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د طرزالعملونو د تطبیق په اړه خبرتیا ()Notice of Procedural Safeguards
د معلولیت لرونکو ماشومانو د مور او پالر حقوق
د مور او پالر په توګه رضاعي مور او پالر
د IDEAلندې ،یورضاع مور اوپالرکویل ش د مور اوپالرپه توګه عمل وکړي
پرته له دې چ د ریاست قانون یا قاعده دا منعکړي یا پرته له دې چ د ریاست
یا محل ادارې رسه قراردادي مکلفیتونه د مور او پالر په توګه عمل کولو څخه
منعکړي .په تکزاسک،که تاسو د معلولیت لرونک ماشوم لپاره پالونک یاست،
تاسوکویل ش د مور او پالر په توګه خدمت وکړئکه تاسو موافق یاست چ د
ځانګړې زدهکړېبېکړېکولوک برخه واخل اوکه تاسود ماشوم د راتلونک ARD
بشبکړئ ،مګر نه .د 90م ورچ
کمېن غونډې دمخه د روزن اړین پروګرام ړ
څخه وروسته چ تاسو د مور او پالر په توګه کار پیل کړئ د ماشوم لپاره د
ځانګړې زده کړېبېکړې کولو لپاره .یوځل چ تاسو منظور شوی روزنب پروګرام
بشبکړ ،اړتیا نلرئ چ د ورته ماشوم لپاره د مور او پالر په توګه کارکولو یا د بل
ړ
ماشوم لپاره د مور او پالر په توګه خدمتکولو لپاره د روزن د پروګرام رسه ببته
یوځای ش.که چبې ښوونځ پرېکړه وکړي چ تاسود ځانګړې زدهکړېبېکړې
کولو موخو لپاره تاسو د مور او پالر په توګه وټاک ،نو دا باید تاسو ته د پرېکړې له
خبتیا باید د محل
خبتیا درکړي .ر
نین وروسته د اوو تقویم ورځو دننه لیکل ر
تعلیم ادارې (LEA'sرagency’s,رeducationalر )localد پرېکړې دلیلونه
خبورکړي چ تاسوکویل ش د TEAرسه د ځانګړې
تشیحکړي اوباید تاسوته ر
زدهکړېشکایت درجکړئ.

معنوی مور او پالر
که چبې ،د مناسبو هڅو وروسته ،ښوونځ نس کویل د ماشوم مور او پالر
وپبن یا پیداکړي ،رضاع مور او پالر نه غواړي یا د مور او پالر په توګه خدمت
اوسبي ،یا ماشوم د پالر او مور
کولو توان نلري ،ماشوم د رضاکار پهکورک نه ږ
په توګه کارکوي .په ریاست ک ،ښوونځ باید د ماشوم د مور او پالر په ځای د
عملکولولپاره یومعنوی موراوپالروټاک ،پرته له دې چ ماشوم د ریاستکوټه
وي او محکم یو معنوی مور او پالر ټاکل وي .ښوونځ باید د یو رنکوره ځوان
لپاره د معنوی مور او پالر هم وټاک لکه څنګه چ د مک کین  -وینټو رن کوره
مرسن قانون ک تعریف شوی څومره په عاجل رسه چ د یو ماشوم لپاره چ
رنکوره وي یا د بدیل پاملرن لپاره د معنوی مور او پالر ټاکلو وروسته عمل ش
 ،ښوونځ باید د ماشوم تعلیم پرېکړهکونک اود قضنکارکونک ته د ټاکلکیدو
خبتیا چمتوکړي.
لیکل ر
د نورو معلوماتو لپاره ،لیدنه وکړئ Children and Youth Experiencing
.)Homelessness (Link: bit.ly/39v6KzG

د معلولیت لرونکو اشخاصو د زده کړې قانون ( Individuals with
 ،)Disabilities Education Act, IDEAلکه څنګه چ په  2004ک تعدیل
خبتیا
ک ،ښوونځ ته اړتیا لري چ د معلولیت لرونک ماشوم مور او پالر ته یو ر
چمتوکړي چ د  IDEAاو د هغ د پلکولو مقرراتو لندی موجود طرزالعملونه
بشبو توضیحاتو درلودونک وي .دا سند ،چ د تکزاس د ښوون او
محافظتونو ړ
روزن ادارې ( )Texas EducationAgency, TEAلخوا تولید شوی ،د دې
خبتیا اړتیا پورهکول دي او د معلولیت لرونکو ماشومانو مور او پالری رسه مرسته
ر
کوي چ د IDEAلندې د دوی حقوقو پوهکړي.

په ځانګړو زده کړو کې طرزالعمل محافظت
د  IDEAلندې ،د مور او پالر اصطالح معن بیولوژیک مور ،یو منل شوی مور او
پالر ،یورضاع موراوپالرچ د ریاست اړتیاوې پورهکوي ،یوساتونک ،یوشخص
چ د بیولوژیک یا پالونک مور په ځای عمل کوي لکه نیکه ،رضاع مور او پالر یا
بل خپلوان چ وررسه وي .د ماشوم ژوند ،یوشخص چ په قانون توګه د ماشوم
د هوساین مسولیت لري ،یا د استازى مور او پالر.
کبي چ د انګلیس رژن په
دم ۍ
ورن رژن اصطالح کله چ د هغه چا رسه کارول ږ
برخهک محدود مهارت لري معن لري هغه ژبه چ معمول د هغه شخص لخوا
کبي چ کاڼه یا په سخته اورېدل
کبي .کله چ د هغو خلکو لپاره کارول ږ
کارول ږ
کبي.
کوی،
ۍ
مورن ژبه د اړیکو وسیله ده چ معمول د شخص لخواکارول ږ
خبتیا ( Notice of
ښوونځ اړ دی چ تاسو ته د طرزالعملونو د تطبیق په اړه ر
 )Procedural Safeguardsد ښوونځ پهکالک یوازې یو ځل درکړي ،پرته له
دې چ ښوونځ باید تاسوته د سند بلهکان درکړي :د لومړی راجعکولویا د ارزون
لپاره ستاسو غوښتنه؛ د لومړي ځانګړې زده کړېشکایت ترلسهکولو وروسته چ
د TEAرسه ثبت شوی؛ په یوه ښوونبکالک د شکایت د اوریدلو د لومړۍ بهب تر
کبي چ د ځای پرځای
رسیدو وروسته؛ کله چ د انضباط اقدام کولو پرېکړه ږ
کولو بدلون رامنځتهکوي؛ یا ستاسو په غوښتنه.
تاسو او ښوونځ ستاسو د ماشوم د تعلیم پروګرام په اړه د شامیلیدو ،بیاکتن ،او
ګوښه کولو ( )admission, review, and dismissal, ARDکمېن له لرې
پرېکړېکوي .د  ARDکمېټه دا معلوموي چ آیا ستاسو ماشوم د ځانګړو زدهکړو
او اړوندو خدماتو لپاره وړ دی .د  ARDکمېټه ستاسو د ماشوم انفرادي تعلیم
پروګرام ( )individualized educational program, IEPرامنځته کوي،
بیاکتنهکوي او بیاکتنهکوي او ستاسو د ماشوم تعلیم ځای ټاک .د ARDکمېن او
 IDEAد رول په اړه اضاف معلومات ستاسو د ښوونځ څخه د ملګري سندک
شتون لري Parent’s Guide to the Admission, Review, and
.)Dismissal Process (Link: fw.escapps.net
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خبتیا چمتوکړي پرته له دې چ تاسود بدلون رسه موافق ن یا د بدلون غوښتنه
ر
وکړئ.
په تکزاسک ،ښوونځ باید تاسوته لږترلږه د ښوونځ پنځه ورچ مخک لیکل
خبتیا درکړي مخک له دې چ تاسو د لنډ مهالوېششه موافق یاسن.
ر
خبتیاک شامل کړي :د هغه کړنو توضیحات
ښوونځ باید په
مخکین لیکل ر
ۍ
چ ښوونځ ن وړاندیزکوي یا ن ردوي؛ د دې وضاحت چ ویل ښوونځ د
عمل وړاندیز یا ردکوي؛ د هرې ارزون طرزالعملونه توضیحات ،ارزونه ،ثبت ،یا
کبي؛
د هغه ښوونځ راپور چ د عمل وړاندیزکولو یا ردکولو پرېکړه ککارول ږ
یو بیان چ تاسو د  IDEAد طرزالعملونه محافظت لندې محافظت لرئ؛ د
خبتیا ()Notice of Procedural Safeguards
طرزالعملونو د تطبیق په اړه ر
یوه کان ترلسه کولو څرنګوایل توضیحات؛ د وګړی یا سازمانونو لپاره د اړیکو
معلومات چ تاسو رسه د  IDEAپه پوهیدو ک مرسته کویل ش؛ د نورو
انتخابونو توضیحات چ ستاسو د ماشوم د  ARDکمېن په پامک نیویل او هغه
دلیلونه چ ویل دا انتخابونه رد شوي؛ او د نورو دلیلو توضیحات چ ویل
ښوونځ د عمل وړاندیزکوي یا ردوي.
خبتیا باید په هغه ژبه ولیکل ش چ د عامو خلکو لپاره د پوهیدو وړ وي او باید
ر
مورن ژبه یا د مخابراتوپه نورو طریقوک وژباړل ش پرته له دې چ دا
ستاسوپه
ۍ
په څرګنده توګه د امکان وړ نه وي.
مورن ژبه یا د اړیکو بله طریقه لیکل شوې ژبه نه وي ،ښوونځ باید
که ستاسو
ۍ
مورن ژبه یا د اړیکو بل ډول وژباړي
خبتیا په شفاه یا نورو وسیلو ستاسو په
ر
ۍ
ترڅو تاسو پوه ش .ښوونځ باید لیکل ثبوتونه ولري چ داکار شوی دی..
که چبې هروخت وروسته له دې چ ښوونځ ستاسوماشوم ته ځانګړې زده
کړې او اړوند خدمات وړاندېکوي ،تاسو د خدماتو لپاره خپل رضایت ردکړئ،
ښوونځ باید ستاسوماشوم ته د ځانګړې زدهکړېاواړوند خدماتوچمتوکول بند
کړي .د خدماتو بندولو دمخه؛ په هرصورت ،ښوونځ باید تاسو ته دخدماتو
خبتیا درکړي
پای ته رسیدو څخه لږ تر لږه پنځه د ښوونځ ورچ دمخه لیکل ر
مګر دا چ تاسو د لنډ مهالوېششه موافق یاست.

بریښنالیک
خبتیا
د معلولیت لرونک ماشوم موراوپالرکویل ش د برېښنالیک له لرې لیکل ر
ترلسه کړي که چبې ښوونځ دا ډول اختیار چمتو کړي.

د دې لپاره چ د معنوی مور او پالر په توګه خدمت وکړئ ،تاسو باید د ،TEA
ښوونځ ،یاکوم ادارېکارکوونک نه یاسن چ د ماشوم په تعلیم یاروزنهک دخیل
وي ،او تاسوبایدکومه عالقه ونه لرئ چ دګټورسه په ټکرک وي .د ماشوم هغه
څوک چ د معنوی موراوپالرپه توګه ټاکل شوی بایدکاف پوهه اومهارتونه ولري،
خدمتکولو ته لیواله وي ،د ماشوم دګټو په تعقیبک خپلواک قضاوت وکړي،
کبي ماشوم او
ډاډ ترلسه کړي چ د ماشوم د بهب حقونه تر پښو لندې نه ږ
ښوونځ ته لړ ش ،د ماشوم زده کړې بیاکتنه وکړي .ثبتونو ،د هر هغه چا رسه
مشوره وکړئ چ د ماشوم په تعلیم ک ښکیل وي ،د  ARDکمېن په غونډوک
بشبکړي .هغه چ د ښوونځ لخوا ټاکل شوي
ګډون وکړي ،او د پالن پروګرام ړ
ترڅو د معنوی مور او پالر په توګه عمل وکړي باید د روزن پروګرام د ماشوم د
بشبکړي مګر د  90ورچ
راتلونک ټاکل شوي  ARDکمېن غونډې څخه دمخه ړ
څخه وروسته د استازى مور او پالر په توګه د لومړن ټاکل کیدو نین څخه
بشبکړ ،اړتیا نلرئ چ د ورته
وروسته .یوځل چ تاسومنظورشوی روزنبپروګرام ړ
ماشوم لپاره د مور او پالر په توګهکارکولو یا د بل ماشوم لپاره د مور او پالر په توګه
خدمتکولو لپاره د روزن د پروګرام رسه ببته یو ځای ش.
د معنوی مور او پالر په اړه د اضاف اړتیاو لپاره ،مهربان وکړئ وګورئ 19 TAC
).§89.1047 (Link: bit.ly/39B7jIa

د ماشوم موندنه
اوسبي ،چ ځانګړې زدهکړېاو
ټول معلولیت لرونک ماشومان چ په ریاست ک ږ
اړونده خدماتو ته اړتیا لري ،په شمول د معلولیت لرونک ماشومان چ رن کوره
ماشومان دي یا د ریاست بخشونه دي او معلولیت لرونک ماشومان خصوص
ښوونځیو ته چ ،پرته له دې چ د دوی د معلولیت شدت په پامک ونیس .باید
وپبندل ش ،موقعیت ولري ،او ارزول ش .دې بهب ته د ماشوم موندنه ویل
کبي.
ږ
د دې د ماشوم موندلو فعالیتونو د یوې برچ په توګه LEA ،باید په ورځپاڼو یا نورو
خبتیا خبهکړي یا اعالنکړي ،یا دواړه ،د فعالیت په اړه مور او پالر ته
رسنیوک یو ر
خبتیا لپاره کاف جریان لري ترڅو ځانګړې زده کړېاو اړوند خدماتو ته اړتیا لرونک
د ر
ماشومان وموم ،وپبن او ارزونه وکړي.
بشب توضیح لپاره ،مهربان وکړئ مراجعه وکړئ The
د ماشوم موندلو اړتیاو ړ
Legal Framework for the Child-Centered Special Education
.)Process (Link: fw.escapps.net

لهمخکې لیکل شوې خبرتیا
تاسو حق لرئ چ ستاسو د ماشوم د ځانګړې زدهکړېاړتیاو پورې اړوند د ښوونځ
دکړنو په اړه لیکل معلومات درکړل ش .ښوونځ تاسو ته باید یو مناسب وخت
وړاندېکړي مخک له دې چ ستاسو د ماشوم د پبندن ،ارزون ،یا تعلیم ځای
پرځای کولو یا ستاسو ماشوم ته د وړیا مناسب عامه زده کړې ( free
 )appropriate public education. FAPEد پیل کولو یا بدلولو وړاندیز
خبتیا حق هم لرئ مخک له دې چ ښوونځ
وکړي .تاسو د
مخکین لیکل ر
ۍ
ستاسو د ماشوم د پبندن ،ارزون ،یا تعلیم ځای پرځای کولو یا ستاسو ماشوم
مخکین لیکل
ته د FAPEچمتوکولوپیل یا بدلولوڅخه انکاروکړي .ښوونځ باید
ۍ
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چمتوکولو غوښتن ته ځواب ونه وان یا وروسته ستاسو رضایت په لیکل ډول
لغوهکړئ (فسخکړئ) اوښوونځ ن نهکوي .خپل ماشوم ته ځانګړې زدهکړې
او اړوند خدمات چمتوکړئ دکوم لپاره چ هغه ستاسو رضايت غوښن دی،
ستاسو ښوونځ ستاسو ماشوم ته د  FAPEچمتوکولو اړتیا څخه رسغړونه نه
کوي ځکه چ ستاسو ماشوم ته دا خدمات چمتوکولوک پان راغل؛ او دا اړینه
نده چ د  ARDکمېن ناسته ولري یا ستاسو د ماشوم لپاره د ځانګړې زدهکړېاو
اړوند خدماتو لپاره  IEPرامنځتهکړي چ ستاسورضایت غوښتل شوی و.
که چبې تاسوپه هروختک ستاسوماشوم ته د لومړي ځل لپاره ځانګړې زده
کړېاو اړوند خدماتو وړاندې کولو وروسته په لیکل توګه خپل رضایت ردکړئ
(فسخ کړئ) ،نو ښوونځ ممکن دا ډول خدماتو چمتوکولو ته دوام ورنکړي،
خبتیا درکړي ،لکه څنګه چ د رسلیک لندې
مګر باید تاسو ته
مخکین لیکل ر
ۍ
خبتیا ،مخک له دې چ دا خدمات بندکړي.
تشیح شوي.
شوی
لیکل
مخکین
ر

