો િો, િમે માિા -ટપિા 

િરીકે ફરજ બજાવિા િોઇ િકો જો િમે ખાસ િૈક્ષટણક ટનણસર્ો લેવામાાં સિભાગી 

થવા સાંમિ થાવ અને જો િમે જરૂરી િાલીમ કાર્સિમ બાળકની આગામી ARD 

સટમટિ બેઠક પિેલાાં પૂરો કરો, પરાંિુ બાળક માિે ખાસ િૈક્ષટણક ટનણસર્ો લેવાના 

િેિુસર માિા -ટપિા િરીકે સટિર્ થવાનુાં િરૂ કર્ાસ પિી  90 ટદવસથી મોડા નિીાં .એક 

વખિ િમે માંજૂર થરે્લો િાલીમ કાર્સિમ પૂરો કરો એિલ,ે િમાર ેિે બાળક માિે માિા -

ટપિા િરીકે કાર્સરિ થવા અથવા માિા -ટપિા િરીકે ફરજ બજાવવા અથવા બીજા 

કોઇ બાળક માિે સરોગેિ માિા -ટપિા િરીકે સટિર્ થવા િાલીમ કાર્સિમ ફરીથી લેવો 

પડિો નથી .જો િાળા ખાસ ટિક્ષણનો ટનણસર્ લેવાના િેિુસર માિા -ટપિા િરીકે 

ટનરુ્િ ન કરવાનુાં નક્કી કર ેિો, ટનણસર્ લેવાની િારીખ પિી સાિ કેલેન્ડર ટદવસોમાાં 

િાળાએ િમને લેટખિ નોટિસ અચૂક આપવી રિી .આ નોટિસમાાં પોિાના ટનણસર્ 

માિે LEA નાાં કારણો અચૂક સમજાવવા રહ્યા અને િમને અચૂક જાણ કરવી રિી કે િમે 

TEA સાથે ખાસ િૈક્ષટણક ફટરર્ાદ ફાઇલ કરી િકો . 

 

સરોગેિ માિા-ટપિા 

 

જો, ર્ોગ્ર્ પ્રર્ત્નો પિી, િાળા બાળકના માિા -ટપિા ઓળખી કે િોધી ના િકે, 

પાલક માિા -ટપિા એક માિા -ટપિા િરીકે ફરજ બજાવવા અટનછિુક કે અસમથસ િોર્, 

બાળક પાલક ઘરની ગોઠવણમાાં ન રિે, અથવા બાળક રાજ્યનો પાલ્ર્ િોર્ િો, 

િાળાએ બાળકના માિા -ટપિાને બદલે કાર્સરિ થવા સરોગેિ માિા -ટપિાની 

ટનમણૂક અચૂક કરવી રિી, ટસવાર્ કે બાળક રાજ્યનો પાલ્ર્ િોર્ અને ન્ર્ાર્ાલરે્ 

સરોગેિ માિા -ટપિાની ટનમણૂક કરી િોર્ .િાળાએ સરોગેિ માિા -ટપિાની ટનમણૂક 

પણ મૅટકની -વૅન્િો િોમલસે આટસસ્િન્સ એક્િમાાં વ્ર્ાખર્ાાંટકિ પ્રમાણે, એકલા 

બેઘર જુવાન માિે અચૂક કરવી રિી .સરોગિે માિા -ટપિાન ેએક ઘરટવિીન કે પૂરક 

સાંભાળમાાં રિેલા બાળક માિે ટનરુ્િ કરવાનુાં વ્ર્વિાર િક્ય બને એિલ,ે સ્કૂલે 

બાળકનુાં િૈક્ષટણક ટનણસર્ લનેાર વ્ર્ટિ અને કેસ વકસરને ટનરુ્ટિની લેટખિ 

નોટિસ અચૂક પૂરી પાડવી રિી.  

 

વધ ુ માટિિી માિે, ટચલ્ડરન અને રુ્થ એટક્સ્પરીઅટન્સાંગ િોમલેસ) ટલાંક :

bit.ly/39v6KzG) ની મુલાકાિ લો . 

 

સરોગેિ માિા -ટપિા િરીકે ફરજ બજાવવા પાત્ર બનવા, િમે રાજ્યના  ) સરકારી(, 

િાળા કે બાળકના ટિક્ષણ કે સાંભાળમાાં સામેલ કોઇ એજન્સીના કમસચારી 

અચૂકપણે ન િોવા જોઇએ, અને િમને બાળકના ટિિ સાથે ટવરોધ ઊભો થાર્ િેવો 

કોઇ રસ અચૂક ના િોવો રહ્યો .સરોગેિ માિા -ટપિા િરીકે ટનરુ્િ વ્ર્ટિ અચૂક 

પૂરિુાં જ્ઞાન અને આવડિો ધરાવિી, ફરજ બજાવવા િૈર્ાર, બાળકનુાં ટિિ 

અનુસરવામાાં સ્વિાંત્ર ટનણસર્ લેવા અભ્ર્ાસ ુિોવી રિી, એ ખાિરી કર ેકે બાળકના 

બાકી પ્રટિર્ા અટધકારોનુાં ઉલ્લાંઘન ના થાર્, બાળક અને િાળાની મુલાકાિ લ,ે 

બાળકના િૈક્ષટણક રકૅોર્ડસસની સમીક્ષા કર,ે બાળકના ટિક્ષણમાાં સામેલ કોઇ 

વ્ર્ટિ સાથે સલાિ -મસલિ કર,ે ARD સટમટિની બેઠકોમાાં િાજર રિે, અને િાલીમ 

કાર્સિમ પૂરો કર ે .િાળાએ સરોગેિ માિા -ટપિા િરીકે કાર્સરિ થવા ટનરુ્િ કરલે 

વ્ર્ટિએ બાળકની આગામી ટનધાસટરિ ARD સટમટિ બેઠક સમક્ષ િાલીમ કાર્સિમ 

અચૂક પૂરો કરવો રહ્યો પરાંિુ સરોગેિ માિા -ટપિા િરીકે પ્રારાંટભક ટનરુ્ટિની િારીખ 



નોટિસ ઓફ પ્રોસીજરલ સેફ્ગાર્ડસસ  
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પિી  90 ટદવસથી મોડા નિીાં .એક વખિ િમે માંજૂર થરે્લો િાલીમ કાર્સિમ પૂરો કરો 

એિલ,ે િમાર ેિે બાળક માિે માિા -ટપિા િરીકે કાર્સરિ થવા અથવા માિા -ટપિા 

િરીકે ફરજ બજાવવા અથવા બીજા કોઇ બાળક માિે સરોગેિ માિા -ટપિા િરીકે 

સટિર્ થવા િાલીમ કાર્સિમ ફરીથી લેવો પડિો નથી .  

 

સરોગેિ માિાટપિાને લગિી વધારાની આવશ્ર્કિાઓ માિે, કૃપા કરીને 19 TAC 

§89.1047 જુઓ (ટલાંક: bit.ly/39B7jIa). 

 

ચાઇલ્ડ ફાઇન્ડ (બાળક િોધી કાઢવુાંવુાં) 

 

રાજ્યમાાં રિેિા ટવકલાાંગિા ધરાવિા િમામ બાળકો, જઓેને ખાસ િૈક્ષટણક અને 

સાંબાંટધિ સેવાઓ ની જરૂર િોર્, ટવકલાાંગિા ધરાવિા બાળકો જ ેબઘેર અથવા 

રાજ્યના વોડસ  િોર્ િેવા બાળકો, અને ખાનગી િાળાઓમાાં જિા ટવકલાાંગિા 

ધરાવિા બાળકો સટિિ, િેઓની ટવકલાાંગિાને ધ્ર્ાનમાાં લીધા ટવના િેઓની 

ઓળખ, િોધ અને મૂલ્ર્ાાંકન અચૂક કરવુાં આવશ્ર્ક િે .આ પ્રટિર્ાને ચાઇલ્ડ 

ફાઇન્ડ  )બાળક િોધી કાઢવુાં (કિેવામાાં આવે િે . 

 

પોિાની બાળ િોધ પ્રવૃટત્તઓના ભાગરૂપે, LEA એ ખાસ િૈક્ષટણક અને સાંબાંટધિ 

સેવાઓની જરૂટરર્ાિ ધરાવિા બાળકો િોધવા, ઓળખવા અને મૂલ્ર્ાાંકન કરવા 

માિા -ટપિાને પ્રવૃટત્તની જાણ કરવા પૂરિો ફેલાવો ધરાવિા, સમાચારપત્રો કે અન્ર્ 

મીટડર્ા, અથવા બાંનેમાાં નોટિસ અચૂક પ્રકાટિિ કે જાિેર કરવી રિી . 

 

બાળક િોધવાની આવશ્ર્કિાઓના સાંપૂણસ વણસન માિે, કૃપા 

કરીને બાળ-કેટન્િિ ટવિેષ ટિક્ષણ પ્રટિર્ા (ટલન્ક: 

fw.escapps.net) માિેના કાનૂની ફે્રમવકસનો સાંદભસ લો. 
 

અગાઉથી લેટખિ નોટિસ 

 

િમને િમારા બાળકની ખાસ િૈક્ષટણક જરૂટરર્ાિોના સાંબાંધમાાં િાળાની 

કાર્સવાિીઓન ે લગિી લેટખિ માટિિી મેળવવાનો અટધકાર િે .િાળા િમારા 

બાળકની ઓળખ, મૂલ્ર્ાાંકન, કે િૈક્ષટણક ટનરુ્ટિ િરૂ કરવા કે ફેરફાર કરવાની 

દરખાસ્િ કર ેઅથવા િમારા બાળકને મફિ ર્ોગ્ર્ જાિેર ટિક્ષણ  ) ફ્રી એપ્રોટપ્રએિ 

પટબ્લક એજુ્યકેિન  - FAPE) પરૂાં  પાડવામાાં આવે િે પિેલાાં િમને વાજબી 

સમર્માાં અગાઉથી લેટખિ નોટિસ અચૂક આપવી રિી .િાળા િમારા બાળકની 

ઓળખ, મૂલ્ર્ાાંકન, કે િૈક્ષટણક ટનરુ્ટિ િરૂ કરવા કે ફેરફાર કરવાનો ઇનકાર કર ે

અથવા િમારા બાળકને FAPE પૂરાં  પાડવામાાં આવે િે પિેલાાં પણ િમને અગાઉથી 

લેટખિ નોટિસ મેળવવાનો અટધકાર િે .િાળાએ અગાઉથી લેટખિ નોટિસ અચૂક 

આપવી રિી પિી ભલે િમે ફેરફાર સાથે સાંમિ થર્ા િો કે નટિ અથવા ફેરફારની 

ટવનાંિી કરી િોર્ કે નિીાં . 

 

િાળાએ અગાઉથી લેટખિ નોટિસમાાં આ બાબિો અચૂક સમાવવી :િાળા જ ે

કાર્સવાિીઓ કરવાની દરખાસ્િ કે ઇનકાર કર ેિેનુાં વણસન; િાળા કેમ કાર્સવાિીની 

દરખાસ્િ કે ઇનકાર કર ેિે િનેી સમજૂિી; દરકે મૂલ્ર્ાાંકન કાર્સપદ્ધટિ, મૂલ્ર્ાાંકન, 

રકૅોડસ , અથવા િાળાએ કાર્સવાિીની દરખાસ્િ કે ઇનકાર કરવા ટનણસર્ લેવા 

ઉપર્ોગમાાં લીધેલ અિેવાલનુાં વણસન; એક ટનવેદન કે િમે IDEA ની પ્રોસીજરલ 

સેફગાર્ડસસ  )કાર્સપદ્ધટિલક્ષી અગમચેિીઓ (િેઠળ સાંરક્ષણ ધરાવો િો; 

 
આ નોટિસ ઓફ પ્રોસીજરલ સેફગાર્ડસસ  ) કાર્સપદ્ધટિલક્ષી અગમચેિીની સચૂના (ની 

સમજૂિી; IDEA સમજવામાાં િમને મદદ કરી િકે િેવી વ્ર્ટિઓ કે સાંસ્થાઓ માિે 

સાંપકસ  માટિિી; િમારા બાળકની ARD સટમટિએ ધ્ર્ાનમાાં લીધેલી અન્ર્ 

પસાંદગીઓ અને િે પસાંદગીઓ ફગાવી દેવા પાિળના કારણોનુાં વણસન; અને 

િાળા કાર્સવાિીની દરખાસ્િ કે ઇનકાર કેમ કર ેિે િે બીજા કારણોનુાં વણસન . 

 

નોટિસ અચૂકપણે એવી ભાષામાાં લખવી રિી જ ેસામાન્ર્ જનિા માિે સમજી િકાર્ 

િેવી િોર્ અને િમારી માિૃભાષા કે સાંદેિાવ્ર્વિારની બીજી કોઇ પદ્ધટિમાાં 

ભાષાાંિર અચૂક કરવુાં, ટસવાર્ કે િેમ કરવુાં સ્પષ્ટપણ ેિક્ય ના િોર્ . 

 

જો િમારી માિૃભાષા કે સાંદેિાવ્ર્વિારની અન્ર્ પદ્ધટિ લેટખિ ભાષામાાં ના િોર્ 

િો, િાળાએ િમારી માિૃભાષામાાં મૌટખક કે બીજી કોઇ રીિે અથવા 

સાંદેિાવ્ર્વિારની અન્ર્ પદ્ધટિમાાં ભાષાાંિર અચૂક કરવુાં રહ્યુાં જથેી કરીને િમે િે 

સમજો .િાળા પાસે લેટખિ પુરાવો અચૂક િોવો રહ્યો કે આ કરવામાાં આવ્રુ્ાં િે . 

 

જો, િાળા િમારા બાળકને ખાસ િૈક્ષટણક અને સાંબાંટધિ સેવાઓ પૂરાં  પાડવાનુાં 

િરૂ કર્ાસ પિી કોઇપણ સમરે્, િમે સેવાઓ માિેની િમારી સાંમટિ પાિી ખેંચી લો 

િો, િાળાએ િમારા બાળકને ખાસ િૈક્ષટણક અને સાંબાંટધિ સેવાઓ પૂરાં  પાડવાનુાં 

બાંધ અચૂક કરવુાં રહ્યુાં .સેવાઓ બાંધ કરિા પિેલાાં; િેમ િિાાં, જો િમે િૂાંકા ગાળા માિે 

સાંમિ ન િો ત્ર્ાાં સુધી સેવાઓ સમાપ્ત થવાના િાળાના ઓિામાાં ઓિા પાાંચ ટદવસો 

પિેલાાં િાળાએ િમને અગાઉથી લેટખિ નોટિસ અચૂક આપવી રિી . 

 

ઇલેક્િર ોટનક મઇેલ 

 

ટવકલાાંગિા ધરાવિા બાળકના માિા -ટપિા ઇલેક્િર ોટનક મેઇલથી લેટખિ નોટિસો 

મેળવવાનુાં પસાંદ કરી િકે જો િાળા આવો ટવકલ્પ ઉપલબ્ધ કરાવે . 

 

માિા-ટપિાની સાંમટિ 

 

િાળા ચોક્કસ બાબિો કરી િકે િે પિેલાાં િાળાએ િમારી માટિિગાર સાંમટિ અચૂક 

મેળવવી રિી  .િમારી માટિિગાર સાંમટિનો અથસ એ થાર્ કે :િમારી માિૃભાષામાાં કે 

બીજી કોઇ સાંદેિાવ્ર્વિાર પદ્ધટિથી િમારી પરવાનગી માગી િોર્ િે કાર્સવાિી 

સાંબાંટધિ િમામ માટિિી િમન ેઆપેલી િે; િમે િમારી પરવાનગી માાંગી િોર્ િ ે

પ્રવૃટત્ત સમજો િો અન ેલેટખિમાાં સાંમિ થાવ િો, અને લેટખિ સાંમટિ પ્રવૃટત્તનુાં 

વણસન કર ેિે અને જાિેર કરવાના કોઇ રકૅોર્ડસસની ર્ાદી દિાસવે િે; અને િમે સમજો 

િો કે િમારી સાંમટિ આપવી એ સ્વૈટછિક િે અને કોઇપણ સમરે્ પાિી ખેંચી િકાર્ 

િે .જો િમે ખાસ િૈક્ષટણક અને સાંબાંટધિ સેવાઓની સિિ જોગવાઇ માિે િમારી 

સાંમટિ પાિી ખેંચવા ઇછિો િો, િમાર ેિે અચૂક લેટખિમાાં કરવુાં રહ્યુાં .જો િમે સાંમટિ 

આપીને પિી િે પાિી ખેંચી લો િો, િમારી સાંમટિ રદ કરવાથી ભૂિકાળની ટસ્થટિ 

લાગ ુપડિી નથી . 

 

િાળાએ માિા -ટપિાની સાંમટિ મેળવવા ર્ોગ્ર્ પ્રર્ત્નોનુાં દસ્િાવેજીકરણ અચૂક 

જાળવવુાં રહ્યુાં .દસ્િાવેજીકરણમાાં સાંમટિ મેળવવા િાળાના પ્રર્ત્નો, જમે કે ટવસ્િૃિ 

િેટલફોન રકૅોર્ડસસ, પત્રવ્ર્વિારની નકલો અને િમારા ઘર ે કે રોજગારની જગ્ર્ાએ 

કરલેી મુલાકાિોનો ટવગિવાર રકૅોર્ડસસ અચૂક સામેલ િોવો રહ્યો . 

 

પ્રારાંટભક મૂલ્ર્ાાંકન  

 

િુાં િમારાં  બાળક IDEA િેઠળ ટવકલાાંગિા ધરાવિા બાળક િરીકે લાર્ક બને િે કે 

કેમ િે ટનધાસટરિ કરવા િમારા બાળકનુાં પ્રારાંટભક મૂલ્ર્ાાંકન કરિા પિેલાાં, િાળાએ 

િમને અચૂક દરખાસ્િ િેઠળના મૂલ્ર્ાાંકનની અગાઉથી નોટિસ ઓફ પ્રોસીજરલ 

સેફગાર્ડસસ  ) કાર્સપદ્ધટિલક્ષી અગમચિેી જણાવિી સૂચના ( અને  લેટખિ નોટિસ 

આપવી રિી અને િમારી માટિિગાર સાંમટિ મેળવવી રિી .િાળાએ પ્રારાંટભક 

મૂલ્ર્ાાંકન માિે િમારી સાંમટિ મેળવવા ર્ોગ્ર્ પ્રર્ત્નો અચૂક કરવા રહ્યા .પ્રારાંટભક 

મૂલ્ર્ાાંકન માિે િમારી સાંમટિનો અથસ એ નથી થિો કે િાળા િમારા બાળકને 

ખાસ િૈક્ષટણક અને સાંબાંટધિ સેવાઓ પૂરી પાડવાનુાં િરૂ કર ેિે માિે પણ િમે 

િમારી સાંમટિ આપી િે .જો િમારાં  બાળક રાજ્યનુાં પાલ્ર્ િોર્ અને િમારી સાથે 

ના રિેિુાં િોર્ િો, િાળાએ િમારી સાંમટિ મેળવવી અટનવાર્સ નથી જો િેઓ િમને 

િોધી ના િકે અથવા જો િમારા માિા -ટપિા િરીકેના અટધકારો સમાપ્ત કરાર્ા 

િોર્ અથવા ન્ર્ાર્ાલર્ના િુકમથી બીજી કોઇ વ્ર્ટિને ફાળવવામાાં આવ્ર્ા િોર્ . 

 



નોટિસ ઓફ પ્રોસીજરલ સેફ્ગાર્ડસસ  
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પ્રારાંટભક સવેાઓ 

  

પ્રથમ વખિ િમારા બાળકને ખાસ ટિક્ષણ અને સાંબાંટધિ સેવાઓ પૂરી પાડિા 

પિેલા િમારી િાળાએ િમારી જાણકાર સાંમટિ મેળવવી આવશ્ર્ક િે .િમારા 

બાળકને પ્રથમ વખિ ખાસ ટિક્ષણ અને સાંબાંટધિ સેવાઓ પ્રદાન કરિા પિેલા 

િાળાએ િમારી જાણકાર સાંમટિ મેળવવા માિે વાજબી પ્રર્ત્નો કરવા જોઈએ .જો 

િમે પ્રથમ વખિ િમારા બાળકને ખાસ ટિક્ષણ અને સાંબાંટધિ સેવાઓ પ્રાપ્ત કરવા 

માિે િમારી સાંમટિ પૂરી પાડવાની ટવનાંિીનો પ્રટિભાવ નિીાં આપો, અથવા જો 

િમે આવી સાંમટિ આપવાનો ઇનકાર કરો િો અથવા પિીથી િમારી સાંમટિને 

લેટખિમાાં રદ કરો િો, િો કરાર મેળવવા અથવા િમારા બાળકની   ARD  સટમટિ 

દ્વારા ભલામણ કરલે ખાસ ટિક્ષણ અને સાંબાંટધિ સેવાઓ િમારી સાંમટિ ટવના 

િમારા બાળકને પ્રદાન કરુ્ું િોઈ િકે િે િે માિે ચુકાદો મેળવવા માિે િમારી િાળા 

પ્રોસીજરલ સેફગાર્ડસસ  ) એિલ ેકે મધ્ર્સ્થી, બાકી પ્રટિર્ાની ફટરર્ાદ, ઠરાવ મીટિાંગ, 

અથવા ટનષ્પક્ષ બાકી પ્રટિર્ા સુનાવણી (નો ઉપર્ોગ કરિ ેનિીાં . 

 

જો િમે પ્રથમ વખિ િમારા બાળકને ખાસ ટિક્ષણ અને સાંબાંટધિ સેવાઓ પ્રાપ્ત 

કરવા માિે િમારી સાંમટિ આપવાનો ઇનકાર કરો િો, અથવા જો િમે આવી સાંમટિ 

પૂરી પાડવાની ટવનાંિીનો પ્રટિભાવ ન આપો અથવા પિીથી િમારી સાંમટિ 

લેટખિમાાં રદ કરો અને િાળા િમારા બાળકને ખાસ ટિક્ષણ અને સાંબાંટધિ 

સેવાઓ પૂરી પાડિી નથી જનેા માિે િે િમારી સાંમટિ માાંગ ેિે, િમારી િાળા 

િમારા બાળકને િે સેવાઓ પ્રદાન કરવામાાં ટનષ્ફળિા માિે િમારા બાળકને FAPE 

ઉપલબ્ધ કરાવવાની આવશ્ર્કિાનુાં ઉલ્લાંઘન કરિી નથી; અને ખાસ ટિક્ષણ અને 

સાંબાંટધિ સેવાઓ કે જનેા માિે િમારી સાંમટિ માિે ટવનાંિી કરવામાાં આવી િિી િે 

માિે   ARD  સટમટિની બેઠક બોલાવવાની અથવા િમારા બાળક માિે   IEP  

બનાવવાની જરૂર પડિ ેનિીાં . 

