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શશક્ષણ
વિભાર્

વિશેષ શશક્ષણ વિશે
વિશેષ શશક્ષણ, 3 થી 21 િષષની િયના વિદ્યાથીઓ માટે , સંઘીય અને રાજ્ય જરૂક્રરયાતો દ્વારા માગષદશષન અપાયેલ છે . સંઘીય જરૂક્રરયાતોને વિકલાંગતા
િાળા વ્યક્તતઓ માટે શશક્ષણ અધિનનયમ (Individuals with Disabilities Education Act, IDEA) તરીકે ઓળખિામાં આિે છે . રાજ્યની
જરૂક્રરયાતોને વિકલાંગતા િાળા બાળકોના શશક્ષણ માટે ઓહાયો ઑપરે ટટગ સ્ટાન્ડડષ (ઓહાયો ઑપરે ટટગ સ્ટાન્ડડડષ સ) તરીકે ઓળખિામાં આિે છે .

આ માગષદર્શશકા IDEA અને ઓહાયો ઑપરે ટટગ સ્ટાન્ડડષ અનુસાર તમારા અધિકારો અને તમારા બાળકના અધિકારોને સમજિામાં તમારી મદદ કરી
શકે છે . તે તમને તમારા બાળકના વિશેષ શશક્ષણ આિાર અને સેિાઓને સમજિામાં મદદ કરિા માટે માહહતી અને સંસાિનો પણ પૂરા પાડે છે .

તમારો સ્થાનનક શાળા ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટ પણ આ કાયદા હે ઠળ તમારા અધિકારોને સમજિામાં તમારી મદદ કરી શકે છે . જો તમને આ માગષદર્શશકામાં
માહહતી વિશે પ્રશ્નો હોય, તો કૃ પા કરીને તમારા ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટ માટે ના વિશેષ શશક્ષણ નનયામકનો સંપકષ કરો.

વિશેષ શશક્ષણ માટે તમારી શાળાનો સંિકગ
ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટ: કૃ પા કરીને આ ઇન્ટરે ક્ટક્ટિ વિભાગમાં નીચેની માહહતી ઉમેરો:

ડિસ્ટ્રિક્ટ: કૃપા કરીને આ ઇન્ટરે સ્ટ્ક્ટવ વવભાગમાાં નીચેની માડિતી ઉમેરો:
વિશેષ શશક્ષણ નનયામક: Beth Barrow
વવશેષ વશક્ષણ વનયામક: Beth Barrow
ફોન નંબર: 419-671-0443
ફોન નાંબર: 419-671-0443
ઈ-મેઈ
ઈલ
ં: bbarrow@tps.org
ઈ-મે
લ સરનામુ
સરનામ
:ાં
bbarrow@tps.org

વિશેષ શશક્ષણ માટે ઓહાયો શશક્ષણ વિભાર્ સંિકગ
(ફોન) 614-466-2650
(ટોલ ફ્રી) 877-644-6338
(ફે ક્સ) 614-728-1097
25 S. Front Street, Mail Stop 409
Columbus, Ohio 43215
Exceptionalchildren@education.ohio.gov
ટે લલટાઇપરાઇટર (TTY) નો ઉપયોગ કરનારા કોલસષ, કૃ પા કરીને (800) 750-0750 પર ઓહાયો ક્રરલે સેિાને કોલ કરો. િિારાની
સંપકષ માહહતી http://bit.ly/2hgiNa1
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માતા-વિતાના અધિકારોની આ માર્ગદર્શશકાનો િરરચય
વિકલાંગતા િાળા વ્યક્તતઓ માટે શશક્ષણ અધિનનયમ (Individuals with Disabilities Education Act, IDEA) વિકલાંગ વિદ્યાથીઓના
અધિકારો અને તેમના માતાવપતાના અધિકારોનું રક્ષણ કરે છે . આ માગષદર્શશકા તમને તે અધિકારો વિશે જણાિે છે . જો તમારં બાળક વિશેષ શશક્ષણ
સેિાઓ મેળિતું હોય તો તમારી શાળાએ દર િષે એકિાર તમને માગષદર્શશકાની એક નકલ આપિી આિશ્યક છે . આ ક્રકસ્સાઓમાં પણ તમને એક
નકલ મળિી આિશ્યક છે :

• તમે તમારા બાળકનું મૂલ્યાંકન કરાિિા માટે કહો છો કારણ કે તમને લાગે છે કે તમારા બાળકને વિકલાંગતા હોઈ શકે છે ;
• તમારં શાળા ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટ તમારા બાળકનું મૂલ્યાંકન કરાિિા માંગે છે કારણ કે તેને લાગે છે કે તમારા બાળકને વિકલાંગતા હોઈ શકે છે ;
• તમે ઓહાયો શશક્ષણ વિભાગમાં અસાિારણ બાળકો માટે ની કચેરીમાં- લેશખતમાં - એક ફક્રરયાદ દાખલ કરો (સબમમટ કરો), અને તે
શાળા િષષની તમારી પ્રથમ ફક્રરયાદ હોય;

• તમે તમારા બાળકના શશક્ષણ સંબંધિત નનયત પ્રક્રિયા સુનાિણી માટે ઓહાયો શશક્ષણ વિભાગ ખાતે અસાિારણ બાળકો માટે ની
કચેરીમાં- લેશખતમાં - વિનંતી દાખલ કરો (સબમમટ કરો), અને પહે લી િાર શાળા િષષમાં તમે તે માટે કહ્ું હોય;

• તમારા બાળકને શશસ્ત (િતષણક
ે ી જ િતષમાન શાળા
ૂ ) કારણોસર શાળામાંથી બહાર કરિામાં આવ્્ું હોય - અને તમારા બાળકને પહે લથ
િષષ દરમમયાન 10 ક્રદિસ કે તેથી િધુ સમયથી શાળામાંથી બહાર કરિામાં આવ્્ું હોય; અથિા

• કોઈપણ સમયે તમે માગષદર્શશકાની નકલ માગો છો.
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સામાન્ય માહહતી
માતા-વિતાની સુમાહહતર્ાર સંમતત
માતા-વપતાની સુમાહહતગાર સંમમતનો અથષ એ છે કે તમે અને/અથિા ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટ દ્વારા નન્ુતત સરોગેટ માતાવપતાએ શાળા ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટને કોઈ કાયષિાહી કરિા માટે લેશખતમાં પરિાનગી આપી છે . તમારી પરિાનગીનો અથષ એ
પણ છે કે ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટ દ્વારા તમને પ્રસ્તાવિત કાયષિાહી વિશે માહહતી આપિામાં આિી છે . તમારા બાળકના વિશેષ
શશક્ષણને લગતી અમુક બાબતો કરિા માટે તમારા બાળકના શાળા ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટે તમારી પાસેથી આ પરિાનગી
લેશખતમાં મેળિિી આિશ્યક છે .

શાળા ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટે નીચેના િખતે તમારી લેશખત પરિાનગી મેળિિી આિશ્યક છે :
• તમારા બાળકને વિશેષ શશક્ષણ અને સંબંધિત સેિાઓની જરૂર છે કે કે મ તે જાણિા માટે
ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટ પ્રથમ િખત તમારા બાળકનું મૂલ્યાંકન કરે તે પહે લાં;
• ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટ તમારા બાળકને તેના અથિા તેણીનાં પ્રથમ વ્યક્તતગત શશક્ષણ કાયષિમમાં, કે જેને
IEP પણ કહે િાય છે , તેમાં સૂધચબદ્ધ વિશેષ શશક્ષણ સેિાઓ આપિાનું શરૂ કરે તે પહે લાં;
• તમારા બાળકની જરૂક્રરયાતો બદલાઈ છે કે કે મ તે જાણિા માટે ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટ તમારા બાળકનું
પુન:મૂલ્યાંકન કરે તે પહે લાં;
• ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટ તમારા બાળક માટે િિારાના મૂલ્યાંકનો કરે તે પહે લાં. આનું એક ઉદાહરણ
કાયાત્મક િતષણૂક મૂલ્યાંકન હશે;

• ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટ તમારા બાળકની શૈક્ષણણક નન્ુક્તત બદલે તે પહે લાં. આનો અથષ એ નથી કે સ્થાનમાં
ફે રફાર થશે. તેના બદલે, તેનો અથષ તમારા બાળકના શૈક્ષણણક કાયષિમમાં ફે રફાર છે ; અને
• રાજ્ય અથિા સંઘીય કાયદામાં સૂધચબદ્ધ લસિાય કોઈ અન્યને ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટ તમારા બાળક વિશે
માહહતી આપે તે પહે લાં.

સરોર્ેટ માતા-વિતા શું છે ?
સરોગેટ માતા-વપતા એક એિી વ્યક્તત છે જે

વિશેષ શશક્ષણ સેિાઓ માટે પાત્ર બનિા અને
તે પ્રાપ્ત કરિા સંબંધિત તમામ બાબતોમાં
વિકલાંગતા િાળા બાળકનું પ્રમતનનધિત્િ કરી
શકે .
નનમ્નલલશખતમાંથી કોઈપણ બને ત્યારે તમે
જ્યાં રહો છો તે શાળા ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટ સરોગેટ
માતા-વપતાની નનમણૂક કરે છે :
• માતા-વપતાની ઓળખ થઈ શકતી નથી;
• શાળા ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટ, િાજબી પ્રયાસો પછી,
માતા-વપતાને શોિી શકતું નથી;
• બાળક એક સાથહીન ઘરવિહોણી ્ુિા વ્યક્તત
છે ; અથિા
• બાળક રાજ્યનુ િૉડષ (કાનૂની કસ્ટડી હે ઠળ સગીર) છે .

જ્યારે નીચેનામાંર્થી કોઈ એક ર્થાય ત્યારે માતા-વિતાની સુમાહહતર્ાર સંમતત જરૂરી નર્થી:
• ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટ મૂલ્યાંકન/પુન:મૂલ્યાંકન પ્રક્રિયાના ભાગરૂપે િતષમાન વિદ્યાથીઓની માહહતીની સમીક્ષા કરી રહ્ું હોય; અથિા
• ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટ તમારા બાળકના એિા મૂલ્યાંકનો કરી રહ્ું હોય જે તમામ વિદ્યાથીઓ માટે કરિામાં આિતા હોય.
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તમારી માતા-વિતાની સુમાહહતર્ાર સંમતત મળે તે માટે , રર્સ્ટ્રિકટે નીચેની ખાતરી કરિી આિશ્યક છે :
• તમારે નનણષય લેિા માટે જરૂરી બિી માહહતી તમને આપિા માટે તમારી મૂળ ભાષાનો અથિા તમે સમજી શકો તેિા સંદેશાવ્યિહારના બીજા સ્િરૂપનો ઉપયોગ કયો છે ;
• ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટ પ્રવૃત્તિ હાથ િરે તે તમે સમજો છો અને તે માટે લેશખતમાં સંમત થાઓ છો અને તમારી સંમમત તે પ્રવૃત્તિનુ,ં તેમજ તમારા બાળકના કોઈપણ રે કોડષ કે જે
અન્ય લોકો સાથે િહેં ચિા અંગે અને કોની સાથે િહેં ચિામાં આિશે તેનું િણષન કરે છે ;
• તમે સમજો છો કે તમે તમારી પોતાની પસંદગીથી તમારી સંમમત આપી રહ્યા છો અને તમે કોઈપણ સમયે તમારો વિચાર બદલી શકો છો;
• તમે સમજો છો કે જો તમે તમારી સંમમત પાછી ખેંચો છો, તો ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટે તમારી પરિાનગી આપાયાના સમય અને તમે તેને પાછી ખેંચો તે સમય િચ્ચે કરિામાં આિેલ
કોઈપણ કાયષિાહીને પૂિષિતડ કરિાની જરૂર નથી.

સંમતત િાછી ખેંચિી
સંમમત પાછી ખેંચિાનો અથષ એ છે કે તમે તમારી પરિાનગી પછી લઈ લો છો. તમે કોઈપણ સમયે તમારી સંમમત પાછી ખેંચી શકો છો જો તમે નક્કી કરો કે તમે હિે તમારા
બાળકને તમારા બાળકના IEPમાં આપેલી વિશેષ શશક્ષણ સેિાઓ પ્રાપ્ત કરાિિા માંગતા નથી. તમારે આ લેશખતમાંકરવું આિશ્યક છે .
પછી, તમારા શાળા ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટ દ્વારા આમ કરાવું આિશ્યક છે :
• તમારા બાળકને IEPમાંની વિશેષ શશક્ષણ સેિાઓ પૂરી પાડિાનું બંિ કરવું, પરં તુ તે સેિાઓ પૂરી પાડિાનું બંિ કરે તે પહે લાં, ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટે તમને લેશખતમાં નોહટસ આપિી

જરૂરી છે કે તેઓ સેિાઓ બંિ કરી રહ્યાં છે . ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટ તમને જે નોહટસ આપે છે તેને પૂિેની લેશખત સૂચના કહે િામાં આિે છે . આ પૂિેની લેશખત સૂચના આ માગષદર્શશકાના
પૃષ્ઠ 9 પરના પૂિેની લેશખત સૂચના વિભાગમાં દશાિેલ જરૂક્રરયાતોને પૂરી કરે તે આિશ્યક છે .

એકિાર ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટ તમને આ પૂિેની લેશખત સૂચના આપે કે જેમાં જણાિિામાં આવ્્ું હોય કે તેઓ હિે તમારા બાળકને વિશેષ શશક્ષણ સેિાઓ પૂરી પાડશે નહીં અને એકિાર
સેિાઓ બંિ થઈ જાય, પછી ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટ તમારા બાળકને વિશેષ શશક્ષણ માટે પાત્ર ગણતા નથી અને તેને બદલે તમારા બાળકને સામાન્ય શશક્ષણ માટે ના વિદ્યાથી તરીકે ગણશે.
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શું તમારં બાળક વિશેષ શશક્ષણ માટે િાત્ર છે ?
પાત્ર બનિાનો સીિો અથષ એ છે કે તમારા બાળકને એક અથિા િધુ વિકલાંગતાને કારણે ચોક્કસ શૈક્ષણણક

સેિાઓની જરૂર હોિાનું જાણિા મળ્ું છે . વિકલાંગતા િાળા વ્યક્તતઓ માટે શશક્ષણ અધિનનયમ (The Individuals
with Disabilities Education Act IDEA) વિકલાંગતા િાળા વિદ્યાથીઓને વિશેષ શશક્ષણ અને/અથિા
સંબંધિત સેિાઓ મળે તે જરૂરી બનાિે છે . આ કાયદા હે ઠળ વિકલાંગતા િાળા વિદ્યાથી ગણાિા માટે , તમારા
બાળકને નીચેની એક અથિા િધુ વિકલાંગતા શ્રેણીઓમાં તેની અથિા તેણીની વિકલાંગતાને કારણે વિશેષ શશક્ષણ
અને/અથિા સંબંધિત સેિાઓની જરૂક્રરયાત હોિી જોઈએ:

મૂળ ભાષા અર્થિા સંદેશાવ્યિહારની
અન્ય રીત

તમે જે બેઠકોમાં ભાગ લો છો, તમારા બાળકનું
મૂલ્યાંકન અને તમને મળતી તમામ સૂચનાઓ

તમારી માતૃભાષામાં અથિા તમે ઉપયોગ કરો છો

• બૌદ્ધદ્ધક વિકલાંગતા;

તેિા અન્ય સંદેશાવ્યિહારમાં લખેલી અથિા

• સાંભળિાની ક્ષમત;

બોલિી આિશ્યક છે .

• બોલિા અંગેની અથિા ભાષાની ક્ષમત;
• દ્રશ્ય ક્ષમત;

તમારા બાળકનું મૂલ્યાંકન કરિા માટે ઉપયોગમાં

• ભાિનાત્મક વિક્ષેપ;

લેિાતા તમામ પરીક્ષણો અને અન્ય સામગ્રીઓ
તમારા બાળકની મૂળ ભાષામાં - અથિા

• ઓથોપેક્રડક ક્ષમત;

સંદેશાવ્યિહારના અન્ય માધ્યમોમાં હોિા, તમારં

• ઓટીઝમ (એક માનલસક રોગ);

બાળક શું જાણે છે અને શૈક્ષણણક, વિકાસલક્ષી અને

• આઘાતજનક મગજની ઇજા;

વિિેયાત્મક રીતે શું કરી શકે છે , તે અંગે ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટને

• અન્ય સ્િાસ્થ્ય ક્ષમત;

સચોટ માહહતી આપતાં હોિાં આિશ્યક છે , લસિાય કે
હાથ િરવું અથિા પ્રદાન કરવું સ્પષ્ટપણે શક્ય ન

• ચોક્કસ શીખિાની અપંગતા;

હોય.

• બહે રાશ;
• બહે રા-અંિત્િ;
• બહુ વિિ વિકલાંગતા; અથિા
• વિકાસલક્ષી વિલંબ.

જિલ્લાને તમારા બાળકનું મૂલ્યાંકન કરિા કહો
જો તમને લાગે કે તમારા બાળકને એિી વિકલાંગતા હોઈ શકે છે જે તેના અથિા તેણીના શશક્ષણને અસર કરી રહી છે , તો તમે ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટને તે અથિા તેણી વિશેષ
શશક્ષણ માટે પાત્ર છે કે નહીં તે નનિારણ કરિા માટે તમારા બાળકનું મૂલ્યાંકન કરિા માટે કહી શકો છો કે (IDEA હે ઠળ

વિકલાંગતા િરાિતું બાળક ગણાતું). જો ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટ સ્ટાફના સભ્યોને લાગે કે તમારા બાળકને વિશેષ શશક્ષણની જરૂર છે તો શાળા ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટ તમને કોઈપણ સમયે
પૂછી શકે છે કે તમારા બાળકનું મૂલ્યાંકન થાય તેવું તમે ઇચ્છો છો કે કે મ. બંને ક્રકસ્સામાં, શાળા ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટે

લેશખતમાં તમારી પરિાનગી (સંમમત) મેળવ્યા પછી, તેણે 60 કે લેન્ડર ક્રદિસોમાં પ્રારં ભભક (પ્રથમ) મૂલ્યાંકન પૂણષ કરવું આિશ્યક છે .