دوباره ارزونه
ښوونځ باید ستاسو د ماشوم د بیا ارزونېلپاره ستاسو رضایت ترلسهکړي پرته
له دې چ دا وښن چ هغه ستاسو د رضایت ترلسه کولو لپاره مناسب
اقداماتکړي او تاسو په ځواب ورکولوک پان راغل.
دکړنالرو بدلول  -که ستاسو ماشوم په عموم ښوونځ ک شامل شوی وي یا
تاسو په عموم ښوونځ ک د خپل ماشوم شاملولو په لټه ک یاست او تاسو د
رضایت ورکولو څخه نه من یا د لومړن ارزون لپاره د رضایت چمتوکولو
غوښتن ته ځواب ورکولوک پان راغل ،ستاسو ښوونځ کویل ش ،مګر اړینه
نده چ د IDEAمنځګړیتوب یا د ټاکل شوي پروش شکایت ،د حل غونډې ،او
رن طرفه د اوریدن بهب په کارولو رسه د خپل ماشوم اولیه ارزونه تررسه کړئ.
ستاسو ښوونځ به د ماشوم د موندلو ،پبندلو او ارزولو لپاره د خپلو مکلفیتونو
څخه رسغړونه ونهکړي (د ماشوم موندنه مکلفیت)که چبې دا په دې رسایطو
ک ستاسو د ماشوم ارزونه تعقیب نهکړي.
که چبن تاسو د خپل ماشوم بیا ارزون ته د رضایت ورکولو څخه نه من ،نو
ښوونځ ممکن ستاسو د ماشوم بیا ارزون ته اړتیا نلري ،د منځګړیتوب ،د بهب
د شکایت ،د حل غونډې ،او رن طرفه د اوریدن یهب په کارولو رسه ستاسو د
ماشوم بیا ارزونه تعقیبکړي ترڅوستاسود رضايت منعکولوڅخه ډډه وکړي.
ستاسو د ماشوم بیا ارزون ته .لکه څنګه چ د لومړنیو ارزونو رسه ،ستاسو
ښوونځ د  IDEAلندې خپل مکلفیت نه رسغړونه کوي که چبې دا په دې
ډول د بیا ارزون تعقیبولو څخه نه من.
که چبن یو ماشوم مور او پالر چ په کورک زده کړې کوي یا په شخص
ښوونځک د مور او پالر لخوا په خپل لګښتک ځای په ځای شوي د لومړن
ارزون یا دوباره ارزون لپاره رضایت نه ورکوي یا مور اوپالر د رضایت چمتوکولو
غوښتن ته ځواب ورکولوک پان راغل ،ښوونځ ممکن ونه کړي .پورته ذکر
شوي د  IDEAد رضایت ببته راګرځولو طرزالعملونه وکاروئ .د ښوونځ
یل هم ضوری نده چ ستاسو ماشوم د مساوي خدماتو ترلسه کولو وړ
ولسوا ۍ
وګڼل ش (هغه خدمات چ د ځینو مور او پالر لخوا د خصوص ښوونځ
معلولیت لرونک ماشومانو ته چمتو شوي).

د مور او پالر رضایت
خبتیا رضایت
ښوونځ باید له دې مخک چ ځین شیان تررسه کړي ستاسو ر
خبتیا رضایت پدې معن دی چ :تاسوته د هغه عمل په
ترلسهکړي .ستاسو د ر
مورن ژبه یا د اړیکو په
اړه ټول معلومات درکړل شوي چ ستاسو اجازه ستاسو په
ۍ
پوهبئ او موافق
لیکلو
بل ډول ک غوښتل شوې ده؛ تاسو د هغه فعالیت په
ږ
کبي ،اولیکل رضايت فعالیت تشیح
یاست چ دکوم لپاره ستاسواجازه غوښتل ږ
کبي او چا ته به ن ورکړي؛ او تاسو
کوي اوکوم ثبتونو لیست کوي چ خوش ږ
پوهبئ چ ستاسورضایت داوطلبانه دی اوکیدای ش هروخت ببته واخیستل
ږ
ش .که تاسو غواړئ چ د ځانګړو زده کړو او اړوندو خدماتو د دوام لپاره خپل
رضایت ردکړئ ،تاسو باید دا په لیکل ډول تررسهکړئ.که تاسو رضایت ورکړئ او
بیا ن فسخهکړئ ،ستاسو لغوهکول به ببته فعال نه وي.
ښوونځ باید د مور اوپالررضایت ترلسهکولو لپاره د معقولوهڅو اسناد وسان.
په اسنادوک باید د رضایت ترلسهکولو لپاره د ښوونځ د هڅو ثبتونه شامل وي
لکه د تلفون مفصل ثبوتونه ،د لیکونوکان ،او ستاسوکور یا دکار ځای ته د لیدنو
تفصیل ثبوتونه.

اولیه ارزونه
مخک له دې چ ستاسو ماشوم د اولیه ارزونېبرسهکولو لپاره دا معلومهکړي چ
آیا ستاسو ماشوم د  IDEAلندی د معلولیت لرونک ماشوم په توګه وړتیا لري،
خبتیا ( Notice of
ښوونځ باید تاسو ته د طرزالعملونو د تطبیق په اړه ر
 )Procedural Safeguardsیوه کان او د وړاندیز شوي ارزون دمخه لیکل
خبتیا رضایت ترلسه کړي .ښوونځ باید د اولیه
خبتیا درکړي او ستاسو د ر
ر
ارزونېلپاره ستاسو رضایت ترلسه کولو لپاره معقول هځ وکړي .ستاسو رضایت
د اولیه ارزونېلپاره پدې معن نه دی چ تاسوښوونځ ته هم خپل رضایت ورکړی
دی ترڅو خپل ماشوم ته ځانګړې زدهکړېاو اړوند خدماتو وړاندېکړيکه ستاسو
ماشوم د ریاست کوټه وي او ستاسو رسه استوګن نه وي ،ښوونځ ته اړتیا نشته
چ ستاسو رضایت ترلسهکړيکه چبې دوی تاسو ونه موندل ش یا ستاسو د
مور او پالر حقونه د محکم په حکم یا بل چا ته ورکړل شوي وي.

لومړنی خدمات
ستاسو ښوونځ باید له دې مخک چ ستاسو ماشوم ته د لومړي ځل لپاره
خبتیا رضایت ترلسه
ځانګړې زده کړې او اړوند خدمات وړاندې کړي ستاسو ر
کړي .ښوونځ باید د لومړي ځل لپاره ستاسو ماشوم ته د ځانګړې زدهکړېاو اړوند
خبتیا رضایت ترلسهکولولپاره معقول هځ
خدمات چمتوکولودمخه ستاسود ر
وکړي .که چبن تاسو د لومړي ځل لپاره ستاسو ماشوم ته د ځانګړې زده کړېاو
اړوند خدماتوترلسهکولولپاره ستاسورضایت چمتوکولوغوښتن ته ځواب ونه
وان ،یاکه تاسو د داش رضایت له ورکولو څخه منعه کوئ یا وروسته ستاسو
رضایت په لیکل ډول لغوه کړئ (فسخ کړئ) ،ستاسو ښوونځ ممکن نه وي د
کړنالرو محافظتونه (د بیلګ په توګه ،منځګړیتوب ،د شکایاتو د بهب ،حل کولو
غونډه ،یا رن طرفه د بهب اوریدل) د موافق یا حکم د ترلسهکولو لپاره چ ستاسو
د ماشوم د  ARDکمېن لخوا وړاندیز شوي ځانګړې زده کړېاو اړوند خدمات
ستاسو ماشوم ته چمتوکیدی ش .ستاسو د رضایت پرته.
که چبن تاسو د لومړي ځل لپاره خپل ماشوم ته د ځانګړې زده کړېاو اړوند
خدماتوترلسهکولولپاره د رضایت ورکولوڅخه نه من ،یاکه تاسود ورته رضایت
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د اوریدنونکی مامور ټاکل
که چبې ښوونځ د مناسب بهب د اوریدلو غوښتنه کولو لپاره د مناسب بهب
شکایت ثبتکړي او د اوریدن د مامور وټاک چ د ښوونځ ارزونه مناسبه ده یا
دا چ تاسو ترلسه کړی  IEEد ښوونځ د  IEEلرې چارې رسه سم نه وي،
ښوونځ اړتیا نلري د  IEEلپاره پیس ورکړي.

 IEEپه خصوصي لګښت کې
تاسو تل حق لرئ چ په خپل لګښت  IEEترلسهکړئ .مهمه نده چ څوک د
دې لپاره پیس ورکوي ،ښوونځ باید ستاسو ماشوم ته د  FAPEچمتوکولو په
اړه په هره پرېکړه ک  IEEپه پام ک ونیسکه چبې  IEEد ښوونځ لرې چارې
مناسن بهب اوریدنک د شواهدو په توګه IEE
پورهکړي .تاسوکویل ش د یوې ر
هم وړاندېکړئ.

 IEEد اوریدونکي مامور لخوا امر شوی
که چبې د اوریدونک مامور د اوریدن د ب د یوې برچ په توګه  IEEامر وکړي،
ښوونځ باید د دې لپاره پیس ورکړي.

طرزالعملونه کله چې د معلولیت لرونکو ماشومانو انضباط
کول
د ښوونځي کارکونکو واک
قضی ټاکل
قضی په واسطه د
د
ې
ې
د ښوونځ کارکوونک ممکن د قضن په اساس هر ډول ځانګړي رسایط په پام
ک ونیسکله چ دا معلومهکړي چ ایا د ځای پرځایکولوبدلون ،د نظم اړوند
لندې اړتیاو رسه سم تررسه شوی ،د معلولیت لرونک ماشوم لپاره مناسب دی
چ د ښوونځ د زدهکونکو د چلند قانون څخه رسغړونهکوي.

عموم
تر هغه حده چ دوی د معلولیت لرونکو ماشومانو لپاره هم دا ډول اقدامکوي،
د ښوونځکارکوونککویل ش ،په پرله پس توګه د ښوونځ له لسوورځوڅخه
زیات نه وي ،یو معلول ماشوم چ د زدهکونک د رویا له اصولو څخه رسغړونه
کوي د خپل اوسن ځای پرځای کولو څخه لرې کړي .مناسب لنډمهاله بدیل
تعلیم ترتیب ( ،)interim alternative educational setting, IAESبل
ترتیب ،یا تعلیق .د ښوونځ پرسونل ممکن د بد رویا د جال پیښو لپاره په ورته
ښوونځ کال ک په پرله پس توګه له  10څخه ډیر د ښوونځ ورچ ماشوم
اضاف لرېکول هم پلکړي ،ترهغه چ دا لبېکول د ځای پرځایکولوبدلون
رامنځته نه کړي (د ځای پرځای کولو بدلون رسلیک وګورئ د تعریف لپاره د
انضباط لبېکولو له امله) .یوځل چ یو معلول ماشوم په ورته ښوونبکالک
د ټولټال  10ښوونځ ورځو لپاره د خپل اوسن ځای پرځای کولو څخه لبې
ش ،ښوونځ باید په هغه ښوونځ کال ک د لبې کولو په راتلونکو ورځوک،
لندې اړین حد ته خدمات وړاندېکړي .د فرع رسلیک خدمت لندې

ستاسورضایت ته اړتیا نشته مخک له دې چ ښوونځ ستاسود ماشوم د ارزون
یا درباره ارزون برچ په توګه موجوده معلومات بیاکتنه وکړي یا ستاسو ماشوم ته
کبي پرته له دې چ د
ازموینه یا نور ارزونه ورکړي چ ټولو ماشومانو ته ورکول ږ
ټولو ماشومانو لپاره د مور او پالررضایت اړین وي .ممکن ښوونځ یو خدمت یا
فعالیت ته ستاسو د رضایت ردولو څخهکار وانخل ترڅو تاسو یا ستاسو ماشوم
کوم بل خدمت ،ګن یا فعالیت ردکړي.

خپلواک تعلیمي ارزونه
یوه خپلواکه تعلیم ارزونه ( independent educational evaluation,
کبي چ د ښوونځ لخواګمارل
 )IEEیوه ارزونه ده چ د یو وړکس لخوا تررسه ږ
شوي ندي .تاسو حق لرئ چ د خپل ماشوم  IEEترلسه کړئ که تاسو د خپل
ماشوم له ارزون رسه موافق نه یاست چ ستاسود ښوونځ لخوا ترلسه شوي.
کله چ تاسود IEEغوښتنهکوئ ،ښوونځ باید تاسوته د ارزون د لرې چارې او
د  IEEچبېته ترلسهکولو په اړه معلومات درکړي.

 IEEپه عامه لګښت کې
که چبن تاسود ښوونځ لخوا چمتوشوي ارزون رسه موافق نه وای ،تاسوحق
کبي ،د هغه
لرئ چ غوښتنه وکړئ چ ستاسو ماشوم په عامه لګښت ارزول ږ
چا لخوا چ د ښوونځ لپارهکار نهکوي.
بشب لګښت تادیه کوي یا
عامه لګښت پدې معن دی چ ښوونځ یا د ارزون ړ
کبي.
ډاډ ترلسهکوي چ ارزونه په بل ډول تاسو ته هیڅ لګښت نه درکول ږ
که تاسو په عامه لګښت د خپل ماشوم د  IEEکه چبن غوښتنه وکړئ ،ستاسو
ښوونځ پرته له غب ضوري ځنډ څخه ،یا هم  )a( :د مناسب بهب شکایت درج
کړئ ترڅود اوریدلوغوښتنه وکړي ترڅووښن چ ستاسود ماشوم ارزونه مناسبه
ده؛ یا ( )bپه عامه لګښت  IEEچمتوکړئ ،مګر دا چ ښوونځ په اوریدلوک
وښن چ ستاسو د ماشوم ارزونه چ تاسو ترلسهکړې د ښوونځ لرې چارې
نه دي پورهکړي.
تاسو حق لرئ چ په عامه لګښتک یوازې یو IEEحق لرئ هرکله چ ښوونځ
داش ارزونه تررسهکوي چ تاسو وررسه موافق نه یاست.
که تاسو د خپل ماشوم د  IEEغوښتنه وکړئ ،ښوونځ ممکن پوښتنه وکړي چ
تاسو ویل ستاسو د ښوونځ لخوا ترلسه شوي ستاسو د ماشوم ارزون باندې
اعباضکوئ .خو په هرصورت ،ستاسو ښوونځ ممکن توضیح ته اړتیا ونلري او
ممکن په غب معقول ډول ستاسو د ماشوم  IEEپه عامه لګښت چمتوکولو یا د
مناسب بهب شکایت ثبتولوک ځنډ ونه کړي ترڅو ستاسو د ماشوم په اړه د
ښوونځ ارزون دفاعکولو لپاره د مناسب بهب اوریدلو غوښتنه وکړي.

د  IEEالرې چارې
کبي،
که چبې  IEEپه عامه لګښت وي ،هغه لرې چارې چ ارزونه ن ترلسه ږ
په شمول د ارزون موقعیت او د معاینهکونک وړتیا باید د هغه لرې چارېوپه څب
وي چ ښوونځ ن د ارزون پیلکولوپه وختککاروي .معیارونه ستاسودIEE
حق رسه مطابقت لري .د مخکینیو لرې چارې پرته ،یو ښوونځ ممکن په عامه
لګښت د  IEEترلسهکولو پورې اړوند رسایط یا مهالوېشنه پلکوي.
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اړونده معلومات بیاکتنه وکړي ،په شمول د ماشوم  ،IEPد ښوونک هر ډول
لیدن ،او هر هغه اړونده معلومات چ تاسو ن د ټاکلو لپاره چمتوکړي:
▪ که چبې د پوښتن وړرویا د ماشوم معلولیت له امله رامنځته شوی
وي ،یا ن مستقیم او د پام وړ اړیکه درلوده؛ یا
▪ که چبې د پوښتن وړ رویا د ماشوم  IEPپلکولوک د ښوونځ د
م مستقیم پایله وي.
ناکا ۍ
که چبې ښوونځ ،تاسو ،او د  ARDکمېن اړونده غړي دا معلومه کړي چ د
دغورسایطوڅخهکوم یون پوره شوی ،رویا باید د ماشوم د معلولیت څرګندولو
په توګه وټاکل ش.

