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सामान्य जानकारी 
2004 को अपाङ्ििा भएका व्यविहरूको तशक्षा ऐन (IDEA), अपाङ्ििा भएका विद्यार्थीहरूको तशक्षाको सभबन्िमा, विद्यालयहरूले 
िपाईंलाई, अपाङ्ििा भएका विद्यार्थीका अतभभािकहरूलाई उपलब्ि अतिकारहरूको पूणग स्पष्टीकरण सक्रहिको सूचना उपलब्ि 

िराउन िपाईंलाई IDEA र U.S. अन्ििगि आिश्यक छ। संघीय तनयमािलीको तशक्षा संक्रहिा विभाि (CFR)। सािगजतनक 

तनदेशनको सुपररटेन्डेन्टको कायागलय (OSPI) ल ेविशेष तशक्षाको प्राििानलाई तनयन्रण िन ेराज्य तनयमहरूको तनरीक्षण िछग। 
यी तनयमहरू अध्याय 392-172A िातशंिटन प्रशासतनक कोड (WAC) मा पाइन्छ। यो कािजाि U.S. को अनुरूप छ। तशक्षा 
विभािको मोडल विशेष तशक्षा प्रक्रियािि सुरक्षाको सूचना, जुन 2009 मा संशोतिि। 

यो सूचना अतभभािक, सरोिेट अतभभािक र ियस्क विद्यार्थीहरूका लाति हो। "िपाईं" िा "अतभभािक" र "िपाईंको बच्चा" को 
सन्दभगहरू सरोिेट अतभभािक र ियस्क विद्यार्थीहरूमा पतन लािू हुन्छन।् यस सूचनामा "स्कूल खजल्ला" िा "खजल्ला" को 
सन्दभगमा चाटगर विद्यालय र शैखक्षक सेिा खजल्ला र शैखक्षक सेिा एजेन्सीहरू जस्िा अन्य सािगजतनक तनकायहरू समािेश छन।् 

विशेष तशक्षा सेिाहरू र यी प्रक्रियात्मक सुरक्षाहरू बारे र्थप जानकारी िपाईंको स्र्थानीय विद्यालय खजल्लाको विशेष तशक्षा तनदेशक, 

राज्यको अतभभािक प्रतशक्षण र सूचना केन्द्र, एभपािरमेन्टका लाति एक्ट्शन भ्िाइसेस (िातशंिटन पेभ) िा OSPI माफग ि साझेदारी 
िरेर उपलब्ि छन।् OSPI ल ेOffice of Superintendent of Public Instruction – Special Education मा विशेष तशक्षालाई 

सभबोिन िन ेिेब पषृ्ठ राख्छ। OSPI सुँि कायगिम पयगिेक्षक र विशेष तशक्षा अतभभािक र सामुदातयक सभपकग हरू छन ्जसले 
िपाईंलाई िपाईंको बच्चाको विशेष तशक्षा कायगिमको बारेमा प्रश्नहरू सोध्न मद्दि िछग। िपाईं OSPI, विशेष तशक्षा 360-725- 

6075, OSPI TTY 360-664-3631, िा OSPI विशेष तशक्षा इमेल मा पुग्न सक्ट्न ुहुन्छ।. 

प्रक्रियाित सुरक्षा सूचना 
34 CFR §300.504; WAC 392-172A-05015 
यस सूचनाको प्रतितलवप िपाईंलाई प्रत्येक विद्यालय िषगमा एक पटक क्रदनु पछग, र: प्रारखभभक रेफरल िा मूल्याङ्कनका लाति 

िपाईंको अनुरोिमा; विद्यालय िषगमा िपाईंको पक्रहलो विशेष तशक्षा सामुदातयक उजुरी खजल्लाको प्रातप्तमा; विद्यालय िषगमा िपाईंको 
पक्रहलो देय प्रक्रिया सुनुिाई अनुरोि खजल्लाको प्रातप्तमा; जब तनयुवि पररििगनको िठन िन ेअनुशासनात्मक कारबाही िन ेतनणगय 

िररन्छ; र िपाईंको अनुरोिमा। 

यो विशेष तशक्षा प्रक्रियािि सुरक्षाको सूचना मा सािगजतनक िचगमा तनजी विद्यालयमा िपाईंको बच्चाको एकिफी तनयुविसुँि 

सभबखन्िि सबै प्रक्रियािि सुरक्षा उपायहरूको पूणग व्याख्या समािेश छ, विशेष तशक्षा सामुदातयक उजुरी प्रक्रियाहरू, सूतचि 

सहमति, भाि B IDEA तनयमहरूको सबपाटग E मा समािेश प्रक्रियात्मक सुरक्षाहरू, र भाि B IDEA तनयमहरूको सबपाटग F मा 
समािेश जानकारी प्राििानहरूको िोपनीयिा। खजल्लाहरूले यो सूचना प्रयोि िनग िा अतभभािकहरूलाई आफ्नै विशेष तशक्षा 
प्रक्रियािि सुरक्षाको सूचना विकास िनग छनौट िनग सक्ट्छन।् 

पूिच गलखित सूचना 
34 CFR §300.503; WAC 392-172A-05010 
िपाईंको विद्यालय खजल्लाले िपाईंको बच्चाको विशेष तशक्षा कायगिमलाई असर िन ेमहत्त्िपूणग तनणगयहरूको बारेमा तलखिि रूपमा 
जानकारी उपलब्ि िराउनु पछग। यसलाई पूिग तलखिि सूचना (PWN) भतनन्छ र यो एउटा कािजाि हो जसले बैठकमा िा 
खजल्लाले िपाईंले िरेको अनरुोिको जिाफमा िररएका तनणगयहरू प्रतिवबखभबि िछग। गनर्चय िररसकेपगि तर गनर्चय कायाचन्ियन 

िनुचअगि खजल्लाले तपाईंलाई पूिच गलखित सूचना पठाउनु पने हुन्ि। यी तनणगयहरू हुन ्जुन िपाईंको बच्चालाई तन:शुल्क उपयुि 

http://www.k12.wa.us/SpecialEd/default.aspx
mailto:speced@k12.wa.us
mailto:speced@k12.wa.us
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सािगजतनक तशक्षा (FAPE) को पक्रहचान, मूल्याङ्कन, तनयुवि िा प्राििान सुरु िनग िा पररििगन िनग प्रस्िाि िा अस्िीकारसुँि 

सभबखन्िि छन।् 

पूिग तलखिि सूचना समािेश हुनु पछग: 
• खजल्लाले के प्रस्िाि िरररहेको छ िा िनग अस्िीकार िदैछ; 

• खजल्लाले कारबाही िनग क्रकन प्रस्िाि िा अस्िीकार िरररहेको छ भन्ने स्पष्टीकरण; 

• व्यवििि तशक्षा कायगिम (IEP) टोलीद्वारा विचार िररएका अन्य विकल्पहरूको वििरण र िी विकल्पहरूलाई अस्िीकार 
िनुगको कारणहरू; 

• प्रत्येक मूल्याङ्कन प्रक्रियाको वििरण, मूल्याङ्कन, रेकडग, िा कायगका लाति आिारका रूपमा प्रयोि िररएको ररपोटग; 
• कायगसुँि सभबखन्िि कुनै पतन अन्य कारकहरूको वििरण; 

• प्रारखभभक मूल्याङ्कन र कुनै पतन पुन: मूल्याङ्कनका लाति खजल्लाले सञ्चालन िन ेप्रस्िाि िरेको कुनै पतन 

मूल्याङ्कन प्रक्रियाको वििरण; 

• यस पुखस्िकामा िणगन िररएका प्रक्रियात्मक सुरक्षाहरूद्वारा अतभभािकहरू सुरखक्षि छन ्भनी कर्थन; 

• िपाईंले यो विशेष तशक्षा प्रक्रियािि सुरक्षाको सूचना पुखस्िकाको प्रतितलवप कसरी प्राप्त िनग सक्ट्नुहुन्छ; िा यो विशेष 

तशक्षा प्रक्रियािि सुरक्षाको सूचना पुखस्िकाको प्रतितलवप समािेश िनुगहोस ्िपाईंलाई प्रदान िररएको छैन भने; र 
• यी प्रक्रियािि सेफिाडगहरू बुझ्न मद्दि प्राप्त िनगका लाति िपाईंले सभपकग  िनग सक्ट्न ेस्रोिहरू। 

िपाईंले पूिग तलखिि सूचना कक्रहले प्राप्त िनुग हुने छ भन्ने उदाहरणहरू हुन:् 

• खजल्लाले िपाईंको बच्चाको मूल्याङ्कन िा पुन: मूल्याङ्कन िनग चाहन्छ, िा खजल्लाले िपाईंको बच्चाको मूल्याङ्कन िा 
पुन: मूल्याङ्कन िनग अस्िीकार िरररहेको छ। 

• िपाईंको बच्चाको IEP िा तनयुवि पररििगन हुुँदैछ। 
• िपाईंले पररििगनको लाति सोध्नु भएको छ र खजल्लाले पररििगन िनग अस्िीकार िरररहेको छ। 
• िपाईंले खजल्लालाई तलखिि सूचना क्रदनुभएको छ क्रक िपाईंले आफ्नो बच्चालाई विशेष तशक्षा सेिाहरू प्राप्त िनगका लाति 

सहमति रद्द िदै हुनु हुन्छ। 

पूिग तलखिि सूचना सामान्य जनिाले बुझ्न सक्ट्न ेभाषामा लेख्न ुपछग र िपाईंको मािभृाषा िा िपाईंले प्रयोि िने संचारको अन्य 

मोडमा उपलब्ि िराउनु पछग, जबसभम यो स्पष्ट रूपमा सभभि छैन। िपाईंको मािभृाषा िा सञ्चारको अन्य माध्यम तलखिि 

भाषा होइन भने, खजल्लाले तनभन कुराहरू सुतनखिि िनग कदम चाल्नु पछग: (1) सूचना मौखिक रूपमा िा अन्य माध्यमद्वारा 
िपाईंको मािभृाषा िा अन्य मोडमा अनुिाद िररएको छ (2) िपाईंले सूचनाको सामग्री बुझ्नुभयो; र (1) र (2) अन्ििगिका 
आिश्यकिाहरू पूरा भएको छ भन्ने (3) त्यहाुँ तलखिि प्रमाण छ। 

मातभृाषा 
34 CFR §300.29; WAC 392-172A-01120 
स्र्थानीय भाषा, अङ्ग्रेजी तसक्ट्न ेव्यविको सन्दभगमा प्रयोि िदाग, यसको अर्थग हो: 

1. त्यो व्यविले सामान्यिया प्रयोि िन ेभाषा, िा बच्चाको मामलामा, बच्चाको आमाबाबुले सामान्यिया प्रयोि िन े

भाषा। 
2. बच्चासुँिको सबै प्रत्यक्ष सभपकग मा (बच्चाको मूल्याङ्कन सक्रहि), बच्चाले सामान्यिया घर िा तसकाइ िािािरणमा 

प्रयोि िन ेभाषा। 

दृवष्टविहीन िा बक्रहरा िा सुन्न नसक्ट्ने व्यविको लाति, िा तलखिि भाषा नभएको व्यविका लाति, सञ्चारको माध्यम भनेको 
व्यविले सामान्यिया प्रयोि िने (जस्िै सांकेतिक भाषा, ब्रेल, िा मौखिक सञ्चार) हो। 
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इलेक्ट्रोगनक मेल 

34 CFR §300.505; WAC 392-172A-05020 
िपाईंको खजल्लाले आमाबाबुलाई इमेल माफग ि कािजािहरू प्राप्त िन ेविकल्प प्रदान िछग भने, िपाईंले तनभन इमेल माफग ि प्राप्त 

िने छनौट िनग सक्ट्न ुहुन्छ: 

1. पूिग तलखिि सूचना; 
2. विशेष तशक्षा प्रक्रियािि सुरक्षाको सूचना; र 
3. उतचि प्रक्रिया सुनुिाइ अनुरोिसुँि सभबखन्िि सूचनाहरू। 

अगभभािकको सहमगत – पररभाषा 
34 CFR §300.9; WAC 392-172A-01040 
सहमति को अर्थग: 

1. िपाईंलाई िपाईको मािभृाषा िा संचारको अन्य मोडमा (जस्ि ैसांकेतिक भाषा, ब्रेल, िा मौखिक सञ्चार) मा िपाईंले 
सहमति क्रदनुभएको कायगसुँि सभबखन्िि सबै जानकारीका बारेमा पूणग रूपमा सूतचि िररएको छ; 

2. िपाईंले त्यो कायगलाई तलखिि रूपमा बुझ्नु हुन्छ र सहमि हुनु हुन्छ र सहमतिले त्यो कायगको िणगन िछग र अतभलेिहरू 

(कुनै हो भने) सूचीबद्ध िछग जुन जारी िररन ेछ र कसलाई; र 
3. सहमति िपाईंको िफग बाट स्िैखच्छक हो, र िपाईं कुनै पतन समयमा िपाईंको सहमति रद्द िनग सक्ट्नु हुन्छ भन्ने िपाईं 

बुझ्नु हुन्छ। 

िपाईं आफ्नो बच्चाले विशेष तशक्षा सेिाहरू प्राप्त िनग र्थालेपतछ सहमति रद्द िनग चाहनु हुन्छ भने, िपाईंले तलखिि रूपमा त्यसो 
िनुग पछग। िपाईंको सहमति क्रफिाग तलनुले िपाईंले िपाईंको सहमति क्रदए पतछ र िपाईं यसलाई क्रफिाग िनुग अतघ सुरु भएको 
कायगलाई अस्िीकार (अन्डू) िदैन। र्थप रूपमा, विद्यालय खजल्लाले िपाईंको बच्चाको विशेष तशक्षा सेिाहरूको प्रातप्तको कुनै सन्दभग 
हटाउनको लाति िपाईंको बच्चाको शैखक्षक रेकडगहरू पररमाजगन (पररििगन) िनग आिश्यक छैन। 

अगभभािकको सहमगत – आिश्यकताहरू 

34 CFR §300.300; WAC 392-172A-02000; WAC 392-172A-03000 

प्रारखभभक मलू्याङ्कनका लागि सहमगत 

िपाईंको क्रडखस्रक्ट्टले विशेष तशक्षा र सभबखन्िि सेिाहरूको लाति योग्यिा तनिागरण िनग िपाईंको बच्चाको प्रारखभभक मूल्याङ्कन 

िनग सक्ट्दैन जबसभम यसले िपाईंलाई प्रस्िाविि मूल्याङ्कन ितिवितिहरू िणगन िने पूिग तलखिि सूचना प्रदान िदैन र िपाईंको 
तलखिि, सूतचि सहमति प्राप्त िदैन। िपाईंको बच्चा विशेष तशक्षाका लाति योग्य छ क्रक छैन भन्ने तनणगय िनग प्रारखभभक 

मूल्याङ्कनका लाति िपाईंको विद्यालय खजल्लाले िपाईंको सूतचि सहमति प्राप्त िनग उतचि प्रयास िनुग पछग। 

प्रारखभभक मूल्याङ्कनका लाति िपाईंको सहमतिको मिलब िपाईंले िपाईंको बच्चालाई विशेष तशक्षा र सभबखन्िि सेिाहरू प्रदान 

िनग सुरु िनग खजल्लाका लाति िपाईंको सहमति क्रदनुभएको हो भन्ने होइन। विद्यालय खजल्लाले िपाईंको बच्चालाई पक्रहलो पटक 

विशेष तशक्षा र सभबखन्िि सेिाहरू प्रदान िनग िपाईंबाट सहमति पतन तलनु पछग। 

िपाईंको बच्चा सािगजतनक विद्यालयमा भनाग भएको छ िा िपाईं िपाईंको बच्चालाई सािगजतनक विद्यालयमा भनाग िनग िोज्दै हुनु 

हुन्छ र िपाईंले सहमति क्रदन अस्िीकार िनुगभयो, िा िपाईं प्रारखभभक मूल्याङ्कनका लाति सहमति प्रदान िनग अनुरोिको जिाफ 

क्रदन असफल हुनुभएको छ, यद्यवप यो आिश्यक छैन। िपाईंको खजल्लाले यस सूचनामा पगि िणगन िररए अनुसार मध्यस्र्थिा िा 
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उतचि प्रक्रिया सुनुिाइ प्रक्रियाहरू प्रयोि िरेर िपाईंको सहमति प्राप्त िने प्रयास िनग सक्ट्छ। िपाईंको क्रडखस्रक्ट्टले यस 

पररखस्र्थतिमा िपाईंको बच्चाको मूल्याङ्कन निन ेछनोट िछग भने िपाईंको बच्चालाई पत्ता लिाउन, पक्रहचान िनग र मूल्याङ्कन 

िने आफ्नो दातयत्िलाई उल्लङ्घन िदैन। 

राज्यका िडाहरूको प्रारखभभक मूल्याङ्कनका लागि विशेष गनयम 

िपाईंको बच्चा राज्यको िाडग हो र िपाईंसुँि बतसरहेको छैन भने, िपाईंको बच्चा विशेष तशक्षाका लाति योग्य छ क्रक छैन भनेर 
तनिागरण िनग प्रारखभभक मूल्याङ्कनका लाति विद्यालय खजल्लाले िपाईंको सहमति आिश्यक पदैन: 

1. त्यसो िनगका लाति उतचि प्रयासको बािजुद, खजल्लाले िपाईंलाई भेट्टाउन सक्ट्दैन; 

2. अतभभािकका रूपमा िपाईंको अतिकार राज्य कानून अनुसार समाप्त भएको छ; िा 
3. न्यायािीशले िपाईं बाहेक अन्य व्यविलाई शैखक्षक तनणगयहरू िने अतिकार प्रदान िरेको छ र त्यो व्यविले प्रारखभभक 

मूल्याङ्कनका लाति सहमति प्रदान िरेको छ। 

IDEA मा प्रयोि िररए अनुसार राज्यको िाडग, भनेको बच्चा हो जो: 
1. पालनपोषण बच्चा जो पालनपोषण अतभभािक संि राखिएको छैन; 

2. िातशंिटन राज्य कानून अन्ििगि राज्यको िाडग मातनन्छ; िा 
3. बालबातलका, युिा र पररिार विभाि िा अन्य राज्यको सािगजतनक बाल कल्याण एजेन्सीको क्रहरासिमा। 

राज्यको िाडग मा पालनपोषण बच्चा समािेश िदैन जसको पालनपोषण अतभभािक छ। 

प्रारखभभक सेिाहरूका लागि अगभभािकको सहमगत र गनरन्तर सेिाहरूका लागि सहमगत रद्द 

िन े

िपाईंको स्कूल खजल्लाले िपाईंको सूतचि तलखिि सहमति प्राप्त िनग उतचि प्रयास िनुग पछग र िपाईंको बच्चालाई पक्रहलो पटक 

विशेष तशक्षा र सभबखन्िि सेिाहरू प्रदान िनुग अतघ िपाईंको सूतचि तलखिि सहमति प्राप्त िनुग पछग।. 

िपाईं िपाईंको बच्चालाई पक्रहलो पटक विशेष तशक्षा र सभबखन्िि सेिाहरू प्राप्त िनगका लाति िपाईंको सहमति प्रदान िन े

अनुरोिको जिाफ क्रदनु हुन्न भने, िा िपाईंले त्यस्िो सहमति क्रदन अस्िीकार िनुगभयो भने, िपाईंको खजल्लाले मध्यस्र्थिा 
प्रक्रियाहरू प्रयोि निनग सक्ट्छ िपाईंको बच्चालाई विशेष तशक्षा र सभबखन्िि सेिाहरू प्रदान िनग प्रशासतनक कानून 

न्यायािीशबाट तनणगय प्राप्त िनगका लाति िपाईंको सभझौिा प्राप्त िनग िा उतचि प्रक्रिया सुनुिाइ प्रक्रियाहरू प्रयोि िनग प्रयास िनग। 

िपाईं िपाईंको बच्चालाई पक्रहलो पटक विशेष तशक्षा र सभबखन्िि सेिाहरू प्राप्त िनगका लाति िपाईंको सहमति क्रदन अनुरोि 

अस्िीकार िनुग हुन्छ िा प्रतिक्रिया क्रदनु हुन्न भने, विद्यालय खजल्लाले िपाईंको बच्चालाई विशेष तशक्षा र सभबखन्िि सेिाहरू 

प्रदान निनग सक्ट्छ। यस अिस्र्थामा, िपाईंको स्कूल खजल्ला: 
1. िपाईंको बच्चालाई िी सेिाहरू प्रदान िनग असफल भएको कारणले िपाईंको बच्चालाई तनिःशुल्क उपयुि सािगजतनक 

तशक्षा (FAPE) उपलब्ि िराउने आिश्यकिाको उल्लङ्घन िदैन; र 
2. िपाईंको बच्चाका लाति विशेष तशक्षा र सभबखन्िि सेिाहरूका लाति IEP बैठक िा IEP विकास िनग आिश्यक छैन 

जसका लाति िपाईंको सहमति अनरुोि िररएको तर्थयो। 

एकपटक िपाईंले आफ्नो बच्चालाई विशेष तशक्षा र सभबखन्िि सेिाहरू प्राप्त िनग तलखिि सहमति क्रदनुभयो र खजल्लाले विशेष 

तशक्षा सेिाहरू प्रदान िनग र्थाल्नुभयो भने, िपाईंको बच्चा तनभन सभमसभम विशेष तशक्षा सेिाहरू प्राप्त िनग योग्य रहने छ: 

1. तिनीहरूको पुन: मूल्याङ्कन िररन्छ र विशेष तशक्षा सेिाहरूका लाति अब योग्य नभएको पाइन्छ; 

2. तिनीहरू तनयतमि हाई स्कूल क्रडप्लोमा संि स्नािक; 
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3. तिनीहरू 21 िषगको उमेर पुग्छन ्(िा िपाईंको बच्चा अिस्ट 31 पतछ 21 िषगको हुन्छ भने, तिनीहरू विद्यालय िषगको 
अन्त्यसभम सेिाहरूका लाति योग्य हुन्छन।्); िा 

4. िपाईंले खजल्लालाई विशेष तशक्षा सेिाहरूको तनरन्िर प्राििानका लाति आफ्नो सहमतिको तलखिि रद्दीकरण प्रदान िनुग 
हुन्छ। 

िपाईंले खजल्लाले विशेष तशक्षा सेिाहरू प्रारभभ िररसकेपतछ सेिाहरूको तनरन्िर प्राििानका लाति तलखिि रूपमा आफ्नो 
सहमति रद्द िनुगभयो भने, खजल्लाले िपाईंलाई पूिग तलखिि सूचना िपाईंको बच्चालाई विशेष तशक्षा सेिाहरू उपलब्ि िराउन बन्द 

िनुग अतघ उतचि समय क्रदनु पछग। पूिग तलखिि सूचनामा खजल्लाले िपाईंको बच्चालाई सेिाहरू उपलब्ि िराउन बन्द िन ेतमति 

समािेश िदगछ र िपाईंलाई विद्यालय खजल्लालाई सूतचि िन ेछ: 

1. िपाईंको बच्चालाई िी सेिाहरू प्रदान िनग असफल भएको कारणले िपाईंको बच्चालाई तनिःशुल्क उपयुि सािगजतनक 

तशक्षा (FAPE) उपलब्ि िराउने आिश्यकिाको उल्लङ्घन िदैन; र 
2. विशेष तशक्षा सेिाहरूको र्थप प्राििानको लाति िपाईंको बच्चाको लाति IEP बैठक िा IEP विकास िनग आिश्यक छैन। 

क्रडखस्रक्ट्टले िपाईंको तलखिि िारेजलाई ओभरराइड िनग िा िपाईंको बच्चालाई विशेष तशक्षा सेिाहरू प्रदान िनग जारी राख्नका 
लाति िपाईंको सहमति प्राप्त िनग मध्यस्र्थिा प्रक्रियाहरू प्रयोि िनग उतचि प्रक्रिया प्रयोि िनग सक्ट्दैन। क्रडखस्रक्ट्टले िपाईंको 
बच्चालाई विशेष तशक्षा सेिाहरू उपलब्ि िराउन बन्द िरेपतछ, िपाईंको बच्चा अब विशेष तशक्षा सेिाहरूका लाति योग्य मातनने 

छैन र सबै विद्यार्थीहरूमा लािू हुने समान आिश्यकिाहरूको अिीनमा छ। िपाईं िा िपाईंको बच्चासुँि पररतचि हुनु हुन्छ, 

विद्यालय खजल्ला सक्रहि, िपाईंले िपाईंको बच्चालाई विशेष तशक्षा प्राप्त िनगका लाति सहमति रद्द िरे पतछ कुनै पतन समयमा 
प्रारखभभक मूल्याङ्कनका लाति बच्चालाई सन्दभग िनग सक्ट्न ुहुन्छ। 

पनुमूचल्याङ्कनका लागि अगभभािकको सहमगत 

िपाईंको बच्चाको पुनिः मूल्याङ्कनको एक भािका रूपमा नयाुँ परीक्षण सञ्चालन िनग, िपाईंको खजल्लाले िपाईंको बच्चाको 
पुनिःमूल्याङ्कन िनुग अतघ िपाईंको सूतचि सहमति प्राप्त िनुग पछग, जब सभम िपाईंको खजल्लाले देिाउन सक्ट्दैन: 

1. यसले िपाईंको बच्चाको पुनमूगल्याङ्कनका लाति िपाईंको सहमति प्राप्त िनग उतचि कदम चालेको छ; र 
2. िपाईंले प्रतिक्रिया क्रदनुभएन। 

िपाईंले आफ्नो बच्चाको पुनमूगल्याङ्कनको भािको रूपमा नयाुँ परीक्षणको लाति सहमति क्रदन अस्िीकार िनुगभयो भने, खजल्लाले 
मध्यस्र्थिा प्रक्रियाहरू प्रयोि िरेर िपाईंको अस्िीकारलाई ओभरराइड िनग िा उतचि प्रक्रिया सुनुिाइ प्रक्रियाहरू प्रयोि िरेर 
िपाईंको बच्चाको पुनमूगल्याङ्कनलाई पछ्याउन सक्ट्छ िर आिश्यक छैन। िपाईंको बच्चाको पुन: मूल्याङ्कनमा सहमति क्रदन। 
प्रारखभभक मूल्याङ्कनहरू जस्ि,ै िपाईंको खजल्लाले मध्यस्र्थिा िा उतचि प्रक्रिया प्रक्रियाहरू प्रयोि िरेर पुन: मूल्याङ्कन िनग 
अस्िीकार िरेमा IDEA को भाि B अन्ििगि आफ्नो दातयत्िहरू उल्लङ्घन िदैन। 

अगभभािकको सहमगत प्राप्त िनचका लागि उगचत प्रयासहरूको दस्तािजेीकरर् 

िपाईंको विद्यालयले प्रारखभभक मूल्याङ्कनका लाति िपाईंको सहमति प्राप्त िनग, पक्रहलो पटक विशेष तशक्षा र सभबखन्िि सेिाहरू 

प्रदान िनग, नयाुँ परीक्षण समािेश िने पुन: मूल्याङ्कन सञ्चालन िनग र प्रारखभभक मूल्याङ्कनका लाति राज्यका िाडगका 
अतभभािकहरू भेट्टाउनका लाति उतचि प्रयासहरूको कािजाि कायम िनुग पछग। कािजािमा यी क्षेरहरूमा खजल्लाको 
प्रयासहरूको रेकडग समािेश हुनु पछग, जस्ि:ै 

1. िररएका िा प्रयास िररएका टेतलफोन कलहरूको विस्ििृ रेकडग र िी कलहरूको नतिजा; 
2. िपाईंलाई पठाइएको पराचारको प्रतितलवप र प्राप्त प्रतिक्रियाहरू; र 
3. िपाईंको घर िा कायगस्र्थलमा िररएका भ्रमणहरूको विस्ििृ रेकडग र िी भ्रमणहरूको नतिजा। 
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अन्य सहमगत जानकारी 
िपाईंको खजल्ला अतघ िपाईंको सहमति आिश्यक छैन: 

1. िपाईंको बच्चाको मूल्याङ्कन िा पुन: मूल्याङ्कनको भािको रूपमा अिखस्र्थि डेटाको समीक्षा िनुगहोस;् िा 
2. िपाईंको बच्चालाई परीक्षण िा अन्य मूल्याङ्कन क्रदनुहोस ्जुन सबै विद्यार्थीहरूलाई क्रदइन्छ, जबसभम त्यो परीक्षण िा 

मूल्याङ्कन क्रदइनु अतघ, सबै विद्यार्थीका अतभभािकहरूबाट सहमति आिश्यक हुन्छ। 

िपाईंले आफ्नो बच्चालाई आफ्नै िचगमा तनजी विद्यालयमा भनाग िनुगभएको छ िा िपाईंले आफ्नो बच्चालाई िहृ विद्यालयमा 
पढाइरहनुभएको छ, र िपाईंले आफ्नो बच्चाको प्रारखभभक मूल्याङ्कन िा पुनिःमूल्याङ्कनका लाति आफ्नो सहमति प्रदान 

िनुगभएन, िा िपाईंले आफ्नो सहमति प्रदान िन ेअनुरोिको जिाफ क्रदन असफल हुनुभयो भने खजल्लाले िपाईंको सभझौिा प्राप्त 

िनग मध्यस्र्थिा प्रक्रियाहरू प्रयोि िनग िा िपाईंको अस्िीकारलाई ओभरराइड िनग उतचि प्रक्रिया सुनुिाइ प्रक्रियाहरू प्रयोि िनग 
हुुँदैन। खजल्लाले िपाईंको बच्चालाई समिामूलक तनजी विद्यालय सेिाहरू प्राप्त िनग योग्यको रूपमा विचार िनग पतन आिश्यक 

छैन, जुन विशेष तशक्षाका लाति योग्य केही अतभभािकहरूले रािेका तनजी विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई उपलब्ि िराइएका सेिाहरू 

हुन।् 

स्ितन्र शैखक्षक मूल्याङ्कन 

34 CFR §300.502; WAC 392-172A-05005 
िपाईं िपाईंको खजल्ला द्वारा संचातलि मूल्याङ्कन संि असहमि हुनु हुन्छ भने िपाईंको बच्चाको स्ििन्र शैखक्षक मूल्याङ्कन 

(IEE) प्राप्त िन ेअतिकार छ। िपाईंले IEE अनुरोि िनुगभयो भने, खजल्लाले िपाईंलाई IEE कहाुँबाट प्राप्त िनग सक्ट्नु हुन्छ र IEE मा 
लािू हुने खजल्लाको मापदण्डको बारेमा जानकारी उपलब्ि िराउनु पछग। 

पररभाषाहरू 

• स्ििन्र शैखक्षक मूल्याङ्कन (IEE) भनेको िपाइुँको बच्चाको तशक्षाका लाति खजभमेिार खजल्लाले तनयुि निरेको योग्य 

परीक्षकद्वारा िररएको मूल्याङ्कन हो। 
• सािगजतनक िचग भनेको खजल्लाले या ि मूल्याङ्कनको पूणग लािि तिछग िा मूल्याङ्कन अन्यर्था िपाइुँलाई कुनै शुल्क नतलई 

उपलब्ि िराइन्छ भन्ने कुरा सुतनखिि िछग। 

सािचजगनक िचचमा IEE को अगभभािक अगधकार 
िपाईं िपाईंको खजल्ला द्वारा संचातलि िपाईंको बच्चाको मूल्याङ्कनमा असहमि हुनु हुन्छ भने, िपाईंको सािगजतनक िचगमा 
िपाईंको बच्चाको IEE को अतिकार छ, तनभन सिगहरूको अिीनमा: 

1. िपाईं सािगजतनक िचगमा िपाईंको बच्चाको IEE अनुरोि िनुग हुन्छ भने, िपाईंको स्कूल खजल्लाले िपाईंको अनुरोिको 
15 पारो क्रदन तभर, क्रक त: (a) िपाईंको बच्चाको मूल्याङ्कन उपयुि छ िा िपाईंले प्राप्त िनुगभएको िपाईंको बच्चाको 
मूल्याङ्कनले खजल्लाको मापदण्ड पूरा िरेको छैन भनी देिाउनका लाति उतचि प्रक्रिया सुनुिाइ अनुरोि फाइल िनुगहोस;् 

िा (b) सािगजतनक िचगमा IEE उपलब्ि िराउन सहमि हुनु हुन्छ। 
2. िपाईंको विद्यालय खजल्लाले उतचि प्रक्रिया अनुरोि िछग सुनुिाइ र अखन्िम तनणगय भनेको िपाईंको बच्चाको खजल्लाको 

मूल्याङ्कन उपयुि छ, िपाईंसुँि अझै पतन IEE को अतिकार छ, िर सािगजतनक िचगमा होइन। 
3. िपाईंले आफ्नो बच्चाको IEE अनुरोि िनुगभयो भने, िपाईंको स्कूल क्रडखस्रक्ट्टले क्रडखस्रक्ट्टले सञ्चालन िरेको 

मूल्याङ्कनमा क्रकन आपवत्त जनाउनु भयो भनेर सोध्न सक्ट्छ। यद्यवप, खजल्लालाई स्पष्टीकरणको आिश्यकिा नहुन सक्ट्छ  

र सािगजतनक िचगमा िपाइुँको बच्चाको IEE उपलब्ि िराउन िा िपाईंको बच्चाको खजल्लाको मूल्याङ्कनलाई बचाउनको 
लाति उतचि प्रक्रिया सुनुिाइका लाति अनुरोि फाइल िनग अनुतचि क्रढलाइ नहुन सक्ट्छ। 
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िपाईंले आफ्नो बच्चाको एउटा IEE सािगजतनक िचगमा प्रत्येक पटक िपाईंको विद्यालय खजल्लाले िपाईंको बच्चाको मूल्याङ्कन 

सञ्चालन िदाग िपाईं असहमि हुनुहुन््यो भनेर अनुरोि िने मार अतिकार छ। 

अगभभािक-प्रारखभभक मूल्याङ्कन 

िपाईंले सािगजतनक िचगमा आफ्नो बच्चाको IEE प्राप्त िनुगभयो िा िपाईंले तनजी िचगमा प्राप्त िनुगभएको IEE खजल्लालाई प्रदान िनुग 
हुन्छ भने: 

1. िपाईंको बच्चालाई FAPE को प्राििानको सभबन्िमा िररएको कुनै पतन तनणगयमा िपाईंको खजल्लाले IEE को 
नतिजाहरू विचार िनुग पछग, यसले IEE को लाति खजल्लाको मापदण्ड पूरा िछग भने; र 

2. िपाईं िा िपाईंको खजल्लाले िपाईंको बच्चाका बारेमा उतचि प्रक्रिया सुनुिाईमा IEE लाई प्रमाणको रूपमा प्रस्िुि िनग 
सक्ट्न ुहुन्छ। 

प्रशासगनक काननू न्यायाधीशहरू (ALJ) द्वारा मूल्याङ्कनका लागि अनरुोधहरू 

ALJ ले उतचि प्रक्रिया सुनुिाइको भािका रूपमा िपाईंको बच्चाको IEE अनुरोि िछग भने, मूल्याङ्कनको लािि सािगजतनक 

िचगमा हुनु पछग। 

खजल्ला मापदण्ड 

IEE सािगजतनक िचगमा छ भने, मूल्याङ्कनको स्र्थान र परीक्षकको योग्यिा सक्रहि मूल्याङ्कन प्राप्त हुने मापदण्ड, खजल्लाले 
मूल्याङ्कन सुरु िदाग प्रयोि िन ेमापदण्ड जस्ि ैहुनु पछग (हदसभम िी मापदण्डहरू िपाईंको IEE को अतिकारसुँि तमल्दोजुल्दो 
छन)्। 

मातर्थ िणगन िररए अनुसार बाहेक, खजल्लाले सािगजतनक िचगमा IEE प्राप्त िनग सभबखन्िि सिग िा टाइमलाइनहरू लिाउन सक्ट्दैन। 

जानकारीको िोपनीयता पररभाषाहरू 

34 CFR §300.611; WAC 392-172A-05180 
IDEA ले िपाइुँलाई िपाइुँको बच्चाको विशेष तशक्षा रेकडगको सभबन्िमा अतिकार क्रदन्छ। यी अतिकारहरू िपाईंसुँि पाररिाररक 

शैखक्षक अतिकार र िोपनीयिा ऐन (FERPA) अन्ििगि भएका अतिकारहरूका अतिररि हुन,् जुन सबै विद्यार्थीहरूलाई शैखक्षक 

अतभलेि सुरक्षा प्रदान िन ेकानून हो। 

सूचनाको िोपनीयिा: शीषगक अन्ििगि प्रयोि िररए अनुसार 
• विनाश भनेको भौतिक विनाश िा जानकारीबाट व्यवििि पक्रहचानकिागहरू हटाउनु हो िाक्रक जानकारी अब व्यवििि 

रूपमा पक्रहचान िनग सक्रकुँ दैन। 
• 34 CFR भाि 99 मा ‘तशक्षा अतभलेि’ को पररभाषा अन्ििगि समेक्रटएका अतभलेिहरू (पररिार शैखक्षक अतिकार र 

िोपनीयिा ऐन 1974, 20 U.S.C. लािू िन ेतनयमहरू 1232 ग्राम (FERPA))। 
• सहभािी एजेन्सी भनेको कुनै पतन विद्यालय खजल्ला, एजेन्सी िा संस्र्था हो जसले भाि B िा IDEA अन्ििगि व्यवििि 

रूपमा पक्रहचान योग्य जानकारी सङ्कलन, ममगि िा प्रयोि िने िा जसबाट जानकारी प्राप्त िररन्छ। 

व्यविित रूपमा पक्रहचान िनच सक्रकने 

34 CFR §300.32; WAC 392-172A-01140 
व्यवििि रूपमा पक्रहचान िनग सक्रकने भनेको जानकारी हो जसमा: 
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1. िपाईंको बच्चाको नाम, अतभभािकको रूपमा िपाईंको नाम, िा पररिारको अको सदस्यको नाम; 

2. िपाईंको बच्चाको ठेिाना; 
3. व्यवििि पक्रहचानकिाग, जस्िै िपाईंको बच्चाको सामाखजक सुरक्षा नभबर िा विद्यार्थी नभबर; िा 
4. व्यवििि विशेषिा िा अन्य जानकारीहरूको सूची जसले िपाईंको बच्चालाई उतचि तनखिििाका सार्थ पक्रहचान िनग 

सभभि बनाउुँछ। 

अगभभािकहरूलाई सूचना 
34 CFR §300.612; WAC 392-172A-05185 
OSPI ले सचूना क्रदन्छ, यसको तनयमहरू माफग ि, िपाईंलाई व्यवििि रूपमा पक्रहचान योग्य जानकारीको िोपनीयिाको बारेमा 
पूणग रूपमा सूतचि िनग, जसमा: 

1. यो सक्रहि मोडेल राज्य फारमहरूको उपलब्ििा विशेष तशक्षा प्रक्रियािि सुरक्षाको सूचना, िेरै भाषाहरूमा र अनुरोिमा 
िैकखल्पक ढाुँचाहरूमा; 

2. राज्य िुनासोहरू, उतचि प्रक्रिया सुनुिाइ अनुरोि र तनणगय, अनुिमन, सुरक्षा नेट अनुप्रयोि, मध्यस्र्थिा सभझौिा र 
अनुदान मूल्याङ्कन कायगसभपादन माफग ि OSPI द्वारा सङ्कलन र राखिएको व्यवििि रूपमा पक्रहचान योग्य 

जानकारीको वििरण। यस जानकारीलाई अन्य एजेन्सीहरू िा व्यविहरूले अनुरोि िन ेजानकारीसुँि साझेदारी िनुग अतघ 

व्यवििि रूपमा पक्रहचान योग्य जानकारी हटाइन्छ, जबसभम अतभभािक िा ियस्क विद्यार्थीले जानकारी जारी िनग 
सहमति प्रदान िदैनन;् 

3. भण्डारण, िेस्रो पक्षहरूलाई िुलासा, अििारण, र व्यवििि रूपमा पक्रहचान योग्य जानकारीको विनाशको सभबन्िमा 
खजल्लाहरूले पालना िनुगपने नीति र प्रक्रियाहरूको सारांश; र 

4. पाररिाररक शैखक्षक अतिकार र िोपनीयिा ऐन (FERPA) अन्ििगिका अतिकारहरू र 34 CFR भाि 99 मा यसको 
कायागन्ियन िन ेतनयमहरू सक्रहि यस जानकारीको सभबन्िमा अतभभािक र विद्यार्थीहरूको सबै अतिकारहरूको 
वििरण। 

कुनै पतन प्रमुि राज्यव्यापी पक्रहचान, स्र्थान, िा मूल्याङ्कन ितिविति (जसलाई "बाल िोज" पतन भतनन्छ) अतघ, सूचना 
परपवरकामा प्रकातशि िा अन्य तमक्रडयामा घोषणा िररन ुपछग, िा दिुै, ितिवितिको राज्यभरर अतभभािकहरूलाई सतूचि िनग 
पयागप्त पररसंचरणको सार्थ। विशेष तशक्षा र सभबखन्िि सेिाहरूको िाुँचोमा परेका बालबातलकाहरू पत्ता लिाउन, पक्रहचान िने र 
मूल्याङ्कन िने। 

पहुुँच अगधकार 
34 CFR §300.613-617; WAC 392-172A-05190-05210 
िपाईंसुँि IDEA को भाि B अन्ििगि िपाईंको स्कूल खजल्लाले सङ्कलन, राखिएको िा प्रयोि िरेको िपाईंको बच्चाको तशक्षा 
रेकडगहरू तनरीक्षण र समीक्षा िन ेअतिकार छ। खजल्लाले अनािश्यक क्रढलाइ वबना र IEP, िा कुनै तनष्पक्ष उतचि प्रक्रियाको सुनुिाई 

(अनुशासन सभबन्िी ररजोलुसन बैठक िा विशेष तशक्षाको उतचि प्रक्रिया सुनुिाइ सक्रहि) को सभबन्िमा कुनै पतन बैठक अतघ 

िपाईंको बच्चाका बारेमा कुनै पतन शैखक्षक रेकडगहरू तनरीक्षण र समीक्षा िनगका लाति िपाईंको अनुरोिको पालना िनुग पछग। र 
िपाईंले अनुरोि िरेको 45 क्ट्यालेन्डर क्रदनहरू भन्दा बढी कुनै पतन अिस्र्थामा। 

तशक्षा रेकडगहरू तनरीक्षण र समीक्षा िने िपाईंको अतिकारमा समािेश छ: 

1. अतभलेिको स्पष्टीकरण र व्याख्याका लाति िपाईंको उतचि अनुरोिहरूमा खजल्लाबाट प्रतिक्रियाको िपाईंको अतिकार; 
2. िपाईंले िी प्रतिहरू प्राप्त निरेसभम िपाईंले प्रभािकारी रूपमा अतभलेिहरूको तनरीक्षण र समीक्षा िनग सक्ट्न ुहुन्न भने 

स्कूल क्रडखस्रक्ट्टले रेकडगहरूको प्रतितलवपहरू उपलब्ि िराउन अनुरोि िन ेिपाईंको अतिकार; र 
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3. िपाईंको प्रतितनतिले अतभलेि तनरीक्षण र समीक्षा िन ेिपाईंको अतिकार। 

अतभभािकत्ि, वबछोड र सभबन्िविच्छेद जस्िा मातमलाहरूलाई तनयखन्रि िन ेराज्यको लािू कानून अन्ििगिको अतिकार 
िपाईंसुँि छैन भनी सल्लाह नभएसभम खजल्लाले िपाईंसुँि आफ्नो बच्चासुँि सभबखन्िि रेकडगहरू तनरीक्षण र समीक्षा िन े

अतिकार छ भनी मान्ने छ। 

पहुुँचको अगभलेि 

प्रत्येक विद्यालय खजल्लाले IDEA को भाि B अन्ििगि सङ्कलन, राखिएको, िा प्रयोि िररएको तशक्षा रेकडगहरूमा पहुुँच प्राप्त िन े

पक्षहरूको रेकडग राख्न ुपछग, जसमा पाटीको नाम, पहुुँच क्रदइएको तमति र पाटीलाई अतिकार क्रदइएको उदे्दश्य सक्रहि अतभलेिहरू 

प्रयोि िनुगहोस।् स्कूल खजल्लाहरूले अतभभािक िा स्कूल खजल्लाका अतिकृि कमगचारीहरूको पहुुँचको यो रेकडग राख्न आिश्यक 

छैन। 

एक भन्दा बढी बच्चाहरूमा रेकडचहरू 

कुनै शैखक्षक अतभलेिमा एक भन्दा बढी विद्यार्थीको जानकारी समािेश छ भने, िपाईंसुँि िपाईंको बच्चासुँि सभबखन्िि 

