– थप जानकारीका लािग यी आइकनह�मा िक्लक गनुर्होस्।

मूल्याङ्कन
रोडम्याप

तपा�सँग आफ्नो ब�ाको
अध्ययनबारे सरोकारह� छन्
भने

1

वषर्का बालबािलका भएका प�रवारह�का लािग

3 - 21

आफ्नो ब�ाको िशक्षक वा िजल्लाको िवशेष
िशक्षा िनद�शकसँग कु रा गनुर्होस्

2

हस्तक्षेपह� र
मूल्याङ्कनको अनुरोध

स्कू ल िडिस्�क्टह�लाई सबै मेहनत ग�ररहेका
िव�ाथ�ह�लाई म�त गनर्का लािग िनद�शन
समायोजन गनर् आवश्यक पछर्। मूल्याङ्कनका
अनुरोधह� हस्तक्षेपह�
जस्ता �ँदैनन्।

अिभभाव
कका
अिधकार
ह�

मूल्याङ्कनको अनुरोध

तपा� कु नै पिन समयमा िवशेष िशक्षा
मूल्याङ्कन गन� अनुरोध गनर् स�ु �न्छ।

3

िजल्लाले असक्षमताको शंका गरे को छै न

30

�दन

सामान्य िशक्षा जारी रा�ुहोस् …

असक्षमताको शंका ग�रएको छ

वा Ohio Department of Education माफर् त िववाद
समाधानको िवकल्प खोज्नुहोस्” यस िलङ्कमाफर् त।

4

मूल्याङ्कनका लािग सहमित

PR-01

मूल्याङ्कन ���या

60

अिभभावकसिहत योग्य �ि�ह�को
एउटा टोली सबै सरोकार भएका क्षे�ह�मा
मूल्याङ्कन गन� योजनाका लािग भेला �ने छन्।

5

�दन

PreK

�ारिम्भक मूल्याङ्कन टोली
�रपोटर् पूरा भयो

6

नितजाह� समीक्षा गनर्का लािग
अिभभावकसिहतको टोली भेट �न्छन्।

PR-02

ETR

30

योग्यता
िनधार्रण

योग्यता टोलीले ब�ा योग्य नभएको िनधार्रण गरे को छ

�दन

�ारिम्भक IEP
िवकास ग�रयो

7

िव�ालय
जाने
उमेर
पुगेको

सामान्य िशक्षा जारी रा�ुहोस्

8

अिभभावकसिहत टोलीले ब�ा योग्य छ भनी
िनधार्रण गछर्न् भने, IEP िवकास ग�रने छ

IEP
9

�ारिम्भक IEP कायार्न्वयन
ग�रयो

िजल्लाले िव�ाथ�को IEP मा समावेश भएका
सेवाह� उपलब्ध गराउन आवश्यक पछर्।
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1. तपा�सँग आफ्नो ब�ाको अध्ययनबारे सरोकारह� छन् भने
• तपा�सँग आफ्नो ब�ाको अध्ययन, िवकास वा कायर्प�ितबारे सरोकारह� छन् भने, तपा� आफ्नो ब�ाको िशक्षकलाई सम्पकर् गनर्
स�ु �न्छ। तपा� िजल्लाको िवशेष िशक्षा िनद�शकसँग पिन कु रा गनर् स�ु �न्छ। तपा� उ� �ि�लाई िच�ु�� भने, तपा� नाम र
सम्पकर् जानकारी सो� बोडर् कायार्लयमा सम्पकर् गनर् स�ु �न्छ। तपा� आफ्नो ब�ाको �धानाध्यापकलाई सम्पकर् गनर् पिन स�ु �न्छ।
• ि�स्कू ल (उमेर 3-5) का लािग, तपा�को ब�ाको कायार्त्मक, िवकासात्मक र/वा शैिक्षक तत्परताका क्षे�ह�मा कु नै �ढलाइ छ वा छैन
भनी हेन� पिहलो चरण भनेको तपा�, अिभभावक ब�े स्कू ल िडिस्�क्टमा सम्पकर् गनुर् पिन हो। धेरैजसो स्कू ल िडिस्�क्टको सम्पकर्
जानकारी िडिस्�क्टको वेबसाइटमा फे ला पानर् स�कन्छ।