اضاف صالحیت
ي
که چبې هغه چلند چ د زده کونک د چلند له اصولو څخه رسغړونه کوي د
ماشوم د معلولیت څرګندونه نه وه ،او د ځای پرځایکولو انضباط بدلون به په
پرله پس توګه د ښوونځ له  10ورځو څخه ډیر وي ،د ښوونځکارکوونککویل
ش په ورته معلولیت لرونک ماشوم باندې انضباط طرزالعملونه پل کړي .په
طریقه او د ورته مودې لپاره چ دا به د معلولیت لرونکو ماشومانو لپاره وي ،پرته
له دې چ ښوونځ باید هغه ماشوم ته خدمات وړاندې کړي لکه څنګه چ د
خدمات لندې تشیح شوي .د ماشوم د ARDکمېټه د داش خدمات لپارهIAES
ټاک.

خدمات
که چبې ښوونځ ،تاسو ،او د ماشوم د ARDکمېن اړوند غړي دا معلومهکړي
م مستقیم پایله
چ د پوښتن وړ چلند د  IEPپه پل کولوک د ښوونځ د ناکا ۍ
وه ،ښوونځ باید د دې نیمګړتیاو د حل لپاره سمدسن اقدام وکړي.

د ښوونځ ولسوایل د معلولیت لرونک ماشوم یا د معلولیت پرته هغه ماشوم ته
خدمات نه وړاندې کوي چ د ښوونځ په کال ک د  10یا لږو ورځو لپاره د خپل
اوسن ځای څخه ایستل شوي وي.

چ رویا د ماشوم د معلولیت څرګندونه وه
دا معلومول ې

اوسن ځای پرځای کولو څخه د 10
یو معیوبیت لرونک ماشوم چ د ماشوم د
ۍ
څخه زیات د ښوونځ ورځو لپاره ایستل شوی وي او چلند د ماشوم د معلولیت
کبي باید:
څرګندونه نه وي یا څوک چ په ځانګړورسایطوک لرې ږ
▪ د تعلیم خدماتو ترلسهکولو ته دوام ورکړئ (د  FAPEشتون لري)،
ترڅو ماشوم وکویل ش د عموم زده کړې نصاب ک ګډون ته دوام
ورکړي ،که څه هم په بل ترتیب ک (دا ممکن  IAESوي) ،او د ټاکل
شوي موخو د پورهکولو په لور پرمختګ وکړي .د ماشوم IEP؛ او
▪ لکه څنګه چ مناسب وي ،د چلند فعالیت ارزونه ،او د چلند لس
وهنه خدمات او بدلونونه ترلسه کړئ ،کوم چ د رویا رسغړون په
نښهکولو لپاره ډیزاین شوي ترڅو دا پیښ نس.

که چبې ښوونځ ،تاسو ،او د  ARDکمېن اړوند غړي دا معلومه کړي چ دا
رویا د ماشوم معلولیت څرګندوي ،د  ARDکمېټه باید یا هم:
▪ د فعل رویا ارزونه تررسهکړئ ،پرته له دې چ ښوونځ د رویا څخه
مخک د چلند فعاله ارزونه تررسهکړې وي چ په پایلهک د ځای په
ځای کولوک بدلون رامنځته شوی ،او د ماشوم لپاره د رویا لس
وهن پالن پلکول؛ یا
▪ که چبې د رویا لس وهن دمخه رامنځته شوی وي ،د چلند د
لس وهن پالن بیاکتنه وکړئ ،اود اړتیا په صورتک ن تعدیلکړئ
ترڅو چلند ته ځواب ووان.
پرته له دې چ لندې د ځانګړورسایطوبرچ لندې تشیح شوي ،ښوونځ باید
ستاسو ماشوم ببته هغه ځای ته راستانهکړي چ ستاسو ماشوم له هغه ځایه
ایستل شوی و ،مګر دا چ تاسو او ولسوال د رویا د لس وهن پالن د تعدیل د
یوې برچ په توګه د ځای په ځایکولورسه موافق یاست.

ځانګړي رشایط
که رویا ستاسو د ماشوم د معیوبیت څرګندونه وي یا نه وي ،د ښوونځ
کارکوونک کویل ش یو زده کونک د ( IAESد ماشوم د  ARDکمېن لخوا ټاکل
شوی) ته د ښوونځ له  45ورځو څخه زیات نه وي،که ستاسو ماشوم:
▪ ښوونځ ته وسل (لندې تعریف وګورئ) وړي یا په ښوونځ ک
وسله لري ،د ښوونځ په انګړک ،یا د  TEAیا ښوونځ تر واک
لندې د ښوونځ په فعالیتک؛
▪ په پوهه رسه غبقانون مخدره توک لري یاکاروي (لندې تعریف
وګورئ) ،یا د ړ
کنبول شوي مادې پلور یا غوښتنه کوي( ،لندې
تعریف وګورئ) ،پداش حال ک چ په ښوونځک ،د ښوونځ په
ساحه ک ،یا د  TEAتر واک لندې د ښوونځ فعالیت ک یا یو
ښوونځ؛ یا
▪ په ښوونځ ک ،د ښوونځ په انګړک ،یا د  TEAیا د ښوونځ تر
واک لندی د ښوونځ په فعالیتک د بل چا لپاره جدي فزیک زیان
رسویل وي (لندې تعریف وګورئ).

وروسته له دې چ یو معلول ماشوم په ورته ښوونځ ک د  10ښوونځ ورځو
لپاره د هغه د اوسن ځای پرځایکولو څخه ایستل شوی وي ،اوکه اوسن لبې
کول په پرله پس توګه د  10یا لږو ورځو لپاره وي اوکه لرې کول د ځای په ځای
کولوک بدلون نه وي (لندې تعریف وګورئ) ،بیا د ښوونځ پرسونل ،د ماشوم د
لږ تر لږه د یو ښوونک رسه په مشوره ،دا معلومه کوي چ څومره خدماتو ته اړتیا
ده ترڅو ماشوم وکویل ش د عموم زدهکړې په نصابکګډون ته دوام ورکړي،
که څه هم په بل ترتیب ک ،او د ماشوم په  IEPک ټاکل شوي اهدافو ته د رسیدو
په لور پرمختګ
که لرېکول د ځای په ځایکولوک بدلون وي ،د ماشوم د  ARDکمېټه مناسب
خدمات ټاک ترڅو ماشوم وکویل ش د عموم زده کړې په نصاب ک ګډون ته
دوام ورکړي،که څه هم په بل ترتیب (دا ممکن  IAESوي) ،اود اهدافود پورهکولو
په لور پرمختګ وکړي .د ماشوم په  IEPک تنظیم شوی.

د عزم ښکارهکول
د ښوونځ د  10ورځو دننه د هرې پرېکړې څخه چ د معلولیت لرونک ماشوم
ځای پرځایکول د زدهکونکود طرزالعملونه څخه رسغړون له امله بدل ش (پرته
له هغه لرېکول چ په پرله پس توګه د 10ښوونځ ورځولپاره وي او د ځای په
ځای کولوک بدلون نه وي)  ,ښوونځ ،تاسو ،او د  ARDکمېن اړوند غړي (لکه
څنګه چ ستاسو او ښوونځ لخوا ټاکل شوي) باید د زدهکونک په دوسیهک ټول
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غوښتنه

تعریفونه

عموم

کنټرول شوی ماده د مخدره توکو یا نور مادې معن ده چ د مهالویش I, II, III,
 ,IVیا  Vد ړ
کنبول شوي مادې قانون  )c(202برخه ک پبندل شوي (U.S. 21
.))812(c

تاسوکویل ش د مناسب پروش شکایت ثبت کړئ ترڅو د مناسب موخو
اوریدلو غوښتنه وکړئکه تاسو وررسه موافق نه یاست
▪ ددې ډسپلی احکامورسه سم د ځای پرځایکولو په اړه هره پرېکړه؛
یا
▪ د څرګند عزم څرګندونه پورته بیان شوې.
که چبې دا باور ولري چ ستاسو د ماشوم اوسن ځای پرځای کول د پام وړ
احتمال لري چ ستاسوماشوم یا نوروته زیان ورسوي ښوونځ ممکن د مناسب
بهب شکایت ثبتکړي.

د اوریدلو مامور صالحیت
د اوریدلو یو مامور چ لندې اړتیاوې پوره کوي د اړتیا وړ بهبکړنالرو برخه ک
مناسن بهباوریدنه تررسهکړي اوپرېکړه وکړي .د اوریدلومامور
بیان شوي باید د ر
ممکن:
▪ خپل معلولیت لرونک ماشوم ببته هغه ځای ته راستانه کړئ چ
ستاسو ماشوم له هغه ځایه لرې شوی وکه چبې د اوریدن مامور
دا معلومه کړي چ لبې کول د ښوونځ کارکوونک د ادارې تر
رسلیک لندې تشیح شوي اړتیاو څخه رسغړونه وه ،یا دا چ
ستاسو د ماشوم چلند ستاسو د ماشوم د معلولیت څرګندونه وه; .
یا
▪ د خپل معلولیت لرونک ماشوم د ځای په ځایکولو امر وکړئ چ
د ښوونځ د  45ورځو څخه زیات نه وي مناسب  IAESته که د
اوسن ځای پرځای
اوریدن مامور پرېکړه وکړي چ ستاسو د ماشوم
ۍ
کول د پام وړ احتمال لري چ ستاسوماشوم یا نوروته زیان ورسوي.
د اوریدلو دا طرزالعملونه ممکن تکرار ش ،که چبې ښوونځ په دې باور وي
چ ستاسو ماشوم اصل ځای ته راستنیدل د پام وړ احتمال لري چ ستاسو
ماشوم یا نورو ته زیان ورسوي.
هرکله چ تاسو یا یو ښوونځ د دې ډول اوریدن غوښتنه کولو لپاره د مناسب
بهب شکایت درج کړئ ،باید اوریدنه تررسه ش چ د لندې پروش دکړنالرو
برخهک بیان شوي اړتیاوې پورهکړي ،پرته له دې چ لندی دي:
▪  TEAیا ښوونځ باید د اوریدن دګړندۍ پروش لپاره تنظیم کړي،
کوم چ باید د اوریدن د غوښتن نین څخه  20د ښوونځ ورځو
ک واقع ش اوباید د اوریدلووروسته د 10ښوونځ ورځوک پرېکړه
وکړي.
▪ بیدون له دې چ تاسو او ښوونځ په لیکل توګه د غونډې د
پریښودو موافقه وکړئ ،یا د منځګړیتوبکارولو رسه موافقه وکړئ،
خبتیا ترلسه کولو په اوو
د حل یوه غونډه باید د بهب د شکایت د ر
ورځوک تررسه ش .اوریدنه کیدای ش تر هغه وخته پورې دوام
وکړي چ موضوع د دواړو خواوو د رضایت لپاره د 15جنبی ورځو
ک د مناسب بهب شکایت ترلسهکولو وروسته حل شوې نه وي.

کنبول شوي مادې معن لري  ،مګر پدې ک هغه ړ
بی قانونه درمل د ړ
کنبول
شوی ماده نده شامله چ په قانون توګه د جواز لرونک روغتیا پاملرن مسلګ تر
نظارت لندې یا په قانون توګه ملکیت لري یا د دې قانون لندې یا د فدرایل قانون
کبي.
کوم بل احکام لندی دکوم بل واک لندېکارول ږ
د بدن جدي ټپونهد متحده ایالتود رمز 18رسلیک  1365برچ فرع مادې ()h
د پراګراف ( )3پراګراف لندې د جدي فزیک زیان اصطالح معن لري.
وسله د متحده ایالتو د قانون د  18رسلیک  930برچ د لومړۍ فرع برچ ()g
پراګراف ( )2لندې د خطرناک وسل اصطالح معن لري

خبتیا
ر
په هغه نیټه چ دا د لرېکولو پرېکړهکوي چ ستاسو د ماشوم ځای پرځایکول
بدلبي ،د ښوونځ ولسوال
د زدهکونک د رویا له اصولوڅخه د رسغړون له امله ږ
خبتیا
خب درکړي ،او تاسو ته د طرزالعملونه محافظت ر
باید تاسو ته د دې پرېکړې ر
درکړي.

د انضباطي لیرې کولو له امله د ځای په ځای کولو کې بدلون
ستاسو د ماشوم له اوسن تعلیم ځای څخه ستاسو د معلولیت لرونک ماشوم
لرېکول د ځای پرځایکولو بدلون دیکه:
▪ لرېکول په پرله پس توګه د ښوونځ د 10ورځو څخه زیات دي؛ یا
▪ ستاسوماشوم د یولړلبېکولورسه مخ شوی چ یونمونه تشکیلوي
ځکه چ:
 oد لبېکولو لړۍ په یوه ښوونځ ک له  10څخه زیات د
ښوونځ ورچ دي.
 oستاسو د ماشوم رویا په تبو پیښوک د ماشوم چلند رسه
د پام وړ ورته دی چ د لبېکولو لړۍ پایله درلوده؛ او
 oد دې اضاف فکتورونوڅخه لکه د هرلرېکولواوږدوایل،
ستاسود ماشوم د لرېکولوټول وخت ،اویوبل ته د لرې
کولو نږدېوایل
ایا د لرېکولو بیلګه د ځای پرځایکولو بدلون رامنځتهکوي د قضن په اساس د
مناسن پروش او قضان اجرااتو له
کبي اوکه ننګونه وش ،د ر
ښوونځ لخوا ټاکل ږ
کبي.
لرې بیاکتنه ږ

د ترتیب ټاکل
د  ARDکمېټه د لبې کولو لپاره  IAESټاک چ د ځای په ځای کولوک بدلونونه
دي ،او د اضاف واک او ځانګړو رسایطو برخوک لرېکول.
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که ستاسو د ماشوم په وړاندې د انضباط پړاونو اخیستلو دمخه ،یو ښوونځ
پوهبي چ ستاسو ماشوم یو معلول ماشوم دی لکه څنګه چ پورته د
نه ږ
انضباط مسلواواستثنا لپاره د پوه په اساس بیان شوي ،ستاسوماشوم ممکن
کبي .د معلولیت لرونکوماشومانولپاره چ
د انضباط اقداماتوتابع وي چ پل ږ
.
د پرتلهکولووړ چلندونوک ښکیل دي په هرصورت،که چبې ستاسود ماشوم
د ارزون لپاره د هغه وخت په جریان ک غوښتنه وش چ ستاسو ماشوم د
انضباط اقداماتو تابع وي ،ارزونه باید په چټکه توګه تررسه ش .تر هغه چ
بشبه شوې نه وي ،ستاسوماشوم د ښوونځ د چارواکولخوا ټاکل شوي
ارزونه ړ
کبي ،چ کیدای ش د تعلیم خدماتو پرته تعلیق یا
تعلیم ځای ک پان ږ
راویستل شامل وي.که ستاسو ماشوم د معلولیت لرونک ماشوم په توګه وټاکل
ش ،د ښوونځ لخوا تررسه شوي ارزون او ستاسو لخوا چمتو شوي معلوماتو
په پام ک نیولو رسه ،ښوونځ باید د انضباط اړتیاو په ګډون د  IDEAبرچ B
رسه سم ځانګړې زدهکړې او اړوند خدمات وړاندېکړي .پورته بیان شوی.

قضای چارواکو لخوا راجعکول او عمل
پلکولو او ي
د قانون ي
د IDEAبرخه  Bنه لري:
▪ د یوې ادارې منع کول چ د معلولیت لرونک ماشوم لخوا تررسه
شوي جرم اړوند چارواکو ته راپور ورکړي .یا
▪ د تکزاس قانون پل کونک او قضان چارواک د معلولیت لرونک
ماشوم لخوا تررسه شوي جرمونوته د فدرایل اودولن قانون پلکولو
په اړه د خپلو مسؤلیتونو د تررسهکولو مخه نیس.

د ثبتونو ږلبد
که چبې یو ښوونځ د یو معلول ماشوم لخوا د تررسه شوي جرم راپور ورکړي،
ښوونځ:
▪ باید ډاډ ترلسه ش چ د ماشوم د ځانګړې زده کړېاو انضباط
کبي چ اداره ن د
ثبتونوکان د چارواکو لخوا د پاملرن لپاره ږلبدول ږ
جرم راپور ورکوي؛ او
▪ کیدای ش د ماشوم د ځانګړې زده کړېاو انضباط ریکارډونوکان
کورن تعلیم حقونو او
یوازې تر هغه حد پورې ږلبدول ش چ د
ۍ
محرمیت قانون ( Family Educational Rights and
 )Privacy Act, FERPAلخوا اجازه ورکړل شوې وي.

▪

یو ریاست کویل ش دګړندۍ بهب اوریدلو لپاره مختلف طرزالعملونه
رامنځته کړي په پرتله چ د نورو مناسبو بهب اوریدونکو لپاره ن
رامنځته کړي  ،مګر د مهالوېشبته  ،دا مقررات باید د دې سند د
مقرراتورسه مطابقت ولري چ د مناسب بهب اوریدلو په اړه دي.

تاسو یا ښوونځکویل ش د پرېکړې په اړه دګړندي شوي بهب اوریدنک په ورته
ډول استیناف وکړي لکه څنګه چ د مدن عملونوپه برخهک تشیح شوي د نورو
مناسبو پروسو اوریدونکو پریکړوک.

د استیناف په جریان ېک ځای پرځایکول
کله چ ،لکه څنګه چ پورته تشیح شوي ،تاسو یا ښوونځ د انضباط مسلو
پورې اړوند د مناسب پروش شکایت ثبتکړئ ،ستاسوماشوم باید (مګرکه تاسو
او  TEAیا ښوونځ بل ډول موافق نه وي) د اوریدن مامور تر پرېکړې پورې په
 IAESک پان ش ،یا تر هغه چ د لبېکولو د مودې پای ته رسیدل لکه څنګه
چ چمتو شوي او د ښوونځ پرسونل د ادارې رسلیک لندې تشیح شوي ،هر
کبي.
هغه څه چ لومړی واقع ږ

د ماشومانو لپاره محافظتونه تر اوسه د ځانګړو زده کړو او اړوندو
خدماتو لپاره وړ ندي
عموم
که چبن ستاسوماشوم ل تر اوسه د ځانګړوزدهکړو او اړوندو خدماتولپاره وړ نه
وي ټاکل شوی او د زدهکونکو د رویا لهکوډ څخه رسغړونهکوي ،مګر ښوونځ د
هغه چلند څخه مخک چ د انضباط عمل لمل شوی وي پوهه درلوده (لکه
څنګه چ لندې ټاکل شوي) ستاسو ماشوم و .یو معیوبیت ،نو ستاسو ماشوم
خبتیاک بیان شوي هر ډول محافظت ادعا وکړي.
کویل ش په دې ر

پوه اساس
د
انضباط چارو لپاره د ې
ي
یو ښوونځ به په دې پوهه وګڼل ش چ ستاسو ماشوم د معلولیت لرونک
ماشوم دیکه چبې ،د رویا څخه مخک چ د انضباط عمل رامنځته شوی وي:
▪ تاسو د مناسب تعلیم ادارې نظارت کونک یا اداري کارکوونک یا
ستاسو د ماشوم ښوونک ته په لیکل ډول اندیښنه څرګنده کړې چ
ستاسو ماشوم ځانګړې زدهکړېاو اړوند خدماتو ته اړتیا لري؛
▪ تاسو د IDEAبرچ  Bلندې د ځانګړې زدهکړېاو اړوند خدماتولپاره د
وړتیا اړوند ارزون غوښتنهکړې؛ یا
▪ ستاسو د ماشوم ښوونک یا د ښوونځ نوروکارکوونکو د رویا د یوې
نمون په اړه ځانګړې اندیښن څرګندې کړې چ ستاسو د ماشوم
لخوا په مستقیم ډول د ښوونځ د ځانګړې زدهکړېرییس یا د ښوونځ
نورو نظارتکونککارکوونکو ته ښودل شوي.
استثنا  -یو ښوونځ به داش پوهه ونهګڼل شکه چبې:
▪ تاسو د خپل ماشوم د ارزون اجازه نه ده ورکړې یا د ځانګړو زده کړو
خدماتو څخه انکارکړی دی؛ یا
▪ ستاسو ماشوم ارزول شوی او ټاکل شوی چ د IDEAبرچ  Bلندې
معلول ماشوم نه وي.

ر
پوه بنسټ شتون نلري
کبيکه ې
پل ې ږ
چبې د ې
چ ي
هغه شایط ې
خبتیا ()Notice of Procedural Safeguards
د طرزالعملونو د تطبیق په اړه ر
د تکزاس د معارف وزارت│ د ځانګړو زدهکړو څانګه
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د شخص ر
پبندلو وړ معلوماتو افشاکولو لپاره رضايت
ي
پرته له دې چ معلومات د زده کړې ثبتونوک شتون ولري ،او افشا کول د
 FERPAله مځ د مور او پالر له رضایت پرته مجاز وي ،ستاسو رضایت باید
مخک له دې چ د شخص پبندلو وړ معلومات د برخه اخیستونکو ادارو
چارواکو پرته نورو اړخونو ته ښکاره ش ترلسه ش .مخک له دې چ د IDEA
برچ  Bاړتیا پورهکولو لپاره دګډونکونکو ادارو چارواکو ته د شخص پبندلو وړ
معلومات خپاره ش ستاسورضایت ته اړتیا نشته.
ستاسو خوښه ،یا د وړ ماشوم رضایت چ د ریاست د قانون له مځ د بالغ عمر
ته رسیدیل وي ،باید مخک له دې چ د شخص پبندلو وړ معلومات دګډون
کونکو ادارو چارواکو ته خپاره ش چ د ږلبد خدماتو چمتوکولو یا تادیه کوي
ترلسهکړي.
که ستاسو ماشوم په یوه خصوص ښوونځ ک شامل وي ،یا نوم لیکنهکوي،
اوسبئ،
چ د ښوونځ په ورته ولسوا ۍ
یل ک موقعیت نلري چبې چ تاسو ږ
ستاسو رضایت باید مخک له دې چ ستاسو د ماشوم په اړه د شخص پبندلو
یلک د چارواکو ترمنځ خپاره ش ترلسه ش.
وړ معلومات د ښوونځ په ولسوا ۍ
یل ک
چبې چ خصوص ښوونځ موقعیت لري او د ښوونځ په ولسوا ۍ
اوسبئ.
چارواک چبې چ تاسو ږ
ښوونځ باید د هرچا یو لګ وسان ،پرته له تاسو او د ښوونځ مجاز چارواک
چ ستاسود ماشوم د ځانګړې زدهکړېثبوتونه بیاکتنهکوي ،پرته له دې چ تاسو
د افشاکولو لپاره خوښه درکړي .په دې لګ ک باید د شخص نوم ،د لرسش
نیټه ،او هغه موخه چ د دې لپاره چ شخص د ثبوتونهکارولو واک لري شامل
وي.
په ښوونځک یوچارواک باید د هر ډول شخص پبندلووړ معلوماتومحرمیت
ډاډمن کولو مسولیت په غاړه واخل .ټول هغه کسان چ په شخص توګه د
پبندلووړمعلومات راټولوي یاکاروي باید د IDEAاو FERPAلندی د محرمیت
په اړه د دولت د پالیسیو اوکړنال رو په اړه روزنه یا لرښوون ترلسه کړي .هر
ښوونځ باید د عامه پلټن لپاره ،په ښوونځ ک د هغوکارکوونکو د نومونو او
پوستونو اوسن لیست وسان چ ممکن د شخص پبندلو وړ معلوماتو ته
لرسش ولري.

د معلوماتو محرمیت
کبي:
لکه څنګه چ پدې برخهککارول ږ
تخریب د فزیک تخریب یا د معلوماتو څخه د شخص پبندونکو لرېکول معن
لري ترڅو معلومات نور د شخص پبندلو وړ نه وي.
د زدهکړې ثبوتونه د هغه ریکارډونو ډول چې د تعلیمي ثبوتونه تعریف لندې
پوښل شوي لکه څنګه چ په  CFR 99 34برخهک بیان شوي (هغه مقررات چ
کورن تعلیم حقونو او محرمیت قانون ( )FERPAد U.S.C 20 ،1974
د
ۍ
 1232gپلکوي).
برخه اخیستونکې اداره د هرې ښوونځ ولسوایل ،اداره ،یا اداره ده چ د IDEA
برچ  Bلندی د شخص پبندلو وړ معلومات راټولوي ،سان ،یاکاروي ،یا له هغ
کبي.
څخه معلومات ترلسه ږ
په شخصي توګه د پیژندلو وړ معلومات پدېک شامل دي :ستاسو د ماشوم
کورن د بل غړي نوم؛ ستاسو د ماشوم
نوم ،ستاسو نوم د مور او پالر په توګه ،یا د
ۍ
پته؛ یو شخص پبندونک لکه ستاسو د ماشوم ټولنب امنیت شمبه؛ یا د شخص
ځانګړتیاوو یا نورو معلوماتو لیست چ دا به ممکنه کړي چ ستاسو ماشوم په
معقول یقی رسه وپبن.
تاسو حق لرئ چ د خپل ماشوم ټول تعلیم ثبت دوباره کتنه وکړئ په شمول
هغه برچ چ د ځانګړې زده کړېپورې اړه لري .هغه برچ چ د ځانګړو زده کړو
رسه تړاولري .تاسوکویل ش بل چا ته هم اجازه ورکړئ چ ستاسود ماشوم ثبتونو
بیاکتنه وکړي.کله چ تاسو د ثبتونو بیاکتن غوښتنهکوئ ،نو ښوونځ باید دا پرته
له غب ضوري ځنډ او ستاسو د ماشوم  IEPپه اړه د هرې غونډې دمخه ،د هرې
مناسن پروش اوریدلو یا د حل غونډې څخه مخک ،او په هیڅ حالت ک د
ر
غوښتن له نین څخه د 45جنبی ورځو څخه زیات.

کای ،او فیسونه
توضیحات ،ي
که تاسو پوښتنه وکړئ ،ښوونځ باید ثبوتونه تشیح او تفسبکړي ،په دلیل ک.
ین لر وي چ تاسو به وکویل ش
ښوونځ باید تاسو ته کان درکړي که دا یواز ۍ
ثبوتونه پلټل او بیاکتنه وکړئ .ښوونځ ممکن ستاسو د ماشوم په اړه د زده کړې
ثبوتونه لټونکولویا ببته ترلسهکولولپاره فیس ونه اخل .په هرصورت ،دا ممکن
دکان کولو لپاره فیس واخل که چبې فیس تاسو د ثبوتونه پلټل کولو او بیاکتن
کولو توان نلري.

د یو څخه زیاتو ماشومانو په اړه معلومات
که د زدهکړې په کوم ثبتک له یو څخه د زیاتو ماشومانو په اړه معلومات شامل
وي ،تاسو حق لرئ چ یوازې ستاسو د ماشوم پورې اړوند معلومات معاینه او
خب ش.
بیاکتنه وکړئ یا د دې ځانګړي معلوماتوڅخه ر
تاسو حق لرئ چ د ښوونځ لخوا راټول شوي ،ساتل شوي یاکارول شوي د زده
کړې ثبوتونه ډولونو او ځایونو لیست غوښتنه او ترلسهکړئ.
خبتیا ()Notice of Procedural Safeguards
د طرزالعملونو د تطبیق په اړه ر
د تکزاس د معارف وزارت│ د ځانګړو زدهکړو څانګه
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دې معلوماتوپه اړه د موراوپالراوماشومانود ټولوحقونوتوضیحات ،په شمول
د  FERPAلندې حقونه او د CFR 99 34برخهک د هغ پلکونک مقررات.

د مور او پالر لخوا په خوښه خصوصي ښوونځي کې
ځای پرځای کول
تاسو ځانګړي حقونه لرئ کله چ تاسو په خپله خوښه خپل ماشوم په
خصوص ښوونځ ک ځای په ځای کوئ IDEA .عامه ښوونځ ته اړتیا نلري
چ ستاسو د معلولیت لرونک ماشوم لپاره په خصوص ښوونځ یا تاسیساتو
ک د ځانګړې زده کړېاو اړوند خدماتو پهګډون د زدهکړې لګښت تادیهکړي که
چبې عامه ښوونځ ستاسو ماشوم ته  FAPEچمتوکړي او تاسو ن ځای په
ځای کول غوره کړئ .ماشوم په خصوص ښوونځ یا تاسیساتو ک .په
هرصورت ،په عامه ښوونځ ک چبې چ خصوص ښوونځ موقعیت لري
باید ستاسوماشوم په هغه نفوسک شاملکړي چ اړتیاوې ن د IDEAاحکامو
لندی د ماشومانوپه اړه حل شوي چ د موراوپالرلخوا په خصوص ښوونځ
ک ځای پرځای شوي دي.

د یو اړخیز ځای پرځای کولو لپاره اړتیاوې د ماشومانو مور او پالر
په خصوصي کې ښوونځي په عامه لګښت
تاسو خاص حقونه لرئ کله چ تاسو خپل ماشوم په خصوص ښوونځ ک
ځای په ځایکوئ ځکه چ تاسو د خپل ماشوم لپاره مناسب پروګرام شتون په
اړه د عامه ښوونځ رسه موافق نه یاست.
که ستاسو ماشوم مخک د عامه ښوونځ تر واک لندې ځانګړې زده کړې او
اړوند خدمات ترلسهکړي وي اوتاسوغورهکوئ چ خپل ماشوم په خصوص
ښوونځ ،ابتدان ښوونځ ،یا ثانوي ښوونځ ک د عامه ښوونځ ،محکم یا
محکم لخوا د اجازې یا راجع کولو پرته شامل کړئ .د اوریدن مامور ممکن د
عامه ښوونځ څخه غوښتنه وکړي چ تاسو ته د دې نوم لیکن لګښت تادیه
کړي که چبې محکمه یا د اوریدن مامور وموم چ عامه ښوونځ ستاسو
ماشوم ته د نوم لیکن دمخه په خپل وختک  FAPEنه و چمتوکړی او دا چ
شخص ځای پرځایکول مناسب دي .د اوریدن ماموریا محکمه ممکن ستاسو
ځای په ځای کولوک مناسب وي حن که چبې ځای پرځای کول د ریاسن
لرو چارو رسه سم ندي چ د TEAاو ښوونځیو لخوا چمتو شوي تعلیم باندې
کبي.
پل ږ

د ثبتونو بدلون
که تاسو باور لرئ چ ستاسو د ماشوم د زدهکړې ثبوتونه ناسم ،ګمراه کوونک ،یا
ستاسود ماشوم حقونه رسغړونهکوي ،تاسوکویل ش له ښوونځ څخه وغواړئ
چ معلومات بدل کړي .په یو مناسب وخت ک ،ښوونځ باید پرېکړه وکړي چ
آیا معلومات بدلون کړي .که چبې ښوونځ د غوښتن رسه سم د معلوماتو له
بدلون څخه انکار وکړي ،نو دا باید تاسو ته د ردولو او ستاسو د اوریدلو حق په اړه
خبکړي ترڅو په ثبتونوک معلومات ننګوي .دا ډول اوریدنه د  FERPAلندې
ر
سیمه ایز اوریدنه ده او د  IDEAله مځ د اوریدن پروسه نه ده چ د رن طرفه
کبي.
اوریدونک مامور په وړاندې تررسه ږ
که چبې ،د اوریدلو په پایله ک ،ښوونځ پرېکړه وکړي چ معلومات غلط،ګمراه
کوونک ،یا په بل ډول ستاسو د ماشوم د محرمیت یا نورو حقونو څخه رسغړونه
خبکړي.که ،د اوریدلو په
ده ،دا باید معلومات بدلکړي او تاسو ته په لیکل ډول ر
پایلهک ،ښوونځ پرېکړه وکړي چ معلومات غلط،ګمراهکونک ،یا بل ډول ستاسو
د ماشوم د محرمیت یا نورو حقونو څخه رسغړونه نه ده ،تاسو باید د خپل حق
خب ش چ د معلوماتوپه اړه تبرصه وکړئ .ستاسو د ماشوم په ثبتونوک تر
څخه ر
کبي.
هغه وخته پورې چ ثبت یا سیایل شوې برخه د ښوونځ لخوا ساتل ږ
که تاسو د خپل ماشوم د ځانګړې زده کړېاو اړوندو خدمات ترلسه کولو لپاره په
لیکل ډول خپل رضایت ردکړئ وروسته له دې چ ښوونځ په پیل ک ستاسو
ماشوم ته خدمات وړاندېکړي ،نو ښوونځ اړتیا نلري چ ستاسو د ماشوم د زده
ان رسید ته
کړې ثبوتونه تعدیلکړي ترڅوستاسو د ماشوم د ځانګړې زدهکړېپخو ۍ
کوم حوایل لرېکړي .اواړوند خدمات .په هرصورت ،تاسواوس هم حق لرئ چ
له ښوونځ څخه وغواړئ چ ستاسو د ماشوم ثبوتونه بدلونکړيکه تاسو باور
لرئ چ ثبوتونه غلط،ګمراهکوونک ،یا ستاسو د ماشوم حقونه رسغړونهکوي.