જો બાળક રાજ્યનો િૉર્ગ (કાનૂની કરર્ી હે ઠળ સર્ીર) છે
જો બાળક રાજ્યનો િૉડષ (કાનૂની કસ્ટડી હે ઠળ સગીર) છે અને તેના અથિા તેણીના માતાવપતા સાથે રહે તો/તી નથી, તો નીચેની પક્રરસ્થસ્થમતઓમાં બાળક વિકલાંગતા
િરાિતું બાળક છે કે કે મ તે નક્કી કરિા માટે પ્રારં ભભક મૂલ્યાંકન કરિા માટે શાળા ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટને માતા-વપતાની સંમમતની જરૂર નથી:
• જો, આમ કરિા માટે વ્યાજબી પ્રયત્નો કરિા છતાં, શાળા ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટ બાળકના માતાવપતાને શોિી શકતાં નથી;
• માતા-‘વપતાના અધિકારો સમાપ્ત કરિામાં આવ્યા છે ; અથિા
• માતા-વપતાના અધિકારો ન્યાયાિીશ દ્વારા સોંપિામાં આવ્યા હોય તે વ્યક્તત પ્રારં ભભક મૂલ્યાંકન માટે સંમમત આપે છે .
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સ્િતંત્ર શૈક્ષણણક મૂલ્યાંકન (Independent Educational Evaluations, IEE)
સ્િતંત્ર શૈક્ષણણક મૂલ્યાંકન (IEE) ને બહારનું મૂલ્યાંકન પણ કહે િાય છે . શાળા ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટ આ બહારનાં મૂલ્યાંકન માટે તો જ ચૂકિણી કરશે જો તે પહે લાં તમારા બાળકનું પોતાનું

મૂલ્યાંકન કરી ચૂક્ું હોય અને તમે ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટના તારણોથી અસંમત છો. હે તુ તમારા બાળકને વિશેષ શશક્ષણની જરૂર છે કે નહીં, અથિા વિશેષ શશક્ષણ ચાલુ રાખિાની જરૂર છે કે
કે મ જાણિાનું છે . જે વ્યક્તત તમારા બાળકનું આ બહારનાં મૂલ્યાંકન માટે મૂલ્યાંકન કરે છે તે તમારા બાળકના શાળા ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટ માટે કામ કરી શકે નહીં. માતા-વપતા તરીકે , કોઈપણ

સમયે, તમારા બાળક માટે બહારનાં મૂલ્યાંકનની વ્યિસ્થા અને ચુકિણી કરિાનો તમને અધિકાર છે . એકિાર તમે તમારા બાળકના તમારા ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટ દ્વારા કરાયેલા મૂલ્યાંકન સાથે
અસંમત થાઓ અને બહારનાં મૂલ્યાંકન માટે કહો એટલે તમારા ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટે દ્ધબનજરૂરી વિલંબ કયા વિના આમાંનું એક પગલું લેવું આિશ્યક છે :
• તમે તમારા બાળકનું બહારનું મૂલ્યાંકન જાતે ક્યાંથી કરાિી શકો તે વિશે શાળા લજલ્લાએ તમને જણાિવું અને ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટ તેને માટે ચૂકિણી કરે તે માટે જરૂરી

માપદં ડ વિશે તમને જાણ કરિી આિશ્યક છે . એકિાર ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટ સંમત થાય અને તમને બહારનું મૂલ્યાંકન કરાિો, પછી ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટે ખચષ ચૂકિિો આિશ્યક છે ;
અથિા

• ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટે અસાિારણ બાળકો માટે ઓહાયો શશક્ષણ વિભાગની કચેરીને નનયત પ્રક્રિયા સુનાિણી માટે વિનંતી સુપ્રત કરિી જોઈએ (પૃષ્ઠ 21 જુ ઓ) કારણ કે તે બહારનાં
મૂલ્યાંકન માટે ની તમારી વિનંતી સાથે અસંમત છે . આનું કારણ એ છે કે ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટને લાગે છે કે તમારા બાળકનું તેણ પોતે કરે લું મૂલ્યાંકન યોગ્ય હતુ.ં

બહારના મૂલ્યાંકનો માટે ના માિદં ર્
ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટ કરે છે તે મૂલ્યાંકનને લાગુ પડતા માપદં ડ માતાવપતા વ્યિસ્થા કરે અને ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટ ચૂકિે છે તેિા બહારનાં મૂલ્યાંકનોને પણ લાગુ પડે છે . આ માપદં ડમાં તમારં
બાળક મૂલ્યાંકન માટે ક્યાં જાય છે અને તમારા બાળકની તપાસ કરનાર વ્યક્તતનો અનુભિ શામેલ છે . ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટના માપદં ડને પૂણષ કરતાં હોય તેિા બહારનાં મૂલ્યાંકનની
સંપૂણષ કકમત ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટે ચૂકિિી આિશ્યક છે .

જો તમે તમારા બાળક માટે બહારના મૂલ્યાંકનની વિનંતી કરો છો, તો લજલ્લો તમને પૂછી શકે છે કે તમે તમારા બાળકના લજલ્લાના મૂલ્યાંકન સાથે શા માટે અસહમત છો (એટલે કે ,

તમે બહારનું મૂલ્યાંકન કરિા માંગો છો), પરં તુ તમારે આ સમજાિિાની જરૂર નથી લસિાય કે તમે આવું કરિા ઈચ્છો. તમારી પાસે ફતત એક જ બહારનાં મૂલ્યાંકનનો અધિકાર છે જે
લજલ્લા દ્વારા ચૂકિિામાં આિે છે , દરે ક િખતે જ્યારે લજલ્લા તમારા બાળકનું મૂલ્યાંકન કરે છે અને તમે લજલ્લાના મૂલ્યાંકન પક્રરણામો સાથે અસંમત છો.
એકિાર તમારા બાળકનું બહારનું મૂલ્યાંકન થઈ જાય જે લજલ્લાના માપદં ડોને પૂણષ કરે છે , તેના માટે કોણ ચૂકિણી કરે છે તે ધ્યાનમાં લીિા િગર, તો લજલ્લાએ તે મૂલ્યાંકનના
પક્રરણામો ધ્યાનમાં લેિા જોઈએ અને તે નક્કી કરવું જોઈએ કે તે તમારા બાળકને મફત યોગ્ય જાહે ર શશક્ષણ (free appropriate public education, FAPE) કે િી રીતે
આપશે.
જ્યારે તમે બહારનાં મૂલ્યાંકનની વિનંતી કરો ત્યારે નીચે આિેલ ચાટગ જુ દા જુ દા દૃશ્યો િે ર્થાય છે બતાિે છે
લજલ્લો તમારી વિનંતી સાથે સંમત છે અને તમને
જણાિે છે કે આ બહારનાં મૂલ્યાંકનની વ્યિસ્થા
કે િી રીતે કરિી.

તમે પહે લેથી જ બહારનું મૂલ્યાંકન મેળવ્્ું છે . તમે

ઇચ્છો છો કે લજલ્લો ખચો ચૂકિે. લજલ્લા મૂલ્યાંકનનાં
પક્રરણામો સ્િીકારે છે .

લજલ્લો બહારનું મૂલ્યાંકન લજલ્લાના ખચે પૂરં પાડે છે .

તમે બહારનાં મૂલ્યાંકન પર જે ખચષ કયો છે તે માટે લજલ્લો તમને ચૂકિે છે .

તમે લજલ્લાને ચૂકિણી
કરિા વિનંતી કરો છો

સ્િતંત્ર શૈક્ષણણક મૂલ્યાંકન
(બહારનાં મૂલ્યાંકન) માટે

જિલ્લો વવચારે છે કે બિારનાાં મ ૂલ્યાાંકનની
િરૂર નથી. તમારા બાળકન ાં જિલ્લાન ાં
પોતાન ાં મ ૂલ્યાાંકન શા માટે યોગ્ય લાગે છે
તે સમજાવવા માટે તે વનયત પ્રડિયા
સનાવણી માટે કિે છે .

તમે પિેલેથી િ બિારન ાં મ ૂલ્યાાંકન મેળવ્ ાં છે .

જો સુનાિણી અધિકારી લજલ્લાનું મૂલ્યાંકન યોગ્ય છે તે નક્કી કરે , તો પણ તમે

તમારા બાળકને બહારના મૂલ્યાંકન માટે વ્યિસ્થા કરી શકો છો અને તેના માટે
જાતે ચૂકિણી કરી શકો છો.

જો સુનાિણી અધિકારી નક્કી કરે કે લજલ્લાનું મૂલ્યાંકન યોગ્ય નથી, તો લજલ્લા
તમારા બાળકના બહારનાં મૂલ્યાંકનની કકમત ચૂકિશે.

જો સુનાિણી અધિકારી નક્કી કરે કે તમે વ્યિસ્થા કરે લ બહારનું મૂલ્યાંકન યોગ્ય
હતું, તો સુનાિણી અધિકારીએ બહારનાં મૂલ્યાંકનના તમારા ખચષ માટે લજલ્લાને

બિારના મ ૂલ્યાાંકન જિલ્લાના માપદાં િોને પ ૂણણ

ચૂકિણી કરિાની જરૂર પડશે.

કરતા નથી તે દશાણવવા માટે જિલ્લા વનયત

જો સુનાિણી અધિકારી નક્કી કરે કે તમે જે મૂલ્યાંકનની વ્યિસ્થા કરી છે તે યોગ્ય

પ્રડિયા સનાવણી માટે ફાઇલ કરે છે .

નથી, તો સુનાિણી અધિકારીએ બહારનાં મૂલ્યાંકનના તમારા ખચષ માટે લજલ્લાને
ચૂકિણી કરિાની જરૂર રહે શે નહીં.

વિશેષ શશક્ષણમાં માતા-વિતાના અધિકારો માટે એક માર્ગદર્શશકા
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પૂિેની લેશખત સૂચના
ઝાંખી
શાળા લજલ્લા તમને ચોક્કસ પગલાં લેિાનું પ્રસ્તાવિત કરે છે અથિા ઇનકાર કરે તે પહે લાં િાજબી સમયની અંદર
તમને લેશખત નોહટસ (અગાઉ લેશખત નોહટસ કહે િાય છે ) આપિી આિશ્યક છે . આ ક્રિયાઓમાં તમારા

અર્ાઉની લેશખત સૂચનામાં શામેલ

બાળકની ઓળખ, મૂલ્યાંકન અથિા શશક્ષણ નન્ુક્તત લજલ્લાનો પ્રારં ભ અથિા બદલાિનો અથિા તમારા

હોવું જોઈએ:

બાળકને મફત યોગ્ય જાહે ર શશક્ષણની જોગિાઈનો સમાિેશ થાય છે . અગાઉની લેશખત સૂચના જરૂરી વિશેષ

• લજલ્લા

શશક્ષણ ફોમષ છે .

દ્વારા

પ્રસ્તાવિત

અથિા

નકારિામાં આિેલી ક્રિયાનું િણષન;
• લજલ્લો શા માટે કાયષિાહી કરિાની પ્રસ્તાવિત

અર્ાઉ લેશખત સૂચનાની વિષયિસ્તુ
અગાઉની લેશખત સૂચના તમને ભાગ લેિા માટે પરિાનગી આપિા માટે પૂરતી વિગત આપિી જોઈએ જેથી તમે
તમારા બાળકની શૈક્ષણણક સેિાઓના નનણષયોમાં જાણકાર રીતે ભાગ લઈ શકો. ખાસ કરીને, અગાઉની
લેશખત સૂચનામાં ચોક્કસ વિષયિસ્તુઓ શામેલ હોિા જોઈએ, જેમ કે આ પૃષ્ઠ પરના બોક્સમાં દશાિેલ છે .

સમજી શકાય તેિી ભાષામાં અર્ાઉની લેશખત સૂચના
અગાઉની લેશખત સૂચના સામાન્ય ભાષામાં સમજી શકાય તેિી ભાષામાં આપિી આિશ્યક છે અને તે તમારી
મૂળ ભાષા અથિા સંદેશાવ્યિહારના અન્ય પદ્ધમતમાં પણ લખવું આિશ્યક છે જ્યાં સુિી તે સ્પષ્ટપણે
વ્યિહાર ન હોય.

કરે છે અથિા ઇનકાર કરે છે તેની સમજૂ તી;
• દરે ક મૂલ્યાંકન પ્રક્રિયાનું િણષન, આકારણી, રે કોડષ
અથિા તેનો નનણષય લેિા માટે ઉપયોગમાં લેિાતી
શાળાની જાણ કરો;
• એક નનિેદન કે માતાવપતાને IDEA ની પ્રક્રિયાગત
સલામતીઓ હે ઠળ રક્ષણ મળે છે , અને જો

નોહટસ મૂલ્યાંકન માટે પ્રારં ભભક રે ફરલ ન હોય

તો, માધ્યમ કે જેના દ્વારા માતાવપતા પ્રક્રિયાગત
સલામતીનું િણષન મેળિી શકે છે ;

જો માતાવપતાની મૂળ ભાષા અથિા સંદેશાવ્યિહારની અન્ય પદ્ધમત લેશખત ભાષા નર્થી , તો લજલ્લાએ

અગાઉની લેશખત સૂચનાનું મૌશખક ભાષાંતર કરિા માટે પગલાં લેિાની જરૂર છે , અથિા અન્ય સમજી શકાય
તેિી રીતે, માતાવપતાની મૂળ ભાષામાં અથિા સંદેશાવ્યિહારની અન્ય રીતો થી. લજલ્લાની જરૂર પડશે

ખાતરી કરિા માટે કે તે લેશખતમાં બતાિી શકે છે કે અગાઉની લેશખત સૂચનાનો યોગ્ય રીતે અનુિાદ કરિામાં
આવ્યો હતો અને માતાવપતા તેની વિષયિસ્તુ સમજી ગયા હતા.

• IDEA ની જરૂક્રરયાતોને સમજિામાં સહાય માટે
માતાવપતાનો સંપકષ કરિા માટે ના સ્ત્રોતો;
• IEP ટીમે ધ્યાનમાં લીિેલા અન્ય વિકપપોનું
િણષન અને તે વિકપપો કે મ નકારિામાં આવ્યા
તેના કારણો;
• લજલ્લાના પ્રસ્તાિ અથિા ઇનકાર સાથે સંબંધિત
અન્ય પક્રરબળોનું િણષન.

વિશેષ શશક્ષણમાં માતા-વિતાના અધિકારો માટે એક માર્ગદર્શશકા
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શૈક્ષણણક રે કોર્ડગ સ
રે કોર્ડગ સની સુલભતા
કૌટું દ્ધબક શૈક્ષણણક અધિકારો અને ગોપનીયતા અધિનનયમ (Family Educational Rights and Privacy Act,

FERPA) એક સંઘીય કાયદો છે જે માતા-વપતાને તેમના બાળકોના શશક્ષણ રે કોડષ નું નનરીક્ષણ અને સમીક્ષા કરિાના
ચોક્કસ અધિકારો આપે છે . જ્યારે વિદ્યાથી 18 િષષનો થાય અથિા પોસ્ટ સેકન્ડરી શાળામાં જિાનું શરૂ કરે (દા.ત.,
કોલેજ અથિા ્ુનનિર્સસટી), જે પણ પહે લા થાય ત્યારે FERPA હે ઠળના અધિકારો માતા-વપતા પાસેથી વિદ્યાથીને
તબદીલ થાય છે .

વ્યક્તતર્ત રીતે ઓળખી શકાય તેિી માહહતી
શામેલ છે :

• તમારા બાળકનું નામ;

શશક્ષણ રે કોર્ગ શું છે ?

• કુ ટં ુ બના સભ્યનું નામ;

વિદ્યાથી વિશેની અમુક માહહતી FERPA દ્વારા રક્ષાયેલી છે કે કે મ તે બાબત તે શશક્ષણ રે કોડષ ના અથષમાં
બંિબેસે છે કે નહીં તેના પર નનભષર કરે છે . FERPA શશક્ષણ રે કોડષ ને આ રીતે વ્યાખ્યાયયત કરે છે :
1. રે કોડડષ સ જે એક ચોક્કસ વિદ્યાથી સાથે પ્રત્યક્ષ રીતે સંબંધિત છે . કે ટલીકિાર શાળાઓ આને
વ્યક્તતગત રૂપે ઓળખી શકાય તેિી માહહતી કહે છે ; અને
2. એિા રે કોડષ કે જે એક શશક્ષણ એજન્સી અથિા સંસ્થા (ઉદાહરણ તરીકે , તમારા શાળા ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટ)
અથિા તે એજન્સી માટે કામ કરતી પાટી (પક્ષકાર) દ્વારા રાખિામાં આિે છે .

• તમારા બાળકનું સરનામું અથિા કુ ટં ુ બનું
સરનામું;
• વ્યક્તતગત ઓળખ, જેમ કે તમારા બાળકનો
સામાલજક સુરક્ષા નંબર, વિદ્યાથી નંબર અથિા
બાયોમેહટિ ક રે કોડષ ;
• તમારા બાળકને ઓળખિાની અન્ય પરોક્ષ

રે કોર્ડગ સની જાળિણી અને ર્ોિનીયતા
શશક્ષણ રે કોડષ ઘણી રીતે જાળિી શકાય છે . કે ટલાક ઉદાહરણો છે :
• હસ્તલલશખત;

રીતો, જેમ કે જન્મ તારીખ, જન્મ સ્થળ,
માતાનું પ્રથમ નામ, જામત અથિા િંશીયતા;
• અન્ય માહહતી જે, એકલા અથિા સંયોજનમાં,

• વપ્રન્ટ;

ચોક્કસ વિદ્યાથી સાથે જોડાયેલી કે લલક કરી
શકાય તેિી છે જે શાળા સમુદાયમાં િાજબી

• કમ્પપ્્ુટર;

વ્યક્તતને પરિાનગી આપશે,

• વિડીયો અથિા ઑડીઓ ટે પ; અથિા

જેની પાસે સંબંધિત સંજોગોની વ્યક્તતગત

• ક્રફલ્મ, માઇિોક્રફલ્મ અથિા માઇિોક્રફશ.
વિદ્યાથી રે કોડષ ગોપનીય છે , એટલે કે તે ખાનગીછે . શાળા ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટ અથિા એજન્સી જ્યારે તમારા બાળકના

રે કોડડષ સ એકવત્રત, સંગ્રહહત, પ્રકાશશત અથિા નાશ કરે છે ત્યારે તેની ગોપનીયતાનું રક્ષણ કરવું આિશ્યક છે .

જાણ નથી, વિદ્યાથીને િાજબી નનલિતતા
સાથે ઓળખિા માટે ;
• એિી વ્યક્તત દ્વારા વિનંતી કરિામાં આિેલી
માહહતી કે જેને તમારા બાળકની ઓળખનું જાણ

તમારા બાળકના રે કોર્ડગ સની સમીક્ષા

હોિાનું શાળા માને છે ; અથિા

શાળા ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટે તમને દ્ધબનજરૂરી વિલંબ કયા િગર અને કોઈપણ IEP ટીમની મીટટગ અથિા તમે સામેલ હોય
તેિી કોઈપણ ચાલુ નનયત પ્રક્રિયા પહે લાં તમારા બાળકના શશક્ષણ રે કોડષ ની સમીક્ષા કરિાની મંજૂરી આપિી

જોઈએ. તમને રે કોડષ જોિાની મંજૂરી આપિા માટે , ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટ તમારી વિનંતીની તારીખથી 45 ક્રદિસથી િધુ વિલંબ

• FERPA દ્વારા વ્યાખ્યાયયત અન્ય
ઉદાહરણો.

કરી શહે નહીં.
તમને રે કોડષ માં માત્ર તમારા બાળક વિશેની માહહતીની સમીક્ષા કરિાનો અધિકાર છે . તમને તમારા બાળકના

રે કોડષ ની સમજૂ તી માટે શાળાને પૂછિાનો અધિકાર છે . તમને કોઈ વ્યક્તત, જે તમારા િતી કાયષ કરતી હોય,
રે કોડડષ સની તપાસ કરે (જેમ કે મમત્ર અથિા િકીલ) તેને સાથે રાખિાનો અધિકાર છે .
ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટ તમને તમારા બાળકના રે કોડષ ની નકલો આપી શકે છે ; જોકે તેમ કરિામાં નનષ્ફળતા તમને રે કોડષ ની

સમીક્ષા કરિાના તમારા અધિકારનો ઉપયોગ કરિાથી અટકાિે તેમ હોય, તો ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટે તમને નકલો આપિી જ
રહી. તમારા ખચે રે કોડષ ની નકલો મેળિિાનો અધિકાર તમારી પાસે હં મેશા હોય છે .
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શશક્ષણ રે કોર્ગ માં ફે રફાર
તમારા બાળકના શશક્ષણ રે કોડષ માં ખોટી અથિા ગેરમાગે દોરતી માહહતી બદલિા માટે શાળા ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટને કહે િાનો તમને અધિકાર છે . તમારા બાળકની શાળાએ તમારી વિનંતી
અનુસાર શશક્ષણ રે કોડષ બદલિાની જરૂર નથી (ફતત એટલા માટે કે તમે કહો છો), પરં તુ શાળાએ તમારી વિનંતીને ધ્યાનમાં લેિી આિશ્યક છે . જો શાળાએ તમારા બાળકના
રે કોડષ ને તમારા કહ્યા મુજબ ન બદલિાનું નક્કી ક્ુું હોય, તો શાળાએ તમને જણાિવું અનનિાયષ છે કે તમને આ બાબત વિશે િાત કરિા માટે સુનાિણીનો અધિકાર છે .