2. हस्तक्षेपह� र मूल्याङ्कनको अनुरोध
• हस्तक्षेप: स्कू ल िडिस्�क्टह�ले सबै िव�ाथ�ह�लाई िस�मा म�त गनर्का लािग िनद�शन उपलब्ध गराउन आवश्यक पछर्। मेहनत
ग�ररहेका िव�ाथ�ह�लाई म�त गनर्का लािग िनद�शन समायोजन गन� रणनीितह�लाई हस्तक्षेपह� भिनन्छ र यी (िवशेष िशक्षाका
लािग मा� नभएर) सबै िव�ाथ�ह�का लािग �न्।
• मूल्याङ्कनको अनुरोध: िवशेष िशक्षाका लािग मूल्याङ्कन अनुरोध गन� कायर् हस्तक्षेपह� जस्ता �ँदैनन्। मूल्याङ्कन गनुर्अिघ वा
मूल्याङ्कन गन� अविधमा हस्तक्षेपह� गनुर्पछर्। स्कू ल िडिस्�क्टले �ढला मूल्याङ्कन गनर्का लािग हस्तक्षेपह� �योग नगनर् सक्छ।
हस्तक्षेपह� नग�रएको भएमा, ितनीह� मूल्याङ्कनको समयमै �नुपछर्।
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3. मूल्याङ्कनको अनुरोध
• तपा�को ब�ालाई असक्षमता छ जस्तो तपाईलाई शंका लाग्छ भने, तपा� िवशेष िशक्षा मूल्याङ्कन अनुरोध गनर् स�ु �न्छ। यो िलिखत
�पमा �नुपद�न; य�िप, आफै ँ ले रे कडर् रा�का लािग अनुरोध गरे को िमित कागजातमा ले� ठीक �न्छ।
• ि�स्कू लका लािग, तपा�ले अिभभावकका �पमा आफ्नो स्कू ल िडिस्�क्टको िवशेष िशक्षा कमर्चारीलाई सम्पकर् गदार्, तपा�को ब�ा
ि�स्कू लका िवशेष िशक्षा सेवाह� �ा� गनर् योग्य �नु�न्छ वा �नु�� र उहाँका �ि�गत आवश्यकताह�का अनुसार के -कस्ता
कायर्�मह� उपयु� �न सक्छन् भ�े कु रा िनधार्रण गनर् मूल्याङ्कन अनुरोध गनर् सु� गनर् स�ु �न्छ।
• िडिस्�क्टले अनुरोध �ा� गरे को िमितबाट 30 �दनिभ� तपा�को अनुरोधको �ित��या जनाउनुपछर्। िडिस्�क्टले मूल्याङ्कन गनर्का
लािग �क त असक्षमताको शंका नगरे को (PR-01 फारामको िलङ्क) पूवर् िलिखत सूचना (PR-01 भिनन्छ) पठाउन �क तपा�को
सहमित �ा� गनुर्पछर्। िडिस्�क्टले तपा�लाई िन� शीषर्क भएका िवशेष िशक्षाका ���यात्मक सुरक्षा सूचनाको �ितिलिप उपलब्ध
गराउने छ
“िवशेष िशक्षामा अिभभावकका अिधकारह�सम्बन्धी गाइड।”
• िडिस्�क्टलाई हस्तक्षेपह� उपलब्ध गराउनका लािग मूल्याङ्कनमा �ढला गनर् अनुमित छैन। िडिस्�क्टले मूल्याङ्कनअिघ पिन
हस्तक्षेपह� उपलब्ध गराएको छैन भने, िडिस्�क्टले मूल्याङ्कन गन� समयमा नै हस्तक्षेपह� गनुर्पछर्।
• िडिस्�क्टलाई असक्षमताको शंका छैन भने, तपा�को ब�ाले सामान्य िशक्षा जारी रा�ु �ने छ। तपा� िडिस्�क्टको िनणर्यसँग
असहमत �नु�न्छ भने यो िलङ्क �योग गरी Ohio Department of Education” माफर् त िववाद समाधानको िवकल्प खोज्न
स�ु �न्छ।