जानकारीको मार तनरीक्षण र समीक्षा िन ेअतिकार छ िा खजल्लाले िपाईंलाई त्यो जानकारी अको विद्यार्थीका बारेमा व्यवििि 

रूपमा पक्रहचान िनग योग्य जानकारी प्रकट निरी देिाउन सक्ट्दैन भने। । 

जानकारीको प्रकार र स्र्थानहरूको सूची 
िपाईंले यो अनुरोि िनुगभयो भने, स्कूल खजल्लाले िपाईंलाई स्कूल खजल्लाले सङ्कलन, राखिएको िा प्रयोि िरेको शैखक्षक 

अतभलेिहरूको प्रकार र स्र्थानहरूको सूची उपलब्ि िराउनु पछग। 

शलु्क 

शुल्कले िपाईंलाई िी अतभलेिहरूको तनरीक्षण र समीक्षा िन ेिपाईंको अतिकारको प्रयोि िनगबाट प्रभािकारी रूपमा रोक्ट्दैन भने 

IDEA को भाि B अन्ििगि िपाईंको लाति बनाइएका रेकडगहरूको प्रतितलवपहरूको लाति स्कूल खजल्लाले शुल्क तलन सक्ट्छ। यसले 
IDEA अन्ििगि जानकारी िोज्न िा पुनिःप्राप्त िनग शुल्क तलन सक्ट्दैन। 

अगभभािकको अनुरोधमा रेकडचको संशोधन 

34 CFR §300.618–§300.621; WAC 392-172A-05215 
IDEA अन्ििगि सङ्कलन िररएको, राखिएको िा प्रयोि िररएको िपाईंको बच्चाको बारेमा शैखक्षक अतभलेिमा क्रदइएको जानकारी 
िलि, भ्रामक, िा िपाईंको बच्चाको िोपनीयिा िा अन्य अतिकारहरू उल्लङ्घन िने हो भन्ने विश्वास िनुग हुन्छ भने, िपाईंले 
खजल्लालाई जानकारी पररििगन िनग अनुरोि िनग सक्ट्न ुहुन्छ। 

क्रडखस्रक्ट्टले िपाईंको अनुरोि प्राप्त भएको समयको उतचि अिति तभर िपाईंको अनुरोि अनुसार जानकारी पररििगन िन ेक्रक 

निने तनणगय िनुग पछग। 

सुनिुाइ, सुनिुाइ प्रक्रिया र सुनिुाइको नगतजाका लागि अिसर 
िपाईंको विद्यालय खजल्लाले िपाईंको अनुरोि अनुसार जानकारी पररििगन िनग अस्िीकार िछग भने, यसले िपाईंलाई त्यो 
तनणगयका बारेमा जानकारी िराउनु पछग र िपाईंलाई खजल्ला द्वारा सुनुिाईको अतिकारको बारेमा सल्लाह क्रदनु पछग। 

िपाईंसुँि सुनुिाइका लाति अनुरोि िने अतिकार छ यो िलि, भ्रामक, िा अन्यर्था िपाईंको बच्चाको िोपनीयिा िा अन्य 
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अतिकारहरूको उल्लङ्घनमा छैन भनेर सुतनखिि िनग िपाईंको बच्चाको तशक्षा रेकडगमा रहेको जानकारीलाई चुनौिी क्रदनुहोस।् 
FERPA अन्ििगि खजल्लाको सुनुिाइ प्रक्रिया अनुसार तशक्षा अतभलेिमा भएको जानकारीलाई प्रतिस्पिाग िनगका लाति सुनुिाइ 

िररनु पछग। यो कुनै विशेष तशक्षाको कारण सुनुिाइ प्रक्रिया होइन। 

सुनुिाइको पररणाम स्िरूप, खजल्लाले जानकारी िलि, भ्रामक िा अन्यर्था विद्यार्थीको िोपनीयिा िा अन्य अतिकारहरूको 
उल्लङ्घनमा रहेको तनणगय िछग भने, त्यस अनुसार जानकारी पररििगन िरी िपाईंलाई लेिनमा िी पररििगनहरू सूतचि िनुग पछग। 

सुनुिाइको पररणाम स्िरूप, खजल्लाले जानकारी िलि, भ्रामक, िा अन्यर्था िपाईंको बच्चाको िोपनीयिा िा अन्य अतिकारहरूको 
उल्लङ्घनमा छैन तनणगय िछग भने, यसले िपाईंसुँि िपाईंको बच्चाको शैखक्षक अतभलेिमा जानकारीमा क्रटप्पणी िन ेिा 
खजल्लाको तनणगयसुँि िपाईं असहमि हुनुहुने कुनै कारणहरू उपलब्ि िराउने अतिकारमा रहेर िपाईंलाई सूतचि िनुग पछग। 

िपाईंले आफ्नो बच्चाको अतभलेिमा कर्थन राख्न रोज्नुहुन्छ भने, कर्थनले: 
1. िपाईंको बच्चाको अतभलेिको अंशको रूपमा क्रडखस्रक्ट्ट द्वारा कायम राखु्नहोस ्जबसभम रेकडग िा प्रतिस्पिाग िररएको भाि 

राखिएको छ; र 
2. खजल्लाले िपाईंको बच्चाको अतभलेि िा कुनै पक्षलाई चुनौिी क्रदएको अंश िुलासा िछग भने, उि पक्षलाई बयान पतन 

िुलासा िररन ुपछग। 

व्यविित रूपमा पक्रहचान योग्य जानकारीको िुलासाका लागि सहमगत 

34 CFR §300.622; WAC 392-172A-05225 
FERPA अन्ििगि आमाबाबुको सहमति वबना िपाईंको बच्चाको तशक्षा रेकडगमा समािेश जानकारी िुलासा िनग अनुमति क्रदइएन 

भने व्यवििि रूपमा पक्रहचान योग्य जानकारी अरूलाई िुलासा िनुग अतघ िपाईंको तलखिि सहमति प्राप्त िनुग पछग। सामान्यिया, 
IDEA को भाि B को आिश्यकिाहरू पूरा िन ेउदे्दश्यका लाति सहभािी एजेन्सीहरूका अतिकारीहरूलाई व्यवििि रूपमा पक्रहचान 

योग्य जानकारी जारी िनुग अतघ िपाईंको सहमति आिश्यक पदैन। यद्यवप, िपाईंको सहमति, िा िपाईंको बच्चाको सहमति 

तिनीहरू ियस्कको उमेरमा पुिेका छन ्भने, व्यवििि रूपमा पक्रहचान योग्य जानकारी सहभािी एजेन्सीहरूलाई संिमण सेिाहरू 

प्रदान िन ेिा भुिानी िन ेअतिकारीहरूलाई जारी िनुग अतघ प्राप्त िररन ुपछग। र्थप रूपमा, िपाईंको बच्चा तनजी विद्यालयमा पढ्छ 

भने, िपाईंको बच्चाका बारेमा कुनै पतन व्यवििि रूपमा पक्रहचान िनग योग्य जानकारी तनजी विद्यालय रहेको खजल्लाका 
अतिकारीहरू र िपाईं नभएको िण्डमा िपाईंको बच्चा बस्ने खजल्लाका अतिकारीहरू बीच जारी िनुग अतघ िपाईंको सहमति तलनु 

पछग। िपाईंको बच्चालाई िपाईंको तनिासको खजल्लामा भनाग िन ेयोजना। 

व्यविित रूपमा पक्रहचान योग्य जानकारीका लागि सुरक्षाहरू 

34 CFR §300.623; WAC 392-172A-05230 
िपाईंको विद्यालय खजल्लाले सङ्कलन, भण्डारण, िुलासा र विनाश चरणहरूमा व्यवििि रूपमा पक्रहचान िनग सक्रकन े

जानकारीको िोपनीयिाको रक्षा िनुग पछग। विद्यालय खजल्लाका एक अतिकारीले व्यवििि रूपमा पक्रहचान िनग सक्रकन ेकुनै पतन 

जानकारीको िोपनीयिा सुतनखिि िने खजभमेिारी तलनु पछग। व्यवििि रूपमा पक्रहचान योग्य जानकारी सङ्कलन िन ेिा प्रयोि 

िने सबै व्यविहरूले IDEA र FERPA को भाि B अन्ििगि िोपनीयिासभबन्िी प्रतशक्षण िा तनदेशनहरू प्राप्त िनुग पछग। 

प्रत्येक स्कूल क्रडखस्रक्ट्टले सािगजतनक तनरीक्षणको लाति, एजेन्सी तभरका िी कमगचारीहरूको नाम र पदहरूको हालको सूची राख्न ु

पछग जसको व्यवििि रूपमा पक्रहचान योग्य जानकारीमा पहुुँच हुन सक्ट्छ। 

जानकारीको विनाश, अिधारर् र भण्डारर् 
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34 CFR §300.624; WAC 392-172A-05235 
िपाईंको बच्चालाई शैखक्षक सेिाहरू उपलब्ि िराउनका लाति व्यवििि रूपमा पक्रहचान िनग सक्रकन ेजानकारी सङ्कलन, 

राखिएको िा प्रयोि िनग आिश्यक नपदाग िपाईंको विद्यालय खजल्लाले िपाईंलाई सूतचि िनुग पछग। 

यो अब आिश्यक नरहेको िण्डमा जानकारी िपाईंको अनुरोिमा नष्ट िनुग पछग। यद्यवप, िपाईंको बच्चाको नाम, ठेिाना र फोन 

नभबर, उसको ग्रेड, हाखजरी रेकडग, कक्षाहरूमा भाि तलइएको, ग्रेड स्िर पूरा भएको र पूरा भएको िषगको स्र्थायी अतभलेि समय 

सीमा वबना राख्न सक्रकन्छ। 

रेकडग ररटेन्सन सभबन्िी राज्य कानून अध्याय 40.14 िातशंिटनको संशोतिि कोड (RCW) मा समािेश छ। खजल्लाले कति 

समयसभम अतभलेि राख्नुपछग भन्ने कायगवितिहरू िातशंिटन सेिेटरी अफ स्टेट, अतभलेिको विभाि र अतभलेि व्यिस्र्थापनद्वारा 
प्रकातशि िररन्छ। 

विशेष गशक्षा वििाद समाधान प्रक्रियाहरू 

िपाईं आफ्नो बच्चाको विशेष तशक्षा कायगिमका सबै पक्षहरूमा महत्त्िपूणग सहभािी हुनुहुन्छ। यो संलग्निा िपाईंको बच्चाको 
प्रारखभभक सन्दभगमा सुरु हुन्छ। िपाईं र िपाईंको खजल्लालाई िपाईंको बच्चाको विशेष तशक्षा कायगिमलाई असर िन े

असहमतिहरू समािान िने प्रयास िनग सुँिै काम िनग प्रोत्साहन िररन्छ। िपाईं र िपाईंको स्कूल खजल्ला असहमतिहरू समािान 

िनग सक्षम हुनु हुन्न, त्यहाुँ र्थप औपचाररक वििाद समािान विकल्पहरू उपलब्ि छन।् यी विकल्पहरू मध्यस्र्थिा, सामुदातयक 

िुनासो र तनष्पक्ष उतचि प्रक्रिया सुनुिाइहरू हुन।् 

मध्यस्र्थता 
34 CFR § 300.506; WAC 392-172A-05060-05075 

सामान्य 

मध्यस्र्थिा सेिाहरू िपाईंको बच्चाको पक्रहचान, मूल्याङ्कन, शैखक्षक तनयुवि, र िपाईंको बच्चालाई FAPE को प्राििान समािेश 

िने समस्याहरू समािान िनग मद्दि िनग कुनै शुल्कमा उपलब्ि छन ्र जब पतन उतचि प्रक्रिया सुनुिाइ अनुरोि िररन्छ। 
मध्यस्र्थिा स्िैखच्छक हो र िपाईंको उतचि प्रक्रिया सुनुिाईको अतिकारलाई अस्िीकार िनग िा क्रढलाइ िनग िा IDEA को भाि B 

अन्ििगि प्रदान िररएका अन्य अतिकारहरूलाई अस्िीकार िनग प्रयोि िनग सक्रकुँ दैन। मध्यस्र्थिा सरहरू िपाइुँ र खजल्लाका लाति 

सुवििाजनक स्र्थानमा समयमै तनिागररि िररन्छ। 

िपाईंको प्रार्थतमक भाषा अङ्ग्रेजी होइन िा िपाईं अनुरोि िदाग संचारको अको मोड प्रयोि िनुग हुन्छ भने यो स्पष्ट रूपमा सभभि 

नभएसभम मध्यस्र्थिा उपलब्ि छ। 

स्कूल क्रडखस्रक्ट्टले मध्यस्र्थिा प्रक्रिया प्रयोि निन ेछनौट िन ेआमाबाबुलाई प्रस्िाि िन ेप्रक्रियाहरू विकास िनग सक्ट्छ, िपाईंलाई 

उपयुि समयमा र स्र्थानमा भेट्ने अिसर, कुनै चासो नभएको पक्षसुँि: 

1. जो उपयुि िैकखल्पक वििाद समािान तनकाय, िा अतभभािक प्रतशक्षण र सूचना केन्द्र िा राज्यको सामुदातयक 

अतभभािक स्रोि केन्द्रसुँि सभझौिामा छन;् र 
2. कसले फाइदाहरू व्याख्या िने छ र मध्यस्र्थिा प्रक्रियाको प्रयोिलाई प्रोत्साहन िन ेछ? 

मध्यस्र्थताको गनष्पक्षता 
मध्यस्र्थिा एक व्यवि द्वारा आयोखजि िररन्छ जो योग्य, तनष्पक्ष, र प्रभािकारी मध्यस्र्थिा प्रवितिहरूमा प्रतशखक्षि छ। त्यो 
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व्यवि विशेष तशक्षा र सभबखन्िि सेिाहरूको प्राििानसुँि सभबखन्िि कानून र तनयमहरूमा पतन जानकार हुनु पछग। OSPI ल े

मध्यस्र्थिा सञ्चालन िनग बाक्रहरी एजेन्सीसुँि सभझौिा िछग। त्यो एजेन्सीले मध्यस्र्थकिागहरूको सूची राख्छ। 
मध्यस्र्थकिागहरूलाई अतनयतमि, घुमाउरो िा अन्य तनष्पक्ष आिारमा िोक्रकएको छ। मध्यस्र्थिा (1) मध्यस्र्थिा प्रक्रियाको विषय 

भएका बालबातलकालाई प्रत्यक्ष सेिा प्रदान िन ेOSPI, खजल्ला िा अन्य राज्य तनकायको कमगचारी नहुन सक्ट्छ, र (2) सुँि 

व्यवििि िा व्यािसातयक द्वन्द्व नहुन सक्ट्छ। ब्याज। मध्यस्र्थिा सरहरू िपाईं र खजल्लाका लाति सुवििाजनक स्र्थानमा समयमै 
तनिागररि िररन्छ। 

मध्यस्र्थतामा भएका सभझौताहरू 

िपाईं र खजल्ला एक सभझौिामा पुग्नुभयो भने, यो तलखिि मध्यस्र्थिा सभझौिामा दस्िािेज हुनु पछग जुन िपाईं र कानूनी रूपमा 
बाध्यकारी सभझौिाहरूमा प्रिेश िनग अतिकृि खजल्लाको प्रतितनतिद्वारा हस्िाक्षर िररएको छ। मध्यस्र्थिा सरहरूमा भएका 
छलफलहरू िोप्य हुन्छन ्र कुनै पतन संघीय अदालि िा िातशंिटन राज्य अदालिको कुनै पतन उतचि प्रक्रिया सुनुिाइ िा तसविल 

कायगिाहीहरूमा प्रमाणको रूपमा प्रयोि िनग सक्रकुँ दैन। यो तलखिि सभझौिा मा भतनएको हुनु पछग। यद्यवप, मध्यस्र्थिा सभझौिा 
आफैलाई प्रमाणको रूपमा प्रयोि िनग सक्रकन्छ। मध्यस्र्थिा सभझौिाहरू कानूनी रूपमा बाध्यकारी हुन्छन ्र सक्षम न्यायक्षेरको 
कुनै पतन राज्य अदालि िा संयुि राज्यको खजल्ला अदालिमा लािू हुन्छन।् 

विशेष गशक्षा सामुदागयक उजुरी अनुसन्धान र उगचत प्रक्रिया सुनुिाइहरू बीचको 
गभन्नताहरू 

IDEA को भाि B को तनयमहरूमा राज्य िुनासोहरू (सामुदातयक िुनासोहरू) र उतचि प्रक्रिया सुनुिाइहरूको लाति वितभन्न 

प्रक्रियाहरू छन।् स्कूल खजल्ला, OSPI, िा कुनै अन्य सािगजतनक एजेन्सीले भाि B आिश्यकिा, 34 CFR भाि 300 मा समािेश 

संघीय तनयम िा IDEA को भाि B लािू िन ेराज्य तनयमहरू उल्लङ्घन िरेको आरोपमा कुनै पतन व्यवि िा संस्र्थाद्वारा OSPI मा 
सामुदातयक उजुरी दायर िनग सक्रकन्छ। सामुदातयक िुनासोहरू OSPI द्वारा छानवबन िररन्छ, उजुरी दायर िने व्यविले उपलब्ि 

िराएको उल्लङ्घनहरू र स्कूल खजल्ला, िा उजुरीको जिाफ क्रदने अन्य एजेन्सीहरूको बारेमा जानकारीको आिारमा। सामुदातयक 

उजुरी कतर्थि उल्लङ्घनको एक िषग तभर दायर िररन ुपछग। 

िपाईंको बच्चाको पक्रहचान, मूल्याङ्कन िा शैखक्षक तनयुवि िा िपाईंको बच्चालाई तनिःशुल्क उपयुि सािगजतनक तशक्षा (FAPE) को 
प्राििानसुँि सभबखन्िि कुनै पतन मातमलामा िपाईं िा िपाईंको स्कूल क्रडखस्रक्ट्टद्वारा उतचि प्रक्रिया सुनुिाइ अनुरोिहरू मार 

दायर िनग सक्रकन्छ। उतचि प्रक्रिया सुनुिाइहरू प्रशासतनक कानून न्यायािीश (ALJ) द्वारा सञ्चालन िररन्छ, प्रशासतनक 

सुनुिाइको कायागलय, जुन एक स्ििन्र राज्य तनकाय हो। उतचि प्रक्रिया सुनुिाइहरूमा सामान्यिया साक्षीहरूको ििाही र 
प्रमाणहरूको पररचय समािेश हुन्छ। उतचि प्रक्रिया सुनुिाइ अनुरोिहरू कतर्थि उल्लङ्घनको दईु िषग तभर दायर िररनु पछग (िलि 

प्रस्िुति िा जानकारी रोक्ट्नका लाति केही अपिादहरू सक्रहि।) 

सामुदातयक िुनासोहरू र उतचि प्रक्रिया सुनुिाइहरूको लाति समयरेिा र प्रक्रियाहरू िल व्याख्या िररएको छ। 

सामुदागयक उजुरी प्रक्रियाहरू 

34 CFR §§300.151–300.153; WAC 392-172A-05025-05045 
OSPI सुँि राज्यका िुनासोहरू समािान िन ेप्रक्रियाहरू छन।् प्रक्रियाहरू राज्य तनयमहरूमा समािेश छन ्र िेबसाइटमा 
राज्य िुनासोहरूको बारेमा जानकारी राखिएको छ। 

िपाईं, कुनै व्यवि, िा संस्र्थाले IDEA द्वारा तनयखन्रि खजल्ला, OSPI, िा अन्य कुनै शैखक्षक संस्र्थाले IDEA को भाि B, भाि B 
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लािू िन ेतनयमहरू, िा सभबखन्िि राज्य तनयमहरूको उल्लङ्घन िरेको विश्वास िनुग हुन्छ भने, िपाईंले अक्रफसको 
कायागलयमा तलखिि उजुरी दायर िनग सक्ट्न ुहुन्छ। सािगजतनक तनदेशन सुपररटेन्डेन्ट (OSPI), Special Education, PO Box 

47200, Olympia, WA 98504-7200। िपाईंले उजुरीको प्रतितलवप खजल्ला िा अन्य एजेन्सीलाई उपलब्ि िराउनुपछग 
जसको विरुद्ध िपाईंले उजुरी िरररहनुभएको छ। 

उजुरी दायर िदै 

तलखिि उजुरीमा िपाईंले िा उजुरी दिाग िन ेव्यवि िा संस्र्थाद्वारा हस्िाक्षर िररएको हुनु पछग र तनभन जानकारी समािेश िनुग पछग: 
• खजल्ला िा अन्य एजेन्सीले IDEA को भाि B को आिश्यकिा उल्लङ्घन िरेको कर्थन, भाि B लािू िन ेतनयमहरू, 

सभबखन्िि राज्य कानून िा तनयमहरू, िा खजल्ला िा अन्य एजेन्सीले मध्यस्र्थिा िा समािान सभझौिा कायागन्ियन 

िरररहेको छैन भन्ने कर्थन; 

• खजल्ला िा अन्य तनकायको नाम र ठेिाना; 
• विद्यार्थीको नाम, उजुरी विद्यार्थीका लाति वितशष्ट छ भने, र यक्रद विद्यार्थी घरबारविहीन छ भने सभपकग  जानकारी; 
• विद्यार्थीले पढेको विद्यालयको नाम; 

• वितशष्ट ि्यहरूको सार्थ समस्याको वििरण; 

• िपाईंले उजुरी फाइल िदाग यो जानकारी िपाईंलाई र्थाहा र उपलब्ि हुने हदसभम समस्याको प्रस्िाविि समािान; र 
• िपाईंको नाम, ठेिाना, र टेतलफोन नभबर। 

भन्दा बढी उल्लङ्घन भएको हुनु हुुँदैन OSPI द्वारा मातर्थका आिश्यकिाहरू पूरा िन ेउजुरी प्राप्त भएको तमतिभन्दा एक िषच अतघ। 

OSPI ले एउटा मोडेल फारम विकास िरेको छ जसलाई िपाईंले उजुरी दिाग िनग प्रयोि िनग सक्ट्न ुहुन्छ। यो फारम OSPI – 

Special Education – File a Community Complaint – बारभबार सोतिने प्रश्नहरू र अनुरोि फारमहरू िेब पषृ्ठमा उपलब्ि छ। 
िपाईंले यो फारम प्रयोि िनग आिश्यक छैन। 

उजुरी अनसुन्धान 

OSPI ले उजुरी प्राप्त िरेको 60 क्रदन पतछ तलखिि तनणगयको छानवबन िरी जारी िन ैपछग जबसभम समयको विस्िारको िारेन्टी 
छैन। 60 क्रदनको अितिमा, OSPI (1) ले खजल्लालाई उजुरीको जिाफ क्रदन आिश्यक छ; (2) िपाईंलाई िा उजुरीकिागलाई उजुरीका 
बारेमा र्थप जानकारी पेश िन ेमौका क्रदन्छ; (3) OSPI ल ेआिश्यक छ भनी तनिागरण िरेमा साइटमा स्ििन्र अनुसन्िान िनग 
सक्ट्छ; र, (4) सबै सान्दतभगक जानकारीको समीक्षा िदगछ र खजल्ला िा अन्य एजेन्सीले IDEA को भाि B सुँि सभबखन्िि 

आिश्यकिा उल्लङ्घन िरररहेको छ क्रक छैन भनेर स्ििन्र तनिागरण िदगछ। 

अनसुन्धान, विस्तार, गलखित गनर्चय 

60 क्ट्यालेन्डर-क्रदन समय सीमा मार विस्िार िनग सक्रकन्छ: (1) विशेष उजुरीको सन्दभगमा असािारण पररखस्र्थतिहरू अिखस्र्थि 

छन;् िा (२) िपाईं र विद्यालय खजल्ला स्िैखच्छक रूपमा वििाद समािान िनग मध्यस्र्थिा िा िैकखल्पक वििाद समािान विति 

माफग ि िुनासो समािान िनग समय बढाउन तलखिि रूपमा सहमि हुनु हुन्छ। 

तलखिि तनणगय िपाई िा उजुरी दिाग िन ेव्यवि र विद्यालय खजल्लामा पठाइन्छ। तलखिि तनणगयले प्रत्येक आरोपलाई सभबोिन 

िने छ। प्रत्येक आरोपका लाति, तलखिि तनणगयले ि्यको तनष्कषग, तनष्कषग, तनणगयको कारण र उल्लङ्घन भएको िण्डमा उजुरी 
समािान िनग आिश्यक मातनने कुनै पतन उतचि सुिारात्मक उपायहरू उल्लेि िन ेछ। 

िुनासो समाधान 

http://www.k12.wa.us/SpecialEd/DisputeResolution/CitizenComplaint.aspx
http://www.k12.wa.us/SpecialEd/DisputeResolution/CitizenComplaint.aspx
http://www.k12.wa.us/SpecialEd/DisputeResolution/CitizenComplaint.aspx
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OSPI ले उल्लङ्घन िा आफ्नो उजुरी प्रक्रिया माफग ि उपयुि सेिाहरू प्रदान िनग असफल भएको फेला पारेको िण्डमा, तनणगयले 
सभबोिन िछग: 

1. िी सेिाहरूको अस्िीकारलाई कसरी समािान िन,े जसमा उपयुि भएमा, मौक्रद्रक प्रतिपूतिग िा विद्यार्थी (हरू) को 
आिश्यकिाहरू अनुरूप अन्य सुिारात्मक कायगहरू प्रदान िन;े र 

2. सबै विद्यार्थीहरूको लाति विशेष तशक्षा सेिाहरूको उपयुि भविष्यको प्राििान। 

विशेष गशक्षा सामुदागयक उजुरी र उगचत प्रक्रिया सुनिुाई 

सामुदातयक िुनासो प्राप्त भयो भने त्यो पतन उतचि प्रक्रिया सुनुिाइको विषय हो िा उजुरीमा िेरै केसहरू छन ्र िीमध्ये एक िा 
बढी केसहरू उतचि प्रक्रिया सुनुिाईका अंश हुन,् OSPI ले सुनुिाई समाप्त नभएसभम उतचि प्रक्रिया सुनुिाईमा समािान भइरहेको 
उजूरीको कुनै पतन अंशलाई अलि राख्नुपछग (अनुसन्िान िने होइन)। उतचि प्रक्रिया सुनुिाईको भाि नभएका उजुरीमा कुनै पतन 

केस समयसीमातभर समािान िररनुपछग। 

उजुरीमा उठाइएको केस पक्रहले नै तिनै पक्षहरूले समािेश िन ेउतचि प्रक्रिया सुनुिाईमा तनणगय िररएको भएमा सुनुिाईको तनणगय 

बाध्यकारी हुन्छ र OSPI ले उजुरीकिागलाई सूतचि िनुगपछग क्रक उसल ेत्यो केसको अनुसन्िान निनग सक्ट्छ। 

OSPI ले एक क्रडखस्रक्ट्टले उतचि प्रक्रियाको तनणगय कायागन्ियन िनग असफल भएको आरोप लिाएको िुनासो समािान िनुगपछग। 

उगचत प्रक्रिया सुनुिाई प्रक्रियाहरू 

34 CFR §§300.507-300.513; WAC 392-172A-05080-05125 

सामान्य 

िपाईं िा स्कूल क्रडखस्रक्ट्टले िपाईंको बच्चाको पक्रहचान, मूल्यांकन िा बच्चाको शैखक्षक तनयुवि िा िपाईंको बच्चालाई FAPE को 
प्राििानसभबन्िी कुनै पतन मातमलामा उतचि प्रक्रिया सुनुिाईबारे अनुरोि फाइल िनग सक्ट्नुहुन्छ। क्रडखस्रक्ट्टले उतचि प्रक्रिया 
सुनुिाई अनुरोि दायर िदाग िा िपाईंले यो जानकारी अनुरोि िदाग िपाईंलाई कुनै पतन तनशुल्क िा कम लाििमा कानूनी र अन्य 

सान्दतभगक सेिाहरू उपलब्ि िराउनु पछग। उतचि प्रक्रिया सुनुिाई प्रक्रियाहरूका लाति "िपाईं" मा िपाईंले राख्नुभएको भएमा 
िपाईंको िक्रकल समािेश छ र "क्रडखस्रक्ट्ट" मा क्रडखस्रक्ट्टको िकील समािेश छ, क्रडखस्रक्ट्टलाई िकीलद्वारा प्रतितनतित्ि िररएको 
छ। 

फाइगलङ 

सुनुिाई अनुरोि िनगका लाति िपाईंले िा क्रडखस्रक्ट्टले अको पक्षलाई उतचि प्रक्रिया सुनुिाई अनुरोि पेश िनुगपछग। त्यो अनुरोिमा 
िल सूचीबद्ध सबै सामग्री समािशे हुनुपछग र िोप्य राखिएको हुनुपछग। 

अनुरोि िपाईं िा क्रडखस्रक्ट्ट, जसले पतन दायर िरेमा OSPI को तनयुि व्यवि, प्रशासतनक सुनुिाईको कायागलय (OAH) ले तनभन 

ठेिानामा सुनुिाईको अनुरोिको प्रतितलवप पतन उपलब्ि िराउनुपछग: 

Office of Administrative Hearings 

600 University Street, Suite 1500 

Seattle, WA 98101-3126 

Fax: 206-587-5135 

उतचि प्रक्रिया सुनुिाई अनुरोि समािेश हुनुपछग: 
1. विद्यार्थीको नाम; 
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2. विद्यार्थीका तनिासको ठेिाना; 
3. विद्यार्थीको स्कूलको नाम; 

4. विद्यार्थी घरबारविहीन बालक िा युिा हो भने, विद्यार्थीको सभपकग  जानकारी; 
5. समस्याका प्रकृतिको वििरण, समस्यासुँि सभबखन्िि ि्यहरू सक्रहि; र 
6. िपाईं िा त्यस समयको क्रडखस्रक्ट्ट लाई ज्ञाि र उपलब्ि भएका समस्याको प्रस्िाविि समािान। 

उगचत प्रक्रिया सुनिुाई अनरुोधमा सुनिुाई िनुचअगि आिश्यक सूचना 
िपाईं िा क्रडखस्रक्ट्टले अन्य पक्षसुँि उतचि प्रक्रिया सुनुिाई अनुरोि पूरा निरेसभम र मातर्थ सूचीबद्ध जानकारी समािेश भएको 
अनुरोिको प्रतितलवप OAH प्रदान निरेसभम िपाईं िा क्रडखस्रक्ट्टको उतचि प्रक्रिया सुनुिाई नहुन सक्ट्छ। 

सुनिुाई अनरुोधको पयाचप्तता 
अिाक्रड बढ्न उतचि प्रक्रिया सुनुिाई अनुरोिका लाति यसलाई पयागप्त मान्नुपछग। पयागप्त भन्नाले अनुरोिले मातर्थ उखल्लखिि 

फाइतलङअन्ििगि सामग्रीका आिश्यकिाहरू पूरा िछग। उतचि प्रक्रिया सुनुिाई अनुरोि प्राप्त िन ेपक्षले 15 क्ट्यालेण्डर क्रदनतभर 

ALJ र अको पक्षलाई तलखिि रूपमा सूतचि निरेसभम उतचि प्रक्रिया सुनुिाई अनुरोिलाई पयागप्त मातनने छ। 

अपयागप्तिाको सूचना प्राप्त भएको पाुँच क्ट्यालेण्डर क्रदनतभर, ALJ ल ेउतचि प्रक्रिया सुनुिाई अनुरोिअनुसार मातर्थ सूचीबद्ध 

आिश्यकिाहरू पूरा िछग क्रक िदैन भन्ने तनणगय िनुगपछग र िपाईंलाई र क्रडखस्रक्ट्टलाई िुरुन्ि ैतलखिि रूपमा सूतचि िनुगपछग। 

सुनिुाई अनरुोधको संशोधन 

िपाईंले िा क्रडखस्रक्ट्टले सुनुिाई अनुरोिमा पररििगन िनग सक्ट्नुहुन्छ: 

1. अको पक्षले तलखिि पररििगनहरूलाई स्िीकृि िदगछ र िल िणगन िररएको ररजोल्युशन बैठकमाफग ि (िपाईं, 

अतभभािकले उतचि प्रक्रिया सुनुिाईका लाति अनुरोि िनुगभएको भएमा) सुनुिाई अनुरोि समािान िन ेमौका क्रदइन्छ; 

िा 
2. उतचि प्रक्रिया सुनुिाई सुरु हुनुभन्दा पाुँच क्रदनअतघ सुनुिाई अतिकारीले पररििगनका लाति अनुमति क्रदन्छ। 

िपाईं सुनुिाईका लाति अनुरोि िन ेपक्षको हुनुहुन्छ र िपाईंले उतचि प्रक्रिया सुनुिाई अनुरोिमा पररििगन िनुगभएमा ररजोल्युशन 

बैठकको समयसीमा र ररजोल्युशनको समयािति (हेनुगहोस:् ररजोल्युशन प्रक्रिया) तमतिमा संशोतिि अनुरोि दायर िररएको िा 
ALJ ले अनुरोि स्िीकृि िरेको तमतिमा फेरर सुरु हुन्छ। 

उगचत प्रक्रिया सुनिुाई अनरुोधको क्रडखस्रक्ट्टको प्रगतक्रिया 
क्रडखस्रक्ट्टले िपाईंलाई पूिग तलखिि सूचना पठाएको छैन भने शीषगक अन्ििगि िणगन िररए अनसुार पूिग तलखिि सूचना जुन 

िपाईंको उतचि प्रक्रिया सुनुिाई अनुरोिमा समािेश विषयिस्िुको सभबन्िमा क्रडखस्रक्ट्टले 10 क्ट्यालेण्डर क्रदनतभर उतचि प्रक्रिया 
सुनुिाई अनुरोि प्राप्त िदै िपाईंलाई प्रतिक्रिया पठाउने छ जसमा तनभन समािेश हुन्छ: 

1. उतचि प्रक्रिया सुनुिाई अनुरोिमा उठाइएको कारबाही िनग क्रडखस्रक्ट्टले क्रकन प्रस्िाि ियो िा अस्िीकार ियो भन्ने 

स्पष्टीकरण; 

2. िपाईंको बच्चाको IEP टोलीले विचार िरेका अन्य विकल्पहरूको वििरण र िी विकल्पहरू क्रकन अस्िीकार िररयो भन्ने; 

3. प्रत्येक मूल्यांकन प्रक्रियाको वििरण, मूल्यांकन, अतभलेि िा प्रस्िाविि िा अस्िीकार िररएका कायगका लाति आिारको 
रूपमा प्रयोि िररएको क्रडखस्रक्ट्टको ररपोटग; र 

4. क्रडखस्रक्ट्टको प्रस्िाविि िा अस्िीकार िररएको कायगसुँि सभबखन्िि अन्य कारकहरूको वििरण। 

क्रडखस्रक्ट्टले अझै पतन िपाईंको उतचि प्रक्रिया सुनुिाई अनुरोि अपयागप्त छ भनी दाबी िनग सक्ट्छ, िर यसले िपाईंलाई मातर्थका 
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विन्दहुरू 1-4 मा जानकारी प्रदान िदगछ। 

उगचत प्रक्रिया सुनिुाई अनरुोधमा अन्य पक्षको प्रगतक्रिया 
अनुशासनका लाति उतचि द्रिु प्रक्रिया सुनुिाईहरू बाहेक, िण्ड अन्ििगि छलफल िररएका, अनुशासनका लाति उतचि प्रक्रिया 
सुनुिाई प्रक्रियाहरू, उतचि प्रक्रिया सुनुिाई अनुरोि प्राप्त िन ेपक्षले अनुरोि प्राप्त िरेको 10 पारो क्रदनतभर अन्य पाटीलाई 

प्रतिक्रिया पठाउनु पछग जसले विशेष रूपमा अनुरोि िररएका केसहरूलाई समािान िदगछ। कुनै पतन पक्षले अझै पतन उतचि 

प्रक्रिया सुनुिाईको अनुरोि अपयागप्त छ भनी दाबी िनग सक्ट्छ। 

मोडल फारमs 

34 CFR §300.509; WAC 392-172A-05085 
OSPI ले उतचि प्रक्रिया सुनुिाईको अनुरोि फाइल िनगमा मद्दि िनगका लाति मोडल उतचि प्रक्रिया सुनुिाई अनुरोि फारम विकास 

िरेको छ। फारम OSPI – विशेष तशक्षामा उपलब्ि छ – सुनुिाई प्रक्रियाका लाति अनुरोि िनुगहोस ्– बारभबार सोतिएका प्रश्नहरू र 
अनुरोि फारमहरू िेब पषृ्ठ. 

िपाईंले यो फारम प्रयोि िनग आिश्यक छैन। िर्थावप, उतचि प्रक्रिया सुनुिाईको अनुरोिमा आिश्यक सबै जानकारी समािेश 

नभएको िण्डमा उतचि प्रक्रिया सुनुिाईका लाति िपाईंको अतिकार अस्िीकार िा क्रढलाइ हुन सक्ट्छ। िपाईंले आफ्नो क्रडखस्रक्ट्टको 
विशेष तशक्षा विभािबाट सुनुिाई अनुरोि फारमको प्रतितलवप पतन प्राप्त िनग सक्ट्नुहुन्छ। 

व्यवि प्रक्रिया सुनुिाई विचारागधन हुुँदा विद्यार्थी गनयुवि 

34 CFR §300.518; WAC 392-172A-05125 
शीषगक अन्ििगि िल प्रदान िररएको बाहेक D विशेष तशक्षाका लाति योग्य विद्यार्थीहरूका लाति अनुशासन प्रक्रियाहरू, एक पटक 

उतचि प्रक्रिया सुनुिाई अनुरोि अको पक्षलाई पठाइएपतछ, समािान प्रक्रियाको अितिमा र कुनै पतन तनष्पक्ष उतचि प्रक्रिया 
सुनुिाई िा ALJ को तनणगयको अपील सक्रहिको अदालिको कायगिाहीको तनणगयको प्रिीक्षा िदै, िपाईं र क्रडखस्रक्ट्ट सहमि 

नभएसभम िपाईंको बच्चा आफ्नो ििगमान शैखक्षक तनयुविमा रहनु पछग। 

उतचि प्रक्रियाको कायगिाहीको िममा विद्यार्थीको खस्र्थतिले IEP टोलीलाई आिश्यकिा अनुसार िा आिश्यकिा अनुसार बैठक िनग 
तनषेि िदैन। IEP टोलीले िी पररििगनहरू वििादमा नभएसभम विद्यार्थीको IEP अद्याितिक र कायागन्ियन िनग सक्ट्छ। 

उतचि प्रक्रिया सुनुिाई अनुरोिमा सािगजतनक स्कूलमा प्रारखभभक भनागका लाति आिेदन समािेश भएमा िपाईंको सहमतिमा 
आफ्ना बच्चालाई त्यस्िा सबै प्रक्रियाहरू पूरा नभएसभम तनयतमि सािगजतनक स्कूल कायगिममा राखिनु पछग। 

उतचि प्रक्रिया सुनुिाई अनुरोिमा IDEA को भाि B अन्ििगि प्रारखभभक सेिाहरूको प्राििान भएमा िपाईंको बच्चाका लाति जो 
IDEA को भाि C अन्ििगि सेिा िररुँदै छ, IDEA को भाि B मा पररििगन भइरहेको छ र जो अब भाि C सेिाहरूका लाति योग्य 

छैन। िपाईंको बच्चा िीन िषगको भएको छ, क्रडखस्रक्ट्टले उसल ेिा उसल ेप्राप्त िरररहेका भाि C सेिाहरू प्रदान िनग आिश्यक छैन। 
िपाईंको बच्चा IDEAको भाि B अन्ििगि योग्य फेला पयो र िपाईंले पक्रहलो पटक आफ्नो बच्चालाई विशेष तशक्षा र सभबखन्िि 

सेिाहरू प्राप्त िनगका लाति सहमति क्रदनुभएमा कारबाहीको नतिजा बाुँकी रहुँदा, क्रडखस्रक्ट्टले िी विशेष तशक्षा र सभबखन्िि सेिाहरू 

प्रदान िनुगपछग। िपाईं र क्रडखस्रक्ट्टवबचको वििादमा छैन। 

ALJ यक्रद तनयुविको पररििगन उपयुि छ भन्ने तनणगयमा पुग्छ भने तनयुवि सभबन्िी तनणगयलाई िपाईं र स्कूल क्रडखस्रक्ट्ट बीचको 
कुनै पतन अदालिको उतचि प्रक्रियाको तनणगयको अपीलको िममा तनयुविको उदे्दश्यका लाति सभझौिाको रूपमा मातनने छ। 

https://www.k12.wa.us/student-success/special-education/dispute-resolution/request-due-process-hearing
https://www.k12.wa.us/student-success/special-education/dispute-resolution/request-due-process-hearing
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ररजोल्युशन प्रक्रिया 
34 CFR §300.510; WAC 392-172A-05090 

ररज्योल्यशुन बठैक 

िपाईंले क्रडखस्रक्ट्टमा आफ्नो उतचि प्रक्रिया सुनुिाई अनुरोि दायर िरेको 15 क्ट्यालेण्डर क्रदनतभर र OAH, क्रडखस्रक्ट्टले िपाईंसुँि 

र िपाईंको उतचि प्रक्रिया सुनुिाई अनुरोिमा पक्रहचान िररएका ि्यहरूको विशेष ज्ञान भएका IEP टोलीका सभबखन्िि सदस्य िा 
सदस्यहरूसुँि बैठक बोलाउनु पछग। यो बैठक िपाईं र क्रडखस्रक्ट्ट मध्यस्र्थिा िनग िा ररजोल्युशन बैठक माफ िनग सहमि नहुन्जेल 

उतचि प्रक्रिया सुनुिाई समय सुरु हुनुअतघ नै हुनुपछग। बैठक: 

1. क्रडखस्रक्ट्टको िफग बाट तनणगय िने अतिकार भएको क्रडखस्रक्ट्टको प्रतितनति समािेश िनुगपछग; र 
2. िपाईं एक िकीलसुँि नभएसभम क्रडखस्रक्ट्टको िकील समािेश िनग सक्ट्नहुुुँदैन। 

बैठकको उदे्दश्य िपाईं आफ्नो उतचि प्रक्रिया सुनुिाई अनुरोि र अनुरोिको आिार बन्ने ि्यहरूका बारेमा छलफल िनगका लाति 

छ, िाक्रक क्रडखस्रक्ट्टको वििादको समािान िन ेअिसर हो। िपाईं र क्रडखस्रक्ट्टले ररजोल्युशन बैठकमा उपखस्र्थि हुन IEP टोलीका 
सान्दतभगक सदस्यहरू तनिागरण िनुगहुन्छ। 

ररजोल्युशन बैठक आिश्यक छैन: 

1. िपाईं र क्रडखस्रक्ट्ट बैठक छोड्न तलखिि रूपमा सहमि हुनुहुन्छ; िा 
2. शीषगक मध्यस्र्थिा। अन्ििगि िणगन िररएअनुसार िपाईं र क्रडखस्रक्ट्ट मध्यस्र्थिा प्रक्रिया प्रयोि िनग सहमि हुनुहुन्छ। 

ररजोल्यशुनको अिगध 

क्रडखस्रक्ट्टले क्रडखस्रक्ट्ट र OAH लाई उतचि प्रक्रिया सुनुिाई अनुरोि उपलब्ि िराएको 30 क्ट्यालेण्डर क्रदनतभर िपाईंको सन्िुवष्टका 
लाति उतचि प्रक्रिया सुनुिाई अनुरोि समािान निरेको िण्डमा उतचि प्रक्रिया सुनुिाई हुन सक्ट्छ। 

अखन्िम तनणगय जारी िनगका लाति 45-क्ट्यालेण्डर-क्रदनको समयसीमा 30-क्ट्यालेण्डर-क्रदन ररजोल्युशन अितिको अन्त्यमा, 30-

क्ट्यालेण्डर-क्रदनको ररजोल्युशन अितिमा िररएको समायोजनका लाति केही अपिादहरू सक्रहि, िल िणगन िररए अनुसार सुरु 

हुन्छ। 

जबसभम िपाईं र क्रडखस्रक्ट्ट दबुैले ररजोल्युशन प्रक्रिया छोड्न िा मध्यस्र्थिा प्रयोि िनग सहमि हुनुभएको छैन भने िपाईंले 
ररजोल्युशन बैठकमा भाि तलन असफल भएमा िपाईंले बैठकमा भाि तलन सहमि नभएसभम समािान प्रक्रिया र उतचि प्रक्रिया 
सुनुिाईको समयाितिमा क्रढलो हुने छ। 

