િવકલાંગતા સાથેના િવ�ાથ�ઓના
માતાિપતા(ઓ)/વાલી(ઓ) માટે
નોટીસ ઓફ �ોસીજરલ સેફગાડર્સ
(જુલાઈ 2018 �માણે)

િવ�ાથ�ના અને િવકલાંગતા સાથેના િવ�ાથ� જે િવિશ� િશક્ષણ અને સંબંિધત સેવા મેળવવાને પા� હોય ના
માતાિપતા/વાલી તરીકે, તમારે અિધકારો છે જે રાજય અને ફેડરલ કાયદા દ્વારા સુરિક્ષત કરવામાં આવેલા છે. અિધકારો જેને
માટે તમે પા� છો નીચે સૂિચબદ્ઘ છે. આ અિધકારોનંુ સંપૂણર્ વણર્ન તમારા બાળક શાળા િજલ્લા તરફથી ઉપલભ્ય છે. કૃપા
કરી આ દસ્તાવેજોની કાળ�પૂવર્ક સમીક્ષા કરો અને જો તમારે કોઈ ��નો હોય કે તમારા બાળકની સેવાઓ અથવા તમને
ઉપલબ્ધ �ોસીજરલ સેફગાડર્સ બાબતે કોઈ વધારાના સ્પિ�કરણની જ�ર હોય તો િજલ્લાનો સંપકર્ સાધો.
તમારા �ોસીજરલ સેફગાડર્સની નોટીસ તમને વષર્માં મા� એક જ વાર ઉપલભ્ય હોવી જોઈએ, એ િસવાય એક નકલ
આકારણી માટેની શ�આતી િવનંતી માટે પણ અપાવી જોઈશે, �થમ લેિખત ફ�રયાદની રસીદ અથવા કાયર્વાહી માટેની
ફ�રયાદ ઈિલનોઈસ સ્ટેટ બોડર્ ઓફ એજયુકેશનને, �ડસીપ્લીનરી રીમુવલ જે પ્લેસમેન્ટમાં ફેરબદલને ઘડે છે તેના પર, કે
િવનંતી પર.
તમારા અિધકારો બાબતની વધારાની માિહતી ISBE વેબ સાઈટ https://www.isbe.net/Pages/SpecialEducation-Parents-of-Students-with-Disabilities.aspx પર માતાિપતા માગર્ દ�શર્ કા - શૈકિષણક અિધકારો
અને જવાબદારીઓ: ઈિલનોઈસમાં િિવશ� િશકષણની સમજ (06/09) નામના દસ્ તાવેજમાં ઉપલભ્ ય છે.

આગોતરા લેિખત નોટીસ

સ્થાિનક િજલ્લા એ તમને આગોતરા લેિખત નોટીસ પાઠવવાની જ�ર રહે છે :

•
•
•

જયારે િજલ્લો તમારા બાળકને ઓળખ, આકારણી, શૈક્ષિણક પ્લેસમેન્ટ કે મફત, ઉિચત �હેર િશક્ષણની
જોગવાઈની શ�આત કરવા કે પ�રવતર્ન કરવાનો �સ્તાવ મૂકે ત્યારેસ અથવા
જયારે િજલ્લો તમારા બાળકને ઓળખ, આકારણી, શૈક્ષિણક પ્લેસમેન્ટ કે મફત, ઉિચત �હેર િશક્ષણની
જોગવાઈની શ�આત કરવા કે પ�રવતર્ન કરવાનો નકાર કરે ત્યારેસ અથવા
તમા�ં બાળક પુખ્તતાની વયે (૧૮ વષર્ની વય) પહોચવાના એક વષર્ અગાઉ. બધાં જ શૈક્ષિણક અિધકારો
માતાિપતા(ઓ)/વાલી(ઓ) પાસેથી િવ�ાથ� પાસે �ય િસવાય કે બીજુ ં કાંઈ િનદાન કરવામાં આવે.

લેિખત નોટીસ �સ્તાિવત કે નકારાએલ પગલાંના ઓછામાં ઓછા ૧૦ �દવસ અગાઉ પાઠવવામાં આવવી જોઈએ અને નો
સમાવેશ હોવો જોઈએ.

•
•
•
•

િજલ્લા દ્વારા �સ્તાિવત કે નકારાએલ િવવરણ, એ વણર્ન કે શા માટે િજલ્લો પગલાં લેવા �સ્તાવ કે નકાર કરે છે ,
અને િજલ્લા એ કોઈ અન્ય િવકલ્પો ધ્યાન પર લીધા હોય અને શા માટે એવા િવકલ્પો ર� કરાયા તેનું વણર્ન;
િજલ્લો �સ્તાિવત કે નકારાએલ પગલાંના આધાર તરીકે જે કાંઈ દરેક આકારણી ���યા, પરીક્ષણ, અહેવાલ કે ન�ધ
નો ઉપયોગ કરે તેનું વણર્ન;
િજલ્લાના �સ્તાવ કે નકારના સંબધ
ં સાથે અન્ય કોઈ પાસાનું વણર્ન;
એવું િનવેદન કે તમારા પક્ષે ���યાના અિધકારો છે અને, જો ન�ધ આકારણીની શ�આતી રાહત માટે ન હોય, તો
સાધનો જે ના દ્વારા �ોસીજરલ સેફગાડર્સની નકલ મેળવી શકાય; અને

•

તમારા પક્ષે ���યાના અિધકારોને સમજવા મદદનીશ મેળવવાના સ્�ોત;

ન�ધ એવી ભાષામાં લખાએલ હોવી જોઈએ કે જ સાધારણ જનતા સમ� શકે અને માતૃભાષામાં કે તમારા દ્વારા સંપકર્ માટે
વપરાતા અન્ય સાધનોમાં પૂરી પાડવામાં આવવી જોઈએ, િસવાય કે તે સ્પ�પણે શકય ન હોય. જો તમારી માતૃભાષા કે
સંપકર્ના અન્ય સાધન લેિખત ભાષામાં નથી, સ્થાિનક િજલ્લો તેની ચોકસાઈ કરવા પગલાં લેશે કે: (એ) નોટીસ તમને તમારી
માતૃભાષામાં મૌિખકરીતે કે સંપકર્ના અન્ય સાધનો દ્વારાઅનુવા�દત કરવામાં આવે. (બી) કે નોટીસનો િવષયવસ્તુ તમે સમ�
શકો, અને (સી) કે એવા લેિખત પુરાવા કે આ જ��રયાતો પૂરી થઈ છે .

માતાિપતાકીય સંમિત
તમારી માિહતી આપ્યા સંમિત સૂચવે છે કે તમને તમારી માતૃભાષા કે સંપકર્ના અન્ય સાધનોમાં બધી જ સંબંિધત માિહતી
આપવામાં આવી છે . તે એ પણ સૂચવે છે કે તમે ���યાને લેિખતમાં સમજો અને સંમત થાવ છો. સ્થાિનક િજલ્લા એ નીચેના
બનાવોમાં તમારી માિહતી આત્યા લેિખત સંમિત (સ્ટેટ-મેન્ડેટેડ (પરવાનગી) ફોમ્સર્નો ઉપયોગ કરી) મેળવવી જ જોઈશેઃ

♦ શ�આતી આકારણી – િવિશ� શૈક્ષિણક સેવાઓ માટે પા�તાનું િનદાન કરવા શ�આતી આકારણી હાથ ધરવા,
♦ શ�આતી સેવાઓ/પ્લેસમેન્ટ – શ�આતમાં તમારા બાળકને િવિશ� શૈક્ષિણક અને સંબંિધત સેવાઓ પૂરી પાડવા,
અથવા
♦ પુનઃઆકારણી – તમારા બાળકની પુનઃઆકારણી કરતી વખતે.

અન્ય સંમિતઓ જે આ મેન્ડેટેડ (પરવાનગી) ફોમ્સર્નો ભાગ નથી વીમા લાભો ધરાવવાની સંમિત, IEP ને બદલે IFSP નો
ઉપયોગ કરવાની સંમિત, અને તમારા બાળકના અહેવાલોને છૂ ટા કરવાને આવરે છે . વધુમાં, સ્થાિનક િજલ્લાને કદાચ તમારી
સંમિત તમને કે તમારા બાળકને લાભ ખાતર જ�ર ન હોય િસવાય કે સેવાઓ અને �વૃિ�ઓ જે ને માટે સંમિતની જ�ર હોય.
જો તમા�ં બાળક સગીર હોય અને તમારી સાથે ન રહેતું હોય, તો િજલ્લો શ�આતી આકારણી માટે તમારી માિહતી આપ્યા
સંિમત મેળવવાના વાજબી �યાસો કરશે. જોકે, િજલ્લાને તમારી માિહતી આપ્યા સંમિત મેળવવાની જ�ર ન હોય, જો વાજ
બી �યાસો કરશે. જોકે, િજલ્લાને તમારી માિહતી આપ્યા સંમિત મેળવવાની જ�ર ન હોય, જો વાજબી �યાસો તેમ કરવા
થવા છતાં, એજન્સી તમારી ભાળ ન મેળવી શકેસ; તમારા અિધકારો ઈિલનોઈસ કાયદા અનુસાર બરતરફ કરવામાં આવેસ
અથવા, તમારા અિધકારો શૈક્ષિણક િનણર્યો લેવા ન્યાયાધીશ દ્વારા ઈિલનોઈસ કાયદા અનુસાર સમાપ્ત કરવામાં આવે અને
બાળકનુ �િતિનિધત્વ કરવાશ �આતી આકારણી માટે સંમિત ન્યાયાધીશ દ્વારા િનયુક્ત કરાએલ વ્યિક્ત દ્વારા આપવામાં
આવે.

તમારી સંમિતની જ�ર તમારા શાળા િજલ્લા સમીક્ષાઓ હાલના ડાટા આકારણી કે પુનઃઆકારણી કે તમારી શાળા િજલ્લા
વહીવટીતં�ીઓ સમક્ષ એક પરીક્ષણ કે અન્ય આકારણી જે બધાં જ બાળકોને સંચાિલત કરાય, િસવાય કે તે પરીક્ષણ કે

આકારણી અગાઉ, બધાં જ બાળકોના માતાિપતાની સંમિતની જ�ર હોય.

માતાિપતાકીય સંમિતની અનુપિસ્થિત
જો તમે નીચેના માટે સંમિત આપવા નકાર કરો તો ચોકકસ શરતો લાગુ પડે:

♦ શ�આતી આકારણી – જો તમે શ�આતી આકારણી માટે સંમિત પૂરી નથી પાડતા અથવા સંમિત પૂરી પાડવાની
િવનંતીની �િત��યા કરવામાં િનષ્ફળ �વ છો, તો મધ્યસ્થનો ઉપયોગ કરવા અને/અથવા બાકી ���યાની સુનવણી
કાયર્વાહી દ્વારા શ�આતી આકારણીને આગળ વધારાય.
બાકી ���યાની સુનવણી હાથ ધરાય તો, સુનવણી અિધકારી કદાચ શાળા િજલ્લાને તમારી સંમિત િસવાય શ�આતી
આકારણી હાથ ધરવા આદેશ આપે. આ િનણર્યની સામે તમારા આવેદન કરવાના અિધકારને આધારે હોય છે અને
તમા�ં બાળકને તેના/તેણીના હાલના શૈક્ષિણક પ્લેસમેન્ટમાં બાકી રહેવા દેવાનું કોઈ પણ વહીવટીતં� કે ન્યાયીક
કાયર્વાહીનું પ�રણામ હોય.
♦ શ�આતી સેવાઓ/પ્લેસમેન્ટ – જો તમે િવિશ� શૈક્ષિણક અને/અથવા સંબંિધત સેવાઓની જોગવાઈ માટે સંમિત
આપવાનો નકાર કરો તો, િજલ્લો આ સેવાઓ પૂરી નહ� પાડે. વધુમાં, િજલ્લો કદાચ એ સેવાઓ કદાચ પૂરી પડાય
તેવા આદેશને મેળવવા મધ્યસ્થ કે બાકી ���યા કાયર્વાહીઓ માટે �યાસ ન પણ કરે.

િવિશ� શૈક્ષિણક અને/અથવા સંબિં ધત સેવાઓની શ�આતી જોગવાઈ માટે સંમિત આપવા જો તમે નકાર કરી દો
તો આવા બનાવમાં િજલ્લો તમારા બાળકને તેના મફત ઉિચત �હેર િશક્ષણ (FAPE) ઉપલબ્ધ કરાવવાની
જ��રયાતનો ભંગ કરતો હોવાનું ગણવામાં નહ� આવે. કે ન તો તમારા બાળકના માટે IEP િવકિસત કરવાની બેઠક
પાઠવવાની જ�ર હોય છે .

♦ પુનઃઆકારણી – તો તમે પુનઃઆકારણીની સંમિત માટે નકાર કરી દો વો, તો શાળા િજલ્લો કદાચ કરે, પરંતુ ��કયાને
મધ્યસ્થ મારફત કે બાકી ��િયા સુનવણી લાદવાની જ�ર નથી હોતી. જોકે, શાળા િજલ્લો કદાચ જો તેણે
પુનઃઆકારણી માટે તમારી સંમિત મેળવવા વાજબી �યાસો કયાર્ હોય અને તમે �િત��યા કરવામાં િનષ્ફળ ગયા
હોવ તો આગળ ધપાવે. જો શાળા િજલ્લો એવી કાયર્વાહી લાદવાનું પસંદ ન કરે તો, તમારા બાળકને તેના મફત
ઉિચત �હેર િશક્ષણ ઉપલબ્ધ કરાવવાની જ��રયાતનો ભંગ કરતો હોવાનું ગણવામાં નહ� આવે.

સંમિત રદ કરવું

જો તમા�ં બાળક હાલમાં િવિશ� િશક્ષણ અને સંબંિધત સેવાઓ �ાપ્ત કરી ર�ું છે , તો તમને કોઈપણ સમયે આ �કારની
સેવાઓ માટે તમારી સંમિત રદ કરવાનો અિધકાર છે . તમે મૌિખક અથવા લેિખતમાં સંમિત રદ કરી શકો છો. જો તમે તમારી
સંમિત મૌિખક રીતે રદ કરો છો, તો �ડસ્�ીક્ટે તમને તમારા મૌિખક રદબાતલના પાંચ (5) �દવસની અંદર લેિખત પુિ� આપવી
પડશે. જયારે તમે તમારી સંમિત રદ કરો છો, મૌિખક રીતે અથવા લેિખતમાં, �ડસ્�ીક્ટે તમારે રદબાતલની સ્વીકૃિત અને જે
તારીખે તમામ િવશેષ િશક્ષણ અને સંબંિધત સેવાઓ બંધ થઈ જશે તે સ્વીકારવા પહેલાંની લેિખત નો�ટસ આપવી આવશ્યક
છે .
એકવાર સેવાઓ બંધ થઈ �ય, તમારા બાળકને સામાન્ય િશક્ષણ િવ�ાથ� ગણવામાં આવશે. તમારા બાળક દ્વારા અગાઉ
લેવાયેલ તમામ હક્કો અને જવાબદારીઓ (આ દસ્તાવેજમાં વણર્વ્યા �માણે), િવિશ� િશક્ષણ િશસ્ત રક્ષણો સિહત, પણ બંધ
થશે.