સુનાિણી પછી, જો શાળા હજુ પણ શશક્ષણ રે કોડષ માં ફે રફાર ન કરિાનું નક્કી કરે છે , તો તમને તમારા બાળકના રે કોડષ માં આ બાબતે તમારં નનિેદન સામેલ કરિાનો અધિકાર છે . આ
નનિેદન તમારા બાળકના રે કોડષ નો એક ભાગ જ રહે વું જોઈએ. તમારા બાળકના રે કોડષ માં સામેલ કરિા માટે નનિેદન લખિાનો વિકપપ માત્ર ત્યારે જ અસ્સ્તત્િમાં છે જો રે કોડષ માં ખોટી

માહહતી હોય. તમે તમારા બાળકને મળે લ ગ્રેડ, કોઈ વ્યક્તતનો અભભપ્રાય અથિા શાળા દ્વારા તમારા બાળક વિશે લેિાયેલા મૂળભૂત નનણષયને પડકારિા માટે આિા નનિેદનનો
ઉપયોગ કરી શકતા નથી.

શશક્ષણ રે કોર્ડગ સ શેર કરિા
સામાન્ય રીતે, જો શાળા ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટ તમારા બાળકની ઓળખ કરી શકે તેિા શશક્ષણ રે કોડડષ સ તમારા લસિાય અન્ય કોઈ સાથે શેર કરિા માંગતા હોય તો લેશખતમાં તમારી પરિાનગી

મેળિિી આિશ્યક છે . જો કે , કે ટલાક ક્રકસ્સાઓ છે જ્યારે તમારી પરિાનગીની જરૂર નથી. જ્યારે ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટને રે કોડડષ સ શેર કરિા માટે તમારી લેશખત પરિાનગી મેળિિાની જરૂર નથી
પડતી તે વિશે િધુ જાણિા માટે , ્ુ.એસ. શશક્ષણ વિભાગની િેબસાઇટ www.ed.govપર માતા-વપતા માટે FERPA સામાન્ય માગષદશષનજુ ઓ.
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વિિાદ નનરાકરણ
વિિાદ નનરાકરણ િરક્રયા
જો તમે તમારા વિકલાંગતા િાળા બાળકના શશક્ષણ વિશે ચચમતત છો, તો પ્રથમ પગલું તમારા શાળા ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટ સાથે કામ કરિાનું છે . શરૂ કરિા માટે , તમારા વિદ્યાથીના શશક્ષક અથિા
તમારા ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટના વિશેષ શશક્ષણ નનયામકનો સંપકષ કરો. તમે શું વિચારી રહ્યા છો તે વ્યક્તતને કહો. જો તમે અને ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટ તમારી ચચતા અંગે સહમત ન હોિ, તો સમસ્યાને ઉકે લિા
માટે તમે સાથે મળીને કામ કરી શકો તેિી રીતો છે .
આ પ્રક્રિયાઓના ઔપચાક્રરક નામો છે જે તમારા શાળા ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટ ઉપયોગ કરી શકે છે , પરં તુ આ માગષદર્શશકા તમને તે નામોનો અથષ શું છે અને તમે અને શાળા તમારા બાળકને કે િી રીતે
મદદ કરી શકે તે સમજિામાં મદદ કરશે. નીચેનો વિભાગ આ પ્રક્રિયાઓ અથિા પદ્ધમતઓનું િણષન કરે છે જેનો ઉપયોગ તમે તમારા ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટ સાથે કામ કરિા માટે કરી શકો છો.

િહીિટી સમીક્ષા
જો તમે તમારા વિકલાંગતા િાળા બાળકના શશક્ષણને લગતા તમારા શાળા ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટના નનણષય સાથે અસંમત છો, તો તમે ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટ િહીિટીતંત્રને ફક્રરયાદ સુપ્રત કરી શકો છો.
જિાબમાં, તમારા ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટ સુવપ્રન્ટે ન્ડન્ટ (અથિા નામમત) એક િહીિટી સમીક્ષા કરશે. આ સમીક્ષામાં િહીિટી સુનાિણી સામેલ હોઈ શકે છે .
સમીક્ષા અને િહીિટી સુનાિણી, જો યોજિામાં આિે, તો તે એક એિા સમયે અને સ્થળે થિી જોઈએ જે તમામ જરૂરી સહભાગીઓ માટે અનુકૂળ હોય. તમે અને ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટ, બંને અન્ય
લોકોને સમીક્ષા અથિા િહીિટી સુનાિણીમાં ભાગ લેિા આમંત્રણ આપી શકો છો. ઉદાહરણ તરીકે , તમે પક્રરિારના અન્ય સભ્યો અથિા મમત્ર, વિશેષ શશક્ષણ વિશે જાણકાર

વ્યક્તત અથિા િકીલને આમંવત્રત કરી શકો છો. જો તમારં બાળક કાઉન્ટી વિકાસલક્ષી વિકલાંગતા અંગેના બોડષ અથિા અન્ય જાહે ર શશક્ષણ એજન્સી દ્વારા સંચાલલત કાયષિમમાં
અભ્યાસ કરતું હોય, તો ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટે િહીિટી સમીક્ષા માટે બોડષ અથિા એજન્સી સાથે સંપકષ કરિો આિશ્યક છે .
પક્રરસ્થસ્થમતની સમીક્ષા કરતી િખતે, તમારા બાળકના શશક્ષણ અંગેના મતભેદને ઉકે લિા માટે દરે ક પ્રયત્નો કરિા જોઈએ. સુવપ્રન્ટે ન્ડન્ટ (અથિા નામમત) અસંમમતની બંને બાજુ
સાંભળશે અને નનણષય લેશ.ે એકિાર નનણષય પર પહોંચ્યા પછી, સુવપ્રન્ટે ન્ડન્ટે તમને લેશખતમાં નનણષયની જાણ કરિી આિશ્યક છે . તમે તમારી ચચતા વિશે ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટને પહે લી િખત
સૂધચત કયાના 20 ક્રદિસની અંદર આ થવું જોઈએ.

તમે અજમાિી શકો તે િિારાની િરક્રયાઓ
જો તમે આ પ્રક્રિયા પૂણષ કરી છે અને તમે અને શાળા ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટ હજી પણ સમસ્યાને કે િી રીતે ઉકે લિી તે અંગે સંમત નથી, તો તમે િધુ પ્રક્રિયાઓ અજમાિી શકો છો. અન્ય વિિાદ
નનિારણ પ્રક્રિયાઓ પર આગળ િિતા પહે લા તમારે િહીિટી સમીક્ષાની વિનંતી કરિી જરૂરી નથી, છતાં તેમ કરિા પ્રોત્સાહહત કરિામાં આિે છે . એિા િિારાના વિકપપો છે જેનો
ઉપયોગ તમે સમસ્યાને ઉકે લિા માટે કરી શકો છો. અસાિારણ બાળકો માટે ઓહાયો શશક્ષણ વિભાગ કચેરી તમારી સમસ્યાઓને ઉકે લિામાં સહાય માટે િિારાના સાિનો માટે
તમારી વિનંતીમાં સામેલ થઈ શકે છે અને તમને મદદ કરી શકે છે . નીચેની સંસ્થાઓ પણ તમને મદદ કરી શકે છે :
• (ફોન #

ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટ સપોટષ ટીમના માતા-વપતા અને કુ ટં ુ બ સલાહકાર તમારી સાથે કામ કરશે.

) પર તમારી સ્થાનનક ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટ સપોટષ ટીમ (પ્રદેશ #

).

• તમારા સ્થાનનક માતા-વપતા માગષદશષક, જો તમારા શાળા ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટમાં હોય તો.
— એક માતા-વપતા માગષદશષક વિકલાંગતા િાળા બાળકના પક્રરિારો અને શાળાના ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટડસને માહહતી અને સહાય પૂરી પાડે છે . માતા-વપતા
માગષદશષક એક ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટ કમષચારી હોય છે અને વિકલાંગતા િાળા બાળકના માતા-વપતા પણ હોય છે .

— િધુ માહહતી માટે સંપકષ કરો

.

• વિકલાંગતા િાળા બાળકોના શશક્ષણ માટે ઓહાયો ગઠબંિન (Ohio Coalition for the Education of Children with Disabilities , OCECD)

— OCECD એક રાજ્યવ્યાપી દ્ધબનનફા સંસ્થા છે જે ઓહાયોમાં વિકલાંગતા િાળા શશશુઓ, નવું ચાલિા શીખતા બાળક, બાળકો અને ્ુિાનોના પક્રરિારો
અને તેમને સેિાઓ પૂરી પાડતા શશક્ષકો અને એજન્સીઓની સેિા કરે છે . OCECD ના કાયષિમો માતા-વપતાને તમામ શૈક્ષણણક સેટટગ્સમાં તેમના બાળકો
માટે સુમાહહતગાર અને અસરકારક પ્રમતનનધિ બનિામાં મદદ કરે છે .
— િધુ માહહતી માટે , OCECD ને (740) 382-5452 પર સંપકષ કરો અથિા OCECD િેબસાઇટની મુલાકાત લો: www.ocecd.org.
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િારં ભભક ફરરયાદ નનિારણ
પ્રારં ભભક ફક્રરયાદ નનરાકરણ એ છે જ્યારે તમે શાળા ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટ સાથેના તમારા મતભેદોને અનૌપચાક્રરક રીતે અને સામાન્ય રીતે તમે અન્ય વિિાદ નનરાકરણ વિકપપોનો ઉપયોગ
કરિાનું શરૂ કરો તે પહે લાં સમાિાન કરિાનો પ્રયાસ કરો છો. અસાિારણ બાળકો માટે ની ઓહાયો શશક્ષણ વિભાગ કચેરી ખાતેથી કોઈ તમારા બાળકોના શશક્ષણ વિશેના તમારા
પ્રશ્નો અને ચચતાઓનો ઉકે લ લાિિા માટે તમારી સાથે કામ કરશે.
ઓહાયો શશક્ષણ વિભાગ તમે િધુ ઔપચાક્રરક પ્રક્રિયાઓ, જેમ કે લેશખત ફક્રરયાદો અથિા નનયત પ્રક્રિયા સુનાિણીઓ. માટે પૂછો તે પહે લાં, પ્રારં ભભક ફક્રરયાદ નનરાકરણને

પ્રોત્સાહહત કરે છે . તમે તમારા બાળકના શશક્ષણ વિશેના પ્રશ્નો અને ચચતાઓનો ઉકે લ લાિિામાં મદદ માટે અસાિારણ બાળકો માટે ની ઓહાયો શશક્ષણ વિભાગ કચેરી પર તમે
કોઈનો સંપકષ કરી શકો છો. પ્રારં ભભક ફક્રરયાદ નનિારણ વિશે કોઈની સાથે િાત કરિા માટે , કૃ પા કરીને વિભાગનો સંપકષ કરો:
• ટે લલફોન દ્વારા: (614) 466-2650, અથિા (877) 644-6338 પર ટોલ ફ્રી; અથિા
• ઇમેઇલ દ્વારા: exceptionalchildren@education.ohio.gov.

સુવિિા
જો તમે તમારા બાળકના વિશેષ શશક્ષણ માટે મૂલ્યાંકન અથિા પુન:મૂલ્યાંકન વિશે અથિા તમારા બાળકના વ્યક્તતગત શશક્ષણ કાયષિમ (IEP) વિશે ચચમતત હોિ તો,
સુવિિા નામનો વિકપપ તમારા માટે કામ કરી શકે છે .
સુવિિા એ છે જ્યારે તમે વિભાગને તમારા બાળકના મૂલ્યાંકન અથિા IEP ટીમની બેઠકમાં હાજરી આપિા માટે એક ફે લસલલટે ર (સગિડકતા)ની વ્યિસ્થા કરિા માટે કહો (તમે
પણ આ ટીમના સભ્ય છો). શાળા ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટ પણ તમારા બાળકના વિશેષ શશક્ષણ સાથે સંકળાયેલી આ બેઠકોમાં
એક ફે લસલલટે ટર માટે વિભાગને વિનંતી કરી શકે છે . તમે અને ક્રડસ્ટ્સ્ટિટ બંનેએ બેઠકમાં ફે લસલલટે ટના હાજર રહે િા અંગે સંમત થવું આિશ્યક છે .

સુવિિાનો હે તુ
સુવિિા એક ટીમ બેઠ કમાં થાય છે , જેમ કે વ્યક્તતગત શશક્ષણ કાયષિમ ટીમ બેઠક, મૂલ્યાંકન આયોજન બેઠક અથિા મૂલ્યાંકન ટીમ બેઠક. ફે લસલલટે ટર એક તટસ્થ, તૃતીય પક્ષ
છે જે ટીમનો સભ્ય નથી અને ટીમ માટે નનણષયો લેતો નથી. ફે લસલલટે ટર રાખિાથી ટીમને ઉત્પાદક બનિામાં અને વિદ્યાથી પર ધ્યાન કે ણન્દ્રત કરિામાં મદદ મળે છે . ફે લસલલટે ટસ
વ્યાિસાયયક મધ્યસ્થીઓ છે જેમને વિશેષ શશક્ષણ પ્રક્રિયાઓમાં અસાિારણ બાળકો માટે ની કચેરી દ્વારા તાલીમ આપિામાં આિી હોય છે .
તમે કોઈપણ સમયે સુવિિાની વિનંતી કરી શકો છો. એકિાર તમે આિી વિનંતી કરો, પછી તમે અને શાળા ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટ, બંનેએ ભાગ લેિા માટે સંમત થવું જોઈએ. જો તમે બંને સંમત

થાઓ, તો અસાિારણ બાળકો માટે ની કચેરી તમને બેઠકનું નનદેશન કરિા માટે એક ફે લસલલટે ટરની પસંદગી આપશે. જો તમે અને ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટ ફે લસલલટે ટર અંગે સહમત ન થઈ શકો,
તો કચેરી તમારા માટે ફાળિણી કરશે સુવિિા માટે તમને અથિા ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટને કોઈ ખચષ નથી.
ફે જસજલટે ટર:
• તટસ્થ તૃતીય-પક્ષ રહે છે (તમારા અથિા ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટની તરફે ણ લેતા નથી અથિા તેમને માટે કામ
કરતા નથી);
• તે વ્યાિસાયયક રીતે પ્રશશશક્ષત મધ્યસ્થી (એક પાત્ર વ્યક્તત જે વિિાદો ઉકે લિામાં મદદ કરે ) છે ;
• વિશેષ શશક્ષણ કાયદાઓ અને જરૂક્રરયાતો અંગે તાલીમબદ્ધ હોય છે અને તેમની
જરૂક્રરયાતો વિશે જાણતા હોય છે ;

• તમારા બાળકની IEP અથિા મૂલ્યાંકન ટીમનો ભાગ નથી;
• નનણષયો લેતા નથી, પરં તુ ટીમને ઉકે લ શોિિા માટે માગષદશષન આપે છે ;
• તમારા અને ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટ િચ્ચે િાતચીત શર કરિામાં મદદ કરે છે ;
• બેઠકને માગષ પર રાખે છે અને દરે કને પ્રક્રિયા પ્રત્યે આદર રાખિામાં મદદ કરે છે ; અને
• ટીમને તમારા બાળક અને તમારા બાળકની જરૂક્રરયાતો પર કે ણન્દ્રત રાખે છે .

વિશેષ શશક્ષણમાં માતા-વિતાના અધિકારો માટે એક માર્ગદર્શશકા
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સુવિિા વિશે યાદ રાખિા માટે ના મુખ્ય મુદ્દાઓ:
• સુવિિા સ્િૈસ્ચ્છક છે .
— માતા-વપતા અને શાળા ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટ બંનેએ પ્રક્રિયાનો ભાગ બનિા માટે સંમત થવું આિશ્યક છે . જો માતા-વપતા અને ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટ બેઠકમાં ફે લસલલટે ટર

રાખિા માટે સંમત થાય, તો તેનો અથષ એ નથી કે તમારે બેઠકમાં ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટ સાથે સંમત થવું પડશે અથિા બેઠકનું પક્રરણામ જેવું આિે તેની સાથે સંમત
થવું પડશે. માતા-વપતાને હં મેશા તેમના પોતાના મંતવ્યો રાખિાની છૂ ટ છે .

• સુવિિા બેઠક દરમમયાન સિાયેલ સંમમત સામાન્ય રીતે બંિનકતા હોય છે . આનો અથષ એ છે કે માતા-વપતા અને શાળા ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટ બંનેએ પરસ્પર નનણષય લીિા પછી
સંમમતનું પાલન કરવું પડશે.
— તમારા બાળકના મૂલ્યાંકન વિશેનો કોઈપણ દસ્તાિેજ અથિા IEP કે જેના પર માતા-વપતા અને ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટ હસ્તાક્ષર કરે છે તે એજ મહત્િ િરાિે છે જે
દસ્તાિેજો તેઓ અન્ય IEP અથિા મૂલ્યાંકન ટીમની બેઠકમાં હસ્તાક્ષર કરે છે .
સુવિિા વિશે િધુ માહહતી માટે , ઓહાયો શશક્ષણ વિભાગની િેબસાઇટની મુલાકાત લો: education.ohio.gov અને સુવિિા શોિો.

સુવિધાની વિનંતી કરિા માટે
ડિસ્ટ્રિક્ટ આ પ્રડિયામાાં ભાગ લેવા તૈયાર છે કે નિીં તે િોવા માટે તમારા શાળા ડિસ્ટ્રિક્ટના વવશેષ વશક્ષણ વનયામકનો સાંપકણ ,
અિીં કરો

. એકવાર બાંને પક્ષો સવવધામાાં

ભાગ લેવા માટે સાંમત થઈ જાય, તો કૃપા કરીને અસાધારણ બાળકો માટેની ઓિાયો વશક્ષણ વવભાગની કચેરીનો સાંપકણ કરો:
• ટેલલફોન દ્વારા: (614) 466-2650, અથવા (877) 644-6338 પર ટોલ ફ્રી; અથવા
• ઇમેઇલ દ્વારા: exceptionalchildren@education.ohio.gov.

મધ્યસ્થી
જ્યારે માતાવપતા અને શાળા ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટ એક તટસ્થ, તૃતીય-પક્ષ વ્યાિસાયયક કે જે વિકલાંગતા િાળા

વિદ્યાથી અથિા વિકલાંગતા િાળા હોિાની શંકા હોય તેિા વિદ્યાથીના શશક્ષણ વિશે સંમમત સાિિામાં મદદ
કરિા માટે બેઠ કમાં આિે છે તેને મધ્યસ્થી કહે િાય છે . તૃતીય-પક્ષનો અથષ છે કે આ વ્યક્તત, જેને મધ્યસ્થી
પણ કહે િામાં આિે છે , તે પક્ષ લેતી નથી અને માતાવપતા અથિા ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટ િતી કામ કરતી નથી અથિા

તેમનું કાયષ કરતી નથી. તમારા બાળકના વિશેષ શશક્ષણ સાથે સંકળાયેલ મતભેદ હોય ત્યારે મધ્યસ્થી એ
માતા-વપતા અને ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટડ સ માટે કોઈપણ સમયે એક પસંદગી છે .

મધ્યસ્થી મફત છે અને કોઈિણ સમયે વિનંતી કરી શકાય છે
કોઈપણ સમયે મધ્યસ્થીની વિનંતી કરી શકાય છે . એકિાર મધ્યસ્થીની વિનંતી કરિામાં આિે તે પછી, તમારે
અને શાળા ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટ, બંનેએ પ્રક્રિયામાં ભાગ લેિા માટે સંમત થવું જોઈએ. જો તમે બંને ભાગ લેિા માટે સંમત
થાઓ છો, તો અસાિારણ બાળકો માટે ની કચેરી તમને મધ્યસ્થીની બેઠકનું નનદેશન કરિા માટે મધ્યસ્થીની
પસંદગી આપશે. જો તમે અને ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટ મધ્યસ્થી અંગે સંમત થિામાં અસમથષ રહો, તો OEC તમારા માટે
ફાળિણી કરશે. તમારા બાળકના વિશેષ શશક્ષણને લગતી સમસ્યાનો ઉકે લ તમારે કે િી રીતે લાિિો જોઈએ

તે મધ્યસ્થી તમને કહી શકે નહીં. તેના બદલે, મધ્યસ્થી બંને પક્ષોને તમારા બાળકને લગતી ચચતાઓ પર ચચા
કરિામાં અને ઉકે લ શોિિામાં મદદ કરે છે .
જો તમે ઔપચાક્રરક ફક્રરયાદ કરિાનું નક્કી કરો અથિા નનયત પ્રક્રિયા સુનાિણી માટે કહો (પૃષ્ઠ 17-25
જુ ઓ), ઓહાયો શશક્ષણ વિભાગ તમને પ્રથમ પગલાં તરીકે મધ્યસ્થી વિશે વિચારિાનું કહે શ.ે મધ્યસ્થી
માટે તમને અથિા ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટને કોઈ ખચષ નથી.