क्रडखस्रक्ट्टले उतचि प्रयास िरेर र िी प्रयासहरूलाई दस्िािेज बनाएर ररजोल्युशन बैठकमा िपाईंको सहभातििा प्राप्त िनग नसकेमा 
क्रडखस्रक्ट्टले 30-क्ट्यालेण्डर-क्रदनको ररजोल्युशन अितिको अन्त्यमा ALJ लाई िपाईंको उतचि प्रक्रिया सुनुिाई अनुरोि िारेज िनग 
अनुरोि िनग सक्ट्छ। स्कूल क्रडखस्रक्ट्टले ररजोल्युशन बैठकका लाति समय र स्र्थानमा पारस्पररक सहमतिको व्यिस्र्था िनग आफ्ना 
प्रयासहरूको दस्िािेज िनुगपछग। कािजािका रेकडगले प्रयासहरू समािेश िदगछ, जस्ि:ै 

1. कल िररएका िा प्रयास िररएका टेतलफोन कलहरूको विस्ििृ रेकडग र िी कलहरूको नतिजा; 
2. िपाईंलाई पठाइएका पराचारको प्रतितलवप र प्राप्त िरेका प्रतिक्रियाहरू; र 
3. िपाईंको घर िा कायगस्र्थलमा िररएका भ्रमणहरूको विस्ििृ रेकडग र िी भ्रमणहरूको नतिजा। 

क्रडखस्रक्ट्टले क्रडखस्रक्ट्ट र OAH िा लाई िपाईंको उतचि प्रक्रिया सुनुिाई अनुरोि उपलब्ि िराएका 15 क्ट्यालेण्डर क्रदनतभर 

ररजोल्युशन बैठक िनग असफल भएमा क्रडखस्रक्ट्टले ररजोल्युशन बैठकमा भाि तलन असफल हुुँदा िपाईंले ALJ लाई 45-
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क्ट्यालेण्डर-क्रदनको बाुँकी प्रक्रिया सुनुिाई समयसीमा सुरु िनग आदेश क्रदन सक्ट्नुहुन्छ। 

30-क्ट्यालेण्डर-क्रदन ररजोल्यशुन अिगधका समायोजनहरू 

िपाईं र क्रडखस्रक्ट्ट ररजोल्युशन बैठक माफ िनग तलखिि रूपमा सहमि हुनुहुन्छ भने त्यसपतछ 45-क्ट्यालेण्डर-क्रदनको समयसीमा 
उतचि प्रक्रिया सुनुिाईका लाति अको क्रदन सुरु हुन्छ। 

मध्यस्र्थिा िा ररजोल्युशन बैठक सुरु भएपतछ र 30-क्ट्यालेण्डर-क्रदनको ररजोल्युशन अिति समाप्त हुनुअतघ, िपाईं र क्रडखस्रक्ट्ट 

तलखिि रूपमा सहमि हुनुहुन्छ क्रक कुनै सभझौिा सभभि छैन भने िोक्रकएको प्रक्रिया सुनुिाईका लाति 45- क्ट्यालेण्डर-क्रदनको 
समयसीमा अको क्रदन सुरु हुन्छ। 

िपाईं र क्रडखस्रक्ट्ट मध्यस्र्थिा प्रक्रिया प्रयोि िनग सहमि हुनुहुन्छ, िर अझै सभम सभझौिामा पुग्नु भएको छैन भने 30-

क्ट्यालेण्डर-क्रदनको ररजोल्युशन अितिको अन्त्यमा दिुै पक्षहरू एक सभझौिा नभएसभम मध्यस्र्थिा जारी राख्न तलखिि रूपमा 
सहमि हुन सक्ट्छन।् िर्थावप, िपाईं िा क्रडखस्रक्ट्ट मध्यस्र्थिा प्रक्रियाबाट पतछ हट्नुभएमा त्यसपतछ आिश्यक प्रक्रिया सुनुिाईका 
लाति 45-क्ट्यालेण्डर-क्रदनको समयसीमा अको क्रदन सुरु हुन्छ। 

गलखित समाधान सभझौता 
िपाईं र क्रडखस्रक्ट्टले िपाईंको वििाद ररजोल्युशन बैठकमा समािान िनुगभएमा िपाईं र क्रडखस्रक्ट्टले कानूनी रूपमा बाध्यकारी 
सभझौिामा प्रिेश िनुगपछग जुन यस प्रकार छ: 

1. िपाईंले र क्रडखस्रक्ट्टलाई बाुँध्ने अतिकार प्राप्त क्रडखस्रक्ट्टको प्रतितनतिद्वारा हस्िाक्षर िररएको; र 
2. सक्षम क्षेरातिकारको कुनै पतन िातशंिटन राज्य उच्च अदालि िा संयुि राज्यको क्रडखस्रक्ट्ट अदालिमा लािू िनग योग्य। 

सभझौता समीक्षाको अिगध 

िपाईं र क्रडखस्रक्ट्टले ररजोल्युशन बैठकपतछ कुनै सभझौिामा हस्िाक्षर िनुगभएमा िपाईं िा क्रडखस्रक्ट्टले सभझौिामा हस्िाक्षर 
िरेको िीन क्रदनतभर सभझौिा रद्द िनग सक्ट्नुहुन्छ। 

गनष्पक्ष देय प्रक्रिया सुनुिाई 34 CFR §300.511; WAC 392-172A-05080; 

WAC 192-172A-05090-05100; WAC 392-172A-05160 

सामान्य 

जब पतन उतचि प्रक्रिया सुनुिाई अनुरोि दायर िररन्छ, िपाईं िा वििादमा संलग्न क्रडखस्रक्ट्टसुँि तनष्पक्ष उतचि प्रक्रिया 
सुनुिाईका लाति अिसर हुनुपछग। 

प्रशासगनक काननूी न्यायाधीश (ALJ) 

सुनुिाई एक योग्य स्ििन्र ALJ द्वारा संचालन िररन ेछ जुन प्रशासतनक सुनुिाईको कायागलय (OAH) द्वारा कायगरि छ। 

कखभिमा पतन, ALJ: 

1. OSPI िा बालबातलकाको तशक्षा िा हेरचाहमा संलग्न क्रडखस्रक्ट्टको कमगचारी हुनु हुुँदैन। िर्थावप, कुनै व्यविलाई एजेन्सीले 
ALJ को रूपमा सेिा िनग भुिान िरेको छ भन्दैमा उ एजेन्सीको कमगचारी हुुँदैन; 

2. सुनुिाईमा ALJ को तनष्पक्षिासुँि संघषग िररन ेव्यवििि िा व्यािसातयक चासो हुनु हुुँदैन; 
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3. जानकार हुनुपदगछ र IDEA का प्राििान र IDEA सभबन्िी संघीय र राज्य तनयमहरू र संघीय र राज्य अदालिहरूद्वारा 
IDEA का कानूनी व्याख्याहरू बुझ्नुपछग; र 

4. सुनुिाईहरू उपयुि, मानक कानुनी अभ्याससुँि सुसंिि, संचालन िन ेर तनणगयहरू िनग र लेख्न ेज्ञान र क्षमिा हुनुपछग। 

OSPI ले ALJ का रूपमा सेिा िन ेव्यविहरूको सूची राख्छ, जसमा प्रत्येक व्यविको योग्यिाको वििरण समािेश हुन्छ। 

उगचत प्रक्रिया सुनिुाईको विषयिस्त ु

उतचि प्रक्रिया सुनुिाईका लाति अनुरोि िने पक्षले अन्य पक्ष सहमि नभएसभम उतचि प्रक्रिया सुनुिाई अनुरोि, मा समािान 

निररएका केसहरू उठाउन सक्ट्दैनन।् 

सुनिुाईका लागि अनरुोध िने समयसीमा 
िपाईं िा क्रडखस्रक्ट्टले िपाईंको उतचि प्रक्रिया फाइल िनुगपछग सुनुिाई अनुरोिमा समािान िररएका केसहरूका बारेमा िपाईंले िा 
क्रडखस्रक्ट्टलाई र्थाहा भएको िा र्थाहा भएका तमतिको दईु िषगतभर सुनुिाई अनुरोि। 

समयसीमाका अपिादहरू 

िपाईंले उतचि प्रक्रिया सुनुिाई अनुरोि फाइल िनग सक्ट्नुहुन्न भने मातर्थको समयसीमा लािू हुुँदैन क्रकनभने: 

1. क्रडखस्रक्ट्टले विशेष िरी िपाईंले आफ्नो सुनुिाई अनुरोिमा उठाइरहनुभएको समस्या िा समस्या समािान भएको छ 

भनी िलि प्रस्िुति क्रदएको छ; िा 
2. क्रडखस्रक्ट्टल ेIDEA को भाि B अन्ििगि िपाईंलाई उपलब्ि िराउन आिश्यक तर्थयो भन्ने जानकारी िपाईंबाट रोकेको 

छ। 

सुनुिाई अगधकारहरू 

34 CFR §300.512; WAC 392-172A-05100 

सामान्य 

िपाईंसुँि उतचि प्रक्रिया सुनुिाई (अनुशासनात्मक प्रक्रियाहरूसुँि सभबखन्िि सुनुिाईसक्रहि) मा आफ्नो प्रतितनतित्ि िन े

अतिकार छ। उतचि प्रक्रिया सुनुिाई (अनुशासनात्मक प्रक्रिया सभबन्िी सुनुिाईसक्रहि) को पक्षको रूपमा िपाईं र स्कूल 

क्रडखस्रक्ट्टको अतिकार छ: 

1. कुनै िक्रकलद्वारा प्रतितनतित्ि िररनुहोस ्र अक्षमिा भएका विद्यार्थीहरूका समस्याहरूको सभबन्िमा विशेष ज्ञान िा 
प्रतशक्षण भएका व्यविहरूको संि र सल्लाह तलनुहोस;् 

2. प्रमाण प्रस्िुि िनुगहोस ्र सामना िनुगहोस,् िस-परीक्षण र साक्षीहरूको उपखस्र्थति आिश्यक छ; 

3. सुनुिाईमा कुनै पतन प्रमाण प्रस्िुि िनग तनषेि िनुगहोस ्जुन सुनुिाई हुनु भन्दा कखभिमा पाुँच कायग क्रदनअतघ अको 
पक्षलाई िुलासा िररएको छैन; 

4. सुनुिाईको तलखिि िा िपाईंको विकल्पमा इलेक्ट्रोतनक, शब्द-शब्द रेकडग प्राप्त िनुगहोस;् र 
5. ि्य र तनणगयहरूको तलखिि िा िपाईंका विकल्पमा इलेक्ट्रोतनक तनष्कषगहरू प्राप्त िनुगहोस।् 

जानकारीको अगतररि प्रकटीकरर् 

उतचि प्रक्रिया सुनुिाई हुनुभन्दा कखभिमा पाुँच व्यािसातयक क्रदनअतघ िपाईं र क्रडखस्रक्ट्टले िपाईं िा क्रडखस्रक्ट्टले सुनुिाईमा प्रयोि 

िनग चाहेको मूल्यांकनको आिारमा त्यो तमतिमा पूरा भएका सबै मूल्यांकन र तसफाररसहरू एक अकागलाई िुलासा िनुगपछग। 
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ALJ ले यो आिश्यकिा पूरा िनग असफल हुने कुनै पतन पक्षलाई अन्य पक्षको सहमति वबना सुनुिाईमा सान्दतभगक मूल्यांकन िा 
तसफाररस पेश िनगबाट रोक्ट्न सक्ट्छ। 

सुनिुाईमा आमाबाबकुो अगधकार 
िपाईंलाई तनभनका लाति अतिकार क्रदइनुपछग: 

1. आफ्नो बच्चालाई उपखस्र्थि िराउनुहोस;् 

2. सािगजतनक सुनुिाई िोल्नुहोस;् र 
3. सुनुिाईको अतभलेि, ि्यको तनष्कषग र िपाईंलाई कुनै शुल्क वबना प्रदान िररएका तनणगयहरू राखु्नहोस।् 

समयसीमा र सुनुिाईको सुविधा 
34 CFR §300.515; WAC 392-172-05110 
ररजोल्युशन बैठकहरूका लाति 30-क्ट्यालेण्डर-क्रदनको अिति समाप्त भएको 45 क्ट्यालेण्डर क्रदनभन्दा पतछ होइन िा समायोखजि 

ररजोल्युशन समयसीमा समाप्त भएको 45 क्ट्यालेण्डर क्रदनपतछ होइन: 

1. सुनुिाई अखन्िम तनणगयमा पुग्छ; र 
2. तनणगयको प्रतितलवप प्रत्येक पक्षलाई पठाइन्छ। 

ALJ ले कुनै पतन पक्षको अनुरोिमा मातर्थ िणगन िररएको 45-क्ट्यालेण्डर-क्रदनको समयाितिभन्दा बाक्रहरका वितशष्ट विस्िारहरू 

प्रदान िनग सक्ट्छ। 

प्रत्येक सुनुिाई िपाईं र िपाईंका बच्चालाई उतचि रूपमा सुवििाजनक समय र स्र्थानमा संचालन िररन ुपछग। 

सुनुिाईका गनर्चयहरू 

34 CFR § 300.513; WAC 392-172-05100–05105 

ALJ को गनर्चय 

िपाईंको बच्चाले तनशुल्क उपयुि सािगजतनक तशक्षा (FAPE) प्राप्त िरेको छ क्रक छैन भन्नेबारे ALJ को तनणगय ठोस आिारमा 
हुनुपछग। 

िपाईंले क्रडखस्रक्ट्टले प्रक्रियािि उल्लंघन िरेको आरोप लिाउनुभएको सुनुिाईमा ALJ ले प्रक्रियािि अपयागप्तिाहरू भएमा मार ै

िपाईंको बच्चाले FAPE प्राप्त निरेको पत्ता लिाउन सक्ट्छ: 

1. िपाईंका बच्चाको FAPE को अतिकारमा हस्िक्षेपले; 
2. िपाईंको बच्चालाई FAPE को प्राििानसभबन्िी तनणगय प्रक्रियामा भाि तलने िपाईंको अिसरमा महत्त्िपूणग रूपमा 

हस्िक्षेप िररएको छ; िा 
3. शैखक्षक लाभबाट िखञ्चि भयो। 

गनमाचर् िण्ड 

ALJ ले FAPE उल्लंघन फेला पारेन भने पतन, ALJ ले अझै पतन क्रडखस्रक्ट्टलाई IDEA को भाि B (34 CFR §§300.500 देखि 

300.536) अन्ििगि संघीय तनयमहरूको प्रक्रियात्मक सुरक्षा िण्डमा आिश्यकिाहरू पूरा िनग आदेश क्रदन सक्ट्छ। 
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उगचत प्रक्रिया सुनिुाईका लागि िुट्टै अनरुोध 

िपाईंले पक्रहले नै दायर िररएको उतचि प्रक्रिया सुनुिाई अनुरोिबाट अलि केसमा छुट्टै उतचि प्रक्रिया सुनुिाई अनुरोि फाइल 

िनग सक्ट्नुहुन्छ। 

गनष्कषच र सल्लाहकार प्यानल र सामान्य सािचजगनक गनर्चय 

OSPI ले कुनै पतन व्यवििि रूपमा पक्रहचान योग्य जानकारी मेटाउुँछ, र: 
1. िातशंिटनको विशेष तशक्षा सल्लाहकार सतमति (SEAC) लाई उतचि प्रक्रिया सुनुिाईमा तनष्कषग र तनणगयहरू प्रदान 

िदगछ; र 
2. िी तनष्कषगहरू र तनणगयहरू जनिाका लाति उपलब्ि िराउुँदछ। 

गनर्चयको अन््य; अपील 34 CFR §300.514; WAC 392-172A-05115 

सुनुिाईमा संलग्न कुनै पतन पक्ष (िपाईं िा क्रडखस्रक्ट्ट) ले िल िणगन िररएअनुसार कुनै पतन पक्ष (िपाईं िा क्रडखस्रक्ट्ट) ले तसतभल 

कारबाही ल्याएर तनणगयको अपील निरेसभम उतचि प्रक्रियाको सुनुिाईमा िररएको तनणगय (अनुशासनात्मक प्रक्रियाहरू सभबन्िी 
सुनुिाईसक्रहि) अखन्िम हुन्छ। । 

गसगभल कारबाहीहरू, ती कायचहरू फाइल िने समय अिगधसक्रहत 34 CFR 

§300.516; WAC 392-172A-05115 

सामान्य 

कुनै पतन पक्ष उतचि प्रक्रियाको सुनुिाई (अनुशासनात्मक प्रक्रिया सभबन्िी सुनुिाईसक्रहि) मा भएको तनष्कषग र तनणगयमा सहमि 

भएन भने त्यो पक्षलाई केसको विषय भएको सन्दभगमा नािररक कारबाही िन ेअतिकार छ। उतचि प्रक्रियाको सुनुिाई। यो 
कारबाही सक्षम क्षेरातिकारको राज्य अदालिमा (यस प्रकारको केस सुन्ने अतिकार भएको राज्य अदालि) िा संयुि राज्यको 
क्रडखस्रक्ट्ट अदालिमा ल्याइन्छ। संयुि राज्यका क्रडखस्रक्ट्ट अदालिहरूले वििादमा रहेको रकमलाई ध्यान नक्रदई IDEA को भाि B 

अन्ििगि ल्याइएका कायगहरूमा शासन िने अतिकार छ। 

समयसीमा 
कारबाही ल्याउने पक्षले नािररक कारबाही दायर िन ेALJ को तनणगयको तमतिदेखि 90 क्ट्यालेण्डर क्रदन पाउने छ। 

अगतररि प्रक्रियाहरू 

कुनै पतन नािररक कारबाहीमा अदालि: 

1. प्रशासतनक कायगिाहीको रेकडग प्राप्त िदगछ; 

2. िपाईंको अनुरोिमा िा क्रडखस्रक्ट्टको अनुरोिमा र्थप प्रमाणहरू सुन्छ; र 
3. प्रमाणको प्रबलिाअनुसार आफ्नो तनणगयलाई आिार बनाउुँछ र अदालिले उपयुि तनणगय िरेर राहि क्रदन्छ। 

गनमाचर्को गनयम 

IDEA को भाि B मा कुनै पतन कुराले US संवििानअन्ििगि उपलब्ि अतिकार, प्रक्रिया र उपचारहरूलाई प्रतिबखन्िि िा सीतमि 

िदैन। यसले 1990 को अमेररकी असक्षमिा ऐन, 1973 को पुनस्र्थागपना ऐनको शीषगक V (िारा 504) िा अन्य संघीय कानूनहरू 

असक्षमिा भएका विद्यार्थीहरूको अतिकारको संरक्षण िदगछ। िर्थावप िपाईं यी कानूनहरू अन्ििगि तसविल कारबाही दायर िदै 
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हुनुहुन्छ र IDEA को भाि B अन्ििगि पतन उपलब्ि रहेको राहि िोज्दै हुनुहुन्छ भने मातर्थ िणगन िररएका उतचि प्रक्रिया सुनुिाई 

प्रक्रियाहरू IDEA को भाि B अन्ििगि िपाईंले कारबाही दायर िनुगभएमा आिश्यक पन ेहदसभम समाप्त हुनुपदगछ। यसको अर्थग यो 
हो क्रक िपाईंसुँि IDEA अन्ििगि उपलब्ि भएकाहरूसुँि तमल्दाजुल्दा अन्य कानुनहरू अन्ििगि उपलब्ि उपायहरू हुन सक्ट्छन,् 

िर सामान्यिया िी अन्य कानूनहरू अन्ििगि राहि प्राप्त िनगका लाति हुन;् िपाईंले पक्रहले तसिै अदालिमा जानुअतघ IDEA 

अन्ििगि उपलब्ि उपचारहरू प्राप्त िनगका लाति तनष्पक्ष उतचि प्रक्रिया सुनुिाईका प्रक्रियाहरू प्रयोि िनुगपछग। 

िक्रकलको शुल्क 

34 CFR §300.517; WAC 392-172A-05120 

सामान्य 

िपाईंले तसतभल कारबाहीमा विजयी हुनुभयो (खजत्न ुभयो) र िकील, अदालि, यसको वििेक प्रतितनतित्ि िदै हुनुहुन्छ भने 

िपाईंलाई लाििका भािको रूपमा िकीलको उतचि शुल्क प्रदान िनग सक्ट्छ। 

IDEA को भाि B अन्ििगि ल्याइएको कुनै पतन कायग िा कायगिाहीमा अदालिले आफ्नो वििेकमा प्रचतलि स्कूल क्रडखस्रक्ट्ट िा 
OSPI को लाििको रूपमा िपाईंको िक्रकलले भुिान िनुगपन ेिक्रकलको उतचि शुल्क प्रदान िनग सक्ट्छ: (a) अदालिले िुच्छ, 

अव्यािहाररक िा आिारविहीन भएको उजुरी िा अदालिको केस दायर िरेको; िा (b) मुकदमेबाजी स्पष्ट रूपमा िुच्छ, 

अव्यािहाररक िा आिारविक्रहन भए िापतन केस चलाउन जारी रािेमा; िा 

IDEA को भाि B अन्ििगि ल्याइएको कुनै पतन कायग िा कायगिाहीमा अदालिले आफ्नो वििेकमा प्रचतलि स्कूल क्रडखस्रक्ट्ट िा 
OSPI को लाििको भािको रूपमा, िपाईं िा िपाईंको िकीलले भुिानी िनुगपने छ, िपाईंको उतचि प्रक्रिया सुनुिाईका लाति 

अनुरोि िा पतछ अदालिको केसलाई कुनै अनुतचि उदे्दश्यका लाति प्रस्िुि िररएमा, जस्ि ैहैरानी िन,े अनािश्यक क्रढलाई िनग िा 
अनािश्यक रूपमा कायग िा कायगिाहीको लािि बढाउने जस्िा कायग िरेमा िकीलको उतचि शुल्क प्रदान िनग सक्ट्छ। 

शलु्क परुस्कार 
िक्रकलहरूको शुल्क समुदायमा जसमा कारबाही िा सुनुिाई भएका सेिाहरूको प्रकार र िुणस्िरका लाति प्रचतलि दरहरूमा 
आिाररि हुनुपछग। प्रदान िररएको शुल्क िणना िनग कुनै बोनस िा िुणक प्रयोि िनग पाइने छैन। 

िकीलको शुल्क प्रदान निनग सक्रकन्छ र िपाईंलाई तलखिि सभझौिाको तलखिि प्रस्िािपतछ प्रदशगन िररएका सेिाहरूका लाति 

सभबखन्िि लाििहरू IDEA को भाि B अन्ििगि कुनै पतन कायग िा कायगिाहीमा क्रफिाग िनग सक्रकुँ दैन: 

1. यो प्रस्िाि संघीय कायगवितिको तनयम 68 द्वारा िोक्रकएको समयतभर िा उतचि प्रक्रिया सुनुिाई िा राज्य-स्िरीय 

समीक्षाको अिस्र्थामा कुनै पतन समयमा कायगिाही सुरु हुनुभन्दा 10 पारो क्रदनभन्दा बढीमा क्रदइन्छ; 

2. प्रस्िाि 10 क्ट्यालेण्डर क्रदनतभर स्िीकृि भएन; र 
3. अदालि िा ALJ ल ेिपाईंले अन्िििः प्राप्त िनुगभएको राहि िपाईंलाई सभझौिाको प्रस्िाि भन्दा बढी अनुकूल छैन भन्ने 

कुरा पत्ता लिायो। 

यी प्रतिबन्िहरू भए िापतन िपाईं विजयी हुनुभएमा र िपाईंले सभझौिाको प्रस्िाि अस्िीकार िनगमा पयागप्त रूपमा न्यायोतचि 

हुनुभयो भने अदालिले िपाईंलाई िकीलको शुल्क र सभबखन्िि लाििहरू प्रदान िनग सक्ट्छ। 

प्रशासतनक कायगिाही िा अदालिको कारबाहीको पररणामको रूपमा बैठक आयोखजि नभएसभम IEP टोलीको कुनै पतन बैठकसुँि 

सभबखन्िि िक्रकलहरूको शुल्क प्रदान िनग सक्रकुँ दैन। 
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उतचि प्रक्रिया सुनुिाई प्रक्रियाहरू अन्ििगि आिश्यक ररजोल्युशन बैठकलाई प्रशासतनक सुनुिाई िा अदालिको कारबाहीको 
पररणामको रूपमा बोलाइएको बैठक मातनने छैन र यी िक्रकलहरूको शुल्क प्राििानहरूको उदे्दश्यका लाति प्रशासतनक सुनुिाई िा 
अदालिको कारबाही हो भनेर मातनने छैन। 

अदालिले तनभन कुराहरू फेला पारेमा अदालिले IDEA को भाि B अन्ििगि प्रदान िररएको िक्रकलहरूको शुल्कको रकमलाई 

उपयुि भएमा घटाउन सक्ट्छ: 

1. िपाईं िा िपाईंको िक्रकलले कारबाही िा कायगिाहीको िममा वििादको अखन्िम समािानमा अनुतचि क्रढलाई िनुगभयो 
भने; 

2. अन्यर्था अिास्िविक रूपमा पुरस्कृि िनग अतिकृि िकीलहरूको शुल्कको रकम उतचि समान सीप, प्रतिष्ठा र अनुभि 

भएका िक्रकलहरूद्वारा समान सेिाहरूका लाति समुदायमा प्रचतलि घण्टाको दर भन्दा बढी छ भने; 

3. कारबाही िा कारबाहीको प्रकृतिलाई ध्यानमा रािेर िचग िररएको समय र कानुनी सेिाहरू अत्यतिक भएमा; िा 
4. िपाईंको प्रतितनतित्ि िन ेिक्रकलले क्रडखस्रक्ट्टलाई शीषगक Due Process Hearing Request अन्ििगि िणगन िररएको 

प्रक्रियाको उतचि जानकारी प्रदान िनुगभएन भने। 

िर्थावप अदालिले राज्य िा स्कूल क्रडखस्रक्ट्टले कारबाही िा कायगिाहीको अखन्िम समािानमा अनुतचि क्रढलाई िरेको िा IDEA को 
भाि B को प्रक्रियात्मक सुरक्षा प्राििानहरू अन्ििगि उल्लंघन भएको फेला पारेमा अदालिले शुल्क नघटाउन सक्ट्छ। 

विशेष गशक्षाका योग्य विद्यार्थीहरूका लागि अनुशासन प्रक्रियाहरू 

िपाईंको बच्चा अनुशातसि भएमा विशेष तशक्षा सुरक्षाहरू छन।् यी सुरक्षाहरू सबै विद्यार्थीहरूमा लािू हुने अनुशासन प्रक्रियाहरूका 
अतिररि हुन।् यी सुरक्षाहरू िी विद्यार्थीहरूमा पतन लाि ूहुन्छन ्जो अझैसभम विशेष तशक्षाका लाति योग्यिा नभएका छन ्जुन 

क्रडखस्रक्ट्टले विद्यार्थी योग्य हुन ्भनी र्थाहा पाएको हुनुपने हो। 

स्कूल कमचचारीको अगधकार 
34 CFR §300.530; WAC 392-172A-05145 

केस-दर-केस गनधाचरर् 

अनुशासनसुँि सभबखन्िि तनभन आिश्यकिाहरू र स्कूलको विद्यार्थी आचार संक्रहिा उल्लंघन िन ेिपाईंको बच्चाका लाति उपयुि 

छ क्रकनक्रक स्कूलका कमगचारीहरूले कुनै पतन विशेष पररखस्र्थतिलाई केस-दर-केस आिारमा, तनयुवि पररििगन (अनुशासनात्मक 

हटाउने कारणले िदाग तनयुवि पररििगनको पररभाषा हेनुगहोस)् तनिागरण िदाग विचार िनग सक्ट्छ। 

सामान्य 

विशेष तशक्षा सेिाहरू प्राप्त निन ेविद्यार्थीहरूका लाति उनीहरूले यस्िो कारबाही िन ेहदसभम, स्कूलका कमगचारीहरूले पंविमा 10 

स्कूल क्रदन भन्दा बढीका लाति िपाईंको बच्चालाई उनीहरूको हालको तनयुविबाट उपयुि अन्िररममा हटाउन सक्ट्छन।् िैकखल्पक 

शैखक्षक सेक्रटङ, अको सेक्रटङ िा िपाईंको बच्चाले विद्यार्थी आचार संक्रहिा उल्लंघन िदाग तनलभबन िनुगहोस।् स्कूलका कमगचारीहरूले 
दवु्यगिहारका छुट्टाछुट्टै घटनाहरूका लाति सोही स्कूल िषगमा लिािार 10 स्कूल क्रदन भन्दा बढी नभएमा िपाईंको बच्चालाई 

हटाउन पतन सक्ट्छन;् जबसभम िी हटाउनेहरूले प्लेसमेण्टको पररििगनलाई िठन िदैनन ्(िलको पररभाषाका लाति 

अनुशासनात्मक हटाउने कारणका लाति प्लेसमेण्टको पररििगन हेनुगहोस)्। 

अनुशासना्मक रूपमा हटाउने कारर्ले स्र्थान पररितचन 
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34 CFR §300.536; WAC 392-172A-05146-05155 
िपाईंको बच्चालाई हालको शैखक्षक तनयुविबाट हटाउनु भनेको प्लेसमेण्टको पररितचन हो, यक्रद: 

1. हटाउने कायग लिािार 10 भन्दा बढी स्कूल क्रदनका लाति हो; िा 
2. िपाईंको बच्चालाई हटाउने शृंिलाको अिीनमा भएको छ जुन एउटा ढाुँचा हो क्रकनभने: 

a. स्कूलको एक िषगमा 10 भन्दा बढी स्कूल क्रदन हटाउने श्ृिंला हुन्छन;् 

b. िपाईंको बच्चाको व्यिहार विििका घटनाहरूमा उनको जुन व्यिहारले हटाउने शृंिला बतनएको तर्थयो, 
एकदमै समान छ; र 

c. हटाइने अतिररि कारकहरू छन ्जस्ि ैिपाईंको बच्चालाई प्रत्येकपल्ट हटाइएका समयको लभबाई, हटाइएको 
कुल समय र एक अकागमा हटाइएका समयको तनकटिा। 

हटाउने ढाुँचाले केस-दर-केसको आिारमा प्लेसमेण्टको पररििगनलाई िठन िदगछ भन्ने कुरा स्कूल क्रडखस्रक्ट्टले तनिागरण िदगछ र 
िपाईंले चुनौिी क्रदनुभएमा उतचि प्रक्रिया र न्यातयक कायगिाहीमाफग ि समीक्षा िररन्छ। 

सूचना 
विद्यार्थी आचार संक्रहिाको उल्लंघनका कारणले िदाग क्रडखस्रक्ट्टले हटाउने तनणगय िरेको तमतिमा िपाईंको बच्चाका लाति तनयुविमा 
पररििगन हुन्छ, जसद्वारा िपाईंलाई त्यस तनणगयको बारेमा सूतचि िनुगपछग र िपाईंलाई विशेष तशक्षा प्रक्रियािि सुरक्षाहरूको 
सूचना प्रदान िनुगपछग।. 

सेिाहरू 

कुनै क्रडखस्रक्ट्टले विशेष तशक्षा सिेाहरू प्राप्त निन ेर यसरी नै हटाइएका विद्यार्थीहरूलाई सेिाहरू प्रदान िन ेिररकाले त्यस स्कूल 

िषगमा 10 स्कूल क्रदन िा सोभन्दा कम समयका लाति आफ्नो हालको तनयुविबाट हटाइयो भने िपाईंको बच्चालाई सेिाहरू 

उपलब्ि िराउन आिश्यक हुन्छ। सामान्य तशक्षा अनुशासन तनयमहरूले तनलभबन, तनष्कासन िा आपत्कालीन तनष्कासनको 
समयमा स्कूल क्रडखस्रक्ट्टले िपाईंको बच्चालाई सामान्य तशक्षा पाठ्यिममा भाि तलन जारी राख्न, क्रडखस्रक्ट्ट शैखक्षक स्िरहरू पूरा 
िनग र विषय पूरा िनग सक्षम बनाउन, ग्रेड-स्िर र स्नािक आिश्यकिाका लाति शैखक्षक सेिाहरू प्राप्त िन ेअिसर प्रदान िनुगपछग 
(WAC 392-400-610)। 

िपाईंको बच्चालाई तिनीहरूको हालको तनयुविबाट हटाइयो भने उपलब्ि िराइनु पन ेसेिाहरू अन्िररम िैकखल्पक शैखक्षक 

सेक्रटङमा प्रदान िनग सक्रकन्छ। 

िपाईंको बच्चालाई उसको हालको तनयुविबाट 10 भन्दा बढी स्कूल क्रदन का लाति हटाइयो भने िपाईंको बच्चाले: 
1. शैखक्षक सेिाहरू प्राप्त िनग जारी रािुपछग िाक्रक िपाईंको बच्चालाई सामान्य तशक्षा पाठ्यिममा भाि तलन जारी राख्न र 

सारै्थ अको सेक्रटङमा र उनको IEP मा िोक्रकएका लक्ष्यहरू पूरा िनग प्रिति िनग सक्षम बनाउन सक्रकन्छ; र 
2. िपाईंको बच्चाको व्यिहार उनको असक्षमिाको अतभव्यवि तर्थयो भने तिनीहरूले उपयुि रूपमा कायागत्मक व्यिहार 

मूल्यांकन र व्यिहार हस्िक्षेप सेिा र पररमाजगनहरू प्राप्त िनुगपछग, जुन फेरर नहोस ्भनी व्यिहार उल्लंघनलाई समािान 

िनग क्रडजाइन िररएको हो। 

िपाईंको बच्चालाई उही स्कूल िषगमा 10 स्कूल क्रदनका लाति उसको हालको तनयुविबाट हटाइएपतछ र  हालको हटाउने कायग 10 

स्कूल क्रदनका लाति लिािार िा कमर हटाउने स्र्थान पररििगन (मातर्थको पररभाषा हेनुगहोस)्, तब स्कूलका कमगचारीहरू अर्थागि 

िपाईंको बच्चाका तशक्षकहरूमध्ये कखभिमा एकले अको सेक्रटङमा र िपाईंको बच्चाको IEP मा िोक्रकएका लक्ष्यहरू पूरा िनग प्रिति 

िनग िपाईंको बच्चालाई सामान्य तशक्षा पाठ्यिममा भाि तलन जारी राख्न सक्षम बनाउन कुन हदसभम सेिाहरू आिश्यक छन ्

भन्ने कुराको तनिागरण िने छ। 
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हटाउने कायग स्र्थान पररििगनका कारणले भएको हो भने (मातर्थको पररभाषा हेनुगहोस)्, िपाईंको बच्चाको IEP टोलीले िपाईंको 
बच्चालाई अको सेक्रटङमा र उनीहरूको IEP मा िोक्रकएका लक्ष्यहरू पूरा िनग, प्रिति िनग, सामान्य तशक्षा पाठ्यिममा भाि तलन 

जारी राख्न सक्षम बनाउनका लाति उपयुि सेिाहरू तनिागरण िदगछ। 

प्रकटीकरर् गनधाचरर् 

विद्यार्थी आचार संक्रहिाको उल्लंघनका कारण िपाईंका बच्चाको प्लेसमेण्ट पररििगन िन ेतनणगय भएको 10 स्कूल क्रदनतभर 

(अनुशासनात्मक रूपमा हटाइएका कारणले स्र्थान पररििगन हेनुगहोस)् क्रडखस्रक्ट्ट र IEP टोलीका सान्दतभगक सदस्यहरूले िपाईं र 
क्रडखस्रक्ट्टद्वारा तनिागरण िररएको, िपाईंको बच्चाको फाइलमा भएका सबै सान्दतभगक जानकारी, तिनीहरूको IEP, तशक्षकका कुनै 

पतन अिलोकन र िपाईंले उपलब्ि िराएको कुनै पतन सान्दतभगक जानकारीहरू तनिागरण िनगका लाति समीक्षा िनुगपछग: 
1. प्रश्नमा रहेको आचरण िपाईंको बच्चाको असक्षमिाका कारणले भएको तर्थयो िा यसको प्रत्यक्ष र ठोस सभबन्ि तर्थयो 

भने; िा 
2. प्रश्नमा रहेको आचरण िपाईंको बच्चाको IEP लािू िनग क्रडखस्रक्ट्टको असफलिाको प्रत्यक्ष पररणाम हो भने। 

िपाईं लिायि िपाईंको बच्चाको IEP टोलीका सान्दतभगक सदस्यहरूले िी सिगहरू मध्ये कुनै एक पूरा भएको छ भनी तनिागरण 

िनुगहुन्छ भने िपाईंको बच्चाको असक्षमिाको एक अतभव्यवि आचरण हो भनी तनिागररि िनग सक्रकन्छ। 

मातर्थ िणगन िररएको समूहले वििाक्रदि आचरण IEP कायागन्ियन िनग क्रडखस्रक्ट्टको असफलिाको प्रत्यक्ष पररणाम हो भनी 
तनिागरण िछग भने क्रडखस्रक्ट्टले िी कमीहरूलाई सुिार िनग िुरुन्िै कारबाही िनुगपछग। 

विद्यार्थीको असक्षमताको अगभव्यवि व्यिहार गर्थयो भन्ने गनधाचरर् 

िपाईं समािेश भएको यो समूहले आचरण िपाईंको बच्चाको असक्षमिाको अतभव्यवि हो भन्ने कुरा तनिागररि िदगछ भने IEP 

टोलीले या ि: 

1. क्रडखस्रक्ट्टले व्यिहारअतघ कायागत्मक व्यिहार मूल्यांकन निरेसभम कायागत्मक व्यिहार मूल्यांकन संचालन िनुगपछग। 
प्लेसमेण्ट पररििगन हुन्जेल र िपाईंको बच्चाका लाति व्यिहार हस्िक्षेप योजना लािू िरुन्जेल; िा 

2. व्यिहार हस्िक्षेप योजना पक्रहले नै विकतसि भइसकेको भएमा व्यिहार हस्िक्षेप योजनाको समीक्षा िनुगहोस ्र 
आिश्यक परेमा िपाईंको बच्चाको व्यिहारलाई समािान िनग त्यसलाई पररमाजगन िनुगहोस।् 

उप-शीषगक विशेष पररखस्र्थतिहरू अन्ििगि िल िणगन िररएको बाहेक िपाईं र क्रडखस्रक्ट्टले व्यिहार हस्िक्षेप योजनाको 
पररमाजगनको अंशका रूपमा तनयुवि पररििगन िनग सहमि नभएसभम क्रडखस्रक्ट्टले िपाईंको बच्चालाई जहाुँबाट हटाइएको छ त्यही 
स्र्थानमा क्रफिाग िनुगपछग। 

अगतररि प्रागधकरर् 

विद्यार्थीको आचार संक्रहिा उल्लंघन िने व्यिहारले िपाईंको बच्चाको असक्षमिाको अतभव्यवि नभएको िण्डमा (मातर्थको 
प्रकटीकरण तनिागरण हेनुगहोस)् र तनयुविको अनुशासनात्मक पररििगनले लिािार 10 स्कूल क्रदन नाघेको छ भने स्कूलका 
कमगचारीहरूले िपाईंको बच्चालाई विशेष तशक्षा सेिाहरू प्राप्त निन ेविद्यार्थीहरूको झैं अनुशासनात्मक प्रक्रियाहरू उही िरीकाले र 
उही अितिका लाति लािू िनग सक्ट्छन,् िर स्कूलले भने िपाईंको बच्चालाई मातर्थ सेिाहरू। अन्ििगि िणगन िररए अनुसार सेिाहरू 

उपलब्ि िराउनु पछग। िपाईंको बच्चाको IEP टोलीले यस अिस्र्थामा िपाईंको बच्चालाई सेिाहरूका लाति अन्िररम िैकखल्पक 

शैखक्षक सेक्रटङ तनिागरण िदगछ। 

विशेष पररखस्र्थगतहरू 
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स्कूलका कमगचारीहरूले िपाईंको बच्चालाई हटाएर िपाईंको बच्चाको व्यिहार उनीहरूको असक्षमिाको अतभव्यवि होस ्िा नहोस,् 

45 स्कूल क्रदनसभम अन्िररम िैकखल्पक शैखक्षक सेक्रटङ(विद्यार्थीको IEP टोलीद्वारा तनिागरण िररएको)मा लैजान सक्ट्छन,् यक्रद उनी: 
1. स्कूलमा हतियार बोकेको (िलको पररभाषा हेनुगहोस)् िा स्कूल पररसरमा िा क्रडखस्रक्ट्टको अतिकारक्षेर अन्ििगिको स्कूल 

समारोहमा हतियार बोकेको; 
2. जानीजानी अिैि ड्रग्स राख्छ िा प्रयोि िदगछ (िल पररभाषा हेनुगहोस)् िा स्कूलमा हुुँदा, स्कूल पररसरमा िा क्रडखस्रक्ट्टको 

अतिकार क्षेर अन्ििगि स्कूल समारोहमा बेच्ने िा तनयखन्रि पदार्थगको वबिीका लाति अनुरोि िदगछ (िल पररभाषा 
हेनुगहोस)्; िा 

3. स्कूलमा हुुँदा, स्कूल पररसरमा िा क्रडखस्रक्ट्टको अतिकार के्षर अन्ििगिको स्कूल समारोहमा अन्य व्यविलाई िभभीर 
शारीररक चोटपटक (िलको पररभाषा हेनुगहोस)् लिाउुँछ। 

पररभाषाहरू 

• तनयखन्रि पदार्थग भनेको तनयखन्रि पदार्थग ऐन (21 U.S.C. 812(c))को िण्ड 202(c) मा अनुसूची I, II, III, IV िा V अन्ििगि 

पक्रहचान िररएको औषति िा अन्य पदार्थग हो। 
• अिैि लािूपदार्थग भनेको तनयखन्रि पदार्थग हो; िर यसमा कानुनी रूपमा स्िातमत्िमा रहेको िा इजाजिपर प्राप्त स्िास््य सेिा 

पेशेिरको तनरीक्षणमा प्रयोि िररएको िा त्यो ऐन अन्ििगि िा संघीय कानूनको कुनै अन्य प्राििान अन्ििगि कानुनी रूपमा 
स्िातमत्िमा रहेको िा प्रयोि िररएको तनयखन्रि पदार्थग समािेश हुुँदैन। 

• िभभीर शारीररक चोट भनेको तनभन कुराहरू समािेश हुने शारीररक चोट हो: मतृ्युको पयागप्त जोखिम; चरम शारीररक पीडा; 
लामो र स्पष्ट विकृति; िा लामो हातन िा शारीररक भाि, अंि िा सकंायका कायगको हातन। 

• हतियार भनेको हतियार, यन्र, औजार, सामग्री िा पदार्थग, जीि िा तनजीि, जुन प्रयोि िररन्छ िा िभभीर शारीररक चोट 

लिाउनका लाति प्रयोि िररन्छ िा सखजलैसुँि सक्षम छ, यस्िा शब्दहरूमा दईु र डेढ इन्च लभबाइभन्दा कमका ब्लेड भएको 
सानो चक्ट्कु समािेश हुुँदैन। 

सेक्रटङको गनधाचरर् 

34 CFR § 300.531; WAC 392-172A-05145; WAC 392-172A-05149 
IEP टोलीले मातर्थ उल्लेखिि प्लेसमेण्टका पररितचनहरू र अगतररि प्रागधकरर् र विशेष पररखस्र्थगतहरू शीषगक अन्ििगि हटाउने 

कायगका लाति अन्िररम िैकखल्पक शैखक्षक सेक्रटङ तनिागरण िनुगपछग। 

गनयुवि गनर्चय र प्रकटीकरर् गनधाचरर्को अपील (अनुशासनका लागि उगचत 

प्रक्रिया सुनुिाई) 

34 CFR § 300.532; WAC 392-172A-05160 
िपाईं तनभमसुँि असहमि हुनुहुन्छ भने िपाईंले उतचि प्रक्रिया सुनुिाईको अनुरोि फाइल िनग सक्ट्नुहुन्छ: 

1. यी अनुशासन प्राििानहरू अन्ििगि िररएको तनयुवि सभबन्िी कुनै तनणगय; िा 
2. मातर्थ िखणगि अतभव्यवि तनिागरण। 

िपाईंका बच्चाको हालको तनयुविलाई कायम राख्दा िपाईंको बच्चा िा अरूलाई चोटपटक लाग्न ेसभभािना छ भने क्रडखस्रक्ट्टले 
उतचि प्रक्रिया सुनुिाईको अनुरोि फाइल िनग सक्ट्छ। 

उतचि प्रक्रिया सुनुिाई अनुरोि फाइल िन ेबारे र्थप जानकारीका लाति उगचत प्रक्रिया सुनुिाई प्रक्रियाहरू िण्ड हेनुगहोस।् 
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प्रशासगनक काननूी न्यायाधीश(ALJ) को अगधकार 
ALJ ले उतचि प्रक्रिया सुनुिाई संचालन िरी तनणगय तलनुपछग। ALJ ले: 