ન�ધ: તમારા રદબાતલની અસરથી તમારા બાળકને તમામ િવશેષ િશક્ષણ અને સંબિં ધત સેવાઓને સમાપ્ત કરવામાં આવશે.
જો કે, જો આપ આપના બાળકના સેવાઓના �કાર અથવા મા�ા સાથે અસમંત હો, પરંતુ તમા�ં બાળકને ખાસ િશક્ષણ અને
સંબિં ધત સેવાઓ �ાપ્ત કરવાનું ચાલુ રાખશે, તો કૃપા કરીને િવભાગોની સમીક્ષા કરો, "ફ�રયાદ ઠરાવ", "મધ્યસ્થતા", અને
સેવાઓ પર મતભેદના �કસ્સામાં તમારા અિધકારોની ચચાર્ માટે "યોગ્ય ���યાની સુનાવણી".

બેઠકોમાં માતાિપતાની ભજવણી
તમને તમારા બાળકની ઓળખ, આકારણી, પા�તા, પુનઃઆકારણી અને શૈક્ષિણક પ્લેસમેન્ટ બાબતની બેઠકોમાં ભાગ લેવાની
તક પોષાવી જોઈશે. તમારી ભજવણીની ચોકસાઈના �મમાં, શાળા િજલ્લા એ બેઠકના દસ �દવસ અગાઉ તમને નોટીસ
પાઠવવાની રહેશે. નોટીસ તમને બેઠકનો હેતુ અને પરસ્પર સંમિતવાળા સ્થાન અને સમય અને હાજર રહેવામાં કોણ હશેની
માિહતી આપતી હોવી જોઈશે. IEP બેઠકને માટેની નોટીસમાં એક િવધાન કે તમને િવિશ� જ્ઞાન કે તમારા બાળક અંગન
ે ા
િનષ્ણાંત કોઈ વ્યિક્તને IEP બેઠકમાં તમારી સાથે લાવવાનો અિધકાર છે હોવું જોઈશે.

માતાિપતા તરીકે, તમે તમારા બાળકની IEP ટીમના મહત્વપૂણર્ સભ્ય છો અને તમારા બાળકની શૈક્ષિણક પ્લેસમેન્ટ માટેનો
િનણર્ય જયાં લેવવાનો હોય ત્યાં બેઠકોમાં સંલગ્ન થવા તમને �ોત્સાહન આપવામાં આવે છે . જોકે, જો તમે બેઠકમાં ઉપિસ્થત
ન થઈ શકો તો શાળા િજલ્લા એ તમારી ભજવણી, વ્યિક્તગત કે કોન્ફરન્સ ટેલીફોન કોલ્સ સિહત અન્ય પધ્ધિતઓનો ઉપયોગ
કરવાની ચોકસાઈ રાખવાની રહે. તમારા બાળકની સેવાઓ અને પ્લેસમેન્ટ અંગન
ે ા િનણર્યો તમે બેઠકમાં ઉપિસ્થત ન થાવ તો
પણ IEP ટીમ દ્વારા લઈ શકાય, પણ િજલ્લાએ બેઠક માટેના પરસ્પર સંમિતવાળા સમય અને અંગેના તેના �યત્નોનો
િવગતવાર ટેલીફોન કોલ્સ કરવા કે �યાસ કરવા અને એવા કોલ્સના પ�રણામો, તમને મોકલાએલ અને તમારા તરફથી કોઈ
મળ્યા હોય તેવા પ�ાચારની નકલો, કે તમારા ઘર કે કાયર્ સ્થાનની મુલાકાત લેવાના અને એવી મુલાકાતોના પ�રણામોનો
અહેવાલ રાખવો જોઈશે.

૧૪૧/ર ની શ�આત કરતા વયે કે નાની વયે બાળક IEP ટીમ દ્વારા જો ઉિચત િનદાન કરાય તો, નોટીસ એ સૂચવતી હોવી
જોઈએ કે બેઠકનો એક હેતુ તમારા બાળકની સેવાઓની ફેરબદલની જ��રયાત પણ બેઠકનો એક હેતુ છે અને એ કે શાળા
િજલ્લો તમારા બાળકને બેઠકમાં આમંિ�ત કરશે અને અન્ય કોઈ એજન્સી સૂચવશે જે બેઠકમાં �િતિનિધને મોકલશે.
િજલ્લાએ તમા�ં બાળક બેઠકની કાયર્વાહી સમ� શકે તે માટે જે કાંઈ પણ જ�રી લાગે તે કરવું જોઈએ, જે માં કદાચ જો તમા�ં
બાળક બહે�ં હોય કે તમારી માતૃભાષા અં�ે� ન હોય તો દુભાિષયાની વ્યવસ્થા કરવાને પણ આવરશે.

IEP ટીમ વષર્માં ઓછામાં ઓછસ એક વાર મળવી જોઈહે અને તમારા બાળકનું IEP દરેક શાળાની શ�આત સાથે અમલમાં
આવવું જોઈશે. વા�ષર્ક બેઠક પછી, તમારે અને શાળા એ તમારા બાળકના IEP ના સંશોધન માટે ન મળવા માટે સંમત થવું
જોઈએ, અને IEP માં સંશોધન કે ફેરફકર લેિખત દસ્તાવેજ મારફત થવા જોઈએ. IEP ટીમના સભ્યોને પ�રવતર્નોથી
�ણકાર રખાવા જોઈએ. કોઈ પણ સમયે, તમે IEP બેઠક થવા માટે િવનંતી કરી શકો છો એવા સમયે જે તમને અને શાળાને
અનુકૂળ હોય.

આકારણી ���યાઓ
તમારી શાળા િજલ્લા એ િવિભન્ન �કારના આકારણી ઓ�રો અને નીિતઓનો ઉપયોગ તમારા બાળકની આકારણી હાથ
ધરતી વખતે કરવો જોઈએ. આકારણી તમારા બાળકને શંકાસ્પદ િવકલાંગતા બાબતે ના બધા જ ક્ષે�ની થવી જોઈએ. શાળા
િજલ્લાએ ટેકનીકલી સારા ઉપકરણો અને કાયર્વાહીઓ જે તમારા બાળક સામે �િત, સંસ્કૃિત, ભાષા, કે િવકલાંગતાને કારણે
પક્ષપાત ન કરતી હોય નો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. સામ�ીઓ અને કાયર્વાહીઓ તમા�ં બાળક �ણે અને કરી શકે તેવી સવાર્િધક
ઉિચત ભાષા અને સ્વ�પમાં ચોકકસ માિહતી પૂરી પાડતા હોવા જોઈએ.
શ�આતી આકારણી
કાંતો તમે અથવા શાળા િજલ્લો તમારા બાળકની શ�આતી આકારણી માટે ની િવનંતીનું પગલું લઈ શકો. જો એવં િનદાન
કરવામાં આવે કે આકારણી જ�રી છે તો, િજલ્લો

જ�રી મૂલ્યાંકનો કરવા માટે લીધેલ સંમિતની તારીખથી 60 સ્કુલ �દવસોમાં �ડસ્�ીક્ટે મૂલ્યાંકન પૂણર્ કરવું ફરિજયાત છે . જો
તમે સંમિત �દાન કરેલ તારીખથી સ્કુલ વષર્માં 60 થી ઓછા સ્કૂલના �દવસો રહે તો, લાયકાત િનધાર્�રત કરવામાં આવશે અને
IEP ની મી�ટંગ પછીના સ્કુલ વષર્ના �થમ �દવસ પહેલાં પૂણર્ કરવામાં આવશે.
આકારણી યોગ્યતા �ાપ્ત વ્યિક્તઓની ટીમ અને તમારા મૂકાએલા દ્વારા હાથ ધરવામાં આવે. જો વાંચન, ગિણત, કે મયાર્�દત
અં�ે�ની �ણકારીમાં િનદાનના પાસા નીરખવાના ઉપકરણો ઉિચત હોવાની ઉણપ હોય તો તમા�ં બાળક િવકલાંગતા સાથેનું
હોવાનું િનદાન થઈ શકશે નહ�.
જો કોઈ �ડસ્�ીક્ટ મૂલ્યાંકન કરવામાં િનષ્ફળ �ય, તો તમે આ િનષ્ફળતાને િનષ્પક્ષ કાયર્વાહી સુનાવણીમાં અપીલ કરી શકો
છો, સ્ટેટ ફ�રયાદ કાયર્વાહીનો ઉપયોગ કરીને આ િનષ્ફળતા અંગે િવચારણા કરી શકો છો અથવા મધ્યસ્થીની િવનંતી કરી શકો
છો.
પુનઃઆકારણી
શ�આતી આકારણી પછી ઓછામાં ઓછુ ં દર �ણ વષે, શાળા િજલ્લા એ તમારા બાળકને પુનઃઆકારણી કરવું જોઈએ,
િસવાય કે તમે અને શાળા સંમત થાવ કે પુનઃઆકારણી િબનજ�રી છે .
સ્વતં� શૈક્ષિણક આકારણી

સ્વતં� શૈક્ષિણક આકારણી નો અથર્ યોગ્યતા �ાપ્ત વ્યિક્ત દ્વારા આકારણી જે તમારા દ્વારા પસંદ કરાઈ હોય અને તમારી

શાળા િજલ્લા દ્વારા િનયુક્ત ન હોય.

જો તમે સ્થાિનક િજલ્લા દ્વારા મેળવાએલ આકારણી સાથે અસંમત હોવ તો તમને �હેર ખચ� સ્વતં� શૈક્ષિણક આકારણી
મેળવવાનો અિધકાર છે . જયારે તમે શાળા િજલ્લાને સ્વતં� શૈક્ષિણક આકારણી માટે ચૂકવવા કહો ત્યારે, શાળા એ કાંતો તેને
માટે ચૂકવવું જોઈએ અથવા એ દશાર્વવા કે તેની આકારણી ઉિચત છે બાકી ���યા સુનવણીની માટે િવનંતી કરવી જોઈએ કોઈ
િબનજ�રી િવલંબ િસવાય. શાળા િજલ્લો તમને પૂછી શકે કે શા માટે તમે તની આકારણી પર વાંધો ઉઠાવો છો, પણ
આકારણીમાં ગેરવાજબી િવલંબ કે નકાર તમારી અસંમિતના વણર્નની માંગ દ્વારા ન કરી શકે.

જો િજલ્લો સ્વતં� શૈક્ષિણક આકારણી માટે ચૂકવવા સંમત થાય છે , તો તેણે તમને તમારી િવનંતી ઉપરાંત, કયાં સ્વતં�
શૈક્ષિણક આકારણી મળી શકે તેની માિહતી પૂરી પાડવી જોઈએ. જયારે પણ સ્વતં� શૈક્ષિણક આકારણી �હેર ખચ� હોય,
આકારણી જે હેઠળ મેળવવામાં આવે તે માપદંડ, આકારણીના સ્થાન સિહત અને પરીક્ષકની યોગ્યતાઓ, િજલ્લાના માપદંડ
જે આકારણીની શ�આત કરે છે ત્યારે હોય છે તેના અનુસાર હોવી જોઈએ.
જો િજલ્લો બાકી ���યા સુનવણીનું પગલું લે તો અિધકારી અકારણીનો આદેશ આપે, આકારણીનું મૂલ્ય �હેર ખચર્ હોવું
જોઈએ. જો સુનવણી અિધકારીનો અંિતમ િનણર્ય એ હોય કે િજલ્લાની આકાસ્ણી ઉિચત છે તો તમે હ� પણ સ્વતં�
શૈક્ષિણક આકારણી માટેનો અિધકાર ધરાવો છો, પણ તમારા પોતાના ખચ�.

જો તમે સ્વતં� શૈક્ષિણક આકારણી ખાનગી ખચ� મેળવો, તો આકારણીના પ�રણામો તમારા બાળકના મફત, ઉિચત �હેર
િશક્ષણની જોગવાઈના સંદભર્માં કરાએલા કોઈ પણ િનણર્યને િજલ્લા દ્વારા ગણતરીમાં લેવાવો જોઈએ. તમે બાકી ���યા
સુનવણીમાં સ્વતં� શૈક્ષિણક આકારણી ને પુરાવા�પે પણ રજૂ કરી શકો છો.

�હેર અથવા ખાનગી ખચર્માં હાથ ધરાયેલ સ્વતં� મૂલ્યાંકનનો �રપોટર્ �ાપ્ત થયાના 10 �દવસની અંદર જ �ડસ્�ીક્ટને
લેિખત નો�ટસ આપવામાં આવશે કે જે તારીખે IEP ટીમ પ�રણામોને ધ્યાનમાં લેશ.ે

ખાનગી શાળા પ્લેસમેન્ટસ
આ િવભાગ જયારે તમે તેને/તેણીને સ્વૈિચ્છકરીતે ખાનગી શાળા/સુિવધામાં મૂકો ત્યારે તમારા બાળકના અિધકારોનું વણર્ન
કરે છે :
જયારે FAPE મુ�ો ન હોય ત્યારે ખાનગી શાળા પ્લેસમેન્ટ

રાજયમાં વસતા િવકલાંગતા સાથેના બધાં જ બાળકો, જે ઓ િવિશ� િશક્ષણ અને સંબંિધત સેવાઓની જ�ર વાળા હોય,
ખાનગી શાળામાં જતાં બાળકો સિહતના �ચંધાએલા, ઓળખાએલા અને આકારણી કરાએલા હોવું જોઈએ. આ ���યા
ચાઈલ્ડ ફાઈન્ડ તરીકે ઓળખાય છે , એ �હેર શાળા િજલ્લાની જવાબદારી છે જયાં તમારા બાળકના ખાનગી કે ઘરમાંની
શાળાને �ચંધાય છે . જો તમા�ં બાળક િવિશ� શૈક્ષિણક સેવાઓ માટે પા� ઠરાવાય, તો ચાઈલ્ડ ફાઈન્ડમાં �ણ વ�ષર્ય
આકારણીનો સમાવેશ થાય છે . આ દસ્તાવેજમાં વણર્ન કરાએલા અિધકારો તમે તમારા બાળકને ખાનગી શાળા/સુિવધામાં
મૂકો તો પણ ઓળખ અને આકારણી બાબતના અિધકારો લાગુ પડે છે .