خونديتوبونه او ویجاړی
ښوونځ باید ستاسو د ماشوم د ثبوتونه محرمیت د راټولولو ،ذخبه کولو ،افشا
کولو ،او ویجاړولو پړاونوک خوندي کړي .تخریب د فزیک تخریب یا د معلوماتو
څخه د شخص پبندونکو لرې کول معن لري ترڅو معلومات نور د شخص
خب درکړي کله چ ستاسو د ماشوم په
پبندلو وړ نه وي .ښوونځ باید تاسو ته ر
ثبتونوک معلومات نورستاسوماشوم ته د تعلیم خدماتوچمتوکولوته اړتیا نلري.
معلومات ستاسو په غوښتنه له منځه یوړل ش پرته له دې چ نوم ،پته ،د تلفون
درچ ،د حاضۍ ثبت ،په ټولګیوکګډون ،د ر
شمبه ،ر
بشبه شوې ،او
درچکچه ړ
بشب شوی.
کال ړ

خبتیا
مور او پالر ته ر
خبتیا ورکړي چ مور او پالر ته د شخص پبندلو وړ معلوماتو محرمیت
 TEAبه ر
خبتیا په ایالت
خبتیا لپارهکاف وي  ،پشمول د هغه حد توضیحات چ ر
بشب ر
په اړه ړ
کبي؛ د ماشومانوتوضیحات
کول
ور
ک
بو
ژ
نیو
ر
مو
په
ګروپونو
نفوس
مختلف
کد
ږ
کبي ،د معلوماتو ډولونه
چ په شخص توګه د پبندلو وړ معلومات ساتل ږ
غوښتل شوي ،د معلوماتو په راټولولوککارول شوي میتودونه ،په شمول د هغه
رسچینو په شمول چ معلومات راټول شوي ،او د معلوماتوکارول؛ د پالیسیو او
کړنالرو لنډیز چ برخه اخیستونک ادارې باید د ذخبه کولو ،دریم ډیل ته افشا
کولو ،د شخص پبندلو وړ معلوماتو ساتلو ،او ویجاړولو په اړه تعقیب کړي؛ او د
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د  18کلنۍ څخه مخکې بالغ زده کونکي

د تادیاتو محدودیت

کورنکوډ په  31فصلک ځین رسایط تشیح شوي چ په پایلهک
د تکزاس د
ۍ
کبي.که ستاسوماشوم د دې څبک لندې
ماشوم د 18ۍ
کلن څخه مخک بالغ ږ
بالغ وي ،د  IDEAلندې حقونه به په هغه وخت ک ستاسو ماشوم ته انتقال
ش.

مخکین پراګرافک بیان شویکیدای شکم ش یا رد ش
د تادن لګښت چ په
ۍ
وروسن غونډهک چ تاسو د عامه ښوونځ څخه د خپل
که :د  ARDکمېن په
ۍ
خب نه و ورکړی
ماشوم د ایستلو دمخه برخه اخیسن وه ،تاسو د  ARDکمېن ته ر
چ تاسو ځای پرځای کول رد کوئ .د عامه ښوونځ لخوا وړاندیز شوی چ
ستاسوماشوم ته FAPEچمتوکړي ،په شمول ستاسود اندیښن بیانول اوستاسو
اراده چ ستاسو ماشوم په عامه لګښت په خصوص ښوونځک شاملکړي؛ یا
لږترلږه  10کاري ورچ ،په شمول د رخصتیوپه شمول چ په یوهکاري ورځک واقع
کبي ،مخک له دې چ ستاسوماشوم له عامه ښوونځ څخه ویستل ش ،تاسو
ږ
خبتیا نه وه ورکړې؛ یا ،مخک له دې چ
د دې معلوماتو عامه ښوونځ ته لیکل ر
ستاسوماشوم له عامه ښوونځ څخه ویستل ش ،عامه ښوونځ تاسوته د خپل
خبتیا چمتوکړې ،په شمول د ارزون
ماشوم د ارزون د ارادې په اړه
مخکین لیکل ر
ۍ
د موچ بیان چ مناسب اومعقول و ،مګرتاسوداکارنه دیکړی .ماشوم د ارزون
لپاره شتون لري؛ یا محکمه وموندله چ ستاسوکړن غب معقول وې

د ساتنئ لپاره بدیلونه
یل یو باوري ځواک یا د تصمیم نیولو یو باوري
عامه ښوونځ باید د څارنوا ۍ
کبي.
ر
ا
اج
ا
و
لخ
کونک
زده
بالغ
د
ستاسو
موافقتنام ته درناوی وکړي چ
ږ

اړین خبرتیاوې او معلومات
ستاسو د ماشوم د  17د پیداکیدو په ورځ یا مخک ،عامه ښوونځ باید تاسو او
خبتیا چمتوکړي چ د مور او پالر د حقونو ږلبد بیانوي
ستاسو ماشوم ته لیکل ر
پرسن د بدیلونو په اړه معلومات پک شامل دي ،په شمول
پرسن او د رس ۍ
او د رس ۍ
د مالتړشوي پرېکړېکولوتړونونه ،اونورمالتړونه اوخدمات چ ممکن مرسته
وکړي ستاسو ماشوم په خپلواکه توګه ژوندکوي .ستاسو د ماشوم  IEPباید دا
هم ووان چ عامه ښوونځ دا معلومات چمتوکړي.
کلن ک ،عامه ښوونځ باید تاسو او ستاسو ماشوم ته
ستاسو د ماشوم په  18ۍ
خبتیا درکړي چ د مور او پالر حقونه بالغ زده کونک ته ږلبدول شوي .په
لیکل ر
پرسن
دې لیکل ر
پرسن په اړه معلومات او رسچین او د رس ۍ
خبتیاک باید د رس ۍ
بدیلونه شامل وي ،په شمول د مالتړشوي پرېکړېکولوتړونونه ،اونورمالتړونه
او خدمات چ ممکن ستاسو ماشوم رسه په خپلواکه توګه ژوندکولوک مرسته
خبتیاک باید د اړیکو معلومات هم شامل وي ترڅو د اضاف
وکړي .پدې لیکل ر
معلوماتو په لټهک وکارول ش.

د ځانګړو زده کړو معلومات
که تاسو د ځانګړو زده کړو مسلو په اړه معلوماتو ته اړتیا لرئ ،تاسوکویل ش د
ځانګړې زده کړېمعلوماتو مرکز ته په 1-855-SPEDTEX (1-855-773-
) 38391اړیکه ونیس .که تاسو دې شمبې ته زنګ ووه او یو پیغام پریږدئ،
یو څوک به ستاسو تلفون د عادي سوداګرۍ ساعتونو په جریان ک ببته راویل.
هغهکسان چکاڼه یا د اوریدلو سخته وي ممکن د ریل تکزاس پهکارولو رسه د
 SPEDTEXشمبې ته په  1-1-7تلفون وکړي.

م لپارهکم یا رد نس
په هرصورت ،د تادن لګښت باید د ر
خبتیا چمتوکولوک د ناکا ۍ
خبتیا چمتوکولوڅخه منعکړي؛ تاسود بیان شوي
که :عامه ښوونځ تاسوته د ر
خبتیا نه وه ترلسه کړې؛ یا د مخکینیو
خبتیا چمتوکولو لپاره د خپل مسؤلیت ر
ر
غوښتنورسه موافقت ممکن ستاسو ماشوم ته فزیک زیان ورسوي .د محکم یا د
خبتیا
اوریدونک مامور په اختیارک ،د تادن لګښت ممکن کم نه ش یا د اړتیا وړ ر
چمتوکولوک ستاسود پان راتلولپاره رد نه شکه تاسوسواد نه لرئ یا په انګلیس
مخکین اړتیا رسه موافقت احتمال لري .ستاسو ماشوم
ک لیکل نس کویل ،یا د
ۍ
ته جدي احساسان زیان.

د مور او پالر د حقوقو انتقال
کبيکله چ ماشوم د
د  IDEAلندې د مور او پالر ټول حقونه ماشوم ته ږلبدول ږ
ورسبي .د تکزاس قانون له مځ د اکبیت عمر 18کلن دی .د ډیری
بالغ عمر ته
ږ
کلنک ماشوم
ماشومانو لپاره ،په دې سندک د مور او پالر ټول حقونه چ په  18ۍ
کبي،
کبيکله چ د موراوپالرحقونه ستاسوبالغ زدهکونک ته ږلبدول ږ
ته ږلبدول ږ
هغه حق لري چ تعلیم پرېکړې وکړي،که څه هم عامه ښوونځ باید تاسو ته د
خبتیاوې درکړي .په هرصورت،
خبتیاوې او مخک لیکل ر
 ARDکمېن د غونډو ر
تاسو ممکن په غونډوک ګډون ونه کړئ مګر دا چ په ځانګړې توګه د بالغ زده
کونک لخوا بلنه ورکړل شوې وي ښوونځ یاکه ستاسو بالغ زدهکونک تاسو ته دا
حق د مالتړ شوي پرېکړېکولو تړونک درکوي.

د بالغ زده کونکي لپاره د محکمې لخوا ټاکل شوی ساتونکی
که چبې محکم تاسویا بلکس د بالغ زدهکونک قانون ساتونک په توګه وټاک،
کبي .په قانون توګه ټاکل
د  IDEAلندې حقونه به بالغ زده کونک ته نه ږلبدول ږ
شوی ساتونک به حقونه ترلسهکړي.

بندي بالغ زده کوونکی
کلنک بالغ
که چبې بالغ زدهکونک په بندک وي ،د IDEAټول حقونه به په  18ۍ
زده کونک ته ږلبد ش .تاسو به دا حق ونه سان چ د ځانګړې زده کړېاړوند
خبتیاوې ترلسهکړئ
مخکین لیکل ر
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▪
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▪

شخړه باید د IAESد ځای پرځایکولو د څرګند عزم یا ټاکلورسه تړاو
ونلري.
تاسو او ښوونځ باید په ورته وخت ک د ځانګړې زده
کړېمنځګړیتوبک ښکیل نه وي.
په لنجه ک مسل باید د ځانګړې زده کړېشکایت یا د ځانګړې زده
کړېد پروش د اوریدلو موضوع نه وي.
اوسن غوښتن د ثبتولو
تاسواوښوونځ باید د IEPاسانتیاوولپاره د
ۍ
په ورته ښوونځ ک د ورته ماشوم په اړه د  IEPپه اسانتیاک برخه
وانخل.
د ریاست د  IEPاسانتیاوو پروګرام پورې اړوند د دولت حاکمیت په
ک موندل کیدی ش 19 TAC §89.1197 (Link:
).bit.ly/3bCULCL

د منځګړیتوب خدمات
منځګړیتوب باید د  IDEAبرچ  Bلندی د هرې موضوع په اړه د شخړو د حل
لپاره شتون ولري ،په شمول د هغه مسلو په شمول چ د قانون بهب شکایت
کبي .په دې توګه ،منځګړیتوب د  IDEAبرچ  Bلندې د
ثبتولو دمخه راپورته ږ
لنجو د حلکولو لپاره شتون لريکه تاسو د مناسب بهب شکایت درجکړی وي
یا نه د مناسب بهب اوریدلو غوښتنه وکړئ لکه څنګه چ د ټاکل شوي د بهب
کړنالرو رسلیک لندې تشیح شوي .منځګړیتوب د ماشوم د پبندن ،ارزون،
یا د زدهکړې ځای پرځای کولو ،یا ماشوم ته د  FAPEچمتوکولو په اړه د مور او
پالر او ښوونځیو ترمنځ لنجو پورې محدود نه دی.
منځګړیتوب یوه داوطلبانه بهب ده په دې توګه ،که تاسو او ښوونځ دواړه په
داوطلبانه توګه په منځګړیتوبک دګډون لپاره موافق یاست TEA ،ترتیبوي او
د منځګړیتوب لپاره پیس ورکوي .منځګړیتوب ممکن د IDEAلندی ستاسو د
مناسب بهباوریدلو یاکوم بل حق د ځنډولو یا ردولو لپاره ونهکارول ش.
مناسن
 TEAپه اتوماتيک ډول د منځګړیتوب خدمات وړاندېکوي هرکله چ د ر
بهباوریدلوغوښتنه وش .مګر ،تاسوکویل ش د منځګړیتوب خدماتوغوښتنه
وکړئ هرکله چ تاسو او ښوونځ د IDEAبرچ  Bلندې دکوم موضوع په اړه
اختالف لرئ.
یلکارکوونکوندي چ د ماشوم په تعلیم
منځګړیتوب د TEAیا د ښوونځ ولسوا ۍ
یا پاملرنک دخیل وي چ د منځګړیتوب بهب موضوع وي ،او دوی نسکویل
داش شخص یا مسلګګن ولري چ د دوی موچ رسه په ټکرک وي .یوڅوک
یل یا د TEAکارکوونک
چ په بل ډول د منځګړیتوب وړتیا لري د ښوونځ ولسوا ۍ
نه دی یوازې د دې لپاره چ هغه یا هغ ته د منځګړیتوب په توګه د خدمت
کبي .منځګړي هغه مسلګکسان دي چ
کولولپاره د TEAلخوا معاش ورکول ږ
د شخړو په حلکولوک وړ اوروزل شوي او د ځانګړوزدهکړو قوانینوپوهه لري.
د منځګړیتوب دنده دا ده چ هدفمند وي او په منځګړیتوبک دکوم لوري اړخ
نه اخل .د منځګړیتوب موخه دا ده چ تاسو او ښوونځ رسه داش موافق ته
رسیدوک مرسته وکړئ چ تاسو دواړه راص وي

د النجو حل کول
ممکن داش وختونه ويکله چ تاسو د ښوونځ لخوا د خپل ماشوم د ځانګړې
زده کړېاو اړوندو خدماتو پورې اړوند تررسه شوي اقداماتو رسه موافق نه یاست.
کبي چ د ښوونځ کارکونک رسه کار وکړئ ترڅو توپبونه
تاسو په کلکه هڅول ږ
پیښبي .تاسوکویل ش له ښوونځ څخه وپوښن چ د
حل کړيکله چ دوی ږ
مور او پالر لپاره د شخړې د حل کوم انتخابونه وړاندیزکوي TEA .د ځانګړو زده
کړو د اختالفونو د حل لپاره څلور رسم اختیارونه وړاندې کوي :د ریاسن IEP
اسانتیا ،د منځګړیتوب خدمات ،د ځانګړې زده کړېد شکایتونو د حل بهب ،او د
اوریدلو مناسب بهب پروګرام.

د شکایاتو او اوریدلو او د ځانګړي تعلیمي شکایتونو د بهیر لپاره د
کړنالرو ترمنځ توپیر
د فدرایل ځانګړې زده کړېمقررات د ځانګړې زده کړېشکایتونو او د مناسب بهب
شکایتونو او اوریدلو لپارره جالکړنالرو ټاک .لکه څنګه چ پورته تشیح شوي ،هر
فرد یا سازمان ،په شمول د یوهیواد څخه بهر،کویل ش د ځانګړې زدهکړېشکایت
درجکړي چ د ښوونځ ،TEA،یاکوم بل عامه ادارې لخوا د IDEAبرچ  Bاړتیا
څخه د رسغړون ادعاکوي .یوازې تاسو یا یو ښوونځ کویل ش د پروپوزل یا د
معلولیت لرونک ماشوم د پبندن ،ارزون یا تعلیم ځای په ځایکولو ،یا ماشوم
ته د  FAPEچمتوکولو پیلکولو یا بدلولو څخه نه منلو په اړه د هرې مسل په اړه
د مناسب پروش شکایت ثبت کړئ .پداش حال ک چ  TEAعموما باید د
ځانګړې زده کړېشکایت د  60تقویم ورځو مهالوېشک حل کړي ،پرته له دې چ
مهالوېشپه سمه توګه وغزول ش ،د بهبد اوریدن یو رن طرفه مامورباید د مناسب
بهب شکایت واوري (که د حل غونډې یا منځګړیتوب له لرې حل نس) او د حل
کولو دورې له پای ته رسیدو وروسته د  45جنبی ورځوک لیکل پرېکړه صادر
کړئ ،لکه څنګه چ په دې سندک د حل بهب رسلیک لندې تشیح شوي ،پرته
له دې چ د اوریدن مامور ستاسو په غوښتنه یا د ښوونځ په غوښتنه د
مهالوېشیو مشخص توسیع ورکړي.

د ریاست  IEPاسانتیا
لکه څنګه چ د ریاست قانون ته اړتیا ده TEA ،د ریاسن  IEPاسانتیاو پروژه
رامنځته کړې ترڅو خپلواک  IEPتسهیل کونک چمتوکړي ترڅو د  ARDکمېن
غونډې رسه د هغو اړخونو لپاره مرسته وکړي چ د معلولیت لرونک ماشوم لپاره
د  FAPEچمتوکولو پورې اړوند پریکړو په اړه شخړه لري .هغه رسایط چ دTEA
لپاره باید د یو خپلواک تسهیلکونک چمتوکولو لپاره پوره ش په لندې ډول دي:
بشبه اولسلیک
▪ د غوښتن فورمه باید ستاسواوښوونځ دواړولخوا ړ
ش .دا فورمه په انګلیس او هسپانوي ژبو آنالین شتون لري
Individualized Education Program Facilitation (Link:
 .)bit.ly/3spluIVدا د TEAپه غوښتنه هم شتون لري.
▪ شخړه باید د ARDکمېن غونډې پورې اړه ولري چ په هغهک دIEP
د یو یا ډیرو اړینو عناضو په اړه دوه اړخبه توافق ته ونه رسیدل او د
 ARDکمېن موافقه وکړه چ غونډه بیا پیلکړي.
▪ تاسو او ښوونځ باید د  ARDکمېن د غونډې په پنځو ورځوک د
غوښتن فورمه ډکه کړي چ په اختالف رسه پای ته ورسیده ،او یو
تسهیل کونک باید د غونډې د بیا رابللو لپاره په ټاکل شوې نیټه ک
شتون ولري.

خبتیا ()Notice of Procedural Safeguards
د طرزالعملونو د تطبیق په اړه ر
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ثبتويکویل ش د ریاست بیلګه فارم یاکوم بل سند وکاروي تر هغه چ شکایت
ټول اړین معلومات پک شامل وي.

د منځګړیتوب اوسن لیست ته لینک موندل کیدی ش Office of General
.)Counsel, Special Mediation Program (Link: bit.ly/39yQTjK

ستاسولیکل شکایت باید هغه رسغړون تشیحکړي چ د شکایت ترلسهکولو
نین څخه یوکال دمخه پیښ شوي .په شکایت ک باید شامل وي :یو بیان چ
عامه ادارې د ځانګړې زدهکړېاړتیا څخه رسغړونهکړې ،هغه حقایق چ بیان پر
بنسټ ولړ دی ،او ستاسو لسلیک او د اړیکو معلومات .که شکایت د یو
ځانګړي ماشوم په اړه وي ،په شکایتک باید دا هم شامل وي :د ماشوم نوم او
پته یا د اړیکو موجود معلومات که چبې ماشوم رن کوره وي ،د ماشوم د
ښوونځ نوم ،اود ماشوم د ستونزې د نوعیت توضیحات ،په شمول د ستونزې
پورې اړوند حقایق تر هغه حده چ تاسو ته پبندل شوي او په وختک شتون
لري .په شکایتک باید د ستونزې وړاندیزشوی حل هم شامل وي چ د شکایت
په وختک شکایتکونک ته معلومه او شتون لري.

که تاسو او ښوونځ د منځګړیتوب لپاره موافق یاست ،تاسوکویل ش د یو
ځانګړي منځګړیتوب کارولو موافقه وکړئ ،یا یو منځګړیتوب به په تصادف توګه
وټاکل ش .په هر حالت ک ،منځګړی به تاسو رسه سمدلسه اړیکه ونیس ترڅو
د منځګړیتوب ناسته په داش ځای او وختک چ تاسو او ښوونځ ته مناسب
وي مهالویشکړئ.

د ځانګړې زدهکړېشکایت درجکولورسه TEA،به شکایتکونک ته موقع ورکړي
چ په شکایت ک د تورونو په اړه اضاف معلومات وړاندې کړي ،یا په شفاه یا
لیکل ډول TEA .به عامه ادارې ته یو موقع هم ورکړي چ شکایت ته ځواب
ورکړی او د شکایت حلکولولپاره وړاندیزوړاندېکړي .همدارنګه TEA ،به هغه
مور او پالر ته چ شکایت درج کړي او عامه ادارې ته موقع ورکړي چ په
منځګړیتوبک برخه واخل.
د ځانګړې زده کړېشکایت ترلسه کولو وروسته د  60جنبی ورځو دننهTEA ،
څبنه تررسهکړي .د شکایت
به د اړتیا په صورتک د ساچ د پلټن پهګډون یوه ړ
د حل لپاره د 60کلبې ورچ مهالوېشممکن د ځانګړي شکایت په اړه د استثنان
رسیطو له امله وغځول ش یا که د ځانګړې زده کړېشکایت دواړه خواوې د
ا
منځګړیتوب یا د لنجو د حل لپاره نورو بدیل وسیلوک د ښکیلتیا لپاره د تمدید
رسه موافق وي.
د تحقیقاتو په تررسه کولوک TEA ،به ټول اړوند معلومات بیاکتنه وکړي او یو
خپلواک پرېکړه وکړي چ آیا عامه ادارې د فدرایل یا دولن ځانګړي تعلیم اړتیاو
څخه رسغړونه کړې ده TEA .به یوه لیکل پرېکړه صادرهکړي چ د هر تورونو
په اړه د حقیقت موندن ،پایل ،او د TEAد پرېکړې دلیل پهګډون.
د هغه شکایت په حل کولوک چ  TEAد مناسبو خدماتو په وړاندې کولوک
ناکام وموندله TEA ،باید د مناسبو خدماتو په وړاندې کولوک ناکام په ګوته
کړي ،په شمول د اصالځ اقدام په شمول چ د ماشوم اړتیاوو ته د رسیدو لپاره
جبان خدمات یا د پیسو تادیه) او مناسب د ټولو معلولیت
مناسب وي (لکه د ر
لرونکو ماشومانو لپاره د خدماتو راتلونک چمتوکول.
وروسن ده اوممکن استیناف ونه
د ځانګړې زدهکړېشکایت په اړه د TEAپرېکړه
ۍ
ش.

کبي باید محرم وي .دوی
هغه ر
خبې اترې چ د منځګړیتوب په بهبک تررسه ږ
نسکویل په راتلونکک د شواهدوپه توګه وکارول ش په راتلونکک د یوې فدرایل
محکم یا ایالن محکم په مدن بهبک چ د IDEAبرچ Bلندې مرسته ترلسه
کوي.
که تاسواو ښوونځ د منځګړیتوب د بهب له لرې شخړه حلکړئ ،دواړه خواوې
باید یو قانون پابند تړون ته ننوچ چ حل ن بیانوي .تړون په ډاګهکړي چ ټول
کبي او
هغه بحثونه چ د منځګړیتوب بهب په جریان ک پیښ شوي محرم پان ږ
کیدای ش د راتلونک بهب په اوریدلو یا مدن بهبک د شواهدو په توګه ونهکارول
یل د استازي لخوا هم لسلیک ش
ش .تړون باید ستاسو او د ښوونځ د ولسوا ۍ
یل د تړلوواک لري .لیکل شوی ،لسلیک شوی منځګړیتوب
چ د ښوونځ ولسوا ۍ
تړون په هر هغه محکمه ک چ د ریاست د قانون له مځ د دې ډول قضن یا د
یل محکمه ک د اوریدلو واک لري په قانون توګه پابند او د تطبیق وړ
فدرایل ولسوا ۍ
دی.
تاسوکویل ش د منځګړیتوب بهب په اړه نور معلومات د  TEAپه ویب پاڼه ک
وموم Office of General Counsel, Special Mediation Program
.)(Link: bit.ly/39yQTjK
د ځانګړوزدهکړومنځګړیتوب بهبپورې اړوند دولن حاکمیت پهک موندلکیدی
ش .TAC §89.1193 (Link: bit.ly/35Dyrp2) 19

د ځانګړو زده کړو د شکایتونو د حل بهیر
د ځانګړي تعلیم لنجود حل لپاره بل انتخاب د TEAد ځانګړې زدهکړېشکایتونو
حل بهبده .په دې سندک ،د ځانګړې زدهکړېشکایت اصطالح د IDEAاود هغ
پل کولو مقرراتو لندی ریاسن شکایت ته اشاره کوي .که چبن تاسو باور لرئ
چ یوې عامه ادارې د ځانګړي تعلیم اړتیا څخه رسغړونه کړې ،یاکه تاسو باور
لرئ چ یوه عامه اداره د اوریدلو پرېکړه نه پل کوي ،تاسوکویل ش یو لیکل
شکایت  TEته واستوئ .A.تاسو باید خپل شکایت هغه ادارې ته هم واستوئ چ
د چا په وړاندې شکایت ثبت شوی وي په ورته وختک تاسو خپل شکایت TEA
ته واستوئ .هر سازمان یا غړی ،په شمول د بل ایالت څخه ،کویل ش د TEA
رسه د ځانګړې زدهکړېشکایت درجکړي د شکایت مهالوېشبه بله ورځ وروسته له
هغ پیل ش چ  TEAشکایت ترلسهکړي.
 TEAد ځانګړو زده کړو شکایت په ثبتولوک د مور او پالر او نورو اړخونو رسه د
مرسن لپاره د بیلګه فورمه جوړه کړې .هغه اړخ چ د ځانګړې زده کړېشکایت
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ښوونځ لخوا د ځانګړي غلط بیانونو له امله چ ستونزه ن حل کړې یا دا چ
ښوونځ ستاسو څخه هغه معلومات پټ کړي چ تاسو ته د چمتوکولو اړتیا
وه د قانون بهب شکایتکولو څخه منع شوي .پداش حالک چ د IDEAاړتیا
نه ده ،د تکزاس ایالت قانون چمتو کوي چ په ځینو حاالتو ک ،د یو کلن
محدودیتونو قانون چ د ټاکل شوي بهب شکایت درجکولو لپاره د محدودیتونو
یوکلن قانونکیدای ش تمویل یا ودرول شکه تاسود وسله والوځواکونوفعاله
وظیفه غړي یاست ،دکمیسون قول اردو د مل سمندري او اتموسفب اداره ،یا د
متحده ایالتو د عام روغتیا خدماتوکمیسون شوي قول اردو ،اوکه چبې د
فدرایل قانون محدودیتونو مقررات چ د خدماتو غړو ملګ ریلیف قانون په نوم
کبي.
کبي په تاسو باندې پل ږ
پبندل ږ

که چبې په شکایت ک راپورته شوې مسله د ورته اړخونو په ګډون د اوریدلو په
مناسب بهبک پرېکړه وش ،د اوریدلو پرېکړه په دې مسله پابنده ده ،او TEAبه
خب ورکړي.
شکایتکوونک ته ر

مناسن بهب د اوریدلو غوښتنه کولو لپاره د مناسب پروش شکایت
که تاسو د ر
درج کړئ ،تاسو د دې ثابتولو بار لرئ چ ښوونځ د ځانګړې زده کړېاړتیا
مناسن
رسغړونهکړې .په ځینورسایطوک ،ښوونځ ممکن ستاسوپه وړاندې د ر
بهب د اوریدلو غوښتنه وکړي .په دې حالتک ،ښوونځ د ثبوت بار لري.

 TEAباید د مور او پالر او نورو عالقه لرونکو اشخاصو په شمول د مور او پالر د
روزن اومعلوماتومرکزونه ،د ساتن اولس وهن ادارې ،د ژوند خپلواک مرکزونه،
او نورو مناسبو ادارو پهګډون د شکایتکولو طرزالعملونه په پراخهکچه د خبولو
لپاره لیکل طرزالعملونه ولري.

مخک له دې چ تاسو ښوونځ ته د هر هغه مسلو په اړه محکمه ک دعوی
وکړئ چ مخک لیست شوي وي ،تاسو باید د مناسب پروش شکایت درج
کړئ.که تاسو داکار نه ويکړی ،په محکمهک ستاسو ادعاګان ردکیدی ش.

د مناسبې بهیر د اوریدلو غوښتنه کول

مناسن بهب اوریدلوغوښتنهکولوحق
د شکایت ثبتول ستاسو د منځګړیتوب یا د ر
نه اخل .که تاسو شکایت درج کړئ او د ورته مسلو په اړه د مناسب بهب اوریدلو
غوښتنه وکړئ TEA ،به په شکایت ک کوم مسل چ د اوریدن پای ته رسیدو
کبي یو طرفهکړي .په شکایت ک هره
پورې په مناسبه بهبک په اوریدلوک حل ږ
ستونزه چ د اوریدن د بهب برخه نه وي په دې سندک بیان شوي مهال ویشونو
اوکړنالروک به حل ش.

وروسن پرېکړې د اغبمن پل کیدو ډاډ
 TEAباید د اړتیا په صورت ک د خپل
ۍ
ترلسه کولو لپاره لیکل طرزالعملونه هم ولري ،په شمول )a( :تخنیک مرسن
خبې اترې او ( )cد موافقت ترلسهکولو لپاره اصالچکړنب.
فعالیتونه; ( )bر
تاسوکویل ش د  TEAپه ویب پاڼه ک د ځانګړې زده کړېد شکایت بهب او د
څبن فورمو په اړه نور معلومات ترلسهکړئ Special Education
شکایتونو د ړ
.)Dispute Resolution Processes (Link: bit.ly/3bL6n73

تاسو یا ښوونځ ممکن تر هغه وخته پورې د اوریدلوبهب ونلري تر څو چ تاسو
یا ښوونځ (یا ستاسو وکیل/استازو یا د ښوونځ وکیل/استازو) د قانون پروش
شکایت درج نهکړي چ پدېک شامل دي :ستاسود ماشوم نوم اوپته یا د اړیک
موجود معلومات که ستاسو ماشوم وي رن کوره ستاسو د ماشوم د ښوونځ
نوم؛ ستاسو د ماشوم د ستونزې تشیح ،په شمول د ستونزې پورې اړوند
حقایق؛ او د ستونزې حل چ تاسو ن وړاندیزکوئ تر هغه حده چ تاسو ته
پبندل شوي او په وختک شتون لري.

ټاکلی بهیر طرزالعملونه

د قانون بهب د شکایت لپاره یوه فورمه د  TEAڅخه شتون لري Office of
General Counsel, Special Education Due Process Hearing
.)(Link: bit.ly/2XCdKFw

د ځانګړوزدهکړو د لنجو د حل لپاره څلورم انتخاب د اوریدلو د بهب پروګرام ده .د
اوریدن په مناسب بهبک ،د اوریدن یو رن طرفه مامور د اړخونو څخه ثبوتونه
اوري او په قانون توګه پابند پرېکړهکوي.

تاسو اړتیا نلرئ د  TEAفورمه وکاروئ ،مګر ستاسو شکایت باید پورته اړین
معلومات ولري.

د اوریدلوغوښتنهکولولپاره ،تاسویا ښوونځ (یا ستاسووکیل/استازویا د ښوونځ
وکیل/استازو) باید بل اړخ ته د مناسب بهب شکایت وسپارئ او د  TEAرسه ن
وسپارئ .تاسوحق لرئ چ د خپل ماشوم د پبندن ،ارزون یا تعلیم ځای پرځای
کولو ،یا ستاسو ماشوم ته د  FAPEچمتوکولو په اړه د هرې موضوع په اړه د
مناسب بهب شکایت درجکولو له لرې د مناسب بهب اوریدلو غوښتنه وکړئ.