1. ALJ ले हटाउनु भनेको स्कूल कमगचारीको अतिकार शीषगक अन्ििगि िणगन िररएका आिश्यकिाहरूको उल्लंघन भएको 
िा िपाईंको बच्चाको व्यिहार उसको िा उनको असक्षमिाको कुनै अतभव्यवि तर्थयो भन्ने तनिागरण िछग भने िपाईंको 
बच्चालाई प्लेसमेण्टमा फकागउन सक्ट्छ; िा 

2. ALJ ले क्रक िपाईंको बच्चाको हालको तनयुवि कायम राख्दा िपाईंको बच्चा िा अरूलाई चोटपटक लाग्ने सभभािना हुने 

तनिागरण िछग भने 45 स्कूल क्रदनभन्दा बढीका लाति उपयुि अन्िररम िैकखल्पक शैखक्षक सेक्रटङमा िपाईंको बच्चाको 
स्र्थान पररििगनको आदेश क्रदन सक्ट्छ। 

क्रडखस्रक्ट्टले िपाईंको बच्चालाई मूल प्लेसमेण्टमा फकागउुँ दा िपाईंको बच्चा िा अरूलाई चोटपटक लाग्न सक्ट्छ भन्ने मानेमा यी 
सुनुिाई प्रक्रियाहरू दोहोररन सक्ट्छन।् 

िपाईं िा क्रडखस्रक्ट्टले उतचि प्रक्रिया सुनुिाईका लाति अनुरोि िनुगहुन्छ, अनुरोिले तनभन बाहेक देय प्रक्रिया सुनुिाई अनुरोि 

प्रक्रियाहरू र बाुँकी प्रक्रिया सुनुिाईहरू शीषगकहरू अन्ििगि िणगन िररएका आिश्यकिाहरू पूरा िनुगपछग: 
1. उतचि प्रक्रिया सुनुिाई तछटो हुन्छ र सुनुिाई अनुरोि िररएको तमतिको 20 स्कूल क्रदनतभर हुनुपदगछ। ALJ ल े

सुनुिाईपतछ 10 स्कूल क्रदनतभर तनणगय जारी िनुगपछग। 
2. जबसभम िपाईं र क्रडखस्रक्ट्ट बैठक छोड्न तलखिि रूपमा सहमि हुनुहुन्न िा मध्यस्र्थिा प्रयोि िनग सहमि हुनुहुन्न, 

िपाईंले OAH र क्रडखस्रक्ट्टमा उतचि प्रक्रिया सुनुिाई अनुरोि दायर िरेको तमतिका सात पारो क्रदनतभर ररजोल्युशन 

बैठक हुनुपछग। उतचि प्रक्रिया सुनुिाई अनुरोि प्राप्त भएको 15 क्ट्यालेण्डर क्रदनमा दिुै पक्षको सन्िुवष्टमा केसको समािान 

नभएसभम सुनुिाई अतघ बढ्न सक्ट्छ। 

िपाईं िा स्कूल क्रडखस्रक्ट्टले िैर-अनुशासनात्मक विशेष तशक्षाका कारण प्रक्रिया सुनुिाईहरूमा तनणगयहरू प्रतिद्वन्द्वी िरे जस्ि ै

तछटो उतचि प्रक्रिया सुनुिाईमा तनणगयको विरोि िदै नािररक कारबाही सुरु िनग सक्ट्नुहुन्छ (मातर्थ हेनुगहोस ्तनणगयको 
अखन्िमिाअपीलहरू,)। 

उगचत प्रक्रिया द्रतु सुनुिाई को समयमा गनयुवि34 CFR §300.533; WAC 

392-172A-05165 
िपाईं िा क्रडखस्रक्ट्टले अनुशासनात्मक मातमलाहरूसुँि सभबखन्िि उतचि प्रक्रिया सुनुिाई अनुरोि दायर िनुगभएमा िपाईं र 
क्रडखस्रक्ट्ट फरक व्यिस्र्थामा सहमि नभएसभम िपाईंको बच्चाले सुनुिाई अतिकारीको तनणगय नभएसभम िा भयाद समाप्त 

नभएसभम र हटाउने समयाितिको, स्कूल कमगचारीहरूको अतिकार, शीषगक अन्ििगि िणगन िररएको, जुन पक्रहले हुन्छ, अन्िररम 

िैकखल्पक शैखक्षक सेक्रटङमा रहनुपछग। 

विशेष गशक्षा र सभबखन्धत सेिाहरूका लागि अझै योग्य नभएका विद्यार्थीहरूका 
लागि सुरक्षाहरू 

34 CFR §300.534; WAC 392-172A-05170 

सामान्य 

िपाईंको बच्चालाई विशेष तशक्षा र सभबखन्िि सेिाहरूका लाति योग्य तनिागरण िररएको छैन र यसले विद्यार्थी आचार संक्रहिाको 
उल्लंघन िदगछ भने, िपाईंको बच्चाको मूल्यांकन र योग्यिा तनिागरण िररएको हुनुपछग भन्ने क्रडखस्रक्ट्टलाई ज्ञान तर्थयो भन्ने 
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तनिागरण िररएको भएमा िपाईं अनुशासनात्मक कारबाही भएको व्यिहारअतघ विशेष तशक्षा सेिाहरूबारे आफ्ना बच्चाको 
प्रक्रियात्मक सुरक्षामा जोड क्रदन सक्ट्नुहुन्छ। 

अनशुासना्मक मागमलाहरूका लागि ज्ञानको आधार 
अनुशासनात्मक कारबाही ल्याइने व्यिहार हुनुअतघ िपाईंको बच्चा विशेष तशक्षाका लाति योग्य छ भनेर क्रडखस्रक्ट्टले जानेको 
मातनन्छ: 

1. िपाईंले तलखिि रूपमा आफ्नो बच्चालाई स्कूल क्रडखस्रक्ट्टको पयगिेक्षक िा प्रशासतनक कमगचारीहरू िा िपाईंको बच्चाको 
तशक्षकलाई विशेष तशक्षा र सभबखन्िि सेिाहरूको आिश्यकिा छ भनेर तचन्िा व्यि िनुगभयो भने; 

2. िपाईंले IDEA को भाि B अन्ििगि विशेष तशक्षा र सभबखन्िि सेिाहरूका लाति योग्यिासुँि सभबखन्िि मूल्यांकनका 
लाति अनुरोि िनुगभयो भने; िा 

3. िपाईंको बच्चाको तशक्षक िा अन्य क्रडखस्रक्ट्ट कमगचारीहरूले िपाईंको बच्चाले प्रत्यक्ष रूपमा प्रदशगन िरेको व्यिहारको 
ढाुँचाको बारेमा क्रडखस्रक्ट्टको विशषे तशक्षा तनदेशक िा क्रडखस्रक्ट्टका अन्य पयगिेक्षक कमगचारीहरूलाई विशेष तचन्िा व्यि 

िरे भने। 

अपिाद 

क्रडखस्रक्ट्टलाई यस्िो जानकारी भएको मातनने छैन: 

1. िपाईंले आफ्ना बच्चाको मूल्यांकनका लाति अनुमति क्रदनुभएन िा िपाईंले विशेष तशक्षा सेिाहरू अस्िीकार िनुगभयो 
भने; िा 

2. िपाईंका बच्चाको मूल्यांकन िररएको छ र विशेष तशक्षा सेिाहरूका लाति योग्य नहुने तनणगय िररएको छ भने। 

ज्ञानको आधार िैन भने लािू हुने सतचहरू 

कुनै क्रडखस्रक्ट्टलाई िपाईंको बच्चा विशेष तशक्षाका लाति योग्य छ भन्ने जानकारी छैन भने िपाईंको बच्चा विरुद्ध 

अनुशासनात्मक कदम चाल्नुअतघ, उप-शीषगकहरू अनुशासनात्मक मातमलाहरूका लाति ज्ञानको आिार र अपिाद, अन्ििगि 

िणगन िररए अनुसार िपाईंको बच्चालाई अनुशासनात्मक उपायहरू लािू िनग सक्रकन्छ जुन विशेष तशक्षा सेिाहरू प्राप्त निन े

विद्यार्थीहरूमा लािू हुन्छन ्र जुन समान प्रकारका व्यिहारमा संलग्न हुन्छन।् 

िर्थावप िपाईं िा क्रडखस्रक्ट्टले आफ्ना बच्चालाई अनुशासनात्मक उपायहरूको अिीनमा रहेको समय अितिमा मूल्यांकन िनग 
अनुरोि िनुगभएमा मूल्यांकन द्रिु रूपमा संचालन िररनुपछग। 

मूल्यांकन पूरा नभएसभम िपाईंको बच्चा स्कूल अतिकारीहरूले तनिागरण िरेको शैखक्षक स्र्थानमा रहन्छ जसमा वबना तनलभबन 

िा तनष्कासन शैखक्षक सेिाहरू समािेश हुन सक्ट्छन।् 

िपाईंको बच्चा विशेष तशक्षा सेिाहरूका लाति योग्य हुन दृढ भएमा, क्रडखस्रक्ट्टले िरेको मूल्यांकनबाट प्राप्त जानकारी र िपाईंले 
उपलब्ि िराएको जानकारी ध्यानमा राख्दै, क्रडखस्रक्ट्टले िपाईंको बच्चालाई विशेष तशक्षा र सभबखन्िि सेिाहरू उपलब्ि 

िराउनुपछग र मातर्थ िणगन िररएका अनुशासनात्मक आिश्यकिाहरू पालना िनुगपछग। 

कानुन प्रितचन र न्यागयक अगधकारीहरूद्वारा सन्दभच र कारबाही 
34 CFR §300.535; WAC 392-172A-05175 
IDEA को भाि B ले: 
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1. स्कूल क्रडखस्रक्ट्टलाई विशेष तशक्षाका लाति योग्य भएका िपाईंको बच्चाले िरेको अपरािलाई उपयुि अतिकारीहरूलाई 

ररपोटग िनग तनषेि िदैन; िा 
2. राज्यको कानून प्रििगन र न्यातयक अतिकारीहरूलाई िपाईंको बच्चाले िरेका अपरािहरूमा संघीय र राज्य कानूनको 

प्रयोिको सन्दभगमा आफ्नो खजभमेिारीहरू प्रयोि िनगबाट रोक्ट्दैन। 

अगभलेिको प्रसारर् 

कुनै क्रडखस्रक्ट्टले िपाईंको बच्चाले िरेको अपरािको ररपोटग िछग भने क्रडखस्रक्ट्टले: 
1. िपाईंको बच्चाका विशेष तशक्षा र अनुशासनात्मक अतभलेिहरूका प्रतितलवपहरू एजेन्सीले अपराि ररपोटग िन े

अतिकारीहरूद्वारा विचारका लाति पठाइएको छ भनी सुतनखिि िनुगपछग; र 
2. FERPA द्वारा अनुमति क्रदइएको हदसभम मार िपाईंको बच्चाको विशेष तशक्षा र अनुशासनात्मक रेकडगहरूका 

प्रतितलवपहरू पठाउन सक्ट्छ। 

सािचजगनक िचचमा गनजी स्कूलहरूमा विद्यार्थीका अगभभािकहरूद्वारा एकतफी 
गनयुविका लागि आिश्यकताहरू जब FAPE को समस्या हुन्ि 

CFR § 300.148; WAC 392-172A-04115 
िपाईंलाई आफ्नो स्कूल क्रडखस्रक्ट्टले िपाईंको बच्चाका लाति FAPE प्रदान िनग सक्ट्दैन भन्ने लाग्छ र िपाईं क्रडखस्रक्ट्टको सभझौिा 
वबना िपाईंको बच्चालाई तनजी स्कूलमा भनाग िन ेछनौट िनुगहुन्छ भने िपाईंले तनजी स्कूलका लाति क्रडखस्रक्ट्टबाट प्रतिपूतिग 
अनुरोि िनगका लाति पालना िनुगपने विशेष कुराहरू छन।् 

गनजी स्कूल गनयवुिका लागि प्रगतपगूतच 
िपाईंको बच्चाले यसभन्दा पक्रहले स्कूल क्रडखस्रक्ट्टबाट विशेष तशक्षा र सभबखन्िि सेिाहरू प्राप्त िरेको भएमा र िपाईंले आफ्नो 
बच्चालाई क्रडखस्रक्ट्टको सहमति िा रेफरलवबना तनजी वप्रस्कूल, प्रार्थतमक स्कूल िा माध्यतमक स्कूलमा भनाग िन ेछनौट 

िनुगभएमा अदालि िा ALJ को आिश्यकिा पनग सक्ट्छ। अदालि िा ALJ ले स्कूल क्रडखस्रक्ट्टले िपाईंको बच्चालाई भनाग हुनुअतघ 

समयमै FAPE उपलब्ि िराएको छैन र प्राइभेट प्लेसमेण्ट उपयुि छ भनी पत्ता लिाएमा उि नामांकनको लाििका लाति 

क्रडखस्रक्ट्टले िपाईंलाई प्रतिपूतिग िन ेछ। भनागले क्रडखस्रक्ट्टहरूले प्रदान िरेको तशक्षामा लािू हुने राज्यको मापदण्डहरू पूरा िदैन 

भने पतन अदालि िा ALJ ले िपाईंको तनयुवि उपयुि भएको पाउन सक्ट्छ। 

प्रगतपगूतचमा सीमा 
मातर्थको अनुच्छेदमा िणगन िररए अनुसार प्रतिपूतिगको लािि घटाउन िा अस्िीकार िनग सक्रकन्छ: 

1. यक्रद: (क) सबैभन्दा हालैको IEP बैठकमा िपाईंले आफ्नो बच्चालाई पखब्लक स्कूलबाट हटाउनुअतघ उपखस्र्थि हुनुभएको 
तर्थयो िर िपाईंले आफ्नो बच्चालाई FAPE प्रदान िनग क्रडखस्रक्ट्टले प्रस्िाि िरेको प्लेसमेण्ट अस्िीकार िदै हुनुहुन्छ, 

िपाईंको तचन्िा र िपाईंको बच्चालाई भनाग िन ेमनसाय सक्रहि िपाईंले IEP टोलीलाई जानकारी क्रदनुभएन। सािगजतनक 

िचगमा तनजी स्कूल; िा (ि) कखभिमा 10 व्यािसातयक क्रदन (व्यिसाय क्रदनमा हुने कुनै पतन वबदासक्रहि) िपाईंको 
बच्चालाई सािगजतनक स्कूलबाट हटाउनुअतघ, िपाईंले त्यो जानकारीबारे क्रडखस्रक्ट्टलाई तलखिि सूचना क्रदनुभएन; 

2. िपाईंको बच्चालाई सािगजतनक स्कूलबाट हटाउनुअतघ क्रडखस्रक्ट्टले िपाईंलाई आफ्ना बच्चाको मूल्यांकन िन ेउदे्दश्यको 
पूिग तलखिि सूचना प्रदान िरेको तर्थयो (मूल्यांकनको उदे्दश्यको कर्थनसक्रहि जुन उपयुि र व्यािहाररक तर्थयो), िर 
िपाईंले आफ्नो बच्चालाई मूल्यांकनका लाति उपलब्ि िराउनुभएन भने; िा 

3. िपाईंका कायगहरू अव्यािहाररक तर्थए भनेर अदालिले पत्ता लिाएपतछ। 
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िर्थावप प्रतिपूतिगको लािि: 

1. सूचना प्रदान िनग असफल भएमा घटाउन िा अस्िीकार िनुग हुुँदैन, यक्रद: (क) स्कूलले िपाईंलाई सूचना प्रदान िनगबाट 

रोकेको छ; िा (ि) िपाईंले मातर्थ िणगन िररएको सूचना उपलब्ि िराउने आफ्नो खजभमेिारीको सूचना प्राप्त िनुगभएको 
तर्थएन; र 

2. अदालि िा ALJ को वििेकमा आिश्यक सूचना प्रदान िनग असफल भएमा यसलाई घटाउन िा अस्िीकार िररन ेछैन, 

यक्रद: (क) िपाईं साक्षर हुनुहुन्न िा अंग्रेजीमा लेख्न सक्ट्नुहुन्न भने; िा (ि) मातर्थको आिश्यकिाको पालनाले िपाईंको 
बच्चालाई िभभीर भािनात्मक हातन पुऱ्याउन सक्ट्ने भएमा।
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स्रोतहरू 
िपाईंसुँि प्रक्रियात्मक सुरक्षाका बारेमा प्रश्नहरू छन ्भने कृपया र्थप जानकारीका लाति िपाईंको स्कूल क्रडखस्रक्ट्ट िा OSPI लाई 

सभपकग  िनुगहोस:् 

OSPI 

PO Box 47200 

Olympia, WA 98504 

360-725-6075 

speced@k12.wa.us 

OSPI - विशेष तशक्षा िेबपेज 

OSPI - विशेष तशक्षा - पररिारको िेबपेज 

िलको सािगजतनक वित्त पोवषि संस्र्थाले िातशंिटन राज्यमा विशेष तशक्षा सेिाहरूको बारेमा र्थप जानकारी प्रदान िनग सक्ट्छ: 

Partnerships for Action Voices for Empowerment (PAVE) 

6316 South 12th Street 

Tacoma, WA 98465 

(800) 5-PARENT (v/tty) 

इमेल: pave@wapave.org 

िेबसाइट: Partnerships for Action Voices for Empowerment (PAVE) 

mailto:speced@k12.wa.us
http://www.k12.wa.us/SpecialEd/default.aspx
http://www.k12.wa.us/SpecialEd/default.aspx
http://www.k12.wa.us/SpecialEd/Families/Assistance.aspx
http://www.k12.wa.us/SpecialEd/Families/Assistance.aspx
http://www.wapave.org/
mailto:pave@wapave.org
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कानूनी सूचना 

प्रयोिकिाग अनुमतिका वितभन्न स्िरहरू भएका िैकखल्पक सामग्री इजाजिपर स्पष्ट िरी वितशष्ट सामग्रीको छेउमा संकेि िररएको 
छ। 

यस स्रोिमा िेस्रो पक्षहरूद्वारा संचातलि िेबसाइटहरूको तलङ्क हुन सक्ट्छ। यी तलङ्कहरू िपाईंको सुवििाका लाति मार प्रदान 

िररएको हो र OSPI ले कुनै पतन समर्थगन िा अनुिमन बनाउुँ दैन िा संकेि िदैन। 

यो काम अनुकूलन िररएको भएमा िातशंिटन अक्रफस अफ सुपररटेन्डेण्ट अफ पखब्लक इन्स्रक्ट्शनका कुनै पतन लोिोहरू हटाएर 
िास्िविक पररििगनहरू र पुन: शीषगकलाई नोट िनुगहोस।् तनभन विशेषिा प्रदान िनुगहोस:् 

"यो स्रोि सािगजतनक तनदेशनको सुपररटेन्डेण्ट कायागलयद्वारा प्रदान िररएको मौतलक सामाग्रीबाट स्िीकार िररएको तर्थयो। मौतलक 

सामग्रीका लाति OSPI – Special Education मा पहुुँच िनग सक्रकन्छ. 

OSPI ले तलंि, जाति, सभप्रदाय, िमग, रंि, राविय उत्पवत्त, उमेर, सभमानजनक रूपमा क्रडस्चाजग क्रदग्िज िा सैन्य खस्र्थति, लैखङ्िक 

अतभव्यवि िा पक्रहचानसक्रहि यौन झुकाि, कुनै पतन संिेदी, मानतसक उपखस्र्थतिको आिारमा भेदभािवबनै िा शारीररक 

असक्षमिा िा अशििा भएको व्यविद्वारा िातलम प्राप्त कुकुर िाइड िा सेिा िन ेजनािरको प्रयोि िरेर सबै कायगिम र सेिाहरूमा 
समान पहुुँच प्रदान िदगछ। कतर्थि भेदभािका प्रश्न र उजुरीहरू इखक्ट्िटी र नािररक अतिकारका तनदेशकलाई 360-725-6162 िा 
PO Box 47200 Olympia, WA 98504-7200 मा पठाउनुपने छ। 

यो सामग्री PDF मा OSPI – Special Education – Procedural Safeguards बाट डाउनलोड िनुगहोस।् यो सामग्री अनुरोिमा 
िैकखल्पक ढाुँचामा उपलब्ि छ। स्रोि केन्द्रलाई 888-595-3276, TTY 360-664-3631 मा सभपकग  िनुगहोस।् तछटो सेिाका लाति 

कृपया यो कािजाि नभबरलाई सन्दभग िनुगहोस:् 22-0005। 

 
अन्यर्था उल्लेि िररएको बाहेक यो िातशंिटन अक्रफस अफ सुपररटेन्डेण्ट अफ पखब्लक इन्स्रक्ट्शन को काम 

Creative Commons Attribution License अन्ििगि इजाजिपर क्रदइएको छ। सबै लोिो र रेडमाकग हरू 

तिनीहरूका सभबखन्िि मातलकहरूका सभपवत्त हुन।् उतचि प्रयोिको तसद्धान्ि (17 USC § 107) अन्ििगि प्रयोि 

िररएका िण्डहरू तचखन्हि छन।् 

https://www.k12.wa.us/student-success/special-education
https://www.k12.wa.us/student-success/special-education/family-engagement-and-guidance/parent-and-student-rights
http://www.k12.wa.us/
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fcreativecommons.org%2Flicenses%2Fby%2F4.0%2F&data=04%7C01%7CBen.King%40k12.wa.us%7Cd86b5e4478f04df589cf08d972df7032%7Cb2fe5ccf10a546feae45a0267412af7a%7C0%7C0%7C637667126755993578%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=jJ0JztcQCRqYn2DLlDkvEdB0VGQqL3oGbE68cBoZ8XI%3D&reserved=0
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Chris Reykdal | राज्य अिीक्षक 

सािगजतनक तनदेशन अिीक्षकको कायागलय 

Old Capitol Building | P.O. Box 47200 

Olympia, WA 98504-7200 

सबै विद्यार्थीहरू पोस्ट-सेकेण्डरी मािगहरू, क्ट्याररयरहरू र नािररक 

संलग्निाका लाति ियार छन।्  
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	सामान्य जानकारी 
	2004 को अपाङ्ििा भएका व्यविहरूको तशक्षा ऐन (IDEA), अपाङ्ििा भएका विद्यार्थीहरूको तशक्षाको सभबन्िमा, विद्यालयहरूले िपाईंलाई, अपाङ्ििा भएका विद्यार्थीका अतभभािकहरूलाई उपलब्ि अतिकारहरूको पूणग स्पीकरण सक्रहिको सूचना उपलब्ि िराउन िपाईंलाई IDEA र U.S. अन्ििगि आिश्यक छ। संघीय तनयमािलीको तशक्षा संक्रहिा विभाि (CFR)। सािगजतनक तनदेशनको सुपररटेन्डेन्टको कायागलय (OSPI) ले विशेष तशक्षाको प्राििानलाई तनयन्रण िने राज्य तनयमहरूको तनरीक्षण िछग। यी तनयमहरू अध्याय 392-172A िातशंिटन प्रशासतनक कोड (WAC) मा पाइन्छ। यो कािजाि U.S
	यो सूचना अतभभािक, सरोिेट अतभभािक र ियस्क विद्यार्थीहरूका लाति हो। "िपाईं" िा "अतभभािक" र "िपाईंको बच्चा" को सन्दभगहरू सरोिेट अतभभािक र ियस्क विद्यार्थीहरूमा पतन लािू हुन्छन्। यस सूचनामा "स्कूल खजल्ला" िा "खजल्ला" को सन्दभगमा चाटगर विद्यालय र शैखक्षक सेिा खजल्ला र शैखक्षक सेिा एजेन्सीहरू जस्िा अन्य सािगजतनक तनकायहरू समािेश छन्। 
	विशेष तशक्षा सेिाहरू र यी प्रक्रियात्मक सुरक्षाहरू बारे र्थप जानकारी िपाईंको स्र्थानीय विद्यालय खजल्लाको विशेष तशक्षा तनदेशक, राज्यको अतभभािक प्रतशक्षण र सूचना केन्द्र, एभपािरमेन्टका लाति एक्ट्शन भ्िाइसेस (िातशंिटन पेभ) िा OSPI माफगि साझेदारी िरेर उपलब्ि छन्। OSPI ले 
	विशेष तशक्षा सेिाहरू र यी प्रक्रियात्मक सुरक्षाहरू बारे र्थप जानकारी िपाईंको स्र्थानीय विद्यालय खजल्लाको विशेष तशक्षा तनदेशक, राज्यको अतभभािक प्रतशक्षण र सूचना केन्द्र, एभपािरमेन्टका लाति एक्ट्शन भ्िाइसेस (िातशंिटन पेभ) िा OSPI माफगि साझेदारी िरेर उपलब्ि छन्। OSPI ले 
	Office of Superintendent of Public Instruction – Special Education
	Office of Superintendent of Public Instruction – Special Education

	 मा विशेष तशक्षालाई सभबोिन िने िेब पृष्ट राख्छ। OSPI सुँि कायगिम पयगिेक्षक र विशेष तशक्षा अतभभािक र सामुदातयक सभपकगहरू छन् जसले िपाईंलाई िपाईंको बच्चाको विशेष तशक्षा कायगिमको बारेमा प्रश्नहरू सोध्न मि िछग। िपाईं OSPI, विशेष तशक्षा 360-725- 6075, OSPI TTY 360-664-3631, िा 
	OSPI विशेष तशक्षा इमेल
	OSPI विशेष तशक्षा इमेल

	 मा पुग्न सक्ट्नु हुन्छ।. 

	प्रक्रियाित सुरक्षा सूचना 34 CFR §300.504; WAC 392-172A-05015 
	यस सूचनाको प्रतितलवप िपाईंलाई प्रत्येक विद्यालय िषगमा एक पटक क्रदनु पछग, र: प्रारखभभक रेफरल िा मूल्याङ्कनका लाति िपाईंको अनुरोिमा; विद्यालय िषगमा िपाईंको पक्रहलो विशेष तशक्षा सामुदातयक उजुरी खजल्लाको प्रातप्तमा; विद्यालय िषगमा िपाईंको पक्रहलो देय प्रक्रिया सुनुिाई अनुरोि खजल्लाको प्रातप्तमा; जब तनयुवि पररििगनको िठन िने अनुशासनात्मक कारबाही िने तनणगय िररन्छ; र िपाईंको अनुरोिमा। 
	यो विशेष तशक्षा प्रक्रियािि सुरक्षाको सूचना मा सािगजतनक िचगमा तनजी विद्यालयमा िपाईंको बच्चाको एकिफी तनयुविसुँि सभबखन्िि सबै प्रक्रियािि सुरक्षा उपायहरूको पूणग व्याख्या समािेश छ, विशेष तशक्षा सामुदातयक उजुरी प्रक्रियाहरू, सूतचि सहमति, भाि B IDEA तनयमहरूको सबपाटग E मा समािेश प्रक्रियात्मक सुरक्षाहरू, र भाि B IDEA तनयमहरूको सबपाटग F मा समािेश जानकारी प्राििानहरूको िोपनीयिा। खजल्लाहरूले यो सूचना प्रयोि िनग िा अतभभािकहरूलाई आफ्नै विशेष तशक्षा प्रक्रियािि सुरक्षाको सूचना विकास िनग छनौट िनग सक्ट्छन्। 
	पूिच गलखित सूचना 34 CFR §300.503; WAC 392-172A-05010 
	िपाईंको विद्यालय खजल्लाले िपाईंको बच्चाको विशेष तशक्षा कायगिमलाई असर िने महत्त्िपूणग तनणगयहरूको बारेमा तलखिि रूपमा जानकारी उपलब्ि िराउनु पछग। यसलाई पूिग तलखिि सूचना (PWN) भतनन्छ र यो एउटा कािजाि हो जसले बैठकमा िा खजल्लाले िपाईंले िरेको अनुरोिको जिाफमा िररएका तनणगयहरू प्रतिवबखभबि िछग। गनर्चय िररसकेपगि तर गनर्चय कायाचन्ियन िनुचअगि खजल्लाले तपाईंलाई पूिच गलखित सूचना पठाउनु पने हुन्ि। यी तनणगयहरू हुन् जुन िपाईंको बच्चालाई तन:शुल्क उपयुि 
	सािगजतनक तशक्षा (FAPE) को पक्रहचान, मूल्याङ्कन, तनयुवि िा प्राििान सुरु िनग िा पररििगन िनग प्रस्िाि िा अस्िीकारसुँि सभबखन्िि छन्। 
	पूिग तलखिि सूचना समािेश हुनु पछग: 
	• खजल्लाले के प्रस्िाि िरररहेको छ िा िनग अस्िीकार िदैछ; 
	• खजल्लाले के प्रस्िाि िरररहेको छ िा िनग अस्िीकार िदैछ; 
	• खजल्लाले के प्रस्िाि िरररहेको छ िा िनग अस्िीकार िदैछ; 

	• खजल्लाले कारबाही िनग क्रकन प्रस्िाि िा अस्िीकार िरररहेको छ भन्ने स्पीकरण; 
	• खजल्लाले कारबाही िनग क्रकन प्रस्िाि िा अस्िीकार िरररहेको छ भन्ने स्पीकरण; 

	• व्यवििि तशक्षा कायगिम (IEP) टोलीद्वारा विचार िररएका अन्य विकल्पहरूको वििरण र िी विकल्पहरूलाई अस्िीकार िनुगको कारणहरू; 
	• व्यवििि तशक्षा कायगिम (IEP) टोलीद्वारा विचार िररएका अन्य विकल्पहरूको वििरण र िी विकल्पहरूलाई अस्िीकार िनुगको कारणहरू; 

	• प्रत्येक मूल्याङ्कन प्रक्रियाको वििरण, मूल्याङ्कन, रेकडग, िा कायगका लाति आिारका रूपमा प्रयोि िररएको ररपोटग; 
	• प्रत्येक मूल्याङ्कन प्रक्रियाको वििरण, मूल्याङ्कन, रेकडग, िा कायगका लाति आिारका रूपमा प्रयोि िररएको ररपोटग; 

	• कायगसुँि सभबखन्िि कुनै पतन अन्य कारकहरूको वििरण; 
	• कायगसुँि सभबखन्िि कुनै पतन अन्य कारकहरूको वििरण; 

	• प्रारखभभक मूल्याङ्कन र कुनै पतन पुन: मूल्याङ्कनका लाति खजल्लाले सञ्चालन िने प्रस्िाि िरेको कुनै पतन मूल्याङ्कन प्रक्रियाको वििरण; 
	• प्रारखभभक मूल्याङ्कन र कुनै पतन पुन: मूल्याङ्कनका लाति खजल्लाले सञ्चालन िने प्रस्िाि िरेको कुनै पतन मूल्याङ्कन प्रक्रियाको वििरण; 

	• यस पुखस्िकामा िणगन िररएका प्रक्रियात्मक सुरक्षाहरूद्वारा अतभभािकहरू सुरखक्षि छन् भनी कर्थन; 
	• यस पुखस्िकामा िणगन िररएका प्रक्रियात्मक सुरक्षाहरूद्वारा अतभभािकहरू सुरखक्षि छन् भनी कर्थन; 

	• िपाईंले यो विशेष तशक्षा प्रक्रियािि सुरक्षाको सूचना पुखस्िकाको प्रतितलवप कसरी प्राप्त िनग सक्ट्नुहुन्छ; िा यो विशेष तशक्षा प्रक्रियािि सुरक्षाको सूचना पुखस्िकाको प्रतितलवप समािेश िनुगहोस् िपाईंलाई प्रदान िररएको छैन भने; र 
	• िपाईंले यो विशेष तशक्षा प्रक्रियािि सुरक्षाको सूचना पुखस्िकाको प्रतितलवप कसरी प्राप्त िनग सक्ट्नुहुन्छ; िा यो विशेष तशक्षा प्रक्रियािि सुरक्षाको सूचना पुखस्िकाको प्रतितलवप समािेश िनुगहोस् िपाईंलाई प्रदान िररएको छैन भने; र 

	• यी प्रक्रियािि सेफिाडगहरू बुझ्न मि प्राप्त िनगका लाति िपाईंले सभपकग िनग सक्ट्ने स्रोिहरू। 
	• यी प्रक्रियािि सेफिाडगहरू बुझ्न मि प्राप्त िनगका लाति िपाईंले सभपकग िनग सक्ट्ने स्रोिहरू। 


	िपाईंले पूिग तलखिि सूचना कक्रहले प्राप्त िनुग हुने छ भन्ने उदाहरणहरू हुन्: 
	• खजल्लाले िपाईंको बच्चाको मूल्याङ्कन िा पुन: मूल्याङ्कन िनग चाहन्छ, िा खजल्लाले िपाईंको बच्चाको मूल्याङ्कन िा पुन: मूल्याङ्कन िनग अस्िीकार िरररहेको छ। 
	• खजल्लाले िपाईंको बच्चाको मूल्याङ्कन िा पुन: मूल्याङ्कन िनग चाहन्छ, िा खजल्लाले िपाईंको बच्चाको मूल्याङ्कन िा पुन: मूल्याङ्कन िनग अस्िीकार िरररहेको छ। 
	• खजल्लाले िपाईंको बच्चाको मूल्याङ्कन िा पुन: मूल्याङ्कन िनग चाहन्छ, िा खजल्लाले िपाईंको बच्चाको मूल्याङ्कन िा पुन: मूल्याङ्कन िनग अस्िीकार िरररहेको छ। 

	• िपाईंको बच्चाको IEP िा तनयुवि पररििगन हुुँदैछ। 
	• िपाईंको बच्चाको IEP िा तनयुवि पररििगन हुुँदैछ। 

	• िपाईंले पररििगनको लाति सोध्नु भएको छ र खजल्लाले पररििगन िनग अस्िीकार िरररहेको छ। 
	• िपाईंले पररििगनको लाति सोध्नु भएको छ र खजल्लाले पररििगन िनग अस्िीकार िरररहेको छ। 

	• िपाईंले खजल्लालाई तलखिि सूचना क्रदनुभएको छ क्रक िपाईंले आफ्नो बच्चालाई विशेष तशक्षा सेिाहरू प्राप्त िनगका लाति सहमति र िदै हुनु हुन्छ। 
	• िपाईंले खजल्लालाई तलखिि सूचना क्रदनुभएको छ क्रक िपाईंले आफ्नो बच्चालाई विशेष तशक्षा सेिाहरू प्राप्त िनगका लाति सहमति र िदै हुनु हुन्छ। 


	पूिग तलखिि सूचना सामान्य जनिाले बुझ्न सक्ट्ने भाषामा लेख्नु पछग र िपाईंको मािृभाषा िा िपाईंले प्रयोि िने संचारको अन्य मोडमा उपलब्ि िराउनु पछग, जबसभम यो स्प रूपमा सभभि छैन। िपाईंको मािृभाषा िा सञ्चारको अन्य माध्यम तलखिि भाषा होइन भने, खजल्लाले तनभन कुराहरू सुतनखिि िनग कदम चाल्नु पछग: (1) सूचना मौखिक रूपमा िा अन्य माध्यमद्वारा िपाईंको मािृभाषा िा अन्य मोडमा अनुिाद िररएको छ (2) िपाईंले सूचनाको सामग्री बुझ्नुभयो; र (1) र (2) अन्ििगिका आिश्यकिाहरू पूरा भएको छ भन्ने (3) त्यहाुँ तलखिि प्रमाण छ। 
	मातृभाषा 34 CFR §300.29; WAC 392-172A-01120 
	स्र्थानीय भाषा, अङ्ग्रेजी तसक्ट्ने व्यविको सन्दभगमा प्रयोि िदाग, यसको अर्थग हो: 
	1. त्यो व्यविले सामान्यिया प्रयोि िने भाषा, िा बच्चाको मामलामा, बच्चाको आमाबाबुले सामान्यिया प्रयोि िने भाषा। 
	1. त्यो व्यविले सामान्यिया प्रयोि िने भाषा, िा बच्चाको मामलामा, बच्चाको आमाबाबुले सामान्यिया प्रयोि िने भाषा। 
	1. त्यो व्यविले सामान्यिया प्रयोि िने भाषा, िा बच्चाको मामलामा, बच्चाको आमाबाबुले सामान्यिया प्रयोि िने भाषा। 

	2. बच्चासुँिको सबै प्रत्यक्ष सभपकगमा (बच्चाको मूल्याङ्कन सक्रहि), बच्चाले सामान्यिया घर िा तसकाइ िािािरणमा प्रयोि िने भाषा। 
	2. बच्चासुँिको सबै प्रत्यक्ष सभपकगमा (बच्चाको मूल्याङ्कन सक्रहि), बच्चाले सामान्यिया घर िा तसकाइ िािािरणमा प्रयोि िने भाषा। 


	दृवविहीन िा बक्रहरा िा सुन्न नसक्ट्ने व्यविको लाति, िा तलखिि भाषा नभएको व्यविका लाति, सञ्चारको माध्यम भनेको व्यविले सामान्यिया प्रयोि िने (जस्िै सांकेतिक भाषा, ब्रेल, िा मौखिक सञ्चार) हो। 
	इलेक्ट्रोगनक मेल 34 CFR §300.505; WAC 392-172A-05020 
	िपाईंको खजल्लाले आमाबाबुलाई इमेल माफगि कािजािहरू प्राप्त िने विकल्प प्रदान िछग भने, िपाईंले तनभन इमेल माफगि प्राप्त िने छनौट िनग सक्ट्नु हुन्छ: 
	1. पूिग तलखिि सूचना; 
	1. पूिग तलखिि सूचना; 
	1. पूिग तलखिि सूचना; 

	2. विशेष तशक्षा प्रक्रियािि सुरक्षाको सूचना; र 
	2. विशेष तशक्षा प्रक्रियािि सुरक्षाको सूचना; र 

	3. उतचि प्रक्रिया सुनुिाइ अनुरोिसुँि सभबखन्िि सूचनाहरू। 
	3. उतचि प्रक्रिया सुनुिाइ अनुरोिसुँि सभबखन्िि सूचनाहरू। 


	अगभभािकको सहमगत – पररभाषा 34 CFR §300.9; WAC 392-172A-01040 
	सहमति को अर्थग: 
	1. िपाईंलाई िपाईको मािृभाषा िा संचारको अन्य मोडमा (जस्िै सांकेतिक भाषा, ब्रेल, िा मौखिक सञ्चार) मा िपाईंले सहमति क्रदनुभएको कायगसुँि सभबखन्िि सबै जानकारीका बारेमा पूणग रूपमा सूतचि िररएको छ; 
	1. िपाईंलाई िपाईको मािृभाषा िा संचारको अन्य मोडमा (जस्िै सांकेतिक भाषा, ब्रेल, िा मौखिक सञ्चार) मा िपाईंले सहमति क्रदनुभएको कायगसुँि सभबखन्िि सबै जानकारीका बारेमा पूणग रूपमा सूतचि िररएको छ; 
	1. िपाईंलाई िपाईको मािृभाषा िा संचारको अन्य मोडमा (जस्िै सांकेतिक भाषा, ब्रेल, िा मौखिक सञ्चार) मा िपाईंले सहमति क्रदनुभएको कायगसुँि सभबखन्िि सबै जानकारीका बारेमा पूणग रूपमा सूतचि िररएको छ; 

	2. िपाईंले त्यो कायगलाई तलखिि रूपमा बुझ्नु हुन्छ र सहमि हुनु हुन्छ र सहमतिले त्यो कायगको िणगन िछग र अतभलेिहरू (कुनै हो भने) सूचीबद्द िछग जुन जारी िररने छ र कसलाई; र 
	2. िपाईंले त्यो कायगलाई तलखिि रूपमा बुझ्नु हुन्छ र सहमि हुनु हुन्छ र सहमतिले त्यो कायगको िणगन िछग र अतभलेिहरू (कुनै हो भने) सूचीबद्द िछग जुन जारी िररने छ र कसलाई; र 

	3. सहमति िपाईंको िफगबाट स्िैखच्छक हो, र िपाईं कुनै पतन समयमा िपाईंको सहमति र िनग सक्ट्नु हुन्छ भन्ने िपाईं बुझ्नु हुन्छ। 
	3. सहमति िपाईंको िफगबाट स्िैखच्छक हो, र िपाईं कुनै पतन समयमा िपाईंको सहमति र िनग सक्ट्नु हुन्छ भन्ने िपाईं बुझ्नु हुन्छ। 


	िपाईं आफ्नो बच्चाले विशेष तशक्षा सेिाहरू प्राप्त िनग र्थालेपतछ सहमति र िनग चाहनु हुन्छ भने, िपाईंले तलखिि रूपमा त्यसो िनुग पछग। िपाईंको सहमति क्रफिाग तलनुले िपाईंले िपाईंको सहमति क्रदए पतछ र िपाईं यसलाई क्रफिाग िनुग अतघ सुरु भएको कायगलाई अस्िीकार (अन्डू) िदैन। र्थप रूपमा, विद्यालय खजल्लाले िपाईंको बच्चाको विशेष तशक्षा सेिाहरूको प्रातप्तको कुनै सन्दभग हटाउनको लाति िपाईंको बच्चाको शैखक्षक रेकडगहरू पररमाजगन (पररििगन) िनग आिश्यक छैन। 
	अगभभािकको सहमगत – आिश्यकताहरू 34 CFR §300.300; WAC 392-172A-02000; WAC 392-172A-03000 
	प्रारखभभक मूल्याङ्कनका लागि सहमगत 
	िपाईंको क्रडखस्रक्ट्टले विशेष तशक्षा र सभबखन्िि सेिाहरूको लाति योग्यिा तनिागरण िनग िपाईंको बच्चाको प्रारखभभक मूल्याङ्कन िनग सक्ट्दैन जबसभम यसले िपाईंलाई प्रस्िाविि मूल्याङ्कन ितिवितिहरू िणगन िने पूिग तलखिि सूचना प्रदान िदैन र िपाईंको तलखिि, सूतचि सहमति प्राप्त िदैन। िपाईंको बच्चा विशेष तशक्षाका लाति योग्य छ क्रक छैन भन्ने तनणगय िनग प्रारखभभक मूल्याङ्कनका लाति िपाईंको विद्यालय खजल्लाले िपाईंको सूतचि सहमति प्राप्त िनग उतचि प्रयास िनुग पछग। 
	प्रारखभभक मूल्याङ्कनका लाति िपाईंको सहमतिको मिलब िपाईंले िपाईंको बच्चालाई विशेष तशक्षा र सभबखन्िि सेिाहरू प्रदान िनग सुरु िनग खजल्लाका लाति िपाईंको सहमति क्रदनुभएको हो भन्ने होइन। विद्यालय खजल्लाले िपाईंको बच्चालाई पक्रहलो पटक विशेष तशक्षा र सभबखन्िि सेिाहरू प्रदान िनग िपाईंबाट सहमति पतन तलनु पछग। 
	िपाईंको बच्चा सािगजतनक विद्यालयमा भनाग भएको छ िा िपाईं िपाईंको बच्चालाई सािगजतनक विद्यालयमा भनाग िनग िोज्दै हुनु हुन्छ र िपाईंले सहमति क्रदन अस्िीकार िनुगभयो, िा िपाईं प्रारखभभक मूल्याङ्कनका लाति सहमति प्रदान िनग अनुरोिको जिाफ क्रदन असफल हुनुभएको छ, यद्यवप यो आिश्यक छैन। िपाईंको खजल्लाले यस सूचनामा पगि िणगन िररए अनुसार मध्यस्र्थिा िा 
	उतचि प्रक्रिया सुनुिाइ प्रक्रियाहरू प्रयोि िरेर िपाईंको सहमति प्राप्त िने प्रयास िनग सक्ट्छ। िपाईंको क्रडखस्रक्ट्टले यस पररखस्र्थतिमा िपाईंको बच्चाको मूल्याङ्कन निने छनोट िछग भने िपाईंको बच्चालाई पत्ता लिाउन, पक्रहचान िनग र मूल्याङ्कन िने आफ्नो दातयत्िलाई उल्लङ्घन िदैन। 
	राज्यका िडाहरूको प्रारखभभक मूल्याङ्कनका लागि विशेष गनयम 
	िपाईंको बच्चा राज्यको िाडग हो र िपाईंसुँि बतसरहेको छैन भने, िपाईंको बच्चा विशेष तशक्षाका लाति योग्य छ क्रक छैन भनेर तनिागरण िनग प्रारखभभक मूल्याङ्कनका लाति विद्यालय खजल्लाले िपाईंको सहमति आिश्यक पदैन: 
	1. त्यसो िनगका लाति उतचि प्रयासको बािजुद, खजल्लाले िपाईंलाई भेट्टाउन सक्ट्दैन; 
	1. त्यसो िनगका लाति उतचि प्रयासको बािजुद, खजल्लाले िपाईंलाई भेट्टाउन सक्ट्दैन; 
	1. त्यसो िनगका लाति उतचि प्रयासको बािजुद, खजल्लाले िपाईंलाई भेट्टाउन सक्ट्दैन; 

	2. अतभभािकका रूपमा िपाईंको अतिकार राज्य कानून अनुसार समाप्त भएको छ; िा 
	2. अतभभािकका रूपमा िपाईंको अतिकार राज्य कानून अनुसार समाप्त भएको छ; िा 