વિશેષ શશક્ષણમાં માતા-વિતાના અધિકારો માટે એક માર્ગદર્શશકા

I

એવિલ 2017

14

મધ્યસ્થી િરક્રયાની ઝાંખી

માટે વવનાંતી
મધ્યસ્થી

તમે અથિા શાળા
ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટ કોઈપણ સમયે
મધ્યસ્થતા માટે ઓહાયો
શશક્ષણ વિભાગને કહી

શકો છો. જો તમે ફક્રરયાદ
દાખલ કરો અથિા નનયત
પ્રક્રિયાની સુનાિણી માટે
કહો, તો વિભાગ પ્રથમ

પગલા તરીકે મધ્યસ્થીની

રજૂ આત કરશે. તમારે અને
ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટ, બંનેએ

મધ્યસ્થી પસંદ કરો
અને

બેઠકનું શેડ્યુલ કરો

મધ્યસ્થી બેઠક

તમે અને શાળા

મધ્યસ્થી
એક તટસ્થ તૃતીય-પક્ષ છે .
તમારે અને શાળા ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટે

મધ્યસ્થી પર સંમત થવું
આિશ્યક છે .

મધ્યસ્થી શક્ય તેટલી
િહે લી તકે બેઠકનું

ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટ, બંને તમારી ચચતા
રજૂ કરો.
મધ્યસ્થી તમને વિિાદ

ઉકે લિામાં અને અંમતમ,
લેશખત સંમમત સાિિામાં મદદ
કરે છે .

સામાન્ય રીતે, મધ્યસ્થી

આયોજન કરશે.

વિભાગ મધ્યસ્થી માટે
ચૂકિણી કરે છે .

દરમમયાન જે કં ઈ કહે િામાં

આિે છે તે બેઠકની બહાર
શેર કરી શકાતું નથી અથિા

મધ્યસ્થીનો ઉપયોગ કરિા

ભવિષ્યની કાનૂની

સંમત થવું જોઈએ.

શકાતું નથી,

કાયષિાહીમાં ઉપયોગ કરી

માટે
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સંમમત સિાઇ છે

સંમમત સિાઇ નથી

લેશખત

જો મધ્યસ્થીમાં કોઈ સંમમત

સંમમત બંિનકતા છે અને

ન સિાઇ હોય, અને તમે

માતા-વપતા અને શાળા

રાજ્ય સ્તરે ફક્રરયાદ

ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટ બંને તેના પર

દાખલ કરી હોય, પછી

અથષ એ છે કે માતા-વપતા

માટે ની કચેરી ફક્રરયાદનું

અને શાળાએ સંમમતનું

નનરાકરણ કરશે. જો

અને

ન સિાઇ હોય અને તમે

કરી શકે છે .

અરજી કરી હોય,

સહી કરે છે . બંિનકતાનો

પાલન કરવું આિશ્યક છે
કોટષ તેને લાગુ

અસાિારણ બાળકો

મધ્યસ્થીમાં કોઈ સંમમત
નનયત પ્રક્રિયા માટે
તો પછી નનયત
પ્રક્રિયાની સુનાિણી
આગળ આિે છે .
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મધ્યસ્થી:
• તટસ્થ તૃતીય-પક્ષ રહે છે (તમારા અથિા ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટની તરફે ણ લેતા નથી અથિા તેમને માટે કામ કરતા નથી);
• તેમને નનણષય લેિાની મંજૂરી નથી. તેના બદલે, મધ્યસ્થી તમને અને સ્કૂ લ ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટને તમારા બાળકના શશક્ષણને લગતી સમસ્યા ઉકે લિામાં
મદદ કરે છે ;

• લેશખત મધ્યસ્થી સંમમત નક્કી કરિા માટે તમારી અને શાળા ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટ સાથે કામ કરે છે ;
• મધ્યસ્થીની બેઠ કને માગષ પર રાખે છે અને દરે કને પ્રક્રિયા પ્રત્યે આદર રાખિામાં મદદ કરે છે ;
• દરે કને વિદ્યાથી અને વિદ્યાથીની જરૂક્રરયાતો પર કે ણન્દ્રત રાખે છે ;

• તમારા અને શાળા ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટ િચ્ચે િાતચીત શર કરિામાં મદદ કરે છે .

મધ્યસ્થી વિશે યાદ રાખિા માટે ના મુખ્ય મુદ્દાઓ
• મધ્યસ્થી સ્િૈચ્છિક છે .
— માતા-વપતા અને શાળા ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટ બંનેએ પ્રક્રિયાનો ભાગ બનિા માટે સંમત થવું આિશ્યક છે . જો માતા-વપતા અને ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટ મધ્યસ્થીમાં ભાગ લેિા
માટે સંમત થાય, તો તેનો અથષ એ નથી કે તમારે બેઠકમાં ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટ સાથે સંમત થવું પડશે અથિા બેઠકનું જે પક્રરણામ આિે તેની સાથે સંમત થવું
પડશે.

• મધ્યસ્થી ર્ોિનીય છે .
— મધ્યસ્થીની બેઠકમાં કહે લી દરે ક બાબત સામાન્ય રીતે ગોપનીય (ખાનગી) રહે છે અને બાદમાં તેનો ઉપયોગ કરી શકાતો નથી, લસિાય કે
અપિાદ લાગુ પડે .

• મધ્યસ્થી દરતમયાન સાિિામાં આિેલ કોઈિણ લેશખત સંમતત સામાન્ય રીતે બંિનકતા હોય છે . આનો અર્થગ એ છે કે માતા-વિતા અને શાળા
રર્સ્ટ્રિક્ટ બંનેએ િરસ્િર નનણગય લીિા િછી લેશખત સંમતતનું િાલન કરવું િર્શે.

— તમારા બાળકના મૂલ્યાંકન વિશેનો કોઈપણ દસ્તાિેજ અથિા IEP કે જેના પર માતા-વપતા અને ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટ હસ્તાક્ષર કરે છે તે એજ મહત્િ
િરાિે છે જે દસ્તાિેજો તેઓ અન્ય IEP અથિા મૂલ્યાંકન ટીમની બેઠકમાં હસ્તાક્ષર કરે છે .

મધ્યસ્થીની વિનંતી કરિા માટે
ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટ આ પ્રક્રિયામાં ભાગ લેિા તૈયાર છે કે નહીં તે જોિા માટે તમારા શાળા ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટના વિશેષ શશક્ષણ નનયામકનો સંપકષ ,
અહીં કરો

. એકિાર બંને પક્ષો મધ્યસ્થીમાં ભાગ

લેિા સંમત થાય, તો કૃ પા કરીને અસાિારણ બાળકો માટે ઓહાયો શશક્ષણ વિભાગની કચેરીનો સંપકષ કરો:
• ટે લલફોન દ્વારા: (614) 466-2650, અથિા (877) 644-6338 પર ટોલ ફ્રી; અથિા
• ઇમેઇલ દ્વારા: exceptionalchildren@education.ohio.gov.

વિશેષ શશક્ષણમાં માતા-વિતાના અધિકારો માટે એક માર્ગદર્શશકા
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રાજ્ય સ્તરે ફરરયાદ દાખલ કરિી
તમારા માટે ઉપલબ્ધ અન્ય વિકપપ, જો તમને તમારા બાળકના વિશેષ શશક્ષણ વિશે ચચતા હોય, તો શાળા ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટ અથિા અન્ય જાહે ર એજન્સી સામે રાજ્ય સ્તરે
લેશખતમાં, ઔપચાક્રરક ફક્રરયાદ કરિી અને આ ફક્રરયાદ અસાિારણ બાળકો માટે ઓહાયો શશક્ષણ વિભાગની કચેરીમાં સબમમટ કરિી.

રાજ્ય સ્તરે ફરરયાદ નોંિાિિા માટે કોઈ ખચગ નર્થી
રાજ્ય સ્તરે ફક્રરયાદ નોંિાિિા માટે કોઈ ખચષ નથી. રાજ્ય સ્તરે ફક્રરયાદ પ્રક્રિયા સામાન્ય રીતે નનયત પ્રક્રિયા સુનાિણી કરતાં સમસ્યાનું ઝડપથી નનરાકરણ લાિે છે અને નનયત
પ્રક્રિયા સુનાિણી કરતાં ઓછી પુરાિા આિાક્રરત (અથિા સામસામે લાિનારી) છે . રાજ્ય સ્તરે ફક્રરયાદ દાખલ કરિા માટે , તમારે તમારી સહી કરે લ, લેશખત ફક્રરયાદ (મૂળ
આવૃત્તિ) અસાિારણ બાળકો માટે ની કચેરીમાં મોકલિી આિશ્યક છે , અને તમારે ફક્રરયાદની એક નકલ સીિી શાળા ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટને મોકલિી આિશ્યક છે .

તમારી ફક્રરયાદમાં સંઘીય અથિા રાજ્યની વિશેષ શશક્ષણ જરૂક્રરયાતોના કધથત ઉલ્લંઘનનું નનિેદન શામેલ હોવું જોઈએ (વિકલાંગતા િાળા વ્યક્તતઓ શશક્ષણ
અધિનનયમના કધથત ઉલ્લંઘન અથિા વિકલાંગતા િાળા બાળકોના શશક્ષણ માટે ઓહાયો ઑપરે ટટગ સ્ટાન્ડડડષ સ). ફક્રરયાદમાં કોઈ ચોક્કસ કાયદાનું નામ અથિા ટાંચણ
સામેલ કરિાની જરૂર નથી, પરં તુ તેમાં ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટ દ્વારા કરાયેલી કોઈ ચોક્કસ કાયષિાહી અથિા નનદ્ધિયતા દશાિિાની જરૂર છે જે વિશેષ શશક્ષણ જરૂક્રરયાતોનું ઉલ્લંઘન
કરતું હોિાનું તમે માનતા હોિ. ઉપરાંત, તમારે તમારા ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટે વિશેષ શશક્ષણની જરૂક્રરયાતનું ઉલ્લંઘન ક્ુું છે એવું શા માટે લાગે છે તેને સમથષન આપિા માટે તમારે
ફક્રરયાદમાં હકીકતો સામેલ કરિી આિશ્યક છે .

રાજ્ય સ્તરે ફરરયાદ સમીક્ષા
અસાિારણ બાળકો માટે ની કચેરી સમીક્ષા કરશે અને, જો જરૂરી હોય તો, યોગ્ય રીતે નોંિાયેલી ફક્રરયાદની તપાસ કરશે અને નક્કી કરશે કે શાળા ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટે તમારા બાળકના
શશક્ષણને લગતી વિશેષ શશક્ષણની જરૂક્રરયાતનું ઉલ્લંઘન ક્ુું છે કે નહીં. ઉપરાંત, તૃતીય પક્ષ - એટલે કે , તમારા લસિાયની કોઈ વ્યક્તત, અથિા શાળા ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટ લસિાયની
કોઈ એજન્સી અથિા સંસ્થા, જો તે માનતા હોય કે ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટે કોઈ વિદ્યાથી સાથે સંકળાયેલી વિશેષ શશક્ષણ જરૂક્રરયાતનું ઉલ્લંઘન ક્ુું છે - તે વિભાગ સમક્ષ રાજ્ય સ્તરે
ફક્રરયાદ નોંિાિી શકે છે .
કધથત વિશેષ શશક્ષણ ઉલ્લંઘનના એક િષષ ની અંદર કોઈપણ સમયે વિભાગમાં રાજ્ય ફક્રરયાદ દાખલ કરી શકાય છે . કોઈ ફક્રરયાદ કે જે એિા ઉલ્લંઘનનો આરોપ લગાિે
છે જે ફક્રરયાદ દાખલ કયાની તારીખથી એક િષષ કરતાં િધુ સમય પહે લાં થ્ું હોય, તેની તપાસ/નનરાકરણ કરિામાં આિશે નહીં.

રાજ્ય સ્તરે ઔિચારરક ફરરયાદ કે િી રીતે કરિી
જો તમે વિશેષ શશક્ષણ સંબંધિત રાજ્ય સ્તરે ઔપચાક્રરક ફક્રરયાદ કરિા માંગતા હો, તો તમારે આમ કરવું
આિશ્યક છે :
• રાજ્ય ફક્રરયાદ ફોમષ પૂણષ કરો અને તેને અસાિારણ બાળકો માટે ના ઓહાયો શશક્ષણ
વિભાગની કચેરીમાં મોકલો; અથિા

• ફક્રરયાદ પત્ર લખો; અથિા
• 1-877-644-6338 ખાતે અસાિારણ બાળકોના સ્ટાફ માટે વિભાગની કચેરી પર ફોન કરો
અને ફક્રરયાદ ફોમષની વિનંતી કરો, જે તમારે ભરીને વિભાગને પરત કરિાનું રહે શે.
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તમારી ફરરયાદ ક્યાં મોકલિી
તમારી ફક્રરયાદ અસાિારણ બાળકો માટે ની ઓહાયો શશક્ષણ કચેરીને અને શાળા લજલ્લાના
સુવપ્રટે ન્ડે ન્ટ, બંનેને એક જ સમયે મોકલિી આિશ્યક છે .

આઇટમની ચેકજલર િે તમારે રાજ્ય

સ્તરે ફરરયાદમાં સામેલ કરવું આિશ્યક

મૂળ ફક્રરયાદ આમને મોકલો:

છે

અસાિારણ બાળકો માટે ની શશક્ષણ કચેરી ઓહાયો

• એ જણાિતું નનિેદન કે શાળા ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટે

વિભાગ

Attn: Assistant Director of Dispute Resolution Section 25 South
Front Street

સંઘીય અથિા રાજ્ય વિશેષ શશક્ષણની
જરૂક્રરયાતનું ઉલ્લંઘન ક્ુું છે .
• સમસ્યાનું િણષન, તમે તમારી ફક્રરયાદનો આિાર

Mail Stop 409

જેના પર રાખી રહ્યાં છો તે તથ્યો સહહત.

Columbus, Ohio 43215-4183

• તમારી સંપકષ માહહતી અને મૂળ સહી.

મોકૂ ફી

• જો તમે કોઈ ચોક્કસ વિદ્યાથીના સંદભષમાં વિશેષ

મોકૂ ફીનો મતલબ રાજ્ય સ્તરે ફક્રરયાદમાં મુદ્દાઓને સ્થત્તગત રાખો. જો તમે અને શાળા ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટ નનયત

પ્રક્રિયાની સુનાિણીમાં સામેલ છો, અને કાં તો તમે અથિા ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટ તે જ મુદ્દાઓ પર રાજ્ય સ્તરે ફક્રરયાદ
પણ દાખલ કરો છો, તો ઓહાયો શશક્ષણ વિભાગ રાજ્ય સ્તરની ફક્રરયાદને સ્થત્તગત રાખશે. બીજા શબ્દોમાં
કહીએ તો, તમારી રાજ્ય સ્તરની ફક્રરયાદનું નનરાકરણ કરતા પહે લાં, વિભાગ નનયત પ્રક્રિયા પૂરી થાય ત્યાં
સુિી રાહ જોશે. જો તમે તમારી નનયત પ્રક્રિયાની સુનાિણીની વિનંતી પાછી ખેંચો છો, તો વિભાગ રાજ્ય
સ્તરની ફક્રરયાદને મોકૂ ફીમાંથી બહાર લાિશે અને તમારી ફક્રરયાદના નનરાકરણ માટે આગળ િિશે.
જો નનયત પ્રક્રિયાની સુનાિણી થાય અને નનષ્પક્ષ સુનાિણી અધિકારી (IHO) દ્વારા નનણષય લેિામાં આિે,
પછી વિભાગ રાજ્ય સ્તરની ફક્રરયાદને માત્ર તો જ નનરાકરણ માટે હાથ પર લેશે જો તમારી ફક્રરયાદમાં હજુ
પણ એિા મુદ્દાઓ રહ્યાં હોય કે જેના પર સુનાિણી અધિકારી દ્વારા નનણષય લેિામાં ન આવ્યો હોય.

શશક્ષણ ઉલ્લંઘનનો આરોપ લગાિી રહ્યા છો:

— વિદ્યાથીનું નામ અને રહે ઠાણનું સરનામું;
— વિદ્યાથી જે શાળામાં ભણે છે તેનું નામ;
— બેઘર બાળક અથિા ્ુિા વ્યક્તતના
ક્રકસ્સામાં (મેકક્રકની-િેન્ટો બેઘર

સહાયતા અધિનનયમ (McKinneyVento Homeless Assistance
Act) દ્વારા વ્યાખ્યાયયત),
વિદ્યાથી માટે ઉપલબ્ધ સંપકષ માહહતી અને
વિદ્યાથી જે શાળામાં ભણે છે તેનું નામ;
— સમસ્યા સંબંધિત તથ્યો સહહત સમસ્યાની
પ્રકૃ મતનું િણષન; અને
— ફક્રરયાદ દાખલ થાય તે સમયે પક્ષકાર માટે
જાણીતી અને ઉપલબ્ધ હદ સુિી સમસ્યાનું
સૂધચત

નનરાકરણ.
• ફક્રરયાદ પર તમારી મૂળ સહી હોિી આિશ્યક છે ,

આથી તમે ફક્રરયાદને ફે ક્સ અથિા ઇમેઇલ કરી
શકતા નથી.

• અનામી ફક્રરયાદો સ્િીકારિામાં આિશે નહીં.

વિશેષ શશક્ષણમાં માતા-વિતાના અધિકારો માટે એક માર્ગદર્શશકા
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રાજ્ય સ્તરની ફરરયાદ િરક્રયા
જ્યારે વિભાગને તમારી રાજ્ય સ્તરની ફક્રરયાદ મળે છે , જો તે યોગ્ય રીતે દાખલ કરિામાં આિી હોય, તો તેની સમીક્ષા કરિાનું શરૂ કરશે અને, જો જરૂરી હોય તો, વિશેષ
શશક્ષણની જરૂક્રરયાતોના કધથત ઉલ્લંઘનની તપાસ કરશે. અસાિારણ બાળકો માટે ની કચેરીએ તમારી ફક્રરયાદ પ્રાપ્ત થઈ તે તારીખથી 60 કે લેન્ડર ક્રદિસોમાં ફક્રરયાદનું
નનરાકરણ કરવું આિશ્યક છે .
ફક્રરયાદ પ્રક્રિયાના ભાગરૂપે, અસાિારણ બાળકો માટે ની કચેરી આમ કરશે:
• તમારી ફક્રરયાદની સમીક્ષા કરિી અને એ નક્કી કરવુંકે તેને તમારી ફક્રરયાદમાંના આક્ષેપોના નનરાકરણ કરિાની સિા છે કે કે મ;
• તમને અને શાળા ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટ બંનેને લેશખતમાં એ આક્ષેપો વિશે જણાિશે કે જેનું તે નનરાકરણ કરશે, એક તપાસ સહહત (જો જરૂરી હોય તો);
• ફક્રરયાદને ઉકે લિાના િૈકસ્થપપક માગષ તરીકે તમને અને ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટ, બંનેને મધ્યસ્થી અથિા સુવિિા રજૂ કરશે;
• તમારી ફક્રરયાદમાં આક્ષેપો વિશે તમારી અને લજલ્લા પાસેથી િધુ માહહતી માટે પૂછો;
• તમારા અને લજલ્લા દ્વારા પૂરા પાડિામાં આિેલ િિારાના દસ્તાિેજો અને માહહતીની સમીક્ષા કરો, ટે લલફોન ઇન્ટરવ્્ુ લો અને તમારા બાળકના લજલ્લાની મુલાકાત
લો, કારણ કે તે જરૂરી નક્કી કરે છે ;
• તમારા લજલ્લાને તમારી ફક્રરયાદનો જિાબ આપિાની અને ઠરાિ કરિાની તક આપો; અને
• વિશેષ શશક્ષણનું ઉલ્લંઘન થ્ું છે કે કે મ તે અંગે તમે અને તેના નનણષયના લજલ્લાને જાણ કરતો પત્ર લખો (જો જરૂરી હોય તો તેની સમીક્ષા અને તપાસ પૂણષ કયા પછી, અને
તે તમારી ફક્રરયાદ પ્રાપ્ત થયાની તારીખથી 60 કે લેન્ડર ક્રદિસો કરતાં િધુ નહીં).