 

જો િમે િમારા બાળકને પ્રથમ ખાસ ટિક્ષણ અને સાંબાંટધિ સેવાઓ પ્રદાન કર્ાસ 

પિી કોઈપણ િબકે્ક લેટખિમાાં િમારી સાંમટિને રદ કરો િો, િો પિી િાળા આવી 

સેવાઓ પ્રદાન કરી િકિ ે નિીાં, પરાંિુ િે સેવાઓ બાંધ કરિા પિેલા િમાર ે

અગાઉની લેટખિ સચૂના આપવી જ જોઇએ, જ ેઅગાઉની લેટખિ સચૂના િીષસક 

િેઠળ વણસવેલ િે . 

 

પુનઃમૂલ્ર્ાાંકન  

 

િાળાએ િમારા બાળકનુાં પુનઃમૂલ્ર્ાાંકન કરવા િમારી સાંમટિ અચૂક મેળવવી 

ટસવાર્ કે િાળા એ દિાસવી િકે કે િાળાએ િમારી સાંમટિ મેળવવા ર્ોગ્ર્ 

પગલાઓ લીધા અને િમે જવાબ આપવામાાં ટનષ્ફળ રહ્યા િિા . 

 

ઓવરરાઇડ  ) ટબનઅસરકારક બનાવિી (કાર્સપદ્ધટિઓ -જો િમારા બાળકે જાિેર 

િાળામાાં પ્રવેિ મેળવ્ર્ો િોર્ અથવા િમે િમારા બાળકને જાિેર િાળામાાં પ્રવેિ 

અપાવવા માાંગિા િોવ અન ેિમે પ્રારાંટભક મૂલ્ર્ાાંકન માિે સાંમટિ પ્રદાન કરવાની 

ટવનાંિીનો જવાબ આપવા માિે સાંમટિ આપવાનો ઇનકાર કર્ો િોર્ અથવા 

ટનષ્ફળ ગર્ા િોવ, િો િમારી િાળા કરી િકે િે, પરાંિુ IDEA ની મધ્ર્સ્થી અથવા 

બાકી પ્રટિર્ાની ફટરર્ાદ, ઠરાવ મીટિાંગ અને ટનષ્પક્ષ બાકી પ્રટિર્ા સુનાવણી 

પ્રટિર્ાઓનો ઉપર્ોગ કરીને િમારા બાળકનુાં પ્રારાંટભક મૂલ્ર્ાાંકન કરવાનો પ્રર્ાસ 

કરવો આવશ્ર્ક નથી .જો આ સાંજોગોમાાં િે િમારા બાળકનુાં મૂલ્ર્ાાંકન કરિે નિીાં, 

િો િમારી િાળા  ) ચાઈલ્ડ ફાઈન્ડની જવાબદારી (િોધવા, ઓળખવા અને િેનુાં 

મૂલ્ર્ાાંકન કરવાની જવાબદારીનુાં ઉલ્લાંઘન કરિ ેનિીાં . 

 

જો િમે િમારા બાળકના પુન :મૂલ્ર્ાાંકન માિે સાંમિ થવાનો ઇનકાર કરો િો, િો 

િાળા િમારા બાળકના પુન :મૂસલ્ર્ાાંકનન ે મધ્ર્સ્થી અથવા, બાકી પ્રટિર્ાની 

ફટરર્ાદ, ઠરાવ મીટિાંગ, અને ટનષ્પક્ષ બાકી પ્રટિર્ા સુનાવણી પ્રટિર્ાઓ દ્વારા 

િમારા ઇનકારન ેઅવગણવાનો પ્રર્ાસ કરીને કરી િકે િે, પરાંિુ િે કરવુાં આવશ્ર્ક 

નથી .પ્રારાંટભક મૂલ્ર્ાાંકનની જમે, જો િમારી િાળા આ રીિ ેપુન :મૂલ્ર્ાાંકન કરવાનો 

ઇનકાર કર ેિો IDEA િેઠળ િેની જવાબદારીનુાં ઉલ્લાંઘન કરિી નથી . 

 

જો માિાટપિા દ્વારા પોિાના ખચે ઘર ેભણવવા અથવા ખાનગી િાળામાાં મૂકવામાાં 

આવેલા બાળકના માિાટપિા પ્રારાંટભક મૂલ્ર્ાાંકન અથવા પુન :મૂસલ્ર્ાાંકન માિે સાંમટિ 

આપિા નથી અથવા માિાટપિા સાંમટિ પ્રદાન કરવાની ટવનાંિીનો જવાબ 

આપવામાાં ટનષ્ફળ જાર્ િે, િો િાળા ઉપરોિ વણસવેલ IDEA ની સાંમટિ 

અવગણવાની પ્રટિર્ાઓનો ઉપર્ોગ કરી િકિ ેનિીાં .િાળાના જીલ્લાને પણ િમારા 

બાળકને સમાન સેવાઓ  ) ટવકલાાંગિા ધરાવિા બાળકના કેિલાક માિા -ટપિા દ્વારા 

સ્થાટપિ ખાનગી િાળાના બાળકો માિે ઉપલબ્ધ કરારે્લ સેવાઓ (પ્રાપ્ત કરવા પાત્ર 

માનવુાં જરૂરી નથી . 

 

િમારી સાંમટિની જરૂર િમારા બાળકના મૂલ્ર્ાાંકન કે પુનઃમૂલ્ર્ાાંકનના ભાગ િરીકે 

િાળા િર્ાિ ડેિાની સમીક્ષા કર ેિે પિેલાાં પડિી નથી અથવા માિા -ટપિાની સાંમટિ 

િમામ બાળકો માિે જરૂરી િોર્ િે ટસવાર્ િાળા િમામ બાળકોને આપવામાાં 

આવિી કસોિી કે અન્ર્ મૂલ્ર્ાાંકન િમારા બાળકને આપ ેિે પિેલાાં િમારી સાંમટિની 

જરૂર પડિી નથી .િાળા એક સેવા કે પ્રવૃટત્તને સાંમટિ આપવા િમારા ઇનકારનો 

ઉપર્ોગ િમને કે િમારા બાળકને બીજી કોઇ સેવા, લાભ, કે પ્રવૃટત્ત નકારવા માિે ના 

પણ કર ે. 

 

સ્વિાંત્ર િૈક્ષટણક મૂલ્ર્ાાંકન 

 

સ્વિાંત્ર િૈક્ષટણક મૂલ્ર્ાાંકન  ) ઇટન્ડપેન્ડન્િ એજુ્યકેિનલ ઇવેલ્રૂ્એિન  - IEE (િાળા 

દ્વારા ટનરુ્િ ન િોર્ િેવી લાર્કાિ ધરાવિી વ્ર્ટિ દ્વારા કરાિુાં મૂલ્ર્ાાંકન િે .જો િમે 

િમારી િાળા દ્વારા મેળવવામાાં આવેલા િમારા બાળકના મૂલ્ર્ાાંકન સાથે અસાંમિ 

િોવ િો િમને િમારા બાળકનુાં IEE મેળવવાનો અટધકાર િે. િમે IEE માિે પૂિો ત્ર્ાર,ે 

િાળાએ િમને પોિાના મૂલ્ર્ાાંકન માપદાં ડ અને IEE ક્યાાંથી મેળવવુાં િેને લગિી 

માટિિી અચૂક આપવી રિી . 

 

જાિેર ખચે IEE 

 

જો િમે િાળાએ કરલેા મૂલ્ર્ાાંકનથી અસાંમિ િો િો, િમને એ ટવનાંિી કરવાનો 

અટધકાર િે કે િમારા બાળકનુાં મૂલ્ર્ાાંકન, જાિેર ખચે, િાળા માિે કામ ન કરિી કોઇ 

ચોક્કસ વ્ર્ટિ દ્વારા કરવામાાં આવે. 

 

જાિેર ખચસનો અથસ િાળા કાાં િો મૂલ્ર્ાાંકનનો પૂરો ખચસ ચૂકવે અથવા િો ખાિરી 

કરાવે કે મૂલ્ર્ાાંકન અન્ર્થા કોઇ ખચસ વગર િમને પૂરાં  પાડવામાાં આવે . 

 

જો િમે જાિેરખચ ેિમારા બાળકના   IEE  ની ટવનાંિી કરો િો, િો િમારી િાળાએ, 
ટબનજરૂરી ટવલાંબ કર્ાસ ટવના, કાાં િો (  :ક  (સુનાવણીની ટવનાંિી માિે િમારા 
બાળકનુાં મૂલ્ર્ાાંકન ર્ોગ્ર્ િે િ ેદિાસવવા માિે બાકી પ્રટિર્ા ફટરર્ાદ કરવી; અથવા  

 (બી  (જાિેર ખચે   IEE   પ્રદાન કરવુાં, ટસવાર્ કે િાળા સનુાવણીમાાં દિાસવે નિીાં કે િમે 
મેળવેલ િમારા બાળકનુાં મૂલ્ર્ાાંકન િાળાના માપદાં ડને મેળ ખાિુ નથી . 
 

િમે દરકે વખિે િાળાએ કરલેા મૂલ્ર્ાાંકન સાથે અસાંમિ િો ત્ર્ાર ેિમે જાિેર ખચે 

માત્ર એક IEE ન ેપાત્ર બનો િો . 

 

જો િમે િમારા બાળકના IEE ની ટવનાંિી કરો િો, િો િાળા િમને પૂિી િકે િે કે િા 

માિે િમે િમારી િાળા દ્વારા મેળવેલ િમારા બાળકના મૂલ્ર્ાાંકન સામે વાાંધો ઉઠાવો 

િો. જો કે, િમારી િાળાને કોઈ સમજૂિીની જરૂર િોઇ િકે નિીાં અને િમારા બાળકના 

િાળાના મૂલ્ર્ાાંકનન ેબચાવવા માિે ર્ોગ્ર્ કાર્સવાિીની સુનાવણી માિે ટવનાંિી કરવા 

માિે, જાિેર ખચસ પર િમારા બાળકને IEE પૂરા પાડવામાાં અથવા બાકી પ્રટિર્ા ફટરર્ાદ 

દાખલ કરવામાાં ટવલાંબ કરવામાાં ન આવે. 

 

IEE માપદાં ડ  
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જો IEE જાિેર ખચે થાર્ િો, મૂલ્ર્ાાંકન મેળવવાના માપદાં ડ િેઠળ, મૂલ્ર્ાાંકનનુાં સ્થળ 

અને પરીક્ષકની લાર્કાિો સટિિ, િાળાએ ઉપર્ોગમાાં લીધેલા માપદાં ડની જમે 

સરખા અચૂક િોવા રહ્યા જ્યાર ેિાળા મૂલ્ર્ાાંકનની િરૂઆિ કરે  )માપદાં ડ IEE માિે 

િમારા અટધકાર સાથે સુસાંગિ િોર્ િેિલા પ્રમાણ સુધી .(ઉપર વણસવેલા માપદાં ડ 

ટસવાર્, િાળા જાિેર ખચ ેIEE મેળવવાને સાંબાંટધિ િરિો કે સમર્રખેાઓ ના પણ 

લાદે . 

 

સુનાવણી અટધકારી ટનધાસરણ  

 

જો િાળા બાકી પ્રટિર્ા સનુાવણીની ટવનાંિી કરવા માિે બાકી પ્રટિર્ાની 

ફટરર્ાદ કર ેઅને ટનધાસટરિ કર ેકે િાળાનુાં મૂલ્ર્ાાંકન ર્ોગ્ર્ િે અથવા એ કે 

િમન ેમળેલ IEE િાળાના IEE માપદાં ડન ેસાંિોષિુાં નથી િો, િાળાએ IEE માિે 

ચૂકવણી કરવી પડિી નથી . 

 

IEE ખાનગી ખચ ે 

 

િમારી પાસે IEE િમારા પોિાના ખચે મેળવવાનો અટધકાર િાંમેિા રિે િે .િેની 

ચૂકવણી ભલે કોઇપણ કર,ે જો IEE િાળાનો માપદાં ડ સાંિોષ ેિો િમારા બાળકન ે

FAPE પરૂાં  પાડવાના કોઇ ટનણસર્માાં િાળાએ IEE ન ેઅચૂક ધ્ર્ાનમાાં લેવુાં .િમે 

ભટવષ્ર્ની સુનાવણી પ્રટિર્ામાાં પુરાવા િરીકે IEE પણ રજૂ કરી િકો . 

 

સુનાવણી અટધકારીએ િુકમ આપેલ IEE  

 

જો સુનાવણી અટધકારી IEE નો િુકમ બાકી પ્રટિર્ા સુનાવણીના ભાગ િરીકે 

કર ેિો, િાળાએ િનેી ચૂકવણી અચકૂ કરવી રિી . 

 

ટવકલાાંગિા ધરાવિા બાળકોને ટિસ્િ િીખવિી 

વખિે કાર્સપદ્ધટિઓ 

 

િાળા કમસચારીનો અટધકાર 

 

કેસ -બાર્ -કેસ ટનધાસરણ 

િાળાના કમસચારી કોઈ પણ અનન્ર્ સાંજોગોને કેસ -બાર્ -કેસ આધાર ેધ્ર્ાનમાાં લઈ 

િકે િે જ્યાર ે ટિસ્િને લગિી નીચેની આવશ્ર્કિાઓને અનુરૂપ ટનરુ્ટિમાાં 

ફેરફાર કરવામાાં આવે િે કે કેમ િે નક્કી કર ેિે, િે ટવકલાાંગિા ધરાવિા ટવદ્યાથી 

માિે ર્ોગ્ર્ િે જ ેિાળાના ટવદ્યાથી માિેની આચાર સાંટિિાનુાં ઉલ્લાંઘન કર ેિે . 

 

સામાન્ર્ 

ટવકલાાંગિા ધરાવિા બાળકો માિે પણ િઓે આ પ્રકારની કાર્સવાિી કર ેિે િે િદ 

સુધી, િાળાના કમસચારીઓ, સિિ 10 િાળા ટદવસોથી વધુ સમર્ માિે, ટવકલાાંગિા 

ધરાવિા બાળકને િનેા વિસમાન સ્થાનથી માાંડીને િેની વિસમાન ટનરુ્ટિથી લઈને 

ર્ોગ્ર્ વચગાળાના વૈકટલ્પક િૈક્ષટણક સટેિાંગ (IAES), બીજી સેટિાંગ અથવા 

સસ્પેન્િન સુધી ટવદ્યાથીઓના આચાર સાંટિિાનુાં ઉલ્લાંઘન કરી િકે િે. સ્કૂલના 

કમસચારીઓ પણ િે જ િાળા વષસ દરટમર્ાન સિિ 10 કરિાાં ઓિા િાળા ટદવસો 

માિે બાળકોને ગેરવિસણૂકની અલગ ઘિનાઓ માિે વધારામાાં દૂર કરી િકે િે, જ્યાાં 

સુધી િે દૂર કરવાથી ટનરુ્ટિમાાં ફેરફાર થિો નથી (વ્ર્ાખર્ા માિે ટિસ્િના દૂર 

કરવાના કારણે ટનરુ્ટિનુાં પટરવિસન િીષસક જુઓ). એકવાર ટવકલાાંગિા ધરાવિા 

બાળકને િે જ િાળાના વષસના કુલ 10 િાળા ટદવસો માિે િનેી વિસમાન 

ટનરુ્ટિમાાંથી દૂર કરવામાાં આવે, િાળાએ, િે િાળા વષસના કોઈપણ અનુગામી 

ટદવસો દરટમર્ાન, પેિા િીષસક સેવાઓ િેઠળ નીચનેી જરૂરીર્ાિ સુધી સેવાઓ પ્રદાન 

કરવી આવશ્ર્ક િે. 

 

વધારાના અટધકાર 

 

જો ટવદ્યાથી વિસણૂક આચારસાંટિિાનુાં ઉલ્લાંઘન કરિુાં વિસન એ બાળકની ટવકલાાંગિાનુાં 

ટનદિસન ન િિુાં, અને ટનરુ્ટિમાાં ટિસ્િબદ્ધ ફેરફાર સિિ 10 િાળા ટદવસો કરિાાં વધુ 

િિ,ે િો િાળાના કમસચારી િે ટવકલાાંગિા ધરવિા બાળકને ને િ ેજ રીિે અન ેિે જ 

સમર્ગાળા માિે ટિસ્િની કાર્સવાિી લાગુ કરી િકે િે. જ ેરીિે બધા બાળકો માિે િે, 

ટસવાર્ કે િાળાએ િે બાળકને સેવાઓ િેઠળ નીચે વણસવેલ સેવાઓ પૂરી પાડવી 

આવશ્ર્ક િે. બાળકની ARD સટમટિ આવી સેવાઓ માિે IAES નક્કી કર ેિે. 

 

જો િમારા બાળકને િાલની ટનરુ્ટિથી એક િાળા વષસમાાં  10 િાળા ટદવસ માિે 

કાઢી મૂકવામાાં આવે અને વિસન એ બાળકની ટવકલાાંગિાનુાં અટભવ્ર્ટિ નથી 

અથવા જનેે ખાસ સાંજોગોમાાં દૂર કરવામાાં આવે િે િેને: 

▪ િૈક્ષટણક સેવાઓ (FAPE ઉપલબ્ધ િે) પ્રાપ્ત કરવાનુાં ચાલુ રાખવુાં, જથેી 

કરીને િમારા બાળકને સામાન્ર્ ટિક્ષણ અભ્ર્ાસિમમાાં સિભાગી 

થવાનુાં ચાલુ રાખવા સમથસ બનાવાર્, જોકે બીજી એક ગોઠવણમાાં(િે 

IAES િોઈ િકે િે), અને બાળકની IEP માાં ટનધાસટરિ લક્ષ્યોને પિોાંચી 

વળવા પ્રગટિ કરવા િરફ; અન ે

 

▪ વ્ર્વિાટરક વિસણૂકીર્ આકારણી, અને વિસણૂક િસ્િક્ષેપ સેવાઓ અન ે

ફેરફારો પ્રાપ્ત કરો, જ ેવિસનના ઉલ્લાંઘનને સાંબોટધિ કરવા માિે રચારે્લ 

િે જથેી િે ફરીથી ન થાર્. 

 

ટવકલાાંગિા ધરાવિા બાળકને િે જ િાળા વષસના 10 િાળા ટદવસો માિે િેના વિસમાન 

ટનરુ્ટિમાાંથી દૂર કરવામાાં આવ્ર્ા પિી, અને જો વિસમાન દૂર કરવાનુાં સિિ 10 િાળા 

ટદવસો અથવા િનેાથી ઓિા સમર્ માિે િે અને જો િે ટનરુ્ટિમાાં ફેરફાર નથી િો 

(નીચનેી વ્ર્ાખર્ા જુઓ), પિી િાળાના કમસચારીઓ, ઓિામાાં ઓિા એક બાળકના 

ટિક્ષકો સાથે પરામિસ કરીને, બાળકને સામાન્ર્ ટિક્ષણના અભ્ર્ાસિમમાાં ભાગ 

લેવાનુાં ચાલુ રાખવા માિે કેિલી િદે સેવાઓ જરૂરી િે િે નક્કી કર ેિે, િેમ િિાાં, અન્ર્ 

ગોઠવણમાાં, અને બાળકની IEP માાં ટનધાસટરિ લક્ષ્યોને પિોાંચી વળવા પ્રગટિ કરવા 

િરફ 

 

જો દૂર કરવુાં એ ટનરુ્ટિનો ફેરફાર િે, િો બાળકની ARD સટમટિ બાળકને સામાન્ર્ 

ટિક્ષણના અભ્ર્ાસિમમાાં ભાગ લેવાનુાં ચાલુ રાખવા માિે ર્ોગ્ર્ સેવાઓ નક્કી કર ેિે, 

જોકે અન્ર્ ગોઠવણમાાં (િે IAES િોઈ િકે િે), અને બાળકની IEP માાં ટનધાસટરિ 

લક્ષ્યોને પિોાંચી વળવા પ્રગટિ કરવા િરફ 

 

પ્રગિ ટનશ્ચર્ 

 

ટવદ્યાથી આચારસાંટિિાના ઉલ્લાંઘનને કારણ ે ટવકલાાંગિા ધરાવિા બાળકની 

ટનરુ્ટિ બદલવાના કોઈપણ ટનણસર્ના  10 િાળા ટદવસની અાંદર  ) એક ટનરાકરણ કે 

જ ેસિિ  10 અથવા ઓિા િાળાના ટદવસો માિે િે અને ટનરુ્ટિમાાં ફેરફાર નિીાં(, 

િાળા, િમે અને   ARD  સટમટિના સાંબાંટધિ સભ્ર્ો  ) િમે અને િાળા દ્વારા ટનધાસટરિ(, 

બાળકની   IEP , કોઈપણ ટિક્ષક ટનરીક્ષણો, અને િે નક્કી કરવા માિે િમે પ્રદાન કરલેી 

કોઈપણ સાંબાંટધિ માટિિી સટિિ, ટવદ્યાથીની ફાઇલમાાં બધી સાંબાંટધિ માટિિીની 

સમીક્ષા કરવી આવશ્ર્ક િે : 

 

▪ જો પ્રશ્નમાાંની વિસણુક બાળકની ટવકલાાંગિાને કારણ ેથરુ્ાં િિુાં, અથવા િનેો 

સીધો અને નોાંધપાત્ર સાંબાંધ ધરાવિો િિો; અથવા 

▪ જો પ્રશ્નમાાંની વિસણુક એ બાળકની   IEP  લાગ ુકરવામાાં િાળાની ટનષ્ફળિાનુાં 

સીધુાં પટરણામ િિુાં . 
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જો િાળા, િમે અને   ARD  સટમટિના સાંબાંટધિ સભ્ર્ો નક્કી કર ેિે કે િેમાાંથી કોઈ 

પણ એક િરિો પૂરી થઈ િે, િો બાળકનુાં ટવકલાાંગિા િોવાની અટભવ્ર્ટિ 

િોવાનુાં વિસન નક્કી કરવુાં આવશ્ર્ક િે . 

 

જો િાળા, િમે અને બાળકની   ARD  સટમટિના સાંબાંટધિ સભ્ર્ો નક્કી કર ેિે કે 

પ્રશ્નમાાંની વિસણુક એ   IEP  લાગ ુકરવામાાં િાળાની ટનષ્ફળિાનુાં સીધુાં પટરણામ િિુાં, 

િો િાળાએ િે ખામીઓ દૂર કરવા િાત્કાટલક પગલાાં લેવા જ જોઇએ . 