	3. न्यायािीशले िपाईं बाहेक अन्य व्यविलाई शैखक्षक तनणगयहरू िने अतिकार प्रदान िरेको छ र त्यो व्यविले प्रारखभभक मूल्याङ्कनका लाति सहमति प्रदान िरेको छ। 
	3. न्यायािीशले िपाईं बाहेक अन्य व्यविलाई शैखक्षक तनणगयहरू िने अतिकार प्रदान िरेको छ र त्यो व्यविले प्रारखभभक मूल्याङ्कनका लाति सहमति प्रदान िरेको छ। 


	IDEA मा प्रयोि िररए अनुसार राज्यको िाडग, भनेको बच्चा हो जो: 
	1. पालनपोषण बच्चा जो पालनपोषण अतभभािक संि राखिएको छैन; 
	1. पालनपोषण बच्चा जो पालनपोषण अतभभािक संि राखिएको छैन; 
	1. पालनपोषण बच्चा जो पालनपोषण अतभभािक संि राखिएको छैन; 

	2. िातशंिटन राज्य कानून अन्ििगि राज्यको िाडग मातनन्छ; िा 
	2. िातशंिटन राज्य कानून अन्ििगि राज्यको िाडग मातनन्छ; िा 

	3. बालबातलका, युिा र पररिार विभाि िा अन्य राज्यको सािगजतनक बाल कल्याण एजेन्सीको क्रहरासिमा। 
	3. बालबातलका, युिा र पररिार विभाि िा अन्य राज्यको सािगजतनक बाल कल्याण एजेन्सीको क्रहरासिमा। 


	राज्यको िाडग मा पालनपोषण बच्चा समािेश िदैन जसको पालनपोषण अतभभािक छ। 
	प्रारखभभक सेिाहरूका लागि अगभभािकको सहमगत र गनरन्तर सेिाहरूका लागि सहमगत रद्द िने 
	िपाईंको स्कूल खजल्लाले िपाईंको सूतचि तलखिि सहमति प्राप्त िनग उतचि प्रयास िनुग पछग र िपाईंको बच्चालाई पक्रहलो पटक विशेष तशक्षा र सभबखन्िि सेिाहरू प्रदान िनुग अतघ िपाईंको सूतचि तलखिि सहमति प्राप्त िनुग पछग।. 
	िपाईं िपाईंको बच्चालाई पक्रहलो पटक विशेष तशक्षा र सभबखन्िि सेिाहरू प्राप्त िनगका लाति िपाईंको सहमति प्रदान िने अनुरोिको जिाफ क्रदनु हुन्न भने, िा िपाईंले त्यस्िो सहमति क्रदन अस्िीकार िनुगभयो भने, िपाईंको खजल्लाले मध्यस्र्थिा प्रक्रियाहरू प्रयोि निनग सक्ट्छ िपाईंको बच्चालाई विशेष तशक्षा र सभबखन्िि सेिाहरू प्रदान िनग प्रशासतनक कानून न्यायािीशबाट तनणगय प्राप्त िनगका लाति िपाईंको सभझौिा प्राप्त िनग िा उतचि प्रक्रिया सुनुिाइ प्रक्रियाहरू प्रयोि िनग प्रयास िनग। 
	िपाईं िपाईंको बच्चालाई पक्रहलो पटक विशेष तशक्षा र सभबखन्िि सेिाहरू प्राप्त िनगका लाति िपाईंको सहमति क्रदन अनुरोि अस्िीकार िनुग हुन्छ िा प्रतिक्रिया क्रदनु हुन्न भने, विद्यालय खजल्लाले िपाईंको बच्चालाई विशेष तशक्षा र सभबखन्िि सेिाहरू प्रदान निनग सक्ट्छ। यस अिस्र्थामा, िपाईंको स्कूल खजल्ला: 
	1. िपाईंको बच्चालाई िी सेिाहरू प्रदान िनग असफल भएको कारणले िपाईंको बच्चालाई तनिःशुल्क उपयुि सािगजतनक तशक्षा (FAPE) उपलब्ि िराउने आिश्यकिाको उल्लङ्घन िदैन; र 
	1. िपाईंको बच्चालाई िी सेिाहरू प्रदान िनग असफल भएको कारणले िपाईंको बच्चालाई तनिःशुल्क उपयुि सािगजतनक तशक्षा (FAPE) उपलब्ि िराउने आिश्यकिाको उल्लङ्घन िदैन; र 
	1. िपाईंको बच्चालाई िी सेिाहरू प्रदान िनग असफल भएको कारणले िपाईंको बच्चालाई तनिःशुल्क उपयुि सािगजतनक तशक्षा (FAPE) उपलब्ि िराउने आिश्यकिाको उल्लङ्घन िदैन; र 

	2. िपाईंको बच्चाका लाति विशेष तशक्षा र सभबखन्िि सेिाहरूका लाति IEP बैठक िा IEP विकास िनग आिश्यक छैन जसका लाति िपाईंको सहमति अनुरोि िररएको तर्थयो। 
	2. िपाईंको बच्चाका लाति विशेष तशक्षा र सभबखन्िि सेिाहरूका लाति IEP बैठक िा IEP विकास िनग आिश्यक छैन जसका लाति िपाईंको सहमति अनुरोि िररएको तर्थयो। 


	एकपटक िपाईंले आफ्नो बच्चालाई विशेष तशक्षा र सभबखन्िि सेिाहरू प्राप्त िनग तलखिि सहमति क्रदनुभयो र खजल्लाले विशेष तशक्षा सेिाहरू प्रदान िनग र्थाल्नुभयो भने, िपाईंको बच्चा तनभन सभमसभम विशेष तशक्षा सेिाहरू प्राप्त िनग योग्य रहने छ: 
	1. तिनीहरूको पुन: मूल्याङ्कन िररन्छ र विशेष तशक्षा सेिाहरूका लाति अब योग्य नभएको पाइन्छ; 
	1. तिनीहरूको पुन: मूल्याङ्कन िररन्छ र विशेष तशक्षा सेिाहरूका लाति अब योग्य नभएको पाइन्छ; 
	1. तिनीहरूको पुन: मूल्याङ्कन िररन्छ र विशेष तशक्षा सेिाहरूका लाति अब योग्य नभएको पाइन्छ; 

	2. तिनीहरू तनयतमि हाई स्कूल क्रडप्लोमा संि स्नािक; 
	2. तिनीहरू तनयतमि हाई स्कूल क्रडप्लोमा संि स्नािक; 


	3. तिनीहरू 21 िषगको उमेर पुग्छन् (िा िपाईंको बच्चा अिस्ट 31 पतछ 21 िषगको हुन्छ भने, तिनीहरू विद्यालय िषगको अन्त्यसभम सेिाहरूका लाति योग्य हुन्छन्।); िा 
	3. तिनीहरू 21 िषगको उमेर पुग्छन् (िा िपाईंको बच्चा अिस्ट 31 पतछ 21 िषगको हुन्छ भने, तिनीहरू विद्यालय िषगको अन्त्यसभम सेिाहरूका लाति योग्य हुन्छन्।); िा 
	3. तिनीहरू 21 िषगको उमेर पुग्छन् (िा िपाईंको बच्चा अिस्ट 31 पतछ 21 िषगको हुन्छ भने, तिनीहरू विद्यालय िषगको अन्त्यसभम सेिाहरूका लाति योग्य हुन्छन्।); िा 

	4. िपाईंले खजल्लालाई विशेष तशक्षा सेिाहरूको तनरन्िर प्राििानका लाति आफ्नो सहमतिको तलखिि रीकरण प्रदान िनुग हुन्छ। 
	4. िपाईंले खजल्लालाई विशेष तशक्षा सेिाहरूको तनरन्िर प्राििानका लाति आफ्नो सहमतिको तलखिि रीकरण प्रदान िनुग हुन्छ। 


	िपाईंले खजल्लाले विशेष तशक्षा सेिाहरू प्रारभभ िररसकेपतछ सेिाहरूको तनरन्िर प्राििानका लाति तलखिि रूपमा आफ्नो सहमति र िनुगभयो भने, खजल्लाले िपाईंलाई पूिग तलखिि सूचना िपाईंको बच्चालाई विशेष तशक्षा सेिाहरू उपलब्ि िराउन बन्द िनुग अतघ उतचि समय क्रदनु पछग। पूिग तलखिि सूचनामा खजल्लाले िपाईंको बच्चालाई सेिाहरू उपलब्ि िराउन बन्द िने तमति समािेश िदगछ र िपाईंलाई विद्यालय खजल्लालाई सूतचि िने छ: 
	1. िपाईंको बच्चालाई िी सेिाहरू प्रदान िनग असफल भएको कारणले िपाईंको बच्चालाई तनिःशुल्क उपयुि सािगजतनक तशक्षा (FAPE) उपलब्ि िराउने आिश्यकिाको उल्लङ्घन िदैन; र 
	1. िपाईंको बच्चालाई िी सेिाहरू प्रदान िनग असफल भएको कारणले िपाईंको बच्चालाई तनिःशुल्क उपयुि सािगजतनक तशक्षा (FAPE) उपलब्ि िराउने आिश्यकिाको उल्लङ्घन िदैन; र 
	1. िपाईंको बच्चालाई िी सेिाहरू प्रदान िनग असफल भएको कारणले िपाईंको बच्चालाई तनिःशुल्क उपयुि सािगजतनक तशक्षा (FAPE) उपलब्ि िराउने आिश्यकिाको उल्लङ्घन िदैन; र 

	2. विशेष तशक्षा सेिाहरूको र्थप प्राििानको लाति िपाईंको बच्चाको लाति IEP बैठक िा IEP विकास िनग आिश्यक छैन। 
	2. विशेष तशक्षा सेिाहरूको र्थप प्राििानको लाति िपाईंको बच्चाको लाति IEP बैठक िा IEP विकास िनग आिश्यक छैन। 


	क्रडखस्रक्ट्टले िपाईंको तलखिि िारेजलाई ओभरराइड िनग िा िपाईंको बच्चालाई विशेष तशक्षा सेिाहरू प्रदान िनग जारी राख्नका लाति िपाईंको सहमति प्राप्त िनग मध्यस्र्थिा प्रक्रियाहरू प्रयोि िनग उतचि प्रक्रिया प्रयोि िनग सक्ट्दैन। क्रडखस्रक्ट्टले िपाईंको बच्चालाई विशेष तशक्षा सेिाहरू उपलब्ि िराउन बन्द िरेपतछ, िपाईंको बच्चा अब विशेष तशक्षा सेिाहरूका लाति योग्य मातनने छैन र सबै विद्यार्थीहरूमा लािू हुने समान आिश्यकिाहरूको अिीनमा छ। िपाईं िा िपाईंको बच्चासुँि पररतचि हुनु हुन्छ, विद्यालय खजल्ला सक्रहि, िपाईंले िपाईंको बच्च
	पुनमूचल्याङ्कनका लागि अगभभािकको सहमगत 
	िपाईंको बच्चाको पुनिः मूल्याङ्कनको एक भािका रूपमा नयाुँ परीक्षण सञ्चालन िनग, िपाईंको खजल्लाले िपाईंको बच्चाको पुनिःमूल्याङ्कन िनुग अतघ िपाईंको सूतचि सहमति प्राप्त िनुग पछग, जब सभम िपाईंको खजल्लाले देिाउन सक्ट्दैन: 
	1. यसले िपाईंको बच्चाको पुनमूगल्याङ्कनका लाति िपाईंको सहमति प्राप्त िनग उतचि कदम चालेको छ; र 
	1. यसले िपाईंको बच्चाको पुनमूगल्याङ्कनका लाति िपाईंको सहमति प्राप्त िनग उतचि कदम चालेको छ; र 
	1. यसले िपाईंको बच्चाको पुनमूगल्याङ्कनका लाति िपाईंको सहमति प्राप्त िनग उतचि कदम चालेको छ; र 

	2. िपाईंले प्रतिक्रिया क्रदनुभएन। 
	2. िपाईंले प्रतिक्रिया क्रदनुभएन। 


	िपाईंले आफ्नो बच्चाको पुनमूगल्याङ्कनको भािको रूपमा नयाुँ परीक्षणको लाति सहमति क्रदन अस्िीकार िनुगभयो भने, खजल्लाले मध्यस्र्थिा प्रक्रियाहरू प्रयोि िरेर िपाईंको अस्िीकारलाई ओभरराइड िनग िा उतचि प्रक्रिया सुनुिाइ प्रक्रियाहरू प्रयोि िरेर िपाईंको बच्चाको पुनमूगल्याङ्कनलाई पछ्याउन सक्ट्छ िर आिश्यक छैन। िपाईंको बच्चाको पुन: मूल्याङ्कनमा सहमति क्रदन। प्रारखभभक मूल्याङ्कनहरू जस्िै, िपाईंको खजल्लाले मध्यस्र्थिा िा उतचि प्रक्रिया प्रक्रियाहरू प्रयोि िरेर पुन: मूल्याङ्कन िनग अस्िीकार िरेमा IDEA को भाि B अन्ििगि आफ्नो 
	अगभभािकको सहमगत प्राप्त िनचका लागि उगचत प्रयासहरूको दस्तािेजीकरर् 
	िपाईंको विद्यालयले प्रारखभभक मूल्याङ्कनका लाति िपाईंको सहमति प्राप्त िनग, पक्रहलो पटक विशेष तशक्षा र सभबखन्िि सेिाहरू प्रदान िनग, नयाुँ परीक्षण समािेश िने पुन: मूल्याङ्कन सञ्चालन िनग र प्रारखभभक मूल्याङ्कनका लाति राज्यका िाडगका अतभभािकहरू भेट्टाउनका लाति उतचि प्रयासहरूको कािजाि कायम िनुग पछग। कािजािमा यी क्षेरहरूमा खजल्लाको प्रयासहरूको रेकडग समािेश हुनु पछग, जस्िै: 
	1. िररएका िा प्रयास िररएका टेतलफोन कलहरूको विस्िृि रेकडग र िी कलहरूको नतिजा; 
	1. िररएका िा प्रयास िररएका टेतलफोन कलहरूको विस्िृि रेकडग र िी कलहरूको नतिजा; 
	1. िररएका िा प्रयास िररएका टेतलफोन कलहरूको विस्िृि रेकडग र िी कलहरूको नतिजा; 

	2. िपाईंलाई पठाइएको पराचारको प्रतितलवप र प्राप्त प्रतिक्रियाहरू; र 
	2. िपाईंलाई पठाइएको पराचारको प्रतितलवप र प्राप्त प्रतिक्रियाहरू; र 

	3. िपाईंको घर िा कायगस्र्थलमा िररएका भ्रमणहरूको विस्िृि रेकडग र िी भ्रमणहरूको नतिजा। 
	3. िपाईंको घर िा कायगस्र्थलमा िररएका भ्रमणहरूको विस्िृि रेकडग र िी भ्रमणहरूको नतिजा। 


	अन्य सहमगत जानकारी 
	िपाईंको खजल्ला अतघ िपाईंको सहमति आिश्यक छैन: 
	1. िपाईंको बच्चाको मूल्याङ्कन िा पुन: मूल्याङ्कनको भािको रूपमा अिखस्र्थि डेटाको समीक्षा िनुगहोस्; िा 
	1. िपाईंको बच्चाको मूल्याङ्कन िा पुन: मूल्याङ्कनको भािको रूपमा अिखस्र्थि डेटाको समीक्षा िनुगहोस्; िा 
	1. िपाईंको बच्चाको मूल्याङ्कन िा पुन: मूल्याङ्कनको भािको रूपमा अिखस्र्थि डेटाको समीक्षा िनुगहोस्; िा 

	2. िपाईंको बच्चालाई परीक्षण िा अन्य मूल्याङ्कन क्रदनुहोस् जुन सबै विद्यार्थीहरूलाई क्रदइन्छ, जबसभम त्यो परीक्षण िा मूल्याङ्कन क्रदइनु अतघ, सबै विद्यार्थीका अतभभािकहरूबाट सहमति आिश्यक हुन्छ। 
	2. िपाईंको बच्चालाई परीक्षण िा अन्य मूल्याङ्कन क्रदनुहोस् जुन सबै विद्यार्थीहरूलाई क्रदइन्छ, जबसभम त्यो परीक्षण िा मूल्याङ्कन क्रदइनु अतघ, सबै विद्यार्थीका अतभभािकहरूबाट सहमति आिश्यक हुन्छ। 


	िपाईंले आफ्नो बच्चालाई आफ्नै िचगमा तनजी विद्यालयमा भनाग िनुगभएको छ िा िपाईंले आफ्नो बच्चालाई िृह विद्यालयमा पढाइरहनुभएको छ, र िपाईंले आफ्नो बच्चाको प्रारखभभक मूल्याङ्कन िा पुनिःमूल्याङ्कनका लाति आफ्नो सहमति प्रदान िनुगभएन, िा िपाईंले आफ्नो सहमति प्रदान िने अनुरोिको जिाफ क्रदन असफल हुनुभयो भने खजल्लाले िपाईंको सभझौिा प्राप्त िनग मध्यस्र्थिा प्रक्रियाहरू प्रयोि िनग िा िपाईंको अस्िीकारलाई ओभरराइड िनग उतचि प्रक्रिया सुनुिाइ प्रक्रियाहरू प्रयोि िनग हुुँदैन। खजल्लाले िपाईंको बच्चालाई समिामूलक तनजी विद्यालय सेिाहर
	स्ितन्र शैखक्षक मूल्याङ्कन 34 CFR §300.502; WAC 392-172A-05005 
	िपाईं िपाईंको खजल्ला द्वारा संचातलि मूल्याङ्कन संि असहमि हुनु हुन्छ भने िपाईंको बच्चाको स्ििन्र शैखक्षक मूल्याङ्कन (IEE) प्राप्त िने अतिकार छ। िपाईंले IEE अनुरोि िनुगभयो भने, खजल्लाले िपाईंलाई IEE कहाुँबाट प्राप्त िनग सक्ट्नु हुन्छ र IEE मा लािू हुने खजल्लाको मापदण्डको बारेमा जानकारी उपलब्ि िराउनु पछग। 
	पररभाषाहरू 
	• स्ििन्र शैखक्षक मूल्याङ्कन (IEE) भनेको िपाइुँको बच्चाको तशक्षाका लाति खजभमेिार खजल्लाले तनयुि निरेको योग्य परीक्षकद्वारा िररएको मूल्याङ्कन हो। 
	• स्ििन्र शैखक्षक मूल्याङ्कन (IEE) भनेको िपाइुँको बच्चाको तशक्षाका लाति खजभमेिार खजल्लाले तनयुि निरेको योग्य परीक्षकद्वारा िररएको मूल्याङ्कन हो। 
	• स्ििन्र शैखक्षक मूल्याङ्कन (IEE) भनेको िपाइुँको बच्चाको तशक्षाका लाति खजभमेिार खजल्लाले तनयुि निरेको योग्य परीक्षकद्वारा िररएको मूल्याङ्कन हो। 

	• सािगजतनक िचग भनेको खजल्लाले या ि मूल्याङ्कनको पूणग लािि तिछग िा मूल्याङ्कन अन्यर्था िपाइुँलाई कुनै शुल्क नतलई उपलब्ि िराइन्छ भन्ने कुरा सुतनखिि िछग। 
	• सािगजतनक िचग भनेको खजल्लाले या ि मूल्याङ्कनको पूणग लािि तिछग िा मूल्याङ्कन अन्यर्था िपाइुँलाई कुनै शुल्क नतलई उपलब्ि िराइन्छ भन्ने कुरा सुतनखिि िछग। 


	सािचजगनक िचचमा IEE को अगभभािक अगधकार 
	िपाईं िपाईंको खजल्ला द्वारा संचातलि िपाईंको बच्चाको मूल्याङ्कनमा असहमि हुनु हुन्छ भने, िपाईंको सािगजतनक िचगमा िपाईंको बच्चाको IEE को अतिकार छ, तनभन सिगहरूको अिीनमा: 
	1. िपाईं सािगजतनक िचगमा िपाईंको बच्चाको IEE अनुरोि िनुग हुन्छ भने, िपाईंको स्कूल खजल्लाले िपाईंको अनुरोिको 15 पारो क्रदन तभर, क्रक त: (a) िपाईंको बच्चाको मूल्याङ्कन उपयुि छ िा िपाईंले प्राप्त िनुगभएको िपाईंको बच्चाको मूल्याङ्कनले खजल्लाको मापदण्ड पूरा िरेको छैन भनी देिाउनका लाति उतचि प्रक्रिया सुनुिाइ अनुरोि फाइल िनुगहोस्; िा (b) सािगजतनक िचगमा IEE उपलब्ि िराउन सहमि हुनु हुन्छ। 
	1. िपाईं सािगजतनक िचगमा िपाईंको बच्चाको IEE अनुरोि िनुग हुन्छ भने, िपाईंको स्कूल खजल्लाले िपाईंको अनुरोिको 15 पारो क्रदन तभर, क्रक त: (a) िपाईंको बच्चाको मूल्याङ्कन उपयुि छ िा िपाईंले प्राप्त िनुगभएको िपाईंको बच्चाको मूल्याङ्कनले खजल्लाको मापदण्ड पूरा िरेको छैन भनी देिाउनका लाति उतचि प्रक्रिया सुनुिाइ अनुरोि फाइल िनुगहोस्; िा (b) सािगजतनक िचगमा IEE उपलब्ि िराउन सहमि हुनु हुन्छ। 
	1. िपाईं सािगजतनक िचगमा िपाईंको बच्चाको IEE अनुरोि िनुग हुन्छ भने, िपाईंको स्कूल खजल्लाले िपाईंको अनुरोिको 15 पारो क्रदन तभर, क्रक त: (a) िपाईंको बच्चाको मूल्याङ्कन उपयुि छ िा िपाईंले प्राप्त िनुगभएको िपाईंको बच्चाको मूल्याङ्कनले खजल्लाको मापदण्ड पूरा िरेको छैन भनी देिाउनका लाति उतचि प्रक्रिया सुनुिाइ अनुरोि फाइल िनुगहोस्; िा (b) सािगजतनक िचगमा IEE उपलब्ि िराउन सहमि हुनु हुन्छ। 

	2. िपाईंको विद्यालय खजल्लाले उतचि प्रक्रिया अनुरोि िछग सुनुिाइ र अखन्िम तनणगय भनेको िपाईंको बच्चाको खजल्लाको मूल्याङ्कन उपयुि छ, िपाईंसुँि अझै पतन IEE को अतिकार छ, िर सािगजतनक िचगमा होइन। 
	2. िपाईंको विद्यालय खजल्लाले उतचि प्रक्रिया अनुरोि िछग सुनुिाइ र अखन्िम तनणगय भनेको िपाईंको बच्चाको खजल्लाको मूल्याङ्कन उपयुि छ, िपाईंसुँि अझै पतन IEE को अतिकार छ, िर सािगजतनक िचगमा होइन। 

	3. िपाईंले आफ्नो बच्चाको IEE अनुरोि िनुगभयो भने, िपाईंको स्कूल क्रडखस्रक्ट्टले क्रडखस्रक्ट्टले सञ्चालन िरेको मूल्याङ्कनमा क्रकन आपवत्त जनाउनु भयो भनेर सोध्न सक्ट्छ। यद्यवप, खजल्लालाई स्पीकरणको आिश्यकिा नहुन सक्ट्छ  र सािगजतनक िचगमा िपाइुँको बच्चाको IEE उपलब्ि िराउन िा िपाईंको बच्चाको खजल्लाको मूल्याङ्कनलाई बचाउनको लाति उतचि प्रक्रिया सुनुिाइका लाति अनुरोि फाइल िनग अनुतचि क्रढलाइ नहुन सक्ट्छ। 
	3. िपाईंले आफ्नो बच्चाको IEE अनुरोि िनुगभयो भने, िपाईंको स्कूल क्रडखस्रक्ट्टले क्रडखस्रक्ट्टले सञ्चालन िरेको मूल्याङ्कनमा क्रकन आपवत्त जनाउनु भयो भनेर सोध्न सक्ट्छ। यद्यवप, खजल्लालाई स्पीकरणको आिश्यकिा नहुन सक्ट्छ  र सािगजतनक िचगमा िपाइुँको बच्चाको IEE उपलब्ि िराउन िा िपाईंको बच्चाको खजल्लाको मूल्याङ्कनलाई बचाउनको लाति उतचि प्रक्रिया सुनुिाइका लाति अनुरोि फाइल िनग अनुतचि क्रढलाइ नहुन सक्ट्छ। 


	िपाईंले आफ्नो बच्चाको एउटा IEE सािगजतनक िचगमा प्रत्येक पटक िपाईंको विद्यालय खजल्लाले िपाईंको बच्चाको मूल्याङ्कन सञ्चालन िदाग िपाईं असहमि हुनुहुन््यो भनेर अनुरोि िने मार अतिकार छ। 
	अगभभािक-प्रारखभभक मूल्याङ्कन 
	िपाईंले सािगजतनक िचगमा आफ्नो बच्चाको IEE प्राप्त िनुगभयो िा िपाईंले तनजी िचगमा प्राप्त िनुगभएको IEE खजल्लालाई प्रदान िनुग हुन्छ भने: 
	1. िपाईंको बच्चालाई FAPE को प्राििानको सभबन्िमा िररएको कुनै पतन तनणगयमा िपाईंको खजल्लाले IEE को नतिजाहरू विचार िनुग पछग, यसले IEE को लाति खजल्लाको मापदण्ड पूरा िछग भने; र 
	1. िपाईंको बच्चालाई FAPE को प्राििानको सभबन्िमा िररएको कुनै पतन तनणगयमा िपाईंको खजल्लाले IEE को नतिजाहरू विचार िनुग पछग, यसले IEE को लाति खजल्लाको मापदण्ड पूरा िछग भने; र 
	1. िपाईंको बच्चालाई FAPE को प्राििानको सभबन्िमा िररएको कुनै पतन तनणगयमा िपाईंको खजल्लाले IEE को नतिजाहरू विचार िनुग पछग, यसले IEE को लाति खजल्लाको मापदण्ड पूरा िछग भने; र 

	2. िपाईं िा िपाईंको खजल्लाले िपाईंको बच्चाका बारेमा उतचि प्रक्रिया सुनुिाईमा IEE लाई प्रमाणको रूपमा प्रस्िुि िनग सक्ट्नु हुन्छ। 
	2. िपाईं िा िपाईंको खजल्लाले िपाईंको बच्चाका बारेमा उतचि प्रक्रिया सुनुिाईमा IEE लाई प्रमाणको रूपमा प्रस्िुि िनग सक्ट्नु हुन्छ। 


	प्रशासगनक कानून न्यायाधीशहरू (ALJ) द्वारा मूल्याङ्कनका लागि अनुरोधहरू 
	ALJ ले उतचि प्रक्रिया सुनुिाइको भािका रूपमा िपाईंको बच्चाको IEE अनुरोि िछग भने, मूल्याङ्कनको लािि सािगजतनक िचगमा हुनु पछग। 
	खजल्ला मापदण्ड 
	IEE सािगजतनक िचगमा छ भने, मूल्याङ्कनको स्र्थान र परीक्षकको योग्यिा सक्रहि मूल्याङ्कन प्राप्त हुने मापदण्ड, खजल्लाले मूल्याङ्कन सुरु िदाग प्रयोि िने मापदण्ड जस्िै हुनु पछग (हदसभम िी मापदण्डहरू िपाईंको IEE को अतिकारसुँि तमल्दोजुल्दो छन्)। 
	मातर्थ िणगन िररए अनुसार बाहेक, खजल्लाले सािगजतनक िचगमा IEE प्राप्त िनग सभबखन्िि सिग िा टाइमलाइनहरू लिाउन सक्ट्दैन। 
	जानकारीको िोपनीयता पररभाषाहरू 34 CFR §300.611; WAC 392-172A-05180 
	IDEA ले िपाइुँलाई िपाइुँको बच्चाको विशेष तशक्षा रेकडगको सभबन्िमा अतिकार क्रदन्छ। यी अतिकारहरू िपाईंसुँि पाररिाररक शैखक्षक अतिकार र िोपनीयिा ऐन (FERPA) अन्ििगि भएका अतिकारहरूका अतिररि हुन्, जुन सबै विद्यार्थीहरूलाई शैखक्षक अतभलेि सुरक्षा प्रदान िने कानून हो। 
	सूचनाको िोपनीयिा: शीषगक अन्ििगि प्रयोि िररए अनुसार 
	• विनाश भनेको भौतिक विनाश िा जानकारीबाट व्यवििि पक्रहचानकिागहरू हटाउनु हो िाक्रक जानकारी अब व्यवििि रूपमा पक्रहचान िनग सक्रकुँदैन। 
	• विनाश भनेको भौतिक विनाश िा जानकारीबाट व्यवििि पक्रहचानकिागहरू हटाउनु हो िाक्रक जानकारी अब व्यवििि रूपमा पक्रहचान िनग सक्रकुँदैन। 
	• विनाश भनेको भौतिक विनाश िा जानकारीबाट व्यवििि पक्रहचानकिागहरू हटाउनु हो िाक्रक जानकारी अब व्यवििि रूपमा पक्रहचान िनग सक्रकुँदैन। 

	• 34 CFR भाि 99 मा ‘तशक्षा अतभलेि’ को पररभाषा अन्ििगि समेक्रटएका अतभलेिहरू (पररिार शैखक्षक अतिकार र िोपनीयिा ऐन 1974, 20 U.S.C. लािू िने तनयमहरू 1232 ग्राम (FERPA))। 
	• 34 CFR भाि 99 मा ‘तशक्षा अतभलेि’ को पररभाषा अन्ििगि समेक्रटएका अतभलेिहरू (पररिार शैखक्षक अतिकार र िोपनीयिा ऐन 1974, 20 U.S.C. लािू िने तनयमहरू 1232 ग्राम (FERPA))। 

	• सहभािी एजेन्सी भनेको कुनै पतन विद्यालय खजल्ला, एजेन्सी िा संस्र्था हो जसले भाि B िा IDEA अन्ििगि व्यवििि रूपमा पक्रहचान योग्य जानकारी सङ्कलन, ममगि िा प्रयोि िने िा जसबाट जानकारी प्राप्त िररन्छ। 
	• सहभािी एजेन्सी भनेको कुनै पतन विद्यालय खजल्ला, एजेन्सी िा संस्र्था हो जसले भाि B िा IDEA अन्ििगि व्यवििि रूपमा पक्रहचान योग्य जानकारी सङ्कलन, ममगि िा प्रयोि िने िा जसबाट जानकारी प्राप्त िररन्छ। 


	व्यविित रूपमा पक्रहचान िनच सक्रकने 34 CFR §300.32; WAC 392-172A-01140 
	व्यवििि रूपमा पक्रहचान िनग सक्रकने भनेको जानकारी हो जसमा: 
	1. िपाईंको बच्चाको नाम, अतभभािकको रूपमा िपाईंको नाम, िा पररिारको अको सदस्यको नाम; 
	1. िपाईंको बच्चाको नाम, अतभभािकको रूपमा िपाईंको नाम, िा पररिारको अको सदस्यको नाम; 
	1. िपाईंको बच्चाको नाम, अतभभािकको रूपमा िपाईंको नाम, िा पररिारको अको सदस्यको नाम; 

	2. िपाईंको बच्चाको ठेिाना; 
	2. िपाईंको बच्चाको ठेिाना; 

	3. व्यवििि पक्रहचानकिाग, जस्िै िपाईंको बच्चाको सामाखजक सुरक्षा नभबर िा विद्यार्थी नभबर; िा 
	3. व्यवििि पक्रहचानकिाग, जस्िै िपाईंको बच्चाको सामाखजक सुरक्षा नभबर िा विद्यार्थी नभबर; िा 

	4. व्यवििि विशेषिा िा अन्य जानकारीहरूको सूची जसले िपाईंको बच्चालाई उतचि तनखिििाका सार्थ पक्रहचान िनग सभभि बनाउुँछ। 
	4. व्यवििि विशेषिा िा अन्य जानकारीहरूको सूची जसले िपाईंको बच्चालाई उतचि तनखिििाका सार्थ पक्रहचान िनग सभभि बनाउुँछ। 


	अगभभािकहरूलाई सूचना 34 CFR §300.612; WAC 392-172A-05185 
	OSPI ले सूचना क्रदन्छ, यसको तनयमहरू माफगि, िपाईंलाई व्यवििि रूपमा पक्रहचान योग्य जानकारीको िोपनीयिाको बारेमा पूणग रूपमा सूतचि िनग, जसमा: 
	1. यो सक्रहि मोडेल राज्य फारमहरूको उपलब्ििा विशेष तशक्षा प्रक्रियािि सुरक्षाको सूचना, िेरै भाषाहरूमा र अनुरोिमा िैकखल्पक ढाुँचाहरूमा; 
	1. यो सक्रहि मोडेल राज्य फारमहरूको उपलब्ििा विशेष तशक्षा प्रक्रियािि सुरक्षाको सूचना, िेरै भाषाहरूमा र अनुरोिमा िैकखल्पक ढाुँचाहरूमा; 
	1. यो सक्रहि मोडेल राज्य फारमहरूको उपलब्ििा विशेष तशक्षा प्रक्रियािि सुरक्षाको सूचना, िेरै भाषाहरूमा र अनुरोिमा िैकखल्पक ढाुँचाहरूमा; 

	2. राज्य िुनासोहरू, उतचि प्रक्रिया सुनुिाइ अनुरोि र तनणगय, अनुिमन, सुरक्षा नेट अनुप्रयोि, मध्यस्र्थिा सभझौिा र अनुदान मूल्याङ्कन कायगसभपादन माफगि OSPI द्वारा सङ्कलन र राखिएको व्यवििि रूपमा पक्रहचान योग्य जानकारीको वििरण। यस जानकारीलाई अन्य एजेन्सीहरू िा व्यविहरूले अनुरोि िने जानकारीसुँि साझेदारी िनुग अतघ व्यवििि रूपमा पक्रहचान योग्य जानकारी हटाइन्छ, जबसभम अतभभािक िा ियस्क विद्यार्थीले जानकारी जारी िनग सहमति प्रदान िदैनन्; 
	2. राज्य िुनासोहरू, उतचि प्रक्रिया सुनुिाइ अनुरोि र तनणगय, अनुिमन, सुरक्षा नेट अनुप्रयोि, मध्यस्र्थिा सभझौिा र अनुदान मूल्याङ्कन कायगसभपादन माफगि OSPI द्वारा सङ्कलन र राखिएको व्यवििि रूपमा पक्रहचान योग्य जानकारीको वििरण। यस जानकारीलाई अन्य एजेन्सीहरू िा व्यविहरूले अनुरोि िने जानकारीसुँि साझेदारी िनुग अतघ व्यवििि रूपमा पक्रहचान योग्य जानकारी हटाइन्छ, जबसभम अतभभािक िा ियस्क विद्यार्थीले जानकारी जारी िनग सहमति प्रदान िदैनन्; 

	3. भण्डारण, िेस्रो पक्षहरूलाई िुलासा, अििारण, र व्यवििि रूपमा पक्रहचान योग्य जानकारीको विनाशको सभबन्िमा खजल्लाहरूले पालना िनुगपने नीति र प्रक्रियाहरूको सारांश; र 
	3. भण्डारण, िेस्रो पक्षहरूलाई िुलासा, अििारण, र व्यवििि रूपमा पक्रहचान योग्य जानकारीको विनाशको सभबन्िमा खजल्लाहरूले पालना िनुगपने नीति र प्रक्रियाहरूको सारांश; र 

	4. पाररिाररक शैखक्षक अतिकार र िोपनीयिा ऐन (FERPA) अन्ििगिका अतिकारहरू र 34 CFR भाि 99 मा यसको कायागन्ियन िने तनयमहरू सक्रहि यस जानकारीको सभबन्िमा अतभभािक र विद्यार्थीहरूको सबै अतिकारहरूको वििरण। 
	4. पाररिाररक शैखक्षक अतिकार र िोपनीयिा ऐन (FERPA) अन्ििगिका अतिकारहरू र 34 CFR भाि 99 मा यसको कायागन्ियन िने तनयमहरू सक्रहि यस जानकारीको सभबन्िमा अतभभािक र विद्यार्थीहरूको सबै अतिकारहरूको वििरण। 


	कुनै पतन प्रमुि राज्यव्यापी पक्रहचान, स्र्थान, िा मूल्याङ्कन ितिविति (जसलाई "बाल िोज" पतन भतनन्छ) अतघ, सूचना परपवरकामा प्रकातशि िा अन्य तमक्रडयामा घोषणा िररनु पछग, िा दुिै, ितिवितिको राज्यभरर अतभभािकहरूलाई सूतचि िनग पयागप्त पररसंचरणको सार्थ। विशेष तशक्षा र सभबखन्िि सेिाहरूको िाुँचोमा परेका बालबातलकाहरू पत्ता लिाउन, पक्रहचान िने र मूल्याङ्कन िने। 
	पहुुँच अगधकार 34 CFR §300.613-617; WAC 392-172A-05190-05210 
	िपाईंसुँि IDEA को भाि B अन्ििगि िपाईंको स्कूल खजल्लाले सङ्कलन, राखिएको िा प्रयोि िरेको िपाईंको बच्चाको तशक्षा रेकडगहरू तनरीक्षण र समीक्षा िने अतिकार छ। खजल्लाले अनािश्यक क्रढलाइ वबना र IEP, िा कुनै तनष्पक्ष उतचि प्रक्रियाको सुनुिाई (अनुशासन सभबन्िी ररजोलुसन बैठक िा विशेष तशक्षाको उतचि प्रक्रिया सुनुिाइ सक्रहि) को सभबन्िमा कुनै पतन बैठक अतघ िपाईंको बच्चाका बारेमा कुनै पतन शैखक्षक रेकडगहरू तनरीक्षण र समीक्षा िनगका लाति िपाईंको अनुरोिको पालना िनुग पछग। र िपाईंले अनुरोि िरेको 45 क्ट्यालेन्डर क्रदनहरू भन्दा बढी 
	तशक्षा रेकडगहरू तनरीक्षण र समीक्षा िने िपाईंको अतिकारमा समािेश छ: 
	1. अतभलेिको स्पीकरण र व्याख्याका लाति िपाईंको उतचि अनुरोिहरूमा खजल्लाबाट प्रतिक्रियाको िपाईंको अतिकार; 
	1. अतभलेिको स्पीकरण र व्याख्याका लाति िपाईंको उतचि अनुरोिहरूमा खजल्लाबाट प्रतिक्रियाको िपाईंको अतिकार; 
	1. अतभलेिको स्पीकरण र व्याख्याका लाति िपाईंको उतचि अनुरोिहरूमा खजल्लाबाट प्रतिक्रियाको िपाईंको अतिकार; 

	2. िपाईंले िी प्रतिहरू प्राप्त निरेसभम िपाईंले प्रभािकारी रूपमा अतभलेिहरूको तनरीक्षण र समीक्षा िनग सक्ट्नु हुन्न भने स्कूल क्रडखस्रक्ट्टले रेकडगहरूको प्रतितलवपहरू उपलब्ि िराउन अनुरोि िने िपाईंको अतिकार; र 
	2. िपाईंले िी प्रतिहरू प्राप्त निरेसभम िपाईंले प्रभािकारी रूपमा अतभलेिहरूको तनरीक्षण र समीक्षा िनग सक्ट्नु हुन्न भने स्कूल क्रडखस्रक्ट्टले रेकडगहरूको प्रतितलवपहरू उपलब्ि िराउन अनुरोि िने िपाईंको अतिकार; र 


	3. िपाईंको प्रतितनतिले अतभलेि तनरीक्षण र समीक्षा िने िपाईंको अतिकार। 
	3. िपाईंको प्रतितनतिले अतभलेि तनरीक्षण र समीक्षा िने िपाईंको अतिकार। 
	3. िपाईंको प्रतितनतिले अतभलेि तनरीक्षण र समीक्षा िने िपाईंको अतिकार। 


	अतभभािकत्ि, वबछोड र सभबन्िविच्छेद जस्िा मातमलाहरूलाई तनयखन्रि िने राज्यको लािू कानून अन्ििगिको अतिकार िपाईंसुँि छैन भनी सल्लाह नभएसभम खजल्लाले िपाईंसुँि आफ्नो बच्चासुँि सभबखन्िि रेकडगहरू तनरीक्षण र समीक्षा िने अतिकार छ भनी मान्ने छ। 
	पहुुँचको अगभलेि 
	प्रत्येक विद्यालय खजल्लाले IDEA को भाि B अन्ििगि सङ्कलन, राखिएको, िा प्रयोि िररएको तशक्षा रेकडगहरूमा पहुुँच प्राप्त िने पक्षहरूको रेकडग राख्नु पछग, जसमा पाटीको नाम, पहुुँच क्रदइएको तमति र पाटीलाई अतिकार क्रदइएको उेश्य सक्रहि अतभलेिहरू प्रयोि िनुगहोस्। स्कूल खजल्लाहरूले अतभभािक िा स्कूल खजल्लाका अतिकृि कमगचारीहरूको पहुुँचको यो रेकडग राख्न आिश्यक छैन। 
	एक भन्दा बढी बच्चाहरूमा रेकडचहरू 
	कुनै शैखक्षक अतभलेिमा एक भन्दा बढी विद्यार्थीको जानकारी समािेश छ भने, िपाईंसुँि िपाईंको बच्चासुँि सभबखन्िि जानकारीको मार तनरीक्षण र समीक्षा िने अतिकार छ िा खजल्लाले िपाईंलाई त्यो जानकारी अको विद्यार्थीका बारेमा व्यवििि रूपमा पक्रहचान िनग योग्य जानकारी प्रकट निरी देिाउन सक्ट्दैन भने। । 
	जानकारीको प्रकार र स्र्थानहरूको सूची 
	िपाईंले यो अनुरोि िनुगभयो भने, स्कूल खजल्लाले िपाईंलाई स्कूल खजल्लाले सङ्कलन, राखिएको िा प्रयोि िरेको शैखक्षक अतभलेिहरूको प्रकार र स्र्थानहरूको सूची उपलब्ि िराउनु पछग। 
	शुल्क 
	शुल्कले िपाईंलाई िी अतभलेिहरूको तनरीक्षण र समीक्षा िने िपाईंको अतिकारको प्रयोि िनगबाट प्रभािकारी रूपमा रोक्ट्दैन भने IDEA को भाि B अन्ििगि िपाईंको लाति बनाइएका रेकडगहरूको प्रतितलवपहरूको लाति स्कूल खजल्लाले शुल्क तलन सक्ट्छ। यसले IDEA अन्ििगि जानकारी िोज्न िा पुनिःप्राप्त िनग शुल्क तलन सक्ट्दैन। 
	अगभभािकको अनुरोधमा रेकडचको संशोधन 34 CFR §300.618–§300.621; WAC 392-172A-05215 
	IDEA अन्ििगि सङ्कलन िररएको, राखिएको िा प्रयोि िररएको िपाईंको बच्चाको बारेमा शैखक्षक अतभलेिमा क्रदइएको जानकारी िलि, भ्रामक, िा िपाईंको बच्चाको िोपनीयिा िा अन्य अतिकारहरू उल्लङ्घन िने हो भन्ने विश्वास िनुग हुन्छ भने, िपाईंले खजल्लालाई जानकारी पररििगन िनग अनुरोि िनग सक्ट्नु हुन्छ। 
	क्रडखस्रक्ट्टले िपाईंको अनुरोि प्राप्त भएको समयको उतचि अिति तभर िपाईंको अनुरोि अनुसार जानकारी पररििगन िने क्रक निने तनणगय िनुग पछग। 
	सुनुिाइ, सुनुिाइ प्रक्रिया र सुनुिाइको नगतजाका लागि अिसर 
	िपाईंको विद्यालय खजल्लाले िपाईंको अनुरोि अनुसार जानकारी पररििगन िनग अस्िीकार िछग भने, यसले िपाईंलाई त्यो तनणगयका बारेमा जानकारी िराउनु पछग र िपाईंलाई खजल्ला द्वारा सुनुिाईको अतिकारको बारेमा सल्लाह क्रदनु पछग। 
	िपाईंसुँि सुनुिाइका लाति अनुरोि िने अतिकार छ यो िलि, भ्रामक, िा अन्यर्था िपाईंको बच्चाको िोपनीयिा िा अन्य 
	अतिकारहरूको उल्लङ्घनमा छैन भनेर सुतनखिि िनग िपाईंको बच्चाको तशक्षा रेकडगमा रहेको जानकारीलाई चुनौिी क्रदनुहोस्। FERPA अन्ििगि खजल्लाको सुनुिाइ प्रक्रिया अनुसार तशक्षा अतभलेिमा भएको जानकारीलाई प्रतिस्पिाग िनगका लाति सुनुिाइ िररनु पछग। यो कुनै विशेष तशक्षाको कारण सुनुिाइ प्रक्रिया होइन। 
	सुनुिाइको पररणाम स्िरूप, खजल्लाले जानकारी िलि, भ्रामक िा अन्यर्था विद्यार्थीको िोपनीयिा िा अन्य अतिकारहरूको उल्लङ्घनमा रहेको तनणगय िछग भने, त्यस अनुसार जानकारी पररििगन िरी िपाईंलाई लेिनमा िी पररििगनहरू सूतचि िनुग पछग। 
	सुनुिाइको पररणाम स्िरूप, खजल्लाले जानकारी िलि, भ्रामक, िा अन्यर्था िपाईंको बच्चाको िोपनीयिा िा अन्य अतिकारहरूको उल्लङ्घनमा छैन तनणगय िछग भने, यसले िपाईंसुँि िपाईंको बच्चाको शैखक्षक अतभलेिमा जानकारीमा क्रटप्पणी िने िा खजल्लाको तनणगयसुँि िपाईं असहमि हुनुहुने कुनै कारणहरू उपलब्ि िराउने अतिकारमा रहेर िपाईंलाई सूतचि िनुग पछग। 
	िपाईंले आफ्नो बच्चाको अतभलेिमा कर्थन राख्न रोज्नुहुन्छ भने, कर्थनले: 
	1. िपाईंको बच्चाको अतभलेिको अंशको रूपमा क्रडखस्रक्ट्ट द्वारा कायम राख्नुहोस् जबसभम रेकडग िा प्रतिस्पिाग िररएको भाि राखिएको छ; र 
	1. िपाईंको बच्चाको अतभलेिको अंशको रूपमा क्रडखस्रक्ट्ट द्वारा कायम राख्नुहोस् जबसभम रेकडग िा प्रतिस्पिाग िररएको भाि राखिएको छ; र 
	1. िपाईंको बच्चाको अतभलेिको अंशको रूपमा क्रडखस्रक्ट्ट द्वारा कायम राख्नुहोस् जबसभम रेकडग िा प्रतिस्पिाग िररएको भाि राखिएको छ; र 