સમયરે ખા વિસ્તરણ
જો સમય િિારિામાં આિે તો વિભાગ પાસે ફક્રરયાદનો ઉકે લ લાિિા અને તેના નનણષય સાથે પત્ર જારી કરિા માટે 60 ક્રદિસથી િધુ સમય હોઈ શકે છે . રાજ્યની ફક્રરયાદના
નનરાકરણ માટે 60 ક્રદિસની સમયરે ખાનું વિસ્તરણ ત્યારે કરી શકાય છે જ્યારે :
• તમે અને શાળા લજલ્લા િધુ સમય માટે સંમત થાઓ છો જેથી તમે બંને મધ્યસ્થી, સુવિિા અથિા િૈકસ્થપપક વિિાદ ઉકે લિાના કે ટલાક અન્ય માધ્યમો દ્વારા સમસ્યાનો
ઉકે લ લાિિાનો પ્રયાસ કરી શકો છો; અથિા જ્યારે
• અસાિારણ સંજોગો હોય (અસામાન્ય બાળકો માટે ની કચેરી દ્વારા કે સ-બાય-કે સ આિારે નક્કી કરિામાં આિે છે ).

અયોગ્ય દાખલ કરવું
જો અસામાન્ય બાળકો માટે ની કચેરી નક્કી કરે છે કે તમે રાજ્યની ફક્રરયાદ યોગ્ય રીતે દાખલ કરી નથી કારણ કે તમે જે મુદ્દાને ઉકે લિા માંગો છો તેના વિશેની તમામ જરૂરી
માહહતી શામેલ કરી નથી,
અથિા જો અસામાન્ય બાળકો માટે ની કચેરી પાસે ફક્રરયાદની તપાસ કરિાની સિા નથી, તો અસામાન્ય બાળકો માટે ની કચેરી તમને એક પત્ર મોકલશે જે સમજાિે છે : તમારી

ફક્રરયાદનું નનરાકરણ લાિિા સાથે તે કે મ આગળ નથી િિી રહી, આ નનણષયનું કારણ અને જો લાગુ પડતું હોય, તો તેને યોગ્ય રીતે દાખલ કરિા માટે નિી ફક્રરયાદમાં સમાિિાની
જરૂર હોય તેિી માહહતી.

ફરીયાદ ફરી સબતમટ કરિી
જો તમારે નિી માહહતી સાથે ફરી ફક્રરયાદ સબમમટ કરિી હોય, તો કધથત વિશેષ શશક્ષણ ઉલ્લંઘન થ્ું તેના એક િષષની અંદર ઓહહયો શશક્ષણ વિભાગ અને શાળા લજલ્લાને
ફક્રરયાદ મોકલિાની ખાતરી કરો. જો તમે તમારી ફક્રરયાદમાં એિા મુદ્દાઓ શામેલ કયા છે કે જે વિભાગને ઉકે લિાની સિા નથી, તો તે તમને યોગ્ય રીતે આ મુદ્દાઓને ઉકે લિા
માટે સંસાિનોનો સંદભષ આપશે.
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રાજ્ય ફરરયાદ પ્રરિયા: સમયરે ખા અને મુખ્ય પગલાં

ફથષયાદ દાખલ
કષવી

• કથિત ઉલ્લંઘનના એક વ્્ષમાં ફથષયાદ દાખલ કષી.
• માતાથિતા ઓથિયો થિક્ ્ણ થવભાગને મૂળ અને થિલ્લાને એક નકલ
િ્ષદાન કષે છે.

• ફથષયાદમાં સિાયક તિ્યો સાિે થવિે્ થિક્ ્ણ આવિ્યકતાઓના
ઉલ્લંઘનનો આષોિ છે.
ભાગ તમામ દસ્તાવેિોની સમીક્ ્ા કષે છે અને િષૂષ મુિબ વધાષાના

ઓથિયો થિક્ ્ણ

દસ્તાવેિીકષણ/માથિતીની થવનંતી કષે છે.

થવભાગ ફથષયાદની
સમીક્ ્ા કષે છે

િષૂથષયાત મુિબ થવભાગ યોગ્ય વ્યથક્ તઓનો ઇન્ટષવ્યૂ લે છે.

થવભાગ તમામ દસ્તાવેિોની સમીક્ ્ા કષે છે અને િષૂષ મુિબ વધાષાના
દસ્તાવેિીકષણ/માથિતીની થવનંતી કષે છે.

ઠષાવ

િષૂથષયાત મુિબ થવભાગ યોગ્ય વ્યથક્ તઓનો ઇન્ટષવ્યૂ લે છે.

થવભાગ એક િત્ષ
મોકલે છે

તાષણોનો
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થવભાગ દષે ક આક્ ્ેિો અને થવિે્ થિક્ ્ણનું ઉલ્લંઘન છે કે
કે મ તે અંગે થન્ધાષષણ કષે છે.

થવભાગ સુધાષાત્મક કા્યષવાિી કષે છે િ્ યાં થિલ્લાનું
ઉલ્લંઘન િયું િોવાનું િણાયું છે.
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નનયત િરક્રયાની ફરરયાદ દાખલ કરિી
માતાવપતા તેમના બાળકના વિશેષ શશક્ષણ અંગેની ચોક્કસ ચચતાઓ તેમના શાળા લજલ્લા સાથે હલ કરી શકે તે એક રીત છે કે ઓહહયો શશક્ષણ વિભાગને એક નકલ મોકલતી
િખતે નનયત પ્રક્રિયાની સુનાિણી માટે સીિી લજલ્લામાં વિનંતી સબમમટ કરિી. જ્યારે તમે આ કરો છો, ત્યારે તમે નનયત પ્રક્રિયાની ફક્રરયાદ દાખલ કરી છે (જેને નનયત પ્રક્રિયા
વિનંતી પણ કહે િાય છે ). ત્યાં અન્ય લોકો છે જે નનયત પ્રક્રિયાની ફક્રરયાદ દાખલ કરી શકે છે :
• વિદ્યાથી, જો ઓછામાં ઓછુ ં 18 િષષનું હોય;
• શાળા લજલ્લા; અથિા
• અન્ય જાહે ર શશક્ષણ એજન્સીઓ.

દાખલ કરિાનાં કારણો
તમારા બાળકના વિશેષ શશક્ષણના નીચેના ક્ષેત્રોમાં સામેલ ચચતાઓ માટે નનયત પ્રક્રિયાની ફક્રરયાદ દાખલ કરી
શકાય છે :
• વિકલાંગતા િાળા બાળકની ઓળખ;
• વિકલાંગતા િાળા બાળકનું મૂલ્યાંકન;
• વિકલાંગતા િાળા બાળકનું શૈક્ષણણક નન્ુક્તત; અથિા
• તમારા બાળકને મફત યોગ્ય જાહે ર શશક્ષણ (FAPE) નું વિતરણ.
નનયત પ્રક્રિયાની ફક્રરયાદમાં એિો દાિો થિો જોઈએ કે સંઘીય અથિા રાજ્યની વિશેષ શશક્ષણની જરૂક્રરયાતોનું ઉલ્લંઘન કરિામાં આવ્્ું છે અને જે તારીખે માતાવપતા (અથિા

ફક્રરયાદ દાખલ કરતી જાહે ર શશક્ષણ એજન્સી) જાણતા હતા અથિા મુદ્દે કધથત વિશેષ શશક્ષણ ઉલ્લંઘન વિશે જાણવું જોઈએ તે તારીખના બે િષષ માં દાખલ થિી જોઈએ. જ્યારે
પણ ઓહહયો શશક્ષણ વિભાગ નનયત પ્રક્રિયા સુનાિણીની ફક્રરયાદ મેળિે છે , ત્યારે સામેલ માતાવપતા અને શાળા લજલ્લાને નનયત પ્રક્રિયા સુનાિણીમાં ભાગ લેિાની તક હોિી
જોઈએ. નનયત પ્રક્રિયાની સુનાિણી એ એક ઔપચાક્રરક કાયષિાહી છે જેમાં વિભાગ દ્વારા નનષ્પક્ષ સુનાિણી અધિકારીને નનયત પ્રક્રિયાની ફક્રરયાદનું નનરાકરણ કરિા માટે
સુનાિણી સોંપિામાં આિે છે .

સમાિેશ માટે ની માહહતી
વિભાગ એક ફોમષ પૂરં પાડે છે જેનો ઉપયોગ નનયત પ્રક્રિયા સુનાિણીની વિનંતી કરિા માટે થઈ શકે છે . વિનંતી સબમમટ કરનાર વ્યક્તત અથિા જાહે ર શશક્ષણ એજન્સીને
વિભાગના ફોમષ નો ઉપયોગ કરિાની જરૂર નથી, પરં તુ તે વ્યક્તત અથિા સંસ્થાએ નનયત પ્રક્રિયાની ફક્રરયાદ સબમમટ કરતી િખતે આ જરૂરી માહહતી શામેલ કરિી આિશ્યક છે :
1. વિદ્યાથીનું નામ;
2. વિદ્યાથીનું સરનામું અથિા સંપકષ માહહતી;
3. શાળા ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટનું નામ;
4. જો તમારં બાળક ઘરવિહોણું હોય, તો તમારા બાળક માટે ઉપલબ્ધ સંપકષ માહહતી અને તમારં બાળક જે શાળામાં ભણે છે તેનું નામ;
5. તમારા બાળકને લગતી ચોક્કસ સમસ્યાનું િણષન, તેમજ સમસ્યા વિશેની હકીકતો; અને
6. સમસ્યાને ઉકે લિા માટે ના વિચારો અથિા સૂચનો.
નનયત પ્રક્રિયાની ફક્રરયાદમાં રાજ્ય સ્તરની ફક્રરયાદ જેિી જ, વિગતિાર માહહતી હોિી જોઈએ (પૃષ્ઠ 18 જુ ઓ), જોકે મૂળ હસ્તાક્ષરની જરૂર નથી. તે શાળા ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટ અને વિભાગને
રૂબરૂમાં, ટપાલ, ફે ક્સ અથિા ઇમેઇલ દ્વારા પહોંચાડી શકાય છે . તમારી મૂળ નનયત પ્રક્રિયા ફક્રરયાદમાં સમાવિષ્ટ ન હોય તેિા મુદ્દાઓની સુનાિણી અધિકારી દ્વારા નનયત પ્રક્રિયા
સુનાિણી દરમમયાન સમીક્ષા કરિામાં આિશે નહીં.
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નનયત િરક્રયાની ફરરયાદમાં સુિારો
ઓહાયો શશક્ષણ વિભાગમાં પહે લેથી જ સુપ્રત કરી દેિાયા પછી નનયત પ્રક્રિયાની ફક્રરયાદમાં સુિારો કરિો એ ફક્રરયાદને અપડે ટ કરવું છે . તમે તમારી નનયત
પ્રક્રિયાની ફક્રરયાદમાં સુિારો માત્ર ત્યારે જ કરી શકો, જો:
• અન્ય પક્ષ લેશખતમાં સુિારે લ નનયત પ્રક્રિયા ફક્રરયાદ માટે સંમત થાય છે , અને તેને નનરાકરણ બેઠક દ્વારા ફક્રરયાદનું નનરાકરણ કરિાની તક આપિામાં આિે છે
(નનરાકરણ બેઠક પૃષ્ઠ 23 પર િણષિેલ છે ); અથિા

• નનષ્પક્ષ સુનાિણી અધિકારી પરિાનગી આપે છે . સુનાિણી અધિકારી નનયત પ્રક્રિયાની સુનાિણી શરૂ થાય તે પહે લાં પાંચ ક્રદિસ સુિી આિી પરિાનગી આપી
શકે છે , પરં તુ તે પછી નહીં.

નનયત િરક્રયા સમયસીમાઓ અને િરક્રયા
જો તમે તમારા બાળકના શાળા ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટ સામે નનયત પ્રક્રિયાની ફક્રરયાદ દાખલ કરો છો, તો તમારી નનયત પ્રક્રિયાની ફક્રરયાદ પ્રાપ્ત થયાના 10 કે લૅન્ડર ક્રદિસની અંદર, ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટે
તમને પૂિેની લેશખત સૂચના અથિા કધથત વિશેષ શશક્ષણ ઉલ્લંઘન અંગે જિાબ આપિો અનનિાયષ છે , લસિાય કે ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટે પહે લેથી જ આિી કોઈ નોહટસ આપી હોય (પૃષ્ઠ 9
જુ ઓ). ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટે તમને આપેલી પૂિેની લેશખત સૂચનામાં આ સામેલ હોિા અનનિાયષ છે :
• તમારી વિનંતી અથિા ફક્રરયાદ જે પગલાં વિશેની છે તેનું િણષન. આ એક એવું પગલું હોઈ શકે છે જે ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટ લેિા માંગતું હતું અથિા એવું પગલું જે લેિાનો તેણે ઇનકાર
કયો ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટે તેના જિાબમાં એ પણ સમજાિવું અનનિાયષ છે કે શાળા શા માટે પગલું લેિા માંગતી હતી અથિા પગલું લેિાનો ઇનકાર કયો;
• તમારા બાળકનું મૂલ્યાંકન કરિા માટે ઉપયોગમાં લેિાતી તમામ પદ્ધમતઓનું િણષન, તમારા બાળક વિશેના રે કોડષ અને પગલાં લેિા અથિા પગલાં ન લેિાના નનણષય લેિા
માટે ઉપયોગમાં લેિાતો લજલ્લો અહે િાલ આપે છે ;
• તમારા બાળક માટે IEP ટીમે ધ્યાનમાં લીિેલ અન્ય પસંદગીઓનું િણષન અને તે પસંદગીઓને શા માટે નકારી તેનું કારણ(ઓ); અને
• અન્ય પક્રરબળોનું િણષન જે ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટ દ્વારા પગલાં લેિાના અથિા ન લેિાના નનણષય સાથે સંબંધિત હતા.
શાળા ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટે તમને મફત અથિા ઓછા ખચે કાનૂની મદદ અને તમને મળી શકે તેિી અન્ય સંબંધિત સેિાઓ વિશે માહહતી આપિી આિશ્યક છે .
જો તમારી સામે માતા-વપતા તરીકે નનયત પ્રક્રિયાની ફક્રરયાદ દાખલ કરિામાં આિી હોય, તો તમારે 10 કે લૅન્ડર ક્રદિસોમાં ફક્રરયાદનો જિાબ આપિો આિશ્યક છે . તમારા
પ્રમતભાિમાં નનયત પ્રક્રિયાની ફક્રરયાદમાં ઉઠાિિામાં આિેલા મુદ્દાઓને વિશેષરૂપથી સંબોિિા અનનિાયષ છે .

િયાપ્તતા

નનયત પ્રક્રિયાની ફક્રરયાદ પૂરતી ગણિામાં આિશે (એટલે કે તે યોગ્ય રીતે દાખલ કરિામાં આિી હતી) લસિાય કે અન્ય પક્ષ નનષ્પક્ષ સુનાિણી અધિકારી અને ફક્રરયાદ સુપ્રત
કરનાર પક્ષ, બંનેને સૂધચત કરીને આક્ષેપ કરે કે તે ફાઇલલગ (દાખલ કરવું) આિશ્યકતાઓને પૂણષ કરતું નથી (એટલે કે , કે તે અપૂરતું છે ). જ્યારે અન્ય પક્ષે નનયત પ્રક્રિયાની
ફક્રરયાદ પ્રાપ્ત થઈ તેના15 કે લૅન્ડર ક્રદિસોની અંદર, લેશખતમાં નનયત પ્રક્રિયાની ફક્રરયાદની પયાપ્તતાને પડકારિી અનનિાયષ છે .
ઉદાહરણ તરીકે , જો તમે તમારા ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટને નનયત પ્રક્રિયાની ફક્રરયાદ સુપ્રત કરો (અને ઓહાયો શશક્ષણ વિભાગને એક નકલ મોકલો), તો ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટ દ્વારા સુનાિણી અધિકારીને
લેશખતમાં અને 15 ક્રદિસની અંદર એવું સૂધચત ન કરિામાં આિે કે તમારી વિનંતી યોગ્ય રીતે દાખલ કરિામાં આિી છે એવું તેનું માનવું નથી, તો તે ફક્રરયાદને પયાપ્ત માનિામાં
આિશે. ત્યાર બાદ, સુનાિણી અધિકારી પાસે તેને અથિા તેણીને તમારા ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટની લેશખત સૂચના મળે તે પછી પાંચ કે લૅન્ડર ક્રદિસ તે નક્કી કરિા માટે હોય છે કે તમારી

નનયત પ્રક્રિયાની ફક્રરયાદ પયાપ્ત છે કે કે મ (કે તે પૃષ્ઠ 21 પર ઓળખાયેલી નનયત પ્રક્રિયા ફક્રરયાદ જરૂક્રરયાતોને પૂણષ કરે છે ). સુનાિણી અધિકારીએ 15 ક્રદિસની અંદર તેનો
અથિા તેણીનો નનણષય તમને અને લજલ્લાને લેશખતમાં મોકલિો પણ આિશ્યક છે .
જો સુનાિણી અધિકારી નક્કી કરે કે તમારી નનયત પ્રક્રિયાની ફક્રરયાદ અપયાપ્ત છે , તો તમારી પાસે આમાંથી એક વિકપપ છે ,
ક્યાં તો નિી નનયત પ્રક્રિયા ફક્રરયાદ ફરી દાખલ કરો અથિા મૂળ નનયત પ્રક્રિયા ફક્રરયાદમાં સુિારો કરો, જ્યાં સુિી ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટ સંમમત આપે અને નનરાકરણ બેઠક દ્વારા પક્રરસ્થસ્થમતનું
નનરાકરણ કરિાની તક હોય અથિા સુનાિણી અધિકારી સુનાિણી શરૂ થયાના પાંચ ક્રદિસ પહે લા પરિાનગી આપે.
જો તમે તમારી નનયત પ્રક્રિયાની ફક્રરયાદમાં યોગ્ય રીતે સુિારો કરો છો, તો જ્યારે તમે સુિારે લી ફક્રરયાદ દાખલ કરો છો ત્યારે 30 ક્રદિસનો નનરાકરણ
સમયગાળો (જુ ઓ પૃષ્ઠ 23) શરૂ થાય છે .
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નનયત િરક્રયા નનરાકરણ
નનરાકરણ સમયર્ાળો
ઠરાિનો સમયગાળો નનયત પ્રક્રિયા ફક્રરયાદ દાખલ કરિા અને િાસ્તવિક નનયત પ્રક્રિયા સુનાિણી િચ્ચેનો સમયગાળો છે . નનરાકરણ સમયગાળામાં નનરાકરણ બેઠકનો
સમાિેશ થાય છે જે સુનાિણી સિાિાર રીતે શરૂ થાય તે પહે લા િધુ એક િખત વિશેષ શશક્ષણ વિિાદના નનરાકરણની તક પૂરી પાડે છે . જો તમે નનયત પ્રક્રિયાની ફક્રરયાદ
દાખલ કરો છો પરં તુ પછી નનરાકરણ પ્રક્રિયામાં ભાગ લેિામાં નનષ્ફળ રહો છો, તો આ નનયત પ્રક્રિયાની સમયસીમા શરૂ થિામાં વિલંબ કરશે (સમયસીમા વિશે િધુ
વિગતો નીચે છે ).
નનરાકરણનો સમયગાળો નનયત પ્રક્રિયાની ફક્રરયાદ દાખલ થયાની તારીખથી 30 ક્રદિસનો છે (અથિા ફક્રરયાદ યોગ્ય રીતે સુિારાઈ હતી તે તારીખથી). જો શાળા ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટે
30 ક્રદિસ પસાર થઈ જાય ત્યાં સુિી તમને સંતોષકારક રીતે નનયત પ્રક્રિયાની ફક્રરયાદનું નનરાકરણ ન ક્ુું હોય,
તો નનયત પ્રક્રિયાની સુનાિણી આગળ િિી શકે છે . એકિાર 30-ક્રદિસના નનરાકરણનો સમયગાળો સમાપ્ત થઈ જાય, તો પછી નનયત પ્રક્રિયાની સુનાિણી અને નનષ્પક્ષ
સુનાિણી અધિકારી માટે નનણષય લેિા માટે 45 ક્રદિસની સમયસીમા હોય છે (પૃષ્ઠ 24 જુ ઓ), લસિાય કે તમે અને ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટ મધ્યસ્થી માટે સંમત ન થયા હોય જે 30

ક્રદિસોથી આગળ િિે છે . એ પણ નોંિ લો કે 30 ક્રદિસના નનરાકરણનો સમયગાળો િહે લો સમાપ્ત થઈ શકે છે , જો તે 30 ક્રદિસો દરમમયાન, તમે અને ક્રડસ્ટ્સ્ટિક લેશખતમાં
સંમત થાઓ કે કોઈ સંમમત શક્ય નથી.
30-ક્રદિસના નનરાકરણ સમયગાળા દરમમયાન, અને નનયત પ્રક્રિયાની ફક્રરયાદ પ્રાપ્ત થયાના પ્રથમ 15 કે લૅન્ડર ક્રદિસોની અંદર, શાળા ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટે નનરાકરણ બેઠકનું
આયોજન કરવું આિશ્યક છે . જો ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટ 15 કે લૅન્ડર ક્રદિસોની અંદર નનરાકરણ બેઠક ન યોજે અથિા નનરાકરણ બેઠકમાં ભાગ ન લે, તો તમે સુનાિણી અધિકારીને 45
ક્રદિસની નનયત પ્રક્રિયા સુનાિણી સમયસીમા શરૂ કરિા વિનંતી કરી શકો છો. જો ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટે નનયત પ્રક્રિયાની ફક્રરયાદ નોંિાિી હોય તો તેણે નનરાકરણ બેઠક યોજિાની
જરૂર નથી.