જોકે, કયારે તમે િવકલાંગતા સાથેના તમારા બાળકને ખાનગી શાળામાં મૂકવાનું પસંદ કરો છો, ત્યારે તમારા બાળકને કોઈ પણ
િવિશ� િશક્ષણ કે સંબંિધત સેવાઓ કે જે તે કે તેણી મેળવત કદાચ જે તમા�ં બાળક ખાનગી શાળામાં લેવા ને માટે દાખલ કરાયું
છે તેને મેળવવા માટેનો અિધકાર ધરાવતુ નથી. કેટલીક ખાસ સેવાઓ કદાચ તમારા બાળકને ઉપલબ્ધ હોઈ શકે છે જયારે
ખાનગી શાળામાં દાખલ કરાએલ હોય, પણ �કાર અને �માણએનાથી મયાર્�દત હશે કે કેવી રીતે તમા�ં બાળક �હેર
શાળામાંના બાળકને પીરસાય તેના કરતાં ખાનગી શાળાનાને. શાળાનો િનણર્ય ખાનગી શાળાના �િતિનિધઓ સાથે સલાહ
સૂચન થયા પછી લેવામાં આવશે. અને િવકલાંગતા સાથેના બાળકના માતાિપતાના જૂ થના ખાનગી શાળાના �િતિનિધ
દ્વારા. શાળા િનદાન કરશે કે કેવી રીતે ફેડરલ ભંડોળોની ઉપયોગ કરવો કે જે �હેર શાળા સેવાઓ માટે ફાળવાએલ છે . જો
�હેર શાળા તમારા બાળકને કોઈ �કારની સેવા પૂરી પાડવાનું ચૂંટે છે તો, સેવાઓ યોજના િવકિસત કરવામાં આવવી જોઈએ.
સેવાઓ યોજના ધ્યેયો અને એવા સાધનો જે પરંપરાગત IEP જે તમારા બાળક માટે ઉિચત હોય અને સેવાઓ પૂરી પાડવામાં
આવે.
જયારે FAPE એશ મુ�ો હોય ત્યારે ખાનગી શાળા પ્લેસમેન્ટ

જો તમે તમારા બાળકને િબન�હેર �ાથિમક શાળા કે માધ્યિમક શાળામાં તમારી માન્યતા કે મફત, ઉિચત �હેર િશક્ષણ પૂ�ં
પાડવામાં નહોતું આવતું ને કારણે મૂકો તો તેને કદાચ નીચેનું લાગુ પડેઃ
•

ન્યાયાલય કે સુનવણી અિધકારી કદાચ જો એવું �ણવામાં આવે કે િજલ્લો મફત, ઉિચત �હેર િશક્ષણ દાખલ
કયાર્ અગાઉ સમયસરરીતે ઉપલબ્ધ નહ� કરાવી શકે તો િજલ્લાને એ દાખલ કરાવા માટેના મૂલ્યનું તમને
વળતર ચૂકવવાની માંગ કરે.

સુનવણી અિધકારી દ્વારા પુરસ્કૃત વળતર ચૂકવણીની રકમ ઘટાડાય કે નકારવામાં આવે:
•

તમારા બાળકને �હેર શાળામાંથી દૂર કરવાની છે ક છે લ્લી IEP બેઠક ખાતે જો તમે ઉપિસ્થત ર�ા◌ા હોવ તો
IEP ટીમ જે ની િજલ્લા દ્વારા તમે પ્લેસમેન્ટની રજૂ આત નકારી હતી, તમારી તમારા બાળકની સંલગ્નતાઓ
અને હેતુ િબન �હેર શાળા કે સુિવધામાં દાખલ કરવાની િનવેદન કરતો નો પણ સમાવેશ સિહત.

•
•
•

જો ૧૦ વ્યવસાય �દવસો (કોઈ ર� જે વ્યવસાયના �દવસે ઉ�ભવતી હોય સિહત) તમારા બાળકને �હેર
શાળામાંથી દૂર કરતા અગાઉ, તમે િજલ્લાને ઉપર દશાર્વેલ માિહતી માટે નોટીસ આપતા નથી.
જો તમારા બાળકને �હેર શાળામાંથી દૂર કરતા અગાઉ, શાળા િજલ્લો તમને તમારા બાળકની આકારણી
કરવાના હેતુને જણાવે પણ તમે તેન/ે તેણીને એવી આકારણી માટે ઉપલભ્ય કરાવતા નથી. અથવા
ન્યાયીક શોધ ઉપરાંત તમારા દ્વારા લેવાએલા પગલાંની ગેરવાજબીપણને માટે.

એવી નોટીસ પૂરી પાડવામાં િનષ્ફળતા પુરસ્કૃત વળતર ચૂકવણીની રકમ ઘટાડાય કે નકારવામાં આવે ન આવે જો:
•
•
•
•

માતાિપતા/વાલી અં��
ે માં વાંચી શકતા ન હોય તો;
નોટીસની સાથે બંધાએલી જ��રયાતો તમારા બાળકને શા�રરીક કે ગંભીર લાગણીશીલ ઈ� પહ�ચાડે એમ હોય તો;
શાળા તમને એવી નોટીસ પૂરી પાડવાથી અવરોધે; અથવા
તમને ઉપરોક્ત નોટીસની જ��રયાતો ન દશાર્વવામાં આવી હોય.

િવકલાંગતા સાથેના િવ�ાથ�ઓનું િશષ્ત
જો તમારા બાળકનું વતર્ન તેના/તેણીના િશખવા કે અન્યના િશખવા પર બાધા�પ હોય, વ્યૂહાત્મકતા સિહતના સકારાત્મક
વતર્�ંકગત હસ્તક્ષેપો અને આધારો, તમારા બાળકના IEP માં િવકિસત કરાવા જોઈએ. જો તમા�ં બાળક આચાર સંિહતાનું
ઉલ્લંઘન કરે, તો શાળા કમર્ચારી તેન/ે તેણીને વતર્માન પ્લેસમેન્ટમાંથી દૂર કરી શકે છે .
શોટર્ ટમર્ રીમૂવલ્સ (શાળા વષર્ના અભ્યાસ�મના 10 કરતાં ઓછા શાળાના �દવસો)

જો તમા�ં બાળક િવ�ાથ�ઓના આરચણની સંિહતાનો ભંગ કરે તો, શાળાના કમર્ચારી કદાચ તેને/તેણીને હાલની
પ્લેસમેન્ટમાંથી વષ� દસ (૧૦) કે ઓછા �દવસો માટે દૂર કરે. આ દૂર કરવાના દરમ્યાન શાળા િજલ્લાને શૈક્ષિણક સેવાઓ પૂરી
પાડવાની જ�ર હોતી નથી િસવાય કે સેવાઓ િવકલાંગતા િસવાયના િવ�ાથ�ઓને સમાન સંજોગો હેઠળ પણ પૂરી પાડવામાં
આવતી હોય તેવી હોય.
લ�ગ ટમર્ રીમૂવલ્સ (સ્કુલ વષર્માં કુલ 10 �દવસ અથવા વધુ માટે)

વષ� કુલ દસ (૧૦) �દવસ કે વધુ મો શાળામાંથી દૂર કરવાનું પ્લેસમેન્ટમાં પ�રવતર્ન કદાચ અથવા કદાચ નહ� એવા દૂર કરવાની
પધ્ધિતના આધારે અને પાસા જે વા કે દરેક દૂર કરવાની લંબાઈ, તમારા બાળકને વષ� શાળામાંથી દૂર કરવાના કુલ સમયનું
�માણ અને દરેક દૂર કરવા વચ્ચેના સમયની લંબાઈના આધારે હોય છે .

એકવાર િશષ્ત બાબતના દૂર કરવાનું કુલ ૧૦ શાળાકીય �દવસો કરતા વધુ હોય, તો શાળા િજલ્લા એ શૈક્ષિણક સેવાઓ પૂરી
પાડવાનું ચાલુ રાખવું જ પડે. શાળાના કમર્ચારી, બંધારણમાં ઓછામાં ઓછા તમારા બાળકના િશક્ષકોમાંના એકે, કઈ સેવાઓ
તમારા બાળકને સામાન્ય િશક્ષણ પાઠય�મમાં ભાગ લેવા ચાલુ રાખવાનું લંબાવવું જોઈએનું િનદાન કરવાનું રહેશ, જોકે અન્ય
બેઠકોમાં અને IEPમાં ગોઠવાએલા લ�યાંકોને દૂર કરવા દરમ્યાન બેઠક તરફે િવકાસ.

કુલ દસ શાળાકીય �દવસો દરમ્યાન િશષ્તગત દૂર કરવાને કદાચ શાળા અિધકારીઓ દ્વારા પ્લેસમેન્ટમાં પ�રવતર્ન તરીકે
ગણતરીમાં લેવાય. જો આવું થાય તો, શાળા િજલ્લાએ તેના િનણર્ય અંગે તમને �ણ કરવી અને તમને �ોસીજરલ
સેફગાડર્સની નકલ એ જ �દવસે કરવી જોઈએ કે દૂર કરવાનો િનણર્ય કરાયો છે . શાળા કમર્ચારી તમારા બાળકના ઓછામાં

ઓછા એક િશક્ષક સાથે સલાહસૂચન કરે, દૂર કરવાના સમયગાળા દરમ્યાન કઈ સેવાઓ લંબાવવી જ�રી છે તેનું િનદાન થવું જ
જોઈએ. તમા�ં બાળક, ઉિચત, કાયર્કારી વતર્�ંક મૂલ્યાંકન અને વતર્�ંક હસ્તક્ષેપ સેવાઓ અને ફેરબદલો, જે વતર્�ંક ભંગને
સંબોધવા આકારાએલ છે જે થી કરીને તે ઉ�ભવે નહ�. વધુમાં, IEP બેઠક શકય તેટલી ત્વરા એ બોલાવવી જોઈશે, પણ િનદાન
સમીક્ષા િચન્હનું સંચાિલત કરવાના �મમાં દૂર કરવાનો િનણર્ય લેવાયા પછીના દસ (૧૦) શાળાકીય �દવસો કરતા પછી નહ�.
(મેનીફેસ્ટેશન �ડટરમીનેશન રીવ્યૂ) િનદાન સમીક્ષા િચન્હ (MDR)

િનદાન સમીક્ષા િચન્હનું સંચાિલત કરતી વખતે, IEP ટીમ તમારા બાળકની ફાઈલ સંબંિધ બધી જ માિહતીને ધ્યાન પર લેવું
જોઈએ, તમારા બાળકના IEP કમર્ચારી િનરીક્ષણો, અને તમારા દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવેલી કોઈ પણ સંબંિધત માિહતી
IEP ટીમ િનદાન કરે છે :



જો વતર્�ંક ના કારણે થઈ હોય અથવા સીધા તમારા બાળકની િવકલાંગતા સાથે સીધા સંબધ
ં �પે થઈ હોય, અથવા
જો વતર્�ંક શાળા િજલ્લાના તમારા બાળકના IEP ને લાગુ કરવામાં િનષ્ફળ જવાન સીધા પ�રણામ સ્વ�પ હોય.

જો ટીમ િનદાન કરે કે ઉપરોક્ત બેમાંથી કોઈ એક િવધાન લાગુ પડતું હોય તો, પછી તમારા બાળકનું વતર્ન
તેની/તેણીની િવકલાંગતાના િચન્હ �પે ધ્યાન પર લેવાવું જોઈશે.
(એ). (મેનીફેસ્ટેશન ઓફ �ડસએિબલીટી) િવકલાંગતા િચન્હ (MDR)
િનદાન તમારા બાળકની િવકલાંગતાના િચન્હ �પે હતી, IEP ટીમે કરવું જોઈએ :
•

•

•

કાયર્કારી વતર્�ંક મૂલ્યાંકન હાથ ધરવાનું અને વતર્�ંક હસ્તક્ષેપ યોજના લાગુ કરવાનુ,ં શાળા િજલ્લા
એ આવા મૂલ્યાંકનને અગાઉથી હાથ ન ધયુ� હોય તે પુરવાર કરતા એવા વતર્નનું િનદાન જે પ્લેસમેન્ટ
બદલવામાં પ�રણમે.

એવી પ�રિસ્થિત જયાં વતર્�ંક હસ્તક્ષેપ યોજના હોય, વતર્�ંક હસ્તક્ષેપ યોજનાની સમીક્ષા કરાય
અને/અથવા વતર્�કને સંબોિધત કરવા જ�રી યોજના ફેરબદલ થાય; અને

તમારા બાળકને એ પ્લેસમેન્ટ જયાંથી તે/તેણી દૂર કરાયેલમાં પાછા ફરવાનુ,ં િસવાય કે તમે અને
શાળા િજલ્લો પ્લેસમેન્ટ બદલવા સંમત થાય, િસવાય કે ત્યારે જયારે િવ�ાથ�ને માદક પદાથ�,
હિથયારો, અને/અથવા ગંભીર શા�રરીક ઈ� માટે વચગાળાના િવકલ્પ તરીકે િશક્ષણ ગોઠવણમાંથી
દૂર કરાય (છે વટની વૈકિલ્પક શૈક્ષિણક ગોઠવણ માટેની વધુ માિહતી માટે નીચે જુ ઓ).

(બી). (નોટ અ મેનીફેસ્ટેશન ઓફ �ડસએિબલીટી) િવકલાંગતા િચન્હ નહ�

જો એવું િનદાન કરવામાં આવે કે તમારા બાળકનું વતર્ન તેની/તેણીની િવકલાંગતા સાથે સંબંિધત નથી, લાગુ પડતી
િશષ્ત સંબંધી કાયર્વાહીઓ એ જ રીતે લાગુ પડાય જે રીતે િવકલાંગતા િસવાયના િવ�ાથ�ઓ માટે હોય છે – િસવાય
કે એ િવ�ાથ�ઓ િવકલાંગતા સાથેના હોય મફત ઉિચત �હેર િશક્ષણ મેળવતા રહેવા જોઈએ જો ૧૦ શાળાકીય
�દવસો કરતા વધુ માટે એ શાળા વષર્માંથી દૂર કરાય.
જો સ્થાિનક શાળા િજલ્લો બધા જ િવ�ાથ�ઓને લાગુ પડતી િશષ્ત સંબંધી કાયર્વાહીના પગલાં લે તો, િજલ્લા એ
એ ચોકસાઈ રાખવી રહી કે તમારા બાળકના િવિશ� શૈક્ષિણક અહેવાલો અને િશષ્ત સંબંિધ અહેવાલો પગલાં
અંગન
ે ા અંિતમ િનણર્યને ધ્યાન પર લેનાર કમર્ચારી(ઓ)ને ફરેવવામાં આવે છે .

એકસપે�ડટેડ ડયૂ �ોસેસ હીયર�ગ (સુનવણી)
જો તમે િશષ્ત સંબધ
ં ી પ્લેસમેન્ટ માટેના કોઈ પણ િનણર્ય અથવા તો (મેનીફેસ્ટેશન �ડટરમીનેશન રીવ્યૂ) િનદાન સમીક્ષા
િચન્હ સાથે અસંમત હોવ તો તમને એકસપે�ડટેડ ડયૂ �ોસેસ હીયર�ગ (સુનવણી)નો અિધકાર છે . સ્થાિનક િજલ્લા કે ISBE
એ એકસપે�ડટેડ ડયૂ �ોસેસ હીયર�ગ (સુનવણી) માટે તમે જયારે લેિખતમાં િવનંતી કરો તો વ્યવસ્થા કરવી જ જોઈશે.

વધુમાં, જો શાળા િજલ્લો માને કે તમારા બાળકની �ળવણી તેના કે તેણીના હાલના પ્લેસમેન્ટમાં તમારા બાળકના કે અન્યને
ઈ� પહ�ચવાની શકયતા વાળી છે તો શાળા તમારા બાળકની પ્લેસમેન્ટને વચગાળાના િવકલ્પની શૈક્ષિણક ગોઠવણ માટે
એકસપે�ડટેડ ડયૂ �ોસેસ હીયર�ગ (સુનવણી) માટે િવનંતી કરી શકે છે . સુનવણી અિધકારી તમારા બાળકનું વતર્ન તેની કે
તેણીની િવકલાંગતાના િચન્હ સ્વ�પ હોય તો પણ પ્લેસમેન્ટનો આદેશ કરી શકે છે .