	2. खजल्लाले िपाईंको बच्चाको अतभलेि िा कुनै पक्षलाई चुनौिी क्रदएको अंश िुलासा िछग भने, उि पक्षलाई बयान पतन िुलासा िररनु पछग। 
	2. खजल्लाले िपाईंको बच्चाको अतभलेि िा कुनै पक्षलाई चुनौिी क्रदएको अंश िुलासा िछग भने, उि पक्षलाई बयान पतन िुलासा िररनु पछग। 


	व्यविित रूपमा पक्रहचान योग्य जानकारीको िुलासाका लागि सहमगत 34 CFR §300.622; WAC 392-172A-05225 
	FERPA अन्ििगि आमाबाबुको सहमति वबना िपाईंको बच्चाको तशक्षा रेकडगमा समािेश जानकारी िुलासा िनग अनुमति क्रदइएन भने व्यवििि रूपमा पक्रहचान योग्य जानकारी अरूलाई िुलासा िनुग अतघ िपाईंको तलखिि सहमति प्राप्त िनुग पछग। सामान्यिया, IDEA को भाि B को आिश्यकिाहरू पूरा िने उेश्यका लाति सहभािी एजेन्सीहरूका अतिकारीहरूलाई व्यवििि रूपमा पक्रहचान योग्य जानकारी जारी िनुग अतघ िपाईंको सहमति आिश्यक पदैन। यद्यवप, िपाईंको सहमति, िा िपाईंको बच्चाको सहमति तिनीहरू ियस्कको उमेरमा पुिेका छन् भने, व्यवििि रूपमा पक्रहचान योग्य जानकारी सहभा
	व्यविित रूपमा पक्रहचान योग्य जानकारीका लागि सुरक्षाहरू 34 CFR §300.623; WAC 392-172A-05230 
	िपाईंको विद्यालय खजल्लाले सङ्कलन, भण्डारण, िुलासा र विनाश चरणहरूमा व्यवििि रूपमा पक्रहचान िनग सक्रकने जानकारीको िोपनीयिाको रक्षा िनुग पछग। विद्यालय खजल्लाका एक अतिकारीले व्यवििि रूपमा पक्रहचान िनग सक्रकने कुनै पतन जानकारीको िोपनीयिा सुतनखिि िने खजभमेिारी तलनु पछग। व्यवििि रूपमा पक्रहचान योग्य जानकारी सङ्कलन िने िा प्रयोि िने सबै व्यविहरूले IDEA र FERPA को भाि B अन्ििगि िोपनीयिासभबन्िी प्रतशक्षण िा तनदेशनहरू प्राप्त िनुग पछग। 
	प्रत्येक स्कूल क्रडखस्रक्ट्टले सािगजतनक तनरीक्षणको लाति, एजेन्सी तभरका िी कमगचारीहरूको नाम र पदहरूको हालको सूची राख्नु पछग जसको व्यवििि रूपमा पक्रहचान योग्य जानकारीमा पहुुँच हुन सक्ट्छ। 
	जानकारीको विनाश, अिधारर् र भण्डारर् 
	34 CFR §300.624; WAC 392-172A-05235 
	िपाईंको बच्चालाई शैखक्षक सेिाहरू उपलब्ि िराउनका लाति व्यवििि रूपमा पक्रहचान िनग सक्रकने जानकारी सङ्कलन, राखिएको िा प्रयोि िनग आिश्यक नपदाग िपाईंको विद्यालय खजल्लाले िपाईंलाई सूतचि िनुग पछग। 
	यो अब आिश्यक नरहेको िण्डमा जानकारी िपाईंको अनुरोिमा न िनुग पछग। यद्यवप, िपाईंको बच्चाको नाम, ठेिाना र फोन नभबर, उसको ग्रेड, हाखजरी रेकडग, कक्षाहरूमा भाि तलइएको, ग्रेड स्िर पूरा भएको र पूरा भएको िषगको स्र्थायी अतभलेि समय सीमा वबना राख्न सक्रकन्छ। 
	रेकडग ररटेन्सन सभबन्िी राज्य कानून अध्याय 40.14 िातशंिटनको संशोतिि कोड (RCW) मा समािेश छ। खजल्लाले कति समयसभम अतभलेि राख्नुपछग भन्ने कायगवितिहरू िातशंिटन सेिेटरी अफ स्टेट, अतभलेिको विभाि र अतभलेि व्यिस्र्थापनद्वारा प्रकातशि िररन्छ। 
	विशेष गशक्षा वििाद समाधान प्रक्रियाहरू 
	िपाईं आफ्नो बच्चाको विशेष तशक्षा कायगिमका सबै पक्षहरूमा महत्त्िपूणग सहभािी हुनुहुन्छ। यो संलग्निा िपाईंको बच्चाको प्रारखभभक सन्दभगमा सुरु हुन्छ। िपाईं र िपाईंको खजल्लालाई िपाईंको बच्चाको विशेष तशक्षा कायगिमलाई असर िने असहमतिहरू समािान िने प्रयास िनग सुँिै काम िनग प्रोत्साहन िररन्छ। िपाईं र िपाईंको स्कूल खजल्ला असहमतिहरू समािान िनग सक्षम हुनु हुन्न, त्यहाुँ र्थप औपचाररक वििाद समािान विकल्पहरू उपलब्ि छन्। यी विकल्पहरू मध्यस्र्थिा, सामुदातयक िुनासो र तनष्पक्ष उतचि प्रक्रिया सुनुिाइहरू हुन्। 
	मध्यस्र्थता 34 CFR § 300.506; WAC 392-172A-05060-05075 
	सामान्य 
	मध्यस्र्थिा सेिाहरू िपाईंको बच्चाको पक्रहचान, मूल्याङ्कन, शैखक्षक तनयुवि, र िपाईंको बच्चालाई FAPE को प्राििान समािेश िने समस्याहरू समािान िनग मि िनग कुनै शुल्कमा उपलब्ि छन् र जब पतन उतचि प्रक्रिया सुनुिाइ अनुरोि िररन्छ। मध्यस्र्थिा स्िैखच्छक हो र िपाईंको उतचि प्रक्रिया सुनुिाईको अतिकारलाई अस्िीकार िनग िा क्रढलाइ िनग िा IDEA को भाि B अन्ििगि प्रदान िररएका अन्य अतिकारहरूलाई अस्िीकार िनग प्रयोि िनग सक्रकुँदैन। मध्यस्र्थिा सरहरू िपाइुँ र खजल्लाका लाति सुवििाजनक स्र्थानमा समयमै तनिागररि िररन्छ। 
	िपाईंको प्रार्थतमक भाषा अङ्ग्रेजी होइन िा िपाईं अनुरोि िदाग संचारको अको मोड प्रयोि िनुग हुन्छ भने यो स्प रूपमा सभभि नभएसभम मध्यस्र्थिा उपलब्ि छ। 
	स्कूल क्रडखस्रक्ट्टले मध्यस्र्थिा प्रक्रिया प्रयोि निने छनौट िने आमाबाबुलाई प्रस्िाि िने प्रक्रियाहरू विकास िनग सक्ट्छ, िपाईंलाई उपयुि समयमा र स्र्थानमा भेट्ने अिसर, कुनै चासो नभएको पक्षसुँि: 
	1. जो उपयुि िैकखल्पक वििाद समािान तनकाय, िा अतभभािक प्रतशक्षण र सूचना केन्द्र िा राज्यको सामुदातयक अतभभािक स्रोि केन्द्रसुँि सभझौिामा छन्; र 
	1. जो उपयुि िैकखल्पक वििाद समािान तनकाय, िा अतभभािक प्रतशक्षण र सूचना केन्द्र िा राज्यको सामुदातयक अतभभािक स्रोि केन्द्रसुँि सभझौिामा छन्; र 
	1. जो उपयुि िैकखल्पक वििाद समािान तनकाय, िा अतभभािक प्रतशक्षण र सूचना केन्द्र िा राज्यको सामुदातयक अतभभािक स्रोि केन्द्रसुँि सभझौिामा छन्; र 

	2. कसले फाइदाहरू व्याख्या िने छ र मध्यस्र्थिा प्रक्रियाको प्रयोिलाई प्रोत्साहन िने छ? 
	2. कसले फाइदाहरू व्याख्या िने छ र मध्यस्र्थिा प्रक्रियाको प्रयोिलाई प्रोत्साहन िने छ? 


	मध्यस्र्थताको गनष्पक्षता 
	मध्यस्र्थिा एक व्यवि द्वारा आयोखजि िररन्छ जो योग्य, तनष्पक्ष, र प्रभािकारी मध्यस्र्थिा प्रवितिहरूमा प्रतशखक्षि छ। त्यो 
	व्यवि विशेष तशक्षा र सभबखन्िि सेिाहरूको प्राििानसुँि सभबखन्िि कानून र तनयमहरूमा पतन जानकार हुनु पछग। OSPI ले मध्यस्र्थिा सञ्चालन िनग बाक्रहरी एजेन्सीसुँि सभझौिा िछग। त्यो एजेन्सीले मध्यस्र्थकिागहरूको सूची राख्छ। मध्यस्र्थकिागहरूलाई अतनयतमि, घुमाउरो िा अन्य तनष्पक्ष आिारमा िोक्रकएको छ। मध्यस्र्थिा (1) मध्यस्र्थिा प्रक्रियाको विषय भएका बालबातलकालाई प्रत्यक्ष सेिा प्रदान िने OSPI, खजल्ला िा अन्य राज्य तनकायको कमगचारी नहुन सक्ट्छ, र (2) सुँि व्यवििि िा व्यािसातयक द्वन्द्व नहुन सक्ट्छ। ब्याज। मध्यस्र्थिा सरहरू ि
	मध्यस्र्थतामा भएका सभझौताहरू 
	िपाईं र खजल्ला एक सभझौिामा पुग्नुभयो भने, यो तलखिि मध्यस्र्थिा सभझौिामा दस्िािेज हुनु पछग जुन िपाईं र कानूनी रूपमा बाध्यकारी सभझौिाहरूमा प्रिेश िनग अतिकृि खजल्लाको प्रतितनतिद्वारा हस्िाक्षर िररएको छ। मध्यस्र्थिा सरहरूमा भएका छलफलहरू िोप्य हुन्छन् र कुनै पतन संघीय अदालि िा िातशंिटन राज्य अदालिको कुनै पतन उतचि प्रक्रिया सुनुिाइ िा तसविल कायगिाहीहरूमा प्रमाणको रूपमा प्रयोि िनग सक्रकुँदैन। यो तलखिि सभझौिा मा भतनएको हुनु पछग। यद्यवप, मध्यस्र्थिा सभझौिा आफैलाई प्रमाणको रूपमा प्रयोि िनग सक्रकन्छ। मध्यस्र्थिा सभझौि
	विशेष गशक्षा सामुदागयक उजुरी अनुसन्धान र उगचत प्रक्रिया सुनुिाइहरू बीचको गभन्नताहरू 
	IDEA को भाि B को तनयमहरूमा राज्य िुनासोहरू (सामुदातयक िुनासोहरू) र उतचि प्रक्रिया सुनुिाइहरूको लाति वितभन्न प्रक्रियाहरू छन्। स्कूल खजल्ला, OSPI, िा कुनै अन्य सािगजतनक एजेन्सीले भाि B आिश्यकिा, 34 CFR भाि 300 मा समािेश संघीय तनयम िा IDEA को भाि B लािू िने राज्य तनयमहरू उल्लङ्घन िरेको आरोपमा कुनै पतन व्यवि िा संस्र्थाद्वारा OSPI मा सामुदातयक उजुरी दायर िनग सक्रकन्छ। सामुदातयक िुनासोहरू OSPI द्वारा छानवबन िररन्छ, उजुरी दायर िने व्यविले उपलब्ि िराएको उल्लङ्घनहरू र स्कूल खजल्ला, िा उजुरीको जिाफ क्रदने अन्य एजेन
	िपाईंको बच्चाको पक्रहचान, मूल्याङ्कन िा शैखक्षक तनयुवि िा िपाईंको बच्चालाई तनिःशुल्क उपयुि सािगजतनक तशक्षा (FAPE) को प्राििानसुँि सभबखन्िि कुनै पतन मातमलामा िपाईं िा िपाईंको स्कूल क्रडखस्रक्ट्टद्वारा उतचि प्रक्रिया सुनुिाइ अनुरोिहरू मार दायर िनग सक्रकन्छ। उतचि प्रक्रिया सुनुिाइहरू प्रशासतनक कानून न्यायािीश (ALJ) द्वारा सञ्चालन िररन्छ, प्रशासतनक सुनुिाइको कायागलय, जुन एक स्ििन्र राज्य तनकाय हो। उतचि प्रक्रिया सुनुिाइहरूमा सामान्यिया साक्षीहरूको ििाही र प्रमाणहरूको पररचय समािेश हुन्छ। उतचि प्रक्रिया सुनुिाइ अ
	सामुदातयक िुनासोहरू र उतचि प्रक्रिया सुनुिाइहरूको लाति समयरेिा र प्रक्रियाहरू िल व्याख्या िररएको छ। 
	सामुदागयक उजुरी प्रक्रियाहरू 34 CFR §§300.151–300.153; WAC 392-172A-05025-05045 
	OSPI सुँि राज्यका िुनासोहरू समािान िने प्रक्रियाहरू छन्। प्रक्रियाहरू राज्य तनयमहरूमा समािेश छन् र िेबसाइटमा राज्य िुनासोहरूको बारेमा जानकारी राखिएको छ। 
	िपाईं, कुनै व्यवि, िा संस्र्थाले IDEA द्वारा तनयखन्रि खजल्ला, OSPI, िा अन्य कुनै शैखक्षक संस्र्थाले IDEA को भाि B, भाि B 
	लािू िने तनयमहरू, िा सभबखन्िि राज्य तनयमहरूको उल्लङ्घन िरेको विश्वास िनुग हुन्छ भने, िपाईंले अक्रफसको कायागलयमा तलखिि उजुरी दायर िनग सक्ट्नु हुन्छ। सािगजतनक तनदेशन सुपररटेन्डेन्ट (OSPI), Special Education, PO Box 47200, Olympia, WA 98504-7200। िपाईंले उजुरीको प्रतितलवप खजल्ला िा अन्य एजेन्सीलाई उपलब्ि िराउनुपछग जसको विरुद्द िपाईंले उजुरी िरररहनुभएको छ। 
	उजुरी दायर िदै 
	तलखिि उजुरीमा िपाईंले िा उजुरी दिाग िने व्यवि िा संस्र्थाद्वारा हस्िाक्षर िररएको हुनु पछग र तनभन जानकारी समािेश िनुग पछग: 
	• खजल्ला िा अन्य एजेन्सीले IDEA को भाि B को आिश्यकिा उल्लङ्घन िरेको कर्थन, भाि B लािू िने तनयमहरू, सभबखन्िि राज्य कानून िा तनयमहरू, िा खजल्ला िा अन्य एजेन्सीले मध्यस्र्थिा िा समािान सभझौिा कायागन्ियन िरररहेको छैन भन्ने कर्थन; 
	• खजल्ला िा अन्य एजेन्सीले IDEA को भाि B को आिश्यकिा उल्लङ्घन िरेको कर्थन, भाि B लािू िने तनयमहरू, सभबखन्िि राज्य कानून िा तनयमहरू, िा खजल्ला िा अन्य एजेन्सीले मध्यस्र्थिा िा समािान सभझौिा कायागन्ियन िरररहेको छैन भन्ने कर्थन; 
	• खजल्ला िा अन्य एजेन्सीले IDEA को भाि B को आिश्यकिा उल्लङ्घन िरेको कर्थन, भाि B लािू िने तनयमहरू, सभबखन्िि राज्य कानून िा तनयमहरू, िा खजल्ला िा अन्य एजेन्सीले मध्यस्र्थिा िा समािान सभझौिा कायागन्ियन िरररहेको छैन भन्ने कर्थन; 

	• खजल्ला िा अन्य तनकायको नाम र ठेिाना; 
	• खजल्ला िा अन्य तनकायको नाम र ठेिाना; 

	• विद्यार्थीको नाम, उजुरी विद्यार्थीका लाति वितश छ भने, र यक्रद विद्यार्थी घरबारविहीन छ भने सभपकग जानकारी; 
	• विद्यार्थीको नाम, उजुरी विद्यार्थीका लाति वितश छ भने, र यक्रद विद्यार्थी घरबारविहीन छ भने सभपकग जानकारी; 

	• विद्यार्थीले पढेको विद्यालयको नाम; 
	• विद्यार्थीले पढेको विद्यालयको नाम; 

	• वितश ि्यहरूको सार्थ समस्याको वििरण; 
	• वितश ि्यहरूको सार्थ समस्याको वििरण; 

	• िपाईंले उजुरी फाइल िदाग यो जानकारी िपाईंलाई र्थाहा र उपलब्ि हुने हदसभम समस्याको प्रस्िाविि समािान; र 
	• िपाईंले उजुरी फाइल िदाग यो जानकारी िपाईंलाई र्थाहा र उपलब्ि हुने हदसभम समस्याको प्रस्िाविि समािान; र 

	• िपाईंको नाम, ठेिाना, र टेतलफोन नभबर। 
	• िपाईंको नाम, ठेिाना, र टेतलफोन नभबर। 


	भन्दा बढी उल्लङ्घन भएको हुनु हुुँदैन OSPI द्वारा मातर्थका आिश्यकिाहरू पूरा िने उजुरी प्राप्त भएको तमतिभन्दा एक िषच अतघ। 
	OSPI ले एउटा मोडेल फारम विकास िरेको छ जसलाई िपाईंले उजुरी दिाग िनग प्रयोि िनग सक्ट्नु हुन्छ। यो फारम 
	OSPI ले एउटा मोडेल फारम विकास िरेको छ जसलाई िपाईंले उजुरी दिाग िनग प्रयोि िनग सक्ट्नु हुन्छ। यो फारम 
	OSPI – Special Education – File a Community Complaint – बारभबार सोतिने प्रश्नहरू र अनुरोि फारमहरू
	OSPI – Special Education – File a Community Complaint – बारभबार सोतिने प्रश्नहरू र अनुरोि फारमहरू

	 िेब पृष्टमा उपलब्ि छ। िपाईंले यो फारम प्रयोि िनग आिश्यक छैन। 

	उजुरी अनुसन्धान 
	OSPI ले उजुरी प्राप्त िरेको 60 क्रदन पतछ तलखिि तनणगयको छानवबन िरी जारी िनै पछग जबसभम समयको विस्िारको िारेन्टी छैन। 60 क्रदनको अितिमा, OSPI (1) ले खजल्लालाई उजुरीको जिाफ क्रदन आिश्यक छ; (2) िपाईंलाई िा उजुरीकिागलाई उजुरीका बारेमा र्थप जानकारी पेश िने मौका क्रदन्छ; (3) OSPI ले आिश्यक छ भनी तनिागरण िरेमा साइटमा स्ििन्र अनुसन्िान िनग सक्ट्छ; र, (4) सबै सान्दतभगक जानकारीको समीक्षा िदगछ र खजल्ला िा अन्य एजेन्सीले IDEA को भाि B सुँि सभबखन्िि आिश्यकिा उल्लङ्घन िरररहेको छ क्रक छैन भनेर स्ििन्र तनिागरण िदगछ। 
	अनुसन्धान, विस्तार, गलखित गनर्चय 
	60 क्ट्यालेन्डर-क्रदन समय सीमा मार विस्िार िनग सक्रकन्छ: (1) विशेष उजुरीको सन्दभगमा असािारण पररखस्र्थतिहरू अिखस्र्थि छन्; िा (२) िपाईं र विद्यालय खजल्ला स्िैखच्छक रूपमा वििाद समािान िनग मध्यस्र्थिा िा िैकखल्पक वििाद समािान विति माफगि िुनासो समािान िनग समय बढाउन तलखिि रूपमा सहमि हुनु हुन्छ। 
	तलखिि तनणगय िपाई िा उजुरी दिाग िने व्यवि र विद्यालय खजल्लामा पठाइन्छ। तलखिि तनणगयले प्रत्येक आरोपलाई सभबोिन िने छ। प्रत्येक आरोपका लाति, तलखिि तनणगयले ि्यको तनष्कषग, तनष्कषग, तनणगयको कारण र उल्लङ्घन भएको िण्डमा उजुरी समािान िनग आिश्यक मातनने कुनै पतन उतचि सुिारात्मक उपायहरू उल्लेि िने छ। 
	िुनासो समाधान 
	OSPI ले उल्लङ्घन िा आफ्नो उजुरी प्रक्रिया माफगि उपयुि सेिाहरू प्रदान िनग असफल भएको फेला पारेको िण्डमा, तनणगयले सभबोिन िछग: 
	1. िी सेिाहरूको अस्िीकारलाई कसरी समािान िने, जसमा उपयुि भएमा, मौक्रद्रक प्रतिपूतिग िा विद्यार्थी (हरू) को आिश्यकिाहरू अनुरूप अन्य सुिारात्मक कायगहरू प्रदान िने; र 
	1. िी सेिाहरूको अस्िीकारलाई कसरी समािान िने, जसमा उपयुि भएमा, मौक्रद्रक प्रतिपूतिग िा विद्यार्थी (हरू) को आिश्यकिाहरू अनुरूप अन्य सुिारात्मक कायगहरू प्रदान िने; र 
	1. िी सेिाहरूको अस्िीकारलाई कसरी समािान िने, जसमा उपयुि भएमा, मौक्रद्रक प्रतिपूतिग िा विद्यार्थी (हरू) को आिश्यकिाहरू अनुरूप अन्य सुिारात्मक कायगहरू प्रदान िने; र 

	2. सबै विद्यार्थीहरूको लाति विशेष तशक्षा सेिाहरूको उपयुि भविष्यको प्राििान। 
	2. सबै विद्यार्थीहरूको लाति विशेष तशक्षा सेिाहरूको उपयुि भविष्यको प्राििान। 


	विशेष गशक्षा सामुदागयक उजुरी र उगचत प्रक्रिया सुनुिाई 
	सामुदातयक िुनासो प्राप्त भयो भने त्यो पतन उतचि प्रक्रिया सुनुिाइको विषय हो िा उजुरीमा िेरै केसहरू छन् र िीमध्ये एक िा बढी केसहरू उतचि प्रक्रिया सुनुिाईका अंश हुन्, OSPI ले सुनुिाई समाप्त नभएसभम उतचि प्रक्रिया सुनुिाईमा समािान भइरहेको उजूरीको कुनै पतन अंशलाई अलि राख्नुपछग (अनुसन्िान िने होइन)। उतचि प्रक्रिया सुनुिाईको भाि नभएका उजुरीमा कुनै पतन केस समयसीमातभर समािान िररनुपछग। 
	उजुरीमा उठाइएको केस पक्रहले नै तिनै पक्षहरूले समािेश िने उतचि प्रक्रिया सुनुिाईमा तनणगय िररएको भएमा सुनुिाईको तनणगय बाध्यकारी हुन्छ र OSPI ले उजुरीकिागलाई सूतचि िनुगपछग क्रक उसले त्यो केसको अनुसन्िान निनग सक्ट्छ। 
	OSPI ले एक क्रडखस्रक्ट्टले उतचि प्रक्रियाको तनणगय कायागन्ियन िनग असफल भएको आरोप लिाएको िुनासो समािान िनुगपछग। 
	उगचत प्रक्रिया सुनुिाई प्रक्रियाहरू 34 CFR §§300.507-300.513; WAC 392-172A-05080-05125 
	सामान्य 
	िपाईं िा स्कूल क्रडखस्रक्ट्टले िपाईंको बच्चाको पक्रहचान, मूल्यांकन िा बच्चाको शैखक्षक तनयुवि िा िपाईंको बच्चालाई FAPE को प्राििानसभबन्िी कुनै पतन मातमलामा उतचि प्रक्रिया सुनुिाईबारे अनुरोि फाइल िनग सक्ट्नुहुन्छ। क्रडखस्रक्ट्टले उतचि प्रक्रिया सुनुिाई अनुरोि दायर िदाग िा िपाईंले यो जानकारी अनुरोि िदाग िपाईंलाई कुनै पतन तनशुल्क िा कम लाििमा कानूनी र अन्य सान्दतभगक सेिाहरू उपलब्ि िराउनु पछग। उतचि प्रक्रिया सुनुिाई प्रक्रियाहरूका लाति "िपाईं" मा िपाईंले राख्नुभएको भएमा िपाईंको िक्रकल समािेश छ र "क्रडखस्रक्ट्ट" 
	फाइगलङ 
	सुनुिाई अनुरोि िनगका लाति िपाईंले िा क्रडखस्रक्ट्टले अको पक्षलाई उतचि प्रक्रिया सुनुिाई अनुरोि पेश िनुगपछग। त्यो अनुरोिमा िल सूचीबद्द सबै सामग्री समािेश हुनुपछग र िोप्य राखिएको हुनुपछग। 
	अनुरोि िपाईं िा क्रडखस्रक्ट्ट, जसले पतन दायर िरेमा OSPI को तनयुि व्यवि, प्रशासतनक सुनुिाईको कायागलय (OAH) ले तनभन ठेिानामा सुनुिाईको अनुरोिको प्रतितलवप पतन उपलब्ि िराउनुपछग: 
	Office of Administrative Hearings 
	600 University Street, Suite 1500 
	Seattle, WA 98101-3126 
	Fax: 206-587-5135 
	उतचि प्रक्रिया सुनुिाई अनुरोि समािेश हुनुपछग: 
	1. विद्यार्थीको नाम; 
	1. विद्यार्थीको नाम; 
	1. विद्यार्थीको नाम; 


	2. विद्यार्थीका तनिासको ठेिाना; 
	2. विद्यार्थीका तनिासको ठेिाना; 
	2. विद्यार्थीका तनिासको ठेिाना; 

	3. विद्यार्थीको स्कूलको नाम; 
	3. विद्यार्थीको स्कूलको नाम; 

	4. विद्यार्थी घरबारविहीन बालक िा युिा हो भने, विद्यार्थीको सभपकग जानकारी; 
	4. विद्यार्थी घरबारविहीन बालक िा युिा हो भने, विद्यार्थीको सभपकग जानकारी; 

	5. समस्याका प्रकृतिको वििरण, समस्यासुँि सभबखन्िि ि्यहरू सक्रहि; र 
	5. समस्याका प्रकृतिको वििरण, समस्यासुँि सभबखन्िि ि्यहरू सक्रहि; र 

	6. िपाईं िा त्यस समयको क्रडखस्रक्ट्ट लाई ज्ञाि र उपलब्ि भएका समस्याको प्रस्िाविि समािान। 
	6. िपाईं िा त्यस समयको क्रडखस्रक्ट्ट लाई ज्ञाि र उपलब्ि भएका समस्याको प्रस्िाविि समािान। 


	उगचत प्रक्रिया सुनुिाई अनुरोधमा सुनुिाई िनुचअगि आिश्यक सूचना 
	िपाईं िा क्रडखस्रक्ट्टले अन्य पक्षसुँि उतचि प्रक्रिया सुनुिाई अनुरोि पूरा निरेसभम र मातर्थ सूचीबद्द जानकारी समािेश भएको अनुरोिको प्रतितलवप OAH प्रदान निरेसभम िपाईं िा क्रडखस्रक्ट्टको उतचि प्रक्रिया सुनुिाई नहुन सक्ट्छ। 
	सुनुिाई अनुरोधको पयाचप्तता 
	अिाक्रड बढ्न उतचि प्रक्रिया सुनुिाई अनुरोिका लाति यसलाई पयागप्त मान्नुपछग। पयागप्त भन्नाले अनुरोिले मातर्थ उखल्लखिि फाइतलङअन्ििगि सामग्रीका आिश्यकिाहरू पूरा िछग। उतचि प्रक्रिया सुनुिाई अनुरोि प्राप्त िने पक्षले 15 क्ट्यालेण्डर क्रदनतभर ALJ र अको पक्षलाई तलखिि रूपमा सूतचि निरेसभम उतचि प्रक्रिया सुनुिाई अनुरोिलाई पयागप्त मातनने छ। 
	अपयागप्तिाको सूचना प्राप्त भएको पाुँच क्ट्यालेण्डर क्रदनतभर, ALJ ले उतचि प्रक्रिया सुनुिाई अनुरोिअनुसार मातर्थ सूचीबद्द आिश्यकिाहरू पूरा िछग क्रक िदैन भन्ने तनणगय िनुगपछग र िपाईंलाई र क्रडखस्रक्ट्टलाई िुरुन्िै तलखिि रूपमा सूतचि िनुगपछग। 
	सुनुिाई अनुरोधको संशोधन 
	िपाईंले िा क्रडखस्रक्ट्टले सुनुिाई अनुरोिमा पररििगन िनग सक्ट्नुहुन्छ: 
	1. अको पक्षले तलखिि पररििगनहरूलाई स्िीकृि िदगछ र िल िणगन िररएको ररजोल्युशन बैठकमाफगि (िपाईं, अतभभािकले उतचि प्रक्रिया सुनुिाईका लाति अनुरोि िनुगभएको भएमा) सुनुिाई अनुरोि समािान िने मौका क्रदइन्छ; िा 
	1. अको पक्षले तलखिि पररििगनहरूलाई स्िीकृि िदगछ र िल िणगन िररएको ररजोल्युशन बैठकमाफगि (िपाईं, अतभभािकले उतचि प्रक्रिया सुनुिाईका लाति अनुरोि िनुगभएको भएमा) सुनुिाई अनुरोि समािान िने मौका क्रदइन्छ; िा 
	1. अको पक्षले तलखिि पररििगनहरूलाई स्िीकृि िदगछ र िल िणगन िररएको ररजोल्युशन बैठकमाफगि (िपाईं, अतभभािकले उतचि प्रक्रिया सुनुिाईका लाति अनुरोि िनुगभएको भएमा) सुनुिाई अनुरोि समािान िने मौका क्रदइन्छ; िा 

	2. उतचि प्रक्रिया सुनुिाई सुरु हुनुभन्दा पाुँच क्रदनअतघ सुनुिाई अतिकारीले पररििगनका लाति अनुमति क्रदन्छ। 
	2. उतचि प्रक्रिया सुनुिाई सुरु हुनुभन्दा पाुँच क्रदनअतघ सुनुिाई अतिकारीले पररििगनका लाति अनुमति क्रदन्छ। 


	िपाईं सुनुिाईका लाति अनुरोि िने पक्षको हुनुहुन्छ र िपाईंले उतचि प्रक्रिया सुनुिाई अनुरोिमा पररििगन िनुगभएमा ररजोल्युशन बैठकको समयसीमा र ररजोल्युशनको समयािति (हेनुगहोस्: ररजोल्युशन प्रक्रिया) तमतिमा संशोतिि अनुरोि दायर िररएको िा ALJ ले अनुरोि स्िीकृि िरेको तमतिमा फेरर सुरु हुन्छ। 
	उगचत प्रक्रिया सुनुिाई अनुरोधको क्रडखस्रक्ट्टको प्रगतक्रिया 
	क्रडखस्रक्ट्टले िपाईंलाई पूिग तलखिि सूचना पठाएको छैन भने शीषगक अन्ििगि िणगन िररए अनुसार पूिग तलखिि सूचना जुन िपाईंको उतचि प्रक्रिया सुनुिाई अनुरोिमा समािेश विषयिस्िुको सभबन्िमा क्रडखस्रक्ट्टले 10 क्ट्यालेण्डर क्रदनतभर उतचि प्रक्रिया सुनुिाई अनुरोि प्राप्त िदै िपाईंलाई प्रतिक्रिया पठाउने छ जसमा तनभन समािेश हुन्छ: 
	1. उतचि प्रक्रिया सुनुिाई अनुरोिमा उठाइएको कारबाही िनग क्रडखस्रक्ट्टले क्रकन प्रस्िाि ियो िा अस्िीकार ियो भन्ने स्पीकरण; 
	1. उतचि प्रक्रिया सुनुिाई अनुरोिमा उठाइएको कारबाही िनग क्रडखस्रक्ट्टले क्रकन प्रस्िाि ियो िा अस्िीकार ियो भन्ने स्पीकरण; 
	1. उतचि प्रक्रिया सुनुिाई अनुरोिमा उठाइएको कारबाही िनग क्रडखस्रक्ट्टले क्रकन प्रस्िाि ियो िा अस्िीकार ियो भन्ने स्पीकरण; 

	2. िपाईंको बच्चाको IEP टोलीले विचार िरेका अन्य विकल्पहरूको वििरण र िी विकल्पहरू क्रकन अस्िीकार िररयो भन्ने; 
	2. िपाईंको बच्चाको IEP टोलीले विचार िरेका अन्य विकल्पहरूको वििरण र िी विकल्पहरू क्रकन अस्िीकार िररयो भन्ने; 

	3. प्रत्येक मूल्यांकन प्रक्रियाको वििरण, मूल्यांकन, अतभलेि िा प्रस्िाविि िा अस्िीकार िररएका कायगका लाति आिारको रूपमा प्रयोि िररएको क्रडखस्रक्ट्टको ररपोटग; र 
	3. प्रत्येक मूल्यांकन प्रक्रियाको वििरण, मूल्यांकन, अतभलेि िा प्रस्िाविि िा अस्िीकार िररएका कायगका लाति आिारको रूपमा प्रयोि िररएको क्रडखस्रक्ट्टको ररपोटग; र 

	4. क्रडखस्रक्ट्टको प्रस्िाविि िा अस्िीकार िररएको कायगसुँि सभबखन्िि अन्य कारकहरूको वििरण। 
	4. क्रडखस्रक्ट्टको प्रस्िाविि िा अस्िीकार िररएको कायगसुँि सभबखन्िि अन्य कारकहरूको वििरण। 


	क्रडखस्रक्ट्टले अझै पतन िपाईंको उतचि प्रक्रिया सुनुिाई अनुरोि अपयागप्त छ भनी दाबी िनग सक्ट्छ, िर यसले िपाईंलाई मातर्थका 
	विन्दुहरू 1-4 मा जानकारी प्रदान िदगछ। 
	उगचत प्रक्रिया सुनुिाई अनुरोधमा अन्य पक्षको प्रगतक्रिया 
	अनुशासनका लाति उतचि द्रुि प्रक्रिया सुनुिाईहरू बाहेक, िण्ड अन्ििगि छलफल िररएका, अनुशासनका लाति उतचि प्रक्रिया सुनुिाई प्रक्रियाहरू, उतचि प्रक्रिया सुनुिाई अनुरोि प्राप्त िने पक्षले अनुरोि प्राप्त िरेको 10 पारो क्रदनतभर अन्य पाटीलाई प्रतिक्रिया पठाउनु पछग जसले विशेष रूपमा अनुरोि िररएका केसहरूलाई समािान िदगछ। कुनै पतन पक्षले अझै पतन उतचि प्रक्रिया सुनुिाईको अनुरोि अपयागप्त छ भनी दाबी िनग सक्ट्छ। 
	मोडल फारमs 34 CFR §300.509; WAC 392-172A-05085 
	OSPI ले उतचि प्रक्रिया सुनुिाईको अनुरोि फाइल िनगमा मि िनगका लाति मोडल उतचि प्रक्रिया सुनुिाई अनुरोि फारम विकास िरेको छ। फारम 
	OSPI ले उतचि प्रक्रिया सुनुिाईको अनुरोि फाइल िनगमा मि िनगका लाति मोडल उतचि प्रक्रिया सुनुिाई अनुरोि फारम विकास िरेको छ। फारम 
	OSPI – विशेष तशक्षामा उपलब्ि छ – सुनुिाई प्रक्रियाका लाति अनुरोि िनुगहोस् – बारभबार सोतिएका प्रश्नहरू र अनुरोि फारमहरू
	OSPI – विशेष तशक्षामा उपलब्ि छ – सुनुिाई प्रक्रियाका लाति अनुरोि िनुगहोस् – बारभबार सोतिएका प्रश्नहरू र अनुरोि फारमहरू

	 िेब पृष्ट. 

	िपाईंले यो फारम प्रयोि िनग आिश्यक छैन। िर्थावप, उतचि प्रक्रिया सुनुिाईको अनुरोिमा आिश्यक सबै जानकारी समािेश नभएको िण्डमा उतचि प्रक्रिया सुनुिाईका लाति िपाईंको अतिकार अस्िीकार िा क्रढलाइ हुन सक्ट्छ। िपाईंले आफ्नो क्रडखस्रक्ट्टको विशेष तशक्षा विभािबाट सुनुिाई अनुरोि फारमको प्रतितलवप पतन प्राप्त िनग सक्ट्नुहुन्छ। 
	व्यवि प्रक्रिया सुनुिाई विचारागधन हुुँदा विद्यार्थी गनयुवि 34 CFR §300.518; WAC 392-172A-05125 
	शीषगक अन्ििगि िल प्रदान िररएको बाहेक D विशेष तशक्षाका लाति योग्य विद्यार्थीहरूका लाति अनुशासन प्रक्रियाहरू, एक पटक उतचि प्रक्रिया सुनुिाई अनुरोि अको पक्षलाई पठाइएपतछ, समािान प्रक्रियाको अितिमा र कुनै पतन तनष्पक्ष उतचि प्रक्रिया सुनुिाई िा ALJ को तनणगयको अपील सक्रहिको अदालिको कायगिाहीको तनणगयको प्रिीक्षा िदै, िपाईं र क्रडखस्रक्ट्ट सहमि नभएसभम िपाईंको बच्चा आफ्नो ििगमान शैखक्षक तनयुविमा रहनु पछग। 
	उतचि प्रक्रियाको कायगिाहीको िममा विद्यार्थीको खस्र्थतिले IEP टोलीलाई आिश्यकिा अनुसार िा आिश्यकिा अनुसार बैठक िनग तनषेि िदैन। IEP टोलीले िी पररििगनहरू वििादमा नभएसभम विद्यार्थीको IEP अद्याितिक र कायागन्ियन िनग सक्ट्छ। 
	उतचि प्रक्रिया सुनुिाई अनुरोिमा सािगजतनक स्कूलमा प्रारखभभक भनागका लाति आिेदन समािेश भएमा िपाईंको सहमतिमा आफ्ना बच्चालाई त्यस्िा सबै प्रक्रियाहरू पूरा नभएसभम तनयतमि सािगजतनक स्कूल कायगिममा राखिनु पछग। 
	उतचि प्रक्रिया सुनुिाई अनुरोिमा IDEA को भाि B अन्ििगि प्रारखभभक सेिाहरूको प्राििान भएमा िपाईंको बच्चाका लाति जो IDEA को भाि C अन्ििगि सेिा िररुँदै छ, IDEA को भाि B मा पररििगन भइरहेको छ र जो अब भाि C सेिाहरूका लाति योग्य छैन। िपाईंको बच्चा िीन िषगको भएको छ, क्रडखस्रक्ट्टले उसले िा उसले प्राप्त िरररहेका भाि C सेिाहरू प्रदान िनग आिश्यक छैन। िपाईंको बच्चा IDEAको भाि B अन्ििगि योग्य फेला पयो र िपाईंले पक्रहलो पटक आफ्नो बच्चालाई विशेष तशक्षा र सभबखन्िि सेिाहरू प्राप्त िनगका लाति सहमति क्रदनुभएमा कारबाहीको नतिजा ब
	ALJ यक्रद तनयुविको पररििगन उपयुि छ भन्ने तनणगयमा पुग्छ भने तनयुवि सभबन्िी तनणगयलाई िपाईं र स्कूल क्रडखस्रक्ट्ट बीचको कुनै पतन अदालिको उतचि प्रक्रियाको तनणगयको अपीलको िममा तनयुविको उेश्यका लाति सभझौिाको रूपमा मातनने छ। 
	ररजोल्युशन प्रक्रिया 34 CFR §300.510; WAC 392-172A-05090 
	ररज्योल्युशन बैठक 
	िपाईंले क्रडखस्रक्ट्टमा आफ्नो उतचि प्रक्रिया सुनुिाई अनुरोि दायर िरेको 15 क्ट्यालेण्डर क्रदनतभर र OAH, क्रडखस्रक्ट्टले िपाईंसुँि र िपाईंको उतचि प्रक्रिया सुनुिाई अनुरोिमा पक्रहचान िररएका ि्यहरूको विशेष ज्ञान भएका IEP टोलीका सभबखन्िि सदस्य िा सदस्यहरूसुँि बैठक बोलाउनु पछग। यो बैठक िपाईं र क्रडखस्रक्ट्ट मध्यस्र्थिा िनग िा ररजोल्युशन बैठक माफ िनग सहमि नहुन्जेल उतचि प्रक्रिया सुनुिाई समय सुरु हुनुअतघ नै हुनुपछग। बैठक: 
	1. क्रडखस्रक्ट्टको िफगबाट तनणगय िने अतिकार भएको क्रडखस्रक्ट्टको प्रतितनति समािेश िनुगपछग; र 
	1. क्रडखस्रक्ट्टको िफगबाट तनणगय िने अतिकार भएको क्रडखस्रक्ट्टको प्रतितनति समािेश िनुगपछग; र 
	1. क्रडखस्रक्ट्टको िफगबाट तनणगय िने अतिकार भएको क्रडखस्रक्ट्टको प्रतितनति समािेश िनुगपछग; र 

	2. िपाईं एक िकीलसुँि नभएसभम क्रडखस्रक्ट्टको िकील समािेश िनग सक्ट्नुहुुँदैन। 
	2. िपाईं एक िकीलसुँि नभएसभम क्रडखस्रक्ट्टको िकील समािेश िनग सक्ट्नुहुुँदैन। 
	2. िपाईं एक िकीलसुँि नभएसभम क्रडखस्रक्ट्टको िकील समािेश िनग सक्ट्नुहुुँदैन। 
	1. िपाईं र क्रडखस्रक्ट्ट बैठक छोड्न तलखिि रूपमा सहमि हुनुहुन्छ; िा 
	1. िपाईं र क्रडखस्रक्ट्ट बैठक छोड्न तलखिि रूपमा सहमि हुनुहुन्छ; िा 
	1. िपाईं र क्रडखस्रक्ट्ट बैठक छोड्न तलखिि रूपमा सहमि हुनुहुन्छ; िा 

	2. शीषगक मध्यस्र्थिा। अन्ििगि िणगन िररएअनुसार िपाईं र क्रडखस्रक्ट्ट मध्यस्र्थिा प्रक्रिया प्रयोि िनग सहमि हुनुहुन्छ। 
	2. शीषगक मध्यस्र्थिा। अन्ििगि िणगन िररएअनुसार िपाईं र क्रडखस्रक्ट्ट मध्यस्र्थिा प्रक्रिया प्रयोि िनग सहमि हुनुहुन्छ। 

	1. कल िररएका िा प्रयास िररएका टेतलफोन कलहरूको विस्िृि रेकडग र िी कलहरूको नतिजा; 
	1. कल िररएका िा प्रयास िररएका टेतलफोन कलहरूको विस्िृि रेकडग र िी कलहरूको नतिजा; 