નનરાકરણ બેઠક
નનરાકરણ બેઠક નો ઉદ્દેશ ફક્રરયાદમાંની સમસ્યાઓ અંગે તમને ચચા કરિાની તક આપિાનો અને શાળા ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટને તમારી સાથે મળીને નનરાકરણ તરફ કામ કરિાની
તક આપિાનો છે . નનરાકરણ બેઠક બોલાિિાની જિાબદારી ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટની છે ,
અને તમારે તેમાં ભાગ લેિો જરૂરી છે . જો તમે નનરાકરણ બેઠકમાં ભાગ લેતા નથી અને ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટ તમારી ભાગીદારીના અભાિને દસ્તાિેજીત કરે છે , તો 30 ક્રદિસના
સમયગાળાના અંતે ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટ સુનાિણી અધિકારીને તમારી નનયત પ્રક્રિયાની ફક્રરયાદને રદ કરિા માટે કહી શકે છે .
તમે અને શાળા ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટ નક્કી કરશો કે IEP ટીમના કયા સભ્યોએ નનરાકરણ બેઠકમાં ભાગ લેિો જોઈએ. આ બેઠકમાં શાળા ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટના પ્રમતનનધિનો સમાિેશ
થિો આિશ્યક છે જેમને ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટ િતી નનણષયો લેિાની સિા છે .
સ્ટ્સ્ટિક્ટના િકીલ આ બેઠકમાં ભાગ લેશે નહીં, લસિાય કે તમે તમારા િકીલ ત્યાં હાજર રહે તેિી પસંદગી કરો. આ બેઠક નનરાકરણ પ્રક્રિયામાં એક જરૂરી પગલું છે , લસિ તમે
અને લજલ્લા ઠરાિ બેઠ કને છોડિાં લેશખતમાં સંમત ન થાઓ અથિા તમે અને લજલ્લા ઠરાિ બેઠકની જગ્યાએ મધ્યસ્થીનો ઉપયોગ કરિા માટે સંમત થાઓ. જો તમે બંને
આમ કરિા માટે સંમત થાઓ તો તમને અને લજલ્લાને 30-ક્રદિસના ઠરાિ સમયગાળા પછી મધ્યસ્થી કરિાની મંજૂરી છે . આ 45 ક્રદિસની નનયત પ્રક્રિયાની સુનાિણી અને
નનણષયની સમયરે ખા શરૂ થિાથી અટકાિશે.
જો તમે અને લજલ્લા ઠરાિ બેઠકમાં તમારા વિિાદનો ઉકે લ લાિો છો, તો તમારે બંનેએ કાયદાકીય રીતે બંિનકતા કરાર પર હસ્તાક્ષર કરિા આિશ્યક છે કે :
• હિે લેશખતમાં શું થશે તે નક્કી કરે છે ;
• તમે અને લજલ્લા પ્રમતનનધિ બંને દ્વારા સહી થયેલ છે ; અને
• કોટષ અમલ કરી શકે છે .
કાનૂની રીતે બંિનકતાનો અથષ એ છે કે જો તમે અથિા શાળા લજલ્લા કરારને િળગી ન રહો, તો કોટષ તમને અથિા લજલ્લાને આમ કરિાની જરૂર કરી શકે છે .
જો કરાર પર હસ્તાક્ષર કયા પછી તમે અથિા શાળા લજલ્લા સંમત ન થિાનું નક્કી કરો છો, તો તમારામાંથી કોઈ પણ કરાર પર હસ્તાક્ષર કયાના ત્રણ વ્યિસાય
ક્રદિસની અંદર રદ કરી શકે છે .
જો તમે અને શાળા લજલ્લા 30 ક્રદિસના ઠરાિના સમયગાળો પૂરો થાય તે પહે લાં નનયત પ્રક્રિયાની ફક્રરયાદ અંગે કરાર પર પહોંચી ગયા છો, તો ફક્રરયાદ બંિ
કરિામાં આિશે અને કોઈ નનયત પ્રક્રિયા સુનાિણી હાથ િરિામાં આિશે નહીં.
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સુનાિણી િરક્રયા
તમારા અને શાળા લજલ્લા માટે વ્યાજબી રીતે અનુકૂળ હોય તેિા સ્થળે અને સમયે નનયત પ્રક્રિયા સુનાિણી
સુનનલિત અને હાથ િરિામાં આિિી જોઈએ. નનષ્પક્ષ સુનાિણી અધિકારી જ્યારે પણ સુનાિણી પ્રક્રિયા

દરમમયાન સંદેશાવ્યિહારની જરૂર પડે ત્યારે તે જ સમયે તમારો અને લજલ્લાનો સંપકષ કરશે. બીજા શબ્દોમાં
કહીએ તો, નનષ્પક્ષ સુનાિણી અધિકારી, તમે અને લજલ્લા િચ્ચેનો તમામ સંપકષ એકસાથે થશે અને અલગથી
નહીં.
45 ક્રદિસની નનયત પ્રક્રિયાની સુનાિણીની સમયરે ખા (અને નનષ્પક્ષ સુનાિણી અધિકારીને નનણષય લેિા માટે )
30 ક્રદિસના ઠરાિ સમયગાળો સમાપ્ત થયા પછી અથિા આમાંથી એક થાય પછી શરૂ થાય છે :
• તમે અને લજલ્લા ઠરાિ બેઠક છોડિાં (ન હોય) લેશખતમાં સંમત થાઓ છો; અથિા
• એકિાર તમે ઠરાિ બેઠકમાં અથિા મધ્યસ્થીની બેઠકમાં મુદ્દાઓની ચચા કરિાનું શરૂ કરો, તમે
અને લજલ્લા લેશખતમાં સંમત થાઓ છો કે કોઈ કરાર શક્ય નથી; અથિા

• તમે અને શાળા 30 ક્રદિસના ઠરાિ સમયગાળાથી આગળ િિિા માટે લેશખતમાં સંમત થાઓ છો
જેથી તમે મધ્યસ્થી થિાનું ચાલુ રાખી શકો, અને પછી તમે અથિા લજલ્લો મધ્યસ્થી પ્રક્રિયામાંથી
ખસી જાઓ છો.

નનષ્િક્ષ સુનાિણી અધિકારી દ્વારા

નનયત િરક્રયા સુનાિણી હાર્થ િરિામાં
આિે છે
જ્યારે નનયત પ્રક્રિયાની ફક્રરયાદ ઉકે લી શકાતી
નથી, ત્યારે તે નનષ્પક્ષ સુનાિણી અધિકારી દ્વારા
ઔપચાક્રરક સુનાિણી તરફ દોરી જશે. સુનાિણી

અધિકારી એક િકીલ હોિો જોઈએ જેને ઓહહયો
શશક્ષણ વિભાગ દ્વારા નનયત પ્રક્રિયા સુનાિણી
કરિા માટે તાલીમ આપિામાં આિી હોય.
શાળા લજલ્લા સુનાિણી અધિકારીનો ખચષ ચૂકિે
છે , જોકે આ વ્યક્તત તટસ્થ,

જ્યાં સુિી નનષ્પક્ષ સુનાિણી અધિકારી 45 ક્રદિસની સુનાિણીની સમયમયાદામાં કોઈ એક પક્ષની વિનંતી પર
િધુ સમય (અથિા બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, વિસ્તરણ આપે છે ) આપિા માટે સંમત ન થાય ત્યાં સુિી, નીચે
મુજબ થશે:

તૃતીય પક્ષ છે . તે અથિા તેણી શાળા લજલ્લા
અથિા શશક્ષણ સાથે સંકળાયેલી અન્ય સાિષજનનક

એજન્સી દ્વારા કાયષરત નથી અને વ્યક્તતગત અથિા
વ્યાિસાયયક હહત િરાિતો નથી જે એક પક્ષને

• સુનાિણી યોજિી જ જોઇએ;

બીજા પક્ષની તરફે ણ કરે .

• સુનાિણીના નનણષય પર પહોંચવું આિશ્યક છે ; અને

િધુમાં, સુનાિણી અધિકારી સારી રીતે

• નનણષયની એક નકલ પ્રમાણણત મેઇલ દ્વારા તમે અને શાળા લજલ્લા બંને તેમજ ઓહહયો શશક્ષણ
વિભાગને મોકલિી

પક્રરધચત છે
વિશેષ શશક્ષણની જરૂક્રરયાતો સાથે, જેમાં IDEA,

આિશ્યક છે .

સંઘીય અને રાજ્યના કાયદાઓ અને નનયમો અને

નનયત પ્રક્રિયાની સુનાિણીના ઓછામાં ઓછા પાંચ ક્રદિસ પહે લા, તમારે અને શાળા લજલ્લાએ જાહે રાત
પક્રરષદમાં ભાગ લેિો આિશ્યક છે . આ સુનનલિત કરિા માટે િાતચીત છે કે તમે અને લજલ્લા બંને પાસે
સુનાિણીમાં રજૂ કરિામાં આિશે તેિી માહહતી છે .

કોટષ કે િી રીતે વિશેષ શશક્ષણના કે સોનું અથષઘટન
કરે છે .
સુનાિણી પછી, સુનાિણી અધિકારી પ્રમાણભૂત
કાનૂની પ્રેક્ટક્ટસ અનુસાર નનણષય લખશે. તમારો
લજલ્લો અથિા ઓહહયો શશક્ષણ વિભાગ
સુનાિણી અધિકારીઓ અને તેમની લાયકાતોની
સૂધચ પ્રદાન કરી શકે છે , અથિા તમે

education.ohio.gov ની મુલાકાત લઈને સૂધચ
શોિી શકો છો, અને સાંકે મતક શબ્દ શોિો, નનયત

પ્રક્રિયા સુનાિણી અધિકારીઓ.
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સુનાિણી અધિકારો
નનયત પ્રક્રિયાની સુનાિણીમાં, તમને આનો અધિકાર છે :
• તમારા બાળકને હાજર રાખો જે સુનાિણીનો પ્રયોગાિીન વ્યક્તત છે ;
• વિનંતી છે કે સુનાિણી લોકો માટે ખુલ્લી હોય;
• તમારી સાથે હોય અને તમને સલાહ આપે એિા તમારા િકીલ અથિા વિકલાંગ બાળકોનું વિશેષ જાણકારી િરાિતા લોકો રાખો;
• પુરાિા (સાદ્ધબતી) રજૂ કરો, સાક્ષીઓનો સામનો કરો અને ઉલટ તપાસ (પ્રશ્ન) કરો અને સાક્ષીઓની હાજરી જરૂરી છે (ફરીથી, સુનાિણી ફતત તમારી નનયત પ્રક્રિયાની
ફક્રરયાદમાં તમે ઉઠાિેલા મુદ્દાઓને સંબોિશે, લસિાય કે લજલ્લો તમને નિા મુદ્દા ઉઠાિિા દેિા સંમત થાય);
• સુનાિણીના ઓછામાં ઓછા પાંચ કામકાજના ક્રદિસો પહે લાં તમને બતાિિામાં ન આિે તેિા કોઈપણ પુરાિા રજૂ કરિા પર પ્રમતબંિ મૂકિો; અને
• તમારા માટે કોઈ પણ કકમતે, શબ્દ-માટે -શબ્દ લખેલ પ્રાપ્ત કરો, અથિા જો તમે ઇલેક્ટિોનનક, સુનાિણીનો રે કોડષ અને તારણો અને નનણષયોના કોઈપણ રે કોડષ પસંદ કરો છો.

જો તમે િકીલો ન હોય તેિા કોઈિણ િકીલો સાર્થે હોિ
જો તમારી સાથે લૉયર ન હોય તેિા કોઈ એડિોકે ટ હોય, તો આ વ્યક્તતઓ અન્ય પક્ષ તરફથી એટની માટે ની (િકીલની) ફી (અથિા તેમની સેિાઓ માટે કોઈપણ ફી)
મેળિિા માટે હકદાર નથી. એડિોકે ટ સુનાિણી સમયે કાયદાની પ્રેક્ટક્ટસ કરી શકતા નથી અને કાયષિાહી દરમમયાન િકીલનું સામેલ હોવું મયાક્રદત હોઈ શકે છે .

ઝર્િી નનયત િરક્રયા ફરરયાદો અને સમયસીમા
ઝડપી નનયત પ્રક્રિયા સુનાિણી એ ઝડપી સમયસીમા િાળી સુનાિણી છે જે અમુક વિશેષ શશક્ષણ વિિાદોના ઝડપી નનરાકરણની સુવિિા આપે છે . તમે અથિા ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટ માત્ર આ
પક્રરસ્થસ્થમતઓમાં જ ઝડપી નનયત પ્રક્રિયા સુનાિણી માટે વિનંતી સુપ્રત કરી શકો છો:
1. તમે તમારા બાળકની શૈક્ષણણક નન્ુક્તત (કાયષિમ અથિા સેિાઓ) વિશે શાળા ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટના નનણષય સાથે અસંમત છો, અને આ શાળાએ તમારા બાળક સામે
દં ડાત્મક પગલાં લીિા હોિાનું પક્રરણામ હતુ;ં અથિા
2. તમે અભભવ્યક્તત નનિારણના પક્રરણામો સાથે અસંમત છો; અથિા
3. શાળા ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટ માને છે કે તમારા બાળકની િતષમાન શૈક્ષણણક નન્ુક્તત (કાયષિમ અથિા સેિાઓ) તમારા બાળકને અથિા અન્યને ઇજા પહોંચાડે તેિી નોંિપાત્ર
શક્યતા છે .
ઝડપી નનયત પ્રક્રિયા ફક્રરયાદ સમયસીમામાં 15 કે લૅન્ડર ક્રદિસોનો નનરાકરણ સમયગાળો અને 20 શાળા ક્રદિસોની સુનાિણી સમયસીમાનો સમાિેશ થાય છે . શાળા ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટે
નનયત પ્રક્રિયાની ફક્રરયાદ પ્રાપ્ત થયાના સાત કે લૅન્ડર ક્રદિસોમાં નનરાકરણ બેઠક આયોલજત કરિી આિશ્યક છે . ઝડપી નનયત પ્રક્રિયાની સુનાિણી સમાપ્ત થયા પછી, સુનાિણી
અધિકારી પાસે અંમતમ નનણષય લખિા અને તે તમને અને ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટને પૂરા પાડિા માટે 10 શાળાકીય ક્રદિસોનો સમય છે . ઝડપી નનયત પ્રક્રિયા દરમમયાન કોઈ િિારાનો સમય
ઉમેરિામાં આિશે નહીં.
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નનણગય સામે અિીલ કરિી
નનષ્પક્ષ સુનાિણી અધિકારી દ્વારા નનયત પ્રક્રિયા સુનાિણીના અંતે લેિાયેલો નનણષય અંમતમ છે , લસિાય કે અસંતુષ્ટ પક્ષ નનણષય મળયાના 45 ક્રદિસની અંદર સીિી જ

ઓહાયો શશક્ષણ વિભાગને અપીલ સુપ્રત કરે અસંતુષ્ટ પક્ષ ક્યાં તો માતા-વપતા અથિા ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટ હોય છે જ્યારે સુનાિણી અધિકારીનો નનણષય તે પક્ષ માટે પ્રમતકૂ ળ હોય છે
(જેનો અથષ થાય છે કે પક્ષ જીત્યો નથી).

સુનાિણી અધિકારીના નનણગયો સામે અિીલ કે િી રીતે કરિી
સુનાિણી અધિકારીના નનણષય સામે અપીલ કરિા માટે , તમારે તમારી અપીલની એક નકલ વિભાગને લેશખતમાં અને અપીલની એક નકલ તમારા શાળા ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટના
સુવપ્રટે ન્ડન્ટને મોકલિી આિશ્યક છે . નનયત પ્રક્રિયાના નનણષયની નનષ્પક્ષ સમીક્ષા કરિા માટે વિભાગ રાજ્ય કક્ષાના સમીક્ષા અધિકારી (સમીક્ષા અધિકારી)નું નામ
આપશે. ઓહાયો શશક્ષણ વિભાગ
સમીક્ષા અધિકારી માટે ચૂકિણી કરશે. સમીક્ષા અધિકારી સમગ્ર નનયત પ્રક્રિયા સુનાિણીના રે કોડષ ની તપાસ કરશે. આ ઉપરાંત, સમીક્ષા અધિકારી સુનનલિત કરશે કે

સુનાિણીમાં નનયત પ્રક્રિયાની જરૂક્રરયાતોને અનુસરિામાં આિી હતી અને જો જરૂરી હોય તો િિારાના પુરાિા માંગશે. સમીક્ષા અધિકારી તમારા અને શાળા ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટ પાસેથી
મૌશખક અથિા લેશખત દલીલોની વિનંતી કરી શકે છે . જો સમીક્ષા અધિકારી મૌશખક દલીલો પર વિચાર કરિા માટે સુનાિણી હાથ િરે , તો તમામ સુનાિણી અધિકારો (પૃષ્ઠ 25
જુ ઓ) કે જે તમને નનયત પ્રક્રિયા સુનાિણીમાં આપિામાં આિે છે તે તમને સુનાિણી દરમમયાન આપિામાં આવ્યા હતા તેના જેિા જ છે .