એકસપે�ડટેડ હીયર�ગ (સુનવણી) ની િવનંતી કરાવાના ર૦ શાળાકીય �દવસોની અંદર થવી જોઈએ અને સુનવણી પછીના
૧૦ શાળાકીય �દવસોની અંદર િનદાનમાં પ�રણમવી જોઈએ.
ઈન્�ીમ ઓલ્ટરને�ટવ એજયુકેશનલ સેટ�ગ (IAES)(વચગાળાના િવકલ્પની શૈક્ષિણક ગોઠવણ)

ઈન્�ીમ ઓલ્ટરને�ટવ એજયુકેશનલ સેટ�ગ (IAES)(વચગાળાના િવકલ્પની શૈક્ષિણક ગોઠવણ) એક અલગ સ્થાન હોય છે
જયાં િશષ્ત કારણોસર શૈક્ષિણક સેવાઓ ચોકકસ સમય માટે પૂરી પાડવામાં આવે છે . આ ગોઠવણ IEP ટીમ દ્વારા િનદાન
કરવામાં આવે છે અને એવું એટલા માટે પસંદ કરવામાં આવે છે કે જે થી તમા�ં બાળક સામાન્ય પાઠય�મમાં આગળ વધવાનું
ચાલુ રાખે, જોકે અન્ય ગોઠવણ અને એવી સેવાઓ મેળવવાનું ચાલુ રાખવા અને સુધારાવધારા હાલના IEPમાં વણર્ન કયાર્
અનુસારના એવા IEP લ�યાંકોને પહ�ચવા તેને કે તેણીને શકય બનાવશે. વૈકિલ્પક ગોઠવણ સેવાઓ અને આવાસન જે દુર
કરવામાં પ�રણમુલ વતર્નને ઉપાડે છે .

શાળા કમર્ચારી કદાચ તમારા બાળકને તેના/તેણીના હાલના શૈક્ષિણક પ્લેસમેન્ટથી દૂર કરે અને વચગાળાના વૈકિલ્પક શૈક્ષિણક
ગોઠવણમાં તમારી સંમિત િસવાય મૂકે જો તે/તેણી :





શાળામાં કે શાળાના કાયર્�મમાં હિથયારો લઈ �ય,
�ણી જોઈને માદક પદાથ� ધરાવે કે ઉપયોગકાં લે અથવા વેચે અથવા અંકુશ હેઠળના તત્વની તરફેણ કરે, જયારે
શાળા કે શાળાના કાયર્�મમાં હોય અને/અથવા
શાળામાં કે શાળાના કાયર્�મમાં હલય ત્યારે અન્ય વ્યિક્તપર ગંભીર શા�રરીક ઈ�નો �યાસ કરે.

વચગાળાના િવકલ્પની શૈક્ષિણક ગોઠવણ માટે દૂર કરવાનું ૪પ શાળાકીય �દવસો કરતા વધુ ના માટે એ વાતને ધ્યાનમાં લીધા
િસવાય કે આ તેની/તેણીની િવકલાંગતાના િચન્હ સ્વ�પ હતું કે કેમ.
જો તમે િનણર્ય સાથે અસંમત હોવ અને આ િનણર્યને પડકારવા એકસપે�ડટેડ હીયર�ગ (સુનવણી)ની િવનંતી કરો, તો તમારા
બાળકને વચગાળાના વૈકિલ્પક િશક્ષણ ગોઠવણમાં સુનવણી બાકી હોવાના ગાળા દરમ્યાન રખાય િસવાય કે તમે અને શાળા
િજલ્લો નહ� તો અન્ય પર સંમત થાવ કે ૪પ શાળાકીય �દવસોનો સમય ગાળો સમાપ્ત ન થાય. શાળા િજલ્લો અનુ�મે
એકસપે�ડટેડ હીયર�ગ (સુનવણી) અને વૈકિલ્પક પ્લેસમેન્ટની ઈચ્છા રખી શકે જો �થમ ૪પ શાળાકીય �દવસોનું સ�
સમાપ્ત થઈ �ય શાળા િજલ્લો હ� પણ માને કે તમા�ં બાળક હ� પણ ભયજનક છે .
હ� િવિશ� િશક્ષણ અને સબંિધત સેવા માટે પા� ન હોય તેવા િવ�ાથ�ઓ માટે સંરક્ષણો

જો તમા�ં બાળક િવિશ� િશક્ષણ માટે પા� ન જણાય પરંતુ એવું વતર્ન ઉ�ભવે કે જે ને માટે િશષ્તતાના પગલાં લેવાય તે
અગાઉ િજલ્લાને �ણકારી હોય કે તમા�ં બાળક િવકલાંગ છે , તમે િશષ્તમાંના સમાન સંરક્ષણો િવકલાંગતા સાથેના િવ�ાથ�ને
વાજબી હોય માટે ઉચ્ચારી શકો છો.
શાળા િજલ્લાને િવકલાંગતાની �ણકારી માટે ગણતરી પર લેવાય જો :








તમો એ લાગતું વળગતું લેિખતમાં દશાર્વ્યું હોય (અથવા મૌિખક જો માતાિપતા/વાલી લખી વાંચી શકતા ન
હોય) કે તમારા બાળકને િવિશ� િશક્ષણ અને સંબંિધત સેવાઓની જ�ર છે ,
તમારા બાળકનું વતર્ન અને શાળા ભજવણી િવિશ� િશક્ષણની જ�ર દશાર્વે
જો તમારા બાળકને િવિશ� િશક્ષણની જ�ર હોય તો તેનું િનદાન કરવા તમે આકારણી માટે િવનંતી કરી હોય,
અથવા
તમારા બાળકના િશક્ષકોમાંના એક કે બી� િજલ્લા કમર્ચારીગણ િવિશ� િશક્ષણસેવાઓ માટે િવિશ�
િશક્ષણિનદ�શક અથવા અન્ય ઉિચત િજલ્લા કમર્ચારી ને કહે.

શાળા િજલ્લાને િવકલાંગતાની �ણકારી માટે ગણતરી પર ન લેવાય જો :

જો તમને તમારા બાળકની આકારણી માટે છૂ ટ ન અપાય,
 તમે સેવાઓ માટે નકારાવ,
 આકારણી હાથ ધરાઈ હોય અને એવું િનદાન આવ્યું હોય કે તમા�ં બાળક િવકલાંગતા ધરાવતું નથી, અથવા
♦ એવું િનદાન થયું હોય કે આકારણીની જ�ર નહોતી અને તમને િનદાન અંગે લેિખત �ણ કરાઈ હોય.


જો િવખથ� સામે િશષ્તતાના પગલાં લેવાય તે અગાઉ, સ્થાિનક િજલ્લાને �ણ ન હોય કે િવ�ાથ� િવકલાંગતા ધરાવતો છે , તો
િવ�ાથ�ને સમાન િશષ્તતાના પગલાં લેવાય જે િવકલાંગતા િસવાયના બાળકો માટે લાગુ પડતા હોય છે જે સરખામણીવાળા
છતર્નમાં સંડોવાએલા હોય છે .

એવા સમય ગાળા દરમ્યાન આકારણીની િવનંતી કરવામાં આવે જયારે િવ�ાથ� િશષ્તતાની કાયર્વાહીનો િવષયવસ્તુ બન્યો હોય
તો તેને એકસપેડીટેટ �કારે હાથ ધરાવું જોઈએ. જોકે, શાળા વહીવટીતં� દ્વારા િનદાન કરાએલી પ્લેસમેન્ટમાં જ િવ�ાથ�
રહે છે શાળા વહીવટીતં� દ્વારા આકારણીના બાકી પ�રણામો દ્વારા. જો િવ�ાથ� િવકલાંગતા સાથેના આધારે આકારણી પર
લેવાય તો સ્થાિનક િજલ્લો ઉિચત િવિશ� િશક્ષણ અને સંબંિધત સેવાઓ પૂરી પાડે છે .
લો એનફોસર્મન્ે ટ એન્ડ ઝયુડીશીયલ ઓથોરીટીઝ (કાયદા અમલીકરણ અને ન્યાયીક વહીવટીતં�) દ્વારા પગલાંમાં રાહત
સ્થાિનક િજલ્લો અથવા અન્ય એજન્સીઓ િવકલાંગતા સાથેના િવ�ાથ� દ્વારા કરાએલ અપરાધની ન�ધ ઉિચત
વહીવટીતં�ને કરવાથી �િતબંિધત નથી. વધુમાં રાજય કાયદા અમલીકરણ અને ન્યાયીક વહીવટીતં�ો તેમની ફેડરલ અને
રાજય કાયદો િવકલાંગ િવ�ાથ� દ્વારા કરાએલા અપરાધોને લાગુ કરવાની કવાયદ માટેની તેમની જવાબદારીઓથી
�િતબંિધત નથી

િવકલાંગતા સાથેના િવ�ાથ� દ્વારા કરાએલ અપરાધની ન�ધ લેતા સ્થાિનક િજલ્લા અથવા અન્ય એજન્સીઓ એ એ
ચોકસાઈ રાખવી જોઈએ કે િવ�ાથ�ના િવિશ� િશક્ષણ અને િશષ્તતા અહેવાલો ઉિચત વહીવટીતં�ને તેમનું ધ્યાન ખ�ચવા
માટે ફેરવણી કરાવી જોઈએ.

ફ�રયાદ �સ્તાવ
િવ�ાથ�ની ઓળખ, આકારણી, િવ�ાથ�ની શૈક્ષિણક પ્લેસમેન્ટ કે િવ�ાથ�ના મફત, ઉિચત �હેર િશક્ષણની જોગવાઈ સાથે
લાગતી વળગતી કોઈ પણ બાબત અંગે સ્થાિનક શાળા િજલ્લાને િનદ�શ અપાએલા હોવા જોઈએ.
તમે સહી કરેલ, લેિખત ફ�રયાદ ISBE ને દાખલ કરી શકો, આરોપ મૂકતા કે તમારા બાળકઅથવા િવકલાંગતા સાથેના ×ણાં
બાળકોનાઅિધકારોનો ભંગ થયો છે . ઔપચા�રક ફ�રયાદમાં નીચેની માિહતી આવરેલી હોવી જોઈએ:

♦ એક િનવેદનમાં આક્ષેપ કય� હતો કે એક જવાબદાર �હેર સંસ્થાએ ખાસ િશક્ષણની જ��રયાતનું ઉલ્લંઘન કયુ� છે ;
િનવેદન આધા�રત હકીકતો;





સંલગ્ન િવ�ાથ�ઓ અને ઉપિસ્થત થવાની શાળાઓના નામ અને સરનામા.
ફ�રયાદ કરનારની સહી અને સંપકર્ની માિહતી
સમસ્યાને લગતી હકીકતો સિહત, સમસ્યાના �કારનું વણર્ન; અને
સમસ્યા માટે �સ્તાિવત �સ્તાવ, �ણીતી મયાર્દા સુધી

ફ�રયાદ આરોપ મૂકતી હોવી જોઈએ કે ફ�રયાદ �ાપ્ત થવાની તારીખ અગાઉના એક વષર્ની અંદર કરતા વધુ પહેલા ભંગ
થવાનું ઉ�ભવ્યુ નથી. ઉપર જણાવેલ જ��રયાતોને પૂણર્ કરતી ફ�રયાદ �ાપ્ત કયાર્ના 60 �દવસની અંદર, ISBE આમ કરશેઃ
 ISBE દ્વારા જ�રી માનવામાં આવે તો સાઇટ પર સ્વતં� તપાસ કરવી;
 તમને આરોપો અંગે વધારાની માિહતી દાખલ કરવાની તક આપવાનું.
 ફ�રયાદનો િવષય છે તે �હેર સંસ્થા ફ�રયાદ માટે લેિખત જવાબ જમા કરાવે તે જ�રી છે . �હેર એજન્સી
તેની �િતસાદ અને અન્ય તમામ દસ્તાવેજો ISBE અને તમે, અથવા વ્યિક્તગત, અથવા સંસ્થાને ફ�રયાદ
દાખલ થયાની તારીખથી 45 �દવસમાં ફ�રયાદ ન�ધાવતા રહેશે;
 ફ�રયાદના ઉકેલ માટે દરખાસ્ત અને/અથવા મધ્યસ્થતા અથવા િવવાદના િનવારણના વૈકિલ્પક માધ્યમોમાં
તમને જોડાવવા માટેની દરખાસ્ત �દાન કરવાની તક સાથેની ફ�રયાદની ���યા દરિમયાન, �હેર સંસ્થાને
પૂ�ં પાડો.
 તમામ સંબંિધત માિહતીની સમીક્ષા કરો અને નક્કી કરો કે �હેર સંસ્થાએ એક ખાસ િશક્ષણની જ��રયાતનું
ઉલ્લંઘન કયુ� છે કે નહ�.લેિખત િનણર્ય �રી કરે જે દરેક આરોપને સંબોધે અને હીકકતોની �ણકારી અને સાર,
ISBE ના િનણર્યોના કારણો અને કોઈ સાચા પગલાંના આદેશોનો સમાવેશ કરવાનું
આ પગલાં ૬૦ �દવસની સમય રેખાની અંદર હાથ ધરવામાં આવે, િસવાય કે એ સમય સીમા અપવાદ�પ સંજોગોમાં
વધારવામાં આવે કે જો તમે અને િજલ્લો િવવાદ ઉકેલવાની અન્ય પધ્ધિતમાં સંડોવાવ, જે મ કે મધ્યસ્થ.
જો ફ�રયાદ એક કે વધુ મુ�ાઓને સંડોવતી હોય જે ડયૂ �ોસેસ હીયર�ગનો િવષય હોય, ફ�રયાદના એ ભાગો કામચલાઉ
મોકૂફીમાં મૂકાશે સુનવણી પૂરી થવા માટે બાકી. વધુમાં, જો કોઈ મુ�ો અગાઉ ડયૂ �ોસેસ હીયર�ગમાં સમાન પક્ષને સંડોવતા
િનણર્ય લવાયો હોય તો, સુનવણી તરફથી િનણર્ય બંધનકતાર્ રહેશે અને એ મુ�ો ફ�રયાદ ���યા મારફત તપાસવામાં આવશે
નહ�.

મધ્યસ્થતા
ઈિલનોઈસ મધ્યસ્થતા સેવા બાળકોને િવિશ� િશક્ષણ અને સંબંિધત સેવાઓની ઉિચતતા સંબંધી અસંમિતઓને ઉકેલવાના
સાધન તરીકે આકારવામાં આવેલી છે . તમે ડયૂ �ોસેસ હીયર�ગ બાકી હોય કે ન હોય તમે મધ્યસ્થતા માટે િવનંતી કરી શકો છો,
પરંતુ મધ્યસ્થતાનો ઉપયોગ ડયૂ �ોસેસ હીયર�ગને િવલંિબત કરવા કે નકારવા માટે ન કરી શકાય. તમે અને શાળા િજલ્લો બન્ને

સ્વૈિચ્છકપણે મધ્યસ્થતા ���યામાં ભાગ લેતા હોવા જોઈએ. આ સેવાનો વહીવટ અને િનરીક્ષણ ISBE દ્વારા કરવામાં આવ
છે અને તમને કે શાળાિજલ્લાને િવના મૂલ્યે પૂરી પાડવામાં આવે છે .
મધ્યસ્થતા યોગ્યતા �ાપ્ત અને િનષ્પક્ષ મધ્યસ્થી દ્વારા સંચાિલત કરાય છે જે અસરકારક મધ્યસ્થતા ટેકનીકમાં તાલીમબદ્ઘ
હોય છે અને િવિશ� િશક્ષણ અને સંબંિધત સેવાઓ અગેના કાયદા અને િનયમનોનોની જોગવાઈનો �ણકાર હોય છે.
મધ્યસ્થી િનષ્પક્ષ �ીજો પક્ષ હોય છે અને કોઈ પણ પક્ષ તરફથી દબાણ હેઠળ આવવાની સ�ા નથી હોતી.

ે

ભજગલેનારની સંખ્યા સામાન્ય રીતે �િત પક્ષે �ણ વ્યિક્તઓ જેટલી મયાર્�દત હોય છે. તમે એટન�(ધારાશાસ્�ી),
એડવોકેટ(વકીલ), દુભાિષયો અને અન્ય સંબંિધત પક્ષોને લાવી શકો છો. મધ્યસ્થતા દરમ્યાન થએલી બધી ચચાર્ઓ ગુપ્ત
રખાય અને કદાચ કોઈક અનુસરતા ડયૂ �ોસેસ હીયર�ગ કે નાગરીક કાયર્વાહીમાં પુરાવા તરીકે ન પણ વપરાય.
મધ્યસ્થતા દરમ્યાન તમે તમારા બાળકની ક્ષમતા અંગન
ે ી પાયા�પ માન્યતાઓની પડતી મૂકવા નહ� કહી શકો; તેને બદલે તમને
કહી શકાય : (એ) િવકલ્પ જે તમારા બાળકના કાયર્�મમાં આવત� શકાય, (બી) અન્ય પક્ષ દ્વારા લાગતા વળગતાના વ્યક્ત
કરવાને સાંભળવાનું (સી) તમારા બાળકની ક્ષમતાઓ અને સ્થાિનક િજલ્લાના ભારણો અને સંસાધનો પર વાસ્તવદશ� થવા.
જો તમે મધ્યસ્થતા ���યા મારફત િવવાદનો ઉકેલ લાવો, તો એક સંમિત લખાશે અને તમારા અને શાળા િજલ્લાના �િતિનિધ
બન્ ને દ્વારા તે હસ્ તાક્ષ�રત કરાશે જેને આવી સંિમતથી બંધાવાની સ�ા હશે. મધ્ યસ્ થતાસંિમતઓ કાયદાથી બંધાએલ હોય
છે અને કોઈપણ અમે�રકામાંના રાજય ન્ યાયાલયની સમકક્ષ સ�ાક્ષે� કે િજલ્ લા ન્ યાયાલય દ્વારા અમલીકરણ થશે.
બાળકના શૈ િષણક સં થાપન બદલવાના અિધકાર- ષે રના
ર તાવને પડકારતી માતા-િપતા ારા
મ ય થતા માટેની અરજ બાળકની “ સં થામાં રોકાવા” અંગેની કાન ૂની જોગવાઈને આહવાન આપશે. “
સં થામાં રોકાવા” ની િનયુિ ત અંગે બ ે પ ષો વ ચે આ છે લી કાબુલ થયેલી “રોકાવા” અંગેની
િનયુિ ત હશે. જો પ ષ મ યથીનો ઉપયોગ કરવાનો ઇનકાર કરે તો, માં-બાપને (અથવા િવ ાથી જો ૧૮
વષ નો કે તેનાથી મોટો કે માં-બાપથી બંધનમુ ત થયેલો હોય તો તેને) ઇનકાર કરવાની તારીખથી યો ય
કાન ૂની રિ રયા સુનાવણી માટે “રોકાવા” અંગે િનયુિ ત ચાલુ રાખવા માટે ૧૦ િદવસ મળશે. જો
મ ય થી બ ે પ ષો વ ચે ઉકેલ લાવવામાં િન ફળ જાય તો માં-બાપને (અથવા િવ ાથી જો ૧૮
વષ નો કે તેનાથી મોટો કે માં-બાપથી બંધનમુ ત હોય તો તેને) મ ય થીનો િન કષ નીકળે પછી “
સં થામાં રોકાવાની ” ની કાન ૂની જોગવાઈ ચાલુ રાખવાની યો ય રિ રયા સુનાવણી માટે એક અરજી
દાખલ કરવા માટે ૧૦ િદવસ મળશે.

અસંમત થવા માટેના �યાસો કોઈ અનુસરતા વહીવટી કે નાગરીક કાયર્ વાહીઓમાં દાખલ કરવા યોગ્ ય નહ� હોય િસવાય
કે મધ્ યસ્ થતાની ન�ધ કે જે ઉ�ભવી અને કોઈક લેિખત સંિમત(ઓ) હોય તો તેના િ નયમો જે મધ્ યસ્ થતાને પ�રણામે
પહ�ચી શકાયા. મધ્ યસ્ થને સાક્ષી તરીકે કોઈ પણ અનુસરતા વહીવટી કે નાગરીક કાયર્ વાહીમાં ન બોલાવી શકાય.
જો તમે કોઈ મધ્ યસ્ થતા સેવાઓ માટે િવનંતી કરવા ઈચ્ છતા હોવ તો કે મધ્ યસ્ થતા પધ્ િધત અંગે વધુ �ણવા માંગતા હોવ
તો, તમે �િડવઝન ઓફ સ્ પેશ્ યલ એજયુકેશન સ�વર સસ, ઈિલનોઈસ સ્ ટેટ બોડર્ ઓફ એજયુકેશન, ર૧૬/૭૮ર–પપ૮૯ કે
ટોલ �ી માતાિપતાઓ માટે ૮૬૬/ર૬ર–૬૬૬૩ પર સંપકર્ સાધો..

ડયૂ �ોસેસ હીયર�ગ
ડયૂ �ોસેસ હીયર�ગની િવનંતી કરવાનું
મધ્યસ્તથા અને રાજય ફ�રયાદ કાયર્વાહીઓનો ઉપયોગ કરવા ઉપરાંત તમને િનષ્પક્ષ ડયૂ �ોસેસ હીયર�ગ(સુનવણી)ની
િવનંતી કરવાનો પણ અિધકાર છે . ડયૂ �ોસેસ હીયર�ગ(સુનવણી) કાનૂની કાયર્વાહી છે જે માં અિધકારી પુરાવા એક� કરે છે
અને તમારા એ શાળા િજલ્લા બન્ને તરફથી પુરાવાના દસ્તાવેજોને સાંભળે છે કાનૂનથી બંધાતા િનણર્યનો આદેશ કરવાના
�મમાં. તમે કે શાળા િજલ્લો ડયૂ �ોસેસ હીયર�ગ(સુનવણી) સંબંિધ િજલ્લાની કાયર્વાહી શ� કરવા અથવા શ� ન કરવા કે
િજલ્લાની મફત, ઉિચત �હેર િશક્ષણની જોગવાઈ માટે ઓળખમાં પ�રવતર્ન, આકારણી, કે િવ�ાથ�ની શૈક્ષિણક પ્લેસમેન્ટના
�સ્તાવ માટે કરી શકો છો.

સુનવણી માટેની િવનંતી જે માં તમે અને તમા�ં બાળક રહે છે તે િજલ્લાના સુિ�ટેન્ડન્ટને લેિખતમાં થવી જોઈએ અને નીચેની
માિહતીનો સમાવેશ હોવો જોઈએ :
િવ�ાથ�નું નામ અને સરનામુ;
ઉપિસ્થત થવાની શાળાનું નામ;
સમસ્યાની �કૃિત જે ને અંગે તમે ફ�રયાદ કરી ર�ા◌ા છો તે શ�આત કરવાના �સ્તાવ કે ફેરબદલ, સમસ્યા સંબંધી
વાસ્તિવકતાઓ સિહત; અને
• સમસ્યાનો �સ્તાિવત �સ્તાવ માતાિપતાને વધુમાં વધુ એક વારમાં મળી શકે.
સુનવણી માટેની િવનંતી મળ્યાના પ શાળાકીય �દવસોની અંદર, િજલ્લો ISBE નો સંપકર્ �માિણત ટપાલ દ્વારા િનષ્પક્ષ
સુનવણી ���યા અિધકારીની એપોઈન્ટમેન્ટની િવનંતી માટે કરશે. ડયૂ �ોસેસ હીયર�ગ ના �ા�પ ફોમર્ની િવનંતી માટે િવનંતી
કરવાથી ઉપલબ્ધ કરાવાશે.
•
•
•

િજલ્લા સાથે તમારી સુનવણી િવનંતી દાખલ કરાયાના પ કેલન્ે ડર �દવસોની અંદર, તમને સંશોિધત સુનવણી િવનંતી જે
તમારી શ�આતી સુનવણીમાં કદાચ આવરવામાં ન આવ્યા હોય તેવા મુ�ઓને આવરી લેશ.ે પ કેલેન્ડર �દવસો પછી, તમને
મા� સંશોિધત સુનવણી િવનંતી િજલ્લાના સંમિતપ� સાથે, સુનવણી અિધકારીના અિધકાર સાથે અપાશે. જો તમે સંશોિધત
સુનવણી િવનંતી દાખલ કરો છો તો તે તમારી શ�આતી સુનવણી િવનંતી િસવાયના મુ�ા ઉભા કરે છે , બધી જ સુનવણી ફરીથી
શ� કરવા સમલરેખા અને સંભાિવત સંપૂણ્ર્ નવા �સ્તાવ સ�ો અને સુનવણી અગાઉની કોન્ફરન્સ શ� કરવા જોઈશે દાખલ
કરવાની છૂ ટ અપાશે.(નીચે જુ ઓ)
�સ્તાવ બેઠકો

િનષ્પક્ષ ડયૂ �ોસેસ હીયર�ગ અગાઉ, િજલ્લો તમારી અને IEP ટીમના સંબંિધત સભ્યો સાથે એક બેઠક બોલાવશે જે ને ડયૂ
�ોસેસ હયર�ગ માટેની િવનંતીમાંની ખોળખાએલ હકીકતોનું ચોકકસ જ્ઞાન હોય. �સ્તાવ બેઠકનો હેતુ, તમારે માટે તમારી
સુનવણી માટેની િવનંતી અને િવનંતી માટેના આધારને ઘડતા સત્યો પર ચચાર્ કરવાનો હોય છે , જે થી કરીને શાળા િજલ્લા ને
િવવાદ ઉકેલવાની તક મળે.
�સ્તાવ બેઠક ને જોઈએ:
•
•
•
•

ડયૂ �ોસેસ હીયર�ગ માટેની િજલ્લાની નોટીસ મળ્યાના ૧પ �દવસોની અંદર હાથ ધરવાનો;
િજલ્લાના �િતિનિધને સમાિવ� કરવાનો જે ણે િનણર્ય કરવાની સક્લા;
િજલ્લા એટન�ને સમાિવ� ન કરવાનો િસવાય કે તમે પણ એટન� દ્વારા સાથે હોવ;
તમને તમારી િવનંતી પર ડયૂ �ોસેસ માટે ચચાર્ કરવાની છૂ ટ આપવાનું.

તમે અને િજલ્લો કદાચ પરસ્પર લેિખત સંમિતથી �સ્તાવ બેઠકને જતી કરો કે લેિખતમાં મધ્યસ્થતા ���યા ઉપરવણર્ન કયાર્
મુજબનો ઉપયોગ કરવા સંમત થાવ. કૃપા કરી ન�ધ લો કે જો �સ્તાવ સ� અસફળ રહે તો જ પછીની તારીખે મધ્યસ્થતાનો
ઉપયોગ કરો.
જો �સ્તાવ પર પહ�ચી જવાય તો, પક્ષો એ કાનૂની બંધનકતાર્ સંમિતને દશાર્વવી પડે જે તમારા અને િજલ્લાના �િતિનિધ
જે ને િજલ્લાને બાંધવાની સ�ા હોય બન્ને દ્વારા સિહ કરેલી હોય. સહી કરેલ દસ્તાવેજ સામાન્યરીતે અને કોઈપણ
અમે�રકામાંના રાજય ન્યાયાલયની સમકક્ષ સ�ાક્ષે� કે િજલ્લા ન્યાયાલય દ્વારા અમલીકરણ થશે. જો કે, સંમિત સધાયાના
કોઈ પણ પક્ષ �ણ (૩) વ્યવસાય �દવસોની અંદર એવી સંમિતને રદબાતલ કરી શકે છે રદબાતલ કરવાના હેતુની નોટીસ અન્ય
પક્ષને સંમિત રદ કરવા લેિખતમાં જણાવતા કરે છે .

જો શાળા િજલ્લો ડયૂ �ોસેસની િવનંતીનો ઉકેલ તમારી સંતુિ� �માણે િવનંતી મળ્યાના �ીસ (૩૦) �દવસની અંદર લાવે તો
ડયૂ �ોસેસ હીયર�ગ ચાલુ રહેશે. ડયૂ �ોસેસ સમયરેખા ૩૦ �દવસનો સમય ગાળો પૂરો થયે શ� થાય છે .

તમે અને શાળા િજલ્લો જયાં સંયક્ુ તપણે �સ્તાવ જતો કરવા સંમત થયા હતા અથવા મધ્યસ્થતાનો ઉપયોગ કરવા અથવા
જયાં તમે ડયૂ �ોસેસ હીયર�ગ માટે િવનંતી દાદલ કરી હોય તે િસવાય, તમા�ં �સ્તાવ બેઠકમાં ભાગ લેવામાં િનષ્ફળ જવાનું
�સ્તાવ ���યા અને ડયૂ �ોસેસ હીયર�ગની સમયરેખામાં િવલંબ લાવશે જયાં સુધી બેઠક યો�ય નહ� ત્યાં સુધીનો. ભાગ્યે જ
બનાવો માં, સુનવણી અિધકારી તમારી સુનવણી િવનંતીને બરતરફ કરે છે જો તે એવું િનદાન કરે કે તમો એ ઈરાદાપૂવર્ક
િજલ્લાની ક્ષમતાને �સ્તાવ સ� કરવા માટે હેરાન કરી છે .
િનષ્પક્ષ ડયૂ �ોસેસ હીયર�ગ અિધકારીની િનયુિક્ત

સુનવણી હાથ ધરવા ISBE દ્વારા િનષ્પક્ષ ડયૂ �ોસેસ હીયર�ગ અિધકારીની િનયુિક્ત કરવામાં આવશે. સુનવણી અિધકારી
તમારા બાળકની િશક્ષણ કે કાળ� રાખતી એજન્સી સાથે સંલગ્ન ન હોય અને કોઈ વ્યિક્તગત કે વ્યાવસાયીક રસ જે હેતુ પૂવકર્
સુનવણીમાં િવખવાદ બને ધરાવતો ન હોય.
એક પક્ષને ડયૂ �ોસેસ હીયર�ગની પરવાનગી આપવા એક સુનવણી અિધકારીની પૂરવણી અિધકારની �એ કરવામાં આવશે.
તમે સુનવણી અિધકારીની િનયુિક્ત અંગેની નોટીસ �ાપ્ત કરો તેના પ �દવસોની અંદર ISBE ને પૂરક સુનવણી અિધકારી
માટેની િવનંતી લેિખતમાં કરવામાં આવે છે . એવા �સંગે કે તમે અને િજલ્લો એક જ �દવસે લેિખત િવનંતીઓ દાખલ કરી હને
આ એક સાથે �ાપ્ત કરવામાં આવે. ISBE શ�આતમાં સુનવણી માટે િવનંતી કરતા પક્ષને િવનંતી પર પૂરક પર ધ્યાન આપે.
અન્ય પક્ષનો પૂરકનો અિધકાર સંપણ
ૂ ર્પણે સુરિક્ષત રહેશે. જયારે સુનવણી માટેનો પક્ષ પૂરક માટેની આગોતરા િવનંતી દાખલ
કરે, ISBE 3 �દવસની અંદર અન્ય સુનવણી અિધકારી પસંદ કરી િનયુક્ત કરે.

જયારે િનયુક્ત સુનવણી અિધકારી અનુપલબ્ધ હોય કે તેની/તેણીની �તને પક્ષને �ણ કરાતા અગાઉ દુર કરે તો ISBE નવા
સુનવણી અિધકારીને િનયુક્ત કરશે.

િ�–હીયર�ગ કોન્ફરન્સ
જો તમે અને િજલ્લો �સ્તાવ ���યા મારફત સંમિત પર ન પહ�ચો તો ડયૂ �ોસેસ હીયર�ગ જ��રયાતોને આગળ ધપાવવામાં
આવશે. િસવાય કે સમયનું પરવાનગીયુક્ત વધારો સુનવણી અિધકારી દ્વારા મંજૂર કરવામાં આવે, સુનવણી િનણર્ય �સ્તાવ �
બંધ થવાના ૪પ �દવસની અંદર ઉપર વણર્ન કયાર્ મુજબ હશે. સુનવણી હાથ ધરતા અગાઉ, સુનવણી અિધકારીએ પક્ષો સાથે
સુનવણી અગાઉની કોન્ફરન્સ હાથ ધરવી જોઈએ.
દ્વારા લેિખત �ણ મેળવાયા પછીના પ �દવસોની અંદર, િનયુક્ત સુનવણી અિધકારી િ�હીયર�ગ કોન્ફરન્સ બોલાવવા સમય
અને સ્થળ નકકી કરવા સંપકર્ કરશે. િ�હીયર�ગ કોન્ફરન્સ ટેલીફોન દ્વારા કે વ્યિક્તગત રીતે હાથ ધરવામાં આવે તમારી અને
િજલ્લા બને પક્ષો સાથે સલાહસૂચન કયાર્ પછીના િનરાકરણ �માણે. િ�હીયર�ગ કોન્ફરન્સ ખાતે તમે તેમજ િજલ્લો નીચની
વર્તુઓ ખુલ્લી થવાની અપેક્ષા રાખી શકો છો:
૧) િવવાદના માનવામાં આવતા મુ�ઓ સુનવણી ખાતે;
ર) સાક્ષી જે ને કદાચ સુનવણી વખતે બોલાવાય;
૩) દસ્તાવેજોની યાદી જે કદાચ હીયર�ગ ખાતે કેસમાં �સ્તુત કરાય દાખલ કરવામાં આવે.

કૃપા કરી ન�ધ લો કે જો તમે િ�હીયર�ગ કોન્ફરન્સ ખાતે મુ�ા ઉપાડો તો તે તમારી સનવણી િવનંતીમાં આવતર્વામાં નહ� આવે,
તમારે સંશોિધત સુનવણી િવનં◌ી દાખલ કરવાની જ�ર પડે અને નવા �સ્તાવ સ�ને પૂરો કરવા અને િ�હીયર�ગ કોન્ફરન્સ
પછીની તારીખે થાય. સંશોિધત સુનવણી િવનંતી સુનવણીમાં િવલંબને નોતરી શકે (ઉપરોક્ત , "�રકવેસ્ટ�ગ ડયૂ �ોસેસ
હીયર�ગ")

િ�હીયર�ગ કોન્ફરન્સના સારાંશમાં, સુનવણી અિધકારી એ કોન્ફરન્સની ન�ધ તૈયાર કરવાની હોય છે અને તેને સુનવણી
અહેવાલમાં દાખલ કરવાની હોય છે . અહેવાલમાં નો સમાવેશ હોવો જોઈએ પણ ના પૂરતી મયાર્�દત નથી :
 મુ�ા, �સ્તુત કરવાનો આદેશ, અને પક્ષો કે સાક્ષીઓ માટે સ્થાનો િનધાર્�રત કરવામાં આવ્ગયા હોય તો તે;
 દસ્તાવેજોની સંબંિધતતા અને સામ�ી કે સાક્ષીઓ જો કોઈ ક પક્ષ દ્વારા કે સુનવણી હિધકારી દ્વારા ઉભા
કરવામાં આવે તો તે; અને
 સ્ટીપ્યુલેટેડ સૂિચ(સંમત થએલ) સત્યો િ�હીયર�ગ કોન્ફરન્સમાં ચચાર્યા મુજબના.
સુનવણી અગાઉના અિધકારો
તમને નો અિધકાર છે :
•

•
•
•
•
•
•
•

સલાહકાર સાથે હોવા અને િવકલાંગ િવ�ાથ�ઓની સમસ્યાઓના સંદભર્માં િવિશ� જ્ઞાન સાથેના વ્યિક્તઓ
પાસેથી સલાહ લેવાનો;
િવ�ાથ�ઓને લગતા બાધં જ શાળા અહેવાલોને તપાસવા અને સમીક્ષા કરવાનો અને એવા કોઈક અહેવાલની
નકલ મેળવવાનો;
સ્વતં� આકારણી કરનારાઓની િજલ્લા સૂિચ ધરાવવાનો અને તમારા પોતાના ખચ� િવ�ાથ�ની સ્વતં� આકારણી
ધરાવવાનો;
સુનવણીના ઓછામાં ઓછા પ �દવસ અગાઉ કોઈ પણ પુરાવા રજૂ કરવા પર સલાહ લેવાનો;
કોઈ પણ સ્થાિનક શાળા િજલ્લાના કમર્ચારીને સુનવણીમાં ઉપિસ્થત રહેવા ફરજ પાડવાનો, અથવા અન્ય કોઈ
વ્યિક્ત જે ને િવ�ાથ�ની જ��રયાત , ક્ષમતા, �સ્તાિવત કાયર્�મ, અથવા દરજ� સંબંિધ માિહતી હોય;
સુનવણી દરમ્યાન દુભાિષયોપૂરો પાડવા િવનંતી કરવાનો;
જયાં સુધી બધી વહીવટી અને ન્યાયીક કાયર્વાહીઓ પૂરી ન થઈ �ય ત્યાં સુધી િવ�ાથ�ના પ્લેસમેન્ટ અને પા�તા
દરજજો �ળવવાનો; અને
તમારા બાળકની પ્લેસમેન્ટને એકસપેડીટેડ હીયર�ગની િવનંતી કરવાનો જો તમે િજલ્લાના િનદાન િચન્હ સાથે
સંમત હોય કે િજલ્લાના િવ�ાથ�ને વચગાળાના વૈકિલ્પક શૈક્ષિણક ગોઠવણ સાથે અસંમત હોવ તો.

સુનવણી દરમ્યાનના અિધકારો
તમને નો અિધકાર છે ::
•
•
•
•
•
•

ન્યાયીક, િનષ્પક્ષ, અને �મબદ્ઘ સુનવણીનો;
િવવાદ પરના મુ�ા પરના પુરાવા, દસ્તાવેજો, અને દલીલો ટેકા અને/અથાવ સ્પ�ીકરણ માટે રજૂ કરવાની તકનો;
જનતા માટે સુનવણી બંધ રખાવાનો;
સુનવણીમાં તમારા બાળકને ઉપિસ્થત રખાવાનો;
સાક્ષીનો િવરોધ કરવા અને સામી તપાસ કરવાનો; અને
સુનવણીના ઓછામાં ઓછા પ �દવસો અગાઉ ન ખોલાએલા પુરાવાના પ�રચયને �િતબંિધત કરવાનો.

સુનવણી
ISBE અને સુનવણી અિધકારી એ ખાતરી કરવી રહી કે સુનવણી સુનવણી માટેની િવનંતી મળ્યાના ૪પ �દવસોની અંદર જ
હાથ ધરાય, િસવાય કે સુનવણી અિધકારી બે માંથી કોઈ પક્ષની સમય વધારવાની િવનંતીને માન્ય રાખે. સુનવણીના સારના
૧૦ �દવસો ની અંદર, સુનવણી અિધકારી એ લેિખત િનણર્ય �રી કરવો જ જોઈએ જે માં િવવાદના મુ�ાઓ, હકીકતોની
�ણકારીઓ પુરાવા અને દસ્તાવેજો ઉપરાંત રજૂ કરાયા હોય, અને સુનવણી અિધકારીના કાયદા અને અમલના સારાંશ હોવા

જોઈએ. સુનવણી અિધકારી એ સુનવણી િવનંતીમાં ઉપાડાએલા બધાં જ મુ�ાઓ પર િનદાન લાવવું જોઈએ(િસવાય કે પક્ષો
દ્વારા સુનવણી અગાઉ માંડવાળ થઈ ગયાં હોય) તેમજ સમ�પણે િનદાન િજલ્લા એ િવ�ાથ�ને મફત ઉિચત �હેર િશક્ષણ
કેસના તથ્યોના આધારે પૂરા પાડા કે કેમ.

બાકાતી વાળી (એકસપેડટેડ)સુનવણીઓ

ઉપરોક્ત વણર્ન કયાર્નુસાર (જુ ઓ "�ડિસપ્લીન ઓફ સ્ટૂડન્ટસ િવથ �ડસએિબલીટીઝ") જયારે તમારે તમારા બાળકના
િજલ્લા ના િનણર્ય કે તમારા બાળકને હાલની શૈક્ષિણક પ્લેસમેન્ટમાંથી િશષ્તના મુ�ે દૂર કરવામાં આવે ત્યારે કરવામાં આવે છે .
બાકાતી વાળી (એકસપેડટેડ)સુનવણીઓને સંખ્યાબંધ સમાનતા હોય છે , પરંતુ ઘણાં બધાં જોટા મતભેદો પણ હોય છે ,
િનયિમત ડયૂ �ોસેસ હયર�ગ્સથી. મુખ્ય મતભેદો િનયિમત ડયૂ �ોસેસ સુનવણીઓથી નીચે અનુસારના છે ::
• �સ્તાવ સ� બાકાતી વાળી (એકસપેડટેડ)સુનવણીઓ િવનંતી દાખલ કરવાના ઓછામાં ઓછા સાત (૭)
કેલેન્ડર �દવસોની અંદર પાઠવવામાં આવવું જોઈએ;
• સુનવણીઓ િવનંતી દાખલ કરવાના ર૦ શાળાકીય �દવસોની અંદર હાથ ધરાવી જોઈએ;
• સુનવણીનો િનણર્ય નવણી બંધ કરવાના ૧૦ શાળાકીય �દવસોની અંદર પૂરો પાડવામાં આવવો જોઈએ;
• િનયુક્ત સુનવણી અિધકારીના િવકલ્પની કોઈ િવનંતી ન હોય.
સ્પ�ીકરણ માટેની િવનંતી
એકવાર િનણર્ય �રી કરવામાં આવે ત્યાર પછી, સુનવણી અિધકારી અંિતમ િનણર્યના સ્પ�ીકરણ માટે કોઈ પણ પક્ષ દ્વારા
કરાએલી િવનંતીના આખાય હેતન
ુ ે ધ્યાનમાં રાખતા કેસ પર જયુરી�ડકશન પુનઃ�ાપ્ત કરશે. તમે અંિતમ િનણર્યના સ્પ�ટીકરણ
માટે િવનંતી કરી શકો છો લેિખતમાં સુનવણી અિધકારીને િનણર્ય મળ્યાના પ �દવસોની અંદર. સ્પટી કરણ માટેની િવનંતી
િનણર્યના એ ભાગને દશાર્વતી હોય જે ને માટે તમો એ સ્પ�ીકરણ માંગ્યું હોય. સુનવણીમાં સંડોવાએલ બધાં જ પક્ષોને નકલ
ટપાલ થવી જોઈએ અને ISBE ને પણ. સુનવણી અિધકારી અંિતમ િનણર્ય પરના િન�દર્� ભાગ અથવા મુ�ા પર સ્પ�ીકરણ
�રી કરે ની િવનંતીને સ્વીકારે અથવા નકારે છે લેિખતમાં િવનંતી મળ્યાના ૧૦ �દવસોની અંદર.
િનણર્ય સામે આવેદન કરવું
ડયૂ �ોસેસ હીયર�ગને અનુસરતા, એક પક્ષ સુનવણી અિધકારીનાઅંિતમ િનણર્ય સાથે અસંત�
ુ હોય તો તેને નાગરીક
પગલાં લેવાનો અિધકાર છે . નાગરીક પગલાં કોઈપણ અમે�રકામાંના રાજય ન્યાયાલયની સમકક્ષ સ�ાક્ષે� કે િજલ્લા
ન્યાયાલયમાં નાગરીક પગલા લઈ શકાશે. િનણર્યની નકલ બન્ને પક્ષોને ટપાલ દ્વારા �રી કરવાના ૧ર૦ �દવસોની અંદર.
એવા પગલાં દાખલ કરવાની કાયર્વાહી જયાં દાખલ કરાવાનું છે ત્યાંના કલકર્ની કચેરીમાંથી ફોમર્ ઉપલભ્ય છે .
પ્લેશમેન્ટ પર સ્ટે

ડયૂ �ોસેસ બાકી રહેવા દરમ્યાન કે કોઈ પણ ન્યાયીક કાયર્વાહી દરમ્યાન, તમા�ં બાળક તેના/તેણીના હાલના શૈક્ષિણક
પ્લેસમેન્ટમાં પા�તાના દરજ� અને િવિશ�ટ િશષણ અને સંબંિધત સેવાઓ જે સુનવણી િવનંતી દાખલ કરાઈ તે વખતે પૂરા
પડાએલા હતા તે સાથે જ રહેવું જોઈએ. જોકે, જો િજલ્લા એ િશષ્તતાના બનાવની �િત�કંયા �પે િવ�ાથ�ની પ્લેસમેન્ટ
બદલી હોય અને આ પ્લેસમેન્ટ એકસપેડીટેડ સુનવણીના આધારે હો તો, િજલ્લાએ નવી પ્લેસમેન્ટ બાકી રાખી અંિતમ
િનણર્ય એકસપેડીટેડ સુનવણીના િનણર્ય સધી બાકી રાખવો (કૃપા કરી જુ ઓ "�ડિસપ્લીન ઓફ સ્ટૂડન્ટસ િવથ
�ડસએિબલીટીઝ").
એટન�ની ફીસનો પુરસ્કાર
કોઈપણ પગલાં કે કાયર્વાહીઓ િવકલાંગતા સાથેના િશક્ષણ ધારામાંની વ્યિક્તઓ હેઠળ લાવવાનુ,ં એક અદાલત સમકક્ષના
તાબા હેઠળ ને વાજબી અટન� ફીસ પુરસ્કૃત કરાય, એટન�ની ફીસ તમારા એટન� (આ પરવાના િવહોણા કે અન્ય િબન–
એટન� �િતિનિધ માટે સમાિવ� નથી) ને તેના કે તેણીના ડયૂ �ોસે�સંગ માં તમારા િહતમાં �િતિનિધત્વ કરવા માટે ચૂકવાય છે .
અદાલત એવી ફીસ પુરસ્કૃત કરી શકે ::
•

િવકલાંગતા સાથેના િવ�ાથ�ના માતાિપતા કે વાલી જે મુખ્ય પક્ષ હોય તે;

•
•

એ મુખ્ય પક્ષને જે રાજય એજન્સી હો અથવા િજલ્લો જે માતાિપતાના એટન� જે ફ�રયાદ દાખલ કરે છે અથવા
અનુસરતા �મના પગલાં જે હાસ્યાસ્પદ, ગેરવાજબી, અથવા પાયાિવહોણાં હોય;
મુખ્ય રાજય િશક્ષણ એજન્સી કે િજલ્લલાને માતાિપતાના એટન� સામે, અથવા માતાિપતા સામે જો માતાિપતાની
ફ�રયાદ કે અનુસરતા પગલાંના કારણો કોઈ અનુિચત હેતુથી, જે વાકે કનડગત, િબનજ�રી િવલંબ માટે કે વગર કારણે
લીટીગેશનનું મૂલ્ય વધારવાના હેતથ
ુ ી હોય.

પુરસ્કૃત કીસ સમુદાય જે માં પગલાં કે કાયર્વાહી જે રીતની ઊભી થઈ હોય તેના �કાર અને પૂરી પાડવામાં આવેલી સેવાની
ગુણવ�ા સાથેના તેના �વતર્માન દરોને આધારે હોવા જોઈએ. એટન�ની ફીસ કદાચ ન્યાયાલય દ્વારા સંખ્યાબંધ પાસાઓને
આધારે ઘટાડાય ગેરવાજબી દરો લગાવવા, ગેરવાજબી કાયર્વાહીઓ ઘુસાવી દેવા, કે પક્ષો વચ્ચે માંડવાળનું અિસ્તત્વ હોય
સિહત. તમારે તમારા એટન� સાથે આ બાબત ચચાર્ કરવા િવનંતી કરાય છે .

શૈક્ષિણક સરોગેટ (ભાડે)માતાિપતા

િવ�ાથ�ની ન�ધણી વખતે, રેસીડેન્ટ શાળા િજલ્લા એ જે બાળકની ભલામણ િવિશ�ટ િશક્ષણ અને સંબંસ્ધત સેવાઓ ને માટે
કરાઈ હોય, કે જ�રમાં હોય, તેના માતાિપતાનો સંપકર્ કરવાના વાજબી �યાસો કરવા જોઈએ જો માતાિપતાને ઓળખી
અથવા શોધી ન શકાય અથવા તે સ્થાનાંત�રત નથી અથવા બાળક િનવાસી સુિવધામાં રહેલા સ્ટેટનો વોડર્ છે અને રહેણાંક
સુિવધાએ પહેલાંથી તે કયુ� નથી, તો તે સુિવધાના એક �િતિનિધ ISBE ને એક શૈક્ષિણક અવે� માતાિપતાની િનમ�કની
િવનંતી કરશે જે થી બાળકના શૈક્ષિણક અિધકારો સુરિક્ષત છે તેની ખાતરી કરી શકાય.ISBE જો બાળક રાજયનું સગીર વયનું
હોય તો સરોગેટ માતાિપતા વૈકિલ્પકરીતે બાળકની કાળ�નું ધ્યાન રાખતા જજની િનયુિક્ત કરે. સાથી િવહોણાં ઘર િવહોણાં
વ�ાથ�ના �કસ્સામાં, િજલ્લો સરોગેટ માતાિપતાની િનયુિક્ત કરશે. ફોસ્ટર હોમમાં રહેતા બાળક કે સગાંની કાળ�ની
ગોઠવણમાં રહેતા ને સરોગેટ માતાિપતાની િનયુિક્તની જ�ર રહેતી નથી. ફોસ્ટર માતાિપતા અથવા સગાં કાળ� રાખનાર દરેક
બાળકની શૈક્ષિણક જ��રયાતનું તેના /તેણીના મૂકાએલાઘરે �િતિનિધત્વ કરશે.

જો તમારી શાળાએ સરોગેટ માતાિપતાની િનમ�ંક કરી હોય, તો આ દસ્તાવેજમાં વણર્ન કરેલા તમને લાગુ પડતા બધાં જ
અિધકારોનું વણર્ન કરાએલું છે . તમે �હેર એજન્સીના કમર્ચારી ન હોવા જોઈએ જે બાળકના િશક્ષણ કે કાળ� રાખવામાં
સંલગ્ન હોય, બાળકની સાથે િહતના િવખવાદમાં ન હોવા જોઈએ, અને બાળકના પૂરતા �િતિનિધત્વ માટેનું જ્ઞાન અને
કુશળતા ધરાવતા હોવા જોઈએ. જો તમે આવાસીય સુિવધાના કમર્ચારી છો તો, તમે કદાચ એ સુિવધામાં વસતા બાળકના
શૈક્ષિણક સરોગેટ માતાિપતા તરીકે પસંદ કરાવ તો જ જો એ સુિવધા મા� િબન–શૈક્ષિણક કાળ� બાળક માટે �દાન કરતી
હોય.
શૈક્ષિણક સરોગેટ માતાિપતા તરીકે, તમારે કદાચ બાળકને બધા �કારે �િતિનિધત્વ કરવાનુ આવે ઓઈખ, આકારણી, શૈક્ષિણક
પ્લેસમેન્ટ અને મફત, ઉિચત �હેર િશક્ષણની જોગવાઈ સંબધ
ં ી.

શૈક્ષિણક અહેવાલો

સ્થાિનક િજલ્લો તમારા બાળકના શૈક્ષિણક અહેવાલોની ગુપ્તતા �ળવવા જવાબદાર છે . માતાિપતા તરીકે તમને તમારા
બાળકના કોઈપણ શૈક્ષિણક અહેવાલો જે િજલ્લા દ્વારા એકિ�ત કરાયા, જળવાયા કે વપરાયા હોયને તપાસવા અને સમીક્ષા
કરવાનો અિધકાર છે . િજલ્લો શૈક્ષિણક અહેવાલો માટેની િવનંતીને િબનજ�રી િવલંબ િસવાય િવ�ાથ�ની ઓળખ, આકારણી,
કે પ્લેસમેન્ટ અગાઉ સમીક્ષા માટેની િવનંતી પર આપવા અને, કોઈ પણ �કસ્સામાં િવનંતી કરાયા પછીના ૧પ શાળાકીય
�દવસોથી વધુ નહ� બંધાએલ છે . શૈક્ષિણક અહેવાલો તપાસવા અને સમીક્ષા કરવાના અિધકારોમાં સમાિવ� છે ::
•

શાળા િજલ્લા તરફથી વાજબી િવનંતીની �િત��યા મેળવવાનો અને અહેવાલોના વણર્ન અને અનુવાદો મેળવવાનો
અિધકાર;

•

અહેવાલો તપાસવા અને સમીક્ષા કરવા તમારા �િતિનિધ ધરાવવાનો અિધકાર; અને

•

એ િવનંતી કરવાનો અિધકાર કે શાળા િજલ્લો શૈક્ષિણક અહેવાલોની નકલો પૂરી પાડે અને જો તે પુરી પાડવામાં તે
િનષ્ફળ �ય તો એ સ્થાન જયાં તે સામાન્યરીતે �ળવવામાં આવે છે તે સ્થાનનું િનરીક્ષણ કરવાનો અિધકાર અને
અહેવાલોની સમીક્ષા કરવાનો અિધકાર.

સ્થાિનક શાળા િજલ્લો કદાચ ધારે કે તમને તમારા બાળક સંબંિધ અહેવાલો તપાસવા અને સમીક્ષા કરવાનો અિધકાર છે
િસવાય કે શાળા િજલ્લાને સલાહ આપવામાં આવે કે તમે લાગુ પડતા રાજય કાયદા હેઠળ અિધકૃત છો એવી બાબત માટે
વાલીપણા તરીકે, સેપરેશન અને છૂ ટાછે ડામાં તમને નથી.
જો કોઈ િશક્ષણ અહેવાલ એક કરતા વધુ િવ�ાથ�ઓ પરની માિહતી ધરાવતો હોય તો, તમને મા� તમારા બાળક સંબંધી
માિહતીની જ સમીક્ષા કરવા દેવામાં આવે અથવા તે ચોકકસ માિહતી અંગે �ણકારી અપાય.

એક સ્થાિનક શાળા િજલ્લાએ તમને તમારી િવનંતી ઉપરાંત, િજલ્લા દ્વારા એક� કરાએલા, જળવાએલા કે વપરાએલા
શૈક્ષિણક અહેવાલોના �કાર અને સ્થાનોની યાદીના અહેવાલો પૂરા પાડવા જોઈએ.
અહેવાલો શોધવા, ફરીથી મેળવવા અને નકલ કરવાની ફીસ
સ્થાિનક શાળા િજલ્લો કદાચ માિહતી શોધવા કે ફરીથી મેળવવા ફી ન લગાવે. જોકે, એક સ્થાિનક શાળા િજલ્લો કદાચ જો ફી
અસરકારકરીતે તમને એવા અહેવાલો તપાસવા અને સમીક્ષા કરવાના તમારા અિધકારોને �િતરોધતી ન હોય તો કદાચ
અહેવાલના �ત્યેક પાનાના ૪ઈ ૩પ થી વધુ નહ� એવી ફી લઈ શકે.
ધરાવવાનો અહેવાલ

િજલ્લો કદાચ મા� તમારી સંમિતથી માિહતી છૂ ટી કરે તે િસવાય નહ� તો રાજય ફેડરલ કાયદા દ્વારા. સ્થાિનક શાળા િજલ્લો
એકિ�ત કરાએલા, �ળવેલા કે વપરાયા હોય તેવા અહેવાલો (માતાિપતા અને સ્થાિનક શાળાના અિધકૃત કમર્ચારીઓ
િસવાય), પક્ષના નામ, પહો◌ેચ અપાયાની તારીખ, અને હેતુ જે ને માટે પક્ષને અહેવાલોનો ઉપયોગ કરવા દેવાયોલ સિહતની
ન�ધ રાહવી જોઈએ.
માતાિપતાની િવનંતી પર અહેવાલોનું સંશોધન
જો તમે માનતા હોવ કે તમારા બાળકના અહેવાલોમાંની માિહતી અચોકકસ છે અથવા ગેર દોરવણી કરતી છે કે તમારા
બાળકના અિધકારોનો ભંગ કરતી છે , તો તમે શાળા િજલ્લાને અહેવાલોમાં સંશોધન માટે કરી શકો છો. સ્થાિનક શાળા િજલ્લો
તમારી િવનંતીના ૧પ �દવસોની અંદર નકકી કરશે કે સંશોધન કરવું કે કેમ. જો િજલ્લો િવનંતી અનુસારનું સંશોધન કરવા નકાર
કરે તો , તેણે તમને તેના નકાર અંગે �ણ કરવી રહી અને તમને અહેવાલો માટે સુનવણીના નીચે મુજબના તમારા અિધકારો
માટે સલાહ આપવાની રહે.
શાળા િજલ્લાએ િવનંતી ઉપરાંત, તમને તમારી તમારા બાળકના અહેવાલોમાંની માિહતીને પડકારવાની સુનવણીની તક પૂરી
પાડવી જોઈએ.આ ડયૂ �ોસેસ હીયર�ગ નથી અને ISBE દ્વારા અને સુનવણી અગાઉ અિધકારી દ્વારા સુનવણીની ���યા
હાથ ધરવામાં નહ� આવે તેને બદલે તેની સુનવણી સ્થાિનક સ્તરે કરવામાં આવશે.

જો, અહેવાલોની સુનવણીના પ�રણામે, એવો િનણર્ય લેવામાં આવે કે માિહતી અચોકકસ, ગેરદોરવણી કરતી કે તમારા
બાળકના અિધકારોનો ભંગ કરતી છે , તો શાળા િજલ્લાએ માિહતીમાં સંશોધન કરવું જોઈએ અને તમને એમ કરાયાનું
લેિખતમાં જણાવવું જોઈએ.
જો, અહેવાલોની સુનવણીના પ�રણામે, એવો િનણર્ય લેવામાં આવે કે માિહતી અચોકકસ, ગેરદોરવણી કરતી કે તમારા
બાળકના અિધકારોનો ભંગ કરતી હોય તેવી નથી, તો શાળા િજલ્લાએ માિહતી પર �ટપ્પણી કરતા તમને તમારા માંડવાળના
મૂકવાના અિધકારો અંગે માિહતી આપવી જઈઈએ અથવા શાળા િજલ્લાના િનણર્ય સાથે અસંમિત માટેના કારણો �સ્થાિપત
કરવા કહેવું જોઈએ. તમારા બાળકના અહેવાલોમાં મૂકાએલ કોઈ અહેવાલો શાળા િજલ્લા દ્વારા જળવવા જોઈએ તમારા
બાળકના અહેવાલના ભાગ �પે જયાં સુધી શાળા િજલ્લા દ્વારા અહેવાલો કે સ્પધાર્ત્મક ભાગ �ઈવી શકાય ત્યાં સુધી. જો
અહેવાલો િજલ્લા દ્વારા કોઈ પક્ષને ખુલ્લા કરાય તો, સ્પ�ીકરણ પણ ખુલ્લું કરાવું જોઈએ.

માતાિપતાકીય અિધકારોની ફરવણી
૧૮ વષર્ની વયે પહ�ચતા, તમા�ં બાળક પુખ્ત િવ�ાથ� બની �ય છે . આ દસ્તાવેજમાં ચચાર્એલા બધાં જ માતાિપતાકીય
અિધકારો તેન/ે તેણીને એ વેળાએ ફેરવવામાં આવશે, િસવાય કે શાળા િજલ્લાને અન્ય કાંઈ ન�ધાવવામાં આવ્યું હોય. તમે
બધા અિધકારો મેળવવા અગાઉથી લેિખત નોટીસ શાળામાં આપવી જોઈશે અને શાળા તમને આ નોટીસ તમને અને તમારા
બાળક બન્નેને પૂરી પાડશે.

તમારા બાળકની ૧૭મી વષર્ગાંઠે કે તે અગાઉ IEP એવું િનવેદન આવરે કે તમે અને તમારા બાળકને આ અિધકારો૧૮મી
વષર્ગાંઠે ફરેવવામાં આવશે. વધુમાં, આ બેઠકમાં તમે ડેલીગેશન ઓફ રાઈટસ ટુ મેક એજયુકેશનલ �ડસીજન્સ ફોમર્ પણ
મેળવશો.
તમા�ં બાળક તમને અથવા તેના પુખ્તતાની વયે પહ�ચતા અન્ય વ્યિક્તને તેના/તેણીના �િતિનિધ શૈક્ષિણક િહતમાં બનાવવા
ડેલીગેટ કરવા કદાચ આ ફોમર્નો ઉપયોગ કરવા ઈચ્છે . આ ફોમર્ સ્થાિનક શાળા િજલ્લાને �સ્તુત કરવામાં આવવું જોઈશે.

ડેલીગેશન ઓફ રાઈટસ ફોમર્ તમારા બાળકનું �િતિનિધત્વ કરવા નીમાએલા વ્યિક્તને ઓળખે અને બન્ને વ્યિક્તઓની સહીને
આવરે તેમજ તમારા બાળકની સહી (અથાવ સાધનો દ્વારા, જે મ કે ઓ�ડયો કે વી�ડયો સ્વ�પમાં તેના/તેણીના િવકલાંગતા
સાથેના). તમા�ં બાળક કોઈ પણ સમયે ડેલીગેશન ઓફ રાઈટસને ર� કરી શકે છે અને તેના/તેણીના શૈક્ષિણક િનણર્યો
તેની/તેણીની �તે લેવાનું શ� કરી શકે છે . ડેલીગેશન ઓફ રાઈટસ સશી કરવાના એક વષર્ પછી સુધી રહે છે અને વા�ષર્ક
પુનઃનાવીન્ય કરવામાં આવશે.

માતાિપતા અિધકારોનુ આ િનવેદન અમે�રકાના િશક્ષણ િવભાગના િવિશ� િશક્ષણ કાયર્�મો કાયાર્લય તરફથી િવકિસત
કરવામાં આવ્યું હતું, અને ઈિલનોઈસ સ્ટેટ બોડર્ ઓફ એજયુકેશન (ISBE) આની સાથે ઈિલનોઈસના કાયદા દ્વારા બંધાએલ
છે ..
રીઓથોરાઈઝડ ઈન્ડીવીજયુઅલસ િવથ �ડસએિબલીટીઝ એજયુકેશન એકટ ઓફ ર૦૦૪ (IDEA ર૦૦૪) �ડસેમ્બર ૩
ર૦૦૪ના કાયદામાં હસ્તાક્ષ�રત થયું હતું. ધારાની જોગવાઈઓ ૧ જુ લાઈ, ર૦૦પથી અમલમાં આવી. ઈિલનોઈસ સ્ટેટ બોડર્
ઓફ એજયુકેશન (ISBE)એ નોટીસ ઓફ �ોસીજરલ સેફગાડર્સ તમને તમારા અિધકારોની માિહતી ફેડરલ
કાયદાનાપ�રવતર્નો હેઠળ પૂરી પાડવા આપેલ છે .

પોલીસી સ્ટેટમેન્ટ
લીસ્ટ �રસ્�ીકટીવ એનવાયરમેન્ટ
ઈિલનોઈસ સ્ટેટ બોડર્ ઓફ એજયુકશ
ે ન

પ�રિશ�

ફે�આ
ુ રી ર૦૦૦
સ્ટેટ બોડર્ ઓફ એજયુકશ
ે નની વચનબધ્ધતા
ઈિલનોઈસ સ્ટેટ બોડર્ ઓફ એજયુકેશન (“ISBE”) લીસ્ટ �રસ્�ીકટીવ એનવાયરમેન્ટ (“LRE”) પરની આ પોલીસી �માિણત અને કરે અને અપનાવે છે એ
ચોકસાઈ કરવા કે તે ઈન્ડીવીજયુઅલ િવથ �ડસએિબલીટીઝ એજયુકશ
ે ન એકટ ઓફ ૧૯૯૭ (“IDEA” 97) ની જ��રયાતોને પહ�ચે છે અને તેના જોડાએલા
િનયમનો ૩૪ સી.એફ.આર. ૩૦૦ . પપ૦–૩૩૦.પપ૬ સાથે. ISBE ચોકસ કરશે કે, ફેડરલ કાયદા, િનયમો અને િનયમનોની જ�ર અનુસાર, ઓફ ઈિલનોઈસ
ઉિચત LRE નીિત અને સંબંિધત િનયમો અને િનયમનો પર હસર પાડે છે . ISBE એ ચોકસ કરવા કે સ્ટેટ બોડર્ કન્�ોલ હેઠળની �હેર અને ખાનગી સંસ્થાનો
અને કાળ� સુિવધાઓ અને તાબા હેઠળની LRE ના ટેન્ટસના વ્યવહારથી �ણકાર હોય.
ઓછા �િતબંિધત પયાર્વરણમાં પ્લેસમેન્ટ

LRE ને જોઈએ છે કે, વધુમાં વધુ �માણમાં ઉિચત, િવકલાંગતા સાથેના િવ�ાથ� ૩ થી ર૧ની વય સુધી, �હેર કે ખાનગી સંસ્થાનોમાં અથાવ અન્ય
સુિવધાઓમાં, બાળકો જે ઓ િવકલાંગ નથી સાથે િશક્ષા પામેલ છે [૩૪ સી.એફ.આર. § ૩૦૦ . પપ૦(બી) (૧)]. ISBE એવા કાયર્�મો અને સંસ્થાનોનું
સંચાલન કરશે જે િવકલાંગતા સાથેના િવ�ાથ�ઓને સેવા આપશે એની ચોકસાઈ રાખતા કે �થમ પ્લેસમેન્ટ િનયિમત શૈક્ષિણક પયાર્વરણ તરીકે ઉપયોગ સાથે અને
સેવાઓ જે મ જોઈએ તેમ. િવિશ� વગ�, અલાયદી શાળાઓમાં જવાનુ,ં અથવા અન્ય પ્લેસમેન્ટસ જે ના દ્વારા િવકલાંગતા સાથેના િવ�ાથ�ઓ િનયિમત િશક્ષણ
પયાર્વરણમાંથી દૂર કરાય ત્યારે જ ઉ�ભવવું જોઈએ મા� ત્યારે જ કાયર્�મ (“IEP”) ટીમ િનદાન કરે છે કે િવકલાંગતાની તી�તાની �કૃિ� એવી છે કે િનયિમત
વગર્ના ઓરડાની ગોઠવણ, પૂરક સહાયકો અને સેવાઓના ઉપયોગ સાથે સુધ્ધા, સંતોષજનક રીતે પહ�ચી શકાતી નથી.
વૈકિલ્પક પ્લેસમેન્ટસમાં ચાલુ રાખવાનું
દરેક જવાબદાર �હેર કે ખાનગી એજન્સીએ ISBE ને ખાતરી પૂરી પાડવી જોઈશે કે વૈકિલ્પક પ્લેસમેન્ટસનું ક્ષે� િવકલાંગતા સાથેના િવ�ાથ�ઓની
જ��રયાતોને સંબોિધત કરવા અને એ ખાતરી કરવા કે એવા િવ�ાથ�ઓ િવિશ� િશક્ષણ અને સંબંિધત સેવાઓ તેમની જ��રયાતોના ઔિચત્ય �માણે મેળવે.
વૈકિલ્પક પ્લેસમેન્ટસનું ક્ષે� િનિમત વગ�, િવિશ� વગ�, ગૃહ સૂચન અને હોિસ્પટલો અને સંસ્થાનોમાં સૂચનોને આવરતું હોવું જોઈશે અને પૂરક સેવાઓ પૂરી
પાડતું હોવું જોઈશે. IEP ટીમે તેના પ્લેસમેન્ટના િનણર્યને દરેક િવ�ાથ�ની તેની િવકલાંગતા સાથેની ઓળખાએલી જ�ર અનુસાર આધાર બનાવવો જોઈએ. ટીમે
સૌ પહેલા િવ�ાથ�ની વ્યિક્તગત જ��રયાતોને કેવી રીતે અથવા શું િનયિમત વગર્ના ઓરડામાં આધાર અને સહાય આપે તેને પહ�ચી શકાય તેનું િનદાન કરવું
જોઈએ. તે LRE ની જોગવાઈઓના સંદભર્માં અને િવ�ાથ�ની જ��રયાતો ના સંદભર્માં વધુ �િતબંિધત મંતવ્યને ન્યાયોિચત ઠરાવવા શકય બને.
પ્લેસમેન્ટસ

દરેક �હેર કે ઉિચત ખાનગી એજન્સી જે િવકલાંગતા સાથે ના િવ�ાથ�ઓ માટે શૈક્ષિણક પ્લેસમેન્ટસ માટે ISBE ને ખાતરી કરાવે કે :

1. િવકલાંગતા સાથેના વ્યિક્તગત િવ�ાથ�ઓની ઓળખાએલી જ��રયાતો પર તેમના જે તે IEP માં દસ્તાવેિજત કરાયા પર પ્લેસમેન્ટસઆધાર રાખે છે
અને મા� ધ્યેયો અને હેતઓ
ુ /બેન્ચમાકર્સ િનદાિનત કરાયા પછી ધ્યાન પર લેવાય છે .

2. િવકલાંગતા સાથેના િવ�ાથ�ઓની પ્લેસમેન્ટનો િનણર્ય વ્યિક્તઓના જૂ થ દ્વારા કરાય છે માતાિપતાઓ અને બાળકો અંગે અન્ય જ્ઞાન ધરાવતી
વ્યિક્તઓ સિહત, જે ઓ સંબંિધત ડાટાની સમીક્ષા કરે અને મૂલ્યાં�કત કરે અને દરેક િવ�ાથ�ની ચોકકસ ઓળખાએલી જ�રને ઉિચત પ્લેસમેન્ટના
િવકલ્પો પર ધ્યાન દે.

3. પ્લેસમેન્ટના િનણર્યો રાજયમાં ભલામિણત LRE જોગવાઈઓ અને ફેડરલ કાયદાઓ, િનયમો અને સંબંિધત િનયમનો સાથે પાકા થાય છે .

4. િવકલાંગતા સાથેના િવ�ાથ�ઓની પ્લેસમેન્ટનું િનદાન ઓછામાં ઓછુ ં વા�ષર્ક કરાય છે .

5. પ્લેસમેન્ટસ શકય તેટલું િવ�ાથ�ના ઘરની ન�ક રાખવામાં આવે છે . સૌ પહેલા જો તે િવકલાંગ ન હોત તો એ શાળા જયાં િવ�ાથ� ઉપિસ્થત થાત ને
ધ્યાન પર લેવામાં આવે છે અને અન્ય પ્લેસમેન્ટસ ત્યારે જ ધ્યાન પર લેવાય છે જયારે IEP ટીમ િનદાન કરે કે િવ�ાથ�ની જ��રયાતને મફત ઉિચત
�હેર િશક્ષણની ખાતરી કરવાતા ઓછામાં ઓછા �િતબંિધત પયાર્વરણમાં હોય તેવા અલગ સ્થળે હોય.
6. િવકલાંગતા સાથેના િવ�ાથ�ની પૂણર્કાલીન પ્લેસમેન્ટ સામાન્ય િશક્ષણ ગોઠવણમાં ઉિચત નથી જયાં િવ�ાથ�, પૂરક સહાયતાઓ અને સેવાઓ છતાં,
બધા જ અથવા સામાન્ય િશક્ષણના ભાગમાં ખલેલ પો કે તે/તેણી ન�ધપા� રીતે િશક્ષણને અન્ય િવ�ાથ�ઓ સાથે અસંતુિલત અનુભવે.

7. િવકલાંગતા સાથેના િવ�ાથ�ને િનયિમત ઉિચત વગર્ના ઓરડામાં હોવાની વયે પૂણપ
ર્ ણે એટલા મા� માટે જ કે સુધારાવધારા કે આધારો અથવા
સેવાઓની સામાન્ય િશક્ષણ પાઠય�મમાં જ�ર હોય અથવા વહીવટી સુિવધા માટે.

8. વધુમાં વધુ એટલું ઉિચત છે કે િવકલાંગતા સાથેના િવ�ાથ�ને િનયિમત પાઠય�મમાં સંલગ્ન કરવું. IEP એ બાળકની િવકલાંગતની અસર તેના કે તેણીના
િવકાર અને સામાન્ય િશક્ષણ પાઠય�મમાં સંલગ્નતા પર હોવાનું િનવેદન આવરવું જોઈએ.
દરેક િવ�ાથ�નું IEP દશાર્વે છે કે કે િવ�ાથ� રાજય અને સ્થાિનક િજલ્લા મૂલ્યાંકનોમાં ભાગ લેશે કે કે, અને જો, તે તેનો સંપૂણર્ ભાગ હોય તોપ અને કોઈક ફેરફારો
કે આવાસનો ઉિચત અને જ�રી હોય તો એમ છે કે કેમ. જો િવકલાંગતા સાથેનો િવ�ાથ�આ મૂલ્યાંકનોમાંથી બાકાત કરાય તો, IEP ટીમ વણર્ન કરે છે કે કયી
વૈકિલ્પક મૂલ્યાંકન ટેકનીકોનો ઉપયોગ થશે અને કેવી રીતે સ્�ોતો એકીકૃત કરાશે અને ન�ધાશે. [૩૪ સી.એફ.આર. § ૩૦૦ . ૧૩૮–૩૦૦.૧૩૯].
િબન શૈક્ષિણક ગોઠવણો
LRE મેન્ડેટ િબનશૈક્ષિણક સેવાઓ પર પણ લાગુ પડે છે અને એકસ્�ા પમઠય�મ �વૃિ�ઓ પર પણ. શાળા િજલ્લો અને િવકલાંગતા સાથેના િવ�ાથ�ઓ માટે
સેવાઓ પૂરી પાડતી અન્ય એજન્સીઓ એ ખાતરી કરવી જોઈએ કે આ િવ�ાથ�ઓ એવી �વૃિ�ઓમાં સમાન પણે ભાગ લેવાની તક ધરાવે છે [૩૪
સી.એફ.આર. § ૩૦૦ . પપ૩]. જયારે એક િજલ્લા કે ઉિચત ખાનગી એજન્સી િબનશૈક્ષિણક અને એકસ્�ા પાઠય �મ સેવાઓ/�વૃિ�ઓની વ્યવસ્થા િવકલાંગતા
સાથેના િવ�ાથ�ઓ માટે કરે છે ત્યારે IEP ટીમે જોઈતી પૂરક સહાયતાઓ અને ભાગ લેવા જ�રી સેવાઓનું િનદાન કરવું જ જોઈએ. િબનશૈક્ષિણક અને એકસ્�ા
પાઠય �મ સેવાઓ/�વૃિ�ઓમાં સમાવેશ મા� ભોજન, રીસેસ સમયગાળા, સલાહસૂચન સેવાઓ, રમતો, પ�રવહન, આરોગ્ય સેવાઓ, િનરાંતની �વૃિતઓ
િવિશ� રસના જૂ થો, રાહત એજન્સીઓ જે િવકલાંગતા સાથેના વ્યિક્તઓને સહાયક પૂરા પાડ અને િવ�ાથ�ના રોજગાર િનયો� અને �હેર એજન્સીઓ
સિહતના અને બહારના રોજગારને ઉપલબ્ધ બનાવતા સહાયક છે . [૩૪ સી.એફ.આર. § ૩૦૦ . ૩૦૬(બી)].
�હેર, િબન�હેર કે ખાનગી સુિવધામાં બાળકો

એ ખાતરી કરવા કે િવકલાંગતા સાથેના િવ�ાથ�ઓ LRE માં િશિક્ષત હોય અને મફત ઉિચત �હેર િશક્ષણ મેળવે, ISBE ઉિચત �હેર અને ખાનગી સંસ્થાનો
અને સંલગ્ન રાજય એજન્સીઓ સાથે જ�ર �માણે કરારમાં જોડાશે.
ટેકનીકલ મદદનીશ અને તાલીમ

ISBE એ ખાતરી કરશે કે �હેર એજન્સીઓમાં િશક્ષકો અને વહીવટીઓ જે ઓ િવકલાંગતા સાથેના િવ�ાથ�ઓ સાથે કામ કરે છે ને LRE જ��રયાતો લાગુ કરવા
અંગન
ે ી તેમની જવાબદારીઓ અંગે પૂણર્પણે માિહતગાર હોય. ISBE જ�રી ટેકનીકલ મદદનીશ અને તાલીમ આ �યાસમાં પૂરા પાડશે.
�વૃિ�ઓનું સંચાલન

ISBE �હેર એજન્સીઓનું સંચાલન એ ચોકસાઈ રાખવા કરશે કે LRE જ��રયાતો લાગુ કરાઈ રહી છે . જો ISBE એવા પુરાવા શોધી કાઢે કે પ્લેસમેન્ટ LRE
ના મેન્ડેટ અનુસારની નથી કરવામાં આવી તો, કમર્ચારીગણ �હેર એજન્સીઓની સમીક્ષા કરશે ન્યાયોિચતતા અને દસ્તાવે�કરણ માટે અને તેમને એજન્સી
યોજનામાં અને કોઈ જ�રી સુધારાના પગલાં લેવા મદદ કરશે.