	2. िपाईंलाई पठाइएका पराचारको प्रतितलवप र प्राप्त िरेका प्रतिक्रियाहरू; र 
	2. िपाईंलाई पठाइएका पराचारको प्रतितलवप र प्राप्त िरेका प्रतिक्रियाहरू; र 

	3. िपाईंको घर िा कायगस्र्थलमा िररएका भ्रमणहरूको विस्िृि रेकडग र िी भ्रमणहरूको नतिजा। 
	3. िपाईंको घर िा कायगस्र्थलमा िररएका भ्रमणहरूको विस्िृि रेकडग र िी भ्रमणहरूको नतिजा। 





	बैठकको उेश्य िपाईं आफ्नो उतचि प्रक्रिया सुनुिाई अनुरोि र अनुरोिको आिार बन्ने ि्यहरूका बारेमा छलफल िनगका लाति छ, िाक्रक क्रडखस्रक्ट्टको वििादको समािान िने अिसर हो। िपाईं र क्रडखस्रक्ट्टले ररजोल्युशन बैठकमा उपखस्र्थि हुन IEP टोलीका सान्दतभगक सदस्यहरू तनिागरण िनुगहुन्छ। 
	ररजोल्युशन बैठक आिश्यक छैन: 
	ररजोल्युशनको अिगध 
	क्रडखस्रक्ट्टले क्रडखस्रक्ट्ट र OAH लाई उतचि प्रक्रिया सुनुिाई अनुरोि उपलब्ि िराएको 30 क्ट्यालेण्डर क्रदनतभर िपाईंको सन्िुवका लाति उतचि प्रक्रिया सुनुिाई अनुरोि समािान निरेको िण्डमा उतचि प्रक्रिया सुनुिाई हुन सक्ट्छ। 
	अखन्िम तनणगय जारी िनगका लाति 45-क्ट्यालेण्डर-क्रदनको समयसीमा 30-क्ट्यालेण्डर-क्रदन ररजोल्युशन अितिको अन्त्यमा, 30-क्ट्यालेण्डर-क्रदनको ररजोल्युशन अितिमा िररएको समायोजनका लाति केही अपिादहरू सक्रहि, िल िणगन िररए अनुसार सुरु हुन्छ। 
	जबसभम िपाईं र क्रडखस्रक्ट्ट दुबैले ररजोल्युशन प्रक्रिया छोड्न िा मध्यस्र्थिा प्रयोि िनग सहमि हुनुभएको छैन भने िपाईंले ररजोल्युशन बैठकमा भाि तलन असफल भएमा िपाईंले बैठकमा भाि तलन सहमि नभएसभम समािान प्रक्रिया र उतचि प्रक्रिया सुनुिाईको समयाितिमा क्रढलो हुने छ। 
	क्रडखस्रक्ट्टले उतचि प्रयास िरेर र िी प्रयासहरूलाई दस्िािेज बनाएर ररजोल्युशन बैठकमा िपाईंको सहभातििा प्राप्त िनग नसकेमा क्रडखस्रक्ट्टले 30-क्ट्यालेण्डर-क्रदनको ररजोल्युशन अितिको अन्त्यमा ALJ लाई िपाईंको उतचि प्रक्रिया सुनुिाई अनुरोि िारेज िनग अनुरोि िनग सक्ट्छ। स्कूल क्रडखस्रक्ट्टले ररजोल्युशन बैठकका लाति समय र स्र्थानमा पारस्पररक सहमतिको व्यिस्र्था िनग आफ्ना प्रयासहरूको दस्िािेज िनुगपछग। कािजािका रेकडगले प्रयासहरू समािेश िदगछ, जस्िै: 
	क्रडखस्रक्ट्टले क्रडखस्रक्ट्ट र OAH िा लाई िपाईंको उतचि प्रक्रिया सुनुिाई अनुरोि उपलब्ि िराएका 15 क्ट्यालेण्डर क्रदनतभर ररजोल्युशन बैठक िनग असफल भएमा क्रडखस्रक्ट्टले ररजोल्युशन बैठकमा भाि तलन असफल हुुँदा िपाईंले ALJ लाई 45-
	क्ट्यालेण्डर-क्रदनको बाुँकी प्रक्रिया सुनुिाई समयसीमा सुरु िनग आदेश क्रदन सक्ट्नुहुन्छ। 
	30-क्ट्यालेण्डर-क्रदन ररजोल्युशन अिगधका समायोजनहरू 
	िपाईं र क्रडखस्रक्ट्ट ररजोल्युशन बैठक माफ िनग तलखिि रूपमा सहमि हुनुहुन्छ भने त्यसपतछ 45-क्ट्यालेण्डर-क्रदनको समयसीमा उतचि प्रक्रिया सुनुिाईका लाति अको क्रदन सुरु हुन्छ। 
	मध्यस्र्थिा िा ररजोल्युशन बैठक सुरु भएपतछ र 30-क्ट्यालेण्डर-क्रदनको ररजोल्युशन अिति समाप्त हुनुअतघ, िपाईं र क्रडखस्रक्ट्ट तलखिि रूपमा सहमि हुनुहुन्छ क्रक कुनै सभझौिा सभभि छैन भने िोक्रकएको प्रक्रिया सुनुिाईका लाति 45- क्ट्यालेण्डर-क्रदनको समयसीमा अको क्रदन सुरु हुन्छ। 
	िपाईं र क्रडखस्रक्ट्ट मध्यस्र्थिा प्रक्रिया प्रयोि िनग सहमि हुनुहुन्छ, िर अझै सभम सभझौिामा पुग्नु भएको छैन भने 30-क्ट्यालेण्डर-क्रदनको ररजोल्युशन अितिको अन्त्यमा दुिै पक्षहरू एक सभझौिा नभएसभम मध्यस्र्थिा जारी राख्न तलखिि रूपमा सहमि हुन सक्ट्छन्। िर्थावप, िपाईं िा क्रडखस्रक्ट्ट मध्यस्र्थिा प्रक्रियाबाट पतछ हट्नुभएमा त्यसपतछ आिश्यक प्रक्रिया सुनुिाईका लाति 45-क्ट्यालेण्डर-क्रदनको समयसीमा अको क्रदन सुरु हुन्छ। 
	गलखित समाधान सभझौता 
	िपाईं र क्रडखस्रक्ट्टले िपाईंको वििाद ररजोल्युशन बैठकमा समािान िनुगभएमा िपाईं र क्रडखस्रक्ट्टले कानूनी रूपमा बाध्यकारी सभझौिामा प्रिेश िनुगपछग जुन यस प्रकार छ: 
	1. िपाईंले र क्रडखस्रक्ट्टलाई बाुँध्ने अतिकार प्राप्त क्रडखस्रक्ट्टको प्रतितनतिद्वारा हस्िाक्षर िररएको; र 
	1. िपाईंले र क्रडखस्रक्ट्टलाई बाुँध्ने अतिकार प्राप्त क्रडखस्रक्ट्टको प्रतितनतिद्वारा हस्िाक्षर िररएको; र 
	1. िपाईंले र क्रडखस्रक्ट्टलाई बाुँध्ने अतिकार प्राप्त क्रडखस्रक्ट्टको प्रतितनतिद्वारा हस्िाक्षर िररएको; र 

	2. सक्षम क्षेरातिकारको कुनै पतन िातशंिटन राज्य उच्च अदालि िा संयुि राज्यको क्रडखस्रक्ट्ट अदालिमा लािू िनग योग्य। 
	2. सक्षम क्षेरातिकारको कुनै पतन िातशंिटन राज्य उच्च अदालि िा संयुि राज्यको क्रडखस्रक्ट्ट अदालिमा लािू िनग योग्य। 


	सभझौता समीक्षाको अिगध 
	िपाईं र क्रडखस्रक्ट्टले ररजोल्युशन बैठकपतछ कुनै सभझौिामा हस्िाक्षर िनुगभएमा िपाईं िा क्रडखस्रक्ट्टले सभझौिामा हस्िाक्षर िरेको िीन क्रदनतभर सभझौिा र िनग सक्ट्नुहुन्छ। 
	गनष्पक्ष देय प्रक्रिया सुनुिाई 34 CFR §300.511; WAC 392-172A-05080; WAC 192-172A-05090-05100; WAC 392-172A-05160 
	सामान्य 
	जब पतन उतचि प्रक्रिया सुनुिाई अनुरोि दायर िररन्छ, िपाईं िा वििादमा संलग्न क्रडखस्रक्ट्टसुँि तनष्पक्ष उतचि प्रक्रिया सुनुिाईका लाति अिसर हुनुपछग। 
	प्रशासगनक कानूनी न्यायाधीश (ALJ) 
	सुनुिाई एक योग्य स्ििन्र ALJ द्वारा संचालन िररने छ जुन प्रशासतनक सुनुिाईको कायागलय (OAH) द्वारा कायगरि छ। 
	कखभिमा पतन, ALJ: 
	1. OSPI िा बालबातलकाको तशक्षा िा हेरचाहमा संलग्न क्रडखस्रक्ट्टको कमगचारी हुनु हुुँदैन। िर्थावप, कुनै व्यविलाई एजेन्सीले ALJ को रूपमा सेिा िनग भुिान िरेको छ भन्दैमा उ एजेन्सीको कमगचारी हुुँदैन; 
	1. OSPI िा बालबातलकाको तशक्षा िा हेरचाहमा संलग्न क्रडखस्रक्ट्टको कमगचारी हुनु हुुँदैन। िर्थावप, कुनै व्यविलाई एजेन्सीले ALJ को रूपमा सेिा िनग भुिान िरेको छ भन्दैमा उ एजेन्सीको कमगचारी हुुँदैन; 
	1. OSPI िा बालबातलकाको तशक्षा िा हेरचाहमा संलग्न क्रडखस्रक्ट्टको कमगचारी हुनु हुुँदैन। िर्थावप, कुनै व्यविलाई एजेन्सीले ALJ को रूपमा सेिा िनग भुिान िरेको छ भन्दैमा उ एजेन्सीको कमगचारी हुुँदैन; 

	2. सुनुिाईमा ALJ को तनष्पक्षिासुँि संघषग िररने व्यवििि िा व्यािसातयक चासो हुनु हुुँदैन; 
	2. सुनुिाईमा ALJ को तनष्पक्षिासुँि संघषग िररने व्यवििि िा व्यािसातयक चासो हुनु हुुँदैन; 


	3. जानकार हुनुपदगछ र IDEA का प्राििान र IDEA सभबन्िी संघीय र राज्य तनयमहरू र संघीय र राज्य अदालिहरूद्वारा IDEA का कानूनी व्याख्याहरू बुझ्नुपछग; र 
	3. जानकार हुनुपदगछ र IDEA का प्राििान र IDEA सभबन्िी संघीय र राज्य तनयमहरू र संघीय र राज्य अदालिहरूद्वारा IDEA का कानूनी व्याख्याहरू बुझ्नुपछग; र 
	3. जानकार हुनुपदगछ र IDEA का प्राििान र IDEA सभबन्िी संघीय र राज्य तनयमहरू र संघीय र राज्य अदालिहरूद्वारा IDEA का कानूनी व्याख्याहरू बुझ्नुपछग; र 

	4. सुनुिाईहरू उपयुि, मानक कानुनी अभ्याससुँि सुसंिि, संचालन िने र तनणगयहरू िनग र लेख्ने ज्ञान र क्षमिा हुनुपछग। 
	4. सुनुिाईहरू उपयुि, मानक कानुनी अभ्याससुँि सुसंिि, संचालन िने र तनणगयहरू िनग र लेख्ने ज्ञान र क्षमिा हुनुपछग। 


	OSPI ले ALJ का रूपमा सेिा िने व्यविहरूको सूची राख्छ, जसमा प्रत्येक व्यविको योग्यिाको वििरण समािेश हुन्छ। 
	उगचत प्रक्रिया सुनुिाईको विषयिस्तु 
	उतचि प्रक्रिया सुनुिाईका लाति अनुरोि िने पक्षले अन्य पक्ष सहमि नभएसभम उतचि प्रक्रिया सुनुिाई अनुरोि, मा समािान निररएका केसहरू उठाउन सक्ट्दैनन्। 
	सुनुिाईका लागि अनुरोध िने समयसीमा 
	िपाईं िा क्रडखस्रक्ट्टले िपाईंको उतचि प्रक्रिया फाइल िनुगपछग सुनुिाई अनुरोिमा समािान िररएका केसहरूका बारेमा िपाईंले िा क्रडखस्रक्ट्टलाई र्थाहा भएको िा र्थाहा भएका तमतिको दुई िषगतभर सुनुिाई अनुरोि। 
	समयसीमाका अपिादहरू 
	िपाईंले उतचि प्रक्रिया सुनुिाई अनुरोि फाइल िनग सक्ट्नुहुन्न भने मातर्थको समयसीमा लािू हुुँदैन क्रकनभने: 
	1. क्रडखस्रक्ट्टले विशेष िरी िपाईंले आफ्नो सुनुिाई अनुरोिमा उठाइरहनुभएको समस्या िा समस्या समािान भएको छ भनी िलि प्रस्िुति क्रदएको छ; िा 
	1. क्रडखस्रक्ट्टले विशेष िरी िपाईंले आफ्नो सुनुिाई अनुरोिमा उठाइरहनुभएको समस्या िा समस्या समािान भएको छ भनी िलि प्रस्िुति क्रदएको छ; िा 
	1. क्रडखस्रक्ट्टले विशेष िरी िपाईंले आफ्नो सुनुिाई अनुरोिमा उठाइरहनुभएको समस्या िा समस्या समािान भएको छ भनी िलि प्रस्िुति क्रदएको छ; िा 

	2. क्रडखस्रक्ट्टले IDEA को भाि B अन्ििगि िपाईंलाई उपलब्ि िराउन आिश्यक तर्थयो भन्ने जानकारी िपाईंबाट रोकेको छ। 
	2. क्रडखस्रक्ट्टले IDEA को भाि B अन्ििगि िपाईंलाई उपलब्ि िराउन आिश्यक तर्थयो भन्ने जानकारी िपाईंबाट रोकेको छ। 


	सुनुिाई अगधकारहरू 34 CFR §300.512; WAC 392-172A-05100 
	सामान्य 
	िपाईंसुँि उतचि प्रक्रिया सुनुिाई (अनुशासनात्मक प्रक्रियाहरूसुँि सभबखन्िि सुनुिाईसक्रहि) मा आफ्नो प्रतितनतित्ि िने अतिकार छ। उतचि प्रक्रिया सुनुिाई (अनुशासनात्मक प्रक्रिया सभबन्िी सुनुिाईसक्रहि) को पक्षको रूपमा िपाईं र स्कूल क्रडखस्रक्ट्टको अतिकार छ: 
	1. कुनै िक्रकलद्वारा प्रतितनतित्ि िररनुहोस् र अक्षमिा भएका विद्यार्थीहरूका समस्याहरूको सभबन्िमा विशेष ज्ञान िा प्रतशक्षण भएका व्यविहरूको संि र सल्लाह तलनुहोस्; 
	1. कुनै िक्रकलद्वारा प्रतितनतित्ि िररनुहोस् र अक्षमिा भएका विद्यार्थीहरूका समस्याहरूको सभबन्िमा विशेष ज्ञान िा प्रतशक्षण भएका व्यविहरूको संि र सल्लाह तलनुहोस्; 
	1. कुनै िक्रकलद्वारा प्रतितनतित्ि िररनुहोस् र अक्षमिा भएका विद्यार्थीहरूका समस्याहरूको सभबन्िमा विशेष ज्ञान िा प्रतशक्षण भएका व्यविहरूको संि र सल्लाह तलनुहोस्; 

	2. प्रमाण प्रस्िुि िनुगहोस् र सामना िनुगहोस्, िस-परीक्षण र साक्षीहरूको उपखस्र्थति आिश्यक छ; 
	2. प्रमाण प्रस्िुि िनुगहोस् र सामना िनुगहोस्, िस-परीक्षण र साक्षीहरूको उपखस्र्थति आिश्यक छ; 

	3. सुनुिाईमा कुनै पतन प्रमाण प्रस्िुि िनग तनषेि िनुगहोस् जुन सुनुिाई हुनु भन्दा कखभिमा पाुँच कायग क्रदनअतघ अको पक्षलाई िुलासा िररएको छैन; 
	3. सुनुिाईमा कुनै पतन प्रमाण प्रस्िुि िनग तनषेि िनुगहोस् जुन सुनुिाई हुनु भन्दा कखभिमा पाुँच कायग क्रदनअतघ अको पक्षलाई िुलासा िररएको छैन; 

	4. सुनुिाईको तलखिि िा िपाईंको विकल्पमा इलेक्ट्रोतनक, शब्द-शब्द रेकडग प्राप्त िनुगहोस्; र 
	4. सुनुिाईको तलखिि िा िपाईंको विकल्पमा इलेक्ट्रोतनक, शब्द-शब्द रेकडग प्राप्त िनुगहोस्; र 

	5. ि्य र तनणगयहरूको तलखिि िा िपाईंका विकल्पमा इलेक्ट्रोतनक तनष्कषगहरू प्राप्त िनुगहोस्। 
	5. ि्य र तनणगयहरूको तलखिि िा िपाईंका विकल्पमा इलेक्ट्रोतनक तनष्कषगहरू प्राप्त िनुगहोस्। 


	जानकारीको अगतररि प्रकटीकरर् 
	उतचि प्रक्रिया सुनुिाई हुनुभन्दा कखभिमा पाुँच व्यािसातयक क्रदनअतघ िपाईं र क्रडखस्रक्ट्टले िपाईं िा क्रडखस्रक्ट्टले सुनुिाईमा प्रयोि िनग चाहेको मूल्यांकनको आिारमा त्यो तमतिमा पूरा भएका सबै मूल्यांकन र तसफाररसहरू एक अकागलाई िुलासा िनुगपछग। 
	ALJ ले यो आिश्यकिा पूरा िनग असफल हुने कुनै पतन पक्षलाई अन्य पक्षको सहमति वबना सुनुिाईमा सान्दतभगक मूल्यांकन िा तसफाररस पेश िनगबाट रोक्ट्न सक्ट्छ। 
	सुनुिाईमा आमाबाबुको अगधकार 
	िपाईंलाई तनभनका लाति अतिकार क्रदइनुपछग: 
	1. आफ्नो बच्चालाई उपखस्र्थि िराउनुहोस्; 
	1. आफ्नो बच्चालाई उपखस्र्थि िराउनुहोस्; 
	1. आफ्नो बच्चालाई उपखस्र्थि िराउनुहोस्; 

	2. सािगजतनक सुनुिाई िोल्नुहोस्; र 
	2. सािगजतनक सुनुिाई िोल्नुहोस्; र 

	3. सुनुिाईको अतभलेि, ि्यको तनष्कषग र िपाईंलाई कुनै शुल्क वबना प्रदान िररएका तनणगयहरू राख्नुहोस्। 
	3. सुनुिाईको अतभलेि, ि्यको तनष्कषग र िपाईंलाई कुनै शुल्क वबना प्रदान िररएका तनणगयहरू राख्नुहोस्। 


	समयसीमा र सुनुिाईको सुविधा 34 CFR §300.515; WAC 392-172-05110 
	ररजोल्युशन बैठकहरूका लाति 30-क्ट्यालेण्डर-क्रदनको अिति समाप्त भएको 45 क्ट्यालेण्डर क्रदनभन्दा पतछ होइन िा समायोखजि ररजोल्युशन समयसीमा समाप्त भएको 45 क्ट्यालेण्डर क्रदनपतछ होइन: 
	1. सुनुिाई अखन्िम तनणगयमा पुग्छ; र 
	1. सुनुिाई अखन्िम तनणगयमा पुग्छ; र 
	1. सुनुिाई अखन्िम तनणगयमा पुग्छ; र 

	2. तनणगयको प्रतितलवप प्रत्येक पक्षलाई पठाइन्छ। 
	2. तनणगयको प्रतितलवप प्रत्येक पक्षलाई पठाइन्छ। 


	ALJ ले कुनै पतन पक्षको अनुरोिमा मातर्थ िणगन िररएको 45-क्ट्यालेण्डर-क्रदनको समयाितिभन्दा बाक्रहरका वितश विस्िारहरू प्रदान िनग सक्ट्छ। 
	प्रत्येक सुनुिाई िपाईं र िपाईंका बच्चालाई उतचि रूपमा सुवििाजनक समय र स्र्थानमा संचालन िररनु पछग। 
	सुनुिाईका गनर्चयहरू 34 CFR § 300.513; WAC 392-172-05100–05105 
	ALJ को गनर्चय 
	िपाईंको बच्चाले तनशुल्क उपयुि सािगजतनक तशक्षा (FAPE) प्राप्त िरेको छ क्रक छैन भन्नेबारे ALJ को तनणगय ठोस आिारमा हुनुपछग। 
	िपाईंले क्रडखस्रक्ट्टले प्रक्रियािि उल्लंघन िरेको आरोप लिाउनुभएको सुनुिाईमा ALJ ले प्रक्रियािि अपयागप्तिाहरू भएमा मारै िपाईंको बच्चाले FAPE प्राप्त निरेको पत्ता लिाउन सक्ट्छ: 
	1. िपाईंका बच्चाको FAPE को अतिकारमा हस्िक्षेपले; 
	1. िपाईंका बच्चाको FAPE को अतिकारमा हस्िक्षेपले; 
	1. िपाईंका बच्चाको FAPE को अतिकारमा हस्िक्षेपले; 

	2. िपाईंको बच्चालाई FAPE को प्राििानसभबन्िी तनणगय प्रक्रियामा भाि तलने िपाईंको अिसरमा महत्त्िपूणग रूपमा हस्िक्षेप िररएको छ; िा 
	2. िपाईंको बच्चालाई FAPE को प्राििानसभबन्िी तनणगय प्रक्रियामा भाि तलने िपाईंको अिसरमा महत्त्िपूणग रूपमा हस्िक्षेप िररएको छ; िा 

	3. शैखक्षक लाभबाट िखञ्चि भयो। 
	3. शैखक्षक लाभबाट िखञ्चि भयो। 


	गनमाचर् िण्ड 
	ALJ ले FAPE उल्लंघन फेला पारेन भने पतन, ALJ ले अझै पतन क्रडखस्रक्ट्टलाई IDEA को भाि B (34 CFR §§300.500 देखि 300.536) अन्ििगि संघीय तनयमहरूको प्रक्रियात्मक सुरक्षा िण्डमा आिश्यकिाहरू पूरा िनग आदेश क्रदन सक्ट्छ। 
	उगचत प्रक्रिया सुनुिाईका लागि िुट्टै अनुरोध 
	िपाईंले पक्रहले नै दायर िररएको उतचि प्रक्रिया सुनुिाई अनुरोिबाट अलि केसमा छुट्टै उतचि प्रक्रिया सुनुिाई अनुरोि फाइल िनग सक्ट्नुहुन्छ। 
	गनष्कषच र सल्लाहकार प्यानल र सामान्य सािचजगनक गनर्चय 
	OSPI ले कुनै पतन व्यवििि रूपमा पक्रहचान योग्य जानकारी मेटाउुँछ, र: 
	1. िातशंिटनको विशेष तशक्षा सल्लाहकार सतमति (SEAC) लाई उतचि प्रक्रिया सुनुिाईमा तनष्कषग र तनणगयहरू प्रदान िदगछ; र 
	1. िातशंिटनको विशेष तशक्षा सल्लाहकार सतमति (SEAC) लाई उतचि प्रक्रिया सुनुिाईमा तनष्कषग र तनणगयहरू प्रदान िदगछ; र 
	1. िातशंिटनको विशेष तशक्षा सल्लाहकार सतमति (SEAC) लाई उतचि प्रक्रिया सुनुिाईमा तनष्कषग र तनणगयहरू प्रदान िदगछ; र 

	2. िी तनष्कषगहरू र तनणगयहरू जनिाका लाति उपलब्ि िराउुँदछ। 
	2. िी तनष्कषगहरू र तनणगयहरू जनिाका लाति उपलब्ि िराउुँदछ। 


	गनर्चयको अन््य; अपील 34 CFR §300.514; WAC 392-172A-05115 
	सुनुिाईमा संलग्न कुनै पतन पक्ष (िपाईं िा क्रडखस्रक्ट्ट) ले िल िणगन िररएअनुसार कुनै पतन पक्ष (िपाईं िा क्रडखस्रक्ट्ट) ले तसतभल कारबाही ल्याएर तनणगयको अपील निरेसभम उतचि प्रक्रियाको सुनुिाईमा िररएको तनणगय (अनुशासनात्मक प्रक्रियाहरू सभबन्िी सुनुिाईसक्रहि) अखन्िम हुन्छ। । 
	गसगभल कारबाहीहरू, ती कायचहरू फाइल िने समय अिगधसक्रहत 34 CFR §300.516; WAC 392-172A-05115 
	सामान्य 
	कुनै पतन पक्ष उतचि प्रक्रियाको सुनुिाई (अनुशासनात्मक प्रक्रिया सभबन्िी सुनुिाईसक्रहि) मा भएको तनष्कषग र तनणगयमा सहमि भएन भने त्यो पक्षलाई केसको विषय भएको सन्दभगमा नािररक कारबाही िने अतिकार छ। उतचि प्रक्रियाको सुनुिाई। यो कारबाही सक्षम क्षेरातिकारको राज्य अदालिमा (यस प्रकारको केस सुन्ने अतिकार भएको राज्य अदालि) िा संयुि राज्यको क्रडखस्रक्ट्ट अदालिमा ल्याइन्छ। संयुि राज्यका क्रडखस्रक्ट्ट अदालिहरूले वििादमा रहेको रकमलाई ध्यान नक्रदई IDEA को भाि B अन्ििगि ल्याइएका कायगहरूमा शासन िने अतिकार छ। 
	समयसीमा 
	कारबाही ल्याउने पक्षले नािररक कारबाही दायर िने ALJ को तनणगयको तमतिदेखि 90 क्ट्यालेण्डर क्रदन पाउने छ। 
	अगतररि प्रक्रियाहरू 
	कुनै पतन नािररक कारबाहीमा अदालि: 
	1. प्रशासतनक कायगिाहीको रेकडग प्राप्त िदगछ; 
	1. प्रशासतनक कायगिाहीको रेकडग प्राप्त िदगछ; 
	1. प्रशासतनक कायगिाहीको रेकडग प्राप्त िदगछ; 

	2. िपाईंको अनुरोिमा िा क्रडखस्रक्ट्टको अनुरोिमा र्थप प्रमाणहरू सुन्छ; र 
	2. िपाईंको अनुरोिमा िा क्रडखस्रक्ट्टको अनुरोिमा र्थप प्रमाणहरू सुन्छ; र 

	3. प्रमाणको प्रबलिाअनुसार आफ्नो तनणगयलाई आिार बनाउुँछ र अदालिले उपयुि तनणगय िरेर राहि क्रदन्छ। 
	3. प्रमाणको प्रबलिाअनुसार आफ्नो तनणगयलाई आिार बनाउुँछ र अदालिले उपयुि तनणगय िरेर राहि क्रदन्छ। 


	गनमाचर्को गनयम 
	IDEA को भाि B मा कुनै पतन कुराले US संवििानअन्ििगि उपलब्ि अतिकार, प्रक्रिया र उपचारहरूलाई प्रतिबखन्िि िा सीतमि िदैन। यसले 1990 को अमेररकी असक्षमिा ऐन, 1973 को पुनस्र्थागपना ऐनको शीषगक V (िारा 504) िा अन्य संघीय कानूनहरू असक्षमिा भएका विद्यार्थीहरूको अतिकारको संरक्षण िदगछ। िर्थावप िपाईं यी कानूनहरू अन्ििगि तसविल कारबाही दायर िदै 
	हुनुहुन्छ र IDEA को भाि B अन्ििगि पतन उपलब्ि रहेको राहि िोज्दै हुनुहुन्छ भने मातर्थ िणगन िररएका उतचि प्रक्रिया सुनुिाई प्रक्रियाहरू IDEA को भाि B अन्ििगि िपाईंले कारबाही दायर िनुगभएमा आिश्यक पने हदसभम समाप्त हुनुपदगछ। यसको अर्थग यो हो क्रक िपाईंसुँि IDEA अन्ििगि उपलब्ि भएकाहरूसुँि तमल्दाजुल्दा अन्य कानुनहरू अन्ििगि उपलब्ि उपायहरू हुन सक्ट्छन्, िर सामान्यिया िी अन्य कानूनहरू अन्ििगि राहि प्राप्त िनगका लाति हुन्; िपाईंले पक्रहले तसिै अदालिमा जानुअतघ IDEA अन्ििगि उपलब्ि उपचारहरू प्राप्त िनगका लाति तनष्पक्ष उतच
	िक्रकलको शुल्क 34 CFR §300.517; WAC 392-172A-05120 
	सामान्य 
	िपाईंले तसतभल कारबाहीमा विजयी हुनुभयो (खजत्नु भयो) र िकील, अदालि, यसको वििेक प्रतितनतित्ि िदै हुनुहुन्छ भने िपाईंलाई लाििका भािको रूपमा िकीलको उतचि शुल्क प्रदान िनग सक्ट्छ। 
	IDEA को भाि B अन्ििगि ल्याइएको कुनै पतन कायग िा कायगिाहीमा अदालिले आफ्नो वििेकमा प्रचतलि स्कूल क्रडखस्रक्ट्ट िा OSPI को लाििको रूपमा िपाईंको िक्रकलले भुिान िनुगपने िक्रकलको उतचि शुल्क प्रदान िनग सक्ट्छ: (a) अदालिले िुच्छ, अव्यािहाररक िा आिारविहीन भएको उजुरी िा अदालिको केस दायर िरेको; िा (b) मुकदमेबाजी स्प रूपमा िुच्छ, अव्यािहाररक िा आिारविक्रहन भए िापतन केस चलाउन जारी रािेमा; िा 
	IDEA को भाि B अन्ििगि ल्याइएको कुनै पतन कायग िा कायगिाहीमा अदालिले आफ्नो वििेकमा प्रचतलि स्कूल क्रडखस्रक्ट्ट िा OSPI को लाििको भािको रूपमा, िपाईं िा िपाईंको िकीलले भुिानी िनुगपने छ, िपाईंको उतचि प्रक्रिया सुनुिाईका लाति अनुरोि िा पतछ अदालिको केसलाई कुनै अनुतचि उेश्यका लाति प्रस्िुि िररएमा, जस्िै हैरानी िने, अनािश्यक क्रढलाई िनग िा अनािश्यक रूपमा कायग िा कायगिाहीको लािि बढाउने जस्िा कायग िरेमा िकीलको उतचि शुल्क प्रदान िनग सक्ट्छ। 
	शुल्क पुरस्कार 
	िक्रकलहरूको शुल्क समुदायमा जसमा कारबाही िा सुनुिाई भएका सेिाहरूको प्रकार र िुणस्िरका लाति प्रचतलि दरहरूमा आिाररि हुनुपछग। प्रदान िररएको शुल्क िणना िनग कुनै बोनस िा िुणक प्रयोि िनग पाइने छैन। 
	िकीलको शुल्क प्रदान निनग सक्रकन्छ र िपाईंलाई तलखिि सभझौिाको तलखिि प्रस्िािपतछ प्रदशगन िररएका सेिाहरूका लाति सभबखन्िि लाििहरू IDEA को भाि B अन्ििगि कुनै पतन कायग िा कायगिाहीमा क्रफिाग िनग सक्रकुँदैन: 
	1. यो प्रस्िाि संघीय कायगवितिको तनयम 68 द्वारा िोक्रकएको समयतभर िा उतचि प्रक्रिया सुनुिाई िा राज्य-स्िरीय समीक्षाको अिस्र्थामा कुनै पतन समयमा कायगिाही सुरु हुनुभन्दा 10 पारो क्रदनभन्दा बढीमा क्रदइन्छ; 
	1. यो प्रस्िाि संघीय कायगवितिको तनयम 68 द्वारा िोक्रकएको समयतभर िा उतचि प्रक्रिया सुनुिाई िा राज्य-स्िरीय समीक्षाको अिस्र्थामा कुनै पतन समयमा कायगिाही सुरु हुनुभन्दा 10 पारो क्रदनभन्दा बढीमा क्रदइन्छ; 
	1. यो प्रस्िाि संघीय कायगवितिको तनयम 68 द्वारा िोक्रकएको समयतभर िा उतचि प्रक्रिया सुनुिाई िा राज्य-स्िरीय समीक्षाको अिस्र्थामा कुनै पतन समयमा कायगिाही सुरु हुनुभन्दा 10 पारो क्रदनभन्दा बढीमा क्रदइन्छ; 

	2. प्रस्िाि 10 क्ट्यालेण्डर क्रदनतभर स्िीकृि भएन; र 
	2. प्रस्िाि 10 क्ट्यालेण्डर क्रदनतभर स्िीकृि भएन; र 

	3. अदालि िा ALJ ले िपाईंले अन्िििः प्राप्त िनुगभएको राहि िपाईंलाई सभझौिाको प्रस्िाि भन्दा बढी अनुकूल छैन भन्ने कुरा पत्ता लिायो। 
	3. अदालि िा ALJ ले िपाईंले अन्िििः प्राप्त िनुगभएको राहि िपाईंलाई सभझौिाको प्रस्िाि भन्दा बढी अनुकूल छैन भन्ने कुरा पत्ता लिायो। 


	यी प्रतिबन्िहरू भए िापतन िपाईं विजयी हुनुभएमा र िपाईंले सभझौिाको प्रस्िाि अस्िीकार िनगमा पयागप्त रूपमा न्यायोतचि हुनुभयो भने अदालिले िपाईंलाई िकीलको शुल्क र सभबखन्िि लाििहरू प्रदान िनग सक्ट्छ। 
	प्रशासतनक कायगिाही िा अदालिको कारबाहीको पररणामको रूपमा बैठक आयोखजि नभएसभम IEP टोलीको कुनै पतन बैठकसुँि सभबखन्िि िक्रकलहरूको शुल्क प्रदान िनग सक्रकुँदैन। 
	उतचि प्रक्रिया सुनुिाई प्रक्रियाहरू अन्ििगि आिश्यक ररजोल्युशन बैठकलाई प्रशासतनक सुनुिाई िा अदालिको कारबाहीको पररणामको रूपमा बोलाइएको बैठक मातनने छैन र यी िक्रकलहरूको शुल्क प्राििानहरूको उेश्यका लाति प्रशासतनक सुनुिाई िा अदालिको कारबाही हो भनेर मातनने छैन। 
	अदालिले तनभन कुराहरू फेला पारेमा अदालिले IDEA को भाि B अन्ििगि प्रदान िररएको िक्रकलहरूको शुल्कको रकमलाई उपयुि भएमा घटाउन सक्ट्छ: 
	1. िपाईं िा िपाईंको िक्रकलले कारबाही िा कायगिाहीको िममा वििादको अखन्िम समािानमा अनुतचि क्रढलाई िनुगभयो भने; 
	1. िपाईं िा िपाईंको िक्रकलले कारबाही िा कायगिाहीको िममा वििादको अखन्िम समािानमा अनुतचि क्रढलाई िनुगभयो भने; 
	1. िपाईं िा िपाईंको िक्रकलले कारबाही िा कायगिाहीको िममा वििादको अखन्िम समािानमा अनुतचि क्रढलाई िनुगभयो भने; 

	2. अन्यर्था अिास्िविक रूपमा पुरस्कृि िनग अतिकृि िकीलहरूको शुल्कको रकम उतचि समान सीप, प्रतिष्टा र अनुभि भएका िक्रकलहरूद्वारा समान सेिाहरूका लाति समुदायमा प्रचतलि घण्टाको दर भन्दा बढी छ भने; 
	2. अन्यर्था अिास्िविक रूपमा पुरस्कृि िनग अतिकृि िकीलहरूको शुल्कको रकम उतचि समान सीप, प्रतिष्टा र अनुभि भएका िक्रकलहरूद्वारा समान सेिाहरूका लाति समुदायमा प्रचतलि घण्टाको दर भन्दा बढी छ भने; 

	3. कारबाही िा कारबाहीको प्रकृतिलाई ध्यानमा रािेर िचग िररएको समय र कानुनी सेिाहरू अत्यतिक भएमा; िा 
	3. कारबाही िा कारबाहीको प्रकृतिलाई ध्यानमा रािेर िचग िररएको समय र कानुनी सेिाहरू अत्यतिक भएमा; िा 

	4. िपाईंको प्रतितनतित्ि िने िक्रकलले क्रडखस्रक्ट्टलाई शीषगक Due Process Hearing Request अन्ििगि िणगन िररएको प्रक्रियाको उतचि जानकारी प्रदान िनुगभएन भने। 
	4. िपाईंको प्रतितनतित्ि िने िक्रकलले क्रडखस्रक्ट्टलाई शीषगक Due Process Hearing Request अन्ििगि िणगन िररएको प्रक्रियाको उतचि जानकारी प्रदान िनुगभएन भने। 


	िर्थावप अदालिले राज्य िा स्कूल क्रडखस्रक्ट्टले कारबाही िा कायगिाहीको अखन्िम समािानमा अनुतचि क्रढलाई िरेको िा IDEA को भाि B को प्रक्रियात्मक सुरक्षा प्राििानहरू अन्ििगि उल्लंघन भएको फेला पारेमा अदालिले शुल्क नघटाउन सक्ट्छ। 
	विशेष गशक्षाका योग्य विद्यार्थीहरूका लागि अनुशासन प्रक्रियाहरू 
	िपाईंको बच्चा अनुशातसि भएमा विशेष तशक्षा सुरक्षाहरू छन्। यी सुरक्षाहरू सबै विद्यार्थीहरूमा लािू हुने अनुशासन प्रक्रियाहरूका अतिररि हुन्। यी सुरक्षाहरू िी विद्यार्थीहरूमा पतन लािू हुन्छन् जो अझैसभम विशेष तशक्षाका लाति योग्यिा नभएका छन् जुन क्रडखस्रक्ट्टले विद्यार्थी योग्य हुन् भनी र्थाहा पाएको हुनुपने हो। 
	स्कूल कमचचारीको अगधकार 34 CFR §300.530; WAC 392-172A-05145 
	केस-दर-केस गनधाचरर् 
	अनुशासनसुँि सभबखन्िि तनभन आिश्यकिाहरू र स्कूलको विद्यार्थी आचार संक्रहिा उल्लंघन िने िपाईंको बच्चाका लाति उपयुि छ क्रकनक्रक स्कूलका कमगचारीहरूले कुनै पतन विशेष पररखस्र्थतिलाई केस-दर-केस आिारमा, तनयुवि पररििगन (अनुशासनात्मक हटाउने कारणले िदाग तनयुवि पररििगनको पररभाषा हेनुगहोस्) तनिागरण िदाग विचार िनग सक्ट्छ। 
	सामान्य 
	विशेष तशक्षा सेिाहरू प्राप्त निने विद्यार्थीहरूका लाति उनीहरूले यस्िो कारबाही िने हदसभम, स्कूलका कमगचारीहरूले पंविमा 10 स्कूल क्रदन भन्दा बढीका लाति िपाईंको बच्चालाई उनीहरूको हालको तनयुविबाट उपयुि अन्िररममा हटाउन सक्ट्छन्। िैकखल्पक शैखक्षक सेक्रटङ, अको सेक्रटङ िा िपाईंको बच्चाले विद्यार्थी आचार संक्रहिा उल्लंघन िदाग तनलभबन िनुगहोस्। स्कूलका कमगचारीहरूले दुव्यगिहारका छुट्टाछुट्टै घटनाहरूका लाति सोही स्कूल िषगमा लिािार 10 स्कूल क्रदन भन्दा बढी नभएमा िपाईंको बच्चालाई हटाउन पतन सक्ट्छन्; जबसभम िी हटाउनेहरूले प्
	अनुशासना्मक रूपमा हटाउने कारर्ले स्र्थान पररितचन 
	34 CFR §300.536; WAC 392-172A-05146-05155 
	िपाईंको बच्चालाई हालको शैखक्षक तनयुविबाट हटाउनु भनेको प्लेसमेण्टको पररितचन हो, यक्रद: 
	1. हटाउने कायग लिािार 10 भन्दा बढी स्कूल क्रदनका लाति हो; िा 
	1. हटाउने कायग लिािार 10 भन्दा बढी स्कूल क्रदनका लाति हो; िा 
	1. हटाउने कायग लिािार 10 भन्दा बढी स्कूल क्रदनका लाति हो; िा 

	2. िपाईंको बच्चालाई हटाउने शृंिलाको अिीनमा भएको छ जुन एउटा ढाुँचा हो क्रकनभने: 
	2. िपाईंको बच्चालाई हटाउने शृंिलाको अिीनमा भएको छ जुन एउटा ढाुँचा हो क्रकनभने: 
	2. िपाईंको बच्चालाई हटाउने शृंिलाको अिीनमा भएको छ जुन एउटा ढाुँचा हो क्रकनभने: 
	a. स्कूलको एक िषगमा 10 भन्दा बढी स्कूल क्रदन हटाउने श्ृंिला हुन्छन्; 
	a. स्कूलको एक िषगमा 10 भन्दा बढी स्कूल क्रदन हटाउने श्ृंिला हुन्छन्; 
	a. स्कूलको एक िषगमा 10 भन्दा बढी स्कूल क्रदन हटाउने श्ृंिला हुन्छन्; 

	b. िपाईंको बच्चाको व्यिहार विििका घटनाहरूमा उनको जुन व्यिहारले हटाउने शृंिला बतनएको तर्थयो, एकदमै समान छ; र 
	b. िपाईंको बच्चाको व्यिहार विििका घटनाहरूमा उनको जुन व्यिहारले हटाउने शृंिला बतनएको तर्थयो, एकदमै समान छ; र 

	c. हटाइने अतिररि कारकहरू छन् जस्िै िपाईंको बच्चालाई प्रत्येकपल्ट हटाइएका समयको लभबाई, हटाइएको कुल समय र एक अकागमा हटाइएका समयको तनकटिा। 
	c. हटाइने अतिररि कारकहरू छन् जस्िै िपाईंको बच्चालाई प्रत्येकपल्ट हटाइएका समयको लभबाई, हटाइएको कुल समय र एक अकागमा हटाइएका समयको तनकटिा। 





	हटाउने ढाुँचाले केस-दर-केसको आिारमा प्लेसमेण्टको पररििगनलाई िठन िदगछ भन्ने कुरा स्कूल क्रडखस्रक्ट्टले तनिागरण िदगछ र िपाईंले चुनौिी क्रदनुभएमा उतचि प्रक्रिया र न्यातयक कायगिाहीमाफगि समीक्षा िररन्छ। 
	सूचना 
	विद्यार्थी आचार संक्रहिाको उल्लंघनका कारणले िदाग क्रडखस्रक्ट्टले हटाउने तनणगय िरेको तमतिमा िपाईंको बच्चाका लाति तनयुविमा पररििगन हुन्छ, जसद्वारा िपाईंलाई त्यस तनणगयको बारेमा सूतचि िनुगपछग र िपाईंलाई विशेष तशक्षा प्रक्रियािि सुरक्षाहरूको सूचना प्रदान िनुगपछग।. 
	सेिाहरू 
	कुनै क्रडखस्रक्ट्टले विशेष तशक्षा सेिाहरू प्राप्त निने र यसरी नै हटाइएका विद्यार्थीहरूलाई सेिाहरू प्रदान िने िररकाले त्यस स्कूल िषगमा 10 स्कूल क्रदन िा सोभन्दा कम समयका लाति आफ्नो हालको तनयुविबाट हटाइयो भने िपाईंको बच्चालाई सेिाहरू उपलब्ि िराउन आिश्यक हुन्छ। सामान्य तशक्षा अनुशासन तनयमहरूले तनलभबन, तनष्कासन िा आपत्कालीन तनष्कासनको समयमा स्कूल क्रडखस्रक्ट्टले िपाईंको बच्चालाई सामान्य तशक्षा पाठ्यिममा भाि तलन जारी राख्न, क्रडखस्रक्ट्ट शैखक्षक स्िरहरू पूरा िनग र विषय पूरा िनग सक्षम बनाउन, ग्रेड-स्िर र स्नािक आ
	िपाईंको बच्चालाई तिनीहरूको हालको तनयुविबाट हटाइयो भने उपलब्ि िराइनु पने सेिाहरू अन्िररम िैकखल्पक शैखक्षक सेक्रटङमा प्रदान िनग सक्रकन्छ। 
	िपाईंको बच्चालाई उसको हालको तनयुविबाट 10 भन्दा बढी स्कूल क्रदन का लाति हटाइयो भने िपाईंको बच्चाले: 
	1. शैखक्षक सेिाहरू प्राप्त िनग जारी रािुपछग िाक्रक िपाईंको बच्चालाई सामान्य तशक्षा पाठ्यिममा भाि तलन जारी राख्न र सार्थै अको सेक्रटङमा र उनको IEP मा िोक्रकएका लक्ष्यहरू पूरा िनग प्रिति िनग सक्षम बनाउन सक्रकन्छ; र 
	1. शैखक्षक सेिाहरू प्राप्त िनग जारी रािुपछग िाक्रक िपाईंको बच्चालाई सामान्य तशक्षा पाठ्यिममा भाि तलन जारी राख्न र सार्थै अको सेक्रटङमा र उनको IEP मा िोक्रकएका लक्ष्यहरू पूरा िनग प्रिति िनग सक्षम बनाउन सक्रकन्छ; र 
	1. शैखक्षक सेिाहरू प्राप्त िनग जारी रािुपछग िाक्रक िपाईंको बच्चालाई सामान्य तशक्षा पाठ्यिममा भाि तलन जारी राख्न र सार्थै अको सेक्रटङमा र उनको IEP मा िोक्रकएका लक्ष्यहरू पूरा िनग प्रिति िनग सक्षम बनाउन सक्रकन्छ; र 