નનષ્િક્ષ સુનાિણી અધિકારીના નનણગય સામે અિીલ માટે વિનંતી કરિી
નનષ્પક્ષ સુનાિણી અધિકારીના નનણષય પ્રાપ્ત થયાના 45 કે લેન્ડર ક્રદિસની અંદર તમે લેશખતમાં િાંિો ઉઠાિી (અપીલ કરી) શકો છો. તમારી અપીલ અહીં
મોકલો:

અસાિારણ બાળકો માટે ઓહાયો શશક્ષણ
વિભાગ કચેરી વિિાદ નનિારણ વિભાગ
(Ohio Department of Education
Office

for

Exceptional

Children

Dispute Resolution Section)
25 South Front Street
Mail Stop 409
Columbus, Ohio 43215
િિારાની સહાયતા માટે , કૃ પા કરીને (614) 466-2650 પર અસાિારણ બાળકો માટે ની ઓહાયો શશક્ષણ વિભાગ કચેરીને (614) 466-2650 પર અથિા
(877) 644-6338 ટોલ ફ્રી પર કોલ કરો.

સમયસીમા/વિસ્તરણ
વિભાગ દ્વારા રાજ્ય કક્ષાની સમીક્ષા માટે તમારી વિનંતી પ્રાપ્ત થયાના 30 ક્રદિસની અંદર, સમીક્ષા અધિકારી નનણષય જારી કરશે, લસિાય કે તે અથિા તેણી વિસ્તરણ મંજૂર
કરે , જે માતા-વપતા અથિા ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટ દ્વારા વિનંતી કરી શકાય છે (જોકે , નોંિ લો કે સમય વિસ્તરણ ઝડપી નનયત પ્રક્રિયા સુનાિણીની અપીલ દરમમયાન મંજૂર કરી શકાતું નથી).
તમે સમીક્ષા અધિકારીના તારણો અને નનણષયની ઇલેક્ટિોનનક અથિા લેશખત નકલો અથિા શબ્દે -શબ્દ ઇલેક્ટિોનનક રે કોડષ માટે પણ વિનંતી કરી શકો છો.

સંઘીય અર્થિા રાજ્ય કોટગ માં અિીલ
રાજ્ય-સ્તરની સમીક્ષાનો નનણષય આખરી હોય છે લસિાય કે તેની સામે સંઘીય અથિા રાજ્ય કોટષ માં અપીલ કરિામાં આિે. સમીક્ષા અધિકારીના નનણષયથી અસંતુષ્ટ પક્ષ
(જીત્યા ન હોય તે પક્ષ) સમીક્ષા અધિકારીના નનણષયની તારીખથી 90 ક્રદિસની અંદર સંઘીય ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટ કોટષ માં અથિા તમારા બાળકના નનિાસસ્થાન િાળા શાળા ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટનો

વિસ્તાર આિેલો છે તે કાઉન્ટીની સામાન્ય અરજીઓની અદાલતમાં સમીક્ષા અધિકારીના નનણષયની સૂચના પ્રાપ્ત થયાના 45 ક્રદિસની અંદર દાિો દાખલ કરિાનો અધિકાર છે .
કોટષ રે કોડડષ સની સમીક્ષા કરશે, પક્ષકારોની વિનંતી પર િધુ પુરાિા સાંભળશે અને પછી રે કોડષ અને પ્રસ્તુત પુરાિાઓના આિારે આખરી નનણષય લેશ.ે તમે કોટષ માં દાખલ કરે લી
અપીલ માટે તમારે કોટષ ખચષ ચૂકિિો પડશે પરં તુ, જો તમે જીતી જાઓ, તો તમે કોટષ ના મુનસફીએ કોટષ ફી અને એટનીની ફી (પૃષ્ઠ 28 જુ ઓ) માટે હકદાર હોઈ શકો છો.

વિશેષ શશક્ષણમાં માતા-વિતાના અધિકારો માટે એક માર્ગદર્શશકા

I

એવિલ 2017

26

નનયત િરક્રયા દરતમયાન બાળકની સ્થસ્થતત
• જ્યારે નનયત પ્રક્રિયાની ફક્રરયાદની કાયષિાહી ચાલી રહી હોય તે દરમમયાન તમારં બાળક ચાલુ શૈક્ષણણક નન્ુક્તતમાં રહે વું અથિા હોવું આિશ્યક છે , લસિાય કે
તમે અને શાળા ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટ સંમત થાઓ કે તમારા બાળકની શૈક્ષણણક નન્ુક્તત બદલી શકાય છે .
• તમારા બાળકની િતષમાન શૈક્ષણણક નન્ુક્તત તેના અથિા તેણીના તાજેતરમાં અમલમાં મૂકાયેલા IEP માં િણષિેલ છે .
• જો શાળા ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટ દ્વારા શશસ્તને કારણે તમારા બાળકને િચગાળાના િૈકસ્થપપક શૈક્ષણણક સેટટગ (IAES - શાળાની બહાર કામચલાઉ લર્નનગ સેટટગ)માં
મૂકિામાં આવ્્ું હોય, તો જ્યાં સુિી સુનાિણી અધિકારી નનણષય લે અથિા તમારા બાળક માટે ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટના શશસ્ત માટે ના પગલાં સમાપ્ત થાય, આ બેમાંથી
જે પણ પહે લા થાય ત્યાં, સુિી તમારં બાળક તે શૈક્ષણણક િાતાિરણમાં રહે છે ;
• જો નનયત પ્રક્રિયાની ફક્રરયાદમાં ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટમાં પ્રિેશ (દાખલા)નો સમાિેશ થયેલો હોય, તો તમારાં બાળકની, તમારી પરિાનગી સાથે, નનયત પ્રક્રિયા પૂણષ થાય
ત્યાં સુિી ક્રડસ્ટ્સ્ટિતતમાં નન્ુક્તત આિશ્યક છે .
• જો તમારં બાળક 3 િષષનું થઈ ગ્ું છે અને હિે કાયદાના પ્રારં ભભક હસ્તક્ષેપ ભાગ હે ઠળ સેિાઓ માટે પાત્ર નથી તે કારણે નનયત પ્રક્રિયાની ફક્રરયાદમાં
કાયદાના શાળા િય ભાગ હે ઠળ સેિાઓ શરૂ કરિા માટે ની અરજીનો સમાિેશ થતો હોય, તો શાળા ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટે તમારા બાળકને મળતી ન હોય તેિી પ્રારં ભભક
હસ્તક્ષેપ સેિાઓ પૂરી પાડિાની જરૂર નથી.
• જો તમારં બાળક વિશેષ શશક્ષણ સેિાઓ માટે પાત્ર જણાય છે અને માતા-વપતા સેિાઓની પ્રારં ભભક જોગિાઈ માટે સંમમત આપે છે , તો શાળા ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટે
માતા-વપતા અને ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટ િચ્ચે વિિાદમાં ન હોય તેિી સેિાઓ પૂરી પાડિી અનનિાયષ છે .
• જો સમીક્ષા અધિકારી તમારા બાળકના માતા-વપતા સાથે સંમત થાય છે કે નન્ૂક્તતમાં ફે રફાર યોગ્ય છે , તો નન્ૂક્તતને રહે િાના હે તુઓ માટે રાજ્ય અને
માતાવપતા િચ્ચે કરાર તરીકે ગણિામાં આિે છે .
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િકીલની ફી
તમે નનયત પ્રક્રિયામાં (અથિા નનયત પ્રક્રિયાના નનણષયની અપીલ પરની કાયષિાહીમાં) તમારં પ્રમતનનધિત્િ કરિા માટે કોઈપણ સમયે િકીલ (િકીલ) રાખિાનું પસંદ કરી શકો
છો, પરં તુ તમારે તમારા પોતાના કાનૂની ખચષ ચૂકિિા પડશે. જો તમે કોઈ િકીલને રાખિાનું પસંદ કરો છો અને તમારી નનયત પ્રક્રિયા સુનાિણી (તમને પ્રિતષમાન પક્ષ બનાિે

છે ) સાથે સંબંધિત કોઈપણ ક્રિયા અથિા કાયષિાહીમાં તમે જીતો (અનુકૂળ નનણષય પ્રાપ્ત કરો છો), તો કોટષ લજલ્લાને તમને િાજબી િકીલની ફી ચૂકિિાનો આદેશ આપી શકે
છે .

જો જિલ્લો િિતે
જો લજલ્લો પ્રિતે, તો કોટષ તમને લજલ્લાના વ્યાજબી િકીલની ફી ચૂકિિાનો આદેશ આપી શકે છે . કોટષ તમને અથિા તમારા િકીલને ઓહહયો શશક્ષણ વિભાગ અથિા તમારા
શાળા લજલ્લાના િકીલની ફી ચૂકિિાનો આદેશ આપી શકે છે જો તેઓ જીતી જાય અને કોટષ નીચેનામાંથી કોઈ પણ નનણષય લે:
• કે ક્રિયા વ્યથષ, ગેરિાજબી અથિા પાયા િગરની હતી;
• કે તમે સ્પષ્ટપણે વ્યથષ, ગેરિાજબી અથિા પાયા િગરની ક્રિયા બન્યા પછી કાયદેસર કાયષિાહી કરિાનું ચાલુ રાખ્ું; અથિા
• કે આ કાયષિાહી અયોગ્ય હે તુ માટે કરિામાં આિી હતી, જેમ કે પજિણી કરિી, દ્ધબનજરૂરી વિલંબ કરિો અથિા કાનૂની ફીની કકમતમાં દ્ધબનજરૂરી
િિારો કરિો.

જો કોટગ તમને અર્થિા જિલ્લાને કાનૂની ફી આિિાનો આદે શ આિે
જો કોટષ તમને અથિા લજલ્લાને કાનૂની ફી પાછી આપિાનો આદેશ આપે, તો અદાલત વ્યાજબી રકમ નક્કી કરશે. િકીલની ફી સમુદાયમાં લાક્ષણણક દરો પર આિાક્રરત હોિી
જોઈએ જ્યાં ક્રિયા અથિા કાયષિાહી લાિિામાં આિી હતી અને પૂરી પાડિામાં આિતી સેિાઓના પ્રકાર અને ગુણિિા પર. િકીલની ફી આપિાની કોટષ ની ક્ષમતા પર અમુક
મયાદાઓ છે .
કોટષ આ ક્રકસ્સાઓમાં િકીલની ફી આપી શકતી નથી:
• જ્યાં લજલ્લો કાયષિાહીના 10 ક્રદિસની અંદર વિિાદનો ઉકે લ લાિિા લેશખત માગણી કરે છે , ત્યાં તમે 10 ક્રદિસની અંદર માગણી સ્િીકારતા નથી, અને કે સમાં
ચુકાદો આપેલા લજલ્લાના પ્રસ્તાવિત સમાિાન કરતા ઓછો અનુકૂળ છે ;
— જો કે , જો તમે કાયષિાહીમાં પ્રબળ હોિ તો કોટષ તમને ફી આપી શકે છે અને કોટષ નક્કી કરે છે કે તમે લજલ્લાની પતાિટની માગણી ન સ્િીકારિા માટે
નોંિપાત્ર રીતે ન્યાયી હતા (એક સારં કારણ હતુ)ં ;
• IEP બેઠકમાં તમારા િકીલની ભાગીદારી માટે , જ્યાં સુિી તે બેઠક િહીિટી સુનાિણી અથિા કોટષ કાયષિાહીના પક્રરણામે બોલાિિામાં ન
આિે; અને
• ઠરાિ બેઠકમાં તમારા િકીલની ભાગીદારી માટે .

િકીલની ફી ઘટાર્િી
કોટષ િકીલની ફીનો એિોડષ પણ ઘટાડી શકે છે જો:
• કાયષિાહી દરમમયાન, તમે અથિા તમારા િકીલે વિિાદના અંમતમ ઉકે લમાં ગેરિાજબી વિલંબ કયો;
• તમારા િક્રકલની ફીની રકમ િાજબી તુલનાત્મક કુ શળતા, પ્રમતષ્ઠા અને અનુભિના િકીલો દ્વારા સમાન સેિાઓ માટે સમુદાયમાં પ્રિતષમાન દરના કલાકના દર કરતા
ગેરિાજબી રીતે િિારે છે ;
• તમે જે સમય વિતાવ્યો અને કાનૂની સેિાઓ પ્રાપ્ત કરી હતી તે ક્રિયા અથિા કાયષિાહીની પ્રકૃ મતને જોતાં િિારે પડતી (ખૂબ િિારે ) હતી;
• તમારા િકીલે તમારી ફક્રરયાદ નોહટસમાં શાળા લજલ્લાને યોગ્ય માહહતી આપી નથી.
જો કોટષ ને લાગે કે રાજ્ય અથિા શાળા લજલ્લાએ કાયષિાહી અથિા કાયષિાહીના અંમતમ ઠરાિને ગેરિાજબી રીતે વિલંબ કયો છે અથિા અન્યથા IDEA ની પ્રક્રિયાગત
સલામતીનું ઉલ્લંઘન ક્ુું છે તો ઉપરોતત કં ઈ પણ લાગુ પડતું નથી.
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શશસ્ત
વિકલાંર્ બાળકો માટે શશસ્ત િરક્રયાઓ
કે ટલાક ક્રકસ્સાઓમાં, તમારા શાળા લજલ્લાએ વિકલાંગતા િરાિતા તમારા બાળકને વિશેષ શશક્ષણ સેિાઓ આપિાનું ચાલુ રાખવું પડી શકે છે , પછી ભલે લજલ્લાએ

તમારા બાળકને તેના અથિા તેણીની િતષમાન શૈક્ષણણક નન્ૂક્તતમાંથી સસ્પેન્ડ, હકાલપટ્ટી અથિા અન્યથા દૂર કયા પછી પણ (તેના અથિા તેણીની િતષમાન શૈક્ષણણક
નન્ૂક્તત વિશે િધુ માહહતી માટે તમારા બાળકના IEP નો સંદભષ લો).

શૈક્ષણણક નનયુક્તત અને વિકલ્િો
જો તમારા બાળકને સતત 10 થી ઓછા શાળા ક્રદિસો માટે શાળા લજલ્લાના નનયમોનું ઉલ્લંઘન કરિા બદલ તેની િતષમાન શૈક્ષણણક નન્ૂક્તતમાંથી દૂર કરિામાં આિે, તો તે
સમય દરમમયાન લજલ્લાએ તમારા બાળકને વિશેષ શશક્ષણ સેિાઓ આપિાની જરૂર નથી. જો તમારા બાળકને સતત 10 થી િધુ શાળા ક્રદિસો માટે શાળામાંથી કાઢી

નાખિામાં આિે, તો શાળાએ તમારા બાળકને વિશેષ શશક્ષણ સેિાઓ આપિાનું ચાલુ રાખવું જોઈએ, પછી ભલે તે અન્ય શૈક્ષણણક િાતાિરણમાં હોય (ઉદાહરણ તરીકે , અન્ય
િગષખંડ, મકાન, અથિા વિદ્યાથીના ઘરે ).
જો શાળા લજલ્લા તમારા બાળકને તે જ શાળાના િષષમાં સતત 10 થી િધુ શાળા ક્રદિસો માટે તેના/તેણીની િતષમાન નન્ુક્તતમાંથી દૂર કરે છે , તો તે તમારા બાળકની શૈક્ષણણક
નન્ુક્તતમાં ફે રફાર માનિામાં આિે છે .
જો શાળા લજલ્લાએ તમારા બાળકને તેની અથિા તેણીની િતષમાન શૈક્ષણણક નન્ૂક્તતમાંથી અલગ પ્રસંગોએ (દૂર કરિાની શ્રેણી) દૂર ક્ુું છે જે શાળા િષષમાં 10 ક્રદિસથી િધુનો
સમય ઉમેરે છે , તો લજલ્લાએ તે નક્કી કરવું જોઈએ કે તે દૂર કરિાથી તમારા બાળકની શૈક્ષણણક નન્ૂક્તતમાં ફે રફાર થાય છે . આ નનણષય લેિા માટે , લજલ્લાએ નીચેના પક્રરબળો
ધ્યાનમાં લેિા જોઈએ:
• તમારા બાળકને કાઢી નાખિામાં આિતા દરે ક સમયની લંબાઈ;
• તમારા બાળકને કાઢિામાં આવ્યા તે કુ લ સમય;
• દૂર કરિાની પ્રક્રિયા કે ટલી નજીક હતી; અને
• તમારા બાળકની િતષણૂકની સમાનતા તેના અથિા તેણીના અગાઉના બનાિોમાં કે જેમાં તમારા બાળકને દૂર કરિામાં આવ્યા હતા.
બાળકની શૈક્ષણણક નન્ૂક્તત બદલતી િખતે કારણ કે તમારં બાળક શાળાના નનયમોનું પાલન કરતું નથી, શાળા લજલ્લા, માતાવપતા અને IEP ટીમના યોગ્ય સભ્યોએ
અભભવ્યક્તત નનિારણ સમીક્ષા કરિા માટે મળવું આિશ્યક છે . અભભવ્યક્તત નનિારણ સમીક્ષાનો ઉદ્દેશ એ નનિાક્રરત કરિાનો છે કે તમારા બાળકનું િતષન તમારા
બાળકની વિકલાંગતા સાથે સીિો અને નોંિપાત્ર સંબંિને કારણે થયો છે કે નહીં.
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અભભવ્યક્તત નનિારણ
શશસ્તના કારણોસર તમારા બાળકની શૈક્ષણણક નન્ૂક્તત બદલતા પહે લા, શાળા લજલ્લાએ તમારા બાળકના
અધિકારોની સુરક્ષા માટે ચોક્કસ પગલાં લેિા જોઈએ. એક પગલું એ છે કે અભભવ્યક્તત નનિારણ સમીક્ષા
બેઠક યોજિી. તમારા બાળકની િતષણૂક તમારા બાળકની વિકલાંગતા સાથે સીિો અને નોંિપાત્ર સંબંિ િરાિે
છે કે કે મ તે નક્કી કરિા માટે આ બેઠક છે . બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, શું તમારા બાળકનું િતષન તેના અથિા

તેણીની વિકલાંગતાને કારણે થ્ું હતુ?ં વિદ્યાથીની IEP ટીમ શૈક્ષણણક નન્ૂક્તત બદલિાના કોઈપણ નનણષયના
10 શાળા ક્રદિસોમાં વિકલાંગતાને કારણે તમારા બાળકનું િતષન થ્ું છે કે નહીં તે નક્કી કરશે.

કૃ િયા નોંિો
તમારં બાળક શાળાના કોઈપણ વિદ્યાથીની જેમ
જ નનયમો અને શશસ્તને પાત્ર છે અને IEP માં
િણષિેલ સેિાઓ પ્રાપ્ત કરિાનું ચાલુ રાખશે,
પરં તુ કદાચ તે જ નન્ૂક્તતમાં નહીં.

અભભવ્યક્તત નનિારણ સમીક્ષા બેઠક
અભભવ્યક્તત નનિારણ સમીક્ષા બેઠકમાં, તમે અને IEP ટીમના અન્ય સભ્યો તમારા બાળકના IEP, શશક્ષક નનરીક્ષણો અને પૂરી પાડિામાં આિેલ કોઈપણ સંબંધિત
માહહતી સહહત સંબંધિત માહહતીની સમીક્ષા કરો.
જો િતષન તમારા બાળકની વિકલાંગતાનું અભભવ્યક્તત છે , તો તમારા બાળકને તે નન્ૂક્તત પરત કરિામાં આિશે જ્યાંથી તેને અથિા તેણીને દૂર કરિામાં આિી હતી, લસિાય કે
IEP ટીમ નન્ૂક્તત બદલિા માટે સંમત ન થાય.
જો તમારા બાળકનું િતષન વિકલાંગતાનું અભભવ્યક્તત હોિાનું જણાય છે , તો IEP ટીમે:
1. 10 ક્રદિસની અંદર કાયાત્મક િતષણૂકીય આકારણી શરૂ કરો અને શક્ય તેટલી િહે લી તકે તેને પૂણષ કરો. કાયાત્મક િતષણૂકલક્ષી મૂલ્યાંકન એ તમારા બાળકના

િતષનની સમીક્ષા છે જેનો ઉપયોગ તમારા બાળકના પયાિરણમાંની કઈ બાબતો અયોગ્ય િતષન શર કરાિે છે , તેમજ તેમની બદલીમાં કઈ િતષણૂકોને શીખિિાની
જરૂર છે તે નક્કી કરિા માટે થાય છે , જેથી કરીને તમારા બાળકને સકારાત્મક પક્રરણામો અને પ્રમતસાદ પ્રાપ્ત થાય; અને

2. જો કાયાત્મક િતષણૂકીય મૂલ્યાંકન પહે લાં જ કરી દેિા્ું હોય અને તે શશસ્ત સાથે સંબંધિત હોય તો તમારા બાળક માટે િતષણૂકીય હસ્તક્ષેપની યોજના શર કરો.