4. मूल्याङ्कनका लािग सहमित
• िडिस्�क्टलाई असक्षमता भएको शंका भएमा तपा�को िलिखत सहमित िलने छ (सहमित फारामलाई PR-05 भिनन्छ:
मूल्याङ्कनका लािग अिभभावकको सहमित) (सहमित फारामको िलङ्क)। तपा�को सहमितको िमितबाट, िडिस्�क्टसँग मूल्याङ्कन
पूरा गनर् 60 पा�ो �दन �ने छ।
• ि�स्कू लका लािग, तपा�को 3-5 वषर्का स-साना ब�ा किहल्यै पिन ि�स्कू ल कायर्�ममा उपिस्थत �नुभएको छैन वा ब�ा IDEA भाग
C (�ारिम्भक हस्तक्षेप) बाट भाग B (िवशेष िशक्षा) मा पारगमन �नुभएको छैन भने, स्कू ल िडिस्�क्टसँग हस्तक्षेपह� उपलब्ध
गराउने कु नै अवसर न�न स�े कु रामा ध्यान �दन मह�वपूणर् �न्छ। ब�ाले अिघल्लो पटक IDEA को भाग C र/वा भाग B अन्तगर्त
सेवाह� �ा� गनुर्भएको छ वा िविश� अध्ययन असक्षमताको सं�दग्ध असक्षमता वगर्अन्तगर्त मूल्याङ्कन ग�रँ दै छ भने मा� ि�स्कू ल
बालबािलकाका लािग हस्तक्षेपह� आवश्यक पछर्न्। िसफा�रस गनुर्अिघ हस्तक्षेपह� उपलब्ध नगराइएको भएमा,
स्कू ल िडिस्�क्टले सोही साठी �दनको समय सीमामा उपयु� हस्तक्षेपह� कायार्न्वन गनर् सक्छ जुन बेला स्कू ल िडिस्�क्टले िन�मध्ये
एक वा सोभन्दा बढी िवकासात्मक क्षे�ह�मा िविश� �ढलाइ अनुभव ग�ररहेको र उ� कारणले गदार् िवशेष िशक्षा र सम्बिन्धत
सेवाह� आवश्यक पन� कु नै पिन ि�स्कू लको ब�ाका सरोकारह� समाधान गनर् पूणर् र �ि�गत मूल्याङ्कन आयोजना गछर्:
अनुकूलनीय �वहार, अनुभूित, स�ार, �वण, दृि�, संवेदक/मोटर कायर्प�ित, सामािजक/भावनात्मक कायर्प�ित र/वा �वहारात्मक
कायर्प�ित। स्कू ल िडिस्�क्टले िवशेष िशक्षा सेवाह�का लािग योग्यता िनधार्रण गनर् ब�ालाई मूल्याङ्कन गन� कायर्मा अनावश्यक
�पमा �ढलाइ गनर् यी हस्तक्षेपह� �योग नगनर् सक्छ।
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5. मूल्याङ्कन ���या
• िडिस्�क्टले ब�ालाई मूल्याङ्कन ग�रने छ भनी िनधार्रण गछर् भने, अिभभावकका �पमा तपा�सिहत योग्य �ि�ह�को टोलीले
सं�दग्ध असक्षमताका वगर्ह� र मूल्याङ्कन गनुर् पन� क्षे�ह�का बारे मा छलफल गनुर् �ने छ। यो सबै मूल्याङ्कन टोलीको �रपोटर् (ETR)
योजना फाराममा कागजातीकरण ग�रनुपछर् जसको ि�स्कू ल र िव�ालय जाने उमेरका लािग िभ� संस्करण छ। (ि�स्कू लको िलङ्क)
(िव�ालय जाने उमेरको िलङ्क)
• तपा�को ब�ालाई के -कस्ता सहायताले बढी म�त गन� छन् भनी िनधार्रण गनर् म�त गनर्का लािग सबै आवश्यकताका क्षे� मूल्याङ्कन ग�रनुपछर्।
• िडिस्�क्टले आफू ले �योग गनर् लािगरहेका िविश� मूल्याङ्कनह�को नाम निलएर यसले मूल्याङ्कन गन� योजना बनाएको क्षे�को मा�
नाम िलए �न्छ। ि�स्कू लका लािग, �त्येक िवकासात्मक क्षे� मूल्याङ्कन ग�रनुपछर्।
• यो योजना बनाउने बैठक कु नै पिन मूल्याङ्कन गनुर्अिघ ग�रनुपछर्। अिभभावकका �पमा तपा� �बन्ध गनुर् पन� मूल्याङ्कनह�को िनणर्य
िलन म�त गनर्का लािग यस टोलीको स��य सदस्य �नुपछर्।
• ि�स्कू लका लािग, �त्येक िवकासात्मक क्षे� 5 वटा मूल्याङ्कन िविध/डाटा �ोतमध्ये कम्तीमा एउटा �योग गरे र मूल्याङ्कन
ग�रनुपछर्। साथै �त्येक मूल्याङ्कन िविध/डाटा �ोत कम्तीमा एकपटक �योग ग�रनुपछर्। ब�ालाई वग�करण ग�रएको
असक्षमताको वगर्मा सामान्यतया िलङ्क ग�रएको वा नग�रएको भए तापिन ब�ाका सबै िवशेष िशक्षा र सम्बिन्धत सेवाका
आवश्यकताह� पिहचान गनर् मूल्याङ्कन पयार्� मा�ामा िवस्तृत �नुपछर् भ�े कु रा याद रा�ुहोस्।