	2. िपाईंको बच्चाको व्यिहार उनको असक्षमिाको अतभव्यवि तर्थयो भने तिनीहरूले उपयुि रूपमा कायागत्मक व्यिहार मूल्यांकन र व्यिहार हस्िक्षेप सेिा र पररमाजगनहरू प्राप्त िनुगपछग, जुन फेरर नहोस् भनी व्यिहार उल्लंघनलाई समािान िनग क्रडजाइन िररएको हो। 
	2. िपाईंको बच्चाको व्यिहार उनको असक्षमिाको अतभव्यवि तर्थयो भने तिनीहरूले उपयुि रूपमा कायागत्मक व्यिहार मूल्यांकन र व्यिहार हस्िक्षेप सेिा र पररमाजगनहरू प्राप्त िनुगपछग, जुन फेरर नहोस् भनी व्यिहार उल्लंघनलाई समािान िनग क्रडजाइन िररएको हो। 


	िपाईंको बच्चालाई उही स्कूल िषगमा 10 स्कूल क्रदनका लाति उसको हालको तनयुविबाट हटाइएपतछ र  हालको हटाउने कायग 10 स्कूल क्रदनका लाति लिािार िा कमर हटाउने स्र्थान पररििगन (मातर्थको पररभाषा हेनुगहोस्), तब स्कूलका कमगचारीहरू अर्थागि िपाईंको बच्चाका तशक्षकहरूमध्ये कखभिमा एकले अको सेक्रटङमा र िपाईंको बच्चाको IEP मा िोक्रकएका लक्ष्यहरू पूरा िनग प्रिति िनग िपाईंको बच्चालाई सामान्य तशक्षा पाठ्यिममा भाि तलन जारी राख्न सक्षम बनाउन कुन हदसभम सेिाहरू आिश्यक छन् भन्ने कुराको तनिागरण िने छ। 
	हटाउने कायग स्र्थान पररििगनका कारणले भएको हो भने (मातर्थको पररभाषा हेनुगहोस्), िपाईंको बच्चाको IEP टोलीले िपाईंको बच्चालाई अको सेक्रटङमा र उनीहरूको IEP मा िोक्रकएका लक्ष्यहरू पूरा िनग, प्रिति िनग, सामान्य तशक्षा पाठ्यिममा भाि तलन जारी राख्न सक्षम बनाउनका लाति उपयुि सेिाहरू तनिागरण िदगछ। 
	प्रकटीकरर् गनधाचरर् 
	विद्यार्थी आचार संक्रहिाको उल्लंघनका कारण िपाईंका बच्चाको प्लेसमेण्ट पररििगन िने तनणगय भएको 10 स्कूल क्रदनतभर (अनुशासनात्मक रूपमा हटाइएका कारणले स्र्थान पररििगन हेनुगहोस्) क्रडखस्रक्ट्ट र IEP टोलीका सान्दतभगक सदस्यहरूले िपाईं र क्रडखस्रक्ट्टद्वारा तनिागरण िररएको, िपाईंको बच्चाको फाइलमा भएका सबै सान्दतभगक जानकारी, तिनीहरूको IEP, तशक्षकका कुनै पतन अिलोकन र िपाईंले उपलब्ि िराएको कुनै पतन सान्दतभगक जानकारीहरू तनिागरण िनगका लाति समीक्षा िनुगपछग: 
	1. प्रश्नमा रहेको आचरण िपाईंको बच्चाको असक्षमिाका कारणले भएको तर्थयो िा यसको प्रत्यक्ष र ठोस सभबन्ि तर्थयो भने; िा 
	1. प्रश्नमा रहेको आचरण िपाईंको बच्चाको असक्षमिाका कारणले भएको तर्थयो िा यसको प्रत्यक्ष र ठोस सभबन्ि तर्थयो भने; िा 
	1. प्रश्नमा रहेको आचरण िपाईंको बच्चाको असक्षमिाका कारणले भएको तर्थयो िा यसको प्रत्यक्ष र ठोस सभबन्ि तर्थयो भने; िा 

	2. प्रश्नमा रहेको आचरण िपाईंको बच्चाको IEP लािू िनग क्रडखस्रक्ट्टको असफलिाको प्रत्यक्ष पररणाम हो भने। 
	2. प्रश्नमा रहेको आचरण िपाईंको बच्चाको IEP लािू िनग क्रडखस्रक्ट्टको असफलिाको प्रत्यक्ष पररणाम हो भने। 


	िपाईं लिायि िपाईंको बच्चाको IEP टोलीका सान्दतभगक सदस्यहरूले िी सिगहरू मध्ये कुनै एक पूरा भएको छ भनी तनिागरण िनुगहुन्छ भने िपाईंको बच्चाको असक्षमिाको एक अतभव्यवि आचरण हो भनी तनिागररि िनग सक्रकन्छ। 
	मातर्थ िणगन िररएको समूहले वििाक्रदि आचरण IEP कायागन्ियन िनग क्रडखस्रक्ट्टको असफलिाको प्रत्यक्ष पररणाम हो भनी तनिागरण िछग भने क्रडखस्रक्ट्टले िी कमीहरूलाई सुिार िनग िुरुन्िै कारबाही िनुगपछग। 
	विद्यार्थीको असक्षमताको अगभव्यवि व्यिहार गर्थयो भन्ने गनधाचरर् 
	िपाईं समािेश भएको यो समूहले आचरण िपाईंको बच्चाको असक्षमिाको अतभव्यवि हो भन्ने कुरा तनिागररि िदगछ भने IEP टोलीले या ि: 
	1. क्रडखस्रक्ट्टले व्यिहारअतघ कायागत्मक व्यिहार मूल्यांकन निरेसभम कायागत्मक व्यिहार मूल्यांकन संचालन िनुगपछग। प्लेसमेण्ट पररििगन हुन्जेल र िपाईंको बच्चाका लाति व्यिहार हस्िक्षेप योजना लािू िरुन्जेल; िा 
	1. क्रडखस्रक्ट्टले व्यिहारअतघ कायागत्मक व्यिहार मूल्यांकन निरेसभम कायागत्मक व्यिहार मूल्यांकन संचालन िनुगपछग। प्लेसमेण्ट पररििगन हुन्जेल र िपाईंको बच्चाका लाति व्यिहार हस्िक्षेप योजना लािू िरुन्जेल; िा 
	1. क्रडखस्रक्ट्टले व्यिहारअतघ कायागत्मक व्यिहार मूल्यांकन निरेसभम कायागत्मक व्यिहार मूल्यांकन संचालन िनुगपछग। प्लेसमेण्ट पररििगन हुन्जेल र िपाईंको बच्चाका लाति व्यिहार हस्िक्षेप योजना लािू िरुन्जेल; िा 

	2. व्यिहार हस्िक्षेप योजना पक्रहले नै विकतसि भइसकेको भएमा व्यिहार हस्िक्षेप योजनाको समीक्षा िनुगहोस् र आिश्यक परेमा िपाईंको बच्चाको व्यिहारलाई समािान िनग त्यसलाई पररमाजगन िनुगहोस्। 
	2. व्यिहार हस्िक्षेप योजना पक्रहले नै विकतसि भइसकेको भएमा व्यिहार हस्िक्षेप योजनाको समीक्षा िनुगहोस् र आिश्यक परेमा िपाईंको बच्चाको व्यिहारलाई समािान िनग त्यसलाई पररमाजगन िनुगहोस्। 


	उप-शीषगक विशेष पररखस्र्थतिहरू अन्ििगि िल िणगन िररएको बाहेक िपाईं र क्रडखस्रक्ट्टले व्यिहार हस्िक्षेप योजनाको पररमाजगनको अंशका रूपमा तनयुवि पररििगन िनग सहमि नभएसभम क्रडखस्रक्ट्टले िपाईंको बच्चालाई जहाुँबाट हटाइएको छ त्यही स्र्थानमा क्रफिाग िनुगपछग। 
	अगतररि प्रागधकरर् 
	विद्यार्थीको आचार संक्रहिा उल्लंघन िने व्यिहारले िपाईंको बच्चाको असक्षमिाको अतभव्यवि नभएको िण्डमा (मातर्थको प्रकटीकरण तनिागरण हेनुगहोस्) र तनयुविको अनुशासनात्मक पररििगनले लिािार 10 स्कूल क्रदन नाघेको छ भने स्कूलका कमगचारीहरूले िपाईंको बच्चालाई विशेष तशक्षा सेिाहरू प्राप्त निने विद्यार्थीहरूको झैं अनुशासनात्मक प्रक्रियाहरू उही िरीकाले र उही अितिका लाति लािू िनग सक्ट्छन्, िर स्कूलले भने िपाईंको बच्चालाई मातर्थ सेिाहरू। अन्ििगि िणगन िररए अनुसार सेिाहरू उपलब्ि िराउनु पछग। िपाईंको बच्चाको IEP टोलीले यस अिस्र्थाम
	विशेष पररखस्र्थगतहरू 
	स्कूलका कमगचारीहरूले िपाईंको बच्चालाई हटाएर िपाईंको बच्चाको व्यिहार उनीहरूको असक्षमिाको अतभव्यवि होस् िा नहोस्, 45 स्कूल क्रदनसभम अन्िररम िैकखल्पक शैखक्षक सेक्रटङ(विद्यार्थीको IEP टोलीद्वारा तनिागरण िररएको)मा लैजान सक्ट्छन्, यक्रद उनी: 
	1. स्कूलमा हतियार बोकेको (िलको पररभाषा हेनुगहोस्) िा स्कूल पररसरमा िा क्रडखस्रक्ट्टको अतिकारक्षेर अन्ििगिको स्कूल समारोहमा हतियार बोकेको; 
	1. स्कूलमा हतियार बोकेको (िलको पररभाषा हेनुगहोस्) िा स्कूल पररसरमा िा क्रडखस्रक्ट्टको अतिकारक्षेर अन्ििगिको स्कूल समारोहमा हतियार बोकेको; 
	1. स्कूलमा हतियार बोकेको (िलको पररभाषा हेनुगहोस्) िा स्कूल पररसरमा िा क्रडखस्रक्ट्टको अतिकारक्षेर अन्ििगिको स्कूल समारोहमा हतियार बोकेको; 

	2. जानीजानी अिैि ड्रग्स राख्छ िा प्रयोि िदगछ (िल पररभाषा हेनुगहोस्) िा स्कूलमा हुुँदा, स्कूल पररसरमा िा क्रडखस्रक्ट्टको अतिकार क्षेर अन्ििगि स्कूल समारोहमा बेच्ने िा तनयखन्रि पदार्थगको वबिीका लाति अनुरोि िदगछ (िल पररभाषा हेनुगहोस्); िा 
	2. जानीजानी अिैि ड्रग्स राख्छ िा प्रयोि िदगछ (िल पररभाषा हेनुगहोस्) िा स्कूलमा हुुँदा, स्कूल पररसरमा िा क्रडखस्रक्ट्टको अतिकार क्षेर अन्ििगि स्कूल समारोहमा बेच्ने िा तनयखन्रि पदार्थगको वबिीका लाति अनुरोि िदगछ (िल पररभाषा हेनुगहोस्); िा 

	3. स्कूलमा हुुँदा, स्कूल पररसरमा िा क्रडखस्रक्ट्टको अतिकार क्षेर अन्ििगिको स्कूल समारोहमा अन्य व्यविलाई िभभीर शारीररक चोटपटक (िलको पररभाषा हेनुगहोस्) लिाउुँछ। 
	3. स्कूलमा हुुँदा, स्कूल पररसरमा िा क्रडखस्रक्ट्टको अतिकार क्षेर अन्ििगिको स्कूल समारोहमा अन्य व्यविलाई िभभीर शारीररक चोटपटक (िलको पररभाषा हेनुगहोस्) लिाउुँछ। 


	पररभाषाहरू 
	• तनयखन्रि पदार्थग भनेको तनयखन्रि पदार्थग ऐन (21 U.S.C. 812(c))को िण्ड 202(c) मा अनुसूची I, II, III, IV िा V अन्ििगि पक्रहचान िररएको औषति िा अन्य पदार्थग हो। 
	• तनयखन्रि पदार्थग भनेको तनयखन्रि पदार्थग ऐन (21 U.S.C. 812(c))को िण्ड 202(c) मा अनुसूची I, II, III, IV िा V अन्ििगि पक्रहचान िररएको औषति िा अन्य पदार्थग हो। 
	• तनयखन्रि पदार्थग भनेको तनयखन्रि पदार्थग ऐन (21 U.S.C. 812(c))को िण्ड 202(c) मा अनुसूची I, II, III, IV िा V अन्ििगि पक्रहचान िररएको औषति िा अन्य पदार्थग हो। 

	• अिैि लािूपदार्थग भनेको तनयखन्रि पदार्थग हो; िर यसमा कानुनी रूपमा स्िातमत्िमा रहेको िा इजाजिपर प्राप्त स्िास््य सेिा पेशेिरको तनरीक्षणमा प्रयोि िररएको िा त्यो ऐन अन्ििगि िा संघीय कानूनको कुनै अन्य प्राििान अन्ििगि कानुनी रूपमा स्िातमत्िमा रहेको िा प्रयोि िररएको तनयखन्रि पदार्थग समािेश हुुँदैन। 
	• अिैि लािूपदार्थग भनेको तनयखन्रि पदार्थग हो; िर यसमा कानुनी रूपमा स्िातमत्िमा रहेको िा इजाजिपर प्राप्त स्िास््य सेिा पेशेिरको तनरीक्षणमा प्रयोि िररएको िा त्यो ऐन अन्ििगि िा संघीय कानूनको कुनै अन्य प्राििान अन्ििगि कानुनी रूपमा स्िातमत्िमा रहेको िा प्रयोि िररएको तनयखन्रि पदार्थग समािेश हुुँदैन। 

	• िभभीर शारीररक चोट भनेको तनभन कुराहरू समािेश हुने शारीररक चोट हो: मृत्युको पयागप्त जोखिम; चरम शारीररक पीडा; लामो र स्प विकृति; िा लामो हातन िा शारीररक भाि, अंि िा संकायका कायगको हातन। 
	• िभभीर शारीररक चोट भनेको तनभन कुराहरू समािेश हुने शारीररक चोट हो: मृत्युको पयागप्त जोखिम; चरम शारीररक पीडा; लामो र स्प विकृति; िा लामो हातन िा शारीररक भाि, अंि िा संकायका कायगको हातन। 

	• हतियार भनेको हतियार, यन्र, औजार, सामग्री िा पदार्थग, जीि िा तनजीि, जुन प्रयोि िररन्छ िा िभभीर शारीररक चोट लिाउनका लाति प्रयोि िररन्छ िा सखजलैसुँि सक्षम छ, यस्िा शब्दहरूमा दुई र डेढ इन्च लभबाइभन्दा कमका ब्लेड भएको सानो चक्ट्कु समािेश हुुँदैन। 
	• हतियार भनेको हतियार, यन्र, औजार, सामग्री िा पदार्थग, जीि िा तनजीि, जुन प्रयोि िररन्छ िा िभभीर शारीररक चोट लिाउनका लाति प्रयोि िररन्छ िा सखजलैसुँि सक्षम छ, यस्िा शब्दहरूमा दुई र डेढ इन्च लभबाइभन्दा कमका ब्लेड भएको सानो चक्ट्कु समािेश हुुँदैन। 


	सेक्रटङको गनधाचरर् 34 CFR § 300.531; WAC 392-172A-05145; WAC 392-172A-05149 
	IEP टोलीले मातर्थ उल्लेखिि प्लेसमेण्टका पररितचनहरू र अगतररि प्रागधकरर् र विशेष पररखस्र्थगतहरू शीषगक अन्ििगि हटाउने कायगका लाति अन्िररम िैकखल्पक शैखक्षक सेक्रटङ तनिागरण िनुगपछग। 
	गनयुवि गनर्चय र प्रकटीकरर् गनधाचरर्को अपील (अनुशासनका लागि उगचत प्रक्रिया सुनुिाई) 34 CFR § 300.532; WAC 392-172A-05160 
	िपाईं तनभमसुँि असहमि हुनुहुन्छ भने िपाईंले उतचि प्रक्रिया सुनुिाईको अनुरोि फाइल िनग सक्ट्नुहुन्छ: 
	1. यी अनुशासन प्राििानहरू अन्ििगि िररएको तनयुवि सभबन्िी कुनै तनणगय; िा 
	1. यी अनुशासन प्राििानहरू अन्ििगि िररएको तनयुवि सभबन्िी कुनै तनणगय; िा 
	1. यी अनुशासन प्राििानहरू अन्ििगि िररएको तनयुवि सभबन्िी कुनै तनणगय; िा 

	2. मातर्थ िखणगि अतभव्यवि तनिागरण। 
	2. मातर्थ िखणगि अतभव्यवि तनिागरण। 


	िपाईंका बच्चाको हालको तनयुविलाई कायम राख्दा िपाईंको बच्चा िा अरूलाई चोटपटक लाग्ने सभभािना छ भने क्रडखस्रक्ट्टले उतचि प्रक्रिया सुनुिाईको अनुरोि फाइल िनग सक्ट्छ। 
	उतचि प्रक्रिया सुनुिाई अनुरोि फाइल िने बारे र्थप जानकारीका लाति उगचत प्रक्रिया सुनुिाई प्रक्रियाहरू िण्ड हेनुगहोस्। 
	प्रशासगनक कानूनी न्यायाधीश(ALJ) को अगधकार 
	ALJ ले उतचि प्रक्रिया सुनुिाई संचालन िरी तनणगय तलनुपछग। ALJ ले: 
	1. ALJ ले हटाउनु भनेको स्कूल कमगचारीको अतिकार शीषगक अन्ििगि िणगन िररएका आिश्यकिाहरूको उल्लंघन भएको िा िपाईंको बच्चाको व्यिहार उसको िा उनको असक्षमिाको कुनै अतभव्यवि तर्थयो भन्ने तनिागरण िछग भने िपाईंको बच्चालाई प्लेसमेण्टमा फकागउन सक्ट्छ; िा 
	1. ALJ ले हटाउनु भनेको स्कूल कमगचारीको अतिकार शीषगक अन्ििगि िणगन िररएका आिश्यकिाहरूको उल्लंघन भएको िा िपाईंको बच्चाको व्यिहार उसको िा उनको असक्षमिाको कुनै अतभव्यवि तर्थयो भन्ने तनिागरण िछग भने िपाईंको बच्चालाई प्लेसमेण्टमा फकागउन सक्ट्छ; िा 
	1. ALJ ले हटाउनु भनेको स्कूल कमगचारीको अतिकार शीषगक अन्ििगि िणगन िररएका आिश्यकिाहरूको उल्लंघन भएको िा िपाईंको बच्चाको व्यिहार उसको िा उनको असक्षमिाको कुनै अतभव्यवि तर्थयो भन्ने तनिागरण िछग भने िपाईंको बच्चालाई प्लेसमेण्टमा फकागउन सक्ट्छ; िा 

	2. ALJ ले क्रक िपाईंको बच्चाको हालको तनयुवि कायम राख्दा िपाईंको बच्चा िा अरूलाई चोटपटक लाग्ने सभभािना हुने तनिागरण िछग भने 45 स्कूल क्रदनभन्दा बढीका लाति उपयुि अन्िररम िैकखल्पक शैखक्षक सेक्रटङमा िपाईंको बच्चाको स्र्थान पररििगनको आदेश क्रदन सक्ट्छ। 
	2. ALJ ले क्रक िपाईंको बच्चाको हालको तनयुवि कायम राख्दा िपाईंको बच्चा िा अरूलाई चोटपटक लाग्ने सभभािना हुने तनिागरण िछग भने 45 स्कूल क्रदनभन्दा बढीका लाति उपयुि अन्िररम िैकखल्पक शैखक्षक सेक्रटङमा िपाईंको बच्चाको स्र्थान पररििगनको आदेश क्रदन सक्ट्छ। 


	क्रडखस्रक्ट्टले िपाईंको बच्चालाई मूल प्लेसमेण्टमा फकागउुँदा िपाईंको बच्चा िा अरूलाई चोटपटक लाग्न सक्ट्छ भन्ने मानेमा यी सुनुिाई प्रक्रियाहरू दोहोररन सक्ट्छन्। 
	िपाईं िा क्रडखस्रक्ट्टले उतचि प्रक्रिया सुनुिाईका लाति अनुरोि िनुगहुन्छ, अनुरोिले तनभन बाहेक देय प्रक्रिया सुनुिाई अनुरोि प्रक्रियाहरू र बाुँकी प्रक्रिया सुनुिाईहरू शीषगकहरू अन्ििगि िणगन िररएका आिश्यकिाहरू पूरा िनुगपछग: 
	1. उतचि प्रक्रिया सुनुिाई तछटो हुन्छ र सुनुिाई अनुरोि िररएको तमतिको 20 स्कूल क्रदनतभर हुनुपदगछ। ALJ ले सुनुिाईपतछ 10 स्कूल क्रदनतभर तनणगय जारी िनुगपछग। 
	1. उतचि प्रक्रिया सुनुिाई तछटो हुन्छ र सुनुिाई अनुरोि िररएको तमतिको 20 स्कूल क्रदनतभर हुनुपदगछ। ALJ ले सुनुिाईपतछ 10 स्कूल क्रदनतभर तनणगय जारी िनुगपछग। 
	1. उतचि प्रक्रिया सुनुिाई तछटो हुन्छ र सुनुिाई अनुरोि िररएको तमतिको 20 स्कूल क्रदनतभर हुनुपदगछ। ALJ ले सुनुिाईपतछ 10 स्कूल क्रदनतभर तनणगय जारी िनुगपछग। 

	2. जबसभम िपाईं र क्रडखस्रक्ट्ट बैठक छोड्न तलखिि रूपमा सहमि हुनुहुन्न िा मध्यस्र्थिा प्रयोि िनग सहमि हुनुहुन्न, िपाईंले OAH र क्रडखस्रक्ट्टमा उतचि प्रक्रिया सुनुिाई अनुरोि दायर िरेको तमतिका सात पारो क्रदनतभर ररजोल्युशन बैठक हुनुपछग। उतचि प्रक्रिया सुनुिाई अनुरोि प्राप्त भएको 15 क्ट्यालेण्डर क्रदनमा दुिै पक्षको सन्िुवमा केसको समािान नभएसभम सुनुिाई अतघ बढ्न सक्ट्छ। 
	2. जबसभम िपाईं र क्रडखस्रक्ट्ट बैठक छोड्न तलखिि रूपमा सहमि हुनुहुन्न िा मध्यस्र्थिा प्रयोि िनग सहमि हुनुहुन्न, िपाईंले OAH र क्रडखस्रक्ट्टमा उतचि प्रक्रिया सुनुिाई अनुरोि दायर िरेको तमतिका सात पारो क्रदनतभर ररजोल्युशन बैठक हुनुपछग। उतचि प्रक्रिया सुनुिाई अनुरोि प्राप्त भएको 15 क्ट्यालेण्डर क्रदनमा दुिै पक्षको सन्िुवमा केसको समािान नभएसभम सुनुिाई अतघ बढ्न सक्ट्छ। 


	िपाईं िा स्कूल क्रडखस्रक्ट्टले िैर-अनुशासनात्मक विशेष तशक्षाका कारण प्रक्रिया सुनुिाईहरूमा तनणगयहरू प्रतिद्वन्द्वी िरे जस्िै तछटो उतचि प्रक्रिया सुनुिाईमा तनणगयको विरोि िदै नािररक कारबाही सुरु िनग सक्ट्नुहुन्छ (मातर्थ हेनुगहोस् तनणगयको अखन्िमिाअपीलहरू,)। 
	उगचत प्रक्रिया द्रुत सुनुिाई को समयमा गनयुवि34 CFR §300.533; WAC 392-172A-05165 
	िपाईं िा क्रडखस्रक्ट्टले अनुशासनात्मक मातमलाहरूसुँि सभबखन्िि उतचि प्रक्रिया सुनुिाई अनुरोि दायर िनुगभएमा िपाईं र क्रडखस्रक्ट्ट फरक व्यिस्र्थामा सहमि नभएसभम िपाईंको बच्चाले सुनुिाई अतिकारीको तनणगय नभएसभम िा भयाद समाप्त नभएसभम र हटाउने समयाितिको, स्कूल कमगचारीहरूको अतिकार, शीषगक अन्ििगि िणगन िररएको, जुन पक्रहले हुन्छ, अन्िररम िैकखल्पक शैखक्षक सेक्रटङमा रहनुपछग। 
	विशेष गशक्षा र सभबखन्धत सेिाहरूका लागि अझै योग्य नभएका विद्यार्थीहरूका लागि सुरक्षाहरू 34 CFR §300.534; WAC 392-172A-05170 
	सामान्य 
	िपाईंको बच्चालाई विशेष तशक्षा र सभबखन्िि सेिाहरूका लाति योग्य तनिागरण िररएको छैन र यसले विद्यार्थी आचार संक्रहिाको उल्लंघन िदगछ भने, िपाईंको बच्चाको मूल्यांकन र योग्यिा तनिागरण िररएको हुनुपछग भन्ने क्रडखस्रक्ट्टलाई ज्ञान तर्थयो भन्ने 
	तनिागरण िररएको भएमा िपाईं अनुशासनात्मक कारबाही भएको व्यिहारअतघ विशेष तशक्षा सेिाहरूबारे आफ्ना बच्चाको प्रक्रियात्मक सुरक्षामा जोड क्रदन सक्ट्नुहुन्छ। 
	अनुशासना्मक मागमलाहरूका लागि ज्ञानको आधार 
	अनुशासनात्मक कारबाही ल्याइने व्यिहार हुनुअतघ िपाईंको बच्चा विशेष तशक्षाका लाति योग्य छ भनेर क्रडखस्रक्ट्टले जानेको मातनन्छ: 
	1. िपाईंले तलखिि रूपमा आफ्नो बच्चालाई स्कूल क्रडखस्रक्ट्टको पयगिेक्षक िा प्रशासतनक कमगचारीहरू िा िपाईंको बच्चाको तशक्षकलाई विशेष तशक्षा र सभबखन्िि सेिाहरूको आिश्यकिा छ भनेर तचन्िा व्यि िनुगभयो भने; 
	1. िपाईंले तलखिि रूपमा आफ्नो बच्चालाई स्कूल क्रडखस्रक्ट्टको पयगिेक्षक िा प्रशासतनक कमगचारीहरू िा िपाईंको बच्चाको तशक्षकलाई विशेष तशक्षा र सभबखन्िि सेिाहरूको आिश्यकिा छ भनेर तचन्िा व्यि िनुगभयो भने; 
	1. िपाईंले तलखिि रूपमा आफ्नो बच्चालाई स्कूल क्रडखस्रक्ट्टको पयगिेक्षक िा प्रशासतनक कमगचारीहरू िा िपाईंको बच्चाको तशक्षकलाई विशेष तशक्षा र सभबखन्िि सेिाहरूको आिश्यकिा छ भनेर तचन्िा व्यि िनुगभयो भने; 

	2. िपाईंले IDEA को भाि B अन्ििगि विशेष तशक्षा र सभबखन्िि सेिाहरूका लाति योग्यिासुँि सभबखन्िि मूल्यांकनका लाति अनुरोि िनुगभयो भने; िा 
	2. िपाईंले IDEA को भाि B अन्ििगि विशेष तशक्षा र सभबखन्िि सेिाहरूका लाति योग्यिासुँि सभबखन्िि मूल्यांकनका लाति अनुरोि िनुगभयो भने; िा 

	3. िपाईंको बच्चाको तशक्षक िा अन्य क्रडखस्रक्ट्ट कमगचारीहरूले िपाईंको बच्चाले प्रत्यक्ष रूपमा प्रदशगन िरेको व्यिहारको ढाुँचाको बारेमा क्रडखस्रक्ट्टको विशेष तशक्षा तनदेशक िा क्रडखस्रक्ट्टका अन्य पयगिेक्षक कमगचारीहरूलाई विशेष तचन्िा व्यि िरे भने। 
	3. िपाईंको बच्चाको तशक्षक िा अन्य क्रडखस्रक्ट्ट कमगचारीहरूले िपाईंको बच्चाले प्रत्यक्ष रूपमा प्रदशगन िरेको व्यिहारको ढाुँचाको बारेमा क्रडखस्रक्ट्टको विशेष तशक्षा तनदेशक िा क्रडखस्रक्ट्टका अन्य पयगिेक्षक कमगचारीहरूलाई विशेष तचन्िा व्यि िरे भने। 


	अपिाद 
	क्रडखस्रक्ट्टलाई यस्िो जानकारी भएको मातनने छैन: 
	1. िपाईंले आफ्ना बच्चाको मूल्यांकनका लाति अनुमति क्रदनुभएन िा िपाईंले विशेष तशक्षा सेिाहरू अस्िीकार िनुगभयो भने; िा 
	1. िपाईंले आफ्ना बच्चाको मूल्यांकनका लाति अनुमति क्रदनुभएन िा िपाईंले विशेष तशक्षा सेिाहरू अस्िीकार िनुगभयो भने; िा 
	1. िपाईंले आफ्ना बच्चाको मूल्यांकनका लाति अनुमति क्रदनुभएन िा िपाईंले विशेष तशक्षा सेिाहरू अस्िीकार िनुगभयो भने; िा 

	2. िपाईंका बच्चाको मूल्यांकन िररएको छ र विशेष तशक्षा सेिाहरूका लाति योग्य नहुने तनणगय िररएको छ भने। 
	2. िपाईंका बच्चाको मूल्यांकन िररएको छ र विशेष तशक्षा सेिाहरूका लाति योग्य नहुने तनणगय िररएको छ भने। 


	ज्ञानको आधार िैन भने लािू हुने सतचहरू 
	कुनै क्रडखस्रक्ट्टलाई िपाईंको बच्चा विशेष तशक्षाका लाति योग्य छ भन्ने जानकारी छैन भने िपाईंको बच्चा विरुद्द अनुशासनात्मक कदम चाल्नुअतघ, उप-शीषगकहरू अनुशासनात्मक मातमलाहरूका लाति ज्ञानको आिार र अपिाद, अन्ििगि िणगन िररए अनुसार िपाईंको बच्चालाई अनुशासनात्मक उपायहरू लािू िनग सक्रकन्छ जुन विशेष तशक्षा सेिाहरू प्राप्त निने विद्यार्थीहरूमा लािू हुन्छन् र जुन समान प्रकारका व्यिहारमा संलग्न हुन्छन्। 
	िर्थावप िपाईं िा क्रडखस्रक्ट्टले आफ्ना बच्चालाई अनुशासनात्मक उपायहरूको अिीनमा रहेको समय अितिमा मूल्यांकन िनग अनुरोि िनुगभएमा मूल्यांकन द्रुि रूपमा संचालन िररनुपछग। 
	मूल्यांकन पूरा नभएसभम िपाईंको बच्चा स्कूल अतिकारीहरूले तनिागरण िरेको शैखक्षक स्र्थानमा रहन्छ जसमा वबना तनलभबन िा तनष्कासन शैखक्षक सेिाहरू समािेश हुन सक्ट्छन्। 
	िपाईंको बच्चा विशेष तशक्षा सेिाहरूका लाति योग्य हुन दृढ भएमा, क्रडखस्रक्ट्टले िरेको मूल्यांकनबाट प्राप्त जानकारी र िपाईंले उपलब्ि िराएको जानकारी ध्यानमा राख्दै, क्रडखस्रक्ट्टले िपाईंको बच्चालाई विशेष तशक्षा र सभबखन्िि सेिाहरू उपलब्ि िराउनुपछग र मातर्थ िणगन िररएका अनुशासनात्मक आिश्यकिाहरू पालना िनुगपछग। 
	कानुन प्रितचन र न्यागयक अगधकारीहरूद्वारा सन्दभच र कारबाही 34 CFR §300.535; WAC 392-172A-05175 
	IDEA को भाि B ले: 
	1. स्कूल क्रडखस्रक्ट्टलाई विशेष तशक्षाका लाति योग्य भएका िपाईंको बच्चाले िरेको अपरािलाई उपयुि अतिकारीहरूलाई ररपोटग िनग तनषेि िदैन; िा 
	1. स्कूल क्रडखस्रक्ट्टलाई विशेष तशक्षाका लाति योग्य भएका िपाईंको बच्चाले िरेको अपरािलाई उपयुि अतिकारीहरूलाई ररपोटग िनग तनषेि िदैन; िा 
	1. स्कूल क्रडखस्रक्ट्टलाई विशेष तशक्षाका लाति योग्य भएका िपाईंको बच्चाले िरेको अपरािलाई उपयुि अतिकारीहरूलाई ररपोटग िनग तनषेि िदैन; िा 

	2. राज्यको कानून प्रििगन र न्यातयक अतिकारीहरूलाई िपाईंको बच्चाले िरेका अपरािहरूमा संघीय र राज्य कानूनको प्रयोिको सन्दभगमा आफ्नो खजभमेिारीहरू प्रयोि िनगबाट रोक्ट्दैन। 
	2. राज्यको कानून प्रििगन र न्यातयक अतिकारीहरूलाई िपाईंको बच्चाले िरेका अपरािहरूमा संघीय र राज्य कानूनको प्रयोिको सन्दभगमा आफ्नो खजभमेिारीहरू प्रयोि िनगबाट रोक्ट्दैन। 


	अगभलेिको प्रसारर् 
	कुनै क्रडखस्रक्ट्टले िपाईंको बच्चाले िरेको अपरािको ररपोटग िछग भने क्रडखस्रक्ट्टले: 
	1. िपाईंको बच्चाका विशेष तशक्षा र अनुशासनात्मक अतभलेिहरूका प्रतितलवपहरू एजेन्सीले अपराि ररपोटग िने अतिकारीहरूद्वारा विचारका लाति पठाइएको छ भनी सुतनखिि िनुगपछग; र 
	1. िपाईंको बच्चाका विशेष तशक्षा र अनुशासनात्मक अतभलेिहरूका प्रतितलवपहरू एजेन्सीले अपराि ररपोटग िने अतिकारीहरूद्वारा विचारका लाति पठाइएको छ भनी सुतनखिि िनुगपछग; र 
	1. िपाईंको बच्चाका विशेष तशक्षा र अनुशासनात्मक अतभलेिहरूका प्रतितलवपहरू एजेन्सीले अपराि ररपोटग िने अतिकारीहरूद्वारा विचारका लाति पठाइएको छ भनी सुतनखिि िनुगपछग; र 

	2. FERPA द्वारा अनुमति क्रदइएको हदसभम मार िपाईंको बच्चाको विशेष तशक्षा र अनुशासनात्मक रेकडगहरूका प्रतितलवपहरू पठाउन सक्ट्छ। 
	2. FERPA द्वारा अनुमति क्रदइएको हदसभम मार िपाईंको बच्चाको विशेष तशक्षा र अनुशासनात्मक रेकडगहरूका प्रतितलवपहरू पठाउन सक्ट्छ। 


	सािचजगनक िचचमा गनजी स्कूलहरूमा विद्यार्थीका अगभभािकहरूद्वारा एकतफी गनयुविका लागि आिश्यकताहरू जब FAPE को समस्या हुन्ि CFR § 300.148; WAC 392-172A-04115 
	िपाईंलाई आफ्नो स्कूल क्रडखस्रक्ट्टले िपाईंको बच्चाका लाति FAPE प्रदान िनग सक्ट्दैन भन्ने लाग्छ र िपाईं क्रडखस्रक्ट्टको सभझौिा वबना िपाईंको बच्चालाई तनजी स्कूलमा भनाग िने छनौट िनुगहुन्छ भने िपाईंले तनजी स्कूलका लाति क्रडखस्रक्ट्टबाट प्रतिपूतिग अनुरोि िनगका लाति पालना िनुगपने विशेष कुराहरू छन्। 
	गनजी स्कूल गनयुविका लागि प्रगतपूगतच 
	िपाईंको बच्चाले यसभन्दा पक्रहले स्कूल क्रडखस्रक्ट्टबाट विशेष तशक्षा र सभबखन्िि सेिाहरू प्राप्त िरेको भएमा र िपाईंले आफ्नो बच्चालाई क्रडखस्रक्ट्टको सहमति िा रेफरलवबना तनजी वप्रस्कूल, प्रार्थतमक स्कूल िा माध्यतमक स्कूलमा भनाग िने छनौट िनुगभएमा अदालि िा ALJ को आिश्यकिा पनग सक्ट्छ। अदालि िा ALJ ले स्कूल क्रडखस्रक्ट्टले िपाईंको बच्चालाई भनाग हुनुअतघ समयमै FAPE उपलब्ि िराएको छैन र प्राइभेट प्लेसमेण्ट उपयुि छ भनी पत्ता लिाएमा उि नामांकनको लाििका लाति क्रडखस्रक्ट्टले िपाईंलाई प्रतिपूतिग िने छ। भनागले क्रडखस्रक्ट्टह
	प्रगतपूगतचमा सीमा 
	मातर्थको अनुच्छेदमा िणगन िररए अनुसार प्रतिपूतिगको लािि घटाउन िा अस्िीकार िनग सक्रकन्छ: 
	1. यक्रद: (क) सबैभन्दा हालैको IEP बैठकमा िपाईंले आफ्नो बच्चालाई पखब्लक स्कूलबाट हटाउनुअतघ उपखस्र्थि हुनुभएको तर्थयो िर िपाईंले आफ्नो बच्चालाई FAPE प्रदान िनग क्रडखस्रक्ट्टले प्रस्िाि िरेको प्लेसमेण्ट अस्िीकार िदै हुनुहुन्छ, िपाईंको तचन्िा र िपाईंको बच्चालाई भनाग िने मनसाय सक्रहि िपाईंले IEP टोलीलाई जानकारी क्रदनुभएन। सािगजतनक िचगमा तनजी स्कूल; िा (ि) कखभिमा 10 व्यािसातयक क्रदन (व्यिसाय क्रदनमा हुने कुनै पतन वबदासक्रहि) िपाईंको बच्चालाई सािगजतनक स्कूलबाट हटाउनुअतघ, िपाईंले त्यो जानकारीबारे क्रडखस्रक्ट्टलाई त
	1. यक्रद: (क) सबैभन्दा हालैको IEP बैठकमा िपाईंले आफ्नो बच्चालाई पखब्लक स्कूलबाट हटाउनुअतघ उपखस्र्थि हुनुभएको तर्थयो िर िपाईंले आफ्नो बच्चालाई FAPE प्रदान िनग क्रडखस्रक्ट्टले प्रस्िाि िरेको प्लेसमेण्ट अस्िीकार िदै हुनुहुन्छ, िपाईंको तचन्िा र िपाईंको बच्चालाई भनाग िने मनसाय सक्रहि िपाईंले IEP टोलीलाई जानकारी क्रदनुभएन। सािगजतनक िचगमा तनजी स्कूल; िा (ि) कखभिमा 10 व्यािसातयक क्रदन (व्यिसाय क्रदनमा हुने कुनै पतन वबदासक्रहि) िपाईंको बच्चालाई सािगजतनक स्कूलबाट हटाउनुअतघ, िपाईंले त्यो जानकारीबारे क्रडखस्रक्ट्टलाई त
	1. यक्रद: (क) सबैभन्दा हालैको IEP बैठकमा िपाईंले आफ्नो बच्चालाई पखब्लक स्कूलबाट हटाउनुअतघ उपखस्र्थि हुनुभएको तर्थयो िर िपाईंले आफ्नो बच्चालाई FAPE प्रदान िनग क्रडखस्रक्ट्टले प्रस्िाि िरेको प्लेसमेण्ट अस्िीकार िदै हुनुहुन्छ, िपाईंको तचन्िा र िपाईंको बच्चालाई भनाग िने मनसाय सक्रहि िपाईंले IEP टोलीलाई जानकारी क्रदनुभएन। सािगजतनक िचगमा तनजी स्कूल; िा (ि) कखभिमा 10 व्यािसातयक क्रदन (व्यिसाय क्रदनमा हुने कुनै पतन वबदासक्रहि) िपाईंको बच्चालाई सािगजतनक स्कूलबाट हटाउनुअतघ, िपाईंले त्यो जानकारीबारे क्रडखस्रक्ट्टलाई त

	2. िपाईंको बच्चालाई सािगजतनक स्कूलबाट हटाउनुअतघ क्रडखस्रक्ट्टले िपाईंलाई आफ्ना बच्चाको मूल्यांकन िने उेश्यको पूिग तलखिि सूचना प्रदान िरेको तर्थयो (मूल्यांकनको उेश्यको कर्थनसक्रहि जुन उपयुि र व्यािहाररक तर्थयो), िर िपाईंले आफ्नो बच्चालाई मूल्यांकनका लाति उपलब्ि िराउनुभएन भने; िा 
	2. िपाईंको बच्चालाई सािगजतनक स्कूलबाट हटाउनुअतघ क्रडखस्रक्ट्टले िपाईंलाई आफ्ना बच्चाको मूल्यांकन िने उेश्यको पूिग तलखिि सूचना प्रदान िरेको तर्थयो (मूल्यांकनको उेश्यको कर्थनसक्रहि जुन उपयुि र व्यािहाररक तर्थयो), िर िपाईंले आफ्नो बच्चालाई मूल्यांकनका लाति उपलब्ि िराउनुभएन भने; िा 

	3. िपाईंका कायगहरू अव्यािहाररक तर्थए भनेर अदालिले पत्ता लिाएपतछ। 
	3. िपाईंका कायगहरू अव्यािहाररक तर्थए भनेर अदालिले पत्ता लिाएपतछ। 


	िर्थावप प्रतिपूतिगको लािि: 
	1. सूचना प्रदान िनग असफल भएमा घटाउन िा अस्िीकार िनुग हुुँदैन, यक्रद: (क) स्कूलले िपाईंलाई सूचना प्रदान िनगबाट रोकेको छ; िा (ि) िपाईंले मातर्थ िणगन िररएको सूचना उपलब्ि िराउने आफ्नो खजभमेिारीको सूचना प्राप्त िनुगभएको तर्थएन; र 
	1. सूचना प्रदान िनग असफल भएमा घटाउन िा अस्िीकार िनुग हुुँदैन, यक्रद: (क) स्कूलले िपाईंलाई सूचना प्रदान िनगबाट रोकेको छ; िा (ि) िपाईंले मातर्थ िणगन िररएको सूचना उपलब्ि िराउने आफ्नो खजभमेिारीको सूचना प्राप्त िनुगभएको तर्थएन; र 
	1. सूचना प्रदान िनग असफल भएमा घटाउन िा अस्िीकार िनुग हुुँदैन, यक्रद: (क) स्कूलले िपाईंलाई सूचना प्रदान िनगबाट रोकेको छ; िा (ि) िपाईंले मातर्थ िणगन िररएको सूचना उपलब्ि िराउने आफ्नो खजभमेिारीको सूचना प्राप्त िनुगभएको तर्थएन; र 

	2. अदालि िा ALJ को वििेकमा आिश्यक सूचना प्रदान िनग असफल भएमा यसलाई घटाउन िा अस्िीकार िररने छैन, यक्रद: (क) िपाईं साक्षर हुनुहुन्न िा अंग्रेजीमा लेख्न सक्ट्नुहुन्न भने; िा (ि) मातर्थको आिश्यकिाको पालनाले िपाईंको बच्चालाई िभभीर भािनात्मक हातन पुऱ्याउन सक्ट्ने भएमा।
	2. अदालि िा ALJ को वििेकमा आिश्यक सूचना प्रदान िनग असफल भएमा यसलाई घटाउन िा अस्िीकार िररने छैन, यक्रद: (क) िपाईं साक्षर हुनुहुन्न िा अंग्रेजीमा लेख्न सक्ट्नुहुन्न भने; िा (ि) मातर्थको आिश्यकिाको पालनाले िपाईंको बच्चालाई िभभीर भािनात्मक हातन पुऱ्याउन सक्ट्ने भएमा।
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