تاسو ،ستاسو وکیل ،یا ستاسو استازی (یا ښوونځ ،د هغ وکیل ،یا د هغ
استازی) باید د لیکل شوي قانون بهب شکایت په ورته وختک TEAاومخالف
لوري ته واستوي .د مناسب بهب شکایت باید محفوظ وساتل ش.
د دې لپاره چ د یومناسب بهبشکایت مخ په وړاندې لړ ش ،دا بایدکاف وګڼل
ش (د پورته منځپانک اړتیاوې پورهکړي) د دې لپاره چ د یومناسب بهبشکایت
مخ په وړاندې لړش ،دا بایدکاف وګڼل ش (د پورته منځپانک اړتیاوې پورهکړي).
خبتیا برلسهکولو په پنځو ورځوک دننه چ ترلسه کوونکګوند (تاسو یا د
د ر
یل) د مناسب بهب شکایت ناکافګن ،د اوریدن افش باید پرېکړه
ا
و
ولس
ښوونځ
ۍ

د ځانګړو زده کړو د شکایتونو بهب پورې اړوند ریاست مقررات په دې ځای ک
موندیل ش .TAC §89.1195 (Link: bit.ly/35IU1rY) 19

که چبې تاسو د  2022کال د اګسټ میاشن په 31مه نېټه یا له هغ مخک د
رسم پروش شکایت ثبت کړئ ،د هغه مهال د نافذه قوانینو له مځ اړ یاست
خبتیا وروسته په یوه
چ د ادعا شوي اقدام په اړه چ د شکایت اساس جوړوي له ر
کالک د ننه هغه ثبتکړئ .نوپدې توګه په قانونک د تعدیل له امله چ د2022
سپټمب میاشن له 1ۍ نېن پیل شوی ،تاسو باید خپل د رسم پروش
کال د
ر
خبتیا وروسته
شکایت د ادعا شوي اقدام په اړه چ د شکایت اساش جوړوي له ر
په دوه وکلونوک د ننه ثبت کړئ .همدارنګه دغه ضب العجل د محدودیت د
کبيکه چبې تاسو د
قانون په نامه هم یادېږي .دا مهالوېشپه تاسو باندې نه پل ږ
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کبي .که په عمل ک ډسپلی شامل وي ،د انضباط شخړو په جریان ک د
ږ
ماشوم د ځای پرځای کولو په اړه د بحث لپاره د اپیل په جریان ک ځای پرځای
کول وګورئ.
سن بهب په شکایتک ستاسو د ماشوم لپاره غوښتنلیک شامل
که چبې د منا ر
وي چ په لومړي رسک په عامه ښوونځک شامل ش ،ستاسو ماشوم باید د
بشبیدو پورې ،که تاسو رضایت
عامه ښوونځ په پروګرام ک د ټولو عملونو تر ړ
لرئ ،ځای په ځایکړئ.که ماشوم درېکلن وي اود ماشومتوب د لومړن لس
وهن ( )Early Childhood Intervention, ECIپروګرام څخه ږلبدوي ،د
استوګن ځای د  ECIخدمات ندي .که ماشوم د ځانګړو زده کړو او اړوندو
خدماتو لپاره وړ وي او د مور او پالر رضايت ولري ،هغه خدمات چ په شخړه
ک نه وي باید چمتو ش.
کبي تاسو
که چبې د اوریدن مامور په مناسبه بهبک چ د  TEAلخوا تررسه ږ
رسه موافق وي چ دا مناسبه ده چ ستاسو د ماشوم ځای پرځای کول بدل
کړئ ،د ځای په ځای کولوک دا بدلون باید ستاسو او ریاست ترمنځ د یو تړون
په توګه وګڼل ش .له همدې امله ،د ځای پرځایکولودا بدلون ستاسود ماشوم
اوسن ځای پرځایکول د نورو غوښتنلیکونو پایلو ته انتظار باش.
ۍ

د حل کولو دوره
پرته له دې چ دګړندي اوریدلو په حالت ک ،ستاسو د مناسب بهب شکایت
ترلسهکولو په  15جنبی ورځوک ،ښوونځ باید ستاسو رسه ،د پرېکړېکولو
واک رسه د ښوونځ استازی ،او د  ARDکمېن اړوند غړي رسه یوه غونډه جوړه
کړي .ستاسو او ښوونځ لخوا غوره شوی .ښوونځ ممکن یوازې په ناسته ک
وکیل ولريکه تاسو په ناستهک وکیل لرئ.
پرته له دې چ تاسو او ښوونځ دواړه په لیکل ډول د حل بهب څخه د معافیت
لپاره موافقه کړې وي یا د دې پرځای د منځګړیتوب کارولو موافقه کړې وي ،د
حل غونډه باید ښه ويکه تاسود پریکړوپه غونډهک برخه نه اخل ،د حل بهب
او اوریدلو مهالوېشبه د غونډې تر تررسهکیدو پورې وځنډول ش.
که چبې ښوونځ تاسوته د حل په غونډهک دګډون لپاره مناسبه هڅه وکړي،
مګرتاسوګډون نهکوئ ،نو د30جنبی ورځود حل دورې په پایک ،ښوونځ
ممکن د اوریدن مامورڅخه وغواړي چ ستاسود مناسب بهبشکایت ردکړي.
ښوونځ باید وکوایل ش وښن چ د لندې اسنادوپهکارولورسه د حل په ناسته
مناسن هځکړې دي :د ښوونځ د هڅو ثبت چ د وخت او
ک دګډون لپاره ر
ځای په اړه دوه اړخبه موافقه شوې ،لکه د تلفون اړیکو تفصيل ریکارډونه یا
هڅه او د دغو تلفونونو پایل؛ د لیکونوکان چ تاسو ته ږلبل شوي اوکوم
ځوابونه ترلسه شوي؛ او ستاسوکور یا دکار ځای ته د لیدنو تفصيل ثبوتونه او
د دې لیدنو پایل.
که چبې ،له بل خوا ،ښوونځ د 15جنبی ورځوک ستاسو د مناسب بهب د
خبتیا ترلسه کولوک پان راش یا د حل په غونډه ک برخه وانخل،
شکایت د ر
تاسوکویل ش د اوریدن مامورڅخه وغواړئ چ د حل موده پای ته ورسوي او
کبي.
امر وکړي .د 45جنبی ورځ د اوریدلو مهالوېشپیل ږ

وکړي چ ایا د بهب مناسب شکایت پورته لیست شوي اړتیاوې پورهکوي او تاسو
خب ورکوي.
او ښوونځ ته سمدسن په لیکل ډول ر

د ښوونځي ولسوالۍ د مناسب بهیر شکایت ته ځواب
که ښوونځ ل دمخه تاسوته د 34 CFR §300.503لندې د ټاکل شوي پروش
خبتیا نه وي ږلبیل ،ښوونځ باید د ټاکل
شکایتک د موضوع په اړه مخکین لیکل ر
شوي بهب شکایت ترلسه کولو په  10ورځوک تاسو ته یو ځواب واستوي چ
پدېک شامل دي:
▪ د دې وضاحت چ ویل ن د مناسب بهب په شکایتک راپورته شوي
اقدام وړاندیز یا ردکړ؛
▪ د نورو انتخابونو توضیحات چ د ARDکمېن په پامک نیویل او هغه
دلیلونه چ ویل دا اختیارونه فسخه شوي؛
▪ د هرې ارزون طرزالعملونه تشیح ،ارزونه ،ریکارډ ،یا راپورچ د وړاندیز
کبي؛ او
شوي یا رد شوي عمل لپاره د اساس په توګهکارول ږ
▪ د نورو فکتورونو توضیحات چ د ښوونځ وړاندیز شوي یا رد شوي
عمل رسه تړاو لري
د دې معلوماتو چمتوکول ښوونځ ته د دې ادعاکولو مخه نه نیس چ ستاسو
د مناسب بهب شکایتکاف نه و ،چبېته چ مناسب وي.

د بل اړخ ځواب د مناسب بهیر شکایت ته
تن برخهک سمدلسه وویل شول  ،هغه اړخ چ د مناسب
پرته له دې چ په پور ۍ
بهب شکایت ترلسهکوي باید د شکایت ترلسه کولو په 10جنبی ورځوک  ،بل
اړخ ته یو ځواب واستوي چ په ځانګړي ډول په شکایتک مسل حلکړي.
مور او پالر یا ښوونځکویل ش یوازې د بهب شکایتک بدلون یا بدلون راویلکه
چبې بل اړخ په لیکلوک بدلونونه تصویبکړي اود حل غونډې له لرې د مناسب
بهب شکایت حلکولو موقع ورکړل ش یاکه د اوریدن مامور اجازه ورکړي د پنځه
کبي هغه اړخ چ د اوریدن
جنبی څخه وروسته څو ورچ مخک د اوریدن پیل ږ
غوښتنه نکړې ممکن په اوریدنهک هغه مسل راپورته نکړي چ د بهبپه شکایت
ک ندي راپورته شوي مګردا چ بل اړخ موافق وي چ اضاف مسل راپورتهکیدی
ش.که د ثبتولوګوند،که تاسویا ښوونځ ،د مناسب بهبشکایت تعدیل (بدلون)
کبي په هغه نیټه
کوي،د حل د مودې لپاره مهالوېشاو د اوریدن مهالوېشبیا پیل ږ
کبي
چ تعدیل شوی شکایت ثبت ږ
که تاسو د معلوماتوغوښتنه وکړئ یا تاسو یا ښوونځ د مناسب بهبشکایت درج
کړئ نوتاسوته باید په سیمهک د وړیا یا ټیټ لګښت قانون اونورواړوندوخدماتو
په اړه معلومات درکړل ش.

د عمل په جریان کې د ماشوم حالت (د پاتې کیدو)
د یوې بهب پرته چ دسپلی پک شامل وي ،یوځل چ د مناسب پروش شکایت
بل لوري ته واستول ش ،د حل بهب په موده ک ،او په داش حال ک چ د هرې
کبي ،مګر تاسو
مناسن بهب اوریدلو یا د محکم بهب پرېکړې ته انتظار ږ
رن طرفه ر
او ریاست یاکه ښوونځ موافق وي ،ستاسو ماشوم باید په خپل اوسن تعلیم
ځای ک پان ش .په اوسن ترتیب ک پان کیدل معمول د پان کیدو په توګه ویل
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 TEAد اوریدونکوکارکونکولیست سان چ د هراوریدونک ماموروړتیا پک شامل
وي .دا لیست د  TEAپه ویب پاڼه ک شتون لري Office of General
Counsel, Special Education Due Process Hearing (Link:
 .)bit.ly/2XCdKFwتاسوکویل ش د  TEAد قانون خدماتو دفب څخه د
لیست غوښتنه هم وکړئ ،چ د دې سند په پای ک د اړیکو معلومات چمتو
شوي..

د اوریدلو مخکی
لږ تر لږه پنځه کاري ورچ مخک له دې چ د اوریدن له بهب څخه ،تاسو او
ښوونځ باید یو بل ته هر هغه شواهد ښکاره کړئ چ په اوریدنه ک به معرف
ش .هر اړخ ممکن د هر ډول شواهدو معرف کولو رسه سیایل وکړي چ په
وخت رسه رسیک شوي ندي .په ورته ډول ،لږترلږه پنځه کاري ورچ مخک له
بشب شوي ټول
اوریدن څخه ،تاسو او ښوونځ باید یو بل ته د دې نین لخوا ړ
ارزون او سپارښتن د هغه ارزونو پراساس چ تاسو یا ښوونځ په اوریدنه ک د
کارولو اراده لري افشاکړئ .د اوریدن مامور ممکن د هر هغه اړخ مخه ونیس
چ د دې اړتیارسه سم عملکولوک پان راغل د بل اړخ له رضایت پرته په اوریدنه
ک د اړونده ارزون یا سپارښتن معرفکولو څخه منعکوي.

د اوریدلو په جریان کې
مناسن بهب په اوریدلوک د خپل ځان استازیتوب
تاسو حق لرئ چ د یوې
ر
مناسن بهب د اوریدلو هر اړخ (د انضباط طرزالعملونه
وکړئ .برسبه پردې ،د ر
په اړه د اوریدلو په شمول) حق لري:
▪ د یوه څارنوال او/یا هغوکسانورسه چ د معلولیت لرونکوماشومانو
د ستونزو په اړه ځانګړې پوهه یا روزنه لري وررسه ملګری ش او
مشوره وکړئ؛
▪ د خپل ځان استازیتوب وکړي یا د هغه وکیل لخوا استازیتوب وکړي
چ په تکزاس ایالت ک جواز لري یا یو غړی چ د تکزاس په ایالت
ک جواز لرونک وکیل نه دی مګر څوک چ د معلولیت لرونکو
ماشومانو د ستونزو په اړه ځانګړې پوهه یا روزنه لري او څوک ن
راص کوي .ټاکل شوي وړتوبونه 19 TAC §89.1175
).(Link:bit.ly/2XFtKq9
▪ د ثبتونو وړاندې کول او مقابله کول ،تفتیش کول ،او د شاهدانو
حضور ته اړتیا لري؛
▪ په اوریدنهک د هر ډول شواهدو معرفکول منع کړئ چ لږ تر لږه
پنځهکاري ورچ مخک دې اړخ ته افشا شوي ندي؛
▪ د اوریدلولیکل ،یا ،ستاسوپه اختیارک ،بریښنان ،دکلمولپاره دکلم
ثبت ترلسهکړئ؛ او
▪ لیکل ،یا ،ستاسوپه اختیارک ،د واقعیتونواوپریکړوبریښنان موندن
ترلسهکړئ.

په اوریدنه کې د مور او پالر حقونه
تاسو ته باید دا حق درکړل ش:
▪ خپل ماشوم د اوریدلو په وختک حاضکړئ؛
▪ د خلکو لپاره اوریدل خالصکړئ؛ او
▪ د اوریدلو ثبت ولرئ ،د حقیقت موندن او پرېکړې تاسو ته په هیڅ
لګښت چمتو شوي.

عموما ،د حل دوره د  30جنبی ورځو لپاره دوام لري .که څه هم ،که تاسو او
ښوونځ په لیکل توګه موافق یاست چ د پرېکړه لیک له غونډې څخه ډډه
وکړئ ،نو بیا د اوریدن لپاره د  45حنبی ورچ مهالوېشد راتلونک تقویم ورځ پیل
کبي .په ورته ډول ،که تاسو او ښوونځ د منځګړیتوب بهب یا د حل غونډه پیل
ږ
کړې وي ،مګر د  30جنبی ورځو د حل دورې پای ته رسیدو دمخه ،تاسو او
ښوونځ په لیکل ډول موافق یاست چ هیڅ موافقه ممکنه نه ده ،نو بیا د 45
جنبی ورځ مهال ویش .د دې لپاره چ اوریدنه د راتلونک تقویم ورځ پیل ش .په
نهایت ک ،که تاسو او ښوونځ د منځګړیتوب بهبکارولو موافقهکړې وي ،دواړه
خواوې کویل ش په لیکل ډول موافقه وکړي چ منځګړیتوب ته د  30پیداکیدو
ورچ د حل دورې په پای ک د یوې موافق تر رسیدو پورې دوام ورکړي .که څه
هم،که تاسو یا ښوونځ د منځګړیتوب له بهب څخه ووچ ،د اوریدن لپاره د45
کبي.
جنبی ورځو مهالوېشد راتلونک جنبی ورځ پیل ږ
که چبې یو ګوند د بدل شوي بهب شکایت ثبت کړي ،د حل غونډې لپاره
کبيکله چ
مهالوېشاود شکایت د حلکولووخت (د حل موده) هغه وخت پیل ږ
د تعدیل شوي بهب شکایت ثبت ش.
د حل د غونډې موخه دا ده چ تاسوته موقع درکړي چ ستاسوغوښتن اواصل
حقایق د ښوونځ رسه بحث وکړئ او ښوونځ ته موقع ورکړئ چ هغه شخړه
ورسبئ،
حلکړي چ د غوښتن اساس دی.که تاسوپه غونډهک یوې موافق ته ږ
تاسو او ښوونځ باید خپل موافقه لیک په لیکلوک واچوئ او لسلیک نکړئ .دا
لیکل شوی تړون په هغه محکمهک د تطبیق وړدی چ د ریاست د قانون له مځ
یل محکمه ک پرته له دې چ
واک لري چ دا ډول قضیه واوري یا د فدرایل ولسوا ۍ
یو اړخ د لسلیککیدو نین څخه په دریوکاري ورځوک تړون لغوهکړي.
که چبې ښوونځ ستاسو د شکایت ترلسه کولو څخه د  30جنبی ورځوک
دننه ستاسو د رضایت لپاره ستاسو د مناسب پروش شکایت ک راپورته شوي
کبي او اوریدل
مسل حل نه کړي ،د  45جنبی ورځو د اوریدلو مهالوېشپیل ږ
ممکن پرمخ چ.