6. पूरा ग�रएको �ारिम्भक मूल्याङ्कन टोलीको �रपोटर्
• अिभभावकका �पमा, तपा�ले मूल्याङ्कन डाटा र �त्येक मूल्याङ्कनका सारांशह� समीक्षा गनर् (PR-02 भिनने) अिभभावक
िनमन्�णा �ा� गनुर् �ने छ। PR-02 मा िडिस्�क्टले बैठकमा कसलाई ल्याउने छ भ�े कु रा उल्लेख गनुर्पछर्। अिभभावकका �पमा,
तपा� बैठकमा आफू सँग कसैलाई पिन ल्याउन स�ु �न्छ।
• पेशेवरह� र अिभभावकको टोलीले एकसाथ मूल्याङ्कनका नितजाह� समीक्षा गनुर् �ने छ र ब�ालाई असक्षमता छ वा छैन भनी
िनधार्रण गनुर् �ने छ। (ETR फारामको िलङ्क)
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7. योग्यता िनधार्रण
• अिभभावकका �पमा तपा�सिहत टोलीले तपा�को ब�ा िवशेष िशक्षा सेवाह�का लािग योग्य �नु�न्छ भ�े कु रा फे ला पारे मा, यसले
योग्यताको वगर् िनधार्रण गन� छ। टोलीले तपा�को ब�ा योग्य भएको कु रा फे ला नपारे मा, तपा�को ब�ाले सामान्य शैिक्षक पा��म
मा� जारी रा�ु �ने छ। अिभभावकसिहत कु नै पिन टोली सदस्यले टोलीको िनधार्रणसँगै असहमितको कथन पेश गनर् स�ु �न्छ।
तपा�को ब�ा योग्य नभएको फे ला परे मा, तपा� स्वतन्� शैिक्षक मूल्याङ्कनको अनुरोध गनर् स�ु �न्छ। IEE भनेको अिभभावकलाई
िडिस्�क्ट�ारा िनयु� नग�रएको पेशेवर बािहरको �ि�लाई िनजी शैिक्षक मूल्याङ्कन गराउन पाउने अवसर हो।
• ि�स्कू लका लािग, तपा�को ब�ा योग्य भएको फे ला नपरे मा र हाल ि�स्कू लको कायर्�ममा नामािङ्कत नभएमा, िडिस्�क्टले
उपलब्ध �न स�े ि�स्कू ल कायर्�मह��ारा स�ािलत वैकिल्पक स्थानीय र/वा स्कू ल िडिस्�क्टको सूची उपलब्ध गराउन सक्छ।