 

વિસણુક એ બાળકની ટવકલાાંગિાની અટભવ્ર્ટિ 

િિી િે ટનરાકરણ 

 

જો િાળા, િમે અને   ARD  સટમટિના સાંબાંટધિ સભ્ર્ો નક્કી કર ેિે કે વિસણુક એ 

બાળકની ટવકલાાંગિાની અટભવ્ર્ટિ િિી, િો   ARD  સટમટિએ કાાં િો : 

▪ કાર્સકારી વિસણૂકીર્ આકારણી કરવી, ટસવાર્ કે ટનરુ્ટિમાાં ફેરફાર 

થાર્ િે િે વિસણૂક પિેલાાં િાળાએ કાર્ાસત્મક વિસણૂકીર્ આકારણી 

િાથ ધરી ન િિી, અને બાળક માિે વિસણૂકીર્ િસ્િક્ષેપની ર્ોજનાનો 

અમલ કરવો; અથવા 

 

▪ જો વિસણૂક મધ્ર્સ્થી ર્ોજના પિેલાથી જ બનાવવામાાં આવી િે, િો 

વિસણૂકના િસ્િક્ષેપની ર્ોજનાની સમીક્ષા કરવી અને વિસણૂકને 

સાંબોધવા માિે જરૂરી િોર્ િો િેમાાં ફેરફાર કરવુાં 

 

ખાસ સાંજોગોના ટવભાગ િેઠળ નીચે વણસવ્ર્ા ટસવાર્, વિસણૂક િસ્િક્ષેપની 

ર્ોજનાના ફેરફારના ભાગ રૂપ ેજ્યાાં સુધી િમે અને ટજલ્લા ટનરુ્ટિમાાં ફેરફાર 

કરવા સાંમિ ન િો ત્ર્ાાં સુધી િાળાએ િમારા બાળકને િે ટનરુ્ટિ પર પાિા મુકવુાં 

જોઈએ . 

 

ખાસ સાંજોગો 

 

વિસણુક િમારા બાળકની ટવકલાાંગિાની અટભવ્ર્ટિ િિી કે નિીાં, િાળાના 

કમસચારીઓ  45 થી વધ ુ િાળા ટદવસો માિે ટવદ્યાથીને IAES (બાળકની 

ARDસટમટિ દ્વારા ટનધાસટરિ (માિે દૂર કરી િકે િે ,જો િમાર બાળક : 

 

▪ િાળામાાં િટથર્ાર  ) નીચેની વ્ર્ાખર્ા જુઓ (લાવે િે અથવા િાળામાાં, 

િાળાના પટરસરમાાં અથવા   TEA  અથવા િાળાના અટધકારક્ષેત્ર િેઠળના 

કોઈ િાળાના કાર્સમાાં િટથર્ાર ધરાવે િે; 

 

▪ િાળામાાં, િાળા પટરસરમાાં અથવા   TEA  અથવા િાળાના અટધકારક્ષેત્ર 

િેઠળના િાળાના કાર્સમાાં જાણી જોઈને ગેરકાર્દેસર દવાઓ  ) નીચનેી 

વ્ર્ાખર્ા જુઓ (ધરાવે િે અથવા િેનો ઉપર્ોગ કર ે િે, અથવા કોઈ 

ટનર્ાંટત્રિ પદાથસનુાં વેચાણ કર ેિે અથવા ટવનાંિી કર ેિે, (નીચનેી વ્ર્ાખર્ા 

જુઓ(; અથવા 

 

▪ િાળામાાં, િાળાના પટરસરમાાં અથવા   TEA  અથવા િાળાના અટધકારક્ષેત્ર 

િેઠળના િાળાના કાર્સ સમરે્, અન્ર્ વ્ર્ટિ પર ગાંભીર િારીટરક ઈજા 

)નીચનેી વ્ર્ાખર્ા જુઓ (લાવી િે . 

 

વ્ર્ાખર્ાઓ 

ટનર્ાંટિિ પદાથસનો અથસ એ કે ડરગ અથવા અન્ર્ પદાથસ, જ ેિેર્ડરૂ્લ I, II, III, IV, 

અથવા V દ્વારા ટનર્ાંટત્રિ પદાથો અટધટનર્મ ) 21 U.S.C.  812 (c ((ની કલમ  202 (c (

માાં દિાસવેલ િે . 

 

ગેરકાર્દેસર દવા એિલ ેટનર્ાંટિિ પદાથસ, પરાંિુ િેમાાં ટનર્ાંટત્રિ પદાથસ િામેલ નથી 

કે જ ે કાર્દેસર રીિ ે લાઇસન્સ પ્રાપ્ત આરોગ્ર્ સાંભાળ વ્ર્ાવસાટર્કની દેખરખે 

િેઠળ ઉપર્ોગમાાં લેવામાાં આવે િે અથવા િેનો ઉપર્ોગ કાર્દાકીર્ રીિ ેધરાવે િે 

અથવા િે કાર્દા િેઠળ અથવા અન્ર્ કોઈપણ સત્તા િેઠળ અથવા ફેડરલ કાર્દાની 

કોઈપણ અન્ર્ જોગવાઈ િેઠળ િેનો ઉપર્ોગ કરવામાાં આવે િે . 

 

ગાંભીર શારીટરક ઈજાનો અથસ એ િે કે રુ્નાઇિેડ સ્િેટ્સ કોડના િીષસક  18 ની 

કલમ  1365 ની પિેા કલમ  ) h (નો ફકરો  ) 3 (િેઠળ ગાંભીર િારીટરક ઈજા આપવામાાં 

આવે િે . 

 

હટથર્ારનો અથસ રુ્નાઇિેડ સ્િેટ્સ કોડના િીષસક  18 ના કલમ  930 ની પિેલી પિેા 

કલમ  )g (નો ફકરો  )2 (િેઠળ ખિરનાક િટથર્ાર િરીકે આપવામાાં આવે િે . 

 

સૂચના 

 

એ િારીખ ે કે જ ે ટવદ્યાથીને આચારસાંટિિાના ભાંગને કારણ ે િમારા બાળકની 

ટનરુ્ટિમાાં ફેરફાર કરવાનો ટનણસર્ લેવાનો ટનણસર્ લ ે િે િે િારીખે, િાળા 

ટજલ્લાએ િમને િે ટનણસર્ની જાણ કરવી જોઈએ, અને નોટિસ ઓફ પ્રોસીજરલ 

સેફગાર્ડસસ આપવી જોઈએ . 

 

ટિસ્િપાલન સાંબાંટધિ દૂર કરવાને કારણ ેટનર્ુટિનો ફેરફાર 

 

િમારા બાળકના વિસમાન િૈક્ષટણક ટનરુ્ટિમાાંથી ટવકલાાંગિા ધરાવિા િમારા 

બાળકને દૂર કરવુાં એ ટનરુ્ટિનો ફેરફાર િે જો : 

 

▪ દૂર કરવુાં એ સિિ  10 કરિાાં વધ ુિાળા ટદવસો માિે િે; અથવા 

▪ િમારા બાળકને એક ઢાાંચો બનાવિી શે્રણીબદ્ધ રખસદોના 

અધીનકૃિ િે .કારણ કે : 

o શે્રણીબદ્ધ રખસદો ,િાળાના વષસમાાં કુલ  10 

કરિાાં વધ ુટદવસો; 

o િમારા બાળકની વિસણૂક નોાંધપાત્ર રીિે 

ભૂિપૂવસ ઘિનાઓમાાં બાળકની વિસણૂક જવેી 

િે જનેુાં પટરણામ શે્રણીબદ્ધ રૂખસદો િે; અન ે

o દરકે દૂર કરવાની લાંબાઈ જવેા વધારાના 

પટરબળોમાાંથી, િમારા બાળકને દૂર કરવામાાં 

આવેલો કુલ સમર્નો, અને દૂરીના સમર્ની એક  

 

બીજાની ટનકિિા . િુાં રૂખસદોનો ઢાાંચો ટનરુ્ટિનો ફેરફાર ઊભો કર ેિે કે કેમ િે 

િાળા દ્વારા દરકે ટકસ્સામાાં ટનધાસટરિ કરવામાાં આવે િે અને, જો પડકારવામાાં 

આવે િો િે, બાકી પ્રટિર્ા અને ન્ર્ાર્ાલર્ની કાર્સવાિીઓ મારફિે સમીક્ષાન ે

અધીન િોર્ િે . 

 

ગોઠવણનુાં ટનરાકરણ 

ARD  સટમટિ, વધારાના અટધકાર અને ટવિેષ સાંજોગોના ટવભાગોમાાં ટનરુ્ટિનો 

ફેરફાર, અને દૂર કરવા માિેના   IAES  નક્કી કર ેિે . 

 

અપીલ 

 

સામાન્ર્ 

જો િમે નીચે આપેલ સાથે અસાંમિ િો િો િમે બાકી પ્રટિર્ા સુનાવણી માિે ટવનાંિી 

કરવા માિે બાકી પ્રટિર્ા ફટરર્ાદ કરી િકો િો : 



નોટિસ ઓફ પ્રોસીજરલ સેફ્ગાર્ડસસ  
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▪ આ ટિસ્િની જોગવાઈઓ િેઠળ કરવામાાં આવેલ ટનરુ્ટિ સાંબટધિ 

કોઈપણ ટનણસર્; અથવા 

▪ ઉપર વણસવેલ અટભવ્ર્ટિનુાં ટનરાકરણ . 

 

સુનાવણી અટધકારીની સત્તા 

સુનાવણી અટધકારી કે જ ેનીચે આપેલ બાકી પ્રટિર્ાઓના ટવભાગમાાં વણસવેલ 

જરૂટરર્ાિોને પૂણસ કર ેિે, િેને પ્રટિર્ાની સુનાવણી િાથ ધરવી જ જોઇએ અને 

ટનણસર્ લેવો જોઈએ .સનુાવણી અટધકારી નીચ ેમુજબ કરી િકે િે : 

▪ િમારા ટવકલાાંગિા ધરાવિા બાળકને ટનરુ્ટિ પર પાિા મૂકવુાં, 

જ્યાાંથી િમારાં  બાળક દૂર કરવામાાં આવ્રુ્ાં િિુાં જો સુનાવણી 

અટધકારી નક્કી કર ેિે કે દૂર કરવુાં એ િાળા કમસચારીના અટધકાર 

િીષસક િેઠળ વણસવેલ આવશ્ર્કિાઓનુાં ઉલ્લાંઘન િિુાં, અથવા િમારા 

બાળકનુાં વિસન િમારા બાળકની ટવકલાાંગિાની અટભવ્ર્ટિ િિી; 

અથવા 

▪ સુનાવણી અટધકારી ર્ોગ્ર્ IAES માાં ટનરુ્ટિનો િુકમ કરી િકે  45 

િાળા ટદવસથી વધાર ેમાિે નટિ, જો સુનાવણી અટધકારી નક્કી કર ેકે 

િમારા બાળકની વિસમાન ટનરુ્ટિ િમારા બાળક કે અન્ર્ લોકોને 

ઇજામાાં પટરણમવાની િક્યિા નોાંધપાત્ર રીિ ેિોર્ . 

 

આ સુનાવણી પ્રટિર્ાઓનુાં પનુરાવિસન થઈ િકે િે, જો િાળા માન ેિે કે િમારા 

બાળકને મૂળ ટનરુ્ટિ પર પાિા ફરવુાં એ િમારા બાળકને અથવા અન્ર્ લોકોને 

ઇજામાાં પટરણમવાની સાંભાવના િે . 

 

જ્યાર ેપણ િમે અથવા કોઈ િાળા આવી સુનાવણીની ટવનાંિી કરવા માિે ર્ોગ્ર્ 

પ્રટિર્ા ફટરર્ાદ કર ેિે, ત્ર્ાર ેસુનાવણી થવી આવશ્ર્ક િે કે જ ેનીચેની બાકી 

પ્રટિર્ાઓ પરના ટવભાગમાાં વણસવેલ આવશ્ર્કિાઓને પૂણસ કર ેિે, ટસવાર્ કે : 

▪ TEA  અથવા િાળાએ ઝડપથી બાકી પ્રટિર્ાની સુનાવણીની ગોઠવણ 

કરવી આવશ્ર્ક િે, જ ેસનુાવણીની ટવનાંિી કરવામાાં આવે િે િે 

િારીખના  20 િાળા ટદવસની અાંદર થવી જોઈએ અને  10 િાળા 

ટદવસમાાં ટનધાસરણ કરવુાં આવશ્ર્ક િે . 

▪ જ્યાાં સુધી િમે અને િાળા મીટિાંગને િોડી દેવા માિે લેટખિમાાં સાંમિ 

થિો નિીાં, અથવા મધ્ર્સ્થીનો ઉપર્ોગ કરવા માિે સાંમિ થિો નિીાં, 

ત્ર્ાાં સુધી ઠરાવ મીટિાંગ બાકી પ્રટિર્ાની ફટરર્ાદની સૂચના પ્રાપ્ત 

થર્ાના સાિ કેલેન્ડર ટદવસની અાંદર થવી આવશ્ર્ક િે .સુનાવણી 

આગળ વધી િકે િે ટસવાર્ કે કાર્સવાિીની ફટરર્ાદ પ્રાપ્ત થર્ાના  15 

કેલેન્ડર ટદવસની અાંિગસિ બાંને પક્ષોના સાંિોષ માિે મામલો ઉકેલી ન 

િકાર્ . 

▪ કોઈ રાજ્ય અન્ર્ બાકી પ્રટિર્ાની સનુાવણી માિે સ્થટપિ ટનર્મો 

કરિા ઝડપી બાકી પ્રટિર્ા સુનાવણી માિે જુદા જુદા કાર્સવાિીના 

ટનર્મો સ્થાટપિ કરી િકે િે, પરાંિુ સમર્ મર્ાસદા ટસવાર્, િે ટનર્મો 

ટનર્ટમિ સુનાવણી સાંબાંટધિ આ દસ્િાવેજમાાં ટનર્મો સાથે સુસાંગિ 

િોવા જોઈએ . 

 

િમે અથવા િાળા, નીચે નાગટરક ટિર્ાઓના ટવભાગમાાં વણસવ્ર્ા મુજબ , ઝડપી 

બાકી પ્રટિર્ા સુનાવણીમાાં િે જ રીિે અન્ર્ બાકી પ્રટિર્ા સુનાવણીના ટનણસર્ોની 

જમે અપીલ કરી િકે િે . 

 

અપીલ દરટમર્ાન ટનર્ુટિ 

જ્યાર ેઉપર વણસવ્ર્ા મુજબ, િમે અથવા િાળા ટિસ્િ ટવષર્ને લગિી કાર્સવાિીની 

ફટરર્ાદ નોાંધાવિા િોવ ત્ર્ાર,ે િમારા બાળકને  ) જ્યાાં સુધી િમે અને   TEA  અથવા 

િાળા અન્ર્થા સાંમિ ન થાર્ ત્ર્ાાં સુધી (સુનાવણી અટધકારીના ટનણસર્ માિે બાકી 

IAES  માાં રિેવુાં જોઇએ, અથવા ત્ર્ાાં સુધી દૂર કરવાના સમર્ગાળાની સમાટપ્ત જમે કે 

પૂરી પાડવામાાં આવેલ િે અને જનેુાં પાલન િાળા કમસચારીના અટધકાર િીષસક 

િેઠળ કરવામાાં આવ્રુ્ાં િે, જ ેપિેલાાં થાર્ િે . 

 

ખાસ ટિક્ષણ અને સાંબાંટધિ સવેાઓ માિે િજુ સુધી ર્ોગ્ર્ 

નથી િેવા બાળકો માિેના સાંરક્ષણો  

 

સામાન્ર્ 

જો િમારાં  બાળક િજી સુધી ખાસ ટિક્ષણ અને સાંબાંટધિ સેવાઓ માિે 

ર્ોગ્ર્ ટનધાસટરિ કરવામાાં આવ્રુ્ાં નથી અને ટવદ્યાથી આચારસાંટિિાનુાં 

ઉલ્લાંઘન કર ે િે, પરાંિુ િાળાના જ્ઞાિ)નીચે દિાસવેલ મુજબ (િિુાં કે 

ટિસ્િપાલન સાંબાંટધિ કાર્સવાિીમાાં પટરણમિી વિસણૂક પિેલાાં િમારાં  બાળક 

ટવકલાાંગિા ધરાવિુાં બાળક િિુાં, પિી િમારાં  બાળક આ સચૂનામાાં વણસવેલ 

કોઈપણ સાંરક્ષણનો દાવો કરી િકે િે . 

 

ટિસ્િપાલન સાંબાંટધિ બાબિો માિે જ્ઞાનનો આધાર 

કોઈ િાળાને એ જ્ઞાન િોવાનુાં માનવામાાં આવિ ે કે જો ટિસ્િપાલન 

સાંબાંટધિ કાર્સવાિીમાાં પટરણમિી વિસણકૂ પિેલાાં િમારાં  બાળક ટવકલાાંગિા 

ધરાવિુાં બાળક િે : 

▪ િમે ર્ોગ્ર્ સુપરવાઇઝરી અથવા િૈક્ષટણક એજન્સીના 

વિીવિી કમસચારીઓને અથવા િમારા બાળકના ટિક્ષકને 

લેટખિમાાં ટચાંિા વ્ર્િ કરી કે િમારા બાળકને ખાસ ટિક્ષણ 

અને સાંબાંટધિ સેવાઓની જરૂર િે; 

▪ િમે IDEA ભાગ  B  િેઠળ ખાસ ટિક્ષણ અને સાંબાંટધિ સેવાઓ 

માિેની ર્ોગ્ર્િા સાંબાંટધિ મૂલ્ર્ાાંકન માિે ટવનાંિી કરી િોર્; 

અથવા 

▪ િમારા બાળકના ટિક્ષક અથવા અન્ર્ િાળાના 

કમસચારીઓએ સીધા જ િાળાના ખાસ ટિક્ષણ ટનર્ામક 

અથવા િાળાના અન્ર્ સુપરવાઇઝરી કમસચારીઓને િમારા 

બાળક દ્વારા દિાસવ્ર્ા મુજબની વિસણૂક ટવિ ે ચોક્કસ ટચાંિા 

વ્ર્િ કરી િોર્ . 

 

અપવાદ  - કોઈ િાળાને આવા માટિિગાર િોવાનુાં માનવામાાં આવિે નિીાં જો : 

▪ િમે િમારા બાળકના મૂલ્ર્ાાંકનને માંજૂરી આપી નથી અથવા 

ખાસ ટિક્ષણ સેવાઓ નકારી િોર્; અથવા 

 

▪ િમારા બાળકનુાં મૂલ્ર્ાાંકન કરવામાાં આવ્રુ્ાં િોર્ અને િે IDEA 

ભાગ B િેઠળ ટવકલાાંગિા ધરાવિા બાળક ન િોવાનુાં ટનધાસટરિ 

થરુ્ાં િોર્. 

 

જો જ્ઞાનનો આધાર ન િોર્ િો િરિો લાગુ પડે િે 

જો િમારા બાળક સામે ટિસ્િપાલન સાંબાંટધિ પગલાઓ લેિા પિેલા, િાળાને જ્ઞાન 

િોિુાં નથી કે ટિસ્િપાલન સાંબાંટધિ બાબિો અને અપવાદ માિે જ્ઞાનનો આધારમાાં 

ઉપર વણસવ્ર્ા મુજબ િમારાં  બાળક એક ટવકલાાંગિા ધરાવિુાં બાળક િે, િમારાં  બાળક 

ટવકલાાંગિા વગરના બાળકોને લાગ ુ કરાિા ટિસ્િપાલન સાંબાંટધિ પગલાઓને 

અધીન િોઇ િકે િે. જ ેિુલનાત્મક વિસણૂાંકમાાં વ્ર્સ્િ િે. િેમ િિાાં, જો િમારાં  બાળક 

ટિસ્િપાલન સાંબાંટધિ પગલાઓને અધીન િોર્ િે સમર્ગાળા દરટમર્ાન િમારા 

બાળકના મૂલ્ર્ાાંકન માિે ટવનાંિી કરવામાાં આવે િે, િો, મૂલ્ર્ાાંકન િાકીદના ધોરણ ે

અચૂક કરવુાં રહ્યુાં .મૂલ્ર્ાાંકન પૂરાં  થાર્ ત્ર્ાાં સુધી િમારાં  બાળક િાળા સત્તાવાળાઓએ 

ટનધાસટરિ કરલેી િૈક્ષટણક ટનરુ્ટિમાાં રિે િે, જમેાાં િૈક્ષટણક સેવાઓ વગર મોકૂફી 

કે િકાલપટ્ટીનો સમાવેિ થઇ િકે િે. જો િમારાં  બાળક ટવકલાાંગિા ધરાવિા બાળક 

િરીકે ટનધાસટરિ થાર્ િે, િો િાળા દ્વારા િાથ ધરવામાાં આવેલ મૂલ્ર્ાાંકન અને િમારા 

દ્વારા આપવામાાં આવેલી માટિિીને ધ્ર્ાનમાાં લેિા, િાળાએ ઉપર વણસવેલ 

ટિસ્િપાલન સાંબાંટધિ જરૂટરર્ાિો સટિિ, IDEA ભાગ B અનુસાર ખાસ ટિક્ષણ અને 

સાંબાંટધિ સેવાઓ પ્રદાન કરવી આવશ્ર્ક િે. 



નોટિસ ઓફ પ્રોસીજરલ સેફ્ગાર્ડસસ  
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કાર્દો અમલ બજવણી અન ેન્ર્ાર્ાલર્ 

સત્તાવાળાઓન ેભલામણ અન ેિેઓ દ્વારા કાર્સવાિી  

IDEA ભાગ   B  નીચે મુજબ કરિુાં નથી : 

▪ ર્ોગ્ર્ સત્તાવાળાઓને ટવકલાાંગિા ધરાવિા બાળક દ્વારા કરારે્લો 

ગુનો નોાંધાવવા એજન્સીને પ્રટિબાંટધિ કરો; અથવા 

▪ િેક્સાસ કાર્દાના અમલ અને ન્ર્ાર્ાલર્ના સત્તાવાળાઓને 

ટવકલાાંગિા ધરાવિા બાળકે આચરલેા ગુનાઓ સામે સાંઘીર્ અને 

રાજ્યના કાર્દાની અરજીના સાંદભસમાાં પોિાની જવાબદારીઓ 

ટનભાવિા અિકાવો . 

 

રકેોર્ડસસનુાં પ્રેષણ 

જો િાળા ટવકલાાંગિા ધરાવિા બાળકે આચરલેો ગુનો નોાંધાવે િો, િાળાએ : 

▪ સુટનટશ્ચિ કરવુાં જોઈએ કે બાળકના ખાસ િૈક્ષટણક અને 

ટિસ્િપાલન સાંબાંટધિ રકૅોર્ડસસની નકલો, સત્તાવાળાઓ દ્વારા 

ટવચારણા માિે પ્રસાટરિ કરવામાાં આવી િે, જનેે સ્કૂલ એજન્સીએ 

ગુનો નોાંધ્ર્ો િે; અન ે

▪ બાળકના ખાસ ટિક્ષણ અને ટિસ્િપાલન સાંબાંટધિ રકૅોર્ડસસની 

નકલો ફિ ફેટમલી િૈક્ષટણક અટધકાર અને ગોપનીર્િા 

અટધટનર્મ  )FERPA (દ્વારા માન્ર્ િદ સુધી પ્રષેણ કરી િકે િે . 

 

માટિિીની ગુપ્તિા 

 

આ ટવભાગમાાં ઉપર્ોગ કરવામાાં આવેલ િરીકે : 

 

ટવનાશનો અથસ ભૌટિક ટવનાિ અથવા વ્ર્ટિગિ ઓળખકિાસઓને 

માટિિીમાાંથી દૂર કરવાનુાં િે જથેી માટિિી િવે વ્ર્ટિગિ રૂપ ેઓળખી િકાર્ 

નિીાં . 

 

ટશક્ષણ રકેોર્ડસસ એિલે  34 (CFR) ભાગ  99 (1974, 20 U.S.C.  1232 g ના કૌિુાં ટબક 

િૈક્ષટણક અટધકાર અને ગોપનીર્િા અટધટનર્મ  ) FERPA (ના અમલના ટનર્મો (માાં 

વણસવ્ર્ા અનુસાર ટિક્ષણ રકેોડસની વ્ર્ાખર્ા િેઠળ આવરી લેવામાાં આવેલા 

રકેોર્ડસસનો પ્રકાર . 

 

ભાગ લેનાર એજન્સીનો અથસ એ િે કે કોઈ પણ િાળા ટજલ્લા, એજન્સી અથવા 

સાંસ્થા કે જ ેવ્ર્ટિગિ રીિ ેઓળખી િકાર્ િેવી માટિિી એકટત્રિ કર ેિે, જાળવી 

રાખ ેિે અથવા િેનો ઉપર્ોગ કર ેિે અથવા જમેાાંથી માટિિી પ્રાપ્ત થાર્ િે, િે IDEA 

ભાગ   B  િેઠળ િે . 

 

વ્ર્ટિગિ રૂપ ેઓળખી િકાર્ િેવી માટિિીમાાં આ િામેલ િે :િમારા બાળકનુાં 

નામ, માિાટપિા િરીકે િમારાં  નામ અથવા પટરવારના અન્ર્ સભ્ર્નુાં નામ; િમારા 

બાળકનુાં સરનામુાં; િમારા બાળકના સામાટજક સુરક્ષા નાંબર જવેા વ્ર્ટિગિ 

ઓળખકિાસ; અથવા વ્ર્ટિગિ લાક્ષટણકિાઓની સૂટચ અથવા અન્ર્ માટિિી કે 

જ ેિમારા બાળકને વાજબી ટનટિિિા સાથે ઓળખવાનુાં િક્ય બનાવિ ે. 

 

િમને ખાસ ટિક્ષણને સાંબાંટધિ ભાગો સટિિ િમારા બાળકના સમગ્ર ટિક્ષણ 

રકૅોડસની સમીક્ષા કરવાનો અટધકાર િે .િાળા એવુાં ધારી લઇ િકે કે િમને િમારા 

બાળકને સાંબાંટધિ રકૅોર્ડસસનુાં ટનરીક્ષણ અને સમીક્ષા કરવાની સત્તા િે ટસવાર્ કે 

િાળાએ િમને સલાિ આપી િોર્ કે વાલીપણુાં, ફારગિી, અને િૂિાિેડા જવેી 

બાબિો પર િાસન કરિા લાગ ુરાજ્યના કાર્દા િેઠળ િમને સત્તા ના િોર્ .િમે 

િમારા બાળકના રકૅોડસની સમીક્ષા કરવાની પરવાનગી બીજી કોઇ વ્ર્ટિને પણ 

આપી િકો િો .િમે રકેોડસની સમીક્ષા કરવાનુાં કિો, ત્ર્ાર ેિાળાએ િેમને ટબનજરૂરી 

ટવલાંબ કર્ાસ ટવના અને િમારા બાળકના IEP સાંબાંટધિ કોઈપણ મીટિાંગ સનુાવણી 

અથવા ઠરાવ સત્ર પિેલાાં ઉપલબ્ધ કરાવવી આવશ્ર્ક િે, અને કોઇપણ ટકસ્સામાાં 

ટવનાંિીની િારીખ પિી  45 થી વધાર ેકેલેન્ડર ટદવસો પિી નિીાં. 

 

સ્પષ્ટીકરણ, નકલો, અન ેફી  

જો િમે પૂિો િો, િાળાએ રકૅોર્ડસસ અચૂક સમજાવવા રહ્યા અને અથસઘિન કરવુાં 

રહ્યુાં, કારણની અાંદર .િાળાએ િમારા માિે નકલો અચૂક બનાવવી જો િ ેિમારા 

માિે રકૅોર્ડસસનુાં ટનરીક્ષણ અને સમીક્ષા કરી િકવાની એકમાત્ર રીિ િોર્ .િાળા 

િમારા બાળકને લગિા ટિક્ષણ રકૅોડસ  િોધી કાઢવા અથવા ફરીથી મેળવવા ફી 

વસૂલ ના કર ેિેવુાં બની િકે .જોકે, િાળા નકલ કરવા માિે ફી વસૂલી િકે, જો ફી 

વડે િમે રકૅોર્ડસસનુાં ટનરીક્ષણ અને સમીક્ષા કરવામાાં સક્ષમ ના બની િકો . 

 

એક કરિા વધાર ેબાળક પર માટિિી  

જો કોઇ ટિક્ષણ રકૅોડસમાાં એક કરિા વધાર ેબાળક પર માટિિી સામેલ િોર્ 

િો, િમારી પાસે માત્ર િમારા બાળકને સાંબાંટધિ માટિિીનુાં ટનરીક્ષણ અને 

સમીક્ષા કરવાનો, અથવા િે ચોક્કસ માટિિીથી માટિિગાર રિેવાનો 

અટધકાર િે . 

 

િમને િાળાએ એકઠા કરલેા, જાળવેલા, કે વાપરલેા ટિક્ષણ રકૅોર્ડસસના પ્રકાર અને 

સ્થળની ર્ાદીની ટવનાંિી કરવાનો અને મેળવવાનો અટધકાર િે . 

 

વ્ર્ટિગિ રૂપે ઓળખી િકાર્ િેવી માટિિી જાિેર 

કરવા માિે સાંમટિ 

જ્યાાં સુધી માટિિી ટિક્ષણ રકેોર્ડસસમાાં િામેલ નથી, અને જાિેરમાાં માિાટપિાની 

સાંમટિ ટવના અટધકૃિ િે. FERPA િેઠળ, સિભાગી એજન્સીઓના અટધકારીઓ 

ટસવાર્ના પક્ષકારોને વ્ર્ટિગિ રૂપે ઓળખારે્લી માટિિી જાિેર કરવામાાં આવે િ ે

પિેલાાં િમારી સાંમટિ મેળવવી આવશ્ર્ક િે. ભાગ લેનાર એજન્સીઓના 

અટધકારીઓને IDEA ભાગ B ની જરૂટરર્ાિ પૂરી કરવાના િેિુસર વ્ર્ટિગિ રૂપ ે

ઓળખી િકાર્ િેવી માટિિી બિાર પાડિા પિેલા િમારી સાંમટિની આવશ્ર્કિા 

નથી. 

 

િમારી સાંમટિ, કે પાત્ર બાળકની સાંમટિ જ ે રાજ્યના કાર્દા િેઠળ પુખિ ઉાંમર ે

પિોાંcચલે િોર્, અાંગિ ઓળખ જાિેર કરિી માટિિી સાંિાાંટિ સેવાઓ પૂરી પાડિી કે 

િે માિે ચૂકવણી કરિી સિભાગી સાંસ્થાઓના અટધકારીઓન ેજાિેર કરવામાાં આવે 

િે પિેલાાં અચૂક મેળવવી રિી . 

 

જો િમારાં  બાળકનુાં નામ ખાનગી િાળામાાં નોધારે્લુાં િોર્, અથવા નોધાવવાનુાં િોર્ 

જ ેિમે રિેિા િો િે સ્કૂલ ટડટસ્િર ક્િમાાં ટસ્થિ ના િોર્ િો, િમારા બાળકને લગિી 

અાંગિ ઓળખ જાિેર કરિી માટિિી ખાનગી િાળા જ્યાાં િોર્ િે સ્કૂલ ટડટસ્િર ક્િના 

અટધકારીઓ અને િમે રિો િો િે સ્કૂલ ટડટસ્િર ક્િના અટધકારીઓ વછચે જાિેર થાર્ 

િે પિેલાાં િમારી સાંમટિ અચૂક મેળવવી રિી . 

 

િાળાએ િમારા બાળકના ખાસ િૈક્ષટણક રકૅોડસની સમીક્ષા કરનાર દરકે વ્ર્ટિની 

)િમે અને અટધકૃિ િાળા અટધકારીઓ ટસવાર્ (નોાંધ  ) લૉગ (અચૂક રાખવી રિી, 

ટસવાર્ કે િમે જાિેર કરવા માિે સાંમટિ પૂરી પાડી િોર્ .આ લૉગમાાં અચૂક વ્ર્ટિનુાં 

નામ, પિોાંચ પૂરી િોર્ િે િારીખ, અને િેિુ જનેા માિે વ્ર્ટિને રકૅોર્ડસસનો ઉપર્ોગ 

કરવા અટધકૃિ કરવામાાં આવ્ર્ો િોર્ જવેી માટિિી અચૂક સમાવવી રિી . 

 

િાળામાાં એક અટધકારીએ અાંગિ ઓળખ જાિેર કરિી માટિિીની ગુપ્તિા ખાિરી 

કરાવવા માિે જવાબદારી અચૂક લેવી રિી .અાંગિ ઓળખ જાિેર કરિી માટિિી 

એકઠી કે ઉપર્ોગ કરિી િમામ વ્ર્ટિઓએ IDEA અન ેFERPA િેઠળ ગુપ્તિાના 

સાંદભસમાાં રાજ્યની નીટિઓ અને કાર્સપદ્ધટિઓના સાંબાંધમાાં િાલીમ કે ટિક્ષણ 

અચૂક મેળવવુાં રહ્યુાં .દરકે િાળાએ અાંગિ ઓળખ જાિેર કરિી માટિિી સુધી પિોાંચ 

ધરાવિા િાળાના કમસચારીઓના નામો અને પદની િાલની ર્ાદી, જાિેર ટનરીક્ષણ 

માિે, અચૂક જાળવવી રિી . 



નોટિસ ઓફ પ્રોસીજરલ સેફ્ગાર્ડસસ  
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રકૅોર્ડસસ સુધારવા  

જો િમે માનો કે િમારા બાળકના િૈક્ષટણક રકૅોર્ડસસ અચોક્કસ, ગેરમાગે 

દોરનારા, કે િમારા બાળકના અટધકારોનુાં ઉલ્લાંઘન કરનારા િે િો, િમે િાળાને 

માટિિી સુધારવા કિી િકો .ર્ોગ્ર્ સમર્માાં િાળાએ અચૂક નક્કી કરવુાં રહ્યુાં કે 

માટિિી સુધારવી કે કેમ  .જો િાળા ટવનાંિી કરલેી માટિિી સધુારવાનુાં નકાર ેિો, 

રકૅોર્ડસસમાાંની માટિિીને પડકારવા િાળાએ િમને ઇનકાર અને િમારા 

અટધકારની જાણ સુનાવણીમાાં અચૂક કરવી રિી .આ પ્રકારની સુનાવણી FERPA 

િેઠળ સ્થાટનક સનુાવણી િે અને િે ટનષ્પક્ષ સુનાવણી અટધકારી સમક્ષ થિી 

બાકી પ્રટિર્ા સુનાવણીને લીધ ેIDEA િોિી નથી . 

 

જો, સુનાવણીના પટરણામ સ્વરૂપે, િાળા નક્કી કર ેકે માટિિી અચોક્કસ, ગેરમાગે 

દોરનારી, કે અન્ર્થા િમારા બાળકની ગપુ્તિા કે અન્ર્ અટધકારોનુાં ઉલ્લાંઘન 

કરનારી િે િો, િાળાએ અચૂક માટિિીમાાં ફેરફાર કરવો રહ્યો અને િમને લેટખિમાાં 

જાણ કરવી રિી .જો, સનુાવણીના પટરણામ સ્વરૂપે, િાળા નક્કી કર ેકે માટિિી 

અચોક્કસ, ગેરમાગ ે દોરનારી, કે અન્ર્થા િમારા બાળકની ગુપ્તિા કે અન્ર્ 

અટધકારોનુાં ઉલ્લાંઘન કરિી નથી િો, િમારા બાળકના રકૅોર્ડસસમાાંની માટિિી પર 

ટિપ્પણી કરવા ટનવેદન આપવાના િમારા અટધકારની જાણ િમને અચૂક કરવી રિી . 

 

જો િમે િમારા બાળકને િરૂઆિમાાં પૂરી પાડેલી સેવાઓ પિી િમારા બાળકને 

મળેલી ખાસ િૈક્ષટણક અને સાંબાંટધિ સેવાઓ માિે િમારી સાંમટિ લેટખિમાાં 

પાિી ખેંચી લો િો, િાળાએ િમારા બાળકને અગાઉ મળેલી ખાસ િૈક્ષટણક અને 

સાંબાંટધિ સેવાઓના કોઇ સાંદભો કાઢી નાખવા િમારા બાળકના ટિક્ષણ રકૅોર્ડસસ 

સુધારવાની જરૂર પડિી નથી .જોકે, િમારી પાસે િમારા બાળકના રકૅોર્ડસસ 

સુધારવા િાળાને કિેવાનો અટધકાર િજુ પણ રિે િે જો િમે માનિા િો કે રકૅોર્ડસસ 

અચોક્કસ, ગેરમાગ ેદોરનારા, કે િમારા બાળકના અટધકારોનુાં ઉલ્લાંઘન કર ેિે . 

 

અગમચેિીઓ અન ેનાિ  

િાળાએ િમારા બાળકના રકૅોર્ડસસની ગુપ્તિાનુાં રક્ષણ એકઠા, સાંગ્રિ, જાિેર અને 

નાિ કરવાના િબક્કાઓએ અચૂક કરવુાં રહ્યુાં .નાિનો અથસ માટિિીમાાંથી અાંગિ 

ઓળખકિાસનો ભૌટિક નાિ કે કાઢી નાખવાનો થાર્ િે જથેી કરીને માટિિી િવે 

પિી અાંગિ ઓળખ ટબલકુલ જાિેર ના કર ે.િાળાએ િમને અચૂક જણાવવુાં રહ્યુાં 

જ્યાર ે િમારા બાળકને િૈક્ષટણક સેવાઓ પૂરી પાડવા િમારા બાળકના 

રકૅોર્ડસસમાાંની માટિિીની જરૂર િવે પિી ટબલકુલ ના પડે .િમારી ટવનાંિી મળે 

એિલ ેમાટિિીનો નાિ અચૂક કરવો રહ્યો ટસવાર્ કે નામ, સરનામુાં, ફોન નાંબર, 

ગ્રેર્ડસ, િાજરી રકૅોડસ , િાજરી પૂરાવેલા વગો, પૂરી કરલેી ગે્રડ, અને ગે્રડ પૂરી કર્ાસનુાં 

વષસ . 

 

માિા -ટપિાઓન ેનોટિસ  

TEA નોટિસ આપિ ેજ ેમાિા -ટપિાઓને અાંગિ ઓળખ જાિેર કરિી માટિિીની 

ગુપ્તિા ટવિ ેપૂરપેૂરા માટિિગાર કરવા પૂરિી િે, જમેાાં સામેલ િે :રાજ્યમાાં ટવટવધ 

વસ્િી સમૂિોન ેમાિૃભાષામાાં અપાિી નોટિસના પ્રમાણનુાં વણસન; બાળકોનુાં વણસન 

જનેી પર અાંગિ ઓળખ જાિેર કરિી માટિિી જાળવવામાાં આવે િે, જ ેપ્રકારની 

માટિિી િોધવામાાં આવે િે, માટિિી એકઠી કરવામાાં વાપરવાની પદ્ધટિઓ, જમેાાં 

સામેલ િે માટિિીનો સ્ત્રોિ જમેાાંથી માટિિી એકઠી કરવામાાં આવે િે, અને 

માટિિીમાાંથી બનાવવાના ઉપર્ોગો; કાર્સનીટિઓ અને કાર્સપદ્ધટિઓનો સારાાંિ 

જ ેસિભાગી થિી એજન્સીઓએ અાંગિ ઓળખ જાિેર કરિી માટિિીનો સાંગ્રિ, 

ત્રાટિિ પક્ષોને ખુલાસો, અવરોધ, અને નાિને અચૂક અનુસરવો રહ્યો; અને આ 

માટિિીના સાંબાંધમાાં માિા -ટપિાઓ અને બાળકોના િમામ અટધકારોનુાં વણસન, 

જમેાાં FERPA િેઠળના અટધકારો અને િનેા  34 CFR ભાગ  99 માાં ટનર્મનોના 

અમલીકરણનો સમાવેિ થાર્ િે . 

 

માિા-ટપિા દ્વારા ખાનગી િાળામાાં સ્વૈટછિક 

ટનર્ુટિઓ 

 

િમે િમારા બાળકને ખાનગી િાળામાાં મૂકો ત્ર્ાર ેિમને ચોક્કસ અટધકારો િોર્ િે .

IDEA માાં સાવસજટનક િાળાએ ખાસ િકૈ્ષટણક અને સાંબાંટધિ સેવાઓ સટિિ, 

ટિક્ષણનો ખચસ ચૂકવવાની જરૂર પડિી નથી, ટવકલાાંગિા ધરાવિા િમારા બાળક 

માિે ખાનગી િાળા કે સગવડમાાં જો સાવસજટનક િાળાએ િમારા બાળકન ેFAPE 

ઉપલબ્ધ કરાવ્રુ્ાં િોર્ અને િમે િમારા બાળકને ખાનગી િાળા કે સગવડમાાં 

મૂકવાનુાં પસાંદ કરો .જોકે, ખાનગી િાળા ટસ્થિ િોર્ ત્ર્ાાં સાવસજટનક િાળાએ 

િમારા બાળકને એવી વસ્િીમાાં અચૂક સમાવવુાં રહ્યુાં જનેી જરૂટરર્ાિોને ખાનગી 

િાળામાાં માિા -ટપિાઓએ મૂકેલા બાળકોના સાંદભસમાાં IDEA જોગવાઇઓ િેઠળ 

અચૂક પિોાંચી વળવામાાં આવે . 

 

જાિેર ખચે ખાનગી િાળાઓમાાં બાળકોના માિા-ટપિાઓ 

દ્વારા એકપક્ષી ટનર્ુટિ માિેની આવશ્ર્કિાઓ 

 

િમે ચોક્કસ અટધકારો ધરાવો િો જ્યાર ેિમે િમારા બાળકને ખાનગી િાળામાાં મૂકો 

કારણ કે િમે િમારા બાળક માિે ર્ોગ્ર્ કાર્સિમની ઉપલબ્ધિાના સાંદભસમાાં 

સાવસજટનક િાળા સાથે અસાંમિ થાવ િો . 

 

જો િમારા બાળકે સાવસજટનક િાળાની સત્તા િેઠળ ખાસ િૈક્ષટણક અને સાંબાંટધિ 

સેવાઓ અગાઉ મેળવી િોર્ અને િમે સાવસજટનક િાળાની સાંમટિ કે િેઓની 

ભલામણ વગર િમારા બાળકન ે ખાનગી પ્રી -સ્કૂલ, એટલમેન્િર ી સ્કૂલ, કે સેકન્ડરી 

સ્કૂલમાાં પ્રવેિ આપવાનુાં પસાંદ કરો િો, ન્ર્ાર્ાલર્ કે સુનાવણી અટધકારી માિે 

સાવસજટનક િાળા િમને િે પ્રવેિના ખચસ માિે વળિર આપ ેિેવી જરૂર પડી િકે જો 

ન્ર્ાર્ાલર્ કે સુનાવણી અટધકારીને લાગ ેકે સાવસજટનક િાળાએ િે પ્રવેિ પિેલાાં 

િમારા બાળકને FAPE અગાઉ સમર્સર રીિ ેઉપલબ્ધ કરાવ્રુ્ાં ન િિુાં અને એ કે 

ખાનગી ટનરુ્ટિ ર્ોગ્ર્ િે .એક સનુાવણી અટધકારી કે ન્ર્ાર્ાલર્ િમારી ટનરુ્ટિને 

ર્ોગ્ર્ જોઇ િકે, પિી ભલે ટનરુ્ટિમાાં રાજ્યના ધોરણો ન સાંિોષાર્ જ ેTEA અને 

િાળાઓ દ્વારા પૂરા પડાિા ટિક્ષણને લાગ ુપડિા િોર્ . 

 

વળિર પર મર્ાસદા  

ઉપરના ફકરામાાં વણસવેલો ખચસ ઘિાડી કે નકારી િકાર્ જો :િમારા બાળકને 

સાવસજટનક િાળામાાંથી કાઢી મૂકિા પિેલાાં િમે િાજર રહ્યાાં િો િે બિુ િાજિેરની 

ARD સટમટિ બેઠકમાાં, િમે ARD સટમટિને જણાવ્રુ્ાં ન િોર્ કે િમે િમારા બાળકન ે

FAPE પૂરાં  પાડિા પિેલાાં સાવસજટનક િાળા દ્વારા દરખાસ્િ િેઠળની ટનરુ્ટિને 

નકારિા િિા અને િમારા બાળકને સાવસજટનક ખચે ખાનગી િાળામાાં પ્રવેિ 

અપાવવાનો િમારો િેિુ; અથવા ઓિામાાં ઓિાાં  10 કામકાજના ટદવસોમાાં, 

કામકાજના ટદવસે આવિી કોઇ રજાઓ સટિિ, િમે સાવસજટનક િાળામાાંથી િમારા 

બાળકને રૂખસદ અપાવો િે પિેલાાં, િમે િ ેમાટિિીની લેટખિ સૂચના સાવસજટનક 

િાળાને ન આપી િોર્; અથવા, િમે સાવસજટનક િાળામાાંથી િમારા બાળકને 

રૂખસદ અપાવો િ ેપિેલાાં, સાવસજટનક િાળાએ િમને િમારા બાળકનુાં મૂલ્ર્ાાંકન 

કરવાનો પોિાનો િેિુ પૂરો પાર્ડર્ો િોર્, ર્ોગ્ર્ અને વ્ર્ાજબી મૂલ્ર્ાાંકનના િેિુના 

ટનવેદન સટિિ, પરાંિુ િમે મૂલ્ર્ાાંકન માિે બાળકને ઉપલબ્ધ ના કરાવ્રુ્ાં િોર્; અથવા 

ન્ર્ાર્ાલર્ન ેલાગ ેકે િમારી કાર્સવાિીઓ ગેરવ્ર્ાજબી િિી . 