په چټک اوریدولو کې د حل موده
دګړندي اوریدلو لپاره ،ښوونځ باید د مناسب بهب شکایت ترلسه کولو په اوو
ورځوک د حل غونډه جوړه کړي .تاسو د اوریدلو حق لرئ که چبې ښوونځ
ستاسو په شکایت ک راپورته شوي ستونزی ستاسو د رضایت لپاره د ښوونځ د
شکایت ترلسه کولو 15ورځوک حل نه کړي .اوریدنه باید د شکایت ثبت کیدو
نین څخه د ښوونځ په  20ورځوک تررسه ش .د اوریدن مامور باید د اوریدن
وروسن پرېکړه صادرهکړي.
وروسته د ښوونځ په  10ورځوک
ۍ

اوریدل
 TEAد اوریدن تررسهکولولپاره رن طرفه اوریدونککارکوونک چمتوکوي .د اوریدن
بهب د  TEAیاکوم ادارېکارکوونک ندي چ ستاسو د ماشوم په تعلیم یا پاملرن
ک دخیل وي او نس کویل داش شخص یا مسلګ عالقه ولري چ په اوریدلو
ک د هغه یا د هغ هدف رسه په ټکرک وي .د اورېدن مامور )1( :باید پوه وي او
د  IDEAاحکامو ،فدرایل او ریاست مقرراتو  IDEAپورې اړه ولري ،او د فدرایل او
ریاست محکمو لخوا د IDEAقانون تفسب؛ او ( )2باید د اوریدن تررسهکولو ،او د
مناسبو ،معیاري قانونکړنورسه سم د پرېکړېکولو او لیکلو پوهه او وړتیا ولري.
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د یوې برچ په توګه ،محکمه باید د اوریدن د بهبثبوتونه ترلسهکړي ،د هر اړخ
په غوښتنه اضاف شواهد واوري ،د ثبتونود زیاتوایل پربنسټ خپله پرېکړه وکړي،
او هر ډول مناسبه راحت ورکړي.
په  IDEAک هیڅ ش د متحده ایالتو د اساش قانون لندې موجود حقونه،
کړنالرو او درملن محدودوي ،د  1990د معلولیت لرونکو امریکایانو قانون ،د
 1973د بیارغون قانون  Vرسلیک ( 504برخه) ،یاکوم بل فدرایل قوانی چ د
معلولیت لرونکوماشومانو د حقونو ساتنهکوي .پرته له دې چ په محکمهک د
دې قوانینو لندی د مدن اقدام دوسیهکولو دمخه چ د IDEAبرچ  Bلندی
هم شتون لري د مرسن غوښتنه وکړي ،د  IDEAلندی چمتو شوي او پورته
ورسبيکه تاسو
تشیح شوي د اوریدلومناسب بهبباید په هماغه اندازه پای ته ږ
دوسیهکړې وي .د IDEAبرچ  Bلندې عمل .دا پدې معن ده چ تاسوممکن
د نورو قوانینو لندې درملن شتون ولرئ چ د  IDEAلندې موجودو رسه
کبي ،مګر په عموم توګه ،د دې نورو قوانینو لندی د راحت ترلسه
یوځای ږ
کولولپاره ،تاسوباید لومړی د IDEAلندې موجود اداري درملن وکاروئ (د بیلګ
په توګه ،په محکمه ک د عمل د ثبتولو دمخه د شکایاتو مناسب بهب؛ د حل
پروسه ،د حل غونډې پهګډون؛ او د رن طرفه د اوریدن بهبکړنالرو).

د وکیل فیسونه
د  IDEAد  Bبرچ لندی راوړل شوي هر عمل یا عمل ک ،محکمه ،په خپل
اختیارک ،تاسو ته د لګښتونو د یوې برچ په توګه ،که تاسو غالب ش (ګټه)
تاسو ته د مناسب څارنوال فیس درکړي.
د IDEAد Bبرچ لندی راوړل شوي هرعمل یا عملک ،محکمهکویل ش ،په
خپل اختیارک ،د مناسب څارنوال فیس د لګښتونو د یوې برچ په توګه د
ښوونځ یا دولن تعلیم ادارې ته ورکړي ،چ ستاسو د څارنوال لخوا تادیه
کبي ،که چبې څارنوال )a( :یو شکایت یا د محکم قضیه ثبت کړي چ
ږ
محکمه ن رن بنسټه ،غب معقول یا رن بنسټه وموم؛ یا ( )bوروسته له دې چ
قضیه په ښکاره ډول رن بنسټه ،غب منطق ،یا رن بنسټه شوه دعواکولو ته دوام
ورکړي؛ یا
د IDEAد  Bبرچ لندی راوړل شوي هر عمل یا عملک ،محکمهکویل ش په
خپل اختیارک ،د ښوونځ یا دولن تعلیم ادارې ته د لګښتونو د یوې برچ په
کبي،
توګه د وکیل مناسب فیس ورکړي ،چ تاسو یا ستاسو د وکیل لخوا تادیه ږ
مناسن بهباوریدنه یا وروسته د محکم قضیه دکوم
که ستاسوغوښتنه وي .د ر
نامناسب موخه لپاره وړاندې شوې ،لکه ځورول ،د غبضوري ځنډ لملکول،
یا په غب ضوري توګه د عمل یا بهب لګښت (اوریدل) زیاتول.

د اوریدلو وروسته
د اوریدلو به پرېکړه وکړي .د اوریدنکارکونک پرېکړه چ آیا ستاسو ماشوم FAPE
ترلسه کړی باید د اصل دلیلونو پراساس وي .که تاسو د طرزالعملونه تبوتن په
اړه شکایتکوئ ،د اوریدن افشممکن یوازې دا وموم چ ستاسوماشوم FAPE
نه دی ترلسهکړیکه تبوتنه :ستاسود ماشوم حق FAPEته خنډ شوی؛ ستاسو
ماشوم د تعلیم ګټو څخه رن برچ کول؛ یا ستاسو ماشوم ته د  FAPEپه اړه د
پرېکړېکولو بهبک د برخه اخیستو موقعک د پام وړ لس وهنهکړې .پورته بیان
شوي هیڅکوم احکام نس تشیح کیدی چ د اوریدلوکارکونک مخه ونیس چ
ښوونځ ته امر وکړي ترڅو د  IDEAبرچ  B (34 CFR §§500څخه تر
 300.536پورې) د فدرایل مقرراتو دکړنالره محافظت برچ اړتیاو رسه مطابقت
وکړي.
وروسن پرېکړه پای ته رسیدیل او د 45
 TEAبه ډاډ ترلسه کړي چ د اوریدن
ۍ
جنبی ورځوک دننه د 30حنبی ورځو حل مودې پای ته رسیدو وروسته  ،یا د
پلکیدوپه صورتک د تنظیم شوي حل موده پای ته رسیدیل .پهګړندۍ اوریدنه
ک TEA ،به دا یقین کړي چ د اوریدن نین څخه د ښوونځ په  10ورځوک
کبي .د اوریدلو بهب ممکن په غبګړندۍ اوریدنهک د دواړو خواو
ۍ
وروسن پرېکړه ږ
په غوښتنه د ښه دلیل لپاره یو ځانګړی تمدید ورکړي .د اوریدلو بهب ممکن په
ګړندۍ اوریدنهک تمدید ونهکړي .د اوریدلو بهب پرېکړه (د انضباطکړنالروپه اړه
د اوریدن په برخه ک د پرېکړې په شمول) حتم ده پرته له دې چ د اوریدن یو
اړخ (تاسویا ښوونځ) د پرېکړې په اړه ریاست یا فدرایل محکم ته اپیل وکړي ،لکه
څنګه چ لندې تشیح شوي.
ښوونځ باید د اوریدونک مامور پرېکړه په هغه وختک پلکړي چ د اوریدونک
کارکونک لخوا بیان شوي ،یاکه چبې هیڅ وخت ټاکل شوی نه وي ،د پرېکړې
نین څخه وروسته د  10ښوونځ ورځوک دننه ،حن که ښوونځ د پرېکړې
غوښتنه وکړي ،پرته له دې چکوم تادیات تبلګښتونه ترهغه وخته پورې ساتل
کیدی ش چ استیناف حل ش .د  IDEAبرچ B (34 C.F.R. §§300.500
څخه تر  )300.536لندې د فدرایل مقرراتو د طرزالعملونه محافظت برخه ک
هیڅ ش نس تشیح کیدی ترڅو تاسو د یوې مسل په اړه د جال قانون بهب
شکایت ثبتولو مخه ونیس چ دمخه ثبت شوي د قانون بهب اوریدلو څخه جال
وي.

مشورتي هیئت او عامو خلکو ته موندنې او پرېکړه
د اوریدونک بهب له پرېکړې څخه د شخص پبندلو وړ معلوماتو له مینځه وړلو
وروسته  TEA ،باید پرېکړه (چ د اوریدونک بهب موندن او پرېکړې پک وي) دولن
مشورن پینل ته وړاندې کړي .په تکزاس ک ،د ریاست مشورن پینل د دوامدار
مشورنکمېن په نوم یادیږي TEA .هم باید پرېکړه خلکو ته وړاندېکړي.

مدني اقدام
هر اړخ (تاسو یا ښوونځ) چ د اوریدن د بهب د موندنو او پرېکړې رسه موافق نه
وي (د انضباط کړنالرو په اړه د اوریدلو په شمول) حق لري چ د اوریدن مامور
موندن او پرېکړې ته په درناوي د مدن اقدام په راوستلورسه استیناف وکړي .هغه
موضوع چ د اوریدلو د بهب موضوع وه .عمل ممکن د ریاست محکم ته راوړل
یل
ش چ د دې ډول قضن د اوریدلو واک لري یا د متحده ایالتو یوې ولسوا ۍ
لنځ مقدار ته پام وکړي او باید د پرېکړې نین څخه
محکم ته پرته له دې چ د ر
وروسته له  90جنبی ورځو څخه ډیر نه راوړل ش .خپور شو .د استیناف د بهب
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د ځانګړو زده کړو د بهیر د اوریدلو پروګرام اړوند ریاستی مقررات په لومړیو
کې پیل کېږي 19 TAC §89.1151 (Link: bit.ly/3nQcmtG).

محکمه په لندې ډول د مناسب وکیل فیس ورکوي:
▪ فیسونه باید په ټولنه ک د موجوده نرخونو پراساس وي چبې چ
عمل یا اوریدل د خدماتو ډول اوکیفیت لپاره رامنځته شوي .د ورکړل
شوي فیسونو په محاسبهک هیڅ بونس یا ضب نسکارولکیدی.
▪ فیسونه نه ورکولکیدی ش اواړوند لګښتونه د IDEAبرچ  Bلندې
په هیڅ ډول عمل یا عملک تادیه نسکیدی د خدماتولپاره چ تاسو
کبيکه:
ته د تصفن لیکل شوي وړاندیز وروسته تررسه ږ
کبي چ د مدن
 oوړاندیز په هغه وخت ک تررسه ږ
طرزالعملونه د فدرایل قواعدو د  68قاعدې لخوا ټاکل
مناسن بهب اوریدلو په صورت ک ،په هر
شوي یا ،د
ر
وخت ک د عمل له پیل څخه د 10جنبی ورځو څخه
زیات؛
کبي؛ او
 oوړاندیز د 10جنبی ورځوک نه منل ږ
 oد محکم یا اداري اوریدنکارکونک پیداکړه چ په پای ک
ستاسو لخوا ترلسه شوي راحت ستاسو لپاره د تصفن
وړاندیز څخه ډیر خوښ نه دی.
د دې محدودیتونو رسه ،تاسو ته د وکیل فیس او اړونده لګښتونه ورکول کیدی
شکه تاسو غالب ش او تاسو د تصفن وړاندیزردولوک د پام وړ توجیه لرئ.
فیسونه د ARDکمېن د هرې غونډې پورې اړوند نه ورکولکیدی ش مګردا چ
غونډه د اداري عمل یا محکم عمل په پایله ک جوړه شوې وي .د پرېکړه لیک
غونډه ،لکه څنګه چ پورته تشیح شوي ،د اداري اوریدن یا محکم عمل په پایله
یل فیسونو حکمونو موخو لپاره
کبي او د دې څارنوا ۍ
ک رابلل شوې غونډه نهګڼل ږ
کبي.
اداري اوریدنه یا د محکم عمل نهګڼل ږ
محکمه ،لکه څنګه چ مناسبه وي ،د مدافع وکیل فیسکموي چ د IDEAبرچ
 Bلندی ورکړل شويکه محکمه وموندله چ:
▪ تاسو یا ستاسو وکیل ،د عمل یا بهب په جریان ک ،د شخړې وروسن
حل په غب معقول ډول ځنډویل؛
کبي د ساعت
کول
ور
ډول
معقول
غب
▪ د وکیالنو د فیس اندازه چ په
ږ
نرخ څخه ډیر دی چ په ټولنه ک د ورته خدماتو لپاره د مناسب ورته
کبي؛
تجرن وکیالنو لخوا وړاندې ږ
مهارت  ،شهرت او ر
▪ مرصف شوي وخت اوحقوف خدمات د عمل یا عمل نوعیت په پام
ک نیولورسه ډیر وو؛ یا
▪ هغه څارنوال چ ستاسواستازیتوبکوي ښوونځ ته د مناسب بهب
شکایت ک مناسب معلومات ندي ورکړي لکه څنګه چ پورته د
پروش دکړنالرو برخهک تشیح شوي.
که څه هم ،محکمه ممکن فیسونه کم نه کړي که چبې دا معلومه کړي چ
ښوونځ یا ریاست په غب معقول ډول د عمل یا بهب وروسن حل ځنډویل یا د
 IDEAبرچ  Bد طرزالعملونه محافظت احکامو څخه رسغړونه وه.
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دا پاڼه په قصدي توګه خالي پریښوده.
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د اړیکو معلومات
که تاسو په دې سندک د معلوماتو په اړهکومه پوښتنه لرئ یا څوک اړتیا لرئ چ تاسو ته ن تشیحکړي ،مهربان وکړئ اړیکه ونیس:

د سیمه ایزو اړیکو معلومات
نورې رسچین:
نوم:
د ټیلیفون شمبه:
ایمیل:

ښوونځ:
نوم:
د ټیلیفون شمبه:
ایمیل:

د ښوونب خدماتو مرکز:
نوم:
د ټیلیفون شمبه:
ایمیل:

که تاسود ځانګړوزدهکړومسلوپه اړه معلوماتوته اړتیا لرئ ،تاسوکویل ش د ځانګړې زدهکړېمعلوماتومرکزته په )1-855-SPEDTEX (1-855-773-3839اړیکه ونیس.
که تاسو دې شمبې ته زنګ ووه اویوپیغام پریږدئ ،یو څوک به ستاسوتلفون د عادي سوداګرۍ ساعتونوپه جریانک ببته راویل .هغهکسان چکاڼه یا د اوریدلوسخته
وي ممکن د ریل تکزاس پهکارولو رسه د SPEDTEXشمبې ته په  1-1-7تلفون وکړي.
که تاسو د ځانګړي تعلیم شکایت په اړه پوښتن لرئ ،مهربان وکړئ  512-463-9414ته زنګ ووه.که تاسود پان منځګړیتوب یا د اوریدن د پروش په اړه پوښتن لرئ،
په ترتیب رسه د ټاکل شوي منځګړیتوب یا اوریدن مامور رسه اړیکه ونیس.

د النجو د حل د اړیکو معلومات
کله چ د اسانتیا وړ IEPغوښتنه وکړئ،
غوښتنه دې ته واستوئ:

د ریاست د IEPد اسانتیاوو پروژه
د تکزاس تعلیم اجنس
.N 1701کانګرس ایونیو
آسټیTX 78701-1494 ،
یا
فکس512-463-6027 :
یا
specialeducation@tea.texas.gov

کله چ د ځانګړې زدهکړېشکایت ثبت
کړئ ،شکایت دې ته واستوئ:
د ځانګړو زدهکړو د شکایتونو څانګه
د تکزاس تعلیم اجنس
.N 1701کانګرس ایونیو
آسټیTX 78701-1494 ،
یا
فکس512-463-6027 :
یا
specialeducation@tea.texas.gov

کله چ د منځګړیتوب غوښتنه وکړئ،
غوښتنه ن واستوئ:

د منځګړیتوب همغږيکوونیک
د تکزاس تعلیم اجنس
.N 1701کانګرس ایونیو
آسټیTX 78701-1494 ،
یا
فکس512-463-6027 :
یا
SE-Legal@tea.texas.gov

کله چ د قانون بهب شکایت ثبتکړئ،
شکایت دې ته واستوئ:
د ځانګړو زدهکړو د بهب اوریدل
د تکزاس تعلیم اجنس
.N 1701کانګرس ایونیو
آسټیTX 78701-1494 ،
یا
فکس512-463-6027 :
یا
SE-Legal@tea.texas.gov

مهرباني وکړئ د  TEAد ځانګړې زده کړېڅانګې ویب پاڼې ته روجع وکړئ
https://tea.texas.gov/TexasSped

خبتیا ()Notice of Procedural Safeguards
د طرزالعملونو د تطبیق په اړه ر
د تکزاس د معارف وزارت│ د ځانګړو زدهکړو څانګه
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