8. �ारिम्भक IEP िवकास ग�रयो
• अिभभावकका �पमा तपा�सिहत टोलीले तपा�को ब�ा िवशेष िशक्षाका लािग योग्य छ भनी िनधार्रण गनुर्�न्छ भने िडिस्�क्टसँग
�ि�कृ त िशक्षा कायर्�म (IEP) िवकास गनर् 30 �दन �न्छ। (IEP फारामको िलङ्क)
• IEP मा �गित कसरी मापन ग�रने छ भ�े कु रासिहत मापनयोग्य ल�य तथा उ�ेशह� भएका तपा�को ब�ाको मूल्याङ्कन टोली
�रपोटर् (ETR) मा पिहचान ग�रएका �ि�कृ त आवश्यकताह� पूरा गनर् िवशेष �पमा िडजाइन ग�रएको िनद�शन �नुपछर्।
• IEP टोलीमा अिभभावकका �पमा तपा�, ब�ाको िनयिमत िशक्षा िशक्षक (ब�ाको कोही भएमा), कम्तीमा एकजना िवशेष िशक्षा
िशक्षक, िडिस्�क्ट �ितिनिध, मूल्याङ्कनका नितजाह� अनुवाद गनर् स�े कोही �ि� र तपा� वा िडिस्�क्टलाई ब�ाका बारे मा थाहा
छ वा ब�ामा �िच छ जस्तो ला�े कोही पिन �ि� पनुर्�न्छ।
• ि�स्कू लका लािग, आवश्यक IEP टोली सदस्यह�मा िन� पदर्छन्: अिभभावक, सामान्य िशक्षा िशक्षक, िवशेष िशक्षा िशक्षक/�दायक
र िडिस्�क्ट �ितिनिध।
• �ारिम्भक IEP का लािग, अिभभावकका �पमा तपा� सेवाह�सँग सहमत �नुपछर्। तपा� सहमत �नुभएन भने, तपा�को ब�ाले IEP
सेवाह� �ा� गनुर् �ने छैन।
• तपा�को सहमित �ारिम्भक IEP का लािग (वा शैिक्षक स्थान िनयोजनमा कु नै पिन प�रवतर्न गनर्) आवश्यक भए तापिन, स्कू ल
िडिस्�क्टह�ले तपा�लाई सबै IEP बैठकह�मा उपिस्थत �न र सहभागी �न िनमन्�णा गनर् आवश्यक पछर्। तपा�सँग कु नै पिन समयमा
आफ्नो ब�ाको IEP को सहमित खारे ज गन� अिधकार छ।

रोडम्यापमा फकर् नुहोस्

मूल्याङ्कन
रोडम्याप
3 21

र्

े

ि

�

9. �ारिम्भक IEP कायार्न्वयन ग�रयो
• िजल्लाले िव�ाथ�को IEP मा समावेश भएका सेवाह� उपलब्ध गराउन आवश्यक पछर्।
• �त्येक स्कू ल िडिस्�क्टले असक्षमता भएका �त्येक ब�ालाई कम �ितबन्धात्मक वातावरण (LRE) मा िनःशुल्क उपयु� सावर्जिनक
िशक्षा (FAPE) उपलब्ध गराइन्छ भनी सुिनि�त गनुर्पछर्। ि�स्कू लका लािग, यसले िडिस्�क्टले आफ्नै सावर्जिनक साधारण �ारिम्भक
बाल्यकाल कायर्�मह� स�ालन गछर् वा अन्य शैिक्षक एजेन्सीह�सँग सम्झौतामा रहन्छ भ�े कु रालाई ध्यान �दँदैन।
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