 

જોકે, વળિરનો ખચસ નોટિસ પૂરી પાડવામાાં ટનષ્ફળિા બદલ અચૂક ન જ ઘિાડવો કે 

નકારવો જો :સાવસજટનક િાળાએ િમને નોટિસ આપિા રોક્યા િોર્; િમને ઉપર 

વણસવેલી નોટિસ પૂરી પાડવા િમારી જવાબદારીની નોટિસ ના મળી િોર્; અથવા 

ઉપરની જરૂટરર્ાિો સાથે સુસાંગિપણુાં જ ે િમારા બાળકને િારીટરક નુકસાન 

પિોાંચાડે િેવી િક્યિામાાં પટરણમે .ન્ર્ાર્ાલર્ કે સુનાવણી અટધકારીની 

ટવવેકબુટદ્ધને અધીન, વળિરનો ખચસ જરૂરી નોટિસ પૂરી પાડવામાાં િમારી 

ટનષ્ફળિા બદલ ઘિાડી કે નકારી ના િકાર્ જો િમે સાક્ષર ના િો અથવા અાંગે્રજીમાાં 

લખી ના િકો, અથવા ઉપરની જરૂટરર્ાિો સાથે સુસાંગિપણુાં િમારા બાળકને 

ગાંભીર ભાવનાત્મક નુકસાનમાાં પટરણમે િેવી િક્યિા િોર્ . 



નોટિસ ઓફ પ્રોસીજરલ સેફ્ગાર્ડસસ  
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માિા-ટપિાના અટધકારોની િબદીલી 

 

IDEA િેઠળ માિા -ટપિાના િમામ અટધકારો બાળકને ત્ર્ાર ે િબદીલ થાર્ િે 

જ્યાર ેબાળક પખુિ ઉાંમર ેપિોાંચ ે.િેક્સાસના કાર્દા િેઠળ પખુિ ઉાંમર  18 વષસની 

િે .મોિા ભાગના બાળકો માિે, આ દસ્િાવેજમાાં ચચાસ કરલેા માિા -ટપિાના િમામ 

અટધકારો બાળકને  18 વષસની ઉાંમર ે િબદીલ કરવામાાં આવિ ે .માિા -ટપિાના 

અટધકારો િમારા પુખિ ઉાંમરના ટવદ્યાથીને િબદીલ કરવામાાં આવે ત્ર્ાર,ે િેમની કે 

િેણીની પાસ ે િૈક્ષટણક ટનણસર્ો લેવાનો અટધકાર િોર્ િે, જોકે સાવસજટનક 

િાળાએ િમને ARD સટમટિ બેઠકની નોટિસો અને અગાઉની લેટખિ નોટિસો 

િજુ પણ અચૂક પૂરી પાડવી રિી .િમે, જોકે, બેઠકોમાાં િાજર ન રિો િેવુાં બની િકે 

ટસવાર્ કે પુખિ ઉાંમરના ટવદ્યાથી કે િાળાએ િમને ખાસ કરીને ટનમાંટત્રિ કર્ાસ 

િોર્ અથવા ટસવાર્ કે પુખિ ઉાંમરના ટવદ્યાથી સિાર્ક ટનણસર્ લેવાના કરારમાાં 

િમને િે અટધકાર આપ ે. 

 

પુખિ ઉાંમરના ટવદ્યાથી માિે ન્ર્ાર્ાલર્ -ટનર્િુ વાલી  

જો ન્ર્ાર્ાલરે્ િમારી કે બીજી કોઇ વ્ર્ટિની ટનમણકૂ પુખિ ઉાંમરના 

કાર્દેસર વાલી િરીકે કરી િોર્ િો, IDEA િેઠળ અટધકારો પુખિ ઉાંમરના 

ટવદ્યાથીને િબદીલ થિ ે નિીાં .કાર્દેસર રીિે ટનરુ્િ વાલી અટધકારો 

મેળવિ ે. 

 

જલેમાાં પખુિ ટવદ્યાથી 

જો પુખિ ટવદ્યાથી જલેમાાં િોર્ િો, િમામ IDEA અટધકારો  18 વષસની ઉાંમરના 

પુખિ ટવદ્યાથીને િબદીલ થિે   . િમાર ેખાસ ટિક્ષણ સાંબાંટધિ લેટખિ નોટિસો 

અગાઉથી મેળવવાનો અટધકાર રિેિે નિીાં . 

 

18 વષસ પિેલાાંના પખુિ ટવદ્યાથીઓ  

િેક્સાસ ફેટમલી કોડના પ્રકરણ  31 માાં વણસવ્ર્ા પ્રમાણ ેચોક્કસ ટસ્થટિઓ રિેલી 

િે જમેાાં બાળક  18 વષસ પિેલાાં પુખિ ઉાંમરમાાં પટરણમે િેવુાં આવે િે .જો િમારાં  

બાળક આ પ્રકરણ િેઠળ પુખિ ઉાંમરનુાં િોવાનુાં ટનધાસટરિ થાર્ િો, IDEA 

િેઠળના અટધકારો િમારા બાળકને િે સમરે્ િબદીલ થિ ે. 

 

વાલીપણાના ટવકલ્પો  

સાવસજટનક િાળાએ િમારા પુખિ ઉાંમરના ટવદ્યાથીનુાં માન્ર્ પાવર ઓફ એિની 

)મુખત્ર્ારનામુાં (કે માન્ર્ સિાર્ક ટનણસર્ લેવાનો કરાર અચૂક સ્વીકારવો રહ્યો . 

 

અટનવાર્સ નોટિસો અને માટિિી  

િમારા બાળકની  17 મી જન્મિારીખે કે ત્ર્ાર પિેલાાં, સાવસજટનક િાળાએ િમને 

અને િમારા બાળકને માિા -ટપિાના અટધકારોનુાં વણસન કરિી લેટખિ નોટિસ 

અચૂક પૂરી પાડવી રિી અને વાલીપણુાં અને વાલીપણુાંના ટવકલ્પોને લગિી માટિિી 

સમાવવી, જમેા સિાર્ક ટનણસર્ લેવાના કરારો, અને અન્ર્ સિાર્િા અને સેવાઓ 

સામેલ િે જ ેિમારા બાળકને સ્વિાંત્રપણ ેજીવનટનવાસિમાાં સિાર્િા કરી િકે .

િમારા બાળકની IEP માાં સાવસજટનક િાળાએ આ માટિિી પૂરી પાડી િોવાનુાં 

વણસન પણ અચૂક િોવુાં રહ્યુાં . 

 

િમારા બાળકની  18 મી જન્મિારીખ,ે સાવસજટનક િાળાએ િમને અને િમારા 

બાળકને લેટખિ નોટિસ અચૂક પૂરી પાડવી રિી કે માિા -ટપિાના અટધકારો પુખિ 

ઉાંમરના ટવદ્યાથીને િબદીલ થર્ા િે  .આ લેટખિ નોટિસમાાં વાલીપણુાં અને 

વાલીપણાના ટવકલ્પોને લગિી માટિિી અને સાંસાધનો અચૂક સમાવવા રહ્યા, જમેાાં 

સિાર્ક ટનણસર્ લેવાના કરારો, અન ેઅન્ર્ સિાર્િા અને સેવાઓ સામેલ િે જ ે

િમારા બાળકને સ્વિાંત્રપણે જીવનટનવાસિ કરવામાાં સિાર્િા કરી િકે .આ લેટખિ 

નોટિસમાાં વધારાની માટિિી મેળવવા વાપરવાની સાંપકસ  માટિિી પણ અચૂક 

સમાવવી રિી . 

 

ખાસ ટિક્ષણ માટિિી 

 

જો િમને ખાસ ટિક્ષણ મુદ્દાઓને લગિી માટિિી જોઇિી િોર્ િો, િમે સ્પેટિર્લ 

એજુ્યકેિન ઇન્ફમેિન સેન્િરને  1-855-SPEDTEX (1-855-773-3839) નાંબર પર ફોન 

કૉલ કરી િકો   .જો િમે આ નાંબર પર ફોન કૉલ કરો અને સાંદેિો િોડી દો િો, એક 

ચોક્કસ વ્ર્ટિ કામકાજના સામાન્ર્ કલાકો દરટમર્ાન િમને વળિો કૉલ કરિ ે.

બટધર કે સાાંભળવાની સમસ્ર્ા ધરાવિી વ્ર્ટિઓ  7 -1- 1 પર રીલ ૅિેક્સાસ ઉપર્ોગ 

કરીને ઉપર જણાવેલા વોઇસ નાંબર પર ફોન કૉલ કરી િકે . 

 

અસાંમટિઓ ઉકેલવી 

 

િમે િાળાએ િમારા બાળકની ખાસ ટિક્ષણ અને સાંબટધિ સેવાઓને સાંબાંટધિ 

કરલેી કાર્સવાિીઓ સાથે અસાંમિ થાવ એવો સમર્ આવી િકે .િમને મિભેદો ઊભા 

થાર્ એિલ ેિાળા કમસચારીઓ સાથે કામ કરવા દૃઢિાથી પ્રોત્સાટિિ કરવામાાં આવે 

િે .િાળા માિા -ટપિાને કર્ા ટવવાદ ઉકેલ ટવકલ્પો આપ ેિે િે ટવિે િમે િાળાને 

પૂિી િકો .TEA ખાસ ટિક્ષણ કરારો ઉકેલવા માિે ચાર ઔપચાટરક ટવકલ્પો આપ ે

િે :રાજ્યના IEP સગવડ, મધ્ર્સ્થી સેવાઓ, ખાસ િૈક્ષટણક ફટરર્ાદ ઉકેલ પ્રટિર્ા, 

અને બાકી પ્રટિર્ા સુનાવણી કાર્સિમ . 

 

બાકી પ્રટિર્ાની ફટરર્ાદો અને સનુાવણી અને ખાસ ટિક્ષણની 

ફટરર્ાદો માિેની કાર્સવાિી વછચનેા િફાવિો 

ફેડરલ ટવિેષ ટિક્ષણ ટનર્મો, ખાસ ટિક્ષણની ફટરર્ાદો માિે અને બાકી પ્રટિર્ાની 

ફટરર્ાદો અને સુનાવણી માિે અલગ કાર્સવાિી નક્કી કર ેિે. ઉપર સમજાવ્ર્ા મુજબ, 

કોઈપણ રાજ્યની બિારના વ્ર્ટિ સટિિ કોઈપણ વ્ર્ટિ અથવા સાંસ્થા, િાળા, TEA 

અથવા કોઈ અન્ર્ જાિેર એજન્સી દ્વારા કોઈ IDEA ભાગ B આવશ્ર્કિાના ઉલ્લાંઘનનો 

આરોપ લગાવી ખાસ ટિક્ષણ ફટરર્ાદ નોાંધાવી િકે િે. કોઈ ટવકલાાંગિા ધરાવિા 

બાળકની ઓળખ, મૂલ્ર્ાાંકન અથવા િૈક્ષટણક ટનરુ્ટિ િરૂ કરવા અથવા િને ે

બદલવા કોઈ પણ પ્રસ્િાવ અથવા ઇનકાર સાથે સાંબાંટધિ કોઈપણ બાબિે ફિ િમે 

અથવા િાળા જ ર્ોગ્ર્ પ્રટિર્ા ફટરર્ાદ કરી િકે િે, અથવા બાળકને FAPE ની 

જોગવાઈ કરી િકે િે. જ્યાર ેTEA સામાન્ર્ રીિે 60 કેલેન્ડર-ટદવસની સમર્રખેામાાં 

ટવિેષ ટિક્ષણની ફટરર્ાદનુાં ટનરાકરણ કરવુાં જ જોઇએ, ટસવાર્ કે સમર્રખેા ર્ોગ્ર્ 

રીિે વધારવામાાં ન આવે ત્ર્ાાં સુધી ટનષ્પક્ષ કારણે પ્રટિર્ા સુનાવણી અટધકારીએ 

ર્ોગ્ર્ પ્રટિર્ાની ફટરર્ાદ સાાંભળવી જ જોઇએ (જો ઠરાવ મીટિાંગ દ્વારા અથવા 

મધ્ર્સ્થી દ્વારા ઉકેલી ન લેવામાાં આવે િો) અને ઠરાવ પ્રટિર્ાના િીષસક અાંિગસિ આ 

દસ્િાવેજમાાં વણસવ્ર્ા મુજબ, ઠરાવ અવટધ સમાપ્ત થર્ા પિી 45 કેલેન્ડર-ટદવસની 

અાંદર લેટખિ ટનણસર્ જારી કરવુાં જોઈએ, જ્યાાં સુધી સુનાવણી અટધકારી િમારી 

ટવનાંિી અથવા િાળાની ટવનાંિી પર સમર્રખેાના ચોક્કસ ટવસ્િરણને માંજૂરી ન આપે. 

 

રાજ્યની IEP સગવડ 

 

કાર્દા દ્વારા જરૂટરર્ાિ મુજબ, TEA દ્વારા સ્વિાંત્ર IEP ફેટસટલિેિસસ  ) વધાર ેસરળ 

બનાવનારાઓ (પૂરા પાડવા રાજ્યની IEP સગવડ ર્ોજના બનાવવામાાં આવી િે જ ે

ટવકલાાંગિા ધરાવિા બાળકન ે FAPE ની જોગવાઇને સાંબાંટધિ ટનણસર્ોને લગિા 
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ટવવાદમાાં રિેલા પક્ષો માિે ARD સટમટિ બેઠકને સિાર્િા કર ે િે .TEA માિે 

સ્વિાંત્ર ફેટસટલિેિર પૂરો પાડવા અચૂક સાંિોષવાની રિેિી િરિો નીચે મુજબ િે : 

 

▪ અટનવાર્સ ટવનાંિી ફોમસ   અચૂક પણ ે tિમાર ેઅને િાળા દ્વારા 

ભરીને સિી કરવુાં રહ્યુાં .આ ફોમસ અાંગે્રજી અને સ્પેટનિ ભાષામાાં 

વ્ર્ટિગિ ટિક્ષણ કાર્સિમ સુટવધા પર ઓનલાઇન) ટલાંક :

bit.ly/3spluIV) ઉપલબ્ધ િે. િે ટવનાંિી કરવાથી TEA પાસેથી 

પણ ઉપલબ્ધ િે . 

 

▪ ટવવાદ અચૂક ARD સટમટિ બેઠકને સાંબાંટધિ િોવો રહ્યો જમેાાં 

IEP નાાં એક કે વધાર ેજરૂરી ઘિકો ટવિ ેપારસ્પટરક સાંમટિ ના 

સધાઇ િોર્ અન ેARD સટમટિ ટવરામ કરવા અને બેઠક ફરીથી 

ર્ોજવા સાંમિ થઇ િોર્ . 

 

▪ િમે અને િાળાએ અસાંમટિમાાં પટરણમેલી ARD સટમટિ બેઠકના 

પાાંચ કેલેન્ડર ટદવસોમાાં જરૂરી ટવનાંિી અચૂક દાખલ કરવી રિી, 

અને બેઠક ફરીથી ર્ોજવા એક ફેટસટલિેિર ટનધાસટરિ િારીખે 

અચૂક ઉપલબ્ધ િોવો રહ્યો . 

 

▪ ટવવાદ અટભવ્ર્ટિ ટનધાસરણ કે IAES ટનરુ્ટિના ટનધાસરણને 

સાંબાંટધિ અચૂક ના િોવો રહ્યો . િમે અને િાળા ખાસ ટિક્ષણ 

મધ્ર્સ્થીમાાં એક જ સમરે્ સામેલ ન જ િોવા રહ્યા . 

 

▪ ટવવાદાસ્પદ મુદ્દાઓ ખાસ ટિક્ષણ ફટરર્ાદ કે ખાસ ટિક્ષણ બાકી 

પ્રટિર્ા સુનાવણીને અધીન અચૂક ન િોવા રહ્યા . 

▪ ટવવાદના મુદ્દાઓ ટવિેષ ટિક્ષણની ફટરર્ાદ અથવા ટવટિષ્ટ 

ટિક્ષણને કારણ ેપ્રટિર્ા સુનાવણીનો ટવષર્ િોવો જોઈએ નિીાં. 
 

▪ િમે અને િાળા IEP સગવડ માિે િાલની ટવનાંિી દાખલ કર્ાસના એ 

જ િાળા વષસમાાં એ જ બાળકને સાંબાંટધિ IEP સરળીકરણમાાં 

સિભાગી અચૂક ન િોવા રહ્યા . 

▪ રાજ્યના IEP સગવડિા કાર્સિમથી સાંબાંટધિ રાજ્યનો ટનર્મ 19 TAC 

§89.1197 (Link: bit.ly/3bCULCL) પર ઉપલબ્ધ િે.. 

 

મધ્ર્સ્થી સેવાઓ 

 

મધ્ર્સ્થી IDEA ભાગ B િેઠળ કોઈ પણ બાબિે ટવવાદોના સમાધાન માિે ઉપલબ્ધ 

િોવો આવશ્ર્ક િે, જમેાાં કાર્સવાિીની ફટરર્ાદ નોાંધાવિા પિેલા ઉદ્ભવિા 

બાબિોનો સમાવેિ થાર્ િે. આમ, િમે બાકી પ્રટિર્ા પ્રટિર્ાના િીષસક િેઠળ 

વણસવેલ ર્ોગ્ર્ પ્રટિર્ા સુનાવણીની ટવનાંિી કરવા માિે ર્ોગ્ર્ પ્રટિર્ા ફટરર્ાદ 

નોાંધાવી િે કે નિીાં, IDEA ભાગ B અાંિગસિ ટવવાદોના સમાધાન માિે મધ્ર્સ્થી 

ઉપલબ્ધ િે. મધ્ર્સ્થિા એ બાળકની ઓળખ, મૂલ્ર્ાાંકન, અથવા િૈક્ષટણક ટનરુ્ટિ, 

અથવા બાળકને FAPE ની જોગવાઈ અાંગનેા માિાટપિા અને િાળાઓ વછચેના 

ટવવાદો સુધી મર્ાસટદિ નથી. 

 

મધ્ર્સ્થી એ એક સ્વૈટછિક પ્રટિર્ા િે. આમ, જો િમે અને િાળા બાંને મધ્ર્સ્થીમાાં 

સિભાગી થવા સાંમિ થાવ િો, TEA ગોઠવણો કર ેિે અને મધ્ર્સ્થી માિે ચૂકવણી 

કર ેિે .મધ્ર્સ્થીનો ઉપર્ોગ IDEA િેઠળ િમને બાકી પ્રટિર્ા સુનાવણી કે બીજા 

કોઇ અટધકારો નકારવા ન પણ કરી િકાર્ . 

 

દરકે વખિે બાકી પ્રટિર્ા સુનાવણીની ટવનાંિી કરવામાાં આવે ત્ર્ાર ેTEA મધ્ર્સ્થી 

સેવાઓ સ્વચાટલિપણે આપ ેિે .પરાંિુ, િમને અને િાળાને કોઇપણ સમરે્ IDEA 

ભાગ B અાંિગસિ કોઈપણ બાબિને લગિી અસાંમટિ િોર્ ત્ર્ાર ે િમે મધ્ર્સ્થી 

સેવાઓ માિે પૂિી િકો . 

 

મધ્ર્સ્થીઓ TEA અથવા િાળા જીલ્લાના કમસચારીઓ નથી કે જ ેમધ્ર્સ્થી પ્રટિર્ાનો 

ટવષર્ િે િે બાળકના ટિક્ષણ અથવા િેની સાંભાળમાાં સામેલ િે, અને િેમની પાસે 

કોઈ વ્ર્ટિગિ અથવા વ્ર્વસાટર્ક ટિિ િોઈ િકિો નથી જ ેિેમની વાાંધાજનકિા 

સાથે ટવરોધાભાસી િોર્. જ ેવ્ર્ટિ અન્ર્થા મધ્ર્સ્થી િરીકે લાર્ક બને િે િે િાળા 

ટજલ્લા અથવા TEA નો કમસચારી નથી કારણ કે િેને અથવા િેણીને મધ્ર્સ્થી િરીકે 

સેવા આપવા માિે TEA દ્વારા ચૂકવણી કરવામાાં આવે િે. મધ્ર્સ્થીઓ વ્ર્વસાર્ીઓ 

િે જઓે ટવવાદો ઉકેલવામાાં લાર્કાિ ધરાવિા અને િાલીમબદ્ધ િોર્ િે અને 

િેઓને ખાસ ટિક્ષણ કાર્દાઓનુાં જ્ઞાન િોર્ િે .મધ્ર્સ્થીની ભૂટમકા િેિલુક્ષી 

રિેવાની િોર્ િે અને મધ્ર્સ્થીમાાં કોઇપણ પક્ષનો પક્ષપાિ કરિા નથી .મધ્ર્સ્થીનુાં 

લક્ષ્ય િમને અને િાળાન ેએ સાંમટિ પિોાંચવામાાં સિાર્િા કરવાનુાં િે જનેાથી િમને 

બાંનનેે સાંિોષ થાર્ . 

 

મધ્ર્સ્થીઓની િાલની સૂટચની ટલાંક જનરલ કાઉન્સલની ઓફીસ, ટવિેષ મધ્ર્સ્થી 

કાર્સિમ) ટલાંક :bit.ly/39yQTjK) પર મળી િકે િે . 

 

જો િમે અને િાળા મધ્ર્સ્થી કરવા સાંમિ થાવ િો, િમે ચોક્કસ મધ્ર્સ્થીનો ઉપર્ોગ 

કરવા સાંમિ થઇ િકો િો નટિિર મધ્ર્સ્થી અડસટે્ટ  ) કોઇ િમ વગર  - રને્ડમલી (

ફાળવવામાાં આવિ ે.કોઇપણ ટકસ્સામાાં, મધ્ર્સ્થી િમને અને િાળાને અનુકૂળ િોર્ 

િે સ્થળે અને સમરે્ મધ્ર્સ્થી સત્ર ટનધાસટરિ કરવા િમારો િાત્કાટલક સાંપકસ  કરિ ે. 

 

મધ્ર્સ્થી પ્રટિર્ા દરટમર્ાન થિી ચચાસઓ ખાનગી િોવી આવશ્ર્ક િે. િેનો ઉપર્ોગ 

ભટવષ્ર્ની પ્રટિર્ાની સુનાવણી અથવા IDEA ભાગ બી િેઠળ સિાર્ મેળવનારા 

રાજ્યની કોઈપણ સાંઘીર્ અદાલિ અથવા રાજ્ય કોિસની ટસટવલ કાર્સવાિીમાાં પુરાવા 

િરીકે િેનો ઉપર્ોગ કરી િકાિો નથી. 

 

જો િમે અને િાળાએ મધ્ર્સ્થી પ્રટિર્ા દ્વારા કોઈ ટવવાદનુાં ટનરાકરણ લાવ્રુ્ાં િોર્, િો 

બાંને પક્ષોએ કાર્દેસર રીિ ેબાંધનકિાસ કરાર કરવો પડિ,ે જ ેઠરાવ રજૂ કર ેિે .કરારમાાં 

એવુાં કિેવુાં આવશ્ર્ક િે કે મધ્ર્સ્થી પ્રટિર્ા દરટમર્ાન થરે્લી બધી ચચાસઓ ખાનગી 

રિેિ ે અને બાકી પ્રટિર્ા સનુાવણી અથવા નાગટરક કાર્સવાિીમાાં પુરાવા િરીકે 

ઉપર્ોગમાાં લેવામાાં આવિે નિીાં .કરાર પર િમારા િાળા ટજલ્લાના પ્રટિટનટધ બાંને 

દ્વારા પણ સિી કરવી આવશ્ર્ક િે, જમેને િાળા ટજલ્લાને બાાંધી રાખવાનો 

અટધકાર િે .લેટખિ, સિી થરે્લ મધ્ર્સ્થી કરાર, કાર્દાકીર્ રીિ ેબાંધનકારક િે અને 

લાગ ુપડે િેવી કોઈપણ અદાલિમાાં િે જનેી પાસે રાજ્યના કાર્દા િેઠળ આ પ્રકારનાાં 

કેસની સુનાવણી અથવા ફેડરલ ટડટસ્િર ક્િ કોિસમાાં અટધકાર િે . 

 

જો િમે અને િાળા સાંમટિ પર પિોાંચો િો, િમે અને િાળાના અટધકૃિ પ્રટિટનટધ 

લેટખિ સાંમટિ પર સિી કરિો .કરાર કાર્દેસર રીિ ેબાંધનકારક અને આ પ્રકારનો 

મુકદમો સાાંભળવા રાજ્યના કાર્દા િેઠળ સત્તા ધરાવિા ન્ર્ાર્ાલર્માાં અથવા સાંઘીર્ 

જીલ્લા ન્ર્ાર્ાલર્માાં લાગ ુકરી િકાર્ િેવો િોર્ િે . 

 

િમે મધ્ર્સ્થી પ્રટિર્ા ટવિ ેવધ ુમાટિિી TEA વેબસાઇિ પર જોઇ િકો િો, જનરલ 

કાઉન્સેલની કચેરી, ટવિેષ મધ્ર્સ્થી કાર્સિમ (ટલાંક: bit.ly/39yQTjK). 

 

ખાસ ટિક્ષણ મધ્ર્સ્થી પ્રટિર્ાથી સાંબાંટધિ રાજ્યનો ટનર્મ 19   TAC§89.1193 

(ટલાંક :bit.ly/35Dyrp2) પર મળી િકે િે . 

 

ખાસ ટિક્ષણ ફટરર્ાદ ઉકેલ પ્રટિર્ા 

 

બીજો એક ટવકલ્પ જ ેખાસ ટિક્ષણ ટવવાદો ઉકેલવા માિે િે િે િે TEA ની ખાસ 

ટિક્ષણ ફટરર્ાદ ઉકેલ પ્રટિર્ા .આ દસ્િાવેજમાાં, િબ્દ ખાસ ટિક્ષણ ફટરર્ાદ એ IDEA 

િેઠળની રાજ્ય ફટરર્ાદ અને િેના અમલના ટનર્મોનો ઉલ્લેખ કર ેિે. જો િમે માનિા 

િો કે એક જાિેર એજન્સીએ ખાસ ટિક્ષણ જરૂટરર્ાિનુાં ઉલ્લાંઘન કરુ્ું િે, અથવા જો 

િમે માનો િો કે કોઈ જાિેર એજન્સી સુનાવણીના ટનણસર્ની બાકી પ્રટિર્ાને લાગુ કરી 

રિી નથી િો, િમે આ લેટખિ ફટરર્ાદ TEA ન ેમોકલી િકો .િમાર ેિે એટન્િિીને પણ 

ફટરર્ાદ મોકલવી આવશ્ર્ક િે કે જમેની સામે ફટરર્ાદ દાખલ કરવામાાં આવે િે િે જ 

સમરે્ િમે િમારી ફટરર્ાદ TEA ને મોકલો િો. કોઇપણ અન્ર્ રાજ્યના કોઈ વ્ર્ટિ 

સટિિ સાંસ્થા કે વ્ર્ટિ TEA સાથે ખાસ ટિક્ષણ ફટરર્ાદ દાખલ કરી િકે .ફટરર્ાદ 

સમર્રખેા TEA ન ેફટરર્ાદ મળ્ર્ાના ટદવસ પિીના અનગુામી ટદવસથી િરૂ થિ ે. 

 

TEA એ માિા-ટપિા અને અન્ર્ પક્ષોને ખાસ ટિક્ષણની ફટરર્ાદ નોાંધાવવામાાં સિાર્ 

માિે એક મોડેલ ફોમસ બનાવ્ર્ો િે. કોઈ ખાસ ટિક્ષણની ફટરર્ાદ નોાંધાવનાર પક્ષ 
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રાજ્યના મોડેલ ફોમસ અથવા કોઈપણ અન્ર્ દસ્િાવેજોનો ઉપર્ોગ કરી િકે િે જથેી 

ફટરર્ાદમાાં બધી આવશ્ર્ક માટિિી િામેલ િોર્. 

 

િમારી લેટખિ ફટરર્ાદમાાં ઉલ્લાંઘનનુાં વણસન અચૂક કરવુાં રહ્યુાં જ ેફટરર્ાદ મળ્ર્ાની 

િારીખ પિેલાાં એક વષસથી વધાર ેસમર્માાં થરુ્ાં ન િિુાં .ફટરર્ાદમાાં અચૂક સામેલ 

િોવુાં રહ્યુાં :એક ટનવેદન કે જાિેર એજન્સીએ એક ખાસ ટિક્ષણ જરૂટરર્ાિનુાં 

ઉલ્લાંઘન કરુ્ું િે, િકીકિો જનેી પર ટનવેદન આધાટરિ િે, અને િમારી સિી અને 

સાંપકસ  માટિિી .જો ફટરર્ાદ ચોક્કસ બાળકને સાંબાંટધિ િોર્ િો, ફટરર્ાદમાાં આનો 

સમાવેિ પણ અચૂક કરવો રહ્યો :બાળકનુાં નામ અને સરનામુાં અથવા સાંપકસ  માટિિી 

જો બાળક બેઘર િોર્, બાળકની િાળાનુાં નામ, અને બાળકની સમસ્ર્ાની પ્રકૃટિનુાં 

વણસન, િે સમરે્ સમસ્ર્ાનુાં જ ે પ્રમાણ જાણમાાં અને ઉપલબ્ધ િોર્ િે સટિિ . 

ફટરર્ાદમાાં ફટરર્ાદના સમરે્ ફટરર્ાદીને જાણીિી અને ઉપલબ્ધ િદ સુધી સમસ્ર્ાનુાં 

સૂટચિ ઉકેલ િામેલ િોવુાં આવશ્ર્ક િે. 

 

ખાસ ટિક્ષણની ફટરર્ાદ નોાંધાવ્ર્ા પિી, TEA ફટરર્ાદીને મૌટખક અથવા લેટખિમાાં 

ફટરર્ાદમાાંના આરોપો સાંબાંટધિ વધારાની માટિિી સબટમિ કરવાની િક આપિ.ે 

TEA ફટરર્ાદ ઉકેલવા દરખાસ્િ રજૂ કરવા જાિેર એજન્સીને ફટરર્ાદને પ્રટિભાવ 

આપવા એક િક પણ આપિ ે. ઉપરાાંિ, TEA માિાટપિા જણેે ફટરર્ાદ નોાંધાવી િે 

અને જાિેર એજન્સીને મધ્ર્સ્થીમાાં સામેલ થવાની િક આપિે. 

 

ખાસ ટિક્ષણની ફટરર્ાદ પ્રાપ્ત થર્ાના  60 કેલેન્ડર ટદવસમાાં, TEA જો જરૂરી િોર્, 

િો સ્થળની િપાસ સટિિ, િપાસ કરિ ે .ફટરર્ાદના ઉકેલ માિેની  60 કેલેન્ડર -

ટદવસની મુદિ કોઈ ખાસ ફટરર્ાદના સાંદભસમાાં અસાધારણ સાંજોગોને કારણે 

અથવા જો બાંને ખાસ ટિક્ષણ ફટરર્ાદમાાં મધ્ર્સ્થી અથવા ટવવાદના ઉકેલના 

અન્ર્ વૈકટલ્પક માધ્ર્મોમાાં જોડાવા માિેના સાંમટિને કારણ ેલાંબાઈ િકે િે . 

 

િપાસ િાથ ધરવામાાં, TEA  બધી સાંબાંટધિ માટિિીની સમીક્ષા કરિ ેઅને સ્વિાંત્ર 

ટનણસર્ કરિ ે કે િુાં જાિેર એજન્સીએ ફેડરલ અથવા રાજ્યની ખાસ ટિક્ષણ 

જરૂટરર્ાિોનુાં ઉલ્લાંઘન કરુ્ું િે કે કેમ .TEA નાાં ટનણસર્ માિે જાણલેી િકીકિો, 

િારણો અન ેકારણોની િોધ સટિિ દરકે આરોપો સાંબોધિો લેટખિ ટનણસર્ જારી 

કરિ ે. 

 

TEA  ન ે ર્ોગ્ર્ સેવાઓ પૂરી પાડવામાાં ટનષ્ફળિા મળી િોર્ ,િો ફટરર્ાદના 

ટનરાકરણમાાં, TEA  બાળકની જરૂટરર્ાિો  ) જમે કે વળિર સેવાઓ અથવા 

નાણાકીર્ ભરપાઈ (ની જરૂટરર્ાિોને પિોાંચી વળવા માિે ર્ોગ્ર્ સુધારણાત્મક 

કાર્સવાિી સટિિ ર્ોગ્ર્ સેવાઓ અને ટવકલાાંગિા ધરવિા બાળકો માિે સેવાઓની 

ર્ોગ્ર્ ભાટવ જોગવાઈ પ્રદાન કરવામાાં ટનષ્ફળિાને ધ્ર્ાનમાાં લેવી જ જોઇએ . 

 

ખાસ ટિક્ષણની ફટરર્ાદ સાંબાંટધિ TEA નો ટનણસર્ અાંટિમ િોર્ િે અને અપીલ 

કરી િકાિી નથી . 

 

જો િમે ફટરર્ાદ દાખલ કરો અને સરખા ટવવાદોને લગિી બાકી સનુાવણી 

પ્રટિર્ાની ટવનાંિી કરો િો, TEA સનુાવણી પૂરી થાર્ ત્ર્ાાં સુધી ફટરર્ાદમાાંના 

કોઇપણ ટવવાદોને બાજુ પર મૂકી દેિે જનેે બાકી પ્રટિર્ા સુનાવણીમાાં 

સાંબોધવામાાં આવી રહ્યાાં િોર્ .બાકી સુનાવણી પ્રટિર્ાનો ભાગ ન િોર્ િેવો કોઇ 

ટવવાદ સમર્સીમામાાં અને આ દસ્િાવેજમાાં વણસવેલી કાર્સપદ્ધટિઓ અનુસાર 

ઉકેલવામાાં આવિ ે. 

 

જો બાકી પ્રટિર્ા સુનાવણીમાાં નક્કી કરલેી કોઇ ફટરર્ાદમાાં કોઇ ટવવાદમાાં 

એકસરખા પક્ષો સામેલ િોર્ િો, સુનાવણીનો ટનણસર્ િે ટવવાદ પર બાંધનકારક રિે 

િે ,અને TEA  ફટરર્ાદીને િે અસરની જાણ કરિે. 

 

TEA પાસે  િેના માિા-ટપિા અને અન્ર્ રસ ધરાવિા વ્ર્ટકિઓ સુધી િનેી ફટરર્ાદ 

પ્રટિર્ાઓને વ્ર્ાપક રૂપે પ્રસાર કરવા માિેની લેટખિ કાર્સવાિી િોવી આવશ્ર્ક િે, 

જમેાાં માિા-ટપિાની િાલીમ અને માટિિી કેન્િો, સાંરક્ષણ અને ટિમાર્િ 

એજન્સીઓ, સ્વિાંત્ર વસવાિ કેન્િો અને અન્ર્ ર્ોગ્ર્ સાંસ્થાઓનો સમાવેિ થાર્ િે. 

 

TEA પાસે િનેા અાંટિમ ટનણસર્ના અસરકારક અમલની ખાિરી કરવા માિે લેટખિ 

કાર્સવાિી પણ થવી આવશ્ર્ક િે, જો જરૂરી િોર્ િો, િામેલ િે: (a) િકનીકી સિાર્ 

પ્રવૃટત્તઓ; (b) વાિાઘાિો; અને (c) માન્ર્િા પ્રાપ્ત કરવા માિે સુધારાત્મક ટિર્ાઓ. 

 

િમે ખાસ ટિક્ષણ ફટરર્ાદ પ્રટિર્ા અને ફટરર્ાદ િપાસ ફોર્મસસ ટવિે વધ ુમાટિિી 

TEA  વેબસાઇિ પર અિીાં િોધી િકો િો, ખાસ ટિક્ષણ ટવવાદ ઉકેલ પ્રટિર્ાઓ 

)ટલાંક :bit.ly/3bL6n73). 

 

ખાસ ટિક્ષણ ફટરર્ાદોની પ્રટિર્ા સાથે સાંબાંટધિ રાજ્યનો ટનર્મ  19TAC §89. 1195

(ટલાંક :bit.ly/35IU1rY) પર મળી િકે િે. 

 

બાકી પ્રટિર્ા કાર્સપદ્ધટિ 

 

ખાસ ટિક્ષણ ટવવાદો ઉકેલવા માિે ચોથો ટવકલ્પ બાકી પ્રટિર્ા સુનાવણી કાર્સિમ 

િે .બાકી પ્રટિર્ા સુનાવણીમાાં, ટનષ્પક્ષ સુનાવણી અટધકારી પક્ષકારોનો પુરાવો 

સાાંભળે િે અને કાર્દેસર બાંધનકારક ટનણસર્ લ ેિે . 

 

સુનાવણીની ટવનાંિી કરવા માિે, િમાર ેઅથવા િાળા  ) અથવા િમારા એિની   /

એડવોકેિ અથવા િાળાના એિની   /એડવોકેિ (એ અન્ર્ પક્ષને ર્ોગ્ર્ પ્રટિર્ા ફટરર્ાદ 

સબટમિ કરવી પડિ ેઅને િેને   TEA  સાથે ફાઇલ કરવી આવશ્ર્ક િે .િમારી પાસે 

િમારા બાળકની ઓળખ, મૂલ્ર્ાાંકન કે િૈક્ષટણક ટનરુ્ટિને સાંબાંટધિ કોઈપણ 

બાબિ ેર્ોગ્ર્ પ્રટિર્ાની ફટરર્ાદ નોાંધીન ેબાકી પ્રટિર્ા સુનાવણીની અથવા િમારા 

બાળકની FAPE જોગવાઇની ટવનાંિી કરવાનો અટધકાર િે . 

 

જો તમે 31 ઑગસ્ટ, 2022ના રોજ અથવા તો તે પહેલાિં યોગ્ય પ્રલિયાની 

ફલરયાદ દાખલ ર્રી હોય, તો તે સમયના ર્ાયદા મુજબ તમાર ે ફલરયાદના 

આધાર ેર્લથત ર્ાયકવાહી ર્રવા લવશે તમે જાણતા હતા અથવા જાણતા હોવ ત ે

તારીખના એક વષકની અિંદર તમાર ેતે દાખલ ર્રવાની આવશ્યર્તા છે. જો રે્, 

1 સપ્ટેમ્બર, 2022થી શરૂ થતાિં, ર્ાયદામાિં થયેલા ફેરફારને લીધ,ે તમાર ે

ફલરયાદના આધાર ે ર્લથત ર્ાયકવાહી ર્રવા લવશ ે તમે જાણતા હતા અથવા 

જાણતા હોવ તે તારીખનાબવેષકની અિંદર તમાર ે યોગ્ય પ્રલિયાની ફલરયાદ 

દાખલ ર્રવાની આવશ્યર્ છે. આ સમયરખેા મયાકદાના ર્ાનૂન તરીરે્ પણ 

ઓળખાય છે. આ સમર્સીમા િમને લાગ ુપડિી નથી જો િમને િાળા દ્વારા 

સમસ્ર્ા ઉકેલાઇ િોવાના ચોક્કસ ખોિા અથસઘિનને લીધ ેઅથવા િમને પૂરી 

પાડવી જરૂરી માટિિી િાળાએ પાિી ખેંચી લીધી િોવાને લીધ ે બાકી 

પ્રટિર્ા ફટરર્ાદ કરવાથી રોકવામાાં આવ્ર્ા િોર્ .IDEA ની જરૂટરર્ાિ ન 

િોવા િિાાં, િેક્સાસ રાજ્યનો કાર્દો પ્રદાન કર ે િે કે કેિલાક સાંજોગોમાાં, 

બાકી પ્રટિર્ાની ફટરર્ાદ કરવા એક વષસની મુદિના કાર્દાને િોલ કરવામાાં—

અથવા રોકવામાાં આવી િકે—જો િમે સિસ્ત્ર દળો, નિેનલ ઓિટનક એન્ડ 

એટ્મોસ્ફેટરક એડટમટનસ્િર ેિનના ટનરુ્િ દળ, અથવા રુ્નાઇિેડ સ્િેટ્સ 

જાિેર આરોગ્ર્ સેવાના ટનરુ્િ દળના ફરજ પર સટિર્ સભ્ર્ િો, અન ેજો 

સટવસસ મેર્મબસસ ટસટવલ ટરટલફ એક્િ િરીકે જાણીિા સાંઘીર્ કાર્દાની 

મર્ાસદાની જોગવાઇનો કાર્દો િમને લાગ ુપડિો િોર્. 

 

જો િમે બાકી પ્રટિર્ા સુનાવણીની ટવનાંિી કરવા માિે બાકી પ્રટિર્ા ફટરર્ાદ કરો િો, 

િમને િાળાએ ખાસ ટિક્ષણ જરૂટરર્ાિનુાં ઉલ્લાંઘન કરુ્ું િોવાનુાં સાટબિ કરવાનો 

બોજો રિે િે .ચોક્કસ પટરટસ્થટિઓમાાં, િાળા િમારી ટવરદ્ધમાાં બાકી પ્રટિર્ા 

સુનાવણીની ટવનાંિી કરવા માિે બાકી પ્રટિર્ા ફટરર્ાદ કરી િકે .આવી 

પટરટસ્થટિઓમાાં, િાળા પર પુરાવાનો બોજો રિેિો િોર્ િે . 

 

િમે ઉપર ર્ાદીબદ્ધ કોઇ બાબિો ટવિ ેન્ર્ાર્ાલર્માાં િાળા સામે દાવો માાંડો િ ે

પિેલાાં, િમાર ેબાકી પ્રટિર્ા ની ફટરર્ાદ અચકૂ કરવી રિી .જો િમે આવુાં ન કરુ્ું િોર્ િો, 

ન્ર્ાર્ાર્લમાાં િમારા દાવાઓ કાઢી મૂકવામાાં આવી િકે . 

 

બાકી પ્રટિર્ા સનુાવણીની ટવનાંિી કરવી 

જ્યાાં સુધી િમે અથવા િાળા  ) અથવા િમારા એિની   / એડવોકેિ અથવા િાળાના 

એિની   / એડવોકેિ (દ્વારા બાકી પ્રટિર્ા ફટરર્ાદ ન કર ેત્ર્ાાં સુધી િમારી અથવા 

િાળાની બાકી પ્રટિર્ા સુનાવણી થઈ િકે નિીાં ,જમેાાં િામેલ િોવુાં જોઈએ :િમારા 

બાળકનુાં નામ અને સરનામુાં, અથવા ઉપલબ્ધ સાંપકસ  માટિિી જો િમારાં  બાળક 

બેઘર િોર્; િમારા બાળકની િાળાનુાં નામ; િમારા બાળકને રિેલી સમસ્ર્ાનુાં 



નોટિસ ઓફ પ્રોસીજરલ સેફ્ગાર્ડસસ  
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વણસન, જમેાાં સમસ્ર્ાન ેસાંબાંટધિ િકીકિો; અને િમે દરખાસ્િ મૂકેલો સમસ્ર્ાનો 

ઉકેલ જ ેસમસ્ર્ાનુાં જ ેપ્રમાણ િે સમરે્ જાણમાાં અને ઉપલબ્ધ િોર્ િે સટિિ . 

 

બાકી પ્રટિર્ાની ફટરર્ાદ માિેનુાં એક ફોમસ   TEA  ની જનરલ કાઉન્સલની ઓફીસ, 

ખાસ ટિક્ષણ બાકી પ્રટિર્ા સુનાવણી) ટલાંક :

bit.ly/2XCdKFw) પર ઉપલબ્ધ િે . 

 

િમાર ે TEA ફોમસનો ઉપર્ોગ કરવાની જરૂર નથી, પરાંિુ િમારી ફટરર્ાદમાાં 

ઉપરની આવશ્ર્ક માટિિી અચૂક થવી જોઇએ . 

 

િમાર,ે િમારા એિની, અથવા િમારા એડવોકેિ  ) અથવા િાળા, િેના એિની, 

અથવા િેના એડવોકેિ (દ્વારા એ જ સમરે્ લેટખિ બાકી પ્રટિર્ાની ફટરર્ાદ   TEA  

અને ટવરોધી પક્ષને મોકલવી આવશ્ર્ક િે .કાર્સવાિીની ફટરર્ાદને ખાનગી 

રાખવી આવશ્ર્ક િે . 

 

બાકી પ્રટિર્ા ફટરર્ાદને આગળ વધારવા માિે, િેને પર્ાસપ્ત માનવુાં આવશ્ર્ક િે 

)ઉપરની સામગ્રી આવશ્ર્કિાઓને પૂણસ કરવા માિે .(બાકી પ્રટિર્ાની ફટરર્ાદ 

પ્રાપ્ત કર્ાસ ટવના  ) જો િમે અથવા િાળા (સનુાવણી અટધકારી અન ેઅન્ર્ પક્ષને 

લેટખિમાાં ફટરર્ાદ પ્રાપ્ત કર્ાસના  15 કેલેન્ડર ટદવસની અાંદર સૂટચિ ન કર,ે કે 

પ્રાપ્તકિાસ પક્ષ માન ેિે કે બાકી પ્રટિર્ા ફટરર્ાદ ઉપર સૂટચબદ્ધ જરૂટરર્ાિોને 

પૂણસ કરિી નથી ,ત્ર્ાાં સુધી બાકી પ્રટિર્ા ફટરર્ાદ પર્ાસપ્ત માનવામાાં આવિ ે. 

 

સૂચના પ્રાપ્ત થર્ાના પાાંચ કેલેન્ડર ટદવસોમાાં કે પ્રાપ્તકિાસ પક્ષ  ) િમે અથવા િાળા 

ટજલ્લો (બાકી પ્રટિર્ા ફટરર્ાદન ેઅપર્ાસપ્ત માન ેિે, સુનાવણી અટધકારીએ નક્કી 

કરવુાં આવશ્ર્ક િે કે જો બાકી પ્રટિર્ા ફટરર્ાદ ઉપર જણાવેલ આવશ્ર્કિાઓને 

પૂણસ કર ેિે અન ેિમને અને િાળાને િરિ જ લેટખિમાાં સૂટચિ કરવુાં પડિ ે. 

 

બાકી પ્રટિર્ાની ફટરર્ાદ માિે િાળા ટજલ્લાનો જવાબ 

જો િાળાએ બાકી પ્રટિર્ા ફટરર્ાદમાાં િામેલ ટવષર્ -વસ્િુ અાંગ ેપિેલાથી જ 

િમને  34 CFR §300. 503 િેઠળ અગાઉથી લેટખિ નોટિસ મોકલી ન િોર્, 

િાળાએ, બાકી પ્રટિર્ાની ફટરર્ાદ પ્રાપ્ત થર્ાના  10 ટદવસની અાંદર, િમને એક 

જવાબ મોકલવો જોઈએ જમેાાં િામેલ િે : 

▪ બાકી પ્રટિર્ાની ફટરર્ાદમાાં થરે્લી કાર્સવાિીને િા માિે પ્રસ્િાટવિ 

કરવા અથવા ના પાડી િે અાંગેની સમજૂિી; 

▪ ARD સટમટિએ ધ્ર્ાનમાાં લીધેલા અન્ર્ ટવકલ્પોનુાં વણસન અને િે 

ટવકલ્પોને નકારી કાઢવાના કારણો; 

▪ દરકે મૂલ્ર્ાાંકન પ્રટિર્ા, આકારણી, રકેોડસ , અથવા પ્રસ્િાટવિ અથવા 

નામાંજૂર કરલેી કાર્સવાિીના આધાર િરીકે ઉપર્ોગમાાં લેવાિા 

અિેવાલનુાં વણસન; અન ે

▪ અન્ર્ પટરબળોનુાં વણસન જ ેિાળાની પ્રસ્િાટવિ અથવા નામાંજૂર કરલેી 

કાર્સવાિી સાથે સાંબાંટધિ િે. 

 

આ માટિિી આપીને િાળાને એમ કિેિા અિકાવિુાં નથી કે િમારી બાકી પ્રટિર્ાની 

ફટરર્ાદ અપ્રર્ાપ્ત િે, જ્યાાં ર્ોગ્ર્ િે. 

 

બાકી પ્રટિર્ાની ફટરર્ાદ માિે અન્ર્ પક્ષનો પ્રટિસાદ 

ઉપરોિ ટવભાગમાાં િુરાંિ જ જણાવ્ર્ા ટસવાર્, બાકી પ્રટિર્ાની ફટરર્ાદ પ્રાપ્ત કરનાર 

પક્ષને, ફટરર્ાદ મળ્ર્ાના 10 કેલેન્ડર ટદવસની અાંદર, બીજા પક્ષને જવાબ મોકલવો 

આવશ્ર્ક િે કે જ ેખાસ કરીને ફટરર્ાદમાાંના મુદ્દાઓને ધ્ર્ાનમાાં લે િે. 

 
માિા-ટપિા અથવા િાળા, બાકી પ્રટિર્ાની ફટરર્ાદમાાં સુધારો અથવા ફેરફાર કરી 

િકે િે, જો અન્ર્ પક્ષ લેટખિમાાં થરે્લા ફેરફારોને માંજૂરી આપે અને ઠરાવ મીિીાંગ 

દ્વારા બાકી પ્રટિર્ાની ફટરર્ાદને િલ કરવાની િક આપવામાાં આવે અથવા જો 

સુનાવણી અટધકારી સુનાવણી િર થાર્ િે પિેલાાં મોડામાાં પાાંચ કેલેન્ડર ટદવસોની 

પરવાનગી આપે. સુનાવણીની ટવનાંિી કરનાર પક્ષ, સુનાવણીમાાં મુદ્દાઓ ઉભા નિીાં 

કરી િકે કે જ ેબાકી પ્રટિર્ા ફટરર્ાદમાાં ઉઠાવવામાાં આવ્ર્ા ન િિા, ટસવાર્ કે અન્ર્ 

પક્ષ સાંમિ થાર્ કે વધારાના મુદ્દાઓ ઉભા કરી િકાર્. જો દાખલ કરનાર પક્ષ, િમે 

અથવા િાળા, બાકી પ્રટિર્ા ફટરર્ાદમાાં સુધારા (ફેરફારો) કરો િો, ઉકેલ સમર્ગાળા 

માિેની સમર્રખેાઓ અને સુનાવણી માિેની સમર્રખેાઓ સુધારલેી ફટરર્ાદ 

દાખલ કર્ાસની િારીખ પર ફરી િરૂ થાર્ િે . 

 

િમને ટવસ્િારમાાં ઉપલબ્ધ કોઇ મફિ કે ઓિી ખચાસળ કાર્દેસર અને અન્ર્ 

સાંબાંટધિ સેવાઓને લગિી માટિિી અચૂક પૂરી પાડવી રિી જો િમે માટિિીની 

ટવનાંિી કરો, અથવા જો િમે કે િાળા દ્વારા બાકી પ્રટિર્ાની ફટરર્ાદ દાખલ કરવામાાં 

આવે . 

 

કાર્સવાિીઓ દરટમર્ાન બાળકની ટસ્થટિ (સ્િે-પુિ) 

ટિસ્િપાલનનો સમાવેિ કરિી કાર્સવાિી ટસવાર્, ઠરાવ પ્રટિર્ાના સમર્ગાળા 

દરટમર્ાન, એકવાર બાકી પ્રટિર્ાની ફટરર્ાદ બીજા પક્ષને મોકલવામાાં આવે િે, અન ે

કોઈ ટનષ્પક્ષ બાકી પ્રટિર્ા સુનાવણી અથવા કોિસ  કાર્સવાિીના ટનણસર્ની રાિ જોિા 

સુધી, જ્યાાં સુધી િમે અને રાજ્ય અથવા િાળા અન્ર્થા સાંમિ થાર્ િે, િમારાં  બાળક 

િેના વિસમાન િૈક્ષટણક ટનરુ્ટિમાાં જ રિેવુાં જોઈએ. િાલની ગોઠવણમાાં રિેવાને 

સામાન્ર્ રીિ ે સ્િે -પુિ  ) અચળ રિેવુાં (કિેવામાાં આવે િે. જો કાર્સવાિીમાાં 

ટિસ્િપાલનનો સમાવેિ થાર્ િો, િો ટિસ્િપાલનના ટવવાદો દરટમર્ાન બાળકની 

ટનરુ્ટિની ચચાસ માિે અપીલ દરટમર્ાન ટનરુ્ટિ જુઓ. 

 

જો બાકી પ્રટિર્ાની ફટરર્ાદમાાં િમારા બાળકને િરૂઆિમાાં જાિેર િાળામાાં દાખલ 

કરવા માિેની અરજી િામેલ િોર્, િો, બધી કાર્સવાિી પૂણસ થાર્ ત્ર્ાાં સુધી િમારા 

બાળકને, જાિેર િાળા કાર્સિમમાાં, જો િમે સાંમટિ આપો િો, મૂકવુાં આવશ્ર્ક િે .જો 

બાળક ત્રણ વષસનુાં થઈ રહ્યુાં િે અને અલી ચાઇલ્ડિૂડ ઇન્િરવેન્િન  )ECI (પ્રોગ્રામમાાંથી 

સ્થળાાંિર કરી રહ્યુાં િે, િો સ્િે -પુિ   ECI  સેવાઓ નથી .જો બાળક ખાસ ટિક્ષણ અને 

સાંબાંટધિ સેવાઓ માિે લાર્ક િે અને માિાટપિાની સાંમિ િે, િો સેવાઓ કે જ ે

ટવવાદમાાં નથી િે પૂરી પાડવી આવશ્ર્ક િે . 

 

જો   TEA  દ્વારા િાથ ધરારે્લી બાકી પ્રટિર્ા સુનાવણીમાાં સનુાવણી અટધકારી િમારી 

સાથે સાંમિ થાર્ કે િમારા બાળકની ટનરુ્ટિ બદલવી િે ર્ોગ્ર્ િે, િો ટનરુ્ટિમાાં 

આ ફેરફારને િમારા અને રાજ્ય વછચેના કરાર િરીકે અચૂક માનવો રહ્યો .િેથી, 

ટનરુ્ટિમાાં આ ફેરફાર િમારા બાળકની વિસમાન ટનરુ્ટિ બની જાર્ િે જ ે

આગળની અપીલોના પટરણામ માિે અટનટણસિ િે . 

 

ઉકેલ સમર્ગાળો  

ઝડપી સુનાવણીના ટકસ્સા ટસવાર્ િમારી બાકી પ્રટિર્ાની ફટરર્ાદ મળવાના  15 

કેલેન્ડર ટદવસમાાં, િાળાએ િમે, ટનણસર્ લેનાર સત્તાવાળા સાથે િાળાના પ્રટિટનટધ, 

અને િમે અને િાળાએ પસાંદ કરલેી ARD સટમટિના સાંબાંટધિ સભ્ર્ો સાથે ઉકેલ 

બેઠક કિેવાિી બેઠક અચૂક બોલાવવી રિી  .િાળા બેઠકમાાં માત્ર એિનીનો 

સમાવેિ કરી િકે જો િમારી સાથે બેઠકમાાં એક એિની િોર્ . 

 

િમે અને િાળા બાંને ઉકેલ પ્રટિર્ા જિી કરવા લેટખિમાાં સાંમિ થાવ અથવા િેને 

બદલે મધ્ર્સ્થીનો ઉપર્ોગ કરવા સાંમિ થાવ િે ટસવાર્, ઉકેલ બેઠક અચૂક ર્ોજાવી 

રિી .જો િમે ઉકેલ બેઠકમાાં સિભાગી ન થાવ િો, બેઠક ર્ોજાર્ ત્ર્ાાં સુધી ઉકેલ 

બેઠક અને સનુાવણી માિેની સમર્રખેાઓ ટવલાંટબિ થિ ે. 

 

જો િાળા િમને ઉકેલ બેઠકમાાં િાજર રિેવા બોલાવવા ર્ોગ્ર્ પ્રર્ત્નો કર,ે પરાંિુ િમે 

િાજર ના રિો િો, 30 કેલેન્ડર ટદવસના ઉકેલ સમર્ગાળાના અાંિે, િાળા સુનાવણી 

અટધકારીન ે િમારી બાકી પ્રટિર્ાની ફરીર્ાદ કાઢી નાખવા કિી િકે .િાળાએ 

નીચનેા દસ્િાવેજોનો ઉપર્ોગ કરીને ઉકેલ બેઠકમાાં િમને િાજર રાખવા ર્ોગ્ર્ 

પ્રર્ત્નો કર્ાસ િોવાનુાં દેખાડવા િાળા અચૂક સક્ષમ િોવી રિી :િાળાએ પારસ્પટરક 

સાંમટિ દિાસવેલો સમર્ અને સ્થળ ગોઠવવા કરલેા પ્રર્ત્નોનો રકૅોડસ , જમે કે કરલેા 

િેટલફોન કૉલ્સના રકૅોર્ડસસની ટવગિો અથવા િે કૉલ્સના કરલેા પ્રર્ત્નો અને 

પટરણામો; િમને મોકલેલા પત્રવ્ર્વિારની અને મળેલા કોઇ જવાબોની નકલો; અને 
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િમારા ઘર ે કે રોજગારના સ્થળે લીધલેી મુલાકાિોના અને િે મુલાકાિોના 

પટરણામોના ટવગિવાર રકૅોર્ડસસ . 

 

જો, બીજી બાજુ, િાળા બાકી પ્રટિર્ાની ફટરર્ાદની નોટિસ મળવાના  15 કેલેન્ડર 

ટદવસોમાાં ઉકેલ બેઠક ર્ોજવામાાં ટનષ્ફળ રિે િો, િમે સુનાવણી અટધકારીન ેઉકેલ 

સમર્ગાળાનો અાંિ લાવવા અન ે િરૂ કરવા  45 કેલેન્ડર ટદવસની સનુાવણી 

સમર્રખેાનો િુકમ આપવા કિી િકો . 

 

સામાન્ર્પણ,ે ઉકેલ સમર્ગાળો  30 કેલેન્ડર ટદવસ સુધી ચાલિો િોર્ િે .જોકે, જો 

િમે અને િાળા ઉકેલ બેઠક જિી કરવા લેટખિમાાં સાંમિ થાવ િો, પિી સુનાવણી 

માિે  45 કેલેન્ડર ટદવસની સમર્રખેા આગામી કેલેન્ડર ટદવસે િરૂ થાર્ િે .આ 

રીિ,ે જો િમે િાળાએ મધ્ર્સ્થી પ્રટિર્ા િરૂ કરી િોર્, પરાંિુ  30 કેલને્ડર ટદવસના 

ઉકેલ સમર્ગાળાના અાંિ પિેલાાં િો, િમે અને િાળા લેટખિમાાં સાંમિ થાવ િો કે 

કોઇ કરાર િક્ય નથી, પિી સનાવણી માિે  45 કેલેન્ડર ટદવસની સમર્રખેા 

અનુગામી કેલેન્ડર ટદવસે િરૂ થાર્ િે .અાંિે, જો િમે અને િાળા મધ્ર્સ્થી 

પ્રટિર્ાનો ઉપર્ોગ કરવા સાંમિ થાવ િો, બાંને પક્ષો કરાર થાર્ નટિ ત્ર્ાાં સુધી  30 

કેલેન્ડર -ટદવસના ઉકેલ સમર્ગાળાના અાંિે મધ્ર્સ્થી ચાલુ રાખવા લેટખિમાાં સાંમિ 

થઇ િકે િે .જોકે, જો કાાં િમે અથવા િો િાળા મધ્ર્સ્થી પ્રટિર્ામાાંથી પરિ ખેંચી 

લો િો, સનુાવણી માિે  45 કેલેન્ડર -ટદવસની સમર્રખેા અનુગામી કેલેન્ડર ટદવસે 

િરૂ થાર્ િે . 

 

જો કોઈ પક્ષ સુધારલેી બાકી પ્રટિર્ાની ફટરર્ાદ નોાંધાવે િે, જર્ાર ેસુધારલેી બાકી 

પ્રટિર્ાની ફટરર્ાદની નોાંધ કરવામાાં આવે િે ત્ર્ાર ેઠરાવ મીટિાંગ માિેની સમર્રખેા 

અને ફટરર્ાદનો ઉકેલ સમર્ગાળો (ઠરાવ અવટધ) િરૂ થાર્ િે. 

 

ઉકેલ બેઠકના િેિુઓ િમને િમારી ટવનાંિી અને િાળા સાથે આધારભિૂ 

િકીકિોની ચચાસ કરવાની અને િાળાને ટવવાદ ઉકેલવાની િક આપ ે િે જ ે

ટવનાંિીનો આધાર િે .જો િમે બેઠકમાાં કોઇ સાંમટિ સુધી પિોાંચો િો, િમે અને 

િાળાએ િમારો કરાર અચૂક લેટખિમાાં મૂકવો અને િેની પર સિી કરવી રિી .આ 

લેટખિ કરાર રાજ્યના કાર્દા િેઠળ આ પ્રકારનો મુકદમો સાાંભળવાની સત્તા 

ધરાવિા ન્ર્ાર્ાલર્માાં અથવા સાંઘીર્ જીલ્લા ન્ર્ાર્ાલર્માાં લાગ ુકરી િકાર્ િેવો 

િોર્ િે ટસવાર્ કે પક્ષોમાાંનો એક પક્ષ કરાર પર સિી કર્ાસની િારીખથી ત્રણ 

કામકાજના ટદવસમાાં કરાર રદ કરી દે . 

 

જો િાળા િમારી ફટરર્ાદ મળ્ર્ાના  30 કેલેન્ડર ટદવસમાાં િમારી બાકી પ્રટિર્ાની 

ફટરર્ાદમાાં ઉઠાવેલા મુદ્દાઓનો િમને સાંિોષજનક ઉકેલ ના લાવે િો, 45 કેલેન્ડર 

ટદવસની સનુાવણી સમર્રખેા િરૂ થાર્ િે અને સુનાવણી આગળ વધી િકે . 

 

િાકીદે સુનાવણીઓમાાં ઠરાવનો સમર્ગાળો  

િાકીદે સનુાવણીઓ માિે, િાળાએ બાકી પ્રટિર્ાની ફટરર્ાદ મળ્ર્ાના સાિ 

ટદવસમાાં ઉકેલ બેઠક અચૂક બોલાવવી રિી .િમારી પાસે સુનાવણીનો અટધકાર 

રિે િે જો િાળા િાકીદે ફટરર્ાદ મળ્ર્ાના  15 કેલેન્ડર ટદવસમાાં િમારી ફટરર્ાદમાાં 

ઉઠાવેલા મુદ્દાઓ  15 કેલેન્ડર ટદવસમાાં િમને સાંિોષજનક ના ઉકેલે .સનુાવણી 

ફટરર્ાદ દાખલ કર્ાસની િારીખથી  20 િાળા ટદવસમાાં અચૂક ર્ોજવી રિી .

સુનાવણી અટધકારીએ સુનાવણી પિી  10 િાળા ટદવસોમાાં અાંટિમ ટનણસર્ અચૂક 

આપવો રહ્યો . 

 

સુનાવણીઓ 

TEA સુનાવણીઓ િાથ ધરવા ટનષ્પક્ષ સુનાવણી અટધકારીઓ પૂરા પાડે િે .

સુનાવણી અટધકારીઓ િમારા બાળકના ટિક્ષણ કે સાંભાળમાાં સામેલ TEA કે 

બીજી કોઇ એજન્સીના કમસચારીઓ િોિા નથી અને કોઇ અાંગિ કે વ્ર્વસાર્ી ટિિ 

ધરાવી િકિા નથી જ ે સનુાવણીમાાં િેમની કે િેણીની ટવશ્વાસપાત્રિા સાથે 

ટિિસાંઘષસ કર ે.સનુાવણી અટધકારી: (1) IDEA સાંબાંટધિ ફેડરલ અને રાજ્યના ટનર્મો, 

અને સાંઘીર્ અને રાજ્ય અદાલિો દ્વારા IDEA ના કાનૂની અથસઘિનને જાણકાર િોવુાં 

જોઈએ અને સમજવુાં આવશ્ર્ક િે; અને (2) સુનાવણી િાથ ધરવા, અને ર્ોગ્ર્, માનક 

કાનૂની અભ્ર્ાસ સાથે સુસાંગિ ટનણસર્ લેવા અને લખવા માિેનુાં જ્ઞાન અન ેક્ષમિા 

િોવી આવશ્ર્ક િે. 

 

TEA સુનાવણી અટધકારીઓની ર્ાદી જાળવે િે જમેાાં દરકે સનુાવણી અટધકારીની 

લાર્કાિોનો સમાવેિ થાર્ િે .આ ર્ાદી TEA વેબસાઇિ પર ઉપલબ્ધ િે, જનરલ 

કાઉન્સલની કચેરી, ખાસ ટિક્ષણ બાકી પ્રટિર્ા સુનાવણી (ટલાંક: bit.ly/2XCdKFw). 

િમે પણ ર્ાદીની ટવનાંિી TEA ઓટફસ ઓફ લીગલ સટવસસીસ પરથી કરી િકો િો, 

જઓેની સાંપકસ  માટિિી આ દસ્િાવેજના અાંિે આપેલી િે . 

 

 

સુનાવણી પિેલાાં  

બાકી પ્રટિર્ા સુનાવણીના ઓિામાાં ઓિાાં પાાંચ કામકાજના ટદવસ પિેલાાં, િમે 

અને િાળાએ સનુાવણીમાાં રજૂ કરાનારો કોઇ પુરાવો એકબીજાને અચૂક જાિેર 

કરવો રહ્યો .કોઇપણ પક્ષ સમર્સર વિેંચવામાાં ન આવ્ર્ા િોર્ િેવા કોઇ પુરાવાની 

રજૂઆિ સામે વાાંધો ઉઠાવી િકે .િેવી જ રીિ,ે સુનાવણીના ઓિામાાં ઓિા પાાંચ 

વ્ર્વસાટર્ક ટદવસો પિેલાાં, િમે અને િાળાએ િે િારીખ દ્વારા પૂણસ થરે્લા િમામ 

મૂલ્ર્ાાંકનો અને સનુાવણી દરટમર્ાન િમે અથવા િાળા ઉપર્ોગ કરવા માાંગિા િો 

િે મૂલ્ર્ાાંકનના આધાર ે ભલામણો એકબીજાને જાિેર કરવી આવશ્ર્ક િે .

સુનાવણી અટધકારી કોઈ પણ પક્ષને અિકાવી િકે િે કે જ ેસુનાવણી સમરે્ 

સાંબાંટધિ પક્ષકારની સાંમટિ ટવના સાંબાંટધિ મૂલ્ર્ાાંકન અથવા ભલામણ રજૂ 

કરવામાાં ટનષ્ફળ જાર્ . 

 

સુનાવણી દરટમર્ાન  

િમને બાકી પ્રટિર્ા સુનાવણીમાાં પોિાનુાં પ્રટિટનટધત્વ કરવાનો અટધકાર િે .આ 

ઉપરાાંિ, બાકી પ્રટિર્ા સુનાવણીમાાં કોઈપણ પક્ષને  ) ટિસ્િપાલન કાર્સવાિીઓથી 

સાંબાંટધિ સનુાવણી સટિિ (નો અટધકાર િે : 

▪ ટવકલાાંગિા ધરાવિા બાળકોની સમસ્ર્ાઓ અાંગે એિની અને / 

અથવા ટવિેષ જ્ઞાન અથવા િાલીમ ધરાવિા લોકો દ્વારા િમને સલાિ 

આપવામાાં આવે િે; 

▪ પોિાનુાં પ્રટિટનટધત્વ કરો અથવા િેક્સાસ રાજ્યમાાં લાઇસન્સ 

મેળવનાર એિની અથવા િેક્સાસ રાજ્યમાાં લાર્સન્સ મેળવનાર 

એિની ન િોર્ અથવા પરાંિુ જઓે ટવકલાાંગિા ધરાવિા બાળકોની 

સમસ્ર્ાઓના સાંદભસમાાં ટવિેષ જ્ઞાન અથવા િાલીમ ધરાવિા િોર્ 

િેવા અને જ ે19 TAC §89. 1175(ટલાંક :bit.ly/2XFtKq9) પર 

ટનધાસટરિ લાર્કાિોને સાંિોષ ેિે િે દ્વારા રજૂ થાઓ . 

▪ પુરાવા રજૂ કરો અને સામનો કરો, િોસ િપાસ કરો અને સાક્ષીઓની 

િાજરીની જરૂર પડે િે; 

▪ સુનાવણી સમરે્ એવા કોઈ પુરાવા રજૂ કરવા પર પ્રટિબાંધ મૂકવો કે જ ે

સુનાવણીના ઓિામાાં ઓિા પાાંચ વ્ર્વસાર્ ટદવસ પિેલા િ ેપક્ષને 

જાિેર કરવામાાં ન આવ્ર્ા િોર્; 

▪ સુનાવણીના લેટખિ, અથવા, િમારા ટવકલ્પ પર, ઇલેક્િર ોટનક, િબ્દિ :

રકેોડસ  મેળવો; અન ે

▪ લેટખિ, અથવા, િમારા ટવકલ્પ પર, િથ્ર્ અને ટનણસર્ોના ઇલેક્િર ોટનક 

િારણો મેળવો . 

સુનાવણી સમર્ ેમાિાટપિાના અટધકારો 

 િમાર ેઆનો અટધકાર આપવો આવશ્ર્ક િે : 

▪ સુનાવણીમાાં િમારા બાળકને િાજર રાખો; 

▪ સુનાવણી લોકો માિે જાિેર રાખો; અન ે

▪ સુનાવણીનો રકેોડસ , િથ્ર્ના િારણો િમારી પાસે િોવા અને ટનણસર્ો 

િમને કોઈ ટકાંમિે પૂરા પાડવામાાં આવે િે . 

સુનાવણી પિી 

સુનાવણી અટધકારી ટનણસર્ જારી કરિ ે.સનુાવણી અટધકારીનો ટનણસર્ કે િમારા 

બાળકન ેFAPE મળ્રુ્ાં કે કેમ િે અચૂક નોાંધપાત્ર ધોરણો આધાટરિ િોવુાં રહ્યો .જો િમે 



નોટિસ ઓફ પ્રોસીજરલ સેફ્ગાર્ડસસ  
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કાર્સપદ્ધટિ સાંબાંટધિ ત્રુટિ ટવિ ેફટરર્ાદ કરો િો, સનુાવણી અટધકારી માત્ર એ જોઇ 

િકે કે િમારા બાળકને FAPE ન મળ્રુ્ાં િોર્ જો ત્રુટિથી :િમારા બાળકનો FAPE ન ે

અટધકાર અવરોધાર્; િમારાં  બાળક િૈક્ષટણક લાભોથી વાંટચિ રહ્યુાં િોર્; અથવા 

િમારા બાળકને FAPE નાાં સાંદભસમાાં ટનણસર્ લેવાની પ્રટિર્ામાાં સિભાગી થવા િક 

સાથે નોાંધપાત્ર રીિ ેિસ્િક્ષેપ થર્ો િોર્ .ઉપરોિ વણસવેલ જોગવાઈઓમાાંથી કોઈ 

પણ સુનાવણી અટધકારીને   IDEA  ભાગ   B  (C 34 CFR  300 . 536 વડે §§500) અાંિગસિ 

સાંઘીર્ ટનર્મોના પ્રટિર્ાગિ સલામિી ટવભાગમાાં જરૂરીર્ાિોનુાં પાલન કરવા માિે 

િાળાને ઓડસર આપિા અિકાવવા માિે અથસઘિન કરી િકાર્ નિીાં . 

 

TEA ખાિરી કરિ ેકે  30 કેલેન્ડર ટદવસોનો ઉકેલ સમર્ગાળો સમાપ્ત થર્ા પિી, 

અથવા અનુકૂળ કરલેો ઉકેલ સમર્ગાળો જો લાગ ુ પડે િો, અાંટિમ સુનાવણી 

ટનણસર્  45 કેલેન્ડર ટદવસોમાાં લેવામાાં આવે અને પક્ષકારોને િપાલથી મોકલવામાાં 

આવે .િાકીદે સનુાવણીમાાં, TEA ખાિરી કરિ ેકે સુનાવણીની િારીખથી  10 િાળા 

ટદવસોમાાં અાંટિમ ટનણસર્ લેવામાાં આવે .સુનાવણી અટધકારી કોઇપણ પક્ષકારની 

ટવનાંિીથી ટબન -િાકીદની સુનાવણીમાાં સારા કારણસર ચોક્કસ સમર્ગાળો 

લાંબાવવાની સ્વીકૃટિ આપી િકે .સનુાવણી અટધકારી િાકીદની સુનાવણીમાાં 

સમર્ લાંબાવવાની સ્વીકૃટિ ના પણ આપ ે. નીચે વણસવ્ર્ા પ્રમાણે, સુનાવણી 

અટધકારીનો ટનણસર્  ) ટિસ્િપાલન કાર્સવાિીથી સાંબાંટધિ સુનાવણીના ટનણસર્ 

સટિિ) અાંટિમ રિે િે, ટસવાર્ કે સુનાવણીના પક્ષકાર(િમે અથવા િાળા) રાજ્ય કે 

સાંઘીર્ ન્ર્ાર્ાલર્ન ેટનણસર્ની અપીલ કર ે. 

 

િાળાએ સનુાવણી અટધકારી દ્વારા કટથિ સમર્સીમામાાં સુનાવણી અટધકારીના 

ટનણસર્નો અમલ અચૂક કરવો રહ્યો, અથવા જો કોઇ સમર્સીમા કટથિ ના િોર્ િો, 

ટનણસર્ આપ્ર્ા પિી  10 િાળા ટદવસોમાાં, પિી ભલે િાળા ટનણસર્ સામે અપીલ કર,ે 

ટસવાર્ કે અપીલનો ઉકેલ આવે ત્ર્ાાં સુધી ભૂિકાળના ખચાસઓ માિે કોઇ વળિર 

રોકી િકાિુાં િોર્ . IDEA ભાગ બી (34 C.F.R 300.536 વડે §§300.500) અાંિગસિ સાંઘીર્ 

ટનર્મોના પ્રટિર્ાત્મક સલામિી ટવભાગમાાં કાંઈપણ અથસઘિન કરી િકાિે નિીાં કે 

િમે પિેલાથી જ ફાઇલ કરલેી કાર્સવાિીની સનુાવણીથી અલગ મુદ્દા પર અલગ બાકી 

પ્રટિર્ા ફટરર્ાદ નોાંધાવી િકો. 

 

સલાિકાર પનેલ અને સામાન્ર્ લોકો માિેના િારણો અને 

ટનણસર્ 

સુનાવણી અટધકારીના ટનણસર્થી કોઈ પણ વ્ર્ટિગિ રૂપે ઓળખી િકાર્ િેવી 

માટિિીને કાઢી નાખર્ા પિી, TEA રાજ્ય સલાિકાર પેનલને ટનણસર્ (જમેાાં સનુાવણી 

અટધકારીના િારણો અને ટનણસર્ો િામેલ િે) પ્રદાન કરવો આવશ્ર્ક િે. િેક્સાસમાાં 

રાજ્ય સલાિકાર સટમટિને સિિ સલાિકાર સટમટિ કિેવામાાં આવે િે. TEA એ 

ટનણસર્ લોકોને પણ ઉપલબ્ધ કરાવવો આવશ્ર્ક િે. 

 

દીવાની કાર્સવાિી  

કોઈપણ પક્ષ  ) િમે અથવા િાળા (જ ે બાકી પ્રટિર્ા સુનાવણી)ટિસ્િપાલન 

કાર્સપદ્ધટિઓ સાથે સુનાવણી સટિિ(માાં િારણો અને ટનણસર્થી સાંમિ ન િોર્ 

િે આ સાંબાંધમાાં દીવાની કાર્સવાિી લાવીને બાબિ જ ેબાકી પ્રટિર્ા સનુાવણીનો 

ટવષર્ િિો િેના સુનાવણી અટધકારીના િારણો અને ટનણસર્ અાંગ ે અપીલ 

કરવાનો અટધકાર ધરાવે િે .આ કાર્સવાિીને રાજ્યની અદાલિમાાં લાવવામાાં 

આવી િકે િે જમેને આ પ્રકારના કેસની સનુાવણી કરવાનો અટધકાર િે અથવા 

રુ્નાઇિેડ સ્િેટ્સની ટડટસ્િર ક્િ કોિસમાાં ટવવાદના પટરમાણને ધ્ર્ાનમાાં લીધા ટવના 

અને ટનણસર્ આપ્ર્ાની િારીખથી મોડામાાં મોડા  90 કેલેન્ડર ટદવસોમાાં લાવવી 

આવશ્ર્ક નથી .અપીલ પ્રટિર્ાના ભાગ િરીકે, ન્ર્ાર્ાલરે્ બાકી પ્રટિર્ા 

સુનાવણીના રકૅોર્ડસસ અચૂક મેળવવા રહ્યા, કોઇપણ પક્ષની ટવનાંિી પર વધારાનો 

પુરાવો સાાંભળવો રહ્યો, પુરાવાના પ્રાધાન્ર્ પર પોિાના ટનણસર્નો આધાર 

બનાવવો રહ્યો, અને કોઇ ર્ોગ્ર્ રાિિની સ્વીકૃટિ આપવી રિી . 

 

IDEA માાંનુાં કાંઇપણ રુ્ .એસ .બાંધારણ ,ટવકલાાંગિા ધરાવિાઅમેટરકનોનો 

અટધટનર્મ  1990 , 1973 ના પુનવસસન અટધટનર્મ  ) સેક્િન  504 ) ના િીષસક   V , 

અથવા ટવકલાાંગિા ધરાવિા બાળકોના અટધકારોન ેસાંરક્ષણ કરિા અન્ર્ સાંઘીર્ 

કાર્દાઓ િેઠળ ઉપલબ્ધ અટધકારો, કાર્સપદ્ધટિઓ અને ઉપાર્ોને સીટમિ કરિુાં 

નથી ,ટસવાર્ કે આ કાર્દાઓ િેઠળ દીવાની કાર્સવાિી દાખલ કરિા પિેલાાં 

રાિિ િોધવી જ ેIDEA ભાગ   B  િેઠળ ઉપલબ્ધ િોર્, રાિિની માાંગ કરિા કોિસમાાં 

આ કાર્દા િેઠળ નાગટરક કાર્સવાિી કરવા પિેલાાં, IDEA િેઠળ પૂરી પાડેલી બાકી 

પ્રટિર્ા સુનાવણી કાર્સપદ્ધટિઓ અને ઉપર વણસવેલ િે જ િદ સુધી અચૂક વાપરવુાં 

જોઇએ જો િમે   IDEA  ભાગ   B  િેઠળ કાર્સવાિી કરી િોર્ િો આનો અથસ એ થાર્ કે 

િમારી પાસે IDEA િેઠળ ઉપલબ્ધ એ કાર્દાઓથી ઢાાંકી દેવાિા અન્ર્ કાર્દાઓ 

િેઠળ ઉપાર્ો િોર્, પરાંિુ સામાન્ર્ રીિ,ે રાિિ મેળવવા માિે િે અન્ર્ કાર્દાઓ 

િેઠળ, િમાર ેઅદાલિમાાં કોઈ કાર્સવાિી કરવા પિેલાાં, પ્રથમ IDEA િેઠળ ઉપલબ્ધ 

વિીવિી ઉપાર્ો  ) એિલ ે કે, બાકી પ્રટિર્ા ફટરર્ાદ; ઠરાવ મીટિાંગ સટિિ ઠરાવ 

પ્રટિર્ા; અને ટનષ્પક્ષ બાકી પ્રટિર્ા સુનાવણી પ્રટિર્ાઓ (નો ઉપર્ોગ અચૂક કરવો 

રહ્યો . 

 

એિનીની ફી 

IDEA ભાગ B િેઠળ લાવવામાાં આવેલી કોઈપણ કાર્સવાિીમાાં, કોિસ , િનેા ટવસાંગટિ 

પત્રક અનુસાર, જો િમે જીિ મેળવિો (જીિિો િો) િમને ખચસના ભાગ રૂપે િમને 

વાજબી એિનીની ફી આપી િકે િે. 

 

IDEA ભાગ B િેઠળ લાવવામાાં આવેલ કોઈપણ કાર્સવાિીમાાં, કોિસ , િનેા ટવસાંગટિ 

પત્રક મુજબ, પ્રવિસમાન િાળા અથવા રાજ્ય ટિક્ષણ એજન્સીને ખચસના ભાગ રૂપે 

વાજબી એિનીની ફી આપી િકે િે, જો િમારા એિની દ્વારા ચૂકવણી કરવામાાં આવે, 

જો એિનીએ: (a) ફટરર્ાદ અથવા કોિસ  કેસ દાખલ કર્ો િોર્ કે અદાલિ વ્ર્થસ, 

ગેરવાજબી અથવા પાર્ા વગરની લાગે િે; અથવા (b) મુકદ્દમા સ્પષ્ટ રીિે વ્ર્થસ, 

ગેરવાજબી અથવા પાર્ા વગર બન્ર્ા પિી દાવો કરવાનુાં ચાલુ રાખે; અથવા 

 

IDEA ભાગ   B  િેઠળ લાવવામાાં આવેલી કોઈપણ કાર્સવાિીમાાં, કોિસ , િેના ટવસાંગટિ 

પત્રક મુજબ, પ્રવિસમાન િાળા અથવા રાજ્ય ટિક્ષણ એજન્સીને ખચસના ભાગ રૂપ ે

એિનીની વાજબી ફી આપી િકે િે, િમે અથવા િમારા એિની દ્વારા ચૂકવણી 

કરવામાાં આવે, જો બાકી પ્રટિર્ાની સુનાવણી માિે િમારી ટવનાંિી અથવા પિીના 

અદાલિ કેસને કોઈ પણ અર્ોગ્ર્ િેિુ માિે રજૂ કરવામાાં આવ્ર્ો િોર્, જમે કે 

પરિેાન કરવુાં, ટબનજરૂરી ટવલાંબ કરવો, અથવા ટબનજરૂરી રીિ ે કાર્સવાિી 

)સુનાવણી(નુાં મુલ્ર્ વધારવુાં . 

 

 

અદાલિ એિનીની વાજબી ફી નીચે મુજબ આપ ેિે : 

▪ ફી સમુદાર્માાં પ્રવિસિા દરો પર આધારીિ િોવી આવશ્ર્ક િે જમેાાં 

સેવાઓ અને સુટવધારુ્િ સેવાઓની ગુણવત્તા માિે કાર્સવાિી અથવા 

સુનાવણી ઉભી થઈ િે .આપવામાાં આવેલી ફીની ગણિરીમાાં કોઈ 

બોનસ અથવા ગુણકનો ઉપર્ોગ કરી િકાિ ેનિીાં . 

▪ પિાવિની લેટખિ ઓફર પિી કરવામાાં આવેલી સેવાઓ માિે   IDEA  

ભાગ   B  િેઠળ કોઈ પણ કાર્સવાિીમાાં ફી ચૂકવી િકાિી નથી અને 

સાંબાંટધિ ખચસની ચૂકવણી કરી િકાિી નથી જો : 

 

o આ ઓફર ટસટવલ પ્રોટસજરના ફેડરલ ટનર્મોના ટનર્મ  68 

દ્વારા સૂચવવામાાં આવેલા સમર્ની અાંદર અથવા 

કાર્સવાિીની સુનાવણીના ટકસ્સામાાં, કાર્સવાિી િરૂ 

થવાના  10 કરિાાં વધ ુકેલેન્ડર ટદવસોમાાં કોઈપણ સમરે્ 

કરવામાાં આવે િે; 

o આ ઓફર  10 કેલેન્ડર ટદવસની અાંદર સ્વીકૃિ કરાિી નથી; 

અન ે

o અદાલિ અથવા વિીવિી સુનાવણી અટધકારીને લાગ ેિે 

કે આખર ે િમારા દ્વારા મળેલી રાિિ િમારા માિે 

પિાવિની ઓફર કરિાાં વધ ુઅનુકૂળ નથી . 

 

આ પ્રટિબાંધો િોવા િિાાં, જો િમે જીિો િો અને સમાધાનની ઓફરને નકારી કાઢવા 

માિે િમને ન્ર્ાર્ી ઠેરવવામાાં આવે િો એિનીની ફી અને િનેાથી સાંબાંટધિ ખચસનો 

િુકમ િમને મળી િકે િે . 

 

ARD  સટમટિની કોઈપણ બેઠકને લગિી ફી આપવામાાં આવિે નિીાં, ટસવાર્ કે 

બેઠક વિીવિી કાર્સવાિી અથવા કોિસ  કાર્સવાિીના પટરણામ રૂપ ેલેવામાાં ન આવે .

ઠરાવ બેઠક, ઉપર વણસવ્ર્ા મુજબ, વિીવિી સુનાવણી અથવા કોિસ  કાર્સવાિીના 

પટરણામ રૂપ ેબોલાવેલ મીટિાંગ માનવામાાં આવિી નથી અને આ એિનીની ફીની 
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જોગવાઈઓના િેિસુર વિીવિી સનુાવણી અથવા કોિસ  કાર્સવાિી માનવામાાં 

આવિી નથી . 

 

અદાલિ IDEA ભાગ બી િેઠળ આપવામાાં આવેલ એિનીની ફીને ઘિાડે િે ,જો 

અદાલિને એવુાં લાગ ેકે : 

▪ િમે અથવા િમારા એિની, કાર્સવાિી દરટમર્ાન, ટવવાદના અાંટિમ 

ઠરાવને ગેરવાજબી રીિે ટવલાંબ કર્ો; 

▪ એિનીની ફીની રકમ અન્ર્થા અર્ોગ્ર્ રૂપ ેઆપવામાાં આવે િે ર્ોગ્ર્ 

રીિ ેસમાન કુિળિા, પ્રટિષ્ઠા અને અનુભવના એિની દ્વારા સમાન 

સેવાઓ માિે સમુદાર્માાં પ્રવટિસિ કલાકદીઠ દર કરિાાં વધ ુિે; 

▪ ટવિાવેલો સમર્ અને કાનૂની સેવાઓનો સમર્ અથવા કાર્સવાિીની 

પ્રકૃટિને ધ્ર્ાનમાાં લેિા વધ ુિિો; અથવા 

▪ આપનુાં પ્રટિટનટધત્વ કરનાર એિનીએ બાકી પ્રટિર્ા કાર્સવાિી અાંગેના 

ટવભાગમાાં ઉપર વણસવ્ર્ા મુજબ બાકી પ્રટિર્ા ફટરર્ાદમાાં િાળાને 

ર્ોગ્ર્ માટિિી આપી નથી . 

 

જો કે, જો અદાલિને જાણવા મળે કે જો િાળા અથવા રાજ્યએ કાર્સવાિીના અાંટિમ 

ઠરાવ અથવા કાર્સવાિીને ગેરવાજબી રૂપ ેટવલાંટબિ કરી દીધી િે અથવા   IDEA  ભાગ 

B  ની કાર્સવાિીગિ સલામિીની જોગવાઈઓ િેઠળ ઉલ્લાંઘન કરવામાાં આવ્રુ્ાં િોર્ 

િો કોિસ  ફી ઘિાડિ ેનિીાં . 

 

ખાસ ટિક્ષણ બાકી પ્રટિર્ા સુનાવણી કાર્સિમ સાંબાંટધિ રાજ્ય ટનર્મ 19 TAC 

§89. 1151(ટલાંક :bit.ly/3nQcmtG) થી પ્રારાંભ થાર્ િે .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

આ પાનુાં જાણી જોઈને કોરાં  રાખવામાાં આવ્ર્ુાં િે.
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સાંપકસ  માટિિી 

જો િમને આ દસ્િાવેજમાાંની માટિિી ટવિે કોઇ પ્રશ્નો િોર્ અથવા િમને દસ્િાવેજ સમજાવવા ચોક્કસ વ્ર્ટિની જરૂર િોર્ િો, કૃપા કરી સાંપકસ  કરો :  

સ્થાટનક સાંપકસ  માટિિી 

 

િાળા ટિક્ષણ સેવા કેન્િ અન્ર્ સાંસાધન 

નામ : નામ : નામ : 

િેટલફોન નાંબર : િેટલફોન નાંબર : િેટલફોન નાંબર : 

ઇમેલ : ઇમેલ : ઇમેલ : 

 

જો િમને ખાસ િકૈ્ષટણક મુદ્દાઓ ટવિ ેમાટિિી જોઇિી િોર્ િો, િમે સ્પેટિર્લ એજુ્યકેિન ઇન્ફમેિન સેન્િરને  1- 855 - -SPEDTEX (1-855-773-3839) નાંબર પર ફોન કૉલ કરી િકો .જો 

િમે આ નાંબર પર કૉલ કરીને સાંદેિો િોડી દેિો િો, કોઇ ચોક્કસ વ્ર્ટિ સામાન્ર્ કામકાજના કલાકો દરટમર્ાન િમને વળિો ફોન કૉલ કરિ ે.બટધર કે સાાંભળવાની સમસ્ર્ા ધરાવિી 

વ્ર્ટિઓ  7-1-1 પર રીલ ૅિેક્સાસ ઉપર્ોગ કરીને ઉપર જણાવેલા વોઇસ નાંબર પર ફોન કૉલ કરી િકે . 

જો િમને ટનકાલની રાિ જોિી ખાસ ટિક્ષણ ફટરર્ાદ ટવિ ેપ્રશ્નો િોર્ િો, કૃપા કરીન ે512-463- 9414  નાંબર પર કરો .જો િમને ટનકાલની રાિ જોિી મધ્ર્સ્થી કે બાકી પ્રટિર્ા સનુાવણી 

ટવિ ેપ્રશ્નો િોર્ િો, અનુિમે ફાળવેલા મધ્ર્સ્થી કે સુનાવણી અટધકારીનો સાંપકસ  કરો . 

ટવવાદ ટનરાકરણ સાંપકસ  માટિિી 

 

સુટવધાજનક  IEP ની ટવનાંિી કરિી વખિે, 

ટવનાંિી આ સરનામાાં પર મોકલો : 

 

 

State IEP Facilitation Project 

Texas Education Agency 

1701 N. Congress Avenue 

Austin, TX 78701-1494 

અથવા 

Fax: 512-463-9560 

અથવા 

specialeducation@tea.texas.gov 

 

ખાસ ટિક્ષણની ફટરર્ાદ નોાંધાવિી 

વખિે, ફટરર્ાદ આ સરનામાાં પર મોકલો : 

 

 

Special Education Complaints Unit 

Texas Education Agency 

1701 N. Congress Avenue 

Austin, TX 78701-1494 

અથવા 

Fax: 512-463-9560 

અથવા 

specialeducation@tea.texas.gov 

 

મધ્ર્સ્થીની ટવનાંિી કરિી વખિે, ટવનાંિી 

આ સરનામાાં પર મોકલો : 

 

 
Mediation Coordinator  

Texas Education Agency 

1701 N. Congress Avenue 

Austin, TX 78701-1494 

અથવા 

Fax: 512-463-6027 

અથવા 

SE-Legal@tea.texas.gov 

બાકી પ્રટિર્ાની ફટરર્ાદ નોાંધાવિી વખિે, 

ફટરર્ાદ આ સરનામાાં પર મોકલો : 

 

 

Special Education Due Process 

Hearings 

Texas Education Agency 

1701 N. Congress Avenue 

Austin, TX 78701-1494 

અથવા 

Fax: 512-463-6027 

અથવા 

SE-Legal@tea.texas.gov 

 

 

 
 
 
 
 

કૃપા કરીને TEA ની ખાસ ટશક્ષણ ટવભાગની વેબસાઇિ 

https://tea.texas.gov/TexasSped ની મુલાકાિ લો 

 

https://tea.texas.gov/TexasSped