(એક િતષણૂકીય હસ્તક્ષેપ યોજના એિી િતષણૂકોને સંબોધિત કરે છે જે શાળા માટે યોગ્ય નથી અને શાળા તેમને ઘટાડિાનો ચોક્કસ રીતે પ્રયાસ કરશે.); અથિા

3. જો િતષણૂકીય હસ્તક્ષેપ યોજના પહે લેથી જ અસ્સ્તત્િમાં છે , તો યોજનાની સમીક્ષા કરો અને 10 ક્રદિસની અંદર કોઈપણ જરૂરી ફે રફારો કરો.
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િચર્ાળાના િૈકક્લ્િક (કામચલાઉ અને અલર્) શૈક્ષણણક સેટટર્
તમારા બાળકની િચગાળાના િૈકસ્થપપક શૈક્ષણણક સેટટગ (IAES)માં નન્ુક્તતનો નનણષય તમારા બાળકની IEP ટીમ

દ્વારા લેિામાં આિે છે . IAES તમારા બાળક માટે વિશેષ શશક્ષણ મેળિિા માટે કામચલાઉ, અલગ નન્ુક્તત છે . જે
તારીખે

જ્યારે તમારા બાળકનું િતગન શંકાસ્િદ
વિકલાંર્તાને કારણે છે

IEP ટીમ તમારા બાળકની નન્ુક્તતને IAES માં બદલિાનો નનણષય લે છે કારણ કે તમારા બાળકએ શાળાના
નનયમનું ઉલ્લંઘન ક્ુું છે , શાળા ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટે તમને નનણષયની જાણ કરિી જોઈએ અને વિશેષ શશક્ષણમાં માતાવપતાના અધિકારો માટે આ માગષદર્શશકા આપિી જોઈએ.

જો તમારા બાળક માટે IEP ન હોય, તો તમે
શાળાને તમારા બાળક સાથે વિકલાંગતા િાળું

બાળક હોિા તરીકે િતષિા માટે કહી શકો છો જો

જો તમારા બાળકનું િતષન તમારા બાળકની વિકલાંગતાને કારણે થ્ું હોય તો પણ, ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટ તમારા બાળકને 45
શાળા ક્રદિસો સુિી IAES માં બહાર કરી શકે છે જો તમારા બાળક:
• શસ્ત્ર લાવ્્ું હોય;

તમારા બાળકે શાળાના નનયમનું ઉલ્લંઘન ક્ુું હોય
તે પહે લાં આમાંની કોઈ પણ બાબત બની હોય:
• તમે શાળાના નેતાઓ અથિા તમારા બાળકના

• જાણ હોિા છતાં ગેરકાયદેસર નશાકારક પદાથો રાખ્યા અથિા ઉપયોગ કયો અથિા નનયંવત્રત પદાથષ
(ઉદાહરણ તરીકે , નાકોહટક્સ) િેચે છે , અથિા િેચિાનો પ્રયાસ કરે છે ; અથિા
• અન્ય વ્યક્તતને ગંભીર શારીક્રરક ઈજા પહોંચાડી.

આ સામાન્ય રીતે ત્યારે લાગુ પડે છે જ્યારે તમારા બાળકે આવું િતષન તેના અથિા તેણીના શાળા જિાના માગષ
પર, શાળામાં કે પછી શાળાના કાયષિમમાં ક્ુું હોય.

શશક્ષકને લેશખતમાં જણાવ્્ું હતું કે તમને લાગે
છે કે તમારા બાળકને વિશેષ શશક્ષણ

સેિાઓની જરૂર હોઈ શકે છે ; અથિા
• તમે તમારા બાળક માટે મૂલ્યાંકનની વિનંતી કરી;
અથિા

જો તમારા બાળકનું િતષન સીધું તમારા બાળકની વિકલાંગતાને કારણે થ્ું ન હોય, તમારા બાળકને IAESમાં
એટલા જ સમય માટે મૂકી શકાય છે કે જેટલું એક વિકલાંગતા િગરના બાળકને શશસ્તબદ્ધ કરિા માટે
મૂકાય.

• તમારા બાળકના શશક્ષક અથિા અન્ય

શાળા ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટ સ્ટાફ સભ્યએ વિશેષ
શશક્ષણના ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટ નનયામકને જણાવ્્ું

જો તમારા બાળકનું િતષન સીધું તમારા બાળકની વિકલાંગતા સાથે સંબંધિત હતું અથિા તેને કારણે થ્ું હતું અને
તમારા બાળકએ શાળાના નનયમોનું ઉલ્લંઘન ક્ુું હતુ,ં તો તમારા બાળકને તે શશક્ષણ સેટટગમાં પરત કરવું
આિશ્યક છે જ્યાંથી તેને અથિા તેણીને બહાર કરિામાં આવ્્ું હતી, લસિાય કે તમે અને શાળા ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટ
િતષણૂકીય હસ્તક્ષેપ યોજના અથિા IEP માં ફે રફારના ભાગરૂપે નન્ુક્તતમાં ફે રફાર માટે સંમત થાઓ છે .
જો કે , જો ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટ માને છે કે તમારા બાળકને તેની અથિા તેણીની િતષમાન શૈક્ષણણક નન્ુક્તતમાં (તમારા

બાળકના IEP મુજબ) રાખિાથી તમારા બાળક અથિા અન્યને ઈજા થિાની શક્યતા છે , તો શાળા ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટ આ
ચચતા અંગે ચચા કરિા માટે IEP બેઠક બોલાિી શકે છે . જો તમે અને ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટ નન્ુક્તતના ફે રફાર અંગે અસંમત
હોિ તો, ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટ ઝડપી નનયત પ્રક્રિયા સુનાિણી માટે કહી શકે છે - બીજા શબ્દોમાં, તે નનયત પ્રક્રિયા સુનાિણી
માટે કહી શકે છે જે ઝડપી નનરાકરણ માટે ફાસ્ટ-ટિે ક કરિામાં આિશે (પૃષ્ઠ 25 પર ઝડપી નનયત પ્રક્રિયા જુ ઓ).

અથિા અન્ય મેનેજમેન્ટ સ્ટાફને તમારા
બાળકની િતષણૂકની શૈલી વિશે સીિી
ચોક્કસ ચચતાઓ જણાિી.

જો તમે વિશેષ શશક્ષણ માટે તમારા બાળકનું
મૂલ્યાંકન કરિાની પરિાનગી ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટને
આપિાનો ઇનકાર કયો હોય તો તમારો શાળા
ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટ તમારા બાળક સાથે વિકલાંગ િાળા

બાળક તરીકે િતે તેિી અપેક્ષા રાખિામાં આિશે
નહીં. આ
ત્યારે પણ સાચું છે જો તમે તમારા બાળક માટે

જો તમે શૈક્ષણણક નનયુક્તત ફે રફાર અર્થિા અભભવ્યક્તત નનિારણ સમીક્ષા સુનાિણીના તારણો
સાર્થે સંમત નર્થી

શશસ્તને કારણે તમારા બાળકની િતષમાન શૈક્ષણણક સેટીંગ બદલિાના નનણષયને પડકારિા અથિા અભભવ્યક્તત
નનિારણ સમીક્ષાના તારણોને પડકારિા માટે તમે ઝડપી નનયત પ્રક્રિયા સુનાિણીની વિનંતી કરી શકો છો. (પૃષ્ઠ 24 25 પર નનયત પ્રક્રિયા માહહતી જુ ઓ). નનષ્પક્ષ સુનાિણી અધિકારી ઝડપી નનયત પ્રક્રિયા સુનાિણી દરમમયાન નનણષય
લેશે કે શાળા ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટે તમારા બાળકની નન્ુક્તત બદલતી િખતે જરૂક્રરયાતોનું પાલન ક્ુું હતું કે કે મ અથિા તમારા
બાળકનું િતષન તમારા બાળકની વિકલાંગતાની અભભવ્યક્તત હતી કે ન હતી તેવું ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટે દશાવ્્ું હતું કે કે મ.
ઉપર જણાવ્યા મુજબ, શાળા ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટ ઝડપી નનયત પ્રક્રિયા સુનાિણીની વિનંતી કરી શકે છે જો ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટ માને છે કે

વિશેષ શશક્ષણ અને સંબંધિત સેિાઓનો ઇનકાર
કયો હોય અથિા તમારા બાળકનું મૂલ્યાંકન

કરિામાં આવ્્ું હોય અને ટીમે નક્કી ક્ુું હોય કે
તમારા બાળકને વિકલાંગતા નથી. ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટ તમારા
બાળકને તે જ રીતે શશસ્ત આપી શકે છે
જે રીતે તે સમાન રીતે િતષતા વિકલાંગતા િગરના
વિદ્યાથીઓને શશસ્ત આપે છે .

તમારા બાળકની નન્ુક્તત ચાલુ રાખિાથી તમારા બાળક અથિા અન્યને ઈજા થિાની શક્યતા છે . (પૃષ્ઠ 25 પર ઝડપી
નનયત પ્રક્રિયા જુ ઓ).
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જાહે ર ખચે ખાનર્ી શાળામાં માતા-વિતા દ્વારા વિકલાંર્તા િાળા બાળકોની
એકિક્ષીય નનયુક્તત

િળતર નક્કી કરિાની િરક્રયા

જો તમે તમારા બાળકને ખાનગી શાળામાં મૂકિાનું પસંદ કરો છો, તો ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટે તમારા બાળકને ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટે મફત યોગ્ય જાહે ર શશક્ષણ (ફ્રી અપ્રોવપ્રએટ પબ્લલક
એજ્યુકેશન,FAPE)ની રજૂ આત કરી હોય તો પછી તમારા ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટે ખાનગી શાળામાં શશક્ષણ અથિા વિશેષ શશક્ષણ અને સંબંધિત સેિાઓનો ખચષ ચૂકિિો પડતો
નથી. જો તમે માનો છો કે તમારં ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટ તમારા બાળકને FAPE આપિામાં નનષ્ફળ ગ્ું છે , તો તમારી પાસે નનયત પ્રક્રિયાની ફક્રરયાદ દાખલ કરિાનો વિકપપ છે જ્યાં
સુનાિણી હાથ િરિામાં આિશે અને
નનષ્પક્ષ સુનાિણી અધિકારી નનણષય આપશે કે ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટે તમારા બાળકને FAPEની રજૂ આત કરી છે કે નહીં (પાનાં 21-27 પર નનયત પ્રક્રિયા માહહતી જુ ઓ). જો નનષ્પક્ષ
સુનાિણી અધિકારી દ્વારા નનયત પ્રક્રિયા દરમમયાન એવું નનિાક્રરત કરિામાં આિે કે તમારા ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટે FAPE પૂરં નથી પાડ્યુ,ં તો સુનાિણી અધિકારી નક્કી કરી શકે છે કે
તમારા બાળકને ખાનગી શાળામાં પ્રિેશ આપિાના ખચષ માટે તમને િળતર (ચૂકિણી) આપિામાં આિે તેિો અધિકાર છે .

ભરિાઈમાં ઘટાર્ો અર્થિા જપ્તી
ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટે તમને કે ટલી ભરપાઈ કરિી જરૂરી હોઈ શકે છે તેમાં ઘટાડો થઈ શકે છે અથિા જો નીચેનામાંથી કોઈ પણ થાય તો તમારે ભરપાઈ જિા દેિી પડી શકે :
• તમે તમારા બાળકને શાળામાંથી બહાર લીધું તે પહે લાં થયેલી IEP બેઠકમાં, તમે શાળાને જણાવ્્ું ન હતું કે તમે IEP ટીમ દ્વારા પ્રસ્તાવિત શૈક્ષણણક

નન્ુક્તતને સ્િીકારિા જઈ રહ્યાં નથી અને તેમને તમારી ચચતાઓ વિશે, અને તમે તમારા બાળકને ખાનગી શાળામાં દાખલ કરિાની યોજના બનાિી છે તે
વિશે જણાવ્્ું ન હતુ;ં અથિા

• તમે તમારા બાળકને ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટમાંથી પાછુ ં ખેંચિાના ઓછામાં ઓછા 10 કામકાજી ક્રદિસો પહે લા શાળાને લેશખતમાં જણાવ્્ું ન હતું કે તમે IEP
સ્િીકારતા નથી અને તમે તમારા બાળકને ખાનગી શાળામાં દાખલ કરિાની યોજના ઘડી રહ્યા છો. આ 10 કામકાજી ક્રદિસોમાં રજાઓ શામેલ છે જે
અઠિાક્રડયાના ક્રદિસોમાં આિે છે ; અથિા
• જો તમારા બાળકને શાળામાંથી બહાર કરતાં પહે લાં, ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટે તમને યોગ્ય લેશખત સૂચના આપી કે તે તમારા બાળકનું મૂલ્યાંકન કરિાની યોજના િરાિે છે ,
અને તમે તમારા બાળકને મૂલ્યાંકન માટે હાજર રાખ્ું નથી; અથિા
• કોટષ એિા નનિારણ પર આિે છે કે તમે ગેરિાજબી િતષન ક્ુું છે .

ભરિાઈનું રક્ષણ
ભરપાઈ (જે રકમ તમને પરત કરિાની છે ) ઘટાડી શકાતી નથી, અથિા પરત ચુકિણી તમને નકારી શકાતી
નથી જો:
• ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટે તમને નોહટસ આપતાં અટકાવ્યા હોય;
• ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટે તમને જણાવ્્ું નથી કે તમારે નોહટસ આપિી જરૂરી છે ; અથિા
• નોહટસ આપિાથી તમારા બાળકને શારીક્રરક નુકસાન થઈ શકે છે .
ઉપરાંત, કોટષ અથિા સુનાિણી અધિકારીને એવું જણાઈ શકે કે આ નોહટસ આપિામાં નનષ્ફળતા માટે તમને
િળતરની કકમત ઘટાડી અથિા નકારિામાં આિી શકે નહીં જો:
• તમે અંગ્રેજીમાં િાંચી કે લખી શકતા નથી; અથિા
• નોહટસ આપિાથી તમારા બાળકને ગંભીર ભાિનાત્મક નુકસાન થઈ શકે છે .
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વિકલાંર્તા િાળા વિદ્યાર્થીઓ માટે શશષ્યવૃત્તિ કાયગક્રમોની માતા-વિતા સૂચના
સૂચના ક્યારે અિાય છે
શાળા ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટ વિકલાંગતા િાળા બાળક માટે મૂલ્યાંકન પૂણષ કરે , અથિા બાળકના IEP ને વિકસાિિા, સમીક્ષા કરિા અથિા સુિારિાનું શરૂ કરે તે દરે ક િખતે,
ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટે તમારા બાળકના માતાવપતાને ઑહટઝમ શશષ્યવૃત્તિ કાયષિમ અને જોન પીટરસન શશષ્યવૃત્તિ કાયષિમ વિશે જણાિવું આિશ્યક છે .

ઑહટઝમ શશષ્યવૃત્તિ કાયગક્રમ
જો તમારં બાળક ઑહટઝમ શ્રેણી હે ઠળ વિશેષ શશક્ષણ સેિાઓ પ્રાપ્ત કરી રહ્ું છે , તો તમે ઑહટઝમ શશષ્યવૃત્તિ કાયષિમ માટે પાત્ર હોઈ શકો. આ કાયષિમ હે ઠળ, તમે તમારા
બાળકને તમારા રહે ઠાણના શાળા ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટ દ્વારા સંચાલલત કાયષિમ લસિાયના વિશેષ શશક્ષણ કાયષિમમાં મોકલિાનું પસંદ કરી શકો છો, જ્યાં તમારં બાળક તેના અથિા તેણીના
IEPમાં દશાિેલ શશક્ષણ અને સેિાઓ પ્રાપ્ત કરશે.
કાયષિમ માટે પાત્ર બનિા માટે , તમારા બાળક માટે આ બાબતો આિશ્યક છે :
• તમારા રહે ઠાણના શાળા ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટ દ્વારા ઑહટઝમ િરાિતું બાળક હોિાનું જણા્ું હોવું;
• રહે ઠાણના શાળા ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટ તરફથી તમે સંમત થતા હોિ તેવું અને અંમતમ સ્િરપ અપાયેલું િતષમાન IEP હોવું આિશ્યક છે ; અને
• ઓછામાં ઓછુ ં ત્રણ િષષનું હોવું જોઈએ.
ઑહટઝમ શશષ્યવૃત્તિ કાયષિમની માહહતી માટે , education.ohio.gov પર ઓહાયો શશક્ષણ વિભાગની િેબસાઇટની મુલાકાત લો અને સચષ બોક્સમાં Autism Scholarship

Program (ઑહટઝમ સ્કોલરશીપ પ્રોગ્રામ) ટાઇપ કરો, અથિા ઇમેઇલ અહીં કરો autismscholarship@education.ohio.gov.

જોન િીટરસન વિશેષ જરૂરરયાતો શશષ્યવૃત્તિ કાયગક્રમ
જો તમારં બાળક વિશેષ શશક્ષણ સેિાઓ પ્રાપ્ત કરી રહ્ું છે , તો તમે જોન પીટરસન વિશેષ જરૂક્રરયાતો કાયષિમ માટે પાત્ર હોઈ શકો. આ કાયષિમ હે ઠળ, તમે તમારા બાળકને
તમારા રહે ઠાણના શાળા ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટ દ્વારા સંચાલલત કાયષિમ લસિાયના વિશેષ શશક્ષણ કાયષિમમાં મોકલિાનું પસંદ કરી શકો છો, જ્યાં તમારં બાળક તેના અથિા તેણીના IEP માં
દશાિેલ શશક્ષણ અને સેિાઓ પ્રાપ્ત કરશે.
જોબ પીટરસન વિશેષ જરૂક્રરયાતો શશષ્યવૃત્તિ માટે પાત્ર બનિા માટે , તમારં બાળક:
• તમારા રહે ઠાણના શાળા ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટ દ્વારા વિકલાંગતા િાળું બાળક હોિાનું જણા્ું હોવું અનનિાયષ છે ;
• રહે ઠાણના શાળા ક્રડસ્ટ્સ્ટિક્ટ તરફથી તમે સંમત થતા હોિ તેવું અને અંમતમ સ્િરપ અપાયેલું િતષમાન IEP હોવું આિશ્યક છે ; અને
• બાલમંક્રદરથી લઈને ગ્રેડ 12માં હાજરી આપિા માટે પાત્ર હોવું જોઈએ.
જોન પીટરસન વિશેષ જરૂક્રરયાતો શશષ્યવૃત્તિ કાયષિમની માહહતી માટે , education.ohio.gov પરઓહાયો શશક્ષણ વિભાગની િેબસાઇટની મુલાકાત લો

અને સચષ બોક્સમાં Jon Peterson Scholarship (જોન પીટરસન સ્કોલરશીપ) લખો, અથિા અહીં ઇમેઇલ કરો
peterson.scholarship@education.ohio.gov.

િધારાની મારિતી
વશષ્યવ ૃવિ કાયણિમોની માડિતી ઓિાયો વશક્ષણ વવભાગની વેબસાઇટ education.ohio.govપર ઉપલબ્ધ છે .
આ વશષ્યવ ૃવિ કાયણિમો પર વધ માડિતી અથવા પ્રશ્નો માટે , સાંપકણ કરો:
લબન-જાિેર શૈક્ષલણક વવકલ્પોની કચેરી (614) 466-5743 પર અથવા ટોલ-ફ્રી: (877) 644-6338 પર